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مقدمة

اإلنْس إََِّّل لِيـ ْعب ُد ِ
احلمد هلل القائل :وما َخلَ ْق ُ ِ
ون [الذارايت]58 - 56 :
ت ا ْْل َّن َو ِْ َ َ ُ
ََ
ول إََِّّل نُ ِ
ِ ِ
وحي إِلَْي ِه أَنَّهُ ََّل إِلَهَ إََِّّل أ َََن فَا ْعب ُد ِ
ك ِم ْن ر ُس ٍ
ون [األنبياء]25 :
ُ
والقائلَ :وَما أ َْر َسلْنَا م ْن قَـ ْبل َ َ
وأشهد أن َّل إله إَّل هللا وحده َّل شريك له ولو كره املشركون ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله
املبعوث إىل الناس أمجعني ،صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين.

أما بعد:

فإن توضيح العقيدة اإلسالمية الصحيحة وبياهنا والدعوة إليها من آكد الواجبات ،ألهنا هي الطريق

ملعرفة هللا ،وأول واجب على العبد ،ومن أجلها أرسلت الرسل ،وأنزلت الكتب ،وانقسم الناس

بسببها إىل أشقياء وسعداء ،وترتب على حتقيقها السعادة يف الدنيا واآلخرة ،وخلقت من أجلها اْلنة

والنار.

والعقيدة الصحيحة من أوىل ما ينبغي اَّلهتمام هباَّ ،ل سيما مع كثرة الضالل فيها ،واشتباه احلق
ابلباطل على كثري من املسلمني.

وقد اهتم أئمة السنة وعلماء هذه األمة بشأن العقيدة اهتماماً ابلغاً فألَّفوا فيها كتباً كثرية ،منها

املطول ومنها املختصر ،ومنها اْلامع ،ومنها املقتصر ،وملا كان الوقوف على أكثر هذه الكتب

عسرياً ،وَّل يوجد برَنمج أو موقع إلكرتوين واحد جيمع كل ما يتعلق بعقيدة أهل السنة واْلماعة،
شرعنا بفضل هللا وتوفيقه يف مؤسسة الدرر السنية عرب موقعها اإللكرتوين جبمع ما تفرق يف كتب

العقيدة والتوحيد ،معتمدين يف ذلك على أكثر من مائة وأربعني مرجعاً ,على منهج أهل السنة

واْلماعة ،القدمي منها واملعاصر ،وحرصنا أن تكون شاملة ْلميع مسائل وموضوعات العقيدة ،مع
راي ،مع احلرص
حتقيقها ،وتنقيحها ،والتأليف بينها ،وختريج أحاديثها ،وتصنيفها تضنيفاً موضوعياً شج ا

على ذكر الكالم املنقول كما هو مع ذكر املرجع ،إَّل أنه أحياَن يتم التصرف يف بعض املواضع ويشار

إىل ذلك ،ونسأل هللا أن جيعل عملنا خالصا لوجهه الكرمي ،وينفع به املسلمني.
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املطلب األول :تعريف العقيدة لغةً
العقيدة يف اللغة :من العقد؛ وهو الربط ،واإلبرام ،واإلحكام ،والتوثق ،والشد بقوة ،والتماسك،

واملراصة ،واإلثبات؛ ومنه اليقني واْلزم .والعقد نقيض احلل ،ويقال :عقده يعقده عقداً ،ومنه عقدة
اخ ُذ ُكم هللا ِابللَّغْ ِو ِيف أ َْْيَانِ ُكم ولَ ِكن يـ َؤ ِ
ِ
اخ ُذ ُكم ِِبَا َع َّق م
دمتُ
اليمني والنكاح ،قال هللا تبارك وتعاىلَّ :لَ يُـ َؤ ُ ُ
َْ ُ

األ َْْيَا َن [املائدة.]89 :

والعقيدة :احلكم الذي َّل يقبل الشك فيه لدى معتقده ،والعقيدة يف الدين ما يقصد به اَّلعتقاد دون

العمل؛ كعقيدة وجود هللا وبعث الرسل .واْلمع :عقائد وخالصة ما عقد اإلنسان عليه قلبه جازماً
به؛ فهو عقيدة ،سواء كان حقاً ،أم ابطالً الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل لعبد احلميد األثري -

ص29
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املطلب الثاين :تعريف العقيدة يف اَّلصطالح العام
العقيدة يف اَّلصطالح العام :هي األمور اليت جيب أن يصدق هبا القلب ،وتطمئن إليها النفس؛ حىت
تكون يقيناً اثبتاً َّل ْيازجها ريب ،وَّل خيالطها شك .أي :اإلْيان اْلازم الذي َّل يتطرق إليه شك لدى
معتقده ،وجيب أن يكون مطابقاً للواقعَّ ،ل يقبل شكاً وَّل ظنا؛ فإن مل يصل العلم إىل درجة اليقني
اْلازم َّل يسمى عقيدة .الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل لعبد احلميد األثري  -ص30

()3/1

املطلب الثالث :تعريف العقيدة اإلسالمية
العقيدة اإلسالمية :هي اإلْيان اْلازم بربوبية هللا تعاىل وألوهيته وأمسائه وصفاته ،ومالئكته ،وكتبه،

ورسله ،واليوم اآلخر ،والقدر خريه وشره ،وسائر ما ثبت من أمور الغيب ،وأصول الدين ،وما أمجع
عليه السلف الصاحل ،والتسليم التام هلل تعاىل يف األمر ،واحلكم ،والطاعة ،واَّلتباع لرسوله صلى هللا

عليه وعلى آله وسلم.

والعقيدة اإلسالمية :إذا أطلقت فهي عقيدة أهل السنة واْلماعة؛ ألهنا هي اإلسالم الذي ارتضاه هللا
ديناً لعباده ،وهي عقيدة القرون الثالثة املفضلة من الصحابة والتابعني واتبعيهم إبحسان الوجيز يف
عقيدة السلف الصاحل لعبد احلميد األثري  -ص30
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املطلب الرابع :تعريف التوحيد لغة واصطالحا
التوحيد يف اللغة :مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحداً ،فهو مصدر وحد يوحد ،أي :جعل

الشيء واحداً.
ويف الشرع :إفراد هللا  -سبحانه ِ -با خيتص به من الربوبية واأللوهية واألمساء والصفات القول
املفيد على كتاب التوحيد حملمد بن صاحل بن عثيمني 11 /1 -

قال العالمة ابن القيم رمحه هللا :ليس التوحيد جمرد إقرار العبد أبنهَّ :ل خالق إَّل هللا ،وأن هللا رب كل

شيء ومليكه ،كما كان عباد األصنام مقرين بذلك وهم مشركون ،بل التوحيد يتضمن من حمبة هللا،
واخلضوع له ،والذل له ،وكمال اَّلنقياد لطاعته ،وإخالص العبادة له ،وإرادة وجهه األعلى جبميع

األقوال واألعمال ،واملنع والعطاء ،واحلب والبغض ،ما حيول بني صاحبه وبني األسباب الداعية إىل
املعاصي واإلصرار عليها ،ومن عرف هذا عرف قول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا حرم على
النار من قال َّل إله إَّل هللا يبتغي بذلك وجه هللا)) ( ... )1وما جاء من هذا الضرب من األحاديث،

اليت أشكلت على كثري من الناس ،حىت ظنها بعضهم منسوخة! وظنها بعضهم قيلت قبل ورود

األوامر والنواهي واستقرار الشرع ،ومحلها بعضهم على َنر املشركني والكفار ،وأول بعضهم الدخول

ابخللود وقال :املعىن َّل يدخلها خالداً ،وحنو ذلك من التأويالت املستكرهة .فإن الشارع صلوات هللا

وسالمه عليه مل جيعل ذلك حاصالً ِبجرد قول اللسان فقط ،فإن هذا خالف املعلوم ابَّلضطرار من
دين اإلسالم ،ألن املنافقني يقولوهنا أبلسنتهم ،وهم حتت اْلاحدين هلا يف الدرك األسفل من النار.

بل َّل بد من قول القلب ،وقول اللسان.
وقول القلب :يتضمن من معرفتها والتصديق هبا ،ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي واإلثبات،

ومعرفة حقيقة اإلهلية املنفية عن غري هللا ،املختصة به ،اليت يستحيل ثبوهتا لغريه ،وقيام هذا املعىن
ابلقلب علماً ومعرفة ويقيناً وحاَّلً :ما يوجب حترمي قائلها على النار.

وأتمل حديث البطاقة ( )2اليت توضع يف كفة ،ويقابلها تسعة وتسعون سجالً ،كل سجل منها مد
البصر ،فتثقل البطاقة وتطيش السجالت ،فال يعذب صاحبها ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه

البطاقة ... ،ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل هو أنه حصل له ما مل حيصل لغريه من أرابب

البطاقات.

وأتمل أيضاً ما قام بقلب قاتل املائة ( )3من حقائق اإلْيان اليت مل تشغله عند السياق – املوت -

عن السري إىل القرية فجعل ينوء بصدره ،ويعاجل سكرات املوت ،ألن ذلك كان أمراً آخر ،وإْياَنً آخر
ولذلك أحلق أبهل القرية الصاحلة .وقريب من هذا ما قام بقلب البغي ( )4اليت رأت ذلك الكلب

وقد اشتد به العطش ،أيكل الثرى فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم اآللة ،وعدم املعني ،وعدم من
ترائيه بعملها ما محلها على أن غررت بنفسها يف نزول البئر وملء املاء يف خفها ،ومل تعبأ بتعرضها

للتلف ومحلها خفها بفيها وهو مآلن حىت أمكنها الرقي من البئر ،مث تواضعها هلذا املخلوق الذي

جرت عادة الناس بضربه ،فأمسكت له اخلف بيدها حىت شرب من غري أن ترجو منه جزاء وَّل
شكوراً .فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر هلا (.)5

وقد ورد يف صحيح مسلم قوله صلى هللا عليه وسلم ((من قالَّ :ل إله إَّل هللا وكفر ِبا يعبد من دون

هللا ،حرم ماله ودمه وحسابه على هللا)) ( )6الوَّلء والرباء يف اإلسالم حملمد بن سعيد القحطاين -

ص46

_________

( ]1[ )1رواه البخاري ( ،)425ومسلم ( .)33من حديث عتبان بن مالك رضي هللا عنه.
( )2رواه الرتمذي ( ،)2639وابن ماجه ( ،)4300وأمحد ( .)6994( )213 /2من حديث عبد
هللا بن عمرو بن العاص .قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب ،وقال محزة الكناين يف ((مشيخة

ابن اخلطاب)) ( .. :)107 /1وهو من أحسن احلديث ,وقال ابن امللقن يف ((التوضيح)) (/33
 :)595صحيح على شرط البخاري ومسلم .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (:)135
صحيح.

( )3رواه البخاري ( ،)3470ومسلم ( .)2766من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.

( )4رواه البخاري ( ،)3467ومسلم ( ،)2245واللفظ له .من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )5مدارج السالكني َّلبن قيم اْلوزية ( )332 – 330 /1بتصرف بسيط.
( )6رواه مسلم ( .)23من حديث طارق بن أشيم األشجعي رضي هللا عنه.
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املطلب اخلامس :العالقة بني التوحيد والعقيدة

علم العقيدة وعلم التوحيد مرتادفان عند أهل السنة ،وإمنا مسي علم التوحيد بعلم العقيدة بناء على

الثمرة املرجوة منه ،وهي انعقاد القلب انعقادا جازما َّل يقبل اَّلنفكاك املدخل لدراسة العقيدة
اإلسالمية على مذهب أهل السنة إلبراهيم بن حممد الربيكان  -ص10

وقد يفرق بينهما اصطالحا ابعتبار أن علم التوحيد هو العلم الذي يقتدر به على إثبات العقائد

الدينية ابألدلة املرضية ،وأن علم العقيدة يزيد عليه برد الشبهات وقوادح األدلة اخلالفية ،فيجتمعان

يف معرفة احلق بدليله ،وتكون العقيدة أعم موضوعا من التوحيد ألهنا تقرر احلق بدليله وترد الشبهات
وقوادح األدلة وتناقش الدايَنت والفرق ،وقد جرى السلف على تسمية كتبهم يف التوحيد واإلْيان
بكتب العقيدة ،كما فعل أبو عثمان الصابوين رمحه هللا يف كتابه (عقيدة السلف أصحاب احلديث)

واإلمام الاللكائي رمحه هللا يف (شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة) علم العقيدة عند أهل السنة
واْلماعة حملمد يسري – ص 129 -
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املبحث الثاين :أمساء علم العقيدة والتوحيد
• الفرع األول :العقيدة.
• الفرع الثاين :التوحيد.
• الفرع الثالث :السنة.

• الفرع الرابع :أصول الدين.

• الفرع اخلامس :الفقه األكرب.
• الفرع السادس :الشريعة.
• الفرع السابع :اإلْيان.
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الفرع األول :العقيدة

مرت كلمة عقيدة بثالث مراحل:
املرحلة األوىل :وهي دور املوسوعية يف املعىن وعدم اَّلختصاص ،وهو املعىن اللغوي ،فهي يف اللغة

تطلق ويراد هبا:

العزم املؤكد  -اْلمع  -النية  -التوثيق للعقود  -ما يدين به اإلنسان سواء كان حقا أو ابطال.
املرحلة الثانية :وهي دور الفعل القليب ،وفيه تربز العقيدة كمعىن يقوم بقلب العبد ،وهو أخص من

املرحلة قبله ،ويعرب عنه ابملعىن املصدري وهو هبذا اَّلعتبار :اإلْيان الذي َّل حيتمل النقيض
..........

املرحلة الثالثة :وهي الدور الذي نضجت فيه العقيدة ،وأصبحت علما ولقبا على قضااي معينة ،وهو
دور اَّلستقرار وهو املعرب عنه :العلم ابألحكام الشرعية العقدية املكتسب من األدلة اليقينية ورد

الشبهات وقوادح األدلة اخلالفية .املدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية إلبراهيم الربيكان  -بتصرف -

ص8

ومن املؤلفات اليت محلت اسم العقيدة أو اَّلعتقاد ومن ذلك :كتاب (عقيدة السلف أصحاب

احلديث) للصابوين (ت449 :هـ) .و (شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة) لاللكائي (ت:

418هـ) .و (اَّلعتقاد) للبيهقي (ت458 :هـ) .مباحث يف عقيدة أهل السنة واْلماعة لناصر بن
عبد الكرمي العقل  -ص10
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الفرع الثاين :التوحيد
وقد مرت كلمة توحيد بنفس األدوار اليت مرت هبا كلمة عقيدة ،فهي يف الدور اللغوي مشتقة من

وحد يوحد توحيدا فهي مصدر للفعل وحد ِبعىن جعله واحدا مث نقل عن هذا املعىن إىل معىن الفرد
املتميز عن غريه ،ألن كون هللا واحدا ليس جبعل جاعل ،وعلى هذا فالواحد هو املنفرد خبصائصه عما
سواه .ومن هذا املعىن قوهلم :واحد زمانه أي :فردا فيه إما علما أو عقال وكرما وحنو ذلك.

ويف الدور املصدري أو اعتباره فعال من أفعال القلب :هو إفراد هللا ابلربوبية واأللوهية واألمساء

والصفات واألفعال.

ويف الدور األخري وهو دور اَّلستقالل صارت فيه كلمة التوحيد تدل على العلم املسمى هبا وهي
هبذا اَّلعتبار :العلم الذي يقتدر به على إثبات العقائد الدينية ابألدلة اليقينية .املدخل لدراسة

العقيدة اإلسالمية إلبراهيم الربيكان – بتصرف – ص 10
ومن املؤلفات يف العقيدة واليت محلت اسم التوحيد:

ومن ذلك :كتاب (التوحيد يف اْلامع الصحيح) للبخاري( ،ت256 :هـ) وكتاب (التوحيد وإثبات
صفات الرب) َّلبن خزْية (ت311 :هـ) .وكتاب (اعتقاد التوحيد) أليب عبدهللا حممد بن خفيف
(ت371 :هـ) .وكتاب (التوحيد) َّلبن منده (ت359 :هـ) .وكتاب (التوحيد) لإلمام حممد بن

عبدالوهاب (ت1115 :هـ) .مباحث يف عقيدة أهل السنة واْلماعة لناصر بن عبد الكرمي العقل -
ص10

()9/1

الفرع الثالث :السنة
تعدد معناها حبسب اَّلصطالحات ،فكل أهل علم إسالمي اصطلحوا على دَّللة متناسبة وطبيعة

هذه العلوم.

فعلماء احلديث السنة عندهم :ما أضيف إىل النيب صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو

وصف.

وعند علماء أصول الفقه :هي ما أمر به الشارع َّل على سبيل اإللزام ........

وعند علماء الفقه :هو ما يثاب فاعله وَّل يعاقب اتركه.
وعند علماء العقيدة الصحيحة ملحوظة فيها أن السنة من مصادر التلقي للعقيدة الصحيحة وطريق
من طرق إثباهتا .ولذا جعل بعض السلف السنة هي اَّلتباع ،وجعلها بعضهم اإلسالم ،والقوَّلن غري
متنافرين وَّل متعارضني ألن اإلسالم هو تعبري عن العقيدة الصحيحة ،واَّلتباع يعرب عن طريق التلقي

ومنهجه.

فصار معىن السنة هو اتباع العقيدة الصحيحة الثابتة ابلكتاب والسنة وممن استعمل هذا اللفظ يف

هذا املعىن اإلمام أمحد بن حنبل يف كتابه (السنة) فقد ضمنه العقيدة الصحيحة الثابتة بنقل العدول

عن الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ،وكذا فعل عبد هللا بن اإلمام أمحد يف كتابه (السنة) ومنه
أيضا كتاب (السنة) َّلبن أيب عاصم .املدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية إلبراهيم الربيكان – بتصرف
– ص 12

()10/1

الفرع الرابع :أصول الدين
وهو مركب من مضاف ومضاف إليه ،فهو مركب إضايف ،وَّل ْيكن منطقيا أن نتوصل إىل معىن
املركب إَّل عن طريق حتليل أجزائه املركب منها ،وهي (أصول) و (دين).

فأصول مجع أصل وهو لغة ما يبىن عليه غريه كأساس املنزل.
واصطالحا :ما له فرع.... .

والدين لغة :هو الذل واخلضوع ،وشرعا :هو امتثال املأمور واجتناب احملظور ،أو طاعة هللا ورسوله.

فيكون املعىن املركب -أصول الدين  -هو املبادئ العامة والقواعد الكلية الكربى اليت هبا تتحقق
طاعة هللا ورسوله واَّلستسالم ألمره وهنيه.

وهذا املعىن َّل يراد به إَّل علم العقيدة والتوحيد .املدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية إلبراهيم الربيكان

– بتصرف – ص 11

وقد ألف بعض العلماء كتباً يف اَّلعتقاد حتمل اسم أصول الدين:

ومن ذلك :كتاب (أصول الدين) للبغدادي (ت429 :هـ) .و (الشرح واإلابنة عن أصول الداينة)
َّلبن بطة (ت378 :هـ) .و (اإلابنة عن أصول الداينة) لألشعري (ت324 :هـ) .مباحث يف عقيدة
أهل السنة واْلماعة لناصر بن عبد الكرمي العقل  -ص10

()11/1

الفرع اخلامس :الفقه األكرب
الفقه يف اللغة هو الفهم ،وأضيف إىل األكرب إلخراج الفقه وهو علم احلالل واحلرام وعلم الفروع،
وهو اصطالح عرف يف القرن الثاين اهلجري حيث مسى اإلمام أبو حنيفة النعمان بن زوطى كتابه

الذي مجع فيه مجلة اعتقادات السلف (الفقه األكرب) إشارة إىل أنه أعظم ما يف شريعة اإلسالم وَّل

يتحقق هذا اللقب إَّل على علم العقيدة .املدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية إلبراهيم الربيكان – ص
13

()12/1

الفرع السادس :الشريعة
أطلقت الشريعة وإبطالق أخص كما قال ابن تيمية رمحه هللا على( :العقائد اليت يعتقدها أهل السنة
من اإلْيان ،مثل اعتقادهم أن اإلْيان قول وعمل ،وأن هللا موصوف ِبا وصف به نفسه ووصفه به
رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وأن القرآن كالم هللا غري خملوق  .....إخل) (.)1

والشريعة هنا كالسنة ،فقد يراد هبا ما سنه هللا وشرعه من العقائد ،وقد يراد هبا ما سنه وشرعه من
العمل ،وقد يراد هبا كالمها.

وقد ألف بعض العلماء كتباً يف اَّلعتقاد حتمل اسم الشريعة ،ومن أوهلا( :الشريعة) أليب بكر اآلجري

رمحه هللا .و (اإلابنة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة) َّلبن بطة احلنبلي رمحه هللا .علم

العقيدة عند أهل السنة واْلماعة حملمد يسري – ص 136
_________
((( )1جمموع الفتاوى)) (.)306,307 /19

()13/1

الفرع السابع :اإلْيان
صنف السلف كتبا ابسم اإلْيان حبثت قضااي التوحيد ومسائل اَّلعتقاد مجيعا ومن أوهلا:
( -كتاب اإلْيان ومعامله وسننه واستكمال درجاته) لإلمام أيب عبيد القاسم ابن سالم البغدادي رمحه

هللا.

( -كتاب اإلْيان) للحافظ أيب بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شبة العبسي رمحه هللا.

 (كتاب اإلْيان) للحافظ حممد بن إسحاق بن حيىي بن منده رمحه هللا .علم العقيدة عند أهل السنةواْلماعة حملمد يسري – ص 130

()14/1

الفرع األول :علم الكالم
هو علم يقتدر به على املخاصمة يف العقائد واملناظرة فيها إبيراد احلجج والشبه ودفع إيرادات

اخلصوم فهو ابختصار علم اْلدل العقدي املذموم شرعا فهو مراء متعلق إبظهار املذاهب واَّلنتصار
هلا.
الفرق بني علم التوحيد وعلم الكالم

ويتبني من األمور التالية:

 -علم التوحيد يعتمد على الكتاب والسنة وإمجاع السلف واملعقول الصحيح املستند إليها.

أما علم الكالم فهو علم يعتمد على األلفاظ املنطقية واألقيسة الكالمية فهو متأثر بعوامل خارجية

عن دَّللة الكتاب والسنة.
 -علم التوحيد علم شرعي َّل بدعة فيه وعلم الكالم علم مبتدع مل يعرفه الرسول صلى هللا عليه

وسلم وَّل الصحابة وَّل التابعني وَّل اتبعيهم إبحسان إىل يوم الدين.

 علم التوحيد َّل يشتمل على أي لفظ بدعي وَّل مصطلح فلسفي أما علم الكالم فإنه يشتمل علىكثري من األلفاظ البدعية واملصطلحات املنطقية واآلراء الفلسفية.

 -أصل علم التوحيد موجود يف العصور املفضلة القرون الثالثة وأما علم الكالم فليس كذلك بل هو

علم حادث نتيجة مؤثرات خارجية بسبب ترمجة كتب املنطق والفلسفة.
 -آاثر علم التوحيد حممودة وأما آاثر علم الكالم فهي مذمومة.

 -إن علم التوحيد أداة للمحق على املبطل وذلك إبظهاره لباطله وأما علم الكالم فهو أداة للمحق

واملبطل وهو إىل املبطل أقرب .إحتاف املريد ِبعرفة التوحيد إلبراهيم الربيكان – ص 17

وإطالق علم الكالم يعرف عند سائر الفرق املتكلمة ،كاملعتزلة واألشاعرة ،ومن يسلك سبيلهم ،وهو
َّل جيوز ألن علم الكالم حادث مبتدع ،ويقوم على التقول على هللا بغري علم ،وخيالف منهج السلف

يف تقرير العقائد.

من ذلك( :شرح املقاصد يف علم الكالم) للتفتازاين (ت791:هـ) مباحث يف عقيدة أهل السنة
واْلماعة لناصر بن عبد الكرمي العقل  -ص10

()15/1

الفرع الثاين :الفلسفة
يطلق علم الفلسفة على علم العقيدة عند الفالسفة ومن سلك سبيلهم ،وهو إطالق َّل جيوز يف
العقيدة ألن الفلسفة مبناها على األوهام والعقليات اخليالية ،والتصورات اخلرافية عن أمور الغيب
احملجوبة.

()16/1

الفرع الثالث :التصوف
تطلق كلمة تصوف على العقيدة عند بعض املتصوفة والفالسفة ،واملستشرقني ومن حنا حنوهم ،وهو
إطالق مبتدع ألنه ينبين على اعتبار شطحات املتصوفة ومزاعمهم وخرافاهتم يف العقيدة.

()17/1

الفرع الرابع :اإلهليات
وتطلق كلمة اإلهليات على العقيدة عند أهل الكالم والفالسفة واملستشرقني وأتباعهم وغريهم ،وهو
خطأ ،ألن املقصود هبا عندهم فلسفات الفالسفة ،وكالم املتكلمني واملالحدة فيما يتعلق ابهلل -
تعاىل .-

()18/1

الفرع اخلامس :ما وراء الطبيعة
أو (امليتافيزيقيا) كما يسميها الفالسفة والكتاب الغربيون ومن حنا حنوهم ،وهي قريبة من معىن
اإلهليات .ويطلق الناس على ما يؤمنون به ويعتنقونه من مبادئ وأفكار (عقائد) وإن كانت ابطلة أو

َّل تستند إىل دليل عقلي وَّل نقلي ،فإن للعقيدة مفهوماً صحيحاً هو احلق ،وهو عقيدة أهل السنة

واْلماعة املستمدة من الكتاب والسنة الثابتة ،وإمجاع السلف الصاحل مباحث يف عقيدة أهل السنة

واْلماعة لناصر بن عبد الكرمي العقل  -بتصرف  -ص11

()19/1

املبحث الثالث :موضوعات علم العقيدة
وموضوع علم التوحيد عند أهل السنة واْلماعة يدور على أمور منها :بيان حقيقة اإلْيان ابهلل تعاىل
وتوحيده ،وما جيب له تعاىل من صفات اْلالل والكمال ،مع إفراده وحده ابلعبادة دون شريك،

واإلْيان ابملالئكة األبرار والرسل األطهار ،وما يتعلق ابليوم اآلخر والقضاء والقدر ،كما يدور على

ضد التوحيد وهو الشرك وهو الكفر وبيان حقيقتهما وأنواعهما ،وقد يقال إن موضوع علم التوحيد
يدور على حماور ثالثة ،وذلك على النحو التايل:

 - 1ذات هللا تعاىل أو اإلهليات ،والبحث يف ذات هللا تعاىل من حيثيات ثالث ،ما يتصف به تعاىل
 ...وما يتنزه عنه  ...وحقه على عباده ....

 - 2ذوات الرسل الكرام أو النبوات والبحث فيها من احليثيات التالية :ما يلزم وجيب عليهم  ...ما
جيوز يف حقهم  ...ما يستحيل يف حقهم  ...ما جيب على أتباعهم.
 - 3السمعيات أو الغيبيات :وهو ما يتوقف اإلْيان به على جمرد ورود السمع أو الوحي به ،وليس

للعقل يف إثباهتا أو نفيها مدخل كأشراط الساعة وتفاصيل البعث  ...والبحث يف السمعيات أو

مسائل الغيب يكون من حيث اعتقادها وهو يقوم على دعامتني :اإلقرار هبا مع التصديق ويقابله
اْلحود واإلنكار هلا ،اإلمرار هلا مع إثبات معناها ويقابله اخلوض يف الكنه واحلقيقة ،وحماولة التصور

والتوهم ابلعقل بعيدا عن النقل.

وضابط السمعيات :أن العقل َّل ْينعها وَّل حييلها ،وَّل يقدر على ذلك ،وَّل يقدر أن يوجبها وَّل حيار
يف ذلك ،فمىت ما صح النقل عن هللا عز وجل ورسوله صلى هللا عليه وسلم فإن الواجب اعتقاد
ذلك واإلقرار به ،ودفع كل تعارض موهوم بني شرع هللا وهو الوحي وبني خلقه وهو العقل... ،

والقاعدة الذهبية هو أنه َّل يتعارض وحي صحيح مع عقل صريح عند التحقيق علم العقيدة عند
أهل السنة واْلماعة حملمد يسري – بتصرف  -ص155

ومن موضوعات علم العقيدة أيضاً:
القدر ،واألخبار ،وأصول األحكام القطعية ،وسائر أصول الدين واَّلعتقاد ،ويتبعه الرد على أهل
األهواء والبدع وسائر امللل والنحل الضالة ،واملوقف منهم مباحث يف عقيدة أهل السنة واْلماعة
لناصر بن عبد الكرمي العقل  -ص10

()20/1

املبحث الرابع :حكم تعلم علم التوحيد

(ينبغي أن يعلم أن حكم العلم كحكم معلومه ،فإن كان املعلوم فرضاً أو سنة فعلمه كذلك ،إذا
توقف حصول املعلوم على تعلم ذلك العلم) (.)1

ويف احلق أن تعلم علم التوحيد منه ما هو فرض عني ،ومنه ما هو فرض كفاية ،وهذا شأن العلوم

الشرعية عامة.

قال ابن عبد الرب رمحه هللا( :أمجع العلماء أن من العلم ما هو فرض متعني على كل امرئ يف خاصته

بنفسه ،ومنه ما هو فرض على الكفاية ،إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك املوضع) (.)2
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إَّل فيما يتعني،

مثل طلب كل واحد علم ما أمره به وما هناه عنه ،فإن هذا فرض على األعيان) (.)3
ك ولِل ِ
اَّللُ و ْ ِ ِ ِ
ني
ْم ْؤمنِ َ
استَـ ْغف ْر ل َذنب َ َ ُ
وإن أعظم ما أمر هللا به هو التوحيد ،قال تعاىل :فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ ََّل إِلَهَ إََِّّل َّ َ
والْم ْؤِمنَ ِ
ات َو َّ
ضى َربم َ
اَّللُ يَـ ْعلَ ُم ُمتَـ َقلَّبَ ُك ْم َوَمثْـ َوا ُك ْم [حممد ]19 :وقال سبحانهَ :وقَ َ
ك أََّلَّ تَـ ْعبُ ُدواْ إَِّلَّ إِ َّايهُ
َ ُ

[اإلسراء ،]23 :ويف حديث معاذ رضي هللا عنه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :اي معاذ،

أتدري ما حق هللا على العباد ،وما حق العباد على هللا؟ قلت :هللا ورسوله أعلم ،قال :حق هللا على

العباد أن يعبدوه وَّل يشركوا به شيئاً)) ( )4ويف حديث معاذ اآلخر قال صلى هللا عليه وسلم:
((فليكن أول ما تدعوهم إليه :شهادة أن َّل إله إَّل هللا وأن حممداً رسول هللا)) (.)5

قال اإلمام ابن أيب العز رمحه هللا( :اعلم أن التوحيد هو أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق ،وأول

مقام يقوم فيه السالك إىل هللا عز وجل  ...وهلذا كان الصحيح أن أول واجب جيب على املكلف

شهادة أن َّل إله إَّل هللاَّ ،ل النظر ( ،)6وَّل القصد إىل النظر ( ،)7وَّل الشك ( ،)8فالتوحيد أول ما
يدخل به يف اإلسالم ،وآخر ما خيرج به من الدنيا ،فهو أول واجب وآخر واجب) (.)9

قال الشيخ حافظ احلكمي رمحه هللا يف شرح منظومته (:)10
أول واجب على العبيد  ...معرفة الرمحن ابلتوحيد

إذ هو من كل األوامر أعظم  ...وهو نوعان أاي من يفهم
ومما يدل على أنه آخر واجب ،حديث أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:
((لقنوا مواتكم َّل إله إَّل هللا)) ( )11ويف الصحيح من حديث عثمان رضي هللا عنه(( :من مات

وهو يعلم أنه َّل إله إَّل هللا ،دخل اْلنة)) (.)12

فتعلم فرض العني من علم التوحيد هو أول الواجبات وأوَّلها وأفرضها على املكلفني أمجعني.

وفرض العني منه ،هو :ما تصح به عقيدة املسلم يف ربه ،من حيث ما جيوز وجيب وْيتنع يف حق هللا
تعاىل ،ذاات وأمساء وأفعاَّلً وصفات ،على وجه اإلمجال ،وهذا ما يسميه بعض العلماء ابإلْيان اجململ

أو اإلمجايل.

وهو ما يسأل عنه مجيع اخللق؛ ملا روي عن أنس بن مالك وابن عمر وجماهد يف قوله عز وجل:
ك لَنَسأَلَنـَّهم أ ْ ِ
ِ
ني [احلجر ]92 :قالوا( :عن َّل إله إَّل هللا) (.)13
َمجَع ْ َ
فَـ َوَرب َ ْ ُ ْ
وأما فرض الكفاية من علم التوحيد ،فما زاد على ذلك من التفصيل والتدليل والتعليل ،وحتصيل
القدرة على رد الشبهات وقوادح األدلة ،وإلزام املعاندين وإفحام املخالفني ،وهذا ما يسمى ابإلْيان
التفصيلي ،وهو املقدور على إثباته ابألدلة وحل ودفع الشبه الواردة عليه ،وهو من أجل فروض

الكفاايت يف علوم اإلسالم؛ ألنه ينفي أتويل املبطلني وانتحال الغالني ،فال جيوز أن خيلو الزمان ممن
يقوم هبذا الفرض الكفائي املهم ،إذ َّل شك أن حفظ عقائد الناس أكثر أمهية من حفظ أبداهنم

وأمواهلم وأعراضهم.

واختصاراً فإن حكم الشارع يف تعلم علم التوحيد أنه فرض عني على كل مكلف ،من ذكر وأنثى

وذلك ابألدلة اإلمجالية وأما ابألدلة التفصيلية ففرض على الكفاية .ويشرتط للتكليف ابلتوحيد أربعة

شروط ،وهي :العقل ،والبلوغ ،وسالمة حاسيت السمع أو البصر ،وبلوغ الدعوة .علم العقيدة عند

أهل السنة واْلماعة حملمد يسري – ص163 :
_________

((( )1ترتيب العلوم)) للمرعشي (ص.)90 :
((( )2جامع بيان العلم وفضله)) َّلبن عبد الرب (ص.)10 :
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)80 /28( ،)329 ،328 /3
( )4رواه البخاري ( ،)7373ومسلم (.)30

( )5رواه البخاري ( ،)1458ومسلم ( )19بلفظ(( :فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة هللا)) .من
حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.

( )6انظر(( :اإلنصاف)) للباقالين (ص.)22 :
( )7انظر(( :اإلرشاد)) للجويين (ص.)3 :

( )8انظر(( :األصول اخلمسة)) للقاضي عبد اْلبار.
((( )9شرح العقيدة الطحاوية)) َّلبن أيب العز (.)23 - 21 /1
( )10انظر(( :معارج القبول)) (.)29 /1
( )11رواه مسلم (.)917
( )12رواه مسلم (.)26

( )13رواه البخاري معلقاً قبل حديث ( )26قائالً :وقال عدة من أهل العلم  ، ...قال ابن حجر
يف ((تغليق التعليق)) ( :)28 /2قلت :روي ذلك عن أنس ،وجماهد ،وابن عمر وغريهم .وقال

الدارقطين يف ((العلل)) ( :)20 /12ورفعه غري صحيح ,وانظر(( :تفسري الطربي)) (،)150 /17

((الدعاء)) للطرباين (ص.)439 - 438 :

()21/1

املبحث اخلامس :فضل علم التوحيد
إذا كانت العلوم الشرعية كلها فاضلة لتعلقها ابلوحي املطهر؛ فإن علم التوحيد يف الذروة من هذا

الفضل العميم ،حيث حاز الشرف الكامل دون غريه من العلوم ،وذلك يظهر ابلنظر إىل جهات
ثالث :موضوعه ،ومعلومه ،واحلاجة إليه.

فضله من جهة موضوعه :من املتقرر أن املتعلق يشرف بشرف املتعلق ،فالتوحيد يتعلق أبشرف ذات،
وأكمل موصوف ،ابهلل احلي القيوم ،املتفرد بصفات اْلالل واْلمال والكمال ،ونعوت الكربايء

والعزة؛ لذا كان علم التوحيد أشرف العلوم موضوعا ومعلوما ،وكيف َّل يكون كذلك وموضوعه رب

العاملني ،وصفوة خلق هللا أمجعني ،ومآل العباد إما إىل جحيم أو إىل نعيم ،وألجل هذا مساه بعض
السلف الفقه األكرب.

وحتقيق التوحيد هو أشرف األعمال مطلقاً  ...وسئل النيب صلى هللا عليه وسلم :أي العمل أفضل؟
فقال(( :إْيان ابهلل ورسوله)) (.)1

وهو موضوع دعوة رسل هللا أمجعني ،قال اإلمام ابن القيم رمحه هللا :ومجيع الرسل إمنا دعوا إىل إِ َّاي َك
ِ
ني [الفاحتة ،]5 :فإهنم كلهم دعوا إىل توحيد هللا وإخالص عبادته من أوهلم إىل
نَـ ْعبُ ُد وإِ َّاي َك نَ ْستَع ُ
ِ ٍِ
آخرهم ،فقال نوح لقومه :ا ْعبُ ُدواْ َّ
ريهُ [األعراف ،]59 :وكذلك قال هود وصاحل
اَّللَ َما لَ ُكم م ْن إلَه غَ ْ ُ
ٍ
ِ
وت
اجتَنِبُواْ الطَّاغُ َ
وشعيب وإبراهيم ،قال هللا تعاىلَ :ولََق ْد بَـ َعثْـنَا ِيف ُك ِل أ َُّمة َّر ُسوَّلً أَن ا ْعبُ ُدواْ هللاَ َو ْ
[النحل.)2( ]36 :
وهللا سبحانه وتعاىل إمنا أرسل الرسل وأنزل الكتب ألجل إقامة التوحيد بني العبيد ،قال تعاىلَ :ولََق ْد
ٍ
ِ
وت [النحل ،]36 :وله خلق اْلن واإلنس ،قال
اجتَنِبُواْ الطَّاغُ َ
بَـ َعثْـنَا ِيف ُك ِل أ َُّمة َّر ُسوَّلً أَن ا ْعبُ ُدواْ هللاَ َو ْ
ت ا ْْلِ َّن واإلنس إَِّل لِيـ ْعب ُد ِ
ون [الذارايت ،]56 :أي :يوحدون  ، ..فأهم ما على
تعاىلَ :وَما َخلَ ْق ُ
َ َ َُ
العبد معرفته هو التوحيد ،وذلك قبل معرفة العبادات كلها حىت الصالة.
فضله من جهة معلومه :إن معلوم علم التوحيد هو مراد هللا الشرعي ،الدال عليه وحيه وكالمه اْلامع
للعقائد احلقة ،كاألحكام اَّلعتقادية املتعلقة ابإلْيان ابهلل تعاىل ومالئكته وكتبه ورسله ،واليوم اآلخر
والبعث بعد املوت.

ومراد هللا تعاىل جيمع أموراً ثالثة ،وترتتب عليه أمور ثالثة ،فهو جيمع أن هللا تعاىل أراده وأحبه فأمر
به ،ويرتتب على كونه أمر به أن يثيب فاعله ،ويعاقب اتركه ،وأن ينهي عن خمالفته ،ألن األمر

ابلشيء هني عن ضده ،فاألمر ابلتوحيد هني عن الشرك وَّلبد.
ت َعلَْي ُكم نِ ْعم ِيت ور ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َم ِدينًا [املائدة،]3 :
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأ َْْتَ ْم ُ
قال تعاىل :الْيَـ ْوَم أَ ْك َمل ُ
ْ َ ََ
قال عمر رضي هللا عنه(( :قد عرفنا ذلك اليوم واملكان الذي نزلت فيه على النيب ،وهو قائم بعرفة
يوم مجعة)) (.)3

فاجتمع لدى نزوهلا ثالثة مناسبات َّل جتتمع بعد ذلك أبداً:
عيد وعيد وعيد صرن جمتمعة
وجه احلبيب ويوم العيد واْلمعة

فنزلت يف عيد املسلمني األسبوعي ،وهو يوم اْلمعة ،الذي وافق عيد احلجاج ،وهو يوم عرفة ،وهو

اليوم الذي حضره النيب صلى هللا عليه وسلم مع أمته حاجاً ،واجتمع هبم اجتماعه األكرب واألخري.

ومعلوم علم التوحيد هو األحكام اَّلعتقادية املكتسبة من األدلة املرضية ،من كتاب َنطق وسنة

ماضية.

_________
( )1رواه البخاري ( ،)1519ومسلم ( .)83من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )2التنبيهات السنية على شرح الواسطية)) لعبد العزيز الرشيد (ص .)33

( )3رواه البخاري ( ،)45ومسلم ( .)3017من حديث عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه.

()22/1

وقطب رحى القرآن العظيم من فاحتته إىل خاْتته يف تقرير معلوم التوحيد .يقول الشيخ صديق حسن

خان رمحه هللا :اعلم أن فاحتة الكتاب العزيز اليت يكررها كل مسلم يف كل صالة مرات ،ويفتتح هبا
التايل لكتاب هللا واملتعلم له ،فيها اإلرشاد إىل إخالص التوحيد يف ثالثني موضعاً (.)1

والتوحيد هو فاحتة القرآن العظيم وهو خاْتته ،فهو فاحتة القرآن كما يف أول سورة الفاحتة :ا ْحلم ُد ِ
هلل
َْ
َعوذُ بِر ِ
َر ِ
ب الن ِ
َّاس [الناس.)2( ]1 :
ب ال َْعالَ ِم َ
ني [الفاحتة ،]2 :وهو يف خاْتة القرآن العظيم قُ ْل أ ُ َ
فالقرآن من فاحتته إىل خاْتته يف تقرير التوحيد أبنواعه ،أو يف بيان حقوق التوحيد ومقتضياته

ومكمالته ،أو يف البشارة بعاقبة املوحدين يف الدنيا واآلخرة ،أو يف النذارة بعقوبة املشركني واملعاندين
يف الدارين ،مث إن حياة النيب صلى هللا عليه وسلم ودعوته يف بيان القرآن بياَن عمليا حتققت فيها
معاين التوحيد ،وحسمت فيه مواد الشرك على الوجه األمت األكمل.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا :وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم حيقق هذا التوحيد ألمته

وحيسم عنهم مواد الشرك ،إذ هذا حتقيق قولناَّ :ل إله إَّل هللا ،فإن اإلله هو الذي أتهله القلوب
لكمال احملبة والتعظيم ،واإلجالل واإلكرام ،والرجاء واخلوف (.)3
فضله من جهة احلاجة إليه:
وأما فضل علم التوحيد ابعتبار احلاجة إليه ،فيظهر ذلك ابلنظر إىل مجلة أمور ،منها:

أن هللا تعاىل طلبه ،وأمر به كل مكلف ،وأثىن على أهله ،ومدح من توسل به إليه ،ووعدهم أجراً
عظيماً.

اَّللُ [حممد ،]19 :وقال عز من قائلَ :وَما أ ُِم ُروا إَِّل لِيَـ ْعبُ ُدوا َّ
قال تعاىل :فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ َّل إِلَهَ إَِّل َّ
اَّللَ
ِ
ُخمْلِ ِ
ين ُحنَـ َفاء [البينة.]5:
صَ
ني لَهُ الد َ
وقال سبحانه وتعاىل :قُولُواْ آمنَّا ِاب ِ
هلل َوَمآ أُن ِز َل إِلَْيـنَا [البقرة.]136 :
َ
ِ
ك ا ْحلَ مق َك َم ْن ُه َو أَ ْع َمى [الرعد.]19 :
ك من َربِ َ
وقال سبحانه :أَفَ َمن يَـ ْعلَ ُم أ ََّمنَا أُن ِز َل إِلَْي َ
وقال عز وجل :قَ ْد أَفْـلَح الْم ْؤِمنُو َن [املؤمنون ،]1 :وقال تقدست أمساؤهَّ :ربَّـنَا إِنَّـنَا َِمس ْعنَا منَ ِ
اد ًاي
ُ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
آمنَّا َربَّـنَا فَا ْغف ْر لَنَا ذُنُوبَـنَا َوَكف ْر َعنَّا َسيئَاتنَا َوتَـ َوفَّـنَا َم َع األبْـ َرا ِر إىل
يُـنَادي ل ِإلْيَان أَ ْن آمنُواْ بَِربِ ُك ْم فَ َ
اب َهلُ ْم َرمهبُ ْم [آل عمران.]195 – 193 :
قوله :فَ ْ
استَ َج َ
ِ
ِ
ف يـ ْؤ ِ
يما [النساء.]146 :
ني أ ْ
ت هللاُ ال ُْم ْؤمنِ َ
وقال عز وجلَ :و َس ْو َ ُ
َج ًرا َعظ ً
ومنها أن عقيدة التوحيد هي احلق الذي أرسلت من أجله مجيع الرسل.
ٍ
ِ
وت [النحل.]36 :
اجتَنِبُواْ الطَّاغُ َ
قال تعاىلَ :ولََق ْد بَـ َعثْـنَا ِيف ُك ِل أ َُّمة َّر ُسوَّلً أَن ا ْعبُ ُدواْ هللاَ َو ْ
ول إَِّل نُ ِ
وحي إِلَْي ِه أَنَّهُ َّل إِلَهَ إَِّل أ َََن فَا ْعب ُد ِ
ك ِمن َّر ُس ٍ
ون [األنبياء:
وقال سبحانهَ :وَما أ َْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ
ُ
.]25
وهي حق هللا على عباده كما يف حديث معاذ رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :حق

هللا على عباده أن يعبدوه وَّل يشركوا به شيئا)) (.)4

ك أِ
َن اتَّبِ ْع ِملَّةَ
وهي ملة أبينا إبراهيم عليه السالم اليت أمرَن هللا ابتباعها ،قال تعاىلُ :مثَّ أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ
ِ
ِ ِ
ِ
ني [النحل ،]123 :وهي أيضاً دعوته عليه السالم ،قال تعاىل
يم َحنِي ًفا َوَما َكا َن م َن ال ُْم ْش ِرك َ
إبْـ َراه َ
ام [إبراهيم.]35 :
اجنُـ ْب ِين َوبَِ َّ
ين أَن نَّـ ْعبُ َد األ ْ
على لسانهَ :و ْ
َصنَ َ
_________

((( )1الدين اخلالص)) للشيخ صديق حسن خان (.)9 /1
((( )2حكم اَّلنتماء)) للشيخ بكر أبو زيد (ص.)58
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)136 /1

( )4رواه البخاري ( ،)6267ومسلم ( .)30من حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه.

()23/1

ومنها أن هللا تعاىل جعل اإلْيان شرطا لقبول العمل الصاحل وانتفاع العبد به يف الدنيا واآلخرة .قال
ِ
ِ
تعاىل :فَمن يـ ْعمل ِمن َّ ِ ِ
س ْعيِ ِه َوإِ ََّن لَهُ َكاتِبُو َن [األنبياء .]94 :وقال
َ َ َْ َ
الصاحلَات َو ُه َو ُم ْؤم ٌن فَال ُك ْف َرا َن ل َ

سبحانه :ومن أَراد ِ
ورا [اإلسراء.]19 :
اآلخ َرةَ َو َس َعى َهلَا َس ْعيَـ َها َو ُه َو ُم ْؤِم ٌن فَأُولَئِ َ
ََ ْ َ َ
ك َكا َن َس ْعيُـ ُهم َّم ْش ُك ً
فإذا جاء العبد بغري اإلْيان فقد خسر مجيع عمله الصاحل ،قال تعاىل :ولََق ْد أ ِ
َّ ِ
ين
ُوح َي إِلَْي َ
َ
ك َوإِ َىل الذ َ
ك ولَتَ ُكونَ َّن ِمن ْ ِ
ين [الزمر.]65 :
ِم ْن قَـ ْبلِ َ
ك لَئِ ْن أَ ْش َرْك َ
ت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َملُ َ َ
اخلَاس ِر َ
َ
ومنها أن سعادة البشرية يف الدنيا متوقفة على علم التوحيد ،فحاجة العبد إليه فوق كل حاجة،
وضرورته إليه فوق كل ضرورة ،فال راحة وَّل طمأنينة وَّل سعادة إَّل أبن يعرف العبد ربه أبمسائه
وصفاته وأفعاله من جهة صحيحة ،صادقة َنصحة ،وهي جهة الوحي.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا :حاجة العبد إىل الرسالة أعظم بكثري من حاجة املريض إىل

الطب ،فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت األبدان ،وأما إذا مل حيصل للعبد نور الرسالة وحياهتا،

مات قلبه موات َّل ترجى احلياة معه أبدا ،أو شقي شقاوة َّل سعادة معها أبدا (.)1
ص َّم
ك َّل تُ ْس ِم ُع ال َْم ْوتَى َوَّل تُ ْس ِم ُع ال م
وهلذا مسى هللا تعاىل غري املوحد ميتا حقيقة ،قال تعاىل :فَِإنَّ َ
َنت ِهب ِ
َّ ِ
ضاللَتِ ِه ْم إِن تُ ْس ِم ُع إَِّلَّ َمن يُـ ْؤِم ُن ِِب َايتِنَا فَـ ُهم
ادي الْ ُع ْم ِي َعن َ
الد َ
ين َوَما أ َ َ
معاء إِذَا َول ْوا ُم ْدب ِر َ
م ْسلِ ُمون [الروم.]53 - 52 :
فمقابلة املوتى ابلسامعني تدل على أن املوتى هم املشركون والكافرون ،وهذا تفسري مجهور السلف
(.)2

وقيل املراد ابملوتى :موتى األبدان ،فنفي السماع يعين نفي اَّلهتداء ،فكما قيل إن امليت يسمع وَّل
ْيتثل ،فهؤَّلء األحياء من الكفار حني يسمعون القرآن كاملوتى حقيقة حني يسمعون فال ْيتثلون وَّل

ينتفعون.
ومما يشهد هلذين املعنيني أن هللا تعاىل مسى ما أنزله على رسوله صلى هللا عليه وسلم روحا لتوقف

احلياة احلقيقية عليه ،ومساه نورا لتوقف اهلداية عليه ،ومساه شفاء ألنه دواء للنفوس من عللها.

قال شيخ اإلسالم رمحه هللا :والرسالة روح العامل ونوره وحياته ،فأي صالح للعامل إذا عدم الروح

واحلياة والنور ،والدنيا مظلمة ملعونة إَّل ما طلعت عليه مشس الرسالة ،فكذلك العبد ما مل تشرق يف
قلبه مشس الرسالة ويناله من حياهتا وروحها ،فهو يف ظلمة وهو من األموات.
ِ م ِ
ورا ْيَْ ِشي بِ ِه ِيف الن ِ
س
قال تعاىل :أ ََو َمن َكا َن َم ْيـتًا فَأ ْ
َحيَـ ْيـنَاهُ َو َج َعلْنَا لَهُ نُ ً
َّاس َك َمن َّمثَـلُهُ يف الظلُ َمات لَْي َ
ِج ِم ْنـ َها [األنعام ،]122 :فهذا وصف املؤمن كان ميتا يف ظلمة اْلهل ،فأحياه هللا بروح الرسالة
ِخبَار ٍ
ونور اإلْيان ،وجعل له نورا ْيشي به يف الناس ،وأما الكافر فميت القلب يف الظلمات.

ك أ َْو َح ْيـنَا
ومسى هللا تعاىل الرسالة روحا ،والروح إذا عدمت فقد فقدت احلياة ،قال هللا تعاىلَ :وَك َذلِ َ
ِ
ِ
شاء ِم ْن
ورا َّهنْ ِدي بِ ِه َم ْن نَّ َ
إِلَْي َ
وحا ِم ْن أ َْم ِرََن َما ُك َ
نت تَ ْد ِري َما الْكتَ ُ
ك ُر ً
اب َوَّل اإلْيَا ُن َولَكن َج َعلْنَاهُ نُ ً
ِعب ِ
اد ََن [سورة الشورى )3( ]52 :علم العقيدة عند أهل السنة واْلماعة حملمد يسري  -ص179
َ

_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)97 - 96 /19
( )2انظر(( :تفسري الطربي)) ( ،)12 /10و ((تفسري القرطيب)) (.)232 /13
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)94 - 93 /19
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ومن أعظم فضائله :أن مجيع األعمال واألقوال الظاهرة والباطنة متوقفة يف قبوهلا ويف كماهلا ،ويف
ترتب الثواب عليها على التوحيد ،فكلما قوي التوحيد واإلخالص هلل كملت هذه األمور وْتت.
ومن فضائله :أنه يسهل على العبد فعل اخلري وترك املنكرات ويسليه عن املصيبات ،فاملخلص هلل يف

إْيانه وتوحيده ختف عليه الطاعات ملا يرجو من ثواب ربه ورضوانه ،ويهون عليه ترك ما هتواه النفس
من املعاصي ،ملا خيشى من سخطه وعقابه.

ومنها :أن التوحيد إذا كمل يف القلب حبب هللا لصاحبه اإلْيان وزينه يف قلبه ،وكره إليه الكفر
والفسوق والعصيان ،وجعله من الراشدين.
ومنها :أنه خيفف عن العبد املكاره ويهون عليه اآلَّلم.

فبحسب تكميل العبد للتوحيد واإلْيان ،يتلقى املكاره واآلَّلم بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم

ورضا أبقدار هللا املؤملة.

ومن أعظم فضائله :أنه حيرر العبد من رق املخلوقني والتعلق هبم وخوفهم ورجائهم والعمل ألجلهم،

وهذا هو العز احلقيقي والشرف العايل.
ويكون مع ذلك متأهلا متعبدا هللَّ ،ل يرجو سواه وَّل خيشى إَّل إايه ،وَّل ينيب إَّل إليه ،وبذلك يتم

فالحه ويتحقق جناحه.

ومن فضائله اليت َّل يلحقه فيها شيء :أن التوحيد إذا مت وكمل يف القلب وحتقق حتققا كامال

ابإلخالص التام ،فإنه يصري القليل من عمله كثريا ،وتضاعف أعماله وأقواله بغري حصر وَّل حساب،

ورجحت كلمة اإلخالص يف ميزان العبد حبيث َّل تقابلها السماوات واألرض وعمارها من مجيع خلق
هللا ،كما يف

حديث أيب سعيد املذكور يف الرتمجة ،ويف حديث البطاقة اليت فيها َّل إله إَّل هللا اليت وزنت تسعة

وتسعني سجال من الذنوب ،كل سجل يبلغ مد البصر ،وذلك لكمال إخالص قائلها ،وكم ممن يقوهلا

َّل تبلغ هذا املبلغ؛ ألنه مل يكن يف قلبه من التوحيد واإلخالص الكامل مثل وَّل قريب مما قام بقلب

هذا العبد.

ومن فضائل التوحيد :أن هللا تكفل ألهله ابلفتح والنصر يف الدنيا ،والعز والشرف وحصول اهلداية

والتيسري لليسرى وإصالح األحوال والتسديد يف األقوال واألفعال.

ومنها :أن هللا يدفع عن املوحدين أهل اإلْيان شرور الدنيا واآلخرة ،وْين عليهم ابحلياة الطيبة
والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره ،وشواهد هذه اْلمل من الكتاب والسنة كثرية معروفة وهللا أعلم.
القول السديد يف مقاصد التوحيد لعبد الرمحن بن سعدي – ص24
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املبحث السادس :واضع علم التوحيد
َّلشك أن التوحيد جاءت به الرسل واألنبياء عليهم صلوات هللا وسالمه ،وأما علم التوحيد فقد مر

يف وضعه وتدوينه بطورين:

أوهلما :طور الرواية (ما قبل التدوين) ،والثاين :طور التدوين واَّلستقرار.
وهذه حملة عن كلتا املرحلتني:

أوَّل :طور الرواية

مل يكن الرعيل األول من الصحابة رضي هللا عنهم حباجة إىل التدوين يف العلوم الشرعية ،فقد كانوا
يتلقون عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الوحيني" ،ويوردون عليه ما يشكل عليهم من األسئلة

والشبهات فيجيبهم عنها ِبا يثلج صدورهم ،وقد أورد عليه من األسئلة أعداؤه وأصحابه ،أعداؤه
للتعنت واملغالبة ،وأصحابه للفهم والبيان وزايدة اإلْيان" ( ،)1وكل ذلك رواه الصحابة عن النيب

صلى هللا عليه وسلم ملن بعدهم ،فكانت مسائل اَّلعتقاد حمفوظة يف أذهاهنم ،مستدَّل عليها بكتاب
رهبم وسنة نبيهم صلى هللا عليه وسلم ،ومل يقع بينهم اختالف يف شأن العقيدة؛ بل اجتمعوا على

عقيدة صحيحة ،ساملة نقية خالية من كل شوب ،فكانوا "أقرب إىل أن يوفقوا إىل الصواب من غريهم
ِبا خصهم هللا به من توقد األذهان ،وفصاحة اللسان ،وسعة العلم ،وتقوى الرب ،فالعربية طريقتهم
وسليقتهم ،واملعاين الصحيحة مركوزة يف فطرهم وعقوهلم  ..علموا التنزيل وأسبابه ،والتأويل وآدابه،

وعاينوا األنوار القرآنية ،واألشعة املصطفوية ،فهم أسعد األمة إبصابة الصواب ،وأجدرها بعلم فقه
السنة والكتاب" (.)2

ألجل هذا مل يكن الصحابة رضي هللا عنهم حباجة إىل تدوين علم التوحيد أو تصنيف كتب فيه.

اثنيا :طور التدوين

وبدأ هذا يف حياة التابعني ،وإن وقعت يف زمنه صلى هللا عليه وسلم صور من الكتابة والتدوين،

حيث ابتدأ ذلك اإلمام الزهري رمحه هللا تعاىل ،مث شاع ذلك يف النصف األول من القرن الثاين

اهلجري كما فعل اإلمام مالك يف املوطأ ،حيث رتبت األحاديث على أبواب تتعلق ابلتوحيد مثل:
ابب اإلْيان ،وابب التوحيد ،وابب العلم ،اخل ..

ولعل هذا التبويب لألحاديث كان النواة األوىل يف استقالل كل ابب فيما بعد ابلتصنيف والبحث.
ومما أوقد جذوة التدوين ما وقع يف آخر زمن الصحابة من بدع واختالف يف العقيدة ،كما يف مسألة

القدر ،وكان أول من تكلم به معبد اْلهين (ت80 :هـ) ،ومسألة التشيع والغلو يف آل البيت ،وفتنة
عبد هللا بن سبأ ،كما وقعت من قبل بدعة اخلوارج وصرحوا ابلتكفري ابلذنوب ،وبعد ذلك نشأ

مذهب املعتزلة على يد واصل بن عطاء (ت131 :هـ) ،وصنف يف مسائل من العقيدة ما خالف به
الصحابة والتابعني ،وخرج على إمجاع خري القرون يف اَّلعتقاد ،فتصدى له التابعون ابلرد عليه
واملناظرة يف هذه املسائل ،مث بدأ التصنيف يف عقيدة أهل السنة حني أصبح ضرورة َّلبد منها لنفي
أتويل املبطلني ،ورد احنراف الغالني ،وكان أول مدون عرفناه يف العقيدة  -على هذا النحو – هو

كتاب الفقه األكرب أليب حنيفة رمحه هللا (ت150 :هـ) ،رواه أبو مطيع احلكم بن عبد هللا البلخي،

كما رواه محاد بن أيب حنيفة – وإن قيل إنه من وضع أيب مطيع البلخي – حدد فيه أبو حنيفة عقائد
أهل السنة حتديدا منهجيا ورد فيه على املعتزلة ،والقدرية ،واْلهمية ،والشيعة ،واشتمل على مخسة
أبواب  -يف أمت رواايته  :-األول يف القدر ،والثاين والثالث يف املشيئة ،والرابع يف الرد على من يكفر
ابلذنب ،واخلامس يف اإلْيان ،وفيه حديث عن األمساء والصفات ،والفطرة ،وعصمة األنبياء ،ومكانة

الصحابة ،وغري ذلك من مباحث العقيدة.
_________

((( )1زاد املعاد َّلبن القيم)) (.)1250 /3
((( )2إعالم املوقعني َّلبن القيم)) ( )150 - 148 /4بتصرف.
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فلو قال قائل :إن واضع علم التوحيد – ِبعىن أول من وضع مؤلفا خاصا يف الفن من أهل السنة –
هو اإلمام أبو حنيفة؛ لكان صادقا ومل يبعد عن الصواب" ،وإن كان قد قيل :إن واضعه اإلمام مالك
بن أنس ،وأنه ألف فيه رسالة ،وقيل أيضا أنه ملا كثرت الفنت أمر املنصور بوضع كتب إلزالتها والرد

عليها" (.)1

كما ثبت أن اإلمام ابن وهب رمحه هللا (ت197 :هـ) وضع كتااب يف القدر على طريقة احملدثني يف
مجع األحاديث وإن كان دون تبويب.

ولقد نسب كتاب بنفس اسم الفقيه األكرب لإلمام الشافعي رمحه هللا (ت204 :هـ) ،تناول فيه
مسائل اَّلعتقاد مسألة مسألة ،ورد على الفرق املخالفة يف ثنااي كالمه ،إَّل أن نسبة الكتاب إىل

اإلمام الشافعي غري موثقة ،فقد قال حاجي خليفة يف كشف الظنون .. " :لكن يف نسبته إىل
الشافعي شك ،والظن الغالب أنه من أتليف بعض أكابر العلماء" (.)2

مث تتابع التأليف بعد أيب حنيفة يف علم التوحيد ولكن أبمساء خمتلفة هلذا العلم .فمن أول ذلك كتاب
اإلْيان أليب عبيد القاسم بن سالم (ت224 :هـ) ،وتبعه على هذا كثريون إىل يوم الناس هذا ،كما
ظهر مصطلح السنة للدَّللة على ما يسلم من اَّلعتقادات ،واشتهر ذلك زمن اإلمام أمحد رمحه هللا،

ومن الكتب املصنفة ابسم السنة ،كتاب السنة َّلبن أيب شيبة رمحه هللا (ت235 :هـ) والسنة لإلمام

أمحد رمحه هللا (ت240 :هـ) وغري ذلك ،مث ظهر مصطلح التوحيد يف مثل كتاب التوحيد َّلبن سريج

البغدادي رمحه هللا (ت306 :هـ) ،وكتاب التوحيد َّلبن خزْية رمحه هللا (ت311 :هـ) ،وواكب ذلك
ظهور مصطلح أصول الدين ،مث ظهر التأليف ابسم العقيدة أوائل القرن اخلامس اهلجري ،واستقرت
حركة التصنيف ومنهج التأليف ،واستقل علم التوحيد علما متميزا عن غريه بلقب ومنهج خمصوص.
وأخريا فإن فيما سبق بيانه رد على من زعم – من األشاعرة واملاتريدية – أن واضعي علم التوحيد

مها :أبو احلسن األشعري (ت324 :هـ) ،وأبو منصور املاتريدي (ت333 :هـ) ،حيث سبقا بتآليف

كثرية كتبت على منهج أهل احلديث ،أهل السنة واْلماعة .علم العقيدة عند أهل السنة واْلماعة
حملمد يسري207 -
_________

((( )1اللؤلؤ املنظوم يف مبادئ العلوم حملمد أيب عليان الشافعي)) (.)237
((( )2كشف الظنون حلاجي خليفة)) (.)1287 /2
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املبحث السابع :فوائد التوحيد
التوحيد له فضائل عظيمة ،وآاثر محيدة ،ونتائج مجيلة ،ومن ذلك ما أييت:
 -خري الدنيا واآلخرة من فضائل التوحيد ومثراته.

 التوحيد هو السبب األعظم لتفريج كرابت الدنيا واآلخرة ،يدفع هللا به العقوابت يف الدارين،ويبسط به النعم واخلريات.

َّ ِ
ِ
سواْ
ين َ
 التوحيد اخلالص يثمر األمن التام يف الدنيا واآلخرة ،قال هللا عز وجل :الذ َآمنُواْ َوَملْ يَـ ْلب ُ
ك َهلُُم األ َْم ُن َو ُهم م ْهتَ ُدو َن [األنعام.]82 :
إِْيَ َاهنُم بِظُل ٍْم أ ُْولَئِ َ
 -حيصل لصاحبه اهلدى الكامل ،والتوفيق لكل أجر وغنيمة.

 يغفر هللا ابلتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات ،ففي احلديث القدسي عن أنس رضي هللا عنهيرفعه(( :اي ابن آدم إنك لو أتيتين بقراب األرض خطااي مث لقيتين َّل تشرك يب شيئًا ألتيتك بقراهبا

مغفرة)) ()1

 يدخل هللا به اْلنة ،فعن عبادة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :منشهد أن َّل إله إَّل هللا وحده َّل شريك له ،وأن حمم ًدا عبده ورسوله ،وأن عيسى عبد هللا ورسوله

وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه ،وأن اْلنة حق ،وأن النار حق ،أدخله هللا اْلنة على ما كان من

العمل)) ( ،)2ويف حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:
((من مات َّل يشرك ابهلل شيئًا دخل اْلنة)) (.)3

 -التوحيد ْينع دخول النار ابلكلية إذا كمل يف القلب ،ففي حديث عتبان رضي هللا عنه عن النيب

صلى هللا عليه وسلم ... (( :فإن هللا حرم على النار من قالَّ :ل إله إَّل هللا يبتغي بذلك وجه هللا))
(.)4

ْ -ينع اخللود يف النار إذا كان يف القلب منه أدىن حبة من خردل من إْيان (.)5

 التوحيد هو السبب األعظم يف نيل رضا هللا وثوابه ،وأسعد الناس بشفاعة حممد صلى هللا عليهخالصا من قلبه أو نفسه)) (.)6
وسلم(( :من قال َّل إله إَّل هللا
ً

 -مجيع األعمال ،واألقوال الظاهرة والباطنة متوقفة يف قبوهلا ويف كماهلا ،ويف ترتيب الثواب عليها

على التوحيد ،فكلما قوي التوحيد واإلخالص هلل كملت هذه األمور وْتت.
س ِهل على العبد فعل اخلريات ،وترك املنكرات ،ويسلِيه عن املصائب ،فاملوحد املخلص هلل يف
 يُ َتوحيده ختف عليه الطاعات؛ لِ َما يرجو من ثواب ربه ورضوانهِ ،
ويهون عليه ترك ما هتواه النفس من
املعاصي؛ لِ َما خيشى من سخط هللا وعقابه.
كره إليه الكفر والفسوق
 -التوحيد إذا كمل يف القلب حبب هللا لصاحبه اإلْيان وزينه يف قلبه ،و َّ

والعصيان ،وجعله من الراشدين.

 التوحيد خيفف عن العبد املكارهِ ،ويهون عليه اآلَّلم ،فبحسب كمال التوحيد يف قلب العبد يتلقى
ٍ
ورضا أبقدار هللا املؤملة ،وهو من أعظم أسباب
املكاره واآلَّلم بقلب منشرح ونفس مطمئنة،
وتسليم ً

انشراح الصدر.
 ِحيرر العبد من ِرق املخلوقني والتعلم ِق هبم ،وخوفهم ورجائهم ،والعمل ألجلهم ،وهذا هو الع مز

احلقيقي ،والشرف العايل ،ويكون مع ذلك متعب ًدا هلل َّل يرجو سواه ،وَّل خيشى إَّل َّإايه ،وبذلك يت مم
فالحه ،ويتحقق جناحه.
_________

( )1رواه الرتمذي ( .)3450وقال :غريب َّل نعرفه إَّل من هذا الوجه ،وصححه ابن القيم يف
((إعالم املوقعني)) ( )204 /1وقال ابن رجب :إسناده َّل أبس به ،وصححه األلباين يف ((صحيح

سنن الرتمذي)).

( )2رواه البخاري ( ،)3435ومسلم (.)28
( )3رواه البخاري ( ،)3435ومسلم (.)28
( )4رواه البخاري ( ،)425ومسلم (.)33

( )5عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال ... (( :أخرجوا من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل
من إْيان  )) ...رواه البخاري ( ،)22ومسلم (.)184

( )6رواه البخاري ( .)99من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

()28/1
 التوحيد إذا كمل يف القلبَّ ،وحتقق حتق ًقا كامالً ابإلخالص التام فإنه يصري القليل من عمل العبد

كثريا ،وتضاعف أعماله وأقواله الطيبة بغري حصر ،وَّل حساب.
ً
 َّتكفل هللا ألهل التوحيد ابلفتح ،والنصر يف الدنيا ،والعز والشرف ،وحصول اهلداية ،والتيسري
لليسرى ،وإصالح األحوال ،والتسديد يف األقوال واألفعال.

 -هللا عز وجل يدافع عن املوحدين أهل اإلْيان شرور الدنيا واآلخرة ،وْي من عليهم ابحلياة الطيبة،

والطمأنينة إليه ،واألُنس بذكره.

قال العالمة السعدي رمحه هللا( :وشواهد هذه اْلمل من الكتاب والسنة كثرية معروفة ،وهللا أعلم)

(.)1

وقال ابن تيمية رمحه هللا( :وليس للقلوب سرور ولذة اتمة إَّل يف حمبة هللا تعاىل ،والتقرب إليه ِبا حيبه،

وَّل تتم حمبة هللا إَّل ابإلعراض عن كل حمبوب سواه ،وهذا حقيقة َّل إله إَّل هللا) ( )2نور التوحيد
وظلمات الشرك لسعيد بن علي بن وهف القحطاين – ص14 :

 أنه أكرب دعامة للرغبة يف الطاعة؛ ألن املوحد يعمل هلل سبحانه وتعاىل؛ وعليه ،فهو يعمل سراًوعالنية ،أما غري املوحد؛ كاملرائي مثالً ،فإنه يتصدق ويصلي ،ويذكر هللا إذا كان عنده من يراه فقط،
وهلذا قال بعض السلف :إين ألود أن أتقرب إىل هللا بطاعة َّل يعلمها إَّل هو.
َّ ِ
ِ
ك
سواْ إِْيَ َاهنُم بِظُل ٍْم أ ُْولَئِ َ
ين َ
 أن املوحدين هلم األمن وهم مهتدون؛ كما قال تعاىل :الذ َآمنُواْ َوَملْ يَـ ْلب ُ
َهلُ ُم األ َْم ُن َو ُهم م ْهتَ ُدو َن [األنعام .]82 :القول املفيد على كتاب التوحيد حملمد بن صاحل بن عثيمني
 75 /1ومن أجل فوائده – أي :التوحيد  -أنه ْينع اخللود يف النار.

إذا كان يف القلب منه أدىن مثقال حبة خردل .وأنه إذا كمل يف القلب ْينع دخول النار ابلكلية.
ومنها :أنه حيصل لصاحبه اهلدى الكامل واألمن التام يف الدنيا واآلخرة

ومنها :أنه السبب الوحيد لنيل رضا هللا وثوابه ،وأن أسعد الناس بشفاعة حممد صلى هللا عليه وسلم

من قالَّ :ل إله إَّل هللا خالصا من قلبه .القول السديد يف مقاصد التوحيد لعبد الرمحن بن سعدي –

ص 23

_________
((( )1القول السديد)) (ص.)26 :
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)32 /28

()29/1

املبحث الثامن :الغاية املطلوبة من دراسته
 - 1اخلروج من ربقة التقليد إىل اَّلستدَّلل فيكون املسلم من مسلمة اَّلختيار الذي اعتنق ما يعلمه
ويدركه فآمن عن قناعة وتسليم.

 - 2الدفاع عن اإلسالم وعقيدته برد الشبهة وإثبات احلق.

 - 3تصحيح التصورات اخلاطئة حول هللا والكون واحلياة وعالقة كل منهما ابآلخر .إحتاف املريد
ِبعرفة علم التوحيد إلبراهيم الربيكان – ص 12

()30/1

املبحث التاسع :مسائل علم التوحيد
هي قضااي كلية تبحث فيه تكون مما يدخل يف نطاق العقيدة فهو علم كلي ولذا يقال علم أصول
الدين إحتاف املريد ِبعرفة علم التوحيد إلبراهيم الربيكان – ص 12

وتتضمن معرفة األحكام الشرعية العقدية كأحكام األلوهية ،وعصمة الرسل ،وقضااي اليوم اآلخر

وحنو ذلك ،وقد عنيت كتب العقائد به أعظم عناية ،وكتبت يف حتريره وتقريبه – على منهج السلف

الصاحل أهل السنة واْلماعة – مطوَّلت وخمتصرات ،ومنظومات ومنثورات من زمن السلف وإىل يوم
الناس هذا .علم العقيدة عند أهل السنة واْلماعة حملمد يسري – ص 235

()31/1

املبحث العاشر :وجوب التزام العقيدة الصحيحة
العقيدة الصحيحة هي العقيدة املدلول عليها أبلفاظ الكتاب والسنة وحنن ملزمون ابتباع ألفاظها

ومعانيها ،وبناء على ذلك جيب التزام العقيدة الصحيحة – وَّل يقال إن الكتاب والسنة قد خيتلف يف
دَّللتهما يف العقائد وغريها ألننا نقول إنه َّلبد من مدلول حق هلما ،وهذا املدلول كان له جيل قد
طبقه فهو منهج عملي ظهرت آاثره وابنت فوائده مما يدل على أنه اثبت يف واقع األمر وحقيقته،

فيجب التماسه من خالل البيان النبوي لذلك ،والبيان األثري من الصحابة رضي هللا عنهم .وفرض
دَّللة خمتلف فيها هو فرض حق َّل يعرف ،ومآل هذا الفرض إبطال دَّللة النصوص ،ومن مث إبطال

الشرع إذ مضمونه أن احلق الذي أنزل به القرآن الكرمي وأرسل به الرسول صلى هللا عليه وسلم ليس
بينا وَّل واضحا ،وَّلزم ذلك أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ترك الناس على الضاللة ومل يبلغهم ما

أنزل إليهم من رهبم ،وأن أصحابه مل يكن هلم يف واقع األمر عقيدة ،وكل هذه اللوازم ابطلة إذ ما يلزم
منه الباطل فهو ابطل .فظهر هبذا أن هناك حقا يف ابب العقيدة جيب أن يلتزم وهناك دَّللة من كتاب
هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم َّل حمالة ،وأن هذه العقيدة اليت توصف ابلصحة ووجوب

اَّللتزام ،هي ما كان عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه واتبعوهم واتبع اتبعيهم إىل يوم
ِ
َّ ِ
وهم إبِِحس ٍ
ان َّر ِ
ِ
الدين ،كما قال سبحانه :و َّ ِ
ض َي
ين َواأل َ
َ
َنصا ِر َوالذ َ
الساب ُقو َن األ ََّولُو َن م َن ال ُْم َهاج ِر َ
ين اتَّـبَـ ُع ُ ْ َ
ِ
َّات َجتْ ِري َحتْتَـها األ َْهنَار َخالِ ِد ِ
َع َّد َهلُم جن ٍ
يم
يها أَبَ ًدا ذَلِ َ
هللاُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
ين ف َ
َ
ضواْ َع ْنهُ َوأ َ ْ َ
ُ
َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
[التوبة.]100 :
وْيكن بعد هذا حصر موجبات التزام العقيدة الصحيحة فيما يلي:
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل ُخمْلِ ِ
يموا
صَ
أوَّلً :أهنا مما أمر هللا ابتباعه كما قال تعاىلَ :وَما أُم ُروا إَِّل ليَـ ْعبُ ُدوا ََّ
ين ُحنَـ َفاء َويُق ُ
ني لَهُ الد َ
الزَكاةَ وذَلِ َ ِ
ين الْ َقيِ َم ِة [البينة ]5 :وقال سبحانهَ :وا ْعبُ ُدواْ هللاَ َوَّلَ تُ ْش ِرُكواْ بِ ِه َش ْيـئًا
َّ
الص َالةَ َويُـ ْؤتُوا َّ َ
كد ُ
[النساء.]36 :

اثنياً :أهنا مما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم كما قال سبحانه:
اَّللَ َش ِدي ُد ال ِْع َق ِ
اَّللَ إِ َّن َّ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُك ْم َع ْنهُ فَانتَـ ُهوا َواتَّـ ُقوا َّ
اب [احلشر.]7 :
الر ُس ُ
آات ُك ُم َّ
َوَما َ
اثلثاً :استحالل قتال من مل يقبلها كما قال صلى هللا عليه وسلم(( :أمرت أن أقاتل الناس حىت
يشهدوا أن َّل إله إَّل هللا  )1( )) ...احلديث.

رابعاً :ألهنا احلق الذي أرسلت من أجلها الرسل ،وأنزلت الكتب ،كما قال تعاىلَ :وَما أ َْر َسلْنَا ِمن
ول إَِّل نُ ِ
وحي إِلَْي ِه أَنَّهُ ََّل إِلَهَ إَِّل أ َََن فَا ْعب ُد ِ
ك ِمن َّر ُس ٍ
ون [األنبياء.]25 :
قَـ ْبلِ َ
ُ
ٍ
ِ
خامساً :ألن الرسل مجيعا أرسلوا هبا ،كما قال سبحانهَ :ولََق ْد بَـ َعثْـنَا ِيف ُك ِل أ َُّمة َّر ُسوَّلً أَن ا ْعبُ ُدواْ هللاَ
وت [النحل.]36 :
اجتَنِبُواْ الطَّاغُ َ
َو ْ
ت ا ْْلِ َّن وا ِإلنس إَِّل لِيـ ْعب ُد ِ
ون
سادسا :ألهنا الغاية من خلق اْلن واإلنس ،كما قال سبحانهَ :وَما َخلَ ْق ُ
َ َ َُ
[الذارايت.]56 :
_________

( )1رواه البخاري ( ،)25ومسلم ( .)22من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.

()32/1

سابعا :ألهنا متعلق سعادة اخللق يف الدنيا واآلخرة كما قال صلى هللا عليه وسلم(( :أسعد الناس
بشفاعيت يوم القيامة من قال َّل إله إَّل هللا خالصا من نفسه)) ( )1وقال صلى هللا عليه وسلم:

((لكل نيب دعوة مستجابة فتعجل كل نيب دعوته وأخرت دعويت شفاعة ألميت فهي َنئلة إن شاء هللا
من مات َّل يشرك ابهلل شيئا)) (.)2

ِ ِ
ِ
اثمنا :ألهنا دين هللا الذي ارتضاه لعباده  ...قال تعاىلَ :وأ َّ
يما فَاتَّبِعُوهُ َوَّلَ تَـتَّبِ ُعواْ
َن َه َذا ص َراطي ُم ْستَق ً
صا ُكم بِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن [األنعام.]153 :
سبُ َل فَـتَـ َف َّر َق بِ ُك ْم َعن َسبِيلِ ِه ذَلِ ُك ْم َو َّ
ال م
اتسعاً :أهنا حق هللا الذي أوجبه على عباده كما قال صلى هللا عليه وسلم(( :حق هللا على العباد أن
يعبدوه وَّل يشركوا به شيئا)) (.)3

عاشرا :ألهنا طريق النجاة من النار  ...قال صلى هللا عليه وسلم(( :فإن هللا حرم على النار من قال
َّل إله إَّل هللا يبتغي بذلك وجه هللا)) (.)4

احلادي عشر :ألهنا أول ما جيب الدعوة إليه .كما قال صلى هللا عليه وسلم(( :فليكن أول ما

تدعوهم إليه شهادة أن َّل إله إَّل هللا)) ( )5ويف رواية(( :إىل أن يوحدوا هللا)) (.)6
ك أِ
َن اتَّبِ ْع ِملَّةَ
الثاين عشر :ألهنا ملة إبراهيم اليت أمرَن ابتباعها ،كما قال سبحانهُ :مثَّ أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ
ِ
ِ َّ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ال
يم بقولهَ :وإِ ْذ قَ َ
يم َحنِي ًفا َوَما َكا َن م َن ال ُْم ْش ِرك َ
ني [النحل ]123 :وقد فسر هللا ملةَ إبْـ َراه َ
إبْـ َراه َ
ِ ِ
يم ألَبِ ِيه َوقَـ ْوِم ِه إِنَِّين بَـ َراء ِممَّا تَـ ْعبُ ُدو َن إَِّل الَّ ِذي فَطََرِين فَِإنَّهُ َسيَـ ْه ِدي ِن [الزخرف ،]27 ،26 :وقال
إبْـ َراه ُ
َّلل حنِي ًفا وَمل ي ُ ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ني [النحل.]120 :
ك م َن ال ُْم ْش ِرك َ
يم َكا َن أ َُّمةً قَانتًا َ َ ْ َ
عز وجل :إ َّن إبْـ َراه َ
الثالث عشر :أن من التزمها حرم ماله ودمه ،كما قال صلى هللا عليه وسلم(( :من قال َّل إله إَّل هللا
وكفر ِبا يعبد من دون هللا حرم ماله ودمه وحسابه على هللا عز وجل)) (.)7

الرابع عشر :ألهنا مما حكم هللا وقضى ابتباعه ،وما حكم به وقضاه فهو واجب اَّلتباع ،كما قال
ك أََّلَّ تَـ ْعبُ ُدواْ إَِّلَّ إِ َّايهُ [اإلسراء.]23 :
ضى َربم َ
سبحانهَ :وقَ َ

اخلامس عشر :أن هللا حرم خمالفتها ،كما قال تعاىل :قُ ْل تَـ َعالَ ْواْ أَتْ ُل َما َح َّرَم َربم ُك ْم َعلَْي ُك ْم أََّلَّ تُ ْش ِرُكواْ بِ ِه

َش ْيـئًا [األنعام ]151 :اآلية.

السادس عشر :أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أمر ابلرباءة من ضدها ،كما قال تعاىل :قُ ْل َاي أَيمـ َها
الْ َكافِ ُرو َن َّل أَ ْعبُ ُد َما تَـ ْعبُ ُدو َن [الكافرون.]2 ،1 :
َّ ِ
ين ُهم بَِرهبِِ ْم َّل
السابع عشر :امتداحه سبحانه للمؤمنني ابلتزامها وترك ضدها ،كما قال سبحانهَ :والذ َ
يُ ْش ِرُكو َن [املؤمنون.]59 :
ِ
ال إِبْـر ِاهيم َر ِ
اج َع ْل َه َذا
ب ْ
الثاين عشر :ألهنا دعوة إبراهيم عليه السالم ،كما قال تعاىل عنهَ :وإ ْذ قَ َ َ ُ
ِ
ام [إبراهيم .]35 :املدخل لدراسة العقيدة على مذهب أهل
اجنُـ ْب ِين َوبَِ َّ
ين أَن نَّـ ْعبُ َد األ ْ
الْبَـلَ َد آمنًا َو ْ
َصنَ َ
السنة واْلماعة إلبراهيم الربيكان -ص60
_________

( )1رواه البخاري ( .)99من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه مسلم ( .)199من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )3رواه البخاري ( ،)6267ومسلم ( .)30من حديث معاذ رضي هللا عنه.

( )4رواه البخاري ( ،)1186ومسلم ( .)33من حديث عتبان بن مالك رضي هللا عنه.
( )5رواه البخاري ( ،)1458ومسلم ( .)19بلفظ(( :عبادة هللا)) بدَّلً من ((شهادة أن َّل إله إَّل
هللا)) .من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.

( )6رواها البخاري ( .)7372من حديث ابن عباس رضي هللا عنه.
( )7رواه مسلم ( .)23من حديث طارق بن أشيم رضي هللا عنه.
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املبحث األول :اتريخ عقيدة التوحيد ومىت طرأ اَّلحنراف عنها!!
عقيدة التوحيد هي الدين احلنيف ،والدين القيم ،دين الفطرة اليت فطر هللا الناس عليها ،فهي
موجودة مع وجود هذا اإلنسان كما ثبت ابلدليل القطعي وهو القرآن الذي هو أوثق مصدر للتاريخ.
اَّلل الَِّيت فَطَر النَّاس علَيـها ََّل تَـب ِديل ِخلَل ِْق َِّ
لدي ِن حنِي ًفا فِطْرةَ َِّ
اَّلل ذَلِ َ ِ
ك لِ ِ
ين
قال تعاىل :فَأَقِ ْم َو ْج َه َ
َ َ َْ
َ
ك الد ُ
َ
َ
ْ َ
الْ َقيِ ُم َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
َّاس ََّل يَـ ْعلَ ُمو َن [الروم.]30 :
فآدم ،عليه السالم ،قد فطره هللا على العقيدة السليمة ،وعلمه ما مل يعلم من أمور الدين ،فكان

موحدا هلل –تعاىل -التوحيد اخلالص ،معتقداً هلل ما جيب له –تعاىل -من التعظيم والطاعة والرجاء
آل
وحا َو َ
اصطََفى َ
واخلشية ،وقد اصطفاه هللا من عباده املخلصني ،قال هللا – تعاىل  :-إِ َّن هللاَ ْ
آد َم َونُ ً
إِبـر ِاهيم و َ ِ
ني [آل عمران.]33 :
آل ع ْم َرا َن َعلَى ال َْعالَ ِم َ
َْ َ َ
وقد شرفه هللا –تعاىل -بذلك ،وأسجد له املالئكة ،قال –تعاىل:-
ِ
ِ
آلد َم [البقرة.]34 :
اس ُج ُدواْ َ
َوإِ ْذ قُـلْنَا لل َْمالَئِ َكة ْ

وقد أخذ هللا –تعاىل -على بين آدم العهد وامليثاق أنه رهبم ،وأشهدهم على أنفسهم يف أصل خلقهم
َخ َذ ربم َ ِ
آد َم ِمن ظُ ُهوِرِه ْم ذُ ِريَّـتَـ ُه ْم َوأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم
ك من بَِين َ
من أصالهبم ،فقال –تعاىلَ :-وإِ ْذ أ َ َ
ِِ
ِ ِ
ني أ َْو تَـ ُقولُواْ إِ َّمنَا أَ ْش َر َك
أَلَ ْس ُ
ت بَِربِ ُك ْم قَالُواْ بَـلَى َش ِه ْد ََن أَن تَـ ُقولُواْ يَـ ْوَم الْقيَ َامة إِ ََّن ُكنَّا َع ْن َه َذا غَافل َ
آ َاب ُؤََن ِمن قَـ ْب ُل َوُكنَّا ذُ ِريَّةً ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم أَفَـتُـ ْهلِ ُكنَا ِِبَا فَـ َع َل ال ُْم ْب ِطلُو َن [األعراف.]173 - 172 :
والناس كلهم يولدون على الفطرة وينشأون عليها ،ما مل تصرفهم عنها صوارف الشر والضالل ،من
الرتبية على الكفر والضالل ،ومن األهواء ووساوس الشياطني ،وشبهات املبطلني ،وشهوات الدنيا،

وقد جاء يف احلديث القدسي قوله –تعاىل ... (( :-وأين خلقت عبادي حنفاء كلهم ،وأهنم أتتهم

الشياطني فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت هلم ،وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل أنزل به
سلطاَنً  .)1( )) ..احلديث.

وقد أخرب الرسول صلى هللا عليه وسلم عن ذلك بقوله(( :ما من مولود إَّل يولد على الفطرة ،فأبواه

يهودانه ،أو ينصرانه ،أو ْيجسانه)) ( .. )2احلديث فكما يتوجه هذا إىل كل إنسان مولود ،يتوجه إىل
أول إنسان وهو آدم ،عليه السالم ،من ابب أوىل ،فعقيدة التوحيد واخلري والصالح هي األصل

الذي كان عليه آدم ،عليه السالم ،واألجيال األوىل من ذريته ،فكانوا على التوحيد اخلالص .أما
الشرك والضالل فإمنا هي أمور طارئة مل حتدث إَّل بعد آدم ،عليه السالم ،أبزمان وأجيال ،وعلى

التدريج فقد صح عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال( :كان بني نوح وآدم عشرة قرون ،كلهم

على شريعة من احلق ،فاختلفوا فبعث هللا النبيني مبشرين ومنذرين) (.)3
وإىل هذا تشري اآلية يف قوله –تعاىلَ :-كا َن النَّاس أ َُّمةً و ِ
ِ
ِ
ين
اح َدةً فَـبَـ َع َ
ث هللاُ النَّبِيِ َ
ُ َ
ين َوُمنذ ِر َ
ني ُمبَش ِر َ
[البقرة.]213 :
أي :كانوا على احلق واهلدى أمة واحدة على دين واحد – أول األمر – فاختلفوا فيما بعد .كذا
فسرها كثري من السلف (.)4

ويف عهد نوح ،عليه السالم ،كان الشرك سائداً يف قومه ،فكانوا يعبدون األصنام من دون هللا ،لذلك
ِ
ني أَن َّلَّ تَـ ْعبُ ُدواْ إَِّلَّ هللاَ ...
وحا إِ َىل قَـ ْوم ِه إِِين لَ ُك ْم نَ ِذ ٌير مبِ ٌ
قال هللا – تعاىل – عن نوحَ :ولََق ْد أ َْر َسلْنَا نُ ً
[هود.]26 - 25 :

وهبذا يتبني قطعاً أن العقيدة السليمة والتوحيد اخلالص مها األصل يف اتريخ البشر ،وأن الضالل

والشرك والوثنية أمور طارئة بعد أحقاب من الزمان بعد آدم ،عليه السالم  ..وهللا أعلم .مباحث يف

عقيدة أهل السنة واْلماعة لناصر العقل – ص19 :
_________

( )1رواه مسلم ( .)2865من حديث عياض بن محار رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( ،)1359ومسلم ( .)2658من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )3رواه الطربي يف تفسريه ( ،)275 /4واحلاكم ( )547 - 546 /2وقال :هذا حديث صحيح

على شرط البخاري ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وقال ابن تيمية يف ((بيان تلبيس اْلهمية)) (/3
 :)65اثبت ,وقال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) ( :)854 /7صحيح.

( )4راجع تفسري اآلية السابقة يف(( :تفسري الطربي)) ( .)195 - 194 /2و ((تفسري ابن كثري))
( .)218 /1وانظر(( :دعوة التوحيد)) للدكتور حممد خليل هراس (ص.)119 - 106 :
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املبحث الثاين :عقيدة التوحيد يف دعوة الرسل عامة
إذا أتملنا قصص املرسلني اليت وردت يف القرآن الكرمي ،وما حدث هلم مع أممهم ،جند أهنم اتفقوا
مجيعاً على دعوة واحدة ،هي الدعوة إىل عبادة هللا وحده َّل شريك له ،واجتناب الشرك ،وإن
اختلفت شرائعهم (.)1

بل إن مسألة الدعوة إىل التوحيد والتحذير من الشرك ووسائله هي القضية األوىل اليت جاء ذكرها يف
القرآن الكرمي بني الرسل وأممهم ،قال هللا –تعاىل -خمرباً عما أرسل به مجيع الرسلَ :وَما أ َْر َسلْنَا ِمن
ول إََِّّل نُ ِ
وحي إِلَْي ِه أَنَّهُ ََّل إِلَهَ إََِّّل أ َََن فَا ْعب ُد ِ
ك ِمن َّر ُس ٍ
ون [األنبياء.]25 :
قَـ ْبلِ َ
ُ
ٍ
ِ
وت [النحل.]36 :
اجتَنِبُواْ الطَّاغُ َ
وقال –تعاىلَ :-ولََق ْد بَـ َعثْـنَا ِيف ُك ِل أ َُّمة َّر ُسوَّلً أَن ا ْعبُ ُدواْ هللاَ َو ْ
وقال تعاىل :يـنـ ِز ُل الْمآلئِ َكةَ ِابلْ مر ِ ِ
ِ
شاء ِمن ِعبا ِدهِ أَ ْن أ ِ
َنذ ُرواْ أَنَّهُ َّلَ إِلَهَ إَِّلَّ أ َََنْ
َُ
وح م ْن أ َْم ِره َعلَى َمن يَ َ ْ َ
َ
فَاتَّـ ُق ِ
ون [النحل.]2 :
وإذن :فجميع الرسل كان أول وأهم ما دعوا إليه هو التوحيد ،توحيد هللا ابلعبادة وتقواه وطاعته

وطاعة رسله .وكما ذكر هللا عنهم ذلك على سبيل التعميم ،فقد ذكر ذلك عن بعضهم على
التفصيل:

فنوح ،عليه السالم ،قال لقومه:
ِ ٍِ
َاي قَـ ْوِم ا ْعبُ ُدواْ َّ
ريهُ [األعراف.]59 :
اَّللَ َما لَ ُكم م ْن إلَه غَ ْ ُ
ِ
ِ ٍِ
ريهُ [األعراف.]65 :
وكذلك هود ،عليه السالم ،قال لقومهَ :اي قَـ ْوم ا ْعبُ ُدواْ هللاَ َما لَ ُكم م ْن إلَه غَ ْ ُ
ِ
ِ ٍِ
ريهُ [األعراف.]73 :
وصاحل ،عليه السالم ،قال لقومهَ :اي قَـ ْوم ا ْعبُ ُدواْ هللاَ َما لَ ُكم م ْن إلَه غَ ْ ُ
وإبراهيم ،عليه السالم ،قال لقومه :ا ْعبُ ُدوا َّ
اَّللَ َواتَّـ ُقوهُ [العنكبوت.]16 :
فالدعوة إىل التوحيد ،والتحذير من الشرك ،وصحة العقيدة وسالمتها مها األصل األول يف دعوة
املرسلني ،من لدن نوح إىل حممد ،عليهم السالم ،وهذا هو الغاية األوىل اليت هبا تصلح كل شئون

الدنيا والدين ،فإذا صحت العقيدة أذعن الناس هلل وحده وأطاعوا رسله واستقاموا على شرعه على

هدى وبصرية ،ومن مث يصلح كل شيء من أمورهم الدينية والدنيوية.

وهذا َّل يعين أن الرسل مل يهتموا إبصالح املفاسد األخرى ،وَّل أهنم مل يدعوا إىل الفضائل األخرى،
بل جاءوا بشرائع ومناهج تسري عليها األمم وتصلح شئون حياهتا الدنيا ،وأمروا ابملعروف واإلصالح

والعدل ،وهنوا عن املنكر والفساد والظلم ،وأمروا بكل خري وفضيلة ،وهنوا عن كل شر ورذيلة

تفصيالً وإمجاَّلً.
لكن أعظم الفضائل توحيد هللا – تعاىل – وتقواه ،وأعظم املفاسد الشرك ابهلل ،وهو الظلم العظيم.
فكان ذلك أعظم أول ما أرسل هللا به الرسل.

وهكذا كل دعوة َّل تقوم على هذا األساس – يف أي زمان وأي مكان – فإهنا دعوة قاصرة وَنقصة،
وخيشى أن يكون نصيبها إما الفشل ،وإما اَّلحنراف عن الصراط املستقيم ،أو مها معاً ،ألن هذا أصل
عظيم من أصول الدين مىت غفلت عنه األمم وقعت يف كارثة الشرك واَّلبتداع ،نسأل هللا السالمة

والعافية من ذلك .مباحث يف عقيدة أهل السنة واْلماعة لناصر العقل – ص22 :
_________
( )1انظر(( :تطهري اَّلعتقاد)) للصنعاين (ص.)5 :
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املبحث الثالث :عقيدة التوحيد يف دعوة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم
إذ أتملنا القرآن الكرمي ،وسرية الرسول ،صلى هللا عليه وسلم ،يف الدعوة ،نصل إىل حقيقة واضحة
كل الوضوح .وهي:

أن غالب آايت القرآن الكرمي جاءت يف تقرير عقيدة التوحيد ،توحيد اإللوهية والربوبية واألمساء
والصفات ،والدعوة إىل إخالص العبادة والدين هلل وحده َّل شريك له ،وتثبيت أصول اَّلعتقاد

(اإلْيان واإلسالم).

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قضى غالب وقته – بعد النبوة – يف تقرير اَّلعتقاد والدعوة إىل
توحيد هللا – تعاىل – ابلعبادة والطاعة ،وهذا هو مقتضى (َّل إله إَّل هللا حممد رسول هللا).

فالدعوة إىل العقيدة أتصيالً وتصحيحاً مشلت اْلزء األكرب من جهد الرسول ،صلى هللا عليه وسلم،

ووقته يف عهد النبوة.

وإليك بيان ذلك:

 - 1أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قضى ثالاث وعشرين سنة يف الدعوة إىل هللا.
وهي عهد النبوة – منها ثالث عشرة سنة يف مكة ،جلها كانت يف الدعوة إىل حتقيق (َّل إله إَّل هللا
حممد رسول هللا) أي الدعوة إىل توحيد هللا –تعاىل -ابلعبادة واإللوهية وحده َّل شريك له ،ونبذ

الشرك وعبادة األواثن وسائر الوسطاء ،ونبذ البدع واملعتقدات الفاسدة.

ومنها عشر سنني يف املدينة ،وكانت موزعة بني تشريع األحكام ،وتثبيت العقيدة ،واحلفاظ عليها،
ومحايتها من الشبهات ،واْلهاد يف سبيلها ،أي أن أغلبها يف تقرير عقيدة التوحيد وأصول الدين،

ومن ذلك جمادلة أهل الكتاب ،وبيان بطالن معتقداهتم احملرفة ،والتصدي لشبهاهتم وشبهات

املنافقني ،وصد كيدهم لإلسالم واملسلمني ،وكل هذا يف محاية العقيدة قبل كل شيء.

فأي دعوة َّل تويل أمر العقيدة من اَّلهتمام كما أوَّلها رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم – علماً
وعمالً – فهي َنقصة.
 - 2أن الرسول صلى هللا عليه وسلم إمنا قاتل الناس على العقيدة (عقيدة التوحيد) حىت يكون

الدين هلل وحده ،تلك العقيدة املتمثلة يف شهادة أن َّل إله إَّل هللا وأن حممداً رسول هللا ،على الرغم
أن سائر املفاسد والشرور كانت سائدة يف ذلك الوقت ،ومع ذلك فإن رسول هللا ،صلى هللا عليه

وسلم ،جعل الغاية من قتال الناس حتقيق التوحيد ،وأركان اإلسالم ،فقد قال ،صلى هللا عليه وسلم:

((أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن َّل إله إَّل هللا ،وأن حممداً رسول هللا ،ويقيموا الصالة ويؤتوا
الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مىن دماءهم إَّل حبق اإلسالم ،وحساهبم على هللا)) (.)1

وهذا َّل يعين أن رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم ،مل يبال ابألمور األخرى ،من الدعوة إىل الفضائل

واألخالق احلميدة ،من (الرب والصلة والصدق والوفاء واألمانة) .وترك ضدها – (من اآلاثم والكبائر

كالراب والزَن والظلم وقطيعة الرحم) .وحاشاه ذلك ،لكنه جعلها يف مرتبة بعد أصول اَّلعتقاد ،ألنه
يعلم وهو القدوة ،صلى هللا عليه وسلم ،أن الناس إذا استقاموا على دين هللا وأخلصوا له الطاعة

والعبادة حسنت نياهتم وأعماهلم ،وفعلوا اخلريات واجتنبوا املنهيات يف اْلملة ،وأمروا ابملعروف حىت
يسود بينهم ويظهر ،وهنوا عن املنكر حىت َّل يظهر وَّل يسود .إذن فمدار اخلري على صالح العقيدة،
فإذا صلحت استقام الناس ،على احلق واخلري ،وإذا فسدت فسدت أحوال الناس ،واستحكمت

فيهم األهواء واآلاثم ،وسهلت عليهم املنكرات ،وإىل هذا يشري احلديث الصحيح عن النيب ،صلى

هللا عليه وسلم(( :،أَّل وإن يف اْلسد مضغة إذا صلحت صلح اْلسد كله ،وإذا فسدت فسد
اْلسد كله ،أَّل وهي القلب)) (.)2
_________

( )1رواه البخاري ( ،)25ومسلم ( .)22من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
( )2رواه البخاري ( ،)52ومسلم ( .)1599من حديث النعمان بن بشري رضي هللا عنه.

()36/1

فالرسول ،صلى هللا عليه وسلم ،ابإلضافة إىل كونه دعا إىل إخالص الدين هلل ،وقاتل الناس حىت
يشهدوا بكلمة اإلخالص ،فإنه ،صلى هللا عليه وسلم ،كان يدعو إىل مجيع األخالق الفاضلة ،مجلة
وتفصيالً ،وينهى عن ضدها ،مجلة وتفصيالً.
وكما اهتم ،صلى هللا عليه وسلم ،إبصالح الدين ،كان يعمل على إصالح دنيا الناس ،إمنا كان ذلك
كله يف مرتبة دون اَّلهتمام أبمر التوحيد وإخالص الدين هلل وحده ،وهذا ما جيهله أو يتجاهله املنازع
يف هذه املسألة.

 - 3إذ أتملنا القرآن الكرمي ،املنزل على رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم ،رمحة للعاملني ومنهاجاً
للمسلمني إىل يوم الدين ،وجدَن أن أغلبه يف تقرير العقيدة وتقرير أصوهلا ،وحترير العبادة والطاعة هلل
وحده َّل شريك له ،واتباع رسوله ،صلى هللا عليه وسلم.

فإن أول شيء نزل به القرآن ،وأمر هللا رسوله ،صلى هللا عليه وسلم ،أن يفعله هو أن يكرب هللا تعاىل
ويعظمه وحده ،وأن ينذر الناس من الشرك ،وأن يتطهر من اآلاثم والذنوب وغريها ،ويهجر ما هم

عليه من عبادة األصنام ،ويصرب على ذلك كله ،قال هللا تعاىل:
اي أَيمـها الْمدَّثِر قُم فَأ ِ
اصِ ْرب
ك فَطَ ِه ْر َوال مر ْج َز فَ ْاه ُج ْر َوََّل ْتَْنُن تَ ْستَكْثِ ُر َولَِربِ َ
ك فَ َكِ ْرب َوثِيَابَ َ
َنذ ْر َوَربَّ َ
ك فَ ْ
َ َ ُ ُ ْ
[املدثر.]7 - 1 :
مث استمر القرآن الكرمي ،يتنزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سائر العهد املكي ،لتثبيت

العقيدة وتقريرها ،والدعوة إىل إخالص العبادة والدين هلل وحده ،واتباع رسوله ،صلى هللا عليه وسلم.
لذلك جند أن أغلب آايت القرآن الكرمي يف العقيدة :إما بصريح العبارة ،وإما ابإلشارة ،حيث إن
معظم القرآن جاء يف تقرير توحيد اإللوهية وإخالص العبادة هلل وحده ،وتوحيد الربوبية واألمساء

والصفات وأصول اإلْيان واإلسالم ،وأمور الغيب والقدر خريه وشره ،واليوم اآلخر ،واْلنة وأهلها

ونعيمها ،والنار وأهلها وعذاهبا( ،الوعد والوعيد) ،وأصول العقيدة تدور على هذه األمور.

وقد ذكر العلماء أن القرآن :ثلث أحكام ،وثلث أخبار ،وثلث توحيد .وهذا ما فسروا به قول النيب،

صلى هللا عليه وسلم(( :قل هو هللا أحد تعدل ثلث القرآن)) (.)1

فإن قُ ْل ُه َو َّ
َح ٌد [اإلخالص ]1 :اشتملت على أعظم التوحيد والتنزيه هلل تعاىل.
اَّللُ أ َ

وآايت األحكام َّل ختلو من ذكر للعقيدة وأصول الدين ،وذلك من خالل ذكر أمساء هللا وصفاته،

وطاعته وطاعة رسوله ،صلى هللا عليه وسلم وذكر حكم التشريع  ...وحنو ذلك.

وكذلك آايت األخبار والقصص أغلبها يف اإلْيان واَّلعتقاد ،وذلك من خالل أخبار املغيبات

والوعيد واليوم اآلخر ،وحنو ذلك.
وهبذا يتحقق القول :أبن القرآن الكرمي ،هو اهلادي إىل اليت هي أقوم إىل يوم القيامة ،وغالب آايته يف

تقرير العقيدة والدعوة إليها والدفاع عنها واْلهاد يف سبيلها .مباحث يف عقيدة أهل السنة واْلماعة

لناصر العقل – ص24 :
_________

( )1رواه مسلم ( .)812من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

()37/1

املبحث األول :ما يعترب من األصول يف اَّلعتقاد
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :إن أصول الدين إما أن تكون مسائل جيب اعتقادها ،وجيب
أن تذكر قوَّلً ،أو تعمل عمالً ،كمسائل التوحيد والصفات ،والقدرة والنبوة واملعاد ،أو دَّلئل هذه

املسائل) ( .)1وقال أيضاً( :إن اإلْيان بوجوب الواجبات الظاهرة املتواترة ،وحترمي احملرمات الظاهرة
املتواترة ،هو من أعظم أصول اإلْيان وقواعد الدين) (.)2

وبني الشيخ حممد بن عبد الوهاب – رمحه هللا – األصول اليت جيب على اإلنسان معرفتها واعتقادها
واإلْيان هبا والعمل هبا ،ومجعها يف ثالثة أصول هي :معرفة العبد ربه ودينه ونبيه حممد صلى هللا عليه
وسلم ( .)3اْلهل ِبسائل اَّلعتقاد وحكمه لعبد الرزاق بن طاهر معاش – بتصرف  -ص359 :
_________

((( )1درء تعارض العقل والنقل)) (.)27 /1
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)496 /12

((( )3األصول الثالثة "ضمن جمموعة التوحيد")) (ص.)239 :

()38/1

املبحث الثاين :ضوابط التمييز بني األصول والفروع
جرت عادة كثري من العلماء يف التفريق بني مسائل يف الدين يعتربوهنا أصوَّلً ،وبني أخرى يعتربوهنا

فروعاً ،وبنوا على ذلك العذر ابخلطأ وغريه من العوارض يف الفروع ،وعدم العذر هبا يف األصول.

كما طبق هذا التقسيم على العلوم الشرعية ،حيث جعلت مسائل علم العقيدة وعلم األصول

أصوَّلً ،وجعلت مسائل علم الفقه فروعاً ،مما حدا ببعض العلماء إىل إنكار تقسيم الشريعة إىل أصول

وفروع.

واملالحظ على هذا التقسيم بني مسائل الدين أو بني علوم الشرعية ،يالحظ عليه عدم انضباطه
متفق عليه بني من رأى هذا التقسيم ،وهلذا رد بعض العلماء هذا التقسيم ،وانتقدوا من قال به ردوا

عليهم.

ومن أبرز العلماء الذين ردوا هذا التقسيم ورفضوه خاصة ملا بين عليه من التطبيقات من حيث
التكفري ابخلطأ يف األصول ،والعذر يف الفروع ،ومن حيث التهوين من شأن مسائل مهمات يف الدين
تعد من أركانه ،إذ جعلت من فروع الدين؛ ألهنا ليست من مسائل العقيدة – بزعمهم – كالصالة

والزكاة وما إليها من مسائل اختص هبا علم الفقه يف أغلب األحيان .فكان من أبرز من رد هذا

التقسيم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ،واتبعه على ذلك تلميذه اإلمام ابن القيم رمحه هللا.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :أما التفريق بني نوع وتسميته مسائل األصول ،وبني نوع آخر

وتسميته مسائل الفروع ،فهذا الفرق ليس له أصل َّل عن الصحابة وَّل عن التابعني هلم إبحسان وَّل

أئمة اإلسالم ،وإمنا هو مأخوذ عن املعتزلة وأمثاهلم من أهل البدع ،وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء
يف كتبهم ،وهو تفريق متناقض .فإنه يقال ملن فرق بني النوعني :ما حد مسائل األصول اليت يكفر

املخطئ فيها؟ ،وما الفاصل بينها وبني مسائل الفروع؟ .فإن قال :مسائل األصول هي مسائل

اَّلعتقاد ،ومسائل الفروع هي مسائل العمل ،قيل له :فتنازع الناس يف حممد صلى هللا عليه وسلم هل
رأى ربه أم َّل؟ ،ويف أن عثمان أفضل من علي ،أم علي أفضل؟ ،ويف كثري من معاين القرآن وتصحيح

بعض األحاديث ،هي من املسائل اَّلعتقادية العلمية ،وَّل كفر فيها ابَّلتفاق .ووجوب الصالة والزكاة
والصيام وحترمي الفواحش واخلمر هي مسائل عملية ،واملنكر هلا يكفر ابَّلتفاق.

وإن قال :األصول هي املسائل القطعية ،قيل له :كثري من مسائل العمل قطعية ،وكثري من مسائل

العلم ليست قطعية .وكون املسائل قطعية أو ظنية هو من األمور اإلضافية ،وقد تكون املسألة عند

رجل قطعية؛ لظهور الدليل القاطع له ،كمن مسع النص من الرسول صلى هللا عليه وسلم وتيقن مراده

منه .وعند رجل َّل تكون ظنية ،فضالً عن أن تكون قطعية؛ لعدم بلوغ النص إايه ،أو لعدم ثبوته
عنده ،أو لعدم ْتكنه من العلم بدَّللته) (.)1

وقال اإلمام ابن القيم رمحه هللا( :إهنم قسموا الدين إىل مسائل علمية وعملية ومسوها أصوَّل وفروعاً،
وقالوا :احلق يف مسائل األصول واحد ،ومن خالفه ،فهو كافر أو فاسق .وأما مسائل الفروع ،فليس

هلل تعاىل فيها حكم معني وَّل يتصور فيها اخلطأ ،وكل جمتهد مصيب حلكم هللا تعاىل الذي هو حكمه.

وهذا التقسيم لو رجع إىل جمرد اَّلصطالح َّل يتميز به ما مسوه أصوَّلً مما مسوه فروعا ،فكيف وقد

وضعوا عليه أحكاماً وضعوها بعقوهلم وآرائهم  ...ومنها :إثبات الفروع أبخبار اآلحاد دون األصول،

وغري ذلك .وكل تقسيم َّل يشهد له الكتاب والسنة وأصول الشرع ابَّلعتبار ،فهو تقسيم ابطل جيب

إلغاؤه) (.)2

_________

((( )1جمموع الفتاوى)) ( .)347 - 346 /23وانظر ،)212 - 207 /19 ،126 /13( :و
((منهاج السنة)) (.)95 - 48 /5
((( )2خمتصر الصواعق املرسلة)) (ص.)613 :

()39/1

غري أن النظر املدقق يف هذه املسألة جيد أن التقسيم َّل يرد مجلة ،بل يصح إذا حتقق فيه أمران:
األول :إعادة النظر يف ضوابط التمييز بني األصول والفروع ،وذلك بوضع ضوابط صحيحة املعىن
من الناحية الشرعية.

الثاين :التحقيق العلمي لألحكام املتعلقة بكل من األصول والفروع.
ومما يدل على أن هذا التقسيم قد يقبل إذا توفرت شروط معينة موقف شيخ اإلسالم ذاته من هذه

املسألة ،حيث إنه – رمحه هللا – استعمل عبارة أصول الدين وفروعه ،لكن َّل على اصطالح أهل

الكالم ،ومن ذلك – مثال – قوله( :وإذا عرفت أن مسمى أصول الدين يف عرف الناطقني هبذا

اَّلسم فيه إمجال وإهبام؛ ملا فيه من اَّلشرتاك حبسب األوضاع واَّلصطالحات تبني أن الذي هو عند

هللا ورسوله وعباده املؤمنني أصول الدين ،فهو موروث عن الرسول) ( .)1وقوله( :ما زال كثري من

أئمة الطوائف الفقهاء وأهل احلديث والصوفية وإن كانوا يف فروع الشريعة متبعني بعض أئمة املسلمني
– رضي هللا عنهم أمجعني  ،-فإهنم يقولون :حنن يف األصول أو يف السنة على مذهب أمحد بن

حنبل) ( .)2وقوله( :والغرض هنا أن طريقة القرآن جاءت يف أصول الدين وفروعه يف الدَّلئل
واملسائل أبكمل املناهج) (.)3

مما يدل على أن هذا التقسيم إذا كان منضبطاً بضوابط شرعية صحيحة ،وبين عليه أحكام صحيحة

كذلك ،فإنه َّل مانع منه ،أو يكون هبذا اَّلعتبار مسألة اصطالحية َّل يرتتب عليها أحكام شرعية،
وعليه فال ينسب هذا التقسيم إىل الشرع ،حبيث ترتتب عليه أحكام شرعية .وهذا الذي قد حيمل

عليه موقف شيخ اإلسالم من هذه املسألة ،حبيث حيمل عدم ارتضائه هلذا التقسيم واستعماله للتعبري

الدال عليه ،حيمل ذلك على إنكاره ترتيب أحكام التكفري والتفسيق وغريها على أساس ذلك

التقسيم (.)4

أما عن ضوابط التفريق بني األصول والفروع ،فللعلماء عدة طرق يف التفريق بينها ( ،)5ومنها:
 - 1أن ما كان عقلياً ،فهو من األصول ،وما كان دليله نقلياًن فهو من الفروع.
 - 2أن ما كان دليله قطعياً ،فهو من األصول ،وما كان ظنياً ،فهو من الفروع.
 - 3أن األصول هي العلميات ،والفروع هي العمليات.

 - 4أن األصول هي الطلبيات ،والفروع هي اخلربايت (.)6

وما من قول من هذه األقوال إَّل ودار حوله نقاش ،ووجد له ما يعارضه حىت مل يكاد يسلم منها

قول ،وإن كان يف بعضها وجهة نظر قوية ومعتربة .والذي يرتجح عندي يف ضابط التمييز بني األصول

والفروع ،هو أن كل ما كان جليالً من املسائل ،فهو من األصول .وما كان دقيقاً منها ،فهو من

الفروع علميا كان أو عمليا ،كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :احلق أن اْلليل من كل

واحد من الصنفني – العلمي والعملي – مسائل أصول ،والدقيق مسائل فروع .فالعلم ابلواجبات
كمباين اإلسالم اخلمس ،وحترمي احملرمات الظاهرة املتواترة ،كالعلم أبن هللا على كل شيء قدير وبكل
شيء عليم ،وأنه مسيع بصري ،وأن القرآن كالم هللا ،وحنو ذلك من القضااي الظاهرة املتواترة ،وهلذا من
جحد تلك األحكام العملية اجملمع عليها كفر ،كما أن من جحد هذه كفر) ( .)7اْلهل ِبسائل

اَّلعتقاد وحكمه لعبد الرزاق بن طاهر معاش – ص359 :
_________

((( )1درء تعارض العقل والنقل)) (.)41 /1
((( )2بيان تلبيس اْلهمية)) (.)91 /2
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)8 /2

( )4انظر(( :معجم املناهي اللفظية)) للشيخ د .بكر أبو زيد (ص.)56 - 55 :

( )5انظر(( :األصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما ،واألحكام املتعلقة هبما)) لسعد الشرتي (/1
.)235 - 139
( )6انظر(( :األصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما ،واألحكام املتعلقة هبما)) لسعد الشثري (/2

.)557

((( )7جمموع الفتاوى)) (.)57 - 56 /6

()40/1

ْتهيد
إن املتأمل املنصف ،لو قارن بني املعتقدات السائدة بني الناس اليوم ; لوجد للعقيدة اإلسالمية -
املتمثلة يف عقيدة أهل السنة واْلماعة  -خصائص ومسات ْتيزها وأهلها بوضوح عن املعتقدات

األخرى من دايَنت أو فرق أو مذاهب أو غريها .مباحث يف عقيدة أهل السنة واْلماعة لناصر بن
عبد الكرمي العقل  -ص 29

()41/1

املبحث األول :سالمة املصدر
وذلك ابعتمادها على الكتاب والسنة وإمجاع السلف ،وأقواهلم فحسب.

وهذه اخلاصية َّل توجد يف مذاهب أهل الكالم واملبتدعة والصوفية ،الذين يعتمدون على العقل
والنظر ،أو على الكشف واحلدس واإلهلام والوجد ،وغري ذلك من املصادر البشرية الناقصة اليت

ُحيكموهنا أو يعتمدوهنا يف أمور الغيب( ،والعقيدة كلها غيب).

أما أهل السنة فهم  -حبمد هللا  -معتصمون بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وإمجاع

السلف الصاحل وأقواهلم ،وأي معتقد يستمد من غري هذه املصادر إمنا هو ضالل وبدعة.

فالذين يزعمون أهنم يستمدون شيئاً من الدين عن طريق العقل والنظر ،أو علم الكالم والفلسفة ،أو
اإلهلام والكشف والوجد ،أو الرؤى واألحالم ،أو عن طريق أشخاص يزعمون هلم العصمة (غري

األنبياء) أو اإلحاطة بعلم الغيب (من أئمة أو رؤساء أو أولياء أو أقطاب أو أغواث أو حنوهم) ،أو
يزعمون أنه يسعهم العمل أبنظمة البشر وقوانينهم ،من زعم ذلك فقد افرتى على هللا أعظم الفرية،
ونقول ملن زعم ذلك كما قال هللا تعاىل ملن قال عليه بغري علم :قُل هاتُواْ بـرهانَ ُكم إِن ُكنتُم ِ ِ
ني
صادق َ
ْ َ
ْ َ ُْ َ ْ
[البقرة .]111 :وأىن له أن أييت إَّل بشبه الشيطان.
وهذه امليزة واخلصيصة  -أعين اَّلعتماد على الكتاب والسنة ،ومنهج السلف الصاحل  -مسة من
مسات أهل السنةَّ ،ل تكاد تتخلف يف كل مكان وزمان واحلمد هلل .مباحث يف عقيدة أهل السنة

واْلماعة لناصر بن عبد الكرمي العقل  -ص 29

()42/1

املبحث الثاين :قيامها على التسليم هلل ولرسوله
أهنا تقوم على التسليم هلل تعاىل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم ألهنا غيب والغيب يقوم ويعتمد على
التسليم والتصديق املطلق هلل تعاىل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم فالتسليم ابلغيب من صفات
ْكتَاب َّل ريب فِ ِيه ه ًدى لِل ِ
املؤمنني اليت مدحهم هللا هبا ،قال تعاىل :امل ذَلِ َ ِ
ني [البقرة- 1 :
ُ
ْمتَّق َ
ُ
ك ال ُ َْ َ
 .]3والغيب َّلُ تدركه العقول وَّل حتيط به ،ومن هنا ،فأهل السنة يقفون يف أمر العقيدة على ما جاء
عن هللا وعن رسوله صلى هللا عليه وسلم خبالف أهل البدع والكالم ،فهم خيوضون يف ذلك رمجاً
ابلغيب ،وأىن هلم أن حييطوا بعلم الغيب ،فال هم أراحوا عقوهلم ابلتسليم ،وَّل عقائدهم وذممهم
ابَّلتباع ،وَّل تركوا عامة أتباعهم على الفطرة اليت فطرهم هللا عليها .مباحث يف عقيدة أهل السنة
واْلماعة لناصر بن عبد الكرمي العقل  -ص 30

()43/1

املبحث الثالث :اتصال سندها ابلرسول صلى هللا عليه وسلم والصحابة والتابعني وأئمة اهلدى قوَّلً
وعمالً وعلماً واعتقاداً

فال يوجد  -حبمد هللا  -أصل من أصول عقيدة أهل السنة واْلماعة ليس له أصل وسند وقدوة من
الصحابة والتابعني ،وأئمة الدين إىل اليوم ،خبالف عقائد املبتدعة اليت خالفوا فيها السلف ،فهي

حمدثة ،وَّل سند هلا من كتاب أو سنة ،أو عن الصحابة والتابعني ،وما مل يكن كذلك فهو بدعة ،وكل
بدعة ضاللة .مباحث يف عقيدة أهل السنة واْلماعة لناصر بن عبد الكرمي العقل  -ص 30

()44/1

املبحث الرابع :الوضوح والبيان
ْتتاز عقيدة أهل السنة واْلماعة ابلوضوح والبيان ،وخلوها من التعارض والتناقض والغموض،
والفلسفة والتعقيد يف ألفاظها ومعانيها ،ألهنا مستمدة من كالم هللا املبني

الذي َّل أيتيه الباطل من بني يديه وَّل من خلفه ،ومن كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي َّل

ينطق عن اهلوى .بينما املعتقدات األخرى هي من ختليط البشر أو أتويلهم وحتريفهم ،وشتان بني

املشربنيَّ ،لسيما وأن العقيدة توقيفية غيبية َّل جمال لالجتهاد فيها كما هو معلوم .مباحث يف عقيدة
أهل السنة واْلماعة لناصر بن عبد الكرمي العقل  -ص 31

()45/1

املبحث اخلامس :سالمتها من اَّلضطراب والتناقض واللبس
فإن العقيدة اإلسالمية الصافية َّل اضطراب فيها وَّل التباس ،وذلك َّلعتمادها على الوحي ،وقوة
صلة أتباعها ابهلل ،وحتقيق العبودية له وحده ،والتوكل عليه وحده ،وقوة يقينهم ِبا معهم من احلق،

وسالمتهم من احلرية يف الدين ،ومن القلق والشك والشبهات ،خبالف أهل البدع فال ختلو أهدافهم

من علة من هذه العلل.

أصدق مثال على ذلك :ما حصل لكثري من أئمة علم الكالم والفلسفة والتصوف ،من اضطراب
وتقلب وندم ،بسبب ما حصل بينهم من جمانبة عقيدة السلف ،ورجوع كثري منهم إىل التسليم ،وتقرير

ما يعتقده السلف ،خاصة عند التقدم يف السن ،أو عند املوت.

كما حصل لإلمام أيب احلسن األشعري ،حيث رجع إىل عقيدة أهل السنة واْلماعة يف (اإلابنة) بعد
اَّلعتزال مث التلفيق .والباقالين (ت 403هـ) يف (التمهيد) .ومثله أبو حممد اْلويين (ت 438هـ)،
والد إمام احلرمني يف (رسالة يف إثبات اَّلستواء والفوقية) .ومثله إمام احلرمني (ت 478هـ) يف

(الرسالة النظامية) .والشهرستاين( ،ت 548هـ) يف (هناية اإلقدام) .والرازي (فخر الدين) (ت

606هـ) يف (أقسام امللذات) وغريهم كثريون ،ومن ذلك أيضاً سالمة أتباعها  -يف العموم  -من

التلبس ابلبدع والشركيات واآلاثم والكبائر ،فأهل السنة يف عمومهم ،هم أسلم الناس من الوقوع يف
البدع ،وَّل تكون فيهم الشركيات .أما الذنوب واملعاصي والكبائر فقد يقع فيها طوائف منهم لكنها
فيهم أقل من غريهم ،وغريهم َّل يسلم من علة من هذه العلل البدعية والشركية ،كما أن املعاصي

والكبائر هي يف أهل اَّلفرتاق أكثر من غريهم يف اْلملة.

فاملتكلمة من املعتزلة ،وكثري من األشاعرة وحنوهم قالوا يف هللا بغري علم ،وخاضوا يف الغيب بغري علم،

واملتصوفة واملقابريون وسائر أهل البدع عبدوا هللا بغري ما شرع ،والرافضة ،والباطنية وحنوهم كذبوا
على هللا تعاىل وافرتوا على رسوله صلى هللا عليه وسلم حىت صار الكذب ديناً هلم ،واخلوارج تشددوا
يف الدين فشدد هللا عليهم .مباحث يف عقيدة أهل السنة واْلماعة لناصر بن عبد الكرمي العقل -

ص 33

()46/1

املبحث السادس :أهنا سبب الظهور والنصر والفالح يف الدارين
من أبرز خصائص عقيدة أهل السنة :أهنا من أسباب النجاح والنصر والتمكن ملن قام هبا ودعا إليها
بصدق وعزم وصرب.

فالطائفة اليت تتمسك هبذه العقيدة ،عقيدة أهل السنة واْلماعة ،هي الطائفة الظاهرة واملنصورة اليت
َّل يضرها من خذهلا وَّل من عاداها إىل يوم القيامة .كما أخربَن بذلك الرسول صلى هللا عليه وسلم

بقولهَّ(( :ل تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق َّل يضرهم من خذهلم حىت أييت أمر هللا وهم
كذلك)) ( )1مباحث يف عقيدة أهل السنة واْلماعة لناصر بن عبد الكرمي العقل  -ص 32
_________
( )1رواه مسلم ( .)1920من حديث ثوابن رضي هللا عنه.

()47/1

املبحث السابع :هي عقيدة اْلماعة واَّلجتماع
ذلك أهنا الطريقة املثلى ْلمع مشل املسلمني ووحدة صفهم ،وإصالح ما فسد من شئون دينهم
ودنياهم ،ألهنا تردهم إىل الكتاب والسنة وسبيل املؤمنني ،وهذه اخلاصية َّل ْيكن أن تتحقق على يد
فرقة أو دعوة أو أنظمة َّل تقوم على هذه العقيدة أبداً ،والتاريخ شاهد على ذلك ،فالدول اليت

قامت على السنة هي اليت مجعت مشل املسلمني وقام هبا اْلهاد واألمر ابملعروف ،والنهي عن املنكر،

وعز هبا اإلسالم قدْياً وحديثاً ،منذ عهد اخللفاء الراشدين ،والدولة العباسية يف أول عهدها ،والدولة
العثمانية يف أول عهدها ،وعهد صالح الدين األيويب ،والدولة اإلسالمية يف األندلس ،وعهد الدولة

السعودية ،حيث نصرت السنة ،ودعت إىل التوحيد ،وحاربت البدع والشركيات ،وطهرت البالد

املقدسة منها ،وَّل تزال كذلك  -حبمد هللا  ،-وينبغي أن تبقى كذلك على عهدها .وغالب هذه

الدول حينما حدث فيها اَّلفرتاق وسادت فيها البدع فشلت واهنارت ،والدول اليت قامت على غري
السنة ،أشاعت الفوضى والفرقة والبدع واحملداثت ،ومزقت الشمل ،وعطلت اْلهاد ،وأشاعت

املنكرات ،وصارت على يدها اهلزائم ،وانتشر يف عهدها اْلهل ابلدين ،واندثرت السنة ،مثل دول

الرافضة والباطنية ،والقرامطة ،والصوفية ،وكدولة بين بويه ،والفاطميني (العبيديني) ،اليت مزقت

املسلمني ،وأشاعت بينهم البدع والشركيات .وملا صارت للمعتزلة وزارة ومراكز يف عهد بعض اخللفاء

العباسيني ظهرت البدع الكالمية ،وحوصر أئمة أهل السنة ،وافتنت الناس  -بل العلماء  -يف دينهم.
مباحث يف عقيدة أهل السنة واْلماعة لناصر بن عبد الكرمي العقل  -ص 33

()48/1

املبحث الثامن :البقاء والثبات واَّلستقرار
من أهم خصائص عقيدة أهل السنة :البقاء والثبات واَّلستقرار واَّلتفاق :فعقيدهتم يف أصول الدين
اثبتة طيلة هذه القرون ،وإىل أن تقوم الساعةِ ،بعىن أهنا متفقة ومستقرة وحمفوظة ،رواية ودراية ،يف

ألفاظها ومعانيها ،تتناقلها األجيال جيالً بعد جيل ،مل يتطرق إليها التبديل وَّل التحريف ،وَّل التلفيق

وَّل اَّللتباس ،وَّل الزايدة وَّل النقص.

ومن أسباب ذلك :أهنا مستمدة من كتاب هللا الذي َّل أيتيه الباطل من بني يديه وَّل من خلفه ،ومن

سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي َّل ينطق عن اهلوى ،وقد تلقاها الصحابة مث التابعون،
واتبعوهم ،وأئمة اهلدى املستمسكون هبديه صلى هللا عليه وسلم إىل اليوم ،رواية ودراية ،تلقيناً
وكتابة.
من ذلك مثالً قول أهل السنة يف الصفات إمجاَّلً وتفصيالً ،فهو َّل يزال واحداً ،وقوهلم يف كالم هللا،
والقرآن ،واَّلستواء ،والنزول والرؤية ،وقوهلم يف القدر ،واإلْيان ،والشفاعة ،والتوسل ،وغريها كله َّل
يزال كما نقل عن السلف والقرون الفاضلة .وهذا مما تكفل به هللا من حفظ دينه.
خبالف الفرق األخرى ،وأقرهبا إىل أهل السنة األشاعرة واملاتريدية ،ومع ذلك فهم مضطربون يف كل
ما خالفوا به السلف مما أولوه أو ابتدعوه ،ويكثر يف عقائدهم التلفيق واَّللتباس واَّلضطراب،

والتوقف فيما جاء عن هللا تعاىل وعن رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وابتداع األلفاظ واملعاين اليت مل ترد

عن هللا تعاىل وَّل عن رسوله صلى هللا عليه وسلم مباحث يف عقيدة أهل السنة واْلماعة لناصر بن
عبد الكرمي العقل  -ص 33

()49/1

املبحث التاسع :التوقيفية (الرابنية)
وتعين أن أهل السنة َّل يقتبسون عقيدهتم إَّل من مشكاة النبوة ،قرآَن وسنةَّ ،ل عقل وَّل ذوق وَّل
كشف ،وَّل جيعلون شيئا من ذلك معارضا للوحي؛ بل هذه إن صحت كانت معضدة حلجة السمع،
فالوحي هو األصل املعتمد يف تقرير مسائل اَّلعتقاد.

قال قوام السنة األصبهاين( :وأما أهل احلق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم ،وطلبهم الدين من
قبلهما ،وما وقع هلم من معقوهلم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة فإن وجدوه موافقا هلما

قبلوه ،وشكروا هللا حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه ،وإن وجدوه خمالفا هلما تركوا ما وقع هلم ،وأقبلوا
على الكتاب والسنة ،ورجعوا ابلتهمة على أنفسهم ،فإن الكتاب والسنة َّل يهداين إَّل إىل احلق،

ورأي اإلنسان قد يرى احلق وقد يرى الباطل ،وهذا معىن قول أيب سليمان الدارين ،وهو واحد زمانه
يف املعرفة( :ما حدثتين نفسي بشيء إَّل طلبت منها شاهدين من الكتاب والسنة ،فإن أتت هبما،
وإَّل رددته يف حنرها .أو كالم هذا معناه) (.)1

وقال شيخ اإلسالم( :وَّل ينصبون مقالة وجيعلوهنا من أصول دينهم ومجل كالمهم ،إن مل تكن اثبتة
فيما جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ بل جيعلون ما بعث به الرسول من الكتاب واحلكمة هو

األصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه) (.)2

(فالذين يزعمون أهنم يستمدون شيئا من الدين عن طريق العقل والنظر ،أو علم الكالم والفلسفة ،أو

اإلهلام والكشف والوجد ،أو الرؤى واألحالم ،أو عن طريق أشخاص يزعمون هلم العصمة غري

األنبياء ،أو اإلحاطة بعلم الغيب (من أئمة أو رؤساء أو أولياء أو أقطاب أو أغواث  ..أو حنوهم)،
أو يزعمون أنه يسعهم العمل أبنظمة البشر وقوانينهم؛ من زعم ذلك فقد افرتى على هللا أعظم

الفرية) ( .)3علم العقيدة عند أهل السنة واْلماعة حملمد يسري241 -
_________

((( )1احلجة يف بيان احملجة لألصبهاين)) (.)226 /2
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)347 /3
((( )3حبوث يف عقيدة أهل السنة واْلماعة لناصر العقل)) (.)33

()50/1

املبحث العاشر :الغيبية
والغيبية كأحد خصائص العقيدة اإلسالمية تعين قيام العقيدة على التسليم بوجود الغيب ،كما تعين
وجوب اإلْيان بكل ما ورد يف النصوص الشرعية من أمور الغيب ،وعدم رد شيء منها أو أتويلها.
َّ ِ
ين يُـ ْؤِمنُو َن ِابلْغَْي ِ
ب [البقرة ):]3 :آمنوا ابْلنة والنار ،والبعث بعد
قال قتادة يف قوله تعاىل :الذ َ
َّ ِ
ين يُـ ْؤِمنُو َن ِابلْغَْي ِ
ب :آمنوا ابهلل
املوت ،وبيوم القيامة ،وكل هذا غيب ( ،وقال أنس رضي هللا عنه ):الذ َ
ومالئكته ،ورسله ،واليوم اآلخر ،وجنته ،وَنره ،وآمنوا ابحلياة بعد املوت ،فهذا كله غيب ((.)1
َّ ِ
ين يُـ ْؤِمنُو َن ِابلْغَْي ِ
ب [البقرة( :]3 :اختلف املفسرون يف أتويل
وقال القرطيب يف تفسري قوله تعاىل :الذ َ
الغيب هنا ،فقالت فرقة :الغيب يف هذه اآلية :هللا سبحانه ،وضعفه ابن العريب ،وقال آخرون:
القضاء والقدر ،وقال آخرون :القرآن وما فيه من الغيوب ،وقال آخرون :الغيب كل ما أخرب به

الرسول صلى هللا عليه وسلم مما َّل هتتدي إليه العقول من أشراط الساعة ،وعذاب القرب ،واحلشر،

والنشر ،والصراط ،وامليزان ،واْلنة ،والنار ،قال ابن عطية :وهذه األقوال َّل تتعارض؛ بل يقع الغيب
على مجيعها ،قلت :وهذا هو اإلْيان الشرعي املشار إليه يف حديث جربيل عليه السالم ،حني قال
للنيب صلى هللا عليه وسلم :فأخربين عن اإلْيان ،قال( :أن تؤمن ابهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله،

واليوم اآلخر ،وتؤمن ابلقدر خريه وشره) ،قال :صدقت ( .. )2وذكر احلديث) (.)3
مظاهر ودَّلئل الغيبية:

والغيبية واحدة من الركائز الكربى واخلصائص العظمى يف العقيدة ،حيث إن كثريا من مسائل العقيدة

وقضاايها يقع يف نطاق الغيب ،ولذلك شواهد كثرية يف الشرع ،فمن ذلك:
 - 1أن الباري سبحانه ابتدأ كتابه العزيز بذكر هذه الركيزة كخاصية من خواص املؤمنني الالزمة،

وصفة من صفاهتم البارزة.
ْكتَاب َّلَ ريب فِ ِيه ه ًدى لِلْمت َِّقني الَّ ِذين يـ ْؤِمنُو َن ِابلْغَي ِ ِ
قال تعاىل :امل ذَلِ َ ِ
الصالةَ َوِممَّا
يمو َن َّ
ُ
ْ
ُ َ َُ
ب َويُق ُ
ك ال ُ َْ َ
اه ْم يُ ِنف ُقو َن [البقرة.]3 - 1 :
َرَزقـْنَ ُ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ):وملا كانت سورة البقرة سنام القرآن ويقال إهنا أول سورة
نزلت ابملدينة ،افتتحها هللا أبربع آايت يف صفة املؤمنني ،وآيتني يف صفة الكافرين ،وبضع عشرة آية

يف صفة املنافقني ((.)4

 - 2ما ورد يف فضل املؤمنني ابلغيب وعظم أجرهم ،وبيان أن اإلْيان ابلغيب هو أفضل اإلْيان

وأعظم مقامات الدين.

فعن عبد الرمحن بن يزيد قال :كنا عند عبد هللا بن مسعود جلوسا ،فذكرَن أصحاب النيب صلى هللا
عليه وسلم وما سبقوَن به ،فقال عبد هللا( :إن أمر ٍ
حممد صلى هللا عليه وسلم كان بينا ملن رآه،

والذي َّل إله غريه ما آمن أحد قط إْياَن أفضل من إْيان بغيب مث قرأ :املَ ،ذلِ َ ِ
ب فِ ِيه
ك الْكتَ ُ
اب ََّل َريْ َ
ه ًدى لِلْمت َِّق َّ ِ
ين يُـ ْؤِمنُو َن ِابلْغَْي ِ
ب [البقرة.)5( ]3 - 1 :
ُ
ُ َ
ني ،الذ َ
ِ
ِ
ِ
ىت
وقال ابن القيم رمحه هللا يف تعليقه على قوله تعاىلَّ :ما َكا َن هللاُ ليَ َذ َر ال ُْم ْؤمنِ َ
ني َعلَى َمآ أَنتُ ْم َعلَْيه َح ََّ
ب َوَما َكا َن هللاُ لِيُطْلِ َع ُك ْم َعلَى الْغَْي ِ
يث ِم َن الطَّيِ ِ
َْيِ َيز ْ
شاء فَ ِآمنُواْ
اخلَبِ َ
ب َولَ ِك َّن هللاَ َْجيتَِيب ِمن مر ُسلِ ِه َمن يَ َ
ِ
ِ ِِ
َج ٌر َع ِظي ٌم [آل عمران ]179 :فحظكم أنتم وسعادتكم يف
ِابهلل َوُر ُسله َوإِن تُـ ْؤمنُواْ َوتَـتَّـ ُقواْ فَـلَ ُك ْم أ ْ
اإلْيان ابلغيب الذي يطلع عليه رسله ،فإن آمنتم به وأيقنتم فلكم أعظم األجر والكرامة) (.)6
وقال رمحه هللا( :اإلْيان ابلغيب أجل املقامات على اإلطالق) (.)7

وكما أن اإلْيان ابلغيب يقوم على أساس متني من الشرع ،فهو يقوم كذلك على أساس متني من
الفطرة والعقل .علم العقيدة عند أهل السنة واْلماعة حملمد يسري255 -
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)101 /1
((( )2رواه مسلم من حديث عمر ،وروى البخاري ومسلم حنوه من حديث أيب هريرة رضي هللا
عنه)).

((( )3تفسري القرطيب)) (.)163 /1
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)200 /7

( )5رواه سعيد بن منصور يف ((سننه)) ( .)544 /2واحلاكم يف ((املستدرك)) ( ،)3033وقال:
صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه .وقال ابن حجر يف ((األمايل املطلقة)) ( :)39إسناده
صحيح.

((( )6زاد املعاد َّلبن القيم)) (.)220 /3
((( )7طريق اهلجرتني َّلبن القيم)) (.)437 /1

()51/1

املبحث احلادي عشر :العقالنية
يقصد ابلعقالنية موافقة عقيدة أهل السنة واْلماعة للعقل الصريح ،واهتمامها به ،وإعالء منزلته

ومكانته ،وتوفري طاقته وتصريفها فيما يفيد.

قال شيخ اإلسالم( :واألنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه معصومون َّل يقولون على هللا إَّل احلق ،وَّل

ينقلون عنه إَّل الصدق ،فمن ادعى يف أخبارهم ما يناقض صريح املعقول كان كاذاب ،بل َّلبد أن

يكون ذلك املعقول ليس بصريح ،أو ذلك املنقول ليس بصحيح ،فما علم يقينا أهنم أخربوا به ْيتنع
أن يكون يف العقل ما يناقضه ،وما علم يقينا أن العقل حكم به ْيتنع أن يكون يف أخبارهم ما

يناقضه ،بل األنبياء عليهم السالم قد خيربون ِبا يعجز العقل عن معرفته َّل ِبا يعلم العقل بطالنه،

فيخربون ِبحارات العقول َّل ِبحاَّلت العقول) ( .)1علم العقيدة عند أهل السنة واْلماعة حملمد
يسري277 -

_________

((( )1اْلواب الصحيح َّلبن تيمية)) (.)136 /3

()52/1

املبحث الثاين عشر :الفطرية
اَّلل الَِّيت فَطَر النَّاس علَيـها َّل تَـب ِديل ِخلَل ِْق َِّ
لدي ِن حنِي ًفا فِطْرةَ َِّ
اَّلل ذَلِ َ ِ
ك لِ ِ
ين
قال تعاىل :فَأَقِ ْم َو ْج َه َ
َ َ َْ
َ
ك الد ُ
َ
َ
ْ َ
الْ َقيِ ُم َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
َّاس َّل يَـ ْعلَ ُمو َن [الروم]30 :
قال ابن كثري رمحه هللا( :فإنه تعاىل فطر خلقه على معرفته وتوحيده ،وأنه َّل إله غريه) (.)1

 وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال( :كل مولود يولد علىالفطرة ،فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ْيجسانه ،كمثل البهيمة تنتج البهيمة ،هل ترى فيها جدعاء)

(.)2

 وعن عياض بن محار اجملاشعي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ذات يوم يف خطبته(( :أَّلإن ريب أمرين أن أعلمكم ما جهلتم مما علمين يومي هذا؛ كل مال حنلته عبدا حالل ،وإين خلقت

عبادي حنفاء كلهم ،وإهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم ،وحرمت عليهم ما أحللت ،هلم
وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطاَن)) (.)3

قال النووي رمحه هللا( :قوله تعاىل( :وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم) أي :مسلمني ،وقيل :طاهرين

من املعاصي ،وقيل :مستقيمني منيبني لقبول اهلداية .وقيل :املراد حني أخذ عليهم العهد يف الذر،
َخ َذ ربم َ ِ
ت بَِربِ ُك ْم قَالُواْ
آد َم ِمن ظُ ُهوِرِه ْم ذُ ِريَّـتَـ ُه ْم َوأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم أَلَ ْس ُ
ك من بَِين َ
وقالَ :وإِ ْذ أ َ َ
ِِ
ِ ِ
ني [األعراف.)4( ]172 :
بَـلَى َش ِه ْد ََن أَن تَـ ُقولُواْ يَـ ْوَم الْقيَ َامة إِ ََّن ُكنَّا َع ْن َه َذا غَافل َ

وقال ابن القيم رمحه هللا يف كالم له عن الفطرة( :بل الطفل خيتار مص اللنب بنفسه ،فإذا مكن من

الثدي وجدت الرضاعة َّل حمالة ،فارتضاعه ضروري إذا مل يوجد معارض ،وهو مولود على أن يرضع؛

فكذلك هو مولود على أن يعرف هللا ،واملعرفة ضرورية َّل حمالة إذا مل يوجد معارض .)5( ) ..

وبناء على ما تقدم فإن اإلْيان فطري عند أهل السنة واْلماعة خالفا ألهل األهواء ،فاملقلدون من
العوام الذين ليس هلم أهلية النظر واَّلستدَّلل ،مسلمون وإن عجزوا عن إقامة األدلة وإيضاح

الرباهني.
قال السفاريين يف منظومته:

فاْلازمون من عوام البشر  ...فمسلمون عند أهل األثر
قال ابن حامدَّ( :ل يشرتط أن جيزم عن دليل ،يعين :بل يكفي اْلزم ولو عن تقليد) (.)6

وقال النووي رمحه هللا يف شرحه حلديث(( :أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن َّل إله إَّل هللا،
ويؤمنوا يب وِبا جئت به  :)7( )) ..وفيه دَّللة ظاهرة ملذهب احملققني واْلماهري من السلف واخللف،
أن اإلنسان إذا اعتقد دين اإلسالم اعتقادا جازما َّل تردد فيه كفاه ذلك ،وهو مؤمن من املوحدين،

وَّل جيب عليه تعلم أدلة املتكلمني ومعرفة هللا تعاىل هبا ،خالفا ملن أوجب ذلك وجعله شرطا يف كونه
من أهل القبلة ،وزعم أنه َّل يكون له حكم املسلمني إَّل به ،وهذا املذهب هو قول كثري من املعتزلة

وبعض أصحابنا املتكلمني ،وهو خطأ ظاهر فإن املراد التصديق اْلازم وقد حصل؛ وألن النيب صلى

هللا عليه وسلم اكتفى ابلتصديق ِبا جاء به صلى هللا عليه وسلم ومل يشرتط املعرفة ابلدليل ،فقد

تظاهرت هبذا أحاديث يف الصحيحني حيصل ِبجموعها التواتر أبصلها والعلم القطعي) (.)8
_________
((( )1تفسري القرآن العظيم َّلبن كثري)) (.)433 /3
( )2رواه البخاري ( ،)1385ومسلم (.)2658
((( )3رواه مسلم)) (.)2865

((( )4شرح النووي على صحيح مسلم)) (.)197 /17
((( )5شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل َّلبن القيم)) (ص .)302 - 300
((( )6لوامع األنوار للسفاريين)) (.)269 /1

((( )7رواه مسلم)) ( )21من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )8شرح النووي على صحيح مسلم)) (.)210 /1

()53/1

وقال ابن حجر( :ويف كتب النيب صلى هللا عليه وسلم إىل هرقل وكسرى وغريمها من امللوك يدعوهم
إىل التوحيد ،إىل غري ذلك من األخبار املتواترة التواتر املعنوي الدال على أنه صلى هللا عليه وسلم مل
يزد يف دعائه املشركني على أن يؤمنوا ابهلل وحده ويصدقوه فيما جاء به عنه ،فمن فعل ذلك قبل منه

سواء كان إذعانه عن تقدم نظر أم َّل ،ومن توقف منهم نبهه حينئذ على النظر ،أو أقام عليه احلجة
إىل أن يذعن أو يستمر على عناده) (.)1
مظاهر الفطرية:

ومن مظاهر فطرية العقيدة عند أهل السنة خاصة أهنا جاءت سهلة واضحةَّ ،ل عسر فيها وَّل تعقيد،

ووردت النصوص وأقوال السلف وأهل السنة ابلنهي عن الغلو والتشدد يف أمر الدين أصوَّل وفروعا،

وعن التكلف يف طلب علم ما حجب علمه.
قال تعاىل :يُ ِري ُد هللاُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوَّلَ يُ ِري ُد بِ ُك ُم ال ُْع ْس َر [البقرة]185 :
وقال سبحانه :وما جعل َعلَي ُكم ِيف ِ
الدي ِن ِم ْن َح َر ٍج [احلج]78 :
ََ َ َ َ ْ ْ
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن الدين يسر ولن يشاد الدين
أحد إَّل غلبه ،فسددوا ،وقاربوا ،وأبشروا ،واستعينوا ابلغدوة والروحة وشيء من الدْلة)) (.)2

وترجم البخاري رمحه هللا( :ابب الدين يسر ،وقول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :أحب الدين إىل هللا

احلنيفية السمحة)) (.)3

قال ابن حجر رمحه هللا( :قوله :ابب الدين يسر ،أي أن دين اإلسالم ذو يسر ،أو مسي الدين يسرا
مبالغة ابلنسبة إىل األداين قبله؛ ألن هللا رفع عن هذه األمة اإلصر الذي كان على من قبلهم ،ومن

أوضح األمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم .وتوبة هذه األمة ابإلقالع والعزم والندم .قوله:

((أحب الدين)) أي خصال الدين؛ ألن خصال الدين كلها حمبوبة لكن ما كان منها مسحا أي سهال

فهو أحب إىل هللا  ...أو الدين جنس أي أحب األداين إىل هللا احلنيفية واملراد ابألداين الشرائع

املاضية قبل أن تبدل وتنسخ ،واحلنيفية ملة إبراهيم  ..والسمحة السهلة ،أي أهنا مبنية على
السهولة) ( .)4علم العقيدة عند أهل السنة واْلماعة حملمد يسري -بتصرف297 -
_________

((( )1فتح الباري َّلبن حجر)) (.)353 /13
((( )2رواه البخاري)) (.)39

((( )3صحيح البخاري كتاب اإلْيان)) (.)23 /1
((( )4فتح الباري َّلبن حجر)) (.)93 /1
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املبحث الثالث عشر :الشمولية
ويتضح مشول العقيدة يف األمور الثالثة اآلتية:
األول :مشول العبادة ،فالعبادة :اسم جامع لكل ما حيبه هللا ويرضاه من األقوال واألفعال الظاهرة

والباطنة.

فالعبادة تشمل العبادات القلبية ،كاحملبة ،واخلوف ،والرجاء ،والتوكل ،وتشمل العبادات القولية

كالذكر واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وقراءة القرآن ،وتشمل العبادات الفعلية كالصالة
والصوم ،واحلج ،وتشمل العبادات املالية ،كالزكاة ،وصدقة التطوع.

وتشمل كذلك الشريعة كلها ،فإن العبد إذا اجتنب احملرمات ،وفعل الواجبات واملندوابت واملباحات

مبتغيا بذلك وجه هللا تعاىل كان فعله ذلك عبادة يثاب عليها ،وسيأيت الكالم على هذه املسألة بشيء
من التفصيل عند الكالم على توحيد األلوهية.

الثاين :أهنا تشمل عالقة العبد بربه ،وعالقة اإلنسان بغريه من البشر ،وذلك يف مباحث التوحيد
أبنواعه الثالثة ،ويف مبحث الوَّلء والرباء وغريها.
الثالث :أهنا تشمل حال اإلنسان يف احلياة الدنيا ،ويف احلياة الربزخية (القرب) ،ويف احلياة األخروية.
تسهيل العقيدة اإلسالمية لعبدهللا اْلربين -ص17
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املبحث الرابع عشر :الوسطية
عقيدة أهل السنة واْلماعة – واليت هي عقيدة اإلسالم الصحيحة – وسط بني عقائد فرق الضالل
املنتسبة إىل دين اإلسالم ،فهي يف كل ابب من أبواب العقيدة وسط بني فريقني آراؤمها متضادة،

أحدمها غال يف هذا الباب واآلخر قصر فيه ،أحدمها أفرط والثاين فرط ،فهي حق بني ابطلني :فأهل

السنة وسط أي عدول خيار – بني طرفني منحرفني ،يف مجيع أمورهم.

وسأذكر مخسة أصول عقدية كان أهل السنة واْلماعة وسطا فيها بني فرق األمة:

األصل األول :ابب العبادات:

توسط أهل السنة يف هذا الباب بني الرافضة والصوفية وبني الدروز والنصرييني.

فالرافضة والصوفية يعبدون هللا ِبا مل يشرعه من األذكار والتوسالت ،وإقامة األعياد واَّلحتفاَّلت
البدعية ،والبناء على القبور والصالة عندها والطواف هبا والذبح عندها ،وكثري منهم يعبد أصحاب
القبور ابلذبح هلم أو دعائهم أن يشفعوا له عند هللا أو جيلبوا له مرغواب أو يدفعوا عنه مرهواب.

والدروز والنصرييون – الذين يسمون العلويون – تركوا عبادة هللا ابلكلية فال يصلون وَّل يصومون
وَّل يزكون وَّل حيجون  ..اخل.

أما أهل السنة واْلماعة فيعبدون هللا ِبا جاء يف كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،فلم
يرتكوا ما أوجب هللا عليهم من العبادات ،ومل يبتدعوا عبادات من تلقاء أنفسهم ،عمال بقول النيب
صلى هللا عليه وسلم ((من أحدث يف أمرَن هذا ما ليس منه فهو رد)) .متفق عليه (.)1

ويف رواية ملسلم(( :من عمل عمال ليس عليه أمرَن فهو رد)) ( ،)2وقوله عليه الصالة والسالم يف

خطبته(( :أما بعد ،فإن خري احلديث كتاب هللا ،وخري اهلدي هدي حممد ،وشر األمور حمداثهتا ،وكل

بدعة ضاللة)) .رواه مسلم (.)3
األصل الثاين :ابب أمساء هللا وصفاته:

توسط أهل السنة واْلماعة يف هذا الباب بني املعطلة ،وبني املمثلة.
فاملعطلة منهم من ينكر األمساء والصفات ،كاْلهمية.

ومنهم من ينكر الصفات كاملعتزلة.

ومنهم من ينكر أكثر الصفات ،ويؤوهلا كاألشاعرة ،اعتمادا منهم على عقوهلم القاصرة ،وتقدْيا هلا
على كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،فيعرضون النصوص الشرعية على عقوهلم فما قبلته
قبلوه ،وما مل تقبله ردوه أو أولوه ،واعتربوا ذلك تنزيها ،فجعلوا النصوص حمكوما عليهاَّ ،ل حاكمة

على غريها ،فيجعلون العقل وحده أصل علمهم ،وجيعلون القرآن والسنة اتبعني له ،واملعقوَّلت

عندهم هي األصول الكلية األولية ،املستغنية بنفسها عن النصوص الشرعية.

ولذلك حكموا بوجوب أشياء ،وامتناع أشياء أخرى يف حق هللا تعاىل ،حلجج عقلية بزعمهم،
اعتقدوها حقا ،وهي ابطلة ،وعارضوا هبا نصوص القرآن وسنة املعصوم صلى هللا عليه وسلم ،حىت

قال قائلهم:

وكل نص أوهم التشبيها ()4

أوله أو فوض ورم تنزيها ()5
واملمثلة يضربون هلل األمثال ،ويدعون أن صفات هللا تعاىل ْتاثل صفات املخلوقني ،كقول بعضهم:
(يد هللا كيدي) و (مسع هللا كسمعي) تعاىل هللا عما يقولون علوا كبريا.

_________

( )1رواه البخاري ( ،)2695ومسلم ( .)17( )1718من حديث عائشة رضي هللا عنها.
( )2رواه مسلم ( .)1718ورواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم قبل حديث ( )7350كتاب:
اَّلعتصام ،ابب :إذا اجتهد العامل أو احلاكم فأخطأ .من حديث عائشة رضي هللا عنها.

( )3رواه مسلم ( )867من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه.
((( )4جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)27 /5
((( )5جوهرة التوحيد إلبراهيم اللقاين األشعري مع شرحها حتفة املريد للبيجوري)) ()91
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فهدى هللا أهل السنة واْلماعة للقول الوسط يف هذا الباب ،والذي دل عليه كتاب هللا وسنة رسوله
صلى هللا عليه وسلم ،فآمنوا جبميع أمساء هللا وصفاته الثابتة يف النصوص الشرعية ،فيصفون هللا تعاىل
ِبا وصف به نفسه ،وِبا وصفه به أعرف اخللق به رسوله حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم من

غري تعطيل وَّل أتويل ومن غري ْتثيل وَّل تكييف ،ويؤمنون أبهنا صفات حقيقية ،تليق جبالل هللا تعاىل،
وَّل ْتاثل صفات املخلوقني ،عمال بقوله تعاىل :لَي ِ ِ ِ
الس ِميع الب ِ
صريُ [الشورى:
س َكمثْله َش ْيءٌ َو ُه َو َّ ُ َ
ْ َ
.]11
فأهل السنة يعتمدون على النصوص الشرعية ،ويقدموهنا على العقول البشرية ،وجيعلون العقل

البشري وسيلة لفهم النصوص الشرعية ،وشرطا يف معرفة العلوم ،وكمال وصالح األعمال ،وبه
يكمل العلم والعمل ،لكنه ليس مستقال بذلك ،فهم قد توسطوا يف أمر العقل أيضا ،فلم يقدموه
على النصوص كما فعل أهل الكالم من املعتزلة واألشاعرة وغريهم ،ومل يهملوه ويذموه كما يفعل كثري

من املتصوفة ،الذين يعيبون العقل ،ويقرون من األمور ما يكذب به صريح العقل ،ويصدقون أبمور
يعلم العقل الصريح بطالهنا ممن مل يعلم صدقه (.)1
األصل الثالث :ابب القضاء والقدر:

توسط أهل السنة واْلماعة يف هذا الباب بني القدرية واخلربية.
فالقدرية نفوا القدر ،فقالوا :إن أفعال العباد وطاعاهتم ومعاصيهم مل تدخل حتت قضاء هللا وقدره،

فاهلل تعاىل على زعمهم مل خيلق أفعال العباد وَّل شاءها منهم ،بل العباد مستقلون أبفعاهلم ،فالعبد

على زعمهم هو اخلالق لفعله ،وهو املريد له إرادة مستقلة ،فأثبتوا خالقا مع هللا سبحانه ،وهذا إشراك

يف الربوبية ،ففيهم شبه من اجملوس الذين قالوا أبن للكون خالقني ،فهم (جموس هذه األمة).

واْلربية غلوا يف إثبات القدر ،فقالوا :إن العبد جمبور على فعله ،فهو كالريشة يف اهلواء َّل فعل له وَّل
قدرة وَّل مشيئة.

فهدى هللا أهل السنة واْلماعة للقول احلق والوسط يف هذا الباب ،فأثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة،

وأن أفعاهلم تنسب إليهم على جهة احلقيقة ،وأن فعل العبد واقع بتقدير هللا ومشيئته وخلقه ،فاهلل

تعاىل خالق العباد وخالق أفعاهلم ،كما قال سبحانهَ :و َّ
اَّللُ َخلَ َق ُك ْم َوَما تَـ ْع َملُو َن [الصافات .]96 :كما
شاء َّ
ني
اَّللُ َر م
شا ُؤو َن إَِّل أَن يَ َ
أن للعباد مشيئة حتت مشيئة هللا ،كما قال تعاىلَ :وَما تَ َ
ب ال َْعالَ ِم َ

[التكوير.]29 :

ومع ذلك فقد أمر هللا العباد بطاعته ،وطاعة رسله ،وهناهم عن معصيته ،وهو سبحانه حيب املتقني،

وَّل يرضى عن الفاسقني ،وقد أقام هللا احلجة على العباد إبرسال الرسل وإنزال الكتب ،فمن أطاع
الم لِلْعبِ ِ
يد [فصلت.]46 :
عن بينة واختيارَّ ،ل يستحق العقاب َوَما َربم َ
ك بِظَ ٍ َ
فأهل السنة يؤمنون ِبراتب القضاء والقدر األربع الثابتة يف الكتاب والسنة ،وهي:
 - 1علم هللا احمليط بكل شيء ،وأنه تعاىل عامل ِبا كان وما سيكون ،وِبا سيعمله اخللق قبل أن

خيلقهم.

 - 2كتابة هللا تعاىل لكل ما هو كائن يف اللوح احملفوظ قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف

سنة.

 - 3مشيئة هللا النافذة ،وقدرته الشاملة ،فما شاء هللا كان ،وما مل يشأ مل يكن ،وأن كل ما يقع يف
هذا الوجود قد أراده هللا قبل وقوعه.
_________

((( )1العقيدة الطحاوية مع شرحها َّلبن أيب العز احلنفي)) ((( ،)803 - 786جمموع فتاوى ابن
تيمية)) ( 373 ،338 ،168 /3و (( )5045 /5درء تعارض العقل والنقل)) (،20 ،12 /1

 )133 ،105و ((منهاج السنة)) ( )650 - 103 /2و ((العقيدة الواسطية مع شرحها َّلبن
عثيمني)) ( )63 /2و ((التنبيهات السنية)) (.)206 - 191
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 - 4أن هللا خالق كل شيء ،فهو خالق كل عامل وعمله ،وكل متحرك وحركته ،وكل ساكن وسكونه
(.)1
وقد نظم بعضهم هذه املراتب بقوله:

علم كتابة موَّلَن مشيئته  ...كذاك خلق وإجياد وتكوين

األصل الرابع :ابب الوعد والوعيد:
توسط أهل السنة واْلماعة يف هذا الباب بني الوعيدية وبني املرجئة.

فالوعيدية يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد ،ومنهم اخلوارج الذين يرون أن فاعل الكبرية

من املسلمني كالزاين وشارب اخلمر كافر خملد يف النار.

واملرجئة غلبوا نصوص الرجاء على نصوص الوعيد ،فقالوا :إن اإلْيان هو التصديق القليب ،وأن

األعمال ليست من اإلْيان ،فال يضر مع اإلْيان معصية ،فالعاصي كالزاين وشارب اخلمر َّل يستحق

دخول النار ،وإْيانه كإْيان أيب بكر وعمر – رضي هللا عنهما .-

أما أهل السنة واْلماعة فريون أن املسلم إذا ارتكب معصية من الكبائر َّل خيرج من اإلسالم ،بل هو
مسلم َنقص اإلْيان ،ما دام مل يرتكب شيئا من املكفرات ،فهو مؤمن إبْيانه فاسق بكبريته ،وهو يف

اآلخرة حتت مشيئة هللا ،إن شاء هللا عفا عنه ،وإن شاء عذبه حىت يطهره من ذنوبه مث يدخله اْلنة،
وَّل خيلد يف النار إَّل من كفر ابهلل تعاىل أو أشرك به.

فاإلْيان عند أهل السنة :قول ابللسان واعتقاد ابلقلب ،وعمل ابْلوارح ،يزيد ابلطاعة ،وينقص
ابملعصية (.)2
األصل اخلامس :ابب أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم:

توسط أهل السنة واْلماعة يف هذا الباب بني الشيعة وبني اخلوارج.

فالشيعة – ومنهم الرافضة – غلوا يف حق آل البيت كعلي بن أيب طالب وأوَّلده – رضي هللا عنهم

– فادعوا أن عليا – رضي هللا عنه – معصوم ،وأنه يعلم الغيب ،وأنه أفضل من أيب بكر وعمر ،ومن

غالهتم من يدعي إلوهيته.
واخلوارج جفوا يف حق علي رضي هللا عنه فكفروه ،وكفروا معاوية بن أيب سفيان – رضي هللا عنهما –

وكفروا كل من مل يكن على طريقتهم.

كما أن الروافض جفوا يف حق أكثر الصحابة ،فسبوهم ،وقالوا :إهنم كفار ،وأهنم ارتدوا بعد النيب

صلى هللا عليه وسلم ،حىت أبو بكر وعمر عند بعضهم كاَن كافرين ،وَّل يستثنون من الصحابة إَّل آل
البيت ونفرا قليال ،قالوا :إهنم من أولياء آل البيت ،كما أهنم يشتمون أمهات املؤمنني ،وأفاضل

الصحابة ،وعلى رأسهم أبو بكر وعمر عالنية ،لكنهم قد يرتضون عنهم ويظهرون مواَّلهتم هلم تقراب

إىل أهل السنة وخمادعة هلم ،ألن من عقائدهم عقيدة التقية ،فيظهرون ألهل السنة خالف ما يبطنون

(.)3

أما أهل السنة واْلماعة فيحبون مجيع أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ،ويرتضون عنهم ،ويرون

أهنم أفضل هذه األمة بعد نبيها صلى هللا عليه وسلم ،وأن هللا اختارهم لصحبة نبيه ،وْيسكون عما
حصل بينهم من التنازع ،ويرون أهنم جمتهدون مأجورون ،للمصيب منهم أجران ،وللمخطئ أجر واحد
على اجتهاده ،ويرون أن أفضلهم أبو بكر ،مث عمر ،مث عثمان ،مث علي رضي هللا عنهم أمجعني،-

وحيبون آل بيت النيب صلى هللا عليه وسلم ،ويرون أن هلم حقني ،حق اإلسالم ،وحق القرابة من

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فيوالوهنم ،ويرتضون عنهم ( .)4تسهيل العقيدة اإلسالمية لعبد هللا

اْلربين -ص 20
_________

((( )1ينظر منهاج السنة)) ((( ،)276 - 5 /3شفاء العليل يف القضاء والقدر واحلكمة والتعليل))
((( ،)179 - 91 /1شرح الطحاوية)) ((( ،)364 - 317معارج القبول)) (- 917 /3
.)940

((( )2الكواكب الدرية)) (.)194 - 192
( )3قاله ابن تيمية كما يف ((جمموع الفتاوى)) (.)479 - 477 /28
((( )4منهاج السنة)) األجزاء (.)8 - 4
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ْتهيد
العقيدة هلا مصدران أساسيان ،مها :كتاب هللا تعاىل (القرآن الكرمي) .وما صح من سنة رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم .فالرسول صلى هللا عليه وسلم َّل ينطق عن اهلوى ،إن هو إَّل وحي يوحى.

مصدر مبناه على الكتاب والسنة.
وإمجاع السلف الصاحل:
ٌ

أما الفطرة والعقل السليم فهما مؤيدان يوافقان الكتاب والسنة ،ويدركان أصول اَّلعتقاد على

اإلمجال َّل على التفصيل ،فالعقل والفطرة يدركان وجود هللا وعظمته ،وضرورة طاعته وعبادته،

واتصافه بصفات العظمة واْلالل على وجه العموم .كما أن العقل والفطرة السليمني يدركان ضرورة
النبوات وإرسال الرسل ،وضرورة البعث واْلزاء على األعمال ،كذلك ،على اإلمجال َّل على

التفصيل.

أما هذه األمور وسائر أمور الغيب ،فال سبيل إىل إدراك شيء منها على التفصيل إَّل عن طريق

الكتاب والسنة (الوحي) ،وإَّل ملا كانت غيباً وتعارض النص الصريح من الكتاب والسنة مع العقل

الصحيح (السليم) غري متصور أصالً ،بل هو مستحيل ،فإذا جاء ما يوهم ذلك فإن الوحي مقدم

وحمكم .ألنه صادر عن املعصوم  -صلى هللا عليه وسلم  -والعقل َّل عصمة له ،بل هو نظر البشر
الناقص .وهو معرض للوهم واخلطأ والنسيان واهلوى واْلهل والعجز ،فهو قطعاً َنقص مباحث يف

عقيدة أهل السنة واْلماعة لناصر بن عبد الكرمي العقل  -ص28

()59/1

املبحث األول :النقل الصحيح

إن صحائح املنقول تشمل الكتاب العزيز والسنة الصحيحة ،قال تعاىل :ونَـ َّزلْنَا َعلَي َ ِ
اب تِْبـيَ ًاَن
ْ
ك الْكتَ َ
َ
لِ ُك ِل َش ْي ٍء [النحل ،]89:والعقيدة يف هللا تعاىل من أهم ما بني هللا يف كتابه ،قال سبحانه :إِ َّن َه َذا
الْ ُق ْرآ َن يِ ْه ِدي لِلَِّيت ِه َي أَقـ َْوُم [اإلسراء ،]9 :وأهم ذلك العقيدة يف هللا ويف أنبيائه ورساَّلته والغيب

وما حيويه.

ِ
وحى [النجم ،]4 - 3 :ويف احلديث
وعن السنة قال تعاىلَ :وَما يَنط ُق َع ِن ا ْهلََوى إِ ْن ُه َو إَِّل َو ْح ٌي يُ َ

عنه صلى هللا عليه وسلم(( :قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاَّ ،ل يزيغ عنها بعدي إَّل هالك))

(.)1

وبيان مسائل اَّلعتقاد من أول وأوىل ما علمه النيب صلى هللا عليه وسلم لألمة يف نصوص السنة،
وهو صلى هللا عليه وسلم أنصح األمة وأفصحها ،وأحرصها على أمانة البالغ والرسالة ،هلذا كانت
نصوص السنة مع الكتاب هي معول السلف ومعتمدهم يف اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد.

قال شيخ اإلسالم عن أهل السنة :هم أهل الكتاب والسنة؛ ألهنم يؤثرون كالم هللا على كالم غريه

من كالم أصناف الناس ،ويقدمون هدي حممد صلى هللا عليه وسلم على هدي كل أحد ،ويتبعون
آاثره صلى هللا عليه وسلم ابطناً وظاهراً (.)2

يقول اإلمام الربهباري :واعلم أنه من قال يف دين هللا برأيه وقياسه وأتوله من غري حجة من السنة

واْلماعة ،فقد قال على هللا ما َّل يعلم ،ومن قال على هللا ما َّل يعلم فهو من املتكلفني .واحلق ما
جاء من عند هللا عز وجل ،والسنة ما سنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،واْلماعة ما اجتمع عليه

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف خالفة أيب بكر وعمر وعثمان .ومن اقتصر على سنة

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلج على أهل البدعة كلهم ،واسرتاح بدنه ،وسلم له دينه إن شاء
هللا ،ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :ستفرتق أميت)) ،وبني لنا رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم الفرقة الناجية منها فقال(( :ما أَن عليه وأصحايب)) ( ،)3فهذا هو الشفاء والبيان ،واألمر

الواضح ،واملنار املستقيم (.)4
وأهل السنة َّل يستدلون ابلقرآن دون السنة؛ بل ابلسنة والقرآن ،وَّل يكمل دين العبد إَّل ابإلْيان ِبا
فيهما؛ ألهنما مما أوتيه الرسول صلى هللا عليه وسلم ،قال :صلى هللا عليه وسلم(( :أَّل إين أوتيت

القرآن ومثله معه)) (.)5
_________

( )1رواه ابن ماجه ( )43واللفظ له ،وأمحد ( )17182( )126 /4وأبو عوانة يف (مسنده) (/1
 .)36من حديث العرابض بن سارية رضي هللا عنه ،قال أبو عوانة :وهذا حديث جيد من صحيح
حديث الشاميني ,وقال البزار كما يف ((جامع بيان العلم وفضله)) ( :)348 /2حديث اثبت
صحيح ,وقال ابن عبدالرب يف ((جامع بيان العلم وفضله)) ( :)348 /2حديث اثبت.

((( )2جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)157 /13

( )3رواه الرتمذي ( )2641من حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما ،وقال :هذا حديث

مفسر غريب َّل نعرفه مثل هذا إَّل من هذا الوجه ,وقال البغوي ((شرح السنة)) ( :)213 /1اثبت,

قال احلافظ العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( :)284 /3أسانيدها جياد .وحسنه األلباين يف ((صحيح
سنن الرتمذي)) (.)2641

((( )4شرح السنة)) للربهباري (ص.)45
( )5رواه أبو داود ( ،)4604وأمحد ( )17213( )130 /4واللفظ له ،من حديث املقدام بن

معديكرب رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب
داود)) .وقال الوادعي يف ((صحيح دَّلئل النبوة)) ( :)591حسن لغريه.

()60/1
فهما يف اَّلحتجاج واَّلستدَّلل سواءَّ ،ل يعزل أحدمها من أجل التحاكم إىل اآلخر ،قال تعاىل :فَِإن
ِ
از ْعتم ِيف َشي ٍء فَـردموه إِ َىل ِ
الر ُس ِ
ىت
هللا َو َّ
ول [النساء ]59 :وقال تعاىل :فَالَ َوَربِ َ
ْ ُ ُ
تَـنَ َ ُ ْ
ك َّلَ يُـ ْؤمنُو َن َح ََّ

ُحي ِكم َ ِ
يما َش َج َر بَـ ْيـنَـ ُه ْم [النساء.]65 :
وك ف َ
َ ُ

يقول الربهباري :وإذا مسعت الرجل أتتيه ابألثر فال يريده ويريد القرآن ،فال شك أنه رجل قد احتوى

على الزندقة ،فقم عنه ودعه (.)1

وَّل يعارض صحيح النقل  -من أدلة علم العقيدة  -بوهم الرأي وخطل القياس.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :فكان من األصول املتفق عليها من الصحابة والتابعني هلم إبحسان ،أنه
َّل يقبل من أحد قط أن يعارض القرآنَّ ،ل برأيه وَّل ذوقه وَّل معقوله وَّل قياسه وَّل وجده  ..فكان

القرآن هو اإلمام الذي يقتدى به ،وهلذا َّل يوجد يف كالم أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل

ورأي وقياس ،وَّل بذوق ووجد ومكاشفة ،وَّل قال قط :قد تعارض يف هذا العقل والنقل ،فضالً عن
أن يقول :فيجب تقدمي العقل ،والنقل إما أن يفوض وإما أن يؤول!  ..ومل يكن السلف يقبلون

معارضة اآلية إَّل ِبية تفسرها أو تنسخها ،أو بسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم تفسرها ،فإن سنة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تبني القرآن وتدل عليه وتعرب عنه (.)2

وسنة النيب صلى هللا عليه وسلم حيتج هبا مطلقا  -بشرط الصحة َّ ،-ل فرق يف ذلك بني العقائد
واألحكام من حيث حجيتها وجماهلا ،وَّل بني املتواتر واآلحاد من حيث ثبوهتا وقبوهلا علم العقيدة عند
أهل السنة واْلماعة حملمد يسري  -ص190
_________

((( )1شرح السنة)) للربهباري (ص.)54
((( )2جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)29 - 27 /13

()61/1

املبحث الثاين :اإلمجاع
واإلمجاع مصدر من مصادر األدلة اَّلعتقادية؛ ألنه يستند يف حقيقته إىل الوحي املعصوم من كتاب
وسنة ،وأكثر مسائل اَّلعتقاد حمل إمجاع بني الصحابة والسلف الصاحل ،وَّل جتتمع األمة يف أمور

العقيدة وَّل غريها على ضاللة وابطل( .فاإلمجاع هو األصل الثالث الذي يعتمدون عليه يف العلم
والدين ،واإلمجاع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصاحل؛ إذ بعدهم كثر اخلالف وانتشرت األمة)
( .)1وعلى هذا فإمجاع السلف الصاحل يف أمور اَّلعتقاد حجة شرعية ملزمة ملن جاء بعدهم ،وهو

إمجاع معصوم ،وَّل جتوز خمالفته( ،فدين املسلمني مبين على اتباع كتاب هللا وسنة نبيه وما اتفقت عليه

األمة ،فهذه الثالثة أصول معصومة) ( )2علم العقيدة عند أهل السنة واْلماعة حملمد يسري -

ص193

_________

((( )1جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)157 /13
((( )2جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)164 /20

()62/1

املبحث الثالث :العقل الصريح
العقل مصدر من مصادر املعرفة الدينية ،إَّل أنه ليس مصدراً مستقالً؛ بل حيتاج إىل تنبيه الشرع،

وإرشاده إىل األدلة؛ ألن اَّلعتماد على حمض العقل ،سبيل للتفرق والتنازع ( ،)1فالعقل لن يهتدي
إَّل ابلوحي ،والوحي َّل يلغي العقل.

ِ ِ ِ َّ ِ
ين
وقد رفع الوحي من قيمة العقل وحث على التعقل ،وأثىن على العقالء ،قال تعاىل :فَـبَش ْر عبَاد الذ َ
يستَ ِمعو َن الْ َقو َل فَـيـتَّبِعو َن أَحسنَهُ أُولَئِ َ َّ ِ
ك ُه ْم أ ُْولُوا األلْبَ ِ
اه ُم َّ
اب [الزمر- 17 :
اَّللُ َوأ ُْولَئِ َ
ين َه َد ُ
ْ َ ُ َْ ْ
َْ ُ
ك الذ َ
.]18

والنصوص الشرعية قد جاءت متضمنة األدلة العقلية صافية من كل كدر ،فما على العقل إَّل فهمها
اَّلل لََفس َد َات فَسبحا َن َِّ
ِ
ِ ِ
اَّلل َر ِ
ب ال َْع ْر ِ
ش َع َّما
ُْ َ
وإدراكها ،فمن ذلك :قوله تعاىل :لَ ْو َكا َن في ِه َما آهلَةٌ إَّل َُّ َ
يِ
ص ُفو َن [األنبياء.]22 :
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
وقال سبحانه :أ َْم ُخل ُقوا م ْن غَ ِْري َش ْيء أ َْم ُه ُم ْ
اخلَال ُقو َن [الطور .]35:وقال جل وعالَ :ولَ ْو َكا َن م ْن
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ريا [سورة النساء .]82 :وخوض العقل يف أمور اإلهليات
عند غَ ِْري هللا لََو َج ُدواْ فيه ا ْختالَفًا َكث ً
ابستقالل عن الوحي مظنة اهلالك وسبيل الضالل.
يقول ابن رشد الفيلسوف -وهو ممن خاض ابلعقل يف مسائل اَّلعتقاد وطالت جتربته :-مل يقل أحد
من الناس يف العلوم اإلهلية قوَّل يعتد به ،وليس يعصم أحد من اخلطأ إَّل من عصمه هللا تعاىل أبمر

إهلي خارج عن طبيعة اإلنسان ،وهم األنبياء ( .)2واملقارنة بني طريقة الوحي وطرق الفالسفة
واملتكلمني يف حبث أمور العقيدة هي مقارنة بني الصواب واخلطأ ،والصحيح والفاسد ،والنافع

والضار.

يقول الرازي  -بعد طول حبث  :-ولقد اختربت الطرق الكالمية ،واملناهج الفلسفية ،فما رأيت

فائدة تساوي الفائدة اليت وجدهتا يف القرآن .وقال :لقد أتملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية،

فما رأيتها تشفي عليالً وَّل تروي غليالً ،ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن  ..ومن جرب مثل جتربيت

عرف مثل معرفيت (.)3

فميزان صحة املعقوَّلت هي املوافقة للكتاب والسنة .قال يف (احلجة) :وأما أهل احلق فجعلوا
الكتاب والسنة أمامهم ،وطلبوا الدين من قبلهما ،وما وقع هلم من معقوهلم وخواطرهم عرضوه على

الكتاب والسنة ،فإن وجدوه موافقاً هلما قبلوه ،وشكروا هللا حيث أراهم ذلك ووفقهم عليه ،وإن

وجدوه خمالفاً هلم تركوا ما وقع هلم ،وأقبلوا على الكتاب والسنة ،ورجعوا ابلتهمة على أنفسهم (.)4

والعقل قد يهتدي بنفسه إىل مسائل اَّلعتقاد الكبار على سبيل اإلمجال ،كإثبات وجود هللا مع ثبوت

ذلك يف الفطرة أوَّلً.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :واعلم أن عامة مسائل أصول الدين الكبار مما يعلم ابلعقل ( .)5أما
مسائل العقيدة التفصيلية مما يتعلق بذات هللا تعاىل وصفاته ورسوله وأنبيائه ،وما جيب هلم وما

يستحيل ،فما كانت العقول لتدركها لوَّل جميء الوحي.
قال أبو القاسم إمساعيل األصبهاين :وألن العقل َّل جمال له يف إدراك الدين بكماله ،وابلعلم يدرك

بكماله ( )6ويقصد ابلعلم الوحي.

قال شيخ اإلسالم رمحه هللاَّ :ل حتسنب أن العقول لو تركت وعلومها اليت تستفيدها ِبجرد النظر،

عرفت هللا معرفة مفصلة بصفاته وأمسائه على وجه اليقني (.)7
_________
((( )1إيثار احلق على اخللق)) َّلبن الوزير (ص .)13
((( )2هتافت التهافت)) َّلبن رشد (.)547 /2

((( )3شرح الطحاوية)) َّلبن أيب العز (.)244 /1

((( )4احلجة يف بيان احملجة)) أليب القاسم إمساعيل األصبهاين (.)224 /2
((( )5جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)230 - 229 /19
((( )6احلجة يف بيان احملجة)) أليب القاسم إمساعيل األصبهاين (.)504 /2
((( )7الصارم املسلول)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)459 /2

()63/1

وقال الاللكائي رمحه هللا :سياق ما يدل من كتاب هللا عز وجل ،وما روي عن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ،على أن وجوب معرفة هللا تعاىل وصفاته ابلسمع َّل ابلعقل ،قال هللا تعاىل خياطب نبيه
صلى هللا عليه وسلم بلفظ خاص واملراد به العام :فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ َّل إِلَهَ إَِّل َّ
اَّللُ [حممد ،]19 :وقال تبارك
ول إَِّل نُ ِ
وحي إِلَْي ِه أَنَّهُ َّل إِلَهَ إَِّل أ َََن فَا ْعب ُد ِ
ك ِمن َّر ُس ٍ
ون [األنبياء،]25 :
وتعاىلَ :وَما أ َْر َسلْنَا ِمن قَـبْلِ َ
ُ
فأخرب هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم يف هذه اآلية أن ابلسمع والوحي عرف األنبياء قبله التوحيد ...
ول ِ
هللا إِلَْي ُك ْم
َّاس إِِين َر ُس ُ
وكذلك وجوب معرفة الرسل ابلسمع ،قال هللا تبارك وتعاىل :قُ ْل َاي أَيمـ َها الن ُ
يت فَ ِآمنواْ ِاب ِ
سماو ِ
َِ
ات َواأل َْر ِ
َّيب األ ُِم ِي
هلل َوَر ُسولِ ِه النِ ِ
مج ًيعا الَّ ِذي لَهُ ُمل ُ
ض َّل إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو ُْحييِي َوُْيِ ُ ُ
ْك ال َّ َ َ
الَّ ِذي يـ ْؤِمن ِاب ِ
هلل َوَكلِ َماتِِه َواتَّبِ ُعوهُ لَ َعلَّ ُك ْم َهتْتَ ُدو َن [األعراف .. ]158 :فدل على أن معرفة هللا
ُ ُ
والرسل ابلسمع كما أخرب هللا عز وجل ،وهذا مذهب أهل السنة واْلماعة (.)1
مث إن كثرياً من مسائل اَّلعتقاد بعد معرفتها والعلم هبا َّل تدرك العقول حقيقتها وكيفيتها ،وذلك

كصفات هللا تعاىل وأفعاله ،وحقائق ما ورد من أمور اليوم اآلخر من الغيبيات اليت َّل حييلها أو يردها

العقل ،وَّل يوجبها أو يطلبها.
(وهلذا ضرب هللا تعاىل األمثال يف القرآن الكرمي لتقرير مسائل الغيب ،تنبيهاً للعقول على إمكان

وجودها ،فاستدل على النشأة اآلخرة ابلنشأة األوىل ،وعلى خلق اإلنسان خبلق السماوات واألرض

وهي أعظم وأبلغ يف القدرة ،وعلى البعث بعد املوت إبحياء األرض امليتة بعد إنزال املاء عليها) (.)2
قال السفاريين رمحه هللا :لو كانت العقول مستقلة ِبعرفة احلق وأحكامه ،لكانت احلجة قائمة على
ِ
ث َر ُسوَّلً
ني َح َّىت نَـ ْبـ َع َ
الناس قبل بعث الرسل وإنزال الكتب ،والالزم ابطل ابلنصَ :وَما ُكنَّا ُم َعذبِ َ
[اإلسراء ،]15 :فكذا امللزوم (.)3

وأخرياً :فإن العقل الصريح َّل خيالف النقل الصحيح؛ فاألول خلق هللا تعاىل والثاين أمره ،وَّل
يتخالفان؛ ألن مصدرمها واحد وهو احلق سبحانه :أََّلَ لَهُ ْ
ْق َواأل َْم ُر [األعراف.]54 :
اخلَل ُ

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :وليس يف الكتاب والسنة وإمجاع األمة شيء خيالف العقل
الصريح؛ ألن ما خالف العقل الصريح ابطل ،وليس يف الكتاب والسنة واإلمجاع ابطل ،ولكن فيه

ألفاظ قد َّل يفهمها بعض الناس ،أو يفهمون منها معىن ابطالً ،فاآلفة منهم َّل من الكتاب والسنة)

(.)4

ولذا قال اإلمام حممد بن شهاب الزهري رمحه هللا( :من هللا عز وجل العلم ،وعلى الرسول البالغ،

وعلينا التسليم) (( ،)5وما أحسن املثل املضروب للنقل مع العقل ،وهو أن العقل مع النقل كالعامي
املقلد مع العامل اجملتهد؛ بل هو دون ذلك بكثري ،فإن العامي ْيكنه أن يصري عاملاً ،وَّل ْيكن للعامل أن

يصري نبيا رسوَّلً ( .)6علم العقيدة عند أهل السنة واْلماعة حملمد يسري  -ص193

_________

((( )1شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) لاللكائي (.)196 –193 /2
((( )2منهج اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد عند أهل السنة واْلماعة)) لعثمان حسن (/1

.)178

((( )3لوامع األنوار)) للسفاريين (.)105 /1
((( )4جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)490 /11

((( )5السنة)) للخالل ( ،)579 /3و ((فتح الباري)) َّلبن حجر (.)504 /13
((( )6شرح الطحاوية)) َّلبن أيب العز (.)231 /1

()64/1

املبحث الرابع :الفطرة السوية

أما الفطرة فهي خلق اخلليقة على قبول اإلسالم والتهيؤ للتوحيد ،أو هي اإلسالم والدين القيم.
اَّلل الَِّيت فَطَر النَّاس علَيـها َّل تَـب ِديل ِخلَل ِْق َِّ
لدي ِن حنِي ًفا فِطْرةَ َِّ
اَّلل ذَلِ َ ِ
ك لِ ِ
ين
قال تعاىل :فَأَقِ ْم َو ْج َه َ
َ َ َْ
َ
ك الد ُ
َ
َ
ْ َ
الْ َقيِ ُم َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
َّاس َّل يَـ ْعلَ ُمو َن [الروم.]30 :
قال ابن كثري رمحه هللا :فإنه تعاىل فطر خلقه على معرفته وتوحيده ،وأنه َّل إله غريه (.)1
قال شيخ اإلسالم :فاحلنفية من موجبات الفطرة ومقتضياهتا ،واحلب هلل ،واخلضوع له ،واإلخالص له

هو أصل أعمال احلنيفية (.)2
وقوله تعاىلَّ :ل تَـب ِديل ِخلَل ِْق َِّ
اَّلل معناه :أن هللا ساوى بني خلقه كلهم يف الفطرة على اْلبلة املستقيمة.
ْ َ
ويف احلديث الصحيح(( :كل مولود يولد على الفطرة ،فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ْيجسانه ،كمثل
البهيمة تنتج البهيمة ،هل ترى فيها جدعاء؟)) (.)3

فمعىن خلق املولود على الفطرة هو :أن الطفل خلق سليماً من الكفر على امليثاق الذي أخذه هللا

على ذرية آدم حني أخرجهم من صلبه ( ،)4والفطرة قبول اإلسالم ،فهي كاألرض اخلصبة القابلة،
والوحي كالغيث النازل من السماء ،ما إن ينزل عليها حىت هتتز وتربو وتنبت من كل زوج هبيج.

والفطرة السوية تقبل اإلسالم وهتتدي إىل وجود اخلالق ِبا أودع هللا اخلالئق من قوانني كلية ،تظهر

آاثرها يف الطفل الناشئ الذي مل يتعلم أو يتكلم ،فهو يدرك أن احلادث َّلبد له من حمدث ،وأن اْلزء
دون الكل ،وأنه يستحيل اْلمع بني املتناقضني ،وهذا من أوائل العقل وبواكريه ،وقلوب بين آدم

مفطورة على قبول اإلسالم وإدراك احلق ،ولوَّل هذا اَّلستعداد ما أفاد النظر وَّل الربهان ،شأهنا يف

ذلك شأن األبدان ،فطرها هللا تعاىل قابلة لالنتفاع واَّلغتذاء ابلطعام والشراب ،ولوَّل هذا اَّلستعداد
ملا حصل انتفاع.

والفطرة السوية هتدي العبد إىل أصول التوحيد واإلْيان ،ومجهرة أهل العلم من أهل السنة وغريهم
على فطرية اإلْيان ،وليس حيتاج العبد لتحصيله من أصله إىل استدَّلل أو برهان ،فضالً عن أن

يشك وخيرج من ثوب اليقني واإلذعان( ،والقلوب مفطورة على اإلقرار به سبحانه أعظم من كوهنا
مفطورة على اإلقرار بغريه من املوجودات ،كما قالت الرسل :أَِيف ِ
هللا َش ٌّ ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض
ك فَاط ِر َّ َ َ

[إبراهيم.)5( ]10 :

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا :اإلقرار واَّلعرتاف ابخلالق فطري ضروري يف نفوس الناس،
وإن كان بعض الناس قد حيصل له ما يفسد فطرته حىت حيتاج إىل نظر حتصل له به املعرفة (.)6

ويقول :إن أصل العلم اإلهلي فطري ضروري ،وإنه أشد رسوخاً يف النفوس من مبدأ العلم الرايضي،
كقولنا :إن الواحد نصف اَّلثنني ،ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا :إن اْلسم َّل يكون يف مكانني؛ ألن
هذه املعارف أمساء قد تعرض عنها أكثر الفطر ،وأما العلم اإلهلي فما يتصور أن تعرض عنه فطرة

(.)7

والفطرة تدل على اتصاف اخلالق ابلصفات العلى والكمال املطلق ،فهي تدرك أن من خيلق َّل يكون
كمن َّل خيلق ،قال تعاىل :أَفَ َمن خيَْلُ ُق َك َمن َّلَّ خيَْلُ ُق أَفَال تَ َذ َّك ُرو َن [النحل.]17 :
_________

((( )1تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري (.)433 /3

((( )2درء تعارض العقل والنقل)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)451 /8
( )3رواه البخاري ( ،)1385ومسلم ( .)2658من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .واللفظ

للبخاري.

((( )4جمموعة الرسائل الكربى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)334 - 333 /2
((( )5درء تعارض العقل والنقل)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)38 /8
((( )6جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)328 /16

((( )7جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)16 - 15 /2

()65/1

فاخلالق هلذا الكون َّل يستوي مع غريه ،يف صفاته وأفعاله وذاته ،فهي تدرك علو الصفات ،كما تدرك
علو الذات ،فإنه ما قال عارف مؤمن قط :اي هللا ،إَّل وجد يف نفسه ضرورة بطلب العلوَّ ،ل يلتفت
ْينة وَّل يسرةَّ ،ل جيادل يف ذلك جمادل.

والفطرة وإن غشيتها غاشية اإلحلاد؛ هتتدي إىل تفرده تعاىل ابأللوهية يظهر ذلك يف أوقات الشدة

واحملنة ،فإن القلب يفزع إىل خالقه ،ويلجأ إىل ابرئه عند حلول احلوادث العظام واخلطوب اْلسام،
س ُك ُم الْ م
ض َّل َمن تَ ْد ُعو َن إَِّلَّ إِ َّايهُ [اإلسراء.]67 :
قال تعاىلَ :وإِذَا َم َّ
ض مر ِيف الْبَ ْح ِر َ

"واإلسالم بعقائده وأحكامه موافق للفطرة َّل يعارضها؛ بل كلما كانت العقائد واألحكام بعيدة عن

اإلسالم ،كانت معارضة للفطرة الصحيحة مضادة هلا ،ففي الفطرة حمبة العدل وإيثاره ،وبغض الظلم
والنفار منه ،واستقباح إرادة الشر لذاته ،لكن تفاصيل ذلك إمنا تعلم من جهة الرسل ،فالطفل عند

أول ْتيزه إذا ضرب من خلفه التفت لعلمه أن تلك الضربة َّلبد هلا من ضارب ،فإذا شعر به بكى،

حىت يقتص له منه ،فيسكن ويهدأ ،فهذا إقرار يف الفطرة ابخلالق ،وهو التوحيد ،وابلعدل الذي هو
شرعة الرب تعاىل) (.)1

والعقل والفطرة وإن كاَن من دَّلئل التوحيد ،إَّل أنه َّل تقوم احلجة على بين آدم إَّل إبرسال الرسل،
ِ
ث َر ُسوَّلً [اإلسراء ،]15 :فال
ني َح َّىت نَـ ْبـ َع َ
وإنزال الكتب ،وقطع العذر ،قال تعاىلَ :وَما ُكنَّا ُم َعذبِ َ
عذاب إَّل بعد إرسال الرسل ،وقطع العذر ،وإقامة احلجة ،وقالت املعتزلة يف اآليةَ :ر ُسوَّلً أي:
ك إَِّلَّ ِرجاَّلً نم ِ
وحي
العقل ،وهو حتريف للكلم عن مواضعه ،بدَّللة قول هللا تعاىلَ :وَما أ َْر َسلْنَا قَـ ْبـلَ َ
َ
إِلَْي ِه ْم [األنبياء.]7 :

وهو سبحانه ما أهلك من قبلنا من األمم إَّل بعد إرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم ،قال
تعاىل :وما أ َْهلَكْنَا ِمن قَـري ٍة إَِّل َهلا م ِ
ك
ك ُم ْهلِ َ
نذ ُرو َن [الشعراء ،]208 :وقال سبحانهَ :وَما َكا َن َربم َ
َ ُ
َْ
ََ
ِ
آايتِنَا َوَما ُكنَّا ُم ْهلِ ِكي الْ ُق َرى إَِّل َوأ َْهلُ َها ظَالِ ُمو َن
الْ ُق َرى َح َّىت يَـ ْبـ َع َ
ث ِيف أُم َها َر ُسوَّلً يَـ ْتـلُو َعلَْي ِه ْم َ
[القصص.]59 :
فإن قيل :إذا كان وجود هللا وتعظيمه مركوزا يف الفطر ،والعقول تستدل على ذلك ،فعالم توقف
التكليف على جميء الرسول ،وإنزال الكتاب؟

فيقال :إن إثبات كون الفطرة هي اإلسالمَّ ،ل يقتضي خلق علم ضروري يف نفس اإلنسان ،جيعله
عاملا ابلعقيدة وأصوهلا ،ونواقضها ،قال تعاىل :وهللا أَ ْخرج ُكم ِمن بطُ ِ
ون أ َُّم َهاتِ ُك ْم َّلَ تَـ ْعلَ ُمو َن َش ْيـئًا
ُ
َ ُ ََ
ك
ك أَن َّملْ يَ ُكن َّربم َ
[النحل .]78 :كما أن هللا تعاىل تكرما منه َّل يعاقب قبل بلوغ احلجة الرسالية ذَلِ َ
ك الْ ُق َرى بِظُل ٍْم َوأ َْهلُ َها غَافِلُو َن [األنعام]131 :؛ بل ْتتنع املؤاخذة حىت يبعث إليهم الرسول،
ُم ْهلِ َ

ومن حكمة ذلك أن معرفة هللا وإثبات وجوده املركوز يف الفطر والعقول إمجايل َّل تفصيلي ،فالعقل َّل

يهتدي لكل كماَّلت هللا تعاىل ،وَّل يهتدي إىل كل ما يرضيه من األقوال واألفعال ،فالبد له من وحي
يهديه ويرشده ويبني له معاقد احلل واحلرمة يف أفعال املكلفني ،كما أن العقل والفطرة َّل يدَّلن على

عقوبة اآلخرة ملن قصر يف ذلك ،فجاء الرسول ببيان ثواب التوحيد ،وعقوبة الشرك يف الدنيا

واآلخرة.

قال ابن القيم رمحه هللا:
وكان الناس يف لبس عظيم  ...فجاءوا ابلبيان فأظهروه

وكان الناس يف جهل عظيم  ...فجاءوا ابليقني فأذهبوه
وكان الناس يف كفر عظيم  ...فجاءوا ابلرشاد فأبطلوه

وأخرياً فإنه َّل تعارض وَّل تناقض  -حبمد هللا  -بني فطر اخلالئق على اإلسالم وبني عقيدة اإلْيان
ابلقضاء والقدر؛ ألن هللا تعاىل (وإن خلقه مولوداً سليماً ،فقد قدر عليه ما سيكون بعد ذلك من
تغيريه ،وعلم ذلك) ( .)2علم العقيدة عند أهل السنة واْلماعة حملمد يسري  -ص198
_________
((( )1إيثار احلق على اخللق)) َّلبن الوزير (ص .)240
((( )2درء تعارض العقل والنقل)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)362 /8

()66/1

الفصل األول :األصول املقررة يف عقيدة أهل السنة واْلماعة
 - 1مسائل التوحيد وتشمل التوحيد أبنواعه الثالثة (توحيد الربوبية – توحيد اإللوهية – توحيد
األمساء والصفات).

 - 2مسائل اإلْيان ..
 - 3مسائل الكفر والشرك والنفاق والردة ونواقض اإلْيان.
 - 4أركان اإلسالم واإلْيان واإلحسان.

 - 5وأحكام أهل الذمة وأحكام الداير وأهل امللل.
 - 6املسائل املتعلقة ابْلن واملالئكة والغيبيات.
 - 7اإلْيان ابلقرآن وأنه كالم هللا غري خملوق.

 - 8مسائل النبوات واملعجزات وحقوق األنبياء.

 - 9مسائل الكرامات وخوارق العادات.

 - 10مسائل القضاء والقدر واإلرادة واملشيئة اإلهلية.
 - 11مسائل اإلْيان ابآلخرة وما يتعلق به من فتنة القرب وعذابه وسؤال منكر ونكري والنفخ والبعث

واحلشر واحلوض وامليزان واحلساب والصراط.

 - 12حكم أهل الكبائر وبيان أن أهل السنة َّل يكفرون أحداً بذنب ما مل يكن كفراً.
 - 13مسائل الشفاعة.
 - 14أحكام التوسل والتربك املشروع واملمنوع وأحكام الرقية الشرعية.
 - 15الفنت واملالحم وأشراط الساعة وعالماهتا الكربى والصغرى.
 - 16مسائل احلكم ِبا أنزل هللا وأصول احلكم يف اإلسالم.

 - 17مسائل اإلمامة واخلالفة وكوهنا يف قريش وبيان شروطها وأركاهنا والسمع والطاعة لويل أمر
املسلمني وعدم اخلروج عليه إَّل إذا ظهر منه الكفر البواح.

 - 18الرد على أهل البدع واألهواء وسائر امللل والنحل الضالة وهجر املبتدع.
 - 19حقوق صحابة النيب صلى هللا عليه وسلم من احلب والوَّلء والدفاع عنهم واعتقاد أن

أفضلهم بعد النيب صلى هللا عليه وسلم أبو بكر ،مث عمر ،مث عثمان ،مث علي رضوان هللا تعاىل
عليهم ،مث ابقي العشرة املبشرة ،مث أصحاب بدر ،مث أصحاب أحد ،مث أصحاب بيعة الرضوان ،مث

السابقون ممن أسلموا قبل الفتح ،مث مسلمة الفتح ومن بعدهم وأن مجيعهم ماتوا على اإلسالم وإن
هللا وعد اْلميع احلسىن وزايدة ،مع عدم اخلوض فيما جرى بينهم كما قال القحطاين رمحه هللا:
دع ما جرى بني الصحابة يف الوغى  ...بسيوفهم يوم التقى اْلمعان

فقتيلهم منهم وقاتلهم هلم  ...وكالمها يف احلشر مرحومان

وهللا يوم احلشر ينزع كل ما  ...حتوي صدورهم من األضغان ()1
 - 20مسائل الوَّلء والرباء وحكم التشبه ابلكفار.

 - 21حفظ النيب صلى هللا عليه وسلم يف أزواجه وآل بيته وأن حبهم من اإلْيان وبغضهم من الكفر
والنفاق مع الرباءة من غلو الرافضة وجفاء الناصبة.

 - 22مسائل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واْلهاد يف سبيل هللا.
 - 23قبول خرب اآلحاد يف اَّلعتقاد والعمل.

 - 24بيان منهج الفرقة الناجية والطائفة املنصورة وْتيزه عن مناهج أهل الزيغ والضالل.
 - 25اَّلعتصام ابلسنة واجتناب البدع واحملداثت .هذه أهم املسائل اليت اشتملت عليها عقيدة
أهل السنة واْلماعة ،إضافة إىل مواضيع كثرية متفرعة عن هذه املسائل .قواعد يف بيان حقيقة اإلْيان

عند أهل السنة واْلماعة – عادل الشيخاين – ص70 :
_________

( )1انظر(( :نونية القحطاين)) (ص.)23

()67/1

ْتهيد:
مل يفرد السلف األوائل مؤلفات خاصة يف قواعد اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد ،بل اكتفوا ِبا ورد

يف ثنااي كتب العقائد من تقعيدات وأتصيل ،ومناظرات ورد للشبه واألابطيل ،يظهر ذلك يف كتب

أهل السنة واْلماعة املتقدمني عامة ،ويظهر بوضوح يف مثل كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وتلميذه

ابن القيم رمحهما هللا ،إَّل أن الدراسات املعاصرة عنيت بتحرير تلك القواعد ،وبيان الضوابط،

والكشف عن مناهج السلف واألئمة يف اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد ،ويف الرد على أهل البدع

واإلحلاد.

وفيما يلي تنبيه على أهم تلك القواعد والضوابط املنهجية يف تقرير مسائل اَّلعتقاد كما أشارت إليها
كتب املتقدمني ،ومجعتها ورتبتها بعض كتب املتأخرين علم العقيدة عند أهل السنة واْلماعة حملمد
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املبحث األول :انضباط مصادر أدلة اَّلعتقاد واَّلعتماد على ما صح منها
العقيدة توقيفية؛ فال تثبت إَّل بدليل من الشارع ،وَّل مسرح فيها للرأي واَّلجتهاد ،ومن َمثَّ فإن

أعلم ابهلل وما جيب له وما ينزه عنه
مصادرها مقصورة على ما جاء يف الكتاب والسنة؛ ألنه َّل أحد ُ

أعلم ابهلل من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهلذا كان منهج السلف
من هللا ،وَّل أحد بعد هللا ُ
الصاحل ومن تبعهم يف ِ
مقصورا على الكتاب والسنة .فما دل عليه الكتاب والسنة يف
تلقي العقيدة
ً
حق هللا تعاىل آمنوا به ،واعتقدوه وعملوا به .وما مل يدل عليه كتاب هللا وَّل سنة رسوله ن َف ْوهُ عن هللا
تعاىل ورفضوه؛ وهلذا مل حيصل بينهم اختالف يف اَّلعتقاد ،بل كانت عقيدهتم واحدة ،وكانت مجاعتهم
واحدة؛ ألن هللا تكفل ملن ْتسك بكتابه وسنة رسوله ابجتماع الكلمة ،والصواب يف املعتقد واحتاد

صمواْ ِحبب ِل ِ
هللا َِ
مج ًيعا َوَّلَ تَـ َف َّرقُواْ [آل عمران .]103 :وقال تعاىل :فَِإ َّما
املنهج ،قال تعاىلَ :وا ْعتَ ِ ُ َْ
أيْتِيـنَّ ُكم ِم ِين ُه ًدى فَم ِن اتَّـبع ُه َداي فَال ي ِ
ض مل َوَّل يَ ْش َقى [طه .]123 :ولذلك ُمسموا ابلفرقة الناجية؛
ََ
َ َ
َ ََ

ألن النيب صلى هللا عليه وسلم شهد هلم ابلنجاة حني أخرب ابفرتاق األمة إىل ثالث وسبعني فرقة ،كلها
يف النار إَّل واحدة ،وملا سئل عن هذه الواحدة قال(( :هي من كان على مثل ما أَن عليه اليوم

وأصحايب)) (.)1
وقد وقع مصداق ما أخرب به صلى هللا عليه وسلم فعندما بىن بعض الناس عقيدهتم على غري الكتاب

اف والتفرق يف
والسنة ،من علم الكالم ،وقواعد املنطق املوروثَ ْني عن فالسفة اليوَنن؛ حصل اَّلحنر ُ

اختالف الكلمة ،وتف مر ُق اْلماعة ،وتصدع بناء اجملتمع اإلسالمي عقيدة التوحيد
اَّلعتقاد مما نتج عنه
ُ

وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع وغري ذلك لصاحل بن فوزان الفوزان

هذا وإن من منة هللا على أهل اإلسالم ،أن وحد هلم مصدرهم يف التلقي ،فال تذبذب وَّل اضطراب

يف تلقي التصورات واألفكار والعقائد من هنا وهناك بل مصدر تلقي العقائد كتاب هللا وسنة نبيه

صلى هللا عليه وسلم ،وأن من تطلب اهلداية بعيدا عن هذين األصلني فهو الواقع يف َش َرك الضالل
والعياذ ابهلل ،يقول ابن أيب العز( :فكل من طلب أن حيكم يف ٍ
شيء من أمر الدين غري ما جاء به

الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ويظن أن ذلك حسن ،وأن ذلك مجع بني ما جاء به الرسول صلى هللا

عليه وسلم وبني ما خيالفه فله نصيب من ذلك ،بل ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم كاف

كامل ،يدخل فيه كل حق ،وإمنا وقع التقصري من كثري من املنتسبني إليه) منارات وعالمات يف تنزيل

أحاديث الفنت على الوقائع واحلوادث لعبد هللا بن صاحل العجريي -ص33
_________

( )1رواه الرتمذي ( .)2641من حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما ،وقال :هذا حديث
مفسر غريب َّل نعرفه مثل هذا إَّل من هذا الوجه .قال احلافظ العراقي يف ((املغين)) (:)284 /3

أخرجه الرتمذي من حديث عبد هللا بن عمرو وحسنه  ...وأليب داود من حديث معاوية وابن ماجه
من حديث أنس وعوف بن مالك وهي اْلماعة وأسانيدها جياد .وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن
الرتمذي)).

()69/1

املبحث الثاين :حجية فهم السلف الصاحل لنصوص الكتاب والسنة
إذا اختلف أهل القبلة وتنازعوا احلق والنجاة والفالح يف الدنيا واآلخرة ،فإن أجدر الفرق ابلصواب
وأوَّلها ابحلق وأقرهبا إىل التوفيق من كان يف جانب أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم ،وإذا كان
الكتاب الكرمي محال أوجه يف الفهم خمتلفة؛ فإن بيان أصحاب نبينا صلى هللا عليه وسلم له حجة

وأمارة على الفهم الصحيح .أبر األمة قلوابً ،وأعمقها علما ،وأقلها تكلفاً ،وأصحها فطرة ،وأحسنها

سريرة ،وأصرحها برهاَنً ،حضروا التنزيل وعلموا أسبابه ،وفهموا مقاصد الرسول صلى هللا عليه وسلم
وأدركوا مراده ،اختارهم هللا تعاىل على علم على العاملني سوى األنبياء واملرسلني( ،وكل من له لسان

صدق من مشهور بعلم أو دين ،معرتف أبن خري هذه األمة هم الصحابة رضي هللا عنهم) (.)1

(فمن أخربَن هللا عز وجل أنه علم ما يف قلوهبم ،فرضي عنهم ،وأنزل السكينة عليهم ،فال حيل ألحد
التوقف يف أمرهم ،أو الشك فيهم البتة) (.)2
َّ ِ
ِ
ك ُه َو ا ْحلَ َّق َويَـ ْه ِدي
ك ِمن َّربِ َ
ْم الَّ ِذي أُن ِز َل إِلَْي َ
قال قتادة رمحه هللا يف قوله تعاىلَ :ويَـ َرى الذ َ
ين أُوتُوا الْعل َ
ِ ِ
اط الْع ِزي ِز ا ْحل ِم ِ
يد [سبأ( ]6 :أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم) (.)3
إِ َىل ص َر َ
َ
ِِ
ِ ِ ِ َّ ِ
اصطََفى [النحل]59:
ين ْ
وقال سفيان رمحه هللا يف قوله تعاىل :قُ ِل ا ْحلَ ْم ُد ََّّلل َو َس ٌ
الم َعلَى عبَاده الذ َ
(هم أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم) (.)4
ويف منزلة علمهم واجتهادهم وفتاواهم قال الشافعي رمحه هللا ... :فعلموا ما أراد رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم عاماً وخاصاً ،وعزما وإرشاداً ،وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا ،وهم فوقنا يف كل علم
واجتهاد ،وورع وعقل ،وآراؤهم لنا أمحد وأوىل بنا من رأينا عند أنفسنا ،ومن أدركنا ممن يرضى أو
حكى لنا عنه ببلدَن صاروا فيما مل يعلموا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه سنة إىل قوهلم إن

اجتمعوا ،أو قول بعضهم إن تفرقوا ،وهكذا نقول ،ومل خنرج عن أقاويلهم ،وإن قال أحدهم ومل خيالفه

غريه أخذَن بقوله (.)5

وأفضل علم السلف ما كانوا مقتدين فيه ابلصحابة.
يقول ابن تيمية رمحه هللا :وَّل جتد إماماً يف العلم والدين ،كمالك ،واألوزاعي ،والثوري ،وأيب حنيفة،
والشافعي ،وأمحد بن حنبل ،وإسحاق بن راهويه ،ومثل :الفضيل وأيب سليمان ،ومعروف الكرخي،

وأمثاهلم ،إَّل وهم مصرحون أبن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة ،وأفضل عملهم ما
كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة ،وهم يرون الصحابة فوقهم يف مجيع أبواب الفضائل واملناقب (.)6
مث إن التابعني واتبعيهم قد حصل هلم من العلم ِبراد هللا ورسوله ما هو أقرب إىل منزلة الصحابة ممن

هم دوهنم؛ وذلك ملالزمتهم هلم ،واشتغاهلم ابلقرآن حفظا وتفسرياً ،وابحلديث رواية ودراية ،ورحالهتم
يف طلب الصحابة وطلب حديثهم وعلومهم مشهورة معروفة( ،ومن املعلوم أن كل من كان بكالم

املتبوع وأحواله وبواطن أموره وظواهرها أعلم ،وهو بذلك أقوم كان أحق ابَّلختصاص به ،وَّل ريب

أن أهل احلديث أعلم األمة وأخصها بعلم الرسول صلى هللا عليه وسلم) (.)7
_________

((( )1شرح العقيدة األصفهانية)) َّلبن تيمية (ص .)165
((( )2الفصل يف امللل والنحل)) َّلبن حزم (.)116 /4
((( )3تفسري الطربي)) (.)44 /22

((( )4تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري (.)370 /3
((( )5أعالم املوقعني)) َّلبن قيم اْلوزية ( ،)80 /1ونسبه إىل اإلمام الشافعي يف ((الرسالة البغدادية

القدْية)).

((( )6شرح العقيدة األصفهانية)) َّلبن تيمية (ص.)165
((( )7جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)91 /4

()70/1

واملسلمون يف شأن العقيدة حيتاجون إىل (معرفة ما أراد هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم أبلفاظ
الكتاب والسنة ،وأن يعرفوا لغة القرآن اليت هبا نزل ،وما قاله الصحابة والتابعون هلم إبحسان وسائر
علماء املسلمني يف معاين تلك األلفاظ ،فإن الرسول ملا خاطبهم ابلكتاب والسنة ،عرفهم ما أراد

بتلك األلفاظ ،وكانت معرفة الصحابة ملعاين القرآن أكمل من حفظهم حلروفه ،وقد بلغوا تلك املعاين
إىل التابعني أعظم مما بلغوا حروفه ،فإن املعاين العامة اليت حيتاج إليها عموم املسلمني ،مثل معىن
التوحيد ،ومعىن الواحد واألحد واإلْيان واإلسالم ،وحنو ذلك  ..فالبد أن يكون الصحابة يعرفون

ذلك ،فإن معرفته أصل الدين) (.)1

فمذهب السلف أسلم وأعلم وأحكمَّ ،ل كما يدعيه املخالفون ،ابختالف حنلهم ومذاهبهم ،فتارة

يقول أهل السياسة وامللك :إهنم مل ْيهدوا قواعد احلكم والسياسة والتدبري َّلنشغاهلم ابلعلم والعبادة،

واترة يدعي أهل التصوف أهنم ما حققوا املقامات واألحوال َّلنشغاهلم ابْلهاد والقتال وهكذا ...
واحلق أن (كل هؤَّلء حمجوبون عن معرفة مقادير السلف ،وعمق علومهم ،وقلة تكلفهم ،وكمال
بصائرهم ،واتهلل ما امتاز عنهم املتأخرون إَّل ابلتكلف واَّلشتغال ابألطراف اليت كانت مهة القوم

مراعاة أصوهلا ،وضبط قواعدها ،وشد معاقدها ،ومهمهم مشمرة إىل املطالب العالية يف كل شيء،

فاملتأخرون يف شأن ،والقوم يف شأن آخر ،وقد جعل هللا لكل شيء قدراً) (.)2

وقال ابن رجب رمحه هللا :فمن عرف قدر السلف ،عرف أن سكوهتم عما سكتوا عنه من ضروب

الكالم ،وكثرة اْلدل واخلصام ،والزايدة يف البيان على مقدار احلاجة؛ مل يكن عيا ،وَّل جهال ،وَّل

قصورا ،وإمنا كان ورعاً وخشية هلل ،واشتغاَّلً عما َّل ينفع ِبا ينفع (.)3
ِ
َّ ِ
ِ
ويف حتديد مفهوم السلف ،قال سبحانه :و َّ ِ
وهم
ين اتَّـبَـ ُع ُ
ين َواأل َ
َ
َنصا ِر َوالذ َ
الساب ُقو َن األ ََّولُو َن م َن ال ُْم َهاج ِر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
إبِِحس ٍ
ٍ
ان َّر ِ
ك الْ َف ْوُز
يها أَبَ ًدا ذَل َ
ض َي هللاُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
ضواْ َع ْنهُ َوأ َ
ين ف َ
َع َّد َهلُ ْم َجنَّات َجتْ ِري َحتْتَـ َها األ َْهنَ ُ
ار َخالد َ
َْ
ِ
يم [التوبة ،]100 :فالسلف اسم جيمع الصحابة فمن بعدهم ممن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين،
ال َْعظ ُ
ويف الصحيح(( :خري الناس قرين ،مث الذين يلوهنم ،مث الذين يلوهنم .)4( )) ..

وهذه اخلريية خريية علم وإْيان وعمل ،ولقد حكى ابن تيمية رمحه هللا اإلمجاع على خريية القرن األول
مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم  ..وأهنم أفضل من اخللف يف كل فضيلة (.)5

ولقد اعتصم أهل السنة واْلماعة حبجية فهم السلف الصاحل من الصحابة والتابعني فعصمهم هذا
من التفرق والضالل ،فقالوا ِبا قال به السلف ،وسكتوا عما سكتوا عنه ،ووسعهم ما وسع السلف.
أما أهل الضالل واَّلبتداع ،فمذهبهم الطعن يف الصحابة وتنكب طريق السلف ،قال اإلمام أمحد

رمحه هللا( :إذا رأيت الرجل يذكر أحداً من الصحابة بسوء ،فاهتمه على اإلسالم) (.)6

فالصحابة يكفرهم الرافضة اترة ،واخلوارج أخرى ،واملعتزلة يقول قائلهم وهو عمرو بن عبيد – عليه
من هللا ما يستحق  :-لو شهد عندي علي وطلحة والزبري وعثمان ،على شراك نعل ما أجزت

شهادهتم! (.)7
وصدق أبو حامت الرازي رمحه هللا حني قال :عالمة أهل البدع الوقيعة يف أهل األثر (.)8

ورضي هللا عن أيب زرعة الرازي حيث قال :إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم فاعلم أنه زنديق ،وذلك أن الرسول صلى هللا عليه وسلم عندَن حق ،والقرآن

حق ،وإمنا أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وإمنا يريدون أن
جيرحوا شهودَن ،ليبطلوا الكتاب والسنة ،واْلرح هبم أوىل ،وهم زَندقة ( )9علم العقيدة عند أهل
السنة واْلماعة حملمد يسري – ص347
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)353 /4

((( )2شرح العقيدة الطحاوية)) َّلبن أيب العز (.)20 ،19 /1
((( )3فضل علم السلف على علم اخللف)) َّلبن رجب (ص .)58
( )4رواه البخاري ( ،)2652ومسلم ( .)2533من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.

((( )5جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)158 - 157 /4
((( )6الصارم املسلول)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)1058 /3
((( )7اَّلعتصام)) للشاطيب (.)119 /1

((( )8شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) لاللكائي (.)179 /1
((( )9الكفاية)) للخطيب البغدادي (ص.)97

()71/1

املبحث الثالث :اإلْيان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيني
ومن أصول عقيدة السلف الصاحل؛ أهل السنة واْلماعة يف منهج التلقي واَّلستدَّلل اتباع ما جاء يف

كتاب هللا عز وجل وما صح من سنة نبيه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ظاهراً وابطناً ،والتسليم هلا،
اَّلل ورسولُهُ أ َْمرا أَن ي ُكو َن َهلُم ِْ
ريةُ ِم ْن أ َْم ِرِه ْم َوَمن
قال هللا تعاىلَ :وَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن َوَّل ُم ْؤِمنَ ٍة إِذَا قَ َ
ً َ
ضى َُّ َ َ ُ
اخل ََ
ُ
يَـ ْع ِ
ص َّ
ضالَّل مبِينًا [األحزاب]36 :
ض َّل َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ فَـ َق ْد َ
وأهل السنة واْلماعةَّ :ل يقدمون على كالم هللا ،وكالم رسوله صلى هللا عليه وسلم كالم أحد من
الناس ،قال تعاىل :اي أَيمـها الَّ ِذين آمنوا َّل تُـ َق ِدموا بني ي َد ِي َِّ
اَّلل َِمس ِ
اَّلل َوَر ُسولِ ِه َواتَّـ ُقوا َّ
يم
َ َُ
َ َ
اَّللَ إِ َّن ََّ ٌ
ُ َْ َ َ
يع َعل ٌ
[احلجرات .]1 :ويعلمون أبن التقدم بني يدي هللا ورسوله من القول على هللا بغري علم ،وهو من
تزيني الشيطان الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل لعبد احلميد األثري  -ص157

ومما روي عن السلف يف اإلْيان والتسليم للنصوص:

(قال رجل للزهري :اي أاب بكر حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ليس منا من لطم اخلدود))
((( ،)1وليس منا من مل يوقر كبريَن)) ( )2وما أشبه هذا احلديث؟ فأطرق الزهري ساعة ،مث رفع رأسه
فقال :من هللا عز وجل العلم ،وعلى الرسول البالغ ،وعلينا التسليم))3( .

وملا ذكر عبدهللا بن املبارك رمحه هللا حديثَّ(( :ل يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن  ،)4( )) ...فقال
فيه قائل :ما هذا! على معىن اإلنكار ،فغضب ابن املبارك وقالْ :ينعنا هؤَّلء األَنن ( )5أن حندث

حبديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أكلما جهلنا معىن حديث تركناه! َّل بل نرويه كما مسعنا،
ونلزم اْلهل أنفسنا )6( .ومما حيسن إيراده يف هذا املوضع ما قاله ابن تيمية :ينبغي للمسلم أن يقدر
قدر كالم هللا ورسوله  ..فجميع ما قاله هللا ورسوله جيب اإلْيان به ،فليس لنا أن نؤمن ببعض

الكتاب ونكفر ببعض ،وليس اَّلعتناء ِبراده يف أحد النصني دون اآلخر أبوىل من العكس ،فإذا كان

النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول ،فكذلك النص اآلخر الذي أتوله ،فيكون أصل

مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكالمه )7( .نواقض اإلْيان القولية والعملية لعبد العزيز بن حممد بن
علي العبد اللطيف  -ص493

وقال حممد بن نصر املروزي يف معىن اإلْيان :اإلْيان ابهلل :أن توحده ،وتصدق به ابلقلب واللسان،

وختضع له وألمره ،إبعطاء العزم لألداء ملا أمره ،جمانباً لالستنكاف ،واَّلستكبار ،واملعاندة ،فإذا

فعلت ذلك لزمت حمابه ،واجتنبت مساخطه  ...وإْيانك ِبحمد صلى هللا عليه وسلم إقرارك به،

وتصديقك إايه ،واتباعك ما جاء به ،فإذا اتبعت ما جاء به ،أديت الفرائض ،وأحللت احلالل،

وحرمت احلرام ،ووقفت عند الشبهات ،وسارعت يف اخلريات تعظيم قدر الصالة حملمد بن نصر

املروزي 392 /1 -
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1297ومسلم ( .)103من حديث عبد هللا بن مسعود.
( )2رواه الرتمذي ( .)1919من حديث أنس بن مالك .وقال :هذا حديث غريب ،ورواه أمحد (/2
 .)6935( )207من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص .وقال أمحد شاكر يف حتقيق املسند

( :)143 /11إسناده صحيح ،واحلديث صححه األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (.)2196
( )3رواه اخلالل يف ((السنة)) ( ،)579 /3وانظر(( :تعظيم قدر الصالة)) حملمد بن نصر املروزي
(.)487 /1

( )4رواه البخاري ( ،)2475ومسلم ( .)57من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )5أي :كثريو الكالم والتشكي ((لسان العرب)) َّلبن منظور (.)28 /13
((( )6تعظيم قدر الصالة)) حملمد بن نصر املروزي (.)505 - 504 /1

((( )7جمموع الفتاوي)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية ( )37 - 36 /7بتصرف.

()72/1

املبحث الرابع :مجع النصوص يف الباب الواحد ،وإعماهلا بعد تصحيحها
إن معقد السالمة من اَّلحنراف عند بيان قضية عقدية وتفصيل أحكامها هو مجع ما ورد بشأهنا من
نصوص الكتاب والسنة على درجة اَّلستقصاء ،مع حترير دَّلَّلت ٍ
كل ،وتصحيح النقل عن النيب
صلى هللا عليه وسلم ،واعتماد فهم الصحابة والثقات من علماء السلف الصاحل رضي هللا عنهم ،فإن

بدا ما ظاهره التعارض بني نصوص الوحيني عند اجملتهد َّ -ل يف الواقع ونفس األمر ،فينبغي اْلمع

بني هذه األدلة برد ما غمض منها واشتبه إىل ما ظهر منها واتضح ،وتقييد مطلقها ِبقيدها،

وختصيص عامها خباصها ،فإن كان التعارض يف الواقع ونفس األمر فبنسخ منسوخها بناسخها -

وذلك يف األحكام دون األخبار فال يدخلها نسخ  -وإن مل يكن إىل علم ذلك من سبيل ،فريده إىل
عامله تبارك وتعاىل.

ك الْكِت ِ
ات ه َّن أُم ال ِ
َّ ِ
ْكتَ ِ
ات فَأ ََّما
ش ِاهبَ ٌ
ُخ ُر ُمتَ َ
آاي ٌ
اب َوأ َ
ت مْحم َك َم ٌ ُ
يأَ
َنز َل َعلَْي َ َ َ
اب م ْنهُ َ
قال سبحانهُ :ه َو الذ َ
ِِ
الَّ ِذين يف قُـلُوهبِِم َزيْ ٌغ فَـيـتَّبِعو َن ما تَ َ ِ ِ ِ ِ ِ
شابَهَ م ْنهُ ابْتغَاء الْف ْتـنَة َوابْتغَاء َأتْ ِويله َوَما يَـ ْعلَ ُم َأتْ ِويلَهُ إَِّلَّ هللاُ
َ ُ َ
ْ
َ
ِ
ِ
اس ُخو َن ِيف ال ِْعل ِْم يـ ُقولُو َن آمنَّا بِ ِه ُكلٌّ من ع ِ
الر ِ
ند َربِنَا َوَما يَ َّذ َّكر إَِّلَّ أ ُْولُواْ األلْبَ ِ
اب [آل عمران.]7 :
َو َّ
ْ
َ
َ
ُ
ويف احلديث قوله عليه الصالة والسالم(( :نزل الكتاب األول من ابب واحد على حرف واحد،

ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف ،زاجرا وآمرا ،وحالَّل وحراما ،وحمكما ومتشاهبا،

وأمثاَّل ،فأحلوا حالله ،وحرموا حرامه ،وافعلوا ما أمرمت به ،وانتهوا عما هنيتم عنه ،واعتربوا أبمثاله،

واعملوا ِبحكمه ،وآمنوا ِبتشاهبه ،وقولوا آمنا به كل من عند ربنا)) (.)1
قال ابن عباس رضي هللا عنهما :يؤمن ابحملكم ويدين به ،ويؤمن ابملتشابه وَّل يدين به ،وهو من عند

هللا كله (.)2

وقال الربيع بن خثيم رمحه هللا :اي عبد هللا ،ما علمك هللا يف كتابه من علم فامحد هللا ،وما استأثر

َسأَلُ ُك ْم
عليك به من علم فكله إىل عاملهَّ ،ل تتكلف فإن هللا يقول لنبيه صلى هللا عليه وسلم :قُ ْل َما أ ْ
ِ
ِِ
ِِ
ني [ص.)3( ]86 :
َج ٍر َوَما أ َََن م َن ال ُْمتَ َكلف َ
َعلَْيه م ْن أ ْ
وإذا اتضح هذا؛ فإنه َّل جيوز أن يؤخذ نص وأن يطرح نظريه يف نفس الباب ،أو أن تعمل جمموعة من
النصوص وهتمل األخرى؛ ألن هذا مظنة الضالل يف الفهم ،والغلط يف التأويل ( ،)4قال اإلمام أمحد
رمحه هللا :احلديث إذا مل جتمع طرقه مل تفهمه ،واحلديث يفسر بعضه بعضا (.)5

وقال الشاطيب رمحه هللا :ومدار الغلط يف هذا الفصل إمنا هو على حرف واحد ،وهو اْلهل ِبقاصد

الشرع ،وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض ،فإن مأخذ األدلة عند األئمة الراسخني ،إمنا هو على أن
تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة ،حبسب ما ثبت من كلياهتا وجزئياهتا املرتبة عليها .)6( ..

_________

( )1رواه ابن حبان ( ،)745( )20 /3والطرباين ( ،)26 /9واحلاكم ( ،)739 /1من حديث عبد

هللا بن مسعود رضي هللا عنه ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وقال اهليثمي يف
((جممع الزوائد)) ( :)318 /7رواه الطرباين وفيه عمار بن مطر وهو ضعيف جداً وقد وثقه بعضهم.

وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة ( :)587صحيح.

( )2رواه الطربي يف تفسريه (.)179 /3

((( )3اَّلعتصام)) للشاطيب (.)336 /2
( )4انظر(( :مفاتيح للفقه يف الدين)) للشيخ مصطفى العدوي (ص )10فما بعدها.
((( )5اْلامع ألخالق الراوي)) للخطيب البغدادي (.)212 /2
((( )6املوافقات)) للشاطيب (.)246 - 245 /1

()73/1

ومما يلتحق هبذا املعىن مجع رواايت احلديث الواحد والنظر يف أسانيده وألفاظه معاً وقبول ما ثبت،

وطرح ما مل يثبت ،وكما قيل :واحلديث إذا مل جتمع طرقه مل تتبني علله ،مث النظر يف احلديث بطوله ويف

الرواايت جمتمعة.

وقد كانت ألهل البدع مواقف خالفوا هبا إمجاع أهل السنة بسبب خمالفتهم هلذا األصل العظيم،
فكانوا جيرتئون من النصوص بطرف ،مع إغضاء الطرف عن بقية األطراف ،فصارت كل ٍ
فرقة منهم
من الدين بطرف ،وبقي أهل السنة يف كل قضية عقدية وسطاً بني طرفني ،فهم  -مثالً  -وسط يف
ابب الوعيد بني غالة املرجئة القائلني أبنه َّل يضر مع اإلْيان ذنب ،وبني الوعيدية من اخلوارج

واملعتزلة القائلني بتخليد عصاة املوحدين يف النار ،كما أهنم وسط يف ابب أمساء اإلْيان والدين بني
املرجئة القائلني أبن مرتكب الكبرية كامل اإلْيان ،وبني الوعيدية القائلني بتكفريه  -كما هو عند

اخلوارج  -أو جيعله ِبنزلة بني املنزلتني  -كما هو عند املعتزلة  ،-وهم وسط يف ابب القدر بني

القدرية النفاة ملشيئته تعاىل وخلقه أفعال العباد ،وبني اْلربية النفاة لقدرة العبد واختياره ومشيئته
ونسبة فعله إليه حقيقة ،والقاعدة اهلادية عند اشتباه األدلة( :أن من رد ما اشتبه إىل الواضح منها،

وحكم حمكمها على متشاهبها عنده ،فقد اهتدى ،ومن عكس انعكس) (.)1

واتفق ألهل السنة واْلماعة (موافقة طريقة السلف من الصحابة والتابعني ،وأئمة احلديث والفقه يف
الدين ،كاإلمام أيب حنيفة ،ومالك ،والشافعي ،وأمحد ،والبخاري ،وإسحاق ،وغريهم ،وهي رد

املتشابه إىل احملكم ،وأهنم أيخذون من احملكم ما يفسر هلم املتشابه ويبينه هلم ،فتتفق دَّللته مع دَّللة
احملكم ،وتوافق النصوص بعضها بعضاً ،ويصدق بعضها بعضاً ،فإهنا كلها من عند هللا ،وما كان من

عند هللا فال اختالف فيه وَّل تناقض ،وإمنا اَّلختالف والتناقض فيما كان من عند غريه) (.)2
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ريا [النساء،]82 :
قال تعاىل :أَفَالَ يَـتَ َدبَّـ ُرو َن الْ ُق ْرآ َن َولَ ْو َكا َن م ْن عند غَ ِْري هللا لََو َج ُدواْ فيه ا ْختالَفًا َكث ً

ِِ ِ ِ
مح ٍ
ِ
ني ي َديْ ِه وَّل ِمن َخل ِْف ِه تَن ِزيل ِمن ح ِك ٍيم َِ
يد
وقال تعاىلَ :وإِنَّهُ لَكتَ ٌ
اب َع ِز ٌيز َّل َأيْتيه الْبَاط ُل من بَ ْ ِ َ َ ْ
ٌ ْ َ
[فصلت.]42 - 41 :

وقد حكى الباقالين اإلمجاع على منع التعارض بني األدلة الشرعية يف نفس األمر مطلقاً ،كما روى

اخلطيب البغدادي عنه ذلك فقال :يقول الباقالين :وكل خربين علم أن النيب صلى هللا عليه وسلم
تكلم هبما ،فال يصح دخول التعارض فيهما على وجه ،وإن كان ظاهرمها متعارضني؛ ألن معىن
التعارض بني اخلربين والقرآن من أمر وهني وغري ذلك ،أن يكون موجب أحدمها منافياً ملوجب

اآلخر ،وذلك يبطل التكليف إن كان أمراً وهنياً ،وإابحة وحظرا ،أو يوجب كون أحدمها صدقاً
واآلخر كذابً إن كاَن خربين ،والنيب صلى هللا عليه وسلم منزه عن ذلك أمجع ،ومعصوم منه ابتفاق
األمة ،وكل مثبت للنبوة (.)3
_________

((( )1تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري ( )345 /1بتصرف يسري.
((( )2أعالم املوقعني)) َّلبن قيم اْلوزية (.)294 /2
((( )3الكفاية)) للخطيب البغدادي (ص.)433

()74/1

وملا خالف أهل البدع هذه القاعدة كفر بعضهم بعضا ،حيث آمن بعضهم بنصوص وكفروا أبخرى،

فقد آمن  -مثالً -الوعيدية :من اخلوارج واملعتزلة بنصوص الوعيد ( ،)1وكفروا بنصوص الوعد،

وقابلهم املرجئة فآمنوا بنصوص الوعد ( )2وكفروا بنصوص الوعيد ،وأهل السنة واْلماعة آمنوا بكل
ِ
ت ُك َّل
يب بِ ِه َم ْن أَ َشاء َوَر ْمحَِيت َو ِس َع ْ
ومجعوا بني النصوص ،واعتمدوا على قول هللا تعاىلَ :ع َذ ِايب أُص ُ
َش ْي ٍء [األعراف.]156 :
شاء [النساء.]48 :
ك لِ َمن يَ َ
وقال تعاىل :إِ َّن هللاَ َّلَ يَـغْ ِف ُر أَن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَـغْ ِف ُر َما ُدو َن ذَلِ َ
وكذا اْلربية آمنوا ِبا كفر به القدرية ،وكفروا ِبا آمن به القدرية ،واحلق اإلْيان جبميع النصوص،
ِ
ِ
ِ
شاء َّ
ب
اَّللُ َر م
شا ُؤو َن إَِّل أَن يَ َ
يم َوَما تَ َ
واعتقاد نفي التعارض بينها ،قال تعاىل :ل َمن َشاء من ُك ْم أَن يَ ْستَق َ
ني [التكوير ،]29 - 28 :فأثبت مشيئة لإلنسان مقيدة ِبشيئة الرمحن.
ال َْعالَ ِم َ
فالتفت – حبمد هللا – النصوص واجتمعت ،وزالت الشبه وارتفعت احلجب وانقلعت.
(وقد استعمل هذه القاعدة كثري من أئمة العلم والدين يف كسر املبتدعة وتفنيد شبهاهتم ،كصنيع

اإلمام الشافعي رمحه هللا يف كتاب الرسالة ،ويف كتاب خمتلف احلديث ،وكذلك اإلمام أمحد رمحه هللا
يف الرد على اْلهمية ،واإلمام ابن قتيبة رمحه هللا يف كتاب خمتلف احلديث ،والطحاوي رمحه هللا يف

مشكل اآلاثر ،وغري هؤَّلء كثري من أئمة السنة) ( .)3علم العقيدة عند أهل السنة واْلماعة حملمد

يسري – ص337
_________

ِ
يها
َحاطَ ْ
ت بِ ِه َخ ِطيئَـتُهُ فَأ ُْولَئِ َ
كأ ْ
اب النَّا ِر ُه ْم ف َ
َص َح ُ
ب َسيِئَةً َوأ َ
سَ
( )1ومن ذلك قوله تعاىل :بَـلَى َمن َك َ
ِ
ِ ِ
َخالِ ُدو َن [البقرة .]81 :وقوله تعاىلَ :وَمن يَـ ْع ِ
ص هللاَ َوَر ُسولَهُ َويَـتَـ َع َّد ُح ُد َ
يها َولَهُ
ودهُ يُ ْدخلْهُ ََن ًرا َخال ًدا ف َ
ني *النساء *14:وقوله صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يدخل اْلنة قتات)) يعين منام .رواه
اب م ِه ٌ
َع َذ ٌ
البخاري ( ،)6056ومسلم ( .)105من حديث حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه .وقوله صلى هللا

عليه وسلمَّ(( :ل يدخل اْلنة قاطع)) رواه البخاري ( ،)5984ومسلم ( .)2556من حديث جبري
بن مطعم رضي هللا عنه.

( )2ومن ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم(( :من مات وهو يعلم أن َّل إله إَّل هللا دخل اْلنة)) رواه
مسلم ( .)26من حديث عثمان بن عفان رضي هللا عنه .وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :ما من عبد
يشهد أن َّل إله إَّل هللا وأن حممداً عبده ورسوله إَّل حرمه هللا على النار)) رواه مسلم ( .)32من
حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه.

((( )3منهج اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد)) لعثمان علي حسن (.)348 /1

()75/1

املبحث اخلامس :اشتمال الوحي على مسائل التوحيد أبدلتها
إن املصدر الذي تؤخذ منه مسائل أصول الدين هو الوحي ،فكل ما يلزم الناس اعتقاده أو العمل
به ،قد بينه هللا تعاىل ابلوحي الصادق عن طريق كتابه العزيز ،أو ابلواسطة من كالم املصطفى صلى

هللا عليه وسلم ،أو ما يرجع إليهما من إمجاع صحيح ،أو عقل صريح دل عليه النقل وأرشد إليه.
قال تعاىل :ونَـ َّزلْنَا َعلَي َ ِ
اب تِْبـيَ ًاَن لِ ُك ِل َش ْي ٍء [النحل.]89 :
ْ
ك الْكتَ َ
َ
وقال سبحانه :إِ َّن َه َذا الْ ُق ْرآ َن يِ ْه ِدي لِلَِّيت ِه َي أَقـ َْوُم [اإلسراء.]9 :
ويف احلديث قوله عليه الصالة والسالم .. (( :وأمي هللا ،لقد تركتكم على البيضاء ،ليلها وهنارها

سواء ،قال أبو الدرداء :صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،تركنا وهللا على مثل البيضاء ،ليلها

وهنارها سواء)) ( ،)1ويف رواية أخرىَّ(( :ل يزيغ عنها بعدي إَّل هالك)) (.)2

ويف صحيح مسلم ملا قيل لسلمان الفارسي رضي هللا عنه(( :قد علمكم نبيكم صلى هللا عليه وسلم
كل شيء حىت اخلراءة! فقال :أجل .)3( )) ..

ودخول مسائل التوحيد وقضاايه يف هذا العموم من ابب األوىل؛ بل (من احملال أن يرتك تعليمهم ما
يقولونه أبلسنتهم ،ويعتقدونه بقلوهبم يف رهبم ومعبودهم رب العاملني ،الذي معرفته غاية املعارف،
وعبادته أشرف املقاصد ،والوصول إليه غاية املطالب) (.)4

والرسول صلى هللا عليه وسلم بني مسائل التوحيد اترة أبدلتها النقلية مباشرة كأحوال الربزخ ،ومسائل
اآلخرة ،واترة جيمع إىل األدلة النقلية األدلة العقلية ويرشد إليها ،فإما أن تكون أدلة مسائل علم

التوحيد أدلة نقلية ،أو أدلة نقلية عقلية.

وهبذا األصل املبارك اعتصم أهل السنة واْلماعة ،فصدروا عن الوحي يف تعلم التوحيد يف مسائله

وأدلته( ،ومل ينصبوا مقالة وجيعلوها من أصول دينهم ومجل كالمهم ،إن مل تكن اثبتة فيما جاء به

الرسل؛ بل جيعلون ما بعث به الرسول من الكتاب واحلكمة ،هو األصل يعتقدونه ويعتمدونه) (.)5
ٍ
وردوا عند التنازع يف مسألة ما إىل نصوص الوحي ،امتثاَّلً لقوله تعاىل :فَِإن تَـنَ َ
از ْعتُ ْم ِيف َش ْيء فَـ ُردموهُ
هلل والْيـوِم ِ
ِ
ِ
إِ َىل ِ
الر ُس ِ
س ُن َأتْ ِويالً [النساء ،]59:ومعىن
هللا َو َّ
اآلخ ِر ذَلِ َ
ك َخ ْريٌ َوأ ْ
ول إِن ُكنتُ ْم تُـ ْؤمنُو َن ِاب َ َ ْ
َح َ
الرد إىل هللا سبحانه :الرد إىل كتابه ،ومعىن الرد إىل رسوله صلى هللا عليه وسلم :الرد إىل سنته بعد

وفاته ،وهذا مما َّل خالف فيه بني مجيع املسلمني" (.)6

ويف إعمال هذه القاعدة نظر إىل الوحي بعني الكمال ،واستغناء به عن غريه ،واعتماد عليه ،وجتنب
اللوازم الباطلة ملذهب من يعول على العقل أو الذوق دون الشرع ،وحتقيق لإلْيان ابهلل واتباع رسوله

صلى هللا عليه وسلم ،وجناة من مسالك أهل األهواء الذين يتقدمون بني يدي هللا ورسوله بعلومهم

وعقوهلم وأذواقهم ،وحسم ملادة التقليد الباطلة ،مع حتقيق اَّلجتماع واأللفة ونبذ اَّلختالف والفرقة.

علم العقيدة عند أهل السنة واْلماعة حملمد يسري – ص343
_________

( )1رواه ابن ماجه ( ،)5وابن أيب عاصم يف السنة ( ،)49والبزار يف ((البحر الزخار)) (.)76 /10
من حديث أيب الدرداء رضي هللا عنه .قال البزار :إسناده حسن .وقال األلباين يف ((السلسلة

الصحيحة)) ( :)688وهذا إسناد حسن ،رجاله كلهم ثقات.

( )2رواه ابن ماجه ( )43واللفظ له ،وأمحد ( .)17182( )126 /4من حديث العرابض بن سارية
رضي هللا عنه ،واحلديث حسنه املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( .)68 /1وقال األلباين يف
((السلسلة الصحيحة)) ( :)937إسناده صحيح.

( )3رواه مسلم ( .)262من حديث سلمان الفارسي رضي هللا عنه.
((( )4جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)8 - 7 /5
((( )5جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)347 /3
((( )6شرح الصدور بتحرمي رفع القبور)) للشوكاين (ص.)593

()76/1

املبحث السادس :اإلْيان ابلنصوص على ظاهرها ورد التأويل
يقصد بظاهر النصوص مدلوهلا املفهوم ِبقتضى اخلطاب العريبَّ ،ل ما يقابل النص عند متأخري
األصوليني ،والظاهر عندهم ما احتمل معىن راجحاً وآخر مرجوحاً ،والنص هو ما َّل حيتمل إَّل معىن

واحدا( ،فلفظة الظاهر قد صارت مشرتكة ،فإن الظاهر يف الفطر السليمة ،واللسان العريب ،والدين
القيم ،ولسان السلف ،غري الظاهر يف عرف كثري من املتأخرين) ( ،)1فالواجب يف نصوص الوحي

إجراؤها على ظاهرها املتبادر من كالم املتكلم ،واعتقاد أن هذا املعىن هو مراد املتكلم ،ونفيه يكون
تكذيباً للمتكلم ،أو اهتاما له ابلعي وعدم القدرة على البيان عما يف نفسه ،أو اهتاما له ابلغنب

والتدليس وعدم النصح للمكلف ،وكل ذلك ممتنع يف حق هللا تعاىل وحق رسوله األمني صلى هللا عليه

وسلم.

ومراد املتكلم يعلم إما ابستعماله اللفظ الذي يدل بوضعه على املعىن املراد مع ختلية السياق عن أية
قرينة تصرفه عن دَّللته الظاهرة ،أو أبن يصرح إبرادة املعىن املطلوب بيانه ،أو أن حيتف بكالمه من

القرائن اليت تدل على مراده ،وعلى هذا فصرف الكالم عن ظاهره املتبادر  -من غري دليل يوجبه أو
يبني مراد املتكلم  -حتكم غري مقبول سببه اْلهل أو اهلوى ،وهذا وإن مساه املتأخرون أتويالً إَّل أنه
أقرب إىل التحريف منه إىل التأويل ( ،)2وَّل يسلم هلذا املتأول أتويله حىت جييب على أمور أربعة:

أحدمها :أن يبني احتمال اللفظ لذلك املعىن الذي أورده من جهة اللغة.
الثاين :أن يبني وجه تعيينه هلذا املعىن أنه املراد.

الثالث :أن يقيم الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره؛ ألن األصل عدمه ،قال ابن الوزير رمحه
هللا :من النقص يف الدين رد النصوص والظواهر ،ورد حقائقها إىل اجملاز من غري طريق قاطعة تدل

على ثبوت املوجب للتأويل .)3( ..

الرابع :أن يبني سالمة الدليل الصارف عن املعارض ،إذ دليل إرادة احلقيقة والظاهر قائم ،وهو إما

قطعي ،وإما ظاهر ،فإن كان قطعيا مل يلتفت إىل نقيضه ،وإن كان ظاهراً فالبد من الرتجيح (.)4

ومما يدل على إعمال الظواهر أنه َّل يتم بالغ وَّل يكمل إنذار ،وَّل تقوم احلجة وَّل تنقطع املعذرة
بكالم َّل تفيد ألفاظه اليقني ،وَّل تدل على مراد املتكلم هبا؛ بل على خالف ذلك ،فينتفي عن

القرآن – والعياذ ابهلل – معىن اهلداية ،وشفاء الصدور ،والرمحة ،اليت وصف هللا تعاىل هبا كتابه

الكرمي ،ومعاين الرأفة والرمحة واحلرص على رفع العنت واملشقة عن األمة ،اليت وصف هللا تعاىل هبا
نبيه صلى هللا عليه وسلم يف كتابه العزيز ،وهو الذي ترك األمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها َّل

يزيغ عنها إَّل هالك ،فال التباس يف أمره وهنيه ،وَّل إلغاز يف إرشاده وخربه ،ابطنه وظاهره سواء ،كيف
َّل ،وهو القائل(( :إنه مل يكن نيب قبلي إَّل كان حقا عليه أن يدل أمته على خري ما يعلمه هلم

وينذرهم شر ما يعلمه هلم .)5( )) ...
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)175 /33
( )2التأويل :هو نقل ظاهر اللفظ عن وضعه األصلي إىل ما حيتاج على دليل لوَّله ما ترك ظاهر
اللفظ(( .لسان العرب)) َّلبن منظور (.)264 /1

((( )3إيثار احلق)) َّلبن الوزير (ص.)129

((( )4جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية ( ،)362 - 360 /6و ((الصواعق املرسلة))
َّلبن قيم اْلوزية ( ،)290 - 288 /1و ((بدائع الفوائد)) َّلبن قيم اْلوزية (.)1009 /4

( )5رواه مسلم ( .)1844من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما.

()77/1

ودَّللته صلى هللا عليه وسلم لألمة يف شأن اعتقادها أهم أعماله ،وأوَّلها ابإليضاح واإلفهام بلسان
عريب مبني ،واْلزم واقع أبن الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم فهموها على وجهها الذي يفهمه

العريب ،بغري تكلف وَّل ْتحل يف صرف ظواهرها ،ومن كان ابللسان العريب أعرف ففهمه لنصوص
الوحي أرسخ ،وقد قال عمر رضي هللا عنه( :اي أيها الناس ،عليكم بديوان شعركم يف اْلاهلية ،فإن
فيه تفسري كتابكم ،ومعاين كالمكم) (.)1

وقال ابن تيمية رمحه هللا :مل يكن يف الصحابة من أتول شيئا من نصوصه – أي نصوص الوحي –
على خالف ما دل عليهَّ ،ل فيما أخرب به هللا عن أمسائه وصفاته ،وَّل فيما أخرب به عما بعد املوت

.)2( ...

ويف إنكار التأويل الكالمي ومناهج الفالسفة ومن أتثر هبم من املتكلمني ،يقول احلافظ ابن حجر
رمحه هللا :وقد توسع من أتخر عن القرون الثالثة الفاضلة يف غالب األمور اليت أنكرها أئمة التابعني

وأتباعهم ،ومل يقتنعوا بذلك حىت مزجوا مسائل الداينة بكالم اليوَنن ،وجعلوا كالم الفالسفة أصالً
يردون إليه ما خالفه من اآلاثر ابلتأويل – ولو كان مستكرهاً – مث مل يكتفوا بذلك حىت زعموا أن

الذي رتبوه هو أشرف العلوم ،وأوَّلها ابلتحصيل ،وأن من مل يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي
جاهل ،فالسعيد من ْتسك ِبا كان عليه السلف ،واجتنب ما أحدثه اخللف (.)3

ويقول ابن تيمية رمحه هللا مبيناً خطورة التأويل :فأصل خراب الدين والدنيا ،إمنا هو من التأويل الذي
مل يرده هللا ورسوله بكالمه ،وَّل دل عليه أنه مراده ،وهل اختلفت األمم على أنبيائهم إَّل ابلتأويل

وهل وقعت يف األمة فتنة كبرية أو صغرية إَّل ابلتأويل ،وهل أريقت دماء املسلمني يف الفنت إَّل

ابلتأويل ،وليس هذا خمتصاً بدين اإلسالم فقط؛ بل سائر أداين الرسل مل تزل على اَّلستقامة والسداد
حىت دخلها التأويل ،فدخل عليها من الفساد ما َّل يعلمه إَّل رب العباد (.)4

ففي لزوم اإلْيان ابلنصوص على ظاهرها ودفع التأويل املتعسف بغري دليل موافقة لنصوص الكتاب

والسنة لفظا ومعىن ،مع بعد عن التكلف يف الدين ،والقول على هللا بغري علم ،واَّلفرتاء على رسوله
األمني ،فضالً عن ما يف ذلك من مصلحة سد ابب اخلروج على العقيدة ببدعة حمدثة ،وسد ابب

اخلروج على الشريعة ،واَّلجرتاء على احلرمات ،والتهاون ابلطاعات والوقوع يف املنكرات ،بصرف

ألفاظ الوعد والوعيد عن حقيقتها وظاهرها ،ودعوى أن كل ذلك غري مراد.
(وهذه القاعدة تفيد بطالن مذهب املفوضة يف الصفات ،الذين يفوضون معاين النصوص إىل هللا،

مدعني أن هذا هو مذهب السلف ،وقد علم براءة مذهب السلف من هذا املذهب بتواتر األخبار

عنهم إبثبات معاين هذه النصوص على اإلمجال والتفصيل ،وإمنا فوضوا العلم بكيفيتها َّل العلم

ِبعانيها) (.)5

قال ابن تيمية رمحه هللا :إن الصحابة والتابعني مل ْيتنع أحد منهم عن تفسري آية من كتاب هللا ،وَّل
قال هذه من املتشابه الذي َّل يعلم معناه ،وَّل قال قط أحد من سلف األمة وَّل من األئمة املتبوعني:

إن يف القرآن آايت َّل يعلم معناها ،وَّل يفهمها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وَّل أهل العلم
واإلْيان مجيعهم ،وإمنا قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس ،وهذا َّل ريب فيه (.)6
بل كان قول أهل العلم :من هللا البيان ،وعلى رسوله البالغ ،وعلينا التسليم.

_________
( )1انظر ((تفسري القرطيب)) ( )111 /10و ((املوافقات)) للشاطيب (.)88 /2

((( )2جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)252 /13
((( )3فتح الباري)) َّلبن حجر (.)267 /13

((( )4أعالم املوقعني)) َّلبن قيم اْلوزية (.)216 /4
((( )5القواعد املثلى)) للشيخ ابن عثيمني (ص.)35

((( )6جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)285 /13

()78/1

ومما يشهد للصحابة يف فهمهم مراد هللا ومراد نبيه صلى هللا عليه وسلم ،واألخذ بظواهر النصوص،
وتفسريها مما يظهر منها :قول ابن مسعود رضي هللا عنه :وهللا الذي َّل إله غريه ،ما أنزلت سورة من
كتاب هللا إَّل أَن أعلم أين نزلت ،وَّل أنزلت آية من كتاب هللا إَّل أَن أعلم فيمن أنزلت ،ولو أعلم

أحداً أعلم مين بكتاب هللا تبلغه اإلبل لركبت إليه (.)1

وقال مسروق رمحه هللا :كان عبد هللا يقرأ علينا السورة مث حيثنا فيها ويفسرها عامة النهار ( ،)2وقال

عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه :نعم ترمجان القرآن ابن عباس (.)3
وقال جماهد رمحه هللا :عرضت املصحف على ابن عباس ثالث عرضات ،من فاحتته إىل خاْتته ،أوقفه

عند كل آية منه وأسأله عنها (.)4

فلم يتوقف الصحابة عن تفسري النصوص واألخذ بظواهرها؛ ويستثىن من ذلك النصوص اخلاصة
بصفات هللا تعاىل ،فقد أخذوا بظواهرها فأثبتوها دون تفسري أو تكييف ملعناها.

قال الذهيب :قال سفيان ( )5وغريه :قراءهتا – أي آايت الصفات – تفسريها ،يعين أهنا بينة واضحة
يف اللغةَّ ،ل يبتغى هبا مضايق التأويل والتحريف ( .)6علم العقيدة عند أهل السنة واْلماعة حملمد

يسري – ص353

والواجب يف نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون حتريف َّلسيما نصوص الصفات

حيث َّل جمال للرأي فيها.

ودليل ذلك :السمع ،والعقل.

ِ
ِِ
ك لِتَ ُكو َن ِمن الْم ْن ِذ ِرين بِلِس ٍ
ان َع َرٍِيب ُمبِ ٍ
ني
ني َعلَى قَـلْبِ َ
وح األَم ُ
أما السمع :فقوله تعاىل :نَـ َز َل به ال مر ُ
َ ُ َ َ
آَن َع َربِياا لَّ َعلَّ ُك ْم تَـ ْع ِقلُو َن [يوسف .]2 :وقوله :إِ ََّن
َنزلْنَاهُ قُـ ْر ً
[الشعراء ]195 - 192 :وقوله :إِ ََّن أ َ
آَن َع َربِياا لَّ َعلَّ ُك ْم تَـ ْع ِقلُو َن [الزخرف .]3 :وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه
َج َعلْنَاهُ قُـ ْر ً

ظاهره ابللسان العريب إَّل أن ْينع منه دليل شرعي.

وقد ذم هللا تعاىل اليهود على حتريفهم ،وبني أهنم بتحريفهم من أبعد الناس عن اإلْيان .فقال:
أَفَـتطْمعو َن أَن يـ ْؤِمنواْ لَ ُكم وقَ ْد َكا َن فَ ِري ٌق ِم ْنـهم يسمعو َن َكالَم ِ
هللا ُمثَّ ُحيَ ِرفُونَهُ ِمن بَـ ْع ِد َما َع َقلُوهُ َو ُه ْم
ُ ُ
َ
ُ ْ َ ْ َُ
َ َُ
َْ
ِ
َّ ِ
ادواْ ُحيَ ِرفُو َن الْ َكلِم َعن َّمو ِ
اض ِع ِه َويَـ ُقولُو َن َِمس ْعنَا
ين َه ُ
َ
يَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة .]75 :وقال تعاىل :م َن الذ َ
َ
ص ْيـنَا اآلية [النساء.]46 :
َو َع َ
_________
( )1رواه البخاري ( ،)5002ومسلم ( .)2463من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.
( )2رواه الطربي يف تفسريه (.)60 /1

( )3رواه أبو خيثمة يف ((العلم)) ( ،)48وابن أيب شيبة يف ((املصنف))  ،383 /6وأمحد يف
((فضائل الصحابة)) (ص ،)1556( )847والطربي يف تفسريه ( .)65 /1واحلاكم ()618 /3

كلهم موقوفاً عن ابن مسعود رضي هللا عنه .قال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني
ومل خيرجاه ،وقال ابن كثري يف تفسريه ( :)13 /1إسناده صحيح ،وقال األلباين يف كتاب ((العلم))
أليب خيثمة :إسناده صحيح على شرط الشيخني .ورواه الطرباين ( ،)108 /11واألصبهاين يف

((حلية األولياء)) ( )316 /1مرفوعا عن ابن عباس .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/9
 :)449رواه الطرباين وفيه عبد هللا بن خراش وهو ضعيف.

( )4رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( ،)154 /6والدارمي ( ،)1120( )273 /1والطربي يف

تفسريه ( ،)65 /1والطرباين ( ،)77 /11واحلاكم (.)307 /2
( )5وهو اإلمام سفيان بن عيينة رمحه هللا تعاىل ،روى ذلك عنه الاللكائي يف اعتقاد أهل السنة (/3

 ،)431والدارقطين يف ((الصفات)) (ص )42 ،41وانظر(( :اَّلعتقاد)) للبيهقي (ص  ،)118و
((اجتماع اْليوش اإلسالمية)) َّلبن قيم اْلوزية (.)115 ،114 /1
((( )6العلو)) للذهيب (.)574

()79/1

وأما العقل :فألن املتكلم هبذه النصوص أعلم ِبراده من غريه ،وقد خاطبنا ابللسان العريب املبني
فوجب قبوله على ظاهره وإَّل َّلختلفت اآلراء وتفرقت األمة .القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه
احلسىن حملمد بن صاحل بن عثيمني  -ص42

واعلم أن من قواعد أهل السنة املقررة أن األصل أن حيمل النص على ظاهره ،وأن الظاهر مراد ،وأن
الظاهر ما يتبادر إىل الذهن من املعاين ،وأنه َّل خيرج عن هذا الظاهر إَّل بدليل ،فإن عدم الدليل كان

احلمل على الظاهر هو املتعني ،واحلمل على خالفه حتريف ،فالنصوص الشرعية نصوص هداية ورمحة
َّل نصوص إضالل ،فلو قدر أن املتكلم أراد من املخاطب محل كالمه على خالف ظاهره وحقيقته

من غري قرينة وَّل دليل وَّل بيان لصادم هذا الفعل مقصود اإلرشاد واهلداية وأن ترك املخاطب واحلالة
هذه بدون ذلك اخلطاب خري له وأقرب إىل اهلدى  ...ومن أسباب إخراج النصوص عن ظواهرها

عند البعض دعوى معارضتها للمعقول كالشأن يف كثري من العقائد اإلسالمية ،إذ أن من طالع كتب
املؤولة وجد عندهم توسعا عجيبا يف هذا الباب ،وكلما خاضوا ابلتأويل يف ابب جرهم ذلك إىل

استسهال التأويل يف ابب آخر وهكذا حىت آل األمر ابلباطنية مثال إىل أتويل مجلة الشريعة حىت ما
يتعلق منها ابألحكام الشرعية كالصالة والزكاة والصيام واحلج ،وجعل ذلك كله من قبيل الباطن

املخالف للظاهر ... ،والذي يعنينا هنا أن نؤكد على أن هذه النصوص الشرعية جيب محلها على
ظواهرها وَّل يصح أتويلها جملرد تنزيلها على واقع حايل أو لتوهم معارضتها للمعقول ،وأن أتويلها
واحلالة هذه خمرج هلا عن قصد الشارع وابلتايل فتنزيلها بعد التأويل تنزيل هلا على واقع غري مراد وَّل

مقصود للشارع .منارات وعالمات يف تنزيل أحاديث الفنت على الوقائع واحلوادث لعبد هللا بن صاحل
العجريي  -ص89

()80/1

املبحث السابع :درء التعارض بني صحيح النقل وصريح العقل
مما ينبغي اعتقاده أن نصوص الكتاب والسنة الصحيحة والصرحية يف دَّللتهاَّ ،ل يعارضها شيء من

املعقوَّلت الصرحية ،ذلك أن العقل شاهد بصحة الشريعة إمجاَّل وتفصيال ،فأما اإلمجال ،فمن جهة
شهادة العقل بصحة النبوة وصدق الرسول صلى هللا عليه وسلم ،فيلزم من ذلك تصديقه يف كل ما

خيرب به من الكتاب واحلكمة.

وأما التفصيل ،فمسائل الشريعة ليس فيها ما يرده العقل؛ بل كل ما أدركه العقل من مسائلها فهو
يشهد له ابلصحة تصديقا وتعضيدا ،وما قصر العقل عن إدراكه من مسائلها ،فهذا لعظم الشريعة،

وتفوقها ،ومع ذلك فليس يف العقل ما ْينع وقوع تلك املسائل اليت عجز العقل عن إدراكها،
فالشريعة قد أتيت ِبا حيري العقول َّل ِبا حتيله العقول.

فإن وجد ما يوهم التعارض بني العقل والنقل ،فإما أن يكون النقل غري صحيح أو يكون صحيحاً
ليس فيه دَّللة صحيحة على املدعى ،وإما أن يكون العقل فاسداً بفساد مقدماته.
فمن احتج  -مثال -يف إنكار الصفات اإلهلية أبن َّلزم ذلك إثبات آهلة مع هللا ،فقد احتج بعقل

غري صحيح؛ بل َّل جيوز تسمية ذلك عقالً أصالً؛ إذ َّل جيوز يف العقل وجود موجود جمرد عن

الصفات؛ بل هو من أعظم املمتنعات العقلية؛ ألنه يستلزم رفع النقيضني ،حيث يقال :هو موجود
وَّل موجود ،وَّل يقال هذا يف حق املخلوق ،فال يستلزم إثبات املخلوق متصفا بصفات السمع

والبصر والكالم واحلياة أن يتعدد املخلوق ،حبيث تكون كل صفة منها إنساَن قائما بنفسه ،وهذا
معلوم البطالن يف حق املخلوق ،وبطالنه يف حق اخلالق أظهر وأوىل فهذا عقل فاسد َّل يقاوم النقل

الصحيح الصريح من آايت الصفات وأحاديثها.

وقد يكون النقل مكذواب والعقل صحيحاً ،كما يف حديث يروى عن أيب هريرة رضي هللا عنه أنه قال:
قيل اي رسول هللا :مم ربنا؟ قال(( :من ماء مرورَّ ،ل من أرض ،وَّل من مساء ،خلق خيالً فأجراها

فعرقت ،فخلق نفسه من ذلك العرق .)1( )) ..

ففي هذا الكتاب وأمثاله َّل يقال إنه يعارض دليل العقل ،فال يصلح أن يكون دليال فضال عن أن

ينسب إىل الشرع ليعارض به العقل ،عالوة على أن األدلة الشرعية تنقضه وتبطله.

وقد يكون النقل صحيحاً ،إَّل أنه َّل يدل على املعىن املدعى ،فيتوهم التعارض بني املنقول واملعقول،
كما يف حديث أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن هللا عز وجل يقول يوم القيامة :اي

ابن آدم مرضت فلم تعدين  ..احلديث)) (.)2
فمن فهم من احلديث أن هللا تعاىل ْيرض أو جيوع ويعطش مل يفهم معىن احلديث ألن احلديث فسره

املتكلم به ،وبني املراد منه ،وهو أن العبد هو الذي جاع وعطش ومرض ،وأن هللا تعاىل منزه عن ذلك
علم العقيدة عند أهل السنة واْلماعة حملمد يسري – ص359
_________

( )1رواه ابن أيب حامت يف تفسريه ( ،)128 /11وابن اْلوزي يف ((املوضوعات)) (،)105 /1
والسيوطي يف ((الآللئ املصنوعة)) ( )11 /1كالمها من طريق احلاكم .وقال ابن اْلوزي :هذا

حديث َّل يشك يف وضعه ،وما وضع مثل هذا مسلم ،وإنه ملن أرك املوضوعات وأدبرها ،إذ هو
مستحيل ألن اخلالق َّل خيلق نفسه .وقال األلباين يف ((السلسلة الضعيفة واملوضوعة)) بعد حديث

( :)770منكر.

( )2رواه مسلم ( .)2569من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

()81/1

وقد أطال ابن تيمية رمحه هللا الكالم على التعارض املتوهم وذلك يف كتابه البديع (درء تعارض العقل
والنقل) ومما قاله يف ذلك :ليس يف املعقول الصريح ما ْيكن أن يكون مقدما على ما جاءت به
الرسل وذلك ألن اآلايت والرباهني دالة على صدق الرسل وأهنم َّل يقولون على هللا إَّل احلق وأهنم

معصومون فيما يبلغونه عن هللا من اخلرب والطلب َّل جيوز أن يستقر يف خربهم عن هللا شيء من اخلطأ

كما اتفق على ذلك مجيع املقرين ابلرسل من املسلمني واليهود والنصارى وغريهم ،فوجب أن مجيع

ما خيرب به الرسول عن هللا صدق وحق َّل جيوز أن يكون يف ذلك شيء مناقض لدليل عقلي وَّل مسعي

فميت علم املؤمن ابلرسول أنه أخرب بشيء من ذلك جزم جزما قاطعا أنه حق وأنه َّل جيوز أن يكون يف
الباطن خبالف ما أخرب به وأنه ْيتنع أن يعارضه دليل قطعي وَّل عقلي وَّل مسعي وأن كل ما ظن أنه
عارضه من ذلك فإمنا هو حجج داحضة وشبه من جنس شبه السوفسطائية ،وإذا كان العقل العامل

بصدق الرسول قد شهد له بذلك وأنه ْيتنع أن يعارض خربه دليل صحيح كان هذا العقل شاهدا أبن

كل ما خالف خرب الرسول فهو ابطل فيكون هذا العقل والسمع مجيعا شهدا ببطالن العقل املخالف
للسمع درء تعارض العقل والنقل لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 111 /1 -
وأن والعقل الصريح عندهم  -أي :عند أهل السنة  -يوافق النقل الصحيح ،وعند اإلشكال

يقدمون النقل وَّل إشكال؛ ألن النقل َّل أييت ِبا يستحيل على العقل أن يتقبله ،وإمنا أييت ِبا حتار فيه
العقول ،والعقل يصدق النقل يف كل ما أخرب به وَّل العكس.

وَّل يقللون من شأن العقل؛ فهو مناط التكليف عندهم ،ولكن يقولون :إن العقل َّل يتقدم على

الشرع  -وإَّل َّلستغىن اخللق عن الرسل  -ولكن يعمل داخل دائرته ،وهلذا مسوا أهل السنة
َّلستمساكهم واتباعهم وتسليمهم املطلق هلدي النيب صلى هللا عليه وسلم .قال هللا تعاىل :فَِإن َّملْ
َض مل ِممَّ ِن اتَّـبع هواه بِغَ ِري ه ًدى ِمن َِّ
اَّلل إِ َّن َّ
اَّللَ ََّل يَـ ْه ِدي
اءه ْم َوَم ْن أ َ
يَ ْستَ ِجيبُوا لَ َ
َ َ ََ ُ ْ ُ
ك فَا ْعلَ ْم أ ََّمنَا يَـتَّبِ ُعو َن أ َْه َو ُ
َ
ِ
ني [القصص ]50 :الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل لعبد احلميد األثري  -ص157
الْ َق ْوَم الظَّال ِم َ
وإذا ظهر تعارض بني الدليلني النقلي والعقلي ،فالبد من أحد ثالثة احتماَّلت:
األول :أن يكون أحد الدليلني قطعياً واآلخر ظنياً ،فيجب تقدمي القطعي نقلياً كان أم عقلياً ،وإن كان

ظنيني فالواجب تقدمي الراجح ،عقلياً كان أم نقلياً.
الثاين :أن يكون أحد الدليلني فاسدا ،فالواجب تقدمي الدليل الصحيح على الفاسد سواء أكان نقلياً

أم عقلياً.

الثالث :أن يكون أحد الدليلني صرحياً واآلخر ليس بذاك ،فهنا جيب تقدمي الدَّللة الصرحية على

الدَّللة اخلفية ،لكن قد خيفى من وجوه الدَّلَّلت عند بعض الناس ما قد يكون بينا وواضحاً عند
ٍ
عندئذ.
البعض اآلخر ،فال تعارض يف نفس األمر

أما أن يكون الدليالن قطعيني  -سندا ومتنا -مث يتعارضان ،فهذا َّل يكون أبداًَّ ،ل بني نقليني ،وَّل
بني عقليني ،وَّل بني نقلي وعقلي) (.)1

وخالصة اعتقاد أهل السنة يف هذا الباب (أن األدلة العقلية الصرحية توافق ما جاءت به الرسل ،وأن
صريح املعقول َّل يناقض صحيح املنقول ،وإمنا يقع التناقض بني ما يدخل يف السمع وليس منه ،وما

يدخل يف العقل وليس منه) (.)2

وقد أعمل الصحابة رضي هللا عنهم هذا األصل ،وتلقاه عنهم التابعون ،وتواترت عبارات أهل العلم
هبذا املعىن.

قال ابن تيمية رمحه هللا :فكان من األصول املتفق عليها بني الصحابة والتابعني هلم إبحسان أنه َّل

يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه وَّل ذوقه وَّل معقوله وَّل قياسه وَّل وجده ،فإهنم ثبت عنهم
ابلرباهني القطعيات ،واآلايت البينات أن الرسول جاء ابهلدى ودين احلق ،وأن القرآن يهدي لليت هي
أقوم (.)3

وقال اإلمام الشافعي رمحه هللا :كل شيء خالف أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سقط ،وَّل يقوم

معه رأي وَّل قياس ،فإن هللا تعاىل قطع العذر بقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فليس ألحد معه
أمر وَّل هني غري ما أمر هو به (.)4
وقال اإلمام مالك رمحه هللا :أو كلما جاء رجل أجدل من اآلخر ،رد ما أنزل جربيل على حممد صلى

هللا عليه وسلم (.)5

ومن مثرات اَّللتزام هبذه القاعدة ،إثبات عصمة الشرع احلكيم إذ ليس فيه ما خيالف العقل الصحيح،

وسد ابب التأويل والتفويض ،واستقامة احلياة على الوجه األمت األكمل عند نفي التعارض بني وحي
هللا تعاىل وخلقه ،فتنعم البشرية هبدي هللا وشرعه وتنتفع ِبا أنعم على خلقه .علم العقيدة عند أهل
السنة واْلماعة حملمد يسري – ص359
_________

((( )1منهج اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد)) لعثمان علي حسن (.)366 /1
((( )2درء التعارض)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)232 ،231 /1
((( )3جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)28 /13

((( )4األم)) لإلمام الشافعي (.)193 /2
((( )5شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) لاللكائي (.)144 /1

()82/1

املبحث الثامن :السكوت عما سكت عنه هللا ورسوله وأمسك عنه السلف
كل مسألة من املسائل الشرعية  -وَّلسيما مسائل اَّلعتقادَّ -ل حيكم فيها ،نفياً أو إثبااتً إَّل بدليل،

فما ورد الدليل إبثباته أثبت ،وما ورد بنفيه نفي ،وما مل يرد إبثباته وَّل بنفيه دليل توقفنا ،ومل حنكم فيه

بشيء؛ َّل إثبااتً وَّل نفياً ،وَّل يعين هذا أن املسألة خلية عن الدليل ،بل قد يكون عليها دليل ،لكن
َّل نعلمه ،فالواجب التوقف :إما مطلقا أو حلني وجدان الدليل.

قال شيخ اإلسالم رمحه هللا :ما مل يرد به اخلرب إن علم انتفاؤه نفيناه وإَّل سكتنا عنه فال نثبت إَّل

بعلم وَّل ننفي إَّل بعلم  ...فاألقسام ثالثة :ما علم ثبوته أثبت ،وما علم انتفاؤه نفي ،وما مل يعلم نفيه
وَّل إثباته سكت عنه ،هذا هو الواجب ،والسكوت عن الشيء غري اْلزم بنفيه أو ثبوته (.)1

وقد وردت كثري من نصوص الكتاب والسنة ،وأقوال الصحابة والتابعني وأئمة السلف وأهل السنة
ابألمر ابلكف عما مل يرد يف الشرع ،والسكوت عما سكت عنه هللا ورسوله وأمسك عنه السلف،
وترك اخلوض فيما َّل علم لإلنسان به من دليل أو أثر.
ف ما لَيس لَ َ ِ ِ ِ
ك َكا َن َع ْنهُ َم ْس ُؤوَّلً
ْم إِ َّن َّ
اد ُك مل أُولئِ َ
ص َر َوالْ ُف َؤ َ
الس ْم َع َوالْبَ َ
ك به عل ٌ
قال تعاىلَ :وَّلَ تَـ ْق ُ َ ْ َ
[اإلسراء ]36 :قال قتادةَّ :ل تقل رأيت ومل تر ،ومسعت ومل تسمع ،وعلمت ومل تعلم ،فإن هللا
سائلك عن ذلك كله (.)2
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :ذروين ما تركتكم؛ فإمنا هلك

من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم ،فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ،وإذا

هنيتكم عن شيء فدعوه)) (.)3

وقال صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا عز وجل فرض فرائض فال تضيعوها ،وحرم حرمات فال
تنتهكوها ،وحد حدودا فال تعتدوها ،وسكت عن أشياء من غري نسيان ،فال تبحثوا عنها)) (.)4

وقال ابن مسعود رضي هللا عنه( :من علم فليقل ،ومن مل يعلم فليقل :هللا أعلم ،فإن من العلم أن
ِِ
َج ٍر َوَما
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيه م ْن أ ْ
يقول ملا َّل يعلمَّ :ل أعلم؛ فإن هللا قال لنبيه صلى هللا عليه وسلم :قُ ْل َما أ ْ
ِ
ِِ
ني [ص.)5( )]86 :
أ َََن م َن ال ُْمتَ َكلف َ

وترجم اإلمام البخاري رمحه هللا يف كتاب اَّلعتصام من (صحيحه) :ابب :ما يكره من كثرة السؤال،
ِ
س ْؤُك ْم [املائدة،]101:
ومن تكلف ما َّل يعنيه ،وقوله تعاىلَّ :لَ تَ ْسأَلُواْ َع ْن أَ ْشيَاء إن تُـ ْب َد لَ ُك ْم تَ ُ
ف َّل تقل ما لَيس لَ َ ِ ِ ِ
ْم [اإلسراء]36 :
وابب :ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس َوَّلَ تَـ ْق ُ
ك به عل ٌ
َ ْ َ
(.)6
وسأل رجل أاب حنيفة رمحه هللا :ما تقول فيما أحدثه الناس يف الكالم يف األعراض واألجسام؟ فقال:
مقاَّلت الفالسفة ،عليك ابألثر وطريق السلف ،وإايك وكل ٍ
حمدثة فإهنا بدعة (.)7
_________

((( )1شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) لاللكائي (.)432 ،431 /16
( )2رواه الطربي يف تفسريه ((جامع البيان)) (.)594 /14

( )3رواه البخاري ( ،)7288ومسلم ( .)1337من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )4رواه الدارقطين ( ،)42( )183 /4والطرباين ( ،)221 /22واحلاكم ( ،)129 /4والبيهقي يف
((السنن الكربى)) ( .)12 /10من حديث أيب ثعلبة اخلشين .قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) /1
 :417رواه الطرباين يف ((الكبري)) وهو هكذا يف هذه الرواية وكأن بعض الرواة ظن أن هذا معىن

وسكت فرواها كذلك وهللا أعلم ،ورجاله رجال الصحيح .وحسنه النووي يف ((رايض الصاحلني))
( .)581وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)280 /13له شاهد.

( )5رواه البخاري ( ،)4774ومسلم ( .)2798من حديث عبد هللا بن مسعود.
((( )6صحيح البخاري)) (.)2658 /6
((( )7ذم الكالم)) للهروي (.)333 /13

()83/1

وروى الاللكائي بسنده عن أيب إسحاق قال :سألت األوزاعي فقال( :اصرب نفسك على السنة،

وقف حيث وقف القوم ،وقل ِبا قالوا ،وكف عما كفوا عنه ،واسلك سبيل سلفك الصاحل؛ فإنه
يسعك ما وسعهم) (.)1

وقال إبراهيم النخعي( :بلغين عنهم – يعين الصحابة – أهنم مل جياوزوا ابلوضوء ظفرا ما جاوزته به،
وكفى على قوم وزرا أن ختالف أعماهلم أعمال أصحاب نبيهم صلى هللا عليه وسلم) (.)2

وقال الشعيب( :عليك ِباثر من سلف وإن رفضك الناس وإايك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك

ابلقول) .وقال أيضا( :ما حدثوك به عن أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم فخذه وما حدثوك به

عن رأيهم فانبذه يف احلش) (.)3

وقال ابن عبد اهلادي رمحه هللا( :وَّل جيوز إحداث أتويل يف آية أو سنة ،مل يكن على عهد السلف،

وَّل عرفوه وَّل بينوه لألمة ،فإن هذا يتضمن أهنم جهلوا احلق يف هذا ،وضلوا عنه ،واهتدى إليه هذا
املعرتض املستأخر) (.)4
وقال ابن رجب رمحه هللا( :فالعلم النافع من هذه العلوم كلها :ضبط نصوص الكتاب والسنة ،وفهم

معانيها ،والتقيد يف ذلك ابملأثور عن الصحابة واتبعيهم يف معاين القرآن واحلديث ،وفيما ورد عنهم
من الكالم يف مسائل احلالل واحلرام ،والزهد والرقاق ،واملعارف ،وغري ذلك ،واَّلجتهاد على ْتييز
صحيحه من سقيمه أوَّل ،مث اَّلجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه اثنيا ،ويف ذلك كفاية ملن

عقل ،وشغل ملن ابلعلم النافع عين واشتغل) ( )5علم العقيدة عند أهل السنة واْلماعة حملمد يسري
– ص371

_________
((( )1ذم الكالم)) للهروي (.)315

((( )2أعالم املوقعني)) َّلبن قيم اْلوزية (.)151 /4
((( )3أعالم املوقعني)) َّلبن قيم اْلوزية (.)152 /4
((( )4الصارم املنكي)) َّلبن عبد اهلادي (ص.)427

((( )5فضل علم السلف على اخللف)) َّلبن رجب (ص.)150

()84/1

املبحث التاسع :موافقة النصوص لفظا ومعىن أوىل من موافقتها يف املعىن دون اللفظ
َّل شك أن متابعة الكتاب والسنة يف اللفظ واملعىن أكمل وأمت من متابعتهما يف املعىن دون اللفظ،

ويكون ذلك ابعتماد ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل اَّلعتقاد وأصول الدين،
والتعبري هبا عن املعاين الشرعية ،وفق لغة القرآن وبيان الرسول صلى هللا عليه وسلم.
قال شيخ اإلسالم رمحه هللا( :األحسن يف هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص ،فيثبت ما أثبته هللا

ورسوله ابللفظ الذي أثبته ،وينفي ما نفاه هللا ورسوله كما نفاه) (.)1

وقال ابن القيم رمحه هللا( :إن النيب صلى هللا عليه وسلم كان حيافظ على ألفاظ القرآن تقدْيا

وأتخريا ،وتعريفا وتنكريا كما حيافظ على معانيه ،ومنه قوله وقد بدأ ابلصفا(( :أبدأ ِبا بدأ هللا به))

( ،)2ومنه بداءته يف الوضوء ابلوجه مث اليدين اتباعا للفظ القرآن ( )3ومنه قوله يف حديث الرباء بن
َّيب
عازب(( :آمنت بكتابك الذي أنزلت ،ونبيك الذي أرسلت)) ( )4موافقة لقوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها النِ م
اك [األحزاب)5( )]45 :
إِ ََّن أ َْر َسلْنَ َ

وهلذا منع مجع من العلماء نقل حديث الرسول ابملعىن ،ومن أجازه اشرتط أن يكون الناقل عاملا ِبا
حييل املعىن من اللفظ ،مدركا ألساليب العرب حىت يستبني الفروق ،وأما شأن العقيدة خاصة فهو

أعظم وأخطر؛ لذا كان هدي أهل السنة والسلف مراعاة األلفاظ ومعانيها معا.

قال شيخ اإلسالم رمحه هللا( :إن السلف كانوا يراعون لفظ القرآن واحلديث فيما يثبتونه وينفونه يف
هللا وصفاته وأفعاله ،فال أيتون بلفظ حمدث مبتدع يف النفي واإلثبات؛ بل كل معىن صحيح فإنه

داخل فيما أخرب به الرسول) (.)6

وقال رمحه هللا( :والتعبري عن حقائق اإلْيان بعبارات القرآن أوىل من التعبري عنها بغريها ،فإن ألفاظ

القرآن جيب اإلْيان هبا ،وهي تنزيل من حكيم محيد ،واألمة متفقة عليها ،وجيب اإلقرار ِبضموهنا قبل
أن تفهم ،وفيها من احلكم واملعاين ما َّل تنقضي عجائبه.

واأللفاظ احملدثة فيها إمجال واشتباه ونزاع ،مث قد جيعل اللفظ حجة ِبجرده وليس هو قول الرسول

الصادق املصدوق وقد يضطرب يف معناه ،وهذا أمر يعرفه من جربه من كالم الناس ،فاَّلعتصام حببل
صمواْ ِحبب ِل ِ
هللا َِ
مج ًيعا َوَّلَ تَـ َف َّرقُواْ َواذْ ُك ُرواْ
هللا يكون ابَّلعتصام ابلقرآن واإلسالم كما قال تعاىلَ :وا ْعتَ ِ ُ َْ
نِعمةَ ِ
َصبَ ْحتُم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َو ًاَن َوُكنتُ ْم َعلَ َى َش َفا ُح ْف َرةٍ ِم َن
هللا َعلَْي ُك ْم إِ ْذ ُكنتُ ْم أَ ْع َداء فَأَلَّ َ
ني قُـلُوبِ ُك ْم فَأ ْ
ف بَ ْ َ
َْ
آايتِِه لَ َعلَّ ُك ْم َهتْتَ ُدو َن [آل عمران .]103 :ومىت ذكرت ألفاظ
النَّا ِر فَأَن َق َذ ُكم ِم ْنـ َها َك َذلِ َ
ك يُـبَِ ُ
ني هللاُ لَ ُك ْم َ
القرآن واحلديث وبني معناه بياَن شافيا فإهنا تنتظم مجيع ما يقوله الناس من املعاين الصحيحة ،وفيها
زايدات عظيمة َّل توجد يف كالم الناس ،وهي حمفوظة مما دخل يف كالم الناس من الباطل كما قال:
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
اءه ْم َوإِنَّهُ
ين َك َف ُروا ِابلذ ْك ِر لَ َّما َج ُ
إِ ََّن َْحن ُن نَـ َّزلْنَا الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ َحلَافظُو َن [احلجر ]9 :وقال تعاىل :إِ َّن الذ َ
ِِ ِ ِ
مح ٍ
ِ
ني ي َديْ ِه وَّل ِمن َخل ِْف ِه تَن ِزيل ِمن ح ِك ٍيم َِ
يد [فصلت]42 - 41 :
لَكتَ ٌ
اب َع ِز ٌيز َّل َأيْتيه الْبَاط ُل من بَ ْ ِ َ َ ْ
ٌ ْ َ
وقال تعاىل :الر كِتَاب أ ِ
ت آايتُهُ ُمثَّ فُ ِ
ْك
صلَ ْ
ت ِمن لَّ ُد ْن َح ِك ٍيم َخبِ ٍري [هود ]1 :وقال :الر تِل َ
ٌ ْ
ُحك َم ْ َ
ت ال ِ
ْكتَ ِ
اب ا ْحلَكِ ِيم [يونس ،]1 :وفيه من دَّلئل الربوبية والنبوة واملعاد ما َّل يوجد يف كالم أحد
آ َاي ُ
من العباد ففيه أصول الدين املفيدة لليقني ،وهي أصول دين هللا ورسوله َّل أصول دين حمدث ورأي

مبتدع) (.)7

واأللفاظ اليت مل ترد يف الكتاب والسنة إما أن تكون اصطالحات متعينة للدَّللة على احلق وَّل
تستعمل يف غري هذا ،فيلزم استعماهلا فيما اصطلح عليه من املعاين الصحيحة ،وهكذا األمر فيما

استعمله السلف الصاحل من األلفاظ الشرعية.

وإما أَّل تتعني للدَّللة على احلق ،بل تكون جمملة حتتمل حقا وابطال ،فإذا عرف مراد صاحبها وكان
موافقا للمعىن الصحيح ،قبل منه املعىن ،ومنع من التكلم ابللفظ اجململ ،وعلم األلفاظ الشرعية يف
ذلك .علم العقيدة عند أهل السنة واْلماعة حملمد يسري363 -

_________
((( )1جمموع الفتاوى)) (.)423 /16

((( )2رواه مسلم)) ( )1218من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه.
( )3قال تعاىل :اي أَيمـها الَّ ِذين آمنُواْ إِذَا قُمتُم إِ َىل َّ ِ ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم إِ َىل ال َْم َرافِ ِق *
الصالة فا ْغسلُواْ ُو ُج َ
َ َ
َ َ
ْ ْ
املائدة.*6 :
((( )4رواه البخاري)) (( )6311 ،247ومسلم)) (.)2710
((( )5بدائع الفوائد َّلبن القيم)) (.)912 /4
((( )6جمموع الفتاوى)) (.)432 /5
((( )7النبوات َّلبن تيمية)) (.)235

()85/1

املبحث العاشر :اإلْيان جبميع نصوص الكتاب والسنة

إن ما أخرب به الرسول صلى هللا عليه وسلم عن ربه تعاىل ،فإنه جيب اإلْيان به – سواء عرفنا معناه،

أو مل نعرف – ألنه الصادق املصدوق ،فما جاء يف الكتاب والسنة ،وجب على كل مؤمن اإلْيان به،
وإن مل يفهم معناه ،وكذلك ما ثبت ابتفاق األمة وأئمتها ،مع أن هذا الباب (مسائل اَّلعتقاد) يوجد

عامته منصوصا يف الكتاب والسنة ،متفقا عليه بني سلف األمة (.)1

آمن أهل اإلسالم أبن هللا تعاىل رهبم ،ومليكهم ،وأنه حكيم ،عليم ،قدير ،رمحن ،رحيم ،أرسل الرسل
هلدايتهم ،وأنزل معهم الكتاب وامليزان ،فما أخرب به الرسول عن هللا ،فاهلل أخرب به ،وهو سبحانه إمنا
خيرب بعلمه ،وْيتنع أن خيرب بنقيض علمه ،وما أمر به الرسول فهو من حكم هللا ،وهللا أمر به ،وهو
العليم احلكيم.
ك أَنزلَه بِعِل ِْم ِه والْمآلئِ َكةُ ي ْشه ُدو َن وَك َفى ِاب ِ
ِ
هلل َش ِهي ًدا [النساء:
َنز َل إِلَْي َ َ ُ
َ َ
قال تعاىل :لَّك ِن هللاُ يَ ْش َه ُد ِِبَا أ َ
َ َ
َ
 )2( ]166وهذا يقتضي أن ما بلغه الرسول صلى هللا عليه وسلم حق من عند هللا يوافق علم هللا

ومراده ،فالواجب على كل أحد أن يقابل ما أمر به ،أو هنى عنه ابلطاعة واَّلنقياد ،فمن قبل عن
الرسول ما أخرب به فعن هللا قبل ،ومن أطاع الرسول فيما أمر به فقد أطاع هللا.

اإلْيان ابلنصوص ضرابن:

واإلْيان بنصوص الكتاب والسنة على ضربني:
أحدمها :إْيان جممل وهذا من فروض األعيان ،فيجب على كل أحد – ممن أسلم وجهه هلل تعاىل،
ورضي ابإلسالم دينا ،وابلرسول صلى هللا عليه وسلم نبيا ورسوَّل – اإلْيان بنصوص الكتاب والسنة،
سواء أظهرت له معانيها ووضحت مدلوَّلهتا ،أم َّل ،فهذا حظ العامة ،ومن َّل يفهم العربية ومن يف

معنامها ممن اشتبه عليه معىن آية أو حديث ،فما زال كثري من الصحابة ،ومن بعدهمْ ،ير ِبية أو لفظ
وهو َّل يدرك معناه ،إَّل ويؤمن به ،وبكل ما أمره إىل عامله ،ومثله وقع أليب بكر الصديق وعمر بن

اخلطاب رضي هللا عنهما (.)3

وهذا َّل يعين أن يف النصوص ما َّل يدرك معناه حبال ،بل معاين النصوص مفهومة من لغة التخاطب،

لكن قد يقوم ابلشخص من عوامل القصور ما هو مدعاة إىل عدم الفهم ،ووضوح اخلطاب عنده.
فالواجب على املسلم اإلْيان ابلنص – بعد معرفة صحة خمرجه – إْياَن عاما جممال ،من غري أن

يشرتط فهم معناه ،أو إدراك حقيقته أو سالمته عن املعارض العقلي – كما يقوله أرابب الكالم – أو

موافقته للذوق والكشف – كما يدعيه غالة املتصوفة.-

الثاين :إْيان مفصل ،وهذا من الفروض الكفائية ،هو خاص بكل من قام عنده الدليل ،وابن له

املدلول ،وظهر معناه ،فإذا حصل ذلك عنده ،صار اإلْيان يف حقه فرضا متعينا ،وإَّل فاألصل فيه أنه
كفائي ،قال شارح الطحاوية( :وَّل ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على
الكفاية) لكن من قدر عليه وجب عليه حتصيله ،طلبا حلماية الدين ،وكفاية املسلمني بتعليمهم

وتفهيمهم إايه ،وهو حبر تتفاوت فيه مهم الطالبني ،وتتطاول عنده أعناق الراغبني ،وبقدر املعرفة به،
اَّلل الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم والَّ ِذين أُوتُوا ال ِْعلْم َدرج ٍ
ات َو َّ
اَّللُ ِِبَا
َ ََ
تكمل املعرفة ابهلل وبدينه :قال تعاىل :يَـ ْرفَ ِع َُّ َ َ
َْ َ
ِ
ري [اجملادلة ]11 :منهج اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد عند أهل السنة واْلماعة
تَـ ْع َملُو َن َخب ٌ
لعثمان علي حسن223 /1 -
_________

((( )1جمموع فتاوى ابن تيمية)) (( )41 /3بتصرف).

((( )2انظر :جمموعة تفسري شيخ اإلسالم ابن تيمية)) ( )380وما بعدها مطبعة "القرآن" 1373هـ
1954 -م – اهلند (بدون رقم الطبعة).

((( )3انظر :جمموعة تفسري شيخ اإلسالم ابن تيمية)) ((( )333اْلامع ألحكام القرآن)) (/19
.)223

()86/1

املبحث احلادي عشرَّ :ل نسخ يف األخبار وَّل يف أصول الدين
إن مسائل اَّلعتقاد – من اإلْيان ابهلل تعاىل ،وأمسائه ،وصفاته ،وأفعاله ،ورساَّلته ،واليوم اآلخر وحنو
ذلك من األمور الثوابت ،اليت جاءت هبا مجيع رسل هللا تعاىل ،من لدن آدم إىل حممد عليهم أفضل

الصالة وأمت التسليم َّل يدخلها نسخ أو تعديل ، .......

والشريعة نوعان :خرب وأمر ،اخلرب يدخل فيه املاضي واملستقبل والوعد والوعيد ،ويشمل ما أخرب هللا

تعاىل به عن ذاته ،وصفاته ،وأفعاله ،وما أخرب أنه كان ،أو سيكون من مفعوَّلته ،وما قص علينا من

أخبار األمم املاضية ،وأخبار الرسل ودعواهتم ،وما فعل أبعدائهم ،وما أعده ألوليائهم ،ويدخل فيه –

أيضا – ما ذكره هللا من أخبار خلق السموات واألرض ،وما فيها من األحياء واألشياء ،وما ذكره من
أخبار اْلنة والنار ،واحلساب والعقاب ،والبعث واحلشر واْلزاء؛ كل هذا ونظريه يدخل يف مجلة
األخبار ،واليت جيب على املسلم مقابلتها ابلتصديق والتسليم ،ويعلم أهنا كلها حق ،مطابقة لألمر يف

نفسهَّ ،ل جيوز أن ختتلف أو تتعارض – وإن ظهر شيء من ذلك فإمنا هو عارض يعرض على األذهان

يزول عند التحقيق ،والنظر الدقيق – ومن مث فال جيوز أن يدخل أخبار هللا تعاىل النسخ أو التبديل،

بل هي حمكمة اثبتة؛ ألنه تعاىل إذا أخرب عن شيء فإمنا خيرب بعلمه ،وعلمه أزيل َّل أول له ،وهو

مطابق لألمر يف نفسه ،علم ما كان ،وما يكون ،وما سيكون ،فلو أخرب عن شيء أنه كان أو سيكون،
مث أخرب بنقيض ذلك أو برفعه ،لكان ذلك خلفا وكذاب ،مستلزما سبق اْلهل ،وحدوث العلم

وجتدده ،وهذا مما يعلم ضرورة أن هللا تعاىل منزه عنه ،بل هو من صفات املخلوقني املربوبنيَّ ،ل من
صفات اخلالق سبحانه (.)1

فاخلرب عن شيء أنه كان أو سيكون مث أخرب خبالف ذلك كان مكذاب لنفسه ،وذلك غري جائز على
هللا تعاىل ،وَّل على رسوله صلى هللا عليه وسلم من جهة كونه مبلغا عن هللا تعاىل ،فمن قال :مسعت
كذا ورأيت كذا ،مث قال بعد :مل يكن ما أخربت أين مسعته ورأيته موافقا للصواب؛ فقد أكذب نفسه،

أو دل على أنه أخرب ِبا َّل علم له به ،أو تعمد الكذب يف ذلك ،أو قال ابلظن وكان جاهال حلقيقة
األمر مث رجع عن ظنه ،وهذا كله َّل جيوز وصف اخلالق سبحانه به ،بل مل يزل هللا تعاىل عاملا ِبا

يكون ،وما سيكون ،ومريدا له ،مل يستحدث علما مل يكن ،وَّل إرادة مل تكن ،فهو العامل بعواقب

األمور ،الفعال ملا يريد (.)2

وهلذا قال أبو جعفر النحاس رمحه هللا  -يف معرض الرد على من جيوز النسخ يف األخبار ( :-وهذا

القول عظيم جدا ،يؤول إىل الكفر؛ ألن قائال لو قال :قام فالن ،مث قال :مل يقم ،مث قال :نسخته
لكان كاذاب) (.)3
أما النوع الثاين – من نوعي الشريعة – فهو األمر ،والنهي منه؛ ألنه أمر ابلرتك .ويدخل يف ذلك
العبادات :أصوهلا وفروعها ،ومجيع املعامالت ،وكذا فضائل األخالق.

واألمر وإن كان النسخ يدخله يف اْلملة ،لكن تستثىن منه كليات الشريعة ،من الضرورايت

واحلاجيات والتحسينات ،فالشريعة مبنية على حفظ هذه الكليات ( ،)4فأصول العبادات :كالصالة
والصوم ،والزكاة ،واحلج ،وما حيفظ الضرورايت اخلمس ،وما حيقق العدل واإلحسان ،وما جيلب

الفضيلة ،ويدفع الرذيلة ،كل ذلك َّل يقع فيه النسخ ،وإمنا يقع يف تفاصيل هذه املسائل ،وهو ما
يتعلق ابهليئات ،والكيفيات ،واألمكنة ،واألزمنة ،واألعداد ،وهو جزء يسري إذا ما قورن بكليات
الشريعة .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :كتاب هللا نوعان :خرب وأمر ،أما اخلرب فال جيوز أن يتناقض،

ولكن قد يفسر أحد اخلربين اآلخر ،ويبني معناه ،وأما األمر فيدخله النسخ ،وَّل ينسخ ما أنزل هللا
إَّل ِبا أنزله هللا ،فمن أراد أن ينسخ شرع هللا الذي أنزله برأيه وهواه كان ملحدا ،وكذلك من دفع
خرب هللا برأيه ونظره كان ملحدا) ( .)5منهج اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد عند أهل السنة

واْلماعة لعثمان علي حسن 268 /1-
_________

((( )1انظر :اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه  ..أليب بكر بن أيب طالب القيسي)) (.)57
((( )2انظر :أحكام أهل الذمة َّلبن القيم)) (.)590 /2

((( )3الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي أليب جعفر حممد بن أمحد بن إمساعيل الصفار املشهور أبيب
جعفر النحاس)) (.)3
((( )4انظر :املوافقات للشاطيب)) (.)117 ،105 ،104 /3
((( )5درء تعارض العقل والنقل)) (.)208 /5

()87/1

املبحث الثاين عشر :رد التنازع إىل الكتاب والسنة
إن كل ما تنازعت واختلفت فيه األمة من أصول الدين وفروعه ،جيب رده إىل الكتاب والسنة؛ طلبا
لرفع التنازع ،ودفع اَّلختالف ومعرفة احلق والصواب.

لقد وقع اَّلختالف والتنازع يف الدين بني هذه األمة - ،أسوة ابألمم قبلها من اليهود والنصارى -

َّاس
يف أصول الدين وفروعه ،وذلك على ما أخرب به الوحي كما يف قوله تعاىلَ :ولَ ْو َشاء َربم َ
ك َْلََع َل الن َ
ِ
ِِ
ك أل َْم َّ
َّم ِم َن
ك َخلَ َق ُه ْم َوَْتَّ ْ
ت َكلِ َمةُ َربِ َ
ك َولِ َذلِ َ
ني إَِّلَّ َمن َّرِح َم َربم َ
أ َُّمةً َواح َدةً َوَّلَ يَـ َزالُو َن ُخمْتَلف َ
ألن َج َهن َ
َّ ِ
َّاس أ ْ ِ
ا ْْلِن َِّة َوالن ِ
ين تَـ َف َّرقُواْ َوا ْختَـلَ ُفواْ ِمن
َمجَع َ
ني [هود ]119 - 118 :وقوله تعاىلَ :وَّلَ تَ ُكونُواْ َكالذ َ
ِ
ِ
يم [آل عمران ]105 :وقوله صلى هللا عليه وسلم:
ات َوأ ُْولَئِ َ
اءه ُم الْبَـيِنَ ُ
بَـ ْعد َما َج ُ
ك َهلُ ْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
((تفرقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة أو اثنتني وسبعني فرقة والنصارى مثل ذلك وتفرتق أميت
على ثالث وسبعني فرقة)) ( ،)1ويف رواية(( :كلهم يف النار إَّل ملة واحدة ،قالوا :ومن هي اي رسول
هللا؟ قال :ما أَن عليه وأصحايب)) (.)2

واَّلختالف املذكور يف القرآن الكرمي قسمان :من جهة مدحه أو ذمه ،ومن جهة ذاته (:)3
أوَّل :من جهة مدحه أو ذمه ،وهو نوعان:

ِ
ك ِأب َّ
اب ِاب ْحلَ ِق
األول :أنه تعاىل يذم الطائفتني املختلفتني مجيعا ،كما يف قوله تعاىل :ذَلِ َ
َن هللاَ نَـ َّز َل الْكتَ َ
َّ ِ
ْكتَ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ
وإِ َّن الَّ ِذين ا ْختَـلَ ُفواْ ِيف ال ِ
ين فَـ َّرقُواْ ِدينَـ ُه ْم
َ
اب لَفي ش َقاق بَعيد [البقرة ]176 :وقوله تعاىل :إِ َّن الذ َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ت م ْنـ ُه ْم ِيف َش ْيء إِ َّمنَا أ َْم ُرُه ْم إِ َىل هللا ُمثَّ يُـنَـبِئُـ ُهم ِِبَا َكانُواْ يَـ ْف َعلُو َن [األنعام]159 :
َوَكانُواْ ِشيَـ ًعا لَّ ْس َ
ْك ال مر ُس ُل
الثاين :اختالف محد هللا تعاىل فيه إحدى الطائفتني ،وذم األخرى كما يف قوله تعاىل :تِل َ
ات وآتَـ ْيـنَا ِعيسى ابْن مرَميَ الْبـيِنَ ِ
ٍ
ض ُه ْم َعلَى بَـ ْع ٍ
فَ َّ
ات
ض ِم ْنـ ُهم َّمن َكلَّ َم هللاُ َوَرفَ َع بَـ ْع َ
ضلْنَا بَـ ْع َ
َ َ َْ َ
ض ُه ْم َد َر َج َ
َّ ِ
وح الْ ُق ُد ِ
ين ِمن بَـ ْع ِد ِهم ِمن بَـ ْع ِد َما َج ْ
ات َولَكِ ِن
َوأَيَّ ْد ََنهُ بُِر ِ
اءهتُ ُم الْبَـيِنَ ُ
س َولَ ْو َشاء هللاُ َما اقْـتَـتَ َل الذ َ
ِ
آم َن َوِم ْنـ ُهم َّمن َك َف َر َولَ ْو َشاء هللاُ َما اقْـتَـتَـلُواْ َولَ ِك َّن هللاَ يَـ ْف َع ُل َما يُ ِري ُد [البقرة:
ا ْختَـلَ ُفواْ فَم ْنـ ُهم َّم ْن َ
ِ
ِ
آم َن َوِم ْنـ ُهم َّمن َك َف َر محد إلحدى الطائفتني ،وهم املؤمنون،
 ]253فقولهَ :ولَك ِن ا ْختَـلَ ُفواْ فَم ْنـ ُهم َّم ْن َ
وذم لألخرى.

واَّلختالف الذي تذم فيه مجيع الطوائف املتنازعة ،يكون سببه:

اترة ،فساد النية؛ بسبب البغي واحلسد؛ وإرادة العلو يف األرض ابلفساد ،وحنوه ،كما قال تعاىلَ :وَما
ا ْختَـلَ َ ِ ِ َّ ِ
ين أُوتُوهُ ِمن بَـ ْع ِد َما َج ْ
ات بَـ ْغيًا بَـ ْيـنَـ ُه ْم [البقرة.]213 :
اءهتُ ُم الْبَـيِنَ ُ
ف فيه إَِّلَّ الذ َ
واترة يكون بسبب جهل املختلفني حبقيقة األمر الذي يتنازعون فيه أو اْلهل بدليله ،أو دَّللته.
اثنيا :من جهة ذاته :وهو – أيضا – نوعان (:)4
األول :اختالف تنوع :وهو على وجوه:

_________

((( )1تقدم خترجيه)) (.)36
((( )2تقدم خترجيه)) (.)36

((( )3انظر :اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم َّلبن تيمية)) ( )126 /1وما
بعدها.
((( )4انظر :اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم َّلبن تيمية)) ( )128 /1وما بعدها
((شرح الطحاوية)) (.)516

()88/1

أ -أن يكون كل واحد من القولني أو الفعلني حقا مشروعا ،كاَّلختالف يف القراءات اليت اختلف
فيها الصحابة ،فزجرهم النيب صلى هللا عليه وسلم عن اَّلختالف وقال(( :كالكما حمسن)) (.)1

ومن ذلك – أيضا – اَّلختالف يف صفة األذان واإلقامة ،والتشهدات وصالة اخلوف ،إىل غري ذلك
مما شرع مجيعه ،وقد يقال :إن بعض أنواعه أفضل من بعض.
ب – أن يتفق القوَّلن يف املعىن واحلكم ،وخيتلفان يف اللفظ والعبارة ،كاَّلختالف يف احلدود
(التعريفات) ،والتعبري عن املسميات ،وتقسيم األحكام ،وغري ذلك.

ج – أن يكون املعنيان خمتلفني ،لكنهما َّل يتنافيان ،فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح ،كاختالف
الصحابة يف صالة العصر أثناء سريهم إىل بين قريظة (.)2

د – ما يكون طريقتني مشروعتني ،ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق ،وآخرون قد سلكوا
األخرى ،كالمها حمسن يف الدين ،مث اْلهل أو الظلم حيمل على ذم إحدامها ،أو تفضيلها بال قصد

صاحل ،أو بال نية ،وبال علم.

وهذا النوع من أنواع اَّلختالف ،يكون فيه كل واحد من املختلفني مصيبا ،لكن الذم إمنا يقع على

من بغى على صاحبه ،وظلمه.
الثاين :اختالف تضاد:

وهو القوَّلن املتنافيان ،فاخلطب فيه أشد؛ لتنايف القولني ،وقد يكون مع أحد املتنازعني بعض احلق،
أو دليل يقتضي حقا ،فرد ذلك من الباطل؛ كاَّلختالف بني املشبهة واملعطلة يف الصفات ،فمع

املشبهة بعض احلق وهو أصل اإلثبات ،ومع املعطلة بعض احلق وهو أصل التنزيه والصواب والنجاة

يف ضم احلقني ،واْلمع بينهما.

وهذا النوعان (التنوع والتضاد) إمنا يكون املخرج منهما ابلرد إىل هللا ورسوله ،فيظهر ما خفي من

الدليل أو الدَّللة ،فريتفع التنازع ،ويندفع البغي ،ويتبني وجه احلق والصواب ،مث يطالب املبطل

ابإلذعان واَّلنقياد.

فإن الرجل إذا تكلم بكالم؛ إما أن يكون كالمه ظاهر الصواب ،موافقا لألدلة؛ فيقبل كالمه ،أو أن
يكون ظاهر البطالن خمالفا لألدلة؛ فريد كالمه ،أو أن يكون يف كالمه إمجال؛ فيطالب ابلتفسري

والبيان ،فيقبل ما وافق احلق ،ويرد ما سواه ،وكل هذا يتبني ابلرد إىل هللا ورسوله .قال شارح

الطحاوية( :واألمور اليت تتنازع فيها األمة يف األصول والفروع ،إذا مل ترد إىل هللا والرسول مل يتبني

فيها احلق ،بل يصري فيها املتنازعون على غري بينة من أمرهم  .) ...منهج اَّلستدَّلل على مسائل

اَّلعتقاد عند أهل السنة واْلماعة لعثمان علي حسن287 /1 -

_________

((( )1انظر :صحيح البخاري " 70 /5فتح الباري" كتاب اخلصومات – ابب ما يذكر يف
األشخاص واخلصومات بني املسلمني واليهود – حديث رقم(( ))2410 :مسند اإلمام أمحد)) (/1

.)456 ،412

((( )2أنظر :صحيح البخاري " 436 /2فتح الباري" كتاب اخلوف – ابب صالة الغائب واملطلوب

– حديث رقم(( ))946 :صحيح مسلم)) ( )1391 /3كتاب اْلهاد والسري – ابب املبادرة ابلغزو
– حديث رقم.1770 :
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املبحث الثالث عشر :ظواهر النصوص مفهومة لدى املخاطبني
كالم هللا وكالم رسوله عريب مبني ،وظاهره غاية يف البيان ،وهو مفهوم لدى املخاطبني من أهل

اللسان العريب ،وَّلسيما ما يتعلق من ذلك أبصول الدين واإلْيان ،واليت كثر فيها خوض املتأخرين
واختالفهم ، ....
ومن املعلوم أن القرآن عريب ،وأنزل على رسول عريب ،وخوطبت به  -أول األمر -أمة عربية ،وأن

القرآن مقصود به اهلداية واإلرشاد ،فلزم أن يكون بينا لألمة املخاطبة به ،وَّل يكون كذلك حىت

تفهمه وتعقله ،وَّل يتم ذلك حىت يكون جاراي على معهودها يف اخلطاب ،وعادهتا يف الكالم ،وهكذا

كان القرآن الكرمي.

وقد كانت سنة هللا يف خلقه أن يرسل كل رسول بلسان قومه حىت حيصل املقصود من الرسالة،

فيكون الرسول مبينا يف كالمه وبالغه ،ويكون املخاطب قادرا على الفهم ،متمكنا من اإلدراك ،وهبذا

تقوم احلجة وتنقطع املعذرة :ابلبيان من الرسول والفهم من املرسل إليه ،وهلذا قال موسى -يف تعليل
ِ
َخي هارو ُن هو أَفْ ِ ِ
س ًاَن فَأ َْر ِسلْهُ َم ِع َي ِر ْد ًءا
سؤاله هللا أن يرسل معه أخاه هارون وزيرا َ :-وأ َ ُ ُ َ َ
ص ُح م ِين ل َ
اف أَن ي َك ِذب ِ
ون [القصص .]34 :فلو أن هللا تعاىل خاطب أمة بغري لساهنا ،ملا
ص ِدقُِين إِِين أ َ
يُ َ
َخ ُ ُ ُ
فهمت خطابه هلا ،ومن مث مل تقم احلجة عليها بذلك اخلطاب ،وقد قال تعاىلَّ :م ِن ْاهتَ َدى فَِإ َّمنَا
ِ
ض َّل فَِإ َّمنَا ي ِ
ث َر ُسوَّلً
ني َح َّىت نَـ ْبـ َع َ
يَـ ْهتَدي لِنَـ ْف ِس ِه َوَمن َ
ض مل َعلَْيـ َها َوَّلَ تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِو ْزَر أُ ْخ َرى َوَما ُكنَّا ُم َعذبِ َ
َ

[اإلسراء ]15 :قال أبو جعفر الطربي رمحه هللا تعاىل ... ( :كان معلوما أنه غري جائز أن خياطب هللا

جل ذكره أحدا من خلقه إَّل ِبا يفهمه املخاطب ،وَّل يرسل إىل أحد منهم رسوَّل برسالة إَّل بلسان

وبيان يفهمه املرسل إليه ،ألن املخاطب املرسل إليه إن مل يفهم ما خوطب به وأنزل إليه ،فحاله قبل

اخلطاب وقبل جميء الرسالة وبعده سواء ،إذا مل يفده اخلطاب والرسالة شيئا كان به قبل ذلك جاهال)
(.)1

فمعاين كتاب هللا تعاىل موافقة ملعاين كالم العرب ،كما أن ألفاظه موافقة أللفاظها ،وهلذا كان َّل ْيكن
ألحد أن يفهم كالم هللا ورسوله إَّل من هذه اْلهة ،جهة كونه عربيا :يف ألفاظه وتراكيب تلك

األلفاظ ،عربيا يف أساليبه ومعانيه ،قال الشاطيب رمحه هللا( :فعلى الناظر يف الشريعة واملتكلم فيها:
أصوَّل وفروعا ،أمران :أحدمها :أن َّل يتكلم يف شيء من ذلك حىت يكون عربيا ،أو كالعريب يف كونه
عارفا بلسان العرب ،ابلغا فيه مبالغ العرب ،أو مبالغ األئمة املتقدمني كاخلليل وسيبويه والكسائي

والفراء ومن أشبههم وداَنهم ،وليس املراد أن يكون حافظا كحفظهم ،وجامعا كجمعهم ،وإمنا املراد
أن يصري فهمه عربيا يف اْلملة .)2( ) ...

فالبد يف فهم معاين نصوص الكتاب والسنة من مراعاة معهود العرب يف خطاهبا ،فال يصح العدول

عن عرفها يف كالمها ،كما َّل يصح أن يفهم كالم هللا ورسوله على حنو َّل تعرفه العرب من لغتها
وأسلوهبا (.)3

وقد ذكر اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل ( )4بعض معهود العرب يف خطاهبا ،وأهنا ختاطب ابلشيء
َّاس إِ ََّن َخلَ ْقنَا ُكم
منه عاما ظاهرا تريد به العام الظاهر ،ومثاله من القرآن الكرمي :قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها الن ُ
ِمن ذَ َك ٍر َوأُنثَى [احلجرات ]13 :فهذا يعم مجيع الناس (.)5
_________

((( )1تفسري الطربي)) (( )7 /1املقدمة).

((( )2اَّلعتصام)) (.)297 /2
((( )3املوافقات)) (.)82 /2

((( )4الرسالة)) ( )51و ((تفسري الطربي)) (( )7 /1املقدمة).
((( )5الرسالة)) (.)56
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وختاطب ابلشيء عاما ظاهرا تريد به العام ويدخله اخلصوص ،ومثاله من القرآن الكرمي :قوله تعاىل:
وما لَ ُكم َّلَ تُـ َقاتِلُو َن ِيف سبِ ِ ِ
ِ َّ ِ
هللا والْمستَ ْ ِ
ني ِمن ِ ِ ِ
ين يَـ ُقولُو َن َربَّـنَا
َ
ََ ْ
يل َ ُ ْ
ساء َوالْ ِولْ َدان الذ َ
ض َعف َ َ
الر َجال َوالن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجعل لَّنَا من لَّ ُد َ ِ
ريا [النساء:
اج َعل لَّنَا من لَّ ُد َ
أَ ْخ ِر ْجنَا م ْن َهذه الْ َق ْريَة الظَّامل أ َْهلُ َها َو ْ
نك َولياا َو ْ َ
نك نَص ً

 ]75فكل أهل القرية مل يكن ظاملا ،وإمنا كان فيهم املسلم ،لكنهم كانوا مغلوبني على أمرهم (.)1
ِ
ارةُ [التحرمي]6 :
وختاطب ابلشيء عاما ظاهرا تريد به اخلاص ،مثاله :قوله تعاىلَ :وقُ ُ
َّاس َوا ْحل َج َ
ود َها الن ُ
ت َهلُم
ودل القرآن على أن وقودها إمنا هو بعض الناسَّ ،ل كلهم ،كما يف قوله تعاىل :إِ َّن الَّ ِذي َن َسبَـ َق ْ
ك َع ْنـ َها ُم ْبـ َع ُدو َن [األنبياء.)2( ]101 :
ِمنَّا ا ْحلُ ْس َىن أ ُْولَئِ َ
اسأ َِل الْ َق ْريَةَ الَِّيت
وختاطب ابلشيء ظاهرا يعرف يف سياقه أنه يراد به غري ظاهره ،مثاله :قوله تعاىلَ :و ْ
ُكنَّا فِيها وال ِْع ْري الَِّيت أَقْـبـلْنَا فِيها وإِ ََّن لَص ِ
ادقُو َن [يوسف ]82 :واملراد :أهل القرية ،وأهل العري (.)3
َ َ َ
َ
َ َ َ
وكل هذا موجود العلم به يف أول الكالم أو وسطه أو آخره ،مث قال الشافعي رمحه هللا – بعد أن ذكر
بعض تصرفات العرب يف لساهنا وفطرته يف الكالم والبيان – قال( :فمن جهل هذا من لساهنا،

وبلساهنا نزل الكتاب وجاءت السنة ،فتكلف القول يف علمها تكلف ما جيهل بعضه ،ومن تكلف ما
جهل وما مل تثبته معرفته :كانت موافقته للصواب – إن وافقه من حيث َّل يعرفه – غري حممودة ،وهللا

أعلم ،وكان خبطئه غري معذور) ( )4وذلك ألنه أتى البيت من غري اببه ،ورام الوصول إىل الغاية من
غري طريقها ،وهلذا قال احلسن رمحه هللا( :أهلكتهم العجمة؛ يتأولونه – أي القرآن  -على غري
أتويله) (.)5

 ....واملقصود هنا بيان أن نصوص القرآن والسنة عربية يف ألفاظها وأساليبها ،وَّل يفهمها إَّل من
كان عربيا يف لسانه وفهمه ،وكلما كان علمه بلسان العرب وأساليبها يف الكالم أعمق كان فهمه

للكتاب والسنة أرسخ .منهج اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد عند أهل السنة واْلماعة لعثمان علي

حسن437 /2 -

_________

((( )1الرسالة)) (.)54
((( )2الرسالة)) (.)62
((( )3الرسالة)) (.)84
((( )4الرسالة)) (.)53
( )5رواه عنه البخاري يف كتاب ((التاريخ الكبري)) ( )93 /5برقم – 259 :دار الكتب العلمية –
بريوت (بدون رقم الطبعة واترخيها).

()91/1

املبحث الرابع عشر :اإلْيان ابملتشابه والعمل ابحملكم
وصف هللا تعاىل القرآن أبنه كله حمكم ،وأنه كله متشابه ،ويف موضع اثلث جعل منه ما هو حمكم ومنه

ما هو متشابه .وعلى هذا فينبغي أن يعرف اإلحكام والتشابه الذي يعمه ،واإلحكام والتشابه الذي
خيص بعضه (.)1

أما اإلحكام الذي يعمه فمذكور يف مثل قوله تعاىل :الر كِتَاب أ ِ
ت آايتُهُ ُمثَّ فُ ِ
ت ِمن لَّ ُد ْن
صلَ ْ
ٌ ْ
ُحك َم ْ َ
َح ِك ٍيم َخبِ ٍري هود1 :

قال قتادة رمحه هللا( :أي جعلت حمكمة كلهاَّ ،ل خلل فيها وَّل ابطل) ( )2وقال يف موضع آخر:
(أحكمها هللا من الباطل مث فصلها ابحلالل واحلرام) ( )3وقال جماهد رمحه هللا( :أحكمت مجلة مث

بينت آية آية جبميع ما حيتاج إليه من الدليل على التوحيد والنبوة والبعث وغريها) ( )4وقال ابن كثري
رمحه هللا( :أي هي حمكمة يف لفظها مفصلة يف معناها فهو كامل :صورة ومعىن) (.)5

فالقرآن الكرمي كله حمكم ِبعىن أنه متقن مصون من الباطل والفساد؛ صدق يف أخباره ،حق يف

أحكامه ،عدل يف وعده ووعيده ،قال ابن تيمية رمحه هللا( :فإحكام الكالم إتقانه بتمييز الصدق من

الكذب يف أخباره ،وْتييز الرشد من الغي يف أوامره) (.)6

يث كِتَااب متَ َ ِ
َحسن ا ْحل ِد ِ
وأما التشابه الذي يعم القرآن فمذكور يف مثل قوله تعاىلَّ :
اَّللُ نَـ َّز َل أ ْ َ َ َ
ً
شاهبًا َّمثَ ِاينَ
[الزمر ]23 :قال جماهد رمحه هللا( :يعين القرآن كله متشابه مثاين) ( )7وقال قتادة رمحه هللا( :اآلية
تشبه اآلية ،واحلرف يشبه احلرف) ( )8وقال سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي هللا عنهما( :مثاين:
قال :القرآن يشبه بعضه بعضا ،ويرد بعضه على بعض) ( )9وقال سعيد بن جبري رمحه هللا( :يشبه

بعضه بعضا ،ويصدق بعضه بعضا ،ويدل بعضه على بعض) ( .)10وحنوه عن السدي (.)11

فالتشابه الذي يعم القرآن هو ْتاثل الكالم وتناسبه ،حبيث يصدق بعضه بعضا ،فإذا أمر أبمر مل أيمر
بنقيضه يف موضع آخر ،بل أيمر به أو بنظريه أو ِبلزوماته ،وإذا هنى عن شيء مل أيمر به يف موضع

آخر ،بل ينهى عنه أو عن نظريه أو عن ملزوماته – إذا مل يكن هناك نسخ – ومثله يقال يف األخبار:
فإذا أخرب عن شيء مل خيرب عن نقيضه أو بنفيه يف موضع آخر ،بل خيرب عنه ِبا يصدقه ويؤكده ،أو
يفصله ويبينه كما يف القصص مثال.

فهذا التشابه الذي يعم القرآن هو ضد اَّلختالف املنفي عنه يف قوله تعاىل :أَفَالَ يَـتَ َدبَّـ ُرو َن الْ ُق ْرآ َن َولَ ْو
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ريا [النساء ]82 :وهلذا كان القول املضاد للقرآن
َكا َن م ْن عند غَ ِْري هللا لََو َج ُدواْ فيه ا ْختالَفًا َكث ً
موصوفا ابَّلختالف واَّلضطراب كما قال تعاىل يف وصف قول املشركني إِنَّ ُكم لَِفي قَـو ٍل مخمْتَلِ ٍ
ف
ْ
ْ
ك [الذارايت.]9 - 8 :
ك َع ْنهُ َم ْن أُفِ َ
يُـ ْؤفَ ُ
وهذا التشابه العام َّل ينايف اإلحكام العام بل هو مصدق له فالكالم املتقن يصدق بعضه بعضا،
ويشبه بعضه بعضا يف احلق والصدق والعدل (.)12
_________

((( )1جمموع فتاوى ابن تيمية)) ( ،)59 /3و ((تفسري القرطيب)) ( ،)10 /4و ((تفسري البغوي))
(.)268 /1

((( )2تفسري القرطيب)) (.)2 /9
((( )3تفسري القرطيب)) (.)3 /9
((( )4تفسري القرطيب)) (.)3 /9

((( )5تفسري ابن كثري)) (( )435 /2طبعة دار إحياء الكتب العربية) وعزاه إىل جماهد وقتادة.
((( )6جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)60 /3

((( )7تفسري ابن كثري)) (( )50 /4طبعة دار إحياء الكتب العربية).
((( )8تفسري ابن كثري)) (( )50 /4طبعة دار إحياء الكتب العربية).
((( )9تفسري ابن كثري)) (( )50 /4طبعة دار إحياء الكتب العربية).

((( )10تفسري الطربي)) (( )135 /23طبعة دار املعرفة – الطبعة الثانية 1392هـ 1972 -م –
بريوت).

((( )11تفسري الطربي)) (( )134 /23طبعة دار املعرفة).
((( )12جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)60 /3

()92/1

أما اإلحكام اخلاص فإنه ضد التشابه اخلاص ،وهو املذكور يف آية آل عمران ( .)1والتشابه اخلاص
هو مشاهبة الشيء لغريه من وجه مع خمالفته له من وجه آخر ،حبيث يشتبه على بعض الناس أنه هو،
أو هو مثله وليس كذلك .واإلحكام اخلاص هو الفصل بينهما حبيث َّل يشتبه أحدمها ابآلخر ،وهذا
التشابه إمنا يكون يف القدر املشرتك بني الشيئني مع وجود الفاصل بينهما.

مث من الناس من َّل يهتدي إىل الفصل بينهما ،فيكون مشتبها عليه ،ومنهم من يهتدي إىل ذلك،

فالتشابه الذي َّل يتميز قد يكون من األمور النسبية اإلضافية ،حبيث يشتبه على بعض الناس دون

بعض ،ومثل هذا يعرف منه أهل العلم (الراسخون فيه) ما يزيل عنه هذا اَّلشتباه ،كما إذا اشتبه على
بعض الناس ما وعدوا به يف اآلخرة ِبا يشاهدونه يف الدنيا فظن أنه مثله ،فعلم العلماء أنه ليس مثله
وإن كان مشاهبا له من بعض الوجوه (.)2

وقد يكون املتشابه من األمور اليت َّل يعلمها أحد من العباد ،بل استأثر هللا بعلمها ،كما استأثر هللا

ابلعلم ابلقدر املميز بني حقائق الدنيا وحقائق اآلخرة ،مما َّل عني رأت وَّل أذن مسعت وَّل خطر على
قلب بشر .منهج اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد عند أهل السنة واْلماعة لعثمان علي حسن-
477 /2

_________

ْكت ِ
ات ه َّن أُم ال ِ
( )1وهي قوله تعاىل :هو الَّ ِذي أَنز َل َعلَي َ ِ
ْكتَ ِ
ُخ ُر
آاي ٌ
اب َوأ َ
ت مْحم َك َم ٌ ُ
َُ َ َ ْ
ك ال َ َ
اب م ْنهُ َ
ات * آل عمران.*7 :
ش ِاهبَ ٌ
ُمتَ َ
((( )2جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)61 /3

()93/1

املطلب األول :ذكر إمجاع الصحابة ,والتابعني ,وأهل السنة ,وأصحاب احلديث ,والفقهاء على نبذ
التأويل

أوَّل :إمجاع الصحابة والتابعني:
 -ذكر ما قاله حممد بن إسحاق بن خزْية رمحه هللا:

قال( :إن األخبار يف صفات هللا موافقة لكتاب هللا تعاىل ،نقلها اخللف عن السلف :قرَنً بعد قرن،
من لدن الصحابة والتابعني إىل عصرَن هذا ،على سبيل الصفات هلل تعاىل ،واملعرفة واإلْيان به،

والتسليم ملا أخرب هللا تعاىل يف تنزيله ،ونبيه الرسول صلى هللا عليه وسلم عن كتابه ،مع اجتناب

التأويل ،واْلحود ،وترك التمثيل والتكييف) (.)1
 -ذكر ما قاله القاضي أبو يعلى رمحه هللا:

قال( :ويدل على إبطال التأويل :أن الصحابة ومن بعدهم من التابعني محلوها على ظاهرها ،ومل

يتعرضوا لتأويلها ،وَّل صرفوها عن ظاهرها ،فلو كان التأويل سائغاً لكانوا أسبق ،ملا فيه من إزالة
التشبيه ،ودفع الشبهة ،بل قد روي عنهم ما دل على إبطاله ... ) ...

 -ذكر ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

قال( :إن مجيع ما يف القرآن من آايت الصفات ،فليس عن الصحابة اختالف يف أتويلها؛ وقد

طالعت التفاسري املنقولة عن الصحابة ،وما رووه من احلديث ،ووقفت من ذلك على ما شاء هللا تعاىل
من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسري ،فلم أجد -إىل ساعيت هذه -عن أحد من الصحابة
أنه أتول شيئاً من آايت الصفات ,أو أحاديث الصفات خبالف مقتضاه املفهوم املعروف ،بل عنهم

من تقرير ذلك وتثبيته ،وبيان أن ذلك من صفات هللا ما خيالف كالم املتأولني ما َّل حيصيه إَّل هللا ...
) (.)2

 ذكر ما قاله األوزاعي إمام الشام رمحه هللا:قال( :كنا والتابعون متوافرون نقول :إن هللا تعاىل ذكره فوق عرشه ،ونؤمن ِبا وردت السنة به من

صفاته جل وعال) (.)3

اثنيا :إمجاع أهل السنة وأصحاب احلديث:
 -ذكر ما قاله أبو عيسى الرتمذي رمحه هللا:

وذلك عقب روايته حلديث يف فضل الصدقة ،فيه ذكر صفة اليمني للرمحن جل ذكره ،قال أبو
عيسى( :وقد قال غري واحد من أهل العلم يف هذا احلديث وما يشبه هذا من الرواايت من الصفات،

ونزول الرب تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا .قالوا :قد ثبتت الرواايت يف هذا ،ويؤمن هبا،

وَّل يتوهم ،وَّل يقال كيف؟ هكذا روي عن مالك بن أنس ,وسفيان بن عيينة ,وعبد هللا بن املبارك

أهنم قالوا يف هذه األحاديث :أمروها بال كيف ،وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة واْلماعة ) ...

(.)4

 ذكر ما قاله أبو عمر يوسف بن عبد الرب رمحه هللا:قال( :أهل السنة جممعون على اإلقرار ابلصفات الواردة كلها يف القرآن والسنة واإلْيان هبا ،ومحلها

على احلقيقة َّل على اجملاز ،إَّل أهنم َّل يكيفون شيئاً من ذلك وَّل حيدون فيه صفة حمصورة.

وأما أهل البدع ,واْلهمية ,واملعتزلة كلها ،واخلوارج :فكلهم ينكرها وَّل حيمل شيئاً منها على احلقيقة،
ويزعمون أن من أقر هبا مشبه ،وهم عند من أثبتها َنفون للمعبود ،واحلق فيما قاله القائلون ِبا نطق

به كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهم أئمة اْلماعة) (.)5
 ذكر ما قاله أبو عثمان الصابوين رمحه هللا:_________

( )1ذكره عنه ابن قدامة يف ((ذم التأويل)) (ص )18 :برقم.20 :
((( )2جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)394 /6

( )3رواه البيهقي يف ((األمساء والصفات)) (ص ،)408 :وصححه ابن القيم يف ((اجتماع اْليوش))
(ص ،)43 :وجود إسناده احلافظ يف ((فتح الباري)) (.)406 /13

((( )4سنن الرتمذي)) ( )25 ،24 /3عقب حديث رقم.)662( :
((( )5التمهيد)) َّلبن عبد الرب (.)145 /7

()94/1

قال( :إن أصحاب احلديث املتمسكني ابلكتاب والسنة  ...يعرفون رهبم عز وجل بصفاته اليت نطق
هبا وحيه وتنزيله ،أو شهد له هبا رسوله صلى هللا عليه وسلم على ما وردت به األخبار الصحاح،

ونقلته العدول الثقات عنه ،ويثبتون له (جل جالله) منها ما أثبته لنفسه يف كتابه وعلى لسان رسوله

صلى هللا عليه وسلم  ...وَّل حيرفون الكلم عن مواضعه  ...حتريف املعتزلة واْلهمية  ...وقد أعاذ
هللا أهل السنة من التحريف ,والتكييف ,والتشبيه .)1( ) ...
 -ذكر ما قاله حميي السنة البغوي (رمحه هللا):

الع ْر ِ
ش [األعراف ]54 :قال رمحه هللا( :أولت املعتزلة
وذلك عند تفسريه لقوله تعاىلُ :مثَّ ْ
استَـ َوى َعلَى َ
اَّلستواء ابَّلستيالء ,فأما أهل السنة يقولون :اَّلستواء على العرش صفة هلل تعاىل بال كيف ،جيب

على الرجل اإلْيان به ،ويكل العلم فيه إىل هللا عز وجل) (.)2
اثلثا :إمجاع الفقهاء وأئمة العلم:

 ذكر ما قاله حممد بن احلسن – صاحب أيب حنيفة – رمحهما هللا تعاىل قال( :اتفق الفقهاء كلهممن املشرق إىل املغرب على اإلْيان ابلقرآن واألحاديث اليت جاء هبا الثقات عن رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم يف صفة الرب عز وجل من غري تفسري ,وَّل وصف ,وَّل تشبيه ،فمن فسر شيئاً من ذلك
خرج مما كان عليه النيب صلى هللا عليه وسلم وفارق اْلماعة ،ألنه وصفه بصفة َّل شيء) (.)3

 -ذكر ما قاله حممد بن إسحاق بن خزْية رمحه هللا:

قال( :فنحن ومجيع علمائنا من أهل احلجاز ,وهتامة ,واليمن ,والعراق ,والشام ,ومصر مذهبنا :أَن
نثبت هلل ما أثبته لنفسه؛ نقر بذلك أبلسنتنا ،ونصدق بذلك بقلوبنا من غري أن نشبه وجه خالقنا
بوجه أحد من املخلوقني ،وعز ربنا عن أن نشبهه ابملخلوقني ،وجل ربنا عن مقالة املعطلني ،وعز أن

يكون عدماً كما قاله املبطلون؛ ألنه ما َّل صفة له ،تعاىل هللا عما يقول اْلهميون الذين ينكرون

صفات خالقنا ،الذي وصف هللا هبا نفسه يف حمكم تنزيله ،وعلى لسان نبيه حممد صلى هللا عليه

وسلم) (.... )4

 -ذكر ما قاله أبو عمر بن عبد الرب رمحه هللا:

قال( :روينا عن مالك بن أنس ،واألوزاعي ،وسفيان بن سعيد ،وسفيان ابن عيينة ،ومعمر بن راشد،
يف األحاديث يف الصفات أهنم كلهم قال :أمروها كما جاءت) (.)5
 -ذكر ما قاله أبو عبد هللا حممد بن اخلضر اْلد األعلى َّلبن تيمية رمحهما هللا:

قال( :أما اإلتيان املنسوب إىل هللا فال خيتلف قول أئمة السلف :كمكحول ،والزهري ،واألوزاعي،
وابن املبارك ،وسفيان الثوري ،والليث بن سعد ،ومالك بن أنس ،والشافعي ،وأمحد ،وأتباعهم أنه ْير

كما جاء ،وكذلك ما شاكل ذلك مما جاء يف القرآن ،أو وردت به السنة؛ كأحاديث النزول وحنوها،
وهي طريقة السالمة ،ومنهج أهل السنة واْلماعة ،يؤمنون بظاهرها ويكلون علمها إىل هللا تعاىل,
ويعتقدون أن هللا منزه عن مسات احلدث ،على ذلك مضت األئمة خلفاً بعد سلف) (.)6
 -ذكر ما قاله ابن قدامة رمحه هللا:

قال( :وَّل خالف بني أهل النقل سنيهم وبدعيهم يف أن مذهب السلف رضي هللا عنهم يف صفات

هللا سبحانه وتعاىل اإلقرار هبا ،واإلمرار هلا ،والتسليم لقائلها ،وترك التعرض لتفسريها ،بذلك جاءت
األخبار عنهم جمملة ومفصلة) ( )7مث ذكر طرفاً من ذلك.

وقال يف موضع آخر( :ومذهب السلف رمحة هللا عليهم :اإلْيان بصفات هللا تعاىل وأمسائه اليت وصف

هبا نفسه يف آايته وتنزيله ،أو على لسان رسوله من غري زايدة عليها ،وَّل نقص منها ،وَّل جتاوز هلا،
وَّل تفسري هلا ،وَّل أتويل هلا ِبا خيالف ظاهرها .)8( ) ...

 -ذكر ما قاله ابن كثري رمحه هللا:

الع ْر ِ
ش [األعراف.]54 :
وذلك عند تفسريه لقوله تعاىلُ :مثَّ ْ
استَـ َوى َعلَى َ

قال رمحه هللا( :فللناس يف هذا املقام مقاَّلت كثرية جداً ،ليس هذا موضع بسطها ،وإمنا يسلك يف

هذا املقام مذهب السلف الصاحل :مالك ،واألوزاعي ،والثوري ،والليث بن سعد ،والشافعي ،وأمحد

بن حنبل ،وإسحاق بن راهويه ،وغريهم من أئمة املسلمني قدْياً وحديثاً ،وهو إمرارها كما جاءت من

غري تكييف ,وَّل تشبيه ,وَّل تعطيل  .)9( ) ...منهج اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد لعثمان بن
علي بن حسن– 567 /2
_________
((( )1عقيدة السلف وأصحاب احلديث)) (ص )4 ،3 :برقم.3 :
((( )2تفسري البغوي)) (.)196 /2

((( )3العلو)) الذهيب (ص ،)90 :و ((ذم التأويل)) (ص )14 :برقم ،13 :و ((شرح السنة))

الاللكائي ( )432 /3برقم.740 :

((( )4كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب)) عز وجل َّلبن خزْية (ص ،)11 ،10 :راجعه :حممد
خليل هراس – مكتبة الكليات األزهرية – دار الشرق للطباعة 1387هـ 1968 -م مصر (بدون
رقم الطبعة).
((( )5جامع بيان العلم)) (.)118 /2

((( )6جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)409 /16
((( )7حترمي النظر)) (ص.)11 ،10 :

((( )8ذم التأويل)) (ص )11 :برقم.6 :
((( )9تفسري ابن كثري)) (( )422 /3طبعة الشعب).
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املطلب الثاين :أقوال بعض العلماء يف التأويل
 -قال األوزاعي رمحه هللا( :كان الزهري ومكحول يقوَّلن :أمروا هذه األحاديث كما جاءت) (.)1

وقراءهتا :تفسريها ،كما قال سفيان بن عيينة( :كل ما وصف هللا به نفسه يف القرآن ،فقراءته تفسريه،
َّل كيف ،وَّل مثل) (.)2
 وقال اإلمام أبو حنيفة رمحه هللا( :فما ذكره هللا تعاىل يف القرآن من ذكر الوجه ،واليد ،والنفس،فهو له صفات بال كيف ،وَّل يقال إن يده قدرته أو نعمته ،ألن فيه إبطال الصفة ،وهو قول أهل

القدر واَّلعتزال ،ولكن يده صفة بال كيف ،وغضبه ورضاه صفتان من صفاته (تعاىل) بال كيف)

(.)3

 -وقال حممد بن احلسن رمحه هللا يف أحاديث الصفات كالنزول وحنوه( :إن هذه األحاديث قد روهتا

الثقات ،فنحن نرويها ،ونؤمن هبا ،وَّل نفسرها) (.)4

 وقال الوليد بن مسلم( :سألت مالك بن أنس ،وسفيان الثوري ،والليث ابن سعد ،واألوزاعي عناألخبار اليت يف الصفات ،فقالوا :أمروها كما جاءت) (.)5
 -وقال أبو حممد اْلويين – والد إمام احلرمني رمحهما هللا( :وأثبتنا علو ربنا سبحانه ،وفوقيته،

واستواءه على عرشه كما يليق جبالله وعظمته ،واحلق واضح يف ذلك ،والصدور تنشرح له ،فإن
التحريف أتابه العقول الصحيحة ،مثل حتريف اَّلستواء ابَّلستيالء وغريه .)6( ) ...

 وقال القاضي أبو يعلى رمحه هللاَّ( :ل جيوز رد هذه األخبار – على ما ذهب إليه مجاعة من املعتزلة– وَّل التشاغل بتأويلها – على ما ذهب إليه األشعرية – والواجب محلها على ظاهرها ،وأهنا صفات
هللا تعاىلَّ ،ل تشبه سائر املوصوفني هبا من اخللق ،وَّل نعتقد التشبيه فيها ،لكن على ما روي عن

شيخنا وإمامنا أيب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل ،وغريه من أئمة أصحاب احلديث) (.)7
_________

( )1رواه ابن قدامة يف ((ذم التأويل)) (ص )18 :برقم ،21 :وقال حمققه (البدر)( :إسناده حسن)
والاللكائي يف ((شرح أصول السنة)) ( )431 ،430 /3برقم 735 :وذكر الرتمذي حنوه عن مالك
وابن عيينة وابن املبارك رمحهم هللا ((سنن الرتمذي)) ( )24 /3عقب احلديث رقم .)662( :وانظر:

((جامع بيان العلم)) (.)118 /2
( )2رواه الدارقطين يف كتاب ((الصفات)) (ص )41 :برقم ،61 :وابن قدامة يف ((ذم التأويل))

(ص ،)19 :وحنوه عند البيهقي يف ((األمساء والصفات)) (ص )409 :وصحح إسناده احلافظ ابن
حجر يف ((فتح الباري)) (.)407 /13

( )3كتاب ((الفقه األكرب)) (ص – )185 :دار الكتب العربية الكربى – مصر (بدون رقم الطبعة
واترخيها).
((( )4ذم التأويل)) (ص )14 :وشرح أصول السنة – الاللكائي – ( )433 /3برقم ،741 :و
((العلو للذهيب)) (ص.)90 ،89 :

((( )5الشريعة)) لآلجري (ص )314 :و ((األمساء والصفات)) للبيهقي (ص ،)453 :و

((اَّلعتقاد واهلداية إىل سبل الرشاد)) للبيهقي (ص )118 :برقم 295 :تقدمي :أمحد عصام الكاتب
– دار اآلفاق اْلديدة – الطبعة األوىل 1401هـ 1981 -م – بريوت ،و ((اَّلنتقاء يف فضائل
الثالثة األئمة الفقهاء))  ....أليب عمر بن عبد الرب (ص )36 :مكتبة القدس – مطبعة املعاهد

1350هـ مصر (بدون رقم الطبعة) و ((ذم التأويل)) (ص ،)20 :قال حمققه (البدر)( :إسناده

حسن) هامش رقم.58 :

((( )6رسالة يف إثبات اَّلستواء والفوقية))  ...أليب حممد اْلويين (ضمن جمموعة الرسائل املنريية)
(.)181 /1

( )7كتاب ((إبطال التأويالت)) (ص( )4 :خمطوط).
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 وقال أبو بكر اخلطيب البغدادي رمحه هللا( :أما الكالم يف الصفات ،فإن ما روي عنها يف السننالصحاح ،مذهب السلف إثباهتا وإجراؤها على ظواهرها ،ونفي الكيفية والتشبيه عنها  ...وَّل نقول:

معىن اليد :القدرة ،وَّل إن معىن السمع والبصر :العلم ،وَّل أن نقول إهنا جوارح  ...ونقول :إمنا
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ [الشورى:
وجب إثباهتا ألن التوقيف ورد هبا ،ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعاىل :لَْي َ
َح ٌد [اإلخالص .]4 :منهج اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد لعثمان بن
 ]11وَ َملْ يَ ُكن لَّهُ ُك ُف ًوا أ َ
علي بن حسن– 572 /2
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يف شرح الواسطية :وأهل السنة واْلماعة إْياهنم ِبا وصف هللا به
نفسه خال من التحريف ،يعين :تغيري اللفظ أو املعىن.

وتغيري املعىن يسميه القائلون به أتويالً ,ويسمون أنفسهم أبهل التأويل ،ألجل أن يصبغوا هذا الكالم

صبغة القبول ،ألن التأويل َّل تنفر منه النفوس وَّل تكرهه ،لكن ما ذهبوا إليه يف احلقيقة حتريف ،ألنه

ليس عليه دليل صحيح ،إَّل أهنم َّل يستطيعون أن يقولوا :حتريفاً! ولو قالوا :هذا حتريف ،ألعلنوا

على أنفسهم برفض كالمهم.

وهلذا عرب املؤلف  -يعين ابن تيمية  -رمحه هللا ابلتحريف دون التأويل مع أن كثرياً ممن يتكلمون يف
هذا الباب يعربون بنفي التأويل ،يقولون :من غري أتويل ،لكن ما عرب به املؤلف أوىل لوجوه أربعة:
الوجه األول :أنه اللفظ الذي جاء به القرآن ،فإن هللا تعاىل قالُ :حيَ ِرفُو َن الْ َكلِم َعن َّمو ِ
اض ِع ِه
َ
َ

[النساء ،]46 :والتعبري الذي عرب به القرآن أوىل من غريه ،ألنه أدل على املعىن.

الوجه الثاين :أنه أدل على احلال ،وأقرب إىل العدل ،فاملؤول بغري دليل ليس من العدل أن تسميه

مؤوَّلً ،بل العدل أن نصفه ِبا يستحق وهو أن يكون حمرفاً.
الوجه الثالث :أن التأويل بغري دليل ابطل ،جيب البعد عنه والتنفري منه ،واستعمال التحريف فيه أبلغ

تنفرياً من التأويل ،ألن التحريف َّل يقبله أحد ،لكن التأويل لني ،تقبله النفس ،وتستفصل عن معناه،
أما التحريفِ ،بجرد ما نقول :هذا حتريف .ينفر اإلنسان منه ،إذا كان كذلك ،فإن استعمال

التحريف فيمن خالفوا طريق السلف أليق من استعمال التأويل.

الوجه الرابع :أن التأويل ليس مذموماً كله ،قال النيب عليه الصالة والسالم(( :اللهم فقهه يف الدين،
الر ِ
اس ُخو َن ِيف ال ِْعل ِْم [آل عمران،]7 :
وعلمه التأويل)) ( ،)1وقال هللا تعاىلَ :وَما يَـ ْعلَ ُم َأتْ ِويلَهُ إَِّلَّ هللاُ َو َّ
فامتدحهم أبهنم يعلمون التأويل.

والتأويل ليس كله مذموماً ،ألن التأويل له معان متعددة ،يكون ِبعىن التفسري ,ويكون ِبعىن العاقبة
واملآل ،ويكون ِبعىن صرف اللفظ عن ظاهره.

(أ) يكون ِبعىن التفسري ،كثري من املفسرين عندما يفسرون اآلية ،يقولون :أتويل قوله تعاىل كذا وكذا.

مث يذكرون املعىن .ومسي التفسري أتويالً ،ألننا أولنا الكالم ،أي :جعلناه يؤول إىل معناه املراد به.

(ب) أتويل ِبعىن :عاقبة الشيء ،وهذا إن ورد يف طلب ،فتأويله فعله إن كان أمراً وتركه إن كان هنياً،
وإن ورد يف خرب ،فتأويله وقوعه.
مثاله يف اخلرب قوله تعاىل :هل ينظُرو َن إَِّلَّ َأتْ ِويلَهُ يـوم أيِْيت َأتْ ِويلُهُ يـ ُق ُ َّ ِ
اءت
سوهُ ِمن قَـ ْب ُل قَ ْد َج ْ
َ
َْ َ َ
ول الذ َ
ََْ ُ
ين نَ ُ
ُر ُس ُل َربِنَا ِاب ْحلَ ِق [األعراف ،]53 :فاملعىن :ما ينتظر هؤَّلء إَّل عاقبة ومآل ما أخربوا به ،يوم أييت
ذلك املخرب به ،يقول الذين نسوه من قبل :قد جاءت رسل ربنا ابحلق.
_________

( )1رواه أمحد ( ،)2397( )266 /1والطرباين ( ،)263 /10واحلاكم ( .)615 /3من حديث
ابن عباس رضي هللا عنه .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .وقال األلباين يف
((السلسلة الصحيحة)) ( :)2589صحيح.

()97/1
ي ِمن قَـ ْب ُل [يوسف:]100 :
ومنه قول يوسف ملا َّ
يل ُرْؤَاي َ
خر له أبواه وإخوته سجداً قالَ :ه َذا َأتْ ِو ُ
هذا وقوع رؤايي ،ألنه قال ذلك بعد أن سجدوا له.

ومثاله يف الطلب قول عائشة رضي هللا عنها(( :كان النيب صلى هللا عليه وسلم يكثر أن يقول يف
ركوعه وسجوده بعد أن أنزل عليه قوله تعاىل :إِ َذا جاء نَصر َِّ
اَّلل َوالْ َف ْت ُح [النصر ،]1 :سبحانك اللهم
َ ُْ
ربنا وحبمدك ،اللهم اغفر يل ،يتأول القرآن)) ( .)1أي :يعمل به.

(جـ) املعىن الثالث للتأويل :صرف اللفظ عن ظاهره ,وهذا النوع ينقسم إىل حممود ومذموم ،فإن دل
عليه دليل ،فهو حممود النوع ويكون من القسم األول ،وهو التفسري ،وإن مل يدل عليه دليل ،فهو
مذموم ،ويكون من ابب التحريف ،وليس من ابب التأويل.

وهذا الثاين هو الذي درج عليه أهل التحريف يف صفات هللا عز وجل.
الر ْمحَ ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَـ َوى [طه :]5 :ظاهر اللفظ أن هللا تعاىل استوى على
مثاله قوله تعاىلَّ :
ش ْ

(استَـ َوى) :استوىل على العرش ،فنقول :هذا
العرش :استقر عليه ،وعال عليه ،فإذا قال قائل :معىن ْ

أتويل عندك ألنك صرفت اللفظ عن ظاهره ،لكن هذا حتريف يف احلقيقة ،ألنه ما دل عليه دليل ،بل

الدليل على خالفه ،كما سيأيت إن شاء هللا.
هللا فَالَ تَستـع ِجلُوه [النحل ،]1 :فمعىن :أَتَى أَمر ِ
فأما قوله تعاىل :أَتَى أَمر ِ
هللا ،أي :سيأيت أمر هللا،
َْ ْ ُ
ُْ
ُْ
فهذا خمالف لظاهر اللفظ لكن عليه دليل وهو قوله :فَال تَ ْستَـ ْع ِجلُوه.
ت الْ ُقرآ َن فَاست ِع ْذ ِاب ِ
الش ْيطَ ِ
هلل ِم َن َّ
الرِج ِيم [النحل ،]98 :أي :إذا
ان َّ
َْ
وكذلك قوله تعاىل :فَِإذَا قَـ َرأْ َ ْ
أردت أن تقرأ ،وليس املعىن :إذا أكملت القراءة ،قل :أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم ،ألننا علمنا

من السنة أن النيب عليه الصالة والسالم إذا أرد أن يقرأ ،استعاذ ابهلل من الشيطان الرجيمَّ ،ل إذا

أكمل القراءة ،فالتأويل صحيح.

وكذلك قول أنس بن مالك(( :كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا دخل اخلالء ،قال :أعوذ ابهلل من
اخلبث واخلبائث)) ( ،)2فمعىن (إذا دخل) :إذا أراد أن يدخل ،ألن ذكر هللا َّل يليق داخل هذا

املكان ،فلهذا محلنا قوله( :إذا دخل) على إذا أراد أن يدخل :هذا التأويل الذي دل عليه صحيح،
وَّل يعدو أن يكون تفسرياً.
ولذلك قلنا :إن التعبري ابلتحريف عن التأويل الذي ليس عليه دليل صحيح أوىل ،ألنه الذي جاء به
القرآن ،وألنه ألصق بطريق احملرف ،وألنه أشد تنفرياً عن هذه الطريقة املخالفة لطريق السلف ،وألن
التحريف كله مذموم ،خبالف التأويل ،فإن منه ما يكون مذموماً وحمموداً ،فيكون التعبري ابلتحريف

أوىل من التعبري ابلتأويل من أربعة أوجه .شرح العقيدة الواسطية حملمد بن صاحل بن عثيمني – 87 /1

(ينظر الفصل اخلامس ،من الباب الثالث ،يف الكتاب الثاين من املوسوعة)
_________

( )1رواه البخاري ( ،)817ومسلم ( .)484من حديث عائشة رضي هللا عنها.
( )2رواه البخاري ( ،)142ومسلم ( .)375من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.
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املبحث الثاين :موقف أهل السنة واْلماعة من التعطيل
التعطيل ِبعىن التخلية والرتك ،كقوله تعاىلَ :وبِْئ ٍر م َعطَّلَ ٍة [احلج ،]45 :أي :خمالة مرتوكة.

واملراد ابلتعطيل :إنكار ما أثبت هللا لنفسه من األمساء والصفات ،سواء كان كلياً أو جزئياً ،وسواء

كان ذلك بتحريف أو جبحود ،هذا كله يسمى تعطيالً.
فأهل السنة واْلماعة َّل يعطلون أي اسم من أمساء هللا ،أو أي صفة من صفات هللا ,وَّل جيحدوهنا،
بل يقرون هبا إقراراً كامالً.
فإن قلت :ما الفرق بني التعطيل والتحريف؟

قلنا :التحريف يف الدليل ,والتعطيل يف املدلول ،فمثالً:
سوطَتَان [املائدة ،]64 :أي بل قواته هذا حمرف للدليل،
إذا قال قائل :معىن قوله تعاىل بَ ْل يَ َداهُ َم ْب ُ
ومعطل للمراد الصحيح ،ألن املراد اليد احلقيقية ،فقد عطل املعىن املراد ،وأثبت معىن غري املراد.

سوطَتَانَّ ،ل أدري! أفوض األمر إىل هللاَّ ،ل أثبت اليد احلقيقية ،وَّل اليد احملرف
وإذا قال :بَ ْل يَ َداهُ َم ْب ُ
إليها اللفظ .نقول :هذا معطل ،وليس ِبحرف ،ألنه مل يغري معىن اللفظ ،ومل يفسره بغري مراده ،لكن

عطل معناه الذي يراد به ،وهو إثبات اليد هلل عز وجل.
أهل السنة واْلماعة يتربءون من الطريقتني:

الطريقة األوىل :اليت هي حتريف اللفظ بتعطيل معناه احلقيقي املراد إىل معىن غري مراد.
والطريقة الثانية :وهي طريقة أهل التفويض ،فهم َّل يفوضون املعىن كما يقول املفوضة بل يقولون:

سوطَتَان ،ومها غري القوة والنعمة.
حنن نقول :بَ ْل يَ َداهُ ،أي :يداه احلقيقيتان َم ْب ُ

فعقيدة أهل السنة واْلماعة بريئة من التحريف ومن التعطيل .شرح العقيدة الواسطية حملمد بن صاحل

بن عثيمني – 91 /1
(ينظر الفصل اخلامس ،من الباب الثالث ،يف الكتاب الثاين من املوسوعة)
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املبحث الثالث :موقف أهل السنة واْلماعة من التكييف
لفظة (تكييف) :مل ترد يف الكتاب والسنة ،لكن ورد ما يدل على النهي عنها.
التكييف :هو أن تذكر كيفية الصفة ،وهلذا تقول :كيَّف يكيِف تكييفاً ،أي ذكر كيفية الصفة.

التكييف يسأل عنه بـ (كيف) ،فإذا قلت مثالً :كيف جاء زيد؟ تقول :راكباً .إذاً :كيف جميئه .كيف
لون السيارة؟ أبيض .فذكرت اللون.

أهل السنة واْلماعة َّل يكيفون صفات هللا ،مستندين يف ذلك إىل الدليل السمعي والدليل العقلي:
ِ
ش َما ظَ َه َر ِم ْنـ َها َوَما بَطَ َن َوا ِإل ْمثَ َوالْبَـغْ َي
أما الدليل السمعي ،فمثل قوله تعاىل :قُ ْل إِ َّمنَا َح َّرَم َرِ َيب الْ َف َواح َ
هلل ما َمل يـنـ ِز ْل بِ ِه س ْلطَ ًاَن وأَن تَـ ُقولُواْ علَى ِ
ِ
هللا َما َّلَ تَـ ْعلَ ُمو َن [األعراف،]33 :
َ
بِغَ ِْري ا ْحلَ ِق َوأَن تُ ْش ِرُكواْ ِاب َ ْ ُ َ
ُ
َ
والشاهد يف قوله :وأَن تَـ ُقولُواْ علَى ِ
هللا َما َّلَ تَـ ْعلَ ُمو َن.
َ
َ
فإذا جاء رجل وقال :إن هللا استوى على العرش ،على هذه الكيفية ووصف كيفية معينة :نقول :هذا
قد قال على هللا ماَّل يعلم! هل أخربك هللا أبنه استوى على هذه الكيفية؟! َّل ،أخربَن هللا أبنه استوى

ومل خيربَن كيف استوى .فنقول :هذا تكييف وقول على هللا بغري علم.

وهلذا قال بعض السلف إذا قال لك اْلهمي :إن هللا ينزل إىل السماء ،فكيف ينزل؟ فقل :إن هللا

أخربَن أنه ينزل ،ومل خيربَن كيف ينزل .وهذه قاعدة مفيدة.
ف ما لَيس لَ َ ِ ِ ِ
اد ُك مل
ْم إِ َّن َّ
ص َر َوالْ ُف َؤ َ
الس ْم َع َوالْبَ َ
ك به عل ٌ
دليل آخر من السمع :قال تعاىلَ :وَّلَ تَـ ْق ُ َ ْ َ
اد ُك مل
ك َكا َن َع ْنهُ َم ْس ُؤوَّلً [اإلسراءَّ ،]36 :ل تتبع ما ليس لك به علم ،إِ َّن َّ
أُولئِ َ
ص َر َوالْ ُف َؤ َ
الس ْم َع َوالْبَ َ
ك َكا َن َع ْنهُ َم ْس ُؤوَّلً.
أُولئِ َ
وأما الدليل العقلي ،فكيفية الشيء َّل تدرك إَّل بواحد من أمور ثالثة :مشاهدته ،أو مشاهدة نظريه،
أو خرب الصادق عنه أي :إما أن تكون شاهدته أنت وعرفت كيفيته .أو شاهدت نظريه ،كما لو قال

واحد :إن فالَنً اشرتى سيارة داتسون موديل مثان ومثانني رقم ألفني .فتعرف كيفيتها ،ألن عندك

مثلها أو خرب صادق عنه ،أاتك رجل صادق وقال :إن سيارة فالن صفتها كذا وكذا  ...ووصفها

ْتاماً ،فتدرك الكيفية اآلن.

وهلذا أيضاً قال بعض العلماء جواابً لطيفاً :إن معىن قولنا( :بدون تكييف) :ليس معناه أَّل نعتقد هلا
كيفية ،بل نعتقد هلا كيفية لكن املنفي علمنا ابلكيفية ألن استواء هللا على العرش َّل شك أن له
كيفية ،لكن َّل تعلم ،نزوله إىل السماء الدنيا له كيفية ،لكن َّل تعلم ،ألن ما من موجود إَّل وله
كيفية ،لكنها قد تكون معلومة ،وقد تكون جمهولة.
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الر ْمحَ ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَـ َوى [طه :]5 :كيف استوى؟
سئل اإلمام مالك رمحه هللا عن قوله تعاىلَّ :
ش ْ
فأطرق مالك برأسه حىت عاله العرق ،مث رفع رأسه وقال( :اَّلستواء غري جمهول) ،أي :من حيث

(استَـ َوى) معداة بـ (على)
املعىن معلوم ،ألن اللغة العربية بني أيدينا ،كل املواضع اليت وردت فيها ْ
معناها العلو فقال( :اَّلستواء غري جمهول والكيف غري معقول) ألن العقل َّل يدرك الكيف ،فإذا

انتفى الدليل السمعي والعقلي عن الكيفية ،وجب الكف عنها( ،واإلْيان به واجب) ،ألن هللا أخرب
به عنه نفسه ،فوجب تصديقه( ،والسؤال عنه بدعة) ( :)1السؤال عن الكيفية بدعة ،ألن من هم
الر ْمحَ ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
ش [األعراف:
أحرص منا على العلم ما سألوا عنها وهم الصحابة ملا قال هللاَّ :

 ،]54عرفوا عظمة هللا عز وجل ،ومعىن اَّلستواء على العرش ،وأنه َّل ْيكن أن تسأل :كيف
استوى؟ ألنك لن تدرك ذلك ,فنحن إذا سئلنا ،فنقول :هذا السؤال بدعة.

وكالم مالك رمحه هللا ميزان ْلميع الصفات ،فإن قيل لك مثالً :إن هللا ينزل إىل السماء الدنيا ،كيف
ينزل؟ فالنزول غري جمهول ،والكيف غري معقول ،واإلْيان به ,واجب والسؤال عنه بدعة والذين

يسألون :كيف ْيكن النزول وثلث الليل يتنقل؟! فنقول :السؤال هذا بدعة كيف تسأل عن شيء ما
سأل عنه الصحابة وهم أحرص منك على اخلري وعلى العلم ِبا جيب هلل عز وجل ،ولسنا أبعلم من

الرسول عليه الصالة والسالم ،فهو مل يعلمهم .فسؤالك هذا بدعة ،ولوَّل أننا حنسن الظن بك ،لقلنا
ما يليق بك أبنك رجل مبتدع.

واإلمام مالك رمحه هللا قال( :ما أراك إَّل مبتدعاً) مث أمر به فأخرج ،ألن السلف يكرهون أهل البدع,
وكالمهم ,واعرتاضاهتم ,وتقديراهتم ,وجمادَّلهتم.

فأنت اي أخي عليك يف هذا الباب ابلتسليم ،فمن ْتام اإلسالم هلل عز وجل أَّل تبحث يف هذه

األمور ،وهلذا أحذركم دائماً من البحث فيما يتعلق أبمساء هللا وصفاته على سبيل التعنت والتنطع
والشيء الذي ما سأل الصحابة عنه ،ألننا إذا فتحنا على أنفسنا هذه األبواب ،انفتحت علينا

األبواب ،وهتدمت األسوار ،وعجزَن عن ضبط أنفسنا ،فلذلك قل :مسعنا ,وأطعنا ,وآمنا وصدقنا،
آمنا وصدقنا ابخلرب ,وأطعنا الطلب ,ومسعنا القول ،حىت تسلم!
وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات هللا عن شيء ما سأل عنه الصحابة ،فقل كما قال اإلمام

مالك ،فإن لك سلفاً :السؤال عن هذا بدعة .وإذا قلت ذلك ،لن يلح عليك ،وإذا أحل ،فقل :اي
مبتدع! السؤال عنه بدعة ،اسأل عن األحكام اليت أنت مكلف هبا ،أما أن تسأل عن شيء يتعلق

ابلرب عز وجل ,وأبمسائه وصفاته ،ومل يسأل عنه الصحابة ،فهذا َّل نقبله منك أبداً!
وهناك كالم للسلف يدل على أهنم يفهمون معاين ما أنزل هللا على رسوله من الصفات ،كما نقل عن
األوزاعي وغريه ،نقل عنهم أهنم قالوا يف آايت الصفات وأحاديثها :أمروها كما جاءت بال كيف)2( .

وهذا يدل على أهنم يثبتون هلا معىن من وجهني:

أوَّلً :أهنم قالوا( :أمروها كما جاءت) ومعلوم أهنا ألفاظ جاءت ملعاين ومل أتت عبثاً ،فإذا أمررَنها كما

جاءت ،لزم من ذلك أن نثبت هلا معىن.

اثنياً :قوله( :بال كيف) ألن نفي الكيفية يدل على وجود أصل املعىن ،ألن نفي الكيفية عن شيء َّل
يوجد لغو وعبث.

إذاً ،فهذا الكالم املشهور عند السلف يدل على أهنم يثبتون هلذه النصوص معىن .شرح العقيدة
الواسطية حملمد بن صاحل بن عثيمني – 97 /1
_________

( )1رواه البيهقي يف ((اَّلعتقاد)) (ص  ،)116والذهيب يف ((العلو)) ( .)595وقال األلباين يف
((خمتصر العلو)) (ص :)75صحيح.

( )2رواه الاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) ( ،)930( )527 /3والبيهقي
يف ((السنن الكربى)) ( .)2 /3كالمها عن الوليد بن مسلم.
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املبحث الرابع :موقف أهل السنة واْلماعة من التمثيل
التمثيل :ذكر مماثل للشيء ،وبينه وبني التكييف عموم وخصوص مطلق ،ألن كل ممثل مكيف ،وليس

كل مكيف ممثالً ،ألن التكييف ذكر كيفية غري مقرونة ِبماثل ،مثل أن تقول :يل قلم كيفيته كذا

وكذا .فإن قرنت ِبماثل ،صار ْتثيالً ،مثل أن أقول :هذا القلم مثل هذا القلم ،ألين ذكرت شيئاً
مماثالً لشيء ,وعرفت هذا القلم بذكر مماثلة.

وأهل السنة واْلماعة يثبتون هلل عز وجل الصفات بدون مماثلة ،يقولون :إن هللا عز وجل له حياة
وليست مثل حياتنا ،له علم وليس مثل علمنا ،له بصر ،ليس مثل بصرَن ،له وجه وليس مثل وجوهنا
له يد وليست مثل أيدينا  ...وهكذا مجيع الصفات ،يقولون :إن هللا عز وجل َّل ْياثل خلقه فيما

وصف به نفسه أبداً ،وهلم على ذلك أدلة مسعية وأدلة عقلية:

أ -األدلة السمعية :تنقسم إىل قسمني :خرب ،وطلب.
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ [الشورى ،]11 :فاآلية فيها نفي صريح للتمثيل وقوله:
 فمن اخلرب قوله تعاىل :لَْي ََه ْل تَـ ْعلَ ُم لَهُ َِمسياا [مرمي ،]65 :فإن هذا وإن كان إنشاء ،لكنه ِبعىن اخلرب ،ألنه استفهام ِبعىن النفي

َح ٌد [اإلخالص ،]4 :فهذه كلها تدل على نفي املماثلة ،وهي كلها خربية.
وقولهَ :وَملْ يَ ُكن لَّهُ ُك ُف ًوا أ َ
 وأما الطلب ،فقال هللا تعاىل :فَالَ َجتْعلُواْ ِ َِّلل أَن َداداً [البقرة ]22 :أي :نظراء مماثلني .وقال :فَالَ
َ
ض ِربواْ ِ ِ
ال [النحل.]74 :
َّلل األ َْمثَ َ
تَ ْ ُ
فمن مثَّل هللا خبلقه ،فقد كذب اخلرب وعصى األمر وهلذا أطلق بعض السلف القول ابلتكفري ملن مثَّل
هللا خبلقه ،فقال نعيم بن محاد اخلزاعي شيخ البخاري رمحه هللا :من شبه هللا خبلقه ،فقد كفر (،)1
ألنه مجع بني التكذيب ابخلرب وعصيان الطلب.

وأما األدلة العقلية على انتفاء التماثل بني اخلالق واملخلوق :فمن وجوه:
أوَّلً :أن نقول َّل ْيكن التماثل بني اخلالق واملخلوق أبي حال من األحوال لو مل يكن بينهما من
التباين إَّل أصل الوجود ،لكان كافياً ،وذلك أن وجود اخلالق واجب ،فهو أزيل أبدي ،ووجود
املخلوق ممكن مسبوق بعدم ويلحقه فناء ،فما كاَن كذلك َّل ْيكن أن يقال :إهنما متماثالن.

اثنياً :أَن جند التباين العظيم بني اخلالق واملخلوق يف صفاته ويف أفعاله ،يف صفاته يسمع عز وجل كل

صوت مهما خفي ومهما بعد ،لو كان يف قعار البحار ،لسمعه عز وجل.
ك ِيف َزو ِجها وتَ ْشت ِكي إِ َىل َِّ
اَّلل قَـو َل الَِّيت ُجتَ ِ
ِ
اَّلل َو َّ
اَّللُ يَ ْس َم ُع َحتَ ُاوَرُك َما
ادلُ َ
ْ َ َ َ
وأنزل هللا قوله تعاىل :قَ ْد َمس َع َُّ ْ
إِ َّن َّ ِ ِ
ري [اجملادلة ،]1 :تقول عائشة :احلمد هلل الذي وسع مسعه األصوات ( ... )2وهللا
اَّللَ َمسي ٌع بَص ٌ
تعاىل مسعها من على عرشه وبينه وبينها ما َّل يعلم مداه إَّل هللا عز وجل ،وَّل ْيكن أن يقول قائل :إن
مسع هللا مثل مسعنا.

ِ
ِ
السماو ِ
ض [البقرة:
ات َواأل َْر َ
اثلثاً :نقول :حنن نعلم أن هللا تعاىل مباين للخلق بذاتهَ :وس َع ُك ْرسيمهُ َّ َ َ
ض َِ
ضتُهُ [الزمر ،]67 :وَّل ْيكن ألحد من اخللق أن يكون هكذا ،فإذا كان
مج ًيعا قَـ ْب َ
َ ،]255واأل َْر ُ
مبايناً للخلق يف ذاته ،فالصفات اتبعة للذات ،فيكون أيضاً مبايناً للخلق يف صفاته عز وجل ،وَّل
ْيكن التماثل بني اخلالق واملخلوق.
_________

( )1رواه الذهيب يف ((العلو)) ( ،)464وصححه األلباين يف ((خمتصر العلو)) (ص.)75
( )2رواه البخاري معلقا بصيغة اْلزم عن عائشة رضي هللا عنها ،بعد حديث ( ،)7385ورواه

النسائي ( )186 /6وابن ماجه ( )188وأمحد ( ،)2421( )46 /6قال ابن عساكر يف معجم
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رابعاً :نقول :إننا نشاهد يف املخلوقات أشياء تتفق يف األمساء وختتلف يف املسميات ،خيتلف الناس يف
صفاهتم :هذا قوي البصر وهذا ضعيف ،وهذا قوي السمع وهذا ضعيف ،هذا قوي البدن وهذا
ضعيف وهذا ذكر وهذا أنثى  ....وهكذا التباين يف املخلوقات اليت من جنس واحد ،فما ابلك

ابملخلوقات املختلفة األجناس؟ فالتباين بينها أظهر وهلذاَّ ،ل ْيكن ألحد أن يقول :إن يل يداً كيد

اْلمل ،أو يل يداً كيد الذرة ،أو يل يداً كيد اهلر ،فعندَن اآلن إنسان ,ومجل ,وذرة ,وهر ،كل واحد له
يد خمتلفة عن الثاين ،مع أهنا متفقة يف اَّلسم فنقول :إذا جاز التفاوت بني املسميات يف املخلوقات

مع اتفاق اَّلسم فجوازه بني اخلالق واملخلوق ليس جائزاً فقط بل هو واجب؛ فعندَن أربعة وجوه
عقلية كلها تدل على أن اخلالق َّل ْيكن أن ْياثل املخلوق أبي حال من األحوال.

رِبا نقول أيضاً هناك دليل فطري ،وذلك ألن اإلنسان بفطرته بدون أن يلقن يعرف الفرق بني اخلالق

واملخلوق ولوَّل هذه الفطرة؛ ما ذهب يدعو اخلالق.
فتبني اآلن أن التمثيل ٍ
منتف مسعاً ,وعقالً ,وفطرة.

فإن قال قائل :إن النيب صلى هللا عليه وسلم حدثنا أبحاديث تشتبه علينا؛ هل هي ْتثيل أو غري
ْتثيل؟ وحنن نضعها بني أيديكم:

قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إنكم سرتون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرَّ ،ل تضامون يف

رؤيته)) ()1؛ فقال( :كما) والكاف للتشبيه ،هذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وحنن من قاعدتنا

أن نؤمن ِبا قال الرسول كما نؤمن ِبا قال هللا؛ فأجيبوا عن هذا احلديث؟

نقول جنيب عن هذا احلديث وعن غريه جبوابني :اْلواب األول جممل والثاين مفصل.
فاألول اجململ :أنه َّل ْيكن أن يقع تعارض بني كالم هللا وكالم رسوله الذي صح عنه أبداً؛ ألن الكل
ند غَ ِري ِ
ِ ِ
هللا
حق ،واحلق َّل يتعارض ,والكل من عند هللا ،وما عند هللا تعاىل َّل يتناقض) َولَ ْو َكا َن م ْن ع ِ ْ
ِ
ِِ ِ
ريا [النساء]82 :؛ فإن وقع ما يوهم التعارض يف مهك؛ فاعلم أن هذا ليس
لََو َج ُدواْ فيه ا ْختالَفًا َكث ً
حبسب النص ،ولكن ابعتبار ما عندك؛ فأنت إذا وقع التعارض عندك يف نصوص الكتاب والسنة؛
فإما لقلة العلم ،وإما لقصور الفهم ،وإما للتقصري يف البحث والتدبر ،ولو حبثت وتدبرت؛ لوجدت
أن التعارض الذي تومهته َّل أصل له ،وإما لسوء القصد والنية؛ حبيث تستعرض ما ظاهره التعارض

لطلب التعارض ،فتحرم التوفيق؛ كأهل الزيغ الذين يتبعون املتشابه.

ويتفرع على هذا اْلواب اجململ أنه جيب عليك عند اَّلشتباه أن ترد املشتبه إىل احملكم؛ ألن هذه
ك الْكِت ِ
َّ ِ
ات
ت محمْ َك َم ٌ
آاي ٌ
يأَ
َنز َل َعلَْي َ َ َ
اب م ْنهُ َ
الطريق طريق الراسخني يف العلم؛ قال هللا تعاىلُ :ه َو الذ َ
َّ ِ
ه َّن أُم ال ِ
ْكتَ ِ
شابَهَ ِم ْنهُ ابْتِغَاء ال ِْف ْتـنَ ِة َوابْتِغَاء
ين يف قُـلُوهبِِ ْم َزيْ ٌغ فَـيَـتَّبِ ُعو َن َما تَ َ
ش ِاهبَ ٌ
ُخ ُر ُمتَ َ
اب َوأ َ
ُ
ات فَأ ََّما الذ َ
ِ
ِ
اس ُخو َن ِيف ال ِْعل ِْم يـ ُقولُو َن آمنَّا بِ ِه ُكلٌّ من ع ِ
الر ِ
ند َربِنَا َوَما يَ َّذ َّك ُر إَِّلَّ أُ ْولُواْ
َأتْ ِويلِ ِه َوَما يَـ ْعلَ ُم َأتْ ِويلَهُ إَِّلَّ هللاُ َو َّ
ْ
َ
َ

األلْبَ ِ
اب [آل عمران ،]7 :وحيملون املتشابه على احملكم حىت يبقى النص كله حمكماً.
وأما اْلواب املفصل؛ فإَن جنيب عن كل نص بعينه فنقول:
_________

( )1رواه البخاري ( ،)554ومسلم ( .)633من حديث جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه قال :كنا
عند النىب صلى هللا عليه وسلم فنظر إىل القمر ليلة  -يعىن البدر -فقال(( :إنكم سرتون ربكم كما
ترون هذا القمر َّل تضامون يف رؤيته ،فإن استطعتم أن َّل تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل
غروهبا فافعلوا)) .مث قرأ :وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب [ق.]39 :
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إن قول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إنكم سرتون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر َّل تضامون يف
رؤيته))؛ ليس تشبيهاً للمرئي ابملرئي ،ولكنه تشبيه للرؤية ابلرؤية؛ ((سرتون  ..كما ترون))؛ الكاف

يف(( :كما ترون)) :داخلة على مصدر مؤول؛ ألن (ما) مصدرية ،وتقدير الكالم :كرؤيتكم القمر ليلة

البدر وحينئذ يكون التشبيه للرؤية ابلرؤيةَّ ,ل املرئي ابملرئي ،واملراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما ترون
القمر ليلة البدر وهلذا أعقبه بقولهَّ(( :ل تضامون يف رؤيته)) أوَّ(( :ل تضارون يف رؤيته)) فزال

اإلشكال اآلن.

قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا خلق آدم على صورته)) ( )1والصورة مماثلة لألخرى ،وَّل

يعقل صورة إَّل مماثلة لألخرى ،وهلذا أكتب لك رسالة ،مث تدخلها اآللة الفوتوغرافية ،وخترج الرسالة،
فيقال :هذه صورة هذه ،وَّل فرق بني احلروف والكلمات؛ فالصورة مطابقة للصورة ،والقائل(( :إن
هللا خلق آدم على صورته)) :الرسول عليه الصالة والسالم أعلم وأصدق وأنصح وأفصح اخللق.
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ [الشورى:
واْلواب اجململ أن نقولَّ :ل ْيكن أن يناقض هذا احلديث قوله تعاىل :لَْي َ
 ،]11فإن يسر هللا لك اْلمع؛ فامجع ،وإن مل يتيسر؛ فقل :آمنَّا بِ ِه ُكلٌّ ِمن ِع ِ
ند َربِنَا [آل عمران:
ْ
َ
 ،]7وعقيدتنا أن هللا َّل مثيل له؛ هبذا تسلم أمام هللا عز وجل.
هذا كالم هللا ،وهذا كالم رسوله ،والكل حق ،وَّل ْيكن أن يكذب بعضه بعضاً؛ ألنه كله خرب وليس

حكماً كي ينسخ؛ فأقول :هذا نفي للمماثلة ،وهذا إثبات للصورة؛ فقل :إن هللا ليس كمثله شيء،

وإن هللا خلق آدم على صورته؛ فهذا كالم هللا ،وهذا كالم رسوله ,والكل حق نؤمن به ،ونقول :كل
من عند ربنا ونسكت وهذا هو غاية ما نستطيع.

وأما اْلواب املفصل؛ فنقول :إن الذي قال(( :إن هللا خلق آدم على صورته)) رسول الذي قال:
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ [الشورى ]11 :والرسول َّل ْيكن أن ينطق ِبا يكذب املرسل والذي قال(( :خلق
لَْي َ
آدم على صورته)) هو الذي قال(( :إن أول زمرة تدخل اْلنة على صورة القمر)) ( )2فهل أنت
تعتقد أن هؤَّلء الذين يدخلون اْلنة على صورة القمر من كل وجه ,أو تعتقد أهنم على صورة البشر
لكن يف الوضاءة ,واحلسن ,واْلمال ,واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمرَّ ،ل من كل
وجه؟! فإن قلت ابألول؛ فمقتضاه أهنم دخلوا وليس هلم أعني ,وليس هلم آَنف ,وليس هلم أفواه!

وإن شئنا قلنا :دخلوا وهم أحجار! وإن قلت ابلثاين؛ زال اإلشكال ،وتبني أنه َّل يلزم من كون
الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثالً له من كل وجه.

فإن أىب فهمك ،وتقاصر عن هذا وقال :أَن َّل أفهم إَّل أنه مماثل.

قلنا :هناك جواب آخر ،وهو أن اإلضافة هنا من ابب إضافة املخلوق إىل خالقه؛ فقوله(( :على
ت فِ ِيه ِمن ر ِ
وحي [احلجر ،]29 :وَّل ْيكن أن هللا عز
صورته))؛ مثل قوله عز وجل يف آدمَ :ونَـ َف ْخ ُ
ُ
وجل أعطى آدم جزءاً من روحه ،بل املراد الروح اليت خلقها هللا عز وجل ،لكن إضافتها إىل هللا

خبصوصها من ابب التشريف؛ كما نقول :عباد هللا؛ يشمل الكافر ,واملسلم ,واملؤمن ,والشهيد,
والصديق ,والنيب ,لكننا لو قلنا :حممد عبد هللا؛ هذه إضافة خاصة ليست كالعبودية السابقة.

_________

( )1رواه البخاري ( ،)6227ومسلم ( )2612واللفظ له .من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( ،)3327ومسلم ( .)2834من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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فقوله(( :خلق آدم على صورته))؛ يعين :صورة من الصور اليت خلقها هللا وصورها؛ كما قال تعاىل:
ِ
ِ
آلد َم [األعراف ،]11 :واملصور آدم إذاً؛ فآدم
اس ُج ُدواْ َ
ص َّو ْرََن ُك ْم ُمثَّ قُـلْنَا لل َْمآلئِ َكة ْ
َولََق ْد َخلَ ْقنَا ُك ْم ُمثَّ َ
عل صورة هللا؛ يعين :أن هللا هو الذي صوره على هذه الصورة اليت تعد أحسن صورة يف املخلوقات،
س ِن تَـ ْق ِو ٍمي [التني]4 :؛ فإضافة هللا الصورة إليه من ابب التشريف؛ كأنه عز
نسا َن ِيف أ ْ
َح َ
لََق ْد َخلَ ْقنَا ا ِإل َ
وجل اعتىن هبذه الصورة ومن أجل ذلك؛ َّل تضرب الوجه؛ فتعيبه حساً ،وَّل تقبحه فتقول :قبح هللا

معىن؛ فمن أجل أنه الصورة اليت صورها هللا وأضافها إىل نفسه
وجهك ووجه من أشبه وجهك؛ فتعيبه ً

تشريفاً وتكرْياً؛ َّل تقبحها بعيب حسي وَّل بعيب معنوي.

مث هل يعترب هذا اْلواب حتريفاً أم له نظري؟

نقول :له نظري ،كما يف :بيت هللا ،وَنقة هللا ،وعبد هللا؛ ألن هذه الصورة (أي :صورة آدم) منفصلة

ابئنة من هللا ,وكل شيء أضافه هللا إىل نفسه وهو منفصل ابئن عنه؛ فهو من املخلوقات؛ فحينئذ

يزول اإلشكال.

ولكن إذا قال قائل :أْيا أسلم املعىن األول أو الثاين؟ قلنا :املعىن األول أسلم ،ما دمنا جند أن لظاهر
اللفظ مساغاً يف اللغة العربية ,وإمكاَنً يف العقل؛ فالواجب محل الكالم عليه ,وحنن وجدَن أن الصورة
َّل يلزم منها مماثلة الصورة األخرى ،وحينئذ يكون األسلم أن حنمله على ظاهره.

فإذا قلت :ما هي الصورة اليت تكون هلل ويكون آدم عليها؟

قلنا :إن هللا عز وجل له وجه ,وله عني ,وله يد ,وله رجل عز وجل ،لكن َّل يلزم من أن تكون هذه

األشياء مماثلة لإلنسان؛ فهناك شيء من الشبه لكنه ليس على سبيل املماثلة؛ كما أن الزمرة األوىل

من أهل اْلنة فيها شبه من القمر لكن بدون مماثلة ،وهبذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة واْلماعة؛
من أن مجيع صفات هللا سبحانه وتعاىل ليست مماثلة لصفات املخلوقني؛ من غري حتريف وَّل تعطيل،
ومن غري تكييف وَّل ْتثيل.

نسمع كثرياً من الكتب اليت نقرأها يقولون :تشبيه؛ يعربون ابلتشبيه وهم يقصدون التمثيل؛ فأْيا أوىل:
أنعرب ابلتشبيه ،أو نعرب ابلتمثيل؟

نقول ابلتمثيل أوىل.

أوَّلً :ألن القرآن عرب به :لَيس َك ِمثْلِ ِه َشيء [الشورى ،]11 :فَالَ َجتْعلُواْ ِ ِ
َّلل أَن َداداً [البقرة... ]22 :
َ
ٌْ
ْ َ

وما أشبه ذلك ،وكل ما عرب به القرآن؛ فهو أوىل من غريه؛ ألننا َّل جند أفصح من القرآن ,وَّل أدل
على املعىن املراد من القرآن ،وهللا أعلم ِبا يريده من كالمه ،فتكون موافقة القرآن هي الصواب،

فنعرب بنفي التمثيل .وهكذا يف كل مكان؛ فإن موافقة النص يف اللفظ أوىل من ذكر لفظ مرادف أو

مقارب.

اثنياً :أن التشبيه عند بعض الناس يعين إثبات الصفات وهلذا يسمون أهل السنة :مشبهة؛ فإذا قلنا:
من غري تشبيه وهذا الرجل َّل يفهم من التشبيه إَّل إثبات الصفات؛ صار كأننا نقول له :من غري

إثبات صفات! فصار معىن التشبيه يوهم معىن فاسداً ,فلهذا كان العدول عنه أوىل.

اثلثاً :أن نفي التشبيه على اإلطالق غري صحيح؛ ألن ما من شيئني من األعيان أو من الصفات إَّل

وبينهما اشرتاك من بعض الوجوه ،واَّلشرتاك نوع تشابه ،فلو نفيت التشبيه مطلقاً؛ لكنت نفيت كل
ما يشرتك فيه اخلالق واملخلوق يف شيء ما.

مثالً :الوجود؛ يشرتك يف أصله اخلالق واملخلوق ،هذا نوع اشرتاك نوع تشابه ،لكن فرق بني

الوجودين؛ وجود اخلالق واجب ,ووجود املخلوق ممكن.

وكذلك السمع؛ فيه اشرتاك؛ اإلنسان له مسع ،واخلالق له مسع ،لكن بينهما فرق ،لكن أصل وجود

السمع مشرتك.

فإذا قلنا :من غري تشبيه ونفينا مطلق التشبيه؛ صار يف هذا إشكال.

وهبذا عرفنا أن التعبري ابلتمثيل أوىل من ثالثة أوجه
فإن قلت :ما الفرق بينهما من وجهني.

األول :أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة ِبماثل؛ فتقول يد فالن مثل يد فالن ،والتكييف ذكر الصفة

غري مقيدة ِبماثل؛ مثل أن تقول :كيفية يد فالن كذا وكذا.

وعلى هذا نقول :كل ممثل مكيف ،وَّل عكس.

الثاين :أن الكيفية َّل تكون إَّل يف الصفة واهليئة ،والتمثيل يكون يف ذلك كما يف قوله تعاىلَّ :
اَّللُ الَّ ِذي
َخلَ َق س ْبع َمسَاو ٍ
ات َوِم َن األ َْر ِ
ض ِمثْـلَ ُه َّن [الطالق]12 :؛ أي :يف العدد شرح العقيدة الواسطية حملمد
َ َ َ
بن صاحل بن عثيمني – 102 /1

(ينظر الفصل اخلامس ،من الباب الثالث ،يف الكتاب الثاين من املوسوعة)

()105/1

املطلب األول :حقيقة مذهب أصحاب التفويض

هم طائفة من املنتسبني إىل السنة واتباع السلف ،تعارض عندهم املعقول واملنقول فأعرضوا عنهما

مجيعاً ،بقلوهبم وعقوهلم ،بعد أن هاهلم ما عليه أصحاب التأويل من حتريف للنصوص ،وجناية على
الدين ،فقالوا يف أمساء هللا وصفاته ،وما جاء يف ذكر اْلنة والنار ،والوعد والوعيد ،إهنا نصوص
متشاهبةَّ ،ل يعلم معناها إَّل هللا تعاىل وجعلوا الوقف يف آية آل عمران عند لفظ اْلاللة (.)1

وهم طائفتان من حيث إثبات ظواهر النصوص ونفيها (:)2

األوىل :تقول :املراد هبذه النصوص خالف مدلوهلا الظاهر ،وَّل يعرف أحد من األنبياء ,وَّل املالئكة,
وَّل الصحابة ،وَّل أحد من األمة ما أراد هللا هبا ،كما َّل يعلمون وقت الساعة.

الثانية :تقول :بل جترى على ظاهرها ،وحتمل عليه ،ومع هذا ،فال يعلم أتويلها إَّل هللا تعاىل فتناقضوا:

حيث أثبتوا هلا أتويالً خيالف ظاهرها ،وقالوا -مع هذا :-إهنا حتمل على ظاهرها.

وهم –أيضاً -طائفتان من حيث علم الرسول صلى هللا عليه وسلم ِبعاين النصوص وعدمه)3( :

األوىل :تقول :إن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان يعلم معاين هذه النصوص املتشاهبة ،لكنه مل يبني

للناس املراد منها ،وَّل أوضحه إيضاحاً يقطع النزاع ،وهذا هو املشهور بينهم.

الثانية :تقول- :وهم األكابر منهم :-إن معاين هذه النصوص املتشاهبة َّل يعلمه إَّل هللاَّ ،ل الرسول,
وَّل جربيل ,وَّل أحد من الصحابة ,والتابعني ,وعلماء األمة.

وعند الطائفتني ،أن هذه النصوص إمنا أنزلت لالبتالء ،واملقصود منها حتصيل الثواب بتالوهتا وقراءهتا
من غري فقه وَّل فهم (.)4

فأصحاب التفويض بنوا مذهبهم على أصلني:

األول :أن هذه النصوص – نصوص الصفات ,والقدر ,والوعد ,والوعيد ,واملعاد – من املتشابه ،و

 ...دحض هذه الدعوى ... ،أنه َّل يعلم أحد من السلف جعل شيئاً من هذه النصوص من املتشابه

الذي َّل يعلم معناه أحد من الناس.

الثاين :أن املتشابه َّل يعلمه إَّل هللا تعاىل ,واستدلوا على ذلك ابلوقف على لفظ اْلاللة يف آية آل

عمران ،والوقف صحيح ،وهو قول مجهور العلماء ،لكن مل يقل واحد منهم إن معاين هذه النصوص
وغريها َّل يعلمه إَّل هللاَّ :ل الرسول صلى هللا عليه وسلم ,وَّل أحد من األمة .فهم مل يفرقوا بني معىن

الكالم وتفسريه ,والذي يعلمه الرسول والراسخون يف العلم ،وبني التأويل الذي اختص هللا بعلمه،
من العلم بوقت الساعة ,وحقائق األمساء والصفات ،ومسائل اليوم اآلخر وحنو ذلك ،ومع ذلك

فنحن نفهم ما خوطبنا به من هذه املسائل من جهة املعىن ،وإن كنا جنهلها :كيفية وقدراً ...

الفرق بني التفويض واإلثبات:

تباين السلف وأصحاب التفويض يف مسائل أمهها:

األوىل :أن السلف أثبتوا اللفظ وما دل عليه من املعاين ،مع فهمهم املعىن املراد من حيث الوضع
اللغوي ،ومن حيث معرفة مراد املتكلم ،فيعلمون معىن السمع والبصر ،والوجه واليدين ،والصراط

وامليزان ،وحنو ذلك.

أما أصحاب التفويض فهم وإن كانوا قد أثبتوا اللفظ ،وفهموه من حيث وضع اللغة؛ لكنهم توقفوا
يف تعيني املراد به يف حق هللا تعاىل ,بل ْينعون أن يكون ظاهره مراداً.
الثانية :السلف فوضوا العلم ابلكيفية دون العلم ابملعىن؛ فيعلمون معىن السمع والبصر ,والوجه,
واليدين ،ويعلمون معاين ما أخرب هللا به من مسائل اليوم اآلخر من أنواع النعيم ,وصنوف العذاب،

ولكنهم جيهلون كيفية ذلك وحقيقته اليت هو عليها.

أما أصحاب التفويض فقد فوضوا العلم ابلكيفية واملعىن مجيعاً ،فال يعلمون معاين نصوص الصفات،
وَّل معاين نصوص املعاد ،بل يقولونَّ :ل ندري ما أراد هللا هبا.

الثالثة :أصحاب التفويض وافقوا السلف – أو كثرياً منهم – يف الوقف على لفظ اْلاللة ،لكنهم

خالفوهم يف جعلهم التأويل املنفي يف اآلية هو تفسري اللفظ ومعرفة معناه ،أو هو التأويل ابَّلصطالح
احلادث عند املتأخرين ( .)5والسلف يقولون :التأويل املنفي هو احلقيقة اليت يؤول إليها األمر ,وهو

غالب استعمال القرآن ،كما مر .منهج اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد لعثمان بن علي بن حسن–

581 /2
_________

( )1انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) ( ،)15 /1و ((جمموع فتاوى ابن تيمية)) (،67 ،66 /3
 ،)68 - 67 /4 ،35 - 34 /5و ((شرح الطحاوية)) (ص ،)531 :وانظر(( :أساس التقديس))

للرازي (ص )222 :وما بعدها.

( )2انظر(( :درء تعارض العقل)) ( ،)16 /1و ((شرح الطحاوية)) (ص.)531 :
( )3انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) (.)204 /1

( )4انظر(( :جمموع فتاوى ابن تيمية)) ( ،)442 /16و ((أساس التقديس)) للرازي (ص.)216 :
( )5انظر(( :جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)35 /17

()106/1

املطلب الثاين :األدلة على بطالن مذهب التفويض

 -تواتر اآلايت واألحاديث على إثبات صفة معينة وذلك أبساليب متعددة ،ودَّلَّلت متعاضدة،

يؤكد أن هذا الظاهر هو املطلوب فهمه ،فصرف العقول والقلوب عن إدراك هذا املعىن – والذي
احتشدت النصوص لتأكيده – هو غاية يف اَّلستباله.

 -لقد فسر أئمة السلف كثرياً من آايت الصفات كقوهلم يف اَّلستواء إنه :العلو ,واَّلستقرار,

واَّلرتفاع ( ،)1مما يدل على أهنم فهموا معناها.

 قول عبد هللا بن املبارك وقد سئل :كيف نعرف ربنا؟ فقال( :نعرف ربنا :فوق سبع مسوات علىالعرش استوى ،ابئن من خلقه) ،ويف رواية ،قال( :على السماء السابعة على عرشه) ( )2وهذا الذي
قاله هو مقتضى النصوص ،وهو الذي فهمه منها.

 تفريق السلف بني إدراك املعىن وإدراك الكيف :وقد تقدم كالم اإلمام مالك رمحه هللا يف ذلك،وقال الذهيب عقب كالم مالك رمحه هللا( :وهو قول أهل السنة قاطبة :أن كيفية اَّلستواء َّل نعقلها،

بل جنهلها ،وأن استواءه معلوم كما أخرب يف كتابه ،وأنه كما يليق به) (.)3
 -يلزم من مذهب التفويض لوازم ابطلة ،منها:

أ -القدح يف الرب جل وعال ,ويف القرآن الكرمي ,ويف الرسول صلى هللا عليه وسلم وذلك أبن يكون
هللا تعاىل أنزل كالماً َّل يفهم ،وأمر بتدبر ما َّل يتدبر ،وبعقل ماَّل يعقل ،وأن يكون القرآن الذي هو
النور املبني والذكر الكرمي سبباً ألنواع اَّلختالفات والضالَّلت ،بل يكون بينهم وكأنه بغري لغتهم،
وأن يكون الرسول صلى هللا عليه وسلم مل يبلغ البالغ املبني ،وَّل بني للناس ما نزل إليهم ،وهبذا

تكون قد فسدت الرسالة ،وبطلت احلجة ،وهو الذي مل يتجرأ عليه صناديد الكفر (.)4

ب -أن يتسلط املتأولة على املفوضة فينسبون هذه الطريقة إىل السلف ،فيكون السلف من

الصحابة وخيار التابعني ِبنزلة األميني الذين َّل يعلمون الكتاب إَّل أماين ،شغلهم اْلهاد وفتح البالد
عن التدبر يف كالم هللا تعاىل وعقله وفهمه ،فقال املتأخرون قولتهم املشئومة :طريقة السلف أسلم

وطريقة اخللف أعلم وأحكم ،بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم ،وما أمتاز عنهم املتأخرون إَّل

ابلتكلف واَّلشتغال ابألطراف اليت كانت مهة القوم مراعاة أصوهلا وضبط قواعدها ،وشد معاقدها،
ومهمهم مشمرة إىل املطالب العالية يف كل شيء فاملتأخرون يف شأن ،والقوم يف شأن آخر ،وقد جعل

هللا لكل شيء قدراً (.)5

ج -استطالة نفاة املعاد – وغريهم من املالحدة – على املفوضة فيقول الواحد منهم :احلق يف نفس
األمر ما علمته برأيي وعقلي ،وليس يف النصوص ما يناقض ذلك ،ألن تلك النصوص مشكلة

ومتشاهبة َّل يعلم أحد معناها ،وما َّل يعلم معناه َّل جيوز اَّلستدَّلل به ،فيبقى هذا املذهب
(التفويض) سداً لباب اهلدى والبيان من جهة األنبياء ،وفتحاً لباب من يعارضهم من أهل الضالَّلت
من الفالسفة ,واملالحدة الباطنية ،وأصحاب األذواق واملواجيد والتأويالت الشنيعة ( .)6منهج

اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد لعثمان بن علي بن حسن -بتصرف – 593 /2
(ينظر الفصل اخلامس ،من الباب الثالث ،يف الكتاب الثاين من املوسوعة)

_________
( )1انظر(( :تفسري الطربي)) ( ،)192 ،191 /1و ((تفسري البغوي)) (.)196 /2

( )2رواه البيهقي يف ((األمساء والصفات)) (ص ،)427 :وعبد هللا بن أمحد يف ((السنة)) (ص7 :
 )72 - 35 -والدارمي يف ((الرد على املريسي)) (ص ،)24 :والذهيب يف ((العلو)) وصححه.

انظر(( :خمتصر العلو)) (ص )151 :برقم 150 :وابن القيم يف ((اْليوش اإلسالمية)) (ص)44 :
وصححه ،ويف (ص )84 :وقال( :وقد صح عنه صحة قريبة من التواتر  ) ....مث ذكر احلديث.
وصححه األلباين يف ((خمتصر العلو)) (ص.)151 :

((( )3العلو)) للذهيب (ص.)82 :

( )4انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) (.)204 /1
( )5انظر(( :شرح الطحاوية)) (ص.)12 :
( )6انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) (.)205 ،202 /1

()107/1

املطلب األول :التعريف ابملنطق األرسطي
يزعم أصحاب املنطق أن املنطق نوعان :ظاهر وابطن ،والظاهر هو األلفاظ والكالم ،وتقوْيه إمنا
يكون ابلنحو يف النثر ،وابلعروض يف الشعر ،وأما الباطن فهو عمل العقل ،وفكره ،وتقوْيه إمنا يكون

ابملنطق اَّلصطالحي (:)1

واملشهور عندهم أنه( :آلة قانونية تعصم مراعاهتا الذهن عن اخلطأ يف الفكر ،أو أن يزل يف تفكريه)

( )2منهج اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد عند أهل السنة واْلماعة لعثمان علي حسن /2 -
599
_________

((( )1حاشية اْلرجاين على حترير القواعد املنطقية حملمود بن حممد الرازي)) ( )180و ((املنطق
املنظم يف شرح امللوي على السلم لعبد املتعال الصعيدي)) ( )11و ((املنطق والفكر اإلنساين لعبد
السالم حممد عبده)) (.)5

((( )2حترير القواعد املنطقية حملمود بن حممد الرازي على شرح الرسالة الشمسية لعمر بن علي
القزويين – املعروف ابلكاتيب)) ( )16و ((التعريفات للجرجاين)) ( )121و ((الرد على املنطقيني))
(.)7

()108/1

ْتهيد:
قد يظن البعض أن املسلمني رفضوا املنطق األرسطي جملرد اشتغال األمم الكافرة به ،وهذا ظن خاطئ
ألنه يستلزم أن يرفض املسلمون كل ما أتى من غريهم من علوم صحيحة كالطب ,واحلساب,

واهلندسة وحنوها .وإمنا رفض املسلمون املنطق األرسطي ألسباب شرعية وعقلية منهج اَّلستدَّلل
على مسائل اَّلعتقاد عند أهل السنة واْلماعة لعثمان علي حسن 611 /2 -

()109/1

املسألة األوىل :األسباب الشرعية لرفض املنطق األرسطي
 - 1أنه مل يؤثر عن الصدر األول من الصحابة والتابعني التكلم ابملنطق؛ إما لكونه مل يكن موجوداً
يف زماهنم ،أو كان موجوداً مث أعرضوا عنه ( )1وشريعة اإلسالم ليست موقوفة على شيء يتعلم من
غري املسلمني أصالً ( ،)2وإن كان طريقاً صحيحاً ،فكيف إذا كان فاسداً أو متضمناً للفساد ،بل
الكفر واإلحلاد.

 - 2أن املنطق نشأ يف بيئة فلسفية ،كان أصحاهبا أهل شرك وإحلاد ،بل ما عند مشركي العرب من
الكفر والشرك خري مما عند الفالسفة ( .)3قال ابن تيمية يف الفالسفة( :وضالهلم يف اإلهليات ظاهر
ألكثر الناس؛ وهلذا كفرهم فيها نظار املسلمني قاطبة) ( .)4وهلذا كان أبو القاسم السهلي وغريه

يقول( :نعوذ ابهلل من قياس فلسفي وخيال صويف) (.)5
فلم أيخذ املسلمون ابملنطق األرسطي ملالبسته العلوم الفلسفية املباينة للعقائد الصحيحة (.)6

 - 3خشية اغرتار بعض املسلمني ابملنطق ملا يرى من صدق قضاايه ،فيظن أهنا كلها صادقة ،وأن ما
يتعلق منها ابلعقائد مربهن ِبثل تلك الرباهني ،يقول الغزايل  -يف معرض نقده للمنطق يف أواخر كتبه

 (( :)7ورِبا ينظر يف املنطق – أيضاً – من يستحسنه ويراه واضحاً فيظن أن ما ينقل عنهم منالكفرايت مؤيدة ِبثل تلك الرباهني ،فاستعجل ابلكفر قبل اَّلنتهاء إىل العلوم اإلهلية) ويشري ابن

تيمية إىل هذا املعىن يف أول كتابه :الرد على املنطقيني ( ،)8فيقول( :كنت أحسب أن قضاايه – أي

املنطق – صادقة ملا رأيت من صدق كثري منها ,مث تبني يل فيما بعد خطأ طائفة من قضاايه  ...وتبني
يل أن كثرياً مما ذكروه يف أصوهلم يف اإلهليات ويف املنطق هو من أصول فساد قوهلم يف اإلهليات).

 - 4قصور الربهان الفلسفي عن الوصول ابإلنسان إىل اليقني ،وذلك عند تطبيقه يف اإلهليات؛ يقول
الغزايل( :هلم نوع من الظلم يف هذا العلم ،وهو أهنم جيمعون للربهان شروطاً يعلم أهنا تورث اليقني َّل
حمالة ،لكنهم عند اَّلنتهاء إىل املقاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط ،بل تساهلوا غاية

التساهل) (.)9

 - 5ما يسببه املنطق األرسطي من التفرق واَّلختالف والتنابذ ،ومازال أهله واملشتغلون به على هذه

احلال ،بل َّل تكاد جتد اثنني منهم يتفقان على مسألة ،حىت اليت يسموهنا بديهيات أو يقينيات

( .)10وقد مر قول من قال( :فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إَّل أفسدهتا وأوقعت بني
علمائها) (.)11

 - 6ما يلزم منه من لوازم فاسدة ،تناقض العلم واإلْيان ,وتفضي إىل أنواع من اْلهل ,والكفر,

والضالل ( ... )12ومن ذلك:
أ -القول بقدم العامل ،وذلك ألن اإلله َّل يسبق العامل يف الوجود الزمين ،وإن كان يسبقه يف الوجود
الفكري ،مثلما تسبق املقدمة النتيجة يف الوجود الفكري (.)13

وهذا مما أنكره الغزايل على الفالسفة وكفرهم به يف كتابه( :هتافت الفالسفة) (.)14

_________

((( )1صون املنطق)) ( )14و ((فتاوى ابن الصالح)) (.)35
((( )2الرد على املنطقيني)) (.)258

((( )3الرد على املنطقيني)) ( )535 ،101وما بعدها.
((( )4الرد على املنطقيني)) (.)200
((( )5الرد على املنطقيني)) (.)482
((( )6مقدمة ابن خلدون)) ( )483و ((مناهج البحث للنشار)) ص :ط (التصدير) ،و (ص:
.)87

((( )7املنقذ من الضالل)) (.)94
((( )8الرد على املنطقيني)) (.)3

((( )9املنقذ من الضالل)) (.)93
((( )10الرد على املنطقيني)) ( )334وما بعدها.
((( )11صون املنطق)) (.)9

((( )12الرد على املنطقيني)) (.)198
( )13انظر(( :الغزو الفكري يف املناهج الدراسية)) لألستاذ علي لنب (ص – )32 :دار الوفاء
الطبعة األوىل 1407هـ1987-م – مصر.

( )14انظر( :ص )88 :وما بعدها حتقيق :د /سلميان دنيا دار املعارف الطبعة الرابعة 1385هـ-
1966م – مصر.

()110/1

ومن فساد هذا املذهب ما يلزمه من تضمن املخلوقات يف اخلالق منذ البداية ،كتضمن النتيجة يف
املقدمة منذ البداية ،فيكون اخلالق خملوقاً ،واملخلوق خالقاً ،والصانع مصنوعاً ،واملصنوع صانعاً،
والعلة معلوَّلً ،واملعلول علة  ...إىل غري ذلك من التناقضات (.)1

ب -إنكار الصفات الثبوتية هلل تعاىل ،بل يصفونه ابلسلوب احملض ،أو ِبا َّل يتضمن إَّل السلب،
وهلذا قالوا :الواحد َّل يصدر عنه إَّل واحد؛ ألنه لو صدر عنه اثنان لكان ذلك خمالفاً للوحدة ،وهبذا

نفوا أن يكون هللا فاعالً خمتاراً ،فنفوا الصفات عن هللا تعاىل هروابً من تشبيهه ابلنفوس الفلكية أو
اإلنسانية ،مث شبهوه ابْلمادات (.)2

ج -إنكار علم هللا تعاىل ابْلزئيات ،وهذا هو املشهور عنهم وهو مما أنكره الغزايل -أيضاً -يف كتابه:
(التهافت) وغريه ( ،)3فاهلل تعاىل عندهم يعلم األمور الكلية دون أفرادها وجزئياهتا ،وذلك ألن هذه

اْلزئيات يف تغري وجتدد ،فلو تعلق علم هللا تعاىل هبا للزمه التغري والتجدد بتغري املعلوم وجتدده ،فيلزم

من ذلك التغري يف ذات هللا تعاىل ،وهو الواحد األحد ( .)4وهذا تكذيب صريح للقرآن الكرمي

وصحيح العقل ،وفيه فتح لباب الفساد يف العامل ،واخلروج على الشريعة مجلة وتفصيالً ،وأعظم منه

إساءة الظن برب العاملني.

د -إنكار النبوات :ملا رأى الفالسفة اشرتاك النفوس يف كثري من األحوال عادة ،جعلوا ذلك أمراً
عاماً وكلياً وملزماً لكل النفوس ،ورأوا لبعض النفوس قوة حدسية ،وأتثريا يف بعض األمور ،وأمورا

متخيلة ،فلما بلغهم من أمر األنبياء كاملعجزات ,ونزول الوحي ,ورؤية املالئكة وغري ذلك ،جعلوا ما
حيدث لألنبياء على حنو ما يكون لتلك النفوس ،فليست النبوة – عندهم – هبة هللا ،ومنته على

بعض عباده ،بل هي أمر مكتسب تستعد له النفوس أبنواع الرايضات (.)5

هـ -إنكار األخبار املتواترة :وذلك أن األمور املعلومة ابلتواتر والتجربة واحلدس -عند املناطقة-
احتمالية الصدق ،وخيتص هبا من علمها فال تكون حجة على غريه ،كما أن صدقها قاصر على

اْلزئية اليت جربت ,أو مسعت ,أو شوهدت ،فهي جزئية من جهة نفسها ،ومن جهة العلم هبا؛ وعليه،
فما يتواتر عن األنبياء من أمر املعجزات وغريها من أحواهلم وشرائعهم َّل تقوم به حجة ،وهذا من

أصول اإلحلاد والزندقة ،وبناء على هذا يقول من يقول من أهل اإلحلاد :هذا مل يتواتر عندي فال تقوم

به احلجة علي .فيقال له :امسع كما مسع غريك ،وحينئذ حيصل لك العلم .وإمنا هذا كقول من يقول:

رؤية اهلالل أو غريه َّل حتصل إَّل ابحلس ،وأَن مل أره ،فيقال له :انظر إليه كما نظر غريك فسرتاه ،إذا
كنت مل تصدق املخربين.

مث إنه ليس من شرط قيام حجة هللا تعاىل علم املدعوين هبا ،وهلذا مل يكن إعراض الكفار عن استماع

القرآن وتدبره مانعاً من قيام احلجة عليهم ،وأيضاً ،فإن عدم العلم ليس علماً ابلعدم ،فهم إذا مل

يعلموا ذلك مل يكن هذا علماً منهم بعدم ذلك ،وَّل بعدم علم غريهم به ،بل هم كما قال تعاىل :بَ ْل
َك َّذبُوا ِِبَا َملْ ُِحييطُوا بِ ِعل ِْم ِه َولَ َّما َأيْهتِِ ْم َأتْ ِويلُهُ [ ...يونس .)6( ]39 :منهج اَّلستدَّلل على مسائل
اَّلعتقاد عند أهل السنة واْلماعة لعثمان علي حسن  -بتصرف611 /2 -
_________

( )1انظر(( :الغزو الفكري)) لعلي لنب (ص.)32 :
( )2انظر(( :الرد على املنطقيني)) (ص )214 :وما بعدها.

(( )3ص ،)506 :وانظر(( :فيصل التفرقة)) للغزايل (ص.)192 :
( )4انظر(( :الغزو الفكري)) لعلي لنب (ص.)62 :

( )5انظر(( :الرد على املنطقيني)) (ص.)475 - 474 - 302 - 301 - 277 :
( )6انظر(( :الرد على املنطقيني)) (ص )92 :وما بعدها ،و ((الغزو الفكري)) (ص.)99 :

()111/1

املسألة الثانية :األسباب العقلية لرفض املنطق األرسطي
 - 1املنطق األرسطي جتريديَّ ،ل صلة له ابلواقع ،فهو يبحث يف عامل الكليات ،وهذا العامل ليس له

وجود يف اخلارج ،بل وجوده يف الذهن ،فاملنطق يتجاهل البحث يف اْلزئيات واألعيان املشخصة
(.)1

 - 2أننا نرى كثرياً من العلوم – كاهلندسة ,والطب ,والفلك – تتقدم تقدماً كبرياً دون أن يكون كبار
الباحثني فيها ممن خترجوا على منطق أرسطو ()2؛ يقول ابن تيمية( :إننا َّل جند أحداً من أهل األرض

حقق علماً من العلوم وصار إماما فيه بفضل املنطقَّ ،ل من العلوم الدينية وَّل غريها ،فاألطباء

واملهندسون وغريهم حيققون ما حيققون من علومهم بغري صناعة املنطق ،وقد صنف يف اإلسالم علوم

النحو ,والعروض ,والفقه وأصوله وغري ذلك ،وليس يف أئمة هذه الفنون من كان يلتفت إىل املنطق،
بل عامتهم كانوا قبل أن يعرف املنطق اليوَنين) (.)3

 - 3أن حماولة فرض املنطق على كل العلوم – العقلية والتطبيقية ،بل والشرعية – وجعله مقدمة هلا،
وشرطاً يف تعلمها ،ضرب من اخليال ،بل املنطق منط فكري انتهى عهده ،وقد كان يناسب الفكر

اليوَنين يف حقبة من التاريخ ،حيث الفكرة اجملردة ،واْلدل املثايل؛ يقول الدكتور عبد اللطيف حممد
العبد( :ظن أنصار املنطق أنه العلم الذي َّل علم قبله ،وَّل علم بعده ،ألنه معيار احلقائق كلها،

وميزان العلوم ،ومل يكن هؤَّلء يتخيلون جمرد ختيل أن هذا املنطق القياسي لن يكون علم العلوم ،بل

إنه سيصبح مرحلة اترخيية مضى أواهنا) (.)4

 - 4أن هذا املنطق كان له أكرب األثر يف ختلف اليوَنن عن ركب املدنية ،حيث انزوى ابلفكر
واْلهود العلمية حنو عامل امليتافيزيقا – عامل ما وراء الطبيعة – معرضاً عن احلياة املدنية ،والعلوم
التطبيقية الواقعية:

يقول األستاذ علي لنب( :يكاد يتفق مؤرخوا الفلسفة على أن العلم مل ينهض يف مطلع العصر األوريب

احلديث إَّل بعد الثورة املزدوجة على السلطة العلمية ممثلة يف املنطق األرسطي ،والسلطة الدينية ممثلة
يف رجال الكنيسة)) (.)5

وهلذا كان ظهور املنطق احلديث على يد فرانسيس بيكون وغريه والذي استفادوه من علماء اإلسالم

وخاصة شيخ اإلسالم ابن تيمية ،كان ظهوره ضربة قاضية للمنطق األرسطي يف أوراب ،وعامالً كبرياً يف

التقدم العلمي واحلضاري فيها ( .)6منهج اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد عند أهل السنة واْلماعة
لعثمان علي حسن 615 /2 -
_________

( )1انظر(( :مقدمة ابن خلدون)) (ص ،)484 ،483 :و ((املنطق احلديث)) حملمود قاسم (ص:
.)8
((( )2املنطق احلديث)) حملمود قاسم (ص.)6 ،5 :
((( )3نقض املنطق)) (ص.)168 :

((( )4التفكري املنطقي)) (ص( )3 :بتصرف) انظر(( :املنطق احلديث)) حملمود قاسم (ص.)11 :
((( )5الغزو الفكري)) (ص ،)42 :وانظر(( :منهج البحث)) لعلي النشار (ص.)90 :

( )6انظر(( :مناهج البحث)) لعلي النشار (ص ،)237 ،236 :و ((اإلسالم والعلم التجرييب))
للسويدي (ص ،)21 :و ((حماضرات يف اتريخ العلوم)) لفؤاد سزكني (احملاضرة األوىل) (ص)19 :
وما بعدها.

()112/1

املطلب الثالث :حكم اَّلشتغال ابملنطق األرسطي
قال ابن تيمية( :ما زال علماء املسلمني وأئمة الدين يذمونه ,ويذمون أهله ,وينهون عنه وعن أهله،
حىت رأيت للمتأخرين فتيا فيها خطوط مجاعة من أعيان زماهنم من أئمة الشافعية واحلنفية وغريهم
فيها كالم عظيم يف حترْيه ،وعقوبة أهله) (.)1

وقال ابن الصالح( :مسعت الشيخ العماد بن يونس حيكي عن يوسف الدمشقي مدرس النظامية
ببغداد – وكان من النظار املعروفني  :-أنه كان ينكر هذا الكالم (وجوب تعلم املنطق) ويقول :فأبو

بكر وعمر وفالن وفالن ،يعين أن أولئك السادة عظمت حظوظهم من الثلج واليقني ،ومل حييطوا هبذه

املقدمة وأسباهبا) (.)2

وفتوى ابن الصالح يف حترمي املنطق مشهورة ،وكان قد سئل عمن اشتغل ابملنطق والفلسفة تعلماً
وتعليماً ،وهل املنطق مما أابح الشارع تعلمه وتعليمه؟ ،وهل نقل عن الصحابة والتابعني واألئمة

اجملتهدين إابحته أو اَّلشتغال به؟ وهل جيوز أن يستعمل يف إثبات األحكام الشرعية اَّلصطالحات

املنطقية ،أم َّل؟ . .إىل آخر الفتوى ( :)3فأجاب رمحه هللا تعاىل ِبا ملخصه:
الفلسفة أس السفه واَّلحنالل ،ومادة احلرية والضالل . .مث ابلغ يف ذم الفلسفة وازدرائها . .مث قال:
(وأما املنطق فهو مدخل الفلسفة ,ومدخل الشر شر ،وليس اَّلشتغال بتعليمه وتعلمه مما أابحه

الشارع ،وَّل استباحه أحد من الصحابة والتابعني ،واألئمة اجملتهدين ،والسلف الصاحلني ،وسائر من

يقتدى به من أعالم األمة وسادهتا)  ..مث ذكر أن استعمال اَّلصطالحات املنطقية يف مباحث

األحكام الشرعية من األمور املستحدثة واملنكرات املستبشعة ،وليس ابألحكام الشرعية – واحلمد
هلل – افتقار إىل املنطق أصالً . .إىل آخر اْلواب (.)4

فهل يقال بعد ذلك إن الصحيح املشهور جوازه بشرط املكنة من العلوم الشرعية ،فضالً عن جوازه

مطلقاً ،فضالً عن وجوبه على األعيان أو الكفاية ،سبحانك هذا هبتان عظيم!

لكن قد يقال جيوز حكايته لبيان عوره ،وإثبات فساده ،وعدمي فائدته ،مثله يف ذلك مثل األحاديث

املوضوعة ،حتكى لبيان وضعها وفسادها .منهج اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد عند أهل السنة
واْلماعة لعثمان علي حسن 632 /2 -
_________

((( )1معيد النعم لعبد الوهاب السبكي)) (.)78
((( )2نقض املنطق)) (.)156

((( )3فتاوى ابن الصالح)) (.)34
((( )4فتاوى ابن الصالح)) (.)35

()113/1

املطلب األول :التعريف ابلكشف والرؤى
أوَّلً :الكشف:

وهو اَّلطالع على ما وراء احلجاب من املعاين الغيبية واألمور اخلفية وجوداً أو شهودا (... )1

وللمتصوفة بعض املصطلحات اليت حتمل معىن الكشف ،وقد يكون بينها وبينه عموم وخصوص... ،

فمثالً:
 - 1اخلاطر عندهم :ما يرد على القلب والضمري من اخلطاب ،رابنياً كان أو ملكياً أو نفسياً أو
شيطانياً ،من غري إقامة ،وقد يكون كل وارد َّل تعمل لك فيه (.)2

 - 2الوارد :وهو ما يرد على القلب من اخلواطر احملمودة من غري تَـ َع ممل ( , )3وقد قيل للخاطر

الرابين :أول اخلاطر ،وهو َّل خيطئ أبداً ،وقد يعرف ابلقوة والتسلط وعدم اَّلندفاع ،واخلاطر امللكي

يسمى إهلاماً ،وهو إلقاء الشيء يف الروح.

واخلاطر النفساين يسمى هاجساً ،وهو ما فيه حظ النفس .أما اخلاطر الشيطاين فهو ما يدعو إىل
خمالفة احلق (.)4

 - 3التجلي :وهو ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب (.)5

 - 4احملادثة :وهي خطاب احلق للعارفني من عامل امللك والشهادة كالنداء من الشجرة ملوسى (عليه
السالم) (.)6

 - 5املسامرة :وهي خطاب احلق للعارفني من عامل األسرار والغيوب نزل به الروح األمني على قلوهبم

(.)7
 - 6الذوق :نور عرفاين يقذفه احلق بتجليه يف قلوب أوليائه؛ يفرقون به بني احلق والباطل ،من غري
أن ينقلوا ذلك عن كتاب أو غريه (.)8

 - 7البصرية :ملكة ترى حقائق األشياء وبواطنها ،كما يرى البصري ظواهر األشياء املادية (.)9

والكشف يقابله اإلشراق عند السهرودي إمام الفلسفة اإلشراقية ،اليت تقابل الفلسفة املشائية عند

ابن سينا ،فاألوىل تقوم على الكشف والذوق ،والثانية على احلجج املنطقية ,واَّلستدَّلَّلت العقلية

( ،)10وقد أتثر السهروردي يف ذلك أبفالطون حىت قال( :إمام احلكمة ورئيسها أفالطون) (.)11
اثنيا :الرؤى:
وهي مجع رؤاي :وهي إدراكات علقها هللا تعاىل يف قلب العبد على يد ملك أو شيطان ،إما أبمسائها

أي حقيقتها ،وإما بكناها أي بعبارهتا ،وإما ختليط ،ونظريها يف اليقظة اخلواطر ( .. )12منهج
اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد لعثمان بن علي بن حسن– 638 /2

_________

((( )1التعريفات)) للجرجاين (ص.)97 :
((( )2اصطالحات الصوفية)) َّلبن عريب (ص( )140 :وهو بذيل التعريفات للجرجاين).
((( )3اصطالحات الصوفية)) (ص.)140 :

( )4انظر(( :معجم مصطلحات الصوفية)) حلفين (ص.)87 :
((( )5اصطالحات الصوفية)) َّلبن عريب (ص.)180 :
((( )6اصطالحات الصوفية)) َّلبن عريب (ص.)141 :
((( )7اصطالحات الصوفية)) َّلبن عريب (ص.)141 :

((( )8معجم مصطلحات الصوفية)) حلفين (ص ،)104 :و ((التعريفات)) للجرجاين (ص.)57 :
((( )9التعريفات)) للجرجاين (ص.)26 :
( )10انظر(( :أصول الفلسفة اإلشراقية عند شهاب الدين السروردي)) للدكتور :علي أبو راين

(ص – )60 ،59 :مكتبة األجنلو املصرية – مطبعة أمحد خميمر الطبعة األوىل 1959م -القاهرة.

( )11مقدمة كتاب(( :حكمة اإلشراق)) للسهروردي (ص( )10 :وهو ضمن جمموعة دوم

مصنفات) تصحيح هنري كربني 1952م – 1331هـ  -إيران (بدون اسم الطبعة ورقم الطبعة).

( )12انظر(( :فتح الباري)) (.)352 /12

()114/1

املطلب الثاين :موقف أهل السنة واْلماعة من ذلك
إن علوم املتصوفة – كما يزعم أصحاهبا – تستفاد من غري طريق الشرع ،وَّل جيوز أن توزن به ،كيف

وقد أخذوها من هللا تعاىل إما كفاحاً ،أو إهلاماً ،أو من الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد موته يقظة،
فحاهلم مع الشرع كحال اخلضر مع موسى ،هكذا يزعمون.

ويف هذا املبحث  ......بيان موقف أهل السنة واْلماعة من هذا املذهب اخلطري ،والذي حاول

أعداء اإلسالم أن يبطلوا به أحكام الشرع ,ويدكوا حصونه ..... ،وهذا املوقف يف مقامات:
املقام األول :امليزان الصحيح

َّل ريب عند املؤمنني أن احلق الذي َّل يشوبه ابطل :الكتاب ,والسنة ,وإمجاع األمة ،وإبزاء ذلك

اإلهلامات ,واملنامات ,واإلسرائيليات ,واحلكاايت وحنو ذلك ،ففيها احلق والباطل ،ويعرف ذلك بعد
عرضها على الوحي (الكتاب والسنة)  ,فما زكاه منها قبل ،وإَّل رد على صاحبه مهما كان القائل به.
.)1( .

فاملؤمن هو الذي يستغين ابلرسالة ،ويكتفي ابلنيب صلى هللا عليه وسلم فيتبعه اتباعاً عاماً مطلقاً غري

مشروط ،وأما غريه فيتبع بشرط موافقته للشرع؛ وهلذا وجب عند التنازع واَّلختالف :الرد إىل هللا
ورسوله (الكتاب والسنة) ،وكذلك جيب رد األحوال ,واألذواق ,واملكاشفات وحنوها إىل الكتاب

والسنة ،ووزهنا ِبيزان الشرع ،فمن ملن ينب على هذا األصل العظيم ،عمله ,وعلمه ,وسلوكه ,ومجيع
ك َّلَ يـ ْؤِمنُو َن ح َّىت ُحي ِكم َ ِ
يما َش َج َر
أمره ،فليس من الدين يف شيء ( ،)2فاهلل تعاىل يقول :فَالَ َوَربِ َ ُ
وك ف َ
َ َ َ ُ
ِ
ت وي ِ
يما [النساء ]65 :وقال تعاىل :قُ ْل إِن
بَـ ْيـنَـ ُه ْم ُمثَّ َّلَ َِجي ُدواْ ِيف أَن ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِممَّا قَ َ
سل ُمواْ تَ ْسل ً
ض ْي َ َ ُ َ
ُكنتم ُِحتبمو َن هللا فَاتَّبِع ِوين ُحيبِب ُكم هللا ويـغْ ِفر لَ ُكم ذُنُوب ُكم وهللا غَ ُف ِ
يم [آل عمران ]31 :ويقول:
َ ُ ْ ْ ُ ُ ََ ْ ْ َ ْ َ ُ ٌ
ُْ
ور َّرح ٌ
ٍ
ِ
الر ُس ِ
ول [النساء.]59 :
از ْعتُ ْم ِيف َش ْيء فَـ ُردموهُ إِ َىل هللا َو َّ
فَِإن تَـنَ َ
وقد ذكر العالمة ابن القيم رمحه هللا أن منشأ ضالل من ضل من املتصوفة جعلهم الذوق ,والوجد,

واحلال ,وحنو ذلك حاكماً يتحاكمون إليه فيما يسوغ وْيتنع ،وفيما هو صحيح وفاسد ،فجعلوه حمكاً
للحق والباطل ،حىت نبذوا لذلك موجب العلم والنصوص ،فعظم وتفاقم الفساد والشر ،وطمست
معامل اإلْيان والسلوك املستقيم ،وانعكس السري؛ فكان إىل هللا ،فصريوه إىل النفوس؛ فاحملجوبون عن

أذواقهم ومواجيدهم يعبدون هللا ،وهؤَّلء املدعون الكشف والذوق يعبدون أنفسهم .)3( ...
فالشريعة حاكمَّ ،ل حمكوم عليها ،ولو كان ما يقع من اخلوارق واملكاشفات واألحوال وحنوها حاكماً
عليها بتخصيص عام ،أو تقييد مطلق ،أو أتويل ظاهر ،أو حنو ذلك ،لكان غريها حاكماً عليها،

وصارت هي حمكوماً عليها بغريها ،وذلك ابطل ابتفاق (.)4

بل اتفق أولياء هللا تعاىل على أن الرجل لو طار يف اهلواء ,أو مشى على املاء َّل نغرت به حىت ننظر

متابعته لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وموافقته ألمره وهنيه (.)5
وقال أبو حفص احلداد( :من مل يزن أفعاله وأحواله يف كل وقت ابلكتاب والسنة ،ومل يتهم خواطره

فال تعدوه يف ديوان الرجال) (.)6
_________

((( )1جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)5 /19
((( )2جمموع فتاوى ابن تيمية)) ( )66 /19و ((مدارج السالكني)) ( )496 /1و ((قطر الويل
على حديث الويل حملمد علي الشوكاين)) (.)278

((( )3مدارج السالكني)) (.)494 /1
((( )4مشتهى اخلارف)) (.)81

((( )5جمموع فتاوى ابن تيمية)) ( )214 /11و ((مشتهى اخلارف)) (.)81
((( )6شذرات الذهب)) ( )150 /2و ((مشتهى اخلارف)) (.)267

()115/1

واملقصود هنا بيان أن الشرع هو احلاكم وامليزان واملزكي ،وأن كل األقوال ,واَّلعتقادات ,واألحوال
مردودة مرفوضة إَّل ما قبله الشرع منها وزكاه ،ومن عكس انعكس قلبه وانتكس إْيانه ...
املقام الثاين :املتابعة الصحيحة للشريعة تقتضي إهلامات وأحواَّلً صادقة:

إن املؤمن إذا صحت معرفته ابهلل ,ورسوله ,ودينه ،وصدقت متابعته للشرع ظاهراً وابطناً ،يفتح هللا

عليه ِبا َّل يفتح على غريه ،من إهلامات صحيحة ،وفراسات صائبة ،وأحوال صادقة:
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يل ِم ْنـ ُه ْم َولَ ْو
س ُك ْم أَ ِو ا ْخ ُر ُجواْ من د َاي ِرُكم َّما فَـ َعلُوهُ إَّلَّ قَل ٌ
قال تعاىلَ :ولَ ْو أ َََّن َكتَـ ْبـنَا َعلَْي ِه ْم أَن اقْـتُـلُواْ أَن ُف َ
أ ََّهنُم فَـعلُواْ ما ي َ ِ ِ
ريا َّهلُ ْم َوأَ َش َّد تَـثْبِيتًا [النساء ]66 :وقال تعاىلَ :واتَّـ ُقواْ هللاَ َويُـ َعلِ ُم ُك ُم
ْ َ َ ُ
وعظُو َن به لَ َكا َن َخ ْ ً
ٍ
ِ
ِ
يم [البقرة.)1( ]282 :
هللاُ َوهللاُ ب ُك ِل َش ْيء َعل ٌ
وجاء يف صفة الدجال( :مكتوب بني عينيه :كافر ،يقرؤه كل مؤمن؛ كاتب وغري كاتب) ( )2قال ابن
تيمية رمحه هللا( :فدل على أن املؤمن يتبني له ما َّل يتبني لغريه ،وَّل سيما يف الفنت ،وينكشف له حال

الكذاب الوضاع على هللا ورسوله . .وكلما قوي اإلْيان يف القلب قوي انكشاف األمور له ،وعرف
حقائقها من بواطلها ،وكلما ضعف اإلْيان ضعف الكشف .)3( ) ...
وكان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقول( :اقرتبوا من أفواه املطيعني وامسعوا منهم ما يقولون ,فإنه

تتجلى هلم أمور صادقة) (.)4

وقال أبو عثمان النيسابوري( :من أمر السنة على نفسه قوَّلً وفعالً نطق ابحلكمة ،ومن أمر اهلوى
ِ
يعوهُ َهتْتَ ُدوا [النور:
على نفسه قوَّلً وفعالً نطق ابلبدعة؛ ألن هللا تعاىل يقول يف كالمه القدميَ :وإِن تُط ُ
.)5( )]54

وقال شاه الكرماين( :من غض بصره عن احملارم ،وأمسك نفسه عن الشبهات ،وعمر ابطنه بدوام
املراقبة ،وظاهره ابتباع السنة ،وعود نفسه أكل احلالل مل ختطئ له فراسة) (.)6

املقام الثالث :خرق العادة َّل يدل على الوَّلية

قد يظهر شيء – مما يظن أنه كرامة – على يد أهل الرايضة ،وترك اَّلستكثار من الطعام والشراب،
واملالزمني للسهر واخللوات ،وذلك على ترتيب معلوم ،وقانون معروف لديهم  ..فيحصل للواحد

منهم نوع صفاء من الكدورات البشرية ،حىت يدرك ما َّل يدركه غريه ،فيخرب ِبوت فالن الغائب ،أو

بقدومه يف وقت كذا ،وحنو ذلك ،وليس يف هذا ما يدل على أنه كرامة ،أو أنه ويل هللا ،بل يتفق ذلك
لكثري من املراتضني ،من كفرة اهلند وغريهم (.)7

_________

((( )1جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)45 /13
((( )2صحيح مسلم)) ( )2249 /4كتاب الفنت وأشراط الساعة – ابب ذكر الدجال وصفته وما
معه .احلديث يلي الرقم.2934 :

((( )3جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)45 /20

((( )4جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)473 /10
((( )5اْلامع ألخالق الراوي)) ( )80 /1ابب أدب الطلب ،وانظر ((جمموع فتاوى ابن تيمية))
( )210 /11و ((قطر الويل)) (.)252

((( )6طبقات األولياء)) ( )361و ((مشتهى اخلارف)) ( )268و ((قواعد التحديث للقامسي))
(.)149

( )7انظر(( :مدارج السالكني)) ( ،)48 - 47 /1و ((قطر الويل)) (ص ،)253 :و ((التنكيل ِبا
يف أتنيب الكوثري من األابطيل)) للشيخ عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين ()239 - 238 /2
بتحقيق :حممد َنصر الدين األلباين – طبعة الرائسة العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة
واإلرشاد الطبعة الثانية 1403هـ 1983 -م – الرايض.

()116/1

بل قد حيصل على لسان بعض اجملانني شيء من ذلك ،فيأيت يف بعض األحيان ِبكاشفات صحيحة،
وهو مع ذلك متلوث ابلنجاسات ،خمالط للقاذورات ،فيغرت به من جهل حاله ،فينسبه إىل أولياء هللا
املقربني ،وهو يف احلقيقة معذور قد رفع عنه قلم التكليف ،فليس هو ولياً هلل وَّل عدواً له (.)1

وقال ابن سينا( :إذا بلغك أن عارفاً أطاق بقوته فعالً ,أو حتريكاً ,أو حركة خترج عن وسع مثله؛ فال
تتلقه بكل ذلك اَّلستنكار ،فلقد جتد إىل سببه سبيالً يف اعتبارك مذاهب الطبيعة) (.)2

وقال – أيضاً – (إذا بلغك أن عارفاً حدث عن غيب فأصاب متقدماً ببشرى أو نذير ،فصدق ،وَّل
يتعسرن عليك اإلْيان به ،فإن لذلك يف مذاهب الطبيعة أسباابً معلومة) (.)3

فهذا مما يؤكد أن تلك اخلوارق قد يناهلا الكافر أبسباب طبيعيةَّ ،ل تدل على وَّلية وَّل كرامة .وقد

قسم أهل العلم الفراسة إىل ثالثة أقسام ( ،)4وذكروا منها الفراسة الرايضية ،وأهنا حتصل ابْلوع,

والسهر ,والتخلي ،وأهنا مشرتكة بني املؤمن والكافرَّ ،ل تدل على وَّلية ،وَّل تكشف عن حق َنفع،
وَّل عن طريق مستقيم.

فإذا كانت هذه اخلوارق تقع من املسلم ومن الكافر ،وتتعدد أسباهبا ،وختتلف مصادرها :فقد تكون
من هللا ،أو من نفس اإلنسان ،أو من الشيطان ،مل يكن يف وقوعها من شخص ما دليل على وَّليته

وصالحه ،كما أنه َّل يضر املسلم عدمها ،فمن مل تنكشف له شيء من املغيبات ،أو مل تسخر له
شيء من الكونيات َّل ينقص ذلك يف مرتبته عند هللا ،بل قد يكون عدم ذلك أنفع له يف دنياه

وآخرته (.)5

لكن الدين إذا صح علماً وعمالً فإنه يوجب خرق العادة – كما مر – إذا احتاج إىل ذلك صاحبه،
كما قال تعاىل :أ َََّل إِ َّن أَولِياء ِ
ف َعلَْي ِه ْم َوََّل ُه ْم َْحي َزنُو َن الَّ ِذي َن آ ََمنُوا َوَكانُوا يَـتَّـ ُقو َن [يونس:
هللا ََّل َخ ْو ٌ
ََْ
 ]63 - 62فلم يذكر هلم شيئاً أحسن من الوصف ابإلْيان والتقوى.
قال أبو علي اْلوزجاين( :كن طالباً لالستقامة َّل طالباً للكرامة ،فإن نفسك متحركة يف طلب
الكرامة ،وربك يطلب منك اَّلستقامة) (.)6

وقال أبو العباس بن عطاء( :من ألزم نفسه آداب هللا نور هللا قلبه بنور املعرفة ،وَّل مقام أشرف من
مقام متابعة احلبيب -عليه الصالة والسالم -يف أوامره ،وأفعاله ،وأخالقه) (.)7

ويقول الشعراين( :أكمل اإلهلام أن يلهم الرجل أتباع الشرع ،والنظر يف الكتب اإلهلية ،ويقف عند
حدودها وأوامرها .)8( ) ...

مث إن اخلارق – املكاشفة – قد يقع للمؤمن لنقصان درجته وضعف يقينه ،أما من كوشف بصدق
اليقني – يقني املعرفة الشرعية – ورفع عن قلبه حجاب الشبهة والشهوة ،أغناه ذلك عن معاينة
اخلوارق ،بل احلكمة َّل تقتضي حصوهلا ملن هذا حاله ،إمنا حتصل لألول حلاجته إليها (.)9

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فسبيل الصادق مطالبة النفس ابَّلستقامة ،فهي كل الكرامة ،مث إذا
وقع يف طريقه شيء خارق كان كأن مل يقع ،فما يبايل ،وَّل ينقص بذلك ،وإمنا ينقص ابإلخالل

بواجب حق اَّلستقامة) (.)10
_________

( )1انظر(( :قطر الويل)) (ص.)254 :

((( )2اإلشارات والتنبيهات)) (ص.)208 :
((( )3اإلشارات والتنبيهات)) (ص.)209 :
( )4انظر(( :شرح الطحاوية)) (ص.)500 :

( )5انظر(( :جمموع فتاوى ابن تيمية)) ( ،)323 /11و ((شرح الطحاوية)) (ص.)498 :
((( )6جمموع فتاوى ابن تيمية)) ( ،)320 /11و ((شرح الطحاوية)) (ص.)496 :
((( )7طبقات األولياء)) َّلبن امللقن (ص ،)60 ،59 :و ((مشتهى اخلارف)) (ص.)168 :
((( )8مشتهى اخلارف)) (ص.)270 :

( )9انظر(( :جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)321 /11
((( )10جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)321 /11

()117/1

وقال تليمذه ابن القيم رمحه هللا( :الكشف الصحيح أن يعرف احلق الذي بعث هللا به رسله ,وأنزل
به كتبه ،معاينة لقلبه ،وجيرد إرادة القلب له ،فيدور معه وجوداً وعدماً ،هذا هو التحقيق الصحيح،
وما خالفه فغرور قبيح) (.)1

املقام اخلامس :مرتبة الوحي أعظم وأشرف من مرتبة الكشف واإلهلام وحنومها:
عدد ابن القيم رمحه هللا مراتب اهلداية ،وأوصلها إىل عشر مراتب ،ذكر يف مقدمتها :التكليم،

والوحي ،وإرسال امللك ،وجعل هذه الثالث خاصة ابألنبياء َّل يشركهم فيها أحد من األولياء .مث
ذكر يف املرتبة الرابعة :مرتبة التحديث ،ويف املرتبة التاسعة :اإلهلام ،والرؤية يف املرتبة العاشرة ...
(.)2

فهذا يبني أن مرتبة الوحي وعلم الشريعة – اليت مصدرها الوحي – أفضل وأشرف من مرتبة

التحديث واإلهلام وغريها من مصادر العلم ،ويتضح ذلك بوجوه (:)3

األول :أن علم الشريعة خرباً وطلباً َّل ينال إَّل من جهة الوحي الذي طريقه الرسول صلى هللا عليه

وسلم ،وأما العلم ابملكاشفات وحنوها فأسبابه كثرية ،ومعلوم أن ما اختص به الرسول وورثته أفضل مما

يشركهم فيه بقية الناس.

الثاين :أن الشريعة َّل يعمل هبا إَّل املؤمنون الصاحلون الذين هم أهل اْلنة وأحباب هللا وصفوته

وأولياؤه ،وَّل أيمر هبا إَّل هم ،وأما املكاشفات وحنوها فقد تقع من كافر ,ومنافق ,وفاجر ،فما كان

من العلم خمتصاً ابلصاحلني فهو أفضل مما يشرتك فيه املصلحون واملفسدون.

الثالث :العلم ابلشريعة والعمل به ينفع صاحبه يف الدنيا واآلخرة ،ويدفع عنه مضرة الدنيا واآلخرة

من غري حاجة معه إىل الكشف وحنوه ،وأما العلم ابلكشف وغريه إن مل يقرتن به الدين وإَّل هلك
صاحبه يف الدنيا واآلخرة؛ أما يف اآلخرة فلعدم الدين؛ وأما يف الدنيا فألن اإلنسان يعرض نفسه،

ودينه ،وجسمه ،وقلبه ،وعقله ،وأهله وماله ملخاطراتَّ ،ل يضمن حسن العاقبة معها ،فكم منهم من
ذهب عقله وماله ،وأشقى نفسه من غري حصول مطلوبه.

الرابع :إن الدين إذا صح علماً وعمالً فالبد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إىل ذلك صاحبه ،كما
ِ
ب [الطَّالق ]3 - 2:وليس
قال تعاىلَ :وَم ْن يَـت َِّق هللاَ َْجي َع ْل لَهُ َخمَْر ًجا َويَـ ْرُزقْهُ ِم ْن َح ْي ُ
ث ََّل َْحيتَس ُ

العكس ،أعين أن خرق العادة َّل يدل على صحة الدين علماً وعمالً.
اخلامس :أن املقصود من الوحي والشرع مراعاة حق العبودية وإقامتها ,وقد أمر بذلك الشارع،

ومقصود املتصوفة من الكشف وحنوه مشاهدة الربوبية ،ومل أيمر هبا الشارع ،ومن املعلوم أن مراعاة ما

أمر به الشارع أوىل من مراعاة ما مل أيمر به .منهج اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد عند أهل السنة
واْلماعة لعثمان بن علي بن حسن -بتصرف – 655 /2
_________

((( )1مدارج السالكني)) (.)226 /3

( )2انظر(( :مدارج السالكني)) ( )37 /1وما بعدها.
( )3انظر(( :جمموع فتاوى ابن تيمية)) ( )327 /11وما بعدها.

()118/1

القاعدة األوىل :إن كنت َنقالً فالصحة ،أو مدعياً فالدليل

كل دعوى َّلبد من إقامة الدليل عليها ،وإَّل كانت جمرد دعوى خلية عن الربهان ،والدليل إما أن

يكون نقلياً أو عقلياً ،واملطلوب يف النقلي حترير صحته ،ويف العقلي إظهار صراحته وبيان حجته:
قال تعاىل :قُل هاتُوا بـرهانَ ُكم إِ ْن ُك ْنـتُم ِ ِ
ني [البقرة ]111 :فهذا عام يف كل دعوىَّ ،لبد من
صادق َ
ْ َ
ْ َ ُْ َ ْ
تصديقها ابلدليل.
ون ِ
ِ
وقال تعاىل :قُل أَرأَيـتُم ما تَ ْد ُعو َن ِمن ُد ِ
السماو ِ
هللا أ َُر ِوين َما َذا َخلَ ُقوا ِم َن األ َْر ِ
ات
ْ
ْ َْ ْ َ
ض أ َْم َهلُ ْم ش ْر ٌك ِيف َّ َ َ
ِ
اب ِمن قَـب ِل ه َذا أَو أ ََاثرةٍ ِمن ِعل ٍْم إِ ْن ُك ْنـتُم ِ ِ
ِ
ني [األحقاف ]4 :فطالبهم أوَّل ابلطريق
صادق َ
ْ َ
ائْـتُ ِوين بِكتَ ٍ ْ ْ َ ْ َ ْ

العقلي ،واثنيا ابلطريق السمعي ( .)1قال ابن تيمية( :فالكتاب هو الكتاب – أي جنس الكتب

املنزلة من عند هللا – واألاثرة كما قال من قال من السلف :هي الرواية واإلسناد .وقالوا :هي اخلط
أيضاً ،إذ الرواية واإلسناد يكتب ابخلط ،وذلك ألن األاثرة من األثر ،فالعلم الذي يقوله من يقبل
قوله يؤثر ابإلسناد ,ويقيد ذلك ابخلط ،فيكون ذلك كله من آاثره) (.)2

ومن هنا قال علماء أدب البحث واملناظرة:
(إن كنت َنقالً فالصحة ،أو مدعياً فالدليل) (.)3

وهلذا جتد كثرياً من أهل البدع يستدل على بدعته ،بنقل ضعيف ,أو موضوع ،أو دَّللة ضعيفة ،أو

بعقل فاسد.

فالشيعة الرافضة يكثر عندهم اَّلستدَّلل ابلنقول املوضوعة والضعيفة ،وكذلك الدَّللة الضعيفة،

ويشاركهم يف ذلك طوائف من املتصوفة.

أما أهل الفلسفة والكالم فيكثر عندهم اَّلستدَّلل ابألقيسة العقلية الفاسدة ،أو اَّلحتماَّلت
والتجويزات (.)4
_________

( )1انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) (.)395 /7
((( )2درء تعارض العقل والنقل)) ( ،)58 ،57 /1وانظر(( :تفسري ابن كثري)) ()259 ،258 /7
طبعة الشعب.

( )3انظر(( :ضوابط املعرفة وأصول اَّلستدَّلل واملناظرة)) لعبد الرمحن حسن حبنكة امليداين (ص:
 )381 ،368دار القلم الطبعة األوىل 1395هـ 1975 -م دمشق – بريوت.

( )4انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) ( ،)29 ،12 /1و ((حترمي النظر)) َّلبن قدامة (ص،30 :
 ،)31و ((شرف أصحاب احلديث)) للبغدادي (ص ،)55 :برقم( ،110 :ص )78 :برقم.167 :

()119/1

القاعدة الثانية :موافقة النصوص لفظاً ومعىن أوىل من موافقتها يف املعىن دون اللفظ:

وذلك أن متابعة الكتاب والسنة يف اللفظ واملعىن أكمل وأمت من متابعتها يف املعىن دون اللفظ؛

فالرسول صلى هللا عليه وسلم علم الرباء بن عازب كلمات يقوهلن إذا أخذ مضجعه ،وفيها (( ...
آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت)) قال الرباء(( :فرددهتن ألستذكرهن فقلت :آمنت

برسولك الذي أرسلت .قال – أي النيب صلى هللا عليه وسلم – قل آمنت بنبيك الذي أرسلت))

( )1حتقيقاً لكمال املوافقة ،يف اللفظ واملعىن.

وهلذا منع مجع من العلماء نقل حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم ابملعىن ،ومن أجازه اشرتط أن

يكون الناقل عاقالً عاملاً ِبا حييل املعىن من اللفظ ،مدركاً ألساليب العرب حىت يستبني الفروق (.)2

فالناس يف موافقة الكتاب والسنة أقسام:

األول :من يوافقهما لفظاً ومعىن ،وهذا أسعد الناس ابحلق.

الثاين :من يوافقهما يف املعىن دون اللفظ ،كمن يتكلم يف املعاين الشرعية الصحيحة أبلفاظ غري

شرعية ،وهذا كاأللفاظ اجململة واليت حتتمل حقاً وابطالً ،كمن يتكلم يف نفي اْلهة عن هللا تعاىل

قاصداً نفي اْلهة املخلوقة ،أو ينفي احليز واملكان املخلوقني وغري ذلك من األلفاظ اليت مل ترد َّل يف

الكتاب وَّل يف السنة ،بل حتتمل معاين صحيحة وأخرى فاسدة ،فإذا عرف مراد صاحبها وكان موافقاً
للمعىن الصحيح ،قبل مراده ،ومنع من التكلم ابللفظ اجململ ،وعلم األلفاظ الشرعية يف ذلك.
وكذلك يدخل فيهم من نفى ظاهر نصوص الصفات قاصداً نفي املعىن الظاهر املختص ابملخلوق،

فنفيه صحيح ،لكن ظاهر النصوص مل يدل على ابطل ،حىت يستوجب هذا النفي ،وإمنا نفى هذا ما

تومهه أنه ظاهر النص ،وإن مل يكن كذلك يف نفس األمر.

الثالث :من يوافق الكتاب والسنة يف اللفظ دون املعىن ،وهؤَّلء كطوائف الباطنية وغريهم ممن يعربون
عن عقائدهم الفاسدة أبلفاظ شرعية ،فالصالة عندهم كشف أسرارهم ،والصيام كتماهنا ،واحلج

القصد إىل شيوخهم ،وحنو ذلك (.)3
الرابع :من خيالف الكتاب والسنة لفظاً ومعىن ،وهؤَّلء أشقى الطوائف ،وهم من الكفرة واملالحدة

وحنوهم.

_________

( )1رواه البخاري ( )247ومسلم ( )2710واللفظ ملسلم.
( )2انظر(( :الرسالة)) للشافعي (ص.)371 ،370 :
( )3انظر(( :اإلقحام ألفئدة الباطنية الطغام)) للعلوي (ص )71 :وما بعدها.

()120/1

القاعدة الثالثةَّ :ل ينبغي برت الدليل ،واَّلستدَّلل جبزئه
وهذا هو شأن أهل اَّلبتداع حىت جيدوا من الكلمات الشرعية ما يسوغ هلم بدعتهم ,وجيعلها تروج
عند ضعفاء املسلمني:

قال حممد بن كعب القرظي رمحه هللا تعاىل يف الرد على القدرية ... ( :وإهنم أْتوا آية من كتاب هللا

عز وجل ولكنهم أيخذون أبوهلا ويرتكون آخرها ،والذي نفسي بيده إلبليس أعلم ابهلل عز وجل ،يعلم
من أغواه ،وهم يزعمون أهنم يغوون أنفسهم ويرشدوهنا) (.)1

وملا احتج غيالن الدمشقي أمام عمر بن عبد العزيز على مقالته يف القدر بقوله تعاىل :إِ ََّن َخلَ ْقنَا
ِ
شٍ ِِ
ِ
ِ
صريا إِ ََّن َه َديْـنَاهُ َّ ِ
ورا
سا َن ِم ْن نُطْ َف ٍة أ َْم َ
يل إِ َّما َشاك ًرا َوإِ َّما َك ُف ً
اج نَـ ْبـتَليه فَ َج َعلْنَاهُ َمس ًيعا بَ ً
ا ِإلنْ َ
السب َ
ِ
اَّللُ إِ َّن َّ
شاء َّ
يما
شا ُؤو َن إَِّلَّ أَن يَ َ
[اإلنسان ]3 - 2 :قال له عمر( :أقرا آخر السورةَ :وَما تَ َ
اَّللَ َكا َن َعل ً
ِ
ِ
ِ
ِ
يما [اإلنسان ]31 ،30 :مث قال عمر:
يما يُ ْد ِخ ُل َمن يَ َ
ني أ َ
شاء ِيف َر ْمحَتِه َوالظَّال ِم َ
َع َّد َهلُ ْم َع َذ ًااب أَل ً
َحك ً
وما تقول اي غيالن ،قال :أقول :قد كنت أعمى فبصرتين ،وأصم فأمسعتين ،وضاَّلً فهديتين ) ...
فتاب ،مث رجع إىل مقالته يف عهد هشام بن عبد امللك؛ فصلبه (.)2

_________

((( )1الشريعة)) لآلجري (ص.)222 :
((( )2الشريعة)) لآلجري (ص.)228 :

()121/1

القاعدة الرابعة :احلق يقبل من أي جهة جاء
احلق يقبل لكونه موافقاً للدليل ،فال أثر للمتكلم به يف قبوله أو رفضه ،وهلذا كان أهل السنة يقبلون
ما عند مجيع الطوائف من احلق ،ويردون ما عندها من الباطل ،بغض النظر عن املوايل منها أو

املعادي:

صر ٍ
قال تعاىل :فَـ َه َدى هللا الَّ ِذين آَمنُوا لِما ا ْختَـلَ ُفوا فِ ِيه ِمن احل ِق إبِِ ْذنِِه وهللا يـ ْه ِدي من ي َ ِ ِ
اط
َْ َ
َ َُ
َ َ
ُ َ َ َ
شاءُ إ َىل َ
ُم ْستَ ِق ٍيم [البقرة ]213 :ويف دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم ... (( :اهدين ملا اختلف فيه من احلق
إبذنك ,إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم)) ( .)1قال ابن القيم رمحه هللا( :فمن هداه هللا

سبحانه إىل األخذ ابحلق حيث كان ومع من كان ،ولو كان مع من يبغضه ويعاديه ،ورد الباطل مع من

كان ولو كان مع من حيبه ويواليه ،فهو ممن هدى هللا ملا اختلف فيه من احلق) (.)2

ٍ
ِ
ِ
ب لِلتَّـ ْق َوى [ ...املائدة ]8 :ومن
وقال تعاىلَ :وََّل َْجي ِرَمنَّ ُك ْم َشنََآ ُن قَـ ْوم َعلَى أ َََّّل تَـ ْعدلُوا ا ْعدلُوا ُه َو أَقـ َْر ُ
العدل فيهم قبول ما عندهم من احلق.

وهكذا أدبنا القرآن الكرمي حني ساق كالم بلقيس – وقت كفرها -مث وافقها عليه ،قال تعاىل –

ك
حكاية عنها ( :-إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة) قال هللا تعاىلَ :وَك َذلِ َ
يَـ ْف َعلُو َن [النمل.]34 :
وملا دل الشيطان أاب هريرة رضي هللا عنه إىل آية الكرسي لتكون له حرزاً من الشيطان ،وذلك مقابل
فكه من األسر ،قال له النيب صلى هللا عليه وسلم(( :صدقك وهو كذوب)) (.)3

وكان معاذ بن جبل رضي هللا عنه يقول( :اقبلوا احلق من كل من جاء به ،وإن كان كافراً –أو قال

فاجراً -واحذروا زيغة احلكيم ،قالوا :كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة احلق؟ قال :إن على احلق نوراً)
(.)4
وهلذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – مبيناً منهجه يف التعامل مع املخالفني له من أهل الكالم

وغريهم( :-وليس كل من ذكرَن شيئاً من قوله – من املتكلمني وغريهم – يقول جبميع ما نقوله يف
هذا الباب وغريه ،ولكن احلق يقبل من كل من تكلم به) (.)5

_________

( )1رواه مسلم ( .)770من حديث عائشة رضي هللا عنها.
((( )2الصواعق املرسلة)) (.)516 /2
( )3رواه البخاري (.)2311
( )4رواه أبو داود ( , )4611واحلاكم ( .)507 /4قال احلاكم :صحيح على شرط الشيخني ومل
خيرجاه ,وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح اإلسناد موقوف .ولفظه... ( :

وأحذركم زيغة احلكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضاللة على لسان احلكيم ،وقد يقول املنافق

كلمة احلق .قال قلت ملعاذ :ما يدريين رمحك هللا أن احلكيم قد يقول كلمة الضاللة ،وأن املنافق قد
يقول كلمة احلق؟ قال :بلى اجتنب من كالم احلكيم املشتهرات اليت يقال هلا ما هذه وَّل يثنيك ذلك

عنه فإنه لعله أن يراجع ،وتلق احلق إذا مسعته فإن على احلق نوراً).
((( )5جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)101 /5

()122/1

القاعدة اخلامسة :احلق َّل يعرف ابلرجال ،اعرف احلق تعرف رجاله
احلق ما وافق الدليل من غري التفات إىل كثرة املقبلني ،أو قلة املعرضني ،فاحلق َّل يوزن ابلرجال ،وإمنا
يوزن الرجال ابحلق ،وجمرد نفور النافرين ،أو حمبة املوافقني َّل يدل على صحة قول أو فساده ،بل كل

قول حيتج له خال قول النيب صلى هللا عليه وسلم فإنه حيتج به (:)1

ومن املعلوم أنه َّل يوجد أحد من األئمة املقبولني عند األمة قبوَّلً عا اما ،يتعمد خمالفة النيب صلى هللا

عليه وسلم يف شيء من سنتهَّ ،ل دقيق وَّل جليل ،بل هم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب متابعته،
وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويرد ،إَّل الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وذلك ألجل

ثبوت العصمة للشارع وحده ،أما غريه فيعرتيه من نقص العلم والفهم ما يستوجب عرض قوله على

الشرع طلباً لإلجازة والتزكية.
_________

( )1انظر(( :نقض املنطق)) (ص ،)154 :و ((القواعد املثلى)) للعثيمني (ص.)86 :

()123/1

القاعدة السادسة :حكم كالم غري الشارع
ما يقوله سائر الناس من الكالم يف املطالب الشرعية َّلبد من عرضه على الكتاب والسنة ،فإن وافق
الكتاب والسنة فهو حق يقبل ,وإن خالفهما فهو ابطل يرد ،وإن احتمل اْلهتني:

فإما أن يعرف مراد املتكلم فيحكم له أو عليه حبسب املراد ،وإما أن َّل يعرف مراده ،فينظر يف سريته
َِّ
ج نَـبَاتُهُ إبِِ ْذ ِن
ب خيَُْر ُ
– سرية املتكلم – فإن كانت حسنة محل كالمه على الوجه احلسن؛ َوالبَـلَ ُد الطي ُ
ج إََِّّل
َربِ ِه [األعراف ]58 :وإن كانت سريته سيئة محل كالمه على الوجه السيء َوالَّ ِذي َخبُ َ
ث ََّل خيَْ ُر ُ
نَ ِك ًدا [األعراف.]58 :
أما إذا عرف مراده لكن مل يعرف :هل جاء الشرع بتصديقه أو بتكذيبه؛ فإنه ْيسك عنه وَّل يتكلم

إَّل بعلم ،والعلم ما قام عليه الدليل ،والنافع منه ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم (.)1

واعتصاماً هبذه القاعدة شرح ابن القيم رمحه هللا كتاب منازل السائرين للشيخ اهلروي يف كتابه القيم:
(مدارج السالكني) ،فقبل من كالم الشيخ ما أسنده الدليل ،ورد منه ما خالفه الدليل ،ومحل على

أحسن احملامل ما احتمل وجوهاً ،إحساَنً للظن بشيخ اإلسالم اهلروي (.)2
_________

( )1انظر(( :جمموع فتاوى ابن تيمية)) ( ،)355 /17 ،146 ،145 /13و ((شرح الطحاوية))
(ص.)161 :

( )2انظر(( :مقدمة مدارج السالكني)) حملمد حامد الفقي (ص :ت – ث).

()124/1

القاعدة السابعة :السكوت عما سكت هللا عنه ورسوله
كل مسألة من مسائل الشريعة – وَّلسيما مسائل اَّلعتقاد – َّل حيكم فيها ،نفياً أو إثبااتً إَّل بدليل،

فما ورد الدليل إبثباته أثبتناه ،وما ورد بنفيه نفيناه ،وما مل يرد إبثباته وَّل بنفيه دليل توقفنا ،ومل حنكم
فيه بشيء؛ َّل إثبااتً وَّل نفياً ،وَّل يعين هذا أن املسألة خلية عن الدليل ،بل قد يكون عليها دليل،

لكن َّل نعلمه ،فالواجب علينا التوقف :إما مطلقاً أو حلني وجدان الدليل:
ف ما لَيس لَ َ ِ ِ ِ
ك َكا َن َع ْنهُ َم ْس ُؤوَّلً
ْم إِ َّن َّ
اد ُك مل أُولئِ َ
ص َر َوالْ ُف َؤ َ
الس ْم َع َوالْبَ َ
ك به عل ٌ
قال تعاىلَ :وَّلَ تَـ ْق ُ َ ْ َ
[اإلسراء ]36 :قال قتادةَّ( :ل تقل رأيت ومل تر ،ومسعت ومل تسمع ،وعلمت ومل تعلم ،فإن هللا
سائلك عن ذلك كله) (.)1
وقال صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا عز وجل فرض فرائض فال تضيعوها ،وحرم حرمات فال

تنتهكوها ،وحد حدوداً فال تعتدوها ،وسكت عن أشياء من غري نسيان ،فال تبحثوا عنها)) (.)2

قال ابن تيمية( :األقسام ثالثة :ما علم ثبوته أثبت ،وما علم انتفاؤه نفي ،وما مل يعلم نفيه وَّل إثباته

سكت عنه ،هذا هو الواجب ،والسكوت عن الشيء غري اْلزم بنفيه أو ثبوته) (.)3
_________
((( )1تفسري ابن كثري)) (( )72 /5طبعة الشعب).

( )2رواه الدارقطين ( ،)42( )183 /4والطرباين ( ،)221 /22واحلاكم ( ،)129 /4والبيهقي يف
((السنن الكربى)) ( .)12 /10من حديث أيب ثعلبة اخلشين .قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) /1

 :417رواه الطرباين يف ((الكبري)) وهو هكذا يف هذه الرواية وكأن بعض الرواة ظن أن هذا معىن

وسكت فرواها كذلك وهللا أعلم ،ورجاله رجال الصحيح .وذكره ابن كثري يف تفسريه ()278 /1
وصححه .وقال األلباين يف ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص :)338حسن لغريه.
((( )3جمموعة تفسري ابن تيمية)) (ص.)352 ،351 :

()125/1

القاعدة الثامنة :اَّلمتناع عن مناظرة أهل السفسطة
إذا وضح احلق وابن مل يبق للمعارضة العلمية وَّل العملية حمل ،فإن األمم كلهم متفقون على أن

املناظرة إذا انتهت إىل مقدمات معروفة ،بينة بنفسها ،ضرورية ،وجحدها اخلصم كان سوفسطائياً؛ فال
ِ
ِ ِ
اء فَـلْيَ ْك ُف ْر
اء فَـ ْليُـ ْؤم ْن َوَم ْن َش َ
ينبغي مناظرته بعد ذلك ،قال تعاىلَ :وقُ ِل احلَ مق م ْن َرب ُك ْم فَ َم ْن َش َ
[الكهف ]29 :وقال تعاىلُ :جي ِ
ني [ ...األنفال ]6 :فكل من جادل يف
ادلُونَ َ
ك ِيف احلَ ِق بَـ ْع َد َما تَـبَ َّ َ
َ
احلق بعد وضوحه وبيانه فقد غالط شرعاً وعقالً ( .)1قال املزين رمحه هللا( :وحق املناظرة أن يراد هبا

هللا عز وجل ،وأن يقبل منها ما يتبني) (.)2

وهلذا كان من األسئلة ما ليس له جواب غري السكوت واَّلنتهاء كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم:
((أييت الشيطان أحدكم فيقول :من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حىت يقول من خلق ربك؟ فإذا بلغه

فليستعذ ابهلل ولينته)) ( .)3فإن كل نظر َّلبد له من ضرورة يستند إليها ،فإذا احتاجت الضرورة إىل
استدَّلل ونظر ،أدى ذلك إىل التسلسل وهو ابطل.

_________

( )1انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) ( ،)174 /7و ((القواعد احلسان)) للسعدي (ص،158 :
.)159

((( )2جامع بيان العلم)) (.)132 /2
( )3رواه البخاري ( ،)3276ومسلم ( ،)134من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

()126/1

القاعدة التاسعة :الباطل َّل يرد ابلباطل ،بل ابحلق
السلف واألئمة يذمون ما كان من الكالم والعقليات ابطالً ،وإن قصد به نصر الكتاب والسنة،

فيذمون من قابل بدعة ببدعة ،وفاسداً بفاسد ( .)1فالباطل يرد ابحلق احملض ،والبدعة ترد ابلسنة

الصحيحة:

قال اخلالل( :أخربَن أبو بكر املروذي ،قال :كتب إىل عبد الوهاب يف أمر حسني بن خلف البحرتي
العكربي ،وقال :إنه قد تنزه عن مرياث أبيه ،فقال رجل قدري :إن هللا مل جيرب العباد على املعاصي،

فرد عليه أمحد بن رجاء فقال :إن هللا جرب العباد ،أراد بذلك إثبات القدر .فوضع أمحد بن علي كتاابً

حيتج فيه ،فأدخلته على أيب عبد هللا ،فأخربته ابلقصة ،فقال :ويضع كتاابً؟ وأنكر أبو عبد هللا عليهما
مجيعاً :على ابن رجاء حني قال :جرب العباد ،وعلى القدري الذي قال :مل جيرب العباد ،وأنكر على

أمحد بن علي وضعه الكتاب واحتجاجه ،وأمر هبجرانه بوضعه الكتاب ،وقال يل :جيب على ابن رجاء
أن يستغفر ربه ملا قال :جرب العباد ،فقلت أليب عبد هللا :فما اْلواب يف هذه املسألة؟ قال :ي ِ
ض مل َّ
اَّللُ
ُ
شاء [فاطر.)2( ]8 :
شاء َويَـ ْه ِدي َمن يَ َ
َمن يَ َ
وهذا الفخر الرازي يرد على النصارى قوهلم يف إهلة عيسى أبن اإلله َّل يكون جسماً ,وَّل متحيزاً ,وَّل

عرضاً ( ،)3ومعلوم أن هذه األلفاظ مل ترد َّل يف الكتاب ،وَّل يف السنة ،وَّل يف كالم سلف األمة
وأئمتها ،بل هي ألفاظ حمدثة مبتدعة ،فيكون قد رد ابطلهم بنحوه.

ويف ابب الصفات رقى املعتزلة وحنوهم – للرد على الشبهة – سلم النفي والتعطيل ،قال ابن قتيبة
رمحه هللا( :وتعمق آخرون يف النظر وزعموا أهنم يريدون تصحيح التوحيد بنفي التشبيه عن اخلالق،
فأبطلوا الصفات ،مثل :احللم والقدرة واْلالل والعفو وأشباه ذلك .)4( ) ...

وأراد بعض مثبتة القدر الرد على نفاته ،فأنكروا فعل العبد واختياره .والشيعة أرادوا اإلنكار على
اخلوارج الذين كفروا علياً رضي هللا عنه فوقعوا يف سائر الصحابة –عدا آل البيت -تكفرياً وتفسيقاً،
وقالواَّ :ل وَّلء إَّل برباء.
وهكذا ،فمن مل يعتصم ابلكتاب والسنة يف مناظراته مل يسلم من مثل هذه البدع.
_________

( )1انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) (.)165 /7
((( )2السنة)) للخالل (ص )552 :برقم ،952 :واألعالم املذكورون يف القصة – خال عبد
الوهاب – مل أجد من ترجم هلم.

( )3انظر(( :مناظرة يف الرد على النصارى)) للرازي (ص.)22 :
((( )4اختالف اللفظ)) (ص.)23 :

()127/1

القاعدة العاشرة :عدم العلم ابلدليل ليس علماً ابلعدم

كثري من املتناظرين قد جيعل عمدته يف نفي وجود أمر ما ،عدم علمه ابلدليل على وجوده ،واألصل

أن عدم العلم ابلدليل ليس علماً ابلعدم ،،وعدم الوجدان ليس نفياً للوجود ،فكما أن اإلثبات حيتاج

إىل دليل ,فكذلك النفي حيتاج إىل دليل ،وإَّل فما مل يعلم وجوده بدليل معني ،قد يكون معلوماً أبدلة

أخرى ،فمثالً :عدم الدليل العقلي على وجود أمر ماَّ ،ل يعين عدم وجوده ،ألنه قد يكون اثبتاً
ابلدليل السمعي ،أو غريه.

فالدليل جيب فيه الطرد َّل العكسِ ،بعىن أنه يلزم من وجوده الوجود ،وَّل يلزم من عدمه العدم ،أي
عدم املدلول عليه ،قال تعاىل :بَ ْل َك َّذبُوا ِِبَا َملْ ُِحييطُوا بِ ِعل ِْم ِه َولَ َّما َأيْهتِِ ْم َأتْ ِويلُهُ [يونس ]39 :فهذا نعي
على كل من كذب ِبا قصر عنه علمه.

فمن نفى كثرياً من الغيبيات كالصفات ,والقدر ,واملالئكة ,واْلن ,وأحوال الربزخ ,واملعاد ،لعدم قيام
دليل احلس واملشاهدة ،أو دليل العقل – كما يزعم – كان غالطاً ،ألنه أخرب عن نفسه ،وَّل ْينع أن
يكون غريه قد قام عنده دليل العقل ،أو دليل السمع ،أو دليل املشاهدة كما وقع ذلك للرسول
صلى هللا عليه وسلم يف مشاهدة اْلن واملالئكة وأحوال الربزخ واملعاد (.)1

وقد رد الفخر الرازي على النصارى دعواهم إهلية عيسى عليه السالم لظهور اخلوارق على يديه ،أبن
عدم ظهور هذه اخلوارق يف حق غريه َّل يلزم منه عدم إهلية ذلك الغري ،بل غاية ما هناك أنه مل يوجد
هذا الدليل املعني ،وعليه ،فيجوز – كما هو َّلزم قوهلم – حلول هللا تعاىل يف كل خملوق من خملوقاته،
إذ َّل دليل على اختصاص عيسى عليه السالم بذلك ،ألنه َّل يلزم من عدم الدليل عدم املدلول

(.)2

ويستثىن من هذه القاعدة ما إذا كان وجود املدلول مستلزماً لوجود الدليل ،وقد علم عدم الدليل،
فيقع العلم بعدم املدلول املستلزم لدليله ،ألن عدم الالزم دليل على عدم امللزوم ،مثاله:

قد ثبت توافر الدواعي على نقل كتاب هللا تعاىل ودينه ،فإنه َّل جيوز على األمة كتمان ما حيتاج الناس

إىل نقله ،فلما مل ينقل ما حيتاجون إليه يف أمر دينهم نقالً عاماً ،علمنا يقيناً عدم ذلك ،حنو سورة
زائدة ،أو صالة سادسة وحنو ذلك (.)3

_________

( )1انظر(( :جمموعة تفسري ابن تيمية)) (ص ،)351 - 350 :و ((الرد على املنطقيني)) (ص:
(( ،)100ورفع املالم)) (ص.)73 :

( )2انظر(( :مناظرة يف الرد على النصارى)) (ص.)27 - 26 :
( )3انظر(( :رفع املالم)) (ص.)74 ،73 :

()128/1

القاعدة احلادية عشرة :يف َّلزم املذهب
أوَّلً :ينبغي أن يعلم أن الالزم من قول هللا تعاىل ,وقول رسوله صلى هللا عليه وسلم إذا صح أن

يكون َّلزماً فهو حق ،يثبت وحيكم به؛ ألن كالم هللا ورسوله حق ،وَّلزم احلق حق؛ وألن هللا تعاىل

عامل ِبا يكون َّلزماً من كالمه وكالم رسوله ،فيكون مراداً (.)1

وكذلك قول اإلنسان إما أن يكون موافقاً للكتاب والسنة فيكون حقاً ،وَّلزمه حقاً ،وإما أن يكون
خمالفاً للكتاب والسنة فيكون ابطالً وَّلزمه ابطالً (.)2

اثنياً :الالزم من قول العامل له ثالث حاَّلت (:)3

احلالة األوىل :أن يذكر له َّلزم قوله فليتزمه ،مثل أن يقول ملن يثبت وزن األعمال يف اآلخرة :يلزمك

القول جبواز وزن األعراض .فيقول املثبت :نعم التزم به ،ألن أحوال اآلخرة ختتلف عن أحوال الدنيا،

وهللا تعاىل على كل شيء قدير ،مث إنه قد وجد يف زماننا هذا موازين للحرارة ,والربودة ,واإلضاءة,
وحنو ذلك من األعراض.

وهذا الالزم جيوز إضافته إليه إذا علم منه أنه َّل ْينعه.
احلالة الثانية :أن يذكر له َّلزم قوله ،فيمنع التالزم بينه وبني قوله ،مثل أن يقول َنيف الصفات ملن

يثبتها ،يلزمك أن يكون هللا تعاىل مشاهباً للخلق يف صفاته ،فيقول املثبتَّ :ل يلزم ذلك؛ ألننا عندما
أضفنا الصفات إىل اخلالق سبحانه قطعنا توهم اَّلشرتاك واملشاهبة ،كما أنك أيها النايف للصفات،

تثبت ذااتً هلل تعاىل وْتنع أن يكون هللا مشاهبا للخلق يف ذاته ،فقل ذلك أيضاً يف الصفات إذ َّل فرق

بينهما.

وهذا الالزم َّل جيوز إضافته إليه بعد أن بني هو وجه امتناع التالزم بني قوله وبني ما أضيف إليه.

احلالة الثالثة :أن يكون الالزم مسكواتً عنه فال يذكر ابلتزام وَّل منع ،فهذا حكمه أن َّل ينسب إليه،
ألنه إذا ذكر له الالزم :فقد يلتزمه ،وقد ْينع التالزم ،وقد يتبني له وجه احلق فريجع عن الالزم

وامللزوم مجيعاً .وألجل هذه اَّلحتماَّلت فال ينبغي إضافة الالزم إليه وَّل سيما أن اإلنسان بشر

وتعرتيه حاَّلت نفسية وخارجية توجب له الذهول عن الالزم؛ فقد يغفل ،أو يسهو ،أو ينغلق فكره،

أو يقول القول يف مضايق املناظرات من غري تدبر يف لوازمه ،وحنو ذلك.

قال ابن تيمية رمحه هللا( :ولو كان َّلزم املذهب مذهباً للزم تكفري كل من قال عن اَّلستواء أو غريه

من الصفات إنه جماز ليس حبقيقة؛ فإن َّلزم هذا القول يقتضي أن َّل يكون شيء من أمسائه أو صفاته

حقيقة) (.)4

لكن قد تذكر اللوازم الباطلة – َّلسيما عند املناظرة – إلظهار شناعة املذهب الباطل (امللزوم) ،ألن
العاقل إذا نبه إىل ما يلزم قوله من اللوازم الفاسدة ،فقد ينتبه ويرجع عن قوله.

وأهل البدع – َّلضطراهبم وتناقضهم – قد يفر الواحد منهم من الالزم احلق ليقع يف الالزم الباطل،

وهو يظن يف ذلك السالمة :كالقدري يفر من َّلزم كون هللا يضل من يشاء ،فيقع يف َّلزم كونه يقع يف

ملكه ما َّل يشاء ،وكذلك منكر الصفات يفر من التشبيه – بزعمه – فيقع يف التعطيل ،والذي قد

يقوده إىل التعطيل الكامل فال يعرف إهلا موجوداً معبوداً!
_________

( )1انظر(( :القواعد املثلى)) للعثيمني (ص.)12 ،11 :

( )2انظر(( :القواعد النورانية)) َّلبن تيمية (ص .)128 :حتقيق :حممد حامد الفقي ،مطبعة السنة
احملمدية الطبعة األوىل 1370هـ 1951 -م القاهرة.

( )3انظر(( :القواعد النورانية)) (ص )129 ،128 :و ((جمموع فتاوى ابن تيمية)) (،217 /20
 ،)288 /35و ((طريق اهلجرتني)) َّلبن القيم (ص ،)238 ،237 :و ((القواعد املثلى)) للعثيمني

(ص.)13 ،12 :

((( )4جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)217 /20

()129/1

القاعدة الثانية عشرة :اَّلستدَّلل ابلدليل املتفق عليه على املسألة املتنازع فيها
اخلصمان إما أن يتفقا على أصل يرجعان إليه أم َّل ،فإن مل يتفقا على شيء ،مل تقع ِبناظرهتما فائدة،

وإذا كانت الدعوى َّلبد هلا من دليل ،وكان الدليل عند اخلصم متنازعاً فيه ،ليس عنده بدليل ،صار
اإلتيان به عبثاًَّ ،ل يفيد فائدة وَّل حيصل مقصوداً ،إذ مقصود املناظرة رد اخلصم إىل الصواب بطريق
يعرفه ،فالبد من الرجوع إىل دليل يعرفه اخلصم السائل ،معرفة اخلصم املستدل:

وهلذا كان الرجوع عند املسلمني إىل الكتاب والسنةَّ ،لتفاقهم عليهما ،وكان املرجوع إليه عند التنازع
ِ
ض َوَمن
مع غري املسلمني ما يسلم به الكفار ،كما قال تعاىل - :يف حماجة الكفار  :-قُل ل َم ِن األ َْر ُ
فِيها إِن ُكنتم تَـعلَمو َن سيـ ُقولُو َن َِِّ
السماو ِ
ب ال َْع ْر ِ
ش ال َْع ِظ ِيم
الس ْب ِع َوَر م
َّلل قُ ْل أَفَال تَ َذ َّك ُرو َن قُ ْل َمن َّر م
ات َّ
َ
ُ ْ ْ ُ ََ
ب َّ َ َ
ٍ
سيـ ُقولُو َن َِِّ
ِ
ار َعلَْي ِه إِن ُكنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن
َّلل قُ ْل أَفَال تَـتَّـ ُقو َن قُ ْل َمن بِيَ ِدهِ َملَ ُك ُ
ََ
ري َوَّل ُجيَ ُ
وت ُك ِل َش ْيء َو ُه َو ُجي ُ
سيـ ُقولُو َن َِِّ
اهم ِاب ْحل ِق وإِ َّهنُم لَ َك ِ
اذبُو َن [املؤمنون.)1( ]90 - 84 :
َّلل قُ ْل فَأ َّ
ََ
َىن تُ ْس َح ُرو َن بَ ْل أَتَـ ْيـنَ ُ َ َ ْ
_________
( )1انظر(( :املوافقات)) (.)335 /4

()130/1

القاعدة الثالثة عشرة :اْلمع بني املتماثالت والتفريق بني املختلفات
وهي خاصة العقل الصحيح ,وصفة الفطرة السليمة ،وعليها قامت أحكام الشرع ،فالشيء يعطى
حكم نظريه ،وينفى عنه حكم خمالفه ،وَّل جيوز العكس حبال :وهو أن يفرق بني متماثلني أو جيمع بني
خمتلفني:

ض الْكِتَ ِ
اب َوتَ ْك ُف ُرو َن بِبَـ ْع ٍ
قال هللا تعاىل يف ذم اليهود :أَفَـتُـ ْؤِمنُو َن بِبَـ ْع ِ
ض [البقرة ]85 :وذلك أهنم

أغفلوا حكم التوراة يف سفك الدماء وإخراج أنفسهم من دايرهم ،وأقاموه -أي حكم التوراة -يف

مفاداة األسرى ( )1وكان الواجب عليهم إقامته يف شأهنم كله.
ِ ِ
يل َهلُ ْم آ َِمنُوا ِِبَا أَنْـ َز َل هللاُ قَالُوا نُـ ْؤِم ُن ِِبَا أُنْ ِز َل َعلَْيـنَا َويَ ْك ُف ُرو َن
وقال تعاىل :يف شأهنم –أيضاًَ :-وإذَا ق َ
ِ
ص ِدقًا لِ َما َم َع ُه ْم [البقرة ]91 :فكفروا برسالة حممد صلى هللا عليه وسلم مع ما
اءهُ َو ُه َو احلَ مق ُم َ
ِبَا َوَر َ
فيها من التصديق ملا معهم من التوراة واإلجنيل ،واْلميع خيرج من مشكاة واحدة؛ فكان الكفر ببعض
ذلك كفراً ابْلميع وجحداً له (.)2

هذا يف جانب التفريق بني املتماثالت ،أما يف جانب اْلمع بني املختلفات ،فقد قاس اليهود الرب

(جل جالله) على املخلوق الضعيف القاصر ،فوصفوه (سبحانه) بصفات املخلوقني ،فقالوا :ي ُد ِ
هللا
َ
م ْغلُولَةٌ [املائدة ]64 :وقالوا :إِ َّن هللا فَِقري وَْحنن أَ ْغنِياء [آل عمران ]181 :وقالوا :عزيـر ابن هللاِ
َ
َُْ ٌ ْ ُ
َ ٌَ ُ َُ
[التوبة ]30 :وفيه إثبات الصاحبة والولد وهي من صفات املخلوقات ،ويشركهم يف ذلك النصارى
القائلون :املَ ِسيح ابن ِ
هللا [التوبة.]30 :
ُ ُْ
فكل من فرق بني متماثلني ,أو مجع بني خمتلفني من مبتدعة املسلمني يكون فيه شبه من اليهود
والنصارى ،وهم إمامه وسلفه يف ذلك:

فنفاة الصفات :بعضها أو مجيعها ،أو الصفات دون األمساء ،أو الصفات واألمساء مجيعاً ،فرقوا بني
املتماثالت ,إذ القول يف بعض الصفات كالقول يف البعض اآلخر نفياً وإثبااتً ،وكذلك القول يف

الصفات كالقول يف األمساء ،وكذلك القول يف الصفات واألمساء فرع عن القول يف الذات (.)3

وهم –أيضاً -قد مجعوا بني املختلفات ،ألهنم مل يعتقدوا التعطيل إَّل بعد أن قامت عندهم شبهة

التشبيه ،وهلذا كان كل معطل مشبهاً.
ونفاة القدر فرقوا بني املتشاهبات واملتماثالت من وجه؛ حيث اعتمدوا النصوص اليت تثبت قدرة
العبد ومشيئته ،وأنكروا النصوص اليت تثبت قدرة اخلالق ,ومشيئته ,وخلقه ,وسابق علمه ،ومجعوا بني

املختلفات من وجه؛ حيث قاسوا املخلوق ابخلالق ,وجعلومها سواء فيما جيوز ,وجيب ,وْيتنع .قال
ابن قتيبة رمحه هللا( :أَّل ترى أن أهل القدر حني نظروا يف قدر هللا الذي هو سره ِبرائهم ,ومحلوه

على مقاييسهم؛ أرهتم أنفسهم قياساً على ما جعل يف تركيب املخلوق من معرفة العدل من اخللق

على اخللق ،أن جيعلوا ذلك حكماً بني هللا وبني العبد ،فقالوا ابلتخلية واإلمهال ،وجعلوا العباد فاعلني
ملا َّل يشاء ،وقادرين على ما َّل يريد ,كأهنم مل يسمعوا إبمجاع الناس على :ما يشاء هللا كان وما َّل

يشاء َّل يكون) (.)4

والوعيدية من اخلوارج واملعتزلة فرقوا بني نصوص الوعيد فآمنوا هبا ،وبني نصوص الوعد فكفروا هبا،
واْلميع خيرج من مشكاة واحدة ،ويف املقابل املرجئة آمنوا بنصوص الوعد ,وكفروا بنصوص الوعيد.

والشيعة فرقوا بني الصحابة رضوان هللا عليهم ،فتولوا آل البيت منهم وعادوا غريهم ،والواجب

مواَّلهتم مجيعاً .ومجعوا بني الرسول صلى هللا عليه وسلم وبني غريه يف إثبات العصمة ،حيث ساقوها
يف أئمتهم ،والواجب التفريق يف ذلك بني الرسل وغريهم من الناس.

وممن خالف هذه القاعدة – أيضاً – من فرق بني الكتاب والسنة فاعتمد الكتاب دون السنة،
وكذلك من فرق بني نصوص األحكام فاعتمدها ،وبني نصوص العقائد فأعرض عنها بتأويل أو

تفويض ،أو تكذيب إن كانت أحاديث آحاد ،وكذلك من فرق بني السنة واملتواترة وسنة اآلحاد يف

ابب العقائد أو األحكام.

فكل هؤَّلء واقعون يف التناقض واَّلضطراب ،والواجب عليهم اْلمع بني املتماثالت ،والتفريق بني

املختلفات حىت يسلموا مما هم فيه.
_________

( )1انظر(( :بدائع الفوائد)) َّلبن القيم ( )144 ،143 /4و ((تفسري ابن كثري)) (،173 /1
( )174طبعة الشعب).

( )2وانظر(( :تفسري ابن كثري)) (( )180 /1طبعة الشعب).
( )3راجع يف ذلك(( :الرسالة التدمرية)) (ص )21 :وما بعدها.
((( )4اختالف اللفظ)) (ص.)13 ،12 :

()131/1

القاعدة الرابعة عشرة :املعارضة الصحيحة هي اليت ْيكن طردها
ْك إِ ْذ قَ َ ِ ِ
قال تعاىل :أََمل تَـر إِ َىل الَّ ِذي ح َّ ِ ِ
يم َرِ َيب الَّ ِذي ُْحييِي
يم ِيف َربِ ِه أَ ْن آ ََاتهُ هللاُ املُل َ
َ
ال إبْـ َراه ُ
اج إبْـ َراه َ
ْ َ
يت قَ َ ِ ِ
س ِمن املَ ْش ِر ِق فَأ ِ
ْت ِهبَا ِم َن املَغْ ِر ِ
يم فَِإ َّن هللاَ َأيِْيت ِاب َّ
ب
يت قَ َ
ُحيِي َوأ ُِم ُ
َوُْيِ ُ
ال أ َََن أ ْ
لش ْم ِ َ
ال إبْـ َراه ُ
ِ
ِ
فَـب ِه َ ِ
ني [البقرة.]258 :
ت الَّذي َك َف َر َوهللاُ ََّل يَـ ْهدي ال َق ْوَم الظَّال ِم َ
ُ
فلما سوى امللحد نفسه ابهلل تعاىل يف ادعاء اإلحياء واإلماتة طالبه إبراهيم بطرد املساواة ،وهي أن
من حقوق الربوبية التصرف يف الكون ،ويف كواكبه وأجرامه ،ومن ذلك أن هللا تعاىل يسري الشمس

من املشرق على املغرب ،فإن كنت صادقاً يف ادعاء املساواة هلل تعاىل يف اإلحياء واإلماتة ،فأعكس
ت الَّ ِذي َك َف َر َوهللاُ ََّل يَـ ْه ِدي ال َق ْوَم
حركة هذه الشمس ،واجعلها تسري من املغرب إىل املشرق ،فَـبُ ِه َ
ِ
ني (.)1
الظَّال ِم َ

وكذلك يقال – مثالً – لنفاة بعض الصفات بقصد التنزيه ،اطردوا حجتكم وانفوا سائر الصفات ،بل

وسائر األمساء ،حىت صفة الوجود؛ ألن املخلوق يتصف هبا ،فمن طرد منهم مل يبق عنده إله يعبد ،وَّل
رب يصلي له ويسجد ،ومن فرق بقي يف التناقض ،والسعيد من أثبت الصفات مجيعاً مع نفي
التشبيه واملماثلة بني اخلالق واملخلوق يف شيء منها.

_________

( )1انظر(( :تفسري ابن كثري)) (( )463 /1طبعة الشعب) ،و ((خمتصر الصواعق)) (.)109 /1

()132/1

القاعدة اخلامسة عشرة :يف خماطبة أهل اَّلصطالح ابصطالحهم اخلاص
إذا تكلم املخالف ابصطالحه اخلاص الذي اصطلحه خمالفاً به ما عليه الشرع من األلفاظ؛ فقد يعرب
عن املعاين اليت أثبتها الشرع بعبارات أخرى ليست فيه ،أو أهنا فيه لكن جاءت ِبعان أخر ،بل قد

يكون معناها املعروف يف لغة العرب اليت نزل هبا القرآن منتفياً ابطالً نفاه الشرع والعقل ( :)1كلفظ

التوحيد عند الطوائف املنحرفة:

فالتوحيد عند الفالسفة يعنون به إثبات الوجود املطلق ،جمرداً عن املاهية والصفة.

وعند اَّلحتادية وأصحاب وحدة الوجود :أن الرب تعاىل هو عني كل موجود.

وعند اْلهمية :التوحيد هو إنكار صفة العلو هلل تعاىل ,والكالم ,والسمع ,والبصر ,وغري ذلك من

الصفات اليت ثبتت ابلسمع ودل عليها العقل.

وعند القدرية :إنكار قدر هللا وعموم مشيئته يف الكائنات وقدرته عليها.

ويدخل يف ذلك -أيضاً -حنو التكلم ابأللفاظ اجململة كلفظ اْلهة ،واحليز واملكان ،واْلسم وغري

ذلك.

فيبقى املخاطب هلم والراد عليهم مرتدداً بني أمور:

األول :أن خياطبهم بغري اصطالحهم ،بل ابأللفاظ واملعاين الشرعية ،فحينئذ قد يقولون :إَن َّل نفهم
ما قيل لنا ،أو أن املخاطب لنا والراد علينا مل يفهم قولنا ومرادَن ،ويلبسون على الناس ،أبن الذي

عنيناه بكالمنا حق معلوم ابلعقل أو ابلذوق ،وأنه موافق للشرع.

الثاين :أن خياطبهم بلغتهم واصطالحهم – وقد يكون ذلك خمالفاً أللفاظ القرآن يف الظاهر – فحينئذ

قد ينسبون املخاطب هلم إىل أنه أطلق تلك األلفاظ اليت حتتمل حقاً وابطالً ،وأومهوا اْلهال

ابصطالحهم اخلاص.

الثالث :أن ْيتنع عن موافقتهم يف التكلم هبا نفياً وإثبااتً ،بل يستفصل عن مرادهم :فإن أرادوا هبذه

األلفاظ حقاً قبل ،وإن أرادوا ابطالً رد ،وهنا قد ينسبونه إىل العجز واَّلنقطاع (:)2

فحينئذ ختتلف املصلحة؛ فيختار املخاطب هلم ،األسلوب األمثل يف خماطبتهم والرد عليهم ،وذلك

حبسب ما يقتضيه املقام (:)3

فإن كانوا يف مقام دعوة الناس إىل قوهلم وإلزامهم به أمكن أن يقال هلمَّ :ل جيب على أحد أن جييب

داعياً إَّل إىل ما دعا إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فما مل يثبت أن الرسول دعا اخللق إليه مل
يكن على الناس إجابة من دعا إليه ،وَّل له دعوة الناس إىل ذلك.

ومثل هذا فعله شيوخ السنة بني يدى وَّلة األمور يف مناظراهتم لرؤوس املعتزلة واْلهمية (.)4

أما إن كان املخالف معارضاً للشرع ِبا يذكره ،أو كان غري ملتزم ابلشريعة :فهؤَّلء َّلبد يف خماطبتهم

من الكالم على املعاين اليت يدعوهنا :إما أبلفاظهم ،وإما أبلفاظ يوافقون على أهنا تقوم مقام ألفاظهم،

وإن أمكن نقل معانيهم إىل العبارة الشرعية كان حسناً ،وإن مل ْيكن خماطبتهم إَّل بلغتهم ،فبيان
ضالهلم ،ودفع صياهلم عن اإلسالم بلغتهم ،أوىل من اإلمساك عن ذلك ألجل جمرد اللفظ:

قال شيخ اإلسالم رمحه هللا( :وأما خماطبة أهل اَّلصطالح ابصطالحهم ولغتهم فليس ِبكروه إذا

احتيج إىل ذلك ،وكانت املعاين صحيحة ،كمخاطبة العجم من الروم والفرس والرتك بلغتهم وعرفهم،
فإن هذا جائز حسن للحاجة .)5( ) ...

فمخاطبة أهل اَّلصطالح بلغتهم واصطالحهم يفيد من وجوه:
األول :أهنم يفهمون احلجة.
الثاين :أن ذلك أبلغ يف الرد عليهم ،وكسرهم.

الثالث :بيان ْتكن أهل احلق من معاين مسائلهم وعرضها أبي أسلوب يقتضيه املوقف.

وقد استعمل شيخ اإلسالم هذا األسلوب يف كثري من مصنفاته اليت فيها الرد على أهل البدع
والفلسفة ،مثل كتاب درء التعارض ،والرد على املنطقيني ،وكذلك رأيت الشيخ حممد األمني

الشنقيطي رمحه هللا يستخدم املنطق يف الرد على من يؤمنون به ،وذلك يف تفسريه أضواء البيان (.)6

_________
( )1انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) (.)223 /1

( )2انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) (.)229 ،223 /1
( )3انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) ( )229 /1وما بعدها.

( )4انظر مثاَّل لذلك(( :اَّلعتصام)) ( ،)244 ،243 /1و ((الشريعة)) (ص.)64 - 62 :
((( )5درء تعارض العقل والنقل)) (.)43 /1
( )6انظر :مثال – ((أضواء البيان)) (.)150 - 148 /4

()133/1

القاعدة السادسة عشرة :التوقف عند اإليهام ،واَّلستفصال عند اإلمجال
إذا أورد املنازع لفظاً جممالً حيتمل حقاً وابطالً ،مل يكن لنا إثبات اللفظ أو نفيه ،بل الواجب التوقف،
وليس ذلك خللو النقيضني عن احلق ،وَّل لقصور أو تقصري يف بيان احلق ،ولكن ألن اللفظ جممل،

والعبارة مومهة مشتملة على احلق والباطل ،ففي إثباهتا إثبات احلق والباطل ،ويف نفيها نفي احلق

والباطل ،فالواجب اَّلمتناع عن كال اإلطالقني ،مث اَّلستفسار عن مراد صاحبها هبا فإن أراد هبا حقاً
قبل ،وإن أراد هبا ابطالً رد (.)1

وبعد اختيار املعىن الصحيح املراد من العبارة املومهةْ ،ينع من إطالقها ويركب للمعىن لفظه الشرعي،

حىت ينتفي عنه اإليهام واإلمجال:

مثال ذلك :لفظ اْلهة هلل تعاىل (:)2
فلو سأل سائل :هل تثبتون هلل تعاىل اْلهة؟

اْلواب :لفظ اْلهة مل يرد يف الكتاب وَّل يف السنةَّ ،ل إثبااتً وَّل نفياً وهو لفظ جممل حمتمل ،ويغين
عنه ما ثبت يف الكتاب والسنة من أن هللا تعاىل يف السماء.

أما اْلهة فقد يراد هبا جهة سفل ،أو جهة علو حتيط ابهلل تعاىل ،أو جهة علو َّل حتيط به:

أما املعىن األول فباطل ،ملنافاته العلو هلل تعاىل الثابت ابلكتاب ,والسنة ,واإلمجاع ,والعقل ,والفطرة.
والثاين ابطل – أيضاً – ألن هللا تعاىل أعظم من أن حييط به شيء من خملوقاته.

وأما املعىن الثالث :فحق جيب إثباته وقبوله ،ألن هللا تعاىل هو العلي األعلى ،وَّل حييط به شيء من

خملوقاته.

يقول طاش كربى زاده يف أصول املناظرة (:)3
وليجتنب فيها عن اإلطناب  ...مث عن اإلجياز واخلطاب

إىل رفيع القدر واملهابة  ...وعن كالم شابه الغرابة

وجممل من غري أن يفصال  ...كذا تعرض ملا َّل مدخال

وهلذا يوجد كثريا يف كالم السلف النهي عن إطالق النفي أو اإلثبات يف مثل هذه املواطن:
قال اإلمام أمحد رمحه هللا( :إذا سأل اْلهمي فقال :أخربوَن عن القرآن ،هو هللا أو غري هللا؟ قيل له:

وإن هللا جل ثناؤه مل يقل يف القرآن :إن القرآن أَن ومل يقل :غريي ،وقال :هو كالمي ،فسميناه ابسم
مساه هللا به ،فقلنا :كالم هللا ،فمن مسى القرآن ابسم مساه هللا به كان من املهتدين ،ومن مساه ابسم
غريه كان من الضالني) (.)4

ويف كتاب السنة للخالل ( :)5سئل الزبيدي واألوزاعي عن اْلرب ،فقال الزبيدي( :أمر هللا أعظم،
وقدرته أعظم من أن جيرب أو يعضل ،ولكن يقضي ويقدر ،وخيلق وجيبل عبده على ما أحبه).

وقال األوزاعي( :ما أعرف للجرب أصالً من القرآن وَّل السنة ،فأهاب أن أقول ذلك ،ولكن القضاء,
والقدر ,واخللق ,واْلبل ،فهذا يعرف يف القرآن واحلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم).

قال ابن تيمية( :فهذان اْلواابن اللذان ذكرمها هذان اإلمامان يف عصر اتبعي التابعني من أحسن

األجوبة  ...وجواب األوزاعي أقوم من جواب الزبيدي ألن الزبيدي نفى اْلرب ،واألوزاعي منع

إطالقه ،إذ هذا اللفظ قد حيتمل معىن صحيحاً ،فنفيه قد يقتضي نفي احلق والباطل) ( )6وكذلك
إثباته قد يقتضي إثبات احلق والباطل ،والصواب اإلعراض عنه ،أو التفصيل يف اْلواب.

ومثال آخر ملنهج السلف يف هذه املسألة ،ما أورده اإلمام الذهيب يف كتاب (العلو) ( )7من كالم أيب
بكر حممد بن احلسن احلصري القريواين الذي ساق أقوال مجاعة من العلماء يف مسألة اَّلستواء ،مث

قال( :وهذا هو الصحيح الذي أقول به من غري حتديد ,وَّل ْتكن يف مكان ,وَّل كون فيه وَّل مماسة).

قال الذهيب معلقاً على ذلك( :سلب هذه األشياء وإثباهتا مداره على النقل ،فلو ورد شيء بذلك
نطقنا به ،وإَّل فالسكوت والكف أشبه بشمائل السلف) (.)8
_________
( )1انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) ( ،)76 /1و ((جمموع تفسري ابن تيمية)) (ص.)352 :

( )2انظر(( :القواعد املثلى)) للعثيمني (ص.)31 :

((( )3علم البحث واملناظرة)) رسالة للعالمة أيب اخلري عصام الدين أمحد بن مصطفى املشهور بطاش
كربى زاده (ص )42 :بتحقيق :أيب عبد الرمحن بن عقيل الظاهري – مطبعة اْلبالوي – الطبعة
الثانية 1397هـ ،مصر.

((( )4الرد على اْلهمية)) لإلمام أمحد (ص( )73 :ضمن عقائد السلف للنشار).
(( )5ص )555 :برقم ،932 :وقد نقل ابن تيمية هذا النص يف ((درء التعارض)) ( ،)66 /1و
((الفتاوى)) (.)105 - 104 /8 ،430 /5

((( )6درء تعارض العقل والنقل)) (.)69 - 67 /1
(( )7ص.)158 :
(( )8ص.)158 :

()134/1

القاعدة السابعة عشرة :طالب احلق يستفيد من رد أهل البدع ،بعضهم على بعض
قال ابن القيم رمحه هللا (( :)1من املعلوم أن كل مبطل أنكر على خصمه شيئاً من الباطل قد شاركه
يف بعضه أو يف نظريه فإنه َّل يتمكن من دحض حجته وكسر ابطله؛ ألن خصمه تسلط عليه ِبثل ما

سلط هو به عليه ,وهذا شأن أهل األهواء مع بعضهم بعضاً ،وهلذا كان عامة ما أيتون به أبداً يناقض

بعضهم بعضاً ،ويكسر أقوال بعضهم بعض ،ويف هذا منفعة جليلة لطالب احلق ،فإنه يكتفي إببطال

كل فرقة لقول الفرقة األخرى .) ..

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :واملناظرة اترة تكون بني احلق والباطل ،واترة بني القولني

الباطلني لتبيني بطالهنما ،أو بطالن أحدمها ،أو كون أحدمها أشد بطالَنً من اآلخر ،فإن هذا ينتفع به

كثرياً من أقوال أهل الكالم والفلسفة وأمثاهلم ،ممن يقول أحدهم القول الفاسد وينكر على منازعه ما
هو أقرب منه إىل الصواب ،فيبني أن قول منازعه أحق ابلصحة إن كان قوله صحيحاً ،وأن قوله أحق
ابلفساد إن كان قول منازعه فاسداً ،لتنقطع بذلك حجة الباطل ،فإن هذا أمر مهم ،إذ كان املبطلون
يعارضون نصوص الكتاب والسنة أبقواهلم ،فإن بيان فسادها أحد ركين احلق وأحد املطلوبني ،فإن

هؤَّلء لو تركوا نصوص األنبياء هلدت وكفت ،ولكن صالوا عليها صول احملاربني هلل ولرسوله ،فإذا
دفع صياهلم وبني ضالهلم كان ذلك من أعظم اْلهاد يف سبيل هللا) (.)2

مثال ذلك (:)3

إذا استدل متأول الصفات على منكر املعاد وحشر األجساد بنصوص الوحي ،أبدا هلا منكر املعاد

أتويالت ختالف ظاهرها ،وقال للمستدل هبا :أتولت أَن هذه النصوص (نصوص املعاد) كما أتولت

أنت نصوص الصفات ،وَّلسيما أهنا أكثر وأصرح ،فإذا تطرق التأويل إليها ،فهو إىل ما دوهنا أقرب

تطرقاً .وَّل جناة من هذا التناقض إَّل ابإلْيان جبميع النصوص ،وإجرائها على ظاهرها ،ومنع التأويل.
_________

((( )1الصواعق املرسلة)) (.)452 ،452 /2
((( )2درء تعارض العقل والنقل)) ( ،)206 /4وانظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)314 /12
( )3انظر(( :الصواعق املرسلة)) (.)454 ،453 /2

()135/1

القاعدة الثامنة عشرة :القطعية والظنية من األمور النسبية اإلضافية
كون العلم – أو الدليل – بديهياً أو نظرايً ،قطعياً أو ظنياً ،هو من األمور النسبية اإلضافية اليت

ختتلف ابختالف املدرك املستدل فقد يكون قطعياً عند زيد ،ما َّل يعرفه غريه إَّل ابلنظر ،ومن اعتقد
أن القطع والظن صفة َّلزمة للدليل حبيث يشرتك يف ذلك مجيع الناس فقد غلط وخالف الواقع

واحلس .)1( ..

وعليه ،فمن أنكر بعض األحاديث حبجة أهنا ظنية ،فهذا إخبار منه عن حاله ،إذ مل حيصل له من

الطرق ما يفيده العلم والقطع ،وَّل يلزم من ذلك النفي العام ،حىت يكون غريه من أهل احلديث
والسنة مل حيصل له العلم والقطع ِبدلول تلك األحاديث:

فيقال للمنكر :اصرف عنايتك إىل ما جاء به الرسول ،واحرص عليه وتتبعه وامجعه ،واعرف أحوال

نقلته وسريهتم ،واجعل ذلك غاية طلبك وهناية قصدك حىت حيصل لك من العلم اليقيين ما حصل

لغريك ،أما مع إعراضك عنه وعن طلبه ،فلو قلت :إنه َّل يفيدك ظناا فضالً عن اليقني ،كنت صادقاً
يف اإلخبار عن نفسك ،وعن حظك ونصيبك منها (.)2
وما يذكره كثري من أهل الكالم من وجوب القطع يف املسائل اخلربية واليت قد يسموهنا مسائل

األصول ،وقد يوجبون القطع فيها على كل أحد ،فهذا اإلطالق والتعميم ليس بصحيح ،بل هو خطأ
خمالف للكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة وأئمتها ،بل ما أوجب هللا فيه العلم واليقني وجب فيه

َن هللا غَ ُف ِ
ذلك ،كما يف قوله تعاىل :ا ْعلَموا أَ َّن هللا َش ِدي ُد ِ
الع َق ِ
يم [املائدة ،]98 :وقوله
َ
اب َوأ َّ َ ٌ
ور َرح ٌ
ُ
ِ
ِ
ِ
تعاىل :فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ َّل إِلَهَ إَِّلَّ َّ
ك [حممد ]19 :وأما ما تنازع فيه الناس من املسائل
استَـ ْغف ْر ل َذنب َ
اَّللُ َو ْ

الدقيقة واليت قد تكون مشتبهة عند كثري منهمَّ ،ل يقدر الواحد منهم فيها على دليل يفيد اليقنيَّ ،ل

شرعي وَّل غريه ،مل جيب على مثل هذا يف ذلك ما َّل يقدر عليه ،وليس عليه أن يرتك ما يقدر عليه

من اعتقاد قول غالب على ظنه ،لعجزه عن ْتام اليقني ،بل ذلك هو الذي يقدر عليه ،وَّلسيما إذا
كان موافقا للحق ،فاَّلعتقاد املطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ،ويسقط به الفرض ،إذا مل يقدر

على أكثر منه.

مث إن هؤَّلء املتكلمني من أبعد الناس عما أوجبوه ،بل جتدهم حيتجون ِبا هو أقرب إىل األغلوطات

منه إىل الظنيات فضالً عن القطعيات ،بل جتد الواحد منهم كثرياً ما يقطع بصحة حجة يف موضع،
ويقطع ببطالهنا يف موضع آخر ،بل منهم من عامة كالمه كذلك (.)3
_________

( )1انظر(( :الرد على املنطقيني)) (ص ،)13 :و ((خمتصر الصواعق املرسلة)) (.)432 /2
( )2انظر(( :خمتصر الصواعق املرسلة)) (.)433 - 432 /2
( )3انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) (.)53 ،52 /1

()136/1

القاعدة التاسعة عشرة :اَّلصطالحات احلادثة َّل تغري من احلقائق شيئاً
قد يستخدم املبتدعة بعض األلفاظ احلسنة يصفون هبا ما هم عليه من العقائد الفاسدة ،رجاء قبوهلا
عند ضعفاء الناس وشيوعها بينهم ،ويستخدمون يف حق منازعيهم من أهل السنة األلفاظ الذميمة

واأللقاب الشنيعة تنفرياً منهم ،وحتقرياً لعلومهم (:)1

فأهل الكالم يسمون ما عندهم من الكالم عقليات ,وقطعيات ,ويقينيات ,ويسمون ما عند غريهم

من العلوم :ظواهر وظنيات.

وحمرفو الكلم عن مواضعه يسمون حتريفهم أتويالً لريوج ويقبل ،وقد عرفنا أن التأويل يف استعمال
القرآن هو العاقبة اليت يؤول إليها األمر ،ويف عرف السلف :تفسري كالم وشرح معناه.

واملعطلة للصفات ،يسمون نفي الصفات تنزيهاً وتقديساً وتوحيداً ويسمون إثباهتا :جتسيماً وتشبيهاً
وحشواً ،ويلقبون مثبتيها :ابجملسمة ,واملشبهة ,واحلشوية.

واملتصوفة يسمون خياَّلهتم الشيطانية :حقائق ومعارف يقينية ،وقد يسموهنا توحيداً ،ويسمون ما عند

أهل السنة :ظواهر ,ورسوماً ,وعوائق ,وحجباً.
وكل هذه اَّلصطالحات َّل ينبغي أن تغري من احلقائق شيئاً.
_________

( )1انظر(( :خمتصر الصواعق)) ( ،)89 - 87 /1و ((الغنية)) لعبد القادر اْليالين (.)17 /1

()137/1

القاعدة العشرون :احليدة عن اْلواب ضرب من اَّلنقطاع
احليدة :جواب السائل بغري ما سأل عنه ،كأن يقول لك قائل :من أين جئت؟ فتقول له :حضرت

اآلن .فهذا ليس جوابه :ومثال احليدة يف كتاب هللا تعاىل يف قصة إبراهيم عليه السالم مع قومه :قال
ِِ
تعاىل :إِ ْذ قَ َ ِ ِ ِ
ال َه ْل يَ ْس َم ُعونَ ُك ْم إِ ْذ
ني قَ َ
ال ألَبِيه َوقَـ ْومه َما تَـ ْعبُ ُدو َن قَالُوا نَـ ْعبُ ُد أ ْ
َصنَ ًاما فَـنَظَ مل َهلَا َعاكف َ
ض مرو َن [الشعراء ]73 - 70 :فصاروا بني أمرين :أن يقولوا ابإلجياب،
تَ ْد ُعو َن أ َْو يَن َف ُعونَ ُك ْم أ َْو يَ ُ
وليس هلم حجة على ذلك إَّل جمرد الدعوى ،أو يقولوا ابلنفي فتظهر حجة إبراهيم عليهم ،فلما
ك
ءَن َك َذلِ َ
آاب َ
أدركوا أن أاي من األمرين َّل يصلح جواابً خيلصهم ،حادوا عن اْلواب فـ قَالُوا بَ ْل َو َج ْد ََن َ
يَـ ْف َعلُو َن [الشعراء ]74 :وهذا ليس جواب إبراهيم عليه السالم ،وإمنا حيدة وانقطاع (.)1
ومن أمثلة حيدة أهل البدع ما أجاب به بشر املريسي عبد العزيز املكي حني سأله :هل هلل علم؟
فقال بشر :هللا َّل جيهل ( ،)2ألنه أدرك إن هو أجاب ابإلثبات فقد أبطل حجته يف كون القرآن

خملوقاً ،ألنه َّل يستطيع أن يقول :علم هللا خملوق ،والقرآن من علم هللا.

وإن أجاب ابلنفي كان ذلك منه تكذيباً صرحياً بنصوص التنزيل ,فحاد عن اْلواب لئال يلزمه أحد

الوجهني .فشهد املأمون عليه ابَّلنقطاع .منهج اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد لعثمان بن علي بن

حسن– 689 /2
_________

( )1انظر(( :احليدة)) (ص.)33 - 32 :
( )2انظر(( :احليدة)) (ص.)36 - 31 :

()138/1

الفصل األول :خصائص منهج أهل السنة واْلماعة يف تقرير مسائل اَّلعتقاد
امتازت مناهج أهل السنة واْلماعة يف تقرير مسائل الدين أصوله وفروعه خبصائص جعلتها أكثر
موافقة للحق وإصابة له ،نذكر يف هذا املوقع ،طرفا منها:

أوَّل :وحدة املصدر:
وهو أن السلف َّل يتلقون أمور دينهم إَّل عن مشكاة النبوةَّ ،ل عقل وَّل ذوق وَّل كشف ،بل هذه

إن صحت كانت معضدة حلجة السمع (الكتاب والسنة) فكيف ِبن عارض هبا دَّلئل الكتاب

والسنة ،وأكثرها جهاَّلت وخياَّلت فاسدة .وهبذا نفهم كيف أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أنكر
على عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه النظر يف صحيفة من التوراة ،وهو الكتاب املنزل من السماء،

وإن شابه التحريف فهو أفضل من كثري من األقيسة العقلية ،واخلياَّلت الصوفية (:)1
روى اإلمام أمحد يف مسنده عن عبد هللا بن اثبت أنه قال(( :جاء عمر بن اخلطاب إىل النيب صلى هللا
عليه وسلم فقال :اي رسول هللا إين مررت أبخ يل من قريظة فكتب يل جوامع من التوراة أَّل أعرضها

عليك؟ قال :فتغري وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال عبد هللا :فقلت له :أَّل ترى ما بوجه

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال عمر :رضينا ابهلل راب وابإلسالم دينا وِبحمد صلى هللا عليه
وسلم رسوَّل ،قال :فسري عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،مث قال :والذي نفسي بيده لو أصبح

فيكم موسى مث اتبعتموه وتركتموين لضللتم ،إنكم حظي من األمم وأَن حظكم من النبيني)) ( .)2ويف
رواية ((  ...أمتهوكون فيها اي ابن اخلطاب ،والذي نفسي بيده لقد جئتكم هبا بيضاء نقية . ..
والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى هللا عليه وسلم كان حيا ما وسعه إَّل أن يتبعين)) (... )3

فهذا موسى عليه السالم لو قدر وجوده بعد بعثة حممد صلى هللا عليه وسلم ما جاز ألحد متابعته
وترك ما عليه النيب صلى هللا عليه وسلم ،بل ما جاز له  -أي موسى  -ترك متابعة النيب صلى هللا

عليه وسلم فكيف تتلقى أمور الداينة  -أصوهلا وفروعها  -عن عقل أو ذوق أو وجد أو حنو ذلك؟
قال ابن عبد الرب (رمحه هللا)( :ليس يف اَّلعتقاد كله ،يف صفات هللا وأمسائه ،إَّل ما جاء منصوصا يف
كتاب هللا ،أو صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أو أمجعت عليه األمة ،وما جاء من أخبار

اآلحاد يف ذلك كله أو حنوه يسلم له وَّل يناظر فيه) (.)4
اثنيا :منهج توقيفي:
_________

((( )1اعتقادات املسلمني واملشركني للرازي)) ((( )72التعرف ملذهب أهل التصوف أليب حممد

الكالابذي)) ( )21بتحقيق د .عبد احلليم حممود وطه عبد الباقي سرور ،دار إحياء الكتب العربية

(عيسى البايب احلليب وشركاه) 1380هـ 1960 -م القاهرة (بدون رقم الطبعة)(( ،جمموع فتاوى ابن

تيمية)) (.)18 /10

( )2رواه أمحد يف ((مسنده)) ( .)15903( )470 /3قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/1
 :)179رجاله رجال الصحيح إَّل أن فيه جابر اْلعفي وهو ضعيف.
( )3رواه أمحد يف ((مسنده)) ( .)15195( )387 /3قال ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) (/2

 :)122إسناده على شرط مسلم .وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( - )136 /1كما ذكر
ذلك يف املقدمة .وحسنه األلباين يف ((ختريج كتاب السنة)) (.)50
((( )4جامع بيان العلم وفضله)) (.)117 /2

()139/1

فهو منهج يقوم على التسليم املطلق لنصوص الكتاب والسنةَّ ،ل يردون منها شيئا ،وَّل يعارضوهنا
بشيءَّ ،ل بعقل ،وَّل ذوق ،وَّل منام ،وَّل غري ذلك ،بل يقفون حيث تقف هبم النصوص ،وَّل
ِ
َّ ِ
ني
آمنُوا َّل تُـ َقد ُموا بَ ْ َ
ين َ
يتجاوزوهنا إىل إعمال رأي أو قياس أو ذوق  ..ملتزمني قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
ي َد ِي َِّ
اَّلل َِمس ِ
اَّلل َوَر ُسولِ ِه َواتَّـ ُقوا َّ
يم [احلجرات ]1 :وقال الربيع بن خثيم رمحه هللا" :اي
اَّللَ إِ َّن ََّ ٌ
َ
يع َعل ٌ
عبد هللا ،ما علمك هللا يف كتابه من علم فأمحد هللا ،وما استأثر عليك به من علم فكله إىل عاملهَّ ،ل
ِ
ِِ
ِِ
ني [ص)1( ]86 :
َج ٍر َوَما أ َََن م َن ال ُْمتَ َكلف َ
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيه م ْن أ ْ
تتكلف ،فإن هللا يقول لنبيه :قُ ْل َما أ ْ
وقال األوزاعي رمحه هللا( :كان مكحول والزهري يقوَّلن :أمروا هذه األحاديث كما جاءت وَّل
تناظروا فيها) ( )2يعين أحاديث الصفات.

أما غري أهل السنة فقد أصلوا ألنفسهم قواعد ،حاكموا إليها النصوص ،فما وافق منها تلك القواعد

قالوا به معضدين َّل حمتجني ،وما خالف ردوه :إما بتضعيف  -إن كان حديثا  -أو أتويل ،وإن

أحسنوا املعاملة فوضوا العلم به وعزلوه عن سلطان احلكم واَّلحتجاج ،حىت أحدثوا يف دين هللا تعاىل

من املقاَّلت الشنيعة ما ضاهوا ،أو سبقوا به اليهود والنصارى وعباد األصنام.
قال يونس بن عبد األعلى( :مسعت الشافعي ،يوم َنظره حفص الفرد ،قال يل :اي أاب موسى  . ..لقد
مسعت من حفص كالما َّل أقدر أن أحكيه) ( )3وقال ابن عيينة( :مسعت من جابر اْلعفي كالما

خشيت أن يقع علي وعليه البيت) (.)4

اثلثا :جتنب اْلدل واخلصومات يف الدين:

وبناء على ما سبق كان للسلف موقف واضح وصريح من اْلدل واخلصومات يف مسائل اَّلعتقاد،

حىت عدوا الكالم والتمحل فيها من البدع ،اليت شددوا النكري على مقرتفيها ،وقصة عمر بن
اخلطاب رضي هللا عنه مع صبيغ بن عسل مشهورة معروفة:

وهي (أن صبيغا قدم املدينة وكانت عنده كتب ،فجعل يسأل عن متشابه القرآن ،فبلغ ذلك عمر
رضي هللا عنه فبعث إليه ،وقد أعد له عراجني النخل ،فلما دخل عليه جلس ،فقال له عمر رضي هللا
عنه :من أنت؟ فقال :أَن عبد هللا صبيغ ،فقال عمر رضي هللا عنه :وأَن عبد هللا عمر ،مث أهوى إليه

فجعل يضربه بتلك العراجني ،فما زال يضربه حىت شجه ،فجعل الدم يسيل على وجهه ،فقال:

حسبك اي أمري املؤمنني ،فقد وهللا ذهب الذي كنت أجد يف رأسي) (.)5
_________

((( )1اَّلعتصام للشاطيب)) ( )336 /2وانظر ((جامع بيان العلم َّلبن عبد الرب)) (.)118 /2
((( )2اَّلعتصام للشاطيب)) ( )336 /2وانظر ((جامع بيان العلم َّلبن عبد الرب)) (.)118 /2
((( )3جامع بيان العلم َّلبن عبد الرب)) (.)116 /2
((( )4جامع بيان العلم َّلبن عبد الرب)) (.)116 /2
((( )5الشريعة لآلجري)) ((( )73سنن الدارمي)) ((( )55 /1شرح أصول السنة -الاللكائي))
((( )634 /4عقيدة السلف وأصحاب احلديث لإلمام أيب إمساعيل عبد الرمحن بن إمساعيل

الصابوين)) ((( )51تفسري ابن كثري)) ((( )390 /7اإلصابة يف ْتييز الصحابة)) ()458 /3

()140/1

وقال مالك بن أنس رضي هللا عنه( :الكالم يف الدين أكرهه ،ومل يزل أهل بلدَن يكرهونه ،وينهون
عنه ،حنو الكالم يف رأي جهم والقدر ،وكل ما أشبه ذلك ،وَّل أحب الكالم إَّل فيما حتته عمل ،فأما

الكالم يف دين هللا ،ويف هللا عز وجل ،فالسكوت أحب إيل ،ألين رأيت أهل بلدَن ينهون عن الكالم
يف دين هللا إَّل فيما حتته عمل) ( )1قال أبو عمر بن عبد الرب (رمحه هللا)( :والذي قاله مالك رمحه
هللا عليه مجاعة العلماء قدْيا وحديثا ،من أهل احلديث ،والفتوى ،وإمنا خالف ذلك أهل البدع:

املعتزلة وسائر الفرق ،وأما اْلماعة فعلى ما قال مالك) ( )2وذلك فيما مل تكن هناك ضرورة ،كرد
ابطل أو خوف من ضاللة أن تعم ،فالواجب بيان احلق ودفع الباطل على ما أشار إليه ابن عبد الرب

رمحه هللا (.)3

رابعا :اتفاق السلف يف مسائل العقيدة:
لقد كان من مثرة صحة املنهج ،وصدق قضاايه :أن يتفق أهل السنة على مسائل اَّلعتقاد مع
اختالف أعصارهم ،وتباعد أمصارهم.

يقول اإلمام األصبهاين رمحه هللا( :ومما يدل على أن أهل احلديث هم أهل احلق أنك لو طالعت مجيع
كتبهم املصنفة من أوهلم إىل آخرهم ،قدْيهم وحديثهم ،مع اختالف بلداهنم وزماهنم ،وتباعد ما بينهم
يف الداير ،وسكون كل واحد منهم قطرا من األقطار؛ وجدهتم يف بيان اَّلعتقاد على وترية واحدة

ومنط واحد ،جيرون على طريقة َّل حييدون عنها ،وَّل ْييلون فيها ،قوهلم يف ذلك واحد ،ونقلهم واحد،

َّل ترى فيهم اختالفا ،وَّل تفرقا يف شئ ما وإن قل ،بل لو مجعت مجيع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه
عن سلفهم ،وجدته كأنه جاء عن قلب واحد ،وجرى على لسان واحد ،وهل على احلق دليل أبني

من هذا؟) ( .)4منهج اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد عند أهل السنة واْلماعة لعثمان علي
حسن -بتصرف40 /1-
_________

((( )1جامع بيان العلم)) (.)116 /2
((( )2جامع بيان العلم)) (.)116 /2

((( )3جامع بيان العلم)) ( )116 /2وانظر(( :الشريعة لآلجري)) (.)62
((( )4احلجة يف بيان احملجة)).

()141/1

الفصل الثاين :نتائج اَّللتزام ِبنهج أهل السنة واْلماعة يف تقرير مسائل اَّلعتقاد
النتيجة األوىل :حتقيق كمال الدين ،وْتام النعمة ،وقيام احلجة:

التزام هذا املنهج فيه اعرتاف حقيقي أبن هللا تعاىل أكمل الدين ،وأمت النعمة ،وأن الرسول صلى هللا
عليه وسلم بلغ الرسالة ،وأدى األمانة ،وكشف الغمة ،وأقام احلجة ،وأوضح احملجة ،وأن الصحابة
رضوان هللا عليهم الذين هم حواريو الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وورثته يف العلم واإلْيان ،وحفظة
هللا تعاىل يف عباده ،أقاموا الدين علما وعمال ،وبلغوه لفظا ومعىن .وهذا وإن كان واضحا يف كل

مسائل الداينة إَّل أنه يف مسائل اَّلعتقاد أشد وضوحا ،وأعظم رسوخا ،إذ (معرفة اَّلعتقاد أصل

الدين ،وأساس اهلداية ،وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب ،وحصلته النفوس ،وأدركته العقول،
فكيف يكون ذلك الكتاب ،وذلك الرسول ،وأفضل خلق هللا بعد النبيني مل حيكموا هذا الباب

اعتقادا وقوَّل؟!

ومن احملال – أيضا – أن يكون النيب صلى هللا عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حىت اخلراءة ،وقال:
(تركتكم على البيضاء ،ليلها كنهارها َّل يزيغ عنها بعدي إَّل هالك) ( .. )1حمال مع تعليمهم كل
شيء هلم فيه منفعة يف الدين – وإن دقت – أن يرتك تعليمهم ما يقولونه أبلسنتهم ،ويعتقدونه يف
قلوهبم ،يف رهبم ومعبودهم رب العاملني ،الذي معرفته ،غاية املعارف ،وعبادته أشرف املقاصد،

والوصول إليه غاية املطالب ،بل هذا خالصة الدعوة النبوية ،وزبدة الرسالة اإلهلية ،فكيف يتوهم من
يف قلبه أدىن مسكة من إْيان وحكمة أن َّل يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية

التمام ،مث إذا كان قد وقع ذلك منه :فمن احملال أن يكون خري أمته وأفضل قروهنا قصروا يف هذا

الباب :زائدين فيه أو َنقصني عنه .)2( ) ...
النتيجة الثانية :بيان ثبوت العصمة للشارع:

اَّللتزام هبذا املنهج يفيد إثبات العصمة للشارع احلكيم ،حبيث َّل جيوز اَّلستدراك عليه ،وذلك بعد

أن تقرر ابألدلة والرباهني اليقينية أن ليس يف الشرع ما خيالف مقتضيات العقول الصحيحة ،كما أنه
ليس يف العقل الصحيح ما خيالف نصا صحيحا صرحيا من نصوص الكتاب والسنة .بل كل ما يظن

أنه خيالف الشرع من العقل فيمكن إثبات فساده بعقل صحيح صريح يبني أن تلك املخالفة جمرد ظن

وتوهم.
وعليه ،فيجب النظر إىل الشريعة بعني الكمال َّل بعني النقصان واعتبارها اعتبارا كليا يف العقائد

والعبادات واملعامالت ،وعدم اخلروج عنها البتة؛ ألن اخلروج عنها تيه وضالل ورمي يف عماية كيف
وقد ثبت كماهلا وْتامها فالزائد واملنقص يف جهتها هو املبتدع إبطالق ،املنحرف عن جادة الصواب

إىل بنيات الطرق ،وهذا هو الذي أغفله املبتدعون فدخل عليهم بسببه اَّلستدراك على الشرع (.)3
النتيجة الثالثة :التصديق جبميع نصوص الكتاب والسنة:
_________

( )1رواه ابن ماجه ( , )43وأمحد ( .)17182( )126 /4من حديث العرابض بن سارية رضي هللا
عنه .قال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)68 /1إسناده حسن ,وصححه الشوكاين يف

((إرشاد الفحول)) ( , )131 /2واأللباين يف ((صحيح ابن ماجه)).
((( )2جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)6 /5
((( )3اَّلعتصام للشاطيب)) (.)310 /2

()142/1

اَّللتزام هبذا املنهج يفيد التصديق جبميع نصوص الكتاب والسنة ،واَّلستدَّلل هبا جمتمعة – ما مل
يكن بني بعضها تناسخ – ألهنا خرجت من مشكاة واحدة ،وتكلم هبا من وصف نفسه بكمال العلم
وْتام احلكمة ،ومن أصدق من هللا قيال ،فال جيوز ضرب بعضها ببعض؛ ألن ذلك يقتضي التكذيب

ببعض احلق ،إذ أنه من ابب معارضة حق حبق ،وهذا يقتضي التكذيب أبحدمها أو اَّلشتباه واحلرية،
ِ
ِ
اَّلل وَك َّذب ِاب ِ
لص ْد ِق
ب َعلَى َّ َ َ
والواجب التصديق هبذا احلق وهو احلق؛ قال تعاىل :فَ َم ْن أَظْلَ ُم ممَّن َك َذ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ك ُه ُم ال ُْمتَّـ ُقو َن [الزمر:
ص َّد َق بِ ِه أ ُْولَئِ َ
ين َوالَّذي َجاء ِابلص ْدق َو َ
َّم َمثْـ ًوى ل ْل َكاف ِر َ
س ِيف َج َهن َ
إ ْذ َجاءهُ أَلَْي َ
 ]33 - 32فذم سبحانه من كذب أو كذب حبق ،ومل ْيدح إَّل من صدق وصدق ابحلق ،فلو صدق
اإلنسان فيما يقوله ،ومل يصدق ابحلق الذي يقوله غريه مل يكن ممدوحا ،حىت يكون ممن جييء ابلصدق

ويصدق به ،فأؤلئك هم املتقون" (.)1

النتيجة الرابعة :تعظيم نصوص الكتاب والسنة:

إن اَّللتزام هبذا املنهج جيعل املسلم يف موقف املعظم لنصوص الكتاب والسنة؛ ألنه يعتقد أن كل ما
تضمنته هو احلق والصواب ،ويف خالفها الباطل والضالل.
أما املخالفون فقد سقطت من نفوسهم هيبة النصوص حىت استحلوا حرماهتا ،وعاثوا فيها تكذيبا أو
حتريفا ،وإن أحسنوا املعاملة أعرضوا عنها بقلوهبم وعقوهلم ومل يستدلوا بشيء منها ،فهمَ :وِم ْنـ ُه ْم
ِ
ِ
اب إَِّلَّ أ ََم ِاينَّ َوإِ ْن ُه ْم إَِّلَّ يَظُنمو َن [البقرة.]78 :
أُميمو َن َّلَ يَـ ْعلَ ُمو َن الْكتَ َ
النتيجة اخلامسة :عصمة علوم أهل السنة:
أهل السنة معصومون فيما أيخذونه عن إمجاع الصحابة والتابعني ،ألن إمجاعهم حجة ،وَّل جتتمع
هذه األمة على ضاللة ،فكيف إذا أمجع السلف الصاحل من الصحابة والتابعني واتبعيهم على مسألة،

فإن خالفهم فيها َّل جيوز؛ ألنه خالف اإلمجاع ،وخالف القرون املفضلة.

أما أهل البدع والتفرق فلم يبالوا هبذا األصل ،حىت أعلنوا خمالفتهم لسلف األمة وأئمتها ،ونسبوهم

إىل أعظم السفه واْلهل.

النتيجة السادسة :السكوت عما سكت عنه السلف:

كل مسألة سكت عنها الصحابة والسلف الصاحل وتكلم فيها اخللف – وَّل سيما فيما يتعلق ِبسائل
اَّلعتقاد واإلْيان – إَّل كان السكوت عنها أوىل وأليق ،ومل أيت فيها اخللف إَّل بباطل من القول
وزورا .وهلذا قال عمر بن عبد العزيز رمحه هللا يف وصيته إىل عدي بن أرطأة (  ..فإن السنة إمنا سنها

من قد عرف ما يف خالفها من اخلطأ والزلل ،واحلمق والتعمق ،فارض لنفسك ِبا يرضى به القوم

ألنفسهم؛ فإهنم عن علم وقفوا ،وببصر َنفذ قد كفوا ،وهلم كانوا على كشف األمور أقوى – وبفضل
– لو كان فيه أجرى ،فلئن قلتم :أمر حدث بعدهم ،ما أحدثه بعدهم إَّل من اتبع غري سنتهم ،ورغب
بنفسه عنهم ،إهنم هلم السابقون ،فقد تكلموا فيه ِبا يكفي ،ووصفوا منه ما يشفي ،فما دوهنم

مقصر ،وما فوقهم حمسر ،لقد قصر عنهم آخرون فضلوا ،وإهنم بني ذلك لعلى هدى مستقيم) (.)2
النتيجة السابعة :النجاة احملضة موقوفة على متابعة مذهب أهل السنة:

_________

((( )1درء تعارض العقل والنقل)) (.)404 /8
((( )2الشريعة لآلجري)) (.)233
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إن النجاة احملضة وقف على من كان على مثل ما كان عليه النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه،
وهذا إمنا يعرف عن طريق السنن املروية ،واآلاثر الصحابية .وأوىل الناس ِبعرفة ذلك هم أهل السنة
واْلماعة؛ وذلك َّلشتغاهلم وعنايتهم هبا ،وانتساهبم إليها ،بعكس أهل البدع من املتكلمة واملتصوفة
الذين هم من أبعد الناس عن معرفة ما كان عليه النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ،مستغنني عن

ذلك ابحملارات الفلسفية واخلياَّلت الصوفية ،ومنهم من يعرتف بقلة بضاعته من اإلرث النبوي،

ومنهم من لو اطلعت على مصنفاته َّل تكاد تقف على آية كرْية ،أو حديث شريف ،أو أثر عن

صحايب شاهدين على أنفسهم ابْلفاء.
مث ها هي الفرق الكبار :املعتزلة واخلوارج والشيعة كلهم يطعن يف الصحابة رضوان هللا عليهم طعنا

صرحيا (:)1

أما املعتزلة فقد طعن زعيمهم النظام يف أكثر الصحابة وأسقط عدالة ابن مسعود ،وطعن يف فتاوى

علي بن أيب طالب ،وثلب عثمان بن عفان ،وطعن يف كل من أفىت من الصحابة ابَّلجتهاد ،وقال :إن
ذلك منهم إمنا كان ألجل أمرين :إما ْلهلهم أبن ذلك َّل حيل هلم ،وإما ألهنم أرادوا أن يكونوا زعماء
وأرابب مذاهب تنسب إليهم .فنسب خيار الصحابة إىل اْلهل أو النفاق.

مث إنه أبطل إمجاع الصحابة ومل يره حجة ،وأجاز أن جتتمع األمة على الضاللة (.)2

وأيضا – كان زعيمهم واصل بن عطاء الغزال يشكك يف عدالة علي وابنيه ،وابن عباس ،وطلحة،

والزبري ،وعائشة وكل من شهد حرب اْلمل من الفريقني ،فقال مقالته املشهورة :لو شهد عندي علي
وطلحة على ابقة بقل مل أحكم بشهادهتما؛ لعلمي أبن أحدمها فاسق وَّل أعرفه بعينه .ووافقه على

ذلك صاحبه عمرو بن عبيد وزاد عليه أبن قطع بفسق كل من الفريقني.

وأما اخلوارج فتكفريهم لعلي وأكثر الصحابة رضي هللا عنهم واستباحتهم لدمائهم وأمواهلم مشهور
معلوم ،بل ساقوا الكفر إىل كل من أذنب من هذه األمة.
أما الشيعة فشعارهم الطعن يف سائر الصحابة – عدا آل البيت – وغالهتم من السبئية والبيانية
وغريهم قد حكم علماء اإلسالم عليهم ابلردة واخلروج من الدين ابلكلية.
واإلمامية منهم ادعت ردة أكثر الصحابة بعد النيب صلى هللا عليه وسلم.

واألشاعرة وحنوهم من املتكلمني ممن يدعي يف طريقة اخللف العلم واإلحكام ،ويف طريقة السلف

السالمة دون العلم واإلحكام ،يلزمهم جتهيل السلف من الصحابة والتابعني وهو طعن فيهم من هذا

الوجه .وهلذا قال ابن تيمية رمحه هللا – بعد أن حكى عنهم هذا الكالم ( :-وَّل ريب أن هذا شعبة
من الرفض) (.)3
فكيف يقال يف هؤَّلء مجيعا إهنم موافقون للصحابة يف علومهم وأعماهلم؟!

النتيجة الثامنة :شرف اَّلنتساب إىل السلف الصاحل:
إن السلفية تطلق ويراد هبا أحد معنيني:

أحدمها :احلقيقة التارخيية اليت ختتص أبهل القرون الثالثة املفضلة؛ حلديث( :خري الناس قرين ،مث
الذين يلوهنم ،مث الذين يلوهنم .)4( ) ..
الثاين :الطريقة اليت كان عليها أهل تلك القرون الفاضلة من التمسك ابلكتاب والسنة وتقدْيهما

على ما سوامها ،والعمل هبا على مقتضى فهم الصحابة والسلف.

فالسلفية ابملعىن الثاين منهاج ابق إىل يوم القيامة يصح اَّلنتساب إليه مىت التزمت شروطه وقواعده؛
حلديثَّ( :ل تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلقَّ ،ل يضرهم من خذهلم ،حىت أييت أمر هللا وهم

كذلك) (.)5
_________

((( )1الفرق بني الفرق للبغدادي)) ( 318وما بعدها).
((( )2فضل اإلمجاع)) ( 140من هذا البحث).
((( )3جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)157 /4
((( )4تقدم خترجيه)) (.)36
((( )5تقدم خترجيه)) (.)36
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وعليه ،فكل أحد وإن أتخر زمانه عن عصر السلف ،لكنه التزم منهاجهم يف العلم والعمل فهو
منهم ،وسلفي معهم ،فاملرء مع من أحب .قال أبو الوفاء ابن عقيل رمحه هللا لبعض أصحابه( :أَن
أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا اْلوهر والعرض ،فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن مثلهم ،وإن

رأيت أن طريقة املتكلمني أوىل من طريقة أيب بكر وعمر فبئس ما رأيت) (.)1
النتيجة التاسعة :عدم صحة اإلْيان املشروط:

اَّللتزام هبذا املنهج يقرر عدم صحة اإلْيان كمن يقول :أَن َّل أؤمن خبرب الرسول صلى هللا عليه وسلم
حىت أعلم انتفاء املعارض العقلي ،أو أَن َّل أؤمن حىت تصدق خربه رؤاي منام ،أو كشف ،أو ذوق ،أو
حس (التجربة املعملية) أو حنو ذلك من الشرائط ،فهذا إْيان َّل يصح ،وصاحبه فيه شبه من الذين:
ُويت رسل ِ
ِ
ِ
ِ
َوإِذَا َج ْ
يب
هللا هللاُ أَ ْعلَ ُم َح ْي ُ
ث َْجي َع ُل ِر َسالَتَهُ َسيُص ُ
اءهتُ ْم آيَةٌ قَالُواْ لَن نمـ ْؤم َن َح َّىت نُـ ْؤتَى مثْ َل َما أ ِ َ ُ ُ ُ
الَّ ِذين أَجرمواْ صغَ ِ ِ
اب َش ِدي ٌد ِِبَا َكانُواْ ْيَْ ُك ُرو َن [األنعام ]124 :والذين قالواَ :وإِ ْذ قُـلْتُ ْم
ار عن َد هللا َو َع َذ ٌ
َ ْ َُ َ ٌ
الص ِ
ك َح َّىت نَـ َرى َّ
اع َقةُ َوأَنتُ ْم تَنظُُرو َن [البقرة.]55 :
َخ َذتْ ُك ُم َّ
اَّللَ َج ْه َرةً فَأ َ
وسى لَن نـم ْؤِم َن لَ َ
َاي ُم َ
فالواجب على اإلنسان – إذا تبني له صدق الرسول – أن يؤمن ابهلل ورساَّلته إْياَن مطلقا غري
مشروط ،وَّل متعلق بشيء من خارج .وهلذا كان شعار أهل اإلْيانَِ ،مس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا [البقرة]285 :
ِ
ص ْيـنَا [البقرة.]93 :
وشعار أهل الكفر والطغيانَ :مس ْعنَا َو َع َ
النتيجة العاشرة :تكثري الصواب وتقليل اخلطأ:

اَّلعتماد على الكتاب والسنة وإمجاع األمة يف اَّلستدَّلل يقلل اخلطأ ويكثر الصواب والتوفيق ،وهذا

اخلطأ يكون بسبب نقص علم املستدل أو قصور فهمه ،أو سوء قصده ،وهذا قد يوجد يف بعض
أهل السنة (ففي بعضهم من التفريط يف احلق ،والتعدي على اخللق ما قد يكون بعضه خطأ مغفورا،

وقد يكون منكرا من القول وزورا ،وقد يكون من البدع والضالَّلت اليت توجب غليظ العقوابت؛
فهذا َّل ينكره إَّل جاهل أو ظامل  ) ..لكن – مع ذلك – هم ابلنسبة إىل غريهم  -يف ذلك –

كاملسلمني ابلنسبة إىل بقية امللل ،فكل شر يكون يف بعض املسلمني فهو يف غريهم أكثر ،وكل خري
يكون يف غريهم فهو فيهم أعلى وأعظم ،وهكذا أهل احلديث والسنة ابلنسبة إىل غريهم من طوائف

املسلمني ( :)2يعرفون احلق ويرمحون اخللق ،أما أهل البدع فيكذبون ابحلق ويكفرون اخللق ،فال علم
وَّل رمحة .)3( ..
النتيجة احلادية عشرة :اَّلستغناء ابلكتاب والسنة عما سوامها:

_________

((( )1تلبيس أليب الفرج عبد الرمحن بن اْلوزي)) (.)85
((( )2نقض املنطق َّلبن تيمية)) (.)22
((( )3خمتصر الصواعق املرسلة)) (.)431 /2
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اَّللتزام هبذا املنهج يفيد اَّلستغناء ابلكتاب والسنة عن النظر يف الكتب املتقدمة :كالتوارة واإلجنيل
والزبور ،ملا أصاهبا من التحريف والتبديل ،والزايدة والنقصان ،فالقرآن الكرمي كتاب مستقل بنفسه،
َنسخ ملا قبله ،مل حيوج هللا تعاىل أهله إىل كتاب آخر – كما هو حال أهل الزبور واإلجنيل مع التوراة
– والقرآن قد اشتمل على مجيع ما يف الكتب األخرى من احملاسن ،وعلى زايدات كثرية َّل توجد

فيها ،مع ضمان احلفظ ونزاهة النص عن التحريف ،وهلذا كان مصدقا ملا بني يديه من الكتاب،

ومهيمنا عليه ،يقرر ما فيه من احلق ،ويبطل ما حرف منه وينسخ ما نسخه هللا تعاىل ( .)1وهلذا ملا

رأى النيب صلى هللا عليه وسلم عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ينظر يف صحيفة من التوراة غضب
وقال(( :أمتهوكون فيها اي ابن اخلطاب ،والذي نفسي بيده لقد جئتكم هبا بيضاء نقية  ..والذي
نفسي بيده لو أن موسى صلى هللا عليه وسلم كان حيا ما وسعه إَّل أن يتبعين)) (.)2

النتيجة الثانية عشرة :طريقة السلف :أسلم وأعلم وأحكم:

إن الذين يقولون :طريقة السلف أسلم ،وطريقة اخللف أعلم وأحكم ،وهي التأويل الذي هو صرف
النصوص إىل معىن قد حتتمله اللغة ،لكن يف غري هذا السياق املعني ،والتأويل عندهم مظنون ابَّلتفاق
( )3فال أحد منهم يقطع ابملعىن الذي صرفوا اللفظ إليه ،مل حيصلوا شيئا ،بل تركوا النصوص وفيها

احلق واليقني ،وْلأوا إىل احتماَّلت وجتويزات مزقتهم كل ممزق ،مع حرية وضياع:

قال الشوكاين رمحه هللا (( :)4فهم – أي أهل الكالم – متفقون فيما بينهم على أن طريق السلف

أسلم ،ولكن زعموا أن طريق اخللف أعلم ،فكان غاية ما ظفروا به من هذه األعلمية لطريق اخللف

أن ْتىن حمققوهم وأذكياؤهم يف آخر أمرهم دين العجائز ،وقالوا :هنيئا للعامة ،فتدبر هذه األعلمية
اليت حاصلها أن يهنئ من ظفر هبا للجاهل اْلهل البسيط ،ويتمىن أنه يف عدادهم ،وممن يدين

بدينهم ،وْيشي على طريقهم ،فإن هذا ينادي أبعلى صوت ،ويدل أبوضح دَّللة على أن هذه

األعلمية اليت طلبوها :اْلهل خري منها بكثري ،فما ظنك بعلم يقر صاحبه على نفسه :أن اْلهل خري

منه ،وينتهي عند البلوغ إىل غايته ،والوصول إىل هنايته أن يكون جاهال به ،عاطال عنه ،ففي هذا عربة

للمعتدين وآية بينة للناظرين .) ..

النتيجة الثالثة عشرة :اجتماع حماسن الفرق األخرى ألهل السنة خالصة من كل كدر:

اَّللتزام هبذا املنهج جيمع ألهل السنة ما عند الفرق األخرى من احلق ،مع نبذ أابطيلهم؛ ألن ما عند
الفرق املخالفة للحق شبه ،والشبهة ما أشبهت احلق من وجه ،وهلذا تشتبه على الناس ،فأهل السنة
أيخذون ابلوجه احلق ،ويدعون الوجه الباطل ،وسبب هذا التوفيق هو استدَّلهلم جبميع النصوص ،من

غري توهم تعارض بينها ،أو بينها وبني العقل الصحيح الصريح ،أما أهل الفرق األخرى فقد ضربوا
النصوص بعضها ببعض ،أو عارضوها ِبرائهم وأقيستهم الفاسدة ،فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا

ببعض ،وأهل السنة آمنوا ابلكتاب كله ،وأقاموه علما وعمال.
النتيجة الرابعة عشرة :خمالفة مسالك األمم الضالة:
_________

((( )1جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)184 /19
((( )2تقدم خترجيه)) (.)42

((( )3امللل والنحل للشهرستاين)) (.)104 /1
((( )4التحف يف مذاهب السلف)) (.)3
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اَّللتزام هبذا املنهج يفيد جمانبة مسالك األمم الضالة من اليهود والنصارى وغريهم ،وقد أمرَن ِبخالفة
طرائقهم ،وجتنب سننهم ،ومنها أهنم ردوا على الرسل ما أخربوا به ،واعرتضوا عليهم ابَّلعرتاضات
ك َح َّىت نَـ َرى َّ
اَّللَ َج ْه َرةً
وسى لَن نمـ ْؤِم َن لَ َ
الباطلة ،كما قالت اليهود ملوسى عليه السالمَ :وإِ ْذ قُـلْتُ ْم َاي ُم َ
الص ِ
اع َقةُ َوأَنتُ ْم تَنظُُرو َن [البقرة .]55 :وقال الذين كفرواَ ::وإِذَا َج ْ
اءهتُ ْم آيَةٌ قَالُواْ لَن نمـ ْؤِم َن
َخ َذتْ ُك ُم َّ
فَأ َ
صيب الَّ ِذين أَجرمواْ صغَار ِعن َد ِ
ُويت رسل ِ
ِ
ِ
هللا
هللا هللاُ أَ ْعلَ ُم َح ْي ُ
َ ْ َُ َ ٌ
ث َْجي َع ُل ِر َسالَتَهُ َسيُ ُ
َح َّىت نُـ ْؤتَى مثْ َل َما أ ِ َ ُ ُ ُ
اب َش ِدي ٌد ِِبَا َكانُواْ ْيَْ ُك ُرو َن [األنعام.]124 :
َو َع َذ ٌ
وكل من أوقف اإلْيان ابلنصوص على موافقة عقله أو قياسه أو ذوقه أو كشفه أو منامه أو حسه
ففيه شبه من شبه اليهود والنصارى والذين كفروا ،وقد أمرَن ِبخالفتهم .وهلذا َّل تكاد جتد شبهة أو

مقالة منحرفة يف الفرق املخالفة ألهل السنة ،إَّل ويف اليهود والنصارى نظريها.

النتيجة اخلامسة عشرة :ما تلزمه املخالفة من الكفر ،وما يلتزمه املخالف من الدعوى إىل بدعته:
خمالفة هذا املنهج تؤدي إىل كثري من الكفرايت كنفي الصفات ،والقول خبلق القرآن ،والتكذيب

ابلقدر ،ونفي حكمة الرب تعاىل ومشيئته واختياره ،واحللول واَّلحتاد ،وتفضيل األولياء على األنبياء،

والتكذيب أبخبار املعاد وحشر األجساد ،والطعن يف الصحابة ومحلة الدين ،وغري ذلك من األمور
الكفرية ،وقد كان لكل فرقة من الفرق املخالف ألهل السنة نصيب من هذه األمور وغريها.
قال أبو الوفاء بن عقيل رمحه هللا( :وقد أفضى الكالم أبهله إىل الشكوك ،وكثري منهم إىل اإلحلاد؛

تشم روائح اإلحلاد من فلتات كالم املتكلمني .)1( ) ...

كما أنه يغلب على خمالف هذا املنهج أن يكون داعيا إىل بدعته؛ ألنه يتدين بذلك ،أي يعتقده دينا

وشرعة ،وأن ما عليه غريه بدعة وضاللة ،وعلى هذا يفهم قول من قال :املبتدع َّل توبة له ()2؛ ألنه

يعتقد أن ما عليه هو احلق ،وما دونه الباطل ،خبالف العاصي فإنه مقر ِبخالفته ومعصيته ،فهذا يرجى
رجوعه وتوبته ،خبالف ذلك املبتدع.

النتيجة السادسة عشرة :اليقني والثبات ألهل السنة ،ويف مقابله اَّلضطراب والتنقل ألهل البدع:
اَّللتزام هبذا املنهج يفيد الرجل يقينا وثباات ،وخمالفته تفيده اضطرااب وتنقال:

قال ابن تيمية رمحه هللا( :إنك جتد أهل الكالم أكثر الناس انتقاَّل من قول إىل قول ،وجزما ابلقول يف

موضع ،وجزما بنقيضه ،وتكفري قائله يف موضع آخر ،وهذا دليل عدم اليقني ،فإن اإلْيان كما قال

فيه قيصر ملا سأل أاب سفيان عمن أسلم مع النيب صلى هللا عليه وسلم :هل يرجع أحد منهم عن دينه
سخطة له ،بعد أن يدخل فيه؟ قالَّ :ل .قال :وكذلك اإلْيان إذا خالط بشاشته القلوبَّ ،ل يسخطه

أحد .وهلذا قال بعض السلف – عمر بن عبد العزيز أو غريه  :-من جعل دينه غرضا للخصومات

أكثر التنقل (.)3
_________

((( )1تلبيس إبليس َّلبن اْلوزي)) (.)85
((( )2اَّلعتصام)) (.)272 /2
( )3رواه عنه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم (.)116 /2
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أما أهل السنة واحلديث فما يعلم أحد من علمائهم ،وَّل صاحل عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده،
بل هم أعظم الناس صربا على ذلك ،وإن امتحنوا أبنواع احملن ،وفتنوا أبنواع الفنت ،وهذه حال
األنبياء وأتباعهم من املتقدمني ،كأهل األخدود وحنوهم ،وكسلف األمة من الصحابة والتابعني وغريهم

من األئمة  ..ومن صرب من أهل األهواء على قوله ،فذاك ملا فيه من احلق ،إذ َّلبد يف كل بدعة –
عليها طائفة كبرية – من احلق الذي جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم ويوافق عليه أهل السنة
واحلديث :ما يوجب قبوهلا ،إذ الباطل احملض َّل يقبل حبال.

وابْلملة :فالثبات واَّلستقرار يف أهل احلديث والسنة أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكالم
والفلسفة .)1( ) ..

النتيجة السابعة عشرة :الشك واحلرية والضياع مصري املخالف:

خمالفة هذا املنهج أورثت املخالفني شكا وحرية وضياعا:

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :وقد بلغين إبسناد متصل عن بعض رؤوسهم وهو احلوجني صاحب

(كشف األسرار يف املنطق) ،وهو عند كثري منهم غاية يف هذا الفن .أنه قال عند املوت :أموت وما
علمت شيئا إَّل أن املمكن يفتقر إىل الواجب .مث قال :اَّلفتقار وصف عدمي .أموت وما علمت

شيئا) (.)2

وقال رمحه هللا( :حدثين من قرأ على ابن واصل احلموي أنه قال :أبيت ابلليل ،وأستلقي على ظهري،

وأضع امللحفة على وجهي وأبيت أقابل أدلة هؤَّلء أبدلة هؤَّلء وابلعكس ،وأصبح وما ترجح عندي
شيء) (.)3

وقال آخر (بت البارحة أفكر إىل الصباح يف دليل على التوحيد سامل عن املعارض فما وجدته) (.)4
وهذا الفخر الرازي يقول (:)5

(هناية إقدام العقول عقال  ...وأكثر سعي العاملني ضالل

وأرواحنا يف وحشة من جسومنا  ...وحاصل دنياَن أذى ووابل
ومل نستفد من حبثنا طول عمرَن  ...سوى أن مجعنا فيه قيل وقالوا)
وهذا الشهرستاين يصف حال املتكلمني يف قوله (:)6

(لقد طفت يف تلك املعاهد كلها  ...وسريت طريف بني تلك املعامل

فلم أر إَّل واضعا كف حائر  ...على ذقن أو قارعا سن َندم)

وقال ابن أيب احلديد املعتزيل املتشيع يصف حاله وحال إخوانه من املتكلمني (:)7

(فيك اي أغلوطة الفكر  ...حار أمري وانقض عمرى
سافرت فيك العقول فما  ...رحبت إَّل أذى السفر

فلحي هللا األىل زعموا  ...أنك املعروف ابلنظر

كذبوا إن الذي ذكروا  ...خارج عن قوة البشر)

قال ابن تيمية( :ومن علم أن املتكلمني من املتفلسفة وغريهم يف الغالب :إِنَّ ُكم لَِفي قَـو ٍل مخمْتَلِ ٍ
ف
ْ
ْ
ك [الذارايت ]9 - 8 :يعلم الذكي منهم والعاقل :أنه ليس هو فيما يقوله على
ك َع ْنهُ َم ْن أُفِ َ
يُـ ْؤفَ ُ
بصرية ،وأن حجته ليست ببينة ،وإمنا هي كما قيل فيها:
حجج هتافت كالزجاج ختاهلا  ...حقا وكل كاسر مكسور

ويعلم العليم البصري أهنم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي هللا عنه حيث قال( :حكمي يف
أهل الكالم أن يضربوا ابْلريد والنعال ،ويطاف هبم يف القبائل والعشائر ،ويقال :هذا جزاء من

أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكالم).)8( .
_________

((( )1جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)50 /4
((( )2درء تعارض العقل والنقل)) (.)262 /3
((( )3درء تعارض العقل والنقل)) (.)263 /3
((( )4درء تعارض العقل والنقل)) (.)263 /3
((( )5درء تعارض العقل والنقل)) (.)160 /1
((( )6هناية اإلقدام)) (.)3

((( )7شرح الطحاوية)) (.)171
( )8رواه ابن عبد الرب يف(( :جامع بيان العلم وفضله)) (.)193 /2
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ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعني القدر – واحلرية مسئولية عليهم ،والشيطان مستحوذ عليهم –

رمحتهم وترفقت هبم؛ أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء ،وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما ،وأعطوا مسعا وأبصارا
ت َِّ
وأفئدة فَما أَ ْغىن َع ْنـ ُهم مسَْع ُهم وَّل أَبْصارُهم وَّل أَفْئِ َد ُهتُم ِمن َشي ٍء إِ ْذ َكانُوا َْجيح ُدو َن ِِباي ِ
اَّلل َو َحا َق
َ َ
َ
َ
ْ ُ َْ َُ َْ
ْ
هبِِم َّما َكانُوا بِ ِه يَ ْستَـ ْه ِزُؤون [األحقاف .]26 :ومن كان عليما هبذه األمور :تبني له بذلك حذق
السلف وعلمهم وخربهتم حيث حذروا عن الكالم وهنوا عنه ،وذموا أهله وعابوهم ،وعلم أن من
ابتغى اهلدى يف غري الكتاب والسنة مل يزدد من هللا إَّل بعدا) (.)1

وهلذا من أدركته رمحة هللا تعاىل منهم خرج عن ذلك ورجع إىل طريقة السلف وأوصى بذلك:

روى اخلطيب البغدادي بسنده إىل أمحد بن سنان أنه قال( :كان الوليد الكرابيسي خايل ،فلما
حضرته الوفاة قال لبنيه :تعلمون أحدا أعلم ابلكالم مين؟ قالواَّ :ل .قال :فتتهمونين؟ قالواَّ :ل .قال:

فإين أوصيكم أتقبلون؟ قالوا :نعم .قال :عليكم ِبا عليه أصحاب احلديث فإين رأيت احلق معهم)

( )2قال أبو بكر بن األشعث( :كان أعرف الناس ابلكالم بعد حفص الفرد الكرابيسي) ( .)3وقد
سئل اإلمام أمحد عنه وما أظهر :فكلح وجهه مث قال( :إمنا جاء بالؤهم من هذه الكتب اليت

وضعوها ،تركوا آاثر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه وأقبلوا على هذه الكتب) (.)4
وقال أبو املعايل اْلويين( :لقد جلت أهل اإلسالم جولة وعلومهم ،وركبت البحر األعظم ،وغصت

يف الذي هنوا عنه ،كل ذلك يف طلب احلق وهراب من التقليد ،واآلن فقد رجعت عن الكل إىل كلمة

احلق ،عليكم بدين العجائز ،فإن مل يدركين احلق بلطيف بره فأموت على دين العجائز ،وخيتم عاقبة

أمري عند الرحيل بكلمة اإلخالص ،فالويل َّلبن اْلويين) ( )5وكان يقول ألصحابه( :اي أصحابنا َّل
تنشغلوا ابلكالم ،فلو عرفت أن الكالم يبلغ يف ما بلغ ما تشاغلت به) (.)6
النتيجة الثامنة عشرة :أهل السنة أعمق علما وأسد عقال:

ملا كان أهل السنة ملتزمني املنهج الصحيح كان كالمهم يف مسائل الكون صحيحا متفقاَّ ،ل
يتكلمون فيها إَّل بعلم (عقلي أو مسعي) ،وذلك ألن اعتقاد احلق الثابت يقوي اإلدراك ويصححه:
َّ ِ
واه ْم ( )17سورة حممد َولَ ْو أ َََّن َكتَـ ْبـنَا َعلَْي ِه ْم أَ ِن
اد ُه ْم ُه ًدى َو َ
ين ْاهتَ َد ْوا َز َ
آات ُه ْم تَـ ْق ُ
قال تعاىلَ :والذ َ
اقْـتـلُواْ أَن ُفس ُكم أَ ِو ا ْخرجواْ ِمن ِداي ِرُكم َّما فَـعلُوه إَِّلَّ قَلِ ِ
وعظُو َن بِ ِه لَ َكا َن
يل م ْنـ ُه ْم َولَ ْو أ ََّهنُ ْم فَـ َعلُواْ َما يُ َ
َ ُ
ُ
ُُ
َ ْ
َ
ٌ
َخريا َّهلم وأَ َش َّد تَـثْبِيتا وإِذاً آلتَـيـن ِ
ِ
َجراً َع ِظيما وَهلَ َديْـنَ ُ ِ
يما [النساء- 66 :
َْ ُ
اهم من لَّ ُد ََّن أ ْ
اه ْم ص َراطًا م ْستَق ً
ً َ
ً َ
ًْ ُْ َ
.)7( ]68
_________

((( )1جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)119 /5
((( )2شرف أصحاب احلديث)) ( 56 ،55برقم ،)111 :وكذلك رواه ابن اْلوزي يف تلبيس
إبليس ص.84 :

((( )3شرف أصحاب احلديث)) (.)56
((( )4شرف أصحاب احلديث)) ( )6برقم (.)6
((( )5تلبيس إبليس)) (.)84
((( )6تلبيس إبليس)) (.)85
((( )7جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)10 /4
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ِ
ور َعلَى نُوٍر يَـ ْه ِدي َّ
وقال ابن القيم رمحه هللا يف شرح آية :يَ َك ُ
اَّللُ
س ْسهُ ََن ٌر نم ٌ
اد َزيْـتُـ َها يُضيءُ َولَ ْو َملْ ْتَْ َ
ٍ ِ
اَّلل األَمثَ َ ِ
َّاس و َّ ِ
يم [النور ]35 :قال رمحه هللا( :النور
شاء َويَ ْ
لِنُوِرهِ َمن يَ َ
ب َُّ ْ
ض ِر ُ
اَّللُ ب ُك ِل َش ْيء َعل ٌ
ال للن ِ َ
على النور :نور الفطرة الصحيحة واإلدراك الصحيح ،ونور الوحي والكتاب؛ فينضاف أحد النورين

إىل اآلخر فيزداد العبد نورا على نور ،وهلذا يكاد ينطق ابحلق واحلكمة قبل أن يسمع ما فيه ابألثر،
مث يبلغه األثر ِبثل ما وقع يف قلبه ونطق به ،فيتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة والوحي فرييه

عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم هو احلقَّ ،ل يتعارض عنده
العقل والنقل البتة بل يتصادفان ويتوافقان) (.)1

أما غري أهل السنة من املتكلمني واملتصوفة وغريهم فكالمهم يف مسائل الكون خبط من غري علم:

يقول عبد القادر البغدادي – وهو يذكر ما أمجع عليه أهل السنة وهم – عنده – األشاعرة :-

(وأمجعوا على وقوف األرض وسكوهنا وأن حركتها إمنا تكون بعارض يعرض هلا من زلزلة وحنوها ..
وأمجعوا على أن األرض متناهية األطراف من اْلهات كلها ،وكذلك السماء متناهية األقطار من

اْلهات الست ( ))2وزعم أنه يرد بذلك على الفالسفة والدهرية.
فهذا الذي قاله َّل يدل عليه عقل وَّل نقل فضال عن اإلمجاع ،بل هو  -يف زماننا هذا – أشبه

ابألساطري .وهلذا قال ابن تيمية رمحه هللا( :واخلطأ فيما تقوله الفالسفة يف اإلهليات والنبوات واملعاد
والشرائع أعظم من خطأ املتكلمني ،وأما فيما يقولونه يف العلوم الطبيعية فقد يكون صواب املتفلسفة

أكثر من صواب من رد عليهم من أهل الكالم ،فإن أكثر أهل الكالم يف هذه األمور بال علم ،وَّل
عقل ،وَّل شرع) (.)3
النتيجة التاسعة عشرة :اعتقاد منع التعارض بني النقل والعقل يفيد يف عمران احلياة ،وازدهار

احلضارات؛ فتنعم البشرية هبدي هللا وشرعه ،وألهل السنة اليد الطوىل والقدح املعلى يف تقدم املعارف

العقلية ،والعلوم التطبيقية ،إذ ليس هناك ما حيجزهم دوهنا ،كما حدث يف الدولة املسيحية يف عصور
الظالم ،حني انقدح عندهم التعارض بني نصوص اإلجنيل ومعطيات العقل ،حىت تعرض املشتغلون
ابلعلوم التطبيقية واملعارف العقلية إىل أشد أنواع التنكيل من قبل الكنيسة حىت كان اَّلنعتاق من

سلطاهنا ،وبداية ظهور اَّلجتاه العلماين.

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :فكل من استقرأ أحوال العامل وجد املسلمني أحد وأسد
عقال ،وأهنم ينالون يف املدة اليسرية من حقائق العلوم واألعمال أضعاف ما يناله غريهم يف قرون

وأجيال ،وكذلك أهل السنة واحلديث جتدهم (بذلك) ( )4متمتعني .)5( ) ..

النتيجة العشرون :إن اَّللتزام هبذا املنهج يوحد بني صفوف املسلمني ،وجيمع كلمتهم؛ على تنوع
اهتماماهتم العلمية والعملية ،وتفاضل مقاديرهم يف العلم واإلْيان ،وَّل يعين هذا اَّلتفاق يف مجيع

تفاصيل املسائل ودقائقها ،ولكن اَّلتفاق يف الطريق واملنهج املوصل إىل احلق ،فإن وجد اختالف بعد
ذلك مل يفسد للود قضية ،بل يندفع ابلتناصح والتشاور ،وتذوب حدته يف حبر األلفة واملودة:
قال أبو القاسم األصبهاين رمحه هللا( )6( :السبب يف اتفاق أهل احلديث أهنم أخذوا الدين من

الكتاب والسنة وطرق النقل ،فأورثهم اَّلتفاق واَّلئتالف ،وأهل البدع أخذوا الدين من املعقوَّلت
واآلراء فأورثهم اَّلفرتاق واَّلختالف ،فإن النقل والرواية من الثقات املتقنني قلما ختتلف ،وإن

(اختلفت) ( )7يف لفظ أو كلمة فذلك اَّلختالف َّل يضر الدين ،وَّل يقدح فيه ،وأما ذكر دَّلئل
العقل ( )8فقلما تتفق ،بل عقل كل واحد يرى صاحبه غري ما يرى اآلخر .منهج اَّلستدَّلل على
مسائل اَّلعتقاد عند أهل السنة واْلماعة لعثمان علي حسن 730 /2 -

_________
((( )1اجتماع اْليوش اإلسالمية)) (.)8

((( )2الفرق بني الفرق)) ((( ،)230أصول الدين له)) ((( ،)124املواقف لإلجبي)) (،199
.)219 ،217

((( )3الرد على املنطقيني)) (.)311
( )4يف األصل (كذلك ولعل الصواب ما أثبته.
((( )5جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)10 /4

((( )6احلجة يف بيان احملجة ورقة)) ( )165وهذا النص نسبه ابن القيم يف خمتصر الصواعق /2
 426وما بعدها إىل أيب املظفر السمعاين.

( )7يف األصل (اختلف) ولعل الصواب ما أثبته ،كما يف خمتصر الصواعق .426 /2
( )8هكذا يف األصل ،ويف خمتصر الصواعق :وأما املعقوَّلت واخلواطر واآلراء فقلما تتفق/2 .. .

.426

()150/1

الفصل الثالث :حكم من خالف منهج أهل السنة واْلماعة يف تقرير مسائل اَّلعتقاد
لقد بني النيب صلى هللا عليه وسلم أن هذه األمة ستفرتق – أسوة ابليهود والنصارى – إىل ثالث
وسبعني فرقة ،وأن مجيعها يف النار ،خال واحدة هي الناجية ،وهي اْلماعة ،وهي الفرقة املنصورة

( ،)1وأن سبب جناهتا هو التزامها ِبا كان عليه النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه من أمور الداينة:
علما وعمال.
وقد أفىت أهل العلم أبن الفرقة الناجية والطائفة املنصورة هم أصحاب احلديث ،حىت قال اإلمام أمحد
رمحه هللا( :إن مل يكونوا أصحاب احلديث فال أدري من هم) ( .)2وروي حنوه عن يزيد بن هارون،

وأمحد بن سنان ،وعلي بن املديين ،واإلمام البخاري رمحهم هللا) (.)3

وأهل احلديث والسنة :هم الذين ليس هلم متبوع يتعصبون له إَّل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛
فهم أعلم الناس أبقواله وأحواله ،وأعظمهم ْتييزا بني صحيحها وسقيمها ،وأئمتهم فقهاء فيها ،وأهل

معرفة ِبعانيها ،وهم – أيضا – أعظم الناس اتباعا هلا :تصديقا وعمال وحبا ،ومواَّلة ملن واَّلها،

ومعاداة ملن عاداها ،الذين يردون املقاَّلت اجململة إىل ما جاء به من الكتاب واحلكمة؛ فال ينصبون
مقالة – عن رأي أو ذوق – وجيعلوهنا من أصول دينهم ومجل كالمهم ،إن مل تكن اثبتة فيما جاء به

الرسول صلى هللا عليه وسلم ،بل جيعلون ما بعث به من الكتاب واحلكمة هو األصل الذي يعتقدونه

ويعتمدونه.

وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد واألمساء واألحكام ،ومسائل املعاد وحشر
األجساد وغري ذلك ،يردونه إىل هللا ورسوله ،فما كان من معانيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوه ،وما
كان منها خمالفا للكتاب والسنة أبطلوه ،وَّل يتبعون الظن وما هتوى األنفس؛ فإن اتباع الظن جهل،

واتباع هوى النفس بغري هدى من هللا ظلم (.)4

وعليه ،فما عدا طائفة أهل احلديث هم أهل أهواء وبدع وتفرق ،حمكوم على مجلتهم ِبخالفة الصراط

املستقيم ،صراط الذين أنعم هللا عليهم ابهلداية والتوفيق:

قال أبو عمر بن عبد الرب رمحه هللا( :أمجع أهل الفقه واآلاثر من مجيع األمصار أن أهل الكالم :أهل
بدع وزيغ ،وَّل يعدون عند اْلميع  -يف مجيع األمصار  -يف طبقات العلماء ،وإمنا العلماء :أهل
األثر والتفقه فيه ،ويتفاضلون فيه ابإلتقان وامليز والفهم) (.)5

وقال هارون الرشيد رمحه هللا( :طلبت أربعة فوجدهتا يف أربعة :طلبت الكفر فوجدته يف اْلهمية،

وطلبت الكالم والشغب فوجدته يف املعتزلة ،وطلبت الكذب فوجدته عند الرافضة ،وطلبت احلق

فوجدته مع أصحاب احلديث) (.)6
وقال رجل للحسن بن زايد اللؤلؤي يف زفر بن هذيل( :أكان ينظر يف الكالم؟ فقال :سبحان هللا! ما

أمحقك! ما أدركت مشيختنا :زفر ،وأاب يوسف ،وأاب حنيفة ،ومن جالسنا وأخذَن عنهم يهمهم غري

الفقه واَّلقتداء ِبن تقدمهم) (.)7

وقال اإلمام مالك رمحه هللاَّ( :ل جتوز اإلجارات يف شيء من كتب األهواء والبدع والتنجيم ،وذكر
كتبا ،مث قال :وكتب أهل األهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكالم من املعتزلة

وغريهم ،وتفسخ اإلجارة يف ذلك) (.)8
_________

((( )1أحاديث اَّلفرتاق والطائفة املنصورة)) ( )35من هذا البحث.
( )2رواه عنه اخلطيب البغدادي يف شرف أصحاب احلديث ( )25برقم  ،42ص 27 :برقم.48 :
( )3شرف أصحاب احلديث (ص  )26برقم ،47 ،46 :وص  27برقم.51 ،50 ،49 ،48 :
((( )4جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)347 /3
((( )5جامع بيان العلم)) (.)117 /2

( )6شرف أصحاب احلديث (ص  )55برقم.110 :
((( )7جامع بيان العلم)) (.)117 /2
((( )8جامع بيان العلم)) (.)117 /2

()151/1

وقال ابن خويز منداد – من أئمة املالكية( :-أهل األهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل
الكالم ،فكل متكلم فهو من أهل األهواء والبدع :أشعراي كان ،أو غري أشعري ،وَّل تقبل له شهادة
يف اإلسالم أبدا ،ويهجر ويؤدب على بدعته ،فإن ْتادى عليه استتيب منها) (.)1

وقال يونس بن عبد األعلى( :مسعت الشافعي – يوم َنظره حفص الفرد – قال يل :اي أاب موسى ألن
يلقى هللا عز وجل العبد بكل ذنب ما خال الشرك ،خري من أن يلقاه بشيء من الكالم ،لقد مسعت

من حفص كالما َّل أقدر أن أحكيه) (.)2

وأيضا – قال الشافعي رمحه هللا( :حكمي يف أصحاب الكالم أن يضربوا ابْلريد والنعال ،وحيملوا
على اإلبل ،ويطاف هبم يف العشائر والقبائل؛ فينادى عليهم :هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة

وأخذ يف الكالم) (.)3

وقال اإلمام أمحد رمحه هللا( :إنه َّل يفلح صاحب كالم أبدا ،وَّل تكاد ترى أحدا نظر يف الكالم إَّل

ويف قلبه دغل) (.)4

وقال أبو حممد بن حزم رمحه هللا .. ( :فلم يسع مسلما يقر ابلتوحيد أن يرجع عند التنازع إىل غري

القرآن واخلرب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وَّل أن أيىب عما وجد فيهما ،فإن فعل ذلك بعد
قيام احلجة عليه فهو فاسق ،وأما من فعله مستحال للخروج عن أمرمها ،وموجبا لطاعة أحد دوهنما

فهو كافر َّل شك عندَن يف ذلك) (.)5

ِ ِ
الر ُس ِ
ول
َنز َل هللاُ َوإِ َىل َّ
يل َهلُ ْم تَـ َعالَ ْواْ إِ َىل َما أ َ
وقال رمحه هللا  -يف موضع آخر – عقب قوله تعاىلَ :وإذَا ق َ
ِِ
ودا [النساء ]61 :قال( :فليتق هللا – الذي إليه املعاد – امرؤ
صدمو َن َع َ
َرأَيْ َ
ص ُد ً
ت ال ُْمنَافق َ
ني يَ ُ
نك ُ
على نفسه ،ولتوجل نفسه عند قراءة هذه اآلية ،وليشتد إشفاقه من أن يكون خمتارا للدخول حتت
هذه الصفة املذكورة املذمومة املوبقة املوجبة للنار ،فإن من َنظر خصمه يف مسألة من مسائل الداينة
وأحكامها اليت أمرَن ابلتفقه فيها ،فدعاه خصمه إىل ما أنزل هللا تعاىل وإىل كالم الرسول فصده

عنهما ،ودعاه إىل قياس ،أو إىل قول فالن وفالن ،فليعلم أن هللا عز وجل قد مساه منافقا .نعوذ ابهلل
من هذه املنزلة املهلكة) ( .)6منهج اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد عند أهل السنة واْلماعة
لعثمان علي حسن 719 /2 -
_________

((( )1جامع بيان العلم)) (.)117 /2
((( )2جامع بيان العلم)) (.)116 /2
( )3شرف أصحاب احلديث (ص  )78برقم 168 :وحترمي النظر ص.17 :
((( )4جامع بيان العلم)) ( )116 /2وحترمي النظر ص.17 :
((( )5اإلحكام)) (.)110 /1
((( )6اإلحكام)) (.)113 /1

()152/1

الفصل األول :فطرية املعرفة بوجود هللا
وجود هللا تعاىل أمر فطري ،مغروز يف النفس البشرية؛ فعندما خلق هللا تعاىل آدم عليه السالم أخذ
ك ِمن بَِين
َخ َذ َربم َ
منه ،ومن ذريته ،الشهادة على أنه رهبم ومعبودهم احلق فقال سبحانه وتعاىلَ :وإِ ْذ أ َ
ت بَِربِ ُك ْم قَالُواْ بَـلَى َش ِه ْد ََن أَن تَـ ُقولُواْ يَـ ْوَم
آد َم ِمن ظُ ُهوِرِه ْم ذُ ِريَّـتَـ ُه ْم َوأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم أَلَ ْس ُ
َ

ِِ
ِ ِ
آاب ُؤََن ِمن قَـ ْب ُل َوُكنَّا ذُ ِريَّةً ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم أَفَـتُـ ْهلِ ُكنَا ِِبَا
الْقيَ َامة إِ ََّن ُكنَّا َع ْن َه َذا غَافل َ
ني أ َْو تَـ ُقولُواْ إِ َّمنَا أَ ْش َر َك َ
فَـ َع َل ال ُْم ْب ِطلُو َن [األعراف.]173 - 172 :
وقد كانت دعوة األنبياء مجيعاً تنبثق من هذا األصل الفطري العظيم؛ وهو اإلْيان ابهلل تعاىل؛

والدعوة لتوحيده يف ربوبيته ،وألوهيته ،وأمسائه ،وصفاته ،فما أثر عن أمة من األمم إنكارها لوجود هللا

تعاىل ،إَّل ما نسب إىل فرعون ،والدهرية.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت ( :)728وأشهر من عرف جتاهله ،وتظاهره إبنكار الصانع فرعون،
السماو ِ
ات
ت َما أَنْـ َز َل َه ُؤََّل ِء إََِّّل َر م
وقد كان مستيقناً به يف الباطن؛ كما قال له موسى :لََق ْد َعلِ ْم َ
ب َّ َ َ
ض بصائِر وإِِين َألَظُن َ ِ
ورا [اإلسراء ،]102 :وقال تعاىل عنه وعن قومهَ :و َج َح ُدوا
مك َاي ف ْر َع ْو ُن َمثْـبُ ً
َواأل َْر ِ َ َ َ َ
س ُه ْم ظُل ًْما َو ُعلُ اوا [النمل.)1( )]14 :
ِهبَا َو ْ
استَـ ْيـ َقنَـ ْتـ َها أَنْـ ُف ُ
ونص شيخ اإلسالم يف موضع آخر على أن فرعون كان معرتفاً ابهلل يف الباطن ،فقال( :وفرعون مل يقل
هذا لعدم معرفته يف الباطن ابخلالق ،ولكن أظهر خالف ما يف نفسه؛ كما قال تعاىلَ :و َج َح ُدوا ِهبَا
س ُه ْم ظُل ًْما َوعُلُ اوا [النمل.]14 :
َو ْ
استَـ ْيـ َقنَـ ْتـ َها أَنْـ ُف ُ

وأما الدهرية فهم مل ينكروا وجود هللا تعاىل؛ كما قال الشهرستاين (ت ( :)548أما تعطيل العامل عن
الصانع العليم ،القادر احلكيم ،فلست أراها مقالة ،وَّل عرفت عليها صاحب مقالة ،إَّل ما نقل عن

شرذمة قليلة من الدهرية أهنم قالوا :كان العامل يف األزل أجزاء مبثوثة ،تتحرك على غري استقامة،

فاصطكت اتفافاً؛ فحصل العامل بشكله الذي تراه عليه ،ولست أرى صاحب هذه املقالة ممن ينكر

وجود الصانع؛ بل هو يعرتف ابلصانع ،لكنه حييل سبب وجود العامل على البحث واَّلتفاق؛ احرتازاً
عن التعليل) (.)2

ومما جيب العلم به أن هذا املصطلح – أي (وجود هللا تعاىل) أو (إثبات الصانع) ،أو (إثبات واجب

الوجود) ،وغريها – هي مصطلحات مبتدعة ،برزت يف الوسط اإلسالمي ،مع ظهور فرق اَّلبتداع،

واختالط املسلمني أبهل الشك والريب ،من أهل البالد املفتوحة ،فما كانت البيئة اإلسالمية تعرف

مثل هذه املصطلحات احملدثة.
ولعل مثل هذه املقاَّلت روجها زَندقة البالد املفتوحة؛ حقداً وحسداً على هذا الدين وأهله ،عندما
هاهلم سرعة انتشاره وتقبله من أهل تلك البالد ،فعكف هؤَّلء الزَندقة وغريهم من القادة الدينيني

على أتليف املقاَّلت املنحرفة وزرع الشبه والريب بني املسلمني اْلدد.
_________

( )1ابن تيمية ((ردء تعارض العقل والنقل)) ( )38 /8ت د .حممد رشاد سامل – ط- 1401 - 1
جامعة اإلمام حممد بن سعود ،وانظر  ..أيب العز احلنفي(( ،شرح العقيدة الطحاوية)) (ص )17 :ت

األلباين ط األزهر.

( )2الشهرستاين ((هناية اإلقدام يف علم الكالم)) (ص )124 - 123 :ت -الفرد جيوم – لندن
.1934
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ومما يوضح هذا التعليل أن بالد فارس والعراق وغريها قد تعرضت إىل هجمات فكرية عنيفة من
الصابئة ودهاقنة الفرق يعاوهنم اليهود والنصارى ،والسمنية اهلنود ،الذين كانوا يطوفون يف البالد

اإلسالمية ويزرعون الشبه والشكوك ،وَّل شك أن هذه اْلماعات قد نشأت ونظمت نفسها ،وبدأت

عملها يف القرن األول اهلجري.

ومن أمثلة ذلك ما روي أن جمموعة من املالحدة سألوا (( :)1ما الدَّللة على وجود الصانع ،فقال

هلم :دعوين فخاطري مشغول أبمر غريب ،قالوا :ما هو؟ قال :بلغين أن يف دجلة سفينة عظيمة مملوءة
من أصناف األمتعة العجيبة؛ وهي ذاهبة وراجعة من غري أحد حيركها وَّل يقوم عليها ،فقالوا له:

أجمنون أنت؟ قال وما ذاك؟ قالوا :أهذا يصدقه عاقل؟ فقال :فكيف صدقت عقولكم أن هذا العامل
ِبا فيه من األنواع واألصناف العجيبة وهذا الفلك الدوار السيار جيري وحتدث هذه احلوادث بغري
حمدث وتتحرك هذه املتحركات بغري حمرم؟ فرجعوا على أنفسهم ابملالم) (.)2

ومنها أيضاً أولئك السمنية اهلنود الذين جادلوا اْلهم بن صفوان (ت 128هـ) يف اإلله املعبود فتحري
اْلهم ،ومل يدر ما جييب وتوقف عن الصالة أربعني يوماً حىت يتبني له ما يعبد بزعمه ،مث أحدثت هذه

اجملادلة اَّلحنراف الكبري يف عقلية اْلهم؛ مما حدا به إىل نفي الصفات ،وفتح ابابً كبرياً من أبواب
الشر يف عقيدة األمة (.)3

فهذه املوجات اإلحلادية اليت غزت العامل اإلسالمي يف مراحل تكونه األوىل كانت من أهم األسباب
اليت فتحت ابب اْلدل يف وجود هللا تعاىل ،ويف أمسائه وصفاته ،على تلك الطريقة املبتدعة املذمومة،
اليت خالفت ما جاء به الكتاب والسنة من تقرير هذه املسائل ابلطريقة السهلة امليسرة املقبولة.

وقد نبه شيخ اإلسالم ابن تيمية على أن أصول هذه املقاَّلت املبتدعة هم اْلهمية وغريهم من فرق
اَّلبتداع ،فقال( :إذا كانت معرفته واإلقرار به اثبتاً يف كل فطرة ،فكيف ينكر ذلك كثري من النظار؛
نظار املسلمني وغريهم ،وهم يدعون أهنم يقيمون األدلة العقلية على املطالب اإلهلية ،فيقال هلم ...

أول من عرف يف اإلسالم إبنكار هذه املعرفة – هم أهل الكالم؛ الذين اتفق السلف على ذمهم ،من

اْلهمية ،والقدرية ،وهم عند سلف األمة من أضل الطوائف ،وأجهلهم ،ولكن انتشر كثري من

أصوهلم يف املتأخرين؛ الذين يوافقون السلف على كثري مما خالفهم سلفهم اْلهمية ،فصار بعض

الناس يظن أن هذا قول صدر يف األصل عن علماء مسلمني ،وليس كذلك إمنا صدر أوَّلً عمن ذمه
أئمة الدين ،وعلماء املسلمني) (.)4

وتبعا هلذا اَّلحنراف  ...يف تقرير وجود هللا تعاىل عند اْلهمية ،واملبتدعة اتسع احنراف املتكلمني من
املعتزلة وغريهم ،فاشرتطوا النظر واَّلستدَّلل ،والشك حلصول العلم ابلصانع بزعمهم ،وقد فند شيخ
اإلسالم هذا الزعم الباطل ،فقال( :ليس هذا قول أحد من سلف األمة وَّل أئمتها ،وَّل قاله أحد من
األنبياء واملرسلني ،وَّل هو قول املتكلمني ،وَّل غالبهم ،بل هذا قول حمدث يف اإلسالم ،ابتدعه

متكلمو املعتزلة ،وحنوهم من املتكلمني الذين اتفق سلف األمة وأئمتها على ذمهم ،وقد َنزعهم يف
ذلك طوائف من املتكلمني من املرجئة ،والشيعة ،وغريهم ،وقالوا :بل اإلقرار ابلصانع فطري ضروري
بديهيَّ ،ل جيب أن يتوقف على النظر واَّلستدَّلل  ...بل قد اتفق سلف األمة وأئمتها على أن

معرفة هللا ،واإلقرار به َّل يقف على هذه الطرق اليت يذكرها أهل النظر) ( .)5العقيدة اإلسالمية
لعطا هللا خبيت املعايطة – ص13 :
_________

( )1نسب شارح الطحاوية هذه احلادثة أليب حنيفة رمحه هللا وأن املالحدة سألوه هو (ص )23 :يف
حني نسبها ابن تيمية إىل بعض أهل العلم(( .درء تعارض)) (.)126 /3

( )2ابن تيمية ((درء التعارض)) (.)127 /3
((( )3عقائد السلف)) اإلمام أمحد بن حنبل ((الرد على الزَندقة)) (ص )65 :ت – النشار وطاليب
ط منشأة املعارف اإلسكندرية – 1971م.

( )4ابن تيمية ((جمموع الفتاوى)) ( – )431 /16مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم
العاصي النجدي – رمحه هللا ،وولده حممد.

( )5ابن تيمية ((نقض أتسيس اْلهمية)) ( – )473 /5بتصرف – ت عبد الرمحن بن حممد العاصي
وولده ،وانظر ((جمموع الفتاوى)) ( )350 /6ونسبة هذه الطرق إىل املبتدعة واْلهمية.
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الفصل الثاين :وصف هللا تعاىل ابلوجود
وجود هللا معلوم من الدين ابلضرورة ،وهو صفة هلل إبمجاع املسلمني ،بل صفة هلل عند مجيع العقالء،
حىت املشركنيَّ ،ل ينازع يف ذلك إَّل مل ِ
ْحد دهري ،وَّل يلزم من إثبات الوجود صفة هلل أن يكون له
ُ
ِ
موجد ألن الوجود نوعان:
األول :وجود ذايت:
وهو ما كان وجوده اثبتاً له يف نفسهَّ ،ل مكسوابً له من غريه ،وهذا هو وجود هللا سبحانه وصفاته؛
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يم
فإن وجوده مل يسبقه عدم ،وَّل يلحقه عدمُ ،ه َو األَ َّو ُل َواآلخ ُر َوالظَّاه ُر َوالْبَاط ُن َو ُه َو ب ُك ِل َش ْيء َعل ٌ
[احلديد]3:

الثاين :وجود حادث:

وهو ما كان حاداثً بعد عدم ،فهذا الذي َّلبد له من موجد يوجده وخالق حيدثه ،وهو هللا سبحانه،
ٍ
ِ
ِ
ٍ ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض [الزمر- 62:
يل لَهُ َم َقالي ُد َّ َ َ
قال تعاىل :هللاُ َخال ُق ُك ِل َش ْيء َو ُه َو َعلَى ُك ِل َش ْيء َوك ٌ
 ،]63وقال تعاىل :أَم ُخلِ ُقوا ِمن غَ ِْري َشي ٍء أَم هم ْ ِ
السماو ِ
ض بَل َّل
ْ
ات َواأل َْر َ
ْ
اخلَال ُقو َن أ َْم َخلَ ُقوا َّ َ َ
ْ ْ ُُ
يُوقِنُو َن [الطور .... ]36 - 35 :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واَّلفتاء – 190 /3
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الفصل الثالث :معرفة هللا

قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا:

معرفة هللا قسمان:
 – 1معرفة وجود ومعاين ،وهذا هو املطلوب منا.

 – 2ومعرفة كنه وحقيقة ،وهذا غري مطلوب منا ألنه مستحيل.
يعين :لو قال قائل :تعرف هللا مثال :تعرف حقيقة ذاته وحقيقة صفاته؟ لكان اْلوابَّ :لَّ ،ل نعلم

ذلك وليس مطلوب منا والوصول إىل ذلك مستحيل ،فاملطلوب إذن معرفة الذات ابلوجود ومعرفة

الصفات ابملعاين ،أما معرفة الكنه واحلقيقة فهذا مما َّل يعلمه إَّل هللا عز وجل ،فصار قول املؤلف يف
معرفة هللا َّل بد فيه من هذا التسديد ،قوله( :أول واجب على العبيد) :أول واجب على اإلنسان أن

يعرف هللا ،وقالوا :املراد أول واجب لذاته ،وأما أول واجب لغريه فهو النظر والتدبر املوصل إىل

معرفة هللا ،فالعلماء قالوا :أول ما جيب على اإلنسان أن ينظر فإذا نظر وصل إىل غاية وهي املعرفة

فيكون النظر أول واجب لغريه ،واملعرفة أول واجب لذاته ،وقال بعض أهل العلم :إن النظر َّل جيب
َّل لغريه وَّل لذاته ،ألن معرفة هللا عز وجل معلومة ابلفطرة ،واإلنسان جمبول عليها وَّل جيهل هللا عز

وجل إَّل من اجتالته الشياطني ولو رجع اإلنسان إىل فطرته لعرف هللا دون أن ينظر أو يفكر ،قالوا:
ودليل ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم(( :كل مولود يولد على الفطرة)) ( )1وقوله سبحانه يف
احلديث القدسي(( :إين خلقت عبادي حنفاء ،فاجتالتهم الشياطني)) ( )2فصار الصارف عن
مقتضى الفطرة حادث وارد على فطرة سليمة ،فأول ما يولد اإلنسان يولد على الفطرة ولو ترك

ونفسه يف أرض برية ما عبد غري هللا ،ولو عاش يف بيئة مسلمة ما عبد غري هللا ،وحينئذ تكون عبادته

هلل ،إذا عاش يف بيئة مسلمة يكون املقوم هلا شيئني :ومها الفطرة والبيئة ،لكن إذا عاش يف بيئة كافرة

فإنه حينئذ حيدث عليه هذا املانع لفطرته من اَّلستقامة ،لقوله صلى هللا عليه وسلم(( :فأبواه يهودانه
أو ينصرانه أو ْيجسانه)) ( ،)3إذن معرفة هللا عز وجل َّل حتتاج إىل نظر يف األصل ،وهلذا عوام

املسلمني اآلن هل هم فكروا ونظروا يف اآلايت الكونية واآلايت الشرعية حىت عرفوا هللا أم عرفوه

ِبقتضى الفطرة؟ وَّل شك أن للبيئة أتثرياً ،ما نظروا بل إن بعض الناس – والعياذ ابهلل – إذا نظر
وأمعن ودقق وتعمق وتنطع رِبا يهلك ،كما قال صلى هللا عليه وسلم(( :هلك املتنطعون هلك

املتنطعون هلك املتنطعون)) (،)4
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1358ومسلم ( .)2658من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه مسلم ( .)2865من حديث عياض بن محار اجملاشعي رضي هللا عنه.
( )3رواه البخاري ( ،)1358ومسلم ( .)2658من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )4مسلم ( .)2670من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ..
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فالصحيح :إذن ما قاله املؤلف أن :أول واجب :معرفة هللا ،أما النظر :فال نقول :إنه واجب ،نعم لو
فرض أن اإلنسان احتاج إىل النظر فحينئذ جيب عليه النظر لو كان إْيانه فيه شيء من الضعف حيتاج
السماو ِ
ِ
ات َواأل َْر ِ
ض َوَما
إىل التقوية فحينئذ َّل بد أن ينظر ،وهلذا قال تعاىل :أ ََوَملْ يَنظُُرواْ ِيف َملَ ُكوت َّ َ َ
ٍ
ِ
ِ
َي ح ِد ٍ
يث بَـ ْع َدهُ يُـ ْؤِمنُو َن
ْرت َ
َجلُ ُه ْم فَبِأ ِ َ
بأَ
سى أَن يَ ُكو َن قَد اق ََ
َخلَ َق هللاُ من َش ْيء َوأَ ْن َع َ
ِ
ار ٌك
َنزلْنَاهُ إِلَْي َ
[األعراف ]185:وقال :أَفَـلَ ْم يَ َّدبَّـ ُروا الْ َق ْو َل [املؤمنون ]68 :وقال تعاىل :كتَ ٌ
اب أ َ
ك ُمبَ َ

لِي َّدبَّـروا آايتِِه [ص ]29 :فإذا وجد اإلنسان يف إْيانه ضعفاً ٍ
حينئذ جيب أن ينظر ،لكن َّل ينظر هذا
َ ُ َ
الناظر من زاوية اْلدل واملعارضات واإليرادات ،ألنه إن نظر من هذه الزاوية يكون مآله الضياع

واهلالك يورد عليه الشيطان من اإليرادات ما جيعله يقف حريان ،ولكن ينظر من زاوية الوصول إىل

احلقيقة ،فمثالً :نظر إىل الشمس هذا املخلوق الكبري الوهاج َّل يقول من الذي خلقه؟ خلقه هللا عز

وجل ،فيقول :من الذي خلق هللا؟ َّل ،يقول خلقه هللا ويسكت ،ألن الرسول عليه الصالة والسالم

أمرَن أن ننتهي إذا قال لنا الشيطان من خلق هللا؟ لنقطع التسلسل ،احلاصل :أن النظر َّل حيتاج إليه
اإلنسان إَّل للضرورة كالدواء لضعف اإلْيان وإَّل فمعرفة هللا مركوزة ابلفطر ،وقول املؤلف( :معرفة

اإلله ابلتسديد) :أي ابلصواب ،لكن ما هو الطريق إىل معرفة هللا عز وجل؟ الطريق :قلنا ابلفطرة قبل

كل شيء ،فاإلنسان مفطور على معرفة ربه تعاىل وأن له خالق ،وإن كان َّل يهتدي إىل معرفة صفات
اخلالق على التفصيل ولكن يعرف أن له خالقاً كامل من كل وجه ،ومن الطرق اليت توصل إىل معرفة
هللا :العقل ،األمور العقلية فإن العقل يهتدي إىل معرفة هللا ابلنظر إىل ذاته – هذا إذا كان القلب

سليماً من الشبهات – فينظر إىل ما ابلناس من نعمة فيستدل به على وجود املنعم ،ألنه لوَّل وجود
املنعم ما وجدت النعم وعلى رمحته فلوَّله ما وجدت ينظر إىل إمهال هللا عز وجل للعاصني فيستدل
به على حلم هللا ولَو يـ َؤ ِ
اَّللُ الن ِ
اخ ُذ َّ
سبُوا َما تَـ َر َك َعلَى ظَ ْه ِرَها ِمن َدابٍَّة [فاطر ]45 :ألن أكثر
َْ ُ
َ
َّاس ِبَا َك َ
الناس على الكفر ،فلو أراد هللا أن يؤاخذه – أن يؤاخذهم على أعماهلم – ما ترك على ظهرها من

دابة ،ننظر يف السماوات واألرض فنستدل به على عظم هللا فإن عظم املخلوق يدل على عظم

اخلالق ،،وهكذا ،نعرف هللا تعاىل إبجابة الدعاء ،فنعرف هبذا وجود هللا وقدرته ورمحته وصدقه عز
وجل ،ا ْد ُع ِوين أ ْ ِ
ب لَ ُك ْم [غافر ]60 :أخذ هللا للكافرين ابلنكبات واهلزائم تدل على أن هللا
َستَج ْ
شديد العقاب ،وأنه من اجملرمني منتقم ،ونصر هللا ألوليائه تدل على أن هللا ينصر من شاء شرح
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كما أنه جيب على من أراد أن يعرف هللا تعاىل املعرفة التامة أن يفحص عن منافع مجيع املوجودات،

وأما دَّللة اَّلخرتاع فيدخل فيها وجود احليوان ووجود النبات ووجود السموات ،وهذه الطريقة تنبين
على أصلني موجودين ابلقوة يف مجيع فطر الناس:
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أحدمها :أن هذه املوجودات خمرتعة ،وهذا معروف بنفسه يف احليوان والنبات ،كما قال تعاىل :إِ َّن
ِ ِ
ِ
َّ ِ
اجتَ َم ُعوا لَهُ اآلية [احلج]73 :؛ فإَن نرى أجساماً
ين تَ ْد ُعو َن م ْن ُدون هللا لَ ْن خيَْلُ ُقوا ذُ َاب ًاب َولَ ِو ْ
الذ َ

مجادية مث حتدث فيها احلياة ،فنعلم قطعاً أن هاهنا موجداً للحياة ,ومنعماً هبا وهو هللا تبارك وتعاىل،

وأما السموات فنعلم من قبل حركاهتا اليت َّل تفرت أهنا مأمورة ابلعناية ِبا هاهنا ومسخرة لنا ،واملسخر

املأمور خمرتع من قبل غريه ضرورة.
وأما األصل الثاين :فهو أن كل خمرتع فله خمرتع ,فيتضح من هذين األصلني أن للموجود فاعالً خمرتعاً
له ،ويف هذا اْلنس دَّلئل كثرية على عدد املخرتعات.
وكذلك كان واجباً على من أراد معرفة هللا تعاىل حق معرفته أن يعرف جواهر األشياء ليقف على

اَّلخرتاع احلقيقي يف مجيع املوجودات ،ألن من مل يعرف حقيقة الشيء مل يعرف حقيقة اَّلخرتاع،
السماو ِ
ِ
ات َواأل َْر ِ
ض َوَما َخلَ َق هللاُ ِم ْن َش ْي ٍء
وهلذا أشار تعاىل وتقدس بقوله :أ ََوَملْ يَـ ْنظُُروا ِيف َملَ ُكوت َّ َ َ
[األعراف ]185 :وكذلك أيضاً من تتبع معىن احلكمة يف موجود أعين معرفة السبب الذي من أجله
خلق الغاية املقصودة به كان وقوفه على دليل العناية أمت .فهذان الدليالن مها دليل الشرع.

وأما أن اآلايت املنبهة على األدلة املفضية إىل وجود الصانع سبحانه يف الكتاب العزيز هي خمتصرة

يف هذين اْلنسني من الدَّللة ,فهذا بني ملن أتمل اآلايت الواردة يف الكتاب العزيز يف هذا املعىن ،إذا
تصفحت وجدت على ثالث أنواع:

إما آايت تتضمن التنبيه على دَّللة العناية.
وإما آايت تتضمن التنبيه على دَّللة اَّلخرتاع.

وإما آايت جتمع األمرين من الدَّللة مجيعاً.
فأما اآلايت اليت تتضمن دَّللة العناية فمثل قوله تعاىل :أََمل َْجنع ِل األَر ِ
ال أ َْوَات ًدا – إىل
ادا َوا ْْلِبَ َ
ض م َه ً
ْ َ ْ َ
ِ
ٍ
يها
ار َك الَّ ِذي َج َع َل ِيف َّ
وجا َو َج َع َل ف َ
الس َماء بُـ ُر ً
قوله َ -و َجنَّات أَلْ َفافًا [النبأ ]16 :ومثل قوله تعاىل :تَـبَ َ
ِ
ِ
سا ُن إِ َىل
ريا – إىل قوله  -أ َْو أَ َر َ
س َر ً
اد ُش ُك ً
اجا َوقَ َم ًرا من ً
ورا [الفرقان ]61:ومثل قوله تعاىل :فَـ ْليَـ ْنظُ ِر ا ِإلنْ َ
طَ َع ِام ِه [عبس ]24:ومثل هذا يف القرآن كثري.
نسا ُن ِم َّم ُخلِ َق ُخلِ َق ِمن
وأما اآلايت اليت تضمنت دَّللة اَّلخرتاع فقط فمثل قوله تعاىل :فَـلْيَنظُ ِر ا ِإل َ
ت اآلية [الغاشية،]17:
ف ُخلِ َق ْ
َّماء َدافِ ٍق [الطارق ]6:ومثل قوله تعاىل :أَفَ َال يَـ ْنظُُرو َن إِ َىل ا ِإلبِ ِل َك ْي َ
ون ِ
ض ِرب مثَل فَاستَ ِمعوا لَهُ إِ َّن الَّ ِذين تَ ْد ُعو َن ِمن ُد ِ
هللا لَ ْن خيَْلُ ُقوا ذُ َاب ًاب
َّاس ُ َ َ ٌ ْ ُ
ْ
َ
ومثل قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها الن ُ
اجتَ َم ُعوا لَهُ اآلية [احلج ]73 :ومن هذا قوله حكاية عن إبراهيم صلى هللا عليه وسلم :إِِين
َولَ ِو ْ
ِ
ِ
ِِ
السماو ِ
ني [األنعام ]79 :إىل غري
َو َّج ْه ُ
ض َحنِي ًفا َوَما أ َََن م َن املُ ْش ِرك َ
ات َواأل َْر َ
ت َو ْج ِه َي للَّذي فَطََر َّ َ َ
ذلك من اآلايت اليت َّل حتصى.
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َّاس ا ْعبُ ُدواْ
فأما اآلايت اليت جتمع الدَّللتني فهي كثرية أيضاً ،بل هي األكثر مثل قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها الن ُ
ربَّ ُكم الَّ ِذي َخلَ َق ُكم والَّ ِذين ِمن قَـبلِ ُكم لَعلَّ ُكم تَـتَّـ ُقو َن – إىل قوله تعاىل  -فَالَ َجتْعلُواْ ِ ِ
َّلل أَن َداداً َوأَنتُ ْم
َ
ْ ْ َ ْ
َْ َ
َ ُ
َّ ِ
َّ ِ
ين ِمن قَـ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن [البقرة:
تَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة ]22 - 21 :فإن قوله :الذي َخلَ َق ُك ْم َوالذ َ
ِ
الس َماء بِنَاء تنبيه على دَّللة
ض فِ َراشاً َو َّ
 ]21تنبيه على دَّللة اَّلخرتاع ،وقوله :الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم األ َْر َ
اها َوأَ ْخ َر ْجنَا ِم ْنـ َها َحباا فَ ِم ْنهُ َأيْ ُكلُو َن [يس:
َحيَـ ْيـنَ َ
ض املَْيـتَةُ أ ْ
العناية ،ومثل قوله تعاىلَ :وآَيَةٌ َهلُ ُم األ َْر ُ
ت هذا اب ِطالً سبحانَ َ ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
اب
ك فَقنَا َع َذ َ
ُْ َ
ض َربَّـنَا َما َخلَ ْق َ َ َ
 ]33وقولهَ :ويَـتَـ َف َّك ُرو َن ِيف َخل ِْق َّ َ َ
النَّا ِر [آل عمران .]191:وأكثر اآلايت الواردة يف هذا املعىن يوجد فيها النوعان من الدَّللة.
فهذه الدَّللة هي الصراط املستقيم الذي دعا هللا تعاىل الناس منه إىل معرفة وجوده ،ونبههم على

ذلك ِبا جعل يف فطرهم من إدراك هذا املعىن ،وإىل هذه الفطرة األوىل املغروزة يف طباع البشر
َخ َذ ربم َ ِ
َد َم ِم ْن ظُ ُهوِرِه ْم ذُ ِريَّـتَـ ُه ْم َوأَ ْش َه َد ُه ْم – إىل قوله تعاىل -
ك م ْن بَِين آ َ
اإلشارة بقوله تعاىلَ :وإِ ْذ أ َ َ

قَالُوا بَـلَى َش ِه ْد ََن [األعراف ]172 :وهلذا قد جيب على من كان وكده طاعة هللا يف اإلْيان به,

وامتثال ما جاء به رسله أن يسلك هذه الطريقة حىت يكون من العلماء الذين يشهدون هلل ابلربوبية،
مع شهادته لنفسه ،وشهادة مالئكته له ،كما قال تبارك وتعاىلَ :ش ِه َد هللاُ أَنَّهُ ََّل إِلَهَ إََِّّل ُه َو َواملََالئِ َكةُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
يم ودَّللة املوجودات من هاتني اْلهتني هو
َوأُولُو العل ِْم قَائ ًما ِابلق ْسط ََّل إِلَهَ إََِّّل ُه َو َ
الع ِز ُيز احلَك ُ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
ٍِ
يح ُه ْم
سبِ ُح حبَ ْمده َولَك ْن ََّل تَـ ْف َق ُهو َن تَ ْسبِ َ
التسبيح املشار إليه بقوله تعاىلَ :وإ ْن م ْن َش ْيء إ ََّّل يُ َ
[اإلسراء.]44 :
فقد ابن من هذا أن األدلة على وجود الصانع تعاىل منحصرة يف هذين اْلنسني :دَّللة العناية ،ودَّللة
اَّلخرتاع .وأن هاتني الطريقتني مها أبعياهنما طريقة اخلواص ،وأعين ابخلواص العلماء ،وإمنا اَّلختالف

بني املعرفتني يف التفصيل :أعين أن اْلمهور يقتصرون يف معرفة العناية واَّلخرتاع على ما هو مدرك

ابملعرفة األوىل املبنية على علم احلس ،وأما العلماء فيزيدون إىل ما يذكرون من هذه األشياء ابحلس ما

يدركون ابلربهان ،أعين من العناية واَّلخرتاع ،حىت لقد قال بعض العلماء :إن الذي أدرك العلماء من
معرفة منافع أعضاء اإلنسان واحليوان هو قريب ألف منفعة .وإذا كان هذا هكذا فهذه الطريقة هي
الطريقة الشرعية والطبيعية ،وهي اليت جاءت هبا الرسل ونزلت هبا الكتب .والعلماء ليسوا يفضلون
اْلمهور يف هذين اَّلستدَّللني من قبل الكثرة فقط؛ بل ومن قبل التعمق يف معرفة الشيء الواحد
نفسه؛ فإن مثال اْلمهور يف النظر إىل املوجودات مثاهلم يف النظر إىل املصنوعات اليت ليس عندهم

علم بصنعتها؛ فإهنم إمنا يعرفون من أمرها أهنا مصنوعات فقط ،وأن هلا صانعاً موجوداً ،ومثال العلماء
يف ذلك مثال من نظر إىل املصنوعات اليت عنده علم ببعض صنعتها وبوجه احلكمة فيها ،وَّلشك أن

من حاله من العلماء ابملصنوعات هذه احلال فهو أعلم ابلصانع من جهة ما هو صانع من الذي َّل

يعرف من تلك املصنوعات إَّل أهنا مصنوعة فقط .وأما مثال الدهرية يف هذا الذين جحدوا الصانع
سبحانه وتعاىل فمثال من أحس مصنوعات فلم يعرتف أهنا مصنوعات ،بل نسب ما رأى فيها من

الصنعة إىل اَّلتفاق واألمر الذي حيدث من ذاته .بيان تلبيس اْلهمية َّلبن تيمية – 172 /1
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ْتهيد
تنوعت عبارات علماء أهل السنة يف التعبري عن أنواع التوحيد ،ولكنها مع ذلك التنوع متفقة يف
املضمون ،ولعل السبب يف ذلك هو أن تلك التقسيمات مأخوذ من استقراء النصوص ,ومل ينص

عليها ابللفظ مباشرة ،ولذلك فمن العلماء ( )1من قسم التوحيد إىل ثالثة أقسام ،هي:
 - 1توحيد الربوبية ...
 - 2توحيد األمساء والصفات ...
 - 3توحيد األلوهية ...

ومن املتأخرين من زاد قسماً رابعاً على األقسام الثالثة السابقة ومساه:

 - 4توحيد األتباع أو توحيد احلاكمية (أي التحاكم إىل الكتاب والسنة) ،ولكن يالحظ على من
ذكر هذا القسم أن هذا القسم يف احلقيقة داخل ضمن توحيد األلوهية؛ ألن العبادة َّل تقبل شرعاً إَّل
بشرطني مها:

 - 1اإلخالص.
 - 2اإلتباع.

احلا وََّل ي ْش ِر ْك بِعِب َ ِ ِ
كما قال تعاىل :فَمن َكا َن يـرجوا لَِقاء ربِ ِه فَـ ْليـعمل َعم ًال ِ
َح ًدا [الكهف:
َ َ ََْ ْ َ َ
َ
َْ
ادة َربِه أ َ
ص ً َ ُ
َْ ُ

.]110

ومن العلماء من قسم التوحيد إىل قسمني ،وهذا هو األغلب يف كالم أهل العلم املتقدمني ألهنم

جيمعون بني توحيد الربوبية وتوحيد األمساء والصفات ،وذلك ابلنظر إىل أهنما يشكالن ِبجموعهما
جانب العلم ابهلل ومعرفته عز وجل ،فجمعوا بينهما لذلك ،بينما توحيد األلوهية يشكل جانب العمل

هلل.

وتقسيم التوحيد إىل ثالثة أقسام راجع إىل اعتبار متعلق التوحيد ،وتقسيمه إىل قسمني راجع إىل

اعتبار ما جيب على املوحد.

فمن العلماء من يقول :التوحيد قسمان (:)2

القسم األول :توحيد املعرفة واإلثبات:
ويريد به توحيد الربوبية وتوحيد األمساء والصفات ومسي بتوحيد املعرفة؛ ألن معرفة هللا عز وجل إمنا

تكون ِبعرفة أمسائه ,وصفاته ,وأفعاله.

واإلثبات :أي إثبات ما أثبته هللا لنفسه من األمساء والصفات واألفعال.

القسم الثاين :توحيد القصد والطلب:

ويراد به األلوهية ،ومسي بتوحيد القصد والطلب ,ألن العبد يتوجه بقلبه ولسانه وجوارحه ابلعبادة هلل

وحده رغبة ورهبة ،ويقصد بذلك وجه هللا ,وابتغاء مرضاته.
ومن العلماء من يقسم التوحيد إىل قسمني مها (:)3
القسم األول :التوحيد العلمي اخلربي:

واملقصود به توحيد الربوبية ,وتوحيد األمساء والصفات.
ومسي ابلتوحيد العلمي :ألنه يعتين جبانب معرفة هللا ،فالعلمي أي (العلم ابهلل).

واخلربي :ألنه يتوقف على اخلرب أي( :الكتاب والسنة).
القسم الثاين :التوحيد اإلرادي الطليب:

واملقصود به توحيد األلوهية ،ومسي ابلتوحيد اإلرادي ألن العبد له يف العبادات إرادة ،فهو إما أن

يقوم بتلك العبادة أو َّل يقوم هبا ،ومسي ابلطليب؛ ألن العبد يطلب بتلك العبادات وجه هللا ويقصده

عز وجل بذلك.

ومن العلماء من يقسم التوحيد إىل قسمني فيقول (:)4

القسم األول :التوحيد القويل:
واملراد به توحيد الربوبية وتوحيد األمساء والصفات ،ومسي ابلقويل ألنه يف مقابل توحيد األلوهية الذي
يشكل اْلانب العلمي من التوحيد ،وأما هذا اْلانب فهو خمتص ابْلانب القويل العلمي.

القسم الثاين :التوحيد العملي:

واملراد به توحيد األلوهية ،ومسي ابلعملي؛ ألنه يشمل كالً من عمل القلب ,وعمل اللسان ,وعمل

اْلوارح اليت تشكل ِبجموعها جانب العمل من التوحيد ،فالتوحيد له جانبان :جانب تصديقي
علمي ،وجانب انقيادي عملي.

ومن العلماء من يقسم التوحيد إىل قسمني فيقول:

القسم األول :توحيد السيادة:

عىن بذلك توحيد الربوبية ,وتوحيد األمساء والصفات ،ومسي بذلك ألن تفرد هللا أبفعاله وأمسائه
ويُ َ
وصفاته يوجب له السيادة املطلقة ,والتصرف التام يف هذا الكون خلقاً ,ورزقاً ,وإحياء ,وإماتة,

وتصرفاً وتدبرياً ،سبحانه وتعاىل .فمن واجب املوحد أن يفرد هللا بذلك.
والقسم الثاين :توحيد العبادة:

املراد به توحيد األلوهية ،وتسميته بذلك واضحة َّل حتتاج إىل مزيد تفصيل .معتقد أهل السنة
واْلماعة يف توحيد األمساء والصفات حملمد بن خليفة التميمي –بتصرف -ص37 :

_________

( )1انظر(( :طريق اهلجرتني)) (ص ،)30:و ((شرح الطحاوية)) (ص ،)76:و ((لوامع األنوار))
للسفاريين ( ،)128 /1و ((تيسري العزيز احلميد)) (ص.)19 - 17 :

( )2ممن ذكر ذلك ابن القيم يف كتابه ((مدارج السالكني)) (.)449 /3
( )3ممن ذكر ذلك ابن القيم يف كتابه ((مدارج السالكني)) ( ،)450 /3وابن تيمية يف ((الصفدية))
(.)228 /2

( )4ممن ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية :انظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)367 /1

()160/1

املبحث األول :توحيد الربوبية
معناه اَّلعتقاد اْلازم أبن هللا وحده رب كل شيء ومليكهَّ ،ل شريك له ،وهو اخلالق وحده وهو مدبر

العامل واملتصرف فيه ،وأنه خالق العباد ورازقهم وحمييهم ومميتهم ،واإلْيان بقضاء هللا وقدره وبوحدانيته
يف ذاته ،وخالصته هو :توحيد هللا تعاىل أبفعاله.

وقد قامت األدلة الشرعية على وجوب اإلْيان بربوبيته سبحانه وتعاىل ،كما يف قوله :ا ْحلم ُد َِِّ
َّلل َر ِ
ب
َْ
ني [الفاحتة.]1 :
ال َْعالَ ِم َ
وقوله :أََّلَ لَهُ ْ
ني [األعراف.]54 :
ار َك هللاُ َر م
اخلَل ُ
ب ال َْعالَ ِم َ
ْق َواأل َْم ُر تَـبَ َ
ض َِ
وقولهُ :ه َو الَّ ِذي َخلَ َق لَ ُكم َّما ِيف األ َْر ِ
مجيعاً [البقرة.]29 :
ِ
وقوله تعاىل :إِ َّن َّ
ني [الذارايت.]58 :
اَّللَ ُه َو َّ
الرزَّا ُق ذُو الْ ُق َّوة ال َْمتِ ُ

وهذا النوع من التوحيد مل خيالف فيه كفار قريش ،وأكثر أصحاب امللل والدايَنت؛ فكلهم يعتقدون
السماو ِ
ِ
ض
ات َواأل َْر َ
أن خالق العامل هو هللا وحده ،قال هللا تبارك وتعاىل عنهمَ :ولَئن َسأَلْتَـ ُهم َّم ْن َخلَ َق َّ َ َ
لَيَـ ُقولُ َّن َّ
اَّللُ [لقمان.]25 :
وقال :قُل لِم ِن األَرض ومن فِيها إِن ُكنتم تَـعلَمو َن سيـ ُقولُو َن َِِّ
ب
َّلل قُ ْل أَفَال تَ َذ َّك ُرو َن قُ ْل َمن َّر م
ْ ُ ََ َ
ُ ْ ْ ُ ََ
َ
َّلل قُل أَفَال تَـتَّـ ُقو َن قُل من بِي ِدهِ ملَ ُكوت ُك ِل َشيءٍ
ِ
ِ
ِ
السماو ِ
ب ال َْع ْر ِ
الس ْب ِع َوَر م
ات َّ
َْ َ َ ُ
َّ َ َ
ش ال َْعظ ِيم َسيَـ ُقولُو َن َّ ْ
ْ
وهو ُِجيري وَّل ُجيار علَي ِه إِن ُكنتم تَـعلَمو َن سيـ ُقولُو َن َِِّ
اهم ِاب ْحلَ ِق َوإِ َّهنُ ْم
َّلل قُ ْل فَأ َّ
َىن تُ ْس َح ُرو َن بَ ْل أَتَـ ْيـنَ ُ
َ َُ ُ َ َ ُ َ ْ
ُ ْ ْ ُ ََ
لَ َك ِ
اذبُو َن [املؤمنون.]90 - 84 :
وذلك ألن قلوب العباد مفطورة على اإلقرار بربوبيته سبحانه وتعاىل ولذا فال يصبح معتقده موحداً؛
حىت يلتزم ابلنوع الثاين من أنواع التوحيد ،توحيد األلوهية الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل لعبد
احلميد األثري  -ص55
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املبحث الثاين :توحيد األلوهية
هو إفراد هللا تعاىل أبفعال العباد ،ويسمى توحيد العبادة ،ومعناه اَّلعتقاد اْلازم أبن هللا  -سبحانه

وتعاىل  -هو :اإلله احلق وَّل إله غريه ،وكل معبود سواه ابطل ،وإفراده تعاىل ابلعبادة واخلضوع

والطاعة املطلقة ،وأن َّل يشرك به أحد كائناً من كان ،وَّل يصرف شيء من العبادة لغريه؛ كالصالة،

والصيام ،والزكاة ،واحلج ،والدعاء ،واَّلستعانة ،والنذر ،والذبح ،والتوكل ،واخلوف والرجاء ،واحلب،
وغريها من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة ،وأن يعبد هللا ابحلب واخلوف والرجاء مجيعا ،وعبادته
ببعضها دون بعض ضالل.
ِ
ني [الفاحتة]5 :
قال هللا تعاىل :إِ َّاي َك نَـ ْعبُ ُد َوإِ َّاي َك نَ ْستَع ُ
ِ ِ ِ َّ ِ
وقال :ومن ي ْدع مع َِّ
سابُهُ ِع ْن َد َربِ ِه إِنَّهُ َّل يُـ ْفلِ ُح الْ َكافِ ُرو َن
اَّلل إِ َهلاً َ
ََ ْ َ ُ َ َ
آخ َر َّل بُـ ْرَها َن لَهُ به فَإمنَا ح َ
[املؤمنون.]117 :
وتوحيد األلوهية هو ما دعت إليه مجيع الرسل ،وإنكاره هو الذي أورد األمم السابقة موارد اهلالك.
وهو أول الدين وآخره وابطنه وظاهره ،وهو أول دعوة الرسل وآخرها وألجله أرسلت الرسل،

وأنزلت الكتب ،وسلت سيوف اْلهاد ،وفرق بني املؤمنني والكافرين ،وبني أهل اْلنة وأهل النار.
وهو معىن قوله تعاىلَّ :ل إِلَهَ إَِّلَّ َّ
اَّللُ.

ول إَِّلَّ نُ ِ
ِ ِ
وحي إِلَْي ِه أَنَّهُ َّل إِلَهَ إَِّلَّ أ َََن فَا ْعب ُد ِ
ك ِم ْن ر ُس ٍ
ون [األنبياء.]25 :
ُ
قال تعاىلَ :وَما أ َْر َسلْنَا م ْن قَـ ْبل َ َ
الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل لعبد احلميد األثري  -ص56
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املبحث الثالث :توحيد األمساء والصفات
معناه اَّلعتقاد اْلازم أبن هللا عز وجل له األمساء احلسىن والصفات العلى ،وهو متصف جبميع
صفات الكمال ،ومنزه عن مجيع صفات النقص ،متفرد بذلك عن مجيع الكائنات.

وأهل السنة واْلماعة :يعرفون رهبم بصفاته الواردة يف القرآن والسنة ،ويصفون رهبم ِبا وصف به
نفسه ،وِبا وصفه به رسوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وَّل حيرفون الكلم عن مواضعه ،وَّل

يلحدون يف أمسائه وآايته ،ويثبتون هلل ما أثبته لنفسه من غري ْتثيل ،وَّل تكييف وَّل تعطيل ،وَّل
ِ
حتريف ،وقاعدهتم يف كل ذلك قول هللا تبارك وتعاىل :لَْيس َك ِمثْلِ ِه َشيء و ُهو َّ ِ
السم ُ
ٌْ َ َ
يع البَصريُ
َ
[الشورى.]11 :
ِِ
َمسَاء ا ْحلسىن فَا ْدعُوهُ ِهبا وذَروا الَّ ِذين يـل ِ
َمسَائِِه َسيُ ْج َزْو َن َما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن
ْح ُدو َن ِيف أ ْ
وقولهَ :و ََّّلل األ ْ ُ ُ ْ َ
َُ
َ َ ُ
[األعراف.]180 :

وأهل السنة واْلماعةَّ :ل حيددون كيفية صفات هللا جل وعال ألنه تبارك وتعاىل مل خيرب عن الكيفية،

وألنه َّل أحد أعلم من هللا سبحانه بنفسه ،قال تعاىل :قُ ْل أَأَنْـتُ ْم أَ ْعلَ ُم أ َْم َّ
اَّللُ [البقرة]140 :
ض ِربوا َِِّ
ال إِ َّن َّ
اَّللَ يَـ ْعلَ ُم َوأَنْـتُ ْم َّل تَـ ْعلَ ُمو َن [النحل]74 :
َّلل األ َْمثَ َ
وقال تعاىل :فَال تَ ْ ُ

وَّل أحد أعلم ابهلل من رسوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم الذي قال هللا تبارك وتعاىل يف حقهَ :وَما
ِ
وحى [النجم ]4 - 3 :الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل لعبد
يَـ ْنط ُق َع ْن ا ْهلََوى إِ ْن ُه َو إَِّلَّ َو ْح ٌي يُ َ
احلميد األثري  -ص60

وسيأيت الكالم عن كل قسم على حدة يف موضعه من املوسوعة إن شاء هللا تعاىل.

()163/1

املبحث الرابع :مشروعية هذا التقسيم
قال الشيخ العالمة حممد األمني الشنقيطي رمحه هللا يف (أضواء البيان) (( :)1وقد دل استقراء

القرآن العظيم على أن توحيد هللا ينقسم إىل ثالثة أقسام:
األول :توحيده يف ربوبيته.

الثاين :توحيده جل وعال يف عبوديته.

النوع الثالث :توحيده جل وعال يف أمسائه وصفاته).
وقال الشيخ بكر أبو زيد حفظه هللا( :هذا التقسيم اَّلستقرائي لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه

ابن منده وابن جرير الطربي وغريمها وقرره شيخا اإلسالم ابن تيمية وابن القيم ،وقرره الزبيدي يف
اتج العروس ،وشيخنا الشنقيطي يف (أضواء البيان) وآخرين رحم هللا اْلميع ،وهو استقراء اتم

لنصوص الشرع ،وهو مطرد لدى أهل كل فن ،كما يف استقراء النحاة كالم العرب إىل اسم وفعل

وحرف ،والعرب مل تفه هبذا ،ومل يعتب على النحاة يف ذلك عاتب ،وهكذا من أنواع اَّلستقراء (.)2
وهذا التقسيم موجود مع بداية التصنيف والتدوين ملسائل العقيدة ومن األدلة على ذلك بعض

النصوص الواردة عن السلف يف بيان ذلك:

النص األول :لإلمام أيب عبد هللا عبيد هللا بن حممد بن بطة العكربي حيث قال يف كتابه (اإلابنة) ما
نصه ... ( :وذلك أن أصل اإلْيان ابهلل الذي جيب على اخللق اعتقاده يف إثبات اإلْيان به ثالثة

أشياء:

أحدها :أن يعتقد العبد رابنيته ليكون بذلك مباينا ملذاهب أهل التعطيل الذين َّل يثبتون صانعا.

والثاين :أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا ابلصانع وأشركوا معه

يف العبادة غريه.
والثالث :أن يعتقده موصوفا ابلصفات اليت َّل جيوز إَّل أن يكون موصوفا هبا من العلم والقدرة

واحلكمة وسائر ما وصف به نفسه يف كتابه  ))3( ..وكالمه هذا صريح يف أن أصل اإلْيان ابهلل
وتوحيده مبين على هذه األمور الثالثة فسمى األول اعتقاد الرابنية والثاين اعتقاد الوحدانية والثالث
اعتقاد اتصافه ابلصفات العلى الالزمة لكمال هللا سبحانه وتعاىل.

والنص الثاين :لإلمام احلافظ أيب عبد هللا حممد بن إسحاق بن حيىي بن منده رمحه هللا حيث فصل
وبوب يف كتابه القيم( :كتاب التوحيد) يف األقسام الثالثة للتوحيد فمن تبويباته:

 - 1ذكر ما وصف هللا عز وجل به نفسه ودل على وحدانيته عز وجل وأنه أحد صمد مل يلد ومل
يولد ومل يكن له كفوا أحد.

 - 2ذكر معرفة بدأ اخللق.
 - 3ذكر معرفة أمساء هللا عز وجل احلسنة اليت تسمى هبا وأظهرها لعباده للمعرفة والدعاء والذكر -
وأبواب أخرى كثرية فمن أراد الوقوف عليها فلريجع إىل الكتاب املذكور.

ولذلك وصف الكتاب ومباحثه حمققه الدكتور علي الفقيهي بقوله:

(قسم املؤلف التوحيد إىل أربعة أقسام حيث جعل أمساء هللا احلسىن قسما مستقال مث أتبعها

ابلصفات ،وأقسام التوحيد الذي ذكرها هي:
الوحدانية يف الربوبية.

توحيد األلوهية وهو حتقيق شهادة أن َّل إله إَّل هللا.
توحيد أمساء هللا احلسىن.

الصفات) (.)5( )4

وقد سبق هذين اإلمامني إمام األئمة أبو بكر بن خزْية رمحه هللا يف تصنيف كتاب مستقل يف توحيد

املعرفة واإلثبات ومساه كتاب (التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل).
_________

((( )1أضواء البيان)) للعالمة حممد األمني الشنقيطي ()410 /3
((( )2التحذير من خمتصرات الصابوين يف التفسري)) للعالمة بكر أبو زيد ( 133حاشية رقم 2
ضمن الردود ط  1414 /1دار العاصمة  -الرايض).

((( )3اإلابنة)) (.)173 - 172 /2

((( )4التوحيد ابن مندة)) ( )33 /1حتقيق علي بن َنصر الفقيهي ط اْلامعة اإلسالمية ابملدينة
النبوية.

( )5انظر يف ذلك(( :القول السديد يف الرد على من أنكر تقسيم التوحيد)) ،عبد الرزاق البدر ،دار
ابن عفان.

()164/1

وسبق اْلميع اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري رمحه هللا يف تصنيف كتاب التوحيد يف الرد على

اْلهمية ضمن كتابه اْلامع الصحيح املعروف بصحيح اإلمام البخاري.

ومما يدل على أن لفظ التوحيد واعتبار أقسامه أمر متعاهد عليه عند السلف قدْيا افتتاح اإلمام
الطحاوي عقيدته بقوله :نقول يف توحيد هللا معتقدين بتوفيق هللا :إن هللا واحد َّل شريك له  ..وَّل

شيء مثله وَّل شيء يعجزه وَّل إله غريه  ..مث قال( :له معىن الربوبية وَّل مربوب ،ومعىن اخلالق وَّل
خملوق) ( .)1قواعد يف بيان حقيقة اإلْيان عند أهل السنة واْلماعة لعادل الشيخاين-ص 97

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن ابز عن هذا التقسيم ومشروعيته فأجاب ِبا يلي:

احلمد هلل ،فهذا التقسيم مأخوذ من اَّلستقراء والتأمل ألن العلماء ملا استقرؤوا ما جاءت به
النصوص من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ظهر هلم هذا ،وزاد بعضهم نوعا رابعا هو

توحيد املتابعة ،وهذا كله ابَّلستقراء

فال شك أن من تدبر القرآن الكرمي وجد فيه آايت أتمر إبخالص العبادة هلل وحده ،وهذا هو توحيد
األلوهية ،ووجد آايت تدل على أن هللا هو اخلالق وأنه الرزاق وأنه مدبر األمور ،وهذا هو توحيد

الربوبية الذي أقر به املشركون ومل يدخلهم يف اإلسالم ،كما جيد آايت أخرى تدل على أن له األمساء
احلسىن والصفات العلى ،وأنه َّل شبيه له وَّل كفو له ،وهذا هو توحيد األمساء والصفات الذي أنكره

املبتدعة من اْلهمية واملعتزلة واملشبهة ،ومن سلك سبيلهم.

وجيد آايت تدل على وجوب اتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم ورفض ما خالف شرعه ،وهذا هو

توحيد املتابعة ،فهذا التقسيم قد علم ابَّلستقراء وتتبع اآلايت ودراسة السنة ،ومن ذلك:
ِ
ني [الفاحتة]4 :
قول هللا سبحانه :إِ َّاي َك نَـ ْعبُ ُد وإِ َّاي َك نَ ْستَع ُ
َّ ِ
َّ ِ
ين ِمن قَـ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن [البقرة:
َّاس ا ْعبُ ُدواْ َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم َوالذ َ
وقوله عز وجلَ :اي أَيمـ َها الن ُ
]21
الر ْمحن َّ ِ
ِ
يم [البقرة]163 :
وقوله جل وتعاىلَ :وإِ َهلُ ُك ْم إِلَهٌ َواح ٌد َّلَّ إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو َّ َ ُ
الرح ُ
ِ
ون ما أُ ِري ُد ِم ْنـهم ِمن ِر ْز ٍق وما أُ ِري ُد أَن يطْعِم ِ
ِ
وقوله سبحانهَ :وَما َخلَ ْق ُ ِ ِ
ون إِ َّن
ُ
ََ
نس إَِّلَّ ليَـ ْعبُ ُد َ
ُ ُ
ت ا ْْل َّن َواإل َ
ِ
َّ
ني [الذارايت]57 - 56 :
اَّللَ ُه َو َّ
الرزَّا ُق ذُو الْ ُق َّوة ال َْمتِ ُ
ِ ِ
َّ ِ
السماو ِ
استَـ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
ش يُـ ْغ ِشي
ض ِيف ستَّة أ ََّايٍم ُمثَّ ْ
ات َواأل َْر َ
وقوله سبحانه :إِ َّن َربَّ ُك ُم هللاُ الذي َخلَ َق َّ َ َ
الشمس والْ َقمر والنمجوم مسخَّر ٍ
ِ
ات ِأب َْم ِرهِ أََّلَ لَهُ ْ
ب
ار َك هللاُ َر م
اخلَل ُ
اللَّْي َل النـ َ
ْق َواأل َْم ُر تَـبَ َ
َّه َ
ار يَطْلُبُهُ َحثيثًا َو َّ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ
ني [األعراف]54:
ال َْعالَ ِم َ
وقال سبحانه :لَي ِ ِ ِ
الس ِميع الب ِ
صريُ [الشورى]11 :
س َكمثْله َش ْيءٌ َو ُه َو َّ ُ َ
ْ َ
ِ
َح ٌد َّ
وقال عز وجل :قُ ْل ُه َو َّ
َح ٌد [اإلخالص- 1 :
اَّللُ َّ
الص َم ُد َملْ يَل ْد َوَملْ يُولَ ْد َوَملْ يَ ُكن لَّهُ ُك ُف ًوا أ َ
اَّللُ أ َ
]4
وقال جل شأنه :قُل إِن ُكنتم ُِحتبمو َن هللا فَاتَّبِع ِوين ُحيبِب ُكم هللا ويـغْ ِفر لَ ُكم ذُنُوب ُكم وهللا غَ ُف ِ
يم [آل
َ ُ ْ ْ ُ ُ ََ ْ ْ َ ْ َ ُ ٌ
ُْ
ور َّرح ٌ
ْ
عمران.]31 :
َطيعوا َّ ِ
ِ
محل و َعلَْي ُكم َّما ُِ
ِ ِ
َّ
محلْتُ ْم َوإِن
الر ُس َ
يعوا َّ
اَّللَ َوأَط ُ
وقال سبحانه :قُ ْل أ ُ
ول فَِإن تَـ َولوا فَِإ َّمنَا َعلَْيه َما ُ َ َ
ِ
الر ُس ِ
ني [النور ]54 :واآلايت الدالة على ما ذكر من
يعوهُ َهتْتَ ُدوا َوَما َعلَى َّ
ول إَِّل الْبَالغُ ال ُْمبِ ُ
تُط ُ
التقسيم كثرية.

_________
((( )1العقيدة الطحاوية بشرح ابن أيب العز)) ( )92حتقيق أمحد شاكر ط دون1413/هـ.
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ومن األحاديث :قول النيب صلى هللا عليه وسلم يف حديث معاذ رضي هللا عنه املتفق على صحته:
((حق هللا على العباد أن يعبدوه وَّل يشركوا به شيئا)) ()1
وقوله عليه الصالة والسالم(( :من مات وهو يدعو من دون هللا ندا دخل النار)) (.)2

وقوله ْلربيل عليه السالم ملا سأله عن اإلسالم قال(( :أن تعبد هللا وَّل تشرك به شيئا وتقيم الصالة

املكتوبة وتؤدي الزكاة املفروضة  )) ...احلديث (.)3

وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :من أطاعين فقد أطاع هللا ومن عصاين فقد عصا هللا)) (.)4
وقوله عليه الصالة والسالم(( :كل أميت يدخلون اْلنة إَّل من أىب قيل اي رسول هللا ومن أيىب؟ قال

من أطاعين دخل اْلنة ومن عصاين فقد أىب)) ( )5واألحاديث يف هذا الباب كثرية.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا :اإلله هو املعبود املطاع فإن اإلله هو املألوه ،واملألوه هو الذي
يستحق أن يعبد ،وكونه يستحق أن يعبد هو ِبا اتصف به من الصفات اليت تستلزم أن يكون هو

احملبوب غاية احلب املخضوع له غاية اخلضوع.

وقال :فإن اإلله هو احملبوب املعبود الذي أتهله القلوب حببها وختضع له وتذل له وختافه وترجوه
وتنيب إليه يف شدائدها وتدعوه يف مهماهتا وتتوكل عليه يف مصاحلها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره

وتسكن إىل حبه ،وليس ذلك إَّل هلل وحده ،وهلذا كانت َّل إله إَّل هللا أصدق الكالم ،وكان أهلها
أهل هللا وحزبه ،واملنكرون هلا أعداءه وأهل غضبه ونقمته ،فإذا صحت صح هبا كل مسألة وحال

وذوق ،وإذا مل يصححها العبد فالفساد َّلزم له يف علومه وأعماله.

نسأل هللا أن يوفق املسلمني مجيعا من حكام وحمكومني للفقه يف دينه والثبات عليه والنصح هلل

ولعباده ،واحلذر مما خيالف ذلك ،إنه ويل ذلك والقادر عليه ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله
وصحبه أمجعني جمموع فتاوى ومقاَّلت متنوعة لعبد العزيز بن عبد هللا بن ابز 215 /6 -
_________

( )1رواه البخاري ( ،)2856ومسلم ( .)30من حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( .)4497من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.

( )3رواه البخاري ( ،)50ومسلم ( .)9من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )4رواه البخاري ( ،)2957ومسلم ( .)1835من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )5رواه البخاري ( .)7280من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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املبحث اخلامس :العالقة بني هذه األقسام للتوحيد
هذه األقسام تشكل ِبجموعها جانب اإلْيان ابهلل الذي نسميه التوحيد ,فال يكمل ألحد توحيده إَّل

ابجتماع أنواع التوحيد الثالثة ,فهي متكافلة متالزمة ,يكمل بعضها بعضاً ،وَّل ْيكن اَّلستغناء

ببعضها عن اآلخر ،فال ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد األلوهية ،وكذلك َّل يصح وَّل يقوم توحيد
األلوهية بدون توحيد الربوبية ،وكذلك توحيد هللا يف ربوبيته وألوهيته َّل يستقيم بدون توحيد هللا يف

أمسائه وصفاته ،فاخللل واَّلحنراف يف أي نوع منها هو خلل يف التوحيد كله( .فمعرفة هللا َّل تكون
بدون عبادته ،والعبادة َّل تكون بدون معرفة هللا ،فهما متالزمان) (.)1

وقد أوضح بعض أهل العلم هذه العالقة بقوله( :هي عالقة تالزم وتضمن ومشول).
فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد األلوهية.

وتوحيد األلوهية متضمن لتوحيد الربوبية.
وتوحيد األمساء والصفات شامل للنوعني معاً.
بيان ذلك :أن من أقر بتوحيد الربوبية وعلم أن هللا سبحانه هو الرب وحده َّل شريك له يف ربوبيته
لزمه من ذلك اإلقرار أن يفرد هللا ابلعبادة وحده سبحانه وتعاىل؛ ألنه َّل يصلح أن يعبد إَّل من كان
رابً خالقاً مالكاً مدبراً ،وما دام كله هلل وحده وجب أن يكون هو املعبود وحده.

وهلذا جرت سنة القرآن الكرمي على سوق آايت الربوبية مقرونة ِبايت الدعوة إىل توحيد األلوهية،

ومن أمثلة ذلك:

َّ ِ
َّ ِ
ين ِم ْن قَـ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن الَّ ِذي َج َع َل
َّاس ا ْعبُ ُدوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم َوالذ َ
قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها الن ُ
ات ِر ْزقًا لَ ُكم فَ َال َجتْعلُوا ِ
ِ
لَ ُكم األَر ِ
السم ِاء ماء فَأَ ْخرج بِ ِه ِمن الثَّمر ِ
السم ِ
هلل
ُ ْ َ
َ
ْ
اء َوأَنْـ َز َل م َن َّ َ َ ً َ َ
اء بنَ ً
ض ف َرا ًشا َو َّ َ َ
َ ََ
ادا َوأَنْـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة.]21 :
أَنْ َد ً
وأما توحيد األلوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية؛ ألن من عبد هللا ومل يشرك به شيئاً فهذا يدل ضمناً
على أنه قد اعتقد أبن هللا هو ربه ومالكه الذي َّل رب غريه.

وهذا أمر يشاهده املوحد من نفسه ،فكونه قد أفرد هللا ابلعبادة ومل يصرف شيئاً منها لغري هللا ،ما هو

إَّل إلقراره بتوحيد الربوبية ,وأنه َّل رب ,وَّل مالك ,وَّل متصرف إَّل هللا وحده.

وأما توحيد األمساء والصفات فهو شامل للنوعني معاً ،وذلك ألنه يقوم على إفراد هللا تعاىل بكل ما له
من األمساء احلسىن ,والصفات العلى اليت َّل تنبغي إَّل له سبحانه وتعاىل ،واليت من مجلتها :الرب –

اخلالق – الرازق – امللك ،وهذا هو توحيد الربوبية.
ومن مجلتها :هللا – الغفور – الرحيم – التواب ،وهذا هو توحيد األلوهية (.)2
فائدة :القرآن كله دعوة للتوحيد.

قال ابن القيم رمحه هللا( :كل سورة يف القرآن هي متضمنة للتوحيد ،بل نقول قوَّلً كلياً :إن كل آية

يف القرآن فهي متضمنة للتوحيد ،شاهدة به ،داعية إليه.
فإن القرآن:

 - 1إما خرب عن هللا وأمسائه ,وصفاته ,وأفعاله ،فهو التوحيد العلمي اخلربي.
 - 2وإما دعوة إىل عبادته وحده َّل شريك له ،وخلع كل ما يعبد من دونه ،فهو التوحيد اإلرادي

الطليب.

 - 3وإما أمر وهني ،وإلزام بطاعته يف هنيه وأمره ،فهي حقوق التوحيد ومكمالته.
 - 4وإما خرب عن كرامة هللا ألهل توحيده وطاعته ،وما فعل هبم يف الدنيا ،وما يكرمهم به يف اآلخرة،
فهو جزاء توحيده.

 - 5وإما خرب عن أهل الشرك ،وما فعل هبم يف الدنيا من النكال ،وما حيل هبم يف العقىب من
العذاب ،فهو خرب عمن خرج عن حكم توحيده.

فالقرآن كله يف التوحيد وحقوقه وجزائه ،ويف شأن الشرك وأهله وجزائهم) ( .)3معتقد أهل السنة

واْلماعة يف توحيد األمساء والصفات حملمد بن خليفة التميمي– ص40 :

_________

((( )1حتذير أهل اإلْيان)) (( )140 /1ضمن جمموعة الرسائل املنريية).
( )2انظر(( :الكواشف اْللية عن معاين الواسطية)) للشيخ عبد العزيز السلمان (ص- 421 :

.)422

((( )3مدارج السالكني)) (.)450 - 449 /3
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املبحث األول :مدلول كلمة الرب من حيث اَّلشتقاق اللغوي:
فالرب مصدر أريد به اسم الفاعل – أي أنه راب ،قال الراغب األصفهاين( :الرب مصدر مستعار
للفاعل) (.)1

قال ابن األنباري( :الرب :ينقسم إىل ثالثة أقسام :يكون الرب :املالك ،ويكون الرب :السيد املطاع

 ، ...والرب :املصلح  .) ..فهذه ثالثة أصول ترجع إليها معاين كلمة الرب.
فاألصل األولِ :بعىن املالك والصاحب ،ومن هذا املعىن قول الرسول صلى هللا عليه وسلم يف ضالة

اإلبل ((فذرها حىت يلقاها رهبا)) (.)2

واألصل الثاينِ :بعىن السيد املطاع ،قل الطربي( :وأما أتويل قوله( :رب) فإن الرب يف كالم العرب

متصرف على معان :فالسيد املطاع فيها يدعى رابً ،ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة العامر:

وأهلكن يوماً رب كندة وابنه  ...ورب معد بني خبت وعرعر
يعين رب كندة :سيد كندة ( ).)3اهـ.

ومن هذا املعىن قول الرسول صلى هللا عليه وسلم يف حديث أشراط الساعة( :أن تلد األمة رهبا) أي
سيدها – وهذا لفظ البخاري.

وأما األصل الثالث :فبمعىن املصلح للشيء املدبر له ،ولذلك قال بعض أهل العلم ابشتقاق كلمة
الرب من الرتبية .قال الراغب( :الرب يف األصل الرتبية ،وهو إنشاء الشيء حاَّلً فحاَّلً إىل حد

التمام) (.)4

وقال الطربي بعد أن ذكر املعاين الثالثة لكلمة (الرب) قال( :وقد يتصرف معىن الرب يف وجوه غري
ذلك ،غري أهنا تعود إىل بعض هذه الوجوه الثالثة) ( .)5منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج األشاعرة

يف توحيد هللا تعاىل خلالد عبد اللطيف– 215 /1
_________

((( )1املفردات)) للراغب (ص.)336 :
( )2رواه البخاري ( .)91من حديث زيد بن خالد اْلهين رضي هللا عنه.
((( )3تفسري الطربي)) (.)141 /1
((( )4املفردات)) (ص.)336 :

((( )5تفسري الطربي)) (.)142 /1
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املبحث الثاين :معىن كلمة الرب من حيث هي اسم هلل تعاىل
قال  -ابن جرير  -يف معىن اسم (الرب) هلل سبحانه وتعاىل( :فربنا جل ثناؤه :السيد الذي َّل شبه
له ،وَّل مثل يف سؤدده ،واملصلح أمر خلقه ِبا أسبغ عليهم من نعمه ،واملالك الذي له اخللق واألمر)
(.)1

وَّل تستعمل كلمة (الرب) يف حق املخلوق إَّل مضافة فيقال :رب الدار ورب املال.
قال ابن قتيبة رمحه هللا( :وَّل يقال للمخلوق :هذا (الرب) معرفاً ابأللف والالم كما يقال هلل ،إمنا

يقال رب كذا فيعرف ابإلضافة ألن هللا مالك كل شيء ،فإذا قيل( :الرب) دلت األلف والالم على

معىن العموم ،وإذا قيل ملخلوق :رب كذا ورب كذا نسب إىل شيء خاص ألنه َّل ْيلك شيئاً غريه)

(.)2

وعلى هذا إذا ذكر اسم الرب معرفاً فال يطلق إَّل على هللا تعاىل ،وزاد الراغب أن كلمة (رب) غري

مضافة وَّل معرفة َّل تطلق إَّل على هللا فقال (( :)3وَّل يقال الرب مطلقاً إَّل هللا تعاىل املتكفل
ور ).اهـ ،وقال ابن األثري أيضاً( :وَّل يطلق
ِبصلحة املوجودات حنو قوله تعاىل :لَهُ بَـ ْل َدةٌ طَيِبَةٌ َوَر ٌّ
ب غَ ُف ٌ
غري مضاف إَّل على هللا تعاىل) (.)4

وأما كلمة (رب) ابإلضافة فتقال هلل ولغريه حبسب اإلضافة فمن األول قوله تعاىل :ا ْحلم ُد ِ
هلل َر ِ
ب
َْ
ك [يوسف ]42 :يف قول يوسف عليه السالم ألحد صاحبيه يف
ني ،ومن الثاين اذْ ُك ْرِين ِعن َد َربِ َ
الْ َعالَ ِم َ
السجن (.)5
ومصدر رب يرب الربوبية والرابية ،إَّل أن الرابية َّل تقال يف هللا ،وإمنا يف غريه ،قال الراغب:
(والربوبية مصدر يقال يف هللا عز وجل ،والرابية تقال يف غريه) )6( .منهج أهل السنة واْلماعة
ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل خلالد عبد اللطيف– 217 /1

_________

((( )1تفسري الطربي)) ( ،)142 /1وانظر(( :تفسري غريب القرآن)) َّلبن قتيبة (ص.)9 :
((( )2تفسري غريب القرآن)) (ص.)9 :
((( )3املفردات)) (ص.)336 :

((( )4النهاية يف غريب احلديث)) (.)179 /2
( )5انظر(( :املفردات)) للراغب (ص )336 :و ((النهاية يف غريب احلديث)) (.)179 /2
((( )6املفردات)) للراغب (ص.)336 :

()169/1

املبحث الثالث :تعريف توحيد الربوبية اصطالحاً
هو اإلقرار اْلازم أبن هللا تعاىل رب كل شيء ومليكه ،وخالقه ،ومدبره ،واملتصرف فيه ،مل يكن له

شريك يف امللك ،ومل يكن له ويل من الذل ،وَّل راد ألمره ،وَّل معقب حلكمه ،وَّل مضاد له (وَّل مماثل
له)( ،وَّل مسي له) ،وَّل منازع يف شيء من معاين ربوبيته ومقتضيات أمسائه وصفاته .أعالم السنة
املنشورة َّلعتقاد الطائفة الناجية املنصورة حلافظ بن أمحد احلكمي– ص30 :

ومنهم من عرفه أبنه :اَّلعتقاد أبن هللا هو اخلالق الرازق املدبر لكل شيء وحده َّل شريك له (.)1
وهو يشتمل على ما يلي:

 - 1اإلْيان بوجود هللا تعاىل.
 - 2اإلقرار أبن هللا تعاىل خالق كل شيء ،ومالكه ،ورازقه ،وأنه احمليي ،املميت ،النافع ،الضار،
املتفرد إبجابة الدعاء ،الذي له األمر كله ،وبيده اخلري كله ،القادر على ما يشاء ،املقدر ْلميع
األمور ،املتصرف فيها ،املدبر هلا ،ليس له يف ذلك كله شريك (.)2

وقد تكاثرت األدلة يف القرآن والسنة يف إثبات الربوبية هلل تعاىل ،فكل نص ورد فيه اسم (الرب) أو

ذكر فيه خصيصة من خصائص الربوبية ،كاخللق ،والرزق ،وامللك ،والتقدير ،والتدبري ،وغريها فهو
من أدلة الربوبية ،كقوله تعاىل :ا ْحلم ُد ِ
هلل َر ِ
ني [الفاحتة ،]2 :وكقوله سبحانه :أََّلَ لَهُ ْ
ْق
اخلَل ُ
ب ال َْعالَ ِم َ
َْ
وت ُك ِل َش ْي ٍء [املؤمنون،)3( ]88 :
َواألَ ْم ُر [األعراف ،]54 :وكقوله جل وعال :قُ ْل َمن بِيَ ِدهِ َملَ ُك ُ
وامللكوت :امللك.

وقد أمر هللا العباد ابلنظر والتفكر يف آايت هللا الظاهرة من املخلوقات العلوية والسفلية ،ليستدلوا هبا

على ربوبيته سبحانه وتعاىل .تسهيل العقيدة اإلسالمية لعبد هللا بن عبد العزيز اْلربين– ص41 :
ك [احلشر ]23 :ويقول :وِ ِ
فالرب هو املالك كما قال تعاىلُ :ه َو َّ
َّلل
اَّللُ الَّ ِذي ََّل إِلَهَ إََِّّل ُه َو ال َْملِ ُ
َ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
وت ُك ِل َش ْي ٍء
س ْب َحا َن الَّ ِذي بِيَ ِدهِ َملَ ُك ُ
ُمل ُ
ْك َّ َ َ
ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما [املائدة ،]17 :وقال :فَ ُ
َوإِلَْي ِه تُـ ْر َج ُعو َن [يس.]83 :
اَّلل ْ ِ
ص ِوُر [احلشر،]24 :
اخلَال ُق الْبَا ِر ُ
ئ ال ُْم َ
والرب هو اخلالق البارئ املصور كما قال عن نفسهُ :ه َو َُّ

فال خالق سواه ،وهو الذي برأ اخللق فأوجدهم بقدرته املصور خلقه كيف شاء وكيف يشاء (.)4
والرب هو املبدئ واملعيد كما قالَ :و ُه َو الَّ ِذي يَـ ْب َدأُ ْ
ْق ُمثَّ يُِعي ُدهُ [الروم ،]27 :فهو الذي ابتدأ
اخلَل َ
األشياء كلها فأوجدها ،إذ هو األول الذي ليس قبله شيء ،مث هو يعيدها سبحانه.

والرب هو احمليي واملميت ،الذي أحيا أبن خلق فيهم احلياة ،والذي خلق املوت كما خلق احلياة .كما

ِ
س ُن َع َم ًال [امللك ]2 :ويقولََّ :ل إِلَهَ إََِّّل ُه َو
قال تعاىل :الَّ ِذي َخلَ َق ال َْم ْو َ
ت َوا ْحلَيَا َة ليَـ ْبـلُ َوُك ْم أَيم ُك ْم أ ْ
َح َ
ِ
ني [الدخان.]8 :
يت َربم ُك ْم َوَر م
ُْحييِي َوُْيِ ُ
آابئِ ُك ُم ْاأل ََّول َ
ب َ
ِ
ْر ِيف
ض َّراء َم َّ
َّاس َر ْمحَةً ِمن بَـ ْع ِد َ
س ْتـ ُه ْم إِذَا َهلُم َّمك ٌ
والرب هو النافع الضار ،قال تعاىلَ :وإذَا أَذَقـْنَا الن َ
ك لَ ُكم ِمن َِّ
اد بِ ُك ْم نَـ ْف ًعا
اد بِ ُك ْم َ
آايتِنَا [يونس ]21 :وقال :قُ ْل فَ َمن ْيَْلِ ُ
ض ارا أ َْو أ ََر َ
اَّلل َش ْيـئًا إِ ْن أ ََر َ
َ
َ
[الفتح.]11 :
اَّللُ لِلن ِ
والرب هو املعطي املانع كما قال تعاىلَ :ما يَـ ْفتَ ِح َّ
ك فَ َال
ك َهلَا َوَما ْيُْ ِس ْ
َّاس ِمن َّر ْمحَ ٍة فَ َال ممُْ ِس َ
ُم ْر ِس َل لَهُ ِمن بَـ ْع ِدهِ [فاطر ،]2 :وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم يف دعائه بعد الفراغ من الصالة:
((اللهم َّل مانع ملا أعطيت وَّل معطي ملا منعت)) (.)5
استَـ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
ش يُ َدبُِر األ َْم َر [يونس .]36 :وقال:
والرب هو املدبر ألمر هذا الكون كما قالُ :مثَّ ْ
صل اآلاي ِ
ِ
ِ
ِ
ت لَ َعلَّ ُكم بِلِ َقاء َربِ ُك ْم
سيَـ ُقولُو َن هللاُ [يونس ،]31 :وقال يُ َدب ُر األ َْم َر يُـ َف ُ َ
َوَمن يُ َدب ُر األ َْم َر فَ َ
تُوقِنُو َن [الرعد.]2 :
والرب هو اخلالق الرازق القوي القدير كما قال تعاىل :قُ ِل هللاُ َخالِ ُق ُك ِل َش ْي ٍء [الرعد ،]16 :وقال
هل ِمن َخالِ ٍق غَري َِّ
الرزَّا ُق ذُو الْ ُق َّوةِ
الس َماء َو ْاأل َْر ِ
ض [فاطر ]9 :وقال :إِ َّن َّ
اَّللَ ُه َو َّ
اَّلل يَـ ْرُزقُ ُكم ِم َن َّ
َْ ْ
ُْ
ني [الذارايت ،]58 :وقال :إِ َّن َّ
اَّلل َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير [البقرة .]20 :منهج أهل السنة
ال َْمتِ ُ
واْلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل خلالد عبد اللطيف – 227 /1
_________

( )1ينظر(( :جمموعة التوحيد)) (.)5 /1
((( )2شرح الطحاوية)) (ص(( ،)25:مدارج السالكني)) ابب التوحيد (/3 ،46 - 33 /1

(( ،)468تيسري العزيز احلميد)) (ص(( ،)17:القول السديد)) (ص(( ،)18:معارج القبول)) (/1
.)99

((( )3مدارج السالكني)) ((( ،)469 - 468 /3شرح الطحاوية)) (ص(( ،)43 - 42 :املدخل
لدراسة العقيدة)) (ص.)102 :
( )4انظر(( :تفسري الطربي)) (.)305 /23
( )5رواه البخاري ( ،)844ومسلم ( .)593من حديث املغرية بن شعبة رضي هللا عنه.

()170/1

املبحث الرابع :منزلة توحيد الربوبية
إذا أقر العبد ابنفراد الرب تبارك وتعاىل ابخلالق واحلكم ،وشهد بذلك ،فإن ذلك يقوده إىل حتقيق
توحيد اإلهلية ،فإن األمرين متالزمان ،فمن أقر هلل ابلربوبية لزمه أن يقر له ابإلهلية( :فإن أول ما يتعلق
القلب يتعلق بتوحيد الربوبية ،مث يرتقي إىل توحيد اإلهلية ،كما يدعو هللا سبحانه عباده يف كتابه هبذا

النوع من التوحيد إىل النوع اآلخر ،وحيتج عليهم به ,ويقررهم به ،مث خيرب أهنم ينقضونه بشركهم به يف
اإلهلية) (.)1

وبيان ذلك أن من أثبت هلل خصائص الربوبية  ....من اخللق ,واإلحياء ,واإلماتة ,والنفع ,والضر,
واإلسعاد ,واإلشقاء – استسلم هلل تعاىل يف كل شيء ،فيعلم أن ما أصابه فمن هللا ومل يكن ليخطئه،

وأنه إذا دخل اْلنة فبتوفيق هللا وفضله ،وإذا دخل النار فبحكمته وعدله ،وكل ذلك قدره هللا تعاىل،
فإذا علم ذلكْ ،لأ إىل خالقه ليستعني به يف جلب املنافع ودفع املضار ،وليستهديه الصراط

املستقيم ،فيورث ذلك حمبة عظيمة يف قلب العبد لربه تعاىل ،فيقدم حماب ربه على كل شيء ،ويورثه

ذلك اخلوف من هللا وتعظيمه وتوقريه( :فهذه عالمة توحيد اإلهلية يف هذا القلب ،والباب الذي دخل
إليه منه :توحيد الربوبية ،أي :ابب توحيد اإلهلية :هو توحيد الربوبية) (.)2

وهبذا التقدمي تظهر أمهية اإلقرار ابلربوبية هلل تعاىل ،وهذه املعرفة فطرية يف قلوب بين آدم  .....إَّل

أن أكثر الناس الذين وقعوا يف الشرك إمنا وقعوا فيه إلتياهنم ِبا يناقض توحيد اإلهلية ،لذلك جاءهتم

الرسل ابلدعوة إىل هذا النوع من التوحيد – أعين توحيد اإلهلية – وإذا أقر اإلنسان هلل ابلربوبية ومل
يوحده يف عبوديته ما نفعه إقراره هذا – لذلك يقول هللا جل وعال :وما يـ ْؤِمن أَ ْكثَـرهم ِاب ِ
هلل إََِّّل َو ُه ْم
ََ ُ ُ ُُ ْ
ُم ْش ِرُكو َن [يوسف ،]106 :قال جماهد رمحه هللا يف تفسري هذه اآلية( :إْياهنم قوهلم :هللا خالقنا,
ويرزقنا ,وْييتنا ،فهذا إْيان ،مع شرك عبادهتم غريه) .اهـ منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج األشاعرة
يف توحيد هللا تعاىل خلالد بن عبد اللطيف -بتصرف – 242 /1

_________

((( )1مدارج السالكني)) (.)413 /1
((( )2مدارج السالكني)) (.)413 /1

()171/1

املبحث األول :فطرية اإلقرار ابلربوبية
َّل شك أن اإلقرار ابلربوبية أمر فطري والشرك حادث طارئ واألبناء تقلدوه عن اآلابء فإذا احتجوا
يوم القيامة أبن اآلابء أشركوا وحنن جرينا على عادهتم كما جيري الناس على عادة آابئهم يف املطاعم

واملالبس واملساكن يقال هلم :أنتم كنتم معرتفني ابلصانع مقرين أبن هللا ربكم َّل شريك له وقد شهدمت

بذلك على أنفسكم فإن شهادة املرء على نفسه هي إقراره ابلشيء ليس إَّل قال هللا تعاىلَ :اي أَيمـ َها
الَّ ِذين آمنواْ ُكونُواْ قَـ َّو ِامني ِابل ِْقس ِط ُشه َدآء ِ ِ
َّلل َولَ ْو َعلَى أَن ُف ِس ُك ْم [النساء ]135:وليس املراد أن
َ َُ
َ ْ َ َ
يقول :أشهد على نفسي بكذا بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به فلم عدلتم عن هذه املعرفة
واإلقرار الذي شهدمت به على أنفسكم إىل الشرك؟ بل عدلتم عن املعلوم املتيقن إىل ما َّل يعلم له

حقيقة تقليدا ملن َّل حجة معه خبالف اتباعهم يف العادات الدنيوية فإن تلك مل يكن عندكم ما يعلم

به فسادها وفيه مصلحة لكم خبالف الشرك فإنه كان عندكم من املعرفة والشهادة على أنفسكم ما

يبني فساده وعدولكم فيه عن الصواب فإن الدين الذي أيخذه الصيب عن أبويه هو :دين الرتبية

والعادة وهو ألجل مصلحة الدنيا فإن الطفل َّل بد له من كافل وأحق الناس به أبواه وهلذا جاءت
الشريعة أبن الطفل مع أبويه على دينهما يف أحكام الدنيا الظاهرة وهذا الدين َّل يعاقبه هللا عليه -

على الصحيح  -حىت يبلغ ويعقل وتقوم عليه احلجة وحينئذ فعليه أن يتبع :دين العلم والعقل وهو
ت
الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح فإن كان آابؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آابئه قالَ :واتَّـبَـ ْع ُ
ِملَّةَ ِ ِ ِ
ك
آابئِ َ
وب [يوسف ]38:وقال ليعقوب بنوه :نَـ ْعبُ ُد إِ َهلَ َ
يم َوإِ ْس َح َق َويَـ ْع ُق َ
ك َوإِلَهَ َ
َ
آِبئي إبْـ َراه َ
ِ
إِبْـر ِاه ِ
يل َوإِ ْس َح َق [البقرة ]133:وإن كان اآلابء خمالفني الرسل كان عليه أن يتبع الرسل كما
َ َ
يم َوإ ْمسَاع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْم فَال تُط ْع ُه َما
اه َد َ
قال تعاىلَ :وَو َّ
س لَ َ
نسا َن ب َوال َديْه ُح ْسنًا َوإن َج َ
ك به عل ٌ
ص ْيـنَا ا ِإل َ
اك لتُ ْش ِر َك ِيب َما لَْي َ
[العنكبوت ]8:فمن اتبع دين آابئه بغري بصرية وعلم بل يعدل عن احلق املعلوم إليه فهذا اتبع هواه
ِ
ِ ِ
ِ
آاب ُؤ ُه ْم َّلَ
آاب َ
يل َهلُُم اتَّبِ ُعوا َما أ َ
ءَن أَ َولَ ْو َكا َن َ
َنز َل هللاُ قَالُواْ بَ ْل نَـتَّب ُع َما أَلْ َف ْيـنَا َعلَْيه َ
كما قال تعاىلَ :وإذَا ق َ
يَـ ْع ِقلُو َن َش ْيئاً َوَّلَ يَـ ْهتَ ُدو َن [البقرة ]170:وهذه حال كثري من الناس من الذين ولدوا على اإلسالم
يتبع أحدهم أابه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب شرح العقيدة الطحاوية َّلبن أيب العز احلنفي -
314 /1

وتعترب معرفة هللا تعاىل واإلقرار بوجوده من األمور الضرورية الفطرية اليت غرسها هللا تعاىل يف فطر

الناس ،وشهدت هبا عقوهلم ،بل فطر القلوب عليه أعظم من فطرهتا على اإلقرار بغريه من املوجودات
ولذا فإن اإلْيان بوجود هللا تعاىل ،وحتقيق كمال وحدانيته أصل الدين وقوامه ،ولبه وصميمه ،وهو يف

الواقع أمر َّل حيتاج إىل سرد األدلة وحشد الرباهني ،وهلذا مل يكثر يف كتاب هللا تعاىل وَّل سنة رسوله
صلى هللا عليه وسلم احلديث عن إثبات وجود هللا عز وجل ،لكن ملا وجد شرذمة من الناس تنكر

وجود هللا مكابرة؛ كفرعون ،أو لتغري الفطرة لسبب خارجي :فإن هللا تعاىل قد أقام من الدَّلئل

الباهرة ،والرباهني القاطعة ما يبهر العقول ،ويقود القلوب إىل التسليم واَّلنقياد.

وهذه األدلة إمنا يصار إليها ليزداد املؤمن إْياَنً ويقينا ،ومعرفة ابهلل وتعظيما له ،وأما من فسدت
فطرته ،وتغريت جبلته ،فهذه األدلة واعظة ومرشدة للعودة إىل الفطرة اليت ند عنها ،وتنكر هلا.

()172/1

ومجاع القول :أن اإلقرار بوجود هللا واَّلعرتاف به مستقر يف قلوب اخللق مجيعا وأنه من لوازم خلقهم،
ضروري فيهم ،وإن قدر أنه حصل بسبب.
ولقد حكى أهل العلم إمجاع األمم ،واتفاق امللل ،وتوافق الفطر على هذا األمر الضروري ،ومن

هؤَّلء األئمة األعالم ،والصفوة الكرام :شيخ اإلسالم ابن تيمية ،يف غري ما موضع من كتبه ورسائله.
نص ما حكاه شيخ اإلسالم من اإلمجاع :قال( :أهل الفطر كلهم متفقون على اإلقرار ابلصانع) (.)1

وبني أن هذا األمر قد اجتمع على اإلقرار به مجيع الثقلني – اإلنس واْلن – حيث قال( :واملقصود

هنا أن من املعروف عند السلف واخللف أن مجيع اْلن واإلنس معرتفون ابخلالق مقرون به ... ،فعلم
أن أصل اإلقرار ابلصانع واَّلعرتاف به مستقر يف قلوب مجيع اإلنس واْلن وأنه من لوازم خلقه،

ضروري فيهم ،وإن قدر أنه حصل بسبب كما أن اغتذاءهم الطعام والشراب هو من لوازم خلقهم،
وذلك ضروري فيهم) (.)2

وأوضح أن اإلقرار بوجود هللا وربوبيته مل يكن ينازع فيه املشركون الذين دعتهم رسلهم إىل عبادة هللا
ت رسلُهم أَِيف ِ
هللا َش ٌّ
ك [إبراهيم]10 :
وحده ،حيث قال( :وأما الرب فهو معروف ابلفطرة :قَالَ ْ ُ ُ ُ ْ
فاملشركون من عباد األصنام وغريهم من أهل الكتاب معرتفون ابهلل مقرون به أنه رهبم وخالقهم

ورازقهم ،وأنه رب السموات واألرض والشمس والقمر ،وأنه املقصود األعظم) (.)3

وذكر أن اإلقرار ابخلالق وكماله أمر فطري ضروري مركوز يف فطر البشر السليمة من اَّلحنراف

والتغري ،إذ يقول( :إن اإلقرار ابخلالق وكماله يكون فطرايً ضرورايً يف حق من سلمت فطرته ،وإن كان

مع ذلك تقوم عليه األدلة الكثرية ،وقد حيتاج إىل األدلة عليه كثري من الناس عند تغري الفطرة،
وأحوال تعرض هلا) (.)4

وعد اإلقرار ابهلل مما اتفق عليه مجيع املؤمنني ،من األولني واآلخرين ،بل ومجيع الكتب اإلهلية حيث
يقول( .. .:ومنه ما هو متفق عليه بني مجيع املؤمنني ،من األولني واآلخرين ،ومجيع الكتب اإلهلية:

مثل اإلقرار ابهلل) (...... )5

ومل يكثر السلف – رمحهم هللا – اخلوض يف إثبات وجود هللا تعاىل وحشد األدلة لتقريره؛ ألنه من
القضااي املسلمة املستقرة يف الفطرة البشرية؛ ولذا مل ينقل عنهم من األقوال يف تقرير وجود هللا عز

وجل إَّل شيئاً يسريا ورد يف شأن الفطرة وأخذ امليثاق واإلشهاد على ذلك واآلايت الكونية والنفسية.
َخ َذ ربم َ ِ
آد َم ِمن ظُ ُهوِرِه ْم
ك من بَِين َ
ومن ذلك قول حممد بن كعب القرظي – يف قوله تعاىلَ :وإِ ْذ أ َ َ

ذُ ِريَّـتَـ ُه ْم [األعراف( :-]172 :أقرت األرواح قبل أن ختلق أجاسدها) (.)6
صبـغَةَ ِ
هللا [البقرة" :-]138 :فطرة هللا اليت فطر الناس عليها"
وقال جماهد بن جرب – يف قوله تعاىلْ ِ :

(.)7

َخ َذ ربم َ ِ
آد َم ِمن ظُ ُهوِرِه ْم ذُ ِريَّـتَـ ُه ْم
ك من بَِين َ
وأما الكليب واحلسن فقد قاَّل – يف قول هللا تعاىلَ :وإِ ْذ أ َ َ
ت بَِربِ ُك ْم قَالُواْ بَـلَى [األعراف( :-]172 :أخذ ميثاقهم أنه رهبم،
َوأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم أَلَ ْس ُ
فأعطوه ذلك ،وَّل تسأل أحداً كافراً وَّل غريه :من ربك؟ ،إَّل قال :هللا) (.)8
وقال السدي( :ليس يف األرض أحد من ولد آدم إَّل وهو يعرف أن ربه هللا) (.)9
ت بَِربِ ُك ْم قَالُواْ بَـلَى
وقال ابن جرير – يف تفسري قول هللا تعاىلَ :وأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم أَلَ ْس ُ

[األعراف( :-]172 :يقول تعاىل ذكره؛ شهدَن عليكم أيها املقرون أبن هللا ربكم) (.)10
وبني الراغب األصفهاين أن معرفة هللا عز وجل مركوزة النفوس ،حيث قال( :معرفة هللا تعاىل العامية

– أي اإلمجالية – مركوزة يف النفس ،وهي معرفة كل أحد أنه مفعول ،وأن له فاعال فعله ونقله من
األحوال املختلفة) ( .)11املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع جملموعة مؤلفني -
بتصرف – ص237 :
_________

((( )1الفتاوى الكربى)) (.)368 /6
((( )2الدرء)) (.)482 /8

((( )3رسالة يف الكالم على الفطرة)) َّلبن تيمية ضمن ((جمموع الرسائل الكربى)) (.)337 /2
((( )4اجملموع)) (.)73 /6

((( )5اجملموع)) (.)475 /12
((( )6تفسري ابن جرير)) (.)116 /6
((( )7تفسري ابن جرير)) (.)623 /1
((( )8تفسري ابن جرير)) (.)116 /6
((( )9تفسري ابن جرير)) (.)116 /6

((( )10تفسري ابن جرير)) (.)117 /6
((( )11الذريعة إىل مكارم الشريعة)) (ص.)199 :
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املبحث الثاين :عدم كفاية اإلقرار ابلربوبية للرباءة من الشرك
إن توحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثالثة؛ ولذا فإنه َّل يصح إْيان أحد ,وَّل يتحقق توحيده إَّل
إذا وحد هللا يف ربوبيته ،لكن هذا النوع من التوحيد ليس هو الغاية من بعثة الرسل عليهم السالم،

وَّل ينجي وحده من عذاب هللا ما مل أيت العبد بالزمه توحيد األلوهية.
ولذا يقول هللا تعاىل :وما يـ ْؤِمن أَ ْكثَـرهم ِاب َِّ
َّلل إََِّّل َو ُه ْم ُم ْش ِرُكو َن [يوسف ،]106 :واملعىن أي :ما يقر
ََ ُ ُ ُُ ْ
أكثرهم ابهلل رابً وخالقاً ورازقاً ومدبراً -وكل ذلك من توحيد الربوبية  -إَّل وهم مشركون معه يف
عبادته غريه من األواثن واألصنام اليت َّل تضر وَّل تنفع ،وَّل تعطي وَّل ْتنع.
وهبذا املعىن لآلية قال املفسرون من الصحابة والتابعني.

قال ابن عباس رضي هللا عنهما( :من إْياهنم إذا قيل هلم من خلق السماء؟ ومن خلق األرض؟ ومن
خلق اْلبال؟ قالوا :هللا ,وهم مشركون).
وقال ِع ْك ِرَمة( :تسأهلم من خلقهم ,ومن خلق السماوات واألرض ,فيقولون هللا ,فذلك إْياهنم ابهلل،

وهم يعبدون غريه).

وقال جماهد( :إْياهنم قوهلم :هللا خالقنا ,ويرزقنا ,وْييتنا ,فهذا إْيان مع شرك عبادهتم غريه).
وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم بن زيد( :ليس أحد يعبد مع هللا غريه إَّل وهو مؤمن ابهلل ,ويعرف
أن هللا ربمهَّ ،
ال أَفَـ َرأَيْـتُ ْم َما ُك ْنـتُ ْم
وأن هللا خال ُقه ورازقُه ،وهو يشرك به ،أَّل ترى كيف قال إبراهيم :قَ َ
ني [الشعراء.)1( )]77 - 75 :
آاب ُؤُك ُم ْاألَقْ َد ُمو َن فَِإ َّهنُ ْم َع ُد ٌّو ِيل إََِّّل َر َّ
ب ال َْعالَ ِم َ
تَـ ْعبُ ُدو َن أَنْـتُ ْم َو َ
والنصوص عن السلف يف هذا املعىن كثرية ،بل لقد كان املشركون زمن النيب صلى هللا عليه وسلم

مقرين ابهلل رابً خالقاً رازقاً مدبراً ،وكان شركهم به من جهة العبادة حيث اختذوا األنداد والشركاء,
يدعوهنم ,ويستغيثون هبم ,وينزلون هبم حاجاهتم وطلباهتم.

وقد دل القرآن الكرمي يف مواطن عديدة منه على إقرار املشركني بربوبية هللا مع إشراكهم به يف
السماو ِ
ِ
َّر َّ
س َوالْ َق َم َر
ات َو ْاأل َْر َ
العبادة ،ومن ذلك قوله تعاىلَ :ولَئ ْن َسأَلْتَـ ُه ْم َم ْن َخلَ َق َّ َ َ
ض َو َسخ َ
الش ْم َ
َىن يـ ْؤفَ ُكو َن [العنكبوت ،]61 :وقوله تعاىل :ولَئِن سأَلْتـهم من نَـ َّز َل ِمن َّ ِ
لَيَـ ُقولُ َّن َّ
اء
َ ْ َ َُ ْ َ ْ
اَّللُ فَأ َّ ُ
َ
الس َماء َم ً

اَّلل قُ ِل ا ْحلم ُد َِِّ
فَأَحيا بِ ِه ْاألَر ِ ِ ِ
َّلل بَ ْل أَ ْكثَـ ُرُه ْم ََّل يَـ ْع ِقلُو َن [العنكبوت،]63 :
ْ َ
َْ
ض م ْن بَـ ْعد َم ْوهتَا لَيَـ ُقولُ َّن َُّ
َْ
وقوله تعاىلَ :ولَئِ ْن َسأَلْتَـ ُه ْم َم ْن َخلَ َق ُه ْم لَيَـ ُقولُ َّن َّ
َىن يُـ ْؤفَ ُكو َن [الزخرف ،]87 :وقوله تعاىل :قُ ْل
اَّللُ فَأ َّ
لِم ِن ْاألَرض ومن فِيها إِ ْن ُك ْنـتم تَـعلَمو َن سيـ ُقولُو َن َِِّ
السماو ِ
الس ْب ِع
َّلل قُ ْل أَفَ َال تَ َذ َّك ُرو َن قُ ْل َم ْن َر م
ات َّ
ْ ُ ََ ْ َ
ُ ْ ْ ُ ََ
ب َّ َ َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ب ال َْع ْر ِ
ار
َوَر م
ش ال َْع ِظ ِيم َسيَـ ُقولُو َن ََّّلل قُ ْل أَفَ َال تَـتَّـ ُقو َن قُ ْل َم ْن بِيَ ِدهِ َملَ ُك ُ
وت ُك ِل َش ْيء َو ُه َو ُجيريُ َوََّل ُجيَ ُ
علَي ِه إِ ْن ُك ْنـتم تَـعلَمو َن سيـ ُقولُو َن َِِّ
َىن تُ ْس َح ُرو َن [املؤمنون.]89 - 84 :
َّلل قُ ْل فَأ َّ
َْ
ُ ْ ْ ُ ََ
_________
((( )1تفسري ابن جرير)) (.)289 /16
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فلم يكن املشركون يعتقدون أن األصنام هي اليت تنزل الغيث وترزق العامل وتدبر شؤونه ،بل كانوا
يعتقدون أن ذلك من خصائص الرب سبحانه ،ويقرون أن أواثهنم اليت يدعون من دون هللا خملوقة َّل
ْتلك ألنفسها وَّل لعابديها ضراً وَّل نفعاً استقالَّلً ,وَّل مواتً ,وَّل حياة ,وَّل نشوراً ،وَّل تسمع ,وَّل

تبصر ،ويقرون أن هللا هو املتفرد بذلك َّل شريك له ،ليس إليهم وَّل إىل أواثهنم شيء من ذلك ،وأنه

سبحانه اخلالق وما عداه خملوق ,والرب وما عداه مربوب ،غري أهنم جعلوا له من خلقه شركاء
َّ ِ
ين َّاختَ ُذوا ِم ْن
ووسائط ،يشفعون هلم بزعمهم عند هللا ,ويقربوهنم إليه زلفى؛ ولذا قال هللا تعاىلَ :والذ َ
ِِ ِ
وَن إِ َىل َِّ
اَّلل ُزلْ َفى [الزمر ،]3 :أي ليشفعوا هلم عند هللا يف نصرهم
اء َما نَـ ْعبُ ُد ُه ْم إََِّّل لِيُـ َق ِربُ َ
ُدونه أ َْوليَ َ
ورزقهم وما ينوهبم من أمر الدنيا.
ومع هذا اإلقرار العام من املشركني هلل ابلربوبية إَّل أنه مل يدخلهم يف اإلسالم ,بل حكم هللا فيهم أبهنم
مشركون كافرون ,وتوعدهم ابلنار واخللود فيها ,واستباح رسوله صلى هللا عليه وسلم دماءهم وأمواهلم

لكوهنم مل حيققوا َّلزم توحيد الربوبية وهو توحيد هللا يف العبادة.

وهبذا يتبني أن اإلقرار بتوحيد الربوبية وحده دون اإلتيان بالزمه توحيد األلوهية َّل يكفي وَّل ينجي

من عذاب هللا ،بل هو حجة ابلغة على اإلنسان تقتضي إخالص الدين هلل وحده َّل شريك له،

وتستلزم إفراد هللا وحده ابلعبادة .فإذا مل أيت بذلك فهو كافر حالل الدم واملال .أصول اإلْيان يف
ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء ص15

وهذا التوحيد  -أي توحيد الربوبية َّ -ل يكفي العبد يف حصول اإلسالم بل َّل بد أن أييت مع ذلك
بالزمه من توحيد األلوهية ألن هللا تعاىل حكى عن املشركني أهنم مقرون هبذا التوحيد هلل وحده قال

صار ومن خيُْرِج ا ْحل َّي ِمن الْميِ ِ
الس َم ِاء َواأل َْر ِ
ت
ك َّ
تعاىل :قُ ْل َمن يَـ ْرُزقُ ُكم ِم َن َّ
ض أ ََّمن ْيَْلِ ُ
الس ْم َع واألَبْ َ َ َ َ
ُ َ َ َ
وخيُْرِج الْميَّ َ ِ
ِ
سيَـ ُقولُو َن هللاُ فَـ ُق ْل أَفَالَ تَـتَّـ ُقو َن [يونس ]31:وقال تعاىل:
َ ُ َ
ت م َن ا ْحلَ ِي َوَمن يُ َدب ُر األ َْم َر فَ َ
اَّلل [الزخرف ]87:وقال :ولَئِن سأَلْتـهم َّمن نَّـ َّز َل ِمن َّ ِ
ِ
اء
َ َ َُ
َولَئن َسأَلْتَـ ُهم َّم ْن َخلَ َق ُه ْم لَيَـ ُقولُ َّن َُّ
َ
الس َماء َم ً
فَأ ِ
ِ
ض ِمن بَـ ْع ِد َم ْوِهتَا لَيَـ ُقولُ َّن َّ
ضطََّر إِذَا
يب ال ُْم ْ
َحيَا بِه األ َْر َ
ْ
اَّللُ [العنكبوت ]63:وقال تعاىل :أ ََّمن ُجي ُ

َد َعاهُ اآلية [النمل ]62:فهم كانوا يعلمون أن مجيع ذلك هلل وحده ومل يكونوا بذلك مسلمني بل قال
تعاىل وما يـ ْؤِمن أَ ْكثَـرهم ِاب ِ
هلل إَِّلَّ َو ُهم م ْش ِرُكو َن [يوسف ]106:قال جماهد :يف اآلية :إْياهنم ابهلل
ََ ُ ُ ُُ ْ
قوهلم :إن هللا خلقنا ويرزقنا وْييتنا فهذا إْيان مع شرك عبادهتم غريه رواه ابن جرير وابن أيب حامت

وعن ابن عباس وعطاء والضحاك حنو ذلك ،فتبني أن الكفار يعرفون هللا ويعرفون ربوبيته وملكه

وقهره وكانوا مع ذلك يعبدونه وخيلصون له أنواعا من العبادات كاحلج والصدقة والذبح والنذر

والدعاء وقت اَّلضطرار وحنو ذلك ويدَّعون أهنم على ملة إبراهيم عليه السالم فأنزل هللا تعاىل َما
ِ
ِ
ِ
ِ
َكا َن إِبـر ِاهيم يـه ِ
ني [آل عمران]67:
ود ااي َوَّلَ نَ ْ
ص َرانِياا َولَكن َكا َن َحنِي ًفا م ْسل ًما َوَما َكا َن م َن ال ُْم ْش ِرك َ
َْ ُ َُ
وبعضهم يؤمن ابلبعث واحلساب وبعضهم يؤمن ابلقدر
كما قال زهري:

يؤخر فيوضع يف كتاب فيدخر

ليوم احلساب أو يعجل فينقم

وقال عنرتة:

اي عبل أين من املنية مهرب
إن كان ريب يف السماء قضاها

ومثل هذا يوجد يف أشعارهم فوجب على كل من عقل عن هللا تعاىل أن ينظر ويبحث عن السبب

الذي أوجب سفك دمائهم وسيب نسائهم وإابحة أمواهلم مع هذا اإلقرار واملعرفة وما ذاك إَّل

إلشراكهم يف توحيد العبادة الذي هو معىن َّل إله إَّل هللا تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد

لسليمان بن عبد هللا آل الشيخ  -ص17
قال ابن القيم:

فما كان له سبحانه فهو متعلق أبلوهيته وما كان به فهو متعلق بربوبيته وما تعلق أبلوهيته أشرف مما
تعلق بربوبيته ولذلك كان توحيد األلوهية هو املنجي من الشرك دون توحيد الربوبية ِبجرده فإن عباد

األصنام كانوا مقرين أبن هللا وحده خالق كل شيء وربه ومليكه ولكن ملا مل أيتوا بتوحيد األلوهية وهو
عبادته وحده َّل شريك له مل ينفعهم توحيد ربوبيته عدة الصابرين وذخرية الشاكرين حملمد بن أيب بكر
ابن قيم اْلوزية  -ص35

()175/1

املبحث الثالث :الفرق بني جمرد اإلقرار ابلربوبية وبني توحيد الربوبية
إن مشركي العرب كانوا مقرين أبن هللا وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركني قال تعاىلَ :وَما
يـ ْؤِمن أَ ْكثَـرهم ِاب ِ
هلل إَِّلَّ َو ُهم م ْش ِرُكو َن [يوسف ]106:قالت طائفة من السلف :تسأهلم من خلق
ُ ُ ُُ ْ
ِ
ِ
يها إِن
ض َوَمن ف َ
السموات واألرض؟ فيقولون :هللا وهم مع هذا يعبدون غريه قال تعاىل :قُل ل َم ِن األ َْر ُ
ُكنتم تَـعلَمو َن سيـ ُقولُو َن َِِّ
السماو ِ
ب ال َْع ْر ِ
ش ال َْع ِظ ِيم
الس ْب ِع َوَر م
َّلل قُ ْل أَفَال تَ َذ َّك ُرو َن قُ ْل َمن َّر م
ات َّ
ُ ْ ْ ُ ََ
ب َّ َ َ
ٍ
سيـ ُقولُو َن َِِّ
ِ
ار َعلَْي ِه إِن ُكنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن
َّلل قُ ْل أَفَال تَـتَّـ ُقو َن قُ ْل َمن بِيَ ِدهِ َملَ ُك ُ
ََ
ري َوَّل ُجيَ ُ
وت ُك ِل َش ْيء َو ُه َو ُجي ُ
سيـ ُقولُو َن َِِّ
َىن تُ ْس َح ُرو َن [املؤمنون ]89 – 84:فليس كل من أقر أبن هللا تعاىل رب كل شيء
َّلل قُ ْل فَأ َّ
ََ

وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه داعيا له دون ما سواه راجيا له خائفا منه دون ما سواه يوايل فيه

ويعادي فيه ويطيع رسله وأيمر ِبا أمر به وينهى عما هنى عنه وعامة املشركني أقروا أبن هللا خالق كل
ون َِّ
شيء وأثبتوا الشفعاء الذين يشركوهنم به وجعلوا له أندادا قال تعاىل :أَِم َّاختَ ُذوا ِمن ُد ِ
آء
اَّلل ُش َف َع َ
ون ِ
قُل أَولَو َكانُوا َّل ْيَْلِ ُكو َن َش ْيـئًا وَّل يـ ْع ِقلُو َن [الزمر ]44 - 43:وقال تعاىل :ويـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
هللا َما
ََ ُ
ْ َْ
َ َ
ِ ِ
السماو ِ
ِ
ات َوَّلَ
َّلَ يَ ُ
ض مرُه ْم َوَّلَ يَن َف ُع ُه ْم َويَـ ُقولُو َن َه ُؤَّلء ُش َف َعا ُؤََن عن َد هللا قُ ْل أَتُـنَـبئُو َن هللاَ ِِبَا َّلَ يَـ ْعلَ ُم ِيف َّ َ َ
ِيف األ َْر ِ
ادى َك َما َخلَ ْقنَا ُك ْم
ض ُس ْب َحانَهُ َوتَـ َع َاىل َع َّما يُ ْش ِرُكو َن [يونس ]18:وقال تعاىلَ :ولََق ْد ِج ْئـتُ ُم َ
وَن فُـ َر َ
ٍ
َّ ِ
َّ ِ
أ ََّو َل َم َّرة َوتَـ َرْكتُم َّما َخ َّولْنَا ُك ْم َوَراء ظُ ُهوِرُك ْم َوَما نَـ َرى َم َع ُك ْم ُش َف َعاء ُك ُم الذ َ
ين َز َع ْمتُ ْم أَهنُ ْم في ُك ْم ُش َرَكاءُ
ِ
َّاس من يـت ِ
َّخ ُذ ِمن
لََقد تَّـ َقطَّ َع بَـ ْيـنَ ُك ْم َو َ
ض َّل َعن ُكم َّما ُكنتُ ْم تَـ ْز ُع ُمو َن [األنعام ]94:وقال تعاىلَ :وم َن الن ِ َ َ
ون ِ
ُد ِ
هللا أَن َداداً [البقرة ]165:وهلذا كان أتباع هؤَّلء من يسجد للشمس والقمر والكواكب
ويدعوها ويصوم وينسك هلا ويتقرب إليها مث يقول :إن هذا ليس بشرك إمنا الشرك إذا اعتقدت أهنا

املدبرة يل فإذا جعلتها سببا وواسطة مل أكن مشركا ومن املعلوم ابَّلضطرار من دين اإلسالم أن هذا
شرك فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد لعبد الرمحن بن حسن آل الشيخ  -ص11

()176/1

املبحث الرابع :مقتضيات اإلقرار هلل تعاىل ابلربوبية
إذا أقر العبد هلل تعاىل ابلربوبية ،فإن إقراره هذا يقتضي أموراً َّلبد منها ،فإن مل يلتزم هذه املقتضيات

ما نفعه إقراره ابلربوبية هلل ،فهذه املقتضيات هي:

األول منها( :أَّل يعتقد العبد نفعاً وَّل ضراً وَّل حركة وَّل سكوَنً وَّل بسطاً وَّل خفضاً وَّل رفعاً وَّل

إعطاء وَّل منعاً وَّل إحياءً وَّل إماتةً وَّل تدبرياً وَّل تصريفاً إَّل وهللا سبحانه وتعاىل هو فاعله وخالقه َّل
يشركه يف ذلك وَّل ْيلك واحد منه شيئاً) ( )1وقد دخل يف هذا :اإلْيان ابلقضاء والقدر ...

الثاين :إثبات رب مباين للعامل ،يقول ابن القيم رمحه هللا( :إن الربوبية احملضه تقتضي مباينة الرب للعامل

ابلذات كما ابينهم ابلربوبية وابلصفات واألفعال ،فمن مل يثبت رابً مبايناً للعامل فما أثبت رابً) ()2
وهذا قاله عند تفسري قول هللا تعاىل :ا ْحلم ُد ِ
هلل َر ِ
ني ،والعامل هو كل ما سوى هللا تعاىل.
ب ال َْعالَ ِم َ
َْ
الثالث :أن يتوصل العبد ابإلقرار ابلربوبية إىل اإلقرار ابأللوهية فيجردها هلل تعاىل فال يصرف أي نوع
من أنواع العبادات لغري هللا تبارك وتعاىل .منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا

تعاىل خلالد عبد اللطيف– 232 /1
_________

((( )1جملة اْلامعة اإلسالمية السنة –  – 11العدد  – 2مفهوم الربوبية)) للشيخ سعد ندا (ص:
.)124
((( )2مدارج السالكني)) (.)84 /1

()177/1

ْتهيد:
مل تكن مسألة إثبات وجود هللا تعاىل هدفاً أساسيا من األهداف ،وذلك ألن اإلقرار بوجود هللا أمر
فطري فطر هللا عليه اخللق .وهللا سبحانه أبني وأظهر من أن جيهل فيطلب الدليل على وجوده.

وقد وجد قليل من الناس سابقاً ممن ينكر وجود هللا تعاىل إما مكابرة وعناداً كفرعون ،أو لتغري الفطرة
بسبب خارجي.

واليوم وإن كان قد كثر القائلون بعدم وجود اخلالق إَّل أهنم قليل جداً إىل جنب من يقر بوجوده ،وهم
مع ذلك حييلون خلقهم إىل الطبيعة!.

وللسبب املذكور سابقاً جند أن اَّلستدَّلل على وجود هللا تعاىل يف القرآن مل يكن مقصوداً أصالة،

وإمنا ْيكن أن يستنتج ذلك استنتاجاً .منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل
خلالد بن عبد اللطيف – 276 /1

ومع ذلك ـلم يكتف القرآن الكرمي ابستثارة الفطرة املقرة بوجود هللا تعاىل ،بل حفل ابألدلة العظيمة،

واآلايت الباهرة الدالة على وجوده ،وعظمته سبحانه وتعاىل ،فكل ما يف هذا الوجود من خلق وعناية
هبذا الكون ،وتسيريه ،على أكمل نظام ،وحكمة هو دَّللة صادقة على وجود هللا تعاىل املدبر هلذا

الكون.

وذلك ألن األدلة على وجوده ،وعظمته تعزز مكنون الفطرة ،وتزيدها يقيناً واستقامة ،واألدلة حيتاج

إليها أيضاً من فسدت فطرته ،حيث يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية( :اإلقرار ابخلالق وكماله ،كما
يكون فطرايً ضرورايً يف حق من سلمت فطرته ،وإن كان مع ذلك تقوم عليه األدلة الكثرية ،وقد
حيتاج إىل األدلة عليه كثري من الناس ،عند تغري الفطرة ،وأحوال تعرض هلا) (.)1

وعندما ظهرت اْلهمية ومن اتبعهم من فرق اَّلبتداع ،مل أيتوا بطرق مفيدة وصائبة يف معرفة اخلالق-
سبحانه وتعاىل – بل عقدوا الطرق السهلة وأطالوها ,وغاية ما عندهم من الطرق هو اَّلستدَّلل

حبدوث احلوادث على حمدث موجد هلا ،وقد اعترب شيخ اإلسالم ابن تيمية أن هذه الطريقة جزء من

الطريقة القرآنية فقال( :هذه الطريقة جزء من الطريقة املذكورة ،وهي اليت جاءت هبا الرسل ،وكان
عليها سلف األمة وأئمتها ,ومجاهري العقالء من األولني؛ فإن هللا يذكر يف آايته ما حيدثه يف العامل من

السحاب ،واملطر ,والنبات ,واحليوان ،وغري ذلك من احلوادث ,ويذكر يف آايته خلق السموات
واألرض ،واختالف الليل والنهار ،وحنو ذلك) (.)2

وقد أثبت الواقع الذي عاشه الصحابة  -رضوان هللا عليهم  -أن األدلة القرآنية حيتاج إليها من
تعرضت فطرته ألحوال من الشرك والكفر ،فتأيت هذه األدلة لتنبيه الفطرة ،وإيقاظها من احنرافاهتا،
فعن حممد -ت98:هـ -ابن جبري  -ت59:هـ  -ابن مطعم عن أبيه رضي هللا عنه قال( :قدمت

على النيب صلى هللا عليه وسلم يف فداء األسرى ،فاضطجعت يف املسجد بعد العصر ،وقد أصابين

الكرى ،فنمت ،فأقيمت صالة املغرب ،فقمت فزعاً بقراءة النيب صلى هللا عليه وسلم يف املغرب
َوالطموِر وكِتَ ٍ
اب َّم ْسطُوٍر [الطور ]2 - 1:فاستمعت قراءته حىت خرجت من املسجد ,فكان يومئذ
َ
أول ما دخل اإلسالم قليب) (.)3
ويف البخاري قال جبري بن معطم رضي هللا عنه(( :مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف املغرب
ابلطور ،فلما بلغ هذه اآلية :أَم ُخلِ ُقوا ِمن غَ ِْري َشي ٍء أَم هم ْ ِ
السماو ِ
ض بَل
ْ
ات َواأل َْر َ
ْ
اخلَال ُقو َن أ َْم َخلَ ُقوا َّ َ َ
ْ ْ ُُ
ص ْي ِط ُرو َن [الطور ،]37 - 35:كاد قليب أن يطري)) (.)4
َّلَّ يُوقِنُو َن أ َْم ِعن َد ُه ْم َخ َزائِ ُن َربِ َ
ك أ َْم ُه ُم ال ُْم َ
قال اإلمام اخلطايب( :كأنه انزعج عند مساع هذه اآلية لفهمه معناها ،ومعرفته ِبا تضمنته ففهم احلجة،
فاستدركها بلطيف طبعه) (.)5
إن األثر الذي أحدثته هذه اآلايت القرآنية بقلب هذه الصحايب اْلليل ،وكانت سبباً من أسباب

إسالمه وإْيانه ،تبني لنا مدى أثر األدلة القرآنية يف إحياء الفطرة ومعاْلتها من ظلمات الشرك،

والكفر ,ولقد مسع القرآن الكرمي اْلمهرة الكبرية من العرب ،وغريهم منذ بدء اإلسالم وإىل يومنا هذا
وعجائبه َّل تنقضي ،وأدلته العظيمة ما زالت سبباً كبرياً يف دخول الناس أفواجاً يف هذا الدين.

العقيدة اإلسالمية وجهود علماء السلف يف تقريرها لعطاء هللا خبيت املعايطة  -ص31 - 28 :
_________
((( )1جمموعة الفتاوى)) ()73 /6

((( )2درء تعارض العقل)) ()83 /3
( )3رواه ابن عساكر يف ((خمتصر اتريخ دمشق)) َّلبن منظور (ص .)756 :وانظر(( :اتريخ
دمشق)) َّلبن عساكر ( .)7 /50ورواه بنحوه البخاري (.)4854

( )4رواه البخاري (.)4854
( )5ابن حجر – ((فتح الباري)) ()603 /8

()178/1

املبحث األول :مسلك اإللزام والرد على من احنرفت فطرهم
فمن اإللزام قوله تعاىل :أ َْم ُخلِ ُقوا ِم ْن غَ ِْري َش ْي ٍء أ َْم ُه ُم ْ
اخلَالِ ُقو َن [الطور.]35 :
والذين احنرفت فطرهم هم الذين أنكروا اخلالق تبارك وتعاىل فقال هللا عنهم َوقَالُوا َما ِه َي إََِّّل َحيَاتُـنَا
َّه ُر [اْلاثية ]24 :فأنكروا البعث وأنكروا أن يكون هلم رب
وت َوَْحنيَا َوَما يُـ ْهلِ ُكنَا إََِّّل الد ْ
ال مدنْـيَا َمنُ ُ
ك ِم ْن ِعل ٍْم إِ ْن ُه ْم إََِّّل يَظُنمو َن [اْلاثية ]24 :أي ليس هلم
يفنيهم ،فرد هللا عليهم بقولهَ :وَما َهلُم بِ َذلِ َ
علم يقني يدل على صحة قوهلم ،سواء كان هذا العلم خرباً ،أو كان حجة وبرهاَنً عقلياً ،مث بني هللا
أهنم يف اعتقادهم الذي نطقوا به أبلسنتهم شاكون ومراتبون ،وهذا أمر واضح َّلتباعهم الظن (.)1
ت لَ ُكم
ومن أوجه الرد على من احنرفت فطرهم :ما جاء عن فرعون الذي كان يقول لقومهَ :ما َعلِ ْم ُ
ِ ٍ
استَ َخ َّ
اعوهُ
ف قَـ ْوَمهُ فَأَطَ ُ
م ْن إِلَه غَ ِْريي [القصص ]38 :فتابعه قومه على ذلك كما قال تعاىل :فَ ْ
ني [الشعراء ]23 :أي من هذا الذي
[الزخرف ]54 :فسأل فرعون موسى فقالَ :وَما َر م
ب ال َْعالَ ِم َ

تزعم أنه رب العاملني غريي؟ قال ابن كثري – رمحه هللا – (هكذا فسره علماء السلف وأئمة اخللف)

(.)2

وذلك رد على من قال :إن فرعون سأل عن ماهية الرب ،وهذا غلط ألنه كان منكراً جاحداً ومل يكن

وسى [طه ]49 :وهنا أجاب
مقراً حىت يسأل عن املاهية ،ويبينه قوله تعاىل :قَ َ
ال فَ َمن َّربم ُك َما َاي ُم َ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما أي خالق
موسى عليه السالم ملا سأله عن رب العاملني :قَ َ
ال َر م
ب َّ َ َ

مجيع ذلك ومالكه واملتصرف فيه وهو الذي خلق األشياء كلها ،العامل العلوي وما فيه من الكواكب،

والعامل السفلي وما فيه من عجائب املخلوقات كاْلبال والبحار واألشجار ،وهذا الرد على فرعون

واضح ،ألنه َّل ْيكن أن يدعي ملكه لكل هذه األشياء ،وإمنا كان له نوع ملك وهو حمدود على
مصر ،فعندما مسع هذه احلجة التفت إىل من حوله من املأل قائالً أ َََّل تَ ْستَ ِم ُعو َن على سبيل التهكم .مث
ِ
ني .أي خالقكم وخالق آابئكم األولني
زاد موسى عليه السالم احلجج فقالَ :ربم ُك ْم َوَر م
آابئِ ُك ُم ْاأل ََّول َ
ب َ
الذين كانوا قبل فرعون وزمانه ،فكيف تصح منه دعوى الربوبية إذا؟ فما كان من فرعون إَّل أن
وصف موسى ابْلنون فقال :إِ َّن َر ُسولَ ُك ُم الَّ ِذي أ ُْر ِس َل إِلَْي ُك ْم لَ َم ْجنُو ٌن إمعاَنً يف تضليل قومه ،فأجاب
ب ال َْم ْش ِر ِق َوال َْم ْغ ِر ِ
موسى بقولهَ :ر م
ب َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما إِن ُكنتُ ْم تَـ ْع ِقلُو َن أي هو الذي جعل املشرق مشرقاً
تطلع منه الشمس والكواكب ،واملغرب تغرب فيه الشمس والكواكب بنظام دقيق َّل يتغري على
حسب تقديره ،وتقرير احلجة :إن كان فرعون صادقاً يف دعواه الربوبية فليعكس األمر ،فغلب
وانقطع فعدل إىل استعمال قوته وسلطانه إىل آخر القصة .منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج
األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل خلالد بن عبد اللطيف – 276 /1

_________

( )1انظر(( :تفسري الطربي)) (.)80 /22
((( )2تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري (.)332 /3
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املبحث الثاين :مسلك ذكر اآلايت الدالة على الربوبية
وهي العالمات املخلوقة احملكمة اإلتقان:

فدَّللتها من جهة أهنا خملوقة حمدثة ،ومن جهة إحكامها وإتقاهنا ،قال هللا تعاىلَ :وِيف ْاأل َْر ِ
ت
آاي ٌ
ض َ
ني وِيف أَن ُف ِس ُكم أَفَ َال تُـ ْب ِ
لِل ِِ
ص ُرو َن [الذارايت .]21 - 20 :فلينظر اإلنسان إىل آاثر قدرة هللا فيه
ْ
ْموقن َ َ
ُ
والتدبري منذ أن كان نطفة يف رحم أمه ،مث تنقله من طور إىل آخر إىل خروجه إىل الدنيا وله من

األعضاء واحلواس مما يظهر آاثر اإلحكام اإلهلي.

وهكذا إذا نظر اإلنسان يف أمر هذا العامل وما فيه من السري الدقيق املنظم البديع ،فإنه حيصل له

العلم أبن له خالقاً خلقه بعلم وحكمة.
ات واألَرض وأ ِ
السماء ماء فَأَ ْخرج بِ ِه ِمن الثَّمر ِ
قوله تعاىل :هللا الَّ ِذي َخلَ َق َّ ِ
ات ِر ْزقًا لَّ ُك ْم
الس َم َاو َ ْ َ َ َ
ُ
َنز َل م َن َّ َ َ
ََ
َ ََ
ِ ِ
وسخَّر لَ ُكم الْ ُفل َ ِ
ار َو َسخَّر لَ ُك ُم َّ
ني
س َوالْ َق َم َر َدآئِبَ َ
َّر لَ ُك ُم األ َْهنَ َ
ْك لتَ ْج ِر َ
ي ِيف الْبَ ْح ِر أب َْم ِره َو َسخ َ
ََ َ ُ
الش ْم َ
ار [إبراهيم.]33 - 32 :
َّر لَ ُك ُم اللَّْي َل َوالنـ َ
َّه َ
َو َسخ َ
قال احلافظ ابن رجب( :وأخرب سبحانه وتعاىل أنه إمنا خلق السموات واألرض ونزل األمر لنعلم
بذلك قدرته وعلمه ،فيكون دليالً على معرفته ومعرفة صفاته ،كما قال تعاىلَّ :
اَّللُ الَّ ِذي َخلَ َق َس ْب َع
َمسَاو ٍ
اَّللَ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير َوأ َّ
ض ِمثْـلَ ُه َّن يَـتَـنَـ َّز ُل ْاأل َْم ُر بَـ ْيـنَـ ُه َّن لِتَـ ْعلَ ُموا أ َّ
ات َوِم َن ْاأل َْر ِ
َن َّ
َن َّ
اَّللَ قَ ْد
َ
ٍ
ِ
ط بِ ُك ِل َش ْيء عل ًْما [الطالق )1( )]12 :اهـ .منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج األشاعرة يف
َحا َ
أَ
توحيد هللا تعاىل خلالد بن عبد اللطيف – 278 /1
ِ ِ َّ ِ
السماو ِ
ض
ات َواأل َْر َ
ومن األدلة الشرعية على توحيد الربوبية ... :قوله تعاىل :ا ْحلَ ْم ُد َّلل الذي َخلَ َق َّ َ َ
ِ
مور [األنعام]1 :
َو َج َع َل الظملُ َمات َوالن َ
قوله تعاىل :ا ْحلم ُد ِ
هلل َر ِ
ني [الفاحتة.]1 :
ب ال َْعالَ ِم َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َم َاوات َواأل َْر ِ
ض قُ ِل هللاُ قُ ْل أَفَ َّاختَ ْذ ُمت من ُدونه أ َْوليَاء َّلَ ْيَْل ُكو َن ألَن ُفس ِه ْم
قوله تعاىل :قُ ْل َمن َّر م
ب َّ
ات والنمور أَم جعلُواْ ِ ِ
ِ
َّلل ُش َرَكاء
نَـ ْف ًعا َوَّلَ َ
ري أ َْم َه ْل تَ ْستَ ِوي الظملُ َم ُ َ ُ ْ َ َ
ض ارا قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي األَ ْع َمى َوالْبَص ُ
ٍ
ِ
ِ
شابَهَ ْ
َّار [الرعد.]16 :
َخلَ ُقواْ َك َخل ِْق ِه فَـتَ َ
اخلَل ُ
ْق َعلَْي ِه ْم قُ ِل هللاُ َخال ُق ُك ِل َش ْيء َو ُه َو ال َْواح ُد الْ َقه ُ
وقوله تعاىل :ا ََّّللُ الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم ُمثَّ َرَزقَ ُك ْم ُمثَّ ُْيِيتُ ُك ْم ُمثَّ ُْحييِي ُك ْم َه ْل ِمن ُش َرَكائِ ُكم َّمن يَـ ْف َع ُل ِمن ذَلِ ُكم ِمن
َش ْي ٍء ُس ْب َحانَهُ َوتَـ َع َاىل َع َّما يُ ْش ِرُكو َن [الروم.]40 :
وقوله تعاىل :ه َذا َخلْق َِّ
َّ ِ
ين ِمن ُدونِِه [لقمان.]11 :
ُ
َ
اَّلل فَأ َُر ِوين َماذَا َخلَ َق الذ َ
وقوله تعاىل :أَم ُخلِ ُقوا ِمن غَ ِْري َشي ٍء أَم هم ْ ِ
السماو ِ
ض بَل ََّّل يُوقِنُو َن
ْ
ات َو ْاأل َْر َ
ْ
اخلَال ُقو َن أ َْم َخلَ ُقوا َّ َ َ
ْ ْ ُُ
[الطور.]36 - 35 :
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ادتِِه َه ْل تَـ ْعلَ ُم لَهُ َِمسياا [مرمي:
وقوله تعاىلَ :ر م
اصطَِ ْرب لِ ِعبَ َ
ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما فَا ْعبُ ْدهُ َو ْ
ب َّ َ َ
.]65

طريقة القرآن يف اَّلستدَّلل على توحيد الربوبية:
سلك القرآن عدداً من األساليب  ...منها:

أوَّلً :اَّلستدَّلل ابستحالة صدور الوجود من عدم كما يف قوله تعاىل :أ َْم ُخلِ ُقوا ِم ْن غَ ِْري َش ْي ٍء أ َْم ُه ُم
ِْ
السماو ِ
ض بَل ََّّل يُوقِنُو َن [الطور.]36 - 35 :
ات َو ْاأل َْر َ
اخلَال ُقو َن أ َْم َخلَ ُقوا َّ َ َ
وصورة هذا الدليل يف اآلية:

_________
((( )1شرح حديث أيب الدرداء يف طلب العلم)) (ص.)40 :
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إما أن يكونوا خلقوا أنفسهم وهذا ابطل ألنه يلزم منه الدور وهو ابطل حيث يرتتب كل من الفرضني
على اآلخر فكوهنم خلقوا أنفسهم يستلزم وجودهم قبل اخللق إذ َّل يصدر الوجود من العدم ضرورة،
إذ َّل معىن للعدم إَّل عدم الوجود وَّل معىن للوجود إَّل كون الشيء ليس ِبعدوم.

وإما يكونوا َّل خالق هلم أصالً فيكون العدم هو الذي أوجدهم وهذا ابطل إذ َّل معىن للعدم إَّل عدم
الوجود فيلزم من قوهلم هبذا الفرض اْلمع بني النقيضني وهو كون الشيء موجوداً معدوماً والوجود
والعدم نقيضان َّل جيتمعان وَّل يرتفعان وَّل ْيكن أن ينشأ واحد منهما من اآلخر.

والفرض الثالث أن يكون هلم خالق هو هللا سبحانه وتعاىل.

اثنياً :اَّلستدَّلل ِبا يف العامل من التغري املانع من قدمه إذ التغري عالمة احلدوث واخللق فالبد إذا له
اَّلل َخلَ َق ُكم ِمن تُـر ٍ ِ
ٍ
اجا َوَما َحتْ ِم ُل ِم ْن
من خالق ويدل عليه قوله تعاىلَ :و َُّ
اب ُمثَّ من نمطْ َفة ُمثَّ َج َعلَ ُك ْم أَ ْزَو ً
َ
ض ُع إََِّّل بِ ِعل ِْم ِه [فاطر.]11 :
أُنثَى َوََّل تَ َ
وقوله تعاىل :أََملْ تَـ َر أ َّ
َن َّ
ج ِم ْن ِخ َاللِ ِه
اَّللَ يُـ ْزِجي َس َح ًااب ُمثَّ يُـ َؤلِ ُ
ف بَـ ْيـنَهُ ُمثَّ َْجي َعلُهُ ُرَك ًاما فَ ََ
رتى ال َْو ْد َق خيَُْر ُ
ِ
ال فِ َ ِ ٍ ِ
السماء ِمن ِجبَ ٍ
اد َسنَا بَـ ْرقِ ِه
ص ِرفُهُ َعن َّمن يَ َ
يب بِ ِه َمن يَ َ
شاء يَ َك ُ
شاء َويَ ْ
َويُـنَـ ِز ُل م َن َّ َ
يها من بَـ َرد فَـيُص ُ
ِ
ِ
ك لَ ِع ْ ِ
َّه َ ِ
ب َّ
صا ِر [النور.]44 - 43 :
اَّللُ اللَّْي َل َوالنـ َ
ربًة أل ُْوِيل ْاألَبْ َ
ب ِاب ْألَبْ َ
صا ِر يُـ َقل ُ
يَ ْذ َه ُ
ار إ َّن ِيف َذل َ َ
اثلثاً :إن الكون ممكن الوجود وما كان كذلك فهو خملوق َّل ْيكن أن يكون واجب الوجود ألن
السماو ِ
إمكان العدم عليه والوجود ينفي وجوبه .ويدل عليه قوله تعاىل :أََملْ تَـ َر أ َّ
ات
َن هللاَ َخلَ َق َّ َ َ
ْت ِخبَل ٍْق ج ِد ٍ
شأْ ي ْذ ِه ْب ُكم وأي ِ
ض ِابحل ِ
يد [إبراهيم]19 :
َواأل َْر َ
َ
ْق إِن يَ َ ُ
ْ ََ

رابعا :أن الكون وجد على سبيل اإلتقان مما ْينع كونه وجد من غري موجد ويدل عليه قوله تعاىل:
ات ِطباقًا َّما تَـرى ِيف َخل ِْق َّ ِ
ِ
ٍ ِ
ٍ
ص َر َه ْل تَـ َرى ِمن فُطُوٍر
الر ْمحَ ِن من تَـ َف ُاوت فَ ْارج ِع الْبَ َ
الَّذي َخلَ َق َس ْب َع َمسَ َاو َ
َ
ُمثَّ ارِج ِع الْبصر َك َّرتَ ْ ِ ِ
ِ
ِ
ري [امللك.]4 - 3 :
ب إِلَْي َ
ك الْبَ َ
ني يَن َقل ْ
ص ُر َخاسأً َو ُه َو َحس ٌ
ْ َ ََ
خامسا :إبطال الشرك يف الربوبية كما يف قوله تعاىلَ :ما َّاختَ َذ َّ
اَّللُ ِمن َولَ ٍد َوَما َكا َن َم َعهُ ِم ْن إِلَ ٍه إِذًا
َّ
ض ُه ْم َعلَى بَـ ْع ٍ
ض [املؤمنون.]19 :
ب ُك مل إِلَ ٍه ِِبَا َخلَ َق َولَ َع َال بَـ ْع ُ
ل َذ َه َ
وصورة الدليل يف اآلية هو( :إن اإلله احلق َّل بد أن يكون خالقاً فاعالً يوصل إىل عابده النفع ويدفع

عنه الضر ،فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه يف ملكه لكان له خلق وفعل وحينئذ فال يرضى تلك
الشركة بل إن قدر على قهر ذلك الشريك والتفرد ابمللك واأللوهية دونه فعل وإن مل يقدر على

ذلك انفرد خبلقه وذهب بذلك اخللق كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض ِبلكه وإذا مل يقدر
املنفرد منهم على قهر اآلخر والعلو عليه فالبد من أحد ثالثة أمور:

إما أن يذهب كل إله خبلقه وسلطانه.
وإما أن يعلو بعضهم على بعض.

وإما أن يكونوا حتت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء وَّل يتصرفون فيه.

فالفرض األول غري ممكن إذ َّلبد أن تبني أاثر فعله يف الكون .والفرض الثاين ممتنع ضرورة اختالل
الكون نتيجة العلو وتضارب اإلرادات ،والثالث هو احلق وهو كون الرب هو اإلله الواحد) (.)1

إحتاف املريد ِبعرفة التوحيد إلبراهيم بن حممد الربيكان– ص26 :
_________

((( )1شرح الطحاوية)) (ص(( )27 ،26 :األسئلة واألجوبة األصولية)) (ص.)207 ،206 :

()181/1

ْتهيد
اإلْيان ابهلل تعاىل يتضمن اإلْيان بوحدانيته ،واستحقاقه للعبادة؛ ألن وجوده – جل وعال – َّل شك

فيه وَّل ريب ،وقد دل على وجوده سبحانه وتعاىل :الفطرة ،والعقل ،والشرع ،واحلس اإلْيان حقيقته
خوارمه نواقضه عند أهل السنة لعبدهللا بن عبداحلميد األثري  -ص114

()182/1

املبحث األول :دَّللة الفطرة
الفطرة يف اللغة :فعلها ثالثي وهو فطر ،واحلالة منه :الفطرة كاْللسة ،وهي ِبعىن اخللقة.

قال ابن فارس عن أصل هذه الكلمة (  ...أصل صحيح يدل على فتح شيء وإبرازه ،ومنه الفطرة:
وهي اخللقة) ( )1اهـ.
وأتى ابلفتح قبل اإلبراز ألنه سبب من أسبابه.

ويف اللسان :والفطرة تعين :اَّلبتداء واَّلخرتاع (.)2

واألمر ظاهر يف أنه َّل خالف بني هذه املعاين الثالثة ،اخللقة ،واَّلبتداء ،واَّلخرتاع.

وقال الشيخ السعدي رمحه هللا يف تعريفها( :هي اخللقة اليت خلق هللا عباده عليها وجعلهم مفطورين

عليها وعلى حمبة اخلري وإيثاره وكراهية الشر ودفعه ،وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول اخلري واإلخالص

هلل والتقرب إليه) (.)3
ودليل الفطرة راسخ يف نفوس البشر إَّل ما غري منها ،والدليل إذا كان راسخاً يف النفس يكونه قوايً َّل

حيتاج الشخص معه إىل استدَّلل ،وهلذا فهو أصل لكل األدلة األخرى الدالة على اإلقرار بوجود

الرب سبحانه ،فهي مؤيدة له ومثبتة لإلقرار .ولتقرير أصل هذا الدليل إليك بعض األدلة الدالة على

ذلك:

ْ )1لوء اإلنسان وفزعه إىل خالقه سبحانه ،سواء كان هذا اإلنسان موحداً أو مشركاً عند الشدة

واحلاجة.

فإن بين آدم مجيعاً يشعرون حباجتهم وفقرهم ،وهذا الشعور أمر ضروري فطري ،إذ الفقر وصف ذايت
هلم ،فإذا أملت ابإلنسان – حىت املشرك – مصيبة قد تؤدي به إىل اهلالك فزع إىل خالقه سبحانه

والتجأ إليه وحده واستغىن به ومل يستغن عنه ،وشعور هذا اإلنسان حباجته وفقره إىل ربه اتبع لشعوره
بوجوده وإقراره ،فإنه َّل يتصور أن يشعر اإلنسان حباجته وفقره إىل خالقه إَّل إذا شعر بوجوده ،وإذا

كان شعوره حباجته وفقره إىل ربه أمراً ضرورايً َّل ْيكنه دفعه ،فشعوره ابإلقرار به أوىل أن يكون

ضرورايً (.)4

ض مر دع َاَن ِْلنبِ ِه أَو قَ ِ
ض َّرهُ َم َّر َكأَن
اع ًدا أ َْو قَآئِ ًما فَـلَ َّما َك َ
قال هللا تعاىلَ :وإِذَا َم َّ
ش ْفنَا َع ْنهُ ُ
نسا َن ال م َ َ َ ْ
س ا ِإل َ
ض ٍر َّم َّ ِ
ك ُزيِن لِل ِ
ني َما َكانُواْ يَـ ْع َملُو َن [يونس.]12 :
َّملْ يَ ْد ُعنَا إِ َىل ُ
ْم ْس ِرف َ
سهُ َك َذل َ َ ُ
ض َّل َمن تَ ْدعُو َن إَِّلَّ إِ َّايهُ فَـلَ َّما َجنَّا ُك ْم إِ َىل ال َِ
س ُك ُم الْ م
ضتُ ْم َوَكا َن
وقال تعاىلَ :وإِذَا َم َّ
ْرب أَ ْع َر ْ
ض مر ِيف الْبَ ْح ِر َ
ورا [اإلسراء.]67 :
سا ُن َك ُف ً
ا ِإلنْ َ
س ِْ
ض ٌّر َد َعا َربَّهُ ُمنِيبًا إِلَْي ِه ُمثَّ إِذَا َخ َّولَهُ نِ ْع َمةً ِم ْنهُ نَ ِس َي َما َكا َن يَ ْد ُعو إِلَْي ِه
وقال تعاىلَ :وإِذَا َم َّ
نسا َن ُ
اإل َ
ض َّل عن سبِيلِ ِه قُل ْتََتَّع بِ ُك ْف ِر َك قَلِ ًيال إِنَّ َ ِ
ِمن قَـبل وجعل َِِّ
َّلل أَن َد ً ِ ِ
َص َح ِ
اب النَّا ِر [الزمر.]8 :
ك م ْن أ ْ
ْ ْ
ادا ليُ َ َ
ْ ُ َ ََ َ
فرجوع اإلنسان وإَنبته إىل ربه عند الشدائد دليل على أنه يقر بفطرته خبالقه وربه سبحانه ،وهكذا
كل إنسان إذا رجع إىل نفسه أدىن رجوع عرف افتقاره إىل الباري سبحانه يف تكوينه يف رحم أمه

وحفظه له ،وعرف كذلك افتقاره إليه يف بقائه وتقلبه يف أحواله كلها ،وتبقى هذه املعرفة يف نفسه

قوية ألن احلاجة استلزمتها ،فتكون أوضح من األدلة الكلية مثل افتقار كل حادث إىل حمدث (.)5
 )2ورود التكليف بتوحيد العبادة أوَّلً:

_________

((( )1معجم مقاييس اللغة)) ( – )510 /4مادة (فطر).
((( )2لسان العرب)) ( ،)58 /5مادة (فطر) ،واألصل أنه َّلبن األثري يف ((النهاية يف غريب

احلديث)) (.)457 /3

((( )3هبجة قلوب األبرار)) (ص.)64 :
( )4انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) (.)533 - 532 /8

( )5انظر(( :جمموع الفتاوى)) ( .)49 - 48 /1و ((درء تعارض العقل والنقل)) ( .)126 /3و
((دَّلئل التوحيد)) للقامسي (ص.)192 - 191 :

()183/1

لقد تقدم ذكر األدلة الدالة على أن أول ما يكلف به املكلف :عبادة هللا جل وعال ومما يؤكد تلك
ك ِيف الْ ُقر ِ
آن
ت َربَّ َ
احلقيقة هو أن هللا تعاىل نص على حمل النزاع بني الرسل وأقوامهم بقولهَ :وإِذَا ذَ َك ْر َ
ْ
ِ
َّ
ورا [اإلسراء .]46 :أي أهنم يولون مدبرين عند طلب عبادة هللا وحده
َو ْح َدهُ َول ْواْ َعلَى أَ ْد َاب ِره ْم نُـ ُف ً
ِِ ِ
ِ
دون غريه ،ويوضحه كذلك قولهَ :ذلِ ُكم ِأبَنَّهُ إِ َذا ُد ِع َي َّ
ْم
اَّللُ َو ْح َدهُ َك َف ْرُْمت َوإن يُ ْش َر ْك به تُـ ْؤمنُوا فَا ْحلُك ُ
َِِّ
َّلل ال َْعلِ ِي الْ َكبِ ِري [غافر.]12 :
ِ
ك ِمن َّر ُس ٍ
ولذلك بعث هللا رسله ابلتوحيد وترك الشرك فقالَ :وَما أ َْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ
ول إََِّّل نُوحي إِلَْي ِه أَنَّهُ
ََّل إِلَهَ إََِّّل أ َََن فَا ْعب ُد ِ
ون [األنبياء.]25 :
ُ
وعلى هذا يكون تقرير هذه احلجة أبمرين:

األول :لو مل يكن اإلقرار ابهلل تعاىل وبربوبيته فطرايً لدعاهم إليه أوَّلً – إذ األمر بتوحيده يف عبادته
فرع اإلقرار به وبربوبيته فيكون بعده (.)1

الثاين :لو مل يكن اإلقرار ابهلل تعاىل وبربوبيته فطرايً لساغ ملعارضي الرسل عند دعوهتم هلم بقول هللا
تعاىل :فَا ْعب ُد ِ
ون أن يقولوا :حنن مل نعرفه أصالً فكيف أيمرَن ،فلما مل حيدث ذلك دل على أن املعرفة
ُ
كانت مستقرة يف فطرهم (.)2
ويؤيده الدليل الثالث الذي سيأيت ذكره إن شاء هللا .ومل يعرف من ينكر وجوده من أقوام الرسل إَّل
ت َما
ما كان من فرعون ،ومع هذا فإنكاره كان تظاهراً ومل يكن ابطناً كما قال تعاىل :قَ َ
ال لََق ْد َعلِ ْم َ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
استَـ ْيـ َقنَـ ْتـ َها
َنز َل َه ُؤَّلء إَِّلَّ َر م
صآئَِر [اإلسراء ]102 :وقالَ :و َج َح ُدوا ِهبَا َو ْ
ض بَ َ
أَ
ب َّ َ َ

س ُه ْم ظُل ًْما َو ُعلُ اوا [النمل.]14 :
أَن ُف ُ

 )3إلزام املشركني بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد األلوهية (:)3

 .....ووجه الدَّللة :إن املشركني لو مل يكونوا مقرين بربوبية هللا تعاىل ملا قررهم به ،وهلذا كانت تقول
الرسل لقومها :أَِيف ِ
هللا َش ٌّ ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض يَ ْدعُوُك ْم لِيَـغْ ِف َر لَ ُكم ِمن ذُنُوبِ ُك ْم َويُـ َؤ ِخ َرُك ْم إِ َىل
ك فَاط ِر َّ َ َ
س امى [إبراهيم.]10 :
أَ
َج ٍل م َ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فدل ذلك على أنه ليس يف هللا شك عند اخللق املخاطبني ،وهذا يبني
أهنم مفطورون على اإلقرار) ( )4اهـ.

 )4التصريح أبن الفطرة مقتضية لإلقرار ابلرب وتوحيده وحبه يف األدلة السمعية:

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((ما من مولود إَّل يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ْيجسانه

أو ينصرانه)) ( )5والصوب أن الفطرة هنا هي فطرة اإلسالم ،وهي السالمة من اَّلعتقادات الباطلة
والقبول للعقائد الصحيحة ،وليس املراد أن اإلنسان حني خيرج من بطن أمه يعلم هذا الدين موحداً
هلل فإن هللا تعاىل يقول :وهللا أَ ْخرج ُكم ِمن بطُ ِ
ون أ َُّم َهاتِ ُك ْم َّلَ تَـ ْعلَ ُمو َن َش ْيـئًا [النحل ]78 :وإمنا املراد
ُ
َ ُ ََ

أن فطرته مقتضية وموجبة لدين اإلسالم وملعرفة اخلالق واإلقرار به وحمبته .ومقتضيات هذه الفطرة

وموجباهتا حتصل شيئاً بعد شيء وذلك حبسب كمال الفطرة وسالمتها من املوانع (.)6
واألدلة القاضية بصحة هذا التفسري كثرية منها:

أوَّلً :ورود رواايت هلذا احلديث تفسر الفطرة منها قوله صلى هللا عليه وسلم(( :على هذه امللة))

(.)7

_________

( )1انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) (.)491 /8 - 130 /3
( )2انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) (.)440 /8
( )3انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) (.)479 /8
((( )4درء تعارض العقل والنقل)) (.)441 /8
( )5رواه البخاري ( ،)1358ومسلم ( .)2658من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )6انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) (.)383 /8

( )7رواه مسلم ( .)2658من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

()184/1

اثنياً :إن الصحابة فهموا من احلديث أن املراد ابلفطرة :اإلسالم ،ولذلك سألوا الرسول صلى هللا

عليه وسلم عقب ذلك عن أطفال املشركني لوجود ما يغري تلك الفطرة السليمة وإَّل ملا سألوا عنهم
وأيضاً فإن أاب هريرة – رضي هللا عنه – تال قوله تعاىل :فِطْرةَ َِّ َّ
َّاس َعلَْيـ َها [الروم:
اَّلل ال ِيت فَطََر الن َ
َ
 ]30عقب هذا احلديث .مما يدل أنه فهم أن املراد من الفطرة :اإلسالم.
لدي ِن حنِي ًفا فِطْرةَ َِّ
ك لِ ِ
اَّلل الَِّيت
اثلثاً :إن هذا احلديث يؤيده ظاهر القرآن ،وهو قوله تعاىل :فَأَقِ ْم َو ْج َه َ
َ
َ
َّاس وأضافها إليه
َّاس َعلَْيـ َها [الروم ]30 :فقد عم هللا كل الناس هبذه الفطرة يف قوله الن َ
فَطََر الن َ
إضافة مدح َّل إضافة ذم ألهنا منصوبة على املصدرية اليت دل عليها الفعل أَقِ ْم فيكون املعىن :إن

إقامة الوجه للدين حنيفاً هي الفطرة اليت فطر هللا الناس عليها ( .)1وتفسري اآلية هبذا املعىن منقول
عن عامة السلف (.)2

رابعا :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ((خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم

الشياطني  )3( )) ...واحلنيفية :اإلسالم.

خامساً :مل يذكر النيب صلى هللا عليه وسلم ملوجب الفطرة ومقتضاها شرطاً ،بل ذكر ما ْينع موجبها
حيث قال(( :ما من مولود إَّل يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ْيجسانه أو ينصرانه)) ( )4ومع

ذلك مل يذكر عند تغريها ِبؤثر خارجي :أو يسلمانه ،مما يدل على أن املراد ابلفطرة معرفة هللا واإلقرار
بهِ ،بعىن أن ذلك هو مقتضى فطرهتم ،وأن حصوهلا َّل يتوقف على وجود شرط وإمنا على انتفاء

املوانع (.)5

 )5برهان عقلي:
وهو أنه إذا فرض جدَّلً أن معرفة هللا تعاىل نظرية وطلب إقامة األدلة على اإلقرار به وبربوبيته ،فإنه
َّلبد من وجود علوم ضرورية فطرية أولية تنتهي إليها العلوم النظرية ،وَّل ْيكن إثباهتا بعلوم نظرية

كذلك ملا يلزم من الدور القبلي والتسلسل يف املؤثرات .وهذه العلوم الضرورية شرط وجودها صحة

الفطرة وسالمتها ،فبالفطرة السليمة مع حسن النظر حيصل املطلوب من العلم (.)6

ويوضح هذا أن الذي يستدل إلثبات الرب سبحانه َّلبد أن ينقدح يف نفسه أن الدليل الذي يستدل
به هو بعينه يؤدي إىل مطلوبه الذي شعر به أوَّلً ،فهاهنا أمران :الشعور ِبطلوبه ،والدليل املؤدي إليه

( ،)7وهبذا يتضح أنه لوَّل ما يف القلوب من اَّلستعداد ملعرفة احلقائق ملا قام نظر وَّل استدَّلل (،)8
واحلقيقة املطلوبة هنا :معرفة وجود هللا .ويوضحه كذلك :أن جمرد التعليم والتحضيض َّل حيصل به

العلم واإلرادة لوَّل وجود قوة يف النفس قابلة لذلك التعليم وتلك اإلرادة ،فإن البهائم واْلمادات لو
علمت وحضضت بوسائل تعليمية كاليت لبين آدم ملا حصل هلا ما حيصل لبين آدم مع أن الوسائل
متفقة ،مما يدل على أن القوابل خمتلفة ،والقابل هو مقتضى الفطرة.

اعرتاضات على دليل الفطرة:

اَّلعرتاض األول :لو كانت املعرفة فطرية فكيف أُثر عن بعض اخللق إنكار وجود هللا تعاىل؟

واْلواب:

أوَّلً :إن اإلقرار ابخلالق يكون فطرايً يف حق من سلمت فطرته ،كما هو نص احلديث السابق.

اثنياً :إن من أثر عنه إنكار اخلالق يف البشر قليلون جداً مقارنة مع من يثبت وجوده ،وهم على

قسمني:

_________

( )1انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) (.)372 /8
( )2انظر(( :تفسري الطربي)) (.)97 /20

( )3رواه مسلم ( )2865بلفظ(( :وإهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم)) .من حديث عياض
بن محار رضي هللا عنه.

( )4رواه البخاري ( ،)1358ومسلم ( .)2658من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )5انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) (.)454 /8
( )6انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) (.)309 /3
( )7انظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)48 /1
( )8انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) (.)62 /5

()185/1

قسم ينكره ظاهراً فقط كما تقدم يف شأن فرعون.

قسم آخر هو يف احلقيقة معرتف يف قرارة نفسه بوجود مدبر وصانع ،وحييل ذلك إىل الطبيعة أو

غريها! .مما يدل على وجود علوم أولية فطرية ،وإمنا حصل ما حصل بسبب املؤثر اخلارجي.
اَّلعرتاض الثاين (:)1

لو كانت معرفته فطرية ضرورية فكيف ينكر ذلك كثري من النظار ويدعون أهنم يقيمون األدلة على
وجوده؟

واْلواب:
أوَّلً :إن من أنكر هذه املعرفة الفطرية الضرورية هم أهل الكالم املذموم الذين ذمهم السلف ،ومل

يؤثر هذا اإلنكار عن علماء املسلمني ،بل إهنم نصوا على خالف هذا كما صح عن اإلمام الزهري

( ،)2فهؤَّلء املتكلمون أتثروا ِبؤثر خارجي.

اثنياً :إن اإلنسان قد يقوم بنفسه من العلوم واإلرادات وغريها من الصفات ما َّل يعلم أنه قائم

بنفسه .فهاهنا أمور وهي :علم اإلنسان بعلم ما ،وعلمه أبنه يعلم هذا العلم ،وطلبه الدليل على هذا

العلم ،وكل إنسان يشعر من نفسه الفرق بني هذه األمور ،فالعلم بشيء قد يكون قائماً إبنسان وإن

كان غائباً عنه علمه أبنه يعلم ذلك الشيء ،ولكن إذا ذكر له تذكر ،وأحس من نفسه ابملعرفة .وقد
تقدم أنه لوَّل وجود علوم ضرورية فطرية ملا صح نظر وَّل استدَّلل وَّل مت وقام.

اَّلعرتاض الثالث (:)3

قالوا :إن املعرفة َّل حتصل مبتدأة يف النفس ،بل َّلبد هلا من طريق.

اْلواب:

أوَّلً :إن هذا من موارد النزاع وهو هل املعرفة نظرية أو فطرية ،وعليه فال يصلح إيرادها قضية مسلماً
هبا ،وقد دللنا سابقاً على صحة القول أبهنا فطرية.
اثنياً :أن يقابل هذا القول ابملعارضة فيقال :إهنا قد حتصل يف النفس مبتدأة وَّل ْيكنهم حينئذ أن

يقيموا دليالً على نفي ذلك ،وإن أقاموه فباستقراء يكون إما فاسداً وإما َنقصاً.
ضروراي،
اثلثاً :إن أهل الكالم أثبتوا علوماً ضرورية ،منها علم اإلنسان بوجود نفسه ،فإذا كان هذا
ا
ضروراي يف حق من سلمت فطرته ،وإن زعم املتكلم أن ذلك
فالعلم بربوبية اخلالق أوىل أن يكون
ا

حيتاج إىل طريق .منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل خلالد عبد اللطيف–
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_________

( )1انظر(( :جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية)) (.)340 /16

( )2انظر(( :فتح الباري)) ( ،)248 /3واحلديث رواه البخاري ( )1358وقال :حدثنا أبو اليمان
أخربَن شعيب قال ابن شهاب( :يصلى على كل مولود متوىف وإن كان لغية من أجل أنه ولد على
فطرة اإلسالم يدعي أبواه اإلسالم أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غري اإلسالم إذا استهل صارخاً
يصلي عليه وَّل يصلى على من َّل يستهل من أجل أنه سقط .) ...
( )3انظر :هذا اَّلعرتاض واْلواب عنه يف ((درء تعارض العقل والنقل)) (.)37 /8

()186/1

هذا وإن من فضل هللا ورمحته أن فطر كل إنسان على توحيده وابتغاء وجهه حبيث يكون ذلك أصالً
يولد عليه كل مولود وهذا هو معىن حديث الفطرة وقول الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :كل مولود
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ْيجسانه)) ( )1فالفطرة هي اإلسالم الذي أصله

توحيد هللا ابإلرادة واحملبة ،وأما األداين احملرفة فهي خمالفة للفطرة ،واحنراف عن األصل الذي هو
اإلسالم وهلذا فإن القلب َّل ْيكن أن يطمئن ويستقر إَّل إىل ما فطره هللا عليه من إرادته وحمبته وحده
وكل إرادة وحمبة لغري هللا فهي عذاب وصرف للفطرة عن أصلها ،مهما يكن املراد احملبوب وقول النيب
صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح(( :تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد اخلميصة إن

أعطي رضي وإن مل يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش)) ( )2مع أنه دعاء ابلتعاسة

واَّلنتكاس ملن كان عبداً للدينار فإنه أيضاً تقرير لواقع حاصل ،وهو أن كل من كان معبوده املال

فالبد أن يكون حاله من تعاسة إىل تعاسة ،ومن انتكاس إىل انتكاس ،ملخالفته حلقيقة فطرته حبب هللا

وإرادة وجهه وحده ضوابط التكفري عند أهل السنة واْلماعة لعبد هللا بن حممد القرين  -ص163
َخ َذ ربم َ ِ
آد َم ِم ْن ظُ ُهوِرِه ْم ذُ ِريَّـتَـ ُه ْم
ك م ْن بَِين َ
قال ابن كثري رمحه هللا تعاىل ،يف تفسري قوله تعاىلَ :وإِ ْذ أ َ َ
ِِ
ِ ِ
ني
َوأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَى أَنْـ ُف ِس ِه ْم أَلَ ْس ُ
ت بَِربِ ُك ْم قَالُوا بَـلَى َش ِه ْد ََن أَ ْن تَـ ُقولُوا يَـ ْوَم الْقيَ َامة إِ ََّن ُكنَّا َع ْن َه َذا غَافل َ
األعراف172 :

وذهب طائفة من السلف واخللف أن املراد هبذا اإلشهاد إمنا هو فطرهم على التوحيد ,كما يف حديث
أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :كل مولود يولد على الفطرة -

ويف رواية  -على هذه امللة فأبواه يهودانه وينصرانه وْيجسانه كما تولد البهيمة هبيمة مجعاء هل
حتسون فيها من جدعاء)) ( )3أخرجاه ويف صحيح مسلم عن عياض بن محار رضي هللا عنه قال:

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يقول هللا تعاىل :إين خلقت عبادي حنفاء فجاءهتم الشياطني

فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت هلم)) ( )4وعن األسود بن سريع من بين سعد قال

((غزوت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أربع غزوات قال فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا املقاتلة
فبلغ ذلك الرسول صلى هللا عليه وسلم فاشتد عليه مث قال :ما ابل قوم يتناولون الذرية فقال رجل اي
رسول هللا أليسوا أبناء املشركني؟ فقال :إن خياركم أبناء املشركني أَّل إهنا ليست نسمة تولد إَّل

ولدت على الفطرة فما تزال عليها حىت يبني عنها لساهنا فأبواها يهوداهنا وينصراهنا)) ()5
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1358ومسلم ( .)2658من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( .)2887من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )3رواه البخاري ( ،)1385ورواية ((على هذه امللة)) رواها مسلم (.)2658

( )4رواه مسلم (.)2865

( )5رواه أمحد ( )16346( )24 /4واللفظ له ،والدارمي ( ،)294 /2واحلاكم ( .)134 /2وقال
احلاكم :صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال أبو نعيم يف ((حلية األولياء))

( :)289 /8مشهور اثبت .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)316 /5رواه أمحد أبسانيد
والطرباين يف الكبري واألوسط  ..وبعض أسانيد أمحد رجاله رجال الصحيح .وقال األلباين يف
((السلسلة الصحيحة)) ( :)402وهو كما قاَّل  -أي :احلاكم والذهيب .-

()187/1
َخ َذ ربم َ ِ
آد َم ِم ْن ظُ ُهوِرِه ْم ذُ ِريـَّتَـ ُه ْم
ك م ْن بَِين َ
قال احلسن :ولقد قال هللا تعاىل يف كتابهَ :وإِ ْذ أ َ َ
َخ َذ ربم َ ِ
آد َم ومل يقل من آدم ِم ْن ظُ ُهوِرِه ْم ومل
ك م ْن بَِين َ
[األعراف ]172:قالوا وهلذا قال تعاىلَ :وإِ ْذ أ َ َ
يقل من ظهره ذُ ِريَّـتَـهم أي جعل نسلهم جيال بعد جيل وقرَن بعد قرن كقوله تعاىل :وهو ِ
الذي َج َعلَ ُك ْم
ُْ
َ َُ
اء األ َْرض [النمل ]62:وقال تعاىلَ :ك َما
َخالئِ َ
ف ِيف األ َْرض [األنعام ]165:وقالَ :وَْجي َعلَ ُك ْم ُخلَ َف َ
ٍ
ت بَِربِ ُك ْم
أَنْ َ
شأَ ُك ْم ِم ْن ذُ ِريَِة قَـ ْوم َ
آخ ِرين [األنعام ]133:مث قال تعاىلَ :وأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَى أَنْـ ُف ِس ِه ْم أَلَ ْس ُ
قَالُوا بَـلَى أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلني له حاَّل ,قال الشهادة تكون ابلقول كقوله تعاىل :قَالُوا
ِ
ِ
ني أَ ْن يُـ َع ِم ُروا
للم ْش ِرك َ
َش ِه ْد ََن َعلَى أَنْـ ُفسنَا [األنعام ]130:اآلية واترة تكون حاَّل كقوله تعاىلَ :ما َكا َن ُ
ِِ
م ِ
ين َعلَى أَنْـ ُف ِس ِه ْم ِابل ُك ْفر [التوبة ]17 :أي حاهلم شاهد عليهم بذلك َّل أهنم
ساج َد هللا َشاهد َ
ََ
ِ
ش ِهيد [العادايت ]7 :كما أن السؤال اترة يكون
ك لَ َ
قائلون ذلك ,وكذا قوله تعاىلَ :وإِنَّهُ َعلَى َذل َ
آات ُك ْم ِم ْن ُك ِل َما َسأَلْتُ ُموه [إبراهيم ]34 :معارج القبول
ابملقال ,واترة يكون ابحلال كقوله تعاىلَ :و َ
بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي  -ص93
وقال ابن تيمية رمحه هللا يف معرض كالمه على إقرار الناس بفطرهم على وجود اخلالق سبحانه وتعاىل:
وهلذا كان أكثر الناس على أن اإلقرار ابلصانع ضروري فطري وذلك أن اضطرار النفوس إىل ذلك

أعظم من اضطرارها إىل ما َّل تتعلق به حاجتها أَّل ترى أن الناس يعرفون من أحوال من تتعلق به
منافعهم ومضارهم كوَّلة أمورهم ومماليكهم وأصدقائهم وأعدائهم ماَّل يعلمونه من أحوال من َّل

يرجونه وَّل خيافونه وَّل شيء أحوج إىل شيء من املخلوق إىل خالقه فهم حيتاجون إليه من جهة ربوبيته
إذ كان هو الذي خلقهم وهو الذي أيتيهم ابملنافع ويدفع عنهم املضار :وما بِ ُكم ِمن نِعم ٍة فَ ِمن ِ
هللا ُمثَّ
ََ
َْ َ
س ُك ُم ال م
ض مر فَِإلَْي ِه َجتْأ َُرو َن [النحل]53 :
إِ َذا َم َّ

وكل ما حيصل من أحد فإمنا هو خبلقه وتقديره وتسبيبه وتيسريه وهذه احلاجة اليت توجب رجوعهم إليه
حال اضطرارهم كما خياطبهم بذلك يف كتابه وهم حمتاجون إليه من جهة ألوهيته فإنه َّل صالح هلم إَّل

أبن يكون هو معبودهم الذي حيبونه ويعظمونه وَّل جيعلون له أندادا حيبوهنم كحب هللا بل يكون ما
حيبونه سواه كأنبيائه وصاحلي عباده إمنا حيبوهنم ألجله كما يف الصحيحني عن النيب صلى هللا عليه

وسلم أنه قال ((ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلْيان :من كان هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها ومن
كان حيب املرء َّل حيبه إَّل هلل ومن كان يكره أن يرجع يف الكفر بعد أن أنقذه هللا منه كما يكره أن

يلقى يف النار)) ( )1ومعلوم أن السؤال واحلب والذل واخلوف والرجاء والتعظيم واَّلعرتاف ابحلاجة
واَّلفتقار وحنو ذلك مشروط ابلشعور ابملسئول احملبوب املرجو املخوف املعبود املعظم الذي تعرتف
النفوس ابحلاجة إليه واَّلفتقار الذي تواضع كل شيء لعظمته واستسلم كل شيء لقدرته وذل كل

شيء لعزته فإذا كانت هذه األمور مما حتتاج النفوس إليها وَّل بد هلا منها بل هي ضرورية فيها كان

شرطها وَّلزمها وهو اَّلعرتاف ابلصانع به أوىل أن يكون يف النفوس وقول النيب صلى هللا عليه وسلم
يف احلديث الصحيح(( :كل مولود يولد على الفطرة)) ( )2ويروي عن ربه(( :خلقت عبادي
حنفاء)) ( )3وحنو ذلك َّل يتضمن جمرد اإلقرار ابلصانع فقط بل إقرارا يتبعه عبودية هلل ابحلب

والتعظيم وإخالص الدين له وهذا هو احلنيفية وأصل اإلْيان قول القلب وعمله أي علمه ابخلالق
وعبوديته للخالق والقلب مفطور على هذا وهذا وإذا كان بعض الناس قد خرج عن الفطرة ِبا عرض

له من املرض إما جبهله وإما بظلمه فجحد ِبايت هللا واستيقنتها نفسه ظلما وعلوا مل ْيتنع أن يكون
اخللق ولدوا على الفطرة درء تعارض العقل والنقل لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية -
24 /2

_________

( )1رواه البخاري ( ،)16ومسلم ( .)43من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.

( )2رواه البخاري ( ،)1358ومسلم ( .)2658من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )3رواه مسلم ( .)2865من حديث عياض بن محار اجملاشعي رضي هللا عنه.

()188/1

املبحث الثاين :دَّللة احلس
وأما دَّللة احلس على وجود هللا ،فإن اإلنسان يدعو هللا عز وجل ،يقول :اي رب! ويدعو ابلشيء ،مث

يستجاب له فيه ،وهذه دَّللة حسية ،هو نفسه مل يدع إَّل هللا ،واستجاب هللا له ،رأى ذلك رأي العني
وكذلك حنن نسمع عمن سبق وعمن يف عصرَن ،أن هللا استجاب هلم فاألعرايب الذي دخل والرسول

صلى هللا عليه وسلم خيطب الناس يوم اْلمعة قال :هلكت األموال ،وانقطعت السبل فادع هللا يغيثنا

قال أنس :وهللا ،ما يف السماء من سحاب وَّل قزعة (أي :قطعة سحاب) وما بيننا وبني سلع (جبل
يف املدينة أتيت من جهته السحب) من بيت وَّل دار وبعد دعاء الرسول صلى هللا عليه وسلم فوراً
خرجت سحابة مثل الرتس ،وارتفعت يف السماء وانتشرت ورعدت ،وبرقت ،ونزل املطر ،فما نزل

الرسول صلى هللا عليه وسلم إَّل واملطر يتحادر من حليته عليه الصالة والسالم ( )1وهذا أمر واقع
ين
وب إِ ْذ ََن َدى َربَّهُ أَِين َم َّ
يدل على وجود اخلالق دَّللة حسية ويف القرآن كثري من هذا ،مثلَ :وأَيم َ
سِ َ
الر ِِ
ال م
استَ َج ْبـنَا لَه [األنبياء ]84 - 83:وغري ذلك من اآلايت شرح العقيدة
ت أ َْر َح ُم َّ
ض مر َوأَنْ َ
ني فَ ْ
امح َ
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املبحث الثالث :دَّللة اآلايت الكونية
 -دليل اخللق واحلدوث

كل حادث َّل بد له من حمدث وَّل حمدث للحوادث إَّل هللا عز وجل ،واحلقيقة أن دَّللة احلوادث
على احملدث دَّللة حسية عقلية:
أما كوهنا حسية :فألهنا مشاهدة ابحلس.

ٍ
حادث َّل بد له من حمدث.
وأما كوهنا عقلية :فألن العقل يدل على أن كل
وهلذا سئل أعرايب :مب عرفت ربك؟ فقال :األثر يدل على املسري ،والبَـ ْع َرة تدل على البعري ،فسماء

وحبار ذات أمواج أَّل تدل على السميع البصري؟ اْلواب :بلى ،هذا
ذات أبر ٍ
اج وأرضٌ ذات فجاج ٌ
أعرايب استدل على أن هذه احلوادث العظيمة تدل على ٍ
خالق عظيم عز وجل ،هو السميع البصري،
ٍ
حادث منها يدل على ٍ
ٍ
مناسبة غري الوجود ،فنزول
صفة
فاحلوادث دليل على وجود احملدث ،مث كل
املطر يدل َّل شك على وجود اخلالق ويدل على رمحته وهذه دَّللةٌ غري الدَّللة على الوجود ،وجود
اْلدب واخلوف واحلروب تدل على وجود اخلالق وتدل على غضب هللا عز وجل وانتقامه ،فكل

ٍ
حادث فله دَّللتان:

دَّللةٌ كلية عامة :تشرتك فيها مجيع احلوادث وهي وجود اخلالق وجود احملدث.
ٍ
حادث ِبا خيتص به كدَّللة الغيث على الرمحة ودَّللة اْلدب على الغضب
ودَّللةٌ خاصة :يف كل

وهكذا.

وهناك دَّللة أخرى :النوازل اليت تنزل لسبب دالة على وجود اخلالق ،مثل :دعاء هللا عز وجل مث
استجابته للدعاء دليل على وجوده ،وهذه وإن كانت من ابب دَّللة احلادث على احملدث لكنها

أخص ،ملا دعا النيب صلى هللا عليه وسلم هللا أن يغيث اخللق قال(( :اللهم أغثنا اللهم أغثنا)) مث نشأ
السحاب وأمطر قبل أن ينزل من املنرب ،هذا حديث أنس ( )1يدل على وجود اخلالق وهذا أخص
من دَّللة العموم شرح العقيدة السفارينية حملمد بن صاحل بن عثيمني  -ص45

ومن أمثلة اآلايت القرآنية اليت تتحدث عن الدَّلئل الكونية املتعلقة ابخللق والتكوين قوله –تعاىل :-
س وَّل لِ ْل َقم ِر واسج ُدوا َِِّ
وِمن ِ
س َوالْ َق َم ُر َّل تَ ْس ُج ُدوا لِ َّ
ار َو َّ
َّلل الَّ ِذي َخلَ َق ُه َّن
آايتِه اللَّْي ُل َوالنـ َ
َ َ ُْ
لش ْم ِ َ
َّه ُ
َ ْ َ
الش ْم ُ
ِ
ِ
آايتِِه أَ ْن َخلَ َق ُك ْم م ْن تُـر ٍ
ش ٌر تَـ ْنـتَ ِش ُرو َن
اب ُمثَّ إِذَا أَنْـتُ ْم بَ َ
إِ ْن ُك ْنـتُ ْم إِ َّايهُ تَـ ْعبُ ُدو َن [فصلتَ ]37 :وم ْن َ
َ
ِ
ِ
ك آلاي ٍ
ِ
ض وا ْختِ ُ ِ ِ
ْق َّ ِ
ت
آايتِِه َخل ُ
الف أَلْسنَت ُك ْم َوأَل َْوان ُك ْم إِ َّن ِيف َذل َ َ
الس َم َاوات َواأل َْر ِ َ
[الرومَ ]20 :وم ْن َ
ِ
لِلْعالِ ِمني وِمن آايتِِه منَام ُكم ِابللَّي ِل والنـَّها ِر وابتِغَا ُؤُكم ِمن فَ ْ ِ ِ
ك آلاي ٍ
ت لَِق ْوٍم يَ ْس َمعُو َن َوِم ْن
ْ َ َ َْ
َ ََ ْ َ َ ُ
ضله إِ َّن ِيف ذَل َ َ
آايتِِه ي ِري ُكم الْرب َق خوفًا وطَمعا ويـنـ ِز ُل ِمن َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ك آلاي ٍ
ت
َ ُ ُ َْ َ ْ َ َ ً َ َُ
الس َماء َماءً فَـيُ ْحيِي بِه األَ ْر َ
ض بَـ ْع َد َم ْوهتَا إِ َّن ِيف ذَل َ َ
َ
ِ
ِ
لَِقوٍم يـع ِقلُو َن وِمن ِِ
ض ِأب َْم ِره ُمثَّ إِذَا َد َعا ُك ْم َد ْع َوةً م َن األ َْر ِ
ض إِذَا أَنتُ ْم
وم َّ
ْ َْ
الس َماءُ َواأل َْر ُ
آايته أَن تَـ ُق َ
َ ْ َ

َختْ ُر ُجو َن [الروم ،]25 - 22 :فهذه اآلايت كونية وإن شئت ،فقل :كونية قدرية ،وكانت آية هلل،
ألنه َّل يستطيع اخللق أن يفعلوها ،فمثالًَّ :ل يستطيع أحد أن خيلق مثل الشمس والقمر ،وَّل

يستطيع أن أييت ابلليل إذا جاء النهار ،وَّل ابلنهار إذا جاء الليل ،فهذه اآلايت كونية شرح العقيدة
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املبحث الرابع :دَّللة الشرع
هذه الطريقة قد تبدو غريبة خاصة على علماء الكالم ،ولكن سيتم بيان وجه دَّللتها على وجود هللا

تعاىل ِبا يزيل غرابتها إن شاء هللا .وقد سلك بعض العلماء هذه الطريقة كالقاضي أيب يعلى يف كتابه:
(عيون املسائل) وأيب بكر البيهقي يف كتابه (اَّلعتقاد) واخلطايب يف رسالة( :الغنية عن الكالم) وأشار

شيخ اإلسالم إىل صحتها وشرعيتها إذا حررت ( .)1وقال ابن القيم( :وهذه الطريق من أقوى الطرق

وأصحها وأدهلا على الصانع وصفاته وأفعاله .وارتباط أدلة هذه الطريق ِبدلوَّلهتا أقوى من ارتباط
األدلة العقلية الصرحية ِبدلوَّلهتا ،فإهنا مجعت بني دَّللة احلس والعقل ،ودَّللتها ضرورية بنفسها،
وهلذا يسميها هللا آايت بينات) (.)2

وبيان هذه الطريق من وجهني:

الوجه األول :اآلايت والرباهني – وهي املعجزات.

الوجه الثاين :العلوم واألحكام املتضمنة ملصاحل اخللق اليت جاءوا هبا.

الوجه األول :اآلايت والرباهني – وهي املعجزات:

بني هللا تعاىل يف كتابه العزيز أنه أرسل رسله ابلوحي وأيدهم ابآلايت تصديقاً هلم فقال :لََق ْد أ َْر َسلْنَا
ك إَِّلَّ ِرجاَّلً نم ِ
ِ
ِ
وحي
اب [احلديد ]25 :وقالَ :وَما أ َْر َسلْنَا ِمن قَـبْلِ َ
ُر ُسلَنَا ِابلْبَـيِنَات َوأ َ
َنزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
َ
إِلَي ِهم فَاسأَلُواْ أ َْهل ِ
الذ ْك ِر إِن ُكنتُم َّلَ تَـ ْعلَمو َن ِابلْبـيِنَ ِ
ات َوال مزبُ ِر [النحل ]44 - 43 :وقال الرسول
ْ ْ ْ
َ
ْ
ُ
َ
صلى هللا عليه وسلم ((ما من األنبياء من نيب إَّل أعطي من اآلايت ما مثله آمن عليه البشر ،وإمنا
كان الذي أوتيته وحياً أوحاه هللا إيل ،فأرجو أن أكون أكثرهم اتبعاً يوم القيامة)) ( )3ومساها هللا تعاىل
ك بُـ ْرَه َاَن ِن ِمن
برهاَنً كذلك ،فقال عن آييت العصا واليد اللتني أرسل هبما موسى عليه السالم :فَ َذانِ َ
ك إِ َىل فِ ْر َع ْو َن َوَملَئِ ِه [القصص.]32 :
َّربِ َ
فسماها هللا تعاىل آية وبرهاَنً وبينة ،وذلك لقوة دَّللتها على املطلوب ،وأنه ِبجرد حدوثها حيصل
العلم الضروري ،فهي من جنس اآلايت من دَّللتها على املراد ،بل هي أقوى لغرابتها وعظمتها.

ومن املعلوم أن الرسول إذا جاء قومه وادعى أنه رسول هللا يوحى إليه أبنه َّل إله إَّل هللا ،أيده هللا

وصدقه ِبية ،فههنا أمور:
األول :دعواه أنه رسول.

الثاين :أن هللا هو الذي أرسله سواء كان املخاطب يقر بوجوده أو َّل يقر.

الثالث :أنه مرسل لدعوة الناس إىل إفراد هللا ابأللوهية.

فإذا جاء الرسول ِبية وهي العالمة اليت تدل على صدقه ثبتت الرسالة وكذلك الربوبية ضمناً ،وذلك

ألهنا حدث من جنس َّل يقدر على مثله البشر وحصلت عند دعوى الرسول الرسالة ،كيف وإذا

انضم إىل ذلك ما عرف من أحوال األنبياء وصدقهم وما حصل هلم وألتباعهم من التأييد والنصر،
وألعدائهم من اهلالك واخلسران  ...ولذلك فليس بالزم أن تتقدم معرفة العبد بوجود هللا تعاىل على

حصول اآلية واملعجزة ومن مث تقرر النبوة ،ألهنا  ...من جنس اآلايت املخلوقة احملدثة اليت َّلبد هلا
من حمدث أحدثها (.)4
_________
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وْيكن اَّلستدَّلل هلا ِبا حدث بني موسى عليه السالم وفرعون ،كما قص هللا تعاىل ذلك يف القرآن
ول َر ِ
ني أَ ْن أ َْر ِس ْل َم َعنَا
فقال آمراً موسى وهارون عليهما السالم :فَأْتِيَا فِ ْر َع ْو َن فَـ ُقوَّل إِ ََّن َر ُس ُ
ب ال َْعالَ ِم َ
ك فِينا ولِي ًدا ولَبِثْ َ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َنت
يل قَ َ
ْت فَـ ْعلَتَ َ
ْت َوأ َ
ك الَِّيت فَـ َعل َ
ني َوفَـ َعل َ
ت فينَا م ْن ُع ُم ِر َك سنِ َ
ال أََملْ نُـ َرب َ َ َ َ
بَِين إ ْس َرائ َ
ِ
ال فَـع ْلتـها إِذًا وأَ ََن ِمن الضَّالِني فَـ َفرر ُ ِ
ِ
ِ
ْما َو َج َعلَ ِين
ين قَ َ َ ُ َ
َ َْ
ب ِيل َرِيب ُحك ً
َ َ
م َن الْ َكاف ِر َ
ت من ُك ْم لَ َّما خ ْفتُ ُك ْم فَـ َو َه َ
ِ
ِ
مها َعلَ َّي أَ ْن َعبَّ َّ ِ ِ
ب
ني قَ َ
يل قَ َ
ال َر م
ال فِ ْر َع ْو ُن َوَما َر م
ني َوتِل َ
ب ال َْعالَ ِم َ
ْك نِ ْع َمةٌ ْتَُنـ َ
م َن ال ُْم ْر َسل َ
دت بَِين إ ْس َرائ َ
ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
آابئِ ُك ُم
ال لِ َم ْن َح ْولَهُ أََّل تَ ْستَ ِم ُعو َن قَ َ
ني قَ َ
ال َربم ُك ْم َوَر م
ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما إِن ُكنتُم موقنِ َ
ب َ
َّ َ َ
ِ
ب ال َْم ْش ِر ِق َوال َْمغْ ِر ِ
ب َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما إِن ُكنتُ ْم
ال إِ َّن َر ُسولَ ُك ُم الَّ ِذي أ ُْر ِس َل إِلَْي ُك ْم لَ َم ْجنُو ٌن قَ َ
ني قَ َ
ال َر م
األ ََّول َ
ت إِ َهلا غَ ِريي َألَجعلَن َ ِ
ال فَأ ِ
ال أَولَ ْو ِج ْئـتُ َ ِ
شي ٍء مبِ ٍ
ْت
ني قَ َ
تَـ ْع ِقلُو َن قَ َ
ال لَئِ ِن َّاختَ ْذ َ ً ْ
َّك م َن ال َْم ْس ُجونِ َ
َْ
ني قَ َ َ
كبَْ
ادقِني فَأَلْ َقى عصاه فَِإ َذا ِهي ثُـعبا ٌن مبِني ونَـزع ي َده فَِإ َذا ِهي بـي َ ِ ِ
ِِ
نت ِمن َّ ِ
ين
ٌ َ ََ َ ُ
َ َُ
َ َْ
الص َ
َ َْ
ضاء للنَّاظ ِر َ
به إِن ُك َ َ
[الشعراء.]33 - 16 :
ال أ َََن َربم ُك ُم ْاألَ ْعلَى [النازعات.]24 :
ومعلوم أن فرعون قد ادعى أنه رهبم األعلى فَـ َق َ

فهو وإن كان يتظاهر بذلك إَّل أنه يف ابطنه يقر بربوبية هللا على خلقه .كما قال هللا عنه ومن حوله
س ُه ْم ظُل ًْما َو ُعلُ اوا [النمل .]14 :واآلايت ساقها هللا تعاىل للرد
من املأل َو َج َح ُدوا ِهبَا َو ْ
استَـ ْيـ َقنَـ ْتـ َها أَن ُف ُ
عليه يف هذه الدعوى اليت تظاهر هبا ،ولذلك ملا حاجه موسى عليه السالم ابآلايت الظاهرة قال له:
ت إِ َهلا غَ ِريي َألَجعلَنَّ َ ِ
ني [الشعراء ]29 :فأصر على موقفه وعناده –
قَ َ
ال لَئِ ِن َّاختَ ْذ َ ً ْ
ك م َن ال َْم ْس ُجونِ َ
َْ
فدعاه موسى عليه السالم لربهانني عظيمني ومها قلب العصا ثعباَنً وإخراج اليد بيضاء بعد ضمها

فلو كان ذلك َّل يدل على مطلوب موسى عليه السالم وإبطال دعوى فرعون ملا دعاه إليه موسى

ال أَولَ ْو ِج ْئـتُ َ ِ
شي ٍء مبِ ٍ
ني [الشعراء.]30 :
عليه السالم ،بل إنه مساه مبيناً فقال :قَ َ َ
كبَْ

فتقرر من هذا النص أنه ْيكن إثبات ربوبية هللا ووجوده ابآلايت املعجزات وإن مل يكن املخاطب مقراً
بذلك ومن مث يقوم هلل ابلعبادة.

وأما إن كان املخاطب مقراً بوجود هللا بفطرته اليت مل تتغري فإنه ابآلية واملعجزة تتقرر عنده النبوة
والوحدانية يف اإلهلية كما قال هللا تعاىل :أ َْم يـ ُقولُو َن افْ َرتاهُ قُل فَأْتُواْ بِع ْش ِر سوٍر ِمثْلِ ِه م ْف َرتاي ٍ
ت َوا ْد ُعواْ
َ
ُ ََ
َ َُ
َ ْ
ِ
ون ِ
هللا إِن ُكنتُم ِ ِ
م ِن استَطَ ْعتُم ِمن ُد ِ
ني فَِإن َّملْ يَ ْستَ ِجيبُواْ لَ ُك ْم فَا ْعلَ ُمواْ أ ََّمنَا أُن ِزِل بِ ِعل ِْم هللا َوأَن َّلَّ إِلَهَ
صادق َ
َ ْ
ْ َ
إَِّلَّ ُه َو فَـ َه ْل أَنتُم م ْسلِ ُمو َن [هود ،]14 - 13 :فهذا نص واضح على أنه ابآلية – وهي هنا معجزة
القرآن – تثبت وتتقرر الرسالة والوحدانية ضرورة ( )1ومعلوم أن توحيد األلوهية متضمن لتوحيد
الربوبية ،فإذا ثبت األول ثبت الثاين تضمناً ،ضرورة ثبوت املتضمن بثبوت املتضمن .فثبت أنه ْيكن

إثبات الربوبية ِبايت األنبياء.

الوجه الثاين :العلوم واألحكام املتضمنة ملصاحل اخللق اليت جاءوا هبا:

أوَّلً :العلوم:

_________

( )1انظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)379 /11
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فالرسل مجيعاً اتفقوا على اإلخبار أبشياء معينة – يقطع املرء أبهنم مل يتواطؤا عليها ومن ذلك:

دعوهتم مجيعاً إىل عبادة إله واحد ،وكذلك بشارة موسى وعيسى برسالة رسولنا حممد عليهم الصالة

والسالم من غري تواطؤ منهم على بعد يف األزمنة واألمكنة ،فكان ذلك على الوجه الذي بشرا به.

والرسول صلى هللا عليه وسلم قد أخرب أبخبار األمم املاضني مع القطع أبنه كان يعيش يف أمة أمية،

وكذلك قد أخرب أبمور حتصل يف املستقبل ،وقد حصلت ،منها ما هو يف القرآن ،ومنها ما هو يف
ِ ِ
وم ِيف أَ ْد َىن ْاأل َْر ِ
ض َو ُهم ِمن بَـ ْع ِد غَلَبِ ِه ْم َسيَـ ْغلِبُو َن
السنة ،فمما ورد يف القرآن قوله تعاىل :امل غُلبَت ال مر ُ
ِيف بِ ْ ِ
ني [الروم ]4 - 1 :فكان كما أخرب ،ومما ورد يف السنة(( :إذا هلك كسرى فال كسرى
ض ِع سنِ َ
بعده)) ( )1وقوله(( :خالفة النبوة ثالثون سنة مث يؤيت هللا ملكه من يشاء)) ( )2وكانت خالفة أيب
بكر رضي هللا عنه سنتني وثالثة أشهر ،وخالفة عمر رضي هللا عنه :عشر سنني ونصفاً ،وخالفة

عثمان رضي هللا عنه اثنيت عشرة سنة ،وخالفة علي رضي هللا عنه أربع سنني وتسعة أشهر ،وخالفة

احلسن رضي هللا عنه ستة أشهر ،مث نشأ امللك وكان معاوية رضي هللا عنه أول ملوك املسلمني وهو

أفضلهم ( ،)3فكان األمر كما أخرب الرسول صلى هللا عليه وسلم.

واألخبار يف هذا كثرية جداً حيصل ِبجموعها القطع والعلم الضروري ،فيدل ذلك على صدقه يف

الرسالة وعلى وجود اخلالق سبحانه ،ألنه هو الذي أطلعه على ذلك إذ أنه َّل يعقل أبداً أن يتحدث

اإلنسان وخيرب أبشياء ويصدق فيها دائماً دون تردد ،ودون أن جيرب عليه كذب ،إَّل إذا كان موحى
إليه ،وأن الذي أوحى إليه هو الذي بيده األمور وتتطابق أخباره مع قدره ،وهذا ظاهر.

اثنياً :األحكام املتضمنة ملصاحل اخللق:

فقد تضمنت شريعة النيب صلى هللا عليه وسلم أموراً عظيمة ،يقطع اإلنسان أهنا َّل ْيكن أن تكون إَّل
من خالق عليم حكيم ،فالشريعة جاءت لتحصيل املصاحل وتكميلها ودرء املفاسد وتقليلها ،وهذا

واضح جداً يف الضرورايت اخلمس :الدين ،والعقل والنفس ،واملال ،والعرض .ويراجع يف هذا الكتب

اليت ُحبث فيها عن حكمة التشريع ومقاصد الشريعة اإلسالمية .منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج
األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل خلالد عبد اللطيف– 291 /1
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3618ومسلم ( .)2918من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه أبو داود ( ،)4646واحلاكم ( ،)156 /3والطرباين ( .)6459( )84 /7واحلديث
سكت عنه أبو داود ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :حسن صحيح.

( )3انظر(( :شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)545 :
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املبحث اخلامس :دَّللة العقل
فأما دَّللة العقل ،فنقول :هل وجود هذه الكائنات بنفسها ،أو وجدت هكذا صدفة؟ فإن قلت:

وجدت بنفسها ،فمستحيل عقالً ما دامت هي معدومة؟ كيف تكون موجودة وهي معدومة؟! املعدوم
ليس بشيء حىت يوجد ،إذاً َّل ْيكن أن توجد نفسها بنفسها وإن قلت :وجدت صدفة ،فنقول :هذا
يستحيل أيضاً ،فأنت أيها اْلاحد ،هل ما أنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات واآلَّلت

أبنواعها ،هل وجد هذا صدفة؟! فيقولَّ :ل ْيكن أن يكون فكذلك هذه األطيار واْلبال والشمس

والقمر والنجوم والشجر واْلمر والرمال والبحار وغري ذلك َّل ْيكن أن توجد صدفة أبداً ويقال :إن

طائفة من السمنية جاءوا إىل أيب حنيفة رمحه هللا ،وهم من أهل اهلند ،فناظروه يف إثبات اخلالق عز

وجل ،وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء فوعدهم أن أيتوا بعد يوم أو يومني ،فجاءوا ،قالوا :ماذا

قلت؟ قال أَن أفكر يف سفينة مملوءة من البضائع واألرزاق جاءت تشق عباب املاء حىت أرست يف

امليناء ونزلت احلمولة وذهبت ،وليس فيها قائد وَّل محالون قالوا :تفكر هبذا؟! قال :نعم قالوا :إذاً
ليس لك عقل! هل يعقل أن سفينة أتيت بدون قائد وتنزل وتنصرف؟! هذا ليس معقول! قال :كيف
َّل تعقلون هذا ،وتعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم واْلبال والشجر والدواب

والناس كلها بدون صانع؟ فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقوهلم ،وعجزوا عن جوابه هذا أو معناه وقيل
ألعرايب من البادية :مب عرفت ربك؟ فقال :األثر يدل على املسري ،والبعرة تدل على البعري ،فسماء

ذات أبراج ،وأرض ذات فجاج ،وحبار ذات أمواج ،أَّل تدل على السميع البصري؟ وهلذا قال هللا عز
وجل :أ َْم ُخلِ ُقوا ِم ْن غَ ِْري َش ْي ٍء أ َْم ُه ُم ْ
اخلَالِ ُقو َن [الطور ]35 :فحينئذ يكون العقل داَّلً دَّللة قطعية
على وجود هللا شرح العقيدة الواسطية حملمد بن صاحل بن عثيمني 56 /1

نعم إن العقل دال على وجود هللا تعاىل ,وانفراده ابلربوبية ,وكمال قدرته على اخللق وسيطرته عليهم،
وذلك عن طريق النظر والتفكر يف آايت هللا الدالة عليه .وللنظر يف آايت هللا واَّلستدَّلل هبا على
ربوبيته طرق كثرية حبسب تنوع اآلايت وأشهرها طريقان:

الطريق األول :النظر يف آايت هللا يف خلق النفس البشرية وهو ما يعرف بـ (دَّللة األنفس) ،فالنفس
آية من آايت هللا العظيمة الدالة على تفرد هللا وحده ابلربوبية َّل شريك له ،كما قال تعاىلَ :وِيف
أَنْـ ُف ِس ُكم أَفَ َال تُـ ْب ِ
ص ُرو َن [الذارايت ،]21 :وقال تعاىلَ :ونَـ ْف ٍ
س َوَما َس َّو َاها [الشمس ،]7 :وهلذا لو أن
ْ
اإلنسان أمعن النظر يف نفسه وما فيها من عجائب صنع هللا ألرشده ذلك إىل أن له رابً خالقاً حكيماً
خبرياً؛ إذ َّل يستطيع اإلنسان أن خيلق النطفة اليت كان منها؟ أو أن حيوهلا إىل علقة ،أو حيول العلقة
إىل مضغة ،أو حيول املضغة عظاماً ،أو يكسو العظام حلماً؟
الطريق الثاين :النظر يف آايت هللا يف خلق الكون وهو ما يعرف بـ (دَّللة اآلفاق) ،وهذه كذلك آية
من آايت هللا العظيمة الدالة على ربوبيته ،قال هللا تعاىل :سنُ ِري ِهم آايتِنَا ِيف ْاآلفَ ِ
اق َوِيف أَنْـ ُف ِس ِه ْم َح َّىت
َ ْ َ
ني َهلُم أَنَّهُ ا ْحل مق أَوَملْ يك ِ
ك أَنَّهُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء َش ِهي ٌد [فصلت.]53 :
ْف بَِربِ َ
َ َ َ
يَـتَـبَ َّ َ ْ
ومن أتمل اآلفاق وما يف هذا الكون من مساء وأرض ،وما اشتملت عليه السماء من جنوم ,وكواكب,

ومشس ,وقمر ،وما اشتملت عليه األرض من جبال ,وأشجار ,وحبار ,وأهنار ،وما يكتنف ذلك من

ليل وهنار وتسيري هذا الكون كله هبذا النظام الدقيق؛ دله ذلك على أن هناك خالقاً هلذا الكون،
موج ًدا له مدبًِرا لشؤونه ،وكلما تدبر العاقل يف هذه املخلوقات ,وتغلغل فكره يف بدائع الكائنات علم

أهنا ُخلقت للحق وابحلق ،وأهنا صحائف آايت ،وكتب براهني ودَّلَّلت على مجيع ما أخرب به هللا عن
نفسه ,وأدلة على وحدانيته .أصول اإلْيان يف ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء ص12
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املبحث األول :مضادة توحيد الربوبية
يضاد توحيد الربوبية اإلحلاد ،وإنكار وجوب الرب عز وجل.
ويضاده –أيضاً -اعتقاد متصرف مع هللا عز وجل يف أي شيء؛ من تدبري الكون ،من إجياد ،أو

إعدام ،أو إحياء ،أو إماتة ،أو جلب خري ،أو دفع شر ،أو غري ذلك من معاين الربوبية ،أو اعتقاد

منازع له يف شيء من مقتضيات أمسائه وصفاته ،كعلم الغيب ،أو كالعظمة ،والكربايء ،وحنو ذلك

(.)1

وكما يضاده –أيضاً -اعتقاد مشرع مع هللا عز وجل ألنه هو الرب وحده ،وربوبيته شاملة ألمره
الكوين والشرعي .رسائل يف العقيدة حملمد بن إبراهيم احلمد– ص127 :

_________
( )1انظر(( :أعالم السنة املنشورة)) (ص.)56 :
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املبحث الثاين :إنكار الربوبية

مل ينكر توحيد الربوبية أحد من البشر إَّل طائفة من الشذاذ ,املكابرين ,املعاندين ,املنكرين ملا هو

متقرر يف فطرهم؛ فإنكارهم إمنا كان أبلسنتهم مع اعرتافهم بذلك يف قرارة أنفسهم.

ومن أشهر من عرف بذلك فرعون؛ الذي قال لقومه –كما أخرب هللا عنه :-أ َََن َربم ُك ُم األَ ْعلَى
ت لَ ُك ْم ِم ْن إِلَ ٍه غَ ِْريي [القصص.]38 :
[النازعات ]24 :وقالَ :ما َعلِ ْم ُ

وكالمه هذا جمرد دعوى مل يقم عليها بينة ،وَّل دليل ،بل كان هو نفسه غري مؤمن ِبا يقول.
السماو ِ
ات
قال –تعاىل -على لسان موسى عليه السالم :قَ َ
ت َما أَنْـ َز َل َه ُؤََّل ِء إََِّّل َر م
ال لََق ْد َعلِ ْم َ
ب َّ َ َ
ض بصائِر وإِِين َألَظُن َ ِ
ورا [اإلسراء.]102 :
مك َاي ف ْر َع ْو ُن َمثْـبُ ً
َواأل َْر ِ َ َ َ َ
وأخرب –عز وجل -وهو العليم بذات الصدور – أن كالم فرعون ودعواه مل يكن عن عقيدة ويقني،

س ُه ْم ظُل ًْما َو ُعلُ اوا [النمل.]14 :
وإمنا هو مكابرة وعناد ،قال تعاىلَ :و َج َح ُدوا ِهبَا َو ْ
استَـ ْيـ َقنَـ ْتـ َها أَنْـ ُف ُ

وممن أنكر ذلك –أيضاً -الشيوعيون ،فلقد أنكروا ربوبية هللا ،بل أنكروا وجوده –سبحانه وتعاىل-
بناءاً على عقيدهتم اخلبيثة الفاجرة اليت تقوم على الكفر ابلغيب ،واإلْيان ابملادة وحدها.

وهم يف احلقيقة مل يزيدوا على أن مسوا هللا بغري امسه ،حبيث أهلوا الطبيعة ،ونعتوها بنعوت الكمال اليت

َّل تليق أبحد إَّل هللا – عز وجل – فقالوا :الطبيعة حكيمة ،الطبيعة ختلق ،إىل غري ذلك.
وكالمهم هذا ابطل متهافت ،بل إن أصحاب هذا املبدأ انشقوا على أنفسهم ،ولعن بعضهم بعضاً،
وكفر بعضهم ببعض ( .)1رسائل يف العقيدة حملمد بن إبراهيم احلمد– ص127 :
_________
( )1انظر(( :الشيوعية)) حملمد بن إبراهيم احلمد.
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الفصل السادس :حدود العذر ابْلهل بتوحيد الربوبية
هذا التوحيد مل يذهب إىل نقيضه طائفة معروفة من بين آدم ،بل القلوب مفطورة على اإلقرار به
أعظم من كوهنا مفطورة على اإلقرار بغريه من املوجودات ،كما قالت الرسل عليهم السالم فيما
ت رسلُهم أَِيف ِ
هللا َش ٌّ ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض [إبراهيم .... ]10 :ومل يعرف
حكى هللا عنهم :قَالَ ْ ُ ُ ُ ْ
ك فَاط ِر َّ َ َ

عن أحد من الطوائف أنه قال :إن العامل له صانعان متماثالن يف الصفات واألفعال ،فإن الثنوية من
اجملوس واملانوية القائلني ابألصلني :النور والظلمة ،وأن العامل صدر عنهما متفقون على أن النور

أفضل من الظلمة ،وهو اإلله احملمود ،وأن الظلمة شريرة مذمومة ،وهم متنازعون يف الظلمة :هل هي
قدْية أو حمدثة؟ ،فلم يثبتوا ربَّْني متماثلني.

وأما النصارى القائلون ابلتثليث ،فإهنم مل يثبتوا للعامل ثالثة أرابب ينفصل بعضهم عن بعض ،بل هم
متفقون على أن صانع العامل واحد ،ويقولون :ابسم األب واَّلبن وروح القدس إله واحد ...

واملشركون من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ،وأن خالق السماوات واألرض واحد ،كما أخرب
السماو ِ
ِ
ض لَيَـ ُقولُ َّن َّ
اَّللُ [لقمان ،]25 :وقوله قُل
ات َو ْاأل َْر َ
تعاىل عنهم بقولهَ :ولَئن َسأَلْتَـ ُهم َّم ْن َخلَ َق َّ َ َ
لِم ِن ْاألَرض ومن فِيها إِن ُكنتم تَـعلَمو َن سيـ ُقولُو َن َِِّ
َّلل قُ ْل أَفَ َال تَ َذ َّك ُرو َن [املؤمنون.)1( ]85 - 84 :
ْ ُ ََ َ
ُ ْ ْ ُ ََ
َ
فال شك أن اإلْيان ابهلل وحده َّل شريك له ،وأنه وحده املستحق للربوبية أمر فطر عليه الناس وهم
َخ َذ ربم َ ِ
آد َم ِمن ظُ ُهوِرِه ْم ذُ ِريَّـتَـ ُه ْم َوأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم
ك من بَِين َ
يف عامل الذر ،كما قال تعاىلَ :وإِ ْذ أ َ َ

ِِ
ِ ِ
ني أ َْو تَـ ُقولُواْ إِ َّمنَا أَ ْش َر َك
أَلَ ْس ُ
ت بَِربِ ُك ْم قَالُواْ بَـلَى َش ِه ْد ََن أَن تَـ ُقولُواْ يَـ ْوَم الْقيَ َامة إِ ََّن ُكنَّا َع ْن َه َذا غَافل َ
صل اآلاي ِ
آاب ُؤََن ِمن قَـ ْبل وُكنَّا ذُ ِريَّةً ِمن بـ ْع ِد ِهم أَفَـتُـ ْهلِ ُكنَا ِِبَا فَـعل الْم ْب ِطلُو َن وَك َذلِ َ ِ
ت َولَ َعلَّ ُه ْم
َ ْ
ك نُـ َف ُ َ
ََ ُ
َ
َ
َُ
يَـ ْرِج ُعو َن [األعراف.]174 - 172 :
قال احلافظ ابن كثري رمحه هللا ... ( :دل على أن الفطرة اليت فطروا عليها من التوحيد) (.)2
ومما يدل على هذا قوله صلى هللا عليه وسلم(( :كل مولود يولد على الفطرة ،فأبواه يهودانه أو
ينصرانه أو ْيجسانه)) ( .)3قال ابن أيب العز – رمحه هللا َّ( :-ل يقال :إن معناه يولد ساذجاً َّل

يعرف توحيداً وَّل شركاً ،كما قال بعضهم) (.)4

ومنه قوله صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل(( :خلقت عبادي حنفاء فاجتاهلم

الشياطني .)5( )) ...

وبناء على ما سبق من األدلة الشرعية واألدلة الواقعية على أن الناس فطروا على توحيد الرب عز

وجل ،أمكن القول أن احلجة على وحدانية الرب تبارك وتعاىل وتفرده ابخللق قد قامت عليهم ،وهي
حجة مستقلة على من أنكر ربوبية هللا تعاىل أو أشرك معه فيها غريه معه أو دونه ،أو ادعى اْلهل

هبا.

_________

((( )1شرح العقيدة الطحاوية)) ( )29 - 25 /1بتصرف يسري.
((( )2تفسري القرآن العظيم)) (.)275 /2

( )3رواه البخاري ( ،)1358ومسلم ( .)2658من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )4شرح العقيدة الطحاوية)) (.)33 /1

( )5رواه مسلم ( )2865بلفظ(( :وإهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم)) .من حديث عياض
بن محار رضي هللا عنه.

()197/1

ولكن من رمحة هللا خبلقه ملا وقع الناس يف شيء من الشرك ابهلل يف ربوبيته وغريوا فطرهم ،أرسل هلم
الرسل تذكرهم ِبا يف فطرهم ،وأتمرهم ِبا هو مقتضى هذه الفطرة .قال ابن أيب العز – رمحه هللا :-
(فلما كان هذا الشرك يف الربوبية موجوداً يف الناس ،بني القرآن بطالنه ،كما يف قوله تعاىلَ :ما َّاختَ َذ
َّ ِ ٍ
ِ ِ ٍ ِ َّ
ض ُه ْم َعلَى بَـ ْع ٍ
ض [املؤمنون:
ب ُك مل إِلَ ٍه ِِبَا َخلَ َق َولَ َع َال بَـ ْع ُ
اَّللُ من َولَد َوَما َكا َن َم َعهُ م ْن إلَه إ ًذا ل َذ َه َ

.)1( ]91

ويف هذا املعىن قوله تعاىل :أَفَ َمن خيَْلُ ُق َك َمن َّلَّ خيَْلُ ُق أَفَال تَ َذ َّك ُرو َن [النحل ،]17 :وقوله تعاىل :قُل لَّ ْو
َكا َن معه ِ
آهلَةٌ َك َما يَـ ُقولُو َن إِذًا َّلَّبْـتَـغَ ْواْ إِ َىل ِذي ال َْع ْر ِ
ش َسبِيالً [اإلسراء.]42 :
ََُ
فقضية توحيد الربوبية اليت جعل هللا عز وجل اإلقرار هبا مركوزاً يف الفطر ،وبعد ما أرسلت الرسل
بزايدة بياهنا والدعوة إىل عبادة هللا وحده اليت هي مقتضى اإلقرار بتوحيد الربوبية ،فهذه القضية

أصبحت من بديهيات العقائد املعلومة ْلميع الناسَّ ،ل عذر ألحد يف إنكارها بدعوى اْلهل أو

الشبهة أو غريها من الدعاوى؛ ألن إنكار ذلك يناقض الفطرة اليت فطر هللا الناس عليها ونصب
األدلة الباهرة عليها.

وهلذا فإذا أردَن حتديد مناط قيام احلجة على الناس يف قضية توحيد الربوبية ،فإننا أنخذ بعني اَّلعتبار

بديهية املسألة وأهنا فطرية ،ولذلك جاءت األدلة الشرعية للتذكري هبذه العقيدة الفطرية ،وكذلك أدلة
اخللق املنصوبة الدالة على وحدانية اخلالق املدبر سبحانه وتعاىل.

قال احلافظ ابن القيم رمحه هللا معلقا على آية اإلشهاد يف سورة األعراف( :وملا كانت هذه آية
األعراف يف سورة مكية ،ذكر فيها امليثاق واإلشهاد العام ْلميع املكلفني ممن أقر بربوبيته ووحدانيته
وبطالن الشرك .وهو ميثاق وإشهاد تقوم عليهم احلجة وينقطع به العذر ،وحتل به العقوبة ويستحق

ِبخالفته اإلهالك ،فالبد أن يكونوا ذاكرين له عارفني به ،وذلك ما فطرهم عليه من اإلقرار بربوبيته

وأنه رهبم وفاطرهم ،وأهنم خملوقون مربوبون .مث أرسل إليهم رسله يذكروهنم ِبا يف فطرهم وعقوهلم،
ويعرفوهنم حقه عليهم وأمره وهنيه ووعده ووعيده) (.)2

وقال الشيخ احلكمي – رمحه هللا – مبيناً أنواع املواثيق اليت أخذها هللا عز وجل على بين آدم حىت
يتحدد مناط قيام احلجة على اإلنسان ،قال ... ( :هذه املواثيق كلها اثبتة ابلكتاب والسنة:

األول :امليثاق الذي أخذه هللا تعاىل عليهم حني أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السالم وأشهدهم
ت بَِربِ ُك ْم قَالُواْ بَـلَى اآلايت  ...وهو الذي قاله مجهور املفسرين رمحهم هللا يف هذه
على أنفسهم أَلَ ْس ُ
اآلايت ،وهو نص األحاديث الثابتة يف الصحيحني وغريمها.
امليثاق الثاين :ميثاق الفطرة ،وهو أنه تبارك وتعاىل فطرهم شاهدين ِبا أخذه عليهم يف امليثاق األول،
اَّلل الَِّيت فَطَر النَّاس علَيـها ََّل تَـب ِديل ِخلَل ِْق َِّ
لدي ِن حنِي ًفا فِطْرةَ َِّ
ك لِ ِ
اَّلل [الروم:
كما قال تعاىل :فَأَقِ ْم َو ْج َه َ
َ َ َ َْ
َ
َ
ْ َ
... ]30
امليثاق الثالث :هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب جتديداً للميثاق األول وتذكرياً به مر ُسالً
ِ
ِ
ِ
ِ
ين لِئَالَّ يَ ُكو َن لِلن ِ
يما [النساء:
َّاس َعلَى هللا ُح َّجةٌ بَـ ْع َد ال مر ُس ِل َوَكا َن هللاُ َع ِز ًيزا َحك ً
ين َوُمنذ ِر َ
مبَش ِر َ

.]165

_________

((( )1شرح العقيدة الطحاوية)) (.)39 - 38 /1
((( )2الروح)) (.)555 /2

()198/1

فمن أدرك هذا امليثاق وهو ابق على فطرته وهي شاهدة ِبا ثبت يف امليثاق األول ،فإنه يقبل ذلك
من أول مرة وَّل يتوقف؛ ألنه جاء موافقاً ملا يف فطرته وما جبله هللا عليه ،فيزداد بذلك يقينه ويقوى

إْيانه ،فال يتلعثم وَّل يرتدد .ومن أدركه وقد تغريت فطرته عما جبله هللا من اإلقرار ِبا ثبت يف امليثاق
األول أبن كان قد اجتالته الشياطني عن دينه وهوده أبواه أو نصراه أو جمساه ،فهذا إن تداركه هللا

تعاىل برمحته فرجع إىل فطرته وصدق ِبا جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ،نفعه امليثاق األول

والثاين .وإن كذب هبذا امليثاق ،كان مكذاب ابألول ،فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه هللا عليه ،حيث
ت بَِربِ ُك ْم [األعراف ،]172 :وقامت عليه حجة هللا وغلبت عليه
قال (بلى) جوااب لقوله تعاىل :أَلَ ْس ُ
الشقاوة وحق عليه العذاب .ومن يهن هللا فما له من مكرم ،إن هللا يفعل ما يشاء.
ومن مل يدرك هذا امليثاق أبن مات صغرياً قبل التكليف ،مات على امليثاق األول على الفطرة ،فإن

كان من أوَّلد املسلمني ،فهم مع آابئهم .وإن كان من أوَّلد املشركني ،فاهلل أعلم ِبا كان عامال لو

أدركه ،كما يف الصحيحني عن ابن عباس رضي هللا عنه قال :سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

عن أوَّلد املشركني ،فقال صلى هللا عليه وسلم(( :هللا تعاىل إذ خلقهم أعلم ِبا كانوا عاملني)) (.)1
فتوحيد الربوبية قامت به احلجة القاطعة للعذر ،وهلذا كان زبدة الرسالة احملمدية هي الدعوة إىل َّلزم
هذا التوحيد وهو توحيد األلوهية ،وهو عبادة هللا وحده دون شريك ،إذ احنراف الناس غالباً ما يكون

يف هذا النوع من التوحيد ،وهلذا احتاجوا على مدى التاريخ البشري إىل الرسل اليت تدعوهم إىل
ٍ
ِ
اجتَنِبُواْ
عبادة هللا تعاىل وحده دون شريك ،قال تعاىلَ :ولََق ْد بَـ َعثْـنَا ِيف ُك ِل أ َُّمة َّر ُسوَّلً أَن ا ْعبُ ُدواْ هللاَ َو ْ
اإلنس إََِّّل لِيـ ْعب ُد ِ
وت [النحل ،]36 :وقال تعاىل :وما َخلَ ْق ُ ِ
ون [الذارايت.]56 :
الطَّاغُ َ
ت ا ْْل َّن َو ِْ َ َ ُ
ََ
قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ رمحه هللا( :وليس املراد ابلتوحيد جمرد توحيد الربوبية،
وهو اعتقاد أن هللا وحده خلق العامل ،كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكالم والتصوف .ويظن

هؤَّلء أهنم إذا أثبتوا ذلك ابلدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد ،وأهنم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا

يف غاية التوحيد .فإن الرجل لو أقر ِبا يستحقه الرب تعاىل من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه،

وأقر أبنه وحده خالق كل شيء ،مل يكن موحدا حىت يشهد أن َّل إله إَّل هللا وحده .فيقر أبن هللا
وحده هو املستحق للعبادة ،ويلتزم بعبادة هللا وحده َّل شريك) (.)2

واخلالصة أنه ملا كان املشركون مقرين بتوحيد الربوبية بل وببعض تفاصيله ،فاألوىل واألحرى أن يكون

املسلمون كذلك ،فال يتوقع إذن من مسلم أن جيهل هذا التوحيد أو تشتبه عليه بعض تفاصيله،

فضالً عن أن ينكر شيئاً من خصائص الرب عز وجل كالتفرد ابلوحدانية واخللق والتدبري ،أو ينسبه

جل وعال إىل نقص ،كأن ينسب له الولد أو الصاحبة أو اللغوب أو غريها من النقائص – تعاىل هللا

عن ذلك علوا كبريا  ،-أو أن يسب هللا تعاىل  ..فهذا كله مما َّل يتصور ورود اْلهل فيه على أحد

من املسلمني ،لذلك إذا صدر من أحد شيء من هذه الكفرايت ،فإنه يكفر وَّل يعذر أبي عذر كان

جهل أو غريه .لكن أن يقع منهم اْلهل بتوحيد األلوهية ،فهذا وارد بل واقع ،وهو أمر خطري جدا،
لذلك جيب أن نرى حدود ما يعذر به املسلم إذا وقع فيما خيالف توحيد األلوهية .اْلهل ِبسائل
اَّلعتقاد وحكمه لعبد الرزاق بن طاهر معاش – ص126 :
_________
((( )1معارج القبول)) (.)42 - 40 /1
((( )2فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد)) (ص.)16 :

()199/1

املبحث األول :بدعية طريقة املتكلمني يف اَّلستدَّلل على وجود اخلالق عز وجل وذم العلماء هلا
أن اإلْيان به تعاىل واإلقرار بوجوده أمر فطرت عليه القلوب ،أعظم من فطرهتا على اإلقرار بغريه من
املوجودات ،فهو سبحانه أبني وأظهر من أن جيهل ،فيطلب الدليل على وجوده.

يقول احلافظ العالمة ابن القيم" :مسعت شيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية – قدس هللا روحه –
يقول :كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثرياً ما يتمثل هبذا البيت:
وليس يصح يف األذهان شيء  ...إذا احتاج النهار إىل دليل

ومعلوم أن وجود الرب تعاىل أظهر للعقول والفطر من جود النهار ،ومن مل ير ذلك يف عقله وفطرته
فليتهمهما" (.)1

لذلك مل يكن إثبات وجود هللا تبارك وتعاىل من حيث هو موجود من األهداف القرآنية ،ومل يكن

ذلك هدفاً من أهداف األنبياء عليهم الصالة والسالم ،وعلى رأسهم نبينا حممد صلى هللا عليه

وسلم ،وهلذا قالت الرسل ألممهم :أَِيف ِ
هللا َش ٌّ
ك [إبراهيم .]10 :إَّل أن القرآن الكرمي مل يتجاهل هذه
القضية بل نبه إليها ،وأشار إىل دَّلئلها؛ إذ الفطر قد تتغري وتفسد ،واإلْيان واليقني قد يضعف،

فأقام هللا عز وجل من الدَّلئل الباهرة ،والرباهني القاطعة ما يبهر العقول ،ويقود القلوب إىل التسليم

واَّلنقياد ،فكل شيء يدل على وجود هللا تعاىل؛ إذ ما من شيء إَّل وهو أثر من آاثر قدرته سبحانه،
وما مث إَّل خالق وخملوق ،واملخلوق يدل على خالقه فطرة وبداهة ،إذ ما من أثر إَّل وله مؤثر ،كما
اشتهر يف قول األعرايب الذي سئل :كيف عرفت ربك؟ فقال – بفطرته السليمة – البعرة تدل على

البعري؛ واألثر يدل على املسري ،فسماء ذات أبراج ،أرض ذات فجاج ،وجبال وحبار وأهنار ،أفال تدل
على السميع البصري؟ (.)2

فهذه املسألة – مع منتهى وضوحها وجالئها – ختبط الناس فيها خبط عشواء ،وأكثروا فيها القيل
والقال ،واشتد بينهم النزاع ،وطال اْلدال.

ويعترب املتكلمون أكثر من اشتغل بتقرير وجود اخلالق عز وجل واَّلستدَّلل له ،غري أهنم مل يسريوا يف
ذلك على منهج الكتاب والسنة وفهم السلف الصاحل ،وإمنا أتوا بطريقة خمرتعة مستمدة من الفلسفة
واملنطق اليوَنين ،فرتتب على ذلك مفاسد عديدة يف أبواب اَّلعتقاد .سلك املتكلمون يف اَّلستدَّلل

على إثبات وجود هللا تعاىل ،طريقة مبتدعة ،مذمومة يف الشرع ،كما أهنا خمطرة ،خموفة يف العقل ،أَّل
وهي ما يسمونه (دليل األعراض وحدوث األجسام).

واعتمدوا فيما هنجوه على اْلواهر واألعراض ( )3وما يتعلق هبا من اإلمكان أو احلدوث أو غري

ذلك مما ذكروه ،لكون العامل مؤلفاً من أجزاء حادثة ،واملؤلف من أجزاء حادثة حادث ،واحلادث

جائز الوجود؛ إذ جيوز تقديره عدماً قبل الوجود ،فلما اختص العامل ابلوجود املمكن بدَّلً عن العدم
اْلائز احتاج إىل موجد وافتقر إىل صانع وهو هللا تعاىل (.)4

قال اإلجيي" :قد علمت أن العامل إما جوهر أو عرض ،قد يستدل على إثبات الصانع بكل واحد
منهما إما إبمكانه أو حبدوثه ،بناء على أن علة احلاجة عندهم إما احلدوث وحده أو اإلمكان مع

احلدوث شرطاً أو شطراً فهذه وجوه أربعة:
_________

((( )1مدارج السالكني)) َّلبن القيم (.)60 /1
( )2انظر(( :ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليوَنن)) َّلبن الوزير (ص.)83 :

( )3انظر(( :اإلرشاد)) للجويين (ص ،)39 :و ((التعريفات)) للجرجاين (ص( ،)79 :ص.)149 :
( )4انظر على سبيل املثال واملختصر يف ((أصول الدين)) لعبد اْلبار (ص،)173 - 172 :
((التوحيد)) للماتريدي (ص ،)233 ،231 ،129 :و ((اإلرشاد)) للجويين (ص ،)39 :و

((هتافت الفالسفة)) للغزايل (ص )39 :و ((هناية اإلقدام)) للشهرستاين (ص(( ،)6 - 5 :احملصل))
للرازي (ص(( ،)147 :التمهيد)) للباقالين (ص.)37 :

()200/1

األول :اَّلستدَّلل حبدوث اْلواهر ،قيل :هذه طريقة اخلليل صلوات الرمحن وسالمه عليه ،حيث
ال َّل أ ِ
ُح م ِ ِ
ني [األنعام ،]76 :وهو أن العامل اْلوهري أي املتحيز ابلذات حادث كما
قال :قَ َ
ب اآلفل َ
مر ،وكل حادث فله حمدث كما تشهد بذلك بديهة العقل (.)1

وأما إدعاؤهم أن طريقتهم يف اَّلستدَّلل على وجود هللا تعاىل بدليل اْلواهر واألعراض الدال على
حدوث العامل هي طريقة إبراهيم اخلليل فيما حكى هللا عنه يف قوله :فَـلَ َّما َج َّن َعلَْي ِه اللَّْي ُل َرأَى َك ْوَكبًا
ال َّل أ ُِح م ِ ِ
ني [األنعام ]76 :فادعاء ابطل خمالف لصحيح املنقول
ال َه َذا َرِيب فَـلَ َّما أَفَ َل قَ َ
قَ َ
ب اآلفل َ
وصريح املعقول وللغة العربية اليت نزل هبا القرآن واستدَّلل يف غري حمله ،فإن أحداً من سلف األمة

وأئمتها أهل العلم واإلْيان مل يقل بذلك ،كما ذكر اإلمام الدارمي ،وغريه من علماء أهل السنة؛ بل
وبينوا أن هذا من التفاسري املبتدعة (.)2
وقد فسر أئمة املفسرين :األفول بـ (املغيب) ( .)3وكذا فسره أهل اللغة وغريب القرآن بذلك (.)4

مث إن إبراهيم عليه السالم مل يكن يقصد اَّلستدَّلل ِبجرد احلركة على نفي الربوبية ،ولو كان يقصد
ذلك لكفاه حترك هذه الكواكب من مشرقها إىل مغرهبا دليالً على ما أراد ،وإمنا استدل أبفوهلا

ومغيبها عن عني عابديها على عدم استحقاقها للعبادة ،ألن الذي يستحق العبادة َّل ينبغي أن يغيب

عن عني عابدة حلظة واحدة ،وهذه الكواكب َّل ْتلك لنفسها أن ْتنعها من اإلحتجاب واملغيب عن
أعني عابديها فال تصلح أن تكون آهلة تعبد من دون هللا.

فهذه طريقة إبراهيم عليه السالم يف نفي ألوهية الكواكب ،وهذا هو مقصوده مما يناقض ما ذهب

إليه املتكلمون يف أتويلهم األفول ابحلركة والتغري واستدَّلهلم بذلك لتقرير منهجهم العقلي يف إثبات
وجود هللا املبين على دليل اإلمكان والوجوب أو اْلواهر واألعراض (.)5

وهكذا جند املتكلمني يستدلون على حدوث العامل حبدوث األعراض اليت هي صفات األجسام
القائمة هبا إما األكوان وإما غريها ،وتقرير املقدمات اليت حيتاج إليها هذا الدليل من إثبات األعراض
اليت هي الصفات أوَّلً ،أو إثبات بعضها كاألكوان اليت هي احلركة والسكون واَّلجتماع واَّلفرتاق،

وإثبات حدوثها اثنيا ،إببطال ظهورها بعد الكون وإبطال انتقاهلا من حمل إىل حمل مث إثبات امتناع خلو

اْلسم اثلثاً ،إما عن كل جنس من أجناس األعراض إبثبات أن اْلسم قابل هلا ،وأن القابل للشيء َّل
خيلو عنه وعن ضده ،وإما عن األكوان وإثبات امتناع حوادث َّل أول هلا رابعاً ،وهو مبين على

مقدمتني:

أحدمها :أن اْلسم َّل خيلو عن األعراض اليت هي الصفات.

_________
((( )1شرح املواقف)) ،ومعه ((شرح اْلرجاين)) ( )3 - 2 /2وما بعدها.

( )2انظر(( :رد اإلمام الدارمي على بشر املريسي)) (ص ،)55 :و ((درء التعارض)) َّلبن تيمية
(.)314 /1

( )3انظر(( :تفسري الطربي)) ( ،)246 /5و ((تفسري البغوي)) ( ،)90 /2و ((تفسري ابن كثري))
(.)156 /2

( )4انظر(( :الصحاح)) للجوهري ( ،)623 /4و ((معجم مقاييس اللغة العربية)) َّلبن فارس (/1
 ،)119و ((لسان العرب)) َّلبن منظور (( )18 /11مادة :األفل) و ((املفردات يف غريب
القرآن)) للراغب األصفهاين (ص.)23 :

( )5انظر(( :درء التعارض)) ( ،)84 - 82 /9( ،)356 - 355 /8( ،)315 - 314 /1و
((منهاج السنة)) ( ،)143 - 141 /2( ،)145 - 44 /1و ((الرد على املنطقيني)) (ص304 :
 ،)305 -و ((بغية املراتد)) (ص.)374 - 360 :

()201/1

والثانية :أن ما َّل خيلو عن الصفات اليت هي األعراض فهو حمدث؛ ألن الصفات اليت هي األعراض
َّل تكون إَّل حمدثة ،وقد يفرضون ذلك يف بعض الصفات اليت هي األعراض كاألكوان ،وما َّل خيلو
عن جنس احلوادث فهو حادث َّلمتناع حوادث َّل تتناهى (.)1

ومن خالل ما سبق عرضه َّل خياجل أحداً شك يف صعوبة هذا الدليل ،وشدة غموضه وتعقيده،

واشتماله على مقدمات عسرية عويصة ،مما َّل يؤمن معه على سالكه ومقتفيه التعثر وسوء املغبة وبعد

التيه ،فهي كما قيل :حلم مجل غث ،على رأس جبل وعرَّ ،ل سهل فريتقى ،وَّل مسني فينتقل.

وليعلم أن اَّلستدَّلل حبدوث أشياء وتغريها وحتوهلا من حال إىل حال يف حد ذاته استدَّلل صحيح،

نبه عليه القرآن الكرمي وأشار إليه يف أكثر من موضع ،غري أن األمر الذي هو حمل النقد يف هذا

الدليل هو طريقتهم يف إثبات حدوث العامل ،ومن مث زعمهم أن طريقتهم تلك هي طريقة إبراهيم
اخلليل عليه السالم.

وعلى كل ،فقد اشتد نكري أهل العلم من أهل السنة واْلماعة ،بل وحىت احملققني من املتكلمني على

مسلك هذه الطريقة ،وحصر الدليل على إثبات وجود هللا تعاىل فيها.

نص ما حكاه شيخ اإلسالم من اإلمجاعَ :نقش شيخ اإلسالم استدَّلل املتكلمني هبذا الدليل يف كثري
من رسائله ومؤلفاته ،وأوضح بطالن هذا الدليل ابملنقول واملعقول ،وكان من مجلة ما استدل به على

بطالنه ،واحتج به اتفاق السلف  -رمحهم هللا  ،-وانعقاد إمجاعهم على بدعية هذه الطريقة اليت

سلكها املتكلمون يف إثبات الصانع ،وذمهم هلا ،حيث قال( :املقصود هنا أن كثرياً من أهل النظر
صار ما يوجبونه من النظر واَّلستدَّلل وجيعلونه أصل الدين واإلْيان هو هذه الطريقة املبتدعة يف

الشرع املخالفة للعقل الذي اتفق سلف األمة وأئمتها على ذمها وذم أهلها) (.)2

وقال أيضاً( :ولكن اَّلستدَّلل على ذلك ابلطريقة اْلهمية املعتزلة ،طريقة األعراض واحلركة

والسكون ،اليت مبناها على أن األجسام حمدثة لكوهنا َّل ختلو عن احلوادث ،وامتناع حوادث َّل أول

هلا ،طريقة مبتدعة يف الشرع ابتفاق أهل العلم ابلسنة ،وطريقة خموفة يف العقل ،بل مذمومة عند

طوائف كثرية) (.)3

وذكر (أن هذا الدليل مل يستدل به أحد من الصحابة والتابعني وَّل من أئمة املسلمني ،فلو كانت

معرفة الرب عز وجل واإلْيان به موقوفة عليه للزم أهنم كانوا غري عارفني ابهلل وَّل مؤمنني به ،وهذا

من أعظم الكفر ابتفاق املسلمني؛ بل إن األنبياء واملرسلني مل أيمروا واحداً بسلوك هذا السبيل ،فلو

كانت املعرفة موقوفة عليه وهي واجبة لكان واجباً ،وإن كانت مستحبة كان مستحباً ،ولو كان واجباً
أو مستحباً لشرعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ولو كان مشروعاً لنقلته الصحابة) (.)4
قال( :اإلقرار ابلصانع فطري ضروري بديهي َّل جيب أن يتوقف على النظر واَّلستدَّلل؛ بل قد اتفق
سلف األمة وأئمتها على أن معرفة هللا واإلقرار به َّل يقف على هذه الطرق اليت ذكرها أهل طريقة

النظر) (.)5
وقال أيضا( :أن أصل املعرفة واإلقرار ابلصانع َّل يقف على النظر واَّلستدَّلل؛ بل حيصل بديهة

وضرورة؛ وهلذا يقر ابلصانع مجيع األمم مع عظيم شركهم وكفرهم وأهنم َّل يسلكون من هذه الطرق
املشهورة عند النظار مثل اَّلستدَّلل ابحلدوث على احملدث ،وابإلمكان على الواجب) (.)6

ونقل كالماً أليب احلسن األشعري ضمنه اتفاق السلف على اَّلستغناء عن هذه الطريقة ،وأقره على

ذلك (.)7

_________

( )1انظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)304 - 303 /3
((( )2النبوات)) (ص.)85 :

((( )3منهاج السنة النبوية)) (.)303 /1

( )4انظر(( :نقض التأسيس)) (.)619 /1
( )5انظر(( :نقض التأسيس)) (.)473 /2
( )6انظر(( :نقض التأسيس)) (.)473 /2
( )7انظر(( :درء التعارض)) (.)224 /7

()202/1

وبني (أن طريقة اَّلستدَّلل ِبا يشاهد حدوثه قد جاء به القرآن ،واتفق عليها السلف واألئمة ،ولكن
ْتشيا مع الضرورة واحلس ،وَّل حيتاج مع ذلك إىل إقامة دليل على حدوث ما حيدث من األعيان ،بل

يستدل بذلك على وجود احملدث تعاىل) (.)1

ويف ذلك يقول( :طريقة اَّلستدَّلل ِبا يشاهد حدوثه جاء هبا القرآن ،واتفق عليها السلف واألئمة)
(.)2

ذكر من حكى اإلمجاع أو نص على املسألة ممن سبق شيخ اإلسالم( :لقد أنكر أهل العلم – رمحهم

هللا – على املتكلمني سلوكهم هذه املسالك املعقدة ،فومسوهم ابلبدعة والضاللة ،وبينوا فساد

طريقتهم عقالً ،وحترْيها شرعاً ،وأقوال أهل العلم – رمحهم هللا – يف بيان عظم خطر هذه الطريقة
وصعوبتها كثرية ،ومن ذلك إجابة أيب حنيفة حينما سأله السائل عما أحدثه الناس من الكالم يف

األعراض واألجسام؟ فقال :مقاَّلت الفالسفة ،عليك ابألثر وطريقة السلف ،وإايك وكل حمدثة؛ فإهنا

بدعة) (.)3

وقد سئل القاضي ابن سريج عن التوحيد ،فذكر توحيد املسلمني ،وقال( :وأما توحيد أهل الباطل
فهو اخلوض يف اْلواهر واألعراض ،وإمنا بعث النيب صلى هللا عليه وسلم إبنكار ذلك) (.)4

وعقب شيخ اإلسالم على هذا القول بقوله( :ومل يرد بذلك أنه أنكر هذين اللفظني ،فإهنما مل يكوَن
قد أحداث يف زمنه ،وإمنا أراد إنكار ما يعىن هبا من املعاين الباطلة؛ فإنه أول من أحدثهما اْلهمية

واملعتزلة) (.)5

ويقول أبو احلسن األشعري( :وإذا ثبت ابآلايت صدقه صلى هللا عليه وسلم ،فقد علم صحة كل ما

أخرب به النيب صلى هللا عليه وسلم عنه ،وصارت أخباره عليه السالم أدلة على صحة سائر ما دعاَن

إليه من األمور الغائبة عن حواسنا وصفات فعله ،وصار خربه عليه السالم عن ذلك سبيالً إىل

إدراكه ،وطريقاً إىل العلم حبقيقته ،وكان ما يستدل به من أخباره عليه السالم على ذلك أوضح دَّللة
من دَّللة األعراض اليت اعتمد على اَّلستدَّلل هبا الفالسفة ،ومن اتبعها من القدرية ،وأهل البدع

املنحرفني عن الرسل عليهم السالم) (.)6
وبني صعوبة هذا الدليل ،وشدة خفائه ،وكثرة مقدماته ،وأشار إىل أن السلف الصاحل ومن تبعهم من
اخللف قد عدلوا عن هذه الطرق املعقدة الغامضة .وأعرضوا عما صارت إليه الفالسفة ومن اتبعهم

من القدرية وغريهم من أهل البدع من اَّلستدَّلل بذلكَّ ،لستغنائهم ابألدلة الواضحة يف ذلك عنه

(.)7

وممن قرر اتصاف هذه الطريقة ابَّلعوجاج واخلطورة ،ووجود الغنية فيما استدل به السلف – رمحهم

هللا -؛ ملا فيه من الوضوح والسالمة أبو سليمان اخلطايب حيث قال( :فإن قال هؤَّلء القوم :فإنكم
قد أنكرمت الكالم ،ومنعتم استعمال أدلة العقول ،فما الذي تعتمدون عليه يف صحة أصول دينكم؟
ومن أي طريق تتوصلون إىل معرفة حقائقها؟ وقد علمتم أن الكتاب مل يعلم حقه ،وأن الرسول مل

يثبت صدقه إَّل أبدلة العقول ،وأنتم قد نفيتموها؟!
_________

( )1انظر(( :درء التعارض)) (.)223 /7
( )2انظر(( :درء التعارض)) (.)294 /5
( )3ذكره ابن قدامة املقدسي يف ((ذم التأويل)) (ص.)33 ،32 :
( )4نقله عنه شيخ اإلسالم يف ((جمموع الفتاوى)) (.)305 /17
( )5نقله عنه شيخ اإلسالم يف ((جمموع الفتاوى)) (.)305 /17
((( )6رسالة إىل أهل الثغر)) (ص.)185 ،184 :

((( )7رسالة إىل أهل الثغر)) (ص.)191 - 186 :

()203/1

قلنا :إننا َّل ننكر أدلة العقول والتوصل هبا إىل املعارف ،ولكننا َّل نذهب يف استعماهلا إىل الطريقة
اليت سلكتموها يف اَّلستدَّلل ابألعراض وتعلقها ابْلواهر ،وانقالهبا فيها على حدوث العامل وإثبات

الصانع ،ونرغب إىل ما هو أوضح بياَنً وافصح برهاَنً  – ...إىل أن قال – فأما مثبتوا النبوات فقد

أغناهم هللا تعاىل عن ذلك ،وكفاهم كلفة املؤونة يف ركوب هذه الطريقة املنعرجة اليت َّل يؤمن العنت

على راكبها ،واَّلبتداع واَّلنقطاع على سالكها) (.)1

وقال – بعد ما ذكر مجلة من األدلة على إثبات الصانع عز وجل ومال إىل األدلة الشرعية منها :-
(وقد أىب متكلموا زماننا هذا ،إَّل اَّلستدَّلل ابألعراض وتعلقها ابْلواهر وانقالهبا فيها ،وزعموا أنه َّل
دَّللة أقوى من ذلك وَّل أصح منه .وحنن وإن كنا َّل ننكر اَّلستدَّلل هبذا النوع من الدَّللة ،فإن

الذي خنتاره ونؤثره هو ما قدمنا ذكره؛ ألنه أدلة اعتبار وطريق السلف من علماء أمتنا ،وإمنا سلك

املتكلمون يف اَّلستدَّلل ابألعراض مذهب الفالسفة وأخذوه عنهم) (.)2

وقد تنبه أبو حامد الغزايل إىل بدعية هذا الدليل ،وأنه ليس من طريقة الرسول صلى هللا عليه وسلم،
وَّل صحابته رضوان هللا عليهم ،فأعلن ذلك رغم سلوكه له حيث يقول( :فليت شعري مىت نقل عن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أو عن الصحابة رضي هللا عنهم إحضار أعرايب أسلم ،وقوله له:

الدليل على أن العامل حادث :أنه َّل خيلو عن األعراض ،وما َّل خيلو عن احلوادث فهو حادث) (.)3
أما أبو احلسن اآلمدي – فقد قلل من شأن هذا الدليل ،فقال بعد أن نقله بطوله( :وهو عند
التحقيق سراب غري حقيقة) (.)4

وكذا يرى ابن رشد احلفيد عدم صحة هذا الدليل ،أو جدواه ،ويرى أن يف غريه من الطرق الشرعية

غنية عنه ،ويظهر ذلك بوضوح من خالل نقده لطريقة األشعرية يف إثبات وجود اخلالق هبذا الدليل

حيث قال( :وطريقتهم اليت سلكوا يف بيان حدوث اْلزء الذي َّل يتجزأ ،وهو الذي يسمونه اْلوهر
الفرد :طريقة معتاضة ،تذهب عن كثري من أهل الرايضة يف صناعة اْلدل ،فضال عن اْلمهور ،ومع

ذلك فهي طريقة غري برهانية ،وَّل مفضية بيقني إىل وجود الباري) (.)5

واستدل ابن عبد الرب على فساد هذه الطريقة وبدعيتها ،بعدم سلوك الصحابة هلا ،مع ما نطق به

القرآن من تزكيتهم وتقدْيهم ،واإلطناب يف مدحهم وتعظيمهم ،فلو كانت هذه الطريقة لديهم

مشهورة ،أو من أخالقهم معروفة َّلستفاض عنهم النقل ،ولتواترت هبا الرواية واخلرب ،ويف ذلك يقول:
(ولو كان النظر يف احلركة والسكون عليهم واجباً ،ويف اْلسم ونفيه ،والتشبيه ونفيه َّلزماً ،ما

أضاعوه ،ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقدْيهم ،وَّل أطنب يف مدحهم وتعظيمهم.

ولو كان ذلك من علمهم مشهوراً ،أو من أخالقهم معروفاً َّلستفاض عنهم ،ولشهروا به كما شهروا
ابلقرآن والرواايت) (.)6
_________
((( )1الغنية عن الكالم وأهله)) للخطايب نقال عن ((نقض التأسيس)) ( ،)254 /1و ((درء

التعارض)) (.)294 - 292 /7

( )2كتاب ((شعار الدين)) للخطايب ،نقال عن ((نقض التأسيس)) ( ،)250 - 249 /1و ((درء

التعارض)) (.)294 /7

((( )3فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة)) للغزايل (ص.)203 ،202 ،127 :
((( )4غاية املرام يف علم الكالم)) لآلمدي (ص.)260 :
((( )5الكشف عن مناهج األدلة)) َّلبن رشد (ض.)43 :
((( )6التمهيد)) َّلبن عبد الرب (.)152 /7
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وبنحو ما استدل به ابن عبد الرب استدل أبو املظفر السمعاين حيث يقول( :وقد علمنا أن النيب
صلى هللا عليه وسلم مل يدعهم يف هذه األمور إىل اَّلستدَّلل ابألعراض واْلواهر وذكر ماهيتهما ،وَّل
ْيكن ألحد من الناس أن يروي يف ذلك عنه وَّل عن أحد من الصحابة رضي هللا عنهم من هذا

النمط حرفاً واحداً فما فوقهَّ ،ل يف طريق تواتر وَّل آحاد ،فعلمنا أهنم ذهبوا خالف مذهب هؤَّلء

وسلكوا غري طريقهم ،وأن هذا طريق حمدث خمرتع مل يكن عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وَّل

أصحابه رضي هللا عنهم ،وسلوكه يعود عليهم ابلطعن والقدح ونسبتهم إىل اْلهل وقلة العلم يف الدين
واشتباه الطريق عليهم) (.)1

وما أصدق عبارة ابن عقيل يف هذه القضية( :أَن أقطع أن الصحابة ماتوا ومل يعرفوا َّل اْلوهر وَّل

العرض .فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن .وإن رأيت طريقة املتكلمني أوىل من طريقة أيب بكر وعمر
فبئس ما رأيت) (.)2

وأشار العمراين إىل تصريح العلماء بتحرمي الكالم ،وبدعية هذا الطريق بقوله( :قد صرح العلماء من
أهل احلديث والفقهاء املشهورون بتحرمي الكالم ،وقالوا هو حمدث وبدعة يف الدين ،وقالوا لو كان

طريقاً صحيحاً ملعرفة هللا سبحانه لنبه هللا سبحانه يف القرآن وألمر النيب صلى هللا عليه وسلم به

وتكلمت به الصحابة رضي هللا عنهم .وقد علم النيب صلى هللا عليه وسلم أصحابه اَّلستنجاء ودهلم
على مجيع األحكام فلو كان الكالم من مهمات الدين لنبه النيب صلى هللا عليه وسلم عليه) (.)3

مستند اإلمجاع :استند العلماء يف إمجاعهم يف هذه املسألة على ما ورد من نصوص كثرية يف الكتاب
والسنة من النهي عن اَّلبتداع يف الدين ،وَّل سيما يف مسألة مهمة كهذه ،تتعلق بعقيدة املسلم وأصل

دينه.

فقد تتبع أهل العلم آي الكتاب ،وكالم رب األرابب ،وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما تواتر

منها وما كان من أحاديث اآلحاد ،وأقوال السلف الصاحل من الصحابة والتابعني ،ومن تبعهم من

األئمة املتبوعني ،فلم يقفوا على حرف واحد يدل على تلك الطريقة املذمومة ،فانعقد على احلكم
ببدعيتها إمجاعهم ،واتفقت على ذم أهلها أقواهلم.

وإمنا جاء التنبيه على دَّللة اخللق واإلبداع يف القرآن الكرمي يف عدة مواضع كقوله تعاىل :أ َْم ُخلِ ُقوا
ِمن غَ ِْري َشي ٍء أَم هم ْ ِ
السماو ِ
ض بَل ََّّل يُوقِنُو َن [الطور،]36 - 35 :
ات َو ْاأل َْر َ
ْ
اخلَال ُقو َن أ َْم َخلَ ُقوا َّ َ َ
ْ ْ ُُ
ِ
وقوله تعاىل :أ ََوََّل يَ ْذ ُك ُر ِْ
ك َش ْيـئًا [مرمي ،]67 :وقوله تعاىلَ :وقَ ْد
نسا ُن أ َََّن َخلَ ْقنَاهُ من قَـ ْب ُل َوَملْ يَ ُ
اإل َ
ك َش ْيـئًا [مرمي.]9 :
ك ِمن قَـ ْب ُل َوَملْ تَ ُ
َخلَ ْقتُ َ
واملتأمل يف كتاب هللا جيده مملوءاً ابآلايت اليت تدعو اإلنسان إىل النظر والتفكر تلك الدَّلئل القاطعة
املبثوثة يف اآلفاق ويف األنفسَّ ،ل النظر الذي سلكه املتكلمون يف استدَّلهلم بدليل األعراض
وحدوث األجسام.
فاَّلستدَّلل ابآلايت الكونية وما هو مشاهد وحمسوس وما تدل عليه الضرورة والفطر واحلس منهج
قومي من مناهج أهل السنة واْلماعة ،فقد عقد أهل العلم – رمحهم هللا تعاىل – فصوَّلً كثرية يف

كتبهم ساقوا حتتها عدداً كبرياً من اآلايت واألحاديث وأقوال السلف للدَّللة على وحدانية هللا عز
وجل بدليل خلق السماوات واألرض والشمس والقمر والنجوم والسحاب والرايح واْلبال واهلواء
واملاء وخلق اإلنسان وانتقاله من طور النطفة إىل العلقة مث املضغة مث العظام مث إنشائه خلقا آخر.
ولعل من أبلغ األدلة احلاثة على اَّلستدَّلل ِبا هو مشاهد وحمسوس من اآلايت الكونية املبثوثة يف
ِ
اآلفاق ويف األنفس قول هللا تعاىل :سنُ ِري ِهم آايتِنَا ِيف ْاآلفَ ِ
اق َوِيف أَن ُفس ِه ْم َح َّىت يَـتَـبَ َّ َ
ني َهلُ ْم أَنَّهُ ا ْحلَ مق أ ََوَملْ
َ ْ َ
يك ِ
ك أَنَّهُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء َش ِهي ٌد [فصلت.]53 :
ْف بَِربِ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وقوله تعاىلَ :وِيف ْاأل َْر ِ
ني َوِيف أَن ُفس ُك ْم أَفَ َال تُـ ْبص ُرو َن [الذارايت.]21 - 20 :
آاي ٌ
ْموقن َ
ت لل ُ
ض َ
وعلى كل؛ فلم يرد يف كتاب هللا وَّل سنة رسول هللا وَّل أقوال السلف الصاحل ما يشري إىل مسلك
املتكلمني يف هذه املسألة ،بل جاء التحذير منه واحلكم ببدعيته ،واشتد نكري أهل العلم على من

سكله وقرره .املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع جملموعة مؤلفني – ص237 :
_________

((( )1اَّلنتصار ألهل احلديث)) للسمعاين (ص.)71 ،70 ،69 :
((( )2تلبيس إبليس)) َّلبن اْلوزي (ص.)85 :
((( )3اَّلنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار)) للعمراين (.)129 /1
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املبحث الثاين :خطأ املتكلمني يف إجياهبم النظر على املكلف ودعواهم أن املعرفة موقوفة عليه
تقرر يف املبحث السابق اتفاق العلماء على بدعية الطريقة اليت سلكها املتكلمون يف إثبات وجود هللا
تعاىل ،وأن هذه الطريقة فيها فساد كثري يف وسائلها ومقاصدها ،فأما وسائلها فمع صعوبتها ففيها
خطورة ومزَّلت عظيمة ،وأما مقاصدها فغايتها إثبات وجود اخلالق جل وعال وتدبريه هلذا الكون

وهذا األمر قد فطر الناس عليه ،فوجود اخلالق عز وجل أظهر من كل شيء على اإلطالق ،فهو

أظهر للبصائر من الشمس لألبصار ،وأبني للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده ،فما ينكره إَّل
مكابر بلسانه ،وأما قلبه وعقله وفطرته فكلها تكذبه (.)1

ومل يقف األمر عند هذا احلد ،من جعل هذه الطريقة املعتاضة املبتدعة أحد الطرق املوصلة إىل معرفة

هللا عز وجل ،حىت زعم املتكلمون أن من مل يعرفها ،ويستدل هبا على وجود هللا تعاىل َّل يقبل وَّل
يصح إْيانه.

ومن مث أوجبوا على املكلف اَّلستدَّلل هبا ملعرفة اخلالق جل وعال ،إذ إن أول واجب على املكلف

عندهم النظر ،أو القصد إىل النظر املفضي – يف نظرهم – إىل قيام اَّلستدَّلل وصحة الربهان.
يقول القاضي عبد اْلبار املعتزيل( :إن سأل سائل فقال :ما أول ما أوجب هللا عليك؟ فقل النظر
املؤدي إىل معرفة هللا تعاىل؛ ألنه تعاىل َّل يعرف ضرورة وَّل ابملشاهدة ،فيجب أن نعرفه ابلتفكري

والنظر) (.)2

ويقول عبد القاهر البغدادي( :الصحيح عندَن قول من يقول :إن أول الواجبات على املكلف النظر
واَّلستدَّلل املؤدايت إىل املعرفة ابهلل تعاىل وبصفاته وتوحيده وعدله وحكمته ،مث النظر واَّلستدَّلل
املؤداين إىل جواز إرسال الرسل منه ،وجواز تكليف العباد ما شاء ،مث النظر املؤدي إىل وجوب

اإلرسال والتكليف منه ،مث النظر املؤدي إىل تفصيل أركان الشريعة ،مث العمل ِبا يلزمه منها على
شروطه) (.)3

ويقول اْلويين( :أول ما جيب على العاقل البالغ – ابستكمال سن البلوغ أو احللم شرعاً – القصد
إىل النظر الصحيح املفضي إىل العلم حبدوث العامل .)4( ) ..

بل وذكر حكم من مات قبل أن يكتسب معرفة هللا تعاىل عن النظر واَّلستدَّلل قائال( :فمن اخرتمته
املنية قبل أن ينظر وله زمن يسع النظر املؤدي إىل معرفة هللا تعاىل ومل ينظر مع ارتفاع املوانع ،ومات
بعد زمان اإلنكار فهو ملحق ابلكفر ،وأما لو أمضى من أول احلال قدراً من الزمان يسع بعض النظر

لكنه قصر يف النظر مث مات قبل مضي الزمان الذي يسع يف مثله النظر الكامل فإن األصح يف ذلك،
احلكم بكفره ملوته غري عامل مع بدء التقصري منه فليلحق ابلكفرة ((.)5

وقد اعترب السنوسي النظر واَّلستدَّلل ابألقيسة املنطقية شرطاً للدخول يف اإلسالم ،ومن عاند يف

أدائه وجب استخراجه منه ابلسيف إىل أن ْيوت (.)6

وهكذا أضاف املتكلمون إىل بدعتهم السابقة بدعة أخرى ،رتبوا عليها أحكام شنيعة تقشعر منها
اْللود ،كتسميتهم من مل يتبع هذه الطريقة مقلداً حمكوماً عليه ابلكفر واخلسران أو الفسق ،فيلزم من

قوهلم هذا أهنم هم املؤمنون الناجون فقط دون سواهم ،ويكون العوام – وهم أكثر املسلمني – ليسوا

ِبؤمنني وَّل َنجني من النار ،بل حىت العلماء الذين مل يسلكوا مسالكهم ويتبعوا طريقتهم! ويف هذا
حتجري لواسع ،وتضييق لرمحة هللا ،وابتداع لقول مل يسبقوا إليه.

_________

( )1انظر(( :مفتاح دار السعادة))َّ ،لبن القيم (.)212 /1
((( )2احمليط ابلتكليف)) للقاضي عبد اْلبار (ص ،)26 :و ((شرح األصول اخلمسة)) له (ص:
.)76 ،70

((( )3أصول الدين)) للبغدادي (ص.)75 :
((( )4الشامل)) للجويين (ص.)26 :

((( )5الشامل)) للجويين (ص.)33 ،32 :
( )6انظر(( :شرح أم الرباهني)) للسنوسي (ص.)17 ،16 :

()206/1

وعلى كل حال؛ فإن القول احلق يف هذه املسألة ،والذي تشهد له النصوص ،وعليه اتفاق السلف
واألئمة – كما حكاه شيخ اإلسالم عنهم يف أكثر من موضع – هو أن أول واجب على املكلف
الشهاداتن.

وقد حكى انعقاد اإلمجاع على ذلك غري واحد من أهل العلم – رمحهم هللا تعاىل – ويف ذلك إبطال
ملا ذهب إليه املتكلمون يف هذه املسألة ،وأحد أوجه الرد عليهم وتزيف لقوهلم ،ودحض لشبهتهم،

وختطئة ملنهجهم وطريقتهم.

نص ما حكاه شيخ اإلسالم من اإلمجاع :بني رمحه هللا أن معرفة هللا واإلقرار به َّل يقف على هذه

الطرق املذمومة عند السلف ،بل بعض هذه الطرق َّل تفيد عندهم املعرفة فضالً عن أن يكون هللا َّل
يقر به مقر وَّل يعرفه عارف إَّل هبذه الطريقة املذمومة واليت أوجبها املتكلمون على املكلف للدخول

يف اإلسالم حيث يقول( :بل قد اتفق سلف األمة وأئمتها على أن معرفة هللا واإلقرار به َّل يقف على
هذه الطرق اليت يذكرها أهل طريقة النظر؛ بل بعض هذه الطرق َّل تفيد عندهم املعرفة فضال عن أن
يكون هللا َّل يقر به مقر وَّل يعرفه عارف إَّل ابلطريقة املشهورة له من إثبات حدوث العامل حبدوث
صفاته مع دعواهم أن هللا َّل يعرف إَّل هبذه الطريقة) (.)1

وقال أيضا( :وليس هذا قول أحد من سلف األمة وَّل أئمتها ،وَّل قاله أحد من األنبياء واملرسلني،
وَّل هو قول كل املتكلمني وَّل غالبهم ،بل هذا قول حمدث يف اإلسالم ابتدعه متكلموا املعتزلة

وحنوهم من املتكلمني الذين اتفق سلف األمة وأئمتها على ذمهم) (.)2

وحكى اتفاق السلف – رمحهم هللا تعاىل – على ختطئة املتكلمني يف إجياهبم هذا النظر املعني على

املكلف لتحصيل املعرفة ،وإيقافهم املعرفة عليه بقوله( :واملقصود هنا أن هؤَّلء الذين قالوا :معرفة

الرب َّل حتصل إَّل ابلنظر ،مث قالواَّ :ل حتصل إَّل هبذا النظر ،هم من أهل الكالم – اْلهمية القدرية
ومن تبعهم – وقد اتفق سلف األمة وأئمتها ومجهور العلماء من املتكلمني وغريهم ،على خطأ هؤَّلء
يف إجياهبم هذا النظر املعني ،ويف دعواهم أن املعرفة موقوفة عليه .إذ قد علم ابَّلضطرار من دين

الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه مل يوجب هذا على األمة وَّل أمرهم به ،بل وَّل سلكه هو وَّل أحد
من سلف األمة يف حتصيل هذه املعرفة) (.)3

وقال بعد ذكره ألقوال املتكلمني ومن تبعهم يف إجياب هذا النظر( :كلها غلط خمالف للكتاب
والسنة وإمجاع السلف واألئمة ،بل وابطلة يف العقل أيضاً) (.)4

وأوضح اللوازم الفاسدة من إيقاف املتكلمون معرفة هللا تعاىل وحتصيلها على هذا النظر املعني من

اَّللتزام ابلقول بعدم معرفة الصحابة والتابعني وأئمة املسلمني ابهلل ،واإلْيان به ،وَّل شك أن هذا من
أعظم الكفر ابتفاق املسلمني ،ويف ذلك يقول( :إن هذا الدليل مل يستدل به أحد من الصحابة

والتابعني وَّل من أئمة املسلمني ،فلو كانت معرفة الرب عز وجل واإلْيان به موقوفة عليه للزم أهنم
كانوا غري عارفني ابهلل وَّل مؤمنني به ،وهذا من أعظم الكفر ابتفاق املسلمني) (.)5

وإذا كان قول املتكلمني أبن أول واجب على املكلف النظر املعني – املستفاد من دليل األعراض

وحدوث األجسام – فاسد مطرح مذموم عند السلف ،فما هو القول الصحيح الذي اتفق عليه
السلف واألئمة ،وتؤيده النصوص واألدلة؟

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية جميبا عن هذا السؤال( :واملقصود هنا أن السلف واألئمة متفقون على
أن أول ما يؤمر به العباد الشهاداتن ،ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ مل يؤمر بتجديد

ذلك عقب البلوغ) (.)6
_________

((( )1النقض)) (.)473 /2
((( )2النقض)) (.)473 /2
((( )3اجملموع)) (.)330 /16
((( )4اجملموع)) (.)332 /16
((( )5النقض)) (.)619 /1

((( )6الدرء)) ( ،)11 /8وانظر ((النقض)) (.)8 /8
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وبني أن (الشهادة تتضمن اإلقرار ابلصانع تعاىل وبرسوله ،وأما جمرد اإلقرار ابلصانع دون اإلتيان

ابلشهادتني فهذا َّل يصري به الرجل مؤمناً ،بل وَّل يصري مؤمنا أبن يعلم أنه رب كل شيء حىت يشهد

أن َّل إله إَّل هللا ،وَّل يصري مؤمناً بذلك حىت يشهد أن حممداً رسول هللا صلى هللا عليه وسلم) (.)1

وقال – يف معرض نقده ملن أوجب النظر على املكلف ،وجعله أول الواجبات( :-والنيب صلى هللا
عليه وسلم مل يدع أحداً من اخللق إىل النظر ابتداء ،وَّل إىل جمرد إثبات الصانع ،بل أول ما دعاهم
إليه الشهاداتن ،وبذلك أمر أصحابه) (.)2

وقال أيضاً – بعد أن ساق مجلة من األحاديث الدالة على أن أول ما يدعى إليه الشهاداتن وكذلك

األمر بقتال الناس حىت أيتوا ابلشهادتني ( :-وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين ،وعلماء املسلمني ،فإهنم
جممعون على ما علم ابَّلضطرار من دين الرسول ،أن كل كافر فإنه يدعى إىل الشهادتني ،سواء كان

معطال ،أو مشركاً ،أو كتابياً ،وبذلك يصري الكافر مسلماً ،وَّل يصري مسلما بدون ذلك) (.)3

وقال أيضا( :أمجع املسلمون على أن الكافر إذا أراد أن يسلم يكتفى منه ابإلقرار ابلشهادتني) (.)4
وقال كذلك( :وقد اتفق املسلمون على أنه من مل أيت ابلشهادتني فهو كافر) (.)5

وقال يف موضع آخر( :فأما الشهاداتن إذا مل يتكلم هبما مع القدرة فهو كافر ابتفاق املسلمني) (.)6
ذكر من حكى اإلمجاع أو نص على املسألة ممن سبق شيخ اإلسالم :جاءت هذه املسألة نتيجة

للمسألة السابقة واليت أكثر أهل الكالم اَّلشتغال هبا ،فأحدثوا يف دين هللا ما مل أيذن به ،ومل يرد عن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يكن عليه سلفنا الصاحل.

وقد اشتد نكري أهل العلم – رمحهم هللا تعاىل – على كلتا املسألتني ،وومسوا أهلها ابَّلبتداع

والضالل ،وبينوا فساد ما ذهبوا إليه ،وحذروا من مغبة ما يؤول إليه .وقد استعرضنا مجلة من أقوال

أهل العلم – رمحهم هللا تعاىل – عند احلديث عن املسألة األوىل.

استدَّلهلم بدليل األعراض وحدوث األجسام ،وها حنن نذكر مجلة أخرى تنضاف إىل ما سبق لتكون

موضحة ملوقف أهل العلم – رمحهم هللا تعاىل – من املسألة األصل وما منى عنها.
فقد حكى اإلمام أبو بكر بن املنذر اإلمجاع على أن الكافر إذا أقر ابلشهادتني وتربأ من كل دين

خالف دين اإلسالم وهو ابلغ صحيح يعقل أنه يصري بذلك مسلماً حيث قال( :أمجع كل من أحفظ

عنه على أن الكافر إذا قال َّل إله إَّل هللا وأن حممداً عبده ورسوله ،وأن ما جاء به حممد صلى هللا
عليه وسلم حق ،وأبرأ من كل دين خالف اإلسالم وهو ابلغ صحيح يعقل ،أنه مسلم) (.)7

فانظر كيف جترأ هؤَّلء املتكلمون على خرق هذا اإلمجاع وإطراحه ،وَّل غرو يف ذلك فإن هؤَّلء ليس

هلم خربة أبقوال الصحابة والتابعني وأقوال أئمة املسلمني يف مسائل أصول الدين ،بل إمنا يعرفون

أقوال اْلهمية واملعتزلة وحنوهم من أهل الكالم احملدث وهؤَّلء كلهم مبتدعه عند سلف األمة وأئمتها
(.)8

وهلذا جتد يف كتب أهل الكالم ما يدل على غاية اْلهل ِبا قاله الرسول والصحابة والتابعون وأئمة
اإلسالم مما يوجب أن يقال :كأن هؤَّلء نشأوا يف غري داير اإلسالم وَّل ريب أهنم نشأوا بني من مل

يعرف العلوم اإلسالمية حىت صار املعروف عندهم منكراً واملنكر معروفاً ولبسهم فنت ريب فيها الصغري
وهرم فيها الكبري ،وبدلت السنة ابلبدعة واحلق ابلباطل (.)9

_________

((( )1النقض)) (.)12 ،11 /8
((( )2النقض)) (.)6 /8
((( )3النقض)) (.)7 /8
((( )4الدرء)) (.)437 /7
((( )5اجملموع)) (.)302 /7
((( )6اجملموع)) (.)609 /7
((( )7اإلمجاع)) َّلبن املنذر (ص.)154 :
( )8انظر(( :الصفدية)) (.)268 /2
( )9انظر(( :النقض)) (.)482 /2
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فمع وضوح هذا اإلمجاع وصراحته ،إَّل أَن جند اْلويين واإلجيي يدعيان اإلمجاع على أن أول واجب
على املكلف النظر أو القصد إىل النظر املؤدي إىل معرفة هللا!
وبطالن هذا اإلمجاع املدعى ظاهر لكل من له من العلم أدىن نظر ،إذ إن فيه خمالفة لصحيح املنقول

وإلمجاع من يعتد إبمجاعه من أهل العلم ،وحاشا أن جتتمع األمة على أمر خمالف لصحيح املنقول
وصريح املعقول فإن هذا ضالل ،واألمة َّل جتتمع على ضالل.

مث إن بعض املتكلمني أيضاً قد خالفوا اْلويين واإلجيي يف هذا اإلمجاع وقالوا خبالفه فكيف يدعيان
اإلمجاع على ذلك إذن؟!

وامسع إىل ما قاله أبو جعفر السمناين وهو من رؤوس األشاعرة عن هذه املسألة( :إن هذه املسألة

بقيت يف مقالة األشعري من مسائل املعتزلة وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة هللا ابألدلة

الدالة عليه ،وأنه َّل يكفي التقليد يف ذلك) (.)1

وقد استنكر ابن حزم على من جعل النظر واَّلستدَّلل أول الواجبات ،ومسى من خالف هذه الطريقة
مقلداً َّل يقبل إْيانه بقوله ... ( :إن الرسول صلى هللا عليه وسلم منذ بعث مل يزل يدعو الناس اْلم
الغفري إىل اإلْيان ابهلل تعاىل وِبا أتى به ،ويقاتل من أهل األرض من قاتله ،ويستحل سفك دمائهم،
وسيب نسائهم وأوَّلدهم ،وأخذ أمواهلم متقرابً إىل هللا تعاىل بذلك ،وأخذ اْلزية وإصغاره.

ويقبل ممن آمن به وحيرم ماله ودمه وأهله وولده ،وحيكم له حبكم اإلسالم ،وفيهم املرأة البدوية،

والراعي ،والراعية ،والفالح الصحراوي الوحشي ،والزجني املسيب ،والزجنية اجمللوبة ،والرومية،

واْلاهل ،والضعيف يف فهمه فما منهم أحد وَّل غريهم قال له عليه السالم :إين َّل أقبل إسالمك وَّل
يصح لك دين حىت تستدل على صحة ما أدعوك إليه  ...مث جرى على هذه الطريقة مجيع الصحابة

رضي هللا عنهم أوهلم عن آخرهم ،وَّل خيتلف أحد يف هذا األمر.

مث مجيع أهل األرض إىل يومنا هذا ومن احملال املمتنع عند أهل اإلسالم أن يكون عليه السالم يغفل

أن يبني للناس ما َّل يصلح ألحد اإلسالم إَّل به ،مث تتفق على إغفال ذلك أو تعمد عدم ذكره مجيع

أهل اإلسالم وتنبه له هؤَّلء األشقياء!.

ومن ظن أنه وقع يف الدين على ما مل يقع عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو كافر بال خالف
فصح أن هذه املقالة خرق لإلمجاع ،وخالف هلل تعاىل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم ،ومجيع أهل

اإلسالم قاطبة) (.)2

وقال ابن عبد الرب( :إنه من نظر إىل إسالم أيب بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرمحن

وسائر املهاجرين واألنصار ومجيع الوفود الذين دخلوا يف دين هللا أفواجاً علم أن هللا عز وجل مل يعرفه

واحد منهم إَّل بتصديق النبيني أبعالم النبوة ودَّلئل الرسالةَّ ،ل من قبل حركة وَّل من ابب الكل
والبعض ،وَّل من ابب كان ويكون ،ولو كان النظر يف احلركة والسكون عليهم واجباً ،ويف اْلسم

ونفيه والتشبيه ونفيه َّلزما ما أضاعوه ،ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقدْيهم ،وَّل
أطنب يف مدحهم وتعظيمهم ،ولو كان ذلك من عملهم مشهوراً أو من أخالقهم معروفاً َّلستفاض

عنهم ولشهروا به كما شهروا ابلقرآن والرواايت) (.)3
_________

( )1نقله عنه احلافظ ابن حجر يف ((الفتح)) ( ،)361 /13ونقله أيضا شيخ اإلسالم يف ((الدرء))
( )407 /7بتصرف.

((( )2الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) َّلبن حزم (.)76 - 75 /4
((( )3التمهيد)) (.)152 /7
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وممن نص على خمالفة املتكلمني فيما أوجبوه على املكلف إلمجاع املسلمني أبو املظفر السمعاين
حيث يقول( :فإهنم – أي أهل الكالم – قالوا :أول ما جيب على اإلنسان النظر املؤدي إىل معرفة

الباري عز وجل وهذا قول خمرتع مل يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة الدين ،ولو أنك تدبرت مجيع

أقواهلم وكتبهم مل جتد هذا يف شيء منها منقوَّلً من النيب صلى هللا عليه وسلم وَّل من أصحابه وكذلك
من التابعني بعدهم.

وكيف جيوز أن خيفى عليهم أول الفرائض وهم صدر هذه األمة والسفراء بيننا وبني رسول هللا؟!.
هذا وقد تواترت األخبار أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يدعو الكفار إىل اإلسالم والشهادتني ...

ومل يرو أنه دعاهم إىل النظر واَّلستدَّلل ،وإمنا يكون حكم الكافر يف الشرع أن يدعى إىل اإلسالم
فإن أىب وسأل النظرة واإلمهال أن َّل جياب إىل ذلك ...
وَّل جيوز على طريقهم اإلقدام على هذا الكافر ابلقتل والسيب إَّل بعد أن يذكر له هذا وْيهل ألن

النظر واَّلستدَّلل َّل يكون إَّل ِبهلة وخصوصاً إذا طلب الكافر ذلك ،ورِبا َّل يتفق النظر

واَّلستدَّلل يف مدة يسرية فيحتاج إىل إمهال الكفار مدة طويلة أتيت على سنني ،ليتمكنوا من النظر

على التمام والكمال وهو خالف إمجاع املسلمني) (.)1

وممن عاب على املتكلمني إجياهبم النظر على املكلف أبو حامد الغزايل بقوله( :من أشد الناس غلوا

وإسرافاً طائفة من املتكلمني كفروا عوام املسلمني وزعموا أن من مل يعرف الكالم معرفتنا ومل يعرف
العقائد الشرعية أبدلتها اليت حررَنها كافر.

فهؤَّلء ضيقوا رمحة هللا الواسعة على عباده أوَّلً ،وجعلوا اْلنة وقفاً على شرذمة يسرية من املتكلمني،

مث جعلوا ما تواتر من السنة اثنياً ،إذ ظهر من عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم وعصر الصحابة

حكمهم إبسالم طوائف من أجالف العرب كانوا مشتغلني بعبادة الوثن ومل يشتغلوا بتعليم الدليل،

ولو اشتغلوا به مل يفهموه ،ومن ظن أن مدرك اإلْيان ابلكالم واألدلة احملررة والتقسيمات املرتبة فقد

أبعد ...

وليت شعري مىت نقل عن الرسول صلى هللا عليه وسلم وعن الصحابة إحضار أعرايب أسلم وقوهلم

له :الدليل على أن العامل حادث ،أن َّل خيلو عن األعراض ،وما َّل خيلو عن احلوادث فهو حادث ...

وعد النيب صلى هللا عليه وسلم أن من تكلم بكلمة التوحيد أجرى عليه أحكام املسلمني ،فثبت هبذا
أن مأخذ التكفري من الشرع َّل من العقل ،إذ احلكم إبابحة الدم ،واخللود يف النار شرعي َّل عقلي

خالفاً ملا ظنه بعض الناس) (.)2

ونص عبد القادر اْليالين على أن أول ما جيب على من أراد الدخول يف دين اإلسالم التلفظ

ابلشهادتني ،والرباءة من كل دين خيالفه حيث قال( :الذي جيب على من يريد الدخول يف دين
اإلسالم أوَّل أن يتلفظ ابلشهادتني َّل إله إَّل هللا حممد رسول هللا ،ويتربأ من كل دين غري دين
اإلسالم ،ويعتقد بقلبه وحدانية هللا تعاىل) (.)3

وقال ابن الصالح – يف معرض كالمه على حديث ضمام بن ثعلبة رضي هللا عنه وفيه قال رضي هللا
عنه(( :اي حممد أاتَن رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن هللا أرسلك ،قال :صدق)) مث قال صلى هللا عليه

وسلم يف آخر احلديث(( :لئن صدق ليدخلن اْلنة)).)4( .

ويف احلديث دَّللة على صحة ما ذهب إليه األئمة العلماء يف أن العوام املقلدين مؤمنون ،وأنه يكتفي
منهم ِبجرد اعتقادهم احلق جزماً من غري شك وتزلزل ،خالفا ملن أنكر ذلك من املعتزلة.
_________

((( )1اَّلنتصار ألصحاب احلديث)) للسمعاين (ص.)63 ،62 ،61 :

((( )2فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة)) للغزايل (ص.)202 – 134 :
((( )3الغنية)) اْليالين (.)2 /1
( )4رواه البخاري ( ،)12من حديث أنس رضي هللا عنه.

()210/1

وبني وجه الدَّللة من احلديث أنه صلى هللا عليه وسلم قرر ضماماً على ما اعتمد عليه يف تعرف

رسالته وصدقه صلى هللا عليه وسلم من مناشدته وجمرد إخباره إايه بذلك ،ومل ينكر عليه ذلك قائال

له :أن الواجب عليك أن تستدرك ذلك من النظر يف معجزايت ،واَّلستدَّلل ابألدلة القطعية اليت

تفيدك العلم (.)1

مستند اإلمجاع :من أتمل نصوص الكتاب والسنة وجدها حافلة بذكر األمر الذي بعث هللا عز وجل

من أجله املرسلني ،واجتمعت عليه كلمتهم أمجعني ،فكان ذلك األمر هو أوجب الواجبات ،أول
الفرائض واملطلوابت والذي شغل حيزاَ من حياهتم ،بل كل حياهتم لتبليغه والدعوة إليه ،فكان

وظيفتهم واحلكمة من بعثتهم ،أَّل وهو عبادة هللا تعاىل وحده َّل شريك لهَّ ،ل كما زعم املتكلمون أنه

النظر املؤدي إىل معرفة الباري؛ فدونك األدلة على ذلك ،من الكتاب والسنة:
ٍ
ِ
وت [النحل:
اجتَنِبُواْ الطَّاغُ َ
فمن الكتاب :قول هللا تعاىلَ :ولََق ْد بَـ َعثْـنَا ِيف ُك ِل أ َُّمة َّر ُسوَّلً أَن ا ْعبُ ُدواْ هللاَ َو ْ
.]36
ول إََِّّل نُ ِ
وحي إِلَْي ِه أَنَّهُ ََّل إِلَهَ إََِّّل أ َََن فَا ْعب ُد ِ
ك ِمن َّر ُس ٍ
ون [األنبياء:
وقوله تعاىلَ :وَما أ َْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ
ُ
 .]25ونظائرمها كثري.

ووجه الدَّللة من هاتني اآليتني ظاهر وصريح يف أن الرسل إمنا بعثوا ألمر الناس بعبادة هللا ودعوهتم
إىل ذلك ،بل دلت اآلية على حصر مهمتهم ووظيفتهم يف ذلك ،ولو كان النظر أوجب الواجبات

وأوهلا ،لنبه عليه الشارع احلكيم ،ولكان على رأس اَّلهتمام من األنبياء واملرسلني ،وملا مل يكن كذلك
تبني بطالن ما ذهب إليه املتكلمون ،وفساد طريقتهم ومسلكهم.
وأما السنة :فقد أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ((ملا بعث النيب صلى هللا عليه وسلم معاذ بن جبل إىل حنو أهل اليمن قال له إنك تقدم على
قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إىل أن يوحدوا هللا تعاىل)) (.)2

ويف رواية(( :ادعهم إىل شهادة أن َّل إله إَّل هللا وأين رسول هللا)) (.)3

وعن سهل بن سعد(( :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعطى الراية عليا رضي هللا عنه يوم خيرب،

فقال علي :اي رسول هللا أقاتلهم حىت يكونوا مثلنا؟ فقال :انفذ على رسلك حىت تنزل بساحتهم مث
ادعهم إىل اإلسالم .)4( )) ...

ووجه الدَّللة من احلديثني بينة؛ إذ لو كان النظر إىل معرفة هللا تعاىل واجباً كما يدعي املتكلمون ألمر

صلى هللا عليه وسلم ابلدعوة إليه أوَّل ،وملا قدم عليها غريه ،ومن مث تظهر خمالفة املتكلمني ملا جاء به

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

ومن األدلة أيضا ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما :أن رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم قال(( :أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا َّل إله إَّل هللا)))5( .

ووجه الدَّللة ظاهر بني؛ إذ إن الرسول صلى هللا عليه وسلم علق كفه عن قتال الناس على شرط به
يعصم املرء دمه وماله ،أَّل وهو التلفظ ابلشهادتني ،خبالف ما سلكه املتكلمون من احلكم بسفك دم

من مل يعرف هللا تعاىل ابلطرق واألقيسة العقلية اليت ابتدعوها.

فالرسول صلى هللا عليه وسلم دعا الناس إىل توحيد هللا عز وجل وقبل إسالم من قال َّل إله إَّل هللا

حممد رسول هللا ،وهؤَّلء املتكلمون يدعون الناس إىل اَّلستدَّلل والدخول يف اإلسالم هبذه الطريقة

املبتدعة وجيعلونه أول واجب على املكلف ومن مل يعرف أو عاند يف تركه حكم بكفره وسفك دمه،

فتأمل ما بني املنهجني من البون الشاسع والفرق الكبري .املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية
اإلمجاع جملموعة مؤلفني – ص260 :
_________

((( )1صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط)) َّلبن الصالح (ص.)144 - 142 :
( )2رواه البخاري (.)7372
( )3رواه البخاري (.)1395
( )4رواه البخاري ( ،)4210ومسلم (.)2406
( )5رواه البخاري ( ،)25ومسلم ( .)22من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما.

()211/1

املبحث الثالث :املتكلمون يعتنون بتقرير الربوبية ،ويسكتون عن األلوهية

ومن أهل الكالم :من أطال نظره يف تقرير هذا التوحيد -توحيد الربوبية :-إما بدليل أن اَّلشرتاك
يوجب نقص القدرة وفوات الكمال ،وأبن استقالل كل من الفاعلني ابملفعول حمال ،وإما بغري ذلك
من الدَّلئل ،ويظن أنه بذلك قرر الوحدانية وأثبت أنه َّل إله إَّل هو ،وأن اإلهلية هي :القدرة على

اَّلخرتاع أو حنو ذلك ،فإذا ثبت أنه َّل يقدر على اَّلخرتاع إَّل هللا ،وأنه َّل شريك له يف اخللق ،كان
هذا معىن قولناَّ :ل إله إَّل هللا ،ومل يعلم أن مشركي العرب كانوا مقرين هبذا التوحيد ،كما قال تعاىل

اَّلل قُ ِل ا ْحلم ُد َِِّ
السماو ِ
ِ
َّلل [لقمان ]25:وقال تعاىل قُ ْل
ات َواأل َْر َ
َْ
ض لَيَـ ُقولُ َّن َُّ
َولَئ ْن َسأَلْتَـ ُه ْم َم ْن َخلَ َق َّ َ َ
لِم ِن األَرض ومن فِيها إِ ْن ُك ْنـتم تَـعلَمو َن سيـ ُقولُو َن َِِّ
َّلل قُ ْل أَفَال تَ َذ َّك ُرو َن اآلايت ،وقال تعاىل َوَما يُـ ْؤِم ُن
ْ ُ ََ ْ َ
ُ ْ ْ ُ ََ
َ
أَ ْكثَـرهم ِاب َِّ
َّلل إَِّل َو ُه ْم ُم ْش ِرُكو َن [يوسف ]106:قال ابن عباس وغريه( :تسأهلم :من خلق السماوات
ُُ ْ
واألرض؟ فيقولون :هللا ،وهم مع ذلك يعبدون غريه) وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب ،لكن َّل
حيصل به الواجب ،وَّل خيلص ِبجرده عن اإلشراك الذي هو أكرب الكبائر ،الذي َّل يغفره هللا ،بل َّل
بد أن خيلص هلل الدين ،فال يعبد إَّل إايه ،فيكون دينه كله هلل اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة
أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 854 /2 -

()212/1
املبحث األول :املعىن اللغوي لكلمة (ا ِإللَه)
األلوهية هي مصدر أله أيله ،قال اْلوهري( :أله – ابلفتح – إَّلهة ،أي عبد عبادة ،ومنه قرأ ابن
عباس رضي هللا عنهما :وي َذر َك و ِ
ك [األعراف ]127 :بكسر اهلمزة قال وعبادتك وكان يقول:
آهلَتَ َ
ََ َ َ
إن فرعون كان يعبد يف األرض ومنه قولنا( :هللا) وأصله( :إله) على فعال ِبعىن مفعول أي معبود،
كقولنا :إمام فعال :ألنه مفعول أي مؤمت به) اهـ (.)1

وعلى هذا فإن األلوهية صفة هلل تعاىل تعين استحقاقه جل وعال للعبادة ِبا له من األمساء والصفات
واحملامد العظيمة ( )2ولذلك قال ابن عباس رضي هللا عنهما (وهللا ذو األلوهية واملعبودية على خلقه
أمجعني) ( )3اهـ .منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل خلالد عبد

اللطيف– 54 /1
ويقول ابن سيده( :واإلهلة واأللوهة واأللوهية العبادة) وأما األلوهية اليت جاءت هذه الكلمة إلثبات
استحقاق هللا وحده هلا فهي من جمموع كالم أهل اللغة أيضاً فزع القلب إىل هللا ،وسكونه إليه،

واجتاهه إليه لشدة حمبته له ،وافتقاره إليه وجيمعهما كون هللا هو الغاية واملراد واملقصود مطلقاً.
يقول ابن األثري :أصله من أله أيله إذا حتري ،يريد :إذا وقع العبد يف عظمة هللا وجالله وغري ذلك من
صفات الربوبية وصرف ومهه إليها أبغض الناس حىت َّل ْييل قلبه إىل أحد.

ويقول أبو اهليثم( :هللا :أصله إله وَّل يكون إهلا حىت يكون معبوداً ،وحىت يكون لعابده خالقاً ورازقاً
ومدبراً وعليه مقتدراً وأصل إله وَّله فقلبت الواو مهزة ومعىن وَّله أن اخللق إليه يؤهلون يف حوائجهم
ويفزعون إليه فيما ينوهبم كما يوله طفل إىل أمه) ،ويقول اإلمام ابن القيم :اسم هللا دال على كونه

مألوهاً معبوداً أتهله اخلالئق حمبة وتعظيماً وخضوعاً وفزعاً إليه يف احلوائج والنوائب ضوابط التكفري
عند أهل السنة واْلماعة لعبد هللا بن حممد القرين  -ص37

_________

((( )1الصحاح)) للجوهري ( )2223 /6مادة (أله) ،وانظر ((تفسري أمساء هللا احلسىن)) للزجاج
(ص.)26 :
( )2انظر(( :شرح الواسطية)) َّلبن عثيمني (ص.)11 :
( )3رواه الطربي (.)123 /1

()213/1

املبحث الثاين :اشتقاق لفظ اْلاللة (هللا)
واختلفوا يف كونه مشتقا أو َّل ,ذهب اخلليل وسيبويه ومجاعة من أئمة اللغة والشافعي واخلطايب وإمام

احلرمني ومن وافقهم إىل عدم اشتقاقه ألن األلف والالم فيه َّلزمة فتقول اي هللا وَّل تقول اي الرمحن,
فلوَّل أنه من أصل الكلمة ملا جاز إدخال حرف النداء على األلف والالم وقال آخرون إنه مشتق,
واختلفوا يف اشتقاقه إىل أقوال أقواها أنه مشتق من أله أيله إهلة ,فأصل اَّلسم اإلله فحذفت اهلمزة
وأدغمت الالم األوىل يف الثانية وجواب فقيل هللا ,ومن أقوى األدلة عليه قوله تعاىلَ :و ُه َو هللاُ ِيف
السماو ِ
الس َماء إِلَهٌ َوِيف األ َْر ِ
ات َوِيف األ َْر ِ
ض [األنعام ]3:مع قوله تعاىلَ :و ُه َو الَّ ِذي ِيف َّ
ض إِلَهٌ
َّ َ َ
[الزخرف ]84:ومعناه ذو األلوهية اليت َّل تنبغي إَّل له ,ومعىن ألَه أيلَهُ إَّلهةً عبد يعبد عبادة فاهلل
املألوه أي املعبود وهلذا اَّلسم خصائص َّل حيصيها إَّل هللا عز وجل ,وقيل إنه هو اَّلسم األعظم
معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي  -ص76

وقال الشيخ حممد خليل هراس يف شرحه للعقيدة الواسطية :واسم اْلاللة؛ قيل :إنه اسم جام ٌد غري
ٍ
مشتق؛ ألن اَّلشتقاق يستلزم مادة يُ ْشتَ مق منها ،وامسه تعاىل قدمي ،والقدمي َّل مادَّة له ،فهو كسائر
ِبسم ِ
ٍ
ياهتا والصحيح أنه مش ٌّ
ف يف مبدأ
تتضمن
صفات تقوم َّ
ضة ،اليت َّل َّ
تق واختُلِ َ
األعالم املَ ْح َ
اشتقاقه ،فقيل :من أَلَه أيْلَه أُلوهةً وإِهلةً وأ ِ
ُلوهيةً؛ ِبعىن :عب َد ِعبَادةً
ََ ُ َ َ
األول ،فهو إلهٌ؛ ِبعىن
وقيل :من أَلِهَ  -بكسر الالم َ -أيْلَهُ  -بفتحها  -أَ َهلًا؛ إذا َّ
حتري والصحيح َّ
العلَ ِميَّة،
مأْلوهٍ؛ أي :معبود وعلى القول ابَّلشتقاق يكون وص ًفا يف األصل ،ولكن غَلَبَ ْ
ت عليه َ

الرمحن
عليم؛ كما يقال :هللا َّ
رحيم ٌ
أخبارا وأوصافًا؛ يقال :هللا ٌ
مسيع ٌ
رمحن ٌ
فتجري عليه بقية األمساء ً
الرحيم إخل شرح العقيدة الواسطية حملمد بن خليل هراس  -ص45
َّ

()214/1

املبحث الثالث :الفرق بني الرب واإلله يف املعىن
 فاَّلسم األول  -اإلله  -يتضمن غاية العبد ومصريه ومنتهاه وما خلق له وما فيه صالحه وكمالهوهو عبادة هللا واَّلسم الثاين – الرب  -يتضمن خلق العبد ومبتداه وهو أنه يربه ويتوَّله مع أن الثاين

يدخل يف األول دخول الربوبية يف اإلهلية والربوبية تستلزم األلوهية أيضا واَّلسم الرمحن يتضمن كمال
التعليقني وبوصف احلالني فيه تتم سعادته يف دنياه وأخراه وهلذا قال تعاىلَ :و ُه ْم يَ ْك ُف ُرو َن ِاب َّلر ْمحَ ِن قُ ْل
ْت َوإِلَْي ِه َمتَ ِ
اب [الرعد ]30:فذكر هنا األمساء الثالثة وريب واإلله
ُه َو َرِيب َّل إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو َعلَْي ِه تَـ َوَّكل ُ
وقال :عليه توكلت وإليه متاب كما ذكر األمساء الثالثة يف أم القرآن لكن بدأ هناك ابسم هللا وهلذا

بدأ يف السورة إبايك نعبد فقدم اَّلسم وما يتعلق به من العبادة ألن (الرب) هو القادر ،اخلالق،

البارئ ،املصور ،احلي ،القيوم ،العليم ،السميع ،البصري ،احملسن ،املنعم ،اْلواد ،املعطي ،املانع،
الضار ،النافع ،املقدم ،املؤخر ،الذي يضل من يشاء ،ويهدي من يشاء ،ويسعد من يشاء ،ويشقي

ويعز من يشاء ،ويذل من يشاء ،إىل غري ذلك من معاين ربوبيته اليت له منها ما يستحقه من األمساء
احلسىن جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 12 /14 -

 -اسم هللا أدل على مقصود العبادة اليت هلا خلق اخللق

َّ ِ
َّ ِ
ين ِمن
َّاس ا ْعبُ ُدواْ َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم َوالذ َ
ففاحتة دعوة الرسل األمر ابلعبادة قال تعاىلَ :اي أَيمـ َها الن ُ
قَـ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن [البقرة ]21 :وقال صلى هللا عليه وسلم(( :أمرت أن أقاتل الناس حىت
يشهدوا أن َّل إله إَّل هللا وأن حممدا عبده ورسوله)) ( )1وذلك يتضمن اإلقرار به وعبادته وحده فإن
اإلله هو املعبود ومل يقل حىت يشهدوا أن َّل رب إَّل هللا فإن اسم هللا أدل على مقصود العبادة له اليت
هلا خلق اخللق وهبا أمروا جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 13 /2 -

 اسم الرب أحق حبال اَّلستعانة واملسألةوالرب هو املريب اخلالق الرازق الناصر اهلادي وهذا اَّلسم أحق ابسم اَّلستعانة واملسألة وهلذا يقال:
ي [نوح ،]28:ربَّـنَا ظَلَمنَا أَن ُفسنَا وإِن َّمل تَـ ْغ ِفر لَنَا وتَـرمحَْنَا لَنَ ُكونَ َّن ِمن ْ ِ
َر ِ
ين
ب ا ْغ ِف ْر ِيل َولَِوالِ َد َّ
ْ
َ َ ْ ْ َْ
َ
اخلَاس ِر َ
َ
[األعرافَ ،]23:ر ِ
ت نَـ ْف ِسي فَا ْغ ِف ْر ِيل [القصص ،]16:ربَّـنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا ذُنُوبَـنَا َوإِ ْس َرافَـنَا ِيف
ب إِِين ظَلَ ْم ُ

أَم ِرََن [آل عمران ،]147:ربَّـنا َّلَ تُـ َؤ ِ
اخ ْذ ََن إِن نَّ ِسينَا أ َْو أَ ْخطَأ ََْن [البقرة ]286:فعامة املسألة
ََ
ْ

واَّلستعانة املشروعة ابسم الرب جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية /14 -

13

 إقرار اخللق ابهلل من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيتهقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل :وملا كان علم النفوس حباجتهم وفقرهم إىل الرب قبل

علمهم حباجتهم وفقرهم إىل اإلله املعبود وقصدهم لدفع حاجاهتم العاجلة قبل اآلجلة كان إقرارهم

ابهلل من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته وكان الدعاء له واَّلستعانة به والتوكل عليه
فيهم أكثر من العبادة له واإلَنبة إليه وهلذا إمنا بعث الرسل يدعوهنم إىل عبادة هللا وحده َّل شريك له

الذي هو املقصود املستلزم لإلقرار ابلربوبية وقد أخرب عنهم أهنم لئن سألتهم من خلقهم ليقولن هللا
وأهنم إذا مسهم الضر ضل من يدعون إَّل إايه وقال وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا هللا خملصني له
الدين فأخرب أهنم مقرون بربوبيته وأهنم خملصون له الدين إذا مسهم الضر يف دعائهم واستعانتهم مث

يعرضون عن عبادته يف حال حصول أغراضهم وكثري من املتكلمني إمنا يقررون الوحدانية من جهة
الربوبية وأما الرسل فهم دعوا إليها من جهة األلوهية وكذلك كثري من املتصوفة املتعبدة وأرابب

األحوال إمنا توجههم إىل هللا من جهة ربوبيته ملا ْيدهم به يف الباطن من األحوال اليت هبا يتصرفون

وهؤَّلء من جنس امللوك وقد ذم هللا عز وجل يف القرآن هذا الصنف كثريا فتدبر هذا فإنه تنكشف
به أحوال قوم يتكلمون يف احلقائق ويعملون عليها وهم لعمري يف نوع من احلقائق الكونية القدرية

الربوبية َّل يف احلقائق الدينية الشرعية اإلهلية وقد تكلمت على هذا املعىن يف مواضع متعددة وهو
أصل عظيم جيب اَّلعتناء به وهللا سبحانه أعلم جمموع الفتاوى ألمحد بن عبد احلليم ابن تيمية -
14 /14

_________

( )1رواه البخاري يف صحيحه ( )25ومسلم يف صحيحه ( )22من حديث ابن عمر رضي هللا
عنهما.

()215/1

املبحث األول :تعريف توحيد األلوهية
املراد بتوحيد األلوهية :إفراد هللا جل وعال ابلتعبد يف مجيع أنواع العبادات ( .)1ويعرب بعض أهل

العلم ابلعبادة بدل التعبد ،وَّل فرق ،إذ مراده ابلعبادة معناها املصدري وهو التعبد .والتعبد له ركنان
وشرطان لصحته ،أما الركنان :فغاية اخلضوع والتذلل هلل ،وكمال احملبة له .وأما الشرطان :فمعرفة

املعبود – وهو هللا سبحانه وتعاىل  ،-ومعرفة دينه الشرعي اْلزائي ،واملقصود ابلعبادات :ما يتعبد به
هلل تعاىل من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة ،وهلا شرطان :املتابعة فيها – أي أن تكون وفق ما
جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم ،والصدق واإلخالص هلل جل وعال فيها.
وهذا هو معىن شهادة أَّل إله إَّل هللا – وْتام حتقيقها بشهادة أن حممداً رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم.

ومما يوضح أن التعريف السابق هو تعريف لشهادة أَّل إله إَّل هللا قول هللا تعاىل :وإِ ْذ قَ َ ِ ِ
يم
َ
ال إبْـ َراه ُ
ِ
ِ
ِألَبِ ِيه َوقَـ ْوِم ِه إِنَِّين بَـ َراء ِممَّا تَـ ْعبُ ُدو َن إََِّّل الَّ ِذي فَطََرِين فَِإنَّهُ َسيَـ ْه ِدي ِن َو َج َعلَ َها َكلِ َمةً َابقِيَةً ِيف َعقبِه لَ َعلَّ ُه ْم
يَـ ْرِج ُعو َن [الزخرف ]28 - 26 :قال ابن جرير( :وقولهَ :و َج َعلَ َها َكلِ َمةً َابقِيَةً ِيف َع ِقبِ ِه يقول تعاىل
ذكره :وجعل قوله إِنَِّين بَـ َراء ِممَّا تَـ ْعبُ ُدو َنِ َّإَّل الَّ ِذي فَطََرِين وهو قول َّل إله إَّل هللا :كلمة ابقية يف عقبه،
وهم ذريته ،فلم يزل يف ذريته من يقول ذلك من بعده )2( ).اهـ.
وكلمات السلف كلها تدور حول هذا املعىن فمنهم من فسر الكلمة بشهادة أَّل إله إَّل هللا ومنهم من

فسرها ابإلسالم (.)3

وَّل خالف بني القولني ،إذ اإلسالم هو اَّلستسالم هلل ابلعبودية ،وهو الدين الذي َّل يقبل هللا من

أحد شيئاً سواه ،وهذا هو معىن َّل إله إَّل هللا املرتكبة من النفي واإلثبات؛ نفي عبادة ما سوى هللا،
وإثبات العبادة هلل وحده ،وهذان مها النفي واإلثبات نفسهما الواردان يف اآلية بَـ َراء ِممَّا تَـ ْعبُ ُدو َن إََِّّل
الَّ ِذي فَطََرِين.
ويؤكد صحة هذا التفسري أن إبراهيم عليه السالم جعل الكلمة يف بنيه أبمرين :الدعاء والوصية ()4
ام [إبراهيم ]35 :فهذا تربي من عبادة ما
اجنُـبْ ِين َوبَِ َّ
ين أَن نَّـ ْعبُ َد األ ْ
أما الدعاء – ففي قولهَ :و ْ
َصنَ َ
سوى هللا تعاىل ،وهذا يستلزم إفراد هللا جل وعال وحده ابلعبادة – ولذلك كان من دعائهَ :ربَّـنَا
اج َعلْنَا ُم ْسلِ َم ْ ِ
ك [البقرة ]128 :وأما الوصية ففي قوله :إِ ْذ قَ َ
ك َوِمن ذُ ِريَّتِنَا أ َُّمةً م ْسلِ َمةً لَّ َ
ني لَ َ
ال لَهُ
َو ْ
صى ِهبا إِبـر ِاه ِ ِ
ت لِر ِ
اصطََفى لَ ُك ُم
َسلِ ْم قَ َ
وب َاي بَِ َّ
ين إِ َّن هللاَ ْ
ب ال َْعالَ ِم َ
ال أ ْ
َربمهُ أ ْ
يم بَنيه َويَـ ْع ُق ُ
ني َوَو َّ َ ْ َ ُ
َسلَ ْم ُ َ
ِ
ين فَالَ ْتَُوتُ َّن إََّلَّ َوأَنتُم م ْسلِ ُمو َن [البقرة ]132 - 131 :فبني هللا تعاىل أن إبراهيم عليه السالم
الد َ
وصى بنيه ابإلسالم ،وكذلك يعقوب عليه السالم وصى هبا بنيه وعهدوا هبا إىل أوَّلدهم من بعدهم،
ال لِبَنِ ِيه َما
ت إِ ْذ قَ َ
وب ال َْم ْو ُ
مث إن هللا بني صيغة هذه الوصية بقوله :أ َْم ُكنتُ ْم ُش َه َداء إِ ْذ َح َ
ض َر يَـ ْع ُق َ
ِ
ك إِبـر ِاه ِ ِ
ِ ِ
ك وإِلَهَ ِ
يل َوإِ ْس َح َق إِ َهلًا َواح ًدا َوَْحن ُن لَهُ
تَـ ْعبُ ُدو َن من بَـ ْعدي قَالُواْ نَـ ْعبُ ُد إِ َهلَ َ َ َ
آابئ َ ْ َ َ
يم َوإ ْمسَاع َ
ُم ْسلِ ُمو َن [البقرة.]133 :

_________

( )1انظر(( :رسالة يف معىن العبادة أليب بطني ضمن جمموعة التوحيد)) (.)170 /1
((( )2تفسري الطربي)) (.)589 /21

( )3انظر(( :تفسري الطربي)) (.)590 - 589 /21
( )4انظر(( :أضواء البيان)) (.)231 /7

()216/1
ك إِبـر ِاه ِ ِ
ك وإِلَهَ ِ
يل َوإِ ْس َح َق
فهذا نص يف أن الوصية هي اإلسالم وهي قوهلم :نَـ ْعبُ ُد إِ َهلَ َ َ َ
آابئ َ ْ َ َ
يم َوإ ْمسَاع َ
وبه يظهر ظهوراً جلياً أن الكلمة هي اإلسالم – أي اَّلستسالم هلل ابلعبودية – وقد خلص ذلك ابن
جرير الطربي بقوله (وهي اإلسالم الذي أمر به نبيه صلى هللا عليه وسلم وهو إخالص العبادة

والتوحيد هلل وخضوع القلب واْلوارح له) ( )1اهـ .منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج األشاعرة يف
توحيد هللا تعاىل خلالد عبد اللطيف– 75 /1

وتوحيد األلوهية :هو إفراد هللا ابلعبادة ( .)2ويسمى ابعتبار إضافته إىل هللا تعاىل بـ (توحيد
األلوهية) ،ويسمى ابعتبار إضافته إىل اخللق بـ (توحيد العبادة) ،و (توحيد العبودية) و (توحيد هللا

أبفعال العباد) ،و (توحيد العمل) ،و (توحيد القصد) ،و (توحيد اإلرادة والطلب) ،ألنه مبين على
إخالص القصد يف مجيع العبادات ،إبرادة وجه هللا تعاىل (.)3

ت ا ْْلِ َّن وا ِإلنس إَِّلَّ لِيـ ْعب ُد ِ
ون
وهذا التوحيد من أجله خلق هللا اْلن واإلنس ،كما قال تعاىلَ :وَما َخلَ ْق ُ
َ َ َُ
ك
[الذارايت ،]56 :ومن أجله أرسل هللا الرسل وأنزل الكتب ،كما قال تعاىلَ :وَما أ َْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ
ول إَِّلَّ نُ ِ
وحي إِلَْي ِه أَنَّهُ َّل إِلَهَ إَِّلَّ أ َََن فَا ْعب ُد ِ
ِمن َّر ُس ٍ
ون [األنبياء ،]25 :وهو أول دعوة الرسل وآخرها،
ُ
ٍ
ِ
وت [النحل،]36 :
اجتَنِبُواْ الطَّاغُ َ
كما قال سبحانهَ :ولََق ْد بَـ َعثْـنَا ِيف ُك ِل أ َُّمة َّر ُسوَّلً أَن ا ْعبُ ُدواْ هللاَ َو ْ
ومن أجله قامت اخلصومة بني األنبياء وأممهم ،وبني أتباع األنبياء من أهل التوحيد وبني أهل الشرك

وأهل البدع واخلرافات ،ومن أجله جردت سيوف اْلهاد يف سبيل هللا ،وهو أول الدين وآخره ،بل
هو حقيقة دين اإلسالم ( ،)4وهو يتضمن أنواع التوحيد.
فتوحيد األلوهية متضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد األمساء والصفات ( ،)5فإن من عبد هللا تعاىل

وحده ،وآمن أبنه املستحق وحده للعبادة ،دل ذلك على أنه مؤمن بربوبيته وأبمسائه وصفاته ،ألنه مل

يفعل ذلك إَّل ألنه يعتقد أبن هللا تعاىل وحده هو املتفضل عليه وعلى مجيع عباده ابخللق ,والرزق,

والتدبري ,وغري ذلك من خصائص الربوبية ،وأنه تعاىل له األمساء احلسىن والصفات العال ،اليت تدل

على أنه املستحق للعبادة وحده َّل شريك له.

ومع أمهية هذا التوحيد فقد جحده أكثر اخللق ،فأنكروا أن يكون هللا تعاىل هو املستحق للعبادة

وحده َّل شريك له ،وعبدوا غريه معه.

قال العالمة اجملتهد حممد بن إمساعيل الصنعاين( :اعلم أن هللا تعاىل بعث األنبياء عليهم الصالة
والسالم من أوهلم إىل آخرهم يدعون العباد إىل إفراد هللا تعاىل ابلعبادةَّ ،ل إىل إثبات أنه خلقهم
وحنوه ،إذ هم مقرون بذلك ،كما قررَنه وكررَنه ،ولذا قالوا :أ ِ
َج ْئـتَـنَا لِنَـ ْعبُ َد هللاَ َو ْح َدهُ [األعراف]70 :
أي لنفرده ابلعبادة ،وخنصه هبا من دون آهلتنا؟  ...فعبدوا مع هللا غريه ،وأشركوا معه سواه ،واختذوا
له أنداداً) ( .)6تسهيل العقيدة اإلسالمية لعبد هللا بن عبد العزيز اْلربين– ص53 :
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)94 - 93 /3
((( )2تطهري اَّلعتقاد)) للصنعاين :األصل الثالث (ص(( ،)13 :الدرر السنية)) ( ،)291 /2و
((ينظر شرح الطحاوية)) (ص.)24 :

((( )3شرح الطحاوية)) (ص(( ،)24 :جمموعة التوحيد)) ((( ،)6 /1الدرر السنية)) (،250 /2
(( )304تيسري العزيز احلميد)) (ص(( ،)22 :القول السديد)) (ص(( ،)19 :القواعد احلسان))
(ص(( ،)192 :احلق الواضح املبني)) (ص(( ،)57 :القول املفيد)) (.)9 /1

((( )4شرح الطحاوية)) (ص(( ،)29 - 24 - 21 :تطهري اَّلعتقاد)) للصنعاين (ص،)20 :
((تيسري العزيز احلميد)) (ص(( ،)21 - 20 :الدر النضيد)) للشوكاين (ص(( ،)65 :قرة عيون
املوحدين)) لعبد الرمحن بن حسن (ص(( ،)4 :معارج القبول)) (.)410 - 402 /2

((( )5شرح الطحاوية)) (ص(( ،)41 - 32 - 29 :تيسري العزيز احلميد)) (ص(( ،)23 :قرة
عيون املوحدين)) (ص.)5 :

((( )6تطهري اَّلعتقاد)) (ص ،)20 ،12 :وينظر ((قرة عيون املوحدين)) (ص.)4 :

()217/1

املبحث الثاين :منزلة توحيد األلوهية
إن التوحيد هو إفراد هللا جل وعال ابلتعبد يف مجيع أنواع العبادات وهذا هو حتقيق كلمة َّل إله إَّل هللا

وَّل تصح إَّل ابملتابعة وهي شهادة أن حممداً رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .والذي عليه أهل السنة
واْلماعة أن أول واجب هو الشهاداتن ،كما حكى عنهم ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث قال:
(إن السلف واألئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهاداتن ،ومتفقون على أن من فعل

ذلك قبل البلوغ مل يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ) ( )1اهـ.

واألدلة على أن أول الواجبات هو عبادة هللا ِبا شرع ْيكن تلخيصها يف أربعة أدلة عامة:
الدليل األول :هو أن مجيع الرسل دعوا إىل توحيد هللا جال وعال وإخالص العبادة له كما قال هللا
ٍ
ِ
وت [النحل ،]36 :وقالَ :وَما
اجتَنِبُواْ الطَّاغُ َ
تعاىلَ :ولََق ْد بَـ َعثْـنَا ِيف ُك ِل أ َُّمة َّر ُسوَّلً أَن ا ْعبُ ُدواْ هللاَ َو ْ
ول إََِّّل نُ ِ
وحي إِلَْي ِه أَنَّهُ ََّل إِلَهَ إََِّّل أ َََن فَا ْعب ُد ِ
ك ِمن َّر ُس ٍ
ون [األنبياء .]25 :ولقد وردت
أ َْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ
ُ
ِ ٍِ
ريهُ.
آايت كثرية تبني أن آحاد الرسل أيتون قومهم فيقولون هلم :ا ْعبُ ُدواْ هللاَ َما لَ ُكم م ْن إلَه غَ ْ ُ
ويتضح هذا الدليل ابلعلم أبمرين ومها:
األمر األول :إن األصل يف بين آدم التوحيد وكان ذلك مدة عشرة قرون بني آدم ونوح عليهما
السالم ،فقد كانوا على التوحيد مث نشأ فيهم الشرك – مث إن األصل يف بين آدم :اإلقرار ابهلل.
األمر الثاين :معرفة الشرك الذي وقعوا فيه وهو الشرك يف األلوهية.

فإذا علم األمران ،ومها :أن األصل يف بين آدم توحيد هللا بعبادته ،وأن الشرك الذي وقعوا فيه هو
الشرك يف العبادة َّل إنكار وجود هللا وتفرده ابخللق والرزق ،علم أن الرسل جاءوا بدعوة الناس إىل

عبادة هللا وحده وترك عبادة غريه ،فيعلم من هذا أن أول واجب على املكلف هو توحيد هللا بعبادته

وحده َّل شريك له خاصة وأن األدلة دالة على أن كل مولود يولد على الفطرة .فيبقى بعد ذلك أن
من مل يقر بوجود هللا عليه أن يقر أوَّلً ليتوصل إبقراره هذا إىل عبادة هللا فيكون وجوب إقراره وسيلة
لواجب مقصود وهو إفراد هللا ابلعبادة ،إذ اإلقرار وحده َّل يكفي.

ت ا ْْلِ َّن
الدليل الثاين :إن الغاية من خلق اإلنسان هي العبادة .كما قال هللا جل وعالَ :وَما َخلَ ْق ُ
اإلنس إََِّّل لِيـ ْعب ُد ِ
ون [الذارايت ]56 :فقد بني هللا جل وعال أنه خلق الناس هلذه الغاية وهي عبادته،
َو ِْ َ َ ُ
وبني سبحانه أنه فطر الناس على اإلقرار به ولذلك فإنه أول ما أيمرهم أيمرهم بعبادته كما قالَ :اي
َّ ِ
َّ ِ
ين ِمن قَـ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن [البقرة.]21 :
اس ا ْعبُ ُدواْ َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم َوالذ َ
أَيمـ َها النَّ ُ
الدليل الثالث :وهو كما قال أبو املظفر بن السمعاين( :تواترت األخبار أن النيب صلى هللا عليه وسلم
كان يدعو الكفار إىل اإلسالم والشهادتني) (.)2
_________

((( )1درء تعارض العقل والنقل)) ( .)11 /8وانظر(( :شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)75 :
((( )2خمتصر اَّلنتصار ألهل احلديث  -ضمن صون املنطق والكالم للسيوطي)) (ص.)172 :
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ومن ذلك قول الرسول صلى هللا عليه وسلم ملعاذ رضي هللا عنه ملا بعثه إىل اليمن(( :فليكن أول ما
تدعوهم إليه شهادة أن َّل إله إَّل هللا وأين رسول هللا)) ( .)1وقوله(( :أمرت أن أقاتل الناس حىت
يشهدوا أن َّل إله إَّل هللا وأين رسول هللا)) ( .)2وقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم عند بيعة
الرجال والنساء أول ما يبدأ به يف البيعة قوله(( :ابيعوين على أَّل تشركوا ابهلل شيئاً)) (.)3

الدليل الرابع:

اإلمجاع :وهذا اإلمجاع حكاه ابن املنذر بقوله( :أمجع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر إذا
قال :أشهد أن َّل إله إَّل هللا ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،وأن كل ما جاء به حممد حق ،وأبرأ إىل

هللا من كل دين خيالف دين اإلسالم ،وهو ابلغ صحيح يعقل :أنه مسلم) ( )4اهـ.

وقد ذكر أبو املظفر بن السمعاين أن القول أبن أول الواجبات هو النظر قول مبتدع مل يكن معروفاً
عند الصحابة وَّل التابعني ،إذ لو كان معروفاً لنقلوه لنا لشدة اهتمامهم هبذا الدين ،كيف واملدعى أنه

أول الواجبات! – وإمنا املعروف أهنم كانوا يدعون إىل اإلسالم ،وهم الذين نقلوا طريقة الرسول صلى
هللا عليه وسلم يف دعوته ،مما يدل على أن املستقر عندهم هو أن أول شيء يدعى إليه الكافر هو
الشهاداتن – ومها أول واجب (.)5

وقد حكى هذا اَّلتفاق شيخ اإلسالم ابن تيمية كما تقدم النقل عنه وحكاه كذلك تلميذه ابن القيم
فقال( :وأمجع املسلمون على أن الكافر إذا قال َّل إله إَّل هللا حممد رسول هللا فقد دخل يف اإلسالم)

(.)6

وهذا يدل على أنه أول الواجبات ،ولو أتى بغري الشهادتني ما اعترب ذلك.
ومن املعلوم أن الشهادة تتضمن اإلقرار ابهلل تعاىل وبرسوله صلى هللا عليه وسلم ،فكل من شهد هلل

تعاىل ابأللوهية فشهادته فرع إقراره بوجوده وربوبيته ،ولكن إذا وجد من مل يقر ابهلل لتغري فطرته فهذا
جيب عليه النظر أوَّلً ،ألنه وسيلة إلقراره هلل تعاىل ابلعبودية ،فوجوب مثل هذه احلالة يعترب من
وجوب الوسائل اليت تؤدي إىل الغاية (.)7

فإن املعرفة بوجود هللا جل وعال َّل تكفي العبد ،بل وَّل حىت إْيانه أبن هللا هو الرب اخلالق حىت

يشهد أن َّل إله إَّل هللا وأن حممداً رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( .)8منهج أهل السنة واْلماعة
ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل خلالد عبد اللطيف– 86 /1

قال الشيخ حافظ احلكمي-رمحه هللا تعاىل -يف شرح قوله يف منظومة (سلم الوصول):

هو الَّذي به اإلله ْأر َسال ُ ...ر ْسلَهُ يَ ْد ُعو َن إلَْي ِه أوَّل
َو َ
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1458ومسلم ( .)19بلفظ(( :عبادة هللا)) بدَّلً من ((شهادة أن َّل إله إَّل
هللا وأين رسول هللا)).

( )2رواه البخاري ( ،)25ومسلم ( .)22من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
( )3رواه البخاري ( ،)18ومسلم ( .)1709من حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه.
( )4نقله عنه شيخ اإلسالم يف ((درء تعارض العقل والنقل)) ()7 /8

( )5انظر(( :خمتصر كتابه اَّلنتصار ألهل احلديث ضمن صون املنطق والكالم)) (ص- 171 :

.)172

((( )6مدارج السالكني)) (.)421 /3

( )7انظر هذا يف ((معرض الرد على األشعرية يف مسألة أول واجب على املكلف)) (ص- 323 :
.)324
( )8انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) (.)12 - 11 /8
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يقول( :وهو) أي توحيد اإلهلية (الذي به اإلله) عز وجل (أرسل رسله) من أوهلم إىل آخرهم (يدعون
إليه أوَّل) قبل كل أمر يدعو إىل شيء قبله ,فهم وإن اختلفت شرائعهم يف حتديد بعض العبادات

واحلالل واحلرام مل خيتلفوا يف األصل الذي هو إفراد هللا سبحانه بتلك العبادات افرتقت أو اتفقتَّ ,ل
يشرك معه فيها غريه .كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :حنن معاشر األنبياء أوَّلد عالت,

ع
ديننا واحد)) ( )1وقد أخرب هللا عز وجل عن اتفاق دعوة رسله إمجاَّلً وتفصيالً فقال تعاىلَ :ش َر َ
ِ
ك وما و ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
الدي ِن ما و َّ ِ
لَ ُكم ِمن ِ
يموا
صى بِه نُوحاً َوالذي أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ َ َ َ َ
يم َوُم َ
يسى أَ ْن أَق ُ
َ َ
ْ َ
ص ْيـنَا به إبْـ َراه َ
وسى َوع َ
ِ
ِ
ين َوَّل تَـتَـ َف َّرقُوا فيه [الشورى ]13 :وهؤَّلء هم أولو العزم من الرسل :نوح وإبراهيم وموسى
الد َ
ك
اسأ َْل َم ْن أ َْر َسلْنَا قَـ ْبـلَ َ
وعيسى ونبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وكذلك بقية الرسل ,وقال تعاىلَ :و ْ
الر ْمحَ ِن ِ
ِمن رسلِنَا أَجعلْنَا ِمن ُد ِ
ك ِم ْن
ون َّ
آهلَةً يَـ ْعبُ ُدون [الزخرف ]45 :وقال تعاىلَ :وَما أ َْر َسلْنَا قَـ ْبـلَ َ
ْ ُُ ََ ْ
ول إَِّل نُ ِ
ر ُس ٍ
وح َي إِلَْي ِه أَنَّهُ َّل إِلَهَ إَِّل أ َََن فَا ْعبُ ُدون [األنبياء ]25 :وقال هللا تعاىلَ :ولََق ْد بَـ َعثْـنَا ِيف ُك ِل أ ََّم ٍة
َ
ِ
ِ
ك َك َما أ َْو َح ْيـنَا
اجتَنبُوا الطَّاغُوت [النحل ]36 :وقال هللا تعاىل :إِ ََّن أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ
َر ُسوَّلً أَن ا ْعبُ ُدوا هللا َو ْ

اعيل وإْسحق ويـع ُقوب واأل ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
وح والنَّبِيِ ِ ِ ِ
وب
يم َوإِ ْمسَ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ
إِ َىل نُ ٍ َ َ
يسى َوأَيم َ
ني من بَـ ْعده َوأ َْو َح ْيـنَا إ َىل إبْـ َراه َ
َسبَاط َوع َ
ويونُس وهارو َن وسلَيما َن وآتَـيـنا داوود َزبورا ورسالً قَ ْد قَصصناهم علَي َ ِ
ص ُه ْم
ص ْ
َ َْ ُ ْ َ ْ
ك من قَـ ْب ُل َوُر ُسالً َّملْ نَـ ْق ُ
َُ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ ً َ ُ ُ
َّاس علَى ِ
ِ
نذ ِر ِ
ِ
ِ
ِ
هللا ُح َّجةٌ بَـ ْع َد ال مر ُس ِل
َعلَْي َ
ين لئَالَّ يَ ُكو َن للن ِ َ
ك َوَكلَّ َم هللاُ ُم َ
وسى تَكْل ً
ين َوُم َ
يما مر ُسالً مبَش ِر َ
ِ
يما [النساء ]165 - 16 :ويف الصحيح عن املغرية رضي هللا عنه قال(( :قال
َوَكا َن هللاُ َع ِز ًيزا َحك ً
سعد بن عبادة رضي هللا عنه :لو رأيت رجالً مع امرأيت لضربته ابلسيف غري مصفح .فبلغ ذلك النيب
صلى هللا عليه وسلم فقال :تعجبون من غرية سعد ,وهللا ألَن أغري منه ,وهللا أغري مين ,ومن أجل
غرية هللا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن .وَّل أحد أحب إليه العذر من هللا ,ومن أجل ذلك

بعث املبشرين واملنذرين .وَّل أحد أحب إليه املدحة من هللا ,ومن أجل ذلك وعد هللا اْلنة)) (.)2

_________

( )1رواه البخاري ( ،)3442ومسلم ( .)2365من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( ،)7416ومسلم ( .)1499من حديث املغرية بن شعبة رضي هللا عنه.
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ال َاي قَـ ْوِم ا ْعبُ ُدوا هللا َما لَ ُك ْم ِم ْن إِلَ ٍه
وأما مقامات التفصيل فقال تعاىلَ :ولََق ْد أ َْر َسلْنَا نُوحاً إِىل قَـ ْوِم ِه فَـ َق َ
اف َعلَي ُكم َع َذاب يـوٍم َع ِظيم [األعراف ]59 :إىل آخر اآلايت ,وقال تعاىل :وإِىل َع ٍ
اد
َ َْ
ريهُ إِِين أَ َخ ُ ْ ْ
َ
غَ ْ ُ
ِ
ِ ٍِ
ريهُ أَفَال تَـتَّـ ُقون [األعراف ]65 :إىل آخر اآلايت
اه ْم ُهوداً قَ َ
أَ
َخ ُ
ال َاي قَـ ْوم ا ْعبُ ُدوا هللا َما لَ ُك ْم م ْن إلَه غَ ْ ُ
ِ
ِ ٍِ
َخاهم ص ِ
ريه [األعراف ]73 :إىل
احلاً قَ َ
وقال تعاىل :إِىل َمثُ َ
ود أ َ ُ ْ َ
ال َاي قُـ ْوم ا ْعبُ ُدوا هللا َما لَ ُك ْم م ْن إلَه غَ ْ ُ
ِ
ِ ٍِ
ريه
اه ْم ُش َع ْيباً قَ َ
آخر اآلايت ,وقال هللا تعاىلَ :وإِىل َم ْديَ َن أَ َخ ُ
ال َاي قَـ ْوم ا ْعبُ ُدوا هللا َما لَ ُك ْم م ْن إلَه غَ ْ ُ
َّخ ُذ أَصنَاما ِ
آزر أَتَـت ِ
ال إِبـر ِاه ِ ِ
ِ
آهلَةً إِِين
ْ ً
يم ألَبيه َ َ
[األعراف ]85 :إىل آخر اآلايت ,وقال هللا تعاىلَ :وإ ْذ قَ َ ْ َ ُ
ات واألَر ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وت َّ ِ
ضالَ ٍل مبِ ٍ
ني
أ ََر َ
يم َملَ ُك َ
ني َوَك َذلِ َ
ك ِيف َ
اك َوقَـ ْوَم َ
ض َوليَ ُكو َن م َن ال ُْموقنِ َ
الس َم َاو َ ْ
ك نُ ِري إبْـ َراه َ
ال َّل أ ِ
ُح م ِ ِ
ني فَـلَ َّما َرأَى الْ َق َم َر َاب ِزغًا
ال َه َذا َرِيب فَـلَ َّما أَفَ َل قَ َ
فَـلَ َّما َج َّن َعلَْي ِه اللَّْي ُل َرأَى َك ْوَكبًا قَ َ
ب اآلفل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني فَـلَ َّما َرأَى َّ
ال
س َاب ِزغَةً قَ َ
ال َه َذا َرِيب فَـلَ َّما أَفَ َل قَ َ
قَ َ
ال لَئِن َّملْ يَـ ْهدِين َرِيب أل ُكونَ َّن م َن الْ َق ْوم الضَّال َ
الش ْم َ
ال َاي قَـ ْوِم إِِين بَ ِريءٌ ِممَّا تُ ْش ِرُكو َن [األنعام .]78 - 74 :وهذا يف
ت قَ َ
رب فَـلَ َّما أَفَـلَ ْ
َه َذا َرِيب َه َذا أَ ْك َُ
مقام مناظرته عليه الصالة والسالم لعباد الكواكب على سبيل اَّلستدراج أو التوبيخ ليبني هلم
سخافتهم وجهلهم وضعف عقوهلم يف عبادهتم هذه الكواكب املخلوقة حلكمة هللا عز وجل املسخرة
بقدرته وغفلتهم عن خالقها ومسخرها واملتصرف فيها وتركهم عبادته أو إشراكهم معه فيها غريه عز

ِ
ت َو ْج ِه َي لِلَّ ِذي فَطََر
وجل فلما أقام عليهم احلجة :قَ َ
ال َاي قَـ ْوم إِِين بَ ِريءٌ ِممَّا تُ ْش ِرُكو َن إِِين َو َّج ْه ُ
ِ
ِ
ِ
هللا وقَ ْد َه َد ِ
السماو ِ
آجهُ قَـ ْوُمهُ قَ َ
ني َو َح َّ
ان َوَّلَ
ض َحنِي ًفا َوَما أ َََنْ م َن ال ُْم ْش ِرك َ
ات َواأل َْر َ
ال أ َُحتَا مج ِوين ِيف َ
َّ َ َ
اف َما
َخ ُ
َخ ُ
شاء َرِيب َش ْيـئًا َو ِس َع َرِيب ُك َّل َش ْي ٍء ِعل ًْما أَفَالَ تَـتَ َذ َّك ُرو َن َوَك ْي َ
اف َما تُ ْش ِرُكو َن بِ ِه إَِّلَّ أَن يَ َ
فأَ
أَ
أَ ْشرْكتم وَّلَ َختَافُو َن أَنَّ ُكم أَ ْشرْكتم ِاب ِ
ي الْ َف ِري َق ْ ِ
َح مق ِابأل َْم ِن إِن ُكنتُ ْم
هلل َما َملْ يُـنَـ ِز ْل بِ ِه َعلَْي ُك ْم ُسلْطَ ًاَن فَأَ م
ْ َُ
ني أ َ
َ ُْ َ
َّ ِ
ِ
ك َهلُُم األ َْم ُن َو ُهم م ْهتَ ُدو َن [األنعام]82 - 78 :
سواْ إِْيَ َاهنُم بِظُل ٍْم أ ُْولَئِ َ
ين َ
تَـ ْعلَ ُمو َن الذ َ
آمنُواْ َوَملْ يَـ ْلب ُ
َّ ِ
ِ
سوا إِْيَ َاهنُ ْم بِظُلْم أي شرك إذ هو الظلم الذي َّل يغفره هللا
ين َ
أي الذ َ
آمنُواْ يعين صدقوا ووحدوا َوَملْ يَـ ْلب ُ
َّ ِ
آمنُواْ َوَملْ
ين َ
عز وجل ,ويف الصحيح :عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال(( :ملا نزلت الذ َ
ِ
ك َهلُُم األ َْم ُن َو ُهم م ْهتَ ُدو َن قال أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم :أينا مل
سواْ إِْيَ َاهنُم بِظُل ٍْم أ ُْولَئِ َ
يَـ ْلب ُ
ِ
ْم َع ِظيم [لقمان )1( ))]13 :فالذين آمنوا اإلْيان التام
يظلم نفسه؟ فأنزل هللا تعاىل :إِ َّن الش ْر َك لَظُل ٌ
الذي مل تشبه شوائب الشرك األكرب املنايف ْلميعه ,وَّل الشرك األصغر املنايف لكماله ,وَّل معاصي هللا
احملبطة مثراته من الطاعات ,فأولئك هلم األمن التام من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة ,واَّلهتداء التام

يف الدنيا واآلخرة.
_________
( )1رواه البخاري ( .)6937من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.
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وحبسب ما ينقص من اإلْيان ينقص من األمن واَّلهتداء ,وابجتناب املعاصي حيصل ْتامها .مث قال
ك ح ِك ِ
اها إِبْـر ِاهيم َعلَى قَـوِم ِه نَـرفَع َدرج ٍ
يم [األنعام:
ات َّمن نَّ َ
تعاىلَ :وتِل َ
ْ ْ ُ ََ
يم َعل ٌ
شاء إِ َّن َربَّ َ َ ٌ
ْك ُح َّجتُـنَا آتَـ ْيـنَ َ َ َ
ِ
ال ألَبِ ِيه وقَـوِم ِه ما ه ِذهِ
ِ
ِ ِ
ني إِ ْذ قَ َ
َ ْ َ َ
يم ُر ْش َدهُ من قَـ ْب ُل َوُكنَّا بِه َعال ِم َ
 ]83وقال تعاىلَ :ولََق ْد آتَـ ْيـنَا إبْـ َراه َ
ِِ
ِ
ض ٍ
التَّماثِ َّ
الل مبِ ٍ
ني
ين قَ َ
آاب ُؤُك ْم ِيف َ
آاب َ
ال لََق ْد ُكنتُ ْم أَنتُ ْم َو َ
يل ال ِيت أَنتُ ْم َهلَا َعاك ُفو َن قَالُوا َو َج ْد ََن َ
ءَن َهلَا َعابد َ
َ ُ
ِ
ِ
السماو ِ
قَالُوا أ ِ
ات َواأل َْر ِ
ض الَّ ِذي فَطََرُه َّن َوأ َََن َعلَى
ني قَ َ
ال بَل َّربم ُك ْم َر م
َج ْئـتَـنَا ِاب ْحلَ ِق أ َْم أ َ
َنت م َن الالَّعبِ َ
ب َّ َ َ
ِ ِ
َذلِ ُكم ِمن َّ ِ ِ
ِ ِ
م ِ
ريا َّهلُ ْم لَ َعلَّ ُه ْم
ين َوَات ََّّلل ألَكي َد َّن أ ْ
َصنَ َام ُكم بَـ ْع َد أَن تُـ َولوا ُم ْدب ِر َ
الشاهد َ
َ
ين فَ َج َعلَ ُه ْم ُج َذا ًذا إَّلَّ َكب ً
إِلَي ِه يـرِجعو َن قَالُوا من فَـعل ه َذا ِِب ِهلتِنا إِنَّه لَ ِمن الظَّالِ ِمني قَالُوا َِمسعنا فَىت ي ْذ ُكرهم يـ َق ُ ِ ِ
يم قَالُوا
َ ََ َ
َ
ْ َْ ُ
َْ ً َ ُ ُ ْ ُ
ََ ُ َ
ال لَهُ إبْـ َراه ُ
ِِِ ِ ِ
ِ
فَأْتُوا بِ ِه َعلَى أَ ْع ُ ِ
ني الن ِ
ريُه ْم
يم قَ َ
َنت فَـ َعل َ
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْش َه ُدو َن قَالُوا أَأ َ
ال بَ ْل فَـ َعلَهُ َكب ُ
ْت َه َذا ِبهلَتنَا َاي إبْـ َراه ُ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اسأَلُ ُ ِ
سوا َعلَى
َه َذا فَ ْ
وه ْم إن َكانُوا يَنط ُقو َن فَـ َر َج ُعوا إ َىل أَن ُفس ِه ْم فَـ َقالُوا إنَّ ُك ْم أَنتُ ُم الظال ُمو َن ُمثَّ نُك ُ
ون َِّ
ض مرُكم أ ٍ
ت ما ه ُؤَّلء ي ِ
ِ
ِ
ال أَفَـتَـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
ُف
نط ُقو َن قَ َ
ُ
ُرُؤوس ِه ْم لََق ْد َعل ْم َ َ َ َ
اَّلل َما َّل يَن َف ُع ُك ْم َش ْيـئًا َوَّل يَ ُ ْ

ون َِّ
لَّ ُكم ولِما تَـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
اَّلل أَفَال تَـ ْع ِقلُو َن [األنبياء ]67 - 51 :إىل آخر اآلايت ,وقال تعاىل:
ََْ ُ
ِِ
واتْل َعلَي ِهم نَـبأَ إِبـر ِاهيم إِ ْذ قَ َ ِ ِ ِ
ال َه ْل
ني قَ َ
ال ألَبِيه َوقَـ ْومه َما تَـ ْعبُ ُدو َن قَالُوا نَـ ْعبُ ُد أ ْ
َصنَ ًاما فَـنَظَ مل َهلَا َعاكف َ
َ ُ ْ ْ َ َْ َ
ال أَفَـ َرأَيْـتُم َّما
ك يَـ ْف َعلُو َن قَ َ
ءَن َك َذلِ َ
يَ ْس َم ُعونَ ُك ْم إِ ْذ تَ ْد ُعو َن أ َْو يَن َف ُعونَ ُك ْم أ َْو يَ ُ
آاب َ
ض مرو َن قَالُوا بَ ْل َو َج ْد ََن َ
ني الَّ ِذي َخلَ َق ِين فَـ ُه َو يَـ ْه ِدي ِن َوالَّ ِذي
آاب ُؤُك ُم األَقْ َد ُمو َن فَِإ َّهنُ ْم َع ُد ٌّو ِيل إَِّلَّ َر َّ
ب ال َْعالَ ِم َ
ُكنتُ ْم تَـ ْعبُ ُدو َن أَنتُ ْم َو َ
ني َوالَّ ِذي ُْيِيتُِين ُمثَّ ُْحييِ ِ
ت فَـ ُه َو يَ ْش ِف ِ
ُه َو يُطْ ِع ُم ِين َويَ ْس ِق ِ
ني َوالَّ ِذي أَط َْم ُع أَن يَـ ْغ ِف َر ِيل َخ ِطيئَ ِيت
ني َوإِ َذا َم ِر ْ
ضُ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
يم إِ ْذ َجاء َربَّهُ بَِقل ٍ
ْب َسلِ ٍيم إِ ْذ
يَـ ْوَم الدي ِن [الشعراء ]82 - 69 :وقال تعاىلَ :وإ َّن من ش َيعته ٍإلبْـ َراه َ
آهلةً دو َن َِّ
ِ
اَّلل تُ ِري ُدو َن فَ َما ظَنم ُكم بِر ِ
ني فَـنَظََر نَظ َْرةً ِيف
قَ َ
ال ألَبِ ِيه َوقَـ ْوم ِه َماذَا تَـ ْعبُ ُدو َن أَئِْف ًكا َِ ُ
ب ال َْعالَ ِم َ
َ
النمج ِ
ال أََّل َأتْ ُكلُو َن ما لَ ُكم َّل تَ ِ
غ إِ َىل ِ
ِ
ِ
َّ
غ
آهلَتِ ِه ْم فَـ َق َ
وم فَـ َق َ
نط ُقو َن فَـ َرا َ
ين فَـ َرا َ
ُ
َ ْ
ال إِِين َسق ٌ
يم فَـتَـ َول ْوا َع ْنهُ ُم ْدب ِر َ
ِ
ِ
ِ
ض ْرًاب ِابلْيَم ِ
ال أَتَـ ْعبُ ُدو َن َما تَـ ْنحتُو َن َو َّ
اَّللُ َخلَ َق ُك ْم َوَما تَـ ْع َملُو َن قَالُوا ابْـنُوا
ني فَأَقْـبَـلُوا إِلَْيه يَ ِزفمو َن قَ َ
َعلَْي ِه ْم َ
لَهُ بُـ ْنـيَ ًاَن فَأَلْ ُقوهُ ِيف ا ْْلَ ِح ِيم [الصافات ]97 - 83 :إىل آخر اآلايت.
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وقال تعاىل :واذْ ُكر ِيف ال ِ
اب إِبْـر ِاهيم إِنَّهُ َكا َن ِ
ال ألَبِ ِيه اي أَب ِ
ْكتَ ِ
ت ِملَ تَـ ْعبُ ُد َما َّل يَ ْس َم ُع
ص ِدي ًقا نَّبِياا إِ ْذ قَ َ
َ َ
َ ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وَّل يـ ْب ِ
ِ
نك َش ْيـئًا َاي أَبَت إِِين قَ ْد َج ِ
ك فَاتَّبِ ْع ِين أ َْهد َك ص َراطًا َس ِوااي
اءين م َن الْعل ِْم َما َملْ َأيْت َ
ص ُر َوَّل يُـ ْغ ِين َع َ
َ ُ
ِ
صياا اي أَب ِ
اي أَب ِ
الش ْيطَا َن إِ َّن َّ
ت َّل تَـ ْعبُ ِد َّ
اب ِم َن
َخ ُ
الش ْيطَا َن َكا َن لِ َّ
اف أَن ْيََ َّ
سَ
ت إِِين أ َ
ك َع َذ ٌ
لر ْمحَ ِن َع َ َ
َ َ
لش ْيطَ ِ
الر ْمحَن فَـتَ ُكو َن لِ َّ
ان َولِياا [مرمي.]45 - 41 :
َّ
فبني ألبيه أن آهلته َّل تسمع وَّل تبصر وَّل تضر وَّل تنفع وَّل تقدر على جلب خري وَّل دفع شر وَّل
تغين عنه شيئا .فتبني بذلك أن عبادة مثل هذا جهل وضالل .مث بني له أن عنده دواء ذلك الداء,
واهلدى من ذلك الضالل فقال تعاىل :إِِين قَ ْد جاءِين ِمن ِ
ك فَاتَّبِ ْع ِين أ َْه ِد َك ِ
ص َراطاً َس ِواي
العل ِْم َما َملْ َأيْتِ َ
ََ َ

وبني أن فعله ذلك عبادة للشيطان ,موجب لعذاب الرمحن ووَّلية الشيطان ,عياذا ابهلل من ذلك.
ِ
ِ ِ
ال لَِق ْوِم ِه ا ْعبُ ُدوا َّ
ري لَّ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن إِ َّمنَا تَـ ْعبُ ُدو َن
يم إِ ْذ قَ َ
اَّللَ َواتَّـ ُقوهُ ذَل ُك ْم َخ ٌْ
وقال تعاىلَ :وإبْـ َراه َ
اَّلل َّل ْيَْلِ ُكو َن لَ ُكم ِر ْزقًا فَابـتـغُوا ِعن َد ا َِّ
ون َِّ
ِ ِ
ِ
اَّلل أَوَاث ًَن وَختْلُ ُقو َن إِفْ ًكا إِ َّن الَّ ِذين تَـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
َّلل
َْ
َ ُ
ْ
من ُدون َّ ْ َ
ِ
الر ْز َق َوا ْعبُ ُدوهُ َوا ْش ُك ُروا لَهُ إِلَْي ِه تُـ ْر َج ُعو َن [العنكبوت ]17 - 15 :إىل آخر اآلايت .وقال تعاىلَ :وإِ ْذ
قَ َ ِ ِ
يم ألَبِ ِيه َوقَـ ْوِم ِه إِنَِّين بَـ َراء ِممَّا تَـ ْعبُ ُدو َن إَِّلَّ الَّ ِذي فَطََرِين فَِإنَّهُ َسيَـ ْه ِدي ِن َو َج َعلَ َها َكلِ َمةً َابقِيَةً ِيف
ال إبْـ َراه ُ
ت ِملَّةَ
َع ِقبِ ِه لَ َعلَّ ُه ْم يَـ ْرِج ُعو َن [الزخرف ]28 - 26 :وقال تعاىل عن يوسف عليه السالم :إِِين تَـ َرْك ُ
ٍ
هلل وهم ِاب ِ
ِ
ِ
ت ِملَّةَ ِ ِ ِ
وب َما َكا َن لَنَا
آلخ َرةِ ُه ْم َكافِ ُرو َن َواتَّـبَـ ْع ُ
قَـ ْوم َّلَّ يُـ ْؤمنُو َن ِاب َ ُ
يم َوإِ ْس َح َق َويَـ ْع ُق َ
َ
آِبئي إبْـ َراه َ

ٍ
ض ِل ِ
أَن نم ْش ِر َك ِاب ِ
َّاس َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
هللا َعلَْيـنَا َو َعلَى الن ِ
َّاس َّلَ يَ ْش ُك ُرو َن َاي
ك ِمن فَ ْ
هلل ِمن َش ْيء َذلِ َ
ِ
ِ
ِ
وها
َّار َما تَـ ْعبُ ُدو َن ِمن ُدونِِه إَِّلَّ أ ْ
َمسَاء َمسَّْيـتُ ُم َ
صاح َِيب الس ْج ِن أَأ َْرَاب ٌ
َ
ب متَـ َف ِرقُو َن َخ ٌْ
ري أَِم هللاُ ال َْواح ُد الْ َقه ُ
ان إِ ِن ا ْحلك ِ ِ ِ
َّلل أَمر أََّلَّ تَـعب ُدواْ إَِّلَّ إِ َّايهُ ذَلِ َ ِ
أَنتُم وآِب ُؤُكم َّما أَنز َل هللا ِهبا ِمن س ْلطَ ٍ
ين الْ َقيِ ُم
َ ُ َ
ُْ
ُ
ك الد ُ
َْ َ
ْم إَّلَّ َ َ
ُ ُ
[يوسف ]40 - 37 :اآلايت وغريها .وكذلك قص هللا تعاىل علينا عن مجيع الرسل من نوح إىل
اد وَمثُ َ َّ ِ
حممد صلى هللا عليه وسلم فقال تعاىل :أََمل أيْتِ ُكم نَـبأُ الَّ ِذين ِمن قَـبلِ ُكم قَـوِم نُ ٍ ٍ
ين ِمن
ْ ْ ْ
َْ ْ َ
وح َو َع َ
ود َوالذ َ
َ
ِِ
اءهتُم رسلُ ُهم ِابلْبـيِنَ ِ
ات فَـ َردمواْ أَيْ ِديَـ ُه ْم ِيف أَفْـ َو ِاه ِه ْم َوقَالُواْ إِ ََّن َك َف ْرََن ِِبَا
َ
بَـ ْعده ْم َّلَ يَـ ْعلَ ُم ُه ْم إَِّلَّ هللاُ َج ْ ْ ُ ُ
ت رسلُهم أَِيف ِ
هللا َش ٌّ ِ
السماو ِ
أُر ِسلْتُم بِ ِه وإِ ََّن لَِفي َش ٍ
ك ِممَّا تَ ْد ُعونَـنَا إِلَْي ِه ُم ِر ٍ
ات َواأل َْر ِ
ض
ْ
يب قَالَ ْ ُ ُ ُ ْ
ك فَاط ِر َّ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ش ٌر مثْـلُنَا تُ ِري ُدو َن أَن
س امى قَالُواْ إِ ْن أَنتُ ْم إَِّلَّ بَ َ
يَ ْدعُوُك ْم ليَـغْف َر لَ ُكم من ذُنُوبِ ُك ْم َويُـ َؤخ َرُك ْم إِ َىل أ َ
َج ٍل م َ
ت َهلم رسلُهم إِن َّْحنن إَِّلَّ ب َ ِ
ِ
وَن بِس ْلطَ ٍ
ان مبِ ٍ
صد َ
تَ ُ
ش ٌر مثْـلُ ُك ْم َولَك َّن هللاَ
ُ َ
ني قَالَ ْ ُ ْ ُ ُ ُ ْ
موَن َع َّما َكا َن يَـ ْعبُ ُد َ
آِب ُؤََن فَأْتُ َ ُ
هللا وعلَى ِ
ِ ِ
ْيَُ من علَى من ي َ ِ ِ ِ ِ
ٍ
ِ ِ
هللا فَـ ْليَـتَـ َوَّك ِل ال ُْم ْؤِمنُو َن
َ َ َ
س ْلطَان إَِّلَّ إبِِ ْذن َ
شاء م ْن عبَاده َوَما َكا َن لَنَا أَن أنَّْتيَ ُكم ب ُ
هللا وقَ ْد ه َد َاَن سبـلَنا ولَنصِرب َّن علَى ما آذَيـتموََن وعلَى ِ
ِ
هللا فَـلْيَـتَـ َوَّك ِل ال ُْمتَـ َوكِلُو َن
ُُ َ َ َ ْ َ َ َ ُْ ُ َ َ
َوَما لَنَا أََّلَّ نَـتَـ َوَّك َل َعلَى َ َ
[إبراهيم ]12 - 9 :اآلايت .ولو ذهبنا نذكر قصص الرسل وحماورهتم مع قومهم وعواقب ذلك
لطال الفصل .وأما نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وسريته يف قومه وصربه على أذاهم وما جرى له

معهم فأجلى من الشمس يف حنر الظهرية ,والقرآن كله من فاحتته إىل خاْتته يف شأن ذلك .معارج
القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي  -ص501

()223/1

ْتهيد:
قد وردت يف القرآن أدلة تقرر توحيد األلوهية أبحسن تقرير وأبقوى حجة َّل ْيكن دفعها أبداً وْيكن
حصر هذه األدلة يف مخسة أنواع:

النوع األول :إلزام املشركني ابعرتافهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد األلوهية الذي ينكرونه

النوع الثاين :بيان حال اآلهلة اليت تعبد دون هللا يف الدنيا واآلخرة بصفة تقرر عدم استحقاقها للعبادة

النوع الثالث :تذكري املشركني ِبا يكمن يف نفوسهم من التوحيد وأنه َّل برهان هلم وَّل حجة يف شركهم
النوع الرابع :بيان أن احلكم هلل وحده شرعاً وجزاءً
النوع اخلامس :إمجاع الكتب السماوية على استحقاق هللا للعبادة وحده .منهج أهل السنة واْلماعة
ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا خلالد عبد اللطيف – 107 /1

()224/1

املطلب األول :إلزام املشركني ابعرتافهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد األلوهية الذي ينكرونه
فإنه قد تكرر يف القرآن بيان أن اخلالق هو الذي يستحق أن يعبد ،وأن املتفرد ابلنعم الظاهرة
والباطنة هو الذي يستحق أن يعبد دون ما سواه .فظهر من هذا أن هذا النوع من األدلة يكون يف

مسألتني:

املسألة األوىل :العلم أبن هللا هو املنفرد ابخللق والتدبري (.)1

املسألة الثانية :العلم أبنه املنفرد هببة النعم الظاهرة والباطنة (:)2
َّ ِ
َّ ِ
ين ِمن قَـ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن الَّ ِذي َج َع َل
َّاس ا ْعبُ ُدواْ َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم َوالذ َ
قال هللا تعاىلَ :اي أَيمـ َها الن ُ
ات ِر ْزقاً لَّ ُكم فَالَ َجتْعلُواْ ِ ِ
السماء بِناء وأ ِ
لَ ُكم األَر ِ
السماء ماء فَأَ ْخرج بِ ِه ِمن الثَّمر ِ
َّلل
ُ ْ َ
ض ف َراشاً َو َّ َ َ َ َ
َ
َنز َل م َن َّ َ َ
ْ
ََ
َ ََ
أَن َداداً َوأَنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة.]22 - 21 :
قال عكرمة (هناهم هللا تعاىل أن يشركوا به شيئاً وأن يعبدوا غريه أو يتخذوا له نداً وعدَّلً يف الطاعة
فقال :كما َّل شريك يل يف خلقكم ويف رزقكم الذي أرزقكم وملكي إايكم ونعميت اليت أنعمتها

عليكم فكذلك فأفردوا يل الطاعة وأخلصوا يل العبادة وَّل جتعلوا يل شريكاً ونداً من خلقي فإنكم
تعلمون أن كل نعمة عليكم مين) ( .)3اهـ

فقد بني هللا تعاىل استحقاقه للعبادة ألنه هو اخلالق والرازق – وأمرهم أمر إجياب بقوله :ا ْعبُ ُدواْ َربَّ ُك ُم.
وقال هللا تعاىل :قُل أَغَ ْ ِ َِّ ِ ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ت أَ ْن
ض َو ُه َو يُط ِْع ُم َوَّلَ يُط َْع ُم قُ ْل إِِينَ أ ُِم ْر ُ
ري هللا أَخت ُذ َولياا فَاط ِر َّ َ َ
ْ َ
ٍ
ِ
ب يَـ ْوم َع ِظ ٍيم َّمن
َخ ُ
ني قُ ْل إِِينَ أ َ
ص ْي ُ
َسلَ َم َوَّلَ تَ ُكونَ َّن م َن ال ُْم ْش ِرَك َ
أَ ُكو َن أ ََّو َل َم ْن أ ْ
اف إِ ْن َع َ
ت َرِيب َع َذا َ
ِ
ض ٍر فَالَ َك ِ
ك الْ َف ْوُز ال ُْمبِ ُ ِ
ف لَهُ إَِّلَّ ُه َو َوإِن
ص َر ْ
اش َ
ك هللاُ بِ ُ
س ْس َ
ف َع ْنهُ يَـ ْوَمئِ ٍذ فَـ َق ْد َرمحَهُ َوذَلِ َ
يُ ْ
ني َوإن ْيَْ َ
ٍ
ِ
ِ ِ
ْيَْسس َ ِ
ادهِ و ُهو ا ْحلَكِيم ْ ِ
ري [األنعام- 14 :
َْ
ك خبَ ٍْري فَـ ُه َو َعلَى ُك ِل َش ْيء قَ ُد ٌير َو ُه َو الْ َقاه ُر فَـ ْو َق عبَ َ َ
اخلَب ُ
ُ
.]18

ففي هذه اآلايت تقرير التوحيد هلل تعاىل؛ فاَّلستفهام يف قوله تعاىل أَغَري ِ
هللا إنكاري ،أي كيف أختذ
َْ

ولياً غري هللا فأطيعه وأعبده وهللا هو خالق السموات واألرض الذي يرزق اخللق وَّل حيتاج إليهم فهو
الغين عن كل ما سواه فلذلك أمره هللا بعبادته وحده وهناه عن الشرك .مث بني هللا تعاىل أن الثواب

والعقاب بيده ،وبني تعاىل أنه على كل شيء قدير وَّل يعجزه شيء وهو املتصرف وحده فله القدرة

الكاملة والعزة الظاهرة – فإذا كان ذلك كذلك كيف َّل ُختلص له العبادة (!)4
_________

( )1انظر(( :القواعد احلسان لتفسري القرآن)) للسعدي (ص.)193 :

( )2انظر(( :القواعد احلسان لتفسري القرآن)) للسعدي (ص ،)194 - 193 :و ((تفسري
السعدي)) (.)26 /1

( )3رواه الطربي يف تفسريه ()370 - 369 /1
( )4انظر(( :تفسري الطربي)) ( ،)288 - 287 /11و ((تفسري السعدي)) (.)177 /2

()225/1
ٍ
َىن ي ُكو ُن لَه ولَ ٌد وَمل تَ ُكن لَّه ِ
ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
وه َو بِ ُك ِل
صاحبَةٌ َو َخلَ َق ُك َّل َش ْيء ُ
َُ َْ
ُ َ
ض أ َّ َ
وقال تعاىل :بَد ُ
يع َّ َ َ
ٍ
ِ
َشي ٍء علِ ِ
ٍ ِ
ِ ِ
يل [األنعام:
ْ َ ٌ
يم ذَل ُك ُم هللاُ َربم ُك ْم َّل إلَهَ إَّلَّ ُه َو َخال ُق ُك ِل َش ْيء فَا ْعبُ ُدوهُ َو ُه َو َعلَى ُك ِل َش ْيء َوك ٌ
 ]102 - 101وفيها أن اخلالق والوكيل على كل شيء حبفظه ورزقه وتصريفه هو الذي يستحق أن
يعبد – قال ابن جرير( :يقول جل ثناؤه هلم :أيها اْلاهلون :إنه َّل شيء له األلوهية والعبادة إَّل
ٍ ِ
الذيَ َخلَ َق ُك َّل َشي ٍء ُ ِ
يم ،فإنه َّل ينبغي أن تكون عبادتكم وعبادة مجيع من يف
وه َو ب ُك ِل َش ْيء َعل ٌ
ْ

السموات واألرض إَّل له خالصة بغري شريك تشركونه فيها .فإنه خالق كل شيء وابرئه وصانعه ،وحق

على املصنوع أن يفرد صانعه ابلعبادة) (.)1

هذا وقد كان املشركون يقرون بتوحيد الربوبية – ولذلك قال هللا جل وعال عنهم َوَما يُـ ْؤِم ُن أَ ْكثَـ ُرُه ْم
ِاب ِ
هلل إَِّلَّ َو ُهم م ْش ِرُكو َن [يوسف ]106 :قال عكرمة موىل ابن عباس يف تفسري اآلية السابقة( :ولئن
سألتهم من خلقهم ليقولون هللا فذلك إْياهنم وهم يعبدون غريه) ( )2اهـ.
ومثل هذا التفسري منقول عن ابن عباس رضي هللا عنهما وغريه (.)3
ولذلك فإن هللا قررهم هبذا النوع من التوحيد – أي إذا كنتم أيها املشركون تقرون هلل أبنه خالق كل

شيء ورازقه فعليكم أن تقروا كذلك هلل تعاىل ابأللوهية وحده وتتقوه وَّل تعبدوا غريه .قال هللا تعاىل:
ِ
ِ
الس َماء َواأل َْر ِ
ِج
ك َّ
قُ ْل َمن يَـ ْرُزقُ ُكم ِم َن َّ
ض أ ََّمن ْيَْلِ ُ
الس ْم َع واألَبْ َ
ِج ا ْحلَ َّي م َن ال َْميِت َوخيُْر ُ
ار َوَمن خيُْر ُ
صَ
الْميَّ َ ِ
ِ
سيَـ ُقولُو َن هللاُ فَـ ُق ْل أَفَالَ تَـتَّـ ُقو َن فَ َذلِ ُك ُم هللاُ َربم ُك ُم ا ْحلَ مق فَ َما َذا بَـ ْع َد
َ
ت م َن ا ْحلَ ِي َوَمن يُ َدب ُر األ َْم َر فَ َ
ا ْحلَ ِق إَِّلَّ َّ
ص َرفُو َن [يونس.]32 - 31 :
الضالَ ُل فَأ َّ
َىن تُ ْ
قال ابن جرير عند قوله أَفَالَ تَـتَّـ ُقو َن( :أفال ختافون عقاب هللا على شرككم وادعائكم رابً غري من هذه
الصفة صفته ،وعبادتكم معه من َّل يرزقكم شيئاً وَّل ْيلك لكم ضراً وَّل نفعاً؟) (.)4
ِِ
ِ ِ ِ َّ ِ
اصطََفى َّ
ري أ ََّما يُ ْش ِرُكو َن أ ََّم ْن َخلَ َق
ين ْ
آَّللُ َخ ٌْ
وقال تعاىل :قُ ِل ا ْحلَ ْم ُد ََّّلل َو َس َال ٌم َعلَى عبَاده الذ َ

السماو ِ
ات َهبْ َج ٍة َّما َكا َن لَ ُك ْم أَن تُنبِتُوا
َنز َل لَ ُكم ِم َن َّ
الس َماء َماء فَأَنبَـ ْتـنَا بِ ِه َح َدائِ َق َذ َ
ات َو ْاأل َْر َ
ض َوأ َ
َّ َ َ
ِ
اَّلل بل هم قَـوم يـع ِدلُو َن أ ََّمن جعل ْاألَرض قَـرارا وجعل ِخ َال َهلا أ َْهنَارا وجعل َهلا رو ِ
اس َي
َش َج َرَها أَإِلَهٌ َّم َع َّ َ ْ ُ ْ ْ ٌ َ ْ
َ ً َ َ َ َ َ ََ
ََ َ ْ َ َ ً َ ََ َ
اجزا أَإِلَهٌ َّمع َِّ
ضطََّر إِذَا َد َعاهُ ويك ِ
ِ
ِ
ف
يب ال ُْم ْ
ْش ُ
َو َج َع َل بَ ْ َ
ني الْبَ ْح َريْ ِن َح ً
ََ
َ
اَّلل بَ ْل أَ ْكثَـ ُرُه ْم ََّل يَـ ْعلَ ُمو َن أ ََّمن ُجي ُ
ض أَإِلَهٌ َّمع َِّ
اَّلل قَلِ ًيال َّما تَ َذ َّكرو َن أ ََّمن يـ ْه ِدي ُكم ِيف ظُلُم ِ
ات ال َِ
وء َوَْجي َعلُ ُك ْم ُخلَ َفاء ْاأل َْر ِ
ْرب َوالْبَ ْح ِر َوَمن
ال م
َ
َ
ْ
َ
س َ
ُ
الرايح ب ْشرا بني ي َدي ر ْمحتِ ِه أَإِلَهٌ َّمع َِّ
اَّلل تَـ َع َاىل َّ
اَّللُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َن أ ََّمن يَـ ْب َدأُ ْ
ْق ُمثَّ يُِعي ُدهُ َوَمن
اخلَل َ
يُـ ْر ِس ُل َِ َ ُ ً َ ْ َ َ ْ َ َ
َ
ِ
اَّلل قُل هاتُوا بـرهانَ ُكم إِن ُكنتُم ِ ِ
الس َماء َو ْاأل َْر ِ
ني.
يَـ ْرُزقُ ُكم ِم َن َّ
صادق َ
ْ َ
ض أَإِلَهٌ َّم َع َّ ْ َ ُ ْ َ ْ
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)13 - 12 /12
( )2رواه الطربي يف تفسريه (.)286 /16

( )3انظر(( :تفسري الطربي)) (.)288 /16
((( )4تفسري الطربي)) (.)84 /15
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فهذه اآلايت جاءت بعد أن ذكر هللا إهالكه لفرعون وقومه وذهاب ملك سبأ وإهالك مثود قوم صاحل
عليه السالم وإهالك قوم لوط عليه السالم ووجه املناسبة كما قال ابن جرير رمحه هللا( :قل اي حممد
هلؤَّلء الذين زينا هلم أعماهلم من قومك فهم يعمهون :آهلل الذي أنعم على أوليائه هذه النعم اليت

قصها عليكم يف هذه السورة ،وأهلك أعداءه ابلذي أهلكهم به من صنوف العذاب اليت ذكرها لكم
فيها خري أما تشركون من أواثنكم اليت َّل تنفعكم وَّل تضركم وَّل تدفع عن أنفسها وَّل عن أوليائها
سوءاً وَّل جتلب إليها وَّل إليهم نفعاً؟ يقول :إن هذا األمر َّل يشكل على من له عقل ،فكيف

تستجيزون أن تشركوا عبادة من َّل نفع عنده لكم وَّل دفع ضر عنكم يف عبادة من بيده النفع والضر

وله كل شيء؟ مث ابتدأ تعاىل ذكره تعديد نعمه عليهم) ( .)1مث ذكر اآلايت وتفسريها .وقد بني هللا

تعاىل خصائص ربوبيته يف هذه اآلايت الدالة على أنه املعبود وحده – وأن ما سواه َّل يستحق شيئاً
من العبادة ،فإنه كلما ذكر شيئاً من خصائصه قال :أَإِلَهٌ َّمع َِّ
اَّلل أي يقدر على ذلك أو يفعله؟
َ

واْلوابَّ :ل .وإذا كان كذلك كان هو املستحق ألن يعبد وحده ،ولذلك نص هللا على ذلك بقوله
اَّللُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َن بعد أن ابتدأ اآلايت بقولهَّ :
تَـ َع َاىل َّ
ري أ ََّما يُ ْش ِرُكو َن مث بني تعاىل عجز كل من
آَّللُ َخ ٌْ

يدعي شيئاً من خصائص ربوبيته لغريه تعاىل فقال آمراً نبيه صلى هللا عليه وسلم أبن خياطبهم بصيغة

التعجيز :قُل هاتُواْ بـرهانَ ُكم إِن ُكنتُم ِ ِ
ني.
صادق َ
ْ َ
ْ َ ُْ َ ْ

وبعد هذا التقرير يظهر جلياً أن التوكل واَّلستعانة وحنوها إمنا تكون ابهلل رب األرض والسموات
الذي بيده األمر كله – وهذا هو الذي تقتضيه الفطرة السليمة – فإن الذي خلق وقدر وهدى

والذي بيده ملكوت كل شيء هو الذي يتوكل عليه ويستعان به وحده – وأن الذي أنعم على احلق
ِ
ِ
وها [النحل]18 :
ص َ
أبنواع النعم اليت َّل تعد وَّل حتصى كما قال هللا تعاىلَ :وإِن تَـعُدمواْ ن ْع َمةَ هللا َّلَ ُحتْ ُ

هو الذي يشكر وحيب ملا أنعم به وهو الذي يرجى ويرغب إليه وحده .منهج أهل السنة واْلماعة
ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا خلالد عبد اللطيف – 107 /1

_________
((( )1تفسري الطربي)) (.)483 /19

()227/1

املطلب الثاين :بيان حال اآلهلة اليت تعبد دون هللا يف الدنيا واآلخرة بصفة تقرر عدم استحقاقها
للعبادة
وهذا النوع من األدلة يبني هللا جل وعال فيه أن ما دونه خملوق مربوب له وأهنم َّل خيلقون شيئاً وَّل

ْيلكون شيئاً ،ومن كانت هذه صفته فإنه َّل يستحق العبادة أبداً ،ويبني هللا تعاىل عدم نفع ما يعبد
من دونه من املخلوقات يف الدنيا وَّل يف اآلخرة ،ليؤكد أهنا َّل تستحق العبادة ،وْيكن حصر هذا

النوع من األدلة يف ثالثة مسائل:

املسألة األوىل :معرفة ما يعبد من دون هللا من املخلوقات وبيان نقصها من مجيع الوجوه.
املسألة الثانية :تعجيز املسئولني من دون هللا.

املسألة الثالثة :اإلخبار عن التعادي احلاصل بعد البعث.
املسألة األوىل :معرفة ما يعبد من دون هللا من املخلوقات وبيان نقصها من مجيع الوجوه (:)1
قال هللا تعاىل :و َّاختَ ُذوا ِمن ُدونِِه ِ
ض ارا َوََّل نَـ ْف ًعا
آهلَةً ََّّل خيَْلُ ُقو َن َش ْيـئًا َو ُه ْم خيُْلَ ُقو َن َوََّل ْيَْلِ ُكو َن ِألَن ُف ِس ِه ْم َ
َ
ورا [الفرقان.]3 :
َوََّل ْيَْلِ ُكو َن َم ْوًات َوََّل َحيَاةً َوََّل نُ ُ
شً
ففي هذه اآلية تقريع للمشركني بعبادهتم ما دون هللا وتنبيه هلم على موضع خطأ فعلهم ببيان أن
آهلتهم اليت يعبدوهنا َّل ختلق شيئاً بل هي خملوقة ومع ذلك فهي َّل ْتلك دفع ضر عن نفسها وَّل

جلب منفعة إليها وَّل ْتلك إماتة وَّل إحياء وَّل بعثاً – فهذه هي صفتها فهي َّل تستحق العبادة (.)2

ِ
ِِ ِ
ِ
ني نَ ِذ ًيرا
ار َك الَّذي نَـ َّز َل الْ ُف ْرقَا َن َعلَى َع ْبده ليَ ُكو َن لل َْعالَ ِم َ
وقد ذكر هللا تعاىل هذه اآلايت بعد قوله :تَـبَ َ
ٍ
ض وَمل يـت ِ
ْك َّ ِ
ِ
َّخ ْذ َولَ ًدا َوَملْ يَ ُكن لَّهُ َش ِر ٌ
الَّ ِذي لَهُ ُمل ُ
َّرهُ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ ْ َ
يك ِيف ال ُْملْك َو َخلَ َق ُك َّل َش ْيء فَـ َقد َ
تَـ ْق ِد ًيرا الفرقان].[ 2 - 1 :
قال ابن جرير( :يقول تعاىل ذكره :فأفردوا أيها الناس لربكم الذي نزل الفرقان على عبده حممد نبيه

صلى هللا عليه وسلم األلوهة وأخلصوا له العبادة دون كل ما تعبدون من دونه من اآلهلة واألصنام
واملالئكة واْلن واإلنس ،فإن كل ذلك خلقه ويف ملكه ،فال تصلح العبادة إَّل هلل الذي هو ملك

مجيع ذلك) (.)3

وقال الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه هللا عند قوله تعاىلَّ :
اَّللُ الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم ُمثَّ َرَزقَ ُك ْم ُمثَّ ُْيِيتُ ُك ْم ُمثَّ
ُْحييِي ُك ْم َه ْل ِمن ُش َرَكائِ ُكم َّمن يَـ ْف َع ُل ِمن َذلِ ُكم ِمن َش ْي ٍء [الروم ]40 :قال :وَّل شك أن اْلواب الذي
َّل جواب هلم غريه هوَّ :ل ،أي :ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل من ذلك املذكور من اخللق
والرزق واإلماتة واإلحياء ،فلما تعني اعرتافهم وخبهم منكراً عليهم بقولهُ :س ْب َحانَهُ َوتَـ َع َاىل َع َّما
يُ ْش ِرُكو َن) ( )4اهـ.

ومن اآلايت اليت تبني ضعف ما يعبد من دون هللا وأنه َّل خيلق شيئاً فال يستحق أن يعبد قوله تعاىل:
ْق ُمثَّ يُعِي ُدهُ قُ ِل هللاُ يَـ ْب َدأُ ْ
قُ ْل َه ْل ِمن ُش َرَكآئِ ُكم َّمن يَـ ْب َدأُ ْ
َىن تُـ ْؤفَ ُكو َن [يونس:
ْق ُمثَّ يُِعي ُدهُ فَأ َّ
اخلَل َ
اخلَل َ
.]31

ون َِّ
ض ِرب مثَل فَاستَ ِمعوا لَهُ إِ َّن الَّ ِذين تَ ْدعُو َن ِمن ُد ِ
اَّلل لَن خيَْلُ ُقوا ذُ َاب ًاب
َّاس ُ َ َ ٌ ْ ُ
َ
ومنها قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها الن ُ
ِ ِ
ضع َ َّ ِ
وب َما قَ َد ُروا َّ
َولَ ِو ْ
اَّللَ
ب َوال َْمطْلُ ُ
ب َش ْيـئًا ََّّل يَ ْستَنق ُذوهُ م ْنهُ َ ُ
اجتَ َم ُعوا لَهُ َوإِن يَ ْسلُْبـ ُه ُم ال مذ َاب ُ
ف الطال ُ
َح َّق قَ ْد ِرهِ إِ َّن َّ
ي َع ِز ٌيز [احلج.]74 - 73 :
اَّللَ لََق ِو ٌّ
_________
( )1انظر(( :القواعد احلسان)) (ص.)194 ،17 :
( )2انظر(( :تفسري الطربي)) (.)237 /19
((( )3تفسري الطربي)) (.)236 /19
((( )4أضواء البيان)) (.)413 /3
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واتضح من هذه اآلية أن من يعبد شيئاً مع هللا َّل يكون قد قدر هللا تعاىل حق قدره .ويف هذا الدَّللة
الواضحة على أن هللا تعاىل ذكر من احلجج الدالة على توحيده وصرف العبادة إليه وحده َّل شريك

له :أن غريه َّل خيلق شيئاً وأنه ضعيف مربوب هلل فوجب أَّل يصرف إليه شيء من العبادة.
املسألة الثانية :تعجيز املسئولني من دون هللا (:)1

وهذه املسألة وإن كانت داخلة يف عموم املسألة قبلها إَّل أنه قد ورد إفرادها ابلذكر يف القرآن الكرمي
– وترد كذلك مرتبطة مع تلك املسألة.
َّ ِ
ف الض ِ
مر َعن ُك ْم َوَّلَ
ين َز َع ْمتُم ِمن ُدونِِه فَالَ ْيَْلِ ُكو َن َك ْش َ
ومن هذه اآلايت قوله تعاىل :قُ ِل ا ْد ُعواْ الذ َ
َحتْ ِويالً [اإلسراء ]56 :ويف هذه اآلية تعجيز للمدعوين من دون هللا سواء كانوا مالئكة أو جناً أو

إنساً أو أصناماً أو غري ذلك إذا أراد هللا إنزال ضر أن يدفعوه أو حيولوه إىل نفع أو حيولوا الضر إىل
آخرين وَّل شك أن املدعوين من دون هللا عاجزون عن ذلك إذ املقدر هو هللا تعاىل ،فال يقدر أحد

أن يغري ما قدره هللا .وهبذا يعلم أن أولئك َّل جيوز صرف شيء من العبادة إليهم إذ املستحق ألن
يعبد هو الذي َّل يعجزه شيء وهو هللا سبحانه وتعاىل.

ومن ذلك أن هللا تعاىل قد ذكر عجائب قدرته يف خلق اإلنسان والبحار وما يستخرج منها وما جيري

فيها من الفلك وخلقه الليل والنهار والشمس والقمر وجراين ذلك بنظام دقيق حمكم – فبعد أن
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اَّلل ربم ُكم لَهُ الْمل ُ َّ ِ
وه ْم
ين تَ ْد ُعو َن من ُدونِه َما ْيَْل ُكو َن من قط ِْم ٍري إِن تَ ْد ُع ُ
ذكر ذلك قال :ذَل ُك ُم َُّ َ ْ
ُ
ْك َوالذ َ
ك ِمثْ ُل َخبِ ٍري
استَ َجابُوا لَ ُك ْم َويَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة يَ ْك ُف ُرو َن بِ ِش ْركِ ُك ْم َوََّل يُـنَـبِئُ َ
ََّل يَ ْس َم ُعوا ُد َعاء ُك ْم َولَ ْو َِمس ُعوا َما ْ
[فاطر ]14 - 13 :ففي هذه اآلية بيان لعجز من يدعى من دون هللا إما لعدم مساعه أصالً أو لعدم
استجابته إن مسع الدعاء .وهذا يدل على عدم استحقاق غري هللا للعبادة.

ول ََن ُدوا
وقد يذكر هللا تعاىل أن التعجيز يقع يف اآلخرة أيضا ،فمن ذلك قول هللا تعاىلَ :ويَـ ْوَم يَـ ُق ُ
ُش َرَكائِ َي الَّ ِذي َن َز َع ْمتُ ْم فَ َد َع ْو ُه ْم فَـلَ ْم يَ ْستَ ِجيبُوا َهلُ ْم َو َج َعلْنَا بَـ ْيـنَـ ُهم َّم ْوبًِقا [الكهف .]52 :وقوله تعاىل:
ِ
ِ
اب لَ ْو أ ََّهنُ ْم َكانُوا يَـ ْهتَ ُدو َن [القصص:
يل ا ْد ُعوا ُش َرَكاء ُك ْم فَ َد َع ْو ُه ْم فَـلَ ْم يَ ْستَجيبُوا َهلُ ْم َوَرأ َُوا ال َْع َذ َ
َوق َ
.]64
_________
( )1انظر(( :رسالة الشرك ومظاهره)) (ص.)193 :
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ون َِّ
ومن اآلايت اْلامعة يف هذا الباب قول هللا تعاىل :قُ ِل ا ْد ُعوا الَّ ِذين َز َعمتُم ِمن ُد ِ
اَّلل ََّل ْيَْلِ ُكو َن
َ ْ
ِمثْـ َق َ ٍ
السماو ِ
ات َوََّل ِيف ْاأل َْر ِ
ض َوَما َهلُ ْم فِي ِه َما ِمن ِش ْر ٍك َوَما لَهُ ِم ْنـ ُهم ِمن ظَ ِه ٍري َوََّل تَن َف ُع
ال ذَ َّرة ِيف َّ َ َ
َّ
اعةُ ِعن َدهُ إََِّّل لِ َم ْن أ َِذ َن لَهُ [سبأ ]23 - 22 :ففي هذه اآلية أيمر هللا تعاىل نبيه صلى هللا عليه
الش َف َ

وسلم أن يقول للمشركني :ادعوا الذين زعمتموهم شركاء هلل ليجلبوا لكم نفعاً أو يدفعواً عنكم ضراً
فإهنم َّل يستطيعون ذلك وهذا يفيد عدم استحقاقهم للعبادة ( )1مث بني هللا تعاىل عجز املدعوين من
دونه بقولهََّ :ل ْيَْلِ ُكو َن  ...اآلية – ويف هذا يقول ابن القيم( :فتأمل كيف أخذت هذه اآلية على
املشركني ِبجامع الطرق اليت دخلوا منها إىل الشرك وسدهتا عليهم أحكم سد وأبلغه ،فإن العابد إمنا
يتعلق ابملعبود ملا يرجو من نفعه ،وإَّل فلو مل يرج منه منفعة مل يتعلق قلبه به ،وحينئذ فالبد أن يكون

املعبود مالكاً لألسباب اليت ينفع هبا عباده ،أو شريكاً ملالكها أو ظهرياً أو وزيراً ومعاوَنً له أو وجيهاً
ذا حرمة وقدر يشفع عنده ،فإذا انتفت هذه األمور األربعة من كل وجه وبطلت انتفت أسباب
الشرك وانقطعت مواده ،فنفى سبحانه عن آهلتهم أن ْتلك مثقال ذرة يف السموات واألرض ،فقد

يقول املشرك :هي شريكة ملالك احلق فنفى شركتها له ،فيقول إَّل الشفاعة ،فنفاها عن آهلتهم وأخرب
أنه َّل يشفع عنده أحد إَّل إبذنه ،فهو الذي أيذن للشافع ،فإن مل أيذن له مل يتقدم ابلشفاعة بني

يديه ،كما يكون يف حق املخلوقني ،فإن املشفوع عنده حيتاج إىل الشافع ومعاونته له فيقبل شفاعته

وإن مل أيذن له فيها ،وأما من كل ما سواه فقري إليه بذاته وهو الغين بذاته عن كل ما سواه فكيف

يشفع عنده أحد بدون إذنه!) (.)2

ومن األحاديث يف هذا الباب قول الرسول صلى هللا عليه وسلم َّلبن عباس رضي هللا عنهما ((اي
غالم إين أعلمك كلمات :احفظ هللا حيفظك ،احفظ هللا جتده جتاهك ،إذا سألت فاسأل هللا ،وإذا

استعنت فاستعن ابهلل ،وأعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إَّل بشيء قد
كتبه هللا لك ،وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إَّل بشيء قد كتبه هللا عليك ،رفعت

األقالم وجفت الصحف)) (.)3
_________

( )1انظر(( :تفسري الطربي)) (.)230 - 299 /21
((( )2الصواعق املرسلة)) (.)462 - 461 /2

( )3رواه الرتمذي ( ،)2516وأمحد ( ،)2669( )293 /1واحلاكم ( .)623 /3قال الرتمذي:

حسن صحيح ،وقال احلاكم :هذا حديث كبري عال من حديث عبد امللك بن عمري عن ابن عباس

رضي هللا عنهما إَّل أن الشيخني رضي هللا عنهما مل خيرجا شهاب بن خراش وَّل القداح يف الصحيحني

وقد روي احلديث أبسانيد عن ابن عباس غري هذا ،وصححه عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام
الصغرى)) (.)333 /3

()230/1

ففي هذه الوصية األمر ابَّلستعانة ابهلل وحده وسؤاله وحده ،مث ذكر أصالً عظيماً عليه مدار الوصية
وهو تقدير هللا عز وجل لألشياء كلها قال ابن رجب( :واعلم أن مدار مجيع هذه الوصية على هذا

األصل ،وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه ،فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إَّل ما

كتب هللا له من خري وشر ونفع وضر ،وأن اجتهاد اخللق كلهم على خالف املقدور غري مفيد البتة

علم حينئذ أن هللا وحده هو الضار النافع ،املعطي املانع ،فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل

وإفراده ابلطاعة ،وحفظ حدوده ،فإن املعبود إمنا يقصد بعبادته جلب املنافع ودفع املضار ،وهلذا ذم
هللا من يعبد من َّل ينفع وَّل يضر وَّل يغين عن عابده شيئاً ،فمن علم أنه َّل ينفع وَّل يضر وَّل يعطي
وَّل ْينع غري هللا ،أوجب له ذلك إفراده ابخلوف والرجاء واحملبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقدمي

طاعته على طاعة اخللق مجيعاً ،وأن يتقي سخطه ولو كان فيه سخط اخللق مجيعاً ،وإفراده ابَّلستعانة
به والسؤال له ،وإخالص الدعاء له يف حال الشدة وحال الرخاء ،خبالف ما كان املشركون عليه من

إخالص الدعاء له عند الشدائد ونسيانه يف الرخاء ودعاء من يرجون نفعه من دونه – قال هللا عز
ون َِّ
ض ٍر هل ه َّن َك ِ
وجل :قُل أَفَـرأَيـتُم َّما تَ ْد ُعو َن ِمن ُد ِ
ادِينَ َّ
ادِين بَِر ْمحَ ٍة
ات ُ
اش َف ُ
ض ِرهِ أ َْو أ ََر َ
اَّلل إِ ْن أ ََر َ
اَّللُ بِ ُ َ ْ ُ
ْ َْ
هل ه َّن ممُْ ِس َك ُ ِ ِ
يب َّ
اَّللُ َعلَْي ِه يَـتَـ َوَّك ُل ال ُْمتَـ َوكِلُو َن [الزمر )]38 :اهـ (.)1
َْ ُ
ات َر ْمحَته قُ ْل َح ْسِ َ
املسألة الثالثة :اإلخبار عن التعادي احلاصل بعد البعث

وهذا من ْتام عدم نفع ما يعبد من دون هللا ،وفيه حسم ملادة الشرك ابهلل إذ أنه مع عدم نفعه يضر

صاحبه يف اآلخرة ،فإن من يعبد غري هللا تعاىل يتربأ منه معبوده يوم القيامة وينقلب ضداً له وتنقطع

بينهما أسباب املودة مع استحكام العداوة ولعن بعضهم بعضاً ،ومن اآلايت يف هذا الباب قول هللا
ول أَين ُشرَكائِي الَّ ِذين ُكنتُم تَـ ْز ُعمو َن قَ َ َّ ِ
ِ
ين َح َّق َعلَْي ِه ُم الْ َق ْو ُل َربَّـنَا َه ُؤََّلء
تعاىلَ :ويَـ ْوَم يُـنَادي ِه ْم فَـيَـ ُق ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ
ال الذ َ
ِ
َّ ِ
ِ
يل ا ْد ُعوا ُش َرَكاء ُك ْم فَ َد َع ْو ُه ْم فَـلَ ْم
اه ْم َك َما غَ َويْـنَا تَ ََّ
ربأْ ََن إِلَْي َ
ين أَ ْغ َويْـنَا أَ ْغ َويْـنَ ُ
الذ َ
ك َما َكانُوا إ َّاي ََن يَـ ْعبُ ُدو َن َوق َ
ِ
اب لَ ْو أ ََّهنُ ْم َكانُوا يَـ ْهتَ ُدو َن [القصص.]64 - 62 :
يَ ْستَجيبُوا َهلُ ْم َوَرأ َُوا ال َْع َذ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّ ِ
وه ْم ََّل يَ ْس َم ُعوا ُد َعاء ُك ْم
ين تَ ْد ُعو َن من ُدونِه َما ْيَْل ُكو َن من قط ِْم ٍري إِن تَ ْد ُع ُ
ومنها قول هللا تعاىلَ :والذ َ
ك ِمثْ ُل َخبِ ٍري [فاطر- 13 :
استَ َجابُوا لَ ُك ْم َويَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة يَ ْك ُف ُرو َن بِ ِش ْركِ ُك ْم َوََّل يُـنَـبِئُ َ
َولَ ْو َِمس ُعوا َما ْ

.]14

اَّلل من ََّّل يست ِجيب لَه إِ َىل ي ِ
ِ ِ
ِ
ومنها قول هللا تعاىل :ومن أ َ ِ
وم ال ِْقيَ َام ِة َو ُه ْم َعن
ََ ْ
َض مل ممَّن يَ ْد ُعو من ُدون َّ َ َ ْ َ ُ ُ َ
ُد َعائِ ِهم غَافِلُو َن وإِذَا ح ِشر النَّاس َكانُوا َهلم أَ ْع َداء وَكانُوا بِ ِعب َ ِِ ِ
ين [األحقاف ]6 - 5 :ومنها
َ
ُْ
ْ
ادهت ْم َكاف ِر َ
َ ُ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ون َّ ِ ِ
ِ
قول هللا تعاىل :و َّاختَ ُذوا من ُد ِ
ادهتِِم وي ُكونُو َن َعلَْي ِهم ِ
ضداا
اَّلل آهلَةً ليَ ُكونُوا َهلُ ْم ع ازا َك َّال َسيَ ْك ُف ُرو َن بِعبَ َ ْ َ َ
ْ
َ
[مرمي.]82 - 81 :
ادى َك َما َخلَ ْقنَا ُك ْم أ ََّو َل َم َّرةٍ َوتَـ َرْكتُم َّما َخ َّولْنَا ُك ْم َوَراء ظُ ُهوِرُك ْم
ومنها قول هللا تعاىلَ :ولََق ْد ِج ْئـتُ ُم َ
وَن فُـ َر َ
َّ ِ
ض َّل َعن ُكم َّما ُكنتُ ْم
ين َز َع ْمتُ ْم أ ََّهنُ ْم فِي ُك ْم ُش َرَكاء لََقد تَّـ َقطَّ َع بَـ ْيـنَ ُك ْم َو َ
َوَما نَـ َرى َم َع ُك ْم ُش َف َعاء ُك ُم الذ َ
تَـ ْزعُ ُمو َن [األنعام.]94 :
ون َِّ
ال إِ َّمنَا َّاختَ ْذ ُمت ِمن ُد ِ
اَّلل أ َْوَاث ًَن َّم َو َّد َة
ومن ذلك ما قاله هللا تعاىل عن خليله إبراهيم عليه السالمَ :وقَ َ
ض ُكم بِبَـ ْع ٍ
َّار َوَما
ض ُكم بَـ ْع ً
ض َويَـل َْع ُن بَـ ْع ُ
بَـ ْينِ ُك ْم ِيف ا ْحلَيَاةِ ال مدنْـيَا ُمثَّ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة يَ ْك ُف ُر بَـ ْع ُ
ضا َوَمأ َْوا ُك ُم الن ُ
ِ ِ
ين [العنكبوت.]25 :
لَ ُكم من ََّنص ِر َ
فاآلايت السابقة أفادت عدم نفع ما يعبد من دون هللا ،بل أفادت وقوع العداوة والبغضاء مما يدل
على بطالن عبادهتا ،وأن املستحق ألن يعبد هو هللا وحده َّل شريك له .منهج أهل السنة واْلماعة

ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا خلالد عبد اللطيف – 113 /1
_________

((( )1جامع العلوم واحلكم)) َّلبن رجب احلنبلي (.)485 - 484 /1

()231/1

املطلب الثالث :تذكري املشركني ِبا يكمن يف نفوسهم من التوحيد وأنه َّل حجة وَّل برهان هلم يف
شركهم
فهذا النوع فيه مسألتان:

املسألة األوىل :تذكري املشركني ِبا يكمن يف نفوسهم من التوحيد.
املسألة الثانية :بيان أنه َّل حجة للمشركني وَّل برهان هلم يف شركهم.
أما املسألة األوىل :وهي تذكري املشركني ِبا يكمن يف نفوسهم من التوحيد (:)1

فهذا حيدث يف أوقات الشدة ،فإن املشركني كانوا إذا ركبوا يف الفلك واشتدت الرايح هيجاَنً
وتالطمت األمواج وأوشكوا على الغرق أيقنوا أنه َّل ينجيهم إَّل هللا ،فعند ذلك يرتكون أصنامهم

ويلتجئون إىل هللا وحده ،فيحتج هللا عليهم أبنه جيب أن يفردوه ابلدعاء وحده يف السراء والضراء.
َّ ِ
ْرب والْب ْح ِر ح َّىت إِذَا ُكنتُم ِيف الْ ُفل ِ
ْك
ريُك ْم ِيف ال َِ َ َ َ
ْ
سِ ُ
فمن اآلايت يف هذا الباب قوله تعاىلُ :ه َو الذي يُ َ
ان وظَنمواْ أ ََّهنُم أ ِ
ف وجاءهم الْمو ِ
ٍ
ِ
يح طَيِبَ ٍة َوفَ ِر ُحواْ ِهبَا َج ْ
ط
ُحي َ
َو َج َريْ َن هبِِم بِ ِر ٍ
اءهتَا ِر ٌ
ْ
ج من ُك ِل َم َك َ
يح َعاص ٌ َ َ ُ ُ َ ْ ُ
الدين لَئِن أَجنَيـتَـنَا ِمن ه ِذهِ لَنَ ُكونَ ِن ِمن َّ ِ
ِ
هبِِم َد َعواْ هللا ُخمْلِ ِ
اه ْم إِذَا ُه ْم يَـ ْبـغُو َن
ين فَـلَ َّما أَجنَ ُ
ْ َ
ني لَهُ َ ْ ْ
صَ
ْ ُ َ
الشاك ِر َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِيف األ َْر ِ ِ
اع ا ْحلَيَاة ال مدنْـيَا ُمثَّ إِلَينَا َم ْرج ُع ُك ْم
َّاس إِ َّمنَا بَـ ْغيُ ُك ْم َعلَى أَن ُفس ُكم َّمتَ َ
ض بغَ ِْري ا ْحلَ ِق َاي أَيمـ َها الن ُ
فَـنُـنَـبِئُ ُكم ِِبَا ُكنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن [يونس.]23 - 22 :
ض مرعاً و ُخ ْفيةً لَّئِن أَجنَ َاَن ِمن ه ِذهِ
ومنها قوله تعاىل :قُل من يـنَ ِجي ُكم ِمن ظُلُم ِ
ات ال َِ
ْ َ
ْرب َوالْبَ ْح ِر تَ ْد ُعونَهُ تَ َ َ َ ْ
َْ ُ
َ
ِ
ِ
لَنَ ُكونَ َّن ِمن َّ ِ
ين قُ ِل هللاُ يُـنَ ِجي ُكم م ْنـ َها َومن ُك ِل َك ْر ٍ
ب ُمثَّ أَنتُ ْم تُ ْش ِرُكو َن [األنعام]64 - 63 :
الشاك ِر َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ِْ
ض ٌّر َد َعا َربَّهُ ُمنيبًا إِلَْيه ُمثَّ إِ َذا َخ َّولَهُ ن ْع َمةً م ْنهُ نَس َي َما َكا َن يَ ْد ُعو
ومنها قوله تعاىلَ :وإِ َذا َم َّ
نسا َن ُ
اإل َ
ض َّل عن سبِيلِ ِه قُل ْتََتَّع بِ ُك ْف ِر َك قَلِ ًيال إِنَّ َ ِ
إِلَي ِه ِمن قَـبل وجعل َِِّ
َّلل أَن َد ً ِ ِ
َص َح ِ
اب النَّا ِر [الزمر:
ك م ْن أ ْ
ْ
ْ ْ
ادا ليُ َ َ
ْ ُ َ ََ َ
.]8
ض َّل َمن تَ ْدعُو َن إَِّلَّ إِ َّايهُ فَـلَ َّما َجنَّا ُك ْم إِ َىل ال َِ
س ُك ُم الْ م
ضتُ ْم
ومنها قول هللا تعاىلَ :وإِذَا َم َّ
ْرب أَ ْع َر ْ
ض مر ِيف الْبَ ْح ِر َ
ورا [اإلسراء.]67 :
سا ُن َك ُف ً
َوَكا َن ا ِإلنْ َ
قال الشيخ حممد األمنيَّ( :ل خيفى على الناظر يف هذه اآلية الكرْية أن هللا ذم الكفار وعاتبهم أبهنم
يف وقت الشدائد واألهوال خاصة خيلصون العبادة له وحده وَّل يصرفون شيئاً من حقه ملخلوق ،ويف

وقت األمن والعافية يشركون به غريه يف حقوقه الواجبة له وحده اليت هي عبادته وحده يف مجيع أنواع

العبادة ويعلم من ذلك أن بعض جهلة املتسمني ابإلسالم أسوأ حاَّلً من عبدة األواثن فإهنم إذا

دمهتهم الشدائد وغشيتهم األهوال والكروب التجأوا إىل غري هللا ممن يعتقدون فيه الصالح ،يف

الوقت الذي خيلص فيه الكفار العبادة هلل ،مع أن هللا جل وعال أوضح يف غري موضع أن إجابة
املضطر وإجناءه من الكرب من حقوقه اليت َّل يشاركه فيها غريه .)2( ) ...

_________

( )1انظر ((رسالة الشرك ومظاهره)) (ص.)194 :
((( )2أضواء البيان)) (.)615 - 614 /3

()232/1

وقال الشوكاين يف تفسري آية يونس املتقدمة( :ويف هذا دليل على أن اخللق جبلوا على الرجوع إىل
هللا يف الشدائد  ...وبيان أن هؤَّلء املشركني كانوا َّل يلتفتون إىل أصنامهم يف هذه احلالة وما يشاهبها،
فيا عجباً ملا حدث يف اإلسالم من طوائف يعتقدون يف األموات ،فإذا عرضت هلم يف البحر مثل هذه

احلالة دعوا األموات ومل خيلصوا هلل كما فعله املشركون!) (.)1

فإذا صفا الفكر واستيقظت الفطرة أيقن اإلنسان أنه َّل يعبد إَّل هللا وحده يف مجيع أنواع العبادات،
وِبثل هذا كان قد أسلم عكرمة بن أيب جهل فقد روى سعد بن أيب وقاص – رضي هللا عنه – ما

حاصله( :أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا أهدر يوم الفتح دم مجاعة منهم عكرمة بن أيب جهل هرب
من مكة وركب البحر ،فأصاهبم عاصف فقال أصحاب السفينة ألهل السفينة :أخلصوا فإن آهلتكم

َّل تغين عنكم شيئاً – فقال عكرمة :لئن مل ينجين يف البحر إَّل اإلخالص ما ينجيين يف الرب غريه،

اللهم إن لك عهداً إن أنت عافيتين مما أَن فيه أن آيت حممداً حىت أضع يدي يف يده فألجدنه عفواً
كرْياً فجاء فأسلم) ( .)2اهـ

وأما املسألة الثانية :وهي أنه َّل حجة للمشركني وَّل برهان هلم يف الشرك ( :)3فهذا نوع من األدلة
العامة اليت تبطل على املشركني عبادهتم لغري هللا وتلزمهم إبفراد العبادة هلل جل وعال .فإن املشركني
قد طولبوا إبقامة الدليل والربهان على شركهم فعجزوا عن ذلك .وأخرب هللا أهنم إمنا يستندون يف

ذلك على تقليد آابئهم الضالني ويتبعون الظن الذي َّل يدل على احلق أبي حال .مث إن هللا تعاىل

خياطب املشركني أبسلوب فيه ترهيب عسى أن يعودوا إىل صواهبم .فيخربهم أهنم سيسألون احلجة
والربهان على شركهم يوم القيامة فيعجزون هناك ،ويعلمون علم اليقني أهنم كانوا على ابطل ويندمون
على شركهم وتعنتهم وَّلت حني مندم.

فمن اآلايت الدالة على أنه َّل حجة للمشركني يف شركهم سوى الظن :قول هللا تعاىل :أََّل إِ َّن ِ ِ
َّلل َمن
ون ِ
ض وما يـتَّبِع الَّ ِذين ي ْدعُو َن ِمن ُد ِ
هللا ُش َرَكاء إِن يَـتَّبِ ُعو َن إَِّلَّ الظَّ َّن َوإِ ْن ُه ْم
ِيف َّ
الس َم َاوات َوَمن ِيف األ َْر ِ َ َ َ ُ َ َ
صو َن [يونس ]66 :قال احلافظ ابن كثري( :مث أخرب تعاىل أن له ملك السموات واألرض وأن
إَِّلَّ خيَْ ُر ُ
املشركني يعبدون األصنام وهي َّل ْتلك شيئاً وَّل ضراً وَّل نفعاً وَّل دليل هلم على عبادهتم بل إمنا
يتبعون يف ذلك ظنوهنم وخترصهم وكذهبم وإفكهم) (.)4
ومن هذه اآلايت ما قصه هللا عن أصحاب الكهف فقال :ه ُؤََّلء قَـومنَا َّاختَ ُذوا ِمن ُدونِِه ِ
آهلَةً لَّْوََّل
َ
ُْ
ني فَمن أَظْلَم ِممَّ ِن افْ َرتى علَى َِّ
ٍ
ِ
اَّلل َك ِذ ًاب [الكهف ]15 :قال ابن جرير يف قوله:
َ َ
س ْلطَان بَِ ٍ َ ْ ُ
َأيْتُو َن َعلَْي ِهم ب ُ
لَّوََّل أيْتُو َن َعلَْي ِهم بِس ْلطَ ٍ
ان بَِ ٍ
ني [الكهف( :]15 :هال أيتون على عبادهتم إايها حبجة بينة) وقال
ْ َ
ُ
الشيخ حممد األمني( :لَّْوََّل يف اآلية الكرْية للتحضيض ،وهو الطلب حبث وشدة ،واملراد هبذا الطلب
التعجيز ألنه من املعلوم أنه َّل يقدر أحد أن أييت بسلطان بني على جواز عبادة غري هللا تعاىل ،واملراد

ابلسلطان البني :احلجة الواضحة) (.)5
_________

((( )1فتح القدير)) (.)435 /2

( )2رواه النسائي ( .)105 /7وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى))
( )549كما أشار يف املقدمة .وابن القيم يف ((زاد املعاد)) ( .)110 /3وقال اهليثمي يف ((جممع
الزوائد)) ( :)171 /6رجاله ثقات .وصححه األلباين يف ((صحيح سنن النسائي)) (.)4078
( )3انظر(( :أضواء البيان)) (.)32 - 30 /4
((( )4تفسري ابن كثري)) (.)424 /2
((( )5أضواء البيان)) (.)31 /4

()233/1
ِِ ِ
ون َِّ
ِِ
ومن اآلايت كذلك قول هللا تعاىل :ويـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
ْم
ََ ُ
س َهلُم به عل ٌ
اَّلل َما َملْ يُـنَـ ِز ْل به ُس ْلطَ ًاَن َوَما لَْي َ
ِ ِ
ني ِمن نَّ ِ
الر ْمحَ ُن َما
ص ٍري [احلج ]71 :ومن اآلايت كذلك قول هللا تعاىلَ :وقَالُوا لَ ْو َشاء َّ
َوَما للظَّال ِم َ
عب ْد ََنهم َّما َهلم بِ َذلِ َ ِ ِ
اه ْم كِتَ ًااب ِمن قَـ ْبلِ ِه فَـ ُهم بِ ِه ُم ْستَ ْم ِس ُكو َن بَ ْل
صو َن أ َْم آتَـ ْيـنَ ُ
ُ
ََ ُ
ك م ْن عل ٍْم إِ ْن ُه ْم إََِّّل خيَْ ُر ُ
ك ِيف قَـ ْريٍَة ِمن نَّ ِذي ٍر
ءَن َعلَى أ َُّم ٍة َوإِ ََّن َعلَى َ
ك َما أ َْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ
آاث ِرِهم م ْهتَ ُدو َن َوَك َذلِ َ
آاب َ
قَالُوا إِ ََّن َو َج ْد ََن َ
آاث ِرِهم م ْقتَ ُدو َن [الزخرف.]23 - 20 :
إََِّّل قَ َ
ءَن َعلَى أ َُّم ٍة َوإِ ََّن َعلَى َ
آاب َ
رتفُ َ
ال ُم ْ َ
وها إِ ََّن َو َج ْد ََن َ
فهذه اآلايت فيها بيان أن املشركني احتجوا بباطل من القول على زعمهم صحة عبادهتم غري هللا،
واستندوا يف ذلك إىل أمرين ،األول ِبشيئة الرمحن فكان بقاؤهم على الشرك – على زعمهم – مما
يرضاه هللا ،وظنوا أن عدم أخذهم ابلعذاب دليل على رضى هللا عليهم – واألمر الثاين هو استنادهم

على تقليد آابئهم وكل ذلك من اخلرص والظن ،فدل ذلك على بطالن عبادهتم غري هللا ،فلزم من
هذا إفراد هللا جل وعال ابلعبادة وحده َّل شريك له.

ون َِّ
ومن اآلايت كذلك قول هللا تعاىل :قُل أَرأَيـتُم َّما تَ ْد ُعو َن ِمن ُد ِ
اَّلل أ َُر ِوين َما َذا َخلَ ُقوا ِم َن ْاأل َْر ِ
ض أ َْم
ْ َْ
اب ِمن قَـب ِل ه َذا أَو أ ََاثرةٍ ِمن ِعل ٍْم إِن ُكنتُم ِ ِ
ِ
السماو ِ
ات اِئْـتُ ِوين بِ ِكتَ ٍ
ني [األحقاف:
صادق َ
ْ َ
ْ َ ْ َ ْ
َهلُ ْم ش ْر ٌك ِيف َّ َ َ
 ]4فإن هللا تعاىل طالب املشركني يف هذه اآلية ابلدليل السمعي والعقلي على صحة عبادهتم غري هللا
(.)1

ومها حجتان قاطعتان وبرهاَنن ساطعان إن وجدا ،وإَّل ،فإن الدليل العقلي يدل على أن الذي خلق

هو الذي يعبد َّل املخلوق املربوب ولذلك قال :أ َُر ِوين َما َذا َخلَ ُقوا ِم َن ْاأل َْر ِ
ض أ َْم َهلُ ْم ِش ْر ٌك ِيف
السماو ِ
ات مث طالبهم ابلدليل السمعي النقلي :اِئْـتُ ِوين بِ ِكتَ ٍ
اب ِمن قَـ ْب ِل َه َذا أَ ْو أ ََاث َرةٍ ِم ْن ِعل ٍْم وكل ذلك
َّ َ َ

للتعجيز – وَّل يستطيعون إثبات شيء من ذلك – فدل على بطالن عبادهتم غري هللا ،وأن الواجب
هو إفراد هللا جل وعال ابلعبادة (.)2

مث إن هللا تعاىل بني أنه سيسأل املشركني حجتهم يوم القيامة ،ولن جيدوهم يف وقت هم أشد حاجة
ِ َّ ِ
لعذر يعتذرون به ،فقال هللا تعاىل :ويـوم يـنَ ِ
ين ُكنتُ ْم تَـ ْز ُع ُمو َن َونَـ َز ْعنَا ِمن
ادي ِه ْم فَـيَـ ُق ُ
ََ ْ َ ُ
ول أَيْ َن ُش َرَكائ َي الذ َ
َن ا ْحل َّق َِِّ
ِ
ٍ
رتو َن [القصص74 :
َّلل َو َ
ُك ِل أ َُّمة َش ِهي ًدا فَـ ُقلْنَا َهاتُوا بُـ ْرَهانَ ُك ْم فَـ َعل ُموا أ َّ َ
ض َّل َع ْنـ ُهم َّما َكانُوا يَـ ْف َُ
 .]75قال جماهد يف قوله :فَـ ُقلْنَا َهاتُوا بُـ ْرَهانَ ُك ْم قال( :حجتكم ملا كنتم تعبدون وتقولون) (.)3

فعلم مما تقدم أن من األدلة الدالة على وجوب إفراد هللا تعاىل ابلعبادة والكفر ابلطواغيت هو ما

أقامه هللا من احلجة على استحقاقه للعبادة ،مث بيانه فساد عمل املشركني ابتباعهم للظن وعدم

إقامتهم للحجة الساطعة على عبادة آهلتهم اليت يعبدوهنا ،وهذا النوع من اَّلستدَّلل هو من نوع
اإلبطال املستلزم لصحة نقيض ما أبطل ،أي إذا بطلت عبادة غري هللا ِبا تقدم من األدلة الدالة على

ضعف غري هللا وعجزه ،وِبا ثبت من عدم نفع غريه ،بل ثبت ضرره على عابده ،كان نقيض هذا هو
احلق ،وهو ترك عبادة غري هللا وإفراد هللا وحده ابلعبادة ،إذ هو وحده املتصف ابلصفات اليت هبا

تستحق العبادة .منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا خلالد عبد اللطيف – /1
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_________

( )1انظر(( :الصواعق املرسلة)) (.)465 /2
( )2انظر(( :تفسري الطربي)) (.)92 /22
( )3رواه عنه الطربي يف تفسريه (.)614 /19

()234/1

املطلب الرابع :بيان أن احلكم هلل وحده شرعاً وجزاء:

من أنواع األدلة لتقرير توحيد األلوهية بيان أن احلكم هلل تعاىل دون سواه .وحكمه تعاىل شامل

للحكم الشرعي األمري ،واحلكم اْلزائي القضائي وهذا من ربوبية هللا تعاىل ،فإنه جل وعال قد حكم

شرعاً فأمر أن تكون العبادة له وحده دون سواه ،وهنى عن عبادة غريه ،وبني بطالن عمل املشركني
وصحة عمل املوحدين ،وقد بني هللا حكمه اْلزائي القضائي من نصره ألوليائه املوحدين يف الدنيا

وإاثبتهم يف اآلخرة ،وعذابه الدنيوي واألخروي ألعدائه املشركني به ،وكل ذلك للتنفري من عبادة
غريه وإفراده وحده ابلعبادة .فتبني من هذا العرض أن هذا النوع شامل ملسائل:

املسألة األوىل )1( :من حكم هللا الشرعي :األمر بعبادته وحده َّل شريك له ،وتوجيه املشركني إىل
سؤاله وحده.

املسألة الثانية )2( :ومن حكمه الشرعي :حكمه ببطالن عمل املشركني وصالح عمل املوحدين.
املسألة الثالثة :ومن حكمه اْلزائي :إاثبته ألوليائه املوحدين ونصرهم يف الدنيا واآلخرة ،وحكمه

بنقيض ذلك على املشركني.

أما املسألة األوىل :وهي األمر بعبادة هللا جل وعال وتوجيه املشركني إىل سؤاله وحده ،فإن هللا تعاىل
قد قال :إِ ِن ا ْحلك ِ ِ ِ
َّلل أَمر أََّلَّ تَـعب ُدواْ إَِّلَّ إِ َّايهُ ذَلِ َ ِ
ين الْ َقيِ ُم َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
َّاس َّلَ يَـ ْعلَ ُمو َن
ُْ
ك الد ُ
ْم إَّلَّ َ َ
ُ ُ
[يوسف.]40 :

اخلِريةُ سبحا َن َِّ
ك
ك خيَْلُ ُق َما يَ َ
اَّلل َوتَـ َع َاىل َع َّما يُ ْش ِرُكو َن َوَربم َ
وقال هللا تعاىلَ :وَربم َ
ار َما َكا َن َهلُُم ْ ََ ُ ْ َ
شاء َوخيَْتَ ُ
ِ ِ
ِ
ورُه ْم َوَما يُـ ْعلِنُو َن َو ُه َو َّ
ْم َوإِلَْي ِه
اَّللُ ََّل إِلَهَ إََِّّل ُه َو لَهُ ا ْحلَ ْم ُد ِيف ْاأل َ
يَـ ْعلَ ُم َما تُك من ُ
ص ُد ُ
ُوىل َو ْاآلخ َرة َولَهُ ا ْحلُك ُ
تُـ ْر َج ُعو َن [القصص.]70 - 68 :
فبني هللا تعاىل أن له اخللق واَّلختيار ،فهو خيلق ما يشاء ،وخيتار ما يشاء ،وَّل أحد يشاركه يف ذلك،
ولذلك نزه نفسه عن شرك املشركني ( )3مث بني هللا تعاىل انفراده ابحلكم ،وهو شامل لكل قضاء
يقضيه (فاحلالل ما أحله تعاىل واحلرام ما حرمه والدين ما شرعه والقضاء ما قضاه) (.)4
ك أََّلَّ تَـ ْعبُ ُدواْ إَِّلَّ
ضى َربم َ
وإن مما قضاه هللا تعاىل وصية وأمراً :عبادته وحده َّل شريك له كما قالَ :وقَ َ
إِ َّايهُ [اإلسراء.]23 :
وإن هللا تعاىل وجه املشركني إىل إخالص الدعاء له وحده فقال تعاىل :وإِ َذا فَـعلُواْ فَ ِ
شةً قَالُواْ َو َج ْد ََن
اح َ
َ َ
شاء أَتَـ ُقولُو َن علَى ِ
هللا َما َّلَ تَـ ْعلَ ُمو َن قُ ْل أ ََم َر َرِيب
ءَن َوهللاُ أ ََم َرََن ِهبَا قُ ْل إِ َّن هللاَ َّلَ َأي ُْم ُر ِابلْ َف ْح َ
آاب َ
َ
َعلَْيـ َها َ
ِ
ِ ِ ِ
وه ُكم ِعن َد ُك ِل مس ِج ٍد وا ْد ُعوهُ ُخمْلِ ِ
ودو َن [األعراف:
ين َك َما بَ َدأَ ُك ْم تَـ ُع ُ
صَ
يمواْ ُو ُج َ ْ
َْ َ
ِابلْق ْسط َوأَق ُ
ني لَهُ الد َ
.]29 - 28

وقد بني هلم هللا تعاىل بطالن دعائهم غري هللا أبوجه كثرية كعجز من يدعونه وأنه مربوب خملوق َّل

ْيلك شيئاً  ...وإن هللا تعاىل أمر كل الناس بدعائه وحده َّل شريك له وترك اإلفساد يف األرض
ِ
ين َوَّلَ تُـ ْف ِس ُدواْ ِيف األ َْر ِ
ض بَـ ْع َد
ض مر ًعا َو ُخ ْفيَةً إِنَّهُ َّلَ ُِحي م
ابلشرك وغريه فقال :ا ْد ُعواْ َربَّ ُك ْم تَ َ
ب ال ُْم ْعتَد َ
هللا قَ ِر ِ
ت ِ
ِ
ني [األعراف.]56 - 55 :
صالَ ِح َها َوا ْدعُوهُ َخ ْوفًا َوطَ َم ًعا إِ َّن َر ْمحَ َ
إِ ْ
يب م َن ال ُْم ْحسنِ َ
ٌ

املسألة الثانية :ومن حكمه الشرعي حكمه ببطالن عمل املشركني وصالح عمل املوحدين:
_________

( )1انظر ((القواعد احلسان)) للسعدي (ص )18 :و ((رسالة الشرك ومظاهره)) (ص.)195 :
( )2انظر(( :القواعد احلسان)) (ص.)17 :
( )3انظر(( :تفسري ابن كثري)) (.)397 /3
((( )4أضواء البيان)) (.)82 /4

()235/1

فمن حكم هللا الشرعي حكمه بصالح عمل املوحدين وحسنه وذلك يوجب تقدْيه على كل عمل،
فمن اآلايت يف هذا الباب قول هللا تعاىل :ومن أَح ِ ِ
َسلَ َم َو ْج َههُ هلل َو ُه َو ُْحم ِس ٌن واتَّـبَ َع ِملَّةَ
س ُن دينًا ممَّ ْن أ ْ
ََ ْ ْ َ
ِ ِ
إِبْـر ِاه ِ َّ
يم َخلِيالً [النساء ]125 :قال ابن جرير( :وهذا قضاء من هللا جل
يم َحني ًفا َواختَ َذ هللاُ إبْـ َراه َ
َ َ
ثناؤه لإلسالم وأهله ابلفضل على سائر امللل غريه وأهلها) ( )1اهـ.
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل و َع ِمل ص ِ
ني َوََّل تَ ْستَ ِوي
احلًا َوقَ َ
ال إِنَِّين م َن ال ُْم ْسل ِم َ
وقال هللا تعاىلَ :وَم ْن أ ْ
س ُن قَـ ْوًَّل ممَّن َد َعا إِ َىل َّ َ َ َ
َح َ
السيِئَةُ [ ...فصلت ]34 - 33 :أي أنه َّل أحد أحسن قوَّلً ممن آمن ابهلل ودعا إىل
سنَةُ َوََّل َّ
ا ْحلَ َ
اإلْيان به واستسلم لشرع هللا فقام أبمره واجتنب هنيه ،مث بني هللا حكمه الشرعي بعدم تساوي
احلسنة والسيئة .واألظهر يف الكلمتني – أي احلسنة والسيئة – العموم كما قال ابن جرير( :وَّل

يستوي اإلْيان ابهلل والعمل بطاعته والشرك به والعمل ِبعصيته) (.)2

وقد حكم هللا بضالل املشركني وعملهم ،فبني أنه َّل أضل من املشركني وَّل ضالل أبعد من ضالل
عملهم ،فهذا حكم شرعي يوجب ترك الشرك فقال :ومن ي ْش ِر ْك ِاب ِ
ضالََّلً بَ ِعي ًدا
ض َّل َ
هلل فَـ َق ْد َ
ََ ُ
[النساء.]116 :

املسألة الثالثة :ومن حكمه اْلزائي :إاثبته ألوليائه املوحدين ونصرهم يف الدنيا واآلخرة ،وحكمه

بنقيض ذلك على املشركني:

فإن هللا تعاىل قد حكى عن إهالكه للمشركني املكذبني للرسل وإجنائه ألوليائه املوحدين من الرسل
وأتباعهم ،وأبقى لنا وسائل لنتعرف على صدق ذلك ِبا نراه ونسمعه بطرق قطعية ،مث يذكر أن يف

ذلك آية ،أي عالمة على صحة استحقاقه للعبادة وأن عبادة غريه ابطلة َّل نفع فيها بل فيها ضرر.
ِ
ساكِنِ ِه ْم [العنكبوت ]38 :فقال تفصيال
ادا َوَمثُ َ
فمن ذلك قول هللا تعاىلَ :و َع ً
ود َوقَد تَّـبَ َّ َ
ني لَ ُكم من َّم َ

ِِ
اَّلل فَِإ َذا ُهم فَ ِري َق ِ
اهم ِ ِ
ان خيَْتَ ِ
ص ُمو َن قَ َ
ود أ َ
عن مثودَ :ولََق ْد أ َْر َسلْنَا إِ َىل َمثُ َ
صاحلًا أَن ا ْعبُ ُدوا ََّ
َخ ُ ْ َ
ال َاي قَـ ْوم ملَ
ْ
تَستَـع ِجلُو َن ِاب َّ ِ ِ
سنَ ِة لَ ْوََّل تَ ْستَـ ْغ ِف ُرو َن ا ََّّللَ لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْر َمحُو َن [النمل( ]46 - 45 :إىل أن
ْ ْ
لسيئَة قَـ ْب َل ا ْحلَ َ
ف َكا َن َعاقِبةُ م ْك ِرِهم أ َََّن َد َّمرََن ُهم وقَـومهم أ ْ ِ
ْك بُـيُو ُهتُ ْم َخا ِويَةً ِِبَا ظَلَ ُموا
قال عنهم) فَانظُْر َك ْي َ
ني فَتِل َ
َمجَع َ
ْ ْ َ َُْ ْ
َ َ ْ
ِ ٍ
َّ ِ
آمنُوا َوَكانُوا يَـتَّـ ُقو َن [النمل.]53 - 51 :
إِ َّن ِيف ذَلِ َ
ين َ
ك َآليَةً ل َق ْوم يَـ ْعلَ ُمو َن َوأَجنَْيـنَا الذ َ
وقد قص هللا عز وجل يف سورة الشعراء قصص الرسل مع أقوامهم ،وأهنم جاءوهم ابلتوحيد ،فيقع
التكذيب من أكثر الناس ،فينزل هللا عليهم عذابه بسبب ذلك ويذكر إجناءه للموحدين مث يقول :إِ َّن
ك َهلو الْع ِزيز َّ ِ
ِ
يم [الشعراء ]9 - 8 :واآلية:
ِيف ذَلِ َ
ك َآليَةً َوَما َكا َن أَ ْكثَـ ُرُهم م ْؤمنِ َ
ني َوإِ َّن َربَّ َ َُ َ ُ
الرح ُ
العالمة ،أي عالمة على صحة استحقاقه العبادة وبطالن عبادة غريه.

وهذا الذي ذكره هللا من تعذيب املشركني به وإجناء املوحدين كله يف الدنيا.
وأما يف اآلخرة فالنصوص كثرية جداً فمنها قول هللا تعاىل :إِنَّه من ي ْش ِر ْك ِاب ِ
هلل فَـ َق ْد َح َّرَم هللاُ َعلَ ِيه ا ْْلَنَّةَ
َُ ُ
ومأْواه النَّار وما لِلظَّالِ ِمني ِمن أَنصا ٍر [املائدة .]72 :وقال تعاىل :وَّلَ َجتْعل مع ِ
آخ َر فَـتُـ ْل َقى ِيف
هللا إِ َهلًا َ
َ ْ َ
َ َ ْ ََ
ََ َ ُ ُ ََ
ورا [اإلسراء ]39 :ويف املوحدين يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((من لقي
َج َهنَّ َم َملُ ً
وما َّم ْد ُح ً
هللا َّل يشرك به شيئا دخل اْلنة)) ( .)3منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا
خلالد عبد اللطيف – 128 /1
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)250 /9
((( )2تفسري الطربي)) (.)471 /21
( )3رواه البخاري ( .)129من حديث أنس رضي هللا عنه .ورواه مسلم ( .)93من حديث جابر بن
عبدهللا رضي هللا عنه.
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املطلب اخلامس :إمجاع الكتب السماوية على استحقاق هللا للعبادة وحده:
فإن الرسل مجيعهم قد جاءوا إبخالص الدين كله هلل واتفقوا على ذلك ،وهذه حجة برهانية يف أن هللا
هو املستحق ألن يعبد وحده َّل شريك له وأنه َّل منازع له يف ذلك ،ولذلك يطالب املشركني أبن

يذكروا ما عندهم من براهني توجب العبادة لغري هللا سواء كانت مسعية أو عقلية ،فلم يستطيعوا إثبات
ذلك ...

ٍ
ِ
اجتَنِبُواْ
أما اآلايت يف هذه املسألة فمنها قول هللا تعاىلَ :ولََق ْد بَـ َعثْـنَا ِيف ُك ِل أ َُّمة َّر ُسوَّلً أَن ا ْعبُ ُدواْ هللاَ َو ْ
الر ْمحَ ِن ِ
ك ِمن مرسلِنَا أَجعلْنَا ِمن ُد ِ
آهلَةً
ون َّ
اسأ َْل َم ْن أ َْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ
الطَّاغُ َ
وت [النحل ]36 :وقالَ :و ْ
ُ ََ
نشرو َن لَو َكا َن فِي ِهما ِ
ِ
يُـ ْعبَ ُدو َن [الزخرف ]45 :وقال تعاىل :أَِم َّاختَ ُذوا آ ِهلَةً ِم َن ْاأل َْر ِ
آهلَةٌ إََِّّل َّ
اَّللُ
ض ُه ْم يُ ُ ْ
َ
لََفس َد َات فَسبحا َن َِّ
ش َع َّما ي ِ
اَّلل َر ِ
ب ال َْع ْر ِ
َل َع َّما يَـ ْف َع ُل َو ُه ْم يُ ْسأَلُو َن أَِم َّاختَ ُذوا ِمن ُدونِِه
ص ُفو َن ََّل يُ ْسأ ُ
ُْ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضو َن
آهلَةً قُ ْل َهاتُوا بُـ ْرَهانَ ُك ْم َه َذا ذ ْك ُر َمن َّمع َي َوذ ْك ُر َمن قَـ ْبلي بَ ْل أَ ْكثَـ ُرُه ْم ََّل يَـ ْعلَ ُمو َن ا ْحلَ َّق فَـ ُهم م ْع ِر ُ
ول إََِّّل نُ ِ
وحي إِلَْي ِه أَنَّهُ ََّل إِلَهَ إََِّّل أ َََن فَا ْعب ُد ِ
ك ِمن َّر ُس ٍ
ون [األنبياء.]25 - 21 :
َوَما أ َْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ
ُ
وهذا يوضح بطالن ما عليه املشركون من الشرك ابهلل تعاىل ،فإنه َّل مستند هلم يف إشراكهم ابهلل غريه
من دليل مسعي وَّل عقلي ،بل األدلة كلها السمعية والعقلية على خالف افرتائهم وزعمهم ،فالذي

خلق هو الذي يعبد وهو الذي يشكر على ما أنعم ،وهو اآلمر الناهي فيلتزم أمره وهنيه – وذلك

الذي اتفقت عليه الرسل ،فالرسل كلهم على تباعدهم يف األزمنة واألمكنة مع كمال صدقهم وظهور
اآلايت والرباهني الدالة على صدقهم ،اتفقوا على وجوب عبادة هللا وحده وحترمي الشرك به ،فآايت

الرسل دالة على صحة دعواهم النبوة والرسالة وعلى وحدانية هللا ،قال هللا تعاىل مبيناً معجزة القرآن
ون ِ
ت وا ْد ُعواْ م ِن استَطَ ْعتُم ِمن ُد ِ
ودَّللتها :أ َْم يـ ُقولُو َن افْ َرتاهُ قُل فَأْتُواْ بِع ْش ِر سوٍر ِمثْلِ ِه م ْف َ ٍ
هللا إِن
َ ْ
َ
ُ َ
رتَاي َ
َ َُ
َ ْ
ادقِني فَِإن َّمل يست ِجيبواْ لَ ُكم فَا ْعلَمواْ أ ََّمنَا أُن ِزِل بِعِل ِْم ِ
ُكنتُم ِ
هللا َوأَن َّلَّ إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو فَـ َه ْل أَنتُم م ْسلِ ُمو َن
ص َ
ْ َ
ْ َ َْ ُ
ْ
ُ
[هود ]14 - 13 :فبني هللا أنه ابملعجزة تثبت الرسالة والوحدانية .واتفاق الرسل على هذا املبدأ
دليل آخر على وجوب عبادة هللا وحده وترك عبادة غريه .منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج

األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل خلالد عبد اللطيف– بتصرف 134 /1 -
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املطلب السادس :دَّللة العقل والنقل على توحيد األلوهية
وجه دَّللة العقل على ذلك هو العلم حبسن التوحيد وقبح الشرك ،فالعقل يدرك حسن عبادة هللا

الذي خلق فأحسن خلقه مع اتصافه بصفات الكمال وتنزهه عن صفات النقص ،فهو احملسن إىل
خلقه أبنواع النعم واملتفضل عليهم أبنواع الفضائل ،فكل ذلك يدل على حسن عبادته رغبة فيما
عنده من اخلري ،والعقل كذلك يدرك قبح عبادة غري هللا ،إذ كل من هو دون هللا خملوق مربوب فقري

إىل ربهَّ ،ل ْيلك شيئاً ،فكيف يُعطى شيئاً َّل يستحقه ويُساوى ابخلالق املنعم! ،خاصة وأن النفوس
مفطورة على اإلقرار ابهلل وامليل إىل ما ينفع ويرجى نفعه .وأما السمع فإنه دال على  ...حسن

التوحيد وقبح الشرك ويزيد على دَّللة العقل :إبثبات العقاب على ترك التوحيد والثواب على

حتقيقه .وأدلة القرآن دالة على أن العقل يعلم حسن التوحيد وقبح الشرك دون إثبات اْلزاء ،فمن
ذلك:

األول :أنه قد ورد يف القرآن ضرب األمثلة على بطالن الشرك وهي مقاييس عقلية ،فلو مل يكن

العقل مدركاً لقبحه وحسن التوحيد ملا ضرب هللا هذه األمثلة وَّلكتفى ابألمر بتوحيده والنهي عن

الشرك به.

ب هللاُ َمثَالً َع ْب ًدا َّممْلُوًكا َّلَّ يَـ ْق ِد ُر َعلَى َش ْي ٍء
ومن اآلايت الواردة بضرب األمثلة قول هللا تعاىلَ :
ض َر َ
ومن َّرَزقـْناه ِمنَّا ِر ْزقًا حسنا فَـهو ي ِنفق ِم ْنه ِس ارا وجهرا هل يستـوو َن ا ْحلم ُد ِ ِ
َّلل بَ ْل أَ ْكثَـ ُرُه ْم َّلَ يَـ ْعلَ ُمو َن
َُ
َْ
ََ
َ ًَ ُ َ ُ ُ ُ َ َ ْ ً َ ْ َ َْ ُ
ني أَح ُد ُمهَا أَبْ َكم َّلَ يـ ْق ِدر َعلَى َشي ٍء و ُهو َكلٌّ َعلَى موَّلهُ أَيْـنَما يـو ِجههم َّلَ أيْتِ
َو َ
ض َر َ
َْ
ب هللاُ َمثَالً َّر ُجلَ ْ ِ َ
َ
َ َُ
ُ َ ُ َ ْ َ َ
صر ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
اط م ْستَ ِق ٍيم [النحل ،]76 - 75 :ففيها مثالن؛
خبَ ٍْري َه ْل يَ ْستَ ِوي ُه َو َوَمن َأي ُْم ُر ابل َْع ْدل َو ُه َو َعلَى َ
فاملثل األول :مثل الكافر واملؤمن – والثاين :مثل ضربه هللا ليبني عدم استحقاق غريه للعبادة بضعفه
وعدم قدرته ،وعدم فهمه وعقله .وأما هللا سبحانه فهو الذي أيمر ابلعدل وهو التوحيد (.)1
اَّلل مثَ ًال َّرج ًال فِ ِيه ُشرَكاء متَ َ ِ
سو َن َوَر ُج ًال َسلَ ًما لَِر ُج ٍل َه ْل يَ ْستَ ِوَاي ِن َمثًَال ا ْحلَ ْم ُد
وقال تعاىلَ :
ض َر َ
َ ُ
ب َُّ َ ُ
شاك ُ
َِِّ
َّلل بَ ْل أَ ْكثَـ ُرُه ْم ََّل يَـ ْعلَ ُمو َن [الزمر ]29 :وهذا مثل ضربه هللا للمشرك الذي يعبد آهلة شىت ،وللموحد
الذي يعبد إهلاً واحداً وهو هللا لينبه على قبح الشرك وحسن التوحيد (.)2
الثاين :ما أقامه هللا من األدلة العقلية َّلستحقاقه للعبادة وحده َّل شريك له كتفرده ابخللق والتدبري
والرزق  ...وعدم استحقاق غريه لذلك ...
_________

( )1انظر(( :تفسري الطربي)) ( )151 - 150/14 /8و ((تفسري البغوي)) (.)33 /5
( )2انظر(( :مدارج السالكني)) (.)453 /3
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فلو مل يكن فيما أقامه من أدلة عقلية فائدة َّلكتفى ابألمر ابلتوحيد والنهي عن الشرك دون أن
يلزمهم ابعرتافهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد األلوهية ... .وما أبقاه هللا من أدلة عقلية يراها

ادا
ويسمعها الناس تدل على قبح الشرك من إهالكه عاداً ومثود وإجنائه للموحدين :كما قالَ :و َع ً
ِ
ساكِنِ ِه ْم [العنكبوت .]38 :وما ذكره بعد إهالكه للمشركني وإجنائه
َوَمثُ َ
ود َوقَد تَّـبَ َّ َ
ني لَ ُكم من َّم َ

ك َهلو الْع ِزيز َّ ِ
ِ
يم [الشعراء8 :
للموحدين بقوله :إِ َّن ِيف َذلِ َ
ك َآليَةً َوَما َكا َن أَ ْكثَـ ُرُهم م ْؤمنِ َ
ني َوإِ َّن َربَّ َ َُ َ ُ
الرح ُ

 ]9 -واآلية هي العالمة الدالة على ما هي عالمة له ،فهذا اخلرب متضمن لدليل عقلي وهو :لو كان

ما عليه املشركون صحيحاً ملا أهلكهم هللا ،ولو كانت عبادة اآلهلة اليت عبدت دون هللا صحيحة
آهلةً دو َن َِّ
اَّلل
لنفعت أصحاهبا بكف العذاب ودفعه .وقال هللا تعاىل عن إبراهيم عليه السالم :أَئِْف ًكا َِ ُ
تُ ِري ُدو َن فَ َما ظَنم ُكم بِر ِ
ني [الصافات ]86 - 87 :أَتَـ ْعبُ ُدو َن َما تَـ ْن ِحتُو َن َو َّ
اَّللُ َخلَ َق ُك ْم َوَما
ب ال َْعالَ ِم َ
َ
تَـ ْع َملُو َن [الصافات ]96 - 95 :فخطاب إبراهيم عليه السالم لقومه خطاب عقلي وهو :ما ظنكم
بربكم إذا لقيتموه يوم القيامة وقد عبدمت غريه أن يفعل بكم ،وما ظنكم به من ظن السوء حىت عبدمت
غريه! مع أن األصنام اليت عبدوها مل تدفع عن نفسها ضراً إذ قام بتحطيمها ،وهي كذلك خملوقة

مربوبة مثل من يعبدها بل أقل شأَنً! فكيف يستقيم عقل من يعبدها!.

وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فهذا كله يبني قبح ما كانوا عليه قبل النهي .فلوَّل أن حسن

التوحيد وعبادة هللا وحده َّل شريك له وقبح الشرك اثبت يف نفس األمر معلوم ابلعقل مل خياطبهم هبذا

إذ كانوا مل يفعلوا شيئاً يذمون عليه) (.)1

ويؤكد هذا ما جاء يف استعمال القرآن بعد ضرب األمثلة وإقامة األدلة من خماطبة العقول بقوله:
صل ْاآلاي ِ
َك َذلِ َ ِ
ت لَِق ْوٍم يَـ ْع ِقلُو َن وهذه اآلية جاءت بعد مثل ضربه هللا عز وجل ليبني أنه أوىل
ك نُـ َف ُ َ
ابلتنزيه عن الشركاء من األسياد من البشر يف عدم رضاهم ِبشاركة مماليكهم هلم يف حقهم فقال:
ت أ َْْيَانُ ُكم ِمن ُش َرَكاء ِيف َما َرَزقـْنَا ُك ْم فَأَنتُ ْم فِ ِيه َس َواء
ب لَ ُكم َّمثَ ًال ِم ْن أَن ُف ِس ُك ْم َهل لَّ ُكم ِمن َّما َملَ َك ْ
َ
ض َر َ
صل ْاآلاي ِ
وهنُم َك ِخي َفتِ ُكم أَن ُفس ُكم َك َذلِ َ ِ
ت لَِق ْوٍم يَـ ْع ِقلُو َن [الروم.]28 :
ْ َ ْ
َختَافُ َ ْ
ك نُـ َف ُ َ
الثالث :مطالبة هللا املشركني ابلدليل العقلي والسمعي على شركهم:
ون َِّ
ويف ذلك يقول هللا تعاىل :قُل أَرأَيـتُم َّما تَ ْد ُعو َن ِمن ُد ِ
اَّلل أ َُر ِوين َماذَا َخلَ ُقوا ِم َن ْاأل َْر ِ
ض أ َْم َهلُ ْم ِش ْر ٌك
ْ َْ
ِ
ِ
اب ِمن قَـب ِل ه َذا أَو أ ََاثرةٍ من عل ٍْم إِن ُكنتُم ِ ِ
السماو ِ
ات اِئْـتُ ِوين بِ ِكتَ ٍ
ني [األحقاف ]4 :قال ابن
صادق َ
ْ َ
ْ َ ْ َ ْ
ِيف َّ َ َ
القيم( :فطالبهم ابلدليل السمعي والعقلي) (.)2
ِ
السماو ِ
فمطالبته إايهم ابلدليل العقلي وهو يف قوله :أ َُر ِوين َماذَا َخلَ ُقوا ِم َن ْاأل َْر ِ
ات
ض أ َْم َهلُ ْم ش ْر ٌك ِيف َّ َ َ
دليل على أن العقل يعلم بطالن صرف شيء من العبادة لغري هللا ،إذ العابد إمنا يرجو ممن يعبده نفعاً

أو دفع ضر عنه – والذي َّل خيلق وَّل ْيلك شيئاً َّل استقالَّلً وَّل شركة ضعيف فقري عاجز َّل يغين

شيئاً فلم يستحق أن يعبد.

وأما العقاب على ترك التوحيد فهذا َّل يكون إَّل بعد ورود الشرع – كما قال ابن القيم( :إن العقاب
ِ
ني َح َّىت
على ترك هذا الواجب يتأخر إىل حني ورود الشرع كما دل عليه قوله تعاىلَ :وَما ُكنَّا ُم َعذبِ َ
ِ ِ
ج َسأَ َهلُ ْم َخ َزنَـتُـ َها أََملْ َأيْتِ ُك ْم نَ ِذ ٌير قَالُوا بَـلَى قَ ْد
نَـ ْبـ َع َ
ث َر ُسوَّلً [اإلسراء ]15 :وقولهُ :كلَّ َما أُلْق َي ف َ
يها فَـ ْو ٌ

ث ِيف أ ُِم َها
ك الْ ُق َرى َح َّىت يَـ ْبـ َع َ
ك ُم ْهلِ َ
اءَن نَ ِذ ٌير فَ َك َّذبْـنَا [ ..امللك ]9 - 8 :وقولهَ :وَما َكا َن َربم َ
َج َ
ك أَن
آايتِنَا َوَما ُكنَّا ُم ْهلِ ِكي الْ ُق َرى إََِّّل َوأ َْهلُ َها ظَالِ ُمو َن [القصص ]59 :وقوله :ذَلِ َ
َر ُسوًَّل يَـ ْتـلُو َعلَْي ِه ْم َ
ك الْ ُق َرى بِظُل ٍْم َوأ َْهلُ َها غَافِلُو َن [األنعام ]131 :فهذا يدل على أهنم ظاملون قبل
ك ُم ْهلِ َ
َّملْ يَ ُكن َّربم َ
إرسال الرسل وأنه َّل يهلكهم هبذا الظلم قبل إقامة احلجة عليهم )3( ).وقال شيخ اإلسالم ابن
تيمية( :فينبغي أن يعلم أن استحقاق العباد للعذاب ابلشرك فما دونه مشروط ببالغ الرسالة يف أصل
الدين وفروعه) ( .)4منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل خلالد عبد

اللطيف– 136 /1
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)682 - 681 /11
((( )2الصواعق املرسلة)) (.)465 /2

((( )3مدارج السالكني)) (.)454 - 453 /3
((( )4قاعدة يف احملبة)) لشيخ اإلسالم ضمن ((جامع الرسائل)) (.)293 /2
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املطلب السابع :دَّللة توحيد الربوبية على توحيد األلوهية
دَّللة توحيد الربوبية على توحيد األلوهية فهي دَّللة التزام؛ ألنه خارج عن معناه مثل دَّللة التوبة

على التائب فالتوبة غري التائب دَّللة الوالد على الولد ،فالولد غري الوالد شيء خارج عنه ،فتوحيد
الربوبية غري توحيد األلوهية.
فدَّللة توحيد الربوبية على دَّللة توحيد األلوهية دَّللة التزام هو شيء خارج عن معناه .أما دَّللة

األلوهية على الربوبية فهي دَّللة تضمن ألنه يف ظل األلوهية توحيد الربوبية ،هذه الثالث دَّلَّلت
تسمى دَّللة التضمن ،ودَّللة اَّللتزام ،ودَّللة املطابقة.

فدَّللة اَّللتزام دَّللة الشيء على خارج معناه كدَّللة توحيد الربوبية على توحيد األلوهية ،ودَّللة
التضمن هي دَّللة الشيء على جزء من معناه كدَّللة توحيد األلوهية على توحيد الربوبية ،ودَّللة
املطابقة :دَّللة الشيء على مجيع معناه كدَّللة األلوهية على الربوبية واأللوهية .شرح العقيدة

الطحاوية لعبدالعزيز الراجحي – أشرطة مفرغة
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املبحث الرابع :عقد اإلسالم ،ومب يثبت؟
املقصود بعقد اإلسالم هو أصل الدين ،أي القدر الشرعي الذي مىت ما التزمه املكلف جنا به من

الكفر ،وكذلك جنا به من اخللود يف النار إذا مات على ذلك .فبه يصري الكافر مسلماً ،والعدو ولياً،
واملباح دمه وماله معصوم الدم واملال .كما يرتتب على اإلقرار هبذا األصل الدخول يف مسمى أهل
القبلة ،واستحقاق ما هلم من حقوق ،ووجوب ما عليهم من واجبات.

وفائدة هذا املبحث ومثرته هي :الوقوف على ما يتحقق به أصل اإلسالم ،ومن حيكم له به ،وهل
يعذر أحد جبهل بعض أركانه أو بعدم اَّللتزام هبا؟ ومن مثة يكون هذا mاملبحث من األصول الالزمة

لدراسة حكم اْلهل ِبسائل اَّلعتقاد على التفصيل.

ويتحقق أصل الدين ابإلقرار اجململ بكل ما صح به اخلرب عن النيب صلى هللا عليه وسلم تصديقاً
وانقياداً .وهذا املعىن تعرب عنه الشهاداتن؛ وهلذا جعلهما هللا تبارك وتعاىل ابب الدخول إىل اإلسالم،
وجعل النطق هبما هو مناط عصمة الدماء واألموال واألعراض.

ففي صحيح البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :أمرت أن

أقاتل الناس حىت يقولواَّ :ل إله إَّل هللا .فمن قالَّ :ل إله إَّل هللا ،عصم مين ماله ونفسه إَّل حبقها،
وحسابه على هللا عز وجل)) ( .)1ويف رواية ... (( :حىت يشهدوا أن َّل إله إَّل هللا ،ويؤمنوا يب وِبا
جئت به)) ( .)2ويف رواية له أيضا من حديث أيب مالك األشجعي عن أبيه قال :مسعت رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم يقول(( :من قالَّ :ل إله إَّل هللا وكفر ِبا يعبد من دون هللا ،حرم هللا دمه وماله،
وحسابه على هللا عز وجل)) (.)3

قال احلافظ ابن رجب رمحه هللا( :ومن املعلوم ابلضرورة أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقبل من

كل من جاءه يريد الدخول يف اإلسالم الشهادتني فقط ،ويعصم دمه بذلك ،وجيعله مسلما .فقد

أنكر على أسامه بن زيد قتله ملن قالَّ :ل إله إَّل هللا ملا رفع عليه السيف ،واشتد نكريه عليه .ومل

يكن النيب صلى هللا عليه وسلم يشرتط على من جاءه يريد اإلسالم ،أن يلتزم الصالة والزكاة) (.)4
فالشهادة هلل ابلوحدانية تعين اإلقرار اجململ ابلتوحيد ،والرباءة املطلقة من الشرك ،والشهادة حملمد

صلى هللا عليه وسلم ابلرسالة تعين اإلقرار اجململ بكل ما جاء به صلى هللا عليه وسلم من عند هللا

تصديقا وانقيادا.

وهذا كان منهج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قبول من كان أيتيه من الكفار يريد اإلسالم ،كما
جاء يف األحاديث املتقدمة ،وكما جاء يف كالم احلافظ ابن رجب رمحه هللا ،وهكذا كان أمره لرسله

إىل القبائل وامللوك وأهل الكتاب ،وكذلك إذا بعث السرااي أن يدعوا إىل توحيد هللا ويقاتلوا عليه.

عن أيب معبد موىل ابن عباس قال :مسعت ابن عباس يقول(( :ملا بعث النيب صلى هللا عليه وسلم

معاذ إىل حنو أهل اليمن ،قال له :إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب ،فليكن أول ما تدعوهم إىل

عبادة هللا  )5( )) ...احلديث؛ ويف رواية(( :ادعهم إىل شهادة أن َّل إله إَّل هللا ،وأين رسول هللا))
(.)6
_________

( )1رواه البخاري ( ،)2946ورواه مسلم (.)21
( )2رواه مسلم (.)21
( )3رواه مسلم (.)23
((( )4جامع العلوم واحلكم)) (ص .)83 :ط ،1مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت 1408هـ.
( )5رواه البخاري ( ،)1458ومسلم (.)19
( )6رواه البخاري (.)1395
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وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :ألعطني الراية رجال حيب هللا
ورسوله ،وحيبه هللا ورسوله ،ويفتح هللا عليه  ...فدعا عليا ،فبعثه فقال :اذهب فقاتل ،حىت يفتح هللا

عليك ،وَّل تلتفت .فمشى ساعة – أو قال :قليال  ،-مث وقف ومل يلتفت ،فقال :اي رسول هللا ،عالم
أقاتل الناس؟ ،قال :قاتلوهم حىت يشهدوا أن َّل إله إَّل هللا ،وأن حممدا رسول هللا ،فإذا فعلوا ذلك،
منعوا منك دماءهم وأمواهلم إَّل حبقها ،وحساهبم على هللا)) (.)1

وبناء على ما سبق ،فإن وصف املسلم َّل يثبت للمكلف على احلقيقة اليت يصري هبا مسلما عند هللا

إَّل أبمرين:

األول :حتقق هذا األصل يف القلب.
الثاين :النطق ابللسان ابلرباءة من الشرك واَّللتزام ابلتوحيد ،وهذا يف حالة اخللو من املوانع واألعذار
الشرعية املعتربة كالبكم واإلكراه.

فهذا القدر – وهو أصل الدين – إذا ما حتقق ومل ينقض بقول أو عمل أو اعتقاد ،فقد جنا صاحبه
من الكفر ،ومن اخللود يف النار ،وهذا ما أطلق عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية اسم (اإلْيان اجململ)،

حيث قال( :فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر ،أو ولدوا على اإلسالم ،والتزموا شرائعه ،وكانوا من

أهل الطاعة هلل ورسوله ،فهم مسلمون ،ومعهم إْيان جممل .ولكن دخول حقيقة اإلْيان إىل قلوهبم إمنا

حيصل شيئاً فشيئاً إن أعطاهم هللا ذلك) ا .هـ (.)2

وعلى هذا ،فإن نفي اإلْيان اجململ معناه نفي مطلق اإلْيان ،وسقوط صاحبه يف الكفر األكرب الناقل
عن امللة ،ويتحقق هذا ابنتفاء أو نقض أحد عناصره من التصديق أو اَّلنقياد أو اإلقرار.

ومن خالل ما سبق بيانه ،يتبني لنا جليا أن أول واجب على املكلف هو :شهادة أن َّل إله إَّل هللا،
وأن حممدا رسول هللاَّ ،ل كما يقول أهل الكالم من املعتزلة واألشعرية أن أول ما جيب على العبد
النظر يف األدلة العقلية على وجود هللا تعاىل ،أو القصد إىل النظر أو غريه (.)3

قال احلافظ ابن حجر( :قال القرطيب :لو مل يكن يف (علم) الكالم إَّل مسألتان ،مها من مبادئه ،لكان
حقيقا ابلذم.

إحدامها :قول بعضهم :إن أول واجب الشك؛ إذ هو الالزم لوجوب النظر ،أو القصد إىل النظر.
والثانية :قول مجاعة منهم :من مل يعرف هللا ابلطرق اليت رتبها أهل الكالم ،مل يصح إْيانه.

والقائل هباتني املسألتني كافر؛ ْلعله الشك يف هللا تعاىل واجبا ،ومعظم املسلمني كفاراً ،حىت يدخل يف

عموم كالمه السلف الصاحل من الصحابة والتابعني ،وهذا معلوم الفساد من الدين ابلضرورة) (.)4

واخلالصة :أن هذا اَّللتزام اجململ هو الذي يتوقف على حتقيقه ثبوت عقد اإلسالم ،فال يكون املرء
مسلما إَّل ابستيفائه .كما أنه شرط يف صحة األعمال وقبوهلا ،فهو سابق على غريه من التكاليف.

أما اَّللتزام بباقي الواجبات ،فإنه أييت بعد حتقيق هذا األصل ،فإن حصل التزام وعمل ،استلزم ذلك
بقاء وصف اإلسالم واستمراره ،وهذا مصداق أمر النيب صلى هللا عليه وسلم ملعاذ حني بعثه إىل
اليمن أن يدعو إىل الشهادتني ،فمن أطاعه على ذلك ،أعلمه ابلصالة مث الزكاة.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه هللا( :-الكافر إذا أسلم وقلنا له :قد وجبت عليك الصالة ،فإنه
يلتزمها وينويها؛ َّلستشعاره هلا مجلة ومل يعلم صفتها ،بل كل من آمن ابلرسول صلى هللا عليه وسلم
إْياَن راسخا ،فإن إْيانه متضمن لتصديقه فيما أخرب ،وطاعته فيما أمر ،وإن مل يعلم ومل يقصد أنواع
األخبار واألعمال .مث عند العلم ابلتفصيل ،إما أن يصدق ويطيع ،فيصري من الذين آمنوا وعملوا

الصاحلات ،أو خيالف ذلك ،فيصري إما منافقا ،وإما عاصيا فاسقا ،أو غري ذلك (.)5

والثمرة النهائية اليت نستخلصها من هذا املبحث هو :أنه َّل عذر ألحد ابْلهل يف هذا األصل ،فمن

مل يتحقق لديه ،مل يكن مسلما ،دون اعتبار لعلم أو ْلهل .فإن هذا مما انعقد به اإلمجاع بقني

املسلمني بكفر كل من مل يدن بدين اإلسالم .فكل من مل يشهد هلل ابلوحدانية ،وحملمد صلى هللا عليه
وسلم ابلرسالة ،فهو كافر بال نزاع ،سواء كان يهوداي أو نصرانيا أو وثنيا أو غريه.

أما ما كان من نزاع يف بعض هذه الطوائف ممن مل تبلغهم نذارة ومل يصلهم بالغ ،فهو فيما يتعلق

أبحكام اآلخرة ،هل خيلدون يف النار لكفرهم ،أو يعفى عنهم؛ لعدم بلوغ احلجة إليهم ،أم ْيتحنون يف
عرصات يوم القيامة؟ .أما يف الدنيا فهم كفار بال نزاع .اْلهل ِبسائل اَّلعتقاد وحكمه لعبد الرزاق

بن طاهر بن أمحد– ص53 :
_________
( )1رواه مسلم (.)2405

((( )2اإلْيان)) (ص– )257 :حتقيق الشيخ َنصر الدين األلباين.-
( )3انظر(( :إحتاف املريد جبوهرة التوحيد)) لعبد السالم اللقاين (ص.)42 :
((( )4فتاح الباري)) (.)350 /13

((( )5جمموع الفتاوى)) (.)28 - 27 /26
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املبحث اخلامس :أتثري عارض اْلهل على توحيد األلوهية
إن توحيد الربوبية الذي أقر به اخللق َّل يكفي وحده ،بل هو من احلجة عليهم ،فال بد من اإلقرار

بتوحيد األلوهية الذي هو إفراد هللا تعاىل ابلعبادة اخلالصة .وهو معىن (َّل إله إَّل هللا)( ،إذ اإلله :هو
الذي يؤله فيعبد حمبة وإَنبة وإجالَّلً وإكراماً  ...وهلذا كانت "َّل إله هللا أحسن احلسنات ،وكان

التوحيد بقول (َّل إله إَّل هللا) رأس األمر) ( .)1وهذا هو حق هللا على عباده أن يعبدوه وَّل يشركوا
به شيئا ،كما يف احلديث الصحيح الذي رواه معاذ رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه
قال(( :أتدري ما حق هللا على عباده؟ قال :قلت :هللا ورسوله أعلم ،قال :حق هللا على عباده أن

يعبدوه وَّل يشركوا به شيئا ،أتدري ما حق العباد على هللا إذا فعلوا ذلك؟ ،قال :قلت :هللا ورسوله
أعلم ،قال :حقهم أن َّل يعذهبم)) (.)2

وهلذا التوحيد لوازم ظاهرة وابطنة ،وهي من أوامر هللا تعاىل للمؤمنني به املوحدين ،وهي قبل ذلك من
موجبات العبودية هلل الواحد القهار الذي له صفات الكمال واْلالل ،كما قال هللا تعاىل :قُ ِل اللَّ ُه َّم
ِ
ك الْمل ِ
شاء [آل
شاء َوتُ ِذ مل َمن تَ َ
شاء َوتُ ِع مز َمن تَ َ
ْك ِممَّن تَ َ
ْك َمن تَ َ
شاء َوتَنزِعُ ال ُْمل َ
ْك تُـ ْؤِيت ال ُْمل َ
َمال َ ُ
عمران ،]26 :وقال تعاىل :وما بِ ُكم ِمن نِعم ٍة فَ ِمن ِ
س ُك ُم ال م
ض مر فَِإلَْي ِه َجتْأ َُرو َن [النحل:
هللا ُمثَّ إِ َذا َم َّ
ََ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ض ٍر فَالَ َكاش َ ِ
ِ
ك خبَ ٍْري فَـ ُه َو َعلَى ُك ِل
س ْس َ
ك هللاُ بِ ُ
س ْس َ
ف لَهُ إَّلَّ ُه َو َوإن ْيَْ َ
 ،]53وقال تعاىلَ :وإن ْيَْ َ

ٍ
ض ٍر فَالَ َك ِ
ِ
ف لَهُ إَِّلَّ ُه َو َوإِن يُ ِر ْد َك ِخبَ ٍْري
اش َ
ك هللاُ بِ ُ
س ْس َ
َش ْيء قَ ُد ٌير [األنعام ،]17 :وقال تعاىلَ :وإن ْيَْ َ
ون َِّ
ضلِ ِه [يونس ،]107 :وقال تعاىل :قُل أَفَـرأَيـتُم َّما تَ ْد ُعو َن ِمن ُد ِ
ادِينَ َّ
فَالَ َر َّ
ض ٍر
آد لَِف ْ
اَّللُ بِ ُ
اَّلل إِ ْن أ ََر َ
ْ َْ
هل ه َّن َك ِ
ات َر ْمحَتِ ِه [الزمر ،]38 :وقال تعاىل :قُ ِل ا ْد ُعوا
ادِين بَِر ْمحَ ٍة َه ْل ُه َّن ممُْ ِس َك ُ
ات ُ
اش َف ُ
ض ِرهِ أ َْو أ ََر َ
َْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل ََّل ْيَْلِ ُكو َن مثْـ َق َ ٍ
الَّ ِذين َز َعمتُم من ُد ِ
السماو ِ
ات َوََّل ِيف ْاأل َْر ِ
ون َّ
ض َوَما َهلُ ْم فِي ِه َما من ِش ْر ٍك
َ ْ
ال ذَ َّرة ِيف َّ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوَما لَهُ ِم ْنـ ُهم من ظَ ِه ٍري َوََّل تَن َف ُع َّ
اعةُ عن َدهُ إََِّّل ل َم ْن أَذ َن لَهُ [سبأ ،]23 - 22 :وقال تعاىلَ :وََّل
الش َف َ
آخر ََّل إِلَهَ إََِّّل ُه َو ُك مل َشي ٍء َهالِ ٌ ِ
ع َم َع َِّ ِ
ْم َوإِلَْي ِه تُـ ْر َجعُو َن [القصص:
تَ ْد ُ
ك إ ََّّل َو ْج َههُ لَهُ ا ْحلُك ُ
اَّلل إ َهلًا َ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل ُخمْلِ ِ
الص َالةَ َويُـ ْؤتُوا َّ
يموا َّ
الزَكاةَ
صَ
 ،]88وقال تعاىلَ :وَما أُم ُروا إََِّّل ليَـ ْعبُ ُدوا ََّ
ين ُحنَـ َفاء َويُق ُ
ني لَهُ الد َ
وذَلِ َ ِ
ين الْ َقيِ َم ِة [البينة.]5 :
َ
كد ُ
(ونظائر هذا يف القرآن كثري ،وكذلك يف األحاديث ،وكذلك يف إمجاع األمةَّ ،ل سيما أهل العلم

واإلْيان منهم ،فإنه عندهم قطب رحى الدين ،كما هو الواقع) (.)3

لذلك وجب على اإلنسان املؤمن املوحد من أعمال القلب ومن أعمال اْلوارح ما حيقق به حقيقة
التوحيد هلل عز وجل ،وما حيقق به حقيقة العبودية يف نفسه ،فيحقق يف نفسه تعظيم الرب جل وعال
وحمبته ،ورجاءه واخلوف منه ،والرضا به والتسليم له ،والطاعة له واَّلنقياد عمالً ابلقلب واْلوارح

معاً.
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)23 - 22 /1
( )2رواه البخاري ( ،)5967ومسلم (.)30
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)21 /1
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ومن أهم األعمال القلبية اليت يتحقق هبا كمال التوحيد الرضا (وقد جاء هذا الرضا أبنواعه مبينا يف
سورة األنعام اليت هي سورة التوحيد العظمى ،فقد اشتملت على ثالثة أنواع من الرضا هي مجاع

التوحيد كله:

 - 1الرضا ابهلل راب َّل شريك له يف التقرب والتأله والتعبد :قُل أَغَري ِ
ب ُك ِل َش ْي ٍء
هللا أَبْ ِغي َرااب َو ُه َو َر م
ْ َْ
[األنعام.]164 :

 - 2الرضا ابهلل حكما َّل شريك له يف التشريع والطاعة :أَفَـغَري ِ
هللا أَبْـتَ ِغي َح َك ًما َو ُه َو الَّ ِذي أَنَـ َز َل
َْ

ِ
صالً [األنعام.]114 :
اب ُم َف َّ
إِلَْي ُك ُم الْكتَ َ

 - 3الرضا ابهلل وليا َّل شريك له يف حمبته ومواَّلته :قُل أَغَ ْ ِ َِّ ِ ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض
ري هللا أَخت ُذ َولياا فَاط ِر َّ َ َ
ْ َ
[األنعام.]14 :

وهلذا قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :ذاق طعم اإلْيان من رضي ابهلل راب ،وابإلسالم دينا ،وِبحمد
رسوَّل)) ( .)1وقال عليه الصالة والسالم(( :من قال حني يسمع النداء :رضيت ابهلل راب وابإلسالم

دينا وِبحمد رسوَّلً ،غفرت له ذنوبه)) (.)2

واللوازم الظاهرة اليت يتحقق هبا التوحيد تتلخص يف أتباع أوامر هللا واجتناب نواهيه ،وحتقيق ذلك
أبتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم واَّللتزام ابلشريعة .وهذا هو مقتضى الشهادتني (َّل إله إَّل هللا،

حممد رسول هللا).

ومما يلي مقام الرضا من أعمال القلوب ،مقام الصدق واإلخالص (وهذان عمالن قلبيان من أعظم

أعمال القلوب وأهم أصول اإلْيان .فأما الصدق ،فهو الفرقان بني اإلْيان والنفاق ،وأما اإلخالص،
فهو الفرقان بني التوحيد والشرك – يف قول القلب واعتقاده ،أو يف إرادته ونيته – واألعمال – اليت
رأسها وأعظمها شهادة أن (َّل إله إَّل هللا) – َّل تقبل إَّل بتحقق الصدق واإلخالص ...
اءك ال ُْمنَافِ ُقو َن
وأكذب هللا املنافقني يف دعوى اإلْيان وقول الشهادة؛ َّلنتفاء الصدق ،فقال :إِذَا َج َ
ول َِّ
اَّلل ي ْشه ُد إِ َّن الْمنَافِ ِقني لَ َك ِ
اَّلل َو َّ
اذبُو َن [املنافقون]1 :
ك لََر ُس ُ
اَّللُ يَـ ْعلَ ُم إِنَّ َ
قَالُوا نَ ْش َه ُد إِنَّ َ
ُ َ
ك لََر ُسولُهُ َو َُّ َ َ
...
كما أبطل سبحانه زعم أهل الكتاب واملشركني أن دينهم هو احلق ابنتفاء اإلخالص ،فقالَ :ملْ يَ ُك ِن
ِ
ِ
الَّ ِذين َك َفروا ِمن أ َْه ِل ال ِ
ْكتَ ِ
ني َح َّىت َأتْتِيَـ ُه ُم الْبَـيِنَةُ [البينة ]1 :إىل أن يقول َوَما
ني ُمن َفك َ
اب َوال ُْم ْش ِرك َ
َ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الزَكاةَ وذَلِ َ ِ
اَّلل ُخمْلِ ِ
ين الْ َقيِ َم ِة [البينة:
يموا َّ
صَ
أُم ُروا إََِّّل ليَـ ْعبُ ُدوا ََّ
الص َالةَ َويُـ ْؤتُوا َّ َ
ين ُحنَـ َفاء َويُق ُ
كد ُ
ني لَهُ الد َ
ِ ِ
ِ
ِ
يح ابْ َن َم ْرَميَ َوَما أ ُِم ُرواْ إَِّلَّ لِيَـ ْعبُ ُدواْ
 ،]5وقال تعاىلَّ :اختَ ُذواْ أ ْ
ارُه ْم َوُر ْهبَ َاهنُ ْم أ َْرَاب ًاب من ُدون هللا َوال َْمس َ
َحبَ َ
إِ َهلا و ِ
اح ًدا َّلَّ إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو ُس ْب َحانَهُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َن [التوبة... ]31 :
ً َ
فعلى حمك الصدق واإلخالص بطلت أكثر دعاوي العابدين وهلك أكثر الثقلني ،فالصدق خيرج كل
من عبد مع هللا غريه ،أو أراد غريه معه يف عمل من أعمال العبادة ،كما يف احلديث الصحيح :قال

هللا تبارك وتعاىل(( :أَن أغىن الشركاء عن الشرك ،من عمل عمالً أشرك فيه معي غريي تركته وشركه))

(.)4( ).)3

_________

( )1رواه مسلم ( .)34من حديث العباس بن عبداملطلب رضي هللا عنه.
( )2رواه مسلم ( .)386من حديث سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه.

( )3رواه مسلم ( .)2985من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )4ظاهرة اإلرجاء)) (ص.)439 :
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واملنايف هلذا التوحيد هو الشرك ابهلل تعاىل ،وهو صور كثرية واقعة يف حياة الناس اليوم ألسباب كثرية،
منها قلة الدعاة إىل توحيد هللا تعاىل ابلعبادة والطاعة ،ومنها إعراض الناس عن تعلم أحكام الدين
اشتغاَّل منهم ابلدنيا والشهوات ،ومنها اْلهل املتفشي يف كثري من أقطار املسلمني وخاصة اْلهل

ابلدين الصحيح ،وإَّل ،فعلم الضاللة والبدع منتشر وله مؤسسات وهيئات تقوم عليه وترعاه وتنشره

بني املسلمني.

والذي يهمنا من هذه األسباب اْلهل الذي أدى ابلناس إىل التفريط يف حق خالقهم عليهم ،فوقعوا
يف املخالفات اليت تنايف توحيد األلوهية ابلكلية أو تنايف بعض تفاصيل هذا التوحيد .فما هي حدود

العذر ابْلهل فيما يتعلق بتوحيد األلوهية؟.

احلكم يف هذه املسألة ينبين على مجلة من القواعد:
 - 1حتديد أبرز الصور اليت تنايف توحيد األلوهية.

 - 2إذا قلنا :إنه َّل تكفري وَّل عقاب إَّل بعد قيام احلجة ،فالبد من حتديد مناط قيام احلجة يف هذه
املسألة وحنن حناول تطبيق هذه القاعدة على الواقع.

 - 3حتديد دائرة ما يعذر به يف هذه املسألة وما َّل يعذر.
حتديد أبرز الصور اليت تنايف توحيد األلوهية:
 -عدم إفراد هللا تعاىل ابلعبادة ،كمن أظهر اإلْيان نفاقاً أو صلى أو ذبح لغري هللا أو دعا أو استغاث

بغريه ،أو أطاع خملوقاً يف حتليل ما حرم هللا أو حترمي ما أحل ،ومنهم أهل الكتاب واملشركون الذين

اختذوا من دون هللا أولياء من األنبياء أو غريهم ،وعبدوهم زاعمني أهنم يقربوهنم إىل هللا زلفى ،ومن

هؤَّلء أيضا غالة القبوريني املنتسبون لإلسالم ممن يستغيثون ابألموات ويطلبون منهم قضاء احلاجات

ويتقربون إليهم ابلذبح ،مث يزعمون أهنم إمنا يفعلون ذلك معهم ليقربوهم إىل هللا زلفى.
 اَّلعرتاض والكراهية ملا أنزل هللا بعضه أو كله ،وهذا مما وقعت فيه األمة كليا أو جزئيا ،فوقع فيهااَّلعرتاض على توحيد املعرفة واإلثبات ،واَّلعرتاض على األمر الشرعي ابلتحليل والتحرمي،

واَّلعرتاض على أمره الكوين .فاعرتض كثري منهم على صفاته وشريعته وقضائه وقدره ( .)1اْلهل

ِبسائل اَّلعتقاد وحكمه لعبد الرزاق بن طاهر بن أمحد– ص378 :
_________

( )1انظر(( :مدارج السالكني)) (.)71 - 69 /3
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املبحث السادس :حتديد دائرة ما يُعذر به يف توحيد األلوهية وما َّل يعذر به

إن إفراد هللا سبحانه وتعاىل ابلعبادة والطاعة ونبذ ما سواه من املعبودات الباطلة هو لب دين

اإلسالم ،وهو املقصود من الشهادتني ،فالبد لدخول اإلسالم من اإلقرار اجململ ابإلسالم والرباءة

اجململة من كل دين خيالفه اعتقاداً ابلقلب وانقياداً ابْلوارح .وإذا مل يتحقق هذا أبن يعتقد صحة دين

آخر مع اإلسالم ،أو أن يصرف شيئا من العبادة لغري هللا معتقداً استحقاق ذلك الغري لتلك العبادة،

فمن كانت هذه حاله ،فال يسمى موحداً ،بل هو كافر كفرا أصلياً.
قال احلافظ ابن القيم – رمحه هللا ( :-اإلسالم هو توحيد هللا وعبادته وحده َّل شريك ،واإلْيان ابهلل
ورسوله وأتباعه فيما جاء به ،فما مل أيت العبد هبذا ،فليس ِبسلم ،وإن مل يكن كافراً معانداً ،فهو

كافر جاهل .فغاية هذه الطبقة أهنم كفار جهال غري معاندين ،وعدم عنادهم َّل خيرجهم عن كوهنم

كفارا ،فإن الكافر من جحد توحيد هللا وكذب رسوله ،إما عناداً أو جهالً وتقليداً ألهل العناد) (.)1

يفهم مما سبق أنه َّل عذر ابْلهل يف اإلقرار اجململ ابإلسالم والرباءة اجململة من كل دين خيالفه ،فكل

سواء
من مل يدن بدين اإلسالم الذي لبه وزبدته إفراد هللا تبارك وتعاىل ابلعبادة والطاعة ،فهو كافرً ،
كان ذلك عناداً أم جهالً.
فعبادة غري هللا معه أو من دونه مما ينايف أصل التوحيد ،وهلذا كل ما كان من اَّلعتقادات أو األعمال
مما ينايف أصل التوحيد كالتوجه أبنواع العبادات كالصالة والسجود لغري هللا ،اعتقاداً أن ذلك الغري

يستحق العبادة مع هللا أو من دونه ،كل هذا مما ينايف مدلول الشهادتني ،فكان َّل عذر ألحد جبهل

أو غريه إذا وقع فيه؛ ألن أمر التوحيد قد قامت عليه احلجة بصورة كثرية ،منها امليثاق الذي أخذه
هللا على بين آدم الذي جاءت الرسل تذكر به وهي الصورة الثانية ،مث اإلقرار ابلشهادتني.

فاْلهل هبذا األصل َّل يعترب عذرا للحكم بقيام احلجة فيه على كل معني أقر ابلشهادتني ،وإمنا يعذر

ابْلهل يف بعض تفاصيل هذا األصل إذا مل تبلغ املكلف احلجة فيها ،أو قامت يف ذهن املكلف
شبهات يعذر هبا.

ومما يدخل يف هذا املعىن كذلك أي مما ينايف أصل التوحيد مما هو واقع يف األمة – وَّل حول وَّل قوة

إَّل ابهلل – اإلعراض والكراهية ملا أنزل هللا تعاىل بعضه أو كله .وهذا مما حيتاج الكالم فيه إىل بسط
وتفصيل.

يقول اإلمام ابن القيم – رمحه هللا – عند حديثه عن أنواع اَّلعرتاض املنايف للرضا( :النوع الثاين:
اَّلعرتاض على شرعه وأمره .وأهل هذا اَّلعرتاض ثالثة أنواع:
أحدها :اَّلعرتاض عليه ِبرائهم وأقيستهم املتضمنة حتليل ما حرم هللا سبحانه وتعاىل ،وحترمي ما أابحه،

وإسقاط ما أوجبه ،وإجياب ما أسقطه ،وإبطال ما صححه ،وتصحيح ما أبطله ،واعتبار ما ألغاه،
وإلغاء ما اعتربه ،وتقييد ما أطلقه ،وإطالق ما قيده.

وهذه هي اآلراء واألقيسة اليت اتفق السلف قاطبة على ذمها ،وصاحوا على أصحاهبا من أقطار

األرض ،وحذروا منهم ،ونفروا عنهم.

الثاين :اَّلعرتاض على حقائق اإلْيان والشرع ابألذواق واملواجيد واخلياَّلت والكشوفات الباطلة
الشياطنية املتضمنة شرع دين مل أيذن به هللا ،وإبطال دينه الذي شرعه على لسان رسوله ...
_________

((( )1طريق اهلجرتني)) (ص.)411 :
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الثالث :اَّلعرتاض على ذلك ابلسياسات اْلائرة اليت ألرابب الوَّلايت اليت قدموها على حكم هللا
ورسوله ،وحكموا هبا بني عباده ،وعطلوا هلا وهبا شرعه وعدله وحدوده .فقال األولون :إذا تعارض
العقل والنقل قدمنا العقل .وقال اآلخرون :إذا تعارض األثر والقياس قدمنا القياس .وقال أصحاب

الذوق والكشف والوجد :إذا تعارض الذوق والوجد والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والوجد
والكشف .وقال أصحاب السياسة :إذا تعارضت السياسة والشرع ،قدمنا السياسة .فجعلت كل
طائفة قبالة دين هللا وشرعه طاغوات يتحاكمون إليه) (.)1

(وأصل هذه اَّلعرتاضات التلقي عن غري هللا ورسوله ،واَّلستمداد من غري الوحي وحتكيم غريه،
فمنهم من حكم العقل بزعمه ،فنقل فلسفات الوثنيني وحثالة فكر التائهني ،وهؤَّلء هم أصحاب

الكالم (والفلسفة).

 -ومنهم من حكم الذوق والوجد والكشف وانتكس ابلعقل املسلم إىل حضيض اخلرافة والوهم،

(وهؤَّلء هم ضالل الصوفية ومالحدهتم).

 ومنهم من حكم األقيسة العقلية واألعراف السياسية حبجة حتقيق املصلحة ومراعاة األصول الكلية– وهم فقهاء الرأي وعلماء السالطني من جهة ،وحكام عصور اَّلحنراف من جهة أخرى  ،-فأحلوا

من الدماء واألموال والفروج ما ورد النص الصريح بتحرْيه ،وكان ذلك مع وقوعه يف دائرة اَّلجتهاد
اخلطأ أو التطبيق املتعسف ممهداً ملا وقعت فيه األمة يف العصر احلديث من الشرك األكرب،

واَّلعرتاض األطم بتحكيم القوانني الوضعية وإحالهلا حمل الشريعة ،بل الكراهية الصرحية لكثري مما

أنزل هللا وخباصة يف اْلهاد واحلجاب واملواَّلة والسياسية) ( .)2اْلهل ِبسائل اَّلعتقاد وحكمه لعبد

الرزاق بن طاهر بن أمحد– ص385 :
_________

((( )1مدارج السالكني)) (.)71 - 69 /3
((( )2ظاهرة اإلرجاء)) للشيخ د .سفر احلوايل (ص )411 :بتصرف يسري.
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املطلب األول :معىن شهادة َّل إله إَّل هللا
ومعىن َّل إله إَّل هللا َّل معبود حبق إَّل هللا وهو يف غري موضع من القرآن ،وأيتيك يف قول البقاعي
صرحيا قوله (وحده) أتكيد لإلثبات (َّل شريك له) أتكيد للنفي قال احلافظ :كما قال تعاىلَ :وإِ َهلُ ُك ْم
الر ْمحن َّ ِ
ِ
ك ِمن َّر ُس ٍ
ول إَِّل
يم [البقرة ]163:وقالَ :وَما أ َْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ
إِلَهٌ َواح ٌد َّلَّ إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو َّ َ ُ
الرح ُ
نُ ِ
ون [األنبياء ]25:وقال :وإِ َىل َع ٍ
وحي إِلَْي ِه أَنَّهُ َّل إِلَهَ إَِّل أ َََن فَا ْعب ُد ِ
اه ْم ُهوداً قَ َ
ال َاي قَـ ْوِم ا ْعبُ ُدواْ
اد أَ َخ ُ
ُ
َ
ِ ٍِ
ريهُ [األعراف ]65:فأجابوه رداً عليه بقوهلم :أَ ِج ْئـتَـنَا لِنَـ ْعبُ َد هللاَ َو ْح َدهُ َونَ َذ َر َما
هللاَ َما لَ ُكم م ْن إلَه غَ ْ ُ
اَّللَ ُه َو ا ْحلَ مق َوأ َّ
ك ِأب َّ
َن َّ
َن َما يَ ْد ُعو َن ِمن ُدونِِه ُه َو
آاب ُؤََن [األعراف ]70:وقال تعاىل :ذَلِ َ
َكا َن يَـ ْعبُ ُد َ
ِ
الْب ِ
ِ
اط ُل َوأ َّ
َن َّ
ري [احلج ]62:فتضمن ذلك نفي اإلهلية عما سوى هللا ،وهي العبادة
َ
اَّللَ ُه َو ال َْعل مي الْ َكب ُ
وإثباهتا هلل وحده َّل شريك له ،والقرآن من أوله إىل آخره يبني هذا ويقرره ويرشد إليه (ذكر كالم

العلماء ،يف معىن َّل إله إَّل هللا) قال الوزير أبو املظفر يف اإلفصاح :قوله :شهادة أن َّل إله إَّل هللا
يقتضي أن يكون الشاهد عاملاً أبنه َّل إله إَّل هللا ،كما قال تعاىل :فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ َّل إِلَهَ إَِّل َّ
اَّللُ [حممد:

 ]19قال :واسم (هللا) بعد (إَّل) من حيث أنه الواجب له اإلهلية ،فال يستحقها غريه سبحانه قال:
ومجلة الفائدة يف ذلك :أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر ابلطاغوت واإلْيان ابهلل ،فإنك

ملا نفيت اإلهلية وأثبت اإلجياب هلل سبحانه كنت ممن كفر ابلطاغوت وآمن ابهلل وقال ابن القيم يف

البدائع رداً لقول من قال :إن املستثىن خمرج من املستثىن منه قال ابن القيم :بل هو خمرج من

املستثىن منه وحكمه ،فال يكون داخالً يف املستثىن ،إذ لو كان كذلك مل يدخل الرجل يف اإلسالم

بقولهَّ :ل إله إَّل هللا ألنه مل يثبت اإلهلية هلل تعاىل وهذه أعظم كلمة تضمنت ابلوضع نفي اإلهلية عما
سوى هللا وإثباهتا له بوصف اَّلختصاص فدَّللتها على إثبات إهليته أعظم من دَّللة قولنا( :هللا إله)

وَّل يسرتيب أحد يف هذا البتة انتهى ِبعناه وقال أبو عبد هللا القرطيب يف تفسريه (َّل إله إَّل هللا) أي َّل

معبود إَّل هو وقال الزخمشري :اإلله من أمساء األجناس كالرجل والفرس ،يقع على كل معبود حبق أو
ابطل ،مث غلب على املعبود حبق وقال شيخ اإلسالم :اإلله هو املعبود املطاع ،فإن اإلله هو املألوه،

واملألوه هو الذي يستحق أن يعبد وكونه يستحق أن يعبد هو ِبا اتصف به من الصفات اليت تستلزم
أن يكون هو احملبوب غاية احلب ،املخضوع له غاية اخلضوع ،قال :فإن اإلله هو احملبوب املعبود

الذي أتهله القلوب حببها ،وختضع له وتذل له ،وختافه وترجوه ،وتنيب إليه يف شدائدها ،وتدعوه يف

مهماهتا ،وتتوكل عليه يف مصاحلها ،وتلجأ إليه وتطمئن بذكره ،وتسكن إىل حبه ،وليس ذلك إَّل هلل
وحده ،وهلذا كانت (َّل إله إَّل هللا) أصدق الكالم ،وكان أهلها أهل هللا وحزبه ،واملنكرون هلا أعداءه
وأهل غضبه ونقمته ،فإذا صحت صح هبا كل مسألة وحال وذوق ،وإذا مل يصححها العبد فالفساد

َّلزم له يف علومه وأعماله وقال ابن القيم( :اإلله) هو الذي أتهله القلوب حمبة وإجالَّلً وإَنبة ،وإكراماً
وتعظيماً وذَّلً وخضوعاً وخوفاً ورجاء وتوكالً وقال ابن رجب( :اإلله) هو الذي يطاع فال يعصى ،هيبة

له وإجالَّلً ،وحمبة وخوفاً ورجاء ،وتوكالً عليه ،وسؤاَّلً منه ودعاء له ،وَّل يصلح هذا كله إَّل هللا عز

وجل ،فمن أشرك خملوقاً يف شيء من هذه األمور اليت هي من خصائص اإلهلية كان ذلك
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قدحاً يف إخالصه يف قول (َّل إله إَّل هللا) وكان فيه من عبودية املخلوق حبسب ما فيه من ذلك وقال
البقاعيَّ :ل إله إَّل هللا ،أي انتفاء عظيماً أن يكون معبود حبق غري امللك األعظم ،فإن هذا العلم هو

أعظم الذكرى املنجية من أهوال الساعة ،وإمنا يكون علماً إذا كان َنفعاً ،وإمنا يكون َنفعاً إذا كان
مع اإلذعان والعمل ِبا تقتضيه ،وإَّل فهو جهل صرف وقال الطييب( :اإلله) فعال ِبعىن مفعول،

كالكتاب ِبعىن املكتوب ،من أله إهلة أي عبد عبادة قال الشارح :وهذا كثري يف كالم العلماء وإمجاع
منهم فدلت (َّل إله إَّل هللا) على نفي اإلهلية عن كل ما سوى هللا تعاىل كائناً ما كان ،وإثبات اإلهلية

هلل وحده دون كل ما سواه ،وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إىل
آخره ،كما قال تعاىل عن اْلن :قُل أ ِ
آَن َع َجبًا
ُوح َي إِ ََّ
استَ َم َع نَـ َف ٌر ِم َن ا ْْلِ ِن فَـ َقالُوا إِ ََّن َِمس ْعنَا قُـ ْر ً
يل أَنَّهُ ْ
ْ
يـ ْه ِدي إِ َىل ال مر ْش ِد فَ ِ
َح ًدا [اْلن ]2 - 1:فال إله إَّل هللا َّل تنفع إَّل من عرف
آمنَّا بِه َولَن نم ْش ِر َك بَِربِنَا أ َ
َ
َ
مدلوهلا نفياً وإثبااتً ،واعتقد ذلك وقبله وعمل به وأما من قاهلا من غري علم واعتقاد وعمل ،فقد تقدم
يف كالم العلماء أن هذا جهل صرف ،فهي حجة عليه بال ريب فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد لعبد

الرمحن بن حسن آل الشيخ  -ص34
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املطلب الثاين :فضل شهادة َّل إله إَّل هللا
قال الشيخ حافظ احلكمي-رمحه هللا -يف شرح قوله يف (سلم الوصول):
ِ ِ
َوقَ ْد َح َوتْهُ لَ ْفظَةُ َّ
اد ْه
يل الْ َف ْوِز َو َّ
الس َع َ
الش َه َ
اد ْه  ...فَه َي َسب ُ
اها
َمن قَا َهلَا ُم ْعتَ ِقداً َم ْعنَاها َ ...وَكا َن َع ِامالً ِِبُْقتَ َ
ضَ
ث يـوم ا ْحلش ِر ََن ٍج ِ
والفع ِل وم َ ِ
ِ
آمنَا
ات ُمؤمنا  ...يُـ ْبـ َع ُ َ ْ َ َ
يف ال َق ْو ِل ْ َ
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يقول( :لفظة الشهادة) أي شهادة أن َّل إله إَّل هللا (فهي) أي هذه الكلمة (سبيل الفوز) بدخول
از [آل
ِح َع ِن النَّا ِر َوأُ ْد ِخ َل ا ْْلَنَّةَ فَـ َق ْد فَ َ
اْلنة والنجاة من النار قال هللا عز وجل :فَ َمن ُز ْحز َ

عمران( ]185:و) هي سبيل (السعادة) يف الدارين أي طريقهما َّل وصول إليهما إَّل هبذه الكلمة,
فهي الكلمة اليت أرسل هللا هبا رسله وأنزل هبا كتبه ,وألجلها خلقت الدنيا واآلخرة واْلنة والنار ويف
شأهنا تكون الشقاوة والسعادة ,وهبا تؤخذ الكتب ابليمني أو الشمال ,ويقل امليزان أو خيف ,وهبا

النجاة من النار بعد الورود ,وبعدم التزامها البقاء يف النار ,وهبا أخذ هللا امليثاق ,وعليها اْلزاء
ك لَنَسأَلَنـَّهم أ ْ ِ
ِ
ني َع َّما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن
َمجَع ْ َ
واحملاسبة ,وعنها السؤال يوم التالق إذ يقول تعاىل :فَـ َوَرب َ ْ ُ ْ
ِ
[احلجر ]92:وقال تعاىل :فَـلَنَسأَلَ َّن الَّ ِذ ِ
ني [األعراف ]6 :فأما سؤاله
ين أ ُْرس َل إِلَْي ِه ْم َولَنَ ْسأَلَ َّن ال ُْم ْر َسل َ
ْ
َ
ِ
تعاىل الذين أرسل إليهم يوم القيامة فمنه قوله تعاىل :ويـوم يـنَ ِ
ني
ادي ِه ْم فَـيَـ ُق ُ
َج ْبـتُ ُم الْ ُم ْر َسل َ
ول َماذَا أ َ
ََ ْ َ ُ
[القصص ]65:واآلايت قبلها وبعدها وغري ذلك وأما سؤاله املرسلني فمنه قوله تعاىل :يَـ ْوَم َْجي َم ُع هللا

ِ
الم الغُيُوب [املائدة ]109 :وغري ذلك من
ال مر ُس َل فَـيَـ ُق ُ
ْم لَنَا إِنَّك أَنْ َ
ت َع ُ
ول َما َذا أ َ
ُج ْبـتُ ْم قَالُوا َّل عل َ

اآلايت ,وهي أعظم نعمة أنعم هللا عز وجل هبا على عباده أن هداهم إليها ,وهلذا ذكرها يف سورة
وح ِمن أَم ِرهِ
النحل اليت هي سورة النعم ,فقدمها أوَّل قبل كل نعمة فقال تعاىل :يُـنَـ ِز ُل ال َْمآلئِ َكةَ ِابلْ مر ِ ْ ْ
علَى من ي َ ِ ِ ِ ِ
ِ
َنذرواْ أَنَّهُ َّلَ إِلَهَ إَِّلَّ أ َََنْ فَاتَّـ ُق ِ
ون [النحل ]2 :وهي كلمة الشهادة ومفتاح
َ َ َ
شاء م ْن عبَاده أَ ْن أ ُ
دار السعادة ,وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه ,وبقية أركان
الدين وفرائضه متفرعة عنها ,ومتشعبة منها مكمالت هلا مقيدة ابلتزام معناها والعمل ِبقتضاها ,فهي
العروة الوثقى اليت قال هللا عز وجل :فَمن ي ْك ُفر ِابلطَّاغُ ِ ِ
ك ِابلْعروةِ
ِ ِ
وت َويُـ ْؤمن ِابهلل فَـ َقد ْ
َْ َ ْ
س َ ُْ َ
استَ ْم َ
ِ
ام َهلَا [البقرة ]256:قاله سعيد بن جبري والضحاك ,وهي العهد الذي ذكر هللا عز
الْ ُوثْـ َق َى َّلَ انف َ
صَ
وجل إذ يقولَّ :ل ْيَْلِ ُكو َن َّ
الر ْمحَ ِن َع ْه ًدا [مرمي ]87:قال ذلك عبد هللا بن
اعةَ إَِّل َم ِن َّاختَ َذ ِعن َد َّ
الش َف َ
عباس رضي هللا عنهما قال( :هو شهادة أن َّل إله إَّل هللا ,والرباءة من احلول والقوة إَّل ابهلل ,وأن َّل
ص َّد َق
يرجو إَّل هللا عز وجل) ( )1وهي احلسىن اليت قال هللا عز وجل :فَأ ََّما َمن أَ ْعطَى َواتَّـ َقى َو َ
ِ
سنُـيَ ِس ُرهُ لِلْيُ ْس َرى [الليل ]7 - 5 :اآلايت ,قاله أبو عبد الرمحن السلمي والضحاك ورواه
اب ْحلُ ْس َىن فَ َ
عطية عن ابن عباس ( )2وهي كلمة احلق اليت ذكر هللا عز وجل إذ يقول تعاىل :إَِّل َمن َش ِه َد ِاب ْحلَ ِق
َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن [الزخرف ]86:قال ذلك البغوي وهي كلمة التقوى اليت ذكر هللا عز وجل إذ يقول:
ِ
َح َّق ِهبَا َوأَ ْهلَ َها [الفتح ]26:وروى ذلك ابن جرير وعبد هللا بن أمحد
َوأَل َْزَم ُه ْم َكل َمةَ التَّـ ْق َوى َوَكانُوا أ َ
والرتمذي أبسانيدهم إىل أيب بن كعب رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم ()3
_________
( )1رواه الطربي يف تفسريه ( )255 /18وهو من رواية علي بن أيب طلحة عنه وروايته عنه منقطعة.
( )2رواه البغوي ( .)442 /8وعطية العويف فيه مقال معروف .انظر(( :الضعفاء واملرتوكني))
للنسائي ( ،)481و ((الضعفاء)) للعقيلي ( ،)1392و ((الكامل يف الضعفاء)) َّلبن عدي

(.)1530

( )3رواه الرتمذي ( ،)3265وأمحد ( .. )21291( )138 /5قال أبو عيسى :غريب َّل نعرفه
مرفوعا إَّل من حديث احلسن بن قزعة .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.
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ت هللا الَّ ِذين آمنُواْ ِابلْ َقو ِل الثَّابِ ِ
ت ِيف
ْ
وهي القول الثابت الذي ذكر هللا عز وجل إذ يقول تعاىل :يُـثَـبِ ُ ُ َ َ
ا ْحلياةِ ال مدنْـيا وِيف ِ
اآلخ َرةِ [إبراهيم ]27:أخرجاه يف الصحيحني عن الرباء بن عازب رضي هللا عنه عن
ََ
َ َ

النيب صلى هللا عليه وسلم ( )1وهي الكلمة الطيبة املضروبة مثال قبل ذلك إذ يقول تعاىلَ :
ب هللاُ
ض َر َ
مثَالً َكلِمةً طَيِبةً َك َ ٍ ٍ
الس َماء [إبراهيم ]24:قاله علي بن طلحة عن
ت َوفَـ ْرعُ َها ِيف َّ
َصلُ َها َاثبِ ٌ
ش َجرة طَيِبَة أ ْ
َ َ
َ
ابن عباس ( , )2أصلها اثبت يف قلب املؤمن ,وفرعها العمل الصاحل يف السماء صاعد إىل هللا عز

وجل وكذا قال الضحاك وسعيد بن جبري وعكرمة وجماهد وغري واحد وهي احلسنة اليت ذكر هللا عز
وجل إذ يقولَ :من َجاء ِاب ْحلَسنَ ِة فَـلَهُ َع ْشر أَ ْمثَ ِاهلَا [األنعام ]160 :قال هللا تعاىلَ :م ْن َج َ ِ
سنَ ِة
ُ
اء ابحلَ َ
َ
ِ
فَـلَهُ َخ ْريٌ ِم ْنـ َها َو ُه ْم ِم ْن فَـ َز ِع يَـ ْوَمئِ ٍذ آمنُون [النمل ]89:قال ذلك زين العابدين إبراهيم النخعي ,وعن
أيب ذر مرفوعا ((هي أحسن احلسنات)) ( )3وهي ْتحو الذنوب واخلطااي وهي املثل األعلى الذي
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض [الروم ]27:قال ذلك قتادة
ذكر هللا عز وجل إذ يقولَ :ولَهُ ال َْمثَ ُل األَ ْعلَى ِيف َّ َ َ
وحممد بن جرير ,ورواه مالك عن حممد بن املنكدر وهي سبب النجاة كما يف صحيح مسلم أن النيب
صلى هللا عليه وسلم مسع مؤذَن يقول(( :أشهد أن َّل إله إَّل هللا فقال صلى هللا عليه وسلم :خرجت
من النار)) ( )4وفيه عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم يقول(( :من شهد أن َّل إله إَّل هللا وأن حممد رسول هللا حرم هللا عليه النار)) ( ،)5ويف حديث

الشفاعة(( :أخرجوا من النار من قال َّل إله إَّل هللا وكان يف قلبه مثقال ذرة من إْيان)) ( )6وهي
سبب دخول اْلنة كما يف الصحيحني عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم(( :من قال أشهد أن َّل إله إَّل هللا وحده َّل شريك له وأن حممدا عبده ورسوله
وأن عيسى عبد هللا وابن أمته وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه وأن اْلنة حق وأن النار حق أدخله هللا
اْلنة من أي أبواب اْلنة الثمانية شاء)) ( ،)7ويف رواية(( :أدخله هللا اْلنة على ما كان من عمل))

( )8وهي أفضل ما ذكر هللا عز وجل به ,وأثقل شيء يف ميزان العبد يوم القيامة كما يف املسند عن

عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إن نوحا عليه الصالة والسالم
قال َّلبنه عند موته :آمرك بال إله إَّل هللا فإن السموات السبع واألرضني السبع لو وضعن يف كفة
ووضعت َّل إله إَّل هللا يف كفة لرجحت هبن َّل إله إَّل هللا ولو أن السموات السبع واألرضني السبع

كل حلقة مبهمة لفصمتهن َّل إله إَّل هللا)) (،)9
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1369ومسلم (.)2871
( )2رواه الطربي يف تفسريه ( .)567 /16ورواية علي بن أيب طلحة عنه مرسلة.
( )3رواه الطربي ( )279 /12وحسنه ابن حجر يف ((األمايل املطلقة)) (ص ،)129واأللباين يف

((كلمة اإلخالص)) َّلبن رجب (ص.)55
( )4رواه مسلم (.)382
( )5رواه مسلم (.)29

( )6رواه احلاكم ( )141 /1وقال الذهيب صحيح اإلسناد ،وشطره الثاين يف البخاري (.)22
( )7رواه البخاري ( ،)3435ومسلم (.)28
( )8رواه البخاري (.)3435
( )9رواه أمحد ( .)6583( )169 /2وصححه األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (.. )134
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ويف الرتمذي والنسائي ويف املسند عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :مسعت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن هللا سيخلص رجال من أميت على رءوس اخلالئق يوم

القيامة فينشر عليه تسعة وتسعني سجال كل سجل مثل مد البصر مث يقول :أتنكر من هذا شيئا,
أظلمك كتبيت احلافظون؟ فيقول َّل اي رب فيقول أفلك عذر؟ فيقول :بلى إن لك عندَن حسنة ,وإنه
َّل ظلم عليك اليوم ,فيخرج بطاقة فيها أشهد أن َّل إله إَّل هللا وأشهد أن حممد عبده ورسوله,

فيقول :أحضر وزنك فيقول :اي رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت؟ فقال :فإنك َّل تظلم ,قال
فتوضع السجالت يف كفة والبطاقة يف كفة ,فطاشت السجالت وثقلت البطاقة وَّل يثقل مع اسم هللا

تعاىل شيء)) ( )1وهي اليت َّل حيجبها شيء دون هللا عز وجل وفيه أيضا عن أيب هريرة رضي هللا عنه
عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :ما من عبد قال َّل إله إَّل هللا خملصا إَّل فتحت هلا أبواب
السماء حىت تفضي إىل العرش)) ( , )2وهي األمان من وحشة القبور وهول احلشر واعلم أن

النصوص الواردة يف فضل هذه الشهادة كثرية َّل حياط هبا ,وفيما ذكرَن كفاية ... ,ويكفيك يف فضل

َّل إله إَّل هللا أخبار النيب صلى هللا عليه وسلم أهنا أعلى مجيع شعب اإلْيان ,كما يف الصحيحني عن

أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :اإلْيان بضع وسبعون – أو بضع

وستون -شعبة فأفضلها قول َّل إله إَّل هللا ,وأدَنها إماطة األذى عن الطريق)) وهذا لفظ مسلم ()3
(من قاهلا) أي قال هذه الكلمة حال كونه (معتقدا) أي عاملا ومتيقنا (معناها) الذي دلت عليه نفيا

وإثباات (وكان) مع ذلك (عامال ِبقتضاها) على وفق ما علمه منها وتيقنه فإن مثرة العلم به (يف القول)
َّ ِ
ين
أي قول القلب واللسان (والفعل) أي عمل القلب واللسان واْلوارح قال هللا عز وجل َاي أَيمـ َها الذ َ

آَمنوا ِمل تَـ ُقولُو َن ما َّل تَـ ْفعلُو َن َكرب م ْقتا ِعن َد َِّ
اَّلل أَن تَـ ُقولُوا َما َّل تَـ ْف َعلُو َن [الصف( ]3 - 2:ومات
َُ َ ً
َ
َ
َُ َ
مؤمنا) أي على ذلك ,وهذا شرط َّل بد منه فإمنا األعمال ابخلواتيم قال رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم(( :ما من عبد قال َّل إله إَّل هللا مث مات على ذلك إَّل دخل اْلنة)) ( )4احلديث يف

الصحيحني عن أيب ذر بطوله (يبعث يوم احلشر) أي يوم اْلمع (َنج) من النار (آمنا) من فزع يوم
ِ
َّ ِ
يس َها َو ُه ْم ِيف
ين َسبَـ َق ْ
ت َهلُم ِمنَّا ا ْحلُ ْس َىن أ ُْولَئِ َ
القيامة قال تعاىل إِ َّن الذ َ
ك َع ْنـ َها ُم ْبـ َع ُدو َن َّل يَ ْس َم ُعو َن َحس َ
ِ
اه ُم ال َْمالئِ َكةُ َه َذا يَـ ْوُم ُك ُم الَّ ِذي ُكنتُ ْم
َما ا ْشتَـ َه ْ
س ُه ْم َخال ُدو َن َّل َْحي ُزُهنُ ُم الْ َف َز ُ
رب َوتَـتَـلَ َّق ُ
ع األَ ْك َُ
ت أَن ُف ُ
وع ُدو َن [األنبياء ]103 - 101:وقال هللا تعاىل :من جاء ِاب ْحل ِ
ري ِم ْنـ َها َو ُهم ِمن فَـ َز ٍع
تُ َ
َ َ
سنَة فَـلَهُ َخ ٌْ
ََ
يـومئِ ٍذ ِ
آمنُو َن [النحل ]89:معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد
َْ َ
احلكمي  -ص509
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2850وابن ماجه ( ،)4300وأمحد ( ،)6994( )213 /2واحلاكم (/1
 .)529 ،46قال أبو عيسى :هذا حديث حسن غريب .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح مل خيرج
يف الصحيحني وهو صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهيب .وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة))
( - )173 /5كما أشار إىل ذلك يف مقدمته  .-وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) (/11

 :)176إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

( )2رواه الرتمذي ( )3590وقال :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .وقال األلباين يف
((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.
( )3رواه البخاري ( ،)9ومسلم (.)35
( )4رواه البخاري ( ،)5827ومسلم ( .)94من حديث أيب ذر رضي هللا عنه.
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املطلب الثالث :أقوال العلماء يف املراد من األحاديث الواردة يف فضل كلمة التوحيد
اعلم أن األحاديث الدالة على أن الشهادتني سبب دخول اْلنة والنجاة من النار َّل تناقض بينها
وبني أحاديث الوعيد اليت فيها :من فعل ذنب كذا فاْلنة عليه حرام ,أو َّل يدخل اْلنة من فعل كذا,

إلمكان اْلمع بني النصوص أبهنا جنان كثرية كما أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم وأبن أهل اْلنة

أيضا متفاوتون يف دخول اْلنة يف السبق وارتفاع املنازل ,فيكون فاعل الذنب َّل يدخل اْلنة اليت

أعدت ملن مل يرتكبه ,أو َّل يدخلها يف الوقت الذي يدخل فيه من مل يرتكب ذلك الذنب ,وهذا

واضح مفهوم للعارف بلغة العرب وكذلك َّل تناقض بني األحاديث اليت فيها حترمي أهل هاتني

الشهادتني على النار وبني األحاديث اليت فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا محما إلمكان اْلمع أبن

حترمي من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد أبن حترْيه عليها يكون بعد خروجه منها برمحة هللا مث بشفاعة
الشافعني ,مث يغتسلون يف هنر احلياة ويدخلون اْلنة ,فحينئذ قد حرموا عليها فال ْتسهم بعد ذلك أو

يكون املراد أهنم حيرمون مطلقا على النار اليت أعدت للكافرين اليت َّل خيرج منها من دخلها ,وهي ما
عدا الطبقة العليا من النار اليت يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد ممن شاء هللا تعاىل عقابه وتطهريه هبا
على قدر ذنبه ,مث خيرجون فال يبقى فيها أحد وهذه إشارة كافية يف هذا املوضع ... ,وقد ذكر

احلافظ بن رجب رمحه هللا تعاىل يف هذا الباب كالما حسنا بعد سياقه حديث معاذ وحديث عتبان
وحديث أيب ذر وحديث عبادة  ...وأحاديث هذا الباب نوعان :أحدمها ما فيه أن من أتى

ابلشهادتني دخل اْلنة ومل حيجب عنها ,وهذا ظاهر ,فإن النار َّل خيلد فيها أحد من أهل التوحيد

اخلالص ,بل يدخل اْلنة وَّل حيجب عنها إذا طهر من ذنوبه ابلنار ,وقد يعفو هللا عنه فيدخله اْلنة
بال عقاب قبل وحديث أيب ذر معناه أن الزَن والسرقة َّل ْينعان دخول اْلنة مع التوحيد ,وهذا حق

َّل مرية فيه ,وليس فيه أن َّل يعذب عليها مع التوحيد ,ويف مسند البزار عن أيب هريرة رضي هللا عنه

مرفوعا(( :من قال َّل إله إَّل هللا نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه)) ( )1الثاين فيه أنه

حيرم على النار ,وقد محله بعضهم على اخللود فيها أو على ما خيلد فيها أهلها وهي ما عدا الدرك
األعلى من النار ,فإن الدرك األعلى يدخله كثري من عصاة املوحدين بذنوهبم مث خيرجون بشفاعة
الشافعني وبرمحة أرحم الرامحني ويف الصحيحني(( :إن هللا تعاىل يقول :وعزيت وجاليل ألخرجن من

النار من قال َّل إله إَّل هللا)) ()2
_________

( )1رواه الطرباين يف ((األوسط)) ( ،)274 /6و ((الصغري)) ( .)241 /1قال املنذري يف
((الرتغيب والرتهيب)) ( :)341 /2رواته رواة الصحيح .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/1
 :)22رواه البزار والطرباين يف ((األوسط)) و ((الصغري)) ورجاله رجال الصحيح .وقال األلباين يف
((صحيح الرتغيب والرتهيب))( :صحيح).

( )2البخاري ( ،)7510ومسلم ( .)193من حديث أنس رضي هللا عنه ..

()254/1

وقالت طائفة من العلماء :املراد من هذه األحاديث أن َّل إله إَّل هللا سبب لدخول اْلنة والنجاة من
النار ومقتض لذلك ,ولكن املقتضى َّل يعمل عمله إَّل ابستجماع شروطه وانتفاء موانعه ,فقد يتخلف
عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع ,وهذا قول احلسن ووهب بن منبه وهو أظهر
وقال احلسن للفرزدق وهو يدفن امرأته :ما أعددت هلذا اليوم؟ قال :شهادة أن َّل إله إَّل هللا منذ

سبعني سنة قال احلسن :نعم العدة ,لكن لال إله إَّل هللا شروطا ,فإايك وقذف احملصنات وقيل
للحسن :إن أَنسا يقولون من قال َّل إله إَّل هللا دخل اْلنة ,فقال :من قال َّل إله إَّل هللا فأدى حقها

وفرضها دخل اْلنة وقال وهب بن منبه ملن سأله :أليس مفتاح اْلنة َّل إله إَّل هللا؟ قال :بلى ,ولكن

ما من مفتاح إَّل له أسنان ,فإن أتيت ِبفتاح له أسنان فتح لك ,وإَّل مل يفتح لك ( )1وهذا احلديث:
((إن مفتاح اْلنة َّل إله إَّل هللا)) أخرجه اإلمام أمحد إبسناد منقطع عن معاذ رضي هللا عنه قال :قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح اْلنة فقلَّ :ل إله إَّل هللا)) ويدل

على هذا كون النيب صلى هللا عليه وسلم رتب دخول اْلنة على األعمال الصاحلة يف كثري من

النصوص ,وكما يف الصحيحني عن أيب أيوب أن رجال قال :اي رسول هللا أخربين بعمل يدخلين اْلنة
قال(( :تعبد هللا َّل تشرك به شيئا ,وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصل الرحم)) ( )2ويف صحيح مسلم
عن أيب هريرة رضي هللا عنه ((أن رجال قال :اي رسول هللا دلين على عمل إذا عملته دخلت اْلنة

قال :تعبد هللا َّل تشرك به شيئا وتقيم الصالة املكتوبة وتؤدي الزكاة املفروضة وتصوم رمضان فقال

الرجل :والذي نفسي بيده َّل أزيد على هذا شيئا وَّل أنقص منه ,فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :من سره أن ينظر إىل رجل من أهل اْلنة فلينظر إىل هذا)) ( )3ويف املسند عن بشري بن

اخلصاصية قال(( :أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم ألابيعه ,فاشرتط علي شهادة أن َّل إله إَّل هللا وأن

حممدا رسول هللا وأن أقيم الصالة وأن أويت الزكاة وأحج حجة اإلسالم وأن أصوم رمضان وأن أجاهد
يف سبيل هللا ,فقلت :اي رسول هللا ,أما اثنتني فوهللا ما أطيقها ,اْلهاد والصدقة ,فقبض رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم يده مث حركها وقال :فال جهاد وَّل صدقة! فبم تدخل اْلنة إذا؟ قلت :أابيعك,
فبايعته عليهن كلهن)) ()4
_________

( )1رواه البخاري معلقاً قبل حديث ( )1237كتاب :اْلنائز ،ابب :يف اْلنائز ،ومن كان آخر

كالمه َّل إله إَّل هللا .ورواه موصوَّلً يف ((التاريخ الكبري)) ( ،)261ورواه أبو نعيم يف ((حلية

األولياء)) ( ،)66 /4والبيهقي يف ((األمساء والصفات)) ( .)274 /1قال البوصريي يف ((إحتاف

اخلرية)) ( :)85 /8رواه إسحاق بن راهويه إبسناد حسن ،وقد علقه البخاري لوهب .وله شاهد
مرفوع من حديث معاذ بن جبل رواه أمحد بن حنبل ،والبزار ،والطرباين يف كتاب ((الدعاء)) بسند

ضعيف .وقال ابن حجر يف ((املطالب العالية)) ( :)254 /3إسناده حسن موقوف ،قد علقه

البخارى لوهب وانظر(( :تغليق التعليق)) (.)454 - 453 /2
( )2رواه البخاري ( ،)1396ومسلم (.)13
( )3رواه البخاري ( ،)1397ومسلم (.)14

( )4رواه أمحد ( )224 /5واحلاكم ( .)347 /2وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه،
ووافقه الذهيب .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)47 /1ورجال أمحد موثقون ..

()255/1

ففي احلديث أن اْلهاد والصدقة شرط يف دخول اْلنة مع حصول التوحيد والصالة والصيام واحلج
ونظري هذا أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن َّل إله إَّل هللا
وأن حممدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)) ففهم عمر ومجاعة من الصحابة أن من أتى الشهادتني

امتنع من عقوبة الدنيا ِبجرد ذلك ,فتوقفوا عن قتال مانعي الزكاة ,وفهم الصديق رضي هللا عنه أنه

َّل ْيتنع قتاله إَّل أبداء حقوقها لقوله صلى هللا عليه وسلم(( :فإذا فعلوا ذلك منعوا مين دماءهم
وأمواهلم إَّل حبقها وحساهبم على هللا)) وقال :الزكاة حق املال وهذا الذي فهمه الصديق رضي هللا
عنه قد رواه عن النيب صلى هللا عليه وسلم صرحيا غري واحد من الصحابة ,منهم ابن عمر وأنس

وغريمها رضي هللا عنهم ,وأنه قال(( :أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن َّل إله إَّل هللا وأن حممدا
الصالَ َة
رسول هللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة)) ( )1ودل على ذلك قوله تعاىل :فَِإن َاتبُواْ َوأَقَ ُامواْ َّ

َوآتَـ ُواْ َّ
الزَكا َة [التوبة ]5 :اآلية وَّل تثبت إَّل أبداء الفرائض مع التوحيد ,وملا قرر أبو بكر رضي هللا
عنه هذا للصحابة رجعوا إىل قوله ورأوه صوااب ,فإذا علم أن عقوبة الدنيا َّل ترتفع عمن أدى

الشهادتني مطلقا ,بل يعاقب إبخالله حبق من حقوق اإلسالم ,فكذلك عقوبة اآلخرة وقد ذهب

طائفة إىل أن هذه األحاديث املذكورة أوَّل وما يف معناها كانت قبل نزول الفرائض واحلدود ,منهم

الزهري والثوري وغريمها ,وهذا بعيد جدا ,فإن كثريا منها كانت ابملدينة بعد نزول الفرائض واحلدود,
ويف بعضها أنه كان يف غزوة تبوك وهي يف آخر حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم ,وهؤَّلء منهم من
يقول :هذه األحاديث منسوخة ,ومنهم من يقول هي حمكمة ولكن ضم إليها شرائط ,ويلتفت هذا

إىل أن زايدة النص هل هي نسخ أم َّل؟ واخلالف يف ذلك بني األصوليني مشهور ,وقد صرح الثوري
أبهنا منسوخة ,وأنه نسختها الفرائض واحلدود وقد يكون مرادهم ابلنسخ البيان واإليضاح ,فإن

السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثريا ويكون مرادهم أن آايت الفرائض واحلدود تبني

توقف دخول أهل اْلنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب احملارم فصارت النصوص
منسوخة أي مبينة مفسرة ,ونصوص احلدود والفرائض َنسخة أي مفسرة ملعىن تلك النصوص

موضحة هلا وقالت طائفة تلك النصوص املطلقة قد جاءت مقيدة يف أحاديث أخرى ,ففي بعضها:
((من قال َّل إله إَّل هللا خملصا دخل اْلنة)) ( )2ويف بعضها ((مستيقنا)) ( ... ،)3ويف بعضها:
((يقوهلا من قلبه)) (... ،)4
_________

( )1رواه البخاري ( ،)25ومسلم (.)22

( )2رواه أمحد ( ،)22113( )236 /5وابن حبان ( .)200( )429 /1من حديث معاذ بن جبل
رضي هللا عنه .وصححه األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( )2355وقال :صحيح على شرط

الشيخني.

( )3رواه مسلم (.)31
( )4رواه أمحد ( .)447( )63 /1من حديث عثمان بن عفان رضي هللا عنه .ورواه ابن حبان (/1

 ،)434واحلاكم ( )143 /1من حديث عثمان بن عفان عن عمر رضي هللا عنهما .وقال :هذا
حديث صحيح على شرط الشيخني ،ووافقه الذهيب .وقال البوصريي يف ((إحتاف اخلرية)) (/6

 :)138هذا إسناد صحيح على شرط مسلم .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)15 /1رجاله
ثقات .وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)221 /1إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح
الرتغيب والرتهيب)) ( :)1528صحيح.

()256/1

وهذا كله إشارة إىل عمل القلب وحتققه ِبعىن الشهادتني ,فتحققه ِبعىن شهادة أن َّل إله إَّل هللا أن َّل

أيله قلبه غري هللا حبا ورجاء وخوفا وطمعا وتوكال واستعانة وخضوعا وإَنبة وطلبا وحتققه بشهادة أن

حممدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن َّل يعبد بغري ما شرعه على لسان نبيه – حممد  -صلى هللا
عليه وسلم  ...وحتقيق هذا املعىن وإيضاحه أن قول العبد (َّل إله إَّل هللا) يقتضي أن َّل إله غري هللا,

واإلله الذي يطاع وَّل يعصى هيبة وإجالَّل وحمبة وخوفا ورجاء وتوكال عليه وسؤاَّل منه ودعاء له ,وَّل
يصلح ذلك كله لغري هللا عز وجل ,فمن أشرك خملوقا يف شيء من هذه األمور اليت هي من خصائص

اإلهلية كان ذلك قدحا يف إخالصه يف قوله َّل إله إَّل هللا ونقصاً يف توحيده ,وكان فيه من عبودية

املخلوق حبسب ما فيه من املعاصي اليت منشأها من طاعة غري هللا عز وجل أو خوفه أو رجائه أو
التوكل عليه أو العمل ,كما ورد إطالق الكفر والشرك على الراب وعلى احللف بغري هللا عز وجل

وعلى التوكل على غري هللا واَّلعتماد عليه وعلى من سوى بني هللا وبني املخلوق يف املشيئة مثل أن
يقول ما شاء هللا وشاء فالن ,وكذا قوله :مايل إَّل هللا وأنت ,وكذلك ما يقدح يف التوحيد وتفرد هللا

ابلنفع والضر كالطرية والرقى املكروهة وإتيان الكهان وتصديقهم ِبا يقولون وكذلك اتباع هوى

النفس فيما هنى هللا عنه قادح يف ْتام التوحيد وكماله ,وهلذا أطلق الشرع على كثري من الذنوب اليت
منشأها من هوى النفس أهنا كفر وشرك كقتال املسلم ومن أتى حائضا أو امرأة يف دبرها ومن شرب

اخلمر يف املرة الرابعة وإن كان ذلك َّل خيرجه من امللة ابلكلية ,وهلذا قال السلف :كفر دون كفر,
وشرك دون شرك ,وقد ورد إطالق اإلله على اهلوى املتبع قال تعاىل :أ ََرأَيْ َ
ت َم ِن َّاختَ َذ إِ َهلَهُ َه َواهُ

[الفرقان ]43:قال احلسن رمحه هللا تعاىل :هو الذي َّل يهوى شيئا إَّل ركبه ,وقال قتادة :هو الذي
كلما هوى شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أاته َّل حيجزه عن ذلك ورع  ...ويشهد هلذا احلديث
الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم ((تعس عبد الدينار ,تعس عبد الدرهم ,تعس عبد القطيفة,
تعس عبد اخلميصة ,تعس وانتكس ,وإذا شيك فال انتقش)) ( , )1فدل هذا على أن من أحب
شيئا وأطاعه وكان من غاية قصده ومطلوبه ,وواىل ألجله وعادى ألجله ,فهو عبده ,وكان ذلك

الشيء معبوده وإهله ويدل عليه أيضا أن هللا تعاىل مسى طاعة الشيطان يف معصيته عبادة للشيطان
آد َم أَن َّل تَـ ْعبُ ُدوا َّ
ني [يس]60:
كما قال تعاىل :أََملْ أَ ْع َه ْد إِلَْي ُك ْم َاي بَِين َ
الش ْيطَا َن إِنَّهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو مبِ ٌ
وقال تعاىل حاكيا عن خليله إبراهيم عليه الصالة والسالم :اي أَب ِ
الش ْيطَا َن إِ َّن َّ
ت َّل تَـ ْعبُ ِد َّ
الش ْيطَا َن َكا َن
َ َ
لر ْمحَ ِن َع ِ
صياا [مرمي ]44:فمن مل يتحقق بعبودية الرمحن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته ,ومل
لِ َّ
ِ َّ ِ ِ
ك
س لَ َ
خيلص من عبادة الشيطان إَّل من أخلص عبودية الرمحن وهم الذين قال فيهم :إن عبَادي لَيْ َ
َعلَْي ِه ْم ُس ْلطَا ٌن [احلجر ]42:فهم الذين حققوا قول َّل إله إَّل هللا وأخلصوا يف قوهلا وصدقوا قوهلم
بفعلهم فلم يلتفتوا إىل غري هللا حمبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكال ,وهم الذين صدقوا يف قول َّل إله

إَّل هللا ,وهم عباد هللا حقا فأما من قال َّل إله إَّل هللا بلسانه مث أطاع الشيطان وهواه يف معصية هللا

وخمالفته فقد كذب قوله فعله ,ونقص من كمال توحيده بقدر معصية هللا يف طاعة الشيطان واهلوى:
يل َِّ
َض مل ِممَّ ِن اتَّـبع هواه بِغَ ِري ه ًدى ِمن َِّ
اَّلل [القصص ]50:وَّل تَـتَّبِ ِع ا ْهلَوى فَـي ِ
ك َعن َسبِ ِ
اَّلل
ضلَّ َ
َوَم ْن أ َ
َ َ ََ ُ ْ ُ
َ ُ
َ
َ
[ص ]26:مث قال رمحه هللا تعاىل :فيا هذا كن عبدا هلل َّل عبدا للهوى ,فإن اهلوى يهوي بصاحبه يف
ِ
َّار [يوسف(( , ]39:تعس عبد الدرهم ,تعس عبد
النار أَأ َْرَاب ٌ
ب متَـ َف ِرقُو َن َخ ٌْ
ري أَِم هللاُ ال َْواح ُد الْ َقه ُ
الدينار)) وهللا َّل ينجو غدا من عذاب هللا إَّل من حقق عبودية هللا وحده ومل يلتفت إىل شيء من

األغيار ,من علم أن إهله ومعبوده فرد فليفرده ابلعبودية وَّل يشرك بعبادة ربه أحدا انتهى كالمه رمحه

هللا تعاىل معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – ص528
_________
( )1رواه البخاري (.)2887

()257/1

ْتهيد:
إن الشهادة تتضمن كالم الشاهد وخربه وقوله وتتضمن إعالمه وإخباره وبيانه فلها أربع مراتب :فأول
مراتبها :علم ومعرفة واعتقاد لصحة املشهود به وثبوته واثنيها :تكلمه بذلك ونطقه به وإن مل يعلم به
غريه بل يتكلم به مع نفسه ويذكرها وينطق هبا أو يكتبها واثلثها :أن يعلم غريه ِبا شهد به وخيربه به

ويبينه له ورابعها :أن يلزمه ِبضموهنا وأيمره به فشهادة هللا سبحانه لنفسه ابلوحدانية والقيام ابلقسط

تضمنت هذه املراتب األربعة علم هللا سبحانه بذلك وتكلمه به وإعالمه وإخباره خللقه به وأمرهم
وإلزامهم به مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني حملمد بن عبدهللا بن القيم /3 -
451

()258/1

مرتبة العلم

أما مرتبة العلم فإن الشهادة ابحلق تتضمنها ضرورة وإَّل كان الشاهد شاهدا ِبا َّل علم له به قال هللا
تعاىل :إَِّل َمن َش ِه َد ِاب ْحلَِق َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن [الزخرف ]86:وقال النيب صلى هللا عليه وسلم ((على مثلها
فاشهد وأشار إىل الشمس)) ( )1مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني حملمد بن

عبدهللا بن القيم 451 /3 -
_________

( )1رواه احلاكم يف ((املستدرك)) ( )110 /4وقال صحيح اإلسناد ،وقال الذهيب يف التلخيص :بل
واه ،ورواه البيهقي يف ((السنن الكربى)) ( )156 /10وقال :مل يرو من وجه يعتمد عليه ،وقال
الزيلعي يف ((نصب الراية)) ( :)1404 /4قلت :رواه كذلك ابن عدي يف " الكامل " والعقيلي يف "

كتابه " وأعاله ِبحمد بن سليمان ابن مشمول وأسند ابن عدي تضعيفه عن النسائي ووافقه وقال:
عامة ما يرويه َّل يتابع عليه إسنادا وَّل متنا ،وقال ابن امللقن يف ((البدر املنري)) ( :)617 /9فيه

نظر ،وقال ابن حجر يف ((التلخيص)) ( :)198 /4يف إسناده حممد بن سليمان بن مسمول وهو
ضعيف ،وقال األلباين يف ختريج الطحاوية ( )90ضعيف.

()259/1

مرتبة التكلم واخلرب
وأما مرتبة التكلم واخلرب فمن تكلم بشيء وأخرب به فقد شهد به وإن مل يتلفظ ابلشهادة قال تعاىل:
قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن هللا حرم هذا فإن شهدوا فال تشهد معهم [األنعام]150:
ِ
ِ َّ ِ
اد َّ ِ
اد ُهتُ ْم َويُ ْسأَلُو َن
ب َش َه َ
ين ُه ْم عبَ ُ
وقال تعاىلَ :و َج َعلُوا ال َْمالئ َكةَ الذ َ
الر ْمحَ ِن إ ََن ًاث أَ َش ِه ُدوا َخ ْل َق ُه ْم َستُكْتَ ُ
[الزخرف ]19:فجعل ذلك منهم شهادة وإن مل يتلفظوا بلفظ الشهادة ومل يؤدوها عند غريهم قال

النيب صلى هللا عليه وسلم(( :عدلت شهادة الزور اإلشراك ابهلل)) ( .)1وشهادة الزور هي قول الزور
اَّلل فَـهو َخري لَّه ِعن َد ربِ ِه وأ ِ
ك ومن يـع ِظم حرم ِ ِ
ِ
ام إََِّّل َما يُـ ْتـلَى
ُحلَّ ْ
ات َّ ُ َ ٌْ ُ
ت لَ ُك ُم ْاألَنْـ َع ُ
كما قال تعاىل :ذَل َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َ
َ َ
َّلل غَري م ْش ِركِني بِ ِه ومن ي ْش ِر ْك ِاب َِّ
ِِ
الر ْجس ِمن ْاألَوَاث ِن و ْ ِ
َعلَْي ُكم فَ ْ ِ
َّلل
اجتَنبُوا قَـ ْو َل ال مزوِر ُحنَـ َفاء َّ ْ َ ُ َ َ َ ُ
ْ
اجتَنبُوا ِ َ َ ْ َ
ِ
الريح ِيف م َك ٍ
َّ
ان َس ِح ٍ
يق [احلج ]30:ومسى هللا تعاىل
فَ َكأ ََّمنَا َخ َّر ِم َن َّ
ري أ َْو َهتْ ِوي بِه ِ ُ َ
الس َماء فَـتَ ْخطَُفهُ الط ْ ُ
إقرار العبد على نفسه شهادة قال تعاىل :اي أَيمـها الَّ ِذين آمنواْ ُكونُواْ قَـ َّو ِامني ِابل ِْقس ِط ُشه َداء ِ ِ
َّلل َولَ ْو
َ َُ
َ ْ َ
َ َ
َعلَى أَن ُف ِس ُك ْم [النساء ]135:فشهادة املرء على نفسه هي إقراره على نفسه ويف احلديث الصحيح
يف قصة ماعز األسلمي(( :فلما شهد على نفسه أربع مرات رمجه رسول هللا)) ( )2وقال تعاىل :قَالُواْ
َش ِه ْد ََن َعلَى أَن ُف ِسنَا َوغَ َّرْهتُ ُم ا ْحلَيَاةُ ال مدنْـيَا َو َش ِه ُدواْ َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم [األنعام ]130:وهذا وأضعافه يدل
على أن الشاهد عند احلاكم وغريه َّل يشرتط يف قبول شهادته أن يتلفظ بلفظ الشهادة كما هو

مذهب مالك وأهل املدينة وظاهر كالم أمحد وَّل يعرف عن أحد من الصحابة والتابعني اشرتاط ذلك

وقد قال ابن عباس(( :شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم هنى عن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس وبعد العصر حىت تغرب)) ( )3ومعلوم أهنم مل
يتلفظوا بلفظ الشهادة والعشرة الذين شهد هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابْلنة مل يتلفظ يف

شهادته هلم بلفظ الشهادة بل قال(( :أبو بكر يف اْلنة ،وعمر يف اْلنة ،وعثمان يف اْلنة ،وعلي يف

اْلنة)) ( )4احلديث وأمجع املسلمون على أن الكافر إذا قال َّل إله إَّل هللا حممد رسول هللا فقد

دخل يف اإلسالم وشهد شهادة احلق ومل يتوقف إسالمه على لفظ الشهادة وأنه قد دخل يف قوله:

((حىت يشهدوا أن َّل إله إَّل هللا)) ( )5ويف لفظ آخر ((حىت يقولوا َّل إله إَّل هللا)) ( )6فدل على
أن جمرد قوهلم َّل إله إَّل هللا شهادة منهم وهذا أكثر من أن تذكر شواهده من الكتاب والسنة فليس

مع من اشرتط لفظ الشهادة دليل يعتمد عليه وهللا أعلم مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك

نستعني حملمد بن عبدهللا بن القيم 451 /3 -
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)3599والرتمذي ( ،)2299وابن ماجه ( .)2372وقال الرتمذي :غريب
وَّل نعرف ألْين مساعا من النيب وقد اختلفوا يف رواية احلديث عن سفيان بن زايد .وقال ابن القطان
يف ((الوهم واإليهام)) (َّ :)548 /4ليصح .وقال ابن امللقن يف ((خالصة البدر املنري)) (/2

 :)431إسناده ضعيف وله طريق آخر فيه مقال .وقال الزيلعي يف ((ختريج الكشاف)) (:)383 /2
-فيه -زايد العصفري قال ابن القطان جمهول.

( )2رواه البخاري ( )5271ومسلم (.)1691
( )3رواه البخاري (.)581

( )4رواه أبو داود ( ،)4649والرتمذي ( ،)3748وابن ماجه ( ،)133وأمحد ()187 /1
( .)1629من حديث سعيد بن زيد رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود .وحسنه ابن

حجر يف ((هداية الرواة)) ( - )436 /5وذلك كما أشار يف مقدمته  .-وقال أمحد شاكر يف

((مسند أمحد)) ( :)112 /3إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.
( )5رواه البخاري ( ،)25ومسلم ( .)22من حديث ابن عمر رضي هللا عنه.
( )6رواه البخاري ( ،)1399ومسلم ( .)20من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

()260/1

مرتبة اإلعالم واإلخبار
فصل وأما مرتبة اإلعالم واإلخبار فنوعان :إعالم ابلقول وإعالم ابلفعل وهذا شأن كل معلم لغريه
أبمر اترة يعلمه بقوله واترة بفعله وهلذا كان من جعل دارا مسجدا وفتح ابهبا لكل من دخل إليها

وأذن ابلصالة فيها معلما أهنا وقف إن مل يتلفظ به وكذلك من وجد متقراب إىل غريه أبنواع املسار

معلما له ولغريه أنه حيبه وإن مل يتلفظ بقوله وكذلك ابلعكس وكذلك شهادة الرب جل جالله وبيانه

وإعالمه يكون بقوله اترة وبفعله اترة أخرى فالقول هو ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه ومما قد علم

ابَّلضطرار أن مجيع الرسل أخربوا عن هللا أنه شهد لنفسه أبنه َّل إله إَّل هو وأخرب بذلك وأمر عباده
أن يشهدوا به وشهادته سبحانه أن َّل إله إَّل هو معلومة من جهة كل من بلغ عنه كالمه وأما بيانه

وإعالمه بفعله فهو ما تضمنه خربه تعاىل عن األدلة الدالة على وحدانيته اليت تعلم دَّللتها ابلعقل

والفطرة وهذا أيضا يستعمل فيه لفظ الشهادة كما يستعمل فيه لفظ الدَّللة واإلرشاد والبيان فإن
الدليل يبني املدلول عليه ويظهره كما يبينه الشاهد واملخرب بل قد يكون البيان ابلفعل أظهر وأبلغ

وقد يسمى شاهد احلال نطقا وقوَّل وكالما لقيامه مقامه وأدائه مؤداه كما قيل:
وقالت له العينان مسعا وطاعة  ...وحدرات ابلدر ملا يثقب

وقال اآلخر:

شكا إيل مجلي طول السرى  ...صربا مجيلي فكالَن مبتلى

وقال اآلخر:

امتأل احلوض وقال قطين  ...مهال رويدا قد مألت بطين
ويسمى هذا شهادة أيضا كما يف قوله تعاىل ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد هللا شاهدين على
أنفسهم ابلكفر فهذه شهادة منهم على أنفسهم ِبا يفعلون من أعمال الكفر وأقواله فهي شهادة

بكفرهم وهم شاهدون على أنفسهم ِبا شهدت به واملقصود أن هللا سبحانه يشهد ِبا جعل آايته

املخلوقة دالة عليه فإن دَّللتها إمنا هي خبلقه وجعله ويشهد ِبايته القولية الكالمية املطابقة ملا
شهدت به آايته اخللقية فتتطابق شهادة القول وشهادة الفعل كما قال تعاىل :سنُ ِري ِهم آايتِنَا ِيف ْاآلفَ ِ
اق
َ ْ َ
ِ
ني َهلُم أَنَّهُ ا ْحل مق أَوَملْ يك ِ
ك أَنَّهُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء َش ِهي ٌد [فصلت ]53 :أي أن
ْف بَِربِ َ
َ َ َ
َوِيف أَن ُفس ِه ْم َح َّىت يَـتَـبَ َّ َ ْ
القرآن حق فأخرب أنه يدل ِبايته األفقية والنفسية على صدق آايته القولية الكالمية وهذه الشهادة
الفعلية قد ذكرها غري واحد من أئمة العربية والتفسري قال ابن كيسان شهد هللا بتدبريه العجيب

وأموره احملكمة عند خلقه أنه َّل إله إَّل هو مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني حملمد
بن عبدهللا بن القيم 452 /3 -

()261/1

مرتبة األمر واإللزام
وأما املرتبة الرابعة وهي األمر بذلك واإللزام به وإن كان جمرد الشهادة َّل يستلزمه لكن الشهادة يف

هذا املوضع تدل عليه وتتضمنه فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به
ال هللا َّلَ تَـت ِ
َّخ ُذواْ
ضى َربم َ
كما قال تعاىلَ :وقَ َ
ك أََّلَّ تَـ ْعبُ ُدواْ إَِّلَّ إِ َّايهُ [اإلسراء ]23 :وقال تعاىلَ :وقَ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل ُخمْلِ ِ
ني اثْـنَ ْ ِ
إِهلَْ ِ
ين
صَ
ني إِ َّمنَا ُه َو إِلهٌ َواح ٌد [النحل ]51:وقال تعاىلَ :وَما أُم ُروا إَِّل ليَـ ْعبُ ُدوا ََّ
ني لَهُ الد َ
[البينة ]5 :وقال تعاىلَّ :لَّ َجتْعل مع ِ
هللا إِ َهلًا َ
آخ َر [اإلسراء ]22 :وقال هللا سبحانه وتعاىلَ :وَّل تَ ْدعُ
َ ََ
مع َِّ
آخ َر [القصص ]88:والقرآن كله شاهد بذلك ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه
اَّلل إِ َهلًا َ
ََ
إذا شهد أنه َّل إله إَّل هو فقد أخرب وبني وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس إبله وأن إهلية ما
سواه أبطل الباطل وإثباهتا أظلم الظلم فال يستحق العبادة سواه كما َّل تصلح اإلهلية لغريه وذلك

يستلزم األمر ابختاذه وحده إهلا والنهي عن اختاذ غريه معه إهلا وهذا يفهمه املخاطب من هذا النفي

واإلثبات كما إذا رأيت رجال يستفيت أو يستشهد أو يستطب من ليس أهال لذلك ويدع من هو أهل

له فتقول هذا ليس ِبفت وَّل شاهد وَّل طبيب املفيت فالن والشاهد فالن والطبيب فالن فإن هذا

أمر منك وهني وأيضا فإن األدلة قد دلت على أنه سبحانه وحده املستحق للعبادة فإذا أخرب أنه هو
وحده املستحق للعبادة تضمن هذا اإلخبار أمر العباد وإلزامهم أبداء ما يستحقه الرب تعاىل عليهم
وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم فإذا شهد سبحانه أنه َّل إله إَّل هو تضمنت شهادته األمر

واإللزام بتوحيده وأيضا فلفظ احلكم والقضاء يستعمل يف اْلمل اخلربية فيقال للجملة اخلربية قضية
َّ ِ ِ
اَّلل وإِ َّهنُم لَ َك ِ
اذبُو َن
وحكم وقد حكم فيها بكيت وكيت قال تعاىل :أََّل إِهنُم م ْن إِفْك ِه ْم لَيَـ ُقولُو َن َولَ َد َُّ َ ْ
َصطََفى الْبـنَ ِ
ف َحتْ ُك ُمو َن [الصافات ]151 :فجعل هذا اإلخبار اجملرد منهم
ني َما لَ ُك ْم َك ْي َ
أْ
ات َعلَى الْبَنِ َ
َ
ِ
ِ
ف َحتْ ُك ُمو َن[ .القلم]35 :
ني َما لَ ُك ْم َك ْي َ
ني َكال ُْم ْج ِرم َ
حكما وقال يف موضع آخر :أَفَـنَ ْج َع ُل ال ُْم ْسل ِم َ
لكن هذا حكم َّل إلزام معه واحلكم والقضاء أبنه َّل إله إَّل هو متضمن لإللزام وهللا سبحانه أعلم
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املطلب اخلامس :شروط َّل إله إَّل هللا
الشرط األول :العلم

واملراد به العلم ِبعناها املراد منها نفيا وإثباات املنايف للجهل بذلك ,قال هللا تعاىل :فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ َّل إِلَهَ إَِّل
هللا [حممد ]19:وقال هللا تعاىل :إَِّل َمن َش ِه َد ِاب ْحلَِق [الزخرف ]86:أي بال إله إَّل هللا َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمون
بقلوهبم معىن ما نطقوا به أبلسنتهم قال هللا تعاىلَ :ش ِه َد هللا أَنَّهُ َّل إِلَهَ إَِّل ُهو واملَالئِ َكةُ وأُولُوا ِ
الع ْل ِم
َ
َ َ

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ين
قَائماً ِابلق ْسط َّل إِلَهَ إَِّل ُه َو َ
الع ِز ُيز احلَكيم [آل عمران ]18:وقال هللا تعاىل :قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ
ِ
شى هللاَ ِم ْن
ين َّل يَـ ْعلَ ُمون إِ َّمنَا يَـتَ َذ َّك ُر أُولُوا األَلْبَاب [الزمر ]9:وقال هللا تعاىل :إِ َّمنَا خيَْ َ
يَـ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
ِ ِِ
ِ
ض ِرُهبَا للن ِ
العالِ ُمون
ْك األ َْمثَ ُ
ال نَ ْ
العلَ َماءُ [فاطر ]28:وقال هللا تعاىلَ :وتِل َ
َّاس َوَما يَـ ْعقلُ َها إَِّل َ
عبَاده ُ
[العنكبوت ]43:ويف الصحيح عن عثمان رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
((من مات وهو يعلم أنه َّل إله إَّل هللا دخل اْلنة)) ()1
الشرط الثاين :اليقني

اليقني املنايف للشك أبن يكون قائلها مستيقنا ِبدلول هذه الكلمة يقينا حازما ,فإن اإلْيان َّل يغين
ِ
ِ
آمنُوا ِابهلل
ين َ
فيه إَّل علم اليقني َّل علم الظن ,فكيف إذا دخله شك ,قال هللا تعاىل :إِ َّمنَا املُْؤمنُو َن الذ َ
ِِ
الص ِ
اه ُدوا ِيف َسبِ ِ
ادقُون [احلجرات ]3:فاشرتط
ك ُه ُم َّ
يل هللا – إىل قوله – أُولَئِ َ
َوَر ُسوله ُمثَّ َملْ يَـ ْرَاتبُوا َو َج َ
يف صدق إْياهنم ابهلل ورسوله كوهنم مل يراتبوا ,أي مل يشكوا ,فأما املراتب فهو من املنافقني والعياذ
هلل والْيـوِم ِ
ِ
ِ
ابهلل الذين قال هللا تعاىل فيهم :إِ َّمنَا يستَأ ِْذنُ َ َّ ِ
وهبُ ْم فَـ ُه ْم
اآلخ ِر َو ْارَاتبَ ْ
ت قُـلُ ُ
ين َّلَ يُـ ْؤمنُو َن ِاب َ َ ْ
َْ
ك الذ َ

ِ
َّدو َن [التوبة ]45:ويف الصحيح من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
رتد ُ
ِيف َريْب ِه ْم يَََ
صلى هللا عليه وسلم(( :أشهد أن َّل إله إَّل هللا وأين رسول هللا ,وَّل يلقى هللا هبما عبد غري شاك

فيهما إَّل دخل اْلنة)) ( )2ويف روايةَّ(( :ل يلقى هللا هبما عبد غري شاك فيهما فيحجب عن اْلنة))
( )3وفيه عنه رضي هللا عنه من حديث طويل أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعثه بنعليه فقال(( :من
لقيت من وراء هذا احلائط يشهد أن َّل إله إَّل هللا مستيقنا هبا قلبه فبشره ابْلنة)) ( )4احلديث,

فاشرتط يف دخول قائلها اْلنة أن يكون مستيقنا هبا قلبه غري شاك فيها ,فإذا انتفى الشرط انتفى
املشروط

الشرط الثالث :القبول
_________

( )1رواه مسلم (.)26
( )2رواه مسلم (.)27
( )3رواه مسلم ( .)27من حديث أيب هريرة أو أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنهما.
( )4رواه مسلم (.)31
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القبول ملا اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه ,وقد قص هللا عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من
ك ِيف قَـ ْريٍَة ِمن نَّ ِذي ٍر
ك َما أ َْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ
إجناء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأابها كما قال تعاىلَ :وَك َذلِ َ
ال أ ََولَ ْو ِج ْئـتُ ُكم ِأب َْه َدى ِممَّا
آاث ِرِهم م ْقتَ ُدو َن قَ َ
إَِّلَّ قَ َ
ءَن َعلَى أ َُّم ٍة َوإِ ََّن َعلَى َ
آاب َ
رتفُ َ
ال ُم ْ َ
وها إِ ََّن َو َج ْد ََن َ
ِ
ِ
وج مْ ِ
ني
آابء ُك ْم قَالُوا إِ ََّن ِِبَا أ ُْر ِسلْتُم بِ ِه َكافِ ُرو َن فَانتَـ َق ْمنَا ِم ْنـ ُه ْم فَانظُْر َك ْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ ال ُْم َكذبِ َ
ََ
دمت َعلَْيه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ني
ك َح اقا َعلَْيـنَا نُ ِ
آمنُواْ َك َذل َ
نج ال ُْم ْؤمن َ
ين َ
[الزخرف ]25 - 23:وقال هللا تعاىلُ :مثَّ نُـنَجي ُر ُسلَنَا َوالذ َ
ِ
وهم ِابلْبـيِنَ ِ
ات فَانتَـ َق ْمنَا
[يونس ]103:وقال هللا تعاىلَ :ولََق ْد أ َْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ
ك ُر ُسال إِ َىل قَـ ْوم ِه ْم فَ َجا ُؤ ُ َ
ِ
ِ َّ ِ
ني [الروم ]47:وكذلك أخربَن ِبا وعد به القابلني هلا
َج َرُموا َوَكا َن َح اقا َعلَْيـنَا نَ ْ
ص ُر ال ُْم ْؤمنِ َ
ين أ ْ
م َن الذ َ
من الثواب ,وما أعده ملن ردها من العذاب ,كما قال تعاىل :اح ُ َّ ِ
اج ُه ْم َوَما
ْ
ين ظَلَ ُموا َوأَ ْزَو َ
ش ُروا الذ َ
ون َِّ
اَّلل فَ ْاه ُدوهم إِ َىل ِ ِ ِ ِ
َكانُوا يـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
وه ْم إِ َّهنُم َّم ْسئُولُو َن إىل قوله :إِ َّهنُ ْم َكانُوا إِ َذا
ص َراط ا ْْلَح ِيم َوق ُف ُ
َُ
ُْ
شِ
اَّلل يستكِْربو َن ويـ ُقولُو َن أَئِنَّا لَتا ِرُكوا ِ
ِ
اع ٍر َّْجمنُ ٍ
ون [الصافات]36 - 22:
آهلَتِنَا لِ َ
َ
يل َهلُ ْم َّل إِلَهَ إَِّلَّ َُّ َ ْ َ ُ َ َ
ق َ

فجعل هللا تعاىل علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول َّل إله إَّل هللا ,وتكذيبهم من جاء هبا,
اآلهلةَ إِ َهلا و ِ
ِ
اح ًدا إِ َّن َه َذا لَ َ
فلم ينفوا ما نفته ومل يثبتوا ما أثبتته ,بل قالوا إنكارا واستكبارا أ َ
ش ْيءٌ
َج َع َل َ ً َ
ِ
شوا واصِربوا َعلَى ِ
ِ
اد َما َِمس ْعنَا ِهبَ َذا ِيف ال ِْملَّ ِة
آهلَتِ ُك ْم إِ َّن َه َذا لَ َ
ش ْيءٌ يُـ َر ُ
ُع َج ٌ
اب َوانطَلَ َق ال َْمأل م ْنـ ُه ْم أَن ْام ُ َ ْ ُ
شِ
ِ
اآلخرةِ إِ ْن ه َذا إَِّلَّ ا ْختِال ٌق [ص ]7 - 5:وقالوا ههنا :أَئِنَّا لَتا ِرُكوا ِ
اع ٍر َّْجمنُ ٍ
ون فكذهبم هللا عز
آهلَتِنَا لِ َ
َ
َ
َ
ص َّد َق املُْر َسلِني
اء ِابحلَ ِق َو َ
وجل ورد ذلك عليهم عن رسوله صلى هللا عليه وسلم فقال :بَ ْل َج َ
ِ
اد هللا املُ ْخلَ ِ
ك َهلُ ْم ِر ْز ٌق
صني أُولَئِ َ
[الصافات ]37:إىل آخر اآلايت ,مث قال يف شأن من قبلها :إَِّل عبَ َ
م ْعلُوم فَـواكِهَ و ُهم مكْرمون ِيف جنَّ ِ
ات الن َِّعيم [الصافات ]41:إىل آخر اآلايت ,وقال هللا تعاىلَ :من
َ
َ َ ْ ُ َُ
َ
جاء ِاب ْحلسن ِة فَـلَه َخري ِم ْنـها وهم ِمن فَـز ٍع يـومئِ ٍذ ِ
آمنُو َن [النحل ]89:ويف الصحيح عن أيب موسى
َ َ َ ُ ٌْ َ َ ُ
َ َْ َ
َ
األشعري رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :مثل ما بعثين هللا به من اهلدى والعلم
كمثل الغيث الكثري أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري ,وكانت
منها أجادب أمسكت املاء فنفع هللا هبا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا ,وأصاب منها طائفة أخرى إمنا

هي قيعان َّل ْتسك ماء وَّل تنبت كأل ,فذلك مثل من فقه يف دين هللا ونفعه ما بعثين هللا به فعلم
وعلم ,ومثل من مل يرفع بذلك رأسا ومل يقبل هدى هللا الذي أرسلت به)) ()1

الشرط الرابع :اَّلنقياد
_________

( )1رواه البخاري ( ،)79ومسلم (.)2282
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َسلِ ُموا لَه [الزمر ]54:وقال
اَّلنقياد ملا دلت عليه املنايف لرتك ذلك قال تعاىلَ :وأَنِيبُوا إىل َربِ ُك ْم َوأ ْ
تعاىل :ومن أَح ِ ِ
ِ
َسلَ َم َو ْج َههُ هلل َو ُه َو ُْحم ِس ٌن [النساء ]125:وقال تعاىلَ :وَمن يُ ْسل ْم َو ْج َههُ
س ُن دينًا ممَّ ْن أ ْ
ََ ْ ْ َ
ك ِابلعروةِ الوثْـ َقى [لقمان ]22:أي بال إله إَّل هللا وإِ َىل َِّ
ِ
اَّلل َعاقِبَةُ األ ُُموِر
هلل َو ُه َو ُحمْس ٌن فَـ َق ْد ْ
َ
س َ ُْ َ ُ
استَ ْم َ
[لقمان ]22 :ومعىن يسلم وجهه أي ينقاد ,وهو حمسن موحد ومن مل يسلم وجهه إىل هللا ومل يك
نك ُك ْف ُرهُ إِلَْيـنَا
حمسنا فإنه مل يستمسك ابلعروة الوثقى وهو املعين بقوله تعاىلَ :وَمن َك َف َر فَال َْحي ُز َ
اب غَلِ ٍ
اَّلل َعلِيم بِ َذ ِ
ِ
ِ
ِ
ضطَمرُه ْم إِ َىل َع َذ ٍ
يظ
ات ال م
ص ُدوِر ُمنَتِ ُع ُه ْم قَلِيالً ُمثَّ نَ ْ
َم ْرج ُع ُه ْم فَـنُـنَـبئُـ ُهم ِِبَا َعملُوا إِ َّن ََّ ٌ
[لقمان ]24 - 23:وهذا ْتام اَّلنقياد وغايته
الشرط اخلامس :الصدق

الصدق فيها املنايف للكذب ,وهو أن يقوهلا صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه ,قال هللا تعاىل :امل
َّ ِ
أ ِ
ين ِمن قَـ ْبلِ ِه ْم فَـلَيَـ ْعلَ َم َّن َّ
اَّللُ
رتُكوا أَن يَـ ُقولُوا َ
َ
َّاس أَن يُ ْ َ
آمنَّا َو ُه ْم َّل يُـ ْفتَـنُو َن َولََق ْد فَـتَـنَّا الذ َ
َحس َ
ب الن ُ
َّ ِ
ِ
ني [العنكبوت ]3 - 1:إىل آخر اآلايت وقال تعاىل يف شأن املنافقني
ص َدقُوا َولَيَـ ْعلَ َم َّن الْ َكاذبِ َ
ين َ
الذ َ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
الذين قالوها كذابَ :وِم َن الن ِ
ين
َّاس َمن يَـ ُق ُ
آمنَّا ِابهلل َوِابلْيَـ ْوم اآلخ ِر َوَما ُهم ِِبُْؤمنِ َ
ول َ
ني ُخيَادعُو َن هللاَ َوالذ َ
ادهم هللا مرضاً وَهلم ع َذ ِ
ِ
يم ِِبَا
س ُهم َوَما يَ ْش ُع ُرو َن ِيف قُـلُوهبِِم َّم َر ٌ
ض فَـ َز َ ُ ُ ُ َ َ َ ُ َ ٌ
َ
اب أَل ٌ
آمنُوا َوَما خيَْ َد ُعو َن إَّلَّ أَن ُف َ
َكانُوا يك ِ
ْذبُو َن [البقرة ]11 - 8:وكم ذكر هللا تعاىل من شأهنم وأبدى وأعاد وكشف أستارهم
َ
وهتكها وأبدى فضائحهم يف غري ما موضع من كتابه كالبقرة وآل عمران والنساء واألنفال والتوبة
وسورة كاملة يف شأهنم وغري ذلك ويف الصحيحني عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا
عليه وسلم قال(( :ما من أحد يشهد أن َّل إله إَّل هللا وأن حممدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إَّل

حرمه هللا على النار)) ( )1فاشرتط يف إجناء من قال هذه الكلمة من النار أن يقوهلا صدقا من قلبه,
فال ينفعه جمرد التلفظ بدون مواطأة القلب وفيهما أيضا من حديث أنس بن مالك وطلحة بن عبيد

هللا رضي هللا عنهما من قصة األعرايب وهو ضمام بن ثعلبة وافد بين سعد بن بكر ملا سأل رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم عن شرائع اإلسالم فأخربه(( ,قال :هل علي غريها؟ قالَّ" :ل ,إَّل أن تطوع",
قال :وهللا َّل أزيد عليها وَّل أنقص منها ,فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :أفلح إن صدق"))

( )2ويف بعض الرواايت ((إن صدق ليدخلن اْلنة)) ( )3فاشرتط يف فالحه ودخول اْلنة أن يكون
صادقا

الشرط السادس :اإلخالص
_________

( )1رواه البخاري ( ،)128ومسلم (.)32
( )2رواه البخاري ( ،)46ومسلم (.)11
( )3رواه مسلم (.)12
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ِِ ِ
ين
اإلخالص وهو تصفية العمل بصاحل النية عن مجيع شوائب الشرك ,قال هللا تعاىل :أََّل ََّّلل الد ُ
ِ
ِ
ِْ
ِ
اَّلل ُخمْلِ ِ
ين [البينة ]5:اآلية وقال
صَ
ص [الزمر ]3:وقال هللا تعاىلَ :وَما أُم ُروا إَِّل ليَـ ْعبُ ُدوا ََّ
اخلَال ُ
ني لَهُ الد َ
ت أَ ْن أَ ْعب َد َّ ِ
اَّلل ُخمْلِ َّ ِ
ِ
ين [الزمر ]2:وقال هللا تعاىل :قُ ْل إِِين أ ُِم ْر ُ
صا لَّهُ
اَّللَ ُخمْل ً
هللا تعاىل :فَا ْعبُد ََّ ً
ُ
صا لهُ الد َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ين [الزمر , ]11:قُ ِل َّ
ني ِيف
صا لَّهُ د ِيين [الزمر ]14:وقال هللا تعاىل :إِ َّن ال ُْمنَافق َ
اَّللَ أَ ْعبُ ُد ُخمْل ً
الد َ
ِ
ِ
الد ِ
َّ ِ
ِ
ِ
صواْ ِدينَـ ُه ْم
ين َاتبُواْ َوأ ْ
َّرك األ ْ
ص ُمواْ ِابهلل َوأَ ْخلَ ُ
َصلَ ُحواْ َوا ْعتَ َ
ْ
ريا إَِّلَّ الذ َ
َس َف ِل م َن النَّا ِر َولَن َجت َد َهلُ ْم نَص ً
ِ
ِِ
ني [النساء ]146:وغري ذلك من اآلايت ويف الصحيح عن أيب هريرة عن النيب
َّلل فَأ ُْولَئِ َ
ك َم َع ال ُْم ْؤمنِ َ
صلى هللا عليه وسلم(( :أسعد الناس بشفاعيت من قال َّل إله إَّل هللا خالصا من قلبه أو نفسه)) ()1
ويف الصحيح عن عتبان بن مالك رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن هللا حرم
على النار من قال َّل إله إَّل هللا يبتغي بذلك وجه هللا عز وجل)) ( )2ويف جامع الرتمذي عن أيب

هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ما قال عبد قط َّل إله إَّل هللا خملصا
إَّل فتحت له أبواب السماء حىت تفضي إىل العرش ما اجتنبت الكبائر)) ()3

الشرط السابع :احملبة
_________

( )1رواه البخاري (.)99

( )2رواه البخاري ( ،)425ومسلم (.)33
( )3رواه الرتمذي ( )3590وقال :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .وقال األلباين يف
((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.
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احملبة هلذه الكلمة وملا اقتضته ودلت عليه وألهلها العاملني هبا امللتزمني لشروطها وبغض ما َنقض
ِ ِ
ِ ِ
وهنُم َكح ِ ِ َّ ِ
ِ
ذلك قال هللا عز وجلَ :وِم َن الن ِ
آمنُواْ أَ َش مد
َّاس َمن يَـتَّخ ُذ من ُدون هللا أَن َداداً ُحيبم َ ْ ُ
ين َ
ب هللا َوالذ َ
ِ
ِِ
ِ ِِ
َّ ِ
ف َأيِْيت هللاُ بَِق ْوٍم
س ْو َ
ين َ
ُحباا َّلل [البقرة ،]165:وقال تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
آمنُواْ َمن يَـ ْرتَ َّد من ُك ْم َعن دينه فَ َ
يل ِ
ُِحيبمـهم وُِحيبمونَه أ َِذلَّ ٍة علَى الْم ْؤِمنِ ِ
َع َّزةٍ علَى الْ َكافِ ِرين ُجي ِ
اه ُدو َن ِيف َسبِ ِ
هللا َوَّلَ َخيَافُو َن لَ ْوَمةَ آلئٍِم
ني أ َ
ُْ َ ُ
َ َ
َ ُ َ
[املائدة ]54:فأخربَن هللا عز وجل أن عباده املؤمنني أشد حبا له ,وذلك ألهنم مل يشركوا معه يف حمبته
أحدا كما فعل مدعو حمبته من املشركني الذين اختذوا من دونه أندادا حيبونه كحبه ,وعالمة حب

العبد ربه تقدمي حمابه وإن خالفت هواه ,وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه ,ومواَّلة من واىل هللا

ورسوله ومعاداة من عاداه ,واتباع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واقتفاء أثره وقبول هداه وكل هذه
ت َم ِن
العالمات شروط يف احملبة َّل يتصور وجود احملبة مع عدم شرط منها قال هللا تبارك وتعاىل :أ ََرأَيْ َ
َنت تَ ُكو ُن َعلَْي ِه َوكِيال [الفرقان ]43:اآلايت ،وقال تعاىل :أَفَـ َرأَيْ َ
َّاختَ َذ إِ َهلَهُ َه َواهُ أَفَأ َ
ت َم ِن َّاختَ َذ إِ َهلَهُ َه َواهُ
شاوةً فَمن يـه ِد ِيه ِمن بـع ِد َِّ
ِ
ِ
ِِ ِ
َضلَّهُ َّ
اَّلل
َوأ َ
ص ِرهِ غ َ َ َ َ ْ
َْ
اَّللُ َعلَى عل ٍْم َو َختَ َم َعلَى مسَْعه َوقَـ ْلبِه َو َج َع َل َعلَى بَ َ
[اْلاثية ]23:فكل من عبد مع هللا غريه فهو يف احلقيقة عبد هواه ,بل كل ما عصى هللا به من
الذنوب فسببه تقدمي العبد هواه على أوامر هللا عز وجل ونواهيه وقال تعاىل يف شأن املواَّلة واملعاداة
ت لَ ُكم أُسوةٌ حسنَةٌ ِيف إِبـر ِاه َّ ِ
ين َم َعهُ إِ ْذ قَالُوا لَِق ْوِم ِه ْم إِ ََّن بُـ َراء ِمن ُك ْم َوِممَّا تَـ ْعبُ ُدو َن ِمن
يم َوالذ َ
َْ َ
فيه :قَ ْد َكانَ ْ ْ ْ َ َ َ
ضاء أَب ًدا ح َّىت تُـ ْؤِمنوا ِاب َِّ
ون َِّ
ُد ِ
َّلل َو ْح َدهُ [املمتحنة]4:
ُ
اَّلل َك َف ْرََن بِ ُك ْم َوبَ َدا بَـ ْيـنَـنَا َوبَـ ْيـنَ ُك ُم ال َْع َد َاوةُ َوالْبَـغْ َ َ َ
َّلل والْيـوِم ِ
ِ
ِ
اد َّ
اآلخ ِر يُـ َوادمو َن َم ْن َح َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َكانُوا
اآلايت وقال هللا تعاىلَّ :ل َِجت ُد قَـ ْوًما يُـ ْؤمنُو َن ِاب َّ َ َ ْ
ِ
ءه ْم أ َْو أَبْـنَ ُ ِ
ب ِيف قُـلُوهبِِ ُم ا ِإلْيَا َن [اجملادلة ]22:اآلية ,وقال
ريَهتُ ْم أ ُْولَئِ َ
آاب ُ
َ
ك َكتَ َ
اءه ْم أ َْو إ ْخ َو َاهنُ ْم أَ ْو َعش َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ض ُه ْم أ َْوليَاء بَـ ْع ٍ
ض َوَمن يَـتَـ َوهلُم من ُك ْم
ارى أ َْوليَاء بَـ ْع ُ
آمنُواْ َّلَ تَـتَّخ ُذواْ الْيَـ ُه َ
ود َوالن َ
ين َ
َّص َ
تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
ِ
ِ
َّ ِ
آابء ُك ْم َوإِ ْخ َوانَ ُك ْم
ين َ
آمنُواْ َّلَ تَـتَّخ ُذواْ َ
فَِإنَّهُ م ْنـ ُه ْم [املائدة ]51:اآلايت ,قال هللا تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
أَولِياء إَ ِن استَحبمواْ الْ ُك ْفر َعلَى ا ِإلْيَ ِ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن [التوبة]24 - 23:
ان َوَمن يَـتَـ َوَّهلُم ِمن ُك ْم فَأ ُْولَئِ َ
ْ َ
َْ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
آمنُوا َّل تَـتَّخ ُذوا َع ُد ِوي َو َع ُد َّوُك ْم أ َْوليَاء [املمتحنة ]1:إىل آخر
ين َ
اآليتني ,وقال هللا تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
السورة وغري ذلك من اآلايت وقال تعاىل يف اشرتاط اتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم :قُ ْل إِن ُكنتُ ْم
ُِحتبمو َن هللا فَاتَّبِع ِوين ُحيبِب ُكم هللا ويـغْ ِفر لَ ُكم ذُنُوب ُكم وهللا غَ ُف ِ
ِ
الر ُس َ
ول فِإن تَـ َولَّ ْواْ
يعواْ هللاَ َو َّ
يم قُ ْل أَط ُ
َ ُ ْ ْ ُ ُ ََ ْ ْ َ ْ َ ُ ٌ
ور َّرح ٌ
فَِإ َّن هللا َّلَ ُِحي م ِ
ين [آل عمران ]31:وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ثالث من كن
َ
ب الْ َكاف ِر َ
فيه وجد هبن حالوة اإلْيان :أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها ,وأن
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حيب املرء َّل حيبه إَّل هلل ,وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه هللا منه كما يكره أن يقذف يف
النار)) أخرجاه من حديث أنس رضي هللا عنه ( )1وفيهما عنه وعن أيب هريرة رضي هللا عنهما قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس

أمجعني)) ( ... )2وذلك الذي جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو اخلرب عن هللا واألمر ِبا

حيبه هللا ويرضاه والنهي عما يكرهه وأيابه ,فإذا امتثل العبد ما أمره هللا به واجتنب ما هناه عنه وإن
كان خمالفا هلواه كان مؤمنا حقا ,فكيف إذا كان َّل يهوى سوى ذلك ويف احلديث(( :أوثق عرى

اإلْيان احلب يف هللا والبغض فيه)) ( )3وقال ابن عباس رضي هللا عنهما( :من أحب يف هللا وأبغض
يف هللا وواىل يف هللا وعادى يف هللا ,فإمنا تنال وَّلية هللا بذلك وقد أصبح غالب مؤاخاة الناس اليوم

على أمر الدنيا ,وذلك َّل جيدي على أهله شيئا) ( )4وقال احلسن البصري وغريه من السلف :ادعى
قوم حمبة هللا عز وجل فابتالهم هللا هبذه اآلية :قُ ْل إِن ُكنتُ ْم ُِحتبمو َن هللاَ فَاتَّبِ ُع ِوين ُْحيبِْب ُك ُم هللاُ َويَـ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم
ذُنُوب ُكم وهللا غَ ُف ِ
ِ
ول فِإن تَـولَّواْ فَِإ َّن هللا َّلَ ُِحي م ِ
ين [آل
الر ُس َ
يعواْ هللاَ َو َّ
َ
يم قُ ْل أَط ُ
َْ
َ َْ ُ ٌ
ور َّرح ٌ
ب الْ َكاف ِر َ
عمران ]31:وقال البخاري رمحه هللا تعاىل :حدثنا حممد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هالل
بن علي عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:

((كل أميت يدخلون اْلنة إَّل من أىب قالوا اي رسول هللا ومن أيىب؟ قال :من أطاعين دخل اْلنة ,ومن
عصاين فقد أىب)) ( )5قال حدثنا حممد بن عبادة أخربَن يزيد حدثنا سليم – وأثىن عليه – حدثنا

سعيد بن ميناء حدثنا – أو مسعت – جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما يقول(( :جاءت مالئكة إىل

النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وهو َنئم فقال بعضهم إنه َنئم .وقال بعضهم إن العني َنئمة والقلب
يقظان .فقالوا إن لصاحبكم هذا مثال فاضربوا له مثال .فقال بعضهم إنه َنئم .وقال بعضهم إن العني
َنئمة والقلب يقظان .فقالوا مثله كمثل رجل بىن دارا ،وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا ،فمن أجاب

الداعي دخل الدار وأكل من املأدبة ،ومن مل جيب الداعي مل يدخل الدار ومل أيكل من املأدبة .فقالوا

أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه َنئم .وقال بعضهم إن العني َنئمة والقلب يقظان .فقالوا فالدار
اْلنة ،والداعي حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -فمن أطاع حممدا  -صلى هللا عليه وسلم  -فقد
أطاع هللا ،ومن عصى حممدا  -صلى هللا عليه وسلم  -فقد عصى هللا ،وحممد  -صلى هللا عليه

وسلم  -فرق بني الناس)) ( )6ومن هنا يعلم أنه َّل تتم شهادة أن َّل إله إَّل هللا إَّل بشهادة أن حممدا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ,فإذا علم أنه َّل تتم حمبة هللا عز وجل إَّل ِبحبة ما حيبه وكراهة ما

يكرهه ,فال طريق إىل معرفة ما حيبه تعاىل ويرضاه ,وما يكرهه وأيابه إَّل ابتباع ما أمر به رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم واجتناب ما هنى عنه ,فصارت حمبته مستلزمة حملبة رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وتصديقه ومتابعته ,وهلذا قرن حمبته ِبحبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مواضع كثرية من

ِ
ريتُ ُك ْم َوأ َْم َو ٌ
ال
آاب ُؤُك ْم َوأَبْـنَ ُ
آؤُك ْم َوإِ ْخ َوانُ ُك ْم َوأَ ْزَو ُ
القرآن كقوله عز وجل :قُ ْل إِن َكا َن َ
اج ُك ْم َو َعش َ
ِ ِ
هللا ورسولِ ِه و ِجه ٍ
اق َْرتفْـتُم َ ِ
اد ِيف َسبِيلِ ِه
َح َّ
ارةٌ َختْ َ
ساكِ ُن تَـ ْر َ
سَ
ب إِلَْي ُكم م َن َ َ ُ َ َ
ض ْو َهنَا أ َ
وها َوجتَ َ
َ ُ
اد َها َوَم َ
ش ْو َن َك َ
ِ
ِِ
ِ
ني [التوبة ]24:وغري ذلك من اآلايت معارج
صواْ َح َّىت َأيِْيتَ هللاُ ِأب َْم ِره َوهللاُ َّلَ يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َفاسق َ
رتبَّ ُ
فَ ََ
القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي  -ص524 – 518
_________
( )1رواه البخاري ( ،)16ومسلم (.)43
( )2رواه البخاري ( ،)15ومسلم (.)44
( )3رواه أمحد ( )18547( )286 /4والطيالسي يف ((املسند)) ( ،)747( )101 /1وابن أيب
شيبة يف ((املصنف)) ( .)80 /7من حديث الرباء بن عازب رضي هللا عنه .قال املنذري يف

((الرتغيب والرتهيب)) ( :)85 /4رواه أمحد والبيهقي كالمها من رواية ليث بن أيب سليم .وقال

العراقي يف ((املغين)) ( :)124 /2رواه أمحد من حديث الرباء بن عازب وفيه ليث بن أيب سليم
خمتلف فيه .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)94 /1رواه أمحد وفيه ليث بن أيب سليم وضعفه
األكثرون .قال األلباين يف (صحيح الرتغيب والرتهيب) ( :)3030حسن لغريه.

( )4رواه ابن أيب شيبة بنحوه (.)134 /7
( )5رواه البخاري (.)7280
( )6رواه البخاري (.)7281
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املطلب السادس :نواقض َّل إله إَّل هللا
النواقض :مجع َنقض ،وهو املفسد ،فالنواقض هي املفسدات ملعىن الشهادة ،حبيث َّل ترتتب على
نطقها واعتقادها والعمل ِبدلوهلا – آاثرها وهي الدخول يف اإلسالم ،والرباء من ضده ،وعليه فإذا
وجد يف العبد َنقض من النواقض ،فإنه َّل يكون من املسلمني ،وَّل يكتسب أحكام املسلمني ،بل
يعطى أحكام أهل الشرك والكفر ،إن كان الناقض وجد معه ابتداء ،والردة إن وجد بعد أن دخل
اإلسالم ،املدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية إلبراهيم بن حممد الربيكان– ص111 :

ونواقض (َّل إله إَّل هللا) وتسمى (نواقض اإلسالم) و (نواقض التوحيد) وهي اخلصال اليت حتصل هبا
الردة عن دين اإلسالم ،فهي كثرية ،وقد ذكر بعضهم أهنا تصل إىل أربعمائة َنقض (.)1

وهذه النواقض جتتمع يف ثالثة نواقض رئيسية هي:

 - 1الشرك األكرب :وهو أنواع كثرية  - 2 ....الكفر األكرب :وهو أنواع كثرية ....
 - 3النفاق اَّلعتقادي  .....تسهيل العقيدة اإلسالمية لعبد هللا بن عبد العزيز اْلربين – بتصرف -

ص64

واألحكام املرتتبة على وجود الناقض نوعان:
األول :عدم دخوله يف اإلسالم إن وجد الناقض معه ابتداء ،على معىن أنه نطق هبا ،واعتقد مدلوهلا،
وعمل ِبوجباهتا مع وجود ما يناقضها فيه.

الثاين :أن يرد عليه الناقض بعد دخوله يف اإلسالم ،فيكون بوروده عليه مرتداً ،خارجاً عن دين

اإلسالم.

والنواقض هي:

أوَّلً :اْلهل ِبعىن الشهادة :فإن قوهلا َّل ينفع املتكلم هبا بال فهم ومعرفة.

اثنياً :الشك والرتدد يف مدلوهلا ،أو بعضه :ألنه بذلك يفرض جوازه وعدمه ،حىت ولو رجح أحد
الطرفني ،فالبد من اليقني به.

اثلثاً :الشرك ابهلل :فإن الرباء منه جزء معناها ،ألن معناها يتضمن أمرين:
 - 1إثبات األلوهية ،والعبادة ،والطاعة له وحده.

 - 2نفي استحقاق شيء من األلوهية ،والعبادة ،والطاعة ملا سواه ،وهذا القسم هو الشرك ابهلل.
كما قال سبحانه وتعاىل عن إبراهيم عليه السالم :إِنَِّين بَـ َراء ِممَّا تَـ ْعبُ ُدو َن إَِّلَّ الَّ ِذي فَطََرِين فَِإنَّهُ َسيَـ ْه ِدي ِن
َو َج َعلَ َها َكلِ َمةً َابقِيَةً ِيف َع ِقبِ ِه لَ َعلَّ ُه ْم يَـ ْرِج ُعو َن ،وهذا يستلزم العلم ابلشرك وحدوده ،حىت ْيكن اجتنابه،
والرباء منه ومن أهله ،فإن عدم املعرفة به أوقع الكثري من الناس يف شرك املشركني ،ظناً منه أنه من
التوحيد املأمور به ،أو يف أقل األحوال أنه جائزَّ ،ل حمظور فيه.

رابعاً :الكذب العقدي (النفاق) :أبن يبدي اإلْيان ويضمر الكفر ،قال تعاىل عن املنافقني :يَـ ُقولُو َن
ِ ِ ِِ
س ِيف قُـلُوهبِِ ْم فاملضاد هو من يعرف معىن هذه الكلمة ،ويقبله ويعمل ِبا تقتضيه ،وما
أبَلْسنَته ْم َما لَْي َ
يلزم قائلها من واجبات الدين ،ويصدق قلبه لسانه.

خامساً :البغض هلذه الكلمة ،وما حتمله من معىن ،وعداء أهلها ،ومقاومة دعاهتا ،وحماولة صد الناس
عنها ،ابلدعوة إىل ما يضادها ،ونصرة أهله ,وحمبتهم واختاذهم أولياء من دون هللا :قال تعاىلَ :وِم َن
ب ِ
َّخ ُذ ِمن د ِ ِ
وهنُ ْم َك ُح ِ
الن ِ
هللا .وقال سبحانه :قُ ْل إِ ْن َكا َن آ ََاب ُؤُك ْم َوأَبْـنَا ُؤُك ْم
ادا ُِحيبم َ
ون هللا أَنْ َد ً
َّاس َم ْن يَـت ِ ْ ُ
ِ
ال اق َْرتفْـتُم َ ِ
ب
َح َّ
ارةٌ َختْ َ
ساكِ ُن تَـ ْر َ
سَ
ض ْو َهنَا أ َ
َوإِ ْخ َوانُ ُك ْم َوأَ ْزَو ُ
وها َوجتَ َ
ريتُ ُك ْم َوأ َْم َو ٌ َ ُ
اج ُك ْم َو َعش َ
اد َها َوَم َ
ش ْو َن َك َ
ِ ِ
ِ ِِ
ِِ ِ ٍ
صوا َح َّىت َأيِْيتَ هللاُ ِأب َْم ِرهِ.
رتبَّ ُ
إِلَْي ُك ْم م َن هللا َوَر ُسوله َوج َهاد ِيف َسبيله فَ ََ

_________
( )1الدرر السنية (.)100 /1
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سادساً :الرتك ملعناها ولفظها والعمل ِبوجبها مجلة وتفصيالً :فال يصلي ،وَّل يصوم ،وَّل حيج ،وَّل
يزكي ،وَّل يعمل أي عمل من أعمال اإلسالم ،وإن ادعى فهمه للمعىن ،وأنه معتقد له ،أو حمب

ألهله ،مبغض لضده ،وأهل ذلك الضد ،فإن ذلك َّل يغين عنه من هللا شيئاً ،فال يدخل يف اإلسالم
وإن دخل فيه فهو مرتد عنه.

سابعاً :الرد واإلعراض عن معناها واعتقاده :فإن مشركي العرب كانوا يعلمون معناها ،لكنهم رافضون
اَّلل يستكِْربو َن ويـ ُقولُو َن أَئِنَّا لَتا ِرُكوا ِ
ِ ِ
آهلَتِنَا
َ
يل َهلُ ْم َّل إِلَهَ إَِّلَّ َُّ َ ْ َ ُ َ َ
له ،غري راضني به ،قال هللا تعاىل :إ َذا ق َ
شِ
اع ٍر َّْجمنُ ٍ
ون.
لِ َ
وقد اختذ بعض العلماء يف بيان النواقض طريقة غري اليت بنينا عليها حبثنا ،فقسم النواقض إىل أربعة
أنواع هي:
األول :الناقض القويل :كـ (سب) هللا ،وسب الرسول ،والرباء من دين اإلسالم ،ودعوى أن النفع
والضر بيد غري هللا ،ودعاء غري هللا ،واَّلستغاثة بغريه ،واَّلستجارة بسواه وحنو ذلك.
الثاين :الناقض الفعلي :كالسجود لغريه ،والركوع لسواه ،والصالة لغريه ،وحنو ذلك.

الثالث :الناقض اَّلعتقادي :كاعتقاد تعدد اإلله أو أن هناك من جييب الدعاء ،ويكشف الضر سواه،
وحنو ذلك.
الرابع :الشك يف شيء من مدلوَّلهتا :كالشك يف كون هللا إهلاً واحداً أو أكثر ويف كون الكاشف

للضر هللا ،أو غريه وحنو ذلك.

ومن العلماء من اختار تقسيماً اثلثاً هو:

أوَّلً :النواقض املتعلقة ابلذات واإلهلية :كالشرك ،وإنكار الصفات ،واألمساء وإنكار الربوبية ،وحنو
ذلك.

اثنياً :النواقض املتعلقة ابلنيب صلى هللا عليه وسلم :كإنكار الرسالة ،أو ما جاء به الرسول ،أو إنكار
بعض ما جاء به ،وجحده.

اثلثاً :النواقض املتعلقة ابلشريعة :كتجويز التعبد بغريها ،أو احلكم بغري ما أنزل هللا ،أو إنكار ما هو

معلوم ابلضرورة من دين اإلسالم ،أو اَّلستهزاء ابلدين وأهله ،أو اإلعراض عن دين اإلسالم َّل

يتعلمه وَّل يعمل به.

رابعاً :النواقض املتعلقة أبعداء هللا – أفعاهلم – كمواَّلة املشركني ،ومظاهرهتم ،ومعاونتهم على
املسلمني ،والسحر ،والكهانة ،والعرافة ،وحنوها.

وهذه التقاسيم مهما اختلفت موارد التقسيم فيها ،فإهنا متفقة غري خمتلفة ،وإن حلظ كل واحد منهم
مورداً خاصاً به يرجع إليه التقسيم ،وهي يف مجلتها تقاسيم صحيحة املعىن واملبىن ،فال حرج يف اعتبار

أي واحد منها ،ألن اختالفها اختالف يف األسلوبَّ ،ل يف أصل الفكرة وَّل معناها .املدخل لدراسة
العقيدة اإلسالمية إلبراهيم بن حممد الربيكان– ص111 :
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املطلب األول :معىن شهادة أن حممداً رسول هللا

والشهادة أبن حممداً رسول هللا تتضمن تصديقه يف كل ما أخرب وطاعته يف كل ما أمر فما أثبته وجب

إثباته وما نفاه وجب نفيه كما جيب على اخللق أن يثبتوا ما أثبته الرسول لربه من األمساء والصفات
وينفوا عنه ما نفاه عنه من مماثلة املخلوقات فيخلصون من التعطيل والتمثيل ويكونون على خري

عقيدة يف إثبات بال تشبيه وتنزيه بال تعطيل وعليهم أن يفعلوا ما أمرهم به وأن ينتهوا عما هناهم عنه
وحيللوا ما أحله وحيرموا ما حرمه فال حرام إَّل ما حرمه هللا ورسوله وَّل دين إَّل ما شرعه هللا ورسوله

وهلذا ذم هللا املشركني يف سورة األنعام واألعراف وغريمها لكوهنم حرموا ما مل حيرمه هللا ولكوهنم شرعوا
ِ ِ ِِ ِ
ث واألَنْـع ِام نَ ِ
ِ
صيبًا [األنعام]136 :
دينا مل أيذن به هللا كما يف قوله تعاىلَ :و َج َعلُواْ َّلل مما ذَ َرأَ م َن ا ْحلَْر َ َ
إىل آخر السورة وما ذكر هللا يف صدر سورة األعراف وكذلك قوله تعاىل :أ َْم َهلُ ْم ُش َرَكاء َش َر ُعوا َهلُم ِم َن
ِ
الدي ِن َما َملْ َأيْذَن بِ ِه َّ
اك
اَّللُ [الشورى ]21 :وقد قال تعاىل لنبيه صلى هللا عليه وسلم :إِ ََّن أ َْر َسلْنَ َ
اعيا إِ َىل َِّ
ِ
ِ
ِ ِ
اَّلل إبِِ ْذنِِه و ِسر ِ
ريا [األحزاب ]46 - 45:فأخربه أنه أرسله
َشاه ًدا َوُمبَش ًرا َونَذ ًيرا َو َد ً
َ َ ً
اجا من ً
داعيا إليه إبذنه فمن دعا إىل غري هللا فقد أشرك ومن دعا إليه بغري إذنه فقد ابتدع والشرك بدعة
ارُه ْم
واملبتدع يؤول إىل الشرك ومل يوجد مبتدع إَّل وفيه نوع من الشرك كما قال تعاىلَّ :اختَ ُذواْ أ ْ
َحبَ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يح ابْ َن َم ْرَميَ َوَما أُم ُرواْ إَِّلَّ ليَـ ْعبُ ُدواْ إِ َهلًا َواح ًدا َّلَّ إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو ُس ْب َحانَهُ
َوُر ْهبَ َاهنُ ْم أ َْرَاب ًاب من ُدون هللا َوال َْمس َ
َع َّما يُ ْش ِرُكو َن [التوبة  ]31وكان من شركهم أهنم أحلوا هلم احلرام فأطاعوهم وحرموا عليهم احلالل
ِ ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ين َّلَ يُـ ْؤمنُو َن ِابهلل َوَّلَ ِابلْيَـ ْوم اآلخ ِر َوَّلَ ُحيَ ِرُمو َن َما َح َّرَم هللاُ
فأطاعوهم وقد قال تعاىل :قَاتلُواْ الذ َ

ٍ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
صا ِغ ُرو َن
اب َح َّىت يُـ ْعطُواْ ا ْْل ْزيَةَ َعن يَد َو ُه ْم َ
ين أُوتُواْ الْكتَ َ
ين ا ْحلَ ِق م َن الذ َ
َوَر ُسولُهُ َوَّلَ يَدينُو َن د َ
[التوبة ]29 :فقرن بعدم إْياهنم ابهلل واليوم اآلخر أهنم َّل حيرمون ما حرمه هللا ورسوله وَّل يدينون
دين احلق واملؤمنون صدقوا الرسول فيما أخرب به عن هللا وعن اليوم اآلخر فآمنوا ابهلل واليوم اآلخر
وأطاعوه فيما أمر وهنى وحلل وحرم فحرموا ما حرم هللا ورسوله ودانوا دين احلق فإن هللا بعث

الرسول أيمرهم ابملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث فأمرهم بكل
معروف وهناهم عن كل منكر وأحل هلم كل طيب وحرم عليهم كل خبيث اقتضاء الصراط املستقيم
ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 842 /2 -

و (معىن شهادة أن حممداً رسول هللا :طاعته فيما أمر ,وتصديقه فيما أخرب ,واجتناب ما هنى عنه

وزجر ،وأن َّل يعبد هللا إَّل ِبا شرع) (.)1

وهذه الشهادة هي الشطر الثاين من الركن األول من أركان اإلسالم اخلمسة ،كما أن اإلْيان ابلنيب
صلى هللا عليه وسلم داخل يف الركن الرابع من أركان اإلْيان الستة ،ويشهد لذلك حديث جربيل

املشهور.
ويالحظ أننا عرفنا الشهادة واإلْيان به بتعريف واحد ،وهذا األمر يصح يف حالة اإلفراد .... .أما يف
حالة اَّلقرتان فاإلْيان به خيتص بتصديق القلب وإقراره ،والشهادة يراد هبا نطق اللسان واعرتافه،

وجيب حتقيق هذه الشهادة معرفة وإقراراً ,وانقياداً وطاعة (.)2

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وأما اإلْيان ابلرسول فهو املهم ،إذ َّل يتم اإلْيان ابهلل بدون اإلْيان
به ،وَّل حتصل النجاة والسعادة بدونه ،إذ هو الطريق إىل هللا سبحانه ،وهلذا كان ركنا اإلسالم- :
أشهد أن َّل إله إَّل هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله .)3( )-حقوق النيب صلى هللا عليه وسلم

على أمته حملمد خليفة التميمي 37 /1-
_________

( )1األصول الثالثة للشيخ حممد بن عبد الوهاب (ص  )9ضمن جمموعة الرسائل املفيدة.
((( )2زاد املعاد)) (.)34 /1
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)639 ،638 /8
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املطلب الثاين :تعريف اإلْيان ابلنيب صلى هللا عليه وسلم
(اإلْيان ابلرسول :هو تصديقه ,وطاعته ,واتباع شريعته) ( )1وهذه األمور هي الركائز اليت يقوم عليها
اإلْيان ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ,وعن بيان هذه األمور املطلوبة عند اإلْيان ابلنيب صلى هللا عليه

وسلم قال العلماء:

أ -أما تصديقه صلى هللا عليه وسلم فيتعلق به أمران عظيمان:
أحدمها :إثبات نبوته وصدقه فيما بلغه عن هللا ،وهذا خمتص به صلى هللا عليه وسلم (.)2

ويندرج حتت هذا اإلثبات والتصديق عدة أمور منها:

 - 1اإلْيان بعموم رسالته إىل كافة الثقلني إنسهم وجنهم.
 - 2اإلْيان بكونه خامت النبني ,ورسالته خاْتة الرساَّلت.
 - 3اإلْيان بكون رسالته َنسخة ملا قبلها من الشرائع.

 - 4اإلْيان أبنه صلى هللا عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأكملها ,وأدى األمانة ,ونصح ألمته حىت
تركهم على البيضاء ليلها كنهارها.
 - 5اإلْيان بعصمته صلى هللا عليه وسلم.

 - 6اإلْيان ِباله من حقوق خالف ما تقدم ذكره ,كمحبته وتعظيمه صلى هللا عليه وسلم.
الثاين( :تصديقه فيما جاء به ،وأن ما جاء به من عند هللا حق جيب اتباعه .وهذا جيب عليه صلى هللا

عليه وسلم وعلى كل أحد) (.)3

فيجب تصديق النيب صلى هللا عليه وسلم مجيع ما أخرب به عن هللا عز وجل ،من أنباء ما قد سبق,
وأخبار ما سيأيت ،وفيما أحل من حالل ,وحرم من حرام ،واإلْيان أبن ذلك كله من عند هللا عز
ِ
وحى [النجم.]4 - 3 :
وجل ،قال تعاىلَ :وَما يَـ ْنط ُق َع ِن ا ْهلََوى إِ ْن ُه َو إَِّلَّ َو ْح ٌي يُ َ

قال شارح العقيدة الطحاوية( :جيب على كل أحد أن يؤمن ِبا جاء به الرسول إْياَنً عاماً جممالً ،وَّل
ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية) (.)4

ب -طاعته واتباع شريعته :إن اإلْيان ابلرسول صلى هللا عليه وسلم كما يتضمن تصديقه فيما جاء
به فهو يتضمن كذلك العزم على العمل ِبا جاء به ,وهذه هي الركيزة الثانية من ركائز اإلْيان به

صلى هللا عليه وسلم.

وهي تعين :اَّلنقياد له صلى هللا عليه وسلم وذلك بفعل ما أمر به واجتناب ما هنى عنه وزجر امتثاَّلً
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُك ْم َع ْنهُ فَانْـتَـ ُهوا [احلشر .]7 :فيجب على اخللق اتباع
الر ُس ُ
آات ُك ُم َّ
لقوله تعاىلَ :وَما َ
شريعته ,واَّللتزام بسنته ,مع الرضا ِبا قضاه والتسليم له ،واَّلعتقاد اْلازم أن طاعته هي طاعة هلل,
وأن معصيته معصية هلل ,ألنه هو الواسطة يني هللا وبني الثقلني يف التبليغ ........

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :جيب على اخللق اإلقرار (ِ )5با جاء به النيب صلى هللا عليه وسلم,
فما جاء به القرآن العزيز أو السنة املعلومة وجب على اخللق اإلقرار به مجلة وتفصيالً عند العلم

ابلتفصيل ،فال يكون الرجل مؤمناً حىت يقر ِبا جاء به النيب صلى هللا عليه وسلم ,وهو حتقيق شهادة

أن َّل إله إَّل هللا ,وأن حممداً رسول هللا ،فمن شهد أنه رسول هللا شهد أنه صادق فيما خيرب به عن هللا
تعاىل فإن هذا حقيقة الشهادة ابلرسالة) ( .)6حقوق النيب صلى هللا عليه وسلم على أمته حملمد

خليفة التميمي 34 /1-
_________

( )1كتاب ((اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اْلحيم)) (ص.)92 :
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)91 /15
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)91 /15

((( )4شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)66 :
( )5يقول ابن تيمية يف بيان معىن اإلقرار( :إن اإلْيان هو اإلقرار َّل جمرد التصديق ،واإلقرار ضمن
قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو اَّلنقياد)(( .جمموع الفتاوى)) (،638 /7

.)639

((( )6جمموع الفتاوى)) (.)154 /5
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املطلب الثالث :وجوب اإلْيان بنبوته ورسالته صلى هللا عليه وسلم
األدلة من القرآن والسنة على وجوب اإلْيان به صلى هللا عليه وسلم.

أ-األدلة من القرآن:

أوجب هللا سبحانه وتعاىل على الثقلني – اإلنس واْلن – الذين أدركتهم رسالة النيب صلى هللا عليه
وسلم أن يؤمنوا ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وِبا جاء به كما شهدت بذلك نصوص الكتاب العزيز.

كما أكد هللا وجوب اإلْيان أبن جعله مقرتَنً ابإلْيان به سبحانه وتعاىل يف مواضع كثرية من القرآن

الكرمي منها:

ِ
ِ
ِ
َّلل ورسولِ ِه وأَنْ ِف ُقوا ِممَّا جعلَ ُكم مستَ ْخلَ ِف ِ ِ َّ ِ
َج ٌر
آمنُوا م ْن ُك ْم َوأَنْـ َف ُقوا َهلُ ْم أ ْ
َ
ين َ
ََ ْ ُ ْ
قال تعاىل :آمنُوا ِاب َّ َ َ ُ َ
ني فيه فَالذ َ
ِ
ول ي ْدعوُكم لِتـ ْؤِمنوا بِربِ ُكم وقَ ْد أ َ ِ
َكبِري ،وما لَ ُكم َّل تُـ ْؤِمنو َن ِاب َِّ
ني
َّلل َو َّ
ُ
َخ َذ ميثَاقَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنـتُ ْم ُم ْؤمنِ َ
ٌ ََ ْ
الر ُس ُ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ

[احلديد ،]8 - 7 :وقال تعاىل :فَ ِآمنوا ِاب َِّ
ِ
َّلل َوَر ُسولِ ِه َوالنموِر الَّ ِذي أَنْـ َزلْنَا َو َّ
ري
ُ
اَّللُ ِِبَا تَـ ْع َملُو َن َخب ٌ
[التغابن.]8 :
ِ
ِ
اب الَّ ِذي نَـ َّز َل َعلَى رسولِ ِه وال ِ
َّلل ورسولِ ِه وال ِ
َّ ِ
ْكتَ ِ
ْكتَ ِ
اب الَّ ِذي
ين َ
َُ َ
آمنُوا آمنُوا ِاب َّ َ َ ُ َ
وقال تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
َّلل ومالئِ َكتِ ِه وُكتبِ ِه ورسلِ ِه والْيـوِم ِ
ِ
ِ
ضالَّل بَعِيداً [النساء:
ض َّل َ
اآلخ ِر فَـ َق ْد َ
َ ُ َُ ُ َ َْ
أَنْـ َز َل م ْن قَـ ْب ُل َوَم ْن يَ ْك ُف ْر ِاب َّ َ َ
ِ
ِ ِ
َّلل ورسولِ ِه وتُـع ِزروهُ وتُـوقِروهُ وتُسبِحوهُ بكْرةً وأ ِ
َصيالً [الفتح،]4 :
 ،]136وقال تعاىل :لتُـ ْؤمنُوا ِاب َّ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ
ول َِّ
السماو ِ
اَّلل إِلَْي ُكم َِ
ض َّل إِلَهَ إَِّلَّ
ات َواأل َْر ِ
َّاس إِِين َر ُس ُ
مجيعاً الَّ ِذي لَهُ ُمل ُ
ْ
ْك َّ َ َ
وقال تعاىل :قُ ْل َاي أَيمـ َها الن ُ
َّيب األ ُِم ِي الَّ ِذي يـ ْؤِمن ِاب َِّ
يت فَ ِآمنوا ِاب َِّ
َّلل َوَكلِ َماتِِه َواتَّبِ ُعوهُ لَ َعلَّ ُك ْم َهتْتَ ُدو َن
َّلل َوَر ُسولِ ِه النِ ِ
ُه َو ُْحييِي َوُْيِ ُ ُ
ُ ُ
ِ
ِِ
ِ َّ ِ
اه ُدوا ِأب َْم َواهلِِ ْم
آمنُوا ِاب ََّّلل َوَر ُسوله ُمثَّ َملْ يَـ ْرَاتبُوا َو َج َ
ين َ
[األعراف ،]158 :وقال تعاىل :إِ َّمنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
يل َِّ
الص ِ
َوأَنْـ ُف ِس ِه ْم ِيف َسبِ ِ
ادقُو َن [احلجرات .]15 :واإلْيان به صلى هللا عليه وسلم
ك ُه ُم َّ
اَّلل أُولَئِ َ
واحد من ثالثة حقوق اقرتن هبا حقه صلى هللا عليه وسلم مع حق هللا تعاىل يف القرآن الكرمي.
ِ
يعوا َّ
ول لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْر َمحُو َن [آل عمران،]132 :
الر ُس َ
اَّللَ َو َّ
أما احلق الثاين له :فهو طاعته قال تعاىلَ :وأَط ُ
...
ِ
ريتُ ُك ْم
آاب ُؤُك ْم َوأَبْـنَا ُؤُك ْم َوإِ ْخ َوانُ ُك ْم َوأَ ْزَو ُ
واحلق الثالث هو :حمبته قال تعاىل :قُ ْل إِ ْن َكا َن َ
اج ُك ْم َو َعش َ
ِ ِ
اَّلل ورسولِ ِه و ِجه ٍ
ال اق َْرتفْـتُم َ ِ
اد ِيف
َح َّ
ارةٌ َختْ َ
ساكِ ُن تَـ ْر َ
سَ
ب إِلَْي ُك ْم م َن َّ َ َ ُ َ َ
ض ْو َهنَا أ َ
وها َوجتَ َ
َوأ َْم َو ٌ َ ُ
اد َها َوَم َ
ش ْو َن َك َ
ِِ
ِ
ِ ِِ
اَّللُ ِأب َْم ِرهِ َو َّ
صوا َح َّىت َأيِْيتَ َّ
ني [التوبة( ..... ،]24 :كما أن
اَّللُ َّل يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َفاسق َ
رتبَّ ُ
َسبيله فَ ََ
اإلْيان به واجب متعني َّل يتم إْيان إَّل به وَّل يصح إسالم إَّل معه) (.)1
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ين َس ِعرياً [الفتح.]13 :
وقال تعاىل يف حق من مل يؤمنَ :وَم ْن َملْ يُـ ْؤم ْن ِاب ََّّلل َوَر ُسوله فَِإ ََّن أَ ْعتَ ْد ََن ل ْل َكاف ِر َ

وِبا تقدم من آايت يعلم وجوب اإلْيان ابلرسول صلى هللا عليه وسلم وأمهيته وأنه َّل يتم اإلْيان ابهلل

بدون اإلْيان به ،كما َّل حتصل جناة وَّل سعادة بدون اإلْيان به ألنه هو الطريق إىل هللا سبحانه وتعاىل،

ولذلك كان أول أركان اإلسالم (شهادة أن َّل إله إَّل هللا وشهادة أن حممدا رسول هللا).

_________

((( )1الشفا)) للقاضي عياض ( )538 /2بتصرف.
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ب -األدلة من السنة على وجوب اإلْيان به صلى هللا عليه وسلم:
وردت يف السنة أحاديث كثرية جداً تدل على وجوب اإلْيان به صلى هللا عليه وسلم على اْلن

واإلنس الذين أدركتهم رسالته ،سواء كانوا أهل كتاب ،أم ليسوا أبهل كتاب ،ويستوي يف ذلك عرهبم
وعجمهم ،وذكرهم وأنثاهم ،فال يسع أحداً من هؤَّلء اخلروج عن شريعته ,أو التعبد هلل بغري ما جاء
به .ألن هللا َّل يقبل من أحد عمالً خيالف شرع نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم.
قال تعاىل :ومن يـبـتَ ِغ غَ ْري ا ِإلسالَِم ِديناً فَـلَن يـ ْقبل ِم ْنهُ وهو ِيف ْاآل ِخرةِ ِمن ْ ِ
ين [آل عمران:
َ َ ْ َْ
َ ْ
اخلَاس ِر َ
َ َ
ْ ُ َ َ َ َُ
 ... ]85ومن تلك األحاديث الواردة يف هذا الشأن:

أ -عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :أمرت أن أقاتل الناس

حىت يشهدوا أن َّل إله إَّل هللا ويؤمنوا يب وِبا جئت به ,فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم

إَّل حبقها وحساهبم على هللا)) (.)1

 - 2وعن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :أمرت أن أقاتل الناس
حىت يشهدوا أن َّل إله إَّل هللا ،وأن حممداً رسول هللا ،ويقيموا الصالة ،ويؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك

عصموا مين دماءهم وأمواهلم إَّل حبق اإلسالم ،وحساهبم على هللا)) (.)2

 - 3عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال:
((والذي نفس حممد بيده َّل يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وَّل نصراين مث ْيوت ومل يؤمن

ابلذي أرسلت به إَّل كان من أصحاب النار)) (.. )3

 - 4وعن ابن عباس رضي هللا عنهما يف حديث وفد عبد القيس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال
هلم(( :أتدرون ما اإلْيان ابهلل وحده؟ ،قالوا :هللا ورسوله أعلم .قال :شهادة أن َّل إله إَّل هللا وأن

حممداً رسول هللا ،وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان ،وأن تعطوا من املغنم اخلمس )) ....

( )4احلديث.

 - 5وعن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال :بعثين رسول هللا فقال(( :إنك أتيت قوماً من أهل

الكتاب ,فادعهم إىل شهادة أن َّل إله إَّل هللا وأين رسول هللا ,فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن هللا
افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة ,فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإايك وكرائم أمواهلم واتق دعوة
املظلوم فإنه ليس بينها وبني هللا حجاب.)5( )).

وهذه األحاديث وغريها تؤكد وجوب اإلْيان به صلى هللا عليه وسلم وِبا جاء به ،وكذلك طاعته،
ويكون ذلك أبن حيل ما أحل هللا ورسوله ،وحيرم ما حرم هللا ورسوله ،ويوجب ما أوجبه هللا ورسوله،

وحيب ما أحبه هللا ورسوله ،ويكره ما كرهه هللا ورسوله.
ج -دليل اإلمجاع:

أمجعت األمة على وجوب اإلْيان ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ،كما أمجعت كذلك على أن كل من

قامت عليه احلجة برسالة حممد صلى هللا عليه وسلم من اإلنس واْلن فلم يؤمن به استحق عقاب هللا

تعاىل كما يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول وهذا أصل متفق عليه بني الصحابة

والتابعني هلم إبحسان وأئمة املسلمني وسائر طوائف املسلمني أهل السنة واْلماعة وغريهم ( .)6ألن
الرسول صلى هللا عليه وسلم هو الذي جاء بذلك وذكره هللا يف كتابه وبينه الرسول أيضا يف احلكمة

املنزلة عليه من غري الكتاب ،فإن هللا تعاىل أنزل عليه الكتاب واحلكمة ،ومل يبتدع املسلمون شيئا من
ذلك من تلقاء أنفسهم ( .)7حقوق النيب صلى هللا عليه وسلم على أمته حملمد خليفة التميمي /1-
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_________

( )1رواه مسلم (.)21
( )2رواه البخاري ( ،)25ومسلم ( .)22من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما.
( )3رواه مسلم ( .)153من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )4رواه البخاري ( )53وهذا لفظه ،ومسلم ( .)17من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
( )5رواه البخاري ( ،)1395ومسلم ( )29واللفظ ملسلم.

((( )6إيضاح الدَّللة يف عموم الرسالة)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية مطبوعة ضمن جمموعة الرسائل
املنريية (.)99 /2
((( )7اْلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح)) (.)126 /1
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املسألة األوىل :املعىن الصحيح حملبة النيب صلى هللا عليه وسلم وانقسام الناس فيها
اعلم أن هللا سبحانه وتعاىل قد أوجب لنبينا صلى هللا عليه وسلم على القلب واللسان واْلوارح
حقوقاً زائدة على جمرد التصديق بنبوته ،كما أوجب سبحانه على خلقه من العبادات على القلب,

واللسان ,واْلوارح أموراً زائدة على جمرد التصديق به سبحانه .وحرم سبحانه حلرمة رسوله  -مما يباح
أن يفعل مع غريه  -أموراً زائدة على جمرد التكذيب بنبوته.

فمن تلك احلقوق حقه صلى هللا عليه وسلم أبن يكون أحب إىل املؤمن من نفسه وولده ومجيع اخللق

كما دلت على ذلك األدلة من القرآن والسنة ( )1واليت سيأيت ذكرها.
(فحب النيب صلى هللا عليه وسلم من أعظم واجبات الدين) (.)2

فهذه احملبة الواجبة له صلى هللا عليه وسلم هي من حمبة هللا ،فهي حب هلل ويف هللا ،ذلك ألن حمبة هللا

توجب حمبة ما حيبه هللا ،وهللا حيب نبيه وخليله صلى هللا عليه وسلم ،فوجب بذلك حمبته حقاً ،فهي

متفرعة عن حمبة هللا واتبعة هلا ,واقرتان ذكرها مع حمبة هللا يف القرآن والسنة إمنا هو للتنبيه على
أمهيتها وعظم منزلتها.

وِبقتضى هذه احملبة جيب موافقة الرسول صلى هللا عليه وسلم يف حب ما حيبه ,وكره ما يكرهه ،أي
بتحقيق املتابعة له فيحب بقلبه ما أحب الرسول ،ويكره ما كرهه الرسول ،ويرضى ِبا يرضى الرسول،

ويسخط ما يسخط الرسول ،ويعمل جبوارحه ِبقتضى هذا احلب والبغض.
وقد انقسم الناس يف فهمهم هلذه احملبة إىل ثالثة أقسام هي:
القسم األول :أهل اإلفراط.

القسم الثاين :أهل التفريط.

القسم الثالث :الذين توسطوا بني اإلفراط والتفريط.

أما أصحاب القسم األول :فهم الذين ابلغوا يف حمبته اببتداعهم أموراً مل يشرعها هللا ورسوله صلى هللا

عليه وسلم ،ظناً منهم أن فعل هذه األمور هو عالمة احملبة وبرهاهنا.

ومن تلك األمور احتفاهلم ِبولده ،ومبالغتهم يف مدحه ,وإيصاله إىل أمور َّل تنبغي إَّل هلل تعاىل ومن

ذلك قول قائلهم:

اي أكرم اخللق مايل من ألوذ به  ...سواك عند حلول احلادث العمم

إن مل تكن يف معادي آخذاً بيدي  ...فضالً وإَّل فقل اي زلة القدم ()3

وقوله:

فإن من جودك الدنيا وضرهتا  ...ومن علومك علم اللوح والقلم

فإذا كانت الدنيا واآلخرة من جود الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ومن بعض علومه علم اللوح والقلم

ألن (من) للتبعيض ،فماذا للخالق جل وعال؟

إضافة إىل صرف بعض أنواع العبادة له كالدعاء ,والتوسل ,واَّلستشفاع ,واحللف به ,والطواف,
والتمسح ابحلجرة اليت فيها قربه صلى هللا عليه وسلم إىل غري ذلك من البدعيَّات والشركيَّات اليت
تفعل بدعوى احملبة للرسول صلى هللا عليه وسلم ،وهي أمور مل يشرعها هللا ورسوله صلى هللا عليه

وسلم ومل يفعلها الصحابة رضوان هللا عليهم الذين عرفوا إبجالهلم وتقديرهم وحمبتهم لرسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،وإضافة إىل ذلك فإن ما يقوم به هؤَّلء هي أمور خمالفة ملا جاء به الشارع ،بل هي

أمور قد حذر الشارع من فعلها ،ولقد صار حظ أكثر أصحاب هذا القسم منه صلى هللا عليه وسلم
مدحه ابألشعار والقصائد املقرتنة ابلغلو واإلطراء الزائد الذي حذر منه الشارع الكرمي ،مع عصياهنم

له يف كثري من أمره وهنيه ،فتجد هذا النوع من أعصى اخللق له صلوات هللا عليه وسالمه (.)4

_________

((( )1الصارم املسلول)) (ص  )421 ،420بتصرف يسري.
((( )2الرد على األخنائي)) (ص.)231 :
((( )3ديوان البوصريي)) (ص.)238 :
((( )4تيسري العزيز احلميد)) (ص.)186 :
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فيا ترى أي حمبة هذه اليت خيالف أصحاهبا شرع نبيهم ،فيحلوا ما حرم هللا ,وحيرموا ما أحل هللا،
فكرهوا ما أحب هللا ورسوله ،وأحبوا ما كرهه هللا ورسوله .فكيف تكون هلؤَّلء حمبة وهم قد ابتدعوا
ما ابتدعوه من أمور مل تشرع يف الدين ،ونعلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد تربأ ممن ابتدع يف

هذا الدين فقال(( :من أحدث يف أمرَن هذا ما ليس منه فهو رد)) (.. )1

والذي جيب على أمثال هؤَّلء أن يعلموا أن حمبة الرسول وتعظيمه إمنا تكون بتصديقه فيما أخرب به
عن هللا ،وطاعته فيما أمر به ،ومتابعته ،وحمبته ومواَّلتهَّ ،ل ابلتكذيب ِبا أرسل به ،واإلشراك به

والغلو فيه ،فهذا َّل يعدو كونه كفراً به ،وطعناً فيما جاء به ومعاداة له (.)2

كما جيب عليهم أن يفرقوا بني احلقوق اليت خيتص هبا هللا وحده ،وبني احلقوق اليت له ولرسله،
ِ
سبِ ُحوهُ
واحلقوق اليت خيتص هبا الرسول ،فقد ميز سبحانه بني ذلك يف مثل قوله َوتُـ َع ِزُروهُ َوتُـ َوق ُروهُ َوتُ َ
بكْرًة وأ ِ
َصيالً [الفتح ،]9 :فالتعزير والتوقري للرسول والتسبيح بكرة وأصيالً هلل ،وكما قالَ :وَم ْن يُ ِط ِع
ُ َ َ
ش َّ
َّ
ك ُه ُم الْ َفائُِزو َن ،فالطاعة هلل ولرسوله ،واخلشية والتقوى هلل وحده
اَّللَ َويَـتَّـ ْق ِه فَأُولَئِ َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َوخيَْ َ
ِ
َطيع ِ
ِ
ون [نوح.]3 :
وكما يقول املرسلون :أَن ا ْعبُ ُدوا ا ََّّللَ َواتَّـ ُقوهُ َوأ ُ
فعلى هؤَّلء أن يعلموا أن حمبة الرسول صلى هللا عليه وسلم َّل تنال بدعائه واَّلستغاثة به ،فتلك أمور
صرفها لغري هللا يعد شركاً مع هللا ,فاهلل وحده هو الذي يدعى ,ويستغاث به ,فهو رب العاملني،

وخالق كل شيء ،وهو الذي جييب املضطر إذا دعاه ،وهو القريب الذي جييب الداع إذا دعاه ,وهو
مسيع الدعاء سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون علواً كبرياً ...

أما أصحاب القسم الثاين :فهم أهل التفريط الذين قصروا يف حتقيق هذا املقام فلم يراعوا حقه صلى

هللا عليه وسلم يف وجوب تقدمي حمبته على حمبة النفس واألهل واملال .كما مل يراعوا ماله من حقوق

أخرى كتعزيره ,وتوقريه ,وإجالله ,وطاعته ,واتباع سنته ,والصالة والسالم عليه ,إىل غري ذلك من

احلقوق العظيمة الواجبة له .والسبب يف ذلك يعود إىل إحدى األمور التالية أو إليها مجيعاً وهي:

أوَّلً :إعراض هؤَّلء عن سنة نبيهم صلى هللا عليه وسلم وعن اتباع شرعه بسبب ما هم عليه من

املعاصي ،وإسرافهم يف تقدمي شهوات أنفسهم وأهوائهم على ما جاء يف الشرع من األوامر والنواهي.

اثنياً :اعتقاد الكثري أن جمرد التصديق يكفي يف حتقيق اإلْيان ،وأن هذا هو القدر الواجب عليهم،

ولذا تراهم يكتفون ابلتصديق بنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم ،دون حتقيق املتابعة له ،وهذا هو حال

أهل اإلرجاء الذين يؤخرون العمل عن مسمى اإلْيان ,ويقولون إن اإلْيان هو التصديق ابلقلب فقط،
أو تصديق القلب وإقرار اللسان ,وما أكثرهم يف زماننا هذا.

اثلثاً :جهل الكثري منهم أبمور دينهم ِبا فيها احلقوق الواجبة له صلى هللا عليه وسلم ،واليت من

ضمنها حمبته صلى هللا عليه وسلم ,فكثري من الناس  -وَّل حول وَّل قوة إَّل ابهلل  -ليس هلم من

اإلسالم إَّل امسه وليس هلم من الدين إَّل رمسه.

فالواجب على هؤَّلء أن يعودوا إىل رشدهم ,وأن يقلعوا عن غيهم ،وما هم عليه من املعاصي
والذنوب اليت هي سبب نقصان إْياهنم ,وضعف حمبتهم ,وبعدهم عما يقرهبم إىل هللا تعاىل.

_________

( )1رواه البخاري ( , )2697ومسلم (.)1718
((( )2الرد على األخنائي)) (ص )25 ،24 :بتصرف.
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كما جيب عليهم أن يعلموا أن جمرد التصديق َّل يسمى إْياَنً بل اإلْيان قول ابللسان ,واعتقاد

ابْلنان ,وعمل ابألركان ,يزيد بطاعة الرمحن ,وينقص بطاعة الشيطان ،فليس ألحد أن خيرج العمل
عن مسمى اإلْيان ,فلذلك جيب على كل من يؤمن ابهلل ورسوله أن يطيع هللا ورسوله ,ويتبع ما أنزل

هللا من الشرع على رسوله صلى هللا عليه وسلم ،فبذلك حيصل اإلْيان ،فإن اَّلتباع هو ميزان اإلْيان,
فبحسب اتباع املرء يكون إْيانه ،فمىت ما قوي اتباعه قوي إْيانه والعكس ابلعكس.
كما جيب عليهم معرفة أمور دينهم وخباصة الواجب منها ,واليت من ضمنها معرفة ما للمصطفى

صلى هللا عليه وسلم من احلقوق الواجبة ,فلقد ذم هللا تبارك وتعاىل أولئك النفر الذين مل يعرفوا ما
للنيب صلى هللا عليه وسلم من حق يف عدم رفع الصوت عند خماطبته أو مناداته ,ووصفهم هللا أبهنم

َّ ِ
ك ِمن ور ِاء ا ْحلجر ِ
ات أَ ْكثَـ ُرُه ْم َّل يَـ ْع ِقلُو َن [احلجرات ،]4 :ويف
ين يُـنَ ُ
َّل يعقلون قال تعاىل :إِ َّن الذ َ
ادونَ َ ْ َ َ ُ ُ َ
َّ ِ
ين
السورة نفسها أثىن على الذين عرفوا حق املصطفى صلى هللا عليه وسلم فقال تعاىل :إِ َّن الذ َ
ول َِّ
ِ
اَّلل قُـلُ َ ِ
ِ
اَّلل أُولَئِ َ َّ ِ
َصو َاهتُم ِع ْن َد ر ُس ِ
يم
وهبُ ْم للتَّـ ْق َوى َهلُ ْم َمغْف َرةٌ َوأ ْ
ين ْامتَ َح َن َُّ
يَـغُضمو َن أ ْ َ ْ
َج ٌر َعظ ٌ
َ
ك الذ َ
َّ ِ
َّ ِ
ين َّل
ين يَـ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
[احلجرات ،]3 :وهللا سبحانه وتعاىل يقول يف كتابه العزيز قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ

يَـ ْعلَ ُمو َن [الزمر .]9 :وليعلم هؤَّلء أنه َّل يتحقق هلم إْيان وَّل حمبة إَّل ابتباعهم للمصطفى صلى هللا
عليه وسلم ,واقتدائهم بسنته ,والسري على هنجه وهداه.

أما القسم الثالث :فهم الذين توسطوا بني الطرفني السابقني أهل اإلفراط وأهل التفريط .فأصحاب
هذا القسم هم السلف من الصحابة والتابعني ومن سار على هنجهم ,الذين آمنوا بوجوب هذه احملبة
حكماً ,وقاموا ِبقتضاها اعتقاداً وقوَّلً وعمالً .فأحبوا النيب صلى هللا عليه وسلم فوق حمبة النفس,

والولد ,واألهل ,ومجيع اخللق امتثاَّلً ألمر هللا وأمر رسوله صلى هللا عليه وسلم ,فجعلوه أوىل هبم من
ِ
ني ِم ْن أَنْـ ُف ِس ِه ْم [األحزاب ،]6 :وأيقنوا بوجوب أن
أنفسهم تصديقاً لقوله تعاىل :النِ م
َّيب أ َْو َىل ِابل ُْم ْؤمنِ َ
يوقى ابألنفس واألموال طاعة لقوله تعاىلَ :ما َكا َن أل َْه ِل ال َْم ِدينَ ِة َوَم ْن َح ْوَهلُ ْم ِم َن األَ ْعر ِ
اب أَ ْن يَـتَ َخلَّ ُفوا
َ
ول َِّ
َع ْن ر ُس ِ
اَّلل َوَّل يَـ ْرغَبُوا ِأبَنْـ ُف ِس ِه ْم َع ْن نَـ ْف ِس ِه [التوبة .]120 :وقاموا ِبقتضى هذه احملبة اعتقاداً
َ
وقوَّلً وعمالً حبسب ما أو جب هللا لنبيه صلى هللا عليه وسلم من حقوق على القلب واللسان
واْلوارح من غري إفراط وَّل تفريط .فآمنوا وصدقوا بنبوته ورسالته وما جاء به من ربه عز وجل.
وقاموا -حبسب استطاعتهمِ -با يلزم من طاعته ,واَّلنقياد ألمره ,والتأسي بفعله ,واَّلقتداء بسنته,
إىل غري ذلك مما يعد من لوازم اإلْيان برسالته.
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُك ْم َع ْنهُ فَانْـتَـ ُهوا [احلشر ]7 :وامتثلوا ملا أمر به سبحانه
الر ُس ُ
آات ُك ُم َّ
قال تعاىلَ :وَما َ

بنبوته وما يدخل يف لوازم رسالته.
وتعاىل من حقوق زائدة على جمرد التصديق َّ
ِ
فمن ذلك امتثاهلم ألمره سبحانه ابلصالة عليه والتسليم قال تعاىل :إِ َّن َّ
صلمو َن َعلَى
اَّللَ َوَمالئ َكتَهُ يُ َ
َّ ِ
صلموا َعلَْي ِه َو َسلِ ُموا تَ ْسلِيماً [األحزاب .]56 :وما أمر به سبحانه من تعزيره
النِ ِ
آمنُوا َ
ين َ
َّيب َاي أَيمـ َها الذ َ
ِ
سبِ ُحوهُ .فتعزيره يكون بنصره ,وأتييده ,ومنعه من كل ما يؤذيه صلى
وتوقريه قال تعاىلَ :وتُـ َوق ُروهُ َوتُ َ
هللا عليه وسلم.
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وتوقريه :يكون إبجالله وإكرامه ,وأن يعامل ابلتشريف ,والتكرمي ,والتعظيم ِبا يصونه عن كل ما
خيرجه عن حد الوقار (.)1

ول بـ ْيـنَ ُكم َك ُد َع ِاء بـ ْع ِ
ويدخل يف ذلك خماطبته ِبا يليق قال تعاىلَّ :ل َجتْ َعلُوا ُد َعاء َّ ِ
ض ُك ْم بَـ ْعضاً.
َ
الر ُس َ ْ
َ
وحرمة التقدم بني يديه ابلكالم حىت أيذن ،وحرمة رفع الصوت فوق صوته وأن جيهر له ابلكالم كما
جيهر الرجل للرجل قال تعاىل :اي أَيمـها الَّ ِذين آمنوا َّل تُـ َق ِدموا بني ي َد ِي َِّ
اَّللَ إِ َّن َّ
اَّلل َوَر ُسولِ ِه َواتَّـ ُقوا َّ
َ َُ
َ َ
اَّللَ
ُ َْ َ َ
َِمس ِ
َّ ِ
َصواتَ ُكم فَـو َق صو ِ
َّيب َوَّل َجتْ َه ُروا لَهُ ِابلْ َق ْو ِل َك َج ْه ِر
ت النِ ِ
ٌ
آمنُوا َّل تَـ ْرفَـ ُعوا أ ْ َ ْ ْ َ ْ
ين َ
يع َعل ٌ
يم َاي أَيمـ َها الذ َ
ول َِّ
َّ ِ
بـ ْع ِ
َصو َاهتُم ِع ْن َد ر ُس ِ
ض ُك ْم لِبَـ ْع ٍ
ك
ض أَ ْن َحتْبَ َ
اَّلل أُولَئِ َ
َ
ين يَـغُضمو َن أ ْ َ ْ
َ
ط أَ ْع َمالُ ُك ْم َوأَنْـتُ ْم َّل تَ ْش ُع ُرو َن إِ َّن الذ َ
ِ
اَّلل قُـلُ َ ِ
ِ
َّ ِ
يم [احلجرات.]3 - 1 :
وهبُ ْم للتَّـ ْق َوى َهلُ ْم َمغْف َرةٌ َوأ ْ
ين ْامتَ َح َن َُّ
َج ٌر َعظ ٌ
الذ َ
فقاموا هبذه األمور امتثاَّلً وطاعة ألمر هللا تبارك وتعاىل ,وأدوا ما فرض عليهم من احلقوق األخرى
اليت يطول ذكرها  ....وهم مع قيامهم هبذه األمور مل يتجاوزوا ما أمروا به ,فلم يغالوا ومل يبالغوا كما
فعل أهل اإلفراط الذين وصفوا النيب صلى هللا عليه وسلم أبمور َّل تنبغي لغري هللا كعلم الغيب،

وصرفوا له أموراً َّل جيوز صرفها لغري هللا كدعائه ,والسجود له ,واَّلستغاثة به والطواف بقربه.

بل هم مؤمنون أبن ما أكرم هللا به نبيه صلى هللا عليه وسلم من النبوة ,والرسالة ,والرفعة ,وعظم

القدر ,وشرف املنزلة ،كل ذلك َّل يوجب خروجه عن بشريته وعبوديته هلل قال تعاىل :قُ ْل ُس ْب َحا َن َرِيب
شراً َر ُسوَّلً [اإلسراء.]93 :
ت إََِّّل بَ َ
َه ْل ُك ْن ُ
واعتقدوا أنه ليس من احملبة يف شيء الغلو يف حقه وقدره ووصفه أبمور قد اختص هللا هبا وحده ،بل
علموا أن يف هذا خمالفة ومضادة لتلك احملبة ,ومناقضة ملا أمر به سبحانه وتعاىل نبيه صلى هللا عليه
ك لِنَـ ْف ِسي نَـ ْفعاً َوَّل َ ِ
اء َّ
ب
وسلم أن يقوله ألمته :قُ ْل َّل أَ ْملِ ُ
اَّللُ َولَ ْو ُك ْن ُ
ت أَ ْعلَ ُم الْغَْي َ
ضراً إ ََّّل َما َش َ
ت ِم َن ْ
سوءُ إِ ْن أ َََن إََِّّل نَ ِذ ٌير َوبَ ِشريٌ لَِق ْوٍم يُـ ْؤِمنُو َن [النمل.]65 :
ين ال م
اخلَ ِْري َوَما َم َّ
ََّل ْستَ ْكثَـ ْر ُ
سِ َ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ب إَِّلَّ َّ
اَّللُ َوَما يَ ْش ُع ُرو َن أ ََّاي َن يُـ ْبـ َعثُو َن
وقال تعاىل :قُ ْل َّلَ يَـ ْعلَ ُم َم ْن ِيف َّ َ َ
ض الْغَْي َ
[األعراف.]188 :

فكل غلو يف حقه صلى هللا عليه وسلم ليس من حمبته يف شيء بل يعد خمالفة ملا أمر به فيجب
اَّلبتعاد عن ذلك واحلذر من عقوبته قال تعاىل :فَـلْي ْح َذ ِر الَّ ِذين ُخيَالُِفو َن َعن أ َْم ِرهِ أَ ْن تُ ِ
صيبَـ ُه ْم فِ ْتـنَةٌ أ َْو
ْ
َ
َ
صيبـهم ع َذ ِ
ول
الر ُس َ
شاقِ ِق َّ
يم كما يعد مشاقة للرسول صلى هللا عليه وسلم .قال تعاىلَ :وَم ْن يُ َ
يُ ِ َ ُ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
يل الْم ْؤِمنِني نُـولِ ِه ما تَـو َّىل ونُ ْ ِ ِ
ِ ِ
تم ِ
ني لَهُ ا ْهلَُدى ويَـتَّبِ ْع غَ ْ ِ
صرياً
م ْن بَـ ْعد َما تَـبَ َّ َ
اء ْ َ
ري َسب ِ ُ َ َ َ َ َ
َ
َّم َو َس َ
َ
صله َج َهن َ
[النساء ،]115 :ولذا فإنه جيب احلذر من حال الغالة الذين غلوا يف حق النيب صلى هللا عليه وسلم
ِبا ابتدعوه من األمور اليت مل يشرعها هللا يف كتابه أو على لسان رسوله ،بل حذر هللا ورسوله منها.

_________
((( )1الصارم املسلول)) (ص.)422 :
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وقد يظن البعض أبن السري على منهج أهل التوسط فيه انتقاص من قدر النيب صلى هللا عليه وسلم
وغمط حلقه ،واألمر على عكس ما يظنون فالذي يعتقده السلف الصاحل رضوان هللا عليهم أمجعني
أن احلق الواجب أن يثىن على النيب صلى هللا عليه وسلم ِبا هو أهل له من اخلصائص الثابتة له اليت

خصه هللا هبا ,والفضائل العظيمة اليت شرفه هبا ,والصفات احلقيقية واخللقية اليت كان عليها ,وذلك

للتعرف وتعريف الناس بفضله ومكانته وعظيم قدره عند هللا وعند خلقه حىت يتأسى ويقتدى به يف
أقواله وأفعاله ,فهو األسوة والقدوة عليه أفضل الصالة والتسليم قال تعاىل :لََق ْد َكا َن لَ ُكم ِيف ر ُس ِ
ول
ْ َ
اَّلل والْيـوم ِ
ِ
اَّلل أُسوةٌ ح ِ
اآلخ َر َوذَ َك َر َّ
اَّللَ َكثِرياً [األحزاب.]21 :
سنَةٌ ل َم ْن َكا َن يَـ ْر ُجو ََّ َ َ ْ َ
َّ ْ َ َ َ
فمن صميم احملبة له صلى هللا عليه وسلم اَّلشتغال ِبعرفة سريته بقصد التأسي واَّلقتداء ِبا كان عليه
من كرمي اخلصال ,وحماسن األفعال واألقوال .وكذا معرفة مشائله ,ودَّلئل نبوته اليت تعمق إْيان املسلم
بصدق نبوته ,وتزيد يف حمبته وتعظيمه صلى هللا عليه وسلم .ولقد اهتم السلف هبذه اْلوانب وأولوها
رعايتهم واهتمامهم ,فاعتنوا بتأليف املؤلفات اليت أوضحت هذه اْلوانب وأبرزهتا ,فقد ألفت هلذا

الغرض كتب الشمائل اليت اعتنت بذكر صفاته وأحواله يف عباداته ,وخلقه ,وهديه ,ومعامالته (،)1
كما ألفت كتب الدَّلئل اليت اعتنت بدَّلئل وعالمات نبوته صلى هللا عليه وسلم (.)2

هذا ابإلضافة إىل ما كتب يف الفضائل واخلصائص اليت كانت للنيب صلى هللا عليه وسلم .كما اعتنوا
أبصل هذه اْلوانب مجيعها أَّل وهو سريته الشريفة صلى هللا عليه وسلم ,فقد ألفت هلذا الغرض
املؤلفات اليت اعتنت حبياته منذ وَّلدته إىل وفاته ,وضمت يف جوانب ذلك احلديث عن نشأته,

وبعثته ,وما حدث له من األمور قبل اهلجرة وبعدها ,وما كان من أمر دعوته ,وغزواته ,وسراايه ,وما

يتعلق هبذه اْلوانب وغريها مما هو داخل يف سريته ( .)3فقد دونت هذه اْلوانب مجيعها وخدمت
بقصد أن يتأسى الناس به صلى هللا عليه وسلم ,وأن يتعرفوا على كمال ذاته صلى هللا عليه وسلم
وما ْتيز به من صفات ،وتفرد به من أخالق ,لتزيد تلك املعرفة من حمبتهم له ,وتنميتها يف قلوهبم,

ولتبعث يف نفوسهم تعظيمه وإجالله.

وهبذا يعلم أن أهل التوسط مل ينتقصوا من قدره صلى هللا عليه وسلم ,بل حفظوا وحافظوا على كل

ما من شأنه أن يضمن استمرارية حمبة األمة وتعظيمها له.

فهذه حال أهل التوسط وهذا هو منهجهم ,فمن أراد أن يسري على النهج القومي ,ويسلك الصراط
املستقيم فعليه بسبيل أهل اإلْيان وطريقهم ,أَّل وهو الكتاب والسنة ,فذاك طريق احلق ،واحلق أحق

أن يتبع.

وهذا منهج السلف الصاحل من الصحابة والتابعني واتبعيهم ومن سار على هنجهم إىل يوم الدين ،فقد
كانت حمبتهم للنيب صلى هللا عليه وسلم حتكمها قواعد الكتاب والسنة ،فما أمر به الشارع ائتمروا
به ,وما هنى عنه الشارع انتهوا عنه ،ومل حيكموا يف هذه احملبة عواطفهم وأهواءهم كما فعل أهل

اإلفراط الذين زلت هبم أقدامهم بسبب غلوهم يف حقه ,ذاك الغلو الذي دفعهم إليه حتكيم أهوائهم،

وهو غلو ما أنزل هللا به من سلطان ,بل إن نصوص الشرع تنص على حترْيه ،وإنه ليصدق وصف
َض مل ِممَّ ِن اتَّـبع هواه بِغَ ِري هدى ِمن َِّ
ِ
ِ
اَّلل إِ َّن َّ
ني
أهل اإلفراط بقوله تعاىلَ :وَم ْن أ َ
اَّللَ َّل يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّال ِم َ
َ َ ََ ُ ْ ُ ً َ
[القصص.]50 :

فخالصة القول يف هذا اْلانب أن املفهوم الصحيح حملبته صلى هللا عليه وسلم يتمثل يف ذلك املفهوم
الذي كان عليه سلف األمة وأئمتها من الصحابة ,والتابعني ,واتبعيهم ,ومن سار على هنجهم وسلك

سبيلهم .ذلك املفهوم املستمد من آايت القرآن ونصوص السنة والذي مل خيرج عنهما قيد أمنلة.
حقوق النيب صلى هللا عليه وسلم على أمته حملمد خليفة التميمي 289 /1-

_________

( )1من تلك الكتب :كتاب ((الشمائل)) للرتمذي ،وكتاب ((الشمائل)) َّلبن كثري.
( )2منها :كتاب ((دَّلئل النبوة)) أليب نعيم األصبهاين ،وكتاب ((دَّلئل النبوة)) للبيهقي.
( )3ومن أمشل الكتب اليت حتدثت عن سريته صلى هللا عليه وسلم كتاب ((السرية َّلبن كثري)).
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املسالة الثانية :التحذير من احملبة البدعية
يظن البعض من الناس أن له احلق يف التعبري عن حمبته للنيب صلى هللا عليه وسلم ِبا يراه ويستحسنه
من األمور ،من غري أن يراعي يف ذلك قواعد الشرع وأصوله ,وهذا الصنف من الناس تراه منساقاً
مع عواطفه ,جاعالً هلا حق التشريع يف هذا الدين .فرتاه يغلو يف حق النيب صلى هللا عليه وسلم حىت

كمل به إىل بعض مراتب األلوهية .وتراه يبتدع يف دين هللا أموراً تصل إىل حد العظائم .وتراه يقدم

على الشركيات والكفرايت .وكل ذلك بدعوى حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم ولقد حكم هللا عز
َض مل ِممَّ ِن اتَّـبع هواه بِغَ ِري هدى ِمن َِّ
اَّلل [القصص:
وجل ابلضالل على هذا الصنف فقال تعاىلَ :وَم ْن أ َ
َ َ ََ ُ ْ ُ ً َ
.]50

فاملتبعون لعواطفهم وأهوائهم احملكمون هلاَّ ،لبد وأن يكونوا َنبذين هلدي هللا املتمثل يف الكتاب

والسنة ،واللذين يشتمالن على قواعد هذا الدين وأصوله واليت من ضمنها حترمي اَّلبتداع يف الدين
واإلحداث فيه ،وحترمي الغلو بشىت مظاهره وأشكاله ،وحترمي الشرك ِبختلف صوره وألوانه.

ولذلك حكم هللا بضالهلم وغوايتهم ,وبعدهم عن الصراط املستقيم .فحري أبمثال هؤَّلء أن يقلعوا
عن غيهم ،وأن حيكموا يف عواطفهم كتاب رهبم وسنة نبيهم صلى هللا عليه وسلم.

فمحبة النيب صلى هللا عليه وسلم من الدين ،وحتقيقها يكون عن طريق ما شرع يف هذا الدينَّ ،ل عن

طريق البدع وما هتواه النفوس ,فالبدع قد حذرَن نبينا صلى هللا عليه وسلم منها بقوله(( :إايكم

وحمداثت األمور)) ( )1وهذا احلديث يعين يف هذا املقام أن ليس ألحد احلق يف التعبري عن حمبة النيب
صلى هللا عليه وسلم إَّل ِبا جاء به النيب صلى هللا عليه وسلم ,فعلى املسلم أن يدرك هذا األمر,
وليحذر من سبل أهل الضالل واَّلحنراف.
صر ِ
ِ
قال تعاىلَ :وأ َّ
سبُ َل فَـتَـ َف َّر َق بِ ُك ْم َع ْن َسبِيلِ ِه [األنعام:
اطي ُم ْستَ ِقيماً فَاتَّبِ ُعوهُ َوَّل تَـتَّبِ ُعوا ال م
َن َه َذا َ
.]153

وإن الناظر يف أحوال أولئك املفتونني ابلبدع حتت دعوى حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم جيد أهنم قد
رغبوا يف تلك األمور املبتدعة ألهنا أمور َّل مشقة فيها على النفس ,فجعلوها بدَّلً مما جيب عليهم من

األعمال والطاعات اليت تشق على نفوسهم الضعيفة املريضة ،فاحملبة عند هؤَّلء تنحصر يف مظاهر

التعظيم اللساين املليء ابلغلو والشرك ,واملقرتن ابَّلجتماع على موائد الطعام والذي َّل خيلو يف بعض
األحيان من املنكرات واحملرمات.

وحيق للمرء أن يتساءل :أي حمبة هذه اليت جتيز هلؤَّلء أن يبتدعوا يف دين هللا بزايدة أو نقص ,أو
تغيري أو تبديل؟ َّلشك أن فعل هذه األمور يناقض احملبة ويضادها مجلة وتفصيالً ،وَّل عذر لفاعلها

فيما أقدم عليه وإن كان فعل ذلك حبسن نية ،فحسن النية َّل يبيح اَّلبتداع يف الدين ،فلقد كان جل

ما أحدث أهل امللل قبلنا من التغيري يف دينهم عن حسن نية ،فمازالوا على حاهلم تلك حىت صارت
أدايهنم على غري ما جاءت به رسلهم.

ومما يؤسف له أن كثرياً من الناس يتمسك بتلك البدع تقليداً ملشائخه أو عشريته أو أهل بلده .إىل
غري ذلك من العصبيات اْلاهلية اليت ما أنزل هللا هبا من سلطان ,واليت أعمت بصائر الكثري منهم

وأضلتهم عن سبيل هللا.

_________

( )1رواه أبو داود ( )4607والرتمذي ( ،)2676وابن ماجه ( )42وأمحد ()126 /4
( ،)17184واحلاكم ( .)176 /1من حديث العرابض بن سارية .واحلديث سكت عنه أبو داود,

وقال الرتمذي :هذا حديث صحيح .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح ليس له علة ووافقه الذهيب.
وقال ابن عبد الرب يف ((جامع بيان العلم وفضله)) ( :)1164 /2اثبت صحيح ,وحسنه البغوي يف

((شرح السنة)) ( ،)181 /1وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).
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ولقد كان من احلري هبؤَّلء أن يقتدوا بصحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،الذين كانوا أشد األمة
حمبة للنيب صلى هللا عليه وسلم ،وأشدهم تعظيما له ,وكانوا أحرص الناس على اخلري ممن جاء بعدهم،
والذين بذلوا أنفسهم وأمواهلم يف هذا السبيل .فلقد كان من سنن الصحابة رضوان هللا عليهم

حرصهم على اتباع النيب صلى هللا عليه وسلم ألهنم يؤمنون أبن منشأ حمبته وثباهتا وقوهتا إمنا يكون
ِبتابعته صلى هللا عليه وسلم يف أقواله ,وأفعاله ,وسلوكه ,وتصرفاته.
كما أهنم يؤمنون أبن اَّلبتداع يف الدين يضاد تلك احملبة وينافيها ولذلك مل يعهد عنهم أهنم ابتدعوا

أشياء من عند أنفسهم إلظهار حمبتهم للنيب صلى هللا عليه وسلم كما ابتدع املتأخرون ما ابتدعوه من

البدع حتت ستار احملبة والتعظيم له صلى هللا عليه وسلم .فإذا كان هذا هو شأن الصحابة فيما أثر

عنهم من اآلاثر وهم املشهود هلم أبهنم أشد األمة وأفضلها حمبة وتعظيماً للنيب صلى هللا عليه وسلم،
أفال يسع من جاء بعدهم ما وسعهم ،فيرتكوا تلك األمور املبتدعة اليت أحدثت من بعدهم ،واليت مل

أيذن هبا هللا ومل تكن من هدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وَّل من عمل أصحابه رضي هللا عنهم
وأرضاهم ،ومن مل يتسع له ما اتسع للصحابة رضي هللا عنهم ،فال وسع هللا عليه يف الدنيا وَّل يف

اآلخرة.

فعن قتادة قال :قال ابن مسعود رضي هللا عنه( :من كان منكم متأسياً فليتأس أبصحاب حممد صلى

هللا عليه وسلم ،فإهنم كانوا أبر هذه األمة قلوابً ،وأعمقها علماً ,وأقلها تكلفاً ,وأقومها هدايً,
وأحسنها حاَّلً ،قوم اختارهم هللا لصحبة نبيه صلى هللا عليه وسلم ،وإقامة دينه ،فاعرفوا هلم فضلهم,
واتبعوهم يف آاثرهم ,فإهنم كانوا على اهلدى املستقيم) ( )1حقوق النيب صلى هللا عليه وسلم على

أمته حملمد خليفة التميمي 367 /1-

_________
((( )1جامع بيان العلم وفضله)) (.)119 /2

()281/1

املسألة األوىل :معىن التعزير ,والتوقري ,والتعظيم.
قال تعاىل :لِتـ ْؤِمنوا ِاب َِّ
َّلل َوَر ُسولِ ِه َوتُـ َع ِزُروهُ َوتُـ َوقِ ُروهُ [الفتح.]9 :
ُ ُ
ِ
َّ ِ
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن
مور الَّ ِذي أُنْ ِز َل َم َعهُ أُولَئِ َ
آمنُوا بِه َو َع َّزُروهُ َونَ َ
ين َ
ص ُروهُ َواتَّـبَـ ُعوا الن َ
وقال تعاىل :فَالذ َ
[األعراف.]157 :
أ -أما التعزير يف اللغة:

فيقول صاحب معجم مقاييس اللغة عن أصل هذه الكلمة( :عزر) العني والزاء .والراء :كلمتان:

أحدمها :التعظيم والنصر .والكلمة األخرى :جنس من الضرب .فاألوىل :النصر والتوقري كقوله تعاىل:
َوتُـ َع ِزُروهُ َوتُـ َوقِ ُروهُ واألصل اآلخر :التعزير وهو الضرب دون احلد (.)1

ويف النهاية يف غريب احلديث (أصل التعزير :املنع والرد .فكأن من نصرته قد رددت عنه أعداءه

ومنعتهم من أذاه .وهلذا قيل للتأديب الذي هو دون احلد تعزير ،ألنه ْينع اْلاين أن يعاود الذنب،
يقال عزرته ،وعزرته .فهو من األضداد) (.)2

وجاء يف هتذيب اللغة( :عزر) قال هللا عز وجلَ :وتُـ َع ِزُروهُ َوتُـ َوقِ ُروهُ
وه ْم عظمتموهم .وقيل:
جاء يف التفسري يف قوله تعاىل َوتُـ َع ِزُروهُ أي لتنصروه ابلسيف َو َع َّز ْرْتُُ ُ
نصرْتوهم.
واللفظة تستعمل لعدة معان هي:

 - 1التعزير :النصر ابللسان والسيف.
 - 2التعزير :التوقري.

 - 3التعزير :التأديب دون احلد.
 - 4التعزير :التوقيف على الفرائض واألحكام (.)3
وأما عن املعىن الشرعي املراد هنا:

فعن ابن عباس رضي هللا عنهماَ :و َع َّزُروهُ يقول( :محوه ووقروه) (.)4

وعن جماهد قال( :عزروه :سددوا أمره ،وأعانوا رسوله ونصروه) (.)5

وعن قتادة يف قولهَ :وتُـ َع ِزُروهُ قال( :ينصروه) (.)6

وقال ابن جرر الطربيَ :و َع َّزُروهُ (وقروه ,وعظموه ,ومحوه ,من الناس) (.)7

وقال أيضاً بعد أن نقل قول ابن عباس وجماهد وقتادة( :وهذه األقوال متقارابت املعىن ،وإن اختلفت
ألفاظ أهلها هبا ,ومعىن التعزير يف هذا املوضع :التقوية ابلنصر واملعونة ،وَّل يكون ذلك إَّل ابلطاعة

والتعظيم واإلجالل) (.)8
وقال شيخ اإلسالم( :التعزير :اسم جامع لنصره وأتييده ومنعه من كل ما يؤذيه) (.)9

ب -وأما عن التوقري يف اللغة:

ففي معجم مقاييس اللغة( :وقر) الواو .والقاف .والراء :أصل يدل على ثقل يف الشيء  ...ومنه

الوقار :احللم والرزانة (.)10

وجاء يف هتذيب اللغة( :وقر الرجل من الوقار ،يقر ،فهو وقور .ووقرت الرجل :إذا عظمته ,ومنه قوله
عز وجلَ :وتُـ َع ِزُروهُ َوتُـ َوقِ ُروهُ (.))11
ويف لسان العرب( :وقر الرجل :جبله ،والتوقري :التعظيم والرتزين) (.)12

وأما املعىن الشرعي املراد هنا:
فقال ابن عباسَ ( :وتُـ َوقِ ُروهُ يعين التعظيم) (.)13
(وتُـ َوقِ ُروهُ أمر هللا بتسويده وتفخيمه) (.)14
وقال قتادةَ :
(وتُـ َوقِ ُروهُ أي ليعظموه) (.)15
وقال أيضاًَ :

وقال ابن جرير الطربي( :فأما التوقري فهو التعظيم واإلجالل والتفخيم) (.)16

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :التوقري :اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من اإلجالل

واإلكرام ،وأن يعامل من التشريف والتكرمي والتعظيم ِبا يصونه عن كل ما خيرجه عن حد الوقار)
(.)17

قال ابن كثري( :التوقري :هو اَّلحرتام ,واإلجالل ,واإلعظام) (.)18

ج -وأما التعظيم يف اللغة:
ففي لسان العرب (التعظيم :التبجيل :يقال لفالن عظمة عند الناس :أي حرمة يعظم هلا) (.)19

ولفظ (التعظيم) َّل يرد يف خطاب الشارع كما ورد لفظ (التعزير) و (التوقري) لكن العلماء استعملوه
يف كالمهم عند هذه املسألة وذلك لقربه يف املعىن إىل ذهن السامع ،ولتأديته للمعىن املراد من لفظيت

(التعزير) و (التوقري) .حقوق النيب صلى هللا عليه وسلم على أمته حملمد خليفة التميمي 419 /2-
_________
((( )1مقاييس اللغة)) (.)311 /4

((( )2النهاية)) (.)228 /3

((( )3هتذيب اللغة)) ( )130 - 129 /2بتصرف.
((( )4تفسرب الطربي)) (.)85 /9
((( )5تفسري الطربي)) (.)85 /9
((( )6تفسري الطربي)) (.)75 /26
((( )7تفسري الطربي)) (.)85 /9

((( )8تفسري الطربي)) (.)75 /26
((( )9الصارم املسلول)) (ص .)422

((( )10معجم مقاييس اللغة)) (.)132 /6
((( )11هتذيب اللغة)) (.)280 /9

((( )12لسان العرب)) (.)291 /5
((( )13تفسري الطربي)) (.)74 /26
((( )14تفسري الطربي)) (.)74 /26
((( )15تفسري الطربي)) (.)75 /26
((( )16تفسري الطربي)) (.)75 /26

((( )17الصارم املسلول)) (ص.)422
((( )18تفسري ابن كثري)) (.)185 /4
((( )19لسان العرب)) (.)411 - 410 /12

()282/1

املسألة الثانية :وجوب توقريه وتعظيمه صلى هللا عليه وسلم واألدلة على ذلك

إن تعظيم النيب صلى هللا عليه وسلم ،وإجالله ،وتوقريه ،شعبة عظيمة من شعب اإلْيان ،وهذه

الشعبة غري شعبة احملبة ( )1بل إن منزلتها ورتبتها فوق منزلة ورتبة احملبة .ذلك ألنه ليس كل حمب
معظماً ،أَّل ترى أن الوالد حيب ولده ولكن حبه إايه يدعوه إىل تكرْيه وَّل يدعوه إىل تعظيمه.

والولد حيب والده فيجمع له بني التكرمي والتعظيم .والسيد قد حيب مماليكه ,ولكنه َّل يعظمهم.

واملماليك حيبون ساداهتم ويعظموهنم.

فعلمنا بذلك أن التعظيم رتبته فوق رتبة احملبة (.)2

فمن حق النيب صلى هللا عليه وسلم على أمته أن يهاب ويعظم ويوقر وجيل أكثر من كل ولد لوالده,

ومن كل عبد لسيده ،فهذا حق من حقوقه الواجبة له مما يزيد على لوازم الرسالة ,وهو ما أمر هللا به
يف كتابه العزيز قال تعاىل :لِتـ ْؤِمنوا ِاب َِّ
َّلل َوَر ُسولِ ِه َوتُـ َع ِزُروهُ َوتُـ َوقِ ُروهُ [الفتح.]9 :
ُ ُ
ِ
َّ ِ
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن
مور الَّ ِذي أُنْ ِز َل َم َعهُ أُولَئِ َ
آمنُوا بِه َو َع َّزُروهُ َونَ َ
ين َ
ص ُروهُ َواتَّـبَـ ُعوا الن َ
وقال تعاىل :فَالذ َ
[األعراف.]157 :
فأابن أن حق الرسول صلى هللا عليه وسلم يف أمته أن يكون معزراً موقراً مهيباً .وأخرب سبحانه أن
الفالح إمنا يكون ملن مجع بني اإلْيان به وتعزيره ,وَّل خالف يف أن التعزير هاهنا التعظيم (.)3

ويف اْلمع احلاصل يف اآليتني بني اإلْيان به وتعظيمه ،تنبيه وإرشاد إىل أن القيام حبقوقه صلى هللا عليه
وسلم يعد من اإلْيان الواجب الذي َّل يتم إْيان العبد إَّل به .قال احلليمي( :فمعلوم أن حقوق

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجل ,وأعظم ,وأكرم ,وألزم لنا ,وأوجب علينا من حقوق السادات
على مماليكهم ,واآلابء على أوَّلدهم ,ألن هللا تعاىل أنقذَن به من النار يف اآلخرة ،وعصم به لنا
أرواحنا ,وأبداننا ,وأعراضنا ,وأموالنا ,وأهلينا ,وأوَّلدَن يف العاجلة ،فهداَن به ملا إذا أطعناه فيه أداَن

إىل جنات النعيم .فأية نعمة توازي هذه النعم ,وأية منة تداين هذه املنن .مث إنه جل ثناؤه ألزمنا

طاعته ،وتوعدَن على معصيته ابلنار .ووعدَن ابتباعه اْلنة .فأي رتبة تضاهي هذه الرتبة ،وأي درجة

تساوي يف العال هذه الدرجة .فحق علينا أن حنبه ,وجنله ,ونعظمه ,وهنابه أكثر من إجالل كل عبد
سيده ,وكل ولد والده .وِبثل هذا نطق القرآن ,ووردت أوامر هللا جل ثناؤه) (.)4
ففي القرآن الكرمي آايت كثرية جاء فيها التأكيد على هذا احلق من حقوقه صلى هللا عليه وسلم

وخباصة يف جوانب معينة من جوانب تعظيمه ومن تلك اآلايت ما يلي:
ول بـ ْيـنَ ُكم َك ُد َع ِاء بـ ْع ِ
 - 1قوله تعاىلَّ :لَ َجتْ َعلُوا ُد َعاء َّ ِ
ض ُك ْم بَـ ْعضاً [النور( ]63 :ففي هذه اآلية
َ
الر ُس َ ْ
َ
هني من هللا أن يدعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بغلظ وجفاء ،وأمر هلم أن يدعوه بلني وتواضع)
(.)5
وروى الطربي بسنده عن جماهد يف تفسريها فقال( :أمرهم أن يدعوه اي رسول هللا يف لني وتواضع ،وَّل

يقولوا :اي حممد ،يف جتهم) (.)6

وعن قتادة قال( :أمرهم أن يفخموه ويشرفوه) (.)7
_________

( )1انظر ((املنهاج يف شعب اإلْيان)) للحليمي ( )124 /2الشعبة اخلامسة عشرة .وكذلك
((اْلامع يف شعب اإلْيان)) للبيهقي ( )300 /1الشعبة اخلامسة عشرة.

((( )2املنهاج يف شعب اإلْيان)) للحليمي (.)124 /2
((( )3املنهاج يف شعب اإلْيان)) ( )125 /2بتصرف.

((( )4املنهاج يف شعب اإلْيان)) ( )125 - 124و ((اْلامع لشعب اإلْيان)) (.)303 - 302
((( )5تفسري الطربي)) (.)177 /18
((( )6تفسري الطربي)) (.)177 /18
((( )7تفسري الطربي)) (.)177 /18

()283/1

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف تفسريها( :خص هللا نبيه يف هذه اآلية ابملخاطبة ِبا يليق به،
فنهى أن يقولوا :اي حممد ,أو اي أمحد ،أو اي أاب القاسم ،ولكن يقولوا :اي رسول هللا ،اي نيب هللا ,وكيف
َّل خياطبونه بذلك ،وهللا سبحانه أكرمه يف خماطبته إايه ِبا مل يكرم به أحداً من األنبياء ،فلم يدعه
َّيب قُل ألَ ْزو ِ
نت تُ ِر ْد َن ا ْحلَيَاةَ ال مدنْـيَا َوِزينَـتَـ َها
ك إِ ْن ُك ْن ُ َّ
اج َ
ابمسه يف القرآن قط ،بل يقول َاي أَيمـ َها النِ م ْ َ
َّيب اتَّ ِق َّ
اج َ
َحلَلْنَا لَ َ
ك [األحزابَ ]50 :اي أَيمـ َها النِ م
[األحزابَ ]28 :اي أَيمـ َها النِ م
َّيب إِ ََّن أ ْ
اَّللَ
ك أَ ْزَو َ
اك َش ِ
َّيب إِ َذا
َّيب إِ ََّن أ َْر َسلْنَ َ
اهداً َوُمبَ ِشراً َونَ ِذيراً [األحزابَ ]45 :اي أَيمـ َها النِ م
[األحزابَ ]1 :اي أَيمـ َها النِ م
طَلَّ ْقتم النِساء [الطالق ]1 :اي أَيمـها النِ ِ
َح َّل َّ
ول بَـلِ ْغ
الر ُس ُ
ك [التحرميَ ]1 :اي أَيمـ َها َّ
اَّللُ لَ َ
َ َ م
َّيب ملَ ُحتَ ِرُم َما أ َ
ُُ َ َ
ك [املائدةَ ]67 :اي أَيمـ َها ال ُْم َّزِم ُل قُِم اللَّْي َل [املزملَ ]2 - 1 :اي أَيمـ َها ال ُْمدَّثُِر قُ ْم
ك ِم ْن َربِ َ
َما أُنْ ِز َل إِلَْي َ
ك َّ
اَّللُ [األنفال.]64 :
َّيب َح ْسبُ َ
فَأَنْ ِذ ْر [املدثرَ ]2 - 1 :اي أَيمـ َها النِ م
َمسَائِ ِه ْم
ك [البقرة ]35 :قَ َ
آد ُم أَنْبِْئـ ُه ْم ِأب ْ
ت َوَزْو ُج َ
اس ُك ْن أَنْ َ
ال َاي َ
مع أنه سبحانه قالَ :وقُـلْنَا َاي َ
آد ُم ْ
ِ ِ
[البقرةَ ]33 :اي نُ ُ ِ
ض َع ْن َه َذا [هودَ ]76 :اي
س ِم ْن أ َْهلِ َ
يم أَ ْع ِر ْ
ك [هودَ ]46 :اي إبْـ َراه ُ
وح إنَّهُ لَْي َ
اك َخلِي َفةً ِيف األ َْر ِ
ك َعلَى الن ِ
ض [ص:
َّاس [األعرافَ ]144 :اي َد ُاو ُد إِ ََّن َج َعلْنَ َ
اصطََف ْيـتُ َ
وسى إِِين ْ
ُم َ
ِ
ك [املائدة.)1( )]110 :
ك َو َعلَى َوالِ َدتِ َ
يسى ابْ َن َم ْرَميَ اذْ ُك ْر نِ ْع َم ِيت َعلَْي َ
َ ]26اي ع َ
وقال رمحه هللا( :وإذا كنا يف ابب العبارة عن النيب صلى هللا عليه وسلم علينا أن نفرق بني خماطبته
الر ُس ِ
ول
واإلخبار عنه .فإذا خاطبناه كان علينا أن نتأدب ِبداب هللا تعاىل حيث قالَّ :لَ َجتْ َعلُوا ُد َعاءَ َّ
بـ ْيـنَ ُكم َك ُد َع ِاء بـ ْع ِ
ض ُك ْم بَـ ْعضاً [النور ]63 :فال تقول اي حممد ,اي أمحد ،كما يدعو بعضنا بعضاً بل
َ
َ ْ
نقول :اي رسول هللا ،اي نيب هللا .وهللا سبحانه وتعاىل خاطب األنبياء عليهم الصالة والسالم أبمسائهم
الم ِمنَّا وبـرَك ٍ
وح ْاهبِ ْط بِس ٍ
ك َو َعلَى
ات َعلَْي َ
ت َوَزْو ُج َ
اس ُك ْن أَنْ َ
فقالَ :اي َ
آد ُم ْ
ك ا ْْلَنَّةَ [البقرةَ ]35 :اي نُ ُ
َ
َََ

ِ
ك
يك َوَرافِ ُع َ
يسى إِِين ُمتَـ َوفِ َ
وسى إِِين أ َََن َربم َ
أ َُم ٍم ِممَّ ْن َم َع َ
ك [هودَ ]48 :اي ُم َ
ك [طهَ ]12 - 11 :اي ع َ
يل [آل عمران.]55 :
إِ ََّ
ول َّل َْحيزنْ َ َّ ِ
ين
الر ُس ُ
َّيب [األنفالَ ]64 :اي أَيمـ َها َّ
وملا خاطبه صلى هللا عليه وسلم قالَ :اي أَيمـ َها النِ م
ُ
ك الذ َ
ك [املائدةَ ]67 :اي أَيمـ َها
الر ُس ُ
سا ِرعُو َن ِيف الْ ُك ْف ِر [املائدةَ ]41 :اي أَيمـ َها َّ
ك ِم ْن َربِ َ
ول بَـلِ ْغ َما أُنْ ِز َل إِلَْي َ
يُ َ
ال ُْم َّزِم ُل [املزملَ ]1 :اي أَيمـ َها ال ُْمدَّثُِر [املدثر ]10 :فنحن أحق أن نتأدب يف دعائه وخطابه.
_________
((( )1الصارم املسلول)) (ص .)423 - 422
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وأما إذا كنا يف مقام اإلخبار عنه قلنا( :أشهد أن َّل إله إَّل هللا ,وأشهد أن حممداً رسول هللا) وقلنا:

حممد رسول هللا وخامت النبيني ،فنخرب عنه ابمسه كما أخرب هللا سبحانه ملا أخرب عنه صلى هللا عليه
ول َِّ
ني [األحزاب ]40 :وقالُ :حمَ َّم ٌد
َح ٍد ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم َولَ ِك ْن َر ُس َ
اَّلل َو َخ َامتَ النَّبِيِ َ
وسلم َما َكا َن ُحمَ َّم ٌد أ ََاب أ َ
ِ
ول َِّ َّ ِ
اه ْم ُرَّكعاً ُس َّجداً [الفتح ]29:وقالَ :وَما
َر ُس ُ
ين َم َعهُ أَشدَّاءُ عَلَى الْ ُك َّفا ِر ُر َمحَاءُ بَـ ْيـنَـ ُه ْم تَـ َر ُ
اَّلل َوالذ َ
َّ ِ
ول قَ ْد َخلَ ْ ِ ِ ِ
ُحمَ َّم ٌد إَِّلَّ َر ُس ٌ
آمنُوا َو َع ِملُوا
ين َ
ت م ْن قَـ ْبله ال مر ُس ُل [آل عمران ]144 :وقالَ :والذ َ
َّ ِ ِ
آمنُوا ِِبَا نُـ ِز َل َعلَى ُحمَ َّم ٍد [حممد.]2 :
الصاحلَات َو َ
فالفرق بني مقام املخاطبة ومقام اإلخبار فرق اثبت ابلشرع والعقل (.)1
 - 2وقال تعاىل :اي أَيمـها الَّ ِذين آمنوا َّل تُـ َق ِدموا بني ي َد ِي َِّ
اَّلل إِ َّن َّ ِ ِ
ِِ
يم َاي
َ َُ
َ َ
اَّلل َوَر ُسوله َواتَّـ ُقوا ََّ
ُ َْ َ َ
اَّللَ َمسي ٌع َعل ٌ
َّ ِ
َّيب وَّل َجتْ َهروا لَهُ ِابلْ َقو ِل َكج ْه ِر بـ ْع ِ
َصواتَ ُكم فَـو َق ِ
ض ُك ْم لِبَـ ْع ٍ
ض أَ ْن
آمنُوا َّل تَـ ْرفَـ ُعوا أ ْ َ ْ ْ َ
ْ َ َ
ين َ
ص ْوت النِ ِ َ
أَيمـ َها الذ َ
ُ
ول َِّ
اَّلل أُولَئِ َ َّ ِ
َّ ِ
َصو َاهتُم ِع ْن َد ر ُس ِ
ين ْامتَ َح َن َّ
َحتْبَ َ
اَّللُ
ين يَـغُضمو َن أ ْ َ ْ
َ
ك الذ َ
ط أَ ْع َمالُ ُك ْم َوأَنْـتُ ْم َّل تَ ْش ُع ُرو َن إِ َّن الذ َ
ِ
قُـلُ َ ِ
َّ ِ
ِ
ك ِمن ور ِاء ا ْحلجر ِ
ات أَ ْكثَـ ُرُه ْم َّل يَـ ْع ِقلُو َن َولَ ْو
ين يُـنَ ُ
وهبُ ْم للتَّـ ْق َوى َهلُ ْم َمغْف َرةٌ َوأَ ْج ٌر َعظ ٌ
يم إِ َّن الذ َ
ادونَ َ ْ َ َ ُ ُ َ
اَّلل غَ ُف ِ
يم [احلجرات ]5 - 1 :فهذه اآلايت
أ ََّهنُ ْم َ
ربوا َح َّىت َختْ ُر َج إِلَْي ِه ْم لَ َكا َن َخ ْرياً َهلُ ْم َو َُّ ٌ
ور َرح ٌ
ص َُ
اشتملت على مجلة من اآلداب اليت أدب هللا هبا عباده املؤمنني فيما جيب أن يعاملوا به الرسول
صلى هللا عليه وسلم من التوقري ,واَّلحرتام ,والتبجيل ,واإلعظام وهذه اآلداب هي:
ِ
َّ ِ
ني يَ َد ِي
آمنُوا َّل تُـ َقد ُموا بَ ْ َ
ين َ
أوَّلً :أنه حرم التقدم بني يديه ابلكالم حىت أيذن ،فقال تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
َِّ
اَّلل َوَر ُسولِ ِه.
قال ابن كثري يف معناها( :أي َّل تسارعوا يف األشياء بني يديه أي :قبله ,بل كونوا تبعاً له يف مجيع

األمور ،حىت يدخل يف عموم هذا األدب الشرعي حديث معاذ رضي هللا عنه حيث قال له النيب

صلى هللا عليه وسلم حني بعثه إىل اليمن(( :مب حتكم؟ قال :بكتاب هللا تعاىل .قال صلى هللا عليه
وسلم :فإن مل جتد؟ قال :بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .قال صلى هللا عليه وسلم :فإن مل

جتد؟ قال رضي هللا عنه :أجتهد رأيي ،فضرب يف صدره وقال :احلمد هلل الذي وفق رسول رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ملا يرضي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)) (.)2
فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إىل ما بعد الكتاب والسنة ولو قدمه قبل البحث عنهما
لكان من ابب التقدم بني يدي هللا ورسوله) (.)3
_________

((( )1درء تعارض العقل والنقل)) (.)298 ،297 /1
( )2رواه أبو داود ( ،)3592والرتمذي ( ،)1327وسكت عن أيب داود .وقال الرتمذيَّ :ل نعرفه
إَّل من هذا الوجه وليس إسناده عندي ِبتصل .وصححه الطحاوي يف ((شرح مشكل اآلاثر)) (/9

 .)212وقال الذهيب يف ((تلخيص العلل املتناهية)) ( :)269حسن اإلسناد ومعناه صحيح .وقال
ابن امللقن يف ((شرح البخاري)) ( :)69 /33إسناده جيد.
((( )3تفسري ابن كثري)) (.)205 /4
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وقال احلليمي عند تعليقه على هذه اآلية( :واملعىن َّل تقدموا قوَّلً أو فعالً بني يدي قول رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم وفعله فيما سبيله أن أتخذوه عنه من أمر دين أو دنيا ،بل أخروا أقوالكم

وأفعالكم إىل أن أيمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ذلك ِبا يراه ,فإنكم إذا قدمتم بني يديه كنتم
مقدمني بني يدي هللا عز وجل ,إذ كان رسوله َّل يقضي إَّل عنهَ ،واتَّـ ُقوا َّ
اَّللَ أي احذروا عقابه

بتقدْيكم يني يدي رسول هللا ومعاملته ِبا يوهم اَّلستخفاف به ,وخمالفة شيء مما أيمركم به عن هللا
اَّلل َِمس ِ
يم أي مسيع ملا تقدمونه بني يدي رسوله صلى هللا عليه
بوحي متلو أو بوحي غري متلو إِ َّن ََّ ٌ
يع َعل ٌ
وسلم ،أو أتتونه اقتداء به واتباعاً له ،عليم ِبا يكون منكم من إجالله أو خالف ذلك ,فهو جيزيكم

ِبا مسعه ويعلمه منكم) (.)1

ولقد أتدب الصحابة مع رهبم ومع رسوهلم ،فما عاد بعد نزول هذه اآلية مقرتح منهم يقرتح على هللا

ورسوله ،وما عاد واحد منهم يديل برأي مل يطلب منه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يديل به ،وما

عاد أحد يقضي برأيه يف أمر أو حكم إَّل أن يرجع قبل ذلك إىل قول هللا وقول النيب صلى هللا عليه

وسلم.

حىت كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يسأهلم عن اليوم الذي هم فيه ,واملكان الذي هم فيه ,وهم

يعلمونه حق العلم ،فيتحرجون أن جييبوا إَّل بقوهلم :هللا ورسوله أعلم .خشية أن يكون يف قوهلم تقدم

بني يدي هللا ورسوله .ومن ذلك ما جاء يف حديث أيب بكرة نفيع بن احلارث الثقفي رضي هللا عنه أن
النيب صلى هللا عليه وسلم -سأل يف حجة الوداع(( :أي شهر هذا؟  ..قلنا :هللا ورسوله أعلم.

فسكت حىت ظننا أن سيسميه بغري امسه ،قال :أليس ذو احلجة؟ قلنا :بلى .قال :فأي بلد هذا؟

قلنا :هللا ورسوله أعلم .فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه ،قال :أليس البلدة؟ قلنا بلى .قال:
فأي يوم هذا؟ قلنا :هللا ورسوله أعلم ,فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه .قال :أليس يوم

النحر؟ قلنا بلى )2( )) .. .احلديث .فهذه صورة من األدب ،ومن التحرج ،ومن التقوى اليت انتهى

إليها الصحابة بعد مساعهم ذلك النداء ،وذلك التوجيه ،وتلك اإلشارة إىل التقوى ,تقوى هللا السميع
العليم.
اثنياً :أنه حرم رفع الصوت فوق صوت النيب صلى هللا عليه وسلم وأن جيهر له ابلكالم كما جيهر
الرجل للرجل ،وهذا من ابب األدب مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث واخلطاب ,ومن

التوقري الذي جيب له ،ذلك التوقري الذي ينعكس على نربات أصوات الصحابة ليتميز بذلك شخص
َّ ِ
آمنُوا َّل تَـ ْرفَـ ُعوا
ين َ
الرسول صلى هللا عليه وسلم بينهم وْييز جملسه فيهم ,فقال تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
َّيب وَّل َجتْ َهروا لَهُ ِابلْ َقو ِل َكج ْه ِر بـ ْع ِ
َصواتَ ُكم فَـو َق ِ
ض ُك ْم لِبَـ ْع ٍ
ط أَ ْع َمالُ ُك ْم َوأَنْـتُ ْم َّل
ض أَ ْن َحتْبَ َ
أ َْ ْ ْ َ
ْ َ َ
ص ْوت النِ ِ َ
ُ
تَ ْش ُع ُرو َن [احلجرات.]2 :
_________
((( )1املنهاج يف شعب اإلْيان)) (.)127 /2
( )2رواه البخاري ( ،)1741ومسلم (.)1679
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قال ابن كثري عند تفسريه هلذه اآلية( :هذا أدب ٍ
اثن أدب هللا تعاىل به املؤمنني ,أن َّل يرفعوا أصواهتم
يني يدي النيب صلى هللا عليه وسلم فوق صوته ،وقد روي أهنا نزلت يف الشيخني أيب بكر وعمر
رضي هللا عنهما ,فعن ابن أيب مليكة قال( :كاد اخلريان أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما,

رفعا أصواهتما عند النيب صلى هللا عليه وسلم حني قدم عليه ركب بين ْتيم ,فأشار أحدمها ابألقرع

بن حابس رضي هللا عنه أخي بن جماشع ,وأشار اآلخر برجل آخر ،قال َنفع َّل أحفظ امسه فقال أبو
بكر لعمر رضي هللا عنهما :ما أردت إَّل خاليف ،قال :ما أردت خالفك ,فارتفعت أصواهتما يف
َّ ِ
َص َواتَ ُك ْم اآلية) قال ابن الزبري رضي هللا عنه :فما كان
آمنُوا َّل تَـ ْرفَـعُوا أ ْ
ين َ
ذلك ،فأنزل هللا َاي أَيمـ َها الذ َ
عمر رضي هللا عنه يسمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد هذه اآلية حىت يستفهمه ،ومل يذكر
ذلك عن أبيه يعين أاب بكر) (.)1

فقد هنى هللا عز وجل عن رفع األصوات حبضرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وقد روي عن أمري

املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه (أنه مسع صوت رجلني يف مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم
قد ارتفعت أصواهتما فجاء فقال :أتدراين أين أنتما؟ مث قال :من أين أنتما؟ قاَّل :من أهل الطائف،

فقال :لو كنتما من أهل املدينة ألوجعتكما ضرابً) (.)2

وقال العلماء :يكره رفع الصوت عند قربه صلى هللا عليه وسلم كما كان يكره يف حياته عليه الصالة

والسالم ,ألنه حمرتم حياا ويف قربه صلى هللا عليه وسلم دائماً.
مث هني عن اْلهر له ابلقول كما جيهر الرجل ملخاطبة من عداه ،بل خياطب بسكينة ,ووقار ,وتعظيم،
وهلذا قال تبارك وتعاىل :وَّل َجتْ َهروا لَهُ ِابلْ َقو ِل َكج ْه ِر بـ ْع ِ
الر ُس ِ
ض ُك ْم لِبَـ ْع ٍ
ول
اء َّ
ْ َ َ
َ
ض كما قالَّ :ل َجتْ َعلُوا ُد َع َ
ُ
بـ ْيـنَ ُكم َك ُد َع ِاء بـ ْع ِ
ض ُك ْم بَـ ْعضاً.
َ
َ ْ
ط أَ ْع َمالُ ُك ْم َوأَنْـتُ ْم َّل تَ ْش ُع ُرو َن أي إمنا هنيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن
وقوله عز وجل :أَ ْن َحتْبَ َ
يغضب من ذلك فيغضب هللا تعاىل لغضبه ,فيحبط عمل من أغضبه وهو َّل يدري ,كما جاء يف

الصحيح(( :إن الرجل ليتكلم ابلكلمة من رضوان هللا تعاىل َّل يلقي هلا ابَّلً يكتب له هبا اْلنة ،وإن
الرجل ليتكلم ابلكلمة من سخط هللا تعاىل َّل يلقي هلا ابَّلً يهوي هبا يف النار أبعد ما بني السماء

واألرض)) (.)3

َّ ِ
ين
مث ندب هللا تعاىل إىل خفض الصوت عنده وحث على ذلك ,وأرشد إليه ورغب فيه فقال :إِ َّن الذ َ
ول َِّ
اَّلل أُولَئِ َ َّ ِ
َصو َاهتُم ِع ْن َد ر ُس ِ
ين ْامتَ َح َن َّ
وهبُ ْم لِلتَّـ ْق َوى أي أخلصها هلا ,وجعلها
اَّللُ قُـلُ َ
يَـغُضمو َن أ ْ َ ْ
َ
ك الذ َ
ِ
ِ
يم (.)4
أهالً وحمالً َهلُ ْم َمغْف َرةٌ َوأ ْ
َج ٌر َعظ ٌ
َّ ِ
ين
وجاء يف الكشاف عند تفسري هذه اآلايت قوله( :أعاد النداء عليهم -أي يف قولهَ :اي أَيمـ َها الذ َ
َصواتَ ُكم فَـو َق صو ِ
َّيب استدعاء منهم لتجديد اَّلستبصار عند كل خطاب وارد،
ت النِ ِ
آمنُوا َّل تَـ ْرفَـعُوا أ ْ َ ْ ْ َ ْ
َ
وتطرية اإلنصات لكل حكم َنزل ،وحتريك مهمهم لئال يفرتوا ويغفلوا عن أتملهم ,وما أخذوا به عند
حضور جملس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من األدب الذي احملافظة عليه تعود عليهم بعظيم
اْلدوى يف دينهم.

وذلك ألن يف إعظام صاحب الشرع إعظام ما ورد به ،ومستعظم احلق َّل يدعه استعظامه أن أيلو

عمالً ِبا حيدوه عليه ،وارتداعاً ِبا يصده عنه ،وانتهاء إىل كل خري.
_________

( )1رواه البخاري (.)4845
( )2رواه البخاري (.)470
( )3رواه البخاري (.)6478
((( )4تفسري ابن كثري)) (.)206 - 205 /4
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َصواتَ ُكم فَـو َق صو ِ
ت النَِّيب أنه إذا نطق ونطقتم فعليكم أن َّل تبلغوا
واملراد بقولهَّ :ل تَـ ْرفَـ ُعوا أ ْ َ ْ ْ َ ْ

أبصواتكم وراء احلد الذي يبلغه بصوته ,وأن تغضوا منها حبيث يكون كالمه عالياً لكالمكم ،وجهره

ابهراً ْلهركم ،حىت تكون ميزته عليكم َّلئحة ،وسابقته واضحة ،وامتيازه عن مجهوركم كشية األبلق

( .)1غري خافَّ ،ل أن تغمروا صوته بلغطكم ،وتبهروا منطقه بصخبكم.
وبقوله َوَّل َجتْ َه ُروا لَهُ ِابلْ َق ْو ِل أنكم إذا كلمتموه وهو صامت فإايكم والعدول عما هنيتم عنه من رفع
الصوت ،بل عليكم أن َّل تبلغوا به اْلهر الدائر بينكم ،وأن تتعمدوا يف خماطبته القول البني املقرب
من اهلمس ,الذي َّل يضاهي اْلهر ،كما تكون خماطبة املهيب املعظم ،عاملني بقوله عز شأنه:
َوتُـ َع ِزُروهُ َوتُـ َوِق ُروهُ وليس الغرض من رفع الصوت وَّل اْلهر ما يقصد به اَّلستخفاف واَّلستهانة ،ألن
ذلك كفر ،واملخاطبون مؤمنون وإمنا الغرض صوت هو يف نفسه واملسموع من جرسه غري مناسب ملا

يهاب به العظماء ،ويوقر الكرباء ،فيتكلف الغض منه ،ورده إىل حد ْييل به إىل ما يستبني فيه املأمور

به من التعزير والتوقري .ومل يتناول النهي أيضاً رفع الصوت الذي َّل يتأذى به رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم وهو ما كان منهم يف حرب ،أو جمادلة معاند ،أو إرهاب عدو أو ما أشبهه ،فلم ينهوا عن

اْلهر مطلقاً حىت َّل يسوغ هلم أن يكلموه إَّل ابهلمس واملخافتة ،وإمنا هنوا عن جهر مقيد بصفة

أعلى ,اْلهر املنعوت ِبماثلة ما قد اعتادوه منه فيما بينهم ،وهو اخللو عن مراعاة أهبة النبوة ،وجاللة

مقدارها ،واحنطاط سائر الرتب وإن جلت عن رتبتها) (.)2

(ومن البداهة أن هذه اآلايت وأمثاهلا يف أتديب األمة وتعليمها إمنا جاءت أبسلوهبا املعجز لتفخيم
شأن النيب صلى هللا عليه وسلم وإظهار رفعة قدره املنيف ،ومسو منزلته صلى هللا عليه وسلم فوق كل

منزلة أحد من اخللق ،وهي مسوقة يف مواضعها من القرآن الكرمي لتعليم األمة أفراداً ومجاعات األدب
األكمل مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف كل ما يتصل ِبخاطبته والتحدث إليه ،واإلصغاء إىل

حديثه ،وجمالسته حىت يستشعر املؤمن بقلبه وروحه وكافة إحساساته ومشاعره ما أوجبه هللا تعاىل من

توقريه صلى هللا عليه وسلم توقرياً جيلي رفيع قدره ،وعظيم مقامه ،ويظهر تشريف هللا تعاىل له ِبا ميزه
به على سائر اخللق ،وقد اتفق أهل العلم من أئمة أعالم األمة على أن حرمته صلى هللا عليه وسلم

بعد وفاته كحرمته يف حياته) (.)3

اثلثاً :أن هللا تبارك وتعاىل ذم الذين ينادونه من وراء احلجرات وهي بيوت نسائه فقال :أَ ْكثَـ ُرُه ْم َّل
ِ
ربوا َح َّىت َختُْر َج إِلَْي ِه ْم لَ َكا َن َخ ْرياً َهلُ ْم
يَـ ْعقلُو َن  ,مث أرشد تعاىل إىل األدب يف ذلك فقالَ :ولَ ْو أ ََّهنُ ْم َ
ص َُ
أي :لكان هلم يف ذلك اخلرية واملصلحة يف الدنيا واآلخرة ( , )4فكره إليهم النداء على هذه الصفة
املنافية لألدب والتوقري الالئق بشخص النيب صلى هللا عليه وسلم ،ولكن هلم ما جيب عليهم وهو

الصرب واَّلنتظار حىت خيرج إليهم ,وحبب إليهم التوبة واإلَنبة ،ورغبهم يف املغفرة والرمحة (.)5
_________
( )1معناها كما يف ((حاشية ابن املنري على الكشاف)) ( :)351 /4قوله (كشية األبلق) يف

الصحاح (الشية) :لون خيالف معظم لون الفرس وغريه .وفيه أيضا :اللغط الصوت واْللبة .وفيه

الصخب :الصياح واْللبة.

((( )2الكشاف)) (.)555 ،554 /3
( )3كتاب ((حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منهج ورسالة)) أتليف حممد الصادق إبراهيم
عرجون (.)333 /4

((( )4تفسري ابن كثري)) (.)208 /4
((( )5يف ظالل القرآن)) لسيد قطب ( )3340 /6بتصرف يسري.
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قال احلليمي( :يف هذه اآلية يسلي هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم ِبا أخربه من أن الذين يصيحون
خارج منزله وَّل يصربون حىت خيرج إليهم إمنا محلهم على ذاك جهلهم وقلة عقلهم وأكثرهم َّل

يهتدون إىل ما يلزمهم من تعظيمك يف حال خماطبتك) (.)1
ول َِّ
اب أَ ْن يَـتَ َخلَّ ُفوا َع ْن ر ُس ِ
 - 3وقال تعاىلَ :ما َكا َن ِأل َْه ِل الْ َم ِدينَ ِة َوَم ْن َح ْوَهلُ ْم ِم َن ْاألَ ْعر ِ
اَّلل َوَّل
َ
َ

يَـ ْرغَبُوا ِأبَنْـ ُف ِس ِه ْم َع ْن نَـ ْف ِس ِه [التوبة.]120 :

قال احلليمي( :فأعلمهم أن نفس الرسول صلى هللا عليه وسلم أكرم ,وأشرف ,وأزكى ,وأمجل من

أنفسهم ،فال يسعهم من ذلك أن يصرفوا أنفسهم عما َّل يصرف نفسه عنه ,فيتخلفوا عنه إذا خرج
ْلهاد أعداء هللا معتذرين من شدة حر ،أو طول طريق ،أو عوز ماء ،أو قلة زاد ،بل يلزمهم متابعته

ومشايعته على أي حال رضيها لنفسه ،ويف هذا أعظم البيان ملن عقل ،وأبني الدَّللة على وجوب
تعظيمه وإجالله وتوقريه) (.)2
َّيب إََِّّل أَ ْن يـ ْؤذَ َن لَ ُكم إِ َىل طَع ٍام غَ ْ ِ
َّ ِ
ين
وت النِ ِ
آمنُوا َّل تَ ْد ُخلُوا بُـيُ َ
ُ
ين َ
ْ
ري ََنظ ِر َ
 - 4وقال تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
َ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ني ِحل ِد ٍ
َّيب
يث إِ َّن ذَلِ ُك ْم َكا َن يُـ ْؤ ِذي النِ َّ
إِ ََنهُ َولَك ْن إِذَا ُدعيتُ ْم فَا ْد ُخلُوا فَِإذَا طَع ْمتُ ْم فَانْـتَش ُروا َوَّل ُم ْستَأْنس َ َ
ِ
َلوه َّن ِم ْن َوَر ِاء ِح َج ٍ
فَـيَ ْستَ ْحيِي ِم ْن ُك ْم َو َّ
اب
وه َّن َمتَاعاً فَا ْسأ ُ
اَّللُ َّل يَ ْستَ ْحيِي م َن ا ْحلَ ِق َوإِ َذا َسأَلْتُ ُم ُ
[األحزاب.]53 :
فنهاهم سبحانه وتعاىل عن أن يعاملوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلتوسع يف اَّلنبساط

واَّلسرتسال كما يعامل من َّل يهاب وَّل يتقى ،فيدخل بيته بغري إذنه إذا دعاهم إىل طعام مل ينضج،
وأحاطوا به منتظرين إدراكه ,وإذا حضر الطعام ودخلوا وطعموا لزموا جمالسهم مستأنسني ابحملادثة،

وأخربهم أن ذلك منهي عنه ،إذ كان النيب صلى هللا عليه وسلم قد أتذى منه ويستحى أن يكلمهم،
كما أدهبم فيما ينبغي عليهم جتاه معاملتهم مع أزواجه صلى هللا عليه وسلم ,وهذا كله مما يدل على

ماله صلى هللا عليه وسلم من التعظيم ,واَّلحرتام.

 - 5وقد جاء بعد هذه اآلايت األمر ابلصالة والسالم عليه صلى هللا عليه وسلم حيث قال تعاىل:
َّ ِ
ِ
إِ َّن َّ
صلموا َعلَْي ِه َو َسلِ ُموا تَ ْسلِيماً [األحزاب.]56 :
صلمو َن َعلَى النِ ِ
اَّللَ َوَمالئ َكتَهُ يُ َ
آمنُوا َ
ين َ
َّيب َاي أَيمـ َها الذ َ
ووجه إيصال هذه اآلية ِبا قبلها هو أنه ملا كان من الواجب على املكلفني تعظيم النيب صلى هللا عليه

وسلم برفع األذى عنه ,وإظهار شرفه وكرامته ,فذكر هللا تعاىل القسم األول -أي رفع األذى -يف
َّ ِ
وت النَِّ ِيب [األحزاب ]53 :إىل آخرها وذكر القسم
آمنُوا َّل تَ ْد ُخلُوا بُـيُ َ
ين َ
قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
الثاين -أي إظهار شرفه وكرامته -يف هذه اآلية الثانية ،وبدأ ابألول ألن دفع املفاسد أهم.
وأيضاً ملا أرشد هللا تعاىل املؤمنني إىل تعظيمه صلى هللا عليه وسلم بتعلم سلوك طريق األدب معه يف
أشياء كثرية تتعلق حبياته وموته إظهاراً لشرفه ,وتعظيماً له ،عقبه ِبا يدل على أنه تعاىل أيضاً معظم

لشأنه أيضاً ،وكذلك مالئكته املقربون محلة العرش وحفظته ,الذين َّل يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون
ما يؤمرون.

وفيه بيان ملنقبة عظيمة له صلى هللا عليه وسلم ,فإن امللك قد أيمر إبكرام شخص وَّل يكون عنده
ِبكان ,فأزيل هذا التوهم ,وبني أنه أكرم اخللق على ربه تعاىل ....

_________

((( )1املنهاج يف شعب اإلْيان)) (.)128 /2
((( )2املنهاج يف شعب اإلْيان)) (.)126 /2

()289/1
ِ ِ
َّ ِ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ لَ َعنَـ ُه ُم َّ
ين يُـ ْؤذُو َن َّ
َع َّد َهلُ ْم َع َذاابً ُم ِهيناً
اَّللُ ِيف ال مدنْـيَا َو ْاآلخ َرة َوأ َ
 - 6وقال تعاىل :إِ َّن الذ َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ ِ
احتَ َملُوا ُهبْتَاَنً َوإِ ْمثاً ُمبِيناً [األحزاب- 57 :
سبُوا فَـ َقد ْ
ين يُـ ْؤذُو َن ال ُْم ْؤمنِ َ
َوالذ َ
ني َوال ُْم ْؤمنَات بغَ ِْري َما ا ْكتَ َ
]58

فاهلل تعاىل من تعظيمه لنبيه صلى هللا عليه وسلم حفظ له كرامته ,وصان له حقه ,ففرق بني أذاه

وأذى املؤمنني ،فأوجب على من آذى النيب صلى هللا عليه وسلم اللعن والطرد من رمحته ,وهذا حكم
على من آذاه ابلكفر ,ويف اآلخرة له العذاب املهني ومصريه إىل جهنم وبئس املصري .بينما حكم على
من آذى املؤمنني ابلبهتان واإلمث ,والفرق يني احلكمني َنتج عن الفرق بني حق النيب صلى هللا عليه

وسلم وحق غريه.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف استدَّلله هبذه اآلية على وجوب قتل من آذى النيب صلى هللا عليه

وسلم( :ودَّللتها من وجوه:

أحدها :أنه قرن أذاه أبذاه كما قرن طاعته بطاعته ،فمن آذاه فقد آذى هللا تعاىل ،وقد جاء ذلك

منصوصاً عنه ،ومن آذى هللا فهو كافر حالل الدم .بني ذلك أن هللا تعاىل جعل حمبة هللا ورسوله،
آاب ُؤُك ْم َوأَبْـنَا ُؤُك ْم
وإرضاء هللا ورسوله ,وطاعة هللا ورسوله شيئاً واحداً فقال تعاىل :قُ ْل إِ ْن َكا َن َ
ِ
ال اق َْرتفْـتُم َ ِ
ب
َح َّ
ارةٌ َختْ َ
ساكِ ُن تَـ ْر َ
ض ْو َهنَا أ َ
َوإِ ْخ َوانُ ُك ْم َوأَ ْزَو ُ
وها َوجتَ َ
ريتُ ُك ْم َوأ َْم َو ٌ َ ُ
اج ُك ْم َو َعش َ
سا َد َها َوَم َ
ش ْو َن َك َ
إِلَي ُكم ِمن َِّ
ِ
ِِ
يعوا َّ
ول [آل عمران ]132 :يف
الر ُس َ
اَّللَ َو َّ
اَّلل َوَر ُسوله [التوبة ]24:وقال تعاىلَ :وأَط ُ
ْ ْ َ
مواضع متعددة ،وقال تعاىلَ :و َّ
ضوهُ [التوبة ]62 :فوحد الضمري ،ويف ذلك
َح مق أَ ْن يُـ ْر ُ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ أ َ
َّ ِ
ين
إشارة إىل أن إرضاء هللا إرضاء للرسول ,وإرضاء الرسول فيه إرضاء هلل ،وقال أيضاً :إِ َّن الذ َ
ال َِِّ
ك َع ِن األَنْـ َف ِ
ك إِ َّمنَا يُـبَايِ ُعو َن َّ
الر ُسول
ال قُ ِل األَنْـ َف ُ
َّلل َو َّ
اَّللَ [الفتح ]10 :وقال أيضاً :يَ ْسأَلونَ َ
يُـبَايِ ُعونَ َ
األنفال][ 1 :

وجعل شقاق هللا ورسوله ,وحمادة هللا ورسوله ,وأذى هللا ورسوله ,ومعصية هللا ورسوله شيئاً واحداً،
َّ ِ
شاقِ ِق َّ
ك ِأب ََّهنُ ْم َشاقموا َّ
ين ُحيَادمو َن
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َوَم ْن يُ َ
فقالَ :ذلِ َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ [األنفال ]13 :وقال :إِ َّن الذ َ

اَّلل ورسولَهُ [اجملادلة ]20 :وقال تعاىل :أََمل يـ ْعلَموا أَنَّهُ من ُحي ِ
اد ِد َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ [التوبة ]63 :وقال:
َْ َ
ََّ َ َ ُ
َْ ُ
َوَم ْن يَـ ْع ِ
ص َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ [النساء.]14 :

ويف هذا وغريه بيان لتالزم احلقني ،وأن جهة حرمة هللا تعاىل ورسوله جهة واحدة ،فمن آذى الرسول

فقد آذى هللا ،ومن أطاعه فقد أطاع هللا ،ألن األمة َّل يصلون ما بينهم ويني رهبم إَّل بواسطة

الرسول ،ليس ألحد منهم طريق غريه ،وَّل سبب سواه ,وقد أقامه هللا مقام نفسه يف أمره وهنيه,
وإخباره وبيانه ،فال جيوز أن يفرق بني هللا ورسوله يف شيء من هذه األمور.

واثنيها :أنه فرق بني أذى هللا ورسوله وبني أذى املؤمنني واملؤمنات ،فجعل على هذا أنه قد احتمل
هبتاَنً وإمثاً مبيناً وجعل على ذلك اللعنة يف الدنيا واآلخرة وأعد له العذاب املهني ،ومعلوم أن أذى
املؤمنني قد يكون من كبائر اإلمث وفيه اْللد ،وليس فوق ذلك إَّل الكفر والقتل.

الثالث :أنه ذكر أنه لعنهم يف الدنيا واآلخرة وأعد هلم عذاابً مهيناً ،واللعن :اإلبعاد عن الرمحة ،ومن

طرده عن رمحته يف الدنيا واآلخرة َّل يكون إَّل كافراً ,فإن املؤمن يقرب إليها بعض األوقات وَّل يكون
مباح الدم ،ألن حقن الدم رمحة عظيمة من هللا ،فال تثبت يف حقه .)1( ) ...

_________
((( )1الصارم املسلول)) (ص .)41 - 40
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ومما يوضح ذلك أن سب النيب صلى هللا عليه وسلم قد تعلق به عدة حقوق :أ -حق هللا سبحانه من
حيث كفر برسوله ,وعادى أفضل أوليائه وابرزه ابحملاربة ,ومن حيث طعن يف كتابه ودينه ،فإن
صحتهما موقوفة على صحة الرسالة ،ومن حيث طعن يف ألوهيته ،فإن الطعن يف الرسول طعن يف
ِ
املرسل ،وتكذيبه تكذيب هلل تبارك وتعاىل وإنكار لكالمه وأمره وخربه وكثري من صفاته.
ب -وتعلق به حق مجيع املؤمنني من هذه األمة ومن غريها من األمم ،فإن مجيع املؤمنني مؤمنون به
خصوصاً أمته ,فإن قيام أمر دنياهم ودينهم وآخرهتم به ,بل عامة اخلري الذي يصيبهم يف الدنيا

واآلخرة بوساطته وسفارته ،فالسب له أعظم عندهم من سب أنفسهم ,وآابئهم ,وأبنائهم ,وسب
مجيعهم ،كما أنه أحب إليهم من أنفسهم ,وأوَّلدهم ,وآابئهم ,والناس أمجعني.

ج -وتعلق به حق رسول هللا كلها من حيث خصوص نفسه ,فإن اإلنسان تؤذيه الوقيعة يف عرضه
أكثر مما يؤذيه أخذ ماله ،وأكثر مما يؤذيه الضرب ،بل رِبا كانت عنده أعظم من اْلرح وحنوه،

خصوصاً من جيب عليه أن يظهر للناس كمال عرضه ,وعلو قدره لينتفعوا بذلك يف الدنيا واآلخرة

(.)1

ِ
امسعوا ولِ ْل َكافِ ِرين ع َذ ِ
َّ ِ
يم
َ َ ٌ
ين َ
اب أَل ٌ
آمنُوا َّل تَـ ُقولُوا َراعنَا َوقُولُوا انْظُْرََن َو َْ ُ َ
 - 7وقال تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
[البقرة.]104 :
قال بعض املفسرين :هي لغة كانت يف األنصار ،هنوا عن قوهلا تعظيماً للنيب صلى هللا عليه وسلم

وتبجيالً له ،ألن معناها ارعنا نرعك ،فنهوا عن قوهلا ،إذ مقتضاها كأهنم َّل يرعونه إَّل برعايته هلم ،بل
حقه أن يرعى على كل حال.

وقيل :كانت اليهود تعرض هبا للنيب صلى هللا عليه وسلم ابلرعونة ,فنهي املسلمون عن قوهلا قطعاً
للذريعة ،ومنعاً للتشبه هبم يف قوهلا ملشاركة اللفظة ,وقيل غري هذا (.)2
ول َِّ
ِ
اجهُ ِم ْن بَـ ْع ِدهِ أَبَداً إِ َّن ذَلِ ُك ْم
 - 8وقال تعاىلَ :وَما َكا َن لَ ُك ْم أَ ْن تُـ ْؤذُوا َر ُس َ
اَّلل َوَّل أَ ْن تَـ ْنك ُحوا أَ ْزَو َ
َكا َن ِع ْن َد َِّ
اَّلل َع ِظيماً [األحزاب.]53 :
ففي هذه اآلية حرم هللا على األمة أن تنكح أزواجه من بعده ألن ذلك يؤذيه ,وجعله عظيماً عند هللا

تعظيماً حلرمته صلى هللا عليه وسلم ،فحرم تعاىل على األمة ما هو مباح أن يعامل به بعضهم بعضاً،
وذلك ْتييزاً لنبيه صلى هللا عليه وسلم وتعظيماً لشأنه .وقد ذكر أن هذه اآلية نزلت ملا قال بعض
الناس :لو قد تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تزوجت عائشة (.)3

ولو أن أحداً أقدم على هذا األمر فنكح أزواجه أو سراريه لكانت عقوبته يف الشرع هي القتل جزاء
له ِبا انتهك من حرمته ,والدليل على ذلك ما رواه مسلم بسنده عن أنس بن مالك رضي هللا عنه:
((أن رجالً كان يتهم أبم ولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
لعلي اذهب فاضرب عنقه فأاته علي فإذا هو يف ركي يتربد فيها ،فقال له علي أخرج فناوله يده

فأخرجه فإذا هو جمبوب ليس له ذكر فكف علي عنه ،مث أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :اي
رسول هللا إنه جملبوب ما له ذكر)) (.)4

_________
((( )1الصارم املسلول)) (ص.)394 - 393
((( )2الشفا)) (.)591 /2

((( )3الصارم املسلول)) (ص .)59
( )4رواه مسلم (.)2771
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قال ابن تيمية رمحه هللا( :فهذا الرجل أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بضرب عنقه ملا قد استحل من
حرمته ،ومل أيمر إبقامة حد الزَن ،ألن إقامة حد الزَن ليس هو ضرب الرقبة ،بل إن كان حمصناً رجم،

وان كان غري حمصن جلد ،وَّل يقام عليه احلد إَّل أبربعة شهداء أو ابإلقرار املعترب ،فلما أمر النيب

صلى هللا عليه وسلم بضرب عنقه من غري تفصيل بني أن يكون حمصناً أو غري حمصن علم أن قتله ملا
انتهكه من حرمته  ...فلما تبني أنه كان جمبوابً علم أن املفسدة مأمونة منه .)1( ) ...

وابإلضافة إىل ما تقدم ،فقد أوجب هللا على األمة احرتام أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم وجعلهن
أمهات يف التحرمي واَّلحرتام (.)2
َّيب أَو َىل ِابلْم ْؤِمنِ ِ
ِ
اجهُ أ َُّم َها ُهتُ ْم [األحزاب ]6 :ففي هذه اآلية رفع هللا
ُ َ
فقال تعاىل :النِ م ْ
ني م ْن أَنْـ ُفس ِه ْم َوأَ ْزَو ُ
مقام أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم وبوأهن منزلة عالية ،وهي منزلة األمومة ْلميع املؤمنني ،ويف
ذلك من احلرمة واَّلحرتام ,والتوقري ,واإلكرام ,واإلعظام ما يوجب على كل مسلم أن حيفظ هلن هذا

احلق ويؤديه على الوجه املطلوب منه شرعاً.
وهذه املنزلة ألمهات املؤمنني هي من التشريف والتعظيم الذي أعطاه هللا للنيب صلى هللا عليه وسلم.
 - 9وقال تعاىل :إِ َّمنَا الْم ْؤِمنو َن الَّ ِذين آمنوا ِاب َِّ
َّلل َوَر ُسولِ ِه َوإِ َذا َكانُوا َم َعهُ َعلَى أ َْم ٍر َج ِام ٍع َملْ يَ ْذ َهبُوا َح َّىت
َ َُ
ُ ُ
ِ
ِ
ِِ
ك أُولَئِ َ َّ ِ
َّ ِ
ِ
وك لِبَـ ْع ِ
ض َشأْهنِِ ْم فَأْذَ ْن
استَأْذَنُ َ
ين يَ ْستَأ ِْذنُونَ َ
ين يُـ ْؤمنُو َن ِاب ََّّلل َوَر ُسوله فَِإذَا ْ
ك الذ َ
يَ ْستَأْذنُوهُ إِ َّن الذ َ
لِمن ِش ْئ َ ِ
ول بـ ْيـنَ ُكم َك ُد َع ِاء بـ ْع ِ
ور رِحيم َّل َجتْ َعلُوا ُد َعاء َّ ِ
اَّللَ إِ َّن َّ
استَـغْ ِف ْر َهلُُم َّ
ض ُك ْم
ت م ْنـ ُه ْم َو ْ
َْ
َ
الر ُس َ ْ
اَّللَ غَ ُف ٌ َ ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل الَّ ِذين يـتَسلَّلُو َن م ْن ُكم لواذاً فَـلْي ْح َذ ِر الَّ ِذين ُخيَال ُفو َن َعن أ َْم ِره أَ ْن تُ ِ
صيبَـ ُه ْم فِ ْتـنَةٌ أ َْو
ْ
َ
َ
ْ َ
بَـ ْعضاً قَ ْد يَـ ْعلَ ُم َُّ َ َ َ
صيبـهم ع َذ ِ
يم [النور.]63 - 62 :
يُ ِ َ ُ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
ففي هاتني اآليتني الكرْيتني منهج تعظيم قدر النيب صلى هللا عليه وسلم ،وبيان ما ينبغي أن يكون
عليه حال املؤمنني يف مجيع أمورهم اليت تربطهم به صلى هللا عليه وسلم نبياً ورسوَّلً ،أرسله هللا تعاىل
ابهلدى ودين احلق ،وخلع عليه جالبيب حرصه عليهم ،وعزة عنتهم عليه  ....وجاء يف (الكشاف)

عند تفسري هذه اآلايت( :أراد هللا عز وجل أن يريهم عظيم اْلناية يف ذهاب الذاهب عن جملس
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بغري إذنه ،إذا كانوا معه على أمر جامع فجعل ترك ذهاهبم حىت

يستأذنوه اثلث اإلْيان ابهلل واإلْيان برسوله مع تصدير اْلملة إبمنا وإيقاع املؤمنني مبتدأ خمرباً عنه

ِبوصول أحاطت صلته بذكر اإلْيانني ،مث عقبه ِبا يزيده توكيداً وتشديداً حيث أعاده على أسلوب
ك الَّ ِذين يـ ْؤِمنو َن ِاب َِّ
َّ ِ
َّلل َوَر ُسولِ ِه [النور ]62 :وضمنه شيئاً
ك أُولَئِ َ
ين يَ ْستَأ ِْذنُونَ َ
َُ ُ
آخر وهو قوله :إِ َّن الذ َ
آخر ،وهو أنه جعل اَّلستئذان كاملصدق بصحة اإلْيان ,وعرض ابملنافقني وتسللهم لواذاً) (.)3

_________

((( )1الصارم املسلول)) (ص.)60 - 59 :
((( )2الصارم املسلول)) (ص.)433 :
((( )3الكشاف)) ( )78 /3بتصرف يسري.
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وهبذه النصوص يتبني للمسلم أن حقوق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجل ,وأعظم ,وأكرم ,وألزم
لنا وأوجب علينا من حقوق السادات على مماليكهم ,واآلابء على أوَّلدهم ,ألن هللا تعاىل أنقذَن به
من النار يف اآلخرة ،وعصم به لنا أرواحنا ,وأبداننا ,وأعراضنا ,وأموالنا ,وأهلينا ,وأوَّلدَن يف العاجلة،
فهداَن به ألمر إذا أطعناه فيه أداَن إىل جنات النعيم ،فأية نعمة توازي هذه النعم ,وأية منة تداين هذه

املنن .مث إنه جل ثناؤه ألزمنا طاعته ,وتوعدَن على معصيته ابلنار ،ووعدَن ابتباعه اْلنة ,فأي رتبة

تضاهي هذه الرتبة ،وأي درجة تساوي يف العال هذه الدرجة.

َّ ِ
آمنُوا بِ ِه َو َع َّزُروهُ
ين َ
فحق علينا إذاً أن حنبه ,وجنله ,ونعظمه ,وهنابه ،فبهذا نكون من املفلحني :فَالذ َ
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن [األعراف ]157 :فاآلية بينت أن
مور الَّ ِذي أُنْ ِز َل َم َعهُ أُولَئِ َ
َونَ َ
ص ُروهُ َواتَّـبَـ ُعوا الن َ

الفالح إمنا يكون ملن مجع إىل اإلْيان به تعزيره ,وَّل خالف أن التعزير هنا التعظيم ( , )1فلقد سجل
هللا يف هذه اآلية الفالح أبسلوب احلصر للذين أتدبوا هبذا األدب القرآين الرفيع.
وكما قال تعاىل يف اإلَنفة ِبقامه األشرف ،وبيان حقه على كل مؤمن ومؤمنة :إِ ََّن أ َْر َسلْنَ َ
اك َشا ِهداً
ومب ِشراً ونَ ِذيراً لِتـ ْؤِمنوا ِاب َِّ
َّلل َوَر ُسولِ ِه َوتُـ َع ِزُروهُ َوتُـ َوقِ ُروهُ [الفتح.]9 - 8 :
ُ ُ
َ َُ َ
وقد ذهب علماء السلف إىل أن الضمري يف قوله جل شأنهَ :وتُـ َع ِزُروهُ َوتُـ َوقِ ُروهُ راجع إىل رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ومعناه :تعظموا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتفخموه يف أدب املخاطبة
والتحدث إليه وجمالسته .قال ابن تيمية( :فالتسبيح هلل وحده ،والتعزير والتوقري للرسول ،واإلْيان

ابهلل ورسوله) (.)2

فهذه اآلايت وغريها نزلت لتبني مقام شرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعظيم منزلته عند ربه،
مما يوجب على املؤمنني برسالته أن يكونوا يف خماطباهتم معه على سنن اإلجالل والتعظيم .حقوق
النيب صلى هللا عليه وسلم على أمته حملمد خليفة التميمي 423 /2-
_________

((( )1شعب اإلْيان)) للبيهقي ،شعبة التعظيم (.)303 ،302 /1
((( )2بغية املراتد)) (ص .)504
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املطلب السادس :نواقض اإلْيان ابلنيب صلى هللا عليه وسلم
إن مما ينبغي معرفته بعد توضيح معىن اإلْيان ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ,وتبيني شروط الشهادة
ومراتبها ,أن تعرف نواقض هذا األمر ومبطالته حىت حيرتز املسلم من الوقوع فيها ،فعن حذيفة بن
اليمان رضي هللا عنه قال(( :كان الناس يسألون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اخلري ,وكنت

أسأله عن الشر خمافة أن يدركين  )1( )) ...احلديث.

وعن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه( :إمنا تنقض عرى اإلسالم عروة عروة إذا نشأ يف اإلسالم من َّل
يعرف اْلاهلية) (.)2

وهلذا كان الصحابة رضوان هللا عليهم أعظم هذه األمة إْياَنً لكمال معرفتهم ابخلري والشر ،وكمال

حمبتهم للخري ,وبغضهم للشر ،ملا علموه من حسن حال اإلْيان والعمل الصاحل ،وقبح حال الكفر

واملعاصي.

وملعرفة نواقض اإلْيان به صلى هللا عليه وسلم نقول:
ملا كان اإلْيان به صلى هللا عليه وسلم يعين تصديقه وتصديق ما جاء به صلى هللا عليه وسلم،

واَّلنقياد له ،فإن الطعن يف أحد هذين األمرين ينايف اإلْيان ويناقضه .فالنواقض على هذا اَّلعتبار
ْيكن تقسيمها إىل قسمني:
القسم األول :الطعن يف شخص الرسول صلى هللا عليه وسلم.

القسم الثاين :الطعن فيما أخرب به الرسول صلى هللا عليه وسلم مما هو معلوم من الدين ابلضرورة ،إما

إبنكاره أو ابنتقاصه.

القسم األول :الطعن يف شخص الرسول صلى هللا عليه وسلم:

ومما يدخل حتت هذا القسم نسبة أي شيء للرسول عليه الصالة والسالم مما يتناىف مع اصطفاء هللا
له لتبليغ دينه إىل عباده ،فيكفر كل من طعن يف صدق الرسول صلى هللا عليه وسلم ,أو أمانته ,أو

عفته ,أو صالح عقله وحنو ذلك.

كما يكفر من سب الرسول صلى هللا عليه وسلم ،أو عابه ،أو أحلق به نقصاً يف نفسه ,أو نسبه ,أو

دينه ،أو خصلة من خصاله ،أو عرض به ،أو شبهه بشيء على طريق السب له أو اإلزراء عليه ,أو

التصغري لشأنه ,أو الغض منه أو العيب له ،فهو ساب له ,واحلكم فيه حكم الساب يقتل كفراً،
وكذلك من لعنه ،أو دعا عليه ،أو ْتىن مضرة له ،أو نسب إليه ماَّل يليق ِبنصبه على طريق الذم ،أو

وهجر ومنكر من القول وزور ،أو عريه بشيء مما جرى
عبث يف جهته العزيزة بسخف من الكالمُ ,
من البالء واحملنة عليه ،أو تنقصه ببعض العوارض البشرية اْلائزة املعهودة لديه (.)3

فالساب إن كان مسلماً فإنه يكفر ويقتل بغري خالف ،وهو مذهب األئمة األربعة وغريهم.

وإن كان ذمياً فإنه يقتل أيضاً يف مذهب مالك وأهل املدينة ,وهو مذهب أمحد وفقهاء احلديث ,وهو
املنصوص عن الشافعي نفسه كما حكاه غري واحد (.)4

وهذا احلكم على الساب واملستهزئ ،يستوي فيه اْلاد واهلازل بدليل قوله تعاىلَ :ولَئِ ْن َسأَلْتَـ ُه ْم
ِ
آايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُك ْنـتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزئُو َنَّ ،ل تَـ ْعتَ ِذ ُروا قَ ْد َك َف ْرُْمت بَـ ْع َد
لَيَـ ُقولُ َّن إِ َّمنَا ُكنَّا َخنُ ُ
ب قُ ْل أَ ِاب ََّّلل َو َ
وض َونَـل َْع ُ
إِْيَانِ ُك ْم [التوبة.]66 - 65 :

وهذا نص يف أن اَّلستهزاء ابهلل وِبايته وبرسوله كفر( ،فالسب املقصود بطريق األوىل) ،وقد دلت

هذه اآلية على أن كل من تنقص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاداً أو هازَّلً فقد كفر.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3606ومسلم (.)1847
((( )2تيسري العزيز احلميد)) (ص.)90 :

((( )3الشفا)) للقاضي عياض ( )932 /2بتحقيق علي حممد البجاوي.
((( )4الصارم املسلول على شامت الرسول)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (ص )8 ،4 :بتصرف.
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وقد ُروي عن رجال من أهل العلم منهم ابن عمر ,وحممد بن كعب ,وزيد بن أسلم ,وقتادة -دخل

حديث بعضهم يف بعض -أنه قال رجل من املنافقني يف غزوة تبوك :ما رأيت مثل قرائنا هؤَّلء أرغب
بطوَنً ،وَّل أكذب ألسناً ،وَّل أجنب عند اللقاء ،يعين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه القراء،
فقال له عوف بن مالك :كذبت ولكنك رجل منافق ،ألخربن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،

فذهب عوف إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليخربه ،فوجد القرآن قد سبقه ،فجاء ذلك الرجل
إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد ارحتل وركب َنقته ،فقال :اي رسول هللا ,إمنا كنا نلعب

ونتحدث حديث الركب ,نقطع به عناء الطريق.

قال ابن عمر :كأين أنظر إليه متعلقاً بنسعة َنقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ,وإن احلجارة لتنكب

رجليه ،وهو يقول :إمنا كنا خنوض ونلعب ،فيقول له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أابهلل وآايته
ورسوله كنتم تستهزئون)) ما يلتفت إليه ،وَّل يزيده عليه (.)2( )1

فهؤَّلء ملا تنقصوا النيب صلى هللا عليه وسلم حيث عابوه والعلماء من أصحابه ,واستهانوا خبربه أخرب
هللا أهنم كفروا بذلك وإن قالوه استهزاء فكيف ِبا هو أغلظ من ذلك؟ (.)3

َّ ِ
ين يُـ ْؤذُو َن
ومن األدلة على كفر الطاعن يف شخص الرسول صلى هللا عليه وسلم قوله تعاىل :إِ َّن الذ َ
ِ ِ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ لَ َعنَـ ُه ُم َّ
َّ
َع َّد َهلُ ْم َع َذاابً ُم ِهيناً [األحزاب.]57 :
اَّللُ ِيف ال مدنْـيَا َو ْاآلخ َرة َوأ َ
واللعن :اإلبعاد عن الرمحة ،ومن طرده عن رمحته يف الدنيا واآلخرة َّل يكون إَّل كافراً (.)4

ويف هذه اآلية قرن هللا بني أذى النيب صلى هللا عليه وسلم وأذاه ,كما قرن يف آايت أخر بني طاعته

وطاعة نبيه ،وىف هذا وغريه بيان لتالزم احلقني ،وأن جهة حرمة هللا تعاىل ورسوله جهة واحدة ،فمن
آذى الرسول فقد آذى هللا ،ومن أطاعه فقد أطاع هللا ،ألن األمة َّل يصلون ما بينهم وبني رهبم إَّل
بواسطة النيب صلى هللا عليه وسلم ،وليس ألحد منهم طريق غريه ,وَّل سبب سواه ،وقد أقامه هللا

مقام نفسه يف أمره وهنيه ,وإخباره وبيانه ,فال جيوز أن يفرق بني هللا ورسوله يف شيء من هذه األمور
(.)5

ومن األدلة الواردة يف السنة حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من لكعب بن األشرف فإنه قد آذى هللا ورسوله ،فقام حممد

بن مسلمة فقال :اي رسول هللا أحتب أن أقتله؟ ،قال :نعم  )) ...احلديث ( .)6فعلم من هذا

احلديث أن من آذى هللا ورسوله كان حقه أن يقتل كما قتل كعب بن األشرف ,واألدلة من الكتاب

والسنة على هذه املسألة كثرية وَّل جمال َّلستيعاهبا هنا.

 اإلمجاع :وقد أمجعت األمة على قتل منتقصه من املسلمني وسابه ،وكذلك حكى غري واحداإلمجاع على قتله وتكفريه.
_________

((( )1تفسرب ابن كثري)) (.)367 /2
( )2رواه ابن أيب حامت يف ((تفسريه)) ( )313 /7بلفظ مقارب .قال الوادعي يف ((الصحيح املسند
من أسباب النزول)) ( :)122رجاله رجال الصحيح إَّل هشام بن سعد فلم خيرج له مسلم إَّل يف

الشواهد وله شاهد بسند حسن.
((( )3الصارم املسلول)) (ص.)33 - 31 :

((( )4الصارم املسلول)) (ص.)41 :

((( )5الصارم املسلول)) (ص )41 - 40 :بتصرف.
( )6رواه البخاري (.)4037
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وقال اإلمام إسحاق بن راهوية أحد األئمة األعالم( :أمجع املسلمون على أن من سب هللا ،أو سب
رسوله صلى هللا عليه وسلم ،أو دفع شيئاً مما أنزل هللا عز وجل ،أو قتل نبياً من أنبياء هللا عز وجل

أنه كافر بذلك وإن كان مقراً بكل ما أنزل إليه) .وقال اخلطايبَّ( :ل أعلم أحداً من املسلمني اختلف
يف وجوب قتله) .وقال حممد بن سحنون :أمجع العلماء على أن شامت النيب صلى هللا عليه وسلم

واملتنقص له كافر ،والوعيد جاء عليه بعذاب هللا له ،وحكمه عند األمة القتل ,ومن شك يف كفره
وعذابه كفر (.)1

ومن املعلوم أن سب النيب صلى هللا عليه وسلم تعلق به عدة حقوق:

 - 1حق هللا سبحانه:
من حيث كفر برسوله ،وعادى أفضل أوليائه ,وابرزه ابحملاربة ،ومن حيث طعن يف كتابه ودينه ،فإن

صحتهما موقوفة على صحة الرسالة ،ومن حيث طعن يف ألوهيته ،فإن الطعن يف الرسول طعن يف
املرسل ,وتكذيبه تكذيب هلل تبارك وتعاىل ,وإنكار لكالمه ,وأمره ,وخربه ,وكثري من صفاته.

 - 2وتعلق حق مجيع املؤمنني:

من هذه األمة ومن غريها من األمم به ،فإن مجيع املؤمنني مؤمنون به خصوصاً أمته فإن قيام أمر

دنياهم ودينهم وآخرهتم به ،بل عامة اخلري الذي يصيبهم يف الدنيا واآلخرة بواسطته وسفارته ,فالسب

له أعظم عندهم من سب أنفسهم ,وآابئهم ,وأبنائهم ,وسب مجيعهم ،كما أنه أحب إليهم من
أنفسهم ,وأوَّلدهم ,وآابئهم ,والناس أمجعني.

 - 3وتعلق حق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم به:
من حيث خصوص نفسه ،فإن اإلنسان تؤذيه الوقيعة يف عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ ماله ،وأكثر مما
يؤذيه الضرب ،بل رِبا كانت عنده أعظم من اْلرح وحنوه ،خصوصاً من جيب عليه أن يظهر للناس

كمال عرضه وعلو قدره لينتفعوا بذلك يف الدنيا واآلخرة ،فإن هتك عرضه وعلو قدره قد يكون

أعظم عنده من قتله ،فإن قتله َّل يقدح عند الناس يف نبوته ورسالته وعلو قدره كما أن موته َّل يقدح

يف ذلك ،خبالف الوقيعة يف عرضه فإهنا قد تؤثر يف نفوس بعض الناس من النفرة عنه ,وسوء الظن به

ما يفسد عليهم إْياهنم ,ويوجب هلم خسارة الدنيا واآلخرة .)2( ...

وهبذا يعلم أن السب فيه من األذى هلل ولرسوله ولعباده املؤمنني ما ليس يف غريه من األمور كالكفر

واحملاربة.

وِبا تقدم ذكره من األدلة يتضح انتقاض إْيان من طعن يف شخص الرسول صلى هللا عليه وسلم
بسب ,أو استهزاء ,أو انتقاص سواء كان يف ذلك جاداً أو هازَّلً.
_________
((( )1الصارم املسلول)) (ص.)4 - 3 :
((( )2الصارم املسلول)) (ص.)294 - 293 :
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ويستثىن من ذلك املكره بدليل قوله تعاىل :إَِّلَّ من أُ ْك ِرَه وقَـلْبهُ مطْمئِ ٌّن ِاب ِإلْيَ ِ
ان [النحل ]106 :فاآلية
َْ
َ ُ ُ َ

نزلت يف عمار بن ايسر حني عذبه املشركون حىت يكفر ِبحمد صلى هللا عليه وسلم ,فوافقهم على
ذلك مكرهاً وجاء معتذراً إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فأنزل هللا هذه اآلية ،وروى أن مما قاله أنه

سب النيب صلى هللا عليه وسلم وذكر آهلتهم خبري ،فشكا ذلك إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

فقال(( :اي رسول هللا ما تركت حىت سببتك ,وذكرت آهلتهم خبري ،قال :كيف جتد قلبك؟ قال:
مطمئناً ابإلْيان ،فقال :إن عادوا فعد)) ( .)1ويف ذلك أنزل هللا :إَِّلَّ من أُ ْك ِرهَ وقَـلْبهُ مطْمئِ ٌّن ِاب ِإلْيَ ِ
ان،
َْ
َ ُ ُ َ
وهلذا اتفق العلماء على أن املكره على الكفر جيوز له أن يوايل إبقاء ملهجته ،وجيوز له أن أيىب ،كما
كان بالل رضي هللا عنه أيىب عليهم ذلك ،وهم يفعلون به األفاعيل .)2( ...
القسم الثاين :من نواقض اإلْيان ابلنيب صلى هللا عليه وسلم:

الطعن فيما أخرب به الرسول َّل -مما هو معلوم من الدين ابلضرورة -إما إبنكاره أو انتقاصه.
فإذا اجتمعت الشروط التالية يف املنكر وهي:

أ -أن يكون ذلك األمر املنغص من األمور اليت أمجعت عليها األمة ,وأن يكون من األمور املعلومة
من الدين ابلضرورة :أي أن يكون علمه منتشراً كالصلوات اخلمس ,وصوم شهر رمضان ،وعموم

رسالته (.)3

ب -أن َّل يكون املنكر حديث عهد ابإلسالم َّل يعرف حدوده ,فهذا إذا أنكر شيئاً من األمور

املعلومة من الدين ابلضرورة جهالً به فإنه َّل يكفر (.)4
ج -أن َّل يكون املُ ِ
نكر مكرهاً على ذلك ،فإن املكره له حكم آخر كما قدمنا ذلك.

واملُ ِ
نكر يف هذه احلالة حيكم بكفره وانتقاض إْيانه .واملنتقص ألمور الدين إذا كان غري مكره فإنه

يكفر سواء كان جاداً يف ذلك أم هازَّلً.
واألمثلة على هذا القسم كثرية جداً نذكر منها على سبيل املثال ما خيتص جبانب اإلْيان برسالة النيب
صلى هللا عليه وسلم.

أوَّلً :أن يعتقد أن غري هدي النيب صلى هللا عليه وسلم أكمل من هديه ,وأن حكم غريه أحسن من

حكمه ,كالذين يفضلون القانون الوضعي على حكم الشرع ,ويصفون الشريعة اإلسالمية ابلقصور
والرجعية وعدم مسايرة التطور ،وهذا من أعظم املناقضة لشهادة أن حممداً رسول هللا.

اثنياً :من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم ولو عمل به فهو كافر (.)5

اثلثاً :اعتقاد اإلنسان أنه يسعه اخلروج عن شريعة النيب صلى هللا عليه وسلم .وهلذا األمر صوراتن:

األوىل :أن َّل يرى وجوب تصديق الرسول صلى هللا عليه وسلم وَّل وجوب طاعته فيما أمر به ,وإن

اعتقد مع ذلك أن الرسول صلى هللا عليه وسلم عظيم القدر علماً وعمالً ,وأنه جيوز تصديقه

وطاعته ,ولكنه يقول إنه َّل يضر اختالف امللل إذا كان املعبود واحداً ,ويرى أنه حتصل النجاة

والسعادة ِبتابعة الرسول وبغري متابعته ,وهذا هو قول الفالسفة الصابئة ,وهذا القول َّل ريب يف كفر

صاحبه ،فمن نواقض اإلسالم أن يعتقد اإلنسان عدم كفر املشركني ,ويرى صحة مذهبهم ،أو يشك
يف كفرهم.
وهذا القول هو الذي ينادي به يف وقتنا احلاضر من يدعون إىل وحدة األداين ,ويروج هلم يف ذلك

املاسونية اليهودية.

الثانية :من يرى طلب العلم ابهلل من غري خربه ،أو العمل هلل من غري أمره ،وهؤَّلء وإن كانوا يعتقدون

أنه جيب تصديق الرسول أو جتب طاعته ،لكنهم يف سلوكهم العلمي والعملي غري سالكني هذا

املسلك ,بل يسلكون مسلكاً آخر إما من جهة القياس والنظر ،وإما من جهة الذوق والوجدان ،وإما
من جهة التقليد ،وما جاء عن الرسول إما أن يعرضوا عنه وإما أن يردوه إىل ما سلكوه.

وإضافة إىل هذه النواقض فإن اإلْيان ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ينتقض أيضا ابلنواقض العامة
األخرى لإلسالم .حقوق النيب صلى هللا عليه وسلم على أمته حملمد خليفة التميمي 48 /1-

_________

( )1رواه احلاكم ( )357 /2والبيهقي ( .)209 ،208 /8قال احلاكم :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه
ووافقه الذهيب .وقال ابن كثري يف ((إرشاد الفقيه)) ( :)295 /2إسناده صحيح وزاد بعضهم ويف

هذا أنزلت :من كفر ابهلل من بعد إْيانه  ..اآلية .وقال ابن حجر يف ((الدراية)) ( :)197 /2إسناده

صحيح إن كان حممد بن عمار مسعه من أبيه .وقال األلباين يف ((فقه السرية)) ( :)103يف ثبوت هذا
السياق نظر وعلته اإلرسال.

((( )2تفسري ابن كثري)) ( )588 ،587 /2بتصرف.
( )3انظر(( :صحيح مسلم بشرح النووي)) (.)205 /1
( )4انظر(( :صحيح مسلم بشرح النووي)) (.)205 /1
((( )5اْلامع الفريد))( :رسالة نواقض اإلسالم) للشيخ حممد بن عبد الوهاب (ص.)282 :
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املبحث األول :تعريف العبادة
فالعبادة :الطاعة مع اخلضوع – قال الراغب( :العبودية :إظهار التذلل ،والعبادة أبلغ منها ألهنا غاية

التذلل) (.)1

وقال الزجاج (ومعىن العبادة يف اللغة :الطاعة مع اخلضوع) ( )2وقال اْلوهري (أصل العبودية:
اخلضوع والتذلل) (.)3

ومن التعريف اللغوي السابق ْيكن أن يقال عن العبادة الشرعية إهنا :اَّلنقياد واخلضوع هلل تعاىل على
وجه التقرب إليه ِبا شرع مع احملبة .منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل
خلالد عبد اللطيف– 55 /1
_________
((( )1مفردات ألفاظ القرآن)) (ص.)542 :

((( )2لسان العرب)) ( ،)273 /3مادة( :عبد).
((( )3لسان العرب)) ( ،)271 /3مادة( :عبد).
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أو كما عرفها ابن تيمية –رمحه هللا تعاىل-بقوله :العبادة هي اسم جامع لكل ما حيبه هللا ويرضاه من
األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة فالصالة والزكاة والصيام واحلج وصدق احلديث وأداء األمانة وبر

الوالدين وصلة األرحام والوفاء ابلعهود واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر واْلهاد للكفار واملنافقني
واإلحسان إىل اْلار واليتيم واملسكني وابن السبيل واململوك من اآلدميني والبهائم والدعاء والذكر

والقراءة وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب هللا ورسوله وخشية هللا واإلَنبة إليه وإخالص الدين له
والصرب حلكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرمحته واخلوف لعذابه وأمثال

ذلك هي من العبادة هلل وذلك أن العبادة هلل هي الغاية احملبوبة له واملرضية له اليت خلق اخللق هلا كما
ت ا ْْلِ َّن وا ِإلنس إَِّل لِيـ ْعب ُد ِ
ون [الذارايت ]56:وهبا أرسل مجيع الرسل كما قال
قال تعاىلَ :وَما َخلَ ْق ُ
َ َ َُ
ِ ٍِ
نوح لقومه :ا ْعبُ ُدواْ َّ
ريهُ [األعراف ]59:وكذلك قال هود وصاحل وشعيب وغريهم
اَّللَ َما لَ ُكم م ْن إلَه غَ ْ ُ
ٍ
ِ
وت فَ ِم ْنـ ُهم َّم ْن َه َدى
اجتَنِبُواْ الطَّاغُ َ
لقومهم وقال تعاىلَ :ولََق ْد بَـ َعثْـنَا ِيف ُك ِل أ َُّمة َّر ُسوَّلً أَن ا ْعبُ ُدواْ هللاَ َو ْ
ك ِمن َّر ُس ٍ
ول إَِّل
هللاُ َوِم ْنـ ُهم َّم ْن َح َّق ْ
ت َعلَْي ِه الضَّاللَةُ [النحل ]36:وقال تعاىلَ :وَما أ َْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ
ون [األنبياء ]25:وقال تعاىل :إِ َّن ه ِذهِ أ َُّمت ُكم أ َُّمةً و ِ
نُ ِ
وحي إِلَْي ِه أَنَّهُ َّل إِلَهَ إَِّل أ َََن فَا ْعب ُد ِ
اح َدةً َوأ َََن َربم ُك ْم
َ
ُ
ُ ْ َ
ِ
ات وا ْعملُوا ص ِ
ِ
ِ
احلًا
فَا ْعبُ ُدون [األنبياء ]92:كما قال يف اآلية األخرىَ :اي أَيمـ َها ال مر ُس ُل ُكلُوا م َن الطَّيِبَ َ َ َ
ِ
ك َح َّىت
يم [املؤمنون ]51:وجعل ذلك َّلزما لرسوله إىل املوت قالَ :وا ْعبُ ْد َربَّ َ
إِِين ِِبَا تَـ ْع َملُو َن َعل ٌ
أيْتِي َ ِ
السماو ِ
ات
ك الْيَق ُ
ََ
ني [احلجر ]99:وبذلك وصف مالئكته وأنبياءه فقال تعاىلَ :ولَهُ َمن ِيف َّ َ َ
ِ
ض ومن ِعن َدهُ َّل يستَكِْربو َن َعن ِعب َ ِِ
رتو َن
سبِ ُحو َن اللَّْي َل َوالنـ َ
ْ َ
َواأل َْر ِ َ َ ْ
ار َّل يَـ ْف ُُ
َّه َ
َْ ُ
ادته َوَّل يَ ْستَ ْحس ُرو َن يُ َ
ك َّلَ يستَكِْربو َن َعن ِعب َ ِِ
[األنبياء ]19:وقال تعاىل :إِ َّن الَّ ِذ ِ ِ
سبِ ُحونَهُ َولَهُ يَ ْس ُج ُدو َن
ْ َ
َ
ين عن َد َرب َ َ ْ ُ
ادته َويُ َ
َّ ِ
ال ربم ُكم ا ْدعُ ِوين أ ْ ِ
ْربو َن
َستَج ْ
ب لَ ُك ْم إِ َّن الذ َ
ين يَ ْستَكِ ُ
[األعراف ]206:وذم املستكربين عنها بقولهَ :وقَ َ َ ُ
عن ِعبادِيت سي ْد ُخلُو َن جهن ِ
ين [غافر ]60:ونعت صفوة خلقه ابلعبودية له فقال تعاىلَ :ع ْيـنًا
َ ْ َ َ ََ
َّم َداخ ِر َ
ََ َ
ِ
ي ْشرب ِهبا ِعب ِ
َّ ِ
اَّلل يـ َف ِجر َ ِ
شو َن َعلَى األ َْر ِ
ض
اد َّ
ين ْيَْ ُ
ريا [اإلنسان ]6:وقالَ :وعبَ ُ
َ َُ َ َُ
الر ْمحَ ِن الذ َ
وهنَا تَـ ْفج ً
اد َّ ُ ُ
ال َر ِ
ب ِِبَآ أَ ْغ َويْـتَ ِين أل َُزيِنَ َّن َهلُ ْم ِيف األ َْر ِ
َّه ْم
َه ْوًَن [الفرقان ]63:اآلايت وملا قال الشيطان :قَ َ
ض َوألُ ْغ ِويَـنـ ُ
ِ
ِ َّ ِ ِ
أِْ
اد َك ِم ْنـ ُهم الْم ْخلَ ِ
ك َعلَيْ ِه ْم
س لَ َ
ني إَِّلَّ عبَ َ
صَ
َمجَع َ
ُ ُ
ني [األعراف ]16:قال هللا تعاىل :إن عبَادي لَْي َ
س ْلطَا ٌن إَِّلَّ م ِن اتَّـبـع َ ِ
الر ْمحَ ُن
ين [احلجر ]42:وقال يف وصف املالئكة بذلكَ :وقَالُوا َّاختَ َذ َّ
َ ََ
ُ
ك م َن الْغَا ِو َ
َولَ ًدا ُس ْب َحانَهُ بَ ْل ِعبَا ٌد مك َْرُمو َن َّل يَ ْسبِ ُقونَهُ ِابلْ َق ْو ِل َو ُهم ِأب َْم ِرهِ يَـ ْع َملُو َن [األنبياء ]26:إىل قولهَ :و ُهم
اد
ِم ْن َخ ْشيَتِ ِه ُم ْش ِف ُقو َن [األنبياء ]28:وقال تعاىلَ :وقَالُوا َّاختَ َذ َّ
الر ْمحَ ُن َولَ ًدا لََق ْد ِج ْئـتُ ْم َش ْيـئًا إِداا تَ َك ُ
لر ْمحَ ِن أَن
ض َوَِخت مر ا ْْلِبَ ُ
لر ْمحَ ِن َولَ ًدا َوَما يَنبَ ِغي لِ َّ
ال َهداا أَن َد َع ْوا لِ َّ
َّ
ات يَـتَـ َفطَّْر َن ِم ْنهُ َوتَن َ
الس َم َاو ُ
ش مق األ َْر ُ
ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
َّه ْم َعداا َوُكلم ُه ْم
ض إَِّلَّ ِآيت َّ
اه ْم َو َعد ُ
صُ
الر ْمحَ ِن َع ْب ًدا لََق ْد أ ْ
َح َ
يَـتَّخ َذ َولَ ًدا إِن ُك مل َمن ِيف َّ َ َ
آتِ ِيه يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة فَـ ْر ًدا [مرمي ]88:وقال تعاىل عن املسيح الذي ادعيت فيه اإلهلية والنبوة :إِ ْن ُه َو إَِّل
َع ْب ٌد أَنْـ َع ْمنَا َعلَْي ِه [الزخرف ]59:وهلذا قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيحَّ(( :ل
تطروين كما أطرت النصارى عيسى)) ( )1جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن

تيمية 149 /10 -

_________

( )1رواه البخاري ( )3445بلفظ (ابن مرمي) .من حديث عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه.
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املبحث الثاين :إطالقات العبادة
للعبادة معان حبسب ما تتعلق به ،وحبسب كوهنا مصدراً أو امساً ،وحبسب املتوجه هبا إليه ،وحبسب ما
يالحظ فيها من حق ،فهذه أربعة إطالقات:

اإلطالق األول :إطالقات العبادة حبسب ما تتعلق به:

فالعبادة من حيث تعلقها بعموم اخللق وخصوصهم تنقسم إىل عبادة عامة كونية وإىل خاصة شرعية

(.)1

فالعبادة العامة :هي عبادة القهر وامللك وهي تشمل أهل السموات واألرض كلهم مؤمنهم وكافرهم،
ات
فاْلميع عبيد مربوبون هلل قال هللا تعاىلَ :وقَالُوا ا َّختَ َذ َّ
اد َّ
الس َم َاو ُ
الر ْمحَ ُن َولَ ًدا لََق ْد ِج ْئـتُ ْم َش ْيـئًا إِداا تَ َك ُ
لر ْمحَ ِن أَن يـت ِ
َّخ َذ َولَ ًدا
ض َوَِخت مر ا ْْلِبَ ُ
لر ْمحَ ِن َولَ ًدا َوَما يَنبَ ِغي لِ َّ
ال َهداا أَن َد َع ْوا لِ َّ
يَـتَـ َفطَّْر َن ِم ْنهُ َوتَن َ
ش مق ْاأل َْر ُ
َ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
الر ْمحَ ِن َع ْب ًدا [مرمي ]93 - 88 :وقد ذكر ابن القيم أن
ض إََِّّل ِآيت َّ
إِن ُك مل َمن ِيف َّ َ َ
هذا النوع أييت على مخسة أوجه وهي:

 - 1إما منكراً كما يف اآلية املذكورة سابقاً.
اَّلل ي ِري ُد ظُلْما لِل ِْعب ِ
اد [غافر.]31 :
ً َ
 - 2أو معرفاً ابلالم ،كقوله تعاىلَ :وَما َُّ ُ
ون َِّ
شرُهم وما يـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
ول أَأَنتُ ْم
اَّلل فَـيَـ ُق ُ
 - 3أو مقيداً إبشارة أو حنوها ،كقوله تعاىلَ :ويَـ ْوَم َْحي ُ ُ ْ َ َ َ ُ
ضلَلْتُم ِعب ِ
ضلموا َّ ِ
يل [الفرقان.]17 :
ادي َه ُؤََّلء أ َْم ُه ْم َ
أَ ْ ْ َ
السب َ
ني
 - 4أو أن يذكروا يف عموم عباده فيندرجوا مع أهل طاعته يف الذكر ،كقوله تعاىل :أ َ
َنت َحتْ ُك ُم بَ ْ َ
ِعب ِ
اد َك ِيف َما َكانُوا فِ ِيه خيَْتَلِ ُفو َن [الزمر.]46 :
َ
اد َّ ِ
ِ ِ
َس َرفُوا َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم ََّل تَـ ْقنَطُوا
ين أ ْ
ي الذ َ
 - 5أن يذكروا موصوفني بفعلهم كقوله تعاىل :قُ ْل َاي عبَ َ
ِمن َّر ْمح ِة َِّ
اَّلل [الزمر.]53 :
َ
وهذا املثال املذكور يف الوجه اخلامس َّل يسلم من اعرتاض كما قال ابن القيم نفسه( :وقد قال :إمنا
مساهم عباده إذا مل يقنطوا من رمحته وأَنبوا إليه واتبعوا أحسن ما أنزل إليهم من رهبم فيكونون من

عبيد اإلهلية والطاعة) ( )2اهـ.

وأما العبادة اخلاصة الشرعية ،فهي عبادة الطاعة واخلضوع والذل واحملبة اَّلختيارية ،وهي خاصة ملن
وفقه هللا من املكلفني من األنبياء واملرسلني وعامة املؤمنني هبم.
ومن اآلايت الواردة فيها قول هللا تعاىل :اي ِعب ِ
ف َعلَيْ ُك ُم الْيَـ ْوَم َوََّل أَنتُ ْم َحتْ َزنُو َن [الزخرف:
اد ََّل َخ ْو ٌ
َ َ
ِ ِ ِ َّ ِ
سنَهُ [الزمر ]18 - 17 :واآلايت يف
ين يَ ْستَ ِم ُعو َن الْ َق ْو َل فَـيَـتَّبِ ُعو َن أ ْ
 ]68وقوله :فَـبَش ْر عبَاد الذ َ
َح َ
هذا املعىن كثرية.
اإلطالق الثاين :إطالقات العبادة حبسب اَّلمسية واملصدرية:

فالعبادة ابعتبارها مصدراً تعين التعبد ،وهو فعل العابد وتعريفها( :التذلل هلل حمبة وتعظيماً بفعل
أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه) ( )3اهـ.

وأما ابعتبارها امساً ،فهي تعين :املتعبد ( )4به وتعريفها( :اسم جامع لكل ما حيبه هللا ويرضاه من
األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة) (.)5

ومن التعريف املذكور يف معىن العبادة ابعتبارها امساً يتضح أن للعبادة أربع مراتب وهي :قول القلب،
وقول اللسان ،وعمل القلب ،وعمل اْلوارح ،وهذا معىن قوله( :من األقوال واألعمال الظاهرة

والباطنة) وقد فصل ابن القيم هذه املراتب فقال:
_________

( )1انظر(( :مدارج السالكني)) (.)125 /1
((( )2مدارج السالكني)) (.)127 /1
( )3هذا التعريف َّلبن عثيمني يف ((اجملموع الثمني)) من فتاويه (.)25 /2
( )4انظر(( :تقريب التدمريية)) َّلبن عثيمني (ص.)129 :

( )5هذا التعريف لشيخ اإلسالم ابن تيمية يف ((رسالة العبودية ضمن جمموعة التوحيد)) (/2
.)454
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(قول القلب :هو اعتقاد ما أخرب هللا سبحانه به عن نفسه وعن أمسائه وصفاته وأفعاله ،ومالئكته
ولقائه على لسان رسله.
وقول اللسان :اإلخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيني بطالن البدع املخالفة له ،والقيام

بذكره وتبليغ أوامره.

وعمل القلب :كاحملبة له والتوكل عليه واإلَنبة إليه واخلوف منه والرجاء له ،وإخالص الدين له،
والصرب على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضى به عنه ،واملواَّلة فيه واملعاداة فيه ،والذل له،

واخلضوع ،واإلخبات إليه والطمأنينة به ،وغري ذلك من أعمال القلوب ،اليت فرضها أفرض من

أعمال اْلوارح ،ومستحبها أحب إىل هللا من مستحبها ،وعمل اْلوارح بدوهنا إما عدمي املنفعة أو
قليل املنفعة.

وأعمال اْلوارح :كالصالة واْلهاد ونقل األقدام إىل اْلمعة واْلماعات ،ومساعدة العاجز،

واإلحسان إىل اخللق ،وحنو ذلك )1( ).اهـ.

فظهر من هذا أن مجيع أمور الداينة من اَّلعتقادات واإلرادات واألقوال واألعمال داخلة يف مسمى

العبادة.

وملا جهل كثري من املتأخرين حقيقة العبادة على الوجه املذكور أعاله كان من األفضل زايدة البيان

لبعض أنواع العبادة بذكر أمثلة هلا – خاصة املتنازع فيها – مع نقل أقوال األئمة األعالم وبياهنم أهنا
من العبادة وأن صرفها لغري هللا َّل جيوز.

ومن هذه األمثلة :اَّلستعاذة واَّلستغاثة واحللف.
فاَّلستعاذة :طلب العوذ – وهي اَّللتجاء إىل هللا تعاىل من الشر إلزالته أو دفعه ( .)2واَّلستغاثة:

طلب الغوث ،وهي :إزالة الشدة ،كاَّلستنصار وهو طلب النصر .وَّل خالف يف أنه جتوز اَّلستغاثة
ابملخلوق فيما كان قادراً عليه من األمور ( )3ومنه قول هللا تعاىل :وإِ ِن استَنصروُكم ِيف ِ
الدي ِن فَـ َعلَْي ُك ُم
َ ْ َُ ْ
استَـغَاثَهُ الَّ ِذي ِمن ِش َيعتِ ِه َعلَى الَّ ِذي ِم ْن َع ُد ِوهِ [القصص .]15 :وأما
الن ْ
َّص ُر [األنفال ]72 :وقوله :فَ ْ
ما َّل يقدر عليه إَّل هللا كغفران الذنوب وإنزال الرزق وكل ما هو من خصائص الربوبية فال يستغاث
ِ
اب لَ ُك ْم [األنفال .]9 :وقال تعاىل:
فيه إَّل ابهلل جل وعال .قال هللا تعاىل :إِ ْذ تَ ْستَغيثُو َن َربَّ ُك ْم فَ ْ
استَ َج َ
اَّلل علَي ُكم هل ِمن َخالِ ٍق غَري َِّ
اي أَيمـها النَّاس اذْ ُكروا نِعم َ ِ
الس َماء َو ْاأل َْر ِ
ض [فاطر:
اَّلل يَـ ْرُزقُ ُكم ِم َن َّ
َ َ
ت َّ َ ْ ْ َ ْ ْ
ُ ُ َْ
ُْ
.]3
واَّلستعاذة واَّلستغاثة نوعان من أنواع الدعاء – والدعاء عبادة كما أخرب الرسول صلى هللا عليه
ال ربم ُكم ا ْدعُ ِوين أ ْ ِ
ب لَ ُك ْم
َستَج ْ
وسلم بقوله(( :الدعاء هو العبادة)) ( )4مث تال قول هللا تعاىلَ :وقَ َ َ ُ

[غافر ،]60 :ومن أقوال أهل العلم يف أن الدعاء عبادة( :قال نعيم بن محاد يف كتابه (الرد على

اْلهمية) :دلت هذه األحاديث على أن القرآن غري خملوق ،إذ لو كان خملوقاً مل يستعذ هبا ،إذ َّل
يستعاذ ِبخلوق ،قال هللا تعاىل :فَاست ِع ْذ ِاب ِ
هلل [األعراف ]200 :وقال النيب صلى هللا عليه وسلم:
َْ
((وإذا استعذت فاستعذ ابهلل)) ( )5اهـ.

_________

((( )1مدارج السالكني)) ( .)121 - 120 /1وانظر(( :تطهري اَّلعتقاد)) (ص.)11 :
( )2انظر(( :فتج اجمليد)) (ص.)173 :

( )3انظر(( :فتح اجمليد)) (ص ،)176 :و ((الدر النضيد)) للشوكاين (ص.)144 :
( )4رواه أبو داود ( ،)1479والرتمذي ( ،)2969وابن ماجه ( ،)3101وأمحد ()271 /4
( ،)18415والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( ،)11464( )450 /6وابن حبان ()172 /3

( ،)890واحلاكم ( .)667 /1واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الرتمذي :حسن صحيح ،وقال
احلاكم :صحيح اإلسناد ،وقال النووي يف ((األذكار)) ( :)478إسناده صحيح.
( )5مل أقف عليه هبذا اللفظ.

()301/1

وهذا الكالم ساقه نعيم بن محاد ليدلل على أن القرآن غري خملوق ،وحجته يف ذلك ما ورد يف
اَّلستعاذة بكلمات هللا وأمسائه احلسىن ،فلو كانت خملوقة مل جازت اَّلستعاذة هبا وهذا يؤكد أن هذه
املسألة – وهي عدم جواز اَّلستعاذة بغري هللا – كانت معلومة عند املوافق واملخالف ،وإَّل ملا أوردها

عليهم.

ونظري هذا اَّلستدَّلل وهذا القول :قول ابن خزْية :فإنه قال( :أفليس العلم حميطاً اي ذوي احلجا أنه
غري جائز أن أيمر النيب صلى هللا عليه وسلم ابلتعوذ خبلق هللا من شر خلقه؟ هل مسعتم عاملاً جييز أن

يقول الداعي :أعوذ ابلكعبة من شر خلق هللا؟ أو جييز أن يقول الداعي :أعوذ ابلصفا واملروة ،أعوذ
بعرفات ومىن من شر ما خلق هللا؟ هذا َّل يقوله وَّل جييز القول به مسلم يعرف دين هللا ،حمال أن

يستعيذ مسلم خبلق هللا من شر خلقه) ( )1اهـ.

وقد أورد اإلمام البخاري يف كتابه الصحيح ابب السؤال أبمساء هللا تعاىل واَّلستعاذة هبا ضمن كتاب

التوحيد ،مث ساق فيه تسعة أحاديث ،ومقصوده هبذه الرتمجة :إثبات أن أمساء هللا تعاىل غري خملوقة،
ألنه قد وردت اَّلستعاذة هبا والسؤال هبا ،ألن املخلوق َّل يستعاذ به وَّل يسأل به.

ويؤكد صحة هذا املعىن الذي تدل عليه ترمجته هو أنه أورد يف الباب تسعة أحاديث واتسعها لفظه:

((َّل حتلفوا ِبابئكم ومن كان حالفاً فليحلف ابهلل)) ( )2وقد قال يف كتابه خلق أفعال العباد)3( :
(وليس ألحد أن حيلف ابخلواتيم والدراهم البيض وألواح الصبيان اليت يكتبوهنا مث ْيحوهنا مرة بعد

مرة ،وإن حلف فال ْيني عليه لقول هللا عز وجل فَالَ َجتْعلُواْ ِ ِ
َّلل أَن َداداً [البقرة.)]22 :
َ

فهذا نص واضح من اإلمام البخاري يفيد أن احللف بغري هللا يعترب شركاً ،وإيراده حديث األمر

ابحللف ابهلل وحده يف ابب السؤال أبمساء هللا تعاىل واَّلستعاذة هبا يدل على أنه يرى عدم جواز
السؤال واَّلستعاذة بغري هللا تعاىل ،وهذا واضح.

واإلطالق الثالث للعبادة:
هو ابعتبار املتوجه هبا إليه :فمن توجه بعبادته هلل تعاىل كانت هذه العبادة توحيداً ،ومن توجه هبا إىل
ِ
اَّلل ربم ُكم لَهُ الْمل ُ َّ ِ
ين
غري هللا كانت شركاً ،فعن الثاين يقول هللا جل وعال فيمن دعا غريه :ذَل ُك ُم َُّ َ ْ
ُ
ْك َوالذ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
استَ َجابُوا لَ ُك ْم
تَ ْدعُو َن من ُدونِه َما ْيَْل ُكو َن من قط ِْم ٍري إِن تَ ْدعُ ُ
وه ْم ََّل يَ ْس َم ُعوا ُد َعاء ُك ْم َولَ ْو َِمس ُعوا َما ْ
َويَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة يَ ْك ُف ُرو َن بِ ِش ْركِ ُك ْم [فاطر ]14 - 13 :فدعاؤهم لغري هللا عبادة هلم ،ومساها هللا تعاىل
شركاً ،وهكذا كل عبادة من صالة وصيام وزكاة وحج وغري ذلك إذا توجه هبا صاحبها إىل هللا تعاىل
كان ذلك توحيداً ،وإذا صرفها إىل غري هللا تعاىل كانت شركاً.
اإلطالق الرابع للعبادة :ابعتبار ما يُالحظ فيها من حق :فإن العبادة قد تطلق على معىن أخص وهو
ما يقابل املعامالت ،ولذلك فإن الفقهاء يف كتب الفقه يدرجون أبواابً يف قسم العبادات وهي:

الصالة والزكاة والصيام واحلج ،وما عداها يف ابب املعامالت وهذا َّل يعين أن العبادات منحصرة يف
املذكورات فقط بل تشمل غريها ،بل إن املعامالت نفسها داخلة يف مسمى العبادة العام وذلك من

جهة التزامها وفق الشرع .منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل خلالد عبد
اللطيف– 56 /1
_________

((( )1التوحيد)) َّلبن خزْية (.)402 - 401 /1
( )2رواه البخاري ( .)7401من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
((( )3خلق أفعال العباد)) (ص.)159 :

()302/1

املطلب األول :الركن األول كمال اخلضوع والذل
وهو أن يستكني العبد هلل تعاىل وخيضع له ويذل .والذل له أربع مراتب كما ذكر ابن القيم:
(املرتبة األوىل :مشرتكة بني اخللق ،وهي ذل احلاجة والفقر إىل هللا ،فأهل السموات واألرض مجيعاً

حمتاجون إليه فقراء إليه ،وهو وحده الغين عنهم ،وكل أهل السموات واألرض يسألونه وهو َّل يسأل

أحداً .املرتبة الثانية :ذل الطاعة والعبودية ،وهو ذل اَّلختيار وهذا خاص أبهل طاعته وهو سر

العبودية .واملرتبة الثالثة :ذل احملبة ،فإن احملب ذليل ابلذات ،وعلى قدر حمبته له يكون ذله.

واملرتبة الرابعة :ذل املعصية واْلناية ،فإذا اجتمعت هذه املراتب األربع :كان الذل هلل واخلضوع له

أكمل وأمت ،إذ يذل له خوفاً وخشية ،وحمبة وإَنبة ،وطاعة وفقراً وفاقة) ( )1اهـ .منهج أهل السنة
واْلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل خلالد عبد اللطيف– 65 /1

_________

((( )1مدارج السالكني)) (.)224 /1

()303/1

املطلب الثاين :الركن الثاين كمال احملبة

فإن الذي يدل على اعتبار كمال احلب مع كمال الذل هو أن أصل التأله :التعبد وهو كما يقول ابن

القيم( :التعبد آخر مراتب احلب ،يقال :عبده احلب وتيمه إذا ملكه ،وذلك حملبوبه) ( )1اهـ.
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :والعبادة جتمع كمال احملبة وكمال الذل ،فالعابد حمب خاضع ،خبالف
من حيب من َّل خيضع له ،بل حيبه ليتوسل به إىل حمبوب آخر ،وخبالف من خيضع ملن َّل حيبه كما

خيضع للظامل ،فإن كال من هذين ليس عبادة حمضة) ( )2اهـ.
ون ِ
ِ
اس من يـت ِ
َّخ ُذ ِمن ُد ِ
هللا أَن َداداً
ومما يدل على أن هذا احلب ركن َّلبد منه قول هللا تعاىلَ :وم َن النَّ ِ َ َ
هللا والَّ ِذين آمنواْ أَ َش مد حباا ِ ِ
وهنُم َكح ِ ِ
ِ
َّلل [البقرة.]165 :
ب َ َ َُ
ُحيبم َ ْ ُ
ُ
قال ابن القيم( :فأخرب أن من أحب من دون هللا شيئاً كما حيب هللا تعاىل فهو ممن اختذ من دون هللا
أنداداً ،فهذا ند يف احملبة َّل يف اخللق والربوبية ،فإن أحداً من أهل األرض مل يثبت هذا الند يف

الربوبية ،خبالف ند احملبة) ( )3اهـ .فإذا تبني هذا علم أن إفراد هللا ابحملبة أصل العبادة ،وهذا يستلزم

أن يكون احلب كله هلل وألجله وفيه (.)4

ويوضح شيخ اإلسالم ابن تيمية حقيقة حب هللا وما حيب هلل فيقول( :وكل ما أمر هللا أن حيب ويعظم
فإمنا حمبته وتعظيمه هلل ،فاهلل هو احملبوب املعظم يف احملبة والتعظيم ،واملقصود املستقر الذي إليه

املنتهى ،وأما ما سوى ذلك فيحب ألجل هللا ،أي ألجل حمبة العبد هلل حيب ما أحبه هللا ،فمن ْتام
حمبة الشيء حمبة حمبوب احملبوب وبغض بغيضه ،ويشهد هلذا احلديث(( :أوثق عرى اإلْيان احلب يف

هللا والبغض يف هللا)) ( )6( ).)5اهـ.

وشرط صحة احملبة :املتابعة اليت َّلبد فيها من الصدق واإلخالص .ومما يدل على أن أتباع أمر
احملبوب واجتناب هنيه َّلزم للمحبة قول هللا تعاىل :قُ ْل إِن ُكنتُ ْم ُِحتبمو َن هللاَ فَاتَّبِ ُع ِوين ُْحيبِْب ُك ُم هللاُ [آل

عمران ]31 :فجعل هللا تعاىل أتباعهم لرسوله صلى هللا عليه وسلم عالمة على صدق حمبتهم هلل،
وجعل حبه هلم مشروطاً أبتباعهم له ،فعلم هبذا استحالة ثبوت حمبتهم هلل وثبوت حمبة هللا هلم بدون
املتابعة للرسول صلى هللا عليه وسلم ،وهذا يدل على أن احملبة مستلزمة للمتابعة (.)7

فإن مل تتحقق املتابعة والطاعة يكون مدعي احملبة كاذابً يف دعواه حمبة هللا ويكون من الكافرين ،وهذا
ِ
ول
الر ُس َ
يعواْ هللاَ َو َّ
املعىن هو ما قررته اآلية اليت تلي اآلية اليت تقدم ذكرها ،وهي قول هللا تعاىل :قُ ْل أَط ُ
فِإن تَـولَّواْ فَِإ َّن هللا َّلَ ُِحي م ِ
ين [آل عمران.]32 :
َ
َْ
ب الْ َكاف ِر َ
ومن العرض السابق يعلم أن للعبادة ِبعىن التعبد شرطني مها :معرفة املعبود ،ومعرفة دينه.
_________

((( )1مدارج السالكني)) (.)28 /3
((( )2قاعدة يف احملبة ضمن جامع الرسائل)) (.)284 /2
((( )3مدارج السالكني)) (.)21 /3

( )4انظر(( :مدارج السالكني)) (.)119 /1

( )5رواه الطرباين ( ،)11537( )215 /11والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ()9513( )70 /7
بلفظ(( :أوثق عرى اإلْيان املواَّلة يف هللا واملعاداة يف هللا واحلب يف هللا والبغض يف هللا)) .من حديث
ابن عباس رضي هللا عنهما .وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )440 /4كما أشار
إىل ذلك يف املقدمة.

((( )6قاعدة يف احملبة ضمن جامع الرسائل)) (.)288 - 287 /2
( )7انظر(( :تفسري الطربي)) ( ،)322 /6و ((مدارج السالكني)) (.)119 /1

()304/1

فأما الشرط األول وهو :معرفة املعبود سبحانه وتعاىل فهو واضح جداً ،فإنه حىت يتحقق الذل

واخلضوع للمعبود فإنه يشرتط أن تتحقق معرفته ،والسبيل إىل ذلك هو العلم ِبا للمعبود سبحانه من

األمساء والصفات ومعاين الربوبية فإنه (َّل تكون العبادة إَّل مع املعرفة للمعبود) (.)1

وأما الشرط الثاين :وهو معرفة دينه – فإنه واضح يف البيان املتقدم يف شرط احملبة – فإن شرطها هو
متابعة أوامر املعبود واجتناب نواهيه ،وأوامره ونواهيه هي دينه الذي أنزله ،وَّل ْيكن أن تتحقق

املتابعة لدينه إَّل بعد معرفته ،ولذلك كانت معرفة دين هللا شرطاً يف التعبد .وقد بني ابن القيم مراتب

العلم ابهلل وبدينه بقوله( :فأما العلم به سبحانه فخمس مراتب :العلم بذاته ،وصفاته ،وأفعاله،

وأمسائه ،وتنزيهه عما َّل يليق به .والعلم بدينه مرتبتان :إحدامها :دينه األمري الشرعي وهو الصراط
املستقيم املوصل إليه ،والثانية :دينه اْلزائي املتضمن ثوابه وعقابه ،وقد دخل يف هذا العلم :العلم

ِبالئكته وكتبه ورسله) ( )2اهـ .منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل خلالد
عبد اللطيف– 65 /1

العبادة املأمور هبا تتضمن معىن الذل ومعىن احلب فهي تتضمن غاية الذل هلل بغاية احملبة له فإن آخر

مراتب احلب هو التتيم وأوله العالقة لتعلق القلب ابحملبوب مث الصبابة َّلنصباب القلب إليه مث الغرام

وهو احلب الالزم للقلب مث العشق وآخرها التتيم يقال تيم هللا أي عبد هللا فاملتيم املعبد حملبوبه ومن
خضع إلنسان مع بعضه له َّل يكون عابدا له ولو أحب شيئا ومل خيضع له مل يكن عابدا له كما قد
حيب ولده وصديقه وهلذا َّل يكفي أحدمها يف عبادة هللا تعاىل بل جيب أن يكون هللا أحب إىل العبد

من كل شيء وأن يكون هللا أعظم عنده من كل شيء بل َّل يستحق احملبة والذل التام إَّل هللا وكل ما

أحب لغري هللا فمحبته فاسدة وما عظم بغري أمر هللا كان تعظيمه ابطال قال هللا تعاىل :قل إن كان

آابؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقرتفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن

ترضوهنا أحب إليكم من هللا ورسوله وجهاد يف سبيله فرتبصوا حىت أييت هللا أبمره [التوبة]24:
فجنس احملبة تكون هلل ورسوله كالطاعة فإن الطاعة هلل ورسوله واإلرضاء هلل ورسوله وهللا ورسوله أحق
آات ُه ُم َّ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ [التوبة ]59 :جمموع الفتاوى
أن يرضوه واإليتاء هلل ورسوله َولَ ْو أ ََّهنُ ْم َر ُ
ضوا َما َ
لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 153 /10 -
والعبودية مدارها على قاعدتني مها أصلها :حب كامل وذل اتم ومنشأ هذين األصلني  ....مها

مشاهدة املنة اليت تورث احملبة ومطالعة عيب النفس والعمل اليت تورث الذل التام وإذا كان العبد قد
بىن سلوكه إىل هللا تعاىل على هذين األصلني مل يظفر عدوه به إَّل على غرة وغيلة وما أسرع ما ينعشه

هللا عز وجل وجيربه ويتداركه برمحته الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب حملمد بن أيب بكرابن قيم
اْلوزية  -ص11

وَّلبد يف عبادته من أصلني أحدمها :إخالص الدين له ،والثاين :موافقة أمره الذي بعث به رسله وهلذا

كان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقول يف دعائه :اللهم اجعل عملي كله صاحلا واجعله لوجهك
ِ
ٍ
س ُن َع َمال
خالصا وَّل جتعل ألحد فيه شيئاً وقال الفضيل بن عياض :يف قوله تعاىل :ليَـ ْبـلُ َوُك ْم أَيم ُك ْم أ ْ
َح َ

[هود ]7:قال :أخلصه وأصوبه قالوا :اي أاب علي ما أخلصه وأصوبه قال :إذا كان العمل خالصاً ومل

يكن صواابً مل يقبل وإذا كان صواابً ومل يكن خالصاً مل يقبل حىت يكون خالصاً صوااب واخلالص أن

يكون هلل والصواب أن يكون على السنة جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية

333 /1 -

ومن َّل إخالص له وَّل متابعة فليس عمله موافقا للشرع :وليس هو خالصا للمعبود كأعمال املتزينني
للناس املرائني هلم ِبا مل يشرعه هللا ورسوله وهؤَّلء شرار اخللق وأمقتهم إىل هللا عز وجل وهلم أوفر
ازةٍ
نصيب من قولهَّ :لَ َحتْس َّ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّه ْم ِِبََف َ
سبَـنـ ُ
ََ
نب الذ َ
ين يَـ ْف َر ُحو َن ِبَا أَتَواْ َّوُحيبمو َن أَن ُْحي َم ُدواْ ِبَا َملْ يَـ ْف َعلُواْ فَالَ َحتْ َ
ِم َن ال َْع َذ ِ
اب [آل عمران ]188:يفرحون ِبا أتوا من البدعة والضاللة والشرك وحيبون أن حيمدوا
ابتباع السنة واإلخالص وهذا الضرب يكثر فيمن احنرف من املنتسبني إىل العلم والفقر والعبادة عن
الصراط املستقيم فإهنم يرتكبون البدع والضالَّلت والرايء والسمعة وحيبون أن حيمدوا ِبا مل يفعلوه

من اَّلتباع واإلخالص والعلم فهم أهل الغضب والضالل مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك

نستعني حملمد بن أيب بكر ابن قيم اْلوزية 84 /1 -
_________

((( )1الفروق يف اللغة)) أليب هالل العسكري (ص.)215 :
((( )2مدارج السالكني)) (.)128 /1

()305/1
املبحث الرابع :بيان ُمستَ ِح ِقها

الذي يستحق العبادة هو هللا جل وعال وحده دون غريه ،فإن العبادة َّل تكون إَّل للخالق املنعم ....
ِ
ني [الفاحتة ]5 :وهذا أسلوب يفيد احلصر واَّلختصاص (،)1
قال هللا تعاىل :إِ َّاي َك نَـ ْعبُ ُد وإِ َّاي َك نَ ْستَع ُ

ومعىن هذه اآلية مركب من أمرين :نفي وإثبات ،فالنفي :خلع مجيع املعبودات بغري حق يف مجيع

أنواع العبادات .واإلثبات :إفراد هللا تعاىل وحده جبميع أنواع العبادات على الوجه املشروع ،فقوله:
إِ َّاي َك يفيد احلصر :أي َّل أحداً سواك ،وهذا هو النفي ،أما اإلثبات ففي قوله :نعبد أي وحدك ،وهذا
ٍ
ِ
املعىن يستفاد من آايت كثرية يف القرآن ،منها قوله تعاىلَ :ولََق ْد بَـ َعثْـنَا ِيف ُك ِل أ َُّمة َّر ُسوَّلً أَن ا ْعبُ ُدواْ هللاَ
َّاس ا ْعبُ ُدواْ َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم [البقرة]21 :
اجتَنِبُواْ الطَّاغُ َ
َو ْ
وت [النحل ]36 :وقولهَ :اي أَيمـ َها الن ُ
فهذا إثبات ،مث ذكر النفي يف آخر اآلية التالية :فَالَ َجتْعلُواْ ِ ِ
َّلل أَن َداداً َوأَنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة]22 :
َ

ومنها قوله :فَمن ي ْك ُفر ِابلطَّاغُ ِ ِ
ِ ِ
ك ِابل ُْع ْرَوةِ ال ُْوثْـ َق َى [البقرة.]256 :
سَ
وت َويُـ ْؤمن ِابهلل فَـ َقد ْ
َْ َ ْ
استَ ْم َ
فالنفي يف قوله( :فمن يكفر) واإلثبات يف قوله( :ويؤمن ابهلل) (.)2

ومن اآلايت الدالة على استحقاق هللا للعبادة وحده دون ما سواه قول هللا تعاىلَ :ولَئِن َسأَلْتَـ ُهم َّم ْن
َخلَ َق ُه ْم لَيَـ ُقولُ َّن َّ
َىن يُـ ْؤفَ ُكو َن [الزخرف ]87 :واملعىن كما قال ابن جرير( :فأي وجه يصرفون عن
اَّللُ فَأ َّ
عبادة الذي خلقهم وحيرمون إصابة احلق يف عبادته!) (.)3
وابْلملة فإن العبادةَّ( :ل يستحقها إَّل من له غاية اإلفضال وهو هللا تعاىل) (.... )4

وأما سببها الذي تستحق به فهو اَّلتصاف بصفات الكمال والتنزه عن النقص فاهلل هو اخلالق ْلميع
اخللق واملسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة ،وكلهم مفتقرون إليه ويرغبون نعمته وفضله ،فاحلاجة

والرغبة يف نعمته وفضله يبعثان على اَّلنقياد هلل واخلضوع له ( )5وبه يعلم أن العبادةَّ( :ل تستحق

إَّل بغاية اإلنعام) ( )6وقال ابن كثري (إنه اخلالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم ،فبهذا يستحق
أن يعبد وحده وَّل يشرك به غريه ،وهلذا قال :فَالَ َجتْعلُواْ ِ ِ
َّلل أَن َداداً َوأَنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة).]22 :
َ
( )7اهـ.
فلما كان هو املالك املتصرف يف األمور كيف شاء ،كان له سبحانه أن أيمر ِبا يشاء وينهى ،وإنه
سبحانه قد أمر بعبادته وحده َّل شريك له وهنى عن عبادة غريه.

ويدل على صحة ما ذكرته من السبب الذي تستحق به العبادة ما يذكره هللا تعاىل من أدلة دالة على

استحقاقه وحده العبادة دون غريه ،ومن ذلك :بيان أنه اخلالق الرازق املنعم ،وبيان أن غريه عاجز

اء  ...وهبذا يتضح سبب وقوع بعض الناس
ضعيف َّل ْيلك شيئاً ،وبيان أن األمر كله له شرعاً وجز ً
يف الشرك ابهلل تعاىل ،وذلك لظنهم أن غري هللا تعاىل يكون منعماً بشيء استقالَّلً أو له أتثري يف
التصرف وحنو ذلك فيقع يف تعظيمه واخلوف منه ورهبته ورجائه ،وتلك هي عبادته.

واألدلة الدالة على استحقاق هللا تعاىل العبادة والسبب الذي استحق به العبادة كثرية ،وسأكتفي

بذكر دليلني فقط – األول :يف أفضل سورة يف القرآن ،والثاين :يف أعظم آية يف القرآن.
_________

( )1انظر(( :شرح الكوكب املنري)) ( ،)521 /3و ((أضواء البيان)) (.)42 - 41 /1
( )2انظر(( :أضواء البيان)) (.)42 - 41 /1
((( )3تفسري الطربي)) (.)655 /21

((( )4مفردات ألفاظ القرآن)) للراغب (ص.)542 :
( )5انظر(( :رسالة الشرك ومظاهره)) (ص.)88 :

((( )6الفروق يف اللغة)) أليب هالل العسكري (ص.)215 :
((( )7تفسري ابن كثري)) (.)57 /1

()306/1
ِ
ني [الفاحتة ]5 :جاء بعد
فالدليل األول وهو سورة الفاحتة :فإن قول هللا تعاىل :إِ َّاي َك نَـ ْعبُ ُد وإِ َّاي َك نَ ْستَع ُ
آايت تضمنت احلمد هلل والثناء احلسن له ،وأنه رب العاملني املنعم عليهم أبنواع النعم اليت َّل حتصى،
وأنه الرمحن الرحيم بعباده ،واجملازي هلم يوم الدين ،فمجيء تلك اآلية بعد هذه اآلايت يدل على أن

ما ذكر قبلها سبب يف استحقاق هللا جل وعال للعبادة وحده دون سواه ،فإنه قد محد نفسه ِبا له من
الصفات العظيمة ،وبني أنه رب العاملني أي سيدهم وخالقهم ومربيهم ومدبر أمرهم ،فله أن أيمرهم ِبا
يشاء ،وبني أنه الرمحن الرحيم ،فهذان امسان يبعثان على الرغبة فيما عند هللا ،ويدفعان توهم بعض

املشركني من أنه َّل ْيكن التقرب إىل هللا إَّل بواسطة لكثرة الذنوب واملعاصي ،مث بني ملكه ليوم الدين
فيبعث هذا على عبادة هللا وحده ألنه هو اجملازي وحده ،وهو الذي ْيلك الشفاعة وَّل يشفع عنده

أحد إَّل بعد إذنه للشافع ورضاه عن املشفوع له.
وأما الدليل الثاين وهو :آية الكرسي اليت هي أعظم آية يف القرآن – فإن فيها بيان استحقاق هللا

تعاىل وحده للعبادة والسبب الذي استحق به العبادة – وبيان ذلك :أن هللا تعاىل بدأها أبنه هو
املستحق للعبادة فقال :هللاُ َّلَ إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو مث ذكر بعد ذلك من الصفات ما يدل على أنه هبا قد

وم فاحلي اسم دال على حياة هللا الكاملة املقتضية كمال علمه وعزته
استحق العبادة فقال :ا ْحلَ مي الْ َقيم ُ

وم اسم دال على قيام هللا بنفسه وقيامه خبلق املوجودات
وقدرته وغري ذلك من صفاته الذاتية ،والْ َقيم ُ
ْخ ُذهُ ِسنَةٌ َوَّلَ نَـ ْوٌم فنفى هذه النقائص ليؤكد كمال ما ذكره من
وإحكامها ورزقها وتدبريها مث قالَّ :لَ َأت ُ
وم هذا يقتضي اَّلعتماد على هللا جل وعال وحده كما قالَ :وتَـ َوَّك ْل َعلَى ا ْحلَ ِي الَّ ِذي ََّل
امسيه ا ْحلَ مي الْ َقيم ُ
ِِ
وت وقال :أَفَ َم ْن ُهو قَآئِ ٌم َعلَى ُك ِل نَـ ْف ٍ ِ
موه ْم [الرعد]33 :
سبَ ْ
ْيَُ ُ
ت َو َج َعلُواْ َّلل ُش َرَكاء قُ ْل َمس ُ
َ
س ِبَا َك َ
واملعىن كما قال ابن جرير( :أفالرب الذي هو دائم َّل يبيد وَّل يهلك قائم حبفظ أرزاق مجيع اخللق،

متضمن هلا ،عامل هبم وِبا يكسبونه من األعمال ،رقيب عليهم َّل يعزب عنه شيء أينما كانوا كمن هو
هالك ابئد َّل يسمع وَّل يبصر وَّل يفهم شيئاً وَّل يدفع عن نفسه وَّل عمن يعبده ضرا وَّل جيلب

إليهما نفعاً كالمها سواء؟!) ( )1اهـ واملقصود هنا ذم من أشرك ابهلل غريه وهو يعلم أن غريه َّل

يستحق العبادة ،وقد بني هللا أنه هو وحده املستحق للعبادة ِبا ذكره من صفاته سبحانه .مث بني هللا

السماو ِ
َّ
ات َوَما ِيف األ َْر ِ
ض قال ابن جرير( :وإمنا يعين
ملكه لكل شيء يف آية الكرسي فقال :لهُ َما ِيف َّ َ َ

بذلك أنه َّل تنبغي العبادة لشيء سواه ،ألن اململوك إمنا هو طوع يد مالكه وليس له خدمة غريه إَّل
أبمره) ( )2اهـ.

مث قال هللا تعاىل بعدها َمن ذَا الَّ ِذي يَ ْش َف ُع ِع ْن َدهُ إَِّلَّ إبِِ ْذنِِه وفيه رد على زعم املشركني بعد إقرارهم ما
وَن إِ َىل َِّ
اَّلل ُزلْ َفى
تقدم يف أول آية الكرسي من أن هللا هو اخلالق واملالك فزعمواَ :ما نَـ ْعبُ ُد ُه ْم إََِّّل لِيُـ َق ِربُ َ

[الزمر ]3 :فبني هللا تعاىل أنه َّل يشفع عنده أحد ألحد إَّل بعد ختليته إايه من العذاب وإذنه
ني أَيْ ِدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف ُه ْم
ابلشفاعة ملن يشفع له من رسله وأوليائه وأهل طاعته مث قال تعاىل :يَـ ْعلَ ُم َما بَ ْ َ
واملقصود بيان وجوب إخالص الدين هلل تعاىل الذي هو حميط بكل شيء علماً .مث بني هللا تعاىل أن ما
ش ْي ٍء ِم ْن ِعل ِْم ِه إَِّلَّ ِِبَا َشاء واملقصود بيان
سواه َّل يعلم شيئاً إَّل إذا شاء تعليمه فقالَ :وَّلَ ُِحييطُو َن بِ َ
أن العبادة َّل تنبغي ملن كان جاهالً ( .)3وهكذا سياق اآلية إىل آخرها ...
وعليه فإنه يعلم مما تقدم أن َّلستحقاق هللا وحده العبادة دون سواه سببني:
األول :اتصاف هللا جل وعال بصفات الكمال وتنزهه عن صفات النقص ،ومن صفاته :إنعامه
وإفضاله على خلقه الباعثان على الرغبة فيما عند هللا والقيام بعبادته وشكره ،واخلوف منه.

الثاين :أمره الشرعي ،فاهلل جل وعال له امللك وله األمر فهو مالك خللقه يتصرف فيهم أبمره ،وقد

أمرهم بعبادته وترك عبادة غريه .منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل خلالد

عبد اللطيف  -بتصرف– 69 /1
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)462 /16
((( )2تفسري الطربي)) (.)395 /5
((( )3تفسري الطربي)) (.)15 /12

()307/1

املبحث األول :تعريف الوَّلء والرباء
الوَّلء يف اللغة :جاء يف لسان العرب :املواَّلة  -كما قال ابن األعرايب  :-أن يتشاجر اثنان فيدخل

اثلث بينهما للصلح ،ويكون له يف أحدمها هوى فيواليه أو حيابيه .وواىل فالن فالَنً :إذا أحبه.

واملوىل :اسم يقع على مجاعة كثرية ،فهو :الرب ،واملالك ،والسيد واملنعم ،واملعتق ،والناصر ،واحملب،

والتابع ،واْلار ،وابن العم ،واحلليف ،والعقيد ،والصهر ،والعبد ،واملعتق ،واملنعم عليه .ويالحظ يف
هذه املعاين أهنا تقوم على النصرة واحملبة ()1

والوَّلية – ابلفتح  -يف النسب والنصرة والعتق.

واملواَّلة – ابلضم  -من واىل القوم .قال الشافعي يف قوله صلى هللا عليه وسلم(( :من كنت موَّله
َّ ِ
آمنُوا َوأ َّ
ك ِأب َّ
َن َّ
َن
فعلي موَّله)) ( )2يعين بذلك وَّلء اإلسالم ،كقوله تعاىلَ :ذلِ َ
ين َ
اَّللَ َم ْو َىل الذ َ
ِ
ين َّل َم ْو َىل َهلُ ْم [حممد.]11:
الْ َكاف ِر َ
واملواَّلة ضد املعاداة ،والويل ضد العدو ،قال تعاىل :اي أَب ِ
الر ْمحَن
َخ ُ
اب ِم َن َّ
اف أَن ْيََ َّ
سَ
ت إِِين أ َ
ك َع َذ ٌ
َ َ
لش ْيطَ ِ
فَـتَ ُكو َن لِ َّ
ان َولِياا [مرمي.]45:
قال ثعلب :كل من عبد شيئاً من دون هللا فقد اختذه ولياً .وقوله تعاىل :هللا وِ م َّ ِ
آمنُواْ
ين َ
َُ
يل الذ َ
[البقرة .]257:وليهم يف نصرهم على عدوهم ،وإظهار دينهم على دين خمالفيهم .وقيل :وليهم،
أي :يتوىل ثواهبم وجمازاهتم حبسن أعماهلم.

والويل :القرب والدنو ( .)3واملواَّلة :املتابعة.

ِ
َّ
ِ
ريُك ْم
والتويل :يكون ِبعىن اإلعراض ،ويكون ِبعىن اَّلتباع .قال تعاىلَ :وإن تَـتَـ َول ْوا يَ ْستَـ ْبد ْل قَـ ْوًما غَ ْ َ
[حممد .]38:أي :أن تعرضوا عن اإلسالم.
ِ
ِ
ِ
ِ
ني [املائدة.]51:
وقوله تعاىلَ :وَمن يَـتَـ َوَّهلُم من ُك ْم فَِإنَّهُ م ْنـ ُه ْم إِ َّن هللاَ َّلَ يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّال ِم َ
معناه :من يتبعهم وينصرهم (.)4

وقال صاحب (املصباح املنري) الويل :فعيل ِبعىن فاعل ،من وليه إذا قام به ،ومنه قوله تعاىل :هللا ويل
الذين ءامنوا [البقرة.]257:

ويكون الويلِ :بعىن مفعول ،يف حق املطيع ،فيقال :املؤمن ويل هللا .وواَّله مواَّلة ووَّلء :من ابب
(قاتل) أي اتبعه (.)5

تعريف الرباء يف اللغة :قال ابن األعرايب :بَ ِرئ إذا ختلص ،وبَ ِرئ ،إذا تنزه وتباعد ،وبَ ِرئ :إذا أعذر
وأنذر ،ومنه قوله تعاىل :بـراءةٌ ِمن ِ
هللا َوَر ُسولِ ِه [التوبة ]1:أي :إعذار وإنذار.
َ
ََ
ويف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ملا دعاه عمر إىل العمل فأىب قال عمر( :إن يوسف قد سأل

العمل ،فقال أبو هريرة :إن يوسف مين بريء وأَن منه براء) ( .)6أي برئ عن مساواته يف احلكم وأن
أقاس به ،ومل يرد براءة الوَّلية واحملبة ألنه مأمور ابإلْيان به ،انتهى من (النهاية).

والرباء والربيء سواء.

وليلة الرباء :ليلة يتربأ القمر من الشمس ،وهي أول ليلة من الشهر (.)7
_________

((( )1لسان العرب)) َّلبن منظور ( ،)986 - 985 /3وانظر(( :القاموس احمليط)) (ص.)294

( )2رواه الرتمذي ( ،)3713وأمحد ( ،)950( )118 /1واحلاكم ( .)118 /3من حديث زيد بن
األرقم رضي هللا عنه .قال الرتمذي :حديث حسن صحيح غريب .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح

على شرط الشيخني .وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( - )423 /5كما أشار لذلك يف
املقدمة  .-وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.
((( )3لسان العرب)) (.)986 /3
((( )4لسان العرب)) (.)988 /3
((( )5املصباح املنري)) للفيومي (.)841 /2

( )6هذا األثر ذكره ابن األثري يف كتابه ((النهاية يف غريب األحاديث)) ( )112 /1حتقيق الزاوي
والطناحي.
((( )7لسان العرب)) ( ،)183 /1و ((القاموس احمليط)) (.)8 /1

()308/1

تعريف الوَّلء ابملعىن اَّلصطالحي :الوَّلية هي النصرة واحملبة واإلكرام واَّلحرتام والكون مع احملبوبني
ات إِ َىل النـ َّ ِ
يل الَّ ِذين آمنُواْ خيُْ ِرج ُهم ِمن الظملُم ِ
ين َك َف ُرواْ أ َْولِيَآ ُؤ ُه ُم
ُ
ظاهراً .قال تعاىل :هللاُ َوِ م َ َ
َ َ
موِر َوالذ َ
ُ
وهنُم ِمن النموِر إِ َىل الظملُم ِ
ات [البقرة.)1( ]257:
الطَّاغُو ُ
َ
ت خيُْ ِر ُج َ َ
فمواَّلة الكفار تعين التقرب إليهم وإظهار الود هلم ،ابألقوال واألفعال والنوااي (.)2

تعريف الرباء ابملعىن اَّلصطالحي :هو البعد واخلالص والعداوة بعد اإلعذار واإلنذار.
شرح تعريف الوَّلء والرباء :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :الوَّلية :ضد العداوة :البغض والبعد ...
والويل :القريب يقال :هذا يلي هذا :أي يقرب منه ،ومنه قوله صلى هللا عليه وسلم(( :أحلقوا

الفرائض أبهلها فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر)) ( )3أي :ألقرب رجل إىل امليت.

فإذا كان ويل هللا هو املوافق املتابع له فيما حيبه ويرضاه ،ويبغضه ويسخطه وأيمر به وينهى عنه ،كان
َّخ ُذوا ع ُد ِوي وع ُد َّوُكم أَولِياء تُـ ْل ُقو َن إِلَي ِهم ِابلْمودَّةِ
املعادي لوليه معادايً له .كما قال تعاىلَّ :ل تَـت ِ َ
ْ
ََ ْ َْ
ََ
[املمتحنة .]1:فمن عادى أولياء هللا فقد عاداه ،ومن عاداه فقد حاربه وهلذا جاء يف احلديث:

((ومن عادى يل ولياً فقد ابرزين ابحملاربة)) (.)5( )4

ومسمى املواَّلة (ألعداء هللا) :يقع على شعب متفاوتة منها ما يوجب الردة وذهاب اإلسالم ابلكلية،

ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر واحملرمات ( .)6وملا عقد هللا األخوة واحملبة واملواَّلة والنصرة بني
املؤمنني ،وهنى عن مواَّلة الكافرين كلهم من يهود ونصارى وملحدين ومشركني وغريهم كان من

األصول املتفق عليها بني املسلمني :أن كل مؤمن موحد اترك ْلميع املكفرات الشرعية جتب حمبته

ومواَّلته ونصرته ،وكل من كان خبالف ذلك وجب التقرب إىل هللا ببغضه ومعاداته ،وجهاده ابللسان

واليد حبسب القدرة واإلمكان.
وحيث إن الوَّلء والرباء اتبعان للحب والبغض ،فإن أصل اإلْيان أن حتب يف هللا أنبياءه وأتباعهم،

وتبغض يف هللا أعداءه وأعداء رسله (.)7
_________

((( )1شرح الطحاوية)) (ص ،)403و ((تيسري العزيز احلميد شرح كتاب التوحيد)) (ص.)422
( )2كتاب ((اإلْيان)) لنعيم ايسني (ص.)145

( )3رواه البخاري ( ،)6732ومسلم ( .)1615من حديث ابن عباس رضي هللا عنه.
( )4رواه البخاري ( )6502بلفظ(( :إن هللا قال :من عادى ىل ولياً فقد آذنته ابحلرب  .)) ..من

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .ورواه الطرباين يف ((األوسط)) ( )192 /1بلفظ( :من أهان يل ولياً
فقد ابرزين ابحملاربة) .من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه .قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد))

( :)270 /10رواه الطرباين يف ((األوسط)) وفيه :عمر بن سعيد أبو حفص الدمشقي وهو ضعيف.
وقال األلباين يف ((السلسلة الضعيفة)) ( :)1775ضعيف جداً .وقال يف ((السلسلة الصحيحة))

( :)384 /2إسناده ضعيف ،مسلسل ابلعلل.
((( )5الفرقان)) َّلبن تيمية (ص.)7

( )6انظر(( :الرسائل املفيدة)) للشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن بن حسن آل الشيخ (ص.)43
( )7انظر(( :الفتاوى السعدية)) للشيخ عبدالرمحن بن سعدي (.)98 /1

()309/1

وقد ورد عن ابن عباس رضي هللا عنهما قوله :من أحب يف هللا ،وأبغض يف هللا وواىل يف هللا ،وعادى
يف هللا ،فإمنا تنال وَّلية هللا بذلك ،ولن جيد عبد طعم اإلْيان وإن كثرت صالته وصومه حىت يكون
كذلك ،وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا ،وذلك َّل جيدي على أهله شيئاً (.)1

وإذا كان حرب هذه األمة يذكر أن مؤاخاة الناس يف زمانه قد أصبحت على أمر الدنيا وأن ذلك َّل

جيدي على أهله شيئاً ،وهذا يف القرن الذي هو خري القرون :فجدير ابملؤمن أن يعي ويعرف من حيب
ومن يبغض ،ومن يوايل ومن يعادي مث يزن نفسه ِبيزان الكتاب والسنة لريى أواقف هو يف صف

الشيطان وحزبه أم يف صف عباد الرمحن وحزب هللا الذين هم املفلحون ،وما عداهم فأولئك هم
الذين خسروا الدنيا واآلخرة!

وإذا أصبحت املؤاخاة واحملبة على أمر الدنيا  -كما قال الصحايب اْلليل عبدهللا بن عباس  -فإن
تلك احملبة واملؤاخاة َّل تلبث أن تزول بزوال العرض الزائل وحينئذ َّل يكون لألمة شوكة ومنعة أمام

أعدائها.

ويف عصرَن احلاضر عصر املادة والدنيا قد أصبحت حمبة الناس يف األغلب على أمر الدنيا وذلك َّل

جيدي على أهله شيئاً .ولن تقوم لألمة اإلسالمية قائمة إَّل ابلرجوع إىل هللا واَّلجتماع على احلب فيه

والبغض فيه والوَّلء له والرباء ممن أمرَن هللا ابلرباء منه ،وعندئذ يفرح املؤمنون بنصر هللا .الوَّلء والرباء

يف اإلسالم حملمد بن سعيد القحطاين – ص87
_________

( )1رواه حممد بن نصر املروزي يف ((تعظيم قدر الصالة)) ( ،)406 /1والعدين يف ((اإلْيان))

( ،)63وأورده السيوطي يف ((الدر املنثور)) ( )87 /8وقال :وأخرج ابن أيب شيبة ،واحلكيم الرتمذي
يف ((نوادر األصول)) ،وابن أيب حامت عن ابن عباس مث ذكره بنحوه  ...وفيه الليث بن أيب سليم قال
عنه ابن حجر يف ((تقريب التهذيب)) ( :)48 /2صدوق اختلط جدا ومل يتميز حديثه.

()310/1

املبحث الثاين :أمهية الوَّلء والرباء

إن الوَّلء والرباء شرط يف اإلْيان ،كما قال سبحانه :تَـرى َكثِ ِ
َّ َّ ِ
ِ
س َما
ريا م ْنـ ُه ْم يَـتَـ َول ْو َن الذ َ
ً
َ
ين َك َف ُرواْ لَبئْ َ
ِ
ِ
ط هللاُ َعلَْي ِه ْم َوِيف ال َْع َذ ِ
َّيب َوَما
اب ُه ْم َخال ُدو َن َولَ ْو َكانُوا يُـ ْؤمنُو َن ِابهلل والنِ ِ
س ُه ْم أَن َس ِخ َ
َّم ْ
قَد َ
ت َهلُ ْم أَن ُف ُ
أُن ِز َل إِلَي ِه ما َّاختَ ُذوهم أَولِياء ولَ ِك َّن َكثِريا ِم ْنـهم فَ ِ
اس ُقو َن [املائدة.]84 - 83:
ْ َ
ً ُْ
ُْ َْ َ
يقول ابن تيمية عن هذه اآلية :فذكر مجلة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط ،وجد املشروط حبرف
َّيب َوَما أُن ِز َل إِلَْي ِه َما
(لو) اليت تقتضي مع الشرط انتفاء املشروط ،فقالَ :ولَ ْو َكانُوا يُـ ْؤِمنُو َن ِابهلل والنِ ِ
وه ْم أ َْولِيَاء فدل على أن اإلْيان املذكور ينفي اختاذهم أولياء ويضاده ،وَّل جيتمع اإلْيان واختاذهم
َّاختَ ُذ ُ
أولياء يف القلب ،ودل ذلك على أن من اختذهم أولياء ،ما فعل اإلْيان الواجب من اإلْيان ابهلل

والنيب وما أنزل إليه .)1( ...

والوَّلء والرباء أوثق عرى اإلْيان ،كما قال صلى هللا عليه وسلم(( :أوثق عرى اإلْيان احلب يف هللا

والبغض يف هللا)) (.)2

يقول الشيخ سليمان بن عبدهللا بن حممد بن عبدالوهاب :فهل يتم الدين أو يقام علم اْلهاد ،أو

علم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر إَّل ابحلب يف دين هللا والبغض يف هللا ،واملعاداة يف هللا واملواَّلة
يف هللا ،ولو كان الناس متفقني على طريقة واحدة ،وحمبة من غري عداوة وَّل بغضاء ،مل يكن فرقاَنً بني
احلق والباطل ،وَّل بني املؤمنني والكفار ،وَّل بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان (.)3

ويقول الشيخ محد بن عتيق :فأما معاداة الكفار واملشركني فاعلم أن هللا سبحانه وتعاىل قد أوجب

ذلك ،وأكد إجيابه وحرم مواَّلهتم وشدد فيها ،حىت إنه ليس يف كتاب هللا تعاىل حكم فيه من األدلة
أكثر وَّل أبني من هذا احلكم بعد وجوب التوحيد ،وحترمي ضده (.)4

وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم يبايع أصحابه على حتقيق هذا األصل العظيم ،فعن جرير بن

عبدهللا البجلي رضي هللا عنه قال :أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يبايع ،فقلت :اي رسول هللا
أبسط يدك حىت أابيعك واشرتط علي فأنت أعلم قال(( :أابيعك على أن تعبد هللا ،وتقيم الصالة،

وتؤيت الزكاة ،وتناصح املسلمني ،وتفارق املشركني)) (.)5

وجاء من طريق هبز بن حكيم عن أبيه عن جده " :قلت اي نيب هللا ما أتيتك حىت حلفت أكثر من

عددهن  -ألصابع يديه  -أَّل آتيك ،وَّل آيت دينك ،وإين كنت امرءاً َّل أعقل شيئاً إَّل ما علمين هللا
ورسوله ،وإين أسألك بوجه هللا عز وجل ِبا بعثك ربك إلينا؟ قال :ابإلسالم ،قال :قلت :وما آايت

اإلسالم؟ قال :أن تقول :أسلمت وجهي إىل هللا عز وجل وختليت ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الزكاة ،كل

مسلم على مسلم حمرم ،أخوان نصريانَّ ،ل يقبل هللا عز وجل من مشرك بعدما أسلم عمالً أو يفارق

املشركني إىل املسلمني (.)6
_________

((( )1اإلْيان)) (ص.)14
( )2رواه الطرباين ( .)215 /11من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما .وصححه األلباين يف
((صحيح اْلامع)) (.)2539

( )3رسالة ((أوثق عرى اإلْيان)) (ص.)38

((( )4النجاة والفكاك من مواَّلة املرتدين وأهل اَّلشراك)) (ضمن جمموعة التوحيد) (ص.)363
( )5رواه النسائي ( ،)148 /7وأمحد ( .)18258( )365 /4وقال األلباين يف ((صحيح سنن
النسائي)) :صحيح.

( )6رواه النسائي ( ،)82 /5وأمحد ( ،)20055( )4 /5واحلاكم ( .)643 /4وقال :هذا حديث
صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن النسائي)) :حسن.

()311/1

وما أمجل تلك العبارة اليت سطرها أبو الوفاء بن عقيل قائالً :إذا أردت أن تعلم حمل اإلسالم من أهل
الزمان ،فال تنظر إىل زحامهم يف أبواب اْلوامع ،وَّل ضجيجهم يف املوقف بلبيك ،وإمنا انظر إىل

مواطأهتم أعداء الشريعة ،عاش ابن الراوندي واملعري عليهما لعائن هللا ينظمون وينثرون كفراً ...

وعاشوا سنني ،وعظمت قبورهم ،واشرتيت تصانيفهم ،وهذا يدل على برودة الدين يف القلب (.)1

وأما معىن الوَّلء فهو احملبة واملودة والقرب ،والرباء هو البغض والعداوة والبعد ،والوَّلء والرباء من

أعمال القلوب ،لكن تظهر مقتضياهتما على اللسان واْلوارح.

يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن بن حسن آل الشيخ :وأصل املواَّلة احلب ،وأصل املعادة

البغض ،وينشأ عنهما من أعمال القلوب واْلوارح ما يدخل يف حقيقة املواَّلة واملعاداة كالنصرة
واألنس واملعاونة ،وكاْلهاد واهلجرة ،وحنو ذلك من األعمال (.)2

ِ
والوَّلء َّل يكون إَّل هلل تعاىل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم ،وللمؤمنني قال سبحانه :إِ َّمنَا َوليم ُك ُم هللاُ
ورسولُهُ والَّ ِذين آمنُواْ الَّ ِذ ِ
الصالَةَ َويُـ ْؤتُو َن َّ
الزَكاةَ َو ُه ْم َراكِ ُعو َن [املائدة.]55:
يمو َن َّ
ََ ُ َ َ َ
ين يُق ُ
َ
فالوَّلء للمؤمنني يكون ِبحبتهم إلْياهنم ،ونصرهتم ،والنصح هلم ،والدعاء هلم ،والسالم عليهم ،وزايرة
مريضهم ،وتشييع ميتهم ،وإعانتهم ،والرمحة هبم ،وغري ذلك (.)3

والرباءة من الكفار تكون ببغضهم  -ديناً  -ومفارقتهم ،وعدم الركون إليهم ،أو اإلعجاب هبم،

واحلذر من التشبه هبم ،وحتقيق خمالفتهم شرعاً ،وجهادهم ابملال واللسان والسنان ،وحنو ذلك من
مقتضيات العداوة يف هللا (.)4

 - 2وملا كانت مواَّلة الكفار تقع على شعب متفاوتة ،وصور خمتلفة ،لذا فإن احلكم فيها ليس

حكماً واحداً ،فإن من هذه الشعب والصور ما يوجب الردة ،ونقض اإلْيان ابلكلية ،ومنها ما هو
دون ذلك من املعاصي (.)5

يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن بن حسن آل الشيخ :ولفظ الظلم واملعصية والفسوق

والفجور واملواَّلة واملعاداة والركون والشرك وحنو ذلك من األلفاظ الواردة يف الكتاب والسنة ،قد
يراد هبا مسماها املطلق وحقيقتها املطلقة ،وقد يراد هبا مطلق احلقيقة ،واألول هو األصل عند

األصوليني ،والثاين َّل حيمل الكالم عليه إَّل بقرينة لفظية أو معنوية ،وإمنا يعرف ذلك ابلبيان النبوي،

وتفسري السنة (.)6

وهذه املواَّلة اليت تناقض اإلْيان ،قد تكون اعتقاداً فحسب ،وقد تظهر يف أقوال وأعمال .والذي

يهمنا يف هذا املبحث املواَّلة العملية ،حيث سنورد مسألة مظاهرة الكفار على املسلمني كمثال لتلك
املواَّلة ،وقبل أن نفصل احلديث عن تلك املسألة ،فإننا نوضح  -ابختصار  -مجلة من األمثلة على
تلك املواَّلة العملية ،نظراً لعظم خطرها ،وسعة انتشارها ،وكثرة الوقوع فيها ،فنذكر منها ما يلي:
_________

((( )1اآلداب الشرعية)) َّلبن مفلح (.)268 /1
((( )2الدرر السنية)) (.)157 /2

( )3انظر :تفصيل ذلك يف رسالة ((أوثق عرى اإلْيان)) لسليمان بن عبدهللا بن حممد بن عبدالوهاب
(ص ،)51 - 49وكتاب ((الوَّلء والرباء)) حملمد القحطاين ،و ((املواَّلة واملعاداة)) حملماس اْللعود.

( )4انظر :تفصيل ذلك يف رسالة ((أوثق عرى اإلْيان)) لسليمان بن عبدهللا بن حممد بن عبدالوهاب
(ص ،)51 - 49وكتاب ((الوَّلء والرباء)) حملمد القحطاين ،و ((املواَّلة واملعادة)) حملماس اْللعود.
( )5انظر(( :الدرر السنية)) ( ،)220 ,159 ,155 /7و ((جمموعة الرسائل واملسائل النجدية))
(.)57 ،38 ،31 ،10 /3
((( )6جمموعة الرسائل واملسائل النجدية)) (.)7 /3

()312/1

أ -من أقام ببالد الكفر رغبةً واختياراً لصحبتهم ،فريضى ما هم عليه من الدين ،أو ْيدحه ،أو
ِِ ِ
ِ
ين أ َْولِيَاء
يرضيهم بعيب املسلمني ،فهذا كافر عدو هلل ورسوله ،لقوله تعاىلَّ :لَّ يَـتَّخذ ال ُْم ْؤمنُو َن الْ َكاف ِر َ
ك فَـلَيس ِمن ِ
ِ ِ
ِ
ِ
هللا ِيف َش ْي ٍء [آل عمران.)1( ]28:
من ُد ْون ال ُْم ْؤمنِ َ
ني َوَمن يَـ ْف َع ْل ذَل َ ْ َ َ
يقول ابن رشد :فإذا وجب ابلكتاب والسنة وإمجاع األمة على من أسلم ببلد احلرب أن يهاجر،
ويلحق بدار املسلمني وَّل يثوي بني املشركني ،ويقيم بني أظهرهم لئال جتري عليه أحكامهم ،فكيف
يباح ألحد الدخول إىل بالدهم حيث جتري علينا أحكامهم يف جتارة أو غريها ،وقد كره مالك رمحه

هللا تعاىل أن يسكن أحد ببلد يسب فيه السلف فكيف ببلد يكفر فيه ابلرمحن ،وتعبد فيه من دونه
األواثن ،وَّل تستقر نفس أحد على هذا إَّل وهو مسلم سوء ،مريض اإلْيان (.)2

ومما حرره ابن حزم يف هذه املسألة قوله :قد علمنا أن من خرج عن دار اإلسالم إىل دار احلرب فقد
أَبِ َق عن هللا تعاىل ،وعن إمام املسلمني ومجاعتهم ،ويبني هذا حديثه صلى هللا عليه وسلم أنه بريء من
كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني ( )3وهو عليه السالم َّل يربأ إَّل من كافر ،قال تعاىلَ :وال ُْم ْؤِمنُو َن
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَـ ْع ٍ
ض [التوبة.]71:
ات بَـ ْع ُ
َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
قال أبو حممد :فصح هبذا أن من حلق بدار الكفر واحلرب خمتاراً حمارابً ملن يليه من املسلمني ،فهو
هبذا الفعل مرتد له أحكام املرتد كلها من وجوب القتل عليه ،مىت قدر عليه ،ومن إابحة ماله،
وانفساخ نكاحه وغري ذلك ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يربأ من مسلم .وأما من فر إىل

أرض احلرب لظلم خافه ،ومل حيارب املسلمني ،وَّل أعاهنم عليه ،ومل جيد يف املسلمني من جيريه فهذا َّل

شيء عليه؛ ألنه مضطر مكره (.)4

ويقول يف موضع آخر :من حلق أبرض الشرك بغري ضرورة فهو حمارب ،هذا أقل أحواله إن سلم من

الردة بنفس فراقه مجاعة اإلسالم ،واحنيازه إىل أرض الشرك (.)5
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِِ
يم ُكنتُ ْم
ين تَـ َوفَّ ُ
ويقول ابن كثري عند تفسريه لقوله تعاىل :إِ َّن الذ َ
اه ُم ال َْمآلئ َكةُ ظَالمي أَنْـ ُفس ِه ْم قَالُواْ ف َ
اسعةً فَـتُـه ِ ِ
ض قَالْواْ أََمل تَ ُكن أَر ِ ِ
قَالُواْ ُكنَّا مستَ ْ ِ
َّم
يها فَأ ُْولَئِ َ
ك َمأ َْو ُ
اج ُرواْ ف َ
ض هللا َو َ َ
ني ِيف األ َْر ِ َ ْ ْ ْ ُ
ض َعف َ
ُْ
اه ْم َج َهن ُ
وس ْ ِ
ريا [النساء :]97:هذه اآلية الكرْية عامة يف كل من أقام بني ظهراين املشركني وهو قادر
ََ
اءت َمص ً
على اهلجرة وليس متمكناً من إقامة الدين ،فهو ظامل لنفسه مرتكب حراماً ابإلمجاع (.)6
وملا سئل أمحد بن حيىي الونشريسي عن قوم من األندلسيني هاجروا من بالدهم األندلس  -وقد

كانت دار شرك  -إىل دار اإلسالم يف بالد املغرب ...
_________

( )1انظر(( :الدفاع عن أهل السنة واَّلتباع)) حلمد بن عتيق (ص ،)12و ((الدرر السنية)) (/7
.)202

((( )2مقدمات ابن راشد)) (.)613 ,612 /2
( )3احلديث :رواه أبو داود ( ،)2645والرتمذي ( .)1604من حديث جرير بن عبد هللا رضي هللا

عنه .قال البخاري يف ((البدر املنري)) ( :)163 /9الصحيح أنه مرسل .وقال ابن حزم يف ((احمللى))
( :)369 /10صحيح .وقال ابن كثري يف ((إرشاد الفقيه)) ( :)298 /2إسناده صحيح .وقال ابن
دقيق العيد يف ((اإلملام)) ( :)454 /2صحيح على طريقة بعض أهل احلديث  -كما اشرتط على

نفسه يف املقدمة  .-وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) (– )408 /3كما أشار لذلك يف مقدمته
 .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.((( )4احمللى)) (.)139 ،138 /13

((( )5احمللى)) (.)31 /13
( )6تفسري ابن كثري .514 /1

()313/1

مث ندموا على تلك اهلجرة ،وسخطوا وصرحوا بذم دار اإلسالم ،ومدح دار الكفر وأهله  ...فكتب
رمحه هللا جواابً مبسوطاً عن هذه النازلة ،بعنوان( :أسىن املتاجر يف بيان أحكام من غلب على وطنه

النصارى ومل يهاجر ،وما يرتتب عليه من العقوابت والزواجر) ( )1فأورد النصوص الشرعية يف حترمي

املواَّلة الكفرية ،ووجوب اهلجرة إىل دار اإلسالم مث قال :وتكرار اآلايت يف هذا املعىن وجريها على
نسق وترية واحدة مؤكد للتحرمي ،ورافع لالحتمال املتطرق إليه ،فإن املعىن إذا نُص عليه وأُكد
ابلتكرار فقد ارتفع اَّلحتمال َّل شك ،فتتعاضد هذه النصوص القرآنية واألحاديث النبوية

واَّلجتماعات القطعية على هذا النهي ،فال جتد يف حترمي هذه اإلقامة ،وهذه املواَّلة الكفرانية خمالفاً
من أهل القبلة املتمسكني ابلكتاب العزيز الذي َّل أيتيه الباطل من بني يديه ،وَّل من خلفه تنزيل من
حكيم محيد ،فهو حترمي مقطوع به من الدين  ...ومن خالف اآلن يف ذلك أو رام اخلالف من املقيمني
معهم والراكنني إليهم ،فجوز هذه اإلقامة واستخف أمرها واستسهل حكمها ،فهو مارق من الدين،

ومفارق ْلماعة املسلمني ،وحمجوج ِبا َّل مدفع فيه ملسلم ،ومسبوق ابإلمجاع الذي َّل سبيل إىل
خمالفته وخرق سبيله (.)2

وجاء يف آخر فتواه ،قوله للسائل :وما ذكرت عن هؤَّلء املهاجرين من قبيح الكالم وسب دار
اإلسالم ،وْتين الرجوع إىل دار الشرك واألصنام ،وغري ذلك من الفواحش املنكرة اليت َّل تصدر إَّل
من اللئام ،يوجب هلم خزي الدنيا واآلخرة وينزهلم أسوأ املنازل ،والواجب على من مكنه هللا يف

األرض ويسره لليسرى أن يقبض على هؤَّلء وأن يرهقهم العقوبة الشديدة ،والتنكيل املربح ضرابً
وسجناً حىت َّل يتعدوا حدود هللا؛ ألن فتنة هؤَّلء أشد ضرراً من فتنة اْلوع واخلوف وهنب األنفس

واألموال ،وذلك أن من هلك هنالك فإىل رمحة هللا تعاىل وكرمي عفوه ،ومن هلك دينه فإىل لعنة هللا

وعظيم سخطه ،فإن حمبة املواَّلة الشركية ،واملساكنة النصرانية والعزم على رفض اهلجرة والركوب إىل
الكفار ،والرضى بدفع اْلزية إليهم ،ونبذ العزة اإلسالمية ،والطاعة اإلمامية ،والبيعة السلطانية،

وظهور السلطان النصراين عليها وإذَّلله إايها فواحش عظيمة مهلكة قاصمة للظهر يكاد أن تكون

كفراً والعياذ ابهلل (.)3

ويقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن بن حسن آل الشيخ :اإلقامة ببلد يعلو فيها الشرك

والكفر ،ويظهر الرفض ،ودين اإلفرنج وحنوهم من املعطلة للربوبية واإلهلية ،وترفع فيها شعائرهم،
ويهدم اإلسالم والتوحيد ،ويعطل التسبيح والتكبري والتحميد ،وتقلع قواعد امللة واإلْيان ،وحيكم

بينهم حبكم اإلفرنج واليوَنن ،ويشتم السابقون من أهل بدر وبيعة الرضوان ،فاإلقامة بني أظهرهم
واحلالة هذه َّل تصدر عن قلب ابشره حقيقة اإلسالم واإلْيان والدين  ...بل َّل يصدر عن ٍ
قلب
رضي ابهلل رابً وابإلسالم ديناً وِبحمد صلى هللا عليه وسلم نبياً ،فإن الرضى هبذه األصول الثالثة

قطب الدين ،وعليه تدور حقائق العلم واليقني ،ويف قصة إسالم جرير بن عبدهللا أنه قال اي رسول هللا

ابيعين واشرتط ،فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :تعبدهللا وَّل تشرك به شيئاً وتقيم الصالة وتؤيت

الزكاة وأن تفارق املشركني)) أخرجه أبو عبدالرمحن النسائي ( ،)4وفيه إحلاق مفارقة املشركني أبركان
اإلسالم ودعائمه العظام.
_________

( )1انظر املعيار املعرب 135 - 119 /2
((( )2املعيار املعرب))  = 124 ،123 /2ابختصار.

((( )3املعيار املعرب)) ( ،)132 /2وانظر ما كتبه الونشريسي من مفاسد اإلقامة يف داير الكفر يف
كتابه ((املعيار)) (.)141 - 137 /2

( )4رواه النسائي ( ،)148 /7وأمحد ( .)18258( )365 /4وقال األلباين يف ((صحيح سنن
النسائي)) :صحيح.

()314/1

ب -من أطاع الكفار يف التشريع والتحليل والتحرمي ،فأظهر املوافقة يف ذلك ،فهو كافر وخارج عن
امللة ،وسنورد بعض النصوص القرآنية يف هذا الشأن:
ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
ين
ين أُوتُواْ الْكتَ َ
آمنُـ َواْ إِن تُط ُ
ين َ
اب يَـ ُردموُكم بَـ ْع َد إِْيَان ُك ْم َكاف ِر َ
يعواْ فَ ِري ًقا م َن الذ َ
يقول تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
[آل عمران.]100:
ومما قاله أبو السعود يف تفسري هذه اآلية :وتعليق الرد بطاعة فريق منهم للمبالغة يف التحذير عن

طاعتهم وإجياب اَّلجتناب عن مصاحبتهم ابلكلية ،فإنه يف قوة أن يقالَّ :ل تطيعوا فريقاً .)1( ...
ِ
يعواْ ( ..فإن هذا الفعل جاء مطلقاً ،فحذف املتعلق املعمول فيه ،ليفيد
وأتمل قوله تعاىل :إِن تُط ُ

تعميم املعىن ( ،)2فاآلية الكرْية حتذر أْيا حتذير عن طاعة أهل الكتاب  -فضالً عن غريهم من

أصناف الكفار  -يف مجيع األحوال وسائر شؤون احلياة.
ِ
ِ
ويقول عز وجل :اي أَيمـها الَّ ِذين آمنُـواْ إِن تُ ِط َّ ِ
ِ
ين
َ َ
ُ
ين َك َف ُرواْ يَـ ُردموُك ْم َعلَى أَ ْع َقاب ُك ْم فَـتَن َقلبُواْ َخاس ِر َ
يعواْ الذ َ
َ ََ
[آل عمران.]149:
يقول الشيخ سليمان بن عبدهللا بن حممد بن عبدالوهاب :عند هذه اآلية :أخرب تعاىل أن املؤمنني إن
أطاعوا الكفار فال بد أن يردوهم على أعقاهبم عن اإلسالم ،فإهنم َّل يقنعون منهم بدون الكفر،

وأخرب أهنم إن فعلوا ذلك صاروا من اخلاسرين يف الدنيا واآلخرة ،ومل يرخص يف مواقفهم وطاعتهم
خوفاً منهم .وهذا هو الواقع فإهنم َّل يقتنعون ممن وافقهم إَّل بشهادة أهنم على ٍ
حق وإظهار العداوة
والبغضاء للمسلمني (.)3

ِ
ِ
هللا علَي ِه وإِنَّه لَِفس ٌق وإِ َّن َّ ِ
وحو َن إِ َىل
الشيَاط َ
ويقول سبحانه وتعاىلَ :وَّلَ َأتْ ُكلُواْ ممَّا َملْ يُ ْذ َك ِر ْ
ني لَيُ ُ
اس ُم َ ْ َ ُ ْ َ
أَولِيآئِ ِهم لِيج ِ
وه ْم إِنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِرُكو َن [األنعام.]121 :
ادلُوُك ْم َوإِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ
َْ ْ َُ

فصرح تعاىل أبهنم مشركون يف طاعة أولئك الكفار ،حينما وافقوهم يف حتليل أو حترمي (.)4
ِ ِ ِ
َّ ِ
ني َهلُُم ا ْهلَُدى َّ
الش ْيطَا ُن َس َّو َل َهلُ ْم َوأ َْملَى
ين ْارتَدموا َعلَى أَ ْد َاب ِرهم من بَـ ْعد َما تَـبَ َّ َ
وقال تبارك وتعاىل :إِ َّن الذ َ
ك ِأب ََّهنُم قَالُوا لِلَّ ِذين َك ِرهوا ما نَـ َّز َل َّ ِ
ِ
يع ُك ْم ِيف بَـ ْع ِ
ض األ َْم ِر َو َّ
اَّللُ يَـ ْعلَ ُم إِ ْس َر َارُه ْم
اَّللُ َسنُط ُ
َ ُ َ
َهلُ ْم ذَل َ ْ
[حممد.]26 ,25:
فهذا النوع من املواَّلة كان سبباً يف ردة أولئك القوم ( ،)5ولذا يقول ابن حزم :فجعلهم مرتدين

كفاراً بعد علمهم احلق ،وبعد أن تبني هلم اهلدى بقوهلم للكفار ما قالوا فقط ،وأخربَن تعاىل أنه يعرف

إسرارهم (.)6

ويقول القامسي يف (تفسريه) :ذلك إشارة إىل ما ذكر من ارتدادهمِ ،أب ََّهنُ ْم أي :لسبب أهنم قَالُوا أي:

املنافقون الذين كرهوا ما نزل هللا أي :اليهود الكارهني لنزول القرآن على رسول هللا صلى هللا عليه
ِ
يع ُك ْم ِيف بَـ ْع ِ
ض األ َْم ِر أي بعض أموركم ،أو ما أتمرون به  ...كما أوضح ذلك قوله تعاىل:
وسلم َسنُط ُ
أََمل تَر إِ َىل الَّ ِذين ََنفَـ ُقوا يـ ُقولُو َن ِإل ْخواهنِِم الَّ ِذين َك َفروا ِمن أ َْه ِل ال ِ
ْكتَ ِ
اب لَئِ ْن أُ ْخ ِر ْجتُ ْم لَنَ ْخ ُر َج َّن َم َع ُك ْم َوَّل
ْ
َ ُ َ ُ ْ
َ
َ
نُ ِط ِ
ِ
نص َرنَّ ُك ْم [احلشر.)7( ]11:
َح ًدا أَبَ ًدا َوإِن قُوتلْتُ ْم لَنَ ُ
يع في ُك ْم أ َ
ُ
_________
((( )1تفسري أيب السعود)) (.)523 /1

( )2انظر توضيح هذه النكته يف كتاب ((القواعد احلسان لتفسري القرآن)) لعبدالرمحن السعدي
(ص.)51 - 46
((( )3الدَّلئل يف حكم مواَّلة أهل اإلشراك)) (ص.)33

( )4انظر(( :أضواء البيان)) للشنقيطي (.)83 /4

( )5انظر(( :جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)193 /28
((( )6الفصل)) (.)262 /3
((( )7تفسري القامسي)) (.)56 /15

()315/1

فتلك اآلايت الكرْيات قد قررت أن بعضاً من الطاعة ألولئك الكفار هي ردة عن دين اإلسالم،

كموافقتهم يف عداوة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،أو املظاهرة على حممد صلى هللا عليه وسلم كما

جاء مفصالً يف كتب التفسري (.)1

ف إِ َذا تَـ َوفَّـ ْتـ ُه ْم ال َْمالئِ َكةُ
ولذا عاقبهم هللا تعاىل حببوط األعمال ،كما جاء يف اآلايت التالية :فَ َك ْي َ
ط َّ
ط أَ ْع َما َهلُ ْم [حممد:
َحبَ َ
َس َخ َ
اَّللَ َوَك ِرُهوا ِر ْ
يَ ْ
وه ُه ْم َوأَ ْد َاب َرُه ْم ذَلِ َ
ض ِربُو َن ُو ُج َ
ض َوانَهُ فَأ ْ
ك ِأب ََّهنُ ُم اتَّـبَـ ُعوا َما أ ْ
]28 ,27

ومما سطره يراع الشيخ سليمان بن عبدهللا بن حممد بن عبدالوهاب  -رمحهم هللا  -عند قوله تعاىل:
ذلك أبهنم قالوا  ...اآلية :أخرب تعاىل أن سبب ما جرى عليهم من الردة وتسويل الشيطان واإلمالء

هلم هو قوهلم للذين كرهوا ما نزل هللا ،سنطيعكم يف بعض األمر فإذا كان من َو َع َد املشركني الكارهني
ملا نزل هللا بطاعتهم يف بعض األمر كافراً ،وإن مل يفعل ما وعدهم به ،فكيف ِبن وافق املشركني

وأظهر أهنم على هدى ( .)2نواقض اإلْيان القولية والعملية لعبد العزيز بن حممد بن علي
العبداللطيف 358 -
_________

( )1انظر(( :زاد املسري)) َّلبن اْلوزي ( ،)409 /7و ((فتح القدير)) للشوكاين ( ،)39 /5و
((تفسري النسفي)) (.)512 /5
((( )2الدَّلئل يف حكم مواَّلة أهل اإلشراك)) (.)51 ،50

()316/1

املبحث الثالث :عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الوَّلء والرباء
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
على املؤمن أن يعادي يف هللا ويوايل يف هللا ،فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه – وإن ظلمه .فإن
الظلم َّل يقطع املواَّلة اإلْيانية.

قال تعاىل:
ِ
ِِ
َصلِ ُحوا بَـ ْيـنَـ ُه َما [احلجرات.]9:
ني اقْـتَـتَـلُوا فَأ ْ
َوإِن طَائَِفتَان م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
(فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي ،وأمر ابإلصالح بينهم ،فليتدبر املؤمن :أن املؤمن جتب
مواَّلته وإن ظلمك واعتدى عليك ،والكافر جتب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك .فإن هللا

سبحانه بعث الرسل ،وأنزل الكتب ليكون الدين كله هلل فيكون احلب ألوليائه والبغض ألعدائه،
واإلكرام والثواب ألوليائه واإلهانة والعقاب ألعدائه.

(وإذا اجتمع يف الرجل الواحد :خري وشر ،وفجور وطاعة ،ومعصية وسنة وبدعة استحق من املواَّلة
والثواب بقدر ما فيه من اخلري ،واستحق من املعاداة والعقاب حبسب ما فيه من الشر ،فيجتمع يف
الشخص الواحد موجبات اإلكرام واإلهانة كاللص تقطع يده لسرقته ،ويعطى من بيت املال ما يكفيه

حلاجته .هذا هو األصل الذي اتفق عليه أهل السنة واْلماعة ،وخالفهم اخلوارج واملعتزلة ومن
وافقهم) ()1

وملا كان الوَّلء والرباء مبنيني على قاعدة احلب والبغض  ...فإن الناس يف نظر أهل السنة واْلماعة
– حبسب احلب والبغض والوَّلء والرباء – ثالثة أصناف:
األول :من حيب مجلة .وهو من آمن ابهلل ورسوله ،وقام بوظائف اإلسالم ومبانيه العظام علماً وعمالً
واعتقاداً .وأخلص أعماله وأفعاله وأقواله هلل ،وانقاد ألوامره وانتهى عما هنى هللا عنه ،وأحب يف هللا،
وواىل يف هللا وأبغض يف هللا ،وعادى يف هللا ،وقدم قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على قول كل

أحد كائناً من كان ()2

الثاين :من حيب من وجه ويبغض من وجه ،فهو املسلم الذي خلط عمالً صاحلاً وآخر سيئاً ،فيحب

ويواىل على قدر ما معه من اخلري ،ويبغض ويعادى على قدر ما معه من الشر ومن مل يتسع قلبه هلذا

كان ما يفسد أكثر مما يصلح  ..وإذا أردت الدليل على ذلك فهذا عبد هللا بن محار ( )3وهو رجل
من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -كان يشرب اخلمر ،فأيت به إىل رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم فلعنه رجل وقال :ما أكثر ما يؤتى به ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ((َّل تلعنه فإنه

حيب هللا ورسوله)) ( )4مع أنه صلى هللا عليه وسلم لعن اخلمر وشارهبا وابئعها وعاصرها ومعتصرها
وحاملها واحملمولة إليه (.)5

_________

( )1انظر ((جمموع الفتاوى)) ()209 – 208 /28
((( )2إرشاد الطالب)) َّلبن سحمان (ص)13

( )3عبد هللا بن محار هكذا أورده ابن سحمان واملوجودة يف (صحيح البخاري) ( )75 /12أنه عبد
هللا ،كان يلقب محاراً .وقال ابن حجر :كان يهدي إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ويضحكه يف كالمه.
انظر ((اإلصابة)) (.)275 /4

( )4رواه البخاري (.)6780

( )5رواه الرتمذي ( , )1295وابن ماجه ( , )3381والطرباين يف ((األوسط)) (, )93 /2من

حديث أنس رضي هللا عنه ,قال الرتمذي هذا حديث غريب من حديث أنس وقد روي حنو هذا عن
ابن عباس وابن مسعود وابن عمر ،وقال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)246 /3رواته

ثقات ,وقال ابن امللقن يف ((البدر املنري)) ([ :)698 /8فيه] شبيب بن بشر وثقه ابن معني فينبغي
إذن تصحيحه ,وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

()317/1

الثالث :من يبغض مجلة وهو من كفر ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ،ومل يؤمن ابلقدر خريه
وشره ،وأنه كله بقضاء هللا وقدره وأنكر البعث بعد املوت ،وترك أحد أركان اإلسالم اخلمسة ،أو

أشرك ابهلل يف عبادته أحداً من األنبياء واألولياء والصاحلني ،وصرف هلم نوعاً من أنواع العبادة كاحلب
والدعاء ،واخلوف والرجاء والتعظيم والتوكل ،واَّلستعانة واَّلستعاذة واَّلستغاثة ،والذبح والنذر

واإلابنة والذل واخلضوع واخلشية والرغبة والرهبة والتعلق ،أو أحلد يف أمسائه وصفاته واتبع غري سبيل

املؤمنني ،وانتحل ما كان عليه أهل البدع واألهواء املضلة ،وكذلك كل من قامت به نواقض اإلسالم
العشرة أو أحدها ()1

فأهل السنة واْلماعة – إذن – يوالون املؤمن املستقيم على دينه وَّلء كامالً وحيبونه وينصرونه نصرة
كاملة ،ويتربؤون من الكفرة وامللحدين واملشركني واملرتدين ويعادوهنم عداوة وبغضاً كاملني .أما من

خلط عمالً صاحلاً وآخر سيئاً فيوالونه حبسب ما عنده من اإلْيان ،ويعادونه حبسب ما هو عليه من

الشر.

وأهل السنة واْلماعة يتربؤون ممن حاد هللا ورسوله ولو كان أقرب قريب ،قال تعاىل:

َّلل والْيـوِم ِ
ِ
ِ
اآلخ ِر يُـ َوادمو َن َم ْن َح َّ
اءه ْم أ َْو
ءه ْم أ َْو أَبْـنَ ُ
آاب ُ
َّل َِجت ُد قَـ ْوًما يُـ ْؤمنُو َن ِاب َّ َ َ ْ
اد ا ََّّللَ َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َكانُوا َ
ِ
وح ِم ْنهُ وي ْد ِخلُ ُهم جنَّ ٍ
ِِ
ِ
ات َجتْ ِري ِمن َحتْتِ َها
ريَهتُ ْم أ ُْولَئِ َ
ْ َ
ب ِيف قُـلُوهب ُم ا ِإلْيَا َن َوأَيَّ َد ُهم بُِر ٍ َ ُ
ك َكتَ َ
إ ْخ َو َاهنُ ْم أ َْو َعش َ
اَّلل أََّل إِ َّن ِحزب َِّ
ك ِحزب َِّ
األ َْهنَار َخالِ ِد ِ
ِ
يها ر ِ
ض َي َّ
اَّلل ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن
اَّللُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
ْ َ
ضوا َع ْنهُ أ ُْولَئ َ ْ ُ
ين ف َ َ
ُ
َ
[اجملادلة.]22:
ِ
َّ ِ
ِ ِ
استَ َحبمواْ
آابء ُك ْم َوإِ ْخ َوانَ ُك ْم أ َْوليَاء إَن ْ
ين َ
آمنُواْ َّلَ تَـتَّخ ُذواْ َ
وْيتثلون لنهيه تعاىل يف قولهَ :اي أَيمـ َها الذ َ
ِ
الْ ُك ْفر َعلَى ا ِإلْيَ ِ
آاب ُؤُك ْم َوأَبْـنَآ ُؤُك ْم َوإِ ْخ َوانُ ُك ْم
ان َوَمن يَـتَـ َوَّهلُم ِمن ُك ْم فَأ ُْولَئِ َ
ك ُه ُم الظَّال ُمو َن قُ ْل إِن َكا َن َ
َ
ِ
ال اق َْرتفْـتُم َ ِ
ب إِلَْي ُكم ِم َن
َح َّ
ارةٌ َختْ َ
ساكِ ُن تَـ ْر َ
سَ
ض ْو َهنَا أ َ
َوأَ ْزَو ُ
وها َوجتَ َ
ريتُ ُك ْم َوأ َْم َو ٌ َ ُ
اج ُك ْم َو َعش َ
اد َها َوَم َ
ش ْو َن َك َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِِ
ِِ ِ ٍ
ني [التوبة- 23:
صواْ َح َّىت َأيِْيتَ هللاُ ِأب َْم ِره َوهللاُ َّلَ يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َفاسق َ
رتبَّ ُ
هللا َوَر ُسوله َوج َهاد ِيف َسبيله فَ ََ
.]24
ويلخص اإلمام ابن تيمية مذهب أهل السنة واْلماعة فيقول:

(احلمد والذم واحلب والبغض واملواَّلة واملعادة إمنا تكون ابألشياء اليت أنزل هللا هبا سلطانه ،وسلطانه

كتابه ،فمن كان مؤمناً وجبت مواَّلته من أي صنف كان ،ومن كان كافراً وجبت معاداته من أي

صنف كان.
قال تعاىل :إِ َّمنَا ولِيم ُكم هللا ورسولُهُ والَّ ِذين آمنُواْ الَّ ِذ ِ
الصالَةَ َويُـ ْؤتُو َن َّ
الزَكاةَ َو ُه ْم َراكِ ُعو َن َوَمن
يمو َن َّ
َ ُ ُ ََ ُ َ َ َ
ين يُق ُ
َ
يـتـو َّل هللا ورسولَه والَّ ِذين آمنواْ فَِإ َّن ِحزب ِ
هللا ُه ُم الْغَالِبُو َن [املائدة.]56 - 55 :
ََ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
وقال :اي أَيمـها الَّ ِذين آمنُواْ َّلَ تَـت ِ
ض ُه ْم أ َْوليَاء بَـ ْع ٍ
ض َوَمن يَـتَـ َوَّهلُم من ُك ْم
َّصا َرى أ َْوليَاء بَـ ْع ُ
َّخ ُذواْ الْيَـ ُه َ
َ َ
ود َوالن َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني [املائدة.]51 :
فَِإنَّهُ م ْنـ ُه ْم إِ َّن هللاَ َّلَ يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَـ ْع ٍ
ض [التوبة.]71:
ات بَـ ْع ُ
وقالَ :وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
ومن كان فيه إْيان وفيه فجور أعطي من املواَّلة حبسب إْيانه ،ومن البغض حبسب فجوره ،وَّل خيرج
من اإلْيان ابلكلية ِبجرد الذنوب واملعاصي كما يقول اخلوارج واملعتزلة.

_________

((( )1إرشاد الطالب)) (ص.)19

()318/1

وَّل جيعل األنبياء والصديقون والشهداء والصاحلون ِبنزلة الفساق يف اإلْيان والدين واحلب والبغض
واملواَّلة واملعاداة

ِ
ِِ
امهَا َعلَى ْاألُ ْخ َرى
ت إِ ْح َد ُ
َصلِ ُحوا بَـ ْيـنَـ ُه َما فَِإن بَـغَ ْ
ني اقْـتَـتَـلُوا فَأ ْ
قال تعاىلَ :وإِن طَائَِفتَان م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
فَـ َقاتِلُوا الَِّيت تَـب ِغي ح َّىت تَِفيء إِ َىل أَم ِر َِّ
اءت فَأَصلِحوا بـيـنَـهما ِابلْع ْد ِل وأَق ِ
ْسطُوا إِ َّن َّ
ب
اَّللَ ُِحي م
َ ْ
ْ َ
اَّلل فَِإن فَ ْ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ
ِِ
ني [احلجرات.]10 - 9 :
ال ُْم ْقسط َ
فجعلهم إخوة مع وجود اَّلقتتال والبغي.
(  ...وهلذا كان السلف مع اَّلقتتال يوايل بعضهم بعضاً مواَّلة الدين َّل يعادون كمعاداة الكفار،
فيقبل بعضهم بشهادة بعض ،وأيخذ بعضهم العلم من بعض ،ويتوارثون ويتناكحون ،ويتعاملون

ِبعاملة املسلمني بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من القتال والتالعن وغري ذلك) ()1
الوَّلء والرباء القليب:

ومن عقيدة أهل السنة واْلماعة يف هذا املوضوع أن الوَّلء القليب وكذلك العداوة جيب أن تكون

كاملة.

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية:
(فأما حب القلب وبغضه ،وإرادته وكراهته ،فينبغي أن تكون كاملة جازمةَّ ،ل توجب نقص ذلك إَّل
بنقص اإلْيان ،وأما فعل البدن فهو حبسب قدرته ،ومىت كانت إرادة القلب وكراهته كاملة اتمة وفعل

العبد معها حبسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل.

ذلك أن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته حبسب حمبة نفسه وبغضهاَّ ،ل حبسب حمبة
هللا ورسوله ،وبغض هللا ورسوله وهذا نوع من اهلوى ،فإن اتبعه اإلنسان فقد اتبع هواه فَِإن َّملْ
َض مل ِممَّ ِن اتَّـبع هواه بِغَ ِري ه ًدى ِمن َِّ
اَّلل إِ َّن َّ
اَّللَ َّل يَـ ْه ِدي
اءه ْم َوَم ْن أ َ
يَ ْستَ ِجيبُوا لَ َ
َ َ ََ ُ ْ ُ
ك فَا ْعلَ ْم أ ََّمنَا يَـتَّبِ ُعو َن أ َْه َو ُ
َ
ِ
ني [القصص)2( .]50 :
الْ َق ْوَم الظَّال ِم َ
موقف أهل السنة واْلماعة من أصحاب البدع واألهواء:
يدخل يف معتقد أهل السنة واْلماعة الرباءة من أرابب البدع واألهواء.

والبدعة :مأخوذة من اَّلبتداع وهو اَّلخرتاع ،وهو الشيء حيدث من غري أصل سبق وَّل مثال احتذي

وَّل ألف مثله ومنه قوهلم :ابتدع هللا اخللق أي خلقهم ابتداء ومنه قوله تعاىل:
ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض [البقرة.]117 :
بَد ُ
يع َّ َ َ
نت بِ ْد ًعا ِم ْن ال مر ُس ِل [األحقاف.]9 :
وقوله :قُ ْل َما ُك ُ
أي مل أكن أول رسول إىل أهل األرض.

وهذا اَّلسم يدخل فيما خترتعه القلوب ،وفيما تنطق به األلسنة وفيما تفعله اْلوارح ()3

قال ابن اْلوزي:
(البدعة عبارة عن فعل مل يكن فابتدع .واألغلب يف املبتدعات أهنا تصادم الشريعة ابملخالفة وتوجب

التعاطي عليها بزايدة أو نقصان) ()4

ولقائل أن يقول :ما شأننا اآلن وأصحاب البدع َّل سيما وأنت تتكلم عن وَّلء الكفار والرباء منهم

ومواَّلة املؤمنني ونصرهتم؟؟

واْلواب على ذلك :أوَّلً :أن البدعة خطرها عظيم وكبري ،والدليل على ذلك أهنا تنقسم إىل رتب

متفاوتة ما بني الكفر الصريح إىل الكبرية والصغرية ،ويف هذا يقول اإلمام الشاطيب:

(البدعة تنقسم إىل رتب متفاوتة منها ما هو كفر صراح ،كبدعة اْلاهلية اليت نبه عليها القرآن بقوله:

_________

((( )1جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (ص  )201– 108الطبعة األوىل سنة  1349هـ مطبعة املنار

ِبصر

((( )2شذرات البالتني)) ( )354 /1و ((األمر ابملعروف َّلبن تيمية)).

( )3كتاب ((احلوادث والبدع)) للطرطوشي ( )39 – 38حتقيق حممد الطاليب
((( )4تلبيس إبليس)) (ص)26

()319/1
صيبا فَـ َقالُواْ ه َذا ِ ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ش َرَكآئِ ِه ْم
ش َرَكآئِنَا فَ َما َكا َن لِ ُ
َّلل بَِز ْع ِم ِه ْم َو َه َذا لِ ُ
َ
َو َج َعلُواْ َّلل مما ذَ َرأَ م َن ا ْحلَْرث َواألَنْـ َع ِام نَ ً
هللا وما َكا َن ِ ِ
ِ
َّلل فَـ ُهو ي ِ
ِ
ص ُل إِ َىل ُش َرَكآئِ ِه ْم َساء َما َْحي ُك ُمو َن [األنعام.]136 :
َ َ
فَالَ يَص ُل إِ َىل َ َ
وقوله تعاىل :وقَالُواْ ما ِيف بطُ ِ
ون َه ِذهِ األَنْـعاِم َخالِصةٌ لِ ُذ ُكوِرََن و ُحمَ َّرٌم َعلَى أَ ْزو ِ
اجنَا َوإِن يَ ُكن َّم ْيـتَةً فَـ ُه ْم
َ
َ
َ ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
يم [األنعام.]139 :
فيه ُش َرَكاء َسيَ ْج ِزي ِه ْم َو ْ
يم َعل ٌ
ص َف ُه ْم إِنَّهُ حك ٌ
صيلَ ٍة وَّلَ ح ٍام ولَ ِك َّن الَّ ِذين َك َفرواْ يـ ْف َرتو َن علَى ِ
وقوله :ما جعل هللا ِمن َِحبريةٍ وَّلَ سآئِب ٍة وَّلَ و ِ
هللا
َ ُ َ ُ َ
َ ََ َ ُ
َ َ َ
َ َ َ َ َ َ
ِ
ب َوأَ ْكثَـ ُرُه ْم َّلَ يَـ ْع ِقلُو َن [املائدة.]103 :
الْ َكذ َ
وكذلك بدعة املنافقني حني اختذوا الدين ذريعة حلفظ النفس واملال وما أشبه ذلك مما َّل يشك أنه
كفر صراح) ()1

وقضية التحليل والتحرمي خصوصية هلل عز وجل ،فمن ادعى التحليل والتحرمي فقد شرع ومن شرع
فقد أله نفسه .وكما أن هللا سبحانه وتعاىل هو اخلالق فهو أيضاً صاحب األمر والسلطان ،قال تعاىل:

أََّلَ لَهُ ْ
ْق َواأل َْم ُر [األعراف.]54 :
اخلَل ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ص ُ ِ
وقال سبحانه :وَّلَ تَـ ُقولُواْ لِما تَ ِ
ب
رتواْ َعلَى هللا الْ َكذ َ
ف أَلْسنَـتُ ُك ُم الْ َكذ َ
ب َه َذا َحالَ ٌل َو َه َذا َح َر ٌام لتَـ ْف َُ
َ
َ

ِ ِ
َّ ِ
ب َّلَ يُـ ْفلِ ُحو َن [النحل.]116:
رتو َن َعلَى هللا الْ َكذ َ
ين يَـ ْف َُ
إِ َّن الذ َ

فهذه البدعة الكفرية وأمثاهلا ألصحاهبا منا العداء والبغض والكره واْلهاد بعد اإلعذار واإلنذار،

والرباءة منهم َّل ختتلف عن الرباءة من الكافر األصلي .فقد قال صلى هللا عليه وسلم ((من أحدث

يف أمرَن هذا ما ليس منه فهو رد)) (.)2
قال البغوي:

(وقد اتفق علماء السنة على معاداة أهل البدعة ومهاجرهتم) ()3

ونعود لرتب البدع كما ذكرها الشاطيب فقال:

(ومن البدع ما هو من املعاصي اليت ليست بكفر أو خيتلف فيها هل هي كفر أم َّل؟ كبدعة اخلوارج

والقدرية واملرجئة ومن أشبههم من الفرق الضالة.

ومنها ما هو معصية ويتفق على أهنا ليست بكفر ،كبدعة التبتل ( )4والصيام قائماً يف الشمس

واخلصاء بقصد قطع شهوة اْلماع.

ومنها :ما هو مكروه كاَّلجتماع للدعاء عشية عرفة ،وذكر السالطني يف خطبة اْلمعة على ما قاله
ابن عبد السالم الشافعي ( )5وما أشبه ذلك) ()6
فأرابب هذه البدع يتربأ منهم أهل السنة واْلماعة.

اثنياً :خلطورة البدع على الدين أورد هنا مناذج من أقوال سلف األمة يف التحذير من البدع وأصحاهبا.
ومن ذلك ما قاله الصحايب اْلليل عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه حيث يقول:
_________
((( )1اَّلعتصام)) ()37 /2

( )2رواه البخاري ( , )2697ومسلم (.)1718
((( )3شرح السنة)) ()227 /1

( )4التبتل :هو اَّلنقطاع عن الدنيا إىل هللا .انظر ((خمتار الصحاح)) (ص .)53
( )5هو سلطان العلماء عبد العزيز السلمي الدمشقي فقيه شافعي بلغ رتبة اَّلجتهاد ولد سنة 577
هـ وتويف سنة  660هـ من مؤلفاته ((التفسري الكبري)) ،و ((اإلملام يف أدلة األحكام)) ،و ((قواعد

الشريعة)) و ((قواعد األحكام)) و ((الفتاوى)) .انظر ((األعالم)) للزركلي ( )21 /4الطبعة الرابعة

وفية أن له ترمجة يف فوات الوفيات ( )287 /1و ((طبقات السبكي)) ( )80 /5و ((النجوم

الزاهرة)) ( )208 /7و ((ذيل الروضتني)) ( – )216و ((مفتاح السعادة)) (.)212 /2
((( )6اَّلعتصام)) ()37 /2

()320/1

(من كان مستناً فليسنت ِبن قد مات ،أولئك أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم كانوا خري هذه

األمة ،أبرها قلوابً ،وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً ،قوم اختارهم هللا لصحبة نبيه صلى هللا عليه وسلم

ونقل دينه ،فتشبهوا أبخالقهم وطرائقهم ،فهم كانوا على اهلدي املستقيم) ( .)1وقال سفيان الثوري
رمحه هللا :البدعة أحب إىل إبليس من املعصية ،املعصية يتاب منها ،والبدعة َّل يتاب منها)2( .

وقال اإلمام مالك رمحه هللا :من أحدث يف هذه األمة شيئاً مل يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم خان الدين ،ألن هللا تعاىل يقول:
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم [املائدة.]3 :
الْيَـ ْوَم أَ ْك َمل ُ
فما مل يكن يومئذ ديناً َّل يكون اليوم ديناً ()3

وذكر الشاطيب رمحه هللا أن مفاسد البدع تنحصر يف أمرين:

( )1أهنا مضادة للشارع ،ومراغمة له ،حيث نصب املبتدع نفسه منصب املستدرك على الشريعة َّل
منصب املكتفي ِبا حد له.

( )2أن كل بدعة – وإن قلت – تشريع زائد أو َنقص ،أو تغيري لألصل الصحيح ،وكل ذلك قد
يكون على اَّلنفراد ،وقد يكون ملحقاً ِبا هو مشروع فيكون قادحاً يف املشروع ،ولو فعل أحد مثل

هذا يف نفس الشريعة عامداً ،لكفر ،إذ الزايدة والنقصان فيها أو التغيري – قل أو كثر – كفر (.)4

ويعضد هذا النظر عموم األدلة يف ذم البدع ومنها :قوله صلى هللا عليه وسلم(( :كل بدعة ضاللة))

( )5وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :من دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آاثم من تبعهَّ ،ل
ينقص ذلك من آاثمهم شيئاً)) (.)6
وقال أحد علماء السلف:

(َّل جتالسوا أصحاب األهواء ،أو قال أصحاب اخلصومات فإين َّل آمن أن يغمسوكم يف ضاللتهم،

ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون) ( .)7الوَّلء والرباء يف اإلسالم حملمد بن سعيد القحطاين –

ص138

_________

((( )1شرح السنة)) للبغوي (.)214 /1
((( )2شرح السنة)) للبغوي (.)216 /1
((( )3اَّلعتصام)) (.)53 /2

((( )4اَّلعتصام)) ( )61 /2بتصرف بسيط.
( )5رواه مسلم (.)867

( )6رواه مسلم (.)2674
((( )7شرح السنة)) للبغوي (.)227 /1

()321/1

املبحث الرابع :التشبه ابلكفار
َّل شك أن الدين اإلسالمي ليس حريصاَ على ْتيز املسلمني يف املضمون فحسب وإمنا حىت يف

املظهر العام للمسلم يف نفسه وللمجتمع اإلسالمي يف عمومه .ولذلك كان النهي عن التشبه ابلكفار

أحد التكاليف الرابنية هلذه العقيدة .وقد حفل الكتاب والسنة أبدلة كثرية حول هذه القضية .ألن

التشبه ابلكفار يف الظاهر يورث التشبه هبم يف العقيدة أو مودهتم ،ومسايرهتم وموافقتهم على هواهم

مما حيدث التميع يف حياة املسلم وجيعله إمعة يتبع كل َنعق ،وهللا يريد له العزة والكرامة .وإذا ْتعنا يف
طريقة الرتبية القرآنية :وجدَن أن اإلسالم رىب املسلمني على العقيدة الصحيحة فرتة طويلة قبل نزول
التكاليف ،فلما رست جذور هذه الشجرة املباركة يف النفوس جاءت التكاليف واحداً إثر اآلخر مما
جعل املسلمني يرتقون يف هذا السلم الرتبوي اإلْياين إىل الذروة.

من هنا جاء النهي عن التشبه ابلكفار يف العهد املدين .وذلك بعد اْلهاد من أجل صيانة ومحاية

اجملتمع اإلسالمي من كل دخيل ،وحرصاً على بناء الشخصية اإلسالمية الفريدة .فكما أن هذه

العقيدة فريدة يف مضموهنا وجوهرها فهي أيضاً فريدة يف شكلها ومظهرها .لذا وجب على صاحبها
أن يكون متميزاً بعد أن أخرجه هللا من الظلمات إىل النور.

وجتتاح العامل اإلسالمي اليوم موجة من التبعية اْلارفة يف كل شيء ،ومن ذلك التشبه ابلغرب الكافر
من قبل ضعاف اإلْيان الذين يرون أن ذلك الفعل هو سبيل التقدم والرقي!

ويف هذا يقول األستاذ حممد أسد (وإن السطحيني من الناس فقط ليستطيعوا أن يعتقدوا أنه من
املمكن تقليد مدنية ما يف مظاهرها اخلارجية من غري أن يتأثروا يف الوقت نفسه بروحها.
"إن املدنية ليست شكالً أجوف فقط ،ولكنها نشاط حي .ويف اللحظة اليت نبدأ فيها .بتقبل شكلها

أتخذ جماريها األساسية ومؤثراهتا الفعالة تعمل فينا ،مث ختلع على اجتاهنا العقلي كله شكالً ولكن ببطء

ومن غري أن نلحظ ذلك.

ولقد قدر الرسول صلى هللا عليه وسلم هذا اَّلختيار حق قدره حينما قال(( :من تشبه بقوم فهو

منهم)) ( .)1وهذا احلديث املشهور ليس إْياءة أدبية فحسب ،بل تعبري إجيايب يدل على أن َّل مفر
من أن يصطبغ املسلمون ابملدنية اليت يقلدوهنا؟

"ومن هذه الناحية قد يستحيل أن نرى الفرق األساسي بني "املهم" وبني غري املهم يف نواحي احلياة
اَّلجتماعية وليس مثة خطأ أكرب من أن نفرتض أن اللباس – مثالً – شيء خارجي حبت وأن َّل خوف
منه على "حياة اإلنسان" العقلية والروحية .إنه على وجه العموم نتيجة تطور طويل األمد لذوق

شعب ما يف َنحية معينة وزي هذا اللباس يتفق مع اإلدراك البديعي لذلك الشعب ومع ميوله .لقد
تشكل هذا الزي مث ما فتئ يبدل أشكاله ابستمرار حسب التبدل الذي طرأ على خصائص ذلك

الشعب وميوله .وبلبس الثياب األوربية يوافق املسلم من غري شعور ظاهر بني ذوقه والذوق األوريب
مث يشوه "حياته" العقلية بشكل يتفق هنائياً مع اللباس اْلديد وبعمله هذا يكون (املسلم) قد ختلى
عن اإلمكانيات الثقافية لقومه ،وختلى عن ذوقهم التقليدي ،وتقبل لباس العبودية العقلية الذي
خلعته عليه املدنية األجنبية.
_________

( ))]1039[ )1رواه أبو داود ( , )4031وابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( , )471 /6من
حديث عبد هللا بن عمر ,وروي من حديث حذيفة وأيب هريرة ,وأنس رضي هللا عنهم ,واحلديث

سكت عنه أبو داود ,وقال العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( :)359 /1إسناده صحيح ,وقال ابن
حجر يف ((فتح الباري)) ( :)282 /10اثبت [و] إسناده حسن ,وقال األلباين يف ((صحيح أيب
داود)) :حسن صحيح.
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" إذا حاكى املسلم أوروبة يف لباسها ،وعاداهتا وأسلوب حياهتا فإنه يتكشف عن أنه يؤثر املدنية

األوربية ،مهما كانت دعواه اليت يعلنها ،وإنه ملن املستحيل عملياً أن تقلد مدنية أجنبية يف مقاصدها

العقلية والبديعية من غري إعجاب بروحها ،وإنه ملن املستحيل أن تعجب بروح مدنية مناهضة للتوجيه

الديين ،وتبقى مع ذلك مسلماً صحيحاً.
(إن امليل إىل تقليد التمدن األجنيب نتيجة الشعور ابلنقص هذا وَّل شيء سواه ،ما يصاب به
املسلمون الذين يقلدون املدنية الغربية) ()1

وأصل املشاهبة :أن هللا جبل بين آدم – بل سائر املخلوقات – على التفاعل بني الشيئني املتشاهبني،
وكلما كانت املشاهبة أكثر :كان التفاعل يف األخالق والصفات أمت .واملشاركة بني بين اإلنسان أشد

تفاعالً فألجل هذا األصل وقع التأثر والتأثري يف بين آدم فاكتسب بعضهم ،أخالق بعض ابملشاركة
واملعاشرة.

واملشاهبة يف األمور الظاهرة :توجب مشاهبة يف األمور الباطنة على وجه املسارقة والتدريج اخلفي،
وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا املسلمني أقل كفراً من غريهم ،كما رأينا املسلمني الذين

أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إْياَنً من غريهم ممن جرد اإلسالم ()2

مث إن املشاركة يف اهلدي الظاهر :توجب مناسبة وائتالفاً وإن بعد املكان والزمان وهذا أمر حمسوس،
بل إهنا تورث نوع مودة وحمبة ومواَّلة يف الباطن ،كما أن احملبة يف الباطن تورث املشاهبة يف الظاهر.

وإذا كانت املشاهبة يف األمور الدنيوية تورث احملبة واملواَّلة فكيف ابملشاهبة يف أمور دينية؟ نعم .إهنا

تقتضي إىل نوع من املواَّلة أكثر وأشد .واحملبة هلم تنايف اإلْيان كما قال تعاىل:
ِ
اي أَيمـها الَّ ِذين آمنُواْ َّلَ تَـت ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَـ ْع ٍ
ارى أ َْولِيَاء بَـ ْع ُ
َّخ ُذواْ الْيَـ ُه َ
ض َوَمن يَـتَـ َوَّهلُم من ُك ْم فَِإنَّهُ
َ َ
ود َوالنَّ َ
َ َ
صَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني [املائدة.]51 :
م ْنـ ُه ْم إِ َّن هللاَ َّلَ يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
وثبوت وَّليتهم يوجب عدم اإلْيان ،ألن عدم الالزم يقتضي عدم امللزوم ()3

وهنا َّلبد أن نورد بعض النصوص الكثرية واملستفيضة من الكتاب والسنة اليت هنت عن مشاهبة

الكفار واتباع أهوائهم.

ٍِ
َّ ِ
ِ
ِ
ين َّل يَـ ْعلَ ُمو َن إِ َّهنُ ْم لَن
منها قوله تعاىلُ :مثَّ َج َعلْنَ َ
اك َعلَى َش ِر َيعة م َن األ َْم ِر فَاتَّب ْع َها َوَّل تَـتَّب ْع أ َْه َواء الذ َ
نك ِمن َِّ
ِ
اَّلل وِ م ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَـ ْع ٍ
ني [اْلاثية.]19 - 18 :
ني بَـ ْع ُ
يل ال ُْمتَّق َ
اَّلل َشيئًا وإِ َّن الظَّال ِم َ
ض َو َُّ َ
يُـ ْغنُوا َع َ َ
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ِ
اهم ِمن الطَّيِب ِ
ِ ِ
ات َوفَ َّ
اه ْم
ضلْنَ ُ
يل الْكتَ َ
ْم َوالنمـبُـ َّوةَ َوَرَزقـْنَ ُ َ َ
اب َوا ْحلُك َ
قال هللا سبحانهَ :ولََق ْد آتَـ ْيـنَا بَِين إ ْس َرائ َ
ات ِمن األَم ِر فَما ا ْختَـلَ ُفوا إَِّلَّ ِمن بـ ْع ِد ما ج ُ ِ
اهم بـيِنَ ٍ
ك
ْم بَـ ْغيًا بَـ ْيـنَـ ُه ْم إِ َّن َربَّ َ
َعلَى ال َْعالَ ِم َ
َ َ َ
ني َوآتَـ ْيـنَ ُ َ
َ ْ َ
اءه ْم الْعل ُ
ِ ِِ
ِ
اك َعلَى َش ِر َيع ٍة ِم َن األ َْم ِر فَاتَّبِ ْع َها َوَّل تَـتَّبِ ْع
يما َكانُوا فِ ِيه خيَْتَلِ ُفو َن ُمثَّ َج َعلْنَ َ
يَـ ْقضي بَـ ْيـنَـ ُه ْم يَـ ْوَم الْقيَ َامة ف َ
نك ِمن َِّ
ِ
َّ ِ
َّ
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَـ ْع ٍ
ض َو َّ
يل
اَّللُ َوِ م
ني بَـ ْع ُ
اَّلل َشيئًا وإِ َّن الظَّال ِم َ
ين َّل يَـ ْعلَ ُمو َن إِهنُ ْم لَن يُـغْنُوا َع َ َ
أ َْه َواء الذ َ
ِ
ني [اْلاثية]19 - 16 :
ال ُْمتَّق َ
_________
((( ))]1040[ )1اإلسالم على مفرتق الطرق)) .ترمجة د .عمر فروخ (ص  )83 – 81الطبعة
الثامنة سنة 1974م دار العلم للماليني.

((( ))]1041[ )2اقتضاء الصراط املستقيم)) بتصرف ()22
((( ))]1042[ )3اقتضاء الصراط املستقيم)) بتصرف (ص )222 - 219
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أخرب سبحانه ،أنه أنعم على بين إسرائيل بنعم الدين والدنيا ،وأهنم اختلفوا بعد جميء العلم بغياً من

بعضهم على بعض.

مث جعل حممداً صلى هللا عليه وسلم على شريعة شرعها له ،وأمره ابتباعها ،وهناه عن اتباع أهواء
الذين َّل يعلمون ،وقد دخل يف الذين َّل يعلمون كل من خالف شريعته.

وأهواؤهم :هو ما يهوونه ،وما عليه املشركون من هديهم الظاهر ،الذي هو من موجبات دينهم

الباطل ،وتوابع ذلك فهم يهوونه ،وموافقتهم فيه ،اتباع ملا يهوونه ،وهلذا :يفرح الكافرون ِبوافقة
املسلمني يف بعض أمورهم ،ويسرون به ،ويودون أن لو بذلوا عظيماً ليحصل ذلك ،ولو فرض أن

ليس الفعل من اتباع أهوائهم فال ريب أن خمالفتهم يف ذلك أحسم ملادة متابعتهم وأعون على حصول

مرضاة هللا يف تركها ،وأن موافقتهم يف ذلك قد تكون ذريعة إىل موافقتهم يف غريه ،فإن " من حام
حول احلمى أوشك أن يواقعه " وأي األمرين كان ،حصل املقصود يف اْلملة ،وإن كان األول أظهر.
ويف هذا الباب قوله سبحانه :والَّ ِذين آتَـيـناهم الْ ِكتاب يـ ْفرحو َن ِِبَا أُن ِز َل إِلَي َ ِ
اب من ي ِ
نك ُر
ْ
ك َوم َن األ ْ
َح َز ِ َ ُ
َ َ َْ ُ ُ َ َ َ َ ُ
ت أَ ْن أَ ْعبُ َد هللاَ َوَّل أُ ْش ِر َك بِ ِه إِلَْي ِه أَ ْد ُعو َوإِلَْي ِه َم ِ
ْما َع َربِياا َولَئِ ِن
آب َوَك َذلِ َ
ضهُ قُ ْل إِ َّمنَا أ ُِم ْر ُ
بَـ ْع َ
كأَ
َنزلْنَاهُ ُحك ً
ك ِمن ِ
اءهم بـ ْع َد ما ج َ ِ ِ
هللا ِمن َوٍِيل َوَّلَ َوا ٍق [الرعد.]37 - 36 :
اتَّـبَـ ْع َ
ت أ َْه َو ُ َ َ َ
اءك م َن الْعل ِْم َما لَ َ َ
فالضمري يف أهوائهم ،يعود  -وهللا أعلم  -إىل ما تقدم ذكره ،وهم األحزاب الذين ينكرون بعضه،
ت
فدخل يف ذلك كل من أنكر شيئاً من القرآن :من يهودي ،ونصراين ،وغريمها .وقد قالَ :ولَئِ ِن اتَّـبَـ ْع َ
ك ِمن ِ
اءهم بـ ْع َد الَّ ِذي ج َ ِ ِ
هللا ِمن وٍِيل وَّلَ نَ ِ
ص ٍري [البقرة ]120 :ومتابعتهم فيما
َ
أ َْه َو ُ َ
َ َ
اءك م َن الْعل ِْم َما لَ َ َ
خيتصون به من دينهم وتوابع دينهم ،إتباع ألهوائهم ،بل حيصل إتباع أهوائهم ِبا هو دون ذلك.
ارى َح َّىت تَـتَّبِ َع ِملَّتَـ ُه ْم قُ ْل إِ َّن ُه َدى
ضى َع َ
ومن هذا  -أيضاً  -قوله تعاىلَ :ولَن تَـ ْر َ
نك الْيَـ ُه ُ
ود َوَّلَ الن َ
َّص َ
ك ِمن ِ
ِ
اءهم بـ ْع َد الَّ ِذي ج َ ِ ِ
هللا ِمن وٍِيل وَّلَ نَ ِ
ص ٍري
هللا ُه َو ا ْهلَُدى َولَئِ ِن اتَّـبَـ ْع َ
َ
ت أ َْه َو ُ َ
َ َ
اءك م َن الْعل ِْم َما لَ َ َ
[البقرة.]120 :
ِ
اءهم ،ألن القوم َّل يرضون إَّل إبتباع امللة
فانظر كيف قال يف اخلرب :ملَّتَـ ُه ْم وقال يف النهي :أ َْه َو ُ

مطلقاً ،والزجر وقع عن إتباع أهوائهم يف قليل أو كثري ،ومن املعلوم أن متابعتهم يف بعض ما هم عليه
من الدين ،نوع متابعة هلم يف بعض ما يهوونه ،أو مظنة ملتابعتهم فيما يهوونه ،كما تقدم.
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ِ
ومن هذا الباب قوله سبحانه :ولَئِن أَتَـي َ َّ ِ
ت
اب بِ ُك ِل آيٍَة َّما تَبِ ُعواْ قِ ْبـلَتَ َ
ك َوَما أَن َ
َ ْ ْ
ين أ ُْوتُواْ الْكتَ َ
ت الذ َ
ض ُهم بِتَابِ ٍع قِ ْبـلَةَ بَـ ْع ٍ
اءهم ِمن بَـ ْع ِد َما َج َ
ك إِ َذاً
اءك ِم َن ال ِْعل ِْم إِنَّ َ
بِتَابِ ٍع قِ ْبـلَتَـ ُه ْم َوَما بَـ ْع ُ
ض َولَئِ ِن اتَّـبَـ ْع َ
ت أ َْه َو ُ
ِ
لَّ ِمن الظَّالِ ِم َّ ِ
اءه ْم َوإِ َّن فَ ِريقاً ِم ْنـ ُه ْم لَيَكْتُ ُمو َن ا ْحلَ َّق
اب يَـ ْع ِرفُونَهُ َك َما يَـ ْع ِرفُو َن أَبْـنَ ُ
ين آتَـ ْيـنَ ُ
َ
اه ُم الْكتَ َ
ني الذ َ
َ
ك فَالَ تَ ُكونَ َّن ِمن الْمم ِرت ِ
ِ
اخلَ ْري ِ
يها فَ ْ ِ
ات أَيْ َن َما
َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن ا ْحلَ مق ِمن َّربِ َ
ين َول ُك ٍل ِو ْج َهةٌ ُه َو ُم َول َ
َ َُْ َ
استَب ُقواْ ْ َ
تَ ُكونُواْ أي ِ
ْت بِ ُكم هللا َِ
ك َشط َْر
مج ًيعا إِ َّن هللاَ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير َوِم ْن َح ْي ُ
ت فَـ َو ِل َو ْج َه َ
ث َخ َر ْج َ
ُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َشط َْر
ك َوَما هللاُ بِغَاف ٍل َع َّما تَـ ْع َملُو َن َوم ْن َح ْي ُ
ت فَـ َو ِل َو ْج َه َ
ْح مق من َّربِ َ
ث َخ َر ْج َ
ال َْم ْسجد ا ْحلََر ِام َوإِنَّهُ لَل َ
َّ ِ
وه ُك ْم َشط َْرهُ لِئَالَّ يَ ُكو َن لِلن ِ
ين ظَلَ ُمواْ
ال َْم ْس ِج ِد ا ْحلََر ِام َو َح ْي ُ
ث َما ُكنتُ ْم فَـ َولمواْ ُو ُج َ
َّاس َعلَْي ُك ْم ُح َّجةٌ إَِّلَّ الذ َ
ِم ْنـ ُه ْم [البقرة.]150 - 145 :
قال غري واحد من السلف :معناه ،لئال حيتج اليهود عليكم ابملوافقة يف القبلة ،فيقولون :قد وافقوَن

يف قبلتنا ،فيوشك أن يوافقوَن يف ديننا ،فقطع هللا ِبخالفتهم يف القبلة هذه احلجة ،إذ احلجة :اسم
َّ ِ
ين ظَلَ ُمواْ ِم ْنـ ُه ْم وهم قريش ،فإهنم يقولون :عادوا إىل قبلتنا،
لكل ما حيتج به من حق وابطل إَِّلَّ الذ َ
فيوشك أن يعودوا إىل ديننا.

فبني سبحانه ،أن من حكمة نسخ القبلة وتغيريها ،خمالفة الناس الكافرين يف قبلتهم ،ليكون ذلك
أقطع ملا يطمعون فيه من الباطل ،ومعلوم أن هذا املعىن اثبت يف كل خمالفة وموافقة ،فإن الكافر إذ

اتبع يف شيء من أمره ،كان له يف احلجة مثل ما كان أو قريب مما كان لليهود من احلجة يف القبلة.
ِ ِ
َّ ِ
اب
ات َوأ ُْولَئِ َ
اءه ُم الْبَـيِنَ ُ
ين تَـ َف َّرقُواْ َوا ْختَـلَ ُفواْ من بَـ ْعد َما َج ُ
ك َهلُ ْم َع َذ ٌ
وقال سبحانهَ :وَّلَ تَ ُكونُواْ َكالذ َ
ِ
يم [آل عمران( ]105 :وهم :اليهود والنصارى ،الذين افرتقوا على أكثر من سبعني فرقة ،وهلذا
َعظ ٌ
هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن متابعتهم يف نفس التفرق واَّلختالف ،مع أنه صلى هللا عليه وسلم
قد أخرب أن أمته :ستفرتق على ثالث وسبعني فرقة ،مع أن قولهَّ :ل تكن مثل فالن ،قد يعم مماثلته
بطريق اللفظ أو املعىن ،وإن مل يعم دل على أن جنس خمالفتهم ،وترك مشاهبتهم أمر مشروع :ودل

على أنه  -كلما بعد الرجل عن مشاهبتهم فيما مل يشرع لنا  -كان أبعد عن الوقوع يف نفس املشاهبة
املنهي عنها ،وهذه مصلحة جليلة.

آن سبِ َّ ِ
ُجيبت َّد ْعوتُ ُكما فَ ِ
ِ ِ
ِ
ين َّلَ يَـ ْعلَ ُمو َن
وقال سبحانه ملوسى وهارون :قَ َ
َ َ ْ
ال قَ ْد أ َ
استَق َ
يل الذ َ
يما َوَّلَ تَـتَّب َع َ َ
اها بِع ْش ٍر فَـتَ َّم ِمي َق ُ ِ ِ
ني لَْيـلَةً
[يونس ]89 :وقال سبحانهَ :وَو َ
ات َربِه أ َْربَع َ
وسى ثَالَثِ َ
ني لَْيـلَةً َوأَ ْْتَ ْمنَ َ َ
اع ْد ََن ُم َ
ِ
َخ ِيه هارو َن ا ْخلُ ْف ِين ِيف قَـوِمي وأ ِ
ِِ
ِ ِ
ين [األعراف]142 :
َوقَ َ
ْ َ ْ
ال ُم َ
وسى أل َ ُ
يل ال ُْم ْفسد َ
َصل ْح َوَّلَ تَـتَّب ْع َسب َ
ول ِمن بـع ِد ما تَـب َّني لَه ا ْهل َدى ويـتَّبِع غَري سبِ ِ ِ
ني نُـ َولِ ِه َما تَـ َو َّىل
شاقِ ِق َّ
وقال تعاىلَ :وَمن يُ َ
يل ال ُْم ْؤمنِ َ
الر ُس َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ْ َ َ
صلِ ِه ج َهنَّم وس ْ ِ
ريا [النساء ]115 :إىل غري ذلك من اآلايت.
َونُ ْ َ َ َ َ
اءت َمص ً
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وما هم عليه من اهلدي والعمل ،هو من سبيل غري املؤمنني ،بل ومن سبيل املفسدين ،والذين َّل
يعلمون ،وما يقدر عدم اندراجه يف العموم ،فالنهي اثبت عن جنسه ،فيكون مفارقة اْلنس ابلكلية
أقرب إىل ترك املنهي ،ومقاربته مظنة وقوع املنهي عنه ،قال سبحانه :وأَنزلْنَا إِلَي َ ِ
اب ِاب ْحلَِق
َ َ ْ
ك الْكتَ َ
ِ
مص ِدقًا لِما ب ْني ي َدي ِه ِمن ال ِ
ْكتَ ِ
اءه ْم َع َّما
َنز َل هللاُ َوَّلَ تَـتَّبِ ْع أ َْه َو ُ
اب َوُم َه ْي ِمنًا َعلَْيه فَ ْ
اح ُكم بَـ ْيـنَـ ُهم ِِبَا أ َ
ُ َ َ َََ ْ َ
اءك ِمن ا ْحل ِق لِ ُك ٍل جعلْنا ِمن ُكم ِشرعةً وِم ْنـهاجا ولَو َشاء هللا َْلعلَ ُكم أ َُّمةً و ِ
اح َدةً َولَ ِكن لِيَـ ْبـلُ َوُك ْم ِيف َمآ
ََ َ
ْ َْ َ َ ً َ ْ
َج َ َ َ
ُ ََ ْ َ
استَبِ ُقوا اخلَ ْري ِ
ات إِ َىل هللا مرِجع ُكم َِ
مج ًيعا فَـيُـنَـبِئُ ُكم ِِبَا ُكنتُ ْم فِ ِيه َختْتَلِ ُفو َن إىل قولهَ :وَّلَ تَـتَّبِ ْع
َ
آات ُكم فَ ْ
َْ ُ ْ
َ
ك فَِإن تَـولَّواْ فَا ْعلَم أ ََّمنَا ي ِري ُد هللا أَن ي ِ
وك َعن بَـ ْع ِ
صيبَـ ُهم
اح َذ ْرُه ْم أَن يَـ ْفتِنُ َ
َنز َل هللاُ إِلَْي َ
أ َْه َو ُ
اءه ْم َو ْ
ض َما أ َ
َْ
ُ ُ
ْ ُ
اس لََف ِ
بِبـ ْع ِ ِِ ِ ِ
ريا ِم َن النَّ ِ
اس ُقو َن [املائدة ]49 - 48 :ومتابعتهم يف هديهم ،هي من
َ
ض ذُنُوهب ْم َوإ َّن َكث ً
اتباع ما يهوونه ،أو مظنة َّلتباع ما يهوونه وتركها معونة على ترك ذلك ،وحسم ملادة متابعتهم فيما

يهوونه.

واعلم :أن يف كتاب هللا من النهي عن مشاهبة األمم الكافرة وقصصهم اليت فيها عربة لنا برتك ما
ربوا َاي أ ِ
صا ِر
ُويل األَبْ َ
فعلوه  -كثري .مثل قوله ،ملا ذكر ما فعله أبهل الكتاب من املثالت :فَا ْعتَِ ُ
[احلشر ]2 :وقوله :لََق ْد َكا َن ِيف قَص ِ
ص ِه ْم ِع ْربةٌ أل ُْوِيل األَلْبَ ِ
اب [يوسف ]111 :وأمثال ذلك ،ومنه
َ
َ
ما يدل على مقصودَن ،ومنه ما فيه إشارة وتتميم للمقصود.

مث هذا الذي دل عليه الكتاب :من مشاهبة بعض هذه األمة للقرون املاضية يف الدنيا ويف الدين ،وذم

من يفعل ذلك ،دلت عليه  -أيضاً  -سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وأتول اآلية  -على

ذلك  -أصحابه رضي هللا عنهم.

فمما جاء يف اَّلستمتاع :حديث لتأخذن كما أخذت األمم قبلكم.
فعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :لتأخذن كما أخذت األمم من

قبلكم :ذراعاً بذراع ،وشرباً بشرب ،وابعاً بباع ،حىت لو أن أحداً من أولئك دخل جحر ضب
َّ ِ
ين ِمن قَـ ْبلِ ُك ْم َكانُواْ أَ َش َّد ِمن ُك ْم قُـ َّوةً قالوا :اي
لدخلتموه  -قال أبو هريرة :اقرؤا  -إن شئتم َ -كالذ َ
رسول هللا كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال :فهل الناس إَّل هم؟)) (.)1

وما أثر عن بعض الصحابة يف ذلك.

وعن ابن عباس رضي هللا عنهما ،يف هذه اآلية ،أنه قال( :ما أشبه الليلة ابلبارحة ،هؤَّلء بنو إسرائيل
شبهنا هبم) (.)2

وعن ابن مسعود رضي هللا عنه ،أنه قال( :أنتم أشبه األمم ببين إسرائيل مستاً وهدايً ،تتبعون عملهم
حذو القذة ابلقذة ،غري أين َّل أدري أتعبدون العجل أم َّل؟) (.)3

_________

( )1رواه أبو يعلى يف ((املسند)) ( )182 /11وابن جرير يف ((التفسري)) ( , )341 /14ورواه ابن

ماجه ( )3994بنحوه ,قال العراقي يف ((الباعث على اخلالص)) ( :)15إسناده حسن ,قال األلباين
يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :حسن صحيح.
( )2رواه ابن أيب حامت يف ((التفسري)) ( , )321 /7وابن جرير يف ((التفسري)) (.)342 /14

( )3رواه البغوي يف ((التفسري)) ( )72 /4قال البزار يف ((البحر الزخار)) ([ :)416 /5فيه] أبو
قيس ليس ابلقوي ،وقد روى عنه غري واحد ,وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)73 /10فيه

ليث بن أيب سليم وهو مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة))
([ :)914 /7فيه] ليث بن أيب سليم صدوق ولكنه كان اختلط.
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وعن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه قال( :املنافقون الذين منكم اليوم شر من املنافقني الذين كانوا
على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قلنا :وكيف؟ قال :أولئك كانوا خيفون نفاقهم ،وهؤَّلء

أعلنوه) (.)1

ما أخذ به الرسول صلى هللا عليه وسلم يف السنة من مشاهبة أمته املاضني يف الدنيا ،وحتذيره من ذلك
حديث أيب عبيدة ،حني جاء ِبال من البحرين

وأما السنة :فجاءت ابإلخبار ِبشاهبتهم يف الدنيا ،وذم ذلك ،والنهي عن ذلك ،وكذلك يف الدين.

فأما األول :الذي هو اَّلستمتاع ابخلالق:

ففي (الصحيحني)  -عن عمرو بن عوف(( :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،بعث أاب عبيدة بن

اْلراح إىل البحرين ،أييت جبزيتها ،وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،هو صاحل أهل البحرين ،وأمر

عليهم العالء بن احلضرمي فقدم أبو عبيدة ِبال من البحرين ،فسمعت األنصار بقدوم أيب عبيدة

فوافوا صالة الفجر مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فلما صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
انصرف فتعرضوا له ،فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني رآهم ،مث قال :أظنكم مسعتم أن أاب

عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا :أجل اي رسول هللا ،فقال :أبشروا ،وأملوا ما يسركم ،فوهللا ما
الفقر أخشى عليكم ،ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم ،كما بسطت على من كان

قبلكم ،فتنافسوها كما تنافسوها ،وهتلككم كما أهلكتهم)) (.)2

فقد أخرب صلى هللا عليه وسلم :أنه َّل خياف فتنة الفقر وإمنا خياف بسط الدنيا وتنافسها ،وإهالكها،
وهذا هو اَّلستمتاع ابخلالق املذكور يف اآلية.

خوف الرسول صلى هللا عليه وسلم على أمته من فتنة الدنيا:

ويف (الصحيحني)  -عن عقبة بن عامر(( :أن النيب صلى هللا عليه وسلم ،خرج يوماً ،فصلى على

أهل أحد صالته على امليت ،مث انصرف إىل املنرب فقال :إين فرط لكم ،وأَن شهيد عليكم ،وإين وهللا

ألنظر إىل حوضي اآلن ،وإين أعطيت مفاتيح خزائن األرض  -أو مفاتيح األرض  -وإين وهللا ما

أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ،ولكن أخاف عليكم :أن تتنافسوا فيها)) ( .)3ويف رواية(( :ولكين

أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها ،وتقتلوا - ،فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم)) .قال عقبة:
((فكان آخر ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املنرب)) (.)4

ويف (صحيح مسلم) ،عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه ،عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:

((إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرمحن بن عوف :نكون كما أمرَن
هللا عز وجل ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :تتنافسون ،مث تتحاسدون ،مث تتدابرون ،أو -

تتباغضون ،أو غري ذلك  -مث تنطلقون إىل مساكني املهاجرين ،فتحملون بعضهم على رقاب بعض

(((.)5
_________

( )1رواه الطرباين يف ((األوسط)) (.)134 /3
( )2رواه البخاري ( )4015ومسلم (.)2961

( )3رواه البخاري ( )4042ومسلم ( )30( )2296واللفظ ملسلم.
( )4رواه مسلم (.)31( )2296
( )5رواه مسلم (.)2962
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ويف (الصحيحني)  -عن أيب سعيد رضي هللا عنه قال(( :جلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على
املنرب ،وجلسنا حوله ،فقال :إن مما أخاف عليكم بعدي :ما يفتح من زهرة الدنيا ،وزينتها ،فقال
رجل :أو أييت اخلري ابلشر اي رسول هللا! قال :فسكت عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقيل ما

شأنك تكلم رسول هللا وَّل يكلمك؟ قال :ورأينا أنه ينزل عليه ،فأفاق ْيسح عنه الرحضاء وقال :أين
هذا السائل؟  -وكأنه محده  -فقال :إنه َّل أييت اخلري ابلشر))  -ويف رواية  -فقال(( :أين السائل

آنفاً أو خري هو؟  -ثالاثً  -إن اخلري َّل أييت إَّل ابخلري ،وإن مما ينبت الربيع كما يقتل حبطا ،أو يلم،
إَّل آكلة اخلضر ،فإهنا أكلت حىت إذا امتدت خاصرهتا استقبلت عني الشمس ،فثلطت وابلت ،مث

رتعت  -وإن هذا املال خضر حلو ،ونعم صاحب املسلم هو ،ملن أعطى منه املسكني واليتيم ،وابن

السبيل -أو كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -وإنه من أيخذه بغري حقه كالذي أيكل وَّل
يشبع ،ويكون عليه شهيداً يوم القيامة (((.)1

خوف الرسول صلى هللا عليه وسلم على أمته من فتنة النساء وأن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف

النساء
وروى مسلم يف (صحيحه)  -عن أيب سعيد رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال :إن
الدنيا حلوة خضرة وإن هللا سبحانه ،مستخلفكم فيها ،فينظر كيف تعملون؟ فاتقوا الدنيا ،واتقوا

النساء ،فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء)) (.)2

فحذر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتنة النساء ،معلالً أبن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء.
وهذا نظري ما سنذكره :من حديث معاوية ،عنه صلى هللا عليه وسلم ،أنه قال(( :إمنا هلك بنو

إسرائيل حني اختذ هذه نساؤهم)) ( )3يعين وصل الشعر.

وكثري من مشاهبات أهل الكتاب يف أعيادهم وغريها ،إمنا يدعو إليها النساء.
ومما جاء يف اخلوض :حديث افرتاق هذه األمة إىل ثالث وسبعني ملة.

وأما اخلوض كالذي خاضوا :فروينا من حديث الثوري ،عن عبد الرمحن بن زايد بن أنعم األفريقي،

عن عبد هللا بن يزيد ،عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم(( :ليأتني على أميت ما أتى على بين إسرائيل ،حذو النعل ابلنعل ،حىت إذا كان منهم من أتى

أمه عالنية كان يف أميت من يصنع ذلك ،وإن بين إسرائيل تفرقت على ثنتني وسبعني ملة ،وتفرتق أميت
على ثالث وسبعني ملة ،كلهم يف النار إَّل ملة واحدة ،قالوا من هي اي رسول هللا؟ قال :ما أَن عليه

اليوم وأصحايب)) ( )4رواه أبو عيسى والرتمذي ،وقال :هذا حديث غريب مفسرَّ ،ل نعرفه إَّل من

هذا الوجه.

وهذا اَّلفرتاق مشهور عن النيب صلى هللا عليه وسلم من حديث أيب هريرة ،وسعد ومعاوية ،وعمرو

بن عوف ،وغريهم ،وإمنا ذكرت حديث ابن عمرو ملا فيه من ذكر املشاهبة.
_________
( )1رواه البخاري ( )1465ومسلم (.)1052
( )2رواه مسلم (.)2742

( )3رواه البخاري ( , )5932ومسلم (.)2127

( )4رواه الرتمذي ( , )2641واحلاكم ( , )218 /1قال الرتمذي هذا حديث مفسر غريب َّل
نعرفه مثل هذا إَّل من هذا الوجه ,وقال ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) ( :)316 /5يف طريقه
عبد الرمحن بن زايد اإلفريقي ،وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
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حديث اثن يف افرتاق هذه األمة إىل ثالث وسبعني فرقة :فعن حممد بن عمرو ،عن أيب سلمة ،عن أيب
هريرة رضي هللا عنه :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :تفرتق اليهود على إحدى وسبعني
فرقة ،أو اثنتني وسبعني فرقة ،والنصارى مثل ذلك ،وتفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقة)) ( )1رواه

أبو داود ،وابن ماجه ،والرتمذي وقال :هذا حديث حسن صحيح
حديث اثلث:

وعن معاوية قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن أهل الكتابني افرتقوا يف دينهم على

اثنتني وسبعني ملة ،وإن هذه األمة ستفرتق على ثالث وسبعني ملة  -يعين األهواء  -كلها يف النار

إَّل واحدة وهي اْلماعة)) .وقال(( :إنه سيخرج من أميت أقوام تتجارى هبم تلك األهواء كما يتجارى

الكلب بصاحبه ،فال يبقى منه عرق وَّل مفصل إَّل دخله ،وهللا اي معشر العرب لئن مل تقوموا ِبا جاء
به حممد لغريكم من الناس أحرى أن َّل يقوم به)) (.)2
هذا حديث حمفوظ من حديث صفوان بن عمرو ،عن األزهر بن عبد هللا احلرازي ،عن أيب عامر -

عبد هللا بن حلي ،عن معاوية ،رواه عنه غري واحد ،منهم أبو اليمان ،وبقية وأبو املغرية ،رواه أمحد وأبو
داود يف ((سننه)).

وقد روى ابن ماجه هذا املعىن من حديث صفوان بن عمرو ،عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك

األشجعي ،ويروى من وجوه أخرى ،فقد أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم :ابفرتاق أمته على ثالث
وسبعني فرقة ،واثنتان وسبعونَّ :ل ريب أهنم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم.

اَّلختالف الذي أخرب به النيب صلى هللا عليه وسلم إما يف الدين ،أو يف الدنيا ،أو هبما معاً
مث هذا اَّلختالف الذي أخرب به النيب صلى هللا عليه وسلم :إما يف الدين فقط ،وإما يف الدين
والدنيا ،مث قد يؤول إىل الدماء ،وقد يكون اَّلختالف يف الدنيا فقط.

وهذا اَّلختالف الذي دلت عليه هذه األحاديث :هو مما هنى هللا عنه يف قوله سبحانه :وَّل تكونوا
كالذين تفرقوا واختلفوا [آل عمران.]105 :
ت ِم ْنـهم ِيف َشي ٍء إِ َّمنَا أَمرهم إِ َىل ِ
ِ
َّ ِ
ِ
هللا ُمثَّ يُـنَـبِئُـ ُهم ِِبَا َكانُواْ
ُُْ ْ
ين فَـ َّرقُواْ دينَـ ُه ْم َوَكانُواْ شيَـ ًعا لَّ ْس َ ُ ْ
وقوله :إِ َّن الذ َ
ْ
ِ ِ
ِ
يَـ ْف َعلُو َن [األنعام ]159 :وقولهَ :وأ َّ
سبُ َل فَـتَـ َف َّر َق بِ ُك ْم َعن
يما فَاتَّبِ ُعوهُ َوَّلَ تَـتَّبِ ُعواْ ال م
َن َه َذا ص َراطي ُم ْستَق ً
صا ُكم بِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن [األنعام.]153 :
َسبِيلِ ِه ذَلِ ُك ْم َو َّ
حديث :سألت ريب ثالاثً فأعطاين اثنتني:
وهو موافق ملا رواه مسلم يف (صحيحه) ،عن عامر بن سعد بن أيب وقاص ،عن أبيه(( :أنه أقبل مع

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف طائفة من أصحابه ،من العالية ،حىت إذا مر ِبسجد بين معاوية،

دخل فركع فيه ركعتني ،وصلينا معه ودعا ربه طويالً ،مث انصرف إلينا فقال :سألت ريب ثالاثً ،فأعطاين
اثنتني ،ومنعين واحدة :سألت ريب أن َّل يهلك أميت ابلسنة ،فأعطانيها ،وسألت ريب أن َّل يهلك أميت

ابلغرق ،فأعطانيها ،وسألته أن َّل جيعل أبسهم بينهم فمنعنيها)) (.)3
_________

( )1رواه أبو داود ( )4596والرتمذي ( )2640وابن ماجه ( )3991بنحوه ,قال الرتمذي حديث
أيب هريرة حديث حسن صحيح ,وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :حسن صحيح.

( )2رواه أبو داود ( , )4597وأمحد ( , )16979( )102 /4واحلاكم ( , )218 /1والطرباين
(( , )376 /19قال احلاكم :هذه أسانيد تقام به احلجة يف تصحيح هذا احلديث ,وقال ابن تيمية يف
((اقتضاء الصراط املستقيم)) ( :)137 /1حمفوظ من حديث صفوان بن عمرو ,وقال األلباين يف

((كتاب السنة)) ( :)2صحيح لغريه.
( )3رواه مسلم (.)2890

()329/1

حديث :إن هللا زوى يل األرض فرأيت مشارقها ومغارهبا ،وخوف الرسول صلى هللا عليه وسلم على
أمته من األئمة املضلني ،وإخباره صلى هللا عليه وسلم إنه سيلحق حي من أمته ابملشركني ،وتعبد فئام
األواثن ،وخيرج فيهم ثالثون كذابون يزعمون النبوة ،وإنه َّل تزال طائفة منهم على احلق منصورة.

وروى  -أيضاً  -يف (صحيحه) عن ثوابن قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا زوى
يل األرض ،فرأيت مشارقها ومغارهبا ،وإن أميت سيبلغ ملكها ما زوي يل منها ،وأعطيت الكنزين:

األمحر واألبيض وإين سألت ريب ألميت :أن َّل يهلكها بسنة بعامة ،وأن َّل يسلط عليهم عدواً من

سوى أنفسهم ،فيستبيح بيضتهم ،وإن ريب قال :اي حممد إذا قضيت قضاء فإنه َّل يرد ،وإين أعطيتك

ألمتك أن َّل أهلكهم بسنة بعامة ،وأن َّل أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم ،فيستبيح بيضتهم،

ولو اجتمع عليهم من أبقطارها  -أو قال :من بني أقطارها  -حىت يكون بعضهم يهلك بعضاً،
ويسيب بعضهم بعضاً)) ( )1ورواه الربقاين يف (صحيحه) وزاد(( :وإمنا أخاف على أميت األئمة

املضلني وإذا وقع عليهم السيف مل يرفع إىل يوم القيامة ،وَّل تقوم الساعة حىت يلحق حي من أميت
ابملشركني ،وحىت يعبد فئام من أميت األواثن ،وإنه سيكون يف أميت كذابون ثالثون ،كلهم يزعم أنه
نيب ،وأَن خامت النبينيَّ ،ل نيب بعدي ،وَّل تزال طائفة من أميت على احلق منصورةَّ ،ل يضرهم من

خذهلم حىت أييت أمر هللا تبارك وتعاىل)) (.)2

وهذا املعىن حمفوظ عن النيب صلى هللا عليه وسلم من غري وجه ،يشري إىل أن التفرقة ،واَّلختالفَّ ،ل

بد من قوعهما يف األمة ،وكان حيذر أمته ،لينجو منه من شاء هللا له السالمة ،كما روى النزال بن
سرية ،عن عبد هللا بن مسعود قال(( :مسعت رجالً قرأ آية مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأ
خالفها ،فأخذت بيده ،فانطلقت به إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك له ،فعرفت يف

وجهه الكراهية ،وقال :كالكما حمسن ،وَّل ختتلفوا ،فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا)) ( )3رواه
مسلم.

_________

( )1رواه مسلم (.)2889
( )2رواه أبو داود ( , )4252وابن حبان ( )7238واحلاكم ( , )496 /4احلديث سكت عنه أبو
داود ,وقال احلاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه هبذه السياقة وإمنا أخرج

مسلم حديث معاذ بن هشام عن قتادة عن أيب قالبة عن أيب أمساء الرحيب عن ثوابن خمتصرا ,ووافقه

الذهيب ,وقال أبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( :)328 /2اثبت من حديث أيوب عن أيب قالبة وفيه
ألفاظ تفرد هبا عن النيب ثوابن ,وقال ابن تيمية يف ((اقتضاء الصراط املستقيم)) ( :)142 /1حمفوظ
من غري وجه ,وصححه السخاوي يف ((البلدانيات)) ( , )105وصححه األلباين يف ((صحيح أيب

داود)).
( )3رواه البخاري ( , )2410ومل يروه مسلم كما ذكر املصنف رمحه هللا.

()330/1

ومن ذلك :ما روى الزهري ،عن سنان بن أيب سنان الدؤيل عن أيب واقد الليثي أنه قال(( :خرجنا مع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل حنني ،وحنن حداثء عهد بكفر ،وللمشركني سدرة يعكفون عندها،
وينوطون هبا أسلحتهم ،يقال هلا :ذات أنواط ،فمررَن بسدرة ،فقلنا اي رسول هللا اجعل لنا ذات

أنواط ،كما هلم ذات أنواط؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :هللا أكرب! إهنا السنن ،قلتم -
والذين نفسي بيده  -كما قالت بنو إسرائيل ملوسى :اجعل لَّنَا إِ َهلا َكما َهلم ِ
ال إِنَّ ُك ْم قَـ ْوٌم
آهلَةٌ قَ َ
َْ
ً َ ُْ
َجتْ َهلُو َن ،لرتكنب سنن من كان قبلكم)) ( .)1رواه مالك والنسائي والرتمذي ،وقال :حديث حسن
صحيح  -ولفظه ((لرتكنب سنة من كان قبلكم)).

وقد قدمت ما خرجاه يف (الصحيحني)  -عن أيب سعيد رضي هللا عنه :أن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم قال(( :لتتبعن سنن من كان قبلكم ،حذو القذة ابلقذة ،حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه،
قالوا اي رسول هللا ،اليهود والنصارى؟ ،قال :فمن)) (.)2

وما رواه البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه :أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :لتأخذن أميت

مأخذ القرون قبلها :شرباً بشرب وذراعاً بذراع ،قالوا :فارس والروم؟ قال :فمن الناس إَّل أولئك))

(.)3

وهذا كله خرج منه خمرج اخلرب عن وقوع ذلك ،والذم ملن يفعله ،كما كان خيرب عما يفعله الناس بني
يدي الساعة من األشراط واألمور احملرمات.

فعلم أن مشاهبتها اليهود والنصارى ،وفارس والروم  -مما ذمه هللا ورسوله ،وهو املطلوب ،وَّل يقال:

فإذا كان الكتاب والسنة قد دَّل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه؟ ألن الكتاب والسنة  -أيضاً
 قد دَّل على أنه َّل يزال يف هذه األمة طائفة متمسكة ابحلق الذي بعث به حممد صلى هللا عليهوسلم إىل قيام الساعة ،وأهنا َّل جتتمع على ضاللة ،ففي النهي عن ذلك تكثري هذه الطائفة املنصورة،
وتثبيتها ،وزايدة إْياهنا ،فنسأل هللا اجمليب :أن جيعلنا منها.

وأيضاً :لو فرض أن الناس َّل يرتك أحد منهم هذه املشاهبة املنكرة ،لكان يف العلم هبا معرفة القبيح،
واإلْيان بذلك ،فإن نفس العلم واإلْيان ِبا كرهه هللا خري ،وإن مل يعمل به ،بل فائدة العلم واإلْيان

أعظم من فائدة جمرد العمل الذي مل يقرتن به علم ،فإن اإلنسان إذا عرف املعروف ،وأنكر املنكر:

كان خرياً من أن يكون ميت القلبَّ ،ل يعرف معروفاً وَّل ينكر منكراً ،أَّل ترى أن النيب صلى هللا

عليه وسلم قال(( :من رأى منكم منكراً فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه
وذلك أضعف اإلْيان))؟ ( )4رواه مسلم.

ويف لفظ(( :ليس وراء ذلك من اإلْيان حبة خردل)).)5( .

ومما يدل من القرآن على النهي عن مشاهبة الكفار :قوله سبحانه :اي أَيمـها الَّ ِذين آمنواْ َّلَ تَـ ُقولُواْ ر ِ
اعنَا
َ َُ
َ َ
َ
امسعواْ ولِل َكافِ ِرين ع َذ ِ
يم [البقرة ]104 :قال قتادة وغريه( :كانت اليهود تقوله
َ َ ٌ
اب أَل ٌ
َوقُولُواْ انظُْرََن َو َْ ُ َ
استهزاء فكره هللا للمؤمنني أن يقولوا مثل قوهلم) وقال أيضاً( :كانت اليهود تقول للنيب صلى هللا

عليه وسلم ،راعنا مسعك يستهزؤن بذلك ،وكانت يف اليهود قبيحة).
_________

( ))]1061[ )1رواه الرتمذي ( )2180وأمحد ( )21950( )218 /5وابن حبان ()94 /15
والطرباين ( )244 /3والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( )346 /6قال الرتمذي هذا حديث حسن
صحيح ,وأمحد شاكر يف ((عمدة التفسري)) ([ :)54 /2أشار يف املقدمة إىل صحته]  ,وصححه

األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

( ))]1062[ )2رواه البخاري (.)7320
( ))]1063[ )3رواه البخاري (.)7319
( ))]1064[ )4رواه مسلم ( .)49من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.
( ))]1065[ )5رواه مسلم ( .)50من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.

()331/1

وروى أمحد عن عطية قال :كان أييت َنس من اليهود فيقولون :راعنا مسعك ،حىت قاهلا َنس من

املسلمني ،فكره هللا هلم ما قالت اليهود (.)1

وقال عطاء( :كانت لغة يف األنصار يف اْلاهلية).
وقال أبو العالية :إن مشركي العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضاً يقول أحدهم لصاحبه :أرعين
مسعك ،فنهوا عن ذلك وكذلك قال الضحاك.

فهذا كله يبني أن هذه الكلمة هنى املسلمون عن قوهلا ،ألن اليهود كانوا يقولوهنا  -وإن كانت من

اليهود قبيحة ومن املسلمني مل تكن قبيحة  -ملا كان يف مشاهبتهم فيها من مشاهبة الكفار ،وتطريقهم

إىل بلوغ غرضهم.

وأما اإلمجاع فمن وجوه-:

 من ذلك أن أمري املؤمنني ،عمر يف الصحابة رضي هللا عنهم ،مث عامة األئمة بعده ،وسائر الفقهاء جعلوا يف الشروط املشروطة على أهل الذمة من النصارى وغريهم ،فيما شرطوه على أنفسهم :أننوقر املسلمني ،ونقوم هلم من جمالسنا ،إذا أرادوا اْللوس ،وَّل نتشبه هبم يف شيء ،من لباسهم:

قلنسوة ،أو عمامة أو نعلني ،أو فرق شعر ،وَّل نتكلم بكالمهم ،وَّل نكتين بكناهم ،وَّل نركب

السروج ،وَّل نتقلد السيوف ،وَّل نتخذ شيئاً من السالح ،وَّل حنمله ،وَّل ننقش خواتيمنا ابلعربية ،وَّل
نبيع اخلمور ،وأن جنز مقادم رؤوسنا ،وأن نلزم زينا حيثما كان ،وأن نشد الزَنبري ،وأن َّل نظهر

الصليب على كنائسنا ،وَّل نظهر صليباً ،وَّل كتباً ،يف شيء من طرق املسلمني ،وَّل أسواقهم ،وَّل

نضرب بنواقيسنا يف كنائسنا إَّل ضرابً خفياً ،وَّل نرفع أصواتنا مع مواتَن ،وَّل نظهر النريان معهم يف
شيء من طرق املسلمني )2( .رواه حرب إبسناد جيد.

ويف رواية أخرى رواها اخلالل :وأن َّل نضرب بنواقيسنا إَّل ضرابً خفياً ،يف جوف كنائسنا ،وَّل نظهر

عليها صليباً ،وَّل نرفع أصواتنا يف الصالة ،وَّل القراءة يف كنائسنا ،فيما حيضره املسلمون ،وأن َّل
خنرج صليباً ،وَّل كتاابً يف سوق املسلمني ،وأن َّل خنرج ابعواثً  -والباعوث :خيرجون جيتمعون كما
خيرج يوم األضحى والفطر  -وَّل شعانينا ،وَّل نرفع أصواتنا مع مواتَن ،وَّل نظهر النريان معهم يف

أسواق املسلمني ،وأن َّل جناورهم ابخلنازير ،وَّل نبيع اخلمور -إىل أن قال :وأن نلزم زينا حيثما كنا،
وأن َّل نتشبه ابملسلمني ،يف لبس قلنسوة وَّل عمامة ،وَّل نعلني ،وَّل فرق شعر ،وَّل يف مراكبهم ،وَّل

نتكلم بكالمهم وَّل نكتين بكناهم ،وأن جنز مقادم رؤوسنا ،وَّل نفرق نواصينا ،ونشد الزَننري على
أوساطنا.

وهذه الشروط أشهر شيء يف كتب الفقه والعلم ،وهي جممع عليها يف اْلملة ،بني العلماء من األئمة

املتبوعني ،وأصحاهبم ،وسائر األئمة ،كذلك الشروط اليت شرطها عمر بن عبد العزيز تقتضي منعهم
من التشبه ابملسلمني.

وروى  -أيضاً  -أبو الشيخ إبسناده ،عن حممد بن قيس ،وسعد بن عبد الرمحن بن حبان قاَّل :دخل
َنس من بين تغلب على عمر بن عبد العزيز عليهم العمائم كهيئة العرب ،فقالوا اي أمري املؤمنني أحلقنا

ابلعرب قال :فمن أنتم؟ قالوا :حنن بنو تغلب ،قال أولستم من أوسط العرب؟ قالوا حنن نصارى ،قال
علي جبلم ( ،)3فأخذ من نواصيهم ،وألقى العمائم وشق رداء كل واحد شرباً حيتزم به ،وقالَّ :ل
تركبوا السروج ،واركبوا على األكف ،ودلوا رجليكم من شق واحد.

_________

( ))]1066[ )1رواه ابن جرير يف ((التفسري)) (.)460 /2
( ))]1067[ )2رواه البيهقي يف ((السنن الكربى)) (.)202 /9

( ))]1068[ )3اْللم :هو ما جيز به الشعر وحنوه ،وهو آلة كاملقص .انظر ((خمتار الصحاح))،
مادة (ج ل م)( ،ص .)108
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وعن جماهد أيب األسود قال :كتب عمر بن عبد العزيز :أن َّل يضرب الناقوس خارجاً من الكنيسة،

وعن معمر :أن عمر بن عبد العزيز كتب :أن امنع من قبلك ،فال يلبس نصراين قباء ،وَّل ثوب خز،

وَّل عصب وتقدم يف ذلك أشد التقدم ،واكتب فيه حىت َّل خيفى على أحد هني عنه ،وقد ذكر يل أن

كثرياً ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم ،وتركوا لبس املناطق على أوساطهم ،واختذوا
الوفر واْلمام وتركوا التقصيص ،ولعمري إن كان يصنع ذلك فيما قبلك ،إن ذلك بك ضعف

وعجز ،فانظر كل شيء كنت هنيت عنه ،وتقدمت فيه ،إَّل تعاهدته وأحكمته وَّل ترخص فيه ،وَّل
ْتعد عنه شيئاً.
فاتفق عمر رضي هللا عنه ،واملسلمون معه ،وسائر العلماء بعدهم ومن وفقه هللا تعاىل من وَّلة األمور
 -على منعهم من أن يظهروا يف دار اإلسالم شيئاً مما خيتصون به ،مبالغة يف أن َّل يظهروا يف دار

اإلسالم خصائص املشركني ،فكيف إذا عملها املسلمون وأظهروها؟.

الوجه الثاين من دَّلئل اإلمجاع :أن هذه القاعدة قد أمر هبا غري واحد من الصحابة والتابعني يف
أوقات وقضااي متعددة وانتشرت ومل ينكرها منكر من ذلك :هنى أيب بكر عن الصمت لغري سبب
ألنه من فعل اْلاهلية.

فعن قيس بن أيب حازم قال :دخل أبو بكر الصديق رضي هللا عنه ،على امرأة من أمحس ،يقال هلا

زينب فرآها َّل تتكلم ،فقال ما هلا َّل تتكلم؟ .قالوا :حجت مصمته ،فقال هلا تكلمي ،فإن هذا َّل

حيل ،هذا عمل اْلاهلية ،فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من املهاجرين قالت :أي املهاجرين؟
قال :من قريش قالت :من أي قريش؟ قال :إنك لسؤول ،وقال :أَن أبو بكر ،قالت :ما بقاؤَن على

هذا األمر الصاحل الذي جاء هللا به بعد اْلاهلية؟ قال :بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم قالت:
وما األئمة؟ قال :أما كان لقومك رؤوس وأشراف ،أيمروهنم فيطيعوهنم؟ قالت :بلى قال :فهم أولئك

على الناس )1( .رواه البخاري يف (صحيحه).

فأخرب أبو بكر :أن الصمت املطلق َّل حيل ،وعقب ذلك بقوله :هذا من عمل اْلاهلية ،قاصداً بذلك

عيب هذا العمل ،وذمه.

الوجه الثالث  -يف تقرير اإلمجاع:

ما ذكره عامة علماء اإلسالم من املتقدمني ،واألئمة املتبوعني وأصحاهبم يف تعليل النهي عن أشياء
ِبخالفة الكفار ،أو خمالفة النصارى ،أو خمالفة األعاجم ،وهو أكثر من أن ْيكن استقصاؤه ،وما من

أحد له أدىن نظر يف الفقه إَّل وقد بلغه من ذلك طائفة ،وهذا بعد التأمل والنظر ،يورث علماً
ضرورايً ،ابتفاق األئمة ،من النهي عن موافقة الكفار واألعاجم ،واألمر ِبخالفتهم.

فمن ذلك :أن األصل املستقر عليه يف مذهب أيب حنيفة :أن أتخري الصالة أفضل من تعجيلها ،إَّل

يف مواضع يستثنوهنا ،كاستثناء يوم الغيم ،وكتعجيل الظهر يف الشتاء  -وإن كان غريها من العلماء

يقولون :األصل أن التعجيل أفضل  -فيستحبون أتخري الفجر والعصر ،والعشاء والظهر إَّل يف
الشتاء يف غري الغيم .مث قالوا :يستحب تعجيل املغرب ،ألن أتخريها مكروه ملا فيه من التشبه
ابليهود ،وهذا  -أيضاً  -قول سائر األئمة ،وهذه العلة منصوصة كما تقدم.

وقالوا  -أيضاً  -يكره السجود يف الطاق ،ألنه يشبه صنيع أهل الكتاب ،من حيث ختصيص اإلمام

ابملكان ،خبالف ما إذا كان سجوده يف الطاق ،وهذا  -أيضاً  -ظاهر مذهب أمحد وغريه ،وفيه آاثر

صحيحة عن الصحابة  -ابن مسعود ،وغريه.

وقالواَّ :ل أبس أن يصلي وبني يديه مصحف معلق ،أو سيف معلق ،ألهنما َّل يعبدان ،وابعتباره تثبت
الكراهة وَّل أبس أن يصلي على بساط فيه تصاوير ألن فيه استهانة ابلصورة ،وَّل يسجد على
التصاوير ألنه يشبه عبادة الصور ،وأطلق الكراهة يف األصل ألن املصلي معظم.

_________
( ))]1069[ )1رواه البخاري (.)3834
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وقالوا :لو لبس ثوابً فيه تصاوير كره ،ألنه يشبه حامل الصنم ،وَّل يكره ْتاثيل غري ذوي الروح ألنه َّل

يعبد.

وقالوا  -أيضاً  :-إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان كره ،ألنه تشبه أبهل الكتاب ،ألهنم زادوا

يف مدة صومهم.

وقالوا :فإذا غربت الشمس أفاض اإلمام والناس معه على هيئتهم حىت أيتوا مزدلفة ،ألن فيه إظهار
خمالفة املشركني.

وقالوا  -أيضاً َّ :-ل جيوز األكل والشرب واَّلدهان والتطيب يف آنية الذهب والفضة ،للرجال،

والنساء ،للنصوص ،وألنه تشبه بزي املشركني ،وتنعم بتنعم املرتفني واملسرفني.

وقالوا يف تعليل املنع من لباس احلرير يف حجة أيب يوسف وحممد على أيب حنيفة ،يف املنع من افرتاشه
وتعليقه والسرت به ،ألنه من زي األكاسرة ،واْلبابرة ،والتشبه هبم حرام.

قال عمر :إايكم وزي األعاجم ( )1وقال حممد يف اْلامع الصغري :وَّل يتختم إَّل ابلفضة.

قالوا :وهذا نص على أن التختم ابحلجر واحلديد والصفر ،حرام ،للحديث املأثور(( :أن النيب صلى

هللا عليه وسلم رأى على رجل خامت صفر فقال :ما يل أجد منك ريح األصنام؟ ،ورأى على آخر خامت

حديد فقال :ما يل أرى عليك حلية أهل النار؟)) (.)2
ومثل هذا كثري يف مذهب أيب حنيفة وأصحابه.
مناذج من أقوال املالكية:

وأما مذهب مالك وأصحابه ،ففيه ما هو أكثر من ذلك ،حىت قال مالك فيما رواه ابن القاسم يف
املدونةَّ :ل حيرم ابألعجمية وَّل يدعو هبا وَّل حيلف.

وقال :وهنى عمر رضي هللا عنه عن رطانة األعاجم وقال :إهنا خب ( .)3قال :وأكره الصالة إىل
حجر منفرد يف الطريق وأما أحجار كثرية فجائز .قال :ويكره ترك العمل يوم اْلمعة كفعل أهل
الكتاب يوم السبت واألحد .قال :ويقال من تعظيم هللا تعظيم ذي الشيبة املسلم ،قيل :فالرجل يقوم

للرجل له الفضل والفقه؟ قال :أكره ذلك وَّل أبس أبن يوسع له يف جملسه ،قال :وقيام املرأة لزوجها

حىت جيلس من فعل اْلبابرة ورِبا يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا ،فليس هذا من فعل اإلسالم،
وهو فيما ينهى عنه من التشبه أبهل الكتاب واألعاجم ،وفيما ليس من عمل املسلمني ،أشد من

عمل الكوفيني وأبلغ ،مع أن الكوفيني يبالغون يف هذا الباب ،حىت تكلم أصحاب أيب حنيفة يف
تكفري من تشبه ابلكفار يف لباسهم وأعيادهم.
_________

( ))]1070[ )1رواه ابن حبان ( )268 /12من حديث قتادة عن أيب عثمان بلفظ.... (( :
وإايكم والتنعم وزي العجم  )) ....قال شعيب األرَنؤوط :إسناده صحيح على شرط مسلم.

( ))]1071[ )2رواه أبو داود ( , )4223والرتمذي ( , )1785والنسائي ()5195( )172 /8
وابن حبان ( , )299 /12من حديث بريدة بن احلصيب ,واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال

الرتمذي هذا حديث غريب ويف الباب عن عبد هللا بن عمرو وعبد هللا بن مسلم ,وقال النسائي يف
((السنن الكربى)) ( :)9442منكر ,وقال البغوي يف ((شرح السنة)) ( :)92 /5إسناده غريب

وحديث سهل أصح ,وقال الشوكاين يف ((الفتح الرابين)) ( :)4243 /8يف إسناده عبد هللا بن

مسلم أبو طيبة السلمي املروزي قال أبو حامت الرازي :يكتب حديثه وَّل حيتج به ,وضعفه األلباين يف
((ضعيف سنن الرتمذي)).

( ))]1072[ )3روى البيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )18640( )234 /9وعبد الرزاق يف

((املصنف)) ( )411 /1عن عمر بن اخلطاب قالَّ(( :ل تعلموا رطانة األعاجم ،وَّل تدخلوا عليهم
يف كنائسهم يوم عيدهم ،فإن السخطة تنزل عليهم)) .قال ابن تيمية يف ((اقتضاء الصراط املستقيم))

( , )511 /1وابن القيم يف ((أحكام أهل الذمة)) (:)1247 /3إسناده صحيح ,وقال ابن مفلح يف
((اآلداب الشرعية)) ( , )417 /3وابن كثري يف ((مسند الفاروق)) ( :)494 /2إسناده صحيح.
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وقال بعض أصحاب مالك :من ذبح بطيخة يف أعيادهم ،فكأمنا ذبح خنزيرا ،وكذلك أصحاب
الشافعي ذكروا هذا األصل يف غري موضع من مسائلهم ،مما جاءت به اآلاثر ،كما ذكر غريهم من
العلماء ،مثل ما ذكروه يف النهي عن الصلوات يف األوقات املنهي عن الصالة فيها  -مثل طلوع

الشمس وغروهبا  -ذكروا تعليل ذلك أبن املشركني يسجدون للشمس حينئذ ،كما يف احلديث:
((إهنا ساعة يسجد هلا الكفار)) (.)1

وذكروا يف السحور وأتخريه :أن ذلك فرق بني صيامنا وصيام أهل الكتاب ،وذكروا يف اللباس النهي
عما فيه تشبه الرجال ابلنساء ،وتشبه النساء ابلرجال.

وذكروا  -أيضاً  -ما جاء من أن املشركني كانوا يقفون بعرفات إىل اصفرار الشمس ،ويفيضون من
مجع بعد طلوع الشمس ،وأن السنة جاءت ِبخالفة املشركني يف ذلك ابلتعريف إىل الغروب،

والوقوف جبمع إىل قبيل طلوع الشمس ،كما جاء يف احلديث(( :خالفوا املشركني)) ( )2و (خالف

هدينا هدي املشركني) .وذكروا  -أيضاً  -الشروط على أهل الذمة ،منعهم عن التشبه ابملسلمني يف

لباسهم وغريه ،مما يتضمن منع املسلمني أيضاً عن مشاهبتهم يف ذلك ،تفريقاً بني عالمة املسلمني

وعالمة الكفار.

مناذج من أقوال الشافعية:

وابلغ طائفة منهم ،فنهوا عن التشبه أبهل البدع ،فيما كان شعاراً هلم ،وإن كان مسنوَنً ،كما ذكره
طائفة منهم يف تسنيم القبور ،فإن مذهب الشافعي :أن األفضل تسطيحها.

ومذهب أمحد وأيب حنيفة :أن األفضل تسنيمها.

مث قال طائفة من أصحاب الشافعي ،بل ينبغي تسنيمها يف هذه األوقات ،ألن الرافضة تسطحها ففي

تسطيحها تشبه هبم فيما هو شعار هلم.
وقالت طائفة :بل حنن نسطحها ،فإذا سطحناها مل يكن تسطيحها شعاراً هلم .فالتفت الطائفتان على
النهي عن التشبه أبهل البدع فيما هو شعار هلم ،وإمنا تنازعوا يف أن التسطيح هل حيصل به ذلك أم

َّل؟.

فإن كان هذا يف التشبه أبهل البدع ،فكيف ابلكفار؟.

مناذج من أقوال احلنابلة:

وأما كالم أمحد وأصحابه يف ذلك فكثري جداً ،أكثر من أن حيصر ،قد قدمنا منه طائفة من كالمه عند
ذكر النصوص ،عند قوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم(( :من تشبه بقوم فهو منهم)) ( ،)3وقوله:
((أحفوا الشوارب ،وأعفوا اللحىَّ ،ل تشبهوا ابملشركني)) ( .)4قوله(( :إهنا هلم يف الدنيا ولكم يف

اآلخرة)) (.)5

_________

( ))]1073[ )1رواه مسلم ( , )832من حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي هللا عنه .ولفظه:
(  ......مث أقصر عن الصالة حىت تطلع الشمس حىت ترتفع فإهنا تطلع حني تطلع بني قرين شيطان
وحينئذ يسجد هلا الكفار .) .....

( ))]1074[ )2رواه البخاري ( )1684من حديث عمرو بن ميمون بلفظ(( :شهدت عمر-
رضي هللا عنه – صلى جبمع الصبح مث وقف فقال إن املشركني كانوا َّل يفيضون حىت تطلع الشمس

ويقولون أشرق ثبري وأن النيب – صلى هللا عليه وسلم -خالفهم مث أفاض قبل أن تطلع الشمس)).
( ))]1075[ )3رواه أبو داود ( , )4031وابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( , )471 /6من
حديث عبد هللا بن عمر ,وروي من حديث حذيفة وأيب هريرة ,وأنس رضي هللا عنهم ,واحلديث

سكت عنه أبو داود ,وقال العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( :)359 /1إسناده صحيح ,وقال ابن
حجر يف ((فتح الباري)) ( :)282 /10اثبت [و] إسناده حسن ,وقال األلباين يف ((صحيح أيب

داود)) :حسن صحيح.

( ))]1076[ )4رواه البخاري ( )5892ومسلم ( )259من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا

عنهما بلفظ(( :خالفوا املشركني وفروا اللحى وأحفوا الشوارب)).
( ))]1077[ )5رواه البخاري (.)5633
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ومثل قول أمحد :ما أحب ألحد إَّل أن يغري الشيب وَّل يتشبه أبهل الكتاب ،وقال لبعض أصحابه:
أحب لك أن ختضب وَّل تشبه ابليهود ،وكره حلق القفا وقال :هو من فعل اجملوس من تشبه بقوم
فهو منهم وقال :أكره النعل الصرار ،وهو من زي العجم.

وكره تسمية الشهور ابلعجمية ،واألشخاص ابألمساء الفارسية مثل :آذرماه ،وقال للذي دعاه :زي

اجملوس ،زي اجملوس؟ ونفض يده يف وجهه وهذا كثري يف نصوصه َّل حيصر.

وقال حرب الكرماين :قلت لـ أمحد :الرجل يشد وسطه حببل ويصلي؟ قال :على القباء َّل أبس به،
وكرهه على القميص ،وذهب إىل أنه من زي اليهود ،فذكرت له السفر ،وأَن نشد ذلك على

أوساطنا ،فرخص فيه قليالً ،وأما املنطقة والعمامة وحنو ذلك ،فلم يكرهه إمنا كره اخليط ،وقال :هو

أشنع.

قلت :وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب .فأما ما سوى
ذلك :فإنه َّل يكره يف الصالة على الصحيح املنصوص ،بل يؤمر من صلى يف قميص واسع اْليب

أن حيتزم ،كما جاء يف احلديث ،لئال يرى عورة نفسه ،وقال الفقهاء من أصحاب اإلمام أمحد وغريه،

منهم :القاضي أبو يعلى وابن عقيل ،والشيخ أبو حممد عبد القادر اْليلي ،وغريه ،يف أصناف اللباس
وأقسامه -:ومن اللباس املكروه :ما خالف زي العرب ،وأشبه زي األعاجم وعادهتم ،ولفظ عبد
القادر :ويكره كل ما خالف زي العرب ،وشابه زي األعاجم.

وقال أيضاً أصحاب أمحد وغريهم ،منهم أبو احلسن اآلمدي املعروف بـ ابن البغدادي  -وأظنه نقله

أيضاً عن أيب عبد هللا بن حامد  :-وَّل يكره غسل اليدين يف اإلَنء الذي أكل فيه ،ألن النيب صلى

هللا عليه وسلم فعله ،وقد نص أمحد على ذلك ،وقال :مل يزل العلماء يفعلون ذلك وحنن نفعله وإمنا

تنكره العامة ،وغسل اليدين بعد الطعام مسنون ،رواية واحدة.
وإذا قدم ما يغسل فيه اليد ،فال يرفع حىت يغسل اْلماعة أيديها ألن الرفع من زي األعاجم ،وكذلك
قال الشيخ أبو حممد عبد القادر اْليلي :ويستحب أن جيعل ماء اليد يف طست واحد ،ملا روى يف

اخلربَّ(( :ل تبددوا يبدد هللا مشلكم)).

وروي ((أنه صلى هللا عليه وسلم :هنى أن يرفع الطست حىت يطف)) ( )1يعين ْيتلئ.

وقالوا أيضاً  -ومنهم أبو حممد عبد القادر  -يف تعليل كراهة حلق الرأس ،على إحدى الروايتني ،ألن
يف ذلك تشبهاً ابألعاجم ،وقال صلى هللا عليه وسلم )):من تشبه بقوم فهو منهم) ((.)2

بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأمحد وغريمها :كراهة أشياء ملا فيها من التشبه
أبهل البدع ،مثل ما قال غري واحد من الطائفتني  -ومنهم عبد القادر :-ويستحب أن يتختم يف
يساره لآلاثر ،وألن خالف ذلك عادة وشعار للمبتدعة.

_________

( ))]1078[ )1رواه البيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( )2020 /5والقضاعي يف ((املسند)) (/1

 )408من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل ترفعوا الطست
حىت يطف امجعوا وضوءكم مجع هللا مشلكم))  ,قال البيهقي يف إسناده بعض من جيهل ,وضعفه

األلباين يف ((السلسلة الضعيفة)) (.)1553

( ))]1079[ )2رواه أبو داود ( , )4031وابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( , )471 /6من
حديث عبد هللا بن عمر ,وروي من حديث حذيفة ,وأيب هريرة ,وأنس رضي هللا عنهم ,واحلديث

سكت عنه أبو داود ,وقال العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( :)359 /1إسناده صحيح ,وقال ابن
حجر يف ((فتح الباري)) ( :)282 /10اثبت [و] إسناده حسن ,وقال األلباين يف ((صحيح أيب
داود)) :حسن صحيح.
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وحىت إن طوائف من أصحاب الشافعي ،استحبوا تسنيم القبور ،وإن كانت السنة عندهم تسطيحها،
قالوا :ألن ذلك صار شعاراً للمبتدعة ،وليس الغرض هنا تقرير أعيان هذه املسائل ،وَّل الكالم على

ما قيل فيها بنفي وَّل إثبات ،وإمنا الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغري أهل

اإلسالم.

وقد يرتدد العلماء يف بعض هذه القاعدة ،لتعارض األدلة فيها ،أو لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه يف
هذه القاعدة ،مثل ما نقله األثرم قال :مسعت أاب عبد هللا يسأل عن لبس احلرير يف احلرب؟ فقال:

أرجو أن َّل يكون به أبس.

قال :ومسعت أاب عبد هللا يسأل عن املنطقة واحللية فيها؟ فقال :أما املنطقة فقد كرهها قوم ،يقولون:

من زي العجم ،وكانوا حيتجزون العمائم.

وهذا إمنا علق القول فيه ،ألن يف املنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه ،ونقل عن بعض السلف

أنه كان يتمنطق ،فلهذا حكى الكالم عن غريه وأمسك.

ومثل هذا هل جيعل قوَّلً له إذا سئل عن مسألة فحكى فيها جواب غريه ومل يردفه ِبوافقة وَّل خمالفة؟
فيه ألصحابه وجهان:

أحدمها :نعم ،ألنه لوَّل موافقته له ملا كان قد أجاب السائل ،ألنه إمنا سأله عن قوله ،ومل يسأله أن

حيكي له مذاهب الناس.

والثاينَّ :ل جيعل ِبجرد ذلك قوَّلً له ،ألنه إمنا حكاه فقط ،وجمرد احلكاية َّل يدل على املوافقة.
ويف لبس املنطقة أثر ،وكالم ليس هذا موضعه.

وملثل هذا  -تردد كالمه يف القوس الفارسية ،فقال األثرم :سألت أاب عبد هللا عن القوس الفارسية؟

فقال :إمنا كانت قسي الناس العربية مث قال :إن بعض الناس احتج حبديث عمر رضي هللا عنه:

((جعاب وأدم)) ( , )1قلت :حديث أيب عمرو بن محاس؟ قال :نعم ،قال أبو عبد هللا يقول :فال
تكون جعبة إَّل للفارسية ،والنبل فإمنا هو قرن.

قال األثرم :قلت لـ أيب عبد هللا :يف تفسري جماهد ،قُـلُوبُـنَا ِيف أَكِن ٍَّة [فصلت ]5 :قال :كاْلعبة للنبل،

قال :فإن كان يسمي جعبة للنبل ،فليس ما احتج به الذي قال هذا بشيء ،مث قال :ينبغي أن يسأل

عن هذا أهل العربية.

قال أبو بكر :قيل لـ أيب عبد هللا :الدراعة يكون هلا فرج؟ فقال :كان لـ خالد بن معدان دراعة هلا فرج
من بني يديها قدر ذراع ،قيل لـ أيب عبد هللا :فيكون هلا فرج من خلفها؟ قال :ما أدري ،أما من بني

يديها فقد مسعت ،وأما من خلفها فلم أمسع ،قال :إَّل أن يف ذلك سعة له عند الركوب ومنفعة .قال:
ِ
استَطَ ْعتُم ِمن قُـ َّوةٍ [األنفال ]60 :قال
وقد احتج بعض الناس يف هذا بقوله تعاىلَ :وأَعدمواْ َهلُم َّما ْ
األثرم :قلت لـ أيب عبد هللا :واحتج هبذه اآلية بعض الناس يف القوس الفارسية ،مث قلت :إن أهل
خراسان يزعمون أنه َّل منفعة هلم يف القوس العربية ،وإمنا النكاية عندهم للفارسية ،قال :كيف!؟ وإمنا
افتتحت الدنيا ابلعربية ،قال األثرم :قلت لـ أيب عبد هللا ورأيتهم ابلثغر َّل يكادون يعدلون ابلفارسية
قال :إمنا رأيت الرجل ابلشام متنكباً قوساً عربية.
_________

( ))]1080[ )1رواه البيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )147 /4قال األلباين يف ((إرواء الغليل))
( :)311 /3إسناده ضعيف.
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وروى األثرم ،عن حفص بن عمر ،حدثنا رجاء بن مرجى ،حدثين عبد هللا بن بشر ،عن أيب راشد
احلرباين ،وأيب احلجاج السكسكي ،عن علي قال(( :بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتوكأ على
قوس له عربية ،إذ رأى رجالً معه قوس فارسية فقال :ألقها فإهنا ملعونة ،ولكن عليكم ابلقسي

العربية ،وبرماح القنا ،فبها يؤيد هللا الدين ،وهبا ْيكن لكم يف األرض)) ( ،)1وألصحابنا يف القوس

الفارسية وحنوها ،كالم طويل ،ليس هذا موضعه ،وإمنا نبهت بذلك على أن ما مل يكن من هدي

املسلمني بل هو من هدي العجم أو حنوهم ،وإن ظهرت فائدته ،ووضحت منفعته ،تراهم يرتددون
فيه ،وخيتلفون لتعارض الدليلني :دليل مالزمة اهلدي األول ،ودليل استعمال هذا الذي فيه منفعة بال

مضرة ،مع أنه ليس من العبادات ،وتوابعها ،وإمنا هو من األمور الدنيوية ،وأنت ترى عامة كالم أمحد

إمنا يثبت الرخصة ابألثر عن عمر أو بفعل خالد بن معدان ،ليثبت بذلك أن ذلك كان يفعل على

عهد السلف ،ويقرون عليه ،فيكون من هدي املسلمنيَّ ،ل من هدي األعاجم وأهل الكتاب ،فهذا

هو وجيه احلجةَّ ،ل أن جمرد فعل خالد بن معدان حجة.

وأما ما يف هذا الباب عن سائر أئمة املسلمني ،من الصحابة والتابعني وسائر الفقهاء ،فأكثر من أن
ْيكن ذكر عشره ،وقد قدمنا يف أثناء األحاديث كالم بعضهم الذي يدل على كالم الباقني ،وبدون ما

ذكرَنه يعلم إمجاع األمة على كراهة التشبه أبهل الكتاب واألعاجم يف اْلملة ،وإن كانوا قد خيتلفون

يف بعض الفروع ،إما َّلعتقاد بعضهم أنه ليس من هدي الكفار ،أو َّلعتقاده أن فيه دليالً راجحاً ،أو
لغري ذلك ،كما أهنم جممعون على اتباع الكتاب والسنة ،وإن كان قد خيالف بعضهم شيئاً من ذلك

لنوع أتويل ،وهللا سبحانه أعلم .اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم
أمحد بن عبد احلليم بن تيمية – 154 /1
_________

( ))]1081[ )1رواه أبو داود يف ((املراسيل)) ( )396وقال :قد أسند هذا احلديث وليس

بصحيح ,وذكره اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( )268 /5وقال :رواه الطرباين عن شيخه بكر بن

سهل الدمياطي قال الذهيب وهو مقارب احلديث وقال النسائي ضعيف ،وبقية رجاله رجال الصحيح
إَّل أىن مل أجد أليب عبيدة عيسى بن سليم من عبد هللا بن بشر مساعا.
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املبحث اخلامس :العالقة بني التشبه والوَّلء
من َنفلة القول :أن الشارع ما ترك خرياً إَّل دل األمة عليه ،وما ترك شراً إَّل حذر األمة عنه .وحني

أمر الشارع احلكيم ِبخالفة الكفار – يف اهلدي الظاهر – فإن ذلك حلكم جليلة ( )1منها:

( )1إن املشاركة يف اهلدي الظاهر :تورث تناسباً وتشاكالً بني املتشاهبني يقود إىل املوافقة يف األخالق

واألعمال.

وهذا أمر حمسوس ،فإن الالبس لثياب اْلند املقاتلة – مثالً – يف نفسه نوع ختلق أبخالقهم ،ويصري

طبعه مقتضياً لذلك ،إَّل أن ْينعه من ذلك مانع.

( )2إن املخالفة يف اهلدي الظاهر :توجب مباينة ومفارقة توجب اَّلنقطاع عن موجبات الغضب
وأسباب الضالل .واَّلنعطاف إىل أهل اهلدي والرضوان ،وحتقق ما قطع هللا من املواَّلة بني جنده
املفلحني وأعدائه اخلاسرين.

وكلما كان القلب أمت حياة ،وأعرف ابإلسالم الذي هو اإلسالم – لست أعين جمرد التوسم به ظاهراً،
أو ابطناً ِبجرد اَّلعتقادات التقليدية من حيث اْلملة – كان إحساسه ِبفارقة اليهود والنصارى ابطناً
أو ظاهراً أمت .وبعده عن أخالقهم املوجودة يف بعض املسلمني أشد.

( )3إن مشاركتهم يف اهلدي الظاهر :توجب اَّلختالط الظاهر ،حىت يرتفع التمييز ظاهراً بني املهديني
املرضيني ،وبني املغضوب عليهم والضالني إىل غري ذلك من األسباب احلكمية.

هذا إذا مل يكن ذلك اهلدي الظاهر إَّل مباحاً حمضاً ،لو جترد عن مشاهبتهم.

فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شعب الكفر ،فموافقتهم فيه موافقة يف نوع من
أنواع ضاللتهم ومعاصيهم .وهذا أصل ينبغي أن يتفطن إليه (.)2

مثال واحد من مشاهبة اليهود والنصارى:

(العيد):

العيد مظهر مميز لألمة ،ومن هنا اخرتته مثاَّلً واحداً من أمثلة التشبه ابليهود والنصارى ،وقد وردت
األدلة الكثرية احملرمة للتشبه هبم يف هذا الشأن من الكتاب والسنة واإلمجاع واَّلعتبار (.)3
َّ ِ
ور [الفرقان.]72 :
ين َّل يَ ْش َه ُدو َن ال مز َ
أما الكتاب فقد قال تعاىلَ :والذ َ
قال جماهد يف تفسريها إهنا أعياد املشركني وكذلك قال مثله الربيع بن أنس والقاضي أبو يعلى

والضحاك (.)4

وإذا كان هللا قد مدح ترك شهودها الذي هو جمرد احلضور برؤية أو مساع فكيف ابملوافقة ِبا يزيد

على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور َّل جمرد شهوده؟

ومن السنة :عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال(( :قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهلم يومان

يلعبون فيهما فقال :ما هذان اليومان؟ قالوا :كنا نلعب فيهما يف اْلاهلية .فقال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم إن هللا قد أبدلكم هبما خرياً منهما ،يوم األضحى ويوم الفطر)) ( )5رواه أبو داود وأمحد
والنسائي على شرط مسلم.
_________

((( ))]1082[ )1اقتضاء الصراط املستقيم)) ()12 - 11
((( ))]1083[ )2اقتضاء الصراط املستقيم)) (ص.)12

( ))]1084[ )3أفاض شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف هذا املوضوع ِبا يكفي ويشفي يف كتابه
القيم ((اقتضاء الصراط املستقيم)) .ولذا فما أذكره هنا مقتبس من كالمه رمحه هللا

((( ))]1085[ )4اقتضاء الصراط املستقيم)) (ص.)181

( ))]1086[ )5رواه أبو داود ( , )1134وأمحد ( , )13647( )250 /3واحلاكم ()434 /1
 ,واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال احلاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه,

ووافقه الذهيب ,وقال النووي يف ((اخلالصة)) ( :)819 /2إسناده صحيح ,وقال ابن تيمية يف

((اقتضاء الصراط املستقيم)) ( :)485 /1إسناده على شرط مسلم ,وصححه األلباين يف ((صحيح
أيب داود)).

()339/1

ووجه الدَّللة :أن اليومني اْلاهليني مل يقرمها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وَّل تركهم يلعبون فيهما
على العادة بل قال ((إن هللا قد أبدلكم هبما خريا منهما  )) ...واإلبدال من الشيء يقتضي ترك
املبدل منه ،إذ َّل جيمع بني البدل واملبدل منه .وهذه العبارة َّل تستعمل إَّل فيها ترك اجتماعهما

كقوله تعاىل:
ِ
آلدم فَسج ُدوا إَِّل إِبلِيس َكا َن ِمن ا ْْلِ ِن فَـ َفس َق َعن أَم ِر ربِ ِه أَفَـتَـت ِ
ِ
َّخ ُذونَهُ
َوإِ ْذ قُـلْنَا لل َْمالئِ َكة ْ
اس ُج ُدوا َ َ َ َ
َ ْ ْ َ
َ
ْ َ
وذُ ِريَّـته أَولِياء ِمن ُد ِوين وهم لَ ُكم ع ُد ٌّو بِْئ ِ ِ
ني بَ َدَّل [الكهف.]50 :
َُْ ْ َ
س للظَّال ِم َ
َ َُ ْ َ
َ
وقوله صلى هللا عليه وسلم ((خرياً منهما)) يقتضي اَّلعتياض ِبا شرع لنا عما كان يف اْلاهلية.
واحملذور يف أعياد أهل الكتابني اليت نقرهم عليها أشد من احملذور يف أعياد اْلاهلية اليت َّل نقرهم

عليها ،فإن األمة قد حذروا مشاهبة اليهود والنصارى وأخربوا إن سيفعل قوم منهم هذا احملذور،

خبالف دين اْلاهلية فإنه َّل يعود إَّل يف آخر الدهر عند اخرتام أنفس املؤمنني عموماً ،ولو مل يكن

أشد منه فإنه مثله على ما َّل خيفى ،إذ الشر الذي له فاعل موجود خياف على الناس منه أكثر من

شر َّل مقتضي له قوي ()1

أما اإلمجاع :فما هو معلوم من السري أن اليهود والنصارى واجملوس ما زالوا يف أمصار املسلمني
ابْلزية يفعلون أعيادهم اليت هلم ،ومع ذلك مل يكن على عهد السلف من املسلمني من يشركهم يف

شيء من ذلك.

وكذلك ما فعله عمر خبصوص أهل الذمة وما اتفق عليه الصحابة والفقهاء أن أهل الذمة َّل يظهرون

أعيادهم يف دار اإلسالم ،وإذا كان هذا اتفاقهم فكيف يسوغ للمسلمني فعلها؟ أو ليس فعل املسلم
هلا أشد من فعل الكافر هلا مظهراً هلا؟

وقد قال عمر رضي هللا عنه( :إايكم ورطانة األعاجم ،وأن تدخلوا على املشركني يوم عيدهم يف

كنائسهم فإن السخطة تتنزل عليهم) رواه أبو الشيخ األصبهاين ورواه البيهقي إبسناد صحيح (.)2
وأما اَّلعتبار :فاألعياد من مجلة الشرع ،واملناهج واملناسك اليت قال هللا فيها :لِ ُك ٍل َج َعلْنَا ِمن ُك ْم
ِ
ِ
اجا [املائدة.]48 :
ش ْر َعةً َوم ْنـ َه ً
فال فرق بني مشاركتهم يف العيد وبني مشاركتهم يف سائر املناهج ،فإن املوافقة يف مجيع العيد :موافقة

يف الكفر ،واملوافقة يف بعض فروعه :موافقة يف بعض شعب الكفر ،بل إن األعياد من أخص ما تتميز

به الشرائع ،ومن أظهر ما هلا من الشعائر ،فاملوافقة فيها موافقة يف أخص شرائع الكفر وأظهر
شعائره.

وَّل ريب :أن املوافقة يف هذا قد تنتهي إىل الكفر يف اْلملة (.)3
مث إن عيدهم من الدين امللعون هو وأهله ،فموافقتهم فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط

هللا وعقابه.

ومن أوجه اَّلعتبار أيضاً( :أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إىل فعل الكثري ،مث إذا اشتهر

الشيء دخل فيه عوام الناس وتناسوا أصله حىت يصري عادة للناس بل عيداً هلم ،حىت يضاهى بعيد
هللا ،بل قد يزيد عليه حىت يكاد أن يفضي إىل موت اإلسالم وحياة الكفر) (.)4

_________

( ))]1087[ )1انظر ((اقتضاء الصراط املستقيم)) (ص .)186 – 184
( ))]1088[ )2رواه البيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )18640( )234 /9وعبد الرزاق يف
((املصنف)) ( , )411 /1قال ابن تيمية يف ((اقتضاء الصراط املستقيم)) ( , )511 /1وابن القيم

يف ((أحكام أهل الذمة)) ( :)1247 /3إسناده صحيح ,وقال ابن مفلح يف ((اآلداب الشرعية))

( , )417 /3وابن كثري يف ((مسند الفاروق)) ( :)494 /2إسناده صحيح.
((( ))]1089[ )3اقتضاء الصراط املستقيم)) (ص )208
((( ))]1090[ )4اقتضاء الصراط املستقيم)) (ص .)209

()340/1

أما ما ينعكس على نفوسهم إذا تشبه هبم املسلمون يف العيد خاصة فهو السرور والفرح ألن يف ذلك
رفعة لباطلهم وتنافياً ملبدأ القهر واْلزية والصغار الواقعني حتته.

وخالصة املشاهبة :أهنا تفضي إىل كفر أو معصية غالباً ،أو تفضي إليهما يف اْلملة وليس يف هذا

املفضي مصلحة ،وما أفضى إىل ذلك كان حمرماً فاملشاهبة حمرمة ،واملقدمة الثانية َّل ريب فيها ،ألن
استقرار الشريعة يدل على أن ما أفضى إىل الكفر غالباً وما أفضى إليه على وجه خفي حرام وما
أفضى إليه يف اْلملة وَّل حاجة تدعو إليه حرام (.)1

وبعد أن يتمعن املسلم كل هذه األحكام خبصوص العيد عليه أن يقيس ِبقياس الكتاب والسنة:
األعياد احملدثة اليوم ومن حيدثوهنا ومن يهنئون هبا الكفرة واملالحدة .مثل عيد الثورة! وعيد اْللوس!

وعيد امليالد! وعيد األم ،وعيد حتكيم القانون ونبذ الشريعة وعيد الوطن وعيد اْلالء إىل أخر هذه
املسميات واألمساء اْلاهلية اليت ما أنزل هبا من سلطان ،واليت هي مضاهاة ومنازعة لشريعة هللا

وحكمه.

فواجب املسلم أن َّل يقر هبا وَّل يهنئ أحداً هبا ويكتفي ابلعيدين اإلسالميني الفطر واألضحى ويف
األايم األخرى كاْلمعة وغريها ما يغنينا عن استرياد شعائر وشعارات الكفر وأراببه.

صورة مشرقة من صور التميز يف اجملتمع اإلسالمي األول:

كلما عاد احلديث إىل الرعيل األول كان له حالوة خاصة تبعث يف النفس األمل والرجاء ابَّلقتضاء

أبولئك العظام ،وحتفز اهلمم لتشمر عن ساعد اْلد فتلحق بركب قافلة اإلْيان ،ودعاة اهلدى واخلري.
ولقد كانت الشروط العمرية اليت وضعها الفاروق رضي هللا عنه مثاَّلً رائعاً يف تعامل املسلمني مع
غريهم وْتيز أهل الذمة عن املسلمني مما حيفظ على اجملتمع اإلسالمي شخصيته املستقلة ويرعى

ألولئك الذميني حقوقهم اليت أمر هبا هذا الدين احلنيف.

إن احلرص العمري على ْتيز املسلمني عن غري املسلمني هو عمق هذه العقيدة يف نفسه والقيام

ِبسؤوليته كراع لألمة يعلم أنه مسؤول عنها كما يف احلديث الصحيح ((كلكم راع وكلكم مسؤول

عن رعيته)) ( )2متفق عليه.

والذي جعلين أختار موضوع أهل الذمة يف هذه النقطة ابلذات هو أن وضع الذميني يف الدولة
اإلسالمية وضع خاص غري وضع الكفار احلربيني أو املهادنني.

وحيث ينشأ ويعيش الذميون وسط اجملتمع اإلسالمي فإن هذا الشيء جيب أن يكون حماطاً حبصانة

خاصة للمسلمني لئال يؤدي احتكاكهم ابلذميني إىل التشبه هبم وذوابن الشخصية اإلسالمية اليت أراد
هذا الدين أن تكون فريدة متميزة يف كل شيء.

مث إن من صفات هذا الدين احلنيف العدل حىت مع الكفار ،ولكن ما حدود هذا العدل وما مساته؟

خاصة وأنه قد أقر (الذميني) على العيش وسط اجملتمع اإلسالمي؟
_________

((( ))]1091[ )1اقتضاء الصراط املستقيم)) (ص . .)216
( ))]1092[ )2رواه البخاري ( )893ومسلم ( , )1829من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا
عنهما.

()341/1

اْلواب :هو ما ورد يف (الشروط العمرية) اليت نصت على محاية املسلمني وكفلت للذميني حقوقهم

على أن يكونوا هم أيضاً متميزين بزيهم وداينتهم حىت َّل يلتبس املسلم ابلذمي :وينتج من ذلك

خليط َّل يعرف له اجتاه حمدد وهوية خاصة .وهذه الشروط – كما يقول عنها شيخ اإلسالم ابن

تيمية – منها :ما مقصوده التمييز عن املسلمني يف الشعور واللباس ،واألمساء ،واملراكب والكالم
وحنوها ليتميز املسلم من الكافر وَّل يشبه أحدمها اآلخر يف الظاهر .ومل يرض عمر رضي هللا عنه

واملسلمون أبصل التمييز ،بل ابلتمييز يف عامة اهلدي وذلك يقتضي :إمجاع املسلمني على التميز عن

الكفار ظاهراً ،وترك التشبه هبم ،ولقد كان أمراء اهلدى مثل العمرين وغريمها يبالغون يف حتقيق ذلك

ِبا يتم به املقصود .ومنها :ما يعود إبخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها ،كمنعهم من إظهار اخلمر،
والناقوس والنريان يف األعياد .ومنها :ما يعود إبخفاء شعار دينهم كأصواهتم بكتاهبم.

ومنها :ما يعود برتك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه هللا ( .)1وإليك نص هذه الشروط:
روى سفيان الثوري عن مسروق عن عبدالرمحن بن غنم قال :كتبت لعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه

حني صاحل نصارى الشام ،وشرط عليهم فيه (أَّل حيدثوا يف مدينتهم وَّل فيما حوهلا ديراً وَّل كنيسة،

وَّل قالية ( ،)2وَّل صومعة راهب ،وَّل جيددوا ما خرب ،وَّل ْينعوا كنائسهم أن ينزهلا أحد من

املسلمني ثالث ليال يطعموهنم ،وَّل يؤوا جاسوساً ،وَّل يكتموا غشاً للمسلمني ،وَّل يعلموا أوَّلدهم

القرآن ،وَّل يظهروا شركاً ،وَّل ْينعوا ذوي قراابهتم من اإلسالم إن أرادوه وأن يوقروا املسلمني ،وأن
يقوموا هلم من جمالسهم إذا أرادوا اْللوس ،وَّل يتشبهوا ابملسلمني يف شيء من لباسهم ،وَّل يتكنوا

بكناهم ،وَّل يركبوا سرجاً ،وَّل يتقلدوا سيفاً ،وَّل يبيعوا اخلمور ،وأن جيزوا مقادم رؤوسهم ،وأن يلزموا
زيهم حيثما كانوا ،وأن يشدوا الزَننري على أوساطهم وَّل يظهروا صليباً وَّل شيئاً من كتبهم يف شيء

من طرق املسلمني ،وَّل جياوروا املسلمني ِبواتهم ،وَّل يضربوا ابلناقوس إَّل ضرابً خفياً ،وَّل يرفعوا

أصواهتم ابلقراءة يف كنائسهم يف شيء من حمضرة املسلمني ،وَّل خيرجوا شعانني ،وَّل يرفعوا أصواهتم

مع مواتهم ،وَّل يظهروا النريان معهم وَّل يشرتوا من الرقيق ما جرت فيه سهام املسلمني) (.)3

فإن خالفوا شيئاً مما شرطوه فال ذمة هلم ،وقد حل للمسلمني منهم ما حيل من أهل املعاندة والشقاق

( )4انتهى.

وهلذه الشروط طرق أخرى يف روايتها ،ولكنها كلها تلتقي عند هذا املعىن ،ولذلك عقب ابن القيم

رمحه هللا على اختالف تلك الرواايت بقوله :وشهرة هذه الشروط تغين عن إسنادها ،فإن األئمة
تلقوها ابلقبول وذكروها يف كتبهم واحتجوا هبا ،ومل يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم ويف
كتبهم ،وقد أنفذها من بعده اخللفاء وعملوا هبا (.)5

سبحان هللا!!!
_________

( ))]1093[ )1انظر ((اقتضاء الصراط املستقيم)) (.)124 – 122
( ))]1094[ )2القالية :مبىن يبنيه النصارى كاملنارة وَّل تكون إَّل لواحد ينفرد فيها بنفسه وَّل

يكون هلا ابب ،بل فيها طاقة يتناول منها طعامه وشرابه وما حيتاج إليه .انظر ((أحكام أهل الذمة))

(.)668 /2
( ))]1095[ )3رواه البيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )202 /9قال الذهيب يف ((املهذب)) (/7
 :)3767فيه حيىي بن عقبة قال أبو حامت :يفتعل احلديث وقال النسائي وغريه :ليس بثقة ,وقال
األلباين يف ((إرواء الغليل)) ( :)103 /5إسناده ضعيف جدا.

((( ))]1096[ )4أحكام أهل الذمة)) َّلبن القيم ()662 – 661 /2
((( ))]1097[ )5أحكام أهل الذمة)) َّلبن القيم ( )663 /2انظر ((اقتضاء الصراط املستقيم))
(ص.)12

()342/1

ما هذا البون الشاسع بني تلك القمة وبني هذا الغثاء الذي يعيش اليوم على األرض متميعاً متسكعاً
وراء الكفار واملالحدة .وحيسب نفسه مسلماً؟

أين تلك العزة والقوة والسلطان الرابين الذي أخذ به ذلك اْليل ،وأين الضعف واَّلستخذاء والتبعية

العمياء اليت يعيشها (املسلمون) اليوم؟

ترى :هل املنتسبون اليوم لإلسالم يف درجة الذميني الذين طبقت عليهم هذه الشروط؟

هل "املسلمون" اليوم ذميون للكفار؟

إن الذي يظهر يل أنه حىت على هذا اَّلفرتاض األخري فإن املسلمني اليوم أقل قدراً من ذميي األمس.
ذميو األمس :يف صغار وىف ذلة ويف زي معني ومكان معني .نعم.

أما مسلمو اليوم ففي صغار وذلة واستكانة عن إسالمهم وتبعية للشرق امللحد والغرب الكافر،
وإعجاب وانبهار ِبا عليه أعداء اإلسالم ،وسخرية واستهزاء ِبا كان عليه سلف هذه األمة!

من هنا فهم أحط قدراً عند هللا – ما داموا هبذه الصفات – وأحقر من أن يهابوا وأصغر من أن
يسمع هلم كلمة يف اجملتمع الدويل املعاصر.

فعلى املسلم الصادق .املسلم الواعي .املسلم املدرك حلقيقة إسالمه أن يعرف أين يضع قدمه وملن

يهب حبه ووَّلءه ،وأن يعلم أن حب أعداء هللا ومواَّلهتم والتشبه هبم َّل تلتقي مع صدق إْيانه وإمنا
يفعل ذلك من يزعم اإلسالم زعماً وبئس ذلك الزعم الكاذب.

وقد ذكر علماء اإلسالم ما ينتقض به عهد الذمي حرصاً على محاية املسلمني من أي دخيل يستغل
مساحة اإلسالم فيغدر ابملسلمني .وهذه النواقض هي-:

( )1اإلعانة على قتال املسلمني ،وقتل املسلم أو املسلمة.
( )2قطع الطريق عليهم.

( )3إيواء جواسيس املشركني أو التجسس للمشركني أبن يكتب هلم أسرار املسلمني.
( )4الزَن ابملسلمة أو إصابتها ابسم النكاح.
( )5افتتان املسلم عن دينه.

( )6سب هللا أو النيب صلى هللا عليه وسلم (.)1
واألدلة على انتقاض عهد الذمي بسب هللا أو كتابه أو دينه أو رسوله ووجوب قتله ،وقتل املسلم إذا
فعل ذلك كثرية من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والتابعني واَّلعتبار (.)2

أما الكتاب :فقوله تعاىلَ :وإِن نَّ َكثُواْ أ َْْيَ َاهنُم ِمن بَـ ْع ِد َع ْه ِد ِه ْم َوطَ َعنُواْ ِيف ِدينِ ُك ْم فَـ َقاتِلُواْ أَئِ َّمةَ الْ ُك ْف ِر إِ َّهنُ ْم
َّلَ أ َْْيَا َن َهلُ ْم لَ َعلَّ ُه ْم يَنتَـ ُهو َن [التوبة.]12 :
هلل وَّلَ ِابلْيـوِم ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
اآلخ ِر َوَّلَ ُحيَ ِرُمو َن َما َح َّرَم هللاُ َوَر ُسولُهُ َوَّلَ يَ ِدينُو َن
ين َّلَ يُـ ْؤمنُو َن ِاب َ َ ْ
وقوله تعاىل :قَاتلُواْ الذ َ
ْكتاب ح َّىت يـعطُواْ ا ْْلِزيةَ عن ي ٍد وهم ص ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
اغ ُرو َن [التوبة.]29 :
ين أُوتُواْ ال َ َ َ ُ ْ
َْ َ َ َ ُ ْ َ
ين ا ْحلَ ِق م َن الذ َ
دَ
ِ ِ
َّ ِ
َّ ِ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ لَ َعنَـ ُه ُم َّ
ين يُـ ْؤذُو َن َّ
ين
اَّللُ ِيف ال مدنْـيَا َواآلخ َرة َوأ َ
َع َّد َهلُ ْم َع َذ ًااب م ِهينًا َوالذ َ
وقوله تعاىل :إِ َّن الذ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
احتَ َملُوا ُهبْتَ ًاَن َوإِ ْمثًا مبِينًا [األحزاب.]58 – 57 :
سبُوا فَـ َقد ْ
يُـ ْؤذُو َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ني َوال ُْم ْؤمنَات بغَ ِْري َما ا ْكتَ َ
_________
( ))]1098[ )1انظر(( :الصارم املسلول على شامت الرسول)) َّلبن تيمية (.)26 - 5
((( ))]1099[ )2الصارم املسلول على شامت الرسول)) :واملراد ابَّلعتبار :القياس.

()343/1

ومن السنة :ما رواه الشعيب عن علي رضي هللا عنه ((أن يهودية كانت تشتم النيب صلى هللا عليه
وسلم وتقع فيه ،فخنقها رجل حىت ماتت فأبطل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دمها)) ( )1رواه أبو
داود وابن بطة يف (سننه) ،واحلديث متصل ألن الشعيب رأى علياً وكان على عهد علي قد َنهز

العشرين سنة .مث إن كان فيه إرسال – ألن الشعيب يبعد مساعه من علي – فهو حجة وفاقاً ،ألن

الشعيب عندهم صحيح املراسيل َّل يعرفون له مرسالً إَّل صحيحاً (.)2

وأيضاً ما رواه عكرمة عن ابن عباس رضي هللا عنهما(( :أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النيب صلى

هللا عليه وسلم وتقع فيه ،فينهاها فال تنتهي ،ويزجرها فال تنزجر ،فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع

يف النيب صلى هللا عليه وسلم وتشتمه فأخذ املغول فوضعه يف بطنها واتكأ عليها فقتلها ،فلما أصبح

ذكر ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فجمع الناس فقال :أنشد رجالً فعل ما فعل يل عليه حق إَّل
قام " قال :فقام األعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل ،حىت قعد بني يدي النيب صلى هللا عليه وسلم

فقال اي رسول هللا أَن صاحبها ،كانت تشتمك وتقع فيك فأهناها فال تنتهي وأزجرها فال تنزجر ،ويل
منها ابنان مثل اللؤلؤتني ،وكانت يب رفيقة ،فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت
املغول فوضعته يف بطنها واتكأت عليها حىت قتلها .فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اشهدوا أن دمها

هدر)) رواه أبو داود والنسائي (.)3

ومن السنة أيضاً :ما احتج به الشافعي على أن الذمي إذا سب قتل وبرئت منه الذمة وهو قصة

كعب بن األشرف اليهودي .واحلديث متفق عليه ( .)4وأما إمجاع الصحابة :فقد نقل ذلك عنهم يف
قضااي متعددة مستفيضة ومل ينكرها أحد فصارت إمجاعاً ومن ذلك :ما رفع إىل املهاجر بن أيب أمية،

وكان أمرياً على اليمامة ونواحيها :أن امرأتني مغنيتني غنت أحدمها بشتم النيب صلى هللا عليه وسلم
فقطع يدها ونزع ثنيتيها وغنت األخرى هبجاء املسلمني فقطع يدها ونزع ثنيتيها ،فكتب إليه أبو

بكر :بلغين الذي سرت به يف املرأة اليت غنت وزمزمت بشتم النيب صلى هللا عليه وسلم فلوَّل ما قد
سبقتين ألمرتك بقتلها ،ألن حد األنبياء ليس يشبه احلدود ،فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد أو

معاهد فهو حمارب غادر (.)5
_________

( ))]1100[ )1رواه أبو داود ( , )533 /2والبيهقي يف ((السنن الكربى)) (, )200 /9
واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال الشوكاين يف ((نيل األوطار)) ( :)380 /7رجاله رجال

الصحيح ,وقال األلباين يف ((إرواء الغليل)) ( :)91 /5إسناده صحيح على شرط الشيخني.
((( ))]1101[ )2الصارم املسلول على شامت الرسول)) (ص.)61
( ))]1102[ )3رواه أبو داود ( , )4361والنسائي ( , )4070( )107 /7والدارقطين (/3

 , )112والطرباين ( , )351 /11واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال ابن حجر يف ((بلوغ

املرام)) ( :)363رواته ثقات ,وقال الشوكاين يف ((الدراري املضية)) ( :)406رجال إسناده ثقات,
وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).

( ))]1103[ )4رواه البخاري ( )4037ومسلم (.)1801
( ))]1104[ )5انظر ((الصارم املسلول على شامت الرسول)) (ص .)200

()344/1

ويف عهد عمر رضي هللا عنه :جاءه رجل من أهل الكتاب – حني دخل الشام – وهو مشجوج
مضروب فغضب لذلك عمر وأمر إبحضار عوف بن مالك األشجعي ألنه هو الذي فعل ذلك

ابلذمي فلما سأله عمر عن فعله هذا قال :اي أمري املؤمنني رأيت هذا يسوق ابمرأة مسلمة على محار
فنخس هبا لتصرع ،فلم تصرع ،فدفعها فصرعت فغشيها ،وأكب عليها ،فقال عمر ائتين ابملرأة

فلتصدق على ما قلت فأاتها عوف ،فذهب معه أبوها وزوجها فأخرب عمر ِبثل قول عوف ،فأمر
عمر ابليهودي فصلب وقال :ما على هذا صاحلناكم مث قال :اي أيها الناس اتقوا هللا يف ذمة حممد

صلى هللا عليه وسلم فمن فعل منهم مثل هذا فال ذمة له (.)1
وأما اَّلعتبار :فمن وجوه)2( :

أحدها :أن عيب ديننا وشتم نبينا جماهدة لنا وحماربة ،فكان نقضاً للعهد كاجملاهدة واحملاربة بطريق

األوىل.

الثاين - :إن مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي أن يكفوا وْيسكوا عن إظهار الطعن يف ديننا،
وشتم رسولنا ،كما يقتضي اإلمساك عن دمائنا وحماربتنا.

الثالث :إن هللا فرض علينا تعزيز رسوله وتوقريه ،وتعزيزه :نصره ومنعه ،وتوقريه :إجالله وتعظيمه،
وذلك يوجب صون عرضه بكل طريق .فال جيوز أن نصاحل أهل الذمة ،وهم يسمعوَن شتم نبينا

وإظهار ذلك ،ألَن إذا تركناهم على هذا تركنا الواجب علينا حنو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
الوَّلء والرباء يف اإلسالم حملمد بن سعيد القحطاين – 322

قال ابن تيمية رمحه هللا تعاىل :ومشاركتهم يف الظاهر :إن مل تكن ذريعة أو سبباً قريباً ،أو بعيداً إىل نوع

ما من املواَّلة واملوادة ،فليس فيها مصلحة املقاطعة املباينة ،مع أهنا تدعو إىل نوع ما من املواصلة -
كما توجبه الطبيعة ،وتدل عليه العادة  -وهلذا كان السلف رضي هللا عنهم يستدلون هبذه اآلايت
على ترك اَّلستعانة هبم يف الوَّلايت.

فروى اإلمام أمحد إبسناد صحيح( ،عن أيب موسى رضي هللا عنه قال :قلت لعمر رضي هللا عنه :إن
يل كاتباً نصرانياً قال مالك؟ قاتلك هللا ،أما مسعت هللا يقول :اي أَيمـها الَّ ِذين آمنُواْ َّلَ تَـت ِ
ود
َّخ ُذواْ الْيَـ ُه َ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَـ ْع ٍ
ني
ارى أ َْولِيَاء بَـ ْع ُ
ض َوَمن يَـتَـ َوَّهلُم من ُك ْم فَِإنَّهُ م ْنـ ُه ْم إِ َّن هللاَ َّلَ يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
َوالن َ
َّص َ
[املائدة .]51 :أَّل اختذت حنيفاً؟ قال :قلت :اي أمري املؤمنني يل كتابته وله دينه .قالَّ :ل أكرمهم إذ
أهاهنم هللا وَّل أعزهم إذ أذهلم هللا ،وَّل أدنيهم إذ أقصاهم هللا) (.)3
كما جاء القرآن ابلنهي عن مواَّلة الكفار ومودهتم ،وكذلك جاءت السنة النبوية وسنة اخللفاء

الراشدين ،وأمجع الفقهاء عليها .اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم

أمحد بن عبد احلليم بن تيمية – 164 /1
_________

( ))]1105[ )1رواه البيهقي يف ((السنن الكربى)) ( )201 /9من حديث سويد بن غفلة ,وقال:
اتبعه ابن أشوع عن الشعىب عن عوف بن مالك ,وقال ابن امللقن يف ((البدر املنري)) (:)217 /9

معروف ,وقال ابن كثري يف ((إرشاد الفقيه)) ( :)344 /2إسناده صحيح ,وقال األلباين يف ((إرواء
الغليل)) ( :)120 /5فقد قال البيهقي عقبه " :اتبعه ابن أشوع عن الشعيب عن عوف بن مالك ".
قلت :فهو هبذه املتابعة حسن إن شاء هللا تعاىل.

( ))]1106[ )2رواه البخاري (.)5633

( ))]1107[ )3احلديث مل أجده يف ((املسند)) ورواه البيهقي يف ((السنن الكربى)) ()127 /10
,بلفظ آخر ,قال ابن تيمية يف ((اقتضاء الصراط املستقيم)) ( :)184 /1إسناده صحيح,

()345/1

وقال رمحه هللا :أن املشاهبة يف الظاهر تورث نوع مودة وحمبة ،ومواَّلة يف الباطن ،كما أن احملبة يف
الباطن تورث املشاهبة يف الظاهر وهذا أمر يشهد به احلس والتجربة ،حىت أن الرجلني إذا كاَن من بلد

واحد ،مث اجتمعا يف دار غربة ،كان بينهما من املودة ،واَّلئتالف أمر عظيم ،وإن كاَن يف مصرمها مل

يكوَن متعارفني ،أو كاَن متهاجرين ،وذاك ألن اَّلشرتاك يف البلد نوع وصف اختصا به عن بلد الغربة،

بل لو اجتمع رجالن يف سفر ،أو بلد غريب ،وكانت بينهما مشاهبة يف العمامة أو الثياب ،أو الشعر،
أو املركوب وحنو ذلك  -لكان بينهما من اَّلئتالف أكثر مما بني غريمها ،وكذلك جتد أرابب

الصناعات الدنيوية أيلف بعضهم بعضاً ،ما َّل أيلفون غريهم ،حىت أن ذلك يكون مع املعاداة

واحملاربة :إما على امللك ،وإما على الدين ،وجتد امللوك وحنوهم من الرؤساء ،وإن تباعدت دايرهم
وممالكهم بينهم مناسبة تورث مشاهبة ورعاية من بعضهم لبعض ،وهذا كله موجب الطباع ومقتضاه،

إَّل أن ْينع من ذلك دين أو غرض خاص.

فإذا كانت املشاهبة يف أمور دنيوية ،تورث احملبة واملواَّلة هلم ،فكيف ابملشاهبة يف أمور دينية؟ فإن

إفضاءها إىل نوع من املواَّلة أكثر وأشد ،واحملبة واملواَّلة هلم تنايف اإلْيان ،قال هللا تعاىلَ :اي أَيمـ َها
الَّ ِذين آمنُواْ َّلَ تَـت ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَـ ْع ٍ
ض َوَمن يَـتَـ َوَّهلُم ِمن ُك ْم فَِإنَّهُ ِم ْنـ ُه ْم إِ َّن
ارى أ َْولِيَاء بَـ ْع ُ
َّخ ُذواْ الْيَـ ُه َ
ود َوالن َ
َ َ
َّص َ
هللا َّلَ يـ ْه ِدي الْ َقوم الظَّالِ ِمني فَ َ َّ ِ
شى أَن تُ ِ
صيبَـنَا
سا ِر ُعو َن فِي ِه ْم يَـ ُقولُو َن َخنْ َ
ين ِيف قُـلُوهبِِم َّم َر ٌ
َْ
َ َ
َ َ
رتى الذ َ
ض يُ َ
ِِ
َدآئِرةٌ فَـعسى هللا أَن أيِْيت ِابلْ َف ْت ِح أَو أَم ٍر ِمن ِع ِ ِ
ِ
ول
ني َويَـ ُق ُ
نده فَـيُ ْ
َس مرواْ ِيف أَنْـ ُفس ِه ْم ََندم َ
ْ ْ ْ
صبِ ُحواْ َعلَى َما أ َ
َ ََ ُ َ َ
ِ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ين
س ُمواْ ِابهلل َج ْه َد أ َْْيَاهنِِ ْم إِ َّهنُ ْم لَ َم َع ُك ْم َحبِطَ ْ
ت أَ ْع َما ُهلُ ْم فَأ ْ
ين َ
َصبَ ُحواْ َخاس ِر َ
آمنُواْ أ ََه ُؤَّلء الذ َ
الذ َ
ين أَقْ َ
[املائدة.]53 - 15 :

ان داو ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ ِ
يسى
سِ َُ َ
وقال تعاىل فيما يذم هبا أهل الكتاب :لُع َن الذ َ
ود َوع َ
يل َعلَى ل َ
ين َك َف ُرواْ من بَِين إ ْس َرائ َ
ِ
س َما َكانُواْ يَـ ْف َعلُو َن تَـ َرى
ابْ ِن َم ْرَميَ ذَلِ َ
صوا َّوَكانُواْ يَـ ْعتَ ُدو َن َكانُواْ َّلَ يَـتَـنَ َ
ك ِِبَا َع َ
اه ْو َن َعن من َك ٍر فَـ َعلُوهُ لَب ْئ َ
َكثِ ِ
َّ َّ ِ
ِ
ط هللاُ َعلَْي ِه ْم َوِيف ال َْع َذ ِ
اب ُه ْم
س ُه ْم أَن َس ِخ َ
َّم ْ
س َما قَد َ
ريا م ْنـ ُه ْم يَـتَـ َول ْو َن الذ َ
ً
ت َهلُ ْم أَن ُف ُ
ين َك َف ُرواْ لَب ْئ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ريا م ْنـ ُه ْم فَاس ُقو َن
َخالِ ُدو َن َولَ ْو َكانُوا يُـ ْؤمنُو َن ِابهلل والنِ ِ
َّيب َوَما أُن ِز َل إِلَْيه َما اختَ ُذ ُ
وه ْم أ َْوليَاء َولَك َّن َكث ً

[املائدة.]81 - 78 :

فبني سبحانه وتعاىل أن اإلْيان ابهلل والنيب وما أنزل إليه مستلزم لعدم وَّليتهم ،فثبوت وَّليتهم يوجب

عدم اإلْيان ،ألن عدم الالزم يقتضي عدم امللزوم.
َّلل والْيـوِم ِ
ِ
ِ
اد َّ
اآلخ ِر يُـ َوادمو َن َم ْن َح َّ
ءه ْم
آاب ُ
وقال سبحانهَّ :ل َِجت ُد قَـ ْوًما يُـ ْؤمنُو َن ِاب َّ َ َ ْ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َكانُوا َ
ِ
وح ِم ْنهُ وي ْد ِخلُ ُهم جن ٍ
ِِ
أ َْو أَبْـنَ ُ ِ
َّات
ريَهتُ ْم أ ُْولَئِ َ
ْ َ
ب ِيف قُـلُوهب ُم ا ِإلْيَا َن َوأَيَّ َد ُهم بُِر ٍ َ ُ
ك َكتَ َ
اءه ْم أ َْو إ ْخ َو َاهنُ ْم أ َْو َعش َ
اَّلل أََّل إِ َّن ِحزب َِّ
ك ِحزب َِّ
َجتْ ِري ِمن َحتْتِها األ َْهنَار َخالِ ِد ِ
ِ
يها ر ِ
ض َي َّ
اَّلل ُه ُم
اَّللُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
َ
ْ َ
ضوا َع ْنهُ أ ُْولَئ َ ْ ُ
ين ف َ َ
ُ
َ
ال ُْم ْفلِ ُحو َن [اجملادلة.]22 :
فأخرب سبحانه أنه َّل يوجد مؤمن يواد كافراً ،فمن واد الكفار فليس ِبؤمن ،واملشاهبة الظاهرة مظنة

املوادة ،فتكون حمرمة ، ... ،وأعلم أن وجوه الفساد يف مشاهبتهم كثرية ،فلنقتصر على ما نبهنا عليه.

اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية –
488 /1
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املبحث السادس :الفرق بني املواَّلة وبني املعاملة ابحلسىن
أن الوَّلء شيء واملعاملة ابحلسىن شيء آخر واألصل يف هذا قوله تعاىل:
اَّلل َع ِن الَّ ِذين َمل يـ َقاتِلُوُكم ِيف ِ
وه ْم َوتُـ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم إِ َّن
الدي ِن َوَملْ خيُْ ِر ُجوُكم ِمن ِد َاي ِرُك ْم أَن تَ َم
رب ُ
َّل يَـ ْنـ َها ُك ُم َُّ
َ ُْ
ْ
ِِ
َّ
ني [املمتحنة.]8:
اَّللَ ُِحي م
ب ال ُْم ْقسط َ
وقد اختلف أهل العلم يف تفسريها فقال بعضهم أن املعين هبا :الذين كانوا آمنوا ِبكة ومل يهاجروا
فأذن هللا للمؤمنني بربهم واإلحسان إليهم وإىل هذا ذهب جماهد.
وقال آخرون :عين هبا من غري أهل مكة من مل يهاجر.

وقال آخرون :بل عين هبا من مشركي مكة من مل يقاتل املؤمنني ومل خيرجوهم من دايرهم ونسخ هللا

ذلك بعد ابألمر بقتاهلم .ويروى هذا عن قتادة (.)1

ورجح ابن جرير :أن أوىل األقوال يف ذلك ابلصواب قول من قال :عين بذلكَّ :ل ينهاكم هللا عن
الذين مل يقاتلونكم يف الدين من مجيع أصناف امللل واألداين أن تربوهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم.
اَّلل َع ِن الَّ ِذين َمل يـ َقاتِلُوُكم ِيف ِ
الدي ِن َوَملْ خيُْ ِر ُجوُكم ِمن ِد َاي ِرُك ْم أَن
ألن هللا عز وجل عم بقولهَّ :ل يَـ ْنـ َها ُك ُم َُّ
َ ُْ
ْ
ِِ
وه ْم َوتُـ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم إِ َّن َّ
ني .مجيع من كان ذلك صفته ،فلم خيصص به بعضاً دون
اَّللَ ُِحي م
تَ َم
رب ُ
ب ال ُْم ْقسط َ

بعض ،وَّل معىن لقول من قال :ذلك منسوخ .ألن بر املؤمن أحداً من أهل احلرب ممن بينه وبينه قرابة

نسب ،أو ممن َّل قرابة بينهما وَّل نسب غري حمرم ،وَّل منهي عنه إذا مل يكن يف ذلك دَّللة له أو
ألهل احلرب على عورة ألهل اإلسالم ،أو تقوية هلم بكراع أو سالح.

ويبني ذلك اخلرب املروي عن ابن الزبري يف قصة أمساء مع أمها ( .)2واإلسالم بفعله هذا – حىت يف

حالة اخلصومة – يستبقي أسباب الود يف النفوس بنظافة السلوك ،وعدالة املعاملة انتظاراً لليوم الذي
يقتنع فيه خصومه أبن اخلري يف أن ينضووا حتت لوائه الرفيع (.)3

 ...إن هللا أمر بصلة األقارب الكفار واملشركني و  ...ذلك ليس مواَّلة هلم يف شيء.

ونزيد هذا األمر إيضاحاً بقصة أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنها مع أمها فقد روى البخاري ومسلم
عن أمساء رضي هللا عنها قالت(( :قدمت علي أمي وهي مشركة يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم فاستفتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت :إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصل أمي؟

قال :نعم صلي أمك)) (.)4

قال اخلطايب :فيه – أي احلديث – أن الرحم الكافرة توصل من املال وحنوه كما توصل املسلمة
ويستنبط منه وجوب نفقة األب الكافر واألم الكافرة وإن كان الولد مسلماً (.)5

قال ابن حجر :الرب والصلة واإلحسان َّل يستلزم التحابب والتوادد املنهي عنه يف قوله تعاىل:
َّل َِجت ُد قَـوما يـ ْؤِمنو َن ِاب َِّ
اد َّ
َّلل َوالْيَـ ْوِم اآل ِخ ِر يُـ َوادمو َن َم ْن َح َّ
اءه ْم أ َْو
ًْ ُ ُ
ءه ْم أ َْو أَبْـنَ ُ
آاب ُ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َكانُوا َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وح م ْنهُ وي ْدخلُ ُهم جن ٍ
ِِ
ِ
َّات َجتْ ِري من َحتْتِ َها
ريَهتُ ْم أ ُْولَئِ َ
ْ َ
ب ِيف قُـلُوهب ُم ا ِإلْيَا َن َوأَيَّ َد ُهم بُِر ٍ َ ُ
ك َكتَ َ
إ ْخ َو َاهنُ ْم أ َْو َعش َ
اَّلل أََّل إِ َّن ِحزب َِّ
ك ِحزب َِّ
ْاأل َْهنَار َخالِ ِد ِ
ِ
يها ر ِ
ض َي َّ
اَّلل ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن
اَّللُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
ْ َ
ضوا َع ْنهُ أ ُْولَئ َ ْ ُ
ين ف َ َ
ُ
َ
[اجملادلة.]22 :
فإهنا عامة يف حق من قاتل ومن مل يقاتل (.)6
_________

((( ))]1108[ )1تفسري الطربي)) ()66 /28
((( ))]1109[ )2تفسري الطربي)) ()66 /28
( ))]1110[ )3انظر ((الظالل)) ()3544 /6

( ))]1111[ )4رواه البخاري ( )2620ومسلم (.)1003
((( ))]1112[ )5فتح الباري)) ()234 /5
((( ))]1113[ )6فتح الباري)) ()233 /5
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وقال ابن القيم :الذي يقوم عليه الدليل وجوب اإلنفاق ،وإن اختلف الدينان لقوله تعاىل:
ِ
ِ ِ
ني أ ِ
صالُهُ ِيف َع َام ْ ِ
يل
َوَو َّ
ك إِ ََّ
َن ا ْش ُك ْر ِيل َولَِوالِ َديْ َ
نسا َن بَِوال َديْه َمحَلَْتهُ أُمهُ َو ْهنًا َعلَى َو ْه ٍن َوف َ
ص ْيـنَا ا ِإل َ
ك بِ ِه ِعلْم فَال تُ ِطعهما وص ِ
ِ
اح ْبـ ُه َما ِيف ال مدنْـيَا َم ْع ُروفًا
اه َد َ
س لَ َ
ري َوإِن َج َ
ُْ َ َ َ
ٌ
ال َْمص ُ
اك َعلى أَن تُ ْش ِر َك ِيب َما لَْي َ
ِ ِ
يل َم ْرِج ُع ُك ْم فَأُنَـبِئُ ُكم ِِبَا ُكنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن [لقمان.]15– 14 :
يل ُمثَّ إِ ََّ
ب إِ ََّ
يل َم ْن أ َََن َ
َواتَّب ْع َسب َ
وليس من اإلحسان وَّل من املعروف ترك أبيه وأمه يف غاية الضرورة والفاقة وهو يف غاية الغىن .وقد

ذم هللا قاطعي الرحم وعظم قطيعتها وأوجب حقها وإن كانت كافرة لقوله تعاىل:
ِ
َّ ِ
ام إِ َّن هللاَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا [النساء.]1 :
ساءلُو َن بِه َواأل َْر َح َ
َواتَّـ ُقواْ هللاَ الذي تَ َ
ويف احلديث ((َّل يدخل اْلنة قاطع رحم)) (.)1

وصلة الرحم واجبة ،وإن كانت لكافر ،فله دينه وللواصل دينه وقياس النفقة على املرياث قياس
فاسد ،فإن املرياث مبناه على النصرة واملواَّلة خبالف النفقة فإهنا صلة ومواساة من حقوق القرابة.

وقد جعل هللا للقرابة حقاً – وإن كانت كافرة – فالكفر َّل يسقط حقوقها يف الدنيا .قال تعاىل:
َوا ْعبُ ُدواْ هللاَ َوَّلَ تُ ْش ِرُكواْ بِ ِه َش ْيـئًا َوِابل َْوالِ َديْ ِن إِ ْحس ًاَن َوبِ ِذي الْ ُق ْرَىب َوالْيَـتَ َامى َوال َْمساكِ ِ
ني َوا ْْلَا ِر ِذي
َ
َ
الص ِ
ب ِابْلَ ِ
اح ِ
الْ ُق ْرَىب َوا ْْلَا ِر ا ْْلُنُ ِ
السبِ ِ
ت أ َْْيَانُ ُك ْم [النساء.]36 :
ب َو َّ
نب َوابْ ِن َّ
يل َوَما َملَ َك ْ

وكل من ذكر يف هذه اآلية فحقه واجب وإن كان كافراً ،فما ابل ذي القرىب وحده خيرج من مجلة من

وصى هللا ابإلحسان إليه (.)2

من هنا :يتضح لنا :أن املواَّلة املمثلة يف احلب والنصرة شيء .والنفقة والصلة واإلحسان لألقارب
الكفار شيء آخر .ومساحة اإلسالم أيضاً تتضح يف معاملة األسرى والشيوخ واألطفال والنساء يف
احلرب .كما هو معلوم من صفحاته املشرقة.

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا :األصل أنه َّل حيرم على الناس من املعامالت اليت حيتاجون

إليها إَّل ما دل الكتاب والسنة على حترْيه ،كما َّل يشرع هلم من العبادات اليت يتقربون هبا إىل هللا إَّل
مما دل الكتاب والسنة على شرعه .إذ الدين ما شرعه هللا ،واحلرام ما حرمه هللا ،خبالف الذين ذمهم

هللا حيث حرموا من دون هللا ما مل حيرمه هللا وأشركوا به ما مل ينزل به سلطاَنً ،وشرعوا هلم من الدين
ما مل أيذن به هللا (.)3

وانطالقاً من هذه القاعدة وبناء على النصوص الشرعية وسرية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وأصحابه الراشدين وأئمة املسلمني نقول :إن التعامل مع الكفار يف البيع والشراء واهلدية وخالف
ذلك َّل يدخل يف مسمى املواَّلة ،بل يباح للمسلم البيع والشراء مع الكفار فهذا شيخ اإلسالم ابن

تيمية يسأل عن معاملة التتار فيقول:

(جيوز فيها ما جيوز يف معاملة أمثاهلم ،وحيرم فيها ما حيرم يف معاملة أمثاهلم ،فيجوز أن يبتاع الرجل من

مواشيهم وخيلهم وحنو ذلك كما يبتاع من مواشي األعراب والرتكمان واألكراد وجيوز أن يبيعهم من

الطعام والثياب وحنو ذلك ما يبيعه ألمثاهلم.

فأما إن ابعهم أو ابع غريهم ما يعينهم به على احملرمات ،كبيع اخليل والسالح ملن يقاتل به قتاَّلً
حمرماً فهذا َّل جيوز قال تعاىل:
_________

( ))]1114[ )1رواه البخاري ( )5984ومسلم ( )2556من حديث جبري بن مطعم رضي هللا

عنه.

((( ))]1115[ )2أحكام أهل الذمة)) (.)418 – 417 /2
((( ))]1116[ )3السياسة الشرعية)) (ص .)155

()348/1
ْرب والتَّـ ْقوى وَّلَ تَـعاونُواْ َعلَى ا ِإل ِْمث والْع ْدو ِ
ان َواتَّـ ُقواْ هللاَ إِ َّن هللاَ َش ِدي ُد ال ِْع َق ِ
اب [املائدة:
َ ُ َ
َوتَـ َع َاونُواْ َعلَى ال ِ َ َ َ َ َ
.]2

وإذا كان الذي معهم أو مع غريهم ،أموال يعرف أهنم غصبوها من معصوم فذلك َّل جيوز اشرتاؤها

ملن ْيتلكها لكن إذا اشرتيت على طريق اَّلستنقاذ لتصرف يف مصارفه الشرعية فتعاد إىل أصحاهبا –

إن أمكن – وإَّل صرفت يف مصاحل املسلمني :جاز هذا .وإذا علم أن يف أمواهلم شيئاً حمرماً َّل تعرف

عينه ،فهذا َّل حترم معاملتهم فيه كما إذا علم أن يف األسواق ما هو مغصوب ومسروق ومل يعلم عينه)

(.)1

وقد روى البخاري يف كتاب البيوع ابب الشراء والبيع مع املشركني وأهل احلرب عن عبدالرمحن بن

أيب بكر رضي هللا عنهما قال(( :كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم مث جاء رجل مشرك مشعان ()2
طويل بغنم يسوقها فقال النيب صلى هللا عليه وسلم( :بيعاً أم عطية) أو قال :أم هبة؟ فقالَّ :ل .بيع

فاشرتى منه شاة)) (.)3

قال ابن بطال :معاملة الكفار جائزة إَّل بيع ما يستعني به أهل احلرب على املسلمني ()4

وثبت أيضاً عن النيب صلى هللا عليه وسلم ((أنه أخذ من يهودي ثالثني وسقاً من شعري ورهنه درعه))

( )5قال شيخ اإلسالم ابن تيمية- :

(وإذا سافر الرجل إىل دار احلرب ليشرتي منها جاز عندَن ،كما دل عليه حديث جتارة أيب بكر رضي

هللا عنه يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل أرض الشام وهي حينذاك دار حرب وغري ذلك

من األحاديث.

فأما بيع املسلم هلم يف أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والرحيان وحنو ذلك،
أو إهداء ذلك هلم :فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم احملرم ،وهو مبين على أصل وهو :أنه َّل

جيوز أن يبيع الكفار عنباً أو عصرياً يتخذونه مخراً.
وكذلك َّل جيوز بيعهم سالحاً يقاتلون به مسلماً) (.)6
( )2الوقف عليهم أو وقفهم على املسلمني:

قال ابن القيم( :أما ما وقفوه .فينظر فيه ،فإن وقفوه على معني أو جهة جيوز للمسلم الوقف عليها

كالصدقة على املساكني والفقراء وإصالح الطرق واملصاحل العامة ،أو على أوَّلدهم وأنساهلم

وأعقاهبم :فهذا الوقف صحيح .حكمه حكم وقف املسلمني على هذه اْلهات لكن إذا شرط يف
استحقاق األوَّلد واألقارب بقاءهم على الكفر -فإن أسلموا مل يستحقوا شيئاً -مل يصح هذا

الشرط ،ومل جيز للحاكم أن حيكم ِبوجبه ابتفاق األمة ألنه مناقض لدين اإلسالم ،مضاد ملا بعث هللا

به رسوله صلى هللا عليه وسلم.

أما وقف املسلم عليه :فإنه يصح منه ما وافق حكم هللا ورسوله ،فيجوز أن يقف على معني منهم ،أو

على أقاربه ،وبين فالن وحنوه.
_________

((( ))]1117[ )1املسائل املاردينية)) (ص  )133 – 132حتقيق الشاويش الطبعة الثالثة سنة
1399هـ

( ))]1118[ )2أي طويل مشعث الشعر.
( ))]1119[ )3رواه البخاري ( )2216ومسلم (.)2056
((( ))]1120[ )4فتح الباري)) ()410 /4

( ))]1121[ )5رواه أمحد ( , )2724والطرباين ( , )268 /11والبيهقي يف ((السنن الكربى))
( , )36 /6وابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( )272 /4من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما ,قال
ابن جرير يف ((مسند ابن عباس)) ( :)239 /1اسناده صحيح ,وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد))

( :)126 /3رجاله موثوقون ,وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)256 /4إسناده صحيح,
وصححه مقبل الوادعي يف ((الصحيح املسند)) ( .)612وروى البخاري ( )2513حنوه من حديث

عائشة بلفظ( :اشرتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه).
((( ))]1122[ )6اقتضاء الصراط املستقيم)) (ص .)229

()349/1

وَّل يكون الكفر موجباً وَّل شرطاً يف اَّلستحقاق وَّل مانعاً منه – فلو وقف على ولده أو أبيه أو
قرابته استحقوا ذلك وإن بقوا على كفرهم ،فإن أسلموا فأوىل ابَّلستحقاق.

وأما الوقف على كنائسهم وبيعهم ومواضع كفرهم اليت يقيمون فيها شعار الكفر :فال يصح من كافر
وَّل مسلم .فإن يف ذلك أعظم اإلعانة له على الكفر واملساعدة والتقوية عليه ،وذلك مناف لدين

هللا) (.)1

( )3عيادهتم وهتنئتهم:
روى البخاري يف كتاب اْلنائز عن أنس رضي هللا عنه قال(( :كان غالم يهودي خيدم النيب صلى هللا
عليه وسلم فمرض فأاته النيب صلى هللا عليه وسلم يعوده ،فقعد عند رأسه فقال له :أسلم .فنظر إىل
أبيه وهو عنده فقال له :أطع أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم فأسلم ،فخرج النيب صلى هللا عليه
وسلم وهو يقول :احلمد هلل الذي أنقذه من النار)) (.)2

وروى أيضاً :قصة أيب طالب حني حضرته الوفاة فزاره النيب صلى هللا عليه وسلم وعرض عليه

اإلسالم (.)3

قال ابن بطال :إمنا تشرع عيادته إذا رجي أن جييب إىل الدخول يف اإلسالم ،فأما إذا مل يطمع يف

ذلك فال ()4
قال ابن حجر :والذي يظهر :أن ذلك خيتلف ابختالف املقاصد ،فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى

(.)5

(أما هتنئتهم بشعائر الكفر املختصة هبم فحرام ابَّلتفاق ،وذلك مثل أن يهنأهم أبعيادهم فيقول:

عيدك مبارك ،أو هتنأ هبذا العيد ،فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من احملرمات ،وهو ِبنزلة أن يهنئه

بسجوده للصليب ،بل ذلك أعظم إمثاً عند هللا ،وأشد مقتاً من التهنئة بشرب اخلمر وقتل النفس

وارتكاب الفرج احلرام وحنوه.

وكثري مما َّل قدر للدين عنده يقع يف ذلك ،وَّل يدري قبح ما فعل .فمن هنأ عبداً ِبعصية ،أو بدعة
أو كفر فقد تعرض ملقت هللا وسخطه ،وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون هتنئة الظلمة

ابلوَّلايت ،وهتنئة اْلهال ِبنصب القضاء والتدريس واَّلفتاء جتنباً ملقت هللا وسقوطهم من عينه " وإن
بلي الرجل فتعاطاه دفعاً لشر يتوقعه منهم فمشى إليهم ومل يقل إَّل خرياً ودعا هلم ابلتوفيق والتسديد

فال أبس بذلك) (.)6

ويدخل يف هذا أيضاً :تعظيمهم وخماطبتهم ابلسيد واملوىل وذلك حرام قطعاً ،ففي احلديث املرفوع
((َّل تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيداً فقد اسخطتم ربكم عز وجل)) (.)7

وَّل جيوز أيضاً تلقيبهم – كما يقول ابن القيم – ِبعز الدولة أو فالن السديد ،أو الرشيد أو الصاحل

وحنو ذلك .ومن تسمى بشيء من هذه األمساء مل جيز للمسلم أن يدعوه به ،بل إن كان نصرانياً قال:
اي نصراين ،اي صلييب ،ويقال لليهودي ،اي يهودي.

مث قال ابن القيم ابلنص (  ..وأما اليوم فقد وقفنا إىل زمان يصدرون يف اجملالس ،ويقام هلم وتقبل

أيديهم ويتحكمون يف أرزاق اْلند ،واألموال السلطانية ،ويكنون أبيب العالء وأيب الفضل ،وأيب

الطيب ،ويسمون حسناً وحسيناً وعثمان وعلياً! وقد كانت أمساؤهم من قبل :يوحنا ومىت وجرجس

وبطرس وعزراً وأشعياً ،وحزقيل وحيي ،ولكل زمان دولة ورجال) (.)8
_________

((( ))]1123[ )1أحكام أهل الذمة)) ( )302 - 299 /1وانظر ((جمموعة الرسائل واملسائل))
()229 /1

( ))]1124[ )2رواه البخاري (.)1356
( ))]1125[ )3رواه البخاري (.)3884
((( ))]1126[ )4فتح الباري)) (.)119 /10
((( ))]1127[ )5فتح الباري)) (.)119 /10
((( ))]1128[ )6أحكام أهل الذمة)) َّلبن القيم (.)206 – 205 /1

( ))]1129[ )7رواه أبو داود ( , )4977واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال املنذري يف
((الرتغيب والرتهيب)) ( , )44 /4والنووي يف ((األذكار)) ( , )449والعجلوين يف ((كشف
اخلفاء)) ( :)484 /2إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح أيب داود)).
((( ))]1130[ )8أحكام أهل الذمة)) (.)771 /2

()350/1

وإذا كان هذا كالم العالمة ابن القيم وهو املتوىف سنة  751هـ رمحه هللا .فلينظر املسلم اليوم إىل هذا
الغثاء الذي هو كغثاء السيل ،ينتسبون لإلسالم وهم يتبعون أعداء هللا يف كل صغرية وكبرية حىت لو
دخلوا جحر ضب لدخلوه ،وليست تبعية هلم فحسب بل إهنا تبعية إبعجاب وانبهار! فما ْتر

أبعدائنا مناسبة إَّل وتنهال التهاين عليهم من كل حدب وصوب ابلتهنئة والتربيك ومعسول األماين!!

( )4حكم السالم عليهم:
الم
اختلف العلماء يف معين قوله تعاىل عن إبراهيم عليه السالم حني دعا أابه فأىب قال إبراهيم َس ٌ
ك [مرمي.]47 :
َعلَْي َ
فأما اْلمهور فقالوا :املراد بسالمه املساملة اليت هي املشاركة َّل التحية .وقال الطربي :معناه :أمنة
مين لك .وعلى هذا َّل يبدأ الكافر ابلسالم ( .)1وقال بعضهم يف معىن تسليمه :هو حتية مفارق.

وجوز حتية الكافر وأن يبدأ هبا قيل َّلبن عيينة :هل جيوز السالم على الكافر؟ قال نعم :قال هللا
اَّلل َع ِن الَّ ِذين َمل يـ َقاتِلُوُكم ِيف ِ
وه ْم َوتُـ ْق ِسطُوا
الدي ِن َوَملْ خيُْ ِر ُجوُكم ِمن ِد َاي ِرُك ْم أَن تَ َم
رب ُ
تعاىلَّ :ل يَـ ْنـ َها ُك ُم َُّ
َ ُْ
ْ
ِِ
إِلَْي ِه ْم إِ َّن َّ
ني [املمتحنة.]8 :
اَّللَ ُِحي م
ب ال ُْم ْقسط َ
ِ ِ
يم [املمتحنة.]4 :
وقال :قَ ْد َكانَ ْ
ت لَ ُك ْم أ ْ
سنَةٌ ِيف إبْـ َراه َ
ُس َوةٌ َح َ
ك [مرمي.]47 :
الم َعلَْي َ
وقال إبراهيم ألبيه َس ٌ
قال القرطيب :قلت :واألظهر من اآلية ما قاله سفيان بن عيينة (.)2

ويف الشأن حديثان :فقد روى أبو هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل تبدؤا اليهود
وَّل النصارى ابلسالم ،فإذا لقيتم أحدهم يف الطريق فاضطروه إىل أضيقه)) (.)3
ويف (الصحيحني) عن أسامة بن زيد ((أن النيب صلى هللا عليه وسلم ركب محاراً عليه إكاف حتته

قطيفة فدكية ،وأردف وراءه أسامة بن زيد ،وهو يعود سعد بن عبادة يف بين احلارث بن اخلزرج وذلك

قبل وقعة بدر ،حىت مر يف جملس فيه أخالط من املسلمني واملشركني عبدة األواثن ،واليهود ،وفيهم
عبدهللا بن أيب بن سلول ،ويف اجمللس عبدهللا بن رواحة ،فلما غشيت اجمللس عجاجة الدابة مخر

عبدهللا بن أيب أنفه برادئه مث قالَّ :ل تغربوا علينا ،فسلم عليهم النيب صلى هللا عليه وسلم)) ()4
احلديث.

قال القرطيب( :فاألول يفيد ترك السالم عليهم ابتداء ،ألن ذلك إكرام والكافر ليس أهله والثاين:

جيوز ذلك .قال الطربي :وَّل يعارض ما رواه أسامة حبديث أيب هريرة ،فإنه ليس أحدمها خالف

لآلخر ،وذلك أن حديث أيب هريرة خمرجه العموم ،وخرب أسامة يبني أن معناه اخلصوص :قال النخعي

إذا كانت لك حاجة عند يهودي أو نصراين فابدأ ابلسالم.
فبان هبذا أن حديث أيب هريرة ((َّل تبدؤهم ابلسالم)) إذا كان لغري سبب يدعوكم إىل أن تبدؤهم

ابلسالم من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لكم قبلهم ،أو حق صحبة أو جوار أو سفر.

قال الطربي :قد روي عن السلف أهنم كانوا يسلمون على أهل الكتاب وفعله ابن مسعود بدهقان

صحبه يف طريقه قال له علقمة :اي أاب عبدالرمحن أليس يكره أنه يبدؤا ابلسالم؟ قال :نعم .ولكن حق

الصحبة.

وقال األوزاعي :إن سلمت فقد سلم الصاحلون قبلك وإن تركت فقد ترك الصاحلون قبلك وروي عن
احلسن البصري أنه قال إذا مررت ِبجلس فيه مسلمون وكفار فسلم عليهم) (.)5

قال ابن القيم :إن صاحب هذا الوجه – أي من أجاز ابتداءهم ابلسالم – قال :يقال له – السالم

عليك .فقط بدون ذكر الرمحة ،وبلفظ اإلفراد (.)6

(أما رد السالم عليهم فاختلف يف وجوبه :فاْلمهور على وجوبه وهو الصواب .وقالت طائفةَّ :ل

جيب الرد عليهم كما َّل جيب على أهل البدع وأوىل والصواب األول :والفرق :أَن مأمورون هبجر أهل

البدع تعزيراً هلم وحتذيراً منهم خبالف أهل الذمة) (.)7

قلت :ومما يرجح رأي اْلمهور يف وجوب الرد على أهل الكتاب قوله صلى هللا عليه وسلم ((إذا
سلم عليكم اليهود فإمنا يقول أحدهم :السام عليكم .فقل وعليك)) ( .)8وقوله صلى هللا عليه
وسلم ((إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا :وعليكم)) ( )9الوَّلء والرباء يف اإلسالم حملمد بن

سعيد القحطاين – ص352
_________

((( ))]1131[ )1تفسري القرطيب)) (.)112 - 111 /11
((( ))]1132[ )2تفسري القرطيب)) (.)112 - 111 /11
( ))]1133[ )3رواه مسلم (.)2167

( ))]1134[ )4رواه البخاري ( , )4566ومسلم (.)1798
((( ))]1135[ )5تفسري القرطيب)) ()112 /11
( ))]1136[ )6زاد املعاد ()425 /2
( ))]1137[ )7زاد املعاد ()425 /2

( ))]1138[ )8رواه البخاري ( , )6257ومسلم ( , )2164من حديث عبد هللا بن عمر رضي
هللا عنهما.
( ))]1139[ )9رواه البخاري ( , )6258ومسلم ( , )2163من حديث أنس رضي هللا عنه.

()351/1

املبحث السابع :أمور هنى عنها الشارع خمالفة للكفار
كان النيب عليه الصالة والسالم يكره مشاهبة أهل الكتابني يف  ...اآلصار واألغالل ،وزجر أصحابه

عن التبتل ،وقالَّ(( :ل رهبانية يف اإلسالم)) ( ،)1وأمر ابلسحور ( ،)2وهنى عن املواصلة (،)3

وقال فيما يعيب أهل الكتابني وحيذر موافقتهم( :فتلك بقاايهم يف الصوامع) ( )4وهذا ابب واسع
جداً .اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية
– ص160

ومما جاء يف خمالفتهم األمر بصبغ الشيب ألن اليهود والنصارى َّل يصبغون ،والفعل املأمور به إذا عرب

عنه بلفظ مشتق من معىن أعم فالبد أن يكون املشتق أمراً مطلوابً.
وملا دل عليه معىن الكتاب :جاءت سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وسنة خلفائه الراشدين،
اليت أمجع الفقهاء عليها ِبخالفتهم وترك التشبه هبم.

ففي (الصحيحني) عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن

اليهود والنصارى َّل يصبغون فخالفوهم)) ( )5أمر ِبخالفتهم ،وذلك يقتضي أن يكون جنس

خمالفتهم أمراً مقصوداً للشارع ،ألنه :إن كان األمر جبنس املخالفة حصل املقصود ،وإن كان األمر

ابملخالفة يف تغيري الشعر فقط  -فهو ألجل ما فيه من املخالفة .فاملخالفة :إما علة مفردة ،أو علة

أخرى ،أو بعض علة اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد

احلليم بن تيمية – ص165
_________

( ))]1140[ )1أورده ابن رجب يف ((فتح الباري)) َّلبن رجب ( )102 /1عن طاوس مرسال,
وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) َّلبن حجر ( :)13 /9مل أره هبذا اللفظ ,وقال األلباين يف

((السلسلة الصحيحة)) ( :)281 /4عن طاووس مرفوعا بلفظَّ(( :ل زمام وَّل خزام وَّل رهبانية وَّل
تبتل وَّل سياحة يف اإلسالم)) وهذا إسناد رجاله ثقات ،وهو مرسل وقد عزاه يف ((اْلامع الصغري))
لعبد الرزاق عن طاووس مرسال ,وضعفه يف ((ضعيف اْلامع)) (.)6287

( ))]1141[ )2رواه البخاري ( , )1923ومسلم ( , )1095من حديث أنس بن مالك رضي هللا
عنه ((تسحروا فإن يف السحور بركة)).

( ))]1142[ )3رواه البخاري ( , )1962ومسلم ( , )1102من حديث عبد هللا بن عمر رضي
هللا عنهما.

( ))]1143[ )4رواه أبو داود ( )4904وأبو يعلى ( )365 /6من حديث أنس بن مالك رضي
هللا عنه ,واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال ابن تيمية يف ((اقتضاء الصراط املستقيم)) (/1

 :)296له شواهد يف الصحيح ,وقال ابن القيم يف ((الصالة وحكم اتركها)) ( :)122تفرد به ابن

أيب العمياء وهو شبه جمهول ,وقال ابن مفلح يف ((اآلداب الشرعية)) ( :)98 /2إسناده جيد ,وقال

اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)259 /6رجاله رجال الصحيح غري سعيد بن عبد الرمحن بن أيب
العميا وهو ثقة ،وضعفه األلباين يف ((ضعيف اْلامع)) ( , )6232مث تراجع وصححه ,انظر
((جلباب املرأة املسلمة)) (.)20

( ))]1144[ )5رواه البخاري ( )3462ومسلم (.)2103

()352/1

ومما جاء أيضاً كما يف (الصحيحني) عن ابن عمر رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم(( :خالفوا املشركني :أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى)) ( )1رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه،

فأمر ِبخالفة املشركني مطلقاً ،مث قال(( :أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى)) وهذه اْلملة الثانية بدل
من األوىل ،فإن اإلبدال يقع يف اْلمل ،كما يقع يف املفردات ،كقوله تعاىل :وإِ ْذ َجنَّْيـنَا ُكم ِم ْن ِ
آل
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
يم
سُ
ساء ُك ْم َوِيف ذَل ُكم بَالء من َّرب ُك ْم َعظ ٌ
ومونَ ُك ْم ُس َو َء ال َْع َذاب يُ َذحبُو َن أَبْـنَاء ُك ْم َويَ ْستَ ْحيُو َن ن َ
ف ْر َع ْو َن يَ ُ
[البقرة .]49:فهذا الذبح واَّلستحياء :هو سوء العذاب ،كذلك هنا :هذا هو املخالفة للمشركني
املأمور هبا هنا ،لكن األمر هبا أوَّلً بلفظ خمالفة املشركني دليل على أن جنس املخالفة أمر مقصود

للشارع ،وإن عينت هنا يف هذا الفعل ،فإن تقدمي املخالفة علة تقدمي العام على اخلاص ،كما يقال:

أكرم ضيفك أطعمه وحادثه ،فأمرك ابإلكرام أوَّلً دليل على أن إكرام الضيف مقصود ،مث عينت

الفعل الذي يكون إكراماً يف ذلك الوقت ،والتقرير من هذا احلديث شبيه ابلتقرير من قولهَّ(( :ل

يصبغون فخالفوهم)) وقد روى مسلم يف (صحيحه) عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم(( :جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ،خالفوا اجملوس)) (.)2
خمالفة اجملوس أمر مقصود للشارع:

فعقب األمر ابلوصف املشتق املناسب ،وذلك دليل على أن خمالفة اجملوس أمر مقصود للشارع ،وهو
العلة يف هذا احلكم ،أو علة أخرى ،أو بعض علة ،وإن كان األظهر عند اإلطالق :أنه عامة اتمة،

هلذا ملا فهم السلف كراهة التشبه ابجملوس ،يف هذا وغريه  -كرهوا أشياء غري منصوصة بعينها عن

النيب صلى هللا عليه وسلم من هدي اجملوس.
النهي عن حلق القفا خمالفة للمجوس:

قال املروذي :سألت أاب عبد هللا  -يعين أمحد بن حنبل  -عن حلق القفا ،فقال :هو من فعل

اجملوس ،ومن تشبه بقوم فهو منهم.

وقال  -أيضاً  -قيل لـ أيب عبد هللا :يكره للرجل أن حيلق قفاه أو وجهه؟ فقال :أما أَن فال أحلق
قفاي.

وقد روي فيه حديث مرسل عن قتادة :كراهيته ،وقال :إن حلق القفا من فعل اجملوس.

قال :وكان أبو عبد هللا حيلق قفاه وقت احلجامة.

وقال أمحد  -أيضاً َّ :-ل أبس أن حيلق قفاه وقت احلجامة.

وقد روى عنه ابن منصور ،قال :سألت أمحد عن حلق القفا ،فقالَّ :ل أعلم فيه حديثاً ،إَّل ما يروى

عن إبراهيم أنه كره قرداً يرقوس ذكر اخلالل هذا ،وغريه.

وذكر  -أيضاً  -إبسناده ،عن اهليثم بن محيد ،قال :حف القفا من شكل اجملوس.

وعن املعتمر بن سليمان التيمي قال :كان أيب إذا جز شعره مل حيلق قفاه ،قيل له مل؟ قال :كان يكره

أن يتشبه ابلعجم.

والسلف اترة يعللون الكراهة ابلتشبه أبهل الكتاب ،واترة ابلتشبه ابألعاجم ،وكال العلتني منصوصة

يف السنة ،مع أن الصادق  -صلى هللا عليه وسلم ،قد أخرب بوقوع املشاهبة هلؤَّلء وهؤَّلء... ،

اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية –
ص181

ومن ذلك أيضاً األمر ابلسحور ،خمالفة ألهل الكتاب:

عن عمرو بن العاص رضي هللا عنه :قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :فصل ما بني صيامنا

وصيام أهل الكتاب :أكلة السحر)) رواه مسلم يف (صحيحه) ( )3اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة
أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية – ص186
_________

( ))]1145[ )1رواه البخاري ( )5892ومسلم (.)259
( ))]1146[ )2رواه مسلم (.)260
( ))]1147[ )3رواه مسلم (.)1096

()353/1

وما رواه أبو داود من حديث أيب أيوب األنصاري رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قالَّ(( :ل تزال أميت خبري  -أو على الفطرة  -ما مل يؤخروا املغرب إىل أن تشتبك النجوم)) ()1

ورواه ابن ماجه من حديث العباس )2( ،ورواه اإلمام أمحد من حديث السائب بن يزيد.

وقد جاء مفسراً ،تعليلهَّ :ل يزالون خبري ما مل يؤخروا املغرب إىل طلوع النجم ،مضاهاة لليهودية
ويؤخروا الفجر إىل حماق النجوم :مضاهاة للنصرانية.

قال سعيد بن منصور :حدثنا أبو معاوية ،حدثنا الصلت بن هبرام ،عن احلارث بن وهب ،عن أيب عبد
الرمحن الصناحبي ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تزال أميت على مسكة ما مل ينتظروا

ابملغرب اشتباك النجوم ،مضاهاة لليهودية ،ومل ينتظروا ابلفجر حماق النجوم ،مضاهاة للنصرانية ،ومل
يكلوا اْلنائز إىل أهلها)) ( .)3اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم
أمحد بن عبد احلليم بن تيمية – ص187

ومن خمالفة أهل الكتاب أيضاً األمر بتعجيل الفطور  ...وهذا يدل على أن الفصل بني العبادتني :أمر
مقصود للشارع ،وقد صرح بذلك  -فيما رواه  -أبو داود ،عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب

صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر ،ألن اليهود والنصارى يؤخرون))

( ،)4وهذا نص يف أن ظهور الدين احلاصل بتعجيل الفطر ألجل خمالفة اليهود والنصارى.

وإذا كان خمالفتهم سبباً لظهور الدين ،فإمنا املقصود إبرسال الرسل أن يظهر دين هللا على الدين كله،
فيكون نفس خمالفتهم من أكرب مقاصد البعثة .اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم

لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية – ص187
_________

( ))]1148[ )1رواه أبو داود ( , )418والطرباين ( , )183 /4وأمحد (, )17367( )147 /4

واحلاكم ( , )303 /1والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )370 /1من حديث أيب أيوب األنصاري
رضي هللا عنه ,واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال احلاكم حديث صحيح على شرط مسلم ومل
خيرجاه وله شاهد صحيح اإلسناد ,ووافقه الذهيب ,وقال ابن عبد اهلادي يف ((تنقيح حتقيق التعليق))

([ :)254 /1فيه] حممد بن إسحاق صدوق ,وقال الشوكاين يف ((نيل األوطار)) ( :)403 /1يف
إسناده حممد بن إسحاق ولكنه صرح ابلتحديث ,وصححه األلباين يف ((صحيح أيب داود)).

( ))]1149[ )2رواه ابن ماجه ( , )689والطرباين يف ((األوسط)) ( )214 /2و ((الصغري)) (/1
 , )56واحلاكم ( , )304 /1من حديث العباس بن عبد املطلب رضي هللا عنه ,قال النووي يف

((اجملموع شرح املهذب)) ( :)35 /3إسناده جيد ,وقال الذهيب يف ((سري أعالم النبالء)) (/11

[ :)142فيه] عمر وهو اتلف ,وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

( ))]1150[ )3رواه أمحد ( , )19090( )349 /4والطرباين ( , )80 /8قال ابن رجب يف

((فتح الباري َّلبن رجب)) ( :)240 /3مرسل ,وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)316 /1

رجاله ثقات.
( ))]1151[ )4رواه أبو داود ( , )718 /1وأمحد ( , )9809( )450 /2واحلاكم ()596 /1
 ,والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( , )253 /2والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )237 /4وابن
حبان ( , )273 /8وابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( , )277 /2واحلديث سكت عنه أبو داود,
وقال احلاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ,وأشار املنذري يف ((الرتغيب

والرتهيب)) ( :)151 /1إىل أن [إسناده صحيح أو حسن أو ما قارهبما]  ,وحسنه األلباين يف
((صحيح اْلامع)) (.)7689

()354/1

ومن ذلك ما جاء يف النهي عن الوصال قال سعيد بن منصور :حدثنا عبيد هللا بن إايد بن لقيط ،عن
أبيه عن ليلى  -امرأة بشري بن اخلصاصية  -قالت(( :أردت أن أصوم يومني مواصلة ،فنهاين عنه
بشري ،وقال :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هناين عن ذلك ،وقال :إمنا يفعل ذلك النصارى،

صوموا كما أمركم هللا ،وأْتوا الصوم كما أمركم هللا ،وأْتوا الصيام إىل الليل ،فإذا كان الليل فأفطروا))
( )1وقد رواه أمحد يف (املسند).
فعلل النهي عن الوصال :أبنه صوم النصارى ،وهو كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ويشبه

أن يكون من رهبانيتهم اليت ابتدعوها اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ
اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية – ص189

ومن ذلك ما جاء من النهي عن مشاهبة اليهود يف ترك مؤاكلة املرأة حال حيضها
عن أنس رضي هللا عنه(( :أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة فيهم مل يؤاكلوها ،ومل جيامعوها يف

البيوت ،فسأل أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ،النيب صلى هللا عليه وسلم ،فأنزل هللا عز وجل:
ِ
ساء ِيف ال َْم ِح ِ
ك َع ِن ال َْم ِح ِ
يض [البقرة , ]222 :فقال رسول هللا
َويَ ْسأَلُونَ َ
يض قُ ْل ُه َو أَ ًذى فَا ْعتَ ِزلُواْ الن َ
صلى هللا عليه وسلم(( :اصنعوا كل شيء إَّل النكاح))  ,فبلغ ذلك اليهود ،فقالوا :ما يريد هذا

الرجل أن يدع من أمرَن شيئاً إَّل خالفنا فيه ،فجاء أسيد بن حضري ،وعباد بن بشر ،فقاَّل :اي رسول
هللا إن اليهود تقول كذا وكذا ،أفال جنامعهن؟ فتغري وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،حىت ظننا
أن قد وجد عليهما فخرجا ،فاستقبلهما هدية من لنب ،إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فأرسل يف

آاثرمها ،فسقامها ،فعرفنا أنه مل جيد عليهما)) .رواه مسلم (.)2

فهذا احلديث يدل على كثرة ما شرعه هللا لنبيه من خمالفة اليهود ،بل :على أنه خالفهم يف عامة
أمورهم ،حىت قالوا :ما يريد أن يدع من أمرَن شيئاً إَّل خالفنا فيه.

مث أن املخالفة  -كما سنبينه  -اترة تكون يف أصل احلكم ،واترة يف وصفه ،وجمانبة احلائض :مل خيالفوا
يف أصله ،بل خولفوا يف وصفه ،حيث شرع هللا مقاربة احلائض يف غري حمل األذى ،فلما أراد بعض

الصحابة أن يعتدي يف املخالفة إىل ترك ما شرعه هللا :تغري وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

وهذا الباب  -ابب الطهارة  -كان على اليهود فيه أغالل عظيمة ،فابتدع النصارى ترك ذلك كله،
حىت أهنم َّل ينجسون شيئاً! بال شرع من هللا .فهدى هللا األمة :الوسط ِبا شرعه هلا إىل وسط من
ذلك ،وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضاً مشروعاً ،فاجتناب ما مل يشرع هللا اجتنابه :مقاربة

لليهود ،ومالبسة ما شرع هللا اجتنابه :مقاربة للنصارى ،وخري اهلدي هدي حممد صلى هللا عليه

وسلم .اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن
تيمية – ص190
_________

( ))]1152[ )1رواه أمحد ( , )429( )225 /5وعبد بن محيد ( , )159 /1وابن أيب حامت يف
((التفسري)) ( , )484 /1قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)161 /3فيه ليلى امرأة بشري مل أجد
من خرجها وبقية رجاله رجال الصحيح ,وقال ابن حجر يف ((فتح الباري َّلبن حجر)) (:)239 /4

إسناده صحيح إىل ليلى ,وقال األلباين يف ((جلباب املرأة املسلمة)) ( :)177إسناده صحيح.
( ))]1153[ )2رواه مسلم (.)302

()355/1

ومما جاء أيضاً يف النهي عن مشاهبتهم ما رواه البخاري عن مسروق عن عائشة :أهنا كانت تكره أن

جيعل يده يف خاصرته ،وتقول :إن اليهود تفعله ورواه  -أيضاً  -من حديث أيب هريرة قال(( :هني

عن اخلصر يف الصالة)) ( ،)1ويف لفظ(( :هني أن يصلي الرجل خمتصراً)) ( )2قال :وقال هشام وأبو

هالل ،عن ابن سريين ،عن أيب هريرة :هنى النيب صلى هللا عليه وسلم .وهكذا رواه مسلم يف

(صحيحه) :هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

وعن زايد بن صبيح قال(( :صليت إىل جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصريت ،فلما صلى

قال :هذا الصلب يف الصالة ،وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهى عنه)) ( .)3رواه أمحد،

وأبو داود ،والنسائي اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد
احلليم بن تيمية – ص197

ومما جاء يف خمالفتهم كذلك ما روي عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أنه قال(( :اشتكى رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبريه فالتفت إلينا فرآَن

قياماً ،فأشار إلينا فقعدَن ،فصلينا بصالته قعوداً فلما سلم قال :إن كدمت آنفاً تفعلون فعل فارس

والروم :يقومون على ملوكهم وهم قعود فال تفعلوا ائتموا أبئمتكم ،إن صلى قائماً فصلوا قياماً وإن

صلى قاعداً فصلوا قعوداً)) ( )4رواه مسلم ،وأبو داود :من حديث الليث عن أيب الزبري ،عن جابر.
ورواه أبو داود ،وغريه ،من حديث األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال(( :ركب رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم فرساً ابملدينة فصرعه على جذم خنلة ،فانقطعت قدمه ،فأتيناه نعوده ،فوجدَنه يف
مشربة لعائشة يسبح جالساً ،قال :فقمنا خلفه ،فسكت عنا ،مث أتيناه مرة أخرى نعوده ،فصلى

املكتوبة جالساً ،فقمنا خلفه ،فأشار إلينا فقعدَن قال :فلما قضى الصالة قال :إذا صلى اإلمام
جالساً فصلوا جلوساً ،وإذا صلى اإلمام قائماً فصلوا قياماً ،وَّل تفعلوا كما يفعل أهل فارس

بعظمائها)) ( .)5وأظن يف غري رواية أيب داود(( :وَّل تعظموين كما يعظم األعاجم بعضها بعضاً))،
ففي هذا احلديث :أنه أمرهم برتك القيام الذي هو فرض يف الصالة ،وعلل ذلك أبن قيام املأمومني
مع قعود اإلمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم يف قيامهم وهم قعود.

ومعلوم أن املأموم إمنا نوى أن يقوم هلل َّل إلمامه وهذا تشديد عظيم يف النهي عن القيام للرجل

القاعد ،وهنى  -أيضاً  -عما يشبه ذلك ،وإن مل يقصد به ذلك ،وهلذا هنى عن السجود هلل بني يدي
الرجل ،وعن الصالة إىل ما قد عبد من دون هللا ،كالنار وحنوها.

ويف هذا احلديث  -أيضاً  -هنى عما يشبه فعل فارس والروم وإن كانت نيتنا غري نيتهم ،لقوله(( :فال
تفعلوا)) .فهل بعد هذا يف النهي عن مشاهبتهم يف جمرد الصورة غاية؟.
_________

( ))]1154[ )1رواه البخاري (.)1219
( ))]1155[ )2رواه مسلم (.)545
( ))]1156[ )3رواه أبو داود ( , )903وأمحد ( , )5836( )106 /2والبيهقي يف ((السنن

الكربى)) ( , )288 /2وابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( , )399 /1واحلديث سكت عنه أبو داود,

وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)126 /8إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح
سنن أيب داود)).

( ))]1157[ )4رواه مسلم (.)413
( ))]1158[ )5رواه أبو داود ( , )602والطرباين يف ((األوسط)) ( , )379 /4وابن حبان (/5
 , )476وابن خزْية يف ((صحيحه)) ( , )53 /3وأبو يعلى ( , )411 /3وابن أيب شيبة يف

((املصنف)) ( , )286 /7واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال اهليثمي يف ((موارد الظمآن)) (/1

 , )173هو يف الصحيح ابختصار ,وقال الطحاوي يف ((شرح مشكل اآلاثر)) ( :)308 /14جاء
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جميئا متواترا من وجوه صحاح مقبولة ,وصححه األلباين يف

((صحيح سنن أيب داود)).
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مث هذا احلديث  -سواء كان حمكماً يف قعود اإلمام ،أو منسوخاً  -فإن احلجة منه قائمة ،ألن نسخ
القعود َّل يدل على فساد تلك العلة وإمنا يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها ،مثل كون القيام

فرضاً يف الصالة ،فال يسقط الفرض ِبجرد املشاهبة الصورية ،وهذا حمل اجتهاد وأما املشاهبة الصورية
 -إذا مل تسقط فرضاً  -كانت تلك العلة اليت علل هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سليمة عن

معارض ،أو نسخ ،ألن القيام يف الصالة ليس ِبشاهبة يف احلقيقة ،فال يكون حمذوراً ،فاحلكم إذا علل

بعلة ،مث نسخ مع بقاء العلة فالبد من أن يكون غريها ترجح عليها وقت الناسخ أو ضعف أتثريها،

أما أن تكون يف نفسها ابطلة :فهذا حمال ،هذا كله لو كان احلكم هنا منسوخاً ،فكيف والصحيح أن

هذا احلديث حمكم ،قد عمل به غري واحد من الصحابة بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،مع

كوهنم علموا صالته يف مرضه.

وقد استفاض عنه صلى هللا عليه وسلم األمر به استفاضة صحيحة صرحية ْيتنع معها أن يكون

حديث املرض َنسخاً له ،على ما هو مقرر يف غري هذا املوضع :إما جبواز األمرين ،إذ فعل القيام َّل

ينايف فعل القعود وإما ابلفرق بني املبتدئ للصالة قاعداً ،والصالة اليت ابتدأها اإلمام قائماً ،لعدم

دخول هذه الصالة يف قوله(( :وإذا صلى قاعداً)) ولعدم املفسدة اليت علل هبا ،وألن بناء فعل آخر
الصالة على أوهلا من بنائها على صالة اإلمام ،وحنو ذلك من األمور املذكورة ،يف غري هذا املوضع.

اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية –
ص199

وقد ذهب غري واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غري املسلمني ،قال حممد بن أيب حرب:

سئل أمحد عن نعل سندي خيرج فيه؟ فكرهه للرجل واملرأة ،وقال :إن كان للكنيف والوضوء وأكره
الصرار ،وقال :هو من زي العجم.
وقد سئل سعيد بن عامر عنه فقال :سنة نبينا أحب إلينا من سنة ابكهن.

وقال يف رواية املروذي ،وقد سأله عن النعل السندي فقال :أما أَن فال أستعملها ،ولكن إن كان

للطني ،أو املخرج فأرجو ،وأما من أراد الزينة فال ورأى على ابب املخرج نعالً سندايً فقال :يتشبه

أبوَّلد امللوك!.

وقال حرب الكرماين قلت لـ أمحد ،فهذه النعال الغالظ؟ قال :هذه السندية؟ قال إذا كان للوضوء،
أو للكنيف ،أو موضع ضرورة ،فال أبس ،وكأنه كره أن ْيشي فيها يف األزقة قيل :فالنعل من

اخلشب؟ قالَّ :ل أبس هبا أيضاً إذا كان موضع ضرورة.

وقال حرب :حدثنا أمحد بن نصر ،حدثنا حبان بن موسى ،قال سئل ابن املبارك عن هذه النعال
الكرمانية ،فلم تعجبه وقال أما يف هذه غنية عن تلك؟.

وروى اخلالل :عن أمحد بن إبراهيم الدورقي قال :سألت سعيد بن عامر ،عن لباس النعال السبتية

فقال :زي نبينا أحب إلينا من زي ابكهن ملك اهلند ،ولو كان يف مسجد املدينة ألخرجوه من
املدينة.

سعيد بن عامر الضبعي :إمام أهل البصرة علماً وديناً ،من شيوخ اإلمام أمحد ،قال حيىي بن سعيد

القطان  -وذكر عنده سعيد بن عامر فقال :هو شيخ املصر منذ أربعني سنة ،وقال أبو مسعود بن
الفرات :ما رأيت ابلبصرة مثل سعيد بن عامر ،وقال امليموين :،رأيت أاب عبد هللا عمامته حتت ذقنه،
ويكره غري ذلك ،وقال :العرب عمائمها حتت أذقاهنا.

وقال أمحد  -يف رواية احلسن بن حممد  :-يكره أن َّل تكون  -العمامة حتت احلنك كراهية شديدة
وقال :إمنا يتعمم ِبثل ذلك اليهود والنصارى واجملوس.

وهلذا  -أيضاً  -كره أمحد :لباس أشياء ،كانت شعار الظلمة يف وقته :من السواد وحنوه ،وكره هو
وغريه :تغميض العني يف الصالة وقال :هو من فعل اليهود.

()357/1

وقد روى أبو حفص العكربي  -إبسناده  -عن بالل بن أيب حدرد ،قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلمْ(( :تعددوا ،واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاة)) (.)1
وهذا مشهور حمفوظ عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب
اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية – ص243

وأيضاً  -ما روى أبو داود ،حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ،حدثنا حممد بن ربيعة ،حدثنا أبو احلسن

العسقالين ،عن أيب جعفر بن حممد بن علي بن ركانة ،أو حممد بن علي بن ركانة ،عن أبيه :أن ركانة
صارع النيب صلى هللا عليه وسلم فصرعه النيب صلى هللا عليه وسلم ،قال ركانة :ومسعت النيب صلى

هللا عليه وسلم يقول(( :فرق ما بيننا وبني املشركني :العمائم على القالنس)) (.)2

وهذا يقتضي أنه حسن عند أيب داود ،ورواه الرتمذي  -أيضاً  -عن قتيبة وقال :غريب ،وليس

إسناده ابلقائم ،وَّل نعرف أاب احلسن وَّل ابن ركانة ،وهذا القدر َّل ْينع :أن يعتضد هبذا احلديث

ويستشهد به ،وهذا بني يف أن مفارقة املسلم املشرك يف اللباس أمر مطلوب للشارع ،كقوله(( :فرق
ما بني احلالل واحلرام :الدف والصوت)) ( , )3فإن التفريق بينهما مطلوب يف الظاهر ،إذ الفرق
ابَّلعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل ،فلوَّل أنه مطلوب ابلظاهر  -أيضاً  -مل يكن فيه فائدة.

اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية –

ص250

وأيضاً  -عن أيب غطفان املري قال :مسعت عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما يقول(( :حني صام

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم عاشوراء ،وأمر بصيامه ،قالوا :اي رسول هللا ،إنه يوم تعظمه اليهود

والنصارى ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا كان العام املقبل  -إن شاء هللا  -صمنا اليوم

التاسع ،قال :فلم أيت العام املقبل حىت تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)) ( .)4رواه مسلم يف

(صحيحه).

_________

( ))]1159[ )1رواه الطرباين يف ((الكبري)) ( , )40 /19ويف ((األوسط)) ( )152 /6وابن أيب
شيبة يف ((املصنف)) ( , )303 /5قال ابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) ([ , )333 /27فيه] عبد
هللا بن سعيد ضعيف ِبرة ,وقال العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( :)352 /1ضعيف ,وقال اهليثمي يف

((جممع الزوائد)) ( :)139 /5فيه عبد هللا بن سعيد بن أيب سعيد املقربي وهو ضعيف ,وقال

األلباين يف ((السلسلة الضعيفة)) ( :)3417ضعيف جدا.

( ))]1160[ )2رواه أبو داود ( , )4078والرتمذي ( , )1784والطرباين ( , )71 /5وأبو يعلى
يف ((املسند)) ( , )5 /3واحلاكم ( , )511 /3واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال الرتمذي هذا

حديث حسن غريب وإسناده ليس ابلقائم وَّل نعرف أاب احلسن العسقالين وَّل ابن ركانة ,وقال

البخاري يف ((التاريخ الكبري)) ( :)82 /1إسناده جمهول َّل يعرف مساع بعضه من بعض ,وقال ابن
القطان يف ((الوهم واإليهام)) ( :)286 /3علة هذا اخلرب أنه من رواية أيب احلسن العسقالين عن أيب
جعفر بن حممد بن ركانة عن أبيه أن ركانة :فذكره وما من هؤَّلء من تعرف له حال ,وقال الذهيب يف

((ميزان اَّلعتدال)) ( :)546 /3مل يصح ,وقال السخاوي يف ((املقاصد احلسنة)) (َّ :)346ل
يثبت ,وقال العجلوين يف ((كشف اخلفاء)) ( :)95 /2واه ,وضعفه األلباين يف ((ضعيف أيب داود)).

( ))]1161[ )3رواه الرتمذي ( , )1088والنسائي ( , )3369( )398 /3وابن ماجه ()1896
 ,وأمحد ( , )15489( )418 /3قال الرتمذي حديث حممد بن حاطب حديث حسن ,وقال ابن

عساكر يف ((معجم الشيوخ)) ( :)1138 /2حمفوظ من حديث هشيم عن أيب بلج حيىي بن أيب
سليم ,وحسنه األلباين يف ((صحيح ابن ماجه)).
( ))]1162[ )4رواه مسلم (.)1134
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وروى اإلمام أمحد ،عن ابن عباس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :صوموا يوم عاشوراء،
خالفوا فيه اليهود ،وصوموا قبله يوماً أو بعده يوماً)) ( )1ورواه سعيد هبذا اإلسناد ،ولفظه(( :صوموا
يوم عاشوراء ،وخالفوا اليهود ،وصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده)).

واحلديث رواه ابن أيب ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده :ابن عباس.
فتدبر :هذا يوم عاشوراء ،يوم فاضل يكفر سنة ماضية صامه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وأمر
بصيامه ورغب فيه ،مث ملا قيل له قبيل وفاته :إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى ،أمر ِبخالفتهم بضم

يوم آخر إليه ،وعزم على ذلك.

وهلذا :استحب العلماء  -منهم اإلمام أمحد  -أن يصوم اتسوعاء وعاشوراء ،وذلك عللت الصحابة
رضي هللا عنهم.

قال سعيد بن منصور :حدثنا سفيان ،عن عمرو بن دينار ،مسع عطاء مسع ابن عباس رضي هللا عنهما
يقول(( :صوموا التاسع والعاشر ،خالفوا اليهود)) ( .)2اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب

اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية – ص255

قد روي عن غري واحد من أهل العلم :أن أهل الكتابني قبلنا إمنا أمروا ابلرؤية  -أيضا  -يف صومهم

َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن قَـ ْبلِ ُك ْم ولكن
ب َعلَْي ُك ُم الصيَ ُ
ب َعلَى الذ َ
ام َك َما ُكت َ
وعباداهتم ،وأتولوا على ذلك قوله تعاىلُ :كت َ

أهل الكتابني بدلوا.

وهلذا هنى النيب صلى هللا عليه وسلم ،عن تقدم رمضان ابليوم واليومني ،وعلل الفقهاء ذلكِ :با خياف

من أن يزاد يف الصوم املفروض ما ليس منه ،كما زاده أهل الكتاب ،من النصارى ،فإهنم زادوا يف
صومهم ،وجعلوه فيما بني الشتاء والصيف ،وجعلوا له طريقة من احلساب يتعرفونه هبا.
وقد يستدل هبذا احلديث ،على خصوص النهي عن أعيادهم ،فإن أعيادهم معلومة ابلكتاب

واحلساب ،واحلديث فيه عموم.

أو يقال :إذا هنينا عن ذلك يف عيد هللا ورسوله ،ففي غريها من األعياد واملواسم أوىل وأحرى ،وملا يف
ذلك :من مضارعة األمة األمية ،سائر األمم.

وابْلملة  -فاحلديث يقتضي :اختصاص هذه األمة ابلوصف الذي فارقت به غريها ،وذلك يقتضي
أن ترك املشاهبة لألمم أقرب إىل حصول الوفاء اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم

لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية – ص255
وأيضاً  -عن ابن عمر رضي هللا عنهما ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إَن أمة أميةَّ :ل نكتب
وَّل حنسب ،الشهر :هكذا هكذا ،يعين مرة تسعة وعشرين ،ومرة ثالثني)) ( .)3رواه البخاري

ومسلم.

_________

( ))]1163[ )1رواه أمحد ( , )2154( )241 /1والبيهقي يف ((السنن الكربى)) (, )287 /4
وابن خزْية يف ((صحيحه)) ( , )290 /3قال ابن عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) (:)554 /3
[فيه] داود بن علي عندي أنه َّل أبس برواايته ,وقال ابن القيسراين يف ((ذخرية احلفاظ)) (/3

[ :)1543فيه] داود بن علي سئل حيىي بن معني عنه فقال :أرجو أنه َّل يكذب ,وقال أمحد شاكر

يف ((مسند أمحد)) (:)21 /4إسناده حسن ,وقال الشيخ األلباين يف ((صحيح ابن خزْية))
( :)2095إسناده ضعيف ،وروي موقوفاً وسنده صحيح.

( ))]1164[ )2رواه الرتمذي ( , )755والبيهقي يف ((السنن الكربى)) (.)287 /4
( ))]1165[ )3رواه البخاري ( )1913ومسلم (.)1080

()359/1

فوصف هذه األمة ،برتك الكتاب واحلساب ،الذي يفعله غريها من األمم يف أوقات عباداهتم
وأعيادهم ،وأحاهلا على الرؤية ،حيث قال  -يف غري حديث(( :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) (،)1
ويف رواية(( :صوموا من الوضح إىل الوضح)) ( ،)2أي من اهلالل إىل اهلالل.

وهذا :دليل على ما أمجع عليه املسلمون  -إَّل من شذ من بعض املتأخرين املخالفني ،املسبوقني
ابإلمجاع  -من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك :إمنا تقام ابلرؤية عند إمكاهناَّ ،ل ابلكتاب
واحلساب ،الذي تسلكه األعاجم :من الروم ،والفرس ،والقبط واهلند ،وأهل الكتاب من اليهود

والنصارى.

وقد روي عن غري واحد من أهل العلم :أن أهل الكتابني قبلنا إمنا أمروا ابلرؤية  -أيضاً  -يف صومهم
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ب َعلَى
ب َعلَْي ُك ُم الصيَ ُ
ين َ
وعباداهتم ،وأتولوا على ذلك :قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
ام َك َما ُكت َ
آمنُواْ ُكت َ
َّ ِ
ين ِمن قَـ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن [البقرة ،]183 :ولكن أهل الكتابني بدلوا .اقتضاء الصراط املستقيم
الذ َ
ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية – ص254
وأيضاً  -ففي (الصحيحني) :عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف :أنه مسع معاوية ،عام حج ،على

املنرب ،وتناول قصة من شعر ،كانت يف يد حرسي ،فقال :اي أهل املدينة ،أين علماؤكم؟ مسعت رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول(( :إمنا هلكت بنو إسرائيل حني اختذها نساؤهم))

( , )3ويف رواية سعيد بن املسيب  -يف (الصحيح) (( :-أن معاوية قال ذات يوم :إنكم أحدثتم

زي سوء ،وإن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن الزور ،قال :وجاء رجل بعصى على رأسها خرقة

قال معاوية :أَّل وهذا الزور)) (.)4
قال قتادة :يعين ما يكثر به النساء أشعارهن ،من اخلرق.

ويف رواية عن ابن املسيب  -يف (الصحيح)  -قال(( :قدم معاوية املدينة فخطبنا ،وأخرج كبة من
شعر ،فقال :ما كنت أرى أن أحداً يفعله ،إَّل اليهود إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بلغه ،فسماه

الزور)) ( )5فقد أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم عن وصل الشعر(( :أن بين إسرائيل هلكوا حني

أحدثه نساؤهم)) ،حيذر أمته مثل ذلك ،وهلذا :قال معاوية :ما كنت أرى أن أحداً يفعله إَّل اليهود.

فما كان من زي اليهود ،أي مل يكن عليه املسلمون :إما أن يكون مما يعذبون عليه ،أو مظنة لذلك،

أو يكون تركه حسماً ملادة ما عذبوا عليهَّ ،ل سيما إذا مل يتميز ما هو الذي عذبوا عليه من غريه،

فإنه يكون قد اشتبه احملظور بغريه ،فيرتك اْلميع ،كما أن ما خيربوَن به ملا اشتبه صدقه بكذبه :ترك
اْلميع .اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن

تيمية – ص256
_________

( ))]1166[ )1رواه البخاري ( )1909ومسلم (.)1081

( ))]1167[ )2رواه الطرباين ( , )212 /1والبزار ( , )116 /4قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد))
( :)161 /3فيه سامل بن عبيد هللا بن سامل ومل أجد من ترمجه وبقية رجاله موثقون ,وقال األلباين يف
((السلسلة الصحيحة)) ( :)1918حسن لغريه.

( ))]1168[ )3رواه البخاري (.)3468
( ))]1169[ )4رواه مسلم (.)2127
( ))]1170[ )5رواه البخاري ( , )3488ومسلم (.)2127

()360/1

وملا هنى هللا عن التشبه هبؤَّلء الذين قست قلوهبم ،وذكر أيضاً يف آخر السورة حال الذين ابتدعوا
اَّلل و ِ
َّ ِ
آمنُوا بَِر ُسولِ ِه يُـ ْؤتِ ُك ْم
ين َ
آمنُوا اتَّـ ُقوا ََّ َ
الرهبانية ،فما رعوها حق رعايتها ،فعقبها بقولهَ :اي أَيمـ َها الذ َ
اَّلل غَ ُفور َّرِحيم لِئَالَّ يـعلَم أ َْهل ال ِ
ني ِمن َّر ْمحَتِ ِه وَْجيعل لَّ ُكم نُورا ْتَْ ُ ِ ِ ِ
ْكتَ ِ
كِ ْفلَ ْ ِ
اب أََّلَّ
َ َ
ْ ً
شو َن به َويَـغْف ْر لَ ُك ْم َو َُّ ٌ ٌ َ ْ َ ُ
ضل بِي ِد َِّ
ض ِل َِّ
اَّلل َوأ َّ
شاء َو َّ
ض ِل ال َْع ِظ ِيم
اَّللُ ذُو الْ َف ْ
يَـ ْق ِد ُرو َن َعلَى َش ْي ٍء ِمن فَ ْ
اَّلل يُـ ْؤتِ ِيه َمن يَ َ
َن الْ َف ْ َ َ
[احلديد -]29 - 28 :فإن اإلْيان ابلرسول :تصديقه وطاعته وإتباع شريعته ،ويف ذلك خمالفة
للرهبانية ،ألنه مل يبعث هبا ،بل هنى عنها ،وأخرب أن من اتبعه :كان له أجران ،وبذلك جاءت

األحاديث الصحيحة ،من طريق ابن عمر وغريه ،يف مثلنا ومثل أهل الكتاب.

وقد صرح صلى هللا عليه وسلم بذلك  -فيما رواه أبو داود يف (سننه) ،من حديث ابن وهب،
أخربين سعيد بن عبد الرمحن بن أيب العمياء :أن سهل بن أيب أمامة حدثه :أنه دخل هو وأبوه على
أنس بن مالك ابملدينة ،فقال :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقولَّ(( :ل تشددوا على

أنفسكم فيشدد عليكم ،فإن قوماً شددوا على أنفسهم ،فشدد هللا عليهم ،فتلك بقاايهم يف
الصوامع ،رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم)) (.)1

هذا الذي يف رواية اللؤلؤي ،عن أيب داود ،ويف رواية ابن داسة عنه :أنه دخل هو وأبوه على أنس بن
مالك ،ابملدينة ،يف زمان عمر بن عبد العزيز ،وهو أمري املدينة ،فإذا هو يصلي صالة خفيفة ،كأهنا

صالة املسافر ،أو قريباً منها ،فلما سلم قال :يرمحك هللا أرأيت هذه الصالة املكتوبة أم شيء تنفلته؟
قال :إهنا للمكتوبة ،وإهنا لصالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،كان يقولَّ(( :ل تشددوا على

أنفسكم فيشدد هللا عليكم ،فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد هللا عليهم ،فتلك بقاايهم يف

الصوامع ،رهبانية ابتدعوها ،ما كتبناها عليهم)) (.)2
_________

( ))]1171[ )1رواه أبو داود ( )4904وأبو يعلى ( )365 /6من حديث أنس بن مالك رضي

هللا عنه ,واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال ابن تيمية يف ((اقتضاء الصراط املستقيم)) (/1

 :)296له شواهد يف الصحيح ,وقال ابن القيم يف ((الصالة وحكم اتركها)) ( :)122تفرد به ابن
أيب العمياء وهو شبه جمهول ,وقال ابن مفلح يف ((اآلداب الشرعية)) ( :)98 /2إسناده جيد ,وقال

اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)259 /6رجاله رجال الصحيح غري سعيد بن عبد الرمحن بن أيب

العميا وهو ثقة ،وضعفه األلباين يف ((ضعيف أيب داود)) و ((ضعيف اْلامع)) ( , )6232مث تراجع

وصححه ,انظر ((جلباب املرأة املسلمة)) (.)20

( ))]1172[ )2رواه أبو داود ( )4904وأبو يعلى ( )365 /6من حديث أنس بن مالك رضي

هللا عنه ,واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال ابن تيمية يف ((اقتضاء الصراط املستقيم)) (/1

 :)296له شواهد يف الصحيح ,وقال ابن القيم يف ((الصالة وحكم اتركها)) ( :)122تفرد به ابن
أيب العمياء وهو شبه جمهول ,وقال ابن مفلح يف ((اآلداب الشرعية)) ( :)98 /2إسناده جيد ,وقال
اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)259 /6رجاله رجال الصحيح غري سعيد بن عبد الرمحن بن أيب

العميا وهو ثقة ،وضعفه األلباين يف ((ضعيف أيب داود)) و ((ضعيف اْلامع)) ( , )6232مث تراجع
وصححه ,انظر ((جلباب املرأة املسلمة)) (.)20

()361/1

مث غدا من الغد :فقال أَّل تركب لتنظر ولتعترب؟ قال :نعم ،فركبوا مجيعاً ،فإذا بداير ابد أهلها

وانقضوا وفنوا ،خاوية على عروشها قال :أتعرف هذه الداير؟ فقال :نعم ،ما أعرفين هبا وأبهلها،
هؤَّلء أهل داير أهلكهم هللا ببغيهم وحسدهم ،إن احلسد يطفئ نور احلسنات ،والبغي يصدق ذلك

أو يكذبه ،والعني تزين ،والكف والقدم ،واْلسد واللسان ،والفرج يصدق ذلك أو يكذبه.

فأما سهل بن أيب أمامة ،فقد وثقه حيىي بن معني وغريه ،وروى له مسلم وغريه ،وأما ابن أيب العمياء،
فمن أهل بيت املقدس ما أعرف حاله ،لكن رواية أيب داود للحديث ،وسكوته عنه :يقتضي أنه

حسن عنده ،وله شواهد يف (الصحيح) .اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ

اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية – ص262

ومن ذلك :أنه صلى هللا عليه وسلم حذرَن من مشاهبة من قبلنا ،يف أهنم كانوا يفرقون يف احلدود بني

األشراف والضعفاء ،وأمر أن يسوي بني الناس يف ذلك ،وإن كان كثري من ذوي الرأي والسياسة قد
يظن أن إعفاء الرؤساء أجود يف السياسة.

ففي (الصحيحني) عن عائشة رضي هللا عنها  -يف شأن املخزومية اليت سرقت ،ملا كلم أسامة فيها

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :اي أسامة أتشفع يف حد من حدود هللا؟! .إمنا هلك بنو
إسرائيل أهنم كانوا :إذا سرق فيهم الشريف تركوه ،وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه احلد ،والذي

نفسي بيده لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها)) (.)1

وكان بنو خمزوم من أشرف بطون قريش ،واشتد عليهم أن تقطع يد امرأة منهم ،فبني صلى هللا عليه

وسلم :أن هالك بين إسرائيل ،إمنا كان يف ختصيص رؤساء الناس ابلعفو عن العقوابت ،وأخرب :أن
فاطمة ابنته  -اليت هي أشرف النساء  -لو سرقت  -وقد أعاذها هللا من ذلك  -لقطع يدها،

ليبني :أن وجوب العدل والتعميم يف احلدودَّ ،ل يستثىن منه بنت الرسول صلى هللا عليه وسلم ،فضالً
عن بنت غريه.
وهذا يوافق ما يف (الصحيحني) ،عن عبد هللا بن مرة ،عن الرباء بن عازب قال(( :مر على النيب

صلى هللا عليه وسلم بيهودي ،حممم جملود ،فدعاهم ،فقال :هكذا جتدون حد الزاين يف كتابكم؟

قالوا :نعم ،فدعا رجالً من علمائهم قال :أنشدك ابهلل الذي أنزل التوراة على موسى ،أهكذا جتدون

حد الزاين يف كتابكم؟ قالَّ :ل ،ولوَّل أنك نشدتين هبذا مل أخربك ،جنده :الرجم ولكنه كثر يف أشرافنا،

فكنا إذا أخذَن الشريف تركناه ،وإذا أخذَن الضعيف أقمنا عليه احلد ،فقلنا فلنجتمع على شيء
نقيمه على الشريف والوضيع ،فجعلنا التحميم واْللد مكان الرجم ،فقال صلى هللا عليه وسلم:

نك
الر ُس ُ
اللهم إين أول من أحيا أمرك ،إذ أماتوه ،فأمر به فرجم ،فأنزل هللا عز وجلَ :اي أَيمـ َها َّ
ول َّلَ َْحي ُز َ
َّ ِ
سا ِرعُو َن ِيف الْ ُك ْف ِر إىل قوله :إِ ْن أُوتِيتُ ْم َه َذا فَ ُخ ُذوهُ [املائدة.)2( ]41 :
الذ َ
ين يُ َ

يقول :ائتوا حممداً فإن أمركم ابلتحميم واْللد فخذوه ،وإن أفتاكم ابلرجم فاحذروا ،فأنزل هللا تعاىل:
ِ
ك ُه ُم
أنز َل هللاُ فَأ ُْولَئِ َ
َنز َل هللاُ فَأ ُْولَئِ َ
ك ُه ُم الْ َكاف ُرو َن [املائدةَ ]44 :وَمن َّملْ َْحي ُكم ِِبَا َ
َوَمن َّملْ َْحي ُكم ِِبَا أ َ
ِ
ك هم الْ َف ِ
ِ
اس ُقو َن [املائدة ]47 :يف الكفار
الظَّال ُمو َن [املائدةَ ]45 :وَمن َّملْ َْحي ُكم ِِبَا أ َ
َنز َل هللاُ فَأ ُْولَئ َ ُ ُ
كلها .اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن
تيمية – 294

_________

( ))]1173[ )1رواه البخاري ( )3475ومسلم (.)1688
( ))]1174[ )2رواه مسلم (.)1700

()362/1

وأيضا ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه ،من حديث عياش بن عباس ،عن ابن احلصني  -يعين
اهليثم بن شفي  -قال :خرجت أَن وصاحب يل يكىن أاب عامر  -رجل من املعافر  -لنصلي إبيلياء،
وكان قاصهم  -رجل من األزد  -يقال له :أبو رحيانة ،من الصحابة ،قال أبو احلصني :فسبقين

صاحيب إىل املسجد ،مث ردفته فجلست إىل جنبه فسألين :هل أدركت قصص أيب رحيانة؟ قلتَّ :ل
قال :مسعته يقول ((هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن عشر :عن الوشر ،والوشم ،والنتف ،وعن

مكامعة الرجل الرجل بغري شعار ،ومكامعة املرأة املرأة بغري شعار ،وأن جيعل الرجل أبسفل ثيابه

حريراً ،مثل األعاجم ،أو جيعل على منكبيه حريراً ،مثل األعاجم ،وعن النهىب ،وركوب النمور ،ولبوس
اخلامت ،إَّل لذي سلطان)) ( .)1ويف رواية عن أيب رحيانة قال :بلغين أن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم .. .هذا احلديث حمفوظ من حديث عياش بن عباس ،رواه عنه املفضل بن فضالة ،وحيوة بن
شريح املصري ،وحيىي بن أيوب ،وكل منهم ثقة ،وعياش بن عباس روى له مسلم ،وقال حيىي بن

معني :ثقة ،وقال أبو حامت :صاحل ،وأما أبو احلصني  -اهليثم ين شفي  -قال الدارقطين  -شفي بفتح

الشني وختفيف الفاء وأكثر احملدثني يقولون :شفي هو غلط  -وأبو عامر احلجري فشيخان ،قد روى
عن كل واحد منهما ،أكثر من واحد ،ومها من الشيوخ القدماء.

وهذا احلديث :قد أشكل على أكثر الفقهاء ،من جهة أن يسري احلرير قد دل على جوازه نصوص

متعددة ،ويتوجه حترْيه على هذا األصل وهو :أن يكون صلى هللا عليه وعلى آله وسلم إمنا كره أن

جيعل الرجل على أسفل ثيابه ،أو على منكبيه حريراً ،مثل األعاجم ،فيكون املنهي عنه نوعاً كان

شعاراً لألعاجم ،فنهى عنه لذلكَّ ،ل لكونه حريراً ،فإنه لو كان النهي عنه لكونه حريراً لعم الثوب
كله ،ومل خيص هذين املوضعني ،وهلذا قال فيه(( :مثل األعاجم)).

واألصل يف الصفة :أن تكون لتقييد املوصوفَّ ،ل لتوضيحه ،وعلى هذاْ :يكن ختريج ما رواه أبو
داود ،إبسناده صحيح ،عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة ،عن احلسن ،عن عمران بن حصني ،أن

النيب صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل أركب األرجوان ،وَّل ألبس املعصفر ،وَّل ألبس القميص املكفف
ابحلرير ،قال :فأومأ احلسن إىل جيب قيمصه قال :وقال :أَّل وطيب الرجال ريح َّل لون له ،أَّل

وطيب النساء لون َّل ريح له)) ( )2قال سعيد :أراه قال :إمنا محلوا قوله يف طيب النساء ،على أهنا
إذا خرجت ،فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب ِبا شاءت ،أو خيرج هذا احلديث على الكراهة فقط.
وكذلك :قد يقال يف احلديث األول ،لكن يف ذلك نظر اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب

اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية – ص307

_________

( ))]1175[ )1رواه أبو داود ( , )446 /2والنسائي ( , )5091( )143 /8وأمحد ()134 /4
( , )17248والدارمي ( , )363 /2والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )277 /3قال أبو داود

الذي تفرد به من هذا احلديث خرب اخلامت ,وقال ابن عبد الرب يف ((اَّلستذكار)) ( :)400 /7مسند
َّل جتد ِبثل إسناده حجة ,وضعفه األلباين يف ((ضعيف اْلامع)).

( ))]1176[ )2رواه أبو داود ( , )4048وأمحد ( , )19989( )442 /4واحلاكم ()211 /4
 ,والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )271 /3واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال ابن عبد الرب

يف ((اَّلستذكار)) ( :)478 /1صحيح اثبت ,وقال ابن تيمية يف ((اقتضاء الصراط املستقيم)) (/1
 :)346إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).

()363/1

وأيضاً  -ففي (الصحيحني) عن رافع بن خديج قال :قلت :اي رسول هللا ،إَن َّلقوا العدو غداً،
وليس معنا مدى ،أفنذبح ابلقصب؟ فقال(( :ما أهنر الدم ،وذكر اسم هللا عليه ،فكل ،ليس السن
والظفر ،وسأحدثكم عن ذلك ،أما السن :فعظم ،وأما الظفر :فمدى احلبشة)) (.)1

هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن الذبح ابلظفر ،معلالً أبهنا مدى احلبشة ،كما علل السن :أبنه

عظم ،وقد اختلف الفقهاء يف هذا ،فذهب أهل الرأي :إىل أن علة النهي كون الذبح ابلسن والظفر
يشبه اخلنق ،أو هو مظنة اخلنق ،واملنخنقة حمرمة ،وسوغوا على هذا ،الذبح ابلسن والظفر املنزوعني،

ألن التذكية ابآلَّلت املنفصلة احملددةَّ ،ل خنق فيه ،واْلمهور منعوا من ذلك مطلقاً ،ألن النيب صلى
هللا عليه وسلم :استثىن السن والظفر مما أهنر الدم ،فعلم أنه من احملدد الذي َّل جيوز التذكية به ،ولو

كان لكونه خنقاً ،مل يستثنه ،واملظنة إمنا تقام مقام احلقيقة إذا كانت احلكمة خفية أو غري منضبطة،
فأما مع ظهورها وانضباطها فال.

وأيضاً  -فإنه خمالف لتعليل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املنصوص يف احلديث ،مث اختلف هؤَّلء،
هل ْينع من التذكية بسائر العظام ،عمالً بعموم العلة؟ على قولني ،يف مذهب أمحد وغريه.

وعلى األقوال الثالثة :فقوله صلى هللا عليه وسلم(( :وأما الظفر فمدى احلبشة)) ،بعد قوله:
((وسأحدثكم عن ذلك)) ،يقتضي أن هذا الوصف  -وهو كونه مدى احلبشة  -له أتثري يف املنع :إما

أن يكون علة ،أو دليالً على العلة ،أو وصفاً من أوصاف العلة ،أو دليلها ،واحلبشة يف أظفارهم
طول ،فيذكون هبا دون سائر األمم ،فيجوز أن يكون هنى عن ذلك :ملا فيه من مشاهبتهم فيما

خيتصمون به.

وأما العظم :فيجوز أن يكون هنيه عن التذكية به ،كنهيه عن اَّلستنجاء به ملا فيه من تنجيسه على

اْلن ،إذ الدم جنس ،وليس الغرض هنا ذكر مسألة الذكاة خبصوصها ،فإن فيها كالماً ليس هذا

موضعه .اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن

تيمية – ص310

وأيضاً  -فقد روى أبو داود يف (سننه) ،وغريه من حديث هشيم :أخربَن أبو بشر عن أيب عمري بن

أنس ،عن عمومة له من األنصار ،قال(( :اهتم النيب صلى هللا عليه وسلم للصالة ،كيف جيمع الناس

هلا؟ فقيل له :انصب راية عند حضور الصالة ،فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاً ،فلم يعجبه ذلك ،قال:

فذكروا له القنع ،شبور اليهود ،فلم يعجبه ذلك ،وقال :هو من أمر اليهود ،قال :فذكروا له الناقوس،

قال :هو من فعل النصارى ،فانصرف عبد هللا بن زيد بن عبد ربه ،وهو مهتم هلم النيب صلى هللا عليه
وسلم ،فأري األذان يف منامه ،قال :فغدا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فأخربه ،فقال :اي

رسول هللا :إين لبني َنئم ويقظان ،إذ أاتين آت ،فأراين األذان ،قال :وكان عمر بن اخلطاب رضي هللا
عنه قد رآه قبل ذلك ،فكتمه عشرين يوماً ،قال :مث أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال له :ما

منعك أن ختربَن؟ فقال :سبقين عبد هللا بن زيد ،فاستحييت ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي

بالل قم فانظر ما أيمرك به عبد هللا بن زيد فافعله قال :فأذن بالل)) ( ،)2قال أبو بشر :فحدثين
أبو عمري :أن األنصار تزعم أن عبد هللا بن زيد ،لوَّل أنه كان يومئذ مريضاًْ ،لعله رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم مؤذَنً.
_________

( ))]1177[ )1رواه مسلم (.)1968
( ))]1178[ )2رواه أبو داود ( , )498والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )390 /1واحلديث
سكت عنه أبو داود ,وقال ابن عبد الرب يف ((التمهيد)) ( :)21 /24حسن ,وقال ابن حجر يف
((فتح الباري)) ( :)97 /2إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((جلباب املرأة)) (.)167

()364/1

وروى سعيد بن منصور يف (سننه) :حدثنا أبو عوانة ،عن مغرية ،عن عامر الشعيب :أن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،اهتم ابلصالة اهتماماً شديداً ،تبني ذلك فيه ،وكان فيما أهتم به من أمر

الصالة :أن ذكر الناقوس ،مث قال :هو من أمر النصارى ،مث أراد أن يبعث رجاَّلً يؤذنون الناس

ابلصالة ،يف الطرق ،مث قال :أكره أن أشغل رجاَّلً عن صالهتم أبذان غريهم ،وذكر رؤاي عبد هللا بن

زيد.

ويشهد هلذا ما أخرجاه يف (الصحيحني) ،عن أيب قالبة ،عن أنس قال(( :ملا كثر الناس ،ذكروا أن

يعلموا وقت الصالة بشيء يعرفونه ،فذكروا أن ينوروا َنراً ،أو يضربوا َنقوساً ،فأمر بالل أن يشفع

األذان  -ويوتر اإلقامة)).)1( .

ويف (الصحيحني) ،عن ابن جريج ،عن َنفع ،عن ابن عمر قال(( :كان املسلمون حني قدموا
املدينة ،جيتمعون ،فيتحينون الصالة ،وليس ينادي هبا أحد ،فتكلموا يوماً يف ذلك ،فقال بعضهم:

اختذوا َنقوساً مثل َنقوس النصارى ،وقال بعضهم :قرَنً مثل قرن اليهود ،فقال عمر :أو َّل تبعثون

رجالً ينادي ابلصالة؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي بالل قم فناد ابلصالة)) ( .)2اقتضاء
الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية– ص315

وأن كراهية الرسول صلى هللا عليه وسلم بوق اليهود وَنقوس النصارى لعلة املخالفة ،وهذا يقتضي
كراهة هذا النوع من األصوات مطلقاً يف غري الصالة أيضاً ،ألنه من أمر اليهود والنصارى ،فإن
النصارى يضربون ابلنواقيس يف أوقات متعددة ،غري أوقات عباداهتم.

وإمنا شعار الدين احلنيف األذان املتضمن لإلعالن بذكر هللا ،الذي به تفتح أبواب السماء ،فتهرب
الشياطني ،وتنزل الرمحة.

وقد ابتلي كثري من هذه األمة ،من امللوك وغريهم هبذا الشعار اليهودي والنصراين ،حىت إَن رأيناهم،

يف هذا اخلميس احلقري الصغري ( , )3يزفون البخور ،ويضربون له بنواقيس صغار ،حىت إن من امللوك
من كان يضرب ابألبواق ،والدابدب ،يف أوقات الصلوات اخلمس ،وهو نفس ما كرهه رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم ،ومنهم من كان يضرب هبا طريف النهار ،تشبهاً منه  -زعم  -بذي القرنني،

ووكل ما دون ذلك إىل ملوك األطراف.

وهذه املشاهبة لليهود والنصارى ،ولألعاجم :من الروم والفرس ،ملا غلبت على ملوك املشرق ،هي

وأمثاهلا ،مما خالفوا به هدي املسلمني ،ودخلوا فيما كرهه هللا ورسوله  -سلط عليهم ،الرتك

الكافرون ،املوعود بقتاهلم حىت فعلوا يف العباد والبالد ،ما مل جير يف دولة اإلسالم مثله ،وذلك
تصديق قوله صلى هللا عليه وسلم(( :لرتكنب سنن من كان قبلكم)) ( .)4اقتضاء الصراط املستقيم
ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية – ص318

_________

( ))]1179[ )1رواه البخاري ( , )603ومسلم (.)378
( ))]1180[ )2رواه البخاري ( , )604ومسلم (.)377

( ))]1181[ )3اخلميس الصغري :يوم من أايم النصارى اليت حيتفلون هبا ،وهو الواقع قبل آخر
اخلميس من أايم صومهم ،وحيتفلون هبذا اخلميس الصغري تقدْياً لالحتفال بيوم اخلميس الكبري ،وهو

آخر صوم النصارى ،وهو عيد املائدة( .من تعليق :دَ .نصر بن عبد الكرمي العقل).

( ))]1182[ )4رواه الرتمذي ( )2180وأمحد ( )21950( )218 /5وابن حبان ()94 /15

والطرباين ( )244 /3والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( )346 /6قال الرتمذي هذا حديث حسن
صحيح ,وأمحد شاكر يف ((عمدة التفسري)) ([ :)54 /2أشار يف املقدمة إىل صحته]  ,وصححه
األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

()365/1

وأيضاً  -فعن حذيفة بن اليمان قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تشربوا يف آنية
الذهب والفضة ،وَّل أتكلوا يف صحافها ،فإهنا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة)) ( )1متفق عليه.

وعن جبري بن نفري ،عن عبد هللا بن عمرو قال(( :رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي ثوبني

معصفرين فقال :إن هذه ثياب الكفار ،فال تلبسها)) ( )2رواه مسلم.

علل النهي عن لبسها أبهنا :من ثياب الكفار ،وسواء أراد أهنا مما يستحله الكفار ،أبهنم يستمتعون
خبالقهم يف الدنيا ،أو مما يعتاده الكفار لذلك.
كما أنه يف احلديث قال :يستمتعون ِبنية الذهب والفضة يف الدنيا ،وهي للمؤمنني يف اآلخرة ،وهلذا

كان العلماء ،جيعلون اختاذ احلرير وأواين الذهب والفضة ،تشبهاً ابلكفار.

ففي (الصحيحني) عن أيب عثمان النهدي ،قال :كتب إلينا عمر رضي هللا عنه وحنن أبذربيجان ،مع
عتبة بن فرقد(( ،اي عتبة إنه ليس من كد أبيك ،وَّل من كد أمك ،فأشبع املسلمني يف رحاهلم ،مما

تشبع منه يف رحلك ،وإايكم والتنعم ،وزي أهل الشرك ،ولبوس احلرير ،فإن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :هنى عن لبس احلرير ،قال :إَّل هكذا ،ورفع لنا رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
أبصبعيه :الوسطى والسبابة وضمهما)) (.)3

وروى أبو بكر اخلالل إبسناده عن حممد بن سريين ،أن حذيفة بن اليمان أتى بيتاً ،فرأى فيه

حارستان :فيه أابريق الصفر والرصاص ،فلم يدخله ،وقال(( :من تشبه بقوم فهو منهم)) ،ويف لفظ

آخر(( :فرأى شيئاً من زي العجم فخرج وقال :من تشبه بقوم فهو منهم)) ( ،)4وقال علي بن أيب
صاحل السواق :كنا يف وليمة ،فجاء أمحد بن حنبل ،فلما دخل نظر إىل كرسي يف الدار عليه فضة،

فخرج فلحقه صاحب الدار ،فنفض يده يف وجهه وقال :زي اجملوس! زي اجملوس! .وقال يف رواية
صاحل :إذا كان يف الدعوة مسكر ،أو شيء من :آنية اجملوس :الذهب والفضة ،أو سرت اْلدران
ابلثياب  -خرج ومل يطعم.

ولو تتبعنا ما يف هذا الباب ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،مع ما دل عليه كتاب هللا ،لطال.

اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية –

ص321

وقد تقدم ما رواه البخاري يف (صحيحه)(( ،عن عمر بن اخلطاب :أنه كتب إىل املسلمني املقيمني

ببالد فارس :إايكم وزي أهل الشرك)).

وهذا هني منه للمسلمني ،عن كل ما كان من زي املشركني.
وقال اإلمام أمحد يف (املسند) :حدثنا يزيد ،حدثنا عاصم ،عن أيب عثمان النهدي ،عن عمر بن

اخلطاب أنه قال(( :اتزروا ،وارتدوا ،وانتعلوا ،والبسوا اخلفاف ،والسراويالت ،وألقوا الركب ،وانزوا

نزوا ،وعليكم ابملعدية ،وارموا األغراض ،وذروا التنعم وزي العجم ،وإايكم واحلرير ،فإن رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم قد هنى عنه ،وقالَّ :ل تلبسوا من احلرير ،إَّل ما كان هكذا ،وأشار رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم أبصبعيه)) (.)5
وقال أمحد :حدثنا حسن بن موسى ،حدثنا زهري ،حدثنا عاصم األحول ،عن أيب عثمان قال :جاءَن

كتاب عمر رضي هللا عنه ،وحنن أبذربيجان :اي عتبة بن فرقد ،إايكم والتنعم ،وزي أهل الشرك،

ولبوس احلرير ،فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :هناَن عن لبوس احلرير وقال :إَّل هكذا ،ورفع لنا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أصبعيه)) ( ،)6وهذا اثبت على شرط الصحيحني.

وفيه :أن عمر رضي هللا عنه أمر ابملعدية ،وهي زي بين معد بن عدَنن ،وهم العرب ،فاملعدية نسبة
إىل معد وهنى عن زي العجم وزي املشركني ،وهذا عام كما َّل خيفى اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة

أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية – ص333
_________

( ))]1183[ )1رواه البخاري ( , )5633ومسلم ( , )2067واللفظ للبخاري.
( ))]1184[ )2رواه مسلم (.)2077
( ))]1185[ )3رواه البخاري ( , )5829ومسلم ( , )2069واللفظ ملسلم.

( ))]1186[ )4رواه أمحد يف ((الورع)) (.)178 /1

( ))]1187[ )5رواه أمحد ( , )301( )43 /1والبيهقي يف ((السنن الكربى)) (, )128 /10
وابن حبان ( , )268 /12قال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)153 /1إسناده صحيح .وقال
أبو نعيم يف ((احللية)) ( :)145 /3اثبت مشهور من حديث عاصم.

( ))]1188[ )6رواه أمحد ( , )92( )15 /1قال ابن تيمية يف ((اقتضاء الصراط املستقيم)) (/1
 :)373اثبت على شرط (الصحيحني)  ,وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد) ( :)62 /1إسناده
صحيح.
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املبحث الثامن :شبهات وجواهبا حول التشبه
فإن قيل ما ذكر  ...من األدلة معارض ِبا يدل على خالفه وذلك :أن شرع من قبلنا شرع لنا ،ما مل
ِ ِ َّ ِ ِ
ِ
يم .وقولهَْ :حي ُك ُم ِهبَا النَّبِيمو َن
يرد شرعنا خبالفه ،وقوله تعاىل :فَبِ ُه َد ُ
اه ُم اقـْتَد ْه .وقوله :اتَّب ْع ملةَ إبْـ َراه َ
َّ ِ
َسلَ ُمواْ [املائدة .]44 :وغري ذلك من الدَّلئل املذكورة يف غري هذا املوضع ،مع أنكم
ين أ ْ
الذ َ
مسلمون هلذه القاعدة ،وهي قول عامة السلف ومجهور الفقهاء.
ومعارض ِبا رواه سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي هللا عنهما :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

قدم املدينة ،فوجد اليهود صياماً ،يوم عاشوراء ،فقال هلم صلى هللا عليه وسلم(( :ما هذا اليوم الذي
تصومونه؟ قالوا :هذا يوم عظيم ،أجنى هللا فيه موسى وقومه ،وأغرق فيه فرعون وقومه ،فصامه موسى

شكراً هلل ،فنحن نصومه تعظيماً له ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :فنحن أحق وأوىل ِبوسى
منكم ،فصامه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأمر بصيامه)) )1( .متفق عليه.

وعن أيب موسى رضي هللا عنه قال :كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيداً ،قال النيب صلى هللا عليه

وسلم(( :فصوموه أنتم)) )2( .متفق عليه وهذا اللفظ للبخاري ولفظ مسلم(( :تعظمه اليهود

وتتخذه عيداً)) ( ،)3ويف لفظ(( :كان أهل خيرب يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيداً ،ويلبسون
نساءهم فيه حليهم وشاراهتم)) (.)4

وعن الزهري ،عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة ،عن ابن عباس رضي هللا عنهما ،قال(( :كان أهل
الكتاب يسدلون أشعارهم ،وكان املشركون يفرقون رؤوسهم ،وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

حيب موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمر فيه بشيء فسدل رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ ،نصيته ،مث

فرق بعد)) ( .)5متفق عليه.

بيان أن هذا اَّلعرتاض مبين على مقدمتني كلتامها منتفية
قيل :أما املعارضة بكون شرع من قبلنا شرع لنا ،ما مل يرد شرعنا خبالفه ،فذاك مبين على مقدمتني،

كلتامها منتفية ،يف مسألة التشبه هبم.
_________

( ))]1189[ )1رواه البخاري ( )3397ومسلم (.)1130
( ))]1190[ )2رواه البخاري (.)2005
( ))]1191[ )3رواه مسلم (.)1131

( ))]1192[ )4رواه مسلم (.)130( )1131
( ))]1193[ )5رواه البخاري ( )5917ومسلم (.)2336
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إحدامها :أن يثبت أن ذلك شرع هلم ،بنقل موثوق به ،مثل أن خيربَن هللا يف كتابه ،أو على لسان
رسوله ،أو ينقل ابلتواتر ،وحنو ذلك ،فأما جمرد الرجوع إىل قوهلم ،أو إىل ما يف كتبهم ،فال جيوز

ابَّلتفاق ،والنيب صلى هللا عليه وسلم وإن كان قد استخربهم فأخربوه ،ووقف على ما يف التوراة ،فإمنا
ذلك ألنه َّل يروج عليه ابطلهم ،بل هللا سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون ،كما قد أخربه بكذهبم

غري مرة ،وأما حنن فال أنمن أن حيدثوَن ابلكذب ،فيكون فاسق ،بل كافر ،قد جاءَن بنبأ فاتبعناه ،وقد
ثبت يف (الصحيح) ( )1عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :إذا حدثكم أهل الكتاب فال
تصدقوهم وَّل تكذبوهم)) (.)2

املقدمة الثانية :أن َّل يكون يف شرعنا بيان خاص لذلك ،فأما إذا كان فيه بيان خاص :إما ابملوافقة،
أو ابملخالفة ،استغين عن ذلك فيما ينهى عنه عن موافقته ،ومل يثبت أنه شرع ملن كان قبلنا ،وإن

ثبت فقد كان هدي نبينا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه خبالفه ،وهبم أمرَن حنن أن نتبع ونقتدي ،وقد
أمرَن نبينا صلى هللا عليه وسلم :أن يكون هدينا خمالفاً هلدي اليهود والنصارى ،وإمنا جتيء املوافقة يف
بعض األحكام العارضةَّ ،ل يف اهلدي الراتب ،والشعار الدائم.

مث ذلك بشرط :أن َّل يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خالفه ،أو ثبت أصل شرعه يف ديننا ،وقد
ثبت عن نيب من األنبياء أصله أو وصفه ،مثل :فداء من نذر أن يذبح ولده بشاة ،ومثل :اخلتان

املأمور به يف ملة إبراهيم عليه السالم ،وحنو ذلك ،وليس الكالم فيه  .. ..كل ما جاء من تشبه النيب

صلى هللا عليه وسلم أبهل الكتاب إمنا كان يف صدر اهلجرة مث نسخ فإذا كان أصل صومه مل يكن

موافقة ألهل الكتاب ،فيكون قوله(( :فنحن أحق ِبوسى منكم)) .توكيداً لصومه ،وبياَنً لليهود :أن

يفعلونه من موافقة موسى حنن أيضاً نفعله ،فنكون أوىل ِبوسى منكم.

مث اْلواب عن هذا ،وعن قوله :كان حيب موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمر فيه بشيء من وجوه:

أحدها :أن هذا كان متقدماً ،مث نسخ هللا ذلك ،وشرع له خمالفة أهل الكتاب ،وأمره بذلك ،ويف منت
احلديث :أنه سدل شعره موافقة هلم ،مث فرق شعره بعد .وهلذا صار الفرق شعار املسلمني ،وكان من

الشروط على أهل الذمة أن َّل يفرقوا شعورهم ،وهذا كما أن هللا تعاىل شرع له يف أول األمر استقبال

بيت املقدس موافقة ألهل الكتاب ،مث نسخ ذلك ،وأمره ابستقبال الكعبة ،وأخربه عن اليهود وغريهم
من السفهاء ،أهنم سيقولونَ :ما َوَّلَّ ُه ْم َعن قِ ْبـلَتِ ِه ُم الَِّيت َكانُواْ َعلَْيـ َها [البقرة.]142 :
وأخربه أهنم َّل يرضون عنه حىت يتبع قبلتهم ،وأخربه أنه :إن اتبع أهواءهم من بعد ما جاءه من العلم
ِ
ِ
يها [البقرة ]148 :وكذلك أخربه يف
ما له من هللا من ويل وَّل نصري ،وأخربه أنَ :ول ُك ٍل ِو ْج َهةٌ ُه َو ُم َول َ

موضع آخر أنه :جعل ٍ
لكل شرعة ومنهاجاً ،فالشعار من مجلة الشرعة.
_________

( ))]1194[ )1الذي ثبت يف الصحيح وهو ما رواه البخاري ( )7542من حديث أيب هريرة
رضي هللا عنه بلفظَّ(( :ل تصدقوا أهل الكتاب وَّل تكذبوهم وقُولُواْ آمنَّا ِاب ِ
هلل َوَمآ أُن ِز َل إِلَْيـنَا *البقرة:
َ

.))*136

( ))]1195[ )2رواه أبو داود ( , )3644وأمحد ( , )17264( )136 /4والطرباين (/22

 , )349وابن حبان ( , )151 /14والبيهقي يف ((السنن الكربى))  ,من حديث أيب منلة

األنصاري ,واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال الزيلعي يف ((ختريج الكشاف)) ([ :)47 /3فيه]

منلة بن أيب منلة قال ابن قطان جمهول احلال وله سند آخر ,وقال ابن مفلح يف ((اآلداب الشرعية))

( :)52 /1إسناده جيد ,وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)712 /6إسناده ثقات رجال
الشيخني غري ابن أيب منلة يقولون صدوق حيسنون أو جيودون حديثه.
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والذي يوضح ذلك :أن هذا اليوم يوم  -عاشوراء  -الذي صامه وقال(( :حنن أحق ِبوسى منكم))
 ,قد شرع  -قبيل موته  -خمالفة اليهود يف صومه ،وأمر صلى هللا عليه وسلم بذلك ،وهلذا كان ابن
عباس رضي هللا عنهما وهو الذي يقول :وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمر فيه بشيء،
وهو الذي روى قوله(( :حنن أحق ِبوسى منكم))  -أشد الصحابة رضي هللا عنهم أمراً ِبخالفة

اليهود يف صوم عاشوراء ،وقد ذكرَن أنه هو الذي روى شرع املخالفة.

وروى  -أيضاً  -مسلم يف (صحيحه) عن احلكم بن األعرج قال :انتهيت إىل ابن عباس ،وهو

متوسد رداءه يف زمزم ،فقلت له :أخربين عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال(( :إذا رأيت هالل احملرم
فاعدد ،وأصبح يوم التاسع صائماً ،فقلت :هكذا كان حممد صلى هللا عليه وسلم يصومه؟ قال:

نعم)) (.)1

وروى مسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :لئن بقيت

إىل قابل ألصومن التاسع)) ( , )2يعين يوم عاشوراء ،ومعىن قول ابن عباس :صم التاسع يعين

والعاشر ،هكذا ثبت عنه ،وعلله ِبخالفة اليهود ،قال سعيد بن منصور :حدثنا سفيان بن عمرو بن
دينار ،أنه مسع عطاء ،مسع ابن عباس رضي هللا عنهما ،يقول :صوموا التاسع والعاشر ،خالفوا اليهود.
وروينا يف فوائد داود بن عمرو ،عن إمساعيل بن علية قال :ذكروا عند ابن أيب جنيح ،أن ابن عباس

كان يقول :يوم عاشوراء يوم التاسع فقال ابن أيب جنيح :إمنا قال ابن عباس :أكره أن أصوم يوماً
فاردا ،ولكن صوموا قبله يوماً أو بعده يوماً.

وحيقق ذلك :ما رواه الرتمذي عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال(( :أمر رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من احملرم)) ( ،)3قال الرتمذي :حديث حسن صحيح.

وروى سعيد يف (سننه) عن هشيم ،عن ابن أيب ليلى عن داود بن علي ،عن أبيه عن جده ابن عباس:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :صوموا يوم عاشوراء ،وخالفوا فيه اليهود ،صوموا يوماً قبله أو

يوماً بعده)) ورواه أمحد ولفظه(( :صوموا قبله يوماً أو بعده يوماً)) ( ،)4وهلذا ذهب أمحد على مثل

ما رواه ابن عباس وأفىت به ،فقال يف رواية األثرم :أَن أذهب يف عاشوراء :أن يصام يوم التاسع

والعاشر ،حلديث ابن عباس(( :صوموا التاسع والعاشر)) ( ،)5وقال حرب :سألت أمحد عن صوم

يوم عاشوراء ،فقال :يصوم التاسع والعاشر ،وقال يف رواية امليموين ،وأيب احلارث :من أراد أن يصوم

عاشوراء صام التاسع والعاشر إَّل أن تشكل الشهور فيصوم ثالثة أايم ،ابن سريين يقول ذلك.

وقد قال بعض أصحابنا :إن األفضل صوم التاسع والعاشر ،وإن  -اقتصر على العاشر مل يكره.
_________
( ))]1196[ )1رواه مسلم (.)132( )1133

( ))]1197[ )2رواه مسلم (.)134( )1133

( ))]1198[ )3رواه الرتمذي ( , )755وقال حديث ابن عباس حسن صحيح ,وصححه األلباين
يف ((صحيح سنن الرتمذي))  ,وقال الوادعي يف ((أحاديث معلة)) ( :)206سنده رجال الصحيح

ولكنه منقطع.

( ))]1199[ )4رواه أمحد ( , )2154( )241 /1والبيهقي يف ((السنن الكربى)) (, )287 /4
وابن خزْية يف ((صحيحه)) ( , )290 /3قال ابن عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) (:)554 /3
[فيه] داود بن علي عندي أنه َّل أبس برواايته ,وقال ابن القيسراين يف ((ذخرية احلفاظ)) (/3

[ :)1543فيه] داود بن علي سئل حيىي بن معني عنه فقال :أرجو أنه َّل يكذب ,وقال الشيخ

األلباين يف ((صحيح ابن خزْية)) ( :)2095إسناده ضعيف ،وروي موقوفاً وسنده صحيح.
( ))]1200[ )5رواه البيهقي يف ((السنن الكربى)) (.)287 /4
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ومقتضى كالم أمحد :أنه يكره اَّلقتصار على العاشر ،ألنه سئل عنه فأفىت بصوم اليومني وأمر بذلك،
وجعل هذا هو السنة ملن أراد صوم عاشوراء ،واتبع يف ذلك حديث ابن عباس ،وابن عباس كان يكره

إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه.

ومما يوضح ذلك :أن كل ما جاء من التشبه هبم ،إمنا كان يف صدر اهلجرة ،مث نسخ ،ذلك :أن اليهود
إذ ذاك ،كانوا َّل يتميزون عن املسلمني َّل يف شعور وَّل يف لباس ،وَّل بعالمة وَّل غريها.

مث إنه ثبت بعد ذلك يف الكتاب والسنة واإلمجاع ،الذي كمل ظهوره يف زمن عمر بن اخلطاب رضي
هللا عنه ،ما شرعه هللا من خمالفة الكافرين ومفارقتهم يف الشعار واهلدي.

وسبب ذلك :أن املخالفة هلم َّل تكون إَّل مع ظهور الدين وعلوه كاْلهاد ،وإلزامهم ابْلزية والصغار،
فلما كان املسلمون يف ٍ
أول ضعفاء مل تشرع املخالفة هلم ،فلما كمل الدين وظهر وعال ،شرع ذلك.
ومثل ذلك اليوم :لو أن املسلم بدار حرب ،أو دار كفر غري حرب ،مل يكن مأموراً ابملخالفة هلم يف
اهلدي الظاهر ،ملا عليه يف ذلك من الضرر ،بل قد يستحب للرجل ،أو جيب عليه ،أن يشاركهم

أحياَنً يف هديهم الظاهر ،إذا كان يف ذلك مصلحة دينية :من دعوهتم إىل الدين ،واَّلطالع على
ابطن أمورهم ،إلخبار املسلمني بذلك ،أو دفع ضررهم عن املسلمني ،وحنو ذلك من املقاصد

الصاحلة.

فأما يف دار اإلسالم واهلجرة ،اليت أعز هللا فيها دينه ،وجعل على الكافرين هبا الصغار واْلزية ،ففيها

شرعت املخالفة ،وإذا ظهر أن املوافقة واملخالفة ختتلف هلم ابختالف الزمان واملكان ظهرت حقيقة
األحاديث يف هذا.

الوجه الثاين :لو فرضنا أن ذلك مل ينسخ ،فالنيب صلى هللا عليه وسلم هو الذي كان له أن يوافقهم

ألنه يعلم حقهم من ابطلهمِ ،با يعلمه هللا إايه ،وحنن نتبعه ،فأما حنن فال جيوز لنا أن أنخذ شيئاً من
الدين عنهمَّ :ل من أقواهلم ،وَّل من أفعاهلم ،إبمجاع املسلمني املعلوم ابَّلضطرار ،من دين الرسول

صلى هللا عليه وسلم ،ولو قال رجل :يستحب لنا موافقة أهل الكتاب ،املوجودين يف زماننا ،لكان
قد خرج عن دين األمة.

الثالث :أن نقول ِبوجبه :كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمر فيه بشيء ،مث إنه أمر
ِبخالفتهم ،وأمرَن حنن أن نتبع هديه وهدي أصحابه السابقني األولني ،من املهاجرين واألنصار،

والكالم إمنا هو يف أَن منهيون عن التشبه هبم ،فيما مل يكن سلف األمة عليه ،فأما ما كان سلف األمة

عليه :فال ريب فيه ،سواء فعلوه أو تركوه ،فإَن َّل نرتك ما أمر هللا به ألجل أن الكفار تفعله ،مع أن
هللا مل أيمرَن بشيء يوافقوَن عليه إَّل وَّل بد فيه من نوع مغايرة يتميز هبا دين هللا احملكم مما قد نسخ أو

بدل اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية
–ص 412
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املطلب األول :تعريف توحيد األمساء والصفات
توحيد األمساء والصفات :هو إفراد هللا أبمسائه احلسىن وصفاته العلى الواردة يف القرآن والسنة،

واإلْيان ِبعانيها وأحكامها .معتقد أهل السنة واْلماعة يف توحيد األمساء والصفات حملمد بن خليفة
التميمي– ص29 :
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املطلب الثاين :شرح مفردات التعريف
أوَّلً( :إفراد هللا):

هذا معىن كلمة (التوحيد) ،فأصل هذه الكلمة من (وحد) فيقال :وحد يوحد توحيداً :أي جعله

واحداً.
ومادة (وحد) يف اللغة مصدرها على انفراد الشيء.

فإذا قلت :توحيد هللا أبمسائه :فاملعىن إفراد هللا أبمسائه.

اثنيا( :أبمسائه احلسىن):
(أبمسائه) :اَّلسم يف اللغة :هو اللفظ املوضوع ملعىن تعييناً أو ْتييزاً .أو اَّلسم :ما دل على الذات وما

قام هبا من الصفات.

ومن أمساء هللا تعاىل :هللا – الرمحن – الرحيم – الغفور – العزيز – القدير – السميع – البصري –

البارئ ...

(احلسىن) :هذا وصف ألمساء هللا ،وقد ورد ذكره يف القرآن الكرمي.

 - 1املواضع اليت ورد فيها:

ورد هذا الوصف ألمساء هللا عز وجل يف أربعة مواضع من كتاب هللا عز وجل ،وهذه املواضع هي:
ِ
َمسَاء احلسىن فَا ْد ُعوهُ ِهبا و َذروا الَّ ِذين يـل ِ
َمسَائِِه َسيُ ْج َزْو َن َما َكانُوا
ْح ُدو َن ِيف أ ْ
أ -قال تعاىلَ :وهلل األ ْ ُ ُ ْ َ
َُ
َ َ ُ
يَـ ْع َملُو َن [األعراف.]180 :
َمسَاءُ احلُ ْس َىن [اإلسراء]110 :
الر ْمحَ َن أ اَاي َما تَ ْد ُعوا فَـلَهُ األ ْ
ب -قال تعاىل :قُ ِل ا ْد ُعوا هللاَ أَ ِو ا ْد ُعوا َّ
َمسَاءُ احلُ ْس َىن [طه.]8 :
ج -قال تعاىل :هللاُ ََّل إِلَهَ إََِّّل ُه َو لَهُ األ ْ
ِ
َمسَاءُ احلُ ْس َىن [احلشر.]24 :
ص ِوُر لَهُ األ ْ
د -قال تعاىلُ :ه َو هللاُ اخلَال ُق البَا ِر ُ
ئ املُ َ
 - 2تصريفها :حسىن على وزن (فعلى) أتنيث أفعل التفضيل ،فحسىن أتنيث أحسن ،ككربى أتنيث
أكرب ،وصغرى أتنيث أصغر ،ولذلك خيطئ من يقول إهنا أتنيث حسن؛ ألن أتنيث (حسن) (حسنة)،
ومن أجل ذلك َّل يصح أن نقول :إن أمساء هللا حسنة ،والصواب هو أن نقول :إن أمساء هللا حسىن

ما وصفها هللا بذلك.

 - 3معناها :معىن حسىن :املفضلة على احلسنة ،أي البالغة يف احلسن غايته.
املعىن العام لآلية :و ِ
َمسَاءُ احلُ ْس َىن :هلل أحسن األمساء وأجلها إلنبائها عن أحسن املعاين وأشرفها.
هلل األ ْ
َ
 - 5احلكم املستفاد :جيب اإلْيان هبذا الوصف الذي أخرب هللا به عن أمسائه وذلك ابَّلعتقاد اْلازم
أن أمساء هللا هي أحسن األمساء ,وأْتها ,وأكملها معىن ،ويف هذا الوصف أحكام أخرى مستفادة ...

اثلثاً( :وصفاته العلى):

(وصفاته) :الصفة هي :ما قام ابلذات مما ْييزها عن غريها من أمور ذاتية أو معنوية أو فعلية.

ومن صفات هللا عز وجل:

الذاتية :اليدان – الوجه – العينان – األصابع.
املعنوية :العلم – القدرة – احلياة  -اإلرادة.

الفعلية :النزول – اَّلستواء – اخللق – الرزق.
َخرةِ مثَل َّ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
يم
الس ْوء َوهلل املَثَ ُل األَ ْعلَى َو ُه َو َ
ُ
(العلَى) :قال تعاىل :للَّذ َ
الع ِز ُيز احلَك ُ
ين ََّل يُـ ْؤمنُو َن ابآل َ َ ُ
[النحل.]60 :
ِ
وقال تعاىل :و ُهو الَّ ِذي يـب َدأُ اخلَل َ ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض
َْ
ْق ُمثَّ يُعي ُدهُ َو ُه َو أ َْه َو ُن َعلَْيه َولَهُ املَثَ ُل األَ ْعلَى ِيف َّ َ َ
َ َ
ِ
يم [ال مروم........ ]27 :
َو ُه َو َ
الع ِز ُيز احلَك ُ
 - 2تصريفها( :األعلى) صيغة أفعل التفضيل ،أي أعلى من غريه (.)1
 - 3معىن اآلية :قال القرطيب :و ِ
هلل املَثَ ُل األَ ْعلَى :أي الوصف األعلى (.)2
َ
وقال ابن كثري :و ِ
هلل املَثَ ُل األَ ْعلَى وهو كل صفة كمال؛ وكل كمال يف الوجود فاهلل أحق به من غري أن
َ
يستلزم ذلك نقصاً بوجه (.)3
_________

((( )1الصواعق املرسلة)) (.)1030 /3
((( )2تفسري القرطيب)) (.)119 /10

((( )3تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان)) (.)104 /4
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 - 4احلكم املستفاد :جيب اإلْيان ِبا أخرب هللا به عن نفسه ,وذلك ابَّلعتقاد اْلازم أبن كل ما أخرب
هللا به يف كتابه أو على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم من الصفات هي صفات كمال َّل نقص

فيها بوجه من الوجوه ،فهو سبحانه املستحق للكمال املُطلق من مجيع الوجوه.

قال اإلمام ابن القيم( :املثل األعلى يتضمن ثبوت الصفات العليا هلل سبحانه ،ووجودها العلمي،
واخلرب عنها ،وذكرها ،وعبادة الرب سبحانه هبا .)1( ) ...

رابعاً :الواردة يف القرآن والسنة

أي جيب الوقوف يف أمساء هللا وصفاته على ما جاءت به نصوص القرآن والسنة َّل نزيد على ذلك

وَّل ننقص منه.

فال نسمي أو نصف هللا ِبا مل يسم أو يصف به نفسه يف كتابه أو على لسان رسوله صلى هللا عليه

وسلم.

وذلك ألنه َّل طريق إىل معرفة أمساء هللا وصفاته إَّل من طريق واحد هو طريق اخلرب – أي الكتاب

والسنة .-

فلو قال شخص :هلل مسع بال أذنني.

وقال آخر :هلل مسع أبذنني.
حلكمنا خبطأ اَّلثنني؛ ألنه مل أيت ذكر األذنني يف النصوص َّل نفياً وَّل إثبااتً ،واحلق هو أن يقال :هلل

ف
مسع يليق جبالله كما جاءت بذلك النصوص ،وقد هناَن هللا أن نتكلم بغري علم ،فقال تعاىلَ :وََّل تَـ ْق ُ
ما لَيس لَ َ ِ ِ ِ
ك َكا َن َع ْنهُ َم ْسئُوًَّل [اإلسراء ]36 :وابلتايل
ْم إِ َّن َّ
ص َر َوال ُف َؤا َد ُك مل أُولَئِ َ
الس ْم َع َوالبَ َ
ك به عل ٌ
َ ْ َ
َّل جيوز اإلثبات أو النفي إَّل ابلنص.

قال اإلمام أمحد (ت  )241رمحه هللاَّ( :ل يوصف هللا إَّل ِبا وصف به نفسه ,أو ووصفه به رسوله
صلى هللا عليه وسلمَّ ,ل نتجاوز القرآن والسنة) (.)2

وقال ابن عبد الرب (ت  )463رمحه هللا( :ليس يف اَّلعتقاد كله يف صفات هللا وأمسائه إَّل ما جاء
منصوصاً يف كتاب هللا ،أو صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أو أمجعت عليه األمة ،وما جاء
من أخبار اآلحاد يف ذلك كله أو حنوه يسلم له وَّل يناظر فيه) (.)3

خامساً :واإلْيان ِبعانيها وأحكامها

أي اإلْيان ِبا تضمنته من املعاين ,وِبا ترتب عليها من مقتضيات وأحكام.

وهذا ما جاء األمر به واحلث عليه يف القرآن والسنة.
فمن القرآن :قوله تعاىل :و ِ
َمسَاءُ احلُ ْس َىن فَا ْدعُوهُ ِهبَا [األعراف ،]180 :والشاهد من اآلية قوله:
هلل األ ْ
َ
(فادعوه هبا).
ووجه اَّلستشهاد :أن هللا يدعو عباده إىل أن يعرفوه أبمسائه وصفاته ،ويثنوا عليه هبا ،وأيخذوا حبظهم
من عبوديتها ،فالدعاء هبا يتناول:

دعاء املسألة :كقولك :ريب ارزقين.
ودعاء الثناء :كقولك :سبحان هللا.

ودعاء التعبد :كالركوع والسجود (.)4
ومن السنة :قوله صلى هللا عليه وسلم(( :إن هلل تسعة وتسعني امساً ،مائة إَّل واحد ،من أحصاها

دخل اْلنة)) متفق عليه.

الشاهد من احلديث :قوله صلى هللا عليه وسلم(( :من أحصاها)).
ووجه اَّلستشهاد :أن معىن أحصاها :أي حفظها ألفاظاً ،وفهم معانيها ومدلوَّلهتا ،وعمل ِبقتضياهتا

وأحكامها.

فالعلم أبمساء هللا وصفاته ,واعتقاد تسمي هللا واتصافه هبا هو من العبادة ,وإدراك القلب ملعانيها ،وما
تضمنته من األحكام واملقتضيات ،واستشعاره وجتاوبه لذلك ابلقدر الذي يؤدي إىل سالمة تفكريه

واستقامة سلوكه ،هو عبادة أيضاً.
فأهل السنة يؤمنون ِبا دلت عليه أمساء هللا وصفاته من املعاين ،وِبا يرتتب عليها من مقتضيات
وأحكام ،خبالف أهل الباطل الذين أنكروا ذلك وعطلوه.

فأهل السنة يؤمنون أبن كل اسم من أمساء هللا يدل على معىن الذي نسميه (الصفة)  ,فلذلك كان

لزاماً على من يؤمن أبمساء هللا تعاىل أن يراعي األمور التالية:
_________

((( )1الصواعق املرسلة)) ( )1034 /3بتصرف.

((( )2الفتوى احلموية)) (ص ،)61 :دار فجر الرتاث.
((( )3جامع بيان العلم وفضله)) (ص.)96 :
((( )4مدارج السالكني)) (.)420 /1
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أوَّلً :اإلْيان بثبوت ذلك اَّلسم هلل عز وجل.

اثنياً :اإلْيان ِبا دل عليه اَّلسم من املعىن أي (الصفة).

اثلثاً :اإلْيان ِبا يتعلق به من اآلاثر واحلكم واملقتضى.
مثال ذلك( :السميع).

اسم من أمساء هللا احلسىن ،فالبد من اإلْيان به من:

 - 1إثبات اسم (السميع) ابعتباره امساً من أمساء هللا احلسىن.
 - 2إثبات (السمع) صفة له.

 - 3إثبات احلكم (أي الفعل) وهو أن هللا يسمع السر والنجوى.
وإثبات املقتضى واألثر :وهو وجوب خشية هللا ,ومراقبته ,وخوفه ,واحلياء منه عز وجل.

قال ابن القيم رمحه هللا( :كل اسم من أمسائه عز وجل له تعبد خمتص به علماً ومعرفة وحاَّلً:
علماً ومعرفة :أي إن من علم أن هللا مسمى هبذا اَّلسم وعرف ما يتضمنه من الصفة مث اعتقد ذلك

فهذه عبادة.

وحاَّلً :أي إن لكل اسم من أمساء هللا مدلوَّلً خاصاً وأتثرياً معيناً يف القلب والسلوك ،فإذا أدرك

القلب معىن اَّلسم وما يتضمنه واستشعر ذلك ،جتاوب مع هذه املعاين ،وانعكست هذه املعرفة على

تفكريه وسلوكه) (.)1

وكذلك الشأن يف صفات هللا عز وجل ،فالبد من اإلْيان ِبعانيها وأحكامها ،فهذه عقيدة أهل
السنة ،خبالف عقيدة املعطلة الذين نفوا ما دلت عليه تلك الصفات من املعاين ،وتالعبوا بتلك

املعاين فحرفوها وبدلوها.

فأهل السنة يرون أنه لزاماً على من أراد إثبات الصفات واإلْيان أبهنا صفات كمال تثبت هلل حقيقة
– أن يراعي األمور التالية:

 - 1إثبات تلك الصفة فال يعاملها ابلنفي واإلنكار.

 - 2أن َّل يتعدى هبا امسها اخلاص الذي مساها هللا به ،بل حيرتم اَّلسم كما حيرتم الصفة ،فال يعطل
الصفة وَّل يغري امسها ويعريها امساً آخر ،كما تسمي املعطلة مسعه وبصره وكالمه (أعراضاً).
ويسمون وجهه ويديه وقدمه (جوارح وأبعاضاً).

ويسمون علوه على خلقه واستواءه على عرشه (حتيزاً).
 - 3عدم تشبيهها ِبا للمخلوق ،فإن هللا سبحانه (ليس كمثله شيء) َّل يف ذاته وَّل يف صفاته وَّل يف
أفعاله.

 - 4اليأس من إدراك كنهها وكيفياهتا ،فالعقل قد يئس من تعرف كنه الصفة وكيفيتها ،فإنه َّل يعلم
كيف هللا إَّل هللا ،وهذا معىن قول أهل السنة( :بال كيف) :أي بال كيف يعقله البشر ،فإن من َّل

تعلم حقيقة ذاته وماهيته كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته؟ وَّل يقدح يف اإلْيان هبا ،ومعرفة معانيها،

فالكيفية وراء ذلك (.)2

 - 5حتقيق املقتضى واألثر لتلك الصفات ،فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباهتا ومقتضياهتا
– أعين من موجبات العلم هبا ,والتحقق ِبعرفتها – فعلم العبد بتفرد الرب ابخللق ,والرزق,
واإلحياء ,واإلماتة ،يثمر له عبودية (التوكل).

وعلم العبد جبالل هللا وعظمته وعزه ،يثمر له اخلضوع ,واَّلستكانة ,واحملبة .معتقد أهل السنة

واْلماعة يف توحيد األمساء والصفات حملمد بن خليفة التميمي– بتصرف  -ص29 :
_________

((( )1مدارج السالكني)) (.)420 /1
((( )2مدارج السالكني)) ( )359 - 358 /3بتصرف يسري.
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املبحث الثاين :عقيدة أهل السنة واْلماعة يف أمساء هللا وصفاته إمجاَّل
وأهل السنة واْلماعة :يعرفون رهبم بصفاته الواردة يف القرآن والسنة ،ويصفون رهبم ِبا وصف به
نفسه ،وِبا وصفه به رسوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وَّل حيرفون الكلم عن مواضعه ،وَّل

يلحدون يف أمسائه وآايته ،ويثبتون هلل ما أثبته لنفسه من غري ْتثيل ،وَّل تكييف وَّل تعطيل ،وَّل
ِ
حتريف ،وقاعدهتم يف كل ذلك قول هللا تبارك وتعاىل :لَْيس َك ِمثْلِ ِه َشيء و ُهو َّ ِ
السم ُ
ٌْ َ َ
يع البَصريُ
َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َمسَائه َسيُ ْج َزْو َن َما
ين يُـلْح ُدو َن ِيف أ ْ
[الشورى ]11:وقولهَ :و ََّّلل األمساء ا ْحلُ ْس َىن فَا ْد ُعوهُ هبَا َو َذ ُروا الذ َ
َكانُوا يَـ ْع َملُو َن [األعراف ]180:وأهل السنة واْلماعةَّ :ل حيددون كيفية صفات هللا – جل وعال –
ألنه تبارك وتعاىل مل خيرب عن الكيفية ،وألنه َّل أحد أعلم من هللا سبحانه بنفسه ،قال تعاىل :قُ ْل أَأَنْـتُ ْم
ض ِربوا َِِّ
ال إِ َّن َّ
أَ ْعلَ ُم أ َْم َّ
اَّللَ يَـ ْعلَ ُم َوأَنْـتُ ْم َّل تَـ ْعلَ ُمو َن
َّلل األ َْمثَ َ
اَّللُ [البقرة ]140:وقال تعاىل :فَال تَ ْ ُ
[النحل ]74:وَّل أحد أعلم ابهلل من رسوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم الذي قال هللا تبارك
ِ
وحى [النجم ]4:وأهل السنة واْلماعة:
وتعاىل يف حقهَ :وَما يَـ ْنط ُق َع ْن ا ْهلََوى إِ ْن ُه َو إَِّلَّ َو ْح ٌي يُ َ
يؤمنون أن هللا – سبحانه وتعاىل – هو األول ليس قبله شيء ،واآلخر الذي ليس بعده شيء،

والظاهر الذي ليس فوقه شيء ،والباطن الذي ليس دونه شيء ،كما قال سبحانه :هو األ ََّو ُل و ِ
اآلخ ُر
َ
َُ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
يم [احلديد ]3:وكما أن ذاته  -سبحانه وتعاىل َّ -ل تشبه
َوالظَّاه ُر َوالْبَاط ُن َو ُه َو ب ُك ِل َش ْيء َعل ٌ
الذوات ،فكذلك صفاته َّل تشبه الصفات؛ ألنه سبحانه َّل مسي له ،وَّل كفء له وَّل ند له ،وَّل
يقاس خبلقه؛ فيثبتون هلل ما أثبته لنفسه إثبااتً بال ْتثيل وتنزيهاً بال تعطيل؛ فحني يثبتون هلل ما أثبته

لنفسه َّل ْيثلون ،وإذا نزهوه َّل يعطلون الصفات اليت وصف نفسه هبا ،وأنه تعاىل حميط بكل شيء،
يف ْ
اخلَبِريُ [امللك]14:
وخالق كل شيء ،ورازق كل حي ،قال هللا تعاىل :أََّل يَـ ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َق َو ُه َو اللَّ ِط ُ
ِ
وقال :إِ َّن َّ
ني [الذارايت ]58:ويؤمنون أبن هللا تعاىل استوى على العرش
اَّللَ ُه َو َّ
الرزَّا ُق ذُو الْ ُق َّوة ال َْمتِ ُ
فوق سبع مسوات ابئن من خلقه ،أحاط بكل شيء علماً ،كما أخرب عن نفسه يف كتابه العزيز يف سبع
الر ْمحَ ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَـ َوى َعلَى
آايت كرْيات بال تكييف قال تعاىلَّ :
استَـ َوى [طه ]5:وقالُ :مثَّ ْ
ش ْ
ِ
ال َْع ْر ِ
ور أ َْم أ َِمنتُم َّمن
ش [األعراف ]54:وقال :أَأ َِمنتُم َّم ْن ِيف َّ
الس َم ِاء أَن خيَْ ِس َ
ف بِ ُك ُم األ َْر َ
ض فَِإ َذا ه َي ْتَُ ُ
ِيف َّ ِ
ِ
ِ
ص َع ُد الْ َكلِ ُم
ستَـ ْعلَ ُمو َن َك ْي َ
ف نَ ِذي ِر [امللك ]17:وقال :إِلَْي ِه يَ ْ
الس َماء أَن يُـ ْرس َل َعلَْي ُك ْم َحاصبًا فَ َ
َِّ
الصالِ ُح يَـ ْرفَـ ُعهُ [فاطر ]10:وقالَ :خيَافُو َن َرَّهبُم ِمن فَـ ْوقِ ِه ْم [النحل ]50:وقال النيب
ب َوال َْع َم ُل َّ
الطي ُ
صلى هللا عليه وعلى آله وسلم(( :أَّل أتمنوين وأَن أمني من يف السماء؟)) ()1

_________
( )1رواه البخاري ( ،)4351ومسلم ( .)1064من حديث أبو سعيد اخلدري رضي هللا عنه ..

()375/1
ِ
ِ
السماو ِ
ض
ات َواأل َْر َ
وأهل السنة واْلماعة :يؤمنون أبن الكرسي والعرش حق قال تعاىلَ :وس َع ُك ْرسيمهُ َّ َ َ
وَّلَ يـ ُؤ ِ
ِ
ِ
يم [البقرة ]255:والعرش َّل يقدر قدره إَّل هللا ،والكرسي يف
َ َ ُ
ودهُ ح ْفظُ ُه َما َو ُه َو ال َْعل مي ال َْعظ ُ
العرش كحلقة ملقاة يف فالة وسع السماوات واألرض ،وهللا مستغن عن العرش والكرسي ،ومل يستو
على العرش َّلحتياجه إليه؛ بل حلكمة يعلمها ،وهو منزه عن أن حيتاج إىل العرش أو ما دونه ،فشأن

هللا تبارك وتعاىل أعظم من ذلك؛ بل العرش والكرسي حمموَّلن بقدرته وسلطانه وأن هللا تعاىل خلق

آدم – عليه السالم – بيديه ،وأن كلتا يديه ْيني ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء كما وصف نفسه
ِ
ت أَي ِدي ِهم ولُ ِعنُواْ ِِبَا قَالُواْ بل ي َداهُ م ْبسوطَتَ ِ
سبحانه فقال :وقَالَ ِ
ان يُ ِنف ُق
ت الْيَـ ُه ُ
ود يَ ُد هللا َم ْغلُولَةٌ غُلَّ ْ ْ ْ َ
َ
َْ َ َ ُ
ي [ص ]75:وأهل السنة
ت بِيَ َد َّ
ف يَ َ
َك ْي َ
شاء [املائدة ]64:وقالَ :ما َمنَـ َع َ
ك أَن تَ ْس ُج َد لِ َما َخلَ ْق ُ
واْلماعة :يثبتون هلل مسعاً ،وبصراً ،وعلماً ،وقدرة ،وقوة ،وعزاً ،وكالماً وحياة ،وقدماً وساقاً ،ويداً،
ومعية وغريها من صفاته – عز وجل – اليت وصف هبا نفسه يف كتابه العزيز ،وعلى لسان نبيه صلى

هللا عليه وعلى آله وسلم بكيفية يعلمها هللا وَّل نعلمها؛ ألنه تعاىل مل خيربَن عن الكيفية ،قال تعاىل:
ِ
ِ
ِ
يما
إِنَِّين َم َع ُك َما أ ْ
يم [التحرميَ ]2:وَكلَّ َم هللاُ ُم َ
وسى تَكْل ً
يم ا ْحلَك ُ
َمسَ ُع َوأ ََرى [طه ]46:وقالَ :و ُه َو ال َْعل ُ
الل وا ِإل ْكر ِام [الرمحن ]27:ر ِ
ِ
ض َي َّ
اَّللُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
[النساءَ ]164:ويَـ ْبـ َقى َو ْجهُ َربِ َ
ضوا َع ْنهُ
َ
ك ذُو ا ْْلَ َ َ
ِ
ِ
ف َعن
ش ُ
وَن انتَـ َق ْمنَا ِم ْنـ ُه ْم [الزخرف ]55:يَـ ْوَم يُ ْك َ
آس ُف َ
[البينةُ ]8:حيبمـ ُه ْم َوُحيبمونَهُ [املائدة ]54:فَـلَ َّما َ
ِ
اق وي ْد َعو َن إِ َىل ال م ِ
ٍ
وم [البقرة]255:
يعو َن [القلم ]42:هللاُ َّلَ إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو ا ْحلَ مي الْ َقيم ُ
س ُجود فَال يَ ْستَط ُ
َس َ ُ ْ
ِ
ب َّ
اَّللُ َعلَْي ِه ْم [اجملادلة ]14:وغريها من آايت الصفات وأهل السنة واْلماعة :يؤمنون أبن
غَض َ
املؤمنني يرون رهبم يف اآلخرة أببصارهم ،ويزورونه ،ويكلمهم ويكلمونه ،قال تعاىلُ :و ُجوهٌ يَـ ْوَمئِ ٍذ
ََّن ِ
ض َرةٌ إِ َىل َرِهبَا ََن ِظ َرةٌ [القيامة ]23:وسوف يرونه كما يرون القمر ليلة البدر َّل يضامون يف رؤيته ،كما
قال النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم(( :إنكم سرتون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرَّ ،ل
تضامون يف رؤيته)) ( )1وأن هللا تعاىل ينزل إىل السماء الدنيا يف الثلث األخري من الليل نزوَّلً حقيقياً
يليق جبالله وعظمته قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :ينزل ربنا إىل السماء الدنيا كل ليلة حني يبقى
ثلث الليل اآلخر؛ فيقول :من يدعوين فأستجيب له؟ من يسألين فأعطيه من يستغفرين فأغفر له؟))

()2

_________

( )1رواه البخاري ( ،)554ومسلم ( .)633من حديث جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه قال :كنا
عند النىب صلى هللا عليه وسلم فنظر إىل القمر ليلة -يعىن البدر -فقال( :إنكم سرتون ربكم كما

ترون هذا القمر َّل تضامون يف رؤيته) .. .،
( )2رواه البخاري ( ،)1145ومسلم ( .)758من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ..

()376/1

ويؤمنون أبنه تعاىل جييء يوم امليعاد للفصل بني العباد ،جميئاً حقيقياً يليق جبالله ،قال سبحانه وتعاىل:
َكالَّ إِ َذا ُد َّك ِ
ص افا [الفجر ]22 - 21:وقولهَ :ه ْل
ك َوال َْملَ ُ
ض َد اكا َد اكا َو َجاء َربم َ
ت األ َْر ُ
ص افا َ
ك َ
ينظُرو َن إَِّلَّ أَن أيْتِيـ ُهم هللا ِيف ظُلَ ٍل ِمن الْغَم ِام والْمآلئِ َكةُ وقُ ِ
ض َي األ َْم ُر [البقرة ]210 :فمنهج أهل
ََ ُ ُ
َ
َ َ َ َ
َ ُ
السنة واْلماعة يف كل ذلك اإلْيان الكامل ِبا أخرب به هللا تعاىل ،وأخرب به رسوله صلى هللا عليه
وعلى آله وسلم والتسليم به؛ كما قال اإلمام الزهري رمحه هللا تعاىل :من هللا الرسالة وعلى الرسول
البالغ وعلينا التسليم وكما قال اإلمام سفيان بن عيينة رمحه هللا تعاىل( :كل ما وصف هللا تعاىل به

نفسه يف القرآن فقراءته تفسريه َّل كيف ،وَّل مثل) وكما قال اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل( :آمنت
ابهلل ،وِبا جاء عن هللا على مراد هللا ،وآمنت برسول هللا وِبا جاء عن رسول هللا على مراد رسول هللا)

وقال الوليد بن مسلم :سألت األوزاعي ،وسفيان بن عيينة ،ومالك بن أنس عن هذه األحاديث يف
الصفات والرؤية ،فقالوا( :أمروها كما جاءت بال كيف) وقال اإلمام مالك بن أنس – إمام دار

اهلجرة – رمحه هللا :إايكم والبدع قيل :وما البدع؟ قال :أهل البدع هم الذين يتكلمون يف أمساء هللا

وصفاته وكالمه وعلمه وقدرته ،وَّل يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون هلم إبحسان وسأله
الر ْمحَ ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَـ َوى كيف استوى؟ فقال :اَّلستواء غري جمهول ،والكيف
رجل عن قوله تعاىلَّ :
ش ْ

غري معقول ،واإلْيان به واجب ،والسؤال عنه بدعة ،وما أراك إَّل ضاَّلً ،وأمر به أن خيرج من اجمللس
وقال اإلمام أبو حنيفة رمحه هللا تعاىلَّ :ل ينبغي ألحد أن ينطق يف ذات هللا بشيء؛ بل يصفه ِبا

وصف به نفسه ،وَّل يقول فيه برأيه شيئاً؛ تبارك هللا تعاىل رب العاملني وملا سئل – رمحه هللا – عن

صفة النزول ،فقال :ينزل بال كيف .وقال احلافظ اإلمام نعيم بن محاد اخلزاعي رمحه هللا :من شبه هللا

خبلقه فقد كفر ،ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر ،وليس ما وصف به نفسه وَّل رسوله تشبيها

وقال بعض السلف :قدم اإلسالم َّل تثبت إَّل على قنطرة التسليم لذا فإنه من سلك مسلك السلف

يف احلديث عن ذات هللا تعاىل وصفاته ،يكون ملتزماً ِبنهج القرآن يف أمساء هللا وصفاته سواء كان
السالك يف عصر السلف ،أو يف العصور املتأخرة وكل من خالف السلف يف منهجهم؛ فال يكون

ملتزماً ِبنهج القرآن ،وإن كان موجوداً يف عصر السلف ،وبني أظهر الصحابة والتابعني الوجيز يف
عقيدة السلف الصاحل لعبد احلميد األثري  -ص55

()377/1

املطلب األول :العلم أبمساء هللا وصفاته هو الطريق إىل معرفة هللا سبحانه وتعاىل
واإلْيان ابألمساء والصفات يقوي اليقني ابهلل ،وهو سبب ملعرفة هللا ،والعلم به ،بل إن العلم ابهلل

ومعرفة هللا  -جل وعال  -تكون ِبعرفة أمسائه وصفاته ،وِبعرفة آاثر األمساء والصفات يف ملكوت هللا
جل وعال التمهيد لشرح كتاب التوحيد لصاحل بن عبد العزيز آل الشيخ  -ص 437

()378/1

املطلب الثاين :تزكية النفوس وإقامتها على منهج هللا

اها [الشمس ]9:فاملراد بتزكية
َّأما التزكية اليت أثىن هللا تعاىل على أصحاهبا يف قوله :قَ ْد أَفْـلَ َح َمن َزَّك َ
تطهريها ابألعمال الصاحلة وترك األعمال السيئة ،هذه تزكية النفس ،شغلُها ابألعمال
النفس هنا
ُ

منهي عنها وهي :اإلعجاب واملدح للنفس ،وهناك
الصاحلة وجتنيبُها لألعمال السيئة فهناك تزكيةٌ ٌّ
اها ،وتوعَّد هللا الذين َّل يزكون
مأمور هبا وهي اإلصالح والتوبة والعمل الصاحل :قَ ْد أَفْـلَ َح َمن َزَّك َ
تزكية ٌ
أنفسهم قال تعاىل :وويل لِلْم ْش ِركِ َّ ِ
ين َّل يُـ ْؤتُو َن َّ
الزَكا َة [فصلت ]7 - 6 :قال بعض املفسرين:
ََْ ٌ ُ َ
ني الذ َ
املراد ابلزكاة هنا :تزكية النفس ،ألن اآلية مكية ،والزكاة ابألموال مل تكن نزلت إَّل يف املدينة ،ويف
لزَكاةِ فَ ِ
َّ ِ
ين ُه ْم لِ َّ
اعلُو َن [املؤمنون ]4:قالوا :واملراد ابلزكاة هنا :زكاة النفسَّ ،
ألن اآلية
قوله تعاىلَ :والذ َ
مكية -أيضاً ،-فتزكية النفس ابألعمال الصاحلة مطلوبة مأمور هبا إعانة املستفيد بشرح كتاب
التوحيد لصاحل بن فوزان الفوزان  -ص246

()379/1

املطلب الثالث :العلم أبمساء هللا وصفاته أشرف العلوم
إن العلم ابهلل وأمسائه وصفاته أشرف العلوم وأجلها على اإلطالق ،ألن شرف العلم بشرف املعلوم،

واملعلوم يف هذا العلم هو هللا سبحانه وتعاىل أبمسائه وصفاته وأفعاله ،فاَّلشتغال بفهم هذا العلم،

والبحث التام عنه ،اشتغال أبعلى املطالب ،وحصوله للعبد من أشرف املواهب ،ولذلك بينه الرسول
صلى هللا عليه وسلم غاية البيان ،وَّلهتمام الرسول صلى هللا عليه وسلم ببيانه مل خيتلف فيه الصحابة
رضي هللا عليهم كما اختلفوا يف األحكام تفسري أمساء هللا احلسىن لعبدالرمحن السعدي  -ص8 - 6

()380/1

املطلب الرابع :العلم أبمساء هللا وصفاته أصل للعلم بكل ما سواه
إحصاء األمساء احلسىن والعلم هبا أصل للعلم بكل معلوم فإن املعلومات سواه إما أن تكون خلقا له
تعاىل أو أمرا إما علم ِبا كونه أو علم ِبا شرعه ومصدر اخللق واألمر عن أمسائه احلسىن ومها مرتبطان
هبا ارتباط املقتضى ِبقتضيه فاألمر كله مصدره عن أمسائه احلسىن وهذا كله حسن َّل خيرج عن

مصاحل العباد وكما أن كل موجود سواه فبإجياده فوجود من سواه اتبع لوجوده تبع املفعول املخلوق

خلالقه فكذلك العلم هبا أصل للعلم بكل ما سواه فالعلم أبمسائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم فمن
أحصى أمساءه كما ينبغي للمخلوق أحصى مجيع العلوم إذ إحصاء أمسائه أصل إلحصاء كل معلوم

ألن املعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة هبا وأتمل صدور اخللق واألمر عن علمه وحكمته تعاىل

وهلذا َّل جتد فيها خلال وَّل تفاوات ألن اخللل الواقع فيما أيمر به العبد أو يفعله إما أن يكون ْلهله به
أو لعدم حكمته وأما الرب تعاىل فهو العليم احلكيم فال يلحق فعله وَّل أمره خلل وَّل تفاوت وَّل
تناقض بدائع الفوائد حملمد بن أيب بكرابن قيم اْلوزية 170 /1 -

()381/1

املطلب اخلامس :العلم أبمساء هللا وصفاته من أسباب زايدة اإلْيان
إن اإلْيان أبمساء هللا احلسىن ومعرفتها يتضمن أنواع التوحيد الثالثة :توحيد الربوبية ،وتوحيد اإلهلية،
وروحه (الروح :هو الفرح ،واَّلسرتاحة من
وتوحيد األمساء والصفات ،وهذه األنواع هي روح اإلْيان َ

غم القلب) ،وأصله وغايته ،فكلما زاد العبد معرفة أبمساء هللا وصفاته ازداد إْيانه وقوي يقينه
التوضيح والبيان لشجرة اإلْيان لعبد الرمحن بن َنصر السعدي  -ص41

()382/1

ْتهيد:
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :هلل تسعة وتسعون امساً ,مائة إَّل

واحدة َّل حيفظها أحد إَّل دخل اْلنة ،وهو وتر حيب الوتر)) (.)1
ويف رواية(( :من أحصاها دخل اْلنة)) (.)2
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6410ومسلم (.)2677
( )2رواه البخاري ( ،)7392ومسلم (.)2636

()383/1

املسألة األوىل :هل املراد ابحلديث حصر األمساء احلسىن يف هذا العدد؟
((هلل تسعة وتسعون امساً مائة إَّل واحدة)) هل املراد به حصر األمساء احلسىن يف هذا العدد ,أو أهنا
أكثر من ذلك ،ولكن اختصت هذه أبن من أحصاها دخل اْلنة؟

فذهب مجهور العلماء إىل الثاين ،ونقل النووي اتفاق العلماء عليه ،وقال :ليس يف احلديث حصر

أمساء هللا تعاىل ,وليس معناه أنه ليس له اسم غري هذه التسعة والتسعني ،وإمنا مقصود احلديث :أن
هذه األمساء من أحصاها دخل اْلنة ،فاملراد اإلخبار عن دخول اْلنة إبحصائهاَّ ،ل اإلخبار حبصر
األمساء.

وقال أبو سليمان محد اخلطايب :إمنا هو ِبنزلة قولك إن لزيد ألف درهم أعدها للصدقة ،وكقولك :إن
لعمرو مائة ثوب من زاره خلعها عليه ،وهذا َّل يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف

درهم ،وَّل من الثياب أكثر من مائة ثوب ،وإمنا دَّللته أن الذي أعده زيد من الدراهم للصدقة ألف

درهم ،وأن الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع مائة ,والذي يدل على صحة هذا التأويل حديث
عبد هللا بن مسعود وقد ذكره حممد بن إسحاق بن خزْية يف املأثور:

أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يدعو(( :اللهم إين عبدك ،ابن عبدك ،ابن أمتكَ ،نصييت بيدك،
ماض يف حكمك ،عدل يف قضاؤك ،أسألك بكل اسم هو لك ،مسيت به نفسك ،أو أنزلته يف

كتابك ,أو علمته أحداً من خلقك ،أو استأثرت به يف علم الغيب عندك  ..إخل)) ( .)1فهذا يدلك

على أن هلل أمساء مل ينزهلا يف كتابه ،حجبها عن خلقه ،ومل يظهرها هلم .اهـ (.)2

وقال شيخ اإلسالم كما يف (جمموع الفتاوى) ( )381 /6بعد نقله كالم اخلطايب :وأيضاً فقوله(( :إن
ش َر فلما استقلوهم قالَ :وَما يَـ ْعلَ ُم
هلل تسعة وتسعون)) تقيده هبذا العددِ ،بنزلة قوله تعاىل :تِ ْس َعةَ َع َ
ش ِر [املدثر .]31 :فأن َّل يعلم أمساءه إَّل هو أوىل اهـ.
ك إَِّل ُه َو َوَما ِه َي إَِّل ِذ ْك َرى لِلْبَ َ
ود َربِ َ
ُجنُ َ
وقال يف (درء تعارض العقل والنقل) ( )332 /3والصواب الذي عليه اْلمهور أن قول النيب صلى

هللا عليه وسلم(( :إن هلل تسعة وتسعني امساً من أحصاها دخل اْلنة)) ( )3معناه :أن من أحصى
التسعة والتسعني من أمسائه دخل اْلنة ،ليس مراده أنه ليس له إَّل تسعة وتسعون امساً ،مث ذكر
حديث عبد هللا بن مسعود السابق (.)4

وقال :وثبت يف الصحيح أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول يف سجوده(( :اللهم إين أعوذ
برضاك من سخط ,وِبعافاتك من عقوبتك ,وبك منك َّل أحصي ثناء عليك ,أنت كما أثنيت على

نفسك)) (.)5

فأخرب أنه صلى هللا عليه وسلم َّل حيصى ثناء عليه ،ولو أحصى مجيع أمسائه ألحصى صفاته كلها,

فكان حيصى الثناء عليه ألن صفاته إمنا يعرب عنها أبمسائه.
_________

( )1رواه أمحد ( )3712( )391 /1والطرباين ( )169 /10وابن حبان ( )253 /3واحلاكم (/1

 .)690من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه .قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)189 /10
رجاله رجال الصحيح غري أيب سلمة اْلهين وقد وثقه ابن حبان  ,وصححه ابن القيم يف ((شفاء

العليل)) ( )749 /2وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( ))267 /5إسناده صحيح ,وصححه
األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (.)199
((( )2شأن الدعاء)) (ص.)24 :

( )3رواه البخاري ( ،)6410ومسلم (.)2677
( )4احلديث رواه أمحد ( )3712( )391 /1والطرباين ( )169 /10وابن حبان ()253 /3

واحلاكم ( .)690 /1قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)189 /10رجاله رجال الصحيح غري أيب
سلمة اْلهين وقد وثقه ابن حبان  ,وصححه ابن القيم يف ((شفاء العليل)) ( )749 /2وقال أمحد
شاكر يف ((مسند أمحد)) ( ))267 /5إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((السلسلة الصحيحة))

(.)199
( )5رواه مسلم ( .)486من حديث عائشة رضي هللا عنها.

()384/1

وخالف ابن حزم ههنا ،فذهب إىل احلصر يف العدد املذكور ,ورد عليه احلافظ ابن حجر يف الفتح
فقال :وابن حزم ممن ذهب إىل احلصر يف العدد املذكور ،وهو َّل يقول ابملفهوم أصالً ،ولكنه احتج

ابلتأكيد يف قوله صلى هللا عليه وسلم(( :مائة إَّل واحداً)) قال :إلنه لو جاز أن يكون له اسم زائد

على العدد املذكور ،لزم أن يكون له مائة ،فيبطل قوله(( :مائة إَّل واحداً)).
قال احلافظ :وهذا الذي قاله ليس حبجة على ما تقدم ،ألن احلصر املذكور عندهم ابعتبار الوعد

احلاصل ملن أحصاها ،فمن ادعى أن الوعد وقع ملن أحصى زائداً على ذلك أخطأ ،وَّل يلزم من ذلك

أن َّل يكون هناك اسم زائد .اهـ (.)1

وقد تكلم العلماء – ومنهم الرازي يف شرح األمساء  -عن سر هذا العدد املخصوص بكالم كثري
( ،)2والذي نراه أن تفويض علمه هلل أقرب إىل الصواب ،ألن هللا مل يطلعنا على حكمة ذلك ،فهو
كأعداد الصلوات ،وهللا تعاىل أعلم .النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن محد احلمود-
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قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :أمساء هللا ليست حمصورة بعدد معني ،والدليل على ذلك قوله صلى

هللا عليه وسلم يف حديث ابن مسعود احلديث الصحيح املشهور(( :اللهم إين عبدك ،ابن عبدك ،ابن
أمتك – إىل أن قال :أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك أو أنزلته يف كتابك ،أو علمته أحداً
من خلقك ،أو استأثرت به يف علم الغيب عندك)) ( ،)3وما أستأثر هللا به يف علم الغيب َّل ْيكن أن
يُعلَم به ،وما ليس ِبعلوم فليس ِبحصور وأما قوله صلى هللا عليه وسلم(( :إن هلل تسعة وتسعني امساً
من أحصاها دخل اْلنة)) ( ،)4فليس معناه أنه ليس له إَّل هذه األمساء ،لكن معناه أن َمن أحصى
من أمسائه هذه التسعة والتسعني فإنه يدخل اْلنة ،فقوله(( :من أحصاها)) تكميل للجملة األوىل،

وليست استئنافية منفصلة ،ونظري هذا قول القائل :عندي مئة فرس أعددهتا للجهاد يف سبيل هللا،
فليس معناه أنه ليس عنده إَّل هذه املئة بل معناه أن هذه املئة ُمعدَّة هلذا الشيء القول املفيد على
كتاب التوحيد حملمد بن صاحل بن عثيمني 354 /2 -

_________

((( )1فتح الباري)) (.)221 /11

((( )2تفسري الرازي)) (ص.)2092 :
( )3رواه أمحد ( ،)3712( )391 /1وأبو يعلى يف ((املسند)) ( ،)198 /9وابن حبان (/3

 ،)253والطرباين ( )169 /10واحلاكم ( .)690 /1وقال :هذا حديث صحيح على شرط مسلم
إن سلم من إرسال عبد الرمحن بن عبد هللا عن أبيه فإنه خمتلف يف مساعه عن أبيه .وقال اهليثمي يف
((جممع الزوائد)) ( :)136 /10رواه أمحد وأبو يعلى والبزار إَّل أنه قال(( :وذهاب غمي)) مكان

((مهي)) والطرباين ورجال أمحد وأيب يعلى رجال الصحيح غري أيب سلمة اْلهين وقد وثقه ابن حبان.

وقال ابن القيم يف (شفاء العليل) ( :)749 /2صحيح .وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) (/5

 :)267إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)199صحيح.

( )4رواه البخاري ( ،)2736ومسلم ( .)2677من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

()385/1

املسألة الثانية :معىن إحصاء أمساء هللا
معىن قوله ((من أحصاها)) وهو حيتمل وجوها:

 أن يعدها حىت يستوفيها حفظاً ,ويدعو ربه هبا ،ويثين عليه جبميعها ،كقوله تعاىل :لِيَـ ْعلَ َم أَن قَ ْدِ ِِ
صى ُك َّل َش ْي ٍء َع َد ًدا [اْلن .]28 :واستدل له اخلطايب
َحا َ
ط ِِبَا لَ َديْ ِه ْم َوأ ْ
َح َ
أَبْـلَغُوا ِر َس َاَّلت َرهب ْم َوأ َ
بقوله صلى هللا عليه وسلم – كما يف الرواية األخرى – ((من حفظها دخل اْلنة)) (.)2( )1

وقال النووي :قال البخاري وغريه من احملققني :معناه حفظها ,وهذا هو األظهر لثبوته نصاً يف اخلرب.
وقال يف األذكار :وهو قول األكثرين (.)3

وقال ابن اْلوزي :ملا ثبت يف بعض طرق احلديث ((من حفظها)) بدل ((من أحصاها)) ،اخرتَن أن
املراد (العد) أي :من عدها ليستوفيها حفظاً.
ورد هذا القول احلافظ فقال :وفيه نظر ،ألنه َّل يلزم من جميئه بلفظ ((حفظها)) تعيني السرد عن
ظهر قلب ,بل حيتمل احلفظ املعنوي.
وقال األصيلي :ليس املراد ابإلحصاء عدها فقط ,ألنه قد يعدها الفاجر ،وإمنا املراد العلم هبا.
وكذا قال أبو نعيم األصبهاين وابن عطية (.)4

ِ
صوهُ [املزمل ]20 :أي لن
 -أن يكون املراد ابإلحصاء (اإلطاقة) ،كقوله تعاىلَ :عل َم أَن لَّن ُحتْ ُ

تطيقوه ،وكقول النيب صلى هللا عليه وسلم ((استقيموا ولن حتصوا  .)5( )) ..أي :لن تبلغوا كل

اَّلستقامة.

فيكون املعىن :أن يطبق األمساء احلسىن وحيسن املراعاة هلا ،وأن يعمل ِبقتضاها ،وأن يعتربها فيلزم

نفسه بواجبها.

فإذا قال :اي رمحن اي رحيم ،تذكر صفة الرمحة ،واعتقد أهنا من صفات هللا سبحانه ،فريجو رمحته وَّل
ييأس من مغفرته.

وإذا قال( :السميع البصري) علم أنه يراه ويسمعه ,وأنه َّل ختفى عليه خافية ،فيخافه يف سره ,وعلنه,
ويراقبه يف كافة أحواله.

وإذا قال( :الرزاق) اعتقد أنه املتكفل برزقه يسوقه إليه يف وقته ,فيثق بوعده ,ويعلم أنه َّل رازق له
سواه  ..إخل (.)6

وقال أبو عمر الطلمنكي :من ْتام املعرفة أبمساء هللا تعاىل وصفاته اليت يستحق هبا الداعي واحلافظ ما
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،املعرفة ابألمساء والصفات ,وما تتضمن من الفوائد ,وتدل عليه
من احلقائق ،ومن مل يعلم ذلك مل يكن عاملاً ملعاين األمساء ،وَّل مستفيداً بذكرها ما تدل عليه من

املعاين اهـ (.)7

 -أن يكون اإلحصاء ِبعىن العقل واملعرفة ,فيكون معناه أن من عرفها ،وعقل معانيها ،وآمن هبا

دخل اْلنة ،وهو مأخوذ من احلصاة وهي العقل ،والعرب تقول :فالن ذو حصاة ،أي :ذو عقل،
ومعرفة ابألمور (.)8
قال القرطيب :املرجو من كرم هللا تعاىل أن من حصل له إحصاء هذه األمساء على إحدى هذه املراتب

مع صحة النية أن يدخله هللا اْلنة.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6410ومسلم ( .)2677من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )2شأن الدعاء)) (.)26
((( )3األذكار)) (.)64

((( )4الفتح)) (.)226 /11
( )5رواه ابن ماجه ( ،)226وأمحد ( ،)22432( )276 /5والدارمى ( ،)655( )174 /1وابن
حبان ( ،)1037( )311 /3والطرباين ( ،)1444( )101 /2واحلاكم ( ،)447والبيهقي (/1

 .)389( )82من حديث ثوابن رضي هللا عنه .قال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) (:)47 /1
هذا احلديث رجاله ثقات أثبات ،إَّل أنه منقطع بني سامل وثوابن ،فإنه مل يسمع منه بال خالف ،لكن

له طرق أخرى متصلة ،وقال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)130 /1إسناده صحيح ،وجود

إسناده النووي يف ((اجملموع)) ( ،)4 /2وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) (/1
 )181كما قال يف املقدمة.

((( )6شأن الدعاء)) ص ((( )28 - 27الفتح)) (.)226 - 225 /11
((( )7الفتح)) (.)226 /11
((( )8شأن الدعاء)) ص ((( )29 - 28الفتح)) (.)225 /11

()386/1

وهذه املراتب الثالثة للسابقني ,والصديقني ,وأصحاب اليمني اهـ (.)1
د – أن يكون معىن احلديث أن يقرأ القرآن حىت خيتمه فيستويف هذه األمساء كلها يف أضعاف التالوة،
فكأنه قال :من حفظ القرآن وقرأه فقد استحق دخول اْلنة)2( .

قلت :لكن قد يفوته بعض األمساء الواردة ابألحاديث النبوية الزائدة على القرآن.

 -طعن أبو زيد البلخي يف صحة اخلرب أبن دخول اْلنة ثبت يف القرآن مشروطاً ببذل النفس واملال,

فكيف حيصل ِبجرد حفظ ألفاظ تعد يف أيسر مدة؟
قال احلافظ:

وتعقب أبن الشرط املذكور ليس مطرداً وَّل حصر فيه ،بل قد حتصل اْلنة بغري ذلك ،كما ورد يف

كثري من األعمال غري اْلهاد إن فاعله يدخل اْلنة .وأما دعوى أن حفظها حيصل يف أيسر مدة فإمنا

يرد على من محل (احلفظ واإلحصاء) على معىن أن يسردها عن ظهر قلب ،فأما من أوله على بعض
الوجوه املتقدمة فإنه يكون يف غاية املشقة .وْيكن اْلواب عن األول أبن الفضل واسع اهـ.)3( .

وقد ذكر الرازي أن من أخذ هذا احلديث دون الزايدة اليت فيها تفصيل األمساء كان املراد بقوله (من
أحصاها) أي من طلبها يف القرآن ,ويف مجلة األحاديث الصحيحة حىت يلتقط منها تلك األمساء

التسعة والتسعني ,ومعلوم أن ذلك مما َّل ْيكن حتصيله إَّل بعد حتصيل علم األصول والفروع حىت

يقدر على التقاط هذه األمساء من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ,ومعلوم أن من حصل
هذه العلوم ،واجتهد حىت بلغ درجة ْيكنه معها التقاط هذه األمساء من الكتاب والسنة فقد بلغ

الغاية القصوى يف العبودية ( )4اهـ ابختصار.
 -قوله( :وهو وتر حيب الوتر).

الوتر :هو الفرد ،ومعناه يف صفة هللا جل وعال الواحد الذي َّل شريك له ,وَّل نظري له ،املتفرد عن

خلقه ,البائن منهم بذاته وصفاته ,فهو سبحانه وتر.
ومجيع خلقه شفع ,خلقوا أزواجاً .قال سبحانهَ :وِمن ُك ِل َشي ٍء َخلَ ْقنَا َزْو َج ْ ِ
ني لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن
ْ
[الذارايت.]49 :

فاملراد أن هللا حيب الوتر من كل شيء ,وإن تعدد ما فيه الوتر ،ولذلك أمر ابلوتر يف كثري من
األعمال والطاعات كما يف الصلوات اخلمس ,ووتر الليل ,وأعداد الطهارة ,وتكفني امليت .ويف كثري
من املخلوقات كالسموات واألرض ( .)5النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن محد

احلمود -ص 46

وقال الشيخ ابن عثيمني – رمحه هللا – يف معىن اإلحصاء:
 - 1اإلحاطة هبا لفظاً ومعىن.

 - 2دعاء هللا هبا ،لقوله تعاىل :فَا ْد ُعوهُ ِهبَا [األعراف ،]180:وذلك أبن جتعلها وسيلة لك عند
الدعاء ،فتقول :اي ذا اْلالل واإلكرام ،اي حي اي قيوم! وما أشبه ذلك

 - 3أن تتعبد هلل ِبقتضاها ،فإذا علمت أنه رحيم تتعرض لرمحته ،وإذا علمت أنه غفور تتعرض

ملغفرته ،وإذا علمت أنه مسيع اتقيت القول الذي يغضبه ،وإذا علمت أنه بصري اجتنبت الفعل الذي
َّل يرضاه القول املفيد على كتاب التوحيد حملمد بن صاحل بن عثيمني 90 /3 -

وقال أيضاً :أما قوله صلى هللا عليه وسلم(( :إن هلل تسعة وتسعني امساً مائة إَّل واحداً من أحصاها

دخل اْلنة)) ( ،)6فال يدل على حصر األمساء هبذا العدد ،ولو كان املراد احلصر لكانت العبارة:

(إن أمساء هللا تسعة وتسعون امساً من أحصاها دخل اْلنة) أو حنو ذلك إذن فمعىن احلديث :أن هذا
العدد من شأنه أن من أحصاه دخل اْلنة ،وعلى هذا فيكون قوله( :من أحصاها دخل اْلنة) مجلة

مكملة ملا قبلها ،وليست مستقلة ،ونظري هذا أن تقول :عندي مائة درهم أعددهتا للصدقة ،فإنه َّل
ْينع أن يكون عندك دراهم أخرى مل تعدها للصدقة ومل يصح عن النيب صلى هللا عليه وسلم تعيني

هذه األمساء ،واحلديث املروي عنه يف تعيينها ضعيف قال شيخ اإلسالم ابن تيميه يف (الفتاوى) ص
 383جـ 6من "جمموع ابن قاسم" :تعيينها ليس من كالم النيب صلى هللا عليه وسلم ابتفاق أهل
املعرفة حبديثه ،وقال قبل ذلك ص  :379إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميني كما جاء

مفسراً يف بعض طرق حديثه اهـ وقال ابن حجر يف (فتح الباري) ص 215جـ 11ط السلفية :ليست

العلة عند الشيخني (البخاري ومسلم) ،تفرد الوليد فقط ،بل اَّلختالف فيه واَّلضطراب ،وتدليسه
واحتمال اإلدراج اهـ وملا مل يصح تعيينها عن النيب صلى هللا عليه وسلم اختلف السلف فيه ،وروي
عنهم يف ذلك أنواع القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن حملمد بن صاحل بن عثيمني -

ص17

_________

((( )1الفتح)) (.)225 /11

((( )2شأن الدعاء)) (ص )29 :وانظر فيما سبق أيضاً ((تفسري األمساء)) للزجاج ص ()24 - 22
والرازي يف ((شرح األمساء)) (ص.)82 - 81 :

((( )3الفتح)) (.)227 /11

((( )4شرح األمساء للرازي)) (.)82
((( )5الفتح)) (.)227 /11
( )6رواه البخاري ( ،)2736ومسلم ( .)2677من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

()387/1

املسألة الثالثة :ضعف الطرق اليت فيها سرد األمساء
األوىل :ما أخرجه الرتمذي ( ،)3574وابن حبان ( ،)2384واحلاكم ( ،)16 /1والبيهقي يف
(السنن) ( ،)27 /10ويف (األمساء والصفات) (ص ،)16 – 15ويف (اَّلعتقاد) (ص ،)50والبغوي

يف (شرح السنة) ( , )32 /5كلهم من طريق الوليد بن مسلم أخربَن شعيب بن أيب محزة ,عن أيب

الزَند ,عن األعرج ,عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن هلل تسعة

وتسعون امساً مائة غري واحدة من أحصاها دخل اْلنة ,هو هللا الذي َّل إله إَّل هو الرمحن الرحيم

امللك القدوس  .)1( )) ..قال الرتمذي عقب احلديث( :هذا حديث غريب ,حدثنا به غري واحد
عن صفوان بن صاحل ,وَّل نعرفه إَّل من حديث صفوان ابن صاحل ,وهو ثقة عند أهل احلديث ،وقد

روي هذا احلديث من غري وجه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ,وَّل نعلم يف كبري شيء
من الرواايت ذكر األمساء إَّل يف هذا احلديث ،وقد روى آدم بن أيب إايس هذا احلديث إبسناد غري

هذا عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ,وذكر فيه األمساء وليس له إسناد صحيح) اهـ.
ومل ينفرد به صفوان بن صاحل كما قال الرتمذي ,فقد أخرجه البيهقي يف (األمساء) (ص  )15من
طريق موسى بن أيوب النصييب ,وهو ثقة عن الوليد بن مسلم.

وهذه الطريق هي أحسن الطرق على ضعف فيها كما سيأيت بيانه.

الثانية :ما أخرجه ابن ماجه ( )3861من طريق عبد امللك ابن حممد الصنعاين ثنا زهري بن حممد

التميمي ثنا موسى بن عقبة حدثين عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة به مع اختالف يف سرد األمساء

ونقص وتقدمي وأتخري.

قال البوصريي يف (الزوائد) :مل خيرج أحد من األئمة الستة عدد أمساء هللا احلسىن من هذا الوجه وَّل

من غريه غري ابن ماجه ,والرتمذي ,مع تقدمي وأتخري ,وطريق الرتمذي أصح شيء يف الباب.
قال :وإسناد طريق بن ماجه ضعيف لضعف عبد امللك بن حممد .اهـ.
قلت :عبد امللك بن حممد هو احلمريي الربمسي قال فيه احلافظ :لني احلديث.

الثالثة :أخرجها احلاكم ( )17 /1والبيهقي يف (األمساء) (ص )19 - 18 :ويف (اَّلعتقاد) (ص)51
من طريق خالد بن خملد القطواين ثنا عبد العزيز بن حصني بن الرتمجان ثنا أيوب السختياين وهشام
بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم به.

قال احلاكم( :عبد العزيز بن احلصني بن الرتمجان ثقة وإن مل خيرجاه).

فتعقبه الذهيب بقوله( :بل ضعفوه).

وقد ذكر من ضعفه يف (امليزان) (( :)627 /2قال البخاري ليس ابلقوي عندهم ,وقال ابن معني
ضعيف ،وقال مسلم :ذاهب احلديث ،وقال ابن عدي :الضعف على رواايته بني).

وقال البيهقي يف (األمساء) (ص( :)19وحيتمل أن يكون التفسري وقع من بعض الرواة ,وكذلك يف
حديث الوليد بن مسلم ,وهلذا اَّلحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد يف الصحيح)
اهـ.

ونقل احلافظ يف (التلخيص) ( )173 /4عن ابن العريب قولهَّ( :ل نعلم هل تفسري هذا األسامي يف
احلديث أو من قول الراوي).
_________

( )1قال الرتمذي :غريب ،وقال ابن حجر يف ((ختريج حديث األمساء)) ([ :)45 /1له متابعة].

()388/1

وقال شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية – رمحه هللا – كما يف (جمموع الفتاوى) (( :)379 /6فاحلديث
الذي فيه ذكر ذلك (أي األمساء احلسىن) هو حديث الرتمذي روى األمساء احلسىن يف (جامعه) من
حديث الوليد بن مسلم عن شعيب عن أيب الزَند عن األعرج عن أيب هريرة ,ورواها ابن ماجه يف

سننه من طريق خملد بن زايد القطواين عن هشام بن حسان بن حممد بن سريين عن أيب هريرة ،وقد

اتفق أهل املعرفة ابحلديث على أن هاتني الروايتني ليستا من كالم النيب صلى هللا عليه وسلم ,وإمنا

كل منهما من كالم بعض السلف ،فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميني كما جاء مفسراً يف

بعض طرق حديثه)( .وانظر جمموع الفتاوى  97 - 96 /8و.)482 /22

وقال ابن كثري يف (التفسري) ( ):)269 /2والذي عول عليه مجاعة من احلفاظ أن سرد األمساء يف
هذا احلديث مدرج فيه ،وإمنا ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد امللك بن حممد الصنعاين عن زهري
أنه بلغه عن غري واحد من أهل العلم أهنم قالوا ذلك.

أي أهنم مجعوها من القرآن ،كما روى عن جعفر بن حممد ,وسفيان بن عيينة ,وأبو زيد اللغوي وهللا
أعلم) اهـ.

وقال احلافظ يف (الفتح) ( :)215 /11واختلف العلماء يف سرد األمساء هل هو مرفوع أو مدرج يف
اخلرب عن بعض الرواة ،فمشى كثري منهم على األول ،واستدلوا به على جواز تسمية هللا تعاىل ِبا مل

يرد يف القرآن بصيغة اَّلسم ,ألن كثرياً من هذه األمساء كذلك ،وذهب آخرون إىل أن التعيني مدرج
خللو أكثر الرواايت عنه ,ونقله عبد العزيز النخشيب عن كثري من العلماء.

مث نقل عن احلاكم قوله( :إن العلة فيه جمرد تفرد الوليد بن مسلم ,وأنه أوثق ممن رواه بدون ذكر

األمساء).

ورد عليه احلافظ بقوله( :وليست العلة عند الشيخني تفرد الوليد فقط ,بل اَّلختالف فيه,
واَّلضطراب ,وتدليسه ,واحتمال اإلدراج) اهـ.

وقد نقل احلافظ ما يدل على اإلدراج ،وهو ما أخرجه عثمان الدارمي يف (النقض على املريسي) عن
هشام بن عمار عن الوليد فقال عن خليد بن دعلج عن قتادة عن حممد بن سريين عن أيب هريرة

فذكره بدون التعيني ،قال الوليد :وحدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك وقال( :كلها يف القرآن (هو
هللا الذي َّل إله إَّل هو الرمحن الرحيم) وسرد األمساء).

وأخرجه أبو الشيخ بن حيان من رواية أيب عامر القرشي عن الوليد بن مسلم بسند آخر فقال :حدثنا

زهري بن حممد عن موسى بن عقبة عن األعرج عن أيب هريرة ،قال زهري( :فبلغنا أن غري واحد من
أهل العلم قال أو أوهلا أن تفتتح بال إله إَّل هللا وسرد األمساء) اهـ.

وهذه الرواية هي رواية ابن ماجه السابقة ,ولكن وقع فيها سرد األمساء أوَّلً مث بعد أن انتهى سردها،
قال زهري( :فبلغنا من غري واحد من أهل العلم ،أن أوهلا يفتح بقولَّ :ل إله إَّل هللا وحده َّل شريك
له ,له امللك ,وله احلمد ,بيده اخلري ,وهو على كل شيء قديرَّ ،ل إله إَّل هللا له األمساء احلسىن).

قال احلافظ( :والوليد بن مسلم أوثق من عبد امللك الصنعاين ،ورواية الوليد تشعر أبن التعيني مدرج)
اهـ.

قلت :بل عبد امللك لني احلديث كما نقلنا آنفاً من قول احلافظ نفسه!

وقال يف (بلوغ املرام) (ص( :)254والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة) اهـ.
وقال الصنعاين يف (سبل السالم) (( :)108 /4اتفق احلفاظ من أئمة احلديث أن سردها إدراج من

بعض الرواة) اهـ.

خالصة القول أن هذه الزايدة مدرجة يف احلديث وَّل يصح رفعها .النهج األمسى يف شرح أمساء هللا
احلسىن حملمد بن محد احلمود– ص50 :

()389/1

املطلب السابع :تعظيم هللا وْتجيده ودعاؤه أبمسائه وصفاته
قوله :فَا ْد ُعوهُ ِهبَا [األعراف ]180:الدعاء هو السؤال ،والدعاء قد يكون بلسان املقال ،مثل :اللهم
اغفر يل اي غفور وهكذا ،أو بلسان احلال وذلك ابلتعبد له ،وهلذا قال العلماء :إن الدعاء دعاء
مسألة ودعاء عبادة ،ألن حقيقة األمر أن املتعبد يرجو بلسان حاله رمحة هللا وخياف عقابه واألمر

بدعاء هللا هبا يتضمن األمر ِبعرفتها ،ألن َّل ْيكن دعاء هللا هبا إَّل بعد معرفتها وهذا خالفاً ملا قاله

بعض املداهنني يف وقتنا احلاضر :إن البحث يف األمساء والصفات َّل فائدة فيه وَّل حاجة إليه أيريدون

أن يعبدوا شيئاً َّل أمساء له وَّل صفات! أم يريدون أن يداهنوا هؤَّلء احملرفني حىت َّل حيصل جدل وَّل
مناظرة معهم ،وهذا مبدأ خطري أن يقال للناس َّل تبحثوا يف األمساء والصفات ،مع أن هللا أمرَن

بدعائه هبا ،واألمر للوجوب ،ويقتضي وجوب علمنا أبمساء هللا ،ومعلوم أيضاً أننا َّل نعلمها أمساء

جمردة عن املعاين ،بل َّلبد أن هلا معاين فال بد أن نبحث فيها ،ألن علمها ألفاظاً جمردة َّل فائدة فيه،

وإن قدر أن فيه فائدة ابلتعبد ابللفظ ،فإنه َّل حيصل به كمال الفائدة واعلم أن دعاء هللا أبمسائه له

معنيان :األول :دعاء العبادة ،وذلك أبن تتعبد هلل ِبا تقتضيه تلك األمساء ،ويطلق على الدعاء
ِ
َّ ِ
ال ربم ُكم ا ْدعُ ِوين أ ْ ِ
ادِيت [غافر ،]60:ومل
ربو َن َع ْن عبَ َ
َستَج ْ
ب لَ ُك ْم إِ َّن الذ َ
ين يَ ْستَ ْكِ ُ
عبادة ،قال تعاىلَ :وقَ َ َ ُ
يقل :عن دعائي ،فدل على أن الدعاء عبادة فمثالً الرحيم يدل على الرمحة ،وحينئذ تتطلع إىل

أسباب الرمحة وتفعلها والغفور يدل على املغفرة ،وحينئذ تتعرض ملغفرة هللا عز وجل بكثرة التوبة

واَّلستغفار كذلك وما أشبه ذلك والقريب :يقتضي أن تتعرض إىل القرب منه ابلصالة وغريها،

وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والسميع :يقتضي أن تتعبد هلل ِبقتضي السمع ،حبيث َّل

تسمع هللا قوَّلً يغضبه وَّل يرضاه منك والبصري :يقتضي أن تتعبد هلل ِبقتضي ذلك البصر حبيث َّل

يرى منك فعالً يكرهه منك الثاين :دعاء املسألة ،وهو أن تقدمها بني يدي سؤالك متوسالً هبا إىل هللا

تعاىل مثالً :اي حي ،اي قيوم اغفر يل وارمحين ،وقال صلى هللا عليه وسلم(( :فاغفر يل مغفرة من عندك

وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم)) ( ،)1واإلنسان إذا دعا وعلل ،فقد أثىن على ربه هبذا اَّلسم طالباً
أن يكون سبباً لإلجابة ،والتوسل بصفة املدعو احملبوبة له سبب لإلجابة ،فالثناء على هللا أبمسائه من
أسباب اإلجابة القول املفيد على كتاب التوحيد حملمد بن صاحل بن عثيمني 90 /3 -
_________
( )1رواه البخاري ( )834ومسلم ( .)2705من حديث أيب بكر الصديق رضي هللا عنه.

()390/1

املطلب الثامن :العلم أبمساء هللا وصفاته دليل على كماله سبحانه وتعاىل يف تشريعه لألحكام
عن ابن عمر رضي هللا عنهما مرفوعا ((إن هللا يقبض يوم القيامة األرضني وتكون السماء بيمينه))

( )1وأخرجه مسلم من حديث عبيد هللا بن مقسم قلت :وهذه األحاديث وما يف معناها تدل على
عظمة هللا وعظيم قدرته وعظم خملوقاته وقد تعرف سبحانه وتعاىل إىل عباده بصفاته وعجائب
خملوقاته ،وكلها تعرف وتدل على كماله ،وأنه هو املعبود َّل شريك له يف ربوبيته وإهليته وتدل على

إثبات الصفات له على ما يليق جبالل هللا وعظمته ،إثبااتً بال ْتثيل ،وتنزيهاً بال تعطيل ،وهذا هو

الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف األمة وأئمتها ومن تبعهم إبحسان ،واقتفى

أثرهم على اإلسالم واإلْيان وأتمل ما يف هذه األحاديث الصحيحة من تعظيم النيب صلى هللا عليه
وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجالله وتصديقه اليهود فيما أخربوا به عن هللا من
الصفات اليت تدل على عظمته فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد لعبد الرمحن بن حسن آل الشيخ -

ص508

_________

( )1رواه البخاري ( )7412بلفظ ((األرض)) ،ومسلم ( )2787بلفظ ((األرض)) وبلفظ
((يطوي)) .وذكره ابن كثري هبذا اللفظ يف ((تفسري القرآن العظيم)) ( )382 /5وقال :انفرد به من
هذا الوجه البخاري.

()391/1

املطلب التاسع :التعبد ِبقتضى أمساء هللا

التعبد هلل ِبقتضاها ،ولذلك وجهان :الوجه األول :أن تدعو هللا هبا ،لقوله تعاىل :وِ ِ
َمسَاء ا ْحلُ ْس َىن
َّلل األ ْ
َ
فَا ْد ُعوهُ ِهبَا [األعراف ]180:أبن جتعلها وسيلة إىل مطلوبك ،فتختار اَّلسم املناسب ملطلوبك ،فعند
سؤال املغفرة تقول :اي غفور! وليس من املناسب أن تقول :اي شديد العقاب اغفر يل ،بل هذا يشبه
اَّلستهزاء ،بل تقول :أجرين من عقابك

الوجه الثاين :أن تتعرض يف عبادتك ملا تقتضيه هذه األمساء ،فمقتضى الرحيم الرمحة ،فاعمل الصاحل

الذي يكون جالباً لرمحة هللا ،ومقتضي الغفور املغفرة ،إذاً افعل ما يكون سبباً يف مغفرة ذنوبك ،هذا

هو معين إحصائها ،فإذا كان كذلك ،فهو جدير ألن يكون مثناً لدخول اْلنة ،وهذا الثمن ليس على

وجه املقابلة ،ولكن على وجه السبب ،ألن األعمال الصاحلة سبب لدخول اْلنة وليست بدَّلً ،وهلذا
ثبت يف احلديث الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم قوله ((لن يدخل اْلنة أحد بعمله ،قالوا:

وَّل أنت اي رسول هللا؟ قال :وَّل أَن ،إَّل أن يتغمدين هللا برمحة)) ( )1القول املفيد على كتاب التوحيد
حملمد بن صاحل بن عثيمني 15 /3 -
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6467ومسلم ( .)2816من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .وروي من
ٍ
طرق عن عائشة وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنهما.

()392/1

املطلب األول :معىن اَّلسم والصفة والفرق بينهما
اَّلسم( :هو ما دل على معىن يف نفسه) ( ،)1و (أمساء األشياء هي األلفاظ الدالة عليها) (،)2
(وقيل :اَّلسم ما أنبأ عن املسمى ،والفعل ما أنبأ عن حركة املسمى ،واحلرف ما أنبأ عن معىن ليس

ابسم وَّل فعل) ()3

الصفة( :هي اَّلسم الدال على بعض أحوال الذات وهي األمارة الالزمة بذات املوصوف الذي
يُعرف هبا) (( ،)4وهي ما وقع الوصف مشتقاً منها ،وهو ٌ
دال عليها ،وذلك مثل العلم والقدرة

وحنوه) ()5

وقال ابن فارس( :الصفة :األمارة الالزمة للشيء) ( ،)6وقال( :النعت :وصفك الشيء ِبا فيه من

حسن) ()7

الفرق بني اَّلسم والصفة:

ُسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ابلسعودية عن الفرق بني اَّلسم والصفة؟ فأجابت ِبا

يلي:

(أمساء هللا كل ما دل على ذات هللا مع صفات الكمال القائمة به؛ مثل :القادر ،العليم ،احلكيم،
السميع ،البصري؛ فإن هذه األمساء دلَّت على ذات هللا ،وعلى ما قام هبا من العلم واحلكمة والسمع

والبصر ،أما الصفات؛ فهي نعوت الكمال القائمة ابلذات؛ كالعلم واحلكمة والسمع والبصر؛ فاَّلسم
دل على أمرين ،والصفة دلت على أمر واحد ،ويقال :اَّلسم متضمن للصفة ،والصفة مستلزمة

لالسم) ()8
وملعرفة ما ُْييِز اَّلسم عن الصفة ،والصفة عن اَّلسم أمور ،منها:

أوَّلً( :أن األمساء يشتق منها صفات ،أما الصفات؛ فال يشتق منها أمساء ،فنشتق من أمساء هللا الرحيم
والقادر والعظيم ،صفات الرمحة والقدرة والعظمة ،لكن َّل نشتق من صفات اإلرادة واجمليء واملكر

اسم املريد واْلائي واملاكر)

فأمساؤه سبحانه وتعاىل أوصاف؛ كما قال ابن القيم يف (النونية):
صاف َم ْد ٍح ُكلمها
أمسا ُؤهُ ْأو ُ
م ْشتَـ َّقةٌ قَ ْد ُِ
ت لِ َمعان
محلَ ْ
ُ
اثنياً( :أن اَّلسم َّل يُشتق من أفعال هللا؛ فال نشتق من كونه حيب ويكره ويغضب اسم احملب والكاره
والغاضب ،أما صفاته؛ فتشتق من أفعاله فنثبت له صفة احملبة والكره والغضب وحنوها من تلك

األفعال ،لذلك قيل :ابب الصفات أوسع من ابب األمساء) ()9

وج َّل وصفاته تشرتك يف اَّلستعاذة هبا واحللف هبا ،لكن ختتلف يف التعبد
اثلثاً :أن أمساء هللا َع َّز َ

والدعاء ،فيتعبد هللا أبمسائه ،فنقول :عبدالكرمي ،وعبد الرمحن ،وعبد العزيز ،لكن َّل يُتعبد بصفاته؛

فال نقول :عبد الكرم ،وعبد الرمحة ،وعبد العزة؛ كما أنه يُدعى هللاُ أبمسائه ،فنقول :اي رحيم! ارمحنا،

واي كرمي! أكرمنا ،واي لطيف! ألطف بنا ،لكن َّل ندعو صفاته فنقول :اي رمحة هللا! ارمحينا ،أو :اي كرم

هللا! أو :اي لطف هللا! ذلك أن الصفة ليست هي املوصوف؛ فالرمحة ليست هي هللا ،بل هي صفةٌ
هلل ،وكذلك العزة ،وغريها؛ فهذه صفات هلل ،وليست هي هللا ،وَّل جيوز التعبد إَّل هلل ،وَّل جيوز دعاء
إَّل هللا؛ لقوله تعاىل :يـ ْعب ُدونَِين َّل ي ْش ِرُكو َن ِيب َش ْيـئًا [النور ،]55 :وقوله تعاىل ا ْد ُع ِوين أ ْ ِ
ب لَ ُك ْم
َُ
َستَج ْ
ُ

[غافر ]60:وغريها من اآلايت ( )10صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد
القادر السقاف  -ص17

_________

((( )1التعريفات)) للجرجاين (ص.)24
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)195 /6

((( )3الكليات)) أليب البقاء الكفوي (ص .)83
((( )4التعريفات)) (ص .)133
((( )5الكليات)) (ص )546ويعين ابلوصف هنا اَّلسم؛ فالعلم صفة ،والعامل وصف دال عليها،
والقدرة صفة ،والقادر وصف دال عليها.

((( )6معجم مقاييس اللغة)) (.)448 /5
((( )7معجم مقاييس اللغة)) (.)115 /6
((( )8فتاوى اللجنة الدائمة)) ( - 116 /3فتوى رقم .)8942
( )9انظر(( :مدارج السالكني)) (.)415 /3

( )10انظر(( :فتاوى الشيخ ابن عثيمني)) ( - 26 /1ترتيب أشرف عبد املقصود) ،وقد نسب
هذا القول لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،لكن ينبغي هنا أن نفرق بني دعاء الصفة كما سبق وبني دعاء
هللا بصفة من صفاته؛ كأن تقول :اللهم ارمحنا برمحتك ،فهذا َّل أبس به .وهللا أعلم.

()393/1

املطلب الثاين :اشتقاق أمساء هللا وصفاته ودَّللتها على الوصفية
وكل اسم من أمسائه يدل على الذات املسماة وعلى الصفة اليت تضمنها اَّلسم كالعليم يدل على
الذات والعلم والقدير يدل على الذات والقدرة والرحيم يدل على الذات والرمحة ومن أنكر دَّللة
أمسائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غالة الباطنية القرامطة الذين يقولون َّل

يقال هو حي وَّل ليس حبي بل ينفون عنه النقيضني فإن أولئك القرامطة الباطنية َّل ينكرون امسا هو

علم حمض كاملضمرات وإمنا ينكرون ما يف أمسائه احلسىن من صفات اإلثبات فمن وافقهم على

مقصودهم كان مع دعواه الغلو يف الظاهر موافقا لغالة الباطنية يف ذلك وليس هذا موضع بسط
ذلك وإمنا املقصود أن كل اسم من أمسائه يدل على ذاته وعلى ما يف اَّلسم من صفاته ويدل أيضا

على الصفة اليت يف اَّلسم اآلخر بطريق اللزوم وكذلك أمساء النيب مثل حممد وأمحد واملاحي واحلاشر
والعاقب وكذلك أمساء القرآن مثل القرآن والفرقان واهلدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك

جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 333 /13 -

قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :هل أمساء هللا مشتقة أو جامدة -يعين :هل املراد هبا الدَّللة على
الذات فقط ،أو على الذات والصفة-؟

اْلواب :على الذات والصفة ،أما أمساؤَن حنن ،فرياد هبا الدَّللة على الذات فقط ،فقد يسمى حممداً
وهو من أشد الناس ذماً ،وقد يسمى عبد هللا وهو من أفجر عباد هللا أما أمساء هللا عز وجل ،وأمساء

الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وأمساء القرآن ،وأمساء اليوم اآلخر ،وما أشبه ذلك ،فإهنا أمساء متضمنة
لألوصاف القول املفيد على كتاب التوحيد حملمد بن صاحل بن عثيمني 15 /3 -

()394/1

املطلب الثالث :التفاضل بني األمساء والصفات
وقول من قال صفات هللا َّل تتفاضل وحنو ذلك قول َّل دليل عليه بل هو مورد النزاع ومن الذي

جعل صفته اليت هي الرمحة َّل تفضل على صفته اليت هي الغضب وقد ثبت عن النيب صلى هللا عليه
وسلم إن هللا كتب يف كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رمحيت تغلب غضىب ويف رواية تسبق غضىب
وصفة املوصوف من العلم واإلرادة والقدرة والكالم والرضا والغضب وغري ذلك من الصفات

تتفاضل من وجهني:

أحدمها :أن بعض الصفات أفضل من بعض وأدخل يف كل املوصوف هبا فإَن نعلم أن اتصاف العبد

ابلعلم والقدرة والرمحة أفضل من اتصافه بضد ذلك لكن هللا تعاىل َّل يوصف بضد ذلك وَّل يوصف

إَّل بصفات الكمال وله األمساء احلسىن يدعى هبا فال يدعى إَّل أبمسائه احلسىن وأمساؤه متضمنة
لصفاته وبعض أمسائه أفضل من بعض وأدخل يف كمال املوصوف هبا وهلذا يف الدعاء املأثور أسألك

ابمسك العظيم األعظم الكبري األكرب ولقد دعا هللا ابمسه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به

أعطى وأمثال ذلك فتفاضل األمساء والصفات من األمور البينات والثاين :أن الصفة الواحدة قد

تتفاضل فاألمر ِبأمور يكون أكمل من األمر ِبأمور آخر والرضا عن النبيني أعظم من الرضا عمن

دوهنم والرمحة هلم أكمل من الرمحة لغريهم وتكليم هللا لبعض عباده أكمل من تكليمه لبعض وكذلك
سائر هذا الباب وكما أن أمساءه وصفاته متنوعة فهي أيضا متفاضلة كما دل على ذلك الكتاب

والسنة واإلمجاع مع العقل وإمنا شبهة من منع تفاضلها من جنس شبهة من منع تعددها وذلك يرجع

إىل نفي الصفات كما يقوله اْلهمية ملا ادعوه من الرتكيب .جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم أمحد بن
عبد احلليم بن تيمية 211 /17 -

()395/1

املطلب الرابع :اقتضاء الصفات واألمساء آلاثرمها
إن لكل صفة من الصفات العليا حكما ومقتضيات وأثرا هو مظهر كماهلا وإن كانت كاملة يف نفسها
لكن ظهور آاثرها وأحكامها من كماهلا فال جيوز تعطيله فإن صفة القادر تستدعي مقدورا وصفة

اخلالق تستدعي خملوقا وصفة الوهاب الرازق املعطي املانع الضار النافع املقدم املؤخر املعز املذل
العفو الرؤوف تستدعي آاثرها وأحكامها فلو عطلت تلك الصفات عن املخلوق املرزوق املغفور له

املرحوم املعفو عنه مل يظهر كماهلا وكانت معطلة عن مقتضياهتا وموجباهتا فلو كان اخللق كلهم مطيعون
عابدون حامدون لتعطل أثر كثري من الصفات العلى واألمساء احلسىن وكيف كان يظهر أثر صفة العفو
واملغفرة والصفح والتجاوز واَّلنتقام والعز والقهر والعدل واحلكمة اليت تنزل األشياء منازهلا وتضعها
مواضعها فلو كان اخللق كلهم أمة واحدة لفاتت احلكم واآلايت والعرب والغاايت احملمودة يف خلقهم
على هذا الوجه وفات كمال امللك والتصرف فإن امللك إذا اقتصر تصرفه على مقدور واحد من
مقدوراته فأما أن يكون عاجزا عن غريه فيرتكه عجزا أو جاهال ِبا يف تصرفه يف غريه من املصلحة

فيرتكه جهال وأما أقدر القادرين وأعلم العاملني وأحكم احلاكمني فتصرفه يف مملكته َّل يقف على

مقدور واحد ألن ذلك نقص يف ملكه فالكمال كل الكمال يف العطاء واملنع واخلفض والرفع والثواب
والعقاب واإلكرام واإلهانة واإلعزاز واإلذَّلل والتقدمي والتأخري والضر والنفع وختصيص هذا على
هذا وإيثار هذا على هذا ولو فعل هذا كله بنوع واحد متماثل األفراد لكان ذلك منافيا حلكمته

وحكمته أتابه كل اآلابء فإنه َّل يفرق بني متماثلني وَّل يسوي بني خمتلفني وقد عاب على من يفعل
ذلك وأنكر على من نسبه إليه والقرآن مملوء من عيبه على من يفعل ذلك فكيف جيعل له العبيد ما

يكرهون ويضربون له مثل السوء وقد فطر هللا عباده على إنكار ذلك من بعضهم على بعض وطعنهم
على من يفعله وكيف يعيب الرب سبحانه من عباده شيئا ويتصف به وهو سبحانه إمنا عابه ألنه
نقص فهو أوىل أن يتنزه عنه وإذا كان َّل بد من ظهور آاثر األمساء والصفات وَّل ْيكن ظهور آاثرها

إَّل يف املتقابالت واملتضادات مل يكن يف احلكمة بد من إجيادها إذ لو فقدت لتعطلت األحكام بتلك

الصفات وهو حمال يوضحه شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل حملمد بن أيب
بكرابن قيم اْلوزية 219 /1 -
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املطلب اخلامس :اعتبارات إطالق األمساء
 امتناع إطالق األمساء على هللا مع عدم ثبوت الصفة منهاقال السفاريين –رمحه هللا -يف شرحه لنطم الدرة املضيئة( :لكنها) أي األمساء احلسىن (يف) القول

(احلق) املعتمد عند أهل احلق (توقيفية) بنص الشرع وورود السمع هبا ومما جيب أن يعلم أن علماء

السنة اتفقوا على جواز إطالق األمساء احلسىن والصفات العلى على الباري  -جل وعال  -إذا ورد
هبا اإلذن من الشارع ،وعلى امتناعه على ما ورد املنع عنه لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار

األثرية حملمد بن أمحد السفاريين 124 /1 -

 -بيان أمسائه تعاىل املضافة اليت َّل تطلق بغري إضافة

مثل :أرحم الرامحني وخري الغافرين ورب العاملني ومالك يوم الدين وأحسن اخلالقني وجامع الناس ليوم
َّل ريب فيه ومقلب القلوب وغري ذلك مما ثبت يف الكتاب والسنة وثبت يف الدعاء هبا إبمجاع
املسلمني جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 380 /2 -
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املبحث اخلامس :أنواع املضاف إىل هللا
املضاف إىل هللا سبحانه يف الكتاب والسنة سواء كانت إضافة اسم إىل اسم أو نسبة فعل إىل اسم أو
خرب ابسم عن اسم َّل خيلو من ثالثة أقسام:

ش ْي ٍء ِم ْن ِعل ِْم ِه [البقرة ]255:وقوله:
أحدها :إضافة الصفة إىل املوصوف :كقوله تعاىلَ :وَّلَ ُِحييطُو َن بِ َ
ِ
إِ َّن َّ
ني [الذارايت ]58:وىف حديث اَّلستخارة(( :اللهم إين أستخريك
اَّللَ ُه َو َّ
الرزَّا ُق ذُو الْ ُق َّوة ال َْمتِ ُ
بعلمك وأستقدرك بقدرتك)) ( )1ويف احلديث اآلخر(( :اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على اخللق))

( )2فهذا يف اإلضافة اَّلمسية

ِ
س ُك ْم [البقرة ]187:وقولهَ :علِ َم أَن لَّن
وأما بصيغة الفعل فكقولهَ :عل َم هللاُ أَنَّ ُك ْم ُكنتُ ْم َختْتانُو َن أَن ُف َ

ٍ ِ
اب َعلَْي ُكم [املزمل ]20:وأما اخلرب الذي هو مجلة امسية فمثل قوله :و َّ ِ
يم
ُحتْ ُ
صوهُ فَـتَ َ
ْ
اَّللُ ب ُك ِل َش ْيء َعل ٌ
َ
[البقرةَ ]282:و َّ
اَّللُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير [البقرة ]284:وذلك ألن الكالم الذي توصف به الذوات
ٍ ِ
إما مجلة أو مفرد فاْلملة :إما امسية كقوله :و َّ ِ
يم [البقرة ]282:أو فعلية كقوله:
اَّللُ ب ُك ِل َش ْيء َعل ٌ
َ
شيءٍ
ِ
ِ
َعل َم أَن لَّن ُحتْ ُ
صوهُ [املزمل ]20:أما املفرد فالبد فيه من إضافة الصفة لفظا أو معىن كقوله :ب َ ْ
ِم ْن ِعل ِْم ِه [البقرة ]255:وقولهُ :ه َو أَ َش مد ِم ْنـ ُه ْم قُـ َّوةً [القصص ]78:أو إضافة املوصوف كقولهُ :ه َو
الرزَّا ُق [الذارايت]58:
َّ
ِ
اَّلل وس ْقياها [الشمس ]13:وقوله وطَ ِهر بـي ِ ِ ِ
ني
والقسم الثاين :إضافة املخلوقات :كقوله ََنقَةَ َّ َ ُ َ َ
يت للطَّائِف َ
َ ْ َْ َ
ِ
ول َِّ
اد الرمحن [الفرقان ]63:وقوله ذو ال َْع ْر ِ
ش
[احلج ]26:وقوله َر ُس َ
اَّلل [النساءَ ]157:وعبَ ُ
ِ
ِ
السماو ِ
ض [البقرة ]255:فهذا القسم َّل خالف بني
ات َواأل َْر َ
[غافر ]15:وقوله َوس َع ُك ْرسيمهُ َّ َ َ
املسلمني يف أنه خملوق كما إن القسم األول مل خيتلف أهل السنة واْلماعة يف أنه قدمي وغري خملوق
وقد خالفهم بعض أهل الكالم يف ثبوت الصفات َّل يف أحكامها وخالفهم بعضهم يف قدم العلم

وأثبت بعضهم حدوثه وليس الغرض هنا تفصيل ذلك

ِ
يما
الثالث :وهو حمل الكالم هنا ما فيه معىن الصفة والفعل :مثل قولهَ :وَكلَّ َم هللاُ ُم َ
وسى تَكْل ً
ول لَهُ ُك ْن فَـيَ ُكو ُن [يس ]82:وقوله :قُل لَّ ْو َكا َن
اد َش ْيـئًا أَ ْن يَـ ُق َ
[النساء ]164:وقوله :إِ َّمنَا أ َْم ُرهُ إِذَا أ ََر َ
ات رِيب [الكهف ]109:وقوله :ي ِري ُدو َن أَن يـب ِدلُوا َكالم َِّ
الْب ْحر ِم َد ً ِ ِ ِ
اَّلل [الفتحَ ]15:وقَ ْد َكا َن
َ
َُ
ُ
ادا ل َكل َم َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
فَ ِري ٌق م ْنـ ُه ْم يَ ْس َم ُعو َن َكالَ َم هللا [البقرة ]75:وقوله :إِ َّن هللاَ َْحي ُك ُم َما يُ ِري ُد [املائدة ]1:فَـعَّ ٌ
ال ل َما يُ ِري ُد
ِ
ضٍ
ضٍ
ب َعلَى غَ َ
[هود ]107:وقوله :فَـبَآ ُؤواْ بِغَ َ
ب هللاُ َعلَْي ِه َولَ َعنَهُ
ب [البقرة ]90:وقولهَ :وغَض َ
ط
َس َخ َ
وَن انتَـ َق ْمنَا ِم ْنـ ُه ْم [الزخرف ]55:وقوله :ذَلِ َ
آس ُف َ
ك ِأب ََّهنُ ُم اتَّـبَـ ُعوا َما أ ْ
[النساء ]93:وقوله :فَـلَ َّما َ
ضوانَهُ [حممد ]28:وقولهَّ :ر ِ
ض َي َّ
َّ
ضوا َع ْنهُ [البينة ]8:وقولهَ :وإِن َّملْ تَـغْ ِف ْر لَنَا
اَّللُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
اَّللَ َوَك ِرُهوا ِر ْ َ
َوتَـ ْرمحَْنَا [األعرافَ ]23:وقُل َّر ِ
ف َعنَّا َوا ْغ ِف ْر لَنَا َو ْارمحَْنَآ
ب ا ْغ ِف ْر َو ْار َح ْم [املؤمنونَ ]118:وا ْع ُ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ي [ص]75:
ت بِيَ َد َّ
ض [البقرة ]164:لِ َما َخلَ ْق ُ
[البقرة ]286:وكذلك قولهَ :خل ِْق َّ َ َ
استَـ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
ص افا [الفجرَ ]22:ه ْل
ك َوال َْملَ ُ
ش [األعرافَ ]54:و َجاء َربم َ
وقولهُ :مثَّ ْ
ص افا َ
ك َ
يَنظُُرو َن إَِّلَّ أَن َأيْتِيَـ ُه ُم هللاُ ِيف ظُلَ ٍل ِم َن الْغَ َم ِام َوال َْمآلئِ َكةُ [البقرةَ ]210:ه ْل يَنظُُرو َن إَِّلَّ أَن َأتْتِيَـ ُه ُم
ال َْمالئِ َكةُ [األنعام ]158:ويف األحاديث شيء كثري كقوله يف حديث الشفاعة(( :إن ريب قد غضب
اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله)) ( )3وقوله(( :ضحك هللا إىل رجلني يقتل
أحدمها اآلخر كالمها يدخل اْلنة)) ( )4وقوله(( :ينزل ربنا إىل مساء الدنيا)) ( )5احلديث وأشباه
هذا وهو ابب واسع جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 144 /6 -
_________

( )1رواه البخاري ( .)1162من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه.

( )2رواه النسائي ( ،)54 /3وأمحد ( ،)18351( )264 /4وأبو يعلى ( ،)195 /3وابن حبان
( ،)304 /5واحلاكم ( .)705 /1وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .وقال اهليثمي يف
((جممع الزوائد)) ( :)177 /10رواه النسائي ابختصار  ، ...رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إَّل أن
عطاء بن السائب اختلط .وقال األلباين يف ((صحيح النسائي)) :صحيح.
( )3رواه البخاري ( ،)4712ومسلم ( .)194من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )4رواه البخاري ( ،)2826ومسلم ( )1890بلفظ ((يضحك)).

( )5رواه البخاري ( )1145ومسلم ( .)758من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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املبحث السادس :اتصافه تعاىل ابألفعال يف األزل

فالصفات الذاتية هي اليت مل يزل وَّل يزال متصفاً هبا وهي نوعان :معنوية وخربية:

فاملعنوية ،مثل :احلياة ،والعلم ،القدرة ،واحلكمة وما أشبه ذلك ،وهذا على سبيل التمثيل َّل احلصر.

واخلربية ،مثل :اليدين ،والوجه ،والعينني وما أشبه ذلك مما مساه ،نظريه أبعاض وأجزاء لنا.

فاهلل تعاىل مل يزل له يدان ووجه وعينان مل حيدث له شيء من ذلك بعد أن مل يكن ،ولن ينفك عن

شيء منه ،كما أن هللا مل يزل حياً وَّل يزال حياً ،مل يزل عاملاً وَّل يزال عاملاً ،ومل يزل قادراً وَّل يزال

قادراً وهكذا ،يعىن ليس حياته تتجدد ،وَّل قدرته تتجدد ،وَّل مسعه يتجدد بل هو موصوف هبذا أزَّلً
وأبداً ،وجتدد املسموع َّل يستلزم جتدد السمع ،فأَن مثالً عندما أمسع األذان اآلن فهذا ليس معناه أنه
حدث يل مسع جديد عند مساع األذان بل هو منذ خلقه هللا يفَّ لكن املسموع يتجدد وهذا َّل أثر له

يف الصفة واصطلح العلماء رمحهم هللا على أن يسموها الصفات الذاتية ،قالوا :ألهنا مالزمة للذات،

َّل تنفك عنها والصفات الفعلية هي الصفات املتعلقة ِبشيئته ،وهي نوعان :صفات هلا سبب معلوم،
مثل :الرضى ،فاهلل عز وجل إذا وجد سبب الرضى ،رضي ،كما قال تعاىل :إِن تَ ْك ُف ُروا فَِإ َّن َّ
ين
اَّللَ غَ ِ ٌّ
ضى لِ ِعب ِ
ضهُ لَ ُك ْم [الزمر ]7:وصفات ليس هلا سبب معلوم،
ادهِ الْ ُك ْف َر َوإِن تَ ْش ُك ُروا يَـ ْر َ
َعن ُك ْم َوَّل يَـ ْر َ َ
مثل :النزول إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية
ابعتبارين ،فالكالم صفة فعلية ابعتبار آحاده لكن ابعتبار أصله صفة ذاتية ،ألن هللا مل يزل وَّل يزال

متكلماً لكنه يتكلم ِبا شاء مىت شاء اصطلح العلماء رمحهم هللا أن يسموا هذه الصفات الصفات

ص افا
ك َوال َْملَ ُ
الفعلية ،ألهنا من فعله سبحانه وتعاىل وهلا أدلة كثرية من القرآن ،مثلَ :و َجاء َربم َ
ص افا َ
ك َ
ك [األنعام :من اآلية ]158ر ِ
ض َي َّ
يه ُم ال َْمآلئِ َكةُ أ َْو َأيِْيتَ َربم َ
[الفجرَ ،]22 :ه ْل يَنظُُرو َن إَِّلَّ أَن َأتْتِ ُ
اَّللُ
َ
ضوا َع ْنهُ [املائدةَ ،]119 :ولَ ِك ْن َك ِرَه َّ
اَّللُ انْبِ َعاثَـ ُه ْم فَـثَـبَّطَ ُهم [التوبة ،]46 :أَن َس ِخ َ
َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
ط هللاُ
َعلَْي ِه ْم َوِيف ال َْع َذ ِ
اب ُه ْم َخالِ ُدو َن [املائدة ]80 :وليس يف إثباهتا هلل تعاىل نقص بوجه من الوجوه بل
هذا من كماله أن يكون فاعالً ملا يريد وأولئك القوم احملرفون يقولون :إثباهتا من النقص! وهلذا
ينكرون مجيع الصفات الفعلية ،يقولونَّ :ل جييء وَّل يرضى ،وَّل يسخط وَّل يكره وَّل حيب ينكرون

كل هذه ،بدعوى أن هذه حادثة واحلادث َّل يقوم إَّل حبادث وهذا ابطل ،ألنه يف مقابلة النص ،وهو

ابطل بنفسه ،فإنه َّل يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل شرح العقيدة الواسطية حملمد بن صاحل
بن عثيمني 77 /1 -
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املطلب األول :وجوب اإلْيان والتسليم ِبا جاء يف الكتاب والسنة يف ابب األمساء والصفات
اتفق السلف على أنه جيب اإلْيان جبميع األمساء احلسىن ،وما دلت عليه من الصفات ،وما ينشأ عنها
من األفعال شرح العقيدة الواسطية حملمد خليل هراس – ص157

اعلم اي أخي وفقنا هللا وإايك أن الواجب على العبد  ...اإلْيان ابهلل وأمسائه وصفاته والتسليم ألقداره
واليقني بعدله وحكمته والفرح بفضله ورمحته وحنن َّل نعلم من حكمة هللا وسائر أمسائه وصفاته إَّل ما

علمناه وَّل حييط بكنه شيء منها وهنايته إَّل الذي اتصف هبا وهو هللا الذي َّل إله إَّل هو معارج
القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي -ص297

()400/1

املسألة األوىل :حكم اشتقاق املصدر والفعل واإلخبار هبما عن هللا
إن اَّلسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه املصدر والفعل فيخرب به عنه فعال ومصدرا وحنو السميع
البصري القدير يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة وخيرب عنه ابألفعال من ذلك حنو قَ ْد َِمس َع َّ
اَّللُ
[اجملادلة ]1:فَـ َق َدرََن فَنِ ْعم الْ َق ِ
اد ُرو َن [املرسالت ]23:هذا إن كان الفعل متعداي فإن كان َّلزما مل خيرب
ْ
َ

عنه به حنو احلي بل يطلق عليه اَّلسم واملصدر دون الفعل فال يقال حي بدائع الفوائد حملمد بن أيب
بكرابن قيم اْلوزية 170 /1 -

()401/1

املسألة الثانية :بيان عدم التالزم بني اإلخبار ابلفعل مقيدا والتسمية به
وأما صفة الكمال بقيد ،فهذه َّل يوصف هللا هبا على اإلطالق إَّل مقيداً ،مثل :املكر ،واخلداع،

واَّلستهزاء وما أشبه ذلك ،فهذه الصفات كمال بقيد ،إذا كانت يف مقابلة من يفعلون ذلك ،فهي

كمال ،وإن ذكرت مطلقة ،فال تصح ابلنسبة هلل عز وجل ،وهلذا َّل يصح إطالق وصفه ابملاكر أو
املستهزئ أو اخلادع ،بل تقيد فنقول :ماكر ابملاكرين ،مستهزئ ابملنافقني ،خادع للمنافقني ،كائد

للكافرين ،فتقيدها ألهنا مل أتت إَّل مقيدة شرح العقيدة الواسطية حملمد بن صاحل بن عثيمني /1 -
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()402/1

املسألة الثالثة :بيان ما يوصف به هللا تعاىل من فعل َّل يشتق منه اسم
أن الصفة إذا كانت منقسمة إىل كمال ونقص مل تدخل ِبطلقها يف أمسائه بل يطلق عليه منها كماهلا

وهذا كاملريد والفاعل والصانع فإن هذه األلفاظ َّل تدخل يف أمسائه وهلذا غلط من مساه ابلصانع عند
اإلطالق بل هو الفعال ملا يريد فإن اإلرادة والفعل والصنع منقسمة وهلذا إمنا أطلق على نفسه من

ذلك أكمله فعال وخربا  ...أنه َّل يلزم من اإلخبار عنه ابلفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق كما
غلط فيه بعض املتأخرين فجعل من أمسائه احلسىن املضل الفاتن املاكر تعاىل هللا عن قوله فإن هذه
األمساء مل يطلق عليه سبحانه منها إَّل أفعال خمصوصة معينة فال جيوز أن يسمى أبمسائها بدائع الفوائد
حملمد بن أيب بكر ابن قيم اْلوزية 169 /1 -

()403/1

املطلب الثالث :حكم األلفاظ اجململة نفيا وإثباات
وإذا كان املتكلم يف مقام اإلجابة ملن عارضه ابلعقل وادعى أن العقل يعارض النصوص فإنه قد حيتاج
إىل حل شبهته وبيان بطالهنا فإذا أخذ النايف يذكر ألفاظا جمملة مثل أن يقول :لو كان فوق العرش

لكان جسما أو لكان مركبا وهو منزه عن ذلك ولو كان له علم وقدرة لكان جسما وكان مركبا وهو
منزه عن ذلك ولو خلق واستوى وأتى لكان حتله احلوادث وهو منزه عن ذلك ولو قامت به الصفات

حللته األعراض وهو منزه عن ذلك فهنا يستفصل السائل ويقول له :ماذا تريد هبذه األلفاظ اجململة؟
فإن أراد هبا حقا وابطال قبل احلق ورد الباطل مثل أن يقول :أَن أريد بنفي اْلسم نفي قيامه بنفسه

وقيام الصفات به ونفي كونه مركبا فنقول :هو قائم بنفسه وله صفات قائمة به وأنت مسيت هذا

جتسيما مل جيز أن أدع احلق الذي دل عليه صحيح املنقول وصريح املعقول ألجل تسميتك أنت له
هبذا وأما قولك :ليس مركبا فإن أردت به أنه سبحانه ركبه مركب أو كان متفرقا فرتكب وأنه ْيكن

تفرقه وانفصاله فاهلل تعاىل منزه عن ذلك وإن أردت أنه موصوف ابلصفات مباين للمخلوقات فهذا
املعين حق وَّل جيوز رده ألجل تسميتك له مركبا فهذا وحنوه مما جياب به درء تعارض العقل والنقل
لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 133 /1 -

قال ابن أيب العز احلنفي –رمحه هللا :-وحول احلوادث ابلرب تعاىل ،املنفي يف علم الكالم املذموم ،مل
يرد نفيه وَّل إثباته يف كتاب وَّل سنة ،وفيه إمجال :فإن أريد ابلنفي أنه سبحانه َّل حيل يف ذاته املقدسة
لشيء من خملوقاته احملدثة ،أو َّل حيدث له وصف متجدد مل يكن  -فهذا نفي صحيح وإن أريد به

نفي الصفات اَّلختيارية ،من أنه َّل يفعل ما يريد ،وَّل يتكلم ِبا شاء إذا شاء ،وَّل أنه يغضب ويرضى
َّل كأحد من الورى ،وَّل يوصف ِبا وصف به نفسه من النزول واَّلستواء واإلتيان كما يليق جبالله

وعظمته  -فهذا نفي ابطل وأهل الكالم املذموم يطلقون نفي حلول احلوادث ،فيسلم السين

للمتكلم ذلك ،على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما َّل يليق جبالله ،فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي

الصفات اَّلختيارية وصفات الفعل ،وهو غري َّلزم له وإمنا أيت السين من تسليم هذا النفي اجململ،
وإَّل فلو استفسر واستفصل مل ينقطع معه وكذلك مسألة الصفة :هل هي زائدة على الذات أم َّل؟
لفظها جممل ،وكذلك لفظ الغري ،فيه إمجال ،فقد يراد به ما ليس هو إايه ،وقد يراد به ما جاز

مفارقته له وهلذا كان أئمة السنة رمحهم هللا تعاىل َّل يطلقون على صفات هللا وكالمه أنه غريه ،وَّل أنه
ليس غريه ألن إطالق اإلثبات قد يشعر أن ذلك مباين له ،وإطالق النفي قد يشعر أبنه هو هو ،إذا

كان لفظ الغري فيه إمجال ،فال يطلق إَّل مع البيان والتفصيل :فإن أريد به أن هناك ذااتً جمردة قائمة

بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها  -فهذا غري صحيح ،وإن أريد به أن الصفات زائدة على
الذات اليت يفهم من معناها غري ما يفهم من معىن الصفة  -فهذا حق ،ولكن ليس يف اخلارج ذات

جمردة عن الصفات ،بل الذات املوصوفة بصفات الكمال الثابتة هلا َّل تنفصل عنها ،وإمنا يفرض

الذهن ذااتً وصفة ،كالً وحده ،ولكن ليس يف اخلارج ذات غري موصوفة ،فإن هذا حمال ولو مل يكن

إَّل صفة الوجود ،فإهنا َّل تنفك عن املوجود ،وإن كان الذهن يفرض ذااتً ووجوداً ،يتصور هذا وحده،

وهذا وحده ،لكن َّل ينفك أحدمها عن اآلخر يف اخلارج وقد يقول بعضهم :الصفة َّل عني املوصوف

وَّل غريه هذا له معىن صحيح ،وهو :أن الصفة ليست عني ذات املوصوف اليت يفرضها الذهن جمردة
بل هي غريها ،وليست غري املوصوف ،بل املوصوف بصفاته شيء واحد غري متعدد فإذا قلت :أعوذ
ابهلل فقد عذت ابلذات املقدسة املوصوفة بصفات الكمال املقدسة الثابتة اليت َّل تقبل اَّلنفصال

بوجه من الوجوه وإذا قلت :أعوذ بعزة هللا ،فقد عذت بصفة من صفات هللا تعاىل ،ومل أعذ بغري هللا

وهذا املعىن يفهم من لفظ الذات ،فإن ذات يف أصل معناها َّل تستعمل إَّل مضافة ،أي :ذات

وجود ،ذات قدرة ،ذات عز ،ذات علم ،ذات كرم ،إىل غري ذلك من الصفات فذات كذا ِبعىن

صاحبة كذا :أتنيث ذو هذا أصل معىن الكلمة ،فعلم أن الذات َّل يتصور انفصال الصفات عنها
بوجه من الوجوه شرح العقيدة الطحاوية َّلبن أيب العز احلنفي 97 /1 -

()404/1

املطلب الرابع :أحكام التسلسل نفياً وإثبااتً
والتسلسل لفظ جممل ،مل يرد بنفيه وَّل إثباته كتاب وَّل سنة ،ليجب مراعاة لفظه ،وهو ينقسم إىل

واجب وممتنع وممكن :فالتسلسل يف املؤثرين حمال ممتنع لذاته ،وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم
استفاد أتثريه مما قبله َّل إىل غاية والتسلسل الواجب :ما دل عليه العقل والشرع ،من دوام أفعال
الرب تعاىل يف األبد ،وأنه كلما انقضى ألهل اْلنة نعيم أحدث هلم نعيماً آخر َّل نفاد له ،وكذلك
التسلسل يف أفعاله سبحانه من طرف األزل ،وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر ،فهذا واجب يف

كالمه ،فإنه مل يزل متكلماً إذا شاء ،ومل حتدث له صفة الكالم يف وقت ،وهكذا أفعاله اليت هي من

لوازم حياته ،فإن كل حي فعال ،والفرق بني احلي وامليت :الفعل ،وهلذا قال غري واحد من السلف:
احلي الفعال ،وقال عثمان بن سعيد :كل حي فعال ،ومل يكن ربنا تعاىل قط يف وقت من األوقات

معطالً عن كماله ،من الكالم واإلرادة والفعل وأما التسلسل املمكن :فالتسلسل يف مفعوَّلته من هذا
الطرف ،كما تتسلسل يف طرف األبد ،فإنه إذا مل يزل حياً قادراً مريداً متكلماً ،وذلك من لوازم ذاته

 -فالفعل ممكن له ِبوجب هذه الصفات له ،وأن يفعل أكمل من أن َّل يفعل ،وَّل يلزم من هذا أنه مل

يزل اخللق معه ،فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من خملوقاته تقدماً َّل أول له ،فلكل خملوق أول،

واخلالق سبحانه َّل أول له ،فهو وحده اخلالق ،وكل ما سواه خملوق كائن بعد أن مل يكن قالوا :وكل
قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطالنه ،وكل من اعرتف أبن الرب تعاىل مل يزل قادراً
على الفعل لزمه أحد أمرينَّ ،ل بد له منهما :أما أن يقول أبن الفعل مل يزل ممكناً ،وأما أن يقول مل

يزل واقعاً ،وإَّل تناقض تناقضاً بيناً ،حيث زعم أن الرب تعاىل مل يزل قادراً على الفعل ،والفعل حمال
ممتنع لذاته ،لو أراده مل ْيكن وجوده ،بل فرض إرادته عنده حمال وهو مقدور له وهذا قول ينقض

بعضه بعضاً واملقصود :أن الذي دل عليه الشرع والعقل ،أن كل ما سوى هللا تعاىل حمدث كائن بعد

أن مل يكن أما كون الرب تعاىل مل يزل معطالً عن الفعل مث فعل ،فليس يف الشرع وَّل يف العقل ما

يثبته ،بل كالمها يدل على نقيضه وقد أورد أبو املعايل يف إرشاده وغريه من النظار على التسلسل يف

املاضي ،فقالوا :إنك لو قلتَّ :ل أعطيك درمها إَّل أعطيك بعده درمهاً ،كان هذا ممكناً ،ولو قلت:
َّل أعطيك درمهاً حىت أعطيك قبله درمهاً ،كان هذا ممتنعاً وهذا التمثيل واملوازنة غري صحيحة ،بل

املوازنة الصحيحة أن تقول :ما أعطيتك درمهاً إَّل أعطيتك قبله درمهاً ،فتجعل ماضياً قبل ماض ،كما

جعلت هناك مستقبالً بعد مستقبل وأما قول القائلَّ :ل أعطيك حىت أعطيك قبله ،فهو نفي

للمستقبل حىت حيصل يف املستقبل ويكون قبله فقد نفى املستقبل حىت يوجد املستقبل ،وهذا ممتنع

أما نفي املاضي حىت يكون قبله ماض ،فإن هذا ممكن والعطاء املستقبل ابتداؤه من املستقبل واملعطى

الذي له ابتداء وانتهاء َّل يكون قبله ما َّل هناية له ،فإن ما َّل هناية له فيما يتناهى ممتنع شرح العقيدة
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()405/1

املطلب األول :القاعدة األوىل األدلة اليت تثبت هبا أمساء هللا تعاىل وصفاته
وهي :كتاب هللا تعاىل ،وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،فال تثبت أمساء هللا وصفاته بغريمها وعلى
هذا فما ورد إثباته هلل تعاىل من ذلك يف الكتاب أو السنة وجب إثباته ،وما ورد نفيه فيهما وجب
نفيه ،مع إثبات كمال ضده ،وما مل يرد إثباته وَّل نفيه فيهما وجب التوقف يف لفظه فال يثبت وَّل
ينفى لعدم ورود اإلثبات والنفي فيه وأما معناه فيفصل فيه ،فإن أريد به حق يليق ابهلل تعاىل فهو

مقبول وإن أريد به معىن َّل يليق ابهلل عز وجل وجب رده.

فمما ورد إثباته هلل تعاىل :كل صفة دل عليها اسم من أمساء هللا تعاىل دَّللة مطابقة ،أو تضمن ،أو

التزام ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كاَّلستواء على العرش ،والنزول إىل السماء الدنيا،

واجمليء للفصل بني عباده يوم القيامة ،وحنو ذلك من أفعاله اليت َّل حتصى أنواعها فضالً عن أفرادها

َويَـ ْف َع ُل َّ
شاءُ [إبراهيم ]27:ومنه :الوجه ،والعينان ،واليدان وحنوها ومنه الكالم ،واملشيئة،
اَّللُ َما يَ َ
واإلرادة بقسميها :الكوين ،والشرعي فالكونية ِبعىن املشيئة ،والشرعية ِبعىن احملبة ومنه الرضا،

واحملبة ،والغضب ،والكراهة وحنوها ومما ورد نفيه عن هللا سبحانه َّلنتفائه وثبوت كمال ضده :املوت،
والنوم ،والسنة ،والعجز ،واإلعياء ،والظلم ،والغفلة عن أعمال العباد ،وأن يكون له مثيل أو كفؤ

وحنو ذلك ومما مل يرد إثباته وَّل نفيه لفظ (اْلهة) فلو سأل سائل هل نثبت هلل تعاىل جهة؟ قلنا له:
لفظ اْلهة مل يرد يف الكتاب والسنة إثبااتً وَّل نفياً ،ويغين عنه ما ثبت فيهما من أن هللا تعاىل يف

السماء وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو حتيط ابهلل أو جهة علو َّل حتيط به فاألول

ابطل ملنافاته لعلو هللا تعاىل الثابت ابلكتاب والسنة ،والعقل والفطرة ،واإلمجاع والثاين ابطل أيضاً؛
ألن هللا تعاىل أعظم من أن حييط به شيء من خملوقاته والثالث حق؛ ألن هللا تعاىل العلي فوق خلقه
وَّل حييط به شيء من خملوقاته ودليل هذه القاعدة السمع والعقل فأما السمع فمنه قوله تعاىلَ :و َه َذا
كِتاب أَنزلْناه مبار ٌك فَاتَّبِعوه واتَّـ ُقواْ لَعلَّ ُكم تُـر َمحو َن [األنعام ]155:وقوله :فَ ِآمنوا ِاب َِّ
َّيب
َّلل َوَر ُسولِ ِه النِ ِ
ُ
َ ْ ْ ُ
ُ َُ
َ ٌ َ َ ُ َُ َ
األ ُِم ِي الَّ ِذي يـ ْؤِمن ِاب َِّ
ول
الر ُس ُ
آات ُك ُم َّ
َّلل َوَكلِ َماتِِه َواتَّبِ ُعوهُ لَ َعلَّ ُك ْم َهتْتَ ُدو َن [األعراف ]158:وقولهَ :وَما َ
ُ ُ
اع َّ
اَّللَ َوَمن تَـ َو َّىل فَ َما
الر ُس َ
فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُك ْم َع ْنهُ فَانْـتَـ ُهوا [احلشر ]7:وقولهَ :من يُ ِط ِع َّ
ول فَـ َق ْد أَطَ َ
اك علَي ِهم ح ِفيظاً [النساء ]80:وقوله :فَِإن تَـنا َز ْعتم ِيف َشي ٍء فَـردموه إىل َِّ
الر ُس ِ
ول إِ ْن ُك ْنـتُ ْم
اَّلل َو َّ
ْ ُ ُ
أ َْر َسلْنَ َ َ ْ ْ َ
َ ُْ
َّلل والْيـوِم ِ
ِ
ِ
ِ
َنز َل
اآلخ ِر َذلِ َ
س ُن َأتْ ِويالً [النساء ]59:وقولهَ :وأَن ْ
ري َوأ ْ
اح ُكم بَـ ْيـنَـ ُهم ِِبَآ أ َ
تُـ ْؤمنُو َن ِاب َّ َ َ ْ
ك َخ ٌْ
َح َ
اءه ْم [املائدة.]49:
هللاُ َوَّلَ تَـتَّبِ ْع أ َْه َو ُ
إىل غري ذلك من النصوص الدالة على وجوب اإلْيان ِبا جاء يف القرآن والسنة وكل نص يدل على
وجوب اإلْيان ِبا جاء يف القرآن فهو دال على وجوب اإلْيان ِبا جاء يف السنة؛ ألن مما جاء يف

القرآن األمر ابتباع النيب صلى هللا عليه وسلم والرد إليه عند التنازع والرد إليه يكون إليه نفسه يف
حياته وإىل سنته بعد وفاته فأين اإلْيان ابلقرآن ملن استكرب عن اتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم
املأمور به يف القرآن؟ وأين اإلْيان ابلقرآن ملن مل يرد النزاع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وقد أمر هللا
به يف القرآن؟ وأين اإلْيان ابلرسول الذي أمر به القرآن ملن مل يقبل ما جاء يف سنته؟
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ولقد قال هللا تعاىل :ونَـ َّزلْنَا َعلَي َ ِ
اب تِْبـيَاَنً لِ ُك ِل َش ْي ٍء [النحل ]89:ومن املعلوم أن كثرياً من
ْ
ك الْكتَ َ
َ
أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بياهنا ابلسنة ،فيكون بياهنا ابلسنة من تبيان القرآن وأما العقل

فنقول :إن تفصيل القول فيما جيب أو ْيتنع أو جيوز يف حق هللا تعاىل من أمور الغيب اليت َّل ْيكن
إدراكها ابلعقل ،فوجب الرجوع فيه إىل ما جاء يف الكتاب والسنة القواعد املثلى يف صفات هللا

وأمسائه احلسىن حملمد بن صاحل بن عثيمني  -ص39
وإن الشرع قد دل الناس على الطرق العقلية أبيسر طريق وأحسنه ،فأكثر األدلة الشرعية فيها إرشاد
للناس للطرق العقلية لتقرير اإلهليات والنبوات والبعث واملعاد (.)1

وما يتعلق هبذا الباب فإنه َّلبد من طلب اهلدى فيه من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم

لتعرف الطريقة الشرعية يف اإلثبات والتنزيه ،إذ َّل أحد أعلم ابهلل من هللا وَّل أحد أعلم به من خلقه
من رسوله صلى هللا عليه وسلم.

واألمساء والصفات من أعظم املسائل اليت جيب فيها اَّلتباع ،وقد قال هللا تعاىل :اتَّبِ ُعواْ َما أُن ِز َل إِلَْي ُكم
ِمن َّربِ ُك ْم َوَّلَ تَـتَّبِ ُعواْ ِمن ُدونِِه أ َْولِيَاء [األعراف ،]3 :وأمر هللا تعاىل برد التنازع إىل كتابه وإىل رسوله
فقال :وما ا ْختـلَ ْفتم فِ ِيه ِمن َشي ٍء فَحكْمه إِ َىل َِّ
ِ
َّ ِ
يعواْ
ْ ُ ُُ
آمنُواْ أَط ُ
ين َ
ََ َ ُْ
اَّلل [الشورى ]10 :وقالَ :اي أَيمـ َها الذ َ
از ْعتم ِيف َشي ٍء فَـردموه إِ َىل ِ
ِ
ِ
الر ُس ِ
ول إِن ُكنتُ ْم تُـ ْؤِمنُو َن
الر ُس َ
هللا َو َّ
يعواْ َّ
ْ ُ ُ
هللاَ َوأَط ُ
ول َوأ ُْوِيل األ َْم ِر من ُك ْم فَِإن تَـنَ َ ُ ْ
هلل والْيـوِم ِ
ِ
س ُن َأتْ ِويالً [النساء ،]59 :وأقسم سبحانه على عدم إْيان من مل
اآلخ ِر ذَلِ َ
ك َخ ْريٌ َوأ ْ
ِاب َ َ ْ
َح َ
ك َّلَ يـ ْؤِمنُو َن ح َّىت ُحي ِكم َ ِ
يما
حيكم رسوله صلى هللا عليه وسلم ومل يذعن ويسلم له فقال :فَالَ َوَربِ َ ُ
وك ف َ
َ َ َ ُ
ِ
ت وي ِ
يما [النساء.]65 :
َش َج َر بَـ ْيـنَـ ُه ْم ُمثَّ َّلَ َِجي ُدواْ ِيف أَن ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِممَّا قَ َ
سل ُمواْ تَ ْسل ً
ض ْي َ َ ُ َ
ففي هذه األدلة األمر بطاعة هللا وطاعة رسوله وأتباع ما أنزل وترك غريه ورد النزاع إىل كتابه وسنة
رسوله صلى هللا عليه وسلم َّل إىل غريمها.

والذي يدعو إىل القول ابَّلكتفاء ابلكتاب والسنة أمور منها:

األمر األول :إن الكالم الشرعي َّل خيشى فيه جهل وَّل خطأ وَّل تقصري يف البيان وَّل كذب ،إذ هو
ِِ ِ ِ
مح ٍ
ني ي َديْ ِه وََّل ِمن َخل ِْف ِه تَن ِزيل ِمن حكِ ٍيم َِ
يد
كما قال هللا تعاىل عن كتابهََّ :ل َأيْتيه الْبَاط ُل من بَ ْ ِ َ َ ْ
ٌ ْ َ
[فصلت ،]42 :واْلهل واخلطأ والتقصري يف البيان والكذب والتلبيس كل ذلك من الباطل ،وقد
نص هللا على نفيه عن كتابه ،وأثبت العصمة لرسوله صلى هللا عليه وسلم فقال :وما ي ِ
نط ُق عَ ِن ا ْهلََوى
ََ َ
وحى [النجم ،]4 - 3 :وَّل شك أن كالم هللا تعاىل جيب أن يكون مقدماً يف هذا
إِ ْن ُه َو إََِّّل َو ْح ٌي يُ َ
الباب إذ هو أعلم بنفسه فقال :أَأَنتُ ْم أَ ْعلَ ُم أَِم هللاُ [البقرة ،]140 :ونفى إحاطة الناس ابلعلم به
فقالَ :وََّل ُِحييطُو َن بِ ِه ِعل ًْما [طه ،]110 :ووصف كالمه أبنه أحسن احلديث وأصدق احلديث فقال:
ومن أَص َد ُق ِمن ِ
يث كِتَااب متَ َ ِ
َحسن ا ْحل ِد ِ
هللا َح ِديثًا [النساء ،]87 :وقالَّ :
ََ ْ ْ
اَّللُ نَـ َّز َل أ ْ َ َ َ
ً
َ
شاهبًا َّمثَ ِاينَ

[الزمر .]23 :ووصفه بذلك يقتضي سالمته من اخلطأ يف األخبار واألحكام ويقتضي كذلك أنه
مشتمل على أحسن طريق لدَّللة الناس وإرشادهم وهدايتهم.
_________
( )1انظر(( :الصواعق املرسلة)) (.)499 - 460 /2
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ويزيد األمر وضوحاً :أن الذي خلق هو الذي أنزل الشرع ،فهو أعلم ِبا يناسبهم من السبل املوصلة
إىل احلق ،ذلك أن هللا تعاىل قد فطر اخللق على اإلقرار به وامليل إىل احلق وجعلهم مستعدين لقبوله

– إَّل إذا تغريت الفطرة – فظهر من هذا أن هللا الذي أنزل الكتاب هو الذي هيأ خلقه ملعرفة أصل
ك لِ ِ
لدي ِن َحنِي ًفا فِطْرةَ َِّ َّ
َّاس َعلَْيـ َها ََّل
اإلْيان وفروعه ابلشرع ،قال هللا تعاىل :فَأَقِ ْم َو ْج َه َ
اَّلل ال ِيت فَطََر الن َ
َ
تَـب ِديل ِخلَل ِْق َِّ
ِ
َّاس ََّل يـعلَمو َن منِيبِ ِ
ِ
اَّلل ذَلِ َ ِ
الص َالةَ َوََّل
يموا َّ
ين الْ َقيِ ُم َولَك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ َ ْ ُ ُ َ
ني إِلَْيه َواتَّـ ُقوهُ َوأَق ُ
ك الد ُ
ْ َ
ِ
ِ
ني [الروم.]31 - 30 :
تَ ُكونُوا م َن ال ُْم ْش ِرك َ

فاهلل عز وجل أعد للناس ما يسددهم ويوصلهم إىل طريق احلق من الفطرة واآلايت الظاهرة يف اآلفاق
واألنفس فإذا انقاد الناس واستضاءوا بنور الشرع فإهنم أيمنون ما خيشى من قصور العقل اجملرد وحده

فيه ( )1خاصة إذا علم أن النفوس متحركة إبراداهتا وأهنا قد تفسد وتتغري ،فالضالل وعدم العلم إذا
يرجع إىل أمرين (:)2

األول :ما يطرأ على الفطرة من التغيري وما يغشاها من اَّلحنراف ،فتنصرف بذلك عما هي معدة له
من التوصل إىل احلق وقبوله ،ويف هذا يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :ما من مولود إَّل يولد
على الفطرة ،فأبواه يهودانه وينصرانه وْيجسانه ،كما تنتج البهيمة مجعاء هل حتسون فيها من
اَّلل الَِّيت فَطَر النَّاس علَيـها ََّل تَـب ِديل ِخلَل ِْق َِّ
جدعاء؟ مث يقول أبو هريرة :واقرأوا إن شئتم ،فِطْرةَ َِّ
اَّلل
َ َ َْ
َ
َ
ْ َ

[الروم )3( ))]30 :لذلك فإن من سلمت فطرته يكون مستعداً لقبول الشرع ،وَّل ْيكن أن يتبادر
إىل ذهنه حبال أن ما ذكره هللا تعاىل من الصفات وذكره عنه رسوله صلى هللا عليه وسلم أن ظاهره
يستلزم التشبيه والتمثيل ،بل يعلم أن ذلك يثبت على غاية الكمال والتنزيه.

الثاين :اإلعراض عن الشرع املكمل للمعرفة الفطرية واجمللي هلا عما يغشاها من اَّلحنراف والتغيري،
ِ
اب َوََّل ِْ
اإلْيَا ُن َولَ ِكن
ك أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ
يقول هللا تعاىلَ :وَك َذلِ َ
وحا ِم ْن أ َْم ِرََن َما ُك َ
نت تَ ْد ِري َما الْكتَ ُ
ك ُر ً
اط َِّ
صر ِ
اد ََن وإِنَّ َ ِ ِ ِ ٍ
جعلْنَاهُ نُورا َّهنْ ِدي بِ ِه من نَّ َ ِ ِ ِ
ِ ِ
اَّلل الَّ ِذي لَهُ َما ِيف
ََ
َْ
شاء م ْن عبَ َ
ً
ك لَتَـ ْهدي إ َىل ص َراط م ْستَق ٍيم َ

ض أ َََّل إِ َىل َِّ ِ
السماو ِ
ات َوَما ِيف ا ْأل َْر ِ
ور [الشورى.]53 - 52 :
ري ُ
األم ُ
َّ َ َ
اَّلل تَص ُ

فإذا اجتمع األمران – تغيري الفطرة واإلعراض عن الشرع – يف شخص كان يف غاية الضالل والعياذ

ابهلل.

_________

( )1انظر(( :القائد إىل تصحيح العقائد)) للمعلمي (ص.)43 - 40 :
( )2انظر(( :القائد إىل تصحيح العقائد)) للمعلمي (ص.)40 :
( )3رواه البخاري ( ،)1358ومسلم (.)2658
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فإذا علم أن هللا قد فطر الناس على احلق وأنزل إليهم ما يناسبهم علم أن الناس يف غىن عن الكالم
الذي عند إطالقه قد يتضمن ابطالً ،مثل علم الكالم الذي يقوم على األوهام والشكوك وإن مساها

علماء الكالم ابلقواطع العقلية والرباهني ،فإن الصحابة رضي هللا عنهم ماتوا ومل يعرفوا الكالم عن
طريقة اْلواهر واألعراض واملقاييس املنطقية والنظر العقلي املتعمق البعيد عن الفطرة .ويف هذا
الصدد يقول أبو الوفاء بن عقيل لبعض أصحابه( :أَن أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا اْلوهر

والعرض ،فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن ،وإن رأيت أن طريقة املتكلمني أوىل من طريقة أيب بكر
وعمر فبئس ما رأيت ،وقد أفضى الكالم أبهله إىل الشكوك وكثري منهم إىل اإلحلاد ،تشم روائح

اإلحلاد من فلتات املتكلمني ،وأصل ذلك أهنم ما قنعوا ِبا قنعت به الشرائع وطلبوا احلقائق وليس يف
قوة العقل إدراك ما عند هللا من احلكمة اليت انفرد هبا ،وَّل أخرج الباري من علمه خللقه ما علمه هو
من حقائق األمور) (.)1

ولزايدة البيان فإنه يقال :إن هللا قد أكمل دينه ،وشهد على خريية القرن األول ،ففي إكمال الدين

والشهادة أبن الصحابة كانوا خري الناس الدليل الواضح واحلجة القاطعة أبن مجيع العقائد املطلوب
معرفتها يف اإلسالم كانت مبينة وحاصلة هلم.

ت َعلَْي ُكم نِ ْعم ِيت ور ِ
يت
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأ َْْتَ ْم ُ
أما إكمال الدين فإن هللا تعاىل قد قال :الْيَـ ْوَم أَ ْك َمل ُ
ْ َ ََ
لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َم ِدينًا [املائدة ،]3 :فوضح من هذا أن الناس َّل حيتاجون إىل شيء يف أمور دينهم إىل

نقل سوى القرآن والسنة بله الفلسفات اإلهلية اليوَننية ،وقد جاء أَنس من املسلمني بكتب قد كتبوا

فيها بعض ما مسعوه من اليهود ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :كفى بقوم ضاللة أن يرغبوا عما

ِ
َنزلْنَا
جاء به نبيهم إليهم إىل ما جاء به غريه إىل غريهم)) ( .)2فأنزل هللا عز وجل :أ ََوَملْ يَكْف ِه ْم أ َََّن أ َ
َعلَي َ ِ
ك لََر ْمحَةً َو ِذ ْك َرى لَِق ْوٍم يُـ ْؤِمنُو َن [العنكبوت ،]51 :وقيل إهنا
اب يُـ ْتـلَى َعلَْي ِه ْم إِ َّن ِيف ذَلِ َ
ْ
ك الْكتَ َ
نزلت يف املشركني حني طلبوا من النيب صلى هللا عليه وسلم آية تدل على صدقه ،فبني هللا تعاىل أن

يف كتابه الكفاية .بل إن هللا تعاىل وصف كتابه أبنه برهان وشهد بذلك وكفى ابهلل شهيداً فقال تعاىل:
ِ
ورا مبِينًا [النساء ،]174 :فالطريقة
َّاس قَ ْد َجاء ُكم بُـ ْرَها ٌن من َّربِ ُك ْم َوأ َ
َنزلْنَا إِلَْي ُك ْم نُ ً
َاي أَيمـ َها الن ُ
اَّلستدَّللية الربهانية الصحيحة هي الطريقة الشرعية املبينة ملطالب الدين كلها والواعدة بكل خري
والداعية إليه.

_________

((( )1تلبيس إبليس)) َّلبن اْلوزي (ص )98 :و ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)228 :
( )2رواه أبو داود يف ((املراسيل)) ( ،)487والطربي ( ،)53 /20وابن عبدالرب يف ((جامع بيان

العلم وفضله)) ( .)41 - 40 /2مرسالً من حديث حيىي بن جعدة .قال ابن عبدالرب :ورواه الفراييب
وابن وهب واحلميدي وأبو الطاهر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن حيىي بن جعدة عن النيب صلى

هللا عليه وسلم مثله سواء.
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َّ ِ
اه ُدواْ ِيف
اج ُرواْ َو َج َ
آمنُواْ َو َه َ
ين َ
وأما كمال إْيان الصحابة رضوان هللا عليهم فقد قال تعاىل عنهمَ :والذ َ
سبِ ِ ِ َّ ِ
ك ُه ُم ال ُْم ْؤِمنُو َن َح اقا َّهلُم َّم ْغ ِف َرةٌ َوِر ْز ٌق َك ِرميٌ [األنفال ]74 :وقال:
ص ُرواْ أُولَئِ َ
آوواْ َّونَ َ
َ
ين َ
يل هللا َوالذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ت للن ِ
َّاس َأت ُْم ُرو َن ِابل َْم ْع ُروف َوتَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن ال ُْمن َك ِر َوتُـ ْؤمنُو َن ِابهلل [آل عمران:
ري أ َُّمة أُ ْخ ِر َج ْ
ُكنتُ ْم َخ ْ َ
 ]110وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :خري الناس قرين  ،)1( )) ...وْتسكهم ابلكتاب

والسنة معلوم ،وقد أخذوا من ذلك حظاً وافراً فاستحقوا تلك اخلريية املنصوص عليها .ومل يؤثر عنهم
اخلوض فيما خاض فيه املتأخرون مع قدرهتم على البيان لفصاحتهم ورجحان عقوهلم ،ومل يكونوا

يعدلون عن النصوص الشرعية مهما أثريت الشبهات ،فإن عبد هللا بن عمر – رضي هللا عنهما – ملا
ذكر له كالم بعض الناس وخوضهم يف القدر تربأ منهم واكتفى بذكر حديث جربيل عليه السالم يف
اإلسالم واإلْيان واإلحسان  ...فهذا يدل على اعتصامهم ابلشرع ،وأن الشرع هو احلق وأنه قد جاء
إبثبات الصفات هلل على الوجه الالئق به.

مث إن التابعني الذين أخذوا العلم عن الصحابة ،وهم خري من جاء بعدهم مل يكونوا يعدلون عن األدلة

الشرعية ومل يقولوا فيها إهنا ظنية ،بل كالمهم يف ذم الكالم وأهله وهجر املبتدعة مشهور .وهكذا من

جاء بعدهم إىل زمان األئمة األربعة ومن تبعهم إبحسان يقولون هبذا األصل العظيم.
األمر الثاين :مما يدعو إىل اَّلكتفاء ابلشرع:

هو أن مسائل اإلْيان ابألمساء والصفات من املسائل الغيبية اليت َّل ْيكن أن تعرف إَّل ابخلرب
الصادق ،واخلرب الصادق أييت ببيان األمساء والصفات ،وأييت كذلك بطرق إثباهتا من الطرق العقلية
الواضحة – ويبني طريقة اإلثبات والتنزيه فيها.

أما ما عدا ذلك فعلوم مأخوذة من فالسفة اليوَنن دخلت على املسلمني فأحدثت بينهم شراً
مستطرياً ،فنشأت الفرق ،وكلها متناحرة خمتلفة فيما بينها ،خمالفة للكتاب والسنة ،بل إن الفرقة

الواحدة يؤثر عنها يف املسألة الواحدة أكثر من قول ،وهذا حال كل من ابتغى اهلدى يف غري كتاب

هللا وسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم.

فدخول هذه العلوم كان شراً َّل شك فيه ،ومن شرها أنه قد تسلط هبا بعض أعداء اإلسالم يف النيل

منه ،ذلك ألن بعض من أخذ هذه العلوم من املسلمني حاول تطبيق ما ورد يف الشرع على تلك

األصول الفاسدة ،فيؤول به األمر إىل إنكار الصفات وغري ذلك ،كما هو الشأن يف إثبات وجود هللا

تعاىل ،إذ يقوم عندهم دليل إثباته على أصل فاسد وهو منع قيام احلوادث بذات الباري ،ففرعوا على

هذا :القول بنفي الصفات اَّلختيارية عنه  ...فيكثر عندئذ التناقض ،ويلتزمون شنائع يتسلط هبا

عليهم بعض أعداء اإلسالم.

وهلذا اَّلضطراب الواقع واحلرية الشديدة تراجع بعض كبار علماء الكالم عما خاضوا فيه مسلمني
للسلف طريقتهم ...

فكيف بعد هذا يوثق بعلوم هؤَّلء الفالسفة ،وقد اجتمعت األمور اآلتية:

 - 1النهي عن متابعة غري الكتاب والسنة.

 - 2وهني األئمة عن علم الكالم َّلشتماله على الباطل.
 - 3وحرية وتردد من خاض فيه من الكبار! .منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد
هللا تعاىل خلالد عبد اللطيف  -بتصرف– 434 /2
_________

( )1رواه البخاري ( ،)2652ومسلم ( .)2533من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه.
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املطلب الثاين :القاعدة الثانية إجراء نصوص القرآن والسنة على ظاهرها دون حتريف َّلسيما نصوص
الصفات حيث َّل جمال للرأي فيها.

ِ
ِِ
ك لِتَ ُكو َن ِم َن
ني َعلَى قَـلْبِ َ
وح األَم ُ
ودليل ذلك :السمع ،والعقل أما السمع :فقوله تعاىل :نَـ َز َل به ال مر ُ
الْم ْن ِذ ِرين بِلِس ٍ
ان َع َرٍِيب ُمبِ ٍ
آَن َع َربِياا لَّ َعلَّ ُك ْم تَـ ْع ِقلُو َن
َنزلْنَاهُ قُـ ْر ً
ني [الشعراء ]193:وقوله :إِ ََّن أ َ
ُ َ َ
ِ
[يوسف ]2:وقوله :إِ ََّن َج َعلْنَاهُ قُـ ْرآَنً َع َربِياً لَ َعلَّ ُك ْم تَـ ْعقلُو َن [الزخرف ]3:وهذا يدل على وجوب
فهمه على ما يقتضيه ظاهره ابللسان العريب إَّل أن ْينع منه دليل شرعي وقد ذم هللا تعاىل اليهود على
حتريفهم ،وبني أهنم بتحريفهم من أبعد الناس عن اإلْيان فقال :أَفَـتَط َْم ُعو َن أَن يُـ ْؤِمنُواْ لَ ُك ْم َوقَ ْد َكا َن
فَ ِري ٌق ِم ْنـهم يسمعو َن َكالَم ِ
هللا ُمثَّ ُحيَ ِرفُونَهُ ِمن بَـ ْع ِد َما َع َقلُوهُ َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة ]75:وقال تعاىلِ :م َن
َ
ُ ْ َ ْ َُ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ص ْيـنَا [النساء ]46:اآلية وأما العقل :فألن
ين َه ُ
ادوا ُحيَ ِرفُو َن الْ َكل َم َعن َم َواضعه َويَـ ُقولُو َن َمس ْعنَا َو َع َ
الذ َ
املتكلم هبذه النصوص أعلم ِبراده من غريه ،وقد خاطبنا ابللسان العريب املبني فوجب قبوله على
ظاهره وإَّل َّلختلفت اآلراء وتفرقت األمة القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن حملمد بن

صاحل بن عثيمني  -ص42
واملراد ابلظاهر :الظاهر الشرعي ،وذلك إبثبات الصفات الواردة يف الكتاب والسنة على حقيقة

اإلثبات وتنزيه اخلالق عن مشاهبة اخللق له يف تلك الصفات ( )1مع قطع الطمع عن إدراك الكيفية

–  – ...وهبذا يعلم أن معاين نصوص الصفات مفهومة ،وأن إدراك كيفية الصفات شيء ممتنع .فما

يتبادر إىل الذهن من املعاين الشرعية هو املراد ابلظاهر.

وأما ترك التحريف ،فاملراد به عدم التسلط على نصوص الصفات بصرف معانيها املتبادرة أبصل
الوضع أو السياق إىل معاين أخرى غري متبادرة ،وهذا الذي يسميه أهله أتويالً... .،
املسألة األوىل دواعي محل النصوص على ظاهرها

وهذه الدواعي هي أدلة كلية تبني أن محل نصوص الصفات على ظاهرها متعني ،وهو أمر َّل خفاء
فيه وَّل غموض ،وْيكن حصرها  ...يف أربعة أدلة:

الدليل األول :وصف القرآن ابلبيان واهلدى:
إذا كان السامع متمكناً من الفهم ،وكان خطاب املتكلم بيناً واضحاً ،فهم املخاطب مراد املتكلم
بكالمه .وقد وصف هللا تعاىل كتابه أبنه تبيان لكل شيء فقال :ونَـ َّزلْنَا َعلَي َ ِ
اب تِْبـيَ ًاَن لِ ُك ِل
ْ
ك الْكتَ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َشي ٍء [النحل ]89 :وقال :وما أَنزلْنَا َعلَي َ ِ
ني َهلُ ُم الَّذي ا ْختَـلَ ُفواْ فيه َو ُه ًدى َوَر ْمحَةً
ْ
اب إَِّلَّ لتُـبَِ َ
ََ َ
ك الْكتَ َ
ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ني َهلُ ْم [إبراهيم:
سان قَـ ْومه ليُـبَِ َ
ل َق ْوم يُـ ْؤمنُو َن [النحل ،]64 :وقال تعاىلَ :وَما أ َْر َسلْنَا من َّر ُسول إَّلَّ بل َ
 ،]4وقال تعاىل :وأَنزلْنا إِلَي َ ِ ِ
ني لِلن ِ
َّاس َما نُـ ِز َل إِلَْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَـتَـ َف َّك ُرو َن [النحل.]44 :
َ ََ ْ
ك الذ ْك َر لتُـبَِ َ

_________
( )1انظر(( :الرسالة التدمرية)) (ص )69 :و ((أضواء البيان)) (.)320 - 319 /2
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فاتضح من هذه النصوص – وغريها كثري – أن كتاب هللا تعاىل فيه بيان احلق للناس ،وأنه قد أنزل
بلسان عريب مبني ،وأن الرسول صلى هللا عليه وسلم – مبني للناس هذا الكتاب بلسان قومه ،فهذا
يفيد أن نصوص الصفات مما بينه هللا تعاىل للناس ،وهي كثرية جداً وتتناول كل الصفات مثل العلم
والقدرة والسمع والبصر والكالم واحلياة واإلرادة واَّلستواء واليدين والوجه والغضب والرضا ،وَّل

يوجد مع هذا دليل واحد يفيد أن هذه النصوص مراد هبا خالف ظاهرها .فإخالء املتكلم كالمه من
قرينة تفيد أن ظاهره غري مراد ينايف بيانه وإرشاده ،مع مالحظة األمور اآلتية:

األمر األول :إن هللا تعاىل أعلم ِبا ينزل (.)1

األمر الثاين :إنه لو كان الظاهر غري مراد ْلاء البيان بذلك – إذ أتخري البيان عن وقت احلاجة ممتنع،
ووقت احلاجة هو وقت اخلطاب ،وعلى فرض جواز أتخره إىل ما بعد ذلك فال جيوز أتخريه بعد موت
النيب صلى هللا عليه وسلم ،ومعلوم أنه على كثرة النصوص الواردة بذكر الصفات مل أيت نص واحد

يصرفها عن ظاهرها .فعلم هبذه األمور جمتمعة أن خطاب الشرع يف صفات رب العاملني جيب محله
على ظاهره إذ املخاطب أعلم ِبا ينزل وكالمه هدى وبيان وقد أخاله عما يصرفه عن ظاهره.

َنزلْنَا
الدليل الثاين :وهو أن الرسول صلى هللا عليه وسلم – املبني للكتاب – كما قال هللا تعاىلَ :وأ َ
إِلَي َ ِ ِ
ني لِلن ِ
َّاس َما نُـ ِز َل إِلَْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَـتَـ َف َّك ُرو َن [النحل ]44 :وهو اهلادي إىل صراط
ْ
ك الذ ْك َر لتُـبَِ َ
صر ٍ
مستقيم كما قال هللا تعاىل :وإِنَّ َ ِ ِ ِ
اط م ْستَ ِق ٍيم [الشورى ]52 :قد اشتملت سنته على
َ
ك لَتَـ ْهدي إ َىل َ
ذكر الصفات هلل تعاىل ،إما تصرحياً ابلقول وإما إقراراً ،وكل من القول واإلقرار إما أن يكون قد ورد
مثله يف القرآن أو مل يرد ،وكل من ذلك إما صفات فعلية أو ذاتية.

فمثال قوله صلى هللا عليه وسلم يف الصفات وهي مذكورة يف القرآن :صفة اليدين ،وصفة اَّلستواء،

فاألوىل صفة ذاتية ،والثانية فعلية ...
ومثال قوله صلى هللا عليه وسلم يف صفات مل أيت ذكرها يف القرآن :الضحك واألصابع .ومثال

إقراره صلى هللا عليه وسلم – لبعض الصفات ،وهي مذكورة يف القرآن :اَّلستواء ،كما هو يف حديث
اْلارية ،ملا سأهلا أين هللا؟ قالت يف السماء ،فقال لسيدها ((أعتقها فإهنا مؤمنة)) ( )2ومثال إقراره

صلى هللا عليه وسلم لبعض الصفات ،ومل أيت ذكرها يف القرآن :األصابع ،كحديث احلرب اليهودي،
 ...وقد يفسر الرسول صلى هللا عليه وسلم – صفة قد َّل يفهم من نص القرآن أهنا صفة هلل تعاىل

كصفة الساق.

الدليل الثالث :فهم الصحابة هلا أن ظاهرها مراد .....

الدليل الرابع :إمجاع األئمة على أن ظاهرها مراد.
_________

( )1انظر(( :الصواعق املرسلة)) (.)320 ،310 /1
( )2رواه مسلم ( .)537من حديث معاوية بن احلكم رضي هللا عنه.

()412/1

قال الوليد بن مسلم( :سألت األوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه

األحاديث اليت فيها الرؤية وغري ذلك ،فقالوا :أمضها بال كيف) ( )1ويف رواية أنه سأهلم (  ...عن
األحاديث اليت فيها الصفات فكلهم قال :أمروها كما جاءت بال تفسري) ( .)2وقال أبو عبيد
القاسم بن سالم (هذه األحاديث صحاح محلها أصحاب احلديث والفقهاء بعضهم عن بعض وهي

عندَن حق َّل نشك فيه  ) ...وقال اإلمام أمحد( :وَّل تفسر هذه األحاديث إَّل مثل ما جاءت وَّل

نردها  )3( ) ...وقال اإلمام أبو عمر بن عبد الرب (ومن حق الكالم أن حيمل على حقيقته حىت تتفق
األمة أنه أريد به اجملاز ،إذ َّل سبيل إىل أتباع ما أنزل إلينا من ربنا تعاىل إَّل على ذلك ،وإمنا يوجه

كالم هللا عز وجل إىل األشهر واألظهر من وجوهه ما مل ْينع من ذلك ما جيب له التسليم .ولو ساغ
ادعاء اجملاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات ،وجل هللا أن خياطب إَّل ِبا تفهمه العرب من

معهود خماطباهتا مما يصح معناه عند السامعني .واَّلستواء معلوم يف اللغة مفهوم ،وهو العلو واَّلرتفاع

على شيء  ..إخل) اهـ (.)4

وأقوال األئمة كثرية يف هذا الباب يصعب حصرها ،وفيما ذكر الكفاية وابهلل التوفيق.
فهذا الذي تقدم يدل دَّللة قاطعة على أن ما جاء يف نصوص الصفات حق على ظاهره املراد شرعاً،
فيجب إثباهتا بال ْتثيل ،وتنزيه هللا عن مشاهبة خلقه فيها بال تعطيل ،ذلك أن ذكرها يف القرآن بال

قرينة تصرفها عن ظاهرها مث أتكيد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك يف سنته قوَّلً وإقراراً بذكرها
كما وردت يف القرآن ،بل يذكر صفات أخرى مل ترد فيه وهو الذي قال هللا فيه :وما ي ِ
نط ُق َع ِن ا ْهلََوى
ََ َ

وحى [النجم ]4 - 3 :يدل دَّللة قاطعة أن نصوص الصفات جيب إجراؤها على
إِ ْن ُه َو إََِّّل َو ْح ٌي يُ َ
ظاهرها ،إذ املأمور ببيان الدين مل يصرف عن ظاهرها – وهذا أمر بني .منهج أهل السنة واْلماعة
ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل خلالد عبد اللطيف– بتصرف 454 /2 -

_________

( )1أخرجه الدارقطين يف ((الصفات)) (ص( )75 :رقم )67 :وانظر ((خمتصر العلو)) (ص)143 :
(رقم.)116 :

( )2أخرجه اآلجري يف ((الشريعة)) (ص )314 :ورواها اخلالل كما يف ((سري أعالم النبالء)) (/8
.)162

((( )3شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) (.)164 /1
((( )4التمهيد)) َّلبن عبد الرب (.)131 /7
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املطلب الثالث :القاعدة الثالثة ظاهر نصوص الصفات معلومة لنا ابعتبار وجمهولة لنا ابعتبار آخر.
فباعتبار املعىن هي معلومة ،وابعتبار الكيفية اليت هي عليها جمهولة وقد دل على ذلك :السمع
ك مب ِ
ِ
آايتِِه َولِيَـتَ َذ َّكر أ ُْولُوا األَلْبَ ِ
اب
والعقل أما السمع :فمنه قوله تعاىل :كتَ ٌ
اب أ َ
ار ٌك ليَ َّدبَّـ ُروا َ
َنزلْنَاهُ إِلَْي َ ُ َ َ
َ
ِ
َنزلْنَا
[ص ]29:وقوله تعاىل :إِ ََّن َج َعلْنَاهُ قُـ ْرآَنً َع َربِياً لَ َعلَّ ُك ْم تَـ ْعقلُو َن [الزخرف ]3:وقوله جل ذكره َوأ َ
إِلَي َ ِ ِ
ني لِلن ِ
َّاس َما نُـ ِز َل إِلَْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَـتَـ َف َّك ُرو َن [النحل ]44:والتدبر َّل يكون إَّل فيما ْيكن
ْ
ك الذ ْك َر لتُـبَِ َ
الوصول إىل فهمه ،ليتذكر اإلنسان ِبا فهمه منه وكون القرآن عربياً ليعقله من يفهم العربية يدل على
أن معناه معلوم وإَّل ملا كان فرق بني أن يكون ابللغة العربية أو غريها وبيان النيب صلى هللا عليه
وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه وأما العقل :فألن من احملال أن ينزل هللا تعاىل كتاابً
أو يتكلم رسوله صلى هللا عليه وسلم بكالم يقصد هبذا الكتاب وهذا الكالم أن يكون هداية

للخلق ،ويبقى يف أعظم األمور وأشدها ضرورة جمهول املعىنِ ،بنزلة احلروف اهلجائية اليت َّل يفهم
ِ
اب
منها شيء؛ ألن ذلك من السفه الذي أتابه حكمة هللا تعاىل ،وقد قال هللا تعاىل عن كتابه :كتَ ٌ
أ ِ
ت آايتُهُ ُمثَّ فُ ِ
ت ِم ْن لَ ُد ْن َح ِك ٍيم َخبِ ٍري [هود ]1:هذه دَّللة السمع والعقل على علمنا ِبعاين
صلَ ْ
ْ
ُحك َم ْ َ
نصوص الصفات  ...وهبذا علم بطالن مذهب املفوضة الذين يفوضون علم معاين نصوص الصفات،
ويدَّعون أن هذا مذهب السلف والسلف بريئون من هذا املذهب ،وقد تواترت األقوال عنهم إبثبات

املعاين هلذه النصوص إمجاَّلً أحياَنً وتفصيالً أحياَنً ،وتفويضهم الكيفية إىل علم هللا – عز وجل.
قال شيخ اإلسالم ابن تيميه يف كتابه املعروف بـ (العقل والنقل  )116 /1املطبوع على هامش

(منهاج السنة) :وأما التفويض فمن املعلوم أن هللا أمرَن بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه،

ٍ
وحينئذ
فكيف جيوز مع ذلك أن يراد منا اإلعراض عن فهمه ومعرفته وعقله – إىل أن قال :- ....
فيكون ما وصف هللا به نفسه يف القرآن أو كثري مما وصف هللا به نفسه َّل يعلم األنبياء معناه بل
يقولون كالماً َّل يعقلون معناه ،قال :ومعلوم أن هذا قدح يف القرآن واألنبياء إذ كان هللا أنزل القرآن

هدى وبياَنً للناس ،وأمر الرسول أن يبلغ البالغ املبني ،وأن يبني للناس ما نزل إليهم
وأخرب أنه جعله ً
وأمر بتدبر القرآن وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخرب به الرب عن صفاته َّل يعلم أحد

معناه فال يعقل وَّل يتدبر ،وَّل يكون الرسول َّبني للناس ما نزل إليهم ،وَّل بلغ البالغ املبني ،وعلى

هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع احلق يف نفس األمر ما علمته برأيي وعقلي ،وليس يف النصوص

ما يناقض ذلك؛ ألن تلك النصوص مشكلة متشاهبة ،وَّل يعلم أحد معناها ،وما َّل يعلم أحد معناه

َّل جيوز أن يستدل به ،فيبقى هذا الكالم سداً لباب اهلدى والبيان من جهة األنبياء ،وفتحاً لباب من
يعارضهم ويقول :إن اهلدى والبيان يف طريقنا َّل يف طريق األنبياء؛ ألننا حنن نعلم ما نقول ونبينه

ابألدلة العقلية ،واألنبياء مل يعلموا ما يقولون فضالً عن أن يبينوا مرادهم ،فتبني أن قول أهل التفويض

الذين يزعمون أهنم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع واإلحلاد أهـ كالم الشيخ وهو
كالم سديد من ذي رأي رشيد ،وما عليه مزيد – رمحه هللا تعاىل رمحة واسعة ،ومجعنا به يف جنات
النعيم القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن حملمد بن صاحل بن عثيمني  -ص43
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املطلب الرابع :القاعدة الرابعة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إىل الذهن من املعاين ،وهو خيتلف
حبسب السياق وما يضاف إليه الكالم.

فالكلمة الواحدة يكون هلا معىن يف سياق ،ومعىن آخر يف سياق وتركيب الكالم يفيد معىن على وجه

ومعىن آخر على وجه فلفظ (القرية) ،مثالً يراد به القوم اترة ،ومساكن القوم اترة أخرى فمن األول
ِ
ِ
ٍ
وها قَـ ْب َل يَـ ْوِم ال ِْقيَ َام ِة أ َْو ُم َع ِذبُو َها َع َذاابً َش ِديداً [اإلسراء]58:
قوله تعاىلَ :وإِن م ْن قَـ ْريَة إَِّل َْحن ُن ُم ْهل ُك َ
ومن الثاين قوله تعاىل عن املالئكة ضيف إبراهيم :إِ ََّن ُم ْهلِ ُكو أ َْه ِل َه ِذهِ الْ َق ْريَِة [العنكبوت]31:
ت بِيَ َدي [ص ]75:ألن
وتقول :صنعت هذا بيدي ،فال تكون اليد كاليد يف قوله تعاىل :لِ َما َخلَ ْق ُ

اليد يف املثال أضيفت إىل املخلوق فتكون مناسبة له ،ويف اآلية أضيفت إىل اخلالق فتكون َّلئقة به،
فال أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد اخلالق كيد املخلوق أو ابلعكس ونقول :ما عندك

إَّل زيد ،وما زيد إَّل عندك ،فتفيد اْلملة الثانية معىن غري ما تفيده األوىل مع احتاد الكلمات ،لكن

اختلف الرتكيب فغري املعىن به إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إىل الذهن من

املعاين وقد انقسم الناس فيه إىل ثالثة أقسام :القسم األول :من جعلوا الظاهر املتبادر منها معىن حقاً
يليق ابهلل – عز وجل – وأبقوا دَّللتها على ذلك ،وهؤَّلء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان
عليه النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ،والذين َّل يصدق لقب أهل السنة واْلماعة إَّل عليهم
وقد أمجعوا على ذلك كما نقله ابن عبد الرب فقال" :أهل السنة جممعون على اإلقرار ابلصفات

الواردة كلها يف القرآن الكرمي والسنة ،واإلْيان هبا ،ومحلها على احلقيقة َّل على اجملاز ،إَّل أهنم َّل
يكيفون شيئاً من ذلك ،وَّل حيدون فيه صفة حمصورة" أهـ وقال القاضي أبو يعلى يف كتاب (إبطال
التأويل)َّ( :ل جيوز رد هذه األخبار ،وَّل التشاغل بتأويلها ،والواجب محلها على ظاهرها ،وأهنا

صفات هللاَّ ،ل تشبه صفات سائر املوصوفني هبا من اخللق ،وَّل يعتقد التشبيه فيها ،لكن على ما
روي عن اإلمام أمحد وسائر األئمة) أهـ نقل ذلك عن ابن عبد الرب والقاضي شيخ اإلسالم ابن تيميه

يف الفتوى احلموية  89 - 87جـ 5من جمموع الفتاوى َّلبن القاسم وهذا هو املذهب الصحيح،
والطريق القومي احلكيم ،وذلك لوجهني:

األول :أنه تطبيق اتم ملا دل عليه الكتاب والسنة من وجوب األخذ ِبا جاء فيهما من أمساء هللا
وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف
الثاين :أن يقال :إن احلق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غريهم ،والثاين ابطل ألنه يلزم

منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعني هلم إبحسان تكلموا ابلباطل تصرحياً أو ظاهراً ،ومل

يتكلموا مرة واحدة َّل تصرحياً وَّل ظاهراً ابحلق الذي جيب اعتقاده وهذا يستلزم أن يكونوا إما

جاهلني ابحلق وإما عاملني به لكن كتموه ،وكالمها ابطل ،وبطالن الالزم يدل على بطالن امللزوم،

فتعني أن يكون احلق فيما قاله السلف دون غريهم.
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القسم الثاين :من جعلوا الظاهر املتبادر من نصوص الصفات معىن ابطالً َّل يليق ابهلل وهو :التشبيه،
وأبقوا دَّللتها على ذلك وهؤَّلء هم املشبهة ومذهبهم ابطل حمرم من عدة أوجه :األول :أنه جناية

س
على النصوص وتعطيل هلا عن املراد هبا ،فكيف يكون املراد هبا التشبيه وقد قال هللا تعاىل :لَْي َ
َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ [الشورى ]11:الثاين :أن العقل دل على مباينة اخلالق للمخلوق يف الذات والصفات،
فكيف حيكم بدَّللة النصوص على التشابه بينهما؟ الثالث :أن هذا املفهوم الذي فهمه املشبه من
النصوص خمالف ملا فهمه السلف منها فيكون ابطالً فإن قال املشبه :أَن َّل أعقل من نزول هللا ويده

إَّل مثل ما للمخلوق من ذلك ،وهللا تعاىل مل خياطبنا إَّل ِبا نعرفه ونعقله فجوابه من ثالثة أوجه:
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ وهنى عباده أن يضربوا له
أحدها :أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه :لَْي َ
ض ِربواْ ِ ِ
ال إِ َّن هللاَ يَـ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم َّلَ تَـ ْعلَ ُمو َن [النحل]74:
َّلل األ َْمثَ َ
األمثال ،أو جيعلوا له أنداداً فقال :فَالَ تَ ْ ُ
وقال :فَال َجتْعلُوا َِِّ
َّلل أَن َداداً َوأَنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة ]22:وكالمه – تعاىل – كله حق يصدق بعضه
َ
بعضاً ،وَّل يتناقض اثنيها :أن يقال له :ألست تعقل هلل ذااتً َّل تشبه الذوات؟ فسيقول :بلى! فيقال

له :فلتعقل له صفات َّل تشبه الصفات ،فإن القول يف الصفات كالقول يف الذات ،ومن فرق بينهما

فقد تناقض! اثلثها :أن يقال :ألست تشاهد يف املخلوقات ما يتفق يف األمساء وخيتلف يف احلقيقة

والكيفية؟ فسيقول :بلى! فيقال له :إذا عقلت التباين بني املخلوقات يف هذا ،فلماذا َّل تعقله بني
اخلالق واملخلوق ،مع أن التباين بني اخلالق واملخلوق أظهر وأعظم ،بل التماثل مستحيل بني اخلالق

واملخلوق كما سبق يف القاعدة السادسة من قواعد الصفات القسم الثالث :من جعلوا املعىن املتبادر
من نصوص الصفات معىن ابطالًَّ ،ل يليق ابهلل وهو التشبيه ،مث إهنم من أجل ذلك أنكروا ما دلت

عليه من املعىن الالئق ابهلل ،وهم أهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عاماً يف األمساء والصفات ،أم

خاصاً فيهما ،أو يف أحدمها ،فهؤَّلء صرفوا النصوص عن ظاهرها إىل معاين عينوها بعقوهلم،

واضطربوا يف تعيينها اضطراابً كثرياً ،ومسوا ذلك أتويالً ،وهو يف احلقيقة حتريف ومذهبهم ابطل من

وجوه :أحدها :أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معىن ابطل غري َّلئق ابهلل وَّل مراد

له الثاين :أنه صرف لكالم هللا تعاىل وكالم رسوله صلى هللا عليه وسلم عن ظاهره ،وهللا – تعاىل –

خاطب الناس بلسان عريب مبني ،ليعقلوا الكالم ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العريب ،والنيب

صلى هللا عليه وسلم خاطبهم أبفصح لسان البشر؛ فوجب محل كالم هللا ورسوله على ظاهره املفهوم
بذلك اللسان العريب؛ غري أنه جيب أن يصان عن التكييف والتمثيل يف حق هللا – عز وجل.
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الثالث :أن صرف كالم هللا ورسوله عن ظاهره إىل معىن خيالفه ،قول على هللا بال علم وهو حمرم؛
ِ
ش َما ظَ َه َر ِم ْنـ َها َوَما بَطَ َن َوا ِإل ْمثَ َوالْبَـ ْغ َي بِغَ ِْري ا ْحلَ ِق َوأَن
لقوله – تعاىل  :-قُ ْل إِ َّمنَا َح َّرَم َرِ َيب الْ َف َواح َ
هلل ما َمل يـنـ ِز ْل بِ ِه س ْلطَ ًاَن وأَن تَـ ُقولُواْ علَى ِ
ِ
هللا َما َّلَ تَـ ْعلَ ُمو َن [األعراف ]33:ولقوله –
َ
تُ ْش ِرُكواْ ِاب َ ْ ُ َ
ُ
َ
ف ما لَيس لَ َ ِ ِ ِ
ك َكا َن َع ْنهُ َم ْس ُؤوَّلً
ْم إِ َّن َّ
اد ُك مل أُولَئِ َ
ص َر َوالْ ُف َؤ َ
الس ْم َع َوالْبَ َ
ك به عل ٌ
سبحانه َ :-وَّل تَـ ْق ُ َ ْ َ

[اإلسراء ]36:فالصارف لكالم هللا – تعاىل – ورسوله عن ظاهره إىل معىن خيالفه قد قفا ما ليس له
به علم وقال على هللا ما َّل يعلم من وجهني :األول :أنه زعم أنه ليس املراد بكالم هللا – تعاىل –

ورسوله كذا ،مع أنه ظاهر الكالم الثاين :أنه زعم أن املراد به كذا ملعىن آخر َّل يدل عليه ظاهر

الكالم وإذا كان من املعلوم أن تعيني أحد املعنيني املتساويني يف اَّلحتمال قول بال علم؛ فما ظنك

ك أَن
بتعيني املعىن املرجوح املخالف لظاهر الكالم؟! مثال ذلك :قوله – تعاىل – إلبليس َما َمنَـ َع َ
ي [ص ]75:فإذا صرف الكالم عن ظاهره ،وقال :مل يرد ابليدين اليدين
ت بِيَ َد َّ
تَ ْس ُج َد لِ َما َخلَ ْق ُ
احلقيقيتني وإمنا أراد كذا وكذا قلنا له :ما دليلك على ما نفيت؟! وما دليلك على ما أثبت؟! فإن أتى
بدليل – وأىن له ذلك – وإَّل كان قائالً على هللا بال علم يف نفيه وإثباته الوجه الرابع :يف إبطال

مذهب أهل التعطيل :أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها خمالف ملا كان عليه النيب صلى هللا

عليه وسلم وأصحابه وسلف األمة وأئمتها ،فيكون ابطالً ،ألن احلق بال ريب فيما كان عليه النيب
صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ،وسلف األمة وأئمتها الوجه اخلامس :أن يقال للمعطل :هل أنت

أعلم ابهلل من نفسه؟ فسيقولَّ :ل مث يقال له :هل ما أخرب هللا به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول:

نعم مث يقال له :هل تعلم كالماً أفصح وأبني من كالم هللا – تعاىل؟ فسيقولَّ :ل مث يقال له :هل تظن

أن هللا – سبحانه وتعاىل – أراد أن يعمي احلق على اخللق يف هذه النصوص ليستخرجوه بعقوهلم؟

فسيقولَّ :ل هذا ما يقال له ابعتبار ما جاء يف القرآن أما ابعتبار ما جاء يف السنة فيقال له :هل أنت

أعلم ابهلل من رسوله صلى هللا عليه وسلم؟ فسيقولَّ :ل مث يقال له :هل ما أخرب به رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم عن احلق صدق وحق؟ فسيقول :نعم مث يقال له :هل تعلم أن أحداً من الناس أفصح

كالماً ،وأبني من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فسيقول َّل مث يقال له هل تعلم أن أحداً من الناس
أنصح لعباد هللا من رسول هللا؟ فسيقولَّ :ل فيقال له :إذا كنت تقر بذلك فلماذا َّل يكون عندك

اإلقدام والشجاعة يف إثبات ما أثبته هللا – تعاىل – لنفسه ،وأثبته له رسوله صلى هللا عليه وسلم على
حقيقته وظاهره الالئق ابهلل؟ وكيف يكون عندك اإلقدام والشجاعة يف نفي حقيقته تلك ،وصرفه إىل

معىن خيالف ظاهره بغري علم؟ وماذا يضريك إذا أثبت هلل – تعاىل – ما أثبته لنفسه يف كتابه ،أو سنة

نبيه على الوجه الالئق به ،فأخذت ِبا جاء يف الكتاب والسنة إثبااتً ونفياً؟ أليس هذا أسلم لك وأقوم
ِ
ني [قصص ]65:أوليس صرفك هلذه النصوص
َج ْبـتُ ُم ال ُْم ْر َسل َ
ْلوابك إذا سئلت يوم القيامةَ :ماذَا أ َ

عن ظاهرها ،وتعيني معىن آخر خماطرة منك؟! فلعل املراد يكون – على تقدير جواز صرفها – غري ما
صرفتها إليه الوجه السادس يف إبطال مذهب أهل التعطيل :أنه يلزم عليه لوازم ابطلة؛ وبطالن الالزم

يدل على بطالن امللزوم فمن هذه اللوازم :أوَّلً :أن أهل التعطيل مل يصرفوا نصوص الصفات عن

ظاهرها إَّل حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه هللا
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– تعاىل – خبلقه ،وتشبيه هللا – تعاىل – خبلقه كفر؛ ألنه تكذيب لقوله – تعاىل :-لَي ِ ِ ِ
س َكمثْله َش ْيءٌ
ْ َ
[الشورى ]11:قال نعيم بن محاد اخلزاعي أحد مشايخ البخاري – رمحهما هللا  :-من شبه هللا خبلقه
فقد كفر ومن جحد ما وصف هللا به نفسه فقد كفر ،وليس فيما وصف هللا به نفسه وَّل رسوله

تشبيهاً أهـ ومن املعلوم أن من أبطل الباطل أن جيعل ظاهر كالم هللا تعاىل وكالم رسوله صلى هللا عليه

وسلم تشبيهاً وكفراً أو مومهاً لذلك اثنياً :أن كتاب هللا – تعاىل – الذي أنزله تبياَنً لكل شيء،

فاء ملا يف الصدور ،ونوراً مبيناً ،وفرقاَنً بني احلق والباطل مل يبني هللا – تعاىل – فيه
وهدى للناس ،وش ً
ما جيب على العباد اعتقاده يف أمسائه وصفاته ،وإمنا جعل ذلك موكالً إىل عقوهلم ،يثبتون هلل ما

يشاءون ،وينكرون ما َّل يريدون وهذا ظاهر البطالن اثلثاً :أن النيب صلى هللا عليه وسلم وخلفاءه

الراشدين وأصحابه وسلف األمة وأئمتها ،كانوا قاصرين أو مقصرين يف معرفة وتبيني ما جيب هلل تعاىل
من الصفات أو ْيتنع عليه أو جيوز؛ إذ مل يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل يف
صفات هللا – تعاىل – ومسوه أتويالً.
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وحينئذ إما أن يكون النيب صلى هللا عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف األمة وأئمتها قاصرين
ْلهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته ،أو مقصرين لعدم بياهنم لألمة ،وكال األمرين ابطل!! رابعاً :أن

كالم هللا ورسوله ليس مرجعاً للناس فيما يعتقدونه يف رهبم وإهلهم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت

به الشرائع بل هو زبدة الرساَّلت ،وإمنا املرجع تلك العقول املضطربة املتناقضة وما خالفها ،فسبيله
التكذيب إن وجدوا إىل ذلك سبيالً ،أو التحريف الذي يسمونه أتويالً ،إن مل يتمكنوا من تكذيبه
ك
اء َربم َ
خامساً :أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته هللا ورسوله ،فيقال يف قوله – تعاىل َ :-و َج َ

[الفجرَّ ]22:ل جييء ،ويف قوله صلى هللا عليه وسلم(( :ينزل ربنا إىل السماء الدنيا)) ()1
_________

( )1رواه البخاري ( )1145ومسلم ( .)758من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ..
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إنه َّل ينزل ألن إسناد اجمليء والنزول إىل هللا جماز عندهم ،وأظهر عالمات اجملاز عند القائلني به صحة
نفيه ،ونفي ما أثبته هللا ورسوله من أبطل الباطل ،وَّل ْيكن اَّلنفكاك عنه بتأويله إىل أمره؛ ألنه ليس
يف السياق ما يدل عليه مث إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته يف مجيع الصفات ،أو تعدى إىل

األمساء – أيضاً – ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض ،كاألشعرية واملاتريدية :أثبتوا
ما أثبتوه حبجة أن العقل يدل عليه ،ونفوا ما نفوه حبجة أن العقل ينفيه أو َّل يدل عليه فنقول هلم:
نفيكم ملا نفيتموه حبجة أن العقل َّل يدل عليه ْيكن إثباته ابلطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه

كما هو اثبت ابلدليل السمعي مثال ذلك :أهنم أثبتوا صفة اإلرادة ،ونفوا صفة الرمحة أثبتوا صفة
اإلرادة لدَّللة السمع والعقل عليها أما السمع :فمنه قوله تعاىلَ :ولَ ِك َّن َّ
اَّللَ يَـ ْف َع ُل َما يُ ِري ُد
[البقرة ]253:وأما العقل :فإن اختالف املخلوقات وختصيص بعضها ِبا خيتص به من ذات أو

وصف دليل على اإلرادة ونفوا الرمحة؛ ألهنا تستلزم لني الراحم ورقته للمرحوم ،وهذا حمال يف حق هللا
تعاىل وأولوا األدلة السمعية املثبتة للرمحة إىل الفعل أو إرادة الفعل ففسروا الرحيم ابملنعم أو مريد

اإلنعام فنقول هلم :الرمحة اثبتة هلل تعاىل ابألدلة السمعية ،وأدلة ثبوهتا أكثر عدداً وتنوعاً من أدلة
الر ْمحَ ِة [الكهف]58:
ور ذُو َّ
الر ْمحَ ِن َّ
اإلرادة فقد وردت ابَّلسم مثلَّ :
الرِحي ِم والصفة مثلَ :وَربم َ
ك الْغَ ُف ُ

شاءُ [العنكبوت ]21:وْيكن إثباهتا ابلعقل فإن النعم اليت ترتى على العباد
والفعل مثلَ :ويَـ ْر َح ُم َمن يَ َ
من كل وجه ،والنقم اليت تدفع عنهم يف كل حني دالة على ثبوت الرمحة هلل – عز وجل – ودَّللتها

على ذلك أبني وأجلى من دَّللة التخصيص على اإلرادة ،لظهور ذلك للخاصة والعامة ،خبالف دَّللة
التخصيص على اإلرادة ،فإنه َّل يظهر إَّل ألفراد من الناس وأما نفيها حبجة أهنا تستلزم اللني والرقة؛

فجوابه :أن هذه احلجة لو كانت مستقيمة ألمكن نفي اإلرادة ِبثلها فيقال :اإلرادة ميل املريد إىل ما
يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة ،وهذا يستلزم احلاجة ،وهللا تعاىل منزه عن ذلك فإن أجيب:

أبن هذه إرادة املخلوق أمكن اْلواب ِبثله يف الرمحة أبن الرمحة املستلزمة للنقص هي رمحة املخلوق
وهبذا تبني بطالن مذهب أهل التعطيل سواء كانت تعطيالً عاماً أو خاصاً وبه علم أن طريق األشاعرة

واملاتريدية يف أمساء هللا وصفاته وما احتجوا به لذلك َّل تندفع به شبه املعتزلة واْلهمية وذلك من

وجهني :أحدمها :أنه طريق مبتدع مل يكن عليه النيب صلى هللا عليه وسلم وَّل سلف األمة وأئمتها،
والبدعة َّل تدفع ابلبدعة وإمنا تدفع ابلسنة الثاين :أن املعتزلة واْلهمية ْيكنهم أن حيتجوا ملا نفوه

على األشاعرة واملاتريدية ِبثل ما احتج به األشاعرة واملاتريدية ملا نفوه على أهل السنة ،فيقولون:

لقد أحبتم ألنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات ِبا زعمتموه دليالً عقلياً وأولتم دليله السمعي ،فلماذا

حترمون علينا نفي ما نفيناه ِبا نراه دليالً عقلياً ،ونؤول دليله السمعي ،فلنا عقول كما أن لكم عقوَّلً،
فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة ،وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت
عقولنا خاطئة ،وليس لكم حجة يف اإلنكار علينا سوى جمرد التحكم واتباع اهلوى وهذه حجة دامغة
وإلزام صحيح من اْلهمية واملعتزلة لألشعرية واملاتريدية ،وَّل مدفع لذلك وَّل حميص عنه إَّل ابلرجوع
ملذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ،ويثبتون هلل تعاىل من األمساء والصفات ما أثبته لنفسه يف

كتابه أو على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم إثبااتً َّل ْتثيل فيه وَّل تكييف ،وتنزيهاً َّل تعطيل فيه
وَّل حتريفَ ،وَمن َملْ َْجي َع ِل َّ
اَّللُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِم ْن نُوٍر [النور( ]40:تنبيه) علم مما سبق أن كل معطل
ممثل ،وكل ممثل معطل أما تعطيل املعطل فظاهر ،وأما ْتثيله فألنه إمنا عطل َّلعتقاده أن إثبات

الصفات يستلزم التشبيه فمثل أوَّلً ،وعطل اثنياً ،كما أنه بتعطيله مثله ابلناقص وأما ْتثيل املمثل
فظاهر ،وأما تعطيله فمن ثالثة أوجه :األول :أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة ،حيث

جعله داَّلً على التمثيل مع أنه َّل دَّللة فيه عليه وإمنا يدل على صفة تليق ابهلل عز وجل الثاين :أنه

عطل كل نص يدل على نفي مماثلة هللا خللقه الثالث :أنه عطل هللا تعاىل عن كماله الواجب حيث
مثله ابملخلوق الناقص القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن حملمد بن صاحل بن عثيمني -
ص45
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املطلب اخلامس :عدم التفريق بني األدلة الشرعية من حيث األخذ هبا ()1
واملراد هبذه القاعدة أنه يستدل يف اَّلعتقاد – ومنه مسائل األمساء والصفات – أبدلة الشرع األصيلة
كلها ،القرآن ،واحلديث بقسميه املتواتر واآلحاد املتلقاة ابلقبول .وعلى هذا كان الصحابة والتابعون

ومن تبعهم إبحسان.

وأكثر الكالم هنا سيكون عن األحاديث إذ أكثر املتكلمون من القول أبن أحاديث اآلحاد تفيد

الظن فال يؤخذ هبا يف املسائل العلمية اَّلعتقادية وهذا القول قالوه لعدم مقدرهتم على صرف ظاهرها
أبنواع التحريفات اليت مسوها أتويالت ،فأصلوا هذه القاعدة ليتوصلوا هبا إىل جحد كثري من املسائل

اليت ختالف أصوهلم.

وهذه القاعدة – أي عدم التفريق بني األدلة – تقوم على بيان ثالثة أسس هي:
األول :األدلة من الكتاب والسنة على حجية السمع مطلقاً.
الثاين :بيان إفادة خرب الواحد املتلقى ابلقبول العلم والعمل.

الثالث :بيان عدم خمالفة األحاديث للقرآن يف ابب األمساء والصفات.
أما األساس األول :األدلة على حجية السمع بقسميه مطلقاً:
فاألدلة يف هذا كثرية يكفي ذكر آيتني من كتاب هللا ،فاآليتان إحدامها توجب األخذ ابلقرآن والسنة،
الر ُس ُ
آات ُك ُم َّ
والثانية تبني حفظهما .أما اآلية األوىل فقول هللا تعاىلَ :وَما َ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُك ْم َع ْنهُ
فَانتَـ ُهوا [احلشر ،]7 :وهذا النص مشل كل ما جاءَن به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما هو يف

القرآن وبينه يف سنته ،سواء كان ذلك يف اَّلعتقادات أو غريها.
وأما اآلية الثانية فقول هللا تعاىل :إِ ََّن َْحنن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن [احلجر ]9 :ومعلوم أن هذا
ُ
يشمل القرآن واحلديث ،وحىت على القول أبن الذكر يف اآلية هو القرآن فإنه يقال :قد أنزل هللا تعاىل
كتابه – وهو الذكر – ليبينه رسوله صلى هللا عليه وسلم فقال :وأَنزلْنا إِلَي َ ِ ِ
ني لِلن ِ
َّاس َما
َ ََ ْ
ك الذ ْك َر لتُـبَِ َ
نُـ ِز َل إِلَْي ِه ْم [النحل ،]44 :وأنواع البيان كثرية كبيان جممل ،أو ختصيص عام ،وكل ذلك جاء به
الرسول صلى هللا عليه وسلم هلذه األمة أوهلا وآخرها كما قال هللا تعاىل :أل ِ
ُنذ َرُكم بِ ِه َوَمن بَـلَ َغ
[األنعام ،]19 :فصح هبذا أن السنة الصحيحة حجة مطلقاً يف أي زمان.
األساس الثاين :خرب الواحد إذا احتفت به القرائن يفيد العلم:

وأذكر هنا حديثني يفيدان قبوله ،مث أتبعه أبقوال أهل العلم خاصة يف الصفات ،أما احلديثان،

فاألول :حديث بعث معاذ إىل اليمن – حيث قال الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :إنك أتيت قوماً
من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أَّل إله إَّل هللا)) (.)2
والثاين :عن أنس(( :أن أهل اليمن قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا :ابعث معنا
رجالً يعلمنا السنة واإلسالم ،قال :فأخذ بيد أيب عبيدة فقال :هذا أمني هذه األمة)) (.)3

واكتفيت هبذين احلديثني ألهنما يبينان السنة العملية ،وَّل يقال إن هذين من أحاديث اآلحاد فيكف

جيعالن حجة يف قبول خرب اآلحاد؟ واْلواب من وجهني:

األول :إن مثل هذا يعد تواتراً معنوايً إذ بعث الرسول صلى هللا عليه وسلم – أفراداً من أصحابه إىل

عدة أماكن – كبعثه علي بن أيب طالب ،ومعاذ بن جبل ،وأاب موسى ،وأاب عبيدة وغريهم – رضي هللا

عنهم.

الثاين :إن هذين احلديثني خمرجان يف الصحيحني ،ومها مما مل يتكلم فيه النقاد ابلطعن ،وما كان كذلك
فقد اجتمعت األمة على تلقيه ابلقبول.

_________

( )1انظر ((الصفات اإلهلية)) للشيخ حممد أمان اْلامي (ص.)64 :
( )2رواه البخاري ( ،)1458ومسلم ( .)19بلفظ(( :عبادة هللا)) بدَّلً من ((شهادة أن َّل إله إَّل
هللا وأين رسول هللا)).

( )3رواه مسلم (.)2419
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ووجه اَّلستدَّلل بذلك كما قال اإلمام الشافعي رمحه هللا( :وهو  -صلى هللا عليه وسلمَّ -ل يبعث

أبمره إَّل واحلجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خربه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد
كان قادراً على أن يبعث إليهم فيشافههم ،أو يبعث إليهم عدداً ،فبعث واحداً يعرفونه ابلصدق)

(.)1

فصح مما تقدم من احلديثني أن خرب الواحد الصحيح املفيد للعلم حجة يف العقيدة وعلى هذا كان

األئمة – رمحهم هللا تعاىل  .)2( -أما الذين قالوا أبنه َّل يفيد العلم واخرتعوا هذه املقالة إمنا كان
قصدهم رد األخبار اليت َّل توافق بدعهم ،ويف هذا الصدد يقول اإلمام أبو املظفر السمعاين

الشافعي( :إن اخلرب إذا صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورواه الثقات واألئمة وأسنده
خلفهم عن سلفهم إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتلقته األمة ابلقبول فإنه يوجب العلم فيما

سبيله العلم ،هذا عامة قول أهل احلديث واملتقنني من القائمني على السنة ،وإمنا هذا القول الذي

يذكر أن خرب الواحد َّل يفيد العلم حبال وَّلبد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخرتعته

القدرية واملعتزلة وكان قصدهم منه رد األخبار .)3( ) ...

وقال اإلمام أبو عمر بن عبد الرب املالكي( :وكلهم – (أي أهل الفقه واألثر) – يدين خبرب الواحد
العدل يف اَّلعتقادات ويعادي ويوايل عليها وجيعلها شرعاً وديناً يف معتقده ،على ذلك مجاعة أهل
السنة واْلماعة) (.)4

ومن القرائن اليت ذكرها أهل العلم إذا احتفت خبرب الواحد أفادت العلم (:)5

 - 1كون احلديث يف الصحيحني أو يف أحدمها مما اتفق على صحته.

 - 2إذا كان احلديث مشهوراً له طرق متعددة ساملة من ضعف الرواة والعلل.
 - 3كون احلديث مسلسالً ابألئمة احلفاظ املتقنني.
 - 4كونه متلقى ابلقبول عند األمة.

واألحاديث الواردة يف الصفات هي كلها من هذا الباب وقد تلقاها األئمة ابلقبول ،وقد تقدم نقل
كالم ابن عبد الرب يف ذلك وحكاية ذلك عن أهل السنة قاطبة ،ويضاف إىل ذلك أقوال كبار األئمة

قبله:

فمن ذلك ما ذكره عباد بن العوام فقال( :قدم علينا شريك بن عبد هللا منذ حنو مخسني سنة قال:

فقلت له :اي أاب عبد هللا إن عندَن قوماً من املعتزلة ينكرون هذه األحاديث ،قال :فحدثين بنحو من

عشرة أحاديث يف هذا وقال :أما حنن فقد أخذَن ديننا عن التابعني عن أصحاب رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم فهم عمن أخذوا؟ ).اهـ (.)6

وقال اإلمام أمحد ملا سئل عن أحاديث الرؤية( :أحاديث صحاح نؤمن هبا ونقر ،وكل ما روي عن
النيب صلى هللا عليه وسلم أبسانيد جيدة نؤمن به ونقر) فلم يشرتط إمام السنة التواتر يف اخلرب لقبوله

وإمنا اشرتط الصحة فقط.

وقال عباس الدوري :مسعت أاب عبيد القاسم بن سالم – وذكر الباب الذي يروى فيه حديث الرؤية
والكرسي موضع القدمني وضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غريه وأين كان ربنا قبل أن خيلق
السماء ،وأن جهنم َّل ْتتلئ حىت يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط ،قط وأشباه هذه
األحاديث فقال :هذه أحاديث صحاح محلها أصحاب احلديث والفقهاء بعضهم عن بعض ،وهي
عندَن حق َّل شك فيها) اهـ (.)7
_________

((( )1الرسالة)) لإلمام الشافعي (ص.)412 :
( )2وانظر(( :الرد على من أنكر احلرف والصوت)) أليب نصر السجزي (ص.)191 - 185 :
((( )3رسالة اَّلنتصار ألهل احلديث – خمتصرها  -للسمعاين ضمن صون املنطق للسيوطي)) (ص:

.)161 - 160

((( )4التمهيد)) َّلبن عبد الرب (.)8 /1

( )5انظر(( :نزهة النظر)) َّلبن حجر (ص.)27 - 26 :
((( )6السنة)) لعبد هللا بن أمحد (( )273 /1رقم.)509 /
( )7أخرجه الدارقطين يف ((الصفات)) (ص( )40 - 39 :رقم.)57 /
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ومثل هذا ما نقله أمحد بن نصر عن سفيان بن عيينة اإلمام ملا سأله فقال له( :كيف حديث عبيدة
عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا عز وجل حيمل السموات على إصبع واألرضني
على إصبع)) ( )1وحديث(( :إن قلوب بين آدم بني أصبعني من أصابع الرمحن)) ( ،)2وحديث:

((إن هللا عز وجل يعجب ويضحك)) ( ... )3فقال سفيان :هي كما جاءت ،نقر هبا ،وحندث هبا بال

كيف) ( )4اهـ.

فهذه أقوال األئمة املشهود هلم ابإلمامة يف الداينة والعلم صرحوا بقبول هذه األحاديث ،وهم من
أخرب الناس حبديث الرسول صلى هللا عليه وسلم ،إذ أهل كل علم أخرب بعلمهم من غريهم.
األساس الثالث :بيان عدم خمالفة األحاديث للقرآن يف ابب األمساء والصفات على وجه اخلصوص:

وْيكن تقسيم األحاديث إىل قسمني حبسب ما جاءت به من الصفات:

قسم من األحاديث ورد بصفات هي واردة يف القرآن كذلك فهذه تكون مؤكدة .وقسم منها ورد

بصفات هي من نوع الصفات الواردة يف القرآن وإن مل يرد ذكرها يف القرآن نصاً.
أما القسم األول :وهي األحاديث الواردة ابلصفات املذكورة يف القرآن ،فهي أكثر األحاديث ،ومن
ذلك يف الصفات الذاتية :صفة اليدين ،فقد وردت يف أحاديث كثرية جداً منها(( :قال وعرشه على

املاء ،وبيده األخرى امليزان خيفض ويرفع)) ( ،)5ومصداق هذا يف القرآن قوله هللا :بَ ْل يَ َداهُ
م ْبسوطَتَ ِ
ي [ص.]75 :
ت بِيَ َد َّ
ان [املائدة ،]64 :وقول هللا تعاىلَ :ما َمنَـ َع َ
ك أَن تَ ْس ُج َد لِ َما َخلَ ْق ُ
َ ُ

ومثال الصفات الفعلية يف األحاديث(( :ملا خلق هللا اخللق كتب يف كتاب ،فهو عنده فوق العرش إن

رمحيت تغلب غضيب)) ( .)6ففي هذا احلديث التصريح إبثبات فوقية الرمحن على العرش ،ومصداق
استَـ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
الر ْمحَ ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
ش
ذلك يف كتاب هللا تعاىلَّ :
ش ا ْستَـ َوى [طه ]5 :وقولهُ :مثَّ ْ
[األعراف.]54 :

ومثل ما تقدم ما ورد يف صفة السمع والبصر والوجه والكالم والرمحة والغضب والقدرة واإلرادة

والعلم واحلياة والعلو احلب ،وغري ذلك من الصفات الواردة يف كتاب هللا مث وردت كذلك يف السنة.

أما القسم الثاين :وهي األحاديث الواردة ببعض الصفات اليت مل أيت ذكرها يف القرآن نصاً ،وهي

مثل أحاديث الضحك والنزول من صفات األفعال ،وصفة األصابع من صفات الذات ،فمثل هذه

يقال فيها:
هذه األحاديث إما متواترة كحديث النزول ( ،)7فمثل هذه األحاديث َّل ْيكن أن يقال فيها إهنا

ظنية الثبوت ،ولكن املخالفون يلجأون إىل أتويلها ...

وإما أن تكون هذه األحاديث من اآلحاد ،فالكالم فيها من جهتني:
 - 1إن هذه األحاديث قد تلقاها األئمة ابلقبول ،وهذه قرينة موجبة للقول إبفادهتا للعلم.

 - 2واْلهة الثانية :إن هذه الصفات الواردة يف أحاديث اآلحاد هي من نوع الصفات الواردة يف
القرآن ،كاألصبع ،فإن يف السنة بيان أن هللا أيخذ هبا السموات واألرضني والشجر يوم القيامة ،ويف
ت بِيَ ِمينِ ِه [الزمر]67 :
القرآن بيان أن هللا يطوي السموات بيمينه كمال قال هللاَ :و َّ
ات َمطْ ِوَّاي ٌ
ماو ُ
الس َ

وكذلك جاء يف السنة ،وهكذا يقال يف الضحك ،فإن الغضب الوارد يف القرآن – كقول هللا تعاىل:
ِ
ب هللاُ َعلَْي ِه [النساء :]93 :صفة فعلية هلل ،يقال كذلك :إن الضحك صفة فعلية هلل وردت هبا
َوغَض َ
السنة ،فكالمها :صفة فعل.
وهبذا يعلم أنه ليس يف السنة شيء خيالف القرآن ،فوجب إثبات كل ما ورد يف كتاب هللا وسنة رسوله
صلى هللا عليه وسلم من صفات هللا ،ألن ما جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حق على

حقيقته ،وَّل جيوز إنكارها كلها ألن القول يف الصفات كالقول يف الذات ،كما َّل جيوز إنكار بعضها
ألن القول يف بعض الصفات كالقول يف بعضها اآلخر .منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج األشاعرة
يف توحيد هللا تعاىل خلالد عبد اللطيف– 443 /2
_________

( )1رواه البخاري ( ،)7415ومسلم ( .)2786بلفظْ(( :يسك السموات)) بدَّلً من ((حيمل
السموات)).

( )2رواه مسلم ( .)2654من حديث عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما.

( )3احلديث رواه النسائي ( .)3165( )138 /6ولفظه(( :إن هللا عز وجل يعجب من رجلني يقتل
أحدمها صاحبه وقال مرة أخرى ليضحك من رجلني يقتل أحدمها صاحبه مث يدخالن اْلنة)) .من
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .واحلديث يف الصحيحني رواه البخاري ( ،)2826ومسلم

(.)1890
( )4أخرجه الدارقطين يف ((الصفات)) (ص( )42 - 41 :رقم.)63/
( )5رواه البخاري ( .)7411من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )6رواه البخاري ( ،)7404ومسلم ( .)2751من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )7حديث النزول رواه البخاري ( ،)1145ومسلم ( .)758من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
وقد روى حديث النزول أيضاً :أمحد ومالك وأبو عيسى الرتمذي وأبو داود وابن خزْية والدارقطين
وأئمة املسلمني.

()423/1

املطلب السادس :اَّلستدَّلل بقياس األوىل دون غريه من أنواع القياس

ض ِربواْ ِ ِ
َّلل
إن هللا تعاىل َّل مثيل له ،بل له املثل األعلى ،ولذلك هنى أن يضرب له املثل فقال :فَالَ تَ ْ ُ
ال إِ َّن هللاَ يَـ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم َّلَ تَـ ْعلَ ُمو َن [النحل ،]74 :فال جيوز أن ْيثل بغريه من اخللق ،سواء كان
األ َْمثَ َ

ذلك بقياس ْتثيل أو قياس مشول ( .)1وإمنا يستعمل يف حقه سبحانه ،قياس األوىل الدال عليه قول
هللا تعاىل :وِ ِ
َّلل ال َْمثَ ُل األَ ْعلَ َى [النحل ]60 :أي األكمل واألحسن واألطيب كما قال ابن جرير رمحه
َ
هللا .فقياس األوىل راجع إىل األمثال املضروبة يف الكتاب والسنة.
ويستعمل قياس األوىل يف اإلثبات ويف التنزيه.
أما يف اإلثبات :فإنه يكون يف أمرين كليني (:)2

األول :إن اَّلتصاف ابلصفات الوجودية يف حق املخلوق أكمل فيه من اتصافه ابألمور العدمية،
فاخلالق أحق ابألمور الوجودية من كل خملوق.

الثاين :إن كل كمال ثبت فاخلالق أوىل به منه ،ويشرتط يف هذا الكمال:
 - 1أن َّل يكون فيه نقص بوجه من الوجوه ،كالقدرة على إجناب الولد ،فهذا كمال يف حق
املخلوق ،ولكن ليس كماَّلً مطلقاً ،إذ فيه نقص من وجوه وهو أن الوالد حمتاج إىل ولده وَّل يستغين
ين [يونس.]68 :
عنه ولذلك قال هللا تعاىل :قَالُواْ َّاختَ َذ هللاُ َولَ ًدا ُس ْب َحانَهُ ُه َو الْغَِ م
 - 2أن َّل يكون مستلزماً للعدم ،وهذا الشرط ذكر ألن بعض املخالفني يصفونه بصفات السلوب

اليت َّل تتضمن أمراً وجودايً ،ويزعمون أهنا كمال يف حق اخلالق مع أهنا مستلزمة للعدم .فيجب إذاً أن
يوصف هللا بصفات كاملة وجودية َّل صفات مستلزمة للعدم (.)3

وْيكن اَّلستدَّلل لقاعدة استعمال قياس األوىل يف اإلثبات بذكر ثالث صفات؛ األوىل :الرمحة،

والثانية :القدرة ،والثالثة :الفرح.

أما األوىل فيدل هلا قول الرسول صلى هللا عليه وسلم ألصحابه(( :أترون هذه املرأة طارحة ولدها يف

النار؟ قلنا َّل وهللا ،وهي تقدر على أَّل تطرحه ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :هلل أرحم بعباده

من هذه بولدها)) ( )4اهـ.

والثانية يف قول الرسول صلى هللا عليه وسلم أليب مسعود رضي هللا عنه ملا ضرب مملوكه فقال له:
((اعلم أاب مسعود أن هللا أقدر عليك منك على هذا الغالم)) (.)5
والثالثة :يف قول الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :هلل أفرح بتوبة عبده من أحدكم جيد ضالته ابلفالة))

(.)6

واَّلستعمال الثاين لقياس األوىل يكون يف التنزيه :وهو أن كل نقص وعيب يف نفسه ينزه املخلوق
عنه ،فتنزيه اخلالق عنه أوىل .واملقصود ابلعيب يف نفسه ما تضمن سلب كمال ما أثبت (.)7

ومثال هذا القياس ما ذكره هللا من مثل يف شأن تنزهه عن أن يكون له شريك يف صفة اإلهلية ،قال
ت أ َْْيَانُ ُكم ِمن ُش َرَكاء ِيف َما َرَزقـْنَا ُك ْم فَأَنتُ ْم
ب لَ ُكم َّمثَ ًال ِم ْن أَن ُف ِس ُك ْم َهل لَّ ُكم ِمن َّما َملَ َك ْ
هللا تعاىلَ :
ض َر َ
ِِ
صل ْاآلاي ِ
وهنُم َك ِخي َفتِ ُكم أَن ُفس ُكم َك َذلِ َ ِ
ت لَِق ْوٍم يَـ ْع ِقلُو َن [الروم.]28 :
ْ َ ْ
فيه َس َواء َختَافُ َ ْ
ك نُـ َف ُ َ
_________
( )1انظر(( :الرسالة التدمرية)) (.)33 /2

( )2انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) (.)30 - 29 /1
( )3انظر(( :نقض التأسيس)) َّلبن تيمية (.)362 - 360 /2

( )4رواه البخاري ( ،)5999ومسلم ( .)2754من حديث عمر رضي هللا عنه.
( )5رواه مسلم ( .)1659من حديث أيب مسعود رضي هللا عنه.
( )6رواه مسلم ( .)2675من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )7انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) (.)30 - 29 /1
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ومعىن املثل على سبيل اإلمجال :أن هللا عز وجل ذكره يوبخ املشركني على اختاذهم شركاء مع هللا
فضرب هلم مثالً من أنفسهم وهو أنكم إذا كنتم َّل ترضون ألنفسكم أن يكون مماليككم شركاء يف
الذي رزقكم هللا من أموال ،بل ْتتنعون أن يكونوا لكم نظراء فكيف ترضون أن جتعلوا خملوقي

ومملوكي الذين زعمتم أهنم شركاء يدعون ويعبدون كما أدعى وأعبد؟ فإذا كنتم تنزهون وتنفون ذلك
عن أنفسكم فاخلالق أوىل أبن تنزهوه وتنفوا عنه الشريك يف العبادة (.)1

وقد نسب شيخ اإلسالم ابن تيمية هذه الطريقة من اَّلستدَّلل إىل مجع من أهل العلم منهم اإلمام

أمحد رمحه هللا (.)2

ِِ
ني
فمن ذلك :قال اإلمام أمحد( :ووجدَن كل شيء أسفل منه مذموماً ،يقول هللا جل ثناؤه :إِ َّن ال ُْمنَافق َ
ِيف الدَّر ِك األَس َف ِل ِمن النَّا ِر [النساء ]146 :وقال :وقَ َ َّ ِ
َض َّال ََن ِم َن ا ْْلِ ِن
ين َك َف ُروا َربَّـنَا أَ ِرََن الَّ َذيْ ِن أ َ
ْ
ْ
َ
ال الذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو ِْ
اإل ِ
ني [فصلت )]26 :اهـ (.)3
ت أَقْ َدامنَا ليَ ُك َ
نس َْجن َعل ُْه َما َحتْ َ
َس َفل َ
وَن م َن ْاأل ْ

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية معلقاً على كالم اإلمام أمحد( :وهذه احلجة من ابب (قياس األوىل) وهو
أن السفل مذموم يف املخلوق حيث جعل هللا أعداءه يف أسفل سافلني ،وذلك مستقر يف فطر العباد،
حىت إن أتباع املضلني طلبوا أن جيعلوهم حتت أقدامهم ليكونوا من األسفلني ،وإذا كان هذا مما ينزه

ويقدس عنه املخلوق ويوصف به املذموم املعيب من املخلوق فالرب تعاىل أحق أن ينزه ويقدس عن
أن يكون يف السفل أو يكون موصوفاً ابلسفل هو أو شيء منه أو يدخل ذلك يف صفاته بوجه من
الوجوه ،بل هو العلي األعلى بكل وجه) اهـ (.)4

وقال اإلمام أمحد( :ومن اَّلعتبار يف ذلك :لو أن رجالً كان يف يديه قدح من قوارير صاف وفيه

شراب صاف ،كان بصر ابن آدم قد أحاط ابلقدح من غري أن يكون ابن آدم يف القدح فاهللَ :ولَهُ
ال َْمثَ ُل ا ْألَ ْعلَى [الروم ]27 :قد أحاط جبميع خلقه من غري أن يكون يف شيء من خلقه) (.)5
قال شيخ اإلسالم معلقاً على كالم اإلمام( :مث ذكر اإلمام أمحد حجة اعتبارية عقلية قياسية إلمكان
ذلك هي من ابب األوىل  ...فضرب أمحد رمحه هللا مثالً وذكر قياساً وهو أن العبد إذا أمكنه أن

حييط بصره ِبا يف يده وقبضته من غري أن يكون داخالً فيه وَّل حمايثاً له فاهلل سبحانه أوىل ابستحقاق
ذلك واتصافه به وأحق أبن َّل يكون ذلك ممتنعاً يف حقه ،وذكر أمحد يف ضمن هذا القياس قول هللا

تعاىلَ :ولَهُ ال َْمثَ ُل ْاألَ ْعلَى [الروم ]27 :مطابق ملا ذكرَنه من أن هللا له قياس األوىل واألحرى  ..وأما
املثل املساوي أو الناقص فليس هلل حبال) ( )6اهـ.

وقد حكى ابن هبرية هذه الطريقة عن عامة أهل السنة واْلماعة فقال يف كتابه اإلفصاح( :إن أهل
السنة حيكون :أن النطق إبثبات الصفات وأحاديثها يشتمل على كلمات متداوَّلت بني اخلالق
وخلقه ،وحترجوا من أن يقولوا مشرتكة ،ألن هللا تعاىل َّل شريك له ،بل هلل املثل األعلى ،وذلك هو

قياس األوىل واألحرى ،فكل ما ثبت للمخلوق من صفات الكمال فاخلالق أحق به وأوىل وأحرى به
منه) .منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل خلالد عبد اللطيف– 463 /2

_________

( )1انظر(( :تفسري الطربي)) ( )38 - 21 /11و ((درء تعارض العقل والنقل)) (.)37 /1
( )2انظر(( :درء تعارض العقل والنقل)) (.)30 /1

((( )3الرد على الزَندقة واْلهمية)) (ص.)39 - 38 :
((( )4نقض التأسيس)) (.)543 /2

((( )5الرد على الزَندقة واْلهمية)) لإلمام أمحد (ص.)39 :
((( )6نقض التأسيس)) (.)546 /2
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املطلب األول :حكم استعمال األقيسة يف حق الرب سبحانه وتعاىل
وأما القسم الثاين ـ وهو دَّلئل هذه املسائل األصولية ـ فإنه وإن كان يظن طوائف من املتكلمني
املتفلسفة أن الشرع إمنا يدل بطريق اخلرب الصادق فدَّللته موقوفة علي العلم بصدق املخرب وجيعلون
ما يبين عليه صدق املخرب معقوَّلت حمضة ـ فقد غلطوا يف ذلك غلطا عظيما بل ضلوا ضالَّل مبينا

يف ظنهم أن دَّللة الكتاب والسنة إمنا هي بطريق اخلرب اجملرد بل األمر ما عليه سلف األمة أهل العلم

واإلْيان من أن هللا سبحانه وتعايل بني من األدلة العقلية اليت حيتاج إليها يف العلم بذلك ما َّل يقدر
أحد من هؤَّلء قدره وهناية ما يذكرونه جاء القرآن خبالصته علي أحسن وجه وذلك كاألمثال
َّاس ِيف َه َذا الْ ُقر ِ
ض َربْـنَا لِلن ِ
آن ِمن ُك ِل َمثَ ٍل
املضروبة اليت يذكرها هللا يف كتابه اليت قال فيهاَ :ولََق ْد َ
ْ

[الزمر ]27 :فإن األمثال املضروبة هي األقيسة العقلية سواء كانت قياس مشول أو قياس ْتثيل
ويدخل يف ذلك ما يسمونه براهني وهو القياس الشمويل املؤلف من املقدمات اليقينية وإن كان لفظ
ك [القصص:
ك بُـ ْرَه َاَن ِن ِمن َّربِ َ
الربهان يف اللغة أعم من ذلك كما مسي هللا آييت موسى برهانني :فَ َذانِ َ
 ]32ومما يوضح هذا أن العلم اإلهلي َّل جيوز أن يستدل فيه بقياس ْتثيلي يستوي فيه األصل والفرع
وَّل بقياس مشويل تستوي فيه أفراده فإن هللا سبحانه ليس كمثله شيء فال جيوز أن ْيثل بغريه وَّل جيوز

أن يدخل حتت قضية كلية تستوي أفرادها وهلذا ملا سلك طوائف من املتفلسفة واملتكلمة مثل هذه
األقيسة يف املطالب اإلهلية مل يصلوا هبا إىل اليقني بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم ـ بعد التناهي ـ

احلرية واَّلضطراب ملا يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها ولكن يستعمل يف ذلك قياس األويل سواء
كان ْتثيال أو مشوَّل كما قال تعاىل :وِ ِ
َّلل ال َْمثَ ُل األَ ْعلَ َى [النحل ]60 :مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت
َ
للممكن أو احملدث َّل نقص فيه بوجه من الوجوه ـ وهو ما كان كماَّل للموجود غري مستلزم للعدم ـ
فالواجب القدمي أوىل به وكل كمال َّل نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق املربوب

املعلول املدبر فإمنا استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه وأن كل نقص وعيب يف نفسه ـ
وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن الرب تبارك وتعاىل بطريق األوىل وأنه أحق

ابألمور الوجودية من كل موجود وأما العدمية ابملمكن احملدث هبا أحق وحنو ذلك ومثل هذه الطرق
هي اليت كان يستعملها السلف واألئمة يف مثل هذه املطالب كما استعمل حنوها اإلمام أمحد ومن

قبله وبعده من أئمة أهل اإلسالم وِبثل ذلك جاء القرآن يف تقرير أصول الدين يف مسائل التوحيد
والصفات واملعاد وحنو ذلك ومثال ذلك أنه سبحانه ملا أخرب ابملعاد ـ والعلم به اتبع للعلم إبمكانه

فإن املمتنع َّل جيوز أن يكون ـ بني سبحانه إمكانه أمت بيان ومل يسلك يف ذلك ما يسلكه طوائف من
أهل الكالم حيث يثبتون اإلمكان اخلارجي ِبجرد اإلمكان الذهين فيقولون :هذا ممكن ألنه لو قدر

وجوده مل يلزم من تقدير وجوده حمال فإن الشأن يف هذه املقدمة فمن أين يعلم أنه َّل يلزم من تقدير

وجوده حمال؟ فإن هذه قضية كلية سالبة فال بد من العلم بعموم هذا النفي وما حيتج به بعضهم على
أن هذا ممكن أبَن َّل نعلم امتناعه كما نعلم امتناع األمور الظاهر امتناعها مثل كون اْلسم متحركا
ساكنا فهذا كاحتجاج بعضهم علي أهنا ليست بديهية أبن غريها من البديهيات أجلى منها وهذه
حجة ضعيفة ألن البديهي هو ما إذا تصور طرفاه جزم العقل به واملتصوران قد يكوَنن خفيني

فالقضااي تتفاوت يف اْلالء واخلفاء لتفاوت تصورها كما تتفاوت لتفاوت األذهان وذلك َّل يقدح يف
كوهنا ضرورية وَّل يوجب
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أن ما مل يظهر امتناعه يكون ممكنا بل قول هؤَّلء أضعف ألن الشيء قد يكون ممتنعا ألمور خفية
َّلزمة له فما مل يعلم انتفاء تلك اللوازم أو عدم لزومها َّل ْيكن اْلزم إبمكانه واحملال هنا أعلم من
احملال لذاته أو لغريه واإلمكان الذهين حقيقته عدم العلم ابَّلمتناع وعدم العلم ابَّلمتناع َّل يستلزم

العلم ابإلمكان اخلارجي بل يبقى الشيء يف الذهن غري معلوم اَّلمتناع وَّل معلوم اإلمكان اخلارجي

وهذا هو اإلمكان الذهين فإن هللا سبحانه وتعاىل مل يكتف يف بيان إمكان املعاد هبذا إذ ْيكن أن

يكون الشيء ممتنعا ولو لغريه وإن مل يعلم الذهن امتناعه خبالف اإلمكان اخلارجي فإنه إذا علم بطل

أن يكون ممتنعا واإلنسان يعلم اإلمكان اخلارجي :اترة بعلمه بوجود الشيء واترة بعلمه بوجود نظريه
واترة تعلمه بوجود ما الشيء أوىل ابلوجود منه فإن وجود الشيء دليل علي أن ما هو دونه أوىل

ابإلمكان منه مث إنه إذا تبني كون الشيء ممكنا فال بد من بيان قدرة الرب عليه وإَّل فمجرد العلم
إبمكانه َّل يكفي يف إمكان وقوعه إن مل يعلم قدرة الرب على ذلك درء تعارض العقل والنقل لشيخ

اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 19 /1 -

وأمساء هللا توقيفية فال يسمى سبحانه إَّل ِبا مسى به نفسه أو مساه به رسوله صلى هللا عليه وسلم وَّل
والكرامية فال جيوز
جيوز أن يسمى ابسم عن طريق القياس أو اَّلشتقاق من فعل وحنوه خالفاً للمعتزلة َّ
اها ِأبَيْ ٍد [الذارايت]47:
تسميته بناءً وَّل ماكراً وَّل مستهزائً أخذاً من قوله تعاىلَ :و َّ
الس َماء بَـنَـ ْيـنَ َ
ئ هبِِ ْم [البقرة ]15:وَّل جيوز تسميته
وقولهَ :وَم َك ُرواْ َوَم َك َر هللاُ [آل عمران ]54:وقوله :هللاُ يَ ْستَـ ْه ِز ُ

زارعاً ،وَّل ماهداً وَّل فالقاً وَّل منشئاً وَّل قابالً ،وَّل شديداً ،وحنو ذلك آخذاً من قوله تعاىل :أَأَنتُ ْم
الزا ِرعو َن [الواقعة ]64:وقوله فَنِعم الْم ِ
ْمت
اه ُدو َن [الذارايت ]48:وقوله أَأَنتُ ْم أَن َ
شأ ُْ
تَـ ْزَر ُعونَهُ أ َْم َْحن ُن َّ ُ
َْ َ
َشجرَهتَا أَم َْحنن الْم ِ
نش ُؤو َن [الواقعة ]72:وقوله تعاىل فَالِ ُق ا ْحلَ ِ
َّوى [األنعام ]95:وقوله َوقَابِ ِل
ََ ْ ُ ُ
ب َوالنـ َ
ب َش ِد ِ
يد ال ِْع َق ِ
التـ َّْو ِ
اب [غافر ]3:ألهنا مل تستعمل يف هذه النصوص إَّل مضافة ويف أخبار على غري
طريق التسمي َّل مطلقة فال جيوز استعماهلا إَّل على الصفة اليت وردت عليها يف النصوص الشرعية

فيجب أَّل يعبَّد يف التسمية إَّل َّلسم من األمساء اليت مسى هبا نفسه صرحياً يف القرآن أو مساه هبا

رسوله صلى هللا عليه وسلم فيما ثبت عنه من األحاديث كأمسائه اليت يف آخر سورة احلشر ،واملذكورة

أول سورة احلديد ،املنشورة يف سور أخرى من القرآن وصلى هللا عليه وسلم شرح أمساء هللا احلسىن
يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص259
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املطلب الثاين :حكم تعميم دَّللة النص على اَّلسم والصفة والذات
دَّللة النصوص نوعان حقيقة وإضافية فاحلقيقة اتبعة لقصد املتكلم وإرادته وهذه الدَّللة َّل ختتلف
واإلضافية اتبعة لفهم السامع وإدراكه وجودة فكره وقرحيته وصفاء ذهنه ومعرفته ابأللفاظ ومراتبها

وهذه الدَّللة ختتلف اختالفا متباينا حبسب تباين السامعني يف ذلك وقد كان أبو هريرة وعبد هللا بن

عمر أحفظ الصحابة للحديث وأكثرهم رواية له وكان الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن

اثبت أفقه منهما بل عبد هللا بن عباس أيضا أفقه منهما ومن عبد هللا بن عمر وقد أنكر النيب صلى

هللا عليه وسلم  -على عمر فهمه إتيان البيت احلرام عام احلديبية من إطالق قوله إنك ستأتيه
وتطوف به فإنه َّل دَّللة يف هذا اللفظ يف تعيني العام الذي أيتونه فيه وأنكر على عدي بن حامت

فهمه من اخليط األبيض واخليط األسود نفس العقالني وأنكر على من فهم من قوله َّل يدخل اْلنة

من كان يف قلبه مثقال حبة خردلة من كرب مشول لفظه حلسن الثوب وحسن النعل وأخربهم أنه بطر

احلق وغمط الناس وأنكر على من فهم من قوله من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه ومن كره لقاء هللا
كره هللا لقاءه أنه كراهة املوت وأخربهم أن هذا للكافر إذا احتضر وبشر ابلعذاب فإنه حينئذ يكره
لقاء هللا وهللا يكره لقاءه وأن املؤمن إذا احتضر وبشر بكرامة هللا أحب لقاء هللا وأحب هللا لقاءه

وأنكر على عائشة إذ فهمت من قوله تعاىل فسوف حياسب حسااب يسريا معارضته لقوله صلى هللا
عليه وسلم من نوقش احلساب عذب وبني هلا أن احلساب اليسري هو العرض أي حساب العرض َّل

حساب املناقشة وأنكر على من فهم من قوله تعاىل من يعمل سوءا جيز به أن هذا اْلزاء إمنا هو يف

اآلخرة وأنه َّل يسلم أحد من عمل السوء وبني أن هذا اْلزاء قد يكون يف الدنيا ابهلم واحلزن واملرض
والنصب وغري ذلك من مصائبها وليس يف اللفظ تقييد اْلزاء بيوم القيامة وأنكر على من فهم من

قوله تعاىل الذين آمنوا ومل يلبسوا إْياهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون أنه ظلم النفس

ابملعاصي وبني أنه الشرك وذكر قول لقمان َّلبنه إن الشرك لظلم عظيم مع أن سياق اللفظ عند
إعطائه حقه من التأمل يبني ذلك فإن هللا سبحانه مل يقل ومل يظلموا أنفسهم ،بل قال :ومل يلبسوا

إْياهنم بظلم [األنعام ]82:إعالم املوقعني عن رب العاملني حملمد بن أيب بكرابن قيم اْلوزية /1 -
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املطلب الثالث :حكم اَّلستدَّلل ابلتشبيه نفيا وإثباات

أن لفظ (التشبيه) و (الرتكيب) لفظ فيه إمجال وهؤَّلء أنفسهم  -هم ومجاهري العقالء  -يعلمون أن
ما من شيئني إَّل وبينهما قدر مشرتك ونفي ذلك القدر املشرتك ليس هو نفس التمثيل والتشبيه الذي
قام الدليل العقلي والسمعي على نفيه وإمنا التشبيه الذي قام الدليل على نفيه ما يستلزم ثبوت شيء
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ [الشورى ]11 :وَّل يف
من خصائص املخلوقني هلل سبحانه وتعاىل إذ هو سبحانه :لَْي َ
ذاته وَّل يف صفاته وَّل يف أفعاله وهلذا اتفق مجيع طوائف املسلمني وغريهم على الرد على هؤَّلء
املالحدة وبيان أنه ليس كل ما اتفق شيئان يف شيء من األشياء جيب أن يكون أحدمها مثال لآلخر

وَّل جيوز أن ينفي عن اخلالق سبحانه كل ما يكون فيه موافقة لغريه يف معىن ما فإنه يلزمه عدمه
ابلكلية كما فعله هؤَّلء املالحدة بل يلزم نفي وجوده ونفي عدمه وهو غاية التناقض واإلحلاد والكفر
واْلهل درء تعارض العقل والنقل لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 67 /3 -
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فيما جيوز وما َّل جيوز على هللا من النفي واإلثبات أنه لقائل أن يقولَّ :ل بد يف هذا الباب من ضابط
يعرف به ما جيوز على هللا مما َّل جيوز يف النفي واإلثبات إذ اَّلعتماد يف هذا الباب على جمرد نفي
التشبيه أو مطلق اإلثبات من غري تشبيه ليس بسديد وذلك أنه ما من شيئني إَّل بينهما قدر مشرتك

وقدر مميز فالنايف إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له :إن أردت أنه مماثل له من كل وجه

فهذا ابطل وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له يف اَّلسم لزمك هذا يف سائر ما
تثبته وأنتم إمنا أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرْتوه أبنه جيوز على أحدمها ما

جيوز على اآلخر وْيتنع عليه ما ْيتنع عليه وجيب له ما جيب له ومعلوم أن إثبات التشبيه هبذا التفسري
مما َّل يقوله عاقل يتصور ما يقول فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه وَّل يلزم من نفي هذا نفي التشابه
من بعض الوجوه كما يف األمساء والصفات املتواطئة ولكن من الناس من جيعل التشبيه مفسرا ِبعىن

من املعاين مث إن كل من أثبت ذلك املعىن قالوا :إنه مشبه ومنازعوهم يقولون :ذلك املعىن ليس من
التشبيه وقد يفرق بني لفظ التشبيه والتمثيل وذلك أن املعتزلة وحنوهم من نفاة الصفات يقولون :كل

من أثبت هلل صفة قدْية فهو مشبه ممثل فمن قال إن هلل علما قدْيا أو قدرة قدْية كان عندهم مشبها

ممثال ألن القدمي عند مجهورهم هو أخص وصف اإلله فمن أثبت له صفة قدْية فقد أثبت هلل مثال

قدْيا ويسمونه ممثال هبذا اَّلعتبار ومثبتة الصفات َّل يوافقوهنم على هذا بل يقولون :أخص وصفه َّل

يتصف به غريه مثل كونه رب العاملني وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد
وحنو ذلك والصفة َّل توصف شيء من ذلك مث من هؤَّلء الصفاتية من َّل يقول يف الصفات إهنا

قدْية بل يقول :الرب بصفاته قدمي ومنهم من يقول :هو قدمي وصفته قدْية وَّل يقول :هو وصفاته

قدْيان ومنهم من يقول :هو وصفاته قدْيان ولكن يقول :ذلك َّل يقتضي مشاركة الصفة له يف شيء

من خصائصه فإن القدم ليس من خصائص الذات اجملردة بل من خصائص الذات املوصوفة بصفات
وإَّل فالذات اجملردة َّل وجود هلا عندهم فضال عن أن ختتص ابلقدم وقد يقولون :الذات متصفة
ابلقدم والصفات متصفة ابلقدم وليست الصفات إهلا وَّل راب كما أن النيب حمدث وصفاته حمدثة
وليست صفاته نبيا فهؤَّلء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل :كان هذا حبسب

اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك مث تقول ألولئك :هب أن هذا املعىن قد يسمى يف اصطالح بعض

الناس تشبيها فهذا املعىن مل ينفعه عقل وَّل مسع وإمنا الواجب نفي ما نفته األدلة الشرعية والعقلية

والقرآن قد نفى مسمى املثل والكفء والند وحنو ذلك ولكن يقولون الصفة يف لغة العرب ليست
مثل املوصوف وَّل كفؤه وَّل نده فال يدخل يف النص وأما العقل :فلم ينف مسمى التشبيه يف

اصطالح املعتزلة وكذلك أيضا يقولون :إن الصفات َّل تقوم إَّل جبسم متحيز واألجسام متماثلة فلو
قامت به الصفات للزم أن يكون مماثال لسائر األجسام وهذا هو التشبيه وكذلك يقول :هذا كثري من
الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقام األفعال اَّلختيارية به وحنو ذلك

ويقولون :الصفات قد تقوم ِبا ليس جبسم وأما العلو على العامل فال يصح إَّل إذا كان جسما فلو
أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما وحينئذ فاألجسام متماثلة فيلزم التشبيه فلهذا جتد هؤَّلء يسمون

من أثبت العلو وحنوه مشبها وَّل يسمون من أثبت السمع والبصر والكالم وحنوه مشبها كما يقول

صاحب اإلرشاد وأمثاله وكذلك يوافقهم على القول بتماثل األجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من
مثبتة الصفات والعلو لكن هؤَّلء جيعلون العلو صفة خربية كما هو أول قويل
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القاضي أيب يعلى فيكون الكالم فيه كالكالم يف الوجه وقد يقولون :إن ما يثبتونه َّل ينايف اْلسم كما
يقولونه يف سائر الصفات والعاقل إذ أتمل وجد األمر فيما نفوه كاألمر فيما أثبتوه َّل فرق وأصل كال

م هؤَّلء كلهم على إثبات الصفات مستلزم للتجسيم واألجسام متماثلة واملثبتون جييبون عن هذا اترة

ِبنع املقدمة األوىل واترة ِبنع املقدمة الثانية واترة ِبنع كل من املقدمني واترة ابَّلستفصال وَّل ريب أن

قوهلم بتماثل األجسام قول ابطل سواء فسروا اْلسم ِبا يشار إليه أو ابلقائم بنفسه أو ابملوجود أو
ابملركب من اهليويل والصورة وحنو ذلك فإما يبىن على صحة ذلك وعلى إثبات اْلوهر الفرد وعلى

أنه متماثل ومجهور العقالء خيالفوهنم يف ذلك واملقصود :هنا أهنم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه

جتسيما بناء على ْتاثل األجسام واملثبتون ينازعوهنم يف اعتقادهم كإطالق الرافضة النصب على من
توىل أاب بكر وعمر رضي هللا عنهما بناء على أن من أحبهما فقد بغض عليا رضي هللا عنه ومن

أبغضه فهو َنصيب وأهل السنة ينازعوهنم يف املقدمة األوىل وهلذا يقول هؤَّلء :إن الشيئني َّل يشبهان
من وجه وخيتلفان من وجه وأكثر العقالء على خالف ذلك وقد بسطنا الكالم على هذا يف غري هذا
املوضع وبينا فيه حجج من يقول بتماثل األجسام وحجج من نفي ذلك وبينا فساد قول من يقول

بتماثلها وأيضا فاَّلعتماد هبذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد ابطل وذلك أنه إذا أثبت ْتاثل
األجسام عما َّل ينفون ذلك إَّل ابحلجة اليت ينفون هبا اْلسم وإذا ثبت أن هذا يستلزم اْلسم وثبت

امتناع اْلسم :كان هذا وحده كافيا يف نفي ذلك َّل حيتاج نفي ذلك إىل نفي مسمى التشبيه لكن نفي
التجسيم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه أبن يقال :لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما مث يقال:

واألجسام متماثلة فيجب اشرتاكها فيما جيب وجيوز وْيتنع وهذا ممتنع عليه لكن حينئذ يكون من
سلك هذا املسلك معتمدا يف نفي التشبيه على نفي التجسيم فيكون أصل نفيه نفي اْلسم وهذا

مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء هللا وإمنا املقصود هنا :أن جمرد اَّلعتماد يف نفي ما ينفي على جمرد
نفي التشبيه َّل يفيد إذ ما من شيئني إَّل يشتبهان من وجه خبالف اَّلعتماد على نفي النقص والعيب

وحنو ذلك مما هو سبحانه مقدس عنه فإن هذه طريقة صحيحة وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال

ونفي مماثلة غريه له فيها فإن نفي املماثلة فيما هو مستحق له وهذا حقيقة التوحيد :وهو أن َّل

يشركه شيء من األشياء فيما هو من خصائصه وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف هبا على

وجه َّل ْياثله فيه أحد وهلذا كان مذهب سلف األمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات

ونفي مماثلته بشيء من املخلوقات فإن قيل :هب األمر كذلك ولكن إذا كان ذلك القدر املشرتك َّل
يستلزم إثبات ما ْيتنع على الرب سبحانه وَّل نفي ما يستحقه مل يكن ممتنعا كما إذا قيل :إنه موجود
حي عليم مسيع بصري وقد مسى بعض املخلوقات حيا مسيعا عليما بصريا فإذا قيل :يلزم أنه جيوز عليه

ما جيوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما مسيعا بصريا قيلَّ :لزم هذا القدر املشرتك ليس
ممتنعا على الرب تعاىل فإن ذلك َّل يقتضي حدواث وَّل مكاَن وَّل نقصا وَّل شيئا مما ينايف صفات

الربوبية وذلك أن القدر املشرتك هو مسمى الوجود أو املوجود أو احلياة أو احلي أو العلم أو العليم
أو السمع أو البصر أو السميع أو البصري أو القدرة أو القدير والقدير املشرتك مطلق كلي َّل خيتص
أبحدمها دون اآلخر فلم يقع بينهما اشرتاك َّل فيما خيتص ابملمكن احملدث وَّل فيما خيص ابلواجب

القدمي فإن ما خيتص به أحدمها ْيتنع اشرتاكهما فيه فإذا كان القدر املشرتك الذي اشرتكا فيه صفة
كمال كالوجود واحلياة والعلم والقدر ومل يكن يف
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ذلك شيء مما يدل على خصائص املخلوقني كما َّل يدل على شيء من خصائص اخلالق مل يكن يف

إثبات هذا حمذور أصال بل إثبات هذا من لوازم الوجود فكل موجودين َّل بد بينهما من مثل هذا

ومن نفي هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود وهلذا ملا اطلع األئمة على أن هذا حقيقة قول اْلهمية
مسوهم معطلة وكان جهم ينكر أن يسمى هللا شيئا ورِبا قالت اْلهمية هو شيء َّل كاألشياء فإن نفي

القدر املشرتك مطلقا لزم التعطيل العام واملعاين اليت يوقف هبا الرب تعاىل كاحلياة والعلم والقدر بل

الوجود والثبوت واحلقيقة وحنو ذلك :جيب لوازمها فإن ثبوت امللزوم يقتضي ثبوت الالزم وخصائص
املخلوق اليت جيب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصال بل تلك من لوازم ما خيتص

ابملخلوقات من وجود وحياة وعلم وحنو ذلك وهللا سبحانه منزه عن خصائص املخلوقني وملزومات
خصائصهم وهذا املوضع من فهمه فهما جيدا وتدبره :زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط

كثري من األذكياء يف هذا املقام وقد بسط هذا يف مواضع كثرية وبني فيها أن القدر املشرتك الكلي َّل

يوجد يف اخلارج إَّل معينا مقيدا وإن معىن اشرتاك املوجودات يف أمر هو تشاهبها من ذلك الوجه وإن

ذلك املعىن العام يطلق على هذا وهذا ألن املوجودات يف اخلارج َّل يشارك أحدمها اآلخر يف شيء
موجود فيه بل كل موجود متميز عن غريه بذاته وصفاته وأفعاله وملا كان األمر كذلك كان كثري من

الناس متناقضا يف هذا املقام فتارة يظن إثبات القدر املشرتك يوجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك له
حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه واترة يتفطن انه َّل بد من إثبات هذا
على تقدير فيجب به فيما يثبته من الصفات ملن احتج به من النفاة ولكثرة اَّلشتباه يف هذا املقام
وقعت الشبهة يف أن وجود الرب هل هو عني ماهيته أو زائد على ماهيته؟ وهل لفظ الوجود مقول
ابَّلشرتاك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك؟ كما وقع اَّلشتباه يف إثبات األحوال ونفيها ويف أن

املعدوم هل هو شيء أو َّل؟ ويف وجود املوجودات هل هو زائد على ماهيتها أم َّل؟ وقد كثر من أئمة

النظار اَّلضطراب والتناقض يف هذه املقامات فتارة يقول أحدهم القولني املتناقضني وحيكي عن

الناس مقاَّلت ما قالوها واترة يبقى يف الشك والتحري وقد بسطنا من الكالم يف هذه املقامات وما

وقع من اشتباه والغلط واحلرية فيها ألئمة الكالم والفلسفة ماَّل تتسع له هذه اْلمل املختصرة وبينا

أن الصواب هو أن وجود كل شيء يف اخلارج هو ماهيته املوجودين يف اخلارج خبالف املاهية اليت
الذهن فإهنما مغرية للموجود يف اخلارج وأن لفظ الذات والشيء واملاهية واحلقيقة وحنو ذلك فهذه

األلفاظ كلها متواطئة فإذا قيل :إهنا مشككة لتفاضل معانيها فاملشكك نوع من املتواطئ العام الذي

يراعى فيه دَّللة اللفظ على القدر املشرتك سواء كان املعىن متفاضال يف موارده أو متماثال وبينما أن

املعدوم شيء أيضا يف العلم والذهن َّل يف اخلارج فال فرق بني الثبوت والوجود لكن الفرق اثبت بني

الوجود العلمي والعيين مع أن ما يف العلم ليس هو احلقيقة املوجودة ولكن هو العلم التابع للعامل
القائم به وكذلك األحوال اليت تتماثل فيها املوجودات وختتلف :هلا وجود يف األذهان وليس يف

األعيان إَّل األعيان املوجودة وصفاهتا القائمة هبا املعينة فتتشابه بذلك وختتلف به وأما هذه اْلملة

املختصرة فإن املقصود هبا التنبيه على مجل جامعة من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له ابب اهلدى

وإمكان إغالق ابب إضالل مث بسطها وشرحها له مقام آخر إذ لكل مقام مقال واملقصود :هنا أن

اَّلعتماد على مثل هذه احلجة فيما ينفي عن الرب وينزه عنه  -كما يفعله كثري من املصنفني  -خطأ
ملن تدبر ذلك وهذا من طرق النفي الباطلة الرسالة التدمرية لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن
تيمية 73 /1 -

()432/1

املطلب الرابع :حكم التجسيم نفيا وإثباات
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا :وأما لفظ اْلسم واْلوهر واملتحيز واملركب واملنقسم فال
يوجد له ذكر يف كالم أحد من السلف كما َّل يوجد له ذكر يف الكتاب والسنة َّل بنفي وَّل إثبات إَّل
ابإلنكار على اخلائضني يف ذلك من النفاة الذين نفوا ما جاءت به النصوص واملشبهة الذين ردوا ما
نفته النصوص كما ذكرَن أن أول من تكلم ابْلسم نفيا وإثباات هم طوائف من الشيعة واملعتزلة وهم
من أهل الكالم الذين كان السلف يطعنون عليهم وهم يف مثل هذا على املعتزلة أعظم إنكارا إذ

املتشيعة مل يشتهر عن السلف اإلنكار عليهم إَّل فيما هو من توابع التشيع مثل مسائل اإلمامة اليت

انفردوا هبا عن األمة وتوابعها خبالف مسائل الصفات والقدر فإن طعنهم فيه على املعتزلة معروف

مشهور ظاهر عند اخلاص والعام جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية /1 -
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وقال رمحه هللا :فإن أراد بقوله ليس جبسم هذا املعىن قيل له :هذا املعىن الذي قصدت نفيه هبذا
اللفظ معىن اثبت بصحيح املنقول وصريح املعقول وأنت مل تقم دليال على نفيه وأما اللفظ فبدعة
نفيا وإثباات فليس يف الكتاب وَّل السنة وَّل قول أحد من سلف األمة وأئمتها إطالق لفظ اْلسم يف

صفات هللا تعاىل َّل نفيا وَّل إثباات وكذلك لفظ اْلوهر واملتحيز وحنو ذلك من األلفاظ اليت تنازع أهل
الكالم احملدث فيها نفيا وإثباات وإن قال كل ما يشار إليه ويرى وترفع إليه األيدي فإنه َّل يكون إَّل

جسما مركبا من اْلواهر الفردة أو من املادة والصورة قيل له هذا حمل نزاع فأكثر العقالء ينفون ذلك
وأنت مل تذكر على ذلك دليال وهذا منتهى نظر النفاة فإن عامة ما عندهم أن ما تقوم به الصفات
ويقوم به الكالم واإلرادة واألفعال وما ْيكن رؤيته ابألبصار َّل يكون جسما مركبا من اْلواهر الفردة
أو من املادة والصورة وما يذكرونه من العبارة فإىل هذا يعود وقد تنوعت طرق أهل اإلثبات يف الرد
عليهم فمنهم من سلم هلم أنه يقوم به األمور اَّلختيارية من األفعال وغريها وَّل يكون إَّل جسما

وَنزعهم فيما يقوم به من الصفات اليت يتعلق منها شيء ابملشيئة والقدوة ومنهم من َنزعهم يف هذا
وهذا وقال بل َّل يكون هذا جسما وَّل هذا جسما ومنهم من سلم هلم أنه جسم وَنزعهم يف كون
القدمي ليس جبسم جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 550 /1 -
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املطلب األول :أتثري عارض اْلهل على توحيد األمساء والصفات
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا – يف معرض حديثه عن توحيد األمساء والصفات( :األصل
يف هذا الباب أن يوصف هللا تعاىل ِبا وصف به نفسه ،وِبا وصفته به رسله نفياً وإثبااتً ،فيثبت هلل ما

أثبته لنفسه ،وينفى عنه ما نفاه عن نفسه .وقد علم أن طريقة سلف األمة وأئمتها إثبات ما أثبته من

الصفات من غري تكييف وَّل ْتثيل ،ومن غري حتريف وَّل تعطيل .وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه
– مع ما أثبته من الصفات – من غري إحلاد َّل يف أمسائه وَّل يف آايته ،فإن هللا ذم الذين يلحدون يف
أمسائه وآايته ،كما قال تعاىل :وِ ِ
َمسَاء ا ْحلسىن فَا ْد ُعوهُ ِهبا وذَرواْ الَّ ِذين يـل ِ
َمسَآئِِه َسيُ ْج َزْو َن
ْح ُدو َن ِيف أ ْ
َّلل األ ْ
َُْ
َُ
َ َ ُ
َ
َما َكانُواْ يَـ ْع َملُو َن [األعراف.]180 :
فمن عدل أبمساء هللا وصفاته عن حقائقها ومعانيها الصحيحة ،فقد وقع يف اإلحلاد .واإلحلاد يف أمساء

هللا وصفاته أنواع:

(النوع األول :أن تسمى األصنام هبا ،كتسمية الالت من اإلله ،والعزى من العزيز ،ومناة من املنان.

النوع الثاين :تسميتة سبحانه وتعاىل ِبا َّل يليق به ،كتسمية النصارى له أاب ،وتسمية الفالسفة له
موجبا أو علة فاعلة.

ِ
ري
النوع الثالث :وصفه سبحانه وتعاىل ِبا ينزه عنه من النقائص ،كقول اليهود الذين قالوا :إِ َّن هللاَ فَق ٌ
وَْحنن أَ ْغنِياء [آل عمران ،]181 :وقوهلم ي ُد ِ
هللا َمغْلُولَةٌ [املائدة ،]64 :وأنه اسرتاح يوم السبت،
َ ُ َ
َ
تعاىل هللا عما يقولون.
النوع الرابع :جحد معانيها وحقائقها ،كقول اْلهمية إهنا ألفاظ جمردة َّل تتضمن صفات وَّل معاين،
فالسميع َّل يدل على مسع ،والبصري َّل يدل على بصر ،واحلي َّل يدل على حياة ،وحنو ذلك.

النوع اخلامس :تشبيه صفاته بصفات خلقه ،كقول املثل :يده كيدي إىل غري ذلك ،تعاىل هللا.

وقد توعد هللا امللحدين يف أمسائه وآايته أبشد الوعيد ،فقال سبحانه يف اآلية ( )180من سورة
األعراف :وِ ِ
َمسَاء ا ْحلسىن فَا ْد ُعوهُ ِهبا و َذرواْ الَّ ِذين يـل ِ
ْح ُدو َن ِيف أَ ْمسَآئِِه َسيُ ْج َزْو َن َما َكانُواْ يَـ ْع َملُو َن،
َّلل األ ْ
َُْ
َُ
َ َ ُ
َ
ِ
َّ ِ
آايتِنَا ََّل خيََْف ْو َن َعلَْيـنَا) (.)1
ين يُـلْح ُدو َن ِيف َ
وقال يف اآلية ( )40من سورة فصلت :إِ َّن الذ َ
غري أن اإلحلاد خيتلف حكمه من شخص آلخر ،فمن أحلد كفرا وعنادا ،ليس كمن أحلد جهالً وأتوَّلً
وهو مؤمن ومن غري قصد لإلحلاد .فهذا اإلمام ابن كثري يف تفسريه لقوله تعاىل :أ ََوَملْ يَـ َر ِْ
نسا ُن أ َََّن
اإل َ
ال من ُحييِي ال ِْعظَ ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
يم
ني َو َ
ب لَنَا َمثَ ًال َونَ ِس َي َخ ْل َقهُ قَ َ َ ْ ْ
يم مبِ ٌ
َ
ض َر َ
ام َوه َي َرم ٌ
َخلَ ْقنَاهُ من نمطْ َفة فَِإ َذا ُه َو َخص ٌ
ِ
ٍ
ِ
يم [يس ،]79 - 77 :يورد سبب نزوهلا وأهنا يف
يها الَّ ِذي أَن َ
قُ ْل ُْحييِ َ
شأ ََها أ ََّو َل َم َّرة َو ُه َو ب ُك ِل َخل ٍْق َعل ٌ
أيب بن خلف ،فقال( :قال جماهد وعكرمة وعروة بن الزبري والسدي وقتادة :جاء أيب بن خلف –
لعنه هللا – إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويف يده عظم رميم ،وهو يفته ويذروه يف اهلواء وهو

يقول :اي حممد ،أتزعم أن هللا يبعث هذا؟ ،قال صلى هللا عليه وسلم ((نعمُْ ،ييتك هللا مث يبعثك ،مث

حيشرك إىل النار)) (.)2
_________

((( )1شرح العقيدة الواسطية)) للفوزان (ص.)16 :
( )2رواه الطربي يف تفسريه ( ،)554 - 553 /20وانظر(( :تفسري ابن كثري)) (.)588 /3
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مث أورد بعد ذلك قصة الرجل املسرف على نفسه الذي دفعه عظم خوفه من هللا إىل أن يوصي أهله
أبن حيرقوه إذا مات ويذروا رماده يف اهلواء ،ظنا منه أن هللا َّل يقدر على مجعه .ويف احلديث أنه غُفر
له خبوفه من هللا ...... ،أورد هذا وذاك للتفريق بني املناطني ،حيث إن يف كل حالة من احلالتني
إنكاراً لقدرة هللا تعاىل على مجع الرميم املتفرق ،ولكن األول كان كافراً معانداً ،فكان من أهل النار،
((نعمْ ،ييتك هللا مث يبعثك ،مث حيشرك إىل النار)) .والثاين كان مؤمناً جاهالً شديد اخلوف من هللا

تعاىل ،فغفر له ،وهللا أعلم .الشاهد من هذا أنه َّلبد من التفريق يف مثل هذه املسائل بني جاهل أو

متأول مل تقم عليه احلجة اليت يكفر اتركها ،وبني جاحد معاند.

وعلى هذا األساس كانت معاملة أئمة أهل السنة مع الفرق اليت ضلت يف ابب األمساء والصفات؛
ألهنا إمنا ضلت بسبب الشبهات اليت عرضت هلا – بسبب بُعدها عن النقل الصحيح ،وجريها خلف
سراب املعقوَّلت ،وأمهها شبهة التشبيه أو التجسيم ،مما دعاهم إىل املبالغة يف تنزيه هللا تعاىل على

غري منهج الكتاب والسنة.
فاْلهل يف هذه املسألة عذر معترب ،وكذلك الشبهة والتأول .فلو مل تكن هذه األحوال عذرا ،للزم
تكفري املتكلمني بتأويلهم لنصوص الصفات ،ومحلهم هلا على اجملاز ،وأهنا ليست اثبتة هلل على

احلقيقة؛ لظنهم أن ذلك يستلزم تشبيه هللا خبلقه .فردهم لنصوص الصفات مبين على إرادة التنزيه هلل

عن مشاهبة خلقه – حسب ظنهم  ،-وعلى هذا فهم مل يريدوا رد تلك النصوص تكذيبا هبا (.)1
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا ( :-فاإلمام أمحد رضي هللا عنه ترحم عليهم (يعين:

اْلهمية) واستغفر هلم؛ لعلمه أبنه مل يتبني هلم أهنم مكذبون للرسول وَّل جاحدون ملا جاء به ،ولكن

أتولوا فأخطأوا ،وقلدوا من قال ذلك هلم) (.)2

وقال – رمحه هللا – عن نفسه( :كنت أقول للجهمية من احللولية ،والنفاة الذين نفوا أن هلل فوق

العرش ملا وقعت حمنتهم :أَن لو وافقتكم ،كنت كافرا؛ ألين أعلم أن قولكم كفر ،وأنتم عندي َّل

تكفرون؛ ألنكم جهال .وكان هذا خطااب لعلمائهم وقضاهتم وشيوخهم وأمرائهم ،وأصل جهلهم

شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم يف قصور من معرفة املنقول الصحيح واملعقول الصريح املوافق له)

( .)3اْلهل ِبسائل اَّلعتقاد وحكمه لعبد الرزاق بن طاهر معاش– بتصرف  -ص395 :
_________
( )1انظر(( :ضوابط التكفري عند أهل السنة)) (ص.)244 :
((( )2املسائل املاردينية)) (ص.)69 :

((( )3الرد على البكري)) (ص.)259 :
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املطلب الثاين :حكم اْلهل ببعض أمساء هللا وصفاته وأدلته

قضية اْلهل ببعض أمساء هللا وصفاته من القضااي اليت ْيثل هبا أهل العلم على العذر ابْلهل فيما

يتعلق بقضااي التوحيد ،وأن املخطئ فيها جبحد أو نكران َّل يكفر ،حىت تقام عليه احلجة اليت يكفر
اتركها؛ ألن األمساء والصفات من املسائل العقدية اليت َّلبد من ورود النص الشرعي هبا ،وَّل تثبت

ابلعقل أو الرؤاي أو الذوق وحنو ذلك .صحيح أن العقل يدركها ابلفطرة ،ولكن العقل  ....اتبع
للنقل الصحيح.

قال اإلمام الشافعي –رمحه هللا( :-هلل أمساء وصفات َّل يسع أحداً ردها ،ومن خالف بعد ثبوت

احلجة عليه ،فقط كفر .وأما قبل قيام احلجة ،فإنه يعذر ابْلهل؛ ألن علم ذلك َّل يدرك ابلعقل وَّل
س َك ِمثْلِ ِه
الرؤية وَّل الفكر ،فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه ،كما نفى عن نفسه فقال :لَْي َ
َش ْيءٌ [الشورى.)1( )]11 :
وقال اإلمام النووي – رمحه هللا ( :-قال القاضي :وممن كفره بذلك  -أي جبهل الصفة  -ابن جرير

الطربي ،وقاله أبو احلسن األشعري أوَّلً .وقال اآلخرونَّ :ل يكفر جبهل الصفة ،وَّل خيرج به عن اسم

اإلْيان خبالف جحدها ،وإليه رجع أبو احلسن األشعري ،وعليه استقر قوله؛ ألنه مل يعتقد بذلك

اعتقاداً يقطع بصوابه ،ويراه ديناً وشرعاً ،وإمنا يكفر من يعتقد أن مقالته حق .قال هؤَّلء :ولو سئل

الناس عن الصفات ،لوجد العامل هبا قليالً) (.)2

وقال ابن قتيبة – رمحه هللا ( :-قد يغلط يف بعض الصفات قوم من املسلمني ،فال يكفرون بذلك)

(.)3

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا ( :-وقول طائفة من أهل الكالم :إن الصفات الثابتة
ابلعقل هي اليت جيب اإلقرار هبا ويكفر اتركها ،خبالف ما ثبت ابلسمع ،فإهنم اترة ينفونه ،واترة

يتأولونه أو يفوضون معناه واترة يثبتونه ،لكن جيعلون اإلْيان والكفر متعلقا ابلصفات العقلية .فهذا َّل
أصل له عن سلف األمة وأئمتها؛ إذ اإلْيان والكفر مها من األحكام اليت ثبتت ابلرسالة ،وابألدلة
الشرعية ْييز بني املؤمن والكافرَّ ،ل ِبجرد الدَّللة العقلية) (.)4

وقال الشيخ عبد هللا البابطني( :من شك يف صفة من صفات الرب ومثله َّل جيهلها ،كفر ،وإن كان
جيهلها ،مل يكفر) (.)5

والقياس هنا يكون ابلنظر إىل بيئة كل واحد منهما من حيث مظنة العلم أو عدمها ،وابلنظر إىل

قدرات كل واحد منهما اإلدراكية والعلمية .قال شيخ اإلسالم – رمحه هللا ( :-وهلذا كان الصواب

أن اْلهل ببعض أمساء هللا وصفاتهَّ ،ل يكون صاحبه كافراً إذا كان مقرا ِبا جاء به الرسول صلى هللا
عليه وسلم ،ومل يبلغه ما يوجب العلم ِبا جهله على وجه يتقضي كفره إذا مل يعلمه) (.)6

واألدلة على عذر اْلاهل ببعض األمساء والصفات اإلهلية ،فال يكفر حىت تقام عليه احلجة الشرعية مث

يعاند .األدلة على هذا كثرية ،نذكر منها ما يلي:

 -عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :كان رجل يُسرف على نفسه،

فلما حضره املوت قال لبنيه :إذا أَن مت فأحرقوين ،مث اطحنوين ،مث ذروين يف الريح ،فوهللا لئن قدر

هللا علي ليعذبين عذاابً ما عذبه أحداً .فلما مات فعل به ذلك ،فأمر هللا األرض ،فقال :امجعي ما

فيك منه ،ففعلت ،فإذا هو قائم ،فقال :ما محلك على ما صنعت ،قال :اي رب خشيتك فغفر له))

(.)7

_________

((( )1فتح الباري)) (.)407 /13
((( )2شرح مسلم)) للنووي (.)599 - 598 /5
((( )3فتح الباري)) (.)523 /6

((( )4جمموع الفتاوى)) (.)328 /3
((( )5عقيدة املوحدين والرد على الضالل واملبتدعني)) (ص.)18 :
((( )6جمموع الفتاوى)) (.)538 /7
( )7رواه البخاري (.)3481
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 قال احلافظ ابن عبد الرب – رمحه هللا ( :-اختلف العلماء يف معناه ،فقال منهم قائلون :هذا رجلجهل بعض صفات هللا عز وجل وهي القدرة ،فلم يعلم أن هللا على ما يشاء قدير .قالوا :ومن جهل
صفة من صفات هللا عز وجل وآمن بسائر صفاته وعرفها ،مل يكن جبهل بعض صفات هللا كافراً،
قالوا :وإمنا الكافر من عاند احلق َّل من جهله .وهذا قول املتقدمني من العلماء ومن سلك سبيلهم
من املتأخرين) ( .)1مث قال( :وأما جهل هذا الرجل املذكور يف هذا احلديث بصفة من صفات هللا يف
علمه وقدرته ،فليس ذلك ِبخرجه من اإلْيان) ()2؛ مث استدل على ما ذهب إليه حبال الصحابة –

رضي هللا عنهم  ،-حيث كانوا يسألون عن القدر ،كقوهلم :اي رسول هللا ،أعلم أهل اْلنة من أهل
النار؟ ( ،)3مث قال( :ومعلوم أهنم إمنا سألوه عن ذلك وهم جاهلون به ،وغري جائز عند أحد من
املسلمني أن يكونوا بسؤاهلم عن ذلك كافرين ،أو يكونوا يف حني سؤاهلم عنه غري مؤمنني  ...ومل

يضرهم جهلهم به قبل أن يعلموه .ولو كان َّل يسعهم جهله وقتا من األوقات ،لعلمهم ذلك مع

الشهادتني ابإلْيان ،وأخذ ذلك عليهم يف حني إسالمهم) (.)4

 وقال اإلمام اخلطايب – رمحه هللا ( :-وقد يستشكل هذا ،فيقال :كيف يغفر له وهو منكر للبعثوالقدرة على إحياء املوتى؟ ،واْلواب أنه مل ينكر البعث ،وإمنا جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك َّل يعاد

فال يعذب .)5( ) ...

 -وقال اإلمام ابن حزم – رمحه هللا ( :-فهذا إنسان جهل إىل أن مات أن هللا عز وجل يقدر على

مجع رماده وإحيائه ،وقد غفر له إلقراره وخوفه وجهله) (.)6

 وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا( :-فهذا الرجل ظن أن هللا َّل يقدر عليه إذا تفرق هذاالتفرق ،فظن أنه َّل يعيده إذا صار كذلك وكل واحد من إنكار قدرة هللا تعاىل وإنكار معاد األبدان

وإن تفرقت ،كفر ،لكن كان مع إْيانه ابهلل وإْيانه أبمره وخشيته منه جاهالً بذلك ،ضاَّلً يف هذا الظن
خمطئا .فغفر هللا له ذلك  ...فغاية ما يف األمر أنه كان رجالً مل يكن عاملاً جبميع ما يستحقه هللا من

الصفات ،وبتفصيل أنه القادر .وكثري من املؤمنني قد جيهل ذلك ،فال يكون كافراً) (.)7

 واستشهد احلافظ ابن القيم – رمحه هللا هبذا احلديث عند حديثه عن كفر اْلحود ،فاستثىن منه منجحد صفة وصف هللا هبا نفسه جهال ،فقال( :كحديث الذي جحد قدرة هللا عليه ،وأمر أهله أن

حيرقوه ويذروه يف الريح .ومع هذا فقد غفر هللا له ورمحه ْلهله؛ إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه،
ومل جيحد قدرة هللا على إعادته عناداً أو تكذيباً) (.)8

 -وقال اإلمام ابن الوزير( :وأما جهله بقدرة هللا تعاىل على ما ظنه حماَّلً ،فال يكون كفرا ،إَّل لو علم

أن األنبياء جاؤوا بذلك ،وأنه ممكن مقدور مث كذهبم أو أحداً منهم) (.)9

 وقال الشيخ عبد هللا بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب( :فهذا الرجل اعتقد أنه إذا فعل بعد ذلك،َّل يقدر هللا على بعثه – جهالً منه َّل كفراً وَّل عناداً  ،-فشك يف قدرة هللا على بعثه .ومع هذا غفر

له ورمحه) (.)10
_________

((( )1التمهيد)) (.)42 /18
((( )2التمهيد)) (.)46 /18

( )3أخرجه اإلمام ابن عبد الرب يف ((التمهيد)) (.)47 /18
((( )4التمهيد)) (.)47 - 46 /18
((( )5فتح الباري)) (.)522 /6
((( )6الفصل)) (.)296 /3
((( )7جمموع الفتاوى)) ( .)411 - 409 /11وانظر 231 /3( :و  ،)491 /12و
((اَّلستقامة)) (.)165 - 164 /1

((( )8مدارج السالكني)) (.)339 - 338 /1
((( )9إيثار احلق على اخللق)) (ص.)394 :

((( )10جمموعة الرسائل واملسائل النجدية)) (.)248 /1
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ومن األدلة على عذر من جهل بعض أمساء هللا وصفاته كذلك ما روته أم املؤمنني عائشة – رضي هللا
عنها – قالت(( :أَّل أحدثكم عين وعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قلنا :بلى ،قالت :ملا كانت
ليليت اليت النيب فيها عندي ،انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه ،وبسط طرف

إزاره على فراشه فاضطجع ،فلم يلبث إَّل ريثما ظن أين قد رقدت ،فأخذ رداءه رويداً وانتعل رويداً،
وفتح الباب فخرج ،مث أجافه رويداً .فجعلت درعي يف رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ،مث انطلقت
على أثره حىت جاء البقيع ،فقام فأطال القيام ،مث رفع يديه ثالث مرات ،مث احنرف فاحنرفت ،فأسرع

فأسرعت ،فهرول فهرولت ،فأحضر فأحضرت ،فسبقته فدخلت ،فليس إَّل أن اضطجعت فدخل،

فقال :ما لك اي عائش حشياء رائبة؟ قالت :قلتَّ :ل شيء اي رسول هللا ،قال :لتخربنين أو ليخربين
اللطيف اخلبري ،قالت :قلت :اي رسول هللا أبيب أنت وأمي فأخربته ،قال :فأنت السواد الذي رأيت

أمامي؟ قلت :نعم .فلهزين يف ظهري هلزة فأوجعتين ،وقال :أظننت أن حييف هللا عليك ورسوله،
قالت :مهما يكتم الناس يعلمه هللا؟ ،قال :نعم .)1( )) ...

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا ( :-فهذه عائشة أم املؤمنني سألت النيب صلى هللا عليه
وسلم :هل يعلم هللا كل ما يكتم الناس؟ ،فقال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم :نعم .وهذا يدل على
أهنا مل تكن تعلم ذلك ،ومل تكن قبل معرفتها أبن هللا عامل بكل شيء يكتمه الناس كافرة ،وإن كان
اإلقرار بذلك بعد قيام احلجة من أصول اإلْيان .وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل

شيء ،هذا مع أهنا كانت ممن يستحق اللوم على الذنب ،وهلذا هلزها النيب صلى هللا عليه وسلم،

وقال(( :أختافني أن حييف هللا عليك ورسوله؟)) .وهذا األصل مبسوط يف غري هذا املوضع .فقد تبني
أن هذا القول كفر ،ولكن تكفري قائله َّل حيكم به حىت يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه

احلجة اليت يكفر اتركها) ( .)2اْلهل ِبسائل اَّلعتقاد وحكمه لعبد الرزاق بن طاهر معاش – ص:
399

_________

( )1رواه مسلم (.)974
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)413 - 412 /11

()438/1

املبحث األول :مذهب أهل السنة واْلماعة يف األمساء احلسىن
مذهب أهل السنة واْلماعة يف األمساء احلسىن هو مذهبهم يف الصفات عموماً .وذلك أن أمساء هللا

سبحانه وتعاىل دالة على صفات كماله ،فهي مشتقة من الصفات .فهي أمساء وهي أوصاف ،وبذلك

كانت حسىن.

والذي درج عليه سلف األمة ومن اتبعهم إبحسان واتفقوا عليه هو :اإلقرار والتصديق آلايت األمساء
الصفات وأحاديثها ،وإمرارها كما جاءت وإثباهتا ،دون تشبيه ,أو تعطيل ,أو حتريف ,أو أتويل.
وإليك بعض النقول عنهم اليت تثبت ذلك:

 - 1قال أمحد الدروقي :مسعت وكيعاً يقول :نسلم هذه األحاديث كما جاءت وَّل نقول كيف كذا،

وَّل مل كذا ،يعين مثل حديث( :حيمل السماوات على إصبع) (وقلب ابن آدم بني أصبعني من أصابع

الرمحن) (.)1

 - 2عن يونس بن عبد األعلى :مسعت الشافعي يقول وقد سئل عن صفات هللا وما يؤمن به فقال:
(هلل تعاىل أمساء وصفات جاء هبا كتابه ,وأخرب هبا نبيه أمته َّل يسع أحداً من خلق هللا قامت عليه

احلجة ردها ،ألن القرآن نزل هبا ,وصح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القول هبا فيما روى عنه

العدول.

فإن خالف ذلك بعد ثبوت احلجة عليه فهو كافر ،أما قبل ثبوت احلجة عليه فمعذور ابْلهل ،ألن
علم ذلك َّل يدرك ابلعقل وَّل ابلرؤية والفكر ،وَّل يكفر ابْلهل هبا أحد إَّل بعد انتهاء اخلرب إليه هبا.
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ َو ُه َو
وتثبت هذه الصفات وينفى عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه فقال :لَْي َ
ِ
َّ ِ
ري [الشورى.)2( )]11 :
السم ُ
يع البَص ُ
 - 3وقال يف الرسالة :وَّل يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما وصف نفسه ,وفوق ما يصفه به
خلقه (.)3
 - 4وعن حممد بن إمساعيل الرتمذي :مسعت نعيم بن محاد يقول:

(من شبه هللا خبلقه فقد كفر .ومن أنكر ما وصف هللا به نفسه فقد كفر .وليس ما وصف به نفسه

وَّل رسوله تشبيهاً) اهـ (.)4

وقال الرتمذي بعد روايته حلديث أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا يقبل

الصدقة وأيخذها بيمينه ,فريبيها ألحدكم كما يرىب أحدكم مهرة  )5( )) ..احلديث.
(وقد قال غري واحد من أهل العلم يف هذا احلديث وما يشبه هذا من الرواايت من الصفات ونزول

الرب تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا ،قالوا :قد ثبتت الرواايت يف هذا ,ويؤمن هبا ,وَّل يتوهم

وَّل يقال كيف.

هكذا روي عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعبد هللا بن املبارك ،أهنم قالوا يف هذا احلديث:
أمروها بال (كيف) ،وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة واْلماعة) (.)6
وأما اْلهمية فأنكرت هذه الرواايت وقالوا هذا تشبيه.

وقد ذكر هللا تبارك وتعاىل يف غري موضع من كتابه اليد ,والسمع ,والبصر ,فتأولت اْلهمية هذه

اآلايت ,وفسروها على غري ما فسر أهل العلم ،وقالوا :إن هللا مل خيلق آدم بيده .وقالوا :إمنا معىن

اليد القوة.

وقال إسحاق بن إبراهيم (هو ابن راهويه) :إمنا يكون التشبيه إذا قال:
_________

( )1رواه عبدهللا بن أمحد يف ((السنة)) (.)267 /1

( )2رواه ابن قدامة يف ((إثبات صفة العلو)) (ص.)124 :
((( )3الرسالة)) (ص.)6 :

( )4رواه الذهيب يف ((العلو)) (ص ،)75 :وصححه األلباين يف ((خمتصر العلو)).
( )5رواه الرتمذي ( ،)662وأمحد ( ،)10090( )471 /2والبخاري يف ((العلل الكبري))
( .)107وقال[ :روي] عن عائشة وعن أيب هريرة أصح ،وقال الرتمذي :حسن صحيح ،وصححه

ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) ( .)119 /2واحلديث أصله يف البخاري ومسلم.
((( )6سنن الرتمذي)) (.)50 /3

()439/1

يد كيد ,أو مثل يد ،أو مسع كسمع ,أو مثل مسع .فإذا قال :مسع كسمع ,أو مثل مسع فهذا تشبيه،

وأما إذا قال كما قال هللا يد ,ومسع ,وبصر ,وَّل يقول( :كيف) وَّل يقول :مثل مسع وَّل كسمع ,فهذا
َّل يكون تشبيهاً وهو كما قال هللا تبارك يف كتابه :لَي ِ ِ ِ
الس ِميع الب ِ
صريُ [الشورى:
س َكمثْله َش ْيءٌ َو ُه َو َّ ُ َ
ْ َ
.)1( ]11
وهذا ما ذهب إليه أبو احلسن على بن إمساعيل األشعري الذي رجع إىل مذهب أهل السنة

واْلماعة ,وترك ما كان عليه من علم الكالم املبتدع املخالف لكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه

وسلم (.)2

قال رمحه هللا يف كتابه (اختالف املصلني ومقاَّلت املسلمني) بعد أن ذكر فرق اخلوارج والروافض
واْلهمية وغريهم:

(ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب احلديث).
مجلة قوهلم :اإلقرار ابهلل ,ومالئكته ,وكتبه .ورسله ,وِبا جاء عن هللا ،وما رواه الثقات عن رسول هللا

صلى هللا عليه وسلمَّ ،ل يردون من ذلك شيئاً.
الر ْمحَ ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَـ َوى  ,وأن له يدين بال (كيف) كما قال :لِ َما
وأن هللا على عرشه كما قالَّ :
ش ْ
ي.
ت بِيَ َد َّ
َخلَ ْق ُ
وأن أمساء هللا َّل يقال إهنا غري هللا كما قالت املعتزلة واخلوارج.
ض ُع إَِّل بِ ِعل ِْم ِه.
َنزلَهُ بِ ِعل ِْم ِه َوَما َحتْ ِم ُل ِم ْن أُنثَى َوَّل تَ َ
وأقروا أن هلل علماً كما قال :أ َ

وأثبتوا السمع ,والبصر ،ومل ينفوا ذلك عن هللا كما نفته املعتزلة.

إىل آخر كالمه يف إثبات الصفات (.)3

وهذه العقيدة هي اليت كان عليها النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه رضي هللا عنهم أمجعني ،وهي

اليت تلقاها التابعون منهم ،وتواصوا هبا جيالً بعد جيل ،حمذرين بعضهم البعض من خمالفتها والشطط

عنها.

ودان هبذه العقيدة أئمة السلف املاضني من احملدثني ,والفقهاء ,واملفسرين ,واللغويني ,واملصنفني.

كيف َّل ،وهللا قد زكى اعتقاد نبيه صلى هللا عليه وسلم وأصحابه رضي هللا عنهم أمجعني بقوله جل
اق فَسيك ِ
ثناؤه :فَِإ ْن آمنُواْ ِِبِثْ ِل ما آمنتُم بِ ِه فَـ َق ِد ْاهتَ َدواْ َّوإِن تَـولَّواْ فَِإ َّمنَا ُهم ِيف ِش َق ٍ
ْفي َك ُه ُم هللاُ َو ُه َو
ََ
َْ
َ َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
س ُن م َن هللا ص ْبـغَةً َوَْحن ُن لَهُ َعابِدو َن [البقرة.]138 - 137 :
يم ص ْبـغَةَ هللا َوَم ْن أ ْ
السم ُ
يع ال َْعل ُ
َح َ
فمذهب أهل احلق  ...إثبات األمساء احلسىن والواردة ابلكتاب العزيز ,وابلسنة املطهرة ,واإلْيان هبا،
وِبا دلت عليه من املعاين ,واإلْيان ِبا تعلقت هبا من اآلاثر.

فمثال نؤمن أبن هللا سبحانه (رحيم) ومعناه :أنه ذو رمحة ،ومن أاثر هذا اَّلسم :أنه يرحم من يشاء.
مثال اثن :نؤمن أبن هللا (قدير) ومعناه :أنه ذو قدرة ,ومن آاثر هذا اَّلسم :أنه على كل شيء قدير،

وهذا القول يف مجيع األمساء .النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن محد احلمود  -ص
19

_________

((( )1سنن الرتمذي)) (.)50 /3
( )2انظر(( :تبيني كذب املفرتي)) َّلبن عساكر (ص(( ،)38 :وفيات األعيان)) َّلبن خلكان (/3

(( ،)285البداية والنهاية)) َّلبن كثري ((( ،)212 /11العلو للعلي الغفار)) للذهيب (ص،)221 :
((( )3انظر مقاَّلت اإلسالميني)) من ص (.)290
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املبحث الثاين :مسألة اَّلسم عني املسمى أو غريه
هذه املسألة من املسائل احلادثة اليت مل يعرفها السلف األوائل من الصحابة والتابعني ،ومل ينقل عنهم

أهنم خاضوا فيها ،كما قال ابن جرير رمحه هللا تعاىل :مث حدث يف دهرَن هذا محاقات خاض فيها أهل
اْلهل والغباء ,ونوكي األمة ,والرعاع ,يتعب إحصاؤها وْيل تعدادها ،فيها القول يف اسم الشيء،

أهو هو أم هو غريه.

وقال :وأما القول يف اَّلسم أهو املسمى أم غري املسمى ,فإنه من احلماقات احلادثة اليت َّل أثر فيها

فيتبع ،وَّل قول من إمام فيستمع ،فاخلوض فيه شني والصمت عنه زين .اهـ (.)1

ولكن ملا كان الكالم يف هذا األمر مستمراً من أهل البدع والضالَّلت ،اضطر أهل السنة للرد على
هؤَّلء ،وتفنيد أقواهلم الباطلة املخالفة لكتاب هللا وسنة نبيه ,وبيان احلق يف هذه املسألة.

وقبل أن ندخل يف بيان هذه املسألة لنتعرف على املعىن اللغوي للفظة (اسم).

قال الزجاج :معىن قولنا اسم هو مشتق من السمو وهو الرفعة ،واألصل فيه :مسو مثل قنو وأقناء.

وقال اْلوهري مثله.

قال ابن سيده :واَّلسم اللفظ املوضوع على اْلوهر أو العرض لتفصل به بعضه من بعض كقولك
مبتدائ :اِسم هذا كذا ،وإن شئت قلت :اُسم هذا كذا.
وقال أبو العباس :اَّلسم رسم ومسة توضع على الشيء تعرف به.

قال األزهري :ومن قال إن امساً مأخوذ من ومست فهو غلط .ألنه لو كان اسم من مسته لكان تصغريه
وسيماً مثل تصغري عدةٍ وصلة وما أشبهها.

قال ابن تيمية :وهو مشتق من (السمو) وهو العلو كما قال النحاة البصريون ،وقال النحاة الكوفيون
هو مشتق من (السمة) وهي العالمة ،وهذا صحيح يف (اَّلشتقاق األوسط) وهو ما يتفق فيه حروف

اللفظني دون ترتيبهما ،فإنه يف كليهما (السني وامليم والواو) واملعىن صحيح ،فإن السمة والسيما:
اخلرطُ ِ
ِ
وم [القلم .]16 :ومنه التوسم كقوله :إِ َّن
العالمة ،ومنه يقال :ومسته امسه كقولهَ :سنَس ُمهُ َعلَى ُْْ
ت لِل ِ
ِ
ك آلاي ٍ
ني [احلجر.]75 :
ْمتَـ َو ِمس َ
ُ
ِيف ذَل َ َ
لكن اشتقاقه من (السمو) هو اَّلشتقاق اخلاص الذي يتفق فيه اللفظان يف احلروف ,وترتيبها ,ومعناه
أخص وأمت ،فإهنم يقولون يف تصريفه :مسيت ,وَّل يقولون ومست ،ويف مجعه أمساء َّل أوسام ،ويف

تصغريه مسي َّل وسيم .ويقال لصاحبه مسمى َّل يقال موسوم ،وهذا املعىن أخص .فإن (العلو) مقارن

(للظهور) ،كلما كان الشيء أعلى كان أظهر.
فاَّلسم يظهر به املسمى ويعلو ،فيقال للمسمى :مسه أي أظهره ،وأعله أي أعل ذكره ابَّلسم الذي
يذكر به ،لكن اترة ِبا حيمد به ويذكر اترة ِبا يذم به ،كما قال تعاىلَ :وَو َه ْبـنَا َهلُم ِمن َّر ْمحَتِنَا َو َج َعلْنَا َهلُ ْم
ِ
ِ
ص ْد ٍق َعلِياا [مرمي .]50 :وقال ورفَـ ْعنَا لَ َ ِ
لِسا َن ِ
ين
ََ
ك ذ ْك َر َك [الشرح ]4:وقال َوتَـ َرْكنَا َعلَْيه ِيف اآلخ ِر َ
َ
ِ
ني [الصافات.]79 -:78
الم َعلَى نُ ٍ
َس ٌ
وح ِيف ال َْعالَم َ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ني [القصص:
وقال يف النوع املذمومَ :وأَتْـبَـ ْعنَ ُ
اه ْم ِيف َهذه ال مدنْـيَا لَ ْعنَةً َويَـ ْوَم الْقيَ َامة ُهم م َن ال َْم ْقبُوح َ
 .]42وقال تعاىل :نَـ ْتـلُوا علَي َ ِ
وسى َوفِ ْر َع ْو َن ِاب ْحلَ ِق لَِق ْوٍم يُـ ْؤِمنُو َن [القصص ،]3 :فكالمها
َْ
ك من نَّـبَِإ ُم َ

ظهر ذكره ،لكن هذا إمام يف اخلري ,وهذا إمام يف الشر.

وما ليس له اسم ،فإنه َّل يذكر ,وَّل يظهر ,وَّل يعلو ذكره ،بل هو كالشيء اخلفي الذي َّل يعرف,

وهلذا يقال :اَّلسم دليل على املسمى ،وعلم على املسمى وحنو ذلك.

وهلذا كان (أهل اإلسالم والسنة) الذين يذكرون أمساء هللا يعرفونه ,ويعبدونه ,وحيبونه ,ويذكرونه,
ويظهرون ذكره.
_________
((( )1صريح السنة)) (.)21 ،17
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واملالحدة :الذين ينكرون أمساءه ,وتعرض قلوهبم عن معرفته وعبادته ،وحمبته وذكره ،حىت ينسوا ذكره
ك هم الْ َف ِ
َّ ِ
ِ
ِ
سوا َّ
اس ُقو َن
َنس ُ
سواْ هللاَ فَـنَسيَـ ُه ْم [التوبةَ ،]67 :وَّل تَ ُكونُوا َكالذ َ
س ُه ْم أ ُْولَئ َ ُ ُ
اه ْم أَن ُف َ
اَّللَ فَأ َ
ين نَ ُ
نَ ُ
ِ
ِ
اآلص ِ
ال َوَّلَ
ك تَ َ
ك ِيف نَـ ْف ِس َ
[احلشرَ .]19 :واذْ ُكر َّربَّ َ
ض مرعاً َوخي َفةً َو ُدو َن ا ْْلَ ْه ِر م َن الْ َق ْو ِل ِابلْغُ ُد ِو َو َ
ِ
ِِ
ني [األعراف.]205 :
تَ ُكن م َن الْغَافل َ

واَّلسم يتناول اللفظ واملعىن املتصور يف القلب ،قد يراد به جمرد اللفظ ،وقد يراد به جمرد املعىن فإنه
من الكالم ،والكالم اسم للفظ واملعىن ،وقد يراد به أحدمها ،وهلذا كان من ذكر هللا بقلبه أو لسانه

فقد ذكره ،لكن ذكره هبما أمت.

وهللا تعاىل قد أمر بتسبيح امسه ,وأمر ابلتسبيح ابمسه ,كما أمر بدعائه أبمسائه احلسىن ،فيدعى أبمسائه
احلسىن ،ويسبح امسه ،وتسبيح امسه هو تسبيح له ،إذ املقصود ابَّلسم املسمى ،كما أن دعاء اَّلسم
الر ْمحَ َن أ اَاي َّما تَ ْد ُعواْ فَـلَهُ األ ْ
هو دعاء املسمى .قال تعاىل :قُ ِل ا ْد ُعواْ هللاَ أَ ِو ا ْد ُعواْ َّ
َمسَاء ا ْحلُ ْس َىن َوَّلَ
ك َسبِيالً [اإلسراء.)1( ]110 :
ك َوَّلَ ُختَافِ ْ
ني ذَلِ َ
صالَتِ َ
ت ِهبَا َوابْـتَ ِغ بَ ْ َ
َجتْ َه ْر بِ َ
بيان املسألة :قال شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية رمحه هللا تعاىل:

(فصل يف اَّلسم واملسمى ،هل هو هو أو غريه؟ أوَّل يقال هو هو ،وَّل يقال هو غريه؟ أو هو له؟ أو

يفصل يف ذلك؟
فإن الناس قد تنازعوا يف ذلك ،والنزاع اشتهر بعد األئمة ،بعد أمحد وغريه ،والذي كان معروفاً عند

(أئمة السنة) أمحد وغريه :اإلنكار على اْلهمية الذين يقولون أمساء هللا خملوقة ،ويقولون :اَّلسم غري

املسمى ،وأمساء هللا غريه ،وما كان غريه فهو خملوق.

وهؤَّلء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول ،ألن أمساء هللا من كالمه ،وكالم هللا غري خملوق،

بل هو املتكلم به ،وهو املسمى لنفسه ِبا فيه من األمساء.

واْلهمية يقولون :كالمه خملوق ،وأمساؤه خملوقة ،وهو نفسه مل يتكلم بكالم يقوم بذاته ,وَّل مسى نفسه

ابسم هو املتكلم به ،بل قد يقولون :إنه تكلم به ومسى نفسه هبذه األمساءِ ،بعىن أنه خلقها يف غريه،

َّل ِبعىن أنه نفسه تكلم هبا الكالم القائم به ،فالقول يف أمسائه هو نوع من القول يف كالمه) .اهـ (.)2
ويقول شارح العقيدة الطحاوية:

(طاملا غلط كثري من الناس يف ذلك وجهلوا الصواب فيه .فاَّلسم يراد به املسمى اترة ،ويراد به

اللفظ الدال عليه أخرى.

فإذا قلت :قال هللا كذا ،أو مسع هللا ملن محده ,وحنو ذلك فهذا املراد به املسمى نفسه.

وإذا قلت :هللا اسم عريب ,والرمحن اسم عريب ,والرحيم من أمساء هللا تعاىل وحنو ذلك ،فاَّلسم ها هنا

املسمى ،وَّل يقال غريه ،ملا يف لفظ الغري من اإلمجال.
هو املراد َّل َّ

فإن أريد ابملغايرة أن اللفظ غري املعىن فحق .وإن أريد أن هللا سبحانه كان وَّل اسم له ،حىت خلق

لنفسه أمساء أو حىت مساه خلقه أبمساء من صنعهم ،فهذا من أعظم الضالل واإلحلاد يف أمساء هللا

تعاىل) اهـ (.)3

وزايدة يف اإليضاح نقول إن اَّلسم أييت يف مواضع من الكالم ويراد به التسمية:

_________

((( )1جمموع الفتاوى)) ( )207 /6ابختصار.
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)185 /6
((( )3العقيدة الطحاوية)) (.)131
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بوب لذلك البخاري يف كتاب التوحيد :ابب السؤال أبمساء هللا تعاىل واَّلستعاذة هبا ،وخرج بعدة
أحاديث منها :الذكر الذي يقال عند النوم ((ابمسك ريب وضعت جنيب  , )1( )) ..وحديث أنس يف
التسمية عند الذبح ( ،)2وحديث ابن عمر يف النهي عن احللف إَّل ابهلل (.)3

قال ابن بطال( :مقصوده هبذه الرتمجة تصحيح القول أبن اَّلسم هو املسمى ,فلذلك صحت
اَّلستعاذة ابَّلسم كما صحت ابلذات) اهـ (.)4

ك
سبِ ْح ِاب ْس ِم َربِ َ
اس َم َربِ َ
وجاء يف القرآن الكرمي األمر بتنزيه اَّلسم يف قولهَ :سبِ ِح ْ
ك األَ ْعلَى  ,وقوله :فَ َ
ِ
ك ِذي ا ْْلََال ِل َوا ِإل ْك َر ِام فدل هذا على أنه أمر بتسبيح هللا تعاىل ,ودل
اس ُم َربِ َ
ار َك ْ
ال َْعظ ِيم  ,وقوله :تَـبَ َ
املسمى وذكره.
العقل على أن املسبح هو هللا تعاىل َّل غريه .ألن تسبيح اَّلسم وذكره هو تسبيح َّ
فإن املسبح والذاكر إمنا يسبح امسه ويذكر امسه ،فيقول( :سبحان ريب األعلى) فهو نطق بلفظ ريب

املسمى.
األعلى ،واملراد هو املسمى هبذا اللفظ ،فتسبيح اَّلسم هو تسبيح َّ
وأييت يف موضع آخر ويراد به اَّلسم نفسه:

كحديث أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :اختذ خاْتاً من فضة ونقش فيه :حممد رسول هللا))

( ،)5فاملراد هنا نقش اَّلسم والتسمية.

وقول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :يقول هللا تعاىل :أَن مع عبدي ما ذكرين وحتركت يب شفتاه)) ()6
 ,فمعلوم أن املراد حترك شفتاه بذكر اسم هللا وهو القول ليس املراد أن الشفتني تتحرك بنفسه تعاىل

(.)7

وكذا حديث ((إن هلل تسعة وتسعني امسا)) ( )8املراد به التسمية.
وأهل السنة واْلماعة الذين قالوا أبن اَّلسم هو املسمىَّ ،ل ينازعون يف أن اَّلسم غري املسمى من
جهة أن األمساء أقوال ,وأهنا ليست هي املسميات فهذا َّل ينازع فيه أحد من العقالء.

لكنهم قالوا ذلك (أي أن اَّلسم هو املسمى) رداً على اْلهمية واملعتزلة الذين قالوا :إن اَّلسم غري

املسمى ،ويقصدون أن أمساء هللا غريه ،وما كان غريه فهو خملوق ،وأن هللا كان وَّل اسم له حىت خلق

لنفسه أمساء ,وهذا كله من الباطل املعلوم شرعاً وعقالً.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6320ومسلم ( .)2714من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2احلديث رواه البخاري ( ،)5565ومسلم (.)1966

( )3احلديث رواه أبو داود ( )3251والرتمذي ( )1535وأمحد ( )6073( )125 /2وابن حبان
( )199 /10واحلاكم ( )330 /4من حديث عبد هللا بن عمر ,واحلديث سكت عنه أبو داود,
وقال الرتمذي هذا حديث حسن ,وقال احلاكم صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ووافقه

الذهيب ,وصححه ابن امللقن يف ((البدر املنري)) ( )459 /9وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)):
إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح أيب داود)).

((( )4شرح صحيح البخاري)) (.)423 /10

( )5رواه البخاري ( ،)5877ومسلم (.)2092
( )6رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم قبل حديث ( ،)7524ورواه موصوَّلً ابن ماجه (،)3792

وأمحد ( ،)10989( )540 /2وابن حبان ( ،)815( )97 /3والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) (/1

 ،)509( )391وابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) ( .)70 /52من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
قال ابن عساكر[ :له متابعة] ،وقال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( :)241 /2هذا إسناد

حسن ،وقال ابن حجر يف ((بلوغ املرام)) ( :)452ذكره البخاري تعليقاً وصححه ابن حبان ،وانظر:
((تغليق التعليق)) َّلبن حجر (.)362 /5

((( )7جمموع الفتاوى)) (.)198 /6
( )8رواه البخاري ( ،)2736ومسلم ( .)2677من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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وهناك قول آخر يف هذه املسألة ينقل عن أهل السنة وهو أن (اَّلسم للمسمى) ذكره ابن جرير
حيث قال( :وحسب امرئ من العلم به ،والقول فيه ،أن ينتهي إىل قول هللا عز وجل ثناؤه الصادق
الر ْمحَ َن أ اَاي َّما تَ ْد ُعواْ فَـلَهُ األ ْ
وهو قوله :قُ ِل ا ْد ُعواْ هللاَ أَ ِو ا ْد ُعواْ َّ
ك َوَّلَ
صالَتِ َ
َمسَاء ا ْحلُ ْس َىن َوَّلَ َجتْ َه ْر بِ َ
ك سبِيالً [اإلسراء .)1( ]110 :وقوله تعاىل :وِ ِ
ت ِهبا وابـت ِغ ب ْ ِ
ِ
َّلل األَ ْمسَاء ا ْحلُ ْس َىن فَا ْدعُوهُ ِهبَا
ُختَاف ْ َ َ ْ َ َ َ
ني ذَل َ َ
َ
[األعراف )]180 :اهـ (.)2
شناعة قول اْلهمية يف هذه املسألة:

قال ابن أيب حامت يف كتاب (الرد على اْلهمية) :ذكر نعيم بن محاد أن اْلهمية قالوا :إن أمساء هللا

خملوقة ,ألن اَّلسم غري املسمى ,وادعوا أن هللا كان وَّل وجود هلذه األمساء مث خلقها مث تسمى هبا.
ك األَ ْعلَى  ,وقالَ :ذلِ ُك ُم هللاُ َربم ُك ْم فأخرب أنه املعبود ,ودل
اس َم َربِ َ
قال :قلنا هلم إن هللا قالَ :سبِ ِح ْ
كالمه على امسه ِبا دل به على نفسه ,فمن زعم أن اسم هللا خملوق فقد زعم أن هللا أمر نبيه أن

يسبح خملوقاً.
ونقل عن إسحاق بن راهويه عن اْلهمية أن جهماً قال :لو قلت إن هلل تسعاً وتسعني امساً لعبدت
تسعة وتسعني إهلاً .قال :فقلنا هلم عن هللا أمر عباده أن يدعوه أبمسائه فقال وِ ِ
َمسَاء ا ْحلُ ْس َىن
َّلل األ ْ
َ
فَا ْد ُعوهُ ِهبَا واألمساء مجع أقله ثالثة ،وَّل فرق يف الزايدة على الواحد بني الثالثة وبني التسعة والتسعني
(.)3
وقالت اْلهمية ملن قال :إن هللا مل يزل أبمسائه وصفاته :قلتم بقول النصارى حيث جعلوا معه غريه.

فأجابوا (أي أهل السنة) :أبَن نقول إنه واحد أبمسائه وصفاته فال نصف إَّل واحداً بصفاته كما قال

ت َو ِحي ًدا وصفه ابلوحدة مع أنه كان له لسان ,وعينان ,وأذَنن ,ومسع ,وبصر,
تعاىلَ :ذ ْرِين َوَم ْن َخلَ ْق ُ
ومل خيرج هبذه الصفات عن كونه واحد ,وهلل املثل األعلى (.)4

وقال الشافعي( :من حلف ابسم من أمساء هللا فحنث فعليه الكفارة ،ألن اسم هللا غري خملوق ،ومن

حلف ابلكعبة أو ابلصفا واملروة فليس عليه الكفارة ،ألنه خملوق ،وذاك غري خملوق) ( .)5النهج
األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن محد احلمود 23-
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) ( )207 /6ابختصار.
((( )2صريح السنة)) (.)27

((( )3الفتح)) (.)378 /13
((( )4الفتح)) (.)381 /13

( )5رواه الاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) ( ،)211 /2والذهيب يف
((العلو)) (ص.)166 :
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القاعدة األوىل:
أمساء هللا تعاىل كلها حسىن

أي ابلغة يف احلسن غايته ،قال هللا تعاىل :وِ ِ
َمسَاء ا ْحلُ ْس َىن [األعراف ]180:وذلك ألهنا متضمنة
َّلل األ ْ
َ

لصفات كاملة َّل نقص فيها بوجه من الوجوهَّ ،ل احتماَّلً وَّل تقديراً مثال ذلك" :احلي" اسم من

أمساء هللا تعاىل ،متضمن للحياة الكاملة اليت مل تسبق بعدم ،وَّل يلحقها زوال احلياة املستلزمة لكمال

الصفات من العلم ،والقدرة ،والسمع ،والبصر وغريها ومثال آخر" :العليم" اسم من أمساء هللا
ِ
ْم َها ِع ْن َد َرِيب ِيف
متضمن للعلم الكامل ،الذي مل يسبق جبهل ،وَّل يلحقه نسيان ،قال هللا تعاىل عل ُ
ِ
ِ ٍ
سى [طه ]52:العلم الواسع احمليط بكل شيء مجلة وتفصيالً ،سواء ما
كتَاب َّل يَض مل َرِيب َوَّل يَـ ْن َ
يتعلق أبفعاله ،أو أفعال خلقه ،قال هللا تعاىلَ :و ِعن َدهُ َم َفاتِ ُح الْغَْي ِ
ب َّلَ يَـ ْعلَ ُم َها إَِّلَّ ُه َو َويَـ ْعلَ ُم َما ِيف ال َِ
ْرب
ط ِمن ورقَ ٍة إَِّلَّ يـ ْعلَم َها وَّلَ حبَّ ٍة ِيف ظُلُم ِ
س إَِّلَّ ِيف كِتَ ٍ
ض َوَّلَ َرط ٍ
ْب َوَّلَ َايبِ ٍ
ات األ َْر ِ
اب
َ ُ َ َ
َ
َوالْبَ ْح ِر َوَما تَ ْس ُق ُ َ َ
ض إَِّلَّ علَى ِ
ِ
مبِ ٍ
هللا ِر ْزقُـ َها َويَـ ْعلَ ُم ُم ْستَـ َق َّرَها َوُم ْستَـ ْو َد َع َها ُكلٌّ ِيف
ني [األنعامَ ]59:وَما من َدآبٍَّة ِيف األ َْر ِ َ
ِ
ِ
اَّلل َعلِيم بِ َذ ِ
السماو ِ
كِتَ ٍ
اب مبِ ٍ
ات َواأل َْر ِ
ات
ض َويَـ ْعلَ ُم َما تُس مرو َن َوَما تُـ ْعلنُو َن َو َُّ ٌ
ني [هود ]6:يَـ ْعلَ ُم َما ِيف َّ َ َ

ص ُدوِر [التغابن ]4:ومثال اثلث" :الرمحن" اسم من أمساء هللا تعاىل متضمن للرمحة الكاملة ،اليت
ال م
قال عنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((هلل أرحم بعباده من هذه بولدها)) ( )1يعين أم صيب

وجدته يف السيب فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته ،ومتضمن أيضاً للرمحة الواسعة اليت قال هللا عنها:
ٍ
ت ُك َّل َش ْي ٍء
َوَر ْمحَِيت َو ِس َع ْ
ت ُك َّل َش ْيء [األعراف ]156:وقال عن دعاء املالئكة للمؤمننيَ :ربَّـنَا َو ِس ْع َ
َّر ْمحَةً َو ِعل ًْما [غافر ]7:واحلسن يف أمساء هللا تعاىل يكون ابعتبار كل اسم على انفراده ،ويكون ابعتبار
مجعه إىل غريه ،فيحصل جبمع اَّلسم إىل اآلخر كمال فوق كمال مثال ذلك" :العزيز احلكيم" فإن هللا
تعاىل جيمع بينهما يف القرآن كثرياً فيكون كل منهما داَّلً على الكمال اخلاص الذي يقتضيه ،وهو

العزة يف العزيز ،واحلكم واحلكمة يف احلكيم ،واْلمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعاىل

مقرونة ابحلكمة ،فعزته َّل تقتضي ظلماً وجوراً وسوء فعل ،كما قد يكون من أعزاء املخلوقني ،فإن
العزيز منهم قد أتخذه العزة ابإلمث ،فيظلم وجيور ويسيء التصرف وكذلك حكمه تعاىل وحكمته

مقروَنن ابلعز الكامل خبالف حكم املخلوق وحكمته فإهنما يعرتيهما الذل القواعد املثلى يف صفات

هللا وأمسائه احلسىن حملمد بن صاحل بن عثيمني -ص9
_________
( )1رواه البخاري ( )5999ومسلم ( .)2754من حديث عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه.

()445/1

القاعدة الثانية:
أمساء هللا تعاىل أعالم وأوصاف
أعالم ابعتبار دَّللتها على الذات ،وأوصاف ابعتبار ما دلت عليه من املعاين ،وهي ابَّلعتبار األول

مرتادفة لدَّللتها على مسمى واحد ،وهو هللا – عز وجل – وابَّلعتبار الثاين متباينة لدَّللة كل واحد
منهما على معناه اخلاص فـ "احلي ،العليم ،القدير ،السميع ،البصري ،الرمحن ،الرحيم ،العزيز ،احلكيم"

كلها أمساء ملسمى واحد ،وهو هللا سبحانه وتعاىل ،لكن معىن احلي غري معىن العليم ،ومعىن العليم
غري معىن القدير ،وهكذا.

وإمنا قلنا أبهنا أعالم وأوصاف ،لدَّللة القرآن عليه كما يف قوله تعاىل :وهو الْغَ ُفور َّ ِ
يم
ُ
َ َُ
الرح ُ
الر ْمحَ ِة [الكهف ]58:فإن اآلية الثانية دلت على أن الرحيم
ور ذُو َّ
[يونس ]107:وقولهَ :وَربم َ
ك الْغَ ُف ُ
هو املتصف ابلرمحة وإلمجاع أهل اللغة والعرف أنه َّل يقال :عليم إَّل ملن له علم ،وَّل مسيع إَّل ملن له

مسع ،وَّل بصري إَّل ملن له بصر ،وهذا أمر أبني من أن حيتاج إىل دليل وهبذا علم ضالل من سلبوا

أمساء هللا تعاىل معانيها من أهل التعطيل وقالوا :إن هللا تعاىل مسيع بال مسع ،وبصري بال بصر ،وعزيز
بال عزة وهكذا وعللوا ذلك أبن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء وهذه العلة عليلة بل ميتة

لدَّللة السمع ( )1والعقل على بطالهنا أما السمع :فألن هللا تعاىل وصف نفسه أبوصاف كثرية ،مع
ش ِدي ٌد إِنَّهُ ُهو يـب ِد ُ ِ
ود ذُو
ك لَ َ
ش َربِ َ
ور ال َْو ُد ُ
َ ُْ
أنه الواحد األحد فقال تعاىل :إِ َّن بَطْ َ
ئ َويُعي ُد َو ُه َو الْغَ ُف ُ
ش الْم ِجي ُد فَـعَّ ٌ ِ
ك األَ ْعلَى الَّ ِذي َخلَ َق
اس َم َربِ َ
ال ل َما يُ ِري ُد [الربوج ]16 - 12:وقال تعاىلَ :سبِ ِح ْ
ال َْع ْر ِ َ
ِ
َّ ِ
َح َوى [األعلى ]5 - 1:ففي هذه
َّر فَـ َه َدى َوالَّذي أَ ْخ َر َج ال َْم ْر َعى فَ َج َعلَهُ غُثَاء أ ْ
س َّوى َوالذي قَد َ
فَ َ
اآلايت الكرْية أوصاف كثرية ملوصوف واحد ،ومل يلزم من ثبوهتا تعدد القدماء وأما العقل :فألن
الصفات ليست ذوات ابئنة من املوصوف ،حىت يلزم من ثبوهتا التعدد ،وإمنا هي من صفات من

اتصف هبا ،فهي قائمة به ،وكل موجود فالبد له من تعدد صفاته ،ففيه صفة الوجود ،وكونه واجب
الوجود ،أو ممكن الوجود ،وكونه عيناً قائماً بنفسه أو وصفاً يف غريه وهبذا أيضاً علم أن" :الدهر"

ليس من أمساء هللا تعاىل؛ ألنه اسم جامد َّل يتضمن معىن يلحقه ابألمساء احلسىن ،وألنه اسم للوقت
وت َوَْحنيَا َوَما يُـ ْهلِ ُكنَا إَِّل
والزمن ،قال هللا تعاىل عن منكري البعثَ :وقَالُوا َما ِه َي إَِّل َحيَاتُـنَا ال مدنْـيَا َمنُ ُ
ك ِم ْن ِعل ٍْم إِ ْن ُه ْم إَِّل يَظُنمو َن [اْلاثية ]24:يريدون مرور الليايل واألايم فأما قوله
َّه ُر َوَما َهلُم بِ َذلِ َ
الد ْ
صلى هللا عليه وسلم(( :قال هللا – عز وجل  :-يؤذيين ابن آدم يسب الدهر ،وأَن الدهر ،بيدي

األمر أقلب الليل والنهار)) ( )2فال يدل على أن الدهر من أمساء هللا تعاىل؛ وذلك أن الذين يسبون
الدهر إمنا يريدون الزمان الذي هو حمل احلوادثَّ ،ل يريدون هللا تعاىل ،فيكون معىن قوله" :وأَن
الدهر" ما فسره بقوله" :بيدي األمر أقلب الليل والنهار" ،فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه ،وقد
بني أنه يقلب الليل والنهار ،ومها الدهر ،وَّل ْيكن أن يكون املقلب (بكسر الالم) هو املقلب

(بفتحها) وهبذا تبني أنه ْيتنع أن يكون الدهر يف هذا احلديث مراداً به هللا تعاىل القواعد املثلى يف

صفات هللا وأمسائه احلسىن حملمد بن صاحل بن عثيمني -ص11
_________

( )1السمع هو القرآن والسنة ،وسيمر بك هذا التعبري كثرياً فانتبه له.

( )2رواه البخاري ( )4826ومسلم ( .)2246من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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القاعدة الثالثة:
أمساء هللا تعاىل إن دلت على وصف متعد ،تضمنت ثالثة أمور
أحدها :ثبوت ذلك اَّلسم هلل عز وجل الثاين :ثبوت الصفة اليت تضمنها هلل عز وجل الثالث :ثبوت

حكمها ومقتضاها وهلذا استدل أهل العلم على سقوط احلد عن قطاع الطريق ابلتوبة ،استدلوا على
َن هللا غَ ُف ِ
ِ
ِ
َّ ِ
يم [املائدة]34:
ين َاتبُواْ من قَـ ْب ِل أَن تَـ ْقد ُرواْ َعلَْي ِه ْم فَا ْعلَ ُمواْ أ َّ َ ٌ
ور َّرح ٌ
ذلك بقوله تعاىل :إَِّلَّ الذ َ
ألن مقتضى هذين اَّلمسني أن يكون هللا تعاىل قد غفر هلم ذنوهبم ،ورمحهم إبسقاط احلد عنهم مثال
ذلك" :السميع" يتضمن إثبات السميع امساً هلل تعاىل ،وإثبات السمع صفة له وإثبات حكم ذلك
اَّلل يسمع َحتَاورُكما إِ َّن َّ ِ ِ
ري
اَّللَ َمسي ٌع بَص ٌ
ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعاىلَ :و َُّ َ ْ َ ُ ُ َ َ
[اجملادلة ]1:دلت على وصف غري متعد تضمنت أمرين :أحدمها :ثبوت ذلك اَّلسم هلل عز وجل

الثاين :ثبوت الصفة اليت تضمنها هلل عز وجل مثال ذلك":احلي" يتضمن إثبات احلي امساً هلل – عز

وجل – وإثبات احلياة صفة له القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن حملمد بن صاحل بن
عثيمني -ص13
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القاعدة الرابعة:
دَّللة أمساء هللا تعاىل على ذاته وصفاته تكون ابملطابقة وابلتضمن وابَّللتزام

مثال ذلك( :اخلالق) يدل على ذات هللا ،وعلى صفة اخللق ابملطابقة ،ويدل على الذات وحدها

وعلى صفة اخللق وحدها ابلتضمن ،ويدل على صفيت العلم والقدرة ابَّللتزام وهلذا ملا ذكر هللا خلق
اَّللَ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير َوأ َّ
السموات واألرض قال :لِتَـ ْعلَ ُموا أ َّ
َن َّ
َن َّ
ط بِ ُك ِل َش ْي ٍء ِعل ًْما
َحا َ
اَّللَ قَ ْد أ َ

[الطالق ]12:ودَّللة اَّللتزام مفيدة جداً لطالب العلم إذا تدبر املعىن ووفقه هللا تعاىل فهماً للتالزم،

فإنه بذلك حيصل من الدليل الواحد على مسائل كثرية واعلم أن الالزم من قول هللا تعاىل ،وقول

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،إذا صح أن يكون َّلزماً فهو حق؛ وذلك ألن كالم هللا ورسوله حق،

وَّلزم احلق حق ،وألن هللا تعاىل عامل ِبا يكون َّلزماً من كالمه وكالم رسوله فيكون مراداً وأما الالزم
من قول ٍ
أحد سوى قول هللا ورسوله ،فله ثالث حاَّلت :األوىل :أن يذكر للقائل ويلتزم به ،مثل أن
يقول من ينفي الصفات الفعلية ملن يثبتها :يلزم من إثباتك الصفات الفعلية هلل – عز وجل – أن

يكون من أفعاله ما هو حادث فيقول املثبت :نعم ،وأَن ألتزم بذلك فإن هللا تعاىل مل يزل وَّل يزال

فعاَّلً ملا يريد وَّل نفاد ألقواله وأفعاله كما قال تعاىل :قُل لَو َكا َن الْب ْحر ِم َداداً لِ َكلِم ِ
ات َرِيب لَنَ ِف َد
ْ ْ
َ
َ ُ
ات َرِيب َولَ ْو ِج ْئـنَا ِِبِثْلِ ِه َم َدداً [الكهف ]109:وقالَ :ولَ ْو أ ََّمنَا ِيف األ َْر ِ
ض ِمن
الْبَ ْح ُر قَـ ْب َل أَ ْن تَـ ْنـ َف َد َكلِ َم ُ
ات َِّ
ٍ
ِ
اَّلل إِ َّن َّ
يم [لقمان]27:
ْالم َوالْبَ ْح ُر ْيَُدمهُ ِمن بَـ ْع ِدهِ َس ْبـ َعةُ أ َْحبُ ٍر َّما نَِف َد ْ
ت َكلِ َم ُ
َش َج َرة أَق ٌ
اَّللَ َع ِز ٌيز َحك ٌ
وحدوث آحاد فعله تعاىل َّل يستلزم نقصاً يف حقه احلال الثانية :أن يذكر له وْينع الالزم بينه وبني
قوله ،مثل أن يقول النايف للصفات ملن يثبتها :يلزم من إثباتك أن يكون هللا تعاىل مشاهباً للخلق يف
صفاته فيقول املثبتَّ :ل يلزم ذلك ،ألن صفات اخلالق مضافة إليه مل تذكر مطلقة حىت ْيكن ما

ألزمت به ،وعلى هذا فتكون خمتصة به َّلئقة به ،كما أنك أيها النايف للصفات تثبت هلل تعاىل ذااتً
وْتنع أن يكون مشاهباً للخلق يف ذاته ،فأي فرق بني الذات والصفات؟! وحكم الالزم يف هاتني

احلالتني ظاهر احلال الثالثة :أن يكون الالزم مسكواتً عنه ،فال يذكر ابلتزام وَّل منع ،فحكمه يف هذه
احلال أَّل ينسب إىل القائل ،ألنه حيتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو ْينع التالزم ،وحيتمل لو ذكر له

فتبني له لزومه وبطالنه أن يرجع عن قوله؛ ألن فساد الالزم يدل على فساد امللزوم ولورود هذين

اَّلحتمالني َّل ْيكن احلكم أبن َّلزم القول قول فإن قيل :إذا كان هذا الالزم َّلزماً من قوله ،لزم أن

يكون قوَّلً له ،ألن ذلك هو األصلَّ ،لسيما مع قرب التالزم قلنا :هذا مدفوع أبن اإلنسان بشر،
وله حاَّلت نفسية وخارجية توجب الذهول عن الالزم ،فقد يغفل ،أو يسهو ،أو ينغلق فكره ،أو

يقول القول يف مضايق املناظرات من غري تفكري يف لوازمه ،وحنو ذلك القواعد املثلى يف صفات هللا
وأمسائه احلسىن حملمد بن صاحل بن عثيمني -ص14
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القاعدة اخلامسة:
أمساء هللا تعاىل توقيفيةَّ ،ل جمال للعقل فيها
وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة ،فال يزاد فيها وَّل ينقص؛ ألن العقل

َّل ْيكنه إدراك ما يستحقه تعاىل من األمساء ،فوجب الوقوف يف ذلك على النص لقوله تعاىلَ :وَّلَ
ف ما لَيس لَ َ ِ ِ ِ
ك َكا َن َع ْنهُ َم ْس ُؤوَّلً [اإلسراء]36:
ْم إِ َّن َّ
اد ُك مل أُولئِ َ
ص َر َوالْ ُف َؤ َ
الس ْم َع َوالْبَ َ
ك به عل ٌ
تَـ ْق ُ َ ْ َ
احش ما ظَهر ِم ْنـها وما بطَن وا ِإل ْمث والْبـغْي بِغَ ِري ا ْحل ِق وأَن تُ ْش ِرُكواْ ِاب ِ
ِ
هلل َما
وقوله :قُ ْل إِ َّمنَا َح َّرَم َرِ َيب الْ َف َو َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
َمل يـنـ ِز ْل بِ ِه س ْلطَ ًاَن وأَن تَـ ُقولُواْ علَى ِ
هللا َما َّلَ تَـ ْعلَ ُمو َن [األعراف ]33:وألن تسميته تعاىل ِبا مل يسم به
َ
ْ َُ
ُ
َ

نفسه ،أو إنكار ما مسى به نفسه ،جناية يف حقه تعاىل ،فوجب سلوك األدب يف ذلك واَّلقتصار على
ما جاء به النص القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن حملمد بن صاحل بن عثيمني -ص16
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القاعدة السادسة:
أمساء هللا تعاىل غري حمصورة بعدد معني
لقوله صلى هللا عليه وسلم يف احلديث املشهور(( :أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك ،أو

أنزلته يف كتابك ،أو علمته أحداً من خلقك ،أو استأثرت به يف علم الغيب عندك)) ( )1وما استأثر
هللا تعاىل به يف علم الغيب َّل ْيكن ٍ
ألحد حصره ،وَّل اإلحاطة به فأما قوله صلى هللا عليه وسلم:
((إن هلل تسعة وتسعني امساً مائة إَّل واحداً من أحصاها دخل اْلنة)) ( )2فال يدل على حصر

األمساء هبذا العدد ،ولو كان املراد احلصر لكانت العبارة" :إن أمساء هللا تسعة وتسعون امساً من

أحصاها دخل اْلنة" أو حنو ذلك إذن فمعىن احلديث :أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل
اْلنة ،وعلى هذا فيكون قوله( :من أحصاها دخل اْلنة) مجلة مكملة ملا قبلها ،وليست مستقلة،

ونظري هذا أن تقول :عندي مائة درهم أعددهتا للصدقة ،فإنه َّل ْينع أن يكون عندك دراهم أخرى مل
تعدها للصدقة ومل يصح عن النيب صلى هللا عليه وسلم تعيني هذه األمساء ،واحلديث املروي عنه يف

تعيينها ضعيف قال شيخ اإلسالم ابن تيميه يف (الفتاوى) (ص  383جـ )6من (جمموع ابن قاسم):

تعيينها ليس من كالم النيب صلى هللا عليه وسلم ابتفاق أهل املعرفة حبديثه ،وقال قبل ذلك ص
 :379إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميني كما جاء مفسراً يف بعض طرق حديثه اهـ

وقال ابن حجر يف (فتح الباري) (ص 215جـ )11ط السلفية :ليست العلة عند الشيخني (البخاري

ومسلم) ،تفرد الوليد فقط ،بل اَّلختالف فيه واَّلضطراب ،وتدليسه واحتمال اإلدراج أهـ وملا مل

يصح تعيينها عن النيب صلى هللا عليه وسلم اختلف السلف فيه ،وروي عنهم يف ذلك أنواع وقد

مجعت تسعة وتسعني امساً مما ظهر يل من كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم القواعد
املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن حملمد بن صاحل بن عثيمني -ص17
_________

( )1رواه أمحد ( ،)3712( )391 /1وأبو يعلى يف ((املسند)) ( ،)198 /9وابن حبان (/3
 ،)253والطرباين ( )169 /10واحلاكم ( .)690 /1وقال :هذا حديث صحيح على شرط مسلم

إن سلم من إرسال عبد الرمحن بن عبد هللا عن أبيه فإنه خمتلف يف مساعه عن أبيه .وقال اهليثمي يف
((جممع الزوائد)) ( :)136 /10رواه أمحد وأبو يعلى والبزار إَّل أنه قال(( :وذهاب غمي)) مكان

((مهي)) والطرباين ورجال أمحد وأيب يعلى رجال الصحيح غري أيب سلمة اْلهين وقد وثقه ابن حبان.

وقال ابن القيم يف ((شفاء العليل)) ( :)749 /2صحيح .وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) (/5
 :)267إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)199صحيح.
( )2رواه البخاري ( ،)2736ومسلم ( .)2677من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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القاعدة السابعة:
اإلحلاد يف أمساء هللا تعاىل هو امليل هبا عما جيب فيها ،وهو أنواع :األول :أن ينكر شيئاً منها أو مما

دلت عليه من الصفات واألحكام ،كما فعل أهل التعطيل من اْلهمية وغريهم وإمنا كان ذلك إحلاداً
لوجوب اإلْيان هبا وِبا دلت عليه من األحكام والصفات الالئقة ابهلل ،فإنكار شيء من ذلك ميل هبا
عما جيب فيها الثاين :أن جيعلها دالة على صفات تشابه صفات املخلوقني كما فعل أهل التشبيه،

وذلك ألن التشبيه معىن ابطل َّل ْيكن أن تدل عليه النصوص ،بل هي دالة على بطالنه ،فجعلها

دالة عليه ميل هبا عما جيب فيها الثالث :أن يسمى هللا تعاىل ِبا مل يسم به نفسه ،كتسمية النصارى
له( :األب) ،وتسمية الفالسفة إايه (العلة الفاعلة) ،وذلك ألن أمساء هللا تعاىل توقيفية ،فتسمية هللا

تعاىل ِبا مل يسم به نفسه ميل هبا عما جيب فيها ،كما أن هذه األمساء اليت مسوه هبا نفسها ابطلة ينزه
هللا تعاىل عنها الرابع :أن يشتق من أمسائه أمساء لألصنام ،كما فعل املشركون يف اشتقاق العزى من
العزيز ،واشتقاق الالت من اإلله ،على أحد القولني ،فسموا هبا أصنامهم؛ وذلك ألن أمساء هللا تعاىل
خمتصة به ،لقوله تعاىل :وِ ِ
َمسَآءُ ا ْحلُ ْس َىن فَا ْد ُعوهُ ِهبَا [األعراف ]180:وقولهَّ :
َّلل األ ْ
اَّللُ َّل إِلَهَ إَِّل ُه َو لَهُ
َ
السماو ِ
َمسَاء ا ْحلُس َىن يُ ِ
ات َواأل َْر ِ
ض [احلشر]24:
َمسَاءُ ا ْحلُ ْس َىن [طه ]8:وقوله :لَهُ األ ْ
األ ْ
سب ُح لَهُ َما ِيف َّ َ َ
ْ َ
فكما اختص ابلعبادة وابأللوهية احلق ،وأبنه يسبح له ما يف السماوات واألرض فهو خمتص ابألمساء
احلسىن ،فتسمية غريه هبا على الوجه الذي خيتص ابهلل – عز وجل – ميل هبا عما جيب فيها واإلحلاد
جبميع أنواعه حمرم؛ ألن هللا تعاىل هدد امللحدين بقوله :وذَرواْ الَّ ِذين يـل ِ
َمسَآئِِه َسيُ ْج َزْو َن َما
ْح ُدو َن ِيف أ ْ
َُ
َ ُ
َكانُواْ يَـ ْع َملُو َن [األعراف ]180:ومنه ما يكون شركاً أو كفراً حسبما تقتضيه األدلة الشرعية القواعد
املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن حملمد بن صاحل بن عثيمني -ص26
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 هللاهو املألوه املعبود ،ذو األلوهية والعبودية على خلقه أمجعني ،ملا اتصف به من صفات األلوهية اليت
هي صفات الكمال شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف

القحطاين  -ص162

وهو علم على ذاته تبارك وتعاىل وكل األمساء احلسىن تضاف إليه كما قال تعاىل :وِ ِ
َمسَآءُ ا ْحلُ ْس َىن
َّلل األ ْ
َ
[األعراف ]180:وقال تعاىلَّ :
َمسَاءُ ا ْحلُ ْس َىن [طه ]8:أَّل ترى أنك تقول
اَّللُ َّل إِلَهَ إَِّل ُه َو لَهُ األ ْ
الرمحن من أمساء هللا تعاىل والرحيم من أمساء هللا وحنو ذلك ,وَّل تقول هللا من أمساء الرمحن ,وقال
النيب(( :إن هلل تسعة وتسعني امسا مائة إَّل واحدا من أحصاها دخل اْلنة)) ( )1واختلفوا يف كونه

مشتقا أو َّل ,ذهب اخلليل وسيبويه ومجاعة من أئمة اللغة والشافعي واخلطايب وإمام احلرمني ومن

وافقهم إىل عدم اشتقاقه ألن األلف والالم فيه َّلزمة فتقول اي هللا وَّل تقول اي الرمحن ,فلوَّل أنه من

أصل الكلمة ملا جاز إدخال حرف النداء على األلف والالم وقال آخرون إنه مشتق ,واختلفوا يف

اشتقاقه إىل أقوال أقواها أنه مشتق من أله أيله إهلة ,فأصل اَّلسم اإلله فحذفت اهلمزة وأدغمت
السماو ِ
ات َوِيف
الالم األوىل يف الثانية وجواب فقيل هللا ,ومن أقوى األدلة عليه قوله تعاىلَ :و ُه َو هللاُ ِيف َّ َ َ
الس َم ِاء إِلَهٌ َوِيف األ َْر ِ
األ َْر ِ
ض إِلَهٌ [الزخرف ]84:ومعناه
ض [األنعام ]3:مع قوله تعاىلَ :و ُه َو الَّ ِذي ِيف َّ
ذو األلوهية اليت َّل تنبغي إَّل له ,ومعىن إله أيله إهلة عبد يعبد عبادة فاهلل املألوه أي املعبود وهلذا
اَّلسم خصائص َّل حيصيها إَّل هللا عز وجل ,وقيل إنه هو اَّلسم األعظم معارج القبول بشرح سلم

الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي  -ص77
_________
( )1رواه البخاري ( ،)2736ومسلم ( .)2677من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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 اإللههو اْلامع ْلميع صفات الكمال ونعوت اْلالل ،فقد دخل يف هذا اَّلسم مجيع األمساء احلسىن،

وهلذا كان القول الصحيح أن (هللا) أصله (اإلله) وأن اسم (هللا) هو اْلامع ْلميع األمساء احلسىن

والصفات العلى وهللا أعلم قال هللا تعاىل :إمنا هللا إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما يف

السموات وما يف األرض وكفى ابهلل وكيالً [النساء ]171:شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب
والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص188
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 األكرب(األكرب) الذي السموات واألرض وما فيهن وما بينهما يف كفه كخردلة يف كف آحاد عباده له
العظمة والكربايء وهو أكرب كل شيء شهادة َّل منازع له يف عظمته وكربايئه وَّل ينبغي العظمة

والكربايء إَّل له ومن َنزعه يف صفة منهما أذاقه عذابه وأحل عليه غضبه ومن حيلل عليه غضبه فقد

هوى معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي -ص163
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 األول ،واآلخر ،والظاهر ،والباطنِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
يم [احلديد ]3:هذه األمساء
قال هللا تعاىلُ :ه َو األ ََّو ُل َواآلخ ُر َوالظَّاه ُر َوالْبَاط ُن َو ُه َو ب ُك ِل َش ْيء َعل ٌ
األربعة املباركة قد فسرها النيب صلى هللا عليه وسلم تفسرياً جامعاً واضحاً فقال خياطب ربه(( :اللهم
أنت األول فليس قبلك شيء ،وأنت اآلخر فليس بعدك شيء ،وأنت الظاهر فليس فوقك شيء،

وأنت الباطن فليس دونك شيء)) ( )1إىل آخر احلديث ،ففسر كل اسم ِبعناه العظيم ،ونفى عنه ما
يضاده وينافيه فتدبَّر هذه املعاين اْلليلة الدالة على تفرد الرب العظيم ابلكمال املطلق واإلحاطة

املطلقة الزمانية يف قوله (األول واآلخر) واملكانية يف (الظاهر والباطن) فاألول يدل على أن كل ما

سواه حادث كائن بعد أن مل يكن ،ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه يف كل نعمة دينية أو دنيوية ،إذ
السبب واملسبب منه تعاىل واآلخر يدل على أنه هو الغاية ،والصمد الذي تصمد إليه املخلوقات

بتأهلها ،ورغبتها ،ورهبتها ،ومجيع مطالبها( ،والظاهر) يدل على عظمة صفاته واضمحالل كل شيء

عند عظمته من ذوات وصفات على علوه( ،والباطن) يدل على إطالعه على السرائر ،والضمائر،
واخلبااي ،واخلفااي ،ودقائق األشياء ،كما يدل على كمال قربه ودنوه وَّل يتناىف الظاهر والباطن ألن هللا

ليس كمثله شيء يف كل النعوت شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن

وهف القحطاين  -ص77
_________

( )1رواه مسلم ( .)2713من حديث سهيل بن سعد رضي هللا عنه.

()455/1

 الرب ،الوهابْرب َّ ِ
غ
يم [الطور ]28:وقال سبحانهَ :ربَّـنَا َّلَ تُ ِز ْ
قال هللا تعاىل :إِ ََّن ُكنَّا ِمن قَـ ْب ُل نَ ْد ُعوهُ إِنَّهُ ُه َو ال َم
الرح ُ
َّاب [آل عمران ]8:من أمسائه تعاىل
نك َر ْمحَةً إِنَّ َ
ب لَنَا ِمن لَّ ُد َ
كأ َ
َنت ال َْوه ُ
قُـلُوبَـنَا بَـ ْع َد إِ ْذ َه َديْـتَـنَا َو َه ْ
(الرب الوهاب) الذي مشل الكائنات أبسرها بربه وهباته وكرمه ،فهو موىل اْلميل ودائم اإلحسان

وواسع املواهب شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين
 -ص146

()456/1

 البصريالذي أحاط بصره جبميع املبصرات يف أقطار األرض والسماوات ،حىت أخفى ما يكون فيها فريى
دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء يف الليلة الظلماء ،ومجيع أعضائها الباطنة والظاهرة

وسراين القوت يف أعضائها الدقيقة ،ويرى سراين املياه يف أغصان األشجار وعروقها ومجيع النبااتت

على اختالف أنواعها وصغرها ودقتها ،ويرى نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة وأصغر من ذلك
فسبحان من حتريت العقول يف عظمته ،وسعة متعلقات صفاته ،وكمال عظمته ،ولطفه ،وخربته

ابلغيب ،والشهادة ،واحلاضر والغائب ،ويرى خياَنت األعني وتقلبات األجفان وحركات اْلنان ،قال
تعاىل :الَّ ِذي يـر َ ِ
ك ِيف َّ ِ ِ
ين [الشعراء ،]220 - 218:يَـ ْعلَ ُم َخائِنَةَ ْاألَ ْع ُ ِ
ني
وم َوتَـ َقلمبَ َ
اك ح َ
ني تَـ ُق ُ
الساجد َ
ََ
ٍ
ور [غافرَ ،]19:و َّ
اَّللُ َعلَى ُك ِل َش ْيء َش ِهي ٌد [الربوج ،]9:أي مطلع وحميط علمه
َوَما ُختْ ِفي ال م
ص ُد ُ
وبصره ومسعه جبميع الكائنات ( )1شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن
وهف القحطاين  -ص86

_________
((( )1احلق الواضح املبني)) (ص  )36 - 34و ((شرح النونية)) للهراس (.)72 /2

()457/1

 التوابقال هللا تعاىل :أمل يعلموا أن هللا هو يقبل التوبة عن عباده وأيخذ الصدقات وأن هللا هو التواب
الرحيم [التوبة( ]104:التواب) الذي مل يزل يتوب على التائبني ،ويغفر ذنوب املنيبني فكل من اتب
إىل هللا توبة نصوحاً ،اتب هللا عليه فهو التائب على التائبني :أوَّل بتوفيقهم للتوبة واإلقبال بقلوهبم

إليه وهو التائب عليهم بعد توبتهم ،قبوَّلً هلا ،وعفواً عن خطاايهم ( )1وعلى هذا تكون توبته على
عبده نوعان :أحدمها :يوقع يف قلب عبده التوبة إليه واإلَنبة إليه ،فيقوم ابلتوبة وشروطها من

اإلقالع عن املعاصي ،والندم على فعلها ،والعزم على أن َّل يعود إليها واستبداهلا بعمل صاحل

جتب ما قبلها ()2
والثاين :توبته على عبده بقبوهلا وإجابتها وحمو الذنوب هبا ،فإن التوبة النصوح م

شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص109
_________

((( )1تفسري السعدي)) (.)623 /5
((( )2احلق الواضح املبني)) (ص.)74

()458/1

 -احلسيب

ِ
هلل ح ِسيبا [النساء ]4:وقال سبحانه :أََّلَ لَهُ ا ْحلكْم وهو أَسر ُ ِ
ني
ع ا ْحلَاسبِ َ
قال هللا تعاىلَ :وَك َفى ِاب َ ً
ُ ُ َ َُ َْ
[األنعام ]62:واحلسيب:
هو الكايف للعباد مجيع ما أمههم من أمر دينهم ودنياهم من حصول املنافع ودفع املضار

واحلسيب ابملعىن األخص هو الكايف لعبده املتقي املتوكل عليه كفاية خاصة يصلح هبا دينه ودنياه

واحلسيب أيضاً هو الذي حيفظ أعمال عباده من خري وشر وحياسبهم ،إن خرياً فخري وإن شراً فشر
ِ
ك هللا وم ِن اتَّـبـع َ ِ
ني [األنفال ]64:أي كافيك وكايف
قال تعاىلَ :اي أَيمـ َها النِ م
ك م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
َّيب َح ْسبُ َ ُ َ َ َ َ

أتباعك فكفاية هللا لعبده حبسب ما قام به من متابعة الرسول صلى هللا عليه وسلم ظاهراً وابطناً
وقيامه بعبودية هللا تعاىل ( )1شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن
وهف القحطاين  -ص131
_________

((( )1احلق الواضح املبني)) (ص )78و ((شرح النونية)) للهراس (.)103 /2

()459/1

 -احلفيظ

ظ [هود( ]57:للحفيظ) معنيان :أحدمها :أنه قد حفظ
قال هللا تعاىل :إِ َّن َرِيب عَلَ َى ُك ِل َش ْي ٍء َح ِفي ٌ

على عباده ما عملوه من خري وشر وطاعة ومعصية ،فإن علمه حميط جبميع أعماهلم ظاهرها وابطنها،

وقد كتب ذلك يف اللوح احملفوظ ،ووكل ابلعباد مالئكة كراماً كاتبني يَـ ْعلَ ُمو َن َما تَـ ْف َعلُو َن
[اَّلنفطار ]12:فهذا املعىن من حفظه يقتضي إحاطة علم هللا أبحوال العباد كلها ظاهرها وابطنها
وكتابتها يف اللوح احملفوظ ويف الصحف اليت يف أيدي املالئكة ،وعلمه ِبقاديرها ،وكماهلا ونقصها،
ومقادير جزائها يف الثواب والعقاب مث جمازاته عليها بفضله وعدله واملعىن الثاين :من معنيي (احلفيظ)
أنه تعاىل احلافظ لعباده من مجيع ما يكرهون ،وحفظه خللقه نوعان عام وخاص فالعام :حفظه ْلميع

املخلوقات بتيسريه هلا ما يقيتها وحيفظ بنيتها وْتشي إىل هدايته وإىل مصاحلها إبرشاده وهدايته العامة
اليت قال عنها :الَّ ِذي أَ ْعطَى ُك َّل َش ْي ٍء َخ ْل َقهُ ُمثَّ َه َدى [طه ]50:أي هدى كل خملوق إىل ما قدر له
وقضى له من ضروراته وحاجاته ،كاهلداية للمأكل واملشرب واملنكح ،والسعي يف أسباب ذلك،
وكدفعه عنهم أصناف املكاره واملضار ،وهذا يشرتك فيه الرب والفاجر بل احليواَنت وغريها ،فهو
الذي حيفظ السماوات واألرض أن تزوَّل ،وحيفظ اخلالئق بنعمه ،وقد وَّكل ابآلدمي حفظةً من

املالئكة الكرام حيفظونه من أمر هللا ،أي يدفعون عنه كل ما يضره مما هو بصدد أن يضره لوَّل حفظ

هللا والنوع الثاين :حفظه اخلاص ألوليائه سوى ما تقدم ،حيفظهم عما يضر إْياهنم أو يزلزل إيقاهنم من
الشبه والفنت والشهوات ،فيعافيهم منها وخيرجهم منها بسالمة وحفظ وعافية ،وحيفظهم من أعدائهم
َّ ِ
من اْلن واإلنس ،فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيدهم ،قال هللا تعاىل :إِ َّن َّ ِ
آمنُوا
ين َ
اَّللَ يُ َداف ُع َع ِن الذ َ
[احلج ]38:وهذا عام يف دفع مجيع ما يضرهم يف دينهم ودنياهم ،فعلى حسب ما عند العبد من
اإلْيان تكون مدافعة هللا عنه بلطفه ،ويف احلديث(( :احفظ هللا حيفظك)) ( )1أي احفظ أوامره

ابَّلمتثال ،ونواهيه ابَّلجتناب ،وحدوده بعدم ِ
تعديها ،حيفظك يف نفسك ،ودينك ،ومالك ،وولدك،

ويف مجيع ما آاتك هللا من فضله ( )2شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي

بن وهف القحطاين  -ص112
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2516وأمحد ( ،)2669( )293 /1واحلاكم ( .)623 /3من حديث ابن
عباس رضي هللا عنهما .وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح .وقال احلاكم :هذا حديث كبري

عال من حديث عبد امللك بن عمري عن ابن عباس رضي هللا عنهما إَّل أن الشيخني رضي هللا عنهما
مل خيرجا شهاب بن خراش وَّل القداح يف الصحيحني وقد روي احلديث أبسانيد عن ابن عباس غري

هذا .وقال ابن رجب يف ((جامع العلوم واحلكم)) ( :)495 /1حسن جيد .وقال ابن حجر يف

((موافقة اخلرب اخلرب)) ( :)327 /1حسن .وقال السخاوي يف ((املقاصد احلسنة)) ( :)188حسن
وله شاهد .وقال الصنعاين يف ((سبل السالم)) ( :)267 /4إسناده حسن .وقال أمحد شاكر يف

((مسند أمحد)) ( :)233 /4إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.
((( )2احلق الواضح املبني)) (ص.)61 - 60

()460/1

 -احلق

هللا عز وجل هو احلق يف ذاته وصفاته  ...كامل الصفات والنعوت ،وجوده من لوازم ذاته وَّل وجود

لشيء من األشياء إَّل به فهو الذي مل يزل ،وَّل يزال ،ابْلالل ،واْلمال ،والكمال موصوفاً ومل يزل

وَّل يزال ابإلحسان معروفاً فقوله حق ،وفعله حق ،ولقاؤه حق ،ورسله حق ،وكتبه حق ،ودينه هو
ك ِأب َّ
َن َّ
اَّللَ ُه َو
احلق ،وعبادته وحده َّل شريك له ،هي احلق ،وكل شيء ينسب إليه ،فهو حق ( )1ذَلِ َ
ِ
َن ما ي ْدعو َن ِمن ُدونِِه الْب ِ
ِ
اط ُل َوأ َّ
َن َّ
ري [احلجَ ]62:وقُ ِل ا ْحلَ مق ِمن َّربِ ُك ْم فَ َمن
ا ْحلَ مق َوأ َّ َ َ ُ
َ
اَّللَ ُه َو ال َْعل مي الْ َكب ُ
َشاء فَـ ْليُـ ْؤِمن َوَمن َشاء فَـلْيَ ْك ُف ْر [الكهف ]29:فَ َذلِ ُك ُم هللاُ َربم ُك ُم ا ْحلَ مق فَ َما َذا بَـ ْع َد ا ْحلَ ِق إَِّلَّ َّ
الضالَ ُل
اطل إِ َّن الْب ِ
ِ
اط َل َكا َن َزُهوقًا [اإلسراء ]81:وقال هللا تعاىل:
َ
[يونسَ ]32:وقُ ْل َجاء ا ْحلَ مق َوَزَه َق الْبَ ُ
اَّللُ ِدينَـ ُه ُم ا ْحلَ َّق َويَـ ْعلَ ُمو َن أ َّ
َن َّ
يَـ ْوَمئِ ٍذ يُـ َوفِي ِه ُم َّ
ني [النور ]25:فأوصافه العظيمة حق،
اَّللَ ُه َو ا ْحلَ مق ال ُْمبِ ُ
وأفعاله هي احلق ،وعبادته هي احلق ،ووعده حق ،ووعيده وحسابه هو العدل الذي َّل جور فيه ()2
شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص176

_________

((( )1تفسري السعدي)) ( )632 - 631 /5بتصرف يسري.
((( )2تفسري السعدي)) ( )405 /5و ((تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري (.)277 /3

()461/1

 -احلكم

ِ
ت
ني [األعراف ]87:وقال تعاىلَ :وَْتَّ ْ
قال هللا تعاىل :فَ ْ
ري ا ْحلَاك ِم َ
ربواْ َح َّىت َْحي ُك َم هللاُ بَـ ْيـنَـنَا َو ُه َو َخ ْ ُ
اصِ ُ
ك ِ
ص ْدقًا َو َع ْدَّلً َّلَّ ُمبَ ِد ِل لِ َكلِ َماتِِه [األنعام ]115:وقال تعاىل :إِ َّن هللاَ َأي ُْم ُر ِابل َْع ْد ِل
ت َربِ َ
َكلِ َم ُ
وا ِإلحس ِ
ان [النحل ]90:وقال صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا هو احلكم وإليه احلكم)) ( )1وقال
َ َْ
ِ
ِ
تعاىل :أَفَـغَ ْ ِ ِ
صالً اآلية [األنعام ]114:وهللا
اب ُم َف َّ
ري هللا أَبْـتَغي َح َك ًما َو ُه َو الَّذي أَنَـ َز َل إِلَْي ُك ُم الْكتَ َ
َ
سبحانه هو الذي حيكم بني عباده يف الدنيا واآلخرة بعدله وقسطه فال يظلم مثقال ذرة ،وَّل حيمل
أحداً وزر أحد ،وَّل جيازي العبد أبكثر من ذنبه ويؤدي احلقوق إىل أهلها فال يدع صاحب حق إَّل
وصل إليه حقه وهو العدل يف تدبريه وتقديره ( )2وهو سبحانه موصوف ابلعدل يف فعله ،وأفعاله

كلها جارية على سنن العدل واَّلستقامة ليس فيها شائبة جور أصالً ،فهي كلها بني الفضل والرمحة،

وبني العدل واحلكمة  ...وما ينزله سبحانه ابلعصاة واملكذبني من أنواع اهلالك واخلزي يف الدنيا ،وما

أعده هلم من العذاب املهني يف اآلخرة فإمنا فعل هبم ما يستحقونه فإنه َّل أيخذ إَّل بذنب ،وَّل يعذب
إَّل بعد إقامة احلجة ،وأقواله كلها عدل ،فهو َّل أيمرهم إَّل ِبا فيه مصلحة خالصة أو راجحة وَّل

ينهاهم إَّل عما مضرته خالصة أو راجحة وكذلك حكمه بني عباده يوم فصل القضاء ،ووزنه ألعماهلم
ضع الْموا ِزين ال ِْقس َ ِ ِ ِ ِ
س َش ْيـئًا َوإِن َكا َن
عدل َّل جور فيه كما قال تعاىلَ :ونَ َ ُ َ َ َ ْ
ط ليَـ ْوم الْقيَ َامة فَال تُظْلَ ُم نَـ ْف ٌ
ِمثْـ َق َ ٍ ِ
ِ
ني [األنبياء ]47:وهو سبحانه (احلكم) ابلعدل يف
ال َحبَّة م ْن َخ ْر َد ٍل أَتَـ ْيـنَا ِهبَا َوَك َفى بِنَا َحاسبِ َ
صر ٍ
ِ
ِ
اط م ْستَ ِق ٍيم
وصفه ويف فعله ويف قوله ويف حكمه ابلقسط وهذا معىن قوله :إ َّن َرِيب َعلَى َ
[هود ]56:فإن أقواله صدق ،وأفعاله دائرة بني العدل والفضل ،فهي كلها أفعال رشيدة وحكمه بني
عباده فيما اختلفوا فيه أحكام عادلة َّل ظلم فيها بوجه من الوجوه ،وكذلك أحكام اْلزاء والثواب
والعقاب شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين -

ص137

_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4955والنسائي ( .)226 /8من حديث هانئ بن يزيد رضي هللا عنه.
واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

((( )2تفسري السعدي)) (.)627 /5

()462/1

 -احلليم

َن هللا غَ ُف ِ
ِ
قال هللا تعاىلَ :وا ْعلَ ُمواْ أ َّ
يم
َن هللاَ يَـ ْعلَ ُم َما ِيف أَن ُفس ُك ْم فَ ْ
اح َذ ُروهُ َوا ْعلَ ُمواْ أ َّ َ ٌ
ور َحل ٌ
[البقرة ]235:الذي يَ ِد مر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة ،مع معاصيهم وكثرة زَّلهتم ،فيحلم عن
مقابلة العاصني بعصياهنم ويستعتبهم كي يتوبوا ،وْيهلهم كي ينيبوا ( )1وهو الذي له احللم الكامل

الذي وسع أهل الكفر والفسوق والعصيان ،حيث أمهلهم ومل يعاجلهم ابلعقوبة ليتوبوا ولو شاء
ألخذهم بذنوهبم فور صدورها منهمَّ ،
فإن الذنوب تقتضي ترتب آاثرها عليها من العقوابت العاجلة
املتنوعة ولكن حلمه سبحانه هو الذي اقتضى إمهاهلم ( )2كما قال تعاىل :ولَو يـ َؤ ِ
اخ ُذ َّ
َّاس ِِبَا
َْ ُ
اَّللُ الن َ
ٍ ِ ِ
ِ
َجلُ ُه ْم فَِإ َّن َّ
اَّللَ َكا َن
س امى فَِإذَا َجاء أ َ
سبُوا َما تَـ َر َك عَلَى ظَ ْه ِرَها من َدابَّة َولَكن يُـ َؤخ ُرُه ْم إِ َىل أ َ
َج ٍل م َ
َك َ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
َّاس بِظُل ِْم ِهم َّما تَـ َر َك َعلَْيـ َها ِمن َدآبٍَّة َولَ ِكن
ريا [فاطر ]45:وقال تعاىلَ :ولَ ْو يُـ َؤاخ ُذ هللاُ الن َ
بعبَاده بَص ً
ِ
ِ
اعةً َوَّلَ يَ ْستَـ ْق ِد ُمو َن [النحل ]61:شرح
َجلُ ُه ْم َّلَ يَ ْستَأْخ ُرو َن َس َ
س امى فَِإذَا َجاء أ َ
يُـ َؤخ ُرُه ْم َإىل أ َ
َج ٍل م َ
أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص105
_________

((( )1تفسري السعدي)) (.)630 /5
((( )2شرح النونية)) للهراس (.)86 /2

()463/1

 -احلميد

قال هللا تعاىل :اي أَيمـها النَّاس أَنتم الْ ُف َقراء إِ َىل َِّ
اَّلل َو َّ
ين ا ْحلَ ِمي ُد [فاطر ]15:ذكر ابن القيم
اَّللُ ُه َو الْغَِ م
َ َ
ُ ُُ َ

رمحه هللا تعاىل أن هللا محيد من وجهني :أحدمها :أن مجيع املخلوقات َنطقة حبمده ،فكل محد وقع
من أهل السماوات واألرض األولني منهم واآلخرين ،وكل محد يقع منهم يف الدنيا واآلخرة ،وكل محد

مل يقع منهم بل كان مفروضاً ومقدراً حيثما تسلسلت األزمان واتصلت األوقات ،محداً ْيأل الوجود
كله العامل العلوي والسفلي ،وْيأل نظري الوجود من غري ٍ
عد وَّل إحصاء ،فإن هللا تعاىل مستحقه من
وجوه كثرية :منها أن هللا هو الذي خلقهم ،ورزقهم ،وأسدى عليهم النعم الظاهرة والباطنة ،الدينية

والدنيوية ،وصرف عنهم النقم واملكاره ،فما ابلعباد من نعمة فمن هللا ،وَّل يدفع الشرور إَّل هو،

فيستحق منهم أن حيمدوه يف مجيع األوقات ،وأن يثنوا عليه ويشكروه بعدد اللحظات الوجه الثاين:
أنه حيمد على ما له من األمساء احلسىن والصفات الكاملة العليا واملدائح واحملامد والنعوت اْلليلة

اْلميلة ،فله كل صفة كمال وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها ،فكل صفة من صفاته يستحق

عليها أكمل احلمد والثناء ،فكيف جبميع األوصاف املقدسة ،فله احلمد لذاته ،وله احلمد لصفاته،

وله احلمد ألفعاله ،ألهنا دائرة بني أفعال الفضل واإلحسان ،وبني أفعال العدل واحلكمة اليت يستحق
عليها كمال احلمد ،وله احلمد على خلقه ،وعلى شرعه ،وعلى أحكامه القدريَّة ،وأحكامه الشرعيَّة،
وأحكام اْلزاء يف األوىل واآلخرة ،وتفاصيل محده وما حيمد عليه َّل حتيط هبا األفكار ،وَّل حتصيها
األقالم ( )1شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين -
ص91

_________

((( )1احلق الواضح املبني)) (ص  )40 - 39و ((شرح القصيدة النونية)) للهراس ( )75 /2و
((توضيح املقاصد وتصحيح القواعد)) (.)215 /2

()464/1

 -احلي ،القيوم

وم [البقرة ]255:وقال سبحانه :آمل هللاُ َّل إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو ا ْحلَ مي
قال هللا تعاىل :هللاُ َّل إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو ا ْحلَ مي الْ َقيم ُ
ِ
ِ
ِ
اب َم ْن َمحَ َل ظُل ًْما
ْح ِي الْ َقيموم َوقَ ْد َخ َ
الْ َقيم ُ
وم [آل عمران ]2:وقال عز وجلَ :و َعنَت ال ُْو ُجوهُ لل َ

[طه ]111:ومها من أمساء هللا احلسىن و (احلي القيوم) مجعها يف غاية املناسبة كما مجعها هللا يف عدة
مواضع يف كتابه ،وذلك أهنما حمتواين على مجيع صفات الكمال ،فاحلي هو كامل احلياة ،وذلك
يتضمن مجيع الصفات الذاتية هلل كالعلم ،والعزة ،والقدرة واإلرادة ،والعظمة ،والكربايء ،وغريها من

صفات الذات املقدسة ،والقيوم هو كامل القيومية وله معنيان:

هو الذي قام بنفسه ،وعظمت صفاته ،واستغىن عن مجيع خملوقاته.

وقامت به األرض والسماوات وما فيهما من املخلوقات ،فهو الذي أوجدها وأمدها وأعدها لكل ما

فيه بقاؤها وصالحها وقيامها ،فهو الغين عنها من كل وجه وهي اليت افتقرت إليه من كل وجه ،فاحلي

والقيوم من له صفة كل كمال وهو الفعال ملا يريد ( )1شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب

والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص156
_________

((( )1احلق الواضح املبني)) ( )88 - 87وانظر(( :شرح النونية)) للهراس ( )109 /2و ((توضيح
املقاصد)) (.)236 /2

()465/1

 -اْلبار

ِ
ِ
قال هللا تعاىلُ :ه َو َّ
ار
موس َّ
اَّللُ الَّ ِذي َّل إِلَهَ إَِّل ُه َو ال َْملِ ُ
الس ُ
الم ال ُْم ْؤم ُن ال ُْم َه ْيم ُن ال َْع ِز ُيز ا ْْلَبَّ ُ
ك الْ ُقد ُ
[احلشر ]23:للجبار ثالثة معان كلها داخلة ابمسه (اْلبار):
فهو الذي جيرب الضعيف وكل قلب منكسر ألجله ،فيجرب الكسري ،ويغين الفقري ،وييسر على املعسر
كل عسري ،وجيرب املصاب بتوفيقه للثبات والصرب ويعوضه على مصابه أعظم األجر إذا قام بواجبها،

وجيرب جرباً خاصاً قلوب اخلاضعني لعظمته وجالله ،وقلوب احملبني ِبا يفيض عليها من أنواع كراماته

وأصناف املعارف واألحوال اإلْيانية ،فقلوب املنكسرين ألجله جربها دان قريب وإذا دعا الداعي،
فقال :اللهم اجربين ،فإنه يريد هذا اْلرب الذي حقيقته إصالح العبد ودفع املكاره عنه.

واملعىن الثاين :أنه القهار لكل شيء ،الذي دان له كل شيء ،وخضع له كل شيء
واملعىن الثالث :أنه العلي على كل شيء فصار اْلبار متضمناً ملعىن الرءوف القهار العلي.

وقد يراد به معىن رابع وهو املتكرب عن كل سوء ونقص ،وعن مماثلة أحد ،وعن أن يكون له كفؤ أو

ضد أو مسي أو شريك يف خصائصه وحقوقه ( )1شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة
لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص130
_________
((( )1احلق الواضح املبني)) (ص .)77وانظر(( :شرح النونية)) للهراس ( )102 /2وانظر:
((توضيح املقاصد)) (.)233 /2

()466/1

 اْلميلقال صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا مجيل حيب اْلمال)) ( )1فهو سبحانه مجيل بذاته ،وأمسائه،

وصفاته ،وأفعاله ،فال ْيكن خملوقاً أن يعرب عن بعض مجال ذاته ،حىت إن أهل اْلنة مع ما هم فيه من
النعيم املقيم واللذات والسرور واألفراح اليت َّل يقدر قدرها إذا رأوا رهبم وْتتعوا جبماله نسوا ما هم

فيه من النعيم وتالشى ما فيه من األفراح ،وودوا أن لو تدوم هذه احلال ،واكتسبوا من مجاله ونوره

مجاَّلً إىل مجاهلم ،وكانت قلوهبم يف شوق دائم ونزوع إىل رؤية رهبم ،ويفرحون بيوم املزيد فرحاً تكاد

تطري له القلوب وكذلك هو اْلميل يف أمسائه ،فإهنا كلها حسىن بل أحسن األمساء على اإلطالق
وأمجلها ،قال تعاىل :وَِِّ
َّلل األمساء ا ْحلُ ْس َىن فَا ْدعُوهُ [األعراف ]180:وقال تعاىلَ :ه ْل تَـ ْعلَ ُم لَهُ َِمسياا
َ
[مرمي ]65:فكلها دالة على غاية احلمد واجملد والكمالَّ ،ل يسمى ابسم منقسم إىل كمال وغريه
وكذلك هو اْلميل يف أوصافه ،فإن أوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت ثناء ومحد ،فهي أوسع

الصفات وأعمها وأكثرها تعلقاً ،خصوصاً أوصاف الرمحة ،والرب ،والكرم ،واْلود ،وكذلك أفعاله كلها
مجيلة ،فإهنا دائرة بني أفعال الرب واإلحسان اليت حيمد عليها ويثىن عليه ويشكر ،وبني أفعال العدل

اليت حيمد عليها ملوافقتها للحكمة واحلمد ،فليس يف أفعاله عبث ،وَّل سفه ،وَّل سدى ،وَّل ظلم،
صر ٍ
ِ
ِ
اط م ْستَ ِق ٍيم [هود ]56:فلكماله الذي َّل
كلها خري ،وهدى ،ورمحة ،ورشد ،وعدل :إ َّن َرِيب َعلَى َ

حيصي أحد عليه به ثناء كملت أفعاله كلها فصارت أحكامه من أحسن األحكام ،وصنعه وخلقه
أحسن خلق وصنع :أتقن ما صنعه :ص ْنع َِّ
اَّلل الَّ ِذي أَتْـ َق َن ُك َّل َش ْي ٍء [النمل ]88:وأحسن خلقه الَّ ِذي
ُ َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْما ل َق ْوم يُوقنُو َن [املائدة ]50:واألكوان
س َن ُك َّل َش ْيء َخلَ َقهُ [السجدةَ ]7:وَم ْن أ ْ
أْ
س ُن م َن هللا ُحك ً
َح َ
َح َ
حمتوية على أصناف اْلمال ،ومجاهلا من هللا تعاىل فهو الذي كساها اْلمال وأعطاها احلسن ،فهو أوىل
منها ألن معطي اْلمال أحق ابْلمال ،فكل مجال يف الدنيا واآلخرة ابطين وظاهري ،خصوصاً ما
يعطيه املوىل ألهل اْلنة من اْلمال املفرط يف رجاهلم ونسائهم ،فلو بدا م
كف واحدة من احلور العني
إىل الدنيا ،لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ،أليس الذي كساهم ذلك اْلمال

ومن عليهم بذلك احلسن والكمال أحق منهم ابْلمال الذي ليس كمثله شيء فهذا دليل عقلي
َّ
واضح مسلَّم املقدمات على هذه املسألة العظيمة وعلى غريها من صفاته ،قال تعاىل :وِ ِ
َّلل ال َْمثَ ُل
َ
األَ ْعلَ َى [النحل ]60:فكل ما وجد يف املخلوقات من كمال َّل يستلزم نقصاً ،فإن معطيه وهو هللا

أحق به من املعطى ِبا َّل نسبة بينهم ،كما َّل نسبة لذواهتم إىل ذاته وصفاهتم إىل صفاته ،فالذي
أعطاهم السمع ،والبصر ،واحلياة ،والعلم ،والقدرة ،واْلمال ،أحق منهم بذلك ،وكيف ِ
يعرب أحد عن

مجاله وقد قال أعلم اخللق بهَّ(( :ل أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)) ( )2وقال
صلى هللا عليه وسلم(( :حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من

خلقه)) ( )3فسبحان هللا وتقدس عما يقوله الظاملون النافون لكماله علواً كبرياً ،وحسبهم مقتاً
وخساراً أهنم حرموا من الوصول إىل معرفته واَّلبتهاج ِبحبته ( )4قال صلى هللا عليه وسلم يف

احلديث الصحيحَّ(( :ل أحد أصرب على أذى مسعه من هللا ،جيعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم))

( )5وقال أيضاً يف الصحيح :قال هللا تعاىل(( :كذبين ابن آدم ومل يكن له ذلك وشتمين ابن آدم ومل
علي من إعادته
يكن له ذلك فأما تكذيبه إايي فقوله :لن يعيدين كما بدأين وليس أول اخللق أبهون َّ

وأما شتمه إايي فقوله إن يل ولداً وأَن األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً أحد))

( )6فاهلل تعاىل يدر على عباده األرزاق املطيع منهم والعاصي ،والعصاة َّل يزالون يف حماربته وتكذيبه
وتكذيب رسله والسعي يف إطفاء دينه ،وهللا تعاىل حليم على ما يقولون وما يفعلون ،يتتابعون يف

الشرور وهو يتابع عليهم النعم ،وصربه أكمل صرب ألنه عن كمال قدرة وكمال غىن عن اخللق وكمال
رمحة وإحسان ،فتبارك الرب الرحيم الذي ليس كمثله شيء الذي حيب الصابرين ويعينهم يف كل
أمرهم شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين -

ص178

_________

( )1رواه مسلم ( .)91من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.
( )2رواه مسلم ( .)486من حديث عائشة رضي هللا عنها.
( )3رواه مسلم ( .)179من حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه.
( )4توضيح احلق املبني (ص )32 - 29بتصرف يسري.

( )5رواه البخاري ( )7378ومسلم ( .)2804من حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه.
( )6رواه البخاري ( .)4974من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

()467/1

 -احليي ،الستري

هذا مأخوذ من قوله صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا حيي يستحي من عبده إذا َّ
مد يديه إليه أن

يردمها صفراً)) ( )1وقال صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا عز وجل حليم ،حيي ستري حيب احلياء

والسرت فإذا اغتسل أحدكم فليسترت)) ( )2وهذا من رمحته ،وكرمه ،وكماله ،وحلمه أن العبد جياهره

ابملعاصي مع فقره الشديد إليه ،حىت أنه َّل ْيكنه أن يعصي إَّل أن يتقوى عليها بنعم ربه ،والرب مع
كمال غناه عن اخللق كلهم من كرمه يستحيي من هتكه وفضيحته وإحالل العقوبة به ،فيسرته ِبا
يقيِض له من أسباب السرت ،ويعفو عنه ويغفر له ،فهو يتحبب إىل عباده ابلنعم وهم يتبغضون إليه
ابملعاصي ،خريه إليهم بعدد اللحظات وشرهم إليه صاعد ،وَّل يزال امللك الكرمي يصعد إليه منهم
ابملعاصي وكل قبيح ويستحي تعاىل ممن شاب يف اإلسالم أن يعذبه وممن ْيد يديه إليه أن يردمها
صفراً ،ويدعو عباده إىل دعائه ويعدهم ابإلجابة وهو احليي الستِري حيب أهل احلياء والسرت ،ومن سرت

مسلماً سرت هللا عليه يف الدنيا واآلخرة ،وهلذا يكره من عبده إذا فعل معصية أن يذيعها ،بل يتوب

إليه فيما بينه وبينه وَّل يظهرها للناس ،وإن من أمقت الناس إليه من ابت عاصياً وهللا يسرته ،فيصبح
يكشف سرت هللا عليه ،وقال تعاىل :إِ َّن الَّ ِذين ُِحيبمو َن أَن تَ ِشيع الْ َف ِ
شةُ ِيف الَّ ِذين آمنوا َهلم ع َذ ِ
يم
اح َ
َ َ ُ ُْ َ ٌ
َ
اب أَل ٌ
َ
ِيف ال مدنْـيا و ِ
اآلخ َرةِ [النور ]19:وهذا كله من معىن امسه (احلليم) الذي وسع حلمه أهل الكفر
َ َ
والفسوق والعصيان ،ومنع عقوبته أن حتل أبهل الظلم عاجالً ،فهو ْيهلهم ليتوبوا ،وَّل يهملهم إذا
أصروا واستمروا يف طغياهنم ومل ينيبوا شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي
بن وهف القحطاين  -ص186
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)1488والرتمذي ( ،)3556وابن ماجه ( )3865بلفظ ((ربكم حيي كرمي))،
واحلاكم ( .)718 /1من حديث سلمان الفارسي رضي هللا عنه .قال الرتمذي :هذا حديث حسن
غريب ورواه بعضهم ومل يرفعه .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه.
وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )2رواه أبو داود ( )4012من غري لفظة ((حليم)) ،والنسائي ( ،)200 /1وأمحد (.)224 /4

من حديث يعلى بن أمية رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال النووي يف ((اخلالصة))

( ،)204 /1واأللباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

()468/1

ِ
املصور
 -اخلالق ،اخلالق ،البارئ،

قال اخلطايب-( :اخلالق -هو املبدع للخلق املخرتع له على غري مثال سابق ،قال سبحانهَ :ه ْل ِم ْن

َخالِ ٍق غَري َِّ
اَّلل [فاطر .]3 :فأما يف نعوت اآلدميني فمعىن اخللق :التقدير كقوله عز وجل :أَِين أَ ْخلُ ُق
ُْ
لَ ُكم ِمن ِ
الط ِ
ني َك َه ْيـئَ ِة الطَّ ِْري [آل عمران )1( ]49 :اهـ.
َ

واخلالق :من أفعال املبالغة من اخلالق تدل على كثرة خلق هللا تعاىل وإجياده ،فكم حيصل يف اللحظة
ِ
ك ُه َو ْ
يم
الواحدة من باليني املخلوقات اليت هي أثر من آاثر امسه سبحانه اخلالق :إِ َّن َربَّ َ
اخلَالَّ ُق ال َْعل ُ
[احلجر.]86 :
وامسه سبحانه (اخلالق واخلالق) مما أقرت به مجيع األمم مؤمنهم وكافرهم ،ويف ذلك يقول اإلمام ابن

القيم رمحه هللا تعاىل يف معرض رده على من قال :أن اسم (اخلالق) يثبت له سبحانه جمازاً.
(إنه ليس يف املعلومات أظهر من كون هللا( :خالقاً) ،وهلذا أقرت به مجيع األمم – مؤمنهم وكافرهم –
ولظهور ذلك؛ وكون العلم به بديهياً فطرايً؛ احتج هللا به على من أشرك به يف عبادته فقالَ :ولَئِ ْن
السماو ِ
ض لَيَـ ُقولُ َّن َّ
اَّللُ [الزمر ،]38 :يف غري موضع من كتابه.
ات َواأل َْر َ
َسأَلْتَـ ُهم َّم ْن َخلَ َق َّ َ َ
فعلم أن كونه سبحانه (خالقاً) :من أظهر شيء عند العقول ،فكيف يكون اخلرب عنه بذلك جمازاً؛

وهو أصل كل حقيقة ،فجميع احلقائق تنتهي إىل خلقه وإجياده ،فهو الذي خلق وهو الذي علم ،كما
قال تعاىل :اقـْرأْ ِابس ِم ربِ َ َّ ِ
ك األَ ْك َرُم الَّ ِذي َعلَّ َم ِابلْ َقلَ ِم
نسا َن ِم ْن َعلَ ٍق اقـ َْرأْ َوَربم َ
َ ْ َ
ك الذي َخلَ َق َخلَ َق ا ِإل َ
َّ
نسا َن َما َملْ يَـ ْعلَ ْم [العلق.]5 - 1 :
َعل َم ا ِإل َ
فجميع املوجودات انتهت إىل خلقه وتعليمه ،فكيف يكون كونه خالقاً عاملاً جمازاً؟ وإذا كان كونه

خالقاً عاملاً جمازاً :مل يبق له فعل حقيقة وَّل اسم حقيقة ،فصارت أفعاله كلها جمازات ،وأمساؤه احلسىن

كلها جمازات  ...إىل قوله :فإن مجيع أهل اإلسالم متفقون على أن هللا خالق حقيقة َّل جمازاً ،بل
وعباد األصنام ومجيع امللل) (.)2

وقد ذكر رمحه هللا تعاىل امسه سبحانه (اخلالق) يف نونيته حيث قال:
(وكذاك يشهد أنه سبحانه  ...اخلالق ابعث هذه األبدان) ()3

@ وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا لعبد العزيز بن َنصر اْلليل – ص433 :

(الباري) أي املنشئ لألعيان من العدم إىل الوجود والربء هو الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره
إىل الوجود ,وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإجياده سوى هللا عز وجل كما قيل:

وألنت تفري ما خلقت وبعض القوم خيلق مث َّل يفري أي أنت تنفذ ما خلقت أي قدرت خبالف
غريك فإنه َّل يستطيع كل ما يريد فاخللق التقدير ,والفري التنفيذ.

(املصور) املمثل للمخلوقات ابلعالمات اليت يتميز بعضها عن بعض ,أي الذي ينفذ ما يريد إجياده
على الصفة اليت يريدها ,يقال هذه صورة األمر أو مثاله فأوَّل يكون خلقا مث برءا مث تصويرا ,وهذه
اَّلل ْ ِ
َمسَاء ا ْحلُ ْس َىن
ص ِوُر لَهُ األ ْ
اخلَال ُق الْبَا ِر ُ
ئ ال ُْم َ
الثالثة األمساء اليت يف سورة احلشر يف خاْتتها ُه َو َُّ

[احلشر ]24:قال ابن كثري رمحه هللا تعاىل :أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة
اليت يريد والصورة اليت خيتار كقوله تعاىلِ :يف أ ِ
ك [اَّلنفطار ]8:معارج القبول
ورةٍ َّما َشاء َرَّكبَ َ
َي ُ
صَ
بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي -ص164
_________

((( )1شأن الدعاء)) (ص.)49 :
((( )2خمتصر الصواعق املرسلة)) (.)328 /2
((( )3النونية)) البيت رقم (.)3085

()469/1

 -الرب

قال هللا تعاىل :قُل أَغَري ِ
ب ُك ِل َش ْي ٍء [األنعام ]164:هو :املريب مجيع عباده،
هللا أَبْغِي َرااب َو ُه َو َر م
ْ َْ

ابلتدبري ،وأصناف النعم وأخص من هذا ،تربيته ألصفيائه ،إبصالح قلوهبم ،وأرواحهم وأخالقهم
وهلذا كثر دعاؤهم له هبذا اَّلسم اْلليل ،ألهنم يطلبون منه هذه الرتبية اخلاصة شرح أمساء هللا احلسىن
يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص161

()470/1

 الرمحن ،الرحيم ،الكرمي ،األكرمقال هللا تعاىل :ا ْحلم ُد ِ
هلل َر ِ
الرِح ِيم [الفاحتة ]3 - 2:اآلايت ،وقال تعاىلَ :وَمن
الر ْمح ِن َّ
ني َّ
ب ال َْعالَ ِم َ
َْ
ِ
َش َك َر فَِإ َّمنَا يَ ْش ُك ُر لِنَـ ْف ِس ِه َوَمن َك َف َر فَِإ َّن َرِيب غَ ِ ٌّ
سهُ
ين َك ِرميٌ [النمل ،]40:وقال سبحانهَ :وُحيَذ ُرُك ُم هللاُ نَـ ْف َ
وف ِابل ِْعب ِ
اد [آل عمران ]30:قال العالمة الشيخ عبد الرمحن بن َنصر السعدي رمحه هللا
َوهللاُ َرُؤ ُ َ
تعاىل :الرمحن ،الرحيم ،والرب ،الكرمي ،اْلواد ،الروءف ،الوهاب – هذه األمساء تتقارب معانيها،
عم هبا
وتدل كلها على اتصاف الرب ،ابلرمحة ،والرب ،واْلود ،والكرم ،وعلى سعة رمحته ومواهبه اليت َّ

مجيع الوجود حبسب ما تقتضيه حكمته وخص املؤمنني منها ،ابلنصيب األوفر ،واحلظ األكمل ،قال
ٍ
ِِ
ين يَـتَّـ ُقو َن [األعراف ]156:اآلية والنعم واإلحسان،
تعاىلَ :وَر ْمحَِيت َو ِس َع ْ
سأَ ْكتُـبُـ َها للَّذ َ
ت ُك َّل َش ْيء فَ َ

كله من آاثر رمحته ،وجوده ،وكرمه وخريات الدنيا واآلخرة ،كلها من آاثر رمحته ( )1وقال ابن تيمية

َّ
َّ ِ َّ ِ
نسا َن َما َملْ يَـ ْعلَ ْم [العلق1:
رمحه هللا يف تفسري قوله تعاىل :اقـ َْرأْ َوَربم َ
ك األَ ْك َرُم الذي َعل َم ابلْ َقلَ ِم َعل َم ا ِإل َ

  ]3مسَّى ووصف نفسه ابلكرم ،وأبنه األكرم بعد إخباره أنه خلق ليتبني أنه ينعم على املخلوقنيَّ ِ
س َّوى َوالَّ ِذي قَ َّد َر فَـ َه َدى [األعلى- 2:
ويوصلهم إىل الغاايت احملمودة كما قال تعاىل :الذي َخلَ َق فَ َ
ال َربـمنَا الَّ ِذي أَ ْعطَى ُك َّل َش ْي ٍء َخ ْل َقهُ ُمثَّ َه َدى [طه ،]50:الَّ ِذي َخلَ َق ِين فَـ ُه َو يَـ ْه ِدي ِن
 ،]3قَ َ
[الشعراء ]78:فاخللق يتضمن اَّلبتداء والكرم تضمن اَّلنتهاء كما قال يف سورة الفاحتة َر ِ
ني
ب ال َْعالَ ِم َ
الر ْمح ِن ال َّرِح ِيم ولفظ الكرم جامع للمحاسن واحملامد َّل يراد به جمرد اإلعطاء بل اإلعطاء من
مث قال َّ
ْتام معناه ،فإن اإلحسان إىل الغري ْتام واحملاسن والكرم كثرة اخلري ويُ ْس َرتِه وهللا سبحانه أخرب أنه
األكرم بصيغة التفضيل والتعريف هلا فدل على أنه األكرم وحده خبالف لو قال (وربك أكرم) فإنه َّل

يدل على احلصر وقوله األَ ْك َرُم يدل على احلصر ومل يقل ((األكرم من كذا)) بل أطلق اَّلسم ،ليبني

أنه األكرم مطلقاً غري مقيد فدل على أنه متصف بغاية الكرم الذي َّل شيء فوقه وَّل نقص فيه ()2
شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص110

(الرمحن الرحيم) امسان مشتقان من الرمحة على وجه املبالغة ,ورمحن أشد مبالغة من رحيم فالرمحن
الر ْمحَ ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَـ َوى [طه ]5:والرحيم يدل على الرمحة
يدل على الرمحة العامة كما قال تعاىلَّ :
ش ْ
اخلاصة ابملؤمنني كما قال تعاىل :وَكا َن ِابلْم ْؤِمنِ ِ
يما [األحزاب ]47:ذكره ابن جرير بسنده عن
ُ َ
ني َرح ً
َ
العزرمي ِبعناه ويف الدعاء املأثور ((رمحن الدنيا واآلخرة ورحيمهما)) ( , )3والظاهر املفهوم من
نصوص الكتاب والسنة أن امسه الرمحن يدل على الصفة الذاتية من حيث اتصافه تعاىل ابلرمحة,

وامسه الرحيم يدل على الصفة الفعلية من حيث إيصاله الرمحة إىل املرحوم ,فلهذا قال تعاىلَ :وَكا َن
ِابلْم ْؤِمنِني رِحيما [األحزاب ]43:إِنَّه هبِِم رُؤ ٌ ِ
يم [التوبة ]117:ومل أيت قط إنه هبم رمحن,
وف َّرح ٌ
ُ َْ
ُ َ َ ً
ِ
ني
يص َعلَْي ُكم ِابل ُْم ْؤمنِ َ
ووصف نبيه حممداً صلى هللا عليه وسلم أبنه رؤوف رحيم فقال تعاىلَ :ح ِر ٌ
رُؤ ٌ ِ
يم [التوبة ]128:ومل يصف أحدا من خلقه أنه رمحن فتأمل ذلك ,وهللا أعلم معارج القبول
وف َّرح ٌ
َ
بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي  -ص78
_________
((( )1تفسري السعدي)) (.)621 /5

((( )2جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية ( )296 - 293 /16بتصرف يسري.
( )3رواه الطرباين يف ((املعجم الصغري)) بدون لفظة ((ورحيمهما)) ( .)336 /1وذكره املنذري يف
((الرتغيب والرتهيب)) ( )55 /3بلفظة ((ورحيمهما)) .من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.

قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)186 /10رواه الطرباين يف ((الصغري)) ورجاله ثقات وقال
ٍ
إبسناد جيد ،وحسنه األلباين يف ((صحيح الرتغيب والرتهيب))
املنذري :رواه الطرباين يف ((الصغري))

( .)1821واحلديث بلفظه قد رواه الطرباين يف ((املعجم الكبري)) ( .)154 /20من حديث معاذ
بن جبل رضي هللا عنه .بسند فيه ضعف.

()471/1

 -الرؤوف

َّاس لَرُؤ ٌ ِ
قال ابن جرير رمحه هللا تعاىل عند قوله تعاىل :إِ َّن َّ ِ
يم( :إن هللا :جبميع عباده ذو
وف َّرح ٌ
اَّللَ ابلن ِ َ
رأفه ،والرأفة أعلى معاين الرمحة ،وهي عامة ْلميع اخللق يف الدنيا ولبعضهم يف اآلخرة) (.)1

وقال اخلطايب-( :الرؤوف -هو الرحيم العاطف برأفته على عباده ،وقال بعضهم :الرأفة أبلغ الرمحة
وأرقها ،ويقال :إن الرأفة أخص والرمحة أعم ،وقد تكون الرمحة يف الكراهة للمصلحة ،وَّل تكاد الرأفة
تكون يف الكراهة فهذا موضع الفرق بينهما) (.)2

ويؤكد هذا الفرق القرطيب بقوله( :إن الرأفة نعمة ملذة من مجيع الوجوه ،والرمحة قد تكون مؤملة يف
ْخ ْذ ُكم هبِِما رأْفَةٌ ِيف ِدي ِن َِّ
اَّلل [النور ،]2 :ومل يقل:
احلال ويكون عقباها لذة ،ولذا قال سبحانهَ :وَّل َأت ُ
َ َ

رمحة ،فإن ضرب العصاة على عصياهنم رمحة هلم َّل رأفة؛ فإن صفة الرأفة إذا انسدلت على خملوق مل

يلحقه مكروه.

فلذلك تقول ملن أصابه بالء يف الدنيا ،ويف ضمنه خري يف األخرى :إن هللا قد رمحه هبذا البالء،

وتقول ملن أصابه عافية يف الدنيا ،يف ضمنها خري يف األخرى واتصلت له العافية أوَّلً وآخراً ،وظاهراً
وابطناً :إن هللا قد رأف به) (.)3
قال األقليشي( :فتأمل هذه التفرقة بني الرأفة والرمحة ،ولذلك جاءا معا ،فقال :إِ َّن هللاَ ِابلن ِ
َّاس
لَرُؤ ٌ ِ
يم وعلى هذا الرأفة أعم من الرمحة ،فمىت أراد هللا بعبد رمحة أنعم عليه هبا ،إَّل أهنا قد
وف َّرح ٌ
َ
تكون عقيب بالء ،وقد َّل تكون ،والرأفة خبالف ذلك) ( .)4وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا لعبد
العزيز بن َنصر اْلليل – ص534 :
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)12 /2
((( )2شأن الدعاء)) (ص.)91 :

( )3نقالً عن كتاب ((النهج األمسى يف شرح أمسائه احلسىن)) حممد محود النجدي (.)216 /2
( )4نقالً عن كتاب ((النهج األمسى يف شرح أمسائه احلسىن)) حممد محود النجدي (.)216 /2

()472/1

 -الرزاق ،الرازق

وهو مبالغة من :رازق للدَّللة على الكثرة والرازق من أمسائه سبحانه قال تعاىل :إِ َّن َّ
الرزَّا ُق
اَّللَ ُه َو َّ
ض إََِّّل علَى ِ
ِ
هللا ِر ْزقُـ َها [هود ]6:وقال صلى هللا عليه وسلم:
[الذاراايتَ ]58:وَما م ْن َدابٍَّة ِيف األ َْر ِ َ
((إن هللا هو ِ
املسعر القابض الباسط الرازق)) ( )1ورزقه لعباده نوعان :عام وخاص
فالعام إيصاله ْلميع اخلليقة مجيع ما حتتاجه يف معاشها وقيامها ،فسهل هلا األرزاق ،ودبرها يف

أجسامها ،وساق إىل كل عضو صغري وكبري ما حيتاجه من القوت ،وهذا عام للرب والفاجر واملسلم
والكافر ،بل لآلدميني واْلن واملالئكة واحليواَنت كلها وعام أيضاً من وجه آخر يف حق املكلفني،

فإنه قد يكون من احلالل الذي َّل تبعة على العبد فيه ،وقد يكون من احلرام ويسمى رزقاً ونعمة هبذا
اَّلعتبار ،ويقال (رزقه هللا) سواء ارتزق من حالل أو حرام وهو مطلق الرزق.

وأما الرزق املطلق فهو النوع الثاين ،وهو الرزق اخلاص ،وهو الرزق النافع املستمر نفعه يف الدنيا

واآلخرة ،وهو الذي على يد رسول هللا وهو نوعان:

أ  -رزق القلوب ابلعلم واإلْيان وحقائق ذلك ،فإن القلوب مفتقرة غاية اَّلفتقار إىل أن تكون عاملة
ابحلق مريدة له متأهلة هلل متعبدة ،وبذلك حيصل غناها ويزول فقرها.

ب  -ورزق البدن ابلرزق احلالل الذي َّل تبعة فيه ،فإن الرزق الذي خص به املؤمنني والذي يسألونه
منه شامل لألمرين ،فينبغي للعبد إذا دعا ربه يف حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين األمرين،

فمعىن (اللهم ارزقين) أي ما يصلح به قليب من العلم واهلدى واملعرفة ومن اإلْيان الشامل لكل عمل

صاحل وخلق حسن ،وما به يصلح بدين من الرزق احلالل اهلين الذي َّل صعوبة فيه وَّل تبعة تعرتيه
( )2شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص154
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)3451والرتمذي ( ،)1314وابن ماجه ( ،)2200وأمحد ()156 /3
( .)12613من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال

الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح .وقال ابن عبد الرب يف ((اَّلستذكار)) ( :)423 /5روي من

وجوه صحيحة َّل أبس هبا .وقال ابن حجر يف ((تسديد القوس)) ( :)93 /1أصله يف مسلم .وقال
ابن دقيق العيد يف ((اَّلقرتاح)) (ص ،)113صحيح.

((( )2احلق الواضح املبني)) (ص )86 - 85وانظر(( :شرح النونية)) للهراس ( )108 /2و
((توضيح املقاصد)) (.)234 /2

()473/1

 الرفيقمأخوذ من قوله صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح(( :إن هللا رفيق حيب الرفق ويعطي على
الرفق ما َّل يعطي على العنف وما َّل يعطى على ما سواه)) ( )1فاهلل تعاىل رفيق يف أفعاله ،خلق

املخلوقات كلها ابلتدريج شيئاً فشيئاً حبسب حكمته ورفقه ،مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة

ويف حلظة واحدة ومن تدبر املخلوقات وتدبر الشرائع كيف أييت هبا شيئاً بعد شيء شاهد من ذلك

العجب العجيب ،فاملتأين الذي أييت األمور برفق وسكينة ووقار ،اتباعاً لسنن هللا يف الكون واتباعاً
لنبيه صلى هللا عليه وسلم فإن من هذا هديه وطريقه تتيسر له األمور ،وابألخص الذي حيتاج إىل أمر
الناس وهنيهم وإرشادهم ،فإنه مضطر إىل الرفق واللني ،وكذلك من آذاه اخللق ابألقوال البشعة

وصان لسانه عن مشاْتتهم ،ودافع عن نفسه برفق ولني ،اندفع عنه من أذاهم ما َّل يندفع ِبقابلتهم
ِبثل مقاهلم وفعاهلم ،ومع ذلك فقد كسب الراحة والطمأنينة والرزانة واحللم.

وهللا عز وجل يغيث عباده إذا استغاثوا به سبحانه فعن أنس بن مالك أن رجالً دخل املسجد يوم

اْلمعة ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب مث قال اي رسول هللا :هلكت األموال وانقطعت السبل
فادع هللا يغيثنا ،فرفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يديه مث قال(( :اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم

أغثنا)) ( )2فاهلل عز وجل يغيث عباده يف الشدائد واملشقات ،فهو يغيث مجيع املخلوقات عندما
تتعسر أمورها وتقع يف الشدائد والكرابت :يطعم جائعهم ويكسو عاريهم ،وخيلص مكروهبم ،وينزل
الغيث عليهم يف وقت الضرورة واحلاجة ،وكذلك جييب إغاثة اللهفان أي دعاء من دعاه يف حالة

اللهف والشدة واَّلضطرار ،فمن استغاثه أغاثه ويف الكتاب والسنة من ذكر تفرجيه للكرابت ،وإزالته

الشدائد ،وتيسريه للعسري شيء كثري جداً معروف شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة
لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص183
_________

( )1رواه مسلم ( .)2593من حديث عائشة رضي هللا عنها.
( )2رواه البخاري ( ،)1014ومسلم (.)897

()474/1

 -الرقيب

املطلع على ما أكنته الصدور ،القائم على كل نفس ِبا كسبت قال هللا تعاىل :إِ َّن هللاَ َكا َن َعلَْي ُك ْم
َرقِيبًا [النساء ]1:والرقيب هو سبحانه الذي حفظ املخلوقات وأجراها ،على أحسن نظام وأكمل

تدبري ( )1شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين -
ص110

_________

( )1رواه مسلم (.)487

()475/1

 السبوحقال يف اللسان( :قال أبو إسحاق الزجاج( :السبوح) :الذي ينزه عن كل سوء) (( )1وقال ابن فارس

والزبيدي وغريمها( :سبوح) هو هللا  -عز وجل – فاملراد ابلسبوح القدوس :املسبح املقدس ،فكأنه

قال :مسبح مقدس رب املالئكة والروح ،ومعىن سبوح :املربأ من النقائص والشريك ،وكل ما َّل يليق
ابإلهلية) (.)2

والسبوح :هو الذي يسبحه ،ويقدسه ،وينزهه كل من يف السماوات واألرض ،كما قال تبارك وتعاىل:
ي ِ ِِ
لسماو ِ
ات َوَما ِيف األ َْر ِ
لس ْب ُع
ات ا َّ
سبِ ُح لَهُ َّ
الس َم َاو ُ
سب ُح ََّّلل َما ِيف ا َّ َ َ
ض [اْلمعة ،]1 :ويقول سبحانه :تُ َ
َُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ٍِ
ورا
َواأل َْر ُ
سبِ ُح حبَ ْم َده َولَكن َّلَّ تَـ ْف َق ُهو َن تَ ْسبِ َ
يما غَ ُف ً
يح ُه ْم إِنَّهُ َكا َن َحل ً
ض َوَمن في ِه َّن َوإن من َش ْيء إَّلَّ يُ َ
[اإلسراء.)3( ]44 :
قال يف هتذيب اللغة-( :سبحان -يف اللغة تنزيه هللا عز وجل عن السوء.

قلت :وهذا قول سيبويه فقال :سبحت هللا تسبيحاً وسبحاَنً ِبعىن واحد فاملصدر تسبيح ،واَّلسم

سبحانه يقوم مقام املصدر .قال سيبويه :وقال أبو اخلطاب الكبري :سبحان هللا كقولك :براءة هللا من

السوء ،كأنه قال :أبرئ هللا من السوء ،قلت :ومعىن تنزيه هللا من السوء :تبعيده منه وكذلك تسبيحه:
تبعيده من قولك :سبحت يف األرض .إذا أبعدت فيها  ...ومجاع معناه بعده – تبارك وتعاىل – عن

أن يكون له مثل أو شريك أو ضد أو ند) ( .)4وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا – عبد العزيز بن
َنصر اْلليل – ص199 :
_________

((( )1لسان العرب)) (.)1915 /3
((( )2مسلم شرح النووي)) (.)204 /4
((( )3بدائع الفوائد)) (.)366 /2
((( )4هتذيب اللغة)) (.)339 ،338 /4

()476/1

 -السميع

ِ
ِ
ريا [النساء ]134:وكثرياً ما يقرن هللا بني صفة السمع والبصر فكل
قال هللا تعاىلَ :وَكا َن هللاُ َمس ًيعا بَص ً
من السمع والبصر حميط جبميع متعلقاته الظاهرة ،والباطنة فالسميع الذي أحاط مسعه جبميع

سرها وعلنها وكأهنا لديه
املسموعات ،فكل ما يف العامل العلوي والسفلي من األصوات يسمعها َّ

صوت واحدَّ ،ل ختتلط عليه األصوات ،وَّل ختفى عليه مجيع اللغات ،والقريب منها والبعيد والسر
والعالنية عنده سواء :سواء ِمن ُكم َّمن أَس َّر الْ َقو َل ومن ج َهر بِ ِه ومن ُهو مستَ ْخ ٍ
ب
ف ِابللَّْي ِل َو َسا ِر ٌ
ْ َ ْ ََ َ َ ََ ْ َ ُ ْ
ََ
ك ِيف َزو ِجها وتَ ْشت ِكي إِ َىل َِّ
اَّلل قَـو َل الَِّيت ُجتَ ِ
ِ
اَّلل َو َّ
اَّللُ يَ ْس َم ُع َحتَ ُاوَرُك َما
ادلُ َ
ْ َ َ َ
ِابلنـ َ
َّها ِر [الرعد ]10:قَ ْد َمس َع َُّ ْ
إِ َّن َّ ِ ِ
ري [اجملادلة ]1:قالت عائشة رضي هللا عنها( :تبارك الذي وسع مسعه األصوات ،لقد
اَّللَ َمسي ٌع بَص ٌ
جاءت اجملادلة تشتكي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأَن يف جانب احلجرة ،وإنه ليخفى علي
اَّلل قَـو َل الَِّيت ُجتَ ِ
ِ
ك ِيف َزْو ِج َها اآلية) ( ،)1ومسعه تعاىل نوعان:
ادلُ َ
بعض كالمها ،فأنزل هللا :قَ ْد َمس َع َُّ ْ

أحدمها :مسعه ْلميع األصوات الظاهرة والباطنة اخلفية واْللية ،وإحاطته التامة هبا الثاين :مسع اإلجابة
منه للسائلني والداعني والعابدين فيجيبهم ويثيبهم ،ومنه قوله تعاىل :إِ َّن رِيب لَ ِ
معاء
يع الد َ
سم ُ
َ َ
[إبراهيم ]39:وقول املصلي (مسع هللا ملن محده) أي استجاب شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء
الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص84
_________

( )1رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم خمتصرا ( ،)7385والنسائي ( ،)168 /6وابن ماجه (،)188

وأمحد ( )24241( )46 /6كلهم بلفظ ((احلمد هلل)) بدَّلً من ((تبارك هللا)) .وقال ابن عساكر يف

((معجم الشيوخ)) ( )163 /1واأللباين يف ((صحيح سنن ابن ماجة)) :صحيح .وقال ابن تيمية يف
((تلبيس اْلهمية)) ( :)280 /1إسناده اثبت.

()477/1

 -السيد ،الصمد

َح ٌد َّ
قال هللا تعاىل :قُ ْل ُه َو َّ
الص َم ُد [اإلخالص ]2:وقال النيب صلى هللا عليه سلم(( :السيد
اَّللُ َّ
اَّللُ أ َ
هللا تبارك وتعاىل)) ( )1و (السيد) يطلق على الرب ،واملالك ،والشريف ،والفاضل ،والكرمي،

واحلليم ،والرئيس ،والزوج ومتحمل أذى قومه وهللا عز وجل هو السيد الذي ْيلك نواصي اخللق

ويتوَّلهم فالسؤدد كله حقيقة هلل واخللق كلهم عبيده وهذا َّل ينايف السيادة اإلضافية املخصوصة

ابألفراد اإلنسانية فسيادة اخلالق تبارك وتعاىل ليست كسيادة املخلوق الضعيف ( )2شرح أمساء هللا
احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص126

(الصمد) قال عكرمة عن ابن عباس( :يعين الذي يصمد إليه اخلالئق يف حوائجهم ومسائلهم) ()3
وقال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس( :هو السيد الذي قد كمل يف سؤدده والشريف الذي قد
كمل يف شرفه والعظيم الذي قد كمل يف عظمته واحلليم الذي قد كمل يف حلمه والعليم الذي قد

كمل يف علمه واحلكيم الذي قد كمل يف حكمته وهو الذي قد كمل يف أنواع الشرف والسؤدد وهو
هللا سبحانه ,هذه صفته َّل تنبغي إَّل له ,ليس له كفؤ وليس كمثله شيء سبحان هللا الواحد القهار)

( )4وعن أيب وائل( :الصمد) الذي قد انتهى سؤدده ورواه عن ابن مسعود رضي هللا عنه ( )5وعن
زيد بن أسلم الصمد السيد وقال احلسن وقتادة :هو الباقي بعد خلقه وقال احلسن أيضا :الصمد
احلي القيوم الذي َّل زوال له ,وقال عكرمة :الصمد الذي مل خيرج منه شيء ومل يطعم وقال ابن

مسعود وابن عباس وسعيد بن املسيب وجماهد وعبد هللا بن بريدة وعكرمة أيضا وسعيد بن جبري

وعطاء بن أيب رابح وعطية العويف والضحاك :الصمد الذي َّل جوف له ( )6وقال الشعيب :هو الذي

َّل أيكل الطعام وَّل يشرب الشراب وقال عبد هللا بن بريدة أيضا :الصمد نور يتألأل قال ابن كثري

رمحه هللا تعاىل :روى ذلك كله وحكاه ابن أيب حامت والبيهقي والطرباين ,وكذا أبو جعفر بن جرير ساق
أكثر ذلك أبسانيده قال الطرباين يف كتاب السنة له بعد إيراده كثريا من هذه األقوال يف تفسري

الصمد :وكل هذه صحيحة ,وهي صفات ربنا عز وجل ,وهو الذي يصمد إليه يف احلوائج ,وهو
الذي انتهى سؤدده ,وهو الصمد الذي َّل جوف له وَّل أيكل وَّل يشرب وهو الباقي بعد خلقه وقال

البيهقي حنو ذلك.

وروى الرتمذي رمحه هللا تعاىل عن أيب بن كعب ((أن املشركني قالوا اي رسول هللا صلى هللا عليه

َح ٌد َّ
وسلم :انسب لنا ربك ,فأنزل هللا تعاىل :قُ ْل ُه َو َّ
الص َم ُد)) ( )7والصمد الذي مل يلد ومل
اَّللُ َّ
اَّللُ أ َ
يولد ,ألنه ليس شيء يولد إَّل سيموت وليس شيء ْيوت إَّل سيورث وإن هللا تعاىل َّل ْيوت وَّل
َح ٌد قال :مل يكن له شبيه وَّل عدل وليس كمثله شيء ,قلت :وهذه السورة
يورث َوَملْ يَ ُكن لَّهُ ُك ُف ًوا أ َ
العظيمة اليت قال فيها النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إهنا تعدل ثلث القرآن)) ( )8مشتملة على

توحيد اإلهلية والربوبية واألمساء والصفات ,جامعة بني اإلثبات لصفات الكمال وبني التنزيه له تعاىل

عن األشباه واألمثال ,متضمنة الرد على مجيع طوائف الكفر واَّلحتاد ومن نسب له الصاحبة والولد
وغريهم ,تعاىل هللا عما يقولون علوا كبريا وهللا أعلم معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم

األصول حلافظ بن أمحد احلكمي  -ص174
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4806وأمحد ( .)16350( )24 /4من حديث عبد هللا بن الشخري رضي
هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال الشوكاين يف ((إخالص كلمة التوحيد)) (ص:)64

إسناده جيد .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

((( )2النهاية يف غريب احلديث)) َّلبن األثري ( .)418 /2وانظر(( :عون املعبود شرح سنن أيب

داود)) (.)161 /13

( )3انظر(( :تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري (.)528 /8
( )4رواه الطربي ( )692 /24وابن أيب حامت يف تفسري سورة اإلخالص ( ،)3474 /10وأبو

الشيخ يف ((العظمة)) ( .)383 /1قال ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى)) ( :)150 /8اثبت عن
عبد هللا بن أيب صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة الواليب ،لكن يقال :إنه مل يسمع
التفسري من ابن عباس ،ولكن مثل هذا الكالم اثبت عن السلف .وقال األلباين يف ((تصحيح

العقائد)) ( )119فيه ضعف وانقطاع.
( )5رواه ابن أيب عاصم يف ((السنة)) ( .)666قال ابن تيمية يف ((تلبيس اْلهمية)) (:)280 /1

إسناده اثبت .وقال األلباين يف ((ظالل اْلنة)) ( :)666إسناده حسن.

( )6رواه الطربي يف تفسريه ( ،)690 /24وابن أيب عاصم يف ((السنة)) (،674 ،673 ،665

 ،)689 ،686 ،685والبيهقي يف ((األمساء والصفات)) (.)157 /1وقال األلباين يف ((ظالل
اْلنة)) ( )674من طريق جماهد :صحيح مقطوع.

( )7رواه الرتمذي ( ،)3364واحلاكم ( .)589 /2وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.

ووافقه الذهيب .قال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :حسن دون قوله(( :والصمد الذي(( .. .

( )8رواه البخاري ( .)5013من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه .ومسلم ( .)812من
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

()478/1

 الشايفالشفاء يف اللغة هو الربء من املرض يقال :شفاه هللا يشفيه ،واشتفى افتعل منه ،فنقله من شفاء

األجسام إىل شفاء القلوب والنفوس ( )1وهللا سبحانه وتعاىل هو الشايف فعن عائشة رضي هللا عنها
((أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان ِ
يعوذ بعض أهله ْيسح بيده اليمىن ويقول :اللهم رب الناس

أذهب الباس اشفه وأنت الشايفَّ ،ل شفاء إَّل شفاؤك شفاء َّل يغادر سقماً)) ((( )2وقال أنس رضي
هللا عنه لثابت البناين حينما اشتكى إليه :أَّل أرقيك برقية رسول هللا صلى هللا علية وسلم؟ قال :بلى

قال :اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشايف َّل شايف إَّل أنت شفاء َّل يغادر سقماً)) ()3
فاهلل عز وجل هو الشايف من األمراض والعلل والشكوك وشفاؤه شفاءان أو نوعان :النوع األول:

الشفاء املعنوي الروحي وهو الشفاء من علل القلوب

النوع الثاين :الشفاء املادي وهو الشفاء من علل األبدان وقد ذكر عز وجل هذين النوعني يف كتابه
وبني ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سنته شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة

لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص224
_________

((( )1النهاية يف غريب احلديث)) َّلبن األثري ( )488 /2وانظر(( :خمتار الصحاح)) (ص.)144
( )2البخاري ( ،)5743ومسلم (.)2191
( )3رواه البخاري (.)5742

()479/1

 -الشاكر ،الشكور

ِ ِ
ضوا َّ
ضا
اَّللَ قَـ ْر ً
يم [البقرة ]158:وقال تعاىل :إِن تُـ ْق ِر ُ
قال هللا تعاىلَ :وَمن تَطََّو َ
ريا فَِإ َّن هللاَ َشاك ٌر َعل ٌ
ع َخ ْ ً

حسنا ي َ ِ
ِ ِ
اَّلل َش ُك ِ
ِ
يما
ضاع ْفهُ لَ ُك ْم َويَـ ْغف ْر لَ ُك ْم َو َُّ
ٌ
َ ًَ ُ
يم [التغابنَ ]17:وَكا َن هللاُ َشاك ًرا َعل ً
ور َحل ٌ

[النساء ]147:من أمسائه تعاىل (الشاكر ،الشكور) الذي َّل يضيع سعي العاملني لوجهه بل يضاعفه
أضعافاً مضاعفةَّ ،
فإن هللا َّل يضيع أجر من أحسن عمالً ،وقد أخرب يف كتابه وسنة نبيه ِبضاعفة
احلسنات الواحدة بعشر إىل سبعمائة إىل أضعاف كثرية ،وذلك من شكره لعباده ،فبعينه ما يتحمل

املتحملون ألجله ومن فعل ألجله أعطاه فوق املزيد ،ومن ترك شيئاً ألجله عوضه خرياً منه ،وهو

الذي وفق املؤمنني ملرضاته مث شكرهم على ذلك وأعطاهم من كراماته ،ما َّل عني رأت وَّل أذن

مسعت وَّل خطر على قلب بشر ،وكل هذا ليس حقاً واجباً عليه ،وإمنا هو الذي أوجبه على نفسه

َل َع َّما يَـ ْف َع ُل َو ُه ْم
جوداً منه وكرماً وليس فوقه سبحانه من يوجب عليه شيئاً قال تعاىلَّ :ل يُ ْسأ ُ
يُ ْسأَلُو َن [األنبياء ]23:فال جيب عليه سبحانه إاثبة املطيع ،وَّل عقاب العاصي بل الثواب حمض
فضله وإحسانه ،والعقاب حمض عدله وحكمته؛ ولكنه سبحانه الذي أوجب على نفسه ما يشاء
الر ْمحَةَ أَنَّهُ َمن
ب َربم ُك ْم َعلَى نَـ ْف ِس ِه َّ
فيصري واجباً عليه ِبقتضى وعده الذي َّل خيلف كما قال تعاىلَ :كتَ َ
ع ِمل ِمن ُكم سوءا ِجبهالَ ٍة ُمثَّ َاتب ِمن بـع ِدهِ وأَصلَح فَأَنَّه غَ ُف ِ
يم [األنعام ]54:وكما قال سبحانه:
َ َ ْ ُ ً ََ
َ َْ َ ْ َ ُ ٌ
ور َّرح ٌ
ِ
ني [الروم ]47:ومذهب أهل السنة أنه ليس للعباد حق واجب على هللا
َوَكا َن َح اقا َعلَْيـنَا نَ ْ
ص ُر ال ُْم ْؤمنِ َ
وأنه مهما يكن من حق فهو الذي أحقه وأوجبه ولذلك َّل يضيع عنده عمل قام على اإلخالص
واملتابعة للنيب صلى هللا عليه وسلم فإهنما الشرطان األساسيان لقبول األعمال ( )1فما أصاب العباد

من النعم ودفع النقم ،فإنه من هللا تعاىل فضالً منه وكرماً ،وإن نعَّمهم فبفضله وإحسانه ،وإن عذهبم

فبعدله وحكمته ،وهو احملمود على مجيع ذلك شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد
بن علي بن وهف القحطاين  -ص124
_________

((( )1شرح النونية)) للهراس ( ،)98 /2وانظر(( :توضيح املقاصد وتصحيح القواعد)) (/2
.)231

()480/1

 الشهيدأي املطلع على مجيع األشياء مسع مجيع األصوات ،خفيها وجليَّها وأبصر مجيع املوجودات ،دقيقها

وجليلها ،صغريها وكبريها وأحاط علمه بكل شيء ،الذي شهد لعباده ،وعلى عبادهِ ،با علموه ،قال

الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه هللا تعاىل( :الرقيب) و (الشهيد) مرتادفان ،وكالمها م
يدل على

إحاطة مسع هللا ابملسموعات ،وبصره ابملبصرات ،وعلمه جبميع املعلومات اْللية واخلفية ،وهو الرقيب
على ما دار يف اخلواطر ،وما حتركت به اللواحظ ،ومن ابب أوىل األفعال الظاهرة ابألركان ،قال
تعاىل :إِ َّن هللاَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا [النساءَ ]1:و َّ
اَّللُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء َش ِهي ٌد [اجملادلة ]6:وهلذا كانت
املراقبة اليت هي من أعلى أعمال القلوب هي التعبد هلل ابمسه الرقيب الشهيد ،فمىت علم العبد َّ
أن
حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط هللا بعلمها ،واستحضر هذا العلم يف كل أحواله ،أوجب له ذلك

حراسة ابطنة عن كل فكر وهاجس يبغضه هللا ،وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط هللا ،وتعبَّد
ِبقام اإلحسان فعبد هللا كأنه يراه فإن مل يكن يراه ،فإن هللا يراه فإذا هللا كان رقيباً على دقائق

اخلفيات ،مطلعاً على السرائر والنيات ،كان من ابب أوىل شهيداً على الظواهر واْلليات ،وهي

األفعال اليت تفعل ابألركان أي اْلوارح شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن

علي بن وهف القحطاين  -ص110

()481/1

 الطيبقال النووي رمحه هللا تعاىل يف شرح احلديث( :قال القاضي عياض :الطيب يف صفة هللا تعاىل ِبعىن
املنزه عن النقائص وهو ِبعىن القدوس ،وأصل الطيب :الزكاة والطهارة والسالمة من اخلبث) (.)1

وقال ابن القيم رمحه هللا تعاىل يف شرحه لقوله صلى هللا عليه وسلم(( :والصلوات والطيبات)) وذلك
يف دعاء التشهد( :وكذلك قوله( :والطيبات) هي صفة املوصوف احملذوف أي :الطيبات من

الكلمات واألفعال والصفات واألمساء هلل وحده ،فهو طيب وأفعاله طيبة ،وصفاته أطيب شيء،

وأمساؤه أطيب األمساء ،وامسه (الطيب) ،وَّل يصدر عنه إَّل طيب ،وَّل يصعد إليه إَّل طيب ،وَّل يقرب
منه إَّل طيب ،وإليه يصعد الكلم الطيب وفعله طيب ،والعمل الطيب يعرج إليه ،فالطيبات كلها له

ومضافة إليه وصادرة عنه ومنتهية إليه  ...فإذا كان هو سبحانه الطيب على اإلطالق فالكلمات

الطيبات ،واألفعال الطيبات ،والصفات الطيبات ،واألمساء الطيبات كلها له سبحانه َّل يستحقها
أحد سواه ،بل ما طاب شيء قط إَّل بطيبته سبحانه فطيب كل ما سواه من آاثر طيبته ،وَّل تصلح

هذه التحية الطيبة إَّل له) ( .)2وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا لعبد العزيز بن َنصر اْلليل – ص:
763

_________

((( )1شرح مسلم للنووي)) (.)100 /7
((( )2الصالة وحكم اتركها)) (ص.)215 ،214 :

()482/1

 -العزيز

الع َّزةَ ِ ِ
قال تعاىل :فَِإ َّن ِ
َّلل َِ
ي ال َْع ِز ُيز [هود ]66:فمعاين
ك ُه َو الْ َق ِو م
مج ًيعا [يونس ]65:وقال :إِ َّن َربَّ َ
العزة الثالثة كلها كاملة هلل العظيم.

عزة القوة الدال عليها من أمسائه القوي املتني ،وهي وصفه العظيم الذي َّل تنسب إليه قوة
ِ
املخلوقات وإن عظمت قال هللا تعاىل :إِ َّن َّ
ني [الذارايت ]58:وقال:
اَّللَ ُه َو َّ
الرزَّا ُق ذُو الْ ُق َّوة ال َْمتِ ُ
و َّ ِ
اَّلل غَ ُفور َّرِحيم [املمتحنة ،]7:وقال عز وجل :قُل ُهو الْ َق ِ
ث َعلَْي ُك ْم
اد ُر َعلَى أَن يَـ ْبـ َع َ
اَّللُ قَد ٌير َو َُّ ٌ ٌ
َ
ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ْس بَـ ْع ٍ
ض [األنعام،]65:
يق بَـ ْع َ
س ُك ْم ِشيَعاً َويُ ِذ َ
ض ُكم َأب َ
َع َذ ًااب من فَـ ْوق ُك ْم أ َْو من َحتْت أ َْر ُجل ُك ْم أ َْو يَـ ْلب َ
ِ
ٍ ِ
ني ِيف جن ٍ
وقال تعاىلَ :وَكا َن َّ
َّات
اَّللُ َعلَى ُك ِل َش ْيء م ْقتَد ًرا [الكهف ،]45:وقال عز وجل :إِ َّن ال ُْمتَّق َ َ
و َهنَ ٍر ِيف م ْقع ِد ِ
ص ْد ٍق ِعن َد ملِ ٍ
يك م ْقتَ ِد ٍر [القمر.]56 - 55:
َ َ
َ
َ
وعزة اَّلمتناع فإنه هو الغين بذاته ،فال حيتاج إىل أحد وَّل يبلغ العباد ضره فيضرونه ،وَّل نفعه

فينفعونه ،بل هو الضار النافع املعطي املانع.

وعزة القهر والغلبة لكل الكائنات فهي كلها مقهورة هلل خاضعة لعظمته منقادة إلرادته ،فجميع
نواصي املخلوقات بيدهَّ ،ل يتحرك منها متحرك وَّل يتصرف متصرف إَّل حبوله وقوته وإذنه ،فما شاء

هللا كان وما مل يشأ مل يكن ،وَّل حول وَّل قوة إَّل به فمن قوته واقتداره أنه خلق السماوات واألرض
وما بينهما يف ستة أايم ،وأنه خلق اخللق مث ْييتهم مث حيييهم مث إليه يرجعونَّ :ما َخ ْل ُق ُك ْم َوَّل بَـ ْعثُ ُك ْم إَِّل
سوِ
اح َدةٍ [لقمانَ ،]28:و ُه َو الَّ ِذي يَـ ْب َدأُ ْ
ْق ُمثَّ يُعِي ُدهُ َو ُه َو أ َْه َو ُن َعلَْي ِه [الروم ]27:شرح
اخلَل َ
َكنَـ ْف ٍ َ
أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص93

()483/1

 القدير ،القادر ،املقتدرقال اخلطايب رمحه هللا تعاىل-( :القادر :-هو من القدرة على الشيء ،يقال :قدر يقدر قدرة فهو
قادر وقدير ،كقوله تعاىلَ :وَكا َن ا ََّّللُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ًيرا [األحزاب ،]27 :ووصف هللا سبحانه نفسه
أبنه قادر على كل شيء أراده َّل يعرتضه عجز وَّل فتور) (.)1

ويقول ابن القيم رمحه هللا تعاىل يف نونيته:
(وهو القدير وليس يعجزه إذا  ...مارام شيئاً قط ذو سلطان) ()2

وقال يف موطن آخر من النونية:

(وهو القدير فكل شيء فهو  ...مقدور له طوعاً بال عصيان) ()3

ويقول يف طريق اهلجرتني-( :القدير -الذي لكمال قدرته :يهدي من يشاء ويضل من يشاء ،وجيعل
املؤمن مؤمناً والكافر كافراً؛ والرب براً والفاجر فاجراً ،وهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه
ويهدون أبمره؛ وجعل فرعون وقومه أَئِ َّمةً يَ ْد ُعو َن إِ َىل النَّا ِر [القصص ،]41 :ولكمال قدرته َّل حييط
أحد بشيء من علمه إَّل ِبا شاء أن يعلمه إايه ،ولكمال قدرته خلق السماوات واألرض وما بينهما
يف ستة أايم وما مسه من لغوب ،وَّل يعجزه أحد من خلقه وَّل يفوته؛ بل هو يف قبضته أين كان ،فإن

فر منه فإمنا يطوي املراحل يف يديه ،كما قيل:

وكيف يفر املرء عنك بذنبه  ...إذا كان يطوي يف يديك املراحال ()4

ويقول الشيخ السعدي رمحه هللا تعاىل-( :القدير :-كامل القدرة ،بقدرته أوجد املوجودات ،وبقدرته
دبرها ،وبقدرته سواها وأحكمها ،وبقدرته حييي وْييت ،ويبعث العباد للجزاء ،وجيازي احملسن
إبحسانه ،واملسيء إبساءته ،الذي إذا أراد شيئاً قال له :كن فيكون ،وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها

على ما يشاء ويريد) (.)5

ويقول الراغب األصفهاين( :القدرة إذا وصف هبا اإلنسان فاسم هليئة له هبا يتمكن من فعل شيء ما،

وإذا وصف هبا هللا تعاىل فهي نفي العجز عنه ،وحمال أن يوصف غري هللا ابلقدرة املطلقة  ...بل حقه
أن يقال :قادر على كذا  ...ألنه َّل أحد غري هللا يوصف ابلقدرة من وجه إَّل ويصح أن يوصف
ابلعجز من وجه ،وهللا تعاىل هو الذي ينتفي عنه العجز من كل وجه.

والقدير هو الفاعل ملا يشاء على قدر ما تقتضي احلكمة َّل زائداً عليه وَّل َنقصاً عنه ،ولذلك َّل
يصح أن يوصف به إَّل هللا تعاىل :إِ َّن َّ
اَّللَ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير) (.)6
وآاثر قدرة هللا عز وجل َّل تعد وَّل حتصى؛ فأينما وقع النظر على شيء من خلق هللا عز وجل يف
اآلفاق ،ويف األنفس ويف اخلوارق واملعجزات رأى قدرة هللا عز وجل الباهرة أمامه ومن ذا الذي
حيصي ما خلقه هللا تعاىل .وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا لعبد العزيز بن َنصر اْلليل – ص420 :

_________

((( )1شأن الدعاء)) (ص.)86 :
((( )2النونية)) (.)218 /2

((( )3النونية)) :البيت رقم (.)530
((( )4طريق اهلجرتني)) (ص.)235 :
((( )5تفسري السعدي)) (.)625 ،624 /5
((( )6املفردات)) للراغب (ص.)394 :

()484/1

 -القوي

ي َش ِدي ُد ال ِْع َق ِ
اب (القوي :الذي َّل يغلبه غالب
قال الطربي رمحه هللا تعاىل عند قوله تعاىل :إِ َّن هللاَ قَ ِو ٌّ

وَّل يرد قضاءه راد ينفذ أمره ،وْيضي قضاؤه يف خلقه ،شديد عقابه ملن كفر ِبايته وجحد حججه)

( ،)1وقال ابن كثري – رمحه هللا تعاىل – عند هذه اآلية( :أيَّ :ل يغلبه غالب وَّل يفوته هارب) (.)2
ويقول ابن القيم – رمحه هللا تعاىل – يف نونيته:

وهو القوي له القوى مجعا تعاىل  ...رب ذي األكوان واألزمان ()3
ِ
وقال رمحه هللا تعاىل( :قوله تعاىل :إِ َّن َّ
ني [الذارايت .]58 :فعلم أن
اَّللَ ُه َو َّ
الرزَّا ُق ذُو الْ ُق َّوة ال َْمتِ ُ
(القوي) من أمسائه ومعناه :املوصوف ابلقوة) (.)4

وقال اخلطايب رمحه هللا تعاىل( :هو الذي َّل يستويل عليه العجز يف حال من األحوال ،واملخلوق وإن
وصف ابلقوة فإن قوته متناهية وعن بعض األمور قاصرة) (.)5

وذكر الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا تعاىل الفرق بني القدرة والقوة فقال( :القدرة يقابلها العجز ،والقوة

يقابلها الضعف ،والفرق بينهما أن القدرة يوصف هبا ذو الشعور ،والقوة يوصف هبا ذو الشعور

وغريه.

اثنياً :أن القوة أخص فكل قوي من ذي الشعور قادر وليس كل قادر قوايً) ( .)6وهلل األمساء احلسىن
فادعوه هبا لعبد العزيز بن َنصر اْلليل – ص398 :
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)18 - 17 /10

((( )2تفسري ابن كثري)) (.)320 /2
((( )3النونية)) (.)218 /2

((( )4مدارج السالكني)) (.)28 /1
((( )5شأن الدعاء)) (ص.)77 :

((( )6شرح العقيدة الواسطية)) (ص.)167 :

()485/1

 املتنييفيد اسم (املتني) يف حق هللا تعاىل( :املتناهي يف القوة والقدرة) (.)1

وقال اخلطايب-( :واملتني -الشديد القوي الذي َّل تنقطع قوته وَّل تلحقه يف أفعاله مشقة ،وَّل ْيسه
لغوب) (.)2

(واملتانة تدل على شدة القوة هلل تعاىل فمن حيث إنه ابلغ القدرة( :القوي) ،ومن حيث إنه شديد

القوة- :متني.)3( )-
وقال الطربي رمحه هللا تعاىل-( :ذي القوة املتني :-أي ذي القوة الشديد) ( .)4وهلل األمساء احلسىن
فادعوه هبا لعبد العزيز بن َنصر اْلليل – ص402 :
_________

((( )1تفسري األمساء)) (ص.)55 :
((( )2شأن الدعاء)) (ص.)77 :
((( )3املقصد األسين)) (ص.)81 :
((( )4تفسري الطربي)) (.)12 /27

()486/1

 -العظيم

قال هللا تعاىل :وَّلَ يـ ُؤ ِ
ِ
ِ
يم [البقرة ]255:هللا تعاىل عظيم له كل وصف
َ َ ُ
ودهُ ح ْفظُ ُه َما َو ُه َو ال َْعل مي ال َْعظ ُ

ومعىن يوجب التعظيم ،فال يقدر خملوق أن يثين عليه كما ينبغي له وَّل حيصي ثناء عليه ،بل هو كما

أثىن على نفسه وفوق ما يثين عليه عباده واعلم أن معاين التعظيم الثابتة هلل وحده نوعان:

أحدمها :أنه موصوف بكل صفة كمال ،وله من ذلك الكمال أكمله ،وأعظمه ،وأوسعه ،فله العلم
احمليط ،والقدرة النافذة ،والكربايء والعظمة ،ومن عظمته أن السماوات واألرض يف ِ
كف الرمحن أصغر
ِ
ض َِ
من اخلردلة كما قال ذلك ابن عباس وغريه ،وقال تعاىلَ :وَما قَ َد ُروا َّ
مج ًيعا
اَّللَ َح َّق قَ ْد ِره َواأل َْر ُ
السماو ِ
ت بِيَ ِمينِ ِه [الزمر ،]67:وقال تعاىل :إِ َّن َّ
ات
ضتُهُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة َو َّ
ات َمطْ ِوَّاي ٌ
اَّللَ ْيُْ ِس ُ
ماو ُ
قَـ ْب َ
ك َّ َ َ
الس َ
ِ
ِ
ِ
َح ٍد ِمن بَـ ْع ِدهِ [فاطر ،]41:وقال تعاىلَ :و ُه َو ال َْعلِ مي
َواأل َْر َ
س َك ُه َما م ْن أ َ
ض أَن تَـ ُزوَّل َولَئن َزالَتَا إ ْن أ َْم َ
ِ
ات يَـتَـ َفطَّْر َن ِمن فَـ ْوقِ ِه َّن [الشورى ]5:اآلية ويف الصحيح عنه
اد َّ
الس َم َاو ُ
يم [البقرة ،]225 :تَ َك ُ
ال َْعظ ُ
صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا يقول الكربايء ردائي والعظمة إزاري ،فمن َنزعين واحداً منهما
عذبته)) ( )1فلله تعاىل الكربايء والعظمة ،الوصفان اللذان َّل يقدر قدرمها وَّل يبلغ كنههما

النوع الثاين :من معاين عظمته تعاىل أنه َّل يستحق أحد من اخللق أن يعظم كما يعظم هللا فيستحق
جل جالله من عباده أن يعظموه بقلوهبم ،وألسنتهم ،وجوارحهم ،وذلك ببذل اْلهد يف معرفته،

وحمبته والذل له ،واَّلنكسار له ،واخلضوع لكربايئه ،واخلوف منه ،وإعمال اللسان ابلثناء عليه ،وقيام
اْلوارح بشكره وعبوديته ومن تعظيمه أن يُتقى حق تقاته ،فيطاع فال يعصى ،ويذكر فال ينسى،
ك َوَمن يُـ َع ِظ ْم
ويشكر فال يكفر ومن تعظيمه تعظيم ما حرمه وشرعه من زمان ومكان وأعمال :ذَلِ َ
ات َِّ
َشعائِر َِّ
ِ
ك ومن يـع ِظم حرم ِ
اَّلل فَِإ َّهنَا ِمن تَـ ْق َوى الْ ُقلُ ِ
ري لَّهُ
وب [احلج ]32:وقوله تعاىل ذَل َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َ
اَّلل فَـ ُه َو َخ ٌْ
َ َ
ِعن َد َربِ ِه [احلج ]30:ومن تعظيمه أن َّل يعرتض على شيء مما خلقه أو شرعه ( )2شرح أمساء هللا
احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص80

_________

( )1رواه مسلم ( )2620بلفظ ((العز إزاره)) ،ورواه أبو داود ( ،)4090وأمحد ()414 /2
( )9348كالمها بلفظ ((قذفته)) ،وابن ماجه ( ،)4175وابن حبان ( )486 /12كالمها بلفظ:
((ألقيته)) .من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

((( )2احلق الواضح املبني)) (ص )28 - 27و ((شرح القصيدة النونية)) للهراس ( )68 /2و
((توضيح املقاصد وتصحيح القواعد)) (.)214 /2

()487/1

 العفو ،الغفور ،الغفارقال هللا تعاىل :إِ َّن َّ
ور [احلج ]60:الذي مل يزل ،وَّل يزال ابلعفو معروفاً ،وابلغفران
اَّللَ لَ َع ُف ٌّو غَ ُف ٌ
والصفح عن عباده موصوفاً كل أحد مضطر إىل عفوه ومغفرته ،كما هو مضطر إىل رمحته وكرمه وقد
وعد ابملغفرة والعفو ،ملن أتى أبسباهبا ،قال تعاىل وإِِين لَغَ َّفار لِمن َاتب وآمن و َع ِمل ص ِ
احلًا [طه]82:
َ َ ََ َ َ َ
ٌ َ
َ
والعفو هو الذي له العفو الشامل الذي وسع ما يصدر من عباده من الذنوب ،وَّلسيما إذا أتوا ِبا
م
يسبب العفو عنهم من اَّلستغفار ،والتوبة ،واإلْيان ،واألعمال الصاحلة فهو سبحانه يقبل التوبة ،عن
عباده ويعفو عن السيئات ،وهو عفو حيب العفو وحيب من عباده أن يسعوا يف حتصيل األسباب اليت

ينالون هبا عفوه :من السعي يف مرضاته ،واإلحسان إىل خلقه ومن كمال عفوه أنه مهما أسرف العبد

على نفسه مث اتب إليه ورجع غفر له مجيع جرمه صغريه وكبريه ،وأنه جعل اإلسالم جيب ما قبله،
اد َّ ِ
ِ ِ
َس َرفُوا َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم ََّل تَـ ْقنَطُوا ِمن َّر ْمحَ ِة
ين أ ْ
ي الذ َ
والتوبة جتب ما قبلها ( )1قال هللا تعاىل :قُ ْل َاي عبَ َ
مجيعا إِنَّه هو الْغَ ُفور َّ ِ
َِّ
اَّلل إِ َّن َّ ِ
ِ
يم [الزمر ]53:ويف احلديث(( :إن هللا يقول :اي
اَّللَ يَـغْف ُر ال مذنُ َ
ُ
وب َ ً ُ ُ َ
الرح ُ
ابن آدم إنك لو أتيتين بقراب األرض خطااي مث لقيتين َّل تشرك يب شيئاً ألتيتك بقراهبا مغفرة)) ()2
كوِ
اس ُع ال َْم ْغ ِف َرةِ [النجم ]32:وقد فتح هللا عز وجل األسباب لنيل مغفرته
وقال تعاىل :إِ َّن َربَّ َ َ
ابلتوبة ،واَّلستغفار ،واإلْيان ،والعمل الصاحل ،واإلحسان إىل عباد هللا ،والعفو عنهم ،وقوة الطمع يف
فضل هللا ،وحسن الظن ابهلل وغري ذلك مما جعله هللا مقرابً ملغفرته ( )3شرح أمساء هللا احلسىن يف
ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص106
_________
((( )1شرح القصيدة النونية)) للهراس ( ،)86 /2و ((احلق الواضح املبني)) (ص.)56

( )2رواه الرتمذي ( .)3540من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه .وقال :حسن غريب َّل نعرفه
إَّل من هذا الوجه .وقال ابن رجب يف ((جامع العلوم واحلكم)) ( :)400 /2إسناده َّل أبس به.

وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)127احلديث حسن كما قال الرتمذي.
((( )3احلق الواضح املبني)) (ص .)74 - 73

()488/1

 العلي ،األعلى ،املتعاليقول ابن جرير رمحه هللا تعاىل( :وأما أتويل قوله( :وهو العلي) فإنه يعين :وهللا العلي ،والعلي الفعيل

من قولك :عال يعلو علواً إذا ارتفع فهو عال وعلي ،والعلي :ذو العلو واَّلرتفاع على خلقه بقدرته)

(.)1

وقال الشيخ السعدي رمحه هللا تعاىل( :العلي ،األعلى) هو الذي له العلو املطلق من مجيع الوجوه:

علو الذات ،وعلو القدر والصفات ،وعلو القهر.

فهو الذي على العرش استوى ،وعلى امللك احتوى ،وجبميع صفات العظمة والكربايء واْلالل
واْلمال وغاية الكمال اتصف ،وإليه فيها املنتهى) (.)2

وهللا تبارك وتعاىل له مجيع أنواع العلو ،ومن أنكر شيئاً منها ،فقد ضل ضالَّلً بعيداً ،وقد جاءت
النصوص إبثبات أنواع العلو هلل ،وهي:

 - 1علو الذات ،فاهلل تبارك وتعاىل مستو على عرشه ،وعرشه فوق خملوقاته ،كما قال تعاىل :إِ َّن
ِ ِ
َّ ِ
السماو ِ
استَـ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
ش [يونس.]3 :
ض ِيف ستَّة أ ََّايٍم ُمثَّ ْ
ات َواأل َْر َ
َربَّ ُك ُم هللاُ الذي َخلَ َق َّ َ َ
ٍ
َّ ِ
السماو ِ
الر ْمحَ ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَـ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
استَـ َوى
شَّ ،
ش ْ
ات بِغَ ِْري َع َمد تَـ َرْو َهنَا ُمثَّ ْ
وقال :هللاُ الذي َرفَ َع َّ َ َ
[طه .]5
ِ
اهر فَـو َق ِعب ِ
ادهِ [األنعام.]18 :
وهللا مستو على عرشه فوق عباده ،كما قال تبارك وتعاىلَ :و ُه َو الْ َق ُ ْ َ
وقالَ :خيَافُو َن َرَّهبُم ِمن فَـ ْوقِ ِه ْم َويَـ ْف َعلُو َن َما يُـ ْؤَم ُرو َن [النحل.]50 :
ويف إثبات علو الذات اإلهلية يقول ابن القيم يف نونيته:
فهو العلي بذاته سبحانه ...
إذ يستحيل خالف ذا ببيان
وهو الذي حقا على العرش استوى ...

قد قام ابلتدبري لألكوان  - 2 ... ...علو القهر والغلب ،كما قال تعاىل :هو َّ ِ
َّار
اَّللُ ال َْواح ُد الْ َقه ُ
َُ
[الزمر .]4 :فال ينازعه منازع ،وَّل يغلبه غالب ،وكل خملوقاته حتت قهره وسلطانه ،ما شاء كان ،وما

مل يشأ مل يكن ،وقد وصف احلق – تبارك وتعاىل – نفسه بصفات كثرية تدل على علو القهر والغلب
ادهِ
ِ
اهر فَـو َق ِعب ِ
كالعزيز ،والقوي ،والقدير ،والقاهر والغالب وحنو ذلك .قال سبحانهَ :و ُه َو الْ َق ُ ْ َ
[األنعام.]18 :
 - 3علو املكانة والقدر ،وهو الذي أطلق عليه القرآن( :املثل األعلى) كما يف قوله تعاىل :وِ ِ
َّلل
َ
ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
يم
ال َْمثَ ُل األَ ْعلَ َى [النحل ،]60 :وقولهَ :ولَهُ ال َْمثَ ُل األَ ْعلَى ِيف َّ َ َ
ض َو ُه َو ال َْع ِز ُيز ا ْحلَك ُ
[الروم.]27 :
فاملثل األعلى :الصفات العليا اليت َّل يستحقها غريه ،فاهلل هو اإلله الواحد األحد ،وهو متعال عن
ِ
َح ٌد َّ
الشريك واملثيل والند والنظري :قُ ْل ُه َو َّ
َح ٌد
اَّللُ َّ
الص َم ُد َملْ يَل ْد َوَملْ يُولَ ْد َوَملْ يَ ُكن لَّهُ ُك ُف ًوا أ َ
اَّللُ أ َ

[اإلخالص.]4 - 1 :

ويف إثبات كل أنواع العلو للعلي العظيم يقول ابن القيم رمحه هللا تعاىل:
وهو العلي فكل أنواع العلو  ...له فثباته بال نكران ()3

ويقول أيضاً :يف نونيته مبيناً امسي اْلاللة (األعلى ،والعلي) ودَّللتهما على علو هللا تعاىل على خلقه:
هذا واثنيها صريح علوه  ...وله حبكم صرحيه لفظان

لفظ العلي ولفظة األعلى معرفة  ...أتتك هنا لقصد بيان
إن العلو له ِبطلقه على التعميم  ...واإلطالق ابلربهان

وله العلو من الوجوه مجيعها  ...ذااتً وقهراً من علو الشان ()4

@ وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا لعبد العزيز بن َنصر اْلليل – ص256 :

_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)13 /3
((( )2تفسري السعدي)) ( ،)487 /5طبعة دار املدين.
((( )3نونية ابن القيم)) (.)214 /2
((( )4النونية رقم األبيات)) (ص.)1126 - 1123 :

()489/1

 -العليم

ٍ ِ
ِ
يم [األنفال ،]75:فهو العليم احمليط علمه بكل شيء:
قال هللا تعاىل ... :إِ َّن هللاَ ب ُك ِل َش ْيء َعل ٌ
ابلواجبات ،واملمتنعات ،فيعلم تعاىل نفسه الكرْية ،ونعوته املقدسة ،وأوصافه العظيمة ،وهي

الواجبات اليت َّل ْيكن إَّل وجودها ،ويعلم املمتنعات حال امتناعها ،ويعلم ما يرتتب على وجودها لو
وجدت كما قال تعاىل :لَو َكا َن فِي ِهما ِ
آهلَةٌ إَِّلَّ َّ
س َد َات [األنبياء ]22:وقال تعاىلَ :ما َّاختَ َذ ا ََّّللُ ِمن
ْ
َ
اَّللُ لََف َ
ٍ
ٍ
ِ ِ ٍ ِ َّ
ض ُه ْم َعلَى بَـ ْع ٍ
ض [املؤمنون ]91:فهذا
ب ُك مل إِلَه ِِبَا َخلَ َق َولَ َع َال بَـ ْع ُ
َولَد َوَما َكا َن َم َعهُ م ْن إلَه إ ًذا ل َذ َه َ
وشبهه من ذكر علمه ابملمتنعات اليت يعلمها وإخباره ِبا ينشأ عنها لوجدت على وجه الفرض
والتقدير ويعلم تعاىل املمكنات ،وهي اليت جيوز وجودها وعدمها ما وجد منها وما مل يوجد مما مل

تقتض احلكمة إجياده ،فهو العليم الذي أحاط علمه ابلعامل العلوي والسفلي َّل خيلو عن علمه مكان
وَّل زمان ويعلم الغيب والشهادة ،والظواهر والبواطن ،واْللي واخلفي ،قال هللا تعاىل :إِ َّن هللاَ بِ ُك ِل

ٍ ِ
يم [األنفال ]75:والنصوص يف ذكر إحاطة علم هللا وتفصيل دقائق معلوماته كثرية جداً َّل
َش ْيء َعل ٌ

ْيكن حصرها وإحصاؤها وأنه َّل يعزب عنه مثقال ذرة يف األرض وَّل يف السماء وَّل أصغر من ذلك

وَّل أكرب ،وأنه َّل يغفل وَّل ينسى ،وأن علوم اخلالئق على سعتها وتنوعها إذا نسبت إىل علم هللا

اضمحلت وتالشت ،كما أن قدرهتم إذا نسبت إىل قدرة هللا مل يكن هلا نسبة إليها بوجه من الوجوه،
فهو الذي علمهم ما مل يكونوا يعلمون ،وأقدرهم على ما مل يكونوا عليه قادرين وكما أن علمه حميط

جبميع العامل العلوي والسفلي ،وما فيه من املخلوقات ذواهتا ،وأوصافها ،وأفعاهلا ،ومجيع أمورها ،فهو
يعلم ما كان وما يكون يف املستقبالت اليت َّل هناية هلا ،وما مل يكن لو كان كيف كان يكون ،ويعلم

أحوال املكلفني منذ أنشأهم وبعد ما ْييتهم وبعد ما حيييهم ،قد أحاط علمه أبعماهلم كلها خريها
وشرها وجزاء تلك األعمال وتفاصيل ذلك يف دار القرار ( )1واخلالصةَّ :
أن هللا تعاىل هو الذي
أحاط علمه ابلظواهر والبواطن ،واإلسرار واإلعالن ،وابلواجبات ،واملستحيالت ،واملمكنات ،وابلعامل

العلوي ،والسفلي ،وابملاضي ،واحلاضر ،واملستقبل ،فال خيفى عليه شيء من األشياء ( )2شرح أمساء
هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص88
_________

((( )1احلق الواضح املبني)) (ص  )38 - 37و ((شرح النونية)) للهراس ( )73 /2و ((تفسري
السعدي)) (.)621 /5
((( )2تفسري السعدي)) (.)621 /5

()490/1

 اخلبريقال ابن القيم رمحه هللا تعاىل( :اخلبري) :الذي انتهى علمه إىل اإلحاطة ببواطن األشياء وخفاايها كما
أحاط بظواهرها (.)1

وقال الغزايل رمحه هللا تعاىل-( :اخلبري -هو الذي َّل تعزب عنه األخبار الباطنة وَّل جيري يف امللك
وامللكوت شيء وَّل يتحرك ذرة وَّل يسكن وَّل يضطرب نفس وَّل يطمئن إَّل ويكون عنده خربه .وهو
ِبعىن العليم ،لكن العليم إذا أضيف إىل اخلفااي الباطنة مسي خربة ومسي صاحبها خبرياً) (.)2
وقال السعدي رمحه هللا تعاىل-( :العليم اخلبري -وهو الذي أحاط ِ
علمه ابلظواهر والبواطن ،واإلسرار
واإلعالن ،وابلواجبات واملستحيالت واملمكنات وابلعامل العلوي والسفلي ،وابملاضي واحلاضر

واملستقبل ،فال خيفى عليه شيء من األشياء) (.)3

ويقول ابن عاشور رمحه هللا تعاىل-( :واخلبري :-العامل بدقائق األمور املعقولة واحملسوسة والظاهرة
واخلفية) ( .)4وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا لعبد العزيز بن َنصر اْلليل – ص392 :
_________

((( )1الصواعق املرسلة)) (.)492 /2
((( )2املقصد األسىن)) (ص.)63 :

((( )3تفسري السعدي)) (.)299 /5
((( )4التحرير والتنوير)) (.)310 /11

()491/1

 -الغين

قال هللا تعاىل :وأَنَّه هو أَ ْغىن وأَقْىن [النجم ،]48:وقال هللا تعاىل :اي أَيمـها النَّاس أَنتم الْ ُف َقراء إِ َىل َِّ
اَّلل
َ َ
َ ُ َُ َ َ َ
ُ ُُ َ
َو َّ
ين ا ْحلَ ِمي ُد [فاطر ]15:فهو تعاىل (الغين) الذي له الغىن التام املطلق من كل الوجوه
اَّللُ ُه َو الْغَِ م
لكماله وكمال صفاته اليت َّل يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه ،وَّل ْيكن أن يكون إَّل غنياً فإن

غناه من لوازم ذاته ،كما َّل يكون إَّل حمسناً ،جواداً ،براً ،رحيماً كرْياً ،واملخلوقات أبسرها َّل تستغين
عنه يف حال من أحواهلا ،فهي مفتقرة إليه يف إجيادها ،ويف بقائها ،ويف كل ما حتتاجه أو تضطر إليه،

ومن سعة غناه أن خزائن السماوات واألرض والرمحة بيده ،وأن جوده على خلقه متواصل يف مجيع
اللحظات واألوقاتَّ ،
وأن يده سحاء الليل والنهار ،وخريه على اخللق مدرار ومن كمال غناه وكرمه
أنه أيمر عباده بدعائه ،ويعدهم إبجابة دعواهتم وإسعافهم جبميع مراداهتم ،ويؤتيهم من فضله ما سألوه

وما مل يسألوه ،ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أول اخللق وآخرهم يف صعيد واحد فسألوه ،فأعطى كالً
منهم ما سأله وما بلغت أمانيه ما نقص من ملكه مثقال ذرة ومن كمال غناه وسعة عطاايه ما يبسطه
على أهل دار كرامته من النعيم واللذات املتتابعات ،واخلريات املتواصالت ،مما َّل عني رأت وَّل أذن

مسعت وَّل خطر على قلب بشر ومن كمال غناه أنه مل يتخذ صاحبة ،وَّل ولداً ،وَّل شريكا يف امللك،

وَّل ولياً من الذل فهو الغين الذي كمل بنعوته وأوصافه ،املغين ْلميع خملوقاته ( )1واخلالصة أن هللا
غىن عاماً ،املغين خلواص
الغين الذي له الغىن التام املطلق من كل الوجوه وهو املغين مجيع خلقهً ،

خلقهِ ،با أفاض على قلوهبم ،من املعارف الرابنية ،واحلقائق اإلْيانية ( )2شرح أمساء هللا احلسىن يف

ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص98

_________

((( )1احلق الواضح املبني)) (ص  )48 - 47و ((شرح النونية)) للهراس (.)78 /2
((( )2تفسري السعدي)) (.)629 /5

()492/1

 -الفتاح

ِ
يم [سبأ ]26:الفاتح :احلاكم
قال هللا تعاىل :قُ ْل َْجي َم ُع بَـ ْيـنَـنَا َربمـنَا ُمثَّ يَـ ْفتَ ُح بَـ ْيـنَـنَا ِاب ْحلَِق َو ُه َو الْ َفت ُ
َّاح ال َْعل ُ
والفتاح من أبنية املبالغة فالفتاح هو احلكم احملسن اْلواد ،وفتحه تعاىل قسمني:

أحدمها :فتحه حبكمه الديين وحكمه اْلزائي
والثاين :الفتاح حبكمه القدري

ففتحه حبكمه الديين هو شرعه على ألسنة رسله مجيع ما حيتاجه املكلفون ،ويستقيمون به على

الصراط املستقيم وأما فتحه جبزائه فهو فتحه بني أنبيائه وخمالفيهم وبني أوليائه وأعدائهم إبكرام
األنبياء وأتباعهم وجناهتم ،وإبهانة أعدائهم وعقوابهتم وكذلك فتحه يوم القيامة وحكمه بني اخلالئق
حني يويف كل عامل ما عمله وأما فتحه القدري فهو ما ِ
يقدره على عباده من خري وشر ونفع وضر

اَّللُ لِلن ِ
وعطاء ومنع ،قال تعاىلَ :ما يَـ ْفتَ ِح َّ
ك فَ َال ُم ْر ِس َل لَهُ ِمن
ك َهلَا َوَما ْيُْ ِس ْ
َّاس ِمن َّر ْمحَ ٍة فَال ممُْ ِس َ
ِِ
ِ
يم [فاطر ]2:فالرب تعاىل هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعني خزائن
بَـ ْعده َو ُه َو ال َْع ِز ُيز ا ْحلَك ُ
جوده وكرمه ،ويفتح على أعدائه ضد ذلك ،وذلك بفضله وعدله ( )1شرح أمساء هللا احلسىن يف
ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص152

_________

((( )1احلق الواضح املبني)) (ص  )83وانظر(( :شرح النونية)) للهراس (.)107 /2

()493/1

 القابض ،الباسط ،املعطيط َوإِلَْي ِه تُـ ْر َج ُعو َن [البقرة ]245:وقال صلى هللا عليه وسلم(( :إن
سُ
قال هللا تعاىلَ :وهللاُ يَـ ْقبِ ُ
ض َويَـ ْب ُ

هللا هو ِ
املسعر ،القابض ،الباسط الرزاق)) ( )1وقال صلى هللا عليه وسلم(( :من يرد هللا به خرياً
يفقهه يف الدين وهللا املعطي وأَن القاسم)) ( )2وقال صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا عز وجل َّل ينام
وَّل ينبغي له أن ينام خيفض القسط ويرفعه ،يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل عمل

الليل)) ( )3احلديث
ِ
ك الْمل ِ
شاء
شاء َوتُ ِع مز َمن تَ َ
ْك ِممَّن تَ َ
ْك َمن تَ َ
ِع ال ُْمل َ
ْك تُـ ْؤِيت ال ُْمل َ
شاء َوتَنز ُ
وقال تعاىل :قُ ِل اللَّ ُه َّم َمال َ ُ
شاء بِيَ ِد َك ْ
ك َعلَ َى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير [آل عمران ]26:وقال صلى هللا عليه وسلم:
َوتُ ِذ مل َمن تَ َ
اخلَ ْريُ إِنَّ َ
((إن هللا يرفع هبذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين)) ( )4وقد كان صلى هللا عليه وسلم يقول بعد

السالم من الصالة حينما ينصرف إىل الناسَّ(( :ل إله إَّل هللا وحده َّل شريك له ،له امللك وله احلمد

وهو على كل شيء قدير اللهم َّل مانع ملا أعطيت وَّل معطي ملا منعت وَّل ينفع ذا اْلد منك اْلد))

( )5هذه الصفات الكرْية من األمساء املتقابالت اليت َّل ينبغي أن يثىن على هللا هبا إَّل كل واحد منها
مع اآلخر ،ألن الكمال املطلق من اجتماع الوصفني ،فهو القابض لألرزاق واألرواح والنفوس،

والباسط لألرزاق والرمحة والقلوب وهو الرافع ألقوام قائمني ابلعلم واإلْيان ،اخلافض ألعدائه وهو
املعز ألهل طاعته ،وهذا عز حقيقيَّ ،
فإن املطيع هلل عزيز وإن كان فقرياً ليس له أعوان ،املذل ألهل
معصيته وأعدائه ذَّلً يف الدنيا واآلخرة فالعاصي وإن ظهر ِبظاهر العز فقلبه حشوه الذل وإن مل

يشعر به َّلنغماسه يف الشهوات فإن العز كل العز بطاعة هللا والذل ِبعصيته ومن يهن هللا فما له من
مكرم [احلج ]18:من كان يريد العزة فلله العزة مجيعاً [فاطر ]10:وَِِّ
َّلل ال ِْع َّزةُ َولَِر ُسولِ ِه
َ
[املنافقون ]8:وهو تعاىل املانع املعطي فال معطي ملا منع ،وَّل مانع ملا أعطى وهذه األمور كلها تبع
لعدله وحكمته ومحده ،فإن له احلكمة يف خفض من خيفضه ويذله وحيرمه ،وَّل حجة ألحد على هللا،
كما له الفضل احملض على من رفعه وأعطاه وبسط له اخلريات ،فعلى العبد أن يعرتف حبكمة هللا،

كما عليه أن يعرتف بفضله ويشكره بلسانه وجنانه وأركانه ،وكما أنه هو املنفرد هبذه األمور وكلها

جارية حتت أقداره ،فإن هللا جعل لرفعه وعطائه وإكرامه أسباابً ،ولضد ذلك أسباابً من قام هبا ترتبت

كل ميسر ملا خلق له ،أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ،وأما أهل
عليه مسبباهتا ،و ٌ

الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ،وهذا يوجب للعبد القيام بتوحيد هللا ،واَّلعتماد على ربه يف

حصول ما حيب ،وجيتهد يف فعل األسباب النافعة فإهنا حمل حكمة هللا شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء

الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص188

_________

( )1رواه أبو داود ( ،)3451والرتمذي ( ،)1314وابن ماجه ( ،)2200وأمحد ()156 /3
( .)12613من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال

الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح .وقال ابن عبد الرب يف ((اَّلستذكار)) ( :)423 /5روي من

وجوه صحيحة َّل أبس هبا .وقال ابن كثري يف ((إرشاد الفقيه)) ( :)33 /2إسناده على شرط مسلم.
وقال ابن حجر يف ((تسديد القوس)) ( :)93 /1أصله يف مسلم .وقال ابن دقيق العيد يف
((اَّلقرتاح)) (ص ،)113واأللباين يف ((صحيح أيب داود)) :صحيح.

( )2رواه البخاري ( )3116واللفظ له ،ومسلم ( .)1037من حديث معاوية بن أيب سفيان رضي
هللا عنهما.

( )3رواه مسلم ( )179من حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه.
( )4رواه مسلم ( )817من حديث عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه.
( )5البخاري ( ،)844ومسلم ( .)593من حديث املغرية بن شعبة رضي هللا عنه.

()494/1

 القاهر ،القهارقال ابن جرير رمحه هللا تعاىل( :القاهر) املذلل املستعبد خلقه العايل عليهم (.)1
وقال ابن كثري رمحه هللا( :وهو القاهر فوق عباده) أي :هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له

اْلبابرة ،وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ،ودانت له اخلالئق وتواضعت لعظمته وجالله وكربايئه

وعلوه وقدرته على األشياء ،واستكانت وتضاءلت بني يديه وحتت قهره وحكمه) (.)2

ويقول ابن القيم – رمحه هللا تعاىل – يف نونيته:

وكذلك القهار من أوصافه  ...فاخللق مقهورون ابلسلطان
لو مل يكن حياً عزيزاً قادراً  ...ما كان من قهر وَّل سلطان ()3

ويقول أيضاًَّ( :ل يكون القهار إَّل واحداً ،إذ لو كان معه كفؤ له فإن مل يقهره مل يكن قهاراً على
اإلطالق ،وإن قهره مل يكن كفؤاً ،فكان القهار واحداً) (.)4

ويقول الشيخ السعدي رمحه هللا تعاىل( :القهار ْلميع العامل العلوي والسفلي ،القهار لكل شيء الذي
خضعت له املخلوقات وذلك لعزته وقوته وكمال اقتداره) (.)5
وقال اخلطايب-( :القهار -هو الذي قهر اْلبابرة من عتاة خلقه ابلعقوبة ،وقهر اخللق كلهم ابملوت)

( .)6وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا لعبد العزيز بن َنصر اْلليل – ص414 :
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)103 /7

((( )2تفسري ابن كثري)) (.)126 /2
((( )3النونية)) (.)232 /2

((( )4الصواعق املرسلة)) (.)1018 /3
((( )5تفسري السعدي)) (.)448 /6 – 624 /5
((( )6شأن الدعاء)) (ص.)53 :

()495/1

 -القدوس ،السالم

قال هللا تعاىلُ :ه َو َّ
الم [احلشر( ]23:القدوس ،السالم)
موس َّ
اَّللُ الَّ ِذي َّل إِلَهَ إَِّل ُه َو ال َْملِ ُ
الس ُ
ك الْ ُقد ُ
معنامها متقارابنَّ ،
فإن القدوس مأخوذ من قدَّس ِبعىنَّ :نزهه وأبعده عن السوء مع اإلجالل والتعظيم

والسالم مأخوذ من السالمة فهو سبحانه السامل من مماثلة أحد من خلقه ،ومن النقص ،ومن كل ما
ينايف كماله ( )1فهو املقدَّس املعظَّم املنزه عن كل سوء ،السامل من مماثلة أحد من خلقه ومن النقصان
ومن كل ما ينايف كماله فهذا ضابط ما ينزه عنه :ينزه عن كل نقص بوجه من الوجوه ،وينزه ويعظم أن

يكون له مثيل ،أو شبيه أو كفوء ،أو مسي ،أو ند ،أو مضاد ،وينزه عن نقص صفة من صفاته اليت

هي أكمل الصفات وأعظمها وأوسعها ومن ْتام تنزيهه عن ذلك إثبات صفات الكربايء والعظمة له،
َّ
فإن التنزيه مراد لغريه ومقصود به حفظ كماله عن الظنون السيئة كظن اْلاهلية الذين يظنون به ظن
السوء ،ظن غري ما يليق جبالله ،وإذا قال العبد مثنيا على ربه( :سبحان هللا) أو (تقدس هللا) أو
(تعاىل هللا) وحنوها كان مثنياً عليه ابلسالمة من كل نقص وإثبات كل كمال ()2

مسمى به،
قال اإلمام ابن القيم رمحه هللا تعاىل يف اسم (السالم) :هللا أحق هبذا اَّلسم من كل
ً

لسالمته سبحانه من كل عيب ونقص من كل وجه ،فهو السالم احلق بكل اعتبار ،واملخلوق سالم
ابإلضافة ،فهو سبحانه سالم يف ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم ،وسالم يف صفاته من كل

عيب ونقص ،وسالم يف أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غري وجه احلكمة ،بل
هو السالم احلق من كل وجه وبكل اعتبار ،فعلم أن استحقاقه تعاىل هلذا اَّلسم أكمل من استحقاق

كل ما يطلق عليه ،وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسه ،ونزهه به رسوله شرح أمساء هللا احلسىن

يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص140

_________

((( )1شرح النونية)) للهراس (.)105 /2
((( )2احلق الواضح املبني)) (ص .)82 - 81

()496/1

 -القريب

ِ
استَـ ْغ ِفروهُ ُمثَّ تُوبُواْ إِلَْي ِه إِ َّن رِيب قَ ِر ِ
شأَ ُكم ِم َن األ َْر ِ
يب
قال هللا تعاىلُ :ه َو أَن َ
استَـ ْع َم َرُك ْم ف َ
ض َو ْ
يب مجم ٌ
ٌ
َ
يها فَ ْ ُ
[هود.]61:
من أمسائه (القريب) ،وقربه نوعان:

قرب عام وهو إحاطة علمه جبميع األشياء ،وهو أقرب إىل اإلنسان من حبل الوريد وهو ِبعىن املعية

العامة

وقرب خاص ابلداعني والعابدين احملبني ،وهو قرب يقتضي احملبة ،والنصرة ،والتأييد يف احلركات
ك ِعب ِ
ادي َع ِين
والسكنات ،واإلجابة للداعني ،والقبول واإلاثبة للعابدين ( )1قال تعاىلَ :وإِذَا َسأَلَ َ َ
َّاع إِ َذا َد َع ِ
فَِإِين قَ ِر ِ
ان [البقرة ]186:وإذا فهم القرب هبذا املعىن يف العموم
يب َد ْع َوةَ الد ِ
ٌ
يب أُج ُ
واخلصوص مل يكن هناك تعارض أصالً بينه وبني ما هو معلوم من وجوده تعاىل فوق عرشه فسبحان

علي يف دنوه قريب يف علوه ( )2شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن
من هو ٌّ

علي بن وهف القحطاين  -ص117
_________

((( )1احلق الواضح املبني)) (ص ،)64و ((شرح النونية)) للهراس (.)92 /2
((( )2شرح النونية)) للهراس ( )92 /2و ((توضيح املقاصد)) (.)229 /2

()497/1

 الكبريوهو سبحانه وتعاىل املوصوف بصفات اجملد ،والكربايء ،والعظمة ،واْلالل ،الذي هو أكرب من كل
شيء ،وأعظم من كل شيء ،وأجل وأعلى.

وله التعظيم واإلجالل ،يف قلوب أوليائه وأصفيائه قد ُملئت قلوهبم من تعظيمه ،وإجالله ،واخلضوع
له ،والتذلل لكربايئه ( )1قال هللا تعاىل :ذلك أبنه إذا دعي هللا وحده كفرمت وإن يشرك به تؤمنوا

فاحلكم هلل العلي الكبري [غافر ]12:شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي

بن وهف القحطاين  -ص84
_________

((( )1تفسري السعدي)) (.)622 /5

()498/1

 -اللطيف

قال هللا تعاىلِ َّ :
يف بِ ِعب ِ
الع ِز ُيز [الشورى ]19:وقال تعاىلَّ :لَّ
شاء َو ُه َو الْ َق ِو م
ادهِ يَـ ْرُز ُق َمن يَ َ
ي َ
اَّللُ لَط ٌ َ
يف ْ
اخلَبِريُ [األنعام]113:
ار َو ُه َو اللَّ ِط ُ
ار َو ُه َو يُ ْد ِر ُك األَبْ َ
تُ ْد ِرُكهُ األَبْ َ
صَ
صُ
يف) من أمسائه احلسىن ،وهو الذي يلطف بعبده يف أموره الداخلية املتعلقة بنفسه ،ويلطف
(اللَّ ِط ُ

بعبده يف األمور اخلارجية عنه ،فيسوقه ويسوق إليه ما به صالحه من حيث َّل يشعر وهذا من آاثر

علمه وكرمه ورمحته ،فلهذا كان معىن اللطيف نوعني:

أنه اخلبري الذي أحاط علمه ابألسرار والبواطن واخلبااي واخلفااي ومكنوَنت الصدور ومغيبات األمور،
وما لطف َّ
ودق من كل شيء.
يتم عليه إحسانه ،ويشمله بكرمه ويرقيه إىل املنازل
النوع الثاين :لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن َّ

العالية فييسره لليسرى وجينبه العسرى ،وجيري عليه من أصناف احملن اليت يكرهها وتشق عليه ،وهي

عني صالحه والطريق إىل سعادته ،كما امتحن األنبياء أبذى قومهم وابْلهاد يف سبيله ،وكما ذكر هللا
عن يوسف صلى هللا عليه وسلم وكيف ترقت به األحوال ولطف هللا به وله ِبا قدَّره عليه من تلك
األحوال اليت حصل له يف عاقبتها حسن العقىب يف الدنيا واآلخرة ،وكما ْيتحن أولياءه ِبا يكرهونه

لينيلهم ما حيبون.

فكم هلل من لطف وكرم َّل تدركه األفهام ،وَّل تتصوره األوهام ،وكم استشرف العبد على مطلوب من
مطالب الدنيا من وَّلية ،أو رايسة ،أو سبب من األسباب احملبوبة ،فيصرفه هللا عنها ويصرفها عنه

رمحة به لئال تضره يف دينه ،فيظل العبد حزيناً من جهله وعدم معرفته بربه ،ولو علم ما ذخر له يف

الغيب وأريد إصالحه فيه حلمد هللا وشكره على ذلك ،فإن هللا بعباده رؤوف رحيم لطيف أبوليائه
شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص115

()499/1

 املبنيوبني إما قوَّلً ،وإما فعالً والبينة هي الدَّللة
املبني :اسم الفاعل من أابن يبني فهو مبني إذا أظهر َّ

الواضحة عقلية كانت أو حمسوسة والبيان هو الكشف عن الشيء ومسي الكالم بياَنً لكشفه عن
املقصود وإظهاره حنو َه َذا بَـيَا ٌن لِلن ِ
َّاس [آل عمران ]138:فاهلل عز وجل هو املبني لعباده سبيل

الرشاد واملوضح هلم األعمال اليت يستحقون الثواب على فعلها واألعمال اليت يستحقون العقاب

عليها ،وبني هلم ما أيتون ،وما يذرون يقال :أابن الرجل يف كالمه ومنطقه فهو مبني والبيان :الكالم
بني ( )1وقد مسى هللا نفسه ابملبني يَـ ْوَمئِ ٍذ يُـ َوفِي ِه ُم
وم ٌ
ِبعىن واحد فهوُ :مبِ ٌ
ني ُ
ويقال( :ابن الكالم وأابن ً
اَّللُ ِدينَـ ُه ُم ا ْحلَ َّق َويَـ ْعلَ ُمو َن أ َّ
َن َّ
َّ
ني [النور ]25:وهو سبحانه الذي بني لعباده طرق
اَّللَ ُه َو ا ْحلَ مق ال ُْمبِ ُ
اهلداية وحذرهم وبني هلم طرق الضالل وأرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب ليبني هلم قال هللا عز وجل:
َّاس ِيف ال ِ
إِ َّن الَّ ِذين يكْتُمو َن ما أَنزلْنَا ِمن الْبـيِنَ ِ
ْكتَ ِ
ات َوا ْهلَُدى ِمن بَـ ْع ِد َما بَـيَّـنَّاهُ لِلن ِ
اب أُولَئِ َ
لعنُـ ُه ُم هللاُ
ك يَ َ
ََ ُ َ َ َ َ
ويـلْعنـهم ِ
الالعنُو َن [البقرة ]195:وهذا وعيد شديد ملن كتم ما جاءت به الرسل من الدَّلَّلت البينة
َ َ َُ ُ ُ
على املقاصد الصحيحة واهلدى النافع للقلوب من بعد ما بينه هللا تعاىل يف كتبه اليت أنزهلا على رسله
عليهم الصالة والسالم وقال عز وجل :وقَ َ َّ ِ
ك
ين َّلَ يَـ ْعلَ ُمو َن لَ ْوَّلَ يُ َكلِ ُمنَا هللاُ أ َْو َأتْتِينَا آيَةٌ َك َذلِ َ
َ
ال الذ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
قَ َ َّ ِ
ِ
ك
ش َاهبَ ْ
ين ِمن قَـ ْبلِ ِهم ِمثْ َل قَـ ْوهلِِ ْم تَ َ
ت قُـلُ ُ
اآلايت ل َق ْوم يُوقنُو َن [البقرةَ ،]118:ك َذل َ
وهبُ ْم قَ ْد بَـيَّـنَّا َ
ال الذ َ
ِ
َّ ِ
ِ
بني هللا لَ ُكم اآلاي ِ
ين ِمن
ت لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَـ َف َّك ُرو َن [البقرة ،]266:يُ ِري ُد هللاُ ليُـبَِ َ
يُ ِ ُ ُ ُ َ
ني لَ ُك ْم َويَـ ْهديَ ُك ْم ُسنَ َن الذ َ
ِ
ِ
ِ
يم [النساء ]26:وقال عز وجل :يَـ ْه ِدي بِ ِه هللاُ َم ِن اتَّـبَ َع ِر ْ
ض َوانَهُ
قَـ ْبل ُك ْم َويَـتُ َ
يم َحك ٌ
وب َعلَْي ُك ْم َوهللاُ َعل ٌ
صر ٍ
ِِ ِِ ِ ِ ِ
ِ م ِ ِ
ُسبُل َّ ِ
اط م ْستَ ِق ٍيم [املائدة- 15:
السالَم َوخيُْ ِر ُج ُهم م ِن الظلُ َمات إ َىل النموِر إب ْذنه َويَـ ْهدي ِه ْم إ َىل َ
َ
ِ
ني َّ
اَّللُ لَ ُك ُم
اآلايت ُمثَّ انظُْر أ َّ
 ]16ويقول عز وجل :انظُْر َك ْي َ
َىن يُـ ْؤفَ ُكو َن [املائدةَ ]75:ويُـبَِ ُ
ف نُـبَِ ُ
ني َهلُُم َ
ت و َّ ِ
ِ
ِ
يم [النور ]18:وهللا عز وجل يبني للناس األحكام الشرعية ويوضحها ويبني
يم َحك ٌ
اَّللُ َعل ٌ
ْاآل َاي َ
األحكام القدرية وهو عليم ِبا يصلح عباده حكيم يف شرعه وقدره )2( ،فله احلكمة البالغة واحلجة
آايتِِه لَ َعلَّ ُك ْم َهتْتَ ُدو َن [آل عمران ]103:وقالَ :وَما َكا َن
الدامغة وقال عز وجلَ :ك َذلِ َ
ك يُـبَِ ُ
ني هللاُ لَ ُك ْم َ
ٍ ِ
هللا لِي ِ
ِ
يم [التوبة ]115:خيرب هللا
ض َّل قَـ ْوًما بَـ ْع َد إِ ْذ َه َد ُ
اه ْم َح َّىت يُـبَِ َ
ُ ُ
ني َهلُم َّما يَـتَّـ ُقو َن إِ َّن هللاَ ب ُك ِل َش ْيء َعل ٌ

عن نفسه الكرْية وحكمه العادل أنه َّل يضل قوماً إَّل بعد إبالغ الرسالة إليهم حىت يكونوا قد قامت

عليهم احلجة ( )3شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين
 -ص197

_________

( )1انظر(( :مفردات القرآن)) للراغب األصفهاين (ص ،)69 - 68و ((اشتقاق األمساء))
للزجاجي (ص.)180

((( )2تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري (.)274 /3
((( )3تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري (.)396 /2

()500/1

 -املتكرب

املتكرب -العظيم ذو الكربايء ،املتعايل عن صفات خلقه ،املتكرب على عتاهتم .والكربايء :العظمةوامللك .وقيل :هي عبارة عن كمال الذات ،وكمال الوجود ،وَّل يوصف هبا على وجه املدح إَّل هللا)
(.)1

وقال اخلطايب( :املتكرب :املتعايل عن صفات اخللق .ويقال :هو الذي يتكرب على عتاة خلقه إذا

َنزعوه العظمة فيقصمهم .والتاء يف املتكرب :اتء التفرد ،والتخصص ابلكربَّ ،ل اتء التعاطي والتكلف)

(.)2

وقال قتادة( :املتكرب) أي :تكرب عن كل شر (.)3
وقيل( :املتكرب) هو الذي تكرب عن ظلم عباده وهو يرجع إىل األول (.)4

مما سبق من النقوَّلت ْيكن فهم معىن امسه سبحانه (املتكرب) يف املعاين التالية:

 - 1املتكرب واملتنزه عن كل سوء وشر.

 - 2املتكرب على عتاة خلقه وجبابرهتم إذا َنزعوه العظمة فيقصمهم.
 - 3املتكرب عن ظلم عباده فال يظلم أحداً.
 - 4املتكرب واملتعايل عن صفات خلقه فال شيء مثله.

 - 5الذي كرب وعظم فكل شيء دون جالله صغري وحقري.
وثبت عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :يقول هللا عز وجل :العز إزاري ،والكربايء ردائي فمن

َنزعين عذبته)).

وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم يسبح ربه سبحانه ويثين عليه يف ركوعه وسجوده هبذا الدعاء:
((سبحان ذي اْلربوت وامللكوت والكربايء والعظمة)) .وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا لعبد العزيز

بن َنصر اْلليل – ص227 :
_________

((( )1لسان العرب)) (.)210 /3
((( )2شأن الدعاء)) (ص.)48 :

((( )3تفسري الطربي)) (.)37 /28
((( )4تفسري الطربي)) (.)37 /28

()501/1

 اجمليبمن أمسائه تعاىل (اجمليب) لدعوة الداعني وسؤال السائلني وعباده املستجيبني ،وإجابته نوعان:
ال ربم ُكم ا ْد ُع ِوين أ ْ ِ
ب لَ ُك ْم
َستَج ْ
إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة ،قال تعاىلَ :وقَ َ َ ُ
[غافر ]60:فدعاء املسألة أن يقول العبد اللهم أعطين كذا أو اللهم ادفع عين كذا ،فهذا يقع من
الرب والفاجر ،ويستجيب هللا فيه لكل من دعاه حبسب احلال املقتضية وحبسب ما تقتضيه حكمته

وهذا يُستدل به على كرم املوىل ومشول إحسانه للرب والفاجر ،وَّل يدل ِبجرده على حسن حال

وتعني احلق معه ،كسؤال
الداعي الذي أجيبت دعوته إن مل يقرتن بذلك ما يدل عليه وعلى صدقه م

األنبياء ودعائهم لقومهم وعلى قومهم فيجيبهم هللا ،فإنه يدل على صدقهم فيما أخربوا به وكرامتهم

على رهبم ،وهلذا كان النيب صلى هللا عليه كثرياً ما يدعو بدعاء يشاهد املسلمون وغريهم إجابته،

وذلك من دَّلئل نبوته وآايت صدقه ،وكذلك ما يذكرونه عن كثري من أولياء هللا من إجابة الدعوات،

فإنه من أدلة كراماهتم على هللا.

وأما اإلجابة اخلاصة فلها أسباب عديدة ،منها دعوة املضطر الذي وقع يف شدة وكربة عظيمةَّ ،
فإن
ِ
ضطََّر إِذَا َد َعاهُ [النمل ]62:وسبب ذلك شدَّة اَّلفتقار
يب ال ُْم ْ
هللا جييب دعوته ،قال تعاىل :أ ََّمن ُجي ُ
إىل هللا وقوة اَّلنكسار وانقطاع تعلقه ابملخلوقني ،ولسعة رمحة هللا اليت يشمل هبا اخللق حبسب
حاجتهم إليها ،فكيف ِبن اضطر إليها ،ومن أسباب اإلجابة طول السفر والتوسل إىل هللا أبحب

الوسائل إليه من أمسائه وصفاته ونعمه ،وكذلك دعوة املريض ،واملظلوم ،والصائم والوالد على ولده

أو له ،ويف األوقات واألحوال الشريفة مثل أدابر الصلوات ،وأوقات السحر ،وبني األذان واإلقامة،
وعند النداء ،ونزول املطر واشتداد البأس ،وحنو ذلك ( )1إِ َّن رِيب قَ ِر ِ
يب [هود ]61:شرح
يب مجم ٌ
ٌ
َ
أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص119

_________
((( )1شرح النونية)) للهراس ( )94 - 93 /2و ((توضيح املقاصد وتصحيح القواعد)) (/2
.)229

()1/2

 اجمليد(اجمليد) الذي له اجملد العظيم ،واجملد هو عظمة الصفات وسعتها ،فكل وصف من أوصافه عظيم

شأنه :فهو العليم الكامل يف علمه ،الرحيم الذي وسعت رمحته كل شيء ،القدير الذي َّل يعجزه
شيء ،احلليم الكامل يف حلمه ،احلكيم الكامل يف حكمته ،إىل بقية أمسائه وصفاته ( )1اليت بلغت
ت ِ
غاية اجملد فليس يف شيء منها قصور أو نقصان قال تعاىل :قَالُواْ أَتَـعجبِني ِمن أَم ِر ِ
هللا
هللا َر ْمحَ ُ
َْ َ ْ ْ
ت إِنَّهُ َِ
وبـرَكاتُهُ َعلَْي ُكم أ َْهل الْبـ ْي ِ
محي ٌد َِّجمي ٌد [هود ]73:شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة
ْ َ َ
َََ
لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص83
_________

((( )1احلق الواضح املبني)) (ص )33و ((شرح النونية)) للهراس (.)71 /2

()2/2

 احملسنواحملسن من أمساء هللا تعاىل ،حلديث أنس رضي هللا عنه؛ قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
((إذا حكمتم؛ فاعدلوا ،وإذا قتلتم؛ فأحسنوا؛ فإن هللا ُْحم ِس ٌن حيب اإلحسان)) ( )1صفات هللا عز
وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص50
_________

( )1رواه ابن أيب عاصم يف ِ
((الد َّايت)) (ص ،)94والطرباين يف ((األوسط)) ( )5735واللفظ له،

وابن عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) ( ،)306 /7وأبو نعيم يف ((أخبار أصبهان)) (.)113 /2
قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)197 /5رواه الطرباين يف ((األوسط)) ورجاله ثقات .وقال

األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)469وهذا إسناد جيد رجاله ثقات .وقال يف ((إرواء الغليل))
( :)293 /7سنده حسن.

()3/2

 -احمليط

ِ
السماو ِ
ات َوَما ِيف األ َْر ِ
ض َوَكا َن هللاُ بِ ُك ِل َش ْي ٍء مِحميطًا [النساء ]126:وقال
قال هللا تعاىلَ :وهلل َما ِيف َّ َ َ
عز وجل :إِن ْتَْسس ُكم حسنَةٌ تَس ْؤ ُهم وإِن تُ ِ
ض مرُك ْم
ربواْ َوتَـتَّـ ُقواْ َّلَ يَ ُ
ص ْب ُك ْم َسيِئَةٌ يَـ ْف َر ُحواْ ِهبَا َوإِن تَ ْ
َْ ْ ََ ُ َْ
صِ ُ
ط [آل عمران ]120:وهو الذي أحاط بكل شيء علماً ،وقدرة،
َك ْي ُد ُه ْم َش ْيـئًا إِ َّن هللاَ ِِبَا يَـ ْع َملُو َن ُِحمي ٌ
ورمحة ،وقهراً وقد أحاط علمه جبميع املعلومات ،وبصره جبميع املبصرات ،ومسعه جبميع املسموعات
ونفذت مشيئته وقدرته جبميع املوجودات ،ووسعت رمحته أهل األرض والسماوات ،وقهر بعزته كل

خملوق ودانت له مجيع األشياء ( )1شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي

بن وهف القحطاين  -ص169
_________

((( )1تفسري السعدي)) (.)179 /2

()4/2

 املقدم ،واملؤخركان من آخر ما يقول النيب صلى هللا عليه وسلم بني التشهد والتسليم(( :اللهم اغفر يل ما قدمت،
وما أخرت ،وما أسررت ،وما أعلنت ،وما أسرفت ،وما أنت أعلم به مين أنت املقدم ،وأنت املؤخر

َّل إله إَّل أنت)) (.)1

املقدم واملؤخر مها كما تقدم من األمساء املزدوجة املتقابلة اليت َّل يطلق واحد ِبفرده على هللا إَّل
مقروَنً ابآلخر ،فإن الكمال من اجتماعهما ،فهو تعاىل املقدم ملن شاء واملؤخر ملن شاء حبكمته وهذا

التقدمي يكون كونياً كتقدمي بعض املخلوقات على بعض وأتخري بعضها على بعض ،وكتقدمي األسباب
على مسبباهتا والشروط على مشروطاهتا وأنواع التقدمي والتأخري يف اخللق والتقدير حبر َّل ساحل له

ويكون شرعياً كما فضل األنبياء على اخللق وفضل بعضهم على بعض ،وفضل بعض عباده على

بعض ،وقدمهم يف العلم ،واإلْيان ،والعمل ،واألخالق ،وسائر األوصاف ،وأخَّر من أخَّر منهم بشيء
من ذلك وكل هذا تبع حلكمته وهذان الوصفان وما أشبههما من الصفات الذاتية لكوهنما قائمني
ابهلل وهللا متصف هبما ،ومن صفات األفعال ألن التقدمي والتأخري متعلق ابملخلوقات ذواهتا ،وأفعاهلا،

ومعانيها ،وأوصافها ،وهي َنشئة عن إرادة هللا وقدرته.

فهذا هو التقسيم الصحيح لصفات الباري ،وإن صفات الذات متعلقة ابلذات ،وصفات أفعاله

متصفة هبا الذات ومتعلقة ِبا ينشأ عنها من األقوال واألفعال ( )2قال هللا عز وجل :وإن ْيسسك
هللا بضر فال كاشف له إَّل هو وإن ْيسسك خبري فهو على كل شيء قدير [األنعام ]17:وقال هللا
ك لَ ُكم ِمن َِّ
اد بِ ُك ْم نَـ ْف ًعا بَ ْل َكا َن َّ
اَّللُ ِِبَا تَـ ْع َملُو َن
اد بِ ُك ْم َ
تعاىل :قُ ْل فَ َمن ْيَْلِ ُ
ض ارا أ َْو أ ََر َ
اَّلل َش ْيـئًا إِ ْن أ ََر َ
َ
ِ
ريا [الفتح ]11:وصفة الضر والنفع مها كما تقدم من األمساء املزدوجة املتقابلة فاهلل تعاىل النافع
َخب ً
ملن شاء من عباده ابملنافع الدينية والدنيوية ،الضار ملن فعل األسباب اليت توجب ذلك ،وكل هذا
تبع حلكمته وسننه الكونية ولألسباب اليت جعلها موصلة إىل مسبباهتاَّ ،
فإن هللا تعاىل جعل مقاصد
ويسرها لعباده غاية
للخلق وأموراً حمبوبة يف الدين والدنيا ،وجعل هلا أسباابً وطرقاً ،وأمر بسلوكها َّ

التيسري ،فمن سلكها أوصلته إىل املقصود النافع ،ومن تركها أو ترك بعضها أو فوت كماهلا أو أاتها

على وجه َنقص ففاته الكمال املطلوب فال يلومن إَّل نفسه ،وليس له حجة على هللا ،فإن هللا أعطاه
السمع ،والبصر ،والفؤاد ،والقوة’ والقدرة ،وهداه النجدين ،وبني له األسباب ،واملسببات ،ومل ْينعه

طريقاً يوصل إىل خري ديين وَّل دنيوي ،فتخلفه عن هذه األمور يوجب أن يكون هو امللوم عليها

املذموم على تركها واعلم أن صفات األفعال كلها متعلقة وصادرة عن هذه الصفات الثالث :القدرة

الكاملة ،واملشيئة النافذة ،واحلكمة الشاملة التامة وهي كلها قائمة ابهلل ،وهللا متصف هبا ،وآاثرها

ومقتضياهتا مجيع ما يصدر عنها يف الكون كله من التقدمي والتأخري ،والنفع والضر ،والعطاء واحلرمان،
واخلفض والرفعَّ ،ل فرق بني حمسوسها ومعقوهلا ،وَّل بني دينيها ودنيويها فهذا معىن كوهنا أوصاف

أفعال َّل كما ظنه أهل الكالم الباطل ( )3شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن

علي بن وهف القحطاين  -ص192
_________

( )1رواه البخاري ( )1120من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما .ومسلم ( )771وقيده بقوله
بني التشهد والتسليم .من حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.

((( )2احلق الواضح املبني)) (ص.)100
((( )3توضيح الكافية الشافية)) للشيخ عبد الرمحن بن َنصر السعدي (ص.)132 - 131

()5/2

 -املقيت

قال ابن جرير رمحه هللا تعاىل( :اختلف أهل التأويل يف أتويل قوله تعاىلَ :وَكا َن هللاُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء
م ِقيتًا ،فقال بعضهم يف أتويله :وكان هللا على كل شيء حفيظاً وشهيداً.
وقال آخرون معىن ذلك :القائم على كل شيء ابلتدبري ،وقال آخرون :هو القدير.

مث قال :والصواب من هذه األقوال :قول من قال :معىن املقيت :القدير وذلك أن ذلك فيما بلغه
يذكر كذلك بلغة قريش ،وينشد للزبري بن عبد املطلب عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

وذي ضغن كففت النفس عنه  ...وكنت على مساءته مقيتاً
أي :قادراً) (.)1

وقال اخلطايب( :املقيت ِبعىن القدير ،واملقيت أيضاً :معطي القوت) (.)2

وقال ابن العريب( :وعلى القول أبنه (القادر) يكون من صفات الذات ،وإن قلنا إنه اسم للذي يعطي

القوت فهو اسم للوهاب والرزاق ويكون من صفات األفعال) (.)3

وقال القرطيب –رمحه هللا -يف التفسري( :وقال أبو عبيدة :املقيت احلافظ ،وقال الكسائي :املقيت
املقتدر.

وقال النحاس :وقل أيب عبيدة أوىل ألنه مشتق من القوت ،والقوت معناه مقدار ما حيفظ اإلنسان)
(.)4

وقال الشيخ السعدي رمحه هللا تعاىل( :املقيت الذي أوصل إىل كل موجود ما به يقتات ،وأوصل إليها
أرزاقها وصرفها كيف يشاء حبكمته ومحده) (.)5

وقال الراغب( :وقاته يقيته قواتً أطعمه قوته ،وأقاته يقيته جعل له ما يقوته ويف احلديث الشريف

((كفى ابملرء إمثاً أن يضيع من يقوت)) .وقيل :مقتدراً ،وقيل :حافظاً ،وقيل :شاهداً ،وحقيقته قائماً
عليه حيفظه ويقيته) ( ،)6ويف احلديث(( :اللهم اجعل رزق آل حممد قواتً)).

ويبدو أن هناك فرقاً بني اسم املقيت واسم الرزاق ،فاملقيت أخص من الرزاق؛ ألنه خيتص ابلقوت،
أما الرزاق فيتناول القوت وغري القوت.

فاملقيت سبحانه يقدر حاجة اخلالئق بعلمه ،مث يسوقها إليهم بقدرته ،ليقيتهم هبا وحيفظهم .قال هللا
عز وجل :وقَد ِ
يها أَقـ َْو َاهتَا [فصلت.]10 :
َّر ف َ
َ َ
قال ابن كثري رمحه هللا تعاىل عند هذه اآلية( :وقدر فيها أقواهتا وهو ما حيتاج أهلها إليه من األرزاق

واألماكن اليت تزرع وتغرس) ( .)7وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا لعبد العزيز بن َنصر اْلليل – ص:

687
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)118 /5
((( )2شأن الدعاء)) (ص.)68 :

( )3انظر(( :النهج األمسى)) ( ،)358 /1حممد احلمود اْلندي.
((( )4تفسري الطربي)) (.)296 /5

((( )5تفسري السعدي)) (.)625 /5
((( )6املفردات)) للراغب (ص.)414 :
((( )7تفسري ابن كثري)) (.)93 /4

()6/2
املليك ،مالك امللك
ك،
ُ
 -امللِ ُ

املعىن اللغوي (للملك)( :امللك ،واملللك ،واملليك ،واملالك :ذو امللك.
قال ابن سيده :املَلْك ،املُلك ،املِلْك :احتواء الشيء والقدرة على اَّلستبدادية وْتلكه :أي ملكه

قهراً ،وأملكه الشيء وملكه إايه ْتليكاً :جعله ملكا له .وأملكوه زوجوه ،شبه الزوج ِبلك عليها يف

سياستها .وامللكوت خمتص ِبلك هللا تعاىل وهو مصدر ملك ،أدخلت فيه التاء حنو :جربوت ورهبوت
السماو ِ
ِ
ات َواأل َْر ِ
ض [األعراف.)1( )]185 :
ورمحوت .قال تعاىل :أ ََوَملْ يَنظُُرواْ ِيف َملَ ُكوت َّ َ َ
معناه يف حق هللا تعاىل:

قال ابن جرير رمحه هللا تعاىل( :املَلِك :الذي َّل ملك فوقه وَّل شيء إَّل دونه) (.)2

وقال ابن كثري رمحه هللا تعاىل( :وهو هللا الذي َّل إله إَّل هو امللك أي :املالك ْلميع األشياء
املتصرف فيها بال مبالغة وَّل مدافعة) (.)3

وقال اإلمام ابن القيم رمحه هللا تعاىل( :إن من أمسائه( :امللك) ،ومعناه امللك احلقيقي اثبت له –

سبحانه – بكل وجه ،وهذه الصفات تستلزم سائر صفات الكمال .إذ من احملال ثبوت امللك

احلقيقي التام ملن ليس له حياة وَّل قدرة ،وَّل إرادة وَّل مسع وَّل بصر وَّل كالم وَّل فعل اختياري يقوم
به ،وكيف يوصف ابمللك من َّل أيمر وَّل ينهي؛ وَّل يثيب وَّل يعاقب؛ وَّل يعطي وَّل ْينع؛ وَّل يعز وَّل

يذل؛ وَّل يهني وَّل يكرم؛ وَّل ينعم وَّل ينتقم؛ وَّل خيفض وَّل يرفع ،وَّل يرسل الرسل إىل أقطار مملكته،
وَّل يتقدم إىل عبيده أبوامره ونواهيه؟ فأي ملك يف احلقيقة ملن عدم ذلك؟
وهبذا يتبني أن املعطلني ألمسائه وصفاته :جعلوا مماليكه أكمل منه ،وأينف أحدهم أن يقال يف أمره

وملكه ما يقوله هو يف ربه.

فصفة ملكه احلق مستلزمة لوجود ما َّل يتم التصرف إَّل به ،والكل منه – سبحانه – فلم يتوقف

كمال ملكه على غريه ،فإن كل ما سواه مسند إليه؛ متوقف يف وجوده على مشيئته وخلقه) (.)4

وهذه املعاين اليت تضمنها اسم اْلاللة (امللك) :هي ما يتم به حقيقة امللك ،كما ذكر ذلك ابن القيم
– رمحه هللا تعاىل – يف موطن آخر حيث يقول( :إن حقيقة امللك :إمنا تتم ابلعطاء واملنع؛ واإلكرام

واإلهانة؛ واإلاثبة والعقوبة؛ والغضب والرضا؛ والتولية والعزل؛ وإعزاز من يليق به العز ،وإذَّلل من
ِ
ك الْمل ِ
شاء َوتُ ِع مز
ْك ِممَّن تَ َ
ْك َمن تَ َ
ِع ال ُْمل َ
ْك تُـ ْؤِيت ال ُْمل َ
شاء َوتَنز ُ
يليق به الذل .قال تعاىل :قُ ِل اللَّ ُه َّم َمال َ ُ
ِ
ٍ ِ ِ
شاء بِيَ ِد َك ْ
ار ِيف
شاء َوتُ ِذ مل َمن تَ َ
َمن تَ َ
ري إِنَّ َ
َّها ِر َوتُول ُج النـ َ
ك َعلَ َى ُك ِل َش ْيء قَد ٌير تُول ُج اللَّْي َل ِيف الْنـ َ
َّه َ
اخلَ ْ ُ
ِ
ِ
شاء بِغَ ِْري ِحس ٍ
اب [آل عمران26 :
ت ِم َن ا ْحلَ ِي َوتَـ ْرُز ُق َمن تَ َ
ِج الَ َميَّ َ
ِج ا ْحلَ َّي م َن ال َْميِت َوُختْر ُ
اللَّْي ِل َوُختْر ُ
َ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض ُك َّل يَـ ْوٍم ُه َو ِيف َشأ ٍْن [الرمحن.]29 :
  ،]27وقال تعاىل :يَ ْسأَلُهُ َمن ِيف َّ َ َيغفر ذنبا؛ ويفرج كراب؛ ويكشف غما ،وينصر مظلوماً؛ وأيخذ ظاملاً ،ويفك عانيا؛ ويغين فقرياً ،وجيرب

كسرياً؛ ويشفي مريضاً ،ويقيل عثرة؛ ويسرت عورة ،ويعز ذليالً؛ ويذل عزيزاً؛ ويعطي سائالً ،ويذهب
بدولة وأييت أبخرى؛ ويداول األايم بني الناس؛ ويرفع أقواماً ويضع آخرين ،ويسوق املقادير اليت

قدرها قبل خلق السماوات واألرض خبمسني ألف عام إىل مواقيتها؛ فال يتقدم شيء منها عن وقته

وَّل يتأخر ،بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه؛ وجرى به قلمه؛ ونفذ فيه حكمه؛ وسبق به

علمه ،فهو املتصرف يف املمالك كلها وحده؛ تصرف ملك قادر قاهر ،عادل رحيم ،اتم امللك؛ َّل
ينازعه يف ملكه منازع؛ وَّل يعارضه فيه معارض ،فتصرفه يف اململكة دائر بني العدل واإلحسان؛

واحلكمة واملصلحة والرمحة؛ فال خيرج تصرفه عن ذلك) ( .)5وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا لعبد
العزيز بن َنصر اْلليل – ص358 :
_________

( )1أنظر ((النهاية)) ( ،)358 /4و ((اللسان)) ( ،)4266 /6و ((املفردات)) للراغب (ص:
.)472

((( )2تفسري الطربي)) (.)36 /28

((( )3تفسري ابن كثري)) (.)343 /4
((( )4شفاء العليل)) (.)610 - 609 /2
((( )5طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (ص.)229 ،228 :

()7/2

 املناناملنان من أمساء هللا احلسىن اليت مساه هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعن أنس بن مالك رضي هللا
عنه قال :مسع النيب صلى هللا عليه وسلم رجالً يقول(( :اللهم إين أسألك أبن لك احلمد َّل إله إَّل

أنت وحدك َّل شريك لك املنان اي بديع السموات واألرض ،اي ذا اْلالل واإلكرام ،اي حي اي قيوم
إين أسألك اْلنة وأعوذ بك من النار فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :لقد سأل هللا ابمسه األعظم

الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب)) ( )1قال ابن األثري (( :)2املنان) هو املنعم املعطي
من ِ
املن :العطاءَّ ،ل من املنة وكثرياً ما يرد املن يف كالمهمِ :بعىن اإلحسان إىل من َّل يستثيبه وَّل
يطلب اْلزاء عليه فاملنان من أبنية املبالغة كالوهاب ومنه احلديث الذي أخرجه البخاري وغريه أن

علي يف نفسه وماله من أيب بكر بن
النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إنه ليس من الناس أحد أمن َّ

أيب قحافة ولو كنت متخذاً من الناس خليالً َّلختذت أاب بكر خليالً ولكن خلة اإلسالم أفضل)) ()3
ومعىن ((إن من ِ
أمن الناس)) أكثرهم جوداً لنا بنفسه ،وماله وليس هو من املن الذي هو اَّلعتداد
ابلصنيعة وهللا عز وجل هو املنان :من املن العطاء ،واملنان :هو عظيم املواهب ،فإنه أعطى احلياة،

والعقل ،والنطق ،وصور فأحسن وأنعم فأجزل ،وأسىن النعم ،وأكثر العطااي واملنح قال وقوله احلق:
وإِن تَـعدمواْ نِعم َ ِ
ص َ ِ
ار [إبراهيم]34:
نسا َن لَظَلُ ٌ
ت هللا َّلَ ُحتْ ُ
وم َك َّف ٌ
َ ُ َْ
وها إ َّن ا ِإل َ
_________
( )1رواه أبو داود ( ،)1495والرتمذي ( ،)3544والنسائي ( ،)52 /3وابن ماجه ()3858

واللفظ له ،وأمحد ( ،)12226( )120 /3واحلاكم ( .)683 /1واحلديث سكت عنه أبو داود.
وقال الرتمذي :حديث غريب .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجة)) :حسن صحيح.
((( )2النهاية يف غريب احلديث)) (.)365 /4

( )3رواه البخاري ( )467من حديث عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما.

()8/2

ومن أعظم النعم بل أصل النعم اليت امنت هللا هبا على عباده اَّلمتنان عليهم هبذا الرسول صلى هللا
عليه وسلم الذي أنقذهم هللا به من الضالل وعصمهم به من اهلالك ( )1قال هللا تعاىل :لََق ْد َم َّن هللاُ
ِ
ِ
ِ
ث فِي ِهم رسوَّلً ِمن أَن ُف ِس ِهم يـ ْتـلُو َعلَي ِهم ِِ ِ
ِ
ْمةَ
َعلَى ال ُْمؤمنِ َ
آايته َويُـ َزكي ِه ْم َويُـ َعل ُم ُه ُم الْكتَ َ
ْ
َْ
ني إِ ْذ بَـ َع َ ْ َ ُ
اب َوا ْحلك َ
ْ ْ َ
ض ٍ
الل مبِ ٍ
من على عباده:
ني [آل عمران ]164:فاهلل عز وجل هو الذي َّ
َوإِن َكانُواْ ِمن قَـ ْب ُل لَِفي َ
ابخللق ،والرزق ،والصحة يف األبدان ،واألمن يف األوطان ،أسبغ عليهم النعم الظاهرة والباطنة ،ومن
أعظم املنن وأكملها وأنفعها -بل أصل النعم – اهلداية لإلسالم ومنته ابإلْيان وهذا أفضل من كل
ِ
ني أي تفضل على املؤمنني املصدقني واملنان املتفضل (،)2
شيء ومعىن لََق ْد َم َّن هللاُ َعلَى ال ُْمؤمنِ َ
واملنة :النعمة العظيمة قال األصفهاين :املنة :النعمة الثقيلة وهي على نوعني :النوع األول :أن تكون

هذه املنة ابلفعل فيقالَّ :
من فالن على فالن إذا أثقله ابلنعمة وعلى ذلك قوله تعاىل :لََق ْد َم َّن هللاُ
ِ
ني وقوله تعاىل :كذلك كنتم من قبل فمن هللا عليكم فتبينوا إن هللا كان ِبا تعملون خبرياً
َعلَى ال ُْمؤمنِ َ
ك
ارو َن [الصافاتَ ]114:ولََق ْد َمنَـنَّا َعلَْي َ
[النساء ]94:وقال عز وجلَ :ولََق ْد َمنَـنَّا َعلَى ُم َ
وسى َو َه ُ
ِ
َّ ِ
ض ِع ُفوا ِيف ْاأل َْر ِ
ني
استُ ْ
ض َوَْجن َعلَ ُه ْم أَئِ َّمةً َوَْجن َعلَ ُه ُم ال َْوا ِرث َ
ين ْ
َم َّرةً أُ ْخ َرى [طهَ ]37:ونُ ِري ُد أَن َّمنُ َّن َعلَى الذ َ
ِ
[القصص ]5:فَ َم َّن َّ
شاء ِم ْن
اب َّ
الس ُموم [الطورَ ]27:ولَ ِك َّن هللاَ ْيَُ من َعلَى َمن يَ َ
اَّللُ َعلَْيـنَا َوَوقَ َاَن َع َذ َ
ِعب ِ
من على عباده هبذه
ادهِ [إبراهيم ]11:وهذا كله على احلقيقة َّل يكون إَّل من هللا تعاىل فهو الذي َّ
َ
النعم العظيمة فله احلمد حىت يرضى وله احلمد بعد رضاه وله احلمد يف األوىل واآلخرة.
النوع الثاين :أن يكون امل من ابلقول وذلك مستقبح فيما بني الناس ولقبح ذلك قيل املنة هتدم الصنيعة
َسلَ ُموا قُل ََّّل ْتَُنموا عَلَ َّي إِ ْس َال َم ُكم بَ ِل َّ
اَّللُ ْيَُ من َعلَْي ُك ْم أَ ْن َه َدا ُك ْم
قال هللا تعاىلْ :يَُنمو َن َعلَْي َ
ك أَ ْن أ ْ
ان إِن ُكنتُم ِ ِ
لِ ِْإلْيَ ِ
ني [احلجرات ]17:فاملنة من هللا عليهم ابلفعل وهو هدايتهم لإلسالم ،واملنة
صادق َ
ْ َ

منهم ابلقول املذموم وقد ذم هللا يف كتابه وهنى عن امل من املذموم :وهو املنة ابلقول فقالَ :وَّل ْتَْنُن
تَ ْستَكْثِ ُر [املدثر ]6:قال ابن كثريَّ :ل ْتنن بعملك على ربك تستكثره وقيل غري ذلك وقال هللا عز
وجل :الَّ ِذين ي ِنف ُقو َن أَموا َهلم ِيف سبِ ِ ِ
َج ُرُه ْم ِعن َد َرهبِِ ْم َوَّلَ
يل هللا ُمثَّ َّلَ يُـ ْتبِ ُعو َن َما أَن َف ُقواُ َمناا َوَّلَ أَ ًذى َّهلُ ْم أ ْ
ْ َ ُْ َ
َُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
يم َاي أَيمـ َها
ف َعلَْي ِه ْم َوَّلَ ُه ْم َْحي َزنُو َن قَـ ْو ٌل َّم ْع ُر ٌ
َخ ْو ٌ
ص َدقَة يَـ ْتـبَـ ُع َهآ أَ ًذى َوهللاُ غَ ِ ٌّ
ري من َ
وف َوَم ْغف َرةٌ َخ ٌْ
ين َحل ٌ
َّاس وَّلَ يـ ْؤِمن ِاب ِ
ِ
َّ ِ ِ
َّ ِ
ِ
هلل َوالْيَـ ْوِم
آمنُواْ َّلَ تُـ ْبطلُواْ َ
ين َ
ص َدقَات ُكم ِابل َْم ِن َواألذَى َكالذي يُنف ُق َمالَهُ ِرَائء الن ِ َ ُ ُ
الذ َ
ٍِ
ِ
ِ
اآلخ ِر فَمثَـلُهُ َكمثَ ِل ص ْفو ٍ ِ
اب فَأ َ ِ
ان َعلَْيه تُـ َر ٌ
سبُواْ َوهللاُ
رتَكهُ َ
َصابَهُ َواب ٌل فَ ََ
َ
َ ََ
ص ْل ًدا َّلَّ يَـ ْقد ُرو َن َعلَى َش ْيء ممَّا َك َ
ِ
ِ
ين [البقرة ]264 - 262:وقد ذم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امل من
َّلَ يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َكاف ِر َ

ابلعطية فقال عليه الصالة والسالم(( :ثالثة َّل يكلمهم هللا يوم القيامة وَّل ينظر إليهم ،وَّل يزكيهم،

وهلم عذاب أليم فقرأها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث مرات قال أبو ذر :خابوا وخسروا من
هم اي رسول هللا قال :املسبل ،واملنان ،واملنفق سلعته ابحللف الكاذب)) ( )3هذا هو امل من املذموم
أما املن ِبعىن العطاء واإلحسان ،واْلود فهو احملمود واخلالصةَّ :
أن هللا تبارك وتعاىل هو املنان الذي
ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ،وهو عظيم املواهب ،أعطى احلياة ،والعقل ،والنطق ،وصور
ومن عليهم إبرسال الرسل وإنزال
فأحسن ،وأنعم فأجزل ،وأكثر العطااي واملنح ،وأنقذ عباده املؤمننيَّ ،

ومن على عباده أمجعني :ابخللق ،والرزق،
الكتب ،وإخراجهم من الظلمات إىل النور ِبنه وفضله َّ

والصحة ،واألمن لعباده املؤمنني وأسبغ على عباده النعم مع كثرة معاصيهم وذنوهبم شرح أمساء هللا

احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص200
_________

((( )1تفسري السعدي)) (.)449 /1
((( )2األمساء والصفات)) للبيهقي (.)209 /1
( )3رواه مسلم (.)106
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 املهيمناملطَّلع على خفااي األمور ،وخبااي الصدور ،الذي أحاط بكل شيء علماً ( )1وقال البغوي (/4

 :)326الشهيد على عباده أبعماهلم وهو قول ابن عباس وجماهد وغريمها يقال :هيمن يهيمن فهو
مهيمن إذا كان رقيباً على الشيء شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن

وهف القحطاين  -ص169
_________

((( )1تفسري السعدي)) (.)624 /5
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 املؤمناملعىن اللغوي (للمؤمن):
له معنيان:

َنت ِِبُْؤِم ٍن لِنَا
األول :املصدق .قال الزجاج( :أصل اإلْيان :التصديق والثقة .وقال هللا عز وجلَ :وَما أ َ
[يوسف ،]17 :أي :لفرط حمبتك ليوسف َّل تصدقنا) (.)1
الثاين( :من األمان كما يقول :آمن فالن فالَن أي :أعطاه أماَن ليسكن إليه وأيمن ،فكذلك أيضاً:
(هللا املؤمن) أي :يؤمن عباده املؤمنني فال أيمن إَّل من آمنه) (.)2

معىن هذا اَّلسم الكرمي يف حق هللا تعاىل:

أوَّلً :تعلقه ابملعىن األول (املصدق) :ومن معانيه يف حق هللا – عز وجل – ما يلي:
 - 1أنه يصدق نفسه بتوحيده وصفاته ،كما قال عز من قائلَ :ش ِه َد هللاُ أَنَّهُ َّلَ إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو َوال َْمالَئِ َكةُ
َوأ ُْولُواْ ال ِْعل ِْم قَآئِ َماً ِابل ِْق ْس ِط [آل عمران.]18 :
ي َش ْي ٍء أَ ْك َربُ َش َهادةً
فقد شهد سبحانه لنفسه ابلوحدانية ،وهذه الشهادة أعظم شهادة :قُ ْل أَ م
[األنعام ،]19 :فليس فوق شهادة هللا شهادة ،فهي أعظم من شهادة مالئكته ،ورسله ،وأنبيائه،
وخملوقاته له ابلشهادة.

 - 2تصديق هللا رسله وأنبياءه وأتباعهم ،فمن ذلك ما أنزله هللا من اآلايت البينات اليت دلت على

صدقهم ،ومن ذلك ما يظهره على أيدي املؤمنني ،ومنها :ما يريه أعداءه من نصرة املؤمنني ،فقد يرى

الكفرة املالئكة تقاتل مع املؤمنني ،ومنها :أن الكفرة قد يدعون هللا أن ينصر احملق ،فينصر هللا
املؤمنني ،وغري ذلك مما يصدق به رسله وأتباعهم .ومن ذلك :إيقاع العذاب ابجملرمني والطغاة ،أعداء
الرسل فإن وقوع العذاب هبم تصديق من هللا – عز وجل – لرسله.

 - 3تصديق هللا عباده املؤمنني يف يوم الدين ،فاهلل يسأل الناس يف يوم القيامة ،ويصدق املؤمنني

إبْياهنم ،ويكذب الكفرة واجملرمني ،فيشهد عليهم أعضاءهم ،فتشهد .ويصدق املؤمنني ما وعدهم به
من الثواب ،ومصدق ما أوعدهم من العقاب (.)3
يقول اإلمام ابن القيم رمحه هللا تعاىل( :املصدق الذي يصدق الصادقني ِبا يقيم له من شواهد

صدقهم ،فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه؛ وشهد هلم أبهنم صادقون ابلدَّلئل اليت دل

هبا على صدقهم – قضاء وخلقاً – فإنه سبحانه أخرب وخربه الصدق؛ وقوله احلق :أنه َّلبد أن يري
آايتِنَا
العباد من اآلايت األفقية والنفسية ما يبني هلم أن الوحي الذي بلغته رسله ،فقال تعاىلَ :سنُ ِري ِه ْم َ
ِ
ِيف اآلفَ ِ
ني َهلُ ْم أَنَّهُ ا ْحلَ مق [فصلت ،]53 :أي :القرآن ،فإنه هو املتقدم يف
اق َوِيف أَن ُفس ِه ْم َح َّىت يَـتَـبَ َّ َ
ند َِّ
قوله :قُل أَرأَيـتُم إِن َكا َن ِمن ِع ِ
اَّلل ُمثَّ َك َف ْرُمت بِ ِه [فصلت.]52 :
ْ
ْ َْ ْ

مث قال :أَوَملْ يك ِ
ك أَنَّهُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء َش ِهي ٌد [فصلت ،]53 :فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن
ْف بَِربِ َ
َ َ

ما جاء به حق ،ووعده أن يرى العباد من آايته اخللقية ما يشهد بذلك أيضاً ،مث ذكر ما هو أعظم من
ذلك وأجل؛ شهادته – سبحانه – على كل شيء) (.)4

ويقول الشيخ السعدي رمحه هللا تعاىل( :املؤمن :الذي أثىن على نفسه بصفات الكمال ،وبكمال

اْلالل ،واْلمال الذي أرسل رسله وأنزل كتبه ابآلايت والرباهني ،وصدق رسله بكل آية وبرهان،
ويدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به) (.)5

اثنياً :تعلقه ابملعىن الثاين املشتق من (األمان) :وفيه من املعاين ما يلي:

 - 1أنه الذي يؤمن خلقه من ظلمه وقد ذكر هذا املعىن ابن جرير يف تفسريه وقال( :قال الضحاك
عن ابن عباس رضي هللا عنهما (املؤمن) أي :أمن خلقه من أن يظلمهم) (.)6
_________

((( )1تفسري األمساء)) (ص.)31 :
((( )2اشتقاق أمساء هللا تعاىل)) (ص.)385 :
( )3أنظر(( :أمساء هللا احلسىن)) لألشقر (ص.)65 ،64 :
((( )4مدارج السالكني)) (.)466 /3
((( )5تفسري السعدي)) (.)301 /5
((( )6تفسري الطربي)) (.)36 /28
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 - 2أنه الذي يهب عباده املؤمنني األمن يف الدنيا ابلطمأنينة واألنس الذي جيدونه يف قلوهبم بفعل
اإلْيان به سبحانه وتوحيده.
 - 3أنه الذي يؤمن خوف عبده الذي ْلأ إليه بصدق يف كشف كربته وأتمني خوفه .يقول ابن القيم
رمحه هللا تعاىل( :واملضطر إذا صدق يف اَّلضطرار إليه :وجده رحيماً مغيثاً ،واخلائف إذا صدق يف

اللجوء إليه :وجده مؤمناً من اخلوف) (.)1

 - 4أنه الذي يؤمن عباده املنقادين لشرعه ِبا يشرع هلم من األحكام واحلدود اليت أيمنون فيها على
دينهم ،وأنفسهم ،وعقوهلم ،وأعراضهم ،وأمواهلم سواء على مستوى الفرد ،أو األسرة ،أو اجملتمع

حبيث يعيش اْلميع يف أمن وسالم يف ظل أحكام هللا – عز وجل – واليت هي أثر من آاثر امسه

(السالم املؤمن).

 - 5أنه الذي يؤمن عباده يوم الفزع األكرب من خماوف يوم القيامة ومن عذاب النار ،قال هللا تعاىل
ِ
َّ ِ
يس َها َو ُه ْم
ين َسبَـ َق ْ
ت َهلُم ِمنَّا ا ْحلُ ْس َىن أ ُْولَئِ َ
عن عباده املؤمنني :إِ َّن الذ َ
ك َع ْنـ َها ُم ْبـ َع ُدو َن َّل يَ ْس َم ُعو َن َحس َ
ِ
اه ُم ال َْمالئِ َكةُ َه َذا يَـ ْوُم ُك ُم الَّ ِذي ُكنتُ ْم
ِيف َما ا ْشتَـ َه ْ
رب َوتَـتَـلَ َّق ُ
س ُه ْم َخال ُدو َن َّل َْحي ُزُهنُ ُم الْ َف َزعُ األَ ْك َُ
ت أَن ُف ُ
وع ُدو َن [األنبياء ،]103 - 101 :وقال سبحانه عن أثر اإلْيان يف حتقيق األمن يف الدنيا واآلخرة:
تُ َ
َّ ِ
ِ
ك َهلُ ُم األ َْم ُن َو ُهم م ْهتَ ُدو َن [األنعام.)2( ]82 :
سواْ إِْيَ َاهنُم بِظُل ٍْم أ ُْولَئِ َ
ين َ
الذ َ
آمنُواْ َوَملْ يَـ ْلب ُ
 - 6أنه الذي يؤمن عباده املؤمنني عند نزول املوت حال اَّلحتضار أبن يسمعوا تطمني مالئكة
َّ ِ
ين قَالُوا َربمـنَا َّ
اَّللُ ُمثَّ
الرمحة هلم وتبشريهم ابْلنة ،وأتمني خوفهم وحزهنم ،قال هللا تعاىل :إِ َّن الذ َ
وع ُدو َن َْحن ُن أ َْولِيَا ُؤُك ْم
استَـ َق ُاموا تَـتَـنَـ َّز ُل َعلَْي ِه ُم ال َْمالئِ َكةُ أََّلَّ َختَافُوا َوَّل َحتْ َزنُوا َوأَبْ ِش ُروا ِاب ْْلَن َِّة الَِّيت ُكنتُ ْم تُ َ
ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّعو َن نُـ ُزَّلً ِم ْن غَ ُفوٍر َّرِح ٍيم
يها َما تَد ُ
س ُك ْم َولَ ُك ْم ف َ
ِيف ا ْحلَيَاة ال مدنْـيَا َوِيف اآلخ َرة َولَ ُك ْم ف َ
يها َما تَ ْشتَ ِهي أَن ُف ُ
[فصلت.]32 - 30 :
 - 7أنه الذي يؤمن ْلميع عباده ،بل مجيع خلقه ،مؤمنهم وكافرهم ،إنسهم وجنهم ،كل ما أيمن بقاء
حياهتم إىل األجل الذي أجل هلم بتوفري رزقهم ودفع الغوائم عنهم .وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا

لعبد العزيز بن َنصر اْلليل – ص209 :
_________

((( )1مدارج السالكني)) (.)324 /3
( )2انظر يف تفسري هذه اآلية وأقسام األمن ومشوله رسالة ((فأي الفريقني أحق ابألمن)) للمؤلف.
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 -النصري

النصري :فعيل ِبعىن فاعل أو مفعول َّ
ألن كل واحد من املتناصرين َنصر ومنصور وقد نصره ينصره
نصراً إذا أعانه على عدوه َّ
وشد منه ( )1والنصري هو املوثوق منه أبن َّل يسلم وليه وَّل خيذله وهللا عز
وجل النصري ونصره ليس كنصر املخلوق :لَي ِ ِ ِ
الس ِميع الب ِ
صريُ [الشورى]11:
س َكمثْله َش ْيءٌ َو ُه َو َّ ُ َ
ْ َ
وقد مسى نفسه تبارك وتعاىل ابسم النصري فقال :وَك َفى بِربِ َ ِ
ِ
ريا [الفرقانَ ]31:وهللاُ أَ ْعلَ ُم
ك َهاد ًاي َونَص ً
َ
َ
ِ ِ ِ
ِ
صريا [النساء ،]45:وا ْعتَ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ص ُموا ِاب ََّّلل ُه َو َم ْوَّل ُك ْم فَنِ ْع َم ال َْم ْو َىل
َ
أبَ ْع َدائ ُك ْم َوَك َفى ابهلل َولياا َوَك َفى ابهلل نَ ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ري [احلج ]78:فَا ْعلَ ُمواْ أ َّ
ري [األنفال ]40:وهللا عز
َن هللاَ َم ْوَّلَ ُك ْم ن ْع َم ال َْم ْو َىل َون ْع َم النَّص ُ
َون ْع َم النَّص ُ

ِ
ب
وجل هو النصري الذي ينصر عباده املؤمنني ويعينهم كما قال عز وجل :إِن يَ ُ
نص ْرُك ُم هللاُ فَالَ غَال َ
لَ ُكم وإِن خيَْ ُذلْ ُكم فَمن ذَا الَّ ِذي ينصرُكم ِمن بـع ِدهِ وعلَى ِ
هللا فَـلْيَـتَـ َوكِ ِل ال ُْم ْؤِمنُو َن [آل عمران]160:
َْ َ َ
ْ َ
َْ
َ ُُ
َّ ِ
نص ُروا َّ
آمنُوا ِيف
نص ْرُك ْم َويُـثَـبِ ْ
ت أَقْ َد َام ُك ْم [حممد ]7:إِ ََّن لَنَ ُ
اَّللَ يَ ُ
وقال عز وجل :إِن تَ ُ
ين َ
نص ُر ُر ُسلَنَا َوالذ َ
ا ْحلياةِ ال مدنْـيا ويـوم يـ ُقوم األَ ْشهاد [غافر ]51:ويـومئِ ٍذ يـ ْفرح الْم ْؤِمنون بِنص ِر َِّ
شاء َو ُه َو
نص ُر َمن يَ َ
َ ََ ْ َ َ ُ َ ُ
ََ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َ ْ
اَّلل يَ ُ
ََ
ِ
نص ُرهُ إِ َّن َّ
نص َر َّن َّ
ي َع ِز ٌيز [احلجَ ]40:وَكا َن َح اقا َعلَْيـنَا
اَّللَ لََق ِو ٌّ
ال َْع ِز ُيز َّ
اَّللُ َمن يَ ُ
يم [الرومَ ]5:ولَيَ ُ
الرح ُ
ِ
ِ ِ
ِ
سبَ ٍ
نص َرهُ َّ
ب إِ َىل
نَ ْ
ص ُر ال ُْم ْؤمنِ َ
ني [الرومَ ]47:من َكا َن يَظُ من أَن لَّن يَ ُ
اَّللُ ِيف ال مدنْـيَا َو ْاآلخ َرة فَـلْيَ ْم ُد ْد ب َ
ظ [احلج ]15:ونصرة هللا للعبد ظاهرة من هذه
الس َماء ُمثَّ لِيَـ ْقطَ ْع فَـلْيَنظُْر َه ْل يُ ْذ ِه َ َّ
نب َك ْي ُدهُ َما يَ ِغي ُ
َّ
اآلايت وغريها فهو ينصر من ينصره ويعينه ويسدده .شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة
لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص218
_________
((( )1النهاية يف غريب احلديث)) َّلبن األثري (.)64 /5

()13/2

 -اهلادي

صريا [الفرقان ]31:قال تعاىل :وإِ َّن َّ ِ َّ ِ
قال هللا تعاىل :وَك َفى بِربِ َ ِ
ِ
آمنُوا إِ َىل
ين َ
َ
اَّللَ َهلَاد الذ َ
ك َهاد ًاي َونَ ً
َ
َ
صر ٍ
ِ
اط م ْستَ ِق ٍيم [احلج( ]54:اهلادي) أي :الذي يهدي ويرشد عباده إىل مجيع املنافع ،وإىل دفع
َ

املضار ،ويعلمهم ماَّل يعلمون ،ويهديهم هلداية التوفيق والتسديد ،ويلهمهم التقوى ،وجيعل قلوهبم

منيبة إليه ،منقادة ألمره واهلداية :هي دَّللة بلطف شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة
لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص132

()14/2

 -الواحد ،األحد

اَّلل أَح ٌد [اإلخالص ،]1:وقال سبحانه :قُ ِل هللا َخالِق ُك ِل َشي ٍء وهو الْو ِ
اح ُد
ُ ُ
قال هللا تعاىل :قُ ْل ُه َو َُّ َ
ْ َ َُ َ
توحد جبميع الكماَّلت ،حبيث َّل يشاركه فيها مشارك وجيب على
َّار [الرعد ]16:وهو الذي َّ
الْ َقه ُ
العبيد توحيده ،عقداً وقوَّلً وعمالً ،أبن يعرتفوا بكماله املطلق وتفرده ابلوحدانية ،ويفردوه أبنواع

العبادة.

تفرد بكل كمال ،وجمد وجالل ،ومجال ومحد ،وحكمة ،ورمحة ،وغريها من
واألحد يعين :الذي َّ

صفات الكمال فليس له مثيل وَّل نظري ،وَّل مناسب بوجه من الوجوه فهو األحد يف حياته وقيوميته،

وعلمه وقدرته ،وعظمته وجالله ،ومجاله ومحده ،وحكمته ورمحته ،وغريها من صفاته ،موصوف بغاية

الكمال وهنايته ،من كل صفة من هذه الصفات ومن حتقيق أحديته وتفرده هبا أنه (الصمد) أي :الرب
الكامل ،والسيد العظيم ،الذي مل يبق صفة كمال إَّل اتصف هبا ووصفه بغايتها وكماهلا ،حبيث َّل

حتيط اخلالئق ببعض تلك الصفات بقلوهبم ،وَّل تعرب عنها ألسنتهم ( )1شرح أمساء هللا احلسىن يف
ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص166

_________

((( )1هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف شرح جوامع األخبار)) لعبد الرمحن السعدي
(ص.)291

()15/2

 الواسعقال يف اللسان( :الواسع هو الذي وسع رزقه مجيع خلقه ،ووسعت رمحته كل شيء ،وغناه كل فقر)
(.)1

ويقول اخلطايب رمحه هللا( :الواسع :هو الغين الذي وسع غناه مفاقر عباده ،ووسع رزقه مجيع خلقه،

والسعة يف كالم العرب :الغىن .ويقال :هللا يعطي عن سعة أي عن غىن) (.)2
ِ ِ
يم [البقرة( :]115 :يعين جل ثناؤه
ويقول الطربي – رمحه هللا – عند قوله تعاىل :إِ َّن هللاَ َواس ٌع َعل ٌ
بقوله :واسع أي :يسع خلقه كلهم ابلكفاية واَّلتصال واْلود والتدبري) (.)3

ويقول الشيخ السعدي رمحه هللا تعاىل( :الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاهتا حبيث َّل حيصي أحد

ثناء عليه ،بل هو كما أثىن على نفسه ،واسع العظمة والسلطان وامللك ،واسع الفضل واإلحسان،

عظيم اْلود والكرم) (.)4
ويالحظ يف هذا املعىن أن كل واحد منها أخذ ببعض معان ومقتضيات هذا اَّلسم اْلليل ،وإَّل فاسم

(الواسع) يشمل – كما قال الشيخ السعدي – مجيع الصفات والنعوت ،فهو الواسع يف علمه ،وهو
الواسع يف غناه ،وهو الواسع يف فضله وإنعامه وجوده ،وهو الواسع يف قوته وعظمته وجربوته ،وهو

الواسع يف قدرته ،الواسع يف حكمته ،وهو الواسع يف مغفرته ورمحته .وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا
لعبد العزيز بن َنصر اْلليل – ص322 :
_________

( )1انظر(( :اللسان)) (.)4835 /6
((( )2شأن الدعاء)) (ص.)72 :
((( )3تفسري الطربي)) (.)403 /1
((( )4تفسري السعدي)) (.)631 /5

()16/2

 الوترقال ابن قتيبة رمحه هللا تعاىل( :هللا عز وجل وتر وهو واحد) (.)1

وقال اخلطايب رمحه هللا تعاىل-( :الوتر -هو الفرد الذي َّل شريك له وَّل نظري) (.)2
وقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل-( :الوتر -الفرد ومعناه يف حق هللا أنه الواحد الذي َّل نظري له
يف ذاته وَّل انقسام) ( .)3وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا – عبد العزيز بن َنصر اْلليل – ص:

763

_________

((( )1غريب احلديث)) (.)172 /1
((( )2شأن الدعاء)) (ص ،)104 :وانظر البيهقي يف ((اَّلعتقاد)) (ص.)68 :
((( )3فتح الباري)) (.)227 /11

()17/2

 -الودود

ِ
ِ
قال تعاىل :و ِ
ور
َ ْ
يم َو ُدو ٌد [هود ]90:وقال تعاىلَ :و ُه َو الْغَ ُف ُ
استَـ ْغف ُرواْ َربَّ ُك ْم ُمثَّ تُوبُواْ إِلَْيه إِ َّن َرِيب َرح ٌ
الود بضم الواو ِبعىن خالص احملبة فالودود هو احملب احملبوب
ال َْو ُد ُ
ود [الربوج ]14:والود مأخوذ من ُ
أحب
ِبعىن واد مودود ،فهو الواد ألنبيائه ،ومالئكته ،وعباده املؤمنني ،وهو احملبوب هلم بل َّل شيء َّ

إليهم منه ،وَّل تعادل حمبة هللا من أصفيائه حمبة أخرىَّ ،ل يف أصلها ،وَّل يف كيفيتها ،وَّل يف متعلقاهتا،
وهذا هو الفرض والواجب أن تكون حمبة هللا يف قلب العبد سابقة لكل حمبة ،غالبة لكل حمبة ويتعني

أن تكون بقية احملاب تبعاً هلا وحمبة هللا هي روح األعمال ،ومجيع العبودية الظاهرة والباطنة َنشئة عن
أحب
حمبة هللا وحمبة العبد لربه فضل من هللا وإحسان ،ليست حبول العبد وَّل قوته فهو تعاىل الذي َّ
عبده فجعل احملبة يف قلبه ،مث ملا أحبه العبد بتوفيقه جازاه هللا حبب آخر ،فهذا هو اإلحسان احملض
على احلقيقة ،إذ منه السبب ومنه املسبب ،ليس املقصود منها املعاوضة ،وإمنا ذلك حمبة منه تعاىل

للشاكرين من عباده ولشكرهم ،فاملصلحة كلها عائدة إىل العبد ،فتبارك الذي جعل وأودع احملبة يف
قلوب املؤمنني ،مث مل يزل ينميها ويقويها حىت وصلت يف قلوب األصفياء إىل حالة تتضاءل عندها
مجيع احملاب ،وتسلِيهم عن األحباب ،وهتون عليهم املصائب ،وتلذذ هلم مشقة الطاعات ،وتثمر هلم
ما يشاءون من أصناف الكرامات اليت أعالها حمبة هللا والفوز برضاه واألنس بقربه فمحبة العبد لربه

حمفوفة ِبحبتني من ربه :فمحبة قبلها صار هبا حمباً لربه ،وحمبة بعدها شكراً من هللا على حمبة صار هبا
من أصفيائه املخلصني وأعظم سبب يكتسب به العبد حمبة ربه اليت هي أعظم املطالب ،اإلكثار من

ذكره والثناء عليه ،وكثرة اإلَنبة إليه ،وقوة التوكل عليه ،والتق مرب إليه ابلفرائض والنوافل ،وحتقيق

اإلخالص له يف األقوال واألفعال ،ومتابعة النيب صلى هللا عليه وسلم ظاهراً وابطناً ( )1كما قال
تعاىل :قُ ْل إِن ُكنتُ ْم ُِحتبمو َن هللاَ فَاتَّبِ ُع ِوين ُْحيبِْب ُك ُم هللاُ َويَـغْ ِف ْر لَ ُك ْم [آل عمران ]31:شرح أمساء هللا احلسىن
يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين  -ص121

_________
((( )1احلق الواضح املبني)) (ص ،)70 - 69و ((شرح النونية)) للهراس ( )96 /2و ((توضيح
املقاصد)) (.)230 /2

()18/2

 الوكيل ،الكفيلامسه سبحانه (الوكيل) أييت ِبعىن الوكيل العام على مجيع خلقه ،وذلك ألنه خالقهم ومدبر أمرهم
واملتكفل أبرزاقهم وحاجاهتم وحمييهم ومميتهم ،وذلك كما يف قوله تعاىل :ذَلِ ُك ُم هللاُ َربم ُك ْم َّل إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو
ٍ
ِ
ٍ ِ
يل [األنعام.]102 :
َخال ُق ُك ِل َش ْيء فَا ْعبُ ُدوهُ َو ُه َو َعلَى ُك ِل َش ْيء َوك ٌ
يقول الطربي رمحه هللا تعاىل عند هذه اآلية( :وهللا على كل ما خلق من شيء رقيب وحفيظ ،يقوم

أبرزاق مجيعه وأقواته وسياسته وتدبريه وتصريفه بقدرته) (.)1

ٍ
ويقول الشيخ السعدي رمحه هللا تعاىل عند قوله تعاىلِ َّ :
ٍ ِ
يل
اَّللُ َخال ُق ُك ِل َش ْيء َو ُه َو َعلَى ُك ِل َش ْيء َوك ٌ
[الزمر.]62 :

(فإخباره أبنه على كل شيء وكيل ،يدل على إحاطة علمه جبميع األشياء ،وكمال قدرته على تدبريها،

وكمال تدبريه ،وكمال حكمته اليت يضع هبا األشياء مواضعها) (.)2
ويقول يف موطن آخر-( :والوكيل -املتويل لتدبري خلقه بعلمه وكمال قدرته ومشول حكمته ،الذي
يتوىل أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم األمور) (.)3

أما املعىن اخلاص (للوكيل) فهو ما ذكره الشيخ السعدي سابقاً بقوله( :الذي يتوىل أولياءه فيسرهم
هللا وَك َفى ِاب ِ
ِ
هلل
لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم األمور) ( ،)4وهو املراد يف قوله تعاىلَ :وتَـ َوَّك ْل َعلَى َ
ِ
ِ
وكِيالً [األحزاب ،]3 :وقوله سبحانه :فَـ َز َ ِ
يل [آل عمران:
َ
اد ُه ْم إْيَاَنً َوقَالُواْ َح ْسبُـنَا هللاُ َون ْع َم ال َْوك ُ
.]173
وهذه الوكالة خاصة ابملؤمنني حيث إن فيها معىن زائد على املعىن العام الذي سبق ذكره وهو معيته
اخلاصة أبوليائه وإعانته ونصرته هلم.

فتلخص من (الوكيل) املعاين التالية:

 - 1الكفيل - 2 .الكايف - 3 .املدبر احلفيظ خللقه القدر على ذلك.

أما معىن (الكفيل) :فيقول ابن جرير رمحه هللا تعاىل عند قوله تعاىلَ :وقَ ْد َج َعلْتُ ُم هللاَ َعلَْي ُك ْم َك ِفيالً أي:
(وقد جعلتم هللا ابلوفاء ِبا تعاقدمت عليه على أنفسكم راعياً ،يرعى املويف منكم بعهد هللا الذي عاهد

على الوفاء به والناقض  ..وساق بسنده إىل جماهد يف معىن (كفيال) قال :وكيالً) (.)5

وقال القرطيب رمحه هللا-( :كفيالً -يعين :شهيداً ،ويقال :حافظاً ،ويقال :ضامناً) ( .)6وهلل األمساء
احلسىن فادعوه هبا – عبد العزيز بن َنصر اْلليل – ص475 :
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)299 /7
((( )2تفسري السعدي)) (.)335 /4
((( )3تفسري السعدي)) (.)488 /5
((( )4تفسري السعدي)) (.)488 /5

((( )5تفسري الطربي)) (.)111 ،110 /14
((( )6تفسري القرطيب)) (.)170 /10

()19/2

 -الويل ،املوىل

أوَّلً( :الويل) :قال ابن جرير يف قوله تعاىل :هللا وِ م َّ ِ
آمنُواْ [البقرة( ]257 :نصريهم وظهريهم،
ين َ
َُ
يل الذ َ
ِ
ِ
موِر [البقرة ،]257 :يعين بذلك :خيرجهم من
يتوَّلهم بعونه وتوفيقه :خيُْ ِر ُج ُهم م َن الظملُ َمات إِ َىل النـ ُ
ظلمات الكفر إىل نور اإلْيان) (.)1
وقال يف قوله تعاىل :وَك َفى ِاب ِ
هلل َولِياا [النساء( ،]45 :وكفاكم وحسبكم ابهلل ربكم وليا يليكم ويلي
َ
أموركم ابحلياطة لكم ،واحلراسة من أن يستفزكم أعداؤكم عن دينكم ،أو يصدوكم عن اتباع نبيكم)
(.)2

ِ
ِ
ِ
ني [األعراف( ،]196 :يقول
اب َو ُه َو يَـتَـ َو َّىل َّ
الصاحلِِ َ
وقال يف قوله تعاىل :إِ َّن َوليِ َي هللاُ الَّذي نَـ َّز َل الْكتَ َ
تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى هللا عليه وسلم قل اي حممد للمشركني من عبدة األواثن :إن وليي

ونصريي ومعيين وظهريي عليكم هللا الذي نزل الكتاب علي ابحلق ،وهو يتوىل من صلح عمله

بطاعته من خلقه) (.)3

وقال الزجاج-( :الويل -هو فعيل ،من املواَّلة ،والويل :الناصر وقال هللا تعاىل :هللا وِ م َّ ِ
آمنُواْ
ين َ
َُ
يل الذ َ
ِ
ِ
موِر [البقرة ،]257 :وهو تعاىل وليهم أبن يتوىل نصرهم وإرشادهم ،كما
خيُْ ِر ُج ُهم م َن الظملُ َمات إِ َىل النـ ُ
يتوىل ذلك من الصيب وليه ،وهو يتوىل يوم احلساب ثواهبم وجزاءهم) (.)4

وذكر اخلطايب حنو كالم الزجاج ،وزاد( :والويل أيضاً املتويل لألمر والقائم به ،كويل اليتيم ،وويل املرأة
يف عقد النكاح عليها ،وأصله من الويل ،وهو القرب) (.)5

اثنياً( :املوىل):

ِ ِ
ين [البقرة ،)]386 :أنت ولينا
يقول ابن جرير يف قوله تعاىل( :أ َ
َنت َم ْوَّلَ ََن فَ ُ
انص ْرََن َعلَى الْ َق ْوم الْ َكاف ِر َ
بنصرك ،دون من عاداك وكفر بك ،ألَن مؤمنون بك ومطيعون فيما أمرتنا وهنيتنا ،فأنت ويل من

أطاعك وعدو من كفر بك فعصاك ،فانصرَن ألَن حزبك ،على القوم الكافرين الذين جحدوا
وحدانيتك وعبدوا اآلهلة واألنداد دونك ،وأطاعوا يف معصيتك الشيطان.

واملوىل يف هذا املوضع املفعل ،من ويل فالن أمر فالن فهو يليه وَّلية وهو ولية وموَّله) (.)6

وهللا جل شأنه موىل اخللق أمجعني ِبعىن أنه سيدهم ومالكهم وخالقهم ومعبودهم احلق ،كما يف قوله
ِ
هللا موَّلَهم ا ْحل ِق أََّلَ لَهُ ا ْحلكْم وهو أَسر ُ ِ
ني [األنعام ،]62 :وقوله تعاىل:
ع ا ْحلَاسبِ َ
تعاىلُ :مثَّ ُردمواْ إِ َىل َ ْ ُ ُ َ
ُ ُ َ َُ َْ
ت وردمواْ إِ َىل ِ
ك تَـ ْبـلُو ُك مل نَـ ْف ٍ
رتو َن [يونس:
هللا َم ْوَّلَ ُه ُم ا ْحلَ ِق َو َ
ُهنَالِ َ
س َّما أ ْ
ض َّل َع ْنـ ُهم َّما َكانُواْ يَـ ْف َُ
َسلَ َف ْ َ ُ

اَّلل مو َىل الَّ ِذين آمنُوا وأ َّ ِ
ك ِأب َّ
ين َّل َم ْو َىل
 ،]30وَّل تتعارض هذه اآلايت مع قوله تعاىلَ :ذلِ َ
َن ََّ َ ْ
َ َ َ
َن الْ َكاف ِر َ
َهلُ ْم [حممد ،]11 :وجييب الشيخ الشنقيطي رمحه هللا تعاىل عن هذا بقوله( :واْلواب عن هذا :أن
معىن كونه موىل الكافرين أنه مالكهم املتصرف فيهم ِبا شاء ،ومعىن كونه موىل املؤمنني دون

الكافرين ،أي :وَّلية احملبة والتوفيق والنصر ،والعلم عند هللا تعاىل) ( .)7وهلل األمساء احلسىن فادعوه
هبا لعبد العزيز بن َنصر اْلليل – ص460 :
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)15 /3
((( )2تفسري الطربي)) (.)75 /5

((( )3تفسري الطربي)) (.)152 /9
((( )4تفسري األمساء)) (ص.)55 :
((( )5شأن الدعاء)) (ص.)78 :

((( )6تفسري الطربي)) (.)106 /3
((( )7دفع إيهام اَّلضطراب عن آايت الكتاب)) (ص.)116 :

()20/2

املطلب األول :أدلة تفاضل أمساء هللا

واحلاصل أن أمساء هللا كثرية َّل حتصر وَّل حتد بعدد ،وهي متفاضلة غري متساوية يف الفضل بعضها

أفضل من بعض ،وإن كانت أمساء ملسمى واحد ،واألدلة على تفاضل أمساء هللا متعددة ،فإن
النصوص تدل على أن بعض أمسائه سبحانه أفضل من بعض ،ففي اآلاثر ذكر امسه األعظم سبحانه
وقد وردت رواايت متعددة يف ذكر اَّلسم األعظم ،ففي رواايت يقول صلى هللا عليه وسلم(( :لقد

سأل هللا ابمسه األعظم)) ( .)1ويف أخرى(( :دعا هللا ابمسه األعظم)) ((( ،)2لقد دعا هللا ابمسه

العظيم)) ( ،)3ويف أخرى(( :اسم هللا األعظم يف كذا)) ( ،)4ويف رواية(( :ابمسه األعظم األكرب))
( ،)5ويف رواية(( :أسألك ابمسك األعلى األعز األجل األكرم)) ( ،)6على اختالف يف تعيني اَّلسم
األعظم ما هو؟ وهي مسألة للناس فيها خالف معروف يف كتب العلم (.)7

ففي هذه الرواايت دَّللة ظاهرة على تفاضل األمساء احلسىن ،لدَّللتها على أن يف األمساء احلسىن
اسم أعظم يفضلها فهو أعظمها.

ومن األدلة على تفاضل أمسائه سبحانه قوله صلى هللا عليه وسلم(( :إن هلل تسعة وتسعني امساً مائة
إَّل واحد ،من أحصاها دخل اْلنة)) ()8

فخص النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث األمساء التسعة والتسعني هبذه الفضيلة ،وهي أن
من أحصاها دخل اْلنة ،فاختصت هبذه الفضيلة.

وأمساء هللا غري حمصورة يف هذا العدد فله سبحانه أمساء غريها ،إذ هذه هي دَّللة احلديث اليت نقل
النووي اَّلتفاق عليها يف قوله( :واتفق العلماء على أن هذا احلديث ليس فيه حصر ألمسائه سبحانه

وتعاىل ،فليس معناه أنه ليس له أمساء غري هذه التسعة والتسعني ،وإمنا مقصود احلديث أن هذه
التسعة والتسعني من أحصاها دخل اْلنة ،فاملراد اإلخبار عن دخول اْلنة إبحصائها) (.)9

وقد مثل العلماء هلذا بقول من ْيلك ألف مملوك :إن يل مائة مملوك أعددهتم للجهاد ,فليس قوله هذا
مانعاً من أن له غريهم معدون لغري اْلهاد ،فال دَّللة يف احلديث ملن احتج به على حصر األمساء
احلسىن يف هذا العدد وأنه ليس هلل من األمساء إَّل هذا العدد فقط ،كما فعله ابن حزم (.)10

ومن األدلة على تفاوت أمساء هللا يف الفضل :احلديث املتقدم الذي فيه أن أمساءه سبحانه أقسام منها
ما استأثر هللا بعلمه ،ومنها ما أنزله يف كتابه ،ومنها ما علمه أحداً من خلقه ،ففي هذا دَّللة على
تفاوهتا وعلى اختصاص كل منها خبصيصة.

مث أن كل دليل منك كتاب وسنة دل على تفاضل صفات هللا اليت تدل عليها أمساؤه ،هو دليل على

تفاضل تلك األمساء ،لتفاضل دَّللتها ،ألن اَّلسم يراد ملعناه َّل حلروفه .مباحث املفاضلة يف العقيدة
حملمد بن عبدالرمحن الشظيفيي  -ص 68
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)3475وابن ماجه ( ،)3125واحلاكم ( .)684 /1من حديث بريدة بن
احلصيب رضي هللا عنه .قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب ،وصححه األلباين يف ((صحيح
سنن ابن ماجه)) .ورواه ابن ماجه ( .)3858من حديث أنس رضي هللا عنه .قال األلباين يف
((صحيح سنن ابن ماجه)) :حسن صحيح.
( )2رواه الرتمذي ( ،)3544وأمحد ( .)13595( )245 /3من حديث أنس رضي هللا عنه .قال

الرتمذي :هذا حديث غريب من هذا الوجه ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)159 /10

ورجال أمحد ثقات إَّل أن ابن إسحاق مدلس وإن كان ثقة ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة

املصابيح)) ( )430 /2كما قال ذلك يف املقدمة .ورواه احلاكم ( .)683 /1من حديث بريدة بن
احلصيب رضي هللا عنه .وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،وله شاهد على
شرط مسلم.

( )3رواه أبو داود ( ،)1495والنسائي ( ،)52 /3وأمحد ( .)12632( )158 /3واحلديث
سكت عنه أبو داود ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داد)).

( )4مل أقف على هذه الرواية.
( )5مل أقف على هذه الرواية.
( )6رواه الطرباين ( .)12043( )360 /11من حديث ابن عباس رضي هللا عنه .قال اهليثمي يف
((جممع الزوائد)) ( :)159 /10رواه الطرباين يف ((األوسط)) ،و ((الكبري)) وفيه من مل أعرفهم.

((( )7مشكل اآلاثر للطحاوي)) ((( )61 /1فتح الباري)) ( )224 /11فقد ذكر أربعة عشر قوَّلً
يف تعيني اَّلسم األعظم.
( )8رواه البخاري ( ،)2736ومسلم ( .)2677من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

((( )9شرح مسلم)) ( )5 /17و ((املقصد األسين)) ( )131و ((الفتاوى)) ( )381 /6و ((بدائع
الفوائد)) (.)166 /1

((( )10احمللى)) ( )30 /1و ((الدرة)) (.)242

()21/2

املطلب الثاين :وجوه تفاضل أمساء هللا
والناظر يف أمساء هللا جيد أهنا تتفاوت من وجوه عدة يظهر هبا تفاضلها ،فمن ذلك:

أن أمساءه تعاىل منها ما يطلق عليه مفرداً ومقرتَنً بغريه ،وهو غالب األمساء ،كالقدير ,والسميع,

والبصري ,والعزيز ,واحلكيم ،وهذا يسوغ أن يدعا به مفرداً ومقرتَنً بغريه ،فتقول :اي عزيز ،اي حليم ،اي
غفور ،اي رمحن ،اي رحيم ،وأن يفرد كل اسم ،وكذلك يف الثناء عليه اخلرب عنه ِبا يسوغ لك اإلفراد

واْلمع ،ومنها ما َّل يطلق عليه ِبفرده بل مقروَنً ِبقابله كاملانع والضار واملنتقم ،فال جيوز أن يفرد

هذا عن مقابله ،فإنه مقرون ابملعطي والنافع والعفو ،فهو املعطي املانع ،الضار النافع ،املنتقم العفو،

املعز املذل ،ألن الكمال يف اقرتان كل اسم من هذه ِبا يقابله ،ألنه يراد به أنه املنفرد ابلربوبية وتدبري
اخللق والتصرف فيهم عطاء ومنعاً ونفعاً وضراً وعفواً وانتقاماً ،وأما أن يثين عليه ِبجرد املنع واَّلنتقام
واإلضرار فال يسوغ ،فهذه األمساء املزدوجة جتري األمساء منها جمرى اَّلسم الواحد الذي ْيتنع فصل

بعض حروفه عن بعض ،فهي وإن تعددت ،جارية جمرى اَّلسم الواحد ،ولذلك مل جتيء مفردة ،ومل
تطلق عليه إَّل مقرتنة ،فاعلمه ،فلو قلت اي مذل ,اي ضار ,اي مانع ,وأخربت بذلك مل تكن مثنياً

عليه ,وَّل حامداً له حىت تذكر مقابلها ( )1فهذا وجه من وجوه تفاوهتا يظهر به تفاضلها ,فليس
اَّلسم الدال على الكمال ِبفرده مساوايً للذي َّل يدل على الكمال إَّل ابقرتانه ِبقابله.

ومن ذلك:

أن من أمسائه سبحانه ما يدل على صفة واحدة كالسميع والبصري ،ومنها ما يدل على صفات عديدة
َّل ختتص بصفة معينة كاجمليد والعظيم ،فإن اجمليد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال،

وهو موضوع لبلوغ النهاية يف كل حممود ،ولنيل الشرف بكرم الفعال ،وللكثرة ،ولذا قالوا :استمجد

املرخ والعفار أي استكثرا من النار حىت تناهيا يف ذلك حىت إنه يقبس منهما .وكذا العظيم من اتصف

بصفات كثرية من صفات الكمال ،وكذلك الصمد ،قال ابن عباس رضي هللا عنهما( :الصمد ،السيد

الذي كمل يف سؤدده ,والشريف الذي كمل يف شرفه ،والعظيم الذي قد كمل يف عظمته ،واحلليم
الذي قد كمل يف حلمه ،والغين الذي قد كمل يف غناه ،واْلبار الذي قد كمل يف جربوته ،والعامل

الذي قد كمل يف علمه ،واحلكيم الذي قد كمل يف حكمه ،وهو الذي قد كمل يف أنواع الشرف

والسؤدد) (.)2
ومن ذلك:

أن من األمساء ما يتضمن سلب صفة نقص عن هللا ،وهي الصفة املقابلة للصفة اليت يثبتها اَّلسم،

كالبصري مثال فيها سلب صفة نقص عن هللا وهي العمى سبحانه وتعاىل وتنزه وتقدس ،ومنها ما يرجع

إىل التنزيه احملض من كل نقص وعيب مجلة وتفصيالً فيكون متضمناً للكمال احملض كالقدوس
والسالم ،وهو وجه قريب من سابقه.

ومن ذلك:

أن من أمسائه سبحانه ما يدل على صفة بعينها ،ومنها ما يدل على تلك الصفة وزايدة ،كالعليم يدل

على صفة العلم مطلقاً ،واخلبري يدل على علمه ابألمور الباطنة ،وكذلك الغين هو الذي استغىن

بنفسه عن كل شيء فال حيتاج إىل شيء ،وامللك أيضاً َّل حيتاج إىل شيء ولكنه حيتاج إليه كل شيء،

فيكون امللك مفيداً معىن الغين وزايدة (.)3

ويدل على تفاوت األمساء احلسىن يف الفضل ،وجود أمساء منها دالة على صفة واحدة ،واشتقاقها

واحد ،مع اَّلختالف يف مبانيها ،مثل :القدير املقتدر القادر ،والغفور الغفار الغافر ،والرمحن الرحيم،
وحنو ذلك فإن كالً منها معدود امساً مستقالً ،وهي متغايرة متفاضلة ،دل على تفاضلها صيغ مبانيها،
فإن فعال وفعيل وفعالن صيغ مبالغة و (فعال) أبلغ من (فاعل) ،مث (فعالن) أبلغ من (فعيل) ،ولذا

ذكر ابن جرير أنه َّل ْتانع بني أهل العلم بلغات العرب أن الرمحن أبلغ من الرحيم ( ،)4وهو مذهب
أكثر العلماء (.)5

قال الزخمشري( :يف الرمحن من املبالغة ما ليس يف الرحيم ,ولذلك قالوا رمحن الدنيا واآلخرة ورحيم

الدنيا ،ويقولون :إن الزايدة يف البناء لزايدة املعىن).

وقال الغزايل( :الغافر يدل على أصل املغفرة فقط ،والغفور يدل كثرة املغفرة ابإلضافة إىل كثرة

الذنوب حىت أن من َّل يغفر إَّل نوعاً واحداً من الذنوب فال يقال له :الغفور ،والغفار يشري إىل كثرة

غفران الذنوب على سبيل التكرار ،أي يغفر الذنوب مرة بعد أخرى ،حىت إن من يغفر الذنوب مجيعاً
ولكن أول مرة وَّل يغفر للعائد إىل الذنب مرة بعد أخرى مل يستحق اسم الغفار) ( .. )6مباحث
املفاضلة يف العقيدة حملمد بن عبدالرمحن الشظيفي  -ص72
_________

((( )1بدائع الفوائد)) ((( )167 /1تفسري الرازي)) (.)67 /15
( )2رواه الطربي يف تفسريه ( ،)692 /24وابن أيب حامت يف تفسريه (ص.)3419 :
((( )3املقصد األسىن)) (.)22

((( )4تفسري الطربي)) (.)42 /1
((( )5الربهان يف علوم القرآن)) ( )504 /2و ((معرتك األقران)) (.)412 /1
((( )6املقصد األسىن)) (.)22

()22/2

املطلب الثالث :دَّللة تفاضل أمساء هللا تعاىل
تفاضل أمساء هللا تعاىل يدل على أهنا متباينة املعاين ،وأن ترادفها إمنا هو من جهة املسمى ،أي من
حيث كوهنا مجيعاً أمساء لذات واحدة هو هللا عز وجل ،أما من حيث معانيها فهي متباينة ،ووجه

دَّللة تفاضلها على ذلك :أن التفاضل َّل يكون إَّل بني شيئني فصاعداً ،إذ الواحد من كل وجه

املرتادف من كل وجه َّل يعقل فيه شيء أفضل من شيء واألمساء إذا كانت مرتادفة املعاين َّل يكون

يف واحد منها زايدة دَّللة على اآلخر ،بل يقوم كل واحد منها مقام اآلخر ،ويدل على ما يدل عليه
اآلخر من معىن سواء بسواء ،وليست أمساء هللا كذلك ،بل إن كل اسم منها يدل على معىن غري
املعىن الذي يدل عليه غريه منها ،ولذلك وقع التفاضل فيها وَّل يقع التفاضل يف األمساء املرتادفة،

وتفسري اَّلسم منها بغريه ليس تفسرياً ِبرادف حمض ،بل هو على سبيل التقريب والتفهيم (.)1

ويدل تفاضل أمساء هللا كذلك على أهنا أمساء تدل على معان وصفات ،وليست أعالماً حمضة َّل

مفهوم هلا إَّل جمرد الدَّللة احملضة على مسماها ،فإن األعالم احملضة َّل تدل على معان وَّل يشتق منها

أوصاف للمسمى ،ولذلك َّل يقع فيها التفاضل إذ َّل وجه لتفاضلها ،إذ َّل يفهم منها مجيعها إَّل
معىن واحد وهو الدَّللة على املسمى َّل غري.

أما أمساء هللا فهي معان وأوصاف ،ولذلك تشتق منها األوصاف هلل ،ولذلك وقع فيها التفاضل ,وَّل

يقع التفاضل يف األعالم احملضة.
ففي ثبوت تفاضل أمساء هللا نقض ملا ضل به املعتزلة ومن لف لفهم من اعتقاد أن أمساء هللا أعالم
مرتادفة  ..مباحث املفاضلة يف العقيدة حملمد بن عبدالرمحن الشظيفي – ص 76

_________
((( )1بدائع الفوائد)) (.)168 /1

()23/2

القاعدة األوىل:
صفات هللا تعاىل كلها صفات كمالَّ ،ل نقص فيها بوجه من الوجوه.
كاحلياة ،والعلم ،والقدرة ،والسمع ،والبصر ،والرمحة ،والعزة ،واحلكمة ،والعلو ،والعظمة ،وغري ذلك

وقد دل على هذا السمع ،والعقل ،والفطرة.
السوِء وِ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
َّلل ال َْمثَ ُل األَ ْعلَ َى َو ُه َو ال َْع ِز ُيز
ين َّلَ يُـ ْؤمنُو َن ِابآلخ َرة َمثَ ُل َّ ْ َ
أما السمع :فمنه قوله تعاىل :للَّذ َ
ِ
يم [النحل ]60:واملثل األعلى هو الوصف األعلى.
ا ْحلَك ُ
وأما العقل :فوجهه أن كل موجود حقيقة ،فالبد أن تكون له صفة إما صفة كمال ،وإما صفة نقص

والثاين ابطل ابلنسبة إىل الرب الكامل املستحق للعبادة؛ وهلذا أظهر هللا تعاىل بطالن ألوهية األصنام
اَّلل من َّل يست ِجيب لَه إِ َىل ي ِ
ِ ِ
ِ
ابتصافها ابلنقص والعجز فقال تعاىل :ومن أ َ ِ
وم
ََ ْ
َ َْ ُ ُ َ
َض مل ممَّن يَ ْد ُعو من ُدون َّ َ
ِ
ِ
ال ِْقيام ِة و ُهم َعن ُد َعائِ ِهم غَافِلُو َن [األحقاف ]5:وقال تعاىل :والَّ ِذين ي ْدعُو َن من ُد ِ
ون هللا َّلَ خيَْلُ ُقو َن
َ ََ
ْ
ََ َ ْ
َحيَاء َوَما يَ ْش ُع ُرو َن أ ََّاي َن يُـ ْبـ َعثُو َن [النحل ]21 - 20:وقال عن إبراهيم
َش ْيـئًا َو ُه ْم خيُْلَ ُقو َن أ َْم ٌ
ري أ ْ
وات غَ ْ ُ
ت ِمل تَـ ْعب ُد ما ََّل يسمع وَّل يـ ْب ِ
ِ
نك َش ْيـئًا [مرمي ]42:وعلى
ص ُر َوَّل يُـ ْغ ِين َع َ
وهو حيتج على أبيهَ :اي أَبَ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ
ون َِّ
ون َِّ
ض مرُكم أ ٍ
ُف لَّ ُكم ولِما تَـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
قومه :أَفَـتَـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
اَّلل أَفَال
ََْ ُ
ُ
اَّلل َما َّل يَن َف ُع ُك ْم َش ْيـئًا َوَّل يَ ُ ْ
تَـ ْع ِقلُو َن [األنبياء ]67 - 66:مث إنه قد ثبت ابحلس واملشاهدة أن للمخلوق صفات كمال ،وهي
من هللا تعاىل ،فمعطي الكمال أوىل به وأما الفطرة :فألن النفوس السليمة جمبولة مفطورة على حمبة هللا

وتعظيمه وعبادته ،وهل حتب وتعظم وتعبد إَّل من علمت أنه متصف بصفات الكمال الالئقة بربوبيته

وألوهيته؟ وإذا كانت الصفة نقصاً َّل كمال فيها فهي ممتنعة يف حق هللا تعاىل كاملوت واْلهل،
وت
والنسيان ،والعجز ،والعمى ،والصمم وحنوها؛ لقوله تعاىلَ :وتَـ َوَّك ْل َعلَى ا ْحلَ ِي الَّ ِذي َّل ْيَُ ُ
ِ
ِ ٍ
نسى [طه ]52:وقولهَ :وَما َكا َن َّ
اَّللُ
[الفرقان ]58:وقوله عن موسىِ :يف كتَاب َّل يَض مل َرِيب َوَّل يَ َ
ٍ
ِ ِ ِ
السماو ِ
ات َوَّل ِيف األ َْر ِ
سبُو َن أ َََّن َّل نَ ْس َم ُع ِس َّرُه ْم
ليُـ ْعج َزهُ من َش ْيء ِيف َّ َ َ
ض [فاطر ]44:وقوله :أ َْم َْحي َ
اهم بَـلَى َوُر ُسلُنَا لَ َديْ ِه ْم يَ ْكتُـبُو َن [الزخرف ]80:وقال النيب صلى هللا عليه وسلم يف الدجال ((إنه
َوَْجن َو ُ
أصم،
أعور وإن ربكم ليس أبعور)) ( )1وقال(( :أيها الناس ،اربعوا على أنفسكم فإنكم َّل تدعون َّ
ت الْيـهود ي ُد ِ
ِ
هللا
وَّل غائباً)) ( )2وقد عاقب هللا تعاىل الواصفني له ابلنقص ،كما يف قوله تعاىلَ :وقَالَ َ ُ ُ َ
َّ ِ
م ْغلُولَةٌ غُلَّ ْ ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ين
َ
سوطَتَان [املائدة ]64:وقوله :ل َق ْد َمس َع هللاُ قَـ ْو َل الذ َ
ت أَيْدي ِه ْم َولُعنُواْ ِبَا قَالُواْ بَ ْل يَ َداهُ َم ْب ُ
ِ
ِ
اب ا ْحلَ ِر ِيق
ب َما قَالُواْ َوقَـ ْتـلَ ُه ُم األَنبِيَاء بِغَ ِْري َح ٍق َونَـ ُق ُ
ول ذُوقُواْ َع َذ َ
قَالُواْ إِ َّن هللاَ فَق ٌ
ري َوَْحن ُن أَ ْغنيَاء َسنَكْتُ ُ
ب ال ِْع َّزةِ
ك َر ِ
[آل عمران ]181:ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص ،فقال سبحانهُ :س ْب َحا َن َربِ َ
ص ُفو َن وسالم علَى الْمرسلِني وا ْحلم ُد َِِّ
َع َّما ي ِ
َّلل َر ِ
ني [الصافات ]182 - 180:وقال تعاىل:
ب ال َْعالَ ِم َ
َ َ ٌ َ ُ ْ َ َ َ َْ
َ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ ِ َّ
ض ُه ْم َعلَى بَـ ْع ٍ
َما َّاختَ َذ َّ
ض ُس ْب َحا َن
ب ُك مل إِلَه ِِبَا َخلَ َق َولَ َعال بَـ ْع ُ
اَّللُ من َولَد َوَما َكا َن َم َعهُ م ْن إلَه إ ًذا ل َذ َه َ
َِّ
اَّلل َع َّما ي ِ
ص ُفو َن [املؤمنون.]91:
َ
_________
( )1رواه البخاري ( ،)7131ومسلم (.)2933
( )2رواه البخاري ( ،)4202ومسلم (.)2704

()24/2

وإذا كانت الصفة كماَّلً يف حال ،ونقصاً يف حال ،مل تكن جائزة يف حق هللا وَّل ممتنعة على سبيل

اإلطالق ،فال تثبت له إثبااتً مطلقاً ،وَّل تنفى عنه نفياً مطلقاً بل َّلبد من التفصيل :فتجوز يف احلال
اليت تكون كماَّلً ،وْتتنع يف احلال اليت تكون نقصاً وذلك كاملكر ،والكيد ،واخلداع ،وحنوها فهذه

الصفات تكون كماَّلً إذا كانت يف مقابلة من يعاملون الفاعل ِبثلها؛ ألهنا حينئذ تدل على أن فاعلها
قادر على مقابلة عدوه ِبثل فعله أو أشد ،وتكون نقصاً يف غري هذه احلال ،وهلذا مل يذكرها هللا تعاىل

من صفاته على سبيل اإلطالق وإمنا ذكرها يف مقابلة من يعاملونه ورسله ِبثلها ،كقوله تعاىلَ :وْيَْ ُك ُرو َن
ِ
ين [األنفال ]30:وقوله :إِ َّهنُ ْم يَ ِكي ُدو َن َك ْي ًدا َوأَكِي ُد َك ْي ًدا [الطارق- 15:
ري ال َْماك ِر َ
َوْيَْ ُك ُر هللاُ َوهللاُ َخ ْ ُ

ِ
َّ ِ
ني
ين َك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا َسنَ ْستَ ْد ِر ُج ُهم ِم ْن َح ْي ُ
ث َّلَ يَـ ْعلَ ُمو َن َوأ ُْملي َهلُ ْم إِ َّن َك ْي ِدي َمتِ ٌ
 ]16وقولهَ :والذ َ
اد ُعو َن هللا و ُهو َخ ِ
[األعراف ]183 - 182:وقوله :إِ َّن الْمنَافِ ِقني ُخيَ ِ
اد ُع ُه ْم [النساء ]142:وقوله:
ُ َ
ََ َ
قَالُواْ آمنَّا وإِذَا َخلَواْ إِ َىل َشي ِ
اطينِ ِه ْم قَالُواْ إِ ََّن َم َع ُك ْم إِ َّمنَا َْحن ُن ُم ْستَـ ْه ِزُؤو َن هللاُ يَ ْستَـ ْه ِزىءُ هبِِ ْم [البقرة14:
َ
ْ
َ َ
ِ
ِ
ك فَـ َق ْد َخانُواْ هللاَ من
  ،]15وهلذا مل يذكر هللا أنه خان من خانوه فقال تعاىلَ :وإِن يُ ِري ُدواْ خيَانَـتَ َِ
ِ
ِ
يم فقال :فَأ َْم َك َن ِم ْنـ ُه ْم [األنفال ،]71:ومل يقل :فخاهنم؛ ألن اخليانة
يم َحك ٌ
قَـ ْب ُل فَأ َْم َك َن م ْنـ ُه ْم َوهللاُ َعل ٌ
خدعة يف مقام اَّلئتمان ،وهي صفة ذم مطلقاً وبذا عرف أن قول بعض العوام( :خان هللا من خيون)
منكر فاحش ،جيب النهي عنه القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن حملمد بن صاحل بن
عثيمني -ص27
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القاعدة الثانية:

ابب الصفات أوسع من ابب األمساء

وذلك ألن كل اسم متضمن لصفة  ...وألن من الصفات ما يتعلق أبفعال هللا تعاىل ،وأفعاله َّل منتهى
هلا ،كما أن أقواله َّل منتهى هلا ،قال هللا تعاىلَ :ولَ ْو أ ََّمنَا ِيف األ َْر ِ
ض ِمن َش َج َرةٍ أَق َْال ٌم َوالْبَ ْح ُر ْيَُدمهُ ِمن
ات َِّ
ِ
اَّلل إِ َّن َّ
يم [لقمان.]27:
بَـ ْع ِدهِ َس ْبـ َعةُ أ َْحبُ ٍر َّما نَِف َد ْ
ت َكلِ َم ُ
اَّللَ َع ِز ٌيز َحك ٌ
ومن أمثلة ذلك :أن من صفات هللا تعاىل اجمليء ،واإلتيان ،واألخذ واإلمساك ،والبطش ،إىل غري
اء َربمك [الفجر ]22:وقالَ :ه ْل يَنظُُرو َن إَِّلَّ أَن
ذلك من الصفات اليت َّل حتصى كما قال تعاىلَ :و َج َ
َأيْتِيَـ ُه ُم هللاُ ِيف ظُلَ ٍل ِم َن الْغَ َم ِام [البقرة ]210:وقال :فَأَ َخ َذ ُه ُم هللاُ بِ ُذنُوهبِِ ْم [آل عمران ]11:وقال:
ِِ
الس َماء أَن تَـ َق َع َعلَى األ َْر ِ
ش ِدي ٌد
ك َّ
ك لَ َ
ْش َربِ َ
َوْيُْ ِس ُ
ض إَِّل إبِِ ْذنه [احلج ]65:وقال :إِ َّن بَط َ
[الربوج ]12:وقال :يُ ِري ُد هللاُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوَّلَ يُ ِري ُد بِ ُك ُم ال ُْع ْس َر [البقرة ]185:وقال النيب صلى هللا
عليه وسلم(( :ينزل ربنا إىل السماء الدنيا)) (.)1

فنصف هللا تعاىل هبذه الصفات على الوجه الوارد ،وَّل نسميه هبا ،فال نقول إن من أمسائه اْلائي،
واآليت ،واآلخذ ،واملمسك ،والباطش ،واملريد ،والنازل ،وحنو ذلك ،وإن كنا خنرب بذلك عنه ونصفه
به القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن حملمد بن صاحل بن عثيمني -ص30

_________

( )1رواه البخاري ( ،)1145ومسلم ( .)758من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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القاعدة الثالثة:
صفات هللا تعاىل على قسمني :ثبوتية ،وسلبية
فالثبوتية :ما أثبته هللا تعاىل لنفسه يف كتابه ،أو على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وكلها صفات

كمال َّل نقص فيها بوجه من الوجوه ،كاحلياة والعلم ،والقدرة ،واَّلستواء على العرش ،والنزول إىل

السماء الدنيا ،والوجه ،واليدين ،وحنو ذلك فيجب إثباهتا هلل تعاىل حقيقة على الوجه الالئق به بدليل
ِ
ِ
هلل ورسولِ ِه وال ِ
َّ ِ
ْكتَ ِ
اب الَّ ِذي
ين َ
آمنُواْ آمنُواْ ِاب َ َ ُ َ
السمع والعقل أما السمع :فمنه قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
هلل ومالَئِ َكتِ ِه وُكتبِ ِه ورسلِ ِه والْيـوِم ِ
ِ
اب الَّ ِذي أ ِ
نَـ َّز َل َعلَى رسولِ ِه وال ِ
ْكتَ ِ
اآلخ ِر
َ َ
َ ُ َُ ُ َ َْ
َنز َل من قَـ ْب ُل َوَمن يَ ْك ُف ْر ِاب َ َ
َُ َ
ضالََّلً بَ ِعي ًدا [النساء ]136:فاإلْيان ابهلل يتضمن :اإلْيان بصفاته واإلْيان ابلكتاب الذي
ض َّل َ
فَـ َق ْد َ
نزل على رسوله يتضمن :اإلْيان بكل ما جاء فيه من صفات هللا وكون حممد صلى هللا عليه وسلم

رسوله يتضمن :اإلْيان بكل ما أخرب به عن مرسله ،وهو هللا – عز وجل.

وأما العقل :فألن هللا تعاىل أخرب هبا عن نفسه ،وهو أعلم هبا من غريه ،وأصدق قيالً ،وأحسن حديثاً
من غريه ،فوجب إثباهتا له كما أخرب هبا من غري تردد ،فإن الرتدد يف اخلرب إمنا يتأتى حني يكون اخلرب
صادراً ممن جيوز عليه اْلهل ،أو الكذب ،أو العي حبيث َّل يفصح ِبا يريد ،وكل هذه العيوب الثالثة
ممتنعة يف حق هللا – عز وجل – فوجب قبول خربه على ما أخرب به وهكذا نقول فيما أخرب به النيب

صلى هللا عليه وسلم عن هللا تعاىل ،فإن النيب صلى هللا عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خرباً
وأنصحهم إرادة ،وأفصحهم بياَنً ،فوجب قبول ما أخرب به على ما هو عليه والصفات السلبية :ما

نفاها هللا – سبحانه – عن نفسه يف كتابه ،أو على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وكلها صفات
نقص يف حقه كاملوت ،والنوم ،واْلهل ،والنسيان ،والعجز ،والتعب فيجب نفيها عن هللا تعاىل – ملا

سبق – مع إثبات ضدها على الوجه األكمل ،وذلك ألن ما نفاه هللا تعاىل عن نفسه فاملراد به بيان
انتفائه لثبوت كمال ضدهَّ ،ل جملرد نفيه؛ ألن النفي ليس بكمال ،إَّل أن يتضمن ما يدل على

الكمال ،وذلك ألن النفي عدم ،والعدم ليس بشيء ،فضالً عن أن يكون كماَّلً ،وألن النفي قد
يكون لعدم قابلية احملل له ،فال يكون كماَّلً كما لو قلت :اْلدار َّل يظلم وقد يكون للعجز عن

القيام به فيكون نقصاً ،كما يف قول الشاعر:

قبيلة َّل يغدرون بذمة  ...وَّل يظلمون الناس حبة خردل

وقول اآلخر:

لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب  ...ليسوا من الشر يف شيء وإن هاَن
وت [الفرقان ]58:فنفي املوت عنه يتضمن
مثال ذلك :قوله تعاىلَ :وتَـ َوَّك ْل َعلَى ا ْحلَ ِي الَّ ِذي َّل ْيَُ ُ

كمال حياته.

َح ًدا [الكهف ]49:ونفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله.
مثال آخر :قوله تعاىلَ :وَّل يَظْلِ ُم َربم َ
كأَ
ٍ
مثال اثلث :قوله تعاىل :وما َكا َن َّ ِ ِ ِ
السماو ِ
ات َوَّل ِيف األ َْر ِ
ض [فاطر ]44:فنفي
ََ
اَّللُ ليُـ ْعج َزهُ من َش ْيء ِيف َّ َ َ
ِ
يما قَ ِد ًيرا [فاطر ]44:ألن العجز
العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته وهلذا قال بعده :إِنَّهُ َكا َن َعل ً
سببه إما اْلهل أبسباب اإلجياد ،وإما قصور القدرة عنه فلكمال علم هللا تعاىل وقدرته مل يكن ليعجزه
شيء يف السموات وَّل يف األرض وهبذا املثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال
القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن حملمد بن صاحل بن عثيمني -ص31
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القاعدة الرابعة:
الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال ،فكلما كثرت وتنوعت دَّللتها ظهر من كمال املوصوف هبا ما
هو أكثر.

وهلذا كانت الصفات الثبوتية اليت أخرب هللا هبا عن نفسه أكثر بكثري من الصفات السلبية ،كما هو

معلوم.

أما الصفات السلبية فلم تذكر غالباً إَّل يف األحوال التالية:
األوىل :بيان عموم كماله كما يف قوله تعاىل :لَي ِ ِ ِ
َح ٌد
س َكمثْله َش ْيءٌ [الشورىَ ]11:وَملْ يَ ُكن لَّهُ ُك ُف ًوا أ َ
ْ َ
[اإلخالص.]4:
لر ْمحَ ِن أَن
لر ْمحَ ِن َولَ ًدا َوَما يَنبَ ِغي لِ َّ
الثانية :نفي ما ادعاه يف حقه الكاذبون ،كما يف قوله :أَن َد َع ْوا لِ َّ
يـ ت ِ
َّخ َذ َولَ ًدا [مرمي.]92 - 91:
َ
الس َماء
الثالثة :دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق هبذا األمر املعني ،كما يف قولهَ :وَما َخلَ ْقنَا َّ
ِ
السماو ِ
ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما ِيف ِست َِّة
ات َواأل َْر َ
ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما َّلعبِ َ
َواأل َْر َ
ني [األنبياء ]16:وقولهَ :ولََق ْد َخلَ ْقنَا َّ َ َ
سنَا ِمن لمغُ ٍ
وب [ق ]38:القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن حملمد بن صاحل بن
أ ََّايٍم َوَما َم َّ

عثيمني -ص33
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القاعدة اخلامسة:
الصفات الثبوتية تنقسم إىل قسمني :ذاتية وفعلية

فالذاتية :هي اليت مل يزل وَّل يزال متصفاً هبا ،كالعلم ،والقدرة ،والسمع ،والبصر ،والعزة ،واحلكمة،

والعلو ،والعظمة ،ومنها الصفات اخلربية ،كالوجه ،واليدين ،والعينني والفعلية :هي اليت تتعلق ِبشيئته،

إن شاء فعلها ،وإن شاء مل يفعلها ،كاَّلستواء على العرش ،والنزول إىل السماء الدنيا.

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية ابعتبارين ،كالكالم ،فإنه ابعتبار أصله صفة ذاتية؛ ألن هللا تعاىل مل يزل

وَّل يزال متكلماً وابعتبار آحاد الكالم صفة فعلية؛ ألن الكالم يتعلق ِبشيئته ،يتكلم مىت شاء ِبا
ول لَهُ ُك ْن فَـيَ ُكو ُن [يس ]82:وكل صفة تعلقت
اد َش ْيـئًا أَ ْن يَـ ُق َ
شاء كما يف قوله تعاىل :إِ َّمنَا أ َْم ُرهُ إِذَا أ ََر َ
ِبشيئته تعاىل فإهنا اتبعة حلكمته وقد تكون احلكمة معلومة لنا ،وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعلم علم
شا ُؤو َن
اليقني أنه – سبحانه – َّل يشاء شيئاً إَّل وهو موافق للحكمة ،كما يشري إليه قوله تعاىلَ :وَما تَ َ
ِ
ِ
اَّللُ إِ َّن َّ
شاء َّ
يما [اإلنسان .]30:القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه
إََِّّل أَن يَ َ
يما َحك ً
اَّللَ َكا َن َعل ً
احلسىن حملمد بن صاحل بن عثيمني -ص34
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القاعدة السادسة:

يلزم يف إثبات الصفات التخلي عن حمذورين عظيمني
أحدمها :التمثيل والثاين :التكييف فأما التمثيل :فهو اعتقاد املثبت أن ما أثبته من صفات هللا تعاىل

س
مماثل لصفات املخلوقني ،وهذا اعتقاد ابطل بدليل السمع والعقل أما السمع :فمنه قوله تعاىل :لَْي َ
َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ [الشورى ]11:وقوله :أَفَ َمن خيَْلُ ُق َك َمن َّلَّ خيَْلُ ُق أَفَال تَ َذ َّك ُرو َن [النحل ]17:وقولهَ :ه ْل
ِ
َح ٌد [اإلخالص ]4:وأما العقل فمن وجوه :األول:
تَـ ْعلَ ُم لَهُ َمسياا [مرمي ]65:وقولهَ :وَملْ يَ ُكن لَّهُ ُك ُف ًوا أ َ

أنه قد علم ابلضرورة أن بني اخلالق واملخلوق تبياَنً يف الذات ،وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين يف
الصفات؛ ألن صفة كل موصوف تليق به ،كما هو ظاهر يف صفات املخلوقات املتباينة يف الذوات،

فقوة البعري مثالً غري قوة الذرة ،فإذا ظهر التباين بني املخلوقات مع اشرتاكها يف اإلمكان واحلدوث،
فظهور التباين بينها وبني اخلالق أجلى وأقوى الثاين :أن يقال :كيف يكون الرب اخلالق الكامل من

مجيع الوجوه مشاهباً يف صفاته للمخلوق املربوب الناقص املفتقر إىل من يكمله ،وهل اعتقاد ذلك

إَّل تنقص حلق اخلالق؟! فإن تشبيه الكامل ابلناقص جيعله َنقصاً الثالث :أننا نشاهد يف املخلوقات ما
يتفق يف األمساء وخيتلف يف احلقيقة والكيفية ،فنشاهد أن لإلنسان يداً ليست كيد الفيل ،وله قوة

ليست كقوة اْلمل ،مع اَّلتفاق يف اَّلسم ،فهذه يد وهذه يد ،وهذه قوة وهذه قوة ،وبينهما تباين يف
الكيفية والوصف ،فعلم بذلك أن اَّلتفاق يف اَّلسم َّل يلزم منه اَّلتفاق يف احلقيقة والتشبيه

كالتمثيل ،وقد يفرق بينهما أبن التمثيل التسوية يف كل الصفات ،والتشبيه التسوية يف أكثر
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ [الشورى ]11:وأما
الصفات ،لكن التعبري بنفي التمثيل أوىل ملوافقة القرآن :لَْي َ
التكييف :فهو أن يعتقد املثبت أن كيفية صفات هللا تعاىل كذا وكذا ،من غري أن يقيدها ِبماثل وهذا
اعتقاد ابطل بدليل السمع والعقل أما السمع :فمنه قوله تعاىلَ :وَّل ُِحييطُو َن بِ ِه ِعل ًْما [طه]110:
ف ما لَيس لَ َ ِ ِ ِ
ك َكا َن َع ْنهُ َم ْس ُؤوَّلً
ْم إِ َّن َّ
اد ُك مل أُولئِ َ
ص َر َوالْ ُف َؤ َ
الس ْم َع َوالْبَ َ
ك به عل ٌ
وقولهَ :وَّلَ تَـ ْق ُ َ ْ َ
[اإلسراء ]36:ومن املعلوم أنه َّل علم لنا بكيفية صفات ربنا؛ ألنه تعاىل أخربَن عنها ومل خيربَن عن
كيفيتها ،فيكون تكييفنا قفواً ملا ليس لنا به علم ،وقوَّلً ِبا َّل ْيكننا اإلحاطة به وأما العقل :فألن
الشيء َّل تعرف كيفية صفاته إَّل بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظريه املساوي له ،أو ابخلرب

الصادق عنه ،وكل هذه الطرق منتفية يف كيفية صفات هللا – عز وجل – فوجب بطالن تكييفها

وأيضاً فإننا نقول :أي كيفية تقدرها لصفات هللا تعاىل؟ إن أي كيفية تقدرها يف ذهنك ،فاهلل أعظم

وأجل من ذلك وأي كيفية تقدرها لصفات هللا تعاىل فإنك ستكون كاذابً فيها؛ ألنه َّل علم لك بذلك

وحينئذ جيب الكف عن التكييف تقديراً ابْلنان ،أو تقديراً ابللسان ،أو حتريراً ابلبنان وهلذا ملا سئل
الر ْمحَ ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَـ َوى [طه ]5:كيف استوى؟ أطرق
مالك – رمحه هللا تعاىل – عن قوله تعاىلَّ :
ش ْ
رمحه هللا برأسه حىت عاله الرحضاء (العرق) مث قال" :اَّلستواء غري جمهول ،والكيف غري معقول،

واإلْيان به واجب ،والسؤال عنه بدعة" وروى عن شيخه ربيعة أيضاً" :اَّلستواء غري جمهول والكيف
غري معقول" وقد مشى أهل العلم بعدمها على هذا امليزان وإذا كان الكيف غري معقول ومل يرد به

الشرع فقد انتفى عنه الدليالن العقلي والشرعي فوجب الكف عنه فاحلذر احلذر من التكييف أو
حماولته ،فإنك إن فعلت وقعت يف مفاوز َّل تستطيع اخلالص منها ،وإن ألقاه الشيطان يف قلبك

فاعلم أنه من نزغاته ،فاْلأ إىل ربك فإنه معاذك ،وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك ،قال هللا تعاىلَ :وإِ َّما
ان نَـزغٌ فَاست ِع ْذ ِاب َِّ
ِ
َّلل إِنَّهُ ُهو َّ ِ
َّك ِم َن َّ
يم [فصلت .]36:القواعد املثلى يف
يَ َنزغَن َ
الش ْيطَ ِ ْ ْ َ
السم ُ
َ
يع ال َْعل ُ
صفات هللا وأمسائه احلسىن حملمد بن صاحل بن عثيمني -ص35
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القاعدة السابعة:
صفات هللا تعاىل توقيفية َّل جمال للعقل فيها
فال نثبت هلل تعاىل من الصفات إَّل ما دل الكتاب والسنة على ثبوته ،قال اإلمام أمحد رمحه هللا

تعاىلَّ" :ل يوصف هللا إَّل ِبا وصف به نفسه ،أو وصفه به رسولهَّ ،ل يتجاوز القرآن واحلديث"
ولدَّللة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثالثة أوجه:

األول :التصريح ابلصفة كالعزة ،والقوة ،والرمحة ،والبطش ،والوجه ،واليدين وحنوها الثاين :تضمن

اَّلسم هلا مثل :الغفور متضمن للمغفرة ،والسميع متضمن للسمع ،وحنو ذلك.

الثالث :التصريح بفعل أو وصف دال عليها كاَّلستواء على العرش ،والنزول إىل السماء الدنيا،

واجمليء للفصل بني العباد يوم القيامة ،واَّلنتقام من اجملرمني ،الدال عليها – على الرتتيب – قوله
تعاىل :ا َّلر ْمحَ ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
ش ا ْستَـ َوى [طه ]5:وقول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :ينزل ربنا إىل السماء
ص افا [الفجر ]22:وقوله :إِ ََّن ِم َن
ك َوال َْملَ ُ
الدنيا)) احلديث ( )1وقول هللا تعاىلَ :و َجاء َربم َ
ص افا َ
ك َ
ِ
ني ُمنتَ ِق ُمو َن [السجدة .]22:القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن حملمد بن صاحل بن
ال ُْم ْج ِرم َ
عثيمني -ص38
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1145ومسلم ( .)758من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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القاعدة الثامنة
(التوقف يف األلفاظ اجململة اليت مل يرد إثباهتا وَّل نفيها ،أما معناها؛ فَـيُ ْستفصل عنه ،فإن أريد به ابطل
يُـنَـ َّزه هللا عنه؛ ردَّ ،وإن أريد به حق َّل ْيتنع على هللا؛ قُبِل ،مع بيان ما م
يدل على املعىن الصواب من
ُ
َ
األلفاظ الشرعية ،والدعوة إىل استعماله مكان هذا اللفظ اجململ احلادث) (.)1
مثاله :لفظة (اْلهة) :نتوقف يف إثباهتا ونفيها ،ونسأل قائلها :ماذا تعين ابْلهة؟ فإن قال :أعين أنه يف

مكان حيويه قلنا :هذا معىن ابطل يُـنَـ َّزه هللا عنه ،ورددَنه وإن قال :أعين جهة العلو املطلق؛ قُـلْنا :هذا
حق َّل ْيتنع على هللا وقبلنا منه املعىن ،وقلنا له :لكن األوىل أن تقول :هو يف السماء ،أو يف العلو؛

كما وردت به األدلة الصحيحة ،وأما لفظة (جهة)؛ فهي جمملة حادثة ،األوىل تركها.

_________
(( )1التدمرية( ،)65 /جمموع الفتاوى) ( 299 /5و.)36 /6
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القاعدة التاسعة:
(كل صفة ثبتت ابلنقل الصحيح؛ وافقت العقل الصريح ،وَّلبد) ()1
_________
(( )1خمتصر الصواعق املرسلة) (.)253 ،141 /1
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القاعدة العاشرة:
وحيلف هبا) (.)1
وج َّل يستعاذ هبا ُ
(صفات هللا َع َّز َ

ومنها قوله صلى هللا عليه وسلم(( :أعوذ برضاك من سخطك ،وِبعافاتك من عقوبتك)) رواه مسلم

( ،)2ولذلك بوب البخاري يف كتاب األْيان والنذور :ابب :احللف بعزة هللا وصفاته وكلماته.
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) ( )229 ،143 /6و ( ،)273 /35وانظر(( :شرح السنة)) للبغوي (/1
 ،)187 - 185وفَـ َّرق بعضهم بني احللف ابلصفة الفعليَّة والصفة الذاتِيَّة ،وقالواَّ :ل جيوز احللف
بصفات الفعل.

( )2رواه مسلم (.)486
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القاعدة احلادية عشرة:
(الكالم يف الصفات كالكالم يف الذات) (.)1

فكما أن ذاته حقيقية َّل تشبه الذوات؛ فهي متصفة بصفات حقيقية َّل تشبه الصفات ،وكما أن

إثبات الذات إثبات وجود َّل إثبات كيفية ،كذلك إثبات الصفات.
_________

((( )1الكالم على الصفات)) للخطيب البغدادي (ص(( ،)20احلجة يف بيان احملجة)) لقوام السنة
((( ،)174 /1التدمرية)) (ص(( ،)43جمموع الفتاوى)) (.)355 /6 ،330 /5

()35/2

القاعدة الثانية عشرة:
(القول يف بعض الصفات كالقول يف البعض اآلخر) (.)1

فمن أقر بصفات هللا؛ كالسمع ،والبصر ،واإلرادة ،يلزمه أن يقر ِبحبة هللا ،ورضاه ،وغضبه ،وكراهيته

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية :ومن فرق بني صفة وصفة ،مع تساويهما يف أسباب احلقيقة واجملاز؛

كان متناقضاً يف قوله ،متهافتاً يف مذهبه ،مشاهباً ملن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض.
_________

((( )1التدمرية)) (ص(( ،)31جمموع الفتاوى)) (.)212 /5
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القاعدة الثالثة عشرة:

(ما أضيف إىل هللا مما هو غري ابئ ٍن عنه؛ فهو صفة له غري خملوقة ،وك مل شيء أضيف إىل هللا ابئن عنه؛
فهو خملوق؛ فليس كل ما أضيف إىل هللا يستلزم أن يكون صفةً له) (.)1

وبصر هللا ،ورضاه ،وسخطُه ومثال الثاين :بيت هللا ،وَنقة هللا.
مثال األولُ :
مسع هللاُ ،

القاعدة الرابعة عشرة:

وج َّل وسائر مسائل اَّلعتقاد تثبت ِبا ثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وإن
(صفات هللا َع َّز َ

كان حديثاً واحداً ،وإن كان آحاداً) (.)2
_________

((( )1اْلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح)) ((( ،)145 /3جمموع الفتاوى)) ( )290 /9له

أيضاً(( ،جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني)) (.)166 /1

((( )2خمتصر الصواعق املرسلة)) (.)433 ،412 ،332 /2

()37/2

القاعدة اخلامسة عشرة:
(ما جاء يف الكتاب أو السنة ،وجب على كل مؤمن القول ِبوجبه واإلْيان به ،وإن مل يفهم معناه)
(.)1

_________

((( )1التدمرية)) (ص(( ،)65 :جمموع الفتاوى)) ((( ،)298 /5دقائق التفسري)) (.)245 /5

()38/2

القاعدة السادسة عشرة:

(ابب األخبار أوسع من ابب الصفات ،وما يطلق عليه من األخبار؛ َّل جيب أن يكون توقيفياً؛
كالقدمي ،والشيء ،واملوجود) (.)1
_________
((( )1بدائع الفوائد)) َّلبن القيم (.)162 /1

()39/2

القاعدة السابعة عشرة:
وج َّل َّل يقاس عليها) (.)1
(صفات هللا َع َّز َ

فال يقاس السخاءُ على اْلود ،وَّل اْلَلَ ُد على القوة ،وَّل اَّلستطاعةُ على القدرة ،وَّل الرقة على

وج َّل َّل يتجاوز فيها التوقيف.
الرمحة والرأفة ،وَّل املعرفة على العلم وهكذا؛ ألن صفات هللا َع َّز َ

القاعدة الثامنة عشرة:

وج َّل َّل حصر هلا؛ ألن كل اسم يتضمن صفة ... ،وأمساء هللا َّل حصر هلا ،فمنها ما
(صفات هللا َع َّز َ

استأثر هللا به يف علم الغيب عنده) صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد
القادر السقاف  -ص20
_________

((( )1شأن الدعاء)) للخطايب (ص.)111 :

()40/2

املبحث الثاين :أنواع الصفات
• املطلب األول :الصفات الثبوتية وضابطها.
• املطلب الثاين :الصفات املنفية وضابطها.

()41/2

املطلب األول :الصفات الثبوتية وضابطها
الصفات الثبوتية (املثبتة) هي( :الصفات اليت تدل على معىن ثبويت ووجودي) (.)1
أو هي :ما أثبته هللا تعاىل لنفسه يف كتابه ,أو على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وكلها صفات
كمالَّ ،ل نقص فيها بوجه من الوجوه (.)2

وأمثلة هذه الصفات كثرية عسري حصرها ،فمن ذلك :العلم ،واخللق ،واحلياة ،والقدرة ،واإلرادة

والسمع ،والبصر ،والكالم ،واإلحياء ،واإلماتة ،والرضى ،والغضب ،والوجه ،واليدين ،والرجل،
والعلو واَّلستواء ،وغري ذلك.
فضابط الثبويت :كل صفة ورد إثباهتا هلل عز وجل يف كتابه ,أو على لسان رسوله صلى هللا عليه

وسلم.

وهذا النوع من الصفات الثبوتية ينقسم بدوره إىل أقسام متعددة حبسب اَّلعتبارات اليت يرجع إليها

كل تقسيم.

 فتنقسم ابعتبار تعلقها بذات هللا عز وجل إىل: - 1صفات ذاتية ،وهي :اليت َّل تنفك عن الذات.

كاحلياة ،والعلم ،والقدرة ،والوجه ،واليدين ،وحنوها.

صفات فعلية ،وهي :اليت تتعلق ِبشيئة هللا وقدرته.
كاخللق ،والرزق ،واَّلستواء ،واجمليء ،وحنوها (.)3
 -وتنقسم ابعتبار لزومها لذات هللا عز وجل إىل:

 - 1صفات َّلزمة ،وهي :الالزمة للموصوف َّل تفارقه إَّل بعدم ذاته ،وهي:
 -إما ذاتية ،وهي :ما َّل ْيكن تصور الذات مع تصور عدمها ،كالوجه ،واليدين ،والقدم ،واإلصبع

وحنوها.

 -وإما معنوية ،وهي :ما ْيكن تصور الذات مع تصور عدمها ،كاحلياة ،والعلم ،والقدرة ،وحنوها.

 - 2صفات عارضة (اختيارية) ،وهي :اليت ْيكن مفارقتها للموصوف مع بقاء الذات وهي:
 -إما من ابب األفعال ،كاَّلستواء ،واجمليء ،والنزول ،وحنوها.

 إما من ابب األقوال ،كالتكليم ،واملناداة ،واملناجاة ،وحنوها. وإما من ابب األحوال ،كالفرح ،والضحك ،والسخط ،وحنوها (.)4وتنقسم ابعتبار أدلة ثبوهتا إىل:

 - 1الصفات الشرعية العقلية ،وهي :اليت يشرتك يف إثباهتا الدليل الشرعي السمعي ،والدليل
العقلي ،والفطرة السليمة ،كالعلم والسمع ،والبصر ،والعلو ،والقدرة ،وحنوها.

 - 2الصفات اخلربية السمعية ،وهي :اليت َّل سبيل إىل إثباهتا إَّل بطريق السمع ،كاَّلستواء ،واليد،
والوجه ،واإلصبع ،والنزول ،وحنوها ( .)5النفي يف ابب صفات هللا عز وجل ألرزقي بن حممد
سعيداين  -ص 101
_________

((( )1الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية)) (ص.)203 :

((( )2الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية)) (ص(( )203 :شرح العقيدة الواسطية َّلبن
عثيمني)) ((( ،)142 /1القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن)) (ص.)28 :
((( )3تفصيل اإلمجال فيما جيب هلل من صفات الكمال ،ضمن جمموع الفتاوى)) ()68 /6
((الكواشف اْللية)) (.)429

((( )4درء تعارض العقل والنقل)) ((( )23 /4 ،321 /3الرد على املنطقيني)) (ص)80 :
((جمموع الفتاوى)) (.)244 /6

((( )5الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية)) (ص(( )207 :الصفات اإلهلية ،تعريفها
وأقسامها)) (.)72 - 65

()42/2

املطلب الثاين :الصفات املنفية وضابطها
الصفات املنفية (السلبية) هي( :ما نفاه هللا عز وجل عن نفسه يف كتابه أو على لسان رسوله هللا
صلى هللا عليه وسلم) (.)1

أو هي( :الصفات اليت تقع يف سياق النفي ،أي :اليت تدخل عليها أداة النفي ،مثل( :ما) و (َّل) و

(ليس)) (.)2

وأمثلتها كثرية ،منها :املوت ،واْلهل ،والعجز ،والنوم ،والظلم ،واختاذ الصاحبة ,أو الولد ,أو

الشريك ،وحنو ذلك.
ومنهم من ذكر تعريفاً آخر للصفات املنفية فقال( :املقصود بصفات السلوب هي :اليت يكون

السلب داخالً يف مفهومها ،فمفهوم القدم عدم األولية ،ومفهوم الوحدة عدم الشركة وحنو ذلك)

(.)3

وهذا التعريف عليه بعض اَّلعرتاضات ،فهو وإن كان يف أصله تعريفاً صحيحاً إَّل أنه يؤاخذ عليه

أمران ،مها:

التعريف أوَّلً :غري جامع فيخرج منه الصفات اليت سبقت أبدوات النفي ،إذ املنفي فيها هي الصفة
نفسها اليت هي نقص أو عيب يف حق هللا عز وجلَّ ،ل أن السلب داخل يف مفهومها ،وهذه

الصفات هي األكثر وروداً يف القرآن والسنة (.)4

كما يؤاخذ عليه أيضاً :أنه أدخل يف التمثيل بعض الصفات اليت مل يرد ثبوهتا يف القرآن الكرمي والسنة
الصحيحة على أهنا صفة ،كالقدم ،والقيام ابلنفس ,واملخالفة للحوادث مثالً ،فأهل السنة واْلماعة
َّل يصفون هللا عز وجل إَّل ِبا وصف به نفسه ,أو وصفه به رسوله صلى هللا عليه وسلم ،فباب

الصفات عندهم توقيفي ،وإن كان جيوز عندهم إطالق وصف القدم ,والقيام ,ابلنفس على هللا عز
وجل ,وأبنه قدمي وقائم بنفسه من ابب اإلخبار َّل من ابب األمساء والصفات (.)5

على أن بعض الصفات اليت يذكر املتكلمون أهنا صفات سلبية ورد إطالقها يف حق هللا عز وجل
أمساء :كالواحد ،والباقي ،والغين ،لكن على سبيل اإلثبات َّل النفي ،فإن هللا عز وجل يسمى الواحد

ويوصف ابلوحدانية ،ويسمى الباقي ويوصف ابلبقاء ،ويسمى الغين ويوصف ابلغىن املطلق عن كل ما
سواه .وإن كانت هذه الصفات تتضمن نفي أضدادها ،من عدم الشريك وعدم الفناء وعدم
اَّلحتياج إىل الغري ،لكن هذا يقال يف مجيع الصفات املثبتة ،أن إثباهتا على الوجه الكامل يستلزم نفي

ضدها من النقص ،فلو جعل هذا ضابطاً يف النفي ،مل يبق عندَن إَّل صفات منفية فقط.

والذي جيب أن يعلم أن ما من نفي ورد يف القرآن والسنة – على قلته  ،-فإنه مل يرد إَّل إلثبات

كمال ضد األمر املنفي؛ ألن النفي احملض ليس فيه مدح... ،

وضابط النفي يف صفات هللا عز وجل( :أن ينفى عن هللا تعاىل:
أوَّلً :كل صفة عيب؛ كالعمى ،والصم ،واخلرس ،والنوم ،واملوت  ..وحنو ذلك.

اثنياً :كل نقص يف كماله؛ كنقص حياته ،أو علمه ،أو قدرته ،أو عزته ،أو حكمته  ..أو حنو ذلك.
اثلثا :مماثلة املخلوقني؛ كأن جيعل علمه كعلم املخلوق ،أو وجهه كوجه املخلوق ،أو استواؤه على

عرشه كاستواء املخلوق  ..وحنو ذلك.

فمن أدلة انتفاء األول عنه :قوله تعاىل :وِ ِ
َّلل ال َْمثَ ُل األَ ْعلَ َى [النحل ،]60 :فإن ثبوت املثل األعلى
َ

له – وهو الوصف األعلى – يستلزم انتفاء كل صفة عيب.
السماو ِ
سنَا
ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما ِيف ِست َِّة أ ََّايٍم َوَما َم َّ
ات َو ْاأل َْر َ
ومن أدلة انتفاء الثاين :قوله تعاىلَ :ولََق ْد َخلَ ْقنَا َّ َ َ
ِمن لمغُ ٍ
وب [ق.]38 :
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ [الشورى .))6( ]11 :النفي يف ابب صفات
ومن أدلة انتفاء الثالث قوله تعاىل :لَْي َ

هللا عز وجل ألرزقي بن حممد سعيداين – ص 103
_________

((( )1القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن)) (ص(( .)30 :الصفات اإلهلية ،تعريفها
وأقسامها)) (ص.)58 :
((( )2الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية)) (ص.)201 :
((( )3ابن تيمية السلفي هلراس)) (ص.)87 :

( )4انظر(( :الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية)) (ص.)203 :
((( )5العقائد السلفية أبدلتها النقلية والعقلية)) (.)85 /1
((( )6تقريب التدمرية)) (ص.)85 :

()43/2

ْتهيد
أحصيت مجيع الصفات الفعليَّة اخلربية؛ كالضحك ،والبشبشة والغضب واحلب والبغض والكيد

واملكر وغريها ،وبعضاً من الصفات السمعية ،أما بقية الصفات الفعليَّة – السمعية العقلية –؛ فهذه
وأىن ٍ
شاء [إبراهيم ]27:صفات هللا عز وجل الواردة
َّل منتهى هلاَّ ،
ألحد أن حيصيهاَ ،ويَـ ْف َع ُل هللاُ َما يَ َ
يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص16

()44/2

 األوليةوج َّل ،وذلك من امسه (األ ََّو ُل) ،الثابت يف الكتاب والسنة ،ومعناه :الذي ليس قبله
صفةٌ ذاتيةٌ هلل َع َّز َ

شيء.

ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
يم
الدليل من الكتاب :قوله تعاىلُ :ه َو األ ََّو ُل َواآلخ ُر َوالظَّاه ُر َوالْبَاط ُن َو ُه َو ب ُك ِل َش ْيء عَل ٌ
[احلديد.]3:

األول؛ فليس قبلك شيء))
الدليل من السنة :حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً(( :اللهم أنت َّ
(.)1

وج َّل سابقة على أوليَّ ِة كل ما سواه ،وآخريَّـتُه اثبتةٌ بعد آخ ِريَِّة كل ما
قال ابن القيم :فأوليَّةُ هللا َع َّز َ

سواه ،فأوليَّـتُه َس ْبـ ُقه لكل شيء ،وآخريَّـتُه بقاؤه بعد كل شيء ،وظاهريَّـتُه سبحانه فوقيَّـتُه وعلوه على

كل شيء ،ومعىن الظهور يقتضي العلو ،وظاهر الشيء هو ما عال منه وأحاط بباطنه ،وبطونه سبحانه

إحاطته بكل شيء ،حبيث يكون أقرب إليه من نفسه ،وهذا قرب غري قرب احملب من حبيبه ،هذا

لون وهذا لون ،فمدار هذه األمساء األربعة على اإلحاطة ،وهي إحاطتان :زمانيَّة ،ومكانيَّة ،فإحاطة
ِ
ِ
ِ
ِ
كل آخ ٍر انتهى إىل آخريَّتِه ،فأحاطت
أوليَّته وآخريَّته ابل َق ْب ِل والبَـ ْعد ،فكل سابق انتهى إىل أوليَّته ،و ُ
أوليَّـتُه وآخريَّـتُه ابألوائل واألواخر ،وأحاطت ظاهريَّـتُه وابطنيَّـتُه ِ
بكل ظاه ٍر وابطن ،فما من ظاه ٍر إَّل
وهللا فوقه ،وما من ابطن إَّل وهللا دونه ،وما من ٍ
أول إَّل وهللا قبله ،وما من آخ ٍر إَّل وهللا بعده،
واآلخر دوامه وبقاؤه ،والظاهر علوه وعظمته ،والباطن قربه ودنوه ،فسبق كلَّ شيء
فاألو ُل قِ َد ُمه،
َّ
ُ
أبوليَّته ،وبقي بعد ك مل شيء ِبخريَّتِه ،وعال على كل شيء بظهوره ،ودَن من كل شيء ببطونه ،فال
والغيب عنده
الباطن له ظاهر،
ظاهر ابطناً ،بل
تواري منه مساءٌ مساءً ،وَّل ٌ
أرض أرضاً ،وَّل حيجب عنه ٌ
ُ
ُ
شهادة ،والبعي ُد منه قريب ،والس مر عنده عالنية ،فهذه األمساء األربعة تشتمل على أركان التوحيد،
فهو َّ
األول يف آخريَّتِه ،واآلخر يف أوليَّتِه ،والظاهر يف بطونه ،والباطن يف ظهوره ،مل يزل أوَّلً وآخراً

وظاهراً وابطناً ( )2صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف -

ص38

_________

( )1رواه مسلم (.)2713
((( )2طريق اهلجرتني)) (ص.)27

()45/2

 اإلتيان واجمليءصفتان فعليتان خربيَّتان اثبتتان ابلكتاب والسنة الدليل من الكتاب:
 - 1قوله تعاىلَ :هل ينظُرو َن إَِّلَّ أَن أيْتِيـ ُهم هللا ِيف ظُلَ ٍل ِمن الْغَم ِام والْمآلئِ َكةُ وقُ ِ
ض َي األ َْم ُر
ََ ُ ُ
َ
َ َ َ َ
َْ ُ
[البقرة]210:
ض آاي ِ
ك
ت َربِ َ
يه ُم ال َْمآلئِ َكةُ أ َْو َأيِْيتَ َربم َ
 - 2وقولهَ :ه ْل يَنظُُرو َن إَِّلَّ أَن َأتْتِ ُ
ك أ َْو َأيِْيتَ بَـ ْع ُ َ

[األنعام]158:

ص افا [الفجر]22:
ك َوال َْملَ ُ
 - 3وقولهَ :و َجاء َربم َ
ص افا َ
ك َ
الدليل من السنة:

تقربت إليه ابعاً ،وإن أاتين
إيل ذراعاً؛ َّ
 - 1حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً(( :وإن َّ
تقرب َّ
ْيشي؛ أتيتُه هرولةً)) ()1

 - 2حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه يف الرؤية(( :قال :فيأتيهم اْلبَّار يف صورة غري صورته

اليت رأوه فيها أول مرة ،فيقول :أَن ربكم)) ()2
قال ابن جرير يف تفسري اآلية األوىل :اختُلِف يف صفة إتيان الرب تبارك وتعاىل الذي ذكره يف قوله:
ِ
وصف به
َه ْل يَنظُُرو َن إَِّلَّ أَن َأيْتيَـ ُه ُم هللاُ [البقرة ]210 :فقال بعضهمَّ :ل صفة لذلك غري الذي َ
نفسه َع َّز وج َّل من اجمليء واإلتيان والنـمزول ،وغري جائز تكلف القول يف ذلك ٍ
ألحد إَّل خب ٍرب من هللا
ُ
َ
جل جالله أو من ٍ
رسول مرسل ،فأما القول يف صفات هللا وأمسائه؛ فغري جائز ألحد من جهة
األول
اَّلستخراج؛ إَّل ِبا ذكرَن وقال آخرون ،مث َّ
رجح القول َّ

وج َّل جييء يوم القيامة وامللك صفاً صفاً .اهـ ()3
وقال أبو احلسن األشعري :وأمجعوا على أنه َع َّز َ

اهلراس بعد أن ذكر شيخ اإلسالم اآلايت السابقة :يف هذه اآلايت إثبات
وقال الشيخ حممد خليل َّ

صفتني من صفات الفعل ،ومها صفتا اإلتيان واجمليء ،والذي عليه أهل السنة واْلماعة اإلْيان بذلك

على حقيقته ،واَّلبتعاد عن التأويل الذي هو يف احلقيقة إحلاد وتعطيل اهـ وانظر كالم البغوي يف صفة

(األصابع) (.)4

حديث ٍ
ٍ
واحد ،رواه مسلم من حديث أيب هريرة
فائدة :لقد جاءت صفتا اإلتيان واجمليء مقرتنتني يف
تلقاين بذراعَّ ،
تلق ْيته بذراع ،وإذا َّ
تلقاين عبدي بش ٍرب؛ َّ
رضي هللا عنه مرفوعاً(( :إذا َّ
تلقيْته بباع ،وإذا

َّ
تلقاين بباع ،جئتُه أتيتُه أبسرع)) ( )5قال النووي( :هكذا هو يف أكثر النسخ(( :جئتُه أتيتُه)) ،ويف

واألول صحيح أيضاً ،واْلمع
بعضها ((جئتُه أبسرع)) فقط ،ويف بعضها(( :أتيتُه)) ،وهااتن ظاهراتنَّ ،
بينهما للتوكيد ،وهو حسنَّ ،لسيما عند اختالف اللفظ ،وهللا أعلم) صفات هللا عز وجل الواردة يف

الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص39
_________

( )1رواه البخاري ( ،)7405ومسلم (.)2675
( )2رواه البخاري ( ،)7439ومسلم (.)183
((( )3رسالة إىل أهل الثغر)) (ص.)227
((( )4شرح العقيدة الواسطية)) (ص.)112
( )5رواه مسلم (.)2675
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 اإلجابةاسم من أمسائه تعاىل
صفةٌ فعليةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ
وج َّل ابلكتاب والسنة ،واجمليب ٌ
الدليل من الكتاب:

ِ
يع َع َم َل َع ِام ٍل ِمن ُكم [آل عمران]195 :
 - 1قوله تعاىل :فَ ْ
استَ َج َ
اب َهلُ ْم َرمهبُ ْم أَِين َّلَ أُض ُ
 - 2وقوله :إِ َّن رِيب قَ ِر ِ
يب [هود.]61 :
يب مجم ٌ
ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك عبَادي َع ِين فَِإِين
يب َد ْع َوةَ الدَّاعي َوإِ َذا َسأَلَ َ
 - 3وقولهَ :وإِ َذا َسأَلَ َ
ك عبَادي َع ِين فَِإِين قَ ِر ٌ
يب أُج ُ
َّاع إِذَا َد َع ِ
قَ ِر ِ
ان [البقرة.]186 :
يب َد ْع َوةَ الد ِ
ٌ
يب أُج ُ
الدليل من السنة:

يدع إبمث أو قطيعة رحم؛ ما مل يستعجل قيل :اي رسول
 - 1حديثَّ(( :ل يزال يستجاب للعبد؛ ما مل ُ
ِ
فيستحسر عند ذلك،
دعوت فلم أر يستجيب يل،
دعوت وقد
هللا! ما اَّلستعجال؟ قال :يقول :قد
ُ
ُ

ويدع الدعاء)) (.)1

 - 2حديث عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما مرفوعاً(( :أَّل وإين قد هنيت عن القراءة يف الركوع
والسجود فإذا ركعتم فعظموا ربكم وإذا سجدمت فاجتهدوا يف الدعاء فإنه قَ ِم ٌن أن يستجاب لكم))
(.)2
قال احلافظ ابن القيم (:)3

ِ
يب لِ ُك ِل َم ْن ََن َد ِاين
يب يَـ ُق ُو ُل من يَ ْد ُعو أُج ْبـ  ...ـهُ أَن اجملُ ُ
َو ُه َو اجملُ ُ
ضطَّ ِر  ...ي ْد ُعوهُ يف ِس ٍر ويف إ ْع ِ
الن
جيب لِ َد ْع َوةِ املُ ْ
َ
َو ُه َو املُ ُ
اهلراس يف شرح هذه األبيات( :ومن أمسائه سبحانه (اجمليب) وهو اسم فاعل من اإلجابة،
قال الشيخ َّ
وإجابته تعاىل نوعان :إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة).

وقال الشيخ السعدي :ومن آاثره اإلجابة للداعني واإلَنبة للعابدين؛ فهو اجمليب إجابة عامة للداعني

مهما كانوا ،وعلى أي حال كانوا؛ كما وعدهم هبذا الوعد املطلق ،وهو اجمليب إجابة خاصة

للمستجيبني له ،املنقادين لشرعه ،وهو اجمليب أيضاً للمضطرين ومن انقطع رجاؤهم من املخلوقني

ورجاء وخوفاً ( )4صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن
وقوي تعلقهم به طمعاً
َ
ً
عبد القادر السقاف  -ص41
_________

( )1رواه مسلم (.)2735
( )2رواه النسائي ( .)217 /2واحلديث رواه بنحوه مسلم (.)479
((( )3النونية)) (.)87 /2
((( )4تفسري السعدي)) (.)304 /5
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 األحداسم له سبحانه وتعاىل
يوصف هللا جل وعال أبنه األحد ،وهو ٌ
الدليل من الكتاب:

قوله تعاىل :قُ ْل ُه َو َّ
َح ٌد [اإلخالص.]1 :
اَّللُ أ َ
الدليل من السنة:

 - 1احلديث القدسي الذي يرويه أبو هريرة رضي هللا عنه(( :وأما شتمه إايي؛ فقوله :اختذ هللا ولداً،
وأَن األحد الصمد ،مل ألد ومل أولد ،ومل يكن يل كفأً أحد)) (.)1
 - 2حديث بريدة رضي هللا عنه؛ ((أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسع رجالً يقول :اللهم إين

أسألك أين أشهد أنك أنت هللاَّ ،ل إله إَّل أنت ،األحد الصمد)) (.)2
معناه:
 - 1الذي َّل شبيه له وَّل نظري قاله :البيهقي (.)3
 - 2األحد :الفرد قاله :ابن األثري (.)4

 - 3الذي َّل نظري له وَّل وزير وَّل نديد وَّل شبيه وَّل عديل ،وَّل يطلق هذا اللفظ على ٍ
أحد يف

وج َّل؛ ألنه الكامل يف مجيع صفاته وأفعاله قاله :ابن كثري يف تفسري سورة
اإلثبات إَّل على هللا َع َّز َ

اإلخالص .صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص43

_________

( )1رواه البخاري (.)4974
( )2رواه أبو داود ( ،)1493والرتمذي ( ،)3475وابن ماجه ( ،)3857وأمحد ()349 /5

( ،)23002واحلاكم ( .)683 /1واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال الرتمذي :هذا حديث
حسن غريب .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه .وقال األلباين يف

((صحيح سنن ابن ماجة)) :صحيح.
((( )3اَّلعتقاد)) (ص.)67

((( )4جامع األصول)) (.)180 /4
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 -اإلحسان

وج َّل الفعلية الثابتة ابلكتاب والسنة ،واإلحسان أييت ِبعنيني:
صفةٌ من صفات هللا َع َّز َ

 - 1اإلنعام على الغري ،وهو زائد على العدل.
 - 2اإلتقان واإلحكام.

واحملسن من أمساء هللا تعاىل
الدليل من الكتاب:

ٍ
ِ
اإلنس ِ
ان ِمن ِط ٍ
ني [السجدة.]7 :
س َن ُك َّل َش ْيء َخلَ َقهُ َوبَ َدأَ َخل َ
 - 1قوله تعاىل :الَّذي أ ْ
ْق ِْ َ
َح َ
ِ ِ ِ
ري [التغابن.]3 :
ص َّوَرُك ْم فَأ ْ
س َن ُ
 - 2وقولهَ :و َ
ص َوَرُك ْم َوإلَْيه ال َْمص ُ
َح َ
س َن َّ
اَّللُ لَهُ ِر ْزقًا [الطالق.]11 :
 - 3وقوله :قَ ْد أ ْ
َح َ
 - 4وقوله :وأ ِ
س َن َّ
ك [القصص.]77 :
اَّللُ إِلَْي َ
َحسن َك َما أ ْ
َ ْ
َح َ
الدليل من السنة:

 - 1حديث أنس رضي هللا عنه؛ قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إذا حكمتم؛ فاعدلوا،
وإذا قتلتم؛ فأحسنوا؛ فإن هللا ُْحم ِس ٌن حيب اإلحسان)) (.)1
 - 2حديث شداد بن أوس رضي هللا عنه؛ قال :حفظت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اثنتني؛
وج َّل ُحمْ ِس ٌن حيب اإلحسان ،فإذا قتلتم؛ فأحسنوا القتلة)) (.)2
أنه قال(( :إن هللا َع َّز َ
وج َّل ُْحم ِس ٌن؛ فأحسنوا ،فإذا قتل أحدكم فليكرم
 - 3حديث احلسن عن مسرة مرفوعاً(( :إن هللا َع َّز َ
قاتله وإذا ذبح فليحد شفرته ولريح ذبيحته .)3( )).صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة
لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص43
_________

( )1رواه ابن أيب عاصم يف ِ
((الد َّايت)) (ص ،)94والطرباين يف ((األوسط)) ( )5735واللفظ له،
وابن عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) ( ،)306 /7وأبو نعيم يف ((أخبار أصبهان)) (.)113 /2
قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)197 /5رواه الطرباين يف ((األوسط)) ورجاله ثقات .وقال

األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)469وهذا إسناد جيد رجاله ثقات .وقال يف ((إرواء الغليل))
( :)293 /7سنده حسن.

( )2رواه عبدالرزاق ( ،)492 /4ومن طريقه الطرباين ( ،)429 /6وصححه األلباين يف ((صحيح
اْلامع)) ( .)1824واحلديث رواه مسلم ( )1955بدون لفظة(( :حمسن)).

( )3رواه ابن عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) ( .)175 /8واحلسن اختلف يف مساعه من مسرة.
انظر لذلك(( :نصب الراية)) ( ،)92 /1و ((التلخيص احلبري)) ( .)655( )67 /2واحلديث
صححه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)1823
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 األخذ ابليدوج َّل ابلكتاب والسنة.
صفةٌ فعليةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ
َخ َذ ربم َ ِ
آد َم ِمن ظُ ُهوِرِه ْم [األعراف.]172 :
ك من بَِين َ
الدليل من الكتاب :قوله تعاىلَ :وإِ ْذ أ َ َ
الدليل من السنة:
وج َّل مساواته وأراضيه بيديه،
 - 1حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما مرفوعاً(( :أيخذ هللا َع َّز َ
فيقول :أَن هللا  -ويقبض أصابعه ويبسطها  -أَن امللك)) (.)1

 - 2حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً(( :وما تصدق أحد بصدقة من طيِب ،وَّل يقبل هللا إَّل
الطَّيِب؛ إَّل أخذها الرمحن بيمينه)) (.)2
قال ابن فارس :اهلمزة واخلاء والذال أصل واحد تتفرع منه فروع متقاربة يف املعىن أما (أ ْخذ)؛

وج ْبيه ومجَْعه ،تقول أخذت الشيء آخذه أخذاً قال اخلليل :هو خالف العطاء،
فاألصل َح ْوُز الشيء َ

وهو التناول اهـ (.)3

فاألخذ َّإما أن يكون خالف العطاء ،وهو ما كان ابليد كالعطاء ،وإما أخذ قهر؛ كقوله تعاىل :فَأ َ
َخ َذهُ
ال ِ
َخ َذ ال ُق َرى
هللاُ نَ َك َ
اآلخ َرةِ َواأل َ
ك إِ َذا أ َ
ك أَ ْخ ُذ َربِ َ
ُوىل [النازعات ،]25:وقوله تعاىلَ :وَك َذلِ َ
واملعين هنا املعىن
[هود ،]102:ومنه أخذ األرواح ،وأخذ العهود واملواثيق ،وهذا املعىن ظاهر،
م
األول ،وكالمها صفة هلل تعاىل.
َّ

قال ابن القيم :ورد لفظ اليد يف القرآن والسنة وكالم الصحابة والتابعني يف أكثر من مئة موضع

وروداً متنوعاً متصرفاً فيه ،مقروَنً ِبا يدل على أهنا يد حقيقية؛ من اإلمساك ،والطي ،والقبض،

والبسط وأخذ الصدقة بيمينه وأنه يطوي السماوات يوم القيامة ،مث أيخذهن بيده اليمىن اهـ (.)4

وقال الشيخ ابن عثيمني -رمحه هللا :-من صفات هللا تعاىل اجمليء واإلتيان واألخذ واإلمساك

والبطش إىل غري ذلك من الصفات فنصف هللا تعاىل هبذه الصفات على الوجه الوارد ( .)5صفات

هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص45
_________
( )1رواه مسلم (.)2788
( )2رواه مسلم (.)1014
((( )3معجم مقاييس اللغة)) (.)68 /1

((( )4خمتصر الصواعق املرسلة)) (.)171 /2
((( )5القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن)) (.)30
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 -األذن (ِبعىن اَّلستماع)

وج َّل ابحلديث الصحيح الدليل :حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً(( :ما ِأذ َن
صفةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ
ٍ
يتغىن ابلقرآن جيهر به)) (.)1
هللا
لشيء كأَذَنِه لنيب َّ

قال أبو عبيد القاسم بن سالم بعد أن أورد حديث أيب هريرة رضي هللا عنه إبسناده :أما قوله
لنيب يتغىن ابلقرآن ،حدثنا حجاج عن ابن جريج عن
((كأَذَنِه))؛ يعين :ما استمع هللا لشيء كاستماعه ٍ
ت أو قال :استمعت َّ
شك أبو
ت [اَّلنشقاق]2:؛ قالِ :مس َع ْ
ت لَِرِهبَا َو ُح َّق ْ
جماهد يف قوله تعاىلَ :وأ َِذنَ ْ
ٍ
لشيء
أذنت للشيء آذَ ُن له أذََنً :إذا استمعتُه اهـ ( )2وقال البغوي :قوله(( :ما ِأذ َن هللا
عبيد يُقالُ :
ت للشيء
كأَذَنِه)) يعين :ما استمع هللا لشيء كاستماعه ،وهللا َّل يشغله مسع عن مسع ،يقالِ :أذنْ ُ
ٍ
لشيء كأَذَنِه لنيب
آذَ ُن أذََنً بفتح الذال :إذا مسعت له) ( )3وقال اخلطايب يف :قوله(( :ما ِأذ َن هللا
ت للشيء أذَنً :إذا استمعت له ،ومن قال:
يتغىن ابلقرآن)) األلف والذال مفتوحتان ،مصدر أ ِذنْ ُ
(كإذنه) فقد وهم .اهـ (.)4

وقال ابن كثري بعد أن أورد حديث(( :مل أيذن هللا لشيء ما أذن لنيب يتغىن ابلقرآن)) قال :ومعناه َّ
أن

هللا تعاىل ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نيب جيهر بقراءته وحيسنها ،وذلك أنه جيتمع يف قراءة

األنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وْتام اخلشية ،وذلك هو الغاية يف ذلك ،وهو سبحانه وتعاىل

يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم ،كما قالت عائشة رضي هللا عنها :سبحان الذي وسع
مسعه األصوات ( ،)5ولكن استماعه لقراءة عباده املؤمنني أعظم؛ كما قال تعاىلَ :وَما تَ ُكو ُن ِيف َشأ ٍْن
ِ
وما تَـ ْتـلُو ِم ْنهُ ِمن قُـر ٍ
يضو َن فِ ِيه [يونس]61 :
ودا إِ ْذ تُِف ُ
آن َوَّلَ تَـ ْع َملُو َن م ْن َع َم ٍل إَِّلَّ ُكنَّا َعلَْي ُك ْم ُش ُه ً
ََ
ْ
اآلية ،مث استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ؛ كما دل عليه هذا احلديث العظيم ،ومنهم من فسر األ َذن ها
ٍ
لشيء كأَذَنِه لنيب يتغىن ابلقرآن))؛ أي :جيهر به،
واألول أوىل؛ لقوله(( :ما ِأذ َن هللا
هنا ابألمرَّ ،

واألذَن :اَّلستماع؛ لدَّللة السياق عليه وهلذا جاء يف حديث رواه ابن ماجة بسند جيد عن فضالة بن
عبيد؛ قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :هلل أشد أ َذَنً إىل الرجل احلسن الصوت ابلقرآن
من صاحب ال َق ْي ِنة إىل قينتِه)) ( )6اهـ.
األول :منقطع ،من رواية إمساعيل بن عبيد هللا عن
قلت :حديث فضالة ُروي إبسنادين ضعيفنيَّ :
فضالة بن عبيد ،رواه أمحد يف (املسند  ،)19 /6واحلاكم يف (املستدرك  ،)571 /1وقال :على
شرط البخاري ،قال الذهيب :قلت :بل هو منقطع.

واإلسناد الثاين :موصول ،رواه ابن ماجة ( )1340من طريق إمساعيل بن عبيد هللا عن ميسرة موىل

فضالة عن فضالة به ،وعلته ميسرة ،قال عنه الذهيب يف امليزان :ما حدَّث عنه سوى إمساعيل بن

عبيد هللا ،وقال يف (الكاشف) :نكرة ،وقال ابن حجر يف (التقريب) :مقبول.
ٍ
لشيء كأَذَنِه لنيب يتغىن ابلقرآن)) ،قال أبو عبيد :يعين :ما
قال األزهري :ويف احلديث(( :ما ِأذ َن هللا

ت للشيء آذ ُن له :إذا استمعت له)) ()7
استمع هللا لشيء كاستماعه لنيب يتغىن ابلقرآن يقالِ :أذنْ ُ
وقال ابن منظور يف (لسان العرب) :قال ابن سيدة :وأذن إليه أذََنً  :استمع ،ويف احلديث(( :ما ِأذ َن
ٍ
لشيء كأَذَنِه لنيب يتغىن ابلقرآن)) ،قال أبو عبيد مث ذكر كالم أيب ٍ
عبيد السابق.
هللا

ِ
َّ ِ
وقال ابن فارس :ويقال للرجل السامع من ِ ٍ
َّيب
ين يُـ ْؤذُو َن النِ َّ
كل أحد :أُذُن ،قال هللا تعاىلَ :وم ْنـ ُه ُم الذ َ
َويِ ُقولُو َن ُه َو أُذُ ٌن [التوبة ]61 :واأل َذن :اَّلستماع ،وقيل :أ َذ ٌن؛ ألنه ابألذُن يكون اهـ ( )8قلت:
هذا يف حق املخلوقني ،أما اخلالق سبحانه وتعاىل؛ فشأنه أعظم ،لَْيس َك ِمثْلِ ِه َشيء و ُهو َّ ِ
يع
السم ُ
ٌْ َ َ
َ
ِ
ري [الشورى]11:؛ فنحن نقولَّ :
إن هللا أيذن أذََنً؛ أي :يستمع استماعاً بال كيف .صفات هللا
البَص ُ
عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص47
_________

( )1رواه البخاري ( ،)5024ومسلم ( )793واللفظ له.
((( )2غريب احلديث)) (.)282 /1
((( )3شرح السنة)) (.)484 /4

((( )4غريب احلديث)) (.)256 /3
( )5رواه البخاري ( .)7385عن عائشة رضي هللا عنها.
((( )6فضائل القرآن)) (ص.)116 - 114
((( )7هتذيب اللغة)) (.)16 /15
((( )8معجم مقاييس اللغة)) (.)76 /1

()51/2

 اإلرادة واملشيئةصفتان اثبتتان ابلكتاب والسنة الدليل من الكتاب:
ِ
ِ
ِ
ِ
ضيِ ًقا َح َر ًجا
ص ْد َرهُ َ
ص ْد َرهُ ل ِإل ْسالَِم َوَمن يُ ِر ْد أَن يُضلَّهُ َْجي َع ْل َ
قوله تعاىل :فَ َمن يُ ِرد هللاُ أَن يَـ ْهديَهُ يَ ْش َر ْح َ

[األنعام.]125 :
وقوله :إِ َّن هللاَ َْحي ُك ُم َما يُ ِري ُد [املائدة.]1 :
شاء َّ
اَّللُ [اإلنسان.]30 :
شا ُؤو َن إَِّل أَن يَ َ
وقولهَ :وَما تَ َ
ِ
ك الْمل ِ
شاء َوتُ ِذ مل َمن
شاء َوتُ ِع مز َمن تَ َ
ْك ِممَّن تَ َ
ْك َمن تَ َ
شاء َوتَنزِعُ ال ُْمل َ
ْك تُـ ْؤِيت ال ُْمل َ
وقوله :قُ ِل اللَّ ُه َّم َمال َ ُ
شاء [آل عمران.]26 :
تَ َ
الدليل من السنة:
حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه؛ َّ
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :وَّكل هللا ابلرحم ملكاً
 ...فإذا أراد هللا أن يقضي خلقها؛ قال .)1( )) ...

حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما؛ قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إذا

أراد هللا بقوم عذاابً؛ أصاب العذاب من كان فيهم مث بُعثوا على أعماهلم)) (.)2

حديث ((إنك اْلنة رمحيت أرحم بك من أشاء ،وإنك النار عذايب أعذب بك من أشاء)) (.)3

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه(( :ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء)) (.)4
وج َّل ،مل يزل هبا حياً إىل أن قال :وإرادة مل
قال أبو احلسن األشعري :وأمجعوا على إثبات حياة هللا َع َّز َ

يزل هبا مريداً اهـ ( )5وقال شيخ اإلسالم  -بعد أن سرد بعض اآلايت السابقة وغريها  :-وكذلك
وصف نفسه ابملشيئة ،ووصف عبده ابملشيئة وكذلك وصف نفسه ابإلرادة ،ووصف عبده ابإلرادة
ومعلوم َّ
أن مشيئة هللا ليست مثل مشيئة العبد ،وَّل إرادته مثل إرادته 00اهـ ( )6وله رمحه هللا كالم

طويل حول هذه الصفة يف (دقائق التفسري) ( )7وانظر كالم ابن كثري يف صفة (السمع) وجيب إثبات
صفة اإلرادة بقسميها الكوين والشرعي؛ فالكونية ِبعىن املشيئة ،والشرعية ِبعىن احملبة .صفات هللا عز

وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص49
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6595ومسلم (.)2646
( )2رواه مسلم (.)2879
( )3رواه مسلم (.)2846
( )4رواه مسلم (.)595

((( )5رسالة إىل أهل الثغر)) (ص.)214
((( )6التدمرية)) (.)25

( )7انظر.)193 - 184 /5( :

()52/2

 -استطابة الروائح

وج َّل ابلسن َِّة الصحيحة ،الدليل :حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً:
صفةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ
((وخللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك)) ( )1قال احلافظ ابن القيم :من املعلوم َّ
أن

أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة املسك فمثَّل النيب صلى هللا عليه وسلم هذا اخللوف عند هللا

تعاىل بطيب رائحة املسك عندَن وأعظم ،ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعاىل كنسبة سائر صفاته
وأفعاله إليه فإهنا استطابة َّل ْتاثل استطابة املخلوقني كما َّ
أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهيته وحبه
وبغضه َّل ْتاثل ما للمخلوق من ذلك كما َّ
أن ذاته سبحانه وتعاىل َّل تشبه ذوات خلقه ،وصفاته َّل

تشبه صفاهتم وأفعاهلم ،وهو سبحانه وتعاىل يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه والعمل الصاحل
فريفعه وليست هذه اَّلستطابة كاستطابتنا ،مث َّ
إن أتويله َّل يرفع اإلشكال إذ ما استشكله هؤَّلء من
اَّلستطابة يلزم مثله يف الرضا فإن قال :رضا ليس كرضا املخلوقني فقولوا :استطابة ليست كاستطابة

املخلوقني وعلى هذا مجيع ما جييء من هذا الباب أهـ ( )2وقال الشيخ علي الشبل :والذي قَـ َّرظه
عد ٌد من العلماء ويف مقدمتهم اإلمام عبدالعزيز بن ابز  -رمحه هللا  :-واَّلستطابة لرائحة خلوف فم

العلى ،جيب اإلْيان هبا مع عدم مماثلة صفات املخلوقني ( .)3صفات هللا
الصائم من جنس الصفات ُ
عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص51

_________

( )1رواه البخاري ( ،)5583ومسلم (.)1151
((( )2الوابل الصيب)) (.)52 /1
((( )3التنبيه على املخالفات العقدية يف فتح الباري)) (ص.)36

()53/2

 -اَّلستهزاء ابلكافرين

َّ ِ
آمنُواْ قَالُواْ
ين َ
صفةٌ فعليةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ
وج َّل يف كتابه العزيز الدليل :قوله تعاىلَ :وإِ َذا لَُقواْ الذ َ
ِِ
مه ْم ِيف طُ ْغيَاهنِِ ْم
ْم إِ َّمنَا َْحن ُن ُم ْستَـ ْه ِزُؤو َن هللاُ يَ ْستَـ ْه ِز ُ
ئ هبِِ ْم َوْيَُد ُ
آ َمنَّا َوإِ َذا َخلَ ْواْ إِ َىل َشيَاطين ِه ْم قَالُواْ إِ ََّن َم َعك ْ

هزيء به واستهزأ .أهـ وقال
يَـ ْع َم ُهو َن [البقرة ]15 - 14 :قال ابن فارس :اهلزء :السخرية ،يُقال:
َ

ابن جرير الطربي يف تفسري اآلية بعد أن ذكر اَّلختالف يف صفة اَّلستهزاء :والصواب يف ذلك من
القول والتأويل عندَنَّ :
أن معىن اَّلستهزاء يف كالم العرب :إظهار املسته ِزيء للمستَـ ْه َزأ به من القول
والفعل ما يرضيه ظاهراً ،وهو بذلك من قِيِله وفعلِه به مورثه مساءة ابطناً ،وكذلك معىن اخلداع

والسخرية واملكر مث قال :وأما الذين زعموا َّ
ئ هبِِ ْم إمنا هو على وجه
أن قول هللا تعاىل ذكره هللاُ يَ ْستَـ ْه ِز ُ

وج َّل ما قد أثبته هللا َع َّز
اْلواب ،وأنه مل يكن من هللا استهزاء وَّل مكر وَّل خديعة؛ فنافون عن هللا َع َّز َ
وج َّل لنفسه وأوجبه هلا ،وسواءٌ قال قائل :مل يكن من هللا جل ذكره استهزاء وَّل مكر وَّل خديعة وَّل
َ
سخرية ِبن أخرب أنه يستهزئ ويسخر وْيكر به ،أو قال :مل خيسف هللا ِبن أخرب أنه خسف به من
األمم ومل يغرق من أخرب أنه أغرقه منهم ويقال لقائل ذلكَّ :
إن هللا جل ثناؤه أخربَن أنه مكر بقوم

مضوا قبلنا مل نرهم ،وأخربَن عن آخرين أنه خسف هبم ،وعن آخرين أنه أغرقهم ،فصدقنا هللا تعاىل

فيما ذكره فيما أخربَن به من ذلك ،ومل نفرق بني شيء منه؛ فما برهانك على تفريقك ما فرقت بينه

بزعمك أنه قد أغرق وخسف ِبن أخرب أنه أغرقه وخسف به ،ومل ْيكر ِبن أخرب أنه قد مكر به؟! اهـ
(.)1

قوام السنة األصبهاين :وتوىل الذب عنهم (أي :عن املؤمنني) حني قالوا :إِ َّمنَا َْحن ُن ُم ْستَـ ْه ِزئُو َن،
وقال َّ
ئ هبِِ ْم ،وقال :فَـيَ ْس َخ ُرو َن ِم ْنـ ُه ْم َس ِخ َر هللاُ ِم ْنـ ُه ْم [التوبة ،]79:وأجاب عنهم فقال:
فقال :هللاُ يَ ْستَـ ْه ِز ُ
س َف َهاء [البقرة]13:؛ فأجل أقدارهم أن يوصفوا بصفة عيب ،وتوىل اجملازاة هلم ،فقال
أََّل إِ َّهنُ ْم ُه ُم ال م
ئ هبِِ ْم [البقرة ]15 :وقال َس ِخ َر هللاُ ِم ْنـ ُه ْم [التوبة ]79؛ ألن هاتني الصفتني إذا كانتا من
هللاُ يَ ْستَـ ْه ِز ُ
هللا؛ مل تكن سفهاً؛ ألن هللا حكيم ،واحلكيم َّل يفعل السفه ،بل ما يكون منه يكون صواابً وحكمة اهـ
(.)2
وقال شيخ اإلسالم رداً على الذين يدَّعون َّ
أن هناك جمازاً يف القرآن :وكذلك ما ادعوا أنه جماز يف
القرآن كلفظ (املكر) و (اَّلستهزاء) و (السخرية) املضاف إىل هللا ،وزعموا أنه مسمى ابسم ما يقابله

على طريق اجملاز ،وليس كذلك ،بل مسميات هذه األمساء إذا فعلت ِبن َّل يستحق العقوبة؛ كانت
ظلماً له ،وأما إذا فعلت ِبن فعلها ابجملين عليه عقوبة له ِبثل فعله؛ كانت عدَّلً؛ كما قال تعاىل:
َك َذلِ َ ِ ِ
ص ُرْؤَاي َك َعلَى
وس َ
ص ْ
ف [يوسف ]76:فكاد له كما كادت إخوته ملا قال له أبوه َّلَ تَـ ْق ُ
ك ك ْد ََن ليُ ُ
ك َك ْي ًدا [يوسف ،]5:وقال تعاىل :إِ َّهنُ ْم يَكِي ُدو َن َك ْي ًدا َوأَكِي ُد َك ْي ًدا [الطارق]15:
ك فَـيَ ِكي ُدواْ لَ َ
إِ ْخ َوتِ َ
ف َكا َن َعاقِبَةُ َم ْك ِرِه ْم [النمل]50:
وقال تعاىلَ :وَم َك ُروا َمك ًْرا َوَم َك ْرََن َمك ًْرا َو ُه ْم َّل يَ ْش ُع ُرو َن فَانظُْر َك ْي َ
وقال تعاىل :الَّ ِذين يـل ِْمزو َن الْمطَّ ِو ِعني ِمن الْم ْؤِمنِني ِيف َّ ِ َّ ِ
ين َّلَ َِجي ُدو َن إَِّلَّ ُج ْه َد ُه ْم
َ َ ُ َ
ََ ُ
ُ
الص َدقَات َوالذ َ
ِ
فَـيَ ْس َخ ُرو َن ِم ْنـ ُه ْم َس ِخ َر هللاُ م ْنـ ُه ْم [التوبة ]79:وهلذا كان اَّلستهزاء هبم فعالً يستحق هذا اَّلسم؛ كما

روى عن ابن عباس؛ أنه يفتح هلم ابب من اْلنة وهم يف النار ،فيسرعون إليه ،فيغلق ،مث يفتح هلم
َّ ِ
آمنُواْ ِم َن الْ ُك َّفا ِر
ين َ
ابب آخر ،فيسرعون إليه ،فيغلق ،فيضحك منهم املؤمنون قال تعاىل فَالْيَـ ْوَم الذ َ
ِِ
ار َما َكانُوا يَـ ْف َعلُو َن [املطففني ]36:وعن احلسن
يَ ْ
ض َح ُكو َن َعلَى األ ََرائك يَنظُُرو َن َه ْل ثُـ ِو َ
ب الْ ُك َّف ُ
البصري :إذا كان يوم القيامة؛ مخدت النار هلم كما ختمد اإلهالة من القدر ،فيمشون ،فيخسف هبم
وعن مقاتل :إذا ضرب بينهم وبني املؤمنني بسور له ابب؛ ابطنه فيه الرمحة ،وظاهره من قبله العذاب،
فيبقون يف الظلمة ،فيقال هلم :ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً وقال بعضهم :استهزاؤه :استدراجه هلم

وقيل :إيقاع استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم وقيل :إنه يظهر هلم يف الدنيا خالف ما أبطن يف
اآلخرة وقيل :هو جتهيلهم وختطئتهم فيما فعلوه وهذا كله حق ،وهو استهزاء هبم حقيقة)) اهـ (.)3

صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص52
_________

((( )1جممل اللغة)) (.)904
((( )2احلجة يف بيان احملجة)) (.)168 /1
((( )3جمموع الفتاوى)) ( .)111 /7وانظر كالم ابن القيم يف صفة (اخلداع) يف ((خمتصر الصواعق
املرسلة)) (.)34 /2

()54/2

 اَّلستواء على العرش ()1وج َّل ابلكتاب والسنة الدليل من الكتاب:
صفةٌ فعليةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ
الر ْمحَ ُن َعلَى الْ َع ْر ِ
استَـ َوى [طه.]5 :
قوله تعاىلَّ :
ش ْ

استَـ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
ش [األعراف ،54 :يونس ،3 :الرعد ،2 :الفرقان ،59 :السجدة،4 :
وقولهُ :مثَّ ْ
احلديد.]4 :

الدليل من السنة:

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه؛ َّ
أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخذ بيده ،فقال(( :اي أاب هريرة! إن

هللا خلق السماوات واألرضني وما بينهما يف ستة أايم مث استوى على العرش)) (.)2

حديث قتادة بن النعمان رضي هللا عنه؛ قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :ملا فرغ

هللا من خلقه؛ استوى على عرشه)) (.)3

ومعىن اَّلستواء :العلو ،واَّلرتفاع ،واَّلستقرار ،والصعود؛ كما يف نونية ابن القيم ( )4قال رمحه هللا:
فلهم عبارات عليها أربع قد  ...حصلت للفارس الطعان

وهي استقر وقد عال وكذلك أر  ...تفع الذي ما فيه من نكران

وكذاك قد صعد الذي هو أربع

وانظر أيضاً :صفة (العلو) ،وكالم البغوي يف صفة (األصابع) صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب

والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص55
_________

( )1انظر(( :أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) لاللكائي ( ،)387 /3و ((رسالة يف اَّلستواء

والفوقية)) أليب حممد اْلويين ،و ((دقائق التفسري)) َّلبن تيمية (- 436 /6( ،)244 - 237 /5

.)439

( )2رواه النسائي يف ((السنن الكربى)) ( .)427 /6قال الذهيب يف ((العلو)) (ص :)94غريب.
وقال األلباين يف ((خمتصر العلو)) ( :)71جيد اإلسناد.
( )3ذكره الذهيب يف ((العلو)) ( ،)63ويف ((العرش)) ( ،)62وابن القيم يف ((اجتماع اْليوش

اإلسالمية)) (ص .)51قال الذهيب يف ((العلو)) :رواته ثقات رواه أبو بكر اخلالل يف كتاب السنة
له ،وقال يف ((العرش)) :إسناده صحيح على شرط الصحيحني .وقال ابن القيم  -قبل أن يذكره :-
روى اخلالل يف كتاب السنة إبسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة  -مث ذكره .-

هراس.
( )215 /1( )4حتقيق َّ

()55/2

ضب)
 -األسف (ِبعىن الغَ َ

وج َّل ابلكتاب العزيز الدليل:
صفةٌ فعليَّةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ
وَن انتَـ َق ْمنَا ِم ْنـ ُه ْم [الزخرف ]55 :وقد استشهد هبا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف
آس ُف َ
قوله تعاىل :فَـلَ َّما َ
(العقيدة الواسطية) ،وكل من شرحها بعد ذلك.
ِ
آسف أسفاً؛ أي:
آس ُف َ
وَن؛ أي :أغضبوَن ،واألسف :الغضب ،يُقال :أسفت َ
قال ابن قتيبة :فَـلَ َّما َ
غضبت اهـ ونقل هذا املعىن ابن جرير يف التفسري إبسناده عن ابن عباس وجماهد وقتادة والسدي
اهلراس :األسف يُستعمل ِبعىن شدة احلزن ،وِبعىن شدة الغضب والسخط ،وهو
وابن زيد ( )1قال َّ

املراد يف اآلية اهـ ( .)2صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر

السقاف  -ص56
_________

((( )1تفسري غريب القرآن)) (.)399
((( )2شرح العقيدة الواسطية)) (ص .)111وانظر أيضاً( :هتذيب اللغة .)96 /13
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 األصابعسنَّة الصحيحة الدليل:
وج َّل ابل م
صفةٌ فعليَّةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ

 - 1حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما؛ أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يقول(( :إن قلوب بين آدم كلها بني إصبعني من أصابع الرمحن)) (.)1

 - 2حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه؛ قال(( :جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم من
أهل الكتاب ،فقال :اي أاب القاسم! إن هللا ْيسك السماوات على إصبع ،واألرضني على إصبع إىل
أن قال :فرأيت النيب صلى هللا عليه وسلم ضحك حىت بدت نواجذه ،مث قرأ َوَما قَ َد ُروا هللاَ َح َّق
قَ ْد ِرهِ)) (.)2

وج َّل) ،وذكر أبسانيده ما يثبت ذلك
قال إمام األئمة أبو بكر بن خزْية( :ابب إثبات األصابع هلل َع َّز َ

(.)3

وج َّل ،بال
وقال أبو بكر اآلجري( :ابب اإلْيان أبن قلوب اخلالئق بني إصبعني من أصابع الرب َع َّز َ

(واإلصبَع املذكورة يف احلديث صفةٌ من صفات
كيف) ( )4وقال البغوي بعد ذكر احلديث السابق:
ْ

وج َّل ،وكذلك ك مل ما جاء به الكتاب أو السنَّة من هذا القبيل من صفات هللا تعاىل؛ كالنَّفس،
هللا َع َّز َ
والوجه ،والعني ،واليدِ ،
مزول إىل السماء الدنيا ،واَّلستواء على
والرجل ،واإلتيان ،واجمليء ،والنـ ُ
العرش ،والضحك ،والفرح) اهـ ( )5وقال ابن قتيبة بعد أن ذكر حديث عبد هللا بن عمرو السابق:
وحنن نقولَّ :
إن هذا احلديث صحيح ،وإن الذي ذهبوا إليه يف أتويل اإلصبع َّل يشبه احلديث؛ ألنه

عليه السالم قال يف دعائه(( :اي مقلب القلوب! ثبت قليب على دينك فقالت له إحدى أزواجهَ :أو
ختاف اي رسول هللا على نفسك؟ فقالَّ :
وج َّل)) (،)6
إن قلب املؤمن بني أصبعني من أصابع هللا َع َّز َ
فإن كان القلب عندهم بني نعمتني من نعم هللا تعاىل؛ فهو حمفوظ بتينك النعمتني؛ فألي شيء دعا

ابلتثبيت؟ وِملَ احتج على املرأة اليت قالت له :أختاف على نفسك؟ ِبا يؤكد قوهلا؟ وكان ينبغي أن َّل

خياف إذا كان القلب حمروساً بنعمتني فإن قال لنا :ما اإلصبع عندك ها هنا؟

قلنا :هو مثل قوله يف احلديث اآلخر(( :حيمل األرض على إصبع)) ،وكذا على إصبعني ،وَّل جيوز أن
ِ
ض َِ
تكون اإلصبع ها هنا نعمة ،وكقوله تعاىلَ :وَما قَ َد ُروا َّ
ضتُهُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة
مج ًيعا قَـ ْب َ
اَّللَ َح َّق قَ ْد ِره َواأل َْر ُ
ات مطْ ِوَّاي ٌ ِ ِ
إصبع كأصابعنا ،وَّل ي ٌد كأيدينا،
َو َّ
ت بِيَ ِمينه [الزمر ،]67:ومل جيز ذلك وَّل نقولٌ :
ماو ُ َ
الس َ
وج َّل َّل يشبه شيئاً منا)) اهـ ( )7فأهل السنة واْلماعة
وَّل قبضةٌ كقبضاتنا؛ ألن كل شيء منه َع َّز َ
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ [الشورى .]11:صفات هللا عز وجل الواردة يف
يثبتون هلل تعاىل أصابع تليق به لَْي َ
الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص57
_________

( )1رواه مسلم (.)2654

( )2رواه البخاري ( )7415ومسلم (.)2786
((( )3التوحيد)) (.)187 /1
((( )4الشريعة)) (ص.)316

((( )5شرح السنة)) (.)168 /1
( )6بنفس اللفظ الذي ذكره ابن قتيبة غري موجود ،ولكن رواه الرتمذي من حديث أم سلمة رضي

هللا عنها وحسنه بلفظ مقارب يف سننه ( )3522وصححه األلباين ،وأمحد من حديث عائشة رضي

هللا عنها ( )24648( )91 /6والطرباين يف األوسط ( )147 /2وقال اهليثمي :فيه العالء بن
الفضل قال ابن عدى يف بعض ما يروية نكرة ،وبقية رجاله وثقوا وفيهم خالف.
((( )7أتويل خمتلف احلديث)) (ص.)245
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 اإلهلية واأللوهيةوج َّل من امسه (هللا) وامسه (اإلله) ،ومها امسان اثبتان يف مواضع عديدة من كتاب هللا
صفةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ

رج َحه ابن القيم يف (بدائع الفوائد) ،وإله ِبعىن مألوه؛ أي:
وج َّل وأصل كلمة (هللا) إله كما َّ
َع َّز َ
معبود؛ ككتاب ِبعىن مكتوب واإلهلية أو األلوهية صفة مأخوذة من هذين اَّلمسني.

قال احلافظ ابن القيم عند احلديث عن أمساء هللا تعاىل (هللا)( ،الرب)( ،الرمحن)؛ قال :فالدين

والشرع واألمر والنهي مظهره وقيامه من صفة اإلهلية ،واخللق واإلجياد والتدبري والفعل من صفة
الربوبية ،واْلزاء والثواب والعقاب واْلنة والنار من صفة امللك (.)1

وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي يف :هللا :هو املألوه املعبود ذو األلوهية والعبودية على خلقه أمجعني

ملا اتصف به من صفات األلوهية اليت هي صفات الكمال ( .)2صفات هللا عز وجل الواردة يف
الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص59
_________

((( )1مدارج السالكني)) (.)34 /1
((( )2تفسري السعدي)) (.)298 /5

()58/2

 -األمر

ْق َواأل َْم ُر [األعراف]54 :؛ إَّل َّ
وج َّل؛ كما قال يف حمكم تَـ ْن ِزيله أََّلَ لَهُ ْ
أن هذا َّل يعين
اخلَل ُ
صفةٌ هلل َع َّز َ
أنه كلما ذكرت كلمة (األمر) يف الكتاب أو السنة مضافة إىل هللا؛ مثل (أمر هللا) أو (األمر هلل)؛ أهنا

صفة له لذلك قال شيخ اإلسالم ابن تيمية مثبتاً هلذه الصفة ومنبهاً هلذه القاعدة بقوله :لفظة
ول لَهُ ُك ْن فَـيَ ُكو ُن [يس،]82:
اد َش ْيـئًا أَ ْن يَـ ُق َ
(األمر)؛ فإن هللا تعاىل ملا أخرب بقوله :إِ َّمنَا أ َْم ُرهُ إِذَا أ ََر َ
ْق َواأل َْم ُر [األعراف ،]54:واستدل طوائف من السلف على َّ
وقال :أََّلَ لَهُ ْ
أن األمر غري خملوق،
اخلَل ُ
بل هو كالمه ،وصفة من صفاته هبذه اآلية وغريها؛ صار كثري من الناس يطرد ذلك يف لفظ األمر
حيث ورد ،فيجعله صفة ،طرداً للدَّللة ،وجيعل دَّللته على غري الصفة نقضاً هلا ،وليس األمر كذلك؛
فبينت يف بعض رسائلي َّ
أن األمر وغريه من الصفات يطلق على الصفة اترة وعلى متعلقها أخرى؛
فالرمحة صفة هلل ،ويسمى ما خلق رمحة ،والقدرة من صفات هللا تعاىل ،ويسمى املقدور قدرة ،ويسمى

تعلقها ابملقدور قدرة ،واخللق من صفات هللا تعاىل ،ويسمى (املخلوق) خلقاً ،والعلم من صفات هللا،
ويسمى املعلوم أو املتعلِق علماً؛ فتارة يراد الصفة ،واترة يراد متعلقها ،واترة يراد نفس التعلمق اهـ

وج َّل وقوله غري حمدث وَّل خملوق ،وقد َّ
وقال أبو احلسن األشعري :وأمجعوا على َّ
دل هللا
أن أمره َع َّز َ
تعاىل على صحة ذلك بقوله تعاىل :أََّلَ لَهُ ْ
ْق َواأل َْم ُر اهـ ( .)1صفات هللا عز وجل الواردة يف
اخلَل ُ
الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص60

_________
((( )1رسالة إىل أهل الثغر)) (ص.)221
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 -اإلمساك

ِ
السماوات
وج َّل أبنه ْيسك
واألرض وغريمها إمساكاً يليق جبالله وعظمته ،وهي صفةٌ
َ
يوصف هللا َع َّز َ
السماو ِ
فعليةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ ابلكتاب والسنة الدليل من الكتاب :قوله تعاىل :إِ َّن َّ
ض
اَّللَ ْيُْ ِس ُ
ات َواأل َْر َ
ك َّ َ َ

أَن تَـ ُزوَّل [فاطر.]41:

الدليل من السنة :حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهَّ :
((أن يهودايً جاء إىل النيب صلى هللا

عليه وسلم ،فقال :اي حممد! إن هللا ْيسك السماوات على إصبع ،واألرضني على إصبع ،واْلبال

على إصبع ،والشجر على إصبع ،واخلالئق على إصبع ،مث يقول :أَن امللك :فضحك رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه ،مث قرأَ :وَما قَ َد ُرواْ هللاَ َح َّق قَ ْد ِرهِ [األنعام ]91:ويف رواية :فضحك
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تعجباً وتصديقاً له)) ( )1قال ابن خزْية( :ابب ذكر إمساك هللا -

تبارك وتعاىل امسه وجل ثناؤه -السماوات واألرض وما عليها على أصابعه) (.)2

مث أورد حديث ابن مسعود رضي هللا عنه إبسناده من عدة طرق ،مث قال :أما خرب ابن مسعود؛
فمعناهَّ :
أن هللا جل وعال ْيسك ما ذكر يف اخلرب على أصابعه ،على ما يف اخلرب سواء ،قبل تبديل هللا
األرض غري األرض؛ ألن اإلمساك على األصابع غري القبض على الشيء ،وهو مفهوم يف اللغة اليت

وج َّل ْيسك السماوات على
خوطبنا هبا اهـ ( )3وقال أبو بكر اآلجري( :ابب اإلْيان أبن هللا َع َّز َ

إصبع واألرضني على إصبع) وقال ابن القيم يف (خمتصر الصواعق املرسلة  :)171 /2ورد لفظ اليد

يف القرآن والسنة وكالم الصحابة والتابعني يف أكثر من مئة موضع ،وروداً متنوعاً متصرفاً فيه مقروَنً
ِبا يدل على أهنا يد حقيقة؛ من :اإلمساك ،والطي ،والقبض ،والبسط أهـ ( )4وانظر :صفة القبض

والطي .صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص61
_________
( )1رواه البخاري ( )7414واللفظ له ،ومسلم (.)2786
((( )2التوحيد)) (.)178 /1

((( )3التوحيد)) (ص .)185
((( )4الشريعة)) (ص.)318
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 األَنملوج َّل ابحلديث الصحيح الدليل :حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه:
صفةٌ ذاتيةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ

وج َّل  -يعين :يف املنام ،ورؤى األنبياء ح ٌق  -يف أحسن صورة ،فقال :اي حممد!
((فإذا أَن بريب َع َّز َ
فيم خيتصم املأل األعلى؟ قلتَّ :ل أدري رب! قال :اي حممد! فيم خيتصم املأل األعلى؟ قلتَّ :ل

أدري رب! قال :اي حممد! فيم خيتصم املأل األعلى؟ قلتَّ :ل أدري رب! فرأيته وضع كفه بني كتفي،

حىت وجدت برد أَنمله يف صدري)) ( )1قال شيخ اإلسالم :فقوله (أي :الرازي) :وجدت برد

أَنمله؛ أي :معناه وجدت أثر تلك العناية يقال له :أثر تلك العناية كان حاصالً على ظهره ويف فؤاده
وصدره؛ فتخصيص أثر العناية َّل جيوز؛ إذ عنده مل يوضع بني الكتفني شيء قط ،وإمنا املعىن أنه
صرف الرب عنايته إليه ،فكان جيب أن يبني َّ
أن أثر تلك العناية متعلق ِبا يعم ،أو أبشرف األعضاء،
وما بني الثديني كذلك؛ خبالف ما إذا قرأ احلديث على وجهه؛ فإنه إذا وضعت الكف على ظهره؛

ثقل بردها إىل الناحية األخرى ،وهو الصدر ،ومثل هذا يعلمه الناس ابإلحساس وأيضاً فقول القائل:

نص َّل حيتمل التأويل والتعبري ِبثل هذا اللفظ
وضع يده بني كتفي حىت وجدت برد أَنمله بني ثديي ٌ
عن جمرد اَّلعتناء ،وهذا أمر يعلم بطالنه ابلضرورة من اللغة العربية ،وهو من غث كالم القرامطة

والسوفسطائية . .مث قال :الوجه السادس :أنه صلى هللا عليه وسلم ذكر ثالثة أشياء؛ حيث قال:
((فوضع يده بني كتفي حىت وجدت بردها  -ويف رواية  -برد أَنمله على صدري ،فعلمت ما بني

املشرق واملغرب)) ( ،)2فذكر وضع يده بني كتفيه ،وذكر غاية ذلك أنه وجد برد أَنمله بني ثدييه،
وهذا معىن اثن ،وهو وجود هذا الربد عن شيء خمصوص يف حمل خمصوص ،وعقب ذلك بقوله:
الوضع املوجود (كذا) ،وكل هذا يبني َّ
أن أحد هذه املعاين ليس هو اآلخر اهـ ( .)3صفات هللا عز
وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص62
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)3235وأمحد ( .)22162( )243 /5قال الرتمذي :هذا حديث حسن
صحيح؛ سألت حممد بن إمساعيل  -البخاري  -عن هذا احلديث فقال :هذا حديث حسن صحيح.

وقال ابن العريب يف ((أحكام القرآن)) ( ،)73 /4واأللباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

واحلديث روي عن ابن عباس وابن عمر وجابر بن مسرة وثوابن رضي هللا عنهم مجيعاً.
( )2رواه الرتمذي ( ،)3234 ،3233وأمحد ( ،)3484( )368 /1وأبو يعلى ( ،)475 /4وابن

خزْية يف ((التوحيد)) ( )293بلفظ(( :ثديي)) بدَّلً من ((صدري)) .من حديث ابن عباس رضي هللا
عنهما .قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد))

( :)162 /5إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.
((( )3نقض أساس التقديس)) (ق.)526 - 524
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 األنتقام من اجملرمنيوج َّل أبنه (ذو انتقام) ،وأنه ينتقم من اجملرمني؛ كما يليق به سبحانه ،وهي صفةٌ فعليةٌ
يوصف هللا َع َّز َ
اثبتةٌ ابلكتاب والسنة ،وليس (املنتقم) من أمساء هللا تعاىل الدليل من الكتاب:
اد فَـيَنتَ ِق ُم هللاُ ِم ْنهُ َوهللاُ َع ِز ٌيز ذُو انْتِ َق ٍام [املائدة]95 :
قوله تعاىلَ :وَم ْن َع َ
ِ
ِ
ني ُمنتَ ِق ُمو َن [السجدة]22 :
وقوله :إِ ََّن م َن ال ُْم ْج ِرم َ
الدليل من السنة:
حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ،وقوله عن قريش( :فكشف عنهم ،فعادوا ،فانتقم هللا منهم
ِ
السماء بِ ُد َخ ٍ
ان مبِ ٍ
ني إىل قوله جل ذكره إِ ََّن ُمنتَ ِق ُمو َن)
يوم بدر؛ فذلك قوله تعاىل :فَ ْارتَق ْ
ب يَـ ْوَم َأتِْيت َّ َ
()1
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً(( :فقال للنار :أنت عذايب ،أنتقم بك ممَّن شئت ،وقال
للجنة :أنت رمحيت ،أرحم بك من شئت)) ( )2قال األزهري يف (هتذيب اللغة) :قال أبو إسحاق:

معىن (نقمت) :ابلغت يف كراهة الشيء اهـ وقال الراغب يف (املفردات) :النقمة :العقوبة :قال هللا
ِ
ِ َّ ِ
َج َرُموا [الروم]47:
تعاىل :فَانتَـ َق ْمنَا م ْنـ ُه ْم فَأَ ْغ َرقـْنَ ُ
ين أ ْ
اه ْم ِيف الْيَ ِم [األعراف ،]136:فَانتَـ َق ْمنَا م َن الذ َ

وقال اخلطايب :اَّلنتقام :افتعال من نقم ينقم :إذا بلغت به الكراهة حد السخط ( )3وقال شيخ

اإلسالم ابن تيمية :وَّل يف أمسائه الثابتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم اسم املنتقم ،وإمنا جاء املنتقم
ِ
ِ
ني ُمنتَ ِق ُمو َن [السجدة ]22:وجاء معناه مضافاً إىل هللا يف
يف القرآن مقيداً كقوله :إِ ََّن م َن ال ُْم ْج ِرم َ
قوله :إِ َّن هللاَ َع ِز ٌيز ذُو انْتِ َق ٍام [إبراهيم ]47:اهـ ( )4وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني :ولدَّللة

الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثالثة أوجه :الثالث :التصريح بفعل أو وصف دال عليها؛

مزول إىل السماء الدنيا ،واجمليء للفصل بني العباد يوم القيامة ،واَّلنتقام
كاَّلستواء على العرش ،والنـ ُ
ِ
ِ
ني ُمنتَ ِق ُمو َن [السجدة ]22:اهـ
من اجملرمني ،مث استدل للصفة األخرية بقوله تعاىل :إِ ََّن م ْن املُ ْج ِرم َ
( .)5صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص63
_________
( )1رواه البخاري (.)4822

( )2رواه الرتمذي ( ،)2561وأمحد ( .)9815( )450 /2من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح .ووافقه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) .واحلديث

يف الصحيحني حيث رواه البخاري ( ،)4850ومسلم ( )2846بلفظ ((أعذب)) بدَّلً من
((أنتقم)).

((( )3شأن الدعاء)) (ص.)90
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)95 /17
((( )5القواعد املثلى)) (ص.)38
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 -اإلجياب والتحليل والتحرمي

َح َّل هللاُ الْبَـ ْي َع َو َح َّرَم
ٌ
صفات فعليةٌ اثبتةٌ هلل تعاىل ابلكتاب والسنة الدليل من الكتاب :قوله تعاىلَ :وأ َ
ِ
الرَاب [البقرة]275 :

الدليل من السنة:
 - 1حديث أَِيب سعِ ٍ
يد اخلدري رضي هللا عنه مرفوعاً(( :من أكل من هذه الشجرة اخلبيثة شيئاً فال
َ

يقربنَّا يف املسجد ،فقال الناس حرمت حرمت فبلغ ذاك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :أيها الناس

أحل هللا يل ولكنها شجرة أكره رحيها)) (.)1
إنه ليس يب حترمي ما َّ

 - 2حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال :خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال(( :أيها الناس
قد فرض هللا عليكم احلج فحجوا فقال رجل أكل عام اي رسول هللا فسكت حىت قاهلا ثالاث فقال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو قلت :نعم! لوجبت وملا استطعتم)) (.)2

وجل قال شيخ اإلسالم :احللف ابلنذر والطالق وحنومها هو
وقوله لوجبت أي :ألوجبها هللا َّ
عز َّ

ِ
فعلت كذا فعلي احلج فقد حلف إبجياب احلج عليه وإجياب
حلف
ٌ
بصفات هللا ،فإنَّه إذا قال :إن ُ

حكم من أحكام هللا تعاىل وهو من صفاته ،وكذلك لو قال :فعلي حتر ُير رقبة ،وإذا قال:
احلج عليه ٌ

حر فقد حلف إبزالة ملكه الذي هو حترْيه عليه والتحرمي من صفات هللا كما َّ
أن
فامرأيت طال ٌق وعبدي ٌ

اإلجياب من صفات هللا اهـ ( )3وانظر صفة( :التشريع) .صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب
والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص65
_________

( )1رواه مسلم (.)565
( )2رواه مسلم (.)1337
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)273 /35
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 البارئوج َّل أبنه البارئ ،وهو اسم له سبحانه وتعاىل ،وهذه الصفةُ اثبتةٌ ابلكتاب والسنة
يوصف هللا َع َّز َ

الدليل من الكتاب:

اَّلل ْ ِ
ئ [احلشر.]24 :
اخلَال ُق الْبَا ِر ُ
قوله تعاىلُ :ه َو َُّ
ِ ِ
س ُك ْم [البقرة.]54 :
وقوله :فَـتُوبُواْ إ َىل َاب ِرئ ُك ْم فَاقْـتُـلُواْ أَن ُف َ
الدليل من السنة :حديث أيب جحيفة؛ قال :سألت علياً رضي هللا عنه :هل عندكم شيء ما ليس يف
القرآن؟ فقال :والذي فلق احلبة وبرأ النسمة؛ ما عندَن إَّل ما يف القرآن؛ إَّل فهماً (.)1

قال ابن قتيبة :ومن صفاته (البارئ) ،ومعىن (البارئ) :اخلالق ،يُقال :برأ اخللق يربؤهم ،والربيَّة :اخللق

اهـ ( )2وقال الزجاج :الربء :خلق على صفة ،فكل مربوء خملوق ،وليس كل خملوق مربوء ( )3وقال
ابن األثري :البارئ :هو الذي خلق اخللقَّ ،ل عن مثال ،إَّل َّ
أن هلذه اللفظة من اَّلختصاص ابحليوان
ما ليس هلا بغريه من املخلوقات ،وقلما تستعمل يف غري احليوان ،فيقال :برأ هللا النسمة ،وخلق

السماوات واألرض ( .)4صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر
السقاف  -ص66
_________

( )1رواه البخاري (.)6903

((( )2تفسري غريب القرآن)) (ص.)15

((( )3تفسري األمساء احلسىن)) (ص.)37
((( )4جامع األصول)) (.)177 /4
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 الباطن (الباطنية)وج َّل أبنه الباطن ،وهو اسم له اثبت ابلكتاب والسنة الدليل من الكتاب:
يوصف هللا َع َّز َ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
يم [احلديد ]3 :الدليل من السنة:
قوله تعاىلُ :ه َو ْاأل ََّو ُل َو ْاآلخ ُر َوالظَّاه ُر َوالْبَاط ُن َو ُه َو ب ُك ِل َش ْيء َعل ٌ
األول؛ فليس قبلك شيء وأنت الباطن؛ فليس دونك شيء)) ()1
حديث أيب هريرة(( :اللهم أنت َّ

واملعىن كما قال ابن جرير :هو الباطن ْلميع األشياء؛ فال شيء أقرب إىل شيء منه؛ كما قال تعاىل:
وَْحنن أَقـْرب إِلَي ِه ِمن حب ِل الْوِر ِ
يد [ق ]16:وقال ابن منده :الباطن :احملتجب عن ذوي األلباب كنه
َ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
وج َّل ( )2وقال البغوي يف (التفسري) :الباطن :العامل بكل شيء وانظر :كالم
ذاته وكيفية صفاته َع َّز َ
(األوليَّة) .صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر
ابن القيم يف صفة َّ
السقاف  -ص67
_________

( )1رواه مسلم (.)2713
((( )2التوحيد)) (.)82 /2
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 بديع السموات واألرضوج َّل أبنه بديع السماوات واألرض وما فيهن ،وهي صفةٌ اثبتةٌ له ابلكتاب والسنة
يُوصف هللا َع َّز َ

الدليل من الكتاب:
ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ول لَهُ ُكن فَـيَ ُكو ُن [البقرة.]117 :
ضى أ َْمراً فَِإ َّمنَا يَـ ُق ُ
ض َوإِ َذا قَ َ
 - 1قوله تعاىل :بَد ُ
يع َّ َ َ
ٍ
َىن ي ُكو ُن لَه ولَ ٌد وَمل تَ ُكن لَّه ِ
ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
وه َو بِ ُك ِل
صاحبَةٌ َو َخلَ َق ُك َّل َش ْيء ُ
َُ َْ
ُ َ
ض أ َّ َ
 - 2وقوله :بَد ُ
يع َّ َ َ
ٍ ِ
يم [األنعام.]101 :
َش ْيء َعل ٌ

الدليل من السنة :حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه؛ قال(( :مسع النيب صلى هللا عليه وسلم رجالً
يقول :اللهم إين أسألك أبن لك احلمدَّ ،ل إله إَّل أنت وحدكَّ ،ل شريك لك ،املنان ،بديع
السماوات واألرض ،ذو اْلالل واإلكرام فقال :لقد سأل هللا ابمسه األعظم ،الذي إذا ُسئِ َل به؛
أعطى ،وإذا ُد ِع َي به أجاب)) (.)1
املعىن :قال الشيخ عبد الرمحن السعدي :بديع السماوات واألرض؛ أي :خالقهما ومبدعهما يف غاية
ما يكون من احلسن واخللق البديع والنظام العجيب احملكم ( )2وقال ابن منظور يف مادة (ب د ع):

بديع السماوات واألرض ،أي :خالقها ومبدعها؛ فهو سبحانه اخلالق املخرتع َّل عن مثال سابق.

َّ
وج َّل ،ويف هذا نظر صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب
وعد ُ
بعضهم (البديع) من أمساء هللا َع َّز َ
والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص68
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)1495والرتمذي ( ،)3544والنسائي ( ،)52 /3وابن ماجه ()3858
واللفظ له ،وأمحد ( ،)12226( )120 /3واحلاكم ( .)683 /1واحلديث سكت عنه أبو داود.
وقال الرتمذي :حديث غريب .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :حسن صحيح.
((( )2التفسري)) (.)303 /5

()66/2

 -الرب

(الرب) من أمسائه تعاىل الدليل من الكتاب :قوله تعاىل :إِ ََّن
وج َّل اثبتةٌ ابلكتاب والسنة ،و َ
صفةٌ هلل َع َّز َ
ُكنَّا ِمن قَـبل نَ ْدعوه إِنَّه هو الْربم َّ ِ
يم [الطور.]28:
ْ ُ ُ ُ ُ َُ َ
الرح ُ
الدليل من السنة :حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه(( :إن من عباد هللا تعاىل من لو أقسم على

هللا ألبَـ َّره)) (.)1
ومعىن (ال َرب):

 - 1اللطيف بعباده قاله ابن جرير يف تفسري اآلية السابقة
 - 2العطوف على عباده بربه ولطفه قاله ابن األثري ()2

 - 3وقال ابن القيم (:)3
ات واإلحس ِ
والرب يف أوصافِ ِه س ْبحانَهُ ُ ...هو كثْرةُ اخلَري ِ
ان
ِم
َ ُ َ
َ
َْ

ْرب َّ ِ
والرب من
يم [الطورَ ]28 :م
الرب :الصادق ،ويف التنزيل العزيز :إِنَّهُ ُه َو ال َم
ويف (لسان العرب)َ :م
الرح ُ
الرب
الرحيم
العطوف
صفات هللا تعاىل وتَـ َقدَّس:
ُ
اللطيف الكرميُ ،قال ابن األثري :يف أمساء هللا تعاىل َم
ُ
ُ
دون البا مر وهو العطوف على عباده ِ
بربه ولُطْ ِفه .صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة
لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص69
_________
( )1رواه البخاري ( ،)2703ومسلم (.)1675
((( )2جامع األصول)) (.)182 /4
((( )3القصيدة النونية)) (.)99 /2

()67/2

 -الربكة والتبارك

وج َّل ،اثبتةٌ ابلكتاب والسنة الدليل من الكتاب:
صفةٌ ذاتيةٌ وفعلية هلل َع َّز َ
قوله تعاىل :ر ْمح ُ ِ
ت إِنَّهُ َِ
هللا وبـرَكاتُهُ َعلَْي ُكم أَ ْهل الْبـ ْي ِ
محي ٌد َِّجمي ٌد [هود]73 :
ََ
ْ َ َ
ت َََ
ْك [امللك.]1 :
ار َك الَّ ِذي بِيَ ِدهِ ال ُْمل ُ
وقوله :تَـبَ َ
ووردت لفظة (تبارك) يف مواضع أخرى من القرآن الكرمي[ :الزخرف[ ،]85 :الرمحن ،]78 :ويف
ثالث مواضع من سورة الفرقان.

الدليل من السنة :حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً(( :بينا أيوب عليه السالم يغتسل عرايَنً
عما ترى؟ قال :بلى وعزتك ،ولكن َّل غىن يب عن
وج َّل :اي أيوب! أمل أكن أغنيتك َّ
فناداه ربه َع َّز َ

بركتك)) (.)1

ويكفي استدَّلَّلً لذلك حتية اإلسالم( :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته).

فتبارُكه
املعىن :قال ابن القيم :وأما صفته تبارك؛ فمختصة به تعاىل كما أطلقها على نفسه ( )2وقالُ :
سبحانه صفة ذات له وصفة فعل ( )3وقال السلمان :والنوع الثاين بركة :هي صفته تضاف إليه

وج َّل؛ فهو
إضافة الرمحة والعزة ،والفعل منها تبارك ،وهلذا َّل يقال لغريه كذلك ،وَّل يصلح إَّل له َع َّز َ
اركاً [مرمي ،]31:فمن ابرك هللا
سبحانه املبا ِرك ،وعبده ورسوله َ
املبارك؛ كما قال املسيحَ :و َج َعلَ ِين ُمبَ َ
ني
ار َك هللاُ َر م
العالَ ِم َ
ب َ
فيه؛ فهو املبارك ،وأما صفته؛ فمختصة به؛ كما أطلق على نفسه بقوله تعاىل :تَـبَ َ
[األعراف .)4( ]54:صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف

 -ص70

_________

( )1رواه البخاري (.)279

((( )2بدائع الفوائد)) (.)185 /2
((( )3جالء األفهام)) (ص.)167
((( )4الكواشف اْللية)) (ص.)283

()68/2

 البسط والقبضوج َّل ابلبسط ،وتوصف يده ابلبسط ،وهي صفةٌ فعلية خربيَّةٌ اثبتةٌ ابلكتاب والسنة،
يوصف هللا َع َّز َ
و (الباسط) اسم من أمسائه سبحانه وتعاىل.

الدليل من الكتاب:
ط َوإِلَْي ِه تُـ ْر َج ُعو َن [البقرة.]245 :
سُ
قوله تعاىلَ :وهللاُ يَـ ْقبِ ُ
ض َويَـ ْب ُ
وقوله :بل ي َداهُ م ْبسوطَتَ ِ
ان ( )64سورة املائدة [املائدة.]64 :
َْ َ َ ُ
ط ِ
شاء َويَـ ْق ِد ُر [اإلسراء.]30 :
سُ
الر ْز َق لِ َمن يَ َ
وقوله :إِ َّن َربَّ َ
ك يَـ ْب ُ
الدليل من السنة:

حديث أنس رضي هللا عنهَّ :
س ِعر القابض الباسط الرازق ،وإين ألرجو هللا أن ألقى هللا
((إن هللا هو املُ َ

وليس أحد منكم يطالبين ِبظلمة يف دم وَّل مال)) حديث صحيح (.)1

حديث نزول الرب تبارك وتعاىل إىل السماء الدنيا عند مسلم من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه:
((مث يبسط يديه تبارك وتعاىل؛ يقول :من يقرض غري َع ُد ٍوم وَّل ظَلُوم)) (.)2
حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه(( :إن هللا يبسط يده ابلليل ليتوب مسيء النهار ،ويبسط
يده ابلنهار ليتوب مسيء الليل)) (.)3

وج َّل :الباسط؛ صفة له اهـ ( )4قال ابن جرير يف تفسري اآلية
قال ابن منده :ومن أمساء هللا َع َّز َ
األوىل :يعين بقوله ((يقبض))ِ :
عمن يشاء من خلقه ،ويعين بقوله ((ويبسط)):
يقرت بقبضه الرزق َّ
ِ
يوسع ببسطه الرزق على من يشاء اهـ فالبسط :نقيض القبض ،وبسط الشيء :نشره ،ويد بسط؛

ادهُ بَ ْسطَةً ِيف ال ِْعل ِْم َوا ْْلِ ْس ِم [البقرة،]247:
أي :مطلقة ،والبسطة :الزايدة والسعة ومنه قوله تعاىلَ :وَز َ

والباسط :هو الذي يبسط الرزق لعباده ،ويوسعه عليهم جبوده ورمحته ،ويبسط األرواح يف األجساد

عند احلياة انظر مادة (ب س ط) يف (لسان العرب) قال شيخ اإلسالم :ووصف نفسه (يعين :هللا)
ببسط اليدين ،فقال بل ي َداهُ م ْبسوطَتَ ِ
ان [املائدة ،]64:ووصف بعض خلقه ببسط اليد يف قوله
َْ َ َ ُ
ِ
ورا [اإلسراء،]29:
تعاىلَ :وَّلَ َجتْ َع ْل يَ َد َك َمغْلُولَةً إِ َىل عُنُ ِق َ
سط َْها ُك َّل الْبَ ْسط فَـتَـ ْق ُع َد َملُ ً
سً
وما َّحمْ ُ
ك َوَّلَ تَـ ْب ُ
وليس اليد كاليد ،وَّل البسط كالبسط) ( )5وانظر صفة( :القبض) .صفات هللا عز وجل الواردة يف
الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص71
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)3451والرتمذي ( ،)1314وابن ماجه ( ،)2200وأمحد ()156 /3

( .)12613واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح .وقال ابن
عبد الرب يف ((اَّلستذكار)) ( :)423 /5روي من وجوه صحيحة َّل أبس هبا .وقال ابن كثري يف

((إرشاد الفقيه)) ( :)33 /2إسناده على شرط مسلم .وقال ابن حجر يف ((التلخيص احلبري)) (/1

 :)93إسناده على شرط مسلم .وقال ابن دقيق العيد يف ((اَّلقرتاح)) (ص ،)113واأللباين يف
((صحيح سنن ابن ماجة)) :صحيح.

( )2رواه مسلم (.)758

( )3رواه مسلم (.)2759

((( )4التوحيد)) (.)93 /2
((( )5التدمرية)) (ص.)29

()69/2

 -البشبشة أو البشاشة

وج َّل اثبتةٌ ابحلديث الصحيح الدليل :حديث أيب هريرة رضي هللا عنه؛ َّ
أن
صفةٌ فعليةٌ خربيَّةٌ هلل َع َّز َ

النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :ما توطن رجل مسلم املساجد للصالة والذكر؛ إَّل تبشبش هللا له

كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم)) ()1
قال ابن قتيبة :قوله :يتبشبش ،هو من البشاشة ،وهو (يتفعَّل) اهـ ( )2قال أبو يعلى الفراء تعقيباً
على كالم ابن قتيبة :فحمل اخلرب على ظاهره ،ومل يتأوله وقال قبل ذلك بعد أن تكلم عن إثبات
صفة الفرح هلل تعاىل :وكذلك القول يف البشبشة؛ ألن معناه يقارب معىن الفرح ،والعرب تقول :رأيت

لفالن بشاشة وهشاشة وفرحاً ،ويقولون :فالن هش بش فرح ،إذا كان منطلقاً ،فيجوز إطالق ذلك
كما جاز إطالق الفرح اهـ ( )3قال اإلمام الدارمي :وبلغنا َّ
أن بعض أصحاب املريسي قال له :كيف
تصنع هبذه األسانيد اْلياد اليت حيتجون هبا علينا يف رد مذاهبنا مما َّل ْيكن التكذيب هبا؛ مثل:

سفيان عن منصور عن الزهري ،والزهري عن سامل ،وأيوب بن عوف عن ابن سريين ،وعمرو بن دينار

عن جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم وما أشبهها؟ قال :فقال املريسيَّ :ل تردوه تفتضحوا،
ولكن؛ غالطوهم ابلتأويل؛ فتكونوا قد رددْتوها بلطف؛ إذ مل ْيكنكم ردها بعنف؛ كما فعل هذا

املعارض سواء.

وسننقل بعض ما روي يف هذه األبواب من احلب والبغض والسخط والكراهية وما أشبهه (مث ذكر

أحاديث يف صفة احلب مث البغض مث السخط مث الكره مث العجب مث الفرح ،مث حديث أيب هريرة

السابق يف البشاشة ،مث قال) ويف هذه األبواب رواايت كثرية أكثر مما ذكر ،مل أنت هبا خمافة التطويل

( .)4صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص73
_________

( )1رواه ابن ماجه ( ،)800واللفظ له ،وأمحد ( ،)8332( )328 /2والطيالسي (،)2334

واحلاكم ( .)332 /1وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،ووافقه
الذهيب .وقال البوصريي يف ((مصباح الزجاجة)) ( :)102 /2هذا إسناد صحيح .وقال األلباين يف
((صحيح سنن ابن ماجة)) :صحيح.

((( )2غريب احلديث)) (.)160 /1
((( )3إبطال التأويالت)) (.)243 /1
((( )4نقض الدارمي على املريسي)) (ص.)200

()70/2

 البصروج َّل الذاتية الثابتة ابلكتاب والسنة و (البصري) :اسم من أمسائه تعاىل
البصر صفةٌ من صفات هللا َع َّز َ

الدليل من الكتاب:
ِِ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ريا [النساء]58 :
قوله تعاىل :إ َّن هللاَ نع َّما يَعظُ ُكم به إ َّن هللاَ َكا َن َمس ًيعا بَص ً
ِ
وقوله :لَْيس َك ِمثْلِ ِه َشيء و ُهو َّ ِ
ري [الشورى]11 :
السم ُ
ٌْ َ َ
يع البَص ُ
َ

الدليل من السنة :حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه(( :اي أيها الناس! أربعوا على أنفسكم،
أصم وَّل غائباً ،ولكن تدعون مسيعاً بَصرياًَّ ،
إن الذي تدعون أقرب إىل أحدكم من
إنكم َّل تدعون َّ

عنق راحلته)) ( )1انظر صفة( :الرؤية) و (النظر) و (العني)؛ هلل سبحانه وتعاىل صفات هللا عز وجل

الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص74
_________
( )1رواه البخاري (.)6384

()71/2

 البطشوج َّل ابلكتاب العزيز ،ومعناه :اَّلنتقام واألخذ القوي الشديد قد ورد
صفةٌ فعليةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ

البطش مضافاً إىل هللا تعاىل يف ثالث مواضع من القرآن الكرمي.
ِ
ربى إِ ََّن ُمنتَ ِق ُمو َن [الدخان.]16:
ش الْبَطْ َ
قوله تعاىل :يَـ ْوَم نَـ ْبط ُ
شةَ الْ ُك ْ َ
ارْوا ِابلنم ُذ ِر [القمر.]36 :
وقوله تعاىلَ :ولََق ْد أَن َذ َرُهم بَطْ َ
شتَـنَا فَـتَ َم َ
ش ِدي ٌد [الربوج.]12 :
ك لَ َ
ْش َربِ َ
وقوله :إِ َّن بَط َ

شو َن ِهبَا أ َْم
شو َن ِهبَا أ َْم َهلُ ْم أَيْ ٍد يَـ ْب ِط ُ
قال ابن القيم :قال تعاىل يف آهلة املشركني املعطلني أَ َهلُ ْم أ َْر ُج ٌل ْيَْ ُ
ني يـ ْب ِ
ص ُرو َن ِهبَا أ َْم َهلُ ْم آذَا ٌن يَ ْس َم ُعو َن [األعراف ،]195 :فجعل سبحانه عدم البطش واملشي
َهلُ ْم أَ ْع ٌُ ُ
والسمع والبصر دليال على عدم إهلية من ُعدمت فيه هذه الصفات ،فالبطش واملشي من أنواع

األفعال ،والسمع والبصر من أنواع الصفات ،وقد وصف نفسه سبحانه بضد صفة أرابهبم وبضد ما

وصفه به املعطلة واْلهمية (.)1

وقال :مث ذكر سبحانه جزاء أوليائه املؤمنني مث ذكر شدة بطشه وأنه َّل يعجزه شيء ،فإنه هو املبدئ
املعيد ،ومن كان كذلك فال أشد من بطشه ،وهو مع ذلك الغفور الودود ،يغفر ملن اتب إليه ويوده

وحيبه ،فهو سبحانه املوصوف بشدة البطش ومع ذلك هو الغفور الودود املتودد إىل عباده بنعمه

الذي يود من اتب إليه وأقبل عليه ( )2قال الشيخ ابن عثيمني :من صفات هللا تعاىل اجمليء واإلتيان
واألخذ واإلمساك والبطش إىل غري ذلك من الصفات فنصف هللا تعاىل هبذه الصفات على الوجه

الوارد ( .)3صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف -
ص75

_________

((( )1الصواعق املرسلة)) (.)915 /3
((( )2التبيان يف أقسام القرآن)) (ص.)59
((( )3القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن)) (ص.)30

()72/2

 البغضوج َّل ابألحاديث الصحيحة الدليل:
صفةٌ فعليةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه(( :إن هللا تعاىل إذا أحب عبداً وإذا أبغض عبداً؛ دعا جربيل ،فيقول
إين أبغض فالَنً؛ فأبغضه ،فيبغضه جربيل ،مث ينادي يف أهل السماء َّ
إن هللا يبغض فالَنً؛ فأبغضوه،
فيبغضه أهل السماء ،مث توضع له البغضاء يف األرض)) (.)1

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه(( :أحب البالد إىل هللا مساجدها ،وأبغض البالد إىل هللا أسواقها))

(.)2
يقول ابن القيم :إن ما وصف هللا سبحانه به نفسه من احملبة والرضى والفرح والغضب والبغض

والسخط من أعظم صفات الكمال اهـ ( )3ويف (هتذيب اللغة) :وقال الليث :البغض :نقيض احلب
( )4وانظر كالم ابن أيب العز يف صفة (الغضب) وابن كثري يف صفة (السمع) .صفات هللا عز وجل
الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص76

_________
( )1رواه مسلم (.)2637
( )2رواه مسلم (.)671

( )3يف ((الصواعق املرسلة)) (.)1451 /4
((( )4هتذيب اللغة)) (.)17 /8

()73/2

 -البقاء

ك ذُو ا ْْلَ ِ
الل
وج َّل اثبتةٌ ابلكتاب العزيز الدليل :قوله تعاىلَ :ويَـ ْبـ َقى َو ْجهُ َربِ َ
صفةٌ ذاتيةٌ خاصةٌ ابهلل َع َّز َ
َوا ِإل ْك َر ِام [الرمحن.]27 :
وقد َع َّد بعضهم (الباقي) من أمساء هللا تعاىل ،وَّل دليل معهم ،منهم :ابن منده ( ،)1والزجاجي (،)2
سنَّة :معىن الباقي :الدائم ،املوصوف ابلبقاء ،الذي
َّ
وقوام السنة األصبهاين ( ،)3وغريهم قال قَـ َّو ُام ال م
َّل يستويل عليه الفناء ،وليست صفة بقائه ودوامه كبقاء اْلنة والنار ودوامهما ،وذلك َّ
أن بقاءه أبدي
أزيل ،وبقاء اْلنة والنار أبدي غري أزيل ،فاألزيل ما مل يزل ،واألبدي ما َّل يزال ،واْلنة والنار كائنتان

بعد أن مل تكوَن اهـ ( )4وقال أبو بكر الباقالين فيما نقله عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية وأقره عليه:

صفات ذاته اليت مل يزل وَّل يزال موصوفاً هبا هي :احلياة ،والعلم والبقاء والوجه ،والعينان (.)5
َي َه ْل يَ ُكون َْيِينًاَ ,و ُه َو َم ْب ِينٌّ َعلَى تفسري
وقال احلافظ ابن حجر :قوله (ابب قول َّ
الر ُجل لَ َع ْم ُر هللا) أ ْ
(لَعمر) ( )6وقال أَبو ال َق ِ
الع ْمر احلياة ,فمن قال لَ َع ْمر هللا كأنه حلف بِبَـ َق ِاء هللا ,والالم
اسم َّ
الز َّجاجُ :
َْ
ُ
ِ
ِ ِِ
ال املَالِكِيَّة َواحلَنَ ِفيَّة :تَـ ْنـ َع ِقد ِهبَا اليَ ِمني; ألن بَـ َقاء هللا
َي َما أُقسم به ,ومن َمثَّ قَ َ
للتـ َّْوكيد واخلرب حمذوف أ ْ
ِمن ِ
ص َفة َذاته وقال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ :البقاء من صفات هللا ،فإذا أسند إىل إنسان؛
ْ
فهو من الشرك اهـ ( )7وانظر صفة (احلياة) .صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي
بن عبد القادر السقاف  -ص77
_________

((( )1التوحيد)) (.)86 /2
((( )2اشتقاق أمساء هللا)) (ص.)200
((( )3احلجة)) (.)127 /1
((( )4احلجة)) (.)128 /1
((( )5الفتاوى)) (.)99 /5

((( )6فتح الباري)) (.)547 /11
((( )7الفتاوى والرسائل)) (.)207 /1

()74/2

 التجليوج َّل ابلكتاب والسنة ومعناه الظهور للعيانَّ ،ل كما تقول الصوفية:
صفةٌ فعليةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ
َّجلِي :ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب.
الت َ
ال َر ِ
ال لَ ْن تَـ َر ِاين َولَ ِك ْن انظُْر إىل ا ْْلَبَ ِل فَِإ ْن
ك قَ َ
الدليل من الكتاب :قوله تعاىل قَ َ
ب أَِرِين أَنظُْر إِلَْي َ
ِ
ص ِعقاً [األعراف.]143 :
س ْو َ
ْ
وسى َ
ف تَـ َر ِاين فَـلَ َّما َجتَلَّى َربمهُ لل َ
ْجبَ ِل َج َعلَهُ َدكاً َو َخ َّر ُم َ
استَـ َق َّر َم َكانَهُ فَ َ
الدليل من السنة:

روى اإلمام أمحد إبسناد صحيح(( :حدثنا أبو املثىن معاذ بن معاذ العنربي قال حدثنا محاد بن سلمة

حدثنا اثبت البناين عن أنس بن مالك رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله تعاىل:
ِ
ْجبَ ِل [األعراف ]143:قال :قال هكذا يعين أنه أخرج طرف اخلنصر قال أمحد أراَن
فَـلَ َّما َجتَلَّى َربمهُ لل َ
معاذ قال :فقال له محيد الطويل :ما تريد إىل هذا اي أاب حممد قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال

من أنت اي محيد وما أنت اي محيد حيدثين به أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم فتقول أنت

ما تريد إليه)) (.)1
وعند الرتمذي إبسناد صحيح أيضاً من حديث سليمان بن حرب حدثنا محاد بن سلمة عن اثبت عن
ِ
أنس رضي هللا عنهَّ :
ْجبَ ِل َج َعلَهُ َدكاً
((أن النيب صلى هللا عليه وسلم قرأ هذه اآلية فَـلَ َّما َجتَلَّى َربمهُ لل َ
وخ َّر موسى
قال محاد هكذا وأمسك سليمان بطرف إهبامه على أمنلة إصبعه اليمىن قال فساخ اْلبل َ

صعقاً)) (.)2
حديث جتلِي هللا عز وجل لعباده يوم القيامة املشهور رواه البخاري ( )3والرتمذي وقال :هذا حديث
رواايت كثرية مثل هذا ما يذكر فيه أمر
حسن صحيح ( ،)4وقد روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم
ٌ
أن الناس يرون رهبم ِ
الرؤية َّ
واملذهب يف هذا عند أهل العلم من
وذكر القدم وما أشبه هذه األشياء،
ُ
األئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن املبارك وابن عيينة ووكيع وغريهم أهنم رووا هذه

األشياء مث قالوا تُروى هذه األحاديث ونؤمن هبا وَّل يقال كيف ،وهذا الذي اختاره أهل احلديث أن

سر وَّل تُـتَـ َوهَّم وَّل يقال كيف وهذا أمر أهل العلم
ؤمن هبا وَّل تُـ َف َّ
تُروى هذه األشياء كما جاءت ويُ َ
الذي اختاروه وذهبوا إليه ومعىن قوله يف احلديث(( :فَـيُـ َعرفَهم نفسه)) يعين :يَـتَ َجلَّى هلم أهـ.
_________

( )1رواه أمحد ( ،)12282( )125 /3واحلاكم ( )351 /2وقال :هذا حديث صحيح على شرط
مسلم ،ووافقه الذهيب .وقال األلباين يف ((ظالل اْلنة)) ( :)481صحيح.

( )2رواه الرتمذي ( .)3074وقال :حسن غريب صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن
الرتمذي)) :صحيح.

((( )3صحيح البخاري)) (.)7437
((( )4سنن الرتمذي)) (.)2557

()75/2

وقال اإلمام أمحد كما يف (جمموع الفتاوى) لشيخ اإلسالم ابن تيمية :وهو الذي خلق السموات
وجتَلَّى للجبل
واألرض وما بينهما يف ستة أايم مث استوى على العرش ،وهو الذي َكلَّم موسى تكليماًَ ،
فجعله دكاً ،وَّل ْياثله شيء من األشياء يف ٍ
شيء من صفاته ،فليس َك ِعلمه علم ٍ
أحد ،وَّل كقدرته قدرةُ
ٌ
ُ
أحد ،وَّل كسمعه وبصره مسع ٍ
أحد ،وَّل كاستوائه استواء ٍ
أحد ،وَّل كرمحته رمحةُ ٍ
ٍ
أحد وَّل بصره ،وَّل
أحد ،وَّل َكتَجلِيِ ِه َجتَلِي ٍ
كتكليمه تكليم ٍ
أحد ( )1قال ابن عبدالرب :وقول رسول هللا صلى هللا عليه
َ
ِ
ْجبَ ِل ومثل
وسلم(( :يَـ ْن ِزل ربمـنَا إىل السماء الدنيا)) عندهم مثل قول هللا َّ
عز َّ
وجل فَـلَ َّما َجتَلَّى َربمهُ لل َ
ص َّفاً [الفجر ]22:كلهم يقول يَـ ْن ِزل ويَـتَ َجلَّى وجييء ،بال كيفَّ ،ل
ك َواملَلَ ُ
اء َربم َ
ص َّفاً َ
ك َ
قولهَ :و َج َ
يقولون :كيف جييء وكيف يَـتَ َجلَّى وكيف يَـ ْن ِزل ،وَّل من أين جاء وَّل من أين َجتَلَّى وَّل من أين يَـ ْن ِزل،
ٍ
ألنه ليس
كشيء من خلقه ،وتعاىل عن األشياء ،وَّل شريك له ،ويف قول هللا َّ
عز َّ
وجل فَـلَ َّما َجتَلَّى َربمهُ
ِ
ْجبَ ِل دَّللةٌ واضحةٌ أنه مل يكن قبل ذلك متجلِيَاً للجبل ويف ذلك ما يفسر معىن حديث التَـ ْنزيل
لل َ
ِ
بقي
ومن أراد أن يقف على أقاويل العلماء يف قوله َّ
عز َّ
ْجبَ ِل فلينظر يف تفسري م
وجل :فَـلَ َّما َجتَلَّى َربمهُ لل َ
بن خملد وحممد بن جرير وليقف على ما ذكرا من ذاك ففيما ذكرا منه كفاية وابهلل العصمة والتوفيق
( )2وقال شيخ اإلسالم :وطريقة الرسل هي ما جاء هبا القرآن وهللا تعاىل يف القرآن يثبت الصفات

على وجه التفصيل وينفي عنه  -على طريق اإلمجال  -التشبيه والتمثيل فهو يف القرآن خيرب أنه بكل
شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه عزيز حكيم غفور رحيم وأنه مسيع بصري وأنه غفور ودود وأنه

تعاىل  -على عظم ذاته  -حيب املؤمنني ويرضى عنهم ويغضب على الكفار ويسخط عليهم وأنه
خلق السموات واألرض يف ستة أايم مث استوى على العرش وأنه كلم موسى تكليما وأنه َجتَلَّى للجبل

فجعله دكاً ; وأمثال ذلك ( )3وقال يف (جمموع الفتاوى) :ثبت يف األحاديث الصحيحة :أنه إذا
ظهره مثل الطبق ()4
َجتَلَّى هلم يوم القيامة سجد له املؤمنون ،ومن كان يسجد يف الدنيا رايءً ُ
يصري ُ
وجل وإثبات النظر له
وقال احلكمي :وقوله فتنظرون إليه وينظر إليكم فيه إثبات صفة التَ َجلِي هلل َّ
عز َّ
واثبات رؤيته يف اآلخرة ونظر املؤمنني إليه أهـ ( )5قال ابن منظور يف (لسان العرب) :قال الزجاج:
ِ
ْجبَ ِل أي :ظهر وابن قال :وهذا قول أهل السنة واْلماعة وقال اخلليل بن أمحد
َجتَلَّى َربمهُ لل َ

وجل فَـلَ َّما َجتَلَّى َربمهُ لِ ْل َجبَ ِل أي ظهر وابن .صفات هللا عز
الفراهيدي يف كتاب (العني) :قال هللا َّ
عز َّ
وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص78

_________

(.)257 /5( )1
((( )2التمهيد)) (.)153 /7
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)37 /6
(.)76 /23( )4

((( )5معارج القبول)) (.)772 /2

()76/2

 التديل (إىل السماء الدنيا)ِِ
ول من ُعلُ ٍو انظر صفة:
مز ُ
وج َّل ابلسنة الصحيحة والتَّ َدِيل يف اللغة :النـ ُ
صفةٌ ف ْعليَّةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ
مزول) .صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص82
(النـ ُ

()77/2

 -الرتدد يف قبض نفس املؤمن

س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ الدليل :حديث أيب هريرة رضي هللا
صفةٌ فعليةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل تعاىل على ما يليق به؛ لَْي َ

عنه مرفوعاً(( :إن هللا قال :من عادى يل ولياً؛ فقد آذنته ابحلرب وما تردَّدت عن شيء أَن فاعله
اءته)) (.)1
سَ
تردمدي عن نفس املؤمن؛ يكره املوت ،وأَن أكره َم َ

سئل شيخ اإلسالم رمحه هللا عن معىن تردد هللا يف هذا احلديث؟ فأجاب :هذا حديث شريف ،قد

رواه البخاري من حديث أيب هريرة ،وهو أشرف حديث روي يف صفة األولياء ،وقد َّ
رد هذا الكالم
طائفة ،وقالواَّ :
إن هللا َّل يوصف ابلرتدد ،وإمنا يرتدد من َّل يعلم عواقب األمور ،وهللا أعلم ابلعواقب،

إن هللا يعامل معاملة املرتدد والتحقيقَّ :
ورِبا قال بعضهمَّ :
أن كالم رسوله حق ،وليس أحد أعلم ابهلل
من رسوله ،وَّل أنصح لألمة منه ،وَّل أفصح وَّل أحسن بياَنً منه ،فإذا كان كذلك؛ كان املتحذلق

واملنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوئهم أدابً ،بل جيب أتديبه وتعزيره ،وجيب أن يصان كالم

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الظنون الباطلة واَّلعتقادات الفاسدة ،ولكن املرتدد منا ،وإن كان

تردده يف األمر ألجل كونه ما يعلم عاقبة األمور؛ َّل يكون ما وصف هللا به نفسه ِب ْنزلة ما يوصف به
الواحد منا؛ فإن هللا ليس كمثله شيء؛ َّل يف ذاته ،وَّل يف صفاته ،وَّل يف أفعاله ،مث هذا ابطل؛ فإن

الواحد منا يرتدد اترة لعدم العلم ابلعواقب ،واترة ملا يف الفعلني من املصاحل واملفاسد ،فرييد الفعل ملا
فيه من املصلحة ،ويكرهه ملا فيه من املفسدةَّ ،ل ْلهل منه ابلشيء الواحد الذي حيب من وجه
ويكره من وجه؛ كما قيل:
ِ
َّ
حمبوب
البغضاء
ش ْي ٍء َعلى
ب لِ َ
ُ
ب ُك ْرهٌ وُك ْرهٌ أَ ْن أفَا ِرقَهُ  ...فأ ْع َج ْ
الش ْي ُ

وهذا مثل إرادة املريض لدوائه الكريه ،بل مجيع ما يريده العبد من األعمال الصاحلة اليت تكرهها

النفس هو من هذا الباب ،ويف الصحيح(( :حفت النار ابلشهوات ،وحفت اْلنة ابملكاره)) (،)2
وقال تعاىل ُكتِب َعلَي ُكم ِ
ال َو ُه َو ُك ْرهٌ لَ ُك ْم [البقرة ]216:اآلية ومن هذا الباب يظهر معىن الرتدد
القتَ ُ
َ ْ ْ
املذكور يف هذا احلديث؛ فإنه قالَّ(( :ل يزال عبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه)) ()3؛ فإن العبد
الذي هذا حاله صار حمبوابً للحق حمباً له ،يتقرب إليه أوَّلً ابلفرائض وهو حيبها ،مث اجتهد يف النوافل
اليت حيبها وحيب فاعلها ،فأتى بكل ما يقدر عليه من حمبوب احلق ،فأحبه احلق لفعل حمبوبه من

اْلانبني بقصد اتفاق اإلرادة؛ حبيث حيب ما حيبه ،ويكره ما يكرهه حمبوبه ،والرب يكره أن يسوء عبده

وحمبوبه ،فلزم من هذا أن يكره املوت؛ ليزداد من حماب حمبوبه ،وهللا سبحانه وتعاىل قد قضى ابملوت،
فكل ما قضى به؛ فهو يريده ،وَّل بد منه؛ فالرب مريد ملوته ملا سبق به قضاؤه ،وهو مع ذلك كارهٌ
ملساءة عبده ،وهي املساءة اليت حتصل له ابملوت ،فصار املوت مراداً للحق من وجه ،مكروهاً له من

وجه ،وهذا حقيقة الرتدد ،وهو أن يكون الشيء الواحد مراداً من وجه مكروهاً من وجه ،وإن كان
َّلبد من ترجح أحد اْلانبني ،كما ترجح إرادة املوت ،لكن مع وجود كراهة مساءة عبده ،وليس

أرادته ملوت املؤمن الذي حيبه ويكره مساءته كإرادته ملوت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته مث قال:
واملقصود هنا :التنبيه على َّ
أن الشيء املعني يكون حمبوابً من وجه مكروهاً من وجه ،وأن هذا حقيقة

الرتدد ،وكما َّ
أن هذا يف األفعال؛ فهو يف األشخاص ،وهللا أعلم ( )4وقال الشيخ ابن عثيمني -رمحه
وج َّل على وجه اإلطالق َّل جيوز ،ألن هللا تعاىل ذكر الرتدد يف هذه
هللا :-إثبات الرتدد هلل َع َّز َ

املسألة :ما ترددت عن شيء أَن فاعله كرتددي عن قبض نفس عبدي املؤمن أهـ ( )5وليس هذا

الرتدد من أجل الشك يف املصلحة ،وَّل من أجل الشك يف القدرة على فعل الشيء ،بل هو من أجل

رمحة هذا العبد املؤمن ،وهلذا قال يف نفس احلديث(( :يكره املوت ،وأكره إساءته ،وَّلبد له منه))
( )6وهذا َّل يعين َّ
وج َّل موصوف ابلرتدد يف قدرته أو يف علمه ،خبالف اآلدمي فهو إذا
أن هللا َع َّز َ

أراد أن يفعل الشيء يرتدد ،إما لشكه يف نتائجه ومصلحته ،وإما لشكه يف قدرته عليه :هل يقدر أو

وج َّل فال .صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد
َّل يقدر أما الرب َع َّز َ
القادر السقاف  -ص82
_________

( )1رواه البخاري (.)6502
( )2رواه البخاري ( )6487بلفظ (حجبت) ،ورواه مسلم ( )2822واللفظ له .من حديث أنس
بن مالك رضي هللا عنه.

( )3رواه البخاري ( )6502بلفظ ((ما يزال)) .من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)135 ،129 /18
((( )5لقاء الباب املفتوح)) (سؤال .)1369

( )6رواه البخاري ( )6502دون ((وَّل بد  .)) ..من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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 الرتكصفةٌ فعليةٌ اثبتةٌ ابلكتاب والسنة الدليل من الكتاب:
ات َّل يـ ْب ِ
قوله تعاىل :ذَ َهب هللا بِنُوِرِهم وتَـرَك ُهم ِيف ظُلُم ٍ
ص ُرو َن [البقرة.]17 :
َ ُ
ُ
ََْ ْ
َ
قوله تعاىل :ولَو يـ َؤ ِ
اخ ُذ هللاُ الن ِ
سبُوا َما تَـ َر َك َعلَى ظَ ْه ِرَها ِم ْن َدابٍَّة [فاطر.]45 :
َْ ُ
َ
َّاس ِبَا َك َ
الدليل من السنة :حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً(( :قال هللا تبارك وتعاىل :أَن أغىن الشركاء
عن الشرك ،من عمل عمالً أشرك فيه معي غريي؛ تركته ِ
وشركه)) (.)1

قال الشيخ ابن عثيمني  -رمحه هللا  :-وتركه سبحانه للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة ِبشيئته
ات َّل يـ ْب ِ
التابعة حلكمته :قال هللا تعاىل :وتَـرَك ُهم ِيف ظُلُم ٍ
ص ُرو َن [البقرة ]17:وقال تعاىلَ :وتَـ َرْكنَا
ُ
ََ ْ
َ
ِ
ٍِ
وج ِيف بَـ ْع ٍ
ض [الكهف ]99:وقالَ :ولََقد تَـ َرْكنَا م ْنـ َها آيَةً بَـيِنَةً [العنكبوت]35:
بَـ ْع َ
ض ُه ْم يَـ ْوَمئذ ْيَُ ُ
والنصوص يف ثبوت الرتك وغريه من أفعاله املتعلقة ِبشيئته كثرية معلومة ،وهي دالة على كمال قدرته
وسلطانه وقيام هذه األفعال به سبحانه َّل ْياثل قيامها ابملخلوقني ،وإن شاركوه يف أصل املعىن ،كما
هو معلوم عند أهل السنة اهـ ( )2وانظر صفة( :النسيان) .صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب

والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص85
_________

( )1رواه مسلم ( .)2985من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )2جمموع فتاوى ورسائل)) (.)354( )56 /2
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 -التشريع

وج َّل ابلكتاب والسنة ،من خصائص ربوبِيَّتِه ،من َنزعه فيها فقد كفر ،وهللا
صفةٌ فعليةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ
ع لَ ُك ْم
هو (الشارع) وهو (املُ َ
ش ِرع) وليسا مها من أمسائه سبحانه الدليل من الكتاب :قوله تعاىلَ :ش َر َ
الدي ِن ما و َّ ِ
ِمن ِ
ك [الشورى ]13 :اآلية.
وحا َوالَّ ِذي أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ
ْ
صى بِه نُ ً
َ َ
الدليل من السنة:
حديث عب ِد ِ
ظ َعلَى
(م ْن َس َّرهُ أَ ْن يَـلْ َقى هللاَ غَ ًدا ُم ْسلِ ًما فَـلْيُ َحافِ ْ
هللا بن مسعود رضي هللا عنه قَ َ
َْ
الَ :
ِ
ادى هبِِ َّن فَِإ َّن هللا َشر ِ
الصلَو ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ُسنَ َن ا ْهلَُدى َوإِ َّهنُ َّن ِم ْن
ات َح ْي ُ
ث يُـنَ َ
َ ََ
ع لنَبِيِ ُك ْم َ
َه ُؤَّلء َّ َ
ُسنَ ِن ا ْهلَُدى) (.)1

وقد كثر يف أقوال العلماء إضافة التشريع هلل سبحانه وتعاىل ومن ذلك:
 - 1قول العالمة حممد األمني الشنقيطي :والعجب ممن ِ
حيكم غري تشريع هللا مث يدعي اإلسالم (.)2
 - 2وقوله :وهبذه النصوص السماوية اليت ذكرَن يظهر غاية الظهورَّ :
أن الذين يتبعون القوانني

الوضعية اليت شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه خمالفة ملا شرعه هللا جل وعال على ألسنة رسله صلى

هللا عليهم وسلم ،أنه َّل يشك يف كفرهم وشركهم إَّل من طمس هللا بصريته وأعماه عن نور الوحي
مثلهم (.)3

 - 3وقوله :وملا كان التشريع ومجيع األحكام ،شرعية كانت أو كونية قدرية ،من خصائص الربوبية،
كما دلت عليه اآلايت املذكورة كان كل من اتبع تشريعاً غري تشريع هللا قد اختذ ذلك ِ
املشرع رابً،

وأشركه مع هللا (.)4

 - 4وقوله :اعلموا أيها اإلخوانَّ :
أن اإلشراك ابهلل يف حكمه واإلشراك به يف عبادته كلها ِبعىن واحد

َّل فرق بينهما البتة فالذي يتبع نظاماً غري نظام هللا وتشريعاً غري تشريع هللا  -أو غري ما شرعه هللا -
ضاً عن نور السماء الذي أنزله هللا على لسان رسوله من
وقانوَنً خمالفاً لشرع هللا من وضع البشر ُم ْع ِر َ
كان يفعل هذا هو ومن كان يعبد الصنم ويسجد للوثن َّل فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه ،فهما

واحد ،كالمها مشرك ابهلل ،هذا أشرك به يف عبادته ،وهذا أشرك به يف حكمه ،كلهما سواء (.)5

 - 5قول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والدعوة واإلرشاد :الشرك األكرب أن جيعل اإلنسان هلل نداً
إما يف أمسائه وصفاته ،وإما أن جيعل له نداً يف العبادة وإما أن جيعل هلل نداً يف التشريع أبن يتخذ
ِ
مشرعاً له سوى هللا أو شريكاً هلل يف التشريع يرتضي حكمه ويدين به يف التحليل والتحرمي عبادة
وقضاء وفصالً يف اخلصومات أو يستحله وإن مل يُ ِر ْدهُ ديناً كما كثر إطالقهم لكلمة (الشارع) و
وتقرابً
ً
وج َّل من ابب الصفة ( )6وانظر صفات( :اإلجياب والتحرمي والتحليل).
(املُ َ
ش ِرع) على هللا َع َّز َ

صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص86
_________

( )1رواه مسلم (.)654

((( )2أضواء البيان)) (.)400 /3
((( )3أضواء البيان)) (.)83 /4

((( )4أضواء البيان)) (.)169 /7
( )5من شريط مسجل نقالً عن كتاب ((احلاكمية يف تفسري أضواء البيان)) لعبد الرمحن السديس
(ص.)52

(.)516 /1( )6
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 التعجب(الع َجب) .صفات هللا عز وجل
وج َّل ابلكتاب والسنة انظر صفةَ :
صفةٌ فعليَّةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ
الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص88

()81/2

 -التقدمي والتأخري

املقدم ِ
صفتان من صفات الذات واألفعال هلل َع َّز وج َّل اثبتتان ابلكتاب والسنة ،و ِ
واملؤخر امسان هلل
َ
تعاىل الدليل من الكتاب:
ِ
ِ
َجلُ َها [املنافقون.]11:
اء أ َ
قوله تعاىلَ :ولَ ْن يُـ َؤخ َر هللاُ نَـ ْفساً إذَا َج َ

وقوله :إِ َّمنَا يـ َؤ ِخرهم لِيـوٍم تَ ْش َخ ِ ِ
ار [إبراهيم.]41:
ص فيه األَبْ َ
ُ ُُ ْ َْ
ُ
صُ

الدليل من السنة:

املقدم ،وأنت ِ
حديث(( :أنت ِ
املؤخرَّ ،ل إله إَّل أنت)) (.)1

حديث(( :أعذر هللا إىل امرئ أخَّر أجله حىت بلغه ستني سنة)) (.)2
حديثَّ(( :ل يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم هللا)) (.)3

قال ابن القيم (:)4
وهو املَُق ِدم واملُ ِ
ال َاتبِعتَ ِ
ِ ِ
ان
ؤخ ُر ذَانِ َ
ك الـ  ...ص َفتَان لألفْـ َع ِ َ
ُ
َُ
ات َّل ِابلغَ ِْري قَائِمتَ ِ
ابلذ ِ
الذ ِ
ومهَا ِ
ات أيضاً إ ْذ ُمهَا َّ ...
ات َّ
ان
ُ
ص َف ُ
َ
اهلراس يف شرحه لألبيات :والتقدمي والتأخري صفتان من صفات األفعال
قال الشيخ حممد خليل َّ

التابعة ملشيئته تعاىل وحكمته ،ومها أيضاً صفتان للذات؛ إذا قيامهما ابلذات َّل بغريها ،وهكذا كل
صفات األفعال هي من هذا الوجه صفات ذات ،حيث َّ
إن الذات متصفة هبا ،ومن حيث تعلقها ِبا
ينشأ عنها من األقوال واألفعال تسمى صفات أفعال صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة
لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص88
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1120من حديث ابن عباس رضي هللا عنه .ومسلم ( .)771من حديث
علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.

( )2رواه البخاري ( .)6419من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )3رواه مسلم ( .)438من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
((( )4النونية)) ()109 /2
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 التقرب والقرب والدنوالتقرب أو القرب والدمنو من صفات هللا الفعلية اَّلختيارية ،اثبتة له ابلكتاب والسنة و (القريب) اسم
من أمسائه تعاىل الدليل من الكتاب:
ُجيب د ْعوةَ الد ِ
ك ِعب ِ
َّاعي إِ َذا َد َع ِ
ادي َع ِين فَِإِين قَ ِر ِ
ان [البقرة]186 :
قوله تعاىلَ :وإِ َذا َسأَلَ َ َ
ٌ
يب أ ُ َ َ
ِ
وقوله تعاىل :فَ ِ
يب ُِجميب [هود]61 :
ْ
استَـ ْغف ُروهُ ُمثَّ تُوبُوا إِلَْيه إِ َّن َرِيب قَ ِر ٌ

الدليل من السنة:

بت منه ابعاً)) (.)1
تقرب مين ذراعاً؛ َّ
بت منه ذراعاً ،ومن َّ
تقرب مين شرباً؛ َّ
حديث(( :من َّ
تقر ُ
تقر ُ

أصم
حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه(( :أيها الناس! أربعوا على أنفسكم ،إنكم َّل تدعون َّ
وَّل غائباً ،ولكن تدعون مسيعاً قريباًَّ ،
إن الذي تدعون أقرب إىل أحدكم من عنق راحلته)) (.)2

حديث عائشة رضي هللا عنها مرفوعاً(( :ما من يوم أكثر من أن يعتق هللا فيه عبداً من النار من يوم

عرفة ،وإنه ليدنو مث يباهي هبم املالئكة)) (.)3
أن أهل السنة واْلماعة من السلف وأهل احلديث يعتقدون َّ
اعلم َّ
وج َّل قريب من عباده
أن هللا َع َّز َ
يتقرب إليهم حقيقة،
ابئن من خلقه ،وأنه َّ
حقيقة كما يليق جبالله وعظمته ،وهو مست ٍو على عرشهٌ ،
كل ٍ
قرب َوَر َد لفظه يف القرآن أو السنة ابلقرب احلقيقي؛ فقد
ويدنو منهم حقيقة ،ولكنهم َّل يفسرون َّ
يكون القرب قرب املالئكة ،وذلك حسب سياق اللفظ يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية :وأما دنوه

وتقربه من بعض عباده؛ فهذا يثبته من يثبت قيام األفعال اَّلختيارية بنفسه ،وجميئه يوم القيامة،

ونزوله ،واستواءه على العرش ،وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة اإلسالم املشهورين وأهل احلديث،
والنقل عنهم بذلك متواتر اهـ ( )4ويقول يف موض ٍع آخر :وَّل يلزم من جواز القرب عليه أن يكون

كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه ،بل يبقى هذا من األمور اْلائزة ،وينظر يف النص الوارد،
فإن دل على هذا؛ ُمحل عليه ،وإن دل على هذا؛ ُمحل عليه ،وهذا كما تقدم يف لفظ اإلتيان واجمليء

اهـ ( )5وقد أطال الكالم رمحه هللا على هذه املسألة ِبا َّل مزيد عليه ( )6صفات هللا عز وجل
الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص89
_________

( )1رواه مسلم ( )2687من حديث أيب ذر رضي هللا عنه .واحلديث روي ٍ
ٍ
متقارب من حديث
بلفظ
أيب هريرة رضي هللا عنه؛ رواه البخاري ( ،)7405ومسلم (.)2675

( )2رواه البخاري ( ،)4205ومسلم ( .)2704كالمها بلفظ ((وهو معكم)) بدَّلً من ((إن الذي
تدعون .)) ...

( )3رواه مسلم (.)1348

((( )4جمموع الفتاوى)) (.)466 /5
((( )5جمموع الفتاوى)) (.)14 /6

( )6انظر إن شئت املواضع التالية459 ،248 - 247 ،241 - 240 ،237 - 232 /5( :
  ،)76 ،32 - 30 ،25 - 19 ،14 - 12 ،8 ،5 /6( ،)514 - 494 ،467وانظر:((القواعد املثلى)) للشيخ ابن عثيمني (املثال احلادي عشر والثاين عشر).
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 التوبَّواب) من أمسائه تعاىل الدليل من الكتاب:
صفةٌ فعليةٌ اثبتةٌ ابلكتاب والسنة ،و (التـ َّ
َّواب َّ ِ
قوله تعاىل :فَـتَـلَ َّقى َ ِ ِ ِ ٍ
يم [البقرة.]37 :
اب َعلَْي ِه إِنَّهُ ُه َو التـ َّ
آد ُم م ْن َربِه َكل َمات فَـتَ َ
الرح ُ

وب َعلَْي ُك ْم [النساء]27 :
وقولهَ :وهللاُ يُ ِري ُد أَ ْن يَـتُ َ
الدليل من السنة:

اتب هللا عليه)) (.)1
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه(( :من اتب قبل أن تطلع الشمس من مغرهبا؛ َ
حديث أنس رضي هللا عنه(( :لو َّ
أن َّلبن آدم وادايً من ذهب؛ أحب أن يكون له واداين ،ولن ْيأل

ويتوب هللا على من اتب)) (.)2
فاه إَّل الرتاب،
ُ

يقول ابن القيم (:)3
َّواب ِمن أوصافِ ِه  ...والتـَّوب يف أوصافِ ِه نَـو َع ِ
ان
ك التـ َّ
َوَك َذلِ َ
ْ ُ
ْ َ
َ ْ
اب ِِبِن َِّة املن ِ
إ ْذ ٌن بِتَـ ْوبَِة َع ْبدهِ وقَـبُوُهلَا  ...بَـ ْع َد املَتَ ِ
َّان
َّواب؛ فهو الكثري التـ َّْوب؛ ِبعىن :الرجوع على عبده
اهلراس يف شرح هذين البيتني :وأما التـ َّ
قال الشيخ َّ
ابملغفرة وقبول التوبة وتوبته سبحانه على عبده نوعان :أحدمها :أنه يلهم عبده التوبة إليه ،ويوفقه

لتحصيل شروطها من الندم واَّلستغفار واإلقالع عن املعصية والعزم على عدم العود إليها واستبداهلا
بعمل الصاحلات والثاين :توبته على عبده بقبوهلا وإجابتها وحمو الذنوب هبا؛ َّ
فإن التوبة النصوح جتب
ما قبلها صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص91

_________
( )1رواه مسلم (.)2703

( )2رواه البخاري ( ،)6439ومسلم (.)1048
((( )3القصيدة النونية)) (.)92 /2
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 اْلربوتوج َّل ،من امسه (اْلَبَّار) ،وهي اثبتةٌ ابلكتاب والسنة الدليل من الكتاب :قوله
صفةٌ ذاتيةٌ هلل َع َّز َ
ار املُتَ َكِربُ [احلشر]23 :
تعاىلَ :
الع ِز ُيز اْلَبَّ ُ
الدليل من السنة:

حديث عوف بن مالك رضي هللا عنه؛ قال :قمت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة ،فلما
ركع؛ مكث قدر سورة البقرة يقول يف ركوعه(( :سبحانه ذي اْلربوت وامللكوت والكربايء والعظمة))

(.)1

ار يف صورة غري
حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه يف الرؤية ;hellip &(( :قال :فيأتيهم اْلبَّ ُ

صورته اليت رأوه فيها أول مرة & . )hellip;)) (2

جتربه ،أي :تعظمه اهـ (.)3
قال ابن قتيبة يف( :جربوته) :م

وقال ابن القيم (:)4
Normal
0

false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4
ار يف أ َْوصافِ ِه
وَك َ
ذلك اْلَبَّ ُ
واْل ْرب يف أَوصافِه نَـو َع ِ
ان
َُ ْ َ ْ
ج ْرب الض ِ
َّع ِ
يف وُك مل قَـل ٍ
ْب قد غَ َداَ
َُ
ِ
ٍ
ذَا َكسرة فَاْل ْرب م ْنهُ َد ِ
ان
َْ َ ُ
ِ
رب ال َق ْه ِر ِابلع ِز الَّذي
والثَّاين َج ْ ُ
َّل يـ ْنـب ِغي لِ ِسواهُ ِمن إِنْس ِ
ان
ََ
َ ْ َ
العلُـ
س َّم ًى َاثلِ ٌ
ث َو ُه َو ُ
ولَهُ ُم َ
ـو فَـلَْيس ي ْدنُو ِم ْنهُ ِمن إِنْس ِ
ان
ََ
َ
ْ َ

ِ
ِ
العلْيَا
م ْن قوهلم َجبَّارةٌ للنَّ ْخلَة ُ
ت لِ ُك ِل بـنَ ِ
ان
اليت فاتَ ْ
َ
اهلراس يف شرحه هلذه األبيات :وقد ذكر املؤلف هنا َّلمسه (اْلبار) ثالثة معان ،كلها داخلة فيه،
قال َّ
حبيث يصح إرادهتا منه :أحدها :أنه الذي جيرب ضعف الضعفاء من عباده ،وجيرب كسر القلوب

املنكسرة من أجله ،اخلاضعة لعظمته وجالله؛ فكم جرب سبحانه من كسري ،وأغىن من فقري ،وأعز من
ذليل ،وأزال من شدة ،ويسر من عسري؟ وكم جرب من مصاب ،فوفقه للثبات والصرب ،وأعاضه من

مصابه أعظم األجر؟ فحقيقة هذا اْلرب هو إصالح حال العبد بتخليصه من شدته ودفع املكاره عنه

املعىن الثاين :أنه القهار ،دا َن ك مل شيء لعظمته ،وخضع كل خملوق ْلربوته وعزته؛ فهو جيرب عباده

على ما أراد مما اقتضته حكمته ومشيئته؛ فال يستطيعون الفكاك منه والثالث :أنه العلي بذاته فوق
مجيع خلقه؛ فال يستطيع أحد منهم َّ
أن يدنو منه اهـ وقد ذكر العالمة الشيخ السعدي -رمحه هللا-

أن له معىن رابعاً ،وهو أنه املتكرب عن كل سوء ونقص ،وعن مماثلة أحد ،وعن َّ
َّ
كفو أو
أن يكون له ٌ

يك يف خصائصه وحقوقه اهـ صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة
مسي أو شر ٌ
ض ٌد أو ٌ

لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص92
_________

( )1رواه أبو داود ( )873والنسائي ( ،)191 /2وأمحد ( .)24026( )24 /6واحلديث سكت
عنه أبو داود .وقال النووي يف ((األذكار)) ( :)81صحيح .وقال ابن حجر يف ((نتائج األفكار))

( :)74 /2حسن .وقال الشوكاين يف ((نيل األوطار)) ( :)375 /2رجال إسناده ثقات .وقال
األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )2رواه البخاري (.)7439

((( )3تفسري غريب القرآن)) (ص.)19
((( )4القصيدة النونية)) (.)95 /2
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 اْلاللصفةٌ ذاتيةٌ اثبتةٌ ابلكتاب والسنة ،و (اْلليل) ليس من أمسائه تعاىل الدليل من الكتاب:
ك ذُو ا ْْلَ ِ
الل َوا ِإل ْك َرام [الرمحن.]27:
قوله تعاىلَ :ويَـ ْبـ َقى َو ْجهُ َربِ َ

ك ِذي ا ْْلَ ِ
الل َواإل ْك َر ِام [الرمحن.]78 :
اس ُم َربِ َ
ار َك ْ
وقوله :تَـبَ َ
الدليل من السنة:

وعزيت وجاليل وكربايئي وعظميت؛ ألخرجن منها من
حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه(( :فيقولَّ :
قالَّ :ل إله إَّل هللا)) (.)1

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه؛ قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :
((إن هللا تعاىل يقول يوم
القيامة :أين املتحابون جباليل؟ اليوم أظلهم يف ظلي يوم َّل ظل إَّل ظلي)) ( )2واْلالل ِبعىن العظمة

قال ابن القيم (:)3
وهو اْللِيل فَ ُك مل أوص ِ
اف اْلال ِ ...ل لهُ ُحمَ َّق َقةٌ بِال بط ِ
ْالن
ْ َ
ُ
َ
َ َُ َ ُ
اهلراس( :وأوصاف اْلالل الثابتة له سبحانه؛ مثل العزة والقهر والكربايء والعظمة والسعة واجملد؛
قال َّ
كلها اثبتةٌ له على التحقيقَّ ،ل يفوته منها شيء) صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة
لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص94
_________
( )1رواه البخاري ( )7510واللفظ له ،ومسلم (.)193
( )2رواه مسلم (.)2566

((( )3القصيدة النونية)) (.)64 /2
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 اْلمالوج َّل ،من امسه (اْلميل) ،الثابت يف السنة الصحيحة الدليل :حديث عبد هللا بن
صفةٌ ذاتيةٌ هلل َع َّز َ
مسعود رضي هللا عنه مرفوعاَّ :
((إن هللا مجيل حيب اْلمال)) (.)1

قال احلافظ قَـ َّوام السنة أبو القاسم األصبهاين :قال بعض أهل النظر وقالَّ :ل جيوز َّ
أن يوصف هللا بـ

(اْلميل) وَّل وجهَ إلنكار هذا اَّلسم أيضاً؛ ألنه إذا صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم؛ فال معىن
للمعارضة ،وقد صح أنه قال صلى هللا عليه وسلمَّ (( :
إن هللا مجيل حيب اْلمال)) ()2؛ فالوجه إمنا
هو التسليم واإلْيان اهـ ()3

وقال ابن القيم (:)4
ال سائِ ِر هذهِ األ ْكو ِ
ِ
ان
يل َعلَى احلَِقي َق ِة َك ْي َ
ف َّل  ...ومجَ ُ َ
َ
َو ُه َو اْلَم ُ

يل فَـرمهبا  ...أَو ْىل وأج ِ ِ ِ
العرفَ ِ
ِمن بـ ْعض َ ِ
ان
آاث ِر اْلَم ِ َ َ
َْ
در ع ْن َد ذي ْ
ْ َ ْ ُ
ِ
ال واألمساء ابلربَه ِ
لذ ِ
اف والـ ِ َ ...
فَ َج َمالُهُ ِاب َّ
ان
ات
ُ
َ
ـأفع َ
واألوص َ
ك ِذي ُهبْتَ ِ
َّل َشيء ي ْشبِهُ ذَاتَهُ ِ
وص َفاتِِه  ...س ْبحانَهُ َعن إفْ ِ
ان
ْ
ُ َ
َُ
اهلراس يف (الشرح) :وأما اْلميل؛ فهو اسم له سبحانه من اْلمال ،وهو احلسن الكثري،
وقال َّ
والثابت له سبحانه من هذا الوصف هو اْلمال املطلق ،الذي هو اْلمال على احلقيقة؛ َّ
فإن مجال
هذه املوجودات على كثرة ألوانه وتعدد فنونه هو من بعض آاثر مجاله ،فيكون هو سبحانه أوىل بذلك
َّلبد َّ
الوصف من كل مجيل؛ َّ
فإن واهب اْلمال للموجودات َّ
أن يكون ابلغاً من هذا الوصف أعلى

الغاايت ،وهو سبحانه اْلميل بذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله أما مجال الذات؛ فهو ما َّل ْيكن ملخلوق
أن يعرب عن شيء منه أو يبلغ بعض كنهه ،وحسبك َّ
َّ
أن أهل اْلنة مع ما هم فيه من النعيم املقيم
وأفانني اللذات والسرور اليت َّل يقدر قدرها ،إذا رأوا رهبم ،وْتتعوا جبماله؛ نسوا كل ما هم فيه،
واضمحل عندهم هذا النعيم ،وودوا لو تدوم هلم هذه احلال ،ومل يكن شيء أحب إليهم من

اَّلستغراق يف شهود هذا اْلمال ،واكتسبوا من مجاله ونوره سبحانه مجاَّلً إىل مجاهلم ،وبقوا يف شوق

دائم إىل رؤيته ،حىت إهنم يفرحون بيوم املزيد فرحاً تكاد تطري له القلوب وأما مجال األمساء؛ فإهنا كلها

حسىن ،بل هي أحسن األمساء وأمجلها على اإلطالق؛ فكلها دالة على كمال احلمد واجملد واْلمال
واْلالل ،ليس فيها أبداً ما ليس حبسن وَّل مجيل وأما مجال الصفات؛ َّ
فإن صفاته كلها صفات كمال

وجمد ،ونعوت ثناء ومحد ،بل هي أوسع الصفات وأعمها ،وأكملها آاثراً وتعلقاتَّ ،لسيما صفات
الرمحة والرب والكرم واْلود واإلحسان واإلنعام وأما مجال األفعال؛ فإهنا دائرة بني أفعال الرب

واإلحسان اليت حيمد عليها ويشكر ،وبني أفعال العدل اليت حيمد عليها ملوافقتها للحكمة واحلمد؛

فليس يف أفعاله عبث وَّل سفه وَّل جور وَّل ظلم ،بل كلها خري ورمحة ورشد وهدى وعدل وحكمة،
صر ٍ
ِ
ِ
اط ُم ْستَ ِق ٍيم [هودَّ ،]56:
وألن كمال األفعال اتبع لكمال الذات
قال تعاىل :إ َّن َرِيب َعلَى َ
فإن األفعال أثر الصفات ،وصفاته كما قلنا أكمل الصفات؛ فال غرو َّ
والصفات؛ َّ
أن تكون أفعاله
أكمل األفعال .صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف -
ص94

_________

( )1رواه مسلم (.)91
( )2رواه مسلم (.)91
((( )3احلجة يف بيان احملجة)) (.)456 /2
((( )4القصيدة النونية)) (.)64 /2
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 اْلنبجعل بعضهم (اْلنب) صفةً من صفات هللا الذاتية ،وهذا خطأ ،والسلف على خالف ذلك ،ومن

هؤَّلء الذين أثبتوا هذه الصفة صديق حسن خان يف كتابه (قطف الثمر) ( ،)1والذين أثبتوا هذه
ب ِ
ْت ِيف َج ْن ِ
هللا [الزمر]56 :
الصفة يستدلون بقوله تعاىل :أَ ْن تَـ ُق َ
س َاي َح ْس َرَات َعلَى َما فَـ َّرط ُ
ول نَـ ْف ٌ

ْت ِيف َج ْن ِ
ب َّ
اَّلل؛ يقول :على ما ضيعت
يقول ابن جرير عند تفسري هذه اآلية :وقولهَ :علَى َما فَـ َّرط ُ
من العمل ِبا أمرين هللا به ،وقصرت يف الدنيا يف طاعة هللا أهـ وقال الدارمي :وادعى املعارض أيضاً
ب ِ
ْت ِيف َج ْن ِ
هللا؛ قال :يعنون
زوراً على قوم أهنم يقولون يف تفسري قول هللاَ :اي َح ْس َرَات َعلَى َما فَـ َّرط ُ
بذلك اْلنب الذي هو العضو ،وليس على ما يتومهونه فيقال هلذا املعارض :ما أرخص الكذب

عندك ،وأخفه على لسانك ،فإن كنت صادقاً يف دعواك؛ فأشر هبا إىل أحد من بين آدم قاله ،وإَّل؛
فلم تشنع ابلكذب على قوم هم أعلم هبذا التفسري منك ،وأبصر بتأويل كتاب هللا منك ومن

إمامك؟! إمنا تفسريها عندهم :حتسر الكفار على ما فرطوا يف اإلْيان والفضائل اليت تدعو إىل ذات
هللا تعاىل ،واختاروا عليها الكفر والسخرية أبولياء هللا ،فسماهم الساخرين ،فهذا تفسري (اْلنب)
عندهم ،فمن أنبأك أهنم قالوا :جنب من اْلنوب؟! فإنه َّل جيهل هذا املعىن كثري من عوام املسلمني،

فضالً عن علمائهم أهـ ( )2ويقول شيخ اإلسالمَّ :ل يُعرف عامل مشهور عند املسلمني ،وَّل طائفة

مشهورة من طوائف املسلمني ،أثبتوا هلل جنباً نظري جنب اإلنسان ،وهذا اللفظ جاء يف القرآن يف
ب ِ
ْت ِيف َج ْن ِ
هللا [الزمر ]56:فليس يف جمرد اإلضافة ما
قوله :أَ ْن تَـ ُق َ
س َاي َح ْس َرَات َعلَى َما فَـ َّرط ُ
ول نَـ ْف ٌ

يستلزم َّ
أن يكون املضاف إىل هللا صفة له ،بل قد يضاف إليه من األعيان املخلوقة وصفاهتا القائمة
هبا ما ليس بصفة له ابتفاق اخللق؛ كقوله تعاىل( :بـيت هللا)َ ،نقَة هللا [األعرافِ ،]73:
وعبَاد هللا
َْ
(روح هللا) ( )3عند سلف املسلمني وأئمتهم ومجهورهم ،ولكن؛ إذا
[الصافات ،]40:بل وكذلك ُ
أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغريه؛ مثل كالم هللا ،وعلم هللا ،ويد هللا ،وحنو ذلك؛ كان

ول
صفة له ويف القرآن ما يبني أنه ليس املراد ابْلنب ما هو نظري جنب اإلنسان؛ فإنه قال :أَ ْن تَـ ُق َ
ْت ِيف ج ْن ِ ِ
وج َّل،
ب هللا ،والتفريط ليس يف شيء من صفات هللا َع َّز َ
س َاي َح ْس َرَات َعلَى َما فَـ َّرط ُ َ
نَـ ْف ٌ

واإلنسان إذ قال :فالن قد فرط يف جنب فالن أو جانبه؛ َّل يريد به َّ
أن التفريط وقع يف شيء من
نفس ذلك الشخص ،بل يريد به أنه فرط يف جهته ويف حقه فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إىل
املخلوق َّل يكون ظاهره َّ
أن التفريط يف نفس جنب اإلنسان املتصل أبضالعه ،بل ذلك التفريط مل

أن ظاهره يف حق هللا َّ
يالصقه؛ فكيف يظن َّ
أن التفريط كان يف ذاته؟ اهـ ( )4ويقول ابن القيم :فهذا
إخبار عما تقوله هذه النفس املوصوفة ِبا وصفت به ،وعامة هذه النفوس َّل تعلم َّ
أن هلل جنباً ،وَّل

تقر بذلك؛ كما هو املوجود منها يف الدنيا؛ فكيف يكون ظاهر القرآن َّ
أن هللا أخرب عنهم بذلك ،وقد
ب ِ
ْت ِيف َج ْن ِ
هللا [الزمر ،]56 :والتفريط فعل أو ترك فعل ،وهذا
قال عنهمَ :اي َح ْس َرَات َعلَى َما فَـ َّرط ُ

َّل يكون قائماً بذات هللا؛ َّل يف جنب وَّل يف غريه ،بل يكون منفصالً عن هللا ،وهذا معلوم ابحلس
ب ِ
ْت ِيف َج ْن ِ
واملشاهدة ،وظاهر القرآن يدل على َّ
هللا؛ ليس أنه
أن قول القائلَ :اي َح ْس َرَات َعلَى َما فَـ َّرط ُ
جعل فعله أو تركه يف جنب يكون من صفات هللا وأبعاضه اهـ ()5

قلتَّ :ل يصح إضافة األبعاض إىل هللا تعاىل وذكر ابن اْلوزي يف (زاد املسري) عند تفسري اآلية

السابقة مخسة أقوال ْلنب هللا :طاعة هللا ،وحق هللا ،وأمر هللا ،وذكر هللا ،وقرب هللا .صفات هللا عز
وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص97

_________

((( )1قطف الثمر)) (ص.)67
((( )2نقض الدارمي على املريسي)) (ص.)184

( )3ليس يف القرآن بيت هللا بل فيه بييت [احلج ]26:وفيه روح هللا [يوسف ]87:بفتح الراء َّل
بضمها وفيه روحي [احلجر]29:

((( )4اْلواب الصحيح)) (.)146 ،145 /3
((( )5الصواعق املرسلة)) (.)250 /1
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 اْلهةمل يرد لفظ (اْلهة)؛ َّل إثبااتً وَّل نفياًَّ ،ل يف الكتاب وَّل يف السنة ،ولذلك؛ فاحلق فيها التفصيل،

ويغين عنه العلو والفوقية ،وأنه سبحانه وتعاىل يف السماء يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف (الرسالة
التدمرية) (القاعدة الثانية) :فلفظ اْلهة قد يراد به شيء موجود غري هللا؛ فيكون خملوقاً ،كما إذا أريد
ابْلهة نفس العرش أو نفس السماوات ،وقد يراد به ما ليس ِبوجود غري هللا تعاىل؛ كما إذا أريد

ابْلهة ما فوق العامل ومعلوم أنه ليس يف النص إثبات لفظ اْلهة وَّل نفيه؛ كما فيه إثبات العلو،
واَّلستواء ،والفوقية ،والعروج إليه وحنو ذلك ،وقد علم َّ
أن ما مث موجود إَّل اخلالق واملخلوق ،واخلالق

سبحانه وتعاىل مباين للمخلوق ،ليس يف خملوقاته شيء من ذاته ،وَّل يف ذاته شيء من خملوقاته فيقال

ملن نفى اْلهة :أتريد ابْلهة أهنا شيء موجود خملوق؟ فاهلل ليس داخالً يف املخلوقات ،أم تريد ابْلهة
ما وراء العامل؟ فال ريب َّ
أن هللا فوق العامل مباين للمخلوقات وكذلك يقال ملن قال :هللا يف جهة ،أتريد

أن هللا فوق العامل؟ أو تريد به َّ
بذلك َّ
داخل يف شيء من املخلوقات؟ فإن أردت األول؛ فهو
أن هللا ٌ

حق ،وإن أردت الثاين؛ فهو ابطل اهـ ويقول يف (جمموع الفتاوى) :فإذا قال القائل :هو يف جهة أو

ليس يف جهة؟ قيل له :اْلهة أمر موجود أو معدوم ،فإن كان أمراً موجوداً ،وَّل موجود إَّل اخلالق

واملخلوق ،واخلالق ابئن عن املخلوق؛ مل يكن الرب يف جهة موجودة خملوقة ،وإن كانت اْلهة أمراً
معدوماً؛ َّ
أبن يسمى ما وراء العامل جهة ،فإذا كان اخلالق مبايناً العامل ،وكان ما وراء العامل جهة مسماة،

وليس هو شيئاً موجوداً؛ كان هللا يف جهة معدومة هبذا اَّلعتبار لكن؛ َّل فرق بني قول القائل :هو يف
معدوم ،وقوله :ليس يف شيء غريه؛ َّ
فإن املعدوم ليس شيئاً ابتفاق العقالء.

وَّل ريب َّ
أن لفظ اْلهة يريدون به اترة معىن موجوداً ،واترة معىن معدوماً ،بل املتكلم الواحد جيمع يف
كالمه بني هذا وهذا ،فإذا أزيل اَّلحتمال؛ ظهر حقيقة األمر فإذا قال القائل :لو كان يف جهة؛

أمر موجود سواه؛ فاهلل ليس يف جهة هبذا اَّلعتبار.
لكانت قدْية معه قيل له :هذا إذا أريد ابْلهة ٌ

وإذا قال :لو ُرئي؛ لكان يف جهة ،وذلك حمال قيل له :إن أردت بذلك :لكان يف جهة موجودة؛
فذلك حمال؛ َّ
فإن املوجود ْيكن رؤيته ،وإن مل يكن يف موجود غريه؛ كالعامل ،فإنه ْيكن رؤية سطحه

َّلبد َّ
وليس هو يف عامل آخر وإن قال :أردت أنه َّ
أن يكون فيما يسمى جهة ،ولو معدوماً؛ فإنه إذا

كان مبايناً للعامل؛ مسي ما وراء العامل جهة قيل له :فلم قلت :إنه إذا كان يف جهة هبذا اَّلعتبار كان
ممتنعاً؟ فإذا قالَّ :
ورئي َّل يكون إَّل جسماً أو متحيزاً؛ عاد القول إىل لفظ اْلسم
ألن ما ابين العامل ُ
واملتحيز كما عاد إىل لفظ اْلهة فيقال له :املتحيز يراد به ما حازه غريه ويراد به ما ابن عن غريه

فكان متحيزاً عنه ،فإن أردت ابملتحيز األول؛ مل يكن سبحانه متحيزاً؛ ألنه ابئن عن املخلوقاتَّ ،ل

حيوزه غريه ،وإن أردت الثاين؛ فهو سبحانه ابئن عن املخلوقات ،منفصل عنها ،ليس هو حاَّلً فيها،

وَّل متحداً هبا؛ فبهذا التفصيل يزول اَّلشتباه والتضليل اهـ ( )1وقال الشيخ العثيمني -رمحه هللا:-
وممَّا مل يرد إثباته وَّل نَـ ْفيه لفظ (اْلهة) ،فلو سأل سائل :هل نـُثْبِت هلل تعاىل جهة؟ قلنا له :لفظ اْلهة
مل يرد يف الكتاب والسنة إثبااتً وَّل نفياً ،ويُغين عنه ما ثبت فيهما من َّ
السماء ،وأما
أن هللا تعاىل يف َّ
فإما َّ
أن يراد به :جهةُ ُس ْف ٍل أو جهةُ ُعلُ ٍو حتيط ابهلل أو جهةُ ُعلُ ٍو َّل حتيط به فاألول ابطل؛
معناه؛ َّ
ابطل أيضاًَّ ،
ألن هللا
ملنافاته لعلو هللا تعاىل الثابت ابلكتاب والسنة والعقل والفطرة واإلمجاع والثاين ٌ
أن ِحييط به شيء من خملوقاته والثالث حقٌّ؛ َّ
تعاىل أعظم من َّ
ألن هللا تعاىل العلي فوق خلْقه وَّل حييط
به شيء من خملوقاته اهـ ( .)2صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر

السقاف  -ص99
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)40 - 39 /6
((( )2القواعد املثلى)) (ص.)40
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 احلاكم واحلكماثبت ابلكتاب والسنة الدليل من
وج َّل أبنه احلاكم واحلكم ،و (احلكم) اسم له ٌ
يوصف هللا َع َّز َ

الكتاب:

قوله تعاىل :أَفَـغَري ِ
هللا أَبْـتَ ِغي َح َك َماً [األنعام.]114 :
َْ
ِ
ني [األعراف.]87 :
قوله تعاىل :فَ ْ
ري ا ْحلَاك ِم َ
ربوا َح َّىت َْحي ُك َم هللاُ بَـ ْيـنَـنَا َو ُه َو َخ ْ ُ
اصِ ُ
الدليل من السنة :حديث هانئ بن يزيد رضي هللا عنه؛ أنه ملا وفد إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
مع قومه؛ مسعهم يكنونه أبيب احلكم ،فدعاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالَّ :
إن هللا هو احلَ َكم،
وإليه احلُكم ،فلِ َم تكىن أاب احلكم؟ ( )1واحلَ َكم واحلاكم ِبعىن واحد؛ إَّل َّ
أن احلَ َكم أبلغ من احلاكم،
وهو الذي إليه احلُكْم ،وأصل احلُكم منع الفساد والظلم ونشر العدل واخلري .صفات هللا عز وجل
الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص103
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4955والنسائي ( ،)226 /8واحلاكم ( .)75 /1واحلديث سكت عنه أبو
داود .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

()90/2

 -احلب واحملبة

وج َّل فِ ْعلِيَّةٌ اختيا ِريَّةٌ اثبتةٌ ابلكتاب والسنة الدليل من الكتاب:
صف ٌ
ات هلل َع َّز َ
ِ
ني [البقرة.]195 :
َح ِسنُوا إِ َّن هللاَ ُِحي م
ب ال ُْم ْحسنِ َ
قوله تعاىلَ :وأ ْ
ف َأيِْيت هللاُ بَِق ْوٍم ُِحيبمـ ُه ْم َوُِحيبمونَهُ [املائدة.]54 :
س ْو َ
وقوله :فَ َ

الدليل من السنة:

حديث سهل بن سعد رضي هللا عنه(( :ألعطني الراية غداً رجالً يفتح هللا على يديه ،حيب هللا

ورسوله ،وحيبه هللا ورسوله)) (.)1

حديث سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنهَّ :
((إن هللا حيب العبد التقي ،الغين ،اخلفي)) (.)2
وج َّل،
وج َّل ،ويقولون :هي صفة حقيقية هلل َع َّز َ
فأهل السنة واْلماعة يثبتون صفة احلب واحملبة هلل َع َّز َ
على ما يليق به ،وليس هي إرادة الثواب؛ كما يقول املؤولة كما يثبت أهل السنة َّلزم احملبة وأثرها،

وهو إرادة الثواب وإكرام من حيبه سبحانه قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف (جمموع الفتاوى /2
َّ :)354
إن الكتاب والسنة وإمجاع املسلمني أثبتت حمبة هللا لعباده املؤمنني وحمبتهم له ،كقوله تعاىل:
ِِ
َّ ِ
ِ
ِ
ب إِلَْي ُك ْم ِم ْن
َح َّ
آمنُوا أَ َش مد ُحباً ََّّلل [البقرة ]165:وقولهُ :حيبمـ ُه ْم َوُحيبمونَهُ [املائدة ]54:وقوله :أ َ
ين َ
َوالذ َ
ِ
هللا َوَر ُسولِه [التوبة ]24:وقد أمجع سلف األمة وأئمتها على إثبات حمبة هللا تعاىل لعباده املؤمنني
وحمبتهم له وهذا أصل دين اخلليل إمام احلنفاء عليه السالم اهـ صفات هللا عز وجل الواردة يف
الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص103
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3009ومسلم (.)2406
( )2رواه مسلم (.)2965
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 احلثووج َّل ابلسنة الصحيحة الدليل:
صفةٌ فعليةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ

حديث أيب أمامة الباهلي رضي هللا عنه مرفوعاً(( :وعدين ريب َّ
أن يدخل اْلنة من أميت سبعني ألفاً َّل

حساب عليهم وَّل عذاب ،مع كل ألف سبعون ألفاً ،وثالث حثيات من حثيات ريب)) (.)1
حديث عامر بن زيد البكايل عن عتبة بن ٍ
سلَمي رضي هللا عنه؛ قال :قال رسول هللا صلى هللا
عبد ال م

((إن ريب وعدين َّ
عليه وسلمَّ :
أن يدخل من أميت اْلنة سبعني ألفاً بغري حساب ،مث يتبع كل ألف

فكرب عمر)) ( )2احلديث.
سبعني ألفاً ،مث حيثي بكفه ثالث حثياتَّ ،
((إن ريب وعدين َّ
 - 3حديث أيب سعيد األمناري اخلري رضي هللا عنه مرفوعاًَّ :
أن يدخل اْلنة من أميت
سبعني ألفاً بغري حساب ،ويشفع لكل ألف سبعني ألفاً ،مث حيثي ريب ثالث حثيات بكفيه)) (.)3

وقد أورد الدارمي يف حديث عتبة وأيب سعيد يف موطن (النقض على املريسي) يف طعنه إثبات صفة

وج َّل.
اليد والكف هلل َع َّز َ

وقال املباركفوري عند شرحه حلديث أيب أمامة املتقدم( :ثالث حثيات)؛ بفتح احلاء واملثلثة ،مجع

حثية ،واحلثية واحلثوة يستعمل فيما يعطيه اإلنسان بكفيه دفعة واحدة من غري وزن وتقدير .اهـ ()4

وقال ابن القيم :ورد لفظ اليد يف القرآن والسنة وكالم الصحابة والتابعني يف أكثر من مئة موضع
وروداً متنوعاً متصرفاً فيه مقروَنً ِبا يدل على أهنا يد حقيقة من اإلمساك والطي والقبض والبسط

واملصافحة واحلثيات اهـ ( .)5صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر
السقاف  -ص104
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2437وابن ماجه ( ،)4286وأمحد ( .)22357( )268 /5قال الرتمذي:

هذا حديث حسن غريب .وقال البوصريي يف ((إحتاف اخلرية)) ( :)93 /8رواه ابن ماجه والرتمذي
وحسنه .وقال الذهيب يف ((سري أعالم النبالء)) ( :)460 /16إسناده قوي .وقال األلباين يف
((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

( )2رواه ابن حبان ( ،)231 /16والطرباين يف ((الكبري)) ( ،)126 /17ويف ((األوسط)) (/1
 .)126قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)414 /10رواه الطرباين يف ((األوسط))  ...وىف

((الكبري)) وأمحد ابختصار عنهما ،وفيه عامر بن زيد البكاىل وقد ذكره ابن أىب حامت ومل جيرحه ومل
يوثقه ،وبقية رجاله ثقات .اهـ .والدارمي يف ((نقضه على املريسي)) ( ،)276 /1والفسوي يف

((املعرفة والتاريخ)) ( ،)341 /2وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)418 /11سنده جيد ...
وأخرجه احلافظ الضياء وقالَّ :ل أعلم له علة .قلت :علته اَّلختالف يف سنده .اهـ  ..وأبو عامر

البكايل :ذكره أيضاً البخاري يف ((التاريخ الكبري)) ومل جيرحه أو يوثقه ،وذكره ابن حبان يف
((الثقات)) ( )191 /5وقال :يروي عن عتبة بن ٍ
عبد ،روى عنه أبو سالم وحيىي بن أيب كثري ،عداده
يف أهل الشام .اهـ .وأبو سالم قال عنه ابن حجر يف ((تقريب التهذيب)) ( :)6879ممطور األسود
احلبشي أبو سالم ثقة يرسل .اهـ .وحيىي بن أيب كثري قال عنه ابن حجر يف ((تقريب التهذيب))

( :)7632حيىي بن أيب كثري الطائي موَّلهم أبو نصر اليمامي ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل .اهـ .وبقية
رجال احلديث ثقات ،ويشهد له حديث أيب أمامة رضي هللا عنه السابق.

( )3رواه الطرباين يف ((الكبري)) ( ،)304 /22و ((األوسط)) ( .)128 /1وقالَّ :ل يروى هذا
احلديث عن أيب سعيد األمناري إَّل هبذا اإلسناد تفرد به معاوية بن سالم .ورواه الدارمي يف ((نقضه
على املريسي)) ( ،)280 /1وابن أيب عاصم يف ((السنة)) ( ،)814قال البوصريي يف ((إحتاف

اخلرية املهرة)) ( :)94 /8رواه الطرباين يف ((األوسط)) ،وأبوأمحد احلاكم يف ((الكىن)) وسياقه أمت.

وقال ابن حجر يف ((اإلصابة)) ( :)177 /7سنده صحيح وكلهم من رجال الصحيح إَّل قيس بن
حجر وهو شامي ثقة ولكن أخرجه احلاكم أبو أمحد أيضا من طريق أيب توبة عن معاوية بن سالم
فقال إن قيس بن حجر الكندي حدث الوليد بن عبد امللك أن أاب سعيد اخلري حدثه وأخرجه

الطرباين من طريق أيب توبة عن معاوية فقال إن أاب سعيد األمناري وقيل قيس بن احلارث وأخرجه أيضا
من وجه آخر عن الزبيدي عن عبد هللا بن عامر فقال :عن قيس بن احلارث إن أاب سعيد اخلري

األنصاري حدثه فذكر طرفا منه فمن هذا اَّلختالف يتوقف يف اْلزم بصحة هذا السند .وقال

اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)409 /10رواه الطرباين يف ((األوسط)) و ((الكبري))  ...ورجاله

ثقات .وقال األلباين يف ((ظالل اْلنة)) ( :)814ضعيف .واحلديث يشهد له حديث أيب أمامة رضي

هللا عنه السابق.

((( )4حتفة األحوذي)) (.)129 /7
((( )5خمتصر الصواعق املرسلة)) (.)171 /2

()92/2

 احلجزة واحلقوصفتان ذاتيان خربيَّتان اثبتتان ابلسنة الصحيحة الدليل:
حديث ابن عباس رضي هللا عنهماَّ :
((إن الرحم َش ْجنَةٌ آخذةٌ حبُجزة الرمحن؛ يصل من وصلها،
ويقطع من قطعها)) (.)1

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه(( :خلق هللا اخللق ،فلما فرغ منه؛ قامت الرحم ،فأخذت حبقو

الرمحن ،فقال :مه! قالت :هذا مقام العائذ بك من القطيعة)) (.)2

واحلقو واحلُ ْجزة :موضع عقد اإلزار وشده قال احلافظ أبو موسى املديين :ويف احلديثَّ :
((إن الرحم
أخذت حبجزة الرمحن))  -مث ذكر تفسريين للحديث -مث قال :وإجراؤه على ظاهره أوىل اهـ (.)3

وقال الشيخ عبد هللا الغنيمان يف (شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري) َنقالً من (نقض

التأسيس) لشيخ اإلسالم ،ومن (إبطال التأويالت) أليب يعلى الفراء ،ومعلقاً :قال شيخ اإلسالم رمحه
هللا يف رده على الرازي يف زعمه َّ
أن هذا احلديث( :يعين :حديث أيب هريرة املتقدم) جيب أتويله :قال:
فيقال له :بل هذا من األخبار اليت يقرها من يقر نظريه ،والنِزاع فيه كالنِزاع يف نظريه؛ فدعواك أنه َّل

َّ
بد فيه من التأويل بال حجة ختصه؛ َّل تصح وقال :وهذا احلديث يف اْلملة من أحاديث الصفات،
اليت نص األئمة على أنه ْير كما جاء ،وردوا على من نفى موجبه ،وما ذكره اخلطايب وغريه َّ
أن هذا
احلديث مما يتأول ابَّلتفاق؛ فهذا حبسب علمه ،حيث مل يبلغه فيه عن أحد من العلماء أنه جعله من
أحاديث الصفات اليت ْتر كما جاءت قال ابن حامد :ومما جيب التصديق بهَّ :
أن هلل َح ْقواً قال

املروزي :قرأت على أيب عبد هللا كتاابً ،فَ َم َّر فيه ذكر حديث أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم:
((إن هللا خلق الرحم ،حىت إذا فرغ منها؛ أخذت حبقو الرمحن)) فرفع احملدث رأسه ،وقال :أخاف َّ
َّ
أن

تكون كفرت قال أبو عبد هللا :هذا جهمي وقال أبو طالب :مسعت أاب عبد هللا يسأل عن حديث

هشام بن عمار؛ أنه قريء عليه حديث الرحم( :جتيء يوم القيامة فتعلق ابلرمحن تعاىل) ،فقال :أخاف
َّ
أن تكون قد كفرت فقال :هذا شامي؛ ما له وهلذا؟ قلت :فما تقول؟ قالْ :يضي كل حديث على ما
جاء.

وقال القاضي أبو يعلى :اعلم أنه غري ممتنع محل هذا اخلرب على ظاهرهَّ ،
وأن (احلقو) و (احلجزة)
صفة ذاتَّ ،ل على وجه اْلارحة والبعضَّ ،
وأن الرحم آخذة هباَّ ،ل على وجه اَّلتصال واملماسة ،بل
نطلق ذلك تسمية كما أطلقها الشرع ،وقد ذكر شيخنا أبو عبد هللا  -رمحه هللا  -هذا احلديث يف

كتابه ،وأخذ بظاهره ،وهو ظاهر كالم أمحد.

قلت :قولهَّ( :ل على وجه اْلارحة والبعض) ،وقولهَّ( :ل على وجه اَّلتصال واملماسة)؛ قول غري

عقول كثري من الناس؛ فمثل هذا الكالم اجململ َّل
سديد ،وهو من أقوال أهل البدع اليت أفسدت َ

جيوز نفيه مطلقاً ،وَّل إثباته مطلقاً؛ ألنه حيتمل حقاً وابطالً ،فال َّ
بد من التفصيل يف ذلك ،واإلعراض
عنه أوىل؛ َّ
ألن كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خال منه ،وليس هو حباجة إليه؛ فهو واضح،

وليس ظاهر هذا احلديث َّ
أن هلل إزاراً ورداءً من جنس األزر واألردية اليت يلبسها الناس ،مما يصنع من
اْللود والكتان والقطن وغريه ،بل هذا احلديث نص يف نفي هذا املعىن الفاسد؛ فإنه لو قيل عن
بعض العبادَّ :
إن العظمة إزاره والكربايء رداؤه؛ لكان إخباره بذلك عن العظمة والكربايء اللذين ليسا

من جنس ما يلبس من الثياب فإذا كان هذا املعىن الفاسد َّل يظهر من وصف املخلوق؛ َّ
ألن تركيب
أن هذا املعىن ظاهر اللفظ يف حق هللا تعاىلَّ ،
اللفظ ْينع ذلك ،وبني املعىن املراد؛ فكيف يدعى َّ
فإن

كل من يفهم اخلطاب ويعرف اللغة؛ يعلم َّ
أن الرسول صلى هللا عليه وسلم مل خيرب عن ربه بلبس

األكسية والثياب ،وَّل أحد ممن يفهم اخلطاب يدعي يف قوله صلى هللا عليه وسلم يف خالد بن الوليد
إنه سيف هللا؛ َّ
أن خالداً حديد ،وَّل يف قوله صلى هللا عليه وسلم يف الفرس(( :إَن وجدَنه حبراً))

أن ظاهره َّ
()4؛ َّ
أن الفرس ماء كثري وحنو ذلك اهـ ( .)5صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب
والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص106

_________

( )1رواه أمحد ( ،)2956( )321 /1وابن أيب عاصم يف ((السنة)) ( ،)538والطرباين (/10
 ،)327قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)150 /8رواه أمحد والبزار والطرباين بنحوه وفيه صاحل
موىل التوأمة وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح .وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) (/4

 :)344إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)1602وهذا إسناد حسن،
رجاله كلهم ثقات رجال الشيخني غري صاحل موىل التوأمة ففيه كالم.

( )2رواه البخاري (.)4830

((( )3اجملموع املغيث)) (.)405 /1

( )4رواه البخاري ( ،)2820ومسلم ( )2307بدون (إَن) ويف ٍ
لفظ هلما أيضاً(( :إن وجدَنه

لبحرا)).

((( )5شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)) (.)383 /2

()93/2

 احلركةمل يرد هذا اللفظ يف الكتاب والسنة ،ويغين عنه إثبات النمزول واإلتيان واجمليء وحنو ذلك قال شيخ
اإلسالم يف شرح حديث النمزول :لفظ (احلركة)؛ هل يوصف هللا هبا أم جيب نفيه عنه؟ اختلف فيه
املسلمون وغريهم من أهل امللل وغري أهل امللل من أهل احلديث وأهل الكالم وأهل الفلسفة

وغريهم على ثالثة أقوال ،وهذه الثالثة موجودة يف أصحاب األئمة األربعة من أصحاب اإلمام أمحد
وغريهم مث شرع رمحه هللا يف ذكر معىن احلركة عند املتكلمني والفالسفة وأصحاب أرسطو وأنواع
احلركة ( )1إىل أ ْن قال :واملقصود هنا َّ
أن الناس متنازعون يف جنس احلركة العامة اليت تتناول ما يقوم
بذات املوصوف من األمور اَّلختيارية؛ كالغضب والرضى والفرح ،وكالدنو والقرب واَّلستواء

والنمزول ،بل واألفعال املتعدية كاخللق واإلحسان وغري ذلك على ثالثة أقوال :أحدها :قول من ينفي
ذلك مطلقاً وبكل معىن وهذا أول من عرف به هم اْلهمية واملعتزلة والقول الثاين :إثبات ذلك ،وهو
قول اهلشامية والكرامية وغريهم من طوائف أهل الكالم الذين صرحوا بلفظ احلركة.

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي إثبات لفظ احلركة يف كتاب نقضه على بشر املريسي ،ونصره على أنه
قول أهل السنة واحلديث ،وذكره حرب بن إمساعيل الكرماين  -ملا ذكر مذهب أهل السنة واألثر -

عن أهل السنة واحلديث قاطبة ،وذكر ممن لقي منهم على ذلك :أمحد بن حنبل ،وإسحاق بن

راهويه ،وعبد هللا بن الزبري احلميدي ،وسعيد بن منصور ،وهو قول أيب عبد هللا بن حامد وغريه.
كثري من أهل احلديث والسنة يقول :املعىن صحيح ،لكن؛ َّل يطلق هذا اللفظ؛ لعدم جميء األثر به؛
و ٌ
كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد الرب وغريه يف كالمهم على حديث النمزول والقول املشهور عن

السلف عند أهل السنة واحلديث :هو اإلقرار ِبا ورد به الكتاب والسنة؛ من أنه أييت وي ْنزل وغري
ذلك من األفعال الالزمة قال أبو عمرو الطَّل َْم ْن ِك مي :أمجعوا (يعين :أهل السنة واْلماعة) على َّ
أن هللا

صفاً َّ
أييت يوم القيامة واملالئكة َّ
صفاً حلساب األمم وعرضها كما يشاء وكيف يشاء؛ قال تعاىلَ :ه ْل
ينظُرو َن إَِّل أَ ْن أيْتِيـ ُهم هللا ِيف ظُلَ ٍل ِمن الْغَم ِام والْمالئِ َكةُ وقُ ِ
األم ُر [البقرة ،]210:وقال تعاىل:
ض َي ْ
ََ ْ ُ
َ
ْ َ َ َ
َ ُ
ص َّفاً [الفجر ]22:قال :وأمجعوا على َّ
أن هللا يَـ ْنزل كل ليلة إىل مساء الدنيا
ك َوال َْملَ ُ
اء َربم َ
ص َّفاً َ
ك َ
َو َج َ
على ما أتت به اآلاثر كيف شاءَّ ،ل حيدون يف ذلك شيئا مث روى إبسناده عن حممد بن وضاح؛ قال:
وسألت حيىي بن معني عن النمزول؟ فقال :نعم؛ أقر به ،وَّل ِ
أح مد فيه َح َّداً ( )2والقول الثالث:
كثري من أهل احلديث والفقهاء والصوفية؛ كابن بطة
اإلمساك عن النفي واإلثبات ،وهو اختيار ٌ

وغريه ،وهؤَّلء فيهم من يعرض بقلبه عن تقدير أحد األمرين ،ومنهم من ْييل بقلبه إىل أحدمها،
ولكن؛ َّل يتكلم َّل بنفي وَّل إبثبات والذي جيب القطع به َّ
أن هللا ليس كمثله شيء يف مجيع ما يصف
به نفسه ،فمن وصفه ِبثل صفات املخلوقني يف شيء من األشياء؛ فهو خمطئ قطعاً؛ كمن قال :إنه

ي ْنزل فيتحرك وينتقل كما يَـ ْنزل اإلنسان من السطح إىل أسفل الدار؛ كقول من يقول :إنه خيلو منه
العرش! فيكون نزوله تفريغاً ملكان وشغالً آلخر؛ فهذا ابطل جيب ت ْن ِزيه الرب عنه كما تقدم اهـ (.)3
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)565 /5
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)577 /5
((( )3جمموع الفتاوى)) ( )577 /5وانظر كالمه رمحه هللا يف ((اَّلستقامة)) (.)78 - 70 /1

()94/2

وقال الشيخ ابن عثيمني -رمحه هللا :-النصوص يف إثبات الفعل واجمليء واَّلستواء والنمزول إىل
السماء الدنيا إن كانت تستلزم احلركة هلل؛ فاحلركة له حق اثبت ِبقتضى هذه النصوص وَّلزمها ،وإن
كنا َّل نعقل كيفية هذه احلركة وإن كانت هذه النصوص َّل تستلزم احلركة هلل تعاىل؛ مل يكن لنا إثبات

احلركة له هبذه النصوص ،وليس لنا أيضاً َّ
أن ننفيها عنه ِبقتضى استبعاد عقولنا هلا ،أو تومهنا أهنا
تستلزم إثبات النقص ،وذلك َّ
أن صفات هللا تعاىل توقيفية ،يتوقف إثباهتا ونفيها على ما جاء به
الكتاب والسنة؛ َّلمتناع القياس يف حقه تعاىل؛ فإنه َّل مثل له وَّل ند ،وليس يف الكتاب والسنَّة
إثبات لفظ احلركة أو نفيه؛ فالقول إبثبات نفيه أو لفظه قول على هللا بال علم وقد تكلم شيخ

وبني أقوال الناس
اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف كثري من رسائله يف الصفات على مسألة احلركةَّ ،
فيها ،وما هو احلق من ذلكَّ ،
وأن من الناس من جزم إبثباهتا ،ومنهم من توقف ،ومنهم من جزم

بنفيها ،والصواب يف ذلك َّ
أن ما دل عليه الكتاب والسنة من أفعال هللا تعاىل ولوازمها؛ فهو حق
اثبت جيب اإلْيان به ،وليس فيه نقص وَّل مشاهبة للخلق؛ فعليك هبذا األصل؛ فإنه يفيدك ،وأعرض
عما كان عليه أهل الكالم من األقيسة الفاسدة اليت حياولون صرف نصوص الكتاب والسنة إليها؛

ليحرفوا هبا الكلم عن مواضعه ،سواء عن نية صاحلة أو سيئة اهـ ( .)1صفات هللا عز وجل الواردة

يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص109
_________
((( )1إزالة الستار عن اْلواب املختار)) (ص.)32

()95/2

 -احلسيب

اثبت ابلكتاب والسنة.
وج َّل أبنه احلسيب ،وهو اسم له ٌ
يوصف هللا َع َّز َ

الدليل من الكتاب:
قوله تعاىل :إِ َّن هللاَ َكا َن َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء َح ِسيباً [النساء.]86 :
وقوله :وَك َفى ِاب ِ
هلل َح ِسيباً [النساء 6 :واألحزاب.]39 :
َ
الدليل من السنة:

حديث أيب بكرة رضي هللا عنه(( :إن كان أحدكم مادحاً َّل حمالة؛ فليقل :أحسب كذا وكذا  -إن
كان يرى أنه كذلك  ،-وحسيبه هللا ،وَّل يُزَّكى على هللا أحد)) (.)1

وقربناه ،وليس لنا من سريرته شيء،
قول عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه( :فمن أظهر لنا خرياً؛ َّأمناه َّ

هللا حياسبه يف سريرته) (.)2

ومعىن احلسيب؛ أي :احلفيظ ،والكايف ،والشهيد ،واحملاسب انظر :تفسري اآلية 6و 86من سورة

النساء يف (تفسري ابن جرير) وابن اْلوزي يف (زاد املسري) .صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب
والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص113
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6061ومسلم (.)3000
( )2رواه البخاري (.)2641

()96/2

 احلفظصفةٌ من صفاته تعاىل الثابتة ابلكتاب والسنة من امسيه (احلافظ) و (احلفيظ)

الدليل من الكتاب:
ظ [هود.]57 :
قوله تعاىل :إِ َّن َرِيب َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء َح ِفي ٌ
وقوله :فَاهلل خري حافِظاً وهو أرحم َّ ِ
ني [يوسف.]64 :
الرامح َ
ُ َ ٌْ
َ َُ ْ َ ُ
الدليل من السنة:

حديث ابن عباس رضي هللا عنهما املشهور(( :احفظ هللا حيفظك)) (.)1

يقول ابن القيم (:)2
ظ َعلَْي ِهم و ُهو ال َك ِفيـ ُ ...ل ِِحب ْف ِظ ِهم ِمن ُك ِل أم ٍر ِ
عان
َو ُه َو احلَِفي ُ
ْ
ْ ْ
َُ َ
اهلراس يف الشرح (ابختصار) :ومن أمسائه سبحانه :احلفيظ ،وله معنيان :أحدمها :أنه حيفظ على
يقول َّ
العباد ما عملوه من خري وشر ،وعرف ونكر ،وطاعة ومعصية واملعىن الثاين من معنيي احلفيظ :أنه
تعاىل احلافظ لعباده من مجيع ما يكرهون وحفظه خللقه نوعان :عام وخاص فالعام هو حفظه ْلميع

املخلوقات والنوع الثاين حفظه اخلاص ألوليائه حفظاً زائداً على ما تقدم؛ حيفظهم عما يضر إْياهنم
ويزلزل يقينهم .صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف -

ص113

_________
( )1رواه الرتمذي ( ،)2516وأمحد ( ،)2669( )293 /1واحلاكم ( .)623 /3قال الرتمذي:

هذا حديث حسن صحيح .وقال احلاكم :هذا حديث كبري عال من حديث عبد امللك بن عمري عن

ابن عباس رضي هللا عنهما إَّل أن الشيخني رضي هللا عنهما مل خيرجا لشهاب بن خراش وَّل القداح يف

الصحيحني وقد روي احلديث أبسانيد عن ابن عباس غري هذا .وقال ابن رجب يف ((جامع العلوم

واحلكم)) ( :)495 /1حسن جيد .وقال ابن حجر يف ((موافقة اخلرب اخلرب)) ( :)327 /1حسن.
وقال السخاوي يف ((املقاصد احلسنة)) ( :)188حسن وله شاهد .وقال الصنعاين يف ((سبل

السالم)) ( :)267 /4إسناده حسن .وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)233 /4إسناده
صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.
((( )2القصيدة النونية)) (.)83 /2

()97/2

 احلفيحفي ،وهذا اثبت ابلكتاب العزيز.
وج َّل أبنه ٌّ
يوصف هللا َع َّز َ

الدليل:

ك َرِيب إِنَّهُ َكا َن ِيب َح ِفيَّاً [مرمي]47 :
قوله تعاىل :قَ َ
َستَـغْ ِف ُر لَ َ
الم َعلَْي َ
ال َس ٌ
ك َسأ ْ

الرب اللطيف قاله الراغب يف (املفردات).
ومعىن احلفيِ؛ أيَ :

عودين منه اإلجابة إذا دعوته .صفات هللا عز
وقال ابن قتيبة يف (تفسري غريب القرآن) :أيَّ :
ابراً َّ
وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص114

()98/2

 احلقاثبت ابلكتاب والسنة
اسم له ٌ
يوصف هللا َع َّز َ
وج َّل أبنه احلق سبحانه وتعاىل ،وهو ٌ

الدليل من الكتاب:
ك ِأب َّ
َن هللاَ ُه َو ا ْحلَ مق َوأَنَّهُ ُْحي ِي ال َْم ْوتَى َوأَنَّهُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير [احلج.]6 :
قوله تعاىل :ذَلِ َ
ب ال َْع ْر ِ
ش الْ َك ِر ِمي [املؤمنون.]116 :
ك ا ْحلَ مق َّل إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو َر م
وقوله تعاىل :فَـتَـ َع َاىل هللاُ ال َْملِ ُ
الدليل من السنة:
حديث ابن عباس رضي هللا عنهما(( :أنت احلق وقولك احلق)) (.)1
قال قَـ َّوام السنة :ومن أمسائه تعاىل :احلق ،وهو املتحقق كونه ووجوده ،وكل شيء صح وجوده وكونه

فهو حق اهـ (.)2

وبنحوه قال ابن األثري ( ،)3وقال السعدي :احلق؛ يف ذاته وصفاته؛ فهو واجب الوجود ،كامل
الصفات والنعوت ،وجوده من لوازم ذاته ،وَّل وجود لشيء من األشياء إَّلَّ به ،فهو الذي مل يزل وَّل

يزال ابْلالل واْلمال والكمال موصوفاً ،ومل يزل وَّل يزال ابإلحسان معروفاً ،فقوله حق ،وفعله حق،

ولقاؤه حق ،ورسله حق ،وكتبه حق ،ودينه هو احلق ،وعبادته وحده َّل شريك له هي احلق ،وكل شيء
َن ما ي ْدعو َن ِمن ُدونِِه هو الْب ِ
اط ُل َوأ َّ
ك ِأب َّ
َن هللاَ ُه َو ال َْعلِ مي
ينسب إليه فهو حق ،ذَلِ َ
َن هللاَ ُه َو ا ْحلَ مق َوأ َّ َ َ ُ
َُ َ
ْ
ِ
ِ ِ
ِ
اء فَـلْيَ ْك ُف ْر [الكهف ،]29:فَ َماذَا
اء فَـ ْليُـ ْؤم ْن َوَم ْن َش َ
ري [احلجَ ،]62:وقُل ا ْحلَ مق م ْن َرب ُك ْم فَ َم ْن َش َ
الْ َكب ُ
بَـ ْع َد ا ْحلَ ِق إَِّلَّ الضَّال ُل [يونس 00 ]32:اهـ (.)4
قلت :قوله :وكل شيء ينسب إليه فهو حق؛ أي :كل شيء ينسب إليه حبق ،فهو حق صفات هللا عز
وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص115

_________

( )1رواه البخاري (.)7385
((( )2احلجة)) (.)135 /1

((( )3جامع األصول)) (.)179 /4
((( )4تفسري السعدي)) (.)305 /5

()99/2

 احلكمةاثبت ابلكتاب والسنة.
وج َّل ،و (احلكيم) من أمسائه تعاىل ،وهو ٌ
صفةٌ ذاتيةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ

الدليل من الكتاب:

ِ
يم ْ
اخلَبِريُ [األنعام.]18 :
قوله تعاىلَ :و ُه َو ا ْحلَك ُ
ِ
يم [البقرة.]228 :
وقولهَ :وهللاُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
الدليل من السنة:

حديث سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه(( :وسبحان هللا رب العاملني ،وَّل حول وَّل قوة إَّل ابهلل

العزيز احلكيم)) (.)1
قال ابن القيم (:)2

ِ
اك من أو ِ
ان نَـو َع ِ
ِ
ِ
وهو
احلكيم و َذ َ
ان أيْضاً
وإح َك ٌ
ْم ْ
ْ َ
ام فَ ُكلٌّ م ْنـ ُه َما  ...نَـ ْو َعان أيْضاَ َما ُمهَا َع َد َم ْ
صافه ُحك ٌ
ُ
َاثبِتا الربَه ِ
ان
ُْ
اهلراس :ومن أمسائه احلسىن سبحانه( :احلكيم) ،وهو إما فعيل ِبعىن فاعل؛ أي :ذو احلكم ،وهو
قال َّ
القضاء على الشيء أبنه كذا أو ليس كذا ،أو فعيل ِبعىن مفعل ،وهو الذي ُحي ِكم األشياء ويتقنها،

وقيل :احلكيم ذو احلكمة ،وهي معرفة أفضل األشياء أبفضل العلوم .صفات هللا عز وجل الواردة يف

الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص116
_________

( )1رواه مسلم (.)2696
((( )2القصيدة النونية)) (.)75 /2

()100/2

 -احللم

وج َّل ابحلِلم ،وهي صفةٌ ذاتيةٌ اثبتةٌ له ابلكتاب والسنة ،و (احلليم) اسم من أمسائه
يوصف هللا َع َّز َ

تعاىل.

الدليل من الكتاب:

وف ومغْ ِفرةٌ َخ ِ
ِ
ٍ
يم [البقرة.]263 :
ري م ْن َ
قوله تعاىل :قَـ ْو ٌل َم ْع ُر ٌ َ َ َ ٌْ
ص َدقَة يَـ ْتـبَـ ُع َها أَذًى َوهللاُ غَ ِينٌّ َحل ٌ
ِ
ورا [فاطر.]41 :
يما غَ ُف ً
وقوله :إِنَّهُ َكا َن َحل ً
الدليل من السنة:

حديث ابن عباس رضي هللا عنهماَّ(( :ل إله إَّل هللا العظيم احلليمَّ ،ل إله إَّل هللا رب العرش العظيم))

(.)1

قال ابن القيم (:)2
عاجل َع ْبدهُ و ُهو الع ُف مو فَـع ْفوهُ و ِسع الورى  ...بع ُقوب ٍة لِيـتُوب من ِع ْ ِ
ِ
ار
َو ُه َو
ُ َ َ َ ْ
صيَان لَ ْوَّلَهُ غَ َ
َ َ َ َ ُ َ َ ََ
ُ
احلليم فَالَ يُ ُ
س َّك ِ
ان
ض ِابل م
األر ُ
ْ
اهلراس يف (الشرح) :ومن أمسائه سبحانه (احلليم) و (العفو)؛ فاحلليم الذي له احللم الكامل
وقال َّ
الذي وسع أهل الكفر والفسوق والعصيان ،حيث أمهلهم ومل يعاجلهم ابلعقوبة؛ رجاء َّ
أن يتوبوا ،ولو
شاء؛ ألخذهم بذنوهبم فور صدورها منهم؛ فإن الذنوب تقتضي ترتب آاثرها عليها من العقوابت

ِ
العاجلة املتنوعة ،ولكن حلمه سبحانه هو الذي اقتضى إمهاهلم؛ كما قال تعاىلَ :ولَ ْو يُـ َؤاخ ُذ هللاُ
ٍ ِ ِ
ِ
الن ِ
ِ
َجلُ ُه ْم فَِإ َّن هللاَ
اء أ َ
سبُوا َما تَـ َر َك َعلَى ظَ ْه ِرَها م ْن َدابَّة َولَك ْن يُـ َؤخ ُرُه ْم إىل أ َ
س امى فَإذَا َج َ
َ
َج ٍل ُم َ
َّاس ِبَا َك َ
ِِ ِ ِ ِ
ريا [فاطر .]45:صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد
َكا َن بعبَاده بَص ً
القادر السقاف  -ص117
_________
( )1رواه البخاري ( ،)6345ومسلم (.)2730
((( )2القصيدة النونية)) (.)81 /2

()101/2

 احلميداثبت ابلكتاب
وج َّل أبنه احلميد ،وهو صفةٌ ذاتيةٌ له ،و (احلميد) اسم من أمسائهٌ ،
يوصف هللا َع َّز َ

والسنة.

الدليل من الكتاب:

ين َِ
 - 1قوله تعاىلَ :وا ْعلَ ُموا أ َّ
محي ٌد [البقرة.]267 :
َن هللاَ غَ ِ ٌّ
 - 2وقوله :اي أَيمـها النَّاس أَنْـتم الْ ُف َقراء إىل ِ
ين ا ْحلَ ِمي ُد [فاطر.]15 :
هللا َوهللاُ ُه َو الْغَِ م
ُ ُ
َ َ
َُ

الدليل من السنة:
حديث ٍ
كعب بن ُعجرة رضي هللا عنه يف التشهد(( :قولوا :اللهم ِ
صل على حممد وعلى آل حممد،
كما صليت على آل إبراهيم ،إنك محيد جميد)) (.)1

املعىن:

قال ابن منظور يف (اللسان) :احلميد من صفاته سبحانه وتعاىلِ ،بعىن احملمود على كل حال ،وهو

فعيل ِبعىن مفعول.

وقال ابن األثري :احلميد :احملمود ،الذي استحق احلمد بفعله ،وهو فعيل ِبعىن مفعول ( )2صفات

هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص118
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3370ومسلم (.)406
((( )2جامع األصول)) (.)180 /4

()102/2

 احلنان (ِبعىن الرمحة)وج َّل ابلكتاب والسنة
صفةٌ فعليةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ
الدليل من الكتاب:

ْكت ِ ٍ
ِ
صبِيَّاً َو َحنَ ًاَن ِم ْن لَ ُد ََّن َوَزَكاةً َوَكا َن تَِقيَّاً [مرمي12 :
ْم َ
قوله تعاىلَ :اي َْحي َىي ُخ ْذ ال َ َ
اب ب ُق َّوة َوآتَـ ْيـنَاهُ ا ْحلُك َ
]13 -

الدليل من السنة:
حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه مرفوعاً(( :يوضع الصراط بني ظهراين جهنم ،عليه حسك
كحسك السعدان مث يشفع األنبياء يف كل من كان يشهد َّ
أن َّل إله إَّل هللا خملصاً ،فيخرجوهنم منها،
قال :مث يتحنَّن هللا برمحته على َمن فيها ،فما يرتك فيها عبداً يف قلبه مثقال حبة من إْيان إَّل أخرجه

منها)) (.)1

قال ابن جرير :قولهَ :و َحنَاَنً ِم ْن لَ ُد ََّن :يقول تعاىل ذكره :ورمحة منا وحمبة له آتيناه احلكم صبياً ،وقد

اختلف أهل التأويل يف معىن احلنان ،فقال بعضهم :معناه :الرمحة اهـ ،مث نسب ذلك إبسناده إىل ابن
عباس وعكرمة والضحاك وقتادة ،مث قال :وقال آخرون :معىن ذلك :وتعطمفاً من عندَن عليه فعلنا
ذلك ،ونسب ذلك إبسناده إىل جماهد ،مث قال :وقال آخرون :بل معىن احلنان :احملبة ،ووجهوا معىن
الكالم إىل :وحمبة من عندَن فعلنا ذلك ،مث نسب ذلك إبسناده إىل عكرمة وابن زيد ،مث قال :وقال

آخرون :معناه تعظيماً منَّا له ،ونسب ذلك إبسناده إىل عطاء بن أيب رابح مث قال :وأصل ذلك -

حن فالن إىل كذا ،وذلك إذا اراتح إليه واشتاق ،مث يقال :حتنَّن فالن
أعين :احلنان -من قول القائلَّ :
على فالن :إذا وصف ابلتعطمف عليه والرقة به والرمحة له؛ كما قال الشاعر:
فإن لِ ُك ِل َم ٍ
املليك َّ ...
علي َهداك
قام َمقاَّلً
ُ
َّن َّ
َحتَن ْ
حن فال ٌن على ٍ
ت عليه؛
علي؛ فاحلنان :مصدر من قول القائلَّ :
فالن ،يقال منه :حنن ُ
ِبعىن :تعطَّف َّ
فأَن ِ
أح من عليه ،وحناَنً اهـ (.)2
وقال الفراء :وقولهَ :و َحنَ َاَنً ِم ْن لَ ُد ََّن احلنان :الرمحة ،ونصب حناَنً؛ أي :وفعلنا ذلك رمحة ألبويه اهـ
(.)3

وبنحوه قال ابن قتيبة ،ونسب البيت السابق للحطيئة خياطب فيه عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه
(.)4

وروى أبو عبيد القاسم بن سالَّم عن أيب معاوية (الضرير) عن هشام بن عروة عن أبيه؛ أنه كان يقول
يف تلبيته :لبيك ربنا وحنانيك ( )5وهذا إسناد صحيح ،وعروة بن الزبري اتبعي ثقة ،أحد الفقهاء

السبعة ابملدينة قال أبو عبيد :قوله :حنانيك؛ يريد :رمحتك ،والعرب تقول :حنانك اي رب ،وحنانيك

اي رب؛ ِبعىن واحد اهـ (.)6
_________

( )1رواه ابن املبارك يف ((الزهد)) (ص ،)448وابن أيب شيبة ( ،)58 /7وأمحد ()11 /3

( ،)11096وابن ماجه  -عن ابن أيب شيبة -خمتصراً ( ،)4280والطربي يف تفسريه (،)235 /18

واخلالل  -عن أمحد  -يف ((السنة)) ( ،)51 /5وابن خزْية يف ((التوحيد)) ( )766 /2إبثبات

لفظة (يتجلى) يف املطبوع بدَّل من (يتحنن) اليت يف النسخة األملانية ،واحلاكم ( .)628 /4وقال:
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ،وسكت عنه الذهيب .وقال البوصريي يف ((إحتاف

خمتصرا وعنه ابن ماجه.
اخلرية)) ( :)62 /8رواه أمحد بن منيع ،ورواته ثقات ،وأبوبكر بن أيب شيبة
ً
وقال السفارييين يف ((لوائح األنوار)) ( :)238 /2وأخرج احلاكم ٍ
بسند صحيح  -مث ذكر احلديث
 .-وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح .وقال الوادعي يف ((الشفاعة))

(ص :)159واحلديث هبذا السند  -أي سند أمحد  -حسن .واحلديث أصله يف الصحيحني من
حديث أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري رضي هللا عنهما.

((( )2تفسري الطربي)) (.)55 /16
((( )3معاين القرآن)) (.)163 /2

((( )4تفسري غريب القرآن)) (ص.)273
((( )5غريب احلديث)) (.)405 /2
((( )6غريب احلديث)) (.)405 /2

()103/2

وقال أبو موسى املديين :يف حديث زيد بن عمرو(( :حنانيك؛ أي :ارمحين رمحة بعد رمحة)) اهـ (.)1
وقال األزهري :روى أبو العباس عن ابن األعرايب؛ أنه قال :احلنَّان :من أمساء هللا؛ بتشديد النون؛

ِبعىن :الرحيم قال :واحلنَان؛ ابلتخفيف :الرمحة قال :واحلنان :الرزق ،واحلنان :الربكة ،واحلنان :اهليبة،
واحلنان :الوقار مث قال األزهري :وقال الليث :احلنان :الرمحة ،والفعل التحنمن قال :وهللا احلنَّان املنَّان

الرحيم بعباده ،ومنه قوله تعاىلَ :و َحنَ ًاَن ِم ْن لَ ُد ََّن؛ أي :رمحة من لدَن قلت (أي :األزهري) :واحلنَّان من
أمساء هللا تعاىل ،جاء على فعَّال بتشديد النون صحيح ،وكان بعض مشاخينا أنكر التشديد فيه؛ ألنه
ذهب به إىل احلنني ،فاستوحش َّ
أن يكون احلنني من صفات هللا تعاىل ،وإمنا معىن احلنَّان :الرحيم ،من
احلنان ،وهو الرمحة مث قال :قال أبو إسحاق :احلنَّان يف صفة هللا :ذو الرمحة والتعطف اهـ كالم

األزهري ()2
وقال أبو سليمان اخلطايب :احلنَّان :ذو الرمحة والعطف ،واحلنان – خمفف  -الرمحة (.)3

وقال ابن تيمية :وقال (يعين :اْلوهري) :احلنني :الشوق ،وتوقان النفس وقالَّ :
حن إليه حي من حنيناً
فهو ٌّ
حن عليه حي من حناَنً ،ومنه قوله تعاىلَ :و َحنَ َاَنً ِم ْن لَ ُد ََّن وزكاةً،
حان ،واحلنان :الرمحة ،يقالَّ :

ترحم ،والعرب تقول :حنانيك اي رب! وحنانك! ِبعىن
وحتنن عليهَّ :
واحلنَّان ابلتشديد :ذو الرمحةَّ ،
واحد؛ أي :رمحتك وهذا كالم اْلوهري ،ويف األثر يف تفسري احلنَّان املنَّانَّ :
أن احلنان هو الذي يقبل
على من أعرض عنه ،واملنَّان الذي يبدأ ابلنوال قبل السؤال ،وهذا ابب واسع اهـ كالم ابن تيمية

(.)4
وقال ابن القيم ( )5راداً على اْلهمية نفاة الصفات:
فكيف ي َد ِ
ان
ص ٌر  ...وَّل َو ْجهٌ
قالوا وليس لربِنَا مسَْ ٌع وَّل بَ َ
َ َ
وكذاك ليس لربِنَا من قُ ْد  ...رةٍ وإرادةٍ أو ٍ
رمحة وحنَ ِ
ان
َ
َ
ذات جمردةٌ بِغَ ِْري مع ِ
ان
صٌ
وم بِه ِ ...سوى ٌ
كال وَّل َو ْ
ََ
ف يَـ ُق ُ
تنبيهات:

صبِيَّاً َو َحنَ َاَنً ِم ْن لَ ُدَنَّ؛ أي آتيناه احلكم
األول :فَ َّ
ْم َ
س َر بعض املفسرين ،ومنهم ابن كثريَ :وآتَـ ْيـنَاهُ ا ْحلُك َ
وحناَنً وزكاةً؛ أي :جعلناه ذا حنان وزكاة ،فيكون احلنان صفة ليحىي عليه الصالة والسالم.

الثاين :روى ابن أيب شيبة ،وأمحد ،وابن ماجه؛ من طريق وكيع عن أيب خزْية عن أنس بن سريين عن

أنس بن مالك رضي هللا عنه؛ قال(( :مسع النيب صلى هللا عليه وسلم رجالً يقول :اللهم إين أسألك
َّ
أبن لك احلمدَّ ،ل إله إَّل أنت ،وحدكَّ ،ل شريك لك ،املنان ،بديع السماوات واألرض)) ( )6وهذا
إسناد صحيح.

ورواه أمحد ،والنسائي ،وأبو داود ،والطرباين ،والبغوي ،واحلاكم؛ من طريق خلف بن خليفة عن

حفص بن عمر أخي أنس بن مالك ألمه؛ بلفظ(( :املنَّان)) (.)7

وأخرجه أمحد من طريق خلف بن خليفة به بلفظ(( :احلنَّان)) (.)8

_________
((( )1اجملموع املغيث)) (.)514 /1

((( )2هتذيب اللغة)) (.)446 /3
َّ
((شأن الدعاء)) (ص .)105
()3
((( )4شرح حديث النمزول)) (.)184
((( )5القصيدة النونية)) (.)50 /1

( )6رواه ابن أيب شيبة ( ،)47 /6وأمحد ( ،)12226( )120 /3وابن ماجه ( .)3858قال
األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :حسن صحيح.

( )7رواه أبو داود ( ،)1495والنسائي ( ،)52 /3أمحد ( ،)13595( )245 /3والطرباين يف
((الدعاء)) ( ،)116والبغوي يف ((شرح السنة)) ( ،)1258واحلاكم ( .)683 /1واحلديث سكت
عنه أبو داود ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه .وقال الشيخ األلباين

يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )8رواه أمحد ( .)12632( )158 /3وقال شعيب األرَنؤوط يف ((مسند أمحد)) :حديث
صحيح ،وهذا إسناد قوي.

()104/2

وأخرجه ابن حبان من طريق خلف بن خليفة به بلفظ(( :احلنَّان املنَّان)) (.)1
وخلف بن خليفة :قال عنه احلافظ يف (التقريب) :صدوق ،اختلط يف اآلخر ،وادَّعى أنه رأى عمرو

بن حريث الصحايب ،فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأمحد اهـ (.)2
الثالث :روى اإلمام أمحد وغريه حديثَّ :
((أن عبداً يف جهنم لينادي ألف سنة اي حنَّان اي منَّان))

( )3وإسناده ضعيف

الرابع :روى احلاكم من طريق عبد العزيز بن احلصني بن الرتمجان حديثَّ :
((إن هلل تعاىل تسعةً
وتسعني امساً من أحصاها دخل اْلنة)) فذكرها َّ
وعد منها(( :احلنَّان)) ( ،)4وعبد العزيز هذا ضعيف،
قال عنه احلافظ :متفق على ضعفه ،وهَّاه البخاري ومسلم وابن معني ،وقال البيهقي :ضعيف عند

أهل النقل اهـ (.)5
صهم وعامهم ،وإن مل تثبت به الرواية عن رسول هللا صلى هللا
قال اخلطايب :ومما يدعو به الناس خا م

عليه وسلم :احلنَّان اهـ ()6

هذا حسب النسخة املغربية كما أفاده األستاذ أمحد يوسف الدقاق حمقق الكتاب ،ويف النسخة

التيمورية زايدة(( :املنَّان)) ،وأظنها خطأ من الناسخ ،وعلى أية حال فقد تقدم إثبات َّ
أن ((املنَّان))

وج َّل
من أمساء هللا َع َّز َ
واخلالصةَّ :
أن َّ
عد بعضهم (احلنَّان) من أمساء هللا تعاىل فيه نظر؛ لعدم ثبوته وهللا أعلم صفات هللا عز

وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص119
_________

( )1رواه ابن حبان ( .)175 /3وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( - )430 /2كما أشار يف
مقدمته  ،-وقال األلباين يف ((مشكاة املصابيح)) ( :)2230إسناده صحيح.

((( )2تقريب التهذيب)) (.)1731

( )3رواه أمحد ( ،)13435( )230 /3وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)387 /10رواه
أمحد وأبو يعلى ورجاهلما رجال الصحيح غري أيب ظالل وضعفه اْلمهور ووثقه ابن حبان .وقال

العراقي يف ((املغين)) ( :)9 /4أخرجه أمحد وأبو يعلى من رواية أيب ظالل القسملي عن أنس وأبو
ظالل ضعيف وامسه هالل بن ميمون .وقال ابن حجر يف ((القول املسدد)) (ص:)35 - 34أورده
ابن اْلوزي يف ((املوضوعات)) من طريق ((املسند)) أيضاً وقال :هذا حديث ليس بصحيح .قال

ابن معني :أبو ظالل ليس بشيء .وقال ابن حبان :كان مغفال يروي عن أنس ما ليس من حديثه َّل
جيوز اَّلحتجاج به حبال .قلت :قد أخرج له الرتمذي وحسن له بعض حديثه ،وعلق له البخاري

حديثاً ،وأخرج هذا احلديث ابن خزْية يف كتاب ((التوحيد)) من صحيحه إَّل أنه ساقه بطريقة له تدل
على أنه ليس على شرطه يف الصحة ،ويف اْلملة ليس هو موضوعاً وأخرجه البيهقي يف ((األمساء

والصفات)) له من وجه آخر عن سالم بن مسكني .وأبو ظالل قد قال فيه البخاري :إنه مقارب.

وقال أبو بكر اآلجري :يف أواخر طريق حديث اإلفك له :حدثنا عبد هللا بن عبد احلميد ثنا زايد بن

أيوب ثنا مروان بن معاوية ثنا مالك بن أيب احلسن عن احلسن قال :خيرج رجل من النار بعد ألف عام
فقال احلسن :ليتين كنت ذلك الرجل انتهى .فهذا شاهد لبعض حديث أنس .اهـ .قال األلباين يف

((السلسلة الضعيفة)) ( :)1249ضعيف جداً.
( )4رواه احلاكم (.)63 /1
((( )5تلخيص احلبري)) (.)173 - 172 /4
َّ
((شأن الدعاء)) (ص.)105
()6

()105/2

 احلياء واَّلستحياءوج َّل ابلكتاب والسنة ،و (احليي) من أمسائه تعاىل
صفةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ

الدليل من الكتاب:
وضةً فَ َما فَـ ْوقَـ َها [البقرة]26 :
قوله تعاىل :إِ َّن هللاَ َّل يَ ْستَ ْحيِي أَ ْن يَ ْ
ب َمثَالً َما بَـعُ َ
ض ِر َ
قوله تعاىلَ :وهللاُ َّل يَ ْستَ ْح ِي ِم ْن ا ْحلَ ِق [األحزاب]53 :
الدليل من السنة:

حديث أيب واقد الليثي رضي هللا عنه مرفوعاً(( :وأما اآلخر؛ فاستحيا ،فاستحيا هللا منه ،وأما اآلخر؛

فأعرض ،فأعرض هللا عنه)) (.)1

حديث سلمان رضي هللا عنه؛ قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :
((إن ربكم حيي كرمي،
يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه َّ
أن يردمها صفراً خائبتني)) ( )2رواه الرتمذي واللفظ له ،وأبو

داود ،وأمحد ،واحلاكم انظر( :جامع األصول  ،)2118و (صحيح اْلامع 1757
ِ
وممَّن أثبت صفة اَّلستحياء من السلف اإلمام أبو احلسن حممد بن عبدامللك الكرجي ،فيما نقله عنه
شيخ اإلسالم يف (جمموع الفتاوى )181 /4؛ موافقاً له

وقال ابن القيم (:)3

ِ
ابلعصيان
يفضح عبده  ...عن َد
فليس
وهو م
التجاه ِر منهُ
ُ
ُ
احليي َ
لقي عليه ِسرتهُ  ...فَـهو ِ
لكنَّهُ ي ِ
الستِري وصاحب الغفر ِ
ان
ُ
ُ
ُ
اهلراس :وحياؤه تعاىل وصف يليق به ،ليس كحياء املخلوقني ،الذي هو تغري وانكسار يعرتي
قال َّ
الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم ،بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رمحته وكمال جوده

وكرمه وعظيم عفوه وحلمه؛ فالعبد جياهره ابملعصية مع أنه أفقر شيء إليه وأضعفه لديه ،ويستعني

بنعمه على معصيته ،ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه وْتام قدرته عليه يستحي من هتك سرته

وفضيحته ،فيسرته ِبا يهيؤه له من أسباب السرت ،مث بعد ذلك يعفو عنه ويغفر اهـ.

قال األزهري :وقال الليث :احلياء من اَّلستحياء؛ ممدود قلت :وللعرب يف هذا احلرف لغتان :يُقال:
التامة؛ (يعين
يستحيِي؛ بياءين ،والقرآن نزل ابللغة َّ
استحى فالن يستحي؛ بياء واحدة ،واستحيا فالن ْ
الثانية) اهـ ( .)4صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف -
ص125

_________

( )1رواه البخاري ( ،)66ومسلم (.)2176
( )2رواه أبو داود ( ،)1488والرتمذي ( ،)3556وابن ماجه ( ،)3865وأمحد ()438 /5

( ،)23765واحلاكم ( .)718 /1واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال الرتمذي :هذا حديث

حسن غريب ،ورواه بعضهم ومل يرفعه .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل

خيرجاه .وقال البغوي يف ((شرح السنة)) ( :)159 /3هذا حديث حسن غريب .وقال الذهيب يف

((العلو)) ( :)63مشهور .وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( - )413 /2كما أشار يف مقدمته
.-وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

((( )3النونية)) (.)80 /2
((( )4هتذيب اللغة)) (.)288 /5

()106/2

 احلياةوج َّل الذاتية الثابتة ابلكتاب والسنة ،و (احلي) اسم من أمسائه تعاىل.
صفة من صفات هللا َع َّز َ
الدليل من الكتاب:
وم [آل عمران.]2 :
قوله تعاىل :هللاُ َّل إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو ا ْحلَ مي الْ َقيم ُ
وقولهَ :وتَـ َوَّك ْل َعلَى ا ْحلَ ِي الَّ ِذي َّل ْيَُوت [الفرقان.]58 :
الدليل من السنة:

حديث ابن عباس رضي هللا عنهما(( :اللهم لك أسلمت ،وبك آمنت أنت احلي الذي َّل ْيوت،

واْلن واإلنس ْيوتون)) (.)1

قال شيخ اإلسالم :كالمه وحياته من صفات هللا كعلمه وقدرته.

وقال :مل يعرب أحد من األنبياء عن حياة هللا أبهنا روح هللا فمن محل كالم ٍ
أحد من األنبياء بلفظ الروح
َ
أنه يراد به حياة هللا فقد كذب (.)2

اهلراس يف (شرحه للنونية) ( :)3ومعىن احلي :املوصوف ابحلياة الكاملة األبدية ،اليت َّل يلحقها
وقال َّ
موت وَّل فناء ،ألهنا ذاتية له سبحانه ،وكما َّ
أن قيوميته مستلزمة لسائر صفات الكمال الفعلية؛
فكذلك حياته مستلزمة لسائر صفات الكمال الذاتية من العلم والقدرة واإلرادة والسمع والبصر
والعزة والكربايء والعظمة وحنوها اهـ.
فائدة:

يف حديث اإلفك عند البخاري ومسلم(( :قال سعد بن معاذ رضي هللا عنه :اي رسول هللا! أَن وهللا

أعذرك منه ،إن كان من األوس؛ ضربنا عنقه ،وإن كان من إخواننا من اخلزرج؛ أمرتنا ،ففعلنا فيه

أمرك فقال سعد بن عبادة رضي هللا عنه :كذبت لعمر هللا؛ َّل تقتله ،وَّل تقدر على ذلك فقام أسيد
بن احلضري رضي هللا عنه ،فقال :كذبت لعمر هللا؛ لنقتلنَّه)) (.)4

الع ُمر بضمها ،لكن َّل يستعمل يف القسم
الع ْمر؛ بفتح العني املهملة :هو البقاء ،وهو ُ
قال احلافظَ :

إَّل ابلفتح (.)5

وقال القاضي عياض :وقوله(( :لعمر هللا))؛ أي :بقاء هللا (.)6

وقال البيهقي :فحلف ك مل واحد منهما حبياة هللا وببقائه والنيب صلى هللا عليه وسلم يسمع (.)7
صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص127

_________

( )1رواه مسلم (.)2717

((( )2دقائق التفسري)) ((( ،)102 /2اْلواب الصحيح)) (.)50 /4
((( )3شرح القصيدة النونية)) ()103 /2
( )4رواه البخاري ( ،)2661ومسلم ( .)2770من حديث عائشة رضي هللا عنها.
((( )5الفتح)) (.)472 /8

((( )6مشارق األنوار)) (.)87 /2
((( )7اَّلعتقاد)) ( .)83وانظر(( :األمساء والصفات)) (.)292 /1

()107/2

 اخلبريوج َّل ابلكتاب والسنة ،وذلك من امسه (اخلبري)
صفةٌ ذاتيةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ

الدليل من الكتاب:
ال نَـبَّأَِين ال َْعلِيم ْ ِ
ري [التحرمي]3 :
اخلَب ُ
قوله تعاىل :قَ َ َ ُ
الشه َ ِ
ِ
وقولهَ :ع ِاملُ الْغَْي ِ
يم ْ
اخلَبِريُ [األنعام]73 :
ب َو َّ َ
ادة َو ُه َو ا ْحلَك ُ
الدليل من السنة:
حديث عائشة رضي هللا عنها؛ َّ
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال هلا يف قصة تتبعها له إىل البقيع:
((ما لك اي عائش حشياً رابية؟)) قالت :قلتَّ :ل شيء قال(( :لتخربيين أو ليخربين اللطيف اخلبري))

(.)1

معىن (اخلبري):
 - 1العامل ِبا كان وما يكون :قاله ابن منظور يف ((اللسان)).

 - 2وقال اخلطايب :هو العامل بكنه الشيء ،املطلع على حقيقته (.)2
 - 3وقال أبو هالل العسكري :الفرق بني العلم واخلَ ْربَّ :
أن اخلَ ْرب هو العلم بكنه املعلومات على

حقائقها؛ ففيه معىن زائد على العلم ( .)3صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن

عبد القادر السقاف  -ص129
_________

( )1رواه مسلم (.)974
َّ
((شأن الدعاء)) (ص.)63
()2
((( )3الفروق)) (ص)74

()108/2

 اخلداع ملن خادعهوج َّل الفعليَّة اخلربيَّة الثابتة ابلكتاب والسنة ،ولكنه َّل يوصف هبا
ُ
اخلداع صفةٌ من صفات هللا َع َّز َ
على سبيل اإلطالق ،إمنا يوصف هبا حني تكون َم ْدحاً.
الدليل من الكتاب:
اد ُعو َن هللا و ُهو َخ ِ
قول هللا تعاىل :إِ َّن الْمنَافِ ِقني ُخيَ ِ
اد ُع ُه ْم [النساء.]142 :
ُ َ
ََ َ
الدليل من السنة:

حديث الزبري بن العوام رضي هللا عنهَّ ،
((أن أم كلثوم بنت عقبة كانت عنده ،فقالت له وهي حامل:
طيِب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ،مث خرج إىل الصالة ،فرجع وقد وضعت ،فقال :ما هلا خدعتين
خدعها هللا؟! مث أتى النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال :سبق الكتاب أجله ،اخطبها إىل نفسها))

(.)1

أن ذكر آايت يف صفة (الكيد) و (املكر) :قيلَّ :
قال ابن القيم يف (إعالم املوقعني) بعد َّ
إن تسمية
اء وخداعاً من ابب اَّلستعارة وجماز املقابلة؛ حنوَ :و َج َزاءُ َسيِئَ ٍة َسيِئَةٌ ِمثْـلُ َها
ذلك مكراً وكيداً واستهز ً
[الشورى ،]40:وحنو قوله :فَ َم ْن ا ْعتَ َدى َعلَْي ُك ْم فَا ْعتَ ُدوا َعلَْي ِه ِِبِثْ ِل َما ا ْعتَ َدى َعلَْي ُك ْم

[البقرة ،]194:وقيل -وهو أصوب :-بل تسميته بذلك حقيقة على اببه؛ َّ
فإن املكر إيصال الشيء
إىل الغري بطريق خفي ،وكذلك الكيد واملخادعة اهـ (.)2
أن األول صواب ،واحلق َّ
قلت :قوله عن القول الثاين :وهو أصوب :قد يوهم َّ
أن القول األول ابطل

خمالف لطريقة السلف يف الصفات ،وانظر كالمه رمحه هللا يف (خمتصر الصواعق املرسلة) (.)3

أتول صفةً من صفات هللا :هذا خطأ
وقال الشيخ عبد العزيز بن ابر معقباً على احلافظ ابن حجر لَ َّما َّ
َّل يليق من الشارح ،والصواب إثبات وصف هللا بذلك حقيقة على الوجه الالئق به سبحانه كسائر

الصفات ،وهو سبحانه جيازي العامل ِبثل عمله ،فمن مكر؛ مكر هللا به ،ومن خادع؛ خادعه،

وهكذا من أوعى؛ أوعى هللا عليه ،وهذا قول أهل السنة واْلماعة؛ فالزمه؛ تفز ابلنجاة والسالمة،

وهللا املوفق اهـ (.)4

وسئل الشيخ العثيمني -رمحه هللا -يف (اجملموع الثمني) :هل يوصف هللا ابخليانة واخلداع كما قال هللا
اد ُعو َن هللا و ُهو َخ ِ
تعاىلُ :خيَ ِ
اد ُع ُه ْم فأجاب بقوله :أما اخليانة؛ فال يوصف هللا هبا أبداً؛ ألهنا ذم بكل
ََ َ
حال؛ إذ إهنا مكر يف موضع اَّلئتمان ،وهو مذموم؛ قال هللا تعاىلَ :وإِ ْن يُ ِري ُدوا ِخيَانَـتَ َ
ك فَـ َق ْد َخانُوا هللاَ
ِم ْن قَـ ْب ُل فَأ َْم َك َن ِم ْنـ ُه ْم [األنفال ،]71 :ومل يقل :فخاهنم وأما اخلداع؛ فهو كاملكر ،يوصف هللا تعاىل
ِِ
ِ
به حني يكون مدحاً ،وَّل يوصف به على سبيل اإلطالق؛ قال هللا تعاىل :إِ َّن ال ُْمنَافق َ
ني ُخيَاد ُعو َن هللاَ
و ُهو َخ ِ
اد ُع ُه ْم [النساء ]142 :اهـ ()5
َ َ

وانظر كالم ابن جرير الطربي يف صفة (اَّلستهزاء)؛ فإنه مهم ،وكالم الشيخ حممد بن إبراهيم يف صفة
(امللل) .صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص129
_________

( )1رواه ابن ماجه ( ،)2026والبيهقي ( .)421 /7قال البوصريي يف ((مصباح الزجاجة)) (/2
 :)124هذا إسنا ٌد رجاله ثقات إَّل أنه منقطع ،ميمون بن مهران أبو أيوب روايته عن الزبري مرسلة
قاله املزي يف ((التهذيب)) .قال الشوكاين يف ((الدراري املضية)) ( :)235رجال إسناده رجال

الصحيح إَّل حممد بن عمر بن هياج وهو صدوق َّل أبس به .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن
ماجه)) :صحيح.

((( )2إعالم املوقعني)) ()229 /3
((( )3خمتصر الصواعق املرسلة)) (.)34 - 33 /2
((( )4فتح الباري)) (.)300 /3

((( )5اجملموع الثمني)) (.)66 /2

()109/2

 اخللقصفةٌ من صفات هللا الفعلية الثابتة ابلكتاب والسنة ،وهي مأخوذة أيضاً من امسيه (اخلالق) و
(اخلالَّق) ،وهي من صفات الذات وصفات الفعل معاً.

الدليل من الكتاب:

(خلَ َق) ،أو ِبصدره ،واترة ابمسه (اخلالق) أو
وردت هذه الصفة يف القرآن مرات عديدة ،اترة ابلفعل َ
(اخلالَّق) ،ومن ذلك:

قوله تعاىل :أََّل لَهُ ْ
ألم ُر [األعراف.]54 :
اخلَل ُ
ْق واَ ْ
ِ
ك ُه َو ْ
يم [احلجر.]86 :
وقوله :إِ َّن َربَّ َ
اخلَال ُق ال َْعل ُ
وقوله :ولََق ْد َخلَ ْقنَا اإلنْسا َن ونَـعلَم ما تُـوس ِو ِ ِ
سهُ [ق.]16 :
َ
َ َ ْ َُ َْ ُ
س به نَـ ْف ُ
ِ
وقولهُ :ه َو هللاُ ْ
األمسَاءُ ا ْحلُ ْس َىن [احلشر.]24 :
ص ِوُر لَهُ ْ
اخلَال ُق الْبَا ِريءُ ال ُْم َ
الدليل من السنة:

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً(( :قال هللا تعاىل :ومن أظلم ممن ذهب خيلق َك َخلْقي؛
ذرة ،أو ليخلقوا حبة ،أو ليخلقوا شعرية)) (.)1
فليخلقوا َّ

حديث عائشة رضي هللا عنها يف التصاوير(( :أشد الناس عذاابً عند هللا يوم القيامة الذين يضاهون

خبلق هللا)) (.)2

قال األزهري :ومن صفات هللا :اخلالق واخلالق ،وَّل جتوز هذه الصفة ابأللف والالم لغري هللا جل

وعز.
واخللق يف كالم العرب ابتداع الشيء على مثال مل يسبق إليه.

وقال أبو بكر بن األنباري :اخللق يف كالم العرب على ضربني :أحدمها:
اإلنشاء على مثال أبدعه واآلخر :التقدير.

وع َّز :فَـتَـبار َك هللا أَحسن ْ ِِ
ني [املؤمنون :]14:معناه :أحسن املقدرين اهـ
وقال يف قول هللا َج َّل َ
اخلَالق َ
ََ ُ ْ َُ
(.)3

وقال ابن تيمية :وأما قولنا :هو موصوف يف األزل ابلصفات الفعلية من اخللق والكرم واملغفرة؛ فهذا
إخبار عن َّ
أن وصفه بذلك متقدم؛ ألن الوصف هو الكالم الذي خيرب به عنه ،وهذا مما تدخله
احلقيقة واجملاز ،وهو حقيقة عند أصحابنا ،وأما اتصافه بذلك؛ فسواء كان صفةً ثبوتِيَّةً وراء القدرة أو

إضافية؛ فيه من الكالم ما تقدم (.)4

وقال يف موضع آخر :وهللا تعاىل َّل يوصف بشيء من خملوقاته ،بل صفاته قائمة بذاته ،وهذا مطرد
على أصول السلف ومجهور املسلمني من أهل السنة وغريهم ،ويقولونَّ :
إن خلق هللا للسماوات

واألرض ليس هو نفس السماوات واألرض ،بل اخللق غري املخلوقَّ ،لسيما مذهب السلف واألئمة

وأهل السنة الذين وافقوهم على إثبات صفات هللا وأفعاله (.)5
وقال يف موضع اثلث :وهلذا كان مذهب مجاهري أهل السنة واملعرفة  -وهو املشهور عند أصحاب

اإلمام أمحد وأيب حنيفة وغريهم من املالكية والشافعية والصوفية وأهل احلديث وطوائف من أهل
الكالم من الكرامية وغريهم َّ -
أن كون هللا سبحانه وتعاىل خالقاً ورازقاً وحميياً ومميتاً وابعثاً وواراثً وغري

ذلك من صفات فعله ،وهو من صفات ذاته؛ ليس من خيلق كمن َّل خيلق ومذهب اْلمهور َّ
أن اخللق
غري املخلوق؛ فاخللق فعل هللا القائم به ،واملخلوق هو املخلوقات املنفصلة عنه (.)6

وقد نقل رمحه هللا يف (جمموع الفتاوى) قول أيب يعلى الصغري احلنبلي :فاخللق صفة قائمة بذاته،
املخرتع ،وهذا بناء على أصلنا ،وأن الصفات الناشئة عن األفعال موصوف هبا يف
واملخلوق املوجود
َ
القدم ،وإن كانت املفعوَّلت حمدثة قال :وهذا هو الصحيح ( .)7صفات هللا عز وجل الواردة يف
الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص131
_________

( )1رواه البخاري ( ،)5953ومسلم (.)2111
( )2رواه البخاري ( ،)5954ومسلم (.)2107
((( )3هتذيب اللغة)) (.)26 /7

((( )4جمموع الفتاوى)) (.)272 /6
((( )5جمموع الفتاوى)) (.)126 /8

((( )6جمموع الفتاوى)) (.)436 - 435 /12
((( )7جمموع الفتاوى)) (.)149 /6

()110/2

 -اخللة

ِ
ويبغض من
ب وخيال ُل من يشاء ويكرهُ
ُ
صفةٌ فعليةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ ابلكتاب والسنة ،فاهلل َع َّز َ
وج َّل حي ُ

يشاء.

الدليل من الكتاب:
ِ ِ
َّ
يم َخلِيالً [النساء.]125 :
قوله تعاىلَ :واختَ َذ هللاُ إبْـ َراه َ
الدليل من السنة:
حديث(( :ولقد اختذ هللا صاحبكم َخلِيالً))؛ يعين نفسه صلى هللا عليه وسلم (.)1

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه(( :قيل :اي رسول هللا من أكرم الناس؟ قال :أتقاهم ،فقالوا :ليس عن

هذا نسألك ،قال :فيوسف نيب هللا ابن نيب هللا ابن نيب هللا ابن خليل هللا؛)) (.)2
ِ ِ
َّ
يم َخلِيالً؛ صفيَّاً ،واخلُلَّةُ :صفاء املودة ،مث قال :قال
قال البغوي يف تفسري آية النساءَ :واختَ َذ هللاُ إبْـ َراه َ
الزجاج :معىن اخلليل الذي ليس يف حمبته خلل ،واخلُلَّة :الصداقة ،فسمي خليالً ألن هللا أحبه
واصطفاه.
وج َّل له؛ ملا قام له من
وقال ابن كثري يف تفسري اآلية نفسها :وإمنا مسي خليل هللا لشدة حمبة ربه َع َّز َ

الطاعة اليت حيبها ويرضاها.

ونقل ابن تيمية من كالم أيب عبد هللا حممد بن خفيف من كتابه (اعتقاد التوحيد إبثبات األمساء
والصفات) قوله :واخلُلَّة واحملبة صفتان هلل ،هو موصوف هبما ،وَّل تدخل أوصافه حتت التكييف

والتشبيه ،وصفات اخللق من احملبة واخلُلَّة جائز عليها الكيف ( .)3صفات هللا عز وجل الواردة يف
الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص134
_________
( )1رواه مسلم ( )2383من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( ،)3353ومسلم (.)2378

((( )3جمموع الفتاوى)) ( .)80 /5وانظر أيضاً.)71 /5( :

()111/2

 -الدَّللة أو الدليل

وج َّل أبنه الدليل ي ُد مل عباده ويهديهم طريق الرشاد وليس الدليل من أمسائه والدليل:
يوصف هللا َع َّز َ
اهلاديِ ،
والدَّللة (بفتح الدال وكسرها) :اهلداية.
الدليل من الكتاب:

ِ
قوله تعاىل :اي أَيمـ َها الَّ ِذينء َامنُوا َهل أ ُ م
ارةٍ تُـ ْن ِجي ُك ْم ِم ْن َع َذ ٍ
اب أَلِ ٍيم [الصف.]10 :
َدل ُك ْم َعلَى جتَ َ
َ
ََ
ْ

الدليل من السنة:

أيب بن كعب رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إنه بينما
حديث ِ

موسى عليه السالم يف قومه يذكرهم أبايم هللا  -وأايم هللا :نعماؤه وبالؤه  -إذ قال :ما أعلم يف
األرض رجالً خرياً وأعلم مين ،قال :فأوحى هللا إليه إين أعلم ابخلري منه ،أو عند من هوَّ ،
إن يف
األرض رجالً هو أعلم منك قال :اي رب فَ ُدلَِّين عليه)) (.)1

قال شيخ اإلسالم :وهدايتُه ودَّللتُه من مقتضى امسه اهلادي ويف األثر املنقول عن أمحد بن حنبل أنه
أمر رجال أ ْن يقول اي دليل احليارى ُدلَِّين على طريق الصادقني واجعلين من عبادك الصاحلني (.)2
وقال :ويف الدعاء الذي علَّمه اإلمام أمحد لبعض أصحابه( :اي دليل احليارى ُدلَِّين على طريق

الصادقني واجعلين من عبادك الصاحلني) وهلذا كان عامة أهل السنة من أصحابنا وغريهم على َّ
أن هللا
كثري من أصحاب األشعري أن يسمى دليالً َّلعتقادهم َّ
أن الدليل هو
يسمى دليالً ،ومنع ابن عقيل و ٌ
ما يستدل به وأن هللا هو م
الدال ،وهذا الذي قالوه حبسب ما غلب يف عرف استعماهلم من الفرق بني
الدال والدليل ،وجوابه من وجهني؛ أحدمهاَّ :
أن الدليل معدول عن الدال وهو ما يؤكد فيه صفة
دال وليس ك مل ٍ
الدَّللة فك مل ٍ
دليل ٌ
دال دليالً ،وليس هو من أمساء اآلَّلت اليت يفعل هبا فإن فَ ِعيل

كم ْفعل ِ
ِ
وم ْف َعال ،وإمنا ُِمسي ما يستدل به من األقوال واألفعال واألجسام أدلة
ليس من أبنية اآلَّلت َ
ِ
ِ
ف وتَـ ْعلَم وتَـ ُق ُ ِ
يب َوَحتْ ُك ُم
ابعتبار أهنا تدل من يستدل هبا ،كما خيرب عنها أبهنا َهتْدي َوتُـ ْرش ُد َوتَـ ْع ِر ُ َ ُ َ
ول َوُجت ُ
مشهور يف
ص َوتَ ْش َه ُد وإن مل يكن هلا يف ذلك قصد وإرادة وَّل حس وإدراك كما هو
َوتُـ ْف ِيت َوتَـ ُق م
ٌ
الكالم العريب وغريه ،فما ذكروه من الفرق والتخصيص َّل أصل له يف كالم العرب ،الثاين :أنه لو كان
الدليل من أمساء اآلَّلت اليت يفعل هبا فقد قال هللا تعاىل فيما روى عنه نبيه يف عبده احملبوب :فيب
يسمع ،ويب يبصر ،ويب يعقل ،ويب ينطق ،ويب يبطش ،ويب يسعى ،واملسلم يقول :استعنت ابهلل،

واعتصمت به ،وإذا كان ما سوى هللا من املوجودات األعيان والصفات يستدل هبا سواء كانت حية
أو مل تكن بل ويستدل ابملعدوم ،فألن يستدل ابحلي القيوم أوىل وأحرى ،على َّ
أن الذي يف الدعاء
املأثور( :اي دليل احليارى ُدلَِّين على طريق الصادقني واجعلين من عبادك الصاحلني) يقتضي َّ
أن تسميته
دليالً ابعتبار أنه ٌ
دال لعباده َّل ِبجرد أنه يستدل به كما قد يستدل ِبا َّل يقصد الدَّللة واهلداية من

األعيان واألقوال واألفعال اهـ (.)3

قلت :أمساء هللا توقيفية وليس منها (الدليل) وتوجيه كالم شيخ اإلسالم يف ِ
رده على ابن عقيل وكث ٍري
من األشاعرة أهنم َّل ي ِ
دال وليس دليالًَّ ،
وص ُفون هللا ابلدليل ويقولون هو ٌ
فرد عليهم ُمثبتاً صفةَ
ُ
الدال وهو ما يؤكد فيه صفةَ ِ
معدول عن ِ
َّ
ٌ
الدَّللة
وج َّل ِبا سبق نقله ومنه قوله( :الدليل
الدَّللة هلل َع َّز َ

دال وليس ك مل ٍ
فك مل ٍ
دليل ٌ
صح عنه -فليس فيه تسمية هللا بـ
دال دليالً)؛ أما دعاء اإلمام أمحد –إن َّ
وج َّل بصفة من صفاته وهذا جائز كقولك :اي فارج اهلم واي كاشف
(الدليل) إمنا فيه مناداة هللا َع َّز َ

الغم ،واي دليل احليارى وحنو ذلك ،وليس الفارج والكاشف من أمسائه تعاىل ،وهللا أعلم .صفات هللا

عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص135
_________
( )1رواه مسلم (.)2380

((( )2جمموع الفتاوى)) (.)207 /1
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)17 /2

()112/2

 -الداين

اثبت ابلسنة.
وج َّل أبنه ال َد َّاين الذي جيازي عباده بعملهم ،وهو اسم له ٌ
يوصف هللا َع َّز َ

الدليل:

حديث عبد هللا بن أنيس رضي هللا عنه قال(( :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :حيشر

الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غرَّلً ُهبْ َماً قال قلنا وما هبما قال ليس معهم شيء مث يناديهم

بصوت يسمعه من قرب أَن امللك أَن ال َد َّاين وَّل ينبغي ألحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند
أحد من أهل اْلنة حق حىت أقصه)) (.)1

وج َّل اإلمام ابن القيم يف قصيدته النونية املشهورة املسماة (الكافية
وممن أثبت هذا اَّلسم هلل َع َّز َ

الشافية يف اَّلنتصار للفرقة الناجية) ( )2يف أكثر من موضع من ذلك قوله:
ٍ ِ
وشيِعتِ ِه األ َُىل  ...جح ُدوا ِ
ص َفِات اخلَِا ِلق ال َد َّاين
ص ْف َوان َ
بن َ
ََ
َج ْه ُم ُ
ويف (خمتار الصحاح) :وقوله تعاىل أَئِنَّا لَ َم ِدينُو َن [الصافات ]53:أي :جملزيون حماسبون ومنه ال َد َّاين يف
صفة هللا تعاىل.

وج َّل معناه :احلكم القاضي وسئل بعض السلف عن
ويف (لسان العرب) :ال َد َّاين من أمساء هللا َع َّز َ

علي بن أيب طالب عليه السالم فقال :كان داين هذه األمة بعد نبيها أي قاضيها وحاكمها ،وال َد َّاين:
القهار وهو فعال من دان الناس أي قهرهم على الطاعة يقال دنتهم فدانوا أي قهرهتم فأطاعوا.
صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص138

_________

( )1رواه البخاري معلقاً بصيغة التمريض بعد حديث ( )7480كتاب :التوحيد ،ابب :قول هللا
تعاىل :وَّل تنفع الشفاعة  ، ...ورواه موصوَّلً أمحد ( ،)16085( )495 /3وابن أيب عاصم

( ،)514والطرباين يف ((األوسط)) ( ،)265 /8واحلاكم ( .)475 /2وقال :صحيح اإلسناد ومل
خيرجاه .وقال الذهيب يف ((التلخيص)) :صحيح .وقال ابن القيم يف ((الصواعق املرسلة))
(ص :)489هذا حديث حسن جليل .وقال اهليتمي املكي يف ((الزواجر)) ( :)243 /2إسناده

صحيح .وقال العراقي يف ((املغين)) ( :)233 /4رواه أمحد إبسناد حسن .وقال ابن َنصر الدمشقي

يف ((حديث جابر)) ( :)34حسن .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)133 /1رواه أمحد

والطرباين يف ((الكبري)) وعبد هللا بن حممد :ضعيف .وقال يف ( :)346 - 345 /10رواه أمحد
ورجاله وثقوا ورواه الطرباين يف ((األوسط)) بنحوه إَّل أنه قال ِبصر .وقال األلباين يف ((ظالل اْلنة))

( :)514صحيح .وانظر كالم ابن حجر يف ((تغليق التعليق)) ( )355 /5ففيه حظ.
((( )2القصيدة النونية)) (.)44 /1

()113/2

 -الذات

وج َّل؛ كقولنا :ذات هللا ،أو :الذات اإلهلية ،لكن َّل على َّ
أن
يصح إضافة لفظة (الذات) إىل هللا َع َّز َ
(ذات) صفة له ،بل ذات الشيء ِبعىن نفسه أو حقيقته.

وقد وردت كلمة (ذات) يف السنة أكثر من مرة ،ومن ذلك:

ما رواه البخاري ،ومسلم؛ من حديث أيب هريرة رضي هللا عنهَّ :
((إن إبراهيم مل يكذب إَّل ثالث
كذابت ،اثنتني يف ذات هللا)) (.)1

وما رواه البخاري ( )2من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه يف قصة مقتل خبيب األنصاري رضي هللا
عنه ،وقوله:

ت أابيل حني أُقـْتل مسلماً  ...على أي ِش ٍق كان هلل مص ِ
رعي
ولَ ْس ُ
ْ
َ َْ َ ُ
ِ ِ
صِ
ال ِش ْل ٍو ممََُّز ِع
َ
وذلك يف ذات اإلله وإ ْن يَشأْ  ...يُـبَا ِر ْك على ْأو َ
سنَّة يف (احلجة يف بيان احملجة) فصالً يف الذات ،فقال :فصل يف بيان ذكر الذات،
وقد أفرد قَـ َّوام ال م
مث قال :قال قوم من أهل العلم :ذات هللا حقيقته وقال بعضهم :انقطع العلم دوهنا وقيل :استغرقت

العقول واألوهام يف معرفة ذاته وقيل :ذات هللا موصوفة ابلعلم غري مدركة ابإلحاطة وَّل مرئية

ابألبصار يف دار الدنيا ،وهو موجود حبقائق اإلْيان على اإليقان بال إحاطة إدراك ،بل هو أعلم بذاته،
وهو موصوف غري جمهول ،وموجود غري مدرك ،ومرئي غري حماط به؛ لقربه ،كأنك تراه ،يسمع ويرى،

ظاهر يف ملكه وقدرته ،قد حجب عن اخللق
وهو العلي األعلى ،وعلى العرش استوى تبارك وتعاىلٌ ،
كنه ذاته ،ودهلم عليه ِبايته؛ فالقلوب تعرفه ،والعقول َّل تكيفه ،وهو بكل شيء حميط ،وعلى كل

شيء قدير اهـ ( )3وقال شيخ اإلسالم :اسم (هللا) إذا قيل :احلمد هلل ،أو قيل :بسم هللا؛ يتناول ذاته

وصفاتهَّ ،ل يتناول ذااتً جمردة عن الصفات ،وَّل صفات جمردة عن الذات ،وقد نص أئمة السنة
أن صفاته داخلة يف مسمى أمسائه ،فال يقالَّ :
كأمحد وغريه على َّ
إن علم هللا وقدرته زائدة عليه ،لكن
من أهل اإلثبات من قال :إهنا زائدة على الذات وهذا إذا أريد به أهنا زائدة على ما أثبته أهل النفي
من الذات اجملردة؛ فهو صحيح؛ فإن أولئك قصروا يف اإلثبات ،فزاد هذا عليهم ،وقال :الرب له

صفات زائدة على ما علمتموه وإن أراد أهنا زائدة على الذات املوجودة يف نفس األمر؛ فهو كالم
متناقض؛ ألنه ليس يف نفس األمر ذات جمردة حىت يقالَّ :
إن الصفات زائدة عليها ،بل َّل ْيكن
وجود الذات إَّل ِبا به تصري ذااتً من الصفات ،وَّل ْيكن وجود الصفات إَّل ِبا به تصري صفات من

الذات ،فتخيل وجود أحدمها دون اآلخر ،مث زايدة اآلخر عليه ختيل ابطل اهـ (.)4

وقال يف أيضاً :ويفرق بني دعائه واإلخبار عنه؛ فال يدعى إَّل ابألمساء احلسىن ،وأما اإلخبار عنه؛ فال
يكون ابسم سيء ،لكن قد يكون ابسم حسن ،أو ابسم ليس بسيئ ،وإن مل حيكم حبسنه؛ مثل اسم:

شيء ،وذات ،وموجود اهـ (.)5

وقال الشيخ عبد هللا الغنيمان :وبعض الناس يظن َّ
أن إطالق الذات على هللا تعاىل كإطالق الصفات؛
أي أنه وصف له ،فينكر ذلك بناء على هذا الظن ،ويقول :هذا ما ورد ،وليس األمر كذلك ،وإمنا

املراد التفرقة بني الصفة واملوصوف ،وقد تبني مراد الذين يطلقون هذا اللفظ؛ أهنم يريدون نفس

املوصوف وحقيقته فال إنكار عليهم يف ذلك؛ كما وضحه كالم شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم

( .)6صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص139
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3358ومسلم (.)2371
( )2رواه البخاري (.)3045
((( )3احلجة)) (.)171 /1

((( )4جمموع الفتاوى)) (.)206 /6
((( )5جمموع الفتاوى)) ( .)142 /6وانظر كالمه رمحه هللا عن (الذات) يف ((جمموع الفتاوى)) (/5

.)338 ،330
((( )6شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)) (.)245 /1

()114/2

 الرأفةوج َّل ،وذلك من امسه (الرؤوف) ،وهو اثبت ابلكتاب العزيز.
صفةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ

الدليل:

َن هللا رُؤ ٌ ِ
قوله تعاىل :ولَوَّل فَ ْ ِ
يم [النور.]20 :
َْ
وف َرح ٌ
ض ُل هللا َعلَْي ُك ْم َوَر ْمحَتُهُ َوأ َّ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم [احلشر.]10 :
ك َرُؤ ٌ
آمنُوا َربـَّنَا إِنَّ َ
ين َ
وف َرح ٌ
قوله تعاىلَ :وَّل َجتْ َع ْل ِيف قُـلُوبنَا غالً للَّذ َ
والرأفة أشد وأبلغ من الرمحة.

َّاس لَرء ٌ ِ
ِ
يمَّ :
إن هللا جبميع عباده
وف َرح ٌ
قال ابن جرير يف تفسري اآلية  65من سورة احلج إ َّن هللاَ ِابلن ِ َ ُ
ذو رأفة ،والرأفة أعلى معاين الرمحة ،وهي عامة ْلميع اخللق يف الدنيا ولبعضهم يف اآلخرة.

الرؤوف :هو الرحيم العاطف برأفته على عباده ،وقال بعضهم :الرأفة أبلغ الرمحة
وقال اخلطايبَّ :
وأرقها ،ويقالَّ :
إن الرأفة أخص والرمحة أعم ،وقد تكون الرمحة يف الكراهة للمصلحة ،وَّل تكاد الرأفة
تكون يف الكراهة؛ فهذا موضع الفرق بينهما (.)1

وج َّل :الرؤوف ،وهو الرحيم ،والرأفة أخص من الرمحة وأرق
وقال األزهري :ومن صفات هللا َع َّز َ

( .)2صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص141
_________
((( )1شأن الدعاء)) (ص .)91وانظر(( :جامع األصول)) (.)182 /4
((( )2هتذيب اللغة)) (.)238 /15

()115/2

 الرؤيوج َّل ابلكتاب والسنة
الرؤية  -كالبصر والنظر -صفةٌ ذاتيةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ
الدليل من الكتاب:

َمسَ ُع َوأ ََرى [طه]46 :
قوله تعاىل :إِنَِّين َم َع ُك َما أ ْ
وقوله :أََملْ يَـ ْعلَ ْم ِأب َّ
َن هللاَ يَـ َرى [العلق]14 :
الدليل من السنة:

حديث جربيل املشهور وفيه(( :قال :ما اإلحسان؟ قال :أن تعبد هللا كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه؛

فإنه يراك)) رواه البخاري ،ومسلم؛ من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ( )1ورواه مسلم أيضاً من
حديث عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه (.)2

رييَ َّن هللا ما
قول أنس بن النضر رضي هللا عنه يف غزوة أحد(( :لئن هللا أشهدين قتال املشركني؛ لَ َ

أصنع)) (.)3

ْك ِأبَ ْعيُنِنَا َوَو ْحيِنَا [هود ،]37:وقالَ :جتْري
قال قَـ َّو ُام ال م
اصنَ ِع الْ ُفل َ
سنَّة األصبهاين :قال هللا تعاىلَ :و ْ
ِ
اصِ ْرب ِحلُ ِ
ك ِأبَ ْعيُنِنَا
ك فَِإنَّ َ
كم َربِ َ
ِأبَ ْعيُنِنَا [القمر ،]14:وقالَ :ولتُ ْ
صنَ َع َعلَى َع ْي ِين [طه ،]39:وقالَ :و ْ
وج َّل ما أثبته هللا لنفسه ،وليس
[الطور]48:؛ فواجب على كل مؤمن أن يثبت من صفات هللا َع َّز َ
ِبؤمن من ينفي عن هللا ما أثبته هللا لنفسه يف كتابه؛ فرؤية اخلالق َّل تكون كرؤية املخلوق ،ومسع اخلالق
ريى هللاُ َع َملَ ُك ْم َوَر ُسولُهُ َوال ُْم ْؤِمنُو َن [التوبة،]105:
س ََ
َّل يكون كسمع املخلوق ،قال هللا تعاىل :فَ َ
وليس رؤية هللا تعاىل أعمال بين آدم كرؤية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملؤمنني ،وإن كان اسم
ت ِمل تَـ ْعب ُد ما َّل يسمع وَّل يـ ْب ِ
ِ
ص ُر [مرمي ،]42:جل وتعاىل
الرؤية يقع على اْلميع ،وقال تعاىلَ :اي أَبَ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ
عن أن يشبه صفة شيء من خلقه صفته ،أو فعل أحد من خلقه فعله؛ فاهلل تعاىل يرى ما حتت الثرى،
وما حتت األرض السابعة السفلى ،وما يف السماوات العلىَّ ،ل يغيب عن بصره شيء من ذلك وَّل
خيفي؛ يرى ما يف جوف البحار وْلجها كما يرى ما يف السموات ،وبنو آدم يرون ما قرب من

أبصارهم ،وَّل تدرك أبصارهم ما يبعد منهمَّ ،ل يدرك بصر أحد من اآلدميني ما يكون بينه وبينه

حجاب ،وقد تتفق األسامي وختتلف املعاين اهـ ( .)4صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة

لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص142
_________
( )1رواه البخاري ( ،)50ومسلم (.)9
( )2رواه مسلم (.)8

( )3رواه البخاري ( ،)2805ورواه مسلم ( )1903بلفظ(( :لرياين هللا)).
((( )4احلجة)) (.)181 /1

()116/2

 -رؤيته سبحانه وتعاىل

أهل السنة واْلماعة يؤمنون َّ
أن املؤمنني يرون رهبم عياَنً يوم القيامة ،وهذا اثبت ابلكتاب والسنة

الدليل من الكتاب:

قوله تعاىل :وجوهٌ يـومئِ ٍذ ََن ِ
ض َرةٌ إىل َرِهبَا ََن ِظ َرةٌ [القيامة]23 - 22 :
ُ ُ َْ َ

الدليل من السنة:

قوله صلى هللا عليه وسلم(( :إنكم سرتون ربكم عياَنً كما ترون القمر ليلة البدرَّ ،ل تضامون يف

رؤيته)) (.)1

حديث صهيب رضي هللا عنه مرفوعاً(( :إذا دخل أهل اْلنة اْلنة؛ يقول هللا تبارك وتعاىل :تريدون

شيئاً أزيدكم؟ فيقولون :أمل تبيض وجوهنا؟ أمل تدخلنا اْلنة وتنجنا من النار؟ قال :فيكشف احلجاب،
ِِ
ْسىن
ين أ ْ
سنُوا احل َ
فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إىل رهبم َع َّز َ
وج َّل ،مث تال هذه اآلية :للَّذ َ
َح َ
َوِزَاي َدةٌ)) (.)2
قال أبو احلسن األشعري :وأمجعوا على َّ
وج َّل يوم القيامة أبعني وجوههم،
أن املؤمنني يرون هللا َع َّز َ
على ما أخرب به تعاىل ،يف قوله تعاىل :وجوهٌ يـومئِ ٍذ ََن ِ
ض َرةٌ َإىل َرِهبَا ََن ِظ َرةٌ ،وقد َّبني معىن ذلك النيب
ُ ُ َْ َ
صلى هللا عليه وسلم ،ودفع إشكاله فيه؛ بقوله للمؤمنني(( :ترون ربكم عياَنً)) ،وقوله(( :ترون ربكم
فبني َّ
أن رؤيته تعاىل أبعني الوجوه اهـ (.)3
يوم القيامة كما ترون القمر؛ َّل تُضامون يف رؤيته))َّ ،
وقال الشيخ عبد هللا الغنيمان :واألحاديث يف رؤية املؤمنني لرهبم يف اآلخرة كثرية جداً ،وقد تواترت
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وتلقاها أتباعه بكل قبول وارتياح وانشراح هلا ،وكلهم يرجو ربه

ويسأله أن يكون ممن يراه يف جنات عدن يوم يلقاه ( .)4صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب
والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص144
_________

( )1رواه البخاري ( ،)554ومسلم ( .)633من حديث جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه.
( )2رواه مسلم (.)181

((( )3رسالة إىل أهل الثغر)) (ص.)237
((( )4شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)) ( .)8 /2وانظر الكالم عن (صفة الرؤية) يف:

كتاب (الرؤية) للدارقطين ،و (الرد على اْلهمية  )87و (الشريعة  )251/لآلجري ،و (التصديق

ابلنظر إىل هللا تعاىل يف اآلخرة) له أيضاً ،وكتاب (رؤية هللا تعاىل وحتقيق الكالم فيها) للدكتور أمحد بن
َنصر آل محد ،وكتاب (دَّللة القرآن واألثر على رؤية هللا تعاىل ابلبصر) لألستاذ عبد العزيز الرومي.

()117/2

 الربوبيةوج َّل ،وذلك من امسه (الرب) الثابت ابلكتاب والسنة يف مواضع عديدة؛ اترة
صفةٌ ذاتيةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ

وحده (الرب) ،واترة مضافاً؛ مثل( :رب العاملني) ،و (رب املشرقني).
الدليل من الكتاب:
قوله تعاىل :ا ْحلم ُد َِِّ
َّلل َر ِ
ني [الفاحتة.]2 :
ب ال َْعالَ ِم َ
َْ
ب ال َْم ْغ ِربَ ْ ِ
ب ال َْم ْش ِرقَ ْ ِ
ني [الرمحن.]17 :
ني َوَر م
وقولهَ :ر م
الدليل من السنة:

حديث ابن عباس رضي هللا عنه مرفوعاً(( :أَّل وإين هنيت أن أقرأ القرآن راكعاً وساجداً ،فأما الركوع؛

وج َّل)) (.)1
فعظموا فيه الرب َع َّز َ

ب من العبد يف جوف الليل اآلخر ،فإن
الر م
حديث عمرو بن عبسة مرفوعاً(( :أقرب ما يكون َّ
استطعت أن تكون ممن يذكر هللا يف تلك الساعة؛ فكن)) (.)2

الرب :املالك واملتصرف واملدبر والسيد واملريب
ومعىن َّ

قال ابن قتيبة :ومن صفاته (الرب) ،والرب املالك ،يُقال :هذا رب الدار ورب الضيعة ورب الغالم؛
الر م
جع إىل َربِك؛ أي :إىل سيدك وَّل يُقال ملخلوق :هذا َّ
ب؛ معرفاً
أي :مالكه ،قال هللا سبحانهْ :ار ْ
عرف ابإلضافة؛ ألن هللا مالك كل شيء فإذا
ابأللف والالم؛ كما يُقال هلل ،إمنا يُقال :هذا رب كذا ،فيُ َّ
ورب كذا؛ نُسب إىل
رب كذا م
ب؛ دلَّت األلف والالم على معىن العموم ،وإذا قيل ملخلوق :م
الر م
قيلَّ :
شيء خاص؛ ألنه َّل ْيلك شيئاً غريه اهـ (.)3

وقال ابن القيم :وأتمل ارتباط اخللق واألمر هبذه األمساء الثالثة ،وهي (هللا) ،و (الرب) ،و (الرمحن)؛
كيف نشأ عنها اخللق واألمر والثواب والعقاب ،وكيف مجعت اخللق وفرقتهم؛ فلها اْلمع ،وهلا

الفرق.

فاسم (الرب) له اْلمع اْلامع ْلميع املخلوقات؛ فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليهَّ ،ل خيرج

شيء عن ربوبيته ،وكل من يف السماوات واألرض عبد له يف قبضته وحتت قهره ،فاجتمعوا بصفة

الربوبية ،وافرتقوا بصفة اإلهليةَّ ،
فأهله وحده السعداء ،وأقروا له طوعاً أبنه هللا الذي َّل إله إَّل هو،

الذي َّل تنبغي العبادة والتوكل والرجاء واخلوف واحلب واإلَنبة واإلخبات واخلشية والتذلل واخلضوع
إَّلَّ له ،وهنا افرتق الناس ،وصاروا فريقني :فريقاً مشركني يف السعري ،وفريقاً موحدين يف اْلنة؛ فاإلهلية
هي اليت فرقتهم كما َّ
أن الربوبية هي اليت مجعتهم؛ فالدين والشرع ،واألمر والنهي –مظهره وقيامه-

من صفة اإلهلية ،واخللق واإلجياد والتدبري والفعل من صفة الربوبية ،واْلزاء ابلثواب والعقاب واْلنة
والنار من صفة امللك ،وهو ملك يوم الدين ،فأمرهم إبهليته ،وأعاهنم ووفقهم وهداهم وأضلهم

بربوبيته ،وأاثهبم وعاقبهم ِبلكه وعدله ،وكل واحدة من هذه األمور َّل تنفك عن األخرى إخل (.)4

صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص146

_________

( )1رواه مسلم (.)479

( )2رواه أبو داود ( ،)1277والرتمذي ( ،)3579والنسائي ( ،)279 /1وابن ماجه (،)1364
وأمحد ( ،)17067( )113 /4واحلاكم ( .)453 /1واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال
الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على

شرط مسلم ومل خيرجاه .وقال البيهقي يف ((السنن الصغري)) ( :)326 /1صحيح .وقال ابن عبد

الرب يف ((التمهيد)) ( :)23 ،15 /4صحيح .وقال ابن حجر يف ((نتائج األفكار)) (:)248 /2

صحيح .وقال الشوكاين يف ((نيل األوطار)) ( :)69 /3رجال إسناده رجال الصحيح .وقال األلباين

يف ((صحيح الرتمذي)) :صحيح.
((( )3غريب القرآن)) (ص.)9
((( )4مدارج السالكني)) (.)34 /1

()118/2

 الرجل والقدمانوج َّل بصحيح السنة
صفةٌ ذاتيةٌ خربيةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ

الدليل:

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه يف حتاجج اْلنة والنار ،وفيه(( :فأما النار؛ فال ْتتلئ حىت يضع هللا

تبارك وتعاىل رجله ،فتقول :قط قط)) (.)1

ورواه البخاري من حديث أنس رضي هللا عنه بنحوه (.)2

أثر ابن عباس رضي هللا عنه؛ قال( :الكرسي موضع القدمني ،والعرش َّل يقدر أحد قدره) (.)3
ِ
الر ْحل)
ط
أثر أيب موسى األشعري رضي هللا عنه؛ قال( :الكرسي موضع القدمني ،وله أطي ٌ
كأطيط َّ
(.)4
وج َّل صفة ال َق َدم ِ
وج َّل قدمني –
والرجل ،وأن هلل َع َّز َ
وهبذه األحاديث واآلاثر الصحيحة نثبت هلل َع َّز َ
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ َو ُه َو
كما يف أثر ابن عباس وأيب موسى رضي هللا عنهما – تليقان به وبعظمته ،لَْي َ
ِ
َّ ِ
ري [الشورى.]11:
السم ُ
يع البَص ُ
قال الشيخ عبد هللا الغنيمان يف (شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري) بعد ذكر رواايت صفة
القدم والرجل( :ففي جمموع هذه الرواايت البيان الواضح أبن القدم والرجل – وكالمها عبارة عن

شيء واحد – صفة هلل تعاىل حقيقة على ما يليق بعظمته) اهـ ( .)5صفات هللا عز وجل الواردة يف
الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص148
_________
( )1رواه البخاري ( ،)4850ومسلم ( .)36( )2846وثبت عندمها أيضاً بلفظ ((قدمه)) من
حديث أيب هريرة وأنس بن مالك رضي هللا عنهما.

((( )2صحيح البخاري)) رقم (.)4848

( )3رواه ابن أيب شيبة يف (العرش) (ص ،)79والدارمي يف ((نقضه على املريسي)) (- 399 /1
 ،)400وعبد هللا بن أمحد يف ((السنة)) ( ،)301 /1وابن أيب حامت يف تفسريه (،)491 /2
والطرباين ( ،)39 /12وأبو الشيخ يف ((العظمة)) ( ،)582 /2وابن بطة يف ((اإلابنة)) (،)339 /3
وابن منده يف ((الرد على اْلهمية)) (ص ،)21واحلاكم ( ،)310 /2والبيهقي يف ((األمساء

والصفات)) ( .)758( )196 /2قال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه.
ووافقه الذهيب .وقال الذهيب يف ((العلو)) ( :)76رواته ثقات .وقال ابن كثري يف ((البداية والنهاية))

( :)11 /1حمفوظ والصواب موقوف .قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)323 /6رواه الطرباين
ورجاله رجال الصحيح .وقال األلباين يف ((خمتصر العلو)) ( :)75صحيح موقوف.

( )4رواه ابن أيب شيبة يف (العرش) (ص ،)67وعبد هللا بن أمحد يف ((السنة)) ( ،)302 /1والطربي
يف تفسريه ( ،)398 /5وأبو الشيخ يف ((العظمة)) ( ،)627 /2وابن منده يف ((الرد على اْلهمية))

(ص ،)21والبيهقي يف ((األمساء والصفات)) ( ،)859( )296 /2وقال ابن حجر يف ((فتح
الباري)) ( :)47 /8إسناده صحيح ،وقال األلباين يف ((خمتصر العلو)) ( :)75صحيح.

((( )5شرح كتاب التوحيد)) ( .)156 /1وانظر عن صفة (الرجل والقدمني) :كتاب ((التوحيد))

(َّ )202 /1لبن خزْية(( ،نقض الدارمي على املريسي)) ((( ،)70 - 67إبطال التأويالت)) للفراء
(ص ،)192و ((اْلواب الصحيح)) َّلبن تيمية ( .)151 /3وانظر كالم ابن كثري يف صفة
(األصابع).

()119/2

 -الرمحة

صفةٌ اثبتةٌ ابلكتاب والسنة ،و (الرمحن) و (الرحيم) من أمسائه تعاىل تكررا يف الكتاب والسنة مر ٍ
ات

عديدة.

الدليل من الكتاب:
قوله تعاىل :ا ْحلم ُد َِِّ
َّلل َر ِ
الرِح ِيم [الفاحتة.]2 - 1 :
الر ْمحَ ِن َّ
ني َّ
ب ال َْعالَ ِم َ
َْ
ِ
حيم [البقرة.]218 :
قوله تعاىل :أ ُْولَئِ َ
ك يَـ ْر ُجو َن َر ْمحَةَ هللا َوهللاُ غَ ُف ٌ
ور َر ٌ
الدليل من السنة:
حتية اإلسالم :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وقد وردت يف أحاديث صحيحة كثرية (.)1
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه؛ قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ملا خلق هللا اخللق،
كتب يف كتاب ،فهو عنده فوق العرشَّ :
إن رمحيت تغلب غضيب)) ( .)2صفات هللا عز وجل الواردة
يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص149

_________

( )1منها ما رواه البخاري ( ،)1822ومسلم ( .)1196من حديث أيب قتادة رضي هللا عنه قال(( :
 ...اي رسول هللا إن أصحابك أرسلوا يقرءون عليك السالم ورمحة هللا وبركاته .)) ...
( )2رواه البخاري ( ،)7404ومسلم (.)2751

()120/2

 الرزق(الرازق) من أمسائه تعاىل.
وج َّل ابلكتاب والسنة ،و (الرزَّاق) و َّ
صفةٌ فعليةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ

الدليل من الكتاب:

قوله تعاىل :فَ ُكلُوا ِممَّا َرَزقَ ُك ُم هللاُ َحالَّلً طَيِبَاً [النحل.]114 :
وقوله تعاىل :لَريُزقَـنـَّهم هللا ِر ْزقَاً حسنَاً وإِ َّن هللا َهلو َخ ْري َّ ِ
ني [احلج.]58 :
الرا ِزق َ
َْ ُ ُ ُ
َ َ َ َ َُ ُ
ِ
ني [الذارايت.]58 :
وقوله تعاىل :إِ َّن هللاَ ُه َو َّ
الرزَّا ُق ذُو الْ ُق َّوة ال َْمتِ ُ
الدليل من السنة:

حديث ابن عباس رضي هللا عنهما مرفوعاً(( :لو َّ
أن أحدكم إذا أتى أهله قال :بسم هللا ،اللهم جنبنا

الشيطان ،وجنب الشيطان ما َرَزقْـتَـنَا)) (.)1

حديث أنس رضي هللا عنه مرفوعاً(( :إن هللا هو ِ
الرازق)) (.)2
املسعر القابض الباسط َّ

هلراس):
قال ابن القيم يف (النونية شرح ا َّ
والر ْز ُق من ِ
أفعاله ِ
نوعان
وكذلك الرزَّا ُق من أمسائه َّ ...
اهلراس :ومن أمسائه سبحانه (الرزَّا ُق) ،وهو مبالغة من (رازق)؛ للدَّللة على الكثرة ،مأخوذ من
قال َّ
الر ْزق – بفتح الراء – الذي هو املصدر ،وأما ِ
الرزق – بكسرها –؛ فهو لعباده الذين َّل تنقطع
َّ

عنهم أمداده وفواضله طرفة عني ،والرزق كاخللق ،اسم لنفس الشيء الذي يرزق هللا به العبد؛ فمعىن

وج َّلَّ ،ل يصح أن
الرزَّاق :الكثري الرزق ،صفةٌ من صفات الفعل ،وهو شأن من شؤون ربوبيته َع َّز َ
ينسب إىل غريه ،فال يسمى غريه رازقاً كما َّل يسمى خالقاً ،قال تعاىل :هللاُ الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم ُمثَّ َرَزقَ ُك ْم ُمثَّ
ِ
فاألرزاق كلها بيد هللا وحده ،فهو خالق األرزاق واملرتزقة ،وموصلها
ُْييتُ ُك ْم ُمثَّ ُْحييِي ُك ْم [الروم]40:؛ ْ
إليهم ،وخالق أسباب التمتع هبا؛ فالواجب نسبتها إليه وحده وشكره عليها فهو موَّلها وواهبها اهـ
( .)3صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص150
_________

( )1رواه البخاري ( ،)141ومسلم (.)1434
( )2رواه أبو داود ( ،)3451والرتمذي ( )1314بلفظ( :الرزاق) بدَّل من (الرازق) ،وابن ماجه
( ،)2200وأمحد ( .)12613( )156 /3واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال الرتمذي :هذا

حديث حسن صحيح .وقال ابن عبد الرب يف ((اَّلستذكار)) ( :)423 /5روي من وجوه صحيحة َّل
أبس هبا .وقال ابن كثري يف ((إرشاد الفقيه)) ( :)33 /2إسناده على شرط مسلم .وقال ابن حجر يف

((تسديد القوس)) ( :)93 /1أصله يف مسلم .وقال ابن دقيق العيد يف ((اَّلقرتاح)) (ص،)113
واأللباين يف ((صحيح أيب داود)) :صحيح.
((( )3شرح القصيدة النونية)) للهراس (.)101 /2

()121/2

 -الرشد

وج َّل ،وقد ثبت َّ
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :اإلمام ضامن ،واملؤذن مؤْتن،
صفةٌ هلل َع َّز َ
اللهم أرشد األئمة واغفر للمؤذنني)) (.)1

قال اخلطايب :الرشيد :هو الذي أرشد اخللق إىل مصاحلهم ،فعيل ِبعىن ُم ْف ِعل ،ويكون ِبعىن احلكيم

ذي ال مرشد؛ َّلستقامة تدبريه ،وإصابته يف أفعاله ()2
قال ابن القيم (:)3

ِ
ك مر ِش ُد احل ْري ِ
ان
َو ُه َو َّ
وربم َ ُ ْ
الرشي ُد فقوله وف َعالُهُ ُ ...ر ْش ٌد َ
ََ
ِ
لإلرشاد ذاك الثَّاين
والفعل
وصفهُ ...
وكِ ُ
المها ح ٌق فهذا ْ
ُ

وقال اهل َّراس :قال العالمة السعدي رمحه هللا يف شرحه هلذا اَّلسم الكرمي :يعين َّ
أن (الرشيد) هو الذي
قوله ُرشد وفعله كله ُرشد ،وهو ُمرشد احلريان الضال ،فيهديه إىل الصراط املستقيم بياَنً وتعليماً
وتوفيقاً فال مرشد الدال عليه امسه (الرشيد) وصفه تعاىل ،واإلرشاد لعباده فعله اهـ.

قلت :وتسمية هللا بـ (الرشيد) يفتقر إىل دليل .صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي

بن عبد القادر السقاف  -ص152
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)517والرتمذي ( ،)207وأمحد ( .)7169( )232 /2واحلديث سكت عنه
أبو داود .وقال أبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( :)92 /7صحيح متفق عليه .وقال اخلطيب
البغدادي يف ((اتريخ بغداد)) ( :)304 /11حمفوظ .وقال ابن العريب يف ((عارضة األحوذي))

( :)50حسن .وقال ابن عساكر يف ((معجم الشيوخ)) ( :)653 /2حسن صحيح من حديث أيب
صاحل .وقال ابن حجر يف ((نتائج األفكار)) ( :)338 /1حسن .وقال أمحد شاكر يف ((مسند

أمحد)) ( :)155 /12إسناده صحيح .قال األلباين يف ((صحيح أيب داود)) :صحيح .واحلديث
روي عن عائشة ،وابن عمر ،وأيب أمامة ،ووائلة ،وأيب حمذورة رضي هللا عنهم أمجعني أبلفاظ متقاربة.
((( )2شأن الدعاء)) (ص.)97
((( )3النونية)) (.)97 /2

()122/2

 الرضىوج َّل الفعليَّة اخلربيَّة الثابتة ابلكتاب والسنة.
صفةٌ من صفات هللا َع َّز َ
الدليل من الكتاب:

ضوا َع ْنهُ [املائدة.]119 :
ضي هللاُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
قوله تعاىلَ :ر َ
ِ
وقوله تعاىل :لََق ْد ر ِ
ت َّ
الش َج َرةِ [الفتح.]18 :
ني إِ ْذ يُـبَايِعونَ َ
ك َحتْ َ
ض َي هللاُ َع ْن ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
الدليل من السنة:

حديث عائشة رضي هللا عنها(( :اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك ،وِبعافاتك من عقوبتك)) (.)1

حديث(( :إن هللا يرضى لكم ثالاثً ويكره لكم ثالاثً)) (.)2

قال أبو إمساعيل الصابوين :وكذلك يقولون (أي :اإلثبات) يف مجيع الصفات اليت نزل بذكرها القرآن،

ووردت هبا األخبار الصحاح؛ من :السمع ،والبصر ،والعني والرضى ،والسخط ،واحلياة اهـ (.)3

وقد استشهد شيخ اإلسالم ابن تيمية يف (الواسطية) ( ،)4و (التدمرية) ( )5ببعض ما مضى على
إثبات صفة الرضى هلل تعاىل على ما يليق به.
وانظر :صفة (الغضب) وكالم ابن كثري يف صفة (السمع) صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب
والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص152
_________

( )1رواه مسلم (.)486
( )2رواه مسلم (.)1715
((( )3عقيدة السلف أصحاب احلديث)) (ص.)5
(( )4ص.)108
(( )5ص.)26

()123/2

 الرفقوج َّل ،و (الرفيق) اسم من أمسائه تعاىل
من الصفات الفعلية اخلربيَّة الثابتة هلل َع َّز َ

الدليل:

حديث عائشة رضي هللا عنها مرفوعاً(( :اي عائشة! إ َّن هللا رفيق ،حيب الرفق يف األمر كله)) (.)1

ش َّق عليهم ،فاش ُق ْق عليه،
حديث عائشة رضي هللا عنها مرفوعاً(( :اللهم من ويل من أمر أميت شيئاً ،فَ َ

ومن ويل من أمر أميت شيئاً ،فرفق هبم ،فارفق به)) (.)2

قال أبو يعلى الفراء اعلم أنه غري ممتنع وصفه ابلرفق ألنه ليس يف ذلك ما حييل على صفاته ،وذلك
َّ
أن الرفق هو اإلحسان واإلنعام وهو موصوف بذلك ملا فيها من املدح ،وألن ذلك إمجاع األمة اهـ

(.)3
وقال ابن القيم (:)4
عطيهم ِ
ب أهل ِ
ابلر ِ
فق فَـ ْوق َأم ِاين
يق ُحي م
وه َو َّ
الرفِ ُ
ُ
الرفْ ِق بَ ْل  ...يُ ُ
اهلراس :ومن أمسائه (الرفيق) ،وهو مأخوذ من الرفق الذي هو التأين يف األمور والتدرج فيها،
قال َّ
وضده العنف الذي هو األخذ فيها بشدة واستعجال اهـ.

ويف (هتذيب اللغة) :قال الليث :الرفق :لني اْلانب ،ولطافة الفعل ،وصاحبه رفيق ( .)5صفات هللا
عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص153

_________
( )1رواه البخاري ( ،)6927ومسلم (.)2165
( )2رواه مسلم (.)1828

((( )3إبطال التأويالت)) (ص.)467
((( )4القصيدة النونية)) (.)86 /2
(.)109 /9( )5

()124/2

 الرقيباسم من أمساء هللا الثابتة
يُوصف هللا َع َّز َ
وج َّل أبنه الرقيب ،وهو من صفات الذات ،و (الرقيب) ٌ

ابلكتاب.
الدليل:

قوله تعاىل :إِ َّن هللاَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيباً [النساء.]1:
ت َّ ِ
يب َعلَْي ِه ْم [املائدة:
نت أَنْ َ
ت فِي ِه ْم فَـلَ َّما تَـ َوفَّـ ْيـتَ ِين ُك َ
نت َعلَْي ِه ْم َش ِهيداً َما ُد ْم ُ
وقوله تعاىلَ :وُك ُ
الرق َ

.]117

قال ابن منظور يف (اللسان) :الرقيب :فعيل ِبعىن فاعل ،وهو احلافظ الذي َّل يغيب عنه شيء.

وقال ابن األثري :احلافظ الذي َّل يغيب عنه شيء (.)1

وقال السعدي :الرقيب :املطلع على ما أكنَّته الصدور ،القائم على كل نفس ِبا كسبت ،الذي حفظ

املخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبري (.)2
قال القرطيب :رقيب؛ ِبعىنَ :راقِب ،فهو من صفات ذاته ،راجعة إىل العلم والسمع والبصر؛ فإن هللا
للمبصرات ببصره الذي َّل
تعاىل رقيب على األشياء بعلمه املقدس عن مباشرة النسيان ،ورقيب
َ
أتخذه سنة وَّل نوم ،ورقيب للمسموعات بسمعه املُد ِر ِك لكل حركة وكالم؛ فهو سبحانه رقيب عليها

هبذه الصفات ،حتت ِرقبته الكليات واْلزئيات ومجيع اخلفيات يف األرضني والسماوات ،وَّل خفي
عنده ،بل مجيع املوجودات كلها على ٍ
منط ٍ
واحد ،يف أهنا حتت ِرقبته اليت هي من صفته اهـ (.)3
صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص154
_________

((( )1جامع األصول)) (.)179 /4
((( )2التفسري)) (.)301 /5
((( )3األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن)) (.)401 /1

()125/2

ح
 َّالرْو ُ
الروح؛ بفتح الراء وسكون الواو؛ ِبعىن :الرمحة ،ونسيم الريح ،والراحة (انظر( :لسان العرب) ،وعلى
َّ
وجل.
املعىن األول تكون صفة هلل َّ
عز َّ
ورود (روح) ِبعىن (رمحة) يف القرآن الكرمي :يف قوله تعاىل :وََّلَ تَـيأ ِ
ِِ
َس ِمن
َْ
ََ ْ ُ
َسواْ من َّرْو ِح هللا إنَّهُ َّلَ يَـ ْيأ ُ
َّرو ِح ِ
هللا إَِّلَّ الْ َق ْو ُم الْ َكافِ ُرو َن [يوسف.]87 :
ْ
ِ
ِ
ِ
َس من َّرْو ِح هللا؛ يقولَّ :ل يقنط من فرجه ورمحته ويقطع رجاءه منه ،مث نقل
قال ابن جرير :إنَّهُ َّلَ يَـ ْيأ ُ
بسنده عن قتادة قوله :وَّلَ تَـيأَسواْ ِمن َّرو ِح ِ
هللا؛ أي :من رمحته اهـ (.)1
ْ
َ ْ ُ
وقال البغويِ :من رو ِح ِ
هللا؛ أي :من رمحة هللا ،وقيل :من فَـ َرِجه.
ْ َْ
ِ
ِ
َسواْ من َّرْو ِح هللا؛ فإن الرجاء يوجب للعبد السعي
وقال السعدي يف تفسري اآلية أيضاًَ :و َََّلَ تَـ ْيأ ُ
واَّلجتهاد فيما رجاه ،واإلايس يوجب له التثاقل والتباطؤ ،وأوىل ما رجا العباد فضل هللا وإحسانه

ورمحته وروحه إِنَّه َّلَ يـيأَس ِمن َّرو ِح ِ
هللا إَِّلَّ الْ َق ْوُم الْ َكافِ ُرو َن ،فإهنم لكفرهم يستَبعدون رمحته ،ورمحته
ْ
ْ
ُ َْ ُ
بعيدة منهم ،فال تتشبَّهوا ابلكافرينَّ ،
ودل هذا على أنه حبسب إْيان العبد يكون رجاؤه لرمحة هللا

وروحه (.)2

(رْوح) يف السنة:
ورود لفظة َ

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً ((الريح من روح ِ
هللا)) (.)3
َْ

(رْوح) هنا إما ِبعىن رمحة أو هي نسيم الريح ،وعلى األول تكون صفة ،وعلى الثاين تكون من
و َ

وجل.
إضافة املخلوق هلل َّ
عز َّ

قال ابن األثري :وفيه( :الريح من روح هللا)؛ أي :من رمحته بعباده (.)4

وقال النووي( :من روح هللا)؛ هو بفتح الراء ،قال العلماء :أي :من رمحة هللا بعباده (.)5
وقال مشس احلق العظيم آابدي( :الريح من روح هللا)؛ بفتح الراء؛ ِبعىن الرمحة؛ كما يف قوله تعاىل:
هللا إِنَّه َّلَ يـيأَس ِمن َّرو ِح ِ
وََّلَ تَـيأَسواْ ِمن َّرو ِح ِ
هللا إَِّلَّ الْ َق ْوُم الْ َكافِ ُرو َن (.)6
ْ
ْ
ََ ْ ُ
ُ َْ ُ
وقال أمحد شاكر :وقوله( :من روح هللا)؛ بفتح الراء وسكون الواو؛ أي :من رمحته بعباده اهـ (.)7

وبنحوه قال األلباين  -رمحه هللا  -يف (الكلم الطيب) (.)8

(روح)؛ ابلضم ،وكأنه جعل لفظ
ولشيخ اإلسالم تفسري آخر للحديث ،سيأيت ذكره قريباً يف لفظة ُ
وح هللا)) .صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد
احلديث(( :الريح من ُر ِ
القادر السقاف  -ص156
_________
((( )1تفسري الطربي)) ( – 232 /16شاكر).
((( )2تفسري السعدي)) (.)27 /4

( )3رواه أبو داود ( ،)5097وابن ماجه ( ،)3727وأمحد ( .)7619( )267 /2واحلديث

سكت عنه أبو داود .قال النووي يف ((األذكار)) ( :)232إسناده حسن .قال ابن حجر يف

((الفتوحات الرابنية)) (:)272 /4حسن صحيح ورجاله رجال الصحيح إَّل اثبت بن قيس.
وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).

( )4النهاية ()272 /2

( )5يف (األذكار)232 /

((( )6عون املعبود)) (.)3 /14
((( )7شرح املسند)) (.)144 /13
()153( )8

()126/2

ح
 ال مرُو ُال مروح؛ ابلضم :خل ٌق من خملوقات هللا َع َّز وج َّل ،أضيفت إىل هللا إضافة ٍ
ملك وتشر ٍ
يف َّل إضافة
َ
وصف؛ فهو خالقها ومالكها ،يقبضها مىت شاء ويرسلها مىت شاء سبحانه ،وقد وردت يف الكتاب

وجلَّ يف عدة مواضع.
والسنة مضافة إىل هللا َع َّز َ

ذكرها يف الكتاب:
ِ
وح ِم ْنهُ [النساء.]171 :
قوله تعاىلَ :وَكل َمتُهُ أَلْ َق َ
اها إىل َم ْرَميَ َوُر ٌ
ت فِ ِيه ِمن ر ِ
وحي [احلجر،29 :ص.]72 :
وقوله :فَِإذَا َس َّويْـتُهُ َونَـ َف ْخ ُ
ْ ُ
ش ًرا َس ِوَّايً [مرمي.]17 :
َّل َهلَا بَ َ
وقوله :فَأ َْر َسلْنَا إِلَْيـ َها ُر َ
وحنَا فَـتَ َمث َ
وقولهُ :مثَّ س َّواه ونَـ َف َخ فِ ِيه ِمن ر ِ
وح ِه [السجدة.]9 :
ْ ُ
َ َُ
ذكرها يف السنة:

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه يف استفتاح اْلنة ،وفيه(( :فيأتون آدم مث موسى عليهما السالم،

فيقول :اذهبوا إىل عيسى كلمة هللا وروحه)) (.)1
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه يف الشفاعة ،وفيه(( :اي آدم! أنت أبو البشر ،خلقك هللا بيده ،ونفخ

فيك من روحه فيأتون عيسى ،فيقولون :اي عيسى! أنت رسول هللا وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه))

(.)2

أقوال العلماء يف (ال مروح) املضافة إىل هللا تعاىل:

 - 1قال ابن تيمية :فليس يف جمرد اإلضافة ما يستلزم أن يكون املضاف إىل هللا صفة له ،بل قد
يضاف إليه من األعيان املخلوقة وصفاهتا القائمة هبا ما ليس بصفة له ابتفاق اخللق؛ كقوله تعاىل:

(بيت هللا) ،وَنقة هللا ،وعباد هللا ،بل وكذلك (روح هللا) ( )3عند سلف املسلمني وأئمتهم ومجهورهم،
ولكن؛ إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغريه؛ مثل كالم هللا ،وعلم هللا ،ويد هللا وحنو

ذلك؛ كان صفة له (.)4

وقال يف (جمموع الفتاوى) :وقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :الريح من روح هللا)) ()5؛ أي :من

الروح اليت خلقها هللا ،فإضافة الروح إىل هللا إضافة ملكَّ ،ل إضافة وصف؛ إذ كل ما يضاف إىل هللا
إن كان عيناً قائمة بنفسها فهو ملك له ،وإن كان صفة قائمة بغريها ليس هلا حمل تقوم به؛ فهو صفة
ِ
وحنَا [مرمي ،]17:وهو
هلل؛ فاألول كقوله ََنقَةَ هللا َو ُس ْقيَ َ
اها [الشمس ،]13:وقوله :فَأ َْر َس ْلنَا إِلَْيـ َها ُر َ

ول ربِ ِ
ك
نت تَِقياا قَ َ
ش ًرا َس ِوااي قَالَ ْ
َّل َهلَا بَ َ
َعوذُ ِاب َّلر ْمحَن ِم َ
نك إِن ُك َ
ت إِِين أ ُ
ال إِ َّمنَا أ َََن َر ُس ُ َ
جربيل ،فَـتَ َمث َ
ك غُالما َزكِياا [مرمي ،]19 - 17:وقال :ومرَمي ابـن َ ِ
أل ََهب لَ ِ
ت فَـ ْر َج َها فَـنَـ َف ْخنَا
صنَ ْ
َ َ ْ َ َْ
ت ع ْم َرا َن الَِّيت أ ْ
َح َ
ً
َ
وحنا [التحرمي ،]12:وقال عن آدم :فَِإذَا س َّويـته ونَـ َف ْخ ُ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ين
فِ ِيه م ْن ُر َ
َ ُُْ َ
ت فيه م ْن ُروحي فَـ َق ُعوا لَهُ َساجد َ
[احلجر.)6( ]29:
_________
( )1رواه مسلم ( .)195واحلديث رواه البخاري ( )4476عن أنس رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( ،)4712ومسلم (.)194

( )3ليس يف القرآن بيت هللا بل فيه بييت [احلج ]26:وفيه روح هللا [يوسف ]87:بفتح الراء َّل
بضمها وفيه روحي [احلجر.]29:

((( )4اْلواب الصحيح)) (.)145 /3

( )5رواه أبو داود ( ،)5097وابن ماجه ( ،)3727وأمحد ( .)7619( )267 /2واحلديث
سكت عنه أبو داود .قال النووي يف ((األذكار)) ( :)232إسناده حسن .وقال ابن حجر يف
((الفتوحات الرابنية)) ( :)272 /4حسن صحيح ورجاله رجال الصحيح إَّل اثبت بن قيس.
وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).

((( )6جمموع الفتاوى)) ()290 /9

()127/2

 - 2وقال ابن القيم :فصل :وأما املسألة السابعة عشرة ،وهي :هل الروح قدْية أم حمدثة خملوقة؟
وإذا كانت حمدثة خملوقة ،وهي من أمر هللا؛ فكيف يكون أمر هللا حمداثً خملوقاً؟ وقد أخرب سبحانه أنه
نفخ يف آدم من روحه؛ فهذه اإلضافة إليه هل تدل على أهنا قدْية أم َّل؟ وما حقيقة هذه اإلضافة؛

فقد أخرب عن آدم أنه خلقه بيده ،ونفخ فيه من روحه ،فأضاف اليد والروح إليه إضافة واحدة؟.
فهذه مسألة َّ
زل فيها عامل ،وضل فيها طوائف من بين آدم ،وهدى هللا أتباع رسوله فيها للحق املبني
والصواب املستبني ،فأمجعت الرسل صلوات هللا وسالمه عليهم على أهنا حمدثة خملوقة مصنوعة
مربوبة مدبرة ،هذا معلوم ابَّلضطرار من دين الرسل صلوات هللا وسالمه عليهم؛ كما يُعلم ابَّلضطرار
من دينهم َّ
أن العامل حادث ،وأن معاد األبدان واقع ،وأن هللا وحده اخلالق ،وكل ما سواه خملوق له،
وقد انطوى عصر الصحابة والتابعني واتبعيهم  -وهم القرون املفضلة  -على ذلك من غري اختالف

بينهم يف حدوثها وأهنا خملوقة ،حىت نبغت َنبغة ممَّن قصر فهمه يف الكتاب والسنة ،فزعم أهنا قدْية

غري خملوقة ،واحتج أبهنا من أمر هللا ،وأمره غري خملوق ،وأبن هللا تعاىل أضافها إليه كما أضاف إليه
علمه وكتابه وقدرته ومسعه وبصره ويده ،وتوقف آخرون فقالواَّ :ل نقول خملوقة وَّل غري خملوقة.

مث نقل كالم احلافظ أيب عبد هللا بن منده واحلافظ حممد بن نصر املروزي ،ومها ممن يقوَّلن أبهنا
خملوقة ،مث قال :وَّل خالف بني املسلمني َّ
ومن سواه من بين
أن األرواح اليت يف آدم وبنيه وعيسى َ

كوهنا واخرتعها ،مث أضافها إىل نفسه كما أضاف إليه سائر
آدم كلها خملوقة هلل ،خلقها وأنشأها و َّ
السماو ِ
ض َِ
ات َوَما ِيف األ َْر ِ
مج ًيعا ِم ْنهُ [اْلاثية ]13 :اهـ (.)1
َّر لَ ُك ْم َما ِيف َّ َ َ
خلقه ،قال تعاىلَ :و َسخ َ
 - 3وقال ابن كثري يف (التفسري) :فقوله يف اآلية واحلديث :ور ِ
َّر لَ ُك ْم َما ِيف
َُ ٌ
وح م ْنهُ؛ كقولهَ :و َسخ َ
السماو ِ
ض َِ
ات َوَما ِيف األ َْر ِ
مج ًيعا ِم ْنهُ [اْلاثية]13:؛ أي :من خلقه ومن عنده ،وليست (من)
َّ َ َ
للتبعيض؛ كما تقول النصارى عليهم لعائن هللا املتتابعة ،بل هي َّلبتداء الغاية ،وقد قال جماهد يف
وح ِم ْنهُ ،أي ورسول منه ،وقال غريه :وحمبة منه ،واألظهر األول؛ أنه خملوق من روح خملوقة،
قولهَ ::وُر ٌ
وأضيفت الروح إىل هللا على وجه التشريف؛ كما أضيفت الناقة والبيت إىل هللا اهـ.
لكن روى اإلمام أمحد من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما مرفوعاً(( :حىت َّل يبقى يف األرضني إَّل

وجل)) ( )2قال الشيخ أمحد شاكر:
شرار أهلها ،وتلفظهم أرضوهم ،وتقذرهم ُروح الرمحن َّ
عز َّ

إسناده ضعيف ،ولكن الغريب أنه علق على احلديث بقوله :روح الرمحن من الصفات اليت جيب
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ ،سبحانه وتعاىل!
اإلْيان هبا دون أتويل أو إنكار ،من غري تشبيه وَّل ْتثيل ،لَْي َ
قلت :هذا مردود ِبا سبق ،واحلديث ضعيف.

نقل أبو موسى املديين يف (اجملموع املغيث) كالماً َنفعاً جداً أليب إسحاق إبراهيم احلريب عن
الرْوح)؛ فراجعه إن شئت (.)3
اَّلختالف يف قراءة وتفسري ( َّ

فائدة:

قال شيخ اإلسالم :مل يعرب أح ٌد من األنبياء عن حياة هللا أبهنا روح هللا فمن محل كالم ٍ
أحد من
ُُ ُ

األنبياء بلفظ الروح أنه يراد به حياة هللا فقد كذب اهـ ( .)4صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب

والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص158
_________

((( )1الروح)) (ص.)501

( )2رواه أمحد ( .)5562( )84 /2قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)254 /5رواه أمحد يف
حديث طويل يف قتال أهل البغي وفيه أبو جناب الكليب وهو ضعيف .وقال أمحد شاكر يف ((مسند
أمحد)) ( :)268 /7ضعيف.

((( )3اجملموع املغيث)) (.)814 - 812 /1
((( )4اْلواب الصحيح)) (.)50 /4

()128/2

 الزارعالزارِع ،ولكنه ليس امساً من أمسائه.
وج َّل أبنه َّ
يُوصف هللا َع َّز َ

الزا ِر ُعو َن [الواقعة:
وقد وردت هذه الصفة يف قوله تعاىل :أَفَـ َرأَيْـتُ ْم َما َحتْ ُرثُو َن أَأَنْـتُ ْم تَـ ْزَر ُعونَهُ أ َْم َْحن ُن َّ

.]64

رع إليه تعاىل؛ ألن احلرث فعلهم ،وجيري
قال القرطيب يف تفسري هذه اآلية :أضاف احلرث إليهم َّ
والز َ
على اختيارهم ،والزرع من فعل هللا تعاىل ،وينبت على اختيارهَّ ،ل على اختيارهم اهـ.

وقال الشيخ حممد العثيمني  -رمحه هللا  -يف جواب له عن سؤال :ملاذا كان التسمي بعبد احلارث
من الشرك مع َّ
أن هللا هو احلارث؟
قال :أما قول السائل يف سؤاله (مع َّ
أن هللا هو احلارث)؛ فال أعلم امساً هلل تعاىل هبذا اللفظ ،وإمنا

الزارِع ،وَّل يسمى به؛ كما يف قوله تعاىل :أَفَـ َرأَيْـتُ ْم َما َحتْ ُرثُو َن أَأَنْـتُ ْم تَـ ْزَر ُعونَهُ أ َْم
وج َّل أبنه َّ
يوصف َع َّز َ
الزا ِر ُعو َن [الواقعة ]64:اهـ ( .)1صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد
َْحن ُن َّ
القادر السقاف  -ص162
_________

((( )1فتاوى الشيخ حممد بن عثيمني)) (.)25 /1

()129/2

 الساقيح السنة الصحيحة.
صفةٌ من صفات الذات اخلربيَّة ،اثبتةٌ هلل تعاىل ابلكتاب وصر ِ

الدليل من الكتاب:

ِ
اق وي ْد َعو َن إىل ال م ِ
ٍ
يعو َن [القلم.]42 :
ش ُ
قوله تعاىل :يَـ ْوَم يُ ْك َ
س ُجود فَال يَ ْستَط ُ
ف َع ْن َس َ ُ ْ
الدليل من السنة:

حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه(( :فيكشف عن ساقه ،فيسجد له كل مؤمن)) (.)1
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :الوجه السادس :أنه من أين يف ظاهر القرآن َّ
أن هلل ساقاً وليس معه إَّل
اق ،والصحابة قد تنازعوا يف تفسري اآلية؛ هل املراد به الكشف عن ِ
ف َعن س ٍ
الشدَّة،
قوله :يَـ ْوَم يُ ْك َ
ش ُ ْ َ
أو املراد به أنه يكشف الرب عن ساقه؟ ومل تتنازع الصحابة والتابعون فيما يذكر من ِ
آايت الصفات
ك [الرمحن ]27:وحنو
ت بِيَ َد َّ
ي [صَ ،]75:ويَـ ْبـ َقى َو ْجهُ َربِ َ
إَّل يف هذه اآلية؛ خبالف قوله :لِ َما َخلَ ْق ُ
ذلك؛ فإنه مل يتنازع فيها الصحابة والتابعون ،وذلك أنه ليس يف ظاهر القرآن َّ
أن ذلك صفة هلل تعاىل؛
ف َعن س ٍ
اق ،ومل يقل :عن ساق هللا ،وَّل قال :يكشف الرب عن ساقه ،وإمنا
ألنه قال :يَـ ْوَم يُ ْك َ
ش ُ ْ َ
ذكر ساقاً نكرة غري معرفة وَّل مضافة ،وهذا اللفظ ِبجرده َّل يدل على أهنا ساق هللا ،والذين جعلوا
ذلك من صفات هللا تعاىل أثبتوه ابحلديث الصحيح املفسر للقرآن ،وهو حديث أيب سعيد اخلدري
املخرج يف (الصحيحني) ،الذي قال فيه ((فيكشف الرب عن ساقه)) ،وقد يقالَّ :
إن ظاهر القرآن

يدل على ذلك من جهة أنه أخرب أنه يكشف عن ساق ويدعون إىل السجود ،والسجود َّل يصلح إَّل
هلل ،فعلم أنه هو الكاشف عن ساقه وأيضاً فحمل ذلك على ِ
الشدَّة َّل يصح ،ألن املستعمل يف

الشدَّة أن يقال :كشف هللا ِ
ِ
اب إِ َذا ُه ْم يَن ُكثُو َن
الشدَّة ،أي :أزاهلا ،كما قال :فَـلَ َّما َك َ
ش ْفنَا َع ْنـ ُه ُم ال َْع َذ َ
ش ْفنَا َع ْنـ ُه ُم ِ
َج ٍل ُهم َابلِغُوهُ [األعراف ،]135:وقالَ :ولَ ْو
[الزخرف ،]50:وقال :فَـلَ َّما َك َ
الر ْج َز إِ َىل أ َ
ِ
ض ٍر لَلَ مجوا ِيف طُغْيَاهنِِ ْم يَـ ْع َم ُهو َن [املؤمنون ،]75:وإذا كان املعروف من
اه ْم َوَك َ
ش ْفنَا َما هبِِ ْم ِم ْن ُ
َرمحْنَ ُ
ذلك يف اللغة أن يقال :كشف ِ
ف َعن س ٍ
اق ،وهذا يراد به
الشدَّة؛ أي :أزاهلا؛ فلفظ اآلية :يُ ْك َ
ش ُ ْ َ
الشدَّة َّل يزيلها ،فال يكشف ِ
ش ْفنَا َع ْنـهم وأيضاً فهناك حتدث ِ
الشدَّة
اإلظهار واإلابنة؛ كما قالَ :ك َ
ُُ
يوم القيامة ،لكن هذا الظاهر ليس ظاهراً من جمرد لفظة س ٍ
اق ،بل ابلرتكيب والسياق وتدبر املعىن
َ
املقصود اهـ (.)2

ولتلميذه ابن القيم يف (الصواعق املرسلة) كالم شبيه هبذا ،قال رمحه هللا :الثامن :أن نقول من أين يف
ف َعن س ٍ
ظاهر القرآن َّ
اق [القلم،]42 :
أن هلل ساقاً؟ وليس معك إَّل قوله تعاىل :يَـ ْوَم يُ ْك َ
ش ُ ْ َ
والصحابة متنازعون يف تفسري اآلية؛ هل املراد الكشف عن ِ
الشدَّة ،أو املراد هبا َّ
أن الرب تعاىل
يكشف عن ساقه؟ وَّل حيفظ عن الصحابة والتابعني نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم َّل يف غري
هذا املوضع ،وليس يف ظاهر القرآن ما يدل على َّ
أن ذلك صفة هللا؛ ألنه سبحانه مل يضف الساق
إليه ،وإمنا ذكره جمرداً عن اإلضافة منكراً ،والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين واإلصبع مل أيخذوا ذلك
من ظاهر القرآن ،وإمنا أثبتوه حبديث أيب سعيد اخلدري املتفق على صحته ،وهو حديث الشفاعة

الطويل ،وفيه(( :فيكشف الرب عن ساقه ،فيخرون له ُس َّجداً)) ،ومن محل اآلية على ذلك؛ قال:
سج ِ
ٍ
ود [القلم :]42 :مطابق لقوله صلى هللا عليه
ش ُ
قوله تعاىل :يَـ ْوَم يُ ْك َ
ف َع ْن َساق َويُ ْد َع ْو َن إىل ال م ُ

وسلم(( :فيكشف عن ساقه ،فيخرون له سجداً)) وتنكريه للتعظيم والتفخيم ،كأنه قال :يكشف عن

ساق عظيمة؛ جلت عظمتها ،وتعاىل شأهنا أن يكون هلا نظري أو مثيل أو شبيه قالوا :ومحل اآلية على
ت ِ
ِ
الشدَّة َّل يصح بوجه ،فإن لغة القوم يف مثل ذلك أن يقالُ :ك ِش َف ِ
الشدَّة عن القومَّ ،ل ُك ِشف

اب إِذَا ُه ْم يَن ُكثُو َن [الزخرف ،]50 :وقالَ :ولَ ْو
عنها ،كما قال هللا تعاىل :فَـلَ َّما ك َ
ش ْفنَا َع ْنـ ُه ُم ال َْع َذ َ
ِ
ض ٍر [املؤمنون]75 :؛ فالعذاب ِ
والشدَّة هو املكشوف َّل املكشوف عنه،
اه ْم َوَك َ
ش ْفنَا َما هبِِ ْم ِم ْن ُ
َرمحْنَ ُ
وأيضاً فهناك حتدث ِ
الشدَّة وتشتد وَّل تزال إَّل بدخول اْلنة ،وهناك َّل يدعون إىل السجود ،وإمنا
يدعون إليه أشد ما كانت ِ
الشدَّة اهـ ()3
قلت :ليس مقصود اإلمامني اْلليلني َّ
وج َّل مع
أن الصحابة اختلفوا يف إثبات صفة َّ
ُ
الساق هلل َع َّز َ

ورودها صراحةً يف حديث أيب سعيد املتقدم ،بل مقصودمها أهنم اختلفوا يف تفسري اآلية؛ هل املراد هبا
الكشف عن ِ
الشدَّة ،أو املراد الكشف عن ساق هللا؟ وهللا أعلم .صفات هللا عز وجل الواردة يف
الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص163
_________
( )1رواه البخاري ( )7439واللفظ له ،ومسلم (.)183
((( )2نقض أساس التقديس)) (ق.)261/
(.)252 /1( )3

()130/2

 السبوحوالسبموح من أمساء هللا تعاىل ،أثبته
يوصف هللا َع َّز َ
السبموح ،وهذا اثبت ابلسنة الصحيحةُ ،
وج َّل أبنه ُ
ابن تيمية يف (جمموع الفتاوى) ( ،)1والشيخ العثيمني -رمحه هللا -يف (القواعد املثلى).

الدليل:

حديث عائشة رضي هللا عنها؛ قالت :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يف ركوعه وسجوده:

((سبموح قُدموس رب املالئكة والروح)) (.)2
ُ

املعىن:

سبَّ ُح
قال الفريوزأابدي يف (القاموس احمليط)ُ :سبموح قُدموس-ويفتحان -من صفاته تعاىل؛ ألنه يُ َ
ويُـ َقدَّس.

وبرأه
(سبموح) ،وهو حرف مبين على (فُـ معول) ،من (سبَّح هللا) :إذا نَـ َّزهه َّ
وقال ابن قتيبة :ومن صفاتهُ :
من كل عيب ،ومنه قيل :سبحان هللا؛ أي :تَـ ْنزيهاً هلل ،وتربئة له من ذلك اهـ (.)3
(قال أبو إسحاق الزجاج :السبوح :الذي ينزه عن كل سوء ،وقال احلليمي :السبوح معناه :املنزه عن

املعائب ،والصفات اليت تعرتي احملدثني من َنحية احلدث ،والتسبيح :التنزيه) وقال النووي يف شرحه لـ
((سبموح قُدموس)) :مها بضم السني والقاف وبفتحهما،
(صحيح مسلم) يف احلديث املتقدم :قولهُ :

والضم أفصح وأكثر قال اْلوهري يف (فصل :ذرح) :كان سيبويه يقوهلما ابلفتح وقال اْلوهري يف

(فصل :سبح)ُ :سبموح من صفات هللا تعاىل قال ثعلب :كل اسم على فعول؛ فهو مفتوح األول؛ إَّل

السبموح وال ُقدموس؛ فإن الضم فيهما أكثر ،وكذلك الذروح ،وهي دويبة محراء منقطة بسواد تطري،
ُ

ابلسبموح
وهي من ذوات السموم وقال ابن فارس والزبيدي وغريمهاُ :سبموح هو هللا َع َّز َ
وج َّل؛ فاملراد ُ
َّس رب املالئكة والروح ،ومعىن ُسبموح :املربأ من
سبَّ ٌح ُم َقد ٌ
املسبَّح املقدَّس؛ فكأنه قالُ :م َ
ال ُقدموس َ

النقائص والشريك وكل ما َّل يليق ابإلهلية ،وقُدموس :املطهر من كل ما َّل يليق ابخلالق ،وقال اهلروي:
قيل :ال ُقدموس املبارك قال القاضي عياض :وقيل فيهُ :سبموحاً قُدموساً على تقدير :أسبح ُسبموحاً أو
أذكر أو أعظم أو أعبد.

وقوله(( :رب املالئكة وال مروح))؛ قيل :ال مروح ملك عظيم وقيل :حيتمل أن يكون جربيل عليه السالم

وقيل :خلق َّل تراهم املالئكة كما َّل نرى حنن املالئكة ،وهللا سبحانه وتعاىل أعلم .صفات هللا عز
وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص166

_________
(.)485 /22( )1

( )2رواه مسلم (.)487
((( )3تفسري غريب القرآن)) (ص.)8
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 -السرت

صفةٌ فعليةٌ هلل َع َّز وج َّل اثبتةٌ ابلسنة الصحيحة ،و ِ
(الستِري) من أمسائه تعاىل
َ

الدليل:

وج َّل حليم ،حييِ ،ستِري ،حيب احلياء
حديث يعلى بن أمية رضي هللا عنه مرفوعاً(( :إن هللا َع َّز َ

والسرت ،فإذا اغتسل أحدكم؛ ليسترت)) (.)1

حديث أيب هريرة رضي هللا عنهَّ(( :ل يسرت هللا على عبد يف الدنيا ،إَّل سرته هللا يوم القيامة)) (.)2

قال ابن القيم (:)3
ِ
ِ
ابلعصيان
فليس
َّجاه ِر َِ منهُ
يفضح عب َده  ...عند الت ُ
ُ
وهو احلَي مي َ
ِ
لكنَّه يـل ِْقي عليه ِس ْرتهُ  ...فَـهو ِ
وصاحب الغُفر ِ
ان
الستِري
ُ
َ
َُ
ُ َ
وستِري؛ أي :حيب السرت لعباده املؤمنني؛ سرت عوراهتم ،وسرت ذنوهبم ،فيأمرهم أن يسرتوا عوراهتم ،وأن
َّل جياهروا ِبعاصيهم يف الدنيا ،وهو يسرتها عليهم يف اآلخرة.
فائدة :اعلم َّ
الستَّار) ليس من أمسائه تعاىل ،ومل يرد ما يدل على ذلك؛ خالف ما هو شائع عند
أن ( َّ
عوام الناس .صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف -

ص167

_________

( )1رواه أبو داود ( )4012من غري لفظة ((حليم)) ،والنسائي ( ،)200 /1وأمحد (.)224 /4
من حديث يعلى بن أمية رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال النووي يف ((اخلالصة))

( ،)204 /1واأللباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.
( )2رواه مسلم (.)2590
((( )3القصيدة النونية)) (.)80 /2
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 السخرية ابلكافرينوج َّل ابلكتاب والسنة.
من الصفات الفعليَّة اخلربيَّة الثابتة هلل َع َّز َ
الدليل من الكتاب:

قوله تعاىل :فَـيس َخرو َن ِم ْنـهم س ِخر هللا ِم ْنـهم وَهلم ع َذ ِ
يم [التوبة]79 :
ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ُْ َ ٌ
اب أَل ٌ
َْ ُ

الدليل من السنة:

حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه يف آخر أهل النار خروجاً منها وآخر أهل اْلنة دخوَّلً
وج َّل(( :أتسخر يب؟ أو تضحك يب وأنت امللك)) (.)1
فيها ،وفيه أنه قال خياطب هللا َع َّز َ
قال األزهري :يُقالَ :س ِخ َر منه وبه :إذا َهتََّزأ به (.)2

قال قَـ َّوام السنة :وتوىل الذب عنهم (يعين :املؤمنني) حني قالوا :إِ َّمنَا َْحن ُن ُم ْستَـ ْه ِزئُو َن ،فقال :هللاُ
ئ هبِِ ْم [البقرة ،]15 - 14:وقال :فَـيَ ْس َخ ُرو َن ِم ْنـ ُه ْم َس ِخ َر هللاُ ِم ْنـ ُه ْم ،وأجاب عنهم ،فقال:
يَ ْستَـ ْه ِز ُ
س َف َهاءُ [البقرة ،]13:فأجل أقدارهم أن يوصفوا بصفة عيب ،وتوىل اجملازاة هلم ،فقال:
أََّل إِ َّهنُ ْم ُه ُم ال م
ئ هبِِ ْم ،وقالَ :س ِخ َر هللاُ ِم ْنـ ُه ْم؛ ألن هاتني الصفتني إذا كانت من هللا؛ مل تكن سفهاً ،ألن
هللاُ يَ ْستَـ ْه ِز ُ
هللا حكيم ،واحلكيم َّل يفعل السفه ،بل ما يكون منه يكون صواابً وحكمة (.)3
وقال شيخ اإلسالم يف (جمموع الفتاوى) عند الرد على من زعم َّ
أن هناك جمازاً يف القرآن :وكذلك ما
ادعوا أنه جماز يف القرآن؛ كلفظ (املكر) و (اَّلستهزاء) و (السخرية) املضاف إىل هللا ،وزعموا أنه

مسمى ابسم ما يقابله على طريق اجملاز ،وليس كذلك ،بل مسميات هذه األمساء إذا فعلت ِبن َّل

يستحق العقوبة؛ كانت ظلماً له ،وأما إذا فعلت ِبن فعلها ابجملين عليه عقوبة له ِبثل فعله؛ كانت
عدَّلً؛ كما قال تعاىلَ :ك َذلِ َ ِ ِ
ف [يوسف ،]76:فكاد له كما كادت إخوته ملا قاله له أبوه:
وس َ
ك ك ْد ََن ليُ ُ
ك َك ْي ًدا [يوسف ،]5:وقال تعاىل :إِ َّهنُ ْم يَ ِكي ُدو َن َك ْي ًدا َوأَكِي ُد
ك فَـيَ ِكي ُدوا لَ َ
ص ُرْؤَاي َك َعلَى إِ ْخ َوتِ َ
ص ْ
َّل تَـ ْق ُ
ف َكا َن َعاقِبَةُ
َك ْي ًدا [الطارق ،]15:وقال تعاىلَ :وَم َك ُروا َمك ًْرا َوَم َك ْرََن َمك ًْرا َو ُه ْم َّل يَ ْش ُع ُرو َن فَانظُْر َك ْي َ
م ْك ِرِهم [النمل ،]51:وقال تعاىل :الَّ ِذين يـل ِْمزو َن الْمطَّ ِو ِعني ِمن الْم ْؤِمنِني ِيف َّ ِ َّ ِ
ين َّل
َ ْ ُ َ
ََ ُ
َ ْ
ُ
الص َدقَات َوالذ َ
َِجي ُدو َن إَِّلَّ ُج ْه َد ُه ْم فَـيَ ْس َخ ُرو َن ِم ْنـ ُه ْم َس ِخ َر هللاُ ِم ْنـ ُه ْم [التوبة ]79:اهـ (.)4
وج َّل كما أثبتها لنفسه ،كما يثبتون صفة الكيد
فأهل السنة واْلماعة يثبتون صفة السخرية هلل َع َّز َ
واملكر ،وَّل خيوضون يف كيفيتها ،وَّل يشبهوهنا بسخرية املخلوق؛ فاهلل لَْيس َك ِمثْلِ ِه َشيء و ُهو َّ ِ
يع
السم ُ
ٌْ َ َ
َ
ِ
ري [الشورى.]11:
البَص ُ
وانظر كالم ابن جرير الطربي يف صفة (اَّلستهزاء) ،فإنه مهم صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب
والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص168
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6571ومسلم (.)186
((( )2هتذيب اللغة)) (.)167 /7
((( )3احلجة)) (.)168 /1
(.)111 /7( )4
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ط
س ْخ ُ
الس َخ ُ
ط أو ال م
 َّصفةٌ من صفات هللا الفعليَّة اخلربيَّة الثابتة ابلكتاب والسنة.
الدليل من الكتاب:
ِ
ط هللاُ َعلَْي ِه ْم [املائدة.]80 :
س ُه ْم أَ ْن َس ِخ َ
َّم ْ
س َما قَد َ
ت َهلُ ْم أَن ُف ُ
قوله تعاىل :لَب ْئ َ
ض َوانَهُ [حممد.]28 :
َس َخ َ
ط هللاَ َوَك ِرُهوا ِر ْ
قوله تعاىلَ :ذلِ َ
ك ِأب ََّهنُ ُم اتَّـبَـ ُعوا َما أ ْ
الدليل من السنة:

وج َّل يقول ألهل اْلنة :اي أهل اْلنة! فيقولون:
حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه(( :إن هللا َع َّز َ
لبيك وسعديك (إىل أن قال فيه ):فيقول :أَّل أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون :وأي شيء أفضل

من ذلك؟ فيقول :أحل عليكم رضواين؛ فال أسخط عليكم بعده أبداً)) (.)1

عز
حديث بريدة رضي هللا عنهَّ(( :ل تقولوا للمنافق سيد ،فإن يك سيداً؛ فقد أسخطتم ربكم َّ
وج َّل)) (.)2

قال أبو إمساعيل الصابوين :وكذلك يقولون يف مجيع الصفات (يعين :اإلثبات) اليت نزل هبا القرآن

ووردت هبا األخبار الصحاح من السمع والبصر والعني والرضى والسخط اهـ (.)3

اهلراس يف (شرحه للواسطية) تعليقاً على بعض اآلايت اليت أوردها شيخ
وقال الشيخ حممد خليل َّ

وج َّل الفعلية :تضمنت هذه اآلايت إثبات بعض صفات
اإلسالم ابن تيمية فيها بعض صفات هللا َع َّز َ

الفعل؛ من الرضى هلل ،والغضب ،واللعن ،والكره ،والسخط ،واملقت ،واألسف ،وهي عند أهل احلق

وج َّل ،على ما يليق به ،وَّل تشبه ما يتصف به املخلوق من ذلك ،وَّل يلزم
صفات حقيقية هلل َع َّز َ
منها ما يلزم يف املخلوق (.)4

وانظر كالم ابن كثري يف :صفة (السمع) صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن

عبد القادر السقاف  -ص170
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6549ومسلم (.)2829
( )2رواه أبو داود ( ،)4977وأمحد ( .)22989( )346 /5وسكت عنه أبو داود ،وقال املنذري
يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)44 /4إسناده صحيح .وقال النووي يف ((األذكار)) (ص:)449
إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((سنن أيب داود)) :صحيح.

((( )3عقيدة السلف أصحاب احلديث)) (ص)5
((( )4شرح العقيدة الواسطية)) (ص.)108
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 السرعةصفةٌ فعليَّةٌ اختياريةٌ اثبتة هلل تعاىل ابلكتاب والسنة الصحيحة.

الدليل من الكتاب:
يع ا ْحلِس ِ
اب [البقرة ،202 :النور.]39 :
قوله تعاىلَ :وهللاُ َس ِر ُ َ
يع ال ِْع َق ِ
اب [األنعام.]165 :
وقوله :إِ َّن َربَّ َ
ك َس ِر ُ
الدليل من السنة:

حديث عائشة رضي هللا عنها ،قالت(( :كنت أغار على الاليت وهنب أنفسهن لرسول هللا صلى هللا
ك َم ْن
عليه وسلم وأقول :أهتب املرأة نفسها؟! فلما أنزل هللا تعاىل :تُـ ْرِجي َم ْن تَ َ
شاءُ ِم ْنـ ُه َّن َوتُـ ْؤ ِوي إِلَْي َ
ك؛ قلت :ما أرى ربَّك إَّل يسارع يف هواك)) (.)1
تَ َ
اح َعلَْي َ
ت ِممَّ ْن َع َزل َ
شاءُ َوَم ِن ابْـتَـغَْي َ
ْت فَال ُجنَ َ
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً(( :إن هللا قال :إذا َّ
تلقاين عبدي بشرب؛ تلقيته بذراع ،وإذا
تلقاين بذراع؛ تلقيته بباع ،وإذا تلقاين بباع؛ جئته أتيته أبسرع)) (.)2
قال ابن جرير يف تفسري اآلية  202من سورة البقرة :وإمنا وصف َج َّل ثناؤه نفسه بسرعة احلساب
ألنه ج َّل ذكره حيصي ما حيصي من أعمال عباده بغري عقد أصابع ،وَّل فك ٍر ،وَّل روية ،فِعل العجزةِ
َ
َْ

مثقال ذرة
يعزب عنه ُ
َّعفة من اخللق ،ولكنه َّل خيفي عليه شيء يف األرض وَّل يف السماء ،وَّل ُ
الض َ
فيهما ،مث هو جما ٍز عباده على ِ
كل ذلك ،فلذلك َج َّل ذكره أ ُْمتُ ِد َح بسرعة احلساب.
القول يف أتويل قوله تعاىل :الْيَـ ْوَم ُجتْ َزى ُك مل نَـ ْف ٍ ِ
يع
وقال أيضاًُ :
سبَ ْ
ْم الْيَـ ْوَم إِ َّن ا ََّّللَ َس ِر ُ
ت َّل ظُل َ
س ِبَا َك َ
اب [غافر ]17 :إن هللا ذو سرعة يف حماسبة عباده ٍ
ا ْحلِس ِ
يومئذ على أعماهلم اليت عملوها يف الدنيا.
َ
وقال الشوكاين يف (فتح القدير) يف تفسري آية البقرة السابقة :واملعىن أن حسابه لعباده يف يوم القيامة
يع جميئه فبادروا ذلك أبعمال اخلري ،أو أنه وصف نفسه بسرعة حساب اخلالئق على كثرة
سر ٌ
عددهم ،وأنه َّل يشغله شأ ٌن عن ٍ
شأن فيحاسبهم يف حالة واحدة.

يع ا ْحلِس ِ
اب [الرعد :]41 :وهو سريع احلساب فيجازي
وقال أيضاً يف تفسري قوله تعاىل َو ُه َو َس ِر ُ َ

احملسن إبحسانه واملسيء إبساءته على السرعة.
وقد َّ
عد احلافظ أبو عبد هللا بن منده رمحه هللا (السريع) من أمساء هللا يف كتابه ،مستشهداً حبديث أيب
كبري ،ولكن عدممها له امساً يتضمن أنه
نظر ٌ
هريرة السابق ،ووافقه عليه حمقق الكتاب ( ،)3ويف ذلك ٌ

صفة عندمها.

س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ سبحانه.
يع عقابه ،سر ٌ
يع يف حسابه ،سر ٌ
وج َّل سر ٌ
فاهلل َع َّز َ
يع يف إتيانه وجميئه ،لَْي َ
صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص171

_________

( )1رواه البخاري ( ،)4788ومسلم (.)1464
( )2رواه مسلم (.)3( )2675
((( )3التوحيد)) (.)137 /2

()135/2

 -السكوت

ِ
سكوت كما يليق به سبحانه ،لَْيس َك ِمثْلِ ِه َشيء و ُهو َّ ِ
ري وهذا
وج َّل ابل م
السم ُ
يُوصف ربنا َع َّز َ
ٌْ َ َ
يع البَص ُ
َ

اثبت ابلسنة الصحيحة ،وهي صفةٌ فعليَّةٌ اختيارية متعلقة ِبشيئته سبحانه وتعاىل.
ٌ

الدليل:

حديث أيب الدرداء رضي هللا عنه مرفوعاً(( :ما أحلَّ هللا يف كتابه فهو احلالل ،وما َح َّرم فهو احلرام،

وما سكت عنه فهو َع ْف ٌو ،فاقبلوا من هللا عافيته)) احلديث (.)1

حرم هللا يف كتابه ،وما
أحل هللا يف كتابه ،واحلرام ما َّ
حديث سلمان الفارسي رضي هللا عنه :احلالل ما َّ

سكت عنه؛ فهو مما عفا لكم (.)2

قال شيخ اإلسالم :قال شيخ اإلسالم (يعين :أاب إمساعيل األنصاري) :فطار لتلك الفتنة (يعين :اليت

وقعت بني اإلمام أيب بكر بن خزْية وأصحابه) ذاك اإلمام أبو بكر ،فلم يزل يصيح بتشويهها،
ويصنف يف ردها ،كأنه منذر جيش ،حىت دون يف الدفاتر ،وْتكن يف السرائر ،ولقن يف الكتاتيب،
ونقش يف احملاريبَّ :
إن هللا متكلم ،إن شاء تكلم ،وإن شاء سكت؛ فجزى هللا ذاك اإلمام وأولئك
النفر الغر عن نصرة دينه ،وتوقري نبيه خرياً ،قلت :يف حديث سلمان عن النيب صلى هللا عليه وسلم:
حرم هللا يف كتابه ،وما سكت عنه فهو مما عفا عنه)) ()3
((احلالل ما أحل هللا يف كتابه ،واحلرام ما َّ
رواه أبو داود ويقول الفقهاء يف دَّللة املنطوق واملسكوت ،وهو ما نطق به الشارع  -وهو هللا

ورسوله  -وما سكت عنه :اترة تكون دَّللة السكوت أوىل ابحلكم من املنطوق ،وهو مفهوم املوافقة،
واترة ختالفه ،وهو مفهوم املخالفة ،واترة تشبهه ،وهو القياس احملض فثبت ابلسنة واإلمجاع َّ
أن هللا
يوصف ابلسكوت ،لكن السكوت يكون اترة عن التكلم واترة عن إظهار الكالم وإعالمه اهـ (.)4

صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص173
_________

( )1رواه الطرباين يف ((مسند الشاميني)) ( ،)249 /6واحلاكم ( .)406 /2قال البزار يف ((البحر

الزخار)) ( :)27 /10إسناده صاحل .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .وقال
الذهيب يف ((التلخيص)) :صحيح .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)171 /1رواه البزار

والطرباين يف ((الكبري)) وإسناده حسن ورجاله موثقون .وقال األلباين يف ((التعليقات الرضية)) (/3

 :)24صحيح.

( )2رواه الرتمذي ( ،)1726وابن ماجه ( ،)3367واحلاكم ( .)129 /4قال الرتمذي :هذا

حديث غريب َّل نعرفه مرفوعا إَّل من هذا الوجه .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح مفسر يف الباب
وسيف بن هارون مل خيرجا له .ووافقه الذهيب .وقال ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) (:)185 /4
معىن هذا احلديث اثبت يف الصحيح .وقال ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى)) ( :)216 /35حمفوظ

عن سلمان الفارسي موقوفاً عليه أو مرفوعاً إىل النيب صلى هللا عليه وسلم .وقال ابن القيم يف

((إعالم املوقعني)) ( :)222 /1إسناده جيد مرفوع .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)):

حسن.

( )3رواه الرتمذي ( ،)1726وابن ماجه ( ،)3367واحلاكم ( .)129 /4من حديث سلمان رضي
هللا عنه .قال الرتمذي :هذا حديث غريب َّل نعرفه مرفوعا إَّل من هذا الوجه .وقال احلاكم :هذا

حديث صحيح مفسر يف الباب وسيف بن هارون مل خيرجا له .ووافقه الذهيب .وقال ابن العريب يف
((عارضة األحوذي)) ( :)185 /4معىن هذا احلديث اثبت يف الصحيح .وقال ابن تيمية يف ((جمموع

الفتاوى)) ( :)216 /35حمفوظ عن سلمان الفارسي موقوفاً عليه أو مرفوعاً إىل النيب صلى هللا عليه
وسلم .وقال ابن القيم يف ((إعالم املوقعني)) ( :)222 /1إسناده جيد مرفوع .وقال األلباين يف

((صحيح سنن ابن ماجه)) :حسن .ورواه بنحوه أبو داود ( )3800موقوفاً على ابن عباس رضي

هللا عنهما وسكت عنه وقال النووي يف ((اجملموع شرح املهذب)) ( :)25 /9إسناده حسن .وقال
ابن كثري يف ((إرشاد الفقيه)) ( :)367 /1إسناده صحيح ،وصححه األلباين يف ((غاية املرام))

(ص.)34

((( )4جمموع الفتاوى)) (.)178 /6

()136/2

 السالموج َّل أبنه السالم ،وهو اسم له اثبت ابلكتاب والسنة.
يوصف هللا َع َّز َ
الدليل من الكتاب:
الم ال ُْم ْؤِم ُن ال ُْم َه ْي ِم ُن [احلشر.]23 :
موس َّ
قوله تعاىل :ال َْملِ ُ
الس ُ
ك الْ ُقد ُ
الدليل من السنة:

حديث ثوابن رضي هللا عنه(( :اللهم أنت السالم ،ومنك السالم تباركت اي ذا اْلالل واإلكرام))

(.)1

الم ال ُْم ْؤِم ُن ال ُْم َه ْي ِمن ،ومنه مسي الرجل :عبد السالم؛
قال ابن قتيبة :ومن صفاته (السالم)؛ قالَّ :
الس ُ
كما يُقال :عبد هللا ،ويرى أهل النظر من أصحاب اللغة َّ
أن السالم ِبعىن السالمة؛ كما يُقال:
والرضاعة ،واللَّذاذ واللَّذاذة؛ قال الشاعر:
الرضاع َّ
َّ
ِ
ك ِم ْن َس ِ
الم
ُحتَيِي
ك بَـ ْع َد قَـ ْوِم َ
ابلسالمة أ َُّم بَ ْك ٍر  ...فَـ َه ْل لَ َ
جل ثناؤه سالماً لسالمته مما يلحق اخللق من العيب والنقص والفناء واملوت اهـ (.)2
فسمى نفسه َّ
وقال اخلطايب :السالم يف صفة هللا سبحانه هو الذي سلم من كل عيب ،وبريء من كل آفة ونقص

يلحق املخلوقني؛ وقيل :الذي سلم اخللق من ظلمه (.)3

وقال ابن كثري يف تفسري اآلية السابقة :السالم؛ أي :من مجيع العيوب والنقائص؛ لكماله يف ذاته

وصفاته وأفعاله.

وقال ابن األثري :السالم :ذو السالم؛ أي :الذي سلم من كل عيب وبريء من كل آفة (.)4
السالم؛ أي :املعظم املنَـ َّزه عن صفات النقص كلها ،وأن ْياثله أحد من
وقال السعدي :ال ُقدموس َّ
اخللق؛ فهو املتنَـ ِزه عن مجيع العيوب ،واملتنَـ ِزه عن أن يقاربه أو ْياثله أح ٌد يف شيء من الكمال (.)5
وقال البيهقي :السالم :هو الذي سلم من كل عيب ،وبريء من ِ
كل آفة ،وهذه صفة يستحقها بذاته
( .)6صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص175
_________
( )1رواه مسلم (.)591

((( )2تفسري غريب القرآن)) (ص.)6 :
((( )3شأن الدعاء)) (ص.)41 :

((( )4جامع األصول)) (.)176 /4
((( )5تفسري السعدي)) (.)300 /5
((( )6اَّلعتقاد)) (ص.)55 :

()137/2

 السلطانسلطان صفةٌ من صفاته يستعيذ اإلنسان هبا كما يستعيذ
وج َّل أبنه (ذو سلطان) ،وال م
يوصف هللا َع َّز َ
اثبت يف احلديث الصحيح.
ابهلل وبسائر صفاته ،وهذا ٌ

الدليل:

حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما(( ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم؛ أنه كان إذا

دخل املسجد يقول :أعوذ ابهلل العظيم ،وبوجهه الكرمي ،وسلطانه القدمي ،من الشيطان الرجيم))
(.)1

سلطان :قدرة امللك وقدرة من جعل ذلك له ،وإن مل يكن ملكاً (.)2
قال األزهري :وقال الليث :ال م
قال أبو حممد اْلويين :نصفه ِبا وصف به نفسه من الصفات اليت توجب عظمته وقدسه ذو الوجه

سلطان والعظمة (.)3
الكرمي ،والسمع السميع ،والبصر البصري والقدرة وال م
قال احلافظ ابن القيم (:)4

ِ
س ْلطَ ِ
ان صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب
واألم ُ
إلي ِه َج َّل ذُو ال م
الك تَ ْ
ص َع ُد يف َم َعا ِرِجه ْ
ح ْ
وال مرُو ُ
والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص176
_________

( )1رواه أبو داود ( .)466وسكت عنه .وقال النووي يف ((األذكار)) (ص :)46حديث حسن
رواه أبو داود إبسناد جيد .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

((( )2هتذيب اللغة)) (.)336 /12
((( )3رسالة إثبات اَّلستواء والفوقية)) (ص.)175
((( )4القصيدة النونية)) (.)415 /1

()138/2

 السمعوج َّل ابلكتاب والسنة ،و (السميع) من أمسائه تعاىل
صفةٌ ذاتيةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ

الدليل من الكتاب:
َمسَ ُع َوأَ َرى [طه]46 :
قوله تعاىل :إِنَِّين َم َع ُك َما أ ْ
ِ
وقوله :لَْيس َك ِمثْلِ ِه َشيء و ُهو َّ ِ
ري [الشورى]11 :
السم ُ
ٌْ َ َ
يع البَص ُ
َ
ِ
ِ
وقوله :قَ ْد َِمسع هللا قَـو َل الَِّيت ُجتَ ِ
ِ
ِ
يع
ادلُ َ
ك ِيف َزْوج َها َوتَ ْشتَكي إىل هللا َوهللاُ يَ ْس َم ُع َحتَ ُاوَرُك َما إِ َّن هللاَ َمس ٌ
َ ُ ْ
ِ
ري [اجملادلة]1 :
بَص ٌ
الدليل من السنة:

مسعه األصوات)) (.)1
حديث عائشة رضي هللا عنها يف قصة اجملادلة وقوهلا(( :احلمد هلل الذي وسع ُ
حديث عائشة رضي هللا عنها؛ أهنا قالت للنيب صلى هللا عليه وسلم :هل أتى عليك يوم أشد عليك

من يوم أحد؟ فقال(( :لقد لقيت من قومك ،وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة (ويف احلديث):

فناداين ملك اْلبال ،فسلم علي ،مث قال :اي حممد! إن هللا قد مسع قول قومك ،وأَن ملك اْلبال))

(.)2

س
فأهل السنة واْلماعة يقولون :إن هللا مسيع بسمع يليق جبالله وعظمته ،كما أنه بصري ببصر ،لَْي َ
ِ
َك ِمثْلِ ِه َشيء و ُهو َّ ِ
ري.
السم ُ
ٌْ َ َ
يع البَص ُ
وج َّل يسمع ويرى (.)3
قال أبو احلسن األشعري :وأمجعوا على أنه َع َّز َ
الس ْم ُع والبصر ،يسمع ويبصر وليس كمثله شيءٌ يف مسعه
ري له َّ
قال احلافظ ابن القيم :وهو ٌ
مسيع بص ٌ
وبصره (.)4

وقال احلافظ ابن كثري يف رسالته (العقائد) :فإذا نطق الكتاب العزيز ،ووردت األخبار الصحيحة،
إبثبات السمع والبصر والعني والوجه والعلم والقوة والقدرة والعظمة واملشيئة واإلرادة والقول

والكالم والرضى والسخط واحلب والبغض والفرح والضحك؛ وجب اعتقاد حقيقته؛ من غري ٍ
تشبيه
بشيء من ذلك بصفات املربوبني املخلوقني ،واَّلنتهاء إىل ما قاله هللا سبحانه وتعاىل ورسوله صلى هللا
عليه وسلم؛ وَّل زايدة عليه ،وَّل تكييف له ،وَّل تشبيه ،وَّل حتريف ،وَّل تبديل ،وَّل تغيري ،وإزالة لفظ

عما تعرفه العرب وتصرفه عليه ،واإلمساك عما سوى ذلك
انظر( :عالقة اإلثبات والتفويض) لرضا نعسان معطي (.)5

عربت عنه اآلايت بكل صيغ اَّلشتقاق ،وهيَِ :مسع ،ويسمعَِ ،
يع،
الس ْم ُع فقد َّ
وقال َّ
اهلراسَّ :أما َّ
ومس ٌ
َ ََُْ
وأمسَ ُع ،فهو صفة حقيقية هلل ،يدرك هبا األصوات ( .)6صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب
ْ
والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص177
_________
( )1رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم بعد حديث ( ،)7385ورواه موصوَّلً النسائي (،)168 /6

وابن ماجه ( ،)188وأمحد ( .)24241( )46 /6قال ابن عساكر يف ((معجم الشيوخ)) (/1

 ،)163وابن حجر يف ((تغليق التعليق)) ( ،)339 /5واأللباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)):
صحيح.

( )2رواه البخاري ( ،)3231ومسلم (.)1795
((( )3رسالة إىل أهل الثغر)) (ص.)225
((( )4الصواعق املرسلة)) (.)1020 /3
(( )5ص.)51

((( )6شرحه للواسطية)) (.)120

()139/2

 -السيد

اثبت له ابلسنة الصحيحة.
وج َّل أبنه َّ
اسم ٌ
يوصف هللا َع َّز َ
السيِ ُد ،وهو ٌ

الدليل:

حديث عبد هللا بن الشخري رضي هللا عنه؛ قال :انطلقت يف وفد بين عامر إىل رسول هللا صلى هللا
((السيِد هللا تبارك وتعاىل)) (.)1
عليه وسلم ،فقلنا :أنت سيدَن فقالَّ :
قال ابن القيم (:)2
ت ِ
اخللق ابإل ْذ َع ِ
ان
السيِ ُد َّ
وهو اإللهُ َّ
ص َم َد ْ
إليه ُ
الصم ُد الذي َ ...
َ
ال َك ِامل األوص ِ
اف من ُك ِل الوجوه َ ...كمالُهُ ما ِ
فيه ِمن نُـ ْقصانِ
ْ َ
ُ ْ َ
ْ
ُ
سؤد ِده.
ومن معاين الصمد  -كما سيأيت يف اببه َّ :-
السيِد الذي َك ُمل يف َ
وصف ِ
وصف لربه على اإلطالق ،فإن
السيِد فذلك
وأما
وقال يف (حتفة املودود)َّ :
ٌ
الرب تعاىل أبنه َّ
ُ
َسيَّد اخللق هو مالك أمرهم الذي إليه يرجعون ،وأبمره يعملون ،وعن قوله يصدرون ،فإذا كانت

املالئكة واإلنس واْلن خلقاً له سبحانه وتعاىل وملكاً له ليس هلم غىن عنه طرفة عني ،وكل رغباهتم
السيِد على احلقيقة (.)3
إليه ،وكل حوائجهم إليه ،كان هو سبحانه وتعاىل َّ

السيِد إذا أطلق عليه تعاىل فهو ِبعىن :املالك ،واملوىل ،والربَّ ،ل ابملعىن
وقال يف (بدائع الفوائد)َّ :

الذي يُطلق على املخلوق وهللا سبحانه وتعاىل أعلم اهـ ( .)4صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب
والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص179

_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4806وأمحد ( )( )24 /4وسكت عنه .وحسنه ابن حجر يف ((هداية
الرواة)) ( -:)403 /4كما أشار لذلك يف املقدمة .-وقال الشوكاين يف ((الفتح الرابين))
( :)5646إسناده جيد .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.
((( )2القصيدة النونية)) (.)94 /2
(( )3ص.)80
(.)730 /3( )4
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 -الشايف

الشايف ،الذي يشفي عباده من األسقام ،و َّ
وج َّل أبنه َّ
(الشايف) اسم من أمسائه تعاىل
يوصف هللا َع َّز َ
الثابتة ابلسنة الصحيحة.

الدليل من الكتاب:
ت فَـ ُه َو يَ ْش ِف ِ
ني)) [الشعراء.]80 :
((وإِ َذا َم ِر ْ
ضُ
قوله تعاىلَ :
الدليل من السنة:

حديث عائشة رضي هللا عنهما مرفوعاً(( :اللهم رب الناس! أذهب البأس ،واشف أنت َّ
الشايفَّ ،ل

شفاء إَّل شفاؤك ،شفاء َّل يغادر سقماً)) (.)1
((أما أَن فقد شفاين
حديث عائشة رضي هللا عنها – يف ِس ْح ِر النيب صلى هللا عليه وسلم-مرفوعاًَّ :

هللا وخشيت أن يثري ذلك على الناس شراً)) ( .)2صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة
لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص180
_________

( )1البخاري ( ،)5743ومسلم (.)2191
( )2رواه البخاري (.)3268
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 الشخصوج َّل ،وقد وردت هذه اللفظة يف صحيح السنة.
جيوز إطالق لفظة (شخص) على هللا َع َّز َ

من ذلك ما رواه مسلم من حديث سعد بن عبادة رضي هللا عنه؛ قال :لو رأيت رجالً مع امرأيت؛

لضربته ابلسيف غري مصفح عنه فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال(( :أتعجبون من

غرية سعد؟ فوهللا ألَن أغري منه ،وهللا أغري مين ،من أجل غرية هللا َح َّرم الفواحش ما ظهر منها وما
بطن ،وَّل شخص أغري من هللا ،وَّل شخص أحب إليه العذر من هللا ،من أجل ذلك؛ بعث هللا

املرسلني مبشرين ومنذرين ،وَّل شخص أحب إليه املدحة من هللا ،من أجل ذلك؛ وعد هللا اْلنة))

( )1ورواه البخاري ( )7416بلفظَّ(( :ل أحد)) ،لكنه قال( :وقال عبيد هللا بن عمرو بن عبد
امللك (أحد رواة احلديث)َّ(( :ل شخص أغري من هللا)) (.)2

وقال البخاري :ابب :قول النيب صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل شخص أغري من هللا)) (.)3

وقال ابن أيب عاصم يف (السنة) :ابب :ذكر الكالم والصوت والشخص وغري ذلك (.)4
وقال أبو يعلى الفراء يف فصل عنونه احملقق بقوله( :إثبات صفة الشخص والغرية لربنا جل شأنه)؛
قال بعد ذكر حديث مسلم السابق :اعلم َّ
أن الكالم يف هذا اخلرب يف فصلني :أحدمها :إطالق صفة

الغرية عليه والثاين :يف إطالق الشخص أما الغرية وأما لفظ الشخص فرأيت بعض أصحاب احلديث
يذهب إىل جواز إطالقه ،ووجهه َّ
أن قولهَّ(( :ل شخص)) نفي من إثبات ،وذلك يقتضي اْلنس؛

كقولكَّ :ل رجل أكرم من زيد؛ يقتضي َّ
أن زيداً يقع عليه اسم رجل ،كذلك قولهَّ(( :ل شخص أغري
من هللا))؛ يقتضي أنه سبحانه يقع عليه هذا اَّلسم اهـ ()5

وقال الشيخ عبد هللا الغنيمان حفظه هللا يف (شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري) :قال (أي:
البخاري) :ابب :قول النيب صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل شخص أغري من هللا)) الغرية بفتح الغني
والشخص :هو ما شخص وابن عن غريه ،ومقصد البخاري َّ
أن هذين اَّلمسني يطلقان على هللا تعاىل

وصفاً له؛ ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم أثبتهما هلل ،وهو أعلم اخللق ابهلل تعاىل اهـ (.)6

حديث َّ
أشد على اْلهمية من هذا احلديث (يعين :حديث
وتعقيباً على قول عبيد هللا القواريري :ليس
ٌ
مسلم)؛ قال حفظه هللا ( :)7وهبذا يتبني خطأ ابن بطال يف قوله :أمجعت األمة على َّ
أن هللا تعاىل َّل
جيوز أن يوصف أبنه شخص؛ ألن التوقيف مل يرد به اهـ ذكره احلافظ وهذه جمازفة ،ودعوى عارية من
الدليل؛ فأين هذا اإلمجاع املزعوم؟! ومن قاله سوى املتأثرين ببدع أهل الكالم؛ كاخلطاب ،وابن

فورك ،وابن بطال؛ عفا هللا عنا وعنهم؟!

وقوله :ألن التوقيف مل يرد به :يبطله ما تقدم من ذكر ثبوت هذا اللفظ عن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم بطرق صحيحة َّل مطعن فيها ،وإذا صح احلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ وجب

العمل به والقول ِبوجبه ،سواء كان يف مسائل اَّلعتقاد أو يف العمليات ،وقد صح عنه صلى هللا عليه

وسلم إطالق هذا اَّلسم  -أعين :الشخص  -على هللا تعاىل ،فيجب اتباعه يف ذلك على من يؤمن
أبنه رسول هللا ،وهو صلى هللا عليه وسلم أعلم بربه وِبا جيب له وما ْيتنع عليه تعاىل من غريه من

سائر البشر.
وتقدم َّ
أن الشخص يف اللغة :ما شخص وارتفع وظهر؛ قال يف (اللسان) :الشخص كل جسم له

حمذور
ارتفاع وظهور ،وهللا تعاىل أظهر من كل شيء وأعظم وأكرب ،وليس يف إطالق الشخص عليه ٌ
على أصل أهل السنة الذين يتقيدون ِبا قاله هللا ورسوله اهـ .صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب
والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص181
_________

( )1رواه مسلم (.)1499

( )2رواه البخاري (.)7416
( )3قبل حديث (.)7416
(.)225 /1( )4
(.)225 /1( )5
(.)335 /1( )6
((( )7شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)) (.)338 /1
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القوة)
 -الشدة (ِبعىن َّ

وج َّل اثبتةٌ ابلكتاب والسنة.
صفةٌ ذاتيةٌ هلل َع َّز َ

الدليل من الكتاب:
قوله تعاىل :و ُهو َش ِدي ُد ال ِْم َح ِ
ال [الرعد.]13 :
َ َ
ض َد َك ِأب ِ
يك َوَْجن َع ُل لَ ُك َما ُس ْلطَ ًاَن [القصص.]35 :
وقوله تعاىل :قَ َ
ال َسنَ ُ
َخ َ
ش مد َع ُ
َس َرُه ْم [اإلنسان.]28 :
وقوله تعاىلَْ :حن ُن َخلَ ْقنَ ُ
اه ْم َو َش َد ْد ََن أ ْ
الدليل من السنة:

حديث(( :اللهم ا ْش ُد ْد وطأتك على مضر)) (.)1

وج َّل على ضربني:
قال الزجاجي( :الشديد يف صفات هللا َع َّز َ

ي؛ ألنه قد يقال للقوي من اآلدميني :شدي ٌد ،وكأنه يف صفات
اد ابلشديد :القو م
أحدمها :أ ْن يُـ َر َ

وج َّل غري سائغ،
اآلدميني ،يذهب به إىل معىن شدة البدن وصالبته وجلده ،وذلك يف صفات هللا َع َّز َ

بل يكون الشديد يف صفاته ِبعىن القوي حسب ،والشديد :خالف الضعيف.
ِ
وج َّل :أنه شديد العقاب ،فريجع املعىن يف ذلك يف احلقيقة إىل
َ
واآلخ ُر :أ ْن يُراد ابلشديد يف صفاته َع َّز َ
ش ِدي ٌد [إبراهيم ،]7:أَّل ترى أَن إذا قُلنا :زي ٌد كثريٌ العيال؛ َّ
َّ
أن
أن عذابَهُ شدي ٌد؛ كما قال :إِ َّن َع َذ ِايب لَ َ
املعىن إمنا هو وصف ِ
عياله ابلكثرة ،وكذلك إذا قلنا :زي ٌد كثري ِ
املال؛ َّ
فإمنا وصفنا مالهُ ابل َكثْرةِ ،وإ ْن
ٌ
صفنا عقابه ابلشدَّة،
كان اخلرب قد َجرى عليه لفظاً ،وكذلك إذا قلنا :زي ٌد شديد العقاب؛ فإمنا َو َ
اب [البقرةَ :]196:ش ِدي ُد ال َْع َذ ِ
فكذلك جمراه يف قولنا :هللاَ َش ِدي ُد ال ِْع َق ِ
اب [البقرة ]165:اهـ (.)2
عد الزجاجي وابن منده يف (كتاب التوحيد) ووافقه حمققه َّ
وقد َّ
(الش ِدي َد) من أمساء هللا تعاىل ،وَّل
يُوافَـ ُقو َن على ذلك .صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف
 -ص184

_________

( )1رواه البخاري ( )2932ومسلم (.)675
((( )2اشتقاق أمساء هللا)) (ص.)192
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 الشكروج َّل ،و (الشاكر) و (الشكور) من أمسائه تعاىل ،وكل ذلك اثبت ابلكتاب
صفةٌ فعليةٌ هلل َع َّز َ

والسنة.

الدليل من الكتاب:

ِ ِ
يم [البقرة.]158 :
قوله تعاىلَ :وَمن تَطََّو َ
ريا فَِإ َّن هللاَ َشاك ٌر َعل ٌ
ع َخ ْ ً
وقوله :وهللا َش ُك ِ
يم [التغابن.]17 :
َ ُ
ٌ
ور َحل ٌ
الدليل من السنة:

ماء ،مث
ماء ،وفيه(( :فنَزل البئر ،فمأل خفه ً
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه يف قصة ساقي الكلب ً
أمسكه بفيه حىت رقي ،فسقى الكلب ،فشكر هللا له ،فغفر له)) (.)1

قال ابن منظور يف (لسان العرب) :والشكور :من صفات هللا جل امسه ،معناه :أنه يزكو عنده القليل

من أعمال العباد ،فيضاعف هلم اْلزاء ،وشكره لعباده :مغفرة هلم.
ِ
وج َّل ولعبده ،فيقال( :العبد شكور
وقال أبو القاسم الزجاجي ( :)2وقد أتيت الصفة ابلفعل هلل َع َّز َ
شكور للعبد؛ أي :يشكر له عمله؛ أي :جيازيه على عمله،
وج َّل
ٌ
هلل)؛ أي :يشكر نعمته ،وهللا َع َّز َ
تواب عليه؛ أي :يقبل توبته ويعفو عنه.
تواب إىل هللا من ذنبه ،وهللا ٌ
والعبد ٌ

قلت :تفسري شكر هللا لعباده ابملغفرة واجملازاة قد يُفهم منه صرفه عن احلقيقة وهذا غري صحيح.

قال ابن القيم ( :)3وأما شكر الرب تعاىل؛ فله شأن آخر؛ كشأن صربه ،فهو أوىل بصفة الشكر من
كل شكور ،بل هو الشكور على احلقيقة؛ فإنه يعطي العبد ،ويوفقه ملا يشكره عليه إىل آخر كالمه

رمحه هللا ،وهو نفيس جداً .صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر

السقاف  -ص185
_________

( )1رواه البخاري ( ،)2363ومسلم (.)2244
((( )2اشتقاق أمساء هللا)) (ص.)152
((( )3عدة الصابرين)) (.)414
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 الشهيدوج َّل أبنه (شهيد) ،والشهيد اسم من أمسائه تعاىل ،وهذه الصفة اثبتة ابلكتاب
يوصف هللا َع َّز َ

والسنة.

الدليل من الكتاب:
قوله تعاىلَ :ش ِه َد هللاُ أَنَّهُ َّل إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو [آل عمران.]18 :
قوله تعاىل :قُل أَ م ٍ
اد ًة قُ ِل هللاُ َش ِهي ٌد بَـ ْي ِين َوبَـ ْيـنَ ُك ْم [األنعام.]19 :
رب َش َه َ
ي َش ْيء أَ ْك َُ
ْ
الدليل من السنة:
حديث حجة الوداع ،وفيه(( :اللهم اشهد! فليبلغ الشاهد الغائب)) (.)1

املعىن:

قال ابن األثري :الشهيد :هو الذي َّل يغيب عنه شيء ،يقال :شاهد وشهيد؛ كعامل وعليم؛ أي أنه

حاضر يشاهد األشياء ويراها (.)2

وقال الشيخ السعدي :الشهيد؛ أي :املطلع على مجيع األشياء ،مسع مجيع األصوات خفيها وجليها،

وأبصر مجيع املوجودات دقيقها وجليلها ،صغريها وكبريها ،وأحاط علمه بكل شيء ،الذي شهد
لعباده وعلى عباده ِبا عملوه اهـ (.)3

وبني انظر( :هتذيب اللغة) .صفات هللا عز وجل
و (شهد هللا)؛ ِبعىن :علم ،وكتب ،وقضى ،وأظهرَّ ،
الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص187

_________

( )1رواه البخاري ( ،)1741ومسلم (.)31( )1679
((( )2جامع األصول)) (.)179 /4

((( )3تفسري السعدي)) (.)303 /5
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 شيءوج َّل أو على صفة من صفاته ،لكن َّل يقال( :الشيء) اسم
يصح إطالق لفظة (شيء) على هللا َع َّز َ
من أمسائه تعاىل.

الدليل من الكتاب:

قوله تعاىل :قُل أَ م ٍ
اد ًة قُ ِل هللاُ َش ِهي ٌد بَـ ْي ِين َوبَـ ْيـنَ ُك ْم [األنعام]19 :
رب َش َه َ
ي َش ْيء أَ ْك َُ
ْ
ٍ
ِ
ك إَِّلَّ َو ْج َههُ [القصص ]88 :والوجه صفةٌ ذاتيةٌ هلل تعاىل
وقولهُ :ك مل َش ْيء َهال ٌ
ال أ ِ
وح إِلَْي ِه َش ْيءٌ [األنعام ،]93 :والقرآن كالم هللا ،وهو صفةٌ من صفاته،
وقوله :أ َْو قَ َ
ُوح َي إِ ََّ
يل َوملْ يُ َ
والقول يف الصفة كالقول يف الذات.
الدليل من السنة:

حديث سهل بن سعد رضي هللا عنه؛ قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم لرجل(( :أمعك من القرآن
لس َوٍر مسَّاها)) (.)1
شيءٌ؟ قال :نعم سورة كذا وسورة كذا؛ ُ
ْ
قال البخاري يف كتاب التوحيد من (صحيحه) :ابب :قُل أَ م ٍ
ادةً قُ ْل هللاُ ،فسمى هللا
رب َش َه َ
ي َش ْيء أَ ْك َُ
ْ
تعاىل نفسه شيئاً ،ومسى النيب صلى هللا عليه وسلم القرآن شيئاً ،وهو صفةٌ من صفات هللا ،وقالُ :ك مل
حديث ٍ
سهل السابق).
ك إَِّلَّ َو ْج َههُ (مث أورد
َ
َش ْي ٍء َهالِ ٌ

قال الشيخ عبد هللا الغنيمان :يريد هبذا أنه يطلق على هللا تعاىل أنه شيء ،وكذلك صفاته ،وليس

معىن ذلك أن الشيء من أمساء هللا احلسىن ،ولكن خيرب عنه تعاىل أبنه شيء ،وكذا خيرب عن صفاته

أبهنا شيء؛ ألن كل موجود يصح أن يقال :إنه شيء اهـ (.)2

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :ويفرق بني دعائه واإلخبار عنه؛ فال يدعى إَّلَّ ابألمساء احلسىن ،وأما
اإلخبار عنه؛ فال يكون ابسم سيء ،لكن قد يكون ابسم حسن ،أو ابسم ليس بسيئ ،وإن مل حيكم
حبسنه؛ مثل اسم شيء ،وذات ،وموجود (.)3

وقال ابن القيم :ما يطلق عليه يف ابب األمساء والصفات توقيفي ،وما يطلق عليه من األخبار َّل جيب

أن يكون توقيفيَّاً؛ كالقدمي ،والشيء ،واملوجود ( .)4صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة
لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص188
_________

( )1رواه البخاري (.)7417
((( )2شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)) (.)343 /1
((( )3جمموع الفتاوى)) ( .)142 /6وانظر أيضاً.)301 - 300 /9( :
((( )4بدائع الفوائد)) (.)162 /1
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الصرب
ُ
وج َّل بصفة الصرب؛ كما هو اثبت يف السنة الصحيحة ،أما (الصبور)؛ ففي إثبات أنه
يوصف هللا َع َّز َ

اسم هلل تعاىل نظر؛ لعدم ثبوته.

الدليل:

حديث أيب موسى رضي هللا عنه(( :ما أح ٌد أصرب على أذى مسعه من هللا؛ يدَّعون له الولد ،مث يعافيهم

ويرزقهم)) (.)1

قال اخلطايب :معىن الصبور يف صفة هللا سبحانه قريب من معىن احلليم؛ إَّل أن الفرق بني األمرين أهنم
َّل أيمنون العقوبة يف صفة الصبور كما يسلمون منها يف صفة احلليم ،وهللا أعلم ابلصواب (.)2

قال قَـ َّوام السنة األصبهاين :قال بعض أهل النظرَّ :ل يوصف هللا ابلصرب ،وَّل يقال :صبور ،وقال:

الصرب حتمل الشيء ،وَّل وجه إلنكار هذا اَّلسم؛ ألن احلديث قد ورد به؛ ولوَّل التوقيف؛ مل نقله اهـ

(.)3

مر يف حديث أيب موسى رضي هللا عنه ،أما اسم
وج َّل ابلصرب اثبت؛ كما َّ
قلت :وصف هللا َع َّز َ

أعرف آيةً أو
الصبور؛ فلعله يعين ابحلديث حديث سرد األمساء عند الرتمذي ،وهو ضعيف ،وَّل ُ

حديثاً صحيحاً يثبت هذا اَّلسم له سبحانه وتعاىل

وقال احلافظ ابن القيم :وصربه تعاىل يفارق صرب املخلوق وَّل ْياثله من وجوه متعددة ،والفرق بني
واحللمَّ :
ِ
أن الصرب مثرة احللم وموجبه ،فعلى قدر حلم العبد يكون صربه ،فاحللم يف صفات
الص ِرب
صربه سبحانه فمتعل ٌق بكف ِر
الرب تعاىل أوسع من الصرب وكونه حليماً من لوازم ذاته سبحانهَّ ،
وأما ُ
العباد وشركهم ومسبتهم له سبحانه وأنواع معاصيهم وفجورهم اهـ (.)4

وقال الشيخ عبد هللا الغنيمان يف (شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري) تعليقاً على كالم املازري
الذي نقله النووي يف شرح حديث أيب موسى رضي هللا عنه؛ حيث قال املازري :حقيقة الصرب :منع

النفس من اَّلنتقام أو غريه؛ فالصرب نتيجة اَّلمتناع ،فأطلق اسم الصرب على اَّلمتناع يف حق هللا

تعاىل؛ قال الغنيمان :قلت :قوله :فأطلق اسم الصرب على اَّلمتناع يف حق هللا تعاىل؛ فيه نظر ،وذلك
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أطلق على ربه الصرب ،وأنه ما أحد أصرب منه ،وهو صلى هللا عليه

وسلم أعلم اخللق ابهلل تعاىل ،وأخشاهم له ،وأقدرهم على البيان عن احلق ،وأنصحهم للخلق؛ فال

استدراك عليه ،فيجب أن يبقى ما أطلقه صلى هللا عليه وسلم على هللا تعاىل بدون أتويل؛ إَّل إذا كان
يريد بذلك تفسري معىن الصرب ،ولكن األوىل أن يبقى كما قال؛ ألنه واضح ،ليس حباجة إىل تفسري

( .)5صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص189
_________

( )1رواه البخاري ( ،)7378ومسلم (.)2804
((( )2شأن الدعاء)) (.)98
((( )3احلجة)) (.)456 /2

((( )4عدة الصابرين)) (.)408
(.)93 /1( )5
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 الصدقوج َّل ابلكتاب والسنة.
صفةٌ ذاتيةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ
الدليل من الكتاب:

ِ ِ َّ ِ ِ
يم َحنِي ًفا [آل عمران.]95:
قوله تعاىل :قُ ْل َ
ص َد َق هللاُ فَاتَّبعُوا ملةَ إبْـ َراه َ

ص َد َق هللاُ َوَر ُسولُهُ [األحزاب.]22 :
قوله تعاىل :قَالُوا َه َذا َما َو َع َد ََن هللاُ َوَر ُسولُهُ َو َ

الدليل من السنة:

((ص َد َق هللا وعده ،ونصر عبده ،وهزم األحزاب وحده)) (.)1
حديثَ :

((ص َد َق هللا وكذب بطن أخيك)) (.)2
حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنهَ :

وج َّل الصادق يف مجيع ما
قال أبو القاسم الزجاجي :الصادق يف خربه :الذي َّل تكذيب له؛ فاهلل َع َّز َ
أخرب به عباده قال الفراء :الصدق :قوة اخلرب ،والكذب :ضعف اخلرب (مث قال أبو القاسم):

وجلَّ
والصادق أيضاً :الصادق يف وعده ،الوايف به ،يقال :ويف بعهده ووعده وأويف به فاهلل َع َّز َ
الصادق يف مجيع ما وعد به عباده ،وهذه الصفة من صفاته مستنبطة من سورة مرمي ،من قوله :إِنَّهُ
َكا َن َو ْع ُدهُ َمأْتِيَّاً؛ أي :آتياً ،مفعول ِبعىن فاعل ،وإذا كان وعده آتياً؛ فهو الصادق فيه ،وكل شيء
وج َّل َّل حمالة اهـ ( .)3صفات هللا عز وجل
وج َّل عباده به؛ فهو كائن كما وعد به َع َّز َ
وعد هللا َع َّز َ
الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص191
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1797ومسلم ( .)1344من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
( )2رواه البخاري ( ،)5684ومسلم (.)2217
((( )3اشتقاق أمساء هللا)) (ص.)168
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 الصفةجيوز إطالق هذه اللفظة وإضافتها إىل هللا تعاىل ،فتقول :صفة هللا ،وصفة الرمحن ،ومن صفاته
وأوصافه كذا وحنو ذلك ،وهذا اثبت ِبفهوم القرآن ومنطوق السنة.

الدليل من الكتاب:

ب ال ِْع َّزةِ َع َّما ي ِ
ك َر ِ
ص ُفون [الصافات.]180:
قوله تعاىلُ :س ْب َحا َن َربِ َ
َ

وسيأيت توجيه ابن حجر لآلية.

الدليل من السنة:

حديث عائشة رضي هللا عنها؛ ((أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث رجالً على سرية ،وكان يقرأ

َح ٌد ،فلما رجعوا؛ ذكروا ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم،
ألصحابه يف صالته ،فيختم بـ قُ ْل ُه َو هللاُ أ َ

فقال :سلوه :ألي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه ،فقال :ألهنا صفة الرمحن ،وأَن أحب أن أقرأ هبا فقال
النيب صلى هللا عليه وسلم :أخربوه أن هللا حيبه)) (.)1

وقد َّبوب البخاري رمحه هللا يف كتاب التوحيد من (صحيحه) :ابب :قول هللا تعاىلَ :و ُه َو ال َْع ِز ُيز
ص ُفون وَِِّ
ِ
ب ال ِْع َّزةِ َع َّما ي ِ
ك َر ِ
َّلل ال ِْع َّزةُ َولَِر ُسولِ ِه ،ومن حلف بعزة هللا وصفاته.
يمُ ،س ْب َحا َن َربِ َ
َ
َ
ا ْحلَك ُ
وقال :ابب :قُل أَ م ٍ
النيب صلى هللا
اد ًة قُ ِل هللاُ؛ فسمى هللا تعاىل نفسه شيئاً ،ومسى م
ي َش ْيء أَ ْك َربُ َش َه َ
ْ

عليه وسلم القرآن شيئاً ،وهو صفةٌ من صفاته اهـ.

ومن طالع كتب السلف رمحهم هللا؛ كـ (كتاب التوحيد) َّلبن خزْية ،و (كتاب التوحيد) َّلبن منده،
و (رد الدارمي على املريسي) ،وغريهم؛ وجد أهنم يستخدمون ذلك كثرياً.
وأنكر ابن حزم إطالق الصفة ،ورد عليه احلافظ فقال :ويف حديث الباب حجة ملن أثبت أن هلل
صفةً ،وهو قول اْلمهورَّ ،
وشذ ابن حزم ،فقال :هذه لفظة اصطلح عليها أهل الكالم من املعتزلة
ومن تبعهم ،ومل تثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم وَّل عن ٍ
أحد من أصحابه ،فإن اعرتضوا حبديث

َح ٌد
الباب؛ فهو من أفراد سعيد بن أيب هالل ،وفيه ضعف قال :وعلى تقدير صحته؛ فـ قُ ْل ُه َو هللاُ أ َ
صفة الرمحن كما جاء يف هذا احلديث ،وَّل يزاد عليه؛ خبالف الصفة اليت يطلقوهنا؛ فإهنا يف لغة
العرب َّل تطلق إَّل على جوه ٍر أو َع َر ٍ
ض كذا قال! وسعيد متفق على اَّلحتجاج به؛ فال يلتفت إليه
يف تضعيفه ،وكالمه األخري مردود ابتفاق اْلميع على إثبات األمساء احلسىن ،قال هللا تعاىل :وَِِّ
َّلل
َ
األمساء ا ْحلُ ْس َىن فَا ْدعُوهُ ِهبَا [األعراف ]180:وقال بعد أن ذكر منها عدة أمساء يف آخر سورة
َمسَاءُ ا ْحلُ ْس َىن [احلشر ،]24:واألمساء املذكورة فيها بلغة العرب صفات ،ففي إثبات
احلشر :لَهُ األ ْ
أمسائه إثبات صفاته؛ ألنه إذا ثبت أنه حي مثالً؛ فقد ُوصف بصفة زائدة على الذات ،وهي صفة
احلياة ،ولوَّل ذلك؛ لوجب اَّلقتصار على ما ينبئ عن وجود الذات فقط ،وقد قال سبحانه وتعاىل:
ب ال ِْع َّزةِ َع َّما ي ِ
ك َر ِ
ص ُفون ،فنَـ َّزه نفسه عما يصفونه به من صفة النقص ،ومفهومه أن وصفه
ُس ْب َحا َن َربِ َ
َ
بصفة الكمال مشروع اهـ (.)2

وقال الشيخ عبد هللا الغنيمان يف (شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري) ( )3بعد إيراده مجلة
ك َر ِ
ب ال ِْع َّزةِ َع َّما
من آايت وأحاديث الصفات ،منها حديث عائشة؛ قال :وقال هللا تعاىلُ :س ْب َحا َن َربِ َ
يِ
ص ُفون [الصافات ،]180:وهذا من إضافة املوصوف إىل صفته ،فثبت هبذه النصوص وغريها كثري
َ

أن هلل صفات ،وأن كل اسم تسمى هللا به يدل على الصفة؛ ألن األمساء مشتقة من الصفات وانظر:

(النعت) .صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص192
_________

( )1رواه البخاري ( ،)7375ومسلم (.)813
((( )2فتح الباري)) (.)356 /13
(.)63 /1( )3
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 الصمداثبت ابلكتاب والسنة.
اسم له ٌ
صفةٌ ذاتيةٌ هلل َع َّز َ
وج َّل ،وهو ٌ
الدليل من الكتاب:

لص َم ُد ،ومل يَ ِرد هذا اَّلسم إَّل يف هذه السورة.
َح ٌد هللاُ ا َّ
قوله تعاىل يف سورة اإلخالص :قُ ْل ُه َو هللاُ أ َ

الدليل من السنة:

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه القدسي(( :كذبين ابن آدم وأما شتمه إايي؛ فقوله :اختذ هللا ولداً،
وأَن األحد الصمد ،مل ألد ومل أولد ،ومل يكن يل كفواً أحد)) (.)1
معىن الصمد:

اختلفوا يف معىن الصمد على أقوال كثرية؛ منها  -كما يف (تفسري ابن جرير) :-

 - 1املصمت الذي َّل جوف له.
 - 2الذي َّل أيكل وَّل يشرب.

 - 3الذي َّل خيرج منه شيء ،مل يلد ومل يولد.
 - 4السيِد الذي انتهى سؤدده.

 - 5الباقي الذي َّل يفىن .صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر
السقاف  -ص195
_________
( )1رواه البخاري (.)4974
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 -الصنع

صانع ِ
كل شيء ،وهذا اثبت ابلكتاب والسنة ،وليس (الصانع) من أمسائه
وج َّل أبنه ُ
يوصف هللا َع َّز َ

تعاىل.

الدليل من الكتاب:
قوله تعاىل :ص ْنع ِ
هللا الَّ ِذي أَتْـ َق َن ُك َّل َش ْي ٍء [النمل.]88 :
ُ َ
الدليل من السنة:
حديث حذيفة رضي هللا عنه مرفوعاً(( :إن هللا يصنع صنع كل صانع وصنعته)) (.)1
قال قَـ َّوام السنة األصبهاين :ومن أمساء هللا تعاىل :الصانع ،قال هللا ع َّز وج َّل :ص ْنع ِ
هللا الَّ ِذي أَتْـ َق َن ُك َّل
َ َ ُ َ
ٍ
وج َّل
َش ْيء ،وروي عن حذيفة رضي هللا عنه؛ قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا َع َّز َ
صنع كل صانع وصنعته))؛ قيل :الصنع :اَّلخرتاع والرتكيب اهـ (.)2

وجل) :الصانع ،ومعناه :املركب
وقال البيهقي يف (األمساء والصفات) :ومنها (أي :أمساء هللا َّ
عز َّ
واملهيئ قال هللا ع َّز وج َّل :صنْع ِ
هللا الَّ ِذي أَتْـ َق َن ُك َّل َش ْي ٍء ،وقد يكون الصانع الفاعل ،فيدخل فيه
َ َ ُ َ
اَّلخرتاع والرتكيب معاً اهـ.
وممَّن َّ
نظر كبري.
عد (الصانع) من أمساء هللا تعاىل أيضاً ابن منده يف (التوحيد) ( ،)3ويف هذا ٌ
قال أبو موسى املديين :قوله :ص ْنع ِ
والص ْنـ َعةُ واحد (.)4
والصنع َّ
ص ْنع َّ
هللا أي :قوله وفعله وال م
ُ َ
ِ
ص ْن َع هللا :قال الزجاج :هو
وقال ابن اْلوزي يف (زاد املسري) يف تفسري آية النمل :قوله تعاىلُ :
سبُـ َها َج ِام َدةً [النمل]88:؛ دليل على الصنعة،
منصوب على املصدر؛ ألن قولهَ :وتَـ َرى ا ْْلِبَ َ
ال َحتْ َ
فكأنه قال :صنع هللا ذلك صنعاً ،وجيوز الرفع على معىن :ذلك صن ُع هللا اهـ.
َّ ِ
َّ ِ
ين ِم ْن قَـ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم
َّاس ا ْعبُ ُدوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم َوالذ َ
قال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها الن ُ
تَـتَّـ ُقو َن [البقرة.]21 :

(وقال آخرون :من أتمل هذه السموات يف ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب وما ذرأ يف
األرض من احليواَنت املتنوعة والنبات املختلف الطعوم واألراييج واألشكال واأللوان مع احتاد طبيعة
الرتبة واملاء؛ استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورمحته خبلقه ولطفه هبم وإحسانه

إليهم وبره هبم َّل إله غريه وَّل رب سواه عليه توكلت وإليه أنيب؛ واآلايت يف القرآن الدالة على هذا
املقام كثرية جداً).
وسئل الشيخ عبد هللا بن جربين كما يف (الكنز الثمني) ( )5عن جواز إطالق كلمة الصانع على هللا

وج َّل فقال :هذه جتوز على وجه الصفة ،فنعتقد أن هللا الصانعِ ،بعىن أنه املبدع للكون ،وهو
َع َّز َ

الذي صنع الكون بذاته وأبدعه ،فلذلك يُ ْكثَـ ُر من إطالقها يف الكتب؛ كما ذكر ذلك ابن كثري يف
َّ ِ
َّ ِ
ين ِم ْن قَـ ْبلِ ُك ْم [البقرة ]21 :وأطلق ذلك شيخ
تفسري اآلية الكرْية :ا ْعبُ ُدوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم َوالذ َ
اإلسالم يف عدة مواضع يف اْلزء الثاين من جمموع الفتاوى ،وحنو ذلك فإطالق الصانع معناه :أبنه

وصف هلل أنه مبدع للكون .صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر
ٌ
السقاف  -ص196
_________

( )1رواه البخاري يف ((خلق أفعال العباد)) ( ،)117وابن أيب عاصم يف ((السنة)) (357و،)358
وابن منده يف ((التوحيد)) ( ،)115واحلاكم يف (املستدرك) ،والبيهقي يف ((األمساء والصفات)) (/1

.)75وعند بعضهم بلفظ (خلق)؛ بدل (صنع) .قال احلاكم :صحيح على شرط مسلم .ووافقه

الذهيب ،وقال ابن عساكر يف ((معجم الشيوخ)) ( ،)114 /1وابن حجر يف ((فتح الباري)) (/13

 )498واأللباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)1637صحيح.
((( )2احلجة)) (.)159 /1
(.)143 /1( )3

((( )4اجملموع املغيث)) (.)295 /2
(.)173( )5
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 الصورةوج َّل ابألحاديث الصحيحة.
صفةٌ ذاتيةٌ خربيةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ

الدليل:

حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه الطويل يف رؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامة ،وفيه(( :فيأتيهم

اْلبار يف صورته اليت رأوه فيها َّأو َل مرة ،فيقول :أَن ربكم ،فيقولون :أنت ربنا)) (.)1
حديث(( :رأيت ريب يف أحسن صورة)) (.)2

قال أبو حممد ابن قتيبة يف (أتويل خمتلف احلديث :)261 /والذي عندي – وهللا تعاىل أعلم – أن

صورة ليست أبعجب من اليدين واألصابع والعني ،وإمنا وقع اإللف لتلك جمليئها يف القرآن ،ووقعت
ال م

الوحشة من هذه ألهنا مل أتت يف القرآن ،وحنن نؤمن ابْلميع ،وَّل نقول يف شيء منه بكيفية وَّل ٍ
حد

(.)3

وقال أبو يعلى الفراء يف (إبطال التأويالت) يف التعليق على حديث(( :رأيت ريب يف أحسن صورة))؛

صورة عليه (.)4
قال :اعلم أن الكالم يف هذا اخلرب يتعلق به فصول :أحدها جواز إطالق ال م

وقال شيخ اإلسالم يف (نقض أتسيس الرازي) :والوجه اخلامس :أن األحاديث مع آايت القرآن
أخربت أبنه أييت عباده يوم القيامة على الوجه الذي وصف ،وعند هؤَّلء هو كل ٍ
آت ،وما يف الدنيا

واآلخرة ،وأما أهل اإلحلاد واحللول اخلاص ،كالذين يقولون ابَّلحتاد أو احللول يف املسيح أو علي أو
بعض املشايخ أو بعض امللوك أو غري ذلك مما قد بسطنا القول عليهم يف غري هذا املوضع؛ فقد

يتأولون أيضاً هذا احلديث كما أتوله أهل اَّلحتاد واحللول املطلق؛ لكونه قال :فيأتيهم هللا يف صورة،

صورة) يف احلديث (يعين رمحه هللا :حديث أيب سعيد) كسائر ما ورد من
لكن يقال هلم :لفظ (ال م

األمساء والصفات اليت قد يسمى املخلوق هبا على وجه التقييد ،وإذا أطلقت على هللا خمتصة به؛ مثل

العليم والقدير والرحيم والسميع والبصري ،ومثل خلقه بيديه واستوائه على العرش وحنو ذلك اهـ ()5
وج َّل الذاتية كسائر الصفات الثابتة ابألحاديث
وهبذا يتضح أن ال م
صورةَ صفةٌ من صفات هللا َع َّز َ

الصحيحة.

أما حديث(( :خلق هللا آدم على صورته))؛ فلم أورده يف األدلة؛ لالختالف القائم بني أهل العلم:

كثري من السلف ومن تبعهم من اخللف
هل الضمري يف (صورته) عائد على آدم أم على هللا ،وإن كان ٌ

وجل.
جيعلونه عائداً على هللا َّ
عز َّ

راجع لذلك :كتاب (نقض أساس التقديس) َّلبن تيمية ،وكتاب الشيخ محود التوجيري رمحه هللا
(عقيدة أهل اإلْيان يف خلق آدم على صورة الرمحن) ،وكتاب (شرح كتاب التوحيد من صحيح

البخاري) للشيخ عبد هللا الغنيمان ( .)6صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن
عبد القادر السقاف  -ص198
_________
( )1رواه البخاري ( ،)7439ومسلم (.)183

( )2رواه الرتمذي ( ،)3235وأمحد ( .)22162( )243 /5من حديث معاذ بن جبل رضي هللا
عنه .قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح؛ سألت حممد بن إمساعيل  -البخاري  -عن هذا
احلديث فقال :هذا حديث حسن صحيح .وقال ابن العريب يف ((أحكام القرآن)) (،)73 /4

واأللباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح .واحلديث روي عن ابن عباس وابن عمر وجابر بن
مسرة وثوابن رضي هللا عنهم مجيعاً.

((( )3أتويل خمتلف احلديث)) (.)261
(.)126 /1( )4

(( )5ورقة .)455
(.)68 - 32 /2( )6
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 الضحكصفةٌ من صفات هللا َع َّز وجلَّ الفعليَّة اخلربيَّة الثابتة ابألحاديث الصحيحة.

الدليل:

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً(( :يضحك هللا إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر ،كالمها يدخل

اْلنة)) (.)1

حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه عند البخاري ومسلم ،وقد تقدم يف صفة السخرية (.)2
اعلم َّ
وجل الثابتة له ابلكتاب
أن أهل السنة واْلماعة يثبتون هذه الصفة وغريها من صفات هللا َع َّز َّ
كل من عند ربنا.
أو السنة الصحيحة؛ من غري ْتثيل وَّل تكييف ،ويسلمون بذلك ،ويقولونٌ :

وجل :بال ٍ
صفة
قال اإلمام ابن خزْية يف كتاب (التوحيد) ( :)3ابب :ذكر إثبات ضحك ربنا َع َّز َّ
ض ِح ُكه بضحك املخلوقني ،وضحكهم كذلك ،بل نؤمن أبنه
تصف ضحكه َّ
ُ
جل ثناؤهَّ ،ل وَّل يشبَّه َ
جل وعال ،إذ هللا َع َّز
يضحك؛ كما أعلم النيب صلى هللا عليه وسلم ،ونسكت عن صفة ضحكه َّ
وجل استأثر بصفة ضحكه ،مل يطلعنا على ذلك؛ فنحن قائلون ِبا قال النيب صلى هللا عليه وسلم،
َّ
عما مل يبني لنا مما استأثر هللا بعلمه.
مص ِدقون بذلك ،بقلوبنا منصتون َّ
َ
ومعىن قوله :بال ٍ
تصف ضحكه ،أي بال تكييف لضحكه.
صفة ُ

وجل يضحك :اعلموا  -وفقنا هللا
وقال أبو بكر اآلجري يف (الشريعة) :ابب اإلْيان أبن هللا َع َّز َّ
وإايكم للرشاد من القول والعمل َّ -
وجل،
وجل ِبا وصف به نفسه َع َّز َّ
أن أهل احلق يصفون هللا َع َّز َّ

وِبا وصفه به رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وِبا وصفه به الصحابة رضي هللا عنهم وهذا مذهب
العلماء ِممَّن اتبع ومل يبتدع ،وَّل يقال فيه :كيف؟ بل التسليم له ،واإلْيان به؛ َّ
وجل
أن هللا َع َّز َّ
يضحك ،كذا روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعن صحابته رضي هللا عنهم؛ فال ينكر هذا إَّل
من َّل حيمد حاله عند أهل احلق اهـ (.)4

وقال أبو عبيد القاسم بن سالم ملا قيل له :هذه األحاديث اليت تروى؛ يف :الرؤية ،والكرسي موضع
القدمني ،وضحك ربنا من قنوط عباده ،وإن جهنم لتمتلئ وأشباه هذه األحاديث؟ قال رمحه هللا:

هذه األحاديث ح ٌق َّل شك فيها رواها الثقات بعضهم عن بعض ( .)5صفات هللا عز وجل الواردة
يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص200
_________
( )1رواه البخاري ( ،)2826ومسلم (.)1890

وج َّل(( :أتسخر يب؟ أو
( )2رواه البخاري ( ،)6571ومسلم ( .)186وفيه أنه قال خياطب هللا َع َّز َ
تضحك يب وأنت امللك.))000

(.)563 /2( )3

((( )4الشريعة)) (ص.)277

( )5انظر(( :التمهيد)) ( .)150 - 149 /7راجع عن صفة الضحك :كتاب ((احلجة يف بيان
سنَّة األصبهاين ((( ،)456 /2 ،429 /1املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد
احملجة)) َّ
لقوام ال م
يف العقيدة)) ((( ،)315 /1جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية ((( ،)121 /6شرح الغنيمان لكتاب

التوحيد من صحيح البخاري)) ( .)104 /2وانظر :كالم البغوي يف صفة (األصابع) ،وكالم ابن كثري
يف صفة (السمع).
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 -الطبيب

وجل أبنه (الطَّبيب) ،وهذا اثبت ابحلديث الصحيح.
يوصف هللا َع َّز َّ

الدليل:

حديث أيب رمثة رضي هللا عنه؛ أنه قال للنيب صلى هللا عليه وسلم :أرين هذا الذي بظهرك؛ فإين رجل

طبيب قال(( :هللا الطبيب ،بل أنت رجل رفيق ،طبيبها الذي خلقها)) (.)1

حديث عائشة رضي هللا عنها :قالت(( :مث مرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوضعت يدي على
صدره فقلت :أذهب البأس ،رب الناس ،أنت الطبيب ،وأنت الشايف ،وكان رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم يقول :أحلقين ابلرفيق األعلى وأحلقين ابلرفيق األعلى)) (.)2
قال ابن فارسِ :
وطبيب؛ أي :عاملٌ حاذق (.)3
ب :هو العلم ابلشيء ،يقال :رجل طَب
الط م
ٌ

وقال األزهري يف (هتذيب اللغة) ( )4بعد أن أورد حديث أيب رمثة رضي هللا عنه(( :طبيبها الذي
خلقها)) :معناه :العامل هبا خالقها الذي خلقها َّل أنت.

وقال مشس الدين احلق أابدي :هللا الطبيب ،بل أنت رجل رفيق؛ أي :أنت ترفق ابملريض ،وتتلطفه،

وهللا هو يربئه ويعافيه اهـ ( .)5صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر
السقاف  -ص202
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4207وأمحد ( .)17527( )163 /4واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال
ابن العريب يف ((القبس شرح املوطأ)) ( :)1127 /3صحيح .وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد))

( :)67 /12إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )2رواه أمحد ( ،)24818( )108 /6والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( ،)364 /4والبيهقي يف
((األمساء والصفات)) ( .)217 /1قال شعيب األرَنؤوط يف ((مسند أمحد)) :إسناده صحيح على

شرط البخاري.
((( )3معجم مقاييس اللغة)) (.)407 /3
(.)304 /13( )4

((( )5عون املعبود)) (.)262 /11
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 -الطيب

وجل أبنه طَّيِب ،وهو اسم له ،اثبت ابلسنة الصحيحة.
يوصف هللا َع َّز َّ

الدليل:

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه(( :أيها الناس! َّ
ب َّل يقبل إَّل طَيَّباً)) (.)1
إن هللا طَيَّ ٌ

قال النووي يف (شرح صحيح مسلم) :قال القاضي :الطيب يف صفة هللا تعاىل ِبعىن املنَـ َّزه عن

النقائص ،وهو ِبعىن القدوس ،وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسالمة من اخلبث.

وقال ابن القيم يف (الصواعق املرسلة) ( :)2إنه سبحانه حيب صفاته؛ كما قال النيب صلى هللا عليه

حتب العفو)) ( ،)3وقال(( :إن هللا مجيل حيب اْلمال)) ( ،)4و ((إن هللا
وسلم(( :اللهم إنك ٌّ
عفو م
طيب َّل يقبل إَّل طيباً)) (.)5

وقال املباركفوري :قال القاضي رمحه هللا :الطيب ضد اخلبيث ،فإذا وصفه به تعاىل أُريد به أنه ُمنَـ َّزهٌ
َّس عن اآلفات ،وإذا وصف به العبد مطلقاً أُريد به أنه املتعري عن رذائل األخالق
عن النقائصُ ،م َقد ٌ

وقبائح األعمال واملتحلي أبضداد ذلك ،وإذا وصف به األموال أُريد به كونه حالَّل من خيار األموال
( .)6صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص204
_________
((( )1صحيح مسلم)) (.)1015
(.)1458 /4( )2

( )3رواه الرتمذي ( ،)3513وابن ماجه ( ،)3850وأمحد ( ،)25423( )171 /6واحلاكم (/1

 .)712من حديث عائشة رضي هللا عنها .قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح .وقال احلاكم:
هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)):

صحيح.

( )4رواه مسلم ( .)91من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.
((( )5صحيح مسلم)) (.)1015
((( )6حتفة األحوذي)) (.)334 /8
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 الظاهريةوجل ،من امسه (الظاهر) الثابت ابلكتاب والسنة.
صفةٌ ذاتيةٌ هلل َع َّز َّ
الدليل من الكتاب:

ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
يم [احلديد.]3 :
قوله تعاىلُ :ه َو األ ََّو ُل َواآلخ ُر َوالظَّاه ُر َوالْبَاط ُن َو ُه َو ب ُك ِل َش ْيء َعل ٌ
الدليل من السنة:

ما رواه مسلم من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ،وفيه(( :اللهم أنت األول فليس قبلك شيء،
وأنت اآلخر فليس بعدك شيء ،وأنت الظاهر فليس فوقك شيء)) (.)1
املعىن:

فسر النيب صلى هللا عليه وسلم الظاهر بقوله(( :ليس فوقك شيء)) ،وليس بعد تفسريه تفسري ،وقد
فسرها فوجدهتُم كلَّهم يرجعون إىل تفسري النيب صلى هللا عليه وسلم؛ فيا سبحان
نظرت يف أغلب من َّ

من أعطاه جوامع الكلم!

قال البيهقي يف (اَّلعتقاد) بعد تفسري الظاهر والباطن :مها من صفات الذات ( )2وانظر كالم ابن

القيم يف صفة (األوليَّة) صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر

السقاف  -ص204
_________

((( )1صحيح مسلم)) (.)2713
((( )2اَّلعتقاد)) (.)64

()156/2

 -الظل

اعلم رمحين هللا وإايك َّ
أن الظل جاء اترة مضافاً إىل هللا تعاىل ،واترة مضافاً إىل العرش.

فقد روى :البخاري ،ومسلم؛ من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه؛ قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم(( :سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم َّل ظل إَّل ظله)) ( )1وروى مسلم من حديث أيب هريرة رضي
هللا عنه(( :أين املتحابون جباليل؟ اليوم أظلهم يف ظلي يوم َّل ظل إَّل ظلي)) (.)2

وروى مسلم أيضاً من حديث أيب اليسر رضي هللا عنه مرفوعاً(( :من أنظر معسراً أو وضع عنه؛ أظله
هللا يف ظله)) ( )3وستأيت اإلضافة مفسرة بـ (ظل العرش) يف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه عند

اإلمام أمحد والرتمذي.

وروى اإلمام أمحد ،واحلاكم ،والطرباين ،وابن حبان من حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه:
((املتحابون يف هللا يف ظل العرش يوم َّل ظل إَّل ظله)) ( )4وروى اإلمام أمحد ،وابن أيب الدنيا؛ من

حديث عبادة بن الصامت(( :حقت حمبيت للمتحابني يفَّ واملتحابون يف هللا على منابر من نور يف ظل

العرش يوم َّل ظل إَّل ظله)) ( )5وقال األلباين يف (صحيح اْلامع)( :صحيح) ( )6وروى اإلمام
َّ
س عن غرْيه أو حما عنه؛
أمحد ،والدارمي ،والبغوي؛ من حديث أيب قتادة رضي هللا عنه(( :من نَـف َ
كان يف ظل العرش يوم القيامة)) ( )7وصححه األلباين يف (صحيح اْلامع) ( )8وروى اإلمام أمحد

يف (املسند  - 8696شاكر) ،والرتمذي (صحيح سنن الرتمذي  )1052واللفظ له؛ من حديث أيب
هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً(( :من أنظر معسراً ،أو وضع له؛ أظلَّه هللا يوم القيامة حتت ظل عرشه،
ظل إَّل ِظلمه)) ( )9وأورده الشيخ مقبل الوادعي يف (الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني)
يوم َّل َّ

(.)10

_________

( )1رواه البخاري ( ،)660ومسلم (.)1031
( )2صحيح مسلم (.)2566
( )3صحيح مسلم (.)3006
( )4رواه أمحد يف ( ،)22834( )328 /5وابن حبان يف ( ،)338 /2والطرباين (،)79 /20

واحلاكم يف ( .)187 /4وقال :هذا إسناد صحيح اإلسناد على شرط الشيخني ومل خيرجاه .وقال
األلباين يف ((صحيح اْلامع)) :صحيح.

( )5رواه أمحد يف ( ،)22117( )236 /5وابن أيب الدنيا يف ((األخوان)) (ص.)9
((( )6صحيح اْلامع)) (.)4320

( )7رواه أمحد ( ،)22612( )300 /5والدارمي ( ،)340 /2والبغوي يف ((شرح السنة)) (/4
 )349وقال :هذا حديث حسن .وصححه األلباين كما سيأيت.
((( )8صحيح اْلامع)) (.)6576

( )9رواه الرتمذي ( ،)1306وأمحد ( .)359 /2وقال الرتمذي :حديث أيب هريرة حديث حسن
صحيح غريب من هذا الوجه .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

((( )10الصحيح املسند)) ( )1307قال الوادعي بعد أن أورد حديث أمحد :هذا حديث صحيح
رجاله رجال الصحيح .و ( )1461قال الوادعي بعد أن أورد حديث الرتمذي :هو صحيح على
شرط مسلم.
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معىن (الظل) الوارد يف األحاديث :قال احلافظ أبو عبد هللا بن منده :بيان آخر يدل على أن العرش

ظل يستظل فيه من يشاء هللا من عباده ،مث ذكر بسنده إىل أيب هريرة رضي هللا عنه؛ قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا يقول يوم القيامة :أين املتحابون جباليل ،اليوم أظلهم يف ظل
عرشي يوم َّل ظل إَّل ظلي)) ( ،)1مث أورد حديث(( :سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم َّل ظل إَّل ظله))
( ،)2وكأنه رمحه هللا يشري إىل َّ
أن الظل يف حديث السبعة هو ظل العرش الوارد يف حديث املتحابني
يف هللا وقال ابن عبد الرب يف (التمهيد) بعد أو أورد حديث ((سبعة يف ظل هللا يوم َّل ظل إَّل ظله)):

وجل :أُ ُكلُ َها َدائِ ٌم
والظل يف هذا احلديث يراد به الرمحة ،وهللا أعلم ،ومن رمحة هللا اْلنة ،قال هللا َع َّز َّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
الل و ُعي ٍ
ون [املرسالت]41:
َوظلم َها [الرعد ،]35:وقالَ :وظ ٍل ممَْ ُدود [الواقعة ،]30:وقالِ :يف ظ ٍ َ ُ
اهـ وقال البغوي يف (شرح السنة  )355 /2يف شرح حديث السبعة :قيل :يف قوله(( :يظلهم هللا يف
ظله))؛ معناه :إدخاله إايهم يف رمحته ورعايته ،وقيل :املراد منه ظل العرش اهـ (.)3

وقال الشيخ حافظ احلكمي يف (معارج القبول) عند كالمه على ُعلُو هللا فوق عرشه ووصف العرش؛

قال :ومن ذلك النصوص الواردة يف ذكر العرش وصفته ،وإضافته غالباً إىل خالقه تبارك وتعاىل فوقه،
مث ذكر بعض اآلايت واألحاديث ،إىل أن قال :وفيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :سبعة
أن سياق الكالم يدل على َّ
يظلهم هللا تعاىل يف ظله يوم َّل ظل إَّل ظله)) اهـ ( )4فأنت ترى َّ
أن الظل
عنده من صفات العرش وقال احلافظ ابن حجر يف (الفتح) عند شرح حديث السبعة :قوله(( :يف

ظله))؛ قال عياض :إضافة الظل إىل هللا إضافة ملك ،وكل ظل؛ فهو ملكه كذا قال ،وكان حقه أن
يقول :إضافة تشريف؛ ليحصل امتياز هذا على غريه؛ كما قيل للكعبة :بيت هللا ،مع َّ
أن املساجد
كلها ملكه وقيل :املراد بظله :كرامته ومحايته؛ كما يقال :فالن يف ظل امللك وهو قول عيسى بن
وقواه عياض وقيل :املراد ظل عرشه ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور إبسناد
دينارَّ ،
حسن :سبعة يظلهم هللا يف ظل عرشه (فذكر احلديث) ،وإذا كان املراد ظل العرش؛ استلزم ما ذكر

من كوهنم يف كنف هللا وكرامته من غري عكس؛ فهو أرجح ،وبه جزم القرطيب ،ويؤيده أيضاً تقييد ذلك

بيوم القيامة؛ كما صرح به ابن املبارك يف روايته عن عبيد هللا بن عمر ،وهو عند املصنف يف كتاب
احلدود ،وهبذا يندفع قول من قال :املراد ظل طوىب أو ظل اْلنة؛ ألن ظلهما إمنا حيصل هلم بعد
اَّلستقرار يف اْلنة ،مث َّ
إن ذلك مشرتك ْلميع من يدخلها ،والسياق يدل على امتياز أصحاب

اخلصال املذكورة ،فريجح َّ
أن املراد ظل العرش اهـ ( .)5صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب
والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص205
_________

((( )1التوحيد)) (.)190 /3
( )2رواه البخاري ( ،)660ومسلم (.)1031
((( )3التمهيد)) (.)282 /2

((( )4معارج القبول)) (.)170 /1
((( )5فتح الباري)) (.)144 /2
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 العتاب أو العتبصفةٌ فعليَّةٌ اختياريَّةٌ اثبتةٌ ابلسنة الصحيحة كما يليق بربنا ج َّل وعال.

الدليل:

سئِل :أي الناس أعلم؟
حديث أيب بن كعب رضي هللا عنه(( :قام موسى خطيباً يف بين إسرائيل ،فَ ُ
ب هللا عليه إذ مل َّ
يرد العلم إليه)) (.)1
فقال :أَن أعلم فَـ َعتَ َ

قول عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وهو يقص ما جرى بني النيب صلى هللا عليه وسلم وزوجاته:

((فاعتزل النيب صلى هللا عليه وسلم من أجل ذلك احلديث حني أفشته حفصة إىل عائشة ،وكان قد

قال :ما أَن بداخل عليهن شهراً؛ من شدة موجدته عليهن حني عاتبه هللا)) (.)2
ويف (القاموس) :يطلق العتاب على ِ
املوج َدة والسخط والغضب واللوم.

أيب يف ذكر موسى حني سئل :أي الناس أعلم؟ قال :أَن (فعتب
قال أبو موسى املديين :ويف حديث ٍ

إثبات هلذه الصفة ِبعناها ،وهو أدىن
تب :أدىن الغضب اهـ ( )3وهذا منه رمحه هللا ٌ
هللا عليه) الع ُ

الغضب .صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص209

_________

( )1رواه البخاري ( ،)122ومسلم (.)2380

( )2رواه البخاري ( ،)2468ومسلم (.)1479
((( )3اجملموع املغيث)) (.)400 /2
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 -العجب

ِ
صفات هللا َع َّز وجلَّ الفعليَّة اخلربيَّة الثابتة له ابلكتاب والسنة.
صفةٌ من

الدليل من الكتاب:
ت َويَ ْس َخ ُرو َن [الصافات.]12 :
قوله تعاىل :بَ ْل َع ِج ْب َ
القراء يف قراءة ذلك ،فقرأته عامة
ت َويَ ْس َخ ُرو َن؛ اختلفت َّ
قال ابن جرير يف (التفسري) :قوله :بَ ْل َع ِج ْب َ
ت؛ ِبعىن :بل عظم عندي وكرب اختاذهم يل
َّ
ت َويَ ْس َخ ُرو َن؛ بضم التاء من َع ِج ْب َ
قراء الكوفة :بَ ْل َع ِج ْب ُ
قراء الكوفة
قراء املدينة والبصرة وبعض َّ
شريكاً وتكذيبهم تَـ ْنزيلي وهم يسخرون ،وقرأ ذلك عامة َّ

ت؛ بفتح التاء؛ ِبعىن :بل عجبت أنت اي حممد ويسخرون من هذا القرآن.
َع ِج ْب َ

قراء األمصار ،فبأيتهما قرأ
والصواب من القول يف ذلك أن يقال :إهنما قراءاتن مشهوراتن يف َّ
القارئ؛ فمصيب.

فإن قال قائل :وكيف يكون مصيباً القارئ هبما مع اختالف معنييهما؟! قيل :إهنما وإن اختلف

معنيامها؛ فكل واحد من معنييه صحيح ،قد عجب حممد مما أعطاه هللا من الفضل ،وسخر منه أهل
ِ
وس ِخر املشركو َن مما قالوه اهـ.
الشرك ابهلل ،وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله املشركون يف هللاَ ،
ت
وقال أبو زرعة عبدالرمحن بن زجنلة يف كتابه (حجة القراءات) :قرأ محزة والكسائي :بَ ْل َع ِج ْب ُ
ت َويَ ْس َخ ُرو َن؛
َويَ ْس َخ ُرو َن؛ بضم التاء ،وقرأ الباقون بفتح التاء ،مث قال :قال أبو عبيد :قوله :بَ ْل َع ِج ْب َ
ابلنصب :بل ِ
ت؛ فهو
عجبت اي حممد من جهلهم وتكذيبهم وهم يسخرون منك ،ومن قرأَ :ع ِج ْب ُ

وجل اهـ (.)1
إخبار عن هللا َع َّز َّ

وقد صحت القراءة ابلضم عن ابن مسعود رضي هللا عنه كما سيأيت.
وقوله تعاىل :وإِن تَـعجب فَـعجب قَـوُهلم أَءذَا ُكنَّا تُـرااب أَئِنَّا لَِفي َخل ٍْق ج ِد ٍ
يد [الرعد.]5 :
َ
َ ْ َ ْ َ َ ٌ ْ ُْ
ًَ
نقل ابن جرير يف (تفسري) هذه اآلية إبسناده إىل قتادة قوله :قوله :وإِ ْن تَـ ْعجب فَـعجب :إن ِ
عجبت
َ ْ ََ ٌ
َ
اي حممد؛ فعَجب قَـوُهلم أَءذَا ُكنَّا تُـرااب أَئِنَّا لَِفي َخل ٍْق ج ِد ٍ
يدِ :
عجب الرمحن تبارك وتعاىل من تكذيبهم
َ
َ َ َ ٌ ْ ُْ
ًَ
ابلبعث بعد املوت.
ت ابلضم :قال أبو عبيد :والشاهد هلا مع
قال ابن زجنلة يف (حجة القراءات) بعد ذكر قراءة بَ ْل َع ِج ْب ُ
ب قَـ ْوُهلُ ْم ،فأخرب جل جالله أنه عجيب (.)2
هذه األخبار قوله تعاىلَ :وإِ ْن تَـ ْع َج ْ
ب فَـ َع َج ٌ
الدليل من السنة:
ِ
وجل (أو :ضحك) من فالن وفالنة)) (.)3
ب هللا َع َّز َّ
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه(( :لقد َعج َ
حديث أيب هريرة رضي هللا عنهِ َ :
ب هللا من قوم يدخلون اْلنة يف السالسل)) (.)4
((عج َ

روى احلاكم يف (املستدرك) ،ومن طريقه البيهقي يف (األمساء والصفات)؛ بسند صحيح عن األعمش
ت
عن أيب وائل شقيق بن سلمة؛ قال :قرأ عبد هللا (يعين :ابن مسعود) رضي هللا عنه :بَ ْل َع ِج ْب ُ
َويَ ْس َخ ُرو َن؛ قال شريحَّ :
إن هللا َّل يعجب من شيء ،إمنا يعجب من َّل يعلم قال األعمش :فذكرت
إن شرحياً كان يعجبه رأيهَّ ،
إلبراهيم ،فقالَّ :
إن عبدهللا كان أعلم من شريح ،وكان عبد هللا يقرأها :بَ ْل
ت ( )5قال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب.
َع ِج ْب ُ
الع َجب :اعلم
قال أبو يعلى الفراء يف (إبطال التأويالت) بعد أن ذكر ثالثة أحاديث يف إثبات صفة َ
َّ
أن الكالم يف هذا احلديث (يعين :الثالث) كالكالم يف الذي قبله ،وأنه َّل ْيتنع إطالق ذلك عليه

ومحله على ظاهره؛ إذ ليس يف ذلك ما حييل صفاته ،وَّل خيرجها عما تستحقه؛ ألَن َّل نثبت َع َجبَاً هو

تعظيم ألمر َد َمهَه استعظمه مل يكن عاملاً به؛ ألنه مما َّل يليق بصفاته ،بل نثبت ذلك صفة كما أثبتنا

غريها من صفاته (.)6

الع َجب ممَّن يعلم ما مل يكن
وقال َّ
قوام ال م
ب؛ ألن َ
سنَّة األصبهاين :وقال قومَّ :ل يوصف هللا أبنه يَـ ْع َج ُ
ت َويَ ْس َخ ُرو َن؛ على أنه
يعلم ،واحتج مثبت هذه الصفة ابحلديث ،وبقراءة أهل الكوفة :بَ ْل َع ِج ْب ُ
وجل عن نفسه (.)7
إخبار من هللا َع َّز َّ
وقال ابن أيب عاصم يف (السنة) :ابب :يف تَـ َع مج ِ
ب ربنا من بعض ما يصنع عباده مما يتقرب به إليه ،مث
وجل (.)8
سرد مجلة من األحاديث اليت تثبت هذه الصفة هلل َع َّز َّ
وانظر إن شئت( :جمموع الفتاوى) لشيخ اإلسالم ابن تيمية ( .)9صفات هللا عز وجل الواردة يف

الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص210
_________

((( )1حجة القراءات)) (ص.)606 :
((( )2حجة القراءت)) (ص.)607 :

( )3رواه البخاري ( ،)4889ومسلم ( )2054بلفظ(( :قد َع ِجب هللا من صنيعكما بضيفكما

الليلة)).

( )4رواه البخاري (.)3010

( )5رواه احلاكم ( ،)466 /2والبيهقي يف ((األمساء والصفات)) (.)415 /2
((( )6إبطال التأويالت)) (ص.)245
((( )7احلجة)) (.)457 /2
((( )8السنة)) (.)249 /1

((( )9جمموع الفتاوى)) (123 /6 ،181 /4و.)124

()160/2

 العدلوجل ابألحاديث الصحيحة.
صفةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َّ

الدليل:

ما رواه البخاري ،ومسلم؛ من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه ،وقوله صلى هللا عليه وسلم للذي

قال :وهللا؛ َّ
((فمن يعدل إذا مل يَـ ْع ِدل
إن هذه قسمة ما عدل فيها قال النيب صلى هللا عليه وسلمَ :

هللا ورسوله)) (.)1

قال ابن القيم (:)2
ِ
ْم ِيف املِيز ِ
صافِ ِه ِيف فِ ْعلِ ِه َ ...وَم َقالِ ِه َواحلُك ِ
ان
والع ْد ُل م ْن ْأو َ
َ
اهلراس :وهو سبحانه موصوف ابلعدل يف فعله ،فأفعاله كلها جارية على سنن العدل واَّلستقامة،
قال َّ
ليس فيها شائبة جور أصالً؛ فهي دائرة كلها بني الفضل والرمحة ،وبني العدل واحلكمة اهـ.
وقد َّ
عد بعضهم (العدل) من أمساء هللا تعاىل ،وليس معهم يف ذلك دليل ،والصواب أنه ليس امساً له،
بل هو صفة .صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف -

ص213

_________

( )1رواه البخاري ( ،)3150ومسلم (.)1062
((( )2القصيدة النونية)) (.)98 /2

()161/2

 العز والعزةصفةٌ ذاتيةٌ اثبتةٌ هلل تعاىل ابلكتاب والسنة ،و (العزيز) و (األعز) من أمساء هللا َع َّز وجلَّ
الدليل من الكتاب:
ِ
يم [البقرة.]129 :
قوله تعاىل :إِنَّ َ
ك أَنْ َ
ت ال َْع ِز ُيز ا ْحلَك ُ
شاءُ [آل عمران.]26 :
شاءُ َوتُ ِذ مل َم ْن تَ َ
وقولهَ :وتُ ِع مز َم ْن تَ َ
مجيعا [يونس ،]65 :فَلِلَّ ِه ال ِْع َّزةُ َِ
ِ ِِ ِ
ِ ِِ ِ
مج ًيعا
وقوله :فَِإ َّن الْع َّزةَ ََّّلل َمج ًيعا [النساء ،]139 :إِ َّن الْع َّزةَ ََّّلل َ ً
َّلل ال ِْع َّزةُ ولِرسولِ ِه ولِل ِ
[فاطر ،]10 :وَِِّ
ني [املنافقون]8 :
ْم ْؤمنِ َ
ََُ َ ُ
َ
الدليل من السنة:

حديث أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة قاَّل :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :العز إزاره والكربايء
رداؤه فمن ينازعين عذبته)) (.)1

حديث ابن عباس رضي هللا عنه(( :اللهم أعوذ ِبع َّزتك)) (.)2

حديث أنس رضي هللا عنهَّ(( :ل تزال جهنم تقول :هل من مزيد؟ حىت يضع رب ِ
الع َّزة فيها قدمه،

فتقول :قط قط ِ
وع َّزتك ،ويزوي بعضها إىل بعض)) (.)3

أثر عبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما؛ أهنما كاَن يقوَّلن يف السعي بني الصفا

عما تعلم؛ إنك أنت األع مز األكرم) (.)4
واملروة( :رب اغفر وارحم ،وجتاوز َّ
قلت :فثبت بذلك َّ
أن (األعز) من أمساء هللا الثابتة ابلسنة؛ فهذا مما َّل يقال ابلرأي ،و (األكرم)
اثبت ابلكتاب والسنة انظر صفة (الكرم).
املعىن:

بوب البخاري الباب الثاين عشر من كتاب األْيان والنذور بقوله :ابب احللف ِبع َّزة هللا وصفاته
ِ
ك َر ِ
ب ال ِْع َّزةِ َع َّما
يمُ ،س ْب َحا َن َربِ َ
وكلماته ،ويف كتاب التوحيد :ابب قول هللا تعاىلَ :و ُه َو ال َْع ِز ُيز ا ْحلَك ُ
ص ُفون ،وَِِّ
يِ
َّلل ال ِْع َّزةُ َولَِر ُسولِ ِه ،ومن حلف ِبع َّزة هللا وصفاته.
َ
َ
فأنت ترى أنه يثبت صفة ِ
وجل ،ولذلك قال احلافظ :والذي يظهر َّ
أن مراد البخاري
الع َّزة هلل َع َّز َّ
ابلرتمجة إثبات ِ
الع َّزة هلل ،راداً على من قال :إنه عزيز بال ِع َّزة؛ كما قالوا :العليم بال علم (.)5
قال الشيخ الغنيمان حفظه هللا تعقيباً :قلتَّ :ل يقصد إثبات ِ
الع َّزة خبصوصها ،بل مع سائر الصفات؛
كما هو ظاهر (.)6

وقال الغنيمان أيضاً :وال ِع َّزة من صفات ذاته تعاىل اليت َّل تنفك عنه ،فغلب ِبع َّزته ،وقهر هبا كل
شيء ،وكل ِع َّزة حصلت خللقه؛ فهي منه اهـ (.)7

ومعىن ِ
اخلِطَ ِ
(الع َّزة)؛ أي :املنعة والغلبة ،ومنه قوله تعاىلَ :و َع َّزِين ِيف ْ
اب؛ أي :غَلَبين وقهرين ،ومن أمثال

عز َّبز)؛ أي :من غلب استلب ( .)8صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة
العرب( :من َّ
لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص214
_________

( )1رواه مسلم (.)2620

( )2رواه البخاري ( ،)7383ومسلم (.)2717
( )3رواه البخاري ( ،)6661ومسلم (.)2848
( )4رواه ابن أيب شيبة ( ،)420 /3والطرباين يف ((الدعاء)) ( ،)870والبيهقي ( .)95 /5موقوفاً
على ابن مسعود رضي هللا عنه .وقال العراقي يف ((املغين)) ( :)424 /1إسناده صحيح .وقال ابن
حجر يف ((الفتوحات الرابنية)) ( :)402 - 401 /4موقوف صحيح اإلسناد .ورواه ابن أيب شيبة

( )420 /3موقوفاً على ابن عمر رضي هللا عنهما .وقال األلباين  -رمحه هللا  -يف ((مناسك احلج

والعمرة)) (ص :)28رواه ابن أيب شيبة عن ابن مسعود وابن عمر رضي هللا عنهما إبسنادين

صحيحني .واحلديث رواه الطرباين يف ((األوسط)) ( )147 /3مرفوعاً بسند ضعيف من حديث عبد

هللا بن مسعود رضي هللا عنه .انظر(( :جممع الزوائد)) ( ،)248 /3و ((تلخيص احلبري)) (/2

.)251

((( )5فتح الباري)) (.)370 /13

((( )6شرح كتاب التوحيد)) (.)150 /1
((( )7شرح كتاب التوحيد)) (.)149 /1
( )8انظر(( :معاين القرآن الكرمي)) للنحاس (.)219 /2

()162/2

 العزموجل ابلسنة الصحيحة
صفةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َّ

الدليل:

حديث أم سلمة رضي هللا عنه يف (صحيح مسلم)؛ قالت(( :فلما تويف أبو سلمة؛ قلت :من خري من

أيب سلمة صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟! مث َع َزَم هللا يل ،فقلتها قالت :فتزوجت رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم)) (.)1

ابلع ْزم؟ فيه قوَّلن :أحدمها :املنع؛ كقول القاضي أيب
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :وهل جيوز وصفه َ
ت فَـتَـ َوَّك ْل
بكر والقاضي أيب يعلى ،والثاين :اْلواز ،وهو أصح؛ فقد قرأ مجاعة من السلف :فَِإذَا َع َزْم ُ
علَى َِّ
اَّلل [آل عمران]159:؛ ابلضم ،ويف احلديث الصحيح من حديث أم سلمة( :مث َع َزَم هللا يل)،
َ
(فع َزَم يل) اهـ (.)2
وكذلك يف خطبة مسلمَ :

رجعت إىل تدبره
لت أكرمك هللا حني
ُ
يعين ابن تيمية خبطبة اإلمام مسلم قوله يف املقدمة :وللذي سأ َ
وظننت حني سألتين جت م
شم ذلك أن لو
وما تؤول به احلال إن شاء هللا عاقبةٌ حممودةٌ ،ومنفعةٌ موجودةٌ،
ُ
ِ
نفع ذلك إايي خاصةً قبل غريي من الناس
ْتامه ،كان َّأو ُل من يصيبه ُ
عُ ِزم يل ،عليه وقُضي يل ُ
ألسباب كثرية يطول بذكرها الوصف اهـ فقوله( :لو ُع ِزم يل) أي لو َع َزَم هللا يل.
والع ْزُم يف حق املخلوقني عقد القلب على إمضاء األمر ،وَّل نقول يف حق هللا :كيف؟ بل نثبته
قلتَ :
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ ومعناه يف اللغة :اْلد وإرادة الفعل .صفات هللا عز
على وجه يليق جبالله وعظمته ،لَْي َ
وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص216
_________

( )1رواه مسلم (.)5( )918
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)303 /16

()163/2

 العطاء واملنعوجل.
وجل اثبتتان ابلكتاب والسنة ،و (املعطي) من أمساء هللا َع َّز َّ
صفتان فعليتان هلل َع َّز َّ
الدليل من الكتاب:
اك الْ َك ْوثَـ َر [الكوثر.]1 :
قوله تعاىل :إِ ََّن أَ ْعطَْيـنَ َ
ال َربـمنَا الَّ ِذي أَ ْعطَى ُك َّل َش ْي ٍء َخ ْل َقهُ ُمثَّ َه َدى [طه.]50 :
وقوله :قَ َ
الدليل من السنة:

حديث معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنهما(( :من يرد هللا به خرياً؛ يفقهه يف الدين ،وإمنا أَن قاسم،

ويعطي هللا)) (.)1

ويف رواية عند البخاري(( :وهللا املعطي وأَن القاسم)) (.)2
احلديث املشهور(( :اللهم َّل مانع ملا أعطيت ،وَّل معطي ملا منعت)) (.)3

قال ابن منظور يف (لسان العرب) :املانع :من صفات هللا تعاىل له معنيان:

أحدمها :ما روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم؛ أنه قال(( :اللهم َّل مانع ملا أعطيت وَّل ُم ْعطي ملا

وجل يُعطي من استحق العطاء ،وْينع من مل يستحق إَّل املنع ،ويعطي من
منعت)) ( ،)4فكان َع َّز َّ
يشاء ،وْينع من يشاء ،وهو العادل يف مجيع ذلك.

واملعىن الثاين :أنه تبارك وتعاىل ْينع أهل دينه؛ أيَ :حيُوطُهم وينصرهم وقيلْ :ينع من يريد من خلقه ما
يريد ،ويعطيه ما يريد ومن هذا يقال :فالن يف َمنَـ َع ٍة؛ أي :يف قوم ْينعونه وحيمونه ،وهذا املعىن يف
صفة هللا جل جالله ابلغ؛ إذ َّل منعة ملن مل ْينعه هللا ،وَّل ْيتنع من مل يكن هللا له مانعاً .صفات هللا عز
وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص217

_________
( )1رواه البخاري ( ،)7312ومسلم (.)100( )1037
( )2رواه البخاري (.)3116

( )3رواه البخاري ( ،)844ومسلم ( .)593من حديث املغرية بن شعبة رضي هللا عنه.
( )4رواه البخاري ( ،)844ومسلم ( .)593من حديث املغرية بن شعبة رضي هللا عنه.

()164/2

 العظمةوجل ابلكتاب والسنة ،والعظيم اسم من أمسائه.
صفةٌ ذاتيةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َّ

الدليل من الكتاب:
ِ
ِ
يم [البقرة.]255 :
قوله تعاىلَ :و ُه َو ال َْعل مي ال َْعظ ُ
ك ال َْع ِظ ِيم [الواقعة ،96 :احلاقة.]52 :
سبِ ْح ِاب ْس ِم َربِ َ
وقوله :فَ َ
وقوله :إِنَّه َكا َن َّل يـ ْؤِمن ِاب َِّ
َّلل ال َْع ِظ ِيم [احلاقة.]33 :
ُ
ُ ُ
الدليل من السنة:

حديث أنس رضي هللا عنه يف الشفاعة ،وفيه(( :فيقال يل :اي حممد! ارفع رأسك ،وقل يسمع لك،

واشفع تشفع فأقول :اي رب! فيمن قالَّ :ل إله إَّل هللا وهللا أكرب فيقول :وعزيت وجاليل وعظميت؛
ألخرجن منها من قالَّ :ل إله إَّل هللا)) (.)1

حديث ابن عباس رضي هللا عنه يف دعاء الكربَّ(( :ل إله إَّل هللا العظيم احلليم)) (.)2

العظَ َمة صفة من صفات هللاَّ ،ل يقوم هلا خلق،
قال َّ
قوام ال م
سنَّة األصبهاين :ومن أمسائه تعاىل العظيمَ :

وهللا تعاىل خلق بني اخللق عظمة يعظم هبا بعضهم بعضاً ،فمن الناس من يعظم ملال ،ومنهم من يعظم
لفضل ،ومنهم من يعظم لعلم ،ومنهم من يعظم لسلطان ،ومنهم من يعظم ْلاه ،وكل واحد من اخللق

وجل يعظم يف األحوال كلها (.)3
إمنا يعظم ملعىن دون معىن ،وهللا َع َّز َّ

وجل :العلي العظيم وعظمة هللا َّل تُكيَّف وَّل ُحت مد وَّل ُْتثَّل
وقال األزهري :ومن صفات هللا َع َّز َّ

بشيء ،وجيب على العباد أن يعلموا أنه عظيم كما وصف نفسه ،وفوق ذلك؛ بال كيفية وَّل حتديد اهـ

(.)4

وانظر كالم ابن كثري يف صفة (السمع) صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد
القادر السقاف  -ص219
_________

( )1رواه البخاري ( ،)7510ومسلم (.)193

( )2رواه البخاري ( ،)7431ومسلم (.)2730
((( )3احلجة يف بيان احملجة)) (.)130 /1
((( )4هتذيب اللغة)) (.)303 /2

()165/2

 العفو واملعافاة(الع ُف مو) اسم هلل
صفةٌ فعليَّةٌ هلل َع َّز َّ
وجل اثبتةٌ له ابلكتاب والسنة ،ومعناها الصفح عن الذنوب ،و َ

تعاىل.

الدليل من الكتاب:
ورا [النساء.]43 :
قوله تعاىل :إِ َّن هللا َكا َن َع ُف اوا غَ ُف ً
وقوله :ع َفا هللا ع ْن ِ
َم [التوبة.]43 :
َ َ
ك ملَ أ َِذ َ
َ
نت هل ْ
الدليل من السنة:
حديث الدعاء على اْلنازة(( :اللهم اغفر له ،وارمحه ،وعافه واعف عنه)) (.)1
حديث عائشة رضي هللا عنها(( :اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك ،وِبعافاتك من عقوبتك)) ()2
وَّل يستعاذ إَّل ابهلل أو بصفة من صفاته.

وعز :ع َفا هللا ع ْن ِ
َم :حما هللا
قال األزهري :قال أبو بكر بن األنباري :األصل يف قوله َّ
َ َ
ك ملَ أ َِذ َ
جل َّ َ
نت هل ْ

عنك؛ مأخوذ من قوهلم :عفت الرايح اآلاثر :إذا درستها وحمتها (.)3

وقال ابن القيم (:)4
ِ
س َّك ِ
ان
ض ِابل م
األر ُ
ار ْ
َو ُه َو َ
الوَرى  ...لَ ْوَّلَهُ غَ َ
الع ُف مو فَـ َع ْف ُوهُ َوس َع َ
وقال السعدي :العفو ،الغفور ،الغفار :الذي مل يزل وَّل يزال ابلعفو معروفاً ،وابلغفران والصفح عن

عباده موصوفاً ( .)5صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف
 -ص220

_________
( )1رواه مسلم ( .)963من حديث عوف بن مالك رضي هللا عنه.
( )2رواه مسلم (.)486

((( )3هتذيب اللغة)) (.)222 /3

((( )4القصيدة النونية)) (.)81 /2
((( )5التفسري)) (.)300 /5

()166/2

 العلموجل ابلكتاب والسنة ،ومن أمسائه (العليم).
صفةٌ ذاتيةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َّ

الدليل من الكتاب:
قوله تعاىلَ :ع ِاملُ الْغَْي ِ
ب َو َّ
ادةِ [األنعام ،73 :الرعد ،9 :التغابن.]18 :
الش َه َ
وقولهَ :وَّل ُِحييطُو َن بِ َ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
اء [البقرة.]255 :
ش ْيء م ْن علْمه إَّلَّ ِبَا َش َ
ٍ
وقوله :وأ َّ ِ
ليم [املائدة.]97 :
َن هللا ب ُك ِل َش ْيء َع ٌ
َ
ت َعالَّ ُم الْغُيُ ِ
وب [املائدة.]116 :
وقوله :إِنَّ َ
ك أَنْ َ
الدليل من السنة:

حديث اَّلستخارة(( :اللهم إين أستخريك بعلمك)) (.)1
حديث أيب بن كعب رضي هللا عنه وقول ِ
اخلضر ملوسى عليهما السالم(( :إنك على ٍ
علم من علم هللا
علمكه هللا َّل أعلمه ،وأَن على ٍ
علم من علم هللا علمنيه َّل تعلمه)) (.)2
واألدلة إلثبات هذه الصفة كثرية جداً.
قال البخاري يف (صحيحه) كتاب التوحيد :ابب قول هللا تعاىلَ :ع ِاملُ الْغَْي ِ
ب فَال يُظْ ِه ُر َعلَى غَْيبِ ِه
ِ
اع ِة ،وأَنزلَهُ بِ ِعل ِْم ِه ،وما َحتْ ِمل ِمن أُنْـثَى وَّل تَ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْم
َح ًدا ،وإِ َّن هللا ِع ْن َدهُ ِع ْل ُم َّ
الس َ
َ
ُ ْ
ََ
أَ
َ
ض ُع إَّلَّ بعلْمه ،إلَْيه يُـ َر مد عل ُ
اع ِة.
َّ
الس َ
قال الشيخ الغنيمان :أراد البخاري رمحه هللا بيان ثبوت علم هللا تعاىل ،وعلمه تعاىل من لوازم نفسه
املقدسة ،وبراهني علمه تعاىل ظاهرة مشاهدة يف خلقه وشرعه ،ومعلوم عند كل عاقل َّ
أن اخللق
يستلزم اإلرادة ،وَّل َّ
يف
بد لإلرادة من علم ابملراد؛ كما قال تعاىل :أََّل يَـ ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َق َو ُه َو اللَّ ِط ُ
ِْ
ري ،مث قال :واألدلة على وصف هللا ابلعلم كثرية ،وَّل ينكرها إَّل ضال أو معاند مكابر اهـ (.)3
اخلَب ُ
قال اإلمام أمحد :إذا قال الرجل :العلم خملوق؛ فهو كافر ،ألنه يزعم َّ
أن هللا مل يكن له علم حىت

خلقه.

وقال :وهو يعلم ما يف السماوات السبع ،واألرضني السبع ،وما بينهما ،وما حتت الثرى ،وما يف قعر

البحار ،ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبات ،ومسقط كل ورقة ،وعدد ذلك ،وعدد
احلصى والرمل والرتاب ،ومثاقيل اْلبال ،وأعمال العباد وآاثرهم ،وكالمهم ،وأنفاسهم ،ويعلم كل

شيءَّ ،ل خيفى عليه من ذلك شيء ،وهو على العرش فوق السماء السابعة ( .)4صفات هللا عز
وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص221

_________
( )1رواه البخاري (.)1162

( )2رواه البخاري ( ،)122ومسلم (.)2380
((( )3شرح كتاب التوحيد)) (.)103 /1
( )4انظر(( :املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد بن حنبل يف العقيدة)) (.)284 ،283 /1
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 العلو والفوقيةوجل ابلكتاب والسنة ،ومن أمسائه (العلي) و (األعلى) و (املتعال).
صفةٌ ذاتيةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َّ

والعلُ ُو ثالثة أقسام:
ُ

(العظَ َمة) و (اْلالل).
ُ - 1علُ ُو شأن انظر صفةَ :

ُ - 2علُ ُو قهر انظر صفة (القهر).
(علُ ُو ذات).
ُ - 3علُ ُو فَـ ْوِقيَّة ُ
وأهل السنة واْلماعة يعتقدون َّ
أن هللا فوق مجيع خملوقاته ،مست ٍو على عرشه ،يف مسائه ،عالياً على
خلقه ،ابئناً منهم ،يعلم أعماهلم ويسمع أقواهلم ويرى حركاهتم وسكناهتم َّل ختفى عليه خافية.
الدليل من الكتاب:

األدلة من الكتاب كثرية جداً ومن ذلك:
ِ
ِ
يم [البقرة.]255 :
قوله تعاىلَ :و ُه َو ال َْعل مي ال َْعظ ُ
ك األَ ْعلَى [األعلى.]1 :
اس َم َربِ َ
وقولهَ :سبِ ْح ْ
ادةِ الْ َكبِري الْمتَـ َع ِ
وقولهَ :ع ِاملُ الْغَْي ِ
ب َو َّ
ال [الرعد.]9 :
الش َه َ
ُ ُ
ِ
اهر فَـو َق ِعب ِ
ادهِ [األنعام.]18 :
هو الْ َق ُ ْ َ
وقولهَ :و َ
وقولهَ :خيَافُو َن َرَّهبُ ْم ِم ْن فَـ ْوقِ ِه ْم [النحل]50 :

ض [امللك.]16:
وقوله :أَأ َِمنتُ ْم َم ْن ِيف َّ
الس َم ِاء أَ ْن خيَْ ِس َ
ف بِ ُك ْم األ َْر َ
الدليل من السنة:

واألدلة من السنة أيضاً كثرية جداً منها:

حديث(( :أَّل أتمنوين وأَن أمني َمن يف السماء؟!)) (.)1
حديث النزول إىل السماء الدنيا كل ليلة (.)2

حديث(( :أين هللا)) قالت :يف السماء قال(( :من أَن؟)) قالت :أنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

قال(( :أعتقها فإهنا مؤمنة)) ( .)3صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد
القادر السقاف  -ص223

الدليل من أقوال الصحابة والتابعني والعلماء:

عن جماهد قال( :قيل َّلبن عباس إن َنسا يقولون يف القدر قال :يكذبون ابلكتاب لئن أخذت بشعر
أحدهم ألنصونه إن هللا كان على عرشه قبل أن خيلق شيئا فخلق اخللق فكتب ما هو كائن إىل يوم

القيامة فإمنا جيري الناس على أمر قد فرغ منه) (.)4
عن ابن عباس قال( :الكرسي موضع القدمني والعرش َّل يقدر أحد قدره).

عن قيس قال( :ملا قدم عمر رضي هللا عنه الشام استقبله الناس وهو على بعريه فقالوا :اي أمري

املؤمنني لو ركبت برذوَن يلقاك عظماء الناس ووجوههم؟ فقال عمر رضي هللا عنه :أَّل أريكم ههنا إمنا

األمر من ههنا فأشار بيده إىل السماء) (.)5

عائشة رضي هللا عنها قالت( :وامي هللا إين ألخشى لو كنت أحب قتله لقتلت  -يعين عثمان رضي
هللا عنه  -ولكن علم هللا فوق عرشه أين مل أحب قتله) ( .)6خمتصر العلو حملمد بن َنصر الدين

األلباين -ص 95فما بعدها
_________

( )1رواه البخاري ( ،)4351ومسلم ( .)1064من حديث أبو سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( ،)1145ومسلم ( .)758من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )3رواه مسلم (.)537

( )4رواه ابن بطة يف ((اإلابنة)) (كتاب القدر) ( ،)338 /1والذهيب يف ((العلو)) ( ،)57وقال
األلباين يف ((خمتصر العلو)) (ص :)29صحيح.

( )5رواه ابن أيب شيبة ( ،)9 /5واخلالل يف ((السنة)) ( ،)317 /2والذهيب يف ((العلو)) (ص)77
وقال :إسناده كالشمس .وقال األلباين يف ((خمتصر العلو)) (ص :)46إسناده صحيح على شرط

الشيخني.

( )6رواه عبد الرزاق يف ((املصنف)) ( ،)447 /11والبخاري يف ((خلق أفعال العباد)) (،)148
والدارمي يف ((الرد على اْلهمية)) ( .)83قال األلباين يف ((خمتصر العلو)) (ص :)52صحيح.
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 العمل والفعلوجل ابلكتاب والسنة.
ومها صفتان اثبتتان هلل َع َّز َّ
الدليل من الكتاب:

شاءُ [إبراهيم.]27 :
قوله تعاىلَ :ويَـ ْف َع ُل هللا َما يَ َ
وقوله تعاىل :إِ َّن هللا يَـ ْف َع ُل َما يُ ِري ُد [احلج.]14 :
ت أَيْ ِدينَا أَنْـ َع ًاما فَـ ُه ْم َهلَا َمالِ ُكو َن [يس.]17 :
وقوله تعاىل :أ ََوَملْ يَـ َرْوا أ َََّن َخلَ ْقنَا َهلُ ْم ِممَّا َع ِملَ ْ
الدليل من السنة:

حديث أم رومان وهي أم عائشة رضي هللا عنهما قالت(( :بينا أَن قاعدة أَن وعائشة إذ وْلت امرأة

من األنصار فقالت فَـ َع َل هللا بفالن وفعل)) (.)1

قال ابن منظور يف لسان العرب :الفعل كنايةٌ عن كل َع َم ٍل ُمتَـ َع ٍد أو غري ُمتَـ َع ٍد.

قال البخاري يف (خلق أفعال العباد) :واختلف الناس يف الفاعل واملفعول والفعل فقالت القدرية

األفاعيل كلها من البشر ليست من هللا ،وقالت اْلربية األفاعيل كلها من هللا ،وقالت اْلهمية الفعل

واملفعول واحد لذلك قالوا لكن خملوق ،وقال أهل العلم التخليق فعل هللا وأفاعيلنا خملوقة لقوله
ص ُدوِر أََّل يـعلَم من َخلَق يعين ِ
ِ
اج َهروا بِ ِه إِنَّهُ َعلِيم بِ َذ ِ
واْلهر من
الس َّر
ات ال م
َْ ُ َ ْ
ٌ
َ
تعاىلَ :وأَس مروا قَـ ْولَ ُك ْم أ َْو ْ ُ
القول ففعل هللا صفة هللا واملفعول غريه (.)2
ت أَيْ ِدينَا
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :ووصف نفسه ابلعمل فقال أ ََوَملْ يَـ َرْوا أ َََّن َخلَ ْقنَا َهلُ ْم ِممَّا َع ِملَ ْ
ِ
اء ِِبَا َكانُوا يَـ ْع َملُو َن
أَنْـ َعاماً فَـ ُه ْم َهلَا َمال ُكو َن [يس ]71:ووصف عبده ابلعمل فقال َج َز ً
[السجدة ]17:وليس العمل كالعمل اهـ ( .)3صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة
لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص224
_________

( )1رواه البخاري (.)4143

((( )2خلق أفعال العباد)) (.)114 /1
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)14 /3
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 -العني

وجل ابلكتاب والسنة ،وأهل السنة واْلماعة يعتقدون َّ
أن هللا يبصر
صفةٌ ذاتيةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َّ
ِ
وجل له عينان تليقان به؛ لَْيس َك ِمثْلِ ِه َشيء و ُهو ا َّ ِ
ري
بعني ،كما يعتقدون أن ،هللا َع َّز َّ
لسم ُ
ٌْ َ َ
يع البَص ُ
َ
[الشورى.]11:
الدليل من الكتاب:

ْك ِأبَ ْعيُنِنَا َوَو ْحيِنَا [هود.]37 :
اصنَ ِع الْ ُفل َ
قوله تعاىلَ :و ْ
ِ ِ
صنَ َع َعلَى َع ْي ِين [طه.]39 :
ت َعلَْي َ
وقولهَ :وأَلْ َق ْي ُ
ك َحمَبَّةً م ِين َولتُ ْ
اصِ ْرب ِحلُ ِ
ك ِأبَ ْعيُنِنَا [الطور.]48 :
ك فَِإنَّ َ
كم َربِ َ
وقولهَ :و ْ
الدليل من السنة:

روى أبو داود من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه(( :أن النيب صلى هللا عليه وسلم قرأ هذه اآلية إِ َّن
ِ
ِ
ض َع ْإهبَ َامهُ َعلَى أذنه ،واليت تليها على عينيه)) (.)1
ريا ،فَـ َو َ
هللا َكا َن َمس ًيعا بَص ً
((إن هللا َّل خيفى عليكم َّ
حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهماَّ :
إن هللا ليس أبعور (وأشار إىل
عينيه) ،وإن املسيح الدجال أعور العني اليمىن ،كأن عينه عنبة طافية)) (.)2

قال ابن خزْية يف (كتاب التوحيد) بعد أن ذكر مجلة من اآلايت تثبت صفة العني :فواجب على كل
مؤمن أن يثبت خلالقه وابرئه ما ثبَّت اخلالق البارئ لنفسه من العني ،وغري مؤمن من ينفي عن هللا
تبارك وتعاىل ما قد ثبَّته هللا يف حمكم تَـ ْنزيله ببيان النيب صلى هللا عليه الذي جعله هللا مبيِناً عنه َع َّز
وجل يف قوله :وأَنزلْنا إِلَي َ ِ ِ
ني لِلن ِ
َّاس َما نُـ ِز َل إِلَْي ِه ْم ،فبني النيب صلى هللا عليه وسلم أن هلل
َّ
َ ََ ْ
ك الذ ْك َر لتُـبَِ َ
عينني فكان بيانه موافقاً لبيان حمكم التَـ ْنزيل ،الذي هو مسطور بني الدفتني ،مقروء يف احملاريب
والكتاتيب (.)3
وقال :حنن نقول :لربنا اخلالق عينان يبصر هبما ما حتت الثرى وحتت األرض السابعة السفلى ،وما يف

السماوات العلى اهـ (.)4
وجل وسنة رسوله صلى
َّ
وبوب الَّاللَ َكائي يف (أصول اَّلعتقاد) بقوله :سياق ما دل من كتاب هللا َع َّز َّ

وجل الوجه والعينني واليدين اهـ (.)5
هللا عليه وسلم على أن صفات هللا َع َّز َّ

وقال الشيخ عبد هللا الغنيمان :قوله(( :إن هللا ليس أبعور)) :هذه اْلملة هي املقصودة من احلديث
يف هذا الباب؛ فهذا يدل على أن هلل عينني حقيقة؛ ألن العور فق ُد أحد العينني أو ذهاب نورها اهـ

(.)6

وقال الشيخ ابن عثيمني :وأمجع أهل السنة على أن العينني اثنتان ،ويؤيده قول النيب صلى هللا عليه
الدجال(( :إنه أعور ،وإن ربكم ليس أبعور)) اهـ (.)7
وسلم يف َّ

وله  -رمحه هللا  -إجابة مطولة حول هذه الصفة ،وإثبات أن هلل عينني يف (جمموع الفتاوى) ()8؛
فلرتاجع.

وانظر كالم البغوي يف صفة (األصابع) ،وكالم ابن كثري يف صفة (السمع) .صفات هللا عز وجل

الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص226
_________

( )1رواه أبو داود ( .)4728وسكت عنه ،وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) (:)385 /13
إسناده قوي على شرط مسلم .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :إسناده صحيح.

( )2رواه البخاري (.)7407
((( )3التوحيد)) (.)97 /1

((( )4التوحيد)) (.)114 /1
((( )5أصول اَّلعتقاد)) (.)412 /3
((( )6شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)) (.)285 /1
((( )7عقيدة أهل السنة واْلماعة)) (ص.)12
( )50 - 41 /3( )8الطبعة األوىل.
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 الغضبوجل ابلكتاب والسنة.
صفةٌ فعليَّةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َّ

الدليل من الكتاب:
ِ
قوله تعاىل :و ْ ِ
اَّلل َعلَيـها إِ ْن َكا َن ِمن َّ ِ ِ
سةَ أ َّ
ني [النور.]9 :
َن غَ َ
الصادق َ
ب َّ ْ َ
ْ
َ
ضَ
اخلَام َ

وقوله :كلُوا ِمن طَيِب ِ
ضِيب فَـ َق ْد
ضِيب َوَم ْن َْحيلِ ْل َعلَْي ِه غَ َ
ات َما َرَزقـْنَا ُك ْم َوَّل تَطْغَ ْوا فِ ِيه فَـيَ ِح َّل َعلَْي ُك ْم غَ َ
ْ َ
َه َوى [طه.]81 :
َّ ِ
ِ
َّ
ب هللا َعلَْي ِه ْم [املمتحنة.]13 :
ين َ
وقولهَ :اي أَيمـ َها الذ َ
آمنُوا َّل تَـتَـ َول ْوا قَـ ْوًما غَض َ
الدليل من السنة:
حديثَّ :
((إن رمحيت غلبت غضيب)) (.)1
حديث الشفاعة الطويل ،وفيه(( :إن ريب قد غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله ،ولن يغضب
بعده مثله)) (.)2

وجل بوجه يليق جبالله وعظمتهَّ ،ل يكيفون وَّل
وأهل السنة واْلماعة يثبتون صفة الغضب هلل َع َّز َّ
يشبهون وَّل يؤولون؛ كمن يقول :الغضب إرادة العقاب ،وَّل يعطلون ،بل يقولون :لَي ِ ِ ِ
س َكمثْله َش ْيءٌ
ْ َ
ِ
و ُهو َّ ِ
ري.
السم ُ
َ َ
يع البَص ُ
قال الطحاوي يف (عقيدته) املشهورة :وهللا يغضب ويرضى َّل ٍ
كأحد من الورى.
قال الشارح ابن أيب العز احلنفي :ومذهب السلف وسائر األئمة إثبات صفة الغضب والرضى
والعداوة والوَّلية واحلب والبغض وحنو ذلك من الصفات اليت ورد هبا الكتاب والسنة اهـ.

سنَّة األصبهاين :قال علماؤَن :يوصف هللا ابلغضب ،وَّل يوصف ابلغيظ ( .)3صفات هللا
وقال َّ
قوام ال م
عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص228
_________

( )1رواه البخاري ( )3194واللفظ له ،ومسلم ( .)2751من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( ،)3340ومسلم ( .)194من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )3احلجة يف بيان احملجة)) (.)457 /2

()171/2

 الغلبةوجل ابلكتاب والسنة؛ فاهلل غالب على أمره ،وَّل غالب له
صفةٌ ذاتيةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َّ

الدليل من الكتاب:

نب أ َََن َوُر ُسلِي [اجملادلة.]21 :
ب هللا ألَ ْغلِ َ َّ
قوله تعاىلَ :كتَ َ
ِ
ب َعلَى أ َْم ِرهِ َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
َّاس َّل يَـ ْعلَ ُمو َن [يوسف.]21 :
وقولهَ :وهللا غَال ٌ

الدليل من السنة:

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه؛ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقولَّ(( :ل إله إَّل هللا وحده،

أع َّز جنده ،ونصر عبده ،وغلب األحزاب وحده؛ فال شيء بعده)) (.)1
َ

والغلبة ِبعىن القهر؛ كما يف (القاموس) ،وهللا سبحانه وتعاىل يتصف ابلقهر ،ومن أمسائه (القاهر) و

(القهار)؛ كما سيأيت.
نب أ َََن َوُر ُسلِي؛ أي :ألنتصرن أَن ورسلي.
ومعىن :ألَ ْغلِ َ َّ
ِ
ب َعلَى أ َْم ِرهِ؛ قال السعدي :أي :أمره تعاىل َنفذ؛ َّل يبطله مبطل ،وَّل يغلبه مغالب اهـ.
َوهللا غَال ٌ
(غلب األحزاب وحده)؛ أي :قهرهم وهزمهم وحده.
وقد َّ
بعض العلماء (الغالب) من أمساء هللا تعاىل ،وفيه نظر .صفات هللا عز وجل الواردة يف
عد ُ
الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص229
_________

( )1رواه البخاري ( ،)4114ومسلم (.)2724

()172/2

 الغىنجل ابلكتاب والسنة ،و (الغين) من أمساء هللا تعاىل.
صفةٌ ذاتيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز و َّ
الدليل من الكتاب:

ين ا ْحلَ ِمي ُد [فاطر.]15 :
قوله تعاىلَ :وهللا ُه َو الْغَِ م
ِ ِ
ضلِ ِه [التوبة.]28 :
س ْو َ
ف يُـ ْغنِي ُك ُم هللا ِم ْن فَ ْ
وقولهَ :وإ ْن خ ْفتُ ْم َع ْيـلَةً فَ َ
وقولهَ :وَو َج َد َك َعائِالً فَأَ ْغ َىن [الضحى.]8 :
الدليل من السنة:

وجل:
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً(( :بينا أيوب عليه السالم يغتسل عرايَنً فناداه ربه َع َّز َّ
اي أيوب! أمل أكن أغنيتك عما ترى؟ قال :بلى ِ ِ
ك)) (.)1
وع َّزت َ
حديث(( :ومن يستعفف؛ يعفه هللا ،ومن يستغن؛ يغنه هللا)) (.)2

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه(( :قال هللا تعاىل :أَن أغىن الشركاء عن الشرك)) (.)3
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -كما يف طريق اهلجرتني َّلبن القيم (:- )4

َن ِ
ف َذ ٍ
ات َّلَ ِزٌم أبَداً َ ...ك َما أ َّ
ف لَهُ َذ ِايت
صٌ
ص ُ
الغىن أَبداً َو ْ
وال َف ْق ُر ِيل َو ْ
وقال ابن القيم يف (النونية) (:)5
ين بِ َذاتِِه فَ ِغنَاهُ ذَا ِ ...يتٌّ لَهُ َكاْلود واإلحس ِ
ان
َو ُه َو الغَِ م
ُ َ َْ

اهلراس يف (الشرح) :ومن أمسائه احلسىن (الغين)؛ فله سبحانه الغىن التام املطلق من كل
قال الشيخ َّ
وجه؛ حبيث َّل تشوبه شائبة فقر وحاجة أصالً ،وذلك ألن غناه وصف َّلزم لهَّ ،ل ينفك عنه؛ ألنه

مقتضى ذاته ،وما ابلذات َّل ْيكن أن يزول؛ فيمتنع أن يكون إَّل غنيَّاً كما ْيتنع أن يكون إَّل جواداً
حمسناً ب َّراً رحيماً كرْياً اهـ وانظر كالم الزجاجي يف :صفة (الواسع) .صفات هللا عز وجل الواردة يف
الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص230
_________

( )1رواه البخاري (.)279

( )2رواه البخاري ( ،)1469ومسلم (.)1053
( )3رواه مسلم (.)2985
((( )4طرق اهلجرتني)) (.)6
((( )5القصيدة النونية)) (.)74 /2

()173/2

 الغريةريةَ املخلوق ،وَّل
يوصف هللا َع َّز َّ
وجل ابلغَ ْرية ،وهي صفةٌ فعليَّةٌ خربيَّةٌ تليق جبالله وعظمتهَّ ،ل تشبه غَ ْ َ
ِ
ندري كيف :لَْيس َك ِمثْلِ ِه َشيء و ُهو َّ ِ
ري [الشورى.]11:
السم ُ
ٌْ َ َ
يع البَص ُ
َ
الدليل:
حرم هللا عليه))
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه(( :إن هللا تعاىل يغار ،وغرية هللا تعاىل أن أييت املرء ما َّ

(.)1

حديث سعد بن عبادة رضي هللا عنه(( :أتعجبون من غرية سعد؟ فوهللا ألَن أغري ،وهللاُ أغري مين ،من

شخص أغري من هللا)) ( )2رواه البخاري
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ،وَّل
أجل غرية هللا َّ
ٌ

ومسلم.

قال البخاري يف (صحيحه) كتاب التوحيد ،ابب  :20ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل

شخص أغري من هللا)).

قال الشيخ الغنيمان يف (الشرح) :وغرية هللا تعاىل من جنس صفاته اليت خيتص هبا؛ فهي ليست مماثلة
لغرية املخلوق ،بل هي صفة تليق بعظمته؛ مثل الغضب والرضى وحنو ذلك من خصائصه اليت َّل

يشاركه اخللق فيها.

وقال أبو يعلى الفراء يف (إبطال التأويالت) بعد ذكر احلديثني السابقني :اعلم أن الكالم يف هذا اخلرب
يف فصلني:

أحدمها :إطالق صفة الغَ ْرية عليه.

والثاين :يف إطالق الشخص.

أما الغرية؛ فغري ممتنع إطالقها عليه سبحانه؛ ألنه ليس يف ذلك ما حييل صفاته وَّل خيرجها عما
تستحقه؛ ألن الغرية هي الكراهية للشيء ،وذلك جائز يف صفاته قال تعاىلَ :ولَ ِكن َك ِرهَ هللاُ انبِ َعاثَـ ُه ْم
[التوبة ]46 :اهـ (.)3
إن الغرية تتضمن البغض والكراهة ،فأخرب أنَّه َّل أحد أغري منهَّ ،
وقال احلافظ ابن القيمَّ :
وأن من
حرم الفواحش ،وَّل أحد أحب إليه املدحة منه ،والغريةُ عند املعطلة النفاة من الكيفيات
غَ ْريته َّ

النفسية ،كاحلياء والفرح والغضب والسخط واملقت والكراهية ،فيستحيل وصفه عندهم بذلك،
ومعلوم َّ
أن هذه الصفات من صفات الكمال احملمودة عقالً وشرعاً وعرفاً وفطرةً ،وأضدادها مذمومة
ٌ
مذموم غايةَ ِ
عقالً وشرعاً وعرفاً وفطرةًَّ ،
الذم
فإن الذي َّل يغار بل تستوي عنده الفاحشةُ وتركها؛
ٌ

مستح ٌق ِ
للذم القبيح اهـ (.)4

وانظر( :جمموع الفتاوى) َّلبن تيمية ( )5حيث نقل كالم شيخ احلرمني الكرجي يف إثبات مجلة من

وجل ،منها صفة (الغَ ْرية) .صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن
صفات هللا َع َّز َّ

عبد القادر السقاف  -ص232
_________

( )1رواه البخاري ( ،)5223ومسلم (.)2761
( )2رواه البخاري ( ،)7416ومسلم واللفظ له (.)1499
((( )3إبطال التأويالت)) (.)165 /1

((( )4الصواعق املرسلة)) (.)1497 /4
((( )5جمموع الفتاوى)) (.)120 - 119 /6( ،)181 /4

()174/2

 الفتحوجل اثبتةٌ ابلكتاب والسنة ،و (الفتاح) اسم من أمسائه تعاىل.
صفةٌ هلل َع َّز َّ
الدليل من الكتاب:

ِ
يم [سبأ]26 :
قوله تعاىلَ :و ُه َو الْ َفت ُ
َّاح ال َْعل ُ
ت َخ ْري الْ َف ِِ
وقولهَ :ربَّـنَا افْـتَ ْح بَـ ْيـنَـنَا َوبَ ْ َ ِ ِ
ني [األعراف]89 :
احت َ
ني قَـ ْومنَا اب ْحلَ ِق َوأَنْ َ ُ
اَّللُ لِلن ِ
قولهَ :ما يَـ ْفتَ ِح َّ
ك َهلَا [فاطر]2:
َّاس ِمن َّر ْمحَ ٍة فَال ممُْ ِس َ
الدليل من السنة:

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه(( :اللهم احبسها علينا (يعين :الشمس) ،فحبست حىت فتح هللا

عليه)) ()1
حديث سهل بن سعد  -رضي هللا عنه  -مسع النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول يوم خيرب:
((ألعطني الراية رجال يفتح هللا على يديه)) ()2

قال ابن القيم (:)3
أمسَائِِه  ...وال َف ْتح ِيف أوصافِ ِه أمر ِ
ان
وكذلك الفتَّاح ِم ْن ْ
ُ ْ َ َْ
شرع إهلِنَا  ...والفتح ابألقْدا ِر فَـ ْتح ِ
فتح حبُك ٍ
اثن
ْم وهو ُ
ٌ
ٌ
ُ
الر ْمح ِن
ساَنً ِم َن َّ
َّ
َّاح بِذين ْ
كلي ِه َما  ...ع ْدَّلً ْ
والر ُ
ب فَـت ٌ
وإح َ
والفتح ِبعىن احلكم والقضاء كما يف اآلية الثانية ،والفتح ضد الغلق كما يف اآلية الثالثة ،والفتح ِبعىن
النصر كما يف احلديثني السابقني صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد
القادر السقاف  -ص233
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3124ومسلم (.)1747
( )2رواه البخاري ( ،)2942ومسلم (.)2406
((( )3القصيدة النونية)) (.)100 /2

()175/2

 الفرحوجل ابألحاديث الصحيحة
صفةٌ فعليَّةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َّ

الدليل:

حديث(( :هلل أفرح بتوبة عبده  -ويف ٍ
لفظ  -أشد فرحاً)) ()1

قال أبو إمساعيل الصابوين :وكذلك يقولون يف مجيع الصفات (أي :اإلثبات) اليت نزل بذكرها القرآن،
ووردت هبا األخبار الصحاح من السمع والبصر والعني والفرح والضحك وغريها اهـ ()2

اهلراس يف شرحه للعقيدة الواسطية عند شرحه هلذا احلديث :ويف هذا
وقال الشيخ حممد خليل َّ

وجل ،والكالم فيه كالكالم يف غريه من الصفات؛ أنه صفة حقيقية
احلديث إثبات صفة الفرح هلل َع َّز َّ

فيح ُدث له هذا
هلل َع َّز َّ
وجل ،على ما يليق به ،وهو من صفات الفعل التابعة ملشيئته تعاىل وقدرتهْ ،
تلزم لرضاه عن عبده التائب،
املعىن َّ
املعرب عنه ابلفرح عندما ُحي ِد ُ
ث عب ُدهُ التوبةَ واإلَنبَةَ إليه ،وهو مس ٌ
وقبوله توبته وإذا كان الفرح يف املخلوق على أنواع؛ فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب وقد يكون
وجل ُمنَـ َّزه عن ذلك كله ،ففرحهُ َّل يشبه فرح أحد من خلقه؛ َّل يف ذاته،
فرح أشر وبط ٍر؛ فاهلل َع َّز َّ

يتعرضوا هلا ،وغايته
وَّل يف أسبابه ،وَّل يف غاايته؛ فسببه كمال رمحته وإحسانه اليت حيب من عباده أن َّ

إْتام نعمته على التائبني املنيبني وأما تفسري الفرح بالزمه ،وهو الرضى ،وتفسري الرضى إبرادة الثواب؛
ظن هؤَّلء ِ
املعطلة برهبم ،حيث َّ
وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه ،أوجبه سوءُ ِ
تومهوا أن
نفي
ٌ
فكل ذلك ُ
هذه املعاين تكون فيه كما هي يف املخلوق ،تعاىل هللا عن تشبيههم وتعطيلهم اهـ ()3
وممَّن أثبت صفة (الفرح) من السلف :الدارمي ،وابن قتيبة ،وأبو يعلى الفراء انظر :صفة (البشبشة)
وانظر كالم البغوي يف صفة (األصابع) وكالم ابن كثري يف صفة (السمع) صفات هللا عز وجل الواردة

يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص234
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6308ومسلم ( )2744بلفظ(( :هلل أشد فرحا)) .من حديث عبد هللا بن
مسعود رضي هللا عنه .واحلديث روي أبلفاظ متقاربة عن أيب هريرة ،وأنس بن مالك ،والرباء بن
عازب ،والنعمان بن بشري رضي هللا عنهم أمجعني.

((( )2عقيدة السلف أصحاب احلديث)) (ص.)5
((( )3شرح العقيدة الواسطية)) (.)166

()176/2

 الفطرمن صفات أفعاله تعاىل أنه فَطََر اخللق ،وهو فاطر السماوات واألرض ،وهذا اثبت ابلكتاب والسنة

الدليل من الكتاب:
َول َم َّرةٍ [اإلسراء]51 :
قوله تعاىل :قُ ِل الَّ ِذي فَطََرُك ْم أ َ
اَّلل الَِّيت فَطَر النَّاس علَيـها َّل تَـب ِديل ِخلَل ِْق َِّ
وقوله :فِطْرَة َِّ
اَّلل [الروم]30 :
َ َ َ َْ
َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َم َاوات َواأل َْر ِ
ض [فاطر]1 :
وقوله :ا ْحلَ ْم ُد ََّّلل فَاط ِر َّ
وقوله :إَِّلَّ الَّ ِذي فَطََرِين فَِإنَّهُ َسيَـ ْه ِدي ِن [الزخرف]27 :
الدليل من السنة:

حديث(( :اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل ،فاطر السماوات واألرض)) ()1

حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه(( :وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفاً))
()2
املعىن:
فَطََر؛ أيَ :شقَّ ،وال َفطْر :اَّلبتداء واَّلخرتاع ،فطركم أول مرة؛ أي :ابتدأ خلقكم ،فطر السماوات

واألرض؛ أي :شقهما وفتقهما بعد أن كانتا رتقاً ،وهو مبدعها ومبتدئها وخالقها انظر كتب التفسري،

و (النهاية) َّلبن األثري صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف

 -ص236

_________
( )1رواه مسلم (.)770
( )2رواه مسلم (.)771

()177/2

 القبض والطيوجل ،اثبتتان ابلكتاب والسنة ،و (القابض) من أمساء هللا تعاىل
صفتان فعليتان خربيَّتان هلل َع َّز َّ
الدليل من الكتاب:
ط َوإِلَْي ِه تُـ ْر َج ُعو َن [البقرة]245 :
سُ
قوله تعاىلَ :وهللا يَـ ْقبِ ُ
ض َويَـ ْب ُ
ض َِ
ت بِيَ ِمينِ ِه [الزمر]67 :
ضتُهُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة َو َّ
ات َمطْ ِوَّاي ٌ
السما َو ُ
مج ًيعا قَـ ْب َ
قوله تعاىلَ :واأل َْر ُ

الدليل من السنة:

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه(( :يقبض هللا تبارك وتعاىل األرض يوم القيامة ،ويطوي السماء

بيمينه)) ()1

قال أبو يعلى الفراء يف (إبطال التأويالت) بعد ذكر حديث(( :إن هللا خلق آدم من قبضة قبضها)):

اعلم أنه غري ممتنع إطالق القبض عليه سبحانه ،وإضافتها إىل الصفة اليت هي اليد اليت خلق هبا آدم؛
ألنه خملوق ابليد من هذه القبضةَّ ،
فدل على أهنا قبضةٌ ابليد ،ويف جواز إطالق ذلك أنه ليس يف
ذلك ما ُحييل صفاته وَّل ُخيرجها عما تستحقه اهـ ()2

وقال ابن القيم :ورد لفظ (اليد) يف القرآن والسنة وكالم الصحابة والتابعني يف أكثر من مائة موضع

وروداً متنوعاً متصرفاً فيه مقروَنً ِبا يدل على أهنا يد حقيقة من اإلمساك والطي والقبض والبسط
()3

وقال الشيخ عبد هللا الغنيمان :قوله(( :يقبض هللا األرض يوم القيامة ،ويطوي السماء بيمينه)):

القبض :هو أخذ الشيء ابليد ومجعه ،والطي :هو مالقاة الشيء بعضه على بعض ومجعه ،وهو قريب
من القبض وهذا من صفات هللا تعاىل اَّلختيارية ،اليت تتعلق ِبشيئته وإرادته ،وهي اثبتةٌ ِبايت كثرية

وأحاديث صحيحة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وهي مما جيب اإلْيان به؛ ألن ذلك داخل يف
اإلْيان ابهلل تعاىل ،وحيرم أتويلها املخرج ملعانيها عن ظاهرها ،وقد َّ
دل على ثبوهتا هلل تعاىل العقل

أيضاً؛ فإنه َّل ْيكن ملن نفاها إثبات أن هللا هو اخلالق هلذا الكون املشاهد؛ ألن الفعل َّلبد له من

فاعل ،والفاعل َّ
َّلبد له من فعل ،وليس هناك فعل معقول إَّل ما قام ابلفاعل ،سواءً كان َّلزماً
متعدايً كالقبض والطي؛ فحدوث ما حيدثه تعاىل من املخلوقات اتبع ملا يفعله من
مزول واجمليء ،أو
َّ
كالنـ ُ
حي قيموم ،فعَّال ملا يريد ،فمن أنكر قيام األفعال
أفعاله اَّلختيارية القائمة به تعاىل؛ وهو تعاىل ٌ

اَّلختيارية به تعاىل فإن معىن ذلك أنه ينكر خلقه هلذا العامل املشاهد وغري املشاهد ،وينكر قوله :إِنَّهُ
َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير؛ فالعقل دل على ما جاء به الشرع وما صرح به يف هذا احلديث من القبض
ِ
والطي ،قد جاء صرحياً أيضاً يف كتاب هللا تعاىل؛ كما قال تعاىلَ :وَما قَ َد ُروا َّ
ض
اَّللَ َح َّق قَ ْد ِره َواأل َْر ُ
َِ
ت بِيَ ِمينِ ِه ُس ْب َحانَهُ َوتَـ َع َاىل َع َّما يُ ْش ِرُكو َن [الزمر،]67:
ضتُهُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة َو َّ
ات َمطْ ِوَّاي ٌ
ماو ُ
مج ًيعا قَـ ْب َ
الس َ
واألحاديث واآلاثر عن السلف يف صريح اآلية واحلديث املذكور يف الباب كثرية وظاهرة جلية َّل

حتتمل أتويالً وَّل حتتاج إىل تفسري ،وهلذا صار أتويلها حتريفاً وإحلاداً فيها اهـ ( )4وانظر :صفة

(البسط) صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص237

_________
( )1رواه البخاري ( ،)4812ومسلم ( )2787واللفظ له.

((( )2إبطال التأويالت)) (ص.)168

((( )3خمتصر الصواعق املرسلة)) (.)171 /2
((( )4شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)) (.)140 /1

()178/2

 القدرةوجل ابلكتاب والسنة ،ومن أمسائه تعاىل( :القادر) و (القدير) و (املقتدر)
صفةٌ ذاتيةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َّ

الدليل من الكتاب:
قوله تعاىل :إِ َّن هللاَ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير [البقرة ]20 :وغريها
وقوله :قُل ُهو ال ِ
ث َعلَْي ُك ْم ع َذاابً [األنعام]65 :
ْقاد ُر َعلَى أَن يَـ ْبـ َع َ
ْ َ
ِ
َّات و َهنَ ٍر ِيف م ْقع ِد ِ
ٍ
ص ْد ٍق ِع ْن َد ملِ ٍ
يك ُم ْقتَ ِد ٍر [القمر]55 - 54 :
وقوله :إِ َّن ال ُْمتَّق َ
َ َ
َ
ني ِيف َجن َ
الدليل من السنة:
ِ
وأحاذ ُر))
حديث عثمان بن أيب العاص رضي هللا عنه مرفوعاً(( :أعوذ بعِ َّزة هللا وقدرته من شر ما أج ُد
()1
حديث أيب مسعود البدري رضي هللا عنه ،ملا ضرب غالمه؛ قال له النيب صلى هللا عليه وسلم:

أقدر عليك منك على هذا الغالم)) ()2
((اعلم أاب مسعود! أن هللا ُ
قادر على ِ
كل شيء أرادهَّ ،ل يعرتضه عجز وَّل فتور ،وقد يكون
قال اخلطايب :ووصف هللا نفسه أبنه ٌ
القادر ِبعىن ِ
الشيء وق َد ْرتُه؛ ِبعىن واحد ( )3وانظر كالم ابن كثري يف
املقدر للشيء ،يقال :قَدَّرت
َ
صفة (السمع) صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف -
ص240

_________

( )1رواه مسلم (.)2202
( )2رواه مسلم (.)1659
((( )3شأن الدعاء)) (ص.)85

()179/2

 ال ِْق َد ُموجل أبنه قدميَّ ،ل صفةً له ،والقدمي ليس امساً له
رب عن هللا َع َّز َّ
خيُْ َُ
قال احلافظ ابن القيم(( :ما يطلق عليه يف ابب األمساء والصفات توقيفي ،وما يطلق عليه من األخبار
َّل جيب أن يكون توقيفيَّاَ؛ كالقدمي ،والشيء ،واملوجود ،والقائم بنفسه)) اهـ ()1

وبني أن
فبني (أي :النيب صلى هللا عليه وسلم) مراد هللا تعاىل فيما أخرب عن نفسهَّ ،
سنَّةَّ :
قال َّ
قوام ال م
نفسه قدمي غري ٍ
فان ،وأن ذاته َّل يوصف إَّل ِبا وصف ،ووصفه النيب صلى هللا عليه وسلم اهـ ()2
ويف احلديث الصحيح(( :أعوذ ابهلل العظيم ،وبوجهه الكرمي ،وسلطانه القدمي؛ من الشيطان الرجيم))

()3

وجل ِ
ابلق َدم
وفيه وصف سلطان هللا َع َّز َّ
وقد وصف شيخ اإلسالم ابن تيمية ِعلْم هللا ِ
ابلق َدم يف (الواسطية) ،فقال :واإلْيان ابلقدر على
َ
عليم ابخللق وهم عاملون بعلمه
درجتني ،كل درجة تتضمن شيئني ،فالدرجة األوىل :اإلْيان أبن هللا ٌ
موصوف به أزَّلً وأبداً ()4
القدمي الذي هو
ٌ

وقال يف (جمموع الفتاوى) :والناس متنازعون؛ هل يسمى هللا ِبا صح معناه يف اللغة والعقل والشرع،

ع ،أم َّل يطلق إَّل ما أطلق نص أو إمجاع؟ على قولني مشهورين،
نص وَّل إمجا ٌ
وإن مل يرد إبطالقه ٌ

وعامة النظار يطلقون ما َّل نص يف إطالقه وَّل إمجاع؛ كلفظ (القدمي) و (الذات) وحنو ذلك ،ومن

الناس من يفصل بني األمساء اليت يدعى هبا ،وبني ما خيرب به عند احلاجة؛ فهو سبحانه إمنا يدعى
ابألمساء احلسىن؛ كما قال :وَِِّ
األمسَاءُ ا ْحلُ ْس َىن ،وأما إذا احتيج إىل اإلخبار عنه؛ مثل أن يُقال :ليس
َّلل ْ
َ
هو بقدمي ،وَّل موجود ،وَّل ذات قائمة بنفسها وحنو ذلك؛ فقيل يف حتقيق اإلثبات :بل هو سبحانه
قدمي ،موجود ،وهو ذات قائمة بنفسها ،وقيل :ليس بشيء ،فقيل :بل هو شيء؛ فهذا سائغ اهـ ()5

وقال البيهقي :القدمي هو املوجود مل يزل ،وهذه صفة يستحقها بذاته ()6

وقد َعدَّه السفاريين يف (لوامع األنوار) صفة هلل تعاىل ،بل امساً له ،وعلق عليه الشيخ عبد هللا اببطني
بقوله :قوله :إن القدمي اسم من أمسائه تعاىل :فيه نظر من وجهني ،إىل أن قال :وبذلك َّل يصح
إطالق القدمي على هللا ابعتبار أنه من أمسائه ،وإن كان يصح اإلخبار به عنه؛ كما قلناَّ :
إن ابب

اإلخبار أوسع من ابب اإلنشاء ،وهللا أعلم ( )7صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة

لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص241
_________

((( )1بدائع الفوائد)) (.)162 /1
((( )2احلجة)) (.)93 /1

( )3رواه أبو داود ( .)466من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما .قال النووي
ٍ
إبسناد جيد .وقال ابن حجر يف ((نتائج
يف ((األذكار)) (ص :)86حديث حسن رواه أبو داود
األفكار)) ( :)277 /1هذا حديث حسن غريب ،ورجاله موثقون ،وهم من رجال الصحيح إَّل
إمساعيل وعقبة .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

((( )4العقيدة الواسطية)) (ص.)20

((( )5جمموع الفتاوى)) (300 /9و.)301
((( )6اَّلعتقاد)) (ص.)68

((( )7لوامع األنوار)) (.)38 /1

()180/2

 االقدوسوجل أبنه سبحانه ال ُقدموس ،وهي صفةٌ ذاتيةٌ ،وال ُقدموس اسم له ،اثبت ابلكتاب
يوصف هللا َع َّز َّ

والسنة

الدليل من الكتاب:

قوله تعاىلُ :ه َو َّ
موس [احلشر]23 :
اَّللُ الَّ ِذي َّل إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو ال َْملِ ُ
ك الْ ُقد ُ
الدليل من السنة:

((سبموح قُدموس رب املالئكة والروح)) ()1
حديث عائشة رضي هللا عنها -وقد تقدم ُ :-

حرف مبينٌّ على (فُـعمول) ،من (القدس) ،وهو الطهارة
قال ابن قتيبة :ومن صفاته (قُدموس) ،وهو ٌ

()2

سبموح) صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر
وانظر :صفة (ال م

السقاف  -ص243
_________

( )1رواه مسلم (.)487
((( )2تفسري غريب القرآن)) (ص.)8

()181/2

 القرآنوج َّل وهو كالم هللا
صفةٌ من صفات هللا َع َّز َ

ي شيء أكرب شهادة قل هللا فسمى نفسه
ب البخاري يف كتاب التوحيد من صحيحه :ابب قل أ م
بَـ َّو َ

النيب القرآ َن شيئاً وهو صفة من صفات هللا
شيئاً ومسى م

وقال الاللكائي :سياق ما روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم مما يدل على أن القرآن من صفات هللا

حماجة آدم لعيسى – عليهما السالم -املشهور ()1
القدْية مث ساق حديث َّ

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية :القرآ ُن صفةٌ من صفات هللا وصف هبا نفسه ()2

وقال يف جمموع الفتاوى :أهل السنة متفقون على أن القرآن كالم هللا غري خملوق وأن كالمه من

صفاته القائمة بنفسه ليس من خملوقاته ()3

ورق ِ
تنبيه :القرآن كالم هللا وهو صفة من صفاتهَّ ،أما ما يف املصحف من ٍ
ومداد فهو خملوق وانظر:

صفة (الكالم) صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف -
ص243
_________

((( )1شرح اعتقاد أهل السنة)) (.)224 /2
((( )2بيان تلبيس اْلهمية)) (.)165 /2
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)77 /17

()182/2

 القهروجل اثبتةٌ ابلكتاب ،ويوصف هللا أبنه القاهر ،وال َقهَّار ،ومها امسان هلل تعاىل
صفةٌ هلل َع َّز َّ

الدليل:

ِ
اهر فَـو َق ِعب ِ
ادهِ [األنعام]61 ،18 :
قوله تعاىلَ :و ُه َو الْ َق ُ ْ َ
َّار [الرعد]16 :
قوله تعاىلَ :و ُه َو ال َْواح ُد الْ َقه ُ

ومل يرد يف القرآن (ال َقهَّار) إَّل مسبوقاً بـ (الواحد) وذلك يف ستة مواضع

قال ابن القيم (:)1
ك القهَّار ِمن أوصافِ ِه لَو َمل ي ُكن حياً َع ِزيزاً قَ ِ
س ْلطَ ِ
ان َما َكا َن ِم ْن قَـ ْه ٍر
ورو َن ِابل م
َوكذلِ َ
ادراً  ...فَاخلَل ُ
ْ ْ َ ْ َْ ْ َ
ْق َم ْق ُه ُ
وِمن سل ِ
ْطان
َ ْ ُ
والقهر ِبعىن الغلبة واألخذ من فوق
ِ
ادهِ :وإمنا قال :فَـو َق ِعب ِ
اهر فَـو َق ِعب ِ
ادهِ؛ ألنه وصف
ْ َ
قال ابن جرير عند تفسري قوله تعاىلَ :و ُه َو الْ َق ُ ْ َ
نفسه تعاىل بقهره إايهم ،ومن ِ
صفة ِ
كل قاه ٍر شيئاً أن يكون مستعلياً عليه ،فمعىن الكالم إذاً :وهللا
الغالب عباده املذلل هلم صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر

السقاف  -ص244
_________

((( )1القصيدة النونية)) (.)94 /2

()183/2

 القولوجل ابلكتاب والسنة ،وهو والكالم شيء واحد
صفةٌ ذاتيةٌ فعليَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َّ

الدليل من الكتاب:
قوله تعاىل :قُـلْنَا ْاهبِطُوا ِم ْنـ َها َِ
مج ًيعا [البقرة]38 :
ول ا ْحلَ َّق و ُهو يَـ ْه ِدي َّ ِ
يل [األحزاب]4 :
وقولهَ :وهللاُ يَـ ُق ُ
َ َ
السب َ
ك لِلْمالئِ َك ِة إِِين ج ِ
اع ٌل ِيف األ َْر ِ
ض َخلِي َفةً [البقرة]30 :
وقولهَ :وإِ ْذ قَ َ
َ
ال َربم َ َ
الدليل من السنة:

أما السنة ،فإن أغلب األحاديث القدسية مبدوءة بـ (قال هللا) ،أو (يقول هللا) وانظر :صفة (الكالم)
صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص245

()184/2

 القوةوجل اثبتةٌ ابلكتاب العزيز و (القوي) من أمساء هللا تعاىل
صفةٌ ذاتيةٌ هلل َع َّز َّ

الدليل:

الع ِز ُيز [الشورى]19 :
قوله تعاىلَ :و ُه َو الْ َق ِو م
ي َ
ِ
ني [الذارايت]58 :
قوله تعاىل :إِ َّن هللا ُه َو َّ
الرزَّا ُق ذُو الْ ُق َّوة ال َْمتِ ُ

ِ
ني
قال البخاري يف (صحيحه) يف كتاب التوحيد :ابب قول هللا تعاىل :إِ َّن هللا ُه َو َّ
الرزَّا ُق ذُو الْ ُق َّوة ال َْمتِ ُ
قال الشيخ الغنيمان :وهذه اآلية ونظائرها تدل بوضوح على أن هللا تعاىل موصوف ابلصفات العليا،

كما أنه مسمى ابألمساء احلسىن؛ فالقوة صفته ،والرزاق امسه ،وتقدم أن كل اسم َّ
َّلبد أن يتضمن

الصفة ،وبذلك وغريه يرد على املنكرين للصفات ،كما سبقت اإلشارة إليه ،وهللا أعلم ( )1وانظر

كالم ابن كثري يف صفة (السمع)

صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص246
_________

((( )1شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)) (.)93 /1

()185/2

 -القيوم

وصف ذايتٌ اثبت هلل ابلكتاب والسنة ،و
وجل أبنه ال َقيموم وال َقيِم وال َقيَّام ،وهو
ٌ
يوصف هللا َع َّز َّ

(ال َقيموم) اسم من أمسائه تبارك وتعاىل

الدليل من الكتاب:
قوله تعاىل :هللاُ َّل إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو ا ْحلَ مي الْ َقيموم [البقرة ،255 :آل عمران]2 :
ِ
ِ
ْح ِي الْ َقيموم [طه]111 :
وقولهَ :و َعنَت ال ُْو ُجوهُ لل َ
الدليل من السنة:
حديث ابن عباس رضي هللا عنهما يف دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم يف هتجده(( :لك احلمد؛ أنت
قَـيِم السماوات واألرض ومن فيهن)) ()1
قال العلماء :من صفاته القيَّام والقيِم ،وال َقيموم بنص القرآن وقائم ،ومنه قوله تعاىل :أَفَ َم ْن ُه َو قَائِ ٌم
َعلَى ُك ِل نَـ ْف ٍ
س؛ قال اهلروي :ويقال :قَـ َّوام قال ابن عباس :ال َقيموم الذي َّل يزول وقال غريه :هو القائم

على كل شيء ومعناه مدبر أمر خلقه ،ومها سائغان يف تفسري اآلية واحلديث اهـ
قال ابن جرير يف تفسري اآلية األوىل من سورة آل عمران(( :ال َقيموم)) :ال َقيِم حبفظ كل شيء ورزقه

وتدبريه وتصريفه فيما شاء وأحب من تغيري وتبديل وزايدة ونقص ،مث ذكر قولني يف معىن ال َقيموم ،مث

وصف من هللا  -تعاىل ذكره -نفسه
قال :وأوىل التأويلني ابلصواب ما قال جماهد والربيع ،وأن ذلك
ٌ
أبنه القائم أبمر كل شيء؛ يف رزقه ،والدفع عنه ،وكالءته ،وتدبريه ،وصرفه يف قدرته

وقال ابن قتيبة :ومن صفاته( :ال َقيموم) و (القيَّام) ،وقرئ هبما مجيعاً ،ومها (فيعول) و (فيعال) ،من
وداير اهـ ()2
قمت ابلشيء :إذا وليته ،كأنه القيِم بكل شيء ،ومثله يف التقديرَ :ديمور َّ
وقال الزجاجي :ال َقيموم :فيعول من قام يقوم ،وهو من أوصاف املبالغة يف الفعل اهـ ()3

وقال ابن القيم (:)4
هذا وِمن أوصافِ ِه ال َقيموم  ...وال َقيموم يف أوصافه أمر ِ
ان
َ ْ
َ
َْ
امها ال َقيموم قَام بِنَـ ْف ِس ِه  ...وال َكو ُن قَام ِبه ُمهَا األمر ِ
ان
إِ ْح َد ُ
ْ َ
َ
َ
فاألو ُل استِغْنَا ُؤهُ َعن غَ ْريهِ  ...وال َف ْقر ِمن ُك ٍل ِ
َّاين
إليه الث ِِ
َّ ْ
ُ ْ
ْ
الش ِ
ٍ
ظيم َّ
ان
ص ُ
والو ْ
ف ِابل َقيموم ذُو َشأْن كذا َ ...م ْو ُ
َ
صوفُهُ أيْضاً َع ُ

صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص247

_________

( )1رواه البخاري ( ،)1120ومسلم ( )769ورواه أيضاً بلفظ(( :قيام)).
((( )2تفسري غريب القرآن)) (ص.)7

((( )3اشتقاق أمساء هللا)) (ص.)105
((( )4القصيدة النونية)) (.)102 /2

()186/2

 -الكايف

وجل أبنه ٍ
كاف عباده ما حيتاجون إليه ،وهي صفةٌ اثبتةٌ ابلكتاب والسنة
يوصف هللا َع َّز َّ

الدليل من الكتاب:
ِ
قوله تعاىل :فَ ِ
ْفي َك ُهم هللا و ُهو َّ ِ
يم [البقرة]137 :
السم ُ
سيَك ْ َ َ
يع ال َْعل ُ
َ
ِ
ني [احلجر]95 :
وقوله :إِ ََّن َك َف ْيـنَ َ
اك ال ُْم ْستَـ ْه ِزئ َ

اَّلل بِ َك ٍ
اف َع ْب َدهُ [الزمر]36 :
س َُّ
وقوله :أَلَْي َ
الدليل من السنة:

حديث أنس رضي هللا عنه؛ ((أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا أوى إىل فراشه؛ قال :احلمد هلل
الذي أطعمنا وسقاَن وكفاَن وآواَن؛ فكم ممن َّل كايف له وَّل مؤوي)) ()1

قصة الغالم مع الساحر والراهب يف (صحيح مسلم) من حديث أنس رضي هللا عنه ،وفيه أنه كلما
ذهبوا به إىل مكان لقتله؛ قال(( :اللهم اكفنيهم ِبا شئت)) ()2

املعىن :قال الشيخ عبد الرمحن السعدي :الكايف عباده مجيع ما حيتاجون ويضطرون إليه ،الكايف كفاية
خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه ( )3قال الراغب األصفهاين يف
(املفردات) :الكفاية ما فيه سد اخللة وبلوغ املراد يف األمر وقد َّ
عد بعض العلماء (الكايف) من أمساء
هللا تعاىل ويف هذا نظر صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف
 -ص248

_________
( )1رواه مسلم (.)2715
( )2رواه مسلم (.)3005
((( )3تفسري السعدي)) (.)304 /5

()187/2

 -الكرب والكربايء

وجل ابلكتاب والسنة ،و (املُتَ َكِرب) من أمساء هللا تعاىل
صفةٌ ذاتيةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َّ
الدليل من الكتاب:

ِ
ِ
ار ال ُْمتَ َكِربُ [احلشر]23 :
قوله تعاىلَّ :
الس ُ
الم ال ُْم ْؤم ُن ال ُْم َه ْيم ُن ال َْع ِز ُيز ا ْْلَبَّ ُ
ِ
ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
يم [اْلاثية]37 :
وقولهَ :ولَهُ الْك ِْربَايءُ ِيف َّ َ َ
ض َو ُه َو ال َْع ِز ُيز ا ْحلَك ُ
الدليل من السنة:

حديث عبد هللا بن قيس رضي هللا عنه مرفوعاً(( :جنتان من فضَّة آنيتهما وما فيهما ،وجنتان من

ذهب آنيتهما وما فيهما ،وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل رهبم إَّل رداء الكربايء على وجهه يف جنة

عدن)) ()1

حديث أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة رضي هللا عنهما(( :العز إزاره ،والكربايء رداؤه ،فمن ينازعين؛

والعظَ َمة إزاري)) ()3
عذبته)) ( )2وأبو داود بلفظ(( :الكربايء ردائيَ ،

(تكرب) :إذا أعلى نفسه اهـ ()4
قال ابن قتيبة :وكربايء هللا :شرفه ،وهو من َّ
الع َّزة والعظَمة والقدرة ِ
سنَّة :أثبت هللا ِ
والكرب والقوة لنفسه يف كتابه ( )5وقال الشيخ
وقال َّ
قوام ال م
َ َ
عبد هللا الغنيمان(( :وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل رهبم إَّل رداء الكربايء على وجهه يف جنة
عدن)) :ومن املعلوم أن الكربايء من صفات هللا تعاىل ،وَّل جيوز للعباد أن يتصفوا هبا؛ فقد توعد هللا
ِ
اب َج َهنَّم َخالِ ِدين فِ َ ِ
ين
يل ا ْد ُخلُوا أَبْـ َو َ
س َمثْـ َوى ال ُْمتَ َكِ ِرب َ
َ
َ
املتكرب جبهنم؛ كما قال تعاىل :ق َ
يها فَب ْئ َ
العظَ َمة إزاره والكربايء رداؤه؛ كسائر صفاته؛ تثبت على
[الزمر ]72:مث قال :ووصف هللا تعاىل أبن َ
ما يليق به ،وجيب أن يؤمن هبا على ما أفاده النص؛ دون حتريف وَّل تعطيل ()6
صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص250

_________

( )1رواه البخاري ( ،)4878ومسلم (.)180
( )2رواه مسلم (.)2620

( )3رواه أبو داود ( .)4090من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .وسكت عنه .وقال األلباين يف
((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

((( )4تفسري غريب القرآن)) (ص.)18
((( )5احلجة)) (.)186 /2
((( )6شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)) (.)161 /2

()188/2

 -الكبري

وجل أبنه الكبري ،وهو أكرب من كل شيء ،وهي صفةٌ ذاتيةٌ اثبتةٌ ابلكتاب والسنة ،و
يوصف هللا َع َّز َّ
(الكبري) من أمسائه تعاىل

الدليل من الكتاب:
ادةِ الْ َكبِري الْمتَـ َع ِ
قوله تعاىلَ :ع ِاملُ الْغَْي ِ
ب َو َّ
ال [الرعد]9 :
الش َه َ
ُ ُ
ِ
ِ
وقوله تعاىلَ :وأ َّ
ري [لقمان]30 :
َن هللا ُه َو ال َْعل مي الْ َكب ُ

الدليل من السنة :إن األحاديث الصحيحة واألذكار الثابتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،واليت
فيها وصف هللا َع َّز وج َّل ِ
ابلك َرب ،وأنه أكرب من كل شيء كثرية َّ
جداً ،منها تكبريات األذان والصالة
((هللا أكرب)) ( ،)1ومنها(( :هللا أكرب كبرياً)) ( ،)2ومنها(( :فمن كرب هللا ومحد هللا)) ( ،)3ومنها:

((يسبحونك ويكربونك وحيمدونك)) ( )4وغريها كثري ومعىن الكبري؛ أي :العظيم الذي كل شيء

دونه ،وهو أعظم من كل شيء قال ابن منظور يف (لسان العرب) :والكبري يف صفة هللا تعاىل :العظيم
اْلليل صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص251

_________

( )1منها يف األذان :ما رواه البخاري ( )914من حديث معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنهما.

ومسلم ( )379من حديث أيب حمذورة رضي هللا عنه .ومنها يف الصالة :ما رواه البخاري ( )795من
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )2رواه مسلم ( .)601من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
( )3رواه مسلم ( .)1007من حديث عائشة رضي هللا عنها.
( )4رواه البخاري ( ،)6408ومسلم ( .)2689من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

()189/2

 -الكتابة واخلط

وجل ابلكتاب والسنة ،فهو سبحانه يكتب ما شاء مىت شاء ،كما يليق
صفةٌ فعليَّةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َّ

بعظيم شأنهَّ ،ل ككتابة املخلوقني ،واليت تليق بصغر شأهنم الدليل من الكتاب:
ب َما قَالُواْ َوقَـ ْتـلَ ُه ُم األَنبِيَاء بِغَ ِْري َح ٍق [آل عمران]181 :
قوله تعاىلَ :سنَكْتُ ُ
اح ِم ْن ُك ِل َش ْي ٍء َم ْو ِعظَةً [األعراف]145 :
وقوله تعاىلَ :وَكتَـ ْبـنَا لَهُ ِيف األَل َْو ِ
الزبوِر ِمن بـع ِد ِ
الذ ْك ِر [األنبياء]105 :
وقولهَ :ولََق ْد َكتَـ ْبـنَا ِيف َّ ُ ْ َ ْ
الدليل من السنة:

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً(( :ملا قضى هللا اخللق؛ كتب يف كتابه؛ فهو عنده فوق عرشه:
َّ
إن رمحيت تغلب غضيب)) ( ،)1ورواه الرتمذي ،وابن ماجه؛ بلفظ .. (( :ملا خلق اخللق؛ كتب بيده
على نفسه )2( )) ...

حديث احتجاج موسى وآدم عليهما السالم ،وفيه قول آدم ملوسى(( :أنت موسى الذي اصطفاك

هللا برسالته وبكالمه ،وأعطاك األلواح فيها تبيان كل شيء ،وقربك جنياً؛ فبكم وجدت هللا كتب

التوراة قبل أن أخلق؟)) ( )3رواه البخاري ( ،)6614ومسلم ( )2652ويف رواية(( :وخط لك

التوراة بيده)) ()4

وخ َّ
ط
قال أبو بكر اآلجري يف (الشريعة) :ابب اإلْيان أبن هللا َع َّز َّ
وجل خلق آدم عليه السالم بيدهَ ،
التوراة ملوسى عليه السالم بيده ()5

وقال الشيخ عبد هللا الغنيمان :قوله(( :كتب يف كتابه)) :جيوز أن يكون املعىن :أمر القلم أن يكتب؛

كما قال احلافظ ،وجيوز أن يكون على ظاهره؛ أبن كتب تعاىل بدون واسطة ،وجيوز أن يكون قال:
كن؛ فكانت الكتابة ،وَّل حمذور يف ذلك كله ،وقد ثبت يف (سنن الرتمذي) و (ابن ماجه) يف هذا
وجل ملا خلق اخللق؛ كتب بيده على نفسهَّ :
إن رمحيت سبقت غضيب)) ()6
احلديث(( :أن هللا َع َّز َّ

قلت :أما حديث الرتمذي وابن ماجه؛ فال يصح إَّل على أن الكتابة كانت بدون واسطة ،وأهنا كانت

بيده سبحانه وتعاىل صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف -
ص254
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3194ومسلم (.)2751
( )2رواه الرتمذي ( ،)3543وابن ماجه ( .)4295قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح

غريب .واحلديث صح وثبت ابإلسناد الثابت الصحيح عند ابن خزْية  -كما أشار لذلك يف مقدمته

 .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :حسن صحيح.( )3رواه البخاري ( ،)4738ومسلم ( )15( )2652واللفظ له.
( )4رواه البخاري ( ،)6614ومسلم (.)13( )2652
((( )5الشريعة)) (ص.)323
((( )6شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)) (.)260 /1

()190/2

 الكرموجل ابلكتاب والسنة ،ومن أمسائه( :الكرمي) و (األكرم)
صفةٌ ذاتيةٌ اثبتةٌ هلل َّ
عز َّ

الدليل من الكتاب:

ك الْ َك ِر ِمي [اَّلنفطار]6 :
نسا ُن َما غَ َّر َك بَِربِ َ
قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها ا ِإل َ
ول َرِيب أَ ْك َرَم ِن [الفجر]15 :
نسا ُن إِذَا َما ابْـتَالهُ َربمهُ فَأَ ْك َرَمهُ َونَـعَّ َمهُ فَـيَـ ُق ُ
وقوله :فَأ ََّما ا ِإل َ
ك األَ ْك َرُم [العلق]3 :
وقوله :اقـ َْرأْ َوَربم َ
الدليل من السنة:
حديث عوف بن مالك رضي هللا عنه يف الدعاء على اْلنازة(( :اللهم اغفر له ،وارمحه ،وعافه،
واعف عنه ،وأكرم نُـ ُزلَه ،ووسع مدخله)) ()1

حديث طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه ،وقول األعرايب للنيب صلى هللا عليه وسلم ((والذي

أكرمك؛ َّل أتطوع شيئاً)) ()2

حديث غرية سعد بن عبادة رضي هللا عنه ،وقوله للنيب صلى هللا عليه وسلم(( :بلى؛ والذي أكرمك
ابحلق)) ()3

أثر عبد هللا بن مسعود وابن عمر رضي هللا عنهما( :رب اغفر وارحم ،وجتاوز عما تعلم ،إنك أنت

األعز األكرم) ()4
قال ابن منظور يف (لسان العرب) :الكرمي من صفات هللا وأمسائه ،وهو الكثري اخلري ،اْلواد املعطي،

الذي َّل ينفد عطاؤه ،وهو الكرمي املطلق

قال الشيخ السعدي :الرمحن الرحيم والرب الكرمي اْلواد الرؤوف الوهاب؛ هذه األمساء تتقارب

معانيها ،وتدل كلها على اتصاف الرب ابلرمحة والرب واْلود والكرم ،وعلى سعة رمحته ومواهبه اليت
عم هبا مجيع الوجود حبسب ما تقتضيه حكمته ،وخص املؤمنني منها ابلنصيب األغر واحلظ األكمل
اهـ ()5

وقال أبو هالل العسكري :الفرق بني الكرم واْلود أن اْلود هو الذي ذكرَنه (يعين :كثرة العطاء من

غري سؤال) ،والكرم يتصرف على وجوه ،فيقال هلل تعاىل :كرمي ،ومعناه أنه عزيز ،وهو من صفات
ك الْ َك ِر ِمي [اَّلنفطار]6:؛ أي :العزيز الذي َّل يغلب ،ويكون ِبعىن
ذاته ،ومنه قوله تعاىلَ :ما غَ َّر َك بَِربِ َ
اْلواد املفضال ،فيكون من صفات فعله ( )6وذكر معاينَ وأقواَّلً أخرى
الصفوح هذه ثالثة أوجه للكرمي يف كالم
وقال الزجاجي :الكرمي :اْلواد ،والكرمي :العزيز ،والكرميَّ :
وجل هبا ،فإذا أريد ابلكرمي اْلواد أو الصفوح؛ تعلق ابملفعول به؛
العرب ،كلها جائز وصف هللا َع َّز َّ

ألنه َّل َّ
بد من ُمتكرم عليه ومصفوح عنه موجود ،وإذا أريد به العزيز؛ كان غري مقتض مفعوَّلً اهـ ()7
فعل ،وإذا أريد به العزيز؛ فهي صفةُ ٍ
يعين رمحه هللا :إذا أريد به اْلواد والصفوح؛ فهي صفةُ ٍ
ذات
وهللا أعلم صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف -

ص254

_________

( )1رواه مسلم (.)963
( )2رواه البخاري (.)1891
( )3رواه مسلم (.)1498

( )4رواه ابن أيب شيبة ( ،)420 /3والطرباين يف ((الدعاء)) ( ،)870والبيهقي ( .)95 /5موقوفاً
على ابن مسعود رضي هللا عنه .وقال العراقي يف ((املغين)) ( :)424 /1إسناده صحيح .وقال ابن

حجر يف ((الفتوحات الرابنية)) ( :)402 - 401 /4موقوف صحيح اإلسناد .ورواه ابن أيب شيبة

( )420 /3موقوفاً على ابن عمر رضي هللا عنهما .وقال األلباين  -رمحه هللا  -يف ((مناسك احلج
والعمرة)) (ص :)28رواه ابن أيب شيبة عن ابن مسعود وابن عمر رضي هللا عنهما إبسنادين

صحيحني .واحلديث رواه الطرباين يف ((األوسط)) ( )147 /3مرفوعاً بسند ضعيف من حديث عبد

هللا بن مسعود رضي هللا عنه .انظر(( :جممع الزوائد)) ( ،)248 /3و ((تلخيص احلبري)) (/2
.)251
((( )5تفسري السعدي)) (.)299 /5
((( )6الفروق)) (ص.)143

((( )7اشتقاق أمساء هللا)) (ص.)176

()191/2

 -الكره

وجل ابلكتاب والسنة الدليل من الكتاب :قوله تعاىلَ :ولَ ِك ْن َك ِرَه هللا
صفةٌ فعليَّةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َّ
انْبِ َعاثَـ ُه ْم [التوبة]46 :
الدليل من السنة:

حديث املغرية بن شعبة رضي هللا عنه مرفوعاً(( :إن هللا َح َّرم عليكم :عقوق األمهات ،ومنعاً وهات،
ووأد البنات ،وَك ِرَه لكم :قيل وقال ،وكثرة السؤال ،وإضاعة املال)) ()1
ِ
وس َخ ِطه؛ َك ِرَه لقاء هللا وَك ِرَه هللا
حديث عائشة رضي هللا عنها(( :وإن الكافر إذا بُشر بعذاب هللا َ
لقاءه)) ()2
(الس ْخط) صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر
وانظر :صفة َّ

السقاف  -ص256
_________

( )1رواه البخاري ( ،)2408ومسلم (.)593
( )2رواه مسلم ( .)2684واحلديث رواه البخاري معلقاً بعد حديث (.)6507
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 الكفوج َّل ابألحاديث الصحيحة الثابتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم
صفةٌ ذاتيةٌ خربيةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ

الدليل:

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه(( :ما تصدق أحد بصدقة من طيِب ،وَّل يقبل هللا إَّل الطيب؛ إَّل
أخذها الرمحن بيمينه ،وإن كانت ْترة ،فرتبو يف ِ
كف الرمحن ،حىت تكون أعظم من اْلبل ،كما ير ِيب

أحدكم فَـلُ َّوه أو فصيله)) ()1

حديث(( :رأيت ريب يف أحسن صورة  -وفيه  -فرأيته وضع َك َّفه بني كتفي ،حىت وجدت برد أَنمله

يف صدري)) ()2

قال أبو يعلى الفراء يف (إبطال التأويالت) مثبتاً الكف وراداً على من أول الصورة والكف يف حديث

الصورة بقوله :الثالث :أنه وصفه ابلصورة ،ووضع الكف بني كتفيه ،وهذه الصفة َّل تتصف هبا

سنَّة األصبهاين يف (احلجة) بعد سرده ْلملة من أحاديث الصفات:
األفعال واملَلَك ( )3وقال قَـ َّوام ال م
وقولهَّ :
((إن أحدكم أييت بصدقته فيضعها يف كف الرمحن)) ( ،)4وقوله(( :يضع السماوات على
إصبع واألرضني على إصبع)) ( )5وأمثال هذه األحاديث ،فإذا تدبَّره متدبر ،ومل يتعصب؛ ابن له
وأن اإلْيان به واجبَّ ،
صحة ذلكَّ ،
وأن البحث عن كيفية ذلك ابطل اهـ مث قال :وللقدم معان،
وللكف معان ،وليس حيتمل احلديث شيئاً من ذلك؛ إَّل ما هو معروف يف كالم العرب؛ فهو معلوم

ابحلديث ،جمهول الكيفية وقال صديق حسن خان يف (قطف الثمر :)66 /ومن صفاته سبحانه:

اليد ،واليمني ،والكف ،واإلصبع ( )6صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد
القادر السقاف  -ص256
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1410ومسلم (.)1014

( )2رواه الرتمذي ( ،)3235وأمحد ( .)22162( )243 /5قال الرتمذي :هذا حديث حسن

صحيح؛ سألت حممد بن إمساعيل  -البخاري  -عن هذا احلديث فقال :هذا حديث حسن صحيح.

وقال ابن العريب يف ((أحكام القرآن)) ( ،)73 /4واأللباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

واحلديث روي عن ابن عباس وابن عمر وجابر بن مسرة وثوابن رضي هللا عنهم مجيعاً.
((( )3إبطال التأويالت)) (.)131 /1

( )4رواه أمحد ( )9413( )418 /2بلفظ مقارب .من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .قال شعيب
األرَنؤوط :صحيح.

( )5رواه البخاري ( )7451عن عبد هللا بن مسعود بلفظ :جاء حرب إىل رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم فقال :اي حممد إن هللا يضع السماء على إصبع ،واألرض على إصبع ،واْلبال على إصبع،

والشجر واألهنار على إصبع ،وسائر اخللق على إصبع ،مث يقول بيده :أَن امللك فضحك رسول هللا
((وَما قَ َد ُرواْ هللاَ َح َّق قَ ْد ِرهِ)).
صلى هللا عليه وسلم وقالَ :

((( )6احلجة)) (.)262 ،259 /2
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 الكفيلسنَّة
وج َّل أبنه الكفيل ،الذي يكفل وحيفظ عباده ،وهي صفةٌ اثبتةٌ له ابلكتاب وال م
يوصف هللا َع َّز َ
سنَّة :قصة
الدليل من الكتاب :قوله تعاىلَ :وقَ ْد َج َع ْلتُ ُم هللاَ َعلَْي ُك ْم َك ِفيالً [النحل ]91 :الدليل من ال م
ألف دينار ،وفيه أنه قال(( :اللهم إنك تعلم أين كنت
الرجل من بين إسرائيل ،الذي
أسلف آ َخ َر َ
َ
تبلغت فالَنً ألف دينار ،فسألين كفيالً ،فقلت :كفى ابهلل كفيالً ،فرضي بك)) ()1
والكفيل ِبعىن الوكيل واحلفيظ والشهيد والعائل والضامن قال ابن جرير يف تفسري قوله تعاىلَ :وقَ ْد
َج َعلْتُ ْم هللاَ َعلَْي ُك ْم َك ِفيالً :وقد جعلتم هللا ابلوفاء ِبا تعاقدمت عليه على أنفسكم راعياً ،يرعى املويف
منكم بعهد هللا الذي عاهد على الوفاء به والناقض قال الراغب األصفهاين يف (املفردات) :كفل:

الكفالة الضمان والكفيل احلظ الذي فيه الكفاية ،كأنه تكفل أبمره وقد َّ
عد بعضهم الكفيل من أمساء
هللا تعاىل صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص258

_________

( )1رواه البخاري (.)2291

()194/2

 الكالم والقول واحلديث والنداء والصوتوج َّل يتكلم ويقول ويتحدث ويناديَّ ،
سنَّة واْلماعة َّ
وأن كالمه بصوت
يعتقد أهل ال م
أن هللا َع َّز َ

وحرفَّ ،
وأن القرآن كالمهُ ،منَـ َّزٌل غري خملوق ،وكالم هللا صفةٌ ذاتيةٌ فعليةٌ (ذاتيةٌ ابعتبار أصله وفعليةٌ
ابعتبار آحاده)

الدليل من الكتاب:
ِ
يما [النساء]164 :
قوله تعاىلَ :وَكلَّ َم هللاُ ُم َ
وسى تَكْل ً
اط ِئ الْو ِادي األ َْْيَ ِن ِيف الْبـ ْقع ِة الْمبارَك ِة ِمن َّ ِ
ودي ِمن َش ِ
وقوله :فَـلَ َّما أ ََات َها نُ ِ
وسى إِِين أ َََن
ُ َ َُ َ ْ
ْ
الش َج َرة أَن َاي ُم َ
َ
ني [القصص( ]30 :نداء بصوت مسموع)
هللاُ َر م
ب ال َْعالَ ِم َ
ِ
ادا لِ َكلِم ِ
ات َرِيب َولَ ْو ِج ْئـنَا ِِبِثْلِ ِه
ات َرِيب لَنَ ِف َد الْبَ ْح ُر قَـ ْب َل أَ ْن تَن َف َد َكلِ َم ُ
وقوله :قُ ْل لَ ْو َكا َن الْبَ ْح ُر م َد ً َ
َم َد ًدا [الكهف( ]109 :كالم مكتوب)
َجره ح َّىت يسمع َكالم َِّ
وقوله :وإِ ْن أ ِ
ِ
ِ
اَّلل [التوبة( ]6 :كالم يُسمع)
ني ْ
َح ٌد م ْن ال ُْم ْش ِرك َ
ار َك فَأ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ
َ َ
استَ َج َ
وقوله :ومن أَص َد ُق ِمن َِّ
اَّلل َح ِديثاً [النساء]87 :
ََ ْ ْ
ْ
سنَّة:
الدليل من ال م

حديث احتجاج آدم وموسى وفيه(( :قال له آدم :اي موسى! اصطفاك هللا بكالمه)) ()1
يف
حديث قصة اإلفك وقول عائشة رضي هللا عنها(( :ولَشأين يف نفسي كان أحقر من أن يتكلم هللا َّ
أبم ٍر يتلى)) ()2
حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنهَّ :
((إن هللا يقول ألهل اْلنة :اي أهل اْلنة! فيقولون :لبيك ربنا
وسعديك فيقول :هل رضيتم؟)) ()3

حديث ابن عباس رضي هللا عنه(( :بينما جربيل قاعد عند النيب صلى هللا عليه وسلم وقال :أبشر

أوتيتهن مل يؤهتما نيب قبلك :فاحتة الكتاب ،وخواتيم سورة البقرة ،لن تقرأ حبرف منهما؛ إَّل
بنورين
َّ
أعطيته)) ()4

حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه مرفوعاً(( :يقول هللا :اي آدم! فيقول :لبيك وسعديك،
فينادى بصوتَّ :
إن هللا أيمرك أن خترج من ذريتك بعثاً إىل النار)) ()5

ومن أقوال العلماء يف ذلك:

ٍ
 - 1قال اإلمام البخاريَّ :
بصوت يسمعه من بَـ ُعد كما يسمعه من قَـ ُرب،
وج َّل ينادي
وإن هللا َع َّز َ

فليس هذا لغري هللا جل ذكره ،ويف هذا (يعين :حديث عبد هللا بن أنيس ذكره بعد كالمه هذا) دليل
أن صوت هللا َّل يشبه أصوات اخللق؛ َّ
َّ
ألن صوت هللا جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب،

َّ
وأن املالئكة يصعقون من صوته؛ فإذا تنادى املالئكة؛ مل يصعقوا ()6
 - 2وقال أبو بكر اخلالل :أخربين علي بن عيسى َّ
أن حنبالً حدثهم؛ قال :قلت أليب عبد هللا :هللا
وج َّل؟! يكلم عبده ويسأله،
يكلم عبده يوم القيامة؟ قال :نعم؛ فمن يقضي بني اخلالئق إَّل هللا َع َّز َ

هللا متكلم ،مل يزل هللا متكلماً؛ أيمر ِبا يشاء ،وحيكم ِبا يشاء ،وليس له عدل وَّل مثل ،كيف شاء

وأين شاء ()7

 - 3وقال عبد هللا ابن اإلمام أمحد رمحهما هللا :سألت أيب رمحه هللا عن قوم يقولون :ملا كلم هللا َع َّز
وج َّل تكلم بصوت ،هذه األحاديث
وج َّل موسى؛ مل يتكلم بصوت ،فقال أيب :بلى؛ إن ربك َع َّز َ
َ
نرويها كما جاءت (.)8

سنَّة) :ابب :ذكر الكالم والصوت والشخص وغري ذلك ()9
 - 4وقال ابن أيب عاصم يف (ال م

وج َّل ،مل يزل هبا حياً وكالماً مل يزل
 - 5وقال أبو احلسن األشعري :وأمجعوا على إثبات حياة هللا َع َّز َ

به متكلماً اهـ ()10
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6614ومسلم (.)2652
( )2رواه البخاري ( ،)4141ومسلم (.)2770
( )3رواه البخاري ( ،)6549ومسلم (.)2829
( )4رواه مسلم (.)806

( )5رواه البخاري (.)7483
((( )6خلق أفعال العباد)) (ص.)149

( )7انظر(( :املسائل والرسالة املروية عن اإلمام أمحد)) (.)288 /1
((( )8املسائل والرسالة املروية عن اإلمام أمحد)) (.)302 /1
((( )9السنة)) (.)225 /1
((( )10رسالة إىل أهل الثغر)) (ص.)214
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سنَّة األصبهاين :وخاطر أبو بكر رضي هللا عنه (أي :راهن قوماً من أهل مكة)،
 - 6وقال قَـ َّوام ال م

فقرأ عليهم القرآن ،فقالوا :هذا من كالم صاحبك فقال :ليس بكالمي وَّل كالم صاحيب ،ولكنه كالم

هللا تعاىل ،ومل ينكر عليه أحد من الصحابة

وقال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه على املنربَّ :
(إن هذا القرآن كالم هللا)
فهو إمجاع الصحابة وإمجاع التابعني بعدهم ،مثل :سعيد بن املسيب ،وسعيد بن جبري ،واحلسن،
والشعيب ,وغريهم ممَّن يطول ذكرهم ،أشاروا إىل َّ
أن كالم هللا هو املتلو يف احملاريب واملصاحف
وذكر :صاحل بن أمحد بن حنبل ،وحنبل؛ َّ
أن أمحد رمحه هللا؛ قال :جربيل مسعه من هللا تعاىل ،والنيب
صلى هللا عليه وسلم مسعه من جربيل ،والصحابة مسعته من النيب صلى هللا عليه وسلم ويف قول أيب

بكر رضي هللا عنه( :ليس بكالمي ،وَّل كالم صاحيب ،إمنا هو كالم هللا تعاىل) :إثبات احلرف
والصوت؛ ألنه إمنا تال عليهم القرآن ابحلرف والصوت اهـ ()1

وج َّل) مث سرد مجلة من اآلايت
 - 7وبوب رمحه هللا يف (احلجة) (فصل يف إثبات النداء صفة هلل َع َّز َ

واألحاديث ()2

 - 8وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية :واستفاضت اآلاثر عن النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة

سنَّة؛ أنه سبحانه ينادي بصوت؛ َندى موسى ،وينادي عباده يوم
والتابعني ومن بعدهم من أئمة ال م
القيامة بصوت ،ويتكلم ابلوحي بصوت ،ومل ينقل عن أحد من السلف أنه قالَّ :
إن هللا يتكلم بال

صوت أو بال حرف ،وَّل أنَه أنكر أن يتكلم هللا بصوت أو حبرف ()3
 - 9وقال ابن القيم ( )4على لسان ُم َع ِط ٍل يعرتض على ما يثبته سين:
أن هللا َكلَّم عب َده أَفَـتسمع اآلذَا ُن غَري احلر ِ
ِ
ت َّ
ت
ف َو َّ
ص ْو ٌ
ص ْو ٌ
وز َع ْم َ
َ
ت ِإب ْمجـ لَكنَّهُ َ
الصـ َوَكذا النداءُ فَإنَّهُ َ
َ َْ ُ َ ْ َ ُ
َ َْ
ص ْ ِ
وأه ِل ُك ِل لِس ِ
ِ
الر ْمح ِن ـو ِ
ضـ  ...موسى فَ ْ ِ
رفِيع و ُهو ِ
ان
ت الَّذي ُخ َّ
محاةِ ْ
ت بِه األذَُنن َـم ِاع الن َ
أمسَ َعهُ ن َدا َّ ْ
ُ َ
َ ٌَ َ
َ
ِ
ص ْوَات ِن
ٌّـد للنِ َجاء كِ ُ
المهَا َ
وملزيد شرح فيما يتعلق بصفة الكالم انظر( :شرح الشيخ عبد هللا الغنيمان لكتاب التوحيد من
صحيح البخاري) ( ،)316 - 307 /2وكتاب (العقيدة السلفية يف كالم رب الربية) لألخ عبد هللا
بن يوسف اْلديع ،وهي َنفعة َّ
جداً صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد

القادر السقاف  -ص259
_________

((( )1احلجة)) (331 /1و.)332
((( )2احلجة)) (.)269 /1

((( )3جمموع الفتاوى)) ( .)304 /12وانظر أيضاً.)545 - 513 /6( :
((( )4القصيدة النونية)) (.)80 /1

()196/2

 -الكنف

صفةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز وج َّل ابحلديث الصحيح ،وال َكنَف يف اللغةِ :
السرت واحلِرز واْلانب والنَّاحية
َ

الدليل :ما رواه البخاري ومسلم؛ من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما(( :يدنو أحدكم من ربه حىت

يضع َكنَـ َفه عليه فيقول)) ( )1قال البخاري :قال عبد هللا بن املباركَ :كنَـ َفه؛ يعين :سرته ()2

وقال األزهري يف (هتذيب اللغة) بعد أن نقل كالم ابن املبارك هذا :وقال ابن مشيل :يضع هللا عليه

وبره ( )3وقال شيخ اإلسالم يف (نقض التأسيس)؛ كما ذكر الغنيمان يف (شرح
َكنَـ َفه؛ أي :رمحته َّ

سنَّة) ابب :يضع َكنَـ َفه على عبده،
كتاب التوحيد من صحيح البخاري) :قال اخلالل يف (كتاب ال م
تبارك وتعاىل :أخربين حممد بن أيب هارون وحممد بن جعفر؛ َّ
أن أاب احلارث حدثهم؛ قال :قلت أليب

عبد هللا :ما معىن قولهَّ :
(إن هللا يدين العبد يوم القيامة؛ فيضع عليه َكنَـ َفه؟) قال :هكذا نقول :يدنيه

ويضع َكنَـ َفه عليه؛ كما قال؛ يقول له :أتعرف ذنب كذا قال اخلالل :أنبأَن إبراهيم احلريب؛ قال :قوله:
((فيضع عليه َكنَـ َفه))؛ يقولَ :نحيته قال إبراهيم :أخربين أبو نصر عن األصمعي؛ يقال :نزل يف َكنَ ِ
ف
بين فالن؛ أي :يف َنحيتهم .اهـ ()4

وج َّل حىت
قال احلافظ أبو موسى املديين يف (اجملموع املغيث) :يف احلديث(( :يُدين املؤمن من ربه َع َّز َ

فس َره؛ إَّل إن
يضع عليه َكنَـ َفه)) ()5؛ أي :يسرته ،وقيل :يرمحه ،وقال اإلمام إمساعيل :مل أر أحداً َّ

كان معناه :يسرته من اخللق ،وقيل يف رواية :يسرته بيده وكنفا اإلنسانَ :نحيتاه ،ومن الطائر :جناحاه

()6

ف مفسراً يف
وقال الشيخ الغنيمان يف املصدر السابق :قوله(( :حىت يضع َكنَـ َفه عليه)) :جاء ال َكنَ ُ
احلديث أبنه ِ
السرت ،واملعىن :أنه تعاىل يسرت عبده عن رؤية اخللق له؛ لئال يفتضح أمامهم فيخزى؛
ألنه حني السؤال والتقرير بذنوبه تتغري حاله ،ويظهر على وجهه اخلوف الشديد ،ويتبني فيه الكرب
والشدة ( )7صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف -
ص263

_________

( )1رواه البخاري ( ،)6070ومسلم (.)2768
( )2انظر(( :خلق أفعال العباد)) (ص.)103
((( )3هتذيب اللغة)) (.)274 /10

((( )4شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)) ()423 /2
( )5رواه البخاري ( .)4685من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
((( )6اجملموع املغيث)) (.)78 /3
((( )7شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)) (.)423 /2

()197/2

 الكيد ألعدائهِ
وج َّل ابلكتاب ،وَّل يوصف به إَّل مقيداً يف مقابلة َك ْي ِد املخلوق الدليل:
صفةٌ فعليَّةٌ خربيَّةٌ اثبتة هلل َع َّز َ
قوله تعاىلَ :ك َذلِ َ ِ ِ
ف [يوسف]76 :
وس َ
ك ك ْد ََن ليُ ُ
وقوله :إِ َّهنُ ْم يَ ِكي ُدو َن َك ْي ًدا َوأَكِي ُد َك ْي ًدا [الطارق]16 :
ِ
ني [األعراف ،183 :القلم]45 :
وقولهَ :وأ ُْملي َهلُ ْم إِ َّن َك ْي ِدي َمتِ ٌ
قال أبو إسحاق احلريب( :الكيد من هللا خالفه من الناس ،كما َّ
أن املَكْر منه خالفه من الناس) اهـ
بات منه لصفة الكيد واملَكْر على حقيقتهما وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف (جمموع
( )1وهذا إث ٌ
اداً على من زعم َّ
الفتاوى) ر َّ
أن يف القرآن جمازاً :وكذلك ما ادعوا أنه جماز يف القرآن؛ كلفظ( :املَكْر)
و (اَّلستهزاء) ،و (السخرية)؛ املضاف إىل هللا ،وزعموا أنه مسمى ابسم ما يقابله على طريق اجملاز،

وليس كذلك ،بل مسميات هذه األمساء إذا فعلت ِبن َّل يستحق العقوبة؛ كانت ظلماً له ،وأما إذا
فعلت ِبن فعلها ابجملين عليه عقوبة له ِبثل فعله؛ كانت عدَّلً؛ كما قال تعاىلَ :ك َذلِ َ ِ ِ
ف
وس َ
ك ك ْد ََن ليُ ُ
ك فَـيَ ِكي ُدوا
ص ُرْؤَاي َك َعلَى إِ ْخ َوتِ َ
ص ْ
[يوسف ،]76:فكاد له كما كادت إخوته ملا قال له أبوهَّ :ل تَـ ْق ُ
ك َك ْيداً [يوسف ،]5:وقال تعاىل :إِ َّهنُ ْم يَ ِكي ُدو َن َك ْيداً َوأَكِي ُد َك ْيداً [الطارق ]15:اهـ ( )2وقال يف
لَ َ

(التدمرية) :وهكذا وصف نفسه ابملَكْر والكيد ،كما وصف عبده بذلك ،فقالَ :وْيَْ ُك ُرو َن َوْيَْ ُك ُر هللاُ
[األنفال ،]30:وقال :إِ َّهنُ ْم يَ ِكي ُدو َن َك ْيداً َوأَكِي ُد َك ْيداً [الطارق ،]16:وليس املَكْر كاملَكْر وَّل الكيد

كالكيد ( )3وانظر كالم ابن القيم يف (مدارج السالكني) ( ،)4و (خمتصر الصواعق املرسلة) ()5
هراس يف (شرح العقيدة الواسطية) عند قوله تعاىلَ :وَم َك ُروا َوَم َك َر هللاُ،
وقال الشيخ حممد خليل َّ

وقوله :إِ َّهنُ ْم يَ ِكي ُدو َن َك ْيداً َوأَكِي ُد َك ْيداً ،قال رمحه هللا :تضمنت هذه اآلايت إثبات صفيت املَكْر

والكيد ،ومها من صفات الفعل اَّلختيارية ،ولكن َّل ينبغي أن يشتق له من هاتني الصفتني اسم،

فيقال :ماكر ،وكائد ،بل يوقف عند ما ورد به النص من أنه خري املاكرين ،وأنه يكيد ألعدائه
الكافرين اهـ ( )6وانظر :صفة (اخلِ َداع) و (املَكْر) صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة
لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص265
_________

((( )1غريب احلديث)) (.)94 /1
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)111 /7
((( )3التدمرية)) (ص.)26
(.)415 /3( )4

((( )5خمتصر الصواعق املرسلة)) (.).)34 - 32 /2
((( )6شرح العقيدة الواسطية)) (ص.)123

()198/2

 اللطفسنَّة ،و (اللطيف) من أمسائه سبحانه
وج َّل ابلكتاب وال م
صفةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ

الدليل من الكتاب:
يف ْ
اخلَبِريُ [األنعام]103 :
قوله تعاىلَ :و ُه َو اللَّ ِط ُ
ِ
يف بِ ِعب ِ
ادهِ [الشورى]19 :
وقوله :هللاُ لَط ٌ َ
سنَّة :حديث عائشة رضي هللا عنها يف تتبعها للنيب صلى هللا عليه وسلم ملا خرج من
الدليل من ال م

عندها خفية لزايرة البقيع ،وفيه قال صلى هللا عليه وسلم(( :ما لك اي عائش حشياً رابية؟ قالت:

قلتَّ :ل شيء قال :لتخربين أو ليخربين اللطيف اخلبري)) ()1
قال ابن القيم يف (النونية :)85 /2
طف يف أوصافِ ِه نِو َع ِ
ان
طيف بِ َع ْبدهِ َولِ َع ْب ِدهِ  ...واللم ُ
َو ُه َو اللَّ ُ
َ ْ

قال الشيخ عبد الرمحن السعدي :اللطيف :الذي أحاط علمه ابلسرائر واخلفااي ،وأدرك اخلبااي

والبواطن واألمور الدقيقة ،اللطيف بعباده املؤمنني ،املوصل إليهم مصاحلهم بلطفه وإحسانه من طرق

َّل يشعرون هبا ،فهو ِبعىن اخلبري وِبعىن الرؤوف ()2
وقال ابن منظور يف (لسان العرب) :اللمطف واللَّطف :الرب والتكرمة والت ِ
َّحفي اللطيف :صفة من
صفات هللا ،واسم من أمسائه ،ومعناه وهللا أعلم :الرفيق بعباده صفات هللا عز وجل الواردة يف

الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص266
_________
( )1رواه مسلم (.)974
((( )2تفسري السعدي)) (.)301 /5

()199/2

 اللعنِ
سنَّة الدليل من الكتاب:
وج َّل ابلكتاب وال م
صفةٌ فعليَّةٌ اختياريةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ
ِ
ب هللاُ َعلَْي ِه َولَ َعنَهُ [النساء]93 :
قوله تعاىلَ :وغَض َ
ِ
ِ
ريا [األحزاب]64 :
ين َوأ َ
وقوله :إِ َّن هللاَ لَ َع َن الْ َكاف ِر َ
َع َّد َهلُ ْم َسع ً
وقوله :لَعنةُ َِّ
ِ
ني [األعراف[ ،]44 :هود]18:
َْ
اَّلل َعلَى الظَّال ِم َ
سنَّة:
الدليل من ال م
حديث(( :لعن هللا الواصلة واملستوصلة)) ()1
حديث(( :لعن هللا السارق يَ ْس ِر ُق البيضة)) ()2

حديث(( :املدينة حرم ما بني عري إىل ثور ،فمن أحدث فيها حداثً ،أو أوى حمداثً؛ فعليه لعنة هللا

واملالئكة والناس أمجعني)) ()3

ِ
وقد استشهد شيخ اإلسالم ابن تيمية يف (الواسطية) بقوله تعاىلَ :وَمن يَـ ْقتُ ْل ُم ْؤمنًا ُمتَـ َع ِم ًدا فَ َج َزا ُؤهُ
جهن ِ ِ
ِ
ب هللاُ َعلَْي ِه َولَ َعنَهُ [النساء]93:؛ إبثبات صفة الغضب واللعن ( )4وقال
َّم َخال ًدا ف َ
يها َوغَض َ
ََ ُ

اهلراس عن هذه اآلية وآايت معها :تضمنت هذه اآلايت إثبات بعض صفات الفعل؛
الشيخ خليل َّ

من الرضى هلل ،والغضب ،واللعن ،والكره ،مث قال :واللعن :هو الطرد واإلبعاد عن رمحة هللا ،واللعني
وامللعون :من حقت عليه اللعنة ،أو دعي عليه هبا صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة

لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص267
_________

( )1رواه البخاري ( )5934ومسلم ( .)2123من حديث عائشة رضي هللا عنها.

( )2رواه البخاري ( )6783ومسلم ( .)1687من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )3رواه البخاري ( ،)6755ومسلم ( .)1370من حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.
((( )4العقيدة الواسطية)) (.)108

()200/2

 املؤمناثبت ابلكتاب
وج َّل أبنه املؤمن ،وهو اسم له ٌ
يوصف هللا َع َّز َ
الم ال ُْم ْؤِم ُن ال ُْم َه ْي ِم ُن [احلشر]23 :
الدليل من الكتاب :قوله تعاىلَّ :
الس ُ
مصدق ِ
قال ابن قتيبة :ومن صفاته (املؤمن) ،وأصل اإلْيان :التصديق فالعبد مؤمن؛ أيِ :
حمقق ،وهللا
مصدق ما وعده ِ
مؤمن؛ أيِ :
وحمققه ،أو قابل إْيانه وقد يكون (املؤمن) من األمان؛ أيَّ :ل أيمن إَّل
تتصرف تص مرف غريهاَّ ،ل يقال :أمن هللا؛ كما
وع َّز َّل َّ
من َّأمنَه هللا وهذه الصفة من صفات هللا َج َّل َ

يقال :تقدَّس هللا ،وَّل يقال :يؤمن هللا؛ كما يقال :يتقدَّس هللا وإمنا ننتهي يف صفاته إىل حيث انتهى،
فإن كان قد جاء من هذا شيء عن الرسول صلى هللا عليه وعلى آله أو عن األئمة؛ جاز أن يطلق

وحد
كما أطلق غريه اهـ ( )1وقال ابن منظور يف (لسان العرب) :املؤمن من أمساء هللا تعاىل الذي َّ
نفسه؛ بقوله :وإِ َهل ُكم إِلَهٌ و ِ
اح ٌد [البقرة ،]163:وبقولهَ :ش ِه َد هللاُ أَنَّهُ َّل إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو [آل
َ ُ ْ َ
ِ
أولياءه عذابه ،وقيل :املؤمن يف صفة هللا الذي أمن اخللق من
عمران ،]18:وقيل :املؤمن الذي آمن َ
وج َّل؛ ألنه صدق
ظلمه ،وقيل :املؤمن الذي يص ُدق َ
عباده ما وعدهم ،وكل هذه الصفات هلل َع َّز َ
بقوله ما دعا إليه عباده من توحيد ،وكأنه أمن اخللق من ظلمه ،وما وعدَن من البعث واْلنة ملن آمن
ِ
وج َّل
به والنار ملن كفر به ،فإنه مصدق وعدهَّ ،ل شريك له وقال الزجاجي :املؤمن يف صفات هللا َع َّز َ
ِ
عباده املؤمنني من ِ
وعذابه ،فيأمنو َن
أبسه
على وجهني :أحدمها :أن يكون من األمان؛ أي :يؤمن َ

ليسكن إليه
(آم َن فال ٌن فالَنً)؛ أي :أعطاهُ أماَنً
وأيمن ،فكذلك أيضاً يقال :هللاُ
ذلك؛ كما تقولَ :
َ
َ
ِ
من آمنه والوجه اآلخر :أن يكون املؤمن من اإلْيان،
املؤمن؛ أي :يُـ ْؤمن َ
عباده املؤمنني ،فال أيمن إَّل ْ
ُ
ص ِدق عباده املؤمنني؛
من؛ أيُ :م َ
وهو التصديق ،فيكون ذلك على ضربني :أحدمها :أن يقال :هللا املؤ ُ
يصدقُهم على ِ
أيِ :
إْياهنم ،فيكون تصديقه إايهم قبول صدقِ ِهم وإْياهنم وإاثبتهم عليه واآلخر :أن
رر
يكون هللا
ص َد َق فُال ٌن يف قوله َ
املؤمن؛ أيُ :مصد ٌق ما َو َع َدهُ عباده؛ كما يقالَ :
وص َّد َق؛ إذا َك َ
ُ

عبادهُ وحمققه فهذه ثالثة ٍ
أوجه
ب َ
وابل َغ ،يكون ِب ْنز ِلة َ
وج َّل ُمصد ٌق ما وعد به ُ
وض َّر َ
ض َر َ
ب؛ فاهلل َع َّز َ
وج َّل ،فال يقال :آمن
يف املؤمن ،سائ ٌغ إضافتها إىل هللا وَّل يص ُ
فعل هذه الصفة من صفاته َع َّز َ
رف ُ

يؤمن؛ كما يقال :هللا حيلم ويغفر ،ومل يُستعمل
تقدس هللاُ،
هللا؛ كما يقال:
َ
وتبارك هللاُ ،وَّل يقال :هللاُ ُ
َ
متبارك ،وإمنا تستعمل صفاتهُ على ما استعملتها األمة
تبارك هللا ،ومل يقل :هو
ٌ
ذلك؛ كما قيلَ :

وأطلقتها ( )2صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف -
ص268

_________

((( )1تفسري غريب القرآن)) (ص.)9
((( )2اشتقاق أمساء هللا)) (ص.)221

()201/2

 املبني:اثبت ابلكتاب العزيز الدليل من الكتاب :قوله تعاىل:
وج َّل أبنه املبني ،وهو اسم له ٌ
يوصف هللا َع َّز َ
يَـ ْوَمئِ ٍذ يُـ َوفِي ِه ُم هللاُ ِدينَـ ُه ُم ا ْحلَ َّق َويَـ ْعلَ ُمو َن أ َّ
ني [النور ]25 :قال ابن جرير يف تفسري
َن هللاَ ُه َو ا ْحلَ مق ال ُْمبِ ُ
هذه اآلية :يقول :ويعلمون يومئذ َّ
أن هللا هو احلق الذي يبني هلم حقائق ما كان يعدهم يف الدنيا من

العذاب ،ويزول حينئذ الشك فيه عن أهل النفاق الذين كانوا فيما كان يعدهم يف الدنيا ْيرتون وقال
سنَّة األصبهاين :املبني :ومعناه البِني أمره ،وقيلِ :
البني الربوبية وامللكوت ،يقال :أابن الشيء
قَـ َّوام ال م

ِبعىن تبني ،وقيل معناه :أابن للخلق ما احتاجوا إليه ( )1صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب
والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص270
_________

((( )1احلجة)) (.)143 /1

()202/2

 -املتانة

وج َّل ابلكتاب ،و (املتني) من أمساء هللا تعاىل الدليل :قوله تعاىل :إِ َّن هللاَ ُه َو
صفةٌ ذاتيةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ

ِ
ني [الذارايت]58 :
َّ
الرزَّا ُق ذُو الْ ُق َّوة ال َْمتِ ُ
الزجاج (،)2
رفع من صفة هللا تبارك وتعاىل اهـ ( )1وبه قال َّ
قال أبو زكراي الفراء :وقرأ الناس ال َْمتِ ُ
نيٌ ،
ِ
ني :ذو اَّلقتدار الشديد ،واملتني يف صفة هللا القوي وقال
واألزهري ( ،)3وقال :ومعىن ذُو الْ ُق َّوة ال َْمتِ ُ
ابن منظور يف (لسان العرب) :واملتني يف صفة هللا القوي واملتانة :الشدة والقوة؛ فهو من حيث إنه
متني وقال الشيخ عبد العزيز السلمان :وما يؤخذ
قوي ،ومن حيث إنه شدي ُد القوة ٌ
ابل ُغ القدرة اتمها ٌ
من اآلية إثبات املتانة وهي من الصفات الذاتية ( )4صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة

لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص271
_________

((( )1معاين القرآن)) (.)90 /3
((( )2معاين القرآن)) (.)59 /5

((( )3هتذيب اللغة)) (.)306 /14
((( )4الكواشف اْللية عن معاين الواسطية)) (ص.)144

()203/2

 اجملدسنَّة وليس (املاجد) من أمسائه تعاىل
وج َّل ،من امسه (اجمليد) الثابت ابلكتاب وال م
صفةٌ ذاتيةٌ هلل َع َّز َ

الدليل من الكتاب:

ور ال َْو ُد ُو ُد ذُو ال َْع ْر ِ
ش ال َْم ِجي ُد [الربوج]15 :
قوله تعاىلَ :و ُه َو الْغَ ُف ُ
وقوله :ر ْمح ُ ِ
ت إِنَّهُ َِ
هللا وبـرَكاتُهُ َعلَْي ُكم أ َْهل الْبـ ْي ِ
محي ٌد َِّجمي ٌد [هود]73 :
ََ
ْ َ َ
ت َََ

سنَّة :حديث(( :قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد ،كما صليت على آل
الدليل من ال م

إبراهيم ،إنك محيد جميد ،اللهم ابرك على حممد وعلى آل حممد ،كما ابركت على آل إبراهيم ،إنك
محيد جميد)) ()1

قال ابن قتيبة( :جمد هللا) :شرفه ،وكرمه اهـ ()2
وقال ابن القيم (:)3
ف أ ْعظَم َش ِ
ِ ِ
صِ
ان
ص ُ
اف تَـ ْعـ ِ ...ـظ ٍيم فَ َ
الو ْ
َو ُه َو املَجي ُد ص َفاتُهُ أ َْو َ
شأْ ٌن َ
ُ
وقال أيضاً :وأما اجملد؛ فهو مستلزم للعظمة والسعة واْلالل؛ كما يدل على موضوعه يف اللغة؛ فهو

ٌّ
دال على صفات العظمة واْلالل ،واحلمد يدل على صفات اإلكرام ،وهللا سبحانه ذو اْلالل

واإلكرام ،وهذا معىن قول العبدَّ :ل إله إَّل هللا وهللا أكرب؛ فال إله إَّل هللا دال على ألوهيته وتفرده

فيها ،فألوهيته تستلزم حمبته التامة ،وهللا أكرب دال على جمده وعظمته اهـ ( )4قال ابن منظور يف

وج َّل،
(لسان العرب) :اجملد :املروءة والسخاء ،واجملد :الكرم والشرف ،واجمليد :من صفات هللا َع َّز َ

وفعيل أبلغ من فاعل ،فكأنه جيمع معىن اْلليل والوهَّاب والكرمي وقال الشيخ عبد الرمحن بن

سعدي :اجمليد الكبري العظيم اْلليل :وهو املوصوف بصفات اجملد والكربايء والعظمة واْلالل ()5
صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص272

_________

( )1رواه البخاري ( ،)4797ومسلم ( .)406من حديث كعب بن عجرة رضي هللا عنه.
((( )2تفسري غريب القرآن)) (ص.)19
((( )3القصيدة النونية)) (.)66 /2
((( )4جالء األفهام)) (ص.)174
((( )5التفسري)) (.)300 /5

()204/2

 -احمليط

وج َّل أبنه حميط ،قد أحاط بكل شيء ،وهي صفةٌ ذاتيةٌ ،و (احمليط) اسم من أمسائه
يوصف هللا َع َّز َ

تعاىل اثبت ابلكتاب الدليل:
ِ
ين [البقرة]19 :
قوله تعاىلَ :وهللاُ ُِحمي ٌ
ط ِابلْ َكاف ِر َ
وقولهَ :وأ َّ
ط بِ ُك ِل َش ْي ٍء ِعل ًْما [الطالق]12 :
َحا َ
َن هللاَ قَ ْد أ َ
سنَّة األصبهاين :احمليط :هو الذي أحاطت قدرته جبميع خلقه ،وهو
وغريها من اآلايت قال قَـ َّوام ال م

الذي أحاط بكل شيء علماً ،وأحصى كل شيء عدداً ( )1وقال البيهقي :احمليط :هو الذي أحاطت

قدرته جبميع املقدورات ،وأحاط علمه جبميع املعلومات ،والقدرة له صفة قائمة بذاته ،والعلم له صفة

قائمة بذاته ( )2صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف -
ص273

_________

((( )1احلجة)) (.)164 - 163 /1
((( )2اَّلعتقاد)) (ص)68

()205/2

 احمليي واملميتسنَّة ،ومها صفتان فعليتان خاصتان
وج َّل أبنه احمليي واملميت ،وهذا اثبت ابلكتاب وال م
يوصف هللا َع َّز َ

وج َّل ،وليسا مها من أمسائه
ابهلل َع َّز َ

الدليل من الكتاب:
قوله تعاىلُ :مثَّ ُْيِيتُ ُك ْم ُمثَّ ُْحييِي ُك ْم ُمثَّ إِلَْي ِه تُـ ْر َج ُعو َن [البقرة]28:
ِ
ِ
ِ ِ
ور [احلج]66 :
وقولهَ :و ُه َو الَّذي أ ْ
نسا َن لَ َك ُف ٌ
َحيَا ُك ْم ُمثَّ ُْييتُ ُك ْم ُمثَّ ُْحييي ُك ْم إ َّن ا ِإل َ
ِ
اها لَ ُم ْحيِي ال َْم ْوتَى إِنَّهُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير [فصلت]39 :
َحيَ َ
وقوله :إِ َّن الَّذي أ ْ
سنَّة:
الدليل من ال م

حديث حذيفة رضي هللا عنه يف دعاء اَّلستيقاظ من النوم(( :احلمد هلل الذي أحياَن بعدما أماتنا وإليه

النشور)) ()1

حديث أنس رضي هللا عنه(( :اللهم أحيين ما كانت احلياة خرياً يل ،وتوفين إذا كانت الوفاة خرياً يل))

()2

قال البيهقي :احمليي :هو الذي حييي النطفة امليتة ،فيخرج منها النسمة احلية ،وحييي األجسام البالية

إبعادة األرواح إليها عند البعث ،وحييي القلوب بنور املعرفة ،وحييي األرض بعد موهتا؛ إبنزال الغيث،
وإنبات الرزق املميت :هو الذي ْييت األحياء ،ويوهي ابملوت قوة األقوايء ( )3صفات هللا عز وجل
الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص274
_________

( )1رواه البخاري ( .)6312واحلديث رواه مسلم ( .)2711من حديث الرباء بن عازب رضي هللا
عنه.
( )2رواه البخاري ( ،)5671ومسلم (.)2680
((( )3اَّلعتقاد)) (ص.)62

()206/2

 املستعانسنَّة
وج َّل أبنه املستعان ،الذي يستعني به عباده فيعينهم ،وهذا اثبت ابلكتاب وال م
يوصف هللا َع َّز َ

الدليل من الكتاب:
ِ
ني [الفاحتة]5 :
قوله تعاىل :إِ َّاي َك نَـ ْعبُ ُد َوإِ َّاي َك نَ ْستَع ُ
مجيل وهللا الْمستَـعا ُن َعلَى ما تَ ِ
صْ ِ
ص ُفو َن [يوسف]18 :
رب َ ٌ َ ُ ُ ْ َ
َ
وقوله :فَ َ ٌ
سنَّة:
الدليل من ال م
حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه(( :اللهم ِ
أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)) ()1

حديث ابن عباس رضي هللا عنهما(( :إذا سألت؛ فاسأل هللا ،وإذا استعنت؛ فاستعن ابهلل)) ()2

وقد َّ
عد بعضهم (املستعان) من أمساء هللا ،ويف هذا نظر أما (املعني)؛ فهو ليس من أمساء هللا ،خالف
ما هو منتشر عند العامة ،فرتاهم يتعبَّدون هللا به بتسمية عبد املعني صفات هللا عز وجل الواردة يف

الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص275
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)1522والنسائي ( )53 /3بلفظة(( :رب)) بدَّلً من ((اللهم)) ،وأمحد (/5

 .)22172( )244واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال النووي يف ((اجملموع)) ( ،)486 /3وابن
امللقن يف ((اإلعالم)) ( :)14 /4إسناده صحيح .وقال ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) (،)97 /7

وابن حجر يف ((نتائج األفكار)) ( ،)297 /2واأللباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.
( )2رواه الرتمذي ( ،)2516وأمحد ( ،)2669( )293 /1واحلاكم ( .)623 /3قال الرتمذي:

هذا حديث حسن صحيح .وقال احلاكم :هذا حديث كبري عال من حديث عبد امللك بن عمري عن
ابن عباس رضي هللا عنهما إَّل أن الشيخني رضي هللا عنهما مل خيرجا لشهاب بن خراش وَّل القداح يف

الصحيحني وقد روي احلديث أبسانيد عن ابن عباس غري هذا .وقال ابن رجب يف ((جامع العلوم

واحلكم)) ( :)495 /1حسن جيد .وقال ابن حجر يف ((موافقة اخلرب اخلرب)) ( :)327 /1حسن.
وقال السخاوي يف ((املقاصد احلسنة)) ( :)188حسن وله شاهد .وقال الصنعاين يف ((سبل

السالم)) ( :)267 /4إسناده حسن .وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)233 /4إسناده
صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

()207/2

 -املسح

ثبت يف احلديث الصحيح َّ
مسح على حقيقته ،يليق
وج َّل مسح على ظهر آدم ،وهو ٌ
أن هللا َع َّز َ

جبالل هللا وعظمته الدليل:

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً(( :ملَّا خلق هللا آدم مسح ظهره ،فسقط من ظهره كل نسمة

هو خالقها من ذريته إىل يوم القيامة)1( ))00

حديث ابن عباس رضي هللا عنه؛ قال :ملا نزلت آية الدَّيْن؛ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
((إن أول من جحد آدمَّ ،
َّ
إن هللا تعاىل ملا خلقه؛ مسح ظهره ،فأخرج منه ما هو من ذراري إىل يوم
القيامة ،فعرضهم عليه)) ()2

سنَّة وكالم الصحابة والتابعني يف أكثر من مئة موضع
قال ابن القيم :وورد لفظ اليد يف القرآن وال م

وروداً متنوعاً متصرفاً فيه مقروَنً ِبا يدل على أهنا يد حقيقية من اإلمساك والطي والقبض والبسط

وأنه مسح ظهر آدم بيده اهـ ( )3صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد
القادر السقاف  -ص276
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)3076واحلاكم ( .)354 /2قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح وقد
روي من غري وجه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم .وقال ابن منده يف ((الرد على

اْلهمية)) ( :)50صحيح .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه .ووافقه
الذهيب .وقال ابن العريب يف ((أحكام القرآن)) ( ،)333 /2واأللباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)):
صحيح .واحلديث روي عن عمر رضي هللا عنه.

( )2رواه أمحد ( ،)2270( )251 /1وابن أيب عاصم يف ((السنة)) ( ،)204والطرباين (/12
 .)214قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)206 /8رواه أمحد والطرباين وقال يف أوله ملا نزلت آية
الدين وقال كم عمره قال ستون سنة ،والباقي ِبعناه وفيه علي بن زيد وضعفه اْلمهور ،وبقية رجاله

ثقات .وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)71 /4إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((ظالل
اْلنة)) ( :)204صحيح.
((( )3خمتصر الصواعق املرسلة)) (.)171 /2

()208/2

 -املصور

ص ِور) من أمسائه تعاىل الدليل
ص ِور ،وهذا اثبت ابلكتاب وال م
سنَّة ،و (املُ َ
وج َّل أبنه املُ َ
يوصف هللا َع َّز َ

من الكتاب:

قوله تعاىل :هو هللا ْ ِ
ص ِور [احلشر]24 :
اخلَال ُق الْبَا ِر ُ
ئ املُ َ
َُ ُ
َّ ِ
ص ِورُك ْم ِيف األ َْر ِ
شاء [آل عمران]6:
ف يَ َ
حام َك ْي َ
وقولهُ :ه َو الذي يُ َ ُ
سنَّة:
الدليل من ال م
صور هللا آدم يف اْلنة؛ تركه ما شاء هللا أن يرتكه)) ()1
حديث أنس رضي هللا عنه(( :ملَّا َّ

وصوره وشق مسعه وبصره))
حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه(( :سجد وجهي للذي خلقه َّ
()2

صور مجيع املوجودات ورتبها،
ص ِور ،وهو الذي َّ
قال ابن منظور يف (لسان العرب) :ومن أمساء هللا املُ َ

فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز هبا على اختالفها وكثرهتا
ص ِور :الذي خلق مجيع املوجودات وبرأها وسواها حبكمته،
قال الشيخ ابن سعدي :اخلالق البارئ املُ َ
وصورها حبمده وحكمته ،وهو مل يزل وَّل يزال على هذا الوصف العظيم ( )3صفات هللا عز وجل
الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص277

_________

( )1رواه مسلم (.)2611
( )2رواه مسلم (.)771
((( )3التفسري)) (.)301 /5

()209/2

 -املعية

سنَّة واْلماعة َّ
يعتقد أهل ِ
أن هللا معنا على احلقيقة ،وأنه فوق مساواته ،مست ٍو على عرشه،
احلق ،أهل ال م
سنَّة الدليل من الكتاب:
ابئن من خلقه ،وهذه املَِعيَّةُ اثبتةٌ ابلكتاب وال م
ٌ
قوله تعاىلَ :و ُه َو َم َع ُك ْم أَيْ َن َما ُك ْنـتُ ْم [احلديد]4 :
ك َوَّل أَ ْكثَـ َر إَِّلَّ ُه َو َم َع ُه ْم أَيْ َن َما َكانُوا [اجملادلة]7 :
وقولهَ :وَّل أَ ْد َىن ِمن َذلِ َ
سنَّة:
الدليل من ال م

حديث ابن عمر رضي هللا عنهما(( :إذا كان أحدكم يف الصالة؛ فال يبصق قِبَل وجهه؛ َّ
فإن هللا قِبَل
وجهه)) ()1
احلديث القدسي(( :أَن عند ظن عبدي يب ،وأَن معه إذا ذكرين )2( )) ...

وانظر :صفة (ال ُق ْرب)

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف (الواسطية) :فصل :وقد دخل فيما ذكرَنه من اإلْيان ابهلل اإلْيان ِبا

أخرب هللا به يف كتابه ،وتواتر عن رسوله ،وأمجع عليه سلف األمة؛ من أنه سبحانه فوق مساواته على

علي على خلقه ،وهو سبحانه معهم أينما كانوا ،يعلم ما هم عاملون ،مث بعد أن أورد بعض
عرشه ،م
اآلايت؛ قال :وكل هذا الكالم الذي ذكره هللا من أنه فوق العرش وأنه معنا ح ٌق على حقيقتهَّ ،ل

حيتاج إىل حتريف ،ولكن يصان عن الظنون الكاذبة ()3
قال الشيخ العثيمني -رمحه هللا -يف (تعقيب َم ِعيَّة هللا على خلقه) يف بيان سبب كتابه هذا التعقيب:
جـ  -ولبيان معىن هذه الصفة العظيمة اليت وصف هللا هبا نفسه يف عدة آايت من القرآن ،ووصفه هبا
نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم اهـ

وهذه الرسالة من أفضل ما قرأت يف توضيح معىن املَعِيَّة؛ فلرتاجع ،وقد طبعها الشيخ رمحه هللا يف
آخر كتابه القيم( :القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن) صفات هللا عز وجل الواردة يف

الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص278

_________

( )1رواه البخاري ( ،)406ومسلم (.)547
( )2رواه البخاري ( ،)7405ومسلم ( .)2675من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )3العقيدة الواسطية)) (ص.)193

()210/2

 املغفرة والغفرانِ
سنَّة ،ومن أمسائه (الغفار) و (الغفور) الدليل من الكتاب:
وج َّل ابلكتاب وال م
صفةٌ فعليَّةٌ اثبتة هلل َع َّز َ
ك ربَّـنَا وإِلَْي َ ِ
ِ
ري [البقرة]285 :
قوله تعاىلَ :وقَالُوا َمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا غُ ْف َرانَ َ َ َ
ك ال َْمص ُ
ور [فاطر]28 :
وقوله :إِ َّن هللاَ َع ِز ٌيز غَ ُف ٌ
ار [الزمر]5 :
وقوله :أََّل ُه َو ال َْع ِز ُيز الْغَ َّف ُ

ك لَ ُذو َم ْغ ِفرةٍ َوذُو ِع َق ٍ
اب أَلِ ٍيم [فصلت]43 :
وقوله :إِ َّن َربَّ َ
َ

سنَّة:
الدليل من ال م

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه(( :بل قولوا :مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري)) ()1

حديث عائشة رضي هللا عنها(( :من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه ،ومن كره لقاء هللا؛ كره هللا لقاءه
فقيل :اي رسول هللا! كراهية لقاء هللا كراهية املوت ،كلنا نكره املوت؟ قال :ذاك عند موته ،إذا بشر
برمحة هللا ومغفرته؛ أحب لقاء هللا)) ()2

قال ابن قتيبة :ومن صفاته (الغفور) ،وهو من قولك :غفرت الشيء :إذا غطيته؛ كما يُقالَ :ك َف ْرتُه:
إذا غطيته ويقال :كذا أغفر من كذا؛ أي :أسرت ( )3وقال الزجاجي :غفور – كما ذكرت لك – من

وج َّل غفور؛ ألنه يفعل ذلك لعباده مرة بعد مرة إىل ما َّل حيصى ،فجاءت هذه
أبنية املبالغة؛ فاهلل َع َّز َ
الصفة على أبنية املبالغة لذلك ،وهو متعلق ابملفعول؛ ألنه َّل يقع السرت إَّل ِبستور يُسرت ويُغطى،
وليست من أوصاف املبالغة يف الذات ،إمنا هي من أوصاف املبالغة يف الفعل ( )4وقال الشيخ ابن
سعدي :الع ُفو الغفور الغفار :الذي مل يزل وَّل يزال ابلعفو معروفاً ،وابلغفران والصفح عن عباده

موصوفاً ،كل أحد مضطر إىل عفوه ومغفرته ،كما هو مضطر إىل رمحته وكرمه ( )5وقال الشيخ عبد
العزيز السلمان :ولْيـع ُفوا ولْيص َفحوا أََّل ُِحتبمو َن أَ ْن يـ ْغ ِفر هللا لَ ُكم وهللا غَ ُف ِ
يم؛ يف هذه اآلايت
َ َ ُ َْ ُ ٌ
َ َْ َ َ ْ ُ
ور َرح ٌ
إثبات وصف هللا ابلعفو واملغفرة اهـ ( )6صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن
عبد القادر السقاف  -ص279
_________
( )1رواه مسلم (.)125

( )2رواه النسائي ( ،)10 /4وابن ماجه ( .)4264وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)):
صحيح.

((( )3تفسري غريب القرآن)) (ص.)14
((( )4اشتقاق أمساء هللا)) (ص.)93
((( )5تفسري السعدي)) (.)300 /5
((( )6الكواشف اْللية عن معاين الواسطية)) (ص.)270

()211/2

 املقتِ
سنَّة الدليل من الكتاب:
وج َّل ابلكتاب وال م
صفةٌ فعليَّةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ
قوله تعاىل :إِ َّن الَّ ِذين َك َفروا يـنادو َن لَم ْق ُ ِ
اَّلل أَ ْك َ ِ ِ
س ُك ْم [غافر]10 :
َ ُ َُ َ ْ َ
ت َّ ُ
رب م ْن َم ْقت ُك ْم أَنْـ ُف َ
سنَّة:
الدليل من ال م
َّ
((وإن هللا نظر إىل أهل األرض ،فمقتهم؛ عرهبم وعجمهم؛ إَّل
حديث عياض بن محار رضي هللا عنه:
بقااي من أهل الكتاب)) ()1

ويف (معاين القرآن وإعرابه) يف معىن قوله تعاىل :إِنَّه َكا َن فَ ِ
اء َسبِيالً [النساء]22 :؛
اح َ
ُ
شةً َوَم ْقتاً َو َس َ

قال الزجاج :املَْقت :أشد البغض اهـ ( )2وقد استشهد شيخ اإلسالم يف (الواسطية) إلثبات صف
(املَْقت) بقوله تعاىلَ :كرب م ْقتاً ِع ْن َد َِّ
اَّلل أَ ْن تَـ ُقولُوا َما َّل تَـ ْف َعلُو َن [الصف ]3:وقال الشيخ حممد خليل
َُ َ
اهلراس شارحاً هذه اآلايت :تضمنت هذه اآلايت بعض صفات الفعل؛ من الرضى هلل والغضب
َّ
وج َّل ،على ما يليق به ،وَّل تشبه ما
َسف ،وهي عند أهل احلق صفات حقيقية هلل َع َّز َ
واملَْقت واأل َ

يتصف به املخلوق من ذلك ،وَّل يلزم منها ما يلزم يف املخلوق اهـ وقال شيخ اإلسالم أيضاً يف
َّ ِ
اد ْو َن
ين َك َف ُروا يُـنَ َ
(التدمرية) :وكذلك وصف نفسه أبنه ْيقت الكفار ،ووصفهم ابملَْقت ،فقال :إِ َّن الذ َ
لَم ْق ُ ِ
اَّلل أَ ْك َ ِ ِ
س ُك ْم ،وليس املَْقت مثل املَْقت ( )3صفات هللا عز وجل الواردة يف
َ
ت َّ ُ
رب م ْن َم ْقت ُك ْم أَنْـ ُف َ
الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص281
_________

( )1رواه مسلم (.)2865
((( )2معاين القرآن وإعرابه)) (.)32 /2
((( )3العقيدة التدمرية)) (.)26

()212/2

 -املقيت

وج َّل أبنه ُم ِقيت ،يقدر لعباده القوت ،وحيفظ عليهم رزقهم ،وهذا اثبت ابلكتاب
يوصف هللا َع َّز َ
العزيز واملقيت من أمسائه تعاىل الدليل :قوله تعاىلَ :وَكا َن هللاُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء ُم ِقيتاً [النساء ]85 :قال
ابن جرير يف تفسري اآلية :اختلف أهل التأويل يف أتويل قولهَ :وَكا َن هللاُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء ُم ِقيتاً ،قال
بعضهم :أتويله :وكان هللا على كل شيء حفيظاً وشهيداً  -ونقل إبسناده هذا القول عن ابن عباس

وجماهد – وقال آخرون :معىن ذلك :القائم على كل ٍ
شيء ابلتدبري وقال آخرون :هو القدير  -ونقل
ذلك إبسناده عن السدي وابن زيد  -والصواب من هذه األقوال قول من قال :معىن (املُِقيت):
الز َّجاج يف (تفسري أمساء
القدير اهـ ( )1وممَّن قال من أهل اللغة :املُِقيت ِبعىن القدير :أبو إسحاق َّ
الز َّج ِ
هللا احلسىن) ( – )2وله ٌ
الز َّجاج
اجي – نسبةً إىل شيخه َّ
قول آخر سيأيت  ،-وتلميذه أبو القاسم َّ
– يف (اشتقاق أمساء هللا) ( ،)3والفراء يف (معاين القرآن) (ِ )4
وممَّن قال :املُِقيت ِبعىن احلفيظ:
الزجاج يف (معاين القرآن وإعرابه) ( ،)5وهذا ٌ
آخر له ،ووافقه أبو جعفر النحاس يف (معاين
قول ٌ

القرآن الكرمي) ( )6قال القرطيب يف (األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن) ( :)7وعلى القول أبنه القادر
يكون من صفات الذات ،وإن قلنا إنه اسم الذي يعطي القوت؛ فهو اسم للوهَّاب والرزاق ،ويكون
من صفات األفعال وقد َّ
عد الشيخ العثيمني -رمحه هللا( -املُِقيت) من أمساء هللا تعاىل ،انظر:
(القواعد املثلى) ،وانظر أيضاً( :النهج األمسى) ( )8صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة

لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص282
_________

((( )1تفسري الطربي)) ( - 583 /8شاكر).
((( )2تفسري أمساء هللا احلسىن)) (ص )48
((( )3اشتقاق أمساء هللا)) (ص.)136
((( )4معاين القرآن)) (.)280 /1

((( )5معاين القرآن وإعرابه)) (.)85 /2
((( )6معاين القرآن الكرمي)) (.)147 /2
((( )7األسىن)) (.)275 /1

((( )8النهج األمسى)) (.)337 /1

()213/2

 املكر على من ْيكر بهسنَّة
من صفات هللا الفعليَّة اخلربيَّة اليت َّل يوصف هبا وصفاً مطلقاً ،وهي اثبتة ابلكتاب وال م

الدليل من الكتاب:

ِ
ين [آل عمران]54
ري ال َْماك ِر َ
قوله تعاىلَ :وَم َك ُروا َوَم َك َر هللاُ َوهللاُ َخ ْ ُ

وقولهَ :وَم َك ُروا َمك ًْرا َوَم َك ْرََن َمك ًْرا َو ُه ْم َّل يَ ْش ُع ُرو َن [النمل]50

سنَّة:
الدليل من ال م

حديث ابن عباس رضي هللا عنهما(( :رب أعين وَّل تعن علي ،وانصرين وَّل تنصر علي ،وامكر يل وَّل

ْتكر علي)) ( )1رواه أبو داود (صحيح سنن أيب داود ،)1337/والرتمذي ( ،)2816وابن ماجه
قال أبو إسحاق احلريب :والكيد من هللا خالفه من الناس ،كما املَكْر منه خالفه من الناس ()2

وهذا إثبات منه لصفيت ال َك ْيد واملَكْر على احلقيقة قال شيخ اإلسالم :وهكذا وصف نفسه ابملَ ْكر
والكيد ،كما وصف عبده بذلك ،فقالَ :وْيَْ ُك ُرو َن َوْيَْ ُك ُر هللاُ [األنفال ،]30:وقال :إِ َّهنُ ْم يَ ِكي ُدو َن
َك ْيداً َوأَكِي ُد َك ْيداً [الطارق ،]15:وليس املَكْر كاملَكْر ،وَّل الكيد كالكيد ()3
وانظر كالم تلميذه ابن القيم يف (خمتصر الصواعق املرسلة) ()4
ويف (اجملموع الثمني) سئل الشيخ العثيمني -رمحه هللا -هل يوصف هللا ابملَكْر؟ وهل يسمى به؟

فأجابَّ :ل يوصف هللا تعاىل ابملَكْر إَّل مقيداً ،فال يوصف هللا تعاىل به وصفاً مطلقاً؛ قال هللا تعاىل:
اَّلل فَال أيْمن مكْر َِّ
أَفَأ َِمنوا مكْر َِّ
اَّلل إَِّلَّ الْ َقوم ا ْخلَ ِ
اس ُرو َن [األعراف ،]99:ففي هذه اآلية دليل على َّ
أن
ُْ
ََُ َ َ
ُ َ َ
هلل مكراً ،واملَكْر هو التوصل إىل إيقاع اخلصم من حيث َّل يشعر ،ومنه جاء يف احلديث الذي أخرجه
البخاري ((احلرب خدعة)) ( )5فإن قيل :كيف يوصف هللا ابملَكْر مع َّ
أن ظاهره أنه مذموم؟ قيل :إن

املَكْر يف حمله حممود ،يدل على قوة املاكر ،وأنه غالب على خصمه ،ولذلك َّل يوصف هللا به على
اإلطالق ،فال جيوز أن تقولَّ :
إن هللا ماكر! وإمنا تذكر هذه الصفة يف مقام يكون مدحاً؛ مثل قوله

تعاىلَ :وْيَْ ُك ُرو َن َوْيَْ ُك ُر هللاُ ،وقوله َوَم َك ُروا َم ْكراً َوَم َك ْرََن َم ْكراً َو ُه ْم َّل يَ ْش ُع ُرو َن [النمل ،]50:ومثل
قوله تعاىل :أَفَأ َِمنوا مكْر َِّ
اَّلل ،وَّل تنفى عنه هذه الصفة على سبيل اإلطالق ،بل إهنا يف املقام اليت
ُ َ َ
تكون مدحاً؛ يوصف هبا ،ويف املقام اليت َّل تكون مدحاً؛ َّل يوصف هبا ،وكذلك َّل يسمى هللا به؛ فال
يقالَّ :
إن من أمساء هللا املاكر واملَكْر من الصفات الفعلية؛ ألهنا تتعلق ِبشيئة هللا سبحانه اهـ ()6
(اَّلستِ ْه َزاء) ،وكالم ابن القيم يف صفة (اخلِ َداع) صفات
وانظر كالم اإلمام ابن جرير الطربي يف صفة ْ
هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص283
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)1510والرتمذي ( ،)3551وابن ماجه ( ،)3830وأمحد ()227 /1
( .)1997واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح .وقال البغوي
يف ((شرح السنة)) ( :)153 /3حسن صحيح .وقال ابن حجر يف ((األمايل املطلقة)) (ص:)206

حسن .وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)310 /3إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح
سنن ابن ماجه)) :صحيح.

((( )2غريب احلديث)) (.)94 /1

((( )3العقيدة التدمرية)) (ص.)26
(.)34 - 32 /2( )4

( )5رواه البخاري ( ،)3029ورواه مسلم ( .)1740من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .واحلديث
روي يف الصحيحني أيضاً عن علي بن أيب طالب وجابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما.

((( )6اجملموع الثمني)) (.)65 /2

()214/2

 -امللك وامللكوت

سنَّة ،و (املَلِك) و (املَليك) من أمسائه تعاىل الدليل من
من صفات هللا الذاتية الثابتة ابلكتاب وال م

الكتاب:

ِ
ك الْمل ِ
ْك [آل عمران]26 :
قوله تعاىل :قُ ْل ُ
الله َّم َمال َ ُ
قوله تعاىلِ :يف م ْقع ِد ِ
ص ْد ٍق ِعنْ َد ملِ ٍ
يك ُم ْقتَ ِد ٍر [القمر]55 :
َ َ
َ
ِ
ِ
ك [احلشر]23 :
قوله تعاىلُ :ه َو هللاُ الَّذي َّل إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو ال َْمل ُ
سنَّة:
الدليل من ال م
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه(( :يقبض هللا تبارك وتعاىل األرض يوم القيامة ،ويطوي السماء بيمينه،
مث يقول :أَن امللك ،أين ملوك األرض؟)) ()1

حديث عوف بن مالك رضي هللا عنه(( :سبحان ذي اْلربوت وامللكوت والكربايء والعظمة)) ()2
قال يف (اللسان) ُملك هللا وملكوته :سلطانه وعظمته

الز َّجاجي :فأما امللك؛ فتأويله :ذو امللك
وقال يف (القاموس احمليط) :امللكوت :العز والسلطان وقال َّ

وع َّز أبنه امللك يوم َّل ملك
يوم الدين ،ويوم الدين هو يوم اْلزاء واحلساب ،فوصف هللا نفسه َج َّل َ

سواه ( )3صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف -
ص285
_________

( )1رواه البخاري ( ،)4812ومسلم (.)2787
( )2رواه أبو داود ( )873والنسائي ( ،)191 /2وأمحد ( .)24026( )24 /6واحلديث سكت

عنه أبو داود .وقال النووي يف ((األذكار)) ( :)81صحيح .وقال ابن حجر يف ((نتائج األفكار))

( :)74 /2حسن .وقال الشوكاين يف ((نيل األوطار)) ( :)375 /2رجال إسناده ثقات .وقال
األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.
((( )3اشتقاق أمساء هللا)) (ص)43

()215/2

 املللورد يف احلديث الصحيح قوله صلى هللا عليه وسلم(( :عليكم ِبا تطيقون ،فوهللا؛ َّل ْيل هللا حىت
ْتلوا)) ()1

ويف رواية ملسلم(( :فوهللا؛ َّل يسأم هللا حىت تسأموا)) ()2

قال أبو إسحاق احلريب يف (غريب احلديث) :قولهَّ(( :ل ْيََ مل هللا حىت ْتلوا)) :أخربَن سلمة عن الفراء؛
مل ْيََ مل ماللة ،وأمللته إمالَّلًَّ ،
فكأن املعىن َّل ْيلم من
يقال :مللت َأم مل :ضجرت ،وقال أبو زيدَّ :
ثواب أعمالكم حىت ْتلموا من العمل)) اهـ ()3

قلت :وهذا ليس أتويالً ،بل تفسري احلديث على ظاهره؛ َّ
ألن الذين َّأولُوه كالنووي يف (رايض
الصاحلني) ابب اَّلقتصاد يف العبادة ،والبيهقي يف (األمساء والصفات) فصل :ما جاء يف املِالل؛ قالوا:
معىن َّل ْيََلم هللا؛ أيَّ :ل يقطع ثوابه ،أو أنه كناية عن تناهي حق هللا عليكم يف الطاعة وقال الشيخ
حممد بن إبراهيمَّ :
((فإن هللا َّل ْيََ مل حىت ْتلموا)) :من نصوص الصفات ،وهذا على وجه يليق ابلباري،

َّل نقص فيه؛ كنصوص اَّلستهزاء واخلداع فيما يتبادر ( )4وقد سئل الشيخ ابن عثيمني -رمحه هللا-

 :هل نستطيع أن نثبت صفة امللل واهلرولة هلل تعاىل؟ فأجاب :جاء يف احلديث عن النيب صلى هللا
((فإن هللا َّل ْيََ مل حىت ْتلوا)) فمن العلماء من قالَّ :
عليه وسلم قولهَّ :
إن هذا دليل على إثبات امللل

هلل ،لكن؛ ملل هللا ليس كملل املخلوق؛ إذ َّ
إن ملل املخلوق نقص؛ ألنه يدل على سأمه وضجره من

هذا الشيء ،أما ملل هللا؛ فهو كمال وليس فيه نقص ،وجيري هذا كسائر الصفات اليت نثبتها هلل على
وجه الكمال وإن كانت يف حق املخلوق ليست كماَّلً ومن العلماء من يقولَّ :
إن قولهَّ(( :ل ْيََ مل حىت
فإن هللا جيازيك عليه؛ فاعمل ما بدا لك؛ َّ
ْتلوا))؛ يراد به بيان أنه مهما عملت من عمل؛ َّ
فإن هللا َّل
ْيل من ثوابك حىت ْتل من العمل ،وعلى هذا ،فيكون املراد ابمللل َّلزم امللل ومنهم من قالَّ :
إن

هذا احلديث َّل يدل على صفة امللل هلل إطالقاً؛ َّ
ألن قول القائلَّ :ل أقوم حىت تقوم؛ َّل يستلزم قيام

وج َّل
الثاين ،وهذا أيضاًَّ(( :ل ْيل حىت ْتلوا))؛ َّل يستلزم ثبوت امللل هلل َع َّز َ
وعلى كل حال جيب علينا أن نعتقد َّ
أن هللا تعاىل ُمنَـ َّزه عن كل صفة نقص من امللل وغريه ،وإذا ثبت
َّ
أن هذا احلديث دليل على امللل؛ فاملراد به ملل ليس كملل املخلوق اهـ ( )5صفات هللا عز وجل
الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص286

_________
( )1رواه البخاري ( ،)43ومسلم ( .)785من حديث عائشة رضي هللا عنها.
( )2رواه مسلم (.)220( )785

((( )3غريب احلديث)) (.)338 /1

((( )4الفتاوى والرسائل)) (.)209 /1
((( )5جمموعة دروس وفتاوى احلرم)) (.)152 /1

()216/2

 املماحلة واحملالمن صفات هللا الفعليَّة اخلربيَّة الثابتة ابلكتاب العزيز الدليل:
ِ
ِ
اَّلل و ُهو َش ِدي ُد ال ِْم َح ِ
ال [الرعد ]13:نقل األزهري يف (هتذيب اللغة)
قوله تعاىلَ :و ُه ْم ُجيَادلُو َن ِيف َّ َ َ
وع َّز :و ُهو َش ِدي ُد ال ِْم َح ِ
ال؛ أي :شديد الكيد واملَكْر ،وقول سفيان
قول القتييب يف قول هللا َج َّل َ َ َ
ال؛ قال :شديد اَّلنتقام وقول أيب عبيد :ال ِْم َح ِ
الثوريَ :ش ِدي ُد ال ِْم َح ِ
ال :الكيد واملَكْر وقول الفراء:
ال ِْم َح ِ
ال :املَُماحلة وغريها من األقوال ( )1ويف (الصحاح)( :املَُماحلة) :املماكرة واملكايدة اهـ وقال
ال :الكيد ،ومنه قول هللا تعاىل :و ُهو َش ِدي ُد ال ِْم َح ِ
اخلطايب يف (غريب احلديث) :ال ِْم َح ِ
ال اهـ ( )2وقد
َ َ
استشهد شيخ اإلسالم هبذه اآلية يف (الواسطية) إلثبات هذه الصفة مع اآلايت اليت فيها صفة املَكْر

والكيد ( )3وقال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية :وهذه اآلية شبيهة بقوله تعاىلَ :وَم َك ُروا َم ْكراً َوَم َك ْرََن
َم ْكراً َو ُه ْم َّل يَ ْش ُع ُرو َن
وقال الشيخ زيد بن فياض :ويف هذه اآلايت إثبات وصف هللا ابملَكْر والكيد واملَُماحلة ،وهذه
صفات فعلية تثبت هلل كما يليق جبالله وعظمته ،قوله :و ُهو َش ِدي ُد ال ِْم َح ِ
ال؛ أي :األخذ بشدة وقوة،
َ َ
واملِ َحال واملَُماحلة املماكرة واملغالبة اهـ ()4
وبنحوه قال الشيخ عبد العزيز السلمان يف (الكواشف اْللية) ( )5صفات هللا عز وجل الواردة يف

الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص288
_________

((( )1هتذيب اللغة)) (.)95 /5

((( )2غريب احلديث)) (.)152 /3
((( )3العقيدة الواسطية)) (ص.)122
((( )4الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية)) (ص)114
((( )5الكواشف اْللية)) (ص.)266

()217/2

 املن واملنةسنَّة ،و (املَنَّان) من أمساء هللا الثابتة ابحلديث الصحيح
صفةٌ فعلِيَّةٌ اثبتةٌ ابلكتاب وال م
الدليل من الكتاب:
ِ
ث فِي ِه ْم َر ُسوَّلً ِم ْن أَنْـ ُف ِس ِه ْم [آل عمران]164 :
ني إِ ْذ بَـ َع َ
قوله تعاىل :لََق ْد َم َّن هللاُ َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
ِ
شاء ِمن ِعب ِ
ادهِ [إبراهيم]11 :
وقولهَ :ولَك َّن هللاَ ْيَُ من َعلَى َم ْن يَ َ ُ ْ َ
سنَّة:
الدليل من ال م
حديث أنس رضي هللا عنه(( :اللهم أسألك َّ
أبن لك احلمدَّ ،ل إله إَّل أنت ،املنَّان ،بديع السماوات
واألرض)) ()1

حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنهَّ :
((إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج على حلقة من
ومن به علينا))
أصحابه ،فقال :ما أجلسكم؟ قالوا :جلسنا نذكر هللا وحنمده على ما هداَن لإلسالم َّ

()2

قال الراغب األصفهاين يف (املفردات) :املِنَّة :النعمة الثقيلة ،ويقال ذلك على وجهني :أحدمها :أن

يكون ذلك ابلفعل ،فيقالَّ :
من فالن على فالن :إذا أثقله ابلنعمة ،وعلى ذلك قوله :لََق ْد َم َّن هللاُ
ِ
ك ُكنتُ ْم ِم ْن قَـ ْب ُل فَ َم َّن هللاُ َعلَْي ُك ْم [النساءَ ]94:ولََق ْد َمنَـنَّا
ني [آل عمرانَ ،]164:ك َذلِ َ
َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
شاءُ [إبراهيمَ ،]11 :ونُ ِري ُد أَن َّمنُ َّن َعلَى
ارو َن [الصافاتْ ،]114 :يَُ من َعلَى َم ْن يَ َ
َعلَى ُم َ
وسى َو َه ُ
َّ ِ
ض ِع ُفوا ( )5سورة القصص [القصص ]5 :وذلك على احلقيقة َّل يكون إَّل هلل تعاىل
استُ ْ
ين ْ
الذ َ
والثاين :أن يكون ذلك ابلقول ،وذلك مستقبح فيما بني الناس؛ إَّل عند كفران النعمة اهـ

من عليه منَّاً :أنعم واصطنع عنده صنيعة ِ
ومنَّة واملنَّان من أمساء هللا تعاىل؛
وقال يف (القاموس احمليط)َّ :
أي :املعطي ابتداءً صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف -

ص289

_________

( )1رواه أبو داود ( ،)1495والرتمذي ( ،)3544والنسائي ( ،)52 /3وابن ماجه (،)3858
وأمحد ( .)12226( )120 /3واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال الرتمذي :حديث غريب.
وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :حسن صحيح.

( )2رواه مسلم (.)2701

()218/2

 -املوجود

وج َّل أبنه موجود ،وليس املوجود من أمسائه تعاىل
خيُْ َرب عن هللا َع َّز َ

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :ويفرق بني دعائه واإلخبار عنه ،فال يدعى إَّل ابألمساء احلسىن ،وأما
اإلخبار عنه؛ فال يكون ابسم سيئ ،لكن قد يكون ابسم حسن أو ابسم ليس بسيئ ،وإن مل حيكم

حبسنه؛ مثل :شيء وذات وموجود ()1
وانظر كالمه يف ِ
(الق َدم) كما يف (جمموع الفتاوى) ()2

سنَّة يصفونه ابلوجود وكمال
وقال يف (دقائق التفسري) يف معرض رده على املتكلمني :فصار أهل ال م
الوجود ،وأولئك يصفونه بعدم كمال الوجود ،أو بعدم الوجود ابلكلية؛ فهم ممثلة معطلة؛ ممثلة يف

العقل والشرع ،معطلة يف العقل والشرع اهـ ()3

وقال ابن القيم :ما يطلق عليه يف ابب األمساء والصفات توقيفي ،وما يطلق عليه من األخبار َّل جيب
أن يكون توقيفياً؛ كالقدمي ،والشيء ،واملوجود ()4

ويف (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء) سئلت اللجنة السؤال التايل:

س :مل أجد يف أمساء هللا وصفاته اسم املوجود ،وإمنا وجدت اسم الواجد ،وعلمت يف اللغة َّ
أن
املوجود على وزن مفعول ،وَّلبد أن يكون لكل موجود ِ
موجد كما َّ
أن لكل مفعول فاعل ،وحمال أن
أن الو ِ
يوجد هلل ِ
اجد يشبه اسم اخلالِق ،واملوجود يشبه اسم املخلوق ،وكما َّ
موجد ورأيت َّ
أن لكل

موجود ِ
موجد؛ فلكل خملوق خالق؛ فهل يل بعد ذلك أن أصف هللا أبنه موجود؟

وقد أجابت اللجنة بتوقيع كل من الشيخ :عبد العزيز بن ابز ،عبدالرزاق عفيفي ،عبدهللا بن غداين،

عبدهللا بن قعود

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسوله وآله ،وصحبه وبعد:

ج :وجود هللا معلوم من الدين ابلضرورة ،وهو صفة هلل إبمجاع املسلمني ،بل صفة هلل عند مجيع
العقالء ،حىت املشركنيَّ ،ل ينازع يف ذلك إَّل مل ِ
ْحد دهري ،وَّل يلزم من إثبات الوجود صفة هلل أن
ُ
يكون له ِ
موجد؛ َّ
ألن الوجود نوعان:

األول :وجود ذايت ،وهو ما كان وجوده اثبتاً له يف نفسهَّ ،ل مكسوابً له من غريه ،وهذا هو وجود هللا
ِ
اهر والْب ِ
ِ
سبحانه وصفاته؛ َّ
اط ُن
فإن وجوده مل يسبقه عدم ،وَّل يلحقه عدمُ ،ه َو األ ََّو ُل َواآلخ ُر َوالظَّ ُ َ َ
ٍ ِ
ِ
يم [احلديد]3:
َو ُه َو ب ُك ِل َش ْيء َعل ٌ
الثاين :وجود حادث ،وهو ما كان حاداثً بعد عدم ،فهذا الذي َّلبد له من موجد يوجده وخالق
ٍ
ِ
ٍ ِ
يل لَهُ َم َقالِي ُد
حيدثه ،وهو هللا سبحانه ،قال تعاىل :هللاُ َخال ُق ُك ِل َش ْيء َو ُه َو َعلَى ُك ِل َش ْيء َوك ٌ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض [الزمر ،]63 - 62:وقال تعاىل :أ َْم ُخلِ ُقوا ِم ْن غَ ِْري َش ْي ٍء أ َْم ُه ُم ْ
اخلَالُِقو َن أ َْم
َّ َ َ
السماو ِ
ض بَ ْل َّل يُوقِنُو َن [الطور ]36 - 35:وعلى هذا يوصف هللا تعاىل أبنه
ات َواأل َْر َ
َخلَ ُقوا َّ َ َ
موجود ،وخيرب عنه بذلك يف الكالم ،فيقال :هللا موجود ،وليس الوجود امساً ،بل صفة وابهلل التوفيق،
وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم اهـ ()5
قلت :األوىل أن يقال :حي؛ بدل :موجود أما قول السائل :إنه وجد ِ
الواجد من أمساء هللا تعاىل؛ فهذا
ُ
غري صحيح ،ومل يثبت يف كتاب وَّل سنة وهللا أعلم صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة
لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص290
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)142 /6
(.)300 /9( )2

((( )3دقائق التفسري)) (.)110 /5
((( )4بدائع الفوائد)) (.)162 /1
((( )5فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء)) (/138 /3فتوى رقم .)6245

()219/2

 -الناصر والنصري

وج َّل أبنه الناصر والنصريَّ ،
وأن النصر بيده ،وهذا اثبت ابلكتاب والسنة ،و (النصري)
يوصف هللا َع َّز َ
من أمسائه تعاىل

الدليل من الكتاب:
ِ
ين [آل عمران]150 :
ري النَّاص ِر َ
قوله تعاىل :بَ ِل هللاُ َم ْوَّل ُك ْم َو ُه َو َخ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
وقولهَ :وإِن تَـ َولَّ ْوا فَا ْعلَ ُموا أ َّ
ري [األنفال]40 :
َن هللاَ َم ْوَّل ُك ْم ن ْع َم ال َْم ْو َىل َون ْع َم النَّص ُ
نص ْرُك ْم [حممد]7 :
نص ُروا هللاَ يَ ُ
وقوله :إِن تَ ُ
وقوله :إِذَا جاء نَصر ِ
هللا َوالْ َف ْت ُح [النصر]1 :
َ َ ُْ
الدليل من السنة:
حديث أنس رضي هللا عنه(( :اللهم أنت عضدي ،وأنت نَ ِ
صريي ،بك أحول وبك أصول وبك

أقاتل)) ( )1حديث صحيح رواه أبو داود ( ،)2632والرتمذي (صحيح سنن الرتمذي،)2836/
وغريمها وصححه األلباين يف (الكلم الطيب126/

ص َر عبده ،وهزم األحزاب وحده)) ()2
حديث(( :صدق وعده ،ونَ َ

فائدة( :الناصر) :ليس من أمساء هللا تعاىل ،وعليه؛ فال يصح التعبد به؛ مثل :عبدالناصر صفات هللا

عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص293

_________

( )1رواه أبو داود ( ،)2632والرتمذي ( ،)3584وأمحد ( .)12932( )184 /3واحلديث
سكت عنه أبو داود .وقال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب .وقال ابن حجر يف ((الفتوحات

الرابنية)) ( ،)90 /5واأللباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )2رواه البخاري ( ،)1797ومسلم ( .)1344من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما.

()220/2

 النزول واهلبوط والتديل (إىل السماء الدنيا)ٌ ِِ
وج َّل ابلسنة الصحيحة
صفات ف ْعليَّةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ
الدليل:
حديث النمزول املشهور(( :يَـ ْن ِز ُل ربمنا إىل السماء الدنيا كل ليلة حني يبقى ثلث الليل اآلخر)) ()1

حديث علي بن أيب طالب وأيب هريرة رضي هللا عنهما مرفوعاً(( :لوَّل أن أشق على أميت ألمرهتم

ابلسواك عند كل صالة وألخرت عشاء اآلخرة إىل ثلث الليل األول فإنه إذا مضى ثلث الليل األول

هبط هللا تعاىل إىل السماء الدنيا فلم يزل هناك حىت يطلع الفجر)) ( )2وبنحوه عن ابن مسعود

رضي هللا عنه ()3
حديث(( :إ َّن هللا تعاىل ليُ ْم ِهل يف شهر رمضان ُك َّل ليلة حىت اذا ذهب الليل األول هبط إىل السماء
سائل يعطى ،هل من مستغفر يغفر له ،هل من ٍ
مث قال :هل من ٍ
اتئب يتاب عليه)) ()4
رب ِ
الع َّزةِ فَـتَ َد َّىل
حديث اإلسراء عن أنس رضي هللا عنه قال(( :حىت جاء سدرة املنتهى ودَن اْلَبَّار م
حىت كان منه قاب قوسني أو أدىن)) ()5
قال أبو سعيد الدارمي يف (الرد على اْلهمية) بعد أن ذكر ما يثبت النمزول من أحاديث رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم :فهذه األحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها يف نزول الرب تبارك وتعاىل يف

هذه املواطن ،وعلى تصديقها واإلْيان هبا أدركنا أهل الفقه والبصر من مشاخيناَّ ،ل ينكرها منهم
أحد ،وَّل ْيتنع من روايتها اهـ ()6

وقال إمام األئمة حممد بن خزْية يف (كتاب التوحيد) :ابب :ذكر أخبار اثبتة السند صحيحة القوام،
رواها علماء احلجاز والعراق عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف نزول الرب جل وعال إىل السماء

الدنيا كل ليلة :نشهد شهادة مقر بلسانه ،مصدق بقلبه ،مستيقن ِبا يف هذه األخبار من ذكر نُزول
الرب ،من غري أن نصف الكيفية؛ َّ
ألن نبينا املصطفى مل يصف لنا كيفية نزول خالقنا إىل مساء الدنيا،
وأعلمنا أنه يَـ ْنزل ،وهللا جل وعال مل يرتك وَّل نبيه عليه السالم بيان ما ابملسلمني احلاجة إليه من أمر
دينهم؛ فنحن قائلون مصدقون ِبا يف هذه األخبار من ذكر النمزول ،غري متكلفني القول بصفته أو

بصفة الكيفية؛ إذ النيب صلى هللا عليه وسلم مل يصف لنا كيفية النمزول
ويف هذه األخبار ما ابن وثبت وصح َّ
أن هللا جل وعال فوق مساء الدنيا الذي أخربَن نبينا صلى هللا

عليه وسلم أنه يَـ ْنزل إليه ،إذ حمال يف لغة العرب أن يقول :نزل من أسفل إىل أعلى ،ومفهوم يف
اخلطاب َّ
أن النمزول من أعلى إىل أسفل اهـ ()7
وقال أبو القاسم الاللكائي :سياق ما روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف نزول الرب تبارك

وتعاىل ،رواه عن النيب صلى هللا عليه وسلم عشرون نفساً اهـ ()8
_________

( )1رواه البخاري ( )1145ومسلم ( .)758من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه أمحد ( )967( )120 /1من حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه .ورواه ()509 /2
( )10626من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .ورواه أيضاً عن أيب هريرة رضي هللا عنه ()433 /2

( )9589بلفظ(( :نزل)) بدَّلً من ((هبط)) .قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)154 /10رواه
أمحد وأبو يعلى  ...ورجاهلما ثقات .قال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)203 /2إسناده

صحيح .واحلديث أصله يف الصحيحني خمتصراً.
( )3رواه أمحد ( .)3673( )388 /1قال األلباين يف ((إرواء الغليل)) ( :)199 /2إسناده
صحيح.
( )4رواه ابن أيب عاصم ( .)513وقال األلباين يف ((ظالل اْلنة)) :صحيح.
( )5رواه البخاري (.)7517

((( )6الرد على اْلهمية)) (ص.)79
( )7كتاب ((التوحيد)) (.)289 /1

((( )8أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) (.)434 /3

()221/2

وقال شيخ اإلسالم رمحه هللا يف تفسري سورة اإلخالص :فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله أبنه يَـ ْن ِزل
إىل مساء الدنيا كل ليلة ،وأنه يدنو عشية عرفة إىل احلجاج ،وأنه كلَّم موسى ابلوادي األْين يف البقعة
املباركة من الشجرة ،وأنه استوى إىل السماء وهي دخا ٌن ،فقال هلا ولألرض :ائتيا طَ ْوعاً أو َك ْرهاً؛ مل
يلزم من ذلك أن تكون هذه األفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه األعيان املشهودة ،حىت

يُقال :ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر ()1

وقال اإلمام ابن جرير الطربي يف (التبصري يف معامل الدين) يف فصل :القول فيما أُدرك علمه من
بصريَّ ،
وأن له يدين
صفات الصانع خرباً َّل استدَّلَّلً :وذلك حنو إخبار هللا تعاىل ذكره إايَن أنه ٌ
مسيع ٌ
بقوله بل ي َداهُ م ْبسوطَتَ ِ
ط إىل السماء الدنيا خلرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ()2
ان وأنه يَـ ْهبِ ُ
َ َ َ ُ
وقال شيخ اإلسالم نقالً عن الكرجي مؤيداً لهُ :روي عن حممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة أنه قال
إن هللا يهبط إىل السماء الدنيا وحنو هذا من األحاديث َّ
يف األحاديث اليت جاءت َّ
إن هذه األحاديث
قد رواها الثقات فنحن نرويها ونؤمن هبا وَّل نفسرها ( )3وكذا ابن القيم يف (اجتماع اْليوش
اإلسالمية) نقالً عن أيب القاسم الاللكائي ()4

مزول وما كان حنوه من
وقال أيضاً :وقد َّ
أتول ٌ
قوم من املنتسبني إىل السنة واحلديث حديث النـ ُ

النصوص اليت فيها فعل الرب الالزم كاإلتيان واجمليء واهلبوط وحنو ذلك َّ
ورد على ذلك مثبتاً هذه

الصفات ()5

تلخيص ما ذكره عبدالرمحن بن منده مع
مزول :فهذا
وقال بعد أن ذكر رواايت ابن منده حلديث النـ ُ
ُ
أنه استوعب طرق هذا احلديث وذكر ألفاظه مثل قوله(( :يَـ ْنزل ربنا كل ليلة إىل السماء الدنيا إذا

األول فيقول :أَن امللك من ذا الذي يسألين فأعطيه ،من ذا الذي يدعوين
مضى ثلث الليل َّ

فأستجيب له ،من ذا الذي يستغفرين فأغفر له ،فال يزال كذلك إىل الفجر)) ( )6وىف لفظ(( :إذا
ط الرب إىل السماء الدنيا)) ( )7وىف لفظ(( :حىت ينشق الفجر مث يرتفع))
بقي من الليل ثلثاه يَـ ْهبِ ُ

( )8ويف رواية(( :يقول َّل أسأل عن عبادي غريي ،من ذا الذي يسألين فأعطيه)) ( )9ويف رواية
عمرو بن عبسةَّ :
((أن الرب يَـتَدَّىل يف جوف الليل إىل السماء الدنيا)) ( )11( )10قلت :فحديث
مزول وا ْهلُبُوط والتا َدِيل
مزول إذاً صح بثالثة ألفاظ :النـ ُ
النـ ُ

وانظر( :رسالة شرح حديث النمزول) لشيخ اإلسالم رمحه هللا صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب

والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص294
_________
((( )1دقائق التفسري)) (.)424 /6

((( )2التبصري يف معامل التنزيل)) (ص.)132
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)186 /4

((( )4اجتماع اْليوش اإلسالمية)) (.)139 /1
((( )5اجتماع اْليوش اإلسالمية)) (.)397 /5
( )6رواه أمحد ( )7779( )282 /2وقال شعيب األرَنؤوط :إسناده صحيح على شرط مسلم.
( )7رواه أمحد ( ،)403 ،388 /1وابن خزْية يف ((التوحيد)) ( )137 /1بلفظ (ثلث الليل
الباقي).

( )8ابن أيب عاصم يف ((السنة)) ( )501 ،500والنسائي يف ((السنن الكربى)) (،124 /6

 .)125من حديث أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري رضي هللا عنهما .وقال األلباين يف ((ظالل اْلنة)):
إسناده جيد.

( )9رواه ابن خزْية يف ((التوحيد)) ( ،)313 /1وابن حبان ( ،)444 /1والطرباين ( .)50 /5من
حديث رفاعة بن عرابة اْلهين رضي هللا عنه .وأشار األلباين إىل صحة هذه الرواية يف ((السلسلة

الضعيفة)) حتت احلديث رقم (.)3897

( )10رواه أمحد ( )19452( )385 /4دون آخره (إىل السماء الدنيا) وقال شعيب األرَنؤوط:
إسناده ضعيف َّلنقطاعه بني سليم بن عامر وعمرو بن عبسة على خطأ يف متنه واختلف فيه على

يزيد بن هارون.
((( )11اجتماع اْليوش اإلسالمية)) (.)394 /5

()222/2

 النسيان (ِبعىن الرتك)وج َّل ابلكتاب والسنة
صفةٌ فعليةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ
الدليل من الكتاب:

سوا هللاَ فَـنَ ِسيَـ ُه ْم [التوبة]67 :
قوله تعاىل :نَ ُ
وقوله :فَالْيـوم نَنساهم َكما نَ ِ
اء يَـ ْوِم ِه ْم َه َذا [األعراف]51:
سوا ل َق َ
ََْ َ ُ ْ َ ُ
ِ ِ ِ
اء يَـ ْوِم ُك ْم َه َذا إِ ََّن نَ ِسينَا ُك ْم [السجدة]14 :
وقوله :فَ ُذوقُوا ِبَا نَسيتُ ْم ل َق َ
ِ
نسا ُك ْم َك َما نَ ِسيتُ ْم لَِقاءَ يَـ ْوِم ُك ْم َه َذا [اْلاثية]34 :
يل الْيَـ ْوَم نَ َ
وقولهَ :وق َ
الدليل من السنة:
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه يف رؤية هللا يوم القيامة ،وفيهَّ :
أن هللا يلقى العبد ،فيقول :أفظننت
وج َّل – فإين أنساك كما نسيتين)) ()1
أنك
َّ
مالقي؟ فيقولَّ :ل فيقول – أي :هللا َع َّز َ
نسا ُك ْم َك َما نَ ِسيتُ ْم لَِقاء يَـ ْوِم ُك ْم َه َذا؛ يقول :نرتككم يف النار؛ كما
قال اإلمام أمحد :أما قوله :الْيَـ ْوَم نَ َ
نَسيتُ ْم؛ كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا اهـ ()2
سوا هللاَ فَـنَ ِسيَـ ُه ْم اهـ ()3
وقال ابن فارس :النِ ْسيان :الرتك ،قال هللا َج َّل َ
وع َّز :نَ ُ
سوا هللاَ فَـنَ ِسيَـ ُه ْم :معناه :تركوا هللا أن يطيعوه ويتبعوا أمره ،فرتكهم
وقال الطربي يف تفسري قوله تعاىل نَ ُ
هللا من توفيقه وهدايته ورمحته ،وقد دللنا فيما مضى على َّ
أن معىن النسيان :الرتك ،بشواهده فأغىن

ذلك عن إعادته ههنا أهـ
وسئِل الشيخ ابن عثيمني -رمحه هللا -يف (جمموع فتاوى ورسائل) ( )4السؤال التايل :هل يوصف هللا
ُ
ِ
تعاىل ابلن ْسيَان؟
فأجاب حفظه هللا تعاىل بقوله( :للنِ ْسيَان معنيان:
أحدمها :الذهول عن شيء معلوم؛ مثل قوله تعاىل :ربَّـنا َّل تُـ َؤ ِ
اخ ْذ ََن إِن نَ ِسينَا أ َْو أَ ْخطَأ ََْن
ََ
[البقرة-]286:وضرب جمموعة من األمثلة لذلك -مث قال :وعلى هذا؛ فال جيوز وصف هللا
ابلنِ ْسيَان هبذا املعىن على كل حال

ِ
سوا َما ذُكِ ُروا بِ ِه فَـتَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم
واملعىن الثاين للن ْسيَان :الرتك عن علم وعمد؛ مثل قوله تعاىل :فَـلَ َّما نَ ُ
ٍ
آد َم ِمن قَـ ْب ُل فَـنَ ِس َي َوَملْ َِجن ْد
اب ُك ِل َش ْيء [األنعام ]44:اآلية ،ومثل قوله تعاىلَ :ولََق ْد َع ِه ْد ََن إىل َ
أَبْـ َو َ
لَهُ َع ْزًما [طه]115:؛ على أحد القولني ،ومثل قوله صلى هللا عليه وسلم يف أقسام أهل اخليل:
((ورجل ربطها تغنياً وتعففاً ،ومل ينس حق هللا يف رقاهبا وظهورها؛ فهي له كذلك سرت)) ( )5وهذا
ِ ِ ِ
ِ
اء يَـ ْوِم ُك ْم َه َذا إِ ََّن
املعىن من الن ْسيَان اثبت هلل تعاىل َع َّز َ
وج َّل؛ قال هللا تعاىل :فَ ُذوقُوا ِبَا نَسيتُ ْم ل َق َ
نَ ِسينَا ُكم [السجدة ،]14 :وقال تعاىل يف املنافقني :نَسوا هللا فَـنَ ِسيـهم إِ َّن الْمنَافِ ِقني هم الْ َف ِ
اس ُقو َن
ُ َ َُ ْ
ْ
ُ َ ُُ
[التوبة ]67:ويف (صحيح مسلم) يف (كتاب الزهد والرقائق) عن أيب هريرة رضي هللا عنه؛ قال:
((قالوا :اي رسول هللا! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر احلديث ،وفيهَّ :
أن هللا تعاىل يلقى العبد،
فيقول :أفظننت أنك مالقي؟ فيقولَّ :ل فيقول :فإين أنساك كما نسيتين)) ()6

وترُكه سبحانه للشيء صفةً من صفاته الفعلية الواقعة ِبشيئته التابعة حلكمته؛ قال هللا تعاىلَ :وتَـ َرَك ُه ْم
ٍِ
ات َّل يـ ْب ِ
ِيف ظُلُم ٍ
وج ِيف بَـ ْع ٍ
ض
ص ُرو َن [البقرة ،]17:وقال تعاىلَ :وتَـ َرْكنَا بَـ ْع َ
ُ
ض ُه ْم يَـ ْوَمئذ ْيَُ ُ
َ
ِ
[الكهف ،]99:وقالَ :ولََقد تَـ َرْكنَا م ْنـ َها آيَةً بَـيِنَةً [العنكبوت ]35:والنصوص يف ثبوت الرتك وغريه
من أفعاله املتعلقة ِبشيئته كثرية معلومة وهي دالة على كمال قدرته وسلطانه

وقيام هذه األفعال به سبحانه َّل ْياثل قيامها ابملخلوقني ،وإن شاركه يف أصل املعىن؛ كما هو معلوم
عند أهل السنة) صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف -

ص298

_________
( )1رواه مسلم (.)2968

((( )2الرد على الزَندقة واْلهمية)) (ص)21
((( )3جممل اللغة)) (ص)866

(.)354( )56 - 54 /3( )4
( )5رواه البخاري ( ،)2371ومسلم ( .)987من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )6رواه مسلم (.)2968
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 النظروج َّل ابلكتاب والسنة
صفةٌ فعليةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ

الدليل من الكتاب:
قوله تعاىلَ :وَّل يُ َكلِ ُم ُه ُم هللاُ َوَّل يَـ ْنظُُر إِلَْي ِه ْم يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة [آل عمران]77 :
الدليل من السنة:
حديث أيب هريرة رضي هللا عنهَّ :
((إن هللا َّل ينظر إىل أجسامكم وَّل إىل صوركم ،ولكن ينظر إىل
قلوبكم وأعمالكم)) ()1

جر إزاره بطراً)) ()2
حديث أيب هريرة رضي هللا عنهَّ(( :ل ينظر هللا يوم القيامة إىل من َّ

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه أيضاً(( :ثالث َّل يكلمهم هللا يوم القيامة وَّل ينظر إليهم وَّل يزكيهم))
()3

قال ابن أيب العز احلنفي :النظر له عدة استعماَّلت حبسب صالته وتعديه بنفسه :فإن عدي بنفسه؛
فمعناه :التوقف واَّلنتظار :انْظُر َ ِ
س ِم ْن نُوِرُك ْم [احلديد ]13 :وإن عدي بـ (يف)؛ فمعناه:
ُ
وَن نَـ ْقتَب ْ
ِ
ِ
الس َم َاوات َواأل َْر ِ
ض [األعراف ]185 :وإ ْن ُعدي بـ
التفكر واَّلعتبار؛ كقوله :أ ََوَملْ يَنظُُروا ِيف َملَ ُكوت َّ
(إىل)؛ فمعناه :املعاينة ابألبصار؛ كقوله تعاىل :انظُُروا إىل َمثَ ِرهِ إِذَا أ َْمثََر [األنعام ]99 :اهـ ()4
وأنت ترى أ َّن النظر فيما سبق من أدلة ٍ
متعد بـ (إىل)؛ فأهل السنة واْلماعة يقولونَّ :
وج َّل
إن هللا َع َّز َ
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ َو ُه َو
يرى ويبصر وينظر إىل ما يشاء بعينه سبحانه وتعاىل؛ كما يليق بشأنه العظيم لَْي َ
ِ
َّ ِ
ري [الشورى]11:
السم ُ
يع البَص ُ
وانظر صفة( :البصر) و (الرؤية) و (العني) صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن
عبد القادر السقاف  -ص300
_________

( )1رواه مسلم (.)2564
( )2رواه البخاري ( ،)5788ومسلم (.)2087
( )3رواه البخاري ( ،)2358ومسلم (.)108
((( )4شرح العقيدة الطحاوية)) (.)190 /1
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 -النعت

يصح إطالق هذه اللفظة وإضافتها إىل هللا تعاىل ،فتقول :نعت هللا أو نعوت هللا ،وحنو ذلكَّ ،
ألن
النعت يف اللغة ِبعىن الصفة – على الراجح -

النعت :وصفك الشيء ِبا فيه من حسن؛ كذا قاله اخلليل
قال اب ُن فارس يف (معجم مقاييس اللغة):
ُ
النعت :وصفك الشيء ،تنعته ِبا فيه وتبالغ يف وصفه
وقال ابن منظور يف (لسان العرب):
ُ

ويف (خمتار الصحاح) :الصفة عندهم – يعين النحويني -هي النعت

قال املناوي يف (التوقيف على مهمات التعاريف) :الصفة لغة :النعت
وقال أبو هالل العسكري يف كتاب (الفروق) :الفرق بني (الصفة) و (النعت) :النعت هو ما يظهر
من الصفات ويشتهرَّ ،
ألن (النعت) يفيد من املعاين اليت ذكرَنها ما َّل تفيده (الصفة) ،مث قد تتداخل
(الصفة) و (النعت) فيقع ك مل ٍ
واحد منهما موضع اآلخر ،لتقارب معنييهما ،وجيوز أن يقال( :الصفة)
لغة و (النعت) لغة أخرى ،وَّل فرق بينهما

وجل ومن ذلك:
وقد َكثُر يف أقوال العلماء إضافة النعت إىل هللا َّ
عز َ
قول ابن جرير الطربي يف تفسري قوله تعاىل :قُل أَغَ ْ ِ َِّ ِ ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض [األنعام:
ري هللا أَخت ُذ َولياً فَاط ِر َّ َ َ
ْ َ
ِ
ِ
 :]14يقول هللا :فاط ِر السموات واألرض أخت ُذ ولياً؟ ففاط ِر السموات من نعت هللا وصفته ولذلك
ِ
ِ
ِ
ني [األنعام ،]23 :واختلفت القراء أيضاً
ُخفض ،وقوله يف تفسري قوله تعاىلَ :وهللا َربِنَا َما ُكنَّا ُم ْش ِرك َ
ِ
ِ
قراء املدينة وبعض الكوفيني والبصريني وهللا
ني فقرأ ذلك عامةُ َّ
يف قراءة قولهَ :وهللا َربِنَا َما ُكنَّا ُم ْش ِرك َ
ربِنا خفضاً على َّ
نعت هلل
أن الربٌ :
قول شيخ اإلسالم ابن تيمية :ومن أعظم األصول معرفة اإلنسان ِبا نعت هللا به نفسه من الصفات
الفعلية ()1

وقوله :إذا قيل :الرمحن ،الرحيم ،امللك ،القدوس ،السالم ،فهي ُكلمها أمساء ملسمى ٍ
واحد سبحانه
اسم يدل على ٍ
وتعاىل وإن كان ُك مل ٍ
نعت هلل تعاىل َّل يدل عليه اَّلسم اآلخر ( )2وقوله واصفاً أهل
ِ
ِ
ونعوت جالله وأمسائه احلسىن ،وعموم
وصفات كمالِه
اإلْيان :وتضمن إْياهنم ابهلل إْياهنم بربوبيته
مجيع طوائف أهل البدع واملنكرين لذلك أو
قدرته ومشيئته وكمال علمه وحكمته؛ فباينوا بذلك َ

لشيء منه ()3

ومحد ٍ
ٍ
مدح ٍ
وْتجيد ،ولذلك كانت حسىن ،وصفاتُه
وثناء
قول احلافظ ابن القيم :أمساؤه كلمها أمساء ٍ
نعوت ٍ
كلمها صفات ٍ
جالل ،وأفعالُه كلمها حكمة ورمحة ومصلحة وعدل ()4
كمال ،ونعوتُه كلمها ُ

احلق هو ما نعت هللا به نفسه على ألسنة رسله فهم مل ينعتوه من تلقاء أنفسهم وإمنا
وقوله :التوحي ُد ُ
ِ
نعتوه ِبا أذن هلم يف نعته به ( )5وقوله :والتحقيقَّ :
جل جاللُه داخلةٌ يف مسمى
أن
صفات الرب َّ

امسه ،فليس امسه :هللا ،والرب ،واإلله ،أمساء ٍ
لذات جمردة َّل صفة هلا البتةَّ ،
فإن هذه الذات اجملردة
وجودها مستحيل ،وإمنا يفرضها الذهن فرض املمتنعات مث حيكم عليها واسم هللا سبحانه والرب

واإلله اسم لذات هلا مجيع صفات الكمال ونعوت اْلالل كالعلم والقدرة واحلياة واإلرادة والكالم

والسمع والبصر والبقاء والقدم وسائر الكمال الذي يستحقه هللا لذاته ،فصفاته داخلة يف مسمى

ٌ
وخيال ذهين َّل حقيقة له وهو أمر
فرض
امسه ،فتجريد الصفات عن الذات والذات عن الصفات ٌ
اعتباري َّل فائدة فيه وَّل يرتتب عليه معرفة وَّل إْيان وَّل هو علم يف نفسه فليس هللا امساً ٍ
لذات َّل

مفروض يف األذهانَّ ،ل وجود له يف
معدوم
نعت هلا ،وَّل صفة وَّل فعل وَّل وجه وَّل يدين ،ذلك إلهٌ
َ
ٌ
ٌ
األعيان ()6

_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)372 /16
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)160 /5

((( )3جمموع الفتاوى)) (.)135 /14
((( )4مدارج السالكني)) (.)125 /1
((( )5مدارج السالكني)) (.)521 /3
((( )6مدارج السالكني)) (.)362 /3
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وقوله :فهذا املوصوف هبذه الصفات والنعوت واألفعال والعلو والعظمة واحلفظ والعزة واحلكمة
وامللك واحلمد واملغفرة والرمحة والكالم واملشيئة والوَّلية وإحياء املوتى والقدرة التامة الشاملة

واحلكم بني عباده وكونه فاطر السموات واألرض وهو السميع البصري؛ فهذا هو الذي ليس كمثله

شيء لكثرة نعوته وأوصافه وأمسائه وأفعاله وثبوهتا له على وجه الكمال الذي َّل ْياثله فيه شيء ()1
ك الْوَّليةُ َِِّ
ِ
َّلل ا ْحلَِق [الكهف :]44 :منهم من رفع (احلق)
قول ابن كثري يف تفسري قوله تعاىلُ :هنَال َ َ َ
ِ
ْك يَـ ْوَمئِ ٍذ ا ْحلَ مق لِ َّ
ين َع ِسرياً
على أنه ٌ
نعت للوَّلية كقوله تعاىل :ال ُْمل ُ
لر ْمحَ ِن َوَكا َن يَـ ْوماً َعلَى الْ َكاف ِر َ
ِ
َّله ْم
[الفرقان ]26:ومنهم من خفض القاف على أنه ٌ
نعت هلل عز وجل كقولهُ :مثَّ ُردموا إىل هللا َم ْو ُ
ا ْحلَ ِق [األنعام]62:
أصل صحيحِ ،
وع ْق ٍد متني ،من َّ
قول احلافظ الذهيب ( :)2فإننا على ٍ
أن هللا تقدس امسه َّل مثل له،

َّ
فنعقل وجود الباري
وأن إْياننا ِبا ثبت من نعوته كإْياننا بذاته املقدسة ،إذ الصفات اتبعة للموصوف،
ُ
وُمنَيِز ذاته املقدسة عن األشباه من غري أن نتعقل املاهية ،فكذلك القول يف صفاته نؤمن هبا ونعقل
وجودها ونعلمها يف اْلملة من غري أن َّ
نتعقلها أو نُشبهها أو نُكيفها أو منثلها بصفات خلقه ،تعاىل

كثري ،لكن األوىل أن نقول (صفة هللا) أو (صفات هللا) بدل
وغريهم ٌ
وغريهم ُ
هللا عن ذلك علواً كبرياً ُ

(نعت هللا) أو (نعوت هللا) لورود احلديث الصحيح بذلك انظر( :الصفة) صفات هللا عز وجل الواردة

يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص301

_________

((( )1الصواعق املرسلة)) (.)1029 /3
((( )2العلو للعلي الغفار)) (ص.)13
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س (بسكون الفاء)
 -النَّـ ْف ُ

وج َّل ،وهي اثبتة ابلكتاب والسنة
سه هي ذاته َع َّز َ
أهل السنة واْلماعة يثبتون النَّـ ْفس هلل تعاىل ،ونَـ ْف ُ

الدليل من الكتاب:
ِ
سهُ [آل عمران]30 ،28 :
قوله تعاىلَ :وُحيَذ ُرُك ُم هللاُ نَـ ْف َ
ك [املائدة]116 :
وقوله :تَـ ْعلَ ُم َما ِيف نَـ ْف ِسي َوَّل أَ ْعلَ ُم َما ِيف نَـ ْف ِس َ
الر ْمحَةَ [األنعام]54 :
ب َربم ُك ْم َعلَى نَـ ْف ِس ِه َّ
وقولهَ :كتَ َ
الدليل من السنة:

احلديث املشهور(( :اي عبادي! إين حرمت الظلم على نفسي)) ()1

حديث عائشة رضي هللا عنها(( :وأعوذ بك منكَّ ،ل أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على
نفسك)) ()2

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه(( :يقول هللا تعاىل :أَن عند ظن عبدي يب ،وأَن معه إذا ذكرين ،فإن

ذكرين يف نفسه ،ذكرته يف نفسي)) ()3
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن نَـ ْفس هللا :ونفسه هي ذاته املقدسة ()4

وقال أيضاً :ويراد بنَـ ْفس الشيء ذاته وعينه؛ كما يقال :رأيت زيداً نفسه وعينه ،وقد قال تعاىل :تَـ ْعلَ ُم
ب َربم ُك ْم َعلَى نَـ ْف ِس ِه ا َّلر ْمحَةَ
َما ِيف نَـ ْف ِسي َوَّل أَ ْعلَ ُم َما ِيف نَـ ْف ِس َ
ك [املائدة ،]116:وقال تعاىلَ :كتَ َ

ِ
سهُ [آل عمران ،]28:ويف احلديث الصحيح؛ أنه قال
[األنعام ،]12:وقال تعاىلَ :وُحيَذ ُرُك ُم هللاُ نَـ ْف َ
ألم املؤمنني(( :لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزن ِبا قلتيه لوزنتهن :سبحان هللا عدد خلقه،

سبحان هللا زنة عرشه ،سبحان هللا رضى نفسه ،سبحان هللا مداد كلماته)) ( ،)5ويف احلديث

الصحيح اإلهلي عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :يقول هللا تعاىل :أَن عند ظن عبدي يب وأَن معه
حني يذكرين ،إن ذكرين يف نفسه ،ذكرته يف نفسي ،وإن ذكرين يف مأل؛ ذكرته يف مأل خري منهم))
()6؛ فهذه املواضع املراد فيها بلفظ النَـ ْفس عند مجهور العلماء :هللا نفسه ،اليت هي ذاته ،املتصفة

بصفاته ،ليس املراد هبا ذااتً منفكة عن الصفات ،وَّل املراد هبا صفة للذات ،وطائفة من الناس

جيعلوهنا من ابب الصفات ،كما يظن طائفة أهنا الذات اجملردة عن الصفات ،وكال القولني خطأ اهـ

(.)7

ِ
سهُ ،وقوله جل
ويف (كتاب التوحيد) من (صحيح البخاري) :ابب :قول هللا تعاىلَ :وُحيَذ ُرُك ْم هللاُ نَـ ْف َ
ِ
سهُ أي:
ذكره :تَـ ْعلَ ُم َما ِيف نَـ ْف ِسي َوَّل أَ ْعلَ ُم َما ِيف نَـ ْف ِس َ
ك وقال القامسي يف (التفسري)َ :وُحيَذ ُرُك ُم هللاُ نَـ ْف َ
ذاته املقدسة.
قال الشيخ عبد هللا الغنيمان :املراد ابلنَّـ ْف ِ
س يف هذا :هللاَ تعاىل ،املتصف بصفاته ،وَّل يقصد بذلك

ذااتً منفكة عن الصفات ،كما َّل يراد به صفة الذات كما قاله بعض الناس اهـ ( )8لكن من السلف
وج َّل ،منهم اإلمام ابن خزْية يف كتاب (التوحيد)؛ حيث قال يف أوله:
من يع مد (النَّـ ْفس) صفةً هلل َع َّز َ

فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعال يف كتابنا هذا :ذكر نفسه ،جل ربنا عن أن تكون
سه كنَـ ْف ِ
وعز أن يكون َع َدماً َّل نَـ ْفس له اهـ ( )9ومنهم عبد الغين املقدسي؛ قال :ومما
س خلقهَّ ،
نَـ ْف ُ

وصح به النقل من الصفات (النَّـ ْفس) ،مث سرد بعض اآلايت واألحاديث إلثبات ذلك
نطق به القرآن َّ

( )10ومنهم البغوي انظر :صفة (األصابع) ومن املتأخرين صديق حسن خان يف (قطف الثمر)

وصح هبا النقل من الصفات( :النَّـ ْفس) لكنه يف تفسري قوله تعاىل:
()11؛ قال :ومما نطق هبا القرآن َّ
ِ
سهُ ،قال :أي :ذاته املقدسة وهللا أعلم صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة
َوُحيَذ ُرُك ْم هللاُ نَـ ْف َ
لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص305
_________

( )1رواه مسلم ( .)2577من حديث أيب ذر رضي هللا عنه.
( )2رواه مسلم (.)486

( )3رواه البخاري ( ،)7405ومسلم (.)2675
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)196 /14
( )5رواه مسلم ( .)2726من حديث جويرية بنت احلارث رضي هللا عنها.

( )6رواه البخاري ( ،)7405ومسلم (.)2675
((( )7جمموع الفتاوى)) (.)293 - 292 /9

((( )8شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)) (.)249 /1
((( )9التوحيد)) (.)11 /1

((( )10عقيدة احلافظ عبد الغين املقدسي)) (ص.)40
((( )11قطف الثمر)) (ص.)65

()227/2

س (ابلتحريك)
 -النَّـ َف ُ

وج َّل؛ من التنفيس؛ كال َف َرج والتفريج ،اثبتةٌ ابلسنة الصحيحة
صفةٌ فعليةٌ هلل َع َّز َ

الدليل:

حديث سلمة بن نفيل السكوين رضي هللا عنه؛ َّ
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال وهو ُم َو ٍل

س الرمحن من هنا)) ()1
ظهره إىل اليمن(( :إين أج ُد نَـ َف َ
َّ
س ربكم من
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً(( :أَّل إن اإلْيان ْيان واحلكمة ْيانية ،وأجد نَـ َف َ
قبل اليمن)) ()2

حديث أيب بن كعب رضي هللا عنه موقوفاً عليهَّ(( :ل تسبوا الريح؛ فإهنا من نَـ َف ِ
س الرمحن تبارك

وتعاىل)) ()3

َّ
َّ
س هللا عنه كربة من
س عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؛ نَـف َ
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه(( :من نَـف َ

كرب يوم القيامة)) ()4

س ربكم من قبل اليمن))؛ قال(( :أجد تنفيس ربكم
قال األزهري بعد أن ذكر حديث(( :أجد نَـ َف َ
عنكم من جهة اليمن؛ َّ
وع َّز نصرهم هبم ،وأيدهم برجاهلم ،وكذلك قوله(( :الريح من
ألن هللا َج َّل َ

نَـ َفس الرمحن))؛ أي :من تنفيس هللا هبا عن املكروبني ،وتفرجيه عن امللهوفني)) اهـ ()5
وقال يف (القاموس احمليط) :ويف قوله(( :وَّل تسبوا الريح؛ فإهنا من نَـ َف ِ
س الرمحن)) ،و ((أجد نَـ َفس
ِ
َّ
س تنفيساً ونَـ َفساَ؛ أي :فَـ َّر َج
ربكم من قبل اليمن))؛ اسم وضع موضع املصدر احلقيقي ،من نَـف َ
تفرجياً))
قال أبو يعلى الفراء بعد ذكره حديث(( :الريح من نَـ َفس الرمحن)) :اعلم َّ
أن شيخنا أاب عبد هللا ذكر

هذا احلديث يف كتابه ،وامتنع أن يكون على ظاهره ،يف َّ
أن الريح صفةٌ ترجع إىل الذات ،واألمر على
ما قاله ،ويكون معناه َّ
وج َّل هبا عن املكروب واملغموم؛ فيكون معىن النَّـ َفس
أن الريح مما يُـ َف ِرج هللا َع َّز َ

ت عنه ،وكلمت زيداً يف
ت عن فالن؛ أي :فَـ َّر ْج ُ
معىن التنفيس ،وذلك معروف يف قوهلم :نَـ َّف ْس ُ
فرج عنه ،وروي يف اخلرب(( :من َّنفس عن
التَّنفيس عن غرْيه ،ويقالَّ :نفس هللا عن فالن كربة؛ أيَّ :
مكروب ُكربة؛ نَـ َّفس هللا عنه كربة يوم القيامة)) ،وروي يف اخلرب َّ
أن هللاَ فَـ َّر َج عن نبيِه ابلريح يوم

األحزاب ،فقال سبحانه :فَأ َْر َسلْنَا َعلَْي ِه ْم ِرحياً َو ُجنُوداً َملْ تَـ َرْو َها [األحزاب]9 :

وإمنا وجب محل هذا اخلرب على هذا ،ومل جيب أتويل غريه من األخبار؛ ألنه قد روي يف اخلرب ما يدل
على ذلك ،وذلك أنَّه قال(( :فإذا رأيتموها؛ فقولوا :اللهم إَن نسألك من خريها وخري ما فيها وخري
وشر ما أرسلت به)) ،وهذا يقتضي َّ
وشر ما فيها ِ
شرها ِ
ما أرسلت به ،ونعوذ بك من َّ
أن فيها شراً
وأهنا مرسلة ،وهذه صفات احملداثت اهـ ()6
وبنحو هذا الكالم قال ابن قتيبة ()7

س الرمحن من قبل اليمن)) :فقوله:
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية شارحاً حلديث(( :إين ألجد نَـ َف َ

((من اليَ َمن))؛ يبني مقصود احلديث؛ فإنه ليس لليمن اختصاص بصفات هللا تعاىل حىت يظن ذلك،
ِ
ِ ِِ
ف َأيِْيت هللاُ بَِق ْوٍم
س ْو َ
ولكن منها جاء الذين حيبهم وحيبونه ،الذين قال فيهمَ :من يَـ ْرتَ َّد من ُك ْم َعن دينه فَ َ
ُِحيبمـ ُه ْم َوُِحيبمونَهُ [املائدة ،]54:وقد روي أنه ملا نزلت هذه اآلية؛ سئل عن هؤَّلء؟ فذكر أهنم قوم أيب
موسى األشعري ،وجاءت األحاديث الصحيحة مثل قوله(( :أاتكم أهل اليمن؛ أرق قلوابً ،وألني
أفئدة؛ اإلْيان ْيان ،واحلكمة ْيانية)) ( ،)8وهؤَّلء هم الذين قاتلوا أهل الردة ،وفتحوا األمصار؛

فبهم نفس الرمحن عن املؤمنني الكرابت)) ( )9وبنحوه قال الشيخ العثيمني -رمحه هللا -يف (القواعد

املثلى) ( )10صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف -
ص307

_________

( )1رواه الطرباين ( ،)52 /7والبزار يف ((البحر الزخار)) ( ،)150 /9والبيهقي يف ((األمساء
والصفات)) ( .)391 /2وأشار عبد احلق اإلشبيلي إىل تصحيحه يف مقدمة كتابه ((األحكام

الصغرى)) ( ،)502وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)3367إسناده صحيح.

( )2رواه أمحد ( ،)10991( )541 /2والطرباين يف ((مسند الشاميني)) ( .)149 /2قال العراقي
يف ((املغين)) ( :)143 /1رجاله ثقات .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)56 /10رواه أمحد

ورجاله رجال الصحيح غري شبيب وهو ثقة .وأشار األلباين إىل تصحيحه يف ((السلسلة الصحيحة))
علي خترجيه
بعد حديث رقم ( )3367وقال :فهذا شاهد قوي له من حديث سلمة بن نفيل أوجب َّ

هنا والتنبيه على أن احلديث صار به صحيحاً .واحلديث أصله يف الصحيحني خمتصرا.

( )3رواه النسائي يف ((السنن الكربى)) ( ،)232 /6واحلاكم ( ،)298 /2والبيهقي يف ((األمساء
والصفات)) ( .)393 /2وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه وقد

أسند من حديث حبيب بن أيب اثبت من غري هذه الرواية .وقال الذهيب يف ((التلخيص)) :على شرط

البخاري.
( )4رواه مسلم (.)2699

((( )5هتذيب اللغة)) (.)9 /13
((( )6إبطال التأويالت)) (ص.)250

((( )7أتويل خمتلف احلديث)) (.)249
( )8رواه البخاري ( ،)4388ومسلم ( .)52من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )9جمموع الفتاوى)) (.)398 /6
((( )10القواعد املثلى)) (ص.)57

()228/2

 -النور ,ونور السماوات واألرض

وج َّل اثبتةٌ ابلكتاب والسنة ،وقد َّ
عد بعضهم (النمور) من أمساء هللا تعاىل؛ كما سيأيت
صفةٌ ذاتيةٌ هلل َع َّز َ

الدليل من الكتاب:

ض مثَل نُوِرهِ َك ِم ْش َكاةٍ فِ ِ
قوله تعاىل :هللا نُور َّ ِ
اح [النور]35 :
يها م ْ
َ
الس َم َاوات َو ْ
صبَ ٌ
ُ ُ
األر ِ َ ُ
ِ
ض بِنُوِر َرِهبَا [الزمر]69 :
األر ُ
وقولهَ :وأَ ْش َرقَت ْ
الدليل من السنة:

حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما مرفوعاً(( :إ َّن هللا تبارك وتعاىل خلق خلقه يف ظلمة ،فألقى

ضل)) ()1
عليهم من نوره ،فمن أصابه من ذلك النور؛ اهتدى ،ومن أخطأه؛ َّ
السماوات واألرض ،ولك احلمد)) ()2
حديث(( :اللهم لك احلمد؛ أنت نور َّ

قال اإلمام أبو عبد هللا حممد بن خفيف يف كتابه :اعتقاد التوحيد إبثبات األمساء والصفات – كما يف

(جمموع الفتاوى) موافقاً له  :-فعلى املؤمنني خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السالم،
بنقل العدل عن العدل ،حىت يتصل به صلى هللا عليه وسلمَّ ،
وإن مما قضى هللا علينا يف كتابه،

ووصف به نفسه ،ووردت السنة بصحة ذلك؛ أن قال :هللا نُور ال َّ ِ
األر ِ
ض [النور ،]35:مث
س َم َاوات َو ْ
ُ ُ
ور َعلَى نُوٍر [النور ،]35:وبذلك دعاه صلى هللا عليه وسلم(( :أنت نور
قال عقيب ذلك :نُ ٌ
السماوات واألرض)) ()3

وقال شيخ اإلسالم :النص يف كتاب هللا وسنة رسوله قد مسى هللا نور السماوات واألرض ،وقد أخرب
النص َّ
أن هللا نور ،وأخرب أيضاً أنه حيتجب ابلنور؛ فهذه ثالثة أنوار يف النص ،وقد تقدم ذكر األول،
ِ
ض بِنُوِر َرِهبَا [الزمر ]69:ويف قولهَ :مثَ ُل نُوِرهِ ،وفيما رواه
َّ
األر ُ
وأما الثاين؛ فهو يف قولهَ :وأَ ْش َرقَت ْ
مسلم يف (صحيحه) عن عبد هللا بن عمرو؛ قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :
((إن هللا خلق
خلقه يف ظلمة ،وألقى عليهم من نوره ،فمن أصابه من ذلك النور؛ اهتدى ،ومن أخطأه؛ ضلَّ)) ()4

()5

وقال يف موضع آخر :وقد أخرب هللا يف كتابه َّ
أن األرض تشرق بنور رهبا ،فإذا كانت تشرق من نوره؛

كيف َّل يكون هو نوراً؟ ! وَّل جيوز أن يكون هذا النور املضاف إليه إضافة خلق وملك واصطفاء؛
كقولهَ :نقة هللا وحنو ذلك؛ لوجوه (وذكرها) اهـ ()6

تنبيه:

حديث عبد هللا بن عمرو مل يروه مسلم يف (صحيحه)

وقال ابن القيم :والنور يضاف إليه سبحانه على أحد الوجهني :إضافة صفة إىل موصوفها ،وإضافة
ض بِنُوِر َرِهبَا اآلية؛ فهذا إشراقها يوم القيامة
مفعول إىل فاعله؛ فاألول كقوله تعاىلَ :وأَ ْش َرقَ ْ
األر ُ
ت ْ
بنوره تعاىل إذا جاء لفصل القضاء ()7
وقال رمحه هللا يف (النونية) (:)8
والن ِ
أمسائِِه أيضاً وِمن  ...أَوصافِ ِه س ْبحا َن ِذي الربَه ِ
ان
ْ َ ُ َ
مور م ْن ْ ْ َ ْ
ُْ
َ ُ
اهلراس يف (الشرح) :ومن أمسائه سبحانه النور ،وهو أيضاً صفة من صفاته ،فيقال :هللا نور،
قال َّ

السماو ِ
ات
ور َّ َ َ
فيكون امساً خمرباً به على أتويله ابملشتق ،ويقال :ذو نور ،فيكون صفة؛ قال تعاىل :هللاُ نُ ُ
ِ
األر ِ
ض بِنُوِر َرِهبَا
األر ُ
ض ،وقالَ :وأَ ْش َرقَت ْ
َو ْ
ويف الصحيح عن ابن عباس رضي هللا عنهما؛ أنه صلى هللا عليه وسلم كان حني يستيقظ من الليل؛
يقول(( :اللهم لك احلمد؛ أنت نور السماوات واألرض ومن فيهن)) ( )9اهـ

وانظر( :جمموع الفتاوى ( ،))396 - 374 /6و (خمتصر الصواعق املرسلة (،))206 - 192 /2
و (شرح الشيخ عبد هللا الغنيمان لكتاب التوحيد من صحيح البخاري ())177 - 170 /1
صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص311
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2642وأمحد ( .)6644( )176 /2واحلاكم ( .)84 /1قال الرتمذي :هذا
حديث حسن .ووافقه ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) ( .)316 /5وقال احلاكم :هذا حديث

صحيح قد تداوله األئمة وقد احتجا جبميع رواته مث مل خيرجاه وَّل أعلم له علة .ووافقه الذهيب .وقال
أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)128 /10إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن

الرتمذي)) :صحيح.
( )2رواه البخاري ( ،)6317ومسلم ( )769واللفظ له .من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
( )3انظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)73 /5

( )4رواه الرتمذي ( ،)2642وأمحد ( .)6644( )176 /2واحلاكم ( .)84 /1قال الرتمذي :هذا
حديث حسن .ووافقه ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) ( .)316 /5وقال احلاكم :هذا حديث

صحيح قد تداوله األئمة وقد احتجا جبميع رواته مث مل خيرجاه وَّل أعلم له علة .ووافقه الذهيب .وقال
أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)128 /10إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن
الرتمذي)) :صحيح .واحلديث مل يروه مسلم.
((( )5جمموع الفتاوى)) (.)386 /6
((( )6جمموع الفتاوى)) (.)392 /6
((( )7اجتماع اْليوش اإلسالمية)) (ص.)45
((( )8القصيدة النونية)) (.)105 /2

( )9رواه البخاري ( ،)6317ومسلم (.)769

()229/2

 اهلادياثبت ابلكتاب والسنة ،وهو اسم له سبحانه وتعاىل
وج َّل أبنه (اهلادي) ،وهذا ٌ
يوصف هللا َع َّز َ

الدليل من الكتاب:

قوله تعاىل :وقَالُوا ا ْحلم ُد َِِّ
َّلل الَّ ِذي َه َد َاَن ِهلَ َذا [األعراف]43 :
َْ
َ
ِ
شاءُ [القصص]56 :
ت َولَ ِك َّن هللاَ يَـ ْه ِدي َم ْن يَ َ
وقوله :إِنَّ َ
َحبَـ ْب َ
ك َّل َهتْدي َم ْن أ ْ
وقوله :وَك َفى بِربِ َ ِ
ادايً ونَ ِ
صرياً [الفرقان]31 :
ك َه َ
َ
َ
الدليل من السنة:

احلديث القدسي املشهور ،حديث أيب ذر رضي هللا عنه(( :اي عبادي! كلكم ضال إَّل من هديته؛
فاستهدوين أهدكم)) ()1

حديث سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه(( :اللهم اغفر يل ،وارمحين ،واهدين ،وارزقين)) ()2

قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي :اهلادي :أي الذي يهدي ويرشد عباده إىل مجيع املنافع وإىل دفع

املضار ،ويعلمهم ما َّل يعلمون ،ويهديهم هلداية التوفيق والتسديد ،ويلهمهم التقوى ،وجيعل قلوهبم
منيبة إليه منقادة ألمره ( )3صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر

السقاف  -ص313
_________

( )1رواه مسلم (.)2577
( )2رواه مسلم (.)2696
(( )3تفسري السعدي) (.)305 /5

()230/2

 اهلبوط (إىل السماء الدنيا)ِِ
وج َّل ابلسنة الصحيحة
صفةٌ ف ْعليَّةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ
ويف اللسان :اهلبوط نقيض الصعود (أيٌ :
مزول) صفات هللا عز وجل
نزول من عل ٍو) انظر صفة( :النـ ُ
الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص314

()231/2

 اهلرولةوج َّل ابحلديث الصحيح
صفةٌ فعليةٌ خربيَّةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ

الدليل:

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه عند البخاري ومسلم(( :وإن أاتين ْيشي؛ أتيته َه ْرَولَةً)) ()1
وجل ،مث أورد احلديث
قال أبو إمساعيل اهلروي يف (األربعون يف دَّلئل التوحيد) :ابب اهلَْرَولَ ِة هلل َّ
عز َّ
()2

مشي
وقال أبو إسحاق احلريب يف (غريب احلديث) بعد أن أورد حديث أيب هريرة :قولهَ :
((ه ْرَولَة))ٌ :
سريع اهـ ()3
وقال أبو موسى املديين يف (اجملموع املغيث) يف احلديث عن هللا تبارك وتعاىل :من أاتين ْيشي؛ أتيته

َه ْرَولَة)) ،وهي مشي سريع ،بني املشي والعدو اهـ ()4
وهذا إثبات منهما رمحهما هللا ِ
للصفة على حقيقتها

وقد ورد يف الفتوى (رقم  )6932من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ( )142 /3ما

يلي :س :هل هلل صفة اهلَْرَولَة؟
احلمد هلل والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه وبعد:

ج :نعم؛ صفة اهلَْرَولَة على حنو ما جاء يف احلديث القدسي الشريف على ما يليق به ،قال تعاىل:
إيل ذراعاً؛ تقربت منه ابعاً ،وإذا أاتين
إيل العبد شرباً؛ تقربت إليه ذراعاً ،وإذا تقرب َّ
((إذا تقرب َّ

ماشياً؛ أتيته َه ْرَولَة)) رواه البخاري ،ومسلم

وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
كل من املشايخ :عبد العزيز بن ابز ،عبدالرزاق عفيفي ،عبد هللا بن
وقد وقع على هذه الفتوى ٌ
غداين ،عبد هللا بن قعود

ويف (اْلواب املختار هلداية احملتار -ص )24للشيخ حممد العثيمني قوله :صفة اهلَْرَولَة اثبتة هلل تعاىل؛

كما يف احلديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم؛

قال(( :يقول هللا تعاىل :أَن عند ظن عبدي به (فذكر احلديث ،وفيه ):وإن أاتين ْيشي؛ أتيته َه ْرَولَة))،
وهذه اهلَْرَولَةُ صفة من صفات أفعاله اليت جيب علينا اإلْيان هبا من غري تكييف وَّل ْتثيل؛ ألنه أخرب
هبا عن نفسه ،فوجب علينا قبوهلا بدون تكييفَّ ،
ألن التكييف قول على هللا بغري علم ،وهو حرام،
ِ
ألن هللا يقول :لَيْس َك ِمثْلِ ِه َشيء و ُهو َّ ِ
وبدون ْتثيل؛ َّ
ري [الشورى ]11:صفات هللا عز
السم ُ
ٌْ َ َ
يع البَص ُ
َ
وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص314
_________
( )1رواه البخاري ( ،)7405ومسلم (.)2675
((( )2األربعون يف دَّلئل التوحيد)) (ص.)79 :
((( )3غريب احلديث)) (.)684 /2
((( )4اجملموع املغيث)) (.)96 /3

()232/2

 اهليمنةوج َّل ابلكتاب العزيز ،من امسه (املهيمن)
صفةٌ اثبتةٌ هلل َع َّز َ

الدليل:

قوله تعاىل :ال ُْم ْؤِم ُن ال ُْم َه ْي ِم ُن [احلشر]23 :

قال ابن جرير يف تفسري اآلية  48من سورة املائدة مص ِدقًا لِما ب ْني ي َدي ِه ِمن ال ِ
ْكتَ ِ
اب َوُم َه ْي ِمنًا َعلَْي ِه
ُ َ َ َََ ْ ْ

اآلية :وأصل اهلَْي َمنَة :احلفظ واَّلرتقاب ،يقال :إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده؛ قد هيمن
فالن عليه؛ فهو يهيمن َه ْي َمنَة ،وهو عليه مهيمن اهـ

وقال ابن منظور يف (اللسان) :املهيمن :اسم من أمساء هللا تعاىل يف الكتب القدْية ،واملهيمن:
الشاهد ،وهو من أمن غريه من اخلوف وقال الكسائي :املهيمن الشهيد وقال غريه :الرقيب يقال:
هيمن يهيمن َه ْي َمنَة إذا كان رقيباً على الشيء وقيل :مهيمن يف األصل مؤْين ،وهو مفيعل من األمانة
وقال البيهقي :املهيمن :هو الشهيد على خلقه ِبا يكون منهم من قول أو عمل ،وهو من صفات

ذاته ،وقيل :هو األمني ،وقيل :هو الرقيب على الشيء واحلافظ له ( )1صفات هللا عز وجل الواردة
يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص316

_________
((( )1اَّلعتقاد)) (ص.)55

()233/2

 -الواحد والوحدانية

ابلو ْح َدانِيَّة بدَّللة الكتاب والسنة ،و (الواحد) من أمسائه تعاىل
يوصف هللا َع َّز َ
وج َّل َ

الدليل من الكتاب:
قوله تعاىل :إِ َّمنَا هللا إِلَهٌ و ِ
اح ٌد [النساء]171 :
ُ َ
َّلل الْو ِ
ِِ
اح ِد الْ َقهَّا ِر [غافر]16 :
وقوله :لِ َم ِن ال ُْمل ُ
ْك الْيَـ ْوَم َّ َ
الدليل من السنة:

قوله صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل إله إَّل هللا وحده َّل شريك)) وقد تكرر يف كثري من األحاديث

الصحيحة ()1

قول النيب صلى هللا عليه وسلم ملعاذ بن جبل رضي هللا عنه ملا بعثه إىل اليمن(( :فليكن أول ما

تدعوهم إىل أن يوحدوا هللا تعاىل)) ()2

قال البيهقي :الواحد :هو الفرد الذي مل يزل وحده بال شريك ،وقيل؛ هو الذي َّل قسيم لذاته وَّل

شبيه له وَّل شريك ،وهذه صفة يستحقها بذاته ()3

الو ْح َدانِيَّة ،اْلالل،
وقال الشيخ عبد العزيز السلمان :مثال صفات الذات :النفس ،العلم ،احلياة َ

وهي اليت َّل تنفك عن هللا ( )4صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر

السقاف  -ص317
_________

( )1منها ما رواه البخاري ( ،)844ومسلم ( .)593من حديث املغرية بن شعبة رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( ،)7372ورواه مسلم ( )19بلفظ(( :عبادة هللا)) بدَّلً من ((أن يوحدوا هللا)).
من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.

((( )3اَّلعتقاد)) (ص.)63
((( )4الكواشف اْللية)) (ص.)429

()234/2

 -الوارث

وج َّل أبنه الوا ِرث ،وهذا اثبت ابلكتاب العزيز ،وقد عدَّه كثريون من أمساء هللا تعاىل
يوصف هللا َع َّز َ

الدليل:

ض َوَم ْن َعلَْيـ َها َوإِلَْيـنَا يُـ ْر َج ُعو َن [مرمي]40 :
قوله تعاىل :إِ ََّن َْحن ُن نَ ِر ُ
ث األ َْر َ
يت َوَْحن ُن ال َْوا ِرثُو َن [احلجر]23 :
وقولهَ :وإِ ََّن لَنَ ْح ُن ُْحن ِي َوُمنِ ُ

وج َّل ،وهو الباقي الدائم ()1
قال األزهري :الوا ِرث :صفة من صفات هللا َع َّز َ

وقال البيهقي :الباقي :هو الذي دام وجوده ،والبقاء له صفة قائمة بذاته ،ويف معناه الوا ِرث ()2
صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص318
_________

((( )1هتذيب اللغة)) (.)117 /15
((( )2اَّلعتقاد)) (ص.)66

()235/2

 -الواسع واملوسع

ِ
الواسع واملُ ِ
يوصف هللا َع َّز وج َّل أبنه ِ
(الواسع) من أمسائه تعاىل
وسع ،وهذا اثبت ابلكتاب والسنة ،و
َ

الدليل من الكتاب:
ِ ِ
يم [البقرة]115 :
قوله تعاىل :إِ َّن هللاَ َواس ٌع َعل ٌ
وقولهَ :و ِس َع َرِيب ُك َّل َش ْي ٍء ِع ْل ًما [األنعام]80 :
السماء بـنَـيـنَاها ِأبَي ٍد وإِ ََّن لَم ِ
وس ُعو َن [الذارايت]47 :
وقولهَ :و َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ
الدليل من السنة:
حديث أيب هريرة رضي هللا عنهَّ :
وسع هللا عليه وأعطاه من
((إن أول الناس يقضى يوم القيامة ورجل َّ
أصناف املال)) ()1

حديث الدعاء يف صالة اْلنازة ،وفيه(( :وأكرم نُـزلَهِ ،
ووسع مدخله)) ()2
ُ
ِ
(الواسع) ،وهو الغين ،والسعة :الغىن ()3
قال ابن قتيبة :ومن صفاته

سنَّة األصبهاينِ :
الواسع :وسعت رمحته اخللق أمجعني ،وقيل :وسع رزقه اخللق أمجعنيَّ ،ل
وقال قَـ َّوام ال م

جتد أحداً إَّل وهو أيكل رزقه ،وَّل يقدر أن أيكل غري ما رزق ()4
وقال البيهقيِ :
الواسع :هو العامل ،فريجع معناه إىل صفة العلم ،وقيل :الغين الذي وسع غناه مفاقر
اخللق ()5

ِ
ثناء
وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي :الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاهتا ،حبيث َّل حيصي أح ٌد ً
عليه ،بل هو كما أثىن على نفسه ،واسع العظمة والسلطان وامللك ،واسع الفضل واإلحسان ،عظيم
اْلود والكرم ()6

وصف له؛
وقال الراغب األصفهاين يف (املفردات) :وقولهَ :و ِس َع َرِيب ُك َّل َش ْي ٍء ِعلْماً [األنعام:]80:
ٌ
ٍ ِ
ِ ِ
َحا َ ِ
يم [البقرةَ ،]247:وَكا َن هللاُ
حنو :أ َ
ط ب ُك ِل َش ْيء علْماً [الطالق ،]12:وقولهَ :وهللاُ َواس ٌع َعل ٌ
وِ
اسعاً َح ِكيماً [النساء ،]130:فعبارة عن سعة قدرته وعلمه ورمحته وأفضاله
َ
ِ
وقال الزجاجي :الواسع :الغين ،يقال :فالن يعطي من سعة؛ أي :من غىن وجدة ( )7صفات هللا عز
وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص318
_________
( )1رواه مسلم (.)1905

( )2رواه مسلم ( )963من حديث عوف بن مالك رضي هللا عنه.
((( )3تفسري غريب القرآن)) (ص.)15
((( )4احلجة)) (.)150 /1
((( )5اَّلعتقاد)) (ص.)60

((( )6التفسري)) (.)305 /5
((( )7اشتقاق أمساء هللا)) (ص.)72

()236/2

 -الوتر

وج َّل أبنه ِوتْر ،وهذا اثبت ابألحاديث الصحيحة ،و (ال ِوتْر) من أمسائه تعاىل
يوصف هللا َع َّز َ

الدليل:

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه(( :هلل تسعة وتسعون امساً من حفظها دخل اْلنةَّ ،
وإن هللا ِوتْر حيب
ال ِوتْر)) ()1
حديث علي رضي هللا عنهَّ :
((إن هللا ِوتْر حيب الوتر؛ فأوتروا اي أهل القرآن)) ()2

قال اخلطايب :الوتر :الفرد ومعىن الوتر يف صفة هللا جل وعال :الواحد الذي َّل شريك له ،وَّل نظري
له ،املتفرد عن خلقه ،البائن منهم بصفاته ،فهو سبحانه ِوتْر ،ومجيع خلقه شفعُ ،خلقوا أزواجاً ()3

قال البيهقي :ال ِوتْر :هو الفرد الذي َّل شريك له وَّل نظري ،وهذه صفة يستحقها بذاته ( )4صفات
هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص320

_________

( )1رواه البخاري ( ،)6410ومسلم (.)2677
( )2رواه أبو داود ( ،)1416والرتمذي ( )453واللفظ له ،وابن ماجه ( ،)1169وأمحد (/1

 ،)1224( )144واحلاكم ( .)441 /1واحلديث سكت عنه أبو داود .قال الرتمذي :حديث علي
حديث حسن .ووافقه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( - )57 /2كما أشار لذلك يف مقدمته .-
وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)290 /2إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن

الرتمذي)) :صحيح.

((( )3شأن الدعاء)) (ص.)30 - 29
((( )4اَّلعتقاد)) (ص.)68

()237/2

 -الوجه

وج َّل اثبتة ابلكتاب والسنة
صفةٌ ذاتيةٌ خ ِربيَّة هلل َع َّز َ

الدليل من الكتاب:
قوله تعاىل :وما تُ ِنف ُقو َن إَِّلَّ ابتِغَاء وج ِه ِ
هللا [البقرة]272 :
ْ ََْ
ََ
وقوله :والَّ ِذين ص َ ِ
اء َو ْج ِه َرهبِِ ْم [الرعد]22 :
ربوا ابْتغَ َ
َ َ َُ
الدليل من السنة:
قسم النيب صلى هللا عليه وسلم الغنائم يوم حنني ،وقال
حديث ابن مسعود رضي هللا عنه(( :ملا َّ
رجل :وهللا َّ
إن هذه قسمة ما عدل فيها ،وما أريد فيها َو ْجه هللا)) ()1
ِ
سوا يف الغار ،فقال كل واحد منهم(( :اللهم إن
حديث ابن عمر رضي هللا عنهما يف الثالثة الذين ُحب ُ
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ ففرج عنا ما حنن فيه)) ()2
حديث سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه(( :إنك لن ختلَّف فتعمل عمالً تبتغي به َو ْجه هللا؛ إَّل
ازددت به درجة ورفعة)) ()3

قال إمام األئمة ابن خزْية يف (كتاب التوحيد) بعد أن أورد مجلة من اآلايت تثبت صفة ال َو ْجه هلل

تعاىل( :فنحن ومجيع علمائنا من أهل احلجاز وهتامة واليمن والعراق والشام ومصر؛ مذهبنا :أَن نثبت
هلل ما أثبته هللا لنفسه ،نقر بذلك أبلسنتنا ،ونصدق ذلك بقلوبنا؛ من غري أن نشبه َو ْجه خالقنا َبو ْجه

أحد من املخلوقني ،عز ربنا أن يشبه املخلوقني ،وجل ربنا عن مقالة املعطلني) (.)4

ك إَِّلَّ
وج َّل اليت وصف هبا نفسه قولهُ :ك مل َش ْي ٍء َهالِ ٌ
وقال احلافظ ابن منده( :ومن صفات هللا َع َّز َ
ك ذُو ا ْْلالَ ِل َوا ِإل ْك َرام [الرمحن ،]27:وكان النيب صلى
َو ْج َههُ [القصص ،]88:وقالَ :ويَـ ْبـ َقى َو ْجهُ َربِ َ
هللا عليه وسلم يستعيذ َبو ْجه هللا من النار والفنت كلها ،ويسأل به) ،مث سرد أحاديث بسنده ،مث قال:
(بيان آخر يدل على َّ
وج َّل ،وسرد بسنده ما يدل على ذلك) ()5
أن العباد ينظرون إىل َو ْجه رهبم َع َّز َ

وج َّل الذي وصفه ابْلالل واإلكرام والبقاء يف
وقال قَـ َّوام ال م
سنَّة األصفهاين :ذكر إثبات َو ْجه هللا َع َّز َ
ك ذُو ا ْْلالَ ِل َوا ِإل ْك َرام اهـ ( )6وانظر( :أصول اعتقاد أهل السنة
وج َّلَ :ويَـ ْبـ َقى َو ْجهُ َربِ َ
قوله َع َّز َ

ك ،وتفسري اآلية نفسها
واْلماعة) لاللكائي ( ،)7و (تفسري ابن جرير) لقوله تعاىلَ :ويَـ ْبـ َقى َو ْجهُ َربِ َ
من (أضواء البيان) ،وانظر كالم البغوي يف صفة (األصابع) ،وكالم ابن كثري يف صفة (السمع)

صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص321
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3150ومسلم (.)1062
( )2رواه البخاري ( ،)2215ومسلم (.)2743
( )3رواه البخاري ( ،)1295ومسلم (.)1628
((( )4التوحيد)) (.)25 /1
((( )5التوحيد)) (.)36 /3
((( )6احلجة)) (.)199 /1
(.)412 /3( )7

()238/2

 الودودالو ُد ُود ،الذي يَـ َود وحيب عباده الصاحلني ويودونه ،وهذا اثبت ابلكتاب
يوصف هللا َع َّز َ
وج َّل أبنه َ

(الو ُد ُود) من أمسائه تعاىل
العزيز ،و َ

الدليل:

ِ
ِ
قوله تعاىل :و ِ
يم َو ُدو ٌد [هود]90 :
َ ْ
استَـ ْغف ُروا َربَّ ُك ْم ُمثَّ تُوبُوا إِلَْيه إِ َّن َرِيب َرح ٌ

الو ُد ُود [الربوج]14 :
وقولهَ :و ُه َو الْغَ ُف ُ
ور َ
والو ُد ُود :املُ ِحب انظر( :اللسان)
ال ِو ُد واملََودَّة :احلب واحملبةَ ،
الو ُد ُود :فيه قوَّلن:
قال أبو القاسم الزجاجيَ :
فعول ِبعىن ٍ
أحدمها :أنه ٌ
بور ِبعىن صابر،
رجل َ
ص ٌ
فاعل؛ كقولكٌ :
غفور ِبعىن غافر ،وكما قالواٌ :
وج َّل على هذا املذهب أنه يو مد عبادهُ
و َش ٌ
الو ُد ُود يف صفات هللا تعاىل َع َّز َ
كور ِبعىن شاكر ،فيكون َ
وج َّل ودو ٌد ألوليائه والصاحلني من
الصاحلني ُ
َ
وحيبهم ،والو مد واملودةُ واحملبة يف املعىن سواءٌ؛ فاهلل َع َّز َ
ِ
ب هلم
عباده ،وهو ُحم ٌ
ٍ
والقول اآلخر :أنه ٌ
وج َّل
فعول ِبعىن
مفعول؛ كما يقال :رجل ٌ
مهيب ،فتقديره :أنه َع َّز َ
هيوب؛ أيٌ :

مودو ٌد؛ أي :يوده عباده وحيبونه ومها وجهان جيدان
وقد أتيت ِ
الصفة ابلفعل هلل َع َّز و َج َّل ولعبده ،فيقال :العبد شكور هلل؛ أي :يشكر نعمته ،وهللا َع َّز
تواب إىل هللا من ذنبه ،وهللا
وج َّل
شكور للعبد؛ أي :يشكر له عمله؛ أي :جيازيه على عمله ،والعبد ٌ
ٌ
َ
واب عليه؛ أي :يقبل توبته ويعفو عنه اهـ ()1
تَّ ٌ
ِ
الو ُد ُود أيضاً
الو ُد ُود املُتَـ َودد إىل عباده بنعمه الذي يَـ َو مد من اتب إليه وأقبل عليه وهو َ
وقال ابن القيمَ :
الو ُد ُود :احلبيب والتحقيق َّ
أن اللفظ يدل على األمرين على
أي احملبوب قال البخاري يف (صحيحه) َ
كونه َّ
وم ْو ُد ُو َداً هلم فأحدمها ابلوضع واآلخر ابللزوم فهو احلبيب احملب ألوليائه حيبهم
واداً ألوليائه َ

وحيبونه ()2

وانظر( :تفسري غريب القرآن) َّلبن قتيبة ( )3صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي

بن عبد القادر السقاف  -ص323
_________

((( )1اشتقاق أمساء هللا)) (ص.)152
((( )2التبيان يف أقسام القرآن)) (ص.)59
(( )3ص.)18

()239/2

 الوصل والقطعص ُل :ضد اهلجران والقطع
والو ْ
صفتان فعليتان اثبتتان ابلسنة الصحيحة ،تليقان ابهلل َع َّز َ
وج َّل َ

الدليل:

((الرِح ُم معلقة ابلعرش
حديث عائشة رضي هللا عنها قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :
صلَهُ هللاُ َوَم ْن قَطَ َع ِين قَطَ َعهُ َّ
اَّلل)) ()1
صلَ ِين َو َ
تقول َم ْن َو َ
حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أ َّ
ص َل صفاً
((م ْن َو َ
َن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَ :
صلَهُ هللاُ َوَم ْن قَطَ َع صفاً قَطَ َعهُ هللاُ)) ( )2رواه أبو داود ( )570والنسائي ( )810انظر :صحيح
َو َ
سنن النسائي (177 /1

قال الشيخ علي الشبل يف كتاب (التنبيه على املخالفات العقدية يف فتح الباري) وقد قَـ َّرظَه عد ٌد من

العلماء يف مقدمتهم الشيخ عبدالعزيز بن ابز – رمحه هللا  :-الوصل والقطع فعالن اثبتان هلل سبحانه

َّلئقان به من ابب اجملازاة واملقابلة ملن يستحقهما ،ومها من الصفات الواجب إثباهتما له سبحانه

كسائر الصفات ،وليستا ِبستحيلتني على هللا يف حقيقتيهما ( )3صفات هللا عز وجل الواردة يف
الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص324
_________

( )1رواه البخاري ( )5989ومسلم ( )2555واللفظ له.
( )2رواه أبو داود ( ،)666والنسائي ( ،)93 /2وأمحد ( ،)5724( )97 /2واحلاكم (.)333 /1
واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه.

ووافقه الذهيب .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.
((( )3التنبيه على املخالفات العقدية يف كتاب فتح الباري)) (ص.)72

()240/2

 -الوكيل

اثبت ابلكتاب والسنة ،وهو اسم من أمسائه
الوكِيل ،وهذا ٌ
يوصف هللا َع َّز َ
وج َّل أبنه َ
الدليل من الكتاب:

قوله تعاىلَ :ح ْسبُـنَا هللاُ َونِ ْع َم ا َلوكِيل [آل عمران]173 :
ٍ ِ
يل [األنعام]102 :
وقولهَ :و ُه َو َعلَى ُك ِل َش ْيء َوك ٌ
الدليل من السنة:

حديث ابن عباس رضي هللا عنهما؛ قال(( :حسبنا هللا ونعم ا َلوكِيل قاهلا إبراهيم صلى هللا عليه وسلم

حني ألقي يف النار ،وقاهلا حممد صلى هللا عليه وسلم)) ()1
الوكِيل :هو املقيم الكفيل أبرزاق العباد ،وحقيقته أنه
قال ابن منظور يف (اللسان) :ويف أمساء هللا تعاىل َ
يستق مل أبمر التوكل املوَكل إليه ،ويف التَـ ْنزيل العزيز :أََّلَّ تَـت ِ
َّخ ُذوا ِمن ُد ِوين َوكِيالً [اإلسراء ]2:وقال أبو
الوكِيل يف صفة هللا تعاىل الذي توَّكل ابلقيام جبميع ما خلق اهـ
إسحاقَ :
ِ
الوكِيل [آل عمران :]173:كفاَن هللا؛ يعين:
وقال ابن جرير يف تفسري قوله تعاىلَ :ح ْسبُـنَا هللاُ َون ْع َم َ
يكفينا هللا َونِ ْع َم ال َوكِيل ،يقول :ونعم املوىل ملن وليه وكفله ،وإمنا وصف هللا تعاىل نفسه بذلك؛ َّ
ألن
الوكِيل يف كالم العرب هو :املُ ْسنَ ُد إليه القيام أبمر من أسند إليه القيام أبمره ،فلما كان القوم الذين
َ
ضوا أمرهم إىل هللا ،ووثقوا به ،وأسندوا ذلك
وصفهم هللا ِبا وصفهم به يف هذه اآلايت قد كانوا فَـ َّو ُ

الوكِيل هللا تعاىل هلم
إليه؛ وصف نفسه بقيامه هلم بذلك ،وتفويضهم أمرهم إليه ابلوكالة ،فقال :ونعم َ
صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص325

_________
( )1رواه البخاري (.)4563

()241/2

 الويل واملوىل (الوَّلية واملواَّلة)يل) و (املَْو َىل) :امسان هلل تعاىل اثبتان
(الوِ م
وج َّل أبنه َوِ م
يوصف هللا َع َّز َ
يل الذين آمنوا وموَّلهم ،و َ
ابلكتاب والسنة

الدليل من الكتاب:
ِ
قوله تعاىل :هللا وِ م َّ ِ
ِ
موِر [البقرة]257 :
ين َ
َُ
آمنُواْ خيُْ ِر ُج ُهم م َن الظملُ َمات إِ َىل النـ ُ
يل الذ َ
َن هللا مو َىل الَّ ِذين آمنُوا وأ َّ ِ
ين َّل َم ْو َىل َهلُ ْم [حممد]11 :
وقوله :ذَلِ َ
ك ِأب َّ َ َ ْ
َ َ َ
َن الْ َكاف ِر َ
واآلايت يف ذلك كثرية جداً
الدليل من السنة:

قول الزبري َّلبنه عبد هللا يوم اْلمل( :اي بين! إن عجزت عن شيء منه (يعينَ :ديْـنَه)؛ فاستعن عليه

ِبوَّلي قال :فوهللا؛ ما دريت ما أراد حىت قلت :اي أبت! من موَّلك؟ قال :هللا قال :فوهللا؛ ما وقعت
يف كربة من دينه إَّلَّ قلت :اي موىل الزبري! اقض عنه دينه فيقضيه) ()1
حديث زيد بن أرقم رضي هللا عنه(( :اللهم آت نفسي تقواها ،وزكها أنت خري من زَّكاها ،أنت وليها

وموَّلها)) ()2

قال ابن جرير يف تفسري قوله تعاىل :هللا وِ م َّ ِ
آمنُوا [البقرة :]257 :نصريهم وظهريهم؛ يتوَّلهم
ين َ
َُ
يل الذ َ
بعونه وتوفيقه

ضب) صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة
وانظر كالم ابن أيب العز احلنفي يف صفة (الغَ َ
لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص326

_________

( )1رواه البخاري (.)3129
( )2رواه مسلم (.)2722

()242/2

 الوهابالوهَّاب ،يهب ما يشاء ملن يشاء كيف شاء ،وهذا اثبت ابلكتاب والسنة،
يوصف هللا َع َّز َ
وج َّل أبنه َ

(الوهَّاب) من أمسائه تعاىل
وهي صفةٌ فعليةٌ ،و َ
الدليل من الكتاب:

َّاب [آل
قوله تعاىلَ :ربَّـنَا َّل تُ ِز ْ
ك َر ْمحَةً إِنَّ َ
ب لَنَا ِمن لَ ُدنْ َ
ك أَنْ َ
ت ال َْوه ُ
غ قُـلُوبَـنَا بَـ ْع َد إِ ْذ َه َديْـتَـنَا َو َه ْ

عمران]8 :

وقوله :يَـ َهب لِ َمن يَ َ ِ
ور [الشورى]49 :
ب لِ َمن يَ َ
شاءُ ال مذ ُك َ
شاءُ إ ََن ًاث َويَـ َه ُ
ُ
الدليل من السنة:

ب يل ملكاً َّل ينبغي
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه(( :مث ذكرت قول أخي سليمان :رب اغفر يل َو َه ْ

ألحد من بعدي)) ()1

الوهَّاب :الكثري اهلبة والعطية ،وفعَّال يف كالم العرب للمبالغة؛ فاهلل َع َّز
قال أبو القاسم الزجاجيَ :
وج َّل وهَّاب ،يهب لعباده واحداً بعد واحد ويعطيهم ،فجاءت الصفة على فعَّال لكثرة ذلك وتردده،
َ
وابتداء من غري استحقاق وَّل مكافأة اهـ ()2
واهلبة :اإلعطاء تفضالً
ً

وقال ابن منظور يف (لسان العرب) :اهلبة :العطية اخلالية عن األعواض واألغراض ،فإذا كثرت؛ ِمسي

وج َّل الوهاب؛ فهو من صفات هللا تعاىل
صاحبها وهَّاابً ،وهو من أبنية املبالغة ،مث قال :واسم هللا َع َّز َ
الو ِاهب صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي
الوهَّاب َ
املنعم على العباد ،وهللا تعاىل َ
بن عبد القادر السقاف  -ص327
_________

( )1رواه البخاري ( ،)461ومسلم ( )541واللفظ له.
((( )2اشتقاق أمساء هللا)) (.)126
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 -اليدان

صفةٌ ذاتيةٌ خ ِربيَّةٌ هلل َع َّز وج َّل ،نثبتها كما نثبت ابقي صفاته تعاىل؛ من غري حتر ٍ
ٍ
تعطيل ،ومن
يف وَّل
َ
ٍ
تكييف وَّل ٍ
ْتثيل ،وهي اثبتةٌ ابلكتاب والسنة
غري

الدليل من الكتاب:
ِ
ت أَي ِدي ِهم ولُ ِعنُوا ِِبَا قَالُوا بل ي َداهُ م ْبسوطَتَ ِ
قوله تعاىل :وقَالَ ِ
ف
ان يُ ِنف ُق َك ْي َ
ت الْيَـ ُه ُ
ود يَ ُد هللا َم ْغلُولَةٌ غُلَّ ْ ْ ْ َ
َ
َْ َ َ ُ
شاءُ [املائدة]64 :
يَ َ
ي [ص]75 :
ت بِيَ َد َّ
وقولهَ :ما َمنَـ َع َ
ك أَن تَ ْس ُج َد لِ َما َخلَ ْق ُ
الدليل من السنة:

حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنهَّ :
((إن هللا تعاىل يبسط يده ابلليل ليتوب مسيء النهار،

ويبسط يده ابلنهار ليتوب مسيء الليل ،حىت تطلع الشمس من مغرهبا)) ()1

حديث الشفاعة ،وفيه(( :فيأتونه فيقولون :اي آدم! أنت أبو البشر؛ خلقك هللا بيده ،ونفخ فيك من

روحه)) ()2

حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنهَّ :
وج َّل يقول ألهل اْلنة :اي أهل اْلنة! فيقولون:
((إن هللا َع َّز َ
لبيك ربنا وسعديك ،واخلري يف يديك)) ()3

حديث(( :يد هللا مألى َّل يغيضها نفقة وبيده األخرى امليزان خيفض ويرفع)) ()4

جل وعال،
قال إمام األئمة ابن خزْية يف (كتاب التوحيد) :ابب :ذكر إثبات اليد للخالق البارئ َّ
والبيان َّ
أن هللا تعاىل له يدان كما أعلمنا يف حمكم تَـ ْنزيله ،وسرد مجلة من اآلايت تدل على ذلك ،مث

قال :ابب ذكر البيان من سنة النيب صلى هللا عليه وسلم على إثبات يد هللا جل وعال موافقاً ملا تلوَن

من تَـ ْنزيل ربنا َّل خمالفاً ،قد نَـ َّزه هللا نبيه وأعلى درجته ورفع قدره عن أن يقول إَّل ما هو موافق ملا

أنزل هللا عليه من وحيه اهـ ()5

وج َّل يسمع ويرىَّ ،
وأن له تعاىل يدين مبسوطتني اهـ
وقال أبو احلسن األشعري :وأمجعوا على أنه َع َّز َ

()6

وقال أبو بكر اإلمساعيلي :وخلق آدم عليه السالم بيده ،ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ،بال
اعتقاد كيف يداه ،إذ مل ينطق كتاب هللا تعاىل فيه بكيف اهـ ()7

سنَّة األصبهاين يف (احلجة) :فصل :يف إثبات اليد هلل تعاىل صفة له ،مث أورد بعض
وقال قَـ َّوام ال م

اآلايت اليت تدل على ذلك ،مث قال :ذكر البيان من سنة النيب صلى هللا عليه وسلم على إثبات اليد

موافقاً للتَـ ْنزيل ،مث أورد أحاديث بسنده تدل على ذلك اهـ ()8
وقال شيخ اإلسالم ابن تيميةَّ :
إن هلل تعاىل يدين خمتصتان به ذاتيتان له كما يليق جبالله ()9

وانظر( :أصول اَّلعتقاد) لاللكائي ( )10صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن

عبد القادر السقاف  -ص328
_________

( )1رواه مسلم (.)2759
( )2رواه البخاري ( ،)3340ومسلم ( .)194من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )3رواه البخاري ( ،)6549ومسلم (.)2829

( )4رواه البخاري ( ،)7411ورواه مسلم ( )993بلفظْ(( :يني)) بدَّلً (يد).
((( )5التوحيد)) (.)118 /1

((( )6رسالة إىل أهل الثغر.)225 /
((( )7اعتقاد أئمة احلديث)) (ص.)51
((( )8احلجة)) (.)185 /1

((( )9جمموع الفتاوى)) (.)263 /6
(.)412 /3( )10

()244/2

 -اليمني والشمال واليسار

اثبت ابلكتاب والسنة
وج َّل أبهنا َْيِني ،وهذا ٌ
توصف يَ ُد هللا َع َّز َ
الدليل من الكتاب:

ض َِ
ت بِيَ ِمينِ ِه [الزمر]67 :
ضتُهُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة َو َّ
ات َمطْ ِوَّاي ٌ
ماو ُ
مج ًيعا قَـ ْب َ
قوله تعاىلَ :واأل َْر ُ
الس َ
الدليل من السنة:

ني هللا مألى َّل يغيضها نفقة)) ()1
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاًَ :
((ْيِ ُ
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً(( :ويطوي السماء بيَ ِمينه)) ()2
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً(( :من تصدق بعدل ْترة من كسب طيب ،وَّل يصعد إىل هللا
إَّل الطيب؛ َّ
فإن هللا يتقبلها بيَ ِمينه)) ()3
وج َّل يدينَّ ،
يؤمن أهل السنة واْلماعة َّ
وأن إحدى يديه َْيِني؛ فهل األخرى توصف
أن هلل َع َّز َ
ِ
ابلشمال؟ أم َّ
أن كلتا يديه َْيِني؟

حتقيق القول يف صفة ِ
الشمال:
أوَّلً :القائلون إبثبات صفة ِ
الشمال أو اليسار

ومنهم :اإلمام عثمان بن سعيد الدارمي ،وأبو يعلى الفراء ،وحممد بن عبد الوهاب ،وصديق حسن
اهلراس ،وعبدهللا الغنيمان ،وإليك أدلتهم وأقواهلم:
خان ،وحممد خليل َّ

أدلتهم:

وج َّل
ما رواه مسلم يف (صحيحه) من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه مرفوعاً(( :يطوي هللا َع َّز َ
السماوات يوم القيامة ،مث أيخذهن بيده اليمىن ،مث يقول :أَن امللك! أين اْلبارون؟ أين املتكربون؟ مث
يطوي األرضني بشماله مث يقول)) ( )4اخل احلديث

حديث أيب الدرداء رضي هللا عنه مرفوعاً(( :خلق هللا آدم حني خلقه ،فضرب كتفه اليَ ِمني فأخرج
ذرية بيضاء كأهنم الذر ،وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأهنم احلُمم ،فقال لليت يف َْيِينه:
إىل اْلنة وَّل أابيل ،وقال لليت يف يساره :إىل النار وَّل أابيل)) ()5
وأن هذا يقتضي َّ
ومن أدلتهم وصف إحدى اليدين ابليَ ِمني؛ كما يف األحاديث السابقةَّ ،
أن األخرى
ليست َْيِيناً ،فتكون مشاَّلً ،ويف بعض األحاديث تذكر اليَ ِمني ،ويذكر مقابلها(( :بيده األخرى))،
أن األخرى ليست الي ِمني ،فتكون ِ
وهذا يعين َّ
الشمال
َ

أقواهلم:

قال اإلمام أبو سعيد الدارمي ( :)6وأعجب من هذا قول الثلجي اْلاهل فيما ادعى أتويل حديث
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :املقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن َْيِني الرمحن وكلتا

يديه َْيِني)) ( ،)7فادعى الثلجي َّ
أن النيب صلى هللا عليه وسلم أتول كلتا يديه َْيِني؛ أنه خرج من
أتويل الغلوليني أهنا َْيِني األيدي ،وخرج من معىن اليدين إىل النعم؛ يعين ابلغلوليني :أهل السنة؛ يعين
أنه َّل يكون ألحد َْيِينان ،فال يوصف أحد بيَ ِمينني ،ولكن َْيِني ومشال بزعمه
_________

( )1رواه البخاري ( ،)7419ومسلم (.)993
( )2رواه البخاري ( ،)6519ومسلم (.)2787

( )3رواه البخاري ( )7430واللفظ له ،ومسلم (.)1014
( )4رواه مسلم (.)2788

( )5رواه أمحد ( ،)27528( )441 /6والبزار يف ((البحر الزخار)) ( ،)78 /10والطرباين يف
((مسند الشاميني)) ( .)261 /3قال البزار :إسناده حسن .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/7
 :)188رواه أمحد والبزار والطرباين ورجاله رجال الصحيح .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة))

( :)49إسناده صحيح.

((( )6نقض الدارمي على املريسي)) (ص.)155
( )7رواه مسلم ( )1827بلفظ(( :إن املقسطني عند هللا  .)) ...من حديث عبد هللا بن عمرو بن
العاص رضي هللا عنه.

()245/2

قال أبو سعيد :ويلك أيها املعارض! إمنا عىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما قد أطلق على اليت يف
مقابلة الي ِمني ِ
الشمال ،ولكن أتويله(( :وكلتا يديه َْيِني))؛ أيُ :منَـ َّزه على النقص والضعف؛ كما يف
َ
أيدينا ِ
الشمال من النقص وعدم البطش ،فقال(( :كِلتا يدي الرمحن َْيِني))؛ إجالَّلً هلل ،وتعظيماً أن

ابلشمال واليسار ،وكذلك لو مل جيز إطالق ِ
ابلشمال ،وقد وصفت يداه ِ
يوصف ِ
الشمال واليسار؛ ملا
أطلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ولو مل جيز أن يُقال :كلتا يدي الرمحن َْيِني؛ مل يقله رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،وهذا قد جوزه الناس يف اخللق؛ فكيف َّل جيوز ابن الثلجي يف يدي هللا أهنما
مجيعاً َْيِينان ،وقد ُِمسي من الناس ذا ِ
الشمالني ،فجاز نفي دعوى ابن الثلجي أيضاً ،وخيرج ذو
ِ
الشمالني من معىن أصحاب األيدي

وقال أبو يعلى الفراء يف (إبطال التأويالت) ( )1بعد أن ذكر حديث أيب الدرداء رضي هللا عنه:
واعلم َّ
أن هذا اخلرب يفيد جواز إطالق القبضة عليه ،واليَ ِمني واليسار واملسح ،وذلك غري ممتنع؛ ملا

والو ْجه وغريمها
بيَّنا فيما قبل من أنَّهُ َّل حييل صفاته؛ فهو ِبثابة اليدين َ

وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف آخر ابب من (كتاب التوحيد) يف املسألة السادسة( :التصريح
بتسميتها ِ
الشمال)؛ يعين :حديث ابن عمر رضي هللا عنه عند مسلم

وقال العالمة صديق حسن خان يف كتابه (قطف الثمار) ( :)2ومن صفاته سبحانه :اليد ،واليَ ِمني،
والكف ،واإلصبعِ ،
والشمال

هراس يف تعليقه على (كتاب التوحيد) َّلبن خزْية ( :)3يظهر َّ
أن املنع من
وقال الشيخ حممد خليل َّ
وج َّل إمنا هو على جهة التأدب فقط؛ َّ
فإن إثبات اليَ ِمني وإسناد بعض
إطالق اليسار على هللا َع َّز َ
ت بِيَ ِمينِ ِه ،وكما يف قوله عليه السالمَّ :
((إن َْيِني
الشؤون إليها كما يف قوله تعاىلَ :و َّ
ات َمطْ ِوَّاي ٌ
ماو ُ
الس َ
هللا مألى سحاء الليل والنهار؛ يدل على َّ
أن اليد األخرى املقابلة هلا ليست َْيِيناً)).

وقال الشيخ عبد هللا الغنيمان يف شرحه (لكتاب التوحيد من صحيح البخاري)( :هذا؛ وقد تنوعت

النصوص من كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم على إثبات اليدين هلل تعاىل وإثبات
األصابع هلما ،وإثبات القبض وتثنيتهماَّ ،
وأن إحدامها َْيِني كما مر ،ويف نصوص كثرية ،واألخرى

مشال؛ كما يف (صحيح مسلم) ،وأنه تعاىل يبسط يده ابلليل ليتوب مسيء النهار ،وابلنهار ليتوب
مسيء الليل ،وأنه تعاىل يتقبل الصدقة من الكسب الطيب بيَ ِمينه ،فريبيها لصاحبهاَّ ،
وأن املقسطني
على منابر من نور عن َْيِني الرمحن ،وكلتا يديه َْيِني ،وغري ذلك مما هو اثبت عن هللا ورسوله وقال:
وقد أاتَن صلى هللا عليه وسلم بذكر األصابع ،وبذكر الكف ،وذكر الي ِمنيِ ،
والشمال ،واليدين مرة
َ
مثناة ،ومرة منصوص على واحدة أنه يفعل هبا كذا وكذاَّ ،
وأن األخرى فيها كذا؛ كما تقدمت
النصوص بذلك) ()4
اثنياً :القائلون َّ
أبن كلتا يدي هللا َْيِني َّل مشال وَّل يسار فيهما

منهم :اإلمام ابن خزْية يف (كتاب التوحيد) ،واإلمام أمحد ،والبيهقي ،واأللباين ،وإليك أدلتهم

وأقواهلم:
أدلتهم:

ما رواه مسلم يف (صحيحه) من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما مرفوعاًَّ :
((إن
ِ
وج َّل ،وكلتا يديه َْيِني)) ()5
املقسطني عند هللا على منابر من نور عن َْيني الرمحن َع َّز َ
_________

(( )1ص.)176
(( )2ص.)66
(( )3ص.)66

(.)319 ،318 ،311 /1( )4
( )5رواه مسلم (.)1827
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حديث عبد هللا بن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما مرفوعاً(( :أول ما خلق هللا تعاىل القلم ،فأخذه
وصح َحه
بيَ ِمينه ،وكلتا يديه َْيِني)) ( )1رواه ابن أيب عاصم يف (السنة  ،)106واآلجري يف (الشريعة) َّ
األلباين
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً(( :ملا خلق هللا آدم ،ونفخ فيه من روحه؛ قال بيده ومها

مقبوضتان :خذ أيها شئت اي آدم ،فقال :اخرتت َْيِني ريب ،وكلتا يداه َْيِني مباركة ،مث بسطها)) ()2
وصح َحه ،وعنه
رواه ابن أيب عاصم يف السنة ( ،)206وابن حبان ( ،)6167واحلاكم (َّ )64 /1

حسنه األلباين يف خترجيه لـ (السنة
البيهقي يف (األمساء والصفات  )56 /2واحلديث َّ
((ْيِني هللا مألى َّل يغيضها نفقة وبيده األخرى القبض؛ يرفع
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاًَ :

وخيفض)) رواه البخاري ،ومسلم ( )3ورواه ابن خزْية يف (كتاب التوحيد) ،وسنده صحيح؛ بلفظ:
((وبيَ ِمينه األخرى القبض)) ()4
أقواهلم:
قال ابن خزْية يف (كتاب التوحيد) :ابب :ذكر سنة اثمنة تبني وتوضح َّ
أن خلالقنا جلَّ وعال يدين،
ِ
وج َّل؛ إذ اليسار من صفة املخلوقني ،فَ َج َّل ربنا عن أن يكون له
كلتامها َْيينانَّ ،ل يسار خلالقنا َع َّز َ
يسار

وقال أيضاً :بل األرض مجيعاً قبضةُ ربنا َج َّل وعال ،إبحدى يديه يوم القيامة ،والسماوات مطوايت
بيَ ِمينه ،وهي اليد األخرى ،وكلتا يدي ربنا َْيِنيَّ ،ل مشال فيهما ،جل ربنا وعز عن أن يكون له يسار؛
إذ كون إحدى اليدين يساراً إمنا يكون من عالمات املخلوقني ،جل ربنا وعز عن شبه خلقه اهـ ()5
وقال اإلمام أمحد بن حنبل – كما يف (طبقات احلنابلة) أليب يعلى  :-وكما صح اخلرب عن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم؛ أنه قال(( :وكلتا يديه َْيِني)) ،اإلْيان بذلك ،فمن مل يؤمن بذلك ،ويعلم َّ
أن
ِ
ب برسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ذلك حق كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ فهو ُم َكذ ٌ

()6

وسئل الشيخ األلباين-رمحه هللا -يف جملة األصالة ( :)7كيف نوفِق بني رواية(( :بشماله)) الواردة يف
حديث ابن عمر رضي هللا عنهما يف (صحيح مسلم) وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :وكلتا يديه
َْيِني))؟

جوابَّ :ل تعارض بني احلديثني ابدئ بدء؛ فقوله صلى هللا عليه وسلم(( :وكلتا يديه َْيِني)) :أتكيد
ِ
لقوله تعاىل :لَْيس َك ِمثْلِ ِه َشيء و ُهو َّ ِ
ري؛ فهذا الوصف الذي أخرب به رسول هللا صلى هللا
السم ُ
ٌْ َ َ
يع البَص ُ
َ
ِ
ِ
ِ
وْيني ،ولكن كلتا يديه سبحانه َْيني
عليه وسلم أتكي ٌد للت ْنزيه ،في ُد هللا ليست كيد البشر :مشال َ

وأمر آخر؛ َّ
أن رواية(( :بشماله)) :شاذة؛ كما بيَّنتها يف (ختريج املصطلحات األربعة الواردة يف القرآن

رقم  )1للمودودي
ويؤكد هذا َّ
أن أاب داود رواه وقال(( :بيده األخرى)) ،بدل(( :بشماله)) ،وهو املوافق لقوله صلى هللا
عليه وسلم(( :وكلتا يديه َْيِني)) ،وهللا أعلم
ِ
سار):
مناقشة األدلة اليت تثبت صفة (الشمال) و (اليَ َ

_________

( )1رواه ابن أيب عاصم يف السنة ( ،)106وابن بطة يف ((اإلابنة)) (كتاب القدر) (،)335 /1
واآلجري يف ((الشريعة)) (ص .)166وصححه األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (.)3136
( )2رواه الرتمذي ( ،)3368وابن حبان ( ،)40 /14واحلاكم ( ،)132 /1والبيهقي (/10

 .)147قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .واحلديث صح وثبت ابإلسناد
الثابت الصحيح عند ابن خزْية – كما أشار لذلك يف مقدمة كتاب ((التوحيد)) ( .)160 /1وقال
احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم .ووافقه الذهيب .وقال األلباين يف ((صحيح سنن

الرتمذي)) :حسن صحيح.

( )3رواه البخاري ( ،)7419ومسلم (.)993
( )4رواه ابن خزْية يف ((التوحيد)) (.)163 - 162 /1
((( )5التوحيد)) (.)197 ،159

((( )6طبقات احلنابلة)) (.)313 /1
( )7العدد الرابع ( -ص)268

()247/2
حديث عبدهللا بن عمر عند مسلم ( ،)24 - 2788وفيه لفظة ِ
(الشمال) ،تفرد هبا عمر بن محزة
بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب عن سامل عن ابن عمر ،وعمر بن محزة ضعيف ،واحلديث عند

البخاري ( )7412من طريق عبيد هللا عن َنفع عن ابن عمر ،وعند مسلم (25 - 2788و)26
من طريق عبيد هللا بن مقسم عن ابن عمر ،وليس عندمها لفظة ِ
(الشمال).

قال احلافظ البيهقي :ذكر ِ
(الشمال) فيه ،تفرد به عمر بن محزة عن سامل ،وقد روى هذا احلديث
الشمال وروى ذكر ِ
َنفع وعبيد هللا بن مقسم عن ابن عمر؛ مل يذكرا فيه ِ
الشمال يف حديث آخر يف
غري هذه القصة؛ إَّل أنه ضعيف ِبرة ،تفرد أبحدمها :جعفر بن الزبري ،وابآلخر :يزيد الرقاشي ومها
مرتوكان ،وكيف ذلك؟! وصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه مسَّى كليت يديه َْيِيناً اهـ ()1

حديث أيب الدرداء رضي هللا عنه املتقدم ،وفيه(( :وقال لليت يف يساره :إىل النار وَّل أابيل)) (.)2
أن األخرى مشال)) :قول صحيح لو مل يرد ما يدل على َّ
((إن ذكر اليَ ِمني يدل على َّ
قوهلمَّ :
أن كلتا
يدي هللا َْيِني.

مناقشة األدلة اليت تثبت َّ
أن يدي هللا كلتامها َْيِني:
أبن كلتيهما َْيِني َّل يعين عند العرب َّ
وصف اليدين َّ
ساراً ،بل قد يوصف اإلنسان
ُ
أن األخرى ليست يَ َ
َّ
املرار:
أبن يديه كلتامها َْيِني كما قال َّ
يل  ...فَ ِ
وإِ َّن َعلَى األمانَِة ِم ْن َع ِق ٍ
ني
ىت كلْتَا الي َديْ ِن لَهُ َْيِ َ
ً
وَّل يعين أن َّل مشال له ،بل هو من كرمه وعطائه مشاله كيَ ِمينه
انظر البيت يف( :خمتلف أتويل احلديث) َّلبن قتيبة ()3
ولُِقب أبو الطيب طاهر بن احلسني بن مصعب بذي اليَ ِمينني ،كتب له أحد أصحابه:
ِ
لألم ِري املَُه َّذ ِ
ب  ...املُ َك َّىن بِطَيِ ِ
ب
ني طَ ِ
اه ِر بـ  ...ـ ِن احلُس ْ ِ
ِذي اليَ ِمين ِ
ص َع ِ
ب
ني ب ِن ُم ْ
َ
انظر( :مثار القلوب) ()4
أن العرب تسمى الرجل ذا ِ
كما َّ
الشمالَني ،وقد مسي عمري بن عبد عمرو بن نضلة رضي هللا عنه
بذلك ،وقيل :بل هو ذو اليدين راجع( :اإلصابة)
وَّل يعنون بذي ِ
الشمالَني؛ أيَّ :ل َْيِني له

الرتجيح:
إن تعليل القائلني َّ
َّ
وج َّل َْيِني واألخرى مشال  -وأننا إمنا نقول :كلتامها َْيِني؛
أبن إحدى يدي هللا َع َّز َ
أتدابً وتعظيماً؛ إذ ِ
ظ من النظر؛ إَّل أننا
الشمال من صفات النقص والضعف  -قول قوي ،وله ح ٌ

ِ
نقولَّ :
وج َّل
دليل
صحيح صر ٌ
ٌ
يح يف وصف إحدى يدي هللا َع َّز َ
إن صفات هللا توقيفية ،وما مل أيت ٌ
ِ
سار؛ فإننا َّل نتعدى قول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :كلتامها َْيِني)) وهللا أعلم
ابلشمال أو اليَ َ
صفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص330

_________

((( )1األمساء والصفات)) (.)143 /2
( )2رواه أمحد ( ،)27528( )441 /6والبزار يف ((البحر الزخار)) ( ،)78 /10والطرباين يف
((مسند الشاميني)) ( .)261 /3قال البزار :إسناده حسن .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/7

 :)188رواه أمحد والبزار والطرباين ورجاله رجال الصحيح .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة))
( :)49إسناده صحيح.
(.)247( )3

(( )4ص)291

()248/2

 -اآلخرية

صفةٌ ذاتيةٌ هلل ع َّز وج َّل ،وذلك من امسه ِ
اآلخر ،والذي ورد يف الكتاب والسنة
َ َ

الدليل من الكتاب:

ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
يم [احلديد]3 :
قوله تعاىلُ :ه َو األ ََّو ُل َواآلخ ُر َوالظَّاه ُر َوالْبَاط ُن َو ُه َو ب ُك ِل َش ْيء َعل ٌ
الدليل من السنة:

ما رواه مسلم يف (صحيحه) عن سهيل؛ قال :كان أبو صاحل أيمرَن؛ إذا أراد أحدَن أن ينام :أن
يضطجع على ِ
شقه األْين ،مث يقول(( :اللهم رب السماوات ،ورب األرض ،ورب العرش العظيم ،ربنا
وم ْن ِزل التَّوراة واإلجنيل والفرقان ،أعوذ بك من شر كل شيء
ورب كل شيء ،فالق احلب والنَّوىُ ،
أنت آخ ٌذ بناصيته ،اللهم أنت األول فليس قبلك شيء ،وأنت ِ
اآلخر فليس بعدك شيء ،وأنت
الظاهر فليس فوقك شيء ،وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ ِ
اقض عنا الدَّيْ َن ،واغننا من الفقر))

وكان يروى ذلك عن أيب ُهريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ()1

املعىن:

 - 1أي :الذي ليس بعده شيء كما يف احلديث

 - 2الباقي بعد األشياء كلها قاله ابن األثري يف (جامع األصول) ( ،)2وبنحوه قال الزجاج يف
(تفسري أمساء هللا احلسىن) ،وابن منظور يف (اللسان) وانظر كالم ابن القيم يف صفة (األ ََّولِيَّ ِة) صفات
هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص338
_________
( )1رواه مسلم (.)1035
(.)181 /4( )2

()249/2

ْتهيد:
الصفات املنفية اليت ذكرت يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املشرفة ترد ملعان عديدة ْيكن حصرها يف

نوعني من التنزيه:

النوع األول :نفي النقائص والعيوب عن هللا عز وجل ،املنافية لصفات كماله.
النوع الثاين :تنزيه أوصاف الكمال الثابتة له عز وجل عن مماثلة شيء من صفات املخلوقني ،أو هو:
إثبات أنه ليس كمثل هللا شيء يف صفات كماله الثابتة له.

قال شيخ اإلسالم رمحه هللا( :والتنزيه الذي يستحقه الرب جيمعه نوعان:
 -أحدمها :نفي النقص عنه.

 والثاين :نفي مماثلة شيء من األشياء فيما يستحقه من صفات الكمال ( .))1النفي يف اببصفات هللا عز وجل ألرزقي بن حممد سعيداين – ص 107

_________

((( )1منهاج السنة النبوية)) ( )186 /2و ( )169 /5 ،157 /1و ((جمموع الفتاوى)) (/16
(( ،)36 ،98درء تعارض العقل والنقل)) ((( )245 /10بيان تلبيس اْلهمية)) (،)378 /1

((الصفدية)) ((( ،)228 /2التسعينية)) ((( ،)188 /1اْلواب الصحيح)) ((( ،)261 /2الفرقان
بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان)) ((( ،)248شرح حديث النزول)) ((( ،)78شرح القصيدة
النونية)) (.)60 - 55 /2

()250/2

املطلب األول :نفي النقائص عن هللا عز وجل
توحيد هللا عز وجل الذي دلت عليه النصوص ينقسم إىل توحيد قويل ،وتوحيد عملي ،فالتوحيد
القويل هو ما كان خربا عن هللا وأمسائه وصفاته وأفعاله ،وهذا اخلرب إما أن يكون بنفي أو إثبات (.)1
فالنفي هو تنزيه هللا عز وجل عن كل نقص أو عيب من كل وجه ،وهو ما دلت عليه نصوص القرآن
الكرمي والسنة النبوية ،وهو ما فطر هللا عليه مجيع اخللق من إثبات كمال هللا عز وجل نفي النفص

عنه ،وهو مما يعلم ابلعقل أيضاً (.)2

وقد ضرب هللا عز وجل األمثال وأقام احلجج والرباهني على املشركني إبظهار بطالن ألوهية األصنام

اليت يعبدوهنا ملا تتصف به من النقائص والعيوب اليت جيب أن يتنزه عنها الرب املعبود ( ،)3فقال
ٍ
ِ
ِ
ب َّ
سنًا فَـ ُه َو يُ ِنف ُق ِم ْنهُ ِس ارا
تعاىلَ :
ض َر َ
اَّللُ َمثَالً َع ْب ًدا َّممْلُوًكا َّلَّ يَـ ْقد ُر َعلَى َش ْيء َوَمن َّرَزقـْنَاهُ منَّا ِر ْزقًا َح َ
وجهرا هل يستـوو َن ا ْحلم ُد ِ ِ
َّلل بَ ْل أَ ْكثَـ ُرُه ْم َّلَ يَـ ْعلَ ُمو َن [النحل ،]75 :فبني أن كونه مملوكاً عاجزاً صفة
َْ
َ َ ْ ً َ ْ َ َُْ

نقص وهذا مثل لآلهلة اليت تعبد من دون هللا ،وإن القدرة وامللك واإلحسان صفة كمال ،وهذا مثل

هلل عز وجل ،فهذا ليس مثل هذا.

اَّللُ َمثَالً َّر ُجلَ ْ ِ
ب َّ
َح ُد ُمهَا أَبْ َك ُم َّلَ يَـ ْق ِد ُر َعلَ َى َش ْي ٍء َو ُه َو َكلٌّ َعلَى َم ْوَّلهُ أَيْـنَ َما
وقال تعاىلَ :و َ
ض َر َ
ني أ َ
صر ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اط م ْستَ ِق ٍيم [النحل،]76 :
يُـ َوجههم َّلَ َأيْت خبَ ٍْري َه ْل يَ ْستَ ِوي ُه َو َوَمن َأي ُْم ُر ابل َْع ْدل َو ُه َو َعلَى َ
فاألول مثل العاجز عن الكالم والفعل الذي َّل يقدر على شيء ،كآهلتهم اليت يعبدون ،واآلخر مثل
املتكلم اآلمر ابلعدل الذي هو على صراط مستقيم ،فال يستوي هذا والعاجز عن الكالم والفعل

(.)4

وقال تعاىل :إِ ْذ قَ َ ِ
ت ِمل تَـ ْعب ُد ما َّل يسمع وَّل يـ ْب ِ
ِ
نك َش ْيـئًا [مرمي،]42 :
ص ُر َوَّل يُـغْ ِين َع َ
ال ألَبِيه َاي أَبَ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ
أي( :مل تعبد أصناماً َنقصة يف ذاهتا ويف أفعاهلا ،فال تسمع ،وَّل تبصر ،وَّل ْتلك لعبادها نفعاً وَّل

ضراً ،بل َّل ْتلك ألنفسها شيئاً من النفع ،وَّل تقدر على شيء من الدفع ،فهذا برهان جلي دال

على أن عبادة الناقص يف ذاته وأفعاله مستقبح عقالً وشرعاً ،ودل تنبيهه وإشارته ،أن الذي جيب

وحيسن عبادة من له الكمال الذي َّل ينال العباد نعمة إَّل منه ،وَّل يدفع عنهم نقمة إَّل هو ،وهو هللا

تعاىل) (.)5

ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
َّ
س ًدا لَّهُ ُخ َو ٌار أََملْ يَـ َرْواْ أَنَّهُ َّلَ يُ َكلِ ُم ُه ْم َوَّلَ
وقال تعاىلَ :واختَ َذ قَـ ْوُم ُم َ
وسى من بَـ ْعده م ْن ُحلي ِه ْم ع ْجالً َج َ
ِ
ِ
ني [األعراف( ،]148 :فدل ذلك على أن عدم التكلم واهلداية
يَـ ْهدي ِه ْم َسبِيالً َّاختَ ُذوهُ َوَكانُواْ ظَال ِم َ

نقص ،وإن الذي يتكلم ويهدي أكمل ممن َّل يتكلم وَّل يهدي) ( ،)6فهو املستحق للعبادة وحده َّل

شريك له ،إىل أمثال ذلك من اآلايت.
(ومثل هذا يف القرآن متعدد من وصف األصنام بسلب صفات الكمال ،كعدم التكلم ,والفعل,
وعدم احلياة وحنو ذلك ،مما يبني أن املتصف بذلك منتقص معيب كسائر اْلمادات ،وأن هذه

الصفات َّل تسلب إَّل عن َنقص معيب.

وأما رب اخللق الذي هو أكمل من كل موجود ،فهو أحق املوجودات بصفات الكمال ،وأنه َّل

يستوي املتصف بصفات الكمال والذي َّل يتصف هبا ،وهو يذكر أن اْلمادات يف العادة َّل تقبل
اَّلتصاف هبذه الصفات) (.)7

وهذا ما دلت عليه النصوص الصرحية ,والعقول الصحيحة ،وما استقر يف الفطر من أن الرب اخلالق
املستحق للعبادة وحده ،جيب أن يتصف بكل كمال على أمت وجوهه ،وأن يتنزه عن كل نقص وعيب

ْيكن أن يتصوره العقل ( .)8النفي يف ابب صفات هللا عز وجل ألرزقي بن حممد سعيداين – ص
108
_________

((( )1مدارج السالكني)) ((( )33 /1الصواعق املرسلة)) ((( ،)402 /2شرح القصيدة النونية))
(.)60 - 56 /2

((( )2تفصيل اإلمجال فيما جيب هلل من صفات الكمال ،ضمن جمموعة الرسائل واملسائل)) (/5

(( )195الصواعق املرسلة)) (.)1018 ،1010 ،914 /3 ،293 /1
((( )3مدارج السالكني)) (.)34 /1

((( )4تفصيل اإلمجال فيما جيب هلل من صفات الكمال ،ضمن جمموعة الرسائل واملسائل)) (/5

(( )202الصواعق املرسلة)) ((( ،)1018 ،1010 ،914 /3 ،293 /1النبوات)) (،)890 /2
((القواعد املثلى)) (ص.)23 :

((( )5تيسري الكرمي الرمحن)) (.)443
((( )6تفصيل اإلمجال فيما جيب هلل من صفات الكمال ،ضمن جمموعة الرسائل واملسائل)) (/5

.)203

((( )7تفصيل اإلمجال فيما جيب هلل من صفات الكمال ،ضمن جمموعة الرسائل واملسائل)) (/5
 )203و ((جمموع الفتاوى)) ( )223 /5و ((منهاج السنة النبوية)) (.)160 /2

((( )8جمموع الفتاوى)) ((( ،)363 /5الصفدية)) ((( ،)27 /2منهاج السنة النبوية)) (،)97 /3
((شرح العقيدة األصفهانية)) ( )119و ((شفاء العليل)) (.)343 ،333 /2

()251/2

املطلب الثاين :إثبات أنه ليس كمثل هللا عز وجل شيء يف صفاته الثابتة له
وهذا هو النوع الثاين من املعاين اْلامعة للصفات املنفية اليت جاءت يف القرآن الكرمي والسنة النبوية،
وهو يقوم على تنزيه أوصاف الكمال الثابتة له سبحانه عن مماثلة أوصاف املخلوقني.

فجميع ما اتصف هللا عز وجل به من الصفات َّل ْياثله فيها أحد من خلقه ،والنص إذا ورد إبثبات
صفة من الصفات وجب اإلْيان به واَّلعتقاد اْلازم أبن ذلك الوصف ابلغ من غاايت الكمال

والشرف والعلو ما يقطع مجيع عالئق أوهام املشاهبة بينه وبني صفات املخلوقني ( ،)1وهذا الذي
ِ
أخربَن به سبحانه وتعاىل يف قوله تعاىل :لَْيس َك ِمثْلِ ِه َشيء و ُهو َّ ِ
ري [الشورى]11 :
السم ُ
ٌْ َ َ
يع البَص ُ
َ
وحنوها ،أي :أن هللا عز وجل منزه عن أن يكون له مثل يف شيء مما يوصف به من صفات كماله؛
ألن مماثلة املخلوق من أعظم النقص الذي جيب أن ينزه هللا عنه (.)2

(وكذلك ما كان خمتصاً ابملخلوق فإنه ْيتنع اتصاف الرب به ،فال يوصف الرب بشيء من النقائص،
وَّل بشيء من خصائص املخلوق ،وكل ما كان من خصائص املخلوق فال بد فيه من نقص) (.)3

فمن شبه صفات هللا عز وجل بصفات خلقه مل يكن عابداً هلل يف احلقيقة ،وإمنا يعبد وثناً.
وكذلك من نفى ما وصف هللا به نفسه أو وصفه به رسوله صلى هللا عليه وسلم ،فإنه يف حقيقة أمره
َّل يعبد شيئاً موجوداً ،وإمنا يعبد عدماً مفقوداً (.)4

كما قيل( :املمثل يعبد صنماً ،واملعطل يعبد عدماً) ( ،)5والسبيل الذي عليه أهل السنة واْلماعة،
هو إثبات ما أثبته هللا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى هللا عليه وسلم ،مع تنزيهه عز وجل أن يشبه

شيء من صفاته شيئاً من صفات خلقه.

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :وهلذا كان مذهب سلف األمة وأئمتها أهنم يصفون هللا عز
وجل ِبا وصف به نفسه ,وِبا وصفه به رسوله ،من غري حتريف وَّل تعطيل ،ومن غري تكييف وَّل

ْتثيل.

يثبتون له األمساء والصفات ،وينفون عنه مماثلة املخلوقات ،إثبات بال ْتثيل ،وتنزيه بال تعطيل ،كما
ِ
قال تعاىل :لَْيس َك ِمثْلِ ِه َشيء و ُهو ا َّ ِ
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ رد على أهل التمثيل،
لسم ُ
ٌْ َ َ
يع البَص ُ
ري ،فقوله :لَْي َ
َ
ِ
وقولهِ َّ :
ري رد على أهل التعطيل) (.)6
السم ُ
يع البَص ُ
وقال رمحه هللا( :فالرسل وصفوا هللا بصفات الكمال ،ونزهوه عن النقائص املناقضة للكمال ،ونزهوه
عن أن يكون له مثل يف شيء من صفات الكمال ،وأثبتوا له صفات الكمال على وجه التفصيل،

ونفوا عنه التمثيل) (.)7
واألدلة السمعية اليت وردت يف نفي املماثلة تنقسم إىل قسمني:

 - 1خرب.

 - 2وطلب.

قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا( :األدلة السمعية ( )8تنقسم إىل قسمني :خرب ،وطلب.
ِ
 فمن اخلرب قوله تعاىل :لَْيس َك ِمثْلِ ِه َشيء و ُهو َّ ِري [الشورى ،]11 :فاآلية فيها نفي
السم ُ
ٌْ َ َ
يع البَص ُ
َ
ِ
صريح للتمثيل .وقوله :تَـ ْعلَ ُم لَهُ َمسياا [مرمي ،]65 :فإن هذا وإن كان إنشاء ،لكنه ِبعىن اخلرب؛ ألنه
َح ٌد [اإلخالص ،]4 :فهذه كلها تدل على نفي
استفهام ِبعىن النفي .وقولهَ :وَملْ يَ ُكن لَّهُ ُك ُف ًوا أ َ
املماثلة ،وهي كلها خربية.

 وأما الطلب؛ فقال تعاىل :فَالَ َجتْعلُواْ ِ َِّلل أَن َداداً َوأَنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة ،]22 :أي :نظراء مماثلني.
َ
ض ِربواْ ِ ِ
ال إِ َّن هللاَ يَـ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم َّلَ تَـ ْعلَ ُمو َن [النحل .)9( .)]74 :النفي يف ابب
َّلل األ َْمثَ َ
وقال :فَالَ تَ ْ ُ
صفات هللا عز وجل ألرزقي بن حممد سعيداين – ص 110

_________

((( )1منهج ودراسات آلايت األمساء والصفات)) (ص.)20 :
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)516 /6 ،449 /2

((( )3الصفدية)) ((( ،)102 /1بيان تلبيس اْلهمية)) (.)70 /2
((( )4شرح القصيدة النونية)) (.)63 /2
((( )5جمموع الفتاوى)) ((( ،)261 /5درء تعارض العقل والنقل)) (.)306 /10

((( )6الصفدية)) ((( ،)103 /1درء تعارض العقل والنقل)) ((( ،)111 /7 ،349 /6منهاج
السنة النبوية)) (.)523 /2

((( )7اْلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح)) ((( ،)406 /4جالء األفهام)) (.)93
( )8على نفي املماثلة.
((( )9شرح العقيدة الواسطية)) (.)103 /1

()252/2

ْتهيد:
أ -املقصود ابلكلمات اجململة :أهنا ألفاظ يطلقها أهل التعطيل:
أو :هي مصطلحات أحدثها أهل الكالم.

ب -ومعىن كوهنا جمملة :أهنا حتتمل حقاً وابطالً.
أو يقال :ألهنا ألفاظ مشرتكة بني معان صحيحة ،ومعان ابطلة .أو يقال خلفاء املراد منها؛ حبيث َّل
يدرك معىن اللفظ إَّل بعد اَّلستفصال واَّلستفسار.

ج -ومراد أهل التعطيل من إطالقها :التوصل إىل نفي الصفات عن هللا تعاىل حبجة تنزيهه عن
النقائص.

د -والذي دعاهم إَّل ذلك :عجزهم عن مقارعة أهل السنة ابحلجة؛ فلجؤوا إىل هذه الطريقة؛
ليخفوا عوارهم ،وزيفهم.
هـ -وهذه األلفاظ مل ترد َّل يف الكتاب ،وَّل يف السنة؛ بل هي من إطالقات أهل الكالم.

ووطريقة أهل السنة يف التعامل مع هذه الكلمات :أهنم يتوقفون يف هذه األلفاظ؛ ألنه مل يرد نفيها وَّل

إثباهتا يف الكتاب والسنة؛ فال يثبتوهنا ،وَّل ينفوهنا.

أما املعىن الذي حتت هذه األلفاظ فإهنم يستفصلون عنه ،فإن كان معىن ابطالً ينزه هللا عنه ردوه ،وإن

كان معىن حقاً َّل ْيتنع على هللا قبلوه ،واستعملوا اللفظ الشرعي املناسب للمقام.

وأشهر األلفاظ اجململة وروداً يف كتب العقائد ما يلي:
 - 1اْلهة.
 - 2احلد.
 - 3األعراض.

 - 4األبعاض أو األعضاء واألركان واْلوارح.
 - 5حلول احلوادث ابهلل تعاىل.
 - 6التسلسل .رسائل يف العقيدة حملمد بن إبراهيم احلمد– ص219 :

()253/2

املطلب األول :كلمة (اْلهة)
هذه اللفظة من الكلمات اجململة اليت يطلقها أهل التعطيل ،فما معناها يف اللغة؟ وما مرادهم من
إطالقها؟ وما التحقيق يف تلك اللفظة؟ وهي هي اثبتة هلل ،أو منفية عنه؟

أ -معىن اْلهة يف اللغة :تطلق اْلهة على الوضع الذي تتوجه إليه ،وتقصده ،وتطلق على الطريق،
وعلى كل شيء استقبلته ،وأخذت فيه (.)1

ب -ومراد أهل التعطيل من إطالق لفظ اْلهة :نفي صفة العلو عن هللا عز وجل.
ج -والتحقيق يف هذه اللفظة :أن يقال :إن إطالق لفظ اْلهة يف حق هللا سبحانه وتعاىل أمر مبتدع مل
يرد يف الكتاب وَّل السنة ،وَّل عن أحد من سلف هذه األمة.

وبناء على هذا َّل يصح إطالق اْلهة على هللا عز وجل َّل نفياً وَّل إثبااتً ،بل َّلبد من التفصيل؛ ألن

هذا املعىن حيتمل حقاً وحيتمل ابطالً.
فإن أريد هبا جهة سفل فإهنا منتفية عن هللا ،وممتنعة عليه أيضاً؛ فإن هللا أعظم وأجل من أن حييط به
شيء من خملوقاته ،كيف وقد وسع كرسيه السموات واألرض؟

وإن أريد ابْلهة أنه يف مجيع اْلهات ،وأنه حال يف خلقه ،وأنه بذاته يف كل مكان فإن ذلك ممتنع

على هللا ،منتف يف حقه.

وإن أريد نفي اْلهة عن هللا كما يقول أهل التعطيل؛ حيث يقولون :إن هللا ليس يف جهة ،أي ليس يف

مكان ،فهو َّل داخل العامل ،وَّل خارجه ،وَّل متصل ،وَّل منفصل ،وَّل فوق ،وَّل حتت فإن ذلك أيضاً
ممتنع على هللا منتف يف حقه؛ إذ إن ذلك وصف له ابلعدم احملض.
وإن أريد ابْلهة أنه يف جهة علو تليق جبالله ،وعظمته من غري إحاطة به ،ومن غري أن يكون حمتاجاً
ألحد من خلقه فإن ذلك حق اثبت له ،ومعىن صحيح دلت عليه النصوص ،والعقول ،والفطر
السليمة.
ومعىن كونه يف السماء ،أي يف جهة العلو ،أو أن (يف) ِبعىن على ،أي على السماء ،كما قال تعاىل:
وع النَّ ْخ ِل [طه ]71 :أي على جذوع النخل.
ُصلِبَـنَّ ُك ْم ِيف ُج ُذ ِ
َوَأل َ
وهبذا التفصيل يتبني احلق من الباطل يف هذا اإلطالق.

أما ابلنسبة للفظ فكما سبق َّل يثبت وَّل ينفي ،بل جيب أن يستعمل بدَّلً عنه اللفظ الشرعي ،وهو

العلو ،والفوقية ( .)2رسائل يف العقيدة حملمد بن إبراهيم احلمد– ص221 :
_________

( )1انظر(( :لسان العرب)) (.)560 - 555 /13
( )2انظر(( :شرح العقيدة الطحاوية)) (ص ،)221:و ((التحفة املهدية شرح الرسالة التدمرية))
(ص .)171 - 166 :و ((فتح رب الربية)) (ص.)35 - 33 :

()254/2

املطلب الثاين :كلمة (احلد)
وهذا أيضاً من األلفاظ اجململة اليت يطلقها أهل التعطيل.

فما معىن احلد يف اللغة؟ وماذا يريد أهل التعطيل من إطالقه؟ وما شبهتهم يف ذلك؟ وما جواب أهل

السنة؟

أ -معىن احلد يف اللغة :يطلق على الفصل ،واملنع ،واحلاجز بني الشيئني الذي ْينع اختالط أحدمها
ابآلخر.

يقال :حددت كذا ،جعلت له حداً ْييزه.

وحد الدار ما تتميز به عن غريها ،وحد الشيء :الوصف احمليط ِبعناه ،املميز له عن غريه (.)1
ب -وأهل التعطيل يريدون من إطالق لفظ (احلد) نفي استواء هللا على عرشه.

ج -وشبهتهم يف ذلك :أهنم يقولون :لو أثبتنا استواء هللا على عرشه للزم أن يكون حمدوداً؛ ألن

املستوى على الشيء يكون حمدوداً؛ فاإلنسان مثالً إذا استوى على البعري صار حمدوداً ِبنطقة معينة،
حمصوراً هبا ،وعلى حمدود  -أيضاً .-

وبناء على ذلك فهم ينفون استواء هللا على عرشه ,ويرون أهنم ينزهون هللا عز وجل عن احلد أو

احلدود.

د -جواب أهل السنة :أهل السنة يقولون :إن لفظ (احلد) مل يرد يف الكتاب ،وَّل يف السنة.
وليس لنا أن نصف هللا ِبا مل يصف به نفسه ،وَّل وصفه به رسوله صلى هللا عليه وسلم َّل نفياً ،وَّل

إثبااتً ،وإمنا حنن متبعون َّل مبتدعون.
هذا ابلنسبة للفظ.

أما ابلنسبة للمعىن فإننا نستفصل –كعادتنا -ونقول :ماذا تريدون ابحلد؟

إن أردمت ابحلد أن هللا –عز وجل -حمدود ،أي متميز عن خلقه ،منفصل عنهم ،مباين هلم فهذا حق
ليس فيه شيء من النقص ،وهو اثبت هلل هبذا املعىن.

وإن أردمت بكونه حمدوداً أن العرش حميط به ،وأنتم تريدون نفي ذلك عنه بنفي استوائه عليه – فهذا
ابطل وليس بالزم صحيح؛ فإن هللا –تعاىل -مستو على عرشه ،وإن كان –عز وجل -أكرب من

العرش ومن غري العرش.

وَّل يلزم من كونه مستوايً على العرش أن يكون العرش حميطاً به؛ ألن هللا -عز وجل -أعظم من كل
شيء ،وأكرب من كل شيء ،واألرض مجيعاً قبضته يوم القيامة ،والسموات مطوايت بيمينه (.)2
رسائل يف العقيدة حملمد بن إبراهيم احلمد– ص221 :
_________

( )1انظر(( :معجم مفردات ألفاظ القرآن)) للراغب األصفهاين (ص ،)108 :و ((املصباح املنري))
للفيومي (ص.)68 :

( )2انظر ((شرح عقيدة الطحاوية)) (ص ،)219 :و ((شرح العقيدة الواسطية)) للشيخ حممد بن
عثيمني رمحه هللا ( 376 /1و .)380 - 379

()255/2

املطلب الثالث :كلمة (األعراض)
هذا اللفظ من األلفاظ اجململة اليت يطلقها أهل الكالم ومن أقواهلم يف ذلك( :حنن ننزه هللا تعاىل من

األعراض واألغراض ،واألبعاض ،واحلدود ،واْلهات).

ويقولون( :سبحان من تنزه عن األعراض ,واألغراض ,واألبعاض).

أ -تعريف األعراض يف اللغة :األعراض مجع عرض ،والعرض هو ما َّل ثبات له.
أو هو :ما ليس بالزم للشيء.

أو هو :ما َّل ْيتنع انفكاكه عن الشيء (.)1
ومن األمثلة على ذلك :الفرح ابلنسبة لإلنسان فهو عرض؛ ألنه َّل ثبات له ،بل هو عارض يعرض

ويزول.

وكذلك الغضب ،والرضا.

ب -العرض يف اصطالح املتكلمني :قال الفيومي( :العرض عند املتكلمني ما َّل يقوم بنفسه ،وَّل
يوجد إَّل يف حمل يقوم به) (.)2

وقال الراغب األصفهاين( :والعرض ما َّل يكون له ثبات ،ومنه استعار املتكلمون العرض ملا َّل ثبات

له إَّل ابْلوهر كاللون والطعم) (.)3
ج -مراد املتكلمني من قوهلم( :إن هللا منزه عن األعراض) :مرادهم من ذلك نفي الصفات عن هللا
تعاىل ,ألن األعراض عندهم هي الصفات.

د -شبهتهم يف ذلك :يقولون :ألن األعراض َّل تقوم إَّل ابألجسام ،واألجسام متماثلة؛ فإثبات
الصفات يعين أن هللا جسم ،وهللا منزه عن ذلك.

وبناء عليه نقول بنفي الصفات؛ ألنه يرتتب على إثباهتا التجسيم ،وهو وصف هللا أبنه جسم،
والتجسيم ْتثيل ،وهذا كفر وضالل ،فهذه هي شبهة املتكلمني.

هـ -الرد على أهل الكالم يف هذه املسألة :الرد عليهم من وجوه:
 - 1أن لفظ (األعراض) مل ترد يف الكتاب ,وَّل يف السنةَّ ,ل نفياً وَّل إثبااتً ،ومل ترد كذلك عن سلف

األمة.

وطريقة أهل السنة املعهودة يف مثل هذه األلفاظ التوقف يف اللفظ ،فال نثبت األعراض ،وَّل ننفيها.
أما معناها فيستفصل عن مرادهم يف ذلك ويقال هلم :إن أردمت ابألعراض ما يقتضي نقصاً يف حق هللا

تعاىل كاحلزن ،والندم ،واملرض ،واخلوف ،فإن املعىن صحيح ،وهللا منزه عن ذلك؛ ألنه نقصَّ ،ل ألهنا
أعراض.

وإن أردمت نفي ما أثبته هللا لنفسه يف كتابه أو على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم من الصفات

كالغضب ،والفرح ،والرضا ،وحنوها حبجة أهنا أعراض – فإن ذلك ابطل مردود ،وَّل يلزم من إثباهتا
أي َّلزم.

 - 2أن الصفات الرابنية ليست كلها أعراض ،بل إن بعضها أعراض كالفرح ،والغضب ،وبعضها

ليست أعراضاً ،كبعض الصفات الذاتية كاليد ،والوجه ،والقدم ،والساق؛ فهذه ليست أعراضاً ،بل
َّلزمة للذات َّل تنفك عنها.

 - 3أن قولكم( :إن األعراض َّل تقوم إَّل جبسم) قول ابطل؛ فاألعراض قد تقوم بغري اْلسم كما
يقال :ليل طويل ،فقولنا :طويل ،وصف لـ :ليل ،والليل ليس جبسم ،ومثل ذلك :حر شديد ،ومرض
مؤمل ،وبرد قارس.

 - 4أن القول بتماثل األجسام قول ابطل؛ فاألجسام غري متماثلة َّل ابلذوات وَّل ابلصفات ،وَّل
ابحلدوث؛ ففي احلجم ختتلف الذرة عن اْلمل ،ويف الوزن خيتلف جسم القرياط عن جسم القنطار،

ويف امللمس خيتلف اخلشن عن الناعم ،واللني عن القاسي ،وهكذا.

 - 5أن لفظ اْلسم من إحداث املتكلمني ،وهذا اللفظ كقاعدة األلفاظ اجململة؛ فإن كان إثبات

الصفات يلزم منه أن يكون جسماً يف مفهومك فليس ذلك يضريَن.

لكن إن أردت ابْلسم الشيء القائم بنفسه املتصف ِبا يليق به فهذا حق ألننا نؤمن أبن هلل ذااتً
موصوفة ابلصفات الالئقة هبا.

فإن أردت ابْلسم هذا املعىن فيصح.

وإن أردت ابْلسم الشيء املكون من أعضاء ،وحلم ودم ,املفتقر بعضه إىل بعض وما أشبه ذلك

فباطل غري صحيح؛ ألنه يلزم أن يكون هللا حاداثً أو حمداثً .وهذا أمر مستحيل ،على أننا َّل نوافق

على إثبات اْلسم ،وَّل نفيه؛ ألنه حيتمل حقاً وابطالً .رسائل يف العقيدة حملمد بن إبراهيم احلمد–
ص225 :

_________

( )1انظر ((التعريفات)) للجرجاين (ص.)154 - 153 :
((( )2املصباح املنري)) للفيومي (ص.)209 :

((( )3معجم مفردات ألفاظ القرآن)) للراغب األصفهاين (ص.)342 :

()256/2

املطلب الرابع :كلمة (األبعاض)
األبعاض ،ويقال :األعضاء ،أو األركان ،أو اْلوارح :وهذه أيضاً من الكلمات اجململة اليت تطلق

وحتتمل حقاً وابطالً؛ فإليك نبذة يف معانيها ،ومقصود أهل التعطيل من إطالقها وجواب أهل السنة
على تلك الدعوى.

أ -معاين هذه الكلمات :معاين هذه الكلمات متقاربة من بعض.

 فاألبعاض :مجع لكلمة بعض ،يقال :بعض الشيء أي جزؤه ،وبعضت كذا أي جعلته أبعاضاً (.)1 واألركان :مجع ركن ،وركن الشيء قوامه ،وجانبه القوي الذي يتم به ،ويسكن إليه. -واألجزاء :مجع جزء ،واْلزء ما يرتكب الشيء عنه وعن غريه.

وجزء الشيء ما يتقوم به مجلته كأجزاء السفينة ،وأجزاء البيت.

 -واْلوارح :مفردها اْلارحة ،وتسمى الصائدة من الكالب ,والفهود ,والطيور جارحة؛ إما ألهنا

جترح ،وإما ألهنا تكسب.

ومسيت األعضاء الكاسبة جوارح تشبيهاً هبا ألحد هذين (.)2
 -ويشبه هذه األلفاظ لفظ :األعضاء ،واألدوات ،وحنوها.

ب -مقصود أهل التعطيل من إطالقها :مقصودهم نفي بعض الصفات الذاتية الثابتة ابألدلة
القطعية ،كاليد ،والوجه ،والساق ،والقدم والعني (.)3

ج -ما الذي دعاهم إىل نفيها؟ الذي دعاهم إىل نفي تلك الصفات هو اعتقادهم أهنا ابلنسبة
للمخلوق أبعاض ،وأعضاء ،وأركان ،وأجزاء ،وجوارح وأدوات وحنو ذلك؛ فريون –بزعمهم -أن

إثبات تلك الصفات هلل يقتضي التمثيل ،والتجسيم؛ فوجب عندهم نفيها قراراً من ذلك.

وقد ْلؤوا إىل تلك األلفاظ اجململة؛ ألجل أن يروج كالمهم ،ويلقى القبول.

د -جواب أهل السنة :أهل السنة يقولون :إن هذه الصفات وإن كانت تعد يف حق املخلوق أبعاضاً،
أو أعضاء ،وجوارح وحنو ذلك لكنها تعد يف حق هللا صفات أثبتها لنفسه ،أو أثبتها له رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ,فال خنوض فيها ِبرائنا وأهوائنا ،بل نؤمن هبا ومنرها كما جاءت ونفوض كنهها

وحقيقتها إىل هللا عز وجل لعدم معرفتنا حلقيقة الذات؛ ألن حقيقة معرفة الصفة متوقفة على معرفة

حقيقة الذات كما َّل خيفى ،وهذه الصفات – أعين اليد ،والساق وحنوها وكثري من صفات هللا – قد
تشرتك مع صفات خلقه يف اللفظ ،ويف املعىن العام املطلق قبل أن تضاف.

وِبجرد إضافتها ختتص صفات اخلالق ابخلالق ،وصفات املخلوق ابملخلوق؛ فصفات اخلالق تليق
جبالله ,وعظمته ,وربوبيته ،وقيومته.

وصفات املخلوق تليق حبدوثه ،وضعفه ،وخملوقيته (.)4
وبناء على ذلك يقال ملن يطلق تلك األلفاظ اجململة السالفة :إن أردت أن تنفي عن هللا عز وجل أن

يكون جسماً ،وجثة ،وأعضاء ،وحنو ذلك – فكالمك صحيح ،ونفيك يف حمله.

وإن أردت بذلك نفي الصفات الثابتة له ،واليت ظننت أن إثباهتا يقتضي التجسيم ،وحنو ذلك من
اللوازم الباطلة – فإن قولك ابطل ،ونفيك يف غري حمله.

هذا ابلنسبة للمعىن.

أما ابلنسبة للفظ فيجب أَّل تعدل عن األلفاظ الشرعية يف النفي أو اإلثبات؛ لسالمتها من

اَّلحتماَّلت الفاسدة.
يقول شارح الطحاوية رمحه هللا( :ولكن َّل يقال هلذه الصفات إهنا أعضاء ،أو جوارح ،أو أدوات ،أو

أركان؛ ألن الركن جزء املاهية ،وهللا تعاىل هو األحد ،الصمدَّ ،ل يتجزأ سبحانه وتعاىل ,واألعضاء
َّ ِ
ين َج َعلُوا ال ُق ْرَآ َن
فيها معىن التفريق والتعضية تعاىل هللا عن ذلك ،ومن هذا املعىن قوله تعاىل :الذ َ
ِع ِ
ني [احلجر.]91 :
ضَ
واْلوارح فيها معىن اَّلكتساب واَّلنتفاع؛ وكذلك األدوات هي اآلَّلت اليت ينتفع هبا يف جلب املنفعة
ودفع املضرة.

وكل هذه املعاين منتفية عن هللا تعاىل وهلذا مل يرد ذكرها يف صفات هللا تعاىل فاأللفاظ الشرعية
صحيحة املعاين ،ساملة من اَّلحتماَّلت الفاسدة ،فكذلك جيب أن َّل يعدل عن األلفاظ الشرعية

نفياً ،وَّل إثبااتً؛ لئال يثبت معىن فاسد ،وأن ينفى معىن صحيح.

وكل هذه األلفاظ اجململة عرضة للمحق واملبطل) ( .)5رسائل يف العقيدة حملمد بن إبراهيم احلمد–

ص228 :

_________
( )1انظر ((معجم مفردات ألفاظ القرآن)) (ص )208 ،90 ،88 ،50 :و ((التعريفات)) (ص:
.)117 ،78

( )2انظر ((معجم مفردات ألفاظ القرآن)) (ص )208 ،90 ،88 ،50 :و ((التعريفات)) (ص:
.)117 ،78

( )3انظر ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)219 :
( )4انظر(( :الصفات اإلهلية)) (ص.)209 - 208 :
((( )5شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)221 ،220 :

()257/2

املطلب اخلامس :كلمة (األغراض)
هذه الكلمة من إطالقات املتكلمني ،وإليك بعض التفصيل يف هذا اللفظ.
أ -األغراض يف اللغة :مجع غرض ،والغرض هو اهلدف الذي يرمي فيه ،أو هو اهلدف الذي ينصب،
فريمى فيه.

والغرض يطلق يف اللغة أيضاً على احلاجة ،والبغية ،والقصد (.)1

ب -الغرض يف اصطالح علماء الكالم :قيل هو ما ألجله يصدر الفعل من الفاعل (.)2

وقال اْلالل الدواين رمحه هللا( :الغرض هو األمر الباعث للفاعل على الفعل ،وهو احملرك األول ،وبه

يصري الفاعل فاعالً) (.)3

وبذلك نرى توافق املعىن اللغوي واَّلصطالحي للغرض ،وأنه غاية الفاعل من فعله ،وهو الباعث له

على فعله (.)4

ج -مراد أهل الكالم هبذه اللفظة :يريدون إبطال احلكمة يف أفعال هللا عز وجل وشرعه.
د -حجتهم يف ذلك :يقول املتكلمون – وعلى وجه اخلصوص األشاعرة – إننا ننزه هللا عن
األغراض ,فال يكون له غرض فيما شرعه أو خلقه؛ فأبطلوا احلكمة من ذلك ،وقرروا أن هللا مل يشرع

إَّل جملرد مشيئته فحسب؛ فإذا شاء حترمي شيء حرمه ،أو شاء إجيابه أوجبه.
وقالوا :لو قررَن أن له حكمة فيما شرعه لوقعنا يف حمذورين:

األول :أنه إذا كان هلل غرض فإنه حمتاج إىل ذلك الغرض؛ ليعود عليه من ذلك منفعة ،وهللا منزه عن

ذلك.
والثاين :أننا إذا عللنا األحكام أي أثبتنا احلكمة والعلة لزم أن نوجب على هللا ما تقتضيه احلكمة؛

ألن احلكم يدور مع علته ،فنقع فيما وقع فيه املعتزلة من إجياب الصالح واألصلح على هللا؛ ألن
الغرض عند املعتزلة ِبعىن الغاية اليت فعل هلا ،وهم يوجبون أن يكون فعله معلالً ابألغراض (.)5

هـ -الرد عليهم:

 - 1أن هذا اللفظ – األغراض أو الغرض – مل يرد َّل يف الكتاب وَّل يف السنة ،وَّل أطلقه أحد من
علماء اإلسالم وأتباعهم؛ ألن هذه الكلمة قد توهم النقص ،ونفيها قد يفهم منه نفي احلكمة؛ فالبد
إذاً من التفصيل ،واألوىل أن يعرب بلفظ :احلكمة ،والرمحة ،واإلرادة ،وحنو ذلك مما ورد به النص.

 - 2أن الغرض الذي ينزه هللا عنه ما كان لدفع ضرر ،أو جلب مصلحة له ،فاهلل سبحانه مل خيلق،

ومل يشرع ألن مصلحة اخللق واألمر تعود إليه ،وإمنا ذلك ملصلحة اخللق.
ض مروا هللاَ َش ْيـئًا [آل عمران.]176 :
وَّل ريب أن ذلك كمال حمض ،قال تعاىل :إِ َّهنُ ْم لَ ْن يَ ُ

ين َع ْن ُك ْم [ال مزمر.]7 :
وقال :إِ ْن تَ ْك ُف ُروا فَِإ َّن هللاَ غَ ِ ٌّ

ويف احلديث القدسي(( :اي عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوين ,ولن تبلغوا ضري فتضروين)).

وهذا أمر مستقر يف الفطر.

 - 3أن إجياب حصول األشياء على هللا مىت وجدت احلكمة حق صحيح ،لكنه خمالف ملا يراه

املعتزلة من جهة أن هللا عز وجل هو الذي أوجب هذا على نفسه ،ومل يوجبه عليه أحد ،كما قال عز

وجل :كتب ربكم على نفسه الرمحة [األنعام.]54 :
ِ
ني [ال مروم.]47 :
وكما قالَ :وَكا َن َح اقا َعلَْيـنَا نَ ْ
ص ُر املُْؤمنِ َ

وكما يف حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه ملا كان رديف النيب صلى هللا عليه وسلم على محار
فقال(( :أتدري ما حق هللا على العباد ،وما حق العباد على هللا؟ قال معاذ :هللا ورسوله أعلم .قال:

حق هللا على العباد أن يعبدوه وَّل يشركوا به شيئاً ،وحق العباد على هللا أن َّل يعذب من َّل يشرك

به)) ( )6احلديث.

فهذا حق أوجبه هللا على نفسه ،وهلل أن يوجب على نفسه ما يشاء.

مث إن مقياس الصالح واألصلح ليس راجعاً إىل عقول البشر ومقاييسهم ,بل إن ذلك راجع إىل ما
تقتضيه حكمة هللا تعاىل ,فقد تكون على خالف ما يراه اخللق ابديء الرأي يف عقوهلم القاصرة؛

فانقطاع املطر – على سبيل املثال -قد يبدو لكثري من الناس أنه ليس األصلح ،بينما قد يكون هو
ِ
اد ِيف َِ
ت أَيْ ِدي الن ِ
َّاس لِيُ ِذي َق ُه ْم
سبَ ْ
سُ
الرب َوالبَ ْح ِر ِبَا َك َ
األصلح لكنه مراد لغريه لقوله تعاىل :ظَ َه َر ال َف َ
ض الَّ ِذي َع ِملُوا لَ َعلَّ ُه ْم يَـ ْرِجعُو َن [ال مروم.]41 :
بَـ ْع َ
وكذلك استدراج الكفار ابلنعم ،وابتالء املسلمني ابملصائب ,كل ذلك حيمل يف طياته ضروابً من
احلكم اليت َّل حتيط عقول البشر إَّل أبقل القليل منها.

بل إن خلق إبليس ،وتقدير املعاصي ،وتقدير اآلَّلم يتضمن حكماً تبهر العقول وتبني عن عظيم

حكمة أحكم احلاكمني ( .)7رسائل يف العقيدة حملمد بن إبراهيم احلمد– ص232 :
_________

( )1انظر ((لسان العرب)) (.)196 /7
( )2انظر ((شرح مطالع األنصار على طوالع األنوار)) لشمس الدين بن حممود األصفهاين (ص:

.)917

((( )3شرح العقائد العضدية)) للجالل الدواين (.)204 /2

( )4انظر(( :احلكمة والتعليل يف أفعال هللا)) د .حممد املدخلي (ص.)47 - 26 :
( )5انظر ((آراء املعتزلة األصولية)) دراسة وتقوْياً د .علي الضوحيي (ص.)115 - 106 :

( )6رواه البخاري ( ،)2856ومسلم (.)30
( )7انظر تفصيل ذلك يف ((كتاب اإلْيان ابلقضاء والقدر)) للكاتب( ،ص.)176 - 145 :

()258/2

املطلب السادس :حلول احلوادث ابهلل تعاىل
هذا اللفظ من إطالقات أهل الكالم ،وإليك بعض التفصيل يف معناه ،ومقصود أهل الكالم منه،
والرد على ذلك.

أ -معىن كلمة (حلول) :احللول هو عبارة عن كون أحد اْلسمني ظرفاً لآلخر ،كحلول املاء يف الكوز
(.)1

ب -معىن كلمة (احلوادث) :احلوادث مجع حادث ،وهو الشيء املخلوق املسبوق ابلعدم ،ويسمى
حدواثً زمانياً.
وقد يعرب عن احلدوث ابحلاجة إىل الغري ،ويسمى حدواثً ذاتياً.

واحلدوث الذايت :هو كون الشيء مفتقراً يف وجوده إىل الغري.

واحلدوث الزماين :هو كون الشيء مسبوقاً ابلعدم سبقاً زمانياً (.)2

ج -معىن (حلول احلوادث ابهلل تعاىل) أي قيامها ابهلل ،ووجودها فيه تعاىل.
د -مقصود أهل التعطيل من هذا اإلطالق :مقصودهم نفي اتصاف هللا ابلصفات اَّلختيارية الفعلية،
وهي اليت يفعلها مىت شاء ،كيف شاء ،مثل اإلتيان لفصل القضاء ،والضحك ،والعجب ،والفرح؛

فينفون مجيع الصفات اَّلختيارية.
هـ -حجتهم يف ذلك :وحجتهم يف ذلك أن قيام تلك الصفات ابهلل يعين قيام احلوادث أي األشياء
املخلوقة املوجودة ابهلل.

وإذا قامت به أصبح هو حاداثً بعد أن مل يكن ،كما يعين ذلك أن تكون املخلوقات حالة فيه ،وهذا
ممتنع ،فهذه هي حجتهم.

وجواب أهل السنة :أهل السنة يقولون :إن هذا اإلطالق مل يرد يف كتاب وَّل سنةَّ ،ل نفيا وَّل إثبااتً،
كما أنه ليس معروفاً عند سلف األمة.
أما املعىن فيستفصل عنه؛ فإن أريد بنفي حلول احلوادث ابهلل أن َّل حيل بذاته املقدسة شيء من

خملوقاته احملدثة ،أو َّل حيدث له وصف متجدد مل يكن له من قبل فهذا النفي صحيح؛ فاهلل عز وجل

ليس حمالً ملخلوقاته ,وليست موجودة فيه ،وَّل حيدث له وصف متجدد مل يكن له من قبل.

وإن أريد ابحلوادث :أفعاله اَّلختيارية اليت يفعلها مىت شاء كيف شاء كالنزول ،واَّلستواء ،والرضا،
والغضب ،واجمليء لفصل القضاء وحنو ذلك فهذا النفي ابطل مردود.

بل يقال له :إن تلك الصفات اثبتة ،وإن مثبتها –يف احلقيقة -مثبت ما أثبته هللا لنفسه يف كتابه ،أو
على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم .رسائل يف العقيدة حملمد بن إبراهيم احلمد– ص235 :
_________

( )1انظر(( :التعريفات)) للجرجاين (ص.)97 :
( )2انظر(( :التعريفات)) (ص.)86 - 85 :
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املطلب السابع :كلمة (التسلسل)

التسلسل :وهو أحد األلفاظ اجململة اليت يطلقها املتكلمون.

وألجل أن يتضح مفهوم هذه اللفظة ،ومدلوهلا ،ووجه الصواب واخلطأ يف إطالقها إليك هذا العرض
املوجز.

أ -تعريف التسلسل :قال اْلرجاين( :التسلسل هو ترتيب أمور غري متناهية) (.)1
ب -سبب تسميته بذلك :مسي بذلك أخذاً من السلسلة؛ فهي قابلة لزايدة احللق إىل ما َّل هناية؛

فاملناسبة بينهما عدم التناهي بني طرفيهما؛ ففي السلسلة مبدؤها ومنتهاها ،وأما التسلسل فطرفاه

الزمن املاضي واملستقبل.
ج -مراد أهل الكالم من إطالق هذه اللفظة :مرادهم خيتلف ابختالف سياق الكالم ،وابختالف

املتكلمني؛ فقد يكون مرادهم نفي قدم اتصاف هللا ببعض صفاته ،وقد يكون مرادهم نفي دوام أفعال

هللا ومفعوَّلته ،وقد يكون مرادهم نفي أبدية اْلنة والنار ،وقد يكون غري ذلك.

د -هل وردت هذه اللفظة يف الكتاب ،أو السنة ،أو أطلقها أحد من أئمة السلف؟ اْلوابَّ :ل.
هـ -طريقة أهل السنة يف التعامل مع هذا اللفظ :طريقتهم كطريقتهم يف سائر األلفاظ اجململة ،حيث
إهنم يتوقفون يف لفظ (التسلسل) فال يثبتونه ،وَّل ينفونه ،ألنه لفظ مبتدع جممل حيتمل حقاً وابطالً،
وصواابً وخطأ.
هذا ابلنسبة للفظ.

أما ابلنسبة للمعىن فإهنم يستفصلون ،فإن أريد به حق قبلوه ،وإن أريد به ابطل ردوه.

ووبناء على ذلك فإنه ينظر يف هذا اللفظ ،وتطبق عليه هذه القاعدة :فيقال ملن أطلقوا هذا اللفظ:
 - 1إذا أردمت ابلتسلسل :دوام أفعال الرب  -أزَّلً وأبداً – فذلك معىن صحيح دل عليه العقل
والشرع؛ فإثباته واجب ،ونفيه ممتنع ،قال هللا تعاىلَ :خالِ ِد ِ
يها ما َدام ِ
ض إََِّّل َما
ت َّ
الس َم َو ُ
ات َواأل َْر ُ
ين ف َ َ َ
َ
ك فَـ َّع ٌ
ال لِ َما يُ ِري ُد [هود.]107 :
ك إِ َّن َربَّ َ
اء َربم َ
َش َ
والفعال هو من يفعل على الدوام ،ولو خال من الفعل يف أحد الزمانني مل يكن فعاَّلً ،فوجب دوام
الفعل أزَّلً وأبداً.
مث إن املتصف ابلفعل أكمل ممن َّل يتصف به ،ولو خال الرب منه خلال من كمال جيب له ،وهذا

ممتنع.

وألن الفعل َّلزم من لوازم احلياة ،وكل حي فهو فعال ،وهللا تعاىل حي ،فهو فعال وحياته َّل تنفك

عنه أبداً وأزَّلً.
وألن الفرق بني احلي وامليت الفعل ،وهللا حي؛ فالبد أن يكون فاعالً ،وخلوه من الفعل يف أحد
الزمانني :املاضي واملستقبل ممتنع؛ فوجب دوام فعله أزَّلً وأبداً.

فخالصة هذه املسألة أنه إذا أريد ابلتسلسل دوام أفعال الرب فذلك معىن صحيح واجب يف حق

هللا ،ونفيه ممتنع.

 - 3وإذا أريد ابلتسلسل :أنه تعاىل كان معطالً عن الفعل مث فعل ،أو أنه اتصف بصفة من الصفات

بعد أن مل يكن متصفاً هبا ،أو أنه حصل له الكمال بعد أن مل يكن – فذلك معىن ابطل َّل جيوز.

فاهلل عز وجل مل يزل متصفاً بصفات الكمال صفات الذات ،وصفات الفعل ،وَّل جيوز أن يعتقد أن

هللا اتصف بصفة بعد أن مل يكن متصفاً هبا؛ ألن صفاته سبحانه صفات كمال ،وفقدها صفة نقص؛
فال جيوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفاً بضده.

قال اإلمام الطحاوي رمحه هللا( :ما زال بصفاته قدْياً قبل خلقه ,مل يزدد بكوهنم شيئاً مل يكن قبلهم

من صفته.

وكما كان بصفاته أزلياً كذلك َّل يزال عليها أبدايً).
مثال ذلك صفة الكالم؛ فاهلل عز وجل مل يزل متكلماً إذا شاء.

ومل حتدث له صفة الكالم يف وقت ،ومل يكن معطالً عنها يف وقت ،بل هو متصف هبا أزَّلً وأبداً.
وكذلك صفة اخللق ،فلم حتدث له هذه الصفة بعد أن كان معطالً عنها.

 - 4وإذا كان املقصود ابلتسلسل التسلسل يف مفعوَّلت هللا عز وجل وأنه ما زال وَّل يزال خيلق

خلقاً بعد خلق إىل ما َّل هناية – فذلك معىن صحيح ،وتسلسل ممكن ،وهو جائز يف الشرع والعقل.

_________
((( )1التعريفات)) للجرجاين (ص.)57 :
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س ِمن َخل ٍْق ج ِد ٍ
يد [ق.]15 :
قال هللا تعاىل :أَفَـ َعيِينَا ِابخلَل ِْق األ ََّو ِل بَ ْل ُه ْم ِيف لَْب ٍ ْ
َ

مث إنه عز وجل ما زال خيلق خلقاً ،ويرتب الثاين على األول وهكذا؛ فما زال اإلنسان واحليوان منذ
خلقه هللا يرتتب خلقه على خلق أبيه وأمه.

 - 5وإن أريد ابلتسلسل :التسلسل ابملؤثرين ،أي أبن يؤثر الشيء ابلشيء إىل ما َّل هناية ،وأن

يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد أتثريه مما قبله َّل إىل غاية – فذلك تسلسل ممتنع شرعاً وعقالً؛
َّلستحالة وقوعه؛ فاهلل عز وجل خالق كل شيء ،وإليه املنتهى؛ فهو األول فليس قبله شيء ،وهو
اآلخر فليس بعده شيء ،وهو الظاهر فليس فوقه شيء ،وهو الباطن فليس دونه شيء.

والقول ابلتسلسل يف املؤثرين يؤدي إىل خلو احملدث واملخلوق من حمدث وخالق ،وينتهي إبنكار

اخلالق جل وعال.
خالصة القول يف مسألة التسلسل عموماً:
 أن التسلسل هو ترتيب أمور غري متناهية ،وأنه مسي بذلك أخذاً من السلسلة. -وأن التسلسل من األلفاظ اجململة اليت َّلبد فيها من اَّلستفصال كما مر.

 وأنه إن أريد ابلتسلسل :دوام أفعال الرب ومفعوَّلته ،وأنه متصف بصفات الكمال أزَّلً وأبداًفذلك حق صحيح ،يدل عليه الشرع والعقل.
 -وأنه إن أريد ابلتسلسل :أنه عز وجل كان معطالً عن أفعاله ،وصفاته ،مث فعل ،واتصف فحصل له

الكمال بعد أن مل يكن متصفاً به ،أو أريد ابلتسلسل :التسلسل يف املؤثرين فذلك معىن ابطل مردود

ابلشرع والعقل ( .)1رسائل يف العقيدة حملمد بن إبراهيم احلمد– ص238 :
_________

( )1انظر تفصيل احلديث عن التسلسل يف ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص ،)135 - 130 :و
((توضيح املقاصد وتصحيح القواعد شرح النونية)) للشيخ أمحد بن عيسى ( ،)370 /1و
((القواعد الكلية لألمساء والصفات عند السلف)) د .إبراهيم الربيكان (ص.)214 - 208 :
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املبحث السادس :خصائص إْيان الصحابة يف الصفات اإلهلية
لقد نزل الكتاب العزيز وجاء النيب اخلامت عليه الصالة والسالم ابلصورة الصحيحة الكاملة عن اإلله

احلق سبحانه وجاءت النصوص القرآنية والنبوية أبحسن ما ْيكن أن أتيت به واضحة َّل لبس وَّل
س َن َما أُن ِز َل إِلَْي ُكم ِمن َّربِ ُكم ِمن قَـ ْب ِل أَن
غموض فيها ،ويف ذلك يقول املوىل :جل جاللهَ :واتَّبِ ُعوا أ ْ
َح َ
ِ
اب بَـ ْغتَةً َوأَنتُ ْم ََّل تَ ْش ُع ُرو َن [الزمر ،]55:وإن من غاية احلسن يف هذا الكتاب والسنة
الع َذ ُ
َأيْتيَ ُك ُم َ
املطهرة ما وصف به الرب سبحانه من صفات الكمال واْلالل اليت تعهد هللا حبفظها فكانت هذه
الصفات الرابنية اتمة كاملة ,وقد اختص هللا هبا خري خلقه وصفوته من البشرية مجعاء صحابة رسول
طراي ،فعاصروا أحداثه وأسباب نزوله،
هللا صلى هللا عليه وسلم ,الذين نزل عليهم الوحي غضاا ا

ففهموا مراد رهبم سبحانه ومراد رسوله صلى هللا عليه وسلم ,فكان ذلك اْليل املبارك خري من مسع,
وخري من آمن ,وخري من فهم ،وخري من بلغ ملن بعده ْتام التبليغ ،فال عجب أن تتطلع األعناق إىل
مستواهم ،أو تنسب إليهم ،وتتلمس منهجهم احلق يف كل مسائل اَّلعتقاد ...

وقد وصف القرآن الكرمي عميق إْياهنم ،وأتثرهم ابلوحي املنزل على رسوهلم صلى هللا عليه وسلم
ش ِع مر ِم ْنهُ جلُ ُ َّ ِ
َحسن ا ْحل ِد ِ
فقال سبحانه وتعاىلَّ :
ش ْو َن َرَّهبُ ْم
ين خيَْ َ
ش ِاهبًا َّمثَ ِاينَ تَـ ْق َ
يث كِتَ ًااب متَ َ
ُ
اَّللُ نَـ َّز َل أ ْ َ َ َ
ود الذ َ
ك ه َدى َِّ
وهبم إِ َىل ِذ ْك ِر َِّ ِ
ِ
ضلِ ْل َّ
اَّللُ فَ َما لَهُ ِم ْن
شاء َوَمن يُ ْ
اَّلل يَـ ْه ِدي بِ ِه َم ْن يَ َ
ني ُجلُ ُ
اَّلل ذَل َ ُ
ُمثَّ تَل ُ
ود ُه ْم َوقُـلُ ُُ ْ
ِ
ول َِّ َّ ِ
َه ٍ
اه ْم
اد [الزمر ]23:وقال تعاىل :محمَ َّم ٌد َّر ُس ُ
ين َم َعهُ أَشدَّاء َعلَى الْ ُك َّفا ِر ُر َمحَاء بَـ ْيـنَـ ُه ْم تَـ َر ُ
اَّلل َوالذ َ
ِ ِ
رَّكعا س َّج ًدا يـبـتـغُو َن فَ ْ ِ ِ
اَّلل وِر ْ ِ
سج ِ
ك َمثَـلُ ُه ْم ِيف
ود ذَلِ َ
ُ ً ُ َْ َ
يم ُ
اه ْم ِيف ُو ُجوه ِهم م ْن أَثَ ِر ال م ُ
ض َو ًاَن س َ
ض ًال م َن َّ َ
ِِ ِ
التـ َّْوَراةِ َوَمثَـلُ ُه ْم ِيف ِْ
اإل ِجن ِ
ظ
اع لِيَ ِغي َ
استَـ ْغلَ َ
يل َك َز ْر ٍع أَ ْخ َر َج َشطْأَهُ فَ َ
ب ال مزَّر َ
ظ فَ ْ
آزَرهُ فَ ْ
استَـ َوى َعلَى ُسوقه يُـ ْعج ُ
احل ِ ِ
ِ
ِ
اَّلل الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ
ِِ
يما [الفتح.]29:
ات م ْنـ ُهم َّم ْغف َرةً َوأ ْ
الص َ
َج ًرا َعظ ً
ار َو َع َد َُّ َ َ َ
هب ُم الْ ُك َّف َ
وقد أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أن أصحابه أمنة هلذه األمة ِبا حيملون من سالمة املعتقد احلق،
واَّلستقامة الصادقة على أمر هللا تعاىل :فعن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال(( :صلينا املغرب

مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .مث قلنا :لو جلسنا حىت نصلي معه العشاء! قال :فجلسنا.
فخرج علينا .فقال :ما زلتم ههنا؟ قلنا :اي رسول هللا ,صلينا معك املغرب .مث قلنا :جنلس حىت نصلي
معك العشاء .قال :أحسنتم أو أصبتم قال :فرفع رأسه إىل السماء .وكان كثرياً مما يرفع رأسه إىل

السماء .فقال :النجوم أمنة للسماء .فإذا ذهنب النجوم أتى السماء ما توعد .وأَن أمنة ألصحايب.
فإذا ذهبت أتى أصحايب ما يوعدون .وأصحايب أمنة ألميت .فإذا ذهب أصحايب أتى أميت ما
يوعدون)) ()1

_________
( ))]2449[ )1رواه مسلم (.)2531
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قال اإلمام النووي( :قال العلماء معىن احلديث :أن النجوم ما دامت ابقية فالسماء ابقية ,فإذا
انكدرت النجوم وتناثرت يوم القيامة ،وهنت السماء فانفطرت ,وانشقت ,وذهبت ,وقوله صلى هللا
عليه وسلم(( :وأَن أمنة ألصحايب فإذا ذهبت أتى أصحايب ما يوعدون)) أي :من الفنت واحلروب,

وارتداد من ارتد من األعراب ,واختالف القلوب وحنو ذلك مما أنذر به صرحياً ,وقد وقع كل ذلك.
وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :وأصحايب أمنة ألميت؛ فإذا ذهب أصحايب ،أتى أميت ما يوعدون))

معناه :ظهور البدع ،واحلوادث يف الدين ،والفنت فيه ,وطلوع قرن الشيطان ,وظهور الروم) (.)1

وقد كان الصحابة رضوان هللا عليهم أمنة لألمة يف صفاء عقيدهتا ومجيع تصوراهتا ،حيث عاش من

عاش منهم ،ونشروا العلم ،وبلغوا للتابعني أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف كل مسائل
العقيدة والشريعة ,وساد عصرهم الوفاق العقدي بني األمة ،ويف أواخر عصرهم برزت املرجئة

واْلهمية ،وغريها وكان علماء السلف يعتدون يف إبطال البدع ِبا تلقوه عنهم من أحاديث رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم ،ومن أقواهلم يف تفسري كتاب هللا ،ومن قبل هذا ،وكله من نصوص الكتاب

والسنة ،فكانوا رضوان هللا عليهم أمنة لألمة من املعطلة ،والنفاة ,واملشبهة ,ومن مجيع أهل البدع،
فهم املنارة اليت يهتدى هبا يف الظلمات.

وقد كان عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه وغريه من الصحابة الكرام ينبهون الناس إىل ضرورة اتباع
منهج الصحابة رضوان هللا عليهم حيث يقول( :من كان منكم متأسياً ،فليتأس أبصحاب حممد صلى

هللا عليه وسلم ،فإهنم كانوا أبر هذه األمة قلوابً ،وأعمقها علماً ،وأقلها تكلفاً ،وأقومها هدايً،
وأحسنها حاَّلً ,قوماً اختارهم هللا لصحبه نبيه صلى هللا عليه وسلم ,وإقامة دينه ،فاعرفوا هلم
فضلهم ،واتبعوهم يف آاثرهم؛ فإهنم كانوا على اهلدى املستقيم) (.)2

وكان حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه  -ت35:هـ  -يدخل املسجد فيقف على احللق فيقول( :اي
معشر القراء ،اسلكوا الطريق فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقاً بعيداً ،ولئن أخذمت ْييناً ومشاَّلً لقد

ضللتم ضالل بعيداً) (.)3

وكان معاذ بن جبل رضي هللا عنه َّل جيلس جملساً إَّل وحيذر من اَّلبتداع يف الدين ،فيقول( :هللا حكم

قسط هلك املراتبون ،إن وراءكم فتناً يكثر فيها املال ،ويفتح فيها القرآن حىت أيخذه املؤمن،

واملنافق ،والرجل ,واملرأة ,والصغري ,والكبري ،والعبد ,واحلر ،فيوشك قائل أن يقول للناس :أَّل

تتبعوين ،وقد قرأت القرآن؟ ما هم ِبتبعي حىت أبتدع هلم غريه ،فإايكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضاللة،
وأحذركم زيغة احلكيم ،فإن الشيطان قد يقول كلمة الضاللة على لسان احلكيم ،ويقول املنافق كلمة

احلق) (.)4
وقد بلغ من صفات عقيدهتم ,وسالمة سلوكهم أهنم كانوا يقارنون األحوال اليت عاشوها مع رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،وأحوال عصرهم املتأخر؛ حيث يقول أنس رضي هللا عنه( :إنكم لتعملون

أعماَّلً هي أدق يف أعينكم من الشعر ،إن كنا لنعدها على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم من

املوبقات) قال أبو عبدهللا( :يعين بذلك املهلكات) (.)5
_________

((( )1شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)83 /16
((( )2شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)63 /16
( )3رواه البخاري (.)7282

( )4رواه أبو داود ( ،)4611واحلاكم ( .)507 /4وقال :صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه.,
وقال ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى)) :مشهور ،وصحح إسناده موقوفاً األلباين يف ((صحيح سنن أيب

داود)).

( )5رواه البخاري (.)6492

()263/2

لقد كان العهد الذي عاشوه مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ْيثل الكمال كله يف مسائل العقيدة
والشريعة ،فلما ظهرت الفنت واألحداث العظيمة وأطلت البدع برأسها يف أواخر حياهتم كانوا هم

املرجع الذي رجع إليه علماء السلف يف رد البدع ،وأقوال أرابهبا املخالفة ملنهجهم احلق ،وْيكننا
إعطاء هذه الصورة املوجزة عن طبيعة البيان القرآين والنبوي يف عرض الصفات اإلهلية اليت آمن هبا
الصحابة الكرام واعتقدوها اَّلعتقاد احلق؛ وهو املعتقد احلق الذي اعتقده التابعون واتبعوهم إبحسان

إىل يوم الدين ,وهو املنهج الذي هيمن على مجهور األمة ابلرغم من كثرة فرق اَّلبتداع اليت طرحت
بدعها املخالفة هلذا املنهج طرحاً معادايً ملعتقدهم وما أثر عنهم.

 -مشولية النصوص القرآنية ملسائل األمساء والصفات:

لقد حفل القرآن الكرمي بذكر أمساء هللا وصفاته وكماَّلته إىل حد يفوق احلصر؛ فال تكاد ختلو اآلَّلف
من اآلايت القرآنية من ذكر هذه الصفات والكماَّلت يف أوائلها أوأثنائها ،أو أواخرها ،إما متناثرة يف

تلك اآلايت ،وإما جبمع بعضها هلذه اآلايت وتلك ،وأبساليب متنوعة ،واحتفال القرآن بذكر صفات
هللا وكماَّلته على هذه النحو حقيقة َّل خيطئها من يقرأ القرآن ويتدبر آايته؛ حبيث َّل حيتاج هذا األمر
إىل ذكر مناذج هلذه احلقيقة القرآنية ألهنا تنتظم معظم آايت القرآن الكرمي وَّل يقتصر ذكر القرآن

للصفات اإلهلية على اآلايت اليت يكون موضوعها احلديث عن ذات هللا وصفاته ,بل كثرياً ما ختتم

هبذه الصفات اآلايت اليت يكون موضوعها الدعوة إىل عبادة هللا تعاىل وبيان هذه العبادات وآاثرها

الفردية واَّلجتماعية.

أو الدعوة إىل األخالق اإلسالمية الكرْية ،واحلض عليها ،وبيان نتائجها ,وأاثرها ,وكذلك اآلايت

اليت تتناول نظام اجملتمع يف خمتلف جوانبه السياسية ،واَّلقتصادية ,واَّلجتماعية ,والتشريعية ،فال
تكاد ختلو أغلب آايت القرآن الكرمي اليت ترافق عرض هذه املوضوعات من التذكري بصفات هللا

تعاىل اليت ينبين عليها ضرورة التمسك هبذه التوجيهات اإلهلية والتحذير من خمالفتها ،هذا ابإلضافة

إىل اآلايت اليت تتحدث عن اليوم اآلخر بكل ما فيه من البعث ،واحلشر ,والعرض ،واْلزاء ,واْلنة,
والنار ترغيباً يف ثواب هللا ورضاه ،وحتذيراً من غضبه ،وعقابه ,فعلى أساس الكثري من الصفات اإلهلية
اليت تذكر يف هذه اآلايت يقوم الرتغيب والرتهيب وإثبات كل ما يتناوله اليوم اآلخر من معتقدات.

 إن هذا العرض املوسع للصفات اإلهلية يف الكتاب العزيز جعل اإلْيان هبا ،وفهم املراد اإلهلي منهامسألة بدهيةَّ ،ل حتتاج إىل خوض فيها ،أو شرح وزايدة بيان ،وقد أوقف القرآن الكرمي والسنة النبوية

هذا العرض عند حدود معينة؛ حيث فيها إثبات للصفات ِبعانيها املعروفة لغة ,ومل يتعد ذلك إىل

الكشف عن الكيفية ,فالتزم الصحابة رضوان هللا عليهم ،ابملنهج القرآين والنبوي ومل يقعوا يف النفي

والتشبيه كما وقع غريهم ممن مل يلتزم هبذا املنهج الرابين فاعتقدوا – رضوان هللا عليهم -املعتقد احلق

يف الصفات اإلهلية ,وورث هذا املنهج احلق منهم التابعون واتبعوهم إبحسان.

()264/2

 يالحظ يف العرض القرآين ،والنبوي أن اإلثبات جاء بصورة واسعة النطاق ،وأن النفي جاء يفمسائل حمدودة لتنزيه الرب – سبحانه – عن النقائص اليت نسبها إليه أهل األداين السابقة

واملشركون ,فاإلثبات مفصل ,والنفي جممل ،وقد وضع القرآن الكرمي األساس املتني للصحابة رضوان
هللا عليهم ،بتحذيرهم من محاقات األمم السابقة ،فقال سبحانه وتعاىل :ما نَنس ْخ ِمن آي ٍة أَو نُ ِ
نس َها
َ َ ْ َ ْ
السماو ِ
َأن ِ
َن هللاَ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير أََملْ تَـ ْعلَ ْم أ َّ
ْت ِخبَ ٍْري ِم ْنـ َها أ َْو ِمثْلِ َها أََملْ تَـ ْعلَ ْم أ َّ
ات
َن هللاَ لَهُ ُمل ُ
ْك َّ َ َ
َ
ون ِ
ض وما لَ ُكم ِمن ُد ِ
هللا ِمن وٍِيل وَّلَ نَ ِ
ص ٍري [البقرة]107 - 106:
َواأل َْر ِ َ َ
َ َ
وهذا املعتقد أي اإلثبات املفصل للصفات اإلهلية هو الذي اعتقده الصحابة والتابعون واتبعوهم
خبالف املبتدعة الذين امتدت ألسنتهم اآلمثة إىل الصفات اإلهلية ابلتعطيل ,والتأويل ,والتشبيه ،ويف

هذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :وقد علم النيب صلى هللا عليه وسلم أمته هذا التوحيد
والقران مملوء منه ،ومل يقل هلم كلمة واحدة تتضمن نفي الصفات ,وَّل قال ذلك أحد من الصحابة,

والتابعني ,وأئمة الدين ,مع العلم الضروري أبهنم كانوا أعلم ِبعاين القرآن منا ،وإن ادعى مدع تقدمه
يف الفلسفة عليهم ،فال ْيكنه أن يدعي تقدمه يف معرفة ما أريد به القرآن عليهم ،وهم الذين تعلموا

من الرسول صلى هللا عليه وسلم لفظه ومعناه ،وهم الذين أدوا ذلك إىل من بعدهم قال أبو

عبدالرمحن السلمي -ت74:هـ  :-حدثنا الذين كانوا يقرءون القرآن ،عثمان بن عفان ,وعبدهللا بن
مسعود وغريمها أهنم كانوا إذا تعلموا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشر آايت مل جياوزوها حىت
يتعلموا ما فيها من العلم والعمل ،قالوا :فتعلمنا القرآن ،والعلم ,والعمل) (.)1
_________
( )1ابن تيمية ((نقض أتسيس اْلهمية)) (.)220 /1
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 فاإلثبات املفصل هو ما قررَنه من هيمنة الصفات اإلهلية على معظم آايت الكتاب العزيز ،والنفياجململ يبني حمدوديته هذا العرض الذي اقتبسناه من القرآن الكرمي والسنة املطهرة ،فقد عرض القرآن
الكرمي للتصورات الباطلة لليهود ,والنصارى ,واملشركني عن هللا تعاىل فقال سبحانه وتعاىل عن بعض
ِ
ت أَي ِدي ِهم ولُ ِعنُواْ ِِبَا قَالُواْ بل ي َداهُ م ْبسوطَتَ ِ
محاقات اليهود :وقَالَ ِ
ان يُ ِنف ُق
ت الْيَـ ُه ُ
ود يَ ُد هللا َم ْغلُولَةٌ غُلَّ ْ ْ ْ َ
َ
َْ َ َ ُ
شاء [املائدة ،]64:وزعمت اليهود أن هلل ولداً  -سبحانه وتعاىل عن قوهلم -فقال سبحانه:
ف يَ َ
َك ْي َ
ت الْيـهود عزيـر ابن ِ
ِ
هللا [التوبة ،]30:وزعموا – لعنهم هللا – أن هللا فقري وهم أغنياء ،قال
َوقَالَ َ ُ ُ ُ َ ْ ٌ ْ ُ
ِ
َّ ِ
ِ
َّ ِ
ب َما قَالُواْ [آل عمران]181:
ين قَالُواْ إِ َّن هللاَ فَق ٌ
تعاىل :ل َق ْد َمس َع هللاُ قَـ ْو َل الذ َ
ري َوَْحن ُن أَ ْغنيَاء َسنَكْتُ ُ
وقال تعاىل رداً على مزاعم اليهود الذين قالوا :إنه اسرتاح يوم السبت  -سبحانه  -عن ذلكَ :ولََق ْد

السماو ِ
سنَا ِمن لمغُ ٍ
ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما ِيف ِست َِّة أ ََّايٍم َوَما َم َّ
وب [ق , ]38:وقال تعاىل رداً
ات َو ْاأل َْر َ
َخلَ ْقنَا َّ َ َ
ِ
َّ ِ
َّ
ك ِم َن
يح ابْ ُن َم ْرَميَ قُ ْل فَ َمن ْيَْلِ ُ
ين قَآلُواْ إِ َّن هللاَ ُه َو ال َْمس ُ
على شبه النصارى وأكاذيبهم :ل َق ْد َك َف َر الذ َ
مجيعا وِ ِ
ِ
ِ
السماوا ِ
ك الْم ِسيح ابْن مرَميَ وأُ َّمهُ ومن ِيف األَر ِ ِ
ت َواأل َْر ِ
ض
َّلل ُمل ُ
هللا َش ْيـئًا إِ ْن أ ََر َ
ْ
اد أَن يُـ ْهل َ َ َ َ َ ْ َ َ َ
ْك َّ َ َ
ض َ ً َ
شاء َوهللاُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير [املائدة ،]72:وقال سبحانه رداً على هذه
َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما خيَْلُ ُق َما يَ َ
ِِ
َّلل أَن يـت ِ
ول لَهُ ُكن فَـيَ ُكو ُن
ضى أ َْم ًرا فَِإ َّمنَا يَـ ُق ُ
َّخ َذ ِمن َولَ ٍد ُس ْب َحانَهُ إِ َذا قَ َ
املزاعم الباطلةَ :ما َكا َن َّ َ
َىن ي ُكو ُن لَه ولَ ٌد وَمل تَ ُكن لَّه ص ِ
ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
احبَةٌ َو َخلَ َق ُك َّل
َُ َْ
ُ َ
ض أ َّ َ
[مرمي ]35:وقال تعاىل :بَد ُ
يع َّ َ َ
ٍ ِ
َشي ٍء ُ ِ
يم [األنعام ،]101:وأبطل القرآن تصورات املشركني عن اإلله احلق ،فقال
وه َو ب ُك ِل َش ْيء َعل ٌ
ْ
ِ
ِ
سبحانه :وَْجيعلُو َن َّلل الْبـنَ ِ
ك
استَـ ْفتِ ِه ْم أَلَِربِ َ
ات ُس ْب َحانَهُ َوَهلُم َّما يَ ْشتَـ ُهو َن [النحل , ]57:وقال تعاىل :فَ ْ
َ َ
َ
ات َولَ ُك ُم الْبَـنُو َن [الطور.]39:
ات َوَهلُ ُم الْبَـنُو َن [الصافات ]149:وقال تعاىل :أ َْم لَهُ الْبَـنَ ُ
الْبَـنَ ُ

()266/2
ِ
َّ ِ ِ
اَّلل وإِ َّهنُم لَ َك ِ
ِ
اذبُو َن
وقال تعاىل :أ َْم َخلَ ْقنَا ال َْمالئ َكةَ إِ ََن ًاث َو ُه ْم َشاه ُدو َن أََّل إِهنُم م ْن إِفْك ِه ْم لَيَـ ُقولُو َن َولَ َد َُّ َ ْ
َصطََفى الْبـنَ ِ
ني فَأْتُوا بِ ِكتَابِ ُك ْم إِن
ني َما لَ ُك ْم َك ْي َ
ف َحتْ ُك ُمو َن أَفَال تَ َذ َّك ُرو َن أ َْم لَ ُك ْم ُس ْلطَا ٌن مبِ ٌ
أْ
ات َعلَى الْبَنِ َ
َ
ضرو َن سبحا َن َِّ
ادقِني وجعلُوا بـيـنَهُ وب ْ ِ ِ
ُكنتُم ِ
ِ ِ ِ
اَّلل َع َّما
ص َ َ َ َ َْ َ َ َ
ْ َ
سبًا َولََق ْد َعل َمت ا ْْلنَّةُ إِ َّهنُ ْم لَ ُم ْح َ ُ ُ ْ َ
ني ا ْْلنَّة نَ َ
ص ُفو َن إَِّلَّ ِعب ِ
ِ
اَّلل الْم ْخلَ ِ
يِ
صِ
ال ا ْْلَ ِح ِيم َوَما
ََ
ني فَِإنَّ ُك ْم َوَما تَـ ْعبُ ُدو َن َما أَنتُ ْم َعلَْيه بَِفاتِنِ َ
صَ
ني إَِّلَّ َم ْن ُه َو َ
َ
اد َّ ُ
ِ
وم َوإِ ََّن لَنَ ْح ُن َّ م ِ
سبِ ُحو َن َوإِ ْن َكانُوا لَيَـ ُقولُو َن لَ ْو أ َّ
َن ِعن َد ََن ِذ ْك ًرا
ام َّم ْعلُ ٌ
منَّا إَِّلَّ لَهُ َم َق ٌ
الصافو َن َوإ ََّن لَنَ ْح ُن ال ُْم َ
ِمن األ ََّولِني لَ ُكنَّا ِعب ِ
ِ
ِِ
ف يـ ْعلَمو َن ولََق ْد سبـ َق ْ ِ ِ ِ ِ
اَّلل الْم ْخلَ ِ
ني
ََ
ت َكل َمتُـنَا لعبَاد ََن ال ُْم ْر َسل َ
صَ
َ
س ْو َ َ ُ َ َ َ
ْ
اد َّ ُ
ني فَ َك َف ُروا به فَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
نص ُ ِ
ٍ
ف يُـ ْبص ُرو َن
س ْو َ
إِ َّهنُ ْم َهلُُم ال َْم ُ
ورو َن َوإ َّن ُجن َد ََن َهلُُم الْغَالبُو َن فَـتَـ َول َع ْنـ ُه ْم َح َّىت حني َوأَبْص ْرُه ْم فَ َ
ِ ٍ ِ
أَفَبِع َذابِنَا يستَـ ْع ِجلُو َن فَِإذَا نَـز َل بِس ِ
َّ
ف
س ْو َ
ساء َ
َ َ َ
صبَ ُ
َ َْ
اح ال ُْمن َذ ِر َ
ين َوتَـ َول َع ْنـ ُه ْم َح َّىت حني َوأَبْص ْر فَ َ
احت ِه ْم فَ َ
ص ُفو َن وسالم علَى الْمرسلِني وا ْحلم ُد َِِّ
ب ال ِْع َّزةِ َع َّما ي ِ
يـ ْب ِ
َّلل َر ِ
ك َر ِ
ني
ص ُرو َن ُس ْب َحا َن َربِ َ
ب ال َْعالَ ِم َ
َ َ ٌ َ ُ ْ َ َ َ َْ
َ
ُ
ِ
وت َو َسبِ ْح ِحبَ ْم ِده َوَك َفى بِ ِه
[الصافات ]182 - 150 :وقال تعاىلَ :وتَـ َوَّك ْل َعلَى ا ْحلَ ِي الَّ ِذي ََّل ْيَُ ُ
ِ ِ ِ ِِ ِ
ريا [الفرقان]58:
ب ُذنُوب عبَاده َخب ً
وقال تعاىل :لَي ِ ِ ِ
الس ِميع الب ِ
صريُ [الشورى ]11:وقال تعاىل :هللاُ َّلَ إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو
س َكمثْله َش ْيءٌ َو ُه َو َّ ُ َ
ْ َ
ا ْحل مي الْ َقيموم َّلَ َأت ُ ِ
السماو ِ
َّ
ض َمن ذَا الَّ ِذي يَ ْش َف ُع ِع ْن َدهُ إَِّلَّ
ات َوَما ِيف األ َْر ِ
ُ
َ
ْخ ُذهُ سنَةٌ َوَّلَ نَـ ْوٌم لهُ َما ِيف َّ َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
السماو ِ
ات
ني أَيْ ِدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف ُه ْم َوَّلَ ُِحييطُو َن بِ َ
إبِِ ْذنِه يَـ ْعلَ ُم َما بَ ْ َ
ش ْيء م ْن علْمه إَِّلَّ ِِبَا َشاء َوس َع ُك ْرسيمهُ َّ َ َ
واألَرض وَّلَ يـ ُؤ ِ
ِ
ِ
َح ٌد َّ
يم [البقرة ]255:وقال تعاىل :قُ ْل ُه َو َّ
َ ْ َ َ َ ُ
اَّللُ
اَّللُ أ َ
ودهُ ح ْفظُ ُه َما َو ُه َو ال َْعل مي ال َْعظ ُ

الص َم ُد َملْ يَلِ ْد َوَملْ يُولَ ْد َوَملْ يَ ُكن لَّهُ ُك ُف ًوا أَ َح ٌد [اإلخالص]4 - 1:
َّ

والسنة املطهرة اتبعت القرآن الكرمي يف اإلثبات املفصل والنفي اجململ ،فعن أيب موسى األشعري
رضي هللا عنه قال(( :قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :إن هللا عز وجل َّل ينام وَّل

ينبغي له أن ينام خيفض القسط ويرفعه ،يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار ،وعمل النهار قبل
عمل الليل حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصرة من خلقه)) (.)1
وعن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما قال(( :ذكر الدجال عند النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :إن

هللا َّل خيفى عليكم ,إن هللا ليس أبعور ,وأشار بيده إىل عينه وإن املسيح الدجال أعور عني اليمىن
كأن عينه عنبة طافية)) ()2
_________

( )1رواه مسلم ( )179من حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري (.)7407
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 وقد آمن الصحابة رضوان هللا عليهم ،من خالل هذا العرض املفصل الواسع أبن آايت الصفاتهي من احملكم وليست من املتشابه كما افرتى املبتدعة فيما بعد ،وهذا اإلحكام جاء من خالل
سهولة معانيها وإن السلف تعرضوا لتفسريها التفسري الذي يثبت الصفة ،وَّل يتعرض لبيان الكيفية،

يقول شيخ اإلسالم بعد أن يعرض قول الرازي حول سورة اإلخالص يقول الرازي( :هذه السورة جيب
أن تكون من احملكمات َّل من املتشاهبات ,وألنه تعاىل جعلها جواابً عن سؤال السائل عند احلاجة
وذلك يقتضي كوهنا من احملكمات َّل من املتشاهبات ،وإذا ثبت هذا وجب اْلزم أبن كل مذهب

خيالف هذه السورة كان ابطالً ( )1قلت-شيخ اإلسالم -كون هذه السورة من احملكمات ،وكون كل
مذهب خيالفها ابطل هو حق َّل ريب فيه ،بل هذه السورة تعدل ثلث القرآن ،كما ثبت ذلك يف

األحاديث الصحيحة ،وهي صفة الرمحن كما ثبت ذلك يف احلديث الصحيح ،وعليها اعتمد األئمة
يف تنزيه هللا كما ذكره الفضيل بن عياض ،واإلمام أمحد ،وغريهم من أئمة اإلسالم  ...لكن سائر

اآلايت املذكورة فيها أمساء هللا وصفاته؛ مثل آية الكرسي ،وأول احلديد ,وآخر احلشر وحنو ذلك هي

كذلك -كل ذلك من اآلايت احملكمات لكن هذه السورة ذكر فيها ما مل يذكر يف غريها من امسه
األحد الصمد ،ومثل نفي األصول والفروع ،والنظراء مجيعاً ،وإَّل فامسه الرمحن أنزله هللا ملا أنكر

املشركون هذا اَّلسم ,فأثبته هللا لنفسه رداً عليهم ،وهذا أبلغ يف كونه حمكماً من هذه السورة إذ الرد
على املنكر أبلغ يف إثبات نقيض قوله من جواب السائل الذي مل يرد عليه بنفي وَّل إثبات) (()2

ويقول شيخ اإلسالم أيضاً إن آايت الصفات من احملكم وليست من املتشابه( :إن الصحابة رضي هللا
عنهم ،فسروا للتابعني القرآن كما قال جماهد :عرضت املصحف على ابن عباس من أوله إىل آخره

أُوق ُفه عند كل آية منه وأسأله عنها؛ وهلذا قال سفيان الثوري :إذا جاءك التفسري عن جماهد فحسبك
به ،وكان ابن مسعود يقول:

(لو أعلم أحداً أعلم بكتاب هللا مين تبلغه اإلبل ألتيته) ( )3وكل واحد من أصحاب ابن مسعود
وابن عباس نقلوا عنه من التفسري ما مل حيصه إَّل هللا ،والنقول بذلك عن الصحابة والتابعني اثبتة

معروفة عند أهل العلم هبا) (.)4

أما آايت الصفات فقد تعرض السلف لتفسري معناها املفهوم لغة ،ووقفوا عند املعىن اللغوي ومل

يتعدوه إىل اخلوض يف الكنه ،أو القول ابلنفي والتعطيل ,فآايت الصفات إذاً هي من احملكم الذي

فهم الصحابة معناه.

ومن املالحظ على بعض آايت الصفات أهنا عرضت بصورة مميزة ,وذلك من خالل وقائع وأحداث

عاصرها الصحابة رضوان هللا عليهم ،فكانت تلك التعقيبات اليت تربط احلديث ابلصفات اإلهلية
مصدر إْيان ،ويقني ،وفهم كامل ملراد هللا عز وجل.
_________

( ]2458[ )1انتهى هنا كالم الرازي
( )2ابن تيمية ((نقض أتسيس اْلهمية)) (.)261 /1
( )3رواه مسلم (.)2463

( )4ابن تيمية ((القاعدة املراكشية)) (ص)32 - 31 :
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وسوف نعرض ْلملة من هذه األحاديث اليت عرضت فيها الصفات اإلهلية وكان للصحابة منها
مواقف وتعقيبات تنم عن ْتام الفهم ،واليقني الكامل هبا ،فقد روى مسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه
ِِ
السماو ِ
ات َوَما ِيف ْاأل َْر ِ
ض َوإِ ْن تُـ ْب ُدوا
قال(( :ملا نزلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلمََّّ :لل َما ِيف َّ َ َ
ِ
ما ِيف أَنْـ ُف ِس ُكم أَو ُختْ ُفوهُ ُحي ِ
شاءُ َو َّ
اس ْب ُك ْم بِ ِه َّ
اَّللُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير
ب َم ْن يَ َ
اَّللُ فَـيَـ ْغ ِف ُر لِ َم ْن يَ َ
َ
شاءُ َويُـ َعذ ُ
ْ ْ
َ

[البقرة , ]284 :قال :فاشتد ذلك على أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ,فأتوا رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم .مث بركوا على الركب .فقالوا :أي رسول هللا! كلفنا من األعمال ما نطيق.

الصالة ,والصيام ,واْلهاد ,والصدقة .وقد أنزلت عليك هذه اآلية .وَّل نطيقها .قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابني من قبلكم :مسعنا وعصينا؟ بل قولوا :مسعنا

آم َن
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري .فلما اقرتأها القوم ذلت هبا ألسنتهم .فأنزل هللا يف إثرهاَ :
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِِ ِ
َح ٍد ِم ْن
الر ُس ُ
َّ
آم َن ِاب ََّّلل َوَم َالئِ َكتِه َوُكتُبِه َوُر ُسله ََّل نُـ َف ِر ُق بَ ْ َ
ني أ َ
ول ِِبَا أُنْ ِز َل إِلَْيه م ْن َربِه َوال ُْم ْؤمنُو َن ُكلٌّ َ
ِِ
ك ربَّـنَا وإِلَْي َ ِ
ِ
ري [البقرة ]285:فلما فعلوا ذلك نسخها هللا
ُر ُسله َوقَالُوا َمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا غُ ْف َرانَ َ َ َ
ك ال َْمص ُ
اَّللُ نَـ ْف ِ
ت َربَّـنَا ََّل
سبَ ْ
سبَ ْ
تعاىل .وأنزل هللا عز وجلََّ :ل يُ َكلِ ُ
ت َو َعلَْيـ َها َما ا ْكتَ َ
سا إ ََّّل ُو ْس َع َها َهلَا َما َك َ
ف َّ ً
ِ
َّ ِ
ِ
ين ِم ْن قَـ ْبلِنَا،
تُـ َؤاخ ْذ ََن إِ ْن نَسينَا أ َْو أَ ْخطَأ ََْن ،قال :نعمَ ،ربَّـنَا َوََّل َحتْ ِم ْل َعلَْيـنَا إِ ْ
ص ًرا َك َما َمحَلْتَهُ َعلَى الذ َ
ت َم ْوََّل ََن
قال :نعمَ ،ربـَّنَا َوََّل ُحتَ ِملْنَا َما ََّل طَاقَةَ لَنَا بِ ِه ،قال :نعمَ ،وا ْع ُ
ف َعنَّا َوا ْغ ِف ْر لَنَا َو ْارمحَْنَا أَنْ َ
ِ ِ
ين [البقرة ]286 :قال :نعم)1( )).
فَانْ ُ
ص ْرََن َعلَى الْ َق ْوم الْ َكاف ِر َ
لقد كان هذا الفهم منبعه التأثر بصفة من أعظم صفاته سبحانه وهي العلم ،علمه ِبا يبدون ،وما
يكتمون ,فخافوا من ذلك أشد اخلوف ,وهذا يبني عمق الفهم للمعاين ومالحظتها ِبا خيصهم يف

دينهم ,وما يرضي رهبم ,فلما علم سبحانه ،منهم هذا اإلْيان الصادق زادهم إْياَنً ويقيناً به ,فقد
ِِ
السم ِ
اوات َوَما ِيف األ َْر ِ
ض َوإِن تُـ ْب ُدواْ
روى مسلم عن ابن عباس قال(( :ملا نزلت هذه اآليةََّّ :لل ما ِيف َّ َ
ِ
ما ِيف أَن ُف ِس ُكم أَو ُختْ ُفوهُ ُحي ِ
شاء َوهللاُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير
ب َمن يَ َ
اس ْب ُكم بِ ِه هللاُ فَـيَـغْ ِف ُر لِ َمن يَ َ
َ
شاء َويُـ َعذ ُ
ْ ْ
َ
[البقرة .]284:قال :دخل قلوهبم منها شيء مل يدخل قلوهبم من شيء ،فقال النيب صلى هللا عليه
وسلم :قولوا :مسعنا وسلمنا ،قال :فألقى هللا اإلْيان يف قلوهبم .)2( )) ..

وروى البخاري ومسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :اشتد

غضب هللا على قوم فعلوا بنبيه – يشري إىل رابعيته  ،-اشتد غضب هللا على رجل يقتله رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يف سبيل هللا)) (.)3
_________
( )1رواه مسلم (.)125
( )2رواه مسلم (.)126
( )3رواه البخاري ( ،)4073ومسلم (.)1793
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وروى البخاري ذلك اخلرب أيضاً على لسان ابن عباس – رضي هللا عنهما -أنه قال(( :اشتد غضب

هللا على من قتله النيب صلى هللا عليه وسلم)) ( )1فأي فهم يكون من هؤَّلء الصحابة – رضوان هللا

عليهم -يف هذه الساعات العصيبة من املفهوم اللغوي للعبارة ،ولكنه غضب يليق جبالله وكماله ،فلم
خيطر على ابهلم تشبيه ذلك بغضب املخلوقني ،أو خطر على ابهلم أن يؤولوه ،أو يعطلوه ،رضوان هللا

عليهم.
ويوجه النيب صلى هللا عليه وسلم أصحابه إىل معىن صفة السمع ،وأن هللا سبحانه مسيع قريب ،فقد
روى البخاري ومسلم عن أيب موسى رضي هللا عنه قال(( :كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف

أصم ،وَّل غائباً ،تدعون
سفر :فكنا إذا علوَن كربَن ،فقال :أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم َّل تدعون َّ

مسيعاً قريباً)) ( )2ويف رواية مسلم قال(( :إن الذي تدعون أقرب إىل أحدكم من عنق راحلته)) (.)3

ومن ْتام فهم الصحابة للصفات اإلهلية أن عائشة رضي هللا عنها قالت(( :احلمد هلل الذي وسع مسعه

األصوات ،لقد جاءت اجملادلة تشكو إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأَن يف َنحية البيت ما أمسع
ك ِيف َزو ِجها وتَ ْشت ِكي إِ َىل َِّ
اَّلل قَـو َل الَِّيت ُجتَ ِ
ِ
اَّلل َو َّ
اَّللُ يَ ْس َم ُع
ادلُ َ
ْ َ َ َ
ما تقول ،فأنزل هللا عز وجل :قَ ْد َمس َع َُّ ْ
اَّلل َِمس ِ
ري [اجملادلة)4( ))]1:
َحتَ ُاوَرُك َما إِ َّن ََّ ٌ
يع بَص ٌ
فكان هذا التعجب َنبعاً من وصف الرب سبحانه أبعظم صفات الكمال ،وهذا هو التفريق بني
الصفات اإلهلية وصفات املخلوقني على لسان هذه الصحابية اْلليلة اليت ْتثل هذا اْلمع الكبري
الذي يؤمن ابلصفات اإلهلية هذا اإلْيان احلق ،وكانوا رضوان هللا عليهم حيبون صفات رهبم ،ويتقربون

إليه هبذا احلب ،فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها ((أن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم بعث رجالً على سرية ،فكان يقرأ ألصحابه يف صالهتم فيختم بـ قُ ْل ُه َو َّ
َح ٌد
اَّللُ أ َ
[اإلخالص ،]1:فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :سلوه ألي شيء

يصنع هذا فسألوه فقال :ألهنا صفة الرمحن ،فأَن أحب أن أقرأ هبا ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم :أخربوه أن هللا – عز وجل -حيبه)) ( ،)5وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :قال النيب
َّ ِ
ين َك َف ُروا ِم ْن أ َْه ِل
صلى هللا عليه وسلم أليب بن كعب(( :إن هللا أمرين أن أقرأ عليكَ :ملْ يَ ُك ِن الذ َ
ِ
ِ
ال ِ
ْكتَ ِ
ني َح َّىت َأتْتِيَـ ُه ُم الْبَـيِنَةُ [البينة ]1:قال :ومساين؟ قال :نعم ,فبكى)) (.)6
ني ُمن َفك َ
اب َوال ُْم ْش ِرك َ
وروى البخاري عن أنس قال(( :جاء زيد بن حارثة يشكو ،فجعل النيب صلى هللا عليه وسلم يقول:
اتق هللا وأمسك عليك زوجك ,قال أنس :لو كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كاْتاً شيئًا لكتم

هذه ،فكانت زينب تفخر على أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن ،وزوجين هللا

تعاىل من فوق سبع مسوات)) (.)7
_________

( )1رواه البخاري (.)4074
( )2رواه البخاري (.)6384
( )3رواه مسلم (.)2704

( )4رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم بعد حديث ( ،)7385ورواه موصوَّلً النسائي (،)168 /6
وابن ماجه ( ،)188وأمحد ( .)24241( )46 /6قال ابن عساكر يف ((معجم الشيوخ)) (/1
 ،)163وابن حجر يف ((تغليق التعليق)) ( ،)339 /5واأللباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)):
صحيح.

( )5رواه البخاري ( ،)7375ومسلم (.)813
( )6رواه البخاري ( ،)4959ومسلم (.)799
( )7رواه البخاري (.)7420
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ومما يبني عمق الفهم ،وسرعة التفاعل مع الصفات اليت أثرت يف إْيان وحياة الصحابة رضوان هللا
عليهم ،ما رواه البخاري ومسلم يف حديث اإلفك عن عائشة رضي هللا عنها قالت(( :فلما أنزل هللا

هذا يف براءيت قال أبو بكر رضي هللا عنه وكان ينفق على مسطح بن أاثثة لقرابته منه ،وهللا َّل أنفق
الس َع ِة أَن يُـ ْؤتُوا
ض ِل ِمن ُك ْم َو َّ
على مسطح شيئاً بعد ما قاله لعائشة ،فأنزل هللا تعاىلَ :وََّل َأيْتَ ِل أ ُْولُوا الْ َف ْ
اج ِرين ِيف سبِي ِل َِّ
أُوِيل الْ ُقرىب والْم ِ
ِ
اَّللُ لَ ُك ْم َو َّ
ص َف ُحوا أ َََّل ُِحتبمو َن أَن يَـ ْغ ِف َر َّ
اَّلل َولْيَـ ْع ُفوا َولْيَ ْ
ساك َ
اَّللُ
ْ
ني َوال ُْم َه َ َ
َْ َ َ َ
ِ
يم [النور ]22:فقال أبو بكر الصديق :بلى وهللا إين ألحب أن يغفر هللا يل ،فرجع إىل
غَ ُف ٌ
ور َّرح ٌ
مسطح الذي كان جيري عليه)) (.)1
وهكذا لو حبثنا عن مواقف الصحابة لوجدَنها قد أملت إملاماً كبرياً يف الصفات ومعانيها ,وظهرت
آاثرها على حياهتم ومجيع تصرفاهتم ,ولعل الوقائع العظيمة من الغزوات اليت غزاها الصحابة مع

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واآلايت اليت نزلت بشأهنا واليت تنتهي تعقيباهتا ابلصفات اإلهلية ,هي
من هذا اْلانب الذي نرى أهنا هيمنت عليه ,فكانوا أبعلى درجات الفهم واإلْيان واليقني ,وعندما
جتلى هذا اْلانب يف تصوراهتم هبذه الضخامة والشمول استغنوا عن السؤال والبحث والتنقري عنه،

ومع ضخامة هذا العرض ومشوليته يف القرآن والسنة فقد غشيت أبصار املبتدعة عنه ْتاماً ,وقاموا

ابلبحث والتنقري على غري اهلدى الرابين ,وفتحوا أبواب الشرور على األمة يف أخص مسائل األلوهية,

وهي مسائل الصفات اليت حسمت مادة اَّلعتقاد هبا على الصورة اليت وقف عندها الصحابة,

والتابعون ,واتبعوهم الذين ْيتدح طريقتهم اخلليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز رمحه هللا فيقول( :قف
حيث وقف القوم ،فإهنم عن علم وقفوا ،وببصر َنفد قد كفوا ،وإهنم على كشفها كانوا أقوى،

وابلفضل لو كان فيها أحرى ،فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إَّل من سلك غري سبيلهم ،ورغب

بنفسه عنهم ،ولقد تكلموا منه ِبا يكفي ,ووصفوا منه ما يشفي ,فما دونه مقصر ,وما فوقهم جمسر,
لقد قصر عنهم قوم فجفوا ,وطمح آخرون عنهم فغلوا ,وإهنم فيما بني ذلك لعلى هدى مستقيم)

( .)2وكانوا – رضوان هللا عليهم -يكرهون التعمق والتكلف؛ فقد روى البخاري عن أنس بن مالك
رضي هللا عنه قال(( :كنا عند عمر ،فقال :هنينا عن التكلف)) ( )3فإذا كان عمر رضي هللا عنه

يروي النهي عن التكلف فمن ابب أوىل أن ينتهوا عن اخلوض يف الصفات ِبا َّل حيل ,وإمنا وقفوا

عند احلد الذي وقف عنده الكتاب والسنة بعيداً عن القول ابلوصف والكيفية ،أو النفي والتعطيل.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)2661ومسلم (.)2770
( )2رواه عبدهللا بن أمحد يف ((زوائد الزهد)) (ص ،)296 :وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) (/5

.)339 ،338

( )3رواه البخاري (.)7293

()271/2

ويوضح ابن الوزير كيف أن الصحابة فهموا الصفات اإلهلية من خالل تعليم الرسول صلى هللا عليه
وسلم هلم حيث يقول( :التسليم لقول هللا تعاىل وحلديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وألصحابه،

واتبعيهم الناقلني إلينا شريعته عليه السالم ،وأن َّل نتهم منهم أحداً لثبوت عدالتهم يف سائر لوازم
الشريعة ،فإهنم نقلوها عن معدن النبوة ،وعنصر الرسالة ,ولنعلم أن البيان َّل جيوز أتخريه عند

احلاجة ,وقد بني هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مجيع ما أرسله هللا تعاىل به حىت قال فالن:
(علمكم نبيكم كل شيء حىت اخلراءة ،فقال الصحايب :أجل لقد هناَن أن نستقبل القبلة لغائط أو
بول ،أو أن نستنجي ابليمني ,أو أن نستنجي أبقل من ثالثة أحجار ,أو أن نستنجي برجيع أو بعظم)

( .)1وحىت قال عليه السالم يف خطبة الوداع(( :إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السموات

واألرض السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ،ثالثة متواليات ،ذو القعدة ,وذو احلجة ،وحمرم،

ورجب  -مضر -الذي بني مجادي وشعبان)) ( )2هذا فيما َّل يضر جهله كيف يف أمر التوحيد ,فلو
علم أن احلاجة داعية إىل أتويل صفات هللا ،وأنه يلزم اخللق كيفية معرفتها ملا وسعه إَّل البيان ,ويف
عدم ذلك دليل على كذب مدعيه ,فال يرفع أحد طرفه إىل كيفية معرفة صفات هللا تعاىل من قبل

عقله إَّل غضه الدهش واحلرية ,فانقلب إليه البصر خاسئاً وهو حسري ،فهذا ما جيب على املسلمني

أن يؤمنوا به مجلة ,وأن حييطوا به تفصيالً) ()3
_________

( )1رواه مسلم ( .)262من حديث سلمان رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( ،)3197ومسلم ( .)1679من حديث أيب بكرة رضي هللا عنه.
((( )3العواصم والقواصم)) (.)370 /3
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 ومن خصائص إْيان الصحبة رضوان هللا عليهم ،جبانب فهمهم الواضح هلا أهنم مل يتنازعوا أبيمنها ،وقد تنازعوا يف آايت األحكام ,ومل يؤثر وجود أي نزاع بينهم يف الصفات اإلهلية ,وهذا راجع
إىل كمال فهمهم هلا ،يقول ابن القيم رمحه هللا( :وقد تنازع الصحابة يف أتويل قوله تعاىل :أ َْو يَـ ْع ُف َو
اح [البقرة , ]237:هل هو األب ,أو الزوج ,وتنازعوا يف أتويل قوله تعاىل :أ َْو
الَّ ِذي بِيَ ِدهِ ُع ْق َدةُ النِ َك ِ
ِ
ساء [النساء ]43:هل هو اْلماع ,أو اللمس ابليد ,والقبلة وحنوها ،وتنازعوا يف أتويل
َّلَ َم ْستُ ُم الن َ
قوله تعاىلَ :وَّلَ ُجنُـبًا إَِّلَّ َعابِ ِري َسبِ ٍ
يل هل هو املسافر يصلي ابلتيمم مع اْلنابة ,أواجملتاز ِبواضع
الصالة ،كاملساجد وهو جنب ,وتنازعوا يف أتويل ذوي القرىب املستحقني اخلمس هل هم قرابة رسول
استَ ِم ُعواْ لَهُ
هللا صلى هللا عليه وسلم ,أو قرابة اإلمام ,وتنازعوا يف أتويل قوله تعاىلَ :وإِذَا قُ ِر َ
ئ الْ ُق ْرآ ُن فَ ْ
وأ ِ
َنصتُواْ لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْر َمحُو َن [األعراف , ]204:هل يدخل فيه قراءة الصالة الواجبة أم َّل ,وتنازعوا يف
َ
ِ
َّ ِ
ص َن ِأبَن ُف ِس ِه َّن أ َْربَـ َعةَ أَ ْش ُه ٍر َو َع ْش ًرا
رتبَّ ْ
ين يُـتَـ َوفَّـ ْو َن من ُك ْم َويَ َذ ُرو َن أَ ْزَو ً
اجا يَ ََ
أتويل قولهَ :والذ َ
ت َعلَْي ُك ُم
[البقرة ]234:هل يتناول اللفظ احلال ,أو هل للحمل فقط ,وتنازعوا يف قولهُ :ح ِرَم ْ
ال َْم ْيـتَةُ [املائدة ]3:هل يدخل فيه ما مات يف البحر أم َّل ,وتنازعوا يف أتويل الكاللة ,ويف أتويل قوله
تعاىل :فَِإن َكا َن لَهُ إِ ْخ َوةٌ فَأل ُِم ِه [النساء ،]11:وأمثال ذلك ,ومل يتنازعوا يف أتويل آايت الصفات

وأخبارها يف موضع واحد ،بل اتفقت كلمتهم وكلمة التابعني بعدهم على إقرارها وإمرارها ,مع فهم

معانيها وإثبات حقائقها ,وهذا يدل على أهنا أعظم النوعني بياَنً ,وأن العناية ببياهنا أهم ألهنا من ْتام

حتقيق الشهادتني ,وإثباهتا من لوازم التوحيد ,فبينها هللا ورسوله بياَنً شافياً َّل يقع فيه لبس وَّل إشكال
يوقع الراسخني يف العلم يف منازعة وَّل اشتباه ,ومن شرح هللا هلا صدره ,ونور هلا قلبه يعلم أن دَّللتها
على معانيها أظهر من دَّللة كثري من آايت األحكام على معانيها ,وهلذا فإن آايت األحكام َّل يكاد

يفهم معانيها إَّل اخلاصة من الناس ,وأما آايت األمساء والصفات فيشرتك يف فهمها اخلاص والعام،

ني
أعين فهم أصل املعىن َّل فهم الكنه ،والكيفية ,وهلذا أشكل على بعض الصحابة قولهَ :ح َّىت يَـتَـبَ َّ َ
ط األَبـيض ِمن ْ ِ
لَ ُك ُم ْ
َس َو ِد ِم َن الْ َف ْج ِر [البقرة ]187:ومل يشكل عليه وَّل على غريه قوله:
اخلَْيط األ ْ
اخلَْي ُ ْ َ ُ َ
ك ِعب ِ
ادي َع ِين فَِإِين قَ ِر ِ
َّاع إِذَا َد َعا ِن فَـلْيَ ْستَ ِجيبُواْ ِيل َولْيُـ ْؤِمنُواْ ِيب لَ َعلَّ ُه ْم
يب َد ْع َوةَ الد ِ
َوإِذَا َسأَلَ َ َ
ٌ
يب أُج ُ

يَـ ْر ُش ُدو َن [البقرة ،]186:وأمثاهلا من آايت الصفات ,وأشكل على عمر بن اخلطاب آية الكاللة ،ومل

يشكل عليه أول احلديد ،وآخر احلشر ,وأول سورة طه ،وحنوها من آايت الصفات ،وأيضاً فإن بعض
ِ ِ ِ
صي ٍام أَو ص َدقَ ٍة أَو نُس ٍ
ك
آايت األحكام جمملة عرف بياهنا ابلسنة كقوله تعاىل :فَف ْديَةٌ من َ ْ َ
ْ ُ
[البقرة , ]196:فهذا جممل يف قدر الصيام واإلطعام ,فبينته السنة أبنه صيام ثالثة أايم ،أو إطعام
ستة مساكني ,أو ذبح شاة ،وكذلك ،قوله :ولْيطََّّوفُوا ِابلْبـ ْي ِ
ت ال َْعتِ ِ
يق [احلج ]29:جممل يف مقدار
َ
ََ
الطواف فبينته السنة أبنه سبع ,ونظائره كثرية كآية السرقة ،وآية الزكاة ,وآية احلج ،وليس يف آايت

الصفات ،وأحاديثها جممل حيتاج إىل بيان من خارج بل بياهنا فيها ,وإن جاءت السنة بزايدة يف

البيان ,والتفصيل؛ فلم تكن آايت الصفات جمملة حمتملة َّل يفهم املراد منها إَّل ابلسنة خبالف آايت

األحكام) ( .)1العقيدة اإلسالمية وجهود علماء السلف يف تقريرها لعطاء هللا خبيت املعايطة -
بتصرف  -ص98 - 81 :
_________
((( )1الصواعق املرسلة)) (.)212 - 208 /1
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ْتهيد:
من األمور اهلامة اليت تستوقف الباحث أن أول من أظهر الطعن على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وأصحابه من املنتسبني هلذه األمة هم املنافقون الذين ظهرت من خالهلم فرق اَّلبتداع واملبتدعة,

وأوهلم ذو اخلويصرة أول اخلوارج؛ الذي خرج من ضئضئه حرقوص بن زهري ،وذي الثدية ،ومجهور
اخلوارج الذين خرجوا على عثمان رضي هللا عنه ,مث على علي رضي هللا عنه ,وقالوا بتكفريهم،

وتكفري الصحابة ,مث عبدهللا بن سبأ وأتباعه السبئية الذين اختذوا شعار التشيع؛ حيث قالت اخلوارج

بتكفري عثمان ,وعلي ,وطلحة ,والزبري ,وعائشة ومن عاش يف زماهنم من الصحابة فاستدركت عليهم
الشيعة ،فتناولت أاب بكر ،وعمر ,ومجهور الصحابة ,ولتغطية سؤهتا يف كراهيتهم تولت أربعة منهم
فقط جبوار علي رضي هللا عنه.

مث عندما برز قرن املرجئة املبتدعة خاضوا يف األحداث اليت وقعت بني الصحابة رضوان هللا عليهم،
خمالفني ْلمهور األمة ،وقالوا ابلتوقف فيهم ،مث عندما ظهرت املعتزلة على يد واصل بن عطاء ،وقرينه
يف الضاللة عمرو بن عبيد قالوا :بتفسيق الصحابة عليهم رضوان هللا ،وصار مثل هؤَّلء احليارى

املتهوكون يطلقون ألسنتهم العلية للطعن على خري خلق هللا عز وجل ,حىت أن عمرو بن عبيد كان

يقول عن عبدهللا بن عمر إنه حشوي ( ،)1مث تعمقت خطة أعداء األمة بربوز اْلعدية ،واْلهمية,
وغالة الشيعة ,والقرامطة ,وفالسفة املعتزلة الذين توجهوا للعقائد اليت اعتقدها الصحابة بصفاء

وكمال اتم ,فقاموا ابإلنكار والطعن وإلصاق األابطيل هبم ،والزعم أبهنم كانوا َّل يفهمون معاين

الصفات ,فقام هؤَّلء املبتدعة ابلتأويل والتعطيل ،والنفي والتشبيه إلاثرة الشكوك والبلبلة يف صفوف
األمة ,حىت قيض هللا هلم من رد هجمتهم الظاملة اليت كانت هتدف إىل جتريد معاين األلوهية من نفوس

املسلمني ,والعمل على سيادة منهجها الظامل عندما استخدمت املأمون ,واملعتصم ,والواثق ,يف

امتحان علماء األمة طمعاً منهم يف زعزعة قداسة القرآن من نفوس املسلمني ,وإعادهتم إىل اْلاهلية,
ولكن هللا عز وجل أعز دينه بصمود علماء السلف وعلى رأسهم إمام أهل السنة اإلمام أمحد رمحه

هللا وجزاه هللا خرياً - ،فعاد اخلزي والعار على املعتزلة ومن شايعهم من فرق الضالل.

ومن هنا ،فإن أغلب األفكار اخلاطئة اليت أثريت قدْياً وحديثاً عن عقيدة الصحابة رضوان هللا

عليهم ،فهي تنبع من هذه املستنقعات العفنة من املعتزلة ,والشيعة ,واخلوارج ,واملرجئة ,واملشبهة,

والقدرية ,الذين انربى ملناصرهتم فئة من الكتاب املعاصرين حتت مسميات براقة ،وكأن املغريين
تداعوا من جديد عندما شاهدوا الصحوة اإلسالمية تنمو وتتلمس طريق السلف يف املعتقد

والسلوك ,فقاموا إبشاعة أابطيل الفرق الضالة يف قوالب جديدة ,وأصبح الشباب املسلم يف حرية
ِ
ب َعلَى أ َْم ِرهِ َولَ ِك َّن
واضطراب ,ولكن هللا عز وجل منجز وعده وَنصر دينه ,إبذنه تعاىلَ :وهللاُ غَال ٌ
أَ ْكثَـ َر الن ِ
َّاس َّلَ يَـ ْعلَ ُمو َن [يوسف]21:
وقد سبق أن تعرضت لعقيدة الصحابة يف الصفات ,وأهنم كانوا أعظم الناس فهماً ,وسوف نعرض

فيما يلي ْلملة من الشبه اليت أاثرها أعداء الصحابة إلبطاهلا ،وبيان زيفها ،وأهداف القائلني هبا،

وذلك أن هؤَّلء املبتدعة عندما أْلأهتم بدعهم املنحرفة ملثل هذه املقاَّلت أرادوا تسويقها بني الناس,
فقاموا إبلصاقها ابلصحابة ،وحاشاهم رضوان هللا عليهم ،أن ْييلوا عن الطريق القومي الذي اختطه هلم

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .العقيدة اإلسالمية وجهود علماء السلف يف تقريرها لعطاء هللا خبيت

املعايطة  -ص191 :
_________

((( )1منهاج السنة النبوية)) َّلبن تيمية (.)520 /2
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املطلب األول :شبه القائلني أبن الصحابة والتابعني كانوا يؤولون الصفات والرد عليها
التأويل ابملعىن املبتدع أول من استخدمه كسالح لتعطيل النصوص هم فرق اَّلبتداع الذين أخذوه
الر ِ
اس ُخو َن ِيف
بدورهم عن اليهود حيث ذكر القرطيب عند تفسريه لقوله تعاىلَ :وَما يَـ ْعلَ ُم َأتْ ِويلَهُ إَِّلَّ هللاُ َو َّ
ال ِْعل ِْم يـ ُقولُو َن آمنَّا بِ ِه ُكلٌّ ِمن ِع ِ
ند َربِنَا َوَما يَ َّذ َّكر إَِّلَّ أ ُْولُواْ األلْبَ ِ
اب [آل عمران , ]7:أن مجاعة من
ْ
َ
َ
ُ
اليهود منهم حيي بن أخطب دخلوا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقالوا :بلغنا أنه نزل عليك

امل فإن كنت صادقاً يف مقالتك فإن ملك أمتك يكون إحدى وسبعني سنة ،ألن األلف يف حساب
الر ِ
اس ُخو َن ِيف الْعِل ِْم يَـ ُقولُو َن
اْلمل واحد ،والالم ثالثون ،وامليم أربعون فنزلَ :وَما يَـ ْعلَ ُم َأتْ ِويلَهُ إَِّلَّ هللاُ َو َّ
آمنَّا بِ ِه ُكلٌّ ِمن ِع ِ
ند َربِنَا َوَما يَ َّذ َّكر إَِّلَّ أ ُْولُواْ األلْبَ ِ
اب [آل عمران)1( ]7:
ْ
َ
ُ
مث جاء عبدهللا بن سبأ واتبع منهج من سبقه وبىن بدعته اهلدامة على أتويل آي القرآن ،حيث قال:
ِ
ض
(لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ،ويكذب أبن حممداً يرجع ،وقد قال هللا عز وجل :إِ َّن الَّذي فَـ َر َ
مك إِ َىل مع ٍ
ض َال ٍل مبِ ٍ
ني [القصص]58:
اد قُل َّرِيب أَ ْعلَ ُم َمن َجاء ِاب ْهلَُدى َوَم ْن ُه َو ِيف َ
َعلَْي َ
ك الْ ُق ْرآ َن لََراد َ َ َ
فمحمد أحق ابلرجوع من عيسى) ،قال :فقبل ذلك عنه ،ووضع هلم الرجعة  )2( ) ...وتتابعت
حلقات املبتدعة ،فوجدت يف هذا املنهج سالحاً خيدم أغراضها اخلبيثة للي أعناق النصوص لتأييد
ابطلها ,فكانت تلك اَّلحنرافات اليت جاء هبا الشيعة مبنية على التأويل الباطل للنصوص ,وعندما

ظهرت املرجئة استخدمت نفس هذا املنهج وكذلك القدرية ,واملعتزلة ,واخلوارج ,واْلهمية ,فأصبح
التأويل الباطل مأوى لكل من يريد اخلروج على عقيدة األمة وشريعتها ,فهم مل يكتفوا ابلتأويل يف

مسائل العقيدة ,وإمنا امتدت أيديهم اآلمثة لتأويل مجيع مسائل الشريعة بقصد تعطيلها وتوهينها يف
نفوس الناس.

 -والتأويل يف عرف السلف هو التفسري؛ حيث يقول اإلمام الطربي( :إن الصحابة رضوان هللا

عليهم – كانوا يفهمون معاين القرآن ,وأتويله ،وتفسريه ِبا يوافق الطريقة النبوية يف اإلثبات ،فعن ابن

مسعود رضي هللا عنه قال :كان الرجل منا إذا تعلم عشر آايت ،مل جياوزهن حىت يعرف معانيهن،

والعمل هبن ( )3وعنه قال :وله الذي َّل إله غريه ،ما نزلت آية يف كتاب هللا ،إَّل أعلم فيما نزلت,
وأين نزلت ,ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب هللا مين تناله املطااي ألتيته) (.)4

فالتأويل يف لفظ السلف كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية( :له معنيان :أحدمها تفسري الكالم،
وبيان معناه سواء وافق ظاهره ،أو خالفه ,فيكون التأويل والتفسري عند هؤَّلء متقارابً ،أو مرتادفاً
وهذا وهللا أعلم هو الذي عناه جماهد أن العلماء يعلمون أتويله وحممد بن جرير الطربي عندما يقول

يف تفسريه ،القول يف أتويل قوله كذا وكذا ,واختلف أهل التأويل يف هذه اآلية وحنو ذلك ومراده

التفسري ،واملعىن الثاين يف لفظ السلف هو نفس املراد ابلكالم فإن الكالم إن كان طلباً كان أتويله

نفس املطلوب وإن كان خرباً كان أتويله نفس الشيء املخرب به) (.)5
_________

((( )1اْلامع ألحكام القرآن)) للقرطيب (.)15 /4
((( )2اتريخ األمم وامللوك)) للطربي ((( ،)647 /2الكامل)) َّلبن األثري (.)77 /3
( )3رواه الطربي يف تفسريه (.)44 /1

((( )4تفسري الطربي)) ( )36 - 35 /1بتصرف.
((( )5جمموع الفتاوى)) (.)289 - 288 /13
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ويقول يف موضع آخر( :إن لفظ التأويل يف القرآن يراد به ما يؤول األمر إليه ,وإن كان موافقاً ملدلول
اللفظ ومفهومه يف الظاهر ,ويراد به تفسري الكالم وبيان معناه وإن كان موافقاً له ,وهو اصطالح
املفسرين املتقدمني؛ كمجاهد وغريه ،ويراد به صرف اللفظ عن اَّلحتمال الراجح إىل اَّلحتمال

املرجوح ،لدليل يقرتن بذلك ,وختصيص لفظ التأويل هبذا املعىن إمنا يوجد يف كالم بعض املتأخرين

فأما الصحابة والتابعون هلم إبحسان وسائر أئمة املسلمني كاألئمة األربعة وغريهم فال خيصون لفظ
التأويل هبذه املعىن ،بل يريدون ابلتأويل املعىن األول والثاين) (.)1
 أما التأويل الباطل الذي قالت به فرق اَّلبتداع فهو (صرف اللفظ عن مفهومه إىل غري مفهومه،فهذا مل يكن هو املراد بلفظ التأويل يف كالم السلف ،وكان السلف ينكرون التأويالت اليت خترج
الكالم عن مراد هللا ورسوله اليت هي من نوع حتريف الكلم عن مواضعه ,فكانوا ينكرون التأويل

الباطل الذي هو التفسري الباطل) (.)2

ويقول ابن القيم – رمحه هللا –( :وأما املعتزلة واْلهمية وغريهم من فرق املتكلمني فمرادهم ابلتأويل

صرف اللفظ عن ظاهره وهذا هو الشائع يف عرف املتأخرين من أهل األصول ،والفقه ،وهلذا يقولون:
التأويل على خالف األصل ،والتأويل حيتاج إىل دليل وهذا التأويل هو الذي صنف يف تسويغه

وإبطاله من اْلانبني ,فصنف مجاعة يف أتويل آايت الصفات وأخبارها كأيب بكر بن فورك -ت
406هـ  ،-وابن مهدي الطربي 380-هـ  -وغريمها ,وعارضهم آخرون فصنفوا يف إبطال تلك

التأويالت كالقاضي أيب يعلي -ت  ، - 4548والشيخ موفق الدين بن قدامة -ت ، - 620وهو
الذي حكى عن غري واحد إمجاع السلف على عدم القول به) (.)3

 وإذا كانت فرق اَّلبتداع على خمتلف مشارهبا مل تنسب القول ابلتأويل فيما أعلم إىل النيب صلىهللا عليه وسلم أو أصحابه الكرام فإن ببعض املعاصرين جترأوا بدافع التعصب إىل مذاهبهم فنسبوا

ذلك إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم ,وصحابته الكرام ,حيث يقول ابن خليفة عليوي( :سنجعل

قدوتنا يف التأويل رسول هللا وصحابته الكرام ,والتابعني ومن سار على هديهم من أئمة اإلسالم
األعالم إىل يوم الدين!! ويقال هنا :هل الرسول صلى هللا عليه وسلم أول اَّلستواء على العرش أم

َّل ،وإذا كان عليه الصالة والسالم ،قد أول أعسر كلمة ْيكن أن يستعصي فهمها على األمة فيكون

الرسول صلى هللا عليه وسلم قد أشار إىل أمته ابقتفاء أثره بتأويل كل ما يوهم ظاهره التجسيم!!
والسؤال هنا هل يوجد دليل على ما قلته :نعم ،ها هو الدليل – جاء يف كتاب العلو للذهيب –

حديث مسعناه من أمحد بن هبة هللا عن أيب رزين العقيلي ،قال :قلت اي رسول هللا ،أين كان ربنا قبل
أن خيلق السموات واألرض ،قال(( :كان يف عماء ،ما فوقه هواء ،وما حتته هواء مث خلق العرش ،مث
استوىل عليه)) (.)4

الر ْمحَ ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَـ َوى [طه]5:
فأنت ترى أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد َّأول قوله تعاىلَّ :
ش ْ

بقوله :مث استوىل عليه ،وبذا يكون املؤولون قد اقتفوا أثر الرسول صلى هللا عليه وسلم بصرف كل

لفظ عن ظاهره يفهم منه التجسيم إىل لفظ آخر يفين عنه ذلك ،وسواء أكان احلديث صحيحاً أم

ضعيفاً فال أقل من أن حيمل على التفسري ،وحينئذ َّل خيرج عن التأويل) (.)5
_________

((( )1درء تعارض العقل والنقل)) (.)14 /1
((( )2الصفدية)) َّلبن تيمية (.)291 /1
((( )3الصواعق املرسلة)) (.)179 /1

( )4رواه الذهيب يف (العلو) ( .)26وقال :رواه الرتمذي وابن ماجه ،وإسناده حسن.
((( )5هذه عقيدة السلف واخللف)) (صَّ )87:لبن خليفة عليوي.

()276/2

مث ينسب القول ابلتأويل إىل ابن عباس رضي هللا عنهما فيقول( :فإذا كان الرسول عليه الصالة
والسالم ،قد فسر اَّلستواء ابَّلستيالء؛ فهذا هو التأويل بعينه ،وقد علمت أن السلف الصاحل وعلى
رأسهم حرب هذه األمة عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما قد أول كثرياً من الصفات ،وهو أحق
ابلتأويل من كافة األمةَّ ،لختصاصه به بفضل دعاء الرسول له ابلتأويل بقوله(( :اللهم علمه

احلكمة)) ((( ،)1اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل)) ()2

وبذا يعلم أن التأويل ليس مذموماً ،إذ لو كان كذلك مل دعا الرسول صلى هللا عليه وسلم َّلبن عباس

به ،ومن أجل هذا رأت األمة اقتفاء أثر السلف الصاحل يف التأويل يف كل لفظ يوهم ظاهره التجسيم)

()3

أما حسن السقاف – حمقق كتاب دفع شبه التشبيهَّ ،لبن اْلوزي -فيقول( :أول ابن عباس قوله –
ِ
اق وي ْد َعو َن إِ َىل ال م ِ
ٍ
يعو َن [القلم ،]42:فقال :يكشف عن
ش ُ
تعاىل  -يَـ ْوَم يُ ْك َ
س ُجود فَ َال يَ ْستَط ُ
ف َعن َس َ ُ ْ

شدة ،فأول الساق ابلشدة ذكر ذلك احلافظ بن حجر يف فتح الباري  ،428 /13واحلافظ بن جرير

الطربي يف تفسريه ،حيث قال يف صدر كالمه على هذه اآلية :قال مجاعة من الصحابة والتابعني من

أهل التأويل :يبدو عن أمر شديد قلت - :أي السقاف  :-ومنه يتضح أن التأويل كان عند الصحبة
والتابعني وهم سلفنا الصاحل) ()4
 -وللرد على هذه األابطيل نقول أوَّلً :مما يؤسف له أن املتأخرين قد بلغت هبم اْلرأة على قول ما مل

يقله أسالفهم األوائل ،فإن األوائل كانوا يقرون يف أنفسهم أن التأويل هم الذين قالوا به ,ومل ينسبوه
فيما أعلم إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم أو صحابته الكرام ،وذلك بسبب تقاصر أفهامهم عن

مستوى الصحابة والتابعني يف اليقني والفهم ,ولعدم سعة صدورهم وعقوهلم لتقبل الوحي الرابين
بنصوصه الواضحة السهلة امليسرة.
ولكن املتأخرين عندما شاهدوا الصحوة اإلسالمية تتلمس طريق السلف وأتخذ ِبعتقدهم احلق

والسهل طارت عقوهلم ،فخافوا على هذا البناء اهلش الذي أقامه املتكلمون أن ينهار ،فقامت بطرح

هذه الدعاوى الباطلة املزيفة.

اثنياً :ومما يبني أن القوم فقدوا صواهبم أن عليوي قد زور احلديث ،وزاد فيه من عنده؛ ليوافق مذهبه
الباطل يف التأويل فإن احلديث هذا هو لفظه :قال أبو رزين العقيلي قلت(( :اي رسول هللا أين كان
ربنا قبل أن خيلق السموات واألرض؟ قال :كان يف عماء ,ما حتته هواء ,وما فوقه هواء ,مث خلق

عرشه على املاء)) ( )5ويف رواية لإلمام أمحد ((مث خلق العرش مث استوى عليه – تبارك وتعاىل)).
فال يوجد يف احلديث ما زعمه زوراً وهبتاَنً عن أكذوبة اَّلستيالء.
_________

( )1رواه البخاري (.)3756
( )2رواه البخاري ( )143دون لفظ(( :وعلمه التأويل)) ،وأمحد ( ،)2397( )266 /1وابن حبان

( ،)7055( )531 /15واحلاكم ( .)615 /3وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وقال
ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) ( :)300 /8منهم من أرسله واملتصل هو الصحيح ،وقال العراقي يف

((ختريج اإلحياء)) ( :)29 /3متفق عليه دون قوله(( :وعلمه التأويل)) ،وقال اهليثمي يف ((جممع
الزوائد)) ( :)279 /9ألمحد طريقان رجاهلما رجال الصحيح.
((( )3هذه عقيدة السلف واخللف)) (صَّ )80:لبن خليفة عليوي.
((( )4دفع التشبيه أبكف التنزيه)) (صَّ )11 :لبن اْلوزي.

( )5رواه الرتمذي ( ،)3109وابن ماجه ( ،)182وأمحد ( ،)16233( )11 /4وابن حبان (/14

 .)6141( )8قال الرتمذي :هذا حديث حسن ،وقال الذهيب يف (العلو) ( :)26رواه الرتمذي وابن
ماجه ،وإسناده حسن.
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اثلثاً :زعم عليوي أن هذا احلديث يف كتاب العلو للذهيب – رمحه هللا -وقد حبثت عن احلديث يف

املطبوعة اليت حققها فضيلة الشيخ األلباين ،فلم أجد هذا احلديث فضالً عن الزايدة اليت أضافها من

عنده وَّل حول وَّل قوة إَّل ابهلل.

رابعاً :زعم عليوي أن النيب صلى هللا عليه وسلم دعا َّلبن عباس أبن يعلمه التأويل ،وحنن نرى أن
التأويل هو التفسري وليس التأويل الذي ذهب إليه املبتدعة ،مع أن رواييت البخاري ومسلم ليس

فيهما أي إشارة إىل أن النيب صلى هللا عليه وسلم دعا له أبن يعلمه التأويل ,فعن ابن عباس أن النيب
صلى هللا عليه وسلم ((دخل اخلالء ,فوضعت له وضوءاً ,وقال من وضع هذا؟ فأخرب ,فقال :اللهم,

فقهه يف الدين)) (.)1

خامساً :أما ما ذكره السقاف من أتويل ابن عباس للساق ،فهذا ليس من التأويل املبتدع الذي قالت

به فرق اَّلبتداع ,فإن هذه اآلية قد اختلف السلف يف تفسريها ,وليس هناك بينهم أي خالف

إبثبات الصفة نفسها حيث يبطل شيخ اإلسالم ابن تيمية هذا الزعم هبذه الشهادة العظيمة فيقول:

(إن مجيع ما يف القرآن من آايت الصفات ،فليس عن الصحابة اختالف يف أتويلها ،وقد طالعت
التفاسري املنقولة عن الصحابة ،وما ورد يف احلديث ووقفت من ذلك ما شاء هللا تعاىل من الكتب

الكبار والصغار أكثر من مئة تفسري ،فلم أجد إىل ساعيت هذه عن أحد من الصحابة أنه أتول شيئاً
من آايت الصفات ،أو أحاديث الصفات ,خبالف مقتضاها املفهوم املعروف ,بل إن عنهم يف تقرير
ذلك وتثبيته وبيان ذلك من صفات هللا ما خيالف كالم املتأولني ما َّل حيصيه إَّل هللا ,وكذلك فيما

يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيء كثري ,وْتام هذا أين مل أجدهم تنازعوا إَّل يف مثل قوله تعاىل :يَـ ْوَم
ِ
اق وي ْد َعو َن إِ َىل ال م ِ
ٍ
يعو َن [القلم , ]42:فروى ابن عباس وطائفة أن
ش ُ
يُ ْك َ
س ُجود فَ َال يَ ْستَط ُ
ف َعن َس َ ُ ْ
املراد به الشدة :أن هللا يكشف عن الشدة يف اآلخرة ,وعن أيب سعيد وطائفة أهنم عدموها من
الصفات ,للحديث الذي رواه أبو سعيد يف الصحيحني ,وَّل ريب أن ظاهر القرآن َّل يدل على أن
ف َعن س ٍ
اق نكرة يف اإلثبات مل يضفها إىل هللا ،ومل يقل عن
ش ُ
هذه من الصفات فإنه قال :يَـ ْوَم يُ ْك َ
َ
ساقه ،فمع التعريف ابإلضافة َّل يظهر أنه من الصفات إَّل بدليل آخر ،ومثل هذا ليس بتأويل صرف

اآلية عن مدلوهلا ومفهومها املعروف) (.)2

وقال القاضي أبو يعلى( :ودليل آخر على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعني محلوها
على ظاهرها ،ومل يتعرضوا لتأويلها ،وَّل صرفها عن ظاهرها ،فلو كان التأويل سائغاً ،لكانوا أسبق إليه
ملا فيه من إزالة التشبيه ،ورفع الشبه ،بل قد روي عنهم ما دل على إبطاله) (.)3

وقال املقريزي رمحه هللا مفصالً مذهب الصحابة والتابعني يف الصفات( :إنه مل يرد قط من طريق

صحيح ،وَّل سقيم عن أحد من الصحابة رضي هللا عنهم على اختالف طبقاهتم ،وكثرة عددهم أنه
سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن معىن شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكرْية يف
القرآن الكرمي وعلى لسان نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم ,بل كلهم فهموا معىن ذلك وسكتوا عن

الكالم يف الصفات ,نعم ،وَّل فرق أحد منهم بني كوهنا صفة ذات ،أو صفة فعل ،وإمنا أثبتوا له تعاىل
صفات أزلية من العلم ,والقدرة ,والعظمة ،وساقوا الكالم واحداً ،وهكذا أثبتوا ،رضي هللا عنهم ما
أطلقه هللا عز وجل ،على نفسه الكرْية من الوجه واليد ،وحنو ذلك مع نفي مماثلة املخلوقني فأثبتوا

رضي هللا عنهم بال تشبيه ,ونزهوا من غري تعطيل ,ومل يتعرض مع ذلك أحد منهم إىل أتويل شيء من
هذا ،ورأوا أبمجعهم إجراء الصفات كما وردت ،ومل يكن عند أحد منهم شيء من الطرق الكالمية,

وَّل مسائل الفلسفة ,فقضى عصر الصحابة رضي هللا عنهم على هذا) (.)4

وهكذا تسقط دعوى املبطلني الذين راموا تسويق بضاعتهم املزجاة ،عن طريق نسبة مبتدعاهتم إىل
خري هللا بعد األنبياء والرسل ،فلم يكن هلم حاجة رضوان هللا عليهم إىل التأويل أو غريه ،فهم الذين

راي ،وعاصروا أحداثه اليت قيلت فيها آايت
نزل القرآن وهم أحياء يسمعونه من رسول هللا غضاا ط ا

القرآن كلها ،وصفات رهبم سبحانه كانوا لتوقريها ,واإلْيان هبا ,والتعبد هبا أعظم ,وأجل ،ولو أشكل
عليهم شيء مما قاله املبلطون؛ لسألوا وألجاهبم النيب صلى هللا عليه وسلم الذي كانت أعظم مهماته

تعريفهم برهبم املعبود بوحدانيته ،وأمسائه ,وصفاته .العقيدة اإلسالمية وجهود علماء السلف يف
تقريرها لعطاء هللا خبيت املعايطة  -ص193 :
_________

( )1رواه البخاري ( ،)143ومسلم (.)2477
((( )2جمموع الفتاوى)) ()394 /6

( )3أبو يعلى ((إبطال التأويالت ألخبار الصفات)) (ص )71:ت حممد النجدي ط ،1الكويت
((( )4املواعظ واَّلعتبار)) للمقريزي (.)356 /2
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املطلب الثاين :شبهة القائلني أبن الصحابة والتابعني كانوا يفوضون معاين الصفات والرد عليها

وممن زعم هذه الشبهة الشهرستاين؛ حيث يقول( :اعلم أن مجاعة كثرية من السلف كانوا يثبتون هلل
تعاىل ،صفات أزلية من العلم ،والقدر ,احلياة ,واإلرادة ,والسمع ,والبصر ,والكالم ,واْلالل,
واإلكرام ,واْلود ,واإلنعام ,والعزة ,والعظمة ,وَّل يفرقون بني صفات الذات وصفات الفعل ,بل

يسوقون الكالم سوقاً واحداً ,وكذلك يثبتون صفات خربية ،مثل اليدين ،والوجه ،وَّل يؤولون ذلك،

إَّل أهنم يقولون :هذه الصفات قد وردت يف الشرع فنسميها صفات خربية ،وملا كان املعتزلة ينفون
الصفات ,والسلف يثبتوهنا مسي السلف صفاتية ,واملعتزلة معطلة ,فبالغ بعض السلف يف إثبات

الصفات إىل حد التشبيه بصفات احملداثت ،واقتصر بعضهم على صفات دلت األفعال عليها ،وما
ورد به اخلرب ،فافرتقوا فرقتني:

فمنهم من أوله على وجه حيتمل ذلك اللفظ ,ومنهم من توقف يف التأويل ،وقال عرفنا ِبقتضى العقل

أن هللا تعاىل ليس كمثله شيء ،فال يشبه شيئاً من املخلوقات ,وَّل يشبهه منها شيء ,وقطعنا بذلك،

الر ْمحَ ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَـ َوى [طه ]5:ومثل
إَّل أَن َّل نعرف معىن اللفظ الوارد فيها؛ مثل قوله تعاىلَّ :
ش ْ
ك [الفجر ،]22:إىل غري ذلك ,ولسنا مكلفني
ت بِيَ َد َّ
ي [ص ،]75:ومثل قولهَ :و َجاء َربم َ
قولهَ :خلَ ْق ُ
ِبعرفة تفسري هذه اآلايت وأتويلها ،بل التكليف قد ورد ابَّلعتقاد أبنه َّل شريك له ،وليس كمثله
شيء ،وذلك قد أثبتناه يقيناً ,مث إن مجاعة من املتأخرين زادوا على ما قله السلف ،فقالوا َّل بد من
إجرائها على ظاهرها ،فوقعوا يف التشبيه الصرف؛ وذلك على خالف ما اعتقده السلف) (.)1

وقال السيوطي( :ومجهور أهل السنة ،منهم السلف ،وأهل احلديث على اإلْيان هبا ،وتفويض معناها

املراد منها إىل هللا تعاىل ,وَّل نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها) ( .)2ويقول حسن السقاف:

(وبقيت مسألة ،وَّل شك أن السلف كانوا يفوضون الكيف واملعىن ،وهو املراد ابلتفويض عند إطالقه

بال شك) (.)3

هذه بعض أقوال من نسبوا التفويض إىل السلف ،رضوان هللا عليهم ،حيث يلمح من عبارة

الشهرستاين أن السلف تطور مذهبهم من اإلثبات إىل القول ابلتأويل أو التفويض ،وهذا زعم ابطل َّل
أساس له فإن السلف ،وأوهلم الصحابة رضوان هللا عليهم مذهبهم اإلثبات ما حادوا عنه إىل قول من

األقوال املبتدعة ،وكذلك فعل السيوطي عندما أغفل مذهب السلف املثبت ملعاين الصفات مع عدم

تعرضهم للكيفية.

ويذكر شيخ اإلسالم سبب نشوء هذه الشبهة فيقول عن املفوضة( :هم طائفة من املنتسبني إىل

السنة ،وأتباع السلف ،تعارض عندهم املعقول واملنقول ،فأعرضوا عنها مجيعاً بقلوهبم وعقوهلم ،بعد

أن هاهلم ما عليه أصحاب التأويل من حتريف للنصوص ،وجناية على الدين ،فقالوا يف أمساء هللا

وصفاته ،وما جاء يف ذكر اْلنة والنار ,والوعد والوعيد إهنا نصوص متشاهبة َّل يعلم معناها إَّل هللا
تعاىل وهم طائفتان من حيث إثبات ظواهر النصوص ونفيها ،األوىل تقول :املراد هبذه النصوص

خالف مدلوهلا الظاهر ،وَّل يعرف أحد من األنبياء ,وَّل املالئكة ,وَّل الصحابة ,وَّل أحد من األمة،

ما أراد هللا هبا ،كما َّل يعلمون وقت الساعة.

الثانية تقول :بل جتري على ظاهرها ،وحتمل عليه ،ومع هذا ،فال يعلم أتويلها إَّل هللا تعاىل فتناقضوا؛
حيث أثبتوا هلا أتويالً خيالف ظاهرها ،وقالوا ،مع هذا أبهنا حتمل على ظاهرها.
_________

( )1الشهرستاين ((امللل والنحل)) (ص )93 - 92 :ت عبدالعزيز الوكيل ،دار الفكر.
( )2السيوطي ((اإلتقان يف علوم القرآن)) ( ،1973 )6 /2لبنان.
( )3ابن اْلوزي ((دفع شبه التشبيه)) (ص )21:مقدمة احملقق.
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وهم أيضاً طائفتان؛ من حيث علم الرسول صلى هللا عليه وسلم ِبعاين النصوص األوىل تقول :أن

الرسول صلى هللا عليه وسلم كان يعلم معاين النصوص املتشاهبة ،لكنه مل يبني للناس املراد منها ،وَّل

أوضحه إيضاحاً يقطع النزاع ،وهذا هو املشهور عنهم ،والثانية تقول :وهم األكابر منهم ،أن معاين

هذه النصوص املتشاهبة َّل يعلمها إَّل هللاَّ ،ل الرسول ،وَّل جربيل ،وَّل أحد من الصحابة ،والتابعني,

وعلماء األمة ،وعند الطائفتني أن هذه النصوص إمنا أنزلت لالبتالء ،واملقصود منها حتصيل الثواب
بتالوهتا ،وقراءهتا ،من غري فقه ،وَّل فهم) (.)1

وقد اشتبه على بعض املعاصرين قول بعض السلف (أمروها كما جاءت) فظنوا أن هذا القول موافق
ملذهب القائلني ابلتفويض ( )2ويبطل شيخ اإلسالم هذه الدعوى ،فيقول( :واملقصود هنا التنبيه،

على أصول املقاَّلت الفاسدة اليت أوجبت الضاللة يف ابب العلم ،واإلْيان ِبا جاء به الرسول صلى

هللا عليه وسلم وأن من جعل الرسول غري عامل ِبعاين القرآن الذي أنزل إليه ،وَّل جربيل جعله غري عامل

ابلسمعيات ،ومل جيعل القرآن هدى ،وَّل بياَنً للناس ,وهم خمطئون فيما نسبوا إىل الرسول صلى هللا
عليه وسلم ,وإىل السلف من اْلهل كما أخطأ يف ذلك أهل التحريف والتأويالت الفاسدة ،وسائر

أصناف املالحدة) (.)3

مث ذكر قول األوزاعي( :كنا والتابعون متوافرون ،نقول إن هللا تعاىل ذكره ،فوق عرشه ،ونؤمن ِبا
وردت فيه السنة من صفاته) ()4

ونسب لألوزاعي ,ومكحول ,والزهري ،ومالك بن أنس ،وسفيان الثوري ،والليث بن سعد قوهلم عن

األخبار اليت جاءت يف الصفات ,فقالوا :أمروها كما جاءت بال كيف ( ،)5فقوهلم رضي هللا عنهم:
(أمروها كما جاءت) رداً على املعطلة ،وقوهلم :بال كيف رداً على املمثلة ،وكان مالك بن أنس إذا

ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول( :قال عمر بن عبدالعزيز :سن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ووَّلة األمر بعده سنناً ،األخذ هبا تصديق لكتاب هللا ،واستكمال لطاعة هللا ،وقوة على دين
هللا ،ليس ألحد من خلق هللا تغيريها ،وَّل النظر يف شيء خالفها ,من اهتدى هبا فهو مهتد ،ومن
استنصر هبا فهو منصور ,ومن خالفها واتبع غري سبيل املؤمنني ،وَّله هللا ما توىل ،وأصاله جهنم

وساءت مصرياً) (.)6
_________

( )1ابن تيمية ((جمموع الفتاوى)) (.)442 /16

( )2انظر ابن اْلوزي ((دفع شبه التشبيه)) ( ،)22لكالم احملقق.
((( )3جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)38 /5

( )4رواه البيهقي يف ((األمساء والصفات)) ( .)865( )304 /2قال الذهيب يف ((تذكرة احلفاظ))
(ص :)182 :إسناده صحيح.

((( )5األمساء والصفات)) للبيهقي ((( ،)377 /2شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) للاللكائي (/3
 ،)582و ((التمهيد)) ()149 /4
( )6رواه عبدهللا بن أمحد يف ((السنة)) ( ،)357 /1واآلجري يف ((الشريعة)) (ص.)46:

()280/2

وعندما سئل مالك بن أنس ،عن اَّلستواء أثبت املعىن ،وترك القول ابلكيفية ،فقد جاءه رجل ،فقال:
الر ْمحَ ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَـ َوى [طه , ]5:كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حىت عاله
اي أاب عبدهللاَّ ,
ش ْ
الرحضاء ،مث قال :اَّلستواء غري جمهول ،والكيف غري معقول ،واإلْيان به واجب ،والسؤال عنه

بدعة ،وما أراك إَّل مبتدعاً ،مث أمر به أن خيرج ( ،)1فقول مالك وربيعة موافق لقول الباقني أمروها

كما جاءت بال كيف ،فإمنا نفوا علم الكيفية ،ومل ينفوا حقيقة الصفة ،ولو كان القوم قد آمنوا ابللفظ

اجملرد من غري فهم ملعناه على ما يليق ابهلل ملا قالوا :اَّلستواء حينئذ َّل يكون معلوماً بل جمهوَّلً ِبنزلة

حروف املعجم ،وأيضاً فإنه َّل حيتاج إىل نفي علم الكيفية إذا مل يفهم عن اللفظ معىن ،وإمنا حيتاج إىل

نفي علم الكيفية ,إذا أثبت الصفات ،وأيضاً فقوهلم :أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دَّللتها على ما
هي عليه ،فإهنا جاءت ألفاظ دالة على معاين ،فلو كانت دَّللتها منتفية ،لكان الواجب أن يقال:

أمروا لفظها مع اعتقاد أن املفهوم منها غري املراد ,أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن هللا َّل يوصف ِبا

دلت عليه حقيقة ,وحينئذ فال تكون قد أمرت كما جاءت ,وَّل يقال حينئذ بال كيف ،إذ نفي الكيف

عما ليس بثابت لغو من القول (.)2

وقال أبو الفضل إسحاق بن أمحد بن غامن العلثي (ت634هـ) يف رسالة إىل عبد الرمحن بن اْلوزي
ينكر عليه أشياء ،ومن مجلتها التأويل ،وزعمه أن مجاعة من السلف فوضوا معىن الصفات ،قال( :مث
تعرضت لصفات اخلالق تعاىل كأهنا صدرت َّل من صدر سكن فيه احتشام العلي العظيم ،وَّل أمالها

قلب مليء ابهليبة والتعظيم ،وزعمت أن طائفة من أهل السنة األخيار تلقوها ،وما فهموا وحاشاهم
من ذلك بل كفوا عن الثرثرة ،والتشدق ،وَّل عجزاً حبمد هللا عن اْلدال واخلصام ,وَّل جهالً بطرق

الكالم ,وإمنا أمسكوا عن اخلوض يف ذلك عن علم ودراية َّل عن جهل وعماية) (.)3

ويرى شيخ اإلسالم أن القول ابلتفويض يفضي إىل (القدح يف الرب جال وعال ويف القرآن الكرمي،
ويف الرسول صلى هللا عليه وسلم؛ وذلك أبن يكن هللا تعاىل أنزل كالماً َّل يفهم ,وأمر بتدبر ما َّل
يتدبر ,وبعقل ما َّل يعقل ,وأن يكون القرآن الذي هو النور املبني والذكر احلكيم سبب ألنواع

اَّلختالفات ،والضالَّلت ،بل يكون بينهم ،وكأنه بغري لغتهم ،وأن يكون الرسول صلى هللا عليه
وسلم مل يبلغ البالغ املبني ،وَّل بني للناس ما نزل إليهم ،وهبذا يكون قد فسدت الرسالة ،وبطلت
احلجة ،وهو الذي مل يتجرأ عليه صناديد الكفر) (.)4

وهكذا تبدو لنا خطورة القول ابلتفويض الذي رده علماء السلف ،وجعلوه بدعة تقابل بدعة التأويل،

وأن القول به هو إزراء ِبقام النبوة ،ومقام الصحابة ،وسلف األمة مجعاء؛ فهموا مراد رهبم ،وعبدوه
العبادة احلقة ،وآمنوا أبمسائه ،وصفاته كما جاءت يف الكتاب والسنة ،وهم فوق مجيع أهل العقول،

واألفهام َّل يدانيهم يف هذه املكانة أحد على اإلطالق كما قال اإلمام الشافعي ،رمحه هللا( ،إهنم

فوقنا يف كل عقل ,وعلم ،وفضل ،وسبب ينال به علم ,أو يدرك به صواب ،ورأيهم لنا خري من رأينا
ألنفسنا) ( .)5العقيدة اإلسالمية وجهود علماء السلف يف تقريرها لعطاء هللا خبيت املعايطة  -ص:
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_________

( )1رواه الاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) ( ،)398 /1وابن قدامة يف ((إثبات صفة
العلو)) (ص.)28 :
( )2ابن تيمية ((جمموع الفتاوى)) ( )41 - 38 /5بتصرف ،وانظر د .رضا نعسان(( ،عالقة
اإلثبات والتفويض بصفات رب العاملني)) (ص )69 :ط ،3مكة املكرمة.

((( )3الذيل على طبقات احلنابلة)) َّلبن رجب احلنبلي ( )207 /2نقال عن األستاذ عثمان علي
حسن(( ،منهج اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد عند أهل السنة واْلماعة)) ( )587 /2ط،1
1412هـ مكتبة الرشد ،الرايض.
((( )4درء تعارض العقل والنقل)) َّلبن تيمية (.)204 /1
((( )5درء تعارض العقل والنقل)) َّلبن تيمية ()73 /5

()281/2

املطلب الثالث :إبطال شبهة القائلني أبن الصحابة والتابعني قد شغلهم اْلهاد عن فهم آايت
الصفات ومسائل العقيدة
والذين قالوا هبذه الشبهة أهل اَّلبتداع ،قدْياً ،واملستشرقني وتالميذهم حديثاً؛ وابن عريب ،وابن سينا

وأبو حامد الغزايل فقال( :مث إن هؤَّلء مع هذا ملا مل جيدوا الصحابة والتابعني تكلموا ِبثل كالمهم ،بل
وَّل نقل ذلك عن النيب صلى هللا عليه وسلم صار منهم من يقول :كانوا مشغولني ابْلهاد عن هذا
الباب ,وأهنم هم حققوا ما مل حيققه الصحابة ,ويقولون أيضاً أن الرسول صلى هللا عليه وسلم مل

يعلمهم هذه؛ لئال يشتغلوا به عن اْلهاد ,وأهل السيف قد يظن من يظن منهم أن هلم من اْلهاد
وقتال األعداء ما مل يكن مثله للصحابة ,وأن الصحابة كانوا مشغولني ابلعلم ،والعبادة عن مثل

جهادهم) (.)1

أما املستشرقون فيمثلهم كتاب دائرة املعارف اإلسالمية ،حيث يزعم أحدهم أن الصحابة والتابعني

عندما انتهوا من الفتوحات قاموا بتفهم القرآن ،حيث يقول( :وملا استقر املسلمون بعد الفتوحات,
ودخل من دخل يف اإلسالم من أرابب الدايَنت املختلفة ,عكف املسلمون من جهة على فهم
القرآن ،والتعمق يف الفهم ،وأاثر بعض هؤَّلء الذين التحقوا ابإلسالم دون أن يتبطنوه من جهة أخرى

كثرياً من عقائدهم الدينية ،وصاروا يتجادلون حوهلا ،وجيادلون املسلمني فيها ،يف هذا املرحلة جند

اآلايت املتشاهبات يف القرآن يتسعرضها املفكرون وحيللوهنا ,وحياول كل أحد أن خيضعها ملا يرى ,إما

أبخذها على ظواهرها ،وإما بتأويلها تنزيهاً هلل تعاىل ،عما يوهم التشبيه يف الذات أو الصفات وإما

ابإلْيان هبا كما جاءت دون تعرض هلا بتفسري أو أتويل ,وكان نتيجة هذه املواقف من تلك اآلايت
ظهور فرقة املشبهة واجملسمة ,وفرقة املعتزلة النافية للصفات مبالغة يف التنزيه ,والصفاتية ،وهم مجهور

السلف الذين بني بني) ()2

ويردد أمحد أمني نفس فكرة املستشرقني فيقول( :إن املسلمني ملا فرغوا من الفتح واستقر هبم األمر،
واتسع هلم الرزق ،أخذ عقلهم يتفلسف يف الدين ،فيثري خالفات دينية ،وجيتهد يف حبثها ،والتوفيق

بني مظاهرها ,ويكاد يكون هذا مظهراً عاماً يف كل ما نعرفه من أداين ,فهي أول أمرها عقيدة
ساذجة ،قوية َّل أتبه اخلالف وَّل تلتفت إىل حبث) ()3

وهذه املزاعم يف غاية البطالن وذلك ألن الصحابة قد اكتملت معامل عقيدهتم وشريعتهم قبل وفاة

الرسول صلى هللا عليه وسلم ,ولقد كانت األحداث اليت عاشوها رضوا ن هللا عليهم ،واآلايت اليت
خوطبوا هبا ابتداء واليت تتحدث عن كل مسائل العقيدة هي الزاد احلقيقي الذي فهموا فيه أمور

عقيدهتم ،واليت عرضت بوضوح ومشول كبري أغناهم عن البحث ,والتنقري ,واَّلبتداع ,أو السؤال,
فانطلقوا هبذا التصور الكامل عن اإلله احلق ،ووعده احلق هلم ابْلزاء احلسن ابْلنة ،وأنه رضي هللا

عنهم ،ورضوا عنه ،انطلقوا يفتحون الدنيا شرقاً وغرابً ،وقد امتألت قلوهبم حباً وعقوهلم معرفة وفهماً
لكل معاين الصفات وْيثل هذا الكمال يف الفهم واملعرفة ما رواه البخاري عن طارق بن شهاب قال:
(قالت اليهود لعمر :إنكم تقرؤون آية لو نزلت فيناَّ ،لختذَنها عيداً ،فقال عمر :إين ألعلم حيث

أنزلت ،وأين أنزلت ,وأين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث أنزلت :يوم عرفة ،وإَن وهللا بعرفة،
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم [املائدة.)]3:
قال سفيان ،وأشك كان يوم اْلمعة أم َّل الْيَـ ْوَم أَ ْك َمل ُ
فقد أكمل هللا دينه ،وفهمته العصبة املؤمنة ْتام الفهم ،وأعرض عمر رضي هللا عنه عن مزاعم اليهود،
أبخذهم يوم نزول اآلايت أعياداً ،وأخربهم عن علمه بزمان نزوهلا ومكان نزوهلا ،فكانت تفيد ْتام

هذا الدين ،وأعظم ما فيه مسائل العقيدة ،ومن أخصها توحيد اإلله احلق أبمسائه ،وصفاته واإلْيان

احلق ،وعدم تعريضها للجدال واخلصومة ،ومل يكن الصحابة وَّل التابعني سلفاً ملن زاغت عقيدته

فمال إىل التأويل ,والتعطيل ,أو مال إىل التشبيه ,فإن الصحابة والتابعني ما كانوا يعدلون ابلقرآن

والسنة أي فكر بشري أبداً ،وإمنا الذين تفلسفوا هم قنائص زَندقة البالد املفتوحة ,الذين دخلوا يف

جدال معهم؛ كاْلعد واْلهم ،وعمرو بن عبيد ،وواصل بن عطاء وغريهم الذين سقطوا يف محأة

البدعة املمقوتة ،وفتحوا ابب الشرور على األمة .العقيدة اإلسالمية وجهود علماء السلف يف تقريرها

لعطاء هللا خبيت املعايطة  -ص205 :
_________

((( )1النبوات)) َّلبن تيمية (ص )221 :ط 1420هـ ،دار الكتب العلمية بريوت.
((( )2دائرة املعارف اإلسالمية)) ( .)531 /5دار املعرفة – بريوت.
( )3أمحد أمني ((ضحى اإلسالم)) ( ،)2 /3دار الكتاب العريب – بريوت.

()282/2

املطلب الرابع :إبطال التعليل الباطل لسكوت الصحابة ،وعدم سؤاهلم عن الصفات اإلهلية

ومن املزاعم الباطلة اليت قيلت حول عقيدة الصحابة سكوهتم ،وعدم خوضهم يف الصفات وعدم
سؤاهلم عنها ،وهذا الزعم يف غاية الفساد والبطالن وذلك ألن الصحابة رضوان هللا عليهم ،إمنا
سكتوا عن اخلوض يف الصفات ومل يسألوا عنها؛ ألهنم وجدوا أن كتاب رهبم وسنة نبيهم صلى هللا

عليه وسلم قد كفتهم مؤنة التكلف والسؤال فقد أحاطت اآلايت واألحاديث بكل ما خيص اإلله

احلق من أمسائه وصفاته ،وكل مسائل العقيدة فقد وردت بشىت األشكال والصور اليت يطول حصرها

كما ذكرَن من قبل.

ويقرر شيخ اإلسالم رمحه هللا هذه الشبهة ويرد عليها فيقول( :وصار كثري منهم يقول :إن الرسول

صلى هللا عليه وسلم مل يكن يعرف أصول الدين ,ومنهم من هاب النيب صلى هللا عليه وسلم ولكن،
يقول :الصحابة والتابعون مل يكونوا يعرفون ذلك ،ومن عظم الصحابة والتابعني مع تعظيم أقوال

هؤَّلء يبقى حائراً كيف مل يتكلم أولئك األفاضل يف هذه األمور اليت هي أفضل العلوم ومن هو مؤمن
ابلرسول معظم له يستشكل كيف مل يبني أصول الدين مع أن الناس أحوج منهم إىل غريهم) (.)1

ويرد شيخ اإلسالم فيقول( :فكل ما حيتاج الناس إىل معرفته واعتقاده ،والتصديق به من هذه املسائل

فقد بينه هللا ورسوله بياَنً شافياً قاطعاً للعذر ،إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البالغ املبني ،وبينه

للناس ،وهو من أعظم ما أقام هللا احلجة على عباده فيه ابلرسل الذين بينوه وبلغوه ،وكتاب هللا الذي
نقل الصحابة ،مث التابعون عن الرسول صلى هللا عليه وسلم لفظه ومعانيه ،واحلكمة اليت هي سنة

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليت نقلوها أيضاً عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية املراد وْتام

الواجب واملستحب) (.)2

ومما يؤكد أن الصحابة رضوان هللا عليهم ،كانوا يف غىن عن السؤال ,وإمنا سكتوا عن فهم وعلم ،ما
سبق ،وذكرَن من هيمنة مسائل الصفات على الكتاب والسنة ،واستيعاهبا من قبلهم أبعلى درجات

اَّلستيعاب ،ولو احتاجوا إىل السؤال لسألوا كما سألوا عن رؤية هللا عز وجل ،وكسؤال أيب رزين

العقيلي أين كان ربنا؟ وقول ذلك الصحايب :أيضحك ربنا؟ وسؤاهلم عن القدر ،وعن مسائل اآلخرة
من احلساب ،واْلنة والنار ،فلم يكن هناك حجر على السؤال عن مسائل اَّلعتقاد ،ويف هذا يقول
شيخ اإلسالم ابن تيمية( :كل من فيه أدىن حمبة للعلم أو أدىن حمبة للعبادة َّل بد أن خيطر بقلبه هذا
الباب ،ويقصد فيه احلق ،ومعرفة اخلطأ من الصواب فال يتصور أن يكون الصحابة والتابعون كلهم

كانوا معرضني عن هذا َّل يسألون عنه ,وَّل يشتاقون إىل معرفته ,وَّل تطلب قلوهبم احلق فيه ،وهم

ليالً وهناراً ،يتوجهون بقلوهبم إليه سبحانه ،ويدعونه تضرعاً وخفية ،ورغباً ورهباً ،والقلوب جمبولة

مفطورة على طلب العلم ومعرفة احلق فيه ،وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إىل كثري من األمور،

ومع اإلرادة اْلازمة والقدرة جيب حصول املراد وهم قادرون على سؤال الرسول صلى هللا عليه

وسلم ,وسؤال بعضهم بعضاً ،وقد سألوا عما دون ذلك ,سألوه :أنرى ربنا يوم القيامة؟ فأجاهبم،
وسأله أبو رزين :أيضحك الرب؟ فقال :نعم ،فقال ،لن نعدم من رب يضحك خرياً) (.)3

وغاية القول أن سكوت الصحابة وعدم سؤاهلم عن حقائق الصفات وكيفيتها كان لوجود هذا الفهم،

واإلْيان وعدم تعرض عقوهلم لشبهات الشك واحلرية ،ولوفرة النصوص القرآنية ،والنبوية اليت أفاضت
يف البيان فلم تبقى ألنفسهم جماَّلً للتساؤل فكان هذا البيان وهذا الوضوح وسالمة اَّلعتقاد من

أعظم أسباب استقرار عصر الصحابة والتابعني وبعدهم عن اْلدال والبدع العقدية فانصرفوا إىل

خدمة دينهم ،فانطلقوا يفتحون األمصار شرقاً وغرابً ،ويزكون أنفسهم بقراءة كتابه وتتبع سنة نبيه،

واجتهدوا ابلعبادات ،والطاعات النافعة خبالف من تقاصرت أفهامهم ،وضعف إْياهنم ،ويقينهم فراموا

ابتداع تصور جديد عن اإلله احلق فوقعوا يف الفنت اليت كانت سبباً يف حريهتم وشكهم ,وكان من

خيارهم الذين امنت هللا عليهم ابهلداية قبل موهتم أن ندموا أشد الندم على خمالفة منهج الصحابة
والتابعني .العقيدة اإلسالمية وجهود علماء السلف يف تقريرها لعطاء هللا خبيت املعايطة  -ص207 :

_________

((( )1درء تعارض العقل والنقل)) ألمحد بن عبداحلليم ابن تيمية (.)24 /1
((( )2درء تعارض العقل والنقل)) ألمحد بن عبداحلليم ابن تيمية ()27 /1
((( )3القادة املراكشية)) (ص)48 – 47 :
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املطلب اخلامس :إبطال الزعم أن الصحابة والتابعني أقاموا العقيدة على أسس غري دقيقة ابعتمادهم
على أخبار اآلحاد

وقد ابتدع هذا القول فرق اَّلبتداع على خمتلف مشارهبا ،وأوهلم املعتزلة؛ الذين حكموا عقوهلم
ابلنصوص الشرعية ،بزعم أن العقائد َّل تثبت عندهم إَّل إذا بلغ اخلرب حد التواتر ،وهذا الشرط

الذي وضعوه كان دافعه املنهج املبتدع الذي اختطوه يف رد معظم العقائد اليت جاءت على لسان
النيب صلى هللا عليه وسلم وهو الذي َّل ينطق عن اهلوى.
يقول الشيخ عمر األشقر( :والناظر يف كالم سلفنا الصاحل يعلم أهنم كانوا يثبتون العقائد بنصوص

القرآن واحلديثَّ ،ل يفرقون بني املتواتر واآلحاد ،وَّل يفرقون يف اَّلحتجاج بني العقائد واألحكام ،ومل
يعرف أحد خالف يف هذا من الصحابة والتابعني وأتباع التابعني ،وَّل من األئمة املرضيني؛ أمثال

األئمة األربعة ،وكان السلف الصاحل وما يزال أتباعهم ينكرون أشد اإلنكار على الذين يرغبون إىل

ترك األحاديث والنصوص ،واَّلحتكام إىل العقل ،ويسفهون من قال بذلك.
ونبتت َنبتة ترفض اَّلحتجاج واألخذ أبحاديث اآلحاد يف العقائد ,وعندما سئل هؤَّلء عن مستندهم
وجدَنهم يستدلون حبجة اخلوارج واملعتزلة ،الذين رفضوا أحاديث اآلحاد يف العقائد واألحكام،
فنراهم يقولون :األحاديث اآلحاد َّل تفيد اليقني ,والعقائد َّل تبىن إَّل على اليقني) ()1

وعلماء أهل السنة جممعون على األخذ خبرب اآلحاد يف العقائد قال اإلمام الشافعي( :فقال يل قائل:

احدد يل أقل ما تقوم به احلجة على أهل العلم؛ حىت يثبت عليهم خرب اخلاصة؟ فقلت :خرب الواحد

عن الواحد حىت ينتهي به إىل النيب صلى هللا عليه وسلم أو من انتهى به إىل دونه) (.)2

مث يفصل قوله هذا ،فيقول (( :)3فإن قال قائل :أذكر احلجة يف تثبيت خرب الواحد بنص خرب ،أو
دَّللة فيه ،أو إمجاع فقلت له :أخربَن سفيان بن عبدامللك بن عمري عن عبدالرمحن بن عبدهللا بن
مسعود عن أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :نضر هللا عبداً مسع مقاليت فحفظها ووعاها،

وأداها فرب حامل فقه غري فقيه ،ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه ،ثالث َّل يغل عليهن قلب
مسلم ،إخالص العمل هلل ،والنصيحة للمسلمني ,ولزوم مجاعتهم؛ فإن دعوهتم حتيط من ورائهم))

( )4فلما ندب رسول هللا إىل مساع مقالته ،وحفظها ،وأدائها إمرءاً يؤديها ،واَّلمرؤ واحد ،دل على

أنه َّل أيمر أن يؤدي عنه إَّل ما تقوم به احلجة على من أدى إليه ،ألنه إمنا يؤدي عنه حالل ,وحرام
جيتنب ,وحد يقام ،ومال يؤخذ ويعطى ،ونصيحة يف دين ودنيا) (.)5
_________

((( )1أصل اَّلعتقاد)) د .عمر األشقر ( )12 - 11ط 3الدار السلفية ،الكويت.
((( )2الرسالة)) (ص )369:ت أمحد شاكر – بدون اتريخ.
((( )3الرسالة)) (ص )369:ت أمحد شاكر – بدون اتريخ

( )4رواه الرتمذي ( ،)2657وأمحد ( ،)4157( )436 /1وابن حبان (،)66( )268 /1
والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( ،)1738( )274 /2وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) (.)386 /7
وقال الرتمذي :حسن صحيح ،وقال أبو نعيم :صحيح اثبت ،وصححه ابن حجر يف ((موافقة اخلرب

اخلرب)) (.)364 /1

((( )5الرسالة)) (ص.)403 - 401:
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وقال ابن األثري( :فإن الصحيح من املذاهب والذي ذهب إليه اْلماهري من سلف األئمة من
الصحابة ،والتابعني ،والفقهاء واملتكلمني :أنه َّل يستحيل التعبد خبرب الواحد عقالً ،وَّل جيب التعبد

عقالً ،وأن َّل تنحصر ،وإنفاذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رسله ،وقضاته ،وأمراءه وسعاته إىل

األطراف ،وهم آحاد ,وإبمجاع األمة على أن العامي مأمور ابتباع املفيت وتصديقه ،مع أنه رِبا خيرب

عن ظنه ،فالذي خيرب عن السماع الذي َّل شك فيه أوىل ابلتصديق) (.)1

ويقول ابن القيم رمحه هللا( :وأما املقام الثامن :وهو انعقاد اإلمجاع املعلوم املتيقن على قبول هذه

األحاديث ،وإثبات صفات الرب تعاىل هبا؛ فهذا َّل يشك فيه من له أقل خربة ابملنقول؛ فإن

الصحابة هم الذين رووا هذه األحاديث ،وتلقاها بعضهم من بعض ابلقبول ،ومل ينكرها أحد منهم
على من رواها ،مث تلقها عنهم مجيع التابعني من أوهلم إىل آخرهم ،ومن مسعها منهم ،تلقاها ابلقبول
والتصديق هلم ،ومن مل يسمعها منهم تلقها عن التابعني كذلك وكذلك اتبع التابعني مع التابعني ,هذا

أمر يعلمه ضرورة أهل احلديث كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم ،وأمانتهم ،ونقلهم ذلك عن

نبيهم صلى هللا عليه وسلم ،والغسل من اْلنابة وأعداد الصلوات وأوقاهتم ،ونقل األذان والتشهد،

واْلمعة والعيدين ،فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات ،فإن جاز عليهم اخلطأ

والكذب يف نقلها ،جاز عليهم ذلك يف نقل غريها مما ذكرَنه ,وحينئذ فال وثوق لنا بشيء نقل لنا عن

نبينا صلى هللا عليه وسلم البتة ،وهذا انسالخ من الدين والعلم والعقل ،على أن كثرياً من القادحني
يف دين اإلسالم قد طردوه ،وقالواَّ ،ل وثوق لنا بشيء من ذلك البتة) (.)2

وقد أتى ابن القيم رمحه هللا بواحد وعشرين دليالً على صحة خرب اآلحاد ،وقال إن مقصود املبتدعة
هو رد األخبار يف مسائل العقيدة حسب أصوهلم الفاسدة ,مع أهنم حيتجون أبخبار اآلحاد؛ لتأييد

بدعتهم ،فيقول( :وأما هذا القول الذي يذكر أن خرب الواحد َّل يفيد العلم حبال ،فال بد من نقله

بطريق التواتر؛ لوقوع العلم به حىت أخرب عنه القدرية ،واملعتزلة وكان مقصدهم منه رد األخبار ,وتلقفه
منهم بعض الفقهاء الذين مل يكن هلم يف العلم قدم اثبت ,ولن يقفوا على مقصودهم من هذا القول,
ولو أنصف أهل الفرق يف األمة ألقروا أبن خرب الواحد يوجب العلم ،فإنك تراهم مع اختالفهم يف

طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه ابخلرب الواحد – ترى أصحاب
القدر يستدلون بقوله صلى هللا عليه وسلم(( :كل مولود يولد على الفطرة)) (.)3

وبقوله عن ربه(( :خلقت عبادي حنفاء ،فاجتالتهم الشياطني)) (.)4

وترى أهل اإلرجاء يستدلون بقوله(( :من قال َّل إله إَّل هللا ،دخل اْلنة)) ()5
_________

( )1ابن األثري ((جامع األصول يف أحاديث الرسول)) ( )126 – 125 /1ت عبدالقادر األرَنؤوط
ط  1403 2دار الفكر – بريوت.

( )2ابن القيم ((خمتصر الصواعق املرسلة)) اختصار حممد املوصلي ( )524 /2ط 1405دار
الندوة  -بريوت
( )3رواه البخاري ( ،)1319ومسلم ( .)6926من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )4رواه مسلم ( )2865بلفظ(( :وإهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم)) .من حديث عياض
بن محار رضي هللا عنه.

( )5رواه مسلم (.)27
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وذكر احتجاج الشيعة ،واخلوارج مث قال :إىل غري ذلك من األحاديث اليت يستدل هبا أهل الفرق،
ومشهور معلوم استدَّلل أهل السنة ابألحاديث ،ورجوعهم إليها ،فهذا إمجاع منهم على القول

أبخبار اآلحاد ,وكذلك أمجع أهل اإلسالم متقدموهم ومتأخروهم على رواية األحاديث يف صفات

هللا ،ومسائل القدر ،والرؤية وأصول اإلْيان ,والشفاعة ،واحلوض ,وإخراج املوحدين املذنبني من
النار ،ويف صفة اْلنة ,ويف الرتغيب ,والرتهيب ،والوعد ,والوعيد) (.)1

وقد ترتب على عدم احتجاج هؤَّلء املبتدعة خبرب اآلحاد أن أنكروا مجلة من عقائد اإلسالم اليت آمن

هبا الصحابة والتابعون ،ومجهور األمة من بعدهم ،حيث يقول الشيخ األلباين( :أنكروا مجلة من
العقائد؛ منها:
 - 1نبوة آدم – عليه السالم ،وغريه من األنبياء الذين مل يذكروا يف القرآن.
 - 2أفضلية نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ،على غريه من األنبياء.
 - 3شفاعته صلى هللا عليه وسلم العظمى يف احملشر.
 - 4شفاعته ألهل الكبائر من أمته.

 - 5معجزاته صلى هللا عليه وسلم كلها ما عدا القرآن ،ومنها معجزة انشقاق القمر فإهنا مع ذكرها
يف القرآن أتوهلا ِبا ينايف األحاديث الصحيحة املصرحة ابنشقاق القمر معجزة لرسول هللا صلى هللا
عليه وسلم.

 - 6صفاته البدنية ,وبعض مشائله اخللقية.

 - 7األحاديث اليت تتحدث عن بدء اخللق ,وصفة املالئكة ,واْلن ,واْلنة ,والنار ,وأهنما خملوقتان,
وأن احلجر األسود من اْلنة.
 - 8خصوصياته مثل دخول اْلنة ،ورؤية أهلها ،وما أعد للمتقني ,وإسالم قرينه من اْلن ،وغري

ذلك.

 - 9القطع أبن العشرة املبشرين ابْلنة من أهل اْلنة.

 - 10اإلْيان بعذاب القرب.

 - 11اإلْيان بسؤال منكر ونكري يف القرب.
 - 12اإلْيان بضغطة القرب.

 - 13اإلْيان ابمليزان ذي الكفتني يوم القيامة.
 - 14اإلْيان ابلصراط.
 - 15اإلْيان ابحلوض.

 - 16دخول سبعني ألفاً من أمته اْلنة بغري حساب.

 - 17اإلْيان بكل ما صح يف احلديث عن صفة القيامة ،واحلشر ,والنشر.
 - 18اإلْيان ابلقضاء والقدر خريه وشره.

 - 19اإلْيان ابلقلم الذي كتب كل شيء.

 - 20اإلْيان ابلعرش والكرسي حقيقة َّل جمازاً.
 - 21اإلْيان أبن القرآن كتاب هللا حقيقة َّل جمازاً.

 - 22اإلْيان أبن أهل الكبائر َّل خيلدون يف النار ( )2وغريها .حىت عدد  30معتقداً يفضي عدم
األخذ أبحاديث اآلحاد إىل إنكارها وعدم اَّلعتقاد هبا.

وهكذا تبدو خطورة هذا اَّلحنراف الذي قالت به فرق اَّلبتداع اليت ردت عقائد اإلسالم ,اليت آمن

هبا الصحابة الكرام الذين تلقوها عن الصادق املصدوق ،وكانت هلم بشرى من هللا َنلوا هبا الرضوان
والثواب العظيم ،وكانت وما زالت األمة على هذه املعتقدات مل هتزها يف نفوسهم زوابع أهل الفتنة

على مر األزمان واحلمد هلل رب العاملني .العقيدة اإلسالمية وجهود علماء السلف يف تقريرها لعطاء
هللا خبيت املعايطة  -ص214 - 191 :
_________

( )1ابن القيم ((خمتصر الصواعق)) (.)505 /2
( )2األلباين(( :وجوب األخذ خبرب اآلحاد)) (ص.)36 :
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ْتهيد :العالقة بني العقل والشرع
من ْتام تكرمي اإلسالم للعقل إعماله فيما خلق له ،وهيئ من أجله ،وحجبه عن التهوك واخلوض فيما

َّل سبيل له وَّل قدرة عليه.

وابب الصفات يتضمن علوماً ضرورية ،وعلوماً نظرية ،وعلوماً غيبية ،فالعلوم الضرورية يتفق عليها
مجيع العقالء .والعلوم النظرية يتفاوت الناس يف إدراكها حبسب ما أتوا من قدرات ذهنية وتدبر

ونظر ,وأما العلوم الغيبية فتعلق العقل هبا من جهتني:

أوَّلً :العلم هبا :وهذا َّل يستقل به العقل ،وَّل يهتدي إليه من حيث هو إَّل أن يهدى إليه خبرب

الصادق ،فيعلمه حينئذ علماً معنوايً عاماً مبنياً على اَّلشرتاك الذهين مع ما يوافقه يف عامل الشهادة.
اثنيا :إدراك تفاصيلها وكيفياهتا :وهذا َّل سبيل إليه مطلقاً ،إذ أنه قاصر قصوراً ذاتياً عن بلوغ دركه

واإلحاطة بعلمه.

ومع كون العقل َّل يستقل ابلعلم بباب الصفات على سبيل التفصيل ،فضالً عن إدراك كيفية مجيع
الصفات ،فإنه َّل حييل ذلك وَّل ْينعه كما ْينع املستحيالت العقلية ،مثل اجتماع النقيضني يف حمل

واحد ،أو ارتفاعهما عنه معاً ،بل يقف من هذه النصوص الغيبية اخلربية موقف التسليم إذا صح

النقل وسلمت الرواية .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :والرسل جاءت ِبا يعجز العقل عن

دركه ،ومل أتت ِبا يعلم ابلعقل امتناعه) ( ،)1وقال أيضاً( :فإن الرسول َّل جيوز عليه أن خيالف شيئاً
من احلق ،وَّل خيرب ِبا حتيله العقول وتنفيه .لكن خيرب ِبا تعجز العقول عن معرفته فيخرب ِبحارات
العقولَّ ،ل ِبحاَّلت العقول .وهلذا قال اإلمام أمحد يف رسالته يف السنة ،اليت رواها عبدوس بن مالك

العطار ،قال( :ليس يف السنة قياس ،وَّل يضرب هلا األمثال ،وَّل تدرك ابلعقول) ،هذا قوله وقول
سائر أئمة املسلمني ،فإهنم متفقون على أن ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم َّل تدركه كل
الناس بعقوهلم ،ولو أدركوه بعقوهلم َّلستغنوا عن الرسول) (.)2

والعقل الصريح السامل من الشبهات والشهوات َّل ْيكن أن خيالف النقل الصحيح السامل من العلل

والقوادح يف سنده ومتنه .وسر ذلك أن كالً منهما من هللا ،فالعقل خلقه والنقل خربه وأمره ،أََّلَ لَهُ
ْق واألَمر [األعراف .]54 :فكيف خيتلفان! قال تعاىل :أَفَالَ يـتَ َدبَّـرو َن الْ ُقرآ َن ولَو َكا َن ِمن ِع ِ
ْ
ند
ْ
ْ َْ
َ ُ
اخلَل ُ َ ْ ُ
ِ
ِ
ِِ ِ
ريا [النساء .]82 :وهلذا فإن العالقة بني العقل والشرع هلا حاَّلن َّل
غَ ِْري هللا لََو َج ُدواْ فيه ا ْختالَفًا َكث ً

اثلث هلما:

 فإما أن يؤيد العقل الشرع ويصدقه ويدل عليه. -وإما أن يسلم له ،وجيوز ما جاء به.

وَّل ْيكن أن يكون الثالث :وهو أن يعارضه وخيالفه.
وهذه املوافقة بني العقل الصريح والنقل الصحيح تقع من الطرفني ،حبيث يصدق أحدمها اآلخر ،أو
َّل يعارضه .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا .. ( :كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق

لصريح املعقول ،وإن العقل الصريح َّل خيالف النقل الصحيح ،ولكن كثرياً من الناس يغلطون إما يف

هذا وإما يف هذا ،فمن عرف قول الرسول ومراده كان عارفاً ابألدلة الشرعية ،وليس يف املعقول ما

خيالف املنقول  ..وكذلك (العقليات الصرحية) إذا كانت مقدماهتا وترتيبها صحيحاً مل تكن إَّل حقاً،
َّل تناقض شيئاً مما قاله الرسول) (.)3
وملا كان (النقل الصحيح) معصوماً حمفوظاً ،وكان العقل عرضة للزلل واَّلحنراف ،كان للنقل على

العقل وصاية ومحاية .فال قياس يف مقابلة النص ،وإذا قدر ظهور تعارض بني العقل والنقل الصحيح،
فالنقل اثبت والعقل متهم .فالنقل حيوط العقل ويسوسه ويوجهه الوجهة الصحيحة ،وحيفظه من

الزيغ.

كما أن النقل الصحيح ينري الطريق للعقل ،ويوفر عليه اْلهد ،كما مثل شيخ اإلسالم ابن تيمية فيما

تقدم أثر النقل على العقل بقوله( :إن اتصل به نور اإلْيان والقرآن كان كنور العني إذا اتصل به نور
الشمس والنار .وإن انفرد بنفسه مل يبصر األمور اليت يعجز وحده عن دركها) ( .)4مذهب أهل
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املطلب األول :من وظائف العقل يف ابب الصفات فهم معانيها
فإن هللا سبحانه وتعاىل خاطب عباده بلسان عريب مبني ،وجعل كتابه تبياَنً لكل شيء وشفاء ملا يف
ِ
ِِ
ني َعلَى
وح األَم ُ
الصدور .ومل يستثن نوعاً من اآلايت ْيتنع فهمها ومعرفة معناها .قال تعاىل :نَـ َز َل به ال مر ُ
ِ
قَـ ْلبِ َ ِ
ِ
ِ
نذ ِرين بِلِس ٍ
ان َع َرٍِيب مبِ ٍ
اب
ني [الشعراء .]195 - 193 :وقال أيضاًَ :و َه َذا كتَ ٌ
ك لتَ ُكو َن م َن ال ُْم َ َ
م ِ ِ
نذر الَّ ِذين ظَلَموا وب ْشرى لِل ِ
ِ ِ
ك أ َْو َح ْيـنَا
ني [األحقاف .]12 :وقالَ :وَك َذلِ َ
ْم ْحسنِ َ
َ
س ًاَن َع َربِياا ليُ َ َ ُ َ ُ َ ُ
صد ٌق ل َ
ِ
ِ
ِ
ب فِ ِيه فَ ِري ٌق ِيف ا ْْلَن َِّة َوفَ ِري ٌق ِيف
إِلَْي َ
ك قُـ ْر ً
آَن َع َربِياا لتُنذ َر أ َُّم الْ ُق َرى َوَم ْن َح ْوَهلَا َوتُنذ َر يَـ ْوَم ا ْْلَ ْم ِع َّل َريْ َ
الس ِع ِري [الشورى .]7 :وَّل ْيكن أن تتحقق النذارة املذكورة إَّل بفهم معناه وتعقله .وهلذا قال :إِ ََّن
َّ

آَن َع َربِياا لَّ َعلَّ ُك ْم تَـ ْع ِقلُو َن [الزخرف .]3 :فالتالزم بني كونه عربياً وتعقله واضح .فاأللفاظ
َج َعلْنَاهُ قُـ ْر ً

إمنا هي أوعية للمعاين .كما أن عربية القرآن سبب حلصول التقوى الناشئة من الفهم .قال تعاىل:
آَن َعربِياا وص َّرفْـنَا فِ ِيه ِمن الْو ِع ِ
ث َهلُ ْم ِذ ْك ًرا [طه.]113 :
يد لَ َعلَّ ُه ْم يَـتَّـ ُقو َن أ َْو ُْحي ِد ُ
َوَك َذلِ َ
كأَ
َنزلْنَاهُ قُـ ْر ً َ َ َ
َ َ
ِ
اب فُ ِ
آَن
صلَ ْ
آايتُهُ قُـ ْر ً
وعربية القرآن سبب حلصول العلم الذي هو مثرة الفهم للمعىن .قال تعاىل :كتَ ٌ
ت َ
ٍ
َع َربِياا لَِق ْوم يَـ ْعلَ ُمو َن [فصلت .]3 :وقد قطع هللا حجة الذين قد يتعللون بعدم فهمه جبعله عربياً
آَن أَ ْعج ِمياا لََّقالُوا لَوَّل فُ ِ
يب
آايتُهُ أَأَ ْع َج ِم ٌّي َو َع َرِ ٌّ
صلَ ْ
ْ
مفهوم املعىن لدى املخاطبني فقالَ :ولَ ْو َج َعلْنَاهُ قُـ ْر ً َ
ت َ
ِِ
آمنُوا ُه ًدى َو ِش َفاء [فصلت.]44 :
ين َ
قُ ْل ُه َو للَّذ َ
فالعقل مدعو لفهم خطاب الشارع دون استثناء ،ومن ادعى استثناء نص معني ,أو نوع معني من

النصوص طولب ابلدليل ،وَّل دليل.

ومن أمثلة فهم معاين ما أخرب هللا عن نفسه من األمساء والصفات ،قول اإلمام األصبهاين أيب القاسم

إمساعيل بن حممد يف شرح أمساء هللا احلسىن( :ومن أمساء هللا تعاىل :احلليم :حليم عمن عصاه ألنه لو

أراد أخذه يف وقته أخذه ،فهو حيلم عنه ويؤخره إىل أجله ،وهذا اَّلسم وإن كان مشرتكاً يوصف به

املخلوق ،فحلم املخلوقني حلم مل يكن يف الصغر مث كان يف الكرب ،وقد يتغري ابملرض ,والغضب,

واألسباب احلادثة ،ويفىن حلمه بفنائه ،وحلم هللا عز وجل مل يزل ومل يزول .واملخلوق حيلم عن شيء

وَّل حيلم عن غريه ،وحيلم عمن َّل يقدر عليه ،وهللا تعاىل حليم مع القدرة) (.)1

فهذا مثال للمنهج الشرعي يف فهم نصوص الصفات تضمن إثبات املعىن املشرتك للفظ الصفة
املعهود ابألذهان ،مث فرق بني ما ينبغي للخالق وما ينبغي للمخلوق ،وأن هلل تعاىل املثل األعلى.
وهكذا صنع يف بقية األمساء والصفات.

ويف احلديث عن أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً(( :إن هلل تسعة وتسعني امساً ،مائة إَّل واحدة ،إنه

وتر حيب الوتر ،من أحصاها دخل اْلنة)) ( .)2قال أبو إسحاق الزجاج رمحه هللا يف ذكر معىن

اإلحصاء( :وجيوز أن يكون معناه :من عقلها ،وتدبر معانيها ،من احلصاة اليت هي العقل) (.)3

وأنشد يف هذا املعىن قول الشاعر:
وإن لسان املرء ما مل تكن له  ...حصاة على عوراته لدليل
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((( )1احلجة يف بيان احملجة)) (.)130 /1
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إن العقل يدرك ما جيب هلل سبحانه وتعاىل وْيتنع عليه على سبيل اإلمجال َّل على سبيل التفصيل؛
فمثالً :العقل يدرك أبن الرب َّلبد أن يكون كامل الصفات ،ولكن هذا َّل يعين أن العقل يثبت كل

صفة بعينها أو ينفيها لكن يثبت أو ينفي على سبيل العموم الرب َّلبد أن يكون كامل الصفات ساملاً
من النقص فمثالً :يدرك أبنه َّل بد أن يكون الرب مسيعاً بصرياً؛ قال إبراهيم ألبيه :اي أَب ِ
ت ِملَ تَـ ْعبُ ُد َما
َ َ
َّل يسمع وَّل يـ ْب ِ
ص ُر [مرمي ]42 :وَّلبد أن يكون خالقاً؛ ألن هللا قال :أَفَ َمن خيَْلُ ُق َك َمن َّلَّ خيَْلُ ُق
ََُْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ين يَ ْد ُعو َن من ُدون هللا َّلَ خيَْلُ ُقو َن َش ْيئاً [النحل ]20 :يدرك هذا ويدرك أبن هللا
[النحلَ ]17 :والذ َ
سبحانه وتعاىل ْيتنع أن يكون حاداثً بعد العدم؛ ألنه نقص ،ولقوله تعاىل حمتجاً على هؤَّلء الذين
ون ِ
يعبدون األصنام :والَّ ِذين ي ْد ُعو َن ِمن ُد ِ
هللا َّلَ خيَْلُ ُقو َن َش ْيئاً َو ُه ْم خيُْلَ ُقو َن [النحل]20 :؛ إذاً ْيتنع
َ ََ
أن يكون اخلالق حاداثً ابلفعل والعقل أيضاً يدرك أبن كل صفة نقص فهي ممتنع على هللا؛ ألن الرب

َّلبد أن يكون كامالً فيدرك أبن هللا عز وجل مسلوب عن العجز؛ ألنه صفة نقص إذا كان الرب

عاجزاً وعصي وأراد أن يعاقب الذي عصاه وهو عاجز؛ فال ْيكن! إذاً؛ العقل يدرك أبن العجز َّل
ْيكن أن يوصف هللا به ،والعمى كذلك والصمم كذلك واْلهل كذلك وهكذا على سبيل العموم

ندرك ذلك ،لكن على سبيل التفصيل َّل ْيكن أن ندركه فنتوقف فيه على السمع شرح العقيدة
الواسطية حملمد بن صاحل بن عثيمني 81 /1 -

()289/2

املطلب الثاين :التفكر والتدبر آلاثرها ومقتضياهتا
وهذه وظيفة زائدة على جمرد العلم ابملعىن األصلي .وقد أمر هللا تعاىل بتدبر كتابه مطلقاً دون أن
ك مب ِ
ِ
آايتِِه
يستثىن نوعاً ما من النصوص َّل يشملها التدبر ،فقال تعاىل :كتَ ٌ
اب أ َ
ار ٌك ليَ َّدبَّـ ُروا َ
َنزلْنَاهُ إِلَْي َ ُ َ َ
َولِيَـتَ َذ َّكر أ ُْولُوا األَلْبَ ِ
اب [ص .]29 :ونعى هللا على املعرضني عن تدبره فقال :أَفَال يَـتَ َدبَّـ ُرو َن الْ ُق ْرآ َن أَ ْم
َ
َعلَى قُـلُ ٍ
وب أَقْـ َفا ُهلَا [حممد ]24 :وهذا شامل لنصوص الصفات وغريها.
ومن التدبر الذي يتعلق بصفات الباري تدبر آاثر هذه األوصاف الشريفة ومقتضياهتا ،كما قال
ت َِّ
آاث ِر ر ْمحَ ِ
ض بَـ ْع َد َم ْوِهتَا [الروم .]50 :وهذه الوظيفة ميدان
اَّلل َك ْي َ
ف ُْحييِي األ َْر َ
تعاىل :فَانظُْر إِ َىل َ َ

فسيح ،وجمال واسع تراتده عقول املؤمنني فال حتيط به ،وَّل تبلغ منتهاه .فكل املخلوقات واألعراض
واألحداث شواهد حية آلاثر أمسائه وصفاته ،ومظاهر َنطقة بعظمته ورمحته .وانطالق القوى العقلية
يف هذا اجملال تنظر وتتفكر من أعظم أسباب زايدة اإلْيان وامتالء القلب ِبحبة هللا وتعظيمه .وقد

صنف العلماء املصنفات يف التأمل العقلي يف خملوقات هللا تعاىل ،واَّلستدَّلل بذلك على اإلْيان به
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( )1انظر على سبيل املثال(( :مفتاح دار السعادة)) و ((شفاء العليل)) َّلبن القيم ,وانظر :تفسري
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املطلب الثالث :استعمال األقيسة العقلية الصحيحة الالئقة ابهلل تعاىل
ملا كان (العقل) أحد مصادر املعرفة ِبا أودع هللا فيه من قوة اَّلستدَّلل والنظر واملقايسة ،جرى
استعماله يف إثبات العقائد لتأييد دَّللة الشرع .وقد تضمن الكتاب والسنة مجلة من (املقاييس

العقلية) اليت هي ِبثابة مقدمات منطقية للوصول إىل النتائج اليت جاء هبا الشرع .ويعترب شيخ اإلسالم
ابن تيمية رمحه هللا األمثال املضروبة يف القرآن (أقيسة عقلية) ( ،)1وبذلك جيمع بني احلسنيني ابتفاق

الدَّللتني ،دَّللة العقل ودَّللة الشرع .قال( :وإذا كان الشيء موجوداً يف الشرع ،فذلك حيصل أبن

يكون يف القرآن الدَّللة على الطرق العقلية ،والتنبيه عليها والبيان هلا واإلرشاد إليها .والقرآن مآلن

من ذلك ،فتكون شرعية ِبعىن أن الشرع هدى إليها ،عقلية ِبعىن أنه يعرف صحتها ابلعقل ،فقد

مجعت وصفي الكمال).
ِ
وقد قال تعاىلِ َّ :
يب [الشورى:
يك لَ َع َّل َّ
اب ِاب ْحلَ ِق َوال ِْم َيزا َن َوَما يُ ْد ِر َ
الس َ
اَّللُ الَّذي أ َ
َنز َل الْكتَ َ
اعةَ قَ ِر ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
َّاس ِابل ِْق ْس ِط
اب َوالْم َيزا َن ليَـ ُق َ
 ،]17وقال :لََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا ِابلْبَـيِنَات َوأَ َنزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
وم الن ُ

[احلديد ،]25 :وقد فسر السلف (امليزان) ابلعدل .والعدل يقتضي التسوية بني املتماثالت والتفريق

بني املختلفات.

ومن املقاييس العقلية الصحيحة املتعلقة بباب الصفات ما يلي:

 - 1إثبات الكمال هلل ونفي النقص عنه:

وهذه قضية يستقل العقل ابحلكم هبا موافقاً بذلك دَّللة الشرع والفطرة .وخالصتها أن كل (موجود)
يف خارج الذهن َّل بد أن يكون متصفاً بصفة .وهذه الصفة إما أن تكون صفة كمال أو صفة نقص.
وصفة النقص ممتنعة يف حق اإلله املعبود ،والالئق به الكمال .ومن جهة أخرى فإن املشاهدة واحلس
تدل على ثبوت صفات كمالية للمخلوق .وهللا خالق املخلوق وصفاته ،فواهب الكمال أوىل

ابلكمال.
تلك املقدمات ،وهذه النتيجة ،حمل اتفاق بني مجيع أرابب امللل والنحل ،ومجهور أهل الفلسفة

والكالم ،لكنهم خيتلفون يف حتقيق مناطها يف أفراد الصفات مع اإلمجاع على أن الرب املعبود
مستحق للكمال ،منزه عن النقص (.)2

ويفصل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا هذه اْلملة العقلية بقوله( :فإذا قيل( :الوجود) إما واجب
وإما ممكن ،واملمكن َّل بد له من واجب ،فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين ،فهو مثل أن يقال:
املوجود إما (قدمي) وإما حادث؛ واحلادث َّلبد له من قدمي ،فيلزم ثبوت القدمي على التقديرين.

واملوجود إما (غين) وإما (فقري) ،والفقري َّل بد له من الغين ،فلزم وجود الغين على التقديرين.
واملوجود إما (قيوم بنفسه) وإما (غري قيوم) ،وغري القيوم َّلبد له من القيوم ،فلزم ثبوت القيوم على

التقديرين .واملوجود إما (خملوق) وإما (غري خملوق) ،واملخلوق َّلبد له من خالق غري خملوق ،فلزم
ثبوت اخلالق غري املخلوق على التقديرين ،ونظائر ذلك متعددة) (.)3

_________

((( )1جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)88 /3
( )2انظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)88 - 68 /6
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)76 /6
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فهذا املقياس العقلي يعرض على الصفات فيثبت هلل صفات الكمال ،وينفي عنه صفات النقص،
وهو مدرك مقرر ببداهة العقول .مث ينتقل شيخ اإلسالم إىل بسط الوجه الثاين يف استحقاق هللا
للكمال ،وانتفاء النقص عنه فيقول( :مث يقول :هذا الواجب القدمي اخلالق ،إما أن يكون ثبوت

الكمال الذي َّل نقص فيه للممكن الوجود ممكناً له ،وإما أن َّل يكون .والثاين :ممتنع؛ ألن هذا ممكن

للموجود احملدث الفقري املمكن ،فألن ْيكن للواجب الغين القدمي بطريق األوىل واألحرى؛ فإن كالمها

موجود .والكالم يف الكمال املمكن الوجود الذي َّل نقص فيه .فإذا كان الكمال املمكن الوجود

ممكناً للمفضول ،فألن ْيكن للفاضل بطريق األوىل ،ألن ما كان ممكناً ملا هو يف وجوده َنقص ،فألن

ْيكن ملا هو يف وجوده أكمل منه بطريق األوىلَّ .لسيما وذلك أفضل من كل وجه ،فيمتنع اختصاص

املفضول من كل وجه بكمال َّل يثبت لألفضل من كل وجه .بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول
فالفاضل أحق به؛ فألن يثبت للفاضل بطريق األوىل.

وألن ذلك الكمال إمنا استفاده املخلوق من اخلالق ،والذي جعل غريه كامالً هو أحق ابلكمال منه؛
فالذي جعل غريه قادراً أوىل ابلقدرة .والذي علم غريه أوىل ابلعلم ،والذي أحيا غريه أوىل ابحلياة.

والفالسفة توافق على هذا ،ويقولون :كل كمال للمعلول فهو من آاثر العلة ،والعلة أوىل به) (.)1
وهذه حجة عقلية قرآنية .قال تعاىل منبهاً على هذا املعىن :أَفَ َمن خيَْلُ ُق َك َمن َّلَّ خيَْلُ ُق أَفَال تَ َذ َّك ُرو َن
ٍ
ِ
ِ
سنًا فَـ ُه َو يُ ِنف ُق
[النحلَ .]17 :
ض َر َ
ب هللاُ َمثَالً َع ْب ًدا َّممْلُوًكا َّلَّ يَـ ْقد ُر َعلَى َش ْيء َوَمن َّرَزقـْنَاهُ منَّا ِر ْزقًا َح َ
ِم ْنه ِس ارا وجهرا هل يستـوو َن ا ْحلم ُد ِ ِ
ب هللاُ َمثَالً َّر ُجلَ ْ ِ
ني
َّلل بَ ْل أَ ْكثَـ ُرُه ْم َّلَ يَـ ْعلَ ُمو َن [النحلَ .]75 :و َ
ض َر َ
َْ
ُ َ َ ْ ً َ ْ َ َُْ
ٍ
أَح ُد ُمهَا أَبْ َكم َّلَ يـ ْق ِدر َعلَى َشيء و ُهو َكلٌّ َعلَى موَّلهُ أَيْـنَما يـو ِجههم َّلَ أي ِ
ْت ِخبَ ٍْري َه ْل يَ ْستَ ِوي ُه َو َوَمن
َْ
َ
َ
َ َُ
ُ َ ُ َ ْ َ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأي ُْم ُر ِابل َْع ْد ِل َو ُه َو َعلَى ص َراط م ْستَق ٍيم [النحلَ .]76 :و َّاختَ ُذوا من ُدونه آهلَةً َّل خيَْلُ ُقو َن َش ْيـئًا َو ُه ْم
ورا [الفرقان.]3 :
ض ارا َوَّل نَـ ْف ًعا َوَّل ْيَْلِ ُكو َن َم ْوًات َوَّل َحيَاةً َوَّل نُ ُ
خيُْلَ ُقو َن َوَّل ْيَْلِ ُكو َن ألَن ُف ِس ِه ْم َ
شً
فهذه اآلايت ،وأمثاهلا كثري يف القرآن ،ميزان عقلي أثبت هللا به ألوهيته َّلتصافه ابلكمال وبطالن
ألوهية ما سواه َّلتصافها بصفات النقص ,والعيب ,والعجز .وقد أنكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه

هللا على طائفة من املتكلمني زعموا أن ثبوت الكمال هلل وانتفاء النقص عنه َّل يعلم ابلعقل ،وإمنا
يعلم ابلسمع واإلمجاع ،وبني خطاهم وخمالفتهم لسائر الطوائف (.)2

فهذا املقياس العقلي وظيفة ْيارسها العقل ابستقالل للحكم على الصفات العقلية .فصفة (العلو)

مثالً تثبت ابلعقل – كما تثبت بغريه – فالعقل حيكم أن العلو صفة كمال ،كما أن نقيضه (السفل)
صفة نقص ،فيثبت األوىل وينفي الثانية.

قياس األوىل:
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)77 - 76 /6
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)73 /6
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وهذا مقياس عقلي يلي املقياس السابق يف الرتبة .فإذا دل العقل على إثبات جنس الكمال هلل تعاىل
وآحاده وأفراده ،فإن قياس األوىل يقضي أبن ما ثبت من الكماَّلت ثبواتً عاماً للخالق واملخلوق فإن
هلل تعاىل أكمله وأعظمه ليس له فيه مكافئ وَّل نظري ،كما قال تعاىل :وِ ِ
َّلل ال َْمثَ ُل األَ ْعلَ َى [النحل:
َ
ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
يم [ :27الروم] .فلما
 ،]60وقال تعاىلَ :ولَهُ الْ َمثَ ُل األَ ْعلَى ِيف َّ َ َ
ض َو ُه َو ال َْع ِز ُيز ا ْحلَك ُ
كانت األلفاظ الدالة على الصفات حتمل معاين مشرتكة ابعتبار أصل املعىن ،كان َّلبد من القياس.
والقياس الصحيح هنا هو قياس األوىل ،وهو طريقة السلف اليت وافقوا هبا القرآن .قال شارح

الطحاوية( :ومما يوضح هذا :أن العلم اإلهلي َّل جيوز أن يستدل فيه بقياس ْتثيلي يستوي فيه األصل

والفرع ،وَّل بقياس مشويل يستوي أفراده ،فإن هللا سبحانه ليس كمثله شيء ،فال جيوز أن ْيثل بغريه،

وَّل جيوز أن يدخل هو وغريه حتت قضية كلية يستوي أفرادها ..

ولكن يستعمل يف ذلك قياس األوىل ،سواء كان ْتثيالً أو مشوَّلً ،كما قال تعاىل :وِ ِ
َّلل ال َْمثَ ُل األَ ْعلَ َى،
َ

مثل أن يعلم أن كل كمال للممكن أو للمحدثَّ ،ل نقص فيه بوجه من الوجوه ،وهو ما كان كماَّل

للوجود غري مستلزم للعدم بوجه ،فالواجب القدمي أوىل به .وكل كمال َّل نقص فيه بوجه من الوجوه،
ثبت نوعه للمخلوق واملربوب املدبر ،فإمنا استفاده من خالقه وربه ومدبره ،وهو أحق به منه .وأن كل
نقص وعيب يف نفسه ،وهو ما تضمن سلب هذا الكمال ،إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع

املخلوقات واملمكنات واحملداثت فإنه جيب نفيه عن الرب تعاىل بطريق األوىل) (.)1

ويبني شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا مدى هذه األولوية يف قياس األوىل ،ومقدار ذلك التفاضل

املندرج حتت ذلك املعىن العام املشرتك فيقول( :وأما قياس األوىل الذي كان يسلكه السلف اتباعاً
للقرآن ،فيدل على أنه يثبت له من صفات الكمال اليت َّل نقص فيها أكمل مما علموه اثبتاً لغريه،
مع التفاوت الذي َّل يضبطه العقل كما َّل يضبط التفاوت بني اخلالق وبني املخلوق .بل إذا كان

العقل يدرك من التفاضل الذي بني خملوق وخملوق ما َّل ينحصر قدره ،وهو يعلم أن فضل هللا على

كل خملوق أعظم من فضل خملوق على خملوق كان هذا مما يبني له أن ما يثبت للرب أعظم من كل ما
يثبت لكل ما سواه ِبا َّل يدرك قدره .فكان قياس األوىل يفيده أمراً خيتص به الرب مع علمه جبنس

ذلك األمر) (.)2

نفي الصفة إثبات لنقيضها:
قال شيخ اإلسالم رمحه هللا( :وهذه الطريقة هي من أعظم الطرق يف إثبات الصفات ،وكان السلف

حيتجون هبا ،ويثبتون أن من عبد إهلاً َّل يسمع ,وَّل يبصر ,وَّل يتكلم فقد عبد رابً َنقصاً ,معيباً,
مؤوفاً) (.)3

ومن أمثلة احتجاج السلف هبذه الطريقة العقلية قول اإلمام الدارمي يف رده على املريسي( :وكيف

استجزت أن تسمي أهل السنة وأهل املعرفة بصفات هللا املقدسة :مشبهة ،إذا وصفوا هللا ِبا وصف

به نفسه يف كالمه ابألشياء اليت أمساؤها موجودة يف صفات بين آدم بال تكييف.
_________

((( )1شرح العقيدة الطحاوية)) ص (.)122
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)145 /9
((( )3درء تعارض العقل والنقل)) (.)240 /2
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وأنت قد شبهت إهلك يف يديه ,ومسعه ,وبصره أبعمى وأقطع ،وتومهت يف معبودك ما تومهت يف
األعمى واألقطع ،فمعبودك يف دعواك خمداج منقوص؛ أعمى َّل بصر له؛ وأبكم َّل كالم له ،وأصم َّل
مسع له ،ومقعد َّل حراك به؛ وليس هذه بصفة إله املصلني .أفأنت أوحش مذهباً يف تشبيهك إهلك

هبؤَّلء العميان واملقطوعني؛ أم هؤَّلء الذين تسميهم مشبهة إذ وصفوه مب وصف به نفسه بال تشبيه؟
فلوَّل أهنا كلمة هي حمنة اْلهمية اليت هبا ينبزون املؤمنني ما مسيت مشبهاً غريك؛ لسماجة ما شبهت

ومثلت) (.)1

وقد حاول نفاة الصفات التخلص من هذا اإللزام العقلي ابلزعم أبن ذلك متحقق إذا كان احملل قابالً
لالتصاف ابلصفتني املتقابلتني وما َّل فال .وأجاب شيخ اإلسالم رمحه هللا يف مواضع عدة من كتبه
على هذه الشبهة ،ومن ذلك قوله( :ومن قال :إنه ليس حبي وَّل مسيع ,وَّل بصري ,وَّل متكلم لزمه أن

يكون ميتاً أصم أعمى أبكم .فإن قال :العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر ،وما َّل يقبل
البصر كاحلائط َّل يقال له أعمى وَّل بصري ،قيل له :هذا اصطالح اصطلحتموه ،وإَّل فما يوصف

بعدم احلياة والسمع والبصر والكالم ْيكن وصفه ابملوت ,والصم ,والعمى ,واخلرس ,والعجمة.

وأيضاً فكل موجود يقبل اَّلتصاف هبذه األمور ونقائضها ،فإن هللا قادر على جعل اْلماد حياً ،كما

جعل عصا موسى حية ابتلعت احلبال والعصي .وأيضاً :فالذي َّل يقبل اَّلتصاف هبذه الصفات أعظم

نقصاً ممن يقبل اَّلتصاف هبا مع اتصافه بنقائضها .فاْلماد الذي َّل يوصف ابلبصر ,وَّل العمى ,وَّل
الكالم واخلرس أعظم نقصاً من احلي األعمى األخرس) (.)2

فقد فر هؤَّلء النفاة من تشبيهه ابحليواَنت – بزعمهم – فوقعوا يف تشبيهه ابْلمادات .مذهب أهل
التفويض يف نصوص الصفات ألمحد بن عبدالرمحن القاضي – ص 480

_________

((( )1رد اإلمام الدارمي على بشر املريسي)) (ص.)42 :
((( )2التدمرية)) (ص.)62 - 61 :
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املطلب الرابع :إبطال األقيسة العقلية اخلاطئة
العقل الصريح املستضيء بنور الشرع الصحيح ميزان توزن به الدعاوى واملقدمات .وكما أن العقل

يقعد القواعد السليمة واملقدمات الصحيحة فإنه ْيارس وظيفة أخرى ،وهي فحص املقدمات
املزعومة وبيان زيفها ،وابلتايل بطالن ما بين عليها من نتائج وعقائد.

وتظهر أمهية هذه الوظيفة العقلية اهلامة إذا تبينا حجم األقيسة العقلية الباطلة اليت توارثتها أجيال
الفالسفة واملتكلمني مسلِمني هبا ،مذعنني ملا أدت إليه من نتائج حىت ولو خالفت الشرع خمالفة

صرحية.

فالفرق بني األقيسة العقلية الصحيحة واألقيسة العقلية اخلاطئة ،أن األوىل منضبطة بضوابط الشرع
املعصوم موافقة للفطر السليمة ،واألخرى اجتهادات بشرية منحرفة َّل ضابط هلا تتأثر ِبؤثرات شىت.

قال شيخ اإلسالم رمحه هللا( :بل املقدمة اليت تدعي طائفة من النظار صحتها ،تقول األخرى هي

ابطلة ،وهذا خبالف مقدمات أهل اإلثبات املوافقة ملا جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم ،فإهنا من

العقليات اليت اتفقت عليها فطر العقالء سليمي الفطرة ،اليت َّل ينازع فيها إَّل من تلقى النزاع تعليماً
من غريهَّ ،ل من موجب فطرته ،فإمنا يقدح فيها ِبقدمة تقليدية أو نظريةَّ ،ل ترجع إىل العقل الصريح،

وهو يدعي أهنا عقلية فطرية.

ومن كان له خربة حبقيقة هذا الباب ،تبني له أن مجيع املقدمات العقلية اليت ترجع إليها براهني

املعارضني للنصوص النبوية إمنا ترجع إىل تقليد منهم ألسالفهم َّل إىل ما يعلم بضرورة العقل وَّل إىل

الفطرة) (.)1

ومل يزل السلف الصاحل رمحهم هللا يرفضون نتاج الفلسفة اليوَننية الفاسد ،وحيذرون منه ويكشفون
عواره ،مع التزامهم ابملنهج اإلْياين يف عرض العقيدة .ومن أمثلة تفطن السلف ملسالكهم الباطلة قول
اإلمام أمحد رمحه هللا يف الرد على اْلهمية نفاة الصفات .. ( :وقلنا هو شيء فقالوا :هو شيء َّل

كاألشياء ،فقلنا :إن الشيء الذي َّل كاألشياء قد عرف أهل العقل أنه َّل شيء .فعند ذلك تبني

للناس أهنم َّل يثبتون شيئاً بشيء ،ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة ِبا يقرون من العالنية) ()2
لكن السلف األولون مل يطيلوا النفس يف نقض شبهاهتم ,وتفنيد حججهم ملا يف ذلك من نشرها

وإذاعتها يف حال كان الغالب على الناس السنة واَّلتباع ,والسالمة من هذه اللواثت .وملا عمت

البلوى بكتب أهل الكالم ،وصاروا هم املتنفذين ،وأصحاب الرايسات ،ونشروا مذاهبهم ،قيض هللا

يف العصور املتأخرة – القرنني السابع والثامن اهلجريني – شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا فانتدب
هلتك أستارهم ,وبيان عوارهم لألمة بعلم نقي ،ومعتقد سلفي ،وذهن اثقب ،وعقل راجح ،فحمل

عليهم سالحهم الذي كانوا يستطيلون به على أهل السنة واَّلتباع ،وهو (العقل) ،وبني أن أهل السنة
أسعد هبذا الدليل من غريهم ,وأوىل الناس به .وسنضرب بعض األمثلة إلبطال العقل الصريح لبعض

املقاييس العقلية اخلاطئة يف ابب الصفات.
 - 1إثبات الصفات إثبات لتعدد اآلهلة:
_________

((( )1درء تعارض العقل والنقل)) (.)279 - 278 /4
((( )2الرد على اْلهمية والزَندقة)) ص (.)29
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وهذا عمدة نفاة الصفات من اْلهمية واملعتزلة ،حيث زعموا أن إثبات صفات (قدْية) يقتضي

استحقاق تلك الصفات للقدم الذي هلل ،ومن مث مساواته يف اإلهلية ،فمنعوا إثبات الصفات بناء
عليها ،وأبقوا له جمرد ألفاظ األمساء كأعالم حمضة ,خالية من املعاين املتمايزة ،بل هي من قبيل
املرتادفات .قال القاضي عبد اْلبار املعتزيل .. ( :إنه تعاىل لو كان يستحق هذه الصفات ملعان

قدْية ،وقد ثبت أن القدمي إمنا خيالف خمالفه بكونه قدْياً ،وثبت أن الصفة اليت تقع هبا املخالفة عند

اَّلفرتاق هبا تقع املماثلة عند اَّلتفاق ،وذلك يوجب أن تكون هذه املعاين مثالً هلل تعاىل .)1( ) ..
وهذه حجة داحضة ،وَّلزم مزعوم ،فإن الصفات املضافة إىل هللا عز وجل ليست أعياَنً منفصلة

قائمة بذاهتا حىت تكون قدْية قدم اخلالق  -على حد تعبري املتكلمني ابلقدم – وإمنا هي أوصاف له
– سبحانه – قائمة به .قال شارح الطحاوية( :وهلذا كان أئمة السنة – رمحهم هللا تعاىل – َّل يطلقون

على صفات هللا وكالمه أنه غريه ،وَّل أنه ليس غريه .ألن إطالق اإلثبات قد يشعر أن ذلك مباين له،
وإطالق النفي قد يشعر أبنه هو هو ،إذ كان لفظ (الغري) فيه إمجال ،فال يطلق إَّل مع البيان

والتفصيل :فإن أريد به أن هناك ذااتً جمردة قائمة بنفسها ،منفصلة عن الصفات الزائدة عليها ،فهذا

غري صحيح ،وإن أريد به أن الصفات الزائدة على الذات اليت يفهم من معناها غري ما يفهم من معىن

الصفة ،فهذا حق ،ولكن ليس يف اخلارج ذات جمردة عن الصفات ،بل الذات املوصوفة بصفات
الكمال الثابتة هلا َّل تنفصل عنها .)2( ) ..

ومما يبطل هذا املسلك اضطرارهم إىل إثبات صفات َّل بد هلم من إثباهتا كالوجود واحلياة والقدرة،
وهذا تناقض يستلزم البطالن.

 - 2الصفات َّل تقوم إَّل ابألجسام ،واألجسام متماثلة ،فإثبات الصفات مستلزم للتجسيم:
وهااتن املقدمتان ابطلتان .فالصفات تقوم ابألجسام وغري األجسام .فيقال مثالً :الليل طويل,

والنهار قصري ,والعكس ,ومها ليسا جسمني .كما أن املدعي يثبت أوصافاً من العلم واحلياة والقدرة

هلل عز وجل مع نفيه (اْلسمية) عنه.

كما أن دعوى ْتاثل األجسام دعوى ابطلة ببداهة العقول .فإن بني األجسام من التغاير يف الصفات

ما هو معلوم ابلضرورة ،كرباً وكثافة ،وصالبة ،وأضدادها وغريها.
_________

((( )1شرح األصول اخلمسة)) (ص.)195 :
((( )2شرح العقيدة الطحاوية)) ص (.)129
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مث َّلبد من حترير املراد ابْلسم ,فإنه يف حق هللا تعاىل من األلفاظ البدعية اليت مل ترد بنفي وَّل إثبات،
فال يصح إطالقه نفياً وَّل إثبااتً يف حق هللا تعاىل ،ألن صفاته – سبحانه – توقيفية .وأما يف املعىن فله

عدة استعماَّلت .فقد يراد به البدن واْلسم الكثيف – كما يف اللغة – وقد يراد به املركب من

اْلواهر املفردة ,أو املركب من املادة والصورة ،وهذه كلها منفية عن هللا تعاىل ،فضالً عن كوهنا غري

متماثلة خالف ما زعموا قال شيخ اإلسالم رمحه هللا( :وَّل ريب أن قوهلم بتماثل األجسام قول ابطل,
سواء فسروا اْلسم ِبا يشار إليه ،أو ابلقائم بنفسه ,أو ابملوجود ,أو ابملركب من اهليويل والصورة
وحنو ذلك .فأما إذا فسروه ابملركب من اْلواهر املفردة على أهنا متماثلة ،فهذا يبىن على صحة

ذلك ،وعلى إثبات اْلواهر املفردة ،وعلى أهنا متماثلة ،ومجهور العقالء خيالفوهنم يف ذلك) ( ،)1إذ
أن هذه املرادات مركبات يفتقر بعضها إىل بعض فهي خملوقات .وقد يريد النايف ابْلسم ما يوصف

ابلصفات ،ويرى ابألبصار ،ويتكلم ,ويسمع ,ويبصر ,ويقوم به صفات تليق به من الوجه ,واليدين,

والعينني وغريها من الصفات الثابتة هلل .فنفيه هلذا املعىن ابطل مردود عليه إذ هو التعطيل بعينه ،فال
ننفي عنه هذه األوصاف لتواطئهم على تسمية املتصف هبا جسماً.
 - 3إثبات الصفات يستلزم احلدوث ،وهللا منزه عن احلوادث:
وهذه شبهة عقلية أراد النفاة أن يتوصلوا هبا إىل نفي الصفات الفعلية اَّلختيارية املتعلقة ِبشيئته –
سبحانه  ،-وجيعلون هذه الدعوى من أخص خصائص الباري – جل وعال  .-قال اْلويين( :مما

خيالف اْلوهر فيه حكم اإلله قبول األعراض ,وصحة اَّلتصاف ابحلوادث ،والرب سبحانه وتعاىل

يتقدس عن قبول احلوادث) ( .)2ومن هذه املقدمة ينطلق املتكلمون من معتزلة وأشاعرة إىل نفي

اَّلستواء ,واجمليء ,والفرح ,والسخط ,والرضا ,والغضب ,والنزول  ..اخل من صفات الفعل .قال

شارح الطحاوية رمحه هللا( :وحلول احلوادث ابلرب تعاىل املنفي يف علم الكالم املذموم ،مل يرد نفيه

وَّل إثباته يف كتاب وَّل سنة .وفيه إمجال :فإن أريد ابلنفي أنه سبحانه َّل حيل يف ذاته املقدسة شيء
من خملوقاته احملدثة ،أو َّل حيدث له وصف متجدد مل يكن ،فهذا نفي صحيح .وإن أريد به نفي
الصفات اَّلختيارية ،من أنه َّل يفعل ما يريد ،وَّل يتكلم ِبا شاء إذا شاء ،وَّل أنه يغضب ويرضى َّل

كأحد من الورى ،وَّل يوصف ِبا وصف به نفسه من النزول ,واَّلستواء ,واإلتيان كما يليق جبالله
وعظمته ،فهذا نفي ابطل.

وأهل الكالم املذموم يطلقون نفي حلول احلوادث ،فيسلم السين للمتكلم ذلك ،على ظن أنه نفى

عنه سبحانه ما َّل يليق جبالله ،فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات اَّلختيارية ,وصفات
الفعل ،وهو غري َّلزم له .وإمنا أيت السين من تسليم هذا النفي اجململ ،وإَّل فلو استفسر واستفصل مل
ينقطع معه) (.)3
_________

((( )1التدمرية)) (ص.)122 - 121 :
((( )2اإلرشاد)) (ص.)62 :
((( )3شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)129 - 128 :
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مث بعد هذا اَّلستفصال ْيتنع التالزم املزعوم من أن حدوث الصفة حدوث للموصوف ،بل نقول إن
تعلق بعض الصفات الفعلية ِبشيئته وحكمته دليل كمال عقالً وشرعاً .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
رمحه هللا يف معرض مناقشته هلذه الشبهة .. ( :إذا قدر ذات تفعل شيئاً بعد شيء وهي قادرة على

الفعل بنفسها ،وذات َّل ْيكنها أن تفعل بنفسها شيئاً ،بل هي كاْلماد الذي َّل ْيكنه أن يتحرك

كانت األوىل أكمل من الثانية .فعدم هذه األفعال نقص ابلضرورة ،وأما وجودها حبسب اإلمكان
فهو الكمال .ويقالَّ :ل نسلم أن عدم هذه مطلقاً نقص وَّل كمال ،وَّل وجودها مطلقاً نقص وَّل

كمال؛ بل وجودها يف الوقت الذي اقتضت مشيئته وقدرته وحكمته ،هو الكمال ،ووجودها بدون
ذلك نقص ،وعدمها مع اقتضاء احلكمة عدمها كمال ،ووجودها حيث اقتضت احلكمة وجودها هو

الكمال) (.)1

وقبل أن خنتم هذا املبحث نشري إىل مسة ابرزة يف املنهج العقلي الصحيح ،أَّل وهي اَّلطراد ،والتسوية

بني املتماثالت ،والتفريق بني املختلفات ،بل هي حقيقة العدل وامليزان الذي ينبغي أن يدل عليه
العقل.
وابملقابل فإن املناهج العقلية الباطلة يعرتيها التناقض واَّلضطراب وعدم طرد القاعدة على مجيع
أجزائها .وفيما يلي مثال بديع يصور هذه السمة يف املنهجني:

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :القول يف بعض الصفات كالقول يف بعض ،فإذا كان املخاطب
ممن يقر أبن هللا حي حبياة ،عليم بعلم ،قدير بقدرة ،مسيع بسمع ،بصري ببصر ،متكلم بكالم ،مريد

إبرادة ،وجيعل ذلك كله حقيقة ،وينازع يف حمبته ورضاه وغضبه وكراهيته ،فيجعل ذلك جمازاً ،ويفسره

إما ابإلرادة ،وإما ببعض املخلوقات من النعم والعقوابت.

قيل لهَّ :ل فرق بني ما نفيته وبني ما أثبته .بل القول يف أحدمها كالقول يف اآلخر ،فإن قلت إن إرادته
مثل إرادة املخلوقني ،فكذلك حمبته ورضاه وغضبه ،وهذا هو التمثيل ،وإن قلت :له إرادة تليق به،

كما أن للمخلوق إرادة تليق به .قيل لك :وكذلك له حمبة تليق به ,وللمخلوق حمبة تليق به ،وله رضا
وغضب يليق به ،وللمخلوق رضا وغضب يليق به.
وإن قال :الغضب غليان القلب لطلب اَّلنتقام ،قيل له :واإلرادة ميل النفس إىل جلب منفعة أودفع
مضرة .فإن قلت هذه إرادة املخلوق ،قيل لك :وهذا غضب املخلوق  ..فإن قال :تلك الصفات

أثبتها ابلعقل ،ألن الفعل احلادث دل على القدرة ،والتخصيص دل على اإلرادة ،واإلحكام دل على

العلم ،وهذه الصفات مستلزمة للحياة .واحلي َّل خيلو عن السمع والبصر والكالم ،أو ضد ذلك ...
يقالْ :يكن إثبات هذه الصفات بنظري ما أثبت به تلك من العقليات .فيقال :نفع العباد ابإلحسان
إليهم يدل على الرمحة ,كدَّللة التخصيص على املشيئة .وإكرام الطائعني يدل على حمبتهم ،وعقاب

الكفار يدل على بغضهم.

فما أعظم املنة هبذا العقل حني يستنري بنور اإلْيان ،ويهتدي هبداه ،ويعتصم بدَّللته ،وحيفظ حدوده،

فيعمل فيما خلق له ،متفكراً متدبراً ،فيكون صاحبه من (أويل األلباب).

وما أعظم البلية بذلك العقل حني يسرح بال قيد وَّل شرط ,فيضرب يف التيه بغر هدى ،ويتخبط يف

الظلمات ،تتناوشه وساوس شياطني اإلنس واْلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غروراً,
فيكون صاحبه من (الضالني) ( .)2مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات ألمحد عبدالرمحن

القاضي -ص487
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)108 - 107 /6
((( )2التدمرية ابختصار)) (.)34 - 31
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املطلب األول :من أدلة تفاضل صفات هللا
معىن تفاضل صفات هللا كون بعض الصفات أفضل من بعض لوجه من وجوه الفضل ،ومن أدلة

تفاضل الصفات :قوله صلى هللا عليه وسلم(( :ملا قضى هللا اخللق كتب يف كتابه فهو عنده فوق
العرش ،إن رمحيت غلبت غضيب)) ()1

 .ويف رواية(( :سبقت غضيب)) ( .)2قال ابن تيمية رمحه هللا( :وصف رمحته أبهنا تغلب وتسبق
غضبه ،وهذا يدل على فضل رمحته على غضبه من جهة سبقها وغلبتها) (.)3

وعن عائشة رضي هللا عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول يف سجوده(( :اللهم إين أعوذ
برضاك من سخطك .وِبعافاتك من عقوبتك ،وأعوذ بك منك)) ( ،)4فكان يستعيذ من صفة

السخط بصفة الرضا ،ومن عقوبة هللا ِبعافاته ،وبه سبحانه منه ،قال ابن تيمية رمحه هللا( :ومعلوم أن

املستعاذ به أفضل من املستعاذ منه) (.)5

وأما قوله(( :أعوذ بك منك)) ،فمعناه وهللا أعلم ،اَّلستعاذة بكل صفة مرغوب فيها من صفات هللا
من كل صفة مرهوب منها من صفات هللا ،فيكون دليالً جامعاً يدل على تفاضل صفات هللا املستعاذ

هبا واملستعاذ منها مجيعها ،وقد قال ابن تيمية رمحه هللا( :وأما استعاذته به منه فالبد أن يكون ابعتبار
جهتني :يستعيذ به ابعتبار تلك اْلهة ،ومنه ابعتبار تلك اْلهة ،ليتغاير املستعاذ به واملستعاذ منه إذ

أن املستعاذ منه خموف مرهوب منه ،واملستعاذ به مدعو مستجار به ملتجأ إليه ،واْلهة الواحدة َّل

تكون مطلوبة مهروابً منها ،لكن ابعتبار جهتني تصح) ( .)6واْلهتان متعلقتان بصفاته وَّل ريب،

وشبه رمحه هللا قوله(( :أعوذ بك منك)) بقوله يف حديث الرباء يف الدعاء عند النومَّ(( :ل منجا وَّل

ملجأ منك إَّل إليك)) ( .)7وقال رمحه هللا( :ومعلوم أن جهة كونه منجياً غري جهة كونه منجياً منه،

وكذلك جهة كونه ملتجأ إليه غري كونه ملتجأ منه ،سواء قيل إن ذلك يتعلق ِبفعوَّلته ,أو أفعاله
القائمة به ,أو صفاته ,أو بذاته ابعتبارين) (.)8

مث إن كل دليل على تفاضل أمساء هللا دليل على تفاضل صفاته ألن أمساء هللا أمساء وأوصاف .مباحث

املفاضلة يف العقيدة حملمد بن عبدالرمحن الشظيفي – ص 78
_________

( )1رواه البخاري ( )3194واللفظ له ،ومسلم ( .)2751من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( )7422واللفظ له ،ومسلم ( .)2751من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )3جواب أهل العلم واإلْيان)) (.)89
( )4رواه مسلم (.)486

((( )5جواب أهل العلم واإلْيان)) (.)90
((( )6جواب أهل العلم واإلْيان)) (.)90

( )7رواه البخاري ( ،)247ومسلم ( .)2710من حديث الرباء بن عازب رضي هللا عنه.
((( )8جواب أهل العلم واإلْيان)) (.)91
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املطلب الثاين :تفاضل الصفة الواحدة
التفاضل يف صفات هللا قد يقع يف الصفة الواحدة ،فتكون الصفة الواحدة متفاضلة ،ومن أدلة ذلك:

تفاضل صفة احلب والبغض ،قال صلى هللا عليه وسلم(( :أحب البالد إىل هللا مساجدها ،وأبغض
البالد إىل هللا أسواقها)) ( .)1و (أحب) و (أبغض) صيغة تفضيل ،وقال صلى هللا عليه وسلم:
((أبغض الرجال إىل هللا األلد اخلصم)) ( .)2وقال صلى هللا عليه وسلم(( :أبغض الناس إىل هللا

ثالثة :ملحد يف احلرم ،ومبتغ يف اإلسالم سنة اْلاهلية ،ومطلب دم امرئ بغري حق يهريق دمه)) (.)3
وكذا تفاضل صفة اليد كما يف حديثْ(( :يني هللا مآلىَّ .ل يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار ,أرأيتم

ما أنفق منذ خلق السماوات واألرض .وبيده األخرى القبض يرفع وخيفض)) (.)4

قال ابن تيمية( :فبني صلى هللا عليه وسلم أن الفضل بيده اليمىن والعدل بيده األخرى ،ومعلوم أنه
مع أن كلتا يديه ْيني فالفضل أعلى من العدل ،وهو سبحانه كل رمحة منه فضل ,وكل نقمة منه

عدل ،ورمحته أفضل من نقمته) قال( :وهلذا كان املقسطون على منابر من نور عن ْيني الرمحن ()5

ومل يكونوا عن يده األخرى وجعلهم عن ْيني الرمحن تفضيل هلم ،كما فضل يف القرآن أهل اليمني
وأهل امليمنة على أصحاب الشمال وأصحاب املشأمة ،وإن كانوا إمنا عذهبم بعدله ،وكذلك

األحاديث واآلاثر جاءت أبن أهل قبضة اليمني أهل السعادة ,وأهل القبضة األخرى هم أهل

الشقاوة) (.)6

ومن تفاضل الصفة الواحدة من صفات هللا ،تفاضل صفة الكالم ،والدَّلئل عليه كثرية من كتاب هللا
وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ،فمن ذلك :أن القرآن كالم هللا وقد فضله على سائر كتبه اليت سبقته
ْكتاب ِاب ْحل ِق م ِ ِ
وهي كلها كالمه سبحانه وتعاىل ،قال تعاىل :وأَنزلْنَا إِلَي َ ِ
ني يَ َديْ ِه ِم َن
َ َ ْ
صدقًا ل َما بَ ْ َ
ك ال َ َ َ ُ َ
ال ِ
ْكتَ ِ
اب َوُم َه ْي ِمنًا َعلَْي ِه [املائدة .]48 :واختص هللا القرآن من بني سائر كالمه خبصائص ،فاختصه
أبن تكفل سبحانه حبفظه أبن حتدى اخللق أن أيتوا ِبثله ,أو ِبثل عشر سور منه ,أو ِبثل سورة منه،
وغري ذلك من خصائصه ،وختصيص القرآن أبحكام وفضائل توجب تشريفه وتفضيله ،على غريه مما
س َن َما أُن ِز َل إِلَْي ُكم ِمن َّربِ ُكم ِمن قَـ ْب ِل أَن َأيْتِيَ ُك ُم
أنزل هللا على رسله ،وقد قال سبحانهَ :واتَّبِ ُعوا أ ْ
َح َ
يث كِتَااب متَ َ ِ
َحسن ا ْحل ِد ِ
اب بَـغْتَةً َوأَنتُ ْم ََّل تَ ْش ُع ُرو َن [الزمر ،]55 :وقالَّ :
الع َذ ُ
َ
اَّللُ نَـ َّز َل أ ْ َ َ َ
ً
شاهبًا َّمثَ ِاينَ
[الزمر.]23 :
مث القرآن نفسه متفاضل ،كما صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تفضيل بعض آايته وسوره

على غريها ،فمن ذلك:

حديث أيب بن كعب قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :اي أاب املنذر! أتدري أي آية من

كتاب هللا معك أعظم؟ قال قلت :هللا ورسوله أعلم .قال :اي أاب املنذر ,أتدري أي آية من كتاب هللا
معك أعظم؟ قال قلت :هللا َّل إله إَّل هو احلي القيوم .قال :فضرب يف صدري وقال :وهللا ليهنك
العلم أاب املنذر)) (.)7
_________

( )1رواه مسلم ( .)671من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )2رواه البخاري ( ،)2457ومسلم ( .)2668من حديث عائشة رضي هللا عنها.
( )3رواه البخاري ( .)6882من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
( )4رواه البخاري ( ،)4684ومسلم ( .)993من حديث أيب هريرة رضي هللا عنها.

( )5احلديث رواه مسلم ( .)1827من حديث عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما.
((( )6جواب أهل العلم واإلْيان)) (.)92
( )7رواه مسلم (.)810
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فهذه آية من كالم هللا وهي آية الكرسي أعظم آية يف كتاب هللا ،ووردت أحاديث فيها ختصيص
بعض اآلايت من كتاب هللا بفضائل ،كما ثبت يف اآليتني من آخر البقرة أن من قرأمها يف ليلة كفتاه

( ،)1وكذا ثبت يف بعض السور ،حنو قوله صلى هللا عليه وسلم(( :يؤتى ابلقرآن يوم القيامة وأهله
الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران)) ( .)2فهذا يف تفضيل هاتني السورتني من
كالم هللا ،ويف حديث ابن عباس قال(( :بينما جربيل قاعد عند النيب صلى هللا عليه وسلم مسع

نقيضاً من فوقه ،فرفع رأسه ،فقال :هذا ابب من السماء فتح اليوم مل يفتح قط إَّل اليوم ،فنزل منه
ملك ،فقال هذا ملك نزل إىل األرض .مل ينزل قط إَّل اليوم .فسلم وقال :أبشر بنورين أوتيتهما مل

يؤهتما نيب قبلك .فاحتة الكتاب ,وخواتيم سورة البقرة .لن تقرأ حبرف منهما إَّل أعطيته)) ( .)3وقال
صلى هللا عليه وسلم(( :قل هو هللا أحد تعدل ثلث القرآن)) ( .)4وقال(( :والذي نفسي بيده

لتعدل ثلث القرآن)) ( )5ووردت أحاديث عديدة يطول حصرها فيها ما ذكر من ختصيص بعض
اآلايت والسور بفضائل ،ومجيعها يدل على أن كالم هللا يتفاضل ،قال الغزايل( :لعلك تقول :قد

توجه قصدك يف هذه التنبيهات إىل تفضيل بعض القرآن على بعض ,والكل قول هللا تعاىل فكيف

يفارق بعضها بعضاً؟ وكيف يكون بعضها أشرف من بعض؟ فاعلم :أن نور البصرية إن كان َّل يرشدك
إىل الفرق بني آية الكرسي وآية املداينات ،وبني سورة اإلخالص وسورة تبت ،وتراتع من اعتقاد

الفرق نفسك اْلوارة ،املستغرقة ابلتقليد ،فقلد صاحب الرسالة صلوات هللا وسالمه عليه ،فهو الذي

أنزل عليه القرآن ،وقد دلت األخبار على شرف بعض اآلايت وعلى تضعيف األجر يف بعض السور

املنزلة ( ))6ونقل السيوطي عن العز بن عبد السالم قوله( :كالم هللا يف هللا أفضل من كالمه يف
ت يَ َدا أَِيب َهلَ ٍ
غريه ،فـ قُ ْل ُه َو َّ
ب ( .)7فهذا من وجوه تفاضل صفة الكالم ومن
َح ٌد أفضل من تَـبَّ ْ
اَّللُ أ َ
وجوهها أيضاً ما قاله ابن تيمية( :فإذا كان املخرب به أكمل وأفضل كان اخلرب به أفضل وإذا كان
ش ٍر أَن يُ َكلِ َمهُ َّ
اَّللُ إَِّل َو ْحيًا أ َْو
املأمور به أفضل كان األمر به أفضل ( ))8وقد قال تعاىلَ :وَما َكا َن لِبَ َ
اب أَو يـر ِسل رسوَّل فَـي ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يم [الشورى .]51 :قال ابن
وح َي إبِِ ْذنِِه َما يَ َ
من َوَراء ح َج ٍ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ
شاء إِنَّهُ َعل ٌّي َحك ٌ

تيمية( :معلوم أن تكليمه من وراء حجاب أفضل من تكليمه ابإلحياء وإبرسال رسول ،وهلذا كان من
ك َعلَى الن ِ
َّاس
فضائل موسى عليه السالم أن هللا كلمه تكليماً وقال :قَ َ
اصطََف ْيـتُ َ
وسى إِِين ْ
ال َاي ُم َ
ِ ِ
ك وُكن ِمن َّ ِ
ِ
نس ْخ
الشاك ِر َ
َ
ين [األعراف .]144 :ولقد قال تعاىلَ :ما نَ َ
ب ِر َساَّلَِيت َوب َكالَمي فَ ُخ ْذ َما آتَـ ْيـتُ َ َ
ِمن آي ٍة أَو نُ ِ
نس َها َأن ِ
ْت ِخبَ ٍْري ِم ْنـ َها أ َْو ِمثْلِ َها أََملْ تَـ ْعلَ ْم أ َّ
َن هللاَ َعلَ َى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير [البقرة .]106 :قال
ْ َ ْ
ابن تيمية( :أخرب أنه أيت خبري منها أو مثلها ،وهذا بيان من هللا لكون تلك اآلية قد أييت ِبثلها اترة
أو خري منها أخرى فدل ذلك على أن اآلايت تتماثل اترة وتتفاضل أخرى) ( .. )9مباحث املفاضلة

يف العقيدة حملمد بن عبدالرمحن الشظيفي  -ص80
_________

( )1احلديث رواه البخاري ( ،)4008ومسلم ( .)808من حديث أيب مسعود عقبة بن عمرو رضي
هللا عنه.

( )2رواه مسلم ( .)805من حديث النواس بن مسعان رضي هللا عنه.
( )3رواه مسلم ( .)806من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه.
( )4رواه مسلم ( .)812من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )5رواه البخاري ( .)5013من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
((( )6جواهر القرآن)) (ص.)62 :
((( )7اإلتقان)) (.)199 /2

((( )8جواب أهل العلم واإلْيان)) (ص.)61 :
((( )9جواب أهل العلم واإلْيان)) (ص.)61 :
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املطلب الثالث :دَّللة تفاضل صفات هللا

تفاضل صفات هللا عز وجل يدل على تعددها ،ألن التفاضل َّل يعقل إَّل مع التعدد ،إذ َّل يكون إَّل
بني شيئني فصاعداً  .......وهذا يدل إىل أن صفات هللا ليست هي عني ذاته ،وإمنا هي متعلقة بذاته
سبحانه وتعاىل ،ألن الذات واحدة غري متعددة ،ولكنها متصفة بصفات متعددة ,واتصاف الذات

ابلصفات دليل كماهلا ،ألن الذات اجملردة اليت َّل تتعلق هبا صفة َنقصة.

وثبوت تعدد صفات هللا يدل على ثبوهتا هلل عز وجل ،فال يسع املؤمن إَّل إثباهتا متعددة ،لكل منها

معىن يغاير معىن اآلخر ،ولذلك كان ورود إثبات صفات هللا يف نصوص الشرع إمنا يكون على وجه

التفصيل ،أما النفي فيكون جممالً ،ففي النصوص ذكر أمساء وصفات هللا مفصلة ،وفيها نفي ما َّل

يصلح له من التشبيه والتمثيل إمجاَّلً ،وهذا خبالف طريقة أهل الضالل والباطل الذين يفصلون يف

النفي ،فينفون عنه صفاته على وجه التفصيل ،وَّل يثبتون له إَّل وجوداً مطلقاً َّل تتعلق به صفة (.)1

وإثبات تفاضل الصفات هو من لوازم إثبات الصفات ،فمن أثبت الصفات لزمه إثبات تفاضلها ،ألن

إثبات التفاضل بني الشيئني ،فرع من إثبات كل واحد منهما ِبعناه وما تضمنه من كمال ،فينظر يف

أيهما أفضل وأكمل ،أما إذا كان الشيئان منفيني ،فال تفاضل بينهما ،ألنه َّل وجود هلما أصالً ،فال

كمال وَّل فضيلة هناك أصالً حىت ْيكن النظر يف التفاضل ،ولذلك فإنه ْيتنع التفاضل بني صفات

هللا بناء على مذهب املعطلة الباطل من اْلهمية واملعتزلة وحنوهم .مباحث املفاضلة يف العقيدة حملمد

بن عبدالرمحن الشظيفي  -بتصرف – ص85 :
_________

((( )1انظر الرسالة التدمرية)) (ص  11 – 8و .)75 , 74
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ْتهيد
قال اإلمام ابن القيم( :واألمساء احلسىن والصفات العلى مقتضية آلاثرها من العبودية واألمر

اقتضاؤها آلاثرها من اخللق والتكوين ،فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباهتا ومقتضياهتا – أعين
من موجبات العلم هبا والتحقق ِبعرفتها – وهذا مطرد يف مجيع أنواع العبودية اليت تقع على القلب
واْلوارح:

( )1فعلم العبد بتفرد الرب تعاىل ابلضر والنفع والعطاء واملنع واخللق والرزق واإلحياء واإلماتة تثمر
له عبودية التوكل عليه ابطناً ،ولوازم التوكل ومثراته ظاهراً.
( )2علمه بسمعه تعاىل وبصره وعلمه ،وأنه َّل خيفى عليه مثقال ذرة يف السماوات واألرض ،وأنه
يعلم السر وأخفى ،ويعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات
قلبه عن كل ما َّل يرضي هللا ،وأن جيعل تعلق هذه األعضاء ِبا حيبه هللا ويرضاه فيثمر له ذلك احلياء

ابطناً ،ويثمر له احلياء اجتناب احملرمات والقبائح .ومعرفة غناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورمحته
توجب له سعة الرجاء ،ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة حبسب معرفته وعلمه.

( )3وكذلك معرفته جبالل هللا وعظمته وعزته تثمر له اخلضوع واَّلستكانة واحملبة ،وتثمر له تلك

األحوال الباطنة أنواعاً من العبودية الظاهرة هي موجباهتا ،وكذلك علمه بكماله ومجاله وصفاته العلى
يوجب له حمبة خاصة ِبنزلة أنواع العبودية ،فرجعت العبودية كلها إىل مقتضى األمساء والصفات،

وارتبطت هبا ارتباط اخللق هبا .فخلقه سبحانه وأمره هو موجب أمسائه وصفاته يف العلم وآاثرها

ومقتضاها؛ ألنه َّل يتزين من عباده بطاعتهم ،وَّل تشينه معصيتهم .وأتمل قوله صلى هللا عليه وسلم
يف احلديث الصحيح الذي يرويه عن ربه تبارك وتعاىل(( :اي عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين،

ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين)) ذكر هذا عقب قوله(( :اي عبادي إنكم ختطئون ابلليل والنهار وأَن أغفر
الذنوب مجيعا فاستغفروين أغفر لكم)) ( .)1فتضمن ذلك أن يفعله تعاىل هبم يف غفران زَّلهتم وإجابة
دعواهتم ،وتفريج كرابهتم ليس ْللب منفعة منهم وَّل لدفع مضرة يتوقعها منهم؛ كما هو عادة

املخلوق الذي ينفع غريه ليكافئه بنفع مثله ،أو ليدفع عنه ضرراً ،فالرب تعاىل مل حيسن إىل عباده

ليكافئوه ،وَّل ليدفعوا عنه ضرراً ،فقال(( :لن تبلغوا نفعي فتنفعوين ولن تبلغوا ضري فتضروين)) ،إين
لست إذا هديت مستهديكم ،وأطعمت مستطعمكم ،وكسوت مستكسيكم وأرويت مستسقيكم،

وكفيت مستكفيكم وغفرت ملستغفركم ،ابلذي أطلب منكم أن تنفعوين أو تدفعوا عين ضرراً ،فإنكم
لن تبلغوا ذلك وأَن الغين احلميد ،كيف واخللق عاجزون عما يقدرون عليه ،من األفعال إَّل إبقداره

وتيسريه وخلقه ،فكيف ِبا َّل يقدرون عليه ،فكيف يبلغون نفع الغين الصمد الذي ْيتنع يف حقه أن

يستجلب من غريه نفعاً ،أو يستدفع منه ضرراً ،بل ذلك مستحيل يف حقه؟!
_________

( )1رواه مسلم ( .)2577من حديث أيب ذر رضي هللا عنه.
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مث ذكر بعد هذا قوله(( :اي عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل

واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئاً ،ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر
قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً)) ()1؛ فيبني سبحانه أن ما أمرهم به من

الطاعات وما هناهم عنه من السيئات َّل يتضمن استجالب نفعهم ،وَّل استدفاع ضررهم كأمر السيد

عبده ،والوالد ولده ،واإلمام رعيته ِبا ينفع اآلمر واملأمور ،وهنيهم عما يضر الناهي واملنهي ،فبني

تعاىل أنه املنزه عن حلوق نفعهم وضرهم به يف إحسانه إليهم ِبا يفعله هبم وِبا أيمرهم به ،وهلذا ملا ذكر

األصلني بعد هذا ،وأن تقواهم وفجورهم الذي هو طاعتهم ومعصيتهم َّل يزيد يف ملكه شيئاً ،وَّل

ينقصه ،وأن نسبة ما يسألونه كلهم إايه؛ فيعطيهم إىل ما عنده كال نسبة ،فتضمن ذلك أنه مل أيمرهم
ومل حيسن إليهم إبجابة الدعوات ،وغفر الزَّلت ،وتفريج الكرابت َّلستجالب منفعة ،وَّل َّلستدفاع

مضرة ،وأهنم لو أطاعوه كلهم مل يزيدوا يف ملكه شيئاً ،ولو عصوه كلهم مل ينقصوا من ملكه شيئاً،
وأنه الغين احلميد .ومن كان هكذا فإنه َّل يتزيد بطاعة عباده وأمرهم وهنيهم ما يقتضيه ملكه التام

ومحده وحكمته ،ولو مل يكن يف ذلك إَّل أنه يستوجب من عباده شكر نعمه اليت َّل حتصى ،حبسب
قواهم وطاقتهمَّ ،ل حبسب ما ينبغي له ،فإنه أعظم وأجل من أن يقدر خلقه عليه ،ولكنه سبحانه

يرضى من عباده ِبا تسمح به طبائعهم وقواهم ،فال شيء أحسن يف العقول والفطر من شكر املنعم،
وَّل أنفع للعبد منه) (.)2

ويضرب اإلمام ابن القيم مثاَّلً على اآلاثر املرتتبة على عبودية هللا تعاىل ابمسي األول واآلخر قائالً:
(فعبوديته ابمسه األول تقتضي التجرد عن مطالعة األسباب ،والوقوف أو اَّللتفات إليها ،وجتريد
النظر إىل جمرد سبق فضله ورمحته ،وأنه هو املبتدئ ابإلحسان من غري وسيلة من العبد ،إذ َّل وسيلة
له يف العدم قبل وجوده ،وأي وسيلة كانت هناك ،إمنا هو عدم حمض ،وقد أتى عليه حني من الدهر مل

يكن شيئاً مذكوراً ،فمنه سبحانه اإلعداد ،ومنه اإلمداد ،وفضله سابق على الوسائل ،والوسائل من
جمرد فضله ،وجوده ،مل تكن بوسائل أخرى.

فمن نزل امسه األول على هذا املعىن أوجب له فقراً خاصاً وعبودية خاصة ،وعبوديته ابمسه اآلخر

تقتضي أيضاً عدم ركونه ووقوفه ابألسباب والوقوف معها ،فإهنا تنعدم َّل حمالة وتنقضي ابآلخرية،

ويبقى الدائم الباقي بعدها ،فالتعلق هبا تعلق ِبا يعدم وينقضي ،والتعلق ابآلخر سبحانه تعلق ابحلي

الذي َّل ْيوت وَّل يزول ،فاملتعلق به حقيق أَّل يزول وَّل ينقطع خبالف التعلق بغريه مما له آخر يغىن
به ،كذا نظر العارف إليه بسبق األولية ،حيث كان قبل األسباب كلها ،وكذلك نظره إليه ببقاء

اآلخرية حيث يبقى بعد األسباب كلها ،فكان هللا ومل يكن شيء غريه ،كل شيء هالك إَّل وجهه،

فتأمل عبودية هذين اَّلمسني وما يوجبانه من صحة اَّلضطرار إىل هللا وحده ،ودوام الفقر إليه دون كل
شيء سواه ،وأن األمر ابتدأ منه وإليه يرجع ،فهو املبتدئ ابلفضل حيث َّل سبب وَّل وسيلة وإليه

تنتهي األسباب والوسائل ،فهو أول كل شيء وآخره ،وكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه وابرئه،
فهو احلق وغايته اليت َّل صالح له وَّل فالح وَّل كمال إَّل أبن يكون وحده غايته وهنايته ومقصوده،

فهو األول الذي ابتدأت منه املخلوقات ،واآلخر الذي انتهت إليه عبودايهتا وإرادهتا وحمبتها ،فليس
وراء هللا شيء يقصد ويعبد ويتأله ،كما أنه ليس قبله شيء خيلق ويربأ) (.)3
وللتعبد هبذين اَّلمسني (األول واآلخر) يرى اإلمام ابن القيم أن هلما رتبتني:

_________

( )1تقدم خترجيه.

((( )2مفتاح دار السعادة)) (.)513 - 510 /2
((( )3طريق اهلجرتني)) (ص.)20 ،19 :
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الرتبة األوىل :أن تشهد األولية منه تعاىل يف كل شيء واآلخرية بعد كل شيء ،والعلو والفوقية فوق
كل شيء ،والقرب من الدنو دون كل شيء فاملخلوق حيجبه مثله عما هو دونه فيصري احلاجب بينه
وبني احملجوب ،والرب جل جالله ليس دونه شيء أقرب إىل اخللق منه.

والرتبة الثانية من التعبد :أن يعامل كل اسم ِبقتضاه؛ فيعامل سبقه تعاىل أبوليته لكل شيء وسبقه
بفضله وإحسانه ،األسباب كلها ِبا يقتضيه ذلك من إفراده وعدم اَّللتفات إىل غريه والوثوق بسواه

والتوكل على غريه ،فمن ذا الذي شفع لك يف األزل حيث مل تكن شيئاً مذكوراً حىت مساك ابسم

اإلسالم ،وومسك بسمة اإلْيان ،وجعلك من أهل قبضة اليمني ،وأقطعك يف ذلك الغيب عماَّلت
املؤمنني ،فعصمك عن العبادة للعبيد ،وأعتقك من التزام الرق ملن له شكل ونديد ،مث وجه وجهة

قلبك إليه سبحانه دون ما سواه (.)1

وعن سر العبودية وغايتها وحكمتها قال( :إمنا يطلع عليها من عرف صفات الرب عز وجل ومل

يعطلها ،وعرف معىن اإلهلية وحقيقتها ،ومعىن كونه إهلا .بل هو اإلله احلق ،وكل إله سواه فباطل ،بل

أبطل الباطل ،وأن حقيقة اإلهلية َّل تنبغي إَّل له ،وأن العبادة موجب إهليته وأثرها ومقتضاها وارتباطها
هبا كارتباط متعلق الصفات ابلصفات ،وكارتباط املعلوم ابلعلم واملقدور ابلقدرة ،واألصوات ابلسمع،

واإلحسان ابلرمحة ،والعطاء ابْلود) (.)2

ويذكر اإلمام ابن القيم (أن أعرف الناس أبمساء هللا وصفاته أشدهم حباً له ،فكل اسم من أمسائه

وصفاته تستعدي حمبة خاصة ،فإن أمساءه كلها حسىن وهي مشتقة من صفاته ،وأفعاله دالة عليها،
فهو احملبوب احملمود على كل ما فعل وعلى كل ما أمر إذ ليس يف أفعاله عبث ،وليس يف أوامره سفه،
بل أفعاله كلها َّل خترج عن احلكمة واملصلحة ،والعدل ،والفضل ،والرمحة ،وكل واحد من ذلك

يستوجب احلمد والثناء واحملبة عليه ،وَّل يتصور نشر هذا املقام حق تصوره فضالً عن أن يوفاه حقه،
فأعرف خلقه به وأحبهم له صلى هللا عليه وسلم يقولَّ(( :ل أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على

نفسك)) ( )3ولو شهد بقلبه صفة واحدة من أوصاف كماله َّلستدعت منه احملبة التامة عليها ()4

وابلنظر والتأمل يف أجزاء هذا الفصل يتضح لنا عدة أمور أوردها اإلمام ابن القيم وهي َّل خترج عما
ذهب إليه أئمة أهل السنة واْلماعة ،بل هي أصل فيما ذهبوا إليه من أنه َّل بد يف األمساء احلسىن

من أركان ثالثة :وهي اإلْيان ابَّلسم ،وِبا دل عليه من املعىن ،وِبا تعلق به من اآلاثر .وهذه األمور
جاءت على النحو التايل:
أوَّلً :أن األمساء والصفات مقتضية آلاثرها من العبودية اقتضاءها آلاثرها من اخللق والتكوين ،فلكل
صفة عبودية خاصة هي من موجباهتا ومقتضياهتا تعين من موجبات العلم هبا والتحقق ِبعرفتها.

اثنياً :أن مذهب السلف الصاحل قائم على اإلْيان أبمساء هللا وصفاته ،وِبا دلت عليه من املعاين ،وِبا
تعلقت به من اآلاثر واألحكام (.)5

اثلثاً :أن الوجود خلقاً وأمراً يتعلق أبمساء هللا وصفاته ،وإن كان العلم ِبا فيه بعض آاثرها ومقتضياهتا؛

إذا عرفت هذا فمن أمسائه الغفار والتواب والعفو فال بد هلذه األمساء من متعلقات وَّل بد من جناية
تغفر ،وتوبة تقبل ،وجرائم يعفى عنها (.)6
_________

((( )1طريق اهلجرتني)) (ص.)25 ،24 :
((( )2مدارج السالكني)) (.)110 /1

( )3رواه مسلم ( .)486من حديث عائشة رضي هللا عنها.
((( )4مدارج السالكني)) (.)110 /1
((( )5مفتاح دار السعادة)) ( ،)510 /3وانظر(( :الكواشف اْللية)) للسلمان (ص،)425 :
((طريق الوصول إىل العلم املأمول)) َّلبن سعدي (ص.)349 :

((( )6مدارج السالكني)) (.)419 - 417 /1
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رابعاً( :أن ظهور أحكامها وآاثرها َّل بد منه إذ هو من مقتضى الكمال املقدس وامللك التام ،وإذا

أعطيت اسم امللك حقه – ولن تستطيع – علمت أن اخللق واألمر والثواب والعقاب ،والعطاء

واحلرمان أمر َّلزم لصفة امللك ،وأن صفة امللك تقتضي ذلك وَّل بد ،وأن تعطيل هذه الصفة أمر
ممتنع .فامللك احلق مقتضي إرسال الرسل وإنزال الكتب وأمر العباد وهنيهم وثواهبم وعقاهبم) (.)1

خامساً :أن لكل صفة عبودية خاصة هي من موجباهتا ومقتضياهتا .من عرفها أمثرت له أنواعاً من
العبودية الظاهرة والباطنة حبسب معرفته وعلمه (.)2

سادساً :من مقتضيات العبودية هلل أبمسائه احلسىن التجرد عن مطالعة األسباب ،والوقوف أو

اَّللتفات إليها ،وجتريد النظر إىل جمرد سبق فضله ورمحته ،وأنه هو املبتدئ ابإلحسان واإلنعام عليه
من غري وسيلة من العبد.

سابعاً :أن العبادة موجب إهليته وأثرها ومقتضاها ،وارتباطها هبا كارتباط متعلق الصفات ابلصفات،
وأعظم الناس سعادة أعظمهم عبودية هلل.

ومما جتدر اإلشارة إليه  ...أن معرفة هذه اآلاثر على التفصيل َّل جتب على كل أحد بل كل حبسبه،

فيجب على العامل ما َّل جيب على غريه ،وَّل يعين هذا أيضاً أن تعرف كل آاثر أمساء هللا تبارك وتعاىل

ألن هذا حمال على البشر معرفته ،وليس يف مقدورهم اإلحاطة به علماً ،ألنه قد منع من ذلك فقال
عز وجلَ :وََّل ُِحييطُو َن بِ ِه ِعل ًْما [طه .]110 :منهج اإلمام ابن قيم اْلوزية يف شرح أمساء هللا احلسىن
ملشرف بن علي الغامدي– ص166 :
_________

((( )1التبيان يف أقسام القرآن)) (ص.)50 :
((( )2مفتاح دار السعادة)) ( )510 /2وما بعدها ،وانظر(( :طريق اهلجرتني)) (ص.)122 :
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املبحث األول :اآلاثر اإلْيانية العامة لألمساء والصفات
إن للتعبد ابألمساء والصفات آاثرا كثرية على قلب العبد وعمله ،قال العز بن عبد السالم( :اعلم أن

معرفة الذات والصفات مثمرة ْلميع اخلريات العاجلة واآلجلة ،ومعرفة كل صفة من الصفات تثمر
حاَّل علية ،وأقواَّل سنية ،وأفعاَّل رضية ،ومراتب دنيوية ،ودرجات أخروية ،فمثل معرفة الذات

والصفات كشجرة طيبة أصلها – وهو معرفة الذات – اثبت ابحلجة والربهان ،وفرعها – وهو معرفة
الصفات – يف السماء جمدا وشرفا تُـ ْؤِيت أُ ُكلَ َها ُك َّل ِح ٍ
ني من األحوال واألقوال واألعمال إبِِ ْذ ِن َرِهبَا
[إبراهيم ]25 :وهو خالقها إذ َّل حيصل شيء من مثارها إَّل إبذنه وتوفيقه ،منبت هذه الشجرة
القلب الذي إن صلح ابملعرفة واألحوال صلح اْلسد كله) (.)1

وهذه إشارة موجزة إىل بعض تلك اآلاثر؛ إذ تقصي تلك اآلاثر أمر يف غاية العسر ،وجيزئ منها ما

يبلغ القصد:

أوَّلً :حمبة هللا.

من أتمل أمساء هللا وصفاته وتعلق قلبه هبا طرحه ذلك على ابب احملبة ،وفتح له من املعارف والعلوم
أمورا َّل يعرب عنها ( ،)2وإن من عرف هللا أورثه ذلك احملبة له سبحانه وتعاىل ،قال ابن اْلوزي:

(فينبغي اَّلجتهاد يف طلب املعرفة ابألدلة ،مث العمل ِبقتضى املعرفة ابْلد يف اخلدمة لعل ذلك يورث
احملبة  ...ذلك الغىن األكرب ،ووافقراه) (.)3

ومراده أن من عرف هللا أحبه ،ومن أحب هللا أحبه هللا ،وذلك وهللا هو الفوز العظيم واْلنة والنعيم،
واحملبة هي املنزلة اليت (فيها تنافس املتنافسون ،وإليها شخص العاملون وإىل علمها مشر السابقون،

وعليها تفاىن احملبوب وبروح نسيمها تروح العابدون ،فهي قوت القلوب وغذاء األرواح وقرة العيون،
وهي احلياة اليت من حرمها فهو من مجلة األموات ،والنور الذي من فقده فهو يف حبار الظلمات،
والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه مجيع األسقام واللذة اليت من مل يظفر هبا فعيشه كله مهوم

وآَّلم ،وهي روح اإلْيان واألعمال واملقامات واألحوال ،واليت مىت خلت منها فهي كاْلسد الذي َّل
روح فيه) (.)4

حب هللا هو الفطرة:
وحب هللا هو فطرة القلب اليت فطر عليها ،قال ابن تيمية( :والقلب إمنا خلق ألجل حب هللا تعاىل،
وهذه الفطرة اليت فطر هللا عليها عباده كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :كل مولود يولد على

الفطرة ،فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ْيجسانه ،كما تنتج البهيمة مجعاء هل حتسون فيها من
جدعاء)) ،مث يقول أبو هريرة رضي هللا عنه :اقرأوا إن شئتم :فِطْرةَ َِّ َّ
َّاس َعلَْيـ َها َّل
اَّلل ال ِيت فَطََر الن َ
َ
تَـب ِديل ِخلَل ِْق َِّ
اَّلل [الروم ]30 :أخرجه البخاري ومسلم ( ،)5فاهلل سبحانه فطر عباده على حمبته
ْ َ
وعبادته وحده فإذا تركت الفطرة بال فساد كان القلب عارفا ابهلل حمبا له عابدا له وحده) (.)6
_________

((( )1شجرة املعارف واألحوال)) (ص.)15 - 14 :
( )2انظر(( :مفتاح دار السعادة)) (.)286 /1
((( )3صيد اخلاطر)) (ص.)70 :

((( )4مدارج السالكني)) (.)7 - 6 /3

( )5رواه البخاري ( ،)1358ومسلم (.)2658
((( )6جمموع الفتاوى)) (.)135 - 134 /10
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ومن سلك طريق التأمل يف األمساء والصفات وَّلحظ نعم هللا عليه كيف َّل يكون حب هللا تعاىل
أعظم شيء لديه ،قال أبو سليمان الواسطي( :ذكر النعم يورث احملبة) ( ،)1وقال ابن القيم( :فإذا
انضم داعي اإلحسان واإلنعام إىل داعي الكمال واْلمال مل يتخلف عن حمبة من هذا شأنه إَّل أردأ

القلوب وأخبثها وأشدها نقصاً وأبعدها من كل خري ،فإن هللا فطر القلوب على حمبة احملسن الكامل

يف أوصافه وأخالقه ،وإذا كانت هذه فطرة هللا اليت فطر عليها قلوب عباده ،فمن املعلوم أنه َّل أحد

أعظم إحساَنً منه سبحانه وتعاىل ،وَّل شيء أكمل منه وَّل أمجل ،فكل كمال ومجال يف املخلوق من
آاثر صنعه سبحانه وتعاىل ،وهو الذي َّل حيد كماله وَّل يوصف جالله ومجاله ،وَّل حيصي أحد من

خلقه ثناء عليه جبميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله ،بل هو كما أثىن على نفسه وإذا كان

الكمال حمبوابً لذاته ونفسه وجب أن يكون هللا هو احملبوب لذاته وصفاته؛ إذ َّل شيء أكمل منه،

وكل اسم من أمسائه وصفة من صفاته وأفعاله دالة عليها ،فهو احملبوب احملمود على كل ما فعل وعلى

كل ما أمر؛ إذ ليس يف أفعاله عبث وَّل يف أوامره سفه ،بل أفعاله كلها َّل خترج عن احلكمة واملصلحة
والعدل والفضل والرمحة ،وكل واحد من ذلك يستوجب احلمد والثناء واحملبة عليه ،وكالمه كله صدق
وعدل ،وجزاؤه كله فضل وعدل ،فإنه إن أعطى فبفضله ورمحته ونعمته ،وإن منع أو عاقب فبعدله

وحكمته

ما للعباد عليه حق واجب  ...كال وَّل سعي لديه ضائع

إن عذبوا فبعدله أو نعموا  ...فبفضله وهو الكرمي الواسع ()2

سرور القلب ِبحبة هللا:
وإذا مشر العبد إىل تلك املنزلة ورام الوصول إليها وعرف هللا أبمسائه وصفاته التفت القلب إىل هللا

وخلى عن كل ما عداه فـ (مل يكن شيء أحب إليه منه ،ومل تبق له رغبة فيما سواه إَّل فيما يقربه إليه
ويعينه على سفره إليه) (.)3

قال حيىي بن أيب كثري( :نظرَن فلم جند شيئاً يتلذذ به املتلذذون أفضل من حب هللا تعاىل وطلب

مرضاته).

فكأن لسان احلال يقول:

كل حمبوب سوى هللا سرف  ...ومهوم وغموم وأسف
كل حمبوب فمنه خلف  ...ما خال الرمحن ما منه خلف ()4

وقال ابن تيمية( :وليس للقلوب سرور وَّل لذة اتمة إَّل يف حمبة هللا والتقرب إليه ِبا حيبه ،وَّل ْتكن

حمبته إَّل ابإلعراض عن كل حمبوب سواه ،وهذا حقيقة َّل إله إَّل هللا) (.)5
حمبة هللا ابعث التوحيد والطاعة:

ولذا كانت حمبة هللا مقتضية لعدم التشريك بينه وبني غريه فهي ابعث التوحيد ،أَّل ترى أن القلب له
وجه واحدَ :ما َج َعل هللاُ لَِر ُج ٍل ِم ْن قَـلْبَ ْ ِ
ني ِيف َج ْوفِ ِه [األحزاب ،]4 :فإذا مال إىل جهة مل ْيل إىل
َ
غريها ،وليس ألحد قلبان يوحد أبحدمها ويشرك ابآلخر (.)6

قال صديق حسن( :حمبة هللا إذا استغرق هبا القلب واستولت عليه مل تبعث اْلوارح إَّل إىل مراضي
الرب ،وصارت النفس حينئذ مطمئنة إبرادة موَّلها عن ماردها وهواها ،اي هذا اعبد هللا ملراده منك

َّل ملرادك منه) ،وقال( :من امتأل قلبه من حمبة هللا مل يكن فيه فراغ لشيء من إرادة النفس واهلوى)
(.)7

فإىل من ابتلي هبواه حىت أمل به من جوانبه وأعياه هذا هو الدواء لكل داء والبلسم للشفاء ،أتمل يف

أمساء اخلالق العظيم وصفاته لتتلمس حمبته وما يقربك إليه.
_________

((( )1احملبة هلل سبحانه)) إلبراهيم بن اْلنيد (ص.)24 :
((( )2طريق اهلجرتني)) (ص.)521 - 520 :
((( )3روضة احملبني)) (ص.)406 :

((( )4احملبة هلل سبحانه)) إلبراهيم بن اْلنيد (ص.)101 ،44 :
((( )5جمموع الفتاوى)) (.)32 /28

(َّ )6لحظ ((روضة احملبني)) (ص.)295 :
((( )7الدين اخلالص)) (.)167 /1

()308/2

وإذا أردت كمال العبودية فاعلم أنه اتبع لكمال احملبة ،وذلك اتبع لكمال احملبوب يف نفسه ،وملا أن
كان هللا تعاىل له الكمال املطلق من كل وجه حبيث َّل يعرتيه توهم النقص فإن القلوب السليمة

والفطر املستقيمة والعقول احلكيمة َّل تلتفت إَّل إليه وَّل تريد أحداً سواه وَّل تقبل حببها إَّل إليه

سبحانه ،وحينذاك فال تقبل إَّل ملا تقتضيه تلك احملبة من عبوديته وطاعته وأتباع مرضاته واستفراغ

اْلهد يف التعبد له واإلَنبة إليه.

قال ابن القيم( :وهذا الباعث أكمل بواعث العبودية وأقواها حىت لو فرض جترده عن األمر والنهي
والثواب والعقاب استفرغ الوسع واستخلص القلب للمعبود احلق) (.)1

وإايك أن خيلو قلبك من احلب هلل تعاىل أو أن ْتلئه من حمبة غريه فإن هللا تعاىل يغار على قلب عبده

أن يكون معرضاً عن حب ،فاهلل تعاىل خلقك لنفسه واختارك من بني خلقه ،ولتعلم أن هللا تعاىل إذا

أراد بعبده خرياً سلط على قلبه إذا أعرض عنه واشتغل حبب غريه أنواع العذاب حىت يرجع قلبه إليه
وإذا اشتغلت جوارحه بغري طاعته ابتالها أبنواع البالء (.)2

وبعد هذا اللهج بقولك :اللهم إين أسألك حبك وحب من حيبك ،وحب عمل يقرب على حبك

( ،)3فقد كان هذا من دعاء سيد احملبني صلى هللا عليه وسلم ،فأكثر منه لعل هللا تعاىل أن يفتح لك
الباب ،فإن من أكثر الطرق وجل إبذن هللا تعاىل.

اثنياً :الذل والتعظيم.

من حتقق ِبعاين األمساء والصفات شهد قلبه عظمة هللا تعاىل فأفاض على قلبه الذل واَّلنكسار بني

يدي العزيز اْلبار.
سجود القلب:

وَّل شك أن ْتام العبودية َّل يتم إَّل بتمام الذل واَّلنقياد هلل ،وأكمل اخللق عبودية أكملهم ذَّل

وافتقارا وخضوعا حبيث حيصل للقلب انكسار خاص َّل يشبهه شيء فهو يرى حينئذ أنه َّل يصلح

لالنتفاع إَّل جبرب جديد من خالقه وربه وموَّله ،وحينئذ يستكثر القليل من اخلري على نفسه كأنه َّل
يستحقه ،ويستكثر قليل معاصيه لعظمة هللا تعاىل يف قلبه ،وذلك هو سجود القلب ،سئل بعض
العارفني أيسجد القلب؟ قال :نعم يسجد سجدة َّل يرفع رأسه منها إىل يوم اللقاء.

ومن سجد هذه السجدة سجدت معه مجيع جوارحه ،وعنا الوجه للحي القيوم ،ووضع خده على
عتبة العبودية اليت يقول عنها ابن تيمية( :من أراد السعادة األبدية فليلزم عتبة العبودية) ...

وإذا أتمل العبد ذلك أَّل يدعوه إىل تعظيم اخلالق العظيم ،فال يستصغر يف حقه معصية قط مهما
صغرت ،وَّل يستعظم يف حقه طاعة قط مهما عظمت.

قال القرايف يف سر حترمي العجب( :إنه سوء أدب على هللا تعاىل ،فإن العبد َّل ينبغي له أن يستعظم ما

يتقرب به إىل سيده ،بل يستصغره ابلنسبة إىل عظمة سيده َّل سيما عظمة هللا تعاىل ،ولذلك قال هللا
تعاىلَ :وَما قَ َد ُروا هللاَ َح َّق قَ ْد ِرهِ [ال مزمر ]67 :أي ما عظموه حق تعظيمه) (.)4
فانظر وفقك هللا كيف يثمر التأمل يف األمساء والصفات والتعبد هبا من معرفة عظمة هللا تعاىل ،وما

يثمره ذلك من األدب مع هللا والذل بني يديه واحتقار كل عمل يتقرب به إليه إذ هو قليل يف حق

عظمته تعاىل ،وما يثمره ذلك من اخلوف منه والبعد عن معاصيه؛ إذ كل عظيم خيشى من خمالفة أمره
والوقوع يف هنيه فكيف أبعظم عظيم جل وعال.

اثلثاً :اخلشية واهليبة.
_________

((( )1مفتاح دار السعادة)) (.)89 - 88 /2
( )2انظر(( :روضة احملبني)) (ص.)310 :

( )3رواه الرتمذي ( ،)3235وأمحد ( ،)22162( )243 /5والطرباين (،)216( )109 /20
واحلاكم ( ،702 /1رقم  .)1913من حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه .قال الرتمذي :هذا

حديث حسن صحيح سألت حممد بن إمساعيل عن هذا احلديث فقال :هذا حديث حسن صحيح،
وقال ابن العريب يف ((أحكام القرآن)) ( :)73 /4صحيح.
((( )4الفروق)) (.)227 /4

()309/2
قال ابن القيم( :كلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته له وخشيته إايه ،كما قال هللا تعاىل :إِ َّمنَا
ِ ِ ِِ
العلَ َماءُ [فاطر ]28 :أي العلماء به ،وقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :أَن
خيَْ َ
شى هللاَ م ْن عبَاده ُ
أعرفكم ابهلل وأشدكم له خشية)) (.)2( ))1
شى هللا ِمن ِعب ِ
ادهِ العُلَ َماءُ يقول البحر ابن عباس يف معىن اآلية( :إمنا خيافين من
ويف قول تعاىل :إِ َّمنَا خيَْ َ َ ْ َ
خلقي من علم جربويت وعزيت وسلطاين) (.)3

وقال ابن كثري( :إمنا خيشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ ألنه كلما كانت املعرفة للعظيم القدير

العليم املوصوف بصفات الكمال املنعوت ابألمساء احلسىن كلما كانت املعرفة به أمت والعلم به أكمل

كانت اخلشية له أعظم وأكثر) (.)4

وكيف َّل خيشع القلب ويهاب إذا امتأل ابحلب والتعظيم واملعرفة ابخلالق العظيم ،فإن من عرف هللا
صفا له العيش ،وطابت له احلياة ،وهابه كل شيء ،وذهب عنه خوف املخلوقني ،وأنس ابهلل وحده

(.)5

رابعاً :اليقني والسكينة والطمأنينة.

من عبد هللا أبمسائه وصفاته وحتقق من معرفة خالقه جل وعال ،وعظمه حق تعظيمه فإنه وَّل شك

يصل إىل درجة اليقني.

قال ابن القيم( :فاليقني هو الوقوف على ما قام ابحلق من أمسائه وصفاته ونعوت كماله وتوحيده)

(.)6

ِ
ِ
ربوا
وابليقني مع الصرب تنال اإلمامة يف الدين ،قال تعاىلَ :و َج َعلْنَا م ْنـ ُه ْم أَئ َّمةً يَـ ْه ُدو َن ِأب َْم ِرََن لَ َّما َ
ص َُ
َوَكانُوا ِِبَ َايتِنَا يُوقِنُو َن [السجدة.]24 :
وتلك املنزلة العالية الرفيعة هي روح أعمال القلوب اليت هي أرواح أعمال اْلوارح ،وهو حقيقة

الصديقية ،ومىت وصل اليقني إىل القلب امتأل نورا وإشراقا وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط وغم

وامتأل حمبة هلل وخوفا منه ورضى به وشكرا له وتوكال عليه وإَنبة إليه ،قال أبو بكر الدقاق( :اليقني
مالك القلب وبه كمال اإلْيان ،وابليقني عرف هللا ،وابلعقل عقل عن هللا).

وإذا تيقن القلب نزلت السكينة ،وهي الطمأنينة والسكون الذي ينزل يف القلب عند اشتداد

املخاوف والبالء ،فيزداد ذلك القلب إْياَنً وثباات ،ويكسو اْلوارح خشوعا ووقارا ،ويضفي على
اللسان حكمة وصوااب (.)7

خامساً :الرضا.

والرضا من مثرات املعرفة ابهلل ،فمن عرف هللا بعدله وحكمه وحكمته ولطفه أمثر ذلك يف قلبه الرضا

حبكم هللا وقدره يف شرعه وكونه فال يتعرض على أمره وهنيه وَّل على قضائه وقدره ،بل تراه( :قد

جيري يف ضمن القضاء مرارات جيد بعض طعمها الراضي ،أما العارف فتقل عنده املرارات لقوة
حالوة املعرفة ،فإذا ترقى ابملعرفة إىل احملبة صارت مرارة األقدار حالوة كما قال القائل:
عذابه فيك عذب  ...وبعده فيك قرب

وأنت عندي كروحي  ...بل أنت منها أحب
حسيب من احلب أين  ...ملا حتب أحب ()8
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6101ومسلم ( .)2356بلفظ(( :إين ألعلمهم ابهلل وأشدهم له خشية)).
من حديث عائشة رضي هللا عنها.

((( )2روضة احملبني)) (ص.)406 :
((( )3زاد املسري)) (.)486 /6

((( )4تفسري القرآن العظيم)) (.)561 /3
(َّ )5لحظ ((روضة احملبني)) (ص.)406 :
((( )6مدارج السالكني)) ( )420 - 419 /2وانظر لليقني منه ( 413 /1وما بعدها).

( )7انظر(( :مدارج السالكني)) (.)527 - 525 /32
((( )8صيد اخلاطر)) (ص.)69 :

()310/2

وقد كان من سؤال احلبيب صلى هللا عليه وسلم(( :أسألك الرضا بعد القضا)) (.)1
وإمنا يرضى املؤمن العارف أبمساء هللا وصفاته حبكم هللا وقضائه؛ ألنه يعلم أن تدبري هللا له خري من
تدبريه لنفسه ،وأنه تعاىل أعلم ِبصلحته من نفسه ،وأرحم به من نفسه ،وأبر به من نفسه ،ولذا تراه

يرضى ويسلم ،بل إنه يرى أن هذه األحكام القدرية الكونية أو الشرعية إمنا هي رمحة وحكمة،

وحينئذ َّل تراه يعرتض على شيء منها ،بل لسان حاله :رضيت ابهلل راب ،وابإلسالم دينا ،وِبحمد

صلى هللا عليه وسلم رسوَّل ،وذلك وهللا حمض اإلْيان.
سادساً :التوكل.

إن من أجل ما يثمره التعبد ابألمساء والصفات أن يعتمد القلب على هللا وخيلص يف تفويض أمره إليه،

وذلك حقيقة التوكل على هللا.
والتوكل من أعظم العبادات تعلقا ابألمساء والصفات ،ذلك أن مبناه على أصلني عظيمني.

األول :علم القلب ،وهو يقينه بعلم هللا وكفايته وكمال قيامه بشأن خلقه ،فهو القيوم سبحانه الذي

كفى عباده شئوهنم ،فبه يقومون وله يصمدون.

والثاين :عمل القلب ،وهو سكونه إىل العظيم الفعال ملا يريد وطمأنينته إليه وتفويض أمره إليه ورضاه
وتسليمه بتصرفه وفعله؛ إذ كل شيء ْيضي ويكون فبحكمه وحكمته وقدره وعلمهَّ ،ل ينفذ شيء يف

األرض وَّل يف السماء عن قدرته ،فله احلكم كله ،وإليه يرجع األمر كله (.)2

ومىت ما أخلص القلب ذلك هلل علما وعمال كان من سابقي املتوكلني وصادقي املفوضني

واملستسلمني ،وإنه وهللا لغاية األنس والعز أن يعتمد اإلنسان يف مجيع أمره وشأنه على هللا تعاىل.

وملا أن كان هذان األمران إمنا ينبنيان على العلم هبذا الباب العظيم ابب األمساء والصفات قال بعض
العلماء مفسرا التوكل أبنه املعرفة ابهلل ،وإمنا أراد أنه حبسب معرفة العبد ابهلل تعاىل وأبمسائه احلسىن
وصفاته العليا وتعبده هبا وعلمه بقدرة هللا وكفايته وْتام علمه وقيوميته وصدور األمور عن مشيئته

يصح له التوكل ويتم له ويتحقق ،قال ابن القيم( :كلما كان ابهلل أعرف كان توكله عليه أقوى) ،ولذا
قال ابن تيميةَّ( :ل يصح التوكل وَّل يتصور من فيلسوف وَّل من القدرية النفاة القائلني أبنه يكون يف

ملكه ما َّل يشاء وَّل يستقيم أيضا من اْلهمية النفاة لصفات الرب جل جالله وَّل يستقيم التوكل إَّل

من أهل اإلثبات) (.)3
سابعاً :الدعاء.

إن من أتمل شيئا من أمساء هللا وصفاته فإهنا بال شك ستقوده إىل أن يتضرع إىل هللا ابلدعاء ويبتهل
إليه ابلرجاء ،فمن أتمل قرب هللا تعاىل من عبده املؤمن ،وأن هللا تعاىل هو القريب اجمليب والرب الرحيم

واحملسن الكرمي فإن ذلك سيفتح له ابب الرجاء وإحسان الظن ابهلل وسيدفعه إىل اَّلجتهاد يف الدعاء

والتقرب إىل هللا به.

بل إن من أتمل وتعبد ابألمساء والصفات َّل يقتصر على جمرد الدعاء ،بل سيفيض عليه ذلك األمر
حضور القلب ومجعيته بكليته على هللا تعاىل فريفع يديه ملحا على هللا ابلدعاء والسؤال والطلب

والرجاء.

_________

( )1رواه أمحد ( ،)21710( )191 /5وابن خزْية يف ((التوحيد)) ( ،)34 /1وابن أيب عاصم يف
((السنة)) ( ،)426واحلاكم ( ،)697 /1واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( .)314 /1من

حديث زيد بن اثبت رضي هللا عنه .واحلديث صح وثبت ابإلسناد الثابت الصحيح عند ابن خزْية -

كما أشار إىل ذلك يف املقدمة – وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وصححه

األلباين يف (ختريج كتاب السنة َّلبن أيب عاصم).
( )2انظر(( :طريق اهلجرتني)) (ص.)426 :

((( )3مدارج السالكني)) ( )123 /2وانظر(( :طريق اهلجرتني)) (ص.)423 :
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وإمنا كان الدعاء من أجل مثرات العلم ابألمساء والصفات ،وكان هو سالح املؤمن ،وميدان العارف،

وجنوى احملب ،وسلم الطالب ،وقرة عني املشتاق ،وملجأ املظلوم ملا فيه من املعاين اإلهلية العظيمة،
ولذا قال ابن عقيل مبينا شيئا من هذه املعاين( :قد ندب هللا تعاىل إىل الدعاء ،ويف ذلك معان:
أحدها :الوجود ،فإن من ليس ِبوجود َّل يدعى.

الثاين :الغىن ،فإن الفقري َّل يدعى.

الثالث :السمع ،فإن األصم َّل يدعى.

الرابع :الكرم ،فإن البخيل َّل يدعى.

اخلامس :الرمحة ،فإن القاسي َّل يدعى.
السادس :القدرة ،فإن العاجز َّل يدعى) (.)1

اثمناً :اإلخالص.

إن إدراك معاين األمساء والصفات على التحقيق حيمل العبد على إفراد هللا ابلقصد واَّلبتعاد عن

صرف شيء من العبادة لغريه تعاىل ،ولذا كان من أعظم ما خيلص العبد من دنس الرايء مالحظة أمساء
هللا وصفاته ،فمن َّلحظ من أمساء هللا الغين دفعه ذلك إىل اإلخالص لغىن هللا تعاىل عن عمله وفقره
هو إىل هللا عز وجل قال هللا تبارك وتعاىل(( :أَن أغىن الشركاء عن الشرك من عمل عمال أشرك فيه

معي غريي تركته وشركه)) (.)2

ومن أتمل اسم هللا العليم فإنه يعلم أن ما أخفاه عن أعني الناس من مالحظة اخللق َّل خيفى على هللا

لعلمه التام بكل شيء ،ومن أتمل اسم هللا احلفيظ محله ذلك على ترك الرايء؛ ألن كل ما يفعله العبد
حمفوظ عليه سيواىف به يوم القيامة.
وإذا صنع ذلك كان عمله كله هلل ،فحبه هلل ،وبغضه هلل ،وقوله هلل ،وحلظه هلل ،وعطاؤه هلل ،ومنعه هلل،
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
اء َوََّل
فال يريد من الناس جزاء أو شكورا ،ولسان حاله :إ َّمنَا نُطْع ُم ُك ْم ل َو ْجه هللا ََّل نُ ِري ُد م ْن ُك ْم َج َز ً

ورا [اإلنسان]9 :
ُش ُك ً

وإن تقصري العبد يف إخالصه ووقوعه يف الرايء أو قصد غري هللا إمنا هو بسبب جهله أبمساء هللا
وصفاته ،ولذا قال ابن رجب( :ما تظاهر املرائي إىل اخللق بعمله إَّل جبهله بعظمة اخلالق) (.)3
ذلك أن من امتأل قلبه بعظمة هللا فإنه يستصغر كل من سواه  ...ومل يتعلق بغري هللا ،وهللا تعاىل له

األمر كله ،فال يكون يف الكون شيء إَّل أبمره وعلمه.
اتسعاً :التلذذ ابلعبادة.

إن من أعظم املنح الرابنية منحة التلذذ ابلعبادة ،فإذا قام العبد ابلعبادة وجد هلا من اللذة كما جيد
املتذوق طعم احلالوة يف فمه ووجد يف قلبه من األنس واَّلنشراح والسعادة ما َّل جيده يف وقت آخر،

وحينئذ تكون العبادة راحة نفسه وطرب قلبه فيكون لسان حاله أرحنا ابلعبادة اي بالل ،كما كان

النيب صلى هللا عليه وسلم يقول يف الصالة(( :قم اي بالل فأرحنا ابلصالة)) ( ،)4فتكون الصالة ملا
فيها من القرب هلل واملناجاة له والتلذذ بكالمه والتذلل له والتعبد أبمسائه قرة العني وسلوة الفؤاد،

ولذا كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقول(( :وجعلت قرة عيين يف الصالة)) (.)5
_________
((( )1شرح العقيدة الطحاوية)) َّلبن أيب العز (ص.)678 :

( )2رواه مسلم ( .)2985من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

((( )3حتقيق كلمة اإلخالص)) (ضمن جمموعة رسائل له ،ت :العزازي.)53 :
( )4رواه أبو داود ( .)4986من حديث صهر حملمد بن احلنفية .واحلديث سكت عنه أبو داود،
وقال الطحاوي يف ((شرح مشكل اآلاثر)) ( :)167 /14كالم صحيح معقول ،وقال الزيلعي يف

((ختريج الكشاف)) ( :)63 /1إسناده على شرط البخاري.
( )5رواه أمحد ( ،)12315( )128 /3والنسائي ( ،)61 /7وأبو يعلى (،)3530( )237 /6

واحلاكم ( ،)174 /2والبيهقي ( .)13232( )78 /7قال احلاكم :صحيح على شرط مسلم ،وقال
البيهقي :له متابعة ،ورواه مجاعة من الضعفاء عن اثبت ،وقال الذهيب يف ((ميزان اَّلعتدال)) (/2
 :)177إسناده قوي.
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قال ابن تيمية( :فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي َّل ْيكن التعبري عنه إمنا هو
يف معرفة هللا سبحانه وتعاىل وتوحيده واإلْيان به وانفتاح احلقائق اإلْيانية واملعارف القرآنية كما قال
بعض الشيوخ :لقد كنت يف حال أقول فيها إن كان أهل اْلنة يف هذه احلال إهنم لفي عيش طيب،

وقال آخر :لتمر على القلب أوقات يرقص فيها طراب ،وليس يف الدنيا نعيم يشبه نعيم اآلخرة إَّل
نعيم اإلْيان واملعرفة ،وهلذا كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقول(( :أرحنا ابلصالة اي بالل)) ،وَّل
الص َالةِ َوإِ َّهنَا
لص ِْرب َو َّ
استَ ِعينُوا ِاب َّ
يقول أرحنا منها كما يقوله من تثقل عليه الصالة كما قال تعاىلَ :و ْ
ِِ
ِ
ني [البقرة ،]45 :واخلشوع :اخلضوع هلل تعاىل والسكون والطمأنينة إليه
ريةٌ إََِّّل َعلَى اخلَاشع َ
لَ َكب َ
ابلقلب واْلوارح) (.)1
خفة العبادة بسبب لذهتا:

وبتحصيل هذه اللذة خيف ثقل العبادة على القلب ،بل قد تزول تلك املشقة فتكون العبادة بردا

وسالما على القلب ،قال الشاطيب( :والضرب الثاين شأنه أن َّل يدخل عليه ذلك امللل وَّل الكسل
لوازع هو أشد من املشقة أو حاد يسهل به الصعب ،أو ملا له يف العمل من احملبة وملا حصل له فيه
من اللذة حىت خف عليه ما ثقل على غريه ،وصارت تلك املشقة يف حقه غري مشقة بل يزيده كثرة

العمل وكثرة العناء فيه نورا وراحة أو حيفظ عن أتثري ذلك املشوش يف العمل ابلنسبة إليه أو إىل غريه
كما جاء يف احلديث(( :أرحنا هبا اي بالل)) (.)2

أتمل األمساء والصفات طريق للذة العبادة:

وإذا تبني ذلك فإن من أعظم ما حيصل به لذة العبادة هو أتمل األمساء والصفات وتعبد هللا هبا

ومراعاهتا يف كل عبادة أييت هبا العبد أو يرتكها.

فإذا تصدق العبد ابلقليل مستشعرا أن هللا شكور َّل يضيع عمله ،بل يبارك له فيه ولو كان قليال كان
ذلك مدخال على قلبه الفرح والسرور بربه ووجد يف قلبه حالوة عظيمة لعمله.
ومن صلى هلل تعاىل متذكرا حينما قام هلل صافا قدميه قيومية هللا تعاىل وأن هللا قائم بذاته وعباده َّل

يقومون إَّل به سبحانه وتعاىل ،مث إذا كرب ورفع يديه استشعر أن هللا أكرب من كل شيء ،وشاهد كربايء
هللا وعظمته وجالله ،مث إذا قرأ دعاء اَّلستفتاح استشعر ما فيه من تنزيه الرب عن كل نقص ،وإذا

استعاذ وبسمل التجأ بقلبه إىل الركن الركني وتربأ من كل حول واعتصم ابهلل من عدوه واستعان به َّل
بغريه ،مث إذا قرأ الفاحتة استشعر ما فيها من استحقاق هللا لكل احملامد وألوهيته وربوبيته ورمحته خبلقه

وملكه لكل شيء ،واستحضر أنه يناجي ربه وأن ربه جييبه على مناجاته كما يف الصحيح(( :قال هللا
تعاىل :قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني ولعبدي ما سأل ،فإذا قال العبد :احلم ُد ِ
هلل َر ِ
ب
َْ
الرِح ِيم ،قال هللا تعاىل :أثىن علي عبدي،
الر ْمحَ ِن َّ
ني ،قال هللا تعاىل :محدين عبدي ،وإذا قالَّ :
العالَ ِم َ
َ
وإذا قال :مالِ ِ ِ ِ
ِ
ني ،قال هذا بيين
ك يَـ ْوم الدي ِن ،قال :جمدين عبدي ،فإذا قال :إِ َّاي َك نَـ ْعبُ ُد َوإِ َّاي َك نَ ْستَع ُ
َ
صرا َ َّ ِ
وبني عبدي ولعبدي ما سأل ،فإذا قال ِ
ط املُستَ ِق ِ
اهد ََن ِ
مت َعلَي ِه ْم غَ ِري
الص َرا َ
َنع َ
ين أ َ
ط الذ َ
يم َ
َ
ِ
غض ِ
ني ،قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)) (.)3
املَ ُ
وب َعلَي ِه ْم َوَّلَ الضَّال َ
مث تذكر عظمة هللا وعلوه ،وتذكر خضوعه وتذهلل بني يدي ربه بركوعه وسجوده وانكساره ،وأتمل

ذلك وهو يقول :سبحان ريب العظيم ،سبحان ريب األعلى ،إذا صنع ذلك يف صالته كيف َّل يصلي
صالة مودع ،وكيف َّل يتلذذ بصالته وعبادته (... )4

وما سبق هو جنس من العبادة ،وكل عبادة يقدم عليها العبد مستشعرا هذه املعاين ،وقد امتأل قلبه

ابحلب للخالق العظيم فإنه وَّل بد حيصل لذهتا واألنس هبا ،ويف احلديث(( :ثالث من كن فيه وجد
هبن حالوة اإلْيان :أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها ،وأن حيب املرء َّل حيبه إَّل هللا ،وأن

يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يقذف يف النار)) ( .)5التعبد ابألمساء والصفات حملات علمية

إْيانية لوليد بن فهد الودعان  -بتصرف – ص64 :
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) ( )31 /28وهي رسالة يتحدث فيها عن نعم هللا عليه وهو يف السجن.
((( )2املوافقات)) ( )240 /2وحديث عن أضرب الناس يف أتثرهم من خوضهم يف العمل الشاق،
وانظر ((كشف الكربة يف وصف حال أهل الغربة)) (مع جمموعة رسائل َّلبن رجب ت :عاجل

العزازي ،ص.)108 :

( )3رواه مسلم ( .)395من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )4انظر كتاب ((الصالة)) َّلبن القيم (ص )171 :وما بعدها.
( )5رواه البخاري ( ،)16ومسلم ( .)43من حديث أنس رضي هللا عنه.
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أوَّل :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا الرمحن
وإن من أتمل هذا اَّلسم الكرمي أمثر ذلك يف قلبه أمورا عظيمة ،ومنها:
أوَّل :احلب:

فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وكيف َّل حيب اإلنسان من أفاض عليه رمحته وعطفه
ومنته وفضله ومن هو أرحم به من أمه ،جاء يف الصحيح أنه قدم على رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم بسيب فإذا امرأة من السيب تبتغي إذ وجدت صبيا يف السيب أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته،
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أترون هذه املرأة طارحة ولدها يف النار)) ،قالواَّ :ل وهللا
وهي تقدر على أن َّل تطرح ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :هلل أرحم بعباده من هذه

بولدها)) (.)1

اثنيا :الرجاء وحسن الظن ابهلل:

قال العز بن عبد السالم( :من عرف سعة رمحة هللا كان حاله الرجاء) ( ،)2ويف الصحيح(( :قال هللا

تعاىل :أَن عند ظن عبدي يب)) (.)3
ويف احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم فيما حيكي عن ربه عز وجل(( :قال أذنب عبد ذنبا فقال

اللهم اغفر يل ذنيب ،فقال تبارك وتعاىل :أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له راب يغفر الذنب وأيخذ

ابلذنب ،مث عاد فأذنب ،فقال أي رب اغفر يل ذنيب ،فقال تبارك وتعاىل ،عبدي أذنب ذنبا فعلم أن
له راب يغفر الذنب وأيخذ ابلذنب ،مث عاد فأذنب فقال أي رب اغفر يل ذنيب ،فقال تبارك وتعاىل:

أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له راب يغفر الذنب وأيخذ ابلذنب أعمل ما شئت فقد غفرت لك)) (.)4
ويف احلديث(( :أسرف رجل على نفسه –ويف رواية مل يعمل حسنة قط -فلما حضره املوت أوصى
بنيه ،فقال إذا أَن مت فأحرقوين مث اسحقوين مث اذروين يف الريح يف البحر فوهللا لئن قدر علي ريب
ليعذبين عذااب ما عذبه به أحدا ،قال ففعلوا ذلك به فقال لألرض أدى ما أخذت فإذا هو قائم،

فقال له ما محلك على ما صنعت ،فقال خشيتك اي رب أو قال خمافتك ،فغفر له بذلك)) (.)5

وقد دخل محاد بن سلمة على الثوري ،فقال سفيان :أترى أن هللا يغفر ملثلي ،فقال محاد :وهللا لو
خريت بني حماسبة هللا إايي وبني حماسبة أبوي َّلخرتت حماسبة هللا؛ وذلك ألن هللا أرحم يب من أبوي.

ومما يزيد العبد تعلقا بربه وإحسان الظن به أن هللا تعاىل يشكر عمل عبده مع قلته ،بل ويغفر

لصاحبه بسببه ،ويف احلديث(( :بينما رجل ْيشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها
فشرب مث خرج فإذا كلب يلهث أيكل الثرى من العطش ،فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من

العطش ،فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مين فنزل البئر فمأل خفه
ماء مث أمسكه بفيه حىت رقى فسقى الكلب فشكر هللا له فغر له)) ،قالوا اي رسول هللا وإن لنا يف

هذه البهائم ألجرا ،فقال(( :يف كل كبد رطبة أجر)) ( ،)6ويف لفظ ((أن امرأة بغيا رأت كلبا يف يوم
حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له ِبوقها فغفر هلا)) (.)7

وفيه(( :كان على الطريق غصن شجرة يؤذي الناس فأماطها رجل فأدخل اْلنة)) (.)8
_________
( )1رواه البخاري ( ،)5999ومسلم ( .)2754من حديث عمر رضي هللا عنه.

((( )2خمتصر الفوائد يف أحكام املقاصد)) (ص )204 - 203 :وانظر ((شجرة املعارف
واألحوال)) (ص.)83 :

( )3رواه البخاري ( ،)7405ومسلم ( .)2675من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )4رواه البخاري ( ،)7507ومسلم ( .)2758من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )5رواه البخاري ( ،)3482ومسلم ( .)2756من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )6رواه البخاري ( ،)2363ومسلم ( .)2244من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )7رواه البخاري ( ،)3467ومسلم ( .)2245من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )8رواه ابن ماجه ( ،)2984وأمحد ( .)10436( )495 /2من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

()314/2

وفيه(( :كان اتجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه جتاوزوا عنه لعل هللا أن يتجاوز عنا،
فتجاوز هللا عنه)) (.)1

وإن من حسن الظن ابهلل أن ترى البالء رمحة ونعمة فكم من حمنة حمصت الذنوب ونبهت من الغفلة
وذكرت ابلنعمة ،وكم من حمنة أصبحت منحة أعادت إىل هللا وأنقذت من شرك الشيطان:

إذا سر ابلسراء عم سرورها  ...وإن مس ابلضراء أعقبها األجر

وما منهما إَّل له فيه نعمة  ...تضيق هبا األوهام والرب والبحر

فإذا أصابك البالء فهو رمحة ،وقد مسى النيب صلى هللا عليه وسلم الطاعون رمحة ،فعن عائشة رضي
هللا عنها أهنا سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الطاعون ،فخربها صلى هللا عليه وسلم(( :أنه

كان عذااب يبعثه هللا على من يشاء فجعله هللا رمحة للمؤمنني فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث يف
بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إَّل ما كتب هللا له إَّل كان له مثل أجر شهيد)) (.)2

ولو مل يكن يف البالء إَّل تكفري الذنوب لكفى يف كونه رمحة وفضال ،ويف احلديث(( :ما يصيب املسلم
من نصب وَّل وصب وَّل هم وَّل حزن وَّل أذى وَّل غم حىت الشوكة يشاكها إَّل كفر هللا هبا من

خطاايه)) ( ،)3وفيه(( :ما من مصيبة تصيب املسلم إَّل كفر هللا هبا عنه حىت الشوكة يشاكها)) (،)4
ويف الرتمذي(( :ما يزال البالء ابملؤمن واملؤمنة يف نفسه وولده وماله حىت يلقى هللا وما عليه خطيئة))
(.)5

وقد يرى العبد األمر شرا وهو خري له كما رأى موسى فعل اخلضر شرا فكان خريا.
اثلثا :احلياء:

إن التأمل يف إحسان هللا ورمحته يورث العبد حياء منه سبحانه وتعاىل ،فيستحي العبد املؤمن من

خالقه أن يعصيه ،مث إن وقع يف الذنب جهال منه استحيا من هللا بعد وقوعه يف الذنب ،ولذا كان
األنبياء يعتذرون عن الشفاعة للناس بذنوهبم خوفا وخجال ،وإن هذا ألمر قل من ينتبه له ،بل قد
يظن كثري من الناس أن التوبة والعفو قد غمر ذنوبه فال يلتفت إىل احلياء بعد ذلك.

كان األسود بن يزيد جيتهد يف العبادة والصوم حىت يصفر جسده فلما احتضر بكى ،فقيل له :ما

هذا اْلزع؟ فقال :ما يل َّل أجزع ،وهللا لو أتيت ابملغفرة من هللا ألمهين احلياء منه مما قد صنعت ،إن
الرجل ليكون بينه وبني آخر الذنب الصغري فيعفو عنه فال يزال مستحييا منه.
و ((هللا أحق أن يستحيا منه من الناس)) (.)6

رابعاً :رمحة اخللق:

ومن استشعر رمحة هللا تعاىل وشاهد ذلك بقلب صادق أفاض على قلبه رمحة اخللق ،ولذا كان النيب
صلى هللا عليه وسلم أرحم اخللق ابخللق ،ومساه ربه رحيما فقال تعاىلِ :ابملُْؤِمنِني رء ٌ ِ
يم [التوبة:
وف َرح ٌ
َ َُ

.]128

_________

( )1رواه البخاري ( ،)2078ومسلم ( .)1562من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( .)5734من حديث عائشة رضي هللا عنها.

( )3رواه البخاري ( ،)5642 ،5641ومسلم ( .)2573من حديث أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة
رضي هللا عنهما.

( )4رواه البخاري ( ،)5640ومسلم ( .)2572من حديث عائشة رضي هللا عنها.
( )5رواه الرتمذي ( ،)2399وأمحد ( ،)9810( )450 /2وابن حبان (،)2913( )176 /7

واحلاكم ( .)350 /4من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .قال الرتمذي :حسن صحيح ،وقال

احلاكم :صحيح على شرط مسلم ،وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى))

( )833كما أشار إىل ذلك يف املقدمة.

( )6رواه أبو داود ( ،)4017والرتمذي ( ،)2769وابن ماجه ( ،)1920وأمحد ()3 /5

( ،)20046واحلاكم ( .)199 /4من حديث معاوية بن حيدة رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه
أبو داود ،وقال الرتمذي :حديث حسن ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ووافقه الذهيب،
وحسنه ابن حجر يف ((هداية الساري)) (.)20

()315/2

وقد أبصر األقرع بن حابس النيب صلى هللا عليه وسلم يقبل احلسن ،فقال :إن يل عشرة من الولد ما

قبلت واحدا منهم ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إنه من َّل يرحم َّل يرحم)) (.)1

وملا قدم َنس من األعراب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا :أتقبلون صبيانكم ،فقالوا نعم،
فقالوا لكن وهللا ما نقبل ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :وأملك إن كان هللا نزع منك

الرمحة)) (.)2

وتتبني آاثر رمحته صلى هللا عليه وسلم حينما رأى ابنه إبراهيم وهو يف سكرات املوت ،قال أنس لقد
رأيته وهو يكيد بنفسه بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدمعت عينا رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم فقال(( :تدمع العني وحيزن القلب وَّل نقول إَّل ما يرضي ربنا ،وهللا اي إبراهيم إَن بك
حملزونون)) ( )3ويف رواية البخاري(( :فجعلت عينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تذرفان ،فقال له
عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه :وأنت اي رسول هللا فقال :اي ابن عوف إهنا رمحة)) (.)4

وقد حث النيب صلى هللا عليه وسلم على الرمحة ،بل وجعلها سببا لرمحة هللا تعاىل ،وجعل من نزعت

منه الرمحة شقيا ،فقال صلى هللا عليه وسلم(( :من َّل يرحم الناس َّل يرمحه هللا عز وجل)) (،)5

وقال صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تنزع الرمحة إَّل من شقي)) ( ،)6وكان ابن لبعض بنات النيب صلى
هللا عليه وسلم يقضي فأرسلت إليه أن أيتيها فأرسل(( :إن هلل ما أخذ وله ما أعطى وكل إىل أجل
مسمى فلتصرب ولتحتسب)) ،فأرسلت إليه فأقسمت عليه ،فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ومعه أسامة ومعاذ بن جبل وسعد بن عبادة ،فلما دخل َنولوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصيب
ونفسه تقعقع يف صدره فبكى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال سعد بن عبادة أتبكي! فقال:
((هذه رمحة جعلها هللا يف قلوب عباده ،وإمنا يرحم هللا من عباده الرمحاء)) ( ،)7ويف الرتمذي:

((الرامحون يرمحهم الرمحن ،ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء)) (.)8

قال الطييب( :أيت بصيغة العموم ليشمل مجيع أصناف اخللق فريحم الرب والفاجر والناطق والبهم

والوحوش والطري) (.)9

رمحة تغيب عن كثري من األذهان:
_________

( )1رواه البخاري ( ،)5997ومسلم (.)2318

( )2رواه البخاري ( ،)5998ومسلم ( .)2317من حديث عائشة رضي هللا عنها.
( )3رواه البخاري ( ،)1303ومسلم (.)2315
( )4رواه البخاري (.)1303

( )5رواه البخاري ( ،)7376ومسلم ( .)2319من حديث جرير بن عبدهللا رضي هللا عنه.
( )6رواه أبو داود ( ،)4942والرتمذي ( ،)1923وأمحد ( ،)7988( )301 /2وابن حبان (/2

 ،)466( )213واحلاكم ( .)277 /4من حديث أنس رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو
داود ،وحسنه الرتمذي ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد.

( )7رواه البخاري ( ،)1284ومسلم ( .)923من حديث أسامة بن زيد رضي هللا عنه.
( )8رواه أبو داود ( ،)4941والرتمذي ( ،)1924وأمحد ( ،)6494( )160 /2واحلاكم (/4

 .)175من حديث عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال
الرتمذي :حسن صحيح ،وصححه العراقي يف ((األربعون العشارية)) (ص.)125 :

((( )9حتفة األحوذي)) (.)51 /6

()316/2

ومن الرمحة اليت تغيب عن كثري من األذهان رمحة عموم اخللق مسلمهم وكافرهم ،قال ابن تيمية يف
أهل البدع( :ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعني القدر –واحلرية مستولية عليهم ،والشيطان
مستحوذ عليهم -رمحتهم ورفقت عليهم ،وأتوا ذكاء وما أتوا زكاء ،وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما،
ارُه ْم َوََّل أَفْئِ َد ُهتُ ْم ِم ْن َش ْي ٍء إِ ْذ َكانُوا
وأعطوا مسعا وأبصارا وأفئدة فَ َما أَ ْغ َىن َع ْنـ ُه ْم مسَْ ُع ُه ْم َوََّل أَبْ َ
صُ
ت ِ
َْجيح ُدو َن ِِبَاي ِ
هللا َو َحا َق هبِِ ْم َما َكانُوا بِ ِه يَ ْستَـ ْه ِزئُو َن [األحقاف.)1( ]26 :
َ
َ
وقال ابن القيم:
وانظر بعني احلكم وارمحهم هبا  ...إذ َّل ترد مشيئة الداين

وانظر بعني األمر وامحلهم على  ...أحكامه فهما إذا نظران
واجعل لقلبك مقلتني كالمها  ...من خشية الرمحن ابكيتان

لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم  ...فالقلب بني أصابع الرمحن

تنبيهان:

وختاما للتأمل يف هذا اَّلسم الكرمي َّل بد من التنبيه على أمرين :أوهلما :أن رمحة هللا اخلاصة إمنا
هللا قَ ِر ِ
ت ِ
ِ
ني [األعراف:
حتصل بطاعة هللا واتباع مرضاته فاهلل عز وجل يقول :إِ َّن َر ْمحَ َ
يب م َن ال ُْم ْحسنِ َ
ٌ
.]56

وليس ملن عصى هللا أن يتعلق ابمسه الرمحن ليستمر يف العصيان فاهلل تعاىل يقول :نَِىبء ِعب ِ
ادي أَِين أ َََن
ْ َ
ِ
الرِحي ُم َوأ َّ
يم [احلجر ،]50 - 49 :وقد حج عمر بن عبد العزيز مع
ور َّ
َن َع َذ ِايب ُه َو ال َْع َذ ُ
الْغَ ُف ُ
اب األَل َ
سليمان بن عبد امللك فأصاهبم برق ورعد كادت تنخلع له قلوهبم ،فقال سليمان :هل رأيت مثل

هذه الليلة أو مسعت هبا ،قال :اي أمري املؤمنني هذا صوت رمحة هللا فكيف لو مسعت صوت عذاب

هللا ( .)2ويف احلديث(( :لو يعلم املؤمن ما عند هللا من العقوبة ما طمع جبنته أحد ،ولو يعلم الكافر
ما عند هللا من الرمحة ما قنط من جنته أحد)) (.)3

اثنيهما :أن ما ذكر من آاثر وأتمالت يف هذا اَّلسم الكرمي إمنا هي قطرة من حبر وزهرة من بستان،

فلو سودت الدفاتر واألوراق كلها ما أدركت مجيع ما يف هذا اَّلسم من األسرار واملعاين ،وهكذا كل
اسم من أمساء هللا تعاىل ،وإمنا هي فتوحات يفتح هللا هبا لكل عبد حبسبه ،ولو اجتمعت فتوحات

اخللق مجيعا ملا أدركوا مجيع ما يف كل اسم من أمساء هللا تعاىل .التعبد ابألمساء والصفات حملات علمية
إْيانية لوليد بن فهد الودعان – ص95 :
_________

((( )1الفتوى احلموية)) (ص )553 :وانظر كالما مجيل عن ذلك يف ((مدارج السالكني)) (/1
.)459

( )2رواه ابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) (.)153 /45
( )3رواه مسلم ( .)2755من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

()317/2

اثنيا :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا اْلميل
إن التعبد ابمسه اْلميل يقتضي حمبته والتأله له ،وأن يبذل العبد له خالص احملبة وصفو الوداد ،حبيث
يسيح القلب يف رايض معرفته ,وميادين مجاله ،ويبتهج ِبا حيصل له من آاثر مجاله وكماله ،فإن هللا

ذو اْلالل واإلكرام (... )1

عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا مجيل حيب

اْلمال)) (.)2

فائدة مهمة :يشرع الدعاء للغري ابْلمال ،أتسياً ابلنيب صلى هللا عليه وسلم .عن عمرو بن أخطب

رضي هللا عنه قال :استسقى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فأتيته إبَنء فيه ماء وفيه شعرة ،فرفعتها

فناولته ،فنظر إيل (رسول هللا) صلى هللا عليه وسلم ،فقال(( :اللهم مجله)) .قال :فرأيته وهو ابن
ثالث وتسعني ،وما يف رأسه وحليته شعرة بيضاء)3( .

وعنه رضي هللا عنه :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسح وجهه ،ودعا له ابْلمال ( .)4نسأل

هللا جل وعال أن جيمل قلوبنا وألسنتنا وأعمالنا .األمساء احلسىن والصفات العلى لعبد اهلادي بن

حسن وهيب – ص114 :

أن املؤمن عندما يدرك اتصافه تعاىل ابْلمال فإنه حيرص على معرفة ربه تعاىل هبذا اْلمال الذي هبر
القلوب والعقول فكان كل مجال يف الوجود من آاثر صنعته ،فما الظن ِبن صدر عنه هذا اْلمال؟

قال اإلمام ابن القيم :من أعز أنواع املعرفة معرفة الرب سبحانه ابْلمال وهي معرفة خواص اخللق،

وكلهم عرفه بصفة من صفاته ،وأْتهم معرفة من عرفه بكماله وجالله ،ومجاله سبحانه ليس كمثله

شيء يف سائر صفاته ،ولو فرضت اخللق كلهم على أمجلهم صورة وكلهم على تلك الصورة ،ونسبت

مجاهلم الظاهر والباطن إىل مجال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إىل قرص الشمس،
ويكفي يف مجاله( :أنه لو كشف عن وجهه ألحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه) ،ويكفي
يف مجاله أن كل مجال ظاهر وابطن يف الدنيا واآلخرة فمن آاثر صنعته فما الظن ِبن صدر عنه هذا

اْلمال ،ويكفي يف مجاله أنه له العزة مجيعاً ،والقوة مجيعاً ،واْلود كله واإلحسان كله ،والعلم كله،

والفضل كله ،والنور كله ،وجهه أشرقت له الظلمات كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف دعاء

الطائف(( :أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ،وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة)) (.)5
ولقد ضل يف مفهوم اْلمال أقوام قال عنهم اإلمام ابن القيم:

ولكن ضل يف هذا املوضوع فريقان :فريق قالوا كل ما خلقه مجيل ،فهو حيب كل ما خلقه ،وحنن
حنب مجيع ما خلقه فال ينبغي منه شيئا ،قالوا :ومن رأى الكائنات منه رآها كلها مجيلة وأنشد

منشدهم:

وإذا رأيت الكائنات بعينهم  ...فجميع ما حيوي الوجود مليح
_________

((( )1اجملموعة الكاملة)) (.)228 /3
( )2رواه مسلم (.)91

( )3رواه أمحد ( ،)22932( )340 /5وابن حبان ( ،)7172( )132 /16واحلاكم (،)155 /4
والطرباين ( .)13735( )28 /17قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه
الذهيب ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)381 /9رواه أمحد والطرباين إَّل أنه قال :ستون سنة،

وإسناده حسن ،وحسنه ابن حجر يف ((الفتوحات الرابنية)) (.)256 /5

( )4رواه أمحد ( ،)22941( )341 /5وأبو يعلى ( ،)6847( )240 /12وابن حبان (/16

 .)7171( )131وصححه األلباين يف ((صحيح املوارد)) ( ،)1932والوادعي يف ((الصحيح
املسند)) (.)1002

( )5رواه ابن عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) ( ،)269 /7وابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) (/49

 .)152من حديث عبدهللا بن جعفر رضي هللا عنهما .قال ابن عدي :مل نسمع أن أحدا حدث هبذا
احلديث غري أيب صاحل الراسيب ،وضعفه األلباين يف ((سلسلة األحاديث الضعيفة)) (.)2933

()318/2
واحتجوا بقوله تعاىل :الَّ ِذي أَحسن ُك َّل َشي ٍء َخلَ َقه [السجدة ]7 :وقوله :ص ْنع َِّ
اَّلل الَّ ِذي أَتْـ َق َن ُك َّل
ُ
ُ َ
ْ ََ
ْ
الر ْمحَ ِن ِمن تَـ َفاو ٍ
ت [امللك ،]3 :والعارف عندهم هو
َش ْي ٍء [النمل ]88 :وقولهَّ :ما تَـ َرى ِيف َخل ِْق َّ
ُ
الذي يصرح إبطالق اْلمال ،وَّل يرى يف الوجود قبيحاً ،وهؤَّلء قد عدمت الغرية هلل من قلوهبم،

والبغض يف هللا ،واملعاداة فيه ،وإنكار املنكر ،واْلهاد يف سبيله وإقامة حدوده ،ويرى مجال الصور

من الذكور واإلَنث من اْلمال الذي حيبه هللا فيتعبدون بفسقهم فيها ،وإن كان احتادايً قال :هي
مظهر من مظاهر احلق ،ويسميها املظاهر اْلميلة.

وقابلهم الفريق الثاين فقالوا :قد ذم هللا سبحانه مجال الصور ،وْتام القامة واخللقة ،فقال عن
س ُام ُه ْم [املنافقون ]4 :وقالَ :وَك ْم أ َْهلَكْنَا قَـ ْبـلَ ُهم ِمن قَـ ْر ٍن ُه ْم
املنافقنيَ :وإِذَا َرأَيْـتَـ ُه ْم تُـ ْع ِجبُ َ
كأْ
َج َ
س ُن أ ََاث ًاث َوِرئْـيًا [مرمي ]74 :أي أمواَّلً ومناظر .قال احلسن :هو الصور.
أْ
َح َ
ويف صحيح مسلم عنه صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا َّل ينظر إىل صوركم وأموالكم وإمنا ينظر إىل
قلوبكم وأعمالكم)) ( .)1قالوا :ومعلوم أنه مل ينف نظر اإلدراك ،وإمنا نفى نظر احملبة .قالوا :وقد

حرم علينا لباس احلرير والذهب وآنية الذهب والفضة ،وذلك من أعظم مجال الدنيا ،وقالَ :وَّل ْتَُد َّ
َّن
ك إِ َىل ما متـ ِ
اجا ِم ْنـ ُه ْم َز ْه َرَة ا ْحلَيَاةِ الدمنيَا لِنَـ ْفتِنَـ ُه ْم فِ ِيه [طه ]131 :ويف احلديث:
َع ْيـنَـ ْي َ َ َ ْ
َّعنَا بِه أَ ْزَو ً
((البذاذة من اإلْيان)) ( .)2وقد ذم هللا املسرفني ،والسرف كما يكون يف الطعام والشراب يكون يف
اللباس .وفصل النزاع أن يقال :اْلمال يف الصورة واللباس واهليئة ثالثة أنواع :منه ما حيمد ومنه ما

يذم ،ومنه ما َّل يتعلق به مدح وَّل ذم .فاحملمود منه ما كان هلل وأعان على طاعة هللا ،وتنفيذ أوامره،
واَّلستجابة له ،كما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يتجمل للوفود .وهو نظري لباس آلة احلرب

للقتال ولباس احلرير يف احلرب واخليالء فيه ،فإن ذلك حمموداً إذا تضمن إعالء لكلمة هللا ،ونصر

دينه ،وغيظ عدوه ،واملذموم منه ما كان للدنيا والرائسة والفخر واخليالء والتوسل إىل الشهوات ،وأن

يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه .فإن كثرياً من النفوس ليس هلا هم يف سوى ذلك ،وأما ما َّل

حيمد وَّل يذم فهو ما خال عن هذين القصدين ،وجترد عن الوصفني .واملقصود أن هذا احلديث

الشريف مشتمل على أصلني عظيمني :فأوله معرفة ،وآخره سلوك ،فيعرف هللا سبحانه ابْلمال الذي

َّل ْياثله يف شيء ،ويعبد ابْلمال الذي حيبه من األقوال واألعمال واألخالق ،فيحب من عبده أن

جيمل لسانه ابلصدق وقلبه ابإلخالص واحملبة والتوكل ،وجوارحه ابلطاعة ،وبدنه إبظهار نعمه عليه يف
لباسه ،وتطهريه له من األجناس واألحداث واألوساخ يف الشعور املكروهة واخلتان وتقليم األظافر،

فيعرفه بصفات اْلمال ويتعرف إليه ابألفعال واألقوال واألخالق اْلميلة ،فيعرفه ابْلمال الذي هو
وصفه ،ويعبده ابْلمال الذي هو شرعه ودينه ،فجمع احلديث قاعدتني :املعرفة والسلوك ( .)3منهج
اإلمام ابن قيم اْلوزية يف شرح أمساء هللا احلسىن ملشرف بن علي الغامدي -بتصرف – ص467 :

_________

( )1رواه مسلم ( .)4651من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه أبو داود ( ،)4161وابن ماجه ( ،)3340والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)227 /5من
حديث أيب أمامة رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال ابن حجر يف ((فتح الباري))

( :)381 /10صحيح ،وصحح إسناده السفاريين يف ((شرح كتاب الشهاب)) (.)281
((( )3الفوائد)) (ص.)327 - 323 :

()319/2

اثلثا :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا الرقيب
من تعبد هللا ابمسه الرقيب أورثه ذلك املقام املستويل على مجيع املقامات ،وهو مقام املراقبة هلل يف
حركاته وسكناته ،ألن من علم أنه رقيب على حركات قلبه ,وحركات جوارحه وألفاظه السرية

واْلهريةَ ،نظر إليه ،سامع لقوله ،وهو مطلع على عمله كل وقت وكل حلظة ،وكل نفس وكل طرفة
عني ،واستدام هذا العلم ،فإنه َّلبد أن يثمر له هذا املقام اْلليل ،وهذا سر عظيم من أسرار املعرفة

ابهلل .انظروا إىل مثراته وفوائده العظيمة ،وإصالحه للشؤون الباطنة والظاهرة ( .)1األمساء احلسىن
والصفات العلى لعبد اهلادي بن حسن وهيب – ص128 :

 - 1جيب على كل مكلف أن يعلم هللا جل شأنه هو القريب على عباده ،الذي يراقب حركاهتم
وسكناهتم ،وأقواهلم وأفعاهلم بل ما جيول قلوهبم وخواطرهمَّ ،ل خيرج أحد من خلقه عن ذلك قال
ِ
سبحانه َوا ْعلَ ُمواْ أ َّ
ت ُك َّل َش ْي ٍء
اح َذ ُروهُ [البقرة .]235 :وقال َربَّـنَا َو ِس ْع َ
َن هللاَ يَـ ْعلَ ُم َما ِيف أَن ُفس ُك ْم فَ ْ
َّر ْمحَةً َو ِعل ًْما [غافر.]7 :
قال القرطيب :ورقيب ِبعىن راقب ،فهو من صفات ذاته ،راجعة إىل العلم والسمع والبصر ،فإن هللا
تعاىل رقيب على األشياء بعلمه املقدس عن مباشرة النسيان.

ورقيب للمبصرات ببصره الذي َّل أتخذه سنه وَّل نوم .ورقيب للمسموعات بسمعه املدرك لكل
حركة وكالم .فهو سبحانه رقيب عليها هبذه الصفات ،،حتت رقبته الكليات واْلزئيات ،ومجيع

اخلفيات يف األرضني والسماوات ،وَّل خفي عنده بل مجيع املوجودات كلها على منط واحد يف أهنا
حتت رقبته اليت هي من صفته اهـ (.)2

فمن كان لذلك مالحظاً غري غافل عنه ،راقب تصرفاته ،ومعامالته وعباداته ،وسائر حياته ،ويف ذلك

صالح دنياه وآخرته ،بل بلوغه أعلى درجات اإلْيان كما جاء يف حديث جربيل عليه السالم عندما

سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن اإلحسان فأجابه(( :أن تعبد هللا كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه

يراك)) (.)3

قال ابن القيم( :املراقبة) دوام علم العبد ،وتيقنه ابطالع احلق سبحانه وتعاىل على ظاهره وابطنه.

فاستدامته هلذا العلم واليقني :هي املراقبة ،وهي مثرة علمه أبن هللا سبحانه رقيب عليهَ ،نظر إليه،

سامع لقوله ،وهو مطلع على عمله كل وقت وكل حلظة وكل نفس وكل طرفة عني.
قال( :واملراقبة) هي التعبد ابمسه (الرقيب) ،احلفيظ ،العليم ،السميع ،البصري.

فمن عقل هذه األمساء ،وتعبد ِبقتضاها ،حصلت له املراقبة وهللا أعلم ( .)4النهج األمسى يف شرح
أمساء هللا احلسىن حملمد بن محد احلمود– ص378 :
_________

((( )1فتح الرحيم امللك العالم)) (ص.)52 :
((( )2الكتاب األسىن)) (.)402 - 401

( )3رواه البخاري ( ،)50ومسلم ( .)9من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )4مدارج السالكني)) ( )66 - 65 /2ابختصار.

()320/2

رابعا :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا احملسن
إن هللا حيب من خلقه التعبد ِبعاين أمسائه وصفاته ،فهو مجيل حيب اْلمال ،حمسن حيب اإلحسان،
ولذا كتب اإلحسان على كل شيء.

عن أنس رضي هللا عنه :أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن هللا حمسن حيب اإلحسان ،فإذا

حكمتم فاعدلوا ،وإذا قلتم فأحسنوا)) (.)1

وعن شداد بن أوس رضي هللا عنه قال :حفظت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اثنتني أنه قال:
((إن هللا حمسن حيب اإلحسان ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة؛ وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح ،وليحد

أحدكم شفرته ،مث لريح ذبيحته)) (.)2

فإذا كان العبد مأموراً ابإلحسان إىل من استحق القتل من اآلدميني ،وإبحسان ذحبة ما يراد ذحبه من
احليوان ،فكيف بغري هذه احلالة؟ ()3

عن كليب رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :هللا حيب من العامل إذا عمل
أن حيسن)) (.)4

قال ابن القيم رمحه هللا:
وهللا َّل يرضى بكثرة فعلنا  ...لكن أبحسنه مع اإلْيان

فالعارفون مرادهم إحسانه  ...واْلاهلون عموا عن اإلحسان ()5
ِ
س ُن
واإلحسان هو غاية الوجود اإلنساين .قال جل جالله :الَّ ِذي َخلَ َق املَْو َ
ت َواحلَيَاةَ ليَـ ْبـلُ َوُك ْم أَيم ُك ْم أ ْ
َح َ
ِ
س َن َع َم ًال [الكهف:
َج َر َم ْن أ ْ
يع أ ْ
َع َم ًال َو ُه َو َ
ور [امللك .]2 :وقال تعاىل :إِ ََّن ََّل نُض ُ
الع ِز ُيز الغَ ُف ُ
َح َ
ِ
 .]30وقال سبحانه :إِ ََّن َج َعلْنَا َما َعلَى األ َْر ِ
س ُن َع َم ًال [الكهف،]7 :
ض ِزينَةً َهلَا لنَـ ْبـلُ َو ُه ْم أَيمـ ُه ْم أ ْ
َح َ
(ومل يقل :أكثر عمالً ،فإذا عرف العبد أنه خلق ألجل أن خيترب يف إحسان العمل ،كان حريصاً على
احلالة اليت ينجح هبا يف هذا اَّلختبار؛ ألن اختبار رب العاملني يوم القيامة ،من مل ينجح فيه جر إىل
النار ،فعدم النجاح فيه مهلكة ،وقد أراد جربيل عليه السالم أن ينبه أصحاب رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم على عظم هذه املسألة وشدة أتكدها ،فقال للنيب صلى هللا عليه وسلم يف حديثه

املشهور :اي حممد – صلوات هللا وسالمه عليه – أخربين عن اإلحسان؟ أي :وهو الذي خلق اخللق
من أجل اَّلختبار فيه ،فبني له النيب صلى هللا عليه وسلم أن طرقه الوحيدة هي هذا الواعظ األكرب,
والزاجر األعظم ،الذي هو طريق املراقبة والعلم فقال(( :اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه ،فإن مل

تكن تراه فإنه يراك)) (.)7( ).)6
واإلحسان نوعان :إحسان يف عبادة هللا وهو(( :أن تعبد هللا كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك))

( .)8فهذان مقامان :أحدمها :مقام املراقبة ،وهو أن يستحضر العبد قرب هللا منه واطالعه عليه؛

فيتخايل أنه َّل يزال بني يدي هللا ،فرياقبه يف حركاته ,وسكناته ,وسره وعالنيته ،فهذا مقام املراقبني

املخلصني ،وهو أدىن مقام اإلحسان.

والثاين :أن يشهد العبد بقلبه ذلك شهادة ،فيصري كأنه يرى هللا ويشاهده ،وهذا هناية مقام اإلحسان،
وهو مقام العارفني.
_________

( )1رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( .)5735( )40 /6قال ابن القيسراين يف ((ذخرية
احلفاظ)) ([ :)1984 /4فيه] حممد بن بالل قال ابن عدي :أرجو أنه َّل أبس به.

( )2رواه الطرباين ( .)7121( )275 /7وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)1824
((( )3هبجة قلوب األبرار)) (ص.)119 :

( )4رواه الطرباين ( ،)16118( )199 /19والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)335 /4وحسنه
األلباين يف ((صحيح اْلامع)) ( ،1891و.)8037

((( )5الكافية الشافية)) (ص.)70 :

( )6رواه البخاري ( ،)50ومسلم (.)9

((( )7العذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري)) (.)200 /5
( )8رواه البخاري ( ،)50ومسلم (.)9

()321/2

فمن وصل إىل هذا املقام ،فقد وصل إىل هناية اإلحسان ،وصار اإلْيان لقلبه ِبنزلة العيان ،فعرف ربه
وأنس به يف خلوته ،وتنعم بذكره ,ومناجاته ,ودعائه (.)1
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أَنس من أهل البدو،

فقالوا :اي رسول هللا! قدم علينا أَنس من قرابتنا ،فزعموا أنه َّل ينفع عمل دون اهلجرة واْلهاد؟ فقال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :حيثما كنتم ،فأحسنوا عبادة هللا ،وأبشروا ابْلنة)) (.)2

واإلحسان إىل املخلوقني (هو بذل املعروف القويل والفعلي واملايل إىل اخللق .فأعظم اإلحسان تعليم

اْلاهلني ،وإرشاد الضالني ،والنصيحة ْلميع العاملني.

ومن اإلحسان :إعانة احملتاجني ،وإغاثة امللهوفني ،وإزالة ضرر املضطرين ،ومساعدة ذوي احلوائج
على حوائجهم ،وبذل اْلاه والشفاعة للناس يف األمور اليت تنفعهم.
ومن اإلحسان املايل :مجيع الصدقات املالية ،سواء كانت على احملتاجني ،أو على املشاريع الدينية

العام نفعها.

ومن اإلحسان :اهلدااي واهلبات لألغنياء والفقراء ،خصوصاً لألقارب واْلريان ،ومن هلم حق على

اإلنسان من صاحب ومعامل وغريهم.

ومن أعظم أنواع اإلحسان :العفو عن املخطئني املسيئني ،واإلغضاء عن زَّلهتم ،والعفو عن هفواهتم)
(.)3

ومن كانت طريقته اإلحسان ،أحسن هللا جزاءه .قال تعاىلَ :هل َج َزاء ا ِإل ْح ِ ِ
سا ُن
ْ
سان إَّلَّ ا ِإل ْح َ
َ
[الرمحن ،]60 :وهذا استفهام ِبعىن التقرير؛ أي :هل جزاء من أحسن يف عبادة هللا وإىل عباد هللا
ِِ
سنُواْ ا ْحلُ ْس َىن َوِزَاي َدةٌ [يونس]26 :؛ فاحلسىن :اْلنة،
ين أ ْ
إَّل أن حيسن هللا جزاءه .وقال تعاىل :للَّذ َ
َح َ
ِ
ني [البقرة ]195 :وحمبة هللا
والزايدة :النظر إىل وجه هللا الكرمي .وقال تعاىل :إِ َّن هللاَ ُِحي م
ب ال ُْم ْحسنِ َ
هي أعلى ( )4ما ْتناه املؤمنون ،وأفضل ما سأله السائلون ،وسببها من العبد أن يكون من احملسنني
يف عبادته وإىل عباده ،فينال من حمبة هللا ورمحته حبسب ما قام به من اإلحسان (.)5

وحمبته – تبارك وتعاىل – لعبده املؤمن شيء فوق إنعامه ،وإحسانه ،وعطائه ،وإاثبته ،فإن هذا أثر

احملبة وموجبها ،أما هي فأعظم من ذلك وأشرف .األمساء احلسىن والصفات العلى لعبد اهلادي بن

حسن وهيب – ص148 :
_________

((( )1فتح الباري)) (َّ ،)213 - 211 /1لبن رجب احلنبلي رمحه هللا.
( )2رواه البيهقي (.)17553( )17 /9
((( )3فتح الرحيم امللك العالم)) (ص.)113 - 112 :
((( )4فتح الرحيم امللك العالم)) (ص.)112 - 111 :
((( )5شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)) (.)59 /1

()322/2

خامسا :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا الفتاح

 - 1إن الفتح والنصر َّل يكون إَّل من هللا سبحانه وتعاىل ،فهو يفتح على من يشاء وخيذل من
يشاء .وقد نسب هللا الفتوح لنفسه لينبه عباده على طلب النصر والفتح منه َّل من غريه ،وأن يعملوا
ك فَـ ْت ًحا ُمبِينًا
بطاعته ,وينالوا مرضاته ليفتح عليهم وينصرهم على أعدائهم .قال تعاىل :إِ ََّن فَـتَ ْحنَا لَ َ

[الفتح ]1 :وهو خطاب لرسوله األمني صلى هللا عليه وسلم ،وقال جل ثناؤه :فَـ َع َ
سى هللاُ أَ ْن َأيِْيتَ
وهنَا نَ ِ ِ
ِ ِ ِ
[الصف:
يب َّ
ِابل َف ْت ِح أ َْو أ َْم ٍر م ْن ع ْن ِده [املائدة ،]52 :وقالَ :وأُ ْخ َرى ُِحتبم َ ْ
ص ٌر م َن هللا َوفَـ ْت ٌح قَ ِر ٌ
 .]13ومن ذلك :ما هيأ هللا تعاىل للمسلمني من أسباب النصر ،والعز واملنعة يوم خيرب.

عن سهل بن سعد رضي هللا عنه :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يوم خيرب(( :ألعطني هذه
الراية غداً رجالً ،يفتح هللا على يديه ،حيب هللا ورسوله ،وحيبه هللا ورسوله)) (.)1

وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إنكم
منصورون ،ومصيبون ،ومفتوح لكم .)2( )) ...

 - 2وقد يفتح هللا سبحانه أنواع النعم واخلريات على الناس استدراجاً هلم ،إذا تركوا ما أمروا به،
ِ ِ
اب ُك ِل َش ْي ٍء َح َّىت
سوا َما ذُك ُروا بِه فَـتَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم أَبْـ َو َ
ووقعوا فيما هنوا عنه ،كما قال سبحانه :فَـلَ َّما نَ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
سو َن [األنعام.]44 :
إذَا فَ ِر ُحوا ِبَا أُوتُوا أَ َخ ْذ ََن ُه ْم بَـغْتَةً فَإذَا ُه ْم ُم ْبل ُ
عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه :عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إذا رأيت هللا يعطي العبد من
سوا
الدنيا ،على معاصيه ما حيب ،فإمنا هو استدراج)) مث تال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :فَـلَ َّما نَ ُ

ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
سو َن
اب ُك ِل َش ْيء َح َّىت إِ َذا فَ ِر ُحوا ِِبَا أُوتُوا أ َ
َما ذُك ُروا بِه فَـتَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم أَبْـ َو َ
َخ ْذ ََن ُه ْم بَـ ْغتَةً فَإ َذا ُه ْم ُم ْبل ُ
[األنعام.)3( ]44 :
 - 3ومما يفتحه هللا على من يشاء من عباده من احلكمة والعلم والفقه يف الدين ،وذلك حبسب

التقوى واإلخالص والصدق ،ولذا جند أن فهم السلف أعمق وعلمهم أوسع ِبراحل ممن جاء بعدهم.
ِ
ص ْد َرهُ لِ ِْإل ْس َالِم فَـ ُه َو
قال تعاىلَ :واتَّـ ُقوا هللاَ َويُـ َعل ُم ُك ُم هللاُ [البقرة ،]282:وقال تعاىل :أَفَ َم ْن َش َر َح هللاُ َ
وهبم ِمن ِذ ْك ِر ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
هللا [ال مزمر.]22 :
َعلَى نُوٍر م ْن َربِه فَـ َويْ ٌل ل ْل َقاسيَة قُـلُ ُُ ْ ْ
فالرب تعاىل هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعني خزائن جوده وكرمه ،ويفتح على أعدائه
ضد ذلك ،وذلك بفضله وعدله.

 - 4مفاتيح كل شيء بيد الفتاح جل وعال ،فعلى املؤمن أن يطلب من هللا أن يفتح عليه أبواب
رمحته.

_________

( )1رواه البخاري ( ،)2943ومسلم (.)2406
( )2رواه الرتمذي ( ،)2257وأمحد ( ،)4156( )436 /1والنسائي يف ((السنن الكربى)) (/5

 ،)9828( )511وابن حبان ( ،)4804( )129 /11والبيهقي ( .)5827( )180 /3قال

الرتمذي :حسن صحيح ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ( ،)96 /6وقال األلباين:

صحيح.

( )3رواه أمحد ( ،)17349( )145 /4والطربي يف تفسريه ( .)361 /11قال أمحد شاكر يف
((عمدة التفسري)) ( :)773 /1يف إسناد أمحد :رشدين بن سعد وهو ضعيف .وإسناد الطربي َّل
أبس هبما ،فهما يشدان من رواية رشدين ويكوَنن شاهدين له ،وقال األلباين يف ((السلسلة

الصحيحة)) ( :)413إسناده قوي.

()323/2

عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إذا دخل أحدكم املسجد
فليسلم على النيب صلى هللا عليه وسلم وليقل :اللهم افتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج فليسلم على

النيب صلى هللا عليه وسلم وليقل :اللهم اعصمين من الشيطان الرجيم)) (.)1

ويف ختام الكالم على اسم هللا الفتاح ،نوصي املسلم أبن يكون مفتاحاً للخري مغالقاً للشر ،يفتح

عليه أبكثر مما فتح به على عباده.

عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن من الناس مفاتيح
للخري ،مغاليق للشر ،وإن من الناس مفاتيح للشر ،مغاليق للخري ،فطوىب ملن جعل هللا مفاتيح اخلري

على يديه ،وويل ملن جعل هللا مفاتيح الشر على يديه)) ( .)2األمساء احلسىن والصفات العلى لعبد
اهلادي بن حسن وهيب – ص157 :

 - 1هللا سبحانه هو احلاكم بني عباده يف الدنيا واآلخرة ابلقسط والعدل ،يفتح بينهم يف الدنيا ابحلق

ِبا أرسل من الرسل ،وأنزل من الكتب.

يقول القرطيب رمحه هللا يف هذا اَّلسم :ويتضمن من الصفات كل ما َّل يتم احلكم إَّل به ،فيدل صرحياً
على إقامة اخللق وحفظهم يف اْلملة ،لئال يستأصل املقتدرون املستضعفني يف احلال.
ويدل على اْلزاء العدل على أعمال اْلوارح والقلوب يف املثال ،ويتضمن ذلك أحكاماً وأحواَّلً َّل
تنضبط ابحلد ،وَّل حتصى ابلعد.

وهذا اَّلسم خيتص ابلفصل والقضاء بني العباد ابلقسط والعدل ،وقد حكم هللا بني عباده يف الدنيا ِبا
أنزل من كتابه ،وبني من سنة رسوله ،وكل حاكم إما أن حيكم حبكم هللا تعاىل أو بغريه ،فإن حكم

حبكم هللا فأجره على هللا ،واحلاكم يف احلقيقة هو هللا تعاىل ،وإن حكم بغري حكم هللا فليس حباكم إمنا
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن [املائدة.)3( ]45 :
هو ظامل َوَم ْن َملْ َْحي ُك ْم ِِبَا أَنْـ َز َل هللاُ فَأُولَئِ َ
 )2ذكرَن أن هللا سبحانه حيكم بني عباده يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ويفتح بينهم ابحلق والعدل ،وقد
توجهت الرسل إىل هللا الفتاح سبحانه أن يفتح بينهم وبني أقوامهم املعاندين فيما حصل بينهم من
اخلصومة واْلدال.

ب إِ َّن قَـوِمي َك َّذب ِ
ال َر ِ
ون فَافْـتَ ْح بَـ ْي ِين َوبَـ ْيـنَـ ُه ْم فَـ ْت ًحا َوَِجن ِين َوَمن َّم ِعي
قال نوح عليه الصالة والسالم قَ َ
ْ
ُ
ِ
ِ
ني [الشعراء.]118 - 117 :
م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ت َخ ْري ال َف ِِ
وقال شعيب عليه الصالة والسالم َربَّـنَا افْـتَ ْح بَـ ْيـنَـنَا َوبَ ْ َ ِ ِ
ني [األعراف:
احت َ
ني قَـ ْومنَا ابحلَ ِق َوأَنْ َ ُ
.]89
وقال واستَـ ْفتَحوا و َخاب ُك مل جبَّا ٍر َعنِ ٍ
يد [إبراهيم.]15 :
َ ْ ُ َ َ
َ
وقد استجاب هللا سبحانه لرسله ولدعائهم ففتح بينهم وبني أقوامهم ابحلق ،فنجي الرسل وأتباعهم
وأهلك املعاندين املعرضني عن اإلْيان ِبايت هللا وهذا من احلكم بينهم يف احلياة الدنيا.

 )3وكذا يوم القيامة فإن هللا سبحانه هو الفتاح الذي حيكم بني عباده فيما كانوا خيتلفون فيه يف
الدنيا.
_________

( )1رواه ابن ماجه ( ،)634والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( )9918( )27 /6وابن حبان (/5

 ،)2050( )399واحلاكم ( ،)325 /1والبيهقي ( .)4119( )442 /2قال احلاكم :صحيح على
شرط الشيخني ،ووافقه الذهيب ،وقال البوصريي ( :)123 /1هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ،وقال

ابن حجر يف ((نتائج األفكار)) ( :)275 /1حسن لشواهده.

( )2رواه ابن ماجه ( ،)195والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)455 /1وحسنه األلباين يف
((صحيح سنن ابن ماجه)).
((( )3الكتاب األسىن)).
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قال سبحانه قُل َْجيمع بـيـنـنا ربمـنا ُمثَّ يـ ْفتح بـيـنـنا ِابحل ِق وهو ال َفتَّاح ِ
يم [سبأ ]26 :ففي ذلك اليوم
ُ َ
ْ َ ُ َْ َ َ َ َ َ َ ُ َْ َ َ َ َ ُ َ
العل ُ

يقضي هللا سبحانه ويفصل بني العباد ،فيتبني الضال من املهتدي ،وهو سبحانه َّل حيتاج إىل شهود
ص َّن َعلَْي ِه ْم بِ ِعل ٍْم
ليفتح بني خلقه ،ألنه َّل ختفى عليه خافية وما كان غائبا عما حدث يف الدنيا فَـلَنَـ ُق َّ
وما ُكنَّا غَائِبِني [األعراف ،]7 :وقال وما تَ ُكو ُن ِيف َشأ ٍْن وما تَـ ْتـلُو ِم ْنهُ ِمن قُـرآ ٍ
َن َوََّل تَـ ْع َملُو َن ِم ْن َع َم ٍل
َ
ََ
ََ
ََ
ْ ْ
السماءِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ك م ْن مثْـ َق ِ
ال ذَ َّرة ِيف األ َْر ِ
ب َع ْن َربِ َ
ودا إِ ْذ تُف ُ
إََِّّل ُكنَّا َعلَْي ُك ْم ُش ُه ً
يضو َن فيه َوَما يَـ ْع ُز ُ
ض َوََّل ِيف َّ َ
ك َوََّل أَ ْك َرب إََِّّل ِيف كِتَ ٍ
اب ُمبِ ٍ
ني [يونس.]61 :
َصغَ َر ِم ْن ذَلِ َ
َوََّل أ ْ
َ
َّ ِ
ين َك َف ُروا إِْيَا ُهنُ ْم َوََّل ُه ْم
وقد مسى هللا يوم القيامة بيوم الفتح يف قوله سبحانه قُ ْل يَـ ْوَم ال َف ْت ِح ََّل يَـ ْنـ َف ُع الذ َ
يُـ ْنظَُرو َن [السجدة.]29 :

 )4إن هللا سبحانه متفرد بعلم مفاتح الغيب اليت ذكرها يف قوله تعاىل َو ِع ْن َدهُ َم َفاتِ ُح الغَْي ِ
ب ََّل يَـ ْعلَ ُم َها
إََِّّل ُه َو [األنعام.]59 :
ِ ِ
ِ
ث َويَـ ْعلَ ُم َما ِيف األ َْر َح ِام َوَما تَ ْد ِري
ْم َّ
اع ِة َويُـنَـ ِز ُل الغَْي َ
الس َ
وقد عددها يف قوله سبحانه إ َّن هللاَ ع ْن َدهُ عل ُ
ِ
ِ
س ِأب ِ
َي أ َْر ٍ
يم َخبِريٌ [لقمان.]34 :
ض ْتَُ ُ
وت إِ َّن هللاَ َعل ٌ
س َماذَا تَكْس ُ
ب غَ ًدا َوَما تَ ْد ِري نَـ ْف ٌ
نَـ ْف ٌ
قال القرطيب :مفاتح مجع مفتح هذه اللغة الفصيحة ويقال مفتاح ،وجيمع مفاتيح ،وجيمع مفاتيح،
املفتح عبارة عن كل ما حيل غلقاً ،حمسوساً كان كالقفل على البيت ،أو معقوَّلً كالنظر ،مث قال :وهو
اآلية استعارة على التوصل إىل الغيوب كما يتوصل يف الشاهد ابملفتاح إىل املغيب عن اإلنسان.

ولذلك قال بعضهم :هو مأخوذ من قول الناس افتح علي كذا ،أي أعطين أو علمين ما أتوصل إليه

به ،فاهلل تعاىل عنده علم الغيب وبيده الطرق املوصلة إليه َّل ْيلكها إَّل هو فمن شاء إطالعه عليها

أطلعه ومن شاء حجبه عنها حجبه ،وَّل يكون ذلك من إفاضته إَّل على رسوله بدليل قوله تعاىل َوَما
ِ
َكا َن هللاُ لِيُطْلِ َع ُك ْم َعلَى الغَْي ِ
ب َولَ ِك َّن هللاَ َْجيتَِيب ِم ْن ُر ُسلِ ِه َم ْن يَ َ
شاءُ [آل عمران ]179 :وقوله َعاملُ
ِ
ضى ِمن َّر ُس ٍ
الْغَْي ِ
ول [اْلن.)1( ]27 - 26 :
َح ًدا إَِّلَّ َم ِن ْارتَ َ
ب فَال يُظْ ِه ُر َعلَى غَْيبِه أ َ
وقال يف (األسىن) :والفتح يف اللغة حل ما استغلق من احملسوسات واملعقوَّلت ،وهللا سبحانه هو
(الفتاح) لذلك ،فيفتح ما تغلق على العباد من أسباهبم ،فيغين فقرياً ،ويفرج عن مكروب ،ويسهل

مطلباً وكل ذلك يسمى فتحاً ،ألن الفقري املتغلق عليه ابب رزقه فيفتح ابلغىن ،وكذلك املتحاكمان

إىل احلاكم ،يتغلق عليهما وجه احلكم فيفتحه احلاكم عليهما ،ولذلك مسي احلاكم فتاحاً ألنه حيل ما
ني قَـ ْوِمنَا
استغلق من اخلصوم ،تقول :افتح بيننا ،أي احكم ،ومنه قول شعيبَ :ربـَّنَا افْـتَ ْح بَـ ْيـنَـنَا َوبَ ْ َ
ت َخ ْري ال َف ِِ
ِ
ني أي احلاكمني (.)2
احت َ
ابحلَ ِق [األعراف ]89 :أي :احكمَ ،وأَنْ َ ُ
 )5أن الفتح والنصر من هللا سبحانه فهو يفتح على من يشاء وخيذل من يشاء ،وقد نسب هللا
الفتوح لنفسه ،لينبه عباده على طلب النصر والفتح منه َّل من غريه ،وأن يعملوا بطاعته وينالوا
ك فَـ ْت ًحا ُمبِينًا [الفتح،]1 :
مرضاته ،ليفتح عليهم وينصرهم على أعدائهم .قال تعاىل إِ ََّن فَـتَ ْحنَا لَ َ
وهو خطاب لرسوله األمني صلى هللا عليه وسلم.
_________

((( )1اْلامع ألحكام القرآن)) (.)2 - 1 /7
((( )2الكتاب األسىن)).
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ص ٌر
سى هللاُ أَ ْن َأيِْيتَ ِابل َف ْت ِح أ َْو أ َْم ٍر ِم ْن ِع ْن ِدهِ [املائدة ،]52 :وقال َوأُ ْخ َرى ُِحتبم َ
وهنَا نَ ْ
وقال جل ثناؤه فَـ َع َ
ِ
ِ ِ
ِ
[الصف.]13 :
ني َّ
يب َوبَش ِر املُْؤمنِ َ
م َن هللا َوفَـ ْت ٌح قَ ِر ٌ
 )6أن هللا بيده مفاتيح خزائن السماوات واألرض .قال سبحانه.
ٍ ِ
ِ
ِ
السماو ِ
ِ
ط ِ
ات َواأل َْر ِ
يم [ال م
شورى،]12 :
سُ
الر ْز َق لِ َم ْن يَ َ
شاءُ َويَـ ْقد ُر إِنَّهُ ب ُك ِل َش ْيء َعل ٌ
لَهُ َم َقالي ُد َّ َ َ
ض يَـ ْب ُ

فما يفتحه من اخلري للناس َّل ْيلك أحد أن يغلقه عنهم ،وما يغلقه فال ْيلك أحد أن يفتحه عليهم
كما قال جل وعال َما يَـ ْفتَ ِح هللاُ لِلن ِ
ك فَ َال ُم ْر ِس َل لَهُ ِم ْن بَـ ْع ِدهِ َو ُه َو
ك َهلَا َوَما ْيُْ ِس ْ
َّاس ِم ْن َر ْمحَ ٍة فَ َال ممُْ ِس َ
ِ
يم [فاطر.]2 :
َ
الع ِز ُيز احلَك ُ
فلو فتح هللا املطر على الناس فمن ذا الذي حيبسه عنهم ،حىت لو أدى املطر إىل إغراقهم وإهالكهم

مثلما حدث لقوم نوح عليه الصالة والسالم ،فقد وصلت املياه إىل رؤوس اْلبال ،فما استطاعوا أن
يردوها عن أنفسهم ،ولو حبس عن عباده القطر والنبات سنني طويلة ملا استطاعوا أيضا أن يفتحوا
ض ٍر فَ َال َك ِ
ِ
ف لَهُ إََِّّل ُه َو َوإِ ْن يُ ِر ْد َك ِخبَ ٍْري فَ َال َر َّ
ضلِ ِه
اد لَِف ْ
اش َ
ك هللاُ بِ ُ
س ْس َ
ما أغلقه هللا سبحانه َوإ ْن ْيَْ َ
[يونس.]107 :

 )7وقد يفتح هللا سبحانه أنواع النعم واخلريات على الناس استدراجاً هلم ،إذا تركوا ما أمروا به،
ِ ِ
اب ُك ِل َش ْي ٍء َح َّىت إِذَا
سوا َما ذُك ُروا بِه فَـتَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم أَبْـ َو َ
ووقعوا فيما هنوا عنه كما قال سبحانه فَـلَ َّما نَ ُ
ِ
ِ
سو َن [األنعام.]44 :
فَ ِر ُحوا ِِبَا أُوتُوا أ َ
َخ ْذ ََن ُه ْم بَـغْتَةً فَإذَا ُه ْم ُم ْبل ُ
 )8ومما يفتحه هللا على من يشاء من عباده احلكمة والعلم والفقه يف الدين ،ويكون ذلك حبسب
التقوى واإلخالص والصدق ،ولذا جتد أن فهم السلف أعمق وعلمهم أوسع ممن جاء بعدهم َواتَّـ ُقواْ
هللاَ َويُـ َعلِ ُم ُك ُم هللاُ [البقرة.]282 :
وهبم ِمن ِذ ْك ِر ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
هللا
ح هللاُ َ
ص ْد َرهُ ل ِْإل ْس َالِم فَـ ُه َو َعلَى نُوٍر م ْن َربِه فَـ َويْ ٌل ل ْل َقاسيَة قُـلُ ُُ ْ ْ
وقال تعاىل :أَفَ َم ْن َش َر َ
ض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني [ال مزمر.]22 :
ك ِيف َ
أُولَئِ َ
قال القرطيب :وهذا الفتح والشرح ليس له حد ،وقد أخذ كل مؤمن منه حبظ ،ففاز األنبياء ابلقسم
األعلى ،مث من بعدهم األولياء ،مث العلماء ،مث عوام املؤمنني ،ومل خييب هللا منه سوى الكافرين.

وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يقول ألصحابه(( :إذا دخل أحدكم املسجد فليسلم على النيب صلى

هللا عليه وسلم وليقل :اللهم افتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج فليسلم على النيب صلى هللا عليه

وسلم وليقل :اللهم ابعدين من الشيطان)) ( .)1النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن
محد احلمود– ص194 :
_________

( )1رواه مسلم ( .)713من حديث أيب محيد أو أبو أسيد الساعدي رضي هللا عنه.
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سادسا :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا الشاكر والشكور
أوَّلً :إن العبد من حني استقر يف الرحم إىل وقته ،يتقلب يف نعم هللا ظاهراً وابطناً ليالً وهناراً ،ويقظة

ومناماً ،سراً وعالنية ( ،)1يف كل اآلَنت ،ويف مجيع اللحظات .وتواتر إحسان هللا إليه على مدى

األنفاس.

قال ابن القيم رمحه هللا:

يكفيك رب مل تزل يف فضله  ...متقلباً يف السر واإلعالن ()2

جل وعال َّل تنفد عطاايه ،وَّل تنقطع آَّلؤه ،وَّل تنتهي نعماؤه ،قال جل جالله :أََملْ تَـ َرْوا أ َّ
َّر
َن هللاَ َسخ َ
ض وأَسب َغ علَي ُكم نِعمه ظَ ِ
لسماو ِ
اه َرةً َوَاب ِطنَةً [لقمان .]20 :والنعم
ات َوَما ِيف األ َْر ِ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ
لَ ُك ْم َما ِيف ا َّ َ َ
الظاهرة بعضها وقع ،وبعضها منتظر وقوعه .والنعم الباطنة بعضها نعلمه ،وبعضها حناول أن نعلمه،
وبعضها َّل نعلمه أبداً.
ِ
ِ
وها
ص َ
فلو اجتهد العبد يف إحصاء أنواع النعم ملا قدر ،كما قال هللا تعاىلَ :وإِ ْن تَـ ُعدموا ن ْع َمةَ هللا ََّل ُحتْ ُ
[إبراهيم( ]34 :أي وإن تتعرضوا لتعداد النعم اليت أنعم هللا تعاىل هبا عليكم إمجاَّلً ،فضالً عن
التفصيلَّ ،ل تطيقوا إحصاءها بوجه من الوجوه ،وَّل تقوموا حبصرها على حال من األحوال.

ومن املعلوم أنه لو رام فرد من أفراد العباد أن حيصي ما أنعم هللا به عليه يف خلق عضو من أعضائه,

أو حاسة من حواسه مل يقدر على ذلك قط ،وَّل أمكنه أصالً ،فكيف ِبا عدا ذلك من النعم يف مجيع

ما خلقه هللا يف بدنه؟! فكيف ِبا عدا ذلك من النعم الواصلة إليه يف كل وقت على تنويعها واختالف

أجناسها؟! ()3

وإن كل جزء من أجزاء اإلنسان لو ظهر فيه أدىن خلل وأيسر نقص ،لنغص النعم على اإلنسان,
وْتىن أن ينفق الدنيا لو كانت يف ملكه حىت يزول عنه ذلك اخللل ،فهو سبحانه يدبر هذا اإلنسان

على الوجه املالئم له ،مع أن اإلنسان َّل علم له بوجود ذلك ،فكيف يطيق حصر بعض نعم هللا

عليه ,أو يقدر على إحصائها ,أو يتمكن من شكر أدَنها؟ وأي شكر يقابل هذا اإلنعام؟ فما الظن
ِبا فوق ذلك وأعظم منه ،هذا إىل ما يصرف عنه من املضرات وأنواع األذى اليت تقصده ،ولعلها

توازن النعم يف الكثرة ،والعبد َّل شعور له أبكثرها أصالً ،وهللا سبحانه يكلؤه منها ابلليل والنهار؛ كما
الر ْمحَ ِن [األنبياء ،]42 :فهو سبحانه منعم عليهم
َّها ِر ِم َن َّ
قال تعاىل :قُ ْل َم ْن يَ ْكلَ ُؤُك ْم ِابللَّيْ ِل َوالنـ َ
بكالءهتم وحفظهم وحراستهم مما يؤذيهم ابلليل والنهار وحدهَّ ،ل حافظ هلم غريه .هذا مع غناه التام
عنهم وفقرهم التام إليه من كل وجه (.)4
ولو عمل العبد من الصاحلات أعمال الثقلني ،فإن نعم هللا عليه أكثر ،وأدىن نعمة من نعم هللا
تستغرق مجيع أعماله.

ما مث إَّل العجز عن شكر ربنا  ...كما ينبغي سبحانه متفضال ()5

فينبغي على العبد أن يكون عبداً شكوراً ,يشكر هللا على وافر نعمه ،ومجيل إحسانه ،ويبالغ يف

الشكر( ،على النعم الدنيوية ،كصحة اْلسم وعافيته ،وحصول الرزق وغري ذلك .ويشكره ويثين
عليه ،ابلنعم الدينية ،كالتوفيق لإلخالص ،والتقوى ،بل نعم الدين ،هي النعم على احلقيقة) (.)6

فلله احلمد واملنة ،الذي أنعم على عباده هبذه النعم اليت َّل يقدرون هلا على جزاء وَّل شكور (.)7

فعلى العبد أن يكثر من الشكر ،ابلقلب واللسان ،والعمل ابْلوارح .لعله يشكر هللا على بعض مننه
العظيمة ،وآَّلئه اْلسيمة ،وإحسانه التام ،وخريه املدرار ،وعطائه العظيم ،وإكرامه اْلليل.

_________

((( )1الروح)) (ص.)298 :
((( )2الكافية الشافية)) (ص.)287 :

((( )3فتح البيان)) (.)120 - 119 /7
((( )4طريق اهلجرتني)) (ص.)570 :

((( )5جمالس يف تفسري قوله تعاىل :لقد من هللا على املؤمنني (ص.)468 :
( )6انظر(( :تيسري الكرمي الرمحن)) (ص.)1023 :
( )7انظر(( :تيسري الكرمي الرمحن)) (ص.)1311 :
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فالشكر ابلقلب :اَّلعرتاف ابلنعم الباطنة والظاهرة للمنعم ،وأهنا منه وبفضله .وأهنا وصلت إليه من
غري مثن بذله فيها ,وَّل وسيلة منه توسل هبا إليه ,وَّل استحقاق منه هلا ،وأهنا هلل يف احلقيقة َّل للعبد
( ،)1قال جل وعال :وما بِ ُكم ِمن نِعم ٍة فَ ِمن ِ
هللا [النحل.]53 :
ََ
َْ َ
أي ما يالبسكم من النعم على اختالف أنواعها فهي منه سبحانه ،والنعمة إما دينية وهي معرفة احلق
لذاته ومعرفة اخلري ألجل العمل به ،وإما دنيوية ( .)2فما (طاب العيش إَّل ِبنته ،وكل نعمة منه يف
الدنيا واآلخرة ،فهي منه ْين هبا على من أنعم عليه) (.)3

فأشرف الناس منزلة :أعرفهم هبذه املنة ،وأعظمهم إقراراً هبا ،وذكراً هلا ،وشكراً عليها ،وحمبة هلل
ألجلها ،فهل يتقلب أحد قط إَّل يف منته؟

وقد جاء يف احلديث ما يبني عظمة تذكر النعمة واَّلعرتاف هبا ،وهو قوله صلى هللا عليه وسلم:
((سيد اَّلستغفار أن يقول :اللهم أنت ريبَّ ،ل إله إَّل أنت ،خلقتين وأَن عبدك ،وأَن على عهدك
ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من شرما صنعت ،أبوء لك بنعمتك علي ،وأبوء لك بذنيب ،فاغفر

يل ،فإنه َّل يغفر الذنوب إَّل أنت .ومن قاهلا من النهار موقناً هبا ،فمات من يومه قبل أن ْيسي فهو

من أهل اْلنة ،ومن قاهلا من الليل وهو موقن هبا ،فمات قبل أن يصبح ،فهو من أهل اْلنة)) (.)4

ويكرر صلى هللا عليه وسلم اَّلعرتاف ابلنعمة يف أدابر الصلوات يف قولهَّ(( :ل إله إَّل هللا وحده َّل

شريك له ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قديرَّ ،ل حول وَّل قوة إَّل ابهلل؛ َّل إله إَّل هللا ،وَّل
نعبد إَّل إايه ،له النعمة وله الفضل وله الثناء احلسنَّ ،ل إله إَّل هللا ،خملصني له الدين ،ولو كره
الكافرون)) (.)5

فلله النعمة الظاهرة والباطنة ،وله الفضل يف كل شيءَ ,و َّ
ض ِل ال َْع ِظ ِيم [البقرة.]105 :
اَّللُ ذُو الْ َف ْ

فالعبد َّل خروج له عن نعمته وفضله ومنه وإحسانه طرفة عنيَّ ،ل يف الدنيا وَّل يف اآلخرة ( .)6فهو
املان هبدايته لإلْيان ،وتيسريه لألعمال ،وإحسانه ابْلزاء ،كل ذلك جمرد منته وفضله بَ ِل َّ
اَّللُ ْيَُ من

َعلَْي ُك ْم [احلجرات .)7( ]17 :فإجيادهم نعمة منه ،وجعلهم أحياء َنطقني نعمة منه ،وإعطاؤهم

األمساع واألبصار والعقول نعمة منه ،وإدرار األرزاق عليهم على اختالف أنواعها وأصنافها نعمة منه،
وتعريفهم نفسه أبمسائه وصفاته وأفعاله نعمة منه ،وإجراء ذكره على ألسنتهم وحمبته ومعرفته على
قلوهبم نعمة منه ،وحفظهم بعد إجيادهم نعمة منه ،وقيامه ِبصاحلهم دقيقها وجليلها نعمة منه،

وهدايتهم إىل أسباب مصاحلهم ومعاشهم نعمة منه .وذكر نعمه على سبيل التفصيل َّل سبيل إليه ،وَّل
قدرة للبشر عليه (.)8

ك
والشكر ابللسان :الثناء ابلنعم ،وذكرها ،وتعدادها ،وإظهارها .قال سبحانه وتعاىلَ :وأ ََّما بِنِ ْع َم ِة َربِ َ
ث [الضمحى.]11 :
فَ َح ِد ْ

وعن النعمان بن بشري رضي هللا عنه قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم على املنرب(( :من مل يشكر
القليل ،مل يشكر الكثري؛ ومن مل يشكر الناس ،مل يشكر هللا .التحدث بنعمة هللا شكر ،وتركها كفر))

(.)9

_________

((( )1الفوائد)) (ص.)167 :

((( )2فتح البيان)) (.)257 /7
((( )3التبيان يف أقسام القرآن)) (ص.)33 :
( )4رواه البخاري ( .)6306من حديث شداد بن أوس رضي هللا عنه.
( )5رواه مسلم ( .)594من حديث عبدهللا بن الزبري رضي هللا عنه.
((( )6شفاء العليل)) (.)153 /1

((( )7مفتاح دار السعادة)) (.)515 /2
((( )8شفاء العليل)) (.)345 /1
( )9رواه أمحد ( ،)18472( )278 /4والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( ،)516 /6واملنذري يف

((الرتغيب والرتهيب)) ( :)103 /2إسناده َّل أبس به ،وحسنه ابن مفلح يف ((اآلداب الشرعية))
( ،)332 /1وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)220 /5رجاله ثقات.
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وعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا حيب أن
يرى أثر نعمته على عبده)) (.)1
وعن أيب األحوص عن أبيه قال :أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف ثوب دون ،فقال(( :ألك مال؟

قال :نعم .قال :من أي املال؟ قال :قد آاتين هللا من اإلبل ,والغنم ,واخليل ,والرقيق .قال :فإذا آاتك

هللا ماَّلً ،فلري أثر نعمة هللا عليك وكرامته)) (.)2

فإذا أنعم هللا عليك ِبال فليكن عليك أثر هذا املال يف لباسك ،يف بيتك ،يف مركوبك ،يف صدقاتك،
يف نفقاتك؛ لري أثر نعمة هللا عليك يف هذا املال .وإذا أنعم هللا عليك بعلم فلري عليك أثر هذا العلم

من تعليمه ونشره بني الناس ،والدعوة إىل هللا ،وغري ذلك (.)3

والشكر ابْلوارح :أن َّل يستعان ابلنعم إَّل على طاعة هللا ،وأن حيذر من استعماهلا يف شيء من
معاصيه.

ود ُشك ًْرا [سبأ.]13 :
قال سبحانه وتعاىل :ا ْع َملُوا آ َ
َل َد ُاو َ

وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يقوم حىت تتفطر قدماه ويقول(( :أفال أحب أن أكون عبداً
شكوراً؟!)) (.)4
فسمى األعمال شكراً ،وأخرب أن شكره قيامه هبا وحمافظته عليها (.)5

العجب ممن يعلم أن كل ما به من النعم من هللا ،مث َّل يستحي من اَّلستعانة هبا على ارتكاب ما هناه!

ولقد أحسن القائل:

أَنلك رزقه لتقوم فيه  ...بطاعته وتشكر بعض حقه

فلم تشكر لنعمته ولكن  ...قويت على معاصيه برزقه

ومن كثرت عليه النعم فليقيدها ابلشكر ،وإَّل ذهبت.
إذا كنت يف نعمة فارعها  ...فإن املعاصي تزيل النعم

وحافظ عليها بشكر اإلله  ...فشكر اإلله يزيل النقم
ولو مل يكن من فضل الشكر إَّل أن النعم به موصولة ،واملزيد هلا مرتبط به؛ لكان كافياً ،فهو حافظ

للموجود من النعم ،جالب للمفقود منها ابملزيد .قال سبحانه وتعاىل :لَئِ ْن َش َك ْرُْمت َألَ ِزي َدنَّ ُك ْم [إبراهيم:

 ،]7نعمة إىل نعمة تفضالً من الكرمي املنان.

فلن ينقطع املزيد من هللا تعاىل ،حىت ينقطع الشكر من العبد.

(فمن شكر هللا على ما رزقه وسع هللا عليه يف الرزق ،ومن شكر هللا على ما أقدره عليه من طاعته،

زاده من طاعته ،ومن شكره على ما أنعم من الصحة ،زاده هللا صحة إىل غري ذلك) (.)6
فبالشكر تثبت النعم وَّل تزول ،ويبلغ الشاكر من املزيد فوق املأمول .فمىت مل تر حالك يف مزيد،

فاستقبل الشكر.

وإذا وفقك هللا للشكر ،فهذه نعمة حتتاج إىل شكر جديد؛ فإن شكرت ،فإهنا نعمة حتتاج إىل شكر

اثن ،وهلم جرا .فال يقدر العباد على القيام بشكر النعم .وحقيقة الشكر اَّلعرتاف ابلعجز عن
الشكر ،كما قيل:

إذا كان شكري نعمة هللا نعمة  ...علي له يف مثلها جيب الشكر
فكيف بلوغ الشكر إَّل بفضله  ...وإن طالت األايم واتصل العمر

وهلذا نقول :سبحانك َّل حنصي ثناء عليك ،أنت كما أثنيت على نفسك.

والرب سبحانه وتعاىل يعطي مع استغنائه عن العبد ،والعبد يشكر مع افتقاره إىل الرب .فهل يكافئ

شكر احملتاج الفقري عطاء الغين الكرمي؟!
_________

( )1رواه الرتمذي ( .)2819وقال :حسن ،وقال ابن مفلح يف ((اآلداب الشرعية)) (:)518 /3
إسناده جيد إىل عمرو حديثه حسن ،وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)271 /10له شاهد.

( )2رواه أبو داود ( ،)4063والنسائي ( ،)181 /8والطرباين ( .)16285( )280 /19واحلديث
سكت عنه أبو داود ،وقال الشوكاين يف ((نيل األوطار)) ( :)118 /9رجاله رجال الصحيح،

وصححه أمحد شاكر يف ((عمدة التفسري)) ( )746 /1كما أشار إىل ذلك يف املقدمة.
((( )3شرح رايض الصاحلني)) (.)524 /3
( )4رواه البخاري ( .)4837من حديث عائشة رضي هللا عنها.
((( )5طريق اهلجرتني)) (ص.)621 :

((( )6فتح البيان)) (.)89 - 88 /7
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ولكن هللا تعاىل رضي منا بشهود املنة ورؤية التقصري يف القيام بشكره ،كما يف حديث سيد
اَّلستغفار(( :أبوء لك بنعمتك علي ،وأبوء لك بذنيب)) (.)1
واملعىن :أقر لك ،وألتزم بنعمتك علي ،وأقر وألتزم بذنيب ،فمنك النعمة واإلحسان والفضل ،ومين

الذنب واإلساءة.

فالعبد دائماً بني نعمة من هللا حيتاج فيها إىل الشكر ،وذنب منه حيتاج فيه إىل اَّلستغفار ،وكل من

هذين من األمور الالزمة للعبد دائماً ،فإنه َّل يزال يتقلب يف نعم هللا وآَّلئه ،وَّل يزال حمتاجاً إىل

التوبة واَّلستغفار.

والشاكرون هم األقلون عدداً ،األعظمون عند هللا قدراً .قال تعاىل :وقَلِ ِ ِ ِ
ي َّ
ور [سبأ:
الش ُك ُ
يل م ْن عبَاد َ
َ ٌ
 )2( ]13الذين يقرون بنعمة رهبم ،وخيضعون هلل ،وحيبونه ،ويصرفوهنا يف طاعة موَّلهم ورضاه (.)3
وقال سبحانهَ :ولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
َّاس ََّل يَ ْش ُك ُرو َن [البقرة]243 :؛ فضله وإنعامه ،وَّل يعرفون حق
إحسانه (فأكثر اخللق منحرفون عن شكر املنعم ،مشتغلون ابللهو واللعب ،قد رضوا ألنفسهم

أبسافل األمر ،وسفاسف األخالق) ( .)4فأكثرهم مل يشكروا هللا تعاىل على ما أوَّلهم من النعم،
ودفع عنهم من النقم (.)5

اثنياً :ومما ينبغي أن يعلم أبن (منفعة الشكر ترجع إىل العبد دنياً وآخرةَّ ،ل إىل هللا ،والعبد هو الذي

ينتفع بشكره ،ألن نفع ذلك وثوابه راجع إليه وفائدته حاصلة له ،إذ به تستبقى النعمة ،وبسببه
يستجلب املزيد هلا من هللا سبحانه ،كما قال تعاىلَ :وَم ْن َش َك َر فَِإ َّمنَا يَ ْش ُك ُر لِنَـ ْف ِس ِه َوَم ْن َك َف َر فَِإ َّن َرِيب
ين َِ
محي ٌد
ين َك ِرميٌ [النمل ،]40 :وقال تعاىلَ :وَم ْن يَ ْش ُك ْر فَِإ َّمنَا يَ ْش ُك ُر لِنَـ ْف ِس ِه َوَم ْن َك َف َر فَِإ َّن هللاَ غَ ِ ٌّ
غَ ِ ٌّ
[لقمان ،]12 :غين عن أعماله( ،غين عن شكره غري حمتاج إليه ،محيد مستحق للحمد من خلقه،
إلنعامه عليهم بنعمه اليت َّل حياط بقدرها ،وَّل حيصر عددها ،وإن مل حيمده أحد من خلقه ،فإن كل
موجود َنطق حبمده بلسان احلال) (.)6

فشكر العبد إحسان منه إىل نفسه دنيا وأخرى ،فإنه إمنا هو حمسن إىل نفسه ابلشكرَّ ،ل أنه مكافئ

به لنعم الرب ،فالرب تعاىل َّل يستطيع أحد أن يكافئ نعمه أبداً ،وَّل أقلها ،وَّل أدىن نعمة من نعمه،
فإنه تعاىل هو املنعم املتفضل ،اخلالق للشكر والشاكر وما يشكر عليه ،فال يستطيع أحد أن حيصي

ثناء عليه ،فإنه هو احملسن إىل عبده بنعمه ،وأحسن إليه أبن أوزعه شكرها.

ومن ْتام نعمته سبحانه ،وعظيم بره وكرمه وجوده ،حمبته له على هذا الشكر ،ورضاه منه به ،وثناؤه
عليه به ،ومنفعته وفائدته خمتصة ابلعبدَّ ،ل تعود منفعته على هللا ،وهذا غاية الكرم الذي َّل كرم

فوقه ،ينعم عليك مث يوزعك شكر النعمة ،ويرضى عنك ،مث يعيد إليك منفعة شكرك ،وجيعله سبباً
لتوايل نعمه واتصاهلا إليك ،والزايدة على ذلك منها (.)7

ِ ِ
ِ ِ
يما [النساء.]147 :
وأتمل قوله تعاىلَ :ما يَـ ْف َع ُل هللاُ ب َع َذاب ُك ْم إِ ْن َش َك ْرُْمت َوآ ََم ْنـتُ ْم َوَكا َن هللاُ َشاك ًرا َعل ً

كيف جتد يف ضمن هذا اخلطاب أن شكره تعاىل أيىب تعذيب عباده بغري جرم ،كما أيىب إضاعة سعيهم

ابطالً ،فالشكور َّل يضيع أجر حمسن ،وَّل يعذب غري مسيء (.)8
_________

( )1جزء من حديث اَّلستغفار؛ رواه البخاري ( .)6306من حديث شداد بن أوس رضي هللا عنه.
((( )2اجملموعة الكاملة)) ( ،)428 /5للعالمة السعدي رمحه هللا.
((( )3تيسري الكرمي الرمحن)) (ص.)1041 :
((( )4تيسري الكرمي الرمحن)) (ص.)1310 :
((( )5تيسري الكرمي الرمحن)) (ص.)946 :
((( )6فتح القدير)) (.)338 /4

((( )7هتذيب مدارج السالكني)) (ص.)616 - 615 :
((( )8عدة الصابرين)) (ص.)336 :
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اثلثاً :على العبد أن يشكر من أجرى هللا سبحانه النعمة على يده ،قال هللا تعاىل :أ ِ
َن ا ْش ُك ْر ِيل
ك إِ ََّ ِ
ري [لقمان ،]14 :فأمر بشكره مث بشكر الوالدين إذ كاَن سبب وجوده يف الدنيا،
َولَِوالِ َديْ َ
يل املَص ُ
وسهرا وتعبا يف تربيته وتغذيته ،فيحسن إليهم ابلقول الكرمي ،واخلطاب اللطيف ،والفعل اْلميل،
والتواضع هلما ،وإكرامهما ،وإجالهلما ،والقيام ِبؤونتهما ،واجتناب اإلساءة إليهما من كل وجه،
ابلقول والفعل .فمن عقهما أو أساء إليهما فما شكرمها على صنيعهما ،بل جحد أفضاهلما عليه،

ومن مل يشكرمها فإنه مل يشكر هللا الذي أجرى تلك النعم على أيديهما ،وقد قال النيب صلى هللا عليه

وسلمَّ(( :ل يشكر هللا ،من َّل يشكر الناس)) (.)1

أي :من كان من طبعه كفران نعمة الناس ،وترك الشكر ملعروفهم فلن يكون شاكراً هلل ،وَّل يوفق
لذلك ،ومن عجز عن القليل عجز عن الكثري من ابب أوىل ،وقد قال هللا تعاىل :وإِ ْن تَـعدموا نِعمةَ ِ
هللا
َ ُ َْ
وها [النحل ،]18 :فكيف يؤدي العاجز شكر هذه النعم اليت َّل حتصى؟! إذا مل يؤد القليل
ص َ
ََّل ُحتْ ُ
(.)2
فالبد من مكافأة احملسن وشكره على صنيعه.

عن عبد هللا بن أيب ربيعة املخزومي رضي هللا عنه .أن النيب صلى هللا عليه وسلم استلف منه – حني

غزا حنيناً – ثالثني أو أربعني ألفاً ،فلما قدم قضاها إايه؛ مث قال له النيب صلى هللا عليه وسلم:
((ابرك هللا لك يف أهلك ومالك؛ إمنا جزاء السلف الوفاء واحلمد)) (.)3

وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من صنع إليكم

معروفاً فكافئوه ،فإن مل جتدوا ما تكافئونه فادعوا له ،حىت تروا أنكم قد كافأْتوه)) (.)4

قوله(( :من صنع إليكم معروفاً فكافئوه)) أبن أعطاك شيئا من املال ،أو أكرمك ،أو أعانك على

شيء حتتاج إليه ،هذا معروف؛ ألنه غري واجب عليه ،وإمنا بذله معروفاً وإحساَنً.
قوله( :فكافئوه) أبن تصنع إليه معروفاً مثل معروفه ،من ابب املكافئة ،فاملؤمن يكون كرْياً يكافئ
على املعروف وَّل جيحده وَّل ينكره ،بل يكافئ عليه ،وهللا تعاىل يقولَ :هل جزاء ا ِإلحس ِ
ان إَِّلَّ
ْ ََ
َْ

سا ُن [الرمحن]60 :؛ فإذا مل جتد شيئاً تكافئه به عن معروفه ،فعليك ابلدعاء له (فادعوا له)،
ا ِإل ْح َ
فادعوا هللا له ابخلري على معروفه وإحسانه إليك (.)5

_________
( )1رواه أبو داود ( ،)4811وأمحد ( ،)7926( )295 /2وابن حبان (،)3407( )198 /8

وأبو نعيم ىف ((حلية األولياء)) ( ،)165 /7والبيهقي ( .)11812( )182 /6من حديث أيب هريرة
رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وصححه ابن دقيق العيد يف ((اَّلقرتاح)) (،)117

وقال ابن مفلح يف ((اآلداب الشرعية)) ( :)330 /1إسناده صحيح ،وقال السفاريين احلنبلي يف
((شرح كتاب الشهاب)) ( :)147له طرق يقوي بعضها بعضا.
((( )2شرح صحيح األدب املفرد)) (.)255 /1

( )3رواه ابن ماجه ( ،)1983وأمحد ( ،)16457( )36 /4وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) (/7
 .)1119وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

( )4رواه أبو داود ( ،)1672والنسائي ( ،)82 /5وأمحد ( ،)5365( )68 /2وابن حبان (/8
 ،)3408( )199واحلاكم ( .)572 /1واحلديث سكت عنه أبو داود ،وصححه النووي يف
((اجملموع)) ( ،)245 /6وقال العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) (إسناده صحيح).
((( )5تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام)) (.)198 /6

()331/2

عن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من صنع إليه
معروف ،فقال لفاعله :جزاك هللا خرياً ،فقد أبلغ يف الثناء)) (.)1

وهذا َّل يعين أن ينسى العبد املعطي األول( ،ألن النعم كلها هلل تعاىل ،وكما قال تعاىلَ :وَما بِ ُكم ِمن
نِعم ٍة فَ ِمن ِ
ك [اإلسراء]20 :؛
هللا [النحل ،]53 :وقال تعاىلُ :كالا ممنِ مد َه ُؤَّلء َو َه ُؤَّلء ِم ْن َعطَاء َربِ َ
َْ َ
فاهلل سبحانه هو املعطي على احلقيقة ،فإنه هو الذي خلق األرزاق وقدرها ،وساقها إىل من يشاء من
عباده؛ فاملعطي هو الذي أعطاه ،وحرك قلبه لعطاء غريه ،فهو األول واآلخر) (.)2

فمن سلك هذا املسلك العظيم اسرتاح من عبودية اخللق ونظره إليهم ،وأراح الناس من لومه وذمه

إايهم ،وجترد التوحيد يف قلبه ،فقوي إْيانه وانشرح صدره ،وتنور قلبه ،ومن توكل على هللا فهو

حسبه (.)3

رابعاً :ينبغي على العبد (أن يتدبر نعم هللا عليه ،ويستبصر فيها ،ويقيسها حبال عدمها .فإنه إذا وازن
بني حالة وجودها ،وبني حالة عدمها ،تنبه عقله ملوضع املنة .خبالف من جرى مع العوائد ،ورأى أن

هذا أمر مل يزل مستمراً ،وَّل يزال .وعمي قلبه عن الثناء على هللا ،بنعمه ،ورؤية افتقاره إليه يف كل
وقت .فإن هذا َّل حيدث له فكرة شكر) (.)4

وإن خصلة تكون هلا كل هذه القيمة ،وتكون فيها كل هذه الفائدة ،حلقيق أن يتمسك هبا من غري

إغفال حبال.

(اللهم إَن نشكرك على كل نعمة أنعمت هبا علينا مما َّل يعلمه إَّل أنت ،ومما علمناه ،شكراً َّل حييط

به حصر وَّل حيصره عد ،وعدد ما شكرك الشاكرون بكل لسان يف كل زمان) (.)5

فائدة مهمة :يشرع سجود الشكر عند النعم املتجددة( ،شكراً هلل عليها ،وخضوعاً له ،وذَّلً ،يف

مقابلة فرحة النعم ,وانبساط النفس هلا ،وذلك من أكرب أدوائها ،فإن هللا سبحانه َّل حيب الفرحني وَّل

األشرين ،فكان دواء هذا الداء اخلضوع والذل واَّلنكسار لرب العاملني ،وكان يف سجود الشكر من

حتصيل هذا املقصود ما ليس يف غريه) (.)6

عن أيب بكرة رضي هللا عنه :عن النيب صلى هللا عليه وسلم :أنه كان إذا جاءه أمر سرور ،أو بشر به،
خر ساجداً شاكراً هلل )7( .األمساء احلسىن والصفات العلى لعبد اهلادي بن حسن وهيب – ص:
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_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2035والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( ،)10008( )53 /6وابن حبان
( .)3413( )202 /8قال الرتمذي :حسن جيد غريب ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة
املصابيح)) ( )222 /3كما قال ذلك يف املقدمة ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

((( )2جمموع الفتاوى)) (.)92 /1
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)93 /1
((( )4تيسري الكرمي الرمحن)) (ص.)872 :
((( )5فتح البيان)) (.)120 /7

((( )6إعالم املوقعني)) (.)449 /2
( )7رواه أبو داود ( .)2774وسكت عنه ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).

()332/2

سابعا :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا احلفيظ
إن التعبد ابسم هللا احلفيظ يقتضي من العبد أن حيفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه ،وحفظ ذلك:
هو الوقوف عند أوامره ابَّلمتثال ،وعند نواهيه ابَّلجتناب ،وعند حدوده ،فال يتجاوز ما أمر به،

وأذن فيه ،إىل ما هنى عنه ،فمن فعل ذلك ،فهو من احلافظني حلدود هللا الذين مدحهم هللا يف كتابه،
اب ح ِف ٍ
ِ
ْب منِ ٍ
ب َو َجاء بَِقل ٍ
الر ْمحَن ِابلْغَْي ِ
يب [ق- 32 :
يظ َم ْن َخ ِش َي َّ
قالَ :ه َذا َما تُ َ
وع ُدو َن ل ُك ِل أ ََّو ٍ َ

]33؛ وفسر احلفيظ هاهنا ابحلافظ ألوامر هللا ،وابحلافظ لذنوبه ليتوب منها.

ومن أعظم ما جيب حفظه من أوامر هللا :الصالة ،وقد أمر هللا ابحملافظة عليها فقالَ :حافِظُواْ َعلَى
ات َّ ِ
َّ ِ
الصلَو ِ
صالهتِِ ْم
ين ُه ْم َعلَى َ
والصالَة ال ُْو ْسطَى [البقرة ]238 :ومدح احملافظني عليها بقولهَ :والذ َ
َّ َ
ُحيَافِظُو َن [املعارج.]34 :
وكذلك الطهارة ،فإهنا مفتاح الصالة .عن ثوابن رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم(( :استقيموا ولن حتصوا ،واعلموا أن خري أعمالكم الصالة ،وَّل حيافظ على الوضوء إَّل

مؤمن)) (.)1

فإن العبد تنتقض طهارته وَّل يعلم بذلك إَّل هللا ،فاحملافظة على الوضوء للصالة ،دليل على ثبوت

اإلْيان يف القلب.

اح َفظُواْ أ َْْيَانَ ُك ْم [املائدة ،]89 :فإن األْيان يقع الناس فيها كثرياً،
ومما يؤمر حبفظه األْيان ،قال هللاَ :و ْ
ويهمل كثري منهم ما جيب هبا ،فال حيفظه ،وَّل يلتزمه.
فمن حفظ أْيانه ،دل على دخول اإلْيان يف قلبه.

وقد ورد التشديد العظيم يف احللف الكاذب ،وَّل يصدر كثرة احللف ابهلل إَّل من اْلهل ابهلل ،وقلة

هيبته يف الصدور.

ومما يلزم املؤمن حفظه :رأسه وبطنه .عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم(( :استحيوا من هللا حق احلياء قال :قلنا :اي رسول هللا ،إَن نستحيي واحلمد هلل؛ قال:

ليس ذاك ،ولكن اَّلستحياء من هللا حق احلياء :أن حتفظ الرأس وما وعى ،والبطن وما حوى ،ولتذكر
املوت والبلى؛ ومن أراد اآلخرة ،ترك زينة الدنيا ،فمن فعل ذلك ،فقد استحيا من هللا حق احلياء))
(.)2

وحفظ الرأس وما وعى :يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من احملرمات ،وحفظ البطن وما
حوى :يتضمن حفظ القلب عن اإلصرار على حمرم .قال هللاَ :وا ْعلَ ُمواْ أ َّ
َن هللاَ يَـ ْعلَ ُم َما ِيف أَن ُف ِس ُك ْم
ك َكا َن
اح َذ ُروهُ [البقرة ،]235 :وقد مجع هللا ذلك كله يف قوله :إِ َّن َّ
اد ُك مل أُولئِ َ
ص َر َوالْ ُف َؤ َ
فَ ْ
الس ْم َع َوالْبَ َ
َع ْنهُ َم ْس ُؤوَّلً [اإلسراء.]36 :
ويدخل يف حفظ البطن وما حوى :حفظه من إدخال احلرام إليه ،من املأكوَّلت واملشروابت.
ومما جيب حفظه من املنهيات :حفظ اللسان والفرج.
عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من حفظ ما بني
فقميه وفرجه ،دخل اْلنة)) (.)3

ِ
وقد أمر هللا حبفظ الفروج خاصة ،ومدح احلافظني هلا ،فقال :قُل لِل ِ
صا ِرِه ْم
ْم ْؤمنِ َ
ني يَـغُضموا م ْن أَبْ َ
ُ
الذاكِر ِ
الذاكِ ِرين َّ ِ
ِ ِ
َع َّد َّ
ات أ َ
اَّللُ
وج ُه ْم [النور ،]30 :وقال :فُـ ُر َ
َوَْحي َفظُوا فُـ ُر َ
وج ُه ْم َوا ْحلَافظَات َو َّ َ
اَّللَ َكث ً
ريا َو َّ َ
ِ
ِ
يما [األحزاب .]35 :األمساء احلسىن والصفات العلى لعبد اهلادي بن حسن
َهلُم َّم ْغف َرًة َوأ ْ
َج ًرا َعظ ً
وهيب – ص214 :
_________

( )1رواه ابن ماجه ( ،)226وأمحد ( ،)22432( )276 /5والطرباين ( .)1444( )101 /2قال

البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( :)47 /1هذا احلديث رجاله ثقات ،أثبات إَّل أنه منقطع بني سامل
وثوابن ،فإنه مل يسمع منه بال خالف .لكن له طريق أخرى متصلة ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج
مشكاة املصابيح)) ( )181 /1كما قال ذلك يف املقدمة ،وقال ابن كثري يف ((إرشاد الفقيه)) (/1

 :)143له سند جيد.

( )2رواه الرتمذي ( .)2458وقال :هذا حديث إمنا نعرفه من هذا الوجه ،وحسنه األلباين يف
((صحيح سنن الرتمذي)).

( )3رواه أمحد ( ،)19577( )398 /4وأبو يعلى ( ،)7275( )206 /13واحلاكم (،)399 /4
واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( .)269 /3وقال :رواته ثقات ،قال اهليثمي يف ((جممع

الزوائد)) ( :)301 /10رواه أمحد وأبو يعلى والطرباين بنحوه ورجال الطرباين وأيب يعلى ثقات ويف

رجال أمحد راو ومل يسم وبقية رجاله ثقات والظاهر أن الرواي الذي سقط عنه أمحد هو سليمان بن

يسار ،وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع الصغري)) (.)6202

()333/2

اثمنا :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا الكايف
إذا علم العبد أن هللا هو الكايف عباده رزقاً ومعاشاً وقواتً ،وحفظاً وكالءة ،ونصراً وعزاً ،اكتفى ِبعونته

عمن سواه.

عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ومن استكفى كفاه

هللا عز وجل)) (.)1

فمن وقع يف شدة وضائقة ،فليطلب من هللا الكفاية؛ فإن هللا يكفيه.

فإن الغالم املؤمن ملا أىب أن يرجع عن دينه ،دفعه امللك إىل نفر من أصحابه – أي مجاعة من الناس
– وقال هلم :اذهبوا به إىل جبل كذا وكذا ،جبل معروف عندهم شاهق رفيع؛ وقال هلم :إذا بلغوا
ذروته فاطرحوه يعين على األرض ،ليقع من رأس اْلبل فيموت ،بعد أن تعرضوا عليه أن يرجع عن

دينه ،فإن رجع وإَّل فاطرحوه.

فلما بلغوا قمة اْلبل فطلبوا منه أن يرجع عن دينه أىب ،ألن اإلْيان قد وقر يف قلبه وَّل ْيكن أن

يتحول أو يتزحزح؛ فلما مهوا أن يطرحوه قال( :اللهم اكفنيهم ِبا شئت) دعوة مضطر مؤمن( :اللهم

اكفنيهم ِبا شئت) أي :ابلذي تشاء ومل يعني ،فرجف هللا هبم اْلبل فسقطوا وهلكوا .وجاء الغالم إىل
امللك فقال :ما الذي جاء بك؟ أين أصحابك؟ فقال :قد كفانيهم هللا ،مث دفعه إىل مجاعة آخرين

وأمرهم أن يركبوا البحر يف قرقور –أي سفينة-؛ فإذا بلغوا ْلة البحر عرضوا عليه أن يرجع عن
دينه ،فإن مل يفعل رموه يف البحر.

فلما توسطوا من البحر عرضوا عليه أن يرجع عن دينه –وهو اإلْيان ابهلل -فقالَّ :ل! فقال( :اللهم
اكفنيهم ِبا شئت) فانقلبت السفينة وغرقوا وأجناه هللا (.)3( )2
هم الدين.
ومن كان عليه دين ،فليتضرع إىل هللا تعاىل ليكفيه َّ

عن علي رضي هللا عنه :أن مكاتباً جاءه ،فقال :إين قد عجزت عن كتابيت؛ فأعين ،قال :أَّل أعلمك
كلمات علمنيهن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،لو كان عليك مثل جبل صري ديناً؛ أداه هللا

عنك؟! قال(( :قل :اللهم! اكفين حباللك عن حرامك ،وأغنين بفضلك عمن سواك)) (.)4

فنسأل هللا تعاىل ،وهو خري مسؤول ،أن يكفينا وإايكم هم الدنيا واآلخرة ،فإنه الكايف لكل مهم،

وبيده اخللق واألمر ،وهو على كل شيء قدير .وَّل حول وَّل قوة إَّل ابهلل العلي العظيم .األمساء
احلسىن والصفات العلى لعبد اهلادي بن حسن وهيب – ص220 :

_________
( )1رواه النسائي ( ،)98 /5وأمحد ( .)11075( )9 /3وقال األلباين يف ((صحيح سنن
النسائي)) :حسن صحيح.

( )2رواه مسلم (.)3005

((( )3شرح رايض الصاحلني)) (.)123 - 122 /1
( )4رواه الرتمذي ( ،)3563وأمحد ( ،)1318( )153 /1واحلاكم ( .)721 /1قال الرتمذي:

حسن غريب ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج

مشكاة املصابيح)) ( )15 /3كما قال ذلك يف املقدمة.

()334/2

اتسعا :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا احليي
اعلم – ابرك هللا فيك – أبن أعظم احلياء ينبغي أن يكون من هللا تعاىل ،الذي نتقلب يف نعمه

وإحسانه الليل والنهار ،وَّل نستغين عنه طرفة عني ،وحنن حتت مسعه وبصرهَّ ،ل يغيب عنه من حالنا
وقولنا وفعلنا شيء .فهو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا ،فنطعم من خريه ،ونتنفس من جوه ،ونعيش
على أرضه ،ونستظل بسمائه ،وآَّلؤه غمرتنا من املهد إىل اللحد وإىل ما بعد ذلك من خلود طويل

يف اْلنة إن شاء هللا تعاىل .فكيف َّل نستحي منه؟ وكيف نقابل كل هذه النعم ابإلساءة؟!

ويتولد احلياء من (املعرفة بعظمة هللا وجالله وقدرته ،ألنه إذا ثبت تعظيم هللا يف قلب العبد ،أورثه

احلياء من هللا واهليبة له ،فغلب على قلبه ذكر إطالع هللا العظيم إىل ما يف قلبه وجوارحه ،وذكر املقام
غدا بني يديه ،وسؤاله إايه عن مجيع أعمال قلبه وجوارحه ،وذكر دوام إحسانه إليه ،وقلة الشكر منه
لربه ،فإذا غلب ذكر هذه األمور على قلبه ،هاج منه احلياء من هللا ،فاستحىي من هللا أن يطلع على

قلبه ،وهو معتقد لشيء مما يكره ،أو على جارحة من جوارحه ،يتحرك ِبا يكره ،فطهر قلبه من كل
معصية ،ومنع جوارحه من مجيع معاصيه) (.)1

فمن استحىي من ربه حق احلياء ،حفظ القلب وما وعى ،والرأس وما وحوى .وعرف ما خلق له من

عبادة ربه ،فآثر ما يبقى على ما يفىن (.)2

عن سعيد بن يزيد األنصاري رضي هللا عنه :أن رجال قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أوصين،

قال(( :أوصيك أن تستحي هللا عز وجل ،كما تستحي رجالً صاحلاً من قومك)) (.)3

فقل لنفسك :لو كان رجل من صاحلي قومي يراين ،أو يسمع كالميَّ ،لستحيت منه ،فكيف َّل

أستحي من ريب تبارك وتعاىل ،مث َّل آمن تعجيل عقوبته وكشف سرته؟!

فإن من علم أن هللا يراه حيث كان ،وأنه مطلع على ابطنه وظاهره وسره وعالنيته ،واستحضر ذلك
يف خلواته ،أوجب له ذلك ترك املعاصي يف السر.

قال القحطاين رمحه هللا:

وإذا خلوت بريبة يف ظلمة  ...والنفس داعية إىل الطغيان

فاستحي من نظر اإلله وقل هلا  ...إن الذي خلق الظالم يراين ()4
وكان ابن السماك ينشد:
اي مدمن الذنب أما تستحي  ...وهللا يف اخللوة اثنيكا

عن معاوية بن حيدة رضي هللا عنه قال :قلت :اي رسول هللا ،عوراتنا ما أنيت منها وما نذر؟ قال:

((احفظ عورتك إَّل من زوجتك ،أو ما ملكت ْيينك)) قال :قلت :اي رسول هللا ،إذا كان القوم

بعضهم يف بعض؟ قال(( :إن استطعت أن َّل يرينها أحد ،فال يرينها)) قال :قلت :اي رسول هللا ،إذا
كان أحدَن خالياً؟ قال(( :هللا أحق أن يستحىي منه من الناس)) (.)5

فقد (أمر النيب صلى هللا عليه وسلم الرجل :أن يسرت عورته ،وإن كان خالياً َّل يراه أحد ،أدابً مع هللا،

على حسب القرب منه ،وتعظيمه وإجالله ،وشدة احلياء منه ،ومعرفة وقاره) (.)6

فإن أصل أعمال القلوب احلياء ،فمن (اتصف ابحلياء من هللا ،فقد انصبغ قلبه ِبعرفة هللا وحبه،

وخوفه ورجائه ،والتحبب إليه مهما أمكن) ( .)7األمساء احلسىن والصفات العلى لعبد اهلادي بن
حسن وهيب – ص246 :
_________

((( )1تعظيم قدر الصالة)) (.)826 /2
((( )2اجملموعة الكاملة)) ( ،)45 /6للعالمة السعدي رمحه هللا.

( )3رواه البيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( ،)145 /6وأمحد يف ((الزهد)) (ص .)46 :وصححه
األلباين يف ((صحيح اْلامع الصغري)) (.)2541
((( )4نونية القحطاين)) (ص.)90 :

( )5رواه أبو داود ( ،)4016والرتمذي ( ،)2794وابن ماجه ( ،)1572وأمحد ()3 /5

( ،)20046واحلاكم ( .)199 /4واحلديث سكت عنه أبو داود ،وحسنه الرتمذي ،وقال احلاكم:
هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وصححه ابن القطان يف ((أحكام النظر))

(.)94

((( )6هتذيب املدارج)) (ص.)711 :
((( )7اجملموعة الكاملة)) ( ،)67 /5للعالمة السعدي رمحه هللا.

()335/2

عاشرا :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا اهلادي
اهلداية إىل الصراط املستقيم أجل مطلوب وأعظم مسؤول ،ونيله أشرف املواهب .وهي أكرب نعمة
ينعم هبا اهلادي سبحانه على من يشاء من عباده ،وأجل مننه الواصلة إلينا .فعلى العبد أن يسأل هللا
تعاىل اهلداية إىل الصراط املستقيم .وهلذا فإن العبد يف اليوم والليلة ،يسأل هللا اهلداية إىل الصراط
ِ
املستقيم ،كما يف سورة الفاحتةْ :اه ِد ََن ِ
يم [الفاحتة ،]6 :ويشهد من (اهدَن) عشر
الص َرا َ
ط املُ ْستَق َ
مراتب ،إذا اجتمعت حصلت له اهلداية.
املرتبة األوىل :هداية العلم والبيان .فيجعله عاملاً ابحلق مدركاً له.
الثانية :أن يقدره عليه .وإَّل فهو غري قادر بنفسه.

الثالثة :أن جيعله مريداً له.

الرابعة :أن جيعله فاعالً له.

اخلامسة :أن يثبته على ذلك ،ويستمر به إىل الوفاة.

السادسة :أن يصرف عنه املوانع والعوارض املضادة له (.)1
ومعلوم أن وساوس العبد وخواطره ،وشهوات الغي يف قلبه ،كل منها مانع من وصول أثر اهلداية إليه،

فإن مل يصرفها هللا عنه مل يهتد هدى اتماً ،فحاجته إىل هداية هللا له مقرونة أبنفاسه ،وهي أعظم حاجة

للعبد (.)2

السابعة :أن يهديه يف الطريق نفسها هداية خاصة ،أخص من األوىل .فإن األوىل هداية إىل الطريق

إمجاَّلً ،وهذه هداية فيها ويف منازهلا تفصيالً (.)3

فإن العبد قد يهتدي إىل طريق قصده ،تتميز له الطرق عن غريها ،وَّل يهتدي إىل تفاصيل سريه فيها،

وألوقات املسري من غريه ،وزاد املسري ،وآفات الطرق (.)4

الثامنة :أن يشهده املقصود يف الطريق ،وينبهه عليه .فيكون مطالعاً له يف سريه ،وملتفتاً إليه.

التاسعة :أن يشهده فقره وضرورته إىل هذه اهلداية ،فوق كل ضرورة .يف ظاهره وابطنه ،يف مجيع ما

أيتيه ويذره .ويدخل يف هذا أن يهدي غريه ويعلمه ،فيصري هادايً مهدايً ،كما يف دعاء النيب صلى هللا
عليه وسلم(( :اللهم زينا بزينة اإلْيان ،واجعلنا هداة مهتدين)) (.)5

يعين هندي غريَن وهنتدي يف أنفسنا ،وهذه أفضل الدرجات أن يكون العبد هادايً مهدايً .قال تعاىل:
ِ
ِ
ربوا [السجدة.)6( ]24 :
َو َج َعلْنَا م ْنـ ُه ْم أَئ َّمةً يَـ ْه ُدو َن ِأب َْم ِرََن لَ َّما َ
ص َُ
العاشرة :أن يشهده طريق املنحرفني عن اهلداية .ومها :طريق أهل الغضب ،الذين عدلوا عن أتباع
احلق قصداً وعناداً؛ وطريق أهل الضالل ،الذين عدلوا عنها جهالً وضالَّلً.
ولقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم يسأل ربه اهلداية ،وحيث أصحابه على سؤال هللا اهلداية.
وليتأمل القارئ اللبيب ،األحاديث التالية:

 - 1عن أيب ذر رضي هللا عنه :عن النيب صلى هللا عليه وسلم – فيما روى عن هللا تبارك وتعاىل –
أنه قال(( :اي عبادي كلكم ضال إَّل من هديته ،فاستهدوين أهدكم)) (.)7

أي :اطلبوا مين اهلداية ،أوفقكم إىل سلوك طريقها.
_________

((( )1هتذيب املدارج)) (ص.)1051 :
((( )2مفتاح دار السعادة)) (.)306 /1
((( )3هتذيب املدارج)) (ص.)1051 :
((( )4شفاء العليل)) (ص.)268 :

( )5رواه النسائي ( ،)54 /3وأمحد ( ،)18351( )264 /4واحلاكم ( .)705 /1من حديث

عمار بن ايسر رضي هللا عنه .قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وقال الشوكاين يف
((نيل األوطار)) ( :)333 /2رجاله إسناده ثقات ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن النسائي)).
((( )6شرح حديث عمار بن ايسر)) (ص.)49 :
( )7رواه مسلم (.)2577

()336/2

 - 2عن احلسن بن علي رضي هللا عنه قال :علمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلمات أقوهلن
يف قنوت الوتر(( :اللهم اهدين فيمن هديت ،وعافين فيمن عافيت ،وتولين فيمن توليت ،وابرك يل
فيما أعطيت ،وقين شر ما قضيت ،إنك تقضي وَّل يقضى عليك ،وإنه َّل يذل من واليت ،وَّل يعز

من عاديت ،تباركت ربنا وتعاليت)) (.)1

فقوله( :اهدين) سؤال للهداية املطلقة ،اليت َّل يتخلف عنها اَّلهتداء.
وقوله( :فيمن هديت) فيه فوائد:

أحدها :أنه سؤال له أن يدخله يف مجلة املهتدين ،وزمرهتم ورفقتهم.
الثانية :توسل إليه إبحسانه وإنعامه ،أي إنك قد هديت من عبادك بشراً كثرياً فضالً منك وإحساَنً،
فأحسن إيل كما أحسنت إليهم ،كما يقول الرجل للملك :اجعلين من مجلة من أغنيته وأعطيته
وأحسنت إليه.

الثالثة :أن ما حصل ألولئك من اهلدى ،مل يكن منهم وَّل أبنفسهم ،وإمنا كان منك ،فأنت الذي

هديتهم (.)2
 - 3عن علي رضي هللا عنه قال :قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :قل :اللهم اهدين
وسددين ،واذكر ابهلدى هدايتك الطريق ،والسداد سداد السهم)) (.)3

قال ابن القيم رمحه هللا :هذا من أبلغ التعليم والنصح ،حيث أمره أن يذكر إذا سأل هللا اهلدى إىل

طريق رضاه وجنته ،كونه مسافراً ،وقد ضل عن الطريق ،وَّل يدري أين يتوجه ،فطلع له رجل خبري

ابلطريق ،عامل هبا ،فسأله أن يدله على الطريق ،فهكذا شأن طريق اآلخرةْ ،تثيالً هلا ابلطريق احملسوس

للمسافر؛ وحاجة املسافر إىل هللا سبحانه ،إىل أن يهديه تلك الطريق ،أعظم من حاجة املسافر إىل
بلد ،إىل من يدله على الطريق املوصل إليها.

وكذلك السداد – وهو إصابة القصد قوَّلً وعمالً – فمثله مثل رامي السهم إذا وقع سهمه وأصاب،

وإذا مل يقع ابطالً؛ فهكذا املصيب للحق يف قوله وعملهِ ،بنزلة املصيب يف رميه (.)4

 - 4عن ابن مسعود رضي هللا عنه :أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول(( :اللهم إين أسألك
اهلدى والتقى والعفاف والغىن)) (.)5

 - 5عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف قال :سألت عائشة أم املؤمنني :أبي شيء كان نيب هللا
صلى هللا عليه وسلم يفتتح صالته إذا قام من الليل؟ قالت :كان إذا قام من الليل افتتح صالته:
((اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل ،فاطر السماوات واألرض ،عامل الغيب والشهادة؛ أنت

حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون ،اهدين ملا اختلف فيه من احلق إبذنك ،إنك هتدي من تشاء
إىل صراط مستقيم)) (.)6

ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم يف الدعاء العظيم القدر ،من أوصاف هللا وربوبيته ما يناسب

املطلوب ،فإن فطر السماوات واألرض توسل إىل هللا هبذا الوصف يف اهلداية للفطرة اليت ابتدأ اخللق
عليها ،فذكر كونه فاطر السماوات واألرض ،واملطلوب تعليم احلق ،والتوفيق له ،فذكر علمه سبحانه
ابلغيب والشهادة ،وأن من هو بكل شيء عليم جدير أن يطلب منه عبده أن يعلمه ،ويرشده

ويهديه؛ وهو ِبنزلة التوسل إىل الغين بغناه وسعة كرمه أن يعطي عبده شيئاً من ماله ،والتوسل إىل
الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده ،وبعفوه أن يعفو عنه ،وبرمحته أن يرمحه ،ونظائر ذلك.

وذكر ربوبيته تعاىل ْلربيل وميكائيل وإسرافيل؛ وهذا – وهللا أعلم – ألن املطلوب هدى حييا به
القلب؛ وهؤَّلء الثالثة األمالك ،قد جعل هللا تعاىل على أيديهم أسباب حياة العباد:

أما جربيل :فهو صاحب الوحي الذي يوحيه هللا إىل األنبياء ،وهو سبب للحياة الدنيا واآلخرة.
وأما ميكائيل :فهو املوكل ابلقطر ،الذي به سبب حياة كل شيء.

وأما إسرافيل :فهو الذي ينفخ يف الصور ،فيحيي هللا املوتى بنفخته؛ فإذا هم قيام لرب العاملني (.)7
فالتوسل إىل هللا سبحانه بربوبية هذه األرواح العظيمة املوكلة ابحلياة ،له أتثري عظيم يف حصول
املطلوب .وهللا املستعان ( .)8األمساء احلسىن والصفات العلى لعبد اهلادي بن حسن وهيب – ص:
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_________

( )1رواه أبو داود ( ،)1425والرتمذي ( ،)464والنسائي ( ،)248 /3وابن حبان ()225 /3
( .)945واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الرتمذي :حسن َّل نعرفه إَّل من هذا الوجه ،وقال
ابن عبدالرب يف ((اَّلستذكار)) ( :)285 /2روي من طرق اثبتة ،وصحح إسناده النووي يف

((اجملموع)) (.)496 /3

((( )2شفاء العليل)) (ص.)338 :
( )3رواه مسلم (.)2725

((( )4إغاثة اللهفان)) (ص.)65 :
( )5رواه مسلم (.)2721
( )6رواه مسلم (.)770

((( )7مفتاح دار السعادة)) (.)307 - 306 /1
((( )8شرح الطحاوية)) (.)248 /1

()337/2

حادي عشر :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا السالم
 - 1الدعاء ابلسالمة:

إن هللا تعاىل هو السالم وحيب السالم ،ويعطي السالم ملن طلبه منه بصدق وإخالص.

أ -عن ابن عمر رضي هللا عنه ،قال :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رأى اهلالل قال:
((اللهم أهله علينا ابألمن واإلْيان ،والسالمة واإلسالم ،ربنا وربك هللا)) (.)1

قوله( :أهله) أي :أطلعه علينا ،وأرَن إايه ،واملعىن :اجعل رؤيتنا له مقرتَنً ابألمن واإلْيان.

قوله( :ابألمن) أي :مقرتَنً ابألمن من اآلفات واملصائب.
قوله( :واإلْيان) أي :وبثبات اإلْيان فيه.

قوله( :والسالمة) أي :السالمة عن آفات الدنيا والدين (.)2
ب -وعلى (العبد أن يطلب السالمة يوم القيامة يوم يبعث هللا األحياء ،عند معاينته هول املطلع ،إذا
قدم على هللا وحيداً جمرداً عن كل مؤنس ،إَّل ما قدمه من صاحل عمله ،وعند موافاته القيامة مع

اْلمع األعظم ،ليصري إىل إحدى الدارين اليت خلق هلا ،واستعمل بعمل أهلها؛ وطلب السالمة فيه
آكد من مجيع ما قبله ،فإن عطبه َّل يستدرك ،وعثرته َّل تقال ،وسقمه َّل يداوى ،وفقره َّل يسد.

فأي موطن أحق بطلب السالمة من هذا املوطن ،فنسأل هللا السالمة فيها ِبنه وكرمه ،ولطفه وجوده

وإحسانه (.)3

عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... (( :وَّل يتكلم يومئذ إَّل
الرسل ،ودعوى الرسل يومئذ :اللهم سلم سلم)) ( .)4األمساء احلسىن والصفات العلى لعبد اهلادي

بن حسن وهيب – ص264 :
_________

( )1رواه الطرباين ( .)13330( )356 /12قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)142 /10فيه
عثمان بن إبراهيم احلاطيب وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.
((( )2العلم اهليب)) (ص.)421 :

((( )3بدائع الفوائد)) (.)654 /2
( )4رواه البخاري ( ،)806ومسلم (.)182

()338/2

اثين عشر :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا الشايف
أوَّلً :أن هللا تعاىل هو الشايف ،وَّل شايف إَّل هو ،وَّل شفاء إَّل شفاؤه ،وَّل يرفع املرض إَّل هو.

ويف احلديث(( :اللهم رب الناس ،أذهب الباس ،واشفه وأنت الشايف؛ َّل شفاء إَّل شفاؤك ،شفاء َّل

يغادر سقماً)) (.)1

وقولهَّ( :ل شفاء إَّل شفاؤك) صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فال شفاء إَّل شفاء هللا ،فشفاء

هللا َّل شفاء غريه ،وشفاء املخلوقني ليس إَّل سبباً ،والشايف هو هللا ،فليس الطبيب وليس الدواء مها
اللذان يشفيان ،بل الطبيب سبب ،والدواء سبب ،وإمنا الشايف هو هللا.

وهلذا ْيرض رجالن ِبرض واحد ،ويداواين بدواء واحد ،وعلى صفة واحدة ،فيموت هذا ،ويشفى

ذاك ،ألن األمر كله بيد هللا فهو الشايف ،وما يصنع من أدوية أو رقى فهو سبب ,وحنن مأمورون
بذلك السبب ،كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :فتداووا ،وَّل تتداووا حبرام)) (.)2

وقوله( :شفاء َّل يغادر سقماً) يعين :شفاء كامالً َّل يبقي سقماً ،أيَّ :ل يبقي مرضاً (.)3

ففي هذه الرقية توسل إىل هللا بكمال ربوبيته ،وكمال رمحته ابلشفاء ،وأنه وحده الشايف ،وأنه َّل شفاء
إَّل شفاؤه ،فتضمنت التوسل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته (.)4

اثنياً :أن هللا تعاىل مل ينزل داء إَّل وأنزل له شفاء ،وله أسباب.

عن جابر رضي هللا عنه :عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :لكل داء دواء ،فإن أصيب

دواء الداء ،برأ إبذن هللا تعاىل)) (.)5

وعن أسامة بن شريك رضي هللا عنه قال :أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ،كأمنا على
رؤوسهم الطري ،فسلمت مث قعدت ،فجاء األعراب من ههنا وههنا؛ فقالوا :اي رسول هللا ،أنتداوى؟

فقال(( :تداووا ،فإن هللا عز وجل مل يضع داء ،إَّل وضع له دواء ،غري داء واحد :اهلرم)) (.)6
األمساء احلسىن والصفات العلى لعبد اهلادي بن حسن وهيب – ص340 :
_________

( )1رواه أبو داود ( , )3883وابن ماجه ( , )3530وأمحد ( , )3615( )381 /1والطرباين
( , )213 /10واحلاكم ( .)463 /4من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه

أبو داود ,وقال احلاكم هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط الشيخني ومل خيرجاه ,ووافقه الذهيب,
وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)219 /5إسناده حسن ,وقال األلباين يف ((السلسلة

الصحيحة)) ( :)2972إسناده صحيح.

( )2رواه الطرباين ( .)649( )254 /24قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)89 /5رجاله ثقات،
وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)1762

((( )3شرح رايض الصاحلني)) (.)66 - 65 /3
((( )4زاد املعاد)) (.)188 /4
( )5رواه مسلم (.)2204

( )6رواه أبو داود ( )3855واللفظ له ،والرتمذي ( ،)2038وابن ماجه ( ،)2789وأمحد (/4
 ،)18477( )278وابن حبان ( ،)6061( )426 /13واحلاكم ( .)209 /1واحلديث سكت
عنه أبو داود ،وقال الرتمذي :حسن صحيح ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح ومل خيرجاه ،ووافقه
الذهيب ،وصحح إسناده النووي يف ((اجملموع)) (.)107 /5

()339/2

اثلث عشر :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا احلميد
إذا علم العبد أن احلمد على اإلطالق إمنا هو هلل ،وأنه يستحق مجيع احملامد أبسرها ،كان حرايً به أن

يشتغل ابلثناء واجملد لذي العلى واجملد؛ فإنه (سبحانه وتعاىل له الكمال املطلق الذي َّل نقص فيه
بوجه ما ،واإلحسان كله له ومنه ،فهو سبحانه وتعاىل أهل وأحق بكل محد ،وبكل حب من كل

جهة ،فهو أهل أن حيب لذاته ,ولصفاته ,وألفعاله ,وألمسائه ,وإلحسانه ،ولكل ما صدر منه سبحانه

وتعاىل) (.)1

وَّل تتصور القلوب حقيقة نعمته وإحسانه ،فضالً عن أن يقوم بشكره (.)2

ولو استنفد العبد أنفاسه كلها يف محده على نعمة من نعمه ،كان ما جيب له من احلمد ويستحقه فوق

ذلك وأضعافه ،وَّل حيصي أحد البتة ثناء عليه ِبحامده.
(ولكن هللا سبحانه لكرمه ،رضي من عباده ابليسري من شكره ،وأداء شكره) (.)3
وفضائل احلمد كثرية يف السنة ،نذكر بعضها:

 - 1عن األسود بن سريع رضي هللا عنه قال :كنت شاعراً ،فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت:
اي رسول هللا! إين مدحت ريب ِبحامد ،قال(( :أما إن ربك حيب احلمد)) (.)4

فهو سبحانه وتعاىل محيد حيب احلمد ،وحيب من حيمده ،ومحده لنفسه أعظم من محد العباد له،
وحيب من يثين عليه ،وثناؤه على نفسه أعظم من ثناء العباد عليه.

واحلمد هو اإلخبار ِبحاسن احملمود على وجه احملب له( .وهذه اللفظة َّل تصلح على هذا الوجه ،وَّل
تنبغي إَّل ملن هذا شأنه وهو احلميد اجمليد) (.)5

وحماسن احملمود تعاىل إما قائمة بذاته ،وإما ظاهرة يف خملوقاته.

النوع األول :محد األمساء والصفات ،وهو محد يتضمن الثناء عليه بكماله القائم بذاته ،وعلى ما له
من األمساء احلسىن ،والصفات الكاملة العليا ،واملدائح واحملامد ،والنعوت اْلليلة اْلميلة.

وتفصيل هذا مما َّل سبيل للعقول البشرية إىل اإلحاطة به وَّل إىل التعبري عنه ،ولكن ابْلملة فكل
صفة عليا ,واسم حسن ,وثناء مجيل ،وكل محد ,وتسبيح ,وتنزيه ,وتقديس ,وجالل وإكرام ،فهو هلل
عز وجل على أكمل الوجوه وأْتها وأدومها ،ومجيع ما يوصف به ,ويذكر به ,وخيرب عنه به فهو حمامد

له ,وثناء ,وتسبيح ,وتقديس ،فسبحانه وحبمده َّل حيصي أحد من خلقه ثناء عليه ،بل هو كما أثىن

على نفسه وفوق ما يثين به عليه خلقه ،فله احلمد أوَّلً وآخراً ,محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه ،كما ينبغي
لكرم وجهه وعز جالله ورفيع جمده وعلو جده .فهذا تنبيه على أحد نوعي محده ،وهو محد األمساء

والصفات.

النوع الثاين :محد النعم واآلَّلء ،وهذا مشهود للخليقة برها وفاجرها ،مؤمنها وكافرها ،من جزيل

مواهبه وسعة عطاايه ،وكرمي أايديه ،ومجيل صنائعه ،وحسن معاملته لعباده ،وسعة رمحته هلم ،وبره
ولطفه وحنانه ،وإجابته لدعوات املضطرين ،وكشف كرابت املكروبني ،وإغاثة امللهوفني ،ورمحته

للعاملني ،وابتدائه ابلنعم قبل السؤال ومن غري استحقاق ،بل ابتداء منه ِبجرد فضله وكرمه وإحسانه،

ودفع احملن والبالاي بعد انعقاد أسباهبا وصرفها بعد وقوعها (.)6
_________

((( )1جالء األفهام)) (ص.)367 :
((( )2جالء األفهام)) (ص.)462 :
((( )3جالء األفهام)) (ص.)534 :
( )4رواه أمحد ( ،)15624( )435 /3والطرباين ( .)822( )282 /1قال الطحاوي يف ((شرح
معاين اآلاثر)) ( :)298 /4جاءت اآلاثر متواترة بذلك ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/10
 :)98أحد أسانيد أمحد رجاله رجال الصحيح ،وصححه أمحد شاكر يف ((عمدة التفسري)) (/1
 )62كما أشار إىل ذلك يف املقدمة.

( )5انظر(( :بدائع الفوائد)) (.)537 /2
((( )6طريق اهلجرتني)) (ص.)242 :

()340/2

 - 2عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... (( :وما من شيء أحب
إىل هللا من احلمد)) (.)1
ومحده يتضمن أصلني :اإلخبار ِبحامده وصفات كماله ،واحملبة له عليها.

(وهو سبحانه كما حيب أن يعبد ،حيب أن حيمد ويثىن عليه ،ويذكر أبوصافه العلى وأمسائه احلسىن)

(.)2
 - 3عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أفضل الذكرَّ :ل إله إَّل
هللا وأفضل الدعاء :احلمد هلل)) (.)3

قال شيخ اإلسالم رمحه هللا :فسمى احلمد هلل دعاء وهو ثناء حمض ،ألن احلمد متضمن احلب

والثناء .واحلب أعلى أنواع الطلب؛ فاحلامد طالب للمحبوب ،فهو أحق أن يسمى داعياً من السائل

الطالب؛ فنفس احلمد والثناء متضمن ألعظم الطلب ،فهو دعاء حقيقة ،بل أحق أن يسمى دعاء من

غريه من أنواع الطلب الذي هو دونه (.)4

 - 4عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ما أنعم هللا على عبد نعمة
فقال :احلمد هلل ،إَّل كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ)) (.)5

فإن محده لويل النعمة نعمة أخرى هي أفضل وأنفع له ،وأجدى عائدة من النعمة العاجلة ،فإن أفضل
النعم وأجلها على اإلطالق ،نعمة معرفته تعاىل ومحده وطاعته (.)6

 - 5عن عمران بن حصني رضي هللا عنه :عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن أفضل
عباد هللا يوم القيامة احلمادون)) (.)7
فقد دل هذا احلديث على أن أفضل العباد يوم املعاد الذين يكثرون من محد هللا يف السراء والضراء.

األمساء احلسىن والصفات العلى لعبد اهلادي بن حسن وهيب – ص91 :
_________

( )1رواه أبو يعلى ( ،)4256( )247 /7واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( .)359 /2وقال:
رجاله رجال الصحيح ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)22 /8رواه أبو يعلى ورجاله رجال
الصحيح.

((( )2طريق اهلجرتني)) (ص.)431 :
( )3رواه الرتمذي ( ،)3383وابن ماجه ( ،)3080والنسائي يف ((السنن الكربى)) ()208 /6
( ،)667 /10وابن حبان ( ،)846( )126 /3واحلاكم ( .)676 /1قال احلاكم :هذا حديث

صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وحسنه ابن حجر يف ((نتائج األفكار)) ( ،)63 /1وصححه أمحد شاكر
يف ((عمدة التفسري)) ( )62 /1كما أشار إىل ذلك يف املقدمة.

((( )4جمموع الفتاوى)) (.)19 /15

( )5رواه ابن ماجه ( .)3082قال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( :)244 /2إسناده حسن،
وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

((( )6فتيا يف صيغة احلمد)) (صَّ ،)12 :لبن القيم رمحه هللا.
( )7رواه أمحد ( )19909( )434 /4موقوفاً ،والطرباين ( .)14964( )124 /18وصحح

إسناده ابن جرير يف ((مسند عمر)) ( ،)825 /2وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)98 /10

رواه أمحد موقوفاً وهو شبه املرفوع ورجاله رجال الصحيح ،وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع))

(.)1571

()341/2

إن املؤمن مىت ما عرف أن هللا متصف ابحلمد فإنه يسعى إىل محده تعاىل على كل حال بكل وسيلة

ممكنة ومشروعة يف السراء والضراء والشدة والرخاء والعسر واليسر وفيما حيب ويكره ،فهو احلميد
يف ذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله ،فله من األمساء احلسىن أحسنها ،ومن الصفات أكملها وأعالها ،وأن

أفعاله تعاىل دائرة بني الفضل والعدل ،وهو أهل لكل احملامد وليس ذلك ألحد إَّل هللا تعاىل .قال

اإلمام ابن القيم :وابْلملة فكل صفة عليا واسم حسن وثناء مجيل وكل محد ومدح وتسبيح وتنزيه

وتقديس وجالل وإكرام فهو هلل عز وجل على أكمل الوجوه وأْتها وأدومها ،ومجيع ما يوصف به

ويذكر به وخيرب عنه به فهو محد له وثناء وتسبيح وتقديس ،فسبحانه وحبمده َّل حيصى أحد من خلقه
ثناء عليه بل هو كما أثىن على نفسه وفوق ما يثين به عليه خلقه ،فله احلمد أوَّلً وآخراً محداً كثرياً
طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جالله ورفيع جمده وعلو جده (.)1

قال القرطيب :فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن احلمد على اإلطالق إمنا هو هلل وأن األلف والالم
لالستغراق َّل للعهد ،فهو الذي يستحق مجيع احملامد أبسرها ،فنحمده على كل نعمة وعلى كل حال

ِبحامده كلها ما علم منها وما مل يعلم  ...مث جيب عليه أن يسعى يف خصال احلمد وهي التخلق

ابألخالق احلميدة واألفعال اْلميلة ( .)2منهج اإلمام ابن قيم اْلوزية يف شرح أمساء هللا احلسىن
ملشرف بن علي بن عبد هللا احلمراين الغامدي – ص396 :

فكلمة (احلمد هلل) كلمة عظيمة جليلة القدر ،كثرية النفع ،هلا فضل عظيم وثواب جزيل وأجر جسيم

عند هللا .حيث أعطى من فضله وكرمه هذا املقدار العظيم لقائل هذا القول اليسري ،الذي ْيكن أن

يقوله القائل يف مجيع األحوال واألوقات ،من غري تكلف بدن وَّل مال.

عن أيب أمامة رضي هللا عنه قال :رآين النيب صلى هللا عليه وسلم ،وأَن أحرك شفيت ،فقال يل(( :أبي

شيء حترك شفتيك اي أاب أمامة؟ فقلت :أذكر هللا اي رسول هللا ،فقال :أَّل أدلك على ما هو أكثر من
ذكرك هللا الليل مع النهار؟ تقول :احلمد هلل عدد ما خلق ،احلمد هلل ملء ما خلق ،احلمد هلل عدد ما

يف السماوات واألرض ،احلمد هلل عدد ما أحصى كتابه ،واحلمد هلل على ما أحصى كتابه ،واحلمد هلل
عدد كل شيء ،واحلمد هلل ملء كل شيء ،وتسبح هللا مثلهن .تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك))

(.)3

ومن نظر بعني املعرفة يف هذا ،استكثر منه طمعاً ابخلري العظيم ,واألجر اْلسيم ،والعطاء اْلليل،

واْلود اْلميل.

(فلله تعاىل احلمد والشكر والثناء ،حيث أعطى العباد من مصاحلهم ومنافعهم فوق ما يطلبون،

وأعلى ما يتمنون ،وآاتهم من كل ما سألوهَّ ،ل حنصي ثناء عليه ،بل هو كما أثىن على نفسه) (.)4
ومن أجل نعم هللا على اإلطالق ،اليت يستحق عليها احلمد ،ما تعاقب الليل والنهار :نعمة اإلسالم.
ت
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأ َْْتَ ْم ُ
فهي النعمة احلقيقية الكبرية العظيمة على عباده ،قال هللا تعاىل :اليَـ ْوَم أَ ْك َمل ُ
َعلَْي ُكم نِ ْعم ِيت ور ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْس َال َم ِدينًا [املائدة.]3 :
ض ُ
ْ َ ََ
_________
((( )1مدارج السالكني)) ( ،)35 /1وانظر(( :طريق اهلجرتني)) (ص.)132 - 130 :
((( )2األسىن يف شرح األمساء احلسىن للقرطيب)) (.)190 /1
( )3رواه ابن خزْية ( ،)754( )371 /1والطرباين ( .)7930( )238 /8وصححه األلباين يف
((صحيح اْلامع)) (.)2615

((( )4تيسري الكرمي الرمحن)) (ص.)601 :

()342/2

عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال :خرج معاوية على حلقة يف املسجد ،فقال :ما أجلسكم؟
قالوا :جلسنا نذكر هللا ،قال :آهلل ما أجلسكم إَّل ذاك؟ قالوا :وهللا ما أجلسنا إَّل ذاك ،قال :أما إين

مل أستحلفكم هتمة لكم ،وما كان أحد ِبنزليت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقل عنه حديثاً مين،
وإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه ،فقال(( :ما أجلسكم؟ قالوا:

جلسنا نذكر هللا وحنمده على ما هداَن لإلسالم ،ومن به علينا؛ قال :آهلل ما أجلسكم إىل ذاك؟

قالوا :وهللا ما أجلسنا إَّل ذاك ،قال :أما إين مل أستحلفكم هتمة لكم ،ولكنه أاتين جربيل فأخربين :أن

هللا يباهي بكم املالئكة)) (.)1

فهؤَّلء كانوا قد جلسوا حيمدون هللا بذكر أوصافه وآَّلئه ،ويثنون عليه بذلك ،ويذكرون حسن

اإلسالم ،ويعرتفون هلل ابلفضل العظيم إذ هداهم له ومن عليهم به (.)2
فمن حصل له نصيب من دين اإلسالم فقد حصل له الفضل العظيم ،وقد عظمت عليه نعمة هللا،

فما أحوجه إىل القيام بشكر هذه النعمة وسؤاله دوامها والثبات عليها إىل املمات ،واملوت عليها،
فبذلك تتم النعمة (.)3

فاحلمد هلل الذي خصنا هبذه الرمحة ،وأسبغ علينا هذه النعمة ،وأعطاَن هذه الفضائل اْلمة (.)4

احلمد هلل ،مث احلمد هلل تعاىل ،الذي هداَن لإلسالم ،وما كنا لنهتدي لوَّل أن هداَن هللا.

اي ذا اْلالل واإلكرام ،كما هديتنا لإلسالم ،أسألك أن َّل تنزعه عنا ،حىت تتوفاَن على اإلسالم (.)5
األمساء احلسىن والصفات العلى لعبد اهلادي بن حسن وهيب – ص108 :
_________

( )1رواه مسلم (.)2701
((( )2مفتاح دار السعادة)) (.)291 /1

((( )3لطائف املعارق)) (ص.)170 - 169 :
((( )4لطائف املعارف)) (ص.)180 :
((( )5موارد األمان)) (ص.)469 :

()343/2

رابع عشر :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا القوي

أن املؤمن عندما يعلم أن من أوصافه تعاىل القوة والقدرة على كل شيء فإنه يدرك ْتاماً أنه َّل قوة له

على طاعة هللا تعاىل إَّل بتوفيقه وقوته وعونه ،وأنه َّل حول له على اجتناب املعاصي ودفع الشرور
عن نفسه إَّل بعون من هللا ،ويدل على هذا قوله صلى هللا عليه وسلم(( :اي عبد هللا بن قيس أَّل

أعلمك كلمات هي من كنوز اْلنةَّ :ل حول وَّل قوة إَّل ابهلل)) ( .)1قال النووي :قال العلماء:

سبب ذلك أهنا كلمة استسالم وتفويض إىل هللا تعاىل ،واعرتاف ابإلذعان له ،وأنه َّل صانع غريه ،وَّل

راد ألمره وأن العبد َّل ْيلك شيئاً من األمر ،مث قال :قال أهل اللغة( :احلول) احلركة واحليلة أيَّ :ل

حركة وَّل استطاعة وَّل حيلة إَّل ِبشيئة هللا تعاىل ،وقيل معناهَّ :ل حول يف دفع شر وَّل قوة يف حتصيل

خري إَّل هللا .وقيلَّ :ل حول عن معصية هللا إَّل بعصمته ،وَّل قوة على طاعته إَّل ِبعونته ،وحكي هذا

عن ابن مسعود رضي هللا عنه ،وكله متقارب (.)2
وكما قيل:

إذا مل يكن عون من هللا للفىت  ...فأكثر ما جيين عليه اجتهاده ()3

قال اإلمام ابن القيم :ولو اجتمعت قوى اخلالئق على شخص واحد منهم مث أعطي كل واحد منهم
مثل تلك القوة لكانت نسبتها إىل قوته سبحانه دون نسبة قوة البعوضة إىل محلة العرش ،ولو كان
جودهم على جود رجل واحد ،وكل اخلالئق على ذلك اْلود لكانت نسبته إىل جوده دون نسبة

قطرة إىل البحر ،وكذلك علم اخلالئق إذا نسب إىل علمه كان كنقرة عصفور من البحر ،وكذلك سائر
صفاته كحياته ومسعه وبصره وإرادته ( .)4منهج اإلمام ابن قيم اْلوزية يف شرح أمساء هللا احلسىن
ملشرف بن علي بن عبد هللا احلمراين الغامدي – ص392 :
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6610ومسلم ( .)2704من حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه.
((( )2شرح النووي على مسلم)) (.)26 /17

((( )3ديوان علي بن أيب طالب رضي هللا عنه)) (ص.)56 :
((( )4شفاء العليل)) (ص.)228 :

()344/2

خامس عشر :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا احلي
أن املؤمن عندما يدرك أن هللا تعاىل حي حبياة وهي صفة َّلزمة له تعاىل وله مجيع معانيها الكاملة من

السمع والبصر والقدرة واإلرادة وغريها من الصفات الذاتية الثابتة ابلكتاب والسنة ،واحلي من أمسائه
عز وجل ،فإنه يسلم وجهه له إْياَنً به وتوكالً عليه ،ففيه رغبته ورهبته ،ومعاذه ومالذه ألنه احلي

الذي َّل ْيوت واْلن واإلنس ْيوتون ،وحاديه يف هذا كله قوله صلى هللا عليه وسلم(( :اللهم لك

أسلمت وبك آمنت ،وعليك توكلت ،وإليك أنبت ،وبك خاصمت ،اللهم إين أعوذ بعزتك َّل إله إَّل

أنت أن تضلين ،أنت احلي الذي َّل ْيوت واْلن واإلنس ْيوتون)) (.)1

ومن مقتضى اإلْيان هبذا اَّلسم أن يلهج املؤمن به ملا له من أتثري عظيم يف حياة القلوب .قال اإلمام

ابن القيم :فذكر هللا سبحانه وتعاىل ،وحمبته وطاعته واإلقبال عليه ضامن ألطيب احلياة يف الدنيا

واآلخرة ،واإلعراض عنه والغفلة ومعصيته :كفيل ابحلياة املنغصة واملعيشة الضنك يف الدنيا واآلخرة

(.)2

ومن جتريبات السالكني اليت جربوها فألفوها صحيحة :أن من أدمن (اي حي اي قيوم َّل إله إَّل أنت)
أورثه ذلك حياة القلب والعقل ،وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية –قدس هللا روحه -شديد هللا جبها

جداً وقال يل يوماً :هلذين اَّلمسني – ومها (احلي القيوم) – أتثري عظيم يف حياة القلب .وكان يشري إىل
أهنما اَّلسم األعظم ،ومسعته يقول :من واظب على أربعني مرة كل يوم بني سنة الفجر وصالة الفجر:
(اي حي اي قيوم َّل إله إَّل أنت برمحتك استغيث) حصلت له حياة القلب ومل ْيت قلبه ( .)3منهج

اإلمام ابن قيم اْلوزية يف شرح أمساء هللا احلسىن ملشرف بن علي بن عبد هللا احلمراين الغامدي –

ص399 :

_________
( )1رواه مسلم ( .)2717من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
((( )2مدارج السالكني)) (.)271 ،270 /3
((( )3مدارج السالكني)) (.)482 /1

()345/2

سادس عشر :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا القيوم
أن املؤمن مىت أعطى هذا اَّلسم الكرمي حقه من العلم والعمل ِبقتضاه فقد استيقن أن هللا تعاىل قائم

بتدبري أمور العباد وأرزاقهم ومجيع أحواهلم ،كما أن من أعطى هذا اَّلسم حقه من التعبد به هلل تبارك
وتعاىل فقد توكل على ربه وانقطع رجاؤه من اخللق إىل هللا تعاىل ،واستغىن عما يف أيديهم إىل ما يف

يدي هللا تبارك وتعاىل ألن العباد حمتاجون مفتقرون إىل خالقهم يف قيامهم وقعودهم وحركاهتم
وسكناهتم يف دنياهم وأخراهم ويف حياهتم وبعد مماهتم.

ومن مقتضى اإلْيان هبذا اَّلسم الكرمي (القيوم) الدعاء به والتعبد هلل ِبقتضاه (فمن علم عبودايت

األمساء احلسىن والدعاء هبا ،وسر ارتباطها ابخللق واألمر وِبطالب العبد وحاجاته :عرف ذلك

وحتققه) ( .)1منهج اإلمام ابن قيم اْلوزية يف شرح أمساء هللا احلسىن ملشرف بن علي بن عبد هللا

احلمراين الغامدي – ص402 :
_________

((( )1مدارج السالكني)) (.)482 /1

()346/2

سابع عشر :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا الصمد
أن املؤمن عندما يدرك اتصافه تعاىل بصمديته وليس يف الوجود صمد سوى هللا تعاىل ،فإنه يصمد إليه

يف احلوائج كلها ويكون مفزعه وغايته فال يقصد غريه وَّل يلجأ يف حوائجه إَّل إليه.

ومن جعله هللا تعاىل مقصد عباده يف مهمات دينهم ودنياهم وأجرى على لسانه ويده حوائج خلقه،
فقد أنعم عليه حبظ من معىن هذا الوصف وعليه أن يتخلق أبخالق السيادة والسادة حىت يكون

مصموداً ،واببه مقصوداً .روى هشام بن عروة عن أبيه قال :أدركت سعد بن عبادة ومناد ينادي على
أطمه :من أحب شحماً وحلماً فليأت سعداً ،مث أدركت ابنه قيساً ينادي مثل ذلك (.)2( )1

قال اإلمام ابن تيمية :واملخلوق وإن كان صمداً من بعض الوجوه فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه

فإنه يقبل التفرق والتجزئة ،وهو أيضاً حمتاج إىل غريه فإن كل ما سوى هللا حمتاج إليه من كل وجه،
فليس أحد يصمد إليه كل شيء وَّل يصمد إىل شيء إَّل هللا تبارك وتعاىل (.)3

قال الغزايل يف املقصد :ومن جعله هللا تعاىل مقصد عباده يف مهمات دينهم ودنياهم وأجرى على

لسانه ويده حوائج خلقه فقد أنعم عليه حبظ من هذا الوصف ( .)4منهج اإلمام ابن قيم اْلوزية يف
شرح أمساء هللا احلسىن ملشرف بن علي بن عبد هللا احلمراين الغامدي – ص404 :
_________

( )1رواه بنحوه احلاكم (.)284 /3
((( )2األسىن يف شرح األمساء احلسىن)) للقرطيب (.)186 /1
((( )3جمموع الفتاوى)) لإلمام ابن تيمية (.)238 /17
((( )4املقصد األسىن)) للغزايل (ص.)119 :

()347/2

اثمن عشر :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا الظاهر والباطن
أن املؤمن إذا حتقق علوه تعاىل املطلق على كل شيء بذاته ،وأنه ليس فوقه شيء البتة وأنه ظاهر فوق
عباده يدبر األمر من السماء إىل األرض مث توجه إليه ،فقد مجع قلبه على املعبود ،وجعله له رابً
يقصده وصمداً يصمد إليه يف حوائجه ،وملجأ يلجأ إليه ،فإذا استقر ذلك يف قلبه وعرف ربه ابسم
(الظاهر) استقامت له عبوديته وصار معقل وموئل يلجأ إليه ويهرب إليه ويفر كل وقت إليه.

كما أن هللا عز وجل هو الباطن احمليط بكل شيء الذي أحاطت أوليته وآخريته ابألوائل واألواخر
وأحاطت ظاهريته وابطنيته بكل ظاهر وابطن فما من ظاهر إَّل وهللا فوقه ،وما من ابطن إَّل وهللا

دونه ،دَن من كل شيء ببطونه فال تواري منه مساء مساء وَّل أرض أرضاً ،وَّل حيجب عنه ظاهر ابطناً،
بل الباطن له ظاهر ،والغيب عنده شهادة ،والبعيد منه قريب والسر عنده عالنية ،فهو العليم ببواطن
ِ
َس َّر الْ َق ْو َل َوَمن َج َه َر بِ ِه َوَم ْن ُه َو
األمور وظواهرها يستوي عنده هذا وهذا .قال تعاىل َس َواء من ُكم َّم ْن أ َ
مستَ ْخ ٍ
َّها ِر [الرعد ]10 :فيستوي عند هللا تعاىل من هو متخف يف قعر بيته يف
ف ِابللَّْي ِل َو َسا ِر ٌ
ب ِابلنـ َ
ُْ
ظالم الليل ومن هو سائر يف سربه (طريقه) يف بياض النهار وضيائه (.)1
وعن عبوديته تعاىل هبذين اَّلمسني قال اإلمام ابن القيم :وأما عبوديته ابمسه الظاهر فكما فسره النيب

صلى هللا عليه وسلم(( :وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ،وأنت الباطن فليس دونك شيء)) (،)2
فإذا حتقق العبد علوه املطلق على كل شيء بذاته وأنه ليس فوقه شيء البتة ،وأنه ظاهر فوق عباده
يدبر األمر من السماء إىل األرض مث توجه إليه إِلَي ِه يصع ُد الْ َكلِم الطَّيِب والْعمل َّ ِ
الصال ُح يَـ ْرفَـ ُعهُ
ْ َ َْ
ُ
ُ َ ََ ُ
[فاطر ]10 :صار لقلبه قبلة توجه حنوها ومعبود يتوجه إليه قصده ،وصاحب هذه احلال إذا سلك
وأتله وتعبد طلب قلبه إهلاً يسكن إليه ويتوجه إليه.

وأما تعبده ابمسه الباطن فأمر يضيق نطاق التعبري عن حقيقته ويكل اللسان عن وصفه ،وتصطلم

اإلشارة إليه وجتفو العبارة عنه ،فإنه يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيل خملصة من فرث التشبيه،
منزهة عن رجس احللول أهل اَّلحنراف ،فمن رزق هذا فهم معىن امسه (الباطن) ووضح له التعبد به.

وابب هذه املعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب سبحانه ابلعامل وعظمته ،وأن العوامل كلها يف قبضته،
ك
ك إِ َّن َربَّ َ
وأن السماوات السبع واألرضني السبع يف يده كخردلة يف يد العبد .قال تعاىلَ :وإِ ْذ قُـلْنَا لَ َ
ط ِابلن ِ
َّاس [اإلسراء ]60 :وقالَ :و َّ
ط [الربوج ]20 :وهلذا يفرق سبحانه بني
اَّللُ ِمن َوَرائِ ِهم مِحمي ٌ
َحا َ
أَ
هذين اَّلمسني الدالني على هذين املعنيني :اسم العلو الدال على أنه (الظاهر) وأنه َّل شيء فوقه،
ِ
ِ
يم [الشورى:
واسم العظمة الدال على اإلحاطة ،وأنه َّل شيء دونه كما قال تعاىلَ :و ُه َو ال َْعل مي ال َْعظ ُ
ِِ
ِ
ِ
ب فَأَيْـنَ َما تُـ َولمواْ فَـثَ َّم َو ْجهُ
ري [سبأ ]23 :وقالَ :وَّلل ال َْم ْش ِر ُق َوال َْمغْ ِر ُ
 ]4وقال تعاىل َو ُه َو ال َْعل مي الْ َكب ُ
ِ
ِ ِ
يم [البقرة ،]115 :وهو تبارك وتعاىل كما أنه العايل على خلقه بذاته فليس فوقه
هللا إِ َّن هللاَ َواس ٌع َعل ٌ

شيء فهو (الباطن) بذاته فليس دونه شيء بل ظهر على كل شيء فكان فوقه ،وبطن فكان أقرب

إىل كل شيء من نفسه فهذا أقرب إلحاطة العامة ( .)3منهج اإلمام ابن قيم اْلوزية يف شرح أمساء
هللا احلسىن ملشرف بن علي بن عبد هللا احلمراين الغامدي – ص416 :
_________

((( )1طريق اهلجرتني)) (ص.)24 :
( )2رواه مسلم ( .)2713من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )3طريق اهلجرتني)) (ص.)24 - 21 :

()348/2

اتسع عشر :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا املعطي واملانع
أن املؤمن عندما يدرك أن هللا تعاىل متصف ابلعطاء واملنع فإنه يقطع األمل من املخلوقني ،وينزل

حوائجه ابملعطي املانع املتفرد ابلعطاء واملنع فيطرح األواسط طرحاً ويضرب عن األسباب صفحاً،
وجيعل هللا هو الكل وكل موجود مع القدرة كالطل َّل حكم له يف الفعل ،فال يذم مانعاً بوجه وَّل ْيدح

معطياً إَّل من حيث ينظر إىل هللا فيمدحه ملدح هللا إايه إذ جرت ابخلري يداه على ما أجرامها هللا.

كما يدرك أن التأييد واإلحاطة والنصر على األعداء إمنا يكون حبسب متابعة الرسول صلى هللا عليه

وسلم ،وعندها تكون العزة والكفاية والنصرة .كما أنه حبسب متابعته تكون اهلداية والنجاة ،فاهلل
سبحانه علق سعادة الدارين ِبتابعته ،وجعل شقاوة الدارين يف خمالفته ،فألتباعه اهلدى واألمن

والفالح والعزة ،والكفاية والنصرة والوَّلية ،والتأييد وطيب العيش يف الدنيا واآلخرة ،وملخالفيه الذلة
والصغار واخلوف والضالل ،واخلذَّلن والشقاء يف الدنيا واآلخرة (.)1

ومن مقتضى اإلْيان هبذين اَّلمسني الكرْيني :أن َّل يفر أحد هذين اَّلمسني عن اآلخر وذلك أتدابً مع

هللا تعاىل ،فإن إفراد أحدمها عن اآلخر يوهم نقصاً.
ط
سُ
قال اخلطايب :ويف ذكرمها معاً إنباء عن القدرة وأدل على احلكمة ،كقوله تعاىلَ :وهللاُ يَـ ْقبِ ُ
ض َويَـ ْب ُ
َوإِلَْي ِه تُـ ْر َج ُعو َن [البقرة ،]245 :وإذا ذكرت القابض مفرداً عن الباسط كنت كأنك قد قصرت
ابلصفة على املنع واحلرمان ،وإذا وصلت أحدمها ابآلخر فقد مجعت بني الصفتني منبئاً على وجه

احلكمة فيهما ( .)2منهج اإلمام ابن قيم اْلوزية يف شرح أمساء هللا احلسىن ملشرف بن علي بن عبد
هللا احلمراين الغامدي – ص422 :

_________

( )1انظر(( :زاد املعاد)) ( )37 /1بتصرف.
((( )2شأن الدعاء)) للخطايب (ص .)58 :وانظر(( :تفسري أمساء هللا احلسىن)) للزجاج (ص.)40 :

()349/2

عشرون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا القابض والباسط
أن املؤمن عندما يدرك اتصافه تعاىل ابلقبض والبسط فيقبض األرواح عن األشباح بعد املمات،

ويبسط األرواح يف األجساد عند احلياة ،ويقبض الصدقات من األغنياء ويبسط الرزق ملن يشاء،
حىت َّل تبقى فاقة؛ فال ريب أنه يتوجه بكليته إىل هللا تعاىل فهو املعد وهو املمد ،وهو القائل سبحانه
ط َوإِلَْي ِه تُـ ْر َج ُعو َن [البقرة .]245 :كما أن اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا هذين
سُ
تعاىلَ :وهللاُ يَـ ْقبِ ُ
ض َويَـ ْب ُ
اَّلمسني الكرْيني ما قاله اإلمام ابن القيم يف حاليت القبض والبسط وأثرمها يف املؤمن حيث قال:
القبض والبسط حالتان تعرضان لكل سالك ،يتولدان من اخلوف اترة فيقبضه اخلوف اترة والرجاء
اترة ،واْلمعية اترة ،فتفرقته تورثه القبض ،ومجعيته تورثه البسط ،ويتولدان من أحكام الوارد اترة
فوارد يورث قبضاً ،ووارد يورث بسطاً ،وقد يهجم على قلب السالك قبض َّل يدري ما سببه وبسط
َّل يدري ما سببه ،وحكم صاحب هذا القبض :أمران :األول :التوبة واَّلستغفار ألن ذلك القبض

نتيجة جناية ،أو جفوة وَّل شعر هبا ،والثاين :اَّلستسالم حىت ْيضي عنه ذلك الوقت ،وَّل يتكلف

دفعه ،وَّل يستقبل وقته مغالبة وقهراً ،وَّل يطلب طلوع الفجر يف وسط الليل ،ولريقد حىت ْيضي عامة
الليل وحين طلوع الفجر ،وانقشاع ظلمة الليل ،بل يصرب حىت يهجم عليه امللك فاهلل يقبض ويبسط.
وكذلك إذا هجم وارد البسط فليحذر كل احلذر من احلركة واَّلهتزاز ،وليحرزه ابلسكون

واَّلنكماش ،فالعاقل يقف على البساط ،وحيذر من اَّلنبساط ،وهذا شأن عقالء أهل الدنيا

ورؤسائهم :إذا ما ورد عليهم ما يسرهم ويبسطهم ويهيج أفراحهم ،قابلوه ابلسكون والثبات

واَّلستقرار حىت كأنه مل يهجم عليهم (.)1

ومن مقتضى اإلْيان هبذين اَّلمسني الكرْيني أن َّل يفرد أحدمها يف الذكر عن قرينه ،وذلك أتدابً مع

هللا تعاىل وإظهاراً لتمام قدرته ،قال الزجاج :األدب يف هذين اَّلمسني أن يذكرا معاً ألن ْتام القدرة

بذكرمها معاً ،أَّل ترى أنك إذا قلت :إىل فالن قبض أمري ،وبسطه ،وَّل ِبجموعها أنك تريد أن مجيع
أمرك إليه؟ وتقول :ليس إليك من أمري بسط وَّل قبض ،وَّل حل وَّل عقد ،أراد ليس إليك منه شيء

( .)2منهج اإلمام ابن قيم اْلوزية يف شرح أمساء هللا احلسىن ملشرف بن علي بن عبد هللا احلمراين

الغامدي – ص424 :
_________

((( )1مدارج السالكني)) (.)390 ،389 /2
((( )2تفسري أمساء هللا احلسىن)) للزجاج (ص.)40 :

()350/2

واحد وعشرون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا اخلافض الرافع
أن املؤمن عندما يدرك اتصافه تعاىل ابخلفض والرفع يوقن أن هللا تعاىل يرفع أولياءه ابلطاعة فيعلي

مراتبهم وينصرهم على أعدائه وجيعل العاقبة هلم كما أنه خيفض اْلبارين ويذل الفراعنة املتكربين .فهو

الذي يرفع أولياءه يف الدنيا واآلخرة وذلك ِبا وفقهم إليه من طاعته وامتثال أمره وهنيه والعمل

ِبقتضى شرعه واتباع ما جاء به نبيه صلى هللا عليه وسلم ،فإذا فعلوا ذلك كانت هلم الرفعة والسؤدد
على سائر الناس ،وكانوا شامة بني األمم وهداة إىل احلق على احملجة البيضاء اليت من وافقها كانت له

الرفعة والعلو ،ومن خالفها وزاغ عنها فليس له إَّل اخلفض والذل والصغار يف الدنيا واآلخرة ،وكان

مصريه مصري أولئك الكفرة اْلبابرة والفراعنة املتكربين ومصريهم أن حيشروا يوم القيامة يف صورة الذر

حىت تطأهم اخلالئق أبقدامها (.)1

وليس املرفوع قدراً ،واملعلى شأَنً وأمراً ،واملستحق جمداً وفخراً من رفع الطني على الطني وتكرب على

املساكني وجترب على أشكاله بكثرة ماله ،واستقامة أحواله ،وإمنا املشرف شأَن واملعلى رتبة ومكاَنً من
رفعه هللا بتوفيقه ،وأيده لتصديقه ،وهداه إىل طريقته ،صفى قلبه وخلى له وجهه وصعد إىل السماء

أنينه ،وصدق إىل هللا شوقه وحنينه ،ويف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :رب أشعث أغرب
مدفوع ابألبواب لو أقسم على هللا ألبره)) ( .)2واعلم أن املخفوض حقاً من تنكبه التوفيق والنصرة
وأدركه اخلذَّلن والفرتة ،ويصبح يف حسرة .فعلى هذا :الرفع واخلفض أماراتن للجزاء ،فمن فتحت

لروحه أبواب السماء فرفع واستبشر ومن نكس إىل أسفل أبعد وآيس ،وحبسب ذلك األعمال
بشارات ونذارات ( .)3ومن مقتضى اإلْيان هبذين اَّلمسني كذلك أن يوصل أحدمها يف الذكر

ابآلخر؛ ألن األمساء املزدوجة جتري األمساء منها جمرى اَّلسم الواحد الذي ْيتنع فصل بعض حروفه

عن بعض ،فهي وإن تعددت جارية جمرى اَّلسم الواحد ولذلك مل جتئ مفردة ومل تطلق عليه إَّل مقرتنة

( .)4منهج اإلمام ابن قيم اْلوزية يف شرح أمساء هللا احلسىن ملشرف بن علي بن عبد هللا احلمراين

الغامدي – ص426 :
_________

((( )1مدارج السالكني)) ( )130 /2بتصرف.
( )2رواه مسلم ( )2622بدون لفظة(( :أغرب)) .من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )3األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن)) للقرطيب (.)398 /1
((( )4بدائع الفوائد)) (.)184 /1

()351/2

اثنان وعشرون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا املعز املذل
أن املؤمن عندما يدرك أن هللا تعاىل املعز املذل فإنه جيد يف العزة مظهراً من مظاهر الثقة ابهلل تعاىل

ورسوخ اليقني والقوة يف الدين واخللق .فعن طارق بن شهاب قال :خرج عمر بن اخلطاب إىل الشام
ومعنا أبو عبيدة بن اْلراح فأتوا على خماضة ،وعمر على َنقة له فنزل عنها وخلع خفيه فوضعها على

عاتقه وأخذ بزمام َنقته فخاض هبا املخاضة ،فقال أبو عبيدة :اي أمري املؤمنني أنت تفعل هذا؟ ختلع
خفيك وتضعها على عاتقك ،وأتخذ بزمام َنقتك وختوض هبا املخاضة؟ ما يسرين أن أهل البلد

استشرفوك .فقال عمر :أوه لو يقل ذا غريك أاب عبيدة جعلته نكاَّلً ألمة حممد صلى هللا عليه وسلم،
إَن كنا أذل قوم فأعزَن هللا ابإلسالم ،فمهما نطلب العز بغري ما أعزَن هللا به أذلنا هللا ()1

وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال( :ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر) ()2
ِ
ِ ِِ
َّ ِ
ف َأيِْيت هللاُ بَِق ْوٍم
س ْو َ
ين َ
وقال اإلمام ابن القيم يف قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
آمنُواْ َمن يَـ ْرتَ َّد من ُك ْم َعن دينه فَ َ
ُِحيبمـهم وُِحيبمونَه أ َِذلَّ ٍة علَى الْم ْؤِمنِ ِ ٍ
ِ
ين [املائدة :]54 :ملا كان الذل منهم ذل رمحة
ُْ َ ُ
َ ُ َ
ني أَع َّزة َعلَى الْ َكاف ِر َ
وعطف وشفقة وإخبات عداه أبداة (على) تضميناً ملعاين هذه األفعال ،فإنه مل يرد به ذل اهلوان الذي
صاحبه ذليل ،وإمنا هو ذل اللني واَّلنقياد الذي صاحبه ذلول ،فاملؤمن ذلول كما يف احلديث:

((املؤمن كاْلمل الذلول ،واملنافق والفاسق ذليل)) ( ،)3وأربعة يعشقهم الذل أشد العشق :الكذاب،
والنمام ،والبخيل ،واْلبار.
ٍِ
ِ
ين هو من عزة القوة واملنعة والغلبة ،قال عطاء رضي هللا عنه :للمؤمنني
وقوله :أَع َّزة َعلَى الْ َكاف ِر َ
كالوالد لوده وعلى الكافرين كالسبع على فريسته ،كما قال يف اآلية األخرى :أ ِ
َشدَّاء َعلَى الْ ُك َّفا ِر

ُر َمحَاء بَـ ْيـنَـ ُه ْم [الفتح ]29 :وهذا عكس حال من قيل فيهم:

كرباً علينا وجبناً عن عدوكم  ...لبئست اخللتان الكرب واْلنب ()4

@ منهج اإلمام ابن قيم اْلوزية يف شرح أمساء هللا احلسىن ملشرف بن علي بن عبد هللا احلمراين

الغامدي – ص431 :
_________

( )1رواه احلاكم ( ،)130 /1واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( .)35 /4من حديث طارق بن
شهاب رضي هللا عنه .قال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني  ..ومل خيرجاه ،وله

شاهد .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)117 /1صحيح على شرط الشيخني.

( )2رواه البخاري ( .)3684من حديث قيس بن أيب حازم رضي هللا عنه.
( )3مل أقف عليه.
((( )4مدارج السالكني)) (.)340 /2

()352/2

الرب
ثالث وعشرون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا َ
أن املؤمن عندما يدرك اتصافه تعاىل ابلرب والكرم واإلحسان فإن ذلك يوجب له معرفة بكرم هللا عليه
وفضله يف املغفرة وْتام اإلحسان إىل اخلالئق وإمهاله املسيء والعاصي ،فال يؤاخذهم فيعجلهم عن
التوبة مع كمال قدرته على معاجلتهم ابلعقوبة ،قال اإلمام ابن القيم يف لطائف أسرار توبة العبد:

ومنها :أن يعرف – العبد – بره سبحانه يف سرته عليه حال ارتكاب املعصية مع كمال رؤيته له ولو
شاء بره لفضحه بني خلقه فحذروه ،وهذا من كمال بره ،ومن أمسائه (الرب) وهذا الرب من سيده كان

عن كمال غناه عنه ،وكمال فقر العبد إليه ،فيستقل ِبطالعة هذه املنة ،ومشاهدة هذا الرب واإلحسان
والكرم ،فيذهل عن ذكر اخلطيئة ،فيبقى مع هللا سبحانه ،وذلك أنفع له من اَّلشتغال جبنايته ،وشهود
ذل معصيته ،فإن اَّلشتغال ابهلل والغفلة عما سواه :هو املطلب األعلى والقصد األسىن.

ومنها :شهود حلم هللا سبحانه وتعاىل يف إمهال راكب اخلطيئة ولو شاء لعاجله ابلعقوبة ولكنه احلليم
الذي َّل يعجل ،ومنها :معرفة العبد كرم ربه يف قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم من

اَّلعتذار َّل ابلقدر ،فإنه خماصمة وحماجة ،كما تقدم ،فيقبل عذره بكرمه وجوده ،فيوجب له ذلك

اشتغاَّلً بذكره وشكره.

ومنها :أن يشهد فضله يف مغفرته فإن املغفرة فضل من هللا ،وإَّل فلو أخذك ِبحض حقه كان عادَّلً
حمموداً ،وإمنا عفوه بفضله َّل ابستحقاقك ،فيوجب لك ذلك أيضاً شكراً له وحمبة ،وإَنبة إليه،

وفرحاً ،وابتهاجاً به ،ومعرفة له ابسم الغفار ،ومشاهدة هلذه الصفة ،وتقيداً ِبقتضاها ،وذلك أكمل يف

العبودية واحملبة واملعرفة ( .)1منهج اإلمام ابن قيم اْلوزية يف شرح أمساء هللا احلسىن ملشرف بن علي
بن عبد هللا احلمراين الغامدي – ص435 :
_________
((( )1مدارج السالكني)) (.)228 /1

()353/2

أربع وعشرون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا املنان
أن املؤمن عندما يدرك اتصافه تعاىل ابملن والعطاء الكثري الذي ليس وراءه استثابة فإنه يستشعر

مواهب هللا العظيمة ،فهو الذي أعطى احلياة والعقل واملنطق وصور فأحسن الصور ،وأنعم فأجزل
وأسىن النعم ،وأكثر العطااي واملنح فقال وقوله احلق :وإِن تَـعدمواْ نِعم َ ِ
وها [النحل:
ص َ
ت هللا َّلَ ُحتْ ُ
َ ُ َْ
.]18

قال اإلمام ابن القيم يف معرض كالمه عن األول واآلخر والظاهر والباطن :فانظر :كيف كانت هذه

األمساء األربعة األول واآلخر والظاهر والباطن؛ مجاع املعرفة ومجاع العبودية له .فهنا وقفت شهادة

العبد مع فضل خالقه ومنته فال يرى لغريه شيئا إَّل به وحبوله وقوته  ..فإذا وصل إىل القلب نور صفة
املنة وشهد معىن امسه املنان ،وجتلى سبحانه على قلب عبده هبذا اَّلسم مع امسه األول ،ذهل القلب
والنفس به ،وصار العبد فقرياً إىل موَّله ِبطالعة سبق فضله األول.)1( ... ،

ومن مقتضى اإلْيان هبذا اَّلسم الكرمي أن أيخذ املؤمن حبظه ونصيبه من هذه الصفة على وجهها
احلسن من العطاء والصنع اْلميل واإلحسان إىل اخللق ،وحاديه يف ذلك السلف الصاحل الذين

ضربوا أروع األمثلة يف العطاء والفضل .فهذا أبو بكر الصديق رضي هللا عنه جاء ِبا له ومل يبق ألهله

منه شيء جاء يقدمه لإلسالم واملسلمني فقال فيه النيب صلى هللا عليه وسلم(( :وإن من أمن الناس
علي يف ماله أبو بكر)) ( )2وقوله(( :ما أحد أمن علي من أيب بكر واساين بنفسه وماله ،وأنكحين

ابنته)) ( .)3وهذا عمر الفاروق الذي أعطى اإلسالم حياته كلها دمه ودموعه ليله وهناره حىت ضرب
اإلسالم أبطنابه ،وقال فيه القائل:

وراع صاحب كسرى أو رأى عمراً  ...بني الرعية عطالً وهو راعيها
وعهده ِبلوك الفرس أن هلا  ...سوراً من اْلند واألحراس حيميها
رآه مستغرقاً يف نومه فرأى  ...فيه اْلاللة يف أمسى معانيها

وقال قولة حق أصبحت مثالً  ...وأصبح اْليل بعد اْليل يرويها

أمنت ملا أقمت العدل بينهم  ...فنمت نوم قرير العني هانيها ()4
وَّل زال أيمر وينهي ابإلسالم حىت وهو مضرج بدمائه ،وحيكى عنه رضي هللا عنه ،أن أعرابياً أاته

فقال:

اي عمر اخلري جزيت اْلنة  ...أكس بنيايت وأمهنه

وكن لنا من الزماَن جنة  ...أقسم ابهلل لتفعلنه
قال عمر :إن مل أفعل يكون ماذا؟ قال:

إذا أاب حفص ألذهبنه.

قال :إذا ذهبت يكون ماذا؟ قال:
يكون عن حايل لتسألنه  ...يوم يكون األعطيات منة
وموقف املسؤول بينهنه  ...إما إىل َنر وإما جنة

فبكى عمر حىت اختضلت حليته ابلدمع مث قال :اي غالم أعطه قميصي هذا لذلك اليوم َّل لشعره،

فوهللا َّل أملك غريه (.)5

وهذا عثمان بن عفان رضي هللا عنه الذي حفر بئر رومة وجهز اْليوش ِباله وأعطى عطاء من َّل
خيشى الفقر حىت قال فيه النيب صلى هللا عليه وسلم(( :ما على عثمان فعل بعد هذا)) ( .)6وهذا

علي رضي هللا عنه قام مقام إخوانه وأصحابه حىت جعلت حمبته من عالمة اإلْيان وبغضه عالمة

للنفاق ( ،)7قام ابلدين خري قيام حىت طعن وهو يصلي ابلناس فكانت حياته مليئة ابلعطاء والعلم
واْلهاد فرضي هللا عنهم أمجعني ،وَّل يزال يف األمة حبمد هللا من يرتسم خطى هؤَّلء املؤمنني –من

األئمة والعلماء والصاحلني -يف العطاء والتنافس والبذل واملسارعة فيه ولكل جمتهد نصيبه وكل آخذ
حبظه ونصيبه من ذلك وكل ميسر ملا خلق له.

ومن مقتضى اإلْيان هبذا اَّلسم الكرمي أن َّل ْين املؤمن بعلمه وَّل بعمله .قال اإلمام ابن القيم( :فمن
جلى هللا سبحانه صدأ بصريته وكمل فطرته وأوقفه على مبادئ األمور وغاايهتا ،ومناطها ومصادرها

ومواردها أصبح كاملفلس حقاً من علومه وأعماله وأحواله وأذواقه يقول :أستغفر هللا من علمي ومن

عملي ،أي انتسايب إليهما وغيبيت هبما عن فضل من ذكرين هبما وابتدأين إبعطائهما من غري تقدم

سبب مين يوجب ذلك  .)8( ...منهج اإلمام ابن قيم اْلوزية يف شرح أمساء هللا احلسىن ملشرف بن

علي الغامدي  -بتصرف – ص451 :
_________

((( )1طريق اهلجرتني)) (ص.)26 :
( )2رواه البخاري ()3654

( )3رواه الطرباين ( .)11461( )191 /11قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)49 /9فيه أرطأة
أبو حامت وهو ضعيف.

((( )4شرح ديوان حافظ إبراهيم)) (ص.)389 ،388 :
((( )5أسىن يف شرح األمساء احلسىن)) للقرطيب (.)263 /1

( )6رواه الرتمذي ( , )3701وأمحد ( ،)20649( )63 /5واحلاكم ( .)110 /3من حديث
عبدالرمحن بن مسرة رضي هللا عنه .قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .وقال

احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن
الرتمذي)).
( )7احلديث رواه مسلم ( )78بلفظ( :قال علي :والذي فلق احلبة وبرأ النسمة! إنه لعهد النيب
األمي صلى هللا عليه وسلم إىل أن َّل حيبين إَّل مؤمن ،وَّل يبغضين إَّل منافق).

((( )8طريق اهلجرتني)) (ص.)26 :

()354/2

مخس وعشرون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا اجمليب
أن املؤمن عندما يدرك اتصافه تعاىل ابجمليب الذي يقابل الدعاء والسؤال ابلعطاء والقبول ،ويبتدئ

ابلنوال قبل السؤال وجييب دعوة املضطر إذا دعاه ويكشف السوء ،ويغيث امللهوف إذا َنداه؛ فإنه
يقوى رجاؤه بربه وتعلقه به طمعاً ورجاء .فهو الذي ابتدأ العباد ابإلجابة حيث قال تعاىل :ا ْدعُ ِوين
أْ ِ
ب لَ ُك ْم [غافر ]60 :فال أعظم وَّل أكرم من هذا العرض على العباد ،فسبحان من انفرد
َستَج ْ
إبجابة الداعني وتنفيس كرب املضطرين الذي من شأنه النوال قبل السؤال ،أمره إذا أراد شيئاً أن
يقول له كن فيكون.
ومن مقتضى اإلْيان هبذا اَّلسم الكرمي أن يكون املؤمن جميباً أوَّلً لربه تعاىل فيما أمره به وهناه عنه،

وفيما قربه إليه ودعاه ،مث لعباده فيما أنعم هللا عليه ابَّلقتدار عليه ،ويف كل سائل ِبا يسأله إن قدر

السائِ َل فَال تَـ ْنـ َه ْر [الضحى.]10 :
عليه ويف لطف اْلواب إن عجز عنه ،قال هللا تعاىلَ :وأ ََّما َّ

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :لو دعيت إىل كراع ألجبت ،ولو أهدي إيل ذراع لقبلت))

(.)1

وكان حضوره الدعوات وقبوله اهلدااي غاية اإلكرام واإلجياب منه ( .)2منهج اإلمام ابن قيم اْلوزية يف
شرح أمساء هللا احلسىن ملشرف بن علي بن عبد هللا احلمراين الغامدي – ص456 :
_________

( )1رواه البخاري ( .)5178من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2انظر(( :املقصد األسىن)) للغزايل (ص )106 :بتصرف.

()355/2

ست وعشرون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا الستري

جيب على املؤمن أن يتصف ابلسرت لينال بذلك حمبة هللا عز وجل ألنه تعاىل حيي ستري حيب أهل

احلياء والسرت .قال النووي يف شرح مسلم يف قوله صلى هللا عليه وسلم(( :ومن سرت مسلماً سرته هللا

عز وجل يوم القيامة)) ( )1قال :وأما السرت املندوب إليه هنا فاملراد به السرت على ذوي اهليئات

وحنوهم ممن ليس هو معروفاً ابألذى والفحشاء ( .)2منهج اإلمام ابن قيم اْلوزية يف شرح أمساء هللا
احلسىن ملشرف بن علي بن عبد هللا احلمراين الغامدي – ص458 :

_________

( )1رواه البخاري (.)2442
((( )2اآلداب الشرعية)) َّلبن مفلح (.)235 /1

()356/2

سبع وعشرون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا اْلواد

أن املؤمن عندما يدرك اتصافه تعاىل ابْلود وكثرة العطاء فإنه حيرص على مواقع فضله ورمحته تعاىل،

فإنه أجود األجودين وأكرم األكرمني فهو حيب اإلحسان واْلود والعطاء والرب ،وذلك أن الفضل كله
بيده واخلري كله منه .قال اإلمام ابن القيم :وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح اآلخذ ِبا

يعطاه وأيخذه ،أحوج ما هو إليه أعظم ما كان قدراً ،فإذا اجتمع شدة احلاجة وعظم قدر العطية

والنفع هبا فما الظن بفرح املعطي؟ ففرح املعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا ِبا أيخذه

وهلل املثل األعلى  ...فما الظن ِبن تقدس وتنزه عن ذلك كله؟ ولو أن أهل مساواته وأرضه ،وأول

خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم ورطبهم وايبسهم قاموا يف صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد ما
سأله :ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة وهو اْلواد لذاته ،كما أنه احلي لذاته ،العليم لذاته ،السميع

البصري لذاته فجوده العايل من لوازم ذاته.)1( ... ،

واْلود صفة الكرماء وشيمة النبالء ،كانت العرب تفاخر به وتطاول حىت تنافس فيه أقوام .وهو

عشر مراتب مجعها اإلمام ابن القيم يف (مدارج السالكني) فقال:
أحدها :اْلود ابلنفس وهو أعلى مراتبه كما قال الشاعر:

جيود ابلنفس إذ ضن البخيل هبا  ...واْلود ابلنفس أقصى غاية اْلود ()2

الثانية :واْلود ابلرايسة .وهو اثين مراتب اْلود ،وحيمل اْلواد جوده على امتهان رايسته واْلود هبا

واإليثار يف قضاء حاجات امللتمس.
الثالثة :اْلود براحته ورفاهيته ،وإمجامه نفسه ،فيجود هبا تعباً وكداً يف مصلحة غريه ،ومن هذا جود

اإلنسان بنونه ولذته ملسامره كما قيل:

متيم ابلندى لو قال سائله  ...هب يل مجيع كرى عينيك مل ينم

الرابعة :اْلود ابلعلم وبذله ،وهو من أعلى مراتب اْلود ،واْلود به أفضل من اْلود ابملال ،ألن العلم
أشرف من املال.
اخلامسة :اْلود ابلنفع ابْلاه ،كالشفاعة واملشي مع الرجل إىل ذي سلطان ،وحنوه وذلك زكاة اْلاه

املطالب هبا العبد ،كما أن التعليم وبذل العلم زكاته.

السادسة :اْلود ينفع البدن على اختالف أنواه كما قال صلى هللا عليه وسلم(( :يصبح على كل

سالمي من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بني اثنني :صدقة ،ويعني الرجل يف دابته

فيحمله عليها ،أو يرفع له عليها متاعه :صدقة ،والكلمة الطيبة :صدقة ،وبكل خطوة مشيها الرجل
إىل الصالة :صدقة ،وْييط األذى عن الطريق :صدقة)) (.)3

السابعة :اْلود ابلعرض ،كجود أيب ضمضم من الصحابة رضي هللا عنهم ،كان إذا أصبح قال :اللهم

إنه َّل مال يل ،أتصدق به على الناس ،وقد تصدقت عليهم بعرضي ،فمن شتمين أو قذفين فهو يف
حل ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :من يستطيع منكم أن يكون كأيب ضمضم)) (.)4

الثامنة :اْلود ابلصرب واَّلحتمال ،واإلغضاء ،وهذه مرتبة شريفة من مراتبه وهي أنفع لصاحبها من
اْلود ابملال وأعز له وأنصر ،وأملك لنفسه ،وأشرف هلا ،وَّل يقدر عليها إَّل النفوس الكبار.

_________

((( )1مدارج السالكني)) (.)234 ،233 /1
((( )2موسوعة الشعر العريب)) ،معهد البحوث العلمية جبامعة أم القرى ( ،)533 /1والبيت أليب
الشيص اخلزاعي.

( )3رواه البخاري ( ،)2989ومسلم ( .)1009من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )4رواه بنحوه أبو داود ( ،)4887والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( ،)2751 /6والضياء (/5

 .)150من حديث أنس رضي هللا عنه .قال البيهقي :الصحيح رواية من رواه مرسالً ،وقال الضياء:
رجاله موثقون والصحيح أنه مرسل.

()357/2

التاسعة :اْلود ابخللق والبشر والبسطة ،وهو فوق اْلود ابلصرب ،واَّلحتمال والعفو ،وهو الذي بلغ

بصاحبه درجة الصائم القائم ،وهو أثقل ما يوضع يف امليزان .قال النيب صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل
حتقرن من املعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه)) (.)1

العاشرة :اْلود برتكه ما يف أيدي الناس عليهم ،فال يلتفت إليه ،وَّل يستشرف له بقلبه ،وَّل يتعرض له

حباله ،وَّل لسانه ،وهذا الذي قال عبد هللا بن املبارك( :إنه أفضل من سخاء النفس ابلبذل) ،فلسان
حال القدر يقول للفقري اْلواد :وإن مل أعطك ِبا جتود به على الناس ،فجد عليهم بزهدك يف أمواهلم

وما يف أيديهم تفضل عليهم ،وتزامحهم يف اْلود ،وتنفرد عنهم ابلراحة ،ولكل مرتبة من مراتب اْلود
مزيد وأتثري خاص يف القلب واحلال ،وهللا سبحانه وتعاىل قد ضمن املزيد للجواد ،واإلتالف
لإلمساك ،وهللا املستعان ( .)2منهج اإلمام ابن قيم اْلوزية يف شرح أمساء هللا احلسىن ملشرف بن

علي بن عبد هللا احلمراين الغامدي – ص461 :
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4084وأمحد ( ،)20651( )63 /5والنسائي يف ((السنن الكربى)) (/5
 ،)9691( )486والطرباين ( ،)6384( )63 /7وابن حبان ( ،)522( )281 /2والبيهقي يف
((شعب اإلْيان)) ( .)252 /6من حديث أيب جري اْلهين رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو
داود ،وقال ابن عساكر يف ((معجم الشيوخ)) ( :)1144حسن غريب ،وقال الذهيب يف

((املهذب)) ( :)4253 /8لبعضه طرق عن جابر وإسناده حسن .واحلديث رواه مسلم ()2626

بلفظَّ(( :ل حتقرن من املعروف شيئا ،ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق)) من حديث أيب ذر رضي هللا

عنه.

((( )2مدارج السالكني)) ( )308 - 305 /2ابختصار.

()358/2

مثان وعشرون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا القريب
أن املؤمن عندما يدرك اتصافه تعاىل ابلقرب من داعيه ابإلجابة ،ومن مطيعه ابإلَنبة ،فإنه حيرص على

أن يكون قريباً من هللا بتكميله العبودية ،فإنه ليس بني الرب والعبد إَّل حمض العبودية ،فكلما كمل

قرب العبد إليه خصه ِبزيد فضله ،فمن تقرب إليه شرباً تقرب إليه ذراعاً.
هذا قربه تعاىل من عابده ،وأما قربه من داعيه فكما يف اآلية :وإِ َذا سأَلَ َ ِ ِ
يب
َ َ
ك عبَادي َع ِين فَِإِين قَ ِر ٌ
َّاع إِذَا َد َع ِ
ِ
ان [البقرة ،]186 :وقربه تعاىل من عباده وداعيه قرب خاص أخص من
يب َد ْع َوةَ الد ِ
أُج ُ
قرب اإلَنبة وقرب اإلجابة ،الذي مل يثبت أكثر املتكلمني سواه (.)1

وهبذا يتبني أن قربه تعاىل من عباده نوعان:
أوهلما :قربه – تعاىل – من قلوب املؤمنني ،وقرب قلوهبم منه ،وهذا أمر معروف َّل جيهل فإن

القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من اإلْيان واملعرفة به تعاىل وذكره وخشيته والتوكل عليه مل
ينكره منهم أحد .والثاين :ما دل عليه احلديث وحنوه مثل قربه عشية عرفة ،وقربه آخر الليل ،كما

ثبتت بذلك النصوص .وهذا القرب ينكره أكثر املتكلمني من اْلهمية واملعتزلة واألشعرية ،وإنكاره
منكر (.)2
وللرد على من زعم أن القرب يقصد به احللول واَّلحتاد قال اإلمام ابن القيم( :وأما ما ذكرمت من أن
مشاهدة القرب جتعل القصد قعوداً :فكالم له خبئ ،وقد أفصح عنه بعض املغرورين املخدوعني

بقوله:

ما ابل عينك َّل يقر قرارها  ...إَّلم ظلك َّل يين متنقالً
فلسوف تعلم أن سريك مل يكن  ...إَّل إليك إذا بلغت املنزَّل
وكأن صاحبه يشري إىل أنه وجود قلبه ولسانه ،ووجوده أقرب إليه من إرادته ولطفه .هذا خيبء هذا

الكالم ،وتعاىل هللا عن إحلاد هذا وأمثاله وإفكهم علواً كبرياً ،بل هو سبحانه فوق مسواته على عرشه
ابئن من خلقه.

وأما ما ذكرمت من القرب :فإن أردمت عموم قربه إىل كل لسان من نطفه ،وإىل كل قلب من قصده،

فهذا – لو صح – لكان قرب قدرة وعلم وإحاطة َّل قرابً ابلذات والوجود ،فإنه سبحانه َّل ْيازج

خلقه ،وَّل خيالطهم ،وَّل يتحد هبم مع أن هذا املىن مل يرد عن هللا ورسوله ،وَّل عن أحد من السلف

األخيار تسميته قرابً ،ومل جيئ القرب يف القرآن والسنة قط إَّل خاصاً كما تقدم.

وإن أردمت القرب اخلاص إىل اللسان والقلب :فهذا قرب احملبة ،وقرب الرضى ،واألنس كقرب العبد

من ربه وهو ساجد ،وهو نوع آخر من القرب َّل مثال وَّل نظري ،فإن الروح والقلب يقرابن من هللا

وهو على عرشه والروح والقلب والبدن ،وهذا َّل ينايف القصد والطلب ،بل هو مشروط ابلقصد،

فيستحيل وجوده بدونه ،وكلما كان الطلب والقصد أمت كان هذا القرب أقوى ( .)3منهج اإلمام ابن

قيم اْلوزية يف شرح أمساء هللا احلسىن ملشرف بن علي بن عبد هللا احلمراين الغامدي – ص471 :
_________

((( )1بدائع الفوائد)) (.)310 /2
( )2كتاب ((التوحيد)) للغنيمان (.)266 /1
((( )3مدارج السالكني)) (.)302 - 300 /2

()359/2

تسع وعشرون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا الرشيد

أن املؤمن عندما يدرك اتصافه تعاىل ابلرشد يف قوله وفعله وأمره وهنيه ،فإنه يطمع يف توفيقه تعاىل

وهدايته له ،فمن هداه فهو وليه ومرشده .ويف الدعاء( :اللهم هب يل من لدنك رمحة وهيأ يل من
أمري رشدا).

فسبحان من أرشد الصغار من األطفال والبهائم إىل املنافع ،كالتقام الثدي ومص الضرع ،والعنكبوت

نسيج تلك البيوت ،والنحل لصنعة ذلك الشكل ... ،وقس على هذا ،فكل موجود يف األرض

والسماء جاء على منهج السداد ،ومنه سبحانه جاء الرشاد وأعظم الرشاد ،إرشاد عباده املؤمنني إىل
دينه ودين مالئكته ورسله ،وما حوته كتبه ذلك الدين القيم ،فعليه أن حيسن معاملة موَّله ِبا أمره به

وعن ما هناه وهذا غاية الرشد ،يدل عليه قوله صلى هللا عليه وسلم يف خطبته(( :من يطع هللا ورسوله
فقد رشد ،ومن يعص هللا ورسوله فال يلومن إَّل نفسه ،وَّل يضر هللا شيئاً)) ( .)1فقد بني صلى هللا
عليه وسلم أن الرشد يف طاعة هللا ،والغي يف معصيته ،وعليه أن يرشد عباد هللا ويهديهم حىت َّل

أيلفوا أعيادهم وهي –أي األعادي – كل ذات وصفة من الصفات اليت تصدهم عن طاعة هللا

وعبادته وتوقعهم يف حبائل العصيان وشهواته .فإذا اتصف هبذه الصفات تسمى عند هللا رشيداً ،وَنل
ِ ِ
يم ُر ْش َدهُ
منه حظاً جميداً ،وهلل عليه يف هذه املنة والفضل كما امنت على إبراهيم فقالَ :ولََق ْد آتَـ ْيـنَا إبْـ َراه َ
ِمن قَـ ْب ُل [األنبياء .)2( ]51 :منهج اإلمام ابن قيم اْلوزية يف شرح أمساء هللا احلسىن ملشرف بن
علي الغامدي -بتصرف– ص474 :
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)1097والبيهقي ( .)5594( )215 /3من حديث ابن مسعود رضي هللا
عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وصحح إسناده النووي يف ((شرح صحيح مسلم)) (/6

.)160

((( )2األسىن يف شرح األمساء احلسىن)) للقرطيب (.)474 /1

()360/2

ثالثون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا الصبور
أن املؤمن عندما يدرك اتصافه تعاىل ابلصرب فال يعاجل العصاة ابَّلنتقام منهم وْيهلهم لوقت معلوم،

فإن هذا كله يفتح له ابب الرجاء وحيثه على اإلَنبة إىل هللا تعاىل .قال اإلمام ابن القيم :وأما صربه
سبحانه فمتعلق بكفر العباد وشركهم ،ومسبتهم له سبحانه وأنواع معاصيهم وفجورهم فال يزعجه

ذلك كله إىل تعجيل العقوبة بل يصرب على كيده ،وْيهله ،ويستصلحه ويرفق به ،وحيلم عنه ،حىت إذا
مل يبق فيه موضع للضيعة ،وَّل يصلح على اإلمهال والرفق ابحللم وَّل ينيب إىل ربه وَّل يدخل عليه َّل
من ابب اإلحسان والنعم ،وَّل من ابب البالء والنقم أخذه أخذ عزيز مقتدر بعد غاية اإلعذار إليه،

وبذل النصيحة له ودعائه إليه من كل ابب ،وهذا كله من موجبات صفة حلمه ،وهي صفة ذاتية له
َّل تزول (.)1

ومن مقتضى اإلْيان هبذا اَّلسم الكرمي أن يصرب العبد ويتصرب ويصابر ،وقد أمر هللا بذلك فقالَ :اي
َّ ِ
صابُِرواْ َوَرابِطُواْ [آل عمران ]200 :فأمر سبحانه ابلصرب على ما خيصه
آمنُواْ ْ
ربواْ َو َ
ين َ
أَيمـ َها الذ َ
اصِ ُ
وعلى مصابرة األعداء واملداومة على الصرب حىت يتخذه إلفاً وصاحباً وخالً ومؤانساً ،وقد أخرب أنه
حيب الصابرين وأنه معهم والصابرون مجع صابر ،والصابر أعلى مقاماً من املتصرب ،مر رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم ابمرأة تبكي عند قرب فقال هلا(( :اتقي هللا واصربي)) ( )2احلديث ،وفيه فقال

((إمنا الصرب عند الصدمة األوىل)) (.)3

وقلما يكون الصرب عند الصدمة األوىل من املتصرب ،وإمنا يكون من الصابر أو الصبار أو الصبور،

وهي مقامات بعضها فوق بعض ( .)4منهج اإلمام ابن قيم اْلوزية يف شرح أمساء هللا احلسىن ملشرف
بن علي بن عبد هللا احلمراين الغامدي – ص478 :

_________
((( )1عدة الصابرين)) (ص.)421 ،420 :

( )2رواه البخاري ( ،)1252ومسلم ( .)926من حديث أنس رضي هللا عنه.
( )3رواه البخاري ( ،)1283ومسلم ( .)926من حديث أنس رضي هللا عنه.
((( )4األسىن يف شرح األمساء احلسىن)) للقرطيب (.)141 /1

()361/2

واحد وثالثون :اآلاثر اإلْيانية ألمساء هللا امللك – املالك  -املليك
 - 1إن امللك احلقيقي هلل وحده َّل يشركه فيه أحد ،وكل من ملك شيئا فإمنا هو بتمليك هللا له ،قال
صلى هللا عليه وسلم ((َّل مالك إَّل هللا)) ( )1ويف رواية ((َّل ملك إَّل هللا)) (.)3( )2

وقد يسمى بعض املخلوقني ملكا ،إذا اتسع ملكه إَّل أن الذي يستحق هذا اَّلسم هو هللا جل وعز
ألنه مالك امللك ،وليس ذلك ألحد غريه ،يؤيت امللك من يشاء وينزع امللك ممن يشاء ويعز من يشاء

ويذل من يشاء بيده اخلري وهو على كل شيء قدير.

فاملخلوقات َّل ْتلك شيئا ،وقد أنكر تعاىل على املشركني الذين عبدوا هذه املخلوقات اليت هي
مثلهم يف الضعف والعبودية هلل تعاىل وأهنا َّل ْتلك من السماوات واألرض شيئاً وَّل مثقال ذرة وَّل

تنفع أحداً وَّل تضره.
ِ
ون ِ
ِ
قال تعاىل :ويـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
يعو َن
هللا َما ََّل ْيَْلِ ُ
ض َش ْيـئًا َوََّل يَ ْستَط ُ
ْ
ََ ُ
ك َهلُ ْم ِر ْزقًا م َن َّ َ َ
[النحل.]73 :
ون ِ
الس ِميع ِ
وقال سبحانه قُل أَتَـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
يم
ك لَ ُك ْم َ
هللا َما ََّل ْيَْلِ ُ
ض ارا َوََّل نَـ ْف ًعا َوهللاُ ُه َو َّ ُ َ
ْ
ْ ُ
العل ُ
[املائدة.]76 :
ون ِ
هللا ََّل ْيَْلِ ُكو َن ِمثْـ َق َ ٍ
وقال سبحانه :قُ ِل ا ْد ُعوا الَّ ِذين َز َعمتُم ِمن ُد ِ
السماو ِ
ات َوََّل ِيف األ َْر ِ
ض
َ ْ ْ ْ
ال ذَ َّرة ِيف َّ َ َ
َوَما َهلُ ْم فِي ِه َما ِم ْن ِش ْر ٍك َوَما لَهُ ِم ْنـ ُه ْم ِم ْن ظَ ِه ٍري [سبأ.]22 :

َّ ِ
ين تَ ْد ُعو َن ِم ْن ُدونِِه َما ْيَْلِ ُكو َن ِم ْن قِط ِْم ٍري [فاطر.]13 :
وقال سبحانهَ :والذ َ

فاهلل تبارك وتعاىل هو املالك خلزائن السماوات واألرض ،بيده اخلري ،يرزق من يشاء ،وهو املالك
للموت واحلياة والنشور ،والنفع والضر وإليه يرجع األمر كله ،فهو املالك ْلميع املمالك ،العلوية

والسفلية ومجيع من فيهما مماليك هلل فقراء مدبرون.

وهو سبحانه كل يوم هو يف شأن يتصرف يف ملكوته كيف يشاء ،فعن أيب الدرداء رضي هللا عنه قال
ٍ
[الرمحن ]29 :قال(( :من شأنه
عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله تعاىلُ :ك َّل يَـ ْوم ُه َو ِيف َشأ ٍْن َّ

أن يغفر ذنباً ويفرج كرابً ويرفع قوماً وخيفض آخرين)) ( .)4قال تعاىل :يُـ ْؤِيت ُم ْل َكهُ َم ْن يَ َ
شاءُ َوهللاُ
ِ ِ
يم [البقرة.]247:
َواس ٌع َعل ٌ
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تسبوا الدهر فإن هللا عز
وجل قال :أَن الدهر ،األايم والليايل يل ،أجددها وأبليها ،وآيت ِبلوك بعد ملوك)) (.)5

ولكن من الناس من يطغى ويظن أنه املالك احلقيقي وينسى أنه مستخلف فقط فيما آاته هللا من
ملك ومال وجاه وعقار ،فيتكرب ويتجرب ويظلم الناس بغري حق ،كما حكى هللا سبحانه عن فرعون

عليه لعنة هللا الذي نسى نفسه وضعفها وزعم لنفسه امللك بل واأللوهية ،قال تعاىل عنهَ :وََن َدى
ال اي قَـوِم أَلَيس ِيل مل ُ ِ
ِِ
ِ
صر و َه ِذهِ األ َْهنَار َجتْ ِري ِمن َحتْ ِيت أَفَ َال تُـ ْب ِ
ص ُرو َن [ال مزخرف:
ْ
ف ْر َع ْو ُن ِيف قَـ ْومه قَ َ َ ْ ْ َ ُ
ُ
ْك م ْ َ َ
.]51

ال أ َََن َربم ُك ُم األَ ْعلَى [النازعات.]24 - 23 :
ادى فَـ َق َ
وهذا كقوله تعاىل :فَ َح َ
ش َر فَـنَ َ
_________

( )1رواه مسلم ( .)2143من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه مسلم ( .)2143من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )3فتح القدير)) (.)22 /1

( )4رواه ابن ماجه ( ،)168والبزار ( ،)39 /10والطرباين يف األوسط (.)3140( )278 /3
وحسن إسناده البزار ،والبوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) (.)29 /1
( )5رواه أمحد ( ،)10442( )496 /2والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)316 /4قال اهليثمي يف
((جممع الزوائد)) ( :)74 /8رجاله رجال الصحيح ،وصحح إسناده ابن حجر يف ((فتح الباري))

(.)581 /10

()362/2

استَ َخ َّ
اعوهُ
ف قَـ ْوَمهُ فَأَطَ ُ
ودعا قومه إىل هذه الضاللة الكربى فاستجابوا له فعاقبهم مجيعاً ،قال تعاىل :فَ ْ
ِ ِ
ِ
ِِ
اهم أ ْ ِ
ين
آس ُف َ
ني فَ َج َعلْنَ ُ
َمجَع َ
إِ َّهنُ ْم َكانُوا قَـ ْوًما فَاسق َ
ني فَـلَ َّما َ
وَن انتَـ َق ْمنَا م ْنـ ُه ْم فَأَ ْغ َرقـْنَ ُ ْ
اه ْم َسلَ ًفا َوَمثَالً لآلخ ِر َ
[الزخرف .]56 - 54 :وقال :إِ َّن ِيف ذَلِ َ ِ
شى [النَّازعات.]26 :
ربةً لِ َم ْن خيَْ َ
ك لَع ْ َ
وإهالك هللا سبحانه لفرعون وقومه عربة لكل ظامل متكرب من ملوك األرض ،تفرعن على الناس فيما
آاته هللا من ملك ،وظن أنه خملد ،ونسي أن ملكه زائل وأن إقامته يف ملكه مؤقتة وأن املوت مدركه
َّل حمالة ،قال تعاىل منبهاً عباده إىل ذلك و ِ
ِ ِ ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ري
هلل ُمل ُ
ْك َّ َ َ
َ
ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما َوإلَْيه املَص ُ
[املائدة.]18 :

 - 2وإذا كان امللك املطلق إمنا هو هلل وحده َّل شريك له ،فالطاعة املطلقة إمنا هي له وحده َّل
شريك له ،ألن من سواه من ملوك األرض إمنا هم عبيد له وحتت إمرته.

فال بد من تقدمي طاعة امللك احلق على طاعة من سواه وتقدمي حكمه على حكم غريه ،ألن طاعته

سبحانه أوجب من طاعة غريه بل َّل طاعة ألحد إَّل يف حدود طاعته ،أما يف معصيته فال مسع وَّل
طاعة.
 - 3عدم جواز التسمية ِبلك امللوك:

وقد ورد يف ذلك احلديث املتفق عليه حديث سفيان بن عيينة عن أيب الزَند عن األعرج عن أيب

هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أخنع اسم عند هللا – وقال سفيان غري مرة :أخنع

األمساء عند هللا – رجل تسمى ِبلك األمالك)) ( )1ويف رواية ((أخىن األمساء يوم القيامة )) ...
(.)2
قال سفيان :يقول غريه (أي غري أيب الزَند)) تفسريه شاهان شاه (.)3

ومعىن أخنع :أوضع اسم وأذله .قال أبو عبيد :اخلانع الذليل ،وخنع الرجل ذل .قال ابن بطال :وإذا
كان اَّلسم أذل األمساء كان من تسمى به أشد ذَّلً.
ومعىن أخىن :أي أفحش اسم من اخلنا وهو الفحش يف القول.
وجاء يف رواية مسلم(( :أغيظ رجل على هللا يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه)) (.)4
قال ابن حجر :واستدل هبذا احلديث على حترمي التسمي هبذا اَّلسم لورود الوعيد الشديد ويلتحق به
ما يف معناه مثل خالق اخللق وأحكم احلاكمني وسلطان السالطني وأمري األمراء (... )5

وقال ابن القيم رمحه هللا:

وملا كان امللك احلق هلل وحده ،وَّل ملك على احلقيقة سواه ،كان أخنع اسم وأوضعه عند هللا،

وأغضبه له اسم (شاهان شاه) أي :ملك امللوك ،وسلطان السالطني ،فإن ذلك ليس ألحد غري هللا،
فتسمية غريه هبذا من أبطل الباطل ،وهللا َّل حيب الباطل.

وقد أحلق بعض أهل العلم هبذا (قاضي القضاة) وقال :ليس قاضي القضاة إَّل من يقضي احلق وهو

خري الفاصلني ،الذي إذا قضى أمراً فإمنا يقول له :كن فيكون (.)6
 - 4هللا سبحانه مالك يوم الدين وملكه:

فامللك يف ذلك اليوم العظيم هلل وحده َّل ينازعه فيه أحد من ملوك األرض وجبابرهتا ،قال تعاىل:
ك يـوِم ِ
ِِ
الدي ِن [الفاحتة.]4 :
َمال َ ْ
صوِر [األنعام.]73 :
ْك يَـ ْوَم يُـ ْنـ َف ُخ ِيف ال م
وقال تعاىلَ :ولَهُ املُل ُ
ْك يـومئِ ٍذ ِ
هلل َْحي ُك ُم بَـ ْيـنَـ ُه ْم [احلج.]56 :
وقال تعاىل :املُل ُ َ ْ َ
لر ْمحَ ِن [الفرقان.]26 :
ْك يَـ ْوَمئِ ٍذ ا ْحلَ مق لِ َّ
وقال تعاىل :ال ُْمل ُ
هلل الو ِ
ِ
وقال تعاىل :يـوم هم اب ِرُزو َن ََّل خيََْفى علَى ِ
اح ِد ال َقهَّا ِر [غافر:
هللا ِم ْنـ ُه ْم َش ْيءٌ لِ َم ِن املُل ُ
َ
َْ َ ُ ْ َ
ْك اليَـ ْوَم َ
.]16
وقد جاء ما يبني ذلك من السنة الشريفة:
_________
( )1رواه البخاري ( ،)6206ومسلم (.)2143
( )2رواه البخاري (.)6205

( )3رواه البخاري بعد حديث (.)6206

( )4رواه مسلم ( .)2143من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )5الفتح)) (.)590 /10
((( )6الزاد)) (.)341 - 340 /2
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فعن عبد هللا بن مسعود قال(( :جاء حرب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :اي حممد! أو اي أاب

القاسم! إن هللا تعاىل ْيسك السماوات يوم القيامة على إصبع واألرضني على إصبع واْلبال والشجر
على إصبع واملاء والثرى على إصبع وسائر اخللق على إصبع مث يهزهن فيقول :أَن امللك أَن امللك.
ت
فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تعجباً مما قال احلرب ،تصديقاً له ،مث قرأ َو َّ
ات َمطْ ِوَّاي ٌ
ماو ُ
الس َ
بِيَ ِمينِ ِه ُس ْب َحانَهُ َوتَـ َع َاىل َع َّما يُ ْش ِرُكو َن [ال مزمر.)1( ))]67 :
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يقبض هللا تبارك وتعاىل األرض

يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه مث يقول :أَن امللك ،أين ملوك األرض)) (.)2

وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يطوي هللا عز

وجل السماوات يوم القيامة مث أيخذهن بيده اليمىن مث يقول :أَن امللك أين اْلبارون؟ أين املتكربون؟
مث يطوي األرضني بشماله مث يقول :أَن امللك ،أين اْلبارون؟ أين املتكربون)) (.)3

شع ِ
ات
َص َو ُ
ت األ ْ
فهل جييبه أحد من طغاة األرض وفراعنتها ،كال بل اْلميع خاشعون صامتون َو َخ َ َ
سا [طه.]108 :
لِ َّ
لر ْمحَ ِن فَ َال تَ ْس َم ُع إََِّّل َ ْ
مه ً
ومن الرمحة للخلق أن هللا سبحانه هو امللك الوحيد يوم القيامة ألنه الذي حياسب ابلعدل وَّل يظلم
ط لِيـوِم ِ
ضع املَوا ِز ِ
ِ ِِ ِ
وَّل جيور وَما ربم َ ِ
القيَ َام ِة فَ َال تُظْلَ ُم
ين الق ْس َ َ ْ
َ َ
ك بظَ َّالٍم لل َْعبيد [فصلت ،]46 :وقالَ :ونَ َ ُ َ َ
س َش ْيـئًا [األنبياء... ]47 :
نَـ ْف ٌ
لر ْمحَ ِن ملا أثبت لنفسه امللك أردفه أبن وصف نفسه بكونه
ْك يَـ ْوَمئِ ٍذ ا ْحلَ مق لِ َّ
واثلثها :قوله تعاىل :ال ُْمل ُ

رمحاَنً ،يعين إن كان ثبوت امللك له يف ذلك اليوم يدل على كمال القهر فكونه رمحاَنً يدل على زوال

اخلوف وحصول الرمحة.

ب النَّاس ملِ ِ
َعوذُ بِر ِ
ك النَّا ِ
س فذكر أوَّلً كونه رابً للناس مث أردفه بكونه ملكاً
َ
ورابعها :قوله تعاىل قُ ْل أ ُ َ
للناس.
وهذه اآلايت دالة على أن امللك َّل حيسن وَّل يكمل إَّل مع اإلحسان والرمحة ،فيما أيها امللوك

امسعوا هذه اآلايت ،وارمحوا هؤَّلء املساكني ،وَّل تطلبوا مرتبة زائدة يف امللك على ملك هللا تعاىل اهـ
( .)4النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن محد احلمود  -بتصرف– ص88 :
_________

( )1رواه البخاري ( ،)4811ومسلم (.)2786
( )2رواه البخاري ( ،)4812ومسلم (.)2787
( )3رواه البخاري ( ،)7412ومسلم (.)2788
((( )4التفسري الكبري)) للرازي (.)239 /1
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اثنان وثالثون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا القدوس
 )1تقديس هللا سبحانه وتنزيهه عن النقائص وأنه موصوف بكل كمال ،وصفات الكمال هي ما

وصف به نفسه سبحانه يف كتابه أو ما وصفه به رسوله صلى هللا عليه وسلم.

وليس معىن التنزيه هو تعطيل صفات هللا ونفي معاين أمسائه احلسىن كما ظنه اْلهمية واملعتزلة ومن
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ َو ُه َو
شاهبهم من الفرق الضالة ،وإمنا هو تنزيهه عن مشاهبة اخللق كما قال تعاىل :لَْي َ
ِ
َّ ِ
ري [ال م
شورى.]11 :
السم ُ
يع البَص ُ
فتنزيه أهل السنة ليس فيه تعطيل ،وإثباهتم ليس فيه تشبيه ،واآلية السابقة فيها تنزيه وإثبات ،وكل
ك
تنزيه ونفي يف الكتاب فإمنا هو لثبوت كمال ضده ،فمثالً نفي هللا عن نفسه الظلم بقوله َوَما َربم َ
بِظَ َّالٍم لِلْعبِ ِ
يد ِ
[فصلت ]46 :وذلك لثبوت كمال العدل له سبحانه وهكذا ،وأما النفي احملض فال
َ
كمال فيه وهو مذموم.

وقال احلليمي( :القدوس) ومعناه املمدوح ابلفضائل واحملاسن ،والتقديس مضمن يف صريح التسبيح،
والتسبيح مضمن يف صريح التقديس ،ألن نفي املذام إثبات للمدائح ،كقولناَّ :ل شريك له وَّل شبيه

له ،إثبات أنه واحد أحد ،وكقولناَّ :ل يعجزه شيء ،إثبات أنه قادر قوي ،وكقولنا :إنه َّل يظلم أحداً،
إثبات أنه عدل يف حكمه.
وإثبات املدائح له نفي للمذام عنه كقولنا :إنه عامل ،نفي للجهل عنه ،وكقولنا :إنه قادر ،نفي للعجز

عنه ،إَّل أن قولنا هو كذا ،ظاهره التقديس ،وقولنا ليس بكذا ،ظاهره التسبيح ،ألن التسبيح موجود
يف ضمن التقديس ،والتقديس موجود يف ضمن التسبيح.

َح ٌد َّ
وقد مجع هللا تبارك وتعاىل بينهما يف صورة (اإلخالص) فقال عز امسه :قُ ْل ُه َو َّ
اَّللُ َّ
الص َم ُد َملْ
اَّللُ أ َ
ِ
َح ٌد فهذا تسبيح ،واألمران راجعان إىل إفراده وتوحيده ونفي الشريك
يَل ْد َوَملْ يُولَ ْد َوَملْ يَ ُكن لَّهُ ُك ُف ًوا أ َ
والتشبيه عنه (.)1

 )2وكما أنه منزه عن النقائص يف صفاته وأمسائه احلسىن ،فهو أيضاً منزه عن النقص يف أقواله

وأفعاله.

هللا ح ِديثًا [النساء ]87 :وقال و ْع َد ِ
ِ ِ
هللا َح اقا
فقوله الصدق وخربه احلق ،قال سبحانه َوَم ْن أ ْ
َص َد ُق م َن َ
َ
ومن أَص َد ُق ِمن ِ
هللا قِ ًيال [النساء.]122 :
ََ ْ ْ
َ
ك ِ
ص ْدقًا َو َع ْد ًَّل ََّل
وفعله منزه عن اخلطأ والنسيان وغريها من اآلفات ،قال سبحانه َوَْتَّ ْ
ت َكلِ َمةُ َربِ َ
الس ِميع ِ
ِ ِ ِ ِِ
يم [األنعام ]115 :أي صدقاً فيما قال وأخرب ووعد ،وعدَّلً فيما
ُمبَد َل ل َكل َماته َو ُه َو َّ ُ َ
العل ُ
حكم وشرع من أحكام.
ك احلَ مق ََّل إِلَهَ إََِّّل ُه َو
وقال تعاىل :أَفَ َح ِس ْبـتُ ْم أ ََّمنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَـثًا َوأَنَّ ُك ْم إِلَْيـنَا ََّل تُـ ْر َج ُعو َن فَـتَـ َع َاىل هللاُ املَلِ ُ
الع ْر ِ
ش ال َك ِر ِمي [املؤمنون ]116 - 115 :أي تعاىل وتقدس وتنزه عن أن خيلق شيئا عبثاً أو
َر م
ب َ
سفهاً.

 )3كان النيب صلى هللا عليه وسلم يكثر من ذكر هذا اَّلسم يف ركوعه وسجوده .فعن عائشة رضي

هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول يف ركوعه وسجوده :سبوح قدوس رب املالئكة

والروح (.)2

وكان يسبح هللا به بعد فراغه من الوتر كما جاء يف حديث أيب بن كعب قال :كان رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم يقرأ يف الوتر بسبح اسم ربك األعلى وقل اي أيها الكافرون وقل هو هللا أحد فإذا سلم
قال :سبحان امللك القدوس ثالث مرات ( .)3النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن محد

احلمود– ص99 :
_________

((( )1املنهاج يف شعب اإلْيان)) ( )197 /1وذكره ضمن األمساء اليت تتبع نفي التشبيه عن هللا
تعاىل جده ،ونقله البيهقي يف ((األمساء)) (ص.)38 :

( )2رواه مسلم (.)487

( )3رواه النسائي ( ،)244 /3وأمحد ( ،)15398( )406 /3والطرباين يف ((املعجم األوسط))
( .)8115( )108 /8واحلديث صحح إسناده النووي يف ((األذكار)) ( ،)120وصححه ابن دقيق
يف ((اإلملام أبحاديث األحكام)) ( )229 /1على طريقة أهل احلديث  -كما اشرتط يف املقدمة ،-
وابن حجر يف ((نتائج األفكار)) (.)21 /3
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ثالث وثالثون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا السالم
 )1هللا سبحانه وتعاىل هو (السالم) أي السامل من كل نقص وآفة وعيب ،فمعناه قريب من القدوس.

وقيل إن القدوس :إشارة إىل براءته عن مجيع العيوب يف املاضي واحلاضر ،والسالم :إشارة إىل أنه َّل

يطرأ عليه شيء من العيوب يف الزمان املستقبل ،فإن الذي يطرأ عليه شيء من العيوب تزول سالمته

وَّل يبقى سليماً (.)1

 )2هللا سبحانه هو املسلم على عباده وأوليائه يف اْلنة ،قال تعاىل َخالِ ِد ِ
يها إبِِ ْذ ِن َرهبِِ ْم َِحتيَّـتُـ ُه ْم
ين ف َ
َ
ِ
يها َسالَ ٌم [إبراهيم.]23 :
فَ
الم قَـ ْوَّلً ِمن
الم َوأ َ
َج ًرا َك ِرْيًا [األحزاب .]44 :وقال َس ٌ
وقال سبحانهَِ :حتيَّـتُـ ُه ْم يَـ ْوَم يَـ ْل َق ْونَهُ َس ٌ
َع َّد َهلُ ْم أ ْ
َّر ٍ
ب َّرِح ٍيم [يس.]58 :

فاهلل تعاىل حييي عباده يف اْلنة ابلسالم عليهم ،واْلنة هي دار السالم من املوت واملرض وسائر
السالَِم
السالَِم ِعن َد َرهبِِ ْم [األنعام ]127 :وقال َوهللاُ يَ ْد ُعو إِ َىل َدا ِر َّ
اآلفات .قال تعاىلَ :هلُ ْم َد ُار َّ
[يونس.]25 :

 )3وهللا تعاىل هو املسلم على أنبيائه ورسله ،إلْياهنم وإحساهنم وطاعتهم له وحتملهم يف سبيله أعظم
الشدائد ،فيؤمنهم يف اآلخرة فال خيافون وَّل يفزعون.
وقيل :سلم هللا تعاىل عليهم ليقتدي بذلك البشر فال يذكرهم أحد بسوء (.)2
ني [الصافات.]79 :
الم َعلَى نُ ٍ
قال تعاىل َس ٌ
وح ِيف ال َْعالَ ِم َ
ِ ِ
يم [الصافات.]109 :
وقال َس ٌ
الم َعلَى إبْـ َراه َ
ارو َن [الصافات]120 :
وقال َس ٌ
الم َعلَى ُم َ
وسى َو َه ُ
ِ
ني [الصافات.]130 :
وقال تعاىل َس ٌ
الم َعلَى إِ ْل َايس َ
ِ
ني [الصافات.]181 :
وقال َو َس ٌ
الم َعلَى ال ُْم ْر َسل َ
ِ
ِ ِ ِ َّ ِ
اصطََفى [النمل.]59 :
ين ْ
وقال سبحانه قُ ِل احلَ ْم ُد هلل َو َس َال ٌم َعلَى عبَاده الذ َ

قال اخلطايب :أخربين أمحد بن إبراهيم بن مالك حدثنا موسى بن إسحاق األنصاري عن صدقة بن
الفضل قال مسعت سفيان بن عيينة يقول :أوحش ما تكون اخللق يف ثالثة مواطن :يوم يولد فريى

نفسه خارجاً مما كان ،ويوم ْيوت فريى قوماً مل يكن عاينهم ،ويوم يبعث فريى نفسه يف حمشر عظيم.
ث َحياا
وت َويَـ ْوَم يُـ ْبـ َع ُ
الم َعلَْي ِه يَـ ْوَم ُولِ َد َويَـ ْوَم ْيَُ ُ
قال :فأكرم هللا فيها حيىي فخصه ابلسالم فقال َو َس ٌ
[مرمي ،]15 :كأنه أشار إىل أن هللا جل وعز سلم حيىي من شر هذه املواطن الثالثة وأمنه من خوفها.
وكذا عباده املؤمنني فإن املالئكة تسلم عليهم عند قبض أرواحهم وتطمئنهم وتؤمنهم .قال تعاىل
َّ ِ
ني يَـ ُقولُو َن َس َال ٌم َعلَْي ُك ُم ا ْد ُخلُوا اْلَنَّةَ ِِبَا ُك ْنـتُ ْم تَـ ْع َملُو َن [النحل.]32 :
ين تَـتَـ َوفَّ ُ
اه ُم املََالئِ َكةُ طَيِبِ َ
الذ َ
فاملالئكة تبشرهم ابلفوز ابْلنة والنجاة من عقاب هللا والنار.
 )4األمر إبفشاء اَّلسم وأنه سبب يف دخول اْلنة:

...
_________

( )1انظر(( :التفسري الكبري)) للرازي (.)293 /29
((( )2تفسري البحر احمليط)) أليب حيان (.)349 /7
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وإفشاء السالم من شعائر اإلسالم العظيمة اليت يتهاون فيها كثري من املسلمني وهي من أوائل ما دعا
إليه النيب صلى هللا عليه وسلم عندما وصل إىل املدينة ،فعن عبد هللا بن سالم قال :أول ما قدم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة اجنفل الناس إليه ،فكنت فيمن جاءه ،فلما أتملت وجهه

واستثبته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب .قال :وكان أول ما مسعت من كالمه أن قال(( :أيها
الناس أفشوا السالم وأطعموا الطعام وصلوا ابلليل والناس نيام تدخلوا اْلنة بسالم)) (.)1
َّ )5ل يقال السالم على هللا:

جاء ذلك يف حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال :كنا نصلي خلف النيب صلى هللا عليه

وسلم فنقول :السالم على هللا .فقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا هو السالم ولكن قولوا:
التحيات هلل والصلوات والطيبات ،السالم عليكم أيها النيب ورمحة هللا وبركاته ،السالم علينا وعلى

عباد هللا الصاحلني ،أشهد أن َّل إله إَّل هللا وأشهد أن حممداً عبده ورسوله)) (.)2

قال البيضاوي ما حاصله :أنه صلى هللا عليه وسلم أنكر التسليم على هللا وبني أن ذلك عكس ما

جيب أن يقال ،فإن كل سالم ورمحة له ومنه وهو مالكها ومعطيها (.)3
وقال اخلطايب :املراد أن هللا هو ذو السالم فال تقولوا السالم على هللا فإن السالم منه بدأ وإليه يعود

(.)4

ولذلك أمر النيب صلى هللا عليه وسلم املسلمني أن يقولوا :التحيات هلل .قال ابن حجر :مجع حتية

ومعناها السالم .وقيل :البقاء .وقيل :العظمة .وقيل :السالمة من اآلفات والنقض .وقيل :امللك.

وقال ابن قتيبة :مل يكن حييا إَّل امللك خاصة ،وكان لكل ملك حتية ختصه فلهذا مجعت ،فكان املعىن
التحيات اليت كانوا يسلمون هبا على امللوك كلها مستحقة هلل.

وقال احملب الطربي :حيتمل أن يكون لفظ التحية مشرتكاً بني املعاين املقدم ذكرها ،وكوهنا ِبعىن
السالم أنسب هنا (.)5

وجاء يف حديث أنس قال :قال جربيل للنيب صلى هللا عليه وسلم إن هللا يقرئ خدجية السالم ،يعين
فأخربها .فقالت(( :إن هللا هو السالم وعلى جربيل السالم وعليك اي رسول هللا ورمحة هللا وبركاته))

(.)6

قال العلماء :يف هذه القصة دليل على وفور فقهها ألهنا مل تقل (وعليه السالم) كما وقع لبعض

الصحابة حيث كانوا يقولون يف التشهد (السالم على هللا) فنهاهم النيب صلى هللا عليه وسلم فعرفت
خدجية رضي هللا عنها لصحة فهمها أن هللا َّل يرد عليه السالم كما يرد على املخلوقني ألن السالم

اسم من أمساء هللا تعاىل .النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن محد احلمود  -بتصرف–
ص105 :

_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2485وابن ماجه ( ،)1334وأمحد ( ،)23835( )451 /5والدارمي (/1
 ،)1460( )405واحلاكم ( .)14 /3من حديث عبدهللا بن سالم رضي هللا عنه .قال الرتمذي:

صحيح ،وقال احلاكم :صحيح على شرط الشيخني ،وقال البغوي يف ((شرح السنة)) (:)463 /2

حسن صحيح.
( )2رواه البخاري ( ،)831ومسلم (.)402
((( )3الفتح)) (.)312 /2
((( )4الفتح)) (.)312 /2

((( )5الفتح)) ( ،)312 /2وانظر كذلك ((النهاية َّلبن األثري)) (.)183 /1
( )6رواه النسائي يف ((السنن الكربى)) ( ،)94 /5والضياء ( .)266 /2وقال :له شاهد ،وحسنه
الوادعي يف ((الصحيح املسند)) (.)116

()367/2

أربع وثالثون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا املؤمن

 )1إن هللا سبحانه وتعاىل هو املؤمن املوحد لنفسه ،وقد أخرب عن وحدانية نفسه يف قوله تعاىل َش ِه َد
هللاُ أَنَّهُ ََّل إِلَهَ إََِّّل ُه َو [آل عمران.]18 :
فاهلل صدق نفسه هبذا ،وتصديقه علمه أبنه صادق ،وهذا التصديق إْيان.

وأخرب تعاىل أنه سريي خلقه عالمات وحدانيته ودَّلئل إهليته وعظمته ،قال تعاىلَ :سنُ ِري ِه ْم آ ََايتِنَا ِيف
ِ
ك أَنَّهُ َعلَى ُك ِل َشي ٍء َش ِهي ٌد ِ
ِ
ني َهلُم أَنَّهُ احل مق أَوَملْ يك ِ
[فصلت:
ْف بَِربِ َ
َ َ َ
اآلَفَاق َوِيف أَنْـ ُفس ِه ْم َح َّىت يَـتَـبَ َّ َ ْ
ْ
.]53
 )2إنه سبحانه صدق أنبياءه إبظهار اآلايت الباهرة على أيديهم اليت تبني للناس أهنم صادقون يف
ك َآلَيَةً لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنـتُ ْم
ادعائهم أهنم رسل هللا ولتحملهم على الدخول يف دين هللا ،قال تعاىل :إِ َّن ِيف َذلِ َ
ِ
ني [آل عمران.]49 :
ُم ْؤمنِ َ
ٍِ
ِ
َطيع ِ
ِ
ون [آل عمران.]50 :
وقالَ :وج ْئـتُ ُك ْم ِِبَيَة م ْن َربِ ُك ْم فَاتَّـ ُقوا هللاَ َوأ ُ
 )3إنه تعاىل يصدق عباده ما وعدهم به من النصر يف الدنيا والتمكني يف األرض ومن الثواب يف
اآلخرة ،ويصدق الكفار ما أوعدهم من العقاب واخلذَّلن يف الدنيا واآلخرة ،قال تعاىل َو َع َد هللاُ

ِ
ض َكما استَ ْخلَ َ َّ ِ
الَّ ِذين آَمنُوا ِم ْن ُكم و َع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
ين ِم ْن قَـ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِكنَ َّن
َّه ْم ِيف األ َْر ِ َ ْ
ات لَيَ ْستَ ْخل َفنـ ُ
الص َ
َ َ
َْ
ف الذ َ
ِ
َّه ْم ِم ْن بَـ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أ َْمنًا يَـ ْعبُ ُدونَِين ََّل يُ ْش ِرُكو َن ِيب َش ْيـئًا َوَم ْن َك َف َر
َهلُ ْم ِدينَـ ُه ُم الَّ ِذي ْارتَ َ
ضى َهلُ ْم َولَيُـبَدلَنـ ُ
ك هم ال َف ِ
بـ ْع َد ذَلِ َ ِ
اس ُقو َن [النور.]55 :
َ
ك فَأُولَئ َ ُ ُ
ومن نظر إىل سرية النيب صلى هللا عليه وسلم وخلفائه الراشدين علم صدق وعد هللا لعباده

املخلصني.

ِ
اب النَّا ِر أَ ْن قَ ْد َو َج ْد ََن َما َو َع َد ََن َربمـنَا َح اقا فَـ َه ْل َو َج ْد ُْمت َما
اب اْلَنَّة أ ْ
وقال تعاىلَ :وََن َدى أ ْ
َص َح َ
َص َح ُ
َو َع َد َربم ُك ْم َح اقا قَالُوا نَـ َع ْم [األعراف.]44 :
ِِ ِ
شاء فَنِ ْع َم أَ ْج ُر
ض نَـتَـبَـ َّوأُ ِم َن ا ْْلَن َِّة َح ْي ُ
ث نَ َ
ص َدقَـنَا َو ْع َدهُ َوأ َْوَرثَـنَا األ َْر َ
وقال َوقَالُوا ا ْحلَ ْم ُد ََّّلل الَّذي َ
ِِ
ني [الزمر.]74 :
ال َْعامل َ
َّ ِ
آمنُواْ
ين َ
 )4إنه أيمن عذابه من َّل يستحقه ،ويهب األمن لعباده املؤمنني يوم القيامة ،قال تعاىل :الذ َ
ِ
ك َهلُُم األ َْم ُن َو ُهم م ْهتَ ُدو َن.
سواْ إِْيَ َاهنُم بِظُل ٍْم أ ُْولَئِ َ
َوَملْ يَـ ْلب ُ
وقال تعاىل أَفَمن يـ ْل َقى ِيف النَّا ِر َخري أَم َّمن أيِْيت ِ
آمنًا يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة [فصلت.]40 :
َ ُ
ٌْ
َ
رب [األنبياء.]103 :
وقال َّل َْحي ُزُهنُ ُم الْ َف َز ُ
ع األَ ْك َُ
وقال َم ْن َج َ ِ
سنَ ِة فَـلَهُ َخ ْريٌ ِم ْنـ َها َو ُه ْم ِم ْن فَـ َز ٍع يَـ ْوَمئِ ٍذ آ َِمنُو َن [النمل.]89 :
اء ابحلَ َ
 )5وأما املؤمن فقد وجب عليه أن أيمن املؤمنون شره وغوائله .فقد قال صلى هللا عليه وسلم:
((وهللا َّل يؤمن وهللا َّل يؤمن وهللا َّل يؤمن :قيل :ومن اي رسول هللا؟ قال :الذي َّل أيمن جاره

بوائقه)) ( )1أي َّل يكون الرجل مؤمناً كامل اإلْيان حىت أيمن جاره بوائقه أي :شروره وغوائله.

وقال أيضا صلى هللا عليه وسلم(( :املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده)) (.)2

وعن فضالة بن عبيد قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع(( :أَّل أخربكم

ابملؤمن! من أمنه الناس على أمواهلم وأنفسهم واملسلم من سلم الناس من لسانه ويده)) ( .)3النهج

األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن محد احلمود– ص105 :
_________

( )1رواه البخاري ( )6016من حديث أيب شريح العدوي رضي هللا عنه.

( )2رواه البخاري ( ،)10ومسلم ( .)40من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما.
( )3رواه ابن ماجه ( ،)3193أمحد ( ،)24004( )21 /6وابن حبان (.)4862( )203 /11
قال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( :)268 /2إسناده صحيح ،وقال اهليثمي يف ((جممع

الزوائد)) ( :)271 /3رجاله ثقات ،وصحح إسناده ابن حجر يف ((خمتصر البزار)) (،)464 /1
وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).
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مخس وثالثون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا املهيمن
 - 1إن هللا سبحانه هو الشاهد على خلقه ِبا يصدر منهم من قول أو فعلَّ ،ل يغيب عنه من
أفعاهلم شيء ،وله الكمال يف هذا فال يضل وَّل ينسى وَّل يغفل َوَما هللاُ بِغَافِ ٍل َع َّما تَـ ْع َملُو َن [البقرة:
.]74

 - 2جعل هللا تعاىل كالمه املنزل على خامت أنبيائه ورسله صلى هللا عليه وسلم مهيمناً على ما قبله
الكتَاب ِابحل ِق مص ِدقًا لِما ب ْني ي َدي ِه ِمن ِ
ك ِ
الكتَ ِ
اب َوُم َه ْي ِمنًا َعلَْي ِه
من الكتب ،فقال سبحانهَ :وأَنْـ َزلْنَا إِلَْي َ
َ َ ُ َ َ َََ ْ َ
ِ
ِ
اء َك ِم َن احلَ ِق [املائدة.]48 :
فَ ْ
اء ُه ْم َع َّما َج َ
اح ُك ْم بَـ ْيـنَـ ُه ْم ِبَا أَنْـ َز َل هللاُ َوََّل تَـتَّب ْع أ َْه َو َ
قال ابن احلصار :ومعىن قوله تعاىلَ :وُم َه ْي ِمنًا َعلَْي ِه أي :عال ،وعلوه على سائر كتب هللا ،وإن كان

الكل كالم هللا تعاىل أبمور:

أحدهاِ :با زاد عليها من السور ،فقد جاء يف حديث الصحيح أن نبينا صلى هللا عليه وسلم خص

بسورة احلمد وخواتيم سورة البقرة (.)1

واألمر الثاين :أن جعله هللا قرآن عربياً مبيناً ،وكل نيب قد بني لقومه بلساهنم – كما أخرب هللا تعاىل –
ولكن للسان العرب مزية يف البيان.

والثالث :أن جعل نظمه وأسلوبه معجزاً ،وإن كان اإلعجاز يف سائر الكتب املنزلة من عند هللا

سبحانه ،من حيث اإلخبار عن املغيبات ،واإلعالم ابألحكام احملكمات ،وسنن هللا املشروعات ،وغري

ذلك ،وليس فيها نظم وأسلوب خارج عن املعهود.

ِ ِ
فكان أعلى منها هبذه املعاين ،وهلذا املعىن اإلشارة بقوله احلق :وإِنَّهُ ِيف أُِم ال ِ
ْكتَ ِ
يم
اب لَ َديْـنَا لَ َعل ٌّي َحك ٌ
َ
[الزخرف .]4 :النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن محد احلمود– ص120 :
_________

( )1احلديث رواه مسلم ( )806من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما .بلفظ .. (( :أبشر بنورين
أوتيتهما مل يؤهتما نيب قبلك فاحتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حبرف منهما إَّل أعطيته)).
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ست وثالثون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا اْلبار
 - 1إن هللا تعاىل هو اْلبار الذي له العلو على خلقه ،علو الذات ،وعلو القدر والصفات ،وعلو
القهر واْلربَّ ،ل يدنو منه اخللق إَّل أبمره ،وَّل يشفعون أو يتكلمون إَّل من بعد إذنه ،لن يبلغوا ضره
فيضروه ،ولن يبلغوا نفعه فينفعوه.

 - 2جرب هللا تعاىل خلقه على ما أراد أن يكونوا عليه من خلقَّ ،ل ْيتنع عليه شيء منهم أبداً إِ َّمنَا
ول لَهُ ُك ْن فَـيَ ُكو ُن [يس.]82 :
اد َش ْيـئًا أَ ْن يَـ ُق َ
أ َْم ُرهُ إِذَا أ ََر َ
وقال تعاىل :أَفَـغَ ِ ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض طَ ْو ًعا َوَك ْرًها َوإِلَْي ِه يُـ ْر َج ُعو َن
ري دي ِن هللا يَـ ْبـغُو َن َولَهُ أ ْ
َسلَ َم َم ْن ِيف َّ َ َ
َْ

[آل عمران.]83 :
ِ ِ
َّ ِ
السماو ِ
الع ْر ِ
ش يُـ ْغ ِشي اللَّْي َل
ض ِيف ستَّة أ ََّايٍم ُمثَّ ْ
ات َواأل َْر َ
استَـ َوى َعلَى َ
وقال :إِ َّن َربَّ ُك ُم هللاُ الذي َخلَ َق َّ َ َ
الشمس وال َقمر والنمجوم مسخَّر ٍ
ِ
ب
ار َك هللاُ َر م
ات ِأب َْم ِرهِ أ َََّل لَهُ اخلَل ُ
النـ َ
ْق َواألَ ْم ُر تَـبَ َ
َّه َ
ار يَطْلُبُهُ َحثيثًا َو َّ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ
ني [األعراف.]54 :
العالَ ِم َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َهلَا َول ْأل َْر ِ
ني
الس َماء َو ِه َي ُد َخا ٌن فَـ َق َ
استَـ َوى إِ َىل َّ
ض ائْتِيَا طَ ْو ًعا أ َْو َك ْرًها قَالَتَا أَتَـ ْيـنَا طَائِع َ
وقالُ :مثَّ ْ
ٍ
اه َّن س ْبع َمسَو ٍ
السماء ال مدنْـيَا ِِبَ َ ِ
ات ِيف يَـ ْوَم ْ ِ
ك
يح َو ِح ْفظًا َذلِ َ
فَـ َق َ
صاب َ
ضُ َ َ َ
ني َوأ َْو َحى ِيف ُك ِل َمسَاء أ َْم َرَها َوَزيَّـنَّا َّ َ َ
تَـ ْق ِدير الع ِزي ِز العلِ ِيم ِ
[فصلت.]12 :
َ
ُ َ
أي :استجيبا ألمري ،وانفعال لفعلي ،طائعتني أو مكرهتني.

 - 3وهللا سبحانه جرب خلقه أيضاً على ما شاء من أمر أو هنيِ ،بعىن أنه شرع هلم من الدين ما
ود أ ِ
ارتضاه هو ،كما قال :اي أَيمـها الَّ ِذين آَمنُوا أَوفُوا ِابلع ُق ِ
ِ
يمةُ األَنْـ َع ِام إََِّّل َما يُـ ْتـلَى َعلَْي ُك ْم
ُحلَّ ْ
َ َ
ُ
َ َ ْ
ت لَ ُك ْم َهب َ
الص ْي ِد َوأَنْـتُ ْم ُح ُرٌم إِ َّن هللاَ َْحي ُك ُم َما يُ ِري ُد [املائدة.]1 :
ري ُِحملِي َّ
غَ ْ َ
فشرع هلم من الشرائع ما شاء ،وأمرهم ابتباعها وهناهم عن العدول عنها ،فمن أطاع فله اْلنة ومن
عصى فله النار .ومل جيرب أحداً من خلقه على إْيان أو كفر ،بل هلم املشيئة يف ذلك كما قال سبحانه:
ِ
ِ ِ
اء فَـلْيَ ْك ُف ْر [الكهف.]29 :
َوقُ ِل احلَ مق م ْن َرب ُك ْم فَ َم ْن َشاءَ فَـ ْليُـ ْؤم ْن َوَم ْن َش َ
وقالَ :ونَـ ْف ٍ
اها [الشمس:
اب َمن َد َّس َ
ورَها َوتَـ ْق َو َاها قَ ْد أَفْـلَ َح َمن َزَّك َ
اها َوقَ ْد َخ َ
س َوَما َس َّو َاها فَأَ ْهلََم َها فُ ُج َ
 .]10 - 7وهم مع ذلك َّل خيرجون عن مشيئته.

ولو شاء هللا هلدى الناس مجيعاً ،ومل جيعل هلم اختياراً كما قال سبحانه :أَفَـلَم يـيـئَ ِ َّ ِ
ين آ ََمنُوا أَ ْن لَ ْو
ْ َْ
س الذ َ
شاء هللا َهلَ َدى النَّاس َِ
مج ًيعا [الرعد ،]31 :وقالَ :ولَ ْو ِش ْئـنَا َآلَتَـ ْيـنَا ُك َّل نَـ ْف ٍ
س ُه َد َاها [السجدة:
يَ َ ُ ُ
َ
.]13
 )4اْلربوت هلل وحده وقد مدح هللا هبذا اَّلسم نفسه وأما يف حق اخللق فهو مذموم فما الفرق؟.
الفرق أنه سبحانه قهر اْلبابرة جبربوته وعالهم بعظمته َّل جيري عليه حكم حاكم فيجب عليه

َل َع َّما يَـ ْف َع ُل
انقياده ،وَّل يتوجه عليه أمر آمر فيلزمه امتثاله ،آمر غري مأمور ،قاهر غري مقهور َّل يُ ْسأ ُ
َو ُه ْم يُ ْسأَلُو َن [األنبياء.]23 :
وأما اخللق فهم موصوفون بصفات النقص مقهورون جمبورون تؤذيهم البقة وأتكلهم الدودة،
وتشوشهم الذاببة ،أسري جوعه ،وصريع شبعه ومن تكون هذه صفته كيف يليق به التكرب والتجرب؟!

()1
_________
((( )1شرح األمساء)) للرازي (ص.)199 :

()370/2

وقد أنكرت الرسل على أقوامها صفة التجرب والتكرب يف األرض بغري احلق كما قال تعاىل عن هود
ِ
َطيع ِ
ون إىل أن قال إِِين
ين فَاتَّـ ُقوا هللاَ َوأ ُ
صلى هللا عليه وسلم أنه قال لقومه َوإِذَا بَطَ ْشتُ ْم بَطَ ْشتُ ْم َجبَّا ِر َ
اب يَـ ْوٍم َع ِظ ٍيم [الشعراء .]135 - 130 :ولكنهم عاندوا واتبعوا أمر جبابرهتم
َخ ُ
أَ
اف َعلَْي ُك ْم َع َذ َ
ت رهبِِم و َعصوا رسلَهُ واتَّـبـعوا أَمر ُك ِل جبَّا ٍر َعنِ ٍ
ِ ِ
يد
فهلكوا أمجعني .قال تعاىل َوتِل َ
َ
ْك َعا ٌد َج َح ُدوا ِبَ َاي َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ َ
[هود.]59 :

ك يَطْبَ ُع َّ
اَّللُ َعلَى ُك ِل
وقد كان التجرب سببا للطبع على قلوهبم فلم تعرف معروفاً ومل تنكر منكراً َك َذلِ َ
قَـل ِ
ْب ُمتَ َكِ ٍرب َجبَّا ٍر [غافر.]35 :

استَـ ْفتَ ُحواْ
وقد توعد هللا سبحانه اْلبابرة ابلعذاب والنكال ،توعدهم جبهنم وبئس املهاد .قال تعاىل َو ْ
يد ِمن ورآئِِه جهنَّم ويس َقى ِمن َّماء ص ِد ٍ
و َخاب ُك مل جبَّا ٍر َعنِ ٍ
ت
اد يُ ِسيغُهُ َو َأيْتِ ِيه ال َْم ْو ُ
يد يَـتَ َج َّر ُعهُ َوَّلَ يَ َك ُ
َ
َ َ
َ
َ َ َ َ ُ َُ ْ
ان وما هو ِِبَيِ ٍ ِ
ِ
ِ
ٍ
ظ [إبراهيم.]17 - 15 :
اب غَلِي ٌ
ت َومن َوَرآئِه َع َذ ٌ
من ُك ِل َم َك َ َ ُ َ
وقال صلى هللا عليه وسلم(( :خيرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذَنن تسمعان

ولسان ينطق يقول :إين وكلت بثالثة :بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع هللا إهلا آخر وابملصورين))

(.)1

وقال صلى هللا عليه وسلم(( :حتاجت اْلنة والنار فقالت النار أوثرت ابملتكربين واملتجربين )) ...
(.)2

 )5األرض كلها خبزة بيد اْلبار سبحانه وتعاىل يوم القيامة:
عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :تكون األرض يوم القيامة خبزة

واحدة يتكفؤها اْلبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته يف السفر نزَّل ألهل اْلنة .)3( )) ...

 )6وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يدعو بني السجدتني فيقول(( :اللهم اغفر يل وارمحين واجربين
وارفعين واهدين وعافين وارزقين)) (.)4

فكان يدعو ِبا دل عليه اسم اْلبار جل وعال.
قال ابن األثري :وأجربين أي أغنين ،من جرب هللا مصيبته :أي رد عليه ما ذهب منه وعوضه ،وأصله
من جرب الكسر (.)5

وكان يعظم ربه أيضاً هبذا اَّلسم يف الصالة يف الركوع والسجود كما جاء يف حديث عوف بن مالك

األشجعي أنه كان يقول يف ركوعه(( :سبحان ذي اْلربوت وامللكوت والكربايء والعظمة)) ( ،)6ويف
سجوده مثل ذلك .النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن محد احلمود– ص133 :

_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2574وأمحد ( ،)8411( )336 /2والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) (/5
 .)190من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب صحيح،
وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (.)184 /16

( )2رواه البخاري ( ،)4850ومسلم ( .)2846من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )3رواه البخاري ( ،)6520ومسلم (.)2792

( )4رواه أمحد ( ،)3514( )371 /1والطرباين ( ،)12378( )20 /12والبيهقي ()122 /2
( .)2857من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما .واحلديث صحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه
للمسند (.)172 /5

((( )5النهاية)) (.)236 /1
( )6رواه أبو داود ( ،)873والنسائي ( ،)191 /2وأمحد ( .)24026( )24 /6واحلديث سكت
عنه أبو داود ،وصححه النووي يف ((اجملموع)) ( ،)67 /4وحسنه ابن حجر يف ((نتائج األفكار))

(.)74 /2

()371/2

سبع وثالثون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا املتكرب والكبري
 )1إن هللا أكرب من كل شيء ،وأكرب من أن يعرف كنه كربايئه وعظمته وأكرب من أن حنيط به علماً.

قال تعاىل َوََّل ُِحييطُو َن بِ ِه ِعل ًْما [طه ،]110 :فاهلل جلت عظمته أكرب من أن نعرف كيفية ذاته أو

صفاته ولذلك هنينا عن التفكر يف هللا ألننا لن ندرك ذلك بعقولنا الصغرية القاصرة احملدودة ،فقد قال

صلى هللا عليه وسلم ((تفكروا يف آَّلء هللا ،وَّل تفكروا يف هللا عز وجل)) (.)1

وقد وقع الفالسفة يف ذلك وحاولوا أن يدركوا كيفية وماهية رهبم بعقوهلم فتاهوا وضلوا ضالَّلً بعيداً
ومل جينوا سوى احلرية والتخبط والتناقض فيما سطروه من األقوال واملعتقدات.
فمن أراد معرفة ربه وصفاته فعليه بطريق الرسول صلى هللا عليه وسلم ألنه أعلم اخللق ابهلل وصفاته،
فعليه أنزل الكتاب العزيز الذي َّل تكاد اآلية منه ختلو من صفة هلل سبحانه سواء كانت ذاتية أو

فعلية أو اسم من أمسائه احلسىن ،وعليه أيضاً أنزلت السنة الشارحة واملفصلة للكتاب ،فطريقه صلى

هللا عليه وسلم هو الطريق األسلم ومنهجه هو املنهج األقوم ،فمن اتبعه كان من الناجني ،ولذلك بني
يف احلديث الصحيح أن الفرقة الناجية هي ما كان عليه هو وأصحابه رضوان هللا عليهم أمجعني يف

املعتقد والعبادة والسلوك.

 )2إن التكرب َّل يليق إَّل به سبحانه وتعاىل ،فصفة السيد التكرب والرتفع وأما العبد فصفته التذلل
واخلشوع واخلضوع.

وقد توعد هللا سبحانه املتكربين أبشد العذاب يوم القيامة .قال تعاىل فَاليـوم ُجتْزو َن َع َذاب اهلُ ِ
ون ِِبَا
َ
َْ َ َْ
ْربو َن ِيف األ َْر ِ
ض بِغَ ِْري احلَ ِق [األحقاف.]20 :
ُك ْنـتُ ْم تَ ْستَكِ ُ
ِ
ين [ال مزمر.]60 :
س ِيف َج َهنَّ َم َمثْـ ًوى لل ُ
ْمتَ َكِ ِرب َ
وقال أَلَْي َ
ِ ِ
ِ َّ
يل
واستكبارهم هذا :هو رفضهم اَّلنقياد هلل وألمره ورفضهم عبادة رهبم كما قال تعاىل إهنُ ْم َكانُوا إ َذا ق َ
ِ ِ
[الصفات ،]35 :فرفضوا اإلذعان لكلمة التوحيد وقوله سبحانه أَفَـلَ ْم
ْربو َن َّ
َهلُ ْم ََّل إلَهَ إ ََّّل هللاُ يَ ْستَكِ ُ
ِ
ني [اْلاثية ]31 :يبني أهنم رفضوا احلق الذي
ْربُْمت َوُك ْنـتُ ْم قَـ ْوًما ُْجم ِرم َ
تَ ُك ْن آ ََايِيت تُـ ْتـلَى َعلَْي ُك ْم فَ ْ
استَك َ ْ
ك األ َْرذَلُو َن [الشعراء:
ك َواتَّـبَـ َع َ
جاءت به الرسل وردوه ومل يقبلوه ،وقوله سبحانه قَالُوا أَنُـ ْؤِم ُن لَ َ

 ]111يبني أهنم احتقروا أتباع الرسل لكوهنم من ضعفة الناس وفقراءهم فلم يدخلوا يف مجاعتهم ومل
يشاركوهم يف اإلْيان ِبا جاءت به الرسل.

وكان الكرب سببا للطبع على قلوهبم فلم تعد تعرف معروفا وَّل تنكر منكرا .قال تعاىل َك َذلِ َ
ك يَطْبَ ُع هللاُ
َعلَى ُك ِل قَـل ِ
ْب ُمتَ َكِ ٍرب َجبَّا ٍر [غافر.]35 :
فاحلاصل أن الكرب كان سببا يف هالك األمم السابقة بل كان السبب يف هالك إبليس عليه لعنة هللا
وطرده من رمحة هللا ألنه أيب أن يسجد آلدم صلى هللا عليه وسلم واستكرب على أمر ربه سبحانه ،قال
ِ
َِّ ِ ِ
ِ
ين [البقرة.]34 :
يس أ ََىب َو ْ
ْرب َوَكا َن م َن ال َكاف ِر َ
استَك ََ
تعاىل إَّل إبْل َ
 )3وَّل يكاد خيلو طاغية يف األرض من هذا املرض العضال ،الذي كثرت اآلايت فيه واألحاديث

احملذرة منه ،واآلمرة ابلتواضع.
_________

( )1رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( ،)6319( )250 /6والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) (/1

 .)136من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما .واحلديث حسنه األلباين يف ((صحيح اْلامع))
(.)2975

()372/2

ودواؤه أن يتذكر العبد دوماً أنه َّل حول له وَّل قوة إَّل بربه وأن هللا هو الكبري املتعال على اخللق
أمجعني ،القادر على اَّلنتقام من األقوايء للضعفاء واملساكني كما جاء يف قوله تعاىل َوا َّلالِيت َختَافُو َن
ضِ
وه َّن فَِإ ْن أَطَ ْعنَ ُك ْم فَ َال تَـ ْبـغُوا َعلَْي ِه َّن َسبِ ًيال [النساء:
اج ِع َوا ْ
نُ ُ
وه َّن ِيف املَ َ
شَ
ض ِربُ ُ
وه َّن َو ْاه ُج ُر ُ
وزُه َّن فَ ِعظُ ُ
 ]34أي والنساء الاليت تتخوفون أن يعصني أزواجهن فذكروهن ابهلل فإن هي رجعت وإَّل هجرها
فإن أقبلت وإَّل ضرهبا ضراب غري مربح فإذا أطاعت املرأة زوجها يف مجيع ما يريده منها مما أابحه هللا
ِ ِ
ِ
ريا هتديد للرجال إذا بغوا على النساء من غري سبب
فال سبيل له عليها ،وقوله إ َّن هللاَ َكا َن َعلياا َكب ً
فإن هللا العلي الكبري وليهن ،وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن (.)1

فذكر هللا الرجال أبنه هو العلي الكبري ليحذرهم من الظلم والتكرب والطغيان على املرأة الضعيفة.

 )4والكرب ْينع أيضا من طلب العلم والسؤال عنه ،ألن املتكرب يرتفع عن اْللوس بني يدي العامل

للتعلم ويرى أن يف ذلك مهانة له ويؤثر البقاء على اْلهل فيجمع بني الكرب واْلهل ،بل قد جيادل

ويناقش وخيوض يف املسائل بدون علم حىت َّل يقال أنه َّل يعلم فيصغر عند الناس ،قال تعاىل ذكره
يل َِّ
اد ُل ِيف َِّ
ِ
َّاس من ُجي ِ
اب منِ ٍري َاثِين ِعط ِْف ِه لِي ِ
اَّلل بِغَ ِْري ِعل ٍْم َوَّل ُه ًدى َوَّل كِتَ ٍ
ض َّل َعن َسبِ ِ
اَّلل لَهُ ِيف
َوم َن الن ِ َ َ
ُ
َ
ِ ِ
ال مدنْـيا ِخ ْز ِ
اب ا ْحلَ ِر ِيق [احلج.]9 - 8 :
ي َونُذي ُقهُ يَـ ْوَم الْقيَ َامة َع َذ َ
َ ٌ
أي ومن الناس من جيادل يف هللا بغري علم صحيح وَّل نقل صريح بل ِبجرد الرأي واهلوى وإذا دعي
َّك
ص ِع ْر َخد َ
إىل احلق ثىن عطفه أي لوى رقبته مستكرباً عما يدعى إليه من احلق كقوله تعاىل َوََّل تُ َ
لِلن ِ
َّاس فأخرب تعاىل أن له يف الدنيا اخلزي وهو اإلهانة والذل ألنه استكرب عن آايت هللا فجوزي
بنقيض قصده وله يف اآلخرة عذاب النار احملرقة.
ِ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ٍ
رب َما ُه ْم
ين ُجيَادلُو َن ِيف آ ََايت هللا بِغَ ِْري ُس ْلطَان أ ََات ُه ْم إِ ْن ِيف ُ
ص ُدوِره ْم إََِّّل ك ٌْ
وحنوه قوله تعاىل إِ َّن الذ َ
بِبالِ ِغ ِيه فَاست ِع ْذ ِاب ِ
ِ
هلل إِنَّهُ ُهو َّ ِ
ري [غافر .]56 :النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن
َْ
َ
السم ُ
َ
يع البَص ُ

حملمد بن محد احلمود– ص141 :
_________

((( )1تفسري ابن كثري)) (.)492 - 491 /2
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مثان وثالثون :اآلاثر اإلْيانية ألمساء اخلالق – اخلالق – البارئ – املصور

 )1أخرب تعاىل عن نفسه أنه هو اخلالق وحده وما سواه خملوق ،قال تعاىل قُ ِل هللاُ َخالِ ُق ُك ِل َش ْي ٍء َو ُه َو
اح ُد ال َقهَّار [الرعد .]16 :وقال سبحانه هل ِمن َخالِ ٍق غَري ِ
الو ِ
هللا [فاطر.]3 :
َْ ْ
ُ
َ
ُْ
فكل ما سوى هللا خملوق حمدث ،كائن بعد أن مل يكن ،وكل املخلوقات سبقها العدم كما قال عز
وجل هل أَتَى علَى ا ِإلنْس ِ ِ
ورا [اإلنسان.]1 :
ني ِم َن الد ْ
ان ح ٌ
َ
َّه ِر َملْ يَ ُك ْن َش ْيـئًا َم ْذ ُك ً
َْ
َ
وهذا قول الرسل مجيعا وأتباعهم ،وخالف يف ذلك الفالسفة القائلني بقدم العامل وأبديته وأنه مل يكن

أصال ،بل مل يزل وَّل يزال ،ولكن الكتاب يرد ذلك ويرفضه (.)1
معدوماً ً

ال َك َذلِ ِ
ك هللاُ خيَْلُ ُق َما
 )2أن هللا سبحانه مل يزل خالقاً كيف شاء ومىت شاء وَّل يزال ،لقوله سبحانه قَ َ

شاءُ [آل عمران.]47 :
يَ َ

ار [القصص .]68 :وقوله سبحانه :ذُو ال َْع ْر ِ
ش ال َْم ِجي ُد فَـعَّ ٌ
ال لِ َما
ك خيَْلُ ُق َما يَ َ
وقولهَ :وَربم َ
شاءُ َوخيَْتَ ُ
يُ ِري ُد [الربوج .]16 - 15 :وليس بعد خلق اخللق استفاد اسم (اخلالق) ،وَّل إبحداثه الربية استفاد

اسم (الباري) ،وذلك من كماله ،وَّل جيوز أن يكون فاقداً هلذا الكمال ،أو معطالً عنه يف وقت من
األوقات ،قال تعاىل أَفَ َم ْن خيَْلُ ُق َك َم ْن ََّل خيَْلُ ُق أَفَ َال تَ َذ َّك ُرو َن [النحل.]17 :
 )3إن هللا تعاىل ذكره خالق كل شيء .قال تعاىل :ذَلِ ُك ُم هللاُ َربم ُك ْم َخالِ ُق ُك ِل َش ْي ٍء ََّل إِلَهَ إََِّّل ُه َو
[غافر.]62 :

ومن مجلة خملوقاته أفعال العباد وأنه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن ،وَّل يدل هذا على أن العبد ليس

بفاعل على احلقيقة وَّل مريد وَّل خمتار ،بل هو فاعل لفعله حقيقة ،وأن إضافة الفعل إليه إضافة حق،

وأنه يستوجب عليه املدح والذم والثواب والعقاب ،لكن َّل يدل هذا أنه واقع بغري مشيئة هللا
وقدرته.

والدليل على أن أفعال العباد خملوقة قوله تعاىل َو َّ
اَّللُ َخلَ َق ُك ْم َوَما تَـ ْع َملُو َن [الصافات ]96 :فأفعاهلم

هلل تعاىل خلق وهلم كسب ،وَّل ينسب شيء من اخللق لغري هللا تعاىل ،فيكون شريكا وندا ومساواي له

ِ
ادا َوأَنْـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة:
يف نسبة الفعل إليه ،وقد هنى هللا سبحانه عن ذلك بقوله فَ َال َجتْ َعلُوا هلل أَنْ َد ً
 ]22وقد وقع يف ذلك القدرية نفاة القدر ،الذين جعلوا العباد خالقني مع هللا تعاىل ،وهلذا كانوا

(جموس هذه األمة) بل أردأ من اجملوس من حيث أن اجملوس أثبتوا خالقني ،خالقاً للخري وخالقا للشر،

وأما هؤَّلء فقد أشركوا مجيع العباد يف اخللق فقالوا هم خيلقون أفعاهلم ،وخالفوا بذلك الكتاب والسنة
وأهل احلق (.)2
 )4خلق هللا عظيم حمكم فال يستطيع خملوق أن خيلق مثله ،فضالً عن أن خيلق أفضل منه ،قال
سبحانه وتعاىل :ه َذا َخل ِ
َّ ِ
ض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني [لقمان:
ين ِم ْن ُدونِِه بَ ِل الظَّالِ ُمو َن ِيف َ
ُ
َ
ْق هللا فَأ َُر ِوين َماذَا َخلَ َق الذ َ
 .]11ويف اآلية حتدي ْلميع اخللق من اْلن واإلنس وغريهم.
_________

( )1قال ابن تيمية يف ((درء تعارض العقل والنقل)) ( :)167 /2وقد نقل غري واحد أن أول من
قال بقدم العامل من الفالسفة أرسطو.

( )2انظر(( :العقيدة الطحاوية)) (ص ،)502 - 493 :و ((الفتح)) (.)495 - 491 /13
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وقد أثبت هللا عجزهم عن خلق خلق ضعيف حقري كالذابب مثالً ولو اجتمعوا على ذلك وتعاونوا
ون ِ
ض ِرب مثَل فَاستَ ِمعوا لَهُ إِ َّن الَّ ِذين تَ ْد ُعو َن ِمن ُد ِ
هللا لَ ْن خيَْلُ ُقوا
َّاس ُ َ َ ٌ ْ ُ
ْ
َ
عليه ،قال عز وجل َاي أَيمـ َها الن ُ
ِ ِ
ضع َ َّ ِ
وب َما قَ َد ُروا
ذُ َاب ًاب َولَ ِو ْ
ب َواملَطْلُ ُ
ب َش ْيـئًا ََّل يَ ْستَـ ْنق ُذوهُ م ْنهُ َ ُ
اجتَ َم ُعوا لَهُ َوإِ ْن يَ ْسلُْبـ ُه ُم ال مذ َاب ُ
ف الطال ُ
ي َع ِز ٌيز احلج.74 - 73:
هللاَ َح َّق قَ ْد ِرهِ إِ َّن هللاَ لََق ِو ٌّ
 )5ولذلك حرم هللا على عباده أن يصوروا الصور ذات األرواح ملا فيها من مضاهاة خللق هللا ،أي
تشبيه ما يصنعونه ويصورونه من الصور ِبا يصنعه ويصوره هللا كما جاء يف رواية مسلم ((الذين
يشبهون خبلق هللا)) (.)1

وقد وردت أحاديث كثرية يف توعد املصورين أبشد العذاب كقوله صلى هللا عليه وسلم ((إن أشد
الناس عذاابً عند هللا يوم القيامة املصورون)) ( ،)2وقوله صلى هللا عليه وسلم ((إن الذين يصنعون

هذه الصور يعذبون يوم القيامة ،يقال هلم أحيوا ما خلقتم)) ( ،)3وهو أمر تعجيز ويستفاد منه صفة

تعذيب املصور وهو أن يكلف نفخ الروح يف الصورة اليت صورها وهو َّل يقدر على ذلك فيستمر
تعذيبه .قاله احلافظ (.)4

وجاء يف احلديث القدسي قوله تعاىل(( :ومن أظلم مم ذهب – أي قصد – خيلق خلقاً كخلقي
فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعرية)) (.)5

فتحداهم اخلالق سبحانه أبن خيلقوا ذرة وهي النملة الصغرية ،مث زاد يف التحدي أبن طلب منهم أن

خيلقوا حبة أو شعرية وهو من اْلماد الذي َّل حركة فيه نسبياً إذا ما قيس ابلنسبة للنمل الذي
يتحرك.

وقال بعض امللحدة يوماً :أَن أخلق! فقيل له :فأرَن خلقك؟ فأخذ حلماً فشرحه ،مث جعل بينه رواثً مث
جعله يف كوز وختمه ودفعه إىل من حفظه عنده ثالثة أايم ،مث جاء به إليه فكسر اخلامت وإذا الكوز

مآلن دوداً ،فقال :هذا خلقي!! فقال له بعض من حضر :فكم عدده؟ فلم يدر ،فقال :كم منه ذكور

وكم منه إَنث ،وهل تقوم برزقه؟ فلم أيت بشيء ،فقال له :اخلالق الذي أحصى كل ما خلق عدداً،
وعرف الذكر من األنثى ،ورزق ما خلق ،وعلم مدة بقاءه وعلم نفاد عمره ،قال هللا عز وجل :هللاُ
ٍ
ِ
ِ
س َن ُك َّل َش ْيء َخلَ َقهُ
الَّذي َخلَ َق ُك ْم ُمثَّ َرَزقَ ُك ْم ُمثَّ ُْيِيتُ ُك ْم ُمثَّ ُْحييِي ُك ْم [ال مروم ]40 :وقال :الَّذي أ ْ
َح َ
[السجدة.)6( ]7 :
وقد قسم النووي – رمحه هللا – املصورين إىل ثالثة أقسام:

أ -من فعل الصورة لتعبد وهو صانع األصنام وحنوها فهذا كافر وهو أشدهم عذااب.
ب -من فعل الصورة وقصد مضاهاة خلق هللا تعاىل واعتقد ذلك ،فهذا كافر له من أشد العذاب ما
للكفار ويزيد عذابه بزايدة قبح كفره.

ج -من مل يقصد ابلصورة العبادة وَّل املضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبري وَّل يكفر كسائر
املعاصي اهـ (.)7
_________

( )1رواه مسلم ( .)2107من حديث عائشة رضي هللا عنها.

( )2رواه البخاري ( ،)5950ومسلم ( .)2109من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه.
( )3رواه البخاري ( ،)5951ومسلم ( .)2108من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
((( )4الفتح)) (.)384 /10

( )5رواه البخاري ( ،)7559ومسلم ( .)2111من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )6احلجة يف احملجة)) ()143 /1
((( )7شرح مسلم)) ( ،)91 /14وانظر(( :الفتح)) (.)384 - 383 /10
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 )6وجود هذا اخللق العظيم احمليط بنا من كل َنحية دليل على قدرة اخلالق وعلى عظمته وكماله،
فاإلنسان يعجز يف كثري من األحيان عن معرفة جوانب كثرية من األرض اليت يعيش عليها ،مع أهنا
صغرية جداً إذا ما قيست ابلنسبة لبقية الكون الفسيح املليء ِباليني النجوم املضيئة والشموس

واألقمار واليت يعجز عن حصرها أو عدها ،وهذا كله يف السماء الدنيا ،اليت فوقها ست مساوات

طباق ،بعضها فوق بعض وفوقهن مجيعاً الكرسي ،ومن عظمة خلق هذا الكرسي واتساعه أنه
ِ
ِ
السماو ِ
ض [البقرة:
ات َواأل َْر َ
يستوعب السماوات السبع واألرض مجيعاً ،قال تعاىل َوس َع ُك ْرسيمهُ َّ َ َ
 ]255والعرش أعظم من ذلك واخلالق سبحانه فوق العرش ،وهو جلت عظمته أكرب من كل شيء
وأعظم.

وبذلك تعلم أن خلق اإلنسان ضعيف جداً ،إذا ما قورن ابلسماوات السبع والكرسي والعرش كما
السماو ِ
َّاس َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
رب ِم ْن َخل ِْق الن ِ
ات َواأل َْر ِ
َّاس ََّل يَـ ْعلَ ُمو َن [غافر]57 :
قال تعاىل َخلَل ُ
ْق َّ َ َ
ض أَ ْك َُ
اها
وقوله تعاىل أَأَنتُ ْم أَ َش مد َخ ْل ًقا أَِم َّ
ش لَْيـلَ َها َوأَ ْخ َر َج ُ
ض َح َ
الس َماء بَـنَ َ
س َّو َاها َوأَ ْغطَ َ
اها َرفَ َع مسَْ َك َها فَ َ
[النازعات.]29 - 27 :
 )7وأخريا جيب أن نعلم أن هللا سبحانه وتعاىل ما خلق هذا اخللق العظيم هلوا ولعباً ،وَّل خلقه عبثا
ِ
وإمنا خلقه لغاية عظيمة ،قال تعاىل أَفَ َحس ْبـتُ ْم أ ََّمنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَـثًا َوأَنَّ ُك ْم إِلَْيـنَا ََّل تُـ ْر َج ُعو َن فَـتَـ َع َاىل هللاُ
الع ْر ِ
ش ال َك ِر ِمي [املؤمنون ]116 - 115 :أي أفظننتم أنكم خملوقون
ك احلَ مق ََّل إِلَهَ إََِّّل ُه َو َر م
املَلِ ُ
ب َ
عبثاً بال قصد وَّل حكمة لنا فيكم ،فتعاىل هللا أي تقدس وتنزه عن ذلك مث ذكر العرش ألنه سقف
مجيع املخلوقات (.)1

السماء واألَرض وما بـيـنـهما ِ
َّلعبِني لَو أَر ْد ََن أَن نـَّت ِ
َّخ َذ َهلًْوا َّلََّّختَ ْذ ََنهُ ِمن لَّ ُد ََّن
َ ْ َ
وقال عز وجل َوَما َخلَ ْقنَا َّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ
ف ِاب ْحل ِق علَى الْب ِ
ِِ
ِ
اط ِل فَـي ْدمغُهُ فَِإذَا ُهو َز ِاه ٌق ولَ ُكم الْويْل ِممَّا تَ ِ
ص ُفو َن [األنبياء:
إِن ُكنَّا فَاعل َ
ني بَ ْل نَـ ْقذ ُ َ َ َ
َ َ
َ
َ ُ َ ُ
.]18

قال ابن كثري :خيرب تعاىل أنه خلق السماوات واألرض ابحلق – أي ابلعدل – ليجزي الذين أساءوا ِبا
عملوا وجيزي الذين أحسنوا ابحلسىن وأنه مل خيلق ذلك عبثاً وَّل لبعاً (.)2
ت اْلِ َّن وا ِإلنْس إََِّّل لِيـ ْعب ُد ِ
ون َما أُ ِري ُد ِم ْنـ ُه ْم ِم ْن ِر ْز ٍق
وأابن تعاىل عن هذه الغاية العظيمة بقوله َوَما َخلَ ْق ُ
َ َ َُ
وما أُ ِري ُد أَ ْن يط ِْعم ِ
ون [الذارايت .]57 - 56 :النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن
ََ
ُ ُ
محد احلمود– ص157 :
_________

( )1من ((تفسري ابن كثري)) ( )259 /3ملخصاً.
((( )2تفسري ابن كثري)) (.)175 - 174 /3

()376/2

تسع وثالثون :اآلاثر اإلْيانية ألمساء هللا الغافر – الغفور – الغفار
 )1وصف هللا سبحانه نفسه أبنه غفار وغفور للذنوب واخلطااي والسيئات لصغريها وكبريها ،وحىت
اد َّ ِ
ِ ِ
ين
ي الذ َ
الشرك إذا اتب منه اإلنسان واستغفر ربه ،قبل هللا توبته وغفر له ذنبه ،قال تعاىل قُ ْل َاي عبَ َ
مجيعا إِنَّه هو الغَ ُفور َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم [ال مزمر:
أْ
َس َرفُوا َعلَى أَنْـ ُفس ِه ْم ََّل تَـ ْقنَطُوا م ْن َر ْمحَة هللا إِ َّن هللاَ يَـغْف ُر ال مذنُ َ
ُ
وب َ ً ُ ُ َ
الرح ُ
 ]53وقال تعاىل ومن يـعمل سوءا أَو يظْلِم نَـ ْفسه ُمثَّ يستـغْ ِف ِر هللا َِجي ِد هللا غَ ُف ِ
يما [النساء:
ََ ْ َْ َ ْ ُ ً ْ َ ْ َ ُ َ َْ
َ
ورا َرح ً
َ ً

.]110

فمهما عظمت ذنوب هذا اإلنسان فإن مغفرة هللا ورمحته أعظم من ذنوبه اليت ارتكبها قال تعاىل إِ َّن
كوِ
اس ُع املَغْ ِف َرةِ [النَّجم.]32 :
َربَّ َ َ
وقد تكفل هللا سبحانه ابملغفرة ملن اتب وآمن ،قال تعاىل وإِِين لَغَ َّفار لِمن َاتب وآَمن و َع ِمل ص ِ
احلًا ُمثَّ
ٌ َْ َ َ ََ َ َ َ
َ
ْاهتَ َدى [طه.]82 :
بل من فضله وجوده وكرمه أن تعهد أبن يبدل سيئات املذنبني إىل حسنات ،قال تعاىل عن التائبني
ات وَكا َن هللا غَ ُف ِ
ك يـب ِد ُل هللا سيِئَاهتِِم ح ٍ
ِ
يما [الفرقان.]70 :
فَأُولَئ َ ُ َ
ورا َرح ً
ُ ً
سنَ َ
ُ َ ْ ََ
 )2ولكن َّل جيوز للمسلم أن يسرف يف اخلطااي واملعاصي والفواحش حبجة أن هللا غفور رحيم،
ِ
ورا [اإلسراء:
ني فَِإنَّهُ َكا َن ل ْأل ََّوابِ َ
صاحلِِ َ
فاملغفرة إمنا تكون للتائبني األوابني ،قال تعاىل إِ ْن تَ ُكونُوا َ
ني غَ ُف ً
َّل حسنا بـع َد س ٍ
وء فَِإِين غَ ُف ِ
يم [النمل.]11 :
ٌ
 ،]25وقال سبحانه إََِّّل َم ْن ظَلَ َم ُمثَّ بَد َ ُ ْ ً َ ْ ُ
ور َرح ٌ
فاشرتط تبدل احلال من عمل املعاصي والسيئات إىل عمل الصاحلات واحلسنات لكي تتحقق املغفرة
والرمحة .وقوله تعاىل إِ َّن هللاَ ََّل يَـغْ ِف ُر أَ ْن يُ ْش َر َك بِ ِه [النساء ]48 :يبني أن املقيم على الشرك حىت
الوفاة َّل غفران لذنوبه ألنه مل يبدل حسناً بعد سوء ،وكذا قوله تعاىل عن املنافقني َس َواءٌ َعلَْي ِه ْم
ت َهلُ ْم أ َْم َملْ تَ ْستَـ ْغ ِف ْر َهلُ ْم لَ ْن يَـ ْغ ِف َر هللاُ َهلُ ْم [املنافقون ]6 :ألهنم مل خيلصوا دينهم هلل ومل يصلحوا
َستَـ ْغ َف ْر َ
أْ
َّ ِ
ين َاتبُوا
من أحواهلم وأما إذا حصل ذلك فإن املغفرة حتصل هلم مع املؤمنني قال تعاىل إََِّّل الذ َ
ِ
ِ
هلل وأَ ْخلَصوا ِدينـهم ِ
ِ
ف يـ ْؤ ِ
َج ًرا
هلل فَأُولَئِ َ
َوأ ْ
ني أ ْ
ت هللاُ املُْؤمنِ َ
ك َم َع املُْؤمنِ َ
َصلَ ُحوا َوا ْعتَ َ
ني َو َس ْو َ ُ
ص ُموا ِاب َ ُ َ ُ ْ
ِ
يما [النساء... ]146 :
َعظ ً

 )3اتصاف هللا سبحانه أبنه (غفار) للذنوب والسيئات ،فضل من هللا ورمحة عظيمة للعباد ،ألنه غين

عن العاملنيَّ ،ل ينتفع ابملغفرة هلم ،ألنه سبحانه َّل يضره كفرهم أصالً ،وَّل يغفر هلم خوفاً منهم أيضاً،
ألنه قوي عزيز ،قد قهر كل شيء وغلبه وَّل يعجزه شيء يف األرض وَّل يف السماء وقد نبه هللا عباده
إىل هذا األمر يف القرآن الكرمي عدة مرات ،ابقرتان امسه (الغفور) مع (العزيز) كقوله تعاىل إِ َّن َّ
اَّللَ

ار [ال مزمر ]5 :فمع عزته وقهره ،إَّل أنه غفور
ور [فاطر ]28 :وقوله أ َََّل ُه َو َ
َع ِز ٌيز غَ ُف ٌ
الع ِز ُيز الغَ َّف ُ
رحيم .النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن محد احلمود -بتصرف– ص165 :
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أربعون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا القاهر – القهار
 )1إن القهار على احلقيقة هو هللا وحده سبحانه ،هو قهر وغلب عباده أمجعني ،حىت إن أعىت اخللق
يتضاءل ويتالشى أمام قهر هللا وجربوته ،فها هو املوت الذي كتبه هللا على عباده َّل يستطيع اخللق

رده أو دفعه عن أنفسهم ،ولو أوتوا من القوة واْلربوت ما أوتوا ،وقد ذكر هللا املوت قريباً من وصفه
ِ
اهر فَـو َق ِعب ِ
ادهِ َويُـ ْر ِس ُل
نفسه بـ (القاهر) لذكرهم بشيء قد قهرهم به أمجعني وذلك يف قوله َو ُه َو الْ َق ُ ْ َ
ت تَـوفَّـ ْته رسلُنا وهم َّلَ يـ َف ِرطُو َن ُمثَّ ردمواْ إِ َىل ِ
هللا َم ْوَّلَ ُه ُم ا ْحلَ ِق
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ َ ُ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ
ىت إِ َذا َجاء أ َ
ُ
َعلَْي ُكم َح َفظَةً َح ََّ
أََّلَ لَهُ ا ْحلكْم وهو أَسر ُ ِ
ني [األنعام.]62 - 61 :
ع ا ْحلَاسبِ َ
ُ ُ َ َُ َْ
ومما قهرهم به أيضاً :األمراض واملصائب والنكبات اليت َّل ْيلكون ردها عن أنفسهم.

وما أحسن قول من قال :القهار الذي طاحت عند صولته صولة املخلوقني ،وابدت عند سطوته قوى
هلل الو ِ
ِ
اح ِد ال َقهَّا ِر فأين اْلبابرة واألكاسرة! عند ظهور
اخلالئق أمجعني ،قال تعاىل لِ َم ِن املُل ُ
ْك اليَـ ْوَم َ
هذا اخلطاب وأين األنبياء واملرسلون ،واملالئكة املقربون يف هذا العتاب ،وأين أهل الضالل واإلحلاد،

والتوحيد واإلرشاد ،وأين آدم وذريته ،وأين إبليس وشيعته ،وكأهنم ابدوا أو انقضوا زهقت النفوس،

وتبددت األرواح وتلفت األجسام واألشباح ،وتفرقت األوصال ،وبقي املوجود الذي مل يزل وَّل يزال

(.)1

 )2وأما صفة القهر يف اخللق ،فغالباً ما تكون مذمومة لقيامها على الظلم والطغيان ،والتسلط على
ال سنـ َقتِل أَبـناءهم ونَستحيِي نِساءهم وإِ ََّن فَـوقَـهم قَ ِ
اه ُرو َن
الضعفاء والفقراء كما قال فرعون لعنه هللا قَ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ
[األعراف.]127 :
ِ
يم فَ َال تَـ ْق َه ْر [الضمحى ]9 :أي َّل تسلط عليه ابلظلم وادفع إليه حقه ،وخص
وقال تعاىل فَأ ََّما اليَت َ

السائِ َل فَ َال
اليتيم ألنه َّل َنصر له غري هللا تعاىل ،فغلظ يف أمره بتغليظ العقوبة على ظامله ،وقوله َوأ ََّما َّ
تَـ ْنـ َه ْر أي َّل تزجره وَّل تغلظ له القول.
ث قال القرطيب :وهذه هي النعمة العظمى ،وهي ما من هللا عليه من الرسالة
ك فَ َح ِد ْ
َوأ ََّما بِنِ ْع َم ِة َربِ َ
والنبوة واخللة واحملبة والعلم واحلكمة ،فأوجب عليه أن يظهر ذلك ويشيعه وحيدث به ،ويعلم اْلاهل
غري ممنت عليه وَّل متطاول وَّل قاهر له.
وكذلك قال معاوية بن احلكم السلمي( :فبأيب هو وأمي ،ما رأيت معلما قبله وَّل بعده أحسن تعليما
منه ،فوهللا ما كهرين وَّل ضربين وَّل شتمين) احلديث خرجه مسلم (.)2

وقرئ فال تكهر ابلكاف وهي قراءة عبد هللا بن مسعود ،قال الكسائي :كهره وقهره ِبعىن (.)3
ِ
اهر فَـو َق ِعب ِ
ادهِ [األنعام ]61 :يستفاد منه صفة العلو هلل سبحانه على عباده،
 )3قوله تعاىل َو ُه َو الْ َق ُ ْ َ
سواء علو (املكانة والرتبة) أو علو (املكان واْلهة) وقد تظافرت أدلة الكتاب والسنة عليه (أي
الع ْر ِ
الس َماء.
الثاين) كقوله تعاىل َّ
استَـ َوى وقوله أَأ َِمنتُم َّم ْن ِيف َّ
ش ْ
الر ْمحَ ُن َعلَى َ
 )4أنه سبحانه هو الذي قهر اخللق مجيعاً على ما أراد.

 )5أن هللا هو القهار املستحق للعبادة واأللوهية وما سواه من اآلهلة فإمنا هي خملوقات عاجزة

مقهورةَّ ،ل ْتلك أن ترد الضر عن نفسها فكيف تقهر غريها ،وهبذا جادل نيب هللا يوسف صلى هللا
السج ِن أَأَرابب متـ َف ِرقُو َن َخري أَِم هللا ِ
عليه وسلم صاحباه يف السجن فقال اي ِ
َّار
صاح َِيب ِ ْ ْ َ ٌ ُ َ
َ َ
ٌْ
الواح ُد ال َقه ُ
ُ َ
[يوسف ]39 :فبني هلم أن آهلتهم متعددة متفرقة ،والعابد هلا متحري أيها يرضى ،وأهنا مسخرة

ومقهورة هلل ويف قبضته ،وليس هلا من األلوهية إَّل اَّلسم الذي أعطي هلا زوراً وهبااتَنً دون حجة وَّل
وها أَنْـتُم وآَاب ُؤُكم ما أَنْـز َل هللا ِهبا ِمن س ْلطَ ٍ
ان [يوسف:
برهان َما تَـ ْعبُ ُدو َن ِم ْن ُدونِِه إََِّّل أ ْ
اء َمسَّْيـتُ ُم َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ
َمسَ ً

 .]40النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن محد احلمود– ص171 :
_________

( )1انظر(( :شرح األمساء)) للرازي (ص.)222 :
( )2رواه مسلم (.)537
((( )3الكتاب األسىن)).
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واحد وأربعون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا الوهاب
 )1أن الوهاب هو هللا وحده ،بيده خزائن كل شيء ،الذي له ملك السماوات واألرض ومن فيهن
قال تعاىل َِِّ
السماو ِ
شاء يَـ َهب لِ َم ْن يَ َ ِ
ات َواأل َْر ِ
ور
ب لِ َمن يَ َ
ض خيَْلُ ُق َما يَ َ
َّلل ُمل ُ
شاء ال مذ ُك َ
ْك َّ َ َ
شاء إ ََن ًاث َويَـ َه ُ
ُ
ِ
أَو يـز ِوجهم ذُ ْكر ًاَن وإِ ََن ًاث وَْجيعل من ي َ ِ
يم قَ ِد ٌير [الشورى.]50 - 49 :
ْ َُ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ َ
يما إِنَّهُ َعل ٌ
شاء َعق ً
قال ابن كثري :خيرب تعاىل أنه خالق السماوات واألرض ومالكهما واملتصرف فيهما وأنه ما شاء كان
وما مل يشأ مل يكن ،وأنه يعطي من يشاء ،وْينع من يشاءَّ ،ل مانع ملا أعطى ،وَّل معطي ملا منع ،وأنه

خيلق ما يشاءَّ ،ل مانع ملا أعطى ،وَّل معطي ملا منع ،وأنه خيلق ما يشاء .مث قال :فجعل الناس أربعة
أقسام منهم من يعطيه البنات ،ومنهم من يعطيه البنني ،ومنهم من يعطيه من النوعني ذكوراً وإَناثً،
ومنهم من ْينعه هذا وهذا ،فيجعله عقيماً َّل نسل له وَّل ولد له ،إنه عليم أي ِبن يستحق كل قسم
من هذه األقسام ،قدير أي على يشاء من تفاوت الناس يف ذلك (.)1

فاهلل سبحانه يهب ما يشاء ملن يشاء ،ألنه مالك امللك وأما العباد فإهنم ملك هلل سبحانه ،والعبد َّل
ب هللاُ َمثَ ًال َعبْ ًدا ممَْلُوًكا ََّل يَـ ْق ِد ُر َعلَى َش ْي ٍء [النحل:
ْيلك أن يهب شيئاً على احلقيقة .قال تعاىل َ
ض َر َ
.]75
 )2الفرق بني هبة اخلالق واملخلوق:

قال اخلطايب رمحه هللا :فكل من وهب شيئاً من عرض الدنيا لصاحبه فهو واهب وَّل يستحق أن

يسمى وهاابً إَّل من تصرفت مواهبه يف أنواع العطااي فكثرت نوافله ودامت ،واملخلوقون إمنا ْيلكون
أن يهبوا ماَّلً أو نواَّلً يف حال دون حال ،وَّل ْيلكون أن يهبوا شفاء لسقيم ،وَّل ولداً لعقيم ،وَّل

هدى لضال ،وَّل عافية لذي بالء ،وهللا الوهاب سبحانه ْيلك مجيع ذلك ،وسع اخللق جوده،
فدامت مواهبه واتصلت منه وعوائده (.)2

وأكثر اخللق إمنا يهبون من أجل عوض ينالونه ،كأن يهب ألجل أن ْيدح بني الناس ،أو يهب من

أجل الثواب يف اآلخرة (.)3

 )3النبوة والكتاب هبة من هللا خيتص هبا من يشاء من عباده ،وقد أنكر أقوام الرسل هذا األمر
ِِ
ِ ِ
اب
فحكى هللا عن قوم صاحل عليه الصالة والسالم أهنم قالوا أَ ُؤلْق َي الذ ْك ُر َعلَْيه م ْن بَـ ْينِنَا بَ ْل ُه َو َك َّذ ٌ
أِ
َش ٌر [القمر.]25 :
ِ ِ
الذ ْكر ِمن بـ ْينِنَا بل ُهم ِيف َش ٍ
ك ِمن ِذ ْك ِري بَ ْل لَ َّما يَ ُذوقُوا
وقال سبحانه عن كفار قريش أَأُن ِز َل َعلَْيه ُ َ َ ْ ْ
ك ال َْع ِزي ِز ال َْوه ِ
َع َذ ِ
َّاب [ص.]9 - 8 :
اب أ َْم ِعن َد ُه ْم َخ َزائِ ُن َر ْمحَ ِة َربِ َ
يقول ابن جرير رمحة هللا :يقول تعاىل ذكره أم عند هؤَّلء املشركني املنكرين وحي هللا إىل حممد خزائن
رمحة ربك يعين مفاتيح رمحة ربك اي حممد ،العزيز يف سلطانه ،الوهاب ملن يشاء من خلقه ما يشاء

من ملك وسلطان ونبوة ،فيمنعوك اي حممد ما من هللا به عليك من الكرامة ،وفضلك به من الرسالة

(.)4

وب َو َج َعلْنَا ِيف ذُ ِريَّتِ ِه النمـبُـ َّوةَ
وقال تعاىل عن إبراهيم عليه الصالة والسالم َوَو َه ْبـنَا لَهُ إِ ْس َحا َق َويَـ ْع ُق َ
ِ
ْما َو َج َعلَ ِين
َوالكتَ َ
ب ِيل َرِيب ُحك ً
اب [العنكبوت .]27 :وقال عن موسى عليه الصالة والسالم فَـ َو َه َ
ِ
ِ
ني [الشعراء.]21 :
م َن املُْر َسل َ
ارو َن نَبِياا [مرمي.]53 :
وقال سبحانه َوَو َه ْبـنَا لَهُ ِم ْن َر ْمحَتِنَا أ َ
َخاهُ َه ُ
ِ ِ
يم [البقرة.]247 :
 )4امللك والسلطان هبة من هللا سبحانه َوهللاُ يُـ ْؤِيت ُم ْل َكهُ َم ْن يَ َ
شاءُ َوهللاُ َواس ٌع َعل ٌ
_________

((( )1تفسري ابن كثري)) (.)121 /4
((( )2شأن الدعاء)) (ص.)53 :

( )3انظر(( :شرح األمساء)) للرازي (ص )225 - 224 :و ((املقصد األسىن)) (ص.)49 :
((( )4جامع البيان)) (.)82 /23
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ْك فَِإذًا َّلَّ يـ ْؤتُو َن الن ِ
ِ
صيب ِمن الْمل ِ
آات ُه ُم
َّاس َعلَى َما َ
ُ
وقال سبحانه أ َْم َهلُ ْم نَ ٌ َ ُ
س ُدو َن الن َ
َّاس نَق ً
َ
ريا أ َْم َْحي ُ
ِ
آل إِبـر ِاه ِ
هللا ِمن فَ ْ ِ ِ
ِ
يما [النساء]54 - 53 :
ْمةَ َوآتَـ ْيـنَ ُ
يم الْكتَ َ
ُ
اهم م ْل ًكا َعظ ً
اب َوا ْحلك َ
ضله فَـ َق ْد آتَـ ْيـنَآ َ ْ َ َ
وهذا استفهام انكار أي ليس هلم نصيب من امللك بل هللا وحده هو املالك للملك الذي يهب ما
يشاء ملن يشاء.

ِ ِ
ال ر ِ ِ
َح ٍد ِم ْن
ب ِيل ُم ْل ًكا ََّل يَـ ْنـبَغي أل َ
ب ا ْغف ْر ِيل َو َه ْ
وقد دعا سليمان عليه الصالة والسالم ربه قَ َ َ
َّاب [ص.]35 :
بَـ ْع ِدي إِنَّ َ
ك أَنْ َ
الوه ُ
ت َ
سخ َّْرََن لَهُ ِ
يح َجتْ ِري
الر َ
دعاه أن يهبه ملكاً َّل يكون ألحد من بعده فاستجاب الوهاب سبحانه له فَ َ
ث أَصاب و َّ ِ
ِ
َص َف ِ
ني ُك َّل بَـنَّاء َوغَ َّو ٍ
اد َه َذا َعطَا ُؤََن فَ ْامنُ ْن
اص َو َ
ني ِيف األ ْ
ين ُم َق َّرنِ َ
الشيَاط َ
ِأب َْم ِره ُر َخاء َح ْي ُ َ َ َ
آخ ِر َ
ك بِغَ ِْري ِحس ٍ
اب [ص.]39 - 36 :
أ َْو أ َْم ِس ْ
َ
سخر هللا له الريح اليت جتري أبمره حيث أراد أي حتمله حيث شاء ،والشياطني اليت تعمل له ما يشاء
من ْتاثيل وحماريب وقصور وقدور وجفان ،ويغوصون يف البحار يستخرجون له الآللئ .فيا له من

ملك عظيم يعجز أعظم البشر ماَّلً وسلطاَنً أن يهب شيئاً منه ،هذا عطاؤَن هذه هبة هللا ملن يريد من

خلقه.

 )5الذرية هبة من هللا أيضاً .قال جل ذكره َِِّ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ب لِ َم ْن
ض خيَْلُ ُق َما يَ َ
َّلل ُمل ُ
ْك َّ َ َ
شاء يَـ َه ُ
شاء ال مذ ُكور أَو يـز ِوجهم ذُ ْكر ًاَن وإِ ََن ًاث وَْجيعل من ي َ ِ
يَ َ ِ
يما إِنَّهُ َعلِي ٌم قَ ِد ٌير
ب لِ َمن يَ َ
َ ْ َُ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ َ
شاء َعق ً
شاء إ ََن ًاث َويَـ َه ُ
[الشورى ]50 - 49 :وقد مر قريباً كالم ابن كثري عليها.

وقد وهب هللا سبحانه بعض األنبياء الذرية بعد كرب السن ووهن العظم .قال تعاىل عن إبراهيم عليه
ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
يل َوإِ ْس َحا َق [إبراهيم.]39 :
الصالة والسالم احلَ ْم ُد هلل الذي َو َه َ
ب ِيل َعلَى الك َِرب إ ْمسَاع َ

وكذا زكراي صلى هللا عليه وسلم وهبه هللا الولد بعد ما طعن يف السن وشاخ ،وكانت امرأته عاقراً أيضا

كما بني هللا ذلك يف مطلع سورة مرمي ،لكن ذلك مل ْينع زكراي عليه الصالة والسالم من الطمع يف
هبة هللا الوهاب ،فدعا ربه َر ِ
ك ذُ ِريَّةً طَيِبَةً [آل عمران ]38 :فاستجاب هللا دعاءه
ب ِيل ِم ْن لَ ُدنْ َ
ب َه ْ
َصلَ ْحنَا لَهُ َزْو َجهُ [األنبياء ]90 :أي شفى امرأته من العقم ،فحملت
استَ َج ْبـنَا لَهُ َوَو َه ْبـنَا لَهُ َْحي َىي َوأ ْ
فَ ْ

حيىي عليه الصالة والسالم فسبحان الكرمي الوهاب .النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن
محد احلمود– ص176 :
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اثنان وأربعون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا الرزاق

 )1إن املتفرد ابلرزق هو هللا وحده َّل شريك له ،قال عز وجل اي أَيمـها النَّاس اذْ ُكروا نِعمةَ ِ
هللا َعلَْي ُك ْم
َ َ
ُ ُ َْ
هل ِمن َخالِ ٍق غَري ِ
الس َم ِاء َواأل َْر ِ
َىن تُـ ْؤفَ ُكو َن [فاطر .]3 :وقال
ض ََّل إِلَهَ إََِّّل ُه َو فَأ َّ
هللا يَـ ْرُزقُ ُك ْم ِم َن َّ
َْ ْ
ُْ
ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض قُ ِل هللاُ [سبأ.]24 :
سبحانه قُ ْل َم ْن يَـ ْرُزقُ ُك ْم م َن َّ َ َ
ينبه هللا عباده إىل اَّلستدَّلل على توحيده وإفراده ابلعبادة ،أنه سبحانه هو املستقل ابخللق والرزق َّل

يشاركه أحد يف ذلك ،وإذا كان كذلك ،فليفرد ابلعبادة وَّل يشرك به غريه من األصنام واألنداد،
َىن تُـ ْؤفَ ُكو َن [فاطر ]3 :أي :كيف تصرفون بعد هذا البيان
وهلذا قال تعاىل بعد ذلك ََّل إِلَهَ إََِّّل ُه َو فَأ َّ
عن عبادة هللا وحده.

وقد أنكر هللا على املشركني عبادهتم لألواثن واألصنام مع أهنا َّل ْتلك هلم رزقاً وَّل ْتلك هلم ضراً وَّل
ِ
ون ِ
نفعاً .قال سبحانه ويـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض َش ْيـئًا َوَّلَ
هللا َما َّلَ ْيَْلِ ُ
ََ ُ
ك َهلُ ْم ِر ْزقًا م َن َّ َ َ
ِ
يعو َن [النحل.]73 :
يَ ْستَط ُ
ض ِربوا ِ
ال أي َّل
هلل األ َْمثَ َ
فأخرب تعاىل أهنا َّل ْتلك هلم رزقاً وَّل تستطيع ذلك مث قال سبحانه فَ َال تَ ْ ُ

جتعلوا له األنداد واألشباه واألمثال إِ َّن هللاَ يَـ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم َّلَ تَـ ْعلَ ُمو َن أي :أنه يعلم ويشهد أن َّل إله إَّل

هو املتفرد ابخللق والرزق وأنتم جبهلكم تشركون به (.)1
وكذا قوله تعاىل هللاُ الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم ُمثَّ َرَزقَ ُك ْم ُمثَّ ُْيِيتُ ُك ْم ُمثَّ ُْحييِي ُك ْم َه ْل ِم ْن ُش َرَكائِ ُك ْم َم ْن يَـ ْف َع ُل ِم ْن ذَلِ ُك ْم
ِم ْن َش ْي ٍء ُس ْب َحانَهُ َوتَـ َع َاىل َع َّما يُ ْش ِرُكو َن [ال مروم ]40 :أي َّل يقدر شركاؤكم على شيء من ذلك أبدا،
بل لو أمسك هللا سبحانه الرزق عن الناس ،فال ْيلك أحد أن يفتحه عليهم من دون هللا ،قال تعاىل
ِ ِِ
ِ
ِ
َما يَـ ْفتَ ِح هللاُ لِلن ِ
يم
ك َهلَا َوَما ْيُْ ِس ْ
َّاس ِم ْن َر ْمحَ ٍة فََال ممُْ ِس َ
ك فَ َال ُم ْرس َل لَهُ م ْن بَـ ْعده َو ُه َو َ
الع ِزي ُز احلَك ُ
َّ ِ
ِ
ك ِر ْزقَهُ [امللك ]21 :أي :أمن هذا
سَ
[فاطر ]2 :وقوله جل وعال أ ََّم ْن َه َذا الذي يَـ ْرُزقُ ُك ْم إ ْن أ َْم َ
الذي يطعمكم ويسقيكم وأييت أبقواتكم إن أمسك ربكم رزقه الذي يرزقكم عنكم (.)2
وقد ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يقول إذا انصرف من الصالة ((َّل إله إَّل هللا وحده
َّل شريك له ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ،اللهم َّل مانع ملا أعطيت وملا معطي ملا

منعت وَّل ينفع ذا اْلد منك اْلد)) (.)3

 )2أن هللا عز وجل متكفل برزق من يف السماوات واألرض ،قال سبحانه َوَما ِم ْن َدابٍَّة ِيف األ َْر ِ
ض إََِّّل
علَى ِ
هللا ِر ْزقُـ َها [هود .]6 :وقالَ :وَكأَيِ ْن ِم ْن َدابٍَّة ََّل َحتْ ِم ُل ِر ْزقَـ َها هللاُ يَـ ْرُزقُـ َها َوإِ َّاي ُك ْم [العنكبوت:
َ
 .]60قال ابن كثري :أي َّل تطيق مجعه وَّل حتصيله ،وَّل تدخر شيئاً لغد ،هللاُ يَـ ْرُزقُـ َها أي يقيض هلا
رزقها على ضعفها وييسره عليها ،فيبعث إىل كل خملوق من الزرق ،ما يصلحه حىت الذر يف قرار
األرض والطري يف اهلواء ،واحليتان يف املاء (.)4

 )3قال القرطيب :والفرق بني القوت والرزق ،أن القوت ما به قوام البنية مما يؤكل ويقع به اَّلغتذاء.
والرزق كل ما يدخل حتت ملك العبد :مما يؤكل ومما َّل يؤكل ،وهو مراتب أعالها ما يغذي.

_________

((( )1جامع البيان)) (.)6 /29
((( )2جامع البيان)) (.)6 /29
( )3رواه البخاري ( ،)844ومسلم ( .)593من حديث املغرية بن شعبة رضي هللا عنه.
((( )4تفسري ابن كثري)) (.)420 /3
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وقد حصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجوه اَّلنتفاع يف الرزق يف قوله(( :يقول ابن آدم مايل
مايل!! وهل لك من مالك إَّل ما أكلت فأفنيت ،أو لبست فأبليت ،أو تصدقت فأمضيت ،وما
سوى ذلك فذاهب واتركه للناس)) (.)1

ويف معىن اللباس يدخل املركوب وغري ذلك مما ينتفع به اإلنسان ،والقوت رزق خمصوص ،وهو
املضمون من الرزق الذي َّل يقطعه عجز ،وَّل جيلبه كيس ،وهو الذي أراد تعاىل بقولهَ :وَما ِم ْن َدابٍَّة
ض إََِّّل علَى ِ
هللا ِر ْزقُـ َها [هود ،]6 :فال ينقطع هذا الرزق إَّل ابنقطاع احلياة (.)2
ِيف األ َْر ِ َ
 )4وكل ذلك بال ثقل وَّل كلفة وَّل مشقة ،قال الطحاوي رمحه هللا :رازق بال مؤنة .اهـ ( .)3بل لو
سألوه مجيعاً فأعطاهم مل ينقص ذلك من ملكه شيئاً ،كما جاء يف قوله تعاىل يف احلديث القدسي ((اي
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد ،فسألوين فأعطيت كل إنسان

مسألته ما نقص ذلك مما عندي إَّل كما ينقص املخيط إذا أدخل البحر)) (.)4

 )5أن هللا سبحانه مل خيتص برزقه من آمن يف احلياة الدنيا ،وإمنا كان الرزق يف الدنيا للجميع،
ِ
يف بِ ِعب ِ
شاءُ َو ُه َو
ادهِ يَـ ْرُز ُق َم ْن يَ َ
للمؤمنني والكافرين ،وهذا من عظيم لطفه سبحانه كما قال هللاُ لَط ٌ َ
الع ِز ُيز [ال م
شورى.]19 :
ال َق ِو م
ي َ
وعن أيب موسى األشعري قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :ما أحد أصرب على أذى مسعه من
هللا ،يدعون له الولد ،مث يعافيهم ويرزقهم)) (.)5

ومعناه أن هللا سبحانه واسع احللم حىت مع الكافر الذي ينسب له الولد فهو يعافيه ويرزقه.

 )6أن هللا سبحانه متحكم يف أرزاق عباده فيجعل من يشاء غنيا كثري الرزق ،ويقرت على آخرين ،وله
ض ِيف ِ
ض ُك ْم َعلَى بَـ ْع ٍ
الر ْز ِق [النحل ،]71 :وقال
َّل بَـ ْع َ
يف ذلك حكم ابلغة .قال تعاىل َوهللاُ فَض َ
ط ِ ِ
شاء ويـ ْق ِدر إِنَّهُ َكا َن بِ ِعب ِ
ادهِ َخبِ ِ
ريا [اإلسراء.]30 :
سُ
سبحانه إِ َّن َربَّ َ
َ
الر ْز َق ل َم ْن يَ َ ُ َ َ ُ
ريا بَص ً
ً
ك يَـ ْب ُ
قال ابن كثري :أي خبري بصري ِبن يستحق الغىن ومن يستحق الفقر ( )6فمن العباد من َّل يصلح
حاله إَّل ابلغىن فإن أصابه الفقر فسد حاله ومنهم العكس إِنَّهُ َكا َن بِ ِعب ِ
ادهِ َخبِ ِ
ريا ،وقال ابن كثري
َ
ريا بَص ً
ً
الر ْز َق لِ ِعب ِ
ادهِ لَبَـغَ ْوا ِيف األ َْر ِ
ض [ال م
شورى :]27 :ولو أعطاهم فوق
سَ
ط هللاُ ِ َ
يف معىن قوله تعاىل َولَ ْو بَ َ
حاجتهم من الرزق حلملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشراً وبطراً ،مث قال
ِِ ِ ِ ِ ِ
ري وهذا كقوله سبحانه َوإِ ْن ِم ْن َش ْي ٍء إََِّّل ِع ْن َد ََن
تعاىل َولَ ِكن يُـنَـ ِز ُل بَِق َد ٍر َّما يَ َ
شاء إِنَّهُ بعبَاده َخبريٌ بَص ٌ
خزائِنه وما نـنـ ِزلُه إََِّّل بَِقد ٍر معلُ ٍ
وم [احلجر.]21 :
َ َ ُ ُ َ َ َُ ُ
َ َْ
 )7كثرة الرزق يف الدنيا َّل تدل على حمبة هللا تعاىل ،ولكن الكفار ْلهلهم ظنوا ذلك ،قال تعاىل
َّلدا َوَما َْحن ُن ِِبَُع َّذبِ َ ِ
ط ِ
شاء َويَـ ْق ِد ُر
سُ
الر ْز َق لِ َمن يَ َ
عنهم َوقَالُوا َْحن ُن أَ ْكثَـ ُر أ َْم َواَّلً َوأ َْو ً
ني قُ ْل إ َّن َرِيب يَـ ْب ُ
ِ
َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
آم َن َو َع ِم َل
َّاس َّل يَـ ْعلَ ُمو َن َوَما أ َْم َوالُ ُك ْم َوَّل أ َْوَّل ُد ُكم ِابلَِّيت تُـ َق ِربُ ُك ْم عن َد ََن ُزلْ َفى إَِّلَّ َم ْن َ

ات ِ
ِ
ف ِِبَا َع ِملُوا و ُهم ِيف الْغُرفَ ِ
ك َهلُم جزاء ال ِ
ِ
ض ْع ِ
آمنُو َن [سبأ.]37 - 35 :
صاحلًا فَأ ُْولَئ َ ْ َ َ
َ
َ ْ
ُ
_________

( )1رواه مسلم ( .)2958من حديث عبدهللا بن الشخري رضي هللا عنه.
((( )2الكتاب األسىن)).

((( )3العقيدة الطحاوية)) (ص.)125 :
( )4رواه مسلم ( .)2577من حديث أيب ذر الغفاري رضي هللا عنه.

( )5رواه البخاري ( .)7378من حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه.
((( )6تفسري ابن كثري)) (.)38 /3
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فظن الكفار واملرتفون أن كثرة األموال واألوَّلد دليل على حمبة هللا هلم واعتنائه هبم ،وأنه ما كان
مهم بِ ِه ِمن َّم ٍ
ال
ليعطيهم هذا يف الدنيا مث يعذهبم يف اآلخرة ،وقد رد هللا هذا بقوله أ َْ
سبُو َن أ ََّمنَا ُمنِد ُ
َحي َ
اخلَ ْري ِ
ات بَل َّلَّ يَ ْش ُع ُرو َن [املؤمنون.]56 :
َوبَنِ َ
سارِعُ َهلُ ْم ِيف ْ َ
ني نُ َ
مث قال تعاىلَ :وَما أ َْم َوالُ ُك ْم َوَّل أ َْوَّل ُد ُكم ِابلَِّيت تُـ َق ِربُ ُك ْم ِعن َد ََن ُزلْ َفى أي ليست كثرة األموال واألوَّلد،
هي اليت تقرب من هللا أو تبعد إَِّلَّ من آمن و َع ِمل ص ِ
احلًا أي إمنا يقرب من هللا اإلْيان به ،وعمل الرب
َْ ََ َ َ َ
والصاحلات .وهذا كقوله صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا َّل ينظر إىل أجسامكم وَّل إىل صوركم ولكن
ينظر إىل قلوبكم)) ( )1ويف رواية ((ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم)) (.)2

وبني تعاىل أهنم يرضون ابحلياة الدنيا وأرزاقها ويطمئنون إليها ويفرحون هبا ألهنم َّل يرجون بعثاً وَّل
َّ ِ
ضواْ ِاب ْحلَياةِ ال مدنْـيَا
اءَن َوَر ُ
ين َّلَ يَـ ْر ُجو َن لَِق َ
حساابً ،غافلني عن اآلخرة وأهواهلا .قال سبحانه إَ َّن الذ َ
ك مأْواهم النمار ِِبَا َكانُواْ يك ِ
واطْمأَنمواْ ِهبا والَّ ِذين هم َعن ِ ِ
ِ
ْسبُو َن [يونس]8 - 7 :
َ
آايتنَا غَافلُو َن أ ُْولَئ َ َ َ ُ ُ ُ
َ َ َ َ َ ُْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ط ِ
شاءُ َويَـ ْق ِد ُر َوفَ ِر ُحوا ِابحلَيَاة ال مدنْـيَا َوَما احلَيَاةُ ال مدنْـيَا ِيف اآلَخ َرة إََِّّل
سُ
الر ْز َق ل َم ْن يَ َ
وقال سبحانه هللاُ يَـ ْب ُ
ع [الرعد.]26 :
َمتَا ٌ
ومل يعملوا أن الدنيا عند هللا َّل تزن شيئا كما جاء يف حديث سهل بن سعد قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم(( :لو كانت الدنيا تعدل عند هللا جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء)) (.)3

ولذلك فإن هللا يعطيها ملن حيب وملن َّل حيب فليس كثرة الرزق دليل على الكرامة وَّل قلته دليل على
ول َرِيب أَ ْك َرَم ِن َوأ ََّما إِ َذا َما ابْـتَ َالهُ فَـ َق َد َر َعلَْي ِه
سا ُن إِ َذا َما ابْـتَ َالهُ َربمهُ فَأَ ْك َرَمهُ َونَـعَّ َمهُ فَـيَـ ُق ُ
اإلهانة فَأ ََّما ا ِإلنْ َ

ول َرِيب أ ََهانَ ِن َكالَّ [الفجر.]16 - 15 :
ِر ْزقَهُ فَـيَـ ُق ُ

وقوله سبحانه يف آخر آية الرعد السابقة وما ا ْحلياةُ ال مدنْـيا ِيف ِ
ع دليل على قصر عمر
اآلخ َرةِ إَِّلَّ َمتَا ٌ
َ
َ َ ََ

الدنيا وقلة خطرها ابلنسبة لآلخرة كما قال صلى هللا عليه وسلم(( :وما الدنيا يف اآلخرة إَّل مثل ما

جيعل أحدكم أصبعه يف اليم فلينظر مب يرجع)) (.)4

 )8إن تقوى وطاعته سبب عظيم للرزق والربكة فيه .قال سبحانه عن أهل الكتاب َولَ ْو أ ََّهنُ ْم أَقَ ُامواْ
التـَّوراةَ وا ِإل ِجنيل وما أُن ِز َل إِلَي ِهم ِمن َّرهبِِم أل َكلُواْ ِمن فَـوقِ ِهم وِمن َحتْ ِ
ت أ َْر ُجلِ ِهم [املائدة.]66 :
َ ََ
ْ
ْ َْ
َْ َ
َن أ َْهل ال ُقرى آَمنُوا واتَّـ َقوا لََفتَ ْحنَا َعلَْي ِهم بـرَك ٍ
الس َم ِاء َواأل َْر ِ
ض [األعراف.]96 :
ات ِم َن َّ
وقال َولَ ْو أ َّ َ َ َ َ ْ
ْ ََ
ِ
ب [الطَّالق ]3 - 2 :أي من
وقال جل شأنه َوَم ْن يَـت َِّق هللاَ َْجي َع ْل لَهُ َخمَْر ًجا َويَـ ْرُزقْهُ ِم ْن َح ْي ُ
ث ََّل َْحيتَس ُ
ِ
اه ْم َماءً غَ َدقًا [اْلن.]16 :
َس َق ْيـنَ ُ
استَـ َق ُاموا َعلَى الطَّ ِري َقة َأل ْ
جهة َّل ختطر بباله ،وقال سبحانه َوأَ ْن لَ ِو ْ
_________
( )1رواه مسلم ( .)2564من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه مسلم ( .)4651من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )3رواه الرتمذي ( )2320واللفظ له ،وابن ماجه ( ،)3334واحلاكم ( .)341 /4قال الرتمذي:
صحيح غريب من هذا الوجه ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وصححه

األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
( )4رواه مسلم ( .)2858من حديث املستورد بن شداد رضي هللا عنه.
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وأتذن ابلزايدة ملن شكر َوإِ ْذ َأتَذَّ َن َربم ُك ْم لَئِ ْن َش َك ْرُْمت َألَ ِزي َدنَّ ُك ْم [إبراهيم.]7 :

 )9والعكس صحيح أيضاً فإن املعصية تنقص الرزق والربكة ،ألن ما عند هللا َّل ينال إَّل بطاعته ،قال
ت أَي ِدي الن ِ ِ ِ
ِ
اد ِيف َِ
ض الَّ ِذي َع ِملُوا لَ َعلَّ ُه ْم
سُ
َّاس ليُذي َق ُه ْم بَـ ْع َ
سبَ ْ ْ
الرب َوالبَ ْح ِر ِبَا َك َ
سبحانه ظَ َه َر ال َف َ
يَـ ْرِج ُعو َن [ال مروم.]41 :
قيل :الفساد القحط وقلة النبات وذهاب الربكة والفساد يف البحر انقطاع صيده بذنوب بين آدم.
وقيل :هو كساد األسعار وقلة املعاش.

 )10أعظم رزق يرزق هللا به عباده هو (اْلنة) اليت أعدها هللا لعباده الصاحلني وخلق فيها ما َّل عني
رأت وَّل أذن مسعت وَّل خطر على قلب بشر ،وكل رزق يعد هللا به عباده الصاحلني يف القرآن فغالباً

ما يراد به اْلنة كقوله تعاىل لِيج ِزي الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
ك َهلُم َّم ْغ ِف َرةٌ َوِر ْز ٌق [سبأ.]4 :
ات أ ُْولَئِ َ
الص َ
َْ َ َ َ َ
يل َِّ
اَّلل ِر ْزقًا حسنًا وإِ َّن ا ََّّلل َهلو َخ ْري َّ ِ
َّ ِ
اج ُروا ِيف َسبِ ِ
ني
الرا ِزق َ
اَّلل ُمثَّ قُتِلُوا أ َْو َماتُوا لَ َ ْري ُزقَـنـ ُ
َّه ُم َُّ
ين َه َ
ََ َ
وقوله َوالذ َ
َ َُ ُ
هلل ويـعمل ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ار
[احلج .]58 :وقوله سبحانه َوَم ْن يُـ ْؤم ْن ِاب َ َ ْ َ ْ َ
صاحلًا يُ ْدخلْهُ َجنَّات َجتْ ِري م ْن َحتْت َها األ َْهنَ ُ
َخالِ ِد ِ
س َن هللاُ لَهُ ِر ْزقًا [الطَّالق.]11 :
يها أَبَ ًدا قَ ْد أ ْ
ين ف َ
َ
َح َ
ِ
ٍ
فهو أحسن الرزق وأكمله وأفضله وأكرمهَّ ،ل ينقطع وَّل يزول إِ َّن َه َذا لَ ِر ْزقُـنَا َما لَهُ من نَّـ َفاد [ص:
 .]54النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن محد احلمود– ص184 :
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ثالث وأربعون :اآلاثر اإلْيانية ألمساء العليم – العامل – العالم
 )1إثبات العلم التام الكامل الشامل هلل وحده ،وَّل يشاهبه أحد من خملوقاته يف كمال علمه:
وقد أثبت هللا عز وجل لنفسه العلم الكامل الشامل يف آايت كثرية منها قوله تعاىل إِ َّمنَا إِ َهلُ ُك ُم هللاُ
ٍ
ت ُك َّل َش ْي ٍء َر ْمحَةً َو ِعل ًْما [غافر:
الَّ ِذي ََّل إِلَهَ إََِّّل ُه َو َو ِس َع ُك َّل َش ْيء ِعل ًْما [طه ،]98 :وقوله َو ِس ْع َ
 ،]7وقوله َوأ َّ
ط بِ ُك ِل َش ْي ٍء ِعل ًْما [الطَّالق.]12 :
َحا َ
َن هللاَ قَ ْد أ َ
ففي هذه اآلايت إثبات علمه بكل شيء من األشياء ،دقيقها وجليلها ،صغريها وكبريها ،كما قال
سبحانه َو ِع ْن َدهُ َم َفاتِ ُح الغَْي ِ
ب ََّل يَـ ْعلَ ُم َها إََِّّل ُه َو َويَـ ْعلَ ُم َما ِيف َِ
ط ِم ْن َوَرقَ ٍة إََِّّل
الرب َوالبَ ْح ِر َوَما تَ ْس ُق ُ
يـ ْعلَم َها وََّل حبَّ ٍة ِيف ظُلُم ِ
س إََِّّل ِيف كِتَ ٍ
اب ُمبِ ٍ
ض َوََّل َرط ٍ
ْب َوََّل َايبِ ٍ
ات األ َْر ِ
ني [األنعام ،]59 :وقال
َ ُ َ َ
َ
ٍ
صى ُك َّل َش ْيء َع َد ًدا [اْلن.]28 :
َحا َ
ط ِِبَا لَ َديْ ِه ْم َوأ ْ
َح َ
َوأ َ
وقد أنكر بعض الفالسفة ومن اتبعهم كابن سينا علمه تعاىل ابْلزيئات ،فقالوا إنه يعلم األشياء على
وجه كلي َّل جزئي ،وقد رد شيخ اإلسالم ابن تيمية عليهم يف كتابه (درء تعارض العقل والنقل)

بقوله :وهذا مما يبني لك أن من قال من املتفلسفة إنه سبحانه يعلم األشياء على وجه كلي َّل جزئي،

فحقيقة قوله إنه مل يعلم شيئاً من املوجودات ،فإنه ليس يف املوجودات إَّل ما هو معني جزئي،

والكليات إمنا تكون يف العاملَّ ،لسيما وهم يقولون :إمنا علم األشياء ألنه مبدؤها وسببها ،والعلم
ابلسبب يوجب العلم ابملسبب ،ومن املعلوم أنه مبدع لألمور املعينة املشخصة اْلزئية ،كاألفالك
املعينة والعقول املعينة ،وأول الصادرات عنه – على أصلهم – العقل األول ،وهو معني ،فهل يكون

من التناقض وفساد العقل يف اإلهليات أعظم من هذا؟ (.)1

وبني العالمة احملقق ابن القيم أن (احلمد هلل) تتضمن الرد على منكري علمه تعاىل ابْلزئيات ،قال:

وذلك من وجوه:

أحدمها :كمال محده ،وكيف يستحق احلمد من َّل يعلم شيئاً من العامل وأحواله وتفاصيله ،وَّل عدد

األفالك ،وَّل عدد النجوم ،وَّل من يطيعه ممن يعصيه ،وَّل من يدعوه ممن َّل يدعوه؟

الثاين :أن هذا مستحيل أن يكون إهلاً ،وأن يكون رابً فالبد لإلله املعبود ،والرب املدبر من أن يعلم
عابده ويعلم حاله.

الثالث :من إثبات رمحته ،فإنه يستحيل أن يرحم من َّل يعلم.

الرابع :إثبات ملكه ،فإن ملكاً َّل يعرف أحداً من رعيته ألبته وَّل شيئاً من أحوال مملكته ألبته ،ليس

ِبلك بوجه من الوجوه.

اخلامس :كونه مستعاَنً.
السادس :كونه مسئوَّل أن يهدي سائله وجييبه.

السابع :كونه هادايً.
الثامن :كونه منعماً.

التاسع :كونه غضباَنً على من خالفه.

العاشر :كونه جمازايً ،يدين الناس أبعماهلم يوم الدين.
فنفي علمه ابْلزئيات مبطل لذلك كله (.)2

وكيف َّل حييط تعاىل علماً بكل شيء وهو قد خلق كل شيء أ َََّل يَـ ْعلَم َم ْن َخلَ َق و ُهو اللَّ ِط ُ ِ
ري
َ َ
يف اخلَب ُ
ُ
[امللك.]14 :
فقبح هللا من رمى ربه ابْلهل وعدم العلم وهو أينف أن يوصف بشيء من ذلك.

 )2أن هللا سبحانه لكمال علمه يعلم ما كان وما يكون وما مل يكن لو كان كيف يكون ،أي أنه
سبحانه يعلم األمور املاضية اليت وقعت ،واألمور املستقبلية اليت مل تقع بعد ،ويعلم األمور اليت لن

تقع لو فرض أهنا تقع كيف تقع ،وهذا من كمال علمه ابلغيب وعواقب األمور ،وهو معتقد أهل
السنة واْلماعة ،واألدلة على ذلك كثرية منها:
قوله تعاىل :إِ ََّن ُك َّل َش ْي ٍء َخلَ ْقنَاهُ بَِق َد ٍر [القمر.]49 :
_________
((( )1درء تعارض العقل والنقل)) ( ،)113 /5وانظر.)151 /10( :
((( )2مدارج السالكني)) (.)67 /1
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ك ِم ْنـهم أ ْ ِ
َن َج َهنَّم ِم ْن َ ِ ِ
ني [ص ]85 :وهو خرب
َمجَع َ
ك َوممَّ ْن تَب َع َ ُ ْ
وقوله تعاىل إلبليس عليه لعنة هللا َأل َْم َأل َّ َ

عن املستقبل.

ِ
وقوله ولََق ْد سبـ َق ْ ِ ِ ِ ِ
ورو َن َوإِ َّن ُجن َد ََن َهلُ ُم الْغَالِبُو َن [الصافات:
ت َكل َمتُـنَا لعبَاد ََن ال ُْم ْر َسل َ
ني إِ َّهنُ ْم َهلُُم ال َْم ُ
َ ََ
نص ُ

.]173 - 171

ِ ِ
ك ِيف كِتَ ٍ
وقوله تعاىل أََملْ تَـ ْعلَ ْم أ َّ
الس َم ِاء َواأل َْر ِ
ري
َن هللاَ يَـ ْعلَ ُم َما ِيف َّ
اب إِ َّن َذلِ َ
ض إِ َّن َذلِ َ
ك َعلَى هللا يَس ٌ
[احلج.]70 :
ِ
ِ ِ َّ ِ
ك َوهللاُ يُـ َق ِد ُر
ين َم َع َ
ك يَـ ْعلَ ُم أَنَّ َ
وقوله إِ َّن َربَّ َ
وم أَ ْد َىن م ْن ثـُلُثَ ِي اللَّْي ِل َونِ ْ
ك تَـ ُق ُ
ص َفهُ َوثُـلُثَهُ َوطَائ َفةٌ م َن الذ َ
اللَّيل والنـَّه ِ
سر ِمن ال ُقرآ ِ
َن عَلِ َم أَ ْن َسيَ ُكو ُن ِم ْن ُك ْم
ار َعل َم أَ ْن لَ ْن ُحتْ ُ
صوهُ فَـتَ َ
اب َعلَْي ُك ْم فَاقـ َْرءُوا َما تَـيَ َّ َ َ ْ
ََْ َ َ
يل ِ
ض ِل ِ
ض ِربُو َن ِيف األ َْر ِ
َخ ُرو َن يُـ َقاتِلُو َن ِيف َسبِ ِ
هللا فَاقـ َْرءُوا َما
ض يَـ ْبـتَـغُو َن ِم ْن فَ ْ
َخ ُرو َن يَ ْ
هللا َوآ َ
ضى َوآ َ
َم ْر َ
س َر ِم ْنهُ [املزمل ]20 :أي علم هللا أنكم لن تستطيعوا القيام ِبا أمركم به من قيام الليل ،ألنه
تَـيَ َّ
سيكون منكم مرضى وآخرون جياهدون يف سبيل هللا وآخرون مسافرون يف األرض يبتغون فضل هللا

يف املكاسب فقوموا من الليل ِبا يتيسر.
وقوله تعاىل فَـعلِم ما َمل تَـ ْعلَموا فَجعل ِمن ُد ِ
ك فَـ ْت ًحا قَ ِريبًا [الفتح.]27 :
ون َذلِ َ
َ َ َ ْ ُ ََ َ
ِ ٍ ِ
وقوله سبحانه ما أَصاب ِمن م ِ
ِ ِ
صيبَ ٍة ِيف األ َْر ِ
ربأ ََها إِ َّن
َ َ َ ْ ُ
ض َوََّل ِيف أَنْـ ُفس ُك ْم إ ََّّل ِيف كتَاب م ْن قَـ ْب ِل أَ ْن نَ ْ َ
ِ ِ
ري [احلديد ]22 :أي :ما تقع من مصيبة يف األرض من قحط أو طوفان أو صاعقة
ذَلِ َ
ك َعلَى هللا يَس ٌ
وغري ذلكَ ،وَّل ِيف أَن ُف ِس ُك ْم أي :من األمراض واملصائب والبالء ،إَّل كان ذلك مكتوابً يف اللوح
احملفوظ من قبل أن خنلق اخلليقة ،ونربأ النسمة ،كما جاء يف حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص
قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :كتب هللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق

السماوات واألرض خبمسني ألف سنة ،قال :وكان عرشه على املاء)) (.)1

 )3وقد خالف يف ذلك القدرية – قبحهم هللا – فقالوا إن هللا َّل يعلم األمر قبل وقوعه وإمنا يعلمه
بعد وقوعه ،وقد حدث القول هبذا يف أواخر عصر الصحابة ،فقد جاء عن حيىي بن يعمر قال :كان

أول من قال يف القدر معبد اْلهين ،فانطلقت أَن ومحيد بن عبد الرمحن حاجني أو معتمرين فقلنا :لو

لقينا أحداً من أصحاب رسول هللا فسألناه عما يقول هؤَّلء يف القدر ،فوفق لنا عبد هللا بن عمر بن

اخلطاب داخالً املسجد ،فاكتنفته أَن وصاحيب ،أحدَن عن ْيينه واآلخر عن مشاله ،فظننت أن صاحيب

سيكل الكالم إيل فقلت :أاب عبد الرمحن! إنه قد ظهر قبلنا َنس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم

وذكر من شأهنم وأهنم يزعمون أن َّل قدر ،وأن األمر أنف .قال :فإذا لقيت أولئك فأخربهم أين بريء

منهم وأهنم برآء مين ،والذي حيلف به عبد هللا بن عمر! لو أن ألحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل
هللا منه حىت يؤمن ابلقدر .)2( ...

ومعىن قول القدرية أن األمر أنف أي مستأنف مل يسبق به قدر ،وَّل علم من هللا تعاىل ،وإمنا يعلمه

بعد وقوعه ،أي أن هللا أمر العباد وهناهم وهو َّل يعلم من يطيعه ممن يعصيه ،وَّل من يدخل اْلنة ممن

يدخل النار حىت فعلوا ذلك ،فعلمه بعد ما فعلوه (.)3
_________

( )1رواه مسلم (.)2653
( )2رواه مسلم (.)8
( )3راجع إن شئت كتاب ((اإلْيان)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا (ص.)369 - 364 :
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 )4أن اخللق َّل حييطون علماً ابخلالق ،أي َّل يعلمون شيئا من ذاته وصفاته إَّل ما أطلعهم هللا سبحانه
ش ْي ٍء ِم ْن ِعل ِْم ِه إََِّّل ِِبَا َشاءَ [البقرة:
عليه ،عن طريق رسله وكتبه املنزلة .قال تعاىل َوََّل ُِحييطُو َن بِ َ
ني أَيْ ِدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف ُه ْم َوََّل ُِحييطُو َن بِ ِه ِعل ًْما [طه.]110 :
 ]255وقال يَـ ْعلَ ُم َما بَ ْ َ
 )5وعلى وجه أعم ،أهنم َّل يعلمون شيئاً من املعلومات ،إَّل بتعليم هللا هلم ،فكل علم شرعي وقدري
فمرجعه إىل هللا العليم احلكيم ،كما قالت املالئكة سبحانَ َ ِ
ت ِ
يم
ْم لَنَا إََِّّل َما َعلَّ ْمتَـنَا إِنَّ َ
ك أَنْ َ َ
ُْ َ
العل ُ
ك ََّل عل َ
ِ
يم [البقرة.]32 :
احلَك ُ
ٍ ِ
ِ
ِ
يم [البقرة]282 :
وقال عز وجل َواتَّـ ُقوا هللاَ َويُـ َعل ُم ُك ُم هللاُ َوهللاُ ب ُك ِل َش ْيء َعل ٌ
اء ُكلَّ َها [البقرة.]31 :
َد َم األ ْ
وقال َو َعلَّ َم آ َ
َمسَ َ
وقال خماطبا نبيه صلى هللا عليه وسلم وأَنْـز َل هللا َعلَي َ ِ
ِ
ك َما َملْ تَ ُك ْن تَـ ْعلَ ُم
ْمةَ َو َعلَّ َم َ
َ َ ُ ْ
ك الكتَ َ
اب َواحلك َ
[النساء.]113 :

ِ
ِ
يل األَح ِ
ِ
اد ِ
وقال عن يوسف صلى هللا عليه وسلم َر ِ
يث
ب قَ ْد َآتَـ ْيـتَ ِين م َن املُلْك َو َعلَّ ْمتَ ِين م ْن َأتْ ِو ِ َ
[يوسف.]101 :

وس لَ ُكم لِتُ ْح ِ
صنَ ُك ْم ِم ْن َأبْ ِس ُك ْم [األنبياء:
وقال عن داود صلى هللا عليه وسلم َو َعلَّ ْمنَاهُ َ
ص ْنـ َعةَ لَبُ ٍ ْ
.]80

وعن اخلضر صلى هللا عليه وسلم َو َعلَّ ْمنَاهُ ِم ْن لَ ُد ََّن ِعل ًْما [الكهف.]65 :

وغري ذلك من اآلايت الكثرية اليت تبني أن أصل ومنشأ كل علم إمنا هو من هللا جل ثناؤه سواء كان
شرعياً أو دنيوايً.
 )6قلة ما أبيدينا من العلم ابلنسبة لعلم هللا تعاىل:

ومع كثرة املعلومات اليت تعلمها بنو آدم وتشعبها ،إَّل أهنا قليلة جداً ابلنسبة لعلم هللا تعاىل الواسع،
وح قُ ِل ال مروح ِمن أَم ِر رِيب وما أُوتِيتُم ِمن ِ
العل ِْم إََِّّل قَلِ ًيال [اإلسراء:
ك َع ِن ال مر ِ
قال سبحانه َويَ ْسأَلُونَ َ
ُ ْ ْ َ ََ
ْ َ
.]85

ويف قصة اخلضر مع موسى عليهما الصالة والسالم(( :فلما ركبا يف السفينة جاء عصفور فوقع على
حرف السفينة ،فنقر يف البحر نقرة أو نقرتني .قال له اخلضر :اي موسى ،ما نقص علمي وعلمك من

علم هللا إَّل مثل ما نقص هذا العصفور ِبنقاره من البحر .)1( )) ...
 )7الفرق بني علم اخلالق وعلم املخلوق:

علم هللا جل ثناؤه َّل يعرتيه نقص أبداً ،من نسيان أو جهل ،أو علم ببعض أمور اخللق وجهل بغريها.
ك نَ ِسياا [مرمي.]64 :
قال تعاىل َوَما َكا َن َربم َ
ِ
ِ
يم [يس.]79 :
وقال َو ُه َو ب ُك ِل َخل ٍْق َعل ٌ
وهو سبحانه َّل يشغله علم عن علم ،كما َّل يشغله مسع عن مسع ،وأين للمخلوق مثل هذه الصفات،
فهم يولدون جهلة َّل يعلمون شيئا ،مث يتعلمون شيئا فشيئا ،قال تعاىل وهللا أَ ْخرج ُكم ِمن بطُ ِ
ون
َ ُ ََ ْ ْ ُ
أ َُّم َهاتِ ُك ْم ََّل تَـ ْعلَ ُمو َن َش ْيـئًا [النحل.]78 :
فعلمهم قد سبقه اْلهل ،وهللا سبحانه كان ومازال عليماً مل يسبق علمه جهل ،وَّل نقول إنه قد كان
َّل يعلم حىت خلق علماً فعلم ،كما تقوله املبتدعة تعاىل هللا عن ذلك علواً كبرياً.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)4725ومسلم ( .)2380من حديث أيب بن كعب رضي هللا عنه.
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واقرأ معي ما يقوله اخلطايب رمحه هللا عن علم اخللق .يقول :واآلدميون – وإن كانوا يوصفون ابلعلم –
فإن ذلك ينصرف منهم إىل نوع من املعلومات ،دون نوع ،وقد يوجد ذلك منهم يف حال دون حال،

وقد تعرتضهم اآلفات فيخلف علمهم اْلهل ،ويعقب ذكرهم النسيان ،وقد جند الواحد منهم عاملاً
ابلفقه غري عامل ابلنحو ،وعاملاً هبما غري عامل ابحلساب والطب وحنومها من األمور ،وعلم هللا سبحانه

ٍ ِ
صى ُك َّل َش ْي ٍء َع َد ًدا [اْلن:
َحا َ
ط بِ ُك ِل َش ْيء عل ًْما [الطَّالقَ ،]12 :وأ ْ
َح َ
علم حقيقة وكمال ،قَ ْد أ َ
.)1( ]28

 )8اختص هللا نفسه سبحانه بعلوم الغيب .قال سبحانه َو ِع ْن َدهُ َم َفاتِ ُح الغَْي ِ
ب ََّل يَـ ْعلَ ُم َها إََِّّل ُه َو
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ب إََِّّل هللاُ َوَما يَ ْش ُع ُرو َن [النمل:
[األنعام ]59 :وقال قُ ْل ََّل يَـ ْعلَ ُم َم ْن ِيف َّ َ َ
ض الغَْي َ
.]65
وذكر منها مخسة يف قوله تعاىل إِ َّن َّ ِ ِ
ث َويَـ ْعلَ ُم َما ِيف األ َْر َح ِام َوَما تَ ْد ِري
ْم َّ
اع ِة َويُـنَـ ِز ُل الْغَْي َ
الس َ
اَّللَ عن َدهُ عل ُ
وت إِ َّن َّ ِ
ِ
س ِأب ِ
َي أ َْر ٍ
يم َخبِريٌ [لقمان.]34 :
ض ْتَُ ُ
اَّللَ َعل ٌ
س َّماذَا تَكْس ُ
ب غَ ًدا َوَما تَ ْد ِري نَـ ْف ٌ
نَـ ْف ٌ
قال األلوسي رمحه هللا :وما يف اإلخبار حيمل على بيان البعض املهم َّل على دعوى احلصر ،إذ َّل
شبهة يف أن ما عدا اخلمس من املغيبات َّل يعلمه إَّل هللا تعاىل (.)2

فعلم الغيب َّل شك أنه أعظم وأوسع من أن حيصر يف هذا اخلمس فقط.

ومن زعم أن أحداً يعلم الغيب غري هللا سبحانه فقد كفر ابآلايت السابقة.

عن عائشة رضي هللا عنها قالت :ومن زعم أنه (تعين النيب صلى هللا عليه وسلم) خيرب ِبا يكون يف غد
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ب إَِّلَّ َّ
اَّللُ َوَما
فقد أعظم على هللا الفرية ،وهللا يقول :قُل َّلَّ يَـ ْعلَ ُم َمن ِيف َّ َ َ
ض الْغَْي َ

يَ ْش ُع ُرو َن [النمل .]65:النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن محد احلمود– ص203 :
_________

((( )1شأن الدعاء)) (ص.)57 :
((( )2روح املعاين)) (.)171 /7
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أربع وأربعون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا السميع
 )1إثبات صفة السمع له سبحانه وتعاىل كما وصف هللا عز وجل نفسه .قال األزهري رمحه هللا:

والعجب من قوم فسروا (السميع) ِبعىن املسمع فراراً من وصف هللا أبن له مسعاً ،وقد ذكر هللا الفعل
يف غري موضع من كتابه ،فهو مسيع ذو مسع ،بال تكييف وَّل تشبيه ابلسمع من خلقه ،وَّل مسعه

كسمع خلقه وحنن نصف هللا ِبا وصف به نفسه بال حتديد وَّل تكييف (.)1

وقد بوب البخاري يف صحيحه يف كتاب التوحيد :ابب (وكان هللا مسيعاً بصرياً).
قال ابن بطال :غرض البخاري يف هذا الباب الرد على من قال إن معىن (مسيع بصري) عليم ،قال

ويلزم من قال ذلك أن يسويه ابألعمى الذي يعلم أن السماء خضراء وَّل يراها ،واألصم الذي يعلم

أن يف الناس أصوااتً وَّل يسمعها.

وَّل شك أن من مسع وأبصر أدخل يف صفة الكمال ممن انفرد أبحدمها دون اآلخر ،فصح أن كونه
مسيعاً بصرياً يفيد قدراً زائداً على كونه عليماً ،وكونه مسيعاً بصرياً يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر

ببصر ،كما تضمن كونه عليماً أنه يعلم بعلم وَّل فرق بني إثبات كونه مسيعاً بصرياً وبني كونه ذا مسع

وبصر.

 )2إن مسع هللا تبارك وتعاىل ليس كسمع أحد من خلقه ،فإن اخللق وإن وصفوا ابلسمع والبصر كما
شٍ ِِ
ِ
ِ
ِ
ريا [اإلنسان ،]2 :لكن
سا َن ِم ْن نُطْ َف ٍة أ َْم َ
اج نَـ ْبـتَليه فَ َج َعلْنَاهُ َمس ًيعا بَص ً
يف قوله تعاىل إ ََّن َخلَ ْقنَا ا ِإلنْ َ
هيهات أن يكون مسعهم وبصرهم كسمع وبصر خالقهم جل شأنه ،قد نفى الرب سبحانه املشاهبة عن
نفسه بقوله لَي ِ ِ ِ
الس ِميع الب ِ
صريُ [الشورى ]11 :ألن مسع هللا وبصره مستغرق
س َكمثْله َش ْيءٌ َو ُه َو َّ ُ َ
ْ َ
ْلميع املسموعات واملرئيات َّل يعزب عن مسعه مسموع وإن دق وخلفي سراً كان أو جهراً.

عن عائشة رضي هللا عنها قالت :احلمد هلل الذي وسع مسعه األصوات .لقد جاءت اجملادلة إىل النيب
صلى هللا عليه وسلم تكلمه وأَن يف َنحية البيت ما أمسع ما تقول ،فأنزل هللا عز وجل قَ ْد َِمس َع َّ
اَّللُ
ك ِيف َزو ِجها وتَ ْشت ِكي إِ َىل َِّ
قَـو َل الَِّيت ُجتَ ِ
اَّلل َِمس ِ
اَّلل َو َّ
ري [اجملادلة]1 :
ادلُ َ
ْ َ َ َ
اَّللُ يَ ْس َم ُع َحتَ ُاوَرُك َما إِ َّن ََّ ٌ
ْ
يع بَص ٌ
(.)2
ويف رواية :تبارك الذي وسع مسعه كل شيء (.)3

وعن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال :كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفر فكنا إذا
علوَن كربَن .فقال(( :أربعوا على أنفسكم فإنكم َّل تدعون أصم وَّل غائبا ،تدعون مسيعاً بصرياً قريبا

.)4( )) ...

قال ابن بطال :يف هذا احلديث نفي اآلفة املانعة من السمع ،واآلفة املانعة من النظر ،وإثبات كونه

مسيعاً بصرياً قريباً ،يستلزم أن َّل تصح أضداد هذه الصفات عليه (.)5

ويف بيان الفرق بني مسع اخلالق واملخلوق ،يقول أبو القاسم األصبهاين :خلق اإلنسان صغرياً َّل

يسمع ،فإن مسع َّل يعقل ما يسمع ،فإذا عقل ميز بني املسموعات فأجاب عن األلفاظ ِبا يستحق،

وميز الكالم املستحسن من املستقبح ،مث كان لسمعه مدى إذا جاوزه مل يسمع ،مث إن كلمه مجاعة يف
وقت واحد عجز عن استماع كالمهم ،وعن إدراك جواهبم.

_________

((( )1النونية)) (.)215 /2
( )2رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم بعد حديث ( ،)7385ورواه موصوَّلً النسائي (،)168 /6

وابن ماجه ( ،)188وأمحد ( .)24241( )46 /6قال ابن عساكر يف ((معجم الشيوخ)) (/1

 ،)163وابن حجر يف ((تغليق التعليق)) ( ،)339 /5واأللباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)):
صحيح.

( )3رواه ابن ماجه ( ،)1691واحلاكم ( .)523 /2وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه،
ووافقه الذهيب ،وقال ابن حجر يف ((التلخيص احلبري)) ( :)1264 /2أصله يف البخاري من هذا
الوجه إَّل أنه مل يسمها.

( )4رواه البخاري ( ،)4202ومسلم (.)2704
((( )5الفتح)) (.)375 /13

()389/2

وهللا عز وجل السميع لدعاء اخللق وألفاظهم عند تفرقهم واجتماعهم مع اختالف ألسنتهم ولغاهتم،

يعلم ما يف قلب القائل قبل أن يقول ،ويعجز القائل عن التعبري عن مراده فيعلم هللا فيعطيه الذي يف
قلبه ،واملخلوق يزول عنه السمع ابملوت وهللا تعاىل مل يزل وَّل يزال ،يغين اخللق ويرثهم فإذا مل يبق
َّلل الْو ِ
ِِ
اح ِد الْ َقهَّا ِر [غافر:
أحد قال :لِ َم ِن ال ُْمل ُ
ْك الْيَـ ْوَم [غافر ]16 :فال يكون من يرد! فيقولَ َّ :
.)1( ]16

واشرتاك املخلوق مع اخلالق سبحانه يف هذا اَّلسم َّل يعين املشاهبة ،فإن صفات املخلوق تناسب
ضعفه وعجزه وخلقه ،وصفات اخلالق تليق بكماله وجالله سبحانه وتعاىل.

 )3وقد أنكر هللا تبارك وتعاىل على املشركني الذين ظنوا أن هللا َّل يسمع السر والنجوى.
فعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال :اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي – أو ثقفيان وقرشي –

كثرية شحم بطوهنم ،قليلة فقه قلوهبم .فقال أحدهم :أترون أن هللا يسمع ما نقول؟ قال اآلخر:

يسمع إن جهرَن وَّل يسمع إن أخفينا .وقال اآلخر :إن كان يسمع إذا جهرَن فإنه يسمع إذا أخفينا.
ِ
ارُك ْم َوَّل ُجلُو ُد ُك ْم َولَ ِكن ظَنَنتُ ْم
رتو َن أَ ْن يَ ْش َه َد َعلَْي ُك ْم مسَْ ُع ُك ْم َوَّل أَبْ َ
فأنزل هللا عز وجل َوَما ُكنتُ ْم تَ ْستَ ُ
صُ
ِ
أ َّ
َن َّ
ريا ِممَّا تَـ ْع َملُو َن [فصلت.)2( ]22 :
اَّللَ َّل يَـ ْعلَ ُم َكث ً
ِ
اه ْم بَـلَى [ال مزخرف.]80 :
سبُو َن أ َََّن ََّل نَ ْس َم ُع س َّرُه ْم َوَْجن َو ُ
وكذا قوله تعاىل أ َْم َْحي َ
صري َِ
 )4ورد اَّلسم مقروَنً بغريه من األمساء كقوله تعاىل َِمسيع َعلِيم َِمس ِ
يب وهي تدل على
ومس ٌ
ٌ ٌ ٌ
يع قَ ِر ٌ
يع بَ ٌ
اإلحاطة ابملخلوقات كلها ،وأن هللا حميط هباَّ ،ل يفوته شيء منها وَّل خيفى عليه ،بل اْلميع حتت

مسعه وبصره وعلمه .ويف ذلك تنبيه للعاقل وتذكري ،كي يراقب نفسه ،وما يصدر عنها من أقوال

وأفعال ،ألن خالقه وربه َّل خيفى عليه شيء منها ،وأنه سبحانه حمصيها عليه مث جيازي هبا يف اآلخرة
إن خرياً فخري ،وإن شراً فشر.

ومىت آمن الناس بذلك وتذكروه فإن أحواهلم تتغري من القبيح إىل احلسن ومن الشر إىل اخلري.

وإذا نسوا ذلك وتناسوه وغفلوا عنه ففي ذلك ما يكفي لفساد الدنيا وخراهبا ،والناظر يف أحوال
الناس يرى ذلك واضحاً جلياً.
 )5هللا هو (السميع) الذي يسمع املناجاة وجييب الدعاء عند اَّلضطرار ويكشف السوء ،ويقبل
الطاعة.

وقد دعا األنبياء والصاحلني رهبم سبحانه هبذا اَّلسم ليقبل منهم طاعتهم أو ليستجيب لدعائهم َوإِ َذا
ك ِعب ِ
َّاع إِذَا َد َع ِ
ادي َع ِين فَِإِين قَ ِر ِ
ان [البقرة.]186 :
يب َد ْع َوةَ الد ِ
َسأَلَ َ َ
ٌ
يب أُج ُ
ِ
َنت َّ ِ
يم [البقرة:
فإبراهيم وإمساعيل عليهما الصالة والسالم قاَّل َربـَّنَا تَـ َقبَّ ْل ِمنَّا إِنَّ َ
كأ َ
السم ُ
يع ال َْعل ُ

 ]127ومها يرفعان قواعد البيت احلرام.

وامرأة عمران عندما نذرت ما يف بطنها خالصاً هلل ،لعبادته وخلدمة بيت املقدس قالت فَـتَـ َقبَّ ْل ِم ِين
الس ِميع ِ
يم [آل عمران.]35 :
إِنَّ َ
ك أَنْ َ
ت َّ ُ َ
العل ُ
ودعا زكراي ربه أن يرزقه ذرية صاحلة مث قال إِنَّ َ ِ
معاء [آل عمران ]37 :فاستجاب هللا
يع الد َ
ك َمس ُ
دعاءه.

ص َر َ
ف َع ْنهُ
ودعا يوسف عليه الصالة والسالم ربه أن يصرف عنه كيد النسوة فَ ْ
اب لَهُ َربمهُ فَ َ
استَ َج َ
ِ
َك ْي َد ُه َّن إِنَّهُ ُهو َّ ِ
يم [يوسف.]34 :
السم ُ
َ
يع ال َْعل ُ
وأمر ابَّللتجاء إليه عند حصول وساوس شياطني اإلنس واْلن.
ان نَـزغٌ فَ ِ ِ
هلل إِنَّه َِمس ِ
َّك ِمن َّ ِ
يم [األعراف.]200 :
الش ْيطَ ْ ْ
استَع ْذ ِاب ُ ٌ
يع َعل ٌ
قال تعاىل َوإِ َّما يَـ ْنـ َزغَن َ َ

قال ابن كثري :مسيع ْلهل اْلاهل عليك ،واَّلستعاذة به من نزغه ولغري ذلك من كالم خلقه َّل خيفى
عليه منه شيء ،عليم ِبا يذهب عنك نزغ الشيطان وغري ذلك من أمور خلقه ( .)3النهج األمسى يف
شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن محد احلمود– ص214 :
_________

((( )1احلجة يف احملجة)) (ورقة 14ب – 15أ).

( )2رواه البخاري ( ،)4816ومسلم (.)2775
((( )3ابن كثري)) (.)278 /2

()390/2

مخس وأربعون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا البصري
 )1إثبات صفة البصر له جل شأنه ،ألنه وصف نفسه بذلك وهو أعلم بنفسه.
وصفة البصر من صفات الكمال كصفة السمع ،فاملتصف هبما أكمل ممن َّل يتصف بذلك ،قال
ِ
ري أَفَ َال تَـتَـ َف َّك ُرو َن [األنعام.]50 :
تعاىل :قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي األَ ْع َمى َوالبَص ُ
ني َكاألَ ْعمى واألَص ِم والب ِ
وقال َمثَل ال َف ِري َق ْ ِ
الس ِمي ِع َه ْل يَ ْستَ ِوَاي ِن َمثَ ًال أَفَ َال تَ َذ َّك ُرو َن [هود.]24 :
ص ِري َو َّ
َ َ َ َ َ
ُ
ِ
وقد أنكر إبراهيم صلى هللا عليه وسلم على أبيه عندما عبد ما َّل يبصر وَّل يسمع ملَ تَـ ْعبُ ُد َما ََّل
يسمع وََّل يـ ْب ِ
ك َش ْيـئًا [مرمي.]42 :
ص ُر َوََّل يُـ ْغ ِين َع ْن َ
ََُْ َ ُ
وقال تعاىل موخباً الكفار ومسفها عقوهلم لعبادهتم األصنام اليت هي من احلجارة اْلامدة اليت َّل تتحرك
ني يـ ْب ِ
شو َن ِهبا أ َْم َهلُم أَيْ ٍد يـ ْب ِط ُ ِ
ص ُرو َن ِهبَا أ َْم َهلُ ْم
وَّل ْتلك مسعاً وَّل بصراً أَ َهلُ ْم أ َْر ُج ٌل ْيَْ ُ َ
شو َن هبَا أ َْم َهلُ ْم أَ ْع ٌُ ُ
ْ َ
َآ َذا ٌن يَ ْس َم ُعو َن ِهبَا [األعراف.]195 :
أي أنتم أكمل من هذه األصنام ألنكم تسمعون وتبصرون فكيف تبعدوهنا وأنتم أفضل منها!
قال األصبهاين :وأما (البصري) فهذا اَّلسم يقع مشرتكاً ،فيقال :فالن بصري ،وهلل املثل األعلى،

والرجل قد يكون صغرياً َّل يبصر وَّل ْييز ابلبصر بني األشياء املتشاكلة ،فإذا عقل أبصر فميز بني

الردئ واْليد ،وبني احلسن والقبيح ،يعطيه هللا هذا مدة مث يسلبه ذلك ،فمنهم من يسلبه وهو حي

ومنهم من يسلبه ابملوت.

وهللا بصري مل يزل وَّل يزول ،واخللق إذا نظر إىل ما بني يديه عمي عما خلفه وعما بعد منه ،وهللا تعاىل

َّل يعزب عنه مثقال ذرة يف خفيات مظلم األرض ،وكل ما ذكر خملوقاً به وصفه ابلنكرة ،فإذا وصف

به ربه وصفه ابملعرفة (.)1

 )2إن هللا تبارك وتعاىل بصري أبحوال عباده خبري هبا بصري ِبن يستحق اهلداية منهم ممن َّل يستحقها،
الر ْز َق لِ ِعب ِ
ط َّ
ادهِ لَبَـغَ ْوا ِيف
سَ
اَّللُ ِ َ
بصري ِبن يصلح حاله ابلغىن واملال ،وِبن يفسد حاله بذلك َولَ ْو بَ َ
ِِ ِ ِ ِ ِ
األ َْر ِ
ري [الشورى.]27 :
ض َولَ ِكن يُـنَـ ِز ُل بَِق َد ٍر َّما يَ َ
شاء إِنَّهُ بعبَاده َخبريٌ بَص ٌ
وهو بصري ابلعباد شهيد عليهم ،الصاحل منهم والطاحل ،املؤمن والكافر ُه َو الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم فَ ِمن ُك ْم َكافِ ٌر
صري [التغابن ،]2 :إِنَّهُ َكا َن بِ ِعب ِ
ادهِ َخبِ ِ
ِ
َوِمن ُكم م ْؤِم ٌن َو َّ
ريا [اإلسراء.]96 :
َ
اَّللُ ِِبَا تَـ ْع َملُو َن بَ ٌ
ريا بَص ً
ً
ِ
بصري خبري أبعماهلم وذنوهبم وَك َفى بِربِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ريا [اإلسراء ]17 :وسيجزيهم
ري ًَا بَص ً
ك ب ُذنُوب عبَاده َخب َ
َ
َ
عليها أمت اْلزاء.

 )3ومن علم أن ربه مطلع عليه استحى أن يراه على معصية أو فيما َّل حيب.

ومن علم أنه يراه أحسن عمله وعبادته وأخلص فيها لربه وخشع فقد جاء يف حديث جربيل عليه
السالم عندما سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن اإلحسان فقال صلى هللا عليه وسلم(( :أن تعبد

هللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك)) (.)2

قال النووي رمحه هللا :هذا من جوامع الكلم اليت أوتيها صلى هللا عليه وسلم ألَن لو قدرَن أن أحدَن
قام يف عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعاىل مل يرتك شيئاً مما يقدر عليه من اخلضوع واخلشوع وحسن
السمت ،واجتماعه بظاهره وابطنه وعلى اَّلعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إَّل أتى به.

فقال صلى هللا عليه وسلم :اعبد هللا يف مجيع أحوالك كعبادتك يف حال العيان ،فإن التتميم املذكور

يف حال العيان إمنا كان لعلم العبد إبطالع هللا سبحانه وتعاىل عليه فال يقدم العبد على تقصري يف هذا

احلال لإلطالع عليه ،وهذا املعىن موجود مع عدم رؤية العبد ،فينبغي أن يعمل ِبقتضاه ،فمقصود

الكالم احلث على اإلخالص يف العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعاىل يف إْتامه اخلشوع واخلضوع
وغري ذلك اهـ ( .)3النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن محد احلمود– ص221 :
_________

((( )1احلجة ابحملجة)) (ورقة 15أ).
( )2رواه البخاري ( ،)50ومسلم ( .)9من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )3شرح مسلم)) (.)158 - 157 /1

()391/2

ست وأربعون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا احلكم –احلكيم

 )1أن احلكم هلل وحده َّل شريك له يف حكمه ،كما َّل شريك له يف عبادته ،قال تعاىل َوَّل يُ ْش ِر ُك ِيف
ادةِ
ح ْك ِم ِه أَح ًدا [الكهف ]26 :وقال فَمن َكا َن يـرجو لَِقاء ربِ ِه فَـلْيـعمل َعمالً ص ِ
احلًا َوَّل يُ ْش ِر ْك بِ ِعبَ َ
َ ََْ ْ َ َ
َْ ُ
َ
ُ
َ
ِ
َح ًدا.
َربِه أ َ
وقال سبحانه إِ ِن ا ْحلكْم إَِّلَّ ِ ِ
َّلل [األنعام.]57 :
ُ ُ
ْم َوإِلَْي ِه تُـ ْر َج ُعو َن [القصص.]70 :
وقال جل شأنه َولَهُ ا ْحلُك ُ
وقال أََّلَ لَهُ ا ْحلكْم وهو أَسر ُ ِ
ني [األنعام.]62 :
ع ا ْحلَاسبِ َ
ُ ُ َ َُ َْ
وقال وما ا ْختـلَ ْفتم فِ ِيه ِمن َشي ٍء فَحكْمه إِ َىل َِّ
اَّلل [الشورى.]10 :
ْ ُ ُُ
ََ َ ُْ

وقال ابن احلصار :وقد تضمن هذا اَّلسم (يعين –احلكم )-مجيع الصفات العلى واألمساء احلسىن،

إذ َّل يكون حكماً إَّل مسيعاً بصرياً عاملاً خبرياً إىل غري ذلك ،فهو سبحانه احلكم بني العباد يف الدنيا

واآلخرة يف الظاهر والباطن ،وفيما شرع من شرعه ،وحكم من حكمه وقضاايه على خلقه قوَّلً
ِ ِ
ْم
وفعالً ،وليس ذلك لغري هللا تعاىل ،ولذلك قال وقوله احلق :لَهُ ا ْحلَ ْم ُد ِيف األ َ
ُوىل َواآلخ َرة َولَهُ ا ْحلُك ُ
َوإِلَْي ِه تُـ ْر َج ُعو َن [القصص.]70 :
وقال :الَر كِتَاب أ ِ
ت آايتُهُ ُمثَّ فُ ِ
ت ِمن لَّ ُد ْن َح ِك ٍيم َخبِ ٍري [هود .]1 :فلم يزل حكيماً قبل أن
صلَ ْ
ٌ ْ
ُحك َم ْ َ
حيكم ،وَّل ينبغي ذلك لغريه (.)1
قال الشنقيطي رمحه هللا تعاىل:

وبذلك تعلم أن احلالل هو ما أحله هللا ،واحلرام هو ما حرمه هللا ،والدين هو ما شرعه هللا ،فكل
تشريع من غريه ابطل ،والعمل به بدل تشريع هللا عند من يعتقد أنه مثله أو خري منه ،كفر بواح َّل

نزاع فيه .اهـ (.)2

مث بني رمحه هللا أن هللا سبحانه بصفاته العظيمة يستحق أن يكون له احلكم ،فهل يوجد يف البشر من
له مثل صفات خالقه ليشارك ربه يف احلكم ،تعاىل هللا عن ذلك علواً كبرياً!
فتعال معي أخي القارئ لنطلع على ما سطره يف هذه املسألة يف كتابه القيم (أضواء البيان) ،قال رمحه
هللا:

مسألة
اعلم أن هللا جل وعال بني يف آايت كثرية ،صفات من يستحق أن يكون احلكم له ،فعلى كل عاقل
أن يتأمل الصفات املذكورة ،اليت سنوضحها اآلن إن شاء هللا ،ويقابلها مع صفات البشر املشرعني
للقوانني الوضعية ،فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع.

سبحان هللا وتعاىل عن ذلك .فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون ،ليتبع تشريعهم.

وإن ظهر يقيناً أهنم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك ،فليقف هبم عند حدهم ،وَّل جياوزه هبم إىل
مقام الربوبية.

سبحانه وتعاىل أن يكون له شريك يف عبادته ،أو حكمه أو ملكه.

فمن اآلايت القرآنية اليت أوضح هبا تعاىل صفات من له احلكم والتشريع قوله هناَ :وَما ا ْختَـلَ ْفتُ ْم فِ ِيه
ِمن َشي ٍء فَحكْمه إِ َىل َِّ
ِ
اَّلل رِيب َعلَْي ِه تَـوَّكل ُ ِ ِ ِ
يب
ْ ُ ُُ
اَّلل ،مث قال مبيناً صفات من له احلكم ذَل ُك ُم َُّ َ
ْت َوإلَْيه أُن ُ
َ
ض جعل لَ ُكم ِمن أَن ُف ِس ُكم أَ ْزو ِ
ِ
ِِ
اطر َّ ِ
س َك ِمثْلِ ِه
ْ
اجا َوم َن األَنْـ َع ِام أَ ْزَو ً
ْ َ ً
فَ ُ
الس َم َاوات َواأل َْر ِ َ َ َ
اجا يَ ْذ َرُؤُك ْم فيه لَْي َ
ِ
السماو ِ
ِ
َشيء و ُهو َّ ِ
طاِ
ات َواأل َْر ِ
شاء َويَـ ْق ِد ُر إِنَّهُ بِ ُك ِل
سُ
لر ْز َق لِ َمن يَ َ
السم ُ
يع البَصريُ لَهُ َم َقالي ُد َّ َ َ
ٌْ َ َ
ض يَـ ْب ُ
ٍ ِ
يم [الشورى.]12 – 10 :
َش ْيء َعل ٌ

_________

((( )1الكتاب األسىن))
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فهل يف الكفرة الفجرة املشرعني للنظم الشيطانية ،من يستحق أن يوصف أبنه الرب الذي تفوض
إليه األمور ،ويتوكل عليه ،وأنه فاطر السماوات واألرض أي خالقهما وخمرتعهما ،على غري مثال

سابق ،وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجاً ،وخلق هلم أزواج األنعام الثمانية املذكورة يف قوله تعاىل:
ِ
ني اآلية ،وأنه لَْيس َك ِمثْلِ ِه َشيء و ُهو َّ ِ
الضأ ِْن اثْـنَ ْ ِ
اج ِم َن َّ
ري وأنه لَهُ َم َقالِي ُد
َمثَانِيَةَ أَ ْزَو ٍ
السم ُ
ٌْ َ َ
يع البَص ُ
َ
السماو ِ
ط ِ
ات َواأل َْر ِ
شاء َويَـ ْق ِد ُر أي يضيقه على من يشاء َو ُه َو
سُ
الر ْز َق لِ َمن يَ َ
َّ َ َ
ض ،وأنه هو الذي يَـ ْب ُ
ٍ ِ
ِ
يم.
ب ُك ِل َش ْيء َعل ٌ
فعليكم أيها املسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع وحيلل وحيرم ،وَّل تقبلوا تشريعاً من

كافر خسيس حقري جاهل.

ول إِن ُكنتم تُـ ْؤِمنو َن ِاب ِ
از ْعتم ِيف َشي ٍء فَـردموه إِ َىل ِ
الر ُس ِ
هلل
هللا َو َّ
ُْ ُ
ْ ُ ُ
ونظري هذه اآلية الكرْية قوله تعاىل فَِإن تَـنَ َ ُ ْ
ك َخري وأَحسن َأتْ ِويالً [النساء ،]59 :فقوله فيها فَـردموه إِ َىل ِ
ِ ِ ِ
هللا كقوله يف هذه
ُ ُ
َوالْيَـ ْوم اآلخ ِر ذَل َ ٌْ َ ْ َ ُ
فَحكْمه إِ َىل َِّ
اَّلل.
ُ ُُ
ِ
صر بِ ِه وأ ِْ
ات واألَر ِ ِ
ومن اآلايت الدالة على ذلك قوله تعاىل لَهُ غَْيب َّ ِ
َمس ْع َما َهلُم من ُدونِِه
الس َم َاو َ ْ
ض أَبْ ْ َ
ُ
ِ
ِِ
َح ًدا [الكهف.]26 :
من َوٍِيل َوَّل يُ ْش ِر ُك ِيف ُحكْمه أ َ
فهل يف الكفرة الفجرة املشرعني من يستحق أن يوصف أبن له غيب السماوات واألرض؟ وأن يبالغ

يف مسعه وبصره إلحاطة مسعه بكل املسموعات وبصره بكل املبصرات؟ وأنه ليس ألحد دونه من ويل؟

سبحانه وتعاىل عن ذلك علواً كبرياً؟
ومن اآلايت الدالة على ذلك قوله تعاىل َّل تَ ْدع مع َِّ
ك إَِّلَّ
آخ َر َّل إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو ُك مل َش ْي ٍء َهالِ ٌ
اَّلل إِ َهلًا َ
ُ ََ
ْم َوإِلَْي ِه تُـ ْر َج ُعو َن [القصص.]88 :
َو ْج َههُ لَهُ ا ْحلُك ُ
فهل يف الكفرة الفجرة املشرعني من يستحق أن يوصف أبن له غيب السماوات واألرض؟ وأن يبالغ

يف مسعه وبصره إلحاطة مسعه بكل املسموعات وبصره بكل املبصرات؟ وأنه ليس ألحد دونه من ويل؟

سبحانه وتعاىل عن ذلك علواً كبرياً؟

سبحانك ربنا وتعاليت عن كل ما َّل يليق بكمالك وجاللك.
ِ ِ
ومن اآلايت الدالة على ذلك قوله تعاىل َو ُه َو َّ
ْم
اَّللُ َّل إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو لَهُ ا ْحلَ ْم ُد ِيف األ َ
ُوىل َواآلخ َرة َولَهُ ا ْحلُك ُ
اَّلل علَي ُكم اللَّيل سرم ًدا إِ َىل يـوِم ال ِْقيام ِة من إِلَهٌ غَري َِّ
ِ
اَّلل َأيْتِي ُكم
َْ َ َ َ ْ
َوإِلَْيه تُـ ْر َج ُعو َن قُ ْل أ ََرأَيْـتُ ْم إِن َج َع َل َُّ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ
ُْ
اَّلل علَي ُكم النـَّهار سرم ًدا إِ َىل يـوِم ال ِْقيام ِة من إِلَهٌ غَري َِّ
ِ
اَّلل
َْ َ َ َ ْ
بِضيَاء أَفَال تَ ْس َم ُعو َن قُ ْل أ ََرأَيْـتُ ْم إِن َج َع َل َُّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ
ُْ
ِ
ِ
أيْتِي ُكم بِلَْي ٍل تَس ُكنُو َن فِ ِيه أَفَال تُـ ْب ِ
ار لِتَ ْس ُكنُوا فِ ِيه َولِتَـ ْبـتَـغُوا ِمن
ص ُرو َن َومن َّر ْمحَتِه َج َع َل لَ ُك ُم اللَّْي َل َوالنـ َ
َّه َ
ْ
َ
ِ
ِ
َّ
ضله َولَ َعل ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن [القصص.]73 - 70 :
فَ ْ
فهل يف مشرعي القوانني الوضعية ،من يستحق أن يوصف أبن له احلمد يف األوىل واآلخرة ،وأنه هو
الذي يصرف الليل والنهار مبينا بذلك كمال قدرته ،وعظمة إنعامه على خلقه.

سبحان خالق السماوات واألرض ،جل وعال أن يكون له شريك يف حكمه أو عبادته ،أو ملكه.
ومن اآلايت الدالة على ذلك قوله تعاىل إِ ِن ا ْحلك ِ ِ ِ
َّلل أَمر أََّلَّ تَـعب ُدواْ إَِّلَّ إِ َّايهُ ذَلِ َ ِ
ين الْ َقيِ ُم
ُْ
ك الد ُ
ْم إَّلَّ َ َ
ُ ُ
َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
َّاس َّلَ يَـ ْعلَ ُمو َن [يوسف.]40 :
فهل يف أولئك من يستحق أن يوصف أبنه هو اإلله املعبود وحده ،وأن عبادته وحده هي الدين
القيم .اهـ ابختصار (.)1
_________
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 )2هللا سبحانه حيكم ما يريد ،وما يشاء هو وحده َّل شريك له.
ود أ ِ
قال سبحانه اي أَيمـها الَّ ِذين آمنُواْ أَوفُواْ ِابلْع ُق ِ
ِ
ِِ
ري ُِحملِي
ُحلَّ ْ
َ َ
ُ
َ َ ْ
ت لَ ُكم َهب َ
يمةُ األَنْـ َعام إَّلَّ َما يُـ ْتـلَى َعلَْي ُك ْم غَ ْ َ
الص ْي ِد َوأَنتُ ْم ُح ُرٌم إِ َّن هللاَ َْحي ُك ُم َما يُ ِري ُد [املائدة.]1 :
َّ
فاهلل سبحانه يقضي يف خلقه ما يشاء من حتليل ما أراد حتليله ،وحترمي ما أراد حترْيه ،وإجياب ما شاء
إجيابه عليهم ،وغري ذلك من أحكامه وقضاايه .وله احلكمة البالغة يف ذلك كله.

وليس ألحد أن يراجع هللا يف حكمه ،كما يراجع الناس بعضهم البعض يف أحكامهم ،قال تعاىل َوهللاُ
َْحي ُكم َّلَ مع ِق ِ ِ ِ
يع ا ْحلِس ِ
اب [الرعد ،]41 :فحكمه يف اخللق َنفذ ،ليس ألحد أن
ُ َُ َ
ب حلُكْمه َو ُه َو َس ِر ُ َ
يرده أو يبطله.

 )3كالم هللا حكيم وحمكم ،وكيف َّل يكون هبذه الصفة وهو كالم أحكم احلاكمني ورب العاملني.

وقد وصف هللا القرآن العظيم (وهو كالمه املنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم) أبنه حكيم وحمكم
يف مثان آايت منها قوله تعاىل الَر كِتَاب أ ِ
ت آايتُهُ ُمثَّ فُ ِ
ت ِمن لَّ ُد ْن َح ِك ٍيم َخبِ ٍري [هود.]1 :
صلَ ْ
ٌ ْ
ُحك َم ْ َ
ت ال ِ
ْكتَ ِ
اب ا ْحلَ ِك ِيم [لقمان.]2 - 1 :
آاي ُ
وقوله امل تِل َ
ْك َ
وقوله يس والْ ُقر ِ
آن ا ْحلَ ِك ِيم [يس.]2 - 1 :
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
وقوله ويَـ ُق ُ َّ
ال  ...اآلية
ورةٌ محمْ َك َمةٌ َوذُك َر في َها الْقتَ ُ
ورةٌ فَِإ َذا أُن ِزلَ ْ
آمنُوا لَ ْوَّل نُـ ِزلَ ْ
ين َ
ت ُس َ
ت ُس َ
َ
ول الذ َ
[حممد.]20 :
وحكمة هللا تقتضي ذلك ،تقتضي أن يكون القرآن حكيماً وحمكماً ،ألنه الكتاب الذي ليس بعده

كتاب ،وألنه الكتاب الذي أنزله هللا ليكون تشريعاً عاماً لكل جمتمع بشري ولكل فرد من أفراده،
حىت يرث هللا األرض ومن عليها.

فالقرآن حكيم يف أسلوبه الرائع اْلذاب ،وحكيم يف هدايته ورمحته ،وحكيم يف إيضاحه وبيانه،

وحكيم يف تشريعاته وحكيم يف كل أحكامه ،وحكيم يف أمره وهنيه ،وحكيم يف ترغيبه وترهيبه ،وحكيم

يف وعده ووعيده ،وحكيم يف أقاصيصه وأخباره ،وحكيم يف أقسامه وأمثال ،وحكيم يف كل ما اشتمل
عليه ،بل هو فوق ذلك وأعظم من ذلك.

والقرآن أيضاً حمكم فال حشو فيه ،وَّل نقص وَّل عيب كما يكون يف كالم البشر ،هللا أكرب ما أعظم
هذا القرآن ،لقد بلغ الغاية يف البهاء واْلمال والكمال (.)1

 )4واإلْيان ِبا سبق يقتضي حتكيم كتاب هللا جل شأنه بيننا ،ألنه َّل يوجد كتاب مثل القرآن حكيماً
يف كل شيء.
ألن ما شرعه هللا سبحانه لعباده من األحكام واملعامالت والقصاص واحلدود وتقسيم املواريث وما
يتعلق ابألحوال الشخصية يف القرآن الكرمي هي يف منتهى احلكمة ،ألهنا تشريع احلكيم العليم

سبحانه ،الذي َّل يدخل حكمه خلل وَّل زلل ،وألهنا قضاء من َّل خيفى عليه مواضع املصلحة يف

البدء والعاقبة.

وقد نبه هللا سبحانه عباده هلذا بقوله ومن أَح ِ ِ
ْما لَِق ْوٍم يُوقِنُو َن [املائدة ،]50 :وقوله
س ُن م َن هللا ُحك ً
ََ ْ ْ َ
ذَلِ ُكم حك ِ
اَّلل َْحي ُكم بـيـن ُكم و َّ ِ
ِ
ِ
س َّ
ني
َح َك ِم ا ْحلَاك ِم َ
اَّللُ ِأب ْ
يم َحك ٌ
اَّللُ َعل ٌ
ْم َّ ُ َ ْ َ ْ َ
ْ ُ ُ
يم [املمتحنة ]10 :وقوله أَلَْي َ
[التني.]8 :
ولذا فإنك جتد آايت األحكام كثرياً ما تشتمل خواتيمها على امسه (احلكيم) ،ومن األمثلة على ذلك:
يضةً ِمن ِ
قوله ي ِ
وصي ُكم هللاُ ِيف أ َْوَّلَ ِد ُك ْم لِ َّ
لذ َك ِر ِمثْل َح ِظ األُنثَـيَ ْ ِ
هللا إِ َّن هللاَ َكا َن َعلِيما
ُ
ني إىل قوله فَ ِر َ َ
ُ
ُ
ِ
يما [النساء.]11 :
َحك ً
ِ
ِ
ِ
وقوله والْم ْحصنَ ُ ِ ِ
يما
ساء إَِّلَّ َما َملَ َك ْ
َ ُ َ
ت أ َْْيَانُ ُك ْم كتَ َ
اب هللا َعلَْي ُك ْم إىل قوله إِ َّن هللاَ َكا َن َعل ً
ات م َن الن َ

ِ
يما [النساء.]24 :
َحك ً
_________

( )1ابختصار من كتاب ((اهلدى والبيان يف أمساء القرآن)) للشيخ صاحل بن إبراهيم البليهي (ص:
.)212
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ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يما
يما َحك ً
وقوله يف القتل اخلطأ َوَما َكا َن ل ُم ْؤم ٍن أَن يَـ ْقتُ َل ُم ْؤمنًا إَِّلَّ َخطَئًا إىل قوله َوَكا َن هللاُ َعل ً
ِ
ِ
ِ
ِِ
يما [النساء.]130 :
[النساء ]92 :وقوله َوإِن يَـتَـ َف َّرقَا يُـغْ ِن هللاُ ُكالا من َس َعته َوَكا َن هللاُ َواس ًعا َحك ً
ِ
ِ
اَّللُ لَ ُك ْم َِحتلَّةَ أ َْْيَانِ ُك ْم َو َّ
ض َّ
يم [التحرمي ،]2 :وغريها من
وقوله قَ ْد فَـ َر َ
يم ا ْحلَك ُ
اَّللُ َم ْوَّل ُك ْم َو ُه َو ال َْعل ُ
اآلايت.
 )5وقد أمر هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم أبن حيكم بني الناس ِبا أنزل إليه من األحكام الرابنية،
َنز َل هللاُ [املائدة.]48 :
وأن يرتك ما سواها من اآلراء واألهواء ،قال تعاىل فَ ْ
اح ُكم بَـ ْيـنَـ ُهم ِِبَا أ َ
ِ
اءه ْم [املائدة.]49 :
َنز َل هللاُ َوَّلَ تَـتَّبِ ْع أ َْه َو ُ
قال تعاىل َوأَن ْ
اح ُكم بَـ ْيـنَـ ُهم ِِبَآ أ َ
ومل يكن هذا األمر حملمد صلى هللا عليه وسلم خاصة ،وإمنا هو ما أمرت به مجيع الرسل من قبله،
يبني هذا قوله تعاىل َكا َن النَّاس أ َُّمةً و ِ
ِ
ِ
ِ
اب
اح َدةً فَـبَـ َع َ
ث هللاُ النَّبِيِ َ
ين َوأ َ
َنز َل َم َع ُه ُم الْكتَ َ
ُ َ
ين َوُمنذ ِر َ
ني ُمبَش ِر َ
ِاب ْحل ِق لِيح ُكم ب ْني الن ِ ِ
يما ا ْختَـلَ ُفواْ فِ ِيه [البقرة.]213 :
َ َْ َََ
َّاس ف َ
ِ
ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ادواْ [املائدة.]44 :
ين َه ُ
ين أ ْ
َنزلْنَا التـ َّْوَرا َة ف َ
وقوله إِ ََّن أ َ
يها ُه ًدى َونُ ٌ
َسلَ ُمواْ للَّذ َ
ور َْحي ُك ُم هبَا النَّبيمو َن الذ َ
واملؤمنون يرضون حبكم هللا ،قال سبحانه إِ َّمنَا َكا َن قَـو َل الْم ْؤِمنِني إِ َذا دعوا إِ َىل َِّ
اَّلل َوَر ُسولِ ِه لِيَ ْح ُك َم
ْ ُ َ ُُ
بَـ ْيـنَـ ُه ْم أَن يَـ ُقولُوا َِمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا [النور.]51 :

أما من مل يرض بذلك وترك تشريع احلكيم العليم ،وأخذ ِبرائه وما ْيليه عليه عقله من أفكار ،أو اتبع

أهواءه وما تشتهيه نفسه ،فقد وقع يف هاوية الكفر أو الظلم أو الفسق اليت حكم هللا هبا عليه.
ك ُه ُم الْ َكافِ ُرو َن [املائدة.]44 :
َنز َل هللاُ فَأ ُْولَئِ َ
قال سبحانه َوَمن َّملْ َْحي ُكم ِِبَا أ َ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن [املائدة.]45 :
أنز َل هللاُ فَأ ُْولَئِ َ
وقال َوَمن َّملْ َْحي ُكم ِِبَا َ
ك هم الْ َف ِ
ِ
اس ُقو َن [املائدة.]47 :
وقال َوَمن َّملْ َْحي ُكم ِِبَا أ َ
َنز َل هللاُ فَأ ُْولَئ َ ُ ُ
 )6هللا سبحانه يؤيت حكمته من يشاء:
ُويت َخ ْ ِ
شاء ومن يـ ْؤ َ ِ
ِ
ريا [البقرة:
ْمةَ َمن يَ َ َ َ ُ
ت ا ْحلك َ
كما قال عن نفسه جل ثناؤه يُ ِؤيت ا ْحلك َ
ريا َكث ً
ْمةَ فَـ َق ْد أ ِ َ ً
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وقد تنوعت عبارات املفسرين يف أتويل قوله تعاىل يـ ْؤ َ ِ
ْمةَ فمنهم من قال هي اإلصابة يف القول
ُ
ت ا ْحلك َ
والفعل ،وقيل :هي الفقه يف القرآن والفهم فيه .وقال بعضهم :هي الفهم والعقل يف الدين واألتباع

له .وقال آخرون :هي النبوة .وقيل هي :اخلشية هلل.

قال ابن جرير جامعاً بني األقوال السابقة :وقد بينا فيما مضى معىن احلكمة وأهنا مأخوذة من احلكم
وفصل القضاء ،وأهنا اإلصابة ِبا دل على صحته ،فأغىن عن تكريره يف هذا املوضع.

فإذا كان ذلك كذلك معناه ،كان مجيع األقوال اليت قاهلا القائلون الذين ذكرَن قوهلم يف ذلك ،داخالً
فيما قلنا من ذلك ،ألن اإلصابة يف األمور ،إمنا تكون عن فهم هبا وعلم ومعرفة ،وإذا كان ذلك

كذلك ،كان املصيب عن فهم منه ِبواضع الصواب يف أموره ،فهو خاشياً هلل عاملاً ،وكانت النبوة من
أقسامه ألن األنبياء مسددون مفهمون وموفقون إلصابة الصواب يف األمور ،والنبوة بعض معاين

احلكمة.

فتأويل الكالم :يؤيت هللا إصابة الصواب يف القول والفعل من يشاء ،ومن يؤته هللا ذلك فقد أاته خرياً
كثرياً .اهـ (.)1
_________

((( )1جامع البيان)) ( ،)61 - 60 /3وانظر ((تفسري ابن كثري)) (.)322 /1
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 )7وقد جاء يف احلديث ما يدل على أنه من أويت احلكمة ينبغي أن يغبط لعظم هذه النعمة عليه وهو
قوله صلى هللا عليه وسلم ((َّل حسد إَّل يف اثنتني :رجل آاته هللا ماَّلً فسلطه على هلكته يف احلق،

وآخر آاته هللا حكمه فهو يقضي هبا ويعلمها)) (.)1

وقد ذكر هللا يف كتابه بعض الذين آاتهم احلكمة وأكثرهم من األنبياء فامنت على حممد صلى هللا عليه
ضل ِ
وسلم بذلك يف قوله وأَنز َل هللا َعلَي َ ِ
ِ
ك
هللا َعلَْي َ
ْمةَ َو َعلَّ َم َ
َ َ ُ ْ
ك الْكتَ َ
اب َوا ْحلك َ
ك َما َملْ تَ ُك ْن تَـ ْعلَ ُم َوَكا َن فَ ْ ُ
ِ
يما [النساء.]113 :
َعظ ً
آل إِبـر ِاه ِ
ِ
اهم م ْل ًكا
ْمةَ َوآتَـ ْيـنَ ُ
يم الْكتَ َ
اب َوا ْحلك َ
وعلى آل إبراهيم صلوات هللا عليهم أمجعني فَـ َق ْد آتَـ ْيـنَآ َ ْ َ َ
ِ
يما [النساء.]54 :
َعظ ً
وعلى عيسى عليه السالم وإِ ْذ َعلَّمتُ َ ِ
ِ
ِِ
يل [املائدة.]110 :
ك الْكتَ َ
ْ
اب َوا ْحلك َ
َ
ْمةَ َوالتـ َّْوَرا َة َواإلجن َ

آاتهُ هللا الْمل َ ِ
شاء [البقرة:
ْمةَ َو َعلَّ َمهُ ِممَّا يَ َ
وعلى داود عليه السالم َوقَـتَ َل َد ُاو ُد َجالُ َ
ْك َوا ْحلك َ
وت َو َ ُ ُ

.]251

ِ
ْمةَ [لقمان .]12 :وهللا سبحانه أعلم حيث جيعل
وعلى لقمان العبد الصاحل َولََق ْد آتَـ ْيـنَا لُ ْق َما َن ا ْحلك َ

حكمته.

 )8خلق هللا سبحانه حمكم َّل خلل فيه وَّل قصور .قال تعاىل ص ْنع َِّ
اَّلل الَّ ِذي أَتْـ َق َن ُك َّل َش ْي ٍء [النمل:
ُ َ
.]88

ات ِطباقًا َّما تَـرى ِيف َخل ِْق َّ ِ
ِ
ٍ ِ
ٍ
ص َر َه ْل تَـ َرى ِمن
الر ْمحَ ِن من تَـ َف ُاوت فَ ْارج ِع الْبَ َ
وقال الَّذي َخلَ َق َس ْب َع َمسَ َاو َ
َ
فُطُوٍر [تبارك.]3 :

أي خلقهن طبقة بعد طبقة مستوايت ليس فيها اختالف وَّل تنافر وَّل نقص وَّل عيب ،وهلذا قال
ِ
ص َر َه ْل تَـ َرى ِمن فُطُوٍر أي انظر إىل السماء فتأملها هل ترى فيها عيباً أو نقصاً أو
تعاىل فَ ْارج ِع الْبَ َ
خلالً أو فطوراً وشقوقاً ،مث قال تعاىل ُمثَّ ارِج ِع الْبصر َك َّرتَ ْ ِ ِ
ِ
ِ
ري أي
ب إِلَْي َ
ك الْبَ َ
ني يَن َقل ْ
ص ُر َخاسأً َو ُه َو َحس ٌ
ْ َ ََ
مهما كررت البصر مرتني أو أكثر لرجع إليك البصر خاسئاً عن أن يرى عيباً أو خلالً ،وهو حسري
أي كليل قد انقطع من اإلعياء من كثرة التكرر وَّل يرى نقصاً (.)2

قال اخلطايب :ومعىن اإلحكام خللق األشياء ،إمنا ينصرف إىل إتقان التدبري فيها ،وحسن التقدير هلا،

إذ ليس كل اخلليقة موصوفاً بواثقة البنية ،وشدة األسر كالبقة ،والنملة ،وما أشبههما من ضعاف

اخللق ،إَّل أن التدبري فيهما ،والدَّللة هبا على كون الصانع وإثباته ،ليس بدون الدَّللة عليه خبلق
ِ
س َن ُك َّل
السماوات واألرض واْلبال وسائر معاظم اخلليقة ،وكذلك هذا يف قوله جل وعز الَّذي أ ْ
َح َ
َش ْي ٍء َخلَ َقهُ [السجدة ،]7 :مل تقع اإلشارة به إىل احلسن الرائق يف املنظر ،فإن هذا املعىن معدوم يف
القرد واخلنزير والدب ،وأشكاهلا من احليوان ،وإمنا ينصرف املعىن فيه إىل حسن التدبري يف إنشاء كل

شيء من خلقه على ما أحب أن ينشئه عليه وإبرازه على اهليئة اليت أراد أن يهيئه عليها ،كقوله تعاىل
ٍ
َّرهُ تَـ ْق ِد ًيرا [الفرقان ]2 :اهـ (.)3
َو َخلَ َق ُك َّل َش ْيء فَـ َقد َ
 )9إن هللا سبحانه خلق اخللق حلكمة عظيمة ،وغاية جليلة ،وهي عبادته تبارك وتعاىل حيث قال َوَما
ِ
ون ما أُ ِري ُد ِم ْنـهم ِمن ِر ْز ٍق وما أُ ِري ُد أَن يط ِْعم ِ
ِ
َخلَ ْق ُ ِ ِ
ون إِ َّن َّ
الرزَّا ُق ذُو
اَّللَ ُه َو َّ
ُ
ََ
نس إَِّلَّ ليَـ ْعبُ ُد َ
ُ ُ
ت ا ْْل َّن َواإل َ
ِ
ني [الذارايت.]58 - 56 :
الْ ُق َّوة ال َْمتِ ُ
_________

( )1رواه البخاري ( ،)7141ومسلم ( .)816من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه.
( )2انظر(( :تفسري ابن كثري)) (.)396 /4
((( )3شأن الدعاء)) (ص.)74 - 73 :
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ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما
ومل خيلقهم عبثاً وابطالً كما يظن الكفار واملالحدة ،قال تعاىل َوَما َخلَ ْقنَا َّ
الس َماء َواأل َْر َ
ِِ
َّ ِ
ين َك َف ُروا ِم َن النَّا ِر [ص.]27 :
َاب ِطالً َذلِ َ
ين َك َف ُروا فَـ َويْ ٌل للَّذ َ
ك ظَ من الذ َ
السماو ِ
س امى [األحقاف.]3 :
ات َواأل َْر َ
ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما إَِّلَّ ِاب ْحلَِق َوأ َ
وقال سبحانه َما َخلَ ْقنَا َّ َ َ
َج ٍل م َ
وقال عز من قائل أَفَ َح ِس ْبـتُ ْم أ ََّمنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَـثًا َوأَنَّ ُك ْم إِلَْيـنَا َّل تُـ ْر َج ُعو َن فَـتَـ َع َاىل َّ
ك ا ْحلَ مق
اَّللُ ال َْملِ ُ
[املؤمنون.]115 :
وجعل يوم القيامة موعدا هلم ،يرجعون إليه ليجزي الذين أساءوا ِبا عملوا وجيزي الذين أحسنوا
ابحلسىن.
 )10كراهة التكين أبيب احلكم:

فعن هانئ بن يزيد أنه ملا وفد إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع قومه مسعهم يكنونه أبيب احلكم

فدعاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال(( :إن هللا هو احلكم ،وإليه احلكم ،فلم تكىن أاب احلكم؟

فقال :إن قومي إذا اختلفوا يف شيء أتوين فحكمت بينهم فرض كال الفريقني .فقال رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم :ما أحسن هذا .فما لك من الولد؟ قال :يل شريح ومسلم وعبد هللا .قال :فمن
أكربهم؟ قلت :شريح .قال :فأنت أبو شريح)) (.)1

فتغيري النيب صلى هللا عليه وسلم لكنية الصحايب دليل على كراهته التكين هبذا اَّلسم أو التسمي به.

قال ابن األثري :وإمنا كره له ذلك لئال يشارك هللا تعاىل يف صفته ( .)2النهج األمسى يف شرح أمساء هللا

احلسىن حملمد بن محد احلمود– ص229 :
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4955والنسائي ( .)226 /8واحلديث سكت عنه أبو داود ،وصحح

إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )819كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وصححه

األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).
((( )2النهاية)) (.)419 /1
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سبع وأربعون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا اللطيف
 - 1إن هللا سبحانه وتعاىل َّل يفوته من العلم شيء وإن دق وصغر ،أو خفي وكان يف مكان سحيق
قال سبحانه َو ِعن َدهُ َم َفاتِ ُح الْغَْي ِ
ط ِمن َوَرقَ ٍة إَِّلَّ
ب َّلَ يَـ ْعلَ ُم َها إَِّلَّ ُه َو َويَـ ْعلَ ُم َما ِيف ال َِ
ْرب َوالْبَ ْح ِر َوَما تَ ْس ُق ُ
يـ ْعلَم َها وَّلَ حبَّ ٍة ِيف ظُلُم ِ
س إَِّلَّ ِيف كِتَ ٍ
اب مبِ ٍ
ض َوَّلَ َرط ٍ
ْب َوَّلَ َايبِ ٍ
ات األ َْر ِ
ني [األنعام.]59 :
َ ُ َ َ
َ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ص ْخ َرة أ َْو ِيف
ك مثْـ َق َ
ين إِ َّهنَا إِن تَ ُ
وجاء يف قوله تعاىل عن لقمانَ :اي بُ ََّ
ال َحبَّة م ْن َخ ْر َد ٍل فَـتَ ُكن ِيف َ
ض أي ِ
َّ ِ
اَّللَ لَ ِط ٌ ِ
اَّللُ إِ َّن َّ
ْت ِهبَا َّ
ري [لقمان.]16 :
يف َخب ٌ
الس َم َاوات أ َْو ِيف األَ ْر ِ َ
فاهلل َّل خيفى عليه شيء ،وَّل اخلردلة وهي احلبة الصغرية اليت َّل وزن هلا ،فإمنا ولو كانت يف صخرة يف
ابطن األرض ،أو يف السماوات فإن هللا يستخرجها وأيت هبا ،ألنه اللطيف اخلبري.

 - 2وإذا علم العبد أن ربه متصف بدقة العلم ،وإحاطته بكل صغرية وكبرية ،حاسب نفسه على
أقواله وأفعاله ،وحركاته وسكناته ،فإنه يف كل وقت وحني ،بني يدي اللطيف اخلبري ،أََّل يَـ ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َق
يف ْ ِ
ري [تبارك.]14 :
َو ُه َو اللَّ ِط ُ
اخلَب ُ
وهللا سبحانه جيازي الناس على أفعاهلم يوم الدين ،إن خرياً فخري ،وإن شراً فشرَّ ،ل يفوته من

أعماهلم شيء ،فال احملسن يضيع من إحسانه مثقال ذرة ،وَّل املسيء يضيع من سيئاته مثقال ذرة.
ضع الْموا ِزين ال ِْقس َ ِ ِ ِ ِ
ال َحبَّ ٍة ِم ْن َخ ْر َد ٍل
س َش ْيـئًا َوإِن َكا َن ِمثْـ َق َ
قال تعاىلَ :ونَ َ ُ َ َ َ ْ
ط ليَـ ْوم الْقيَ َامة فَال تُظْلَ ُم نَـ ْف ٌ
ِ
ني [األنبياء.]47 :
أَتَـ ْيـنَا ِهبَا َوَك َفى بِنَا َحاسبِ َ
وقال فَمن يـعمل ِمثْـ َق َ ٍ
ال ذَ َّرةٍ َش ارا يَـ َرهُ [الزلزلة.]8 - 7 :
ريا يَـ َرهُ َوَمن يَـ ْع َم ْل ِمثْـ َق َ
ال ذَ َّرة َخ ْ ً
َ َْ َ ْ
مث هو بعد ذلك يزيد أجور الصاحلني من فضله وكرمه ما يشاء ،ويعفو ويتجاوز عن ذنوب من يشاء
من عباده بلطفه وعفوه ،ويعذب ابلذنوب من يشاء من عباده بعدله ،إنه كان بعباده خبرياً بصرياً.
 - 4هللا لطيف بعباده ،أي كثري اللطف هبم ابلغ الرأفة هلم.
قال احلليمي يف معىن (اللطيف) :وهو الذي يريد بعباده اخلري واليسر ،ويقيض هلم أسباب الصالح

والرب (.)1

ومن لطفه بعباده أنه يسوق إليهم أرزاقهم ،وما حيتاجونه يف معاشهم.
ال َحبَّ ٍة ِم ْن َخ ْر َد ٍل  : ...وهذا القول من
ك ِمثْـ َق َ
ين إِ َّهنَا إِن تَ ُ
قال القرطيب يف تفسري اآلية السابقة َاي بُ ََّ
لقمان إمنا قصد به إعالم ابنه بقدر قدرة هللا تعاىل ،وهذه الغاية اليت أمكنه أن يفهمه ،ألن اخلردلة
يقال :إن احلس َّل يدرك هلا ثقالً ،إذ َّل ترجح ميزاَنً.
أي لو كان لإلنسان رزق مثقال حبة خردل يف هذه املواضع ،جاء هللا هبا حىت يسوقها إىل من هي
رزقه ،أي َّل هتتم للرزق حىت تشتغل به عن أداء الفرائض ،وعن أتباع سبيل من أَنب إيل اهـ (.)2
قال الغزايل :إمنا يستحق هذا اَّلسم من يعلم دقائق املصاحل وغوامضها ،وما دق منها وما لطف ،مث

يسلك يف إيصاهلا إىل املستحق سبيل الرفق دون العنف ،فإذا اجتمع الرفق يف الفعل واللطف يف
العلم مت معىن اللطف ،وَّل يتصور كحال ذلك يف العلم والفعل إَّل هلل تعاىل.

_________

((( )1املنهاج يف شعب اإلْيان)) (.)202 /1
((( )2اْلامع ألحكام القرآن)) (.)66 /14
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فأما إحاطته ابلدقائق واخلفااي فال ْيكن تفصيل ذلك ،بل اخلفي مكشوف يف علمه كاْللي ،من غري
فرق ،وأما رفقه يف األفعال ولطفه فيها فال يدخل أيضا حتت احلصر ،إذ َّل يعرف اللطف يف الفعل،
إَّل من عرف تفاصيل أفعاله وعرف دقائق الرفق فيها ،وبقدر اتساع املعرفة فيها تتسع املعرفة ِبعىن

اسم (اللطيف) ،وشرح ذلك يستدعي طويالً مث َّل يتصور أن يفي بعشر عشره ،جملدات كبرية ،وإمنا
ْيكن التنبيه على بعض مجله.

فمن لطفه :خلقه اْلنني يف بطن األم يف ظلمات ثالث وحفظه فيها وتغذيته بواسطة السرة ،إىل أن
ينفصل ،فيستقل ابلتناول ابلفم ،مث إهلامه إايه عند اَّلنفصال التقام الثدي وامتصاصه ولو يف ظالم

الليل ،من غري تعليم ومشاهدة .بل فلق البيضة عن الفرخ وقد أهلمه التقاط احلب يف احلال.

مث أتخري خلق السن عن أول اخللقة ،إىل وقت احلاجة لالستغناء يف اَّلغتذاء ابللنب عن السن ،مث

إنباته بعد ذلك عند احلاجة إىل طحن الطعام ،مث تقسيم األسنان إىل عريضة للطحن ،وإىل ،أنياب
للكسر ،وإىل ثنااي حادة األطراف للقطع ،مث استعمال اللسان الذي الغرض األظهر منه النطق يف رد

الطعام إىل املطحن كاجملرفة.

ولو ذكر لطفه يف تيسري لقمة يتناوهلا العبد من غري كلفة يتجشمها وقد تعاون على إصالحها خلق َّل

يصحى عددهم ،من مصلح األرض وزارعها وساقيها وحاصدها ومنقيها وطاحنها وعاجنها وخابزها

إىل غري ذلك ،لكان َّل يستويف شرحه (.)1
اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا اخلبري:

 - 1إن هللا هو اخلبري ،العامل ببواطن األمور وخمفياهتا ،عامل ِبا كان وما يكونَّ ،ل يفوته من العلم شيء

وإن كان صغرياً دقيقاً ،وهذا هلل وحده َّل يشاركه فيه أحد من خلقه.

الر ْمحَن فَ ْ ِ ِ ِ
ريا [الفرقان:
 - 2وهللا أخرب بنفسه ،إذ َّل أحد أعلم ابهلل من هللا ،قال سبحانه َّ ُ
اسأ َْل به َخب ً

 .]59أي اسأل عنه خبرياً (و-الباء -هنا مكان –عن )2( )-وهو هللا عز وجل (.)3

 - 3إن هللا خبري عليم أبعمال عباده وأقواهلم ،وما جيول يف صدورهم من خري أو شر.
وب ِعب ِ
ادهِ َخبِ ِ
ريا [اإلسراء.]17 :
قال سبحانه َوَك َفى بَِربِ َ
ك بِ ُذنُ ِ َ
ريا بَص ً
ً
يف ْ
اخلَبِريُ [امللك.]14 :
وقال أََّل يَـ ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َق َو ُه َو اللَّ ِط ُ
ولذلك أمرَن سبحانه وتعاىل أن نتقيه ونعمل ِبا حيب ،وأن نبتعد عن كل ما يسخطه ويغضبه.
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ريا [النساء:
قال تعاىل حمرضاً على التقوى واإلحسان َوإن ُحتْسنُواْ َوتَـتَّـ ُقواْ فَإ َّن هللاَ َكا َن ِبَا تَـ ْع َملُو َن َخب ً

.]128
ِ
ري ِِبَا تَـ ْع َملُو َن [احلشر.]18 :
وقال َواتَّـ ُقواْ هللاَ إِ َّن هللاَ َخب ٌ

ِ
اَّللَ ور ُسولَهُ و َّ ِ
ري ِِبَا تَـ ْع َملُو َن
وحض على طاعته وطاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم فقال َوأَط ُ
اَّللُ َخب ٌ
َ
يعوا َّ َ َ
[اجملادلة.]13 :
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َنزلْنَا َو َّ
وأمر ابإلْيان به وبرسوله وبكتابه فقال فَآمنُوا ِاب ََّّلل َوَر ُسوله َوالنموِر الَّذي أ َ
اَّللُ ِِبَا تَـ ْع َملُو َن َخبريٌ
[التغابن.]8 :
_________

((( )1املقصد األسىن)) (ص.)63 - 62 :
( )2انظر(( :أتويل مشكل القرآن)) َّلبن قتيبة (ص )568 :و ((تفسري القرطيب)) ()63 /13

والشوكاين ( )84 /4وهو كقوله تعاىل سأل سائل بعذاب واقع.

( )3انظر(( :تفسري البغوي)) ( )106 /5والشوكاين (.)84 /4
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ِ
ِ
ويف قوله تعاىل َوإِن تَـل ُْوواْ أ َْو تُـ ْع ِر ُ ِ
ريا [النساء ،]135 :حتذير من
ضواْ فَإ َّن هللاَ َكا َن ِبَا تَـ ْع َملُو َن َخب ً

معصيته ،وهي عدم إقامة الشهادة ابحلق وعرب عنه بقوله وإن تلووا أو كتمان الشهادة مع احلاجة إليها
ِ
ِ
ِ
ريا أي فإن هللا خبري
وعرب عنه بقوله أو تعرضوا ،مث جاء التحذير وهو قوله فَإ َّن هللاَ َكا َن ِبَا تَـ ْع َملُو َن َخب ً
ِبا تعملون ،من عدم إقامتكم الشهادة وحتريفكم هلا ،وإعراضكم عنها بكتماهنا ،وحيفظ ذلك منكم
عليكم حىت جيازيكم به يوم اْلزاء ،فاتقوا ربكم يف ذلك.

 - 4إن هللا سبحانه خبري ،قد أحاط بكل شيء خرباً خيرب بعواقب األمور ومآهلا وما تصري إليه ،يعلم
ما كان وما يكون وما سيكون.

فقد أخرب عن خلقه للسماوات واألرض يف ستة أايم ،واستواءه على عرشه فقال الَّ ِذي َخلَ َق
ِ ِ
السماو ِ
الر ْمحَن فَ ْ ِ ِ ِ
استَـ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
ريا [الفرقان:
ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما ِيف ستَّة أ ََّايٍم ُمثَّ ْ
ات َواأل َْر َ
َّ َ َ
ش َّ ُ
اسأ َْل به َخب ً

.]59

وأخرب عن نفسه سبحانه أنه يعلم مفاتح الغيب اخلمسة اليت َّل يعلمها إَّل هو ،فقال إِ َّن َّ ِ
اَّللَ عن َدهُ
ِ
ِ
ِ
س
ْم َّ
اع ِة َويُـنَـ ِز ُل الْغَْي َ
الس َ
س َّما َذا تَكْس ُ
عل ُ
ب غَ ًدا َوَما تَ ْد ِري نَـ ْف ٌ
ث َويَـ ْعلَ ُم َما ِيف األ َْر َحام َوَما تَ ْد ِري نَـ ْف ٌ
اَّللَ َعلِ ِ
ِأب ِ
َي أ َْر ٍ
ري [لقمان.]34 :
ض ْتَُ ُ
يم َخب ٌ
وت إِ َّن َّ ٌ
وهذه اخلمسة كلها غيبية مستقبلية.

وأخرب عما سيقع يف يوم القيامة من األهوال الكونية من انشقاق السماء وانفطارها ،وارجتاف األرض
وزلزاهلا ،ونسف اْلبال وسريها وتسجري البحار وانفجارها ،وغري ذلك من األهوال املنتظرة اليت مل

تقع.

وأخرب عن حال أهل اإلْيان وما هم فيه من اَّلطمئنان واألمان من تلك األهوال ،مث عن دخوهلم

اْلنان بسالم.
وأخرب عن حال أهل الكفران ،وما هم فيه عند قيامهم من ختبط الشيطانَّ ،لختاذهم إايه ولياً – يف

الدنيا – من دون الرمحن ،واتباعهم خلطواته وتركهم لكالم الكرمي املنان.
وهللا خبري ابلطائفتني يف ذلك اليوم املشهود ،قال تعاىل أَفَال يـ ْعلَم إِذَا بـ ْعثِر ما ِيف الْ ُقبوِر وح ِ
ص َل َما ِيف
ُ َُ
َ ُ ُ َ َ
ِِ ِ ٍ َّ ِ
ري [العادايت.]11 - 9 :
ال م
ص ُدوِر إِ َّن َرَّهبُم هب ْم يَـ ْوَمئذ خلَب ٌ
ك ِمثْ ُل َخبِ ٍري [فاطر:
وَّل خيرب هبذه األمور كلها إَّل هللا وحده العليم اخلبري ،كما قال سبحانه َوَّل يُـنَـبِئُ َ
 ]14أيَّ :ل ينبئك أحد مثلي ألين عامل ابألشياء ( .)1النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد
بن محد احلمود– ص252 :
_________
((( )1تفسري البغوي)) ( ،)300 /5وانظر(( :تفسري ابن كثري)) (.)551 /3
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مثان وأربعون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا احلليم
 - 1إثبات صفة (احللم) هلل عز وجل ،وهو الصفح عن العصاة من العباد ،وأتجيل عقوبتهم رجاء
توبتهم عن معاصيهم.

 - 2وحلم هللا سبحانه عن عباده ،وتركه املعاْلة هلم ابلعقوبة ،من صفات كماله سبحانه وتعاىل،
وأتجيل عقوبتهم رجاء توبتهم عن معاصيهم.

 - 2وحلم هللا سبحانه عن عباده ،وتركه املعاجلة هلم ابلعقوبة ،من صفات كماله سبحانه وتعاىل.

فحلمه ليس لعجزه عنهم ،وإمنا هو صفح وعفو عنهم ،أو إمهال هلم مع القدرة ،فإن هللا َّل يعجزه

شيء.

ِ َّ ِ
ِ
ريوا ِيف األ َْر ِ
ين ِمن قَـ ْبلِ ِه ْم َوَكانُوا أَ َش َّد ِم ْنـ ُه ْم قُـ َّوةً
ض فَـيَنظُُروا َك ْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الذ َ
قال سبحانه أ ََوَملْ يَس ُ
ٍ
وما َكا َن َّ ِ ِ ِ
ِ
السماو ِ
ات َوَّل ِيف األ َْر ِ
يما قَ ِد ًيرا [فاطر.]44 :
ََ
ض إِنَّهُ َكا َن َعل ً
اَّللُ ليُـ ْعج َزهُ من َش ْيء ِيف َّ َ َ

وحلمه أيضاً ليس عن عدم علمه ِبا يعمل عباده من أعمال ،بل هو العليم احلليم الذي يعلم خائنة

األعني وما ختفي الصدور.

ِ
اَّلل يـعلَم ما ِيف قُـلُوبِ ُكم وَكا َن َّ ِ
يما [األحزاب.]51 :
قال سبحانه َو َُّ َ ْ ُ َ
يما َحل ً
اَّللُ َعل ً
َْ

وحلمه عن خلقه ليس حلاجته إليهم ،إذ هو سبحانه حيلم عنهم ويصفح ويغفر مع استغنائه عنهم،
قال سبحانه هللا غَ ُف ِ
يم [البقرة.]235 :
َ ٌ
ور َحل ٌ
 - 3حلم هللا عظيم ،ويتجلى يف صربه سبحانه على خلقه ،والصرب داخل حتت احللم ،إذ كل حليم

صابر ،وقد جاء يف السنة وصف هللا عز وجل ابلصرب ،كما يف حديث أيب موسى األشعري رضي هللا
عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :ليس أحد – أو ليس شيء – أصرب على أذى مسعه من

هللا ،إهنم ليدعون له ولداً وإنه ليعافيهم ويرزقهم)) (.)1

قال احلليمي يف معىن (احلليم) :الذي َّل حيبس أنعامه وأفضاله عن عباده ألجل ذنوهبم ،ولكن يرزق
العاصي كما يرزق املطيع ،ويبقيه وهو منهمك يف معاصيه ،كما يبقي الرب التقي ،وقد يقيه اآلفات

والبالاي وهو غافل َّل يذكره ،فضالً عن أن يدعوه ،كما يقيها الناسك الذي يسأله ،ورِبا شغلته
العبادة عن املسألة (.)2

وقد أخرب تعاىل عن أتخريه لعقاب من أذنب من عباده يف الدنيا ،وأنه لو كان يؤاخذهم بذنوهبم أوَّلً
أبول ،ملا بقي على ظهر األرض أحد.
ٍ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
س امى
َّاس بِظُلْم ِهم َّما تَـ َر َك َعلَْيـ َها من َدآبَّة َولَكن يُـ َؤخ ُرُه ْم َإىل أ َ
قال سبحانه َولَ ْو يُـ َؤاخ ُذ هللاُ الن َ
َج ٍل م َ
ِ
اعةً َوَّلَ يَ ْستَـ ْق ِد ُمو َن [النمل.]61 :
َجلُ ُه ْم َّلَ يَ ْستَأْخ ُرو َن َس َ
فَِإذَا َجاء أ َ
ِ
ك الْغَ ُفور ذُو َّ ِ
ِ
اب بَل َّهلُم َّم ْو ِع ٌد لَّن َِجي ُدوا ِمن
وقال َوَربم َ
سبُوا لَ َع َّج َل َهلُُم ال َْع َذ َ
ُ
الر ْمحَة لَ ْو يُـ َؤاخ ُذ ُهم ِبَا َك َ
ُدونِِه َم ْوئِالً [الكهف.]58 :
قال ابن جرير :ولو يؤاخذ هللا عصاة بين آدم ِبعاصيهم (ما ترك عليها) يعين :األرض من دابة تدب
عليها (ولكن يؤخرهم) يقول :ولكن حبلمه يؤخر هؤَّلء الظلمة ،فال يعاجلهم ابلعقوبة( ،إىل أجل

مسمى) يقول :إىل وقتهم الذي وقت هلم( ،فإذا جاء أجلهم) يقول :فإذا جاء الوقت الذي وقت

هلالكهم َّل يستأخرون عن اهلالك ساعة فيمهلون وَّل يستقدمون قبله حىت يستوفوا آجاهلم اهـ (.)3
فتأخري العذاب عنهم إمنا هو رمحة هبم.

ولكن الناس يغرتون ابإلمهال ،فال تستشعر قلوهبم رمحة هللا وحكمته ،حىت أيخذهم سبحانه بعدله

وقوته ،عندما أييت أجلهم الذي ضرب هلم.
ومن العجب! أن يريد هللا للناس الرمحة واإلمهال ،ويرفض اْلهال منهم واألجالف تلك الرمحة
وذلك اإلمهال ،حني يسألون هللا أن يعجل هلم العذاب والنقمة!
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6099ومسلم (.)2804
((( )2املنهاج يف شعب اإلْيان)) ( ،)201 - 200 /1وانظر(( :األمساء للبيهقي)) (ص- 72 :
.)73

((( )3تفسري الطربي)) (.)230 /17

()401/2
ِ
الش َّر ْ ِ
قال تعاىلَ :ولَ ْو يُـ َع ِج ُل هللاُ لِلن ِ
َّاس َّ
َجلُ ُه ْم [يونس.]11 :
است ْع َجا َهلُ ْم ِابخلَِْري لَ ُقض َي إِلَْي ِه ْم أ َ
وقال َوقَالُوا َربَّـنَا َع ِجل لَنَا قِطَّنَا قَـ ْبل يَـ ْوِم احلِس ِ
اب [ص.]16 :
ْ
َ
َ
السماءِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وقال عن كفار مكة َوإِ ْذ قَالُوا ُ
ارًة م َن َّ َ
الله َّم إِ ْن َكا َن َه َذا ُه َو احلَ َّق م ْن ع ْند َك فَأ َْمط ْر َعلَْيـنَا ح َج َ
أَ ِو ائْتِنَا بِ َع َذ ٍ
اب أَلِ ٍيم [األنفال.]32 :
وأمثال ذلك مما وقع من املسرفني السفهاء.
تنبيه :أتخري العذاب عن الكفار إمنا هو يف الدنيا فقط ،وأما يف اآلخرة فال خيفف عنهم العذاب وَّل

هم ينظرون.

قال األقليشي :أما أتخري العقوبة يف الدنيا عن الكفرة والفجرة من أهل العصيان ،فمشاهد ابلعيان،

ألَن نراهم يكفرون ويعصون ،وهم معافون يف نعم هللا يتقلبون.
وأما رفع العقوبة يف األخرى ،فال يكون مرفوعاً إَّل عن بعض من استوجبها من عصاة املوحدين.
وأما الكفار فال مدخل هلم يف هذا القسم ،وَّل هلم يف اآلخرة حظ من هذا اَّلسم ،وهذا معروف

بقواطع اآلاثر ،وجممع عليه عند أوىل اَّلستبصار اهـ (.)1

 - 4جيوز إطالق صفة احللم على اخللق ،فقد وصف هللا عز وجل أنبياءه بذلك ،قال عز من قائل
إِ َّن إِبـر ِاهيم َّ ِ
يم [التوبة.]9 :
ألواهٌ َحل ٌ
َْ َ
وقال إِ َّن إِبـر ِاه ِ
ِ
نت
يب [هود .]75 :وقال حكاية عن قوم شعيب عليه السالم إِنَّ َ
ك ألَ َ
يم أ ََّواهٌ من ٌ
يم َحلَل ٌ
َْ َ
ِ
ش ْرََنهُ بِغُ ٍ
الر ِشي ُد [هود ]87 :وقال فَـبَ َّ
الم َحلِ ٍيم [الصافات ]59 :يعين بذلك إسحاق عليه
يم َّ
ا ْحلَل ُ
السالم.
واحللم من اخلصال العظيمة اليت يريد هللا من عباده أن يتخلقوا هبا ،وهي خصلة حيبها هللا ورسوله كما

مر آنفا يف حديث أشج عبد القيس.

قال القرطيب رمحه هللا :فمن الواجب على من عرف أن ربه حليم على من عصاه ،أن حيلم هو على

من خالف أمره ،فذاك به أوىل حىت يكون حليماً فينال من هذا الوصف ِبقدار ما يكسر سورة غضبه
ويرفع اَّلنتقام عن من أساء إليه ،بل يتعود الصفح حىت يعود احللم له سجية.

وكما حتب أن حيلم عنك مالك ،فاحلم أنت عمن ْتلك ألنك متعبد ابحللم مثاب عليه قال هللا تعاىل
وجزاء سيِئ ٍة سيِئةٌ ِمثْـلُها فَمن ع َفا وأَصلَح فَأَجره علَى َِّ
رب َوغَ َف َر
َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُُ َ
اَّلل [الشورى ،]40 :وقال َولَ َمن َ
ص ََ
ك لَ ِم ْن َع ْزِم األ ُُموِر [الشورى ]43 :اهـ ( .)2النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن
إِ َّن َذلِ َ
محد احلمود– ص258 :
_________

((( )1الكتاب األسىن))
((( )2الكتاب األسىن))

()402/2

تسع وأربعون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا العظيم
 - 1إن هللا سبحانه ،هو العظيم املطلق ،فهو عظيم يف ذاته ،عظيم يف أمسائه كلها ،عظيم يف صفاته

كلها ،فهو عظيم يف مسعه وبصره ،عظيم يف قدرته وقوته ،عظيم يف علمه  ، ...فال جيوز قصر عظمته
يف شيء دون شيء ،ألن ذلك حتكم مل أيذن به هللا.
قال ابن القيم رمحه هللا يف نونيته مقرراً ذلك:

وهو العظيم بكل معىن يوجب التـ  ...ـعظيم َّل حيصيه من إنسان ()1

فمن عظمته يف علمه وقدرته أنه َّل يشق عليه أن حيفظ السماوات السبع واألرضني السبع ،ومن

فيهما كما قال وَّلَ يـ ُؤ ِ
ِ
ِ
يم [البقرة.]255 :
َ َ ُ
ودهُ ح ْفظُ ُه َما َو ُه َو ال َْعل مي ال َْعظ ُ

 - 2الفرق بني عظمة اخلالق واملخلوق:

أن املخلوق قد يكون عظيماً يف حال دون حال ،ويف زمان دون زمان ،فقد يكون عظيماً يف شبابه،

وَّل يكون كذلك عند شيبه ،وقد يكون ملكاً أو غنياً معظماً يف قومه ،فيذهب ملكه وغناه أو يفارق
قومه وتذهب عظمته معها ،لكن هللا سبحانه هو العظيم أبدا.

قال احلليمي يف (العظيم) :ومعناه الذي َّل ْيكن اَّلمتناع عليه ابإلطالق ،ألن عظيم القوم إمنا يكون

مالك أمورهم ،الذي َّل يقدرون على مقاومته وخمالفة أموره ،إَّل أنه وإن كان كذلك ،فقد يلحقه

العجز ِبفات تدخل عليه فيما بيده فتوهنه وتضعفه ،حىت يستطاع مقاومته ،بل قهره وإبطاله ،وهللا

جل ثناؤه قادر َّل يعجزه شيء ،وَّل ْيكن أن يعصى كرهاً ،أو خيالف أمره قهراً .فهو العظيم إذاً حقاً
وصدقا ،وكان اَّلسم ملن دونه جمازاً اهـ (.)2
 - 3على املسلم أن يعظم هللا حق تعظيمه ،ويقدره حق قدره ،وإن كان هذا َّل يستقصى ،إَّل أن
على املسلم أن يبذل قصارى ما ْيلك لكي يصل إليه.
وتعظيم هللا سبحانه وتعاىل أوَّلً ،إمنا هو بوصفه ِبا يليق به من األوصاف والنعوت اليت وصف هبا
نفسه ،واإلْيان هبا وإثباهتا له ،دون تشبيهها خبلقه ،وَّل تعطيلها عما تضمنته من معاين عظيمة.

فمن شبه ومثل ،أو عطل وأول ،فما عظم هللا حق تعظيمه.

ومن تعظيمه جل عال ،اإلكثار من ذكره يف كل وقت وحني ،والبدء ابمسه يف مجيع األمور ،ومحده

والثناء عليه ِبا هو أهل له ،وهتليله وتكبريه.

ومن تعظيم هللا سبحانه ،أن يطاع رسوله صلى هللا عليه وسلم وما أَرسلْنا ِمن َّرس ٍ ِ
اع إبِِ ْذ ِن
ول إَِّلَّ ليُطَ َ
ََ ْ َ َ
ُ
ِ
اع هللاَ [النساء:
الر ُس َ
هللا [النساء ،]64 :فمن أطاع الرسول فقد أطاع املرسل َّم ْن يُ ِط ِع َّ
ول فَـ َق ْد أَطَ َ
 ،]80ومن عصاه فقد عصى هللا.
ِ
ِ
ِ ِ
ومن تعظيم هللا سبحانه أن يعظم رسوله ويوقر ،قال تعاىل لتُـ ْؤمنُوا ِاب ََّّلل َوَر ُسول ِه َوتُـ َع ِزُروهُ َوتُـ َوقِ ُروهُ
[الفتح.)3( ]9 :
وأن َّل يقدم على كالمه أحد مهما كانت مكانته قال تعاىل اي أَيمـها الَّ ِذين آمنوا َّل تُـ َق ِدموا بني ي َد ِي َِّ
اَّلل
َ َُ
َ َ
ُ َْ َ َ
َوَر ُسولِ ِه َواتَّـ ُقوا َّ
اَّللَ [احلجرات.]1 :
ومن تعظيم هللا سبحانه أن يصدق كتابه ،ألنه كالمه ،وأن حيكم يف األرض ألنه شرعه الذي ارتضاه
للناس أمجعني .فمن مل يفعل فما عظم هللا حق تعظيمه ،بل التحق أبشباهه من اليهود الذين اختذوا

كتاب هللا وراءهم ظهرايً واتبعوا شياطني اإلنس واْلن.

ومن تعظيم هللا سبحانه ،أن تعظم شعائر دينه كالصالة والزكاة والصيام واحلج والعمرة وغريها.

قال تعاىل :ومن يـع ِظم َشعائِر َِّ
اَّلل فَِإ َّهنَا ِمن تَـ ْق َوى الْ ُقلُ ِ
وب [احلج.]32 :
ََ َُ ْ َ َ
_________

((( )1النونية بشرح أمحد بن إبراهيم بن عيسى)) (.)214 /2
((( )2املنهاج)) (.)195 /1

( )3انظر(( :تفسري ابن كثري)) (.)363 - 362 /2

()403/2

ومن تعظيم هللا سبحانه أن جتتنب نواهيه وحمارمه اليت حرمها يف كتابه ،أو حرمها رسوله صلى هللا عليه
ات َِّ
ِ
ك ومن يـع ِظم حرم ِ
ري لَّهُ ِعن َد َربِ ِه [احلج ]30 :ومن أعظم ما
وسلم قال تعاىل :ذَل َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َ
اَّلل فَـ ُه َو َخ ٌْ
حرمه هللا الشرك أبنواعه .ومقابل هذا أن يعمل املسلم أبوامره اليت أمر هبا ،واليت من أعظمها توحيده
وإفراده ابلعبادة .وحده َّل شريك له.

 - 4ليس أضل من ذلك اإلنسان الذي أىب أن يعبد هللا وحده ،وأصر على أن يشرك به ماَّل ْيلك
له رزقاً ،وَّل ْيلك له نفعاً وَّل ضراً ،من أواثن وأحجار وأشجار ،أو قبور وأضرحة ،قد صار أصحاهبا

عظاماً خنرة ،فكيف تقضي هلم حاجة؟ أو تشفي هلم مريضاً؟ أو ترد هلم غائباً؟ لكنه العمى والضالل
البعيد ،وهم يف اآلخرة يف العذاب الشديد ُخ ُذوهُ فَـغُلموهُ ُمثَّ ا ْْل ِحيم صلموهُ ُمثَّ ِيف ِسل ِ
ْسلَ ٍة ذَ ْر ُع َها َس ْبـ ُعو َن
َ َ َ
ِذراعا فَاسلُ ُكوه إِنَّه َكا َن َّل يـ ْؤِمن ِاب َِّ
َّلل ال َْع ِظ ِيم [احلاقة ،]33 - 30 :فلما مل يعظمه حق التعظيم،
ًَ ْ ُ ُ
ُ ُ
عذب العذاب العظيم.
وهذا يف املشركني الذين أقروا خبالقهم وخالق السموات واألرض ،وأنه منزل املطر وحمي األرض بعد
موهتا ،فما ابلك أبولئك الشيوعيني األجناس ،الذين أبت نفوسهم العفنة أن تقر خبالقها ورازقها ومدبر

أمرها ،والذين يسمون أنفسهم بـ (اليساريني) وما أصدق هذه التسمية عليهم ،فهم أهل اليسار حقاً
مح ٍيم و ِظ ٍل ِمن َحيم ٍ
ِ
ٍ ِ
َص َح ُ ِ ِ
الشم ِ
وم َّلَّ َاب ِرٍد َوَّل َك ِر ٍمي
ال َما أ ْ
يف اآلخرة َوأ ْ
َص َح ُ
ُْ
اب الش َمال ِيف َمسُوم َو َ َ
اب َ
[الواقعة.]44 - 41 :

 - 4أمر النيب صلى هللا عليه وسلم أن يسبح هبذا اَّلسم يف الركوع فقال ... (( :أَّل وإين هنيت أن
أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً ،فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل ،وأما السجود فاجتهدوا يف
الدعاء ،فقمن أن يستجاب لكم)) ( .)1النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن محد

احلمود– ص266 :

_________
( )1رواه مسلم ( .)479من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.

()404/2

مخسون :اآلاثر اإلْيانية ألمساء هللا العلي – األعلى – املتعال
 - 1إثبات العلو املطلق هلل رب العاملني بكل معانيه ،دون أن نعطل أو نؤول شيئاً ،ونثبت شيئاً ألن
ذلك حتكم مل أيذن هللا به.

أوَّلً :تضمنت هذه األمساء إثبات علو ذات ربنا سبحانه ،وأنه عال على كل شيء ،وفوق كل شيء،
وَّل شيء فوقه ،بل هو فوق العرش كما أخرب عن نفسه ،وهو أعلم بنفسه.

وهذا اعتقاد سلف األمة ،ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين ،من علماء احلديث والتفسري والفقه
واألصول والسرية والتاريخ والعربية واألدب وغريهم (.)1

وسنحاول ابختصار ذكر ما يدل على علو ذاته سبحانه وتعاىل من آايت الكتاب ،واألحاديث

الشريفة.
فعن آايت الكتاب:
ِ ِ
َّ ِ
السماو ِ
استَـ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
ش
ض ِيف ستَّة أ ََّايٍم ُمثَّ ْ
ات َواأل َْر َ
 - 1قوله تعاىل إِ َّن َربَّ ُك ُم هللاُ الذي َخلَ َق َّ َ َ
[األعراف.]54 :
وقد ذكر اَّلستواء يف ست آايت أخر يف سورة يونس ،3 :الرعد ،2 :طه ،5 :الفرقان،59 :

السجدة ،4 :احلديد.4 :
 - 2بني تعاىل يف آايت كثرية أن (الروح) وهو جربيل عليه السالم واملالئكة منه تتنزل ،وإليه تعرج

وتصعد.

منها قوله تعاىلِ :من َِّ
ِ
وح إِلَْي ِه [املعارج.]4 - 3 :
اَّلل ِذي ال َْم َعار ِ
ج ال َْمالئ َكةُ َوال مر ُ
ِج تَـ ْع ُر ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
يها إبِِ ْذن َرهبم من ُك ِل أ َْم ٍر [القدر.]4 :
وح ف َ
وقوله عن ليلة القدر تَـنَـ َّز ُل ال َْمالئ َكةُ َوال مر ُ

ومعلوم أن التنزل َّل يكون إَّل من العلو.

 - 3وأخرب تعاىل أنه ينزل مالئكته ابلوحي والكتاب على ما يشاء من عباده ،قال سبحانه يُـنَـ ِز ُل
وح ِمن أَم ِرهِ علَى من ي َ ِ ِ ِ ِ
ِ
َنذرواْ أَنَّهُ َّلَ إِلَهَ إَِّلَّ أ َََنْ فَاتَّـ ُق ِ
ِ
ون [النحل.]2 :
ال َْمآلئ َكةَ ِابلْ مر ِ ْ ْ َ َ َ
شاء م ْن عبَاده أَ ْن أ ُ
ِ
ب الْعالَ ِمني نَـز َل بِ ِه ال مروح األ َِمني علَى قَـ ْلبِ َ ِ
ِ
ِ
ين [الشعراء192 :
ُ َ
يل َر ِ َ َ َ
ُ
ك لتَ ُكو َن م َن ال ُْمنذ ِر َ
وقال َوإنَّهُ لَتَن ِز ُ

.]194 -

ِ َِّ
ب َوال َْع َم ُل
 - 4أن األعمال الصاحلة والكالم الطيب إليه يصعدان ،قال تعاىل إِلَْي ِه يَ ْ
ص َع ُد الْ َكل ُم الطي ُ
الصالِ ُح يَـ ْرفَـ ُعهُ [فاطر.]10 :
َّ
قال الدارمي :فإىل من ترفع األعمال ،وهللا بزعمكم الكاذب مع العامل بنفسه يف بيته ومسجده
ومنقلبه ومثواه؟!! تعاىل هللا عما يقولون علواً كبرياً اهـ (.)2
ِ
يل َوُمطَ ِه ُر َك
 - 5قوله تعاىل خماطباً املسيح عليه السالم إِ ْذ قَ َ
ك إِ ََّ
يك َوَرافِ ُع َ
يسى إِِين ُمتَـ َوفِ َ
ال هللاُ َاي ع َ
ِ َّ ِ
ين َك َف ُرواْ [آل عمران.]55 :
م َن الذ َ
وقوله سبحانه َوَما قَـتَـلُوهُ يَِقينًا بَل َّرفَـ َعهُ هللاُ إِلَْي ِه [النساء.]158 - 157 :
 - 6أخرب تعاىل عن تنزيله آلايت الكتاب يف آايت كثرية منها :قوله تعاىل نَـ َّز َل َعلَي َ ِ
اب ِاب ْحلَ ِق
ْ
ك الْكتَ َ
مص ِدقاً لِما ب ْ ِ
ِِ
يل ِمن قَـ ْب ُل ُه ًدى لِلن ِ
َنز َل الْ ُف ْرقَا َن [آل عمران- 3 :
ُ َ َ ََ
َّاس َوأ َ
ني يَ َديْه َوأ َ
َنز َل التـ َّْوَراةَ َواإلجن َ
.]4
ِِ ِ
ِِ ِ
اب َوَملْ َْجي َعل لَّهُ ِع َو َجا [الكهف.]1 :
قوله تعاىل ا ْحلَ ْم ُد ََّّلل الَّذي أ َ
َنز َل َعلَى َع ْبده الْكتَ َ
الرِح ِيم [فصلت.]2 - 1 :
الر ْمحَ ِن َّ
يل ِم َن َّ
وقوله حم تَن ِز ٌ
ضنَاها وأ ِ
ت بـيِنَ ٍ
يها ٍ
ات [النور.]1 :
َنزلْنَ َ
اها َوفَـ َر ْ َ َ َ
ورةٌ أ َ
آاي َ
َنزلْنَا ف َ َ
وقوله ُس َ
َنزلْنَاهُ ِيف لَْيـلَ ِة الْ َق ْد ِر [القدر.]1 :
وقوله إِ ََّن أ َ
_________
( )1انظر النقول الكثرية اليت نقلها الذهيب رمحه هللا يف ((العلو)) وابن القيم رمحه هللا يف ((اجتماع
اْليوش اإلسالمية)) عن علماء األمة يف هذه املسألة.
((( )2الرد على اْلهمية)) (ص.)53 :
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قال أبو سعيد الدارمي رمحه هللا :فظاهر القرآن وابطنه يدل على ما وصفنا من ذلك ،نستغين فيه
ابلتنزيل عن التفسري ،ويعرفه العامة واخلاصة ،فليس منه ملتأول أتول ،إَّل ملكذب به يف نفسه مسترت
ابلتأويل.

ويلكم!! إمجاع من الصحابة والتابعني ومجيع األمة ،من تفسري القرآن والفرائض واحلدود واألحكام:
نزلت آية كذا يف كذا ،ونزلت آية كذا يف كذا ،ونزلت سورة كذا يف مكان كذا ،وَّل نسمع أحداً

يقول :طلعت من حتت األرض ،وَّل جاءت من أمام وَّل من خلف ولكن كله :نزلت من فوق .وما

يصنع ابلتنزيل من هو بنفسه يف كل مكان؟

وح
إمنا يكون شبه مناولة َّل تنزيالً من فوق السماء مع جربيل ،إذ يقول سبحانه وتعاىل قُ ْل نَـ َّزلَهُ ُر ُ
الْ ُق ُد ِ
ك ِاب ْحلَ ِق [النحل ،]102 :والرب بزعمكم الكاذب يف البيت معه وجربيل أيتيه من
س ِمن َّربِ َ
خارج ،هذا واضح ،ولكنكم تغالطون.

فمن مل يقصد إبْيانه وعبادته إىل هللا الذي استوى على العرش فوق مسواته ،وابن من خلقه ،فإمنا يعبد

غري هللا وَّل يدري أين هللا اهـ (.)1

ِ
 - 7قول هللا تعاىل عن فرعون وقَ َ ِ
اب
اب أ ْ
ص ْر ًحا لَّ َعلي أَبْـلُ ُغ األ ْ
َسبَ َ
َسبَ َ
ال ف ْر َع ْو ُن َاي َه َاما ُن ابْ ِن ِيل َ
َ
َّ ِ ِ
ِ
وسى [غافر ،]37 - 36 :دليل على أن فرعون كان يريد اإلطالع إىل
الس َم َاوات فَأَطَّل َع إِ َىل إِلَه ُم َ
هللا تعاىل يف السماء ،وذلك أن موسى وغريه من األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني كانوا
يدعوهنم إىل هللا بذلك.

وأما األحاديث اليت تدل على (العلو) فهي كثرية منها:
 - 1حديث معاوية بن احلكم السلمي رضي هللا عنه قال :وكان يل جارية ترعى غنماً يل قبل (أحد

واْلوانية) فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأَن رجل من بين آدم ،آسف كما

أيسفون ،لكين صككتها صكة ،فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعظم ذلك علي ،قالت :اي

رسول هللا! أفال أعتقها؟ قال ((ائتين هبا)) فأتيته هبا فقال هلا(( :أين هللا؟)) قالت :يف السماء ،قال:
((من أَن؟)) قالت :أنت رسول هللا .قال(( :اعتقها فإهنا مؤمنة)) (.)2
قال أبو سعيد الدارمي :ففي حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا دليل على أن الرجل إذا مل

يعلم أن هللا عز وجل يف السماء دون األرض فليس ِبؤمن ،ولو كان عبداً فأعتق مل جيز يف رقبة مؤمنه،

إذ َّل يعلم أن هللا يف السماء اهـ (.)3

 - 2األحاديث الكثرية يف معراج النيب صلى هللا عليه وسلم يف ليلة اإلسراء واملعراج ،وقد تواترت
( )4وأمجع عليها سلف األمة وأئمتها.
 - 3حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال :قام بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبربع

كلمات فقال(( :إن هللا َّل ينام ،وَّل ينبغي له أن ينام ،خيفض القسط ويرفعه ،يرفع إليه عمل الليل

قبل النهار ،وعمل النهار قبل الليل .)5( )) ...

 - 4حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((يتعاقبون فيكم
مالئكة ابلليل ،ومالئكة ابلنهار ،وجيتمعون يف صالة الفجر وصالة العصر ،مث يعرج الذين ابتوا
فيكم ،فيسأهلم رهبم – وهو أعلم هبم – كيف تركتم عبادي؟ فيقولون :تركناهم وهم يصلون وأتيناهم

وهم يصلون)) (.)6

 - 5حديث أبو هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((والذي نفسي بيده
ما من رجل يدعو امرأته إىل فراشها ،فتأىب عليه ،إَّل كان الذي يف السماء ساخطاً عليها حىت يرضى

عنها)) (.)7

 - 6حديث أيب سعيد اخلدري :بعث علي بن أيب طالب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذهبة يف
أدمي مقروظ مل حتصل من تراهبا ،قال فقسمها  ..وفيه فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال:
((أَّل أتمنوين وأَن أمني من يف السماء أيتيين خرب السماء صباحاً ومساء؟ .)8( )) ...

 - 6حديث أنس أن زينب كانت تفخر على أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم تقول (زوجكن

أهاليكن ،وزوجين هللا تعاىل من فوق سبع مساوات) ( .)9ويف رواية (وكانت تقول :عن إن هللا أنكحين
يف السماء) ( .)10وغريها من األحاديث .النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن محد

احلمود– ص308 :
_________

((( )1الرد على اْلهمية)) (ص.)55 :

( )2رواه مسلم ( .)537من حديث معاوية بن احلكم رضي هللا عنه.
((( )3الرد على اْلهمية)) (ص.)39 :

( )4ذكر ذلك ابن القيم يف ((اجتماع اْليوش اإلسالمية)) (ص.)29 :
( )5رواه مسلم (.)179
( )6رواه البخاري ( ،)555ومسلم (.)632
( )7رواه مسلم (.)1436

( )8رواه البخاري ( ،)4351ومسلم (.)1064

( )9رواه البخاري ( .)7420من حديث أنس رضي هللا عنه.
( )10رواه البخاري ( .)7421من حديث أنس رضي هللا عنه.
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واحد ومخسون :اآلاثر اإلْيانية ألمساء هللا احلفيظ
 - 1إن احلافظ هلذه السماوات السبع واألرض وما فيهما هو هللا وحده َّل شريك له.

الس َماء َس ْق ًفا َّحمْ ُفوظًا
فهو سبحانه حيفظ السماوات أن تقع على األرض كما يف قوله تعاىلَ :و َج َعلْنَا َّ
ضو َن [األنبياء ،]32 :أي :كالسقف على البيت ،قاله الفراء ( ،)1وهو كقوله
آاي ِهتَا ُم ْع ِر ُ
َو ُه ْم َع ْن َ
الس َماء أَن تَـ َق َع َعلَى األ َْر ِ
ض إَِّلَّ إبِِ ْذنِِه [احلج.]65 :
ك َّ
َوْيُْ ِس ُ
الس َماء
وقال بعض املفسرين يف قوله (حمفوظا) أي من الشياطني ،كما يف قوله تعاىلَ :ولََق ْد َج َعلْنَا ِيف َّ
َّاظ ِرين وح ِفظْن ِ
بـروجا وَزيَّـن ِ ِ
ِ
ٍ
ني
رت َق َّ
اب مبِ ٌ
َّاها للن َ َ َ َ َ
ُُ ً َ َ
الس ْم َع فَأَتْـبَـ َعهُ ش َه ٌ
اها من ُك ِل َش ْيطَان َّرِج ٍيم إَِّلَّ َم ِن ْ
اس ََ
[احلجر.]18 - 16 :
قال ابن جرير :يقول تعاىل ذكره وحفظنا السماء الدنيا من كل شيطان لعني ،قد رمجه هللا ولعنه ،إَّل
من اسرتق السمع يقول لكن قد يسرتق من الشياطني السمع مما حيدث يف السماء بعضها ،فيتبعه

شهاب من النار مبني ،يبني أثره فيه إما إبخباله وإفساده ،أو إبحراقه اهـ (.)2
وقيل :حمفوظاً من اهلدم والنقض ،وعن أن يبلغه أحد حبيلة.

وقيل :حمفوظاً فال حيتاج إىل عماد (.)3

وهللا حيفظ ذلك كله بال مشقة وَّل كلفة ،ودون أدىن تعب أو نصب ،كما قال سبحانه َو ِس َع ُك ْر ِسيمهُ
ات واألَرض وَّلَ يـ ُؤ ِ
ِ
ِ
يم [احلجر.]9 :
َّ
الس َم َاو ِ َ ْ َ َ َ ُ
ودهُ ح ْفظُ ُه َما َو ُه َو الْ َعل مي ال َْعظ ُ
فبقى كذلك – كما قال سبحانه – هذه القرون الطويلة حمفوظاً حبفظ هللا تعاىل له ،فهو من آايت هللا
الظاهرة للعيان ،الدالة على صدق وعد هللا جل شأنه.

ولقد أتى على املسلمني أايم فنت سوداء ،انتشر فيها أهل البدع واألهواء ،وأدخلوا على هذا الدين

أنواع احملداثت ،وافرتوا على رسول األمة صلى هللا عليه وسلم أنواع املفرتايت ،ولكنهم عجزوا مجيعاً
عن أن حيدثوا يف هذا القرآن شيئاً ،أو أن يغريوا فيه حرفاً واحداً ،فبقي كما هو ،وبقيت نصوصه كما
أنزهلا هللا على نبيه صلى هللا عليه وسلم.

وكذا أماكن العبادة ،فإن احملفوظ منها هو ما حفظه هللا سبحانه وتعاىل وهو خري حافظاً.
قال ابن تيمية رمحه هللا عن آايت هللا العظيمة :وكذلك الكعبة ،فإهنا بيت من حجارة بواد غري ذي
زرع ،ليس عندها أحد حيفظها من عدو ،وَّل عندها بساتني وأمور يرغب الناس فيها ،فليس عندها
رغبة وَّل رهبة ،ومع هذا فقد حفظها ابهليبة والعظمة ،فكل من أيتيها أيتيها خاضعا ذليالً متواضعاً يف

غاية التواضع ،وجعل فيها من الرغبة ما أيتيها الناس من أقطار األرض حمبة وشوقاً من غري ابعث

دنيوي ،وهي على هذه احلال من ألوف من السنني ،وهذا مما َّل يعرف يف العامل لبنية غريها ،وامللوك
يبنون القصور العظيمة فتبقى مدة ،مث هتدم َّل يرغب أحد يف بنائها وَّل يرهبون من خراهبا.

_________
((( )1معاين القرآن)) ( ،)201 /2وكذا يف ((تفسري ابن كثري)) ( )177 /3فقد قال :وقوله وجعلنا

السماء سقفاً حمفوظاً أي :على األرض وهي كالقبة عليها.

((( )2جامع البيان)) (.)11 /14

((( )3اْلامع ألحكام القرآن)) (.)285 /11
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وكذلك ما بين للعبادات قد تتغري حاله على طول الزمان ،وقد يستويل العدو عليه كما استوىل على
بيت املقدس ،والكعبة هلا خاصة ليست لغريها ،وهذا مما حري الفالسفة وحنوهم ،فإهنم يظنون أن

املؤثر يف هذا العامل هو حركات الفلك ،وأن ما بىن وبقي فقد بين بطالع سعيد ،فحاروا يف طالع

الكعبة إذ مل جيدوا يف األشكال الفلكية ما يوجب مثل هذه السعادة والفرح والعظمة والدوام والقهر

ك
والغلبة ،وكذلك ما فعل هللا أبصحاب الفيل ملا قصدوا ختريبها قال تعاىل أََملْ تَـ َر َك ْي َ
ف فَـ َع َل َربم َ
يل أََمل َْجيعل َكي َدهم ِيف تَ ْ ِ
ِأبَصح ِ ِ
يل وأَرسل َعلَْي ِهم طَ ْريا أَاببِ ِ ِِ
ارةٍ ِمن ِس ِج ٍ
يل
َْ
اب الْف ِ ْ َ ْ ْ ُ ْ
يل تَـ ْرمي ِهم حب َج َ
ْ ً َ َ
ضل ٍ َ ْ َ َ
صٍ
ف َّمأْ ُكول [الفيل.]5 - 1 :
فَ َج َعلَ ُه ْم َك َع ْ
قصدها جيش عظيم ومعهم الفيل ،فهرب أهلها منهم فربك الفيل وامتنع من املسري إىل جهتها ،وإذا
وجهوه إىل غري جهتها توجه ،مث جاءهم من البحر طري أاببيل أي مجاعات يف تفرقة فوجاً بعد فوج

رموا عليهم حصى هلكوا به كلهم ،فهذا مما مل يوجد نظريه يف العامل ،فآايت األنبياء هي أدلة وبراهني

على صدقهم اهـ (.)1

 - 3وهللا سبحانه وحده هو الذي حيفظ اإلنسان من الشرور واآلفات واملهالك ،وحيفظه من عقابه

وعذابه وسخطه ،إن هو حفظ حدود هللا واجتنب حمارمه ،فبتقوى هللا وخوفه حيفظ اإلنسان ،وبقدر
الص ِ
ات لِ ْلغَْي ِ
ظ هللاُ [النساء:
ذلك يكون احلفظ والكالءة ،قال تعاىل فَ َّ
ب ِِبَا َح ِف َ
ات َحافِظَ ٌ
ات قَانِتَ ٌ
احلَ ُ

 ،]34فاآلية تدل على ذلك ،فألهنن صاحلات حافظات ملغيب أزواجهن – من عرض ومال وولد –
حفظهن هللا سبحانه ،وأعاهنن وسددهن على ذلك.

فبحفظهن هللا – أي أمره ودينه – حفظهن هللا .وجاء يف احلديث قوله صلى هللا عليه وسلم َّلبن
عباس رضي هللا عنهما(( :اي غالم إين معلمك كلمات :احفظ هللا حيفظك ،احفظ هللا جتده جتاهك
.)2( )) ...

قال ابن رجب رمحه هللا :يعين احفظ حدود هللا ،وحقوقه وأوامره ونواهيه ،وحفظ ذلك هو الوقوف

عند أوامره ابَّلمتثال ،وعند نواهيه ابَّلجتناب ،وعند حدوده فال يتجاوز وَّل يتعدى ما أمر به إىل ما

هنى عنه ،فدخل يف ذلك فعل الواجبات مجيعاً وترك احملرمات مجيعاً اهـ (.)3

وقد مدح هللا سبحانه عباده الذين حيفظون حقوقه وحدوده فقال يف معرض بيانه لصفات املؤمنني
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ني [التوبة:
الذين اشرتى منهم أنفسهم وأمواهلم أبن هلم اْلنة َوا ْحلَافظُو َن حلُ ُدود هللا َوبَش ِر ال ُْم ْؤمنِ َ

.]113

اب ح ِف ٍ
ِ
ْب منِ ٍ
ب َو َجاء بَِقل ٍ
الر ْمحَن ِابلْغَْي ِ
يب [ق- 32 :
يظ َم ْن َخ ِش َي َّ
وقال َه َذا َما تُ َ
وع ُدو َن ل ُك ِل أ ََّو ٍ َ
.]33

 - 4ومن أعظم ما جيب على املسلم حفظه من حقوق هللا هو التوحيد ،أن يعبده وَّل يشرك به شيئا،
كما جاء يف حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه إذ قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :اي معاذ
بن جبل! قلت :لبيك رسول هللا وسعديك ،قال :هل تدري ما حق هللا على العباد؟ قال قلت :هللا

ورسوله أعلم ،قال :فإن حق على العباد أن يعبدوه وَّل يشركوا به شيئاً ،مث سار ساعة مث قال :اي معاذ
بن جبل! قلت :لبيك رسول هللا وسعديكن قال :هل تدري ما حق العباد على هللا إذا فعلوا ذلك؟
قال قلت :هللا ورسوله أعلم ،قال :أن َّل يعذهبم)) (.)4
_________

((( )1النبوات)) (ص.)161 - 160 :
( )2رواه الرتمذي ( ،)2516وأمحد ( ،)2669( )293 /1واحلاكم ( .)624 /3قال الرتمذي:

صحيح ،وقال احلاكم :هذا حديث كبري عال من حديث عبد امللك بن عمري عن ابن عباس رضي
هللا عنهما إَّل أن الشيخني رضي هللا عنهما مل خيرجا شهاب بن خراش وَّل القداح يف الصحيحني وقد
روي احلديث أبسانيد عن ابن عباس غري هذا.

((( )3نور اَّلقتباس)) (ص.)34 :

( )4رواه البخاري ( ،)5967ومسلم (.)30

()408/2

فهذا هو احلق العظيم الذي أمر هللا سبحانه عباده أن حيفظوه ويراعوه ،وهو الذي من أجل حفظه،
أرسل الرسل وأنزل الكتب.

فمن حفظه يف الدنيا ،حفظه هللا تعاىل من عذابه يوم القيامة ،وسلمه وأمنه منه ،وكان له عند هللا

عهداً أن يدخله اْلنة وجيريه من النار.

وإن عذب بسبب ذنوبه ،فإنه أيضاً حمفوظ بتوحيده من اخللود يف َنر جهنم ،مع الكفار الذين ضيعوا
هذا احلق العظيم.

والصالَةِ
ِ
الصلَو ِ
ات َّ
 - 5ومن أعظم ما أمر هللا حبفظه من الواجبات :الصالة ،قال تعاىل َحافظُواْ َعلَى َّ َ
َّ ِ
صلَ َواهتِِ ْم ُحيَافِظُو َن [املؤمنون.]9 :
ين ُه ْم َعلَى َ
ال ُْو ْسطَى [البقرة .]238 :وقال َوالذ َ
فمن حافظ على الصلوات وحفظ أركاهنا ،حفظه هللا من نقمته وعذابه وكانت له جناة يوم القيامة.

قال ابن القيم رمحه هللا :والصالة جملبة للرزق ،حافظة للصحة ،دافعة لألذى ،مطردة لألدواء ،مقوية
للقلب ،مبيضة للوجه ،مفرحة للنفس ،مذهبة للكسل ،منشطة للجوارح ،ممدة للقوى ،شارحة
للصدر ،مغذية للروح ،منورة للقلب ،حافظة للنعمة ،دافعة للنقمة ،جالبة للربكة ،مبعدة من

الشيطان ،مقربة من الرمحن.

وابْلملة :فلها أتثري عجيب يف حفظ صحة البدن والقلب وقوامها ،ودفع املواد الرديئة عنهما ،وما

ابتلى رجالن بعاهة أو داء أو حمنة أو بلية إَّل كان حظ املصلي منهما أقل ،وعاقبته أسلم.

وللصالة أتثري عجيب يف دفع شرور الدنيا ،وَّلسيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهراً وابطناً،
فما استدفعت شرور الدنيا واآلخرة ،وَّل استجلبت مصاحلها ِبثل الصالة.
وسر ذلك :إن الصالة صلة ابهلل عز وجل ،وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من

اخلريات أبواهبا ،وتقطع عنه الشرور أسباهبا ،وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل ،والعافية،

والصحة ،والغنيمة والغىن ،والراحة والنعيم ،واألفراح واملسرات ،كلها حمضرة لديه ،ومسارعة إليه اهـ
(.)1
ومما جاء يف أن الصالة حتفظ صاحبها قوله صلى هللا عليه وسلم(( :عن هللا عز وجل أنه قال :اي ابن

آدم! اركع يل من أول النهار أربع ركعات أكفك آخره)) ( )2وقيل :إن الصالة حتفظ صاحبها احلفظ
شاء َوال ُْمن َك ِر [العنكبوت )3( ]45 :وأما من
الذي نبه عليه يف قوله :إِ َّن َّ
الصالةَ تَـ ْنـ َهى َع ِن الْ َف ْح َ
ْف
ف ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم َخل ٌ
ضيع الصالة فقد توعده هللا سبحانه ابهلالك والشر العظيم .قال سبحانه فَ َخلَ َ
الصالةَ واتَّـبـعوا َّ ِ
ف يَـ ْل َق ْو َن غَياا [مرمي.]59 :
س ْو َ
أَ
َض ُ
اعوا َّ َ َ ُ
الش َه َوات فَ َ
ف ما لَيس لَ َ ِ ِ ِ
الس ْم َع
ْم إِ َّن َّ
ك به عل ٌ
ومما أمر هللا حبفظه السمع والبصر والفؤاد ،قال سبحانه َوَّلَ تَـ ْق ُ َ ْ َ
ك َكا َن َع ْنهُ َم ْس ُؤوَّلً [اإلسراء .]36 :فاحفظ مسعك ،فال تسمع إَّل ما
اد ُك مل أُولئِ َ
ص َر َوالْ ُف َؤ َ
َوالْبَ َ
يرضيه ،واحفظ بصرك فال تنظر إَّل إىل ما يرضيه ،واحفظ قلبك وعقلك من أن يتعلقا ِبا يغضبه
ويسخطه ،وينشغال بغريه.

ِ
 - 7ومما أمر سبحانه وتعاىل حبفظه الفروج ،قال سبحانه قُل لِل ِ
صا ِرِه ْم َوَْحي َفظُوا
ْم ْؤمنِ َ
ني يَـغُضموا م ْن أَبْ َ
ُ
َّ ِ
وج ِهم حافِظُو َن إَِّلَّ َعلَى أَ ْزو ِ
ِ ِ
اج ِه ْم ْأو
ين ُه ْم ل ُف ُر ْ َ
فُـ ُر َ
َ
وج ُه ْم [النور ]30 :ومدح املؤمنني بذلك فقال َوالذ َ

ِ
ِ َّ
ني [املؤمنون .]6 - 5 :وقال صلى هللا عليه وسلم ((من يضمن يل
َما َملَ َك ْ
ري َملُوم َ
ت أ َْْيَا ُهنُ ْم فَإهنُ ْم غَ ْ ُ
ما بني حلييه ورجليه أضمن له اْلنة)) (.)4

_________

((( )1الطب النبوي)) (ص.)332 :
( )2رواه الرتمذي ( .)475وقال :هذا حديث حسن غريب ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن
الرتمذي)).

((( )3املفردات)) للراغب (ص.)124 :
( )4رواه البخاري ( .)6474من حديث سهل بن سعد رضي هللا عنه.

()409/2

اح َفظُواْ أ َْْيَانَ ُك ْم [املائدة .]89 :ألن حفظ اليمني يدل على
 - 8ومما أمر هللا حبفظه اإلْيان ،فقال َو ْ

إْيان املرء وورعه ،فكثري من الناس يتساهل يف احللف والقسم ،وقد تلزمه الكفارة وهو َّل يدري ،أو
يعجز عنها ،فيقع يف اإلمث لتضييعه وعدم حفظه ألْيانه واستقصاء هذا يطول.

وابْلملة فاملؤمن مأمور حبفظ دينه أمجع ،فال يرتك منه شيئاً لتعارضه مع هواه ومصلحته ،بل هو

مطيع لربه على أي حال ،ويف كل زمان ومكان.

وكلما كان وفاءه حبفظ حدود هللا وشرائعه أعظم ،كان حفظ هللا له كذلك ،قال تعاىل َوأ َْوفُواْ بِ َع ْه ِدي
أ ِ
ُوف بِ َع ْه ِد ُك ْم [البقرة.]40 :
وقال فَاذْ ُك ُر ِوين أَذْ ُك ْرُك ْم [البقرة.]152 :
نص ُروا َّ
نص ْرُك ْم [حممد.]7 :
اَّللَ يَ ُ
وقال إِن تَ ُ
قال ابن رجب رمحه هللا :وحفظ هللا سبحانه له يتضمن نوعني :أحدمها حفظه له يف مصاحل دنياه،

كحفظه يف بدنه وولده وماله.

ويف حديث ابن عمر قال :مل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدع هؤَّلء الدعوات حني ْيسي

وحني يصبح(( :اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة ،اللهم أين أسألك العفو والعافية يف ديين
ودنياي وأهلي ومايل ،اللهم اسرت عورايت وآمن روعايت ،اللهم احفظين من بني يدي ومن خلفي وعن

ْييين وعن مشايل ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت)) (.)1

قال :ودعا رجل لبعض السلف أبن حيفظه هللا ،فقال له :اي أخي َّل تسأل عن حفظه ولكن قل حيفظ

اإلْيان.

يعين أن املهم هو الدعاء حبفظ الدين ،فإن احلفظ الدنيوي قد يشرتك فيه الرب والفاجر ،فاهلل تعاىل
حيفظ على املؤمن دينه ،وحيول بينه وبني ما يفسده عليه أبسباب قد َّل يشعر العبد ببعضها وقد

يكون يكرهه.

وهذا كما حفظ يوسف عليه السالم – قال َك َذلِ َ ِ
شاء إِنَّهُ ِمن ِعب ِ
اد ََن
ص ِر َ
ف َع ْنهُ ال م
وء َوالْ َف ْح َ
ك لنَ ْ
ْ َ
س َ
الْم ْخلَ ِ
ني [يوسف .]24 :فمن أخلص هلل خلصه من السوء والفحشاء وعصمه منهما من حيث َّل
صَ
ُ
يشعر ،وحال بينه وبني أسباب املعاصي املهلكة .قال :ويف اْلملة فمن حفظ حدود هللا وراعى
حقوقه ،توىل هللا حفظه يف أمور دينه ودنياه ،ويف دنياه وآخرته.

وقد أخرب هللا تعاىل يف كتابه أنه ويل املؤمنني ،وأنه يتوىل الصاحلني ،وذلك يتضمن أنه يتوىل مصاحلهم
ِ
يف الدنيا واآلخرة ،وَّل يكلهم إىل غريه قال تعاىل هللا وِ م َّ ِ
ِ
موِر
ين َ
َُ
آمنُواْ خيُْ ِر ُج ُهم م َن الظملُ َمات إِ َىل النـ ُ
يل الذ َ

[البقرة.]257 :
اَّلل مو َىل الَّ ِذين آمنُوا وأ َّ ِ
ك ِأب َّ
ين َّل َم ْو َىل َهلُ ْم [حممد ،]11 :وقال َوَمن يَـتَـ َوَّك ْل
وقال تعاىل ذَلِ َ
َن ََّ َ ْ
َ َ َ
َن الْ َكاف ِر َ
علَى َِّ
اَّلل بِ َك ٍ
اف َع ْب َدهُ [الزمر ]36 :اهـ (.)2
َ
س َُّ
اَّلل فَـ ُه َو َح ْسبُهُ [الطالق ،]3 :وقال أَلَْي َ
 - 9هللا سبحانه حيفظ أعمال عباده فال يضيع شيء منها وَّل خيفى عليه ،صغرياً كان أو كبرياً،
ويوافيهم هبا يوم احلساب إن خرياً فخري ،وإن شراً فشر ،وَّل ينسى هللا منه شيئاً وإن نساه الناس،
ٍ
صاهُ َّ
ص ْيـنَاهُ كِتَ ًااب [النبأ .]29 :وقد وكل
سوهُ [اجملادلة ،]6 :وقال َوُك َّل َش ْيء أ ْ
قال تعاىل أ ْ
َح َ
َح َ
اَّللُ َونَ ُ
هللا بذلك حفظة كراماً من املالئكة.
قال تعاىل وإِ َّن َعلَي ُكم َحلافِ ِظ ِ
ني يَـ ْعلَ ُمو َن َما تَـ ْف َعلُو َن [اَّلنفطار.]12 - 10 :
ني ك َر ًاما َكاتِبِ َ
ْ ْ َ َ
َ
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)5074والنسائي ( ،)282 /8وابن ماجه ( ،)3135وأمحد ()25 /2

( ،)4785واحلاكم ( .)698 /1واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح
اإلسناد ومل خيرجاه ،وصحح إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )897كما أشار
إىل ذلك يف املقدمة.
( )2من ((نور اَّلقتباس)) ابختصار.

()410/2

وقال إِن ُك مل نَـ ْف ٍ
ظ [الطارق ،]4 :وغريها .وَّل يسقط من هذه الصحف شيئاً ولو
س لَّ َّما َعلَْيـ َها َحافِ ٌ
ال ه َذا ال ِ
ْكتَاب فَ َرتى الْمج ِرِمني م ْش ِف ِق ِ ِ ِ
ِ ِ
ْكتَ ِ
اب
ني ممَّا فيه َويَـ ُقولُو َن َاي َويْـلَتَـنَا َم ِ َ
َ
صغر ،قال تعاىل َوُوض َع ال ُ َ ُ ْ َ ُ
ادر ِ
ِ
اها ووج ُدوا ما َع ِملُوا ح ِ
ِ
َح ًدا [الكهف:
اض ًرا َوَّل يَظْلِ ُم َربم َ
ريةً إَِّلَّ أ ْ
َح َ
َّل يُـغَ ُ َ
كأَ
َ
ص َ ََ َ َ
ريةً َوَّل َكب َ
صغ َ
.]49
ٍ
ص ِغ ٍري َوَكبِ ٍري ُم ْستَطٌَر [القمر.]54 - 53 :
وقال َوُك مل َش ْيء فَـ َعلُوهُ ِيف ال مزبُ ِر َوُك مل َ
وهذا األمر ليس من مهام الرسل وَّل أتباع الرسل ،بل هو هلل وحده كما قال سبحانه يف ذلك قَ ْد
جاء ُكم بصآئِر ِمن َّربِ ُكم فَمن أَبصر فَلِنـ ْف ِس ِه ومن ع ِمي فَـعلَيـها وما أ َََنْ علَي ُكم ِحب ِف ٍ
يظ [األنعام:
ْ َ ْ ْ ََ َ
ََ ْ َ َ َ ْ َ ََ َ ْ َ
َ
ََ ُ

.]104

وقال عن شعيب عليه السالم يف خطابه لقومه ب ِقيَّةُ ِ
هللا َخ ْري لَّ ُكم إِن ُكنتم م ْؤِمنِني وما أ َََنْ علَي ُكم ِحب ِف ٍ
يظ
ُ
َ ََ َ ْ َ
َ
ٌ ْ
[هود.]86 :

اك َعلَْي ِه ْم َح ِفيظًا [النساء ]80 :وغريها.
وقال تعاىل َوَمن تَـ َو َّىل فَ َما أ َْر َسلْنَ َ

وع ُدو َن لِ ُك ِل أ ََّو ٍ
اب
 - 10جيوز إطالق هذا اَّلسم على اخللق ،فقد جاء ذلك يف قوله تعاىل َه َذا َما تُ َ
ض إِِين ح ِفي ٌ ِ
ِ ٍ
اج َعل ِْين َعلَى َخ َزآئِ ِن األ َْر ِ
يم
َحفيظ [ق .]22 :وقال يوسف عليه الصالة والسالم ْ
َ
ظ َعل ٌ
[يوسف .]55 :النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن محد احلمود– ص324 :
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اثنان ومخسون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا املقيت
 - 1إن هللا هو (املقيت) أي القدير على كل شيء ،وسيأيت بسط الكالم على ذلك يف (القدير) إن
شاء هللا تعاىل.

 - 2إن هللا سبحانه وتعاىل هو املعطى ألقوات اخللق صغريهم وكبريهم ،قويهم وضعيفهم ،غنيهم
ض إَِّلَّ علَى ِ
ِ
هللا ِر ْزقُـ َها َويَـ ْعلَ ُم ُم ْستَـ َق َّرَها َوُم ْستَـ ْو َد َع َها ُكلٌّ ِيف
وفقريهم ،قال تعاىل َوَما من َدآبٍَّة ِيف األ َْر ِ َ
كِتَ ٍ
اب مبِ ٍ
ني [هود.]6 :
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّر
يها َرَواس َي من فَـ ْوق َها َوَاب َر َك ف َ
وقد قدر هللا ذلك كله عند خلقه لألرض ،قال تعاىل َو َج َع َل ف َ
يها َوقَد َ
فِيها أَقـْو َاهتَا ِيف أَربـع ِة أ ََّايٍم سواء لِ َّ ِ
ني [فصلت.]10 :
لسائِل َ
َْ َ
ََ
َ َ
قال ابن كثري :وقدر فيها أقواهتا ،وهو ما حيتاج أهلها إليه من األرزاق واألماكن اليت تزرع وتغرس
(.)1

وقال القرطيب :معىن قدر فيها أقواهتا أي أرزاق أهلها وما يصلح ملعايشهم من التجارات واألشجار

واملنافع يف كل بلدة ما مل جيعله يف األخرى ليعيش بعضهم من بعض ابلتجارة واألسفار من بلد على
بلد (.)2

 - 3قال القرطيب يف األسىن :وقد يقوت األرواح إدامة املشاهدة ولذيذ املؤانسة ،قال هللا عز وجل
إِ َّن الَّ ِذين آمنُواْ و َع ِملُواْ َّ ِ
احل ِ
ات يَـ ْه ِدي ِه ْم َرمهبُ ْم إبِِْيَاهنِِ ْم [يونس.)3( ]9 :
الص َ
َ َ َ

وإىل هذا أحد أوجه قوله عليه الصالة والسالم(( :إين لست كهيئتكم إين أبيت يطعمين ريب
ويسقيين)) (.)4

وأنشدوا:

فقوت الروح أرواح املعاين  ...وليس أبن طعمت وأن شربتا
فلكل خملوق قوت ،فاألبدان قوهتا املأكول واملشروب ،واألرواح قوهتا العلوم ،وقوت املالئكة

التسبيح ،وابْلملة فاهلل سبحانه هو املقيت لعباده ،احلافظ هلم ،والشاهد ألحواهلم ،واملطلع عليهم،
وقد تضمن هذا اَّلسم مجيع الصفات.
فيجب على كل مكلف أن يعلم أن َّل قائم ِبصاحل العباد إَّل هللا سبحانه ،وأنه الذي يقوهتم ويرزقهم.

وأفضل رزق يرزقه هللا العقل ،فمن رزقه العقل أكرمه ،ومن حرمه ذلك فقد أهانه اهـ ( .)5النهج
األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن محد احلمود– ص341 :
_________

((( )1التفسري)) (.)93 /4
((( )2التفسري)) (.)343 - 342 /15

( )3قال يف ((التفسري)) ( :)312 /8يهديهم رهبم إبْياهنم أي يزيدهم هداية كقوله والذين اهتدوا
زادهم هدى.

( )4رواه البخاري ( ،)7299ومسلم ( .)1103من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )5الكتاب األسىن))
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ثالث ومخسون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا احلسيب
 - 1إن هللا سبحانه وتعاىل هو الكايف لعباده ،الذي َّل غىن هلم عنه أبداً ،بل َّل يتصور هلم وجود

بدونه ،فهو خالقهم وابرئهم ورازقهم وكافيهم يف الدنيا واآلخرةَّ ،ل يشاركه يف ذلك أحد أبداً ،وإن
ظن الناس أن غري هللا يكفيهم فهو ظن ابطل ،وخطأ حمض ،بل كل شيء خبلقه وتقديره وأمره.

قال يف املقصد :هو الكايف ،وهو الذي من كان له كان حسبه ،وهللا تعاىل حسيب كل أحد وكافيه،

وهذا وصف َّل يتصور حقيقته لغريه ،فإن الكفاية إمنا حيتاج إليها املكفي ،لوجوده ولدوام وجوده
ولكمال وجوده.

وليس يف الوجود شيء هو وحده كاف لشيء إَّل هللا تعاىل ،فإنه وحده كاف لكل شيءَّ ،ل لبعض

األشياء ،أي هو وحده كاف يتحصل به وجود األشياء ويدوم به وجودها ويكمل به وجودها.

وَّل تظنن أنك إذا احتجت إىل طعام وشراب وأرض ومساء ومشس وغري ذلك ،فقد احتجت إىل غريه
ومل يكن هو حسبك ،فإنه هو الذي كفاك خبلق الطعام والشراب واألرض والسماء ،فهو حسبك.

وَّل تظنن أن الطفل الذي حيتاج إىل أمه ،ترضعه وتتعهده ،فليس هللا حسيبه وكافيه ،بل هللا كفاه إذ

خلق أمه ،وخلق اللنب يف ثديها وخلق له اهلداية إىل التقامه ،وخلق الشفقة واملودة يف قلب األم حىت

مكنته من اَّللتقام ،ودعته إليه ومحلته عليه.
فالكفاية إمنا حصلت هبذه األسباب ،وهللا وحده املتفرد خبلقها ألجله ،ولو قيل لك أن األم وحدها

كافية للطفل وهي حسبه لصدقت به ،ومل تقل إهنا َّل تكفيه ألنه حيتاج إىل اللنب فمن أين تكفيه األم
إذا مل يكن لنب؟ ولكنك تقول :نعم ،حيتاج إىل اللنب ،ولكن اللنب أيضاً من األم ،فليس حمتاجاً إىل غري
األم ،فاعلم أن اللنب ليس من األم ،بل هو واألم من هللا ،ومن فضله وجوده.

فهو وحده حسب كل أحد ،وليس يف الوجود شيء وحده هو حسب شيء سواه ،بل األشياء يتعلق
بعضها ببعض وكلها تتعلق بقدرة هللا تعاىل اهـ (.)1

فاهلل وحده حسب كل أحدَّ ،ل يشاركه يف ذلك أحد ،وهذا هو املعىن الصحيح لقول تعاىلَ :اي أَيمـ َها
ِ
ك هللا وم ِن اتَّـبـع َ ِ
ني [األنفال ،]64 :وهو املعىن الذي اختاره أكثر العلماء
النِ م
ك م َن الْ ُم ْؤمنِ َ
َّيب َح ْسبُ َ ُ َ َ َ َ
والذي تؤيده األدلة الكثرية.

قال ابن القيم رمحه هللا بعد ذكره لآلية السابقة :أي هللا وحده كافيك ،وكايف أتباعك ،فال حتتاجون
معه إىل أحد.

قال :وهنا تقديران ،أحدمها :أن تكون الواو عاطفة لـ (من) على الكاف اجملرورة ،وجيوز العطف على

الضمري اجملرور بدون إعادة والثاين أن تكون الواو واو (مع) ،وتكون (من) يف حمل نصب عطفاً على
املوضع( ،فإن حسبك) يف معىن (كافيك) ،أي :هللا يكفيك ويكفي من اتبعك ،كما تقول العرب:

حسبك وزيداً درهم ،قال الشاعر:

إذا كانت اهليجاء وانشقت العصا  ...فحسبك والضحاك سيف مهند

وهذا أصح التقديرين:

وفيها تقدير اثلث :أن تكون (من) يف موضع رفع ابَّلبتداء ،أي :ومن اتبعك من املؤمنني ،فحسبهم

هللا.

_________

((( )1املقصد األسىن)) (ص.)72 :
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وفيها تقدير رابع ،وهو خطأ من جهة املعىن ،وهو أن تكون (من) يف موضع رفع عطفاً على اسم هللا،

ويكون املعىن :حسبك هللا وأتباعك ،وهذا وإن قاله بعض الناس ( )1فهو خطأ حمضَّ ،ل جيوز محل
اآلية عليه ،فإن (احلسب) و (الكفاية) هلل وحده ،كالتوكل والتقوى والعبادة ،قال هللا تعاىلَ :وإِن
ِ
ك هللا هو الَّ ِذي أَيَّ َد َك بِن ِ
ني [األنفال .]62 :ففرق بني
يُ ِري ُدواْ أَن خيَْ َد ُع َ
َْ
ص ِره َوِابل ُْم ْؤمنِ َ
وك فَِإ َّن َح ْسبَ َ ُ ُ َ َ
احلسب والتأييد ،فجعل احلسب له وحده ،وجعل التأييد له بنصره وبعباده ،وأثىن هللا سبحانه على
َّ ِ
ال َهلُم الن ِ
َّاس
أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه ابحلسب ،فقال تعاىل :الذ َ
َّاس إ َّن الن َ
ين قَ َ ُ ُ
ِ
ِ
ش ْو ُه ْم فَـ َز َ ِ
يل [آل عمران.]173 :
قَ ْد َمجَ ُعواْ لَ ُك ْم فَا ْخ َ
اد ُه ْم إْيَاَنً َوقَالُواْ َح ْسبُـنَا هللاُ َون ْع َم ال َْوك ُ
ومل يقولوا :حسبنا هللا ورسوله ،فإذا كان هذا قوهلم ،ومدح الرب تعاىل هلم بذلك ،فكيف يقول
لرسوله :هللا وأتباعك حسبك؟ وأتباعه قد أفردوا الرب تعاىل ابحلسب ،ومل يشركوا بينه وبني رسوله

فيه ،فكيف يشرك بينهم وبينه يف حسب رسوله؟! هذا من أحمل احملال وأبطل الباطل.
ضلِ ِه
آات ُه ُم هللاُ َوَر ُسولُهُ َوقَالُواْ َح ْسبُـنَا هللاُ َسيُـ ْؤتِينَا هللاُ ِمن فَ ْ
ونظري هذا قوله تعاىل َولَ ْو أ ََّهنُ ْم َر ُ
ض ْواْ َما َ
هللا ر ِ
ِ
اغبُو َن [التوبة .]59 :فتأمل كيف جعل اإليتاء هلل ولرسوله ،كما قال تعاىلَ :وَما
َوَر ُسولُهُ إِ ََّن إِ َىل َ
ول فَ ُخ ُذوهُ [احلشر .]59 :وجعل احلسب له وحده ،فلم يقل :وقالوا :حسبنا هللا
الر ُس ُ
آات ُك ُم َّ
َ
ِ
ِ
ورسوله ،بل جعله خالص حقه ،كما قال تعاىل :إِ ََّن إِ َىل هللا َراغبُو َن [التوبة ]59 :ومل يقل :وإىل
ب
ب َوإِ َىل َربِ َ
رسوله ،بل جعل الرغبة إليه وحده ،كما قال تعاىل :فَِإ َذا فَـ َرغْ َ
ت فَ َ
ك فَ ْارغَ ْ
انص ْ
[اَّلنشراح .]8 - 7 :فالغربة ،والتوكل ،واإلَنبة ،واحلسب هلل وحده ،كما أن العبادة والتقوى،
والسجود هلل وحده ،والنذر واحللف َّل يكون إَّل هلل سبحانه وتعاىل.
اَّلل بِ َك ٍ
اف َع ْب َدهُ [الزمر ]36 :فاحلسب :هو الكايف ،فأخرب سبحانه
س َُّ
ونظري هذا قوله تعاىل :أَلَْي َ
وتعاىل أنه وحده كاف عبده ،فكيف جيعل أتباعه مع هللا يف هذه الكفاية؟! واألدلة الدالة على بطالن

هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكر ها هنا اهـ (.)2

وبقدر ما يلتزم العبد بطاعة هللا ورسوله ،تكون الوَّلية والكفاية ،ولذلك يتابع ابن القيم كالمه قائالً:
واملقصود أن حبسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة ،كما أن حبسب متابعته تكون

اهلداية والفالح والنجاة ،فاهلل سبحانه علق سعادة الدارين ِبتابعته ،وجعل شقاوة الدارين يف خمالفته،
فألتباعه اهلدى واألمن ،والفالح والعزة ،والكفاية والنصرة ،والوَّلية والتأييد ،وطيب العيش يف الدنيا
واآلخرة ،وملخالفيه الذلة والصغار ،واخلوف والضالل ،واخلذَّلن والشقاء يف الدنيا واآلخرة .اهـ.

 - 3وهللا سبحانه وتعاىل (احلاسب) الذي أحصى كل شيءَّ ،ل يفوته مثقال ذرة يف األرض وَّل يف
السماء.

صى ُك َّل َش ْي ٍء َع َد ًدا [اْلن.]28 :
َحا َ
ط ِِبَا لَ َديْ ِه ْم َوأ ْ
َح َ
قال تبارك وتعاىلَ :وأ َ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
َّه ْم َعداا [مرمي- 93 :
ض إَِّلَّ ِآيت َّ
اه ْم َو َعد ُ
صُ
الر ْمحَ ِن َع ْب ًدا لََق ْد أ ْ
َح َ
وقال إِن ُك مل َمن ِيف َّ َ َ
.]94

وكتب ذلك يف اللوح احملفوظ قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة ،كما جاء يف
حديث عبد هللا بن عمرو (.)3
_________

( )1ذكره الفراء يف ((معاين القرآن)) ( )417 /1وقال :وهو أحب الوجني إيل اهـ ونقله القرطيب
( .)43 /8عن احلسن والنحاس.

((( )2زاد املعاد)) (.)37 - 35 /1
( )3رواه مسلم (.)2653
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ٍ
ص ْيـنَاهُ ِيف إِ َم ٍام ُمبِ ٍ
ني [يس ،]12 :واإلمام هو
وتصديق ذلك من كتاب هللا قوله سبحانه َوُك َّل َش ْيء ْ
أح َ

أم الكتاب (.)1

ِ ٍ ِ
وقوله ما أَصاب ِمن م ِ
ِ ِ
صيبَ ٍة ِيف األ َْر ِ
ك َعلَى
ربأ ََها إِ َّن ذَلِ َ
َ َ َ
ض َوَّل ِيف أَن ُفس ُك ْم إَّلَّ ِيف كتَاب من قَـ ْب ِل أَن نَّ ْ َ
َِّ ِ
ري [احلديد.]22 :
اَّلل يَس ٌ
ٍ
ص ْيـنَاهُ كِتَ ًااب [النبأ.]29 :
وقوله َوُك َّل َش ْيء أ ْ
َح َ
 - 4وأعمالك أيها اإلنسان كلها حمسوبة حمصيةَّ ،ل يضيع منها شيء ،وَّل يزاد عليك شيء ،فتجزى

هبا يوم القيامة وَّل تظلم.
ضع الْموا ِزين ال ِْقس َ ِ ِ ِ ِ
ال َحبَّ ٍة ِم ْن َخ ْر َد ٍل
س َش ْيـئًا َوإِن َكا َن ِمثْـ َق َ
قال تعاىلَ :ونَ َ ُ َ َ َ ْ
ط ليَـ ْوم الْقيَ َامة فَال تُظْلَ ُم نَـ ْف ٌ
ِ
ني [األنبياء.]47 :
أَتَـ ْيـنَا ِهبَا َوَك َفى بِنَا َحاسبِ َ
صاهُ َّ
سوهُ [اجملادلة.]6 :
وقال سبحانه :أ ْ
َح َ
اَّللُ َونَ ُ
وقد أمر هللا سبحانه احلفظة بذلك ،أن يدونوا كل صغرية وكبرية.
قال تعاىل :ما يـل ِْف ُ ِ
ِ ِ
يب َعتِي ٌد [ق .]18 :وهذا احلفظ واإلحصاء الدقيق،
َ َ
ظ من قَـ ْو ٍل إَِّلَّ لَ َديْه َرق ٌ

واحلساب الذي َّل يفوته شيء ،هو الذي يبهت أهل األجرام ،الذين َّل يبالون أبعماهلم صلحت أو

فسدت ،يعملون السيئات بال حساب ويظنون أهنم مرتوكون سدىَّ ،ل حساب وَّل عذاب ،قال تعاىل
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
اب َّل يـغَ ِ
ني ِممَّا فِ ِيه ويَـ ُقولُو َن اي ويْـلَتَـنَا َم ِ
اد ُر
ني ُم ْشفق َ
رتى ال ُْم ْج ِرم َ
عنهم َوُوض َع الْكتَ ُ
ال َه َذا الْكتَ ِ ُ
اب فَ ََ
َ َ
َ
ِ
اها ووج ُدوا ما َع ِملُوا ح ِ
ِ
َح ًدا [الكهف.]49 :
اض ًرا َوَّل يَظْلِ ُم َربم َ
ريةً إَِّلَّ أ ْ
َح َ
َ
كأَ
َ
ص َ ََ َ َ
ريةً َوَّل َكب َ
صغ َ
لذلك كان لزاماً علينا أن حناسب أنفسنا قبل أن حناسب ،وأن نزن أعمالنا قبل توزن (.)2
قال األقليشي :فأرابب القلوب ،احملسون أبوجاع الذنوب العاملون يقيناً ِبحاسبة عالم الغيوب،
وإحصاء حسابه ْلميع العيوب ،أقاموا يف الدنيا موازين القسط على أنفسهم وأحصوا عليها

ابحلساب احملرر كلما برز عنها وصدر مث حاسبوها حماسبة الشريك النحرير القائم ِباله شريكه الذي

انفصل عن شركته بعداوة وقعت بينه وبينه ،فانظر هل يسمح له برتك حبة ،أو يسقيه من مائه عند
ظمأه عبه ،فلذلك انتثرت ذنوب هؤَّلء من الصحائف كما ينتثر ورق الشجر اليابس ابلريح

العاصف .فإذا قدموا قضاء املوقف ،برزت هلم تلك الصحائف منرية وقد استنارت فيها املعاين
واألحرف ،ألهنا ممحضة خملصة بدقيق احملاسبة وشديد املطالبة فكان حساهبم عرضاً َّل مناقشة اهـ

(.)3

 - 5وحساب اخللق َّل مشقة فيه على اخلالق احلاسب ،بل هو يسري عليه.
ِ ِ
ِ
ني [األنعام.]62 :
َس َرعُ ا ْحلَاسبِ َ
ْم َو ُه َو أ ْ
قال تعاىل ُمثَّ ُردمواْ إ َىل هللا َم ْوَّلَ ُه ُم ا ْحلَ ِق أََّلَ لَهُ ا ْحلُك ُ
قال ابن جرير :مث ردت املالئكة الذين توفوهم فقبضوا نفوسهم وأرواحهم إىل هللا سيدهم احلق( ،أَّل
له احلكم) يقول :أَّل له احلكم والقضاء دون من سواه من مجيع خلقه( ،وهو أسرع احلاسبني) يقول:

وهو أسرع من حسب عددكم وأعمالكم وآجالكم وغري ذلك من أموركم أيها الناس ،وأحصاها
وعرف مقاديرها ومبالغها.

ألنه َّل حيسب بعقد يد ،ولكنه يعلم ذلك وَّل خيفى عليه منه خافية ،وَّل يعزب عنه مثقال ذرة يف

السماوات وَّل يف األرض ،وَّل أصغر من ذلك وَّل أكرب إَّل يف كتاب مبني اهـ (.)4
سوِ
اح َدةٍ
فكما أن خلقهم وبعثهم َّل مشقة فيه كما قال سبحانه َّما َخ ْل ُق ُك ْم َوَّل بَـ ْعثُ ُك ْم إَِّلَّ َكنَـ ْف ٍ َ

[لقمان.]28 :

ول لَهُ ُك ْن فَـيَ ُكو ُن [يس.]82 :
اد َش ْيـئًا أَ ْن يَـ ُق َ
فكذلك حساهبم َّل مشقة فيه وَّل أتخري ،إِ َّمنَا أ َْم ُرهُ إِذَا أ ََر َ
فسبحان هللا العظيم ،الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصري .النهج األمسى يف شرح أمساء هللا

احلسىن حملمد بن محد احلمود– ص349 :
_________

( )1انظر ((تفسري ابن جرير)) ( )100 /22وغريه.

( )2روي عن عمر رضي هللا عنه(( :أنه قال يف خطبته حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا فإنه أهون
حلسابكم وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا)) رواه ابن املبارك يف ((الزهد)) (ص ،)306 :وابن أىب شيبة

( ،)96 /7وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) (.)52 /1
((( )3الكتاب األسىن)) ()210 - 209
((( )4جامع البيان)) (.)140 /7

()415/2

أربع ومخسون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا الواسع
 - 1هللا سبحانه وتعاىل واسع يف علمه ،واسع يف حكمته ،فلو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي

يكتب به كلمات هللا وحكمته ،وآايته وعلمه وشرعه وقدره ،لنفد ماء البحر قبل أن تنفد ما عند هللا
ِ
ادا
من علم وحكمة وآايت ،ولو مددَن البحر ِبثل ما فيه ،كما قال تعاىل قُل لَّْو َكا َن الْبَ ْح ُر م َد ً
لِ َكلِم ِ
ات َرِيب َولَ ْو ِج ْئـنَا ِِبِثْلِ ِه َم َد ًدا [الكهف.]109 :
ات َرِيب لَنَ ِف َد الْبَ ْح ُر قَـ ْب َل أَن تَن َف َد َكلِ َم ُ
َ
وقال سبحانه ولَو أ ََّمنَا ِيف األَر ِ ِ
ٍ
ات
ْالم َوالْبَ ْح ُر ْيَُدمهُ ِمن بَـ ْع ِدهِ َس ْبـ َعةُ أ َْحبُ ٍر َّما نَِف َد ْ
ت َكلِ َم ُ
ض من َش َج َرة أَق ٌ
ْ
َْ
َِّ
ِ
اَّلل إِ َّن َّ
يم [لقمان .]27 :أي لو أن أشجار األرض كانت أقالما ،والبحار مداداً،
اَّللَ َع ِز ٌيز َحك ٌ
وسبعة حبار مثلها مداداً ،وكتبت بتلك األقالم وبذلك املداد كلمات يف هللا ،لنفدت البحار وتكسرت
األقالم ،ومل تنفد كلمات هللا جل شأنه.

وقد نظم ذلك ابن القيم بقوله:
كلماته جلت عن اإلحصاء والتعداد بل عن حصر ذي احلسبان

لو أن أشجار البالد مجيعها األقالم تكتبها بكل بنان

والبحر تلقى فيه سبعة أحبر  ...لكتابة الكلمات كل زمان

نفدت ومل تنفد هبا كلماته  ...ليس الكالم من اإلله بفان ()1

 - 2تقدم قول احلليمي رمحه هللا أن (الواسع) معناه الكثري مقدوراته ومعلوماته.
فقد جاء امسه (الواسع) مقرتَنً بـ (العليم) يف سبع آايت من كتاب هللا ،فاهلل سبحانه واسع العطاء،
كثري األفضال على خلقه ،واخللق كلهم يتقلبون يف رمحته وجوده وفضله ،يعطى من يشاء وْينع،

وخيفض من يشاء ويرفع ،بعلمه الذي وسع كل شيء وحكمته.
وت َملِ ًكا قَالَُواْ
وقد ذكر هللا اعرتاض بنو إسرائيل على نبيهم حني قال هلم :إِ َّن هللاَ قَ ْد بَـ َع َ
ث لَ ُك ْم طَالُ َ
ْك َعلَْيـنَا وَْحنن أَح مق ِابلْمل ِ
ت َس َعةً ِمن الْم ِ
ال [البقرة .]247 :أي كيف
أ َّ
ْك ِم ْنهُ َوَملْ يُـ ْؤ َ
َىن يَ ُكو ُن لَهُ ال ُْمل ُ
َ َ
َ ُ َ ُ

يكون له امللك وليس من سبط النبوة وَّل امللك ( ،)2وحنن أحق ابمللك منه ،مث هو ليس من األغنياء

ال
أصحاب األموال والسعة يف الرزق ليفضل علينا ،فرد عليهم نبيهم عليه الصالة والسالم بقوله قَ َ
ادهُ بَ ْسطَةً ِيف ال ِْعل ِْم َوا ْْلِ ْس ِم أي :أن هللا سبحانه قد زاده بسطة وسعة يف
اصطََفاهُ َعلَْي ُك ْم َوَز َ
إِ َّن هللاَ ْ
العلم واْلسم ،ومها خري من امللك واملال ،مث ذكرهم أبنه خمتار من قبل هللا سبحانه َوهللاُ يُـ ْؤِيت ُم ْل َكهُ
ِ ِ
يم.
َمن يَ َ
شاء َوهللاُ َواس ٌع َعل ٌ
قال ابن جرير :يعين تعاىل بذلك :إن امللك هلل وبيده دون غريه( ،يؤتيه) قول :يؤتى ذلك من يشاء

فيضعه عنده وخيصه به وْينحه من أحب من خلقه ،يقول فال تستنكروا اي معشر املأل من بين إسرائيل
أن يبعث هللا طالوت ملكا عليكم ،وإن مل يكن من أهل بيت اململكة ،فإن امللك ليس ِبرياث عن
اآلابء واألسالف ،ولكنه بيد هللا يعطيه من يشاء من خلقه ،فال تتخريوا على هللا.

وأما قوله (وهللا واسع عليم) فإنه يعين بذلك :وهللا واسع بفضله فينعم به على من أحب ،ويريد به
من يشاء ،عليم ِبن هو أهل مللكه الذي يؤتيه ،وفضله الذي يعطيه ،فيعطيه ذلك لعلمه به ،وأبنه ملا

أعطاه أهل ،إما لإلصالح به ،وإما ألن ينتفع هو به اهـ (.)3

 - 3تقدم قول القرطيب يف الواسع أنه الذي يوسع على عباده يف دينهم ،وَّل يكلفهم ما ليس يف

وسعهم.

ومصداق ذلك من كتاب هللا قوله سبحانه يُ ِري ُد هللاُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوَّلَ يُ ِري ُد بِ ُك ُم ال ُْع ْس َر [البقرة.]185 :
_________

((( )1النونية)) (.)217 /2
( )2ألنه من سبط بنيامني بن يعقوب ((ابن جرير)) (.)378 /2
((( )3جامع البيان)) (.)381 /2

()416/2

س إَِّلَّ ُو ْس َع َها [البقرة.]233 :
وقولهَّ :لَ تُ َكلَّ ُ
ف نَـ ْف ٌ
ف هللاُ نَـ ْف ِ
ت [البقرة.]286 :
سبَ ْ
سبَ ْ
وقولهَّ :لَ يُ َكلِ ُ
ت َو َعلَْيـ َها َما ا ْكتَ َ
سا إَّلَّ ُو ْس َع َها َهلَا َما َك َ
ً
ِ
ض ِعي ًفا [النساء.]28 :
وقوله :يُ ِري ُد هللاُ أَن ُخيَِف َ
نسا ُن َ
ف َعن ُك ْم َو ُخل َق ا ِإل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّرُك ْم َولِيُتِ َّم نِ ْع َمتَهُ َعلَْي ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن
وقولهَ :ما يُ ِري ُد هللاُ ليَ ْج َع َل َعلَْي ُكم م ْن َح َر ٍج َولَكن يُ ِري ُد ليُطَه َ
[املائدة.]6 :
وقال صلى هللا عليه وسلم(( :إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إَّل غلبه .)1( )) ...

فكل ما كلفنا هللا سبحانه به من العبادات والشرائع هو مما تطيقه النفوس على وجه العموم ،مث خفف

هللا عن املريض واملسافر ،واملسن والفقري ،واملرأة والصغري ،وغريهم من أصحاب األعذار ،كل ذلك
ختفيفاً وتوسعة على عباده ،ورفعاً للضيق واحلرج عنهم.

واضرب على ذلك مثاَّلً مناسباً ملا نسمعه هذه األايم من اجتاه الغرب إلابحة الطالق بعد أن حرموه
على أنفسهم وضيقوا ما وسع هللا عليهم.

ِ
ِ
ِ
ِِ
يما
قال هللا تعاىل يف كتابه العزيز عن الزوجني َوإِن يَـتَـ َف َّرقَا يُـغْ ِن هللاُ ُكالا من َس َعته َوَكا َن هللاُ َواس ًعا َحك ً

[النساء .]130 :قال ابن جرير :يغىن هللا الزوج واملرأة املطلقة من سعة فضله ،أما هذه فبزوج هو
أصلح هلا من املطلق األول ،أو برزق واسع وعصمة ،وأما هذا فربزق واسع وزوجة هي أصلح له من

املطلقة أو عفة ،وكان هللا واسعاً يعين :وكان هللا واسعاً هلما يف رزقه إايمها وغريمها من خلقه ،حكيماً
فيما قضى بينه وبينها من الفرقة والطالق ،وسائر املعاين اليت عرفناها من احلكم بينهما يف هذه
اآلايت وغريها ،ويف ذلك من أحكامه وتدبريه وقضاايه يف خلقه اهـ (.)2

 - 4أن هللا واسع املغفرة ،ومن سعة مغفرته أنه يغفر لكل من اتب وأَنب مهما بلغت ذنوبه
ادي الَّ ِذين أَسرفُوا علَى أَن ُف ِس ِهم َّل تَـ ْقنطُوا ِمن َّر ْمح ِة َِّ
ِ
اَّلل إِ َّن َّ
َ
َ
وخطاايه ،قال عز من قائل قُ ْل َاي عبَ ِ َ َ ْ َ َ
اَّللَ
ْ
مجيعا إِنَّه هو الْغَ ُفور َّ ِ
ِ
ِ
يم [الزمر.]53 :
يَـ ْغف ُر ال مذنُ َ
ُ
وب َ ً ُ ُ َ
الرح ُ
ٍ
ِ
ِ ِِ
ين َاتبُوا َواتَّـبَـ ُعوا
وقال محله العرش عن رهبم تبارك وتعاىل َربَّـنَا َو ِس ْع َ
ت ُك َّل َش ْيء َّر ْمحَةً َوعل ًْما فَا ْغف ْر للَّذ َ
سبِيلَ َ ِ
اب ا ْْلَ ِح ِيم [غافر .]7 :النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن محد
ك َوق ِه ْم َع َذ َ
َ
احلمود– ص386 :
_________

( )1رواه البخاري ( ،)39ومسلم ( .)2816من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )2جامع البيان)) ( ،)204 /5وبنحوه ابن كثري (.)564 /1

()417/2

مخس ومخسون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا الرب
 - 1أن هللا سبحانه هو الرب على احلقيقة ،فال رب على احلقيقة سواه وهو رب األرابب ومالك
امللك ،وملك امللوك سبحانه وتعاىل.

قال القرطيب :فاهلل سبحانه رب األرابب ،ومعبود العبادْ ،يلك املمالك وامللوك ،ومجيع العباد ،وهو
خالق ذلك ورازقه ،وكل رب سواه غري خالق وَّل رازق ،وكل خملوق فمملك بعد أن مل يكن ،ومنتزع

ذلك من يده ،وإمنا ْيلك شيء دون شيء .وصفة هللا خمالفة هلذا املعىن ،فهذا الفرق بني صفات
اخلالق واملخلوقني.

فأما قول فرعون –لعنة هللا -إذ قال :أ َََن َربم ُك ُم األَ ْعلَى [النازعات ،]24 :فإنه أراد أن يستبد

َخ َذهُ َّ
ال
اَّللُ نَ َك َ
ابلربوبية العالية على قومه ،ويكون رب األرابب فينازع هللا يف ربوبيته وملكه األعلى ،فَأ َ
ِ
ُوىل [النازعات.]25 :
اآلخ َرةِ َواأل َ
وقد قيل إن الرب مشتق من الرتبية فاهلل سبحانه مدبر خللقه ومربيهم ومصلحهم وجابرهم والقائم
أبمورهم ،قيوم الدنيا واآلخرة ،كل شيء خلقه ،وكل مذكور سواه عبده وهو ربهَّ ،ل يصلح إَّل بتدبريه
ِ ِ
ِ
سآئِ ُك ُم الالَِّيت
وَّل يقوم إَّل أبمره ،وَّل يربه سواه ،ومنه قوله تعاىلَ :وَرَابئبُ ُك ُم الالَِّيت ِيف ُح ُجوِرُكم من ن َ
َد َخلْتُم هبِِ َّن [النساء ،]23 :فسمى ولد الزوجة ربيبة لرتبية الزوج هلا.
فعلى أنه مدبر خللقه ومربيهم ومصلحهم وجابرهم يكون صفة فعل ،وعلى أن الرب املالك والسيد

يكون صفة ذات اهـ (.)1

ويبني احلليمي أن هللا سبحانه يرعى العباد ويربيهم يف أحواهلم وأطوارهم املختلفة فيقول( :الرب) وهو
املبلغ كل ما أبدع حد كماله الذي قدره له ،وهو يسل النطفة من الصلب وجيعلها علقة ،والعلقة

مضغة ،مث جيعل املضغة عظاماً ،مث يكسو العظام حلماً ،مث خيلق يف البدن الروح وخيرجه خلقاً آخر وهو

صغري ضعيف ،فال يزال ينميه وينشئه حىت جيعله رجالً ،ويكون يف بدء أمره شاابً مث جيعله كهالً مث

شيخاً.
وهكذا كل شيء خلقه فهو القائم عليه به ،واملبلغ إايه احلد الذي وصفه وجعله هناية ومقداراً له
(.)2

 - 2فمن عرف ذلك مل يطلب غري هللا تعاىل له رابً وإهلاً ،بل رضى به سبحانه وتعاىل راب ،ومن كانت
هذه صفته ذاق طعم اإلْيان وحالوته ،كما قال صلى هللا عليه وسلم(( :ذاق طعم اإلْيان من رضي

ابهلل رابً وابإلسالم ديناً وِبحمد رسوَّلً)) (.)3

قال القاضي عياض رمحه هللا :معىن احلديث صح إْيانه واطمأنت به نفسه وخامر ابطنه ،ألن رضاه

ابملذكورات دليل لثبوت معرفته ،ونفاذ بصريته ،وخمالطة بشاشته قلبه ،ألن من رضي أمراً سهل عليه،
فكذا املؤمن إذا دخل قلبه اإلْيان سهل عليه طاعات هللا تعاىل ولذت له ،وهللا أعلم (.)4

 - 3وقد تكلم العالمة ابن القيم عن ارتباط اسم (الرب) ابسم (هللا) كالماً جيداً حيث يقول:

وأتمل ارتباط اخللق واألمر هبذه األمساء الثالثة .وهي (هللا ،والرب ،والرمحن) كيف نشأ عنها اخللق،
واألمر ،والثواب ،والعقاب؟ وكيف مجعت اخللق وفرقتهم؟ فلها اْلمع ،وهلا الفرق.

فاسم (الرب) له اْلمع اْلامع ْلميع املخلوقات .فهو رب كل شيء وخالقه ،والقادر عليه َّل خيرج

شيء عن ربوبيته ،وكل من يف السموات واألرض عبد له يف قبضته ،وحتت قهره .فاجتمعوا بصفة

الربوبية ،وافرتقوا بصفة اإلهلية ،فأهله وحده السعداء ،وأقروا له طوعاً أبن هللا الذي َّل إله إَّل هو،
الذي َّل تنبغي العبادة والتوكل ،والرجاء واخلوف ،واحلب واإلَنبة واإلخبات واخلشية ،والتذلل

واخلضوع إَّل له.
_________

((( )1الكتاب األسىن)).
((( )2املنهاج يف شعب اإلْيان)) ( )205 /1وقد ذكره يف األمساء اليت تتبع إثبات التدبري له دون ما
سواه ،وكذا البيهقي يف ((األمساء)) (ص.)94 :

( )3رواه مسلم ( .)34من حديث العباس رضي هللا عنه.
((( )4شرح مسلم للنووي)) (.)2 /2
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وهنا افرتق الناس ،وصاروا فريقني :فريقا مشركني يف السعري ،وفريقاً موحدين يف اْلنة.
فاإلهلية هي اليت فرقتهم ،كما أن الربوبية هي اليت مجعتهم.

فالدين والشرع ،واألمر والنهي – مظهره ،وقيامه :-من صفة اإلهلية .واخللق واإلجياد والتدبري
والفعل :من صفة الربوبية .اْلزاء ابلثواب والعقاب واْلنة والنار :من صفة امللك .وهو ملك يوم

الدين .فأمرهم إبهليته ،وأعاهنم ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيته وأاثهبم وعاقبهم ِبلكه وعدله .وكل

واحدة من هذه األمور َّل تنفك عن األخرى.

وأما الرمحة :فهي التعلق ،والسبب الذي بني هللا وبني عباده .فالتأليه منهم له ،والربوبية منه هلم.

والرمحة سبب وأصل بينه وبني عباده ،هبا أرسل إليهم رسله ،وأنزل عليهم كتبه .وهبا هداهم .وهبا

أسكنهم دار ثوابه .وهبا رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم .فبينهم وبينه سبب العبودية ،وبينه وبينهم سبب

الرمحة.

الر ْمحَ ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَـ َوى مطابق لقوله
واقرتن ربوبيته برمحته كاقرتان استوائه على عرشه برمحته .فـ َّ
ش ْ
َر ِ
الرِح ِيم فإن مشول الربوبية وسعتها حبيث َّل خيرج شيء عنها أقصى مشول الرمحة
الر ْمح ِن َّ
ني َّ
ب ال َْعالَ ِم َ

وسعتها .فوسع كل شيء برمحته وربوبيته ،مع أن يف كونه رابً للعاملني ما يدل على علوه على خلقه،

وكونه فوق كل شيء ،كما أييت بيانه إن شاء هللا اهـ (.)1

 - 4قال القرطيب رمحه هللا :فيجب على كل مكلف أن يعلم أن َّل رب له على احلقيقة إَّل هللا

وحده ،وأن حيسن تربية من جعلت تربيته إليه ،فيقوم أبمره ومصاحله كما قام احلق فريقيه شيئاً شيئاً
وطوراً طوراً ،وحيفظه ما استطاع جهده ،كما حفظه هللا.
قال ابن عباس وقد سئل عن الرابين فقال :هو الذي يعلم الناس بصغار األمر قبل كباره.

فالعامل الرابين هو الذي حيقق علم الربوبية وريب الناس ابلعلم على مقدار ما حيتملوه ،فبذل خلواصهم
جوهره ومكنونه ،وبذل لعوامهم ما ينالون به فضل هللا ويدركونه اهـ (.)2

 - 5وقد دعا األنبياء والصاحلون هللا سبحانه وتعاىل هبذا اَّلسم وتضرعوا به إليه.
سنَا َوإِن َّملْ تَـغْ ِف ْر لَنَا َوتَـ ْرمحَْنَا لَنَ ُكونَ َّن
فدعا آدم عليه السالم وحواء به كما يف قوله تعاىلَ :ربَّـنَا ظَلَ ْمنَا أَن ُف َ
ِمن ْ ِ
ين [األعراف.]23 :
اخلَاس ِر َ
َ
ِ
ي ولِمن د َخل بـي ِيت م ْؤِمنا ولِلْم ْؤمنِ
ِ
ِ
ني والْم ْؤِمنَاتِ
ِ
ِ
ونوح عليه السالم يف دعائه َرب ا ْغف ْر ِيل َول َوال َد َّ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ً َ ُ َ َ ُ
[نوح.]28 :

ِ
َنت َّ ِ
يم [البقرة.]127 :
وإبراهيم وإمساعيل عليهما الصالة والسالم َربَّـنَا تَـ َقبَّ ْل ِمنَّا إِنَّ َ
كأ َ
السم ُ
يع ال َْعل ُ
ب ا ْغ ِفر ِيل وأل ِ
الر ِِ
ني
َنت أ َْر َح ُم َّ
َخي َوأَ ْد ِخلْنَا ِيف َر ْمحَتِ َ
ك َوأ َ
امح َ
وموسى عليه الصالة والسالم َر ِ ْ َ
[األعراف.]151 :
الس َماء [املائدة.]114 :
وعيسى عليه الصالة والسالم اللَّ ُه َّم َربَّـنَا أَن ِز ْل َعلَْيـنَا َمآئِ َدةً ِم َن َّ
ِ
ِِ ِ
آم َن
الر ُس ُ
آم َن َّ
ول ِِبَا أُن ِز َل إِلَْيه من َّربِه َوال ُْم ْؤمنُو َن ُكلٌّ َ
والرسول صلى هللا عليه وسلم وأمته يف قوله َ
ِ
ِ ِ ِِ
ك
ك َربَّـنَا َوإِلَْي َ
َح ٍد ِمن مر ُسلِ ِه َوقَالُواْ َِمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا غُ ْف َرانَ َ
ِابهلل َوَمآلئِ َكتِه َوُكتُبِه َوُر ُسله َّلَ نُـ َف ِر ُق بَ ْ َ
ني أ َ
ِ
ري [البقرة.]285 :
ال َْمص ُ
وغري ذلك يف كتاب هللا كثري َّل حيصى.

 - 6وقد هني النيب صلى هللا عليه وسلم العبد أن يقول لسيده (ريب) فقالَّ(( :ل يقل أحدكم :أطعم

ربك ،وضئ ربك ،وليقل :سيدي موَّلي ،وَّل يقل أحدكم :عبدي أميت ،وليقل :فتاي وفتايت

وغالمي)) (.)3

_________

((( )1مدارج السالكني)) (.)35 - 34 /1
((( )2الكتاب األسىن)).
( )3رواه البخاري ( ،)2552ومسلم ( .)2248من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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قال احلافظ ابن حجر :وفيه هني العبد أن يقول لسيده ريب ،وكذلك هني غريه فال يقول له أحد ربك،
ويدخل يف ذلك أن يقول السيد ذلك عن نفسه ،فإنه قد يقول لعبده إسق ربك ،فيضع الظاهر
موضع الضمري على سبيل التعظيم لنفسه.

والسبب يف النهي أن حقيقة الربوبية هلل تعاىل ،ألن الرب هو املالك القائم ابلشيء ،فال توجد حقيقة

ذلك إَّل هلل تعاىل .قال اخلطايب :سبب املنع أن اإلنسان مربوب متعبد إبخالص التوحيد هلل ،وترك
اإلشراك معه ،فكره له املضاهاة يف اَّلسم لئال يدخل يف معىن الشرك ،وَّل فرق يف ذلك بني احلر
والعبد ،فأما ما َّل تعبد عليه من سائر احليواَنت واْلمادات فال يكره إطالق ذلك عليه عند

اإلضافة ،كقوله :رب الدار ورب الثوب.

قال ابن بطالَّ :ل جيوز أن يقال ألحد غري هللا رب ،كما َّل جيوز أن يقال له إله.

وتعقبه احلافظ بقوله :والذي خيتص ابهلل تعاىل إطالق الرب بال إضافة ،أما مع اإلضافة فيجوز إطالقه
ك [يوسف ،]42 :وقوله ْارِج ْع إِ َىل
كما يف قوله تعاىل حكاية عن يوسف عليه السالم اذْ ُك ْرِين ِعن َد َربِ َ
ك [يوسف ،]50 :وقوله عليه الصالة والسالم يف أشراط الساعة ((أن تلد األمة ربتها)) ()1
َربِ َ

فدل على أن النهي يف ذلك حممول على اإلطالق ،وحيتمل أن يكون النهي للتنزيه ،وما ورد يف ذلك

فلبيان اْلواز.

وقيل هو خمصوص بغري النيب صلى هللا عليه وسلم وَّل يرد ما يف القرآن ،أو املراد النهي عن اإلكثار
من ذلك واختاذ استعمال هذه اللفظة عادة ،وليس املراد النهي عن ذكرها يف اْلملة اهـ ( .)2النهج
األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن محد احلمود– ص394 :
_________

( )1رواه مسلم ( .)8من حديث عمر رضي هللا عنه.
((( )2الفتح)) (.)179 /5
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ست ومخسون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا الودود
 - 1قال القرطيب :فيجب على كل مكلف أن يعلم أن هللا سبحانه هو (الودود) على اإلطالق،
احملب خللقه ،واملثىن عليهم واحملسن إليهم اهـ (.)1

فاهلل سبحانه وتعاىل حيب من أطاعه ويبغض من عصاه .حيب التوابني واملتطهرين والصابرين واملتوكلني
واملقسطني واملؤمنني واملتقني واحملسنني ،ومجيع الطائعني .ويبغض ويكره املعتدين واملفسدين واملسرفني

واخلائنني واملستكربين والفاسقني والظاملني والكافرين ،وَّل حيب كل خمتال فخور ،وَّل كل خوان كفور،
وهذا كله يف كتابه العزيز.

فيجب على العبد أن يتبع ما حيبه هللا ويرضاه ،ويتجنب ما يبغضه وَّل حيبه.
يقول القرطيب يف تتمه كالمه السابق :مث جيب عليه أن يتودد على ربه ابمتثال أمره وهنيه ،كما تودد

إليه إبدرار نعمه وفضله ،وحيبه كما أحبه.

ومن حب العبد هلل رضاه ِبا قضاه وقدره ،وحب القرآن والقيام به ،وحب الرسول صلى هللا عليه
ِ
وسلم وحب سنته والقيام هبا والدعاء إليها ،قال هللا العظيم قُ ْل إِن ُكنتُ ْم ُحتبمو َن هللاَ فَاتَّبِ ُع ِوين ُْحيبِْب ُك ُم هللاُ
[آل عمران ،]31 :فمن اتبع رسوله فيما جاء به ،وصدق يف أتباعه ،فذلك الذي أحب هللا وأحبه

هللا.
واعلم أن مثال حمبة هللا تعاىل برتك املناهي ،أكثر من مثاهلا بسواها من أعمال الطاعات ،فاألعمال

الصاحلة قد يعملها الرب والفاجر ،واَّلنتهاء عن املعاصي َّل تكون إَّل ابلكمال (و) إَّل من مصدق.

قلت (القرطيب) وعلى هذا احلذو – وهللا أعلم – يرتتب حب هللا تعاىل للعبد وحب الناس له ،وعليه
خيرج احلديث الذي خرجه مالك والبخاري ومسلم وغريهم واللفظ ملسلم عن أيب هريرة قال :قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا إذا أحب عبداً دعا جربيل فقال :إين أحب فالَنً فأحبه،
قال فيحبه جربيل مث ينادي يف السماء فيقول :إن هللا حيب فالَنً فأحبوه ،فيحبه أهل السماء ،مث

يوضع له القبول يف األرض ،وإذا أبغض هللا عبداً دعا جربيل فيقول :إين أبغض فالَنً فأبغضه فيبغضه

جربيل ،مث ينادي يف أهل السماء :إن هللا يبغض فالَنً فأبغضوه ،قال فيبغضونه ،مث توضع له البغضاء

يف األرض)) (.)3( )2

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :وهو سبحانه حيب عباده الذين حيبونه ،واحملبوب لغريه أوىل أن يكون

حمبوابً.
فإذا كنا إذا أحببنا شيئاً هلل كان هللا هو احملبوب يف احلقيقة ،وحبنا لذلك بطريق التبع ،وكنا حنب من

حيب هللا ألنه حيب هللا ،فاهلل تعاىل حيب الذين حيبونه ،فهو املستحق أن يكون هو احملبوب املألوه
املعبود ،وأن يكون غاية كل حب (.)4

 - 2أن املستحق أن حيب لذاته هو هللا سبحانه ،وتعاىل ،وكل حمبة جيب أن تكون هلل ويف هللا ،فإذا
أحب العبد أحب هللا وإذا أبغض أبغض هلل ،وإذا أعطى أعطى هلل ،وإذا منع منع هلل ،وإذا واىل واىل
يف هللا وإذا عادى عادى يف هللا ،وهكذا كل أعماله جيب أن تكون فيما حيبه هللا ويرضاه.

وكذا فإنه َّل جيوز للعبد أن يبغض من أحبه هللا تعاىل من األنبياء واملرسلني واألولياء والصاحلني ،وَّل

حيب من أبغضه هللا من الفساق والعاصني واملكذبني واحملاربني هلل أبمواهلم وأنفسهم ،مهما كانت
قرابتهم له.
_________

((( )1الكتاب األسىن)).
( )2رواه البخاري ( ،)3209ومسلم (.)2637
((( )3الكتاب األسىن)).

((( )4درء تعارض العقل والنقل)) (.)15 /4
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فعن األول يقول املصطفى صلى هللا عليه وسلم ((إن هللا قال :من عادى يل ولياً فقد آذنته ابحلرب،
وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افرتضته عليه ،وما يزال عبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت

أحبه ،فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ،ويده اليت يبطش هبا ،ورجله

اليت ْيشي هبا ،وإن سألين ألعطينه ،ولئن استعاذ يب ألعيذنه ،وما ترددت عن شيء أَن فاعله ترددي
عن نفس املؤمن ،يكره املوت وأَن أكره مساءته)) (.)1

فاحلديث يدل على أن معاداة أولياء هللا إمنا هي يف احلقيقة معاداة هللا ،ومن ذا الذي يطيق أن يعادي

هللا تعاىل شأنه أو حياربه ،ويدل أيضاً على أن الفرائض من أحب ما يتقرب به إىل هللا تعاىل ،ويليها

النوافل.

َّلل والْيـوِم ِ
ِ
ِ
اآلخ ِر
وأما عن الثاين وهي أن َّل حيب من عصى هللا ،يقول تعاىل َّل َِجت ُد قَـ ْوًما يُـ ْؤمنُو َن ِاب َّ َ َ ْ
ِ
ءه ْم أ َْو أَبْـنَ ُ ِ
اد َّ
يُـ َوادمو َن َم ْن َح َّ
ريَهتُ ْم [اجملادلة.]22 :
آاب ُ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َكانُوا َ
اءه ْم أ َْو إ ْخ َو َاهنُ ْم أ َْو َعش َ
قال ابن تيمية رمحه هللا:
وليس ما يستحق أن يكون هو احملبوب لذاته ،املراد لذاته ،املطلوب لذاته ،املعبود لذاته :إَّل هللا .كما
أنه ليس ما هو بنفسه مبدع خالق إَّل هللا ،فكما أنه َّل رب غريه ،فال إله إَّل هو ،فليس يف

املخلوقات ما يستقل إببداع شيء حىت يكون راب له ،ولكن مث أسباب متعاونة وهلا فاعل هو سببها.
وكذلك ليس يف املخلوقات ما هو مستحق ألن يكون املستقل أبن يكون هو املعبود املقصود املراد
جبميع األعمال ،بل إذا استحق أن حيب ويراد ،فإمنا يراد لغريه ،وله ما شاركه يف أن حيب معه،

وكالمها حيب أن حيب هللاَّ ،ل حيب واحد منهما لذاته ،إذ ليست ذاته هي اليت حيصل هبا كمال

النفوس وصالحها وانتفاعها ،إذا كانت هي الغاية املطلوبة.

وهللا فطر عباده على ذلك ،وهو أعظم من كونه فطرهم على حب األغذية اليت تصلحهم ،فإذا
تناولوا غريها أفسدهتم ،فإن ذلك ،وإن كان كذلك ،ففي املمكن أن جيعل يف غري ذلك ما يغذيهم.

وأما كون الفطرة ْيكن أن تصلح على عبادة غري هللا ،فهذا ممتنع لذاته كما ْيتنع لذاته أن يكون للعامل
ِ
ك لِ ِ
لدي ِن َحنِي ًفا فِطْرةَ َِّ َّ
يل ِخلَل ِْق
مبدع غري هللا .قال تعاىل :فَأَقِ ْم َو ْج َه َ
اَّلل ال ِيت فَطََر الن َ
َ
َّاس َعلَْيـ َها َّل تَـ ْبد َ
َِّ
اَّلل ذَلِ َ ِ
ين الْ َقيِ ُم [الروم.]30 :
ك الد ُ
ويف الصحيحني عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :كل مولود يولد على الفطرة
فأبواه يهودانه وينصرانه وْيجسانه ،كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء ،هل حتسون فيها من جدعاء؟))

(.)2

ويف صحيح مسلم عن عياض بن محار ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :يقول هللا :إين

خلقت عبادي حنفاء (كلهم) فاجتالتهم الشياطني وحرمت عليهم ما أحللت هلم ،وأمرهتم أن يشركوا
يب ما مل أنزل به سلطاَن)) (.)3
والفطر تعرف هذا أعظم مما تعرف ما يالئمها من الطعام والشراب ،لكن قد حيصل للفطرة نوع

فساد ،فيفسد إدراكها ،كما يفسد إدراكها إذا وجدت احللو مرا ،وهذا هو أعرف املعروف الذي أمر
هللا الرسل أن أتمر به ،والشرك أنكر املنكر الذي أمرهم ابلنهي عنه ،والشرك َّل يغفره هللا ،فإنه فساد

َّل يقبل الصالح.

وهلذا وجب التفريق بني احلب مع هللا ،واحلب هلل ،فاألول شرك ،والثاين إْيان.
هللا والَّ ِذين آمنواْ أَ َش مد حباا ِ ِ
وهنُم َكح ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
قال تعاىلَ :وِم َن الن ِ
َّلل
ب َ َ َُ
َّاس َمن يَـتَّخ ُذ من ُدون هللا أَن َداداً ُحيبم َ ْ ُ
ُ

[البقرة ،]165 :فليس ألحد أن حيب شيئاً مع هللا.
_________

( )1رواه البخاري ( .)6502من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( ،)1385ومسلم (.)2658
( )3رواه مسلم (.)2865

()422/2
ب إِلَي ُكم ِمن ِ
هللا َوَر ُسولِ ِه [التوبة.]24 :
َح َّ ْ
وأما احلب هلل فقال تعاىل :أ َ
َ

وقال صلى هللا عليه وسلم يف الصحيح(( :ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلْيان ،من كان هللا ورسوله

أحب إليه مما سوامها ،ومن كان حيب املرء َّل حيبه إَّل هلل ،ومن كان يكره أن يرجع يف الكفر بعد إذا
أنقذه هللا منه ،كما يكره أن يلقى يف النار)) ( )1اهـ (.)2

 - 3حب هللا سبحانه ورسوله صلى هللا عليه وسلم يقوى بقوة العلم الشرعي ،وكلما كان املسلم
عاملاً بدين هللا وأحكامه وشرائعه ،عامالً به ،كان حبه أقوى من غريه من اْلاهلني ،وإن كانت حمبة هللا
سبحانه توجد يف الفطر ،ولكنها تقوى ابلعلم وختبو وتضعف ابلشهوات والشبهات.

قال ابن تيمية رمحه هللا :وكذلك حب هللا ورسوله حاصل لكل مؤمن ،ويظهر ذلك ِبا إذا خري املؤمن

بني أهله وبني هللا ورسوله ،فإنه خيتار هللا ورسوله.

واملؤمنون متفاضلون يف هذه احملبة ،ولكن املنافقون – الذين أظهروا اإلسالم وملا يدخل اإلْيان يف

قلوهبم – ليسوا من هؤَّلء ،وما من مؤمن إَّل وهو إذا ذكر له رؤية هللا اشتاق إىل ذلك شوقاً َّل يكاد
يشتاقه إىل شيء.

وقد قال احلسن البصري :لو علم العابدون أهنم َّل يرون رهبم يف اآلخرة لذابت أنفسهم يف الدنيا
(.)3

واحلب هلل يقوى بسبب قوة املعرفة وسالمة الفطرة ،ونقصها من نقص املعرفة ومن خبث الفطرة

ابألهواء الفاسدة.
وَّل ريب أن النفوس حتب اللذة ابألكل والشرب والنكاح ،وقد تشتغل النفوس أبدىن احملبوبني عن

أعالمها ،لقوة حاجته العاجلة إليه ،كاْلائع الشديد اْلوع ،فإن أمله ابْلوع قد يشغله عن لذة مناجاته

هلل يف الصالة.

وهلذا قال صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيحَّ(( :ل يصلني أحدكم حبضرة طعام ،وَّل هو يدافع

األخبثني)) (.)4

وإن كانت الصالة قرة عني العارفني ،واإلنسان إمنا يشتاق إىل ما يشعر به من احملبوابت ،فأما ما مل

يشعر به فهو َّل يشتاق إليه ،وإن كان لو شعر به لكان شوقه إليه أشد من شوقه إىل غريه اهـ (.)5

النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن محد احلمود– ص404 :
_________

( )1رواه البخاري ( ،)43ومسلم ( .)43من حديث أنس رضي هللا عنه.
((( )2درء تعارض العقل والنقل)) (.)376 - 374 /9

( )3رواه عبد هللا يف ((السنة)) ( ،)471 /2( )263 /1واآلجري يف ((الشريعة)) (ص.)253 :
( )4رواه مسلم ( .)560من حديث عائشة رضي هللا عنه.
((( )5درء تعارض العقل والنقل)) (.)73 - 72 /6

()423/2

سبع ومخسون :اآلاثر اإلْيانية َّلسم هللا اجمليد
 - 1قال األزهري :هللا تعاىل هو (اجمليد) ْتجد بفعاله ،وجمده خلقه لعظمته (.)1
فاهلل سبحانه له اجملد العلي العظيم ،بفعاله العظيمة وصفاته العلية وأبمسائه احلسىن ،فال جمد إَّل جمده،

وَّل عظمة إَّل عظمته ،وكل جمد لغريه إمنا هو منه عطاء وتفضل.

ويف اقرتان (احلميد) مع (اجمليد) بيان أنه حممود على جمده وعظمته وكمال صفاته ،فليس كل ذي
شرف حممود ،وكذلك ليس كل حممود يكون ذو شرف.

قال احلليمي( :اجمليد) ومعناه :املنيع احملمود ،ألن العرب َّل تقول لكل حممود جميداً ،وَّل لكل منيع

جميداً .أو قد يكون الواحد منيعاً غري حممود ،كاملتآمر اخلليع اْلائر ،أو اللص املتحصن ببعض

القالع.

وقد يكون حمموداً غري منيع ،كأمري السوقة والصابرين من أهل القبلة.

فلما مل يقل لكل واحد منهما جميد ،علمنا أن (اجمليد) من مجع بينهما فكان منيعاً َّل يرام ،وكان يف

منعته حسن اخلصال مجيل الفعال ،والباري – جل ثناؤه – جيل عن أن يرام وأن يوصل إليه ،وهو مع
ذلك فحسن جممل َّل يستطيع العبد أن حيصي نعمته ،ولو استنفذ فيه مدته ،فاستحق اسم اجمليد وما

هو أعلى منه اهـ (.)2

 - 2إن هللا سبحانه عطاؤه واسع ،وفضله سابغ ،قد مشل املؤمن والكافر ،والرب والفاجر ،جمد بذلك
نفسه يف قوله عز وجل وإِن تَـعدمواْ نِعم َ ِ
وها [إبراهيم.]34 :
ص َ
ت هللا َّلَ ُحتْ ُ
َ ُ َْ
 - 3جمد هللا تعاىل نفسه يف كتابه العزيز يف آايت كثرية بل القرآن مليء بتمجيد هللا وتعظيمه ،وكذا
حديث رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وأعظم آايت القرآن وسوره هي اليت احتوت على ذلك ،كآية
الكرسي يف البقرة ،وسورة الفاحتة واإلخالص.

ومن أعظم من يعظم به العبد ربه وْيجده هو تالوة كتابه ،يف آَنء الليل وأطراف النهار ،فإنه َّل أحد

حيصى الثناء عليه والتمجيد له ،هو كما أثىن على نفسه.

ففي احلديث القدسي ((قال هللا تعاىل :قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني ولعبدي ما سأل،
فإذا قال العبد :احلمد هلل رب العاملني ،قال هللا تعاىل :محدين عبدي ،وإذا قال الرمحن الرحيم ،قال

هللا تعاىل :أثىن علي عبدي ،وإذا قال :مالك يوم الدين ،قال :جمدين عبدي .)3( )) ...

مث ذكره وتسبيحه وحتميده وتكبريه وهتليله ،وما يلتحق هبا من احلوقلة والبسملة واحلسبلة واَّلستغفار
والدعاء خبريي الدنيا واآلخرة.

وهذه احلال هي حال أهل الذكر ،من َّل يشقى هبم اْلليس ،من األنبياء والصديقني ،والشهداء
والصاحلني ،كما جاء يف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

((إن هلل مالئكة يطوفون يف الطرق يلتمسون أهل الذكر ،فإذا وجدوا قوماً يذكرون هللا تنادوا هلموا

إىل حاجتكم ،قال فيحفوهنم أبجنحتهم إىل السماء الدنيا ،قال فيسأهلم رهبم عز وجل وهو أعلم

منهم :ما يقول عبادي؟ قال تقول :يسبحونك ويكربونك وحيمدونك وْيجدونك ،قال فيقول :هل

رأوين؟ قال فيقولونَّ :ل وهللا ما رأوك ،قال فيقول :كيف لو رأوين؟ قال يقولون :لو رأوك كانوا أشد

لك عبادة ،وأشد لك ْتجيداً وأكثر لك تسبيحاً  ، ...حىت قال تعاىل :فأشهدكم أين قد غفرت هلم،
قال يقول :ملك من املالئكة :فيهم فالن ليس منهم ،إمنا جاء حلاجة قال هم اْللساء َّل يشقى

جليسهم)) (.)4

آن الْم ِج ِ
ِ
يد [ق:
 - 4مسى هللا تبارك وتعاىل كتابه بـ (اجمليد) يف آيتني من كتابه :يف قوله تعاىل ق َوالْ ُق ْر َ
 .]1وقوله بَ ْل ُه َو قُـ ْرآ ٌن َِّجمي ٌد [الربوج.]22 - 21 :
_________

((( )1اللسان)) (.)4138 /5
((( )2املنهاج)) ( )197 /1ذكره يف األمساء اليت تتبع نفي التشبيه عن هللا تعاىل جده ،وكذا البيهقي
يف ((األمساء)) (ص.)57 :

( )3رواه مسلم ( .)395من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )4رواه البخاري ( ،)6408ومسلم (.)2689

()424/2
قال قتادة :بَ ْل ُه َو قُـ ْرآ ٌن َِّجمي ٌد يقول :قرآن كرمي ( .)1فالقرآن جميد أي شريف كرمي عظيم ،وَّل غرابة

يف ذلك فإنه كالم هللا اجمليد الذي َّل أيتيه الباطل من بني يديه وَّل من خلفه تنزيل من حكيم محيد.
ومن جمد القرآن وشرفه أنه َّل ْيكن للجن واألنس أن أيتوا ِبثله ،بل بسورة منه ،قال تعاىل قُل لَّئِ ِن
ت ا ِإلنس وا ْْلِ من َعلَى أَن أيْتُواْ ِِبِثْ ِل َه َذا الْ ُقر ِ
اجتَمع ِ
ض ُه ْم لِبَـ ْع ٍ
ريا
آن َّلَ َأيْتُو َن ِِبِثْلِ ِه َولَ ْو َكا َن بَـ ْع ُ
ْ ََ
ْ
َ
ُ َ
ض ظَ ِه ً
[اإلسراء.]88 :
وهذا يتجلى لنا يف جوانب عديدة:

منها ،أنه َّل ْيكن للجن واإلنس أن أيتوا ِبثل ما فيه من التشريعات من أمر وهني ،وحالل وحرام،

وما فيه من العبادات الدينية واملعامالت الدنيوية ،فهذا من أعظم إعجازه.

ومنها أن بالغته وفصاحته ،وروعته وهباؤه ،وحسن تراكيبه وأسلوبه ،وأخذه ابلنفوس كله مما َّل
يضاهي.

ومنها كثرة فوائده اليت َّل تنقضي ،وَّل يشبع منها العلماء على مر الدهور والعصور.

ومن شرفه ورفعته ،أن هللا سبحانه حفظه وصانه من كيد الكفار واملنافقني ،ومن احلاقدين على هذا
الدين ،حفظه من أن يبدلوه أو أن حيرفوه ،أو أن يزيدوا فيه أو ينقصوه ،قال سبحانه إِ ََّن َْحن ُن نَـ َّزلْنَا
ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن [احلجر.]9 :
ومن عظمة هذا الكتاب وجمده ،أن هللا يرفع به من عمل به واختذه دينا ومنهاجاً ،وخيفض به ويذل
من تركه وراء ظهره ،ورأى أن العمل به رجعية وختلف ومجود.
ففي صحيح مسلم عن عامر بن واثلة أن َنفع بن عبد احلارث لقي عمر بعسفان ،وكان عمر

يستعمله على مكة ،فقال :من استعملت على أهل الوادي؟ فقال :ابن أبزي ،قال :ومن ابن أبزي؟
قال :موىل من موالينا ،قال :فاستخلف عليهم موىل؟! قال :إنه قارئ لكتاب هللا عز وجل ،وإنه عامل
ابلفرائض ،قال عمر :أما إن نبيكم صلى هللا عليه وسلم قد قال(( :إن هللا يرفع هبذا الكتاب أقواماً
ويضع به آخرين)) (.)2
فقد رفع هللا تعاىل هذا املوىل حلفظه لكتابه وعلمه به مع احنطاط نسبه وشرفه على غريه من أهل مكة

أهل الشرف والنسب.

وهكذا اْلد والرفعة يف الدرجات يف اآلخرة ،فإمنا هي ملن أخذ هبذا الكتاب ،وعمل به ،والذل
واملهانة والدركات ملن تركه وأعرض عنه النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن حملمد بن محد

احلمود– ص415 :
_________

( )1رواه الطربي يف تفسريه (.)347 /24
( )2رواه مسلم (.)817
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ْتهيد
وج َّل ،واإلْيان هبا ،على ما يليق به سبحانه ،وتدبرها :يورث مثرات عظيمة
أن العلم بصفات هللا َع َّز َ
وفوائد جليلة ،جتعل صاحبها يذوق حالوة اإلْيان ،وقد ح ِرمها قوم كثريون من ِ
املعطلة ِ
واملؤولة
ُ

واملشبهة ،وإليك بعضاً منها:

وج َّل :أن العبد يسعى إىل اَّلتصاف والتحلِي هبا على ما
 - 1فمن مثرات اإلْيان بصفات هللا َع َّز َ

يليق به؛ ألنه من املعلوم عند أرابب العقول أن احملب حيب أن يتصف بصفات حمبوبه؛ كما أن
احملبوب حيب أن يتحلَّى ُِحمبمهُ بصفاته؛ فهذا يدعو العبد احملب ألن يتصف بصفات حمبوبه ومعبوده كلٌّ
على ما يليق به ،فاهلل كرمي حيب الكرماء ،رحيم حيب الرمحاء ،رفيق حيب الرفق ،فإذا علم العبد ذلك؛
سعى إىل التحلي بصفات الكرم والرمحة والرفق ،وهكذا يف سائر الصفات اليت حيب هللا تعاىل أن
يتحلَّى هبا العبد على ما يليق بذات العبد.

 - 2ومنها :أن العبد إذا آمن بصفة (احلب واحملبة) هلل تعاىل وأنه سبحانه (رحيم ودود) استأنس هلذا
إيل ابلنوافل حىت أحبه)) وسعى إىل
الربَّ ،
وتقرب إليه ِبا يزيد حبه ووده له(( ،وَّل يزال العبد يتقرب َّ

ُحب فالَنً فأحبَّه ،فيُحبمه جربيل ،مث ينادي يف السماء:
أن يكون ممن يقول هللا فيهم(( :اي جربيل إين أ م

أهل السماء مث يوضع له القبول يف األرض)) ومن آاثر اإلْيان هبذه
إن هللا م
حيب فالَنً فأحبوه ،فيُحبمه ُ
الصفة العظيمة أن من أراد أن يكون حمبوابً عند هللا اتبع نبيه صلى هللا عليه وسلم قُ ْل إِ ْن ُك ْنـتُ ْم ُِحتبمو َن
حبب ِ
ط ِ
َّ
العبد هلل ،وإذا غُ ِرست شجرةُ احملبة يف القلب،
وحب هللا للعبد مرتب ٌ
اَّللَ فَاتَّبِ ُع ِوين ُْحيبِْب ُك ْم هللاُ م
كل
أنواع الثمار ،وآتت أُ ُكلَها َّ
وسقيت ِباء اإلخالص ،ومتابعة احلبيب صلى هللا عليه وسلم ،أمثرت َ
ُ

حٍ
ني إبذن رهبا - 3 .ومنها :أنه إذا آمن العبد بصفات (العلم ،واإلحاطة ،واملعية)؛ أورثه ذلك
وج َّل املطَّلع عليه الرقيب الشهيد ،فإذا آمن بصفة (السمع)؛ علم أن هللا يسمعه؛
اخلوف من هللا َع َّز َ
فال يقول إَّل خرياً ،فإذا آمن بصفات (البصر ،والرؤية ،والنظر ،والعني)؛ علم أن هللا يراه؛ فال يفعل

حري هبذا العبد
إَّل خرياً؛ فما ابلك بعبد يعلم أن هللا يسمعه ،ويراه ،ويعلم ما هو قائله وعامله ،أليس ٌّ

(حيب ،ويرضى)؛
أن َّل جيده هللا حيث هناه ،وَّل يفتقده حيث أمره؟! فإذا علم هذا العبد وآمن أن هللا م

عمل ما حيبمه معبوده وحمبوبه وما يرضيه ،فإذا آمن أن من صفاته (الغضب ،والكره ،والسخط،

واملقت ،واألسف ،واللعن)؛ عمل ِبا َّل يُـغْضب موَّله وَّل يكرهه حىت َّل يسخط عليه وْيقته مث يلعنه
ويطرده من رمحته ،فإذا آمن بصفات (الفرح ،والبشبشة ،والضحك)؛ أنس هلذا الرب الذي يفرح

رب يضحك.
لعباده ويتبشبش هلم ويضحك هلم؛ ما عدمنا خرياً من ا

 - 4ومنها :أنه إذا علم العبد وآمن بصفات هللا من (الرمحة ،والرأفة ،والتـ َّْوب ،واللطف ،والعفو،

واملغفرة ،والسرت ،وإجابة الدعاء)؛ فإنه كلما وقع يف ذنب؛ دعا هللا أن يرمحه ويغفر له ويتوب عليه،
ٍ
ولطف بعباده املؤمنني ،فأكسبه هذا رجعة وأوبة إىل هللا كلما أذنب ،وَّل
وطمع فيما عند هللا من س ٍرت
جيد اليأس إىل قلبه سبيالً ،كيف ييأس من يؤمن بصفات (الصرب ،واحللم)؟! كيف ييأس من رمحة هللا
من علم أن هللا يتصف بصفة (الكرم ،واْلود ،والعطاء)؟!.

 - 5ومنها :أن العبد الذي يعلم أن هللا متصف بصفات (القهر ،والغلبة ،والسلطان ،والقدرة،

واهليمنة ،واْلربوت)؛ يعلم أن هللا َّل يعجزه شيء؛ فهو قادر على أن خيسف به األرض ،وأن يعذبه يف
الدنيا قبل اآلخرة؛ فهو القاهر فوق عباده ،وهو الغالب من غالبه ،وهو املهيمن على عباده ،ذو

امللكوت واْلربوت والسلطان القدمي؛ فسبحان ريب العظيم.
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وج َّل أن يظل العبد دائم السؤال لربه ،فإن أذنب؛ سأله
 - 6ومن مثرات اإلْيان بصفات هللا َع َّز َ

بصفات (الرمحة ،والتَّوب ،والعفو ،واملغفرة) أن يرمحه ويتوب عليه ويعفو عنه ويغفر له ،وإن خشي
على نفسه من عدو متجهم جبار؛ سأل هللا بصفات (القوة ،والغلبة ،والسلطان ،والقهر ،واْلربوت)؛
رافعاً يديه إىل السماء ،قائالً :اي رب! اي ذا القوة والسلطان والقهر واْلربوت! اكفنيه .فإن آمن أن
هللا (كفيل ،حفيظ ،حسيب ،وكيل)؛ قال :حسبنا هللا ونعم الوكيل ،وتوكل على (الواحد ،األحد،

الصمد) ،وعلم أن هللا ذو (العزة ،والشدة ،واحملال ،والقوة ،واملنعة) مانعه من أعدائه ،ولن يصلوا إليه

إبذنه تعاىل ،فإذا أصيب بفقر؛ دعا هللا بصفات (الغىن ،والكرم ،واْلود ،والعطاء) ،فإذا أصيب
ِبرض؛ دعاه ألنه هو (الطبيب ،الشايف ،الكايف) ،فإن ُمنع ال ُذ ِريَّة؛ سأل هللا أن يرزقه ويهبه الذرية

(الرزَّاق ،الوهَّاب) وهكذا فإ َّن من مثرات العلم بصفات هللا واإلْيان هبا دعاءه هبا.
الصاحلة؛ ألنه هو َّ
 - 7ومنها :أن العبد إذا تدبر صفات هللا من (العظمة ،واْلالل ،والقوة ،واْلربوت ،واهليمنة)؛

يتكرب على أحد ،ومل ينازع
استصغر نفسه ،وعلم حقارهتا ،وإذا علم أن هللا خمتص بصفة (الكربايء)؛ مل َّ

خص نفسه من الصفات ،وإذا علم أن هللا متصف بصفة (الغىن ،وامللك ،والعطاء)؛ استشعر
هللا فيما َّ
افتقاره إىل موَّله الغين ،مالك امللك ،الذي يعطي من يشاء وْينع من يشاء.

 - 8ومنها :أنه إذا علم أن هللا يتصف بصفة (القوة ،والعزة ،والغلبة) ،وآمن هبا؛ علم أنه إمنا

يكتسب قوته من قوة هللا ،وعزته من عزة هللا؛ فال يذل وَّل خينع لكافر ،وعلم أنه إن كان مع هللا؛

كان هللا معه ،وَّل غالب ألمر هللا.

 - 9ومن مثرات اإلْيان بصفات هللا :أن َّل ينازع العب ُد هللاَ يف صفة (احلكم ،واأللوهية ،والتشريع،
والتحليل ،والتحرمي)؛ فال حيكم إَّل ِبا أنزل هللا ،وَّل يتحاكم إَّل إىل ما أنزل هللا .فال ِ
أحل هللا،
حيرم ما َّ

حرم هللا.
وَّل حيل ما َّ

 - 10ومنها :أن صفات (الكيد ،واملكر ،واَّلستهزاء ،واخلداع) إذا آمن هبا العبد على ما يليق
بذات هللا وجالله وعظمته؛ علم أن َّل أحد يستطيع أن يكيد هلل أو ْيكر به ،وهو خري املاكرين

سبحانه ،كما أنه َّل أحد من خلقه قادر على أن يستهزئ به أو خيدعه ،ألن هللا سيستهزئ به وخيادعه
ومن أثر استهزاء هللا ابلعبد أن يغضب عليه وْيقته ويعذبه ،فكان اإلْيان هبذه الصفات وقاية للعبد
من الوقوع يف مقت هللا وغضبه.

 - 11ومنها :أن العبد حيرص على أَّلَّ ينسى ربه ويرتك ذكره ،فإن هللا متصف بصفة (النسيان،
سوا َّ
اَّللَ فَـنَ ِسيَـ ُه ْم ( ،فتجده دائم التذكر ألوامره
والرتك)؛ فاهلل ٌ
قادر على أن ينساه – أي :يرتكه )،نَ ُ
ونواهيه.
 - 12ومنها أن العبد الذي يعلم أن هللا متصف بصفة (السالم ،واملؤمنِ ،
والصدق)؛ فإنه يشعر
ابلطمأنينة واهلدوء النفسي؛ فاهلل هو السالم ،وحيب السالم ،فينشر السالم بني املؤمنني ،وهو املؤمن
ِ
(الصدق) ،وأنه وعده إن هو عمل
اخللق من ظلمه ،وإذا اعتقد العبد أن هللا متصف بصفة َّ
الذي أم َن ُ
صاحلاً جنات جتري من حتتها األهنار؛ علم أن هللا صادق يف وعده ،لن خيلفه ،فيدفعه هذا ملز ٍ
يد من
الطاعة ،طاعة ٍ
يثق يف سيِده وأج ٍري يف مستأجره أنَّه موفيه َّ
عبد ٍ
حقه وزايدة.
عامل ُ
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 - 13ومنها :أن صفات هللا اخلربية كـ (الوجه ،واليدين ،واألصابع ،واألَنمل ،والقدمني ،والساق،
وج َّل
وغريها) تكون كاَّلختبار الصعب للعباد ،فمن آمن هبا وصدق هبا على وجه يليق بذات هللا َع َّز َ
بال ْتثيل وَّل حتريف وَّل تكييف ،وقال :ك مل من عند ربنا ،وَّل فرق بني إثبات صفة العلم واحلياة
والقدرة وبني هذه الصفاتَ ،من هذا إْيانه ومعتقده؛ فقد فاز فوزاً عظيماً ،ومن قدَّم عقله السقيم
وحرف فيها ،وعطَّلها؛ فقد خسر
على النقل الصحيحَّ ،
وأول هذه الصفات ،وجعلها من اجملازَّ ،

كذب هللا فيما وصف به نفسه ،و َّ
فرق بني صفة وصفة ،و َّ
كذب رسوله صلى هللا عليه
خسراَنً مبيناً ،إذ َّ
وسلم ،فلو مل يكن من مثرة اإلْيان هبذه الصفات إَّل أن تُدخل صاحبها يف زمرة املؤمنني ِ
املوحدين؛
لكفى هبا مثرة ،ولو مل يكن من مثراهتا إَّل أهنا ْتيِز املؤمن احلق ِ
ِ
املصدق هلل ورسوله صلى هللا
املوحد

وحرف نصوصهما ،واستدرك عليهما؛ لكفى ،فكيف إذا
جترأ عليهماَّ ،
عليه وسلم وبني ذاك الذي َّ
علمت أن هناك مثر ٍ
ات أخرى عظيمةً لإلْيان هبذه الصفات اخلربية؛ منها أنك إذا آمنت أن هلل وجهاً
يليق جبالله وعظمته ،وأن النظر إليه من أعظم ما ينعم هللا على عبده يوم القيامة ،وقد وعد به عباده

الصاحلني؛ سألت هللا النظر إىل وجهه الكرمي ،فأعطاكه ،وأنك إذا آمنت أن هلل يداً مألى َّل يغيضها

نفقة ،وأن اخلري بني يديه سبحانه؛ سألته مما بني يديه ،وإذا علمت أن قلبك بني إصبعني من أصابع
الرمحن؛ سألت هللا أن يثبت قلبك على دينه 000وهكذا.
وج َّل :تَـ ْن ِزيه هللا وتقديسه عن النقائص ،ووصفه بصفات
 - 14ومن مثرات اإلْيان بصفات هللا َع َّز َ

كل ٍ
عيب و ٍ
سبموح)؛ نَـ َّزه هللا من ِ
نقص ،وعلم أن هللا)
الكمال ،فمن علم أن من صفاته (ال ُقدموس ،ال م
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيء (
لَْي َ
 - 15ومنها :أن من علم أن من صفات هللا (احلياة ،والبقاء)؛ علم أنه يعبد إهلاً َّل ْيوت ،وَّل أتخذه
سنة وَّل نوم ،فأورثه ذلك حمبة وتعظيماً وإجالَّلً هلذا الرب الذي هذه صفته.
مزول ،وال ُقرب،
 - 16ومن مثرات اإلْيان بصفة (العلو ،والفوقية ،واَّلستواء على العرش ،والنـ ُ
وال مدنُو)؛ أن العبد يعلم أن هللا منزه عن احللول ابملخلوقات ،وأنه فوق كل شيء ،مطَّلع على كل

شيء ،ابئن عن خلقه ،مستو على عرشه ،وهو قريب من عبده بعلمه ،فإذا احتاج العبد إىل ربه؛

وجده قريباً منه ،فيدعوه ،فيستجيب دعاءه ،وينزل إىل السماء الدنيا يف الثلث اآلخر من الليل كما
يليق به سبحانه ،فيقول :من يدعوين فأستجب له ،فيورث ذلك حرصاً عند العبد بتفقد هذه
األوقات اليت خيلو فيها مع ربه القريب منه ،فهو سبحانه قريب يف علوه ،بعيد يف دنوه.

 - 17ومنها أن اإلْيان بصفة (الكالم) وأن القرآن كالم هللا جيعل العبد يستشعر وهو يقرأ القرآن أنه

أحس أن هللا يكلمه ويتحدث إليه،
ك الْ َك ِر ِمي؛ َّ
نسا ُن َما غَ َّر َك بَِربِ َ
يقرأ كالم هللا ،فإذا قرأ :اي أَيمـ َها ا ِإل َ

فيطري قلبه وجالً ،وأنه إذا آمن هبذه الصفة ،وقرأ يف احلديث الصحيح أن هللا سيكلمه يوم القيامة،

ليس بينه وبينه ترمجان؛ استحى أن يعصي هللا يف الدنيا ،وأعد لذلك احلساب والسؤال جواابً.
وهكذا؛ فما من صفة هلل تعاىل؛ إَّل ولإلْيان هبا مثرات عظيمة ،وآاثر كبرية مرتتبة على ذلك اإلْيان؛

فما أعظم نعم هللا على أهل السنة واْلماعة الذين آمنوا بكل ذلك على الوجه الذي يليق ابهلل
تعاىل! .صفات هللا الواردة يف الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف – ص 30
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أوَّل :اآلاثر اإلْيانية لصفة الفرح
 - 1كمال رمحته جل وعال ورأفته بعباده؛ حيث حيب رجوع العاصي إليه هذه احملبة العظيمة ،هارب
من هللا ،مث وقف ورجع إىل هللا ،يفرح هللا به هذا الفرح العظيم.

(وهذا أمر عظيم إىل الغاية ،فإذا كانت التوبة هبذه املنزلة ،كيف َّل يكون صاحبها معظماً عند هللا؟!)

(.)1

ويفيدَن أن حنرص على التوبة غاية احلرص ،كلما فعلنا ذنباً؛ تبنا إىل هللا.

فأنت إذا علمت أن هللا يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي َّل نظري له؛ َّل شك أنك سوف حترص غاية

احلرص على التوبة ( .)2األمساء احلسىن والصفات العلى لعبد اهلادي بن حسن وهيب – ص205 :
_________

((( )1شرح حديث أيب بكر)) (ص ،)53 :لشيخ اإلسالم رمحه هللا.
((( )2شرح العقيدة الواسطية)) (ص.)405 :

()429/2

اثنيا :اآلاثر اإلْيانية لصفة املعية

إذا عرف العبد أن هللا معه؛ فال شك أنه يراقب هللا ،يعرف أن هللا مطلع عليه ،وأنه َّل ختفى عليه منه

خافية .فإذا آمن أبن هللا معه ،أي عامل به ومطلع عليه ورقيب على أعماله؛ (فإن ذلك حيمله على
مراقبة هللا ،وعلى خوفه ،وعدم اخلروج عن طاعته ،وعدم ارتكاب شيء من معاصيه .تقول له نفسه

وقلبه :كيف تتجرأ على خمالفته وهو مراقب لك وألعمالك؟ وحيمله هذا على إصالح األعمال وعدم

إفسادها ،وعلى اإلكثار من احلسنات والبعد عن السيئات ،هذه فائدة اإلْيان ابملعية) ( )1العامة.

عن عبد هللا بن معاوية الغاضري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ثالث من
فعلهن فقد طعم طعم اإلْيان :من عبد هللا وحده فإنه َّل إله إَّل هللا ،وأعطى زكاة ماله طيبة هبا نفسه

 ...وزكى عبد نفسه)) فقال رجل :وما تزكية املرء نفسه اي رسول هللا؟ قال(( :يعلم أن هللا معه حيث
ما كان)) (.)2

فحصلت التزكية ابإلْيان هبذه املعية ،وأي تزكية أعظم منها!
وأما املعية اخلاصة ،فإن اإلنسان إذا عرف أن هذا العمل حيظى أهله ِبعية هللا ،حرص على أن يكون

من أهله ،فيحرص على أن يكون من أهل التقوى واإلحسان والصرب واإلْيان ،ويكثر من الذكر

والدعاء( .وأي فضيلة تداين فضيلة من كان هللا معه! وأي مزية توازي مزية من هو من أهل هذه

الطبقة الشريفة ،واملنزلة السامية؟!) (.)3

فمىت حظي العبد ِبعية هللا (هانت عليه املشاق ،وانقلبت املخاوف يف حقه أماَنً ،فباهلل يهون كل

صعب ،ويسهل كل عسري ،ويقرب كل بعيد ،وابهلل تزول اهلموم والغموم واألحزان؛ فال هم مع هللا،

وَّل غم وَّل حزن) ( .)4وإمنا احلزن كل احلزن ملن فاته هللا ،فمن حصل هللا له فعلى أي شيء حيزن؟
ومن فاته هللا فبأي شيء يفرح ( .)5وإذا كان هللا معك ،فمن ختاف؟ وإذا كان عليك ،فمن ترجو؟

()6

واعلم أبن معية هللا (من أعظم نعمة أنعم هللا هبا على عبده ،ولكن هلذه النعمة أقوال وأعمال ،مها
السبب الذي تنال به ،وهللا سبحانه مسيع لتلك األقوال ،عليم بتلك األفعال ،وهو عليم ِبن يصلح

هلذه النعمة ،ويشكرها ،ويعرف قدرها ،وحيب املنعم عليه ،فتصلح عنده هذه النعمة ،ويصلح هبا كما
ضهم بِبـع ٍ ِ
ِ ِ ِ
س هللاُ ِأبَ ْعلَ َم
قال تعاىلَ :وَك َذلِ َ
ك فَـتَـنَّا بَـ ْع َ ُ َ ْ
ض ليَـ ُقولواْ أ ََه ُؤَّلء َم َّن هللاُ َعلَْيهم من بَـيْننَا أَلَْي َ
ِاب َّ ِ
س هللاُ ِأبَ ْعلَ َم
لشاك ِر َ
ين [األنعام ،]53 :فإذا فاتت العبد نعمة من نعم ربه ،فليقرأ على نفسه :أَلَْي َ
ِاب َّ ِ
ين (.)7
لشاك ِر َ
ملثل هذا فليعمل العاملون ،ويف ذلك فليتنافس املتنافسون ( .)8األمساء احلسىن والصفات العلى

لعبد اهلادي بن حسن وهيب– ص84 :
_________

((( )1التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية)) (.)242 /1
( )2رواه أبو داود ( )1582خمتصرا والبيهقي ( )96 /4والطرباين يف املعجم الصغري ( )555قال
األلباين يف ((صحيح أيب داود)) ( :)1580صحيح.

((( )3الفتح الرابين من فتاوى اإلمام الشوكاين)) (.)1360 /3
((( )4الداء والدواء)) (ص.)288 :

((( )5طريق اهلجرتني)) (ص.)280 :
((( )6الدرر السنية)) (.)168 /2
((( )7زاد املعاد)) (.)17 /3
((( )8طريق اهلجرتني)) (ص.)507 :

()430/2

اثلثا :اآلاثر اإلْيانية لصفة الضحك
 - 1إن املؤمن يقابل صفة الضحك ابلقبول ،والرضى والتسليم ،فيستنري هبا قلبه ،ويتسع هلا صدره،
وْيتلئ هبا سروراً وحمبة ،ويعلم أهنا تعريف من تعريفات هللا تعاىل ،تعرف هبا إليه على لسان رسوله،

فأنزهلا من قلبه منزلة الغذاء ،أعظم ما كان إليه فاقة ،ومنزلة الشفاء ،أشد ما كان إليه حاجة؛ فاشتد
هبا فرحه ،وعظم هبا غناه ،وقويت هبا معرفته ،واطمأنت إليها نفسه ،وسكن إليها قلبه (.)1

 - 2إننا إذا علمنا أن هللا عز وجل يضحك؛ فإننا نرجو منه كل خري .وهلذا قال أبو رزين العقيلي

رضي هللا عنه للنيب صلى هللا عليه وسلم :اي رسول هللا! أويضحك ربنا؟ قال(( :نعم)) .قال :لن نعدم

من رب يضحك خرياً (.)2

إذا علمنا ذلك؛ انفتح لنا األمل يف كل خري .وتفاءلنا أعظم تفاؤل ،واستبشرَن خرياً .األمساء احلسىن

والصفات العلى لعبد اهلادي بن حسن وهيب– ص312 :
_________

( )1انظر(( :الكافية الشافية)) (ص.)33 - 32 :
( )2رواه ابن ماجه ( )181وقال األلباين يف ((صحيح ابن ماجه)) ( :)78 /1صحيح.

()431/2

رابعا :اآلاثر اإلْيانية لصفة وجه هللا تعاىل
أ -قصد وجه هللا بصاحل األعمال:

َّ ِ
قال تعاىلَ :و ْ ِ
ين يَ ْد ُعو َن َرَّهبُم ِابلْغَ َداةِ َوال َْع ِش ِي يُ ِري ُدو َن َو ْج َههُ [الكهف ]28 :أي:
سَ
ك َم َع الذ َ
اص ْرب نَـ ْف َ
يقصدون وجه هللا ابلرضا ،أي رضا وجهه سبحانه ،وقال سبحانه :إِ َّمنَا نُط ِْعم ُكم لِوج ِه َِّ
اَّلل [اإلنسان:
ُ ْ َْ
ِ ِِ
 .]9وقال تعاىل :وما أل ٍ ِ ِ ِ ٍ
ِ ِ
ضى [الليل:
س ْو َ
ف يَـ ْر َ
ََ َ
َحد عن َدهُ من ن ْع َمة ُجتْ َزى إَّلَّ ابْتغَاء َو ْجه َربه األَ ْعلَى َولَ َ
 .]21 - 19فجعل غاية أعمال األبرار واملقربني واحملبني إرادة وجهه ( .)1أي :يقصدون أبعماهلم
وجه هللا ،بدخوهلم اْلنة ورؤيته فيها.
عن أيب أمامة الباهلي رضي هللا عنه قال :جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :أرأيت رجالً
غزا يلتمس األجر والذكر ما له؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل شيء له)) فأعادها ثالث
مرات ،يقول له رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل شيء له)) مث قال(( :إن هللا َّل يقبل من العمل

إَّل ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه)) (.)2

وعن عثمان رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من بىن مسجداً يبتغي به وجه

هللا بىن هللا له مثله يف اْلنة)) (.)3

وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ما من جرعة أعظم أجراً
عند هللا من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه هللا)) (.)4

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من تعلم علماً مما يبتغى به

وجه هللا َّل يتعلمه إَّل ليصيب به عرضاً من الدنيا مل جيد عرف اْلنة يوم القيامة)) (- )5يعين :رحيها-

.

وعن عتبان بن مالك رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... (( :فإن هللا قد
حرم على النار من قالَّ :ل إله إَّل هللا يبتغي بذلك وجه هللا)) (.)6

وعن سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... (( :إنك لن

ختلف ،فتعمل عمالً تبتغي به وجه هللا تعاىل ،إَّل ازددت به خرياً ،ودرجة ورفعة)) (.)7

وعن حذيفة رضي هللا عنه قال :أسندت النيب صلى هللا عليه وسلم إىل صدري فقال(( :من قالَّ :ل
إله إَّل هللا ابتغاء وجه هللا ختم له هبا دخل اْلنة ،ومن صام يوماً ابتغاء وجه هللا ختم له هبا دخل
اْلنة ،ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه هللا ختم له هبا دخل اْلنة)) (.)8

ومىت أنفق العبد لرييد من املنفق عليه جزاء بوجه من الوجوه ،فهذا مل يرد وجه هللا ،وإمنا يقبل ما كان
عطاؤه هلل ،وقصده ابتغاء وجه هللا.
_________

((( )1هتذيب املدارج)) (ص.)819 :
( )2رواه النسائي ( )3140وقال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)40 /1إسناده جيد وقال

ابن رجب يف ((جامع العلوم واحلكم)) ( :)81 /1إسناده جيد.

( )3رواه البخاري ( )450ومسلم (.)533

( )4رواه ابن ماجه ( )4329واإلمام أمحد 286 /13قال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) (/3

 )386رواته حمتج هبم يف الصحيح ،وقال األلباين يف ((صحيح ابن ماجه)) ( :)3396صحيح.

( )5رواه أبو داود ( )3664وابن ماجه ( )252وسكت عنه أبو داود [وقد قال يف رسالته ألهل
مكة كل ما سكت عنه فهو صاحل] .وقال حممد املناوي يف ((ختريج أحاديث املصابيح)) (/1

 :)165رجاله رجال الصحيحني.

( )6رواه البخاري ( )4501ومسلم (.)33

( )7رواه البخاري ( )4409ومسلم (.)1628
( )8رواه اإلمام أمحد  391 /5وابن أيب شيبة كما يف ((إحتاف اخلرية املهرة)) ( )1 /6125والبيهقي
يف ((األمساء والصفات)) ( )651قال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( )108 /2إسناده َّل أبس
به .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)327 /2رجاله موثقون.

()432/2

فلهذا ينبغي للعبد ،أن يقصد وجه هللا تعاىل ،وخيلص العمل هلل ،يف كل وقت ،ويف كل جزء من أجزاء
اخلري ،ليحصل له بذلك األجر العظيم ،وليتعود اإلخالص ،فيكون من املخلصني ،وليتم له األجر،

سواء مت مقصوده أم َّل ،ألن النية حصلت ،واقرتن هبا ،ما ْيكن من العمل (.)1
ب -اَّلستعاذة بوجهه سبحانه:

عن جابر رضي هللا عنه قال :ملا نزلت هذه اآلية :قُل ُهو الْ َق ِ
ث َعلَْي ُك ْم َع َذ ًااب ِمن
اد ُر َعلَى أَن يَـ ْبـ َع َ
ْ َ
فَـوقِ ُكم [األنعام ]65 :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أعوذ بوجهك)) .قال :أَو ِمن َحتْ ِ
ت
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ْس بَـ ْع ٍ
ض [األنعام.]65 :
يق بَـ ْع َ
س ُك ْم ِشيَعاً َويُ ِذ َ
ض ُكم َأب َ
أ َْر ُجل ُك ْم قال(( :أعوذ بوجهك)) .قال :أ َْو يَـلْب َ
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :هذا أهون أو هذا أيسر)) (.)2
عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما :أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا دخل املسجد قال:
((أعوذ ابهلل العظيم ،وبوجهه الكرمي ،وسلطانه القدمي ،من الشيطان الرجيم)) قال(( :فإذا قلت ذلك،
قال الشيطان :حفظ مين سائر اليوم)) (.)3

قال ابن القيم رمحه هللا :فتأمل كيف فرق يف اَّلستعاذة بني استعاذته ابلذات وبني استعاذته ابلوجه

الكرمي ،وهذا صريح يف إبطال قول من قال :إنه الذات نفسها (.)4

ج -إجابة من سألك بوجه هللا:

عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه :أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :ملعون من

سأل بوجه هللا ،ومعلون من سئل بوجه هللا مث منع سائله ،ما مل يسأل هجرا)) (.)5
قوله( :هجرا) اهلجر :الكالم الباطل (.)6

وعن ابن عباس رضي هللا عنهما ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :من استعاذ ابهلل؛

فأعيذوه ،ومن سألكم بوجه هللا فأعطوه)) (.)7

قال العالمة األلباين رمحه هللا :ووجوب اإلعطاء إمنا هو إذا كان املسؤول قادراً على اإلعطاء ،وَّل

يلحقه ضرر به أو أبهله ،وإَّل فال جيب عليه ،وهللا أعلم (.)8
_________

((( )1تيسري الكرمي الرمحن)) (ص.)254 :
( )2رواه البخاري (.)4628
( )3رواه أبو داود ( )466وسكت عنه [وقد قال يف رسالته ألهل مكة كل ما سكت عنه فهو

صاحل] وقال النووي يف ((األذكار)) ( :)46حسن .وقال األلباين يف ((صحيح أيب داود)) (:)466

صحيح.

((( )4خمتصر الصواعق)) (.)1010 /3
( )5رواه الطرباين يف ((املعجم الكبري)) ( )377 /22من حديث أيب عبيد موىل رفاعة بن رافع قال
ابن منده يف ((الرد على اْلهمية)) (َّ )98ل يثبت من جهة الرواة .وقال ابن عبد الرب يف اَّلستغناء

( :)1304 /2أبو عبيد ليست له صحبة [وفيه] أبو معقل قال أبو زرعةَّ :ل يسمى.
((( )6اجملموع)) ( ،)310 /5لإلمام النووي رمحه هللا.

( )7رواه أبو داود ( )5108واإلمام أمحد 249 /1سكت عنه أبو داود [وقد قال يف رسالته ألهل
مكة كل ما سكت عنه فهو صاحل] وقال األلباين يف ((صحيح أيب داود)) ( :)5108حسن صحيح.
((( )8السلسلة الصحيحة)) (.)513 /1

()433/2

فلو سألك سائل فقال :أسألك بوجه هللا أن تعطيين كذا وكذا ،أعطه ،إَّل إذا سألك شيئاً حمرماً ،فال

تعطه ،مثالً أن يسألك يقول لك :أسألك بوجه هللا أن ختربين ماذا تصنع مع أهلك مثال ،هذا َّل جيوز

أن ختربه ،بل وجهه وانصحه وقل :هذا تدخل فيما َّل يعنيك ،وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم:

((من حسن إسالم املرء تركه ما َّل يعنيه)) ( .)1وكذلك لو سأل حمرماً ولو سألك بوجه هللا َّل تعطه،

لو قال :أسألك بوجه هللا أن تعطيين كذا وكذا ليشرتي به دخاَنً ،فال تعطه ،ألنه سألك ليستعني به

على شيء حمرم ،فاملهم أن من سألك بوجه هللا فأعطه ما مل يكن على شيء حمرم .وكذلك ما مل يكن

عليك ضرر ،فإن كان عليك ضرر فال تعطه ( ،)2ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل ضرر وَّل

ضرار)) (.)3

د -الطمع يف رؤية وجه هللا:
عن عمار بن ايسر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... (( :وأسألك لذة
النظر إىل وجهك)) (.)4

وعن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :جنتان من فضة،
آنيتهما وما فيهما ،وجنتان من ذهب ،آنيتهما وما فيهما ،وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل رهبم إَّل

رداء الكربايء على وجهه يف جنة عدن)) (.)5

ومن أعظم نعيم اْلنة :التمتع ابلنظر إىل وجه هللا الكرمي ،ومساع كالمه ،وقرة العني ابلقرب منه

وبرضوانه.

وهل فوق نعيم قرة العني برؤية هللا ،الذي َّل شيء أجل منه ،وَّل أكمل وَّل أمجل ،قرة عني البتة؟!
وهذا –وهللا -هو العلم الذي مشر إليه احملبون ،واللواء الذي أمه العارفون ،وهو روح مسمى (اْلنة)
وحياهتا ،وبه طابت اْلنة ،وعليه قامت .األمساء احلسىن والصفات العلى لعبد اهلادي بن حسن

وهيب– ص330 :
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2317وابن ماجه ( .)3967من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .قال أبو
عيسى :هذا حديث غريب َّل نعرفه من حديث أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه
وسلم إَّل من هذا الوجه .وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)5911

( )2انظر(( :شرح رايض الصاحلني)) ( ،)365 /4للعالمة ابن عثيمني رمحه هللا.

( )3رواه ابن ماجه ( ،)1909وأمحد ( ،)22830( )326 /5والبيهقي (.)12224( )156 /6
من حديث عبادة بن الصامت .قال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( :)48 /3هذا إسناد رجاله
ثقات إَّل أنه منقطع .واحلديث صححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) .واحلديث مشهور

روي من طرق عن عبد هللا بن عباس ،وأيب سعيد اخلدري ،وأيب هريرة ،وجابر بن عبد هللا ،وعائشة

بنت أيب بكر الصديق ،وثعلبة بن أيب مالك القرظي ،وأيب لبابة رضي هللا عنهم مجيعاً.
( )4رواه النسائي ( )1305وأشار ابن خزْية يف مقدمة كتاب التوحيد ( )29 /1أنه صح وثبت
ابإلسناد الثابت الصحيح .وصححه األلباين يف ((صحيح سنن النسائي)) (.)1304

( )5رواه البخاري ( ،)4878ومسلم (.)180
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ْتهيد:
شغل مبحث (األمساء والصفات) حيزاً كبرياً من الرتاث العقدي ألهل القبلة ،وتعددت مدارسه،

وتشعبت اجتاهاته .ومل يكن األمر كذلك يف صدر اإلسالم إابن عهد النبوة ،وعهد اخللفاء الراشدين،

ولكن اَّلحتكاك بثقافات األمم املغلوبة واجملاورة ،وحركة الرتمجة اليت نشطت يف عهد اخلليفة العباسي
املأمون ،واَّلختالفات السياسية ،وغريها من األسباب أفرزت توجهات عقدية متباينة ،حلقت أخص

جوانب العقيدة اإلسالمية ،إَّل وهو اإلْيان أبمساء هللا وصفاته ...
قال املقريزي – رمحه هللا  -يف كالمه على افرتاق الناس يف نصوص الصفات( :فصار للمسلمني يف
ذلك مخسة أقوال :أحدها :اعتقاد ما يفهم مثله من اللغة .واثنيها :السكوت عنها مطلقاً ،واثلثها:

السكوت عنها بعد نفي إرادة الظاهر ،ورابعها :محلها على اجملاز ،وخامسها :محلها على اَّلشرتاك).

وقال الشيخ أمحد بن إبراهيم الواسطي الشافعي( :وكنت متحرياً يف األقوال املختلفة املوجودة يف

كتب أهل العصر يف مجيع ذلك :من أتويل الصفات وحتريفها ،أو إمرارها ،أو الوقوف فيها ،أو إثباهتا

بال أتويل وَّل تعطيل وَّل تشبيه وَّل ْتثيل).

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا – (ومجاع األمر :أن األقسام املمكنة يف آايت الصفات
وأحاديثها ستة أقسام ،كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة :قسمان يقوَّلن :جتري على ظواهرها،

وقسمان يقوَّلن :هي على خالف ظاهرها ،وقسمان :يسكتون .أما األولون فقسمان:

أحدمها :من جيريها على ظاهرها ،وجيعل ظاهرها من جنس صفات املخلوقني .فهؤَّلء (املشبهة)،
ومذهبهم ابطل ،أنكره السلف ،وإليهم يتوجه الرد ابحلق.

الثاين :من جيريها على ظاهرها الالئق جبالل هللا ،كما جيري ظاهر اسم العليم والقدير ،والرب واإلله،

واملوجود والذات وحنو ذلك؛ على ظاهرها الالئق جبالل هللا؛ فإن ظواهر هذه الصفات يف حق

املخلوق إما جوهر حمدث ،أو عرض قائم به .فالعلم ،والقدرة ،والكالم ،واملشيئة ،والرمحة ،والرضا،

والغضب وحنو ذلك يف حق العبد أعراض؛ والوجه ،واليد ،والعني ،يف حقه أجسام ،فإذا كان هللا

موصوفاً عند عامة أهل اإلثبات أبن له علماً وقدرة ،وكالماً ومشيئة وإن مل يكن ذلك عرضاً؛ جيوز
عليه ما جيوز على صفات املخلوقني ،جاز أن يكون وجه هللا ويداه صفات ليست أجساماً ،جيوز
عليها ما جيوز على صفات املخلوقني.

وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها – أعين الذين يقولون :ليس هلا يف الباطن مدلول هو صفة هللا

تعاىل قط ،وأن هللا َّل صفة له ثبوتية؛ بل صفاته إما سلبية ,وإما إضافية ,وإما مركبة منهما ،أو يثبتون
بعض الصفات (وهي الصفات السبعة ,أو الثمانية ,أو اخلمسة عشر) أو يثبتون األحوال دون

الصفات ،ويقرون من الصفات اخلربية ِبا يف القرآن دون احلديث ،على ما قد عرف من مذاهب
املتكلمني – فهؤَّلء قسمان :قسم يتأولوهنا ويعينون املراد ،مثل قوهلم :استوى ِبعىن استوىل ،أو ِبعىن
علو املكانة والقدر ،أو ِبعىن ظهور نوره للعرش ،أو ِبعىن انتهاء اخللق إليه  ..إىل غري ذلك من

أتويالت املتكلمني .وقسم يقولون :هللا أعلم ِبا أراد هبا ،لكنا نعلم أنه مل يرد إثبات صفة خارجية عما
علمناه.

وأما القسمان الواقفان :فقوم يقولون :جيوز أن يكون ظاهرها املراد الالئق جبالل هللا ،وجيوز أن َّل
يكون املراد صفة هللا وحنو ذلك .وهذه طريقة كثري من الفقهاء وغريهم .وقوم ْيسكون عن هذا كله

وَّل يزيدون على تالوة القرآن ،وقراءة احلديث ،معرضني بقلوهبم وألسنتهم عن هذه التقديرات.
فهذه األقسام الستة َّل ْيكن أن خيرج الرجل عن قسم منها).

ومن خالل املقارنة بني هذه النصوص جند تطابقاً يف حتديد اَّلجتاهات وإن كان األخري منها أمت يف
القسمة ،حيث فصل ما أمجله غريه .والذي يرتشح منها ما يلي:
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 - 1اجتاه (التمثيل) :وهو ما عناه املقريزي بقوله( :ما يفهم مثله من اللغة) ،وصرح به شيخ اإلسالم
بقوله( :من جيريها على ظاهرها ،وجيعل ظاهرها من جنس صفات املخلوقني ،فهؤَّلء :املشبهة).
 - 2اجتاه (النفي والتعطيل والتحريف) :وهو القسم الرابع عند املقريزي ،أي (محلها على اجملاز)،

وما أشار إليه الواسطي بقوله( :أتويل الصفات وحتريفها) وهو القسم الثالث عند شيخ اإلسالم الذين

(يتأولوهنا ويعينون املراد) ممن ينفون نصوص الصفات عن ظاهرها نفياً كلياً أو جزئياً.

 - 3اجتاه التوقف والسكوت :وهو القسم الثاين عند املقريزي( :السكوت عنها مطلقاً) ،وما عرب

عنه الواسطي بقوله( :أو الوقوف فيها) .وهو الذي جعله شيخ اإلسالم قسمني ووصفه مرة ابلتوقف

ومرة ابلسكوت.

 - 4اجتاه التفويض :وهو القسم الثالث عند املقريزي حيث قال( :السكوت عنها بعد نفي إرادة
الظاهر) ووصفه الواسطي (ابإلمرار) ،وأوضحه شيخ اإلسالم بقوله( :وقسم يقولون :هللا أعلم ِبا أراد
هبا ،لكنا نعلم أنه مل يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه).

 - 5اجتاه اإلثبات :ولعله ما أراده املقريزي يف القسم اخلامس من (محلها على اَّلشرتاك) ،ونص عليه
الواسطي بقوله( :إثباهتا بال أتويل ,وَّل تشبيه ,وَّل ْتثيل) ،وأوضحه جلياً شيخ اإلسالم بقوله( :من

جيريها على ظاهرها الالئق ابهلل ،كما جيري ظاهر اسم العليم والقدير ،والرب واإلله ،واملوجود والذات
وحنو ذلك ،على ظاهرها الالئق جبالل هللا  ..اخل) ،مما يفسر كالم املقريزي يف معىن اَّلشرتاك يف
املعىن الكلي دون الكنه واحلقيقة.

هذا جممل اَّلجتاهات السائدة لدى أهل القبلة حيال نصوص الصفات  ..مذهب أهل التفويض يف
نصوص الصفات ألمحد بن عبدالرمحن القاضي  -بتصرف 74-
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املطلب األول :تعريف التمثيل

التمثيل :ذكر مماثل للشيء ،وبينه وبني التكييف عموم وخصوص مطلق ،ألن كل ممثل مكيف ،وليس

كل مكيف ممثال ،ألن التكييف ذكر كيفية غري مقرونة ِبماثل ،مثل أن تقول :يل قلم كيفيته كذا وكذا
فإن قرنت ِبماثل ،صار ْتثيالً ،مثل أن أقول :هذا القلم مثل هذا القلم ،ألين ذكرت شيئاً مماثال

لشيء وعرفت هذا القلم بذكر مماثله شرح العقيدة الواسطية حملمد بن صاحل بن عثيمني 102 /1 -
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املطلب الثاين :عقيدة أهل السنة هي إثبات الصفات دون مماثلة
أهل السنة يتربءون من ْتثيل هللا عز وجل خبلقهَّ ،ل يف ذاته وَّل يف صفاته وأهل السنة واْلماعة
يثبتون هلل عز وجل الصفات بدون مماثلة ،يقولون :إن هللا عز وجل له حياة وليست مثل حياتنا ،له

علم وليس مثل علمنا ،له بصر ،ليس مثل بصرَن ،له وجه وليس مثل وجوهنا له يد وليست مثل

أيدينا وهكذا مجيع الصفات ،يقولون :إن هللا عز وجل َّل ْياثل خلقه فيما وصف به نفسه أبداً شرح
العقيدة الواسطية حملمد بن صاحل بن عثيمني 102 /1 -
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املطلب الثالث :األدلة على انتفاء التمثيل يف ابب الصفات
•  : - 1األدلة السمعية.
•  : - 2األدلة العقلية.
•  - 3األدلة الفطرية.
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 : - 1األدلة السمعية

تنقسم إىل قسمني :خرب ،وطلب

س َك ِمثْلِ ِه َش ْيء [الشورى ،]11 :فاآلية فيها نفي صريح للتمثيل.
 فمن اخلرب قوله تعاىل :لَْي َوقولهَ :ه ْل تَـ ْعلَ ُم لَهُ َِمسياً [مرمي ،]65 :فإن هذا وإن كان إنشاء ،لكنه ِبعىن اخلرب ،ألنه استفهام ِبعىن
النفي.
َح ٌد [اإلخالص ،]4 :فهذه كلها تدل على نفي املماثلة ،وهي كلها خربية.
وقولهَ :وَملْ يَ ُكن لَّهُ ُك ُف ًوا أ َ
وأما الطلب ،فقال هللا تعاىل :فَالَ َجتْعلُواْ ِ ِ
ض ِربُوا
َّلل أَن َداداً [البقرة ]22 :أي :نظراء مماثلني وقال فَال تَ ْ
َ
َِِّ
َّلل األ َْمثَال [النحل.]74 :
فمن مثل هللا خبلقه ،فقد كذب اخلرب وعصى األمر وهلذا أطلق بعض السلف القول ابلتكفري ملن مثل
هللا خبلقه ،فقال نعيم بن محاد اخلزاعي شيخ البخاري رمحه هللا :من شبه هللا خبلقه ،فقد كفر ،ألنه

مجع بني التكذيب ابخلرب وعصيان الطلب.
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 : - 2األدلة العقلية
من وجوه:
أوَّلً :أن نقول َّل ْيكن التماثل بني اخلالق واملخلوق أبي حال من األحوال لو مل يكن بينهما من
التباين إَّل أصل الوجود ،لكان كافياً ،وذلك أن وجود اخلالق واجب ،فهو أزيل أبدي ،ووجود
املخلوق ممكن مسبوق بعدم ويلحقه فناء ،فما كاَن كذلك َّل ْيكن أن يقال :إهنما متماثالن.

اثنياً :أَن جند التباين العظيم بني اخلالق واملخلوق يف صفاته ويف أفعاله ،يف صفاته يسمع عز وجل كل

صوت مهما خفي ومهما بعد ،لو كان يف قعار البحار ،لسمعه عز وجل.
ك ِيف َزو ِجها وتَ ْشت ِكي إىل َِّ
اَّلل قَـو َل الَِّيت ُجتَ ِ
ِ
اَّلل َو َّ
اَّللُ يَ ْس َم ُع َحتَ ُاوَرُك َما
ادلُ َ
ْ َ َ َ
وأنزل هللا قوله تعاىل :قَ ْد َمس َع َُّ ْ
اَّلل َِمس ِ
ري [اجملادلة ،]1 :تقول عائشة( :احلمد هلل الذي وسع مسعه األصوات ،إين لفي
إِ َّن ََّ ٌ
يع بَص ٌ
احلجرة ،وإنه ليخفى علي بعض حديثها) ( ،)1وهللا تعاىل مسعها من على عرشه وبينه وبينها ما َّل
يعلم مداه إَّل هللا عز وجل ،وَّل ْيكن أن يقول قائل :إن مسع هللا مثل مسعنا.
ِ
ِ
السماو ِ
ض
ات َواأل َْر َ
اثلثاً :نقول :حنن نعلم أن هللا تعاىل مباين للخلق بذاتهَ :وس َع ُك ْرسيمهُ َّ َ َ
ض َِ
ضتُه [الزمر ،]67 :وَّل ْيكن ألحد من اخللق أن يكون هكذا،
مجيعاً قَـ ْب َ
[البقرةَ ،]255:واأل َْر ُ
فإذا كان مبايناً للخلق يف ذاته ،فالصفات اتبعة للذات ،فيكون أيضاً مبايناً للخلق يف صفاته عز
وجل ،وَّل ْيكن التماثل بني اخلالق واملخلوق

رابعاً :نقول :إننا نشاهد يف املخلوقات أشياء تتفق يف األمساء وختتلف يف املسميات ،خيتلف الناس يف
صفاهتم :هذا قوي البصر وهذا ضعيف ،وهذا قوي السمع وهذا ضعيف ،هذا قوي البدن وهذا

ضعيف وهذا ذكر وهذا أنثى وهكذا التباين يف املخلوقات اليت من جنس واحد ،فما ابلك

ابملخلوقات املختلفة األجناس؟ فالتباين بينها أظهر وهلذاَّ ،ل ْيكن ألحد أن يقول :إن يل يداً كيد

اْلمل ،أو يل يداً كيد الذرة ،أو يل يداً كيد اهلر ،فعندَن اآلن إنسان ومجل وذرة وهر ،كل واحد له يد
خمتلفة عن الثاين ،مع أهنا متفقة يف اَّلسم فنقول :إذا جاز التفاوت بني املسميات يف املخلوقات مع

اتفاق مع فجوازه بني اخلالق واملخلوق ليس جائزاً فقط بل هو واجب؛ فعندَن أربعة وجوه عقلية كلها
تدل على أن اخلالق َّل ْيكن أن ْياثل املخلوق أبي حال من األحوال

_________

( )1رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم خمتصرا ( ،)7385والنسائي ( ،)168 /6وابن ماجه (،)188

وأمحد ( .)24241( )46 /6وقال ابن عساكر يف ((معجم الشيوخ)) ( )163 /1واأللباين يف

((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح .وقال ابن تيمية يف ((تلبيس اْلهمية)) ( :)280 /1إسناده
اثبت.
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 - 3األدلة الفطرية
رِبا نقول أيضا هناك دليل فطري ،وذلك ألن اإلنسان بفطرته بدون أن يلقن يعرف الفرق بني اخلالق
واملخلوق ولوَّل هذه الفطرة؛ ما ذهب يدعو اخلالق فتبني اآلن أن التمثيل ٍ
منتف مسعاً وعقالً وفطرة
شرح العقيدة الواسطية حملمد بن صاحل بن عثيمني 103 /1 -
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املطلب الرابع :شبهات والرد عليها
فإن قال قائل :إن النيب صلى هللا عليه وسلم حدثنا أبحاديث تشتبه علينا؛ هل هي ْتثيل أو غري
ْتثيل؟ وحنن نضعها بني أيديكم:

 - 1قال النيب صلى هللا عليه وسلم ((إنكم سرتون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرَّ ،ل تضامون يف
رؤيته)) ()1؛ فقال( :كما) والكاف للتشبيه ،هذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وحنن من قاعدتنا
أن نؤمن ِبا قال الرسول كما نؤمن ِبا قال هللا؛ فأجيبوا عن هذا احلديث؟

نقول جنيب عن هذا احلديث وعن غريه جبوابني :اْلواب األول جممل والثاين مفصل
فاألول اجململ :أنه َّل ْيكن أن يقع تعارض بني كالم هللا وكالم رسوله الذي صح عنه أبداً؛ ألن الكل
ند غَ ِري ِ
ِ ِ
هللا
حق ،واحلق َّل يتعارض والكل من عند هللا ،وما عند هللا تعاىل َّل يتناقض َولَ ْو َكا َن م ْن ع ِ ْ
ِ
ِِ ِ
ريا [النساء]82 :؛ فإن وقع ما يوهم التعارض يف فهمك؛ فاعلم أن هذا ليس
لََو َج ُدواْ فيه ا ْختالَفًا َكث ً
حبسب النص ،ولكن ابعتبار ما عندك؛ فأنت إذا وقع التعارض عندك يف نصوص الكتاب والسنة؛
فإما لقلة العلم ،وإما لقصور الفهم ،وإما للتقصري يف البحث والتدبر ،ولو حبثت وتدبرت؛ لوجدت
أن التعارض الذي تومهته َّل أصل له ،وإما لسوء القصد والنية؛ حبيث تستعرض ما ظاهره التعارض

لطلب التعارض ،فتحرم التوفيق؛ كأهل الزيغ الذين يتبعون املتشابه

ويتفرع على هذا اْلواب اجململ أنه جيب عليك عند اَّلشتباه أن ترد املشتبه إىل احملكم؛ ألن هذه
ك الْكِت ِ
َّ ِ
ات
ت محمْ َك َم ٌ
آاي ٌ
يأَ
َنز َل َعلَْي َ َ َ
اب م ْنهُ َ
الطريق طريق الراسخني يف العلم؛ قال هللا تعاىلُ :ه َو الذ َ
َّ ِ
ه َّن أُم ال ِ
ْكتَ ِ
شابَهَ ِم ْنهُ ابْتِغَاء ال ِْف ْتـنَ ِة َوابْتِغَاء
ين يف قُـلُوهبِِ ْم َزيْ ٌغ فَـيَـتَّبِ ُعو َن َما تَ َ
ش ِاهبَ ٌ
ُخ ُر ُمتَ َ
اب َوأ َ
ُ
ات فَأ ََّما الذ َ

اس ُخو َن ِيف ال ِْعل ِْم يـ ُقولُو َن آمنَّا بِ ِه ُكلٌّ ِمن ِع ِ
الر ِ
ند َربِنَا َوَما يَ َّذ َّك ُر إَِّلَّ أ ُْولُواْ
َأتْ ِويلِ ِه َوَما يَـ ْعلَ ُم َأتْ ِويلَهُ إَِّلَّ هللاُ َو َّ
ْ
َ
َ
األلْبَ ِ
اب [آل عمران ،]7:وحيملون املتشابه على احملكم حىت يبقى النص كله حمكماً وأما اْلواب
املفصل؛ فإَن جنيب عن كل نص بعينه فنقول:

إن قول النيب صلى هللا عليه وسلم ((إنكم سرتون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر َّل تضامون يف

رؤيته))؛ ليس تشبيهاً للمرئي ابملرئي ،ولكنه تشبيه للرؤية ابلرؤية؛ (سرتون كما ترون)؛ الكاف يف

(كما ترون) داخلة على مصدر مؤول؛ ألن (ما) مصدرية ،وتقدير الكالم :كرؤيتكم القمر ليلة البدر

وحينئذ يكون التشبيه للرؤية ابلرؤية َّل املرئي ابملرئي ،واملراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما ترون القمر
ليلة البدر وهلذا أعقبه بقولهَّ" :ل" تضامون يف رؤيته" أوَّ " :ل تضارون يف رؤيته" فزال اإلشكال اآلن

 - 2قال النيب صلى هللا عليه وسلم ((إن هللا خلق آدم على صورته)) ( )2والصورة مماثلة لألخرى،
وَّل يعقل صورة إَّل مماثلة لألخرى ،وهلذا أكتب لك رسالة ،مث تدخلها اآللة الفوتوغرافية ،وخترج
الرسالة ،فيقال :هذه صورة هذه ،وَّل فرق بني احلروف والكلمات؛ فالصورة مطابقة للصورة،

والقائل " :إن هللا خلق آدم على صورته" :الرسول عليه الصالة والسالم أعلم وأصدق وأنصح
وأفصح اخللق

واْلواب اجململ أن نقولَّ :ل ْيكن أن يناقض هذا احلديث قوله تعاىل لَي ِ ِ ِ
س َكمثْله َش ْيءٌ
ْ َ
آمنَّا بِ ِه ُكلٌّ ِم ْن ِع ْن ِد َربِنَا [آل
[الشورى ،]11:فإن يسر هللا لك اْلمع؛ فامجع ،وإن مل يتيسر؛ فقلَ :

عمران ،]7 :وعقيدتنا أن هللا َّل مثيل له؛ هبذا تسلم أمام هللا عز وجل
_________

( )1رواه البخاري ( ،)554ومسلم ( .)633من حديث جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( )6227بدون (إن) ،ومسلم ( .)2612من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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هذا كالم هللا ،وهذا كالم رسوله ،والكل حق ،وَّل ْيكن أن يكذب بعضه بعضاً؛ ألنه كله خرب وليس

حكماً كي ينسخ؛ فأقول :هذا نفي للمماثلة ،وهذا إثبات للصورة؛ فقل :إن هللا ليس كمثله شيء،
وإن هللا خلق آدم على صورته؛ فهذا كالم هللا ،وهذا كالم رسوله والكل حق نؤمن به ،ونقول :كل

من عند ربنا ونسكت وهذا هو غاية ما نستطيع

س
وأما اْلواب املفصل؛ فنقول :إن الذي قال ((إن هللا خلق آدم على صورته)) رسول الذي قال :لَْي َ

َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ [الشورى :اآلية ]11والرسول َّل ْيكن أن ينطق ِبا يكذب املرسل والذي قال ((خلق
آدم على صورته)) :هو الذي قال ((إن أول زمرة تدخل اْلنة على صورة القمر)) ( )1فهل أنت

تعتقد أن هؤَّلء الذين يدخلون اْلنة على صورة القمر من كل وجه أو تعتقد أهنم على صورة البشر

لكن يف الوضاءة واحلسن واْلمال واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمرَّ ،ل من كل

وجه؟! فإن قلت ابألول؛ فمقتضاه أهنم دخلوا وليس هلم أعني وليس هلم آَنف وليس هلم أفواه! وإن
شئنا قلنا :دخلوا وهم أحجار! وإن قلت ابلثاين؛ زال اإلشكال ،وتبني أنه َّل يلزم من كون الشيء

على صورة الشيء أن يكون مماثالً له من كل وجه

فإن أىب فهمك ،وتقاصر عن هذا وقال :أَن َّل أفهم إَّل أنه مماثل قلنا :هناك جواب آخر ،وهو أن

اإلضافة هنا من ابب إضافة املخلوق إىل خالقه؛ فقوله ":على صورته"؛ مثل قوله عز وجل يف آدم:
ت فِ ِيه ِمن ر ِ
وحي [احلجر :من اآلية ،]29وَّل ْيكن أن هللا عز وجل أعطى آدم جزءاً من
َونَـ َف ْخ ُ
ْ ُ
روحه ،بل املراد الروح اليت خلقها هللا عز وجل ،لكن إضافتها إىل هللا خبصوصها من ابب التشريف؛
كما نقول :عباد هللا؛ يشمل الكافر واملسلم واملؤمن والشهيد والصديق والنيب لكننا لو قلنا :حممد
عبد هللا؛ هذه إضافة خاصة ليست كالعبودية السابقة فقوله(( :خلق آدم على صورته))؛ يعين :صورة
ص َّو ْرََن ُك ْم ُمثَّ قُـلْنَا لِل َْمآلئِ َك ِة
من الصور اليت خلقها هللا وصورها؛ كما قال تعاىلَ :ولََق ْد َخلَ ْقنَا ُك ْم ُمثَّ َ
آلد َم [األعراف :اآلية ،]11واملصور آدم إذاً؛ فآدم عل صورة هللا؛ يعين :أن هللا هو الذي
اس ُج ُدواْ َ
ْ
س ِن تَـ ْق ِو ٍمي
نسا َن ِيف أ ْ
َح َ
صوره على هذه الصورة اليت تعد أحسن صورة يف املخلوقات ،لََق ْد َخلَ ْقنَا ا ِإل َ
[التني]4:؛ فإضافة هللا الصورة إليه من ابب التشريف؛ كأنه عز وجل اعتىن هبذه الصورة ومن أجل

ذلك؛ َّل تضرب الوجه؛ فتعيبه حساً ،وَّل تقبحه فتقول :قبح هللا وجهك ووجه من أشبه وجهك؛
معىن؛ فمن أجل أنه الصورة اليت صورها هللا وأضافها إىل نفسه تشريفاً وتكرْياً؛ َّل تقبحها
فتعيبه ً
بعيب حسي وَّل بعيب معنوي

مث هل يعترب هذا اْلواب حتريفاً أم له نظري؟

نقول :له نظري ،كما يف :بيت هللا ،وَنقة هللا ،وعبد هللا؛ ألن هذه الصورة (أي :صورة آدم) منفصلة
ابئنة من هللا وكل شيء أضافه هللا إىل نفسه وهو منفصل ابئن عنه؛ فهو من املخلوقات؛ فحينئذ يزول

اإلشكال

ولكن إذا قال قائل :أْيا أسلم املعىن األول أو الثاين؟ قلنا :املعىن األول أسلم ،ما دمنا جند أن لظاهر

اللفظ مساغاً يف اللغة العربية وإمكاَنً يف العقل؛ فالواجب محل الكالم عليه وحنن وجدَن أن الصورة
َّل يلزم منها مماثلة الصورة األخرى ،وحينئذ يكون األسلم أن حنمله على ظاهره

فإذا قلت :ما هي الصورة اليت تكون هلل ويكون آدم عليها؟

_________
( )1رواه البخاري ( ،)3246ومسلم ( .)2834من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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قلنا :إن هللا عز وجل له وجه وله عني وله يد وله رجل عز وجل ،لكن َّل يلزم من أن تكون هذه
األشياء مماثلة لإلنسان؛ فهناك شيء من الشبه لكنه ليس على سبيل املماثلة؛ كما أن الزمرة األوىل
من أهل اْلنة فيها شبه من القمر لكن بدون مماثلة ،وهبذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة واْلماعة؛
من أن مجيع صفات هللا سبحانه وتعاىل ليست مماثلة لصفات املخلوقني؛ من غري حتريف وَّل تعطيل،

ومن غري تكييف وَّل ْتثيل

نسمع كثرياً من الكتب اليت نقرأها يقولون :تشبيه؛ يعربون ابلتشبيه وهم يقصدون التمثيل؛ فأْيا أوىل:
أنعرب ابلتشبيه ،أو نعرب ابلتمثيل؟ نقول ابلتمثيل أوىل
أوَّلً :ألن القرآن عرب به :لَيس َك ِمثْلِ ِه َشيء [الشورى ،]11:فَال َجتْعلُوا َِِّ
َّلل أَن َداداً [البقرة :اآلية]22
َ
ٌْ
ْ َ
وما أشبه ذلك ،وكل ما عرب به القرآن؛ فهو أوىل من غريه؛ ألننا َّل جند أفصح من القرآن وَّل أدل
على املعىن املراد من القرآن ،وهللا أعلم ِبا يريده من كالمه ،فتكون موافقة القرآن هي الصواب،

فنعرب بنفي التمثيل وهكذا يف كل مكان؛ فإن موافقة النص يف اللفظ أوىل من ذكر لفظ مرادف أو

مقارب

اثنياً :أن التشبيه عند بعد الناس يعين إثبات الصفات وهلذا يسمون أهل السنة :مشبهة؛ فإذا قلنا:
من غري تشبيه وهذا الرجل َّل يفهم من التشبيه إَّل إثبات الصفات؛ صار كأننا نقول له :من غري

إثبات صفات! فصار معىن التشبيه يوهم معىن فاسداً فلهذا كان العدول عنه أوىل

اثلثاً :أن نفي التشبيه على اإلطالق غري صحيح؛ ألن ما من شيئني من األعيان أو من الصفات إَّل

وبينهما اشرتاك من بعض الوجوه ،واَّلشرتاك نوع تشابه ،فلو نفيت التشبيه مطلقاً؛ لكنت نفيت كل

ما يشرتك فيه اخلالق واملخلوق يف شيء ما مثالً :الوجود؛ يشرتك يف أصله اخلالق واملخلوق ،هذا نوع

اشرتاك نوع تشابه ،لكن فرق بني الوجودين؛ وجود اخلالق واجب ووجود املخلوق ممكن وكذلك

السمع؛ فيه اشرتاك؛ اإلنسان له مسع ،واخلالق له مسع ،لكن بينهما فرق ،لكن أصل وجود السمع
مشرتك فإذا قلنا :من غري تشبيه ونفينا مطلق التشبيه؛ صار يف هذا إشكال
وهبذا عرفنا أن التعبري ابلتمثيل أوىل من ثالثة أوجه

 - 3ويف قوله َ:لي ِ ِ ِ
الس ِميع الْب ِ
صري [الشورى ]11:رد صريح على املمثلة الذين
س َكمثْله َش ْيءٌ َو ُه َو َّ ُ َ
ْ َ
يثبتون أن هللا سبحانه وتعاىل له مثيل وحجة هؤَّلء يقولون :إن القرآن عريب ،هذا كان عربياً؛ فقد

خاطبنا هللا تعاىل ِبا نفهم ،وَّل ْيكن أن خياطبنا ِبا َّل نفهم ،وقد خاطبنا هللا تعاىل ،فقال :إن له وجهاً
وإن له عيناً ،وإن له يدين وما أشبه ذلك وحنن َّل نعقل ِبقتضى اللغة العربية من هذه األشياء إَّل مثل

ما نشاهد ،وعلى هذا؛ فيجب أن يكون مدلول هذه الكلمات مماثالً ملدلوهلا ابلنسبة للمخلوقات :يد

ويد ،وعني وعني ،ووجه ووجه وهكذا؛ فنحن إمنا قلنا بذلك ألن لدينا دليالً َّل شك أن هذه احلجة
واهية يوهيها ما سبق من ابين أن هللا ليس له مثيل ونقول :إن هللا خاطبنا ِبا خاطبنا به من صفاته،

لكننا نعلم علم اليقني أن الصفة حبسب املوصوف ودليل هذا يف الشاهد؛ فإنه يقال للجمل يد

وللذرة يد ،وَّل أحد يفهم من اليد اليت أضفناها إىل اْلمل أهنا مثل اليد اليت أضفناها إىل الذرة! هذا
وهو يف املخلوقات؛ فكيف إذا كان ذلك من أوصاف اخلالق؟! فإن التباين يكون أظهر وأجلى وعلى
هذا؛ فيكون قول هؤَّلء املمثلة مردوداً ابلعقل كما أنه مردود ابلسمع قال هللا تعاىل و ُهو َّ ِ
يع
السم ُ
َ َ
ِ
ري فأثبت لنفسه سبحانه وتعاىل السمع والبصر؛ لبيان كماله ،ونقص األصنام اليت تُعبد من دونه؛
الْبَص ُ

فاألصنام اليت تعبد من دون هللا تعاىل َّل يسمعون ،ولو مسعوا؛ ما استجابوا ،وَّل يبصرون؛ كما قال هللا
عز وجل :والَّ ِذين ي ْدعو َن ِمن دو ِن َِّ
َحيَ ٍاء َوَما يَ ْشعُ ُرو َن
اَّلل َّل خيَْلُ ُقو َن َش ْيئاً َو ُه ْم خيُْلَ ُقو َن أ َْم َو ٌ
ْ ُ
َ ََ ُ
ري أ ْ
ات غَ ْ ُ
أ ََّاي َن يُـ ْبـ َعثُو َن [النحل]21 - 20:؛ فهم ليس هلم مسع وَّل عقل وَّل بصر ولو فرض أن هلم ذلك؛ ما
اَّلل من َّل يست ِجيب لَه إِ َىل ي ِ
ِ ِ
ِ
استجابوا :ومن أ َ ِ
وم الْ ِقيَ َام ِة َو ُه ْم َعن ُد َعائِ ِه ْم
ََ ْ
َض مل ممَّن يَ ْدعُو من ُدون َّ َ َ ْ َ ُ ُ َ
غَافِلُو َن [األحقاف ]5:فأهل السنة واْلماعة يؤمنون ابنتفاء املماثلة عن هللا؛ ألهنا عيب ويثبتون له
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ [الشورى ]11:شرح العقيدة الواسطية حملمد بن
السمع والبصر؛ لقوله تعاىل :لَْي َ
صاحل بن عثيمني 105 /1 -
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املطلب اخلامس :معىن قول أهل السنة( :من غري تكييف وَّل ْتثيل)
هذه العبارة فيها ْتييز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة املشبهة.
(فالتكييف) هو :جعل الشيء على حقيقة معينة من غري أن يقيدها ِبماثل (.)1

مثال ذلك :قول اهلشامية عن هللا( :طوله كعرضه) (.)2
أو قوهلم( :طوله طول سبعة أشبار بشرب نفسه).

وعلى هذا التعريف يكون هناك فرق بني التكييف والتمثيل.
فالتكييف :ليس فيه تقيد ِبماثل.

وأما التمثيل :فهو اعتقاد أهنا مثل صفات املخلوقني.

ولعل الصواب أن التكييف أعم من التمثيل.

فكل ْتثيل تكييف؛ ألن من مثل صفات اخلالق بصفات املخلوقني فقد كيف تلك الصفة أي جعل
هلا حقيقة معينة مشاهدة.

وليس كل تكييف ْتثيالً؛ ألن من التكييف ما ليس فيه ْتثيل صفات املخلوقني ،كقوهلم :طوله

كعرضه.

ومعىن قول أهل السنة( :من غري تكييف) أي من غري كيف يعقله البشر ،وليس املراد من قوهلم( :من

غري تكييف) أهنم ينفون الكيف مطلقاً؛ فإن كل شيء َّلبد أن يكون على كيفية ما ،ولكن املراد أهنم
ينفون علمهم ابلكيف؛ إذ َّل يعلم كيفية ذاته وصفاته إَّل هو سبحانه (.)3

فمن املعلوم أنه َّل علم لنا بكيفية صفاته عز وجل؛ ألنه تعاىل أخربَن عن الصفات ومل خيربَن عن
كيفيتها ،فيكون تعمقنا يف أمر الكيفية قفواً ملا ليس لنا به علم ،وقوَّلً ِبا َّل ْيكننا اإلحاطة به.
وقد أخذ العلماء من قول اإلمام مالك( :اَّلستواء معلوم ،والكيف جمهول ،واإلْيان به واجب،

والسؤال عنه بدعة) قاعدة ساروا عليها يف هذا الباب.
(وَّل ْتثيل):

املثيل لغة :هو الند والنظري.
والتمثيل :هو اَّلعتقاد يف صفات اخلالق أهنا مثل صفات املخلوقني.

وهو قول املمثل :له يد كيدي ,ومسع كسمعي ،تعاىل هللا عن قوهلم علواً كبرياً.
والتمثيل والتشبيه هنا ِبعىن واحد ،وإن كان هناك فرق بينهما يف أصل اللغة (.)4
فاملماثلة :هي مساواة الشيء لغريه من كل وجه.

واملشاهبة :هي مساواة الشيء لغريه يف أكثر الوجوه.
ولكن التعبري هنا بنفي (التمثيل) أوىل ملوافقة لفظ القرآن.
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ [ال م
شورى.]11 :
يف قوله تعاىل :لَْي َ
ض ِربوا ِ
ال [النحل.]74 :
هلل األ َْمثَ َ
وقوله تعاىل :فَ َال تَ ْ ُ
وقد وقع يف التمثيل والتكييف (املشبهة) الذين ابلغوا يف إثبات الصفات إىل درجة تشبيه اخلالق
ابملخلوق.
وقد وقع يف التمثيل كل من:

 - 1الكرامية :أتباع حممد بن كرام السجستاين.

وهم طوائف يبلغ عددهم اثنيت عشرة فرقة ،وأصوهلا ستة هي:

 - 1العابدية - 2 .النونية - 3 .الزرينية.

 - 4اإلسحاقية - 5 .الواحدية - 6 .اهليصمية.
 - 2اهلشامية الرافضية اإلمامية.
وهم أصحاب :هشام بن احلكم الرافضي.

وأحياَنً تنسب إىل :هشام بن سامل اْلواليقي ،وكالمها من اإلمامية املشبهة ،واْلدير ابلذكر أن
الرافضة اإلمامية كان ينتشر فيهم التشبيه وهذا يف أوائلهم (.)5

وأما الرافضة اإلمامية يف الوقت الراهن فعلى عقيدة املعتزلة يف مسائل الصفات ،وكذلك (الزيدية)
من الشيعة .معتقد أهل السنة واْلماعة يف توحيد األمساء والصفات حملمد بن خليفة التميمي– ص:
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_________
((( )1القواعد املثلى)) (ص.)27 :

((( )2مقاَّلت اإلسالميني)) (ص.)31 :
((( )3شرح العقيدة الواسطية)) (ص.)21 :
((( )4القواعد املثلى)) (ص.)27 :

((( )5شرح األصفهانية)) (ص.)65 :
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املطلب السادس :الفرق بني التمثيل والتكييف
الفرق بينهما من وجهني:

األول :أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة ِبماثل؛ فتقول يد فالن مثل يد فالن ،والتكييف ذكر الصفة

غري مقيدة ِبماثل؛ مثل أن تقول :كيفية يد فالن كذا وكذا
وعلى هذا نقول :كل ممثل مكيف ،وَّل عكس

الثاين :أن الكيفية َّل تكون إَّل يف الصفة واهليئة ،والتمثيل يكون يف ذلك كما يف قوله تعاىل َّ
اَّللُ الَّ ِذي
َخلَ َق س ْبع َمسَاو ٍ
ات َوِم َن األ َْر ِ
ض ِمثْـلَ ُهن [الطالق]12 :؛ أي :يف العدد
َ َ َ

ِ
بل يؤمنون أبن هللا سبحانه لَْيس َك ِمثْلِ ِه َشيء و ُهو َّ ِ
ري [الشورى ]11:أي :يقر أهل
السم ُ
ٌْ َ َ
يع الْبَص ُ
َ
السنة واْلماعة بذلك إقراراً وتصديقاً أبن هللا ليس كمثله شيء؛ كما قال عن نفسه َ:ليس َك ِمثْلِهِ
ْ َ
الس ِميع الْب ِ
صري [الشورى]11:؛ فهنا نفى املماثلة ،مث أثبت السمع والبصر فنفى العيب،
َش ْيءٌ َو ُه َو َّ ُ َ
مث أثبت الكمال؛ ألن نفي العيب قبل إثبات الكمال أحسن ،وهلذا يقال التخلية قبل التحلية فنفي
العيوب يبدأ به أوَّلً مث يذكر إثبات الكمال

وكلمة (شيء) نكرة يف سياق النفي ،فتعم كل شيء ،ليس شيء مثله أبداً عز وجل أي خملوق وإن

عظم؛ فليس مماثالً هلل عز وجل؛ ألن مماثلة الناقص نقص ،بل إن طلب املفاضلة بني الناقص والكامل

جتعله َنقصاً؛ كما قيل:

أمل تر أن السيف ينقص قدره  ...إذا قيل إن السيف أمضى من العصا

فهنا لو قلنا :إن هلل مثيالً؛ لزم من ذلك تنقص هللا عز وجل؛ فلهذا نقول :نفى هللا عن نفسه مماثلة
املخلوقني؛ ألن مماثلة املخلوقني نقص وعيب؛ ألن املخلوق َنقص وْتثيل الكامل ابلناقص جيعله

َنقصا ،بل ذكر املفاضلة بينهما جيعله َنقصاً؛ إَّل إذا كان يف مقام التحدي؛ كما يف قوله تعاىلَّ :
آَّللُ
ري أ ََّما يُ ْش ِرُكو َن [النمل ،]59 :وقوله :قُ ْل أَأَنتُ ْم أَ ْعلَ ُم أَِم هللاُ [البقرة ]140 :شرح العقيدة الواسطية
َخ ٌْ
حملمد بن صاحل بن عثيمني 112 /1 -
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املسألة األوىل :تعريف التعطيل لغةً
التعطيل لغة مأخوذ من مادة (عطل):
قال ابن فارس( :عطل) العني والطاء والالم أصل صحيح واحد يدل على خلو وفراغ؛ تقول عطلت

الدار ،ودار معطلة .ومىت تركت اإلبل بال راع فقد عطلت ،وكذلك البئر إذا مل تورد ومل يستق منها.
قال هللا تبارك وتعاىل :وبِْئ ٍر معطَّلَ ٍة [احلج ]45 :وقال تعاىل :وإِذَا ِ
ت [التَّكوير ،]4 :وكل
ار عُ ِطلَ ْ
الع َ
َ َُ
شُ
َ
العطَل وهو
شيء خال من حافظ فقد عطل ،من ذلك تعطيل الثغور وما أشبهها ،ومن هذا الباب َ
العطُول ،يقال امرأة عاطل ،إذا كانت َّل حلي هلا ،واْلمع عواطل ،وقوس ُعطُ ٌلَّ :ل وتر عليها ،وخيل
ُ
أعطالَّ :ل قالئد هلا (.)1
وقال اخلليل بن أمحد( :امرأة عاطل بغري هاءَّ :ل حلي عليها وقوس ُعطُلَّ :ل وتر عليها ،واألعطال

من اخليل اليت َّل أرسان عليها ،وإذا ترك الثغر بال حام حيميه فقد عطل ،واملواشي إذا أمهلت بال راع

فقد عطلت ،وكذلك الرعية إذا مل يكن هلا وال يسوسها فهم معطلون ،وقد عطلوا :أي أمهلوا ،وبئر

معطلة َّل يستقى منها وَّل ينتفع ِبائها ،وتعطيل احلدود أَّل تقام على من وجبت عليه ،وعطلت

الغالت واملزارع إذا مل تعمر ومل حترث ،ومسعت العرب تقول فالن ذو عطلة إذا مل تكن له صنعة
ْيارسها ،ودلو َع ِطلة إذا تَـ َقطع وذَ ُمها فتعطلت من اَّلستقاء هبا) (.)2
وم ْعطَل) (.)3
وقال ابن سيده( :التعطيل :التَّفريغ ،وعطل الدار :أخالها ،وكل ما ترك ضياعاً ُم َعطَّ ٌل ُ
فمن خالل هذه النقول عن بعض كبار أئمة اللغة يتضح لك أن مدار كلمة التعطيل يف اللغة على
اخللو والفراغ والرتك ،وهذا ما فسر به بعض السلف قوله تعاىلَ :وبِْئ ٍر ُم َعطَّلَ ٍة.
قال ابن عباس رضي هللا عنهما يف تفسريها( :اليت تركت) (.)4

وقال قتادة( :أعطلها أهلها ،وتركوها) (.)5
وكذا قوله تعاىل :وإِذَا ِ
ت قال أيب بن كعب( :إذا أمهلها أهلها) ( ،)6وقال جماهد:
ار ُع ِطلَ ْ
الع َ
شُ
َ
(سيبت وتركت) (.)7

وهذه املعاين اللغوية للتعطيل هي املستعملة يف اَّلصطالح .مقالة التعطيل واْلعد بن درهم حملمد بن
خليفة التميمي– ص16 :
_________

((( )1معجم مقاييس اللغة)) (.)351 /4
((( )2هتذيب اللغة)) (.)165 /2

((( )3احملكم)) (.)339 ،338 /1
((( )4تفسري الطربي)) (.)180 /17
((( )5تفسري الطربي)) (.)180 /17
((( )6تفسري الطربي)) (.)66 /30
((( )7تفسري الطربي)) (.)66 /30
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املسألة الثانية :تعريف التعطيل شرعاً
خيتلف تعريف التعطيل ابختالف صوره فهناك:
 - 1التعطيل احملض أو الكلي :وهو إنكار اخلالق ,وإنكار كالمه ودينه ،وإنكار عبادته وشرائعه.

قال ابن القيم( :وأهل التعطيل احملض عطلوا الشرائع ,وعطلوا املصنوع عن الصانع ,وعطلوا الصانع

عن صفات كماله ،وعطلوا العامل عن احلق الذي خلق له وبه ،فعطلوه عن مبدئه ومعاده وعن فاعله
وغايته) (.)1

وأهل هذا التعطيل هم املالحدة الدهرية الطبائعية الذين ينكرون ما سوى هذا الوجود الذي يشاهده
الناس وحيسونه ،وهو وجود األفالك وما فيها ( ،)2وقالوا( :إن العامل دائم مل يزل وَّل يزال ،وَّل يتغري
وَّل يضمحل ،وإن األشياء ليس هلا أول البتة) (.)3

 - 2أما تعطيل األمساء والصفات :فهو نفي الصفات اإلهلية عن هللا وإنكار قيامها بذاته أو إنكار
بعضها (.)4

أو :نفي األمساء والصفات أو بعضها.
فتوحيد األمساء والصفات له ضدان مها:

 - 1التعطيل - 2 .التمثيل.

فمن نفى صفات الرب عز وجل وعطلها؛ فقد كذب تعطيله توحيده ،ومن شبهه خبلقه ومثله هبم؛
فقد كذب تشبيهه وْتثيله توحيده (.)5

والتعطيل يف هذا الباب على قسمني:

القسم األول :التعطيل احملض التام أو الكلي ،وهو الذي عليه اْلهمية والفالسفة من إنكار مجيع

األمساء والصفات.

والقسم الثاين :التعطيل اْلزئي ،وهو نوعان:
النوع األول :إثبات األمساء ونفي الصفات وهو الذي عليه املعتزلة ومن وافقهم.

النوع الثاين :نفي بعض الصفات دون بعض وهو الذي عليه الكالبية واألشاعرة واملاتريدية.
والتعطيل هنا يف هذا الباب يدخل فيه تعطيل الباري سبحانه وتعاىل عن أمسائه وصفاته.

ويدخل فيه أيضاً تعطيل نصوص األمساء والصفات الذي هو إنكار حقائقها وما دلت عليه وما

تضمنته من املعاين.

 - 3تعطيل النبوات :وهو إنكار النبوات ،كما هو حال الربامهة القائلني حبدوث العامل املثبتني

للصانع ولكنهم ينكرون النبوات أصالً .فاخلالف مع اخلارجني عن امللة على ثالثة أضرب:
 - 1اخلالف مع املنكرين للصانع والقائلني بقدم العامل.

 - 2وخالف مع القائلني حبدوث العامل املثبتني للصانع املنكرين للنبوات أصالً كالربامهة.
 - 3خالف مع القائلني ببعض النبوات املنكرين لنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم (.)6

قال ابن حزم( :ذهبت الربامهة وهم قبيلة ابهلند فيهم أشراف اهلند وهم يقولون ابلتوحيد على حنو

قولنا إَّل أهنم أنكروا النبوات) ( .)7مقالة التعطيل واْلعد بن درهم حملمد بن خليفة التميمي– ص:
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_________

((( )1إغاثة اللهفان)) (.)268 /2
((( )2درء تعارض العقل والنقل)) (.)168 /5
((( )3إغاثة اللهفان)) (.)256 /2

((( )4الكواشف اْللية عن معاين الواسطية)) (ص.)87 :
((( )5اجتماع اْليوش اإلسالمية)) (ص.)36 :
((( )6نقض أتسيس اْلهمية)) (.)140 /1
((( )7الفصل)) (.)69 /1
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املطلب الثاين :عقيدة أهل السنة واْلماعة بريئة من التعطيل
فأهل السنة واْلماعة َّل يعطلون أي اسم من أمساء هللا ،أو أي صفة من صفات هللا وَّل جيحدوهنا ،بل

يقرون هبا إقراراً كامالً
فإن قلت :ما الفرق بني التعطيل والتحريف؟

قلنا :التحريف يف الدليل والتعطيل يف املدلول ،فمثالً:
سوطَتَان [املائدة ،]64 :أي بل قواته هذا حمرف للدليل،
إذا قال قائل :معىن قوله تعاىل بَ ْل يَ َداهُ َم ْب ُ

ومعطل للمراد الصحيح ،ألن املراد اليد احلقيقية ،فقد عطل املعىن املراد ،وأثبت معىن غري املراد وإذا
قال :بل يداه مبسوطتانَّ ،ل أدري! أفوض األمر إىل هللاَّ ،ل أثبت اليد احلقيقية ،وَّل اليد احملرف إليها

اللفظ نقول :هذا معطل ،وليس ِبحرف ،ألنه مل يغري معىن اللفظ ،ومل يفسره بغري مراده ،لكن عطل

معناه الذي يراد به ،وهو إثبات اليد هلل عز وجل

أهل السنة واْلماعة يتربءون من الطريقتني :الطريقة األوىل :اليت هي حتريف اللفظ بتعطيل معناه
احلقيقي املراد إىل معىن غري مراد والطريقة الثانية :وهي طريقة أهل التفويض ،فهم َّل يفوضون املعىن

سوطَتَان ،ومها غري القوة
كما يقول املفوضة بل يقولون :حنن نقول :بَ ْل يَ َداهُ ،أي :يداه احلقيقيتان َم ْب ُ

والنعمة

فعقيدة أهل السنة واْلماعة بريئة من التحريف ومن التعطيل شرح العقيدة الواسطية حملمد بن صاحل
بن عثيمني 91 /1 -
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املطلب الثالث :أنواع التعطيل يف توحيد هللا
ينقسم التعطيل يف ابب التوحيد إىل ثالثة أقسام هي:
 - 1التعطيل يف جانب الربوبية.

 - 2التعطيل يف جانب األلوهية.
 - 3التعطيل يف جانب األمساء والصفات.

فالتوحيد كما هو معلوم ضده الشرك ،والشرك والتعطيل متالزمان ،فكل مشرك معطل ,وكل معطل

مشرك ،لكن الشرك َّل يستلزم أصل التعطيل ،بل قد يكون املشرك مقراً ابخلالق سبحانه وصفاته
ولكنه عطل حق التوحيد ،وأصل الشرك وقاعدته اليت يرجع إليها هو التعطيل (.)1

أما القسم األول :فهو تعطيل جانب الربوبية:
واملقصود به :إنكار وجود اخلالق سبحانه وتعاىل ،ومن صور هذا القسم وأمثلته:

 - 1شرك املالحدة القائلني بقدم العامل وأبديته ،وإنه مل يكن معدوماً أصالً بل مل يزل وَّل يزال،

واحلوادث أبسرها مستندة عندهم إىل أسباب ووسائط اقتضت إجيادها يسموهنا ابلعقول والنفوس

(.)2

 - 2شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما مث خالق وخملوق ،وَّل هاهنا شيئان ،بل احلق
املنزه هو عني اخللق املشبه (.)3
ني [الشعراء ]23 :وقال تعاىل خمرباً عنه أنه
 - 3شرك فرعون إذ قال :قَ َ
ال فِ ْر َع ْو ُن َوَما َر م
العالَ ِم َ
ب َ
ِ
قال هلامان :وقَ َ ِ
السماو ِ
ات فَأَطَّلِ َع إِ َىل إِلَ ِه
اب أ ْ
ص ْر ًحا لَ َعلي أَبْـلُ ُغ األ ْ
َسبَ َ
َسبَ َ
ال ف ْر َع ْو ُن َاي َه َاما ُن ابْ ِن ِيل َ
اب َّ َ َ
َ
ِ
وسى َوإِِين َألَظُنمهُ َكاذ ًاب [غافر.]37 :
ُم َ
القسم الثاين :التعطيل يف جانب األلوهية:

قال ابن القيم يف تعريفه هو :تعطيل معاملته عما جيب على العبد من حقيقة التوحيد .ومن صوره :ما

يفعله بعض غالة املتصوفة من إسقاط العبادات عنهم وعن أتباعهم ،وزعمهم أن الكمال يف فناء

العبد عن حظوظه – أي الفناء يف توحيد الربوبية – حيث يعلنون أن العارف الذي يشهد هذا املقام

(َّل يستحسن حسنة ,وَّل يستقبح سيئة) وجيعلون هذا غاية العرفان (.)4

القسم الثالث :التعطيل يف جانب األمساء والصفات:

وهو :نفي أمساء هللا وصفاته أو بعضها .ومن صوره :ما يعتقده غالة اْلهمية والقرامطة الذين مل يثبتوا
هلل أمساً وَّل صفة ،فعطلوا أمساء الرب تعاىل ,وأوصافه ,وأفعاله ،بل جعلوا املخلوق أكمل منه إذ

كمال الذات أبمسائها وصفاهتا ( .)5مقالة التعطيل واْلعد بن درهم حملمد بن خليفة التميمي– ص:
21

_________

((( )1اْلواب الكايف)) (ص.)153 :
((( )2اْلواب الكايف)) (ص.)153 :
((( )3اْلواب الكايف)) (ص.)153 :

((( )4التصوف وابن تيمية)) للدكتور مصطفى حلمي (ص.)390 :
((( )5اْلواب الكايف)) (ص.)153 :
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املسألة األوىل :درجات التعطيل يف ابب األمساء والصفات عموماً
من سرب أقوال أهل التعطيل جيدها من حيث العموم تنقسم إىل ثالثة أقسام:
القسم األول :نفي مجيع األمساء والصفات

وهذا قول اْلهمية أتباع جهم بن صفوان ( ،)1والفالسفة ،سواء كانوا أصحاب فلسفة حمضة
كالفارايب ( ،)2أو فلسفة ابطنية إمساعيلية قرمطية كابن سينا ( ،)3أو فلسفة صوفية احتادية كابن
عريب ،وابن سبعني ،وابن الفارض.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :والتحقيق أن التجهم احملض وهو نفي األمساء والصفات ،كما حيكي

عن جهم والغالية من املالحدة وحنوهم من نفي أمساء هللا احلسىن ،كفر بني خمالف ملا علم ابَّلضطرار
من دين الرسول) (.)4
القسم الثاين :نفي الصفات دون األمساء

وهذا قول املعتزلة ،ووافقهم عليه ابن حزم الظاهري ( ،)5والزيدية ،والرافضة اإلمامية ،واإلابضية.

فاملعتزلة جيمعون على تسمية هللا ابَّلسم ونفي الصفة عنه.

يقول ابن املرتضى املعتزيل( :فقد أمجعت املعتزلة على أن للعامل حمداثً ,قدْياً ,قادراً ,عاملاً ,حياًَّ ,ل

ملعان .)6( ) ...

القسم الثالث :إثبات األمساء وبعض الصفات ونفي البعض اآلخر

وهذا قول الكالبية ,واألشاعرة ,واملاتريدية.

فالكالبية وقدماء األشاعرة :يثبتون األمساء والصفات ما عدا صفات األفعال اَّلختيارية (( )7أي
اليت تتعلق ِبشيئته واختياره)  ,فهم إما يؤولوهنا أو يثبتوهنا على اعتبار أهنا أزلية ,وذلك خوفاً منهم

على حد زعمهم من حلول احلوادث بذات هللا ( , )8أو جيعلوهنا من صفات الفعل املنفصلة عن هللا
اليت َّل تقوم به (.)9

وأما األشاعرة املتأخرون ومعهم املاتريدية فهم يثبتون األمساء وسبعاً من الصفات هي( :احلياة ،العلم،
القدرة ،السمع ،البصر ،اإلرادة ،الكالم) ويزيد بعض املاتريدية صفة اثمنة هي (التكوين) (،)10

وينفون ابقي الصفات ,ويؤولون النصوص الواردة فيها ,وحيرفون معانيها .مقالة التعطيل واْلعد بن
درهم حملمد بن خليفة التميمي– ص21 :
املعطلة أربع طوائف

الطائفة األوىل :األشاعرة ومن تبعهم
قالوا :نثبت له األمساء حقيقة ،ونثبت له صفات معينة دل عليها العقل وننكر الباقي ،نثبت له سبع

صفات فقط والباقي ننكره حتريفاً َّل تكذيباً ،ألهنم لو أنكروه تكذيباً ،كفروا ،لكن ينكرونه حتريفاً وهو
ما يدعون أنه "أتويل"

الصفات السبع هي جمموعة يف قوله:

والكالم والبصر  ...مسع إرادةُ وعلم واقتدر
له احلياة
ُ

فهذه الصفات نثبتها ألن العقل دل عليها وبقية الصفات ما دل عليها العقل ،فنثبت ما دل عليه
العقل ،وننكر ما مل يدل عليه العقل وهؤَّلء هم األشاعرة ،آمنوا ابلبعض ،وأنكروا البعض

الطائفة الثانية :املعتزلة ومن تبعهم
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) ((( ،)131 /13 ،355 /5 ،135 /6درء تعارف العقل والنقل)) (/3
.)367

((( )2منهاج السنة)) (.)524 ،523 /2
((( )3شرح العقيدة األصفهانية)) (ص.)76 :
((( )4النبوات)) (ص.)198 :

((( )5درء تعارض العقل والنقل)) (.)250 ،249 /5

( )6كتاب ((ابب ذكر املعتزلة من كتاب املنية واألمل)) (ص .)6 :وانظر ((شرح األصول اخلمسة))
(ص )151 :و ((مقاَّلت اإلسالميني)) (ص(( ،)165 ،164 :جمموع الفتاوى)) (.)355 /5

((( )7جمموع الفتاوى)) (.)131 /13

((( )8موقف ابن تيمية من األشاعرة)) (.)506 /2
((( )9موقف ابن تيمية من األشاعرة)) (.)544 /2

( )10انظر(( :حتفة املريد)) (ص ،)63 :و ((إشارات املرام)) (ص ،)114 - 107 :و ((كتاب
املاتريدية دراسة وتقومي)) (ص ،)239 :و ((كتاب املاتريدية وموقفهم من توحيد األمساء والصفات))
( ،)430 /2و ((منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا)) (ص.)401 :
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قالوا :يثبت له األمساء دون الصفات ،وهؤَّلء هم املعتزلة أثبتوا أمساء هللا ،قالوا :إن هللا مسيع بصري
قدير عليم حكيم لكن قدير بال قدرة ،مسيع بال مسع بصري بال بصر ،عليم بال علم ،حكيم بال حكمة
الطائفة الثالثة :غالة اْلهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم

قالواَّ :ل جيوز أبداً أن نصف هللا َّل بوجود وَّل بعدم ،ألنه إن وصف ابلوجود ،أشبه املوجودات ،وإن

وصف ابلعدم ،أشبه املعدومات ،وعليه جيب نفي الوجود والعدم عنه ،وما ذهبوا إليه ،فهو تشبيه

للخالق ابملمتنعات واملستحيالت ،ألن تقابل العدم والوجود تقابل نقيضني ،والنقيضان َّل جيتمعان
وَّل يرتفعان ،وكل عقول بين آدم تنكر هذا الشيء وَّل تقبله ،فانظر كيف فروا من شيء فوقعوا يف

أشر منه!

الطائفة الرابعة :غالة الغالة من الفالسفة والقرامطة والباطنية
قالوا :نصفه ابلنفي وَّل نصفه ابإلثبات ،يعين :أهنم ِ
جيوزون أن تسلب عن هللا سبحانه وتعاىل الصفات
لكن َّل تثبت ،يعينَّ :ل نقول :هو حي ،وإمنا نقول ليس ِبيت وَّل نقول عليم ،بل نقول :ليس جباهل

وهكذا قالوا :لو أثبت له شيئاً شبهته ابملوجودات ،ألنه على زعمهم كل األشياء املوجودة متشاهبة،
فأنت َّل تثبت له شيئاً ،وأما النفي ،فهو عدم ،مع أن املوجود يف الكتاب والسنة يف صفات هللا من
اإلثبات أكثر من النفي بكثري قيل هلم :إن هللا قال عن نفسه( :مسيع بصري) قالوا :هذا من ابب

اإلضافاتِ ،بعىن :نُسب إليه السمع َّل ألنه متصف به ،ولكن ألن له خملوقا يسمع ،فهو من ابب

اإلضافات ،فـ (مسيع) ،يعين :ليس له مسع ،لكن له مسموع وجاءت طائفة اثنية ،قالوا :هذه

األوصاف ملخلوقاته ،وليست له ،أما هو ،فال يثبت له صفة فهذه أقسام التعطيل يف األمساء
والصفات شرح العقيدة الواسطية حملمد بن صاحل بن عثيمني 31 /1 -
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املسألة الثانية :درجات التعطيل يف ابب األمساء احلسىن
القول األول :من يقول إن هللا َّل يسمى بشيء

وهذا قول اْلهمية أتباع جهم بن صفوان ،والغالية من املالحدة كالقرامطة الباطنية والفالسفة.

وهؤَّلء املعطلة هلم يف تعطيلهم ألمساء هللا أربعة مسالك هي:

املسلك األول :اَّلقتصار على نفي اإلثبات فقالواَّ :ل يسمى إبثبات.
املسلك الثاين :أنه َّل يسمى إبثبات وَّل نفي.

املسلك الثالث :السكوت عن األمرين اإلثبات والنفي.
املسلك الرابع :تصويب مجيع األقوال ابلرغم من تناقضها.
فهذا الصنف من املعطلة اتفقوا على إنكار األمساء مجيعها ،ولكن تنوعت مسالكهم يف اإلنكار.

 - 1فأصحاب املسلك األول :اقتصروا على قوهلم :أبنه ليس له اسم كاحلي والعليم وحنو ذلك.

وشبهتهم يف ذلك:

أ -أنه إذا كان له اسم من هذه األمساء لزم أن يكون متصفاً ِبعىن اَّلسم كاحلياة والعلم.

فإن صدق املشتق – أي اَّلسم كالعليم – مستلزم لصدق املشتق منه – أي الصفة كالعلم – وذلك
حمال عندهم.

ب -وألنه إذا مسي هبذه األمساء فهي مما يسمى به غريه؛ وهللا منزه عن مشاهبة الغري (.)1
فهؤَّلء املعطلة احملضة – نفاة األمساء – يسمون من مسى هللا أبمسائه احلسىن مشبهاً؛ فيقولون( :إذا
قلنا حي عليم فقد شبهناه بغريه من األحياء العاملني ,وكذلك إذا قلنا هو مسيع بصري فقد شبهناه

ابإلنسان السميع البصري ،وإذا قلنا رؤوف رحيم فقد شبهناه ابلنيب الرؤوف الرحيم ،بل قالوا إذا قلنا
موجود فقد شبهناه بسائر املوجودات َّلشرتاكهما يف مسمى الوجود) (.)2

وهذا املسلك ينسب ْلهم بن صفوان.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :جهم كان ينكر أمساء هللا تعاىل فال يسميه شيئاً َّل حياً وَّل غري ذلك

إَّل على سبيل اجملاز) ( )3هو قول الباطنية من الفالسفة والقرامطة ,فهم يقولون َّل نسميه حياً ,وَّل

عاملاً ,وَّل قادراً ,وَّل متكلماً ,إَّل جمازاً ِبعىن السلب واإلضافة :أي هو ليس جباهل وَّل عاجز (.)4
وهذا كذلك قول ابن سينا وأمثاله (.)5

 - 2وأما أصحاب املسلك الثاين :فقد زادوا يف الغلو فقالواَّ( :ل يسمى إبثبات وَّل نفي ،وَّل يقال
موجود وَّل َّل موجود ,وَّل حي وَّل َّل حي؛ ألن يف اإلثبات تشبيهاً ابملوجودات ،ويف النفي تشبيهاً له

ابملعدومات.

وكل ذلك تشبيه .وهذا املسلك ينسب لغالة املعطلة من القرامطة الباطنية واملتفلسفة (.)6

 - 3وأما أصحاب املسلك الثالث فيقولون :حنن َّل نقول ليس ِبوجود وَّل معدوم ،وَّل حي وَّل

ميت ،فال ننفي النقيضني ،بل نسكت عن هذا وهذا ،فنمتنع عن كل من املتناقضنيَّ ،ل حنكم هبذا
وَّل هبذا ،فال نقول ليس ِبوجود وَّل معدوم ،ولكن َّل نقول هو موجود وَّل نقول هو معدوم.

ومن الناس من حيكي هذا عن احلالج ،وحقيقة هذا القول هو اْلهل البسيط والكفر البسيط ،الذي
مضمونه اإلعراض عن اإلقرار ابهلل ,ومعرفته ,وحبه ,وذكره ,وعبادته ,ودعائه (.)7
وأصحاب هذا املسلك :هم املتجاهلة الالأدرية.

وأصحاب املسلك الثاين :هم املتجاهلة الواقفة الذين يقولون َّل نثبت وَّل ننفي.

وأصحاب املسلك األول :هم املكذبة النفاة.

_________

( )1انظر ((جمموع الفتاوى)) ( ،)100 /3 ،35 /6و ((درء تعارض العقل والنقل)) (،)367 /3
وكتاب ((الصفدية)) (.)97 - 96 ،89 - 88 /1

((( )2منهاج السنة)) (.)534 ،523 /2
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)311 /12
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)355 /5

((( )5الصفدية)) (.)300 - 299 /1
((( )6جمموع الفتاوى)) ((( ،)100 /3 ،35 /6شرح األصفهانية)) (ص.)80 - 76 :
( )7كتاب ((الصفدية)) ((( ،)98 - 96 /6شرح األصفهانية)) (ص.)84 :
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واملالحظ أن كل فريق من هؤَّلء يهدم ما بناه ما قبله ,فلما اقتصر أصحاب املسلك األول على
النفي وامتنعوا عن اإلثبات حبجة أن يف اإلثبات تشبيهاً له ابملوجودات جاء أصحاب املسلك الثاين
فزادوا يف الغلو ,وزعموا أن يف النفي كذلك تشبيهاً له ابْلمادات ,فمنعوا النفي أيضاً ,مث جاء

أصحاب املسلك الثالث فاهتموا أصحاب املسلك الثاين أبهنم شبهوه ابملمتنعات ,ألن قوهلم يقوم

على نفي النقيضني وهذا ممتنع.
 - 4وهناك مسلك رابع :وهو مسلك أصحاب وحدة الوجود الذين يعطون أمساءه سبحانه لكل

شيء يف الوجود ،إذ كان وجود األشياء عندهم هو عني وجوده ما مثت فرق إَّل ابإلطالق والتقييد

(.)1

وهذا منتهى قول طوائف املعطلة ( )2وغاية ما عندهم يف اإلثبات قوهلم هو( :وجود مطلق) أي:

وجود خيايل يف الذهن ،أو وجود مقيد ابألمور السلبية (.)3

القول الثاين :أن هللا يسمى ابمسني فقط مها( :اخلالق) و (القادر) :وهذا القول منسوب للجهم بن

صفوان.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :كان اْلهم وأمثاله يقولون :إن هللا ليس بشيء ،وروى عنه أنه قالَّ :ل

يسمى ابسم يسمى به اخللق ،فلم يسمه إَّل (ابخلالق) و (القادر) ألنه كان جربايً يرى أن العبد َّل

قدرة له) (.)4

وقال رمحه هللا( :وهلذا نقلوا عن جهم أنه َّل يسمى هللا بشيء ،ونقلوا عنه أنه َّل يسميه ابسم من

األمساء اليت يسمى هبا اخللق :كاحلي ،والعامل ,والسميع ،والبصري ،بل يسميه قادراً خالفاً ،ألن العبد

عنده ليس بقادر ،إذ كان هو رأس اْلهمية اْلربية) (.)5
القول الثالث :إثبات األمساء جمردة عن الصفات

وهذا قول املعتزلة ووافقهم ابن حزم الظاهري .وتبع املعتزلة على ذلك الزيدية ،والرافضة اإلمامية،

وبعض اخلوارج .فاملعتزلة جيمعون على تسمية هللا ابَّلسم ونفي الصفة عنه .يقول ابن املرتضى
املعتزيل( :فقد أمجعت املعتزلة على أن للعامل حمداثً قدْياً ،قادراً ،عاملاً ،حياً َّل ملعان) (.)6

وابن حزم وافق املعتزلة يف ذلك فهو يرى( :أن األمساء احلسىن كاحلي ،والعليم ،والقديرِ ،بنزلة أمساء

األعالم اليت َّل تدل على حياة وَّل علم ،وَّل قدرة ،وقالَّ :ل فرق بني احلي وبني العليم يف املعىن
أصالً) (.)7

واملعتزلة هلم يف نفيهم لتضمن األمساء للصفات مسلكان:
املسلك األول :من جعل األمساء كاألعالم احملضة املرتادفة اليت مل توضع ملسماها ابعتبار معىن قائم
به .فهم بذلك ينظرون إىل هذه األمساء على أهنا أعالم حمضة َّل تدل على صفة.

و (احملضة) اخلاصة اخلالية من الدَّللة على شيء آخر ،فهم يقولون :إن العليم واخلبري والسميع وحنو
ذلك أعالم هلل ليست دالة على أوصاف ،وهي ابلنسبة إىل دَّللتها على ذات واحدة هي مرتادفة

وذلك مثل تسميتك ذااتً واحدة (يزيد ,وعمرو ,وحممد ,وعلي) فهذه األمساء مرتادفة ,وهي أعالم
خالصة َّل تدل على صفة هلذه الذات املسماة هبا (.)8

_________
((( )1شرح القصيدة النونية)) للهراس (.)126 /2
((( )2الصفدية)) (.)99 ،98 /1

((( )3الصفدية)) (.)117 ،116 /1

((( )4منهاج السنة)) ((( ،)527 - 526 /2األنساب)) للسمعاين (.)133 /2
((( )5درء تعارض العقل والنقل)) ((( ،)187 /5جمموع الفتاوى)) (.)460 /8

( )6كتاب ((ذكر املعتزلة)) (ص(( ،)6 :شرح األصول اخلمسة)) (ص(( ،)151 :مقاَّلت
اإلسالميني)) (ص.)165 - 164 :
((( )7شرح األصفهانية)) (ص(( ،)76 :الفصل)) ((( ،)161 /2درء تعارض العقل والنقل)) (/5

.)250 - 249

((( )8التحفة املهدية شرح الرسالة التدمرية)) (.)46 /1

()455/2

واملسلك الثاين :من يقول منهم إن كل علم منها مستقل ،فاهلل يسمى عليماً وقديراً ،وليست هذه

األمساء مرتادفة ،ولكن ليس معىن ذلك أن هناك حياة أو قدرة ()1؛ ولذلك يقولون عليم بال علم،

قدير بال قدرة ،مسيع بال مسع ،بصري بال بصر.

القول الرابع :إثبات األمساء احلسىن مع إثبات معاين البعض وحتريف معاين البعض اآلخر.
وهذا قول الكالبية ,واألشاعرة ,واملاتريدية.

فهؤَّلء وإن كانوا يوافقون أهل السنة واْلماعة يف إثبات ألفاظ األمساء احلسىن لكنهم خيالفوهنم يف
إثبات بعض معاين تلك األمساء.

فمن املعلوم أن كل اسم من أمساء هللا متضمن لصفة .وللكالبية واألشاعرة واملاتريدية قول يف
الصفات خيالف قول أهل السنة واْلماعة .فالكالبية وقدماء األشاعرة ينفون صفات األفعال

اَّلختيارية ,وابلتايل َّل يثبتون الصفات اليت تضمنتها األمساء إذا كانت من هذا القبيل كاخلالق والرزاق
وحنوها ... ،وأما املتأخرون من األشاعرة ومعهم املاتريدية ،فإهنم َّل يثبتون من الصفات سوى سبع
صفات هي( :العلم ،القدرة ،احلياة ،السمع ،البصر ،اإلرادة ،الكالم) ويزيد بعض املاتريدية صفة

اثمنة هي (التكوين) .فاَّلسم عندهم إن دل على ما أثبتوه من الصفات؛ أثبتوا ما دل عليه من
املعىن ،وإن كان داَّلً على خالف ما أثبتوه صرفوه عن حقيقته وحرفوا معناه.

ومعلوم أنه مل يرد يف ابب األمساء من تلك الصفات اليت ذكروها إَّل مخسة فقط وهي( :العليم)  ,و

(القدير)  ,و (احلي)  ,و (السميع)  ,و (البصري)  ,فهذه اخلمسة يثبتون معانيها وإن كان هناك من
يرجع صفيت (السمع) و (البصر) إىل (العلم)  ,ولكن مجهورهم على خالف ذلك (.)2

وأما بقية األمساء اليت َّل تتفق مع ما أثبتوه من الصفات ،فإهنم َّل يثبتون ما دلت عليه من املعاين ،بل

حيرفوهنا كتحريفهم ملعىن (الرمحة) يف امسه (الرمحن) إىل إرادة الثواب أو إرادة (اإلنعام)  ,و (الود) يف
(الودود) بـ (إرادة إيصال اخلري) ( .)3مقالة التعطيل واْلعد بن درهم حملمد بن خليفة التميمي -

بتصرف– ص26 :
_________

((( )1التحفة املهدية)) (.)46 /1
((( )2لباب العقول)) للمكالين (ص(( ،)214 - 213 :شرح األصفهانية)) (ص،)445 :

((املسايرة)) َّلبن اهلمام (ص(( ،)67 :املاتريدية دراسة وتقومي)) (ص(( ،)264 :املاتريدية وموقفهم

من توحيد األمساء والصفات)) ((( ،)413 /2منهج أهل السنة ومنهج األشاعرة يف التوحيد)) (ص:
.)409
((( )3شرح األمساء احلسىن)) للرازي (ص.)287 :

()456/2

املسألة الثالثة :درجات التعطيل يف ابب صفات هللا تعاىل
القول األول :نفاة مجيع الصفات
وهذا قول الغالة من املعطلة ،ومنهم اْلهمية أتباع جهم ,والفالسفة سواء كانوا أهل فلسفة حمضة
كالفارايب ,أو فلسفة ابطنية رافضية إمساعيلية كابن سينا وإخوان الصفا ,أو فلسفة صوفية احتادية

كابن عريب وابن سبعني .وهذا القول بنفي الصفات هو قول املعتزلة ومن تبعهم كالزيدية ,والرافضة

اإلمامية ,واخلوارج اإلابضية ,وكذلك هو قول النجارية ,والضرارية.

فهؤَّلء مجيعاً َّل يثبتون الصفات هلل تعاىل ،وقد تنوعت أساليب تعطيلهم وطرق إنكارهم هلا ،وْيكن

تصنيفهم إىل صنفني:

 - 1غالة املعطلة - 2 .املعتزلة ومن وافقهم.
 - 1فغالة املعطلة ْينعون اإلثبات أبي حال من األحوال وهلم يف النفي درجات:
الدرجة األوىل :درجة املكذبة النفاة

وهي اليت عليها اْلهمية وطائفة من الفالسفة ( , )1وهو كذلك قول ابن سينا وأمثاله (.)2

فهم يصفون هللا ابلصفات السلبية على وجه التفصيل ,وَّل يثبتون له إَّل وجوداً مطلقاً َّل حقيقة له
عند التحصيل ,وإمنا يرجع إىل وجود يف األذهانْ ،يتنع حتققه يف األعيان ( , )3فهؤَّلء وصفوه

ابلسلوب واإلضافات دون صفات اإلثبات ,وجعلوه هو الوجود املطلق بشرط اإلطالق ،وقد علم
بصريح العقل أن هذا َّل يكون إَّل يف الذهنَّ ،ل فيما خرج عنه من املوجودات (.)4

الدرجة الثانية :املتجاهلة الواقفة
الذين يقولون َّل نثبت وَّل ننفي ،وهذه الدرجة تنسب لغالة املعطلة من القرامطة الباطنية املتفلسفة

(.)5

فهؤَّلء هم غالة الغالة ( )6ألهنم يسلبون عنه النقيضني فيقولونَّ :ل موجود ،وَّل معدوم ،وَّل حي

وَّل ميت ،وَّل عامل وَّل جاهل ،ألهنم يزعمون أهنم إذا وصفوه ابإلثبات شبهوه ابملوجودات ،وإذا

وصفوه ابلنفي شبهوه ابملعدومات ,فسلبوا النقيضني ،وهذا ممتنع يف بداهة العقول؛ وحرفوا ما أنزل
هللا من الكتاب وما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم؛ فوقعوا يف شر مما فروا منه ،فإهنم شبهوه
ابملمتنعات؛ إذ سلب النقيضني كجمع النقيضني ،كالمها من املمتنعات (.)7

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فالقرامطة الذين قالوا َّل يوصف أبنه حي وَّل ميت ،وَّل عامل وَّل

جاهل ،وَّل قادر وَّل عاجز ،بل قالوا َّل يوصف ابإلجياب وَّل ابلسلب ،فال يقال حي عامل ,وَّل ليس
حبي عامل ،وَّل يقال هو عليم قدير ،وَّل يقال ليس بقدير عليم ،وَّل يقال هو متكلم مريد ،وَّل يقال

ليس ِبتكلم مريد ،قالوا ألن يف اإلثبات تشبيهاً ِبا تثبت له هذه الصفات ،ويف النفي تشبيه له ِبا

ينفى عنه هذه الصفات) (.)8

الدرجة الثالثة :املتجاهلة الألدرية

الذين يقولون :حنن َّل نقول ليس ِبوجود وَّل معدوم وَّل حي وَّل ميت ،فال ننفي النقيضني ،بل

نسكت عن هذا وهذا ،فنمتنع عن كل من املتناقضني َّل حنكم هبذا وَّل هبذا ،فال نقول :ليس ِبوجود
وَّل معدوم ،ولكن َّل نقول هو موجود وَّل نقول هو معدوم.

ومن الناس من حيكي حنو هذا عن احلالج ،وحقيقة هذا القول هو اْلهل البسيط والكفر البسيط،

الذي مضمونه اإلعراض عن اإلقرار ابهلل ,ومعرفته ,وحبه ,وذكره ,وعبادته ,ودعائه (.)9
الدرجة الرابعة :أهل وحدة الوجود
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)8 - 7 /3
((( )2الصفدية)) (.)300 ،299 /1

((( )3جمموع الفتاوى)) ((( ،)7 /3شرح األصفهانية)) (ص.)52 - 51 :
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)8 /3

((( )5شرح العقيدة األصفهانية)) (ص.)76 :
((( )6جممع الفتاوى)) (.)100 /3

((( )7جمموع الفتاوى)) (.)8 - 7 /3
((( )8شرح العقيدة األصفهانية)) (ص.)76 :
((( )9الصفدية)) (.)98 ،96 /1

()457/2

الذين َّل ْييزون اخلالق بصفات ْتيزه عن املخلوق ،ويقولون أبن وجود اخلالق هو وجود املخلوق.

فعلى سبيل املثال هم يقولون أبن هللا هو املتكلم بكل ما يوجد من الكالم ،ويف ذلك يقول ابن
عريب:
أَّل كل قول يف الوجود كالمه  ...سواء علينا نثره ونظامه

يعم به أمساع كل مكون  ...فمنه إليه بدؤه وختامه ()1

فيزعمون أنه هو املتكلم على لسان كل قائل .وَّل فرق عندهم بني قول فرعون :أ َََن َربم ُك ُم األَ ْعلَى
ت لَ ُك ْم ِم ْن إِلَ ٍه غَ ِْريي [القصص ]38 :وبني القول الذي يسمعه موسى
وما َعلِ ْم ُ
[النَّازعاتَ ]24 :
الص َالةَ لِ ِذ ْك ِري [طه .]14 :بل يقولون( :إنه الناطق يف كل
إِنَِّين أ َََن هللاُ ََّل إِلَهَ إََِّّل أ َََن فَا ْعبُ ْدِين َوأَقِ ِم َّ
شيء؛ فال يتكلم إَّل هو ،وَّل يسمع إَّل هو ،حىت قول مسيلمة الكذاب ،والدجال ،وفرعون

يصرحون أبن أقواهلم هي قوله) (.)2

وهذا قول أصحاب وحدة الوجود كابن عريب ،وابن سبعني ،وابن الفارض والعفيف التلمساين.

وأصل مذهبهم :أن كل واحد من وجود احلق ،وثبوت اخللق يساوي اآلخر ويفتقر إليه ،ويف هذا

يقول ابن عريب:

فيعبدين وأعبده  ...وحيمدين وأمحده ()3

ويقول :إن احلق يتصف جبميع صفات العبد احملداثت ،وإن احملدث يتصف جبميع صفات الرب،
وإهنما شيء واحد إذ َّل فرق يف احلقيقة بني الوجود والثبوت ( )4فهو املوصوف عندهم جبميع
صفات النقص والذم ,والكفر ,والفواحش ,والكذب ,واْلهل ،كما هو املوصوف عندهم بصفات

اجملد ,والكمال ،فهو العامل واْلاهل ،والبصري واألعمى ،واملؤمن والكافر ،والناكح واملنكوح،

والصحيح واملريض ،والداعي واجمليب ،واملتكلم واملستمع ،وهو عندهم هوية العامل ليس له حقيقة

مباينة للعامل ،وقد يقولون َّل هو العامل وَّل غريه ،وقد يقولون :هو العامل أيضاً وهو غريه ،وأمثال هذه

املقاَّلت اليت جيمع فيها يف املعىن بني النقيضني مع سلب النقيضني (.)5

وهؤَّلء اَّلحتادية جيمعون بني النفي العام واإلثبات العام؛ فعندهم أن ذاته َّل ْيكن أن ترى حبال,
وليس له اسم ,وَّل صفة ,وَّل نعت ،إذ هو الوجود املطلق الذي َّل يتعني ،وهو من هذه اْلهة َّل يرى
وَّل اسم له.

ويقولون :إنه يظهر يف الصور كلها ،وهذا عندهم هو الوجود اَّلمسي َّل الذايت ،ومن هذه اْلهة فهو

يرى يف كل شيء ،ويتجلى يف كل موجود ،لكنه َّل ْيكن أن ترى نفسه ،بل اترة يقولون كما يقول ابن
عريب :ترى األشياء فيه ،واترة يقولون يرى هو يف األشياء ,وهو جتليه يف الصور ،واترة يقولون كما

يقول ابن سبعني:
(عني ما ترى ذات َّل ترى  ...وذات َّل ترى عني ما ترى)

وهم مضطربون ألن ما جعلوه هو الذات عدم حمض ،إذ املطلق َّل وجود له يف اخلارج مطلقاً بال

ريب ،مل يبق إَّل ما مسوه مظاهر وجمايل ،فيكون اخلالق عني املخلوقات َّل سواها ،وهم معرتفون ابحلرية

والتناقض مع ما هم فيه من التعطيل واْلحود (.)6
ويف هذا يقول ابن عريب:

فإن قلت ابلتنزيه كنت مقيداً  ...وإن قلت ابلتشبيه كنت حمدداً
وإن قلت ابألمرين كنت مسدداً ض  ...وكنت إماماً يف املعارف سيداً
فمن قال ابإلشفاع كان مشركاً  ...ومن قال ابإلفراد كان موحداً
فإايك والتشبيه إن كنت اثنياً  ...وإايك والتنزيه إن كنت مفرداً

فما أنت هو بل أنت هو وتراه  ...يف عني األمور مسرحاً ومقيداً) ()7

@ مقالة التعطيل واْلعد بن درهم حملمد بن خليفة التميمي– ص33 :

_________

((( )1الفتوحات املكية)) ( )141 /4ط :دار صادر ،بريوت.
((( )2بغية املراتد)) (ص.)349 :

((( )3فصوص احلكم)) (.)83 /1
((( )4بغية املراتد)) (ص.)398 ،397 :
((( )5بغية املراتد)) (ص.)408 :
((( )6بغية املراتد)) (ص.)473 :
((( )7بغية املراتد)) (ص.)527 :

()458/2

املطلب اخلامس :مجع املعطلة بني التعطيل والتمثيل

أما ْتثيل املعطلة :فإهنم مل يفهموا من أمساء هللا وصفاته إَّل ما هو الالئق ابملخلوق ،مث شرعوا يف نفي
تلك املفهومات.
فهذا تشبيه وْتثيل منهم للمفهوم من أمسائه وصفاته ،ابملفهوم من أمساء خلقه وصفاهتم.

وتعطيل املعطلة :يف نفيهم ملا يستحقه هللا تعاىل من األمساء والصفات الالئقة به سبحانه.
وبذلك مجعوا بني التعطيل والتمثيل :مثلوا أوَّلً ،وعطلوا آخرا.

وامتاز أهل التعطيل عن أهل التمثيل بنفيهم املعاين الصحيحة للصفات.
مثال ْلمع املعطلة بني التعطيل والتمثيل:

الع ْر ِ
استَـ َوى [طه.]5 :
نصوص اَّلستواء :كقوله تعاىلَّ :
ش ْ
الر ْمحَ ُن َعلَى َ

فإن املعطل يقول :لو كان هللا فوق العرش للزم إما أن يكون أكرب من العرش ,أو أصغر ,أو مساوايً،
وكل ذلك من احملال ،وحنو ذلك من الكالم.

فهذا املعطل مل يفهم من كون هللا على العرش إَّل ما يثبت ألي جسم كان على أي جسم كان ،وهذا

الالزم الذي جاء به املعطل اتبع هلذا املفهوم.
وكان الواجب عليه أن يثبت هلل استواء يليق جبالله وخيتص به ،فال يلزمه شيء من اللوازم الباطلة
اليت هي من لوازم املخلوقات ،وجيب نفيها يف حق هللا.

فأهل التعطيل وقعوا يف أربعة حماذير:

األول :كوهنم مثلوا ما فهموه من النصوص بصفات املخلوقني ،وظنوا أن مدلول النصوص هو

التمثيل.

الثاين :أهنم عطلوا النصوص عما دلت عليه من إثبات الصفات الالئقة ابهلل.

الثالث :أهنم بنفي تلك الصفات صاروا معطلني ملا يستحقه الرب من صفات الكمال.
الرابع :أهنم وصفوا الرب بنقيض تلك الصفات ،من صفات األموات واْلمادات واملعدومات (.)1
معتقد أهل السنة واْلماعة يف توحيد األمساء والصفات حملمد بن خليفة التميمي– ص66 :

_________

((( )1الرسالة التدمرية)) (ص.)80 - 79 :

()459/2

املطلب السادس :خطورة مقالة التعطيل

ظهرت مقالة التعطيل اليت هي مقالة (اْلهمية) يف أواخر عصر التابعني من أوائل املائة الثانية (.)1

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن هذه املسألة( :هذه مسألة كبرية عظيمة القدر اضطرب فيها خالئق
من األولني واآلخرين ,من أوائل املائة الثانية من اهلجرة النبوية ،فأما املائة األوىل فلم يكن بني

املسلمني اضطراب يف هذا .وإمنا نشأ ذلك يف أوائل املائة الثانية؛ ملا ظهر (اْلعد بن درهم) وصاحبه

(اْلهم بن صفوان) ومن تبعهما من املعتزلة وغريهم على إنكار الصفات) (.)2

وقد جاءت هذه املقالة من حيث الرتتيب بعد مقاَّلت اخلوارج ،والشيعة ,والقدرية ,واملعتزلة,

واملرجئة ،فقد كانت تلك املقاَّلت أسبق يف الظهور منها .لكن مقالة التعطيل تعد أغلظ تلك البدع،
والسبب يف ذلك:

أوَّلً :أن أصحاب هذه املقالة كانوا أول من عارض الوحي ابلرأي ,ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار

التابعني مل يكن فيه من يعارض النصوص ابلعقليات ،فإن اخلوارج والشيعة حدثوا يف آخر خالفة علي
رضي هللا عنه ،واملرجئة والقدرية حدثوا يف أواخر عصر الصحابة ،وهؤَّلء كانوا ينتحلون النصوص,

ويستدلون هبا على قوهلم ،وَّل يدعون أهنم عندهم عقليات تعارض النصوص (.)3
قال ابن القيم رمحه هللا( :مضى الرعيل األول يف ضوء ذلك النور – أي نور الوحي – مل تطفئه

عواصف األهواء ،ومل تلتبس به ظلم اآلراء ،وأوصوا من بعدهم أن َّل يفارقوا النور الذي اقتبسوه

منهم ،وأن َّل خيرجوا عن طريقهم ،فلما كان يف أواخر عصرهم حدثت الشيعة ،واخلوارج ،والقدرية،

واملرجئة ،فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل األئمة ،ومع هذا مل يفارقوه ابلكلية ،بل كانوا

للنصوص معظمني ،وهبا مستدلني ،وهلا على العقول واآلراء مقدمني ،ومل يدع أحد منهم أن عنده

عقليات تعارض النصوص ،وإمنا أتوا من سوء الفهم فيها ,واَّلستبداد ِبا ظهر هلم منها ،دون من
قبلهم ،ورأوا أهنم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين هلم.

فصاح هبم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعني من كل قطر ،ورموهم ابلعظائم ،وتربؤا منهم،
وحذروا من سبيلهم أشد التحذير ,وكانوا َّل يرون السالم عليهم ,وَّل جمالستهم ،وكالمهم فيهم
معروف يف كتب السنة ،وهو أكثر من أن يذكر هاهنا.

فلما كثرت اْلهمية يف أواخر عصر التابعني كانوا هم أول من عارض الوحي ابلرأي) (.)4

اثنياً :أن بدعة هؤَّلء كانت يف أعظم مسائل اإلْيان ،أَّل وهي اإلْيان ابهلل وأبمسائه وصفاته ،بل أعظم

مسائل الدين ،وهذا ما مل يسبقهم إليه أحد من أهل املقاَّلت إَّل القدرية؛ روى عبد هللا بن اإلمام
أمحد بسنده عن أيب املعتمر سليمان ابن طرخان التيمي قال( :ليس قوم أشد نقضاً لإلسالم من

اْلهمية والقدرية ،وأما اْلهمية فقد ابرزوا هللا تعاىل؛ وأما القدرية فقد قالوا يف هللا عز وجل) (.)5
ودخل رأس من رؤوس الزَندقة يقال له (مشعلة) على املهدي فقال :دلين على أصحابك .فقال:
أصحايب أكثر من ذلك .فقال :دلين عليهم .فقال :صنفان ممن ينتحل القبلة :اْلهمية والقدرية.

اْلهمي إذا غال قال :ليس مث شيء وأشار إىل السماء .والقدري إذا غال قال :مها اثنان ،خالق خري,
وخالق شر؛ فضرب عنقه وصلبه (.)6

وقال عبد هللا بن املبارك( :ليس تعبد اْلهمية شيئاً) (.)7

وقد مضى عصر الصحابة وعقيدة اإلْيان أبمساء هللا وصفاته حمفوظة مصونة؛ إىل أن ابتدع اْلعد

مقالته يف أواخر عصر التابعني.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :إن أول من حفظ عنه أنه قال هذه املقالة يف اإلسالم – أعين أن هللا
ليس على العرش حقيقة ،وأن معىن استوى استوىل وحنو ذلك – هو اْلعد بن درهم) ( .)8مقالة

التعطيل واْلعد بن درهم حملمد بن خليفة التميمي– ص33 :
_________

((( )1منهاج السنة)) ((( ،)309 /1جمموع الفتاوى)) (.)177 /13
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)33 /6

((( )3درء تعارض العقل والنقل)) (.)244 /5
((( )4الصواعق املرسلة)) (.)1070 - 1069 /3
((( )5السنة)) لعبد هللا بن اإلمام أمحد ( )105 ،104 /1رقم (.)8

( )6كتاب ((خلق أفعال العباد)) (ص(( ،)11 :توضيح املقاصد وتصحيح القواعد)) (.)48 /1
((( )7السنة)) لعبد هللا بن اإلمام أمحد ( )109 /1رقم (.)17
((( )8الفتوى احلموية)) (ص.)47 :

()460/2

املطلب األول :تعريف التحريف
قال يف الصحاح( :حرف كل شيء :طرفه وشفريه وحده  ..وحتريف الكالم عن مواضعه :تغيريه).

وقال يف (املفردات)( :وحتريف الشيء إمالته ،كتحريف القلم ،وحتريف الكالم :أن جتعله على حرف
من اَّلحتمال ْيكن محله على الوجهني .قال عز وجل:
اض ِع ِه [املائدةِ .]13 :
ومن بـ ْع ِد مو ِ
ُحيَ ِرفُو َن الْ َكلِم َعن َّمو ِ
اض ِع ِه [املائدةَ .]41 :وقَ ْد َكا َن فَ ِري ٌق ِم ْنـ ُه ْم
َ ََ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
يَ ْس َم ُعو َن َكالَ َم هللا ُمثَّ ُحيَ ِرفُونَهُ من بَـ ْعد َما َع َقلُوهُ َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة.]75 :
فالتحريف يف أصل الوضع يعين التغيري واإلمالة .والتحريف يف النصوص تغيريها لفظاً أو معىن وامليل
هبا عن وجهها وحقيقتها.

والتحريف أعم من التعطيل ،إذ هو تعطيل وزايدة .فاحملرف نفى املعىن الصحيح للنص أوَّلً ،مث

استبدله ِبعىن آخر اثنياً ،فصار كل حمرف معطالً وَّل عكس .ولذا جعل أهل السنة واْلماعة

التحريف قسيماً للتعطيل يف جانب النفي ,كما جعلوا التكييف قسيماً للتمثيل يف جانب اإلثبات،

(فيصفون هللا ِبا وصف به نفسه ،وِبا وصفه به رسوله من غري حتريف وَّل تعطيل ،ومن غري تكييف

وَّل ْتثيل) ( .)1مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات ألمحد بن عبدالرمحن القاضي – ص
115

_________

( )1انظر(( :أقاويل الثقات)) ملرعي الكرمي (ص.)64 :

()461/2

املطلب الثاين :أنوع التحريف
التحريف نوعان النوع األول :حتريف اللفظ:

وتعريفه :هو العدول ابللفظ عن جهته إىل غريها ،وله أربع صور:

 - 1الزايدة يف اللفظ.

 - 2النقصان يف اللفظ.

 - 3تغيري حركة إعرابية.
 - 4تغيري حركة غري إعرابية.
ومن أمثلة حتريف اللفظ:

ِ
يما [النساء ]164 :من الرفع إىل
املثال األول :حتريف إعراب قوله تعاىلَ :وَكلَّ َم هللاُ ُم َ
وسى تَكْل ً
النصب ،وقالَ :وَكلَّ َم هللا أي موسى كلم هللا ،ومل يكلمه هللا ،وملا حرفها بعض اْلهمية هذا التحريف
وسى لِ ِمي َقاتِنَا َوَكلَّ َمهُ َربمهُ [األعراف:
اء ُم َ
قال له بعض أهل التوحيد :فكيف تصنع بقولهَ :ولَ َّما َج َ
 ]143فبهت احملرف.

الر ْمحَ ُن
مثال آخر :إن بعض املعطلة سأل بعض أئمة العربية :هل ْيكن أن يقرأ العرش ابلرفع يف قولهَّ :
الع ْر ِ
استَـ َوى [طه ]5 :وقصد هبذا التحريف أن يكون اَّلستواء صفة للمخلوق َّل للخالق
ش ْ
َعلَى َ
(.)1

النوع الثاين :حتريف املعىن:
وتعريفه :هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إىل غريه مع بقاء صورة اللفظ ( .)2أو نقول :تعريفه:
هو العدول ابملعىن عن وجهه وحقيقته ،وإعطاء اللفظ معىن لفظ آخر بقدر ما مشرتك بينهما.

وهذا النوع هو الذي جال فيه أهل الكالم من املعطلة وصالوا ,وتوسعوا ومسوه أتويالً ،وهو اصطالح
فاسد حادث مل يعهد به استعمال يف اللغة (.)3

ومن أمثلة حتريف املعىن:

الع ْر ِ
استَـ َوى [طه.]5 :
كقول املعطلة يف معىن استوى :استوىل يف قولهَّ :
ش ْ
الر ْمحَ ُن عَلَى َ
ويف معىن اليد يف قوله تعاىل :بل ي َداهُ م ْبسوطَتَ ِ
ان [املائدة ]64 :النعمة والقدرة.
َْ َ َ ُ
ك [الفجر ]22 :وجاء أمر ربك.
اء َربم َ
ويف معىن اجمليء يف قوله تعاىلَ :و َج َ
وقد ذكر هللا التحريف وذمه حيث ذكره ،وهو مأخوذ يف األصل عن اليهود ،فهم الراسخون فيه،

وهم شيوخ احملرفني وسلفهم ،فإهنم حرفوا كثرياً من ألفاظ التوراة ,وما غلبوا عن حتريف لفظه حرفوا
معناه؛ وهلذا وصفوا ابلتحريف يف القرآن دون غريهم من األمم.

وقد درج على آاثرهم الرافضة؛ فهم أشبه هبم من القذة ابلقذة ،وكذلك اْلهمية؛ فإهنم سلكوا يف

حتريف النصوص مسالك إخواهنم يف اليهود (.)4
وأصحاب حتريف األلفاظ شر من أصحاب حتريف املعىن من وجه.

وأصحاب حتريف املعىن شر من أصحاب حتريف اللفظ من وجه.

فأصحاب حتريف اللفظ عدلوا ابللفظ واملعىن مجيعاً عما مها عليه ,فأفسدوا اللفظ واملعىن ،بينما

أصحاب حتريف املعىن أفسدوا املعىن وتركوا اللفظ على حاله فكانوا خرياً من أولئك من هذا الوجه.
فأصحاب حتريف اللفظ ملا أرادوا املعىن الباطل حرفوا له لفظاً يصلح له لئال يتنافر اللفظ واملعىن،
حبيث إذا أطلق ذلك اللفظ احملرف فهم منه املعىن احملرف ،فإهنم رأوا أن العدول ابملعىن عن وجهه

وحقيقته مع بقاء اللفظ على حاله مما َّل سبيل إليه ،فبدأوا بتحريف اللفظ ليستقيم هلم حكمهم على

املعىن الذي قصدوا (.)5

وأما كون أصحاب حتريف املعىن شراً من أصحاب حتريف اللفظ من وجه؛ فألن حتريف املعىن هو

األكثر استعماَّلً عند أصحاب التحريف؛ وألنه أسهل رواجاً وسوقاً عند اْلهلة والعوام من الناس،
فيفتنت به من ليس لديه زاد من العلم الصحيح املعتمد على الكتاب والسنة وفهم سلف األمة.

معتقد أهل السنة واْلماعة يف توحيد األمساء والصفات حملمد بن خليفة التميمي– ص59 :
_________
((( )1الصواعق املرسلة)) (.)218 /1
((( )2الصواعق املنزلة)) (.)201 /1

((( )3خمتصر الصواعق)) (.)147 /2

((( )4الصواعق املرسلة)) (.)216 - 215 /1
((( )5خمتصر الصواعق)) (.)148 ،147 /2

()462/2

املطلب الثالث :الفرق بني التحريف والتأويل
ملا كان اإلْيان خبرب هللا ورسوله أصل هذا الدين ،مل يسع أحداً من أهل البدع املنتسبني إىل امللة رد

ألفاظ النصوص الثابتة املتواترة من كتاب وسنة مما خيالف أصل بدعتهم ،لكنهم سلكوا مسلكاً آخر
وهو رد معانيها الثابتة الصحيحة اليت فهمها سلف هذه األمة عن هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم،

واستبداهلا ِبعان حمدثة ابتكروها لتوافق بدعتهم .وهذه حقيقة التحريف .إَّل أهنم تلطيفاً لبشاعة

مسلكهم هذا مسوه بغري امسه ،وزعموا أنه (أتويل) َّل (حتريف) ،حىت شاع هذا املصطلح وذاع يف

املتأخرين ،وعد من طريقة أهل السنة واْلماعة ،ووصف ب (العلم) و (احلكمة) حىت قيل( :طريقة

السلف أسلم ،وطريقة اخللف أعلم وأحكم).

لكن التواضع على اخلطأ َّل يقلب الباطل حقاً ،وَّل يغري حقائق األشياء َّل سيما ما كان صادراً عن
معصوم .قال شيخ اإلسالم – رمحه هللا ( :-األقوال نوعان:

 -أقوال اثبتة عن األنبياء فهي معصومة؛ جيب أن يكون معناها حقاً ،عرفه من عرفه ،وجهله من

جهله ،والبحث عنها إمنا هو عما أرادته األنبياء ،فمن كان مقصوده معرفة مرادهم من الوجه الذي

يعرف مرادهم فقد سلك طريق اهلدى ،ومن قصد أن جيعل ما قالوه تبعاً له؛ فإن وافقه قبله وإَّل رده
وتكلف له من التحريف ما يسميه أتويالً ،مع أنه يعلم ابلضرورة أن كثرياً من ذلك أو أكثره مل ترده
األنبياء ،فهو حمرف للكلم عن مواضعهَّ ،ل طالب ملعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون يف العلم.

 -النوع الثاين :ما ليس منقوَّلً عن األنبياء ،فمن سواهم ،ليس معصوماً ،فال يقبل كالمه وَّل يرد إَّل

بعد تصور مراده ،ومعرفة صالحه من فساده).)1( .

وعليه ،فال يسلم هلم تسمية (حتريفهم) (أتويالً) إبطالق .وسبب ذلك (أن لفظ التأويل قد صار

بتعدد اَّلصطالحات مستعمالً يف ثالثة معان:

أحدمها :وهو اصطالح كثري من املتأخرين املتكلمني يف الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ

عن اَّلحتمال الراجح إىل اَّلحتمال املرجوح لدليل يقرتن به .وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من

املتأخرين يف أتويل نصوص الصفات وترك أتويلها ،وهل هذا حممود أم مذموم ،وحق أو ابطل؟

الثاين :أن التأويل ِبعىن التفسري ،وهذا هو الغالب على اصطالح مفسري القرآن ،كما يقول ابن

جرير وأمثاله من املصنفني يف التفسري( :واختلف علماء التأويل) (.)2

الثالث :من معاين التأويل :هو احلقيقة اليت يؤول إليها الكالم ،كما قال تعاىلَ :ه ْل يَنظُُرو َن إَِّلَّ َأتْ ِويلَهُ
يـوم أيِْيت َأتْ ِويلُهُ يـ ُق ُ َّ ِ
اءت ُر ُس ُل َربِنَا ِاب ْحلَ ِق [األعراف ،]53 :فتأويل ما يف
سوهُ ِمن قَـ ْب ُل قَ ْد َج ْ
َ
َْ َ َ
ول الذ َ
ين نَ ُ

القرآن من أخبار املعاد هو ما أخرب هللا تعاىل به فيه ،مما يكون من القيامة ,واحلساب ,واْلزاء ,واْلنة,
ِ
ي
والنار ،وحنو ذلك ،كما قال يف قصة يوسف ملا سجد أبواه وإخوتهَ :وقَ َ
يل ُرْؤَاي َ
ال َاي أَبَت َه َذا َأتْ ِو ُ
ِمن قَـ ْب ُل [يوسف .]100 :فجعل عني ما وجد يف اخلارج هو أتويل الرؤاي) (.)3
فلما كان لفظ (التأويل) تتنازعه هذه املعاين ،وإمنا أراد مدعوه املعىن األول منها فقط ،كما أن ذلك
املعىن قد يكون صحيحاً وقد يكون فاسداً حبسب صحة الدليل الصارف أو فساده مل جيز أن يسمى
صنيعهم ذلك أتويالً ،وقد قام على شبهة فاسدة ،فإطالق القول يوقع يف الوهم.

وهلذا فإن السلف – رمحهم هللا – مل ْينعوا التأويل مطلقاً ،وإمنا منعوا التحريف .قال شيخ اإلسالم

ابن تيمية رمحه هللا يف بيان ذلك .. ( :كان األئمة كاإلمام أمحد وغريه ينكرون على اْلهمية وأمثاهلم

– من الذين حيرفون الكلم عن مواضعه – أتويل ما تشابه عليهم من القرآن على غري أتويله ،كما

قال أمحد يف كتابه الذي صنفه يف الرد على الزَندقة واْلهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن

وأتولته على غري أتويله .وإمنا ذمهم لكوهنم أتولوه على غري أتويله وذكر يف ذلك ما يشتبه عليهم
معناه ،وإن كان َّل يشتبه على غريهم وذمهم على أهنم أتولوه على غري أتويله ،ومل ينف مطلق لفظ

(التأويل) كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسري املبني ملراد هللا به؛ فذلك َّل يعاب بل حيمد،
ويراد ابلتأويل احلقيقة اليت استأثر هللا بعلمها ،فذاك َّل يعلمه إَّل هو. .
وأما التأويل املذموم والباطل :فهو أتويل أهل التحريف والبدع ،الذين يتأولونه على غري أتويله،

ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إىل غري مدلوله ،بغري دليل يوجب ذلك) ( .)4مذهب أهل
التفويض يف نصوص الصفات ألمحد بن عبدالرمحن القاضي – ص 116
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)191 /4

( )2انظر(( :تفسري الطربي)) ( ،)237 /1و ((تفسري املاوردي)) ( )101 /1بلفظ(( :اختلف أهل
التأويل)) ،و ((تفسري القرطيب)) ( ،)278 /1و ((تفسري ابن عادل)) (ص.)127 :
((( )3التدمرية)) ( , )97 - 89وانظر الصواعق املرسلة 180 - 175 /1
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)67 - 66 /3

()463/2

املطلب الرابع :أهل التحريف أصل شبهتهم والرد عليهم
يتذرع ابلتحريف كل معطل جتبهه صراحة النصوص يف اإلثبات ،سواء كان من أهل التعطيل الكلي
كاْلهمية واملعتزلة ،أو كان من أهل التعطيل اْلزئي كاملتكلمني من األشاعرة ,واملاتريدية ,والكالبية،
وغريهم من نظار املثبتة.

وقد نبه شيخ اإلسالم رمحه هللا إىل اتفاق منابع التأويل ،وأن ما يتأوله أصحاب التعطيل اْلزئي إمنا
تلقفوه عمن سبقهم من أصحاب التعطيل احملض ،فقال( :وهذه التأويالت املوجودة اليوم أبيدي

الناس مثل أكثر التأويالت اليت ذكرها أبو بكر بن فورك يف كتاب التأويالت ،وذكرها أبو عبد هللا
حممد بن عمر الرازي يف كتابه الذي مساه( :أتسيس التقديس) ،ويوجد كثري منها يف كالم خلق كثري

غري هؤَّلء ،مثل أيب علي اْلبائي ،وعبد اْلبار بن أمحد اهلمذاين ،وأيب احلسن البصري ،وأيب الوفاء بن

عقيل ،وأيب حامد الغزايل وغريهم – هي بعينها أتويالت بشر املريسي اليت ذكرها يف كتابه ،وإن كان

يوجد يف كالم بعض هؤَّلء رد التأويل وإبطاله أيضاً .وهلم كالم حسن يف أشياء) (.)1
ومن هذا النص يتبني أن من وقع يف التأويل املذموم على ضربني:

 - 1من اختذه منهجاً اثبتاً ،وقاعدة مطردة يعامل هبا النصوص ،كبشر املريسي ،والنفاة نفياً مطلقاً.
 - 2من اضطرب قوله يف ذلك ومل يسر على قاعدة مطردة ،بل وقع له أتويل ،ورد أتويل ،وهو حال
كثري من (الصفاتية) من األشاعرة وغريهم.
ولكنهم يتفقون – كل فيما رده  -يف تربير أتويالهتم بعلة عليلة حتمل عالمات بطالهنا يف ثناايها

(فيقولون :إن النصوص الواردة يف الصفات مل يقصد هبا الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يعتقد الناس
الباطل ،ولكن قصد هبا معاين ،ومل يبني هلم تلك املعاين ،وَّل دهلم عليها ،ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا

احلق بعقوهلم ،مث جيتهدوا يف صرف تلك النصوص عن مدلوهلا .ومقصوده امتحاهنم ،وتكليفهم،

وإتعاب أذهاهنم وعقوهلم يف أن يصرفوا كالمه عن مدلوله ،ومقتضاه ،ويعرف احلق من غري جهته،
وهذا قول املتكلمة ،واْلهمية ،واملعتزلة ومن دخل معهم يف شيء من ذلك).

واْلواب عن هذه الشبهة من وجوه كثرية أبرزها:
 - 1أن هذا املسلك قائم على أن أمساء هللا وصفاته جماز َّل حقيقة( ،ولو كانت أمساء هللا وصفاته

جمازاً يصح نفيها عند اإلطالق لكان جيوز أن هللا ليس حبي ،وَّل عليم ،وَّل قدير ،وَّل مسيع ،وَّل بصري،
وَّل حيبهم ،وَّل حيبونه ،وَّل استوى على العرش ،وحنو ذلك .ومعلوم ابَّلضطرار من دين اإلسالم أنه َّل

جيوز إطالق النفي على ما أثبته هللا تعاىل من األمساء احلسىن والصفات .بل هذا جحد للخالق وْتثيل
له ابملعدومات .وهم مقرون أن عالمة اجملاز صحة نفيه عند اإلطالق.
 - 2أن املعاين اليت ادعاها أهل التأويل املذموم معان جمازية ابعرتافهم وليست هي املعاين اليت دلت

عليها ظواهر األلفاظ( ،فصرفها عن ظاهرها الالئق جبالل هللا سبحانه ،وحقيقتها املفهومة منها :إىل
ابطن خيالف الظاهر ،وجماز ينايف احلقيقةَّ ،ل بد فيه من أربعة أشياء:

أحدها :أن ذلك اللفظ مستعمل ابملعىن اجملازي؛ ألن الكتاب والسنة وكالم السلف جاء ابللسان
العريب ،وَّل جيوز أن يراد بشيء منه خالف لسان العرب ،أو خالف األلسنة كلها ،فالبد أن يكون
ذلك املعىن اجملازي ما يراد به اللفظ ،وإَّل فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ أبي معىن سنح له وإن
مل يكن له أصل يف اللغة.
_________
((( )1جمموع الفتاوى)) (.)23 /5
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الثاين :أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إىل جمازه ،وإَّل فإذا كان يستعمل يف معىن
بطريق احلقيقة ،ويف معىن بطريق اجملاز ،مل جيز محله على اجملازي بغري دليل يوجب الصرف إبمجاع
العقالء ،مث إن ادعى وجوب صرفه عن احلقيقة فال بد له من دليل قاطع عقلي أو مسعي يوجب

الصرف .وإن ادعى ظهور صرفه عن احلقيقة فال بد من دليل مرجح للحمل على اجملاز.
الثالث :أنه َّلبد من أن يسلم ذلك الدليل – الصارف – عن معارض؛ وإَّل فإذا قام دليل قرآين أو

إْياين يبني أن احلقيقة مراده امتنع تركها ،مث إن كان هذا الدليل نصا قاطعا مل يلتفت إىل نقيضه ،وإن

كان ظاهرا فال بد من الرتجيح.

الرابع :أن الرسول صلى هللا عليه وسلم إذا تكلم بكالم وأراد به خالف ظاهره وضد حقيقته فالبد

أن يبني لألمة أنه مل يرد حقيقته ،وأنه أراد جمازه ،سواء عينه أومل يعينهَّ ،ل سيما يف اخلطاب العلمي
الذي أريد منهم فيه اَّلعتقاد ،والعلم ،دون عمل اْلوارح ،فإنه – سبحانه وتعاىل – جعل القرآن نوراً
وهدى وبياَنً للناس وشفاء ملا يف الصدور ،وأرسل الرسل ليبني للناس ما نزل إليهم ،وليحكم بني
الناس فيما اختلفوا فيه ،ولئال يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل .مث هذا الرسول األمي العريب

بعث أبفصح اللغات ،وأبني األلسنة والعبارات ،مث األمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علماً،
وأنصحهم لألمة ،وأبينهم للسنة ،فال جيوز أن يتكلم هو وهؤَّلء بكالم يريدون به خالف ظاهره ،إَّل
وقد نصب دليالً ْينع من محله على ظاهره؛ إما أن يكون عقلياً ظاهراً ،مثل قوله :إِِين َو َج م
دت ْام َرأَةً
ت ِمن ُك ِل َشي ٍء وَهلا عر ِ
يم [النمل ،.]23 :فإن كل أحد يعلم بعقله أن املراد
ْتَْلِ ُك ُه ْم َوأُوتِيَ ْ
ْ َ َ َْ ٌ
ش َعظ ٌ
أوتيت من جنس ما يؤاته مثلها ،وكذلكَ :خالِ ُق ُك ِل َش ْي ٍء [األنعام .]102 :يعلم املستمع أن اخلالق
َّل يدخل يف هذا العموم .أو مسعياً ظاهراً ،مثل الدَّلَّلت يف الكتاب والسنة اليت تصرف بعض
الظواهر .وَّل جيوز أن حييلهم على دليل خفي َّل يستنبطه إَّل أفراد الناس ،سواء كان مسعياً أو عقلياً؛

ألنه إذا تكلم ابلكالم الذي يفهم منه معىن وأعاده مرات كثرية؛ وخاطب به اخللق كلهم وفيهم الذكي

والبليد ،والفقيه وغري الفقيه ،وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك اخلطاب ويعقلوه ،ويتفكروا فيه،
ويعتقدوا موجبه ،مث أوجب أن َّل يعتقدوا هبذا اخلطاب شيئاً من ظاهره ،كان هذا تدليساً وتلبيساً،
وكان نقيض البيان وضد اهلدى ،وهو ابأللغاز واألحاجي أشبه منه ابهلدى والبيان .فكيف إذا كانت
دَّللة ذلك اخلطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثرية من دَّللة ذلك الدليل اخلفي على أن الظاهر
غري مراد؟! أم كيف إذا كان ذلك اخلفي شبهة ليس هلا حقيقة؟!) (.)1

 - 3أن مسلكهم هذا يف حتريف نصوص الصفات ،يوقعهم يف التناقض واَّلضطراب والتفريق بني

املتماثالت ،وذلك أن هؤَّلء املتكلمني مقرون بنصوص الغيب األخرى من اإلْيان ابليوم اآلخر وأهنا
حق على حقيقتها ،خبالف املالحدة الباطنية الذين طردوا القول يف األمرين؛ نصوص الصفات

ونصوص املعاد ،وأهنما جماز وختييل َّل تراد حقيقته ،وإمنا قصد به انتفاع العامة حبملهم على الطاعة

والسلوك القومي خوفاً من ختييالت َّل حقيقة هلا .فصاروا هدفاً هلؤَّلء املالحدة من جهة النفي ,وألهل
السنة من جهة اإلثبات بسبب اضطراب طريقتهم وتناقضها.
_________

((( )1جمموع فتاوى شيخ اإلسالم)) ( .)362 - 360 /6وانظر(( :الوظائف الواجبة عل املتأول
الذي َّل يقبل منه أتويله إَّل هبا  -يف الصواعق املرسلة)) (.)295 - 288 /1
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قال شيخ اإلسالم رمحه هللا يف تصوير حال هؤَّلء احملرفني( :أهنم تظاهروا بنصر السنة يف مواضع كثرية

وهم  -يف احلقيقة – َّل لإلسالم نصروا ،وَّل للفالسفة كسروا؛ لكن أولئك املالحدة ألزموهم يف

النصوص – نصوص املعاد – نظري ما ادعوه يف نصوص الصفات ،فقالوا هلم :حنن نعلم ابَّلضطرار
أن الرسل جاءت ِبعاد األبدان ،وقد علمنا فساد الشبهة املانعة.

وأهل السنة يقولون هلم :وحنن نعلم ابَّلضطرار أن الرسل جاءت إبثبات الصفات .ونصوص الصفات
يف الكتب اإلهلية :أكثر وأعظم من نصوص املعاد .ويقولون هلم :معلوم أن مشركي العرب وغريهم

كانوا ينكرون املعاد ،وقد أنكروه على الرسول ،وَنظروه عليه؛ خبالف الصفات فإنه مل ينكر شيئاً
منها أحد من العرب.
فعلم إن إقرار العقول ابلصفات ،أعظم من إقرارها ابملعاد ،وأن إنكار املعاد أعظم من إنكار

الصفات ،فكيف جيوز مع هذا أن يكون ما أخرب به من الصفات ليس كما أخرب به ،وما أخرب به من
املعاد هو على ما أخرب به؟!) (.)1

وكما أن هذا التناقض َّلزم لكل حمرف سواء كان حتريفه كلياً أو جزئياً ،فإن أصحاب التحريف اْلزئي
من املتكلمني كالكالبية واألشاعرة يلزمهم َّلزم أخص وهو أن( :القول يف بعض الصفات كالقول يف

بعض .فإن كان املخاطب ممن يقر أبن هللا حي حبياة ،عليم بعلم ،قدير بقدرة ،مسيع بسمع ،بصري

ببصر ،متكلم بكالم ،مريد إبرادة ،وجيعل ذلك كله حقيقة ،وينازع يف حمبته ورضاه وغضبه وكراهيته،

فيجعل ذلك جمازاً ،ويفسره إما ابإلرادة ،وإما ببعض املخلوقات من النعم والعقوابت .قيل لهَّ :ل فرق

بني ما نفيته وبني ما أثبته ،بل القول يف أحدمها كالقول يف اآلخر ،فإن قلت :إن إرادته مثل إرادة

املخلوقني ،فكذلك حمبته ورضاه وغضبه ،وهذا هو التمثيل ،وإن قلت :له إرادة تليق به ،كما أن
للمخلوق إرادة تليق به ،قيل لك :وكذلك له حمبة تليق به ،وللمخلوق حمبة تليق به ،وله رضا

وغضب يليق به ،وللمخلوق رضا وغضب يليق به) ( .)2وحسبك ابلتناقض واَّلضطراب دليالً على

فساد املنهج ( .)3مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات ألمحد بن عبدالرمحن القاضي – ص
119

_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)33 /5

((( )2التدمرية ,ابن تيمية)) (.)32 - 31
( )3يراجع يف إبطال مذهب أهل التأويل كتاب(( :الصواعق املرسلة على اْلهمية واملعطلة)) فقد
توسع مؤلفه رمحه هللا يف سرد أوجه بطالنه ِبا مل جيتمع يف غريه.

()466/2

املبحث الرابع :التفويض يف نصوص الصفات
• املطلب األول :أركان التفويض.
• املطلب الثاين :أنواع التفويض.

• املطلب الثالث :دعوى أن التفويض هو الطريق األسلم.
• املطلب الرابع :شبهات املفوضة.

()467/2

املطلب األول :أركان التفويض
التفويض ينبين على ركنني:

األول :اعتقاد أن ظواهر نصوص الصفات السمعية يقتضي التشبيه ،حيث َّل يعقل هلا معىن معلوم

إَّل ما هو معهود يف األذهان من صفات املخلوقني .وابلتايل فإنه يتعني نفيه ومنعه .وهذه مقدمة
مشرتكة بني مذهب التفويض والتأويل.

الثاين :أن املعاين املرادة من هذه النصوص جمهولة للخلقَّ ،ل سبيل للعلم هبا ،بل هي مما استأثر هللا

بعلمه ،وَّل ْيكن تعيني املراد هبا لعدم ورود النص التوقيفي بذلك .وهنا يفرتق مذهب التفويض مع
مذهب التأويل الذي جيوز اَّلجتهاد يف تعيني معان جمازية للصفات السمعية.

فصارت نتيجة مذهب التفويض هي اْلهل املطبق ِبعاين النصوص ،ولذا مساهم أهل السنة (أهل

التجهيل) ،فقال ابن القيم يف أقسام الناس يف نصوص الوحي( :والصنف الثالث :أصحاب التجهيل:
الذين قالوا :نصوص الصفات ألفاظ َّل تعقل معانيها ،وَّل ندري ما أراد هللا ورسوله منها .ولكن

نقرأها ألفاظاً َّل معاين هلا ،ونعلم أن هلا أتويالً َّل يعلمه إَّل هللا .وهي عندَن ِبنزلة كهيعص [مرمي]1 :

حم عسق [الشورى ]2 - 1 :املص [األعراف .]1 :فلو ورد علينا منها ما ورد مل نعتقد فيه ْتثيالً
وَّل تشبيهاً ،ومل نعرف معناه .وننكر على من أتوله ،ونكل علمه إىل هللا) ( ،)1ومساهم مرة:

(الالأدرية) (الذين يقولونَّ :ل ندري معاين هذه األلفاظ ،وَّل ما أريد منها ،وَّل ما دلت عليه ،وهؤَّلء

ينسبون طريقتهم إىل السلف) ( .)2مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات ألمحد بن عبدالرمحن
القاضي  -ص 155
_________

((( )1الصواعق املرسلة على اْلهمية واملعطلة)) (.)422 /2
((( )2الصواعق املرسلة على اْلهمية واملعطلة)) (.)920 /3

()468/2

املطلب الثاين :أنواع التفويض
نبه شيخ اإلسالم رمحه هللا إىل لونني من التفويض فقال( :وهؤَّلء أهل التضليل والتجهيل الذين

حقيقة قوهلم :إن األنبياء وأتباع األنبياء جاهلون ضالونَّ ،ل يعرفون ما أراد هللا ِبا وصف به نفسه من

اآلايت وأقوال األنبياء.

مث هؤَّلء منهم من يقول :املراد هبا خالف مدلوهلا الظاهر واملفهوم .وَّل يعرف أحد من األنبياء,
واملالئكة ,والصحابة ,والعلماء ما أراد هللا هبا ،كما َّل يعلمون وقت الساعة.

ومنهم من يقول :بل جتري على ظاهرها ،وحتمل على ظاهرها ،ومع هذا فال يعلم أتويلها إَّل هللا.

فيتناقضون حيث أثبتوا هلا أتويالً خيالف ظاهرها ،وقالوا – مع هذا – إهنا حتمل على ظاهرها .وهذا
ما أنكره ابن عقيل على شيخه القاضي أيب يعلى يف كتاب (ذم التأويل)) (.)1

وكال اللونني تفويض للعلم ابملعىن ،والفرق بينهما أن األولني يعتقدون أبن ظواهر النصوص مقتضية

للتشبيه ،فيبادرون بنفيها ،وحييلون على معىن جمهول َّل يعلمه إَّل هللا .واآلخرين يعتقدون أبن الظواهر
َّل تقتضي التشبيه ،وحيكمون بوجوب إجرائها على ظواهرها ،لكن دون أن يبينوا املعىن الواجب

فهمه من تلك الظواهر ،بل حييلون إىل معىن جمهول َّل يعلمه إَّل هللا .وهذا وجه تناقضهم.

ويفسر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا وقوع هذين اَّلجتاهني من التفويض لبعض األفاضل فيقول يف
ذكر أنواع النفاة( :ونوع اثلث :مسعوا األحاديث واآلاثر ،وعظموا مذهب السلف ،وشاركوا املتكلمني
اْلهمية يف بعض أصوهلم الباقية ،ومل يكن هلم من اخلربة ابلقرآن واحلديث واآلاثر ما ألئمة السنة

واحلديثَّ ،ل من جهة املعرفة والتمييز بني صحيحها وضعيفها ،وَّل من جهة الفهم ملعانيها ،وقد ظنوا

صحة بعض األصول العقلية للنفاة اْلهمية ،ورأوا ما بينهما من التعارض .وهذا حال أيب بكر بن
فورك ،والقاضي أيب يعلى ،وابن عقيل وأمثاهلم.

وهلذا كان هؤَّلء اترة خيتارون طريقة أهل التأويل ،كما فعله ابن فورك وأمثاله يف الكالم على مشكل

اآلاثر.
واترة يفوضون معانيها ،ويقولون :جتري على ظواهرها ،كما فعله القاضي أبو يعلى وأمثاله يف ذلك.

واترة خيتلف اجتهادهم ،فريجحون هذا اترة وهذا اترة كحال ابن عقيل وأمثاله) (... )2
نسبة التفويض إىل السلف:

من األخطاء الفاحشة يف اتريخ العقيدة اإلسالمية نسبة القول ابلتفويض إىل مذهب السلف الصاحل،

وتوارث هذه الفكرة اخلاطئة جيالً بعد جيل ،إىل وقتنا احلاضر حىت صارت لدى كثري من الناس من

املسلمات اليت َّل يتطرق إليها اْلدل واملقدمات اليت ترتب عليها النتائج .مذهب أهل التفويض يف

نصوص الصفات ألمحد بن عبدالرمحن القاضي – ص 156
_________

((( )1درء تعارض العقل والنقل)) (.)16 - 15 /1
((( )2درء تعارض العقل والنقل)) (.)35 - 34 /7

()469/2

املطلب الثالث :دعوى أن التفويض هو الطريق األسلم
درج املفوضة واملتكلمة من األشاعرة على وصف مذهب التفويض بـ (السالمة) مربرين بذلك –

حسب فهمهم اخلاطئ – اختيار السلف هلذا السبيل لكوهنم أقرب إىل الورع واَّلحتياط يف الدين.

وانساق كثري من الناس وراء هذا التربير الذي يظهر منه – ابدئ الرأي – إجالل السلف ،وإضفاء
مسحة الورع عليهم بتعظيمهم ْلانب الرب ،وعدم اخلوض يف هذه املزالق.

وصار بعض من ينتحل السلف ومذهبهم يلوح هبذه الالفتة (السالمة) للرتويج ملذهب التجهيل .وملا
كانت (السالمة) كلمة مقابلة لكلمة (اهلالك) أو حىت كلمة (املخاطرة) فقد استمالت النفوس
والقلوب طلباً للحذر من الوقيعة يف مقام دحض مزلة.

فاجتمع يف دعوى التفويض املزعومة أمران حبيبان إىل النفوس:

 -نسبته إىل السلف ...

 تضمنه للسالمة املنافية للخطر واهللكة.ولذلك قيل( :مذهب السلف أسلم ،ومذهب اخللف أعلم وأحكم).

وقد تتابع املتأخرون على ترديد هذه املقالة بلفظها أو مضموهنا ...

 قول بدر الدين بن مجاعة :ت 727هـ( :وقد رجح قوم من األكابر األعالم قول السلف ألنهأسلم ،وقوم منهم قول أهل التأويل للحاجة إليه) (.)1

 وقال سعد الدين التفتازاين (ت793هـ) بعد ذكر نصوص الصفات( :إهنا ظنيات مسعية يف معارضةقطعيات عقلية ،فيقطع أبهنا ليست على ظواهرها ،ويفوض العلم ِبعانيها إىل هللا – تعاىل  ،-مع

اعتقاد حقيقتها ،جرايً على الطريق األسلم املوافق للوقف على (إَّل هللا) يف قوله تعاىلَ :وَما يَـ ْعلَ ُم
َأتْ ِويلَهُ إَِّلَّ هللاُ ،أو أتول أتويالت مناسبة موافقة ملا دلت عليه األدلة العقلية على ما ذكر يف كتب
التفسري ،وشروح احلديث سلوكاً للطريق األحكم ,املوافق للعطف يف (إَّل هللا ،والراسخون يف العلم))
(.)2
 قول أمحد الدردير (ت 1201هـ( :وأجاب أئمتنا ،سلفهم ،أبن هللا تعاىل منزه عن صفاتاحلوادث ،مع تفويض معاين هذه النصوص إليه تعاىل إيثاراً للطريق األسلمَ :وَما يَـ ْعلَ ُم َأتْ ِويلَهُ إَِّلَّ هللاُ،

وخلفهم ،بتعيني حمامل صحيحة إبطاَّلً ملذهب الضالني ،وإرشاداً للقاصدين  ..نظراً إىل الطريق
الر ِ
اس ُخو َن ِيف ال ِْعل ِْم .ومن مث قيل :إن طريق السلف أسلم،
األحكم ،وذهاابً إىل أن الوقف يف اآليةَ :و َّ
وطريق اخللف أعلم) (.)3
ومثل هذا يف كتب املتأخرين كثري .وسبب ذلك كما يبني شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

(اعتقادهم أنه ليس يف نفس األمر صفة دلت عليها هذه النصوص ابلشبهات الفاسدة ،اليت شاركوا
فيها إخواهنم من الكافرين؛ فلما اعتقدوا انتفاء الصفات يف نفس األمر ،وكان مع ذلك َّل بد
للنصوص من معىن ،بقوا مرتددين بني اإلْيان ابللفظ وتفويض املعىن – وهي اليت يسموهنا طريقة

السلف – وبني صرف اللفظ إىل معان بنوع تكلف – وهي اليت يسموهنا طريقة اخللف – فصار هذا
الباطل مركباً من فساد العقل والكفر ابلسمع  ..اخل) (.)4

نقض شبهتهم:

بعد هذا العرض واَّلستذكار لدعوى املفوضة ،واملسوغني للتفويض أبن التفويض أسلم ،ننقض هذه

الدعوى ِبا يلي:
أوَّلً :أن هذه (السالمة) املزعومة سالمة يف مقابلة (العلم) و (احلكمة) .فنصيب السلف( :السالمة)

دون (العلم) و (احلكمة) ،ونصيب اخللف (العلم) و (احلكمة) دون (السالمة) ،وتلك قسمة ضيزى،

وحتكم بال دليل .فهذه األمور الثالثة متالزمةَّ ،ل يتصور انفكاكها .فإقرارهم أبن السلف َّل يتميزون

ابلعلم واحلكمة لعدم تعيينهم املراد من النصوص يتسلزم نفي السالمة عن طريقتهم .واألمر خالف
ذلك ،بل على النقيض ْتاماً.
_________
((( )1إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل)) (ص.)93 :
((( )2شرح املقاصد)) (.)50 /4

((( )3شرح اخلريدة البهية)) (ص.)43 - 42 :
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)10 - 9 /5

()470/2

قال شيخنا حممد بن صاحل العثيمني يف بيان بطالن هذا الزعم .. ( :إن كون طريقة السلف أسلم من
لوازم كوهنا أعلم وأحكم ،إذ َّل سالمة إَّل ابلعلم واحلكمة .العلم أبسباب السالمة ،واحلكمة يف

سلوك تلك األسباب ،وهبذا يتبني أن طريق السلف (أسلم ,وأعلم ,وأحكم) (.)1

والسالمة اليت ْيكن إثباهتا يف مذهب أهل التفويض هي السالمة من التحريف الذي تقوله املتكلمون

على هللا بغري علم ،بصرف معاين النصوص إىل استعماَّلت جمازية .وَّل ريب أن هذا لون من السالمة،
لكن قابله الوقوع يف هلكة التجهيل ،بتفريغ تلك النصوص من أي معىن يفهمه السامع ،فكانوا كما
قيل:

املستجري بعمرو حال كربته  ...كاملستجري من الرمضاء ابلنار

اثنياً :أن هذه (السالمة) املدعاة ،املبنية على اْلهل ،لن تصل أبصحاهبا إىل شاطئ األمان ،وبر

الطمأنينة إَّل من ابتلي ابإلعراض والصدود ومل يشتغل قلبه ِبعايل األمور .أما النفوس الزكية،

والقلوب احلية فال ْيكن أن حتال على جمهوَّلت ,وطالسم ,ومعميات مث تركن إليها( .ألنه َّل ْيكن
ألي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم وهنمة يف العبادة إَّل أن يكون أكرب مهه هو البحث يف اإلْيان

ابهلل تعاىل ،ومعرفته أبمسائه وصفاته ،وحتقيق ذلك علماً واعتقاداً) ( .)2وابلتايل يظل معتنق التفويض
يعيش يف حرية ,واضطراب ,وتناقض ،وحسبه بذلك بعداً عن السالمة املزعومة .مذهب أهل

التفويض يف نصوص الصفات ألمحد بن عبدالرمحن القاضي -بتصرف – ص 439
_________

((( )1فتح رب الربية بتلخيص احلموية)) (ص.)19 :
((( )2تلخيص احلموية)) (ص.)8 :

()471/2

املسألة األوىل :املراد ابحملكم واملتشابه
اختلفت عبارات املفسرين يف تعريف احملكم واملتشابه من اآلايت ،حىت قال اإلمام اخلطايب رمحه هللا
عن آية آل عمران( :هذه اآلية مشكلة جداً وأقاويل املتأولني فيها خمتلفة) ( .)1ونكتفي بعرض ما

أورده إمام املفسرين ابن جرير الطربي رمحه هللا خمتصراً عند ذكر هذه اآلية( :فأما احملكمات فإهنن

اللوايت قد أحكمن ابلبيان والتفصيل ،وأثبتت حججهن وأدلتهن على ما جعلن أدلة عليه ،من حالل

وحرام ،ووعد ووعيد ،وثواب وعقاب ،وأمر وزجر ،وخرب ومثل ،وعظة وعرب ،وما أشبه ذلك.

مث وصف جل ثناؤه هؤَّلء اآلايت احملكمات أبهنن هن أم الكتاب ،يعين بذلك أهنن أصل الكتاب
الذي فيه عماد الدين ,والفرائض واحلدود ،وسائر ما ابخللق إليه احلاجة من أمر دينهم ،وما كلفوا من
الفرائض يف عاجلهم وآجلهم ،وإمنا مساهن أم الكتاب ألهنن معظم الكتاب ،وموضع مفزع أهله عند

احلاجة إليه.

وأما قوله (متشاهبات) فإن معناه متشاهبات يف التالوة ،خمتلفات يف املعىن ،كما قال جل ثناؤهَ :وأُتُواْ
ش ِاهباً [البقرة ،]25 :يعين يف املنظر ،خمتلفاً يف املطعم.
بِ ِه ُمتَ َ
ِ
ات ه َّن أُم ال ِ
ْكتَ ِ
ات ،وما
ش ِاهبَ ٌ
ُخ ُر ُمتَ َ
آاي ٌ
اب َوأ َ
ت مْحم َك َم ٌ ُ
وقد اختلف أهل التأويل يف أتويل قوله :م ْنهُ َ
احملكم من آي الكتاب؟ وما املتشابه منه؟
 -فقال بعضهم :احملكمات من آي القرآن :املعمول هبن وهن الناسخات ،أو املثبتات األحكام.

واملتشاهبات من آية :املرتوك العمل هبن ،املنسوخات.

 -وقال آخرون :احملكمات من آي الكتاب :ما أحكم هللا فيه بيان حالله وحرامه ،واملتشابه منها :ما

أشبه بعضه بعضاً يف املعاين ,وإن اختلفت ألفاظه.

 -وقال آخرون :احملكمات من آي الكتاب :ما مل حيتمل من التأويل غري وجه واحد ،واملتشابه منه:

ما احتمل من التأويل أوجهاً.
 -وقال آخرون :معىن احملكم :ما أحكم هللا فيه من آي القرآن ،وقصص األنبياء ورسلهم الذين

أرسلوا إليهم ،ففصله بيان ذلك حملمد وأمته .واملتشابه :هو ما اشتبهت األلفاظ به من قصصهم عند

التكرير يف السور ،فقصة ابتفاق األلفاظ واختالف املعاين ،وقصة ابختالف األلفاظ واتفاق املعاين.

وقال آخرون :بل احملكم من آي القرآن :ما عرف العلماء أتويله ،وفهموا معناه وتفسريه ،واملتشابه:
ما مل يكن ألحد إىل علمه سبيل مما استأثر هللا بعلمه دون خلقه ،وذلك حنو اخلرب عن وقت خمرج

عيسى ابن مرمي ووقت طلوع الشمس من مغرهبا ،وقيام الساعة ،وفناء الدنيا ،وما أشبه ذلك ،فإن
ذلك َّل يعلمه أحد .)2( ) ..
فهذه مخسة أقوال مأثورة عن السلف يف بيان احملكم واملتشابه .فصار الكالم يف اإلحكام والتشابه

يدور حول مخسة متعلقات:
 - 1النسخ.

 - 2احلالل واحلرام.
 - 3احتمال املعاين.
 - 4القصص واألخبار.

 - 5حقائق املعاين الغيبية.
وقبل أن نبني وجه اإلحكام والتشابه يف هذه األمور ،نتعرف على معىن (اإلحكام) ،و (التشابه) من
حيث مها ،ومن حيث استعماهلما يف القرآن الكرمي.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا (  ..إن هللا وصف القرآن كله أبنه حمكم وأبنه متشابه .ويف
موضع آخر جعل منه ما هو حمكم ومنه ما هو متشابه .فينبغي أن يعرف اإلحكام والتشابه الذي
ِ
ِ
ت آايتُهُ ُمثَّ فُ ِ
ت [هود:
صلَ ْ
يعمه ،واإلحكام والتشابه الذي خيص بعضه .قال تعاىل :الَر كتَ ٌ
اب أُ ْحك َم ْ َ
َحسن ا ْحل ِد ِ
 ،]1فأخرب أنه أحكم آايته كلها .وقال تعاىلَّ :
ش ِاهبًا َّمثَ ِاينَ [الزمر:
يث كِتَ ًااب متَ َ
اَّللُ نَـ َّز َل أ ْ َ َ َ
 ،]23فأخرب أنه كله متشابه.
_________

((( )1أعالم احلديث)) (.)1824 /3
((( )2جامع البيان عن أتويل آي القرآن)) (.)175 - 170 /3
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واحلكم هو الفصل بني الشيئني ،واحلاكم يفصل بني اخلصمني ،واحلكمة فصل بني املشتبهات علماً
وعمالً ،إذا ميز بني احلق والباطل ،والصدق والكذب ،والنافع والضار .وذلك يتضمن فعل النافع
وترك الضار ،فيقال :حكمت السفيه ،وأحكمته إذا أخذت على يديه ،وحكمت الدابة وأحكمتها
إذا جعلت هلا حكمة ،وهو ما أحاط احلنك من اللجام ،وإحكام الشيء إتقانه .فإحكام الكالم:

إتقانه بتمييز الصدق من الكذب يف أخباره ،وْتييز الرشد من الغي يف أوامره.
ت ال ِ
ْكتَ ِ
اب ا ْحلَ ِك ِيم [يونس:
آاي ُ
والقرآن كله حمكم ِبعىن اإلتقان ،فقد مساه هللا حكيماً بقوله :الر تِل َ
ْك َ
.]1
وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد اَّلختالف املنفي عنه يف قوله :أَفَالَ يَـتَ َدبَّـ ُرو َن الْ ُق ْرآ َن َولَ ْو َكا َن ِم ْن
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ريا [النساء ،]82 :وهو اَّلختالف املذكور يف قوله :إِنَّ ُك ْم لَِفي
عند غَ ِْري هللا لََو َج ُدواْ فيه ا ْختالَفًا َكث ً
قَـو ٍل مخمْتَلِ ٍ
ك [الذارايت ]9 - 8 :فالتشابه هنا هو ْتاثل الكالم وتناسبه ،حبيث
ك َع ْنهُ َم ْن أُفِ َ
ف يُـ ْؤفَ ُ
ْ
يصدق بعضه بعضاً.
وهذا التشابه العام َّل ينايف اإلحكام ،بل هو مصدق له .فإن الكالم احملكم املتقن يصدق بعضه

بعضهَّ ،ل يناقض بعضه بعضاً .خبالف اإلحكام اخلاص ،فإنه ضد التشابه اخلاص .فالتشابه اخلاص

هو مشاهبة الشيء لغريه من وجه مع خمالفته له من وجه آخر ،حبيث يشتبه على بعض الناس أنه هو

أو هو مثله ،وليس كذلك.

واإلحكام هو الفصل بينهما حبيث َّل يشتبه أحدمها ابآلخر .وهذا التشابه إمنا يكون لقدر مشرتك بني
الشيئني مع وجود الفاصل بينهما.

مث من الناس من َّل يهتدي للفصل بينهما ،فيكون مشتبهاً عليه ،ومنهم من يهتدي إىل ذلك،

فالتشابه الذي َّل ْتييز معه قد يكون من األمور النسبية اإلضافية .حبيث يشتبه على بعض الناس
دون بعض .ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا اَّلشتباه ،كما إذا اشتبه على بعض

الناس ما وعدوا به يف اآلخرة ِبا يشهدونه يف الدنيا فظن أنه مثله ،فعلم العلماء أنه ليس هو مثله،

وإن كان مشبهاً له من بعض الوجوه) (.)1

فتبني من هذا العرض أن (اإلحكام) و (التشابه) املتعلقان ابلقرآن أربعة أنواع:

 - 1اإلحكام العامِ :بعىن اإلتقان يف أخباره وأحكامه.

 - 2التشابه العام :وهو ْتاثله وتناسبه وتصديق بعضه بعضاً.
 - 3التشابه اخلاص :وهو مشاهبة الشيء لغريه من وجه ،وخمالفته له من وجه آخر.
 - 4اإلحكام اخلاص :الفصل بني الشيئني املشتبهني من وجه ،املختلفني من وجه آخر.
فاألول والثاين متفقان ،والثالث والرابع متضادان .مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات ألمحد

بن عبدالرمحن القاضي – ص 298
_________

((( )1التدمرية)) (ص )106 - 102 :ابختصار.
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واحملكم الذي اتضح معناه وتبني ،واملتشابه هو الذي خيفى معناه ،فال يعلمه الناس ،وهذا إذا مجع بني
احملكم واملتشابه ،وأما إذا ذكر احملكم مفرداً دون املتشابه ،فمعناه املتقن الذي ليس فيه خللَّ :ل
ك ِ
ص ْدقًا َو َع ْدَّلً [األنعام،]115 :
كذب يف أخباره ،وَّل جور يف أحكامه ،قال تعاىلَ :وَْتَّ ْ
ت َربِ َ
ت َكلِ َم ُ
ت ال ِ
ْكتَ ِ
اب ا ْحلَ ِك ِيم
آاي ُ
وقد ذكر هللا اإلحكام يف القرآن دون املتشابه ،وذلك مثل قوله تعاىل :تِلْ َ
ك َ
ِ
آايتُهُ [هود ]1 :وإذا ذكر املتشابه دون احملكم صار املعىن
ُح ِك َم ْ
[يونس ،]1 :وقال تعاىل :كتَ ٌ
اب أ ْ
ت َ
أنه يشبه بعضه بعضاً يف جودته وكماله ،ويصدق بعضه بعضاً وَّل يتناقض ،قال تعاىل َّ
س َن
اَّللُ نَـ َّز َل أ ْ
َح َ
ا ْحل ِد ِ
ش ِاهبًا َّمثَ ِاينَ [الزمر ،]23 :والتشابه نوعان :تشابه نسيب ،وتشابه مطلق والفرق
يث كِتَ ًااب متَ َ
َ
بينهما :أن املطلق خيفى على كل أحد ،والنسيب خيفى على أحد دون أحد ،وبناء على هذا التقسيم
اس ُخو َن ِيف ال ِْعل ِْم يـ ُقولُو َن آمنَّا بِ ِه ُكلٌّ ِمن ِع ِ
الر ِ
ند َربِنَا [آل عمران]7 :
ينبين الوقف يف قوله تعاىلَ :و َّ
ْ
َ
َ
فعلى الوقوف على (إَّل هللا) يكون املراد ابملتشابه املطلق ،وعلى الوصل (إَّل هللا والراسخون يف
العلم) يكون املراد ابملتشابه املتشابه النسيب ،وللسلف يف ذلك قوَّلن :القول األول :الوقف على

(إَّل هللا) ،وعليه أكثر السلف ،وعلى هذا ،فاملراد ابملتشابه املتشابه املطلق الذي َّل يعلمه إَّل هللا،
وذلك مثل كيفية وحقائق صفات هللا ،وحقائق ما أخرب هللا به من نعيم اْلنة وعذاب النار ،قال هللا
تعاىل يف نعيم اْلنة :فَال تَـ ْعلَ ُم نَـ ْفس َّما أُ ْخ ِفي َهلُم ِمن قُـ َّرةِ أَ ْع ُ ٍ
ني [السجدة ،]17 :أيَّ :ل تعلم حقائق
ٌ
َ
ذلك ،ولذلك قال ابن عباس( :ليس يف اْلنة شيء مما يف الدنيا إَّل األمساء) ( )1والقول الثاين:

الر ِ
اس ُخو َن ِيف ال ِْعل ِْم [آل عمران ،]7:وعلى هذا ،فاملراد ابملتشابه املتشابه
الوصل ،فيقرأ :إَِّلَّ هللاُ َو َّ

النسيب ،وهذا يعلمه الراسخون يف العلم ويكون عند غريهم متشاهباً ،وهلذا يروى عن ابن عباس أنه

قال( :أَن من الراسخني يف العلم الذين يعلمون أتويله) ومل يقل هذا مدحاً لنفسه أو ثناء عليها ،ولكن

ليعلم الناس أنه ليس يف كتاب هللا شيء َّل يعرف معناه ،فالقرآن معانيه بينة ،لكن بعض القرآن يشتبه
على َنس دون آخرين حىت العلماء الراسخون يف العلم خيتلفون يف معىن القرآن ،وهذا يدل على أنه
خفي على بعضهم ،والصواب بال شك مع أحدهم إذا كان اختالفهم اختالف تضاد َّل تنوع ،أما إذا

كانت اآلية حتتمل املعنيني مجيعاً بال منافاة وَّل مرجح ألحدمها ،فإهنا حتمل عليهما مجيعاً وبعض أهل

العلم يظنون أن يف القرآن ما َّل ْيكن الوصول إىل معناه ،فيكون من املتشابه املطلق ،وحيملون آايت
ِ
َنزلْنَاهُ
الصفات على ذلك ،وهذا من اخلطأ العظيم ،إذ ليس من املعقول أن يقول هللا تعاىل :كتَ ٌ
اب أ َ
ك مب ِ
آايتِِه [ص ،]29 :مث تستثين الصفات وهي أعظم وأشرف موضوعاً وأكثر من
ار ٌك ليَ َّدبَّـ ُروا َ
إِلَْي َ ُ َ َ
آايت اإلحكام ،ولو قلنا هبذا القول ،لكان مقتضاه أن أشرف ما يف القرآن موضوعاً يكون خفياً،
ِ
آايتِِه ،أي :آايت اإلحكام فقط ،وهذا غري معقول ،بل مجيع القرآن
ويكون معىن قوله تعاىل :ليَ َّدبَّـ ُروا َ
يفهم معناه ،إذا َّل ْيكن أن تكون هذه األمة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل آخرها َّل تفهم
معىن القرآن ،وعلى رأيهم يكون الرسول صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر ومجيع الصحابة

يقرؤون آايت الصفات وهم َّل يفهمون معناها ،بل هي عندهم ِبنزلة احلروف اهلجائية أ ،ب ،ت

والصواب أنه ليس يف القرآن شيء متشابه على مجيع الناس من حيث املعىن ،ولكن اخلطأ يف الفهم
فقد يقصر الفهم عن إدراك املعىن أو يفهمه على معىن خطأ ،وأما ابلنسبة للحقائق ،فما أخرب هللا به

من أمر الغيب ،فمتشابه على مجيع الناس القول املفيد على كتاب التوحيد حملمد بن صاحل بن عثيمني
368 /2 -

_________

( )1رواه الطربي يف تفسريه ( ،)392 /1وابن أيب حامت يف تفسريه ( ،)66 /1وأبو نعيم يف ((صفة
اْلنة)) ( ،)119وابن حزم يف ((الفصل)) ( ،)86 /2والضياء يف ((األحاديث املختارة)) (،)77 /4
والبيهقي يف ((البعث والنشور)) ( .)322قال ابن حزم :هذا سند غاية يف الصحة .وقال املنذري يف
((الرتغيب والرتهيب)) ( :)408 /4رواه البيهقي موقوفاً إبسناد جيد .وقال األلباين يف ((صحيح

اْلامع)) ( :)5410صحيح.
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املسألة الثانية :أقوال السلف يف احملكم واملتشابه
بيان أقوال السلف املأثورة كما حكاها ابن جرير الطربي رمحه هللا بعد حترير املراد بـ (احملكم) و
(املتشابه).

أوَّلً – تعلقهما ابلنسخ:
املنسوخ أمران:

ك ِمن َّر ُس ٍ
ول َوَّل نَِ ٍيب إَِّل إِذَا ْتََ َّىن أَلْ َقى
(أ) إلقاء الشيطان املشار إليه يف قوله تعاىلَ :وَما أ َْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ
اَّلل آايتِِه و َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
اَّللُ َما يُـل ِْقي َّ
َّ
نس ُخ َّ
يم [احلج.]52 :
يم َحك ٌ
اَّللُ َعل ٌ
الش ْيطَا ُن ُمثَّ ُْحيك ُم َُّ َ َ
الش ْيطَا ُن ِيف أ ُْمنيَّته فَـيَ َ
(ب) النص الشرعي املتقدم ،املرفوع حكمه بنص شرعي متأخر .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه

هللا .. ( :وهلذا قال طائفة من املفسرين املتقدمني :احملكم هو الناسخ ،واملتشابه املنسوخ .أرادوا وهللا
اَّلل آايتِِه و َّ ِ
ِ
ِ
اَّللُ َما يُـل ِْقي َّ
نس ُخ َّ
يم ،والنسخ هنا :رفع ما
يم َحك ٌ
اَّللُ َعل ٌ
الش ْيطَا ُن ُمثَّ ُْحيك ُم َُّ َ َ
أعلم قوله :فَـيَ َ

ألقاه الشيطانَّ ،ل رفع ما شرعه هللا ،وقد أشرت إىل وجه ذلك فيما بعد وهو أن هللا جعل احملكم

مقابل املتشابه اترة ،ومقابل املنسوخ أخرى ،واملنسوخ يدخل فيه يف اصطالح السلف كل ظاهر ترك
ظاهره ملعارض راجح ،كتخصيص العام ،وتقييد املطلق .فإن هذا متشابه ألنه حيتمل معنيني ،ويدخل
يف اجململ ،فإنه متشابه ،وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من املعىن الذي ليس ِبراد ،وكذلك ما رفع

حكمه ،فإن يف ذلك مجيعه نسخاً ملا يلقيه الشيطان يف معاين القرآن .وهلذا كانوا يقولون :هل عرفت
الناسخ من املنسوخ؟ فإذا عرف الناسخ عرف احملكم .وعلى هذا فيصح أن يقال :احملكم واملنسوخ،

كما يقال :احملكم واملتشابه) (.)1
فهذا وجه النسخ ابإلحكام والتشابه ،فالنسخ ملا يلقي الشيطان هو (اإلحكام العام) الذي ِبعىن

اإلتقان ،املقتضي لنفي ما ليس منه عنه .والنسخ بتخصيص ,أو تقييد ,أو تفصيل لعام ,أو مطلق ,أو

جممل هو (اإلحكام اخلاص) املقتضي للفصل بني الشيئني املشتبهني من وجه ،املختلفني من وجه

آخر.

اثنياً – تعلقهما ابحلالل واحلرام ،وابألخبار والقصص واألمثال:

اإلحكام متعلق ابألمر والنهي ،ألنه فعل أو ترك ليس إَّل .والتشابه متعلق ابألخبار ,والوعد,

والوعيد ,والقصص ,ألنه اعتقاد يتصور فيه الزيغ واَّلحنراف .قال شيخ اإلسالم رمحه هللا( :وهلذا يف
اآلاثر( :العمل ِبحكمه واإلْيان ِبتشاهبه) ،ألن املقصود يف اخلرب اإلْيان ،وذلك ألن املخرب به من

الوعد والوعيد فيه من التشابه ما ذكرَنه ،خبالف األمر والنهي ،وهلذا قال بعض العلماء :املتشابه:

األمثال ,والوعد والوعيد ,واحملكم األمر والنهي ،فإنه متميز غري مشتبه بغريه ،فإنه أمور نفعلها قد
علمناها ابلوقوع ،وأمور نرتكها َّل بد أن نتصورها) (.)2

وعبارة ابن جرير رمحه هللا يف حكاية القول الرابع تدل على هذا املعىن ،فإنه قال( :احملكم :ما أحكم
هللا فيه من آي القرآن ،وقصص األمم ورسلهم الذين أرسلوا إليهم ،ففصله بيان ذلك حملمد وأمته)

( ،)3فهذا الفصل الذي بينه هللا حملمد وأمته هو (اإلحكام اخلاص) املزيل لـ (التشابه اخلاص) الواقع
يف قصص األمم ورسلهم .مث قال( :واملتشابه :هو ما اشتبهت األلفاظ به من قصصهم عند التكرير

يف السور ،فقصة ابتفاق األلفاظ واختالف املعاين ،وقصة ابختالف األلفاظ واتفاق املعاين) (،)4
وذكر أثراً طويالً عن ابن زيد رمحه هللا قال يف آخره( :من يرد هللا به البالء والضاللة يقول :ما شأن
هذا َّل يكون هكذا ،وما شأن هذا َّل يكون هكذا؟) (.)5

_________

((( )1اإلكليل يف املتشابه والتأويل)) (ص.)5 :
((( )2اإلكليل يف املتشابه والتأويل)) (ص.)13 :
((( )3جامع البيان)) (.)174 /3
((( )4جامع البيان)) (.)174 /3
((( )5جامع البيان)) (.)174 /3
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فهذا هو (التشابه اخلاص) الذي يعرتي بعض الناس فيتبعونه.

اثلثاً – تعلقهما ابحتمال النص للمعاين:

فاحملكم ما كان نصاً فاصالً يف معناهَّ ،ل حيتمل غريه ،واملتشابه ما جتاذبته التأويالت املختلفة .قال
شيخ اإلسالم رمحه هللا( :واترة يكون اإلحكام يف التأويل واملعىن ،وهو ْتييز احلقيقة املقصودة من

غريها حىت َّل تشتبه بغريها .ويف مقابلة احملكمات :اآلايت املتشاهبات اليت تشبه هذا وتشبه بغريها.
ويف مقابلة احملكمات :اآلايت املتشاهبات اليت تشبه هذا وتشبه هذا فتكون حمتملة للمعنيني) ()1

فهذه اَّلحتماَّلت للمعاين املتنافرة هي املوجبة للتشابه اخلاص .وْتييز احلقيقة من غريها هو اإلحكام

اخلاص.
رابعاً – تعلقهما حبقائق املعاين الغيبية:

وهذا بيت القصيد  ...فقد قال أصحاب هذا القول  -فيما حكاه الطربي رمحه هللا ( :-احملكم من
آي القرآن :ما عرف العلماء أتويله وفهموا معناه وتفسريه .واملتشابه :ما مل يكن ألحد إىل علمه

سبيل مما استأثر هللا بعلمه دون خلقه) ( ،)2وهذا ْتييز دقيق ،وتفريق واضح بني اإلحكام والتشابه

يف األمور الغيبية .فتعلق اإلحكام هبا يكون من جهة التفسري ابملعىن اللغوي من حيث أصل الوضع.
والتشابه يتعلق هبا من حيث احلقائق والكيفيات اليت هي عليها يف نفس األمر .قال شيخ اإلسالم

رمحه هللا( :وهذا القدر الذي أخرب به القرآن من هذه األمور َّل يعلم وقته ,وقدره ,وصفته إَّل هللا،
فإن هللا يقول :فَ َال تَـ ْعلَ ُم نَـ ْفس َّما أُ ْخ ِفي َهلُم ِمن قُـ َّرةِ أَ ْع ُ ٍ
ني َج َزاء ِِبَا َكانُوا يَـ ْع َملُو َن [السجدة،]17 :
ٌ
َ
ويقول(( :أعددت لعبادي الصاحلني ما َّل عني رأت وَّل أذن مسعت وَّل خطر على قلب بشر)) (.)3

وقال ابن عباس( :ليس يف الدنيا مما يف اْلنة إَّل األمساء) ( ،)4فإن هللا قد أخرب أن يف اْلنة مخراً,
ولبناً ,وماء ,وحريرا ً,وفضة وغري ذلك ،وحنن نعلم قطعاً أن تلك احلقيقة ليست مماثلة هلذه ،بل
ش ِاهباً [البقرة ]25 :على أحد القولني أنه
بينهما تباين عظيم مع التشابه كما يف قولهَ :وأُتُواْ بِ ِه ُمتَ َ
يشبه ما يف الدنيا وليس مثله .فأشبه اسم تلك احلقائق أمساء هذه احلقائق ،كما أشبهت احلقائق
احلقائق من بعض الوجوه .فنحن نعلمها إذ خوطبنا بتلك األمساء من جهة القدر املشرتك بينهما،

ولكن لتلك احلقائق خاصية َّل ندركها يف الدنيا ،وَّل سبيل إىل إدراكنا هلا لعدم إدراك عينها أو نظريها
من كل وجه) (.)5
_________

((( )1اإلكليل يف املتشابه والتأويل)) (ص.)7 :
((( )2جامع البيان)) (.)174 /3

( )3رواه البخاري ( ،)3244ومسلم ( .)2824من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )4رواه الطربي يف تفسريه ( ،)392 /1وابن أيب حامت يف تفسريه ( ،)66 /1وأبو نعيم يف ((صفة

اْلنة)) ( ،)119وابن حزم يف ((الفصل)) ( ،)86 /2والضياء يف ((األحاديث املختارة)) (،)77 /4
والبيهقي يف ((البعث والنشور)) ( .)322قال ابن حزم :هذا سند غاية يف الصحة .وقال املنذري يف
((الرتغيب والرتهيب)) ( :)408 /4رواه البيهقي موقوفاً إبسناد جيد .وقال األلباين يف ((صحيح

اْلامع)) ( :)5410صحيح.

((( )5اإلكليل يف املتشابه والتأويل)) ص (.)11 - 10
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وهبذا البيان اْللي يتبني متعلق اإلحكام ومتعلق التشابه يف نصوص الصفات أيضاً .فإن اإلحكام فيها
راجع إىل معرفة معانيها ،وفهم مرادها ،ومثرة ذلك التدبر والتفكر احملقق للعبودية اخلالصة للرب

سبحانه اعتقاداً وعمالً .والتشابه فيها راجع إىل استحالة إدراك كيفياهتا وهيئاهتا على ما هي عليه يف
ِ
الواقع .وهلذا مجع هللا بني األمرين يف قوله :لَْيس َك ِمثْلِ ِه َشيء و ُهو َّ ِ
ري [الشورى.]11 :
السم ُ
ٌْ َ َ
يع البَص ُ
َ
فالسمع من حيث القدر املشرتك يف األذهان :إدراك األصوات ،والبصر :إدراك املرئيات .لكنهما يف
حق الباري سبحانه وتعاىل على صفة َّل تبلغها األوهام وَّل تدركها العقول .فاإلحكام تناول هاتني

الصفتني من حيث التفسري واملعىن العام ،والتشابه تناوهلما من حيث الكيفية والكنه.

وبذلك يتبني خطأ املقدمة األوىل اليت بىن عليها أهل التفويض مذهبهم؛ من أن املتشابه َّل يوقف

على معناه بلغة العرب ،وأن آايت الصفات من ذلك املتشابه ( .)1وقد عقب ابن جرير رمحه هللا
بعد ذكر األقوال يف معىن احملكم واملتشابه بقوله( :وذلك أن مجيع ما أنزل هللا عز وجل على رسوله

صلى هللا عليه وسلم فإمنا أنزله عليه بياَنً له وألمته وهدى للعاملني ،وغري جائز أن يكون فيه ما َّل

حاجة هبم إليهم ،وَّل أن يكون فيه ما هبم إليه حاجة ,مث َّل يكون هبم إىل علم أتويله سبيل .فإذا كان

ذلك كذلك ،فكل ما فيه خللقه إليه احلاجة ،وإن كان يف بعضه ما هبم عن بعض معانيه الغىن ،وإن
ض آاي ِ
ك َّلَ يَن َف ُع
ت َربِ َ
اضطرته احلاجة إليه يف معان كثرية ،وذلك كقول هللا عز وجل :يَـ ْوَم َأيِْيت بَـ ْع ُ َ
ت ِمن قَـبل أَو َكسب ْ ِ ِ
ريا قُ ِل انتَ ِظ ُرواْ إِ ََّن ُمنتَ ِظ ُرو َن [األنعام:
آمنَ ْ
ْ ُ ْ ََ
سا إِْيَا ُهنَا َملْ تَ ُك ْن َ
ت ِيف إْيَاهنَا َخ ْ ً
نَـ ْف ً
 ،]158فأعلم النيب صلى هللا عليه وسلم أمته أن تلك اآلية اليت أخرب هللا جل ثناؤه عباده أهنا إذا
جاءت مل ينفع نفساً إْياهنا مل تكن آمنت من قبل ذلك هي طلوع الشمس من مغرهبا ،فالذي كانت
ابلعباد إليه احلاجة من علم ذلك هو العلم منهم بوقت نفع التوبة بصفته ،بغري حتديده بعد ابلسنني
والشهور واألايم ،فقد بني هللا ذلك هلم بدَّللة الكتاب ،وأوضحه هلم على لسان رسوله صلى هللا

عليه وسلم مفسراً ،والذي َّل حاجة هلم إىل علمه منه وهو العلم ِبقدار املدة اليت بني نزول هذه

اآلية ،ووقت حدوث تلك اآلية فإن ذلك َّل حاجة هبم إىل علمه يف دين وَّل دنيا .وذلك هو العلم
الذي استأثر هللا جل ثناؤه به دون خلقه ،فحجبه عنهم ،وذلك وما أشبهه هو املعىن الذي طلبت
اليهود معرفته يف مدة حممد صلى هللا عليه وسلم وأمته ( )2من قبل قوله :امل ،املص ،الر ،املر ،وحنو

ذلك من احلروف املقطعة املتشاهبات اليت أخرب هللا جل ثناؤه أهنم َّل يدركون أتويل ذلك من قبله،
وأنه َّل يعلم أتويله إَّل هللا.

فإذا كان املتشابه هو ما وصفنا ،فكل ما عداه فمحكم ،ألنه لن خيلو من أن يكون حمكماً ِبعىن

واحد َّل أتويل له غري أتويل واحد ،وقد استغىن بسماعه عن بيان مبينه ،أو يكون حمكماً وإن كان ذا
وجوه وأتويالت وتصرف يف معان كثرية ،فالدَّللة على املعىن املراد منه إما من بيان هللا تعاىل ذكره

عنه ،أو بيان رسوله صلى هللا عليه وسلم ألمته ،ولن يذهب علم ذلك عن علماء األمة ملا قد بينَّا)

( .)3وقد تضمن هذا النقل الطويل حقائق هامة:

 - 1مجيع ما أنزل هللا تعاىل بيان لألمة وهدى للعاملني – دون استثناء .-
 - 2امتناع تضمنه ما َّل حاجة لألمة إليه.
_________
((( )1اإلتقان يف علوم القرآن)) للسيوطي ( ،)13 /2و ((مناهل العرفان)) للزرقاين (.)205 /2
((( )2جامع البيان)) (.)93 - 92 /1
((( )3جامع البيان)) (.)175 /3
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 - 3امتناع تضمنه ما لألمة به حاجة ،مث َّل يتمكنون من علمه.

 - 4إمكان تضمنه ملا لألمة به حاجة وإن كان هلا غىن عن بعض معانيه.
 - 5املتشابه الذي استأثر هللا به هو األمور الغيبية كالعلم ابملقدار ,والوقت ,والكيف وحنوه.
 - 6احملكم نوعان :ما له معىن واحد ،مساعه بيانه .وما حيتمل عدة معان لكن تعيني املعىن املراد
متحقق ببيان هللا أو بيان رسوله صلى هللا عليه وسلم.

 - 7امتناع جهل علماء األمة ببيان هللا وبيان رسوله صلى هللا عليه وسلم.

وقد تضمنت هذه احلقائق القضاء املربم على أصل مذهب التفويض ولوازمه ،واحلمد هلل.
ومن اْلدير ابلذكر ،أن شيخ املفسرين ،الطربي رمحه هللا مل يشر من قريب وَّل من بعيد ،مع كثرة

سياقاته لآلاثر ،أن أحداً قال :إن من املتشابه أمساء هللا وصفاته .وغاية ما يف األمر أن املتشابه هو ما
يتعلق أبمور اآلخرة ,وفناء الدنيا ليس غري ،وأن اتباع املتشابه هو حماولة اليهود معرفة مدته صلى هللا

عليه وسلم ،ومدة أمته ،وفناء الدنيا  ..اخل من احلروف املقطعة ( .)1أما أمر صفات هللا تعاىل فلم

يكن وارداً لديه أصالً ،وإمنا أقحمت يف املتشابه لدى املتأخرين.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :فصل – وأما إدخال أمساء هللا وصفاته ،أو بعض ذلك يف

املتشابه الذي َّل يعلم أتويله إَّل هللا ،أو اعتقاد أن ذلك هو املتشابه الذي استأثر هللا بعلم أتويله،

كما يقول كل واحد من القولني طوائف من أصحابنا وغريهم .فإهنم وإن أصابوا يف كثري مما يقولون
وجنوا من بدع وقع فيها غريهم ،فالكالم على هذا من وجهني:

األول :من قال :إن هذا من املتشابه ،وأنه َّل يفهم معناه ،فنقول :أما الدليل على بطالن ذلك فإين
ما أعلم عن أحد من سلف األمة ،وَّل من األئمةَّ ،ل أمحد بن حنبل وَّل غريه ،أنه جعل ذلك من

املتشابه الداخل يف هذه اآلية ،ونفى أن يعلم أحد معناه ،وجعلوا أمساء هللا وصفاته ِبنزلة الكالم

األعجمي الذي َّل يفهم ،وَّل قالوا :إن هللا ينزل كالماً َّل يفهم أحد معناه ،وإمنا قالوا كلمات هلا معان
صحيحة .قالوا يف أحاديث الصفاتْ( :تر كما جاءت) .وهنوا عن أتويالت اْلهمية ،وردوها

وأبطلوها اليت مضموهنا تعطيل النصوص على ما دلت عليه .ونصوص أمحد واألئمة قبله بينة يف أهنم

كانوا يبطلون أتويالت اْلهمية منها ،ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها ،ويفهمون منها
بعض ما دلت عليه كما يفهمون ذلك يف سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغري ذلك.

الوجه الثاين :أنه إذا قيل :هذه من املتشابه ،أو كان فيها ما هو من املتشابه ،كما نقل عن بعض

األئمة أنه مسى بعض ما استدل به اْلهمية متشاهبا ،فيقال :الذي يف القرآن أنه َّل يعلم أتويله إَّل هللا،

إما املتشابه ,وإما الكتاب كله ،ونفي علم أتويله ليس نفي علم معناه ،كما قدمناه يف القيامة وأمور

القيامة ،وهذا الوجه قوي إن ثبت حديث ابن إسحاق يف وفد جنران أهنم احتجوا على النيب صلى هللا
عليه وسلم بقوله( :إَن) و (حنن) وحنو ذلك ،ويؤيده أيضاً أنه قد ثبت يف القرآن متشاهباً وهو ما

حيتمل معنيني ،ويف مسائل الصفات ما هو من هذا الباب كما أن ذلك يف مسائل املعاد أوىل .فإن

نفي التشابه بني هللا وبني خلقه أعظم من نفي التشابه بني موعود اْلنة وموجود الدنيا) (.)2

فأبطل الشيخ – رمحه هللا – إدخال أمساء هللا وصفاته يف املتشابه ،أو اعتقاد أنه هو املتشابه أبمرين:
األول :براءة السلف قاطبة من هذا اَّلعتقاد ،بل الثابت املنقول عنهم هو إثبات املعاين.
_________

((( )1جامع البيان)) (.)180 /3
((( )2اإلكليل يف املتشابه والتأويل)) (ص.)37 - 36 ,26 - 25 :
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الثاين :أن التشابه الذي يطلقه بعض السلف على بعض ما يستدل به اْلهمية إمنا هو تشابه املعاين
الذي َّل خيتص بباب الصفات ,والعلم ابملعىن املراد ممكن بل متحقق ،واملنفي العلم بتأويله َّل العلم

ِبعناه.

واخلالصة أن إطالق القول أبن معاين أمساء هللا وصفاته من املتشابه ،أو هي املتشابه ،ابطل ،مل يصدر

عن أحد من السلف .لكن قد يقع تشابه نسيب إضايف خاص لبعض الناس يف هذا الباب فيزول

ابإلحكام اخلاص الذي يعلمه الراسخون يف العلم .أما حقائق هذه املعاين وكيفياهتا ،فال ريب أنه مما
استأثر هللا بعلمه ،وحجب إدراك كنهه عن خلقه ،فال سبيل ألحد إىل العلم به .مذهب أهل التفويض

يف نصوص الصفات ألمحد بن عبدالرمحن القاضي – ص 302

(ذكر ما ورد عن علماء السلف يف املتشابه) قال يف الدر املنثور :أخرج احلاكم ـ وصححه ـ عن ابن
مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال( :كان الكتاب األول ينزل من ابب واحد على حرف

واحد ،فنزل القرآن من سبعة أحرف :زجر ،وأمر ،وحالل ،وحرام ،وحمكم ومتشابه ،وأمثال فأحلوا
حالله ،وحرموا حرامه ،وافعلوا ما أمرمت به ،وانتهوا عما هنيتم عنه ،واعتربوا أبمثاله واعملوا ِبحكمه،

وآمنوا ِبتشاهبه ،وقولوا آمنا به كل من عند ربنا) ( )1قال :وأخرج عبد بن محيد عن قتادة يف قوله
َّ ِ
شابَهَ ِم ْنهُ [آل عمران ]7:اآلية قال :طلب القوم
ين يف قُـلُوهبِِ ْم َزيْ ٌغ فَـيَـتَّبِ ُعو َن َما تَ َ
تعاىل :فَأ ََّما الذ َ
التأويل ،فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة ،وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بني ذلك وأخرج عبد بن محيد
ات [آل عمران ]7:قال :منهن قوله
ت مْحم َك َم ٌ
آاي ٌ
وابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس يف قولهَ :

ك أََّلَّ
ضى َربم َ
تعاىل :قُ ْل تَـ َعالَ ْواْ أَتْ ُل َما َح َّرَم َربم ُك ْم َعلَْي ُك ْم [األنعام ]151:إىل ثالث آايت ،ومنهنَ :وقَ َ
تَـ ْعبُ ُدواْ إَِّلَّ إِ َّايهُ [اإلسراء ]23:إىل آخر اآلايت ( )2وأخرج ابن جرير من طريق أيب مالك عن أيب
صاحل عن ابن عباس ،وعن مرة عن ابن مسعود وَنس من الصحابة رضي هللا عنهم( :احملكمات

الناسخات اليت يعمل هبن ،واملتشاهبات املنسوخات) ( )3وأخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن أيب
حامت عن إسحق بن سويد أن حيىي بن يعمر وأاب فاختة تراجعا هذه اآلية هن أم الكتاب فقال أبو
فاختة :هن فواتح السور منها يستخرج القرآن :امل ذَلِ َ ِ
اب [البقرة ]2:منها استخرجت البقرة
ك الْكتَ ُ
وامل هللاُ َّل إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو [آل عمران ]2 - 1:منها استخرجت آل عمران وقال حيىي :هن الاليت فيهن
الفرائض ،واألمر والنهي واحلالل واحلرام واحلدود وعماد الدين ( )4وأخرج ابن جرير عن حممد بن

جعفر بن الزبري قال :احملكمات فيهن حجة الرب وعصمة العباد ،ودفع اخلصوم والباطل ،ليس فيها

تصريف وَّل حتريف عما وضعت عليه وأخر متشاهبات يف الصدق ،هلن تصريف وحتريف وأتويل،
ابتلى هللا هبن العباد كما ابتالهم ابحلالل واحلرامَّ ،ل يصرفن إىل الباطل وَّل حيرفن عن احلق ()5
وأخرج ابن أيب حامت مقاتل بن حيان إمنا قال :ه َّن أُم ال ِ
ْكتَ ِ
اب ألنه ليس من أهل دين َّل يرضى هبن:
ُ
ات يعين فيما بلغنا امل واملص واملر ()6
ش ِاهبَ ٌ
ُخ ُر ُمتَ َ
َوأ َ
_________
( )1رواه احلاكم ( .)317 /2( ،)739 /1وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .واحلديث
حسنه األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (.)587

( )2رواه الطربي يف تفسريه ( ،)174 /6وابن أيب حامت يف تفسريه (.)592 /2
( )3رواه الطربي يف تفسريه (.)175 /6

( )4رواه الطربي يف تفسريه ( ،)183 /6وابن أيب حامت يف تفسريه (.)593 /2
( )5رواه الطربي يف تفسريه (.)177 /6

( )6رواه ابن أيب حامت (.)594 - 593 /2

()479/2

قلت :وليس يف هذه اآلاثر وحنوها ما يشعر أبن أمساء هللا تعاىل وصفاته من املتشابه ،وما قال النفاة
من أهنا من املتشابه دعوى بال برهان قوله :وملا مسعت قريش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يذكر
الرمحن أنكروا ذلك فأنزل هللا فيهمَ :و ُه ْم يَ ْك ُف ُرو َن ِاب َّلر ْمحَ ِن [الرعد ]30:روى ابن جرير عن قتادة:
َو ُه ْم يَ ْك ُف ُرو َن ِاب َّلر ْمحَ ِن ذكر لنا ((أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم زمن احلديبية حني صاحل قريشاً
كتب :هذا ما صاحل عليه حممد رسول هللا ،فقال مشركو قريش :لئن كنت رسول هللا مث قاتلناك لقد
ظلمناك ،ولكن اكتب :هذا ما صاحل عليه حممد بن عبد هللا فقال أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :اي رسول هللا دعنا نقاتلهم فقالَّ :ل اكتبوا كما يريدون :إين حممد بن عبد هللا فلما كتب

الكاتب بسم هللا الرمحن الرحيم قالت قريش :أما الرمحن فال نعرفه وكان أهل اْلاهلية يكتبون:
ابمسك اللهم فقال أصحابه :دعنا نقاتلهم قالَّ :ل ولكن اكتبوا كما يريدون)) ( )1وروى أيضاً عن
ِ
اك ِيف أ َُّم ٍة قَ ْد َخلَ ْ ِ ِ
َّ ِ
ك
ك أ َْر َسلْنَ َ
ي أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ
جماهد قال(( :قولهَ :ك َذلِ َ
ت من قَـ ْبل َها أ َُم ٌم لتَـ ْتـلُ َو َعلَْي ِه ُم الذ َ
ْت َوإِلَْي ِه َمتَ ِ
اب [الرعد ]30:قال :هذا ما
َو ُه ْم يَ ْك ُف ُرو َن ِاب َّلر ْمحَ ِن قُ ْل ُه َو َرِيب َّل إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو َعلَْي ِه تَـ َوَّكل ُ
كاتب عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قريشاً يف احلديبية ،كتب بسم هللا الرمحن الرحيم قالواَّ :ل
تكتب الرمحنَّ ،ل ندري ما الرمحن؟ َّل نكتب إَّل ابمسك اللهم قال تعاىلَ :و ُه ْم يَ ْك ُف ُرو َن ِاب َّلر ْمحَ ِن

اآلية)) ( )2وروى أيضاً عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال(( :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يدعو ساجداً :اي رمحن اي رحيم فقال املشركون :هذا يزعم أنه يدعو واحداً وهو يدعو مثىن مثىن
َمسَاءُ ا ْحلُ ْس َىن [اإلسراء ]110:اآلية))
الر ْمحَ َن أ اَاي َّما تَ ْد ُعواْ فَـلَهُ األ ْ
فأنزل هللا :قُ ِل ا ْد ُعواْ هللاَ أَ ِو ا ْدعُواْ َّ
( )3فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد لعبد الرمحن بن حسن آل الشيخ  -ص406
_________

( )1رواه الطربي يف تفسريه ( .)445 /16واحلديث أصله يف الصحيحني رواه البخاري (،2731

 )2732من حديث املسور بن خمرمة ،ومروان بن احلكم رضي هللا عنهما ،ورواه مسلم خمتصراً
( )1784من حديث أنس رضي هللا عنه.
( )2رواه الطربي يف تفسريه (.)446 /16
( )3رواه الطربي يف تفسريه (.)580 /17

()480/2

املسألة الثالثة :التأويل والظاهر
• أوَّلً :معاين التأويل.

• اثنياً :بيان موضع الوقف يف آية آل عمران.

()481/2

أوَّلً :معاين التأويل

قال يف الصحاح يف مادة (أول)( :التأويل :تفسري ما يؤول إليه الشيء ,وقد أولته وأتولته أتوَّلً ِبعىن.

ومنه قول األعشى:

على أهنا كانت أتول حبها  ...أتول ربعي السقاب فأصحبا

قال أبو عبيدة :يعين أتول حبها ،أي تفسريه ومرجعه ،أي أنه كان صغرياً يف قلبه فلم يزل ينبت حىت

أصحب فصار قدْياً كهذا السقب الصغري ،مل يزل يشب حىت صار كبرياً مثل أمه ،وصار له ابن

يصحبه  .) ..وقال الراغب يف مفردات القرآن( :أول :التأويل من األول أي الرجوع إىل األصل.

ومنه املوئل للموضع الذي يرجع إليه ،وذلك هو رد الشيء إىل الغاية املرادة منه علماً كان أو فعالً،
الر ِ
اس ُخو َن ِيف ال ِْعل ِْم ،ويف الفعل كقول الشاعر:
ففي العلم حنوَ :وَما يَـ ْعلَ ُم َأتْ ِويلَهُ إَِّلَّ هللاُ َو َّ

[وللنوى قبل يوم البني أتويل]
وقوله تعاىلَ :ه ْل يَنظُُرو َن إَِّلَّ َأتْ ِويلَهُ يَـ ْوَم َأيِْيت َأتْ ِويلُهُ [األعراف ]53 :أي بيانه الذي هو غايته
س ُن َأتْ ِويالً [النساء ،]59 :قيل أحسن معىن وترمجة ،وقيل
املقصودة منه ،وقوله تعاىلَ :ذلِ َ
ري َوأ ْ
ك َخ ٌْ
َح َ
أحسن ثواابً يف اآلخرة .)1( ). .وكذا قال إمام املفسرين الطربي رمحه هللا ( :-وأما معىن التأويل يف
كالم العرب :فإنه التفسري ,واملرجع ,واملصري) ( .)2وهذان املعنيان للتأويلِ :بعىن تفسري الكالم

وبيانه ،أو ما يؤول إليه األمر ويرجع ويصري ،مها املعنيان املستعمالن يف لغة العرب ،والثاين يف لغة

القرآن خاصة ،حىت استحدث له املتأخرون معىن اصطالحياً حبتاً َّل يستند على استعمال أصلي،

فأوجب ذلك خلطاً وتشويشاً وسوء فهم ملقاصد النصوص.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :إن لفظ التأويل ،قد صار بتعدد اَّلصطالحات مستعمالً يف

ثالثة معان:

أحدها :وهو اصطالح كثري من املتأخرين املتكلمني يف الفقه وأصوله :أن التأويل هو صرف اللفظ

عن اَّلحتمال الراجح إىل اَّلحتمال املرجوح لدليل يقرتن به؛ وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من
املتأخرين يف أتويل نصوص الصفات وترك أتويلها ،وهل هذا حممود أو مذموم ،وحق أو ابطل؟

والثاين :أن التأويل ِبعىن التفسري ،وهذا هو الغالب على اصطالح مفسري القرآن ،كما يقول ابن
جرير وأمثاله من املصنفني يف التفسري :واختلف علماء التأويل .وجماهد ,إمام املفسرين  -قال

الثوري( :إذا جاءك التفسري عن جماهد فحسبك به) ( .)3وعلى تفسريه يعتمد الشافعي ,وأمحد بن

حنبل ,والبخاري وغريهم  -فإذا ذكر أنه يعلم أتويل املتشابه ،فاملراد به :معرفة تفسريه.

الثالث :من معاين التأويل ،هو احلقيقة اليت يؤول إليها الكالم ،كما قال تعاىلَ :ه ْل يَنظُُرو َن إَِّلَّ َأتْ ِويلَهُ
يـوم أيِْيت َأتْ ِويلُهُ يـ ُق ُ َّ ِ
اءت ُر ُس ُل َربِنَا ِاب ْحلَ ِق [األعراف .]53 :فتأويل ما يف
سوهُ ِمن قَـ ْب ُل قَ ْد َج ْ
َ
َْ َ َ
ول الذ َ
ين نَ ُ
القرآن من أخبار املعاد :هو ما أخرب هللا تعاىل به فيه ،مما يكون من القيامة واحلساب ,واْلزاء ,واْلنة
ِ
ي ِمن قَـ ْب ُل
يل ُرْؤَاي َ
والنار وحنو ذلك ،كما قال يف قصة يوسف ملا سجد أبواه وإخوتهَ :اي أَبَت َه َذا َأتْ ِو ُ
[يوسف ،]100 :فجعل عني ما وجد يف اخلارج هو أتويل الرؤاي.
_________

((( )1مفردات القرآن)) (ص.)31 :
((( )2جامع البيان)) (.)184 /3
((( )3جامع البيان عن أتويل آي القرآن)) (.)40 /1

()482/2

فالتأويل الثاين :هو تفسري الكالم ،وهو الكالم الذي يفسر به اللفظ حىت يفهم معناه ،أو تعرف علته
أو دليله .وهذا التأويل الثالث :هو عني ما هو موجود يف اخلارج ،ومنه قول عائشة  -رضي هللا
عنها(( :كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقول يف ركوعه وسجوده :سبحانك اللهم ربنا وحبمدك،

استَـ ْغ ِف ْرهُ إِنَّهُ َكا َن تَـ َّو ًااب
سبِ ْح ِحبَ ْم ِد َربِ َ
ك َو ْ
اللهم اغفر يل .يتأول القرآن)) ( )1تعين قوله تعاىل :فَ َ
[النصر .]3 :وقول سفيان بن عيينة( :السنة هي أتويل األمر والنهي) ،فإن نفس الفعل املأمور به
هو أتويل األمر به ،ونفس املوجود املخرب عنه هو أتويل اخلرب ،والكالم :خرب وأمر .وهلذا يقول أبو

عبيد وغريه :الفقهاء أعلم ابلتأويل من أهل اللغة ،كما ذكروا ذلك يف تفسري اشتمال الصماء (, )2
ألن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما هنى عنه ،لعلمهم ِبقاصد الرسول صلى هللا عليه
وسلم ،كما يعلم أتباع (أبقراط) و (سيبويه) وحنومها من مقاصدهم ما َّل يعلم ِبجرد اللغة .ولكن

أتويل األمر والنهي َّل بد من معرفته خبالف أتويل اخلرب).
وقد تضمن هذا السياق تقرير احلقائق التالية:

 - 1بيان معاين التأويل املستعملة وهي:

(أ) صرف اللفظ عن اَّلحتمال الراجح إىل املرجوح لدليل يقرتن به ،وهو اصطالح املتأخرين.

(ب) التفسري ،وهو اصطالح املفسرين.

(ج) احلقيقة اليت يؤول إليها الكالم ،وهو عني ما يوجد يف اخلارج ،وهو املعىن املراد يف النصوص
الشرعية.

 - 2أتويل كل كالم حبسبه:
(أ) أتويل اخلرب :عني املخرب به إذا وقع.

(ب) أتويل األمر ،نفس الفعل املأمور به.

 - 3التأويل املتعلق ابألمر والنهي َّل بد من معرفته وإدراك حقيقته ألنه مناط التكليف ،خبالف
أتويل اخلرب فال سبيل إىل إدراك حقيقته إَّل بوقوعه وحتققه.

وبعد هذا التأصيل يصل شيخ اإلسالم رمحه هللا إىل عالقة التأويل بصفات الرب  -تعاىل  ،-فيتابع
قائالً( :وإذا عرف ذلك ،فتأويل ما أخرب هللا به عن نفسه املقدسة الغنية ِبا هلا من حقائق األمساء
والصفات هو حقيقة نفسه املقدسة املتصفة ِباهلا من حقائق الصفات .وأتويل ما أخرب هللا به من

الوعد والوعيد هو نفسه ما يكون من الوعد والوعيد) ( .)3فإذا كان التأويل ِ -بعىن احلقيقة -
متعلقاً بذات الباري جل وعال ،فال سبيل ألحد إىل العلم به سواه سبحانه .وإذا كان التأويل متعلقاً
أبمر مستقبلي كالوعد والوعيد ،فالعلم به حاصل بتحقق وقوعه ملن شاء هللا أن يعلمه.
أما التأويل ِ -بعىن التفسري وفهم املعىن ومقصود اخلطاب  -فهو ممكن يف كل ما أخرب هللا به مما
يتعلق بذاته املقدسة أو األمور الغيبية أو غري ذلك .قال شيخ اإلسالم رمحه هللا مبيناً حدود هذا

اإلمكان .. ( :وهلذا ما جييء يف احلديث :نعمل ِبحكمه ونؤمن ِبتشاهبه ،ألن ما أخرب هللا به عن
نفسه وعن اليوم اآلخر فيه ألفاظ متشاهبة ،تشبه معانيها ما نعلمه يف الدنيا ،كما أخرب أن يف اْلنَّة

حلماً ,ولبناً ,وعسالً ,وماء ومخراً وحنو ذلك ،وهذا يشبه ما يف الدنيا لفظاً ومعىن ،ولكن ليس هو

مثله ،وَّل حقيقته كحقيقته .واإلخبار عن الغائب َّل يفهم إن مل يعرب عنه ابألمساء املعلومة معانيها يف
الشاهد ،ويعلم هبا ما يف الغائب بواسطة العلم ِبا يف الشاهد ،ومع العلم ابلفارق املميز ،وأن ما أخرب

هللا به من الغيب أعظم مما يعلم يف الشاهد) ( .)4مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات ألمحد
بن عبدالرمحن القاضي  -ص 313
_________

( )1رواه البخاري ( ،)817ومسلم (.)484
((( )2غريب احلديث)) (.)118 - 117 /2
((( )3الرسالة التدمرية)) (ص.)96 :

((( )4الرسالة التدمرية)) (ص.)97 - 96 :
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اثنياً :بيان موضع الوقف يف آية آل عمران

للسلف يف موضع الوقف يف هذه اآلية مذهبان:

األول :مذهب اْلمهور ( )1وهو الوقف على قولهَ :وَما يَـ ْعلَ ُم َأتْ ِويلَهُ إَِّلَّ هللاُ.
الر ِ
اس ُخو َن ِيف ال ِْعل ِْم.
الثاين مذهب كثري من السلف وهو الوقف عند قولهَ :و َّ
قال الطربي رمحه هللا( :واختلف أهل التأويل يف أتويل ذلك ،وهل الراسخون معطوف على اسم هللا،
ِبعىن إجياب العلم هلم بتأويل املتشابه ،أو هو مستأنف ذكرهم ِبعىن اخلرب عنهم أهنم يقولون آمنا
ابملتشابه ،وصدقنا أن علم ذلك َّل يعلمه إَّل هللا؟

فقال بعضهم :معىن ذلك :وما يعلم أتويل ذلك إَّل هللا وحده منفرداً بعلمه .وأما الراسخون يف العلم

فإهنم ابتدئ اخلرب عنهم أبهنم يقولون :آمنا ابملتشابه واحملكم ،وأن مجيع ذلك من عند هللا) ( ،)2مث
ساق أبسانيده هذا القول عن عائشة ،وابن عباس ،رضي هللا عنهم ،وعروة ،وأيب هنيك األسدي،

وعمر بن عبد العزيز ،ومالك رمحهم هللا ،)3( -مث قال( :وقال آخرون :بل معىن ذلك :وما يعلم
أتويله إَّل هللا والراسخون يف العلم ،وهم مع علمهم بذلك ورسوخهم يف العلم يقولون آمنا به كل من

عند ربنا) ( .)4مث ساق الرواايت عمن ذكر ذلك وهم :ابن عباس رضي هللا عنهما وجماهد ،والربيع،
وحممد بن جعفر بن الزبري رمحهم هللا (.)5

فهذان قوَّلن حمفوظان عن السلف ،ظاهرمها التعارض ،فاألول يقضي ابختصاص الرب سبحانه بعلم

التأويل ،والثاين يفيد اشرتاك الراسخني يف العلم بعلم التأويل .وَّل ريب أن لكل قراءة حممالً صحيحاً
َّل يعارض احململ اآلخر .وسر هذا اَّلختالف راجع إىل حتديد املراد بـ (ابلتأويل) .فمن أراد به احلقيقة

اليت يؤول إليها الكالم ،اليت هي عني املوجود يف اخلارج ،أخذ بقراءة الوقف على (إَّل هللا)  ,حيث
إن إدراك الكيفيات وكنه املغيبات من خصائص علمه سبحانه.

ومن قصد ابلتأويل (التفسري) وبيان معىن الكالم ،ودَّللته اللغوية ،أثبت للراسخني يف العلم علماً
بذلك التأويل ووصل اآلية .وبذلك يزول اإلشكال ،ويتوافق الكالم .ومن مل ْييز بني املعنيني ،وحيمل
كل قراءة على املعىن املناسب هلا ،وقع يف اَّلشتباه واللبس ،وخلط بني احلق والباطل ،وفسر

(التأويل) ِبعىن غري صحيح أدى به إىل تلفيق مذهب أصاب فيه من وجه ,وأخطأ من وجه آخر.

وقابل هذين املعنيني الصحيحني معنيان ابطالن:

األول :مذهب أهل التحريف (التأويل املذموم) ،فقد تضمن مذهبهم حقاً وابطالً .فأما احلق فجزمهم
أبن النصوص دالة على معان مقصودة مطلوبة ،وأن من العيب والعجز والقبح اعتقاد أن هللا خياطب

عباده بكالم غري مفهوم وغري مقدور على فهمه أصالً .وأما الباطل فاعتقادهم أن التأويل هو صرف
اللفظ عن ظاهره إىل معىن خيالف ذلك الظاهر .فوقعوا يف التحريف .وصاروا حيتجون ِبذهب جماهد

وغريه من السلف الذين أرادوا ابلتأويل :التفسري ،وينتسبون إليهم ،ويتذرعون بقراءة (الوصل) إلثبات

ابطلهم.

الثاين :مذهب أهل التفويض (التجهيل) ،وقد تضمن مذهبهم حقاً وابطالً .فأما احلق فنكريهم على

أهل التحريف الذين يقولون على هللا بغري علم ،ويبتكرون املعاين اجملازية بغري دليل وَّل برهان .وأما
الباطل فلتعميمهم نفي التأويل على املعىن اللغوي كما هو على احلقيقة .وصاروا حيتجون ِبذهب

مجهور السلف الذين أرادوا ابلتأويل :احلقيقة اليت يؤول إليها الشيء ،أو اليت عليها الشيء يف

اخلارج ،وينتسبون إليهم ،ويتذرعون بقراءة (الوقف) إلثبات ابطلهم.
_________
( )1انظر ((جمموع الفتاوى)) (.)358 /17 ,35 /5
((( )2جامع البيان)) (.)182 /3

( )3انظر ((جامع البيان)) (.)183 - 182 /3
((( )4جامع البيان)) (.)183 /3
((( )5جامع البيان)) (.)183 /3
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قال شيخ اإلسالم رمحه هللا موازَنً بني الفريقني( :والغالب على كال الطائفتني اخلطأ ،أولئك يقصرون
ِ
ِ
ِ
اب إَِّلَّ أ ََم ِاينَّ َوإِ ْن ُه ْم إَِّلَّ يَظُنمو َن
يف فهم القرآن ِبنزلة من قيل فيهَ :وم ْنـ ُه ْم أُميمو َن َّلَ يَـ ْعلَ ُمو َن الْكتَ َ
[البقرة ،]78 :وهؤَّلء معتدون ِبنزلة الذين ُحيَ ِرفُو َن الْ َكلِم َعن َّمو ِ
اض ِع ِه [املائدة.]13 :
َ
َ
ومثار الفتنة بني الطائفتني وحمار عقوهلم :أن مدعي التأويل أخطأوا يف زعمهم أن العلماء يعلمون
التأويل ،ويف دعواهم أن التأويل هو أتويلهم الذي هو حتريف الكلم عن مواضعه ،فإن األولني لعلمهم
ابلقرآن والسنن وصحة عقوهلم ،وعلمهم بكالم السلف ،وكالم العرب علموا يقينا أن التأويل الذي

يدعيه هؤَّلء ليس هو معىن القرآن ،فإهنم حرفوا الكلم عن مواضعه ،وصاروا مراتب ،ما بني قرامطة
وابطنية ،يتأولون األخبار واألوامر ،وما بني صابئة فالسفة يتأولون عامة األخبار عن هللا وعن اليوم

اآلخر ،حىت عن أكثر أحوال األنبياء ،وما بني جهمية ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء يف اليوم اآلخر،

ويف آايت القدر ويتأولون آايت الصفات ،وقد وافقهم بعض متأخري األشعرية على ما جاء يف بعض

الصفات ،وبعضهم يف بعض ما جاء يف اليوم اآلخر .وآخرون من أصناف األمة ،وإن كان تغلب
عليهم السنة فقد يتأولون أيضاً مواضع يكون أتويلهم من حتريف الكلم عن مواضعه.

والذين ادعوا العلم ابلتأويل ،مثل طائفة من السلف وأهل السنة وأكثر أهل الكالم والبدع رأوا أيضاً
أن النصوص دلت على معرفة معاين القرآن ،ورأوا عجزاً وعيباً وقبيحاً أن خياطب هللا عباده بكالم
يقرأونه ويتلونه وهم َّل يفهمونه ،وهم مصيبون فيما استدلوا به من مسع وعقل ،لكن أخطأوا يف معىن

التأويل الذي نفاه هللا ،ويف التأويل الذي أثبتوه ،وتسلق بذلك مبتدعهم إىل حتريف الكلم عن
مواضعه.

وصار األولون أقرب إىل السكوت والسالمة بنوع من اْلهل ،وصار اآلخرون أكثر كالماً وجداَّلً،
ولكن بفرية على هللا ،وقول عليه ما َّل يعلمونه ،وإحلاد يف أمسائه وآايته فهذا هذا .ومنشأ الشبهة
اَّلشرتاك يف لفظ التأويل) (.)1

وهذا النص حتليل دقيق هلذين املذهبني وغوص عميق على سر ضالهلما ،وتقومي منصف ملا تضمنه

كل مذهب من حق وابطل.

وشيخ اإلسالم رمحه هللا يصحح القولني األولني يف معىن التأويل يف مواضع كثرية من كتبه ،كقوله يف

توجيه كالم اإلمام أمحد يف رده على اْلهمية( :إهنا احتجت بثالث آايت من املتشابه  ،)2( ) ..مث
ذكرها ,وفسرها ,وبني معناها ،فقال رمحه هللا( :قد جياب جبوابني:

أحدمها :أن يكون يف اآلية قراءااتن :قراءة من يقف على قوله :إَِّلَّ هللاُ ،وقراءة من يقف عند قوله:
الر ِ
اس ُخو َن ِيف ال ِْعل ِْم ،وكلتا القراءتني حق .ويراد ابألوىل املتشابه يف نفسه الذي استأثر هللا بعلم
َو َّ

أتويله .ويراد ابلثانية املتشابه اإلضايف الذي يعرف الراسخون تفسريه ،وهو أتويله .ومثل هذا يقع يف
القرآن  ،) ..مث ذكر أمثلة.
_________
((( )1اإلكليل يف املتشابه والتأويل)) (ص.)19 - 17 :
( )2انظر ((الرد على اْلهمية والزَندقة)) (ص.)20 :
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وذكر الوجه الثاين :إىل أن قال (( :)1واملقصود هنا :أنه َّل جيوز أن يكون هللا أنزل كالماً َّل معىن له،
وَّل جيوز أن يكون الرسول صلى هللا عليه وسلم ومجيع األمة َّل يعلمون معناه ،كما يقول ذلك من
يقول من املتأخرين .وهذا القول جيب القطع أبنه خطأ ،سواء كان مع هذا :أتويل القرآن َّل يعلمه

الراسخون ،أو كان للتأويل معنيان :يعلمون أحدمها ،وَّل يعلمون اآلخر .وإذا دار األمر بني القول
أبن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان َّل يعلم معىن املتشابه من القرآن وبني أن يقال :الراسخون يف

العلم يعلمون ،كان هذا اإلثبات خرياً من ذلك النفي ،فإن معىن الدَّلئل الكثرية من الكتاب والسنة
وأقوال السلف على أن مجيع القرآن مما ْيكن علمه وفهمه وتدبره .وهذا مما جيب القطع به ،وليس

معناه قاطع على أن الراسخني يف العلم َّل يعلمون تفسري املتشابه ،فإن السلف قد قال كثري منهم

أهنم يعلمون أتويله ،منهم جماهد  -مع جاللة قدره  ،-والربيع بن أنس ،وحممد بن جعفر بن الزبري،
ونقلوا ذلك عن ابن عباس ،وأنه قال :أَن من الراسخني الذين يعلمون أتويله (.)3( ))2

وملا كان ابن قتيبة – رمحه هللا – يرى تبعاً للمذكورين آنفاً أن الراسخني يف العلم يعلمون التأويل –

ِبعىن التفسري – َنبذه املفوضة وخطؤوه ,مستدلني ابلنصوص املنقولة عن بعض السلف الذين يرون
أن الراسخني يف العلم َّل يعلمون التأويل – ِبعىن احلقيقة والكيفية  .-وقد نصره شيخ اإلسالم ابن

تيمية رمحهما هللا نصراً مؤزراً فقال يف الثناء عليه( :وابن قتيبة هو من املنتسبني إىل أمحد وإسحاق

واملنتصرين ملذاهب السنة املشهورة ،وله يف ذلك مصنفات متعددة .قال فيه صاحب (كتاب

التحديث ِبناقب أهل احلديث) :وهو أحد أعالم األئمة ،والعلماء والفضالء ،أجودهم تصنيفاً،
وأحسنهم ترصيفاً ،له زهاء ثالمثائة مصنف ،وكان ْييل إىل مذهب أمحد وإسحاق .وكان معاصراً

إلبراهيم احلريب ،وحممد بن نصر املروزي ،وكان أهل املغرب يعظمونه ،ويقولون :من استجاز الوقيعة

يف ابن قتيبة يتهم ابلزندقة .ويقولون :كل بيت ليس فيه شيء من تصنيفه فال خري فيه ،قلت :ويقال:
هو ألهل السنة مثل اْلاحظ للمعتزلة .فإنه خطيب السنة كما أن اْلاحظ خطيب املعتزلة) (.)4

ومن أشهر من رد على ابن قتيبة رمحه هللا  -يف إثبات علم الراسخني ِبعاين املتشابه إمام اللغة :أبو
بكر بن األنباري رمحه هللا وقد ذب عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية وبني تناقض اللغويني املانعني إلثبات
العلم ابملتشابه ،وقال عن ابن األنباري( :وليس هو أعلم ِبعاين القرآن واحلديث ،وأتبع للسنة من ابن
قتيبة ،وَّل أفقه يف ذلك .وإن كان ابن األنباري من أحفظ الناس للغة؛ لكن ابب فقه النصوص غري

ابب حفظ ألفاظ اللغة) ( .)5مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات ألمحد بن عبدالرمحن

القاضي 319-

وقد يبقى إشكاَّلن يف اآلية ومها:
آمنَّا بِ ِه على قراءة الوصل.
األول :إعراب اآلية يَـ ُقولُو َن َ
الثاين :احتمال اآلية الواحدة ملعنيني متباينني.

آمنَّا بِ ِه خرب ملبتدأ حمذوف تقديره :هم
أما اإلشكال األول :وهو إعراب اآلية فإن قوله :يَـ ُقولُو َن َ
َّ ِ
ْت [التوبة:
ين إِذَا َما أَتَـ ْو َك لِتَ ْح ِملَ ُه ْم قُـل َ
يقولون أو أهنا معطوفة ِبحذوف كما يف قولهَ :وَّلَ َعلَى الذ َ
 ]92أي وقلت (.)6
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)381 /17
( )2رواه ابن جرير(( ,جامع البيان)) (.)183 /3
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)390 /17

((( )4جمموع الفتاوى)) (.)392 - 391 /17
((( )5جمموع الفتاوى)) (.)411 /17

( )6انظر(( :شرح الرضي على الكافية)) َّلبن احلاجب (.)326 /1
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أما اإلشكال الثاين :فريتفع ببيان أن هلذا نظائر يف القرآن حبسب اختالف القراءة ابلنفي أو اإلثبات
فيختلف املعىن تبعاً لذلك ،وكل قراءة هلا معىن صحيح (.)1

ِ
ال [إبراهيم ]46 :ففي لتزول قراءاتن:
ول ِم ْنهُ ا ْْلِبَ ُ
ْرُه ْم لِتَـ ُز َ
فمن ذلك قول هللا تعاىلَ :وإن َكا َن َمك ُ

تزول) ،والقراءة الثانية بكسر الالم األوىل ونصب الثانية
األوىل :بفتح الالم األوىل ورفع الثانية (لَ ُ
تزول) (.)2
(لِ َ

فعلى القراءة األوىل تكون (إِ ْن) خمففة من الثقيلة ،واهلاء مقدرة ،أي :وإنه كان مكرهم ،والالم يف

ول) َّلم اَّلبتداء ،فاملعىن :إن مكرهم يبلغ يف الكيد إىل إزالة اْلبال ،فهذا مثل ضرب لبيان أهنم
(لَتَـ ُز ُ
يريدون إزالة هذا الدين ،ولكن بني هللا يف كتابه أهنم َّل يستطيعون ذلك.
وعلى القراءة الثانية تكون (إِ ْن) َنفية ،والالم – َّلم اْلحود – مؤكدة هلذا النفي ،واْلملة على هذا

تكون حاَّلً من الضمري يف (مكروا) أي واحلال أن مكرهم مل يكن لتزول منه اْلبال (.)3

فاتضح من هذا أن كال القراءتني هلا معىن وهو صحيح حبسبها .فلهذا يقال :إنه َّل يستغرب إذا وجد

ذلك يف آية آل عمران ،فالوقف صحيح ابعتبار ،وكذلك الوصل – وهللا أعلم  .-وعلى قراءة
الوقف َّل جيوز أن يدعى أن نصوص الصفات َّل ْيكن تفسريها وفهم معانيها ،وذلك لآليت:

 - 1إن السلف تواتر عنهم تفسري كل القرآن ِبا يف ذلك آايت الصفات ،كما قال جماهد( :عرضت
املصحف على ابن عباس ثالث مرات أوقفه عند كل آية) (.)4

 - 2وألنه قد تبني على قراءة الوقف أن التأويل املراد به :احلقائق العينية للمخرب عنه – فال ْيكن
العلم ابلكيفية – مجعاً بينها وبني قراءة الوصل الدالة على معرفة املعىن فقط دون الكيفية ،وقد أثر
األمران عن ابن عباس رضي هللا عنهما ومىت ما أمكن اْلمع فاملصري إليه أوىل من الرتجيح.

 - 3إنه قد جاء األمر يتدبر القرآن كله وفهم معانيه ،وهذا مشل نصوص الصفات قطعاً.
 - 4وأنه لو سلم أن يف القرآن ما َّل ْيكن معرفة معناه ،فال يسلم ذلك يف نصوص الصفات إذ يلزم
من القول بذلك تعطيل اخلالق سبحانه وتعاىل من صفاته ( .)5منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج

األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل خلالد عبد اللطيف– 463 /2
_________

( )1انظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)383 - 382 /17
( )2األوىل قرأ هبا الكسائي ،والثانية قرأ هبا الباقون ،انظر(( :إحتاف فضالء البشر)) (.)171 /2
( )3انظر(( :تفسري أيب السعود)) ( ،)58 /5و ((فتح القدير)) للشوكاين (.)166 /3
( )4رواه الطربي يف تفسريه (.)90 /1

( )5انظر(( :معرفة احملكم واملتشابه وأثرها يف التفسري)) (ص .)102 :رسالة ماجستري ابْلامعة
اإلسالمية ،للباحث :حامد عبد هللا العلي.

()487/2

املطلب األول :حقيقة التوقف
يلجأ بعض الناس بسبب القصور يف العلم أو البصرية أو بسبب الورع إىل (التوقف) يف األمور
املشتبهات عليه ،ويعرفون ابسم (الواقفة) و (الواقفية) .وهو مسلك معروف يف األصول والفروع،

وهلذا يطلق هذا اللقب على فرق عدة اختارت التوقف بني أمرين متعارضني مل يسعفها فيه اْلمع وَّل

الرتجيح.

ولئن ساغ هذا املسلك يف بعض املسائل الفرعية بعد استفراغ اْلهد يف البحث وحتري الصواب ،فإنه

غري سائغ يف أمر اَّلعتقاد الذي بينه هللا غاية البيان ،ملا ينطوي عليه من الشك ,والرتدد ,وعدم اْلزم
املنايف لليقني ،الذي هو عمدة اَّلعتقاد .مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات ألمحد بن
عبدالرمحن القاضي – ص 133

()488/2

املطلب الثاين :أنواع التوقف
جعل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ،التوقف على ضربني:
(فقوم يقولون :جيوز أن يكون ظاهرها املراد الالئق جبالل هللا ،وجيوز أن َّل يكون املراد صفة هللا وحنو

ذلك .وهذه طريقة كثري من الفقهاء وغريهم.

وقوم ْيسكون عن هذا كله وَّل يزيدون على تالوة القرآن وقراءة احلديث معرضني بقلوهبم وألسنتهم

عن هذه التقديرات) (.)1

والفرق بني القولني أن توقف الطائفة األوىل قائم على احلكم جبواز األمرين :اإلثبات ،والنفي لكن
دون ميل إىل أحدمها .وتوقف الطائفة الثانية قائم على عدم احلكم بشيء أبداً .فتوقف األوىل من
جهة اإلجياب وتوقف الثانية من جهة السلب .وكالمها توقف.

ولعل ممن يندرج يف القول األول( :قول الواقفة ،الذين جيوزون إثبات صفات زائدة ،لكن يقولون :مل

يقم عندَن دليل على نفي ذلك وَّل إثباته .وهذه طريقة حمققي من مل يثبت الصفات اخلربية ،وهذا
اختيار الرازي واآلمدي وغريمها) (.)2

كما يدخل يف النوع الثاين ما حكاه شيخ اإلسالم عن بعض املالحدة( :حنن َّل ننفي النقيضني ،بل

نسكت عن إضافة واحد منهما إليه ،فال نقول هو موجود وَّل معدوم ،وَّل حي وَّل ميت ،وَّل عامل وَّل
جاهل) ( .)3مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات ألمحد بن عبدالرمحن القاضي -بتصرف –
ص 134

_________
((( )1جمموع الفتاوى)) (.)117 /5

((( )2درء تعارض العقل والنقل)) (.)383 /3
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)106 /17

()489/2

املطلب الثالث :أصل شبهتهم والرد عليها

مدار شبهة الواقفة – سواء ممن جيوزون النفي أو اإلثبات ،أو من يسكتون عنهما معاً – راجع إىل

اعتقادهم أن ليس يف النصوص ما يقطع أبحد األمرين ،ومن مث ساغ هلم أن يرتضوا الشك واحلرية يف
هذا األمر اْللل ،بل رِبا استحسنوا ذلك وطلبوه ،بل قد نسبوا إليه صلى هللا عليه وسلم أنه قال:

(زدين فيك حترياً) ،وهو كذب ابتفاق أهل العلم حبديثه صلى هللا عليه وسلم (.)1

الرد عليهم:

ليس املراد يف هذا املقام بيان صحة مذهب اإلثبات وبطالن مذهب النفي ،بل املقصود بيان فساد
مذهب (التوقف) بنوعيه .وْيكن إمجال الرد عليهم يف األمور التالية:

 - 1أن مسلك (التوقف) خمالف ملا أنزل هللا القرآن من أجله ،وهو التدبر والذكرى ،كما قال تعاىل:
ك مب ِ
ِ
آايتِِه َولِيَـتَ َذ َّكر أ ُْولُوا ْاألَلْبَ ِ
اب [ص .]29 :ومن جوز األمرين ،أو
كتَ ٌ
اب أ َ
ار ٌك ليَ َّدبَّـ ُروا َ
َنزلْنَاهُ إِلَْي َ ُ َ َ
َ
أعرض ،مل يشتغل أبجل مقاصد القرآن.

 - 2أن هذا املسلك خمالف ملا كان عليه النيب صلى هللا عليه وسلم والسلف الصاحل من الصحابة
والتابعني واتبعيهم إبحسان من اعتقاد اإلثبات مع التنزيه ،ومل حيفظ عن أحد من السلف التوقف يف
هذه املسألة.

( - 3إن كان الذي حيب هللا منا أن َّل نثبت وَّل ننفي ،بل نبقى يف اْلهل البسيط ،ويف ظلمات
بعضها فوق بعضَّ ،ل نعرف احلق من الباطل ،وَّل اهلدى من الضالل ،وَّل الصدق من الكذب؛ بل

ك َّلَ إِ َىل َه ُؤَّلء َوَّلَ إِ َىل َه ُؤَّلء َوَمن
ني َذلِ َ
ني بَ ْ َ
نقف بني املثبتة والنفاة موقف الشاكني للحيارى م َذبْ َذبِ َ
ضلِ ِل هللاُ فَـلَن َِجت َد لَهُ َسبِيالً [النساءَّ ،]143 :ل مصدقني وَّل مكذبني :لزم من ذلك أن يكون هللا
يُ ْ

حيب منا عدم العلم ِبا جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وعدم العلم ِبا يستحقه هللا سبحانه
وتعاىل من الصفات التامات ،وعدم العلم ابحلق من الباطل ،وحيب منا احلرية والشك.

ومن املعلوم أن هللا َّل حيب اْلهل ،وَّل الشك ،وَّل احلرية ،وَّل الضالل ،وإمنا حيب الدين والعلم
ون ِ
واليقني .وقد ذم احلرية بقوله تعاىل :قُل أَنَ ْد ُعو ِمن ُد ِ
ض مرََن َونُـ َر مد َعلَى أَ ْع َقابِنَا
هللا َما َّلَ يَن َف ُعنَا َوَّلَ يَ ُ
ْ
بـع َد إِ ْذ ه َد َاَن هللا َكالَّ ِذي استـ ْهوتْه َّ ِ
ني ِيف األ َْر ِ
اب يَ ْد ُعونَهُ إِ َىل ا ْهلَُدى ائْتِنَا قُ ْل
َْ َ ُ
ريا َن لَهُ أ ْ
َ
َْ
َص َح ٌ
الشيَاط ُ
ُ
ض َح ْ َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ى َوأُم ْرََن لِنُ ْسلِم لِر ِ
ش ُرو َن
يمواْ َّ
ي إِلَْي ِه ُحتْ َ
ب ال َْعالَ ِم َ
ني َوأَ ْن أَق ُ
الصالةَ َواتَّـ ُقوهُ َو ُه َو الذ َ
إِ َّن ُه َدى هللا ُه َو ا ْهلَُد َ
َ َ
[األنعام.]72 :
صرا َ َّ ِ
وقد أمرَن هللا تعاىل أن نقولِ :
ط املُستَ ِق ِ
اهد ََن ِ
غض ِ
وب
الص َرا َ
مت َعلَي ِه ْم غَ ِري املَ ُ
َنع َ
ين أ َ
ط الذ َ
يم َ
َ
ِ
ني [الفاحتة.]7 - 6 :
َعلَي ِه ْم َوَّلَ الضَّال َ
ويف صحيح مسلم وغريه عن عائشة رضي هللا عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا قام من
الليل يصلي يقول(( :اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات واألرض ،عامل الغيب

والشهادة ،أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون .اهدين ملا اختلف فيه من احلق إبذنك ,إنك
هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم)) ( .)2فهو صلى هللا عليه وسلم يسأل ربه أن يهديه ملا اختلف

فيه من احلق ،فكيف يكون حمبوب هللا عدم اهلدى يف مسائل اخلالف؟ وقد قال هللا تعاىل لهَ :وقُل
َّر ِ
ب ِز ْدِين ِع ْل ًما [طه.)3( )]114 :

فـ (الوقوف يف ذلك جهل وعي ،مع أن الرب – سبحانه – وصف لنا نفسه هبذه الصفات؛ لنعرفه

هبا ،فوقوفنا عن إثباهتا ونفيها عدول عن املقصود منه يف تعريفنا إايه .فما وصف لنا نفسه إَّل لنثبت

ما وصف به نفسه ،وَّل نقف يف ذلك) (.)4

وهبذا يتبني فساد مسلك (الواقفة) وأنه مبين على اْلهل ,والشك ,واحلرية ،وأهنم أبعد الناس عن
(اليقني) و (اْلزم) الذي هو األصل يف اَّلعتقادات .مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات
ألمحد بن عبدالرمحن القاضي – ص 135
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)179 /5

( )2رواه مسلم ( .)770من حديث عائشة رضي هللا عنها.
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)179 - 178 /5
((( )4النصيحة يف صفات الرب جل وعال)) (.)22 - 21

()490/2

املطلب األول :تعريف الشرك لغةً
جاء يف (معجم مقاييس اللغة) َّلبن فارس( :مادة الشرك املكونة من حرف الشني والراء والكاف
أصالن:

أحدمها :يدل على مقارنة وخالف انفراد.
واآلخر :يدل على امتداد واستقامة) (.)1

أما األول :فهو الشرك ،ابلتخفيف أي إبسكان الراء ،أغلب يف اَّلستعمال ،يكون مصدرا وامسا،

تقول :شاركته يف األمر وشركته فيه أشركه شركاً ،بكسر األول وسكون الثاين ،وأييت :شركة ،بفتح

األول وكسر الثاين فيها .ويقال :أشركته :أي جعلته شريكاً (.)2
فهذه اشتقاقات لفظ الشرك يف اللغة على األصل األول.

ويطلق حينئذ على املعاين اآلتية:

 - 1احملافظة ،واملصاحبة ،واملشاركة.
(الشركة َّ
قال ابن منظورَّ :
والش ِركة سواء؛ خمالطة الشريكني ،يقال :اشرتكنا ِبعىن تشاركنا ،وقد اشرتك
الرجالن وتشاركا ،وشارك أحدمها اآلخر والشريك :املشارك ،والشرك كالشريك ،واْلمع أشراك

وشركاء) (.)3

قال ابن فارس( :الشركة هو أن يكون الشيء بني اثنني َّل ينفرد به أحدمها ،ويقال :شاركت فالَنً يف

الشيء ،إذا صرت شريكه ،وأشركت فالَنً ،إذا جعلته شريكاً لك) ،قال تعاىل حكاية عن موسى عليه
الصالة والسالمَ :وأَ ْش ِرْكهُ ِيف أ َْم ِري [طه .......... .،]32 :قال الراغب( :الشركة واملشاركة :خلط
امللكني ،وقيل :هو أن يوجد شيء َّلثنني فصاعداً عيناً كان ذلك الشيء أو معىن ،كمشاركة اإلنسان

والفرس يف احليوانية) (.)4

 - 2ويطلق أيضاً على النصيب واحلظ واحلصة.

قال األزهري( :يقال :شريك وأشراك ،كما قالوا :يتيم وأيتام ،ونصري وأنصار ،واألشراك أيضاً مجع

الشرك وهو النصيب ،كما قال :قسم وأقسام) ( ،)5وقد ذكر هذا املعىن كل من الزبيدي ( )6وابن

منظور ( ،)7ومنه احلديث(( :من أعتق شركاً له يف عبد)) ( )8أي حصة ونصيباً (.)9

 - 3ويطلق أيضاً على التسوية :قال ابن منظور( :يقال :طريق مشرتك :أي يستوي فيه الناس ،واسم
مشرتك :تستوي فيه معاين كثرية) (.)10

 - 4ويطلق على الكفر أيضاً ،قال الزبيدي( :والشرك أيضاً :الكفر) (.)11

وأما األصل الثاين :وهو الذي يدل على اَّلمتداد واَّلستقامة ،فأيضاً يطلق على معان:
ِ -1
الش َراك ككتاب ،سري النعل على ظهر القدم ،يقال :أشركت نعلي وشركتها تشريكاً :إذا جعلت
هلا الشراك (.)12
_________
((( )1معجم مقاييس اللغة)) ( ،)265 /3مادة (شرك).

( )2انظر ما ذكره اْلوهري ((الصحاح)) ( ،)1594 - 1593 /4مادة (شرك) والفيومي املقري:
((املصباح املنري)) (.)475 - 474 /1

((( )3لسان العرب)) ( ،)99 /7وما بعدها ،مادة (شرك) ،وانظر ما ذكره الزبيدي يف ((اتج
العروس)) ( ،)148 /7واألزهري يف ((هتذيب اللغة)) ( ،)17 /10واْلوهري (- 1593 /4
 ،)1594مادة (شرك).

( )4انظر قول الراغب يف ((املفردات)) (ص.)259 :
((( )5هتذيب اللغة)) ( )17 /10مادة (شرك).

( )6الزبيدي يف ((اتج العروس)) ( )148 /7مادة (شرك).
( )7ابن منظور يف ((لسان العرب)) ( )100 ،99 /7مادة (شرك).

( )8رواه البخاري ( ،)2522ومسلم ( .)1501من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
( )9انظر ما ذكره ابن منظور يف ((لسان العرب)) (.)99 /7
( )10انظر ما ذكره ابن منظور يف ((لسان العرب)) ( ،)100 ،99 /7وانظر ما ذكره الزخمشري يف
((أساس البالغة)) (.)489 /1

( )11انظر ما ذكره الزبيدي يف ((اتج العروس)) ( )148 /7مادة( :شرك).

( )12انظر ما ذكره األزهري يف ((هتذيب اللغة)) ( ،)18 /10والزبيدي يف ((اتج العروس)) (/7
 )،149والفيومي يف ((املصباح املنري)) ( ،)474 /1وابن منظور يف ((لسان العرب)) (،)99 /7
واْلوهري يف ((الصحاح)) ( )1594 ،1593 /4يف مادة (شرك).

()491/2

 - 2الشرك  -بفتحتني  -حبالة الصائد ،الواحدة منهاَ :ش َركة ،ومنه قيل(( :وأعوذ بك من الشيطان

وشركه)) ( )1بفتح الراء.

 - 3الشركة  -بسكون الراء ِ :-بعىن معظم الطريق ووسطه  ...مجعها :شرك  -بفتحتني .)2( -
فهذه هي املعاين لكلمة الشرك ،والكلمات ذات املادة الواحدة غالبا يكون فيما بينها ترابط يف

املعىن ،فإذا أتملنا مدلوَّلت املادة السابقة جند الرتابط واضحاً بينها ،فاملشرك جيعل غري هللا مشاركاً له
يف حقه ،فله نصيب مما هو مستحق هلل تعاىل ،فهو سوى بني هللا وبني من أشركه يف حق هللاِ ،بعىن أنه

جعل َمن أتهله من دون هللا مقصوداً بشيء من العبادة ،وَّل يلزم أن يساوي بني الرب جل وعال ،وبني
من أشركه معه يف القصد والتعبد من كل وجه ،بل يكفي أن يكون يف وجه من الوجوه .وهو  -أي

الشرك  -حبائل الشيطان؛ به يصيد أهله ،وهو شبكة إبليس ،أدخل أهله فيها ،والذي يوجد فيه
هذا الشرك َّل يعترب مسلماً.
وقد جاء يف كتاب الشيخ مبارك امليلي (الشرك ومظاهره) ذكر مثل هذا الرتابط؛ أبن مرجع مادة

الشرك إىل اخللط والضم ،فإذا كان ِبعىن احلصة من الشيء يكون لواحد وابقيه آلخر أو آخرين ،كما
ِ
السماو ِ
ات [األحقاف ،]4 :فالشريك خمالط لشريكه ،وحصته منضمة
يف قوله تعاىل :أ َْم َهلُ ْم ش ْر ٌك ِيف َّ َ َ

لنصيب اآلخر.

وإذا كان ِبعىن احلبالة ،فإنه ما يقع فيها من احليوان خيتلط هبا وينضم إىل ملك الصائد.

وإذا كان ِبعىن معظم الطريق ،فإن أرجل السائرين ختتلط آاثرها هنالك وينضم بعضها إىل بعض.

وإذا كان ِبعىن سري النعل ،فإن النعل تنضم به إىل الرجل فيخلط بينهما.
وإذا كان ِبعىن الكفر فهو التغطية ،والتغطية نوع من اخللط.

مث إن اجتماع الشركاء يف شيء َّل يقتضي تساوي أنصبائهم منه ،وَّل ْينع زايدة قسط لآلخر،

فموسى – عليه السالم – سأل ربه إشراك أخيه يف الرسالة ،وقد أجيب سؤاله ،لقوله تعاىل :قَ ْد
وسى [طه ،]36 :ومعلوم أن حظ هارون من الرسالة دون حظ موسى ،وهلذا
يت ُس ْؤلَ َ
أُوتِ َ
ك َاي ُم َ

تقول :فالن شريك لفالن يف دار أو بضاعة ،ولو مل يكن له إَّل معشار العشر ،هذا يف احلسيات،

ومثله يف املعنوايت :تقول :األبوان شريكان يف طاعة ابنهما هلما ،وإن كان حق األم يف الطاعة أقوى،

وتقول :أبنائي شركائي يف حمبيت ،وأنت حتب بعضهم أشد من بعض ،فهذا تقرير معىن الشرك يف اللغة
( .)3الشرك يف القدمي واحلديث أليب بكر حممد زكراي – 113 /1
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)5067والرتمذي ( ،)3392وأمحد ( ،)51( )9 /1والدارمي ()378 /2
( ،)2689وابن حبان ( ،)962( )242 /3واحلاكم ( ،)694 /1والضياء (.)30( )113 /1

واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الرتمذي :حسن صحيح ،وقال احلاكم :صحيح اإلسناد ،وقال

الضياء :إسناده صحيح.

((( )2لسان العرب)) (.)448 /10
( )3انظر ما ذكره مبارك حممد امليلي يف(( :رسالة يف الشرك ومظاهره)) (ص.)62 ،61 :

()492/2

املطلب الثاين :معىن الشرك اصطالحاً
لقد اختلفت عبارات العلماء يف بيان معىن الشرك يف الدين ،وإن كانت هذه العبارات تكمل بعضها
األخرى ،وفيما يلي بيان لبعض أقواهلم.

أ -بعض العلماء بدأ ابلتقسيم قبل التعريف ،مث عرفه من خالل التعريف أبقسامه ،منهم الراغب يف
(املفردات) ( ،)1والذهيب يف كتاب (الكبائر)  -املنسوب إليه ( ،- )2واإلمام ابن القيم يف (مدارج

السالكني) (.)3

ب -ومنهم من عرف الشرك يف ثنااي كالمه – وإن كان التعريف مل يكن مقصوداً بذاته يف ذلك

الكالم – وهلم يف ذلك عبارات خمتلفة ،منها:

 - 1يقول الشيخ سليمان بن عبد هللا آل الشيخ :هو (تشبيه للمخلوق ابخلالق – تعاىل وتقدس –
يف خصائص اإلهلية ،من ملك الضر والنفع ،والعطاء واملنع الذي يوجب تعلق الدعاء واخلوف

والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها ابهلل وحده) (.)4

 - 2وقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب( :هو صرف نوع من العبادة إىل غري هللا ،أو :هو أن
يدعو مع هللا غريه ،أو يقصده بغري ذلك من أنواع العبادة اليت أمر هللا هبا) (.)5

 - 3وقال الشيخ عبد الرمحن بن َنصر السعدي  -رمحه هللا ( :-هو أن جيعل هلل نداً يدعوه كما
يدعو هللا ،أو خيافه ،أو يرجوه ،أو حيبه كحب هللا ،أو يصرف له نوعاً من أنواع العبادة) (.)6

 - 4وقال أيضا( :حقيقة الشرك ابهلل :أن يعبد املخلوق كما يعبد هللا ،أو يعظم كما يعظم هللا ،أو
يصرف له نوع من خصائص الربوبية واإلهلية) (.)7
قلت :هذا التعريف شامل ْلميع مدلوَّلت الشرك.

 - 5وقيل( :هو كل ما َنقض التوحيد أو قدح فيه ،مما ورد يف الكتاب والسنة تسميته شركا) (.)8
 - 6وقيل :هو (أن يثبت لغري هللا – سبحانه وتعاىل – شيئاً من صفاته املختصة به؛ كالتصرف يف

العامل ابإلرادة الذي يعرب عنه بكن فيكون ،أو العلم الذي هو من غري اكتساب ابحلواس  ...أو

اإلجياد لشفاء املريض واللعنة لشخص والسخط عليه حىت يقدر عليه الرزق أو ْيرض أو يشفى
لذلك السخط ،أو الرمحة لشخص حىت يبسط له الرزق أو يصح بدنه ويسعد .)9( ) ...

 - 7وقيل( :الشرك هو أن يعتقد املرء يف غري هللا صفة من صفات هللا؛ كأن يقول :إن فالَن يعلم كل
شيء ،أو يعتقد أن فالَن يفعل ما يشاء ،أو يدعي أن فالَن بيده خريي وشري ،أو يصرف لغري هللا من
التعظيم ما َّل يليق إَّل ابهلل  -تعاىل  ،-كأن يسجد للشخص أو يطلب منه حاجة أو يعتقد التصرف

يف غري هللا) (.)10
_________

( )1انظر ((املفردات)) له (ص.)259 :
( )2الذهيب(( :الكبائر)) (ص.)8 :

( )3انظر ما ذكره ابن القيم يف ((مدارج السالكني)) (.)339 /1
( )4سليمان بن عبد هللا آل الشيخ ((تيسري العزيز احلميد)) (ص.)91 :
( )5الشيخ حممد بن عبد الوهاب(( :مؤلفات الشيخ :قسم العقيدة)) (ص ،)281 :والدكتور صاحل
عبد هللا العبود يف ((عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب)) (ص.)423 :

( )6عبد الرمحن السعدي(( :القول السديد يف مقاصد التوحيد)) (ص.)24 :
( )7عبد الرمحن السعدي(( :تفسري كالم املنان)) (.)499 /2
( )8أبوبكر اْلزائري(( :عقيدة املؤمن)) (ص.)105 :
( )9ويل هللا الدهلوي(( :الفوز الكبري يف أصول التفسري)) (ص.)3 :

( )10حممد إمساعيل بن عبد الغين بن عبد الرمحن العمري(( :تقوية اإلْيان)) ( ،)23 ،22و ((رسالة
التوحيد)) (ص.)33 ،32 :

()493/2

 - 8وقال الشيخ حممد إمساعيل بن عبد الغين الدهلوي  -رمحه هللا ( :-إن الشرك َّل يتوقف على
أن يعدل اإلنسان أحدا ابهلل ،ويساوي بينهما بال فرق ،بل إن حقيقة الشرك :أن أييت اإلنسان خبالل

وأعمال خصها هللا  -تعاىل  -بذاته العلية وجعلها شعاراً للعبودية ،ألحد من الناس؛ كالسجود

ألحد ،والذبح ابمسه والنذر له ،واَّلستعانة به يف الشدة واَّلعتقاد أنه َنظر يف كل مكان ،وإثبات

التصرف له ،كل ذلك يثبت به الشرك ويصبح به اإلنسان مشركاً) (.)1

قلت :هذا التعريف فيه تصور كامل حلقيقة الشرك ،ولكنه غري منضبط.

 - 9وقيل :هو (إشراك غري هللا مع هللا يف اعتقاد اإلهلية ،ويف العبادة) ( .)2قلت :هذا التعريف فيه
تصور كامل حلقيقة الشرك ،ولكنه غري منضبط.

 - 10وقال الشوكاين( :إن الشرك هو دعاء غري هللا يف األشياء اليت ختتص به ،أو اعتقاد القدرة
لغريه فيما َّل يقدر عليه سواه ،أو التقرب إىل غريه بشيء مما َّل يتقرب به إَّل إليه) (.)3

 - 11وقيل( :الشرك :إسناد األمر املختص بواحد إىل من ليس معه أمره) (.)4

قلت :هذا التعريف غري مانع ،فإنه ليس كل إسناد خمتص بواحد إىل من ليس معه أمره يعد شركاً ،بل

رِبا يكون ظلماً أو فسقاً.
فهذه – كما ترى – أقوال العلماء يف تصور حقيقة الشرك ،بعض منها جامع وليس ِبانع ،وبعضها
َنقص ،وبعضها كمثابة التمثيل على بعض ما وقع فيه الناس من أفراد الشرك يف العبادة أو يف

اَّلعتقاد ،وليس املراد :أهنم ما كانوا عارفني ابلشرك ،ولكن ملا كان من دأهبم ذكر النماذج دون إرادة
اَّلستقصاء ،ذكروا بعض اْلوانب من الشرك ،واْلوانب األخرى أشاروا إليها من خالل مصنفاهتم،

ومؤلفاهتم ،ومن فاته شيء منها ذكره اآلخرون منهم ،كما هو واضح يف كتابتهم ومناظرهتم مع الذين
وقعوا يف الشرك يف زماهنم.

والذي يظهر من هذه األقوال :أن الشرك حقيقته يف اختاذ الند مع هللا ،سواء كان هذا الند يف

الربوبية أو األلوهية.
وهبذا يتفق قول العلماء احملققني يف حقيقة الشرك مع قول أصحاب املعاجم أبن أصل الشرك اختاذ

األنداد مع هللا.

فأصل الشرك – كما علمنا من البيان السابق – ما هو إَّل اختاذ الند مع هللا ،وهذا ما سيتضح لنا

أكثر عند بيان حقيقة الشرك يف نصوص القرآن والسنة.

إذا نظرَن إىل حقيقة الشرك يف القرآن نرى :أن هللا – عز وجل – بينها يف كتابه بياَنً شافياً واضحاً َّل
لبس فيه وَّل غموض .فقال تعاىل :فَالَ َجتْعلُواْ ِ ِ
َّلل أَن َداداً َوأَنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة.]22 :
َ
معىن اآلية :النهي عن اختاذ األنداد مع هللا أبي وجه من الوجوه ،وقد نقل عن السلف يف تفسري اآلية
مثل هذا القول ،فمثالً:
 - 1قال ابن عباس( :األنداد :األشباه) ( ،)5والند :الشبه ،يقال :فالن ند فالن ،ونديده :أي مثله
وشبهه ،ومنه قول النيب صلى هللا عليه وسلم ملن قال له :ما شاء هللا وشئت(( :أجعلتين هلل ندا))
()6

،

_________

( )1حممد إمساعيل بن عبد الغين بن عبد الرحيم العمري(( :تقوية اإلْيان)) ( ،)23 ،22و ((رسالة
التوحيد)) (ص.)33 ،32 :

( )2ابن عاشور :الطاهر(( :التحرير والتنوير)) (.)333 /7
( )3الشوكاين(( :الدر النضيد)) (ص )34 :ط مكتبة الصحابة اإلسالمية.
( )4املناوي(( :التوقيف على مهمات التعريف)) (ص.)428 :

( )5انظر هذا القول فيما ذكره ((الطربي يف تفسريه)) (.)127 ،126 /1

( )6رواه أمحد ( )1839( )214 /1والبخاري يف ((األدب املفرد)) ( )290 /1والنسائي يف
((السنن الكربى)) ( , )245 /6قال ابن القيم يف ((مدارج السالكني)) ( :)602 /1صحيح .وقال

العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( :)200 /3إسناده صحيح ,وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد))
( :)253 /3إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح األدب املفرد)) (ص.)601 :

()494/2

وكل شيء كان نظرياً لشيء وشبيها فهو له ند (.)1

 - 2قال ابن مسعود( :األنداد :األكفاء من الرجال تطيعوهنم يف معصية هللا) ( ،)2كما قال جل
هللا والْم ِسيح ابن مرَمي وما أ ُِمرواْ إَِّلَّ لِيـعب ُدواْ إِ َهلا و ِ
ِ ِ
ِ
اح ًدا
ثناؤهَّ :اختَ ُذواْ أ ْ
َ ُْ
ً َ
َحبَ َ
ارُه ْم َوُر ْهبَ َاهنُ ْم أ َْرَاب ًاب من ُدون َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ
[التوبة.]31 :
وقال الطربي :قال عدي بن حامت(( :أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويف عنقي صليب من

ذهب ،فقال :اي عدي ،اطرح هذا الوثن من عنقك .فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ يف سورة براءة،
ون ِ
فقرأ هذه اآليةَّ :اختَ ُذواْ أَحبارُهم ور ْهب َاهنُم أَراباب ِمن ُد ِ
هللا .قلت :اي رسول هللا ،إَن لسنا نعبدهم،
ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ً
فقال :أليس حيرمون ما أحل هللا فتحرمونه ،وحيلون ما حرم هللا فتحلونه؟ .قلت :بلى ،قال :فتلك
عبادهتم)) ( .)3ففي هذا القول أيضاً :إثبات كون الشرك هو اختاذ الند ،فإن من أثبت حق التشريع

والتحليل والتحرمي لغريه – سبحانه – فقد أثبت له الند.
 - 3قال عكرمة :فَالَ َجتْعلُواْ ِ ِ
َّلل أَن َداداً (أي تقولوا :لوَّل كلبنا لدخل علينا اللص الدار ،لوَّل كلبنا
َ
صاح يف الدار ،وحنو ذلك ( ،)4فنهاهم هللا تعاىل أن يشركوا به شيئا ،وأن يعبدوا غريه ،أو يتخذوا له

ندا وعدَّل يف الطاعة ،فقال :كما َّل شريك يل يف خلقكم ويف رزقكم الذي أرزقكم ،وملكي إايكم،

ونعميت عليكم ،فكذلك فأفردوا يل الطاعة ،وأخلصوا يل العبادة ،وَّل جتعلوا يل شريكاً ونداً من
خلقي ،فإنكم تعلمون :أن كل نعمة عليكم مين (.))5

 - 4قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم( :األنداد :اآلهلة اليت جعلوها معه ،وجعلوا هلا مثل ما جعلوا
له) ( .)6فمعىن األنداد على هذا املعىن هي اآلهلة ،واآلهلة عند الكفار ِبعىن الشفعاء هلم عند هللا،
وقد مساهم هللا – عز وجل – شركاء ،فقال – يف الرد على اختاذهم آهلة َ :-وَما نَـ َرى َم َع ُك ْم ُش َف َعاء ُك ُم
َّ ِ
ين َز َع ْمتُ ْم أ ََّهنُ ْم فِي ُك ْم ُش َرَكاء.
الذ َ
 - 5قال جماهد( :األنداد :العدَّلء) (.)7
َّ ِ
ين َك َف ُرواْ بَِرهبِِم يَـ ْع ِدلُو َن
والعدَّلء هنا أيضاً ِبعىن الشركاء هلل يف عبادته ،قال هللا تعاىلُ :مثَّ الذ َ
[األنعام ]1:أي يشركون ( ،)8ويقال :من مساواة الشيء ابلشيء :عدلت هذا هبذا ،إذا ساويته به

عدَّلً.
قال الطربي( :جيعلون شريكاً يف عبادهتم إايه ،فيعبدون معه اآلهلة واألنداد واألصنام واألواثن ،وليس
منها شيء شاركه يف خلق شيء من ذلك ،وَّل يف إنعامه عليهم ِبا أنعم عليهم ،بل هو املنفرد بذلك
كله وهم يشركون يف عبادهتم إايه غريه) (.)9

 - 6قال الطربي( :األنداد مجع ند ،والند :العدل ،واملثل).
_________

( )1انظر ما نقله ((الطربي يف تفسريه)) (.)127 /1
( )2الطربي(( :جامع البيان)) (.)127 /1

( )3رواه الرتمذي ( )3095والطربي يف ((تفسريه)) ( ،)210 /14وابن أيب حامت يف ((تفسريه))
(ص )1784 :والطرباين يف ((املعجم الكبري)) ( )218( )92 /17والبيهقي ( ،)116 /10وقال
الرتمذي :حديث غريب َّل نعرفه إَّل من حديث عبد السالم بن حرب وغطيف بن أعني ليس

ِبعروف يف احلديث .وقال الذهيب يف ((املهذب)) ( :)4108 /8فيه غطيف ضعفه الدارقطين .وقال
ابن عثيمني يف ((جمموع فتاوى ابن عثيمني)) ( :)736 /10إسناده ضعيف .وحسنه ابن تيمية يف
((جمموع الفتاوى)) ( )67 /7واأللباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (.)3293

( )4رواه الطربي يف تفسريه (.)369 /1

( )5الطربي(( :جامع البيان)) (.)127 /1
( )6انظر ما ذكره ((الطربي يف تفسريه)) (.)127 /1
( )7انظر ما ذكره ((الطربي يف تفسريه)) (.)127 /1

( )8انظر ما ذكره ((الطربي يف تفسريه)) (.)93 ،92 /7
((( )9تفسري الطربي)) (.)252 /11
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واملقصود :أن اختاذ الشبيه والكفؤ هلل يسمى شركاً ابهلل ،وهلذا أخرب سبحانه وتعاىل أنه مل يكن له كفؤ
َح ٌد
وَّل شبيه وَّل نظري ،ألنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ،قال تعاىلَ :وَملْ يَ ُكن لَّهُ ُك ُف ًوا أ َ
[اإلخالص .]4 :قال أبو العالية يف معىن اآلية( :مل يكن له شبيه وَّل عدل وليس كمثله شيء) (،)1
أي كيف يكون له من خلقه نظري يساميه أو قريب يدانيه ،تعاىل وتقدس وتنزه ( ،)2وهو الواحد

األحدَّ ،ل نظري له وَّل وزير وَّل نديد ،وَّل شبيه وَّل عديل (.)3

هكذا بني هللا يف كتابه حقيقة الشرك ابهلل بياَن واضحا ،وهو :اختاذ الند مع هللا ،وكل ما ذكر يف معاين
الند من الكفؤ ،والشبيه ،واملثل ،والعدل ،واآلهلة ،كلها معاين متقاربة تدل على معىن الشرك ابهلل،

واليت تدل صراحة أن الشرك يف احلقيقة :اختاذ الند ِبعىن الشبيه هلل عز وجل كما سيأيت.

كما أن هذا املعىن هو املستفاد من أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم اليت فيها بيان حقيقة
الشرك ،والدليل عليه:

 - 1ما روى الشيخان عن ابن مسعود قال(( :سألت النيب صلى هللا عليه وسلم :أي الذنب أعظم
عند هللا؟ قال :أن جتعل هلل ندا وهو خلقك)) ( ... )4احلديث.

 - 2ما رواه مسلم أيضاً عنه :قال :قال رجل(( :اي رسول هللا ،أي الذنب أكرب عند هللا؟ قال :أن
َّ ِ
ين
تدعو هلل ندا وهو خلقك)) ( .... )5احلديث – ويف آخره – فأنزل هللا عز وجل تصديقهاَ :والذ َ
َّل ي ْدعو َن مع َِّ
س الَِّيت َح َّرَم َّ
ْق
اَّللُ إَِّلَّ ِاب ْحلَ ِق َوَّل يَـ ْزنُو َن َوَمن يَـ ْف َع ْل ذَلِ َ
اَّلل إِ َهلًا َ
ك يَـل َ
َ ُ ََ
آخ َر َوَّل يَـ ْقتُـلُو َن النَّـ ْف َ
أ ََاث ًما [الفرقان.]68:

 - 3وروى الشيخان عن أيب بكرة قال(( :كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :أَّل أنبئكم
أبكرب الكبائر - :ثالاثً -اإلشراك ابهلل  )6( )) ...احلديث.

ففي هذا احلديث ذكر أكرب الكبائر أبنه الشرك ،فهو ِبثابة التفسري للند املذكور يف احلديثني

السابقني.

وهبذا حيصل لنا حقيقة الشرك بلسان الرسول  -عليه الصالة والسالم  ،-حيث فسر اختاذ الند

ابلشرك ،أبن الشرك أكرب املعاصي وأكرب الكبائر ،وهو أن جتعل هلل ندا ومثال وشبيهاً وعديالً يف

العبادة وكفؤا يف الطاعة ،فمن جعل هلل ندا وشبيها فقد أشرك.

وأيضاً اتضح لنا من خالل ما ذكرَن :أن الشرك إمنا هو اختاذ الند والشبيه هلل من خلقه فيما يستحقه

عز وجل من اإلهلية والربوبية ،فمن صرف شيئاً من هذه اخلصائص لغريه فهو مشرك ،فأصل الشرك
وحقيقته إمنا هو يف التشبيه والتشبه.

قال ابن القيم( :حقيقة الشرك :هو التشبه ابخلالق والتشبيه للمخلوق به )7( .) ... ،فاملشرك مشبه
للمخلوق يف خصائص اإلهلية .الشرك يف القدمي واحلديث أليب بكر حممد زكراي – 117 /1

_________

( )1انظر ما ذكره ((الطربي يف تفسريه)) (.)224 /12
( )2انظر ما ذكره ((ابن كثري يف تفسريه)) (.)570 /4
( )3انظر(( :تفسري ابن كثري)) (.)527 /8

( )4رواه البخاري ( ،)4477ومسلم (.)86
( )5رواه مسلم (.)86
( )6رواه البخاري ( ،)5976ومسلم (.)87
( )7ابن القيم(( :اْلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف)) (ص.)326 :

()496/2

املبحث الثاين :هل األصل يف اإلنسان التوحيد أم الشرك؟
هذا السؤال يتطلب جوابه أن نرجع إىل أصل اإلنسان ،فالذين يقولون :إن أصل اإلنسان أهنم خلقوا
سوِ
ِ
َّ ِ
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِم ْنـ َها
س اتَّـ ُقواْ َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُكم من نَّـ ْف ٍ َ
من نفس واحدة ،كما قال تعاىلَ :اي أَيمـ َها النَّا ُ
ِ
َّ ِ
ث ِم ْنـ ُهما ِرجاَّلً َكثِ ِ
ام إِ َّن هللاَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا
ساءلُو َن بِه َواأل َْر َح َ
َزْو َج َها َوبَ َّ َ َ
ً
ساء َواتَّـ ُقواْ هللاَ الذي تَ َ
ريا َون َ
[النساء ]1 :قالوا :إهنم خلقوا من آدم ،وعليه اتفاق مجيع األداين السماوية ،وعليه اتفقت كلمة

أصحاب امللل -اليهود والنصارى واملسلمون  -إَّل من شذ منهم واتبع املالحدة يف أقواهلم،

وآرائهم ،فجميع أصحاب األداين السماوية يقولون إن األصل يف اإلنسان هو التوحيد ،والشرك
طارئ عليهم.

ويستدل عليه من وجوه:

أوَّلً :أن اإلنسان األول هو آدم عليه السالم كان نبياً يعبد هللا وحده َّل شريك له ،وعلم أبناءه

التوحيد؛ حيث سئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن آدم :أنيب هو؟ قال(( :نعم ،نيب مكلم خلقه هللا

بيده مث نفخ فيه روحه  )1( )) ...مث وقع بنو آدم يف الشرك بعده أبزمان – وهذا يقر ويقول به كل
من يؤمن أبن هللا هو اخلالق ،وكل من يؤمن ابألداين السماوية الثالث؛ اإلسالمية والنصرانية

واليهودية ،إَّل من اتبع قول امللحدين منهم.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحة هللا( -ومل يكن الشرك أصالً يف اآلدميني ،بل كان آدم ومن كان

على دينه من بنيه على التوحيد هللَّ ،ل تباعهم النبوة  ...فإن آدم أمرهم ِبا أمره هللا به ،حيث قال
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ف َعلَْي ِه ْم َوَّلَ ُه ْم َْحي َزنُو َن
اي فَالَ َخ ْو ٌ
له :قُـلْنَا ْاهبطُواْ م ْنـ َها َمجيعاً فَِإ َّما َأيْتيَـنَّ ُكم م ِين ُه ًدى فَ َمن تَب َع ُه َد َ
ِ
َّ ِ
يها َخالِ ُدو َن [البقرة ،]39 - 38:فهذا
ين َك َفرواْ َوَك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا أُولَئِ َ
كأ ْ
اب النَّا ِر ُه ْم ف َ
َص َح ُ
َوالذ َ
الكالم الذي خاطب هللا به آدم وغريه ملا أهبطهم قد تضمن أنه أوجب عليهم اتباع هداه املنزل)

اثنياً :بني هللا سبحانه أن البشرية كانت يف أول أمرها على التوحيد ،مث طرأ عليها الشرك وتعدد اآلهلة،
لقوله تعاىل َكا َن النَّاس أ َُّمةً و ِ
ِ
ِ
ِ
اب ِاب ْحلَ ِق
اح َدةً فَـبَـ َع َ
ث هللاُ النَّبِيِ َ
ين َوأ َ
َنز َل َم َع ُه ُم الْكتَ َ
ُ َ
ين َوُمنذ ِر َ
ني ُمبَش ِر َ
ِ
ِ
َّاس فِيما ا ْختَـلَ ُفواْ فِ ِيه وما ا ْختَـلَ َ ِ ِ َّ ِ
ين أُوتُوهُ من بَـ ْع ِد َما َج ْ
ات بَـغْيًا
اءهتُ ُم الْبَـيِنَ ُ
ليَ ْح ُك َم بَ ْ َ
ََ
ني الن ِ َ
ف فيه إَِّلَّ الذ َ
بَـ ْيـنَـ ُه ْم [البقرة]213 :
_________
( )1رواه أمحد ( ،)22342( )265 /5والطرباين ( .)7887( )217 /8من حديث أيب أمامة

رضي هللا عنه .قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)164 /1مداره على علي بن يزيد وهو ضعيف،

وقال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) ( :)359 /6فيه علي بن يزيد وهو األهلاين
ضعيف ،ومعان بن رفاعة لني احلديث.
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ومجهور املفسرين يقولون أبن الناس كانوا أمة واحدة على اهلدى والتوحيد ،فظهر فيهم الشرك عن

طريق تعظيم املوتى ،فبعث هللا إليهم رسله لريدوهم إىل التوحيد .قال الطربي( :وأوىل التأويالت يف

هذه اآلية ابلصواب أن يقال :إن هللا عز وجل أخرب عباده أن الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد
وملة واحدة ،وقد جيوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه أمة واحدة يف عهد آدم إىل عهد نوح

 عليهما السالم  -كما روى عكرمة عن ابن عباس ( ،)1وكما قاله قتادة) ويؤيده ما جاء يف قراءةأيب بن كعب ،وعبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهما (كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث هللا النبيني

 ) ...كما يؤيده قوله تعاىل( :وما َكا َن النَّاس إَِّلَّ أ َُّمةً و ِ
اح َد ًة فَا ْختَـلَ ُفواْ [يونس )2( )]19 :وهو الذي
ََ
َ
ُ

رجحه ابن كثري معلالً بقوله( :ألن الناس كانوا على ملة آدم حىت عبدوا األصنام – فبعث هللا إليهم

نوحاً-عليه السالم – فكان أول رسول بعثه هللا إىل أهل األرض) ،ويقول( :مث أخرب هللا تعاىل أن هذا
الشرك حادث يف الناس كائن بعد أن مل يكن ،وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد وهو اإلسالم)

()3
اثلثاً :أخرب هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه أن الفطرة اليت فطرت عليها البشرية كلها هي فطرة اإلسالم
ك لِ ِ
لدي ِن َحنِي ًفا فِطْرةَ َِّ َّ
َّاس َعلَْيـ َها َّل
اليت هي التوحيد اخلالص ،قال تعاىل :فَأَقِ ْم َو ْج َه َ
اَّلل ال ِيت فَطََر الن َ
َ
تَـب ِديل ِخلَْل ِق َِّ
اَّلل ذَلِ َ ِ
ين الْ َقيِ ُم َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
َخ َذ
َّاس ََّل يَـ ْعلَ ُمو َن [الروم ]30 :وقال تعاىلَ :وإِ ْذ أ َ
ك الد ُ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت بَِربِ ُك ْم قَالُواْ بَـلَى َش ِه ْد ََن أَن
َربم َ
آد َم من ظُ ُهوِره ْم ذُ ِريَّـتَـ ُه ْم َوأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَى أَن ُفس ِه ْم أَلَ ْس ُ
ك من بَِين َ
ِِ
ِ ِ
ني [األعراف ]172 :فهااتن اآليتان تبينان أن العباد كلهم
تَـ ُقولُواْ يَـ ْوَم الْقيَ َامة إِ ََّن ُكنَّا َع ْن َه َذا غَافل َ
مفطورون على التوحيد وأنه األصل يف بين آدم ،وقد فسر جماهد الفطرة أبهنا اإلسالم.

_________
( )1رواه الطربي يف ((تفسريه)) ( )275 /4ورواه احلاكم ( .)480 /2وقال :هذا حديث صحيح
على شرط البخاري ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب .وقال ابن تيمية(( :تلبيس اْلهمية)) (:)65 /3

اثبت .وقال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) ( :)854 /7صحيح.

((( )2تفسري الطربي)) (.)280 - 278 /4

((( )3تفسري ابن كثري)) (.)357 - 356 /4

()498/2

ع لَ ُكم
رابعاً :بني هللا يف كتابه :أن التوحيد هو أصل دعوة الرسل وإليه دعوا أقوامهم ،قال تعاىلَ :ش َر َ
ِ
ك وما و َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
َّ ِ
الدي ِن ما و َّ ِ
ِمن ِ
يموا
يم َوُم َ
صى بِه نُ ً
يسى أَ ْن أَق ُ
وحا َوالذي أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ َ َ َ
َ َ
َ
ص ْيـنَا به إبْـ َراه َ
وسى َوع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وه ْم إِلَْيه َّ
شاء َويَـ ْهدي إِلَْيه َمن
اَّللُ َْجيتَِيب إِلَْيه َمن يَ َ
ني َما تَ ْد ُع ُ
رب َعلَى ال ُْم ْش ِرك َ
الد َ
ين َوََّل تَـتَـ َف َّرقُوا فيه َك َُ
ينِيب [الشورى ]13 :وقال تعاىل :ولََق ْد بـعثْـنَا ِيف ُك ِل أ َُّم ٍة َّرسوَّلً أ ِ
وت
َن ا ْعبُ ُدواْ هللاَ َوا ْجتَنِبُواْ الطَّاغُ َ
َ ََ
ُ
ُ ُ
الر ْمحَ ِن ِ
ك ِمن مرسلِنَا أَجعلْنَا ِمن ُد ِ
آهلَةً
ون َّ
اسأ َْل َم ْن أ َْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ
[النحل ،]36:وقال تعاىل َو ْ
ُ ََ

يُـ ْعبَ ُدو َن [الزخرف ]45 :وكل رسول افتتح دعوته ألمته ابلدعوة إىل عبادة هللا ،فقال ا ْعبُ ُدواْ َّ
اَّللَ َما
ِ ٍِ
ريهُ [األعراف ،]59:قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا( :-إن الناس كانوا بعد
لَ ُكم م ْن إلَه غَ ْ ُ

آدم عليه السالم وقبل نوح عليه السالم على التوحيد واإلخالص كما كان أبوهم آدم أبو البشر عليه

السالم ،حىت ابتدعوا الشرك وعبادة األواثن بدعة من تلقاء أنفسهم مل ينزل هللا هبا كتاابً وَّل أرسل هبا
رسوَّلً ،بشبهات زينها الشيطان من جهة املقاييس الفاسدة والفلسفة احلائدة ،قوم منهم زعموا أن

التماثيل طالسم الكواكب السماوية والدرجات الفلكية واألرواح العلوية ،وقوم اختذوها على صورة

من كان فيهم من األنبياء والصاحلني ،وقوم جعلوها ألجل األرواح السفلية من اْلن والشياطني ،وقوم
على مذاهب أخرى ،فابتعث هللا نبيه نوحاً عليه السالم يدعوهم إىل عبادة هللا وحده َّل شريك له

وينهاهم عن عبادة ما سواه  ...وجاءت الرسل بعده ترتى ،إىل أن عم األرض دين الصابئة واملشركني

كما كانت النماردة والفراعنة ،فبعث هللا تعاىل إليهم إمام احلنفاء وأساس امللة اخلالصة والكلمة
الباقية إبراهيم خليل الرمحن فدعا اخللق من الشرك إىل اإلخالص وهناهم عن عبادة الكواكب

واألصنام  ...فجعل األنبياء واملرسلني من أهل بيته  ..وبعث بعده أنبياء من بين إسرائيل  ...مث بعث

هللا املسيح بن مرمي  )1( ) ...وقد قال قتادة( :ذكر لنا أنه كان بني آدم ونوح -عليهما السالم-

عشرة قرون كلهم على اهلدى وعلى شريعة من احلق ،مث اختلفوا بعد ذلك ،فبعث هللا عز وجل نوحاً
وكان أول رسول بعثه هللا إىل أهل األرض) (.)2

سادسا :ما رواه عياض بن محار :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال:
ً
((إين خلقت عبادي حنفاء كلهم ،فاجتالتهم الشياطني وحرمت عليهم ما أحللت ،وأمرهتم أن يشركوا

يب ما مل أنزل به سلطاَنً)) ()3

سابعاً :ما رواه أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا صلي عليه وسلم(( :ما من مولود

إَّل يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وْيجسانه كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء ،هل حتسون
فيها من جدعاء؟ مث يقول أبو هريرة :اقرؤوا إن شئتم :فِطْرةَ َِّ َّ
َّاس َعلَْيـ َها [الروم:
اَّلل ال ِيت فَطََر الن َ
َ
)4( ))]30

_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)606 - 603 /28
((( )2تفسري الطربي)) ( ،)276 /4وانظر(( :إغاثة اللهفان)) َّلبن القيم (.)620،621 /2

وحديث ((أول رسول بعثه هللا إىل أهل األرض)) رواه البخاري ( ،)4476ومسلم ( .)193من

حديث أنس رضي هللا عنه.

( )3رواه مسلم ( )2865بلفظ(( :وإهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم)) .من حديث عياض
بن محار رضي هللا عنه.
( )4رواه البخاري ( ،)1358ومسلم ( .)2658من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

()499/2

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف احلديث( :فالصواب أهنا فطرة اإلسالم وهي الفطرة اليت فطرهم
ت بَِربِ ُك ْم قَالُواْ بَـلَى َش ِه ْد ََن [األعراف ،]172 :وهي السالمة من اَّلعتقادات
عليها يوم قال :أَلَ ْس ُ
الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة  ...وقد ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثل ذلك فقال:
((كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء؟)) ( )1بني أن سالمة القلب من

النقص كسالمة البدن ،وأن العيب حادث طارئ) ()2

وقال ابن القيم( :فجمع عليه الصالة والسالم بني األمرين ،تغيري الفطرة ابلتهويد والتنصري ،وتغيري
اخللقة ابْلدع ،ومها األمران اللذان أخرب إبليس أنه َّلبد أن يغريمها ،فغري فطرة هللا ابلكفر وهو تغيري

اخللقة اليت خلقوا عليها ،وغري الصورة ابْلدع والبتك ،فغري الفطرة إىل الشرك ،واخللقة إىل البتك

والقطع ،فهذا تغيري خلقة الروح ،وهذا تغيري خلقة الصورة) ( )3ويقول كذلك( :فالقلوب مفطورة
على حب إهلها وفاطرها وأتليهه ،فصرف ذلك التأله واحملبة إىل غريه تغيري للفطرة) (.)4

ومن هذا يتبني لنا أن الشرك مل يكن أصالً يف بين آدم ،بل كان آدم ومن جاء بعده من ذريته على
التوحيد إىل أن وقع الشرك.

فإن هذه األدلة تنص على أن بين آدم عبدوا هللا فرتة من الزمن ،وهي عشرة قرون كما يذكره ابن

عباس  -رضي هللا عنهما )5( -مث احنرف من احنرف عن هذا املنهج القومي ،فبعث هللا إليهم الرسل
لريدوهم إىل التوحيد.

وهناك رواية أخرى تبني لنا كيف بدأ وقوع بين آدم يف الشرك ،فقد أخرج البخاري بسنده عن ابن
عباس  -رضي هللا عنهما  -أنه قال يف معىن قول هللا عز وجل :وقَالُوا ََّل تَ َذر َّن ِ
آهلَتَ ُك ْم َوََّل تَ َذ ُر َّن َوداا
ُ
َ

وث َويَـ ُعو َق َونَ ْس ًرا [نوح ]23 :قال(( :هذه أمساء رجال صاحلني من قوم نوح ،فلما
اعا َوََّل يَـغُ َ
َوََّل ُس َو ً
هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم أن انصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون إليها أنصاابً ومسوها

أبمسائهم ،ففعلوا ،فلم تعبد ،حىت إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت)) ( )6فهذا كان مبدأ وقوع

بين آدم يف الشرك واحنرافهم عن توحيد هللا عز وجل .الشرك يف القدمي واحلديث أليب بكر حممد زكراي
181 /1

_________

( )1رواه البخاري ( ،)1358ومسلم ( .)2658من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)245 /4

((( )3إغاثة اللهفان)) (.)107 /1
((( )4إغاثة اللهفان)) (.)158 /2
( )5رواه احلاكم ( .)480 /2وقال :هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه ،ووافقه
الذهيب .وقال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) ( :)854 /7صحيح.

( )6رواه البخاري (.)4920

()500/2

املبحث الثالث :أصل الشرك وأسبابه
أوائل املشركني كما قال شيخ اإلسالم( :صنفان :قوم نوح وقوم إبراهيم ،فقوم نوح كان أصل شركهم

العكوف على قبور الصاحلني ،مث صوروا ْتاثيلهم مث عبدوهم ،وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة
الكواكب والشمس والقمر) (.)1

وكال الفريقني عابد للجن فإهنا اليت أتمرهم به وتسوله هلم وترضى منهم الشرك ولذلك يقول هللا جل
شرُهم َِ
َنت َولِيمـنَا
مج ًيعا ُمثَّ يَـ ُق ُ
ول لِل َْم َالئِ َك ِة أ ََه ُؤََّلء إِ َّاي ُك ْم َكانُوا يَـ ْعبُ ُدو َن قَالُوا ُس ْب َحانَ َ
كأ َ
وعالَ :ويَـ ْوَم َْحي ُ ُ ْ
ِمن ُدوهنِِم بَ ْل َكانُوا يَـ ْعبُ ُدو َن ا ْْلِ َّن أَ ْكثَـ ُرُهم هبِِم م ْؤِمنُو َن [سبأ.]41 - 40 :
وقد كانت األصنام يف زمن نوح عليه السالم صوراً لصاحلني ماتوا ،كما قال ابن عباس رضي هللا
عنهما( :أمساء رجال صاحلني من قوم نوح ،فلما هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم أن انصبوا إىل
جمالسهم اليت كانوا جيلسون أنصاابً ومسوها أبمسائهم ففعلوا ،فلم تعبد ،حىت إذا هلك أولئك وتنسخ

العلم عبدت) ( )2اهـ.

ويشري ابن عباس رضي هللا عنهما إىل اآلية :وقَالُوا ََّل تَ َذر َّن ِ
اعا َوََّل
آهلَتَ ُك ْم َوََّل تَ َذ ُر َّن َوداا َوََّل ُس َو ً
ُ
َ
وث َويَـ ُعو َق َونَ ْس ًرا [نوح.]23 :
يَـغُ َ

وقد كان الناس قبل ذلك فيما بني آدم عليه السالم ونوح مدة عشرة قرون كانوا كلهم على اإلسالم
كما قال ابن عباس رضي هللا عنهما( :كان بني آدم ونوح عشرة قرون كلهم على اإلسالم) (.)3

وأما الشرك يف زمن إبراهيم عليه السالم فقد كان بعبادة الكواكب ،ولذلك َنظرهم يف أن تلك
ِ ِ
وت
يم َملَ ُك َ
الكواكب َّل تستحق أن تعبد ألهنا مربوبة خملوقة مدبرة ،قال هللا تعاىلَ :وَك َذلِ َ
ك نُ ِري إبْـ َراه َ
ات واألَر ِ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ال
ال َه َذا َرِيب فَـلَ َّما أَفَ َل قَ َ
ني فَـلَ َّما َج َّن َعلَْي ِه اللَّْي ُل َرأَى َك ْوَكبًا قَ َ
ض َوليَ ُكو َن م َن ال ُْموقنِ َ
الس َم َاو َ ْ
َّل أ ِ
ُح م ِ ِ
ال لَئِن َّملْ يَـ ْه ِدِين َرِيب أل ُكونَ َّن ِم َن الْ َق ْوِم
ال َه َذا َرِيب فَـلَ َّما أَفَ َل قَ َ
ني فَـلَ َّما َرأَى الْ َق َم َر َاب ِزغًا قَ َ
ب اآلفل َ

َّ ِ
ني فَـلَ َّما َرأَى َّ
ال َاي قَـ ْوِم إِِين بَ ِريءٌ ِممَّا
ت قَ َ
س َاب ِزغَةً قَ َ
رب فَـلَ َّما أَفَـلَ ْ
الضال َ
ال َه َذا َرِيب َه َذآ أَ ْك َُ
الش ْم َ
تُ ْش ِرُكو َن [األنعام.]78 - 75 :

مث إن الشرك دخل العرب بنقل عمرو بن حلي الذي قال عنه الرسول صلى هللا عليه وسلم ((رأيت

عمرو بن حلي جير قصبه يف النار ،وكان أول من سيب السوائب)) (.)4

وقد كان سافر إىل الشام للتجارة فوجد أهل الشام يعبدون األصنام فأخذ منها إىل مكة فأدخل فيهم
الشرك (.)5

وقد كانوا يعتقدون يف أصنامهم أهنا تقرهبم إىل هللا تعاىل فاختذوهم واسطة بينهم وبني هللا ،وهذا يشبه

شرك القوم الذين بعث فيهم نوح عليه السالم.

_________

((( )1قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة)) (ص .)22 :وانظر(( :الرد على املنطقيني)) (ص285 :
.)286 -

( )2رواه البخاري (.)4920
( )3رواه الطربي يف ((تفسريه)) ( )275 /4واحلاكم ( .)480 /2وقال :هذا حديث صحيح على

شرط البخاري ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب .وقال ابن تيمية(( :تلبيس اْلهمية)) ( :)65 /3اثبت.
وقال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) ( :)854 /7صحيح.

( )4رواه البخاري ( .)3521من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )5انظر(( :السرية َّلبن هشام)) ( )77 /1و ((فتح الباري)) َّلبن حجر (.)634 /6

()501/2

وأما اعتقاد أتثري بعض األشياء خبفاء مما َّل يعلم له سبب ظاهر فيبدو أن ذلك دخل عليهم من أصل
الكلدانيني الذين يعتقدون أتثري الكواكب ،وكان هذا هو أصل شرك أولئك  -قوم إبراهيم عليه

السالم .-وقد كانت الشياطني تزين هلم عبادة تلك الكواكب ،ولبست عليهم أبمور تدعوهم

لالعتقاد فيها ،وقد مثلوا هلا ْتاثيل ،فانتقل ذلك إىل العرب فوجد فيهم اَّلستسقاء ابألنواء ،ومن
مظاهر اعتقادهم أتثري بعض األشياء خبفاء :اشتغاهلم ابلكهانة والطرية.

وهبذا العرض يتبني جلياً أن أصل شرك العامل هو عبادة األشخاص مث الكواكب .وهذا هو الشرك

الذي أرسلت الرسل إلنكاره ،وليس الشرك حمصوراً يف اعتقاد وجود رب آخر هلذا العامل مساو هلل

تعاىل ،بل هذا النوع مل يكن معروفاً يف بين آدم كما سيأيت حتقيقه إن شاء هللا وهبذا يتضح جهل كثري

من الناس يف هذه األزمان حبقيقة الشرك ،ولزايدة املسألة إيضاحاً ،يفرع على هذا بيان سبب الشرك،
فلوقوع الشرك سببان:

السبب األول :الغلو يف املخلوق )1( :ويكون بتنزيل املخلوق منزلة فوق منزلته فيصرف له شيء من
حقوق هللا ،وهذا األمر جلي وواضح يبينه أصل الشرك الذي حدث لقوم نوح وإبراهيم عليهما

السالم – كما تقدم مستوىف وهلذا سد الرسول صلى هللا عليه وسلم هذا الطريق كما سيأيت إن شاء
هللا تعاىل.

وأما السبب الثاين :فهو إساءة الظن برب العاملني:

وهذا السبب مرتتب على السبب السابق ،فإنه بعد غلو الشخص يف املخلوق وحصول اْلهل ابلدين
يتخذه وسيطاً يقربه إىل هللا فيعطفه عليه يف قضاء حاجاته ،فيكون قد أساء الظن إبفضال ربه وإنعامه

وإحسانه إليه .وهذا حيدث وإن اعتقد أن هللا يسمع ويرى وْيلك كل شيء.
ات الظَّانِني ِاب َِّ
ِ
ِِ
ِ
ني والْم ْش ِرَك ِ
ِ ِ
الس ْوِء َعلَْي ِه ْم
َّلل ظَ َّن َّ
َ
ب ال ُْمنَافق َ
قال هللا تعاىلَ :ويُـ َعذ َ
ني َوال ُْمنَاف َقات َوال ُْم ْش ِرك َ َ ُ
َع َّد َهلُم ج َهنَّم وس ْ ِ
َدائِرةُ َّ ِ ِ
ب َّ
ريا [الفتح ]6 :وكان ظن
اَّللُ َعلَْي ِه ْم َولَ َعنَـ ُه ْم َوأ َ ْ َ َ َ َ
الس ْوء َوغَض َ
اءت َمص ً
َ
املشركني واملنافقني أن هللا لن حيقق وعده بنصر الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ( )2كما قال
َّ ِ
ك ِيف قُـلُوبِ ُك ْم َوظَنَنتُ ْم
الر ُس ُ
ب َّ
ول َوال ُْم ْؤِمنُو َن إِ َىل أ َْهلِي ِه ْم أَبَ ًدا َوُزيِ َن ذَلِ َ
هللا تعاىل :بَ ْل ظَنَنتُ ْم أَن لن يَن َقل َ
ظَ َّن َّ ِ
ورا [الفتح ]12 :وهذا الوصف وصف هلل ابلنقص ،فكذلك من يعتقد أن
الس ْوء َوُكنتُ ْم قَـ ْوًما بُ ً
هللا َّل يستجيب له إَّل بوساطة يكون قد وصف هللا ابلنقص.
ال ِألَبِ ِيه َوقَـ ْوِم ِه َماذَا تَـ ْعبُ ُدو َن أَئِْف ًكا
وقال هللا تعاىل عن إبراهيم عليه السالم يف رده على قومه :إِ ْذ قَ َ
آهلةً دو َن َِّ
ني [الصافات ]85 - 87 :فقوله :فَ َما ظَنم ُكم بِر ِ
اَّلل تُ ِري ُدو َن فَ َما ظَنم ُكم بِر ِ
ب
َِ ُ
ب ال َْعالَ ِم َ
َ
َ
ني حكي فيه وجهان (:)3
ال َْعالَ ِم َ
األول :ما ظنكم بربكم إذا لقيتموه وقد عبدمت غريه ،وهذا للتهديد.

والوجه الثاين :هو :أي شيء تظنون برب العاملني أنه هو حىت عبدمت غريه؟ وهذا األسلوب معين به
تعظيم هللا وتوبيخ املشركني.

وَّل مانع أن يكون الوجهان مرادين .وعلى الوجه الثاين يظهر جلياً أن من أسباب الشرك إساءة الظن

برب العاملني.

وقال ابن القيم يف سياق بيانه ألنواع الظن السيئ برب العاملني( :ومن ظن أن له ولداً أو شريكاً ،أو

أن أحداً يشفع عنده بدون إذنه ،أو أن بينه وبني خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه ،أو أنه نصب
لعباده أولياء من دونه يتقربون هبم إليه ويتوسلون هبم إليه وجيعلوهنم وسائط بينهم وبينه فيدعوهنم

وحيبوهنم كحبه وخيافوهنم ويرجوهنم فقط ظن به أقبح الظن وأسوأه) ( )4اهـ منهج أهل السنة

واْلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل خلالد عبد اللطيف– 95 /1
_________

( )1انظر(( :إغاثة اللهفان)) (.)322 /2
( )2انظر(( :تفسري الطربي)) (.)205 /22
( )3انظر(( :فتح القدير)) للشوكاين ( .)401 /4و ((التسهيل لعلوم التنزيل)) َّلبن جزي (/3

.)173

((( )4زاد املعاد)) (.)233 /3

()1/3

املبحث الرابع :أول شرك وقع يف بين آدم

إن مما َّل خالف فيه أن أول شرك وقع يف العباد هو شرك الشيطان .قال احلافظ ابن جرير الطربي يف
تفسري قوله تعاىل :ومن يـ ُقل ِم ْنـهم إِِين إِلَهٌ ِمن ُدونِِه فَ َذلِ َ ِ
َّم [األنبياء:]29 :
ََ َ ْ ُ ْ
ك َْجن ِزيه َج َهن َ
قال ابن جريج( :من يقل من املالئكة إين إله من دونه ،فلم يقله إَّل إبليس ،دعا إىل عبادة نفسه،
فنزلت هذه اآلية يف إبليس).

وقال قتادة( :إمنا كانت هذه اآلية خاصة لعدو هللا إبليس ،ملا قال ما قال لعنه هللا ،وجعله رجيما)

(.)1

وقال الضحاك يف قوله تعاىلَ :وَمن يَـ ُق ْل ِم ْنـ ُه ْم( :يعين من املالئكة إين إله من دونه ،قال :ومل يقل أحد
من املالئكة إَّل إبليس ،دعا إىل عبادة نفسه وشرع الكفر) (.)2

فهذا أول شرك وقع على اإلطالق – فيما أعلم  ،-ولكن مىت وقع أول شرك يف بين آدم؟ اختلفوا
فيه على أقوال:

القول األول :إن أول شرك يف بين آدم كان من قابيل ،وقد حكى اإلمام الطربي يف اترخيه رواية تدل
عليه؛ وهي (ذكر أن قابيل ملا قتل هابيل ،وهرب من أبيه آدم إىل اليمن ،أاته إبليس فقال له :إن
هابيل إمنا قبل قرابنه وأكلته النار؛ ألنه كان خيدم النار ويعبدها ،فانصب أنت أيضاً َنراً تكون لك
ولعقبك ،فبىن بيت َنر ،فهو أول من نصب النار وعبدها) (.)3

فهذا القول نرى اإلمام الطربي نقله بدون سند ،بل صدره بقوله( :ذكر) بصيغة التمريض ،مما يدل

على ضعفه عنده ،وهو يف نفسه ضعيف ،كما سيأيت بيان ما خيالفه من القول الصحيح.

القول الثاين :إن بداية الشرك كان يف زمن يرد بن مهالئل ،وهو أبو إدريس عليه السالم ،وقد حكاه
أيضاً ابن جرير يف اترخيه ،فقال( :حدثين احلارث قال :حدثنا ابن سعد قال :أخربين هشام ،قال:
أخربين أيب عن أيب صاحل عن ابن عباس قال :يف زمان يرد عملت األصنام ،ورجع من رجع عن

اإلسالم) (.)4
ففي هذا السند نرى هشام بن حممد بن السائب الكليب عن أبيه ومها ضعيفان بل متهمان ،وَّل يقبل

منهما ،خصوصاً أن هذه الرواية خالفت الرواية الصحيحة – كما سيأيت  ،-مث إن الكليب هنا يروي

التفسري عن أيب صاحل عن ابن عباس ،وأبو صاحل مل ير ابن عباس ،وَّل مسع منه شيئاً ،وَّل مسع الكليب

من أيب صاحل إَّل احلرف بعد احلرف ،فما رواه الكليب َّل حيل ذكره يف الكتاب ،فكيف اَّلحتجاج به؟

(.)5

واملقصود :أن هذه الرواية َّل تصلح لالحتجاج.
القول الثالث :إن أول شرك وقع يف بين آدم إمنا هو من قبل أبناء قابيل.
وتدل عليه رواية ابن الكليب يف كتاب األصنام ،قال فيها :أخربين أيب قال( :أول ما عبدت األصنام

أن آدم عليه الصالة والسالم ملا مات ،جعله بنو شيث بن آدم يف مغارة يف اْلبل الذي أهبط عليه
آدم أبرض اهلند) .مث روى عن أبيه عن أيب صاحل عن ابن عباس قال( :وكان بنو شيث أيتون جسد

آدم يف املغارة فيعظمونه ويرتمحون عليه ،فقال رجل من بين قابيل بن آدم :اي بين قابيل! إن لبين

شيث دواراً يدورون حوله ويعظمونه ،وليس لكم شيء .فنحت هلم صنماً ،فكان أول من عملها)
(.)6

_________

( )1نقله الطربي يف ((جامع البيان)) ( ،)13 - 17 /9ويف ((اتريخ األمم وامللوك)) (،)83 /1
والسند صحيح.

( )2السيوطي يف ((الدر املنثور)) ( ،)317 /4وعزاه َّلبن أيب حامت.
( )3الطربي(( :اتريخ األمم وامللوك)) ( ،)165 /1وانظر ما ذكره ابن األثري يف ((الكامل)) (/1
.)32

( )4الطربي(( :اتريخ الرسل وامللوك)) ( ،)170 /1وانظر ما ذكر ابن األثري يف ((الكامل)) (/1
 ،)34والسهيلي يف ((الروض األنف)) (.)14 /1

( )5انظر ما ذكره أبو حامت ابن حبان يف ((اجملروحني)) (.)253 /2
( )6ابن الكليب :يف ((األصنام)) (ص ،)51 ،50 :وعنه ابن القيم يف ((اإلغاثة)) (.)622 /2

()2/3

فهذه الرواية أيضاً من قبل هشام بن حممد بن السائب الكليب عن أبيه ،وهو عن أيب صاحل عن ابن

عباس .وقد تطرقت هلذا السند ابلنقد فيما قبل ،فال أعيده هاهنا ،وإمنا املقصود بيان كونه قوَّلً
ضعيفاً للغاية.
القول الرابع :إن أول شرك وقع يف بين آدم هو يف قوم نوح.

ويستدل هلذا القول ِبا يلي:

 - 1قوله تعاىل :وقَالُوا َّل تَ َذر َّن ِ
وث َويَـ ُعو َق َونَ ْس ًرا [نوح:
اعا َوَّل يَـغُ َ
آهلَتَ ُك ْم َوَّل تَ َذ ُر َّن َوداا َوَّل ُس َو ً
ُ
َ

 ،]22والدليل على أن هؤَّلء املذكورين كانوا يف قوم نوح؛ الرواايت احلديثية اليت وردت يف تفسري
اآلية.

من أشهرها :ما رواه اإلمام البخاري يف صحيحه عن ابن عباس – رضي هللا عنهما – (هذه أمساء

رجال صاحلني من قوم نوح ،فلما هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم :أن أنصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا

جيلسون أنصاابً ومسوها أبمسائهم ،ففعلوا ،فلم تعبد ،حىت إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت) (.)1
وما أخرجه ابن جرير الطربي يف تفسريه ،قال( :كانوا قوما صاحلني – يغوث ويعوق  – ...بني آدم

ونوح ،وكان هلم أتباع يقتدون هبم ،فلما ماتوا قال أصحاهبم الذين كانوا يقتدون هبم :لو صورَنهم كان
أشوق لنا إىل العبادة إذا ذكرَنهم ،فصوروهم ،فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال :إمنا

كانوا يعبدوهنم ،وهبم يسقون املطر ،فعبدوهم) (.)2
 - 2قوله تعاىلَ :كا َن النَّاس أ َُّمةً و ِ
ِ
ِ
ين [البقرة.]213 :
اح َدةً فَـبَـ َع َ
ث هللاُ النَّبِيِ َ
ُ َ
ين َوُمنذ ِر َ
ني ُمبَش ِر َ
ويتضح وجه اَّلستدَّلل من اآلية ملن اطلع على تفسريها ،وقد سبق معنا بيانه فيما قبل.
 - 3ويدل عليه أيضاً :ما رواه ابن جرير بسنده عن ابن عباس – رضي هللا عنهما – قال( :كان بني
آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من احلق ،فاختلفوا ،فبعث هللا النبيني مبشرين ومنذرين ...

) (.)3

 - 4وقد قال قتادة( :ذكر لنا أنه كان بني آدم ونوح – عليهما السالم – عشرة قرون كلهم على
اهلدى وعلى شريعة من احلق ،مث اختلفوا بعد ذلك ،فبعث هللا عز وجل نوحاً ،وكان أول رسول بعثه

هللا إىل أهل األرض).

 - 5وعن عكرمة قال( :كان بني آدم ونوح عشرة قرون كلهم على اإلسالم) (.)4
فهذه أقوال صحيحة عن سلف هذه األمة يف بيان بداية الشرك يف بين آدم ،وهي ترجح هذا القول

الرابع؛ أبن بداية الشرك كان يف قوم نوح ،وقبل هذا كانوا على اإلسالم.

ومن غرائب ما يف هذا الباب نسبة وجود الشرك يف آدم – عليه السالم – استدَّلَّلً بقوله تعاىلُ :ه َو
سوِ
ِ
َّ ِ
اح َدةٍ َو َج َع َل ِم ْنـ َها َزْو َج َها لِيَ ْس ُك َن إِلَْيـ َها فَـلَ َّما تَـغَ َّ
ت محَْالً َخ ِفي ًفا
اها َمحَلَ ْ
شَ
الذي َخلَ َق ُكم من نَّـ ْف ٍ َ
آات ُمهَا ص ِ
احلاً لَّنَ ُكونَ َّن ِمن َّ ِ
َّعوا هللا رَّهبما لَئِن آتَـيـتَـنَا ص ِ
فَم َّر ْ ِ
احلاً
ين فَـلَ َّما َ َ
ت بِه فَـلَ َّما أَثْـ َقلَت د َ َ َ َ ُ َ ْ ْ َ
َ
الشاك ِر َ
َ
ِ
آات ُمهَا فَـتَـ َع َاىل هللاُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َن [األعراف.]190 ،189 :
يما َ
َج َعالَ لَهُ ُش َرَكاء ف َ
_________

( )1رواه البخاري (.)4920
((( )2جامع البيان يف تفسري القرآن)) ( ،)62/29 /12وانظر ما نقله السيوطي يف ((الدر املنثور))
( ،)269 /6عن حممد بن كعب القرظي.

( )3رواه الطربي يف ((تفسريه)) ( )275 /4واحلاكم ( )480 /2بنحوه .وقال :هذا حديث صحيح

على شرط البخاري ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب .وقال ابن تيمية(( :تلبيس اْلهمية)) (:)65 /3
اثبت .وقال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) ( :)854 /7صحيح.

( )4رواه الطربي يف ((تفسريه)) ( )275 /4واحلاكم ( )480 /2بنحوه .وقال :هذا حديث صحيح
على شرط البخاري ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب .وقال ابن تيمية(( :تلبيس اْلهمية)) (:)65 /3
اثبت .وقال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) ( :)854 /7صحيح.

()3/3

فإنه جاء يف تفسري هذه اآلايت آاثر عن بعض السلف توهم وجود الشرك يف زمن آدم عليه السالم،
وهي ما يلي:

أوَّلً :ما روى اإلمام أمحد بسنده عن احلسن عن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :ملا

ولدت حواء طاف هبا إبليس – وكان َّل يعيش هلا ولد  ،-فقال :مسيه عبد احلارث؛ فإنه يعيش،
فسمته عبد احلارث فعاش ،وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره)) ( )1هذا هو احلديث املرفوع

الوحيد إىل النيب صلى هللا عليه وسلم.
قال احلافظ ابن كثري( :وهكذا رواه ابن جرير عن حممد بن بشار بندار عن عبد الصمد بن عبد

الوارث به ،ورواه الرتمذي يف تفسري هذه اآلية عن حممد بن املثىن عن عبد الصمد به ،وقال :هذا

حديث حسن غريب َّل نعرفه إَّل من حديث عمر بن إبراهيم ،ورواه بعضهم عن عبد الصمد به ومل

يرفعه ،ورواه احلاكم يف مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعاً ،مث قال :هذا حديث صحيح

اإلسناد ومل خيرجاه ،ورواه اإلمام أبو حممد ابن أيب حامت يف تفسريه عن أيب زرعة الرازي عن هالل بن

فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعاً ،وكذا رواه احلافظ أبو بكر بن مردويه يف تفسريه من حديث

شاذ بن فياض عن عمر بن إبراهيم مرفوعاً؛ قلت – القائل هو احلافظ ابن كثري  :-وشاذ هو هالل
وشاذ لقبه) (.)2

اثنيا :اآلاثر عن الصحابة:

أ -روي عن ابن عباس رواايت بنحو ما ذكر:
 - 1من طريق حممد بن إسحاق بن يسار عن داود بن احلصني عن عكرمة عنه ( ،)3وهذا السند

غري مقبول عند احملدثني ،فإن كل ما رواه داود بن احلصني عن عكرمة فهو منكر ،بل ضعفه بعضهم

(.)4

 - 2من طريق عبد هللا بن املبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد بن جبري عنه ،ففي هذا السند
خصيف ،وهو ضعيف ( ،)5وشريك أيضاً خمتلط ( ،)6فال اعتبار هبذه الرواية.

 - 3ما رواه ابن جرير الطربي ،قال :حدثين حممد بن سعد ،قال :حدثين أيب ،قال :حدثين عمي،
قال حدثين أيب عن أبيه عن ابن عباس (( )7بنحوه).

فهذه هي السلسلة العوفية املعروفة ابلضعف من رواة التفسري عن ابن عباس (.)8

 - 4ما رواه الطربي من طريق القاسم قال :ثنا احلسني قال :ثنا حجاج عن ابن جرير قال :قال ابن
عباس .وذكر حنوه ( .)9فهذا أثر منقطع ،وضعيف؛ فإن حجاج بن أرطأة ضعيف ،وابن جريج مل
يدرك ابن عباس.

ب -ويف الباب رواية عن أيب بن كعب حنوه ،وقد رواه ابن عباس عنه (.)10
_________

( )1رواه أمحد ( ،)20129( )11 /5ورواه الرتمذي ( ،)3077واحلاكم ( .)594 /2قال
الرتمذي :هذا حديث حسن غريب ،وقال احلاكم :صحيح اإلسناد.
( )2ابن كثري(( :تفسري القرآن العظيم)) (.)274 /2
((( )3ابن جرير يف تفسريه)) (.)99/9 /6

( )4انظر ما ذكره اخلزرجي يف ((اخلالصة)) (ص.)109 :

( )5انظر ما ذكره ابن حجر يف ((هتذيب التهذيب)) ( ،)87 /2برقم (.)2026
( )6انظر ما قاله اخلزرجي يف ((خالصته)) (ص )165 :يف ترمجة شريك القاضي.
( )7انظر ما ذكره ((الطربي يف تفسريه)) (.)99/9 /6

( )8انظر يف حتقيق حال الرواة هلذا األثر(( :لسان امليزان)) َّلبن حجر (،)19 ،18 /3 ،174 /5
و ((هتذيب التهذيب له)) ( ،)294 /2و ((التاريخ الكبري)) للبخاري ( ،299 /1و،)908/1 /4
وابن سعد يف ((الطبقات)) (.)213 ،212 /1

( )9انظر ما ذكره ((ابن جرير يف التفسري)) (.)99/9 /6
( )10انظر ما ذكره ((ابن كثري يف التفسري)) ( ،)275 /2والسيوطي يف ((الدر)) (،)151 /3
وعزايه َّلبن أيب حامت.
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قال ابن كثري( :وقد تلقى هذا األثر عن ابن عباس من أصحابه؛ كمجاهد وسعيد بن جبري وعكرمة.
ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي ،وغري واحد من السلف ،ومجاعة من اخللف ،ومن املفسرين من
املتأخرين مجاعات َّل حيصون كثرة .وكأنه – وهللا أعلم – أصله مأخوذ من أهل الكتاب؛ فإن ابن

عباس رواه عن أيب بن كعب كما رواه ابن أيب حامت) ( ... )1وهذه اآلاثر يظهر عليها – وهللا أعلم
– أهنا من آاثر أهل الكتاب ،وقد صح احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف عدم تصديق أهل
الكتاب ويف عدم تكذيبهم أيضاً ،مث إن أخبارهم على ثالثة أقسام؛ فمنها ما علمنا صحته ِبا دل

عليه الدليل من كتاب هللا أو سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ومنها ما علمنا كذبه ِبا دل على

خالفه من الكتاب والسنة أيضاً ،ومنها ما هو مسكوت عنه فهو املأذون يف احلديث (.)2

وهذا األثر – املروي عن ابن عباس – ننظر إليه هبذه اَّلعتبارات الثالثة ،فهل يدل عليه من كتاب
هللا أو سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيء؟ .يف احلقيقة :أن هذا فرع عن صحة احلديث الذي
رواه مسرة بن جندب – رضي هللا عنه – عن النيب صلى هللا عليه وسلم أو ضعفه .أعين احلديث:
((ملا ولدت حواء طاف هبا إبليس  )3( )) ...إخل.

فاحملدثون يف هذا احلديث فريقان:

فريق :أخذوا احلديث ابلتصحيح ،مث بدؤوا يؤولون يف معىن احلديث كي َّل يؤدي إىل نسبة الشرك إىل

آدم.
وفريق آخر يضعفون احلديث ،ويفسرون اآلية ِبا يوافق طبيعة اللغة العربية ،وِبا روي من آاثر يف

ذلك.

فأما الذين قالوا بصحة احلديث أجابوا أبجوبة ،منها:

أ -أن النفس الواحدة وزوجها آدم وحواء ،والشرك الواقع منهما ليس شركاً يف العبادة ،وإمنا هو

شرك يف التسمية ،حيث مسيا ولدمها (عبد احلارث) واحلارث هو اسم إبليس ،وآدم وحواء مل يعتقدا

بتسمية ولدمها عبد احلارث أن احلارث رهبما ( ،)4وقد ذكر هذا القول بعض املفسرين ،كابن جرير

الذين صوبه ( ،)5ورجحه على غريه ،وروى يف أتييده آاثراً عن السلف.

فروى عن ابن عباس أنه قال( :أشركه يف طاعته يف غري عبادة ،ومل يشرك ابهلل ،ولكن أطاعه) (.)6

وعن قتادة قال( :وكان شركاً يف طاعته ،ومل يكن شركاً يف عبادته) (.)7

وعن سعيد بن جبري قال( :قيل له :أشرك آدم؟ قال :أعوذ ابهلل أن أزعم أن آدم أشرك ،ولكن حواء
ملا أثقلت أاتها إبليس فقال هلا :من أين خيرج هذا؟ من أنفك ,أو من عينك ,أو من فيك؟ فقنطها،

مث قال :أرأيت إن خرج سوايً  ...أتطيعيين؟ قالت :نعم ،قال :فسميه عبد احلارث ،ففعلت  ...فإمنا
كان شركه يف اَّلسم) (.)8
_________

((( )1ابن كثري يف تفسريه)) (.)275 /2
((( )2ابن كثري يف تفسريه)) (.)275 /2

( )3رواه أمحد ( ،)20129( )11 /5ورواه الرتمذي ( ،)3077واحلاكم ( .)594 /2قال
الرتمذي :هذا حديث حسن غريب ،وقال احلاكم :صحيح اإلسناد.

( )4انظر هذا القول عند ((ابن جرير يف تفسريه)) (.)101/9 /6
( )5انظر هذا القول عند ((ابن جرير يف تفسريه)) (.)101/9 /6
( )6انظر هذا القول عند ((ابن جرير يف تفسريه)) (.)99/9 /6
( )7انظر هذا القول عند ((ابن جرير يف تفسريه)) (.)99/9 /6
( )8انظر هذا القول عند ((ابن جرير يف تفسريه)) (.)99/9 /6

()5/3
ِ
آات ُمهَا يعين يف التسمية) (.)1
يما َ
وعن السدي قال ... ( :فذلك حني يقول هللاَ :ج َعالَ لَهُ ُش َرَكاء ف َ

وأيضاً يدل عليه قراءة من قرأَ :ج َعالَ لَهُ ُش َرَكاء ِبعىن الشركة يعين ابَّلسم ( ،)2وحىت يتفادى
أصحاب هذا القول اَّلعرتاض عليهم أبن قوله تعاىل :فَـتَـ َع َاىل هللاُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َن يفيد أن الذين أتوا

ابلشرك مجاعة؛ إذ لو كان آدم وحواء لقال :فتعاىل هللا عما يشركان .فقد ذهبوا إىل أن يف اآليتني

ِ
آات ُمهَا.
يما َ
قصتني :قصة آدم وحواء ،واخلرب قد انقضى عند قولهَ :ج َعالَ لَهُ ُش َرَكاء ف َ
وقصة مشركي العرب ،واخلرب عنها يف قوله :فَـتَـ َع َاىل هللاُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َن ،واملعىن فتعاىل هللا عما يشرك به
مشركو العرب من عبدة األواثن ( ،)3واستأنسوا يف ذلك ِبا روي من آاثر ،منها :ما روي عن
السدي يف قوله تعاىل :فَـتَـ َع َاىل هللاُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َن ،يقول :هذه فصل من آية آدم خاصة يف آهلة العرب
(.)4

ِ
آات ُمهَا يف شأن
يما َ
ويروى عنه أيضاً أنه قال( :هذا من املوصول واملفصول ،قولهَ :ج َعالَ لَهُ ُش َرَكاء ف َ
آدم وحواء ،مث قال هللا تبارك وتعاىل :فَـتَـ َع َاىل هللاُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َن قال :عما يشرك املشركون ،ومل يعنهما)

( .)5وقد رواه ابن أيب حامت أيضاً يف تفسريه (.)6

وأجابوا عما يقال :إن آدم وحواء إمنا مسيا ابنهما عبد احلارث واحلارث واحد ،وقوله ُش َرَكاء مجاعة،
فكيف وصفهما جل ثناؤه أبهنما جعال له شركاء ،وإمنا أشركا واحداً؟ قالوا يف اْلواب عن هذا

السؤال :إن العرب خترج اخلرب الواحد خمرج اخلرب عن اْلماعة إذا مل تقصد واحداً بعينه ومل تسمه،
َّ ِ
ال َهلُم الن ِ
َّاس قَ ْد َمجَ ُعواْ لَ ُك ْم [آل عمران ]173:وإمنا كان القائل
كقوله تعاىل :الذ َ
َّاس إ َّن الن َ
ين قَ َ ُ ُ
واحداً ،فأخرج اخلرب خمرج اخلرب عن اْلماعة؛ إذ مل يقصد قصده ،وذلك مستفيض يف كالم العرب
وأشعارها (.)7
وممن استحسن هذا القول ودافع عنه ،ورأى صحة احلديث األلوسي الذي قالَّ( :ل يعد هذا شركاً يف
احلقيقة؛ ألن أمساء األعالم َّل تفيد مفهوماهتا اللغوية ،لكن أطلق عليها الشرك تغليظاً) (.)8

كما يفهم من سياق كالم شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب أنه يرجح هذا التفسري؛ حيث أتى به
ِ
آات ُمهَا ِ
آات ُمهَا فَـتَـ َع َاىل هللاُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َن ،مستدَّلً
يما َ
يف تفسري قوله تعاىل :فَـلَ َّما َ
َ
صاحلاً َج َعالَ لَهُ ُش َرَكاء ف َ
به على منع التعبيد لغري هللا (.)9
_________

( )1ابن جرير الطربي(( :جامع البيان)) (.)99/9 /6
( )2ابن جرير الطربي(( :جامع البيان)) (.)101/9 /6
( )3ابن جرير الطربي(( :جامع البيان)) (.)101/9 /6
( )4ابن جرير الطربي(( :جامع البيان)) (.)101/9 /6
( )5ابن جرير الطربي(( :جامع البيان)) (.)102/9 /6

( )6عزاه السيوطي يف ((الدر املنثور)) ( )152 /3إىل ابن أيب حامت.
( )7انظر ما ذكره ((الطربي يف تفسريه)) (.)101/9 /6

( )8اآللوسي(( :روح املعاين)) (.)185 /3
( )9انظر ما كتبه الشيخ يف كتاب ((التوحيد له مع فتح اجمليد)) (.)614 /2

()6/3

كما أن الشيخ سليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب – رمحه هللا – يرى رجحان هذا
التفسري يف تيسري العزيز احلميد؛ حيث قال( :وإذا أتملت سياق الكالم من أوله إىل آخره مع ما
فسره به السلف ،تبني قطعاً أن ذلك يف آدم وحواء عليهما السالم ،فإن فيه غري موضع يدل على
ذلك ،والعجب ممن يكذب هبذه القصة ،وقوله تعاىلَ :ع َّما يُ ْش ِرُكو َن هذا – وهللا أعلم – عائد إىل

املشركني من القدرية ،فاستطرد من ذكر الشخص إىل اْلنس ،وله نظائر يف القرآن) ( .)1وقال أيضاً:
(قوله :شركاء يف طاعته ومل يكن يف عبادته :أي لكوهنما أطاعاه يف التسمية بعبد احلارثَّ ،ل أهنما
عبداه ،فهو دليل على الفرق بني شرك الطاعة وبني شرك العبادة) (.... )2

وأما الذين قالوا بتضعيف احلديث فهم كثر – وهو الصحيح إن شاء هللا كما سيأيت  ،-قالوا :إن
احلديث ضعيف ،فبعض منهم ضعفه رواية ،وبعضهم ضعفه دراية.
أما الذين ضعفوه من جهة الرواية فهم اْلهابذة من احملدثني ،منهم احلافظ ابن عدي؛ حيث إنه أعله

بتفرد عمر بن إبراهيم ،وقال( :وحديثه عن قتادة مضطرب) (.)3

وأما احلافظ ابن كثري فقال :إن هذا احلديث معلول من ثالثة أوجه:

أحدها :أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري ،وقد وثقه ابن معني ،ولكن قال أبو حامت الرازيَّ :ل

حيتج به ،ولكن رواه ابن مردويه من حديث املعتمر عن أبيه عن احلسن عن مسرة مرفوعاً ،فاهلل أعلم.
الثاين :أنه قد روي من قول مسرة نفسه ،ليس مرفوعاً ،كما قال ابن جرير ...

الثالث :أن احلسن –نفسه -فسر اآلية بغري هذا ،فلو كان هذا عنده عن مسرة مرفوعاً ملا عدل عنه
ِ
آات ُمهَا ،قال :كان هذا يف بعض أهل
يما َ
إىل الذي أورده ابن جرير بسنده عن احلسن َج َعالَ لَهُ ُش َرَكاء ف َ
امللل ومل يكن ِبدم.
وبسنده عن احلسن قال :عين به ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده.
وبسنده عن احلسن قال :هم اليهود والنصارى؛ رزقهم هللا أوَّلداً فهودوا ونصروا.

مث قال ابن كثري :هذه أسانيد صحيحة عن احلسن –رضي هللا عنه -أنه فسر اآلية بذلك ،وهو من

أحسن التفاسري وأوىل ما محلت عليه اآلية ،ولو كان هذا احلديث حمفوظاً عنده عن رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم ملا عدل عنه هو وَّل غريه ،وَّلسيما مع تقواه هلل وورعه ،فهذا يدلك على أنه موقوف
على الصحايب ،وحيتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب ،ووهب بن منبه،

وغريمها (.)4

وزاد الشيخ حممد َنصر الدين األلباين – رمحه هللا – علة أخرى؛ وهي اآليت ذكرها يف الوجه الرابع.
الرابع :أن احلسن يف مساعه من مسرة خالف مشهور ،مث هو مدلس ،ومل يصرح بسماعه عن مسرة،
وقال الذهيب يف ترمجته يف امليزان( :كان احلسن كثري التدليس ،فإذا قال يف حديث( :عن فالن)

ضعف احتجاجه) (.)5

ولكن يفهم من صنيع احلافظ العالئي أن رواايته عن مسرة حتمل على السماع ،وقد ذكر لذلك شاهداً
( ،)6فلم يبق من العلل إَّل ما ذكره ابن كثري.
_________

( )1سليمان بن عبد هللا آل الشيخ(( :تيسري العزيز احلميد)) (.)566 ،565
( )2سليمان بن عبد هللا آل الشيخ(( :تيسري العزيز احلميد)) (.)566 ،565
( )3ابن عدي يف ((الكامل)) (.)1701 /3

( )4انظر ما ذكره ((ابن كثري يف تفسريه)) (.)275 /2
( )5انظر قول الذهيب يف ((ميزان اَّلعتدال)) ( ،)527 /1برقم ( ،)1968وجاء يف املطبوع:

ضعف حلاجة ،وهو خطأ ،والصواب ما ذكر الشيخ األلباين – رمحه هللا – (ضعف احتجاجه) ،وانظر
قول األلباين يف ((السلسلة الضعيفة)) (.)517 /1

( )6انظر ما ذكره العالئي يف ((جامع التحصيل)) ( )166 ،165بتحقيق محدي عبد اجمليد
السلفي .ابن حزم(( :الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) (.)11 /4

()7/3

أما من حيث الدراية :فأيضاً َّل يصح؛ فإنه مل يثبت لدينا أن إبليس كان امسه حارث ،مث ليس لدينا ما
يدل على أن آدم كان ْيوت له األوَّلد يف حياته غري هابيل ،مث إن هذا خالف مقتضى إرساله إىل
األرض من هللا جل وعال ،فإنه أرسل لعمران األرض ،فلو مات له األوَّلد َّل حيصل هذا املقصود

ألبتة ،فهذا مما يضعف احلديث دراية ،وهلذا قال ابن حزم – رمحه هللا( :-وهذا الذي نسبوه إىل آدم
– عليه السالم – من أنه مسى ابنه عبد احلارث خرافة موضوعة مكذوبة ،من أتليف من َّل دين له وَّل

حياء ،مل يصح سندها قط ،وإمنا نزلت يف املشركني على ظاهرها) (.)1

وقال ابن القيم( :فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء ،واللذان جعال له شركاء فيما آاتمها املشركون
من أوَّلدمها ،وَّل يلتفت إىل غري ذلك مما قيل :إن آدم وحواء كاَن َّل يعيش هلما ولد .)2( ) .....

من وجوه ضعف هذا القول ما يلي:

 - 1أن آدم – عليه السالم – كان أعرف إببليس وعداوته الشديدة له ،وأن اسم إبليس هو
احلارث – لو صح – فكيف مع هذا يسمي ولده عبد احلارث؟
ِ
آات ُمهَا يدل على أن املتخذ شريكاً هلل مجاعة،
يما َ
 - 2مجع الشركاء يف قوله تعاىلَ :ج َعالَ لَهُ ُش َرَكاء ف َ
يف حني أن املتخذ شريكاً هلل على هذا القول واحد وهو إبليس ،فالتعبري ابْلمع يدل على ضعف

هذا القول.

 - 3أنه مل جير إلبليس يف اآلية ذكر ،فلو كان هو املتسبب يف التسمية – اليت أطلق عليها شرك –

على حد هذا القول – ْلرى له ذكر ،فاملقام مقام التحذير من اَّلخنداع بوسوسة إبليس يقتضي ذكر
اسم إبليس؛ لئال ينخدع أحد بعده.
 - 4أنه تعاىل قال بعده :أَيُ ْش ِرُكو َن َما َّلَ خيَْلُ ُق َش ْيئاً َو ُه ْم خيُْلَ ُقو َن ،وهذا يدل على أن املقصود من
هذه اآلية الرد على من جعل األصنام شركاء هلل تعاىل ،وما جرى إلبليس اللعني يف هذه اآلية ذكر.
 - 5لو كان املراد إبليس لقال( :أيشركون من َّل خيلق شيئاً) ،ومل يقلَ :ما َّلَ خيَْلُ ُق َش ْيئاً؛ ألن العاقل
إمنا يذكر بصيغة (من) َّل بصيغة (ما) (.)3

وأما تفسري اآلية على القول بتضعيف هذه الرواية فكما يلي:

ِ
آات ُمهَا أبن الكالم
يما َ
 - 1أن اآليتني يف حق آدم وحواء ،ويدفع اإلشكال يف قولهَ :ج َعالَ لَهُ ُش َرَكاء ف َ
على حذف مضاف ،والتقدير( :جعل أوَّلدمها له شركاء فيما آتى أوَّلدمها) ،والتثنية على أن ولده

قسمان :ذكر وأنثى؛ أي صنفني ونوعني ،فزال اإلشكال عن (جعال) و (آاتمها) .ويف قوله تعاىل:
فَـتَـ َع َاىل هللاُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َن بلفظ اْلمع ابعتبار األوَّلد (.)4

 - 2أن اخلطاب ْلميع الناس ،والضمري يف (جعال) و (آاتمها) يعود على النفس وزوجهاَّ ،ل إىل آدم
وحواء ( ،)5وعلى هذا :النفس ،غري ما ذكروه يف أتويله ،وهذا أقرب وأبعد من التأويل املتكلف.

 - 3أن اخلطاب يف (خلقكم) لقريش ،وهم آل قصي ،فإهنم خلقوا من نفس قصي ،وكان له زوج
من جنسه عربية قرشية ،وطلبا من هللا أن يعطيهما الولد ،فأعطامها أربعة بنني فسماهم بـ عبد مناف،

عبد مشس ،عبد العزى ،عبد الدار (.)6
_________

( )1ابن حزم(( :الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) (.)11 /4

( )2ابن القيم(( :روضة احملبني)) (ص.)296 :

( )3انظر هذه األوجه عند ((الفخر الرازي يف تفسريه)) (.)61 ،60/15 /8
( )4ذكره الزخمشري يف ((الكشاف)) ( ،)109 /2وابن القيم يف ((التبيان يف أقسام القرآن)) (ص:

.)264 - 263

( )5ذكره ((الرازي يف تفسريه)) (.)62 - 60/15 /8
( )6انظر ما ذكره النيسابوري(( :تفسري رغائب الفرقان وغرائب القرآن)) ( )94/9 /6هبامش
تفسري الطربي.

()8/3

 - 4أن املراد ابلنفس الواحدة آدم ،وزوجها اجملعول منها حواء ،والذي طلبه آدم وحواء من هللا
صاحلاً هو النسل السوي بصنفيه الذكور واإلَنث ،ولكن أوَّلده جعلوا هلل شركاء من األصنام

واألواثن فيما أاتهم ،فتعاىل هللا عن إشراك املشركني من هذا النسل.
صا ِحلاً جنس الولد الصاحل يف ْتام اخللق بدَنً وقوة ،وعقالً ،فكثروا صفة للولد
فقوله :فَـلَ َّما َ
آات ُمهَا َ
وهو اْلنس ،فيشمل الذكر واألنثى والقليل والكثري ،فكأنه قيل( :فلما أاتمها أوَّلداً صاحلي اخللقة

من الذكور واإلَنث جعل النوعان (له شركاء) بعضهم أصناماً ،وبعضهم َنراً ،وبعضهم مشساً ،وبعضهم

غري ذلك (.)1

واملقصود :أنه مل يثبت أن آدم عليه السالم وقع يف الشرك ،بل الصحيح الثابت ما سبق أن ذكرَنه

أن أول شرك وقع يف بين آدم هو يف قوم نوح.
قال شيخ اإلسالم( :إن الناس كانوا بعد آدم عليه السالم ،وقبل نوح عليه السالم على التوحيد

واإلخالص ،كما كان عليه أبوهم آدم أبو البشر عليه السالم حىت ابتدعوا الشرك وعبادة األواثن،
بدعة من تلقاء أنفسهم ،مل ينزل هللا هبا كتاابً وَّل أرسل هبا رسوَّلً ،بشبهات زينها الشيطان من جهة
املقاييس الفاسدة ,والفلسفة احلائدة؛ قوم منهم زعموا :أن التماثيل طالسم الكواكب السماوية,

والدرجات الفلكية ,واألرواح العلوية.
وقوم اختذوها على صورة من كان فيهم من األنبياء والصاحلني.

وقوم جعلوها ألجل األرواح السفلية من اْلن والشياطني.
وقوم على مذاهب آخر.

وأكثرهم لرؤسائهم مقلدون ،وعن سبيل اهلدى َنكبون ،فابتعث هللا نبيه نوحاً عليه السالم ،يدعوهم

إىل عبادة هللا وحده َّل شريك له ،وينهاهم عن عبادة ما سواه ،وإن زعموا أهنم يعبدوهنم ليقربوهم إىل
هللا زلفى ويتخذوهم شفعاء) ( .)2الشرك يف القدمي واحلديث أليب بكر حممد زكراي– 176 /1
_________

( )1انظر ما ذكره اخلطيب الشربيين(( :السراج املنري يف اإلعانة على معرفة كالم ربنا اخلبري)) (/1
.)449
( )2ابن تيمية(( :جمموع الفتاوى له)) (.)604 - 603 /28

()9/3

املبحث اخلامس :وقوع بعض هذه األمة يف الشرك
لقد صدق الرسول األمني احلريص على حفظ إْيان املؤمنني حينما قال(( :الشرك أخفى يف أميت من

دبيب الذر على الصفا  .)1( )) ...لقد خفى بعض أنواع الشرك على كثري من العلماء حيث وقعوا
فيه ،قال صاحب الدين اخلالص( :ومن أنواع الشرك أشياء ما عرفها الصحابة إَّل بعد سنني ،فمن
استَـغْ ِف ْر
أنت حىت تعرفه بغري تعلم .وقد قال لنبيه صلى هللا عليه وسلم :فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ ََّل إِلَهَ إََِّّل هللاُ َو ْ
ك [حممد ،]19 :وقال تعاىل :ولََق ْد أ ِ
َّ ِ
ت لَيَ ْحبَطَ َّن
ين ِم ْن قَـ ْبلِ َ
ُوح َي إِلَْي َ
لِ َذنْبِ َ
ك لَئِ ْن أَ ْش َرْك َ
َ
ك َوإِ َىل الذ َ
ِ
ِ
ين [ال مزمر ،]65 :فإذا كان هذا يف حق سيد الرسل وخاْتهم ،فما ظنك
َع َملُ َ
ك َولَتَ ُكونَ َّن م َن اخلَاس ِر َ
بغريه من الناس؟ ...

ِ
ِ
ال إِبْـر ِاهيم َر ِ
ام
اجنُـ ْب ِين َوبَِ َّ
ين أَ ْن نَـ ْعبُ َد األ ْ
اج َع ْل َه َذا البَـلَ َد آَمنًا َو ْ
ب ْ
َصنَ َ
وقال إبراهيم َ : ...وإ ْذ قَ َ َ ُ
[إبراهيم ،]35 :فإذا كان أبو األنبياء خياف على نفسه وعلى بنيه األنبياء فما ترجوه يف غريه وغريهم

من آحاد الناس الذين ليسوا أبنبياء؟  ...وحيث إن الشرك أخفى من دبيب النمل ابتلي به بعض من
مل يتفطن له ،وأفصح به يف مقاَّلته ،على جهل منه .)2( ) ...

حىت بعض العلماء مبتلون يف الوقوع يف بعض أنواع الشرك؛ خلفائها وعدم تصور حقيقة الشرك اليت

بعث الرسل ألجلها ،ولعل بعضهم كان لديهم حسن نية يف بعض أقواهلم وأعماهلم اليت شاهبت
الشرك ،ولكن كما قال عبد هللا بن مسعود – رضي هللا عنه ( :-وكم من مريد للخري لن يصيبه)

(.)3

مث إن هؤَّلء القوم الذين سأذكرهم فيما يليَّ :ل أقول إهنم مشركون ،فإن احلكم على العموم سهل

وميسر يف كثري من القضااي دون احلكم ابلتعيني ،فإنه رِبا يوجد املقتضي للحكم على أحد ابلشرك أو

الكفر ،ولكن ْينع من احلكم عليه فوات شرط من الشروط أو انتفاء مانع من املوانع ،فمثالً إذا كان
لدى أي مسلم شبهة يف كون بعض أنواع من التصرفات شركاً فإنه تزال عنه الشبهة أوَّلً ،وتقام عليه

احلجة اثنياً ،وقبل هذا َّل حيكم عليه ابلشرك أو الكفر أبداً.
قال الشيخ عبد هللا بن عبد الرمحن أبو بطني :أحد علماء جند األعالم( :والذي نقوله يف ذلك :إن

من مات من أهل الشرك قبل بلوغ  ...الدعوة إليه ،فالذي حيكم عليه إذا كان معروفاً بفعل الشرك
ويدين به ،ومات على ذلك فظاهره أنه مات على الكفر ،فال يدعى له وَّل يضحى له ،وَّل يتصدق

عنه .وأما حقيقة أمره فإىل هللا تعاىل ،فإن كانت قد قامت عليه احلجة يف حياته وعاند فهذا كافر يف

الظاهر والباطن ،وإن كان مل تقم عليه احلجة فأمره إىل هللا ،وأما من َّل نعلم حاله يف حال حياته ،وَّل

ندري ما مات عليه ،فإَن َّل حنكم بكفره ،وأمره إىل هللا) (.)4

وقال اإلمام اجملدد – الشيخ حممد بن عبد الوهاب ( :-القصة تفيد أن املسلم – بل العامل – قد يقع
يف أنواع من الشرك وهو َّل يدري عنها ،فتفيد لزوم التعلم والتحرز ... ،وتفيد أيضاً :أن املسلم

اجملتهد إذا تكلم بكالم كذب هو َّل يدري ،فنبه على ذلك فتاب من ساعته ،أنه َّل يكفر .)5( ) ...

_________

( )1رواه احلاكم يف ((املستدرك)) ( .)319 /2وأشار املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ()87 /4

إىل أن -إسناده صحيح أو حسن أو ما قارهبما.

((( )2الدين اخلالص)) ( ،)141 - 138 /1خمتصراً.
( )3رواه الدارمي ( .)204( )79 /1وقال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) (:)11 /5
إسناده صحيح.

((( )4جمموعة الرسائل واملسائل النجدية)) (.)835 /4
( )5ابن عبد الوهاب(( :كشف الشبهات)) (ص.)46 ،45 :

()10/3

ويف موضع آخر ... ( :وإذا كنا َّل نكفر من عبد الصنم الذي على قرب عبد القادر ,والصنم الذي
على قرب أمحد البدوي ،وأمثاهلما؛ ألجل جهلهم ،وعدم من ينبههم .)1( ) ...
وقال اإلمام عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب عن بعض من يعمل الشرك أنه َّل يكفر( :لعدم من

يناضل يف هذه املسألة يف وقته بلسانه ،وسيفه وسنانه ،فلم تقم عليه احلجة ،وَّل وضحت له احملجة

.)2( ) ...

فالصحيح يف تكفري املعني ونسبته إىل الشرك :أنه َّل ينسب إليه الشرك إَّل بعد إزالة الشبهة املوجودة
عنده ،وبعد إقامة احلجة عليه ،وهلذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا – يف اْلهمية (الذين

وقعوا يف شرك التعطيل)( :وهلذا كنت أقول للجهمية من احللولية والنفاة الذين نفوا أن هللا تعاىل فوق
العرش ملا وقعت حمنتهم :أَن لو وافقتكم كنت كافراً؛ ألين أعلم أن قولكم كفر ،وأنتم عندي َّل

تكفرون؛ ألنكم جهال) ( ،)3وكان هذا خطاابً لعلمائهم وقضاهتم وشيوخهم وأمرائهم.

فكل من وقع يف هذه األمة من أنواع من الشرك ابهلل جل شأنه َّل حنكم عليهم أبهنم مشركون إَّل إذا

ثبت لنا أنه قد أقيمت عليهم احلجة ،وأزيلت عنهم الشبهة ،فليس كل من وجد عنده شرك يوصف
ابملشرك – إَّل إذا كان الشيء مما يعلم من الدين ابلضرورة ،-كما هو ظاهر من نصوص األئمة.

وإذا نظرَن إىل أغلب الفرق اليت وقعت يف الشرك نرى أهنا كانت لديهم شبهة فيما قالوه وارتكبوه،
فهذا الذي ْينعنا عن احلكم عليهم أبهنم مشركون ابلتعيني ،ولكن ليس املراد منه أن من ليس عنده
شبهة ،أو كانت شبهته يف األمور اليت تعد من املعلوم ابلدين ابلضرورة ،وقد أقيمت عليه احلجة؛ أَن

َّل نقول له أبنه مشرك كالباطنية والنصريية والغالة من الروافض مثالً ،فقد ثبت عن األئمة أهنم

كفروهم ابلتعيني.

مث إَن وإن مل نصف أحداً ابلتعيني أبنه من املشركني فإنه َّل ضري أن نذكر من وجد عنده نوع من أنواع
الشرك؛ تنبيهاً للعامة ونصحاً لألمة ،فمن هذا املنطلق سأذكر بعض من تورط يف بعض أنواع الشرك
سواء كان بقصد أو بغري قصد.

فمثالً :إن الشرك يف ذات هللا وصفاته وأفعاله ابلتعطيل قد وقع فيه كثري من العلماء البارزين من
اْلهمية واملعتزلة ،كما وقع فيه مجلة من العلماء املشهورين من األشاعرة واملاتريدية ،ومجلة من

العلماء الذين قالوا ابلقدر أو اْلرب ،وهذا وقع فيه مجلة من املتصوفة الذين قالوا بوحدة الوجود
مثالً.
وأما الشرك يف ذات الباري وأمسائه وصفاته وأفعاله ابألنداد فقد وقع فيه كثري من الشيعة وكثري من
أهل السنة الغالني ابلتشبيه ،سواء كان هذا التشبيه يف ذاته ,أو يف صفاته ,أو يف أفعاله ،وذلك

إبثبات بعض صفات الباري املختصة به سبحانه لبعض العباد ،كما فعل الروافض يف علي وأئمتهم،

وكما فعل بعض أصحاب الغلو يف النيب صلى هللا عليه وسلم ،ويف بعض من حيسنون هبم الظن أبهنم
من األولياء الكمل وهلم من اخلصائص كذا وكذا ،حىت بلغوا هبم إىل حد إثبات األنداد هلل عز وجل،
...

وأما الشرك يف العبادة فحدث عنه وَّل حرج ،فكم ممن ينسب إىل العلم املعروفني يف هذه األمة

أشركوا ابهلل جل وعال – ومازالوا يشركون – يف هذا الباب؛ كدعاء غري هللا ،واَّلستغاثة بغريه فيما َّل
يستغاث فيه إَّل به ،واَّلستعانة بغري هللا يف األمور اليت ختتص فيها اَّلستعانة به سبحانه ،والنذر

والذبح ،وأنواع من العبادات لغري هللا ،حبجة التوسل هبؤَّلء األشخاص واألموات إىل هللا جل شأنه.
فلما فشى الشرك يف هذه األمة إىل هذه الدرجة قام العلماء الذين قد نور هللا قلوهبم ِبعرفة التوحيد
ومعرفة حقيقة الشرك ِبقتضى البشارة النبويةَّ(( :ل يزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق َّل يضرهم

من خالفهم وَّل من خذهلم حىت أييت وعد هللا)) ( ،)4وهم أصحاب احلديث واألثر من هذه األمة.
الشرك يف القدمي واحلديث أليب بكر حممد زكراي– بتصرف 671 /1
_________

((( )1جمموعة مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب :فتاوى ومسائل)) (.)11 /9
( )2نقال عن ((اهلداية السنية)) لسليمان بن سحمان (.)47 /46
( )3ابن تيمية(( :الرد على البكري)) (ص.)46 :
( )4رواه مسلم ( .)1920من حديث ثوابن رضي هللا عنه.

()11/3

املبحث السادس :مىت وكيف كانت بداية الشرك يف هذه األمة

إن هللا عز وجل أنعم على هذه األمة حيث بعث حممداً صلى هللا عليه وسلم رسوَّلً إىل الثقلني َعلَى
رتةٍ ِم َن ال مر ُس ِل [املائدة ،]19 :وقد ((مقت أهل األرض عرهبم وعجمهم إَّل بقااي من أهل الكتاب))
فَ ْ َ
( ،)1والناس إذ ذاك أحد رجلني :إما كتايب معتصم بكتاب مبدل أو منسوخ ،ودين دارس بعضه
جمهول ،وبعضه مرتوك ،وإما أمي :من عريب وعجمي.

فمنهم من حبث عن احلنيفية واعتصم هبا ،ولكن أغلبهم كانوا مقبلني على عبادة ما استحسنوه،

وظنوا أنه ينفعهم؛ من جن ,أو وثن ,أو قرب ،أو ْتثال أو غري ذلك؛ والناس يف جاهلية جهالء :من

مقاَّلت يظنوهنا علماً وهي اْلهل ،وأعمال حيسبوهنا صالحاً ،وهي فساد ،وعبادات حيسبوهنا من عند

هللا ،وهي من ما زينت هلم الشياطني وهتواها نفوسهم ،ووجدوا عليها آابءهم.

فهدى هللا الناس بنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم هداية جلت عن وصف الواصفني ،وفاقت معرفة

العارفني ،وفتح هللا هبا أعيناً عمياً ،وآذاَنً صماً ،وقلوابً غلفاً ،بعد أن جاهدهم وجالدهم ابللني

واحلكمة ،وقارعهم ابلسنان واحلجة ملن كابر وعاند ،وكان من أمره صلى هللا عليه وسلم مع قريش ما
كان ،حىت هاجر إىل املدينة ،وكان نصر هللا حليفه ،فاستقام أمره ،وظهر دينه ،فجاء نصر هللا ودخل

الناس يف دين هللا أفواجاً ،ومجعهم هللا على دين اإلسالم؛ دين التوحيد ،وامللة اإلبراهيمية احلنيفية بعد
تشتت اتم ,وعداوة كاملة ،واهنيار خلقي ,واحنالل ديين ,وفساد عقدي.

فألف بني قلوهبم حىت أصبحوا بنعمة هللا إخواَنً ،وكسرت األواثن واألصنام ،وزالت عبادهتا على
أصنافها ،فطمست التماثيل ,وسويت القبور املشرفة ،وأزيلت املعبودات من دون هللا من قرب,

وشجر ,وحجر ,ونصب ,وصنم ,ووثن ،وأبطلت.

وحتررت العقول من دَنءة تفكريها ،ووضاعة تصورها ،فارتقت إىل التوحيد بعد أن كانت يف محأة

الشرك ،وأصبحت قلوهبم متجهة إىل هللا وحده َّل شريك معه غريه؛ َّل نيب مرسل ،وَّل ملك مقرب،

فأمت هللا أمره ,وأكمل دينه ،وأعال كلمته ،حىت صار الدين كله هلل.

فلما ْتت نعمة هللا عليه وعلى أمته وظهر ما جاء به من احلق ،ووضحت الطريقة توفاه هللا جل وعال
إليه ،واإلسالم يف تقدم وشوكة اتمة وغلبة كاملة ،ليظهر على الدين كله.
وكان الصحابة – رضي هللا عنهم وأرضاهم – أيخذون سلوكهم وأعماهلم وعقائدهم من رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم ،فحياته هي اإلسالم غضاً طرايً ،وقد نزل القرآن الكرمي بلغتهم ففهموا ما أراد

هللا منهم ،وما احتاج إىل بيان بينه هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسنته ،فكان الناس أمة واحدة

ودينهم قائم يف خالفة أيب بكر وعمر ،فلما استشهد ابب الفتنة عمر رضي هللا عنه ،وانكشف

الباب ،قام رؤوس الشر على الشهيد عثمان حىت ذبح صرباً ،وتفرقت الكلمة ،وْتت وقعة اْلمل مث
وقعة صفني ،فظهرت اخلوارج وُك ِفر سادة الصحابة ،مث ظهرت الروافض والنواصب.
وكان السبب يف ذلك أنه كان هناك دولتان عظيمتان يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم؛ ومها:

فارس ،والروم ،وقد كسر هللا شوكتهم ،وأزال ملكهم أبيدي الصحابة ،ويف عهد اخلليفة الراشد عمر
بن اخلطاب ،فلما سيطر حكم اإلسالم على أكثر البالد يف آسيا ،وإفريقيا ،وغريمها ،دخل حتت

حكمه أمم كثرية رغبة ورهبة ،وكان هلا أداين خمتلفة ،من يهودية ونصرانية ،وجموسية ووثنية ،وغري
ذلك.

وقد كان لكثري من هذه األمم سلطان كبري مثل اجملوس ،والرومان ،فسلبهم املسلمون ذلك ،وكان

عند هؤَّلء من الكرب واَّلستعالء ما جيعلهم أينفون من كوهنم حتت سلطان املسلمني ،وَّل سيما وقد

كانوا يرون العرب من أحقر األمم ،وأقلها شأَنً.
_________

( )1رواه مسلم ( .)2865من حديث عياض بن محار رضي هللا عنه.
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كما أن اليهود واجهوا اإلسالم ورسوله من أول أمره ابلعداء ،وحاولوا القضاء عليه أبنواع جهدهم
وكيدهم إىل الدسائس ،واملؤامرات ،واَّلغتياَّلت لرجاله العظام ،ودخل يف اإلسالم ظاهراً من هؤَّلء

من قصد إفساده ،وْتزيق وحدة أهله ،وَّلبد أن يكون عن دراسة ،وإعمال فكر وختطيط ،ورِبا يكون
هناك مجعيات متعاونة ،من اجملوس والنصارى ،واهلنود ،وغريهم ،وقد تكون لكل طائفة مؤسسات

تعمل إلفساد عقائد املسلمني ،لتيقنهم أنه َّل ْيكن هزْية املسلمني إَّل إبفساد عقيدهتم.

فبدأت آاثر تلك املؤامرات تظهر ،شيئاً فشيئاً ،فقتل اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب أبيد جموسية،
ورِبا ِبؤامرة جموسية يهودية ،مث قتل اخلليفة الذي بعده ،أبيد مشبوهة ،من غوغاء ،بدفعهم بعض

دهاة اليهود واجملوس (.)1

قال اإلمام ابن حزم( :األصل يف أكثر خروج هذه الطوائف عن داينة اإلسالم أن الفرس كانوا على
سعة امللك ،وعلو اليد على مجيع األمم ،وجاللة اخلطر يف أنفسهم ،حىت أهنم يسمون أنفسهم

األحرار واألبناء ،وكانوا يعدون سائر الناس عبيداً هلم ،فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم ،على أيدي

العرب ،وكانت العرب أقل األمم خطراً ،تعاظمهم األمر ،وتضاعفت لديهم املصيبة ،وراموا كيد
اإلسالم ابحملاربة ،يف أوقات شىت ... ،فرأوا أن كيده على احليلة أجنح.

فأظهر قوم منهم اإلسالم واستمالوا أهل التشيع إبظهار حمبة أهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ،واستشناع ظلم علي –رضي هللا عنه ،-مث سلكوا هبم مسالك شىت ،حىت أخرجوهم عن

اإلسالم ،فقوم منهم أدخلوهم إىل القول أبن رجالً ينتظر يدعى املهدي ،عنده حقيقة الدين ،إذ َّل
جيوز أن يؤخذ الدين من هؤَّلء الكفار ،وقوم خرجوا إىل نبوة من ادعى له النبوة ،وقوم سلكوا هبم

 ...القول ابحللول ،وسقوط الشرائع.

وآخرون تالعبوا هبم ،وأوجبوا عليهم مخسني صالة يف كل يوم وليلة  ...وقد سلك هذا املسلك أيضاً
عبد هللا بن سبأ احلمريي اليهودي ،فإنه –لعنه هللا -أظهر اإلسالم ليكيد أهله ،فهو كان أصل إاثرة
الناس على عثمان – رضي هللا عنه... -

ومن هذه األصول امللعونة ،حدثت اإلمساعيلية ،والقرامطة ،ومها طائفتان جماهراتن برتك اإلسالم
مجلة ،قائلتان ابجملوسية احملضة ،مث مذهب مزدك املوبذ ... ،فإذا بلغ الناس إىل هذين الشعبني

أخرجوهم عن اإلسالم كيف شاؤوا ،إذ هذا هو غرضهم فقط) (.)2
فأول فرقة ظهوراً هي الشيعة ،وكانت اخلوارج أيضاً يف نفس الوقت ظهرت كفرقة مستقلة ،وإن كان

لكل منهما وجود قبل هذا ولكن بصفة متفرقة ،فهاتني الفرقتني هلما السبق يف تفريق مجع هذه األمة.
قال الشهرستاين( :ومن الفريقني ابتدأت البدع والضاللة  ...وانقسمت اَّلختالفات بعده إىل

قسمني:

أحدمها :اَّلختالف يف اإلمامة.

والثاين :اَّلختالف يف األصول  ...واَّلختالف يف اإلمامة على وجهني:
أحدمها :القول أبن اإلمامة ابَّلتفاق واَّلختيار ،والثاين :القول أبن اإلمامة تثبت ابلنص والتعيني ...

_________

( )1راجع ملا تقدم ما ذكره كل من اإلمام ابن حزم يف ((الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) (/2

 .)116 ،115والشهرستاين يف ((امللل والنحلل)) ( .)22 - 15 /10والذهيب يف ((سري أعالم
النبالء)) ( .)236 /11واملقريزي يف ((اخلطط)) (.)343 - 309 /3 ،343 - 331 /2

وشيخنا عبد هللا حممد الغنيمان يف ((شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)) ( .)19 - 3 /1و

((مقدمة الدكتور علي بن حممد بن َنصر فقيهي يف حتقيقه لكتاب اإلْيان َّلبن مندة)) (.)7 - 4 /1
( )2ابن حزم األندلسي يف ((الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) ( ،)116 - 115 /2والبغدادي
يف ((الفرق بني الفرق)) (ص ،)285 ،584 :والديلمي يف ((قواعد آل حممد)) ((بيان عقيدة

الباطنية وبطالهنا)) (ص.)19 :
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وأما اَّلختالف يف األصول فحدثت يف آخر أايم الصحابة بدعة معبد اْلهين ,وغيالن الدمشقي... ،
يف القول ابلقدر وإنكار إضافة اخلري والشر إىل القدر  ،)1( ) ...فتربأ ابن عمر ( )2وابن عباس ()3
وغريمها ممن يقول هبذه املقالة .مث حدثت بدعة اإلرجاء ،مث حدثت بدعة اْلهم بن صفوان ببالد

املشرق ,فعظمت الفتنة به ،فإنه نفى أن يكون هلل صفة ،وأورد على أهل اإلسالم شكوكاً أثرت يف

امللة اإلسالمية آاثراً قبيحة تولد منها بالء كبري.

ويف أثناء ذلك حدث مذهب اَّلعتزال على يد واصل بن عطاء ،كمسلك فكري ،بنت هذه الفرقة

مذهبها على اْلدل ،واستعانت يف ذلك ِبا وجدته من منطق اليوَنن وفلسفتها لتعزيز آرائها ،وغريوا

كثرياً من مفاهيم العقيدة ،وأصلوا لبدعتهم أصوَّلً توافق عقوهلم وأهواءهم.

مث تطورت هذه املذاهب السياسية والفكرية وتشعبت حىت خرجت بعض هذه الفرق عن دائرة

اإلسالم ،كما هو معلوم.

بداية اَّلحنراف الشركي يف هذه األمة يف الربوبية ابلتعطيل:
بعد استعراض أقوال العلماء يف كيفية احنراف عقيدة هذه األمة حيسن بنا أن نتعرف على بداية

اَّلحنراف الشركي يف الربوبية ابلتعطيل :سواء كان يف أمساء هللا أو صفاته أو أفعاله.

ولعل أول شرك منظم يف هذه األمة يف هذا اْلانب – على ما نص عليه العلماء – هو شرك القدرية
( )4الذين أنكروا القدر ،فأشركوا يف الربوبية بتعطيل صفات هللا عز وجل وأفعاله .فإن إنكار القدر
يتضمن إنكار كثري من الصفات واألفعال ،كما أهنم أثبتوا خالقني.

وهلذا قال ابن عباس –رضي هللا عنهما( :-هذا أول شرك يف هذه األمة) (.)5

وقال ابن عمر –رضي هللا عنهما -فيهم( :فإذا لقيت أولئك فأخربهم أين بريء منهم ،وأهنم براء
مين ،والذي حيلف به عبد هللا بن عمر :لو أن ألحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل منه حىت يؤمن

ابلقدر) (.)6

وأول من عرف بذلك رجل جموسي يقال له :سيسويه ،من األساورة ،وإن كان قد اشتهر أن أول من
قال به معبد اْلهين (.)7

مث ظهر شرك التعطيل يف أمساء هللا وصفاته ،أبنه ليس هلل أمساؤه احلسىن ،وأنه َّل يوصف بشيء مما

وصف به نفسه ,أو وصفه به رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وأنه َّل حيب أحداً من عباده ،وَّل يتكلم

وليس له يد وَّل وجه ،وكان أول من عرف بذلك رجل يقال له :اْلعد بن درهم.
_________
( )1الشهرستاين(( :امللل والنحل)) (.)22 - 17 /1
( )2رواه مسلم (.)8

( )3رواه ابن أيب عاصم يف ((السنة)) (ص ،)79 :ويف ((األوائل)) (ص ،)59 :واآلجري يف
((الشريعة)) (ص ،)238 :والاللكائي يف ((شرح اعتقاد أهل السنة)) (ص.)1116 :

( )4انظر ما ذكره ابن أيب العز يف ((شرح الطحاوية)) (.)322 /1
( )5رواه اإلمام أمحد يف ((املسند)) ( :)330 /1قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)207 /7
[روي] من طريقني ويف إحدامها رجل مل يسم ومساه يف األخرى العالء بن احلجاج ضعفه األزدي.

وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)21 /5إسناده ضعيف [وروي من طريق آخر إسناده حسن
على األقل] .وضعفه األلباين يف ((شرح الطحاوية)) (.)250

( )6رواه مسلم (.)8

( )7انظر ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف ((جمموع فتاواه)) ( ،)384 /7وما ذكره املقريزي يف
((اخلطط)) (.)360 /3
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :أصل هذه املقالة – مقالة التعطيل لألمساء والصفات -إمنا هو مأخوذ
عن تالمذة اليهود واملشركني ،وضالل الصابئني ،فأول من حفظ عنه أنه قال هذه املقالة  ...يف
اإلسالم :هو اْلعد بن درهم ،فأخذها عنه اْلهم بن صفوان ،وأظهرها ،فنسبت مقالة اْلهمية إليه،
وقد قيل :إن اْلعد أخذ مقالته عن أابن بن مسعان ،وأخذها أابن من طالوت ابن أخت لبيد بن

األعصم ،وأخذها طالوت من لبيد بن األعصم اليهودي الساحر الذي سحر النيب صلى هللا عليه

وسلم) ( .)1فهذه سلسلة يهودية هلا سوابق يف حماربة اإلسالم.

روى البخاري يف خلق أفعال العباد ،بسنده ،قال :قال خالد بن عبد هللا القسري يف يوم أضحى:

(ارجعوا فضحوا تقبل هللا منكم ،فإين مضح ابْلعد ابن درهم ،زعم أن هللا مل يتخذ إبراهيم خليالً ،ومل

يكلم موسى تكليماً ،تعاىل هللا علواً كبرياً عما يقول ابن درهم) ،مث نزل فذحبه .قال أبو عبد هللا :قال

قتيبة :إن جهماً كان أيخذ الكالم من اْلعد بن درهم) (.)2

فتبني من هذا أن اإلحلاد أو شرك التعطيل يف الربوبية بتعطيل األمساء والصفات واألفعال ما هو إَّل
مؤامرة يهودية سيقت بغية إفساد العقيدة الصحيحة النقية لإلسالم ،كما بينا أن هذا الرفض أول من

عرف من دعاته يهودي ماكر حاقد وهو ابن سبأ.

واملقصود :بيان كون الشرك الذي يتعلق بذات الرب سبحانه وأمسائه وصفاته وأفعاله ابلتعطيل أول ما
حدث يف اتريخ اإلسالم من قبل هؤَّلء القدرية يف زمن صغار الصحابة ،ومن قبل هؤَّلء اْلهمية

بعدما ذهب أئمة التابعني – رضوان هللا عليهم أمجعني (.- )3

ويف أثناء ذلك حدث مذهب اَّلعتزال على يد واصل بن عطاء؛ فأنكر صفات هللا عز وجل متأثراً
ابْلهمية ،فهؤَّلء املعتزلة نفوا أن يكون هللا عز وجل خالقاً ألفعال العباد ،وأثبتوا صفة اخللق ألفعال

العباد ،وأثبتوا صفة اخللق ألفعال العباد للعباد الضعفاء ،وحرفوا اآلايت القرآنية الدالة على الصفات

وخلق هللا ألفعال العباد ،وجعلوا األحاديث الصحيحة اليت تدل على خلق هللا سبحانه ألفعال العباد

ظنية غري موجبة للعمل ،تلبية لدعوة هواهم يف إثبات آرائهم الفاسدة ،ومجعوا هبذه األعمال الشنيعة
بني شرك تعطيل الصفات مع شرك تعطيل األفعال ،فما عبدوا إَّل املعدوم ،وما أشبهوا إَّل اجملوس.

وأتثر هبم ابن كالب ،فهذب مذهب اَّلعتزال وحاول تقريبه إىل مذهب أهل السنة يف الصفات،

ولكن مل يتخلص منهم ،مث ظهر يف الساحة اإلمام األشعري ،وكان أخذ عن اْلبائي املعتزيل يف أول
األمر ،ولكنه سرعان ما رجع إىل مذهب ابن كالب ،فألف ودافع عنه ،فهؤَّلء األشاعرة املنسوبة إىل
اإلمام األشعري كلهم من أتباع ابن كالب يف احلقيقة ،وهم من املتأثرين ابملعتزلة يف الصفات حيث مل
يتخلصوا من شرك التعطيل.
ومن الذين أتثروا ِبذهب املعتزلة واْلهمية يف زمن األشعري :أبو منصور املاتريدي ،حيث إنه أخذ

مذهب اَّلعتزال وأراد أن يتخلص منه ،ولكن فاته احلظ األوفر من مذهب السلف يف الصفات ،فلم

يسلم من شرك التعطيل يف صفات هللا جل وعال من مجيع الوجوه ،وهؤَّلء املاتريدية املنسوبون إليه
إىل يومنا هذا كلهم واقعون يف شرك تعطيل بعض صفات هللا جل شأنه شاؤوا أم أبوا.

_________

( )1ابن تيمية(( :جمموع فتاواه)) ( ،)20 /14وانظر ما نقله عنه ابن عبد اهلادي يف ((العقود
الدرية)) (ص.)85 :
( )2البخاري :يف ((خلق أفعال العباد)) (ص ،)30 ،29 :ورواه عثمان بن سعيد الدارمي يف ((الرد
على اْلهمية)) (ص.)25 :

( )3راجع ما قاله شيخ اإلسالم يف ((جمموع فتاواه)) ( ،)357 - 347 /4ويف كتابه ((تفسري آايت
أشكلت على كثري من الناس .)775 ،774 /2( )) ..

()15/3

واملقصود :أن هؤَّلء األشاعرة واملاتريدية إمنا أتثروا ببدعة اْلهمية يف إنكار الصفات وأتويلها
وتعطيلها ،وهبذا وقعوا يف شرك التعطيل من غري أن يشعروا ،ورائدهم يف ذلك :جهم بن صفوان الذي
ابتدع هذه البدعة يف زمان أئمة التابعني وأتباعهم.

ويف نفس الوقت حدث يف الساحة شرك التشبيه ابهلل جل شأنه ،فسموا مشبهة ،وهم صنفان :صنف
شبهوا ذات الباري بذات غريه ،وصنف آخر شبهوا صفاته بصفات غريه ،وكل صنف من هذين
الصنفني مفرتقون على أصناف شىت (.)1

فأما الذين شبهوا ذات الباري بذات غريه ،فسيأيت ذكرهم يف شرك األنداد ،وأما الذين يشبهون

صفاته بصفات املخلوقني فهم الذين وقعوا يف شرك التعطيل – تعطيل الصفات – إذ إن كل مشبه

معطل ،فهؤَّلء املشبهة كثريون ،ولعل من أوائلهم( :هشام بن احلكم الرافضي الذي شبه معبوده
ابإلنسان ،وزعم ألجل ذلك أنه سبعة أشبار بشرب نفسه ،وأنه جسم ذو حد وهناية) (.)2

وتبعه (هشام بن سامل اْلواليقي الذي زعم أن معبوده على صورة اإلنسان ،وأن نصفه األعلى جموف،

ونصفه األسفل مصمت ،وأن له شعرة سوداء وقلباً ينبع منه احلكمة) ( .)3تعاىل هللا عن هذه

املقوَّلت القبيحة علواً كبرياً.
وتبعهما الغالية من الرافضة يف التشبيه ( .)4كما أتثر هبما مجاعة من املعتزلة ،ومجاعة من املنتسبني
إىل أهل السنة.

وبعد ظهور شرك تعطيل الصفات بزمن يسري ظهر يف الساحة شرك وحدة الوجود ،وهو شرك تعطيل

معاملة هللا سبحانه عما جيب على العبد من حقيقة التوحيد ،قال ابن القيم( :ومن هذا شرك أهل

وحدة الوجود الذين يقولون :ما مث خلق وما خلق ،وَّل هاهنا شيئان ،بل احلق املنزه هو عني اخللق

املشبه) (.)5

ولعل أول من قال هبذه املقالة الشنيعة يف هذه األمة هو احلالج.
وتبعه كل من ابن الفارض ،وابن عريب ،وابن سبعني وغريهم ،واملتصوفة الطرقية عموماً.
فاحلالج هو القائل األول بوحدة الوجود ،وأما القائلون ابحللول واَّلحتاد فقد حاز السبق فيه أيضا
ابن سبأ وأتباعه ،فقد وجد هذان الشيئان يف الغالية من الرافضة قدْياً ،وقد ذكر األشعري والبغدادي

والشهرستاين من ذلك شيئاً كثرياً (.)6

واملقصود :بيان أن هؤَّلء أشركوا ابهلل جل وعال بتعطيل حقيقة التوحيد ،فمنهم من ادعى األلوهية

لنفسه ،ومنهم من ادعى احللول ،ومنهم من ادعى اَّلحتاد ،كما أن فريقاً آخر منهم ادعى الوحدة،

وهم أكفر وأشد تشريكاً ابهلل من اليهود والنصارى ،فاليهود – مثالً – قالوا حبلول الرب يف ذات

عزرا ،وقالت النصارى حبلوله يف ذات املسيح ،ولكن هؤَّلء قالوا حبلوله سبحانه يف كل شيء حىت يف

أخبث احليواَنت وأننت األماكن والبقاعات.

فهذا استعراض جممل خلط اَّلحنراف العقدي الشركي يف هذه األمة يف الربوبية اليت تتضمن الشرك يف
األلوهية أيضاً – كما هو معلوم – ابلتعطيل.

بداية ظهور شرك الربوبية ابألنداد يف هذه األمة:
_________

( )1انظر ما ذكره األشعري يف ((مقاَّلت اإلسالميني)) ( 109 - 106 /1و،)290 - 281 /1
والبغدادي يف ((الفرق بني الفرق)) (ص 71 - 65 :و  ،)23 - 225والشهرستاين يف ((امللل
والنحل)) (.)99 - 92 /1

( )2البغدادي يف ((الفرق بني الفرق)) (ص.)227 :
( )3البغدادي يف ((الفرق بني الفرق)) (ص.)227 :
( )4انظر ما ذكره األشعري يف ((مقاَّلت اإلسالميني)) ( ،)109 - 106 /1وما ذكره البغدادي يف
((الفرق بني الفرق)) (ص ،)70 - 65 :وما ذكره الشهرستاين يف ((امللل والنحل)) (- 44 /1

.)98 - 92 /1 ،56
( )5ابن القيم(( :اْلواب الكايف)) (ص.)311 :

( )6انظر ما ذكره ((األشعري يف مقاَّلته)) ( ،)88 - 66 /1والبغدادي يف ((الفرق بني الفرق))
(ص ،)269 ،230 ،13 :والشهرستاين يف ((امللل والنحل)) (.)177 - 145 /1
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لعل أول شرك يف هذا اْلانب هو شرك عبد هللا بن سبأ ( )1اليهودي حيث أشرك ابهلل جل شأنه يف

الربوبية ابألنداد يف الذات .حيث غال يف علي – رضي هللا عنه – حىت زعم أنه إله ( ،)2كما أنه هو
الرائد يف اإلشراك ابهلل يف الربوبية ابألنداد يف الصفات واألفعال؛ حيث زعم :أن علياً له احلياة

الدائمة املطلقة ،وله العلم احمليط بكل شيء ،وله القدرة الكاملة الشاملة على كل شيء ،وأنه هو

الذي يقوم ِبحاسبة الناس يوم القيامة ،وأييت ابألمطار ،وسينتقم من أعدائه ( ،)3وغري هذه
اَّلعتقادات الباطلة اليت فيها شرك يف الربوبية ابألنداد يف الصفات واألفعال.

وهبذا نستطيع أن نقول :إن بداية ظهور شرك الربوبية ابألنداد يف الذات إمنا كان من عبد هللا بن سبأ

اليهودي ،وتبعه أغلب الروافض الغالة ( ،)4واإلمساعيلية ،والعبيدية ،والقرامطة ،والنصريية ،والدروز،
وغريهم.

وأما الشرك يف الربوبية ابألنداد يف الصفات واألفعال فقد كان السبق فيه أيضاً َّلبن سبأ اليهودي،

وقد سبق بيانه ،ويشرتك كل من أشرك ابهلل يف الربوبية ابألنداد يف الذات يف الشرك ابهلل ابألنداد يف

الصفات واألفعال؛ ألن كل من أثبت إهلاً من دون هللا أعطى له من صفات الربوبية وأفعاله ما شاء

وما أراد ( .)5ووقع يف هذا النوع من الشرك كثري ممن َّل يشرك ابهلل يف ربوبيته يف األنداد يف الذات،
كاإلمامية من الشيعة ،والغالة من املتصوفة يف النيب صلى هللا عليه وسلم ،ويف بعض مشايخ التصوف
وأساطينهم.

أما الرافضة فأصل البالء عندهم يف شرك األنداد يف الصفات واألفعال هو اتباعهم َّلبن سبأ

اليهودي الزنديق الذي أراد أن يغري الدين اإلسالمي احلنيف إىل دين اليهود والنصارى ،فأحدثوا هلم

أقواَّلً من هذا النمط .وسيأيت تفصيل هذه املقوَّلت فيما بعد إن شاء هللا.

وأما الباطنية فهؤَّلء آتمروا على هدم الدين من أساسه ،فادعوا الند والشريك ابلسابق ،وله قرين،

مسوه ابلتايل وهو الذي خلق السموات واألرضني وما فيهن.

أما السبب يف انتشار شرك األنداد بني املتصوفة فهو :أنه قد ظهر أَنس من املسلمني ِبظهر
التقشف ،وكان أخطر هؤَّلء األعداء على الدمهاء وأبعدهم غوراً يف اإلغواء :أَنس ظهروا أبزايء

الصاحلني؛ بعيون دامعة كحيلة ،وحلى مسرحة طويلة ،وعمائم كاألبراج ،وأكمام كاألخراج ،حيملون
سبحات طويلة كبرية احلبات ،يتظاهرون ِبظهر الدعوة إىل سنة سيد السادات ,مع انطوائهم على

خماز ورثوها عن األداين الباطلة ,والنحل اآلفلة ،وكان من مكرهم املاكر أن خلطوا الكذب املباشر
ابلتزيد يف تفسري مأثور ،أو يف فهم حديث صحيح ،أو أتويله على مقتضى هواهم ،أو اَّلستدَّلل

حبديث مكذوب سواء كان قصداً أو بغري قصد.
_________

( )1انظر ما ذكره البغدادي يف ((الفرق بني الفرق)) -حيث صدر بذكره يف اخلارجني من اإلسالم-
(ص.)233 :

( )2انظر البغدادي يف ((الفرق بني الفرق)) (ص ،)233 :وانظر أيضاً ما ذكره املقدسي يف ((البدء

والتاريخ)) ( ،)129 - 125 /5وابن حجر يف ((لسان امليزان)) ( ،)290 - 289 /3والذهيب يف
((ميزان اَّلعتدال)) (.)426 /2

( )3انظر ما ذكره ((األشعري يف مقاَّلته)) ( ،)88 - 86 /1والبغدادي يف ((الفرق بني الفرق))
(ص ،)233 - 21 :وما ذكره الشهرستاين يف ((امللل والنحل)) (.)177 /1

( )4انظر ما ذكره البغدادي يف ((الفرق بني الفرق)) (ص ،24 - 23 :و ،230 - 225و233
 ،)266 -واألشعري يف ((املقاَّلت)) ( ،)88 - 66 /1الشهرستاين يف ((امللل والنحل)) (/1

.)191 - 176 ،151
( )5راجع ما ذكره األشعري يف ((املقاَّلت)) ( ،)88 - 66 /1والشهرستاين يف ((امللل والنحل))
( ،)191 - 176 ،151 /1والبغدادي يف ((الفرق بني الفرق)) (ص- 225 ،24 - 23 :
 ،)230وابن منظور يف ((هتذيب اتريخ دمشق)) (.)430 /7
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فهؤَّلء غلوا يف أنفسهم ابدعاء أشياء واهية من التصرفات يف الكون ،والعلم ِبا يف املكنون ،والقدرة
على تقليب الشيء املوزون ،مث ملا هلك هؤَّلء جاء أتباعهم فادعوا فيهم أكثر مما ادعوا ألنفسهم من
ذكر الكرامات ،طلباً لتقديس الشخصيات ،اتباعاً لسنن األمم السابقة يف هذه اجملاَّلت ،ونبني بعض
هذه األنواع من الشركيات بشيء من البسط والتفصيل فيما أييت من العبارات.

بداية ظهور الشرك يف األلوهية والعبادة:
لعل أصل حدوث الشرك يف األلوهية والعبادة كان من قبل الشيعة على اختالف فرقها ،وطوائفها،

وحنلها ،فإن التشيع هو ملجأ كل من يريد أن حيارب اإلسالم واملسلمني ،فما الباطنية جبميع شعبها

– واإلمساعيلية والقرامطة ،والنصريية ,والعبيدية ,والدرزية – إَّل من فرقها ،ومعروف :أن هؤَّلء

الباطنية كانوا مشركني ابهلل جل وعال يف ذاته وصفاته وأفعاله ،ومشركني ابهلل جل وعال يف عبادته
ومعاملته أيضاً ،فهؤَّلء مجعوا خبائث األمم السابقة ،وقالوا ابجملوسية احملضة ،وجاهروا برتك اإلسالم
مجلة ،وهؤَّلء كما كانوا يثبتون الشرك يف الربوبية يف الذات ،ويثبتون الشرك يف الربوبية يف الصفات

واألفعال ،هكذا كانوا يعبدون القبور وأهلها ،ويبنون عليها املساجد ،والقباب ،فأحيوا بذلك سنة
اليهود والنصارى ،فظهرت يف هذه األمة فرقة قبورية وثنية مشركة يف صورة هؤَّلء الروافض ،الذين

عمروا املشاهد وعطلوا املساجد (.)1

فاإلمساعيلية منهم – مثالً – بثوا معتقداهتم بني الناس سراً ،فاستحسن اْلهال هذا األمر خلفته وطرح
التكاليف الشرعية ،فأخذت تظهر اَّلعتناء ابلقبور وتشييد املزارات واملشاهد ،وحتري الدعاء عندها

( ،)2حىت نقلهم الشيطان إىل اختاذهم شفعاء ،مث نقلهم إىل دعاء األموات ،ودعاء صاحب القرب ،مث
نقلهم إىل اَّلعتقاد أبن هلم تصرفاً يف الكون ،تدرج هذا يف قرنني وحنوها.

قال أحد املعاصرين( :إن أقدم من وقفت عليه يرجع املسلمني إىل دين اْلاهلية يف اَّلعتقاد ابألرواح

والقبور هم اإلمساعيليون ،وخباصة إخوان الصفا ،تلك اْلماعة السرية اخلفية اليت بنت عقائدها

ورسائلها اخلمسني بسرية اتمة حىت َّل يكاد يعرف هلا كاتب ،وَّل مصنف وإن ظن ظناً.
مث تبعهم على تقديس املقبورين من أهل البيت :املوسويون امللقبون ابَّلثين عشرية) ( .)3وصنفوا
التصانيف يف احلج إىل املشاهد ,ويف كيفية الزايرات واألدعية عند القبور ،يسندوهنا بطرق ابطلة

كاذبة ،إىل أئمة أهل البيت –رضي هللا عنهم ،-وقد طالعت كتاب (الزايرات الكاملة) َّلبن قولويه
فرأيت فيه من هذا شيئاً كثرياً.
ومن طالع تراث اإلمساعيليني ،وحركة إخوان الصفا وجد ما قلته ماثالً أمامه ،فإن فتنة الناس ابلقبور,

واختاذ أهلها شفعاء ووسطاء مل تعرف قبلهم ،وملا غلب اْلهل قبل ظهور الدولة الفاطمية عرفت هذه

األمور طائفة من الناس ،فلما ظهرت هذه الدولة العبيدية شيدت املشاهد ونشرت ما كان سراً من

عقائدها.

جاء يف الرسالة الثانية واألربعني من رسائل إخوان الصفا ما يبني هذا ،ويربهن له ،فقد قال مؤلفو

الرسائل:

_________

( )1انظر ما ذكره الربكوي :يف ((زايرة القبور)) (ص.)20 :
( )2انظر ما كتبه اْلوير(( :اإلمساعيلية املعاصرة)) (ص.)135 :
( )3صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ(( :هذه مفاهيمنا)) (ص.)100 ،99 :
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(وذلك أن القوم الذين بعث إليهم النيب –عليه الصالة والسالم والتحيات والرضوان -كانوا يتدينون
بعبادة األصنام ،وكانوا يتقربون إىل هللا تعاىل ابلتعظيم هلا والسجود واَّلستسالم واخلبورات ،وكانوا

يعتقدون أن ذلك يكون قربة هلم إىل هللا زلفى ،واألصنام هي أجسام خرسَّ ،ل نطق هلا وَّل ْتييز ،وَّل

حساً وَّل صورة وَّل حركة ،فأرشدهم هللا ،ودهلم على ما هو أهدى وأقوم وأوىل مما كانوا فيه ،وذلك

أن األنبياء – عليهم السالم – وإن كانوا بشراً فهم أحياء َنطقون مميزون علماء ،مشاكلون للمالئكة

بنفوسهم الزكية ،يعرفون هللا حق معرفته ،والتقرب إىل هللا هبم أوىل وأهدى وأحق من التوسل ابألصنام

اخلرس اليت َّل تسمع ،وَّل تبصر ،وَّل تغين عنك شيئاً... ،

مث اعلم اي أخي :أن من الناس من يتقرب إىل هللا أبنبيائه ورسله ,وأبئمتهم ,وأوصيائهم ،أو أبولياء هللا

وعبادة الصاحلني ،أو ِبالئكة هللا املقربني ،والتعظيم هلم ,ومساجدهم ومشاهدهم ،واَّلقتداء هبم,
وأبفعاهلم ،والعمل بوصاايهم وسننهم على ذلك حبسب ما ْيكنهم ويتأتى هلم ,ويتحقق يف نفوسهم,

ويؤدي إليه اجتهادهم.

فإن من يعرف هللا حق معرفته فهو َّل يتوسل إليه أبحد غريه ،وهذه مرتبة أهل املعارف الذين هم

أولياء هللا ،وأما من قصر فهمه ومعرفته وحقيقته :فليس له طريق إىل هللا تعاىل إَّل أبنبيائه ،ومن قصر
فهمه ومعرفته هبم فليس له والذهاب إىل مساجدهم ومشاهدهم ،والدعاء ,والصالة ,والصيام,
واَّلستغفار ,وطلب الغفران والرمحة عند قبورهم وعند ْتاثيل املصورة على أشكاهلم ،لتذكر آايهتم،

وتعرف أحواهلم ،من األصنام واألواثن وما يشاكل ذلك طلباً للقربة إىل هللا وزلفى لديه.

مث اعلم أن حال من يعبد شيئاً من األشياء ويتقرب إىل هللا تعاىل أبحد فهو أصلح حاَّلً ممن َّل يدين

شيئاً وَّل يتقرب إىل هللا ألبتة .)1( ) ...

وهذه اْلماعة الباطنية كانت نشاطاهتا يف أول القرن الثالث ،ومل تعرف رسائلها اليت قعدت ملذهبها،

وبثت ذلك أوساط الناس إَّل يف القرن الرابع اهلجري ،بسرية اتمة ،فدخلت األفكار يف الطغام،

وأنكرها العلماء األعالم ،وكفروا أصحاهبا.

كما قال ابن عقيل يف القرن اخلامس حيث انتشرت املذاهب بتأييد الدولة العبيدية ،قال( :ملا
صعبت التكاليف على اْلهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إىل تعظيم أوضاع وضعوها ألنفسهم،
فسهلت عليهم؛ إذ مل يدخلوا هبا حتت أمر غريهم .وهم عندي كفار هلذه األوضاع ،مثل تعظيم

القبور ،وإكرامها ِبا هنى عنه الشرع من إيقاد السرج وتقبيلها وختليقها ،وخطاب املوتى ابحلوائج،

وكتب الرقاع فيها :اي موَّلي افعل يب كذا وكذا ،وإلقاء اخلرق على الشرج اقتداء ِبن عبد الالت

والعزى .)2( ) ...

فعلمنا هبذا احلديث الطويل أن الشرك يف القبور يف هذه األمة إمنا هو من معتقدات الباطنية يف هذه

األمة ،ومل يكن هذا فاشياً قبل ظهورهم .هذا من َنحية ...

ومن َنحية أخرى :أنه عربت كتب الفالسفة اليوَننية القبورية الوثنية ،وعكف عليها كثري ممن تفلسفوا
يف اإلسالم ،أمثال الفارايب الكافر ،وابن سينا احلنفي القرمطي ،ونصري الكفر والشرك الطوسي.

وغريهم ممن لعبوا ابإلسالم كما لعب بولس ابلنصرانية.

فتأثروا ِبرائهم الفلسفية ،ومنها العقائد القبورية ،فصاروا دعاة القبورية الوثنية بتفلسفهم.

_________
((( )1رسائل إخوان الصفا)) (.)21 - 19 /4

( )2نقالً عن شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب –رمحه هللا -يف ((مفيد املستفيد يف حكم اترك
التوحيد))( :ضمن عقيدة املوحدين) (ص .)64 :وكما نقله عنه املعصويب يف كتابه ((حكم هللا

الواحد الصمد يف حكم الطالب من امليت املدد)) (ص ،)44 :وهو عند اإلمام ابن القيم يف ((إغاثة
اللهفان)) (.)695 /1
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وسايرهم كثري من املتكلمني من املاتريدية احلنفية ،واألشعرية الكالبية ،بسبب العكوف على كتبهم
الفلسفية ،فتأثروا بعقائدهم القبورية ،حىت صاروا دعاة إىل القبورية الدمهية يف آن واحد – كما سيأيت

بيانه فيما بعد .-

فهذه نبذة من اتريخ حدوث الشرك يف العبادة واأللوهية يف هذه األمة ،واليت تؤكد :أن الشرك

ابلعبادة ما كان موجوداً يف القرنني األول والثاين ،وإمنا حدث بعد هذا عندما ذهب أصحاب القرون
الثالثة املشهود هلم ابخلريية على لسان الرسول عليه الصالة والسالم.

وهلذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا ( :-قد جاءت خالفة بين العباس .وظهر يف أثنائها من
املشاهد ابلعراق وغري العراق ما كان كثري منها كذابً ،وكانوا عند مقتل احلسني بكربالء قد بنوا هناك

مشهداً ،وكان ينتابه أمراء عظماء ،حىت أنكر عليهم األئمة ،وحىت إن املتوكل ملا تقدموا له أبشياء
يقال إنه ابلغ يف إنكار ذلك وزاد على الواجب.

دع خالفة بين العباس يف أوائلها ،ويف حال استقامتها ،فإهنم حينئذ مل يكونوا يعظمون املشاهد ،سواء

منها ما كان صدقاً أو كذابً كما حدث فيما بعد؛ ألن اإلسالم كان حينئذ ما يزال يف قوته وعنفوانه،
ومل يكن على عهد الصحابة والتابعني واتبعيهم من ذلك شيء يف بالد اإلسالم .. ،بل عامة هذه

املشاهد حمدثة بعد ذلك.
وكان ظهورها وانتشارها حني ضعفت خالفة بين العباس ،وتفرقت األمة ،وكثر فيهم الزَندقة امللبسون

على املسلمني ،وفشت فيهم كلمة أهل البدع ،وذلك من دولة املقتدر يف أواخر املائة الثالثة ،فإنه إذ

ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية أبرض املغرب .مث جاءوا بعد ذلك إىل أرض مصر .)1( ) ...

الشرك يف القدمي واحلديث أليب بكر حممد زكراي– 647 /1
_________
( )1ابن تيمية يف ((الفتاوى)) (.)466 - 465 /27

()20/3

املبحث السابع :شبهة من قال بعدم وقوع الشرك يف هذه األمة وردها

هناك نصوص يتشبث هبا القائلون بعدم وقوع الشرك يف هذه األمة ،ويزعمون دَّللتها على خالف ما

ذهبنا إليه مما دلت عليه األدلة ،ويؤكده الواقع من أن الشرك يقع يف هذه األمة.
ومن أشهر هذه النصوص اليت يستدلون هبا ما يلي:

 - 1قوله صلى هللا عليه وسلم(( :وهللا ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ،ولكن أخاف عليكم أن
تنافسوا فيها .)1( )) ...

وجه اَّلستدَّلل :أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ما خاف علينا الشرك فكيف يقع الشرك يف هذه

األمة؟ (.)2

وجياب عن هذه الشبهة ِبا أجاب به احلافظ ابن حجر يف (الفتح) ،حيث قال يف شرح احلديث:

أ( -أي على جمموعكم ،ألن ذلك قد وقع من البعض ،أعاذَن هللا تعاىل منها) (.)3

ب -أو يقال :إنه يف الصحابة خاصة ،ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال(( :عليكم)) .قال
احلافظ يف (الفتح)( :فيه إنذار ِبا سيقع فوقع كما قال صلى هللا عليه وسلم  ...وأن الصحابة َّل

يشركون بعده ،فكان كذلك ،ووقع ما أنذر به من التنافس يف الدنيا) (.)4

ج -أو يقال( :لعل النيب صلى هللا عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم ويوحى إليه أبن طوائف من
األمة سوف يضلون ويشركون) (.)5

ومن هذه الشبه أيضاً:
 - 2قوله صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل جيتمع دينان يف جزيرة العرب)) (.)6
وجه اَّلستدَّلل( :إن هذه البالد بفضل هللا طاهرة من كل رجس ساملة من كل شرك إبخبار رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم) (.)7

وجياب عن هذه الشبهة :أبن هذا الفهم الذي ذكره هذا املفتون مل يفهمه احملدثون وَّل السابقون
األولون ،بل املعىن الذي فهموا منه هو النهي عن التمكني لدينني أن جيتمعا يف جزيرة العرب ،وليس

املقصود به نفيه ،وَّل نفي وجوده عن النيب صلى هللا عليه وسلم؛ إذ كيف ْيكن محله على النفي وقد
كان هناك أداين – َّل دينان فقط – عند موت النيب صلى هللا عليه وسلم وحىت يف صدر اخلالفة
الراشدة يف جزيرة العرب.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1344ومسلم ( .)2296من حديث عقبة بن عامر رضي هللا عنه.
( )2انظر ما قاله سليمان بن عبد الوهاب يف ((الصواعق اإلهلية)) (ص.)45 - 44 :
( )3احلافظ ابن حجر يف ((الفتح)) (.)211 /3
( )4احلافظ ابن حجر يف ((الفتح)) (.)614 /6

( )5عبد هللا بن علي القصيمي(( :الصراع بني اإلسالم والوثنية)) (.)118 /2
( )6رواه مالك يف ((املوطأ)) ( ،)1584( )892 /2والبيهقي ( )18531( )208 /9من حديث

ابن شهاب مرسال .قال ابن عبد الرب يف ((التمهيد)) ( :)13 /12مرسل يتصل من وجوه كثرية .وقد

رواه إسحاق بن راهويه كما يف ((نصب الراية)) ( )454 /3والبزار ( )7786من حديث أيب هريرة.
قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)124 /4فيه صاحل بن أيب األخضر وهو ضعيف وقد وثق.

ورواه ابن إسحاق كما يف ((سرية ابن هشام)) ( )88 /6واإلمام أمحد ( )274 /6من حديث عائشة

بنحوه ،وصححه الدارقطين كما ((نصب الراية)) ( )451 /3قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/5
 :)328رجاله رجال الصحيح غري ابن إسحاق وقد صرح ابلسماع .وحسن إسناده األلباين يف
((التعليقات الرضية)) ( )493 /3وحسنه الوادعي يف ((الصحيح املسند)) (.)1650

( )7حممد بن علوي املالكي(( :مفاهيم جيب أن تصحح))( :ز).
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اثنيا :لو محلنا احلديث املنسوب إىل النيب هبذا اللفظ على النفي لكنا قد كذبنا الواقع؛ فإن جزيرة
العرب يف حتديدهم (جنوابً ومشاَّلً :من عدن إىل داير بكر ،وشرقاً وغرابً :من العراق إىل مصر،

فتدخل فيها اليمن ،واحلجاز ،وجند ،والعراق ،والشام ،ومصر) ( ،)1فإن قلنا حبمل احلديث على
النفي فإننا قد فتحنا لغري املسلمني اباب للضحك على عقولنا يف رد األحاديث ،بدَّللة كذب الواقع

له ،فإن يف هذه الداير املذكورة كم من األداين ،وكم من الكنائس أيضاً ،وهي مازالت معمورة من

أول اإلسالم حىت عصرَن احلاضر.

اثلثاً :أن ما ذكره هذا الضال من احلديث الذي رواه اإلمام مالك يف املوطأ ،وما ورد أيضاً بلفظ:
((َّل يبقني دينان أبرض العرب)) ( ،)2وما رواه اإلمام أمحد يف (املسند) بلفظَّ(( :ل يرتك جبزيرة

العرب دينان)) ( ،)3كل هذه األحاديث إمنا جاءت يف سياق رواية وصية النيب صلى هللا عليه وسلم
وآخر عهده يف حياته ،وهي تدل صراحة على أن املراد ابحلديث إمنا هو النهي َّل النفي كما فهمه

هذا املفتون.
رابعاً :أن مجيع من روى هذا احلديث من أصحاب احلديث كلهم ذكروه بعبارات تدل على أن املراد
هو النهيَّ ،ل النفي ،فمن هذه الرواايت ما يلي:

 - 1عن عمر بن اخلطاب أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :ألخرجن اليهود
والنصارى من جزيرة العرب .)4( )) ...

 - 2عن عمر قال( :لئن عشت  -إن شاء هللا  -ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب)
(.)5

وهناك رواايت صرحية تدل على أن هذا إمنا هو أمر النيب صلى هللا عليه وسلم ،منها:

 - 1عن ابن عباس :يف حديث طويل قال صلى هللا عليه وسلم(( :أخرجوا املشركني من جزيرة

العرب)) (.)6

وبعد هذه الرواايت الواضحة َّل يقول حبمل احلديث على النفي إَّل الغيب اْلاهل الذي ليس له أي
مشاركة يف هذا العلم الشريف .وهللا أعلم.

ومما اشتبه عليهم أيضاً:
 - 3قوله صلى هللا عليه وسلم(( :إن الشيطان قد أيس أن يعبد يف جزيرتكم  -جزيرة العرب)) ()7
هكذا ذكره بعضهم ،وقال آخر (:)8
_________

( )1ابن جرجيس يف ((صلح اإلخوان)) (ص ،)144 :وانظر ما قال سليمان بن عبد الوهاب يف
((الصواعق اإلهلية)) (ص.)47 - 44 :

( )2رواه مالك يف ((املوطأ)) ( )1583( )592 /2والبيهقي ( )135 /6مرسال عن عمر بن

عبدالعزيز رضي هللا عنه .قال البيهقي :مرسل .وقال ابن عبد الرب يف ((التمهيد)) (:)165 /1

مقطوع يتصل من وجوه حسان .وقال ابن امللقن ((شرح البخاري)) ( :)137 /17أسانيده منقطعة.
((( )3مسند أمحد)) ( ،)26395( )274 /6ورواه ابن إسحاق كما يف ((سرية ابن هشام)) (/6

 )88والطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( .)1066( )12 /2من حديث عائشة ،وصححه الدارقطين

كما يف ((نصب الراية)) ( ،)451 /3وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)328 /5رجاله رجال

الصحيح غري ابن إسحاق وقد صرح ابلسماع .وحسن إسناده األلباين يف ((التعليقات الرضية)) (/3

 )493وحسنه الوادعي يف ((الصحيح املسند)) (.)1650
( )4رواه مسلم (.)1767

( )5رواه والرتمذي ( )1607 ،1606وأمحد ( )215( )32 /1وابن حبان (،)3753( )69 /9
واحلاكم ( .)7721( )305 /4وقال :صحيح على شرط مسلم .وقال األلباين يف ((صحيح

الرتمذي)) ( :)1606صحيح .ورواه مسلم ( )1767وأبو داود ( ،)3030بدون لفظة(( :لئن

عشت)).
( )6رواه البخاري ( ،)3053ومسلم (.)1637

( )7رواه الرتمذي ( ،)3087وابن ماجه ( ،)2497والنسائي يف ((السنن الكربى)) ()444 /2
( .)4100من حديث عمرو بن األحوص رضي هللا عنه .قال الرتمذي :حسن صحيح ،وصححه
األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

( )8سليمان بن عبد الوهاب(( :الصواعق اإلهلية يف الرد على الوهابية)) (ص.)41 :
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قوله صلى هللا عليه وسلم(( :إن الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب ،ولكن يف
التحريش بينهم)) (.)1
وقوله صلى هللا عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود –رضي هللا عنه(( :-إن الشيطان قد يئس أن تعبد

األصنام أبرض العرب ،ولكن رضي منهم ِبا دون ذلك ابحملقرات وهي املوبقات)) (.)2

وجه الدَّللة( :أن الرسول أخرب أن الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب ،ويف حديث
ابن مسعود :أيس الشيطان أن تعبد األصنام أبرض العرب ،وهذا خبالف مذهبكم؛ فإن البصرة ومن

حوهلا والعراق من دون دجلة املوضع فيه قرب علي وقرب احلسني –رضي هللا عنهما -كذلك اليمن
كلها واحلجاز كل ذلك من أرض العرب ،ومذهبكم أن هذه املواضع كلها عبد الشيطان فيها،
وعبدت األصنام ،وكلهم كفار ،وهذه األحاديث ترد مذهبكم) (.)3

وجياب عن هذه الشبهة ِبا يلي:

أوَّلً :أن الرواية األوىل مل أجدها يف كتب احلديث هبذا اللفظ ،وأقرب ما وجدت مما يوافق هذه الرواية

ما جاء عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال(( :أيها الناس! إن الشيطان قد أيس أن يعبد يف بلدكم هذا
آخر الزمان ،وقد رضي منكم ِبحقرات األعمال ،فاحذروه على دينكم)) ( )4احلديث.

واحلديث ضعيف ،فال احتجاج فيه.

أما الرواية الثانية :فهي اثبتة ،ولكن هل األحاديث الصحيحة تتناقض مع بعض؟ كال ،بل َّلبد أن

يكون لكل واحد منها حممل غري ما لآلخر ،فاحلديث الذي حنن بصدده خيالف ظاهراً – لدى

البعض -األحاديث الثابتة الصحيحة اليت فيها خوف الرسول صلى هللا عليه وسلم ,وحتذيره من
وقوع ألوان من الشرك يف هذه األمة ،والعلماء قد ذكروا هلذا احلديث عدة احتماَّلت ،فمما قالوا
فيه:

 - 1إن الشيطان أيس بنفسه –ومل ييأس -ملا رأى عز اإلسالم يف حياة النيب صلى هللا عليه وسلم

وإقبال القبائل على الدخول يف هذا الدين الذي أكرمهم هللا به ،فلما رأى ذلك يئس من أن يرجعوا
إىل دين الشيطان ،وأن يعبدوا الشيطان أي :يتخذوه مطاعاً.
وهذا كما أخرب هللا عن الذين كفروا يف قوله :الْيـوم يئِ َّ ِ
ين َك َف ُرواْ ِمن ِدينِ ُك ْم [املائدة ،]3 :فهم
س الذ َ
ََْ َ َ
يئسوا أن يراجع املسلمون مع عليه املشركون من الدين القائم على اختاذ األنداد مع هللا ،وصرف
العبودية إىل أشياء مع هللا أو دونه.

فكما أن املشركني ملا رأوا ْتسك املسلمني بدينهم يئسوا من مراجعتهم ،هكذا الشيطان يئس ملا رأى
عز املسلمني ودخوهلم يف الدين يف أكثر نواحي جزيرة العرب.

والشيطان – لعنه هللاَّ -ل يعلم الغيب ،وَّل يعلم أنه ستحني فرص يصد الناس هبا عن اإلسالم

والتوحيد ،وكانت أول أموره يف صرف الناس لعبادته بعد موت النيب صلى هللا عليه وسلم ،حيث
أطاعه أقوام وقبائل فارتدت عن اإلسالم إما ِبنع الزكاة ،أو ابتباع مدعي النبوة ،فنشط وكانت له
جولة وصولة ،مث كبته هللا.
_________

( )1رواه مسلم ( )2812من حديث جابر رضي هللا عنه.

( )2رواه احلاكم ( ،)32 /2والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)7471( )51 /6قال احلاكم :هذا
حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وصححه لغريه األلباين يف ((صحيح الرتغيب

والرتهيب)) (.)2221

( )3سليمان بن عبد الوهاب(( :الصواعق اإلهلية يف الرد على الوهابية)) (ص.)45 :
( )4رواه البزار وابن أيب شيبة كما يف ((إحتاف اخلرية املهرة)) ( )64 /3وعبد بن محيد يف ((مسنده))
( .)858( )270 /1قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)269 /3فيه موسى بن عبيدة وهو

ضعيف .وقال البوصريي يف ((إحتاف اخلرية)) ( :)64 /3فيه موسى بن ُعبيدة الربذي ،وهو ضعيف.
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واملقصود :أن الشيطان ييأس إذا رأى التمسك ابلتوحيد واإلقرار به والتزامه ،واتباع الرسول صلى هللا
عليه وسلم ،وهو حريص على أن يصد الناس عن هذا ،ولذا ْتكن من هذا يف فرتات خمتلفة ،فعبده

القرامطة عبادة طاعة وهم يف اْلزيرة ،وأفسدوا ما أفسدوا ،وعبده من بعدهم مما يعرفه أولو البصرية
(.)2( )1

فالقول أبن الشرك منتف عن هذه األمة خمالف للواقع ،كما أنه خمالف للفهم الصحيح لنصوص

الشرع.
 - 2أو يقال :إن نبينا صلى هللا عليه وسلم فصل ما بني الشرك والتوحيد وبينه أمت بيان ،وترك الدين
على بيضاء ليلها كنهارها ،وهذه البيضاء هي مضمون َّل إله إَّل هللا ،وهي إفراد هللا ابلعبادة ،وخلع
األنداد ،والكفر ِبا يعبد من دون هللا ،والرباءة من الشرك وأهله ،كما فسرها أهل العلم رمحهم هللا،

فإذا علم هذا يقيناً فمحال أن يكون الشرك بصورته اليت هنى هللا عنها موجوداً يف بالد كثرية ،وحيكم
عليها ابلشرك ويوجد يف اْلزيرة بصورته وَّل حيكم عليها ابلشرك .وهذا من التالعب واهلوى الصارخ

(.)3

 - 3وقال ابن رجب يف شرح احلديث :إنه يئس أن جيتمعوا كلهم على الكفر األكرب (.)4
وأشار ابن كثري إىل هذا املعىن عند تفسريه قوله تعاىل :الْيـوم يئِ َّ ِ
ين َك َف ُرواْ ِمن ِدينِ ُك ْم حيث قال:
س الذ َ
ََْ َ َ
(قال ابن عباس رضي هللا عنهما :يعين يئسوا أن تراجعوا دينكم) (.)5

 - 4وَّل يبعد أن يقال( :مراد النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله(( :إن الشيطان  )) ...أن الشيطان َّل
يطمع أن يعبده املؤمنون يف جزيرة العرب ،وهم املص َدقون ِبا جاء به الرسول من عند ربه املذعنون
له ،واملمتثلون ألوامره ،وَّل شك أن من كان على هذه الصفة فهو على بصرية ونور من ربه ،فال

يطمع الشيطان أن يعبده  ...ووجود مثل هذا يف جزيرة العرب َّل ينايف احلديث الصحيح كما َّل

خيفى على من له قلب سليم وعقل راجح ،وإطالق لفظ املصلني على املؤمنني كثري يف كالم العارفني.
 - 5وحيتمل أن يراد ابملصلني أَنس معلومون بناء على أن تكون (أل) للعهد وأن يراد هبم الكاملون
فيها  ...وهم خري القرون ،يؤيد ذلك قول النيب صلى هللا عليه وسلم يف آخر احلديث(( :-ولكن يف

التحريش بينهم)) .يقول الطيي :لعل املصطفى صلى هللا عليه وسلم أخرب ِبا يكون بعده من

التحريش الواقع بني صحبه رضوان هللا عليهم أمجعني ،أي أيس أن يعبد فيها ،ولكن يطمع يف

التحريش  ...والدليل مىت طرقه اَّلحتمال بطل به اَّلستدَّلل) (.)6
_________

( )1انظر ما ذكره الشيخ صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ يف(( :هذه مفاهيمنا)) (ص:

.)198 - 197

( )2انظر ما ذكره أبو بطني ،عبد الرمحن(( :جمموعة الرسائل واملسائل النجدية)) (- 482 /4

.)487

( )3انظر ما ذكره الشيخ صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ يف كتابه(( :هذه مفاهيمنا)) (ص:
.)199 - 198

( )4انظر ((جمموعة الرسائل واملسائل النجدية)) (.)487 - 482 /4
((( )5ابن كثري يف تفسريه)) (.)12 /2
( )6حممد شكري اآللوسي(( :فتح املنان تتمة منها التأسيس)) (ص )499 - 497 :ابختصار.

()24/3

 - 6أو يقال :كما أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد أخرب بوقوع الشرك وحدوثه يف هذه األمة،
ووقع ،وحصل هذا اإلخبار ِبا هو مشاهد عياَنً ،وَّل ينكره إَّل من أعمى هللا بصره وطمس بصريته.
هكذا أخرب الرسول صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث أَنساً معلومني أبن الشيطان َّل يسلط

عليهم ،وهم الذين قال عنهم الرسول عليه الصالة والسالمَّ(( :ل تزال طائفة من أميت على احلق،
منصورةَّ ،ل يضرهم من خذهلم وَّل من خالفهم حىت أييت أمر هللا)) (.)1

 - 7أو يقال :إن احلديث يقول :إن الشيطان أيس أن يعبد .وظاهر لفظه :أن أيس من أن يعبد هو
نفسهَّ ،ل من أن يعبد غريه من املخلوقات كاألنبياء واملالئكة والصاحلني واألشجار واألحجار،

والقبور .فإن الشيطان إن أطيع يف عبادة بعض املخلوقات ،وقد تضاف إليه هذه العبادة ولكنها
إضافة غري حقيقية ،والعالقة يف اإلضافة كونه هو اآلمر هبا ،وحقيقة عبادة الشيطان نفسه :أن توجه
إليه العبادة كفاحاً مباشرة.

 - 8أو يقال :املراد أن الشيطان قد أيس من أن يعبد أو تعبد األصنام يف بالد العرب يف كل وقت
وزمان ،فهذا لن يكون إن شاء هللا ،وقد يشهد هلذا لفظة (أبداً) املذكور يف الرواية األخرى (.)2

وعلى كل حالَّ :ل ْيكن أن يدعى أنه لن يعبد غري هللا يف بالد العرب يف وقت من األوقات ،فإن

هذا ابطل كاذب ابإلمجاع والضرورة والنصوص املتواترة.
ومما يستدل به القبوريون يف هذا الباب:

 - 4قوله صلى هللا عليه وسلم(( :من يرد هللا به خرياً يفقهه يف الدين ،وإمنا أَن قاسم وهللا يعطي ،وَّل
يزال أمر هذه األمة مستقيماً حىت تقوم الساعة ،أو أييت أمر هللا تعاىل )3( )) ....

وجه اَّلستدَّلل( :أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخرب أن أمر هذه األمة َّل يزال مستقيماً إىل آخر

الدهر ،ومعلوم أن هذه األمة  ..اليت تكفرون هبا ،مازالت قدْياً ظاهرة مألت البالد ،فلو كانت هي

األصنام الكربى ،ومن فعل شيئاً من تلك األفاعيل عابد األواثن ،مل يكن أمر هذه األمة مستقيماً ،بل

منعكساً .)4( ) ...

جياب عن هذه الشبهة :أبن هذه الشبهة َنجتة عن قصور ابعه يف علم احلديث .فإن األحاديث أتيت

برواايت خمتلفة بعضها يفسر البعض اآلخر ،فالذي ذكره جاء بعدة رواايت ،حىت إنه جاء يف صحيح

البخاري يف مخسة مواضع عن معاوية رضي هللا عنه.

وقد جاء يف كتاب العلم بلفظ(( :ولن تزال هذه األمة قائمة على أمر هللا َّل يضرهم من خالفهم حىت
أييت أمر هللا)) ( ،)5ويف كتاب اَّلعتصام بلفظ(( :وَّل تزال هذه األمة ظاهرين على من خالفهم حىت

أييت أمر هللا وهم ظاهرون)) (.)6

وجاء يف كتاب املناقب بلفظَّ(( :ل يزال من أميت أمة قائمة أبمر هللا .)7( )) ...

كما جاء يف كتاب اَّلعتصام بلفظَّ(( :ل تزال طائفة من أميت ظاهرين حىت أيتيهم أمر هللا وهم

ظاهرون)) (.)8

ويف كتاب التوحيدَّ(( :ل يزال من أميت أمة قائمة أبمر هللا .)9( )) ...
_________

( )1رواه ابن حبان ( )6714والطرباين يف ((األوسط)) ( )8397والبيهقي ( )181 /9من حديث
ثوابن .قال ابن تيمية يف ((اقتضاء الصراط املستقيم)) ( :)142 /1حمفوظ من غري وجه .وصححه

السخاوي يف ((البلدانيات)) ( )105واحلديث عند مسلم ( )1920بنحوه.

( )2راجع ما ذكره القصيمي يف ((الصراع بني اإلسالم والوثنية)) (.)127 - 122 /2
( )3رواه البخاري ( ،)7312ومسلم ( )1037خمتصراً.
( )4سليمان بن عبد الوهاب(( :الصواعق اإلهلية)) (ص.)41 :
( )5رواه البخاري ( ،)71ومسلم (.)1037

( )6رواه البخاري ( ،)7311ومسلم ( .)1921من حديث املغرية بن شعبة رضي هللا عنه.
( )7رواه البخاري ( ،)3641ومسلم (.)1037

( )8رواه البخاري ( ،)7311ومسلم ( .)1921من حديث املغرية بن شعبة رضي هللا عنه.
( )9رواه البخاري ( ،)3641ومسلم (.)1037
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واحلديث جاء عند مسلم بلفظ(( :لن يزال قوم من أميت ظاهرين على الناس حىت أيتيهم أمر هللا وهم
ظاهرون)) (.)1

واملقصود :أن الرواايت املطلقة يف بعض األحاديث حتمل على الرواايت املقيدة ،فإن من قواعد
أصول الفقه محل املطلق على املقيد إذا احتد احملل واحلكم ( ،)2وهنا هكذا ،هلذا قال احلافظ ابن

حجر عند شرح احلديث( :أن بعض هذه األمة يبقى على احلق أبداً) ( .)3وَّل شك أن هؤَّلء البعض
هم احملدثون ,ومتبعوا اآلاثر َّل غريهم من القبوريني كما نص عليه السلف.

ومما يتشبث به القبوريون يف هذا الباب:

 - 5عن عائشة قالت :قال النيب صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يذهب الليل والنهار حىت تعبد الالت
والعزى)) فقلت :اي رسول هللا! إن كنت ألظن حني أنزل هللا تعاىلُ :ه َو الَّ ِذي أ َْر َس َل َر ُسولَهُ ِاب ْهلَُدى
و ِدي ِن ا ْحل ِق لِيظْ ِهرهُ َعلَى ِ
الدي ِن ُكلِ ِه َولَ ْو َك ِرهَ ال ُْم ْش ِرُكو َن إن ذلك اتم ،قال(( :إنه سيكون من ذلك ما
َ
َ ُ َ
شاء هللا ،مث يبعث هللا رحياً طيبة فتوىف كل من يف قلبه مثقال حبة من خردل إْيان ،فيبقى من َّل خري
فيه فريجعون إىل دين آابئهم)) (.)4

وقال النيب صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق  ...حىت يقاتل آخرهم

املسيح الدجال)) (.)5

وقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :لن يربح هذا الدين قائماً عليه عصابة املسلمني حىت تقوم

الساعة)) (.)6

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يزال عصابة من أميت يقاتلون على أمر هللا قاهرين لعدوهم
َّل يضرهم من خالفهم حىت أتتيهم الساعة ،وهم على ذلك ،فقال عبد هللا بن عمرو :أجل ،مث يبعث

هللا رحياً كريح املسك مسها مس احلريرَّ ،ل ترتك إنساَنً يف قلبه مثقال حبة من إْيان إَّل قبضته ،مث
يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة)) (.)7

وجه اَّلستدَّلل( :يف هذه األحاديث الصحيحة أبني دَّللة على بطالن مذهبكم؛ وهي أن مجيع هذه

األحاديث مصرحة أبن األصنام َّل تعبد يف هذه األمة إَّل بعد اخنرام أنفس مجيع املؤمنني آخر الدهر)

(.)8

وجياب عن هذه الشبهة من عدة أوجه:
أوَّلً :مراد النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث بيان وقت ظهور الشرك بصفة عامة حبيث

يطغى على التوحيد ,ويسيطر على حاملي لواء التوحيد ويستأصلهم ،فذكر :أن هذا حيدث يف أواخر

أايم الدنيا ،قبل انعقاد القيامة الكربى ،وبعد خروج الريح القابضة ألنفس مجيع املؤمنني حىت َّل تبقى

هذه الطائفة املنصورة والناجية على ظهر األرض ( ،)9والذي يدل عليه فهم الصحايب اْلليل عبد

هللا بن عمرو حيث إنه عقب على قوله عليه الصالة والسالمَّ(( :ل تزال عصابة  ...احلديث)) بقوله:
أجل ،مث يبعث هللا رحياً كريح املسك  ...إخل.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)7311ومسلم ( .)1921من حديث املغرية بن شعبة رضي هللا عنه.
( )2انظر ما ذكره ابن قدامة يف ((روضة الناظر)) (.)192 /2
( )3ابن حجر يف ((الفتح)) (.)164 /1
( )4رواه مسلم (.)2907

( )5رواه أبو داود ( ،)2484وأمحد ( ،)19934( )437 /4والطرباين (،)228( )116 /18

واحلاكم ( .)81 /2من حديث عمران بن حصني رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود،

وقال ابن جرير يف ((مسند عمر)) ( :)824 /2إسناده صحيح .وقال احلاكم :صحيح على شرط
مسلم .وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)7294

( )6رواه مسلم ( .)1922من حديث جابر بن مسرة رضي هللا عنه.
( )7رواه مسلم ( .)1924من حديث ابن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما.
( )8سليمان بن عبد الوهاب(( :الصواعق اإلهلية)) (ص.)50 :

( )9انظر توجيه احلافظ ابن حجر وتطبيقه بني هذه األحاديث اليت ظاهرها التعارض :يف ((الفتح))
( ،164 /1و ،294 /13و ،)77 - 76 /13وانظر ما ذكره شيخنا عبد هللا حممد الغنيمان يف
((شرح كتاب التوحيد للبخاري)) (.)235 /2
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فهذا احلديث إمنا يبني التحديد الزمين لفشو الشرك يف هذه األمة حىت َّل يبقى يف ظهر األرض إَّل
مشرك ،وليس املراد منه عدم وقوع الشرك يف هذه األمة كما ظنه بعض مدعي العلم واملعرفة ،وإَّل

يكون هذا الفهم خمالفاً لألحاديث الصحيحة األخرى وخمالفاً للواقع.

وأما استدَّلله هبذا احلديث على عدم وقوع الشرك يف هذه األمة ،فليس فيه ما يدل عليه ،وقد بينا
املراد من احلديث ،مث إن عدم الدليل املعني َّل يستلزم عدم املدلول املعني كما هو معلوم لدى كل

واحد من أهل العلم.
ومما يتشبث به القبوريون أيضاً يف إثبات شبهتهم:
ت لِلن ِ
َّاس [ ...آل عمران.]110 :
ري أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
 - 6قوله تعاىلُ :كنتُ ْم َخ ْ َ
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا [ ...البقرة.]143 :
وقوله تعاىلَ :وَك َذلِ َ
وجه اَّلستدَّلل( :أن األمة ليس فيها من يعمل الكفر ،وأهنا أمة صاحلة كلها – من أوهلا إىل آخرها –
ليس فيها شرك) (.)1
وجياب عن هذه الشبهة ِبا يلي:

أوَّلً :أهنم تركوا من اآليتني ما هو دليل عليهم ،وذلك( :أن هللا وصف خري أمة أخرجت للناس بثالث
صفات وهي ألهل اإلْيان خاصة ،وليس ألهل الكفر والشرك ،والنفاق والبدع والفسوق فيها

وف وتَـ ْنـهو َن ع ِن الْمن َك ِر وتُـ ْؤِمنو َن ِاب ِ
ِ
هلل ،فليس املشركون واملنافقون من
نصيب ،فقالَ :أت ُْم ُرو َن ِابل َْم ْع ُر َ َ ْ َ ُ َ ُ
خري أمة  ...بل هم شرار األمة .)2( ) ...

اثنياً( :كل أهل امللل من اليهود والنصارى واجملوس والصابئة من أمته أرسل إليهم وكلهم من أمة

حممد ،وهم أمة الدعوة  ...ومن مل يؤمن ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ومل يتبعه من هذه امللل اخلمس
ِ
اب والْم ْش ِركِني ِيف ََن ِر جهنَّم َخالِ ِد ِ
ِ
َّ ِ
يها
ين ف َ
ين َك َف ُروا م ْن أ َْه ِل الْكتَ ِ َ ُ َ
َ
فهو يف النار ،كما قال تعاىل :إِ َّن الذ َ
ََ َ
ك ُه ْم َش مر ال َِ
ْربيَِّة [البينة ]6 :فأخرب تعاىل أهنم يف النار مع كوهنم من هذه األمة.
أ ُْولَئِ َ
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا ،فاخلطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم،
وأما استدَّلله بقوله تعاىلَ :وَك َذلِ َ
وأصحابه ،وهم املعنيون هبذه األمة ،ومن كان مثلهم من أهل اإلْيان حلق هبم ،وأما الكفار واملشركون

واملنافقون فهم أعداء األمة الوسط يف كل زمان ومكان ،وَّل ْيكن أحد أن يزعم أهنم من األمة الوسط
إَّل مثل هذا اْلاهل الذي يقول :ليس يف األمة كافر وَّل مشرك .)3( ) ...

ويبني الشيخ عبد الرمحن بن حسن جانباً من البدع والشرك والضالل الذي وقع يف هذه األمة... ،

(مثل املرتدين يف عهد الصديق ،واخلوارج زمن علي بن أيب طالب ،والقدرية ،واْلهمية اْلربية ،ودولة

القرامطة ،الذين وصفهم شيخ اإلسالم أبهنم أشد الناس كفراً ،والبويهيني ،والعبيديني وغريهم) (.)4
ِ
سواْ
وابْلملة( :هذا املعرتض مموه بلفظ األمة ملبس ،قال تعاىل يف ذم هذا الصنف من الناس َوَّلَ تَـ ْلب ُ
ا ْحل َّق ِابلْب ِ
اط ِل َوتَكْتُ ُمواْ ا ْحلَ َّق َوأَنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة.]42 :
َ َ
_________
( )1انظر ما قاله الشيخ عبد الرمحن بن حسن عن بعضهم يف ((جمموعة الرسائل واملسائل)) (/2
.)54

((( )2جمموع الرسائل واملسائل)) ( )55 ،54 /2بتصرف .وانظر رد الشيخ عبد اللطيف بن عبد
ت لِلن ِ
ك َج َعلْنَا ُك ْم
ري أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
ووَك َذلِ َ
الرمحن بن حسن على اَّلستدَّلل ابآليتني السابقتني ُكنتُ ْم َخ ْ َ
َّاسَ ،
أ َُّمةً َو َسطًا وحنومها(( ،الدرر السنية)) (.)356 ،354 /9
( )3جمموعة ((الرسائل واملسائل)) ( ،)61 ،57 /2وانظر رسالة الشيخ عبد الرمحن بن حسن
((التوحيد وطروء الشرك على املسلمني يف اْلامع الفريد)) (ص.)345 - 343 :
( )4الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ يف ((جمموعة الرسائل)) (.)80 - 62 /2

()27/3

وهذا من أعظم اللبس واخللط والتمويه ،واألمة تطلق ويراد هبا عموم أهل الدعوة ،ويدخل فيها من مل
يستجب هلل ورسوله ،وتطلق أيضاً ويراد هبا :أهل اَّلستجابة املنقادين ملا جاءت به الرسل ،ومن مل
يفصل ويضع النصوص (يف غري) مواضعها فهو من اْلاهلني امللبسني) (.)1

ويكشف الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن عن أصل هذه الشبهة وسبب حدوثها،

فقال( :أعلم أن هذ املعرتض مل يتصور حقيقة اإلسالم والتوحيد ،بل ظن أنه جمرد قول بال معرفة وَّل
اعتقاد ،وإَّل فالتصريح ابلشهادتني يف هذه األزمان واإلتيان هبما ظاهرا هو نفس التصريح ابلعداوة،

وألجل عدم تصوره أنكر هذا ،ورد إحلاق املشركني يف هذه األزمان ابملشركني األولني ،ومنع إعطاء
النظري حكم نظريه ،وإجراء احلكم مع علته ،واعتقد أن من عبد الصاحلني ،ودعاهم وتوكل عليهم،

وقرب هلم القرابني مسلم من هذه األمة ،ألنه يشهد أن َّل إله إَّل هللا) (.)2

ويظهر جهل القائل هبذا القول حني مل يفرق بني أمة اإلجابة ،وأمة الدعوة ،وقد رد الشيخ عبد

اللطيف ذلك اَّلشتباه ،فقال( :ليس كل من وصف أبنه من األمة يكون من أهل اإلجابة والقبلة،
ويف احلديث(( :ما من أحد من هذه األمة يهودي أو نصراين يسمع يب مث َّل يؤمن يب إَّل كان من أهل
ش ِه ٍ
ك َعلَى َه ُؤَّلء َش ِهي ًدا يَـ ْوَمئِ ٍذ
ف إِ َذا ِج ْئـنَا ِمن ُك ِل َّأم ٍة بِ َ
النار)) ( ... )3وقال تعاىل :فَ َك ْي َ
يد َو ِج ْئـنَا بِ َ
َّ ِ
ض َوَّلَ يَكْتُ ُمو َن هللاَ َح ِديثًا [النساء ]42 :فدلت
الر ُس َ
ص ُواْ َّ
س َّوى هبِِ ُم األ َْر ُ
ين َك َف ُرواْ َو َع َ
يَـ َو مد الذ َ
ول لَ ْو تُ َ
هذه اآلية على أن هؤَّلء الكافرين من األمة اليت يشهد عليهم صلى هللا عليه وسلم  ...واألمة يف
مقام املدح والوعد يراد هبا أهل القبلة وأهل اإلجابة ،وتطلق يف مقام التفرق والذم ويراد هبا غريهم،

فلكل مقام مقال) (.)4
ومما يتشبث به القبوريون أيضاً يف هذا الباب:

 - 7قوله صلى هللا عليه وسلم(( :اللهم َّل جتعل قربي وثناً يعبد)) (.)5

وجه اَّلستدَّلل( :دعاؤه مستجاب) ( ،)6يعين فال ْيكن أن يكون هناك شرك عند قرب الرسول.

وجياب عن هذه الشبهة :أبن دعاء الرسول مستجاب َّل شك فيه ،وهلذا قد أحاطه هللا أبسوار

وجدران ( ،)7فال أحد يستطيع أن يسجد لقربه مباشرة كائناً من كان ،وليس فيه أي دليل على أن

أحداً َّل يشرك ابهلل جل وعال بعبادة النيب مثالً أو إبثبات خصائص الربوبية يف الرسول عليه الصالة

والسالم ،فإن هذا واقع ،والواقع خري دليل يف هذا اجملال ،فكم من الغالني يف الرسول مثالً يدعي فيه
خصائص الربوبية... ،

وأيضا مما يتشبث به القبوريون يف هذا الباب:
_________

( )1عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن(( :مصباح الظالم)) (ص.)30 :

( )2انظر قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن يف ((مصباح الظالم)) (ص.)36 :

( )3رواه أمحد ( .)8594( )350 /2وصححه أمحد شاكر يف ((عمدة التفسري)) ( )66 /2كما
أشار إىل ذلك يف املقدمة.

( )4عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ(( :مصباح الظالم)) (ص.)341 :
( )5رواه مالك ( )172 /1من حديث عطاء بن يسار ,وابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ()150 /2
من حديث زيد ابن أسلم ,قال ابن عبد الرب يف ((اَّلستذكار)) ( :)347 /2روي متصال مسنداً,
وقال يف ((التمهيد)) ( :)41 /5مرسل غريب وهو صحيح ,وقال ابن تيمية يف ((حقوق آل البيت))
( :)58اثبت .وصححه األلباين يف ((مشكاة املصابيح)) ( .)165 /1ورواه أمحد ()246 /2

( )7352وأبو يعلى ( )6681واحلميدي ( )445 /2متصال من حديث أيب هريرة بنحوه .وصحح
إسناده األلباين يف ((حتذير الساجد)) (.)25

( )6انظر ما قاله ((حممد العلوي املالكي يف مفاهيمه)) (ص :ح).
((( )7النونية)) (.)196 /2

()28/3

ِ - 8با روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :إن أخوف ما أختوف على أميت ،اإلشراك
ابهلل ،أما إين لست أقول :يعبدون مشساً وَّل قمراً وَّل وثناً ،ولكن أعماَّلً لغري هللا وشهوة خفية)) (.)1
وجه اَّلستدَّلل :أن الرسول عليه الصالة والسالم ما خاف علينا الشرك األكرب ،وإمنا خاف علينا
الشرك األصغر (.)2
وجياب عن هذه الشبهة ِبا يلي:

 - 1إن احلديث ضعيف ( ،)3واحلديث الضعيف َّل احتجاج به عند من يعتد به من أهل العلم.
 - 2ولو فرضنا صحته :يكون مراد النيب صلى هللا عليه وسلم من احلديث بيان خفاء هذا الشرك يف
أمته حىت يقع فيه بعض من يدعي العلم والتحقيق أيضاً ،فمثالً :عبادة الشمس والقمر والوثن من
الظواهر اليت َّل خيفى ضالل مرتكبه ،ولكن الشرك أبعمال القلوب؛ مثالً احملبة لغري هللا ،والذل

واخلضوع لغري هللا ،واعتقاد أشياء خمصوصة هلل جل شأنه لغري هللا تعاىل ،هذه كلها من ضمن األعمال
لغري هللا ومما تبقى خفياً ،وهذا ظاهر ،واحلمد هلل .الشرك يف القدمي واحلديث أليب بكر حممد زكراي–

671 /1

_________

( )1رواه ابن ماجه ( ،)4205وأمحد ( .)17161( )123 /4قال البوصريي يف ((مصباح
الزجاجة)) ( :)323 /2هذا إسناد فيه مقال ،عامر بن عبد هللا مل أر من تكلم فيه جبرح وَّل غريه،
وابقي رجال اإلسناد ثقات ،وضعفه األلباين يف ((ضعيف سنن ابن ماجه)) (.)4974

( )2انظر ما قاله ((حممد العلوي املالكي يف مفاهيمه)) (ص :ز-ح).
( )3انظر ما ذكره األلباين يف ((ضعيف سنن ابن ماجه)) برقم.)921( :

()29/3

املبحث الثامن :قبح الشرك وخطره
فأما قبحه فيظهر يف أن الشرك تنقص للرب تعاىل ِبساواة غريه له يف بعض األمور ،وذلك غاية
الضالل كما قال هللا تعاىل عن املشركني يوم القيامة عند خصومتهم مع معبوديهمَ :ات َِّ
َّلل إِن ُكنَّا لَِفي

ني إِ ْذ نُس ِوي ُكم بِر ِ
ض َال ٍل مبِ ٍ
ني [الشعراء ،]98 - 97 :وهذا التنقص متضمن للظلم ولذلك
َ
ب ال َْعالَ ِم َ
َ
َ
ِ
ِ
يم [لقمان .]13 :فإن الذي يعبد هو الذي بيده اخللق واألمر
ْم َعظ ٌ
قال هللا تعاىل :إِ َّن الش ْر َك لَظُل ٌ
واملتفضل ابلنعم فصرف شيء من حق هللا تعاىل من العبودية إىل غريه ظلم عظيم.

فظهر مما تقدم أن قبح الشرك يتمثل يف أنه تنقص للرب تعاىل وظلم وضالل مبني.
وأما خطره فيتمثل يف أنه حيبط األعمال كما قال هللا تعاىل :ولََق ْد أ ِ
َّ ِ
ك
ين ِم ْن قَـ ْبلِ َ
ُوح َي إِلَْي َ
َ
ك َوإِ َىل الذ َ
ك ولَتَ ُكونَ َّن ِمن ْ ِ
ين [الزمر .]65 :ويتمثل خطره كذلك يف أن
لَئِ ْن أَ ْش َرْك َ
ت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َملُ َ َ
اخلَاس ِر َ
َ
صاحبه إن مات عليه فإنه َّل يغفر له كما قال هللا تعاىل :إِ َّن هللاَ َّلَ يَـ ْغ ِف ُر أَن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَـ ْغ ِف ُر َما ُدو َن
شاء [النساء ]4 :ويتمثل خطره كذلك يف أن صاحبه الذي مات عليه خملد يف َنر
ك لِ َمن يَ َ
ذَلِ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ني ِم ْن
َّار َوَما للظَّال ِم َ
جهنم ،كما قال هللا تعاىل :إِنَّهُ َمن يُ ْش ِر ْك ِابهلل فَـ َق ْد َح َّرَم هللاُ َعلَيه ا ْْلَنَّةَ َوَمأ َْواهُ الن ُ
َنصا ٍر [املائدة .]72 :منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل خلالد عبد
أ َ

اللطيف– 92 /1

()30/3

ْتهيد
تنوعت عبارات أهل العلم يف بيان أنواع الشرك ،ولكنها َّل خترج عن املدلول الشرعي للشرك ...
فمن عباراهتم يف بيان أنواع الشرك ما يلي:

أ -أن الشرك ينقسم إىل أكرب وأصغر (.)1
ب -ويقول بعضهم :إنه على ثالثة أقسام :أكرب ،وأصغر ،وخفي (.)2
ج -والبعض يقسمه حسب أجزاء التوحيد الثالثة (.)3

د -وبعضهم يقسمه إىل نوعني :الشرك يف الربوبية ،والشرك يف األلوهية ،ويدخل الشرك يف األمساء
والصفات ضمن النوع األول (.)4

هذه األقوال ليست متباينة ،بل بعضها يوافق بعضاً ،فمن قسم الشرك إىل قسمني :أكرب وأصغر،

نظر إىل حقيقة الشرك وأحكامه من حيث خروجه من اإلسالم وعدم خروجه .والذي قسم الشرك إىل
ثالثة أنواع :األكرب واألصغر واخلفي ،فإنه مل خيالف القول السابق؛ ألنه إمنا أراد إظهار أمهية الشرك

اخلفي ،وإَّل فالشرك اخلفي داخل حتت النوعني السابقني ،فإن الشرك اخلفي بعضه من الشرك األكرب
املخرج من امللة ،وبعضه من الشرك األصغر الذي هو أكرب من املعاصي  -الكبائر  -ولكنها َّل

خترج من امللة ،وإمنا أراد من أبرزها كنوع اثلث بيان خفائها على كثري من الناس وكثرة وقوعها... ،
أما الذي قسمه حسب أنواع التوحيد الثالثة ,والذي قسمه إىل نوعي الشرك يف الربوبية والشرك يف

األلوهية فليس بينهما إَّل إمجال وتفصيل.

فهذه األقوال صحيحة وشاملة .وهناك أقوال أخرى للعلماء يف بيان أنواع الشرك ،وهي غري شاملة،
منها:

هـ -أن أقسام الشرك أربعة:
األول :شرك اَّلحتياز :وهو أن يكون غري هللا مالكاً لشيء يستقل به ،ولو كان يف احلقارة مثقال ذرة.
الثاين :شرك الشياع :أن يكون لغريه نصيب يشاركه فيه ،كيفما كان هذا النصيب يف املكان واملكانة.
الثالث :شرك اإلعانة :وهو أن يكون له ظهري ومعني من غري أن ْيلك معه ،كما يعني أحدَن مالك
متاع على محله مثالً.
الرابع :شرك الشفاعة :وهو أن يوجد من يتقدم بني يديه يدل جباهه؛ ليخلص أحداً بشفاعته.

ويبدر ممن قال هبذا القول :أنه قسم الشرك حسب متعلقه وحسب ابعث الناس على الشرك ،وهذه
األنواع كلها داخلة حتت الشرك األكرب ،وهذه من أفراده ،وكان قد أخذه من قوله تعاىل :قُ ِل ا ْد ُعوا
ون ا َِّ
َّلل َّل ْيَْلِ ُكو َن ِمثْـ َق َ ٍ
الَّ ِذين َز َعمتُم ِمن ُد ِ
السماو ِ
ات َوَّل ِيف األ َْر ِ
ض َوَما َهلُ ْم فِي ِه َما ِمن ِش ْر ٍك
َ ْ
ال ذَ َّرة ِيف َّ َ َ
ِ
ِ
َوَما لَهُ ِم ْنـ ُهم من ظَ ِه ٍري َوَّل تَن َف ُع َّ
اعةُ عن َدهُ إَِّلَّ لِ َم ْن أ َِذ َن لَهُ [سبأ.]23 ،22 :
الش َف َ

ووقال بعضهم :إنه على ستة أنواع:

 - 1شرك اَّلستقالل :وهو إثبات شريكني مستقلني ،كشرك اجملوس.
 - 2شرك التبعيض :وهو تركيب اإلله من آهلة كشرك النصارى.

 - 3شرك التقريب :وهو عبادة غري هللا إىل هللا زلفى ،كشرك متقدمي اْلاهلية.
 - 4شرك التقليد :وهو عبادة غري هللا تبعاً للغري ،كشرك متأخري اْلاهلية.

 - 5شرك األسباب :وهو إسناد التأثري لألسباب العادية ،كشرك الفالسفة ،والطبائعيني ،ومن تبعهم

يف ذلك.

 - 6شرك األغراض :وهو العمل لغري هللا (.)5
_________

( )1ابن القيم(( :مدارج السالكني)) ( ،)339 /1وابن سحمان(( :الدرر السنية)) (.)85 /2

( )2انظر ما قاله الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ يف ((رسالة :أنواع التوحيد وأنواع الشرك،
ضمن اْلامع الفريد)) (ص.)341 :
( )3سليمان بن عبد هللا(( :تيسري العزيز احلميد)) (ص.)43 :

( )4انظر ما ذكره ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى)) ( ،)94 - 91 /1و ((درء تعارض العقل
والنقل)) ( ،)390 /7واملقريزي(( :جتريد التوحيد املفيد)) (ص.)8 :

( )5أبو البقاء الكفوي(( ،الكليات)) (ص ،)216 :وأمحد الرومي(( :جمالس األبرار)) (ص150 :
.)152 -
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يالحظ أن أقسام الشرك اليت ذكرها هي جمرد صور لألعمال الشركية اليت تقع يف بعض اجملتمعات
اإلسالمية لعموم اْلهل ،وهناك صور أخرى للشرك مل يتعرض هلا ،وَّل ْيكن حصر مجيع الصور هبذه

الطريقة.

ز -وهناك تقسيم لإلمام ابن القيم – رمحه هللا – ذكره يف كتابه( :اْلواب الكايف ملن سأل عن الدواء
الشايف)ْ ،يكن أن يوصف أبنه أكثر دقة يف استقصاء أنواع الشرك؛ حيث قال( :الشرك شركان:

شرك يتعلق بذات املعبود ،وأمسائه وصفاته وأفعاله ،وشرك يف عبادته ومعاملته ،وإن كان صاحبه يعتقد
أنه – سبحانه – َّل شريك له يف ذاته ،وَّل يف صفاته وَّل يف أفعاله) ( .)1مث بدأ اإلمام يف بيان

التفريعات فيهما.
التقسيم املختار:

ولعل التقسيم الذي جيمع بني هذه التقسيمات هو أن يقال:

الشرك على نوعني :أكرب ،وأصغر.
أما األكرب:

فهو أن يتخذ شريكاً أو نداً مع هللا – تعاىل – يف ذاته أو يف أمسائه وصفاته ،أو أن يعدل ابهلل – تعاىل
– خملوقاته يف بعض ما يستحقه وحده (.)2

أو يقال :هو أن جيعل اإلنسان هلل نداً يف ربوبيته ,أو ألوهيته ,أو أمسائه وصفاته ( .)3الشرك يف

القدمي واحلديث أليب بكر حممد زكراي– 138 /1
_________

( )1ابن القيم(( :اْلواب الكايف)) (ص.)310 ،309 :
( )2انظر ما ذكره ابن تيمية(( :اَّلستقامة)) ( ،)344 /1وابن القيم(( :مدارج السالكني)) (/1
.)339

( )3انظر ما ذكره حافظ احلكمي(( :معارج القبول)) ( ،)483 /2و ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (/1

 ،)517 ،516وانظر ما ذكره ابن تيمية(( :اقتضاء الصراط املستقيم)) ( ،)7 ،3 /2والسعدي يف
((اإلرشاد)) (ص.)2 ،5 :

()32/3

املطلب األول :تعريفه
أما الشرك األكرب فحقيقته هي :أن يضرع اإلنسان بعبادة من العبادات إىل غري هللا تعاىل صالة أو
نذراً أو استغاثة به يف شدة أو مكروه فيما َّل يقدر عليه إَّل هللا وحنو ذلك ،وخيرج من امللة ،فمثاله يف
اَّلعتقادات :اعتقاد أن غري هللا يستحق العبادة ومثاله يف األعمال :الذبح لغري هللا ،ومثاله يف

األقوال :دعاء غري هللا فيما َّل يقدر عليه إَّل هللا .وهذا هو الذي ورد فيه مثل قول هللا تعاىلَ :ات َِّ
َّلل إِن
ِ
َّاس من يـت ِ
ني إِ ْذ نُس ِوي ُكم بِر ِ
ض َال ٍل مبِ ٍ
َّخ ُذ
ُكنَّا لَِفي َ
ب ال َْعالَ ِم َ
ني [الشعراء ]98 - 97 :وقولهَ :وم َن الن ِ َ َ
َ
َ
ب ِ
ون ِ
ِمن ُد ِ
وهنُ ْم َك ُح ِ
هللا [البقرة .]165 :منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج األشاعرة
هللا أَن َداداً ُِحيبم َ
يف توحيد هللا تعاىل خلالد عبد اللطيف– 93 /1

()33/3

املطلب الثاين :حكمه

من املعلوم أن هذا الشرك أعظم ما هنى هللا عنه ،قال تعاىلَ :وا ْعبُ ُدواْ هللاَ َوَّلَ تُ ْش ِرُكواْ بِ ِه َش ْيـئًا [النساء:

 ،]36فقرن النهي عنه أبعظم أمر أمر به وهو عبادته ،اليت من أجلها خلق اخللق كما قال تعاىلَ :وَما
ت ا ْْلِ َّن وا ِإلنس إَِّلَّ لِيـ ْعب ُد ِ
ون [الذارايت.]56 :
َخلَ ْق ُ
َ َ َُ
وهو أول احملرمات كما يدل عليه قوله تعاىل :قُ ْل تَـ َعالَ ْواْ أَتْ ُل َما َح َّرَم َربم ُك ْم َعلَْي ُك ْم أََّلَّ تُ ْش ِرُكواْ بِ ِه َش ْيـئًا
ِ ِ ِ
س ًاَن [األنعام.]151 :
َوابل َْوال َديْ ِن إ ْح َ
فهذا الشرك األكرب خمرج عن امللة ,وصاحبه حالل الدم واملال ،ويف اآلخرة خالد خملد يف النار ،قال
ِ
ص ٍد [التوبة.]5 :
ني َح ْي ُ
ص ُر ُ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
ث َو َجد مْتُ ُ
وه ْم َو ْ
تعاىل :فَاقْـتُـلُواْ ال ُْم ْش ِرك َ
اح ُ
ْع ُدواْ َهلُ ْم ُك َّل َم ْر َ
وه ْم َواقـ ُ
شاء [النساء.]48 :
ك لِ َمن يَ َ
وقال تعاىل :إِ َّن هللاَ َّلَ يَـغْ ِف ُر أَن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَـغْ ِف ُر َما ُدو َن ذَلِ َ
هلل فَـ َق ْد ح َّرم هللا علَ ِيه ا ْْلنَّةَ ومأْواه النَّار وما لِلظَّالِ ِم ِ
وقال تعاىل :إِنَّه من ي ْش ِر ْك ِاب ِ
َنصا ٍر [املائدة:
َ َ َُ
َ
ني م ْن أ َ
َ ََ َ ُ ُ ََ
َُ ُ
.]72
ط َع ْنـ ُهم َّما َكانُواْ يَـ ْع َملُو َن [األنعام:
كما أن هذا الشرك حيبط العمل ،قال تعاىلَ :ولَ ْو أَ ْش َرُكواْ َحلَبِ َ
 ،]88وقال تعاىل :ولََق ْد أ ِ
َّ ِ
ك َولَتَ ُكونَ َّن ِم َن
ت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َملُ َ
ين ِم ْن قَـبْلِ َ
ُوح َي إِلَْي َ
ك لَئِ ْن أَ ْش َرْك َ
َ
ك َوإِ َىل الذ َ
ْ ِ
ين [الزمر.]65 :
اخلَاس ِر َ
كما أنه حترم ذبيحة مرتكبه ،لقوله تعاىل :وَّلَ َأتْ ُكلُواْ ِممَّا َمل ي ْذ َك ِر اسم ِ
هللا َعلَْي ِه [األنعام.]121 :
ُْ
َ
ُْ
وصاحب هذا الشرك َّل يرث وَّل يورث ،بل ماله لبيت املال ،وَّل يصلى عليه ,وَّل يدفن يف مقابر
املسلمني ،وذلك أن املشرك قد ارتكب أعظم جرْية ،وأفظع ظلم ،قال تعاىل :ومن ي ْش ِر ْك ِاب ِ
هلل فَـ َق ِد
ََ ُ
ِ
يما [النساء.]48 :
افْ ََ
رتى إِ ْمثًا َعظ ً
وقد جاء يف احلديث الذي رواه ابن مسعود – رضي هللا عنه – عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه

قال(( :من مات وهو يدعو من دون هللا نداً دخل النار)) ( ،)1ويف رواية عنه(( :من مات جيعل هلل

نداً أدخل النار .)2( )) ...

وكما جاء عن جابر – رضي هللا عنه  :-أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :من لقي هللا َّل

يشرك به شيئاً دخل اْلنة ،ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار)) (.)3

وكما جاء عن ابن مسعود أيضاً قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :من مات يشرك
ابهلل شيئاً دخل النار  )4( )) ...احلديث.

ويف حديث أيب هريرة قال :زار النيب صلى هللا عليه وسلم قرب أمه فبكى وأبكى من حوله ،فقال:

((استأذنت ريب يف أن أستغفر هلا فلم أيذن يل)) (.)5

ويف حديث ابن عمر قال :جاء أعرايب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :اي رسول هللا ،إن أيب كان
يصل الرحم ،وكان  ، ...فأين هو؟ قال(( :يف النار)) ،قال :فكأنه وجد من ذلك ،فقال :اي رسول

هللا! فأين أبوك؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :حيثما مررت بقرب مشرك ،فبشره ابلنار)).
قال :فأسلم األعرايب بعد ،وقال :لقد كلفين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تبعاً ،ما مررت بقرب كافر
إَّل بشرته ابلنار (.)6
_________

( )1رواه البخاري (.)4497
( )2رواه البخاري (.)6683
( )3رواه مسلم (.)93

( )4رواه البخاري ( ،)1238ومسلم (.)92
( )5رواه مسلم (.)976

( )6رواه ابن ماجه ( .)1573قال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( :)241 /1هذا إسناد
صحيح رجاله ثقات حممد بن إمساعيل وثقه ابن حبان والدارقطين والذهيب وابقي رجال اإلسناد على
شرط الشيخني ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

()34/3

ويف حديث سلمة بن يزيد اْلعفي – رضي هللا عنه – قال :انطلقت أَن وأخي إىل رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ،قال :قلنا :اي رسول هللا ،إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل،
هلكت يف اْلاهلية فهل ذلك َنفعها شيئاً؟ قالَّ(( :ل)) (.)1

ويف حديث عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :الدواوين عند هللا

عز وجل ثالثة :ديوان َّل يعبأ هللا به شيئاً ،وديوان َّل يرتك هللا منه شيئاً ،وديوان َّليغفره هللا ،فأما
الديوان الذي َّل يغفره هللا فالشرك ابهلل ،قال هللا عز وجل :من ي ْش ِر ْك ِاب ِ
هلل فَـ َق ْد َح َّرَم هللاُ َعلَ ِيه ا ْْلَنَّةَ
َ ُ
[املائدة.)2( )) ... ]72 :
ومثله ما روت عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قالت :قلت :اي رسول هللا ،ابن جدعان كان يف

اْلاهلية يصل الرحم ,ويطعم املساكني ،فهل ذلك َنفعه؟ قالَّ(( :ل اي عائشة ،إنه مل يقل يوماً :رب
اغفر يل خطيئيت يوم الدين)) (.)3

واألحاديث يف هذا الباب كثرية ،نكتفي منها هبذا القدر.

وأما اإلمجاع :فقد نقل غري واحد من العلماء إمجاع األمة على أن املشرك خيلد يف النار.

وأما أقوال السلف يف ذلك :فهي كثرية ،منها:
أ -قال اإلمام أمحد بن حنبل( :وخيرج الرجل من اإلْيان إىل اإلسالم ،وَّل خيرجه من اإلسالم شيء
إَّل الشرك ابهلل العظيم ،أو يرد فريضة من فرائض هللا عز وجل جاحداً هبا .)4( ) ...

ب -قد عقد اإلمام البخاري لذلك ابابً يف صحيحه ،فقال( :ابب املعاصي من أمر اْلاهلية ،وَّل
يكفر صاحبها ابرتكاهبا إَّل الشرك) (.)5

ج -وقال العالمة ابن جرير – رمحه هللا – حول قوله تعاىل :ولََق ْد أ ِ
َّ ِ
ك
ين ِم ْن قَـ ْبلِ َ
ُوح َي إِلَْي َ
َ
ك َوإِ َىل الذ َ
ك [الزمر( :]65 :ومعىن الكالم :ولقد أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن
ت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َملُ َ
لَئِ ْن أَ ْش َرْك َ
عملك ولتكونن من اخلاسرين ،وإىل الذين من قبلكِ ،بعىن وإىل الذين من قبلك من الرسل من

ذلك ،مثل الذي أوحي إليك منه ،فاحذر أن تشرك ابهلل شيئاً فتهلك ،ومعىن قوله :ولتكونن من

اهلالكني ابإلشراك ابهلل إن أشركت به شيئاً) (.)6

د -قال القرطيب :تعليقاً على حديث(( :من لقي هللا َّل يشرك به شيئاً دخل اْلنة ،ومن لقيه يشرك به
شيئاً دخل النار)) ( :)7إن من مات على الشرك َّل يدخل اْلنة ,وَّل يناله من هللا رمحة ,وخيلد يف
النار أبد اآلابد ،من غري انقطاع عذاب ،وَّل تصرم آماد (.)8

هـ -قال النووي( :أما دخول املشرك النار فهو على عمومه ،فيدخلها وخيلد فيها ،وَّل فرق فيه بني

الكتايب – اليهودي والنصراين  ،-وبني عبدة األواثن وسائر الكفرة ،وَّل بني من خالف ملة اإلسالم,
وبني من انتسب إليها مث حكم بكفره جبحده ما يكفر جبحده غري ذلك) (.)9

_________

( )1رواه أمحد ( ،)15965( )478 /3والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( .)11649قال اهليثمي
يف ((جممع الزوائد)) ( :)317 /1رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح ،وقال شعيب األرَنؤوط يف
حتقيقه للمسند :رجاله ثقات.

( )2رواه أمحد ( ،)26073( )240 /6واحلاكم ( .)619 /4وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد

ومل خيرجاه .وقال الذهيب يف ((التلخيص)) :صدقة ضعفوه وابن اببنوس فيه جهالة .وقال أمحد شاكر

يف ((املسند)) ( :)520 /1إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((ضعيف اْلامع)) ( :)3022ضعيف.
( )3رواه مسلم (.)214

( )4ابن أيب يعلى(( :طبقات احلنابلة)) (.)343 /1
((( )5اإلمام البخاري يف صحيحه)) (.)48 /1

( )6ابن جرير الطربي(( :جامع البيان)) (.)24 /23

( )7رواه مسلم ( .)93من حديث جابر رضي هللا عنه.
( )8نقله الشيخ عبد الرمحن بن حسن يف ((فتح اجمليد)) ( ،)99 /1وهو يف ((املفهم)) للقرطيب (/1
.)290
((( )9شرح مسلم للنووي)) (.)97 /2

()35/3

وويقول شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية( :ومن أعظم اَّلعتداء والعدوان والذل واهلوان
أن يدعى غري هللا ،فإن ذلك من الشرك ،وهللا َّل يغفر أن يشرك به ،وإن الشرك لظلم عظيم ) ...

(.)1

ز -قال ابن كثري( :أخرب – تعاىل – أنه َّل يغفر أن يشرك به ،أيَّ :ل يغفر من لقيه وهو مشرك به،
ويغفر ما دون ذلك أي :من الذنوب ملن يشاء من عباده) (.)2

ح -قال ابن القيم( :وملا كان الشرك أعظم الدواوين الثالثة عند هللا –عز وجل -حرم اْلنة على
أهله فال تدخل اْلنة نفس مشركة ،وإمنا يدخلها أهل التوحيد .)3( ) ...

ط -وقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب – رمحه هللا ( :-أن من لقيه َّل يشرك به شيئا دخل
اْلنة ،ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار ،ولو كان من أعبد الناس) (.)4

ي -وقال أمحد بن حجر آل بوطامي الشافعي – رمحه هللا ( :-الشرك نوعان :أكرب وأصغر ،فمن
خلص منهما وجبت له اْلنة ،ومن مات على األكرب وجبت له النار) ( .)5الشرك يف القدمي

واحلديث أليب بكر حممد زكراي– 160 /1
_________

( )1ابن تيمية(( :الرد على البكري)) (ص.)95 :
((( )2ابن كثري يف تفسريه)) (.)308 /2

( )3ابن القيم(( :الوابل الصيب)) (ص.)18 :
((( )4التوحيد)) ابن عبد الوهاب ( )100 /1مع ((فتح اجمليد)).

( )5أمحد بن حجر آل بوطامي(( ،تطهري اْلنان واألركان عن درن الشرك والكفران)) (ص،38 :
.)39

()36/3

املطلب الثالث :أقسام الشرك األكرب
• أوَّلً :تعريف الشرك يف الربوبية.

• اثنياً :أنواع الشرك يف الربوبية واألمساء والصفات.
• اثلثاً :الفرق اليت أشركت ابلربوبية (.)1
• رابعاً :مظاهر الشرك يف الربوبية.
_________

( )1انظر(( :شرح العقيدة الطحاوية)) َّلبن أيب العز احلنفي ،حتقيق الشيخ أمحد شاكر( ،ص- 24 :
.)26

()37/3

أوَّلً :تعريف الشرك يف الربوبية

هو اعتقاد متصرف مع هللا عز وجل يف أي شيء من تدبري الكون ،من إجياد أو إعدام ،أو إحياء أو

إماتة ،جلب خري أو دفع شر ،أو غري ذلك من معاين الربوبية ،أو اعتقاد منازع له يف شيء من

مقتضيات أمسائه وصفاته كعلم الغيب وكالعظمة والكربايء وحنو ذلك وقال هللا تعاىلَ :ما يَـ ْفتَ ِح َّ
اَّللُ
ِ ِِ
ِ
ِ
لِلن ِ
َّاس
ك َهلَا َوَما ْيُْ ِس ْ
َّاس ِمن َّر ْمحَ ٍة فَ َال ممُْ ِس َ
يم َاي أَيمـ َها الن ُ
ك فَ َال ُم ْرس َل لَهُ من بَـ ْعده َو ُه َو ال َْع ِز ُيز ا ْحلَك ُ
اَّلل علَي ُكم هل ِمن َخالِ ٍق غَري َِّ
اذْ ُكروا نِعم َ ِ
الس َماء َو ْاأل َْر ِ
َىن
ض ََّل إِلَهَ إََِّّل ُه َو فَأ َّ
اَّلل يَـ ْرُزقُ ُكم ِم َن َّ
ت َّ َ ْ ْ َ ْ ْ
ُ َْ
ُْ
ض ٍر فَالَ َك ِ
ِ
ف لَهُ إَِّلَّ ُه َو َوإِن
اش َ
ك هللاُ بِ ُ
س ْس َ
تُـ ْؤفَ ُكو َن [فاطر ]3 - 2 :اآلايت ،وقال تعاىلَ :وإن ْيَْ َ
ون َِّ
ضلِ ِه [يونس ]107 :اآلية ،وقال تعاىل :قُل أَفَـرأَيـتُم َّما تَ ْد ُعو َن ِمن ُد ِ
يُ ِر ْد َك ِخبَ ٍْري فَالَ َر َّ
اَّلل إِ ْن
آد لَِف ْ
ْ َْ
ات ُ ِ
ادِين بِر ْمحَ ٍة هل ه َّن ممُْ ِس َك ُ ِ ِ
ض ٍر هل ه َّن َك ِ
ادِينَ َّ
يب َّ
اَّللُ َعلَْي ِه
اش َف ُ
أ ََر َ
ض ِره أ َْو أ ََر َ َ َ ْ ُ
اَّللُ بِ ُ َ ْ ُ
ات َر ْمحَته قُ ْل َح ْسِ َ
يَـتَـ َوَّك ُل ال ُْمتَـ َوكِلُو َن [الزمر.]38 :
وقال تبارك وتعاىلَ :و ِعن َدهُ َم َفاتِ ُح الْغَْي ِ
ب َّلَ يَـ ْعلَ ُم َها إَِّلَّ ُه َو [األنعام ]59 :اآلايت ،وقال تعاىل :قُل ََّّل

السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ب إََِّّل َّ
ش ْي ٍء
اَّللُ [النمل ]65 :اآلية ،وقال تعاىلَ :وَّلَ ُِحييطُو َن بِ َ
يَـ ْعلَ ُم َمن ِيف َّ َ َ
ض الْغَْي َ
ِم ْن ِعل ِْم ِه إَِّلَّ ِِبَا َشاء [البقرة ]255 :وقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :يقول هللا تعاىل :العظمة

إزاري ،الكربايء ردائي ،فمن َنزعين واحداً منهما أسكنته َنري)) ( )1وهو يف الصحيح ( .)2أعالم
السنة املنشورة َّلعتقاد الطائفة الناجية املنصورة حلافظ بن أمحد احلكمي -ص30 :

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا  ... ( :-إن الرب سبحانه هو امللك املدبر ،املعطي املانع،
الضار النافع ،اخلافض الرافع ،املعز املذل ،فمن شهد أن املعطي أو املانع ،أو الضار أو النافع ,أو
املعز أو املذل غريه ،فقد أشرك بربوبيته) (.)3

وقال يف موضع آخر( :فأما األول  -الشرك يف الربوبية  -فهو إثبات فاعل مستقل غري هللا ،كمن

جيعل احليوان مستقالً إبحداث فعله ،وجيعل الكواكب ،أو األجسام الطبيعية ،أو العقول ,أو النفوس،
أو املالئكة ،أو غري ذلك مستقالً بشيء من األحداث ،فهؤَّلء حقيقة قوهلم :تعطيل احلوادث عن

الفاعل .)4( ) ...

أو بعبارة خمتصرة يقال :من أشرك مع هللا غريه يف خصائص الربوبية أو أنكر شيئاً منها ،أو شبهه

بغريه ،أو شبه غريه به ،يعد مشركاً ابهلل ،سواء كان يف ذاته ,أو أفعاله ,أو أوصافه.

وهذا الشرك ينقسم إىل كبري وأكرب ،وليس شيء منه مغفوراً ( .)5الشرك يف القدمي واحلديث أليب
بكر حممد زكراي141 /1 -
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4090وابن ماجه ( ،)3383وأمحد ( ،)8881( )376 /2وابن حبان (/2
 .)328( )35من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال حممد جار

هللا يف ((النوافح العطرة)) ( ،)222واأللباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )2رواه مسلم ( .)2620من حديث أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة رضي هللا عنهما.
( )3ابن تيمية(( :جمموع الفتاوى)) (.)92 /1

( )4ابن تيمية(( :درء تعارض العقل والنقل)) (.)390 /7
( )5انظر ما ذكره ابن القيم يف ((اْلواب الكايف)) (ص.)309 :

()38/3

اثنياً :أنواع الشرك يف الربوبية واألمساء والصفات

ني ،وقال
النوع األول :شرك التعطيل؛ وهو أقبح أنواع الشرك ،كشرك فرعون إذ قالَ :وَما َر م
ب ال َْعالَ ِم َ
ِ
تعاىل خمرباً عنه ما قال هلامان :وقَ َ ِ
اب
اب أ ْ
ص ْر ًحا لَّ َعلي أَبْـلُ ُغ األ ْ
َسبَ َ
َسبَ َ
ال ف ْر َع ْو ُن َاي َه َاما ُن ابْ ِن ِيل َ
َ
ات فَأَطَّلِع إِ َىل إِلَ ِه موسى وإِِين ألَظُنمهُ َك ِ
السماو ِ
اذ ًاب.
َ
ُ َ َ
َّ َ َ
وإمنا قلنا هلذا التعطيل أبنه شرك؛ ألن الشرك والتعطيل متالزمان ،فكل معطل مشرك ،وكل مشرك
معطل ( ،)1لكن الشرك َّل يستلزم أصل التعطيل ،بل قد يكون املشرك مقراً ابخلالق سبحانه

وصفاته ،ولكنه عطل حق التوحيد .وأصل الشرك وقاعدته اليت يرجع إليها هو التعطيل ،وهو على

ثالثة أقسام:

 - 1تعطيل املصنوع عن صانعه وخالقه ,ومنه شرك املالحدة القائلني بقدم العامل وأبديته ،وأنه مل يكن

معدوماً أصالً ،بل مل يزل وَّل يزال ،واحلوادث أبسرها مستندة عندهم إىل أسباب ووسائط اقتضت
إجيادها يسموهنا ابلعقول والنفوس ( ،)2ومنه اإلحلاد إبنكار اخلالق للكون.

 - 2تعطيل الصانع – سبحانه – عن كماله املقدس بتعطيل أمسائه ,وأوصافه ,وأفعاله ،ومن هذا
الشرك من عطل أمساء الرب تعاىل ,وأوصافه ,وأفعاله من غالة اْلهمية ،والقرامطة ،فلم يثبتوا له امساً
وَّل صفة ،بل جعلوا املخلوق أكمل منه؛ إذ كمال الذات أبمسائه وصفاته.
ويدخل يف ذلك شرك منكري الرسالة للرسل ،وشرك منكري القدر ،وشرك التشريع والتحليل

والتحرمي من غري هللا.

 - 3تعطيل معاملته عما جيب على العبد من حقيقة التوحيد ،ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة
الوجود الذين يقولون :ما مث خالق وخملوق ،وَّل هاهنا شيئان ،بل احلق املنزه هو عني اخللق املشبه.

النوع الثاين :شرك األنداد من غري تعطيل :وهو من جعل مع هللا إهلاً آخر ,ومل يعطل أمساءه وصفاته

وربوبيته ،ومن ذلك:

 - 1شرك النصارى الذين جعلوه اثلث ثالثة ،فجعلوا املسيح إهلاً ،وأمه إهلاً.
 - 2شرك اجملوس ( :)3القائلني إبسناد حوادث اخلري إىل النور ،وحوادث الشر إىل الظلمة.
 - 3شرك القدرية ( :)4القائلني أبن احليوان هو الذي خيلق أفعال نفسه ،وأهنا حتدث بدون مشيئة

هللا وقدرته ،وهلذا كانوا أشباه اجملوس.

 - 4شرك الذي حاج إبراهيم يف ربه :إِ ْذ قَ َ ِ ِ
يت
يت قَ َ
ُحيِي َوأ ُِم ُ
يم َرِ َيب الَّ ِذي ُْحييِي َوُْيِ ُ
ال أ َََن أ ْ
ال إبْـ َراه ُ
[البقرة ،]258 :فهذا جعل نفسه نداً هلل تعاىل ،حيىي وْييت بزعمه ،كما حيىي هللا وْييت ،فألزمه
إبراهيم أن طرد قولك أن تقدر على اإلتيان ابلشمس من غري اْلهة اليت أييت هبا هللا منها ،وليس هذا

انتقاَّلً كما زعم بعض أهل اْلدل ،بل إلزاماً على طرد الدليل إن كان حقاً.

ت لَ ُكم ِم ْن إِلَ ٍه غَ ِْريي [القصص ،]38 :وقوله تعاىل حكاية عن
 - 5شرك فرعون حينما قالَ :ما َعلِ ْم ُ
قول قومه له :وي َذر َك و ِ
ك [األعراف ،]127 :كما هو يف بعض القراءات (.)5
آهلَتَ َ
ََ َ َ
 - 6وأيضاً من هذا النوع شرك كثري ممن يشرك ابلكواكب العلوايت ،وجيعلها أرابابً مدبرة ألمر هذا
العامل ،كما هو مذهب مشركي الصابئة وغريهم.

 - 7ومن هذا النوع :شرك من أسند النعمة إىل غري هللا ،قال تعاىلَ :ولَئِ ْن أَ َذقـْنَاهُ َر ْمحَةً ِمنَّا ِمن بَـ ْع ِد
اعةَ قَائِ َمةً.
س ْتهُ لَيَـ ُقولَ َّن َه َذا ِيل َوَما أَظُ من َّ
ض َّراء َم َّ
َ
الس َ
_________

( )1انظر ما ذكره ابن القيم يف ((اْلواب الكايف)) (ص.)310 :
( )2انظر ما ذكره ابن تيمية يف ((الفتاوى)) (.)286 /17

( )3انظر(( :امللل والنحل)) ( ،)73 /2و ((الفرق بني الفرق)) (ص.)276 :

( )4انظر(( :الفرق بني الفرق)) (ص ،)20 - 18 :و ((تذهيب هتذيب الكمال)) (ص.)383 :
( )5وهي قراءة ابن عباس وجماهد(( ،انظر :ما قال الطربي يف التفسري)) (.)17/9 /6

()39/3

 - 8ومن هذا شرك عباد الشمس ،وعباد النار ،وغريهم ،فمن هؤَّلء من يزعم أن معبوده هو اإلله
على احلقيقة ،ومنهم من يزعم أنه أكرب اآلهلة ،ومنهم من يزعم أنه إله من مجلة اآلهلة ،وأنه إذا خصه

بعبادته ,والتبتل إليه ,واَّلنقطاع إليه أقبل عليه واعتىن به ،ومنهم من يزعم أن معبوده األدىن يقربه إىل
املعبود الذي هو فوقه ،والفوقاين يقربه إىل من هو فوقه حىت تقربه تلك اآلهلة إىل هللا سبحانه وتعاىل!!

فتارة تكثر اآلهلة والوسائط واترة تقل (.)1

فيستنتج مما سبق أن هذا القسم من الشرك ينقسم قسمني:

 - 1نوع يف توحيد الربوبية ،ويكون من وجهني:

أ -ابلتعطيل ،وذلك:

ني [الشعراء ،]23 :ويدخل فيه الشيوعية ,واَّلشرتاكية,
إما ابإلحلاد ،كقول فرعونَ :وَما َر م
ب ال َْعالَ ِم َ
والقومية ,وغريها من اَّلجتاهات اهلدامة اليت جتددت.

وإما بتعطيل املصنوع عن صانعه :كالقول بقدم العامل.
وإما بتعطيل معاملة الصانع عما جيب على العبد من حقيقة التوحيد :كالقول بوحدة الوجود.

وإما تعطيل الصانع عن أفعاله :كمنكري إرسال الرسل ،ومنكري القدر ،ومنكري البعث والنشور،

وغريها.

ب -ابألنداد ،وذلك:

إما بدعوى التصرف يف الكون من الغري كمشركي قوم إبراهيم الصابئة ،واملتصوفة القائلني ابلغوث,

والقطب ,واألواتد ،واألبدال وتصرفهم كما يدعون.
وإما إبعطاء السلطة ألحد غري هللا يف التحليل والتحرمي ،كما كان يف النصارى ،ويف بعض حكام هذه

األمة ،والقوانني الوضعية وغريها.

وإما بدعوى التأثري يف الكون من النجوم واهلياكل ،كالصابئة من قوم إبراهيم ،أو األولياء ،أو التمائم

واألحجبة.

 - 2نوع يف توحيد األمساء والصفات ،وذلك من وجهني أيضاً:
أ -ابلتعطيل :وذلك بتعطيل الصانع عن كماله املقدس :كاْلهمية الغالة ،والقرامطة الذين أنكروا
أمساء هللا عز وجل وصفاته.
ب -ابألنداد:

 - 1إثبات صفات الصانع للمخلوقني :وذلك؛ ابلتمثيل يف أمسائه أو صفاته ،كالشرك يف علم الباري
احمليط ،ويدخل يف ذلك :التنجيم ،والعرافة ,والكهانة ،وادعاء علم املغيبات ألحد غري هللا ،وكالشرك

يف قدرة هللا الكاملة ،وذلك ابدعاء التصرف للغري يف ملكوت هللا ،وخوف الضرر أو التماس النفع
من الغري ،أو ابَّلستغاثة من الغري ،أو تسمية غريه غواثً ،أو ابلسحر والتسحر وغريها.

 - 2أو إبثبات صفات املخلوق للصانع جل وعال :كاليهود املغضوب عليهم الذين شبهوا هللا

بصفات املخلوقني ،وهكذا النصارى يف قوهلم ابلنبوة واألبوة وما إىل ذلك من صفات املخلوقات هلل
جل وعال ،ويدخل يف هذا النوع كل من شبه هللا خبلقه ومثله هبم من هذه األمة.

وكل هذه األنواع السالفة الذكر يعترب من الشرك األكرب ،وينقسم إىل كبري وأكرب ،وليس شيء منه

مغفوراً ابتفاق العلماء ( .)2الشرك يف القدمي واحلديث أليب بكر حممد زكراي– 142 /1
_________

( )1ابن القيم(( :اْلواب الكايف)) (ص ،)3141 :بتصرف يسري.
( )2على ضوء ما ذكره ابن القيم يف ((اْلواب الكايف)) (ص.)314 - 309 :

()40/3

اثلثاً :الفرق اليت أشركت ابلربوبية ()1

 - 1اجملوس( :األصلية) قالوا ابألصلني :النور والظلمة ،وقالوا :إن النور أزيل ،والظلمة حمدثة.
 - 2الثنوية( :أصحاب اَّلثنني األزليني) :الذين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قدْيان ،خبالف
اجملوس الذين قالوا حبدوث الظالم ،لكن قالوا ابختالفهما يف اْلوهر ،والطبع ،والفعل ،واخلرب،

واملكان ،واألجناس ،واألبدان ،واألرواح ،ومل يقولوا بتماثلهما يف الصفات واألفعال ،كما ترى ،وإن
قالوا بتساويهما يف القدم.

 - 3املانوية( :أصحاب ماين بن فاتك) :قالوا :إن العامل مصنوع من أصلني قدْيني ،ولكن قالوا
ابختالفهما يف النفس ،والصورة ،والفعل ،التدبري.

 - 4النصارى( :القائلون ابلتثليث) :فالنصارى مل يثبتوا للعامل ثالثة أرابب ينفصل بعضها عن بعض،
بل هم متفقون على أنه صانع واحد يقولون :ابسم األب واَّلبن وروح القدس إله واحد ،ويقولون:
واحد ابلذات ثالثة ابألقنوم .أما األقانيم فإهنم عجزوا عن تفسريها.

وقوهلم هذا متناقض أْيا تناقض ,وتصوره كاف يف رده ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :وهلذا
قال طائفة من العقالء :إن عامة مقاَّلت الناس ْيكن تصورها إَّل مقالة النصارى ,وذلك أن الذين

وضعوها مل يتصوروا ما قالوا ،بل تكلموا جبهل ،ومجعوا يف كالمهم بني النقيضني ,وهلذا قال بعضهم:

لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا عن أحد عشر قوَّلً.
وقال آخر :لو سألت بعض النصارى وامرأته وابنه عن توحيدهم لقال الرجل قوَّلً ،وامرأته قوَّلً آخر،
وابنه قوَّلً اثلثاً) (.)2
وقال ابن القيم رمحه هللا يف معرض رده عليهم( :أما خرب ما عندكم أنتم فال نعلم أمة أشد اختالفاً يف
معبودها منكم؛ فلو سألت الرجل ،وامرأته ،وابنته ،وأمه ،وأابه ،عن دينهم ألجابك كل منهم بغري

جواب اآلخر) (.)3

بل قيل فيهم( :لو توجهت إىل أي نصراين على وجه األرض ،وطلبت منه أن يصور لك حقيقة دينه،
وما يعتقده يف طبيعة املسيح تصويراً دقيقاً – ملا استطاع ذلك) (.)4

هذا وقد بني الشيخ رمحة هللا اهلندي يف كتابه (إظهار احلق) ما عندهم من التناقض ،وكذلك الشيخ

حممد أبو زهرة يف كتابه (حماضرات يف النصرانية).

 - 5القدرية :هم يف احلقيقة مشركون يف الربوبية ،وهذا َّلزم ملذهبهم؛ ألهنم يرون أن اإلنسان خالق

لفعله ،فهم أثبتوا لكل أحد من الناس خلق فعله.

[الصافَّات.]96 :
واخللق إمنا هو مما اختص هللا به ،قال تعاىلَ :وهللاُ َخلَ َق ُك ْم َوَما تَـ ْع َملُو َن َّ

وأفعال العباد َّل خيرجها شيء من عموم خلقه –عز وجل.)5( -

 - 6الفالسفة الدهرية :يف قوهلم يف حركة األفالك أبهنا تسعة ،وأن التاسع منها وهو األطلس حيرك
األفالك كلها ،فجعلوه مبدأ احلوادث ،وزعموا أن هللا حيدث ما يقدره يف األرض.

 - 7عبدة األصنام من مشركي العرب وغريهم :ممن كانوا يعتقدون أن األصنام تضر وتنفع ،فيتقربون
إليها ،وينذرون هلا ،ويتربكون هبا.

 - 8غالة الصوفية :لغلوهم يف األولياء ،وزعمهم أهنم يضرون ،وينفعون ،ويتصرفون يف األكوان،
ويعلمون الغيب ،ولقوهلم بوحدة الوجود ،وربوبية كل شيء (.)6
_________

( )1انظر(( :شرح العقيدة الطحاوية)) َّلبن أيب العز احلنفي ،حتقيق الشيخ أمحد شاكر( ،ص- 24 :
.)26

((( )2اْلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح)) َّلبن تيمية (.)155 /2

((( )3هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى)) َّلبن القيم( ،ص.)321 :
((( )4ما جيب أن يعرفه املسلم عن حقائق النصرانية والتبشري)) إلبراهيم اْليهان (ص.)13 :
( )5انظر(( :جمموع الفتاوى)) ( ،)258 /8و ((اإلْيان ابلقضاء والقدر)) حملمد بن إبراهيم احلمد
(ص, )174 - 173 :

( )6انظر(( :هذه هي الصوفية)) لعبد الرمحن الوكيل( ،ص 38 - 35 :و .)133
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 - 9الشيعة :لقوهلم أبن الدنيا واآلخرة لإلمام ،يتصرف هبما كيف يشاء ،وأن تراب احلسني شفاء من
كل داء ،وأمان من كل خوف ،ولقوهلم :إن أئمتهم يعلمون الغيب ،ويعلمون مىت ْيوتون ،وَّل ْيوتون
إَّل إبذهنم.

وهذا ابطل ،وبطالنه َّل حيتاج إىل دليل ،بل إن فساده يغين عن إفساده (.)1

 - 10النصريية :لقوهلم أبلوهية علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ,وأبنه املتصرف ابلكون ،لوصفهم
إايه أبوصاف َّل جيوز أن يوصف هبا أحد إَّل هللا –عز وجل -مع اختالف أقواهلم يف هذا؛ فبعضهم
يقول :إنه يسكن يف الشمس ويسمون بـ :الشمسية.

وبعضهم يقولون :إنه يسكن يف القمر ،ويسمون بـ :القمرية.
وبعضهم يقولون :إنه يسكن يف السحاب ،ولذا إذا رأوا السحاب قالوا :السالم عليك اي أمري النحل

(.)2

 - 11الدروز :لقوهلم أبلوهية احلاكم أبمر هللا العبيدي ،وغلوهم فيه ،ووصفه أبوصاف َّل تليق إَّل
ابهلل وحده ،كقوهلم عنه( :إنه يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور) (.)3

 - 12من يعتقدون أتثري النجوم ,والكواكب ,واألمساء :وذلك كحال الذين يتتبعون األبراج ويقولون
– رمجاً ابلغيب – إذا ولد فالن يف الربج الفالين ,أو الشهر الفالين ,أو اليوم الفالين ،أو كان امسه

يبدأ حبرف كذا أو كذا – فسيصيبه كذا وكذا ،ويضعون عليها دعاايت تقول :من شهر ميالدك تعرف

حظك ،أو من امسك تعرف حظك.

كل ذلك شرك يف الربوبية؛ ألنه ادعاء لعلم الغيب ،والغيب َّل يعلمه إَّل هللا وحده َّل شريك له.

 - 13القانونيون :الذين يصدون ويصدفون عن شرع هللا ،والذين حيكمون الناس ابلقوانني الوضعية،
اليت هي من حناتة أفكارهم ،وزابلة أذهاهنم فهؤَّلء حماربون هلل ،منازعون له يف ربوبيته وحكمه وشرعه

( .)4رسائل يف العقيدة حملمد بن إبراهيم احلمد– ص128 :
_________

( )1انظر(( :اخلطوط العريضة)) حملب الدين اخلطيب ،حتقيق :حممد مال هللا (ص ،)69 :وانظر

((مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة)) ،دَ .نصر القفاري ،)290 /1( ،و ((الشيعة والسنة

إلحسان إهلي ظهري)) (ص.)66 :

( )2انظر(( :احلركات الباطنية يف العامل اإلسالمي)) ،د .حممد بن أمحد اخلطيب( ،ص ،)341 :و
((دراسات يف الفرق)) لصابر طعمية( ،ص ،)42 :و ((النصريية)) د .سهري الفيل (ص- 93 :
 ،)103و ((الباكورة السليمانية يف كشف أسرار الداينة النصريية)) لسليمان األذين ،و ((رسالة
النصريية يف كتاب رسائل يف األداين والفرق واملذاهب)) حملمد بن إبراهيم احلمد.

( )3انظر ((عقيدة الدروز ،عرض ونقض)) د .حممد بن أمحد اخلطيب (ص ،)117 :وانظر
((احلركات الباطنية)) (ص.)238 - 233 :

( )4انظر ((رسالة حتكيم القوانني)) لسماحة الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه هللا.
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رابعاً :مظاهر الشرك يف الربوبية

قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل يف خاْتة كتابه اإلغاثة :وتالعب الشيطان ابملشركني يف عبادة األصنام له

أسباب عديدة تالعب بكل قوم على قدر عقوهلم فطائفة دعاهم إىل عبادهتا من جهة تعظيم املوتى
الذين صوروا تلك األصنام على صورهم كما  ...كان يف قوم نوح عليه الصالة والسالم وهلذا لعن

النيب صلى هللا عليه وسلم املتخذين على القبور املساجد والسرج وهنى عن الصالة إىل القبور وسأل

ربه سبحانه وتعاىل أن َّل جيعل قربه وثنا يعبد وهنى أمته أن يتخذوا قربه عيدا وقال(( :اشتد غضب
هللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد)) ( )1وأمر بتسوية القبور وطمس التماثيل ،قال فأىب
املشركون إَّل خالفه يف ذلك كله إما جهال وإما عنادا ألهل التوحيد ومل يضرهم ذلك شيئا وهذا

السبب هو الغالب على عوام املشركني وأما خواصهم فإهنم اختذوها بزعمهم على صور الكواكب
املؤثرة يف العامل عندهم وجعلوا هلا بيوات وسدنة وحجااب وحجا وقرابَن ومل يزل هذا يف الدنيا قدْيا

وحديثا فمنها بيت على رأس جبل أبصبهان كانت به أصنام أخرجها بعض ملوك اجملوس وجعله بيت

َنر ومنها بيت اثن واثلث ورابع بصنعاء بناه بعض املشركون على اسم الزهرة فخربه عثمان رضي هللا

عنه ومنها بيت بناه قابوس امللك املشرك ابهلند قال حيىي بن بشر إن شريعة اهلند وضعها هلم رجل

يقال له برمهن ووضع هلم أصناما وجعل أعظم بيوهتا بيتا ِبدينة من مدائن السند وجعل فيه صنمهم
األعظم وزعم أنه بصورة اهليويل األكرب وفتحت هذه املدينة يف أايم احلجاج وامسها امللتان إىل أن قال

رمحه هللا تعاىل وأصل هذا املذهب من مشركي الصابئة وهم قوم إبراهيم عليه الصالة والسالم الذين

َنظرهم يف بطالن الشرك وكسر حجتهم بعلمه وآهلتهم بيده فطلبوا حتريقه وهذا مذهب قدمي يف العامل

وأهله طوائف شىت فمنهم من عباد الشمس زعموا أهنا ملك من املالئكة هلا نفس وعقل وهي أصل

نور القمر والكواكب وتكون املوجودات السفلية كلها عندهم منها وهي عندهم ملك الفلك يستحق
التعظيم والسجود والدعاء ومن شريعتهم يف عبادهتا أهنم اختذوا هلا صنما بيده جوهر على نوع النار

وله بيت خاص قد بنوه ابمسه وجعلوا له الوقوف الكثرية من القرى والضياع وله سدنة وقوام وحجبة
أيتون البيت ويصلون فيه ثالث مرات يف اليوم وأيتيه أصحاب العاهات فيصومون لذلك الصنم

ويصلون ويدعون ويستسقون به وهم إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم وإذا غربت وإذا توسطت
الفلك وهلذا يقارفها الشيطان يف هذه األوقات الثالثة لتقع عبادهتم وسجودهم له وهلذا هنى النيب
صلى هللا عليه وسلم عن حتري الصالة يف هذه األوقات قطعا ملشاهبة الكفار ظاهرا وسدا لذريعة

الشرك وعبادة األصنام

قلت وقد ذكر هللا عز وجل عبادة الشمس عن أهل سبأ من أرض اليمن يف عهد بلقيس كما حكى
س ِمن ُد ِ
قول اهلدهد حيث قال َو َج ْد ُهتَا َوقَـ ْوَم َها يَ ْس ُج ُدو َن َّ
ون هللا [النمل ]24:إىل آخر اآلايت
للش ْم ِ ْ
وهداها هللا تعاىل إىل اإلسالم على يد نبيه سليمان عليه الصالة والسالم حيث قالَ :ر ِ
ت
ب إِِين ظَلَ ْم ُ
ِ
ت َم َع ُسلَْي َما َن هلل َر ِ
العالَ ِمني [النمل]44:
َسلَ ْم ُ
نَـ ْفسي َوأ ْ
ب َ

_________

( )1رواه مالك يف ((املوطأ)) ( ،)240 /2وعبدالرزاق يف ((املصنف)) ( ،)406 /1وابن أيب شيبة
يف ((املصنف)) ( .)150 /2من حديث عطاء بن يسار مرسال .وقال ابن عبدالرب يف ((التمهيد))
( :)41 /5مرسل غريب وهو صحيح .وقال األلباين يف ((مشكاة املصابيح)) ( :)517صحيح.
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مث قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل (فصل) وطائفة أخرى اختذت للقمر صنما وزعموا أنه يستحق
التعظيم والعبادة وإليه تدبري هذا العامل السفلي ومن شريعة عباده أهنم اختذوا هلم صنما على شكل
عجل وجيره أربعة وبيد الصنم جوهرة ويعبدونه ويسجدون له ويصومون له أايما معلومة من كل شهر
مث أيتون إليه ابلطعام والشراب والفرح والسرور فإذا فرغوا من األكل أخذوا يف الرقص والغناء

وأصوات املعازف بني يديه ومنهم من يعبد أصناما اختذوها على صور الكواكب وروحانياهتا بزعمهم

وبنوا هلا هياكل ومتعبدات لكل كوكب منها هيكل خيصه وصنم خيصه وعبادة ختصه ومىت أردت

الوقوف على هذا فانظر يف كتاب (السر املكتوم يف خماطبة النجوم) املنسوب َّلبن خطيب الري
تعرف عبادة األصنام وكيفية تلك العبادة وشرائطها وكل هؤَّلء مرجعهم إىل عبادة األصنام فإهنم َّل

تستمر هلم طريق إَّل بشخص خاص على شكل خاص ينظرون إليه ويعكفون عليه ومن هنا اختذ

أصحاب الروحانيات والكواكب أصناما زعموا أهنا على صورها فوضع الصنم إمنا كان يف األصل على
شكل معبود غائب فجعلوا الصنم على شكله وهيأته وصورته ليكون َنئبا منابه وقائما مقامه وإَّل

فمن املعلوم أن عاقال َّل ينحت خشبة أو حجرا بيده مث يعتقد أنه إهله ومعبوده.
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ومن أسباب عبادهتا أيضا أن الشياطني تدخل فيها وختاطبهم منها وختربهم ببعض املغيبات وتدهلم
على بعض ما خيفى عليهم وهم َّل يشاهدون الشيطان فجهلتهم وسقطهم يظنون أن الصنم نفسه هو

املتكلم املخاطب ،وعقالؤهم يقولون إن تلك روحانيات األصنام وبعضهم يقول إهنا املالئكة وبعضهم
يقول إهنا هي العقول اجملردة وبعضهم يقول هي روحانيات األجرام العلوية وكثري منهم َّل يسأل عما
عهد بل إذا مسع اخلطاب من الصنم اختذه إهلا وَّل يسأل عما وراء ذلك وابْلملة فأكثر أهل األرض

مفتونون بعبادة األصنام واألواثن ومل يتخلص منها إَّل احلنفاء أتباع ملة إبراهيم عليه الصالة والسالم

وعبادهتا يف األرض من قبل نوح عليه الصالة والسالم كما تقدم وهياكلها ووقوفها وسدنتها وحجاهبا
ام َر ِ
ب
اجنُـ ْب ِين َوبَِ َّ
ين أَن نَّـ ْعبُ َد األ ْ
والكتب املصنفة يف شرائع عبادهتا طبق األرض قال إمام احلنفاء َو ْ
َصنَ َ
ضلَل ِ
َّ
ريا ِم َن النَّ ِ
اس [إبراهيم ]36 - 35:واألمم اليت أهلكها هللا تعاىل أبنواع اهلالك كلهم
إِهنُ َّن أَ ْ َ
ْن َكث ً
يعبدون األصنام كما قص هللا عز وجل ذلك عنهم يف القرآن وأجنى الرسل وأتباعهم من املوحدين
ويكفي يف معرفة كثرهتم وأهنم أكثر أهل األرض ما صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن ((بعث
النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون)) ( ،)1وقد قال هللا تعاىل :فَأ ََىب أَ ْكثَـ ُر الن ِ
ورا
َّاس إَِّلَّ ُك ُف ً
يل ِ
ِ
ضي ِ
وك َعن َسبِ ِ
هللا [األنعام]116:
ضلم َ
[اإلسراء ]89:وقال هللا تعاىلَ :وإِن تُط ْع أَ ْكثَـ َر َمن ِيف األ َْر ِ ُ
َّاس ولَو حرص َ ِ
ني [يوسف ]103:وقال هللا تعاىلَ :وَما َو َج ْد ََن
وقال هللا تعاىلَ :وَما أَ ْكثَـ ُر الن ِ َ ْ َ َ ْ
ت ِِبُْؤمنِ َ
ِ ِ
ِِ
ٍ
ني [األعراف ]102:ولو مل تكن الفتنة بعبادة األصنام
ألَ ْكثَ ِرهم م ْن َع ْهد َوإِن َو َج ْد ََن أَ ْكثَـ َرُه ْم لََفاسق َ
عظيمة ملا أقدم عبادها على بذل نفوسهم وأمواهلم وأبنائهم دوهنا فهم يشاهدون مصارع إخواهنم وما
حل هبم وَّل يزيدهم ذلك إَّل حبا هلا وتعظيما ويوصي بعضهم بعضا ابلصرب عليها وحتمل أنواع املكاره
يف نصرهتا وعبادهتا وهم يسمعون أخبار األمم اليت فتنت بعبادهتا وما حل هبم من عاجل العقوابت وَّل
يثنيهم ذلك عن عبادهتا ففتنة عبادة األصنام أشد من فتنة عشق الصور وفتنة الفجور هبا والعاشق َّل
يثنيه عن مراده خشية عقوبة يف الدنيا وَّل يف اآلخرة وهو يشاهد ما حيل أبصحاب ذلك من اآلَّلم

والعقوابت والضرب واحلبس والنكال والفقر غري ما أعد هللا له يف اآلخرة ويف الربزخ وَّل يزيده ذلك
إَّل إقداما وحرصا على الوصول والظفر حباجته فهكذا الفتنة بعبادة األصنام وأشد فإن أتله القلوب
هلا أعظم من أتهلها للصور اليت يريد منها الفاحشة بكثري والقرآن بل وسائر الكتب اإلهلية من أوهلا

إىل آخرها مصرحة ببطالن هذا الدين وكفر أهله وأهنم أعداء هللا وأعداء رسله وأهنم أولياء الشيطان
وعباده وأهنم هم أهل النار الذين َّل خيرجون منها وهم الذين حلت هبم املثالت ونزلت هبم العقوابت
وأن هللا سبحانه برئ منهم هو ومجيع رسله ومالئكته وأنه سبحانه َّل يغفر هلم وَّل يقبل هلم عمال

وهذا معلوم ابلضرورة من الدين احلنيف وقد أابح هللا عز وجل لرسوله وأتباعه من احلنفاء دماء هؤَّلء
وأمواهلم ونساءهم وأبناءهم وأمرهم بتطهري األرض منهم حيث وجدوا وذمهم بسائر أنواع الذم

وتوعدهم أبعظم أنواع العقوبة فهؤَّلء يف شق ورسل هللا يف شق معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل
علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي -بتصرف  -ص584
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3348ومسلم ( .)222من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
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(ومن أعمال أهل الشرك) اليت َّل يفعلها غريهم وَّل تليق إَّل بعقوهلم السخيفة ،وأفئدهتم الضعيفة،
وقلوهبم املطبوع عليها ،وأبصارهم املغشي عليها (ما) أي الذي (مل أيذن هللا) عز وجل يف كتابه وَّل
سنة نبيه (أبن يعظما) أبلف اإلطالق ،وأن ومدخوهلا يف أتويل مصدر أي مل أيذن هللا بتعظيمه ذلك

التعظيم الذي منحه إايه من مل يفرق بني حق هللا تعاىل وحقوق عباده من النبيني واألولياء وغريهم ،بل

مل يفرق بني أولياء هللا وأعدائه وَّل بني طاعته ومعصيته ،فيتخذ من دون هللا أنداداً وهو يرى أن ذلك
الذي فعله قربة وطاعة هلل وأن هللا حيب ذلك ويرضاهَّ ،
ويكذب الرسل ويدَّعي أنه من أتباعهم ،ويوايل
أعداء هللا وهو يظنهم أولياؤه ،كفعل اليهود والنصارى جياهرون هللا ابملعاصي ويكذبون كتابه ويغريونه
ويبدلونه وحيرفون الكلم عن مواضعه ويقتلون األنبياء بغري احلق وينسبون هلل سبحانه وتعاىل الولد

ضاء إىل هللا وأعداؤه وسبب هذا كله – يف
ويفعلون األفاعيل ويقولون حنن أبناء هللا وأحباؤه ،وهم البُـغَ َ

األمم األوىل واألخرى – هو اإلعراض عن الشريعة وعدم اَّلهتمام ملعرفة ما احتوت عليه الكتب من
البشارة والنذارة واألمر والنهي واحلالل واحلرام والوعد والوعيد ،ومعرفة ما جيب هلل على عباده فعله

وما جيب تركه (كمن يَـلُذ ببقعة) أي يعوذ هبا وخيتلف إليها ويتربك هبا ولو بعبادة هللا تعاىل عندها،

وتقدم تقييد ذلك ِبا مل أيذن به هللا ،فيخرج هبذا القيد ما أذن هللا تعاىل بتعظيمه كتعظيم بيته احلرام

ابحلج إليه وتعظيم شعائر هللا من املشاعر واملواقف وغريها ،فإن ذلك تعظيم هلل عز وجل الذي أمر
بذلك َّل لتلك البقعة ذاهتا كما قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ملا استلم احلجر األسود( :أما

وهللا إين ألعلم أنك حجر َّل تضر وَّل تنفع ،ولوَّل أين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبلك ما
قبلتك) (،)1
_________
( )1رواه البخاري ( )1597ومسلم (.. )1270
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وكذلك التعظيم أيضاً نفسه َّإمنا أردَن منع تعظيم مل أيذن هللا به َّل املأذون فيه ،فإن هللا تعاىل قد أمر
بتعظيم الرسل أبن يطاعوا فال يعصوا وحيبوا ويتبعوا ،وأن طاعة الرسول هي طاعة هللا عز وجل

ومعصيته معصية هللا عز وجل ،فهذا تعظيم َّل يتم اإلْيان إَّل به إذ هو عني تعظيم هللا تعاىل ،فإهنم إمنا
ُعظموا ألجل عظمة املرسل سبحانه وتعاىل وأُحبوا ألجله واتمبعوا على شرعه ،فعاد ذلك إىل تعظيم هللا

عز وجل ،فلو أن أحداً عظم رسوَّلً من الرسل ِبا مل أيذن هللا به ورفعه فوق منزلته اليت أنزله هللا عز
وجل وغال فيه حىت اعتقد فيه شيئاً من اإلهلية َّلنعكس األمر وصار عني التنقص واَّلستهانة ابهلل
وبرسله كفعل اليهود والنصارى الذي ذكر هللا عز وجل عنهم من غلوهم يف األنبياء والصاحلني

كعيسى وعزير ،فكذبوا ابلكتاب وتنقصوا الرب عز وجل بنسبة الولد إليه وغري ذلك وكذبوا الرسول
يف قوله :إِِين عب ُد َِّ
ِ
اب َو َج َعلَ ِين نَبِياا [مرمي ]30:فصار ذلك التعظيم يف اعتقادهم هو عني
اَّلل َ
َْ
آاتِينَ الْكتَ َ

التنقص والشتم ،سبحان هللا عما يصفون ،وسالم على املرسلني (أو حجر ،أو قرب ميت ،أو ببعض

الشجر) أو غري ذلك من العيون وحنوها ولو بعبادة هللا عندها فإن ذلك ذريعة إىل عبادهتا ذاهتا كما
فعل إبليس لعنه هللا بقوم نوح حيث أشار عليهم بتصوير صاحليهم مث ابلعكوف على قبورهم وصورهم

وعبادة هللا عندها إىل أن أشار عليهم بعبادهتا ذاهتا من دون هللا تعاىل فعبدوها( ،متخذاً لذلك

املكان) من القبور واألشجار والعيون والبقاع وغريها (عيداً) أي ينتاهبا ويعتاد اَّلختالف إليها (كفعل
عابدي األواثن) يف تعظيمهم أواثهنم واعتيادهم إليها ،ولذا مسى النيب صلى هللا عليه وسلم العكوف

على األشجار وتعليق األسلحة هبا على جهة التعظيم (أتهلاً) ،كما يف الرتمذي عن أيب واقد الليثي

رضي هللا عنه قال(( :خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل حنني وحنن حداثء عهد بكفر،

وللمشركني سدرة يعكفون عليها وينوطون هبا أسلحتهم يقال هلا :ذات أنواط فمررَن بسدرة فقلنا :اي
رسول هللا اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :هللا أكرب،
إهنا السنن ،قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل ملوسى :اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلة ،قال

إنكم قوم جتهلون لرتكنب سنن من قبلكم)) ( )1ولقد عمت البلوى بذلك وطمت يف كل زمان ومكان
حىت يف هذه األمة َّلسيما زماننا هذا ،ما من قرب وَّل بقعة يذكر هلا شيء من الفضائل ولو كذابً إَّل

وقد اعتادوا اَّلختالف إليها والتربك هبا حىت جعلوا هلا أوقااتً معلومة يفوت عيدهم بفواهتا ويرون من

الرجل ذلك العيد املعلوم وآل هبم األمر إىل أن صنفوا يف أحكام حجهم
أعظم اخلسارات أن يفوت
َ

إليها كتباً مسوها مناسك حج املشاهد ومن أخل بشيء منها فهو عندهم أعظم جرماً ممن أخل بشيء
من مناسك احلج إىل بيت هللا احلرام ،وجعلوا هلا طوافاً معلوماً كالطواف ابلبيت احلرام ,وشرعوا

تقبيلها كما يقبَّل احلجر األسود حىت قالوا إن زمحت فاستلم ِبحجن أو أشر إليه ،قياساً على فعل
النيب صلى هللا عليه وسلم ابحلجر األسود ،وشرعوا هلا نذوراً من املواشي والنقود ،ووقفوا عليها

الوقوف من العقارات واحلرث وغريها وغري ذلك من شرائعهم الشيطانية ،وقواعدهم الوثنية معارج

القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي -ص64

_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2180وأمحد ( ،)21950( )218 /5وابن حبان ( )93 /15والنسائي يف
((السنن الكربى)) ( ،)346 /6والطرباين ( )244 /3واللفظ له .قال الرتمذي :هذا حديث حسن
صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح .تنبيه :بعض نسخ الرتمذي فيها خيرب

بدل حنني.
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أوَّلً :تعريف الشرك يف األلوهية

وهو شرك يف عبادة هللا ،وإن كان صاحبه يعتقد أنه – سبحانه – َّل شريك له يف ذاته ،وَّل يف

صفاته ,وَّل يف أفعاله ،وهو الذي يسمى ابلشرك يف العبادة ،وهو أكثر وأوسع انتشاراً ووقوعاً من

الذي قبله ،فإنه يصدر ممن يعتقد أنه َّل إله إَّل هللا ،وأنه َّل يضر وَّل ينفع ,وَّل يعطي وَّل ْينع إَّل هللا،

وأنه َّل إله غريه ,وَّل رب سواه ،ولكن َّل خيلص هلل يف معاملته وعبوديته ،بل يعمل حلظ نفسه اترة،
ولطلب الدنيا اترة ،ولطلب الرفعة واملنزلة واْلاه عند اخللق اترة أخرى ،فلله من عمله وسعيه
نصيب ،ولنفسه وحظه وهواه نصيب ،وللشيطان نصيب ،وللخلق نصيب.

وهذا حال أكثر الناس ،ومعلوم أن من مل خيلص هلل يف عبادته مل يفعل ما أمر به ،بل الذي أتى به

شيء غري الذي أمر به ،فال يصح ،وَّل يقبل منه ،قال هللا عز وجل -كما يف احلديث القدسي- :

((أَن أغىن الشركاء عن الشرك ،فمن عمل عمالً أشرك معي فيه غريي فهو للذي أشرك به ،وأَن منه

بريء)) (.)1

 ،ويقول أصحاب هذا الشرك خماطبني آلهلتهم وقد مجعهم اْلحيمَ :ات َِّ
ض ٍ
الل مبِ ٍ
ني إِ ْذ
َّلل إِن ُكنَّا لَِفي َ
نُس ِوي ُكم بِر ِ
ني [الشعراء ،]98 - 97 :ومعلوم أهنم ما سووهم به يف اخللق والرزق واإلماتة
ب ال َْعالَ ِم َ
َ
َ
واإلحياء ،وامللك والقدرة ،وإمنا سووهم يف احلب والتأله واخلضوع هلم ,والتذلل ,والتعظيم (.)2

الشرك يف القدمي واحلديث أليب بكر حممد زكراي– 147 /1
_________

( )1رواه مسلم ( .)2985من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )2انظره مع بعض ما تقدم يف ((اْلواب الكايف)) (ص ،)318 :و ((مدارج السالكني)) (/1
.)339
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اثنياً :أنواع الشرك يف األلوهية

النوع األول :اعتقاد شريك هلل تعاىل يف األلوهية (.)1

فمن اعتقد أن غري هللا تعاىل يستحق العبادة مع هللا ( , )2أو يستحق أن يصرف له أي نوع من أنواع
العبادة فهو مشرك يف األلوهية.

ويدخل يف هذا النوع من يسمي ولده أو يتسمى ابسم يدل على التعبد لغري هللا تعاىل ( ،)3كمن

يتسمى بـ (عبد الرسول) ،أو (عبد احلسني) ،أو غري ذلك.

فمن مسى ولده أو تسمى بشيء من هذه األمساء اليت فيها التعبد للمخلوق معتقداً أن هذا املخلوق
يستحق أن يعبد فهو مشرك ابهلل تعاىل .تسهيل العقيدة اإلسالمية لعبد هللا بن عبد العزيز اْلربين–

ص161 :

النوع الثاين :صرف شيء من العبادات لغري هللا تعاىل

فالعبادات أبنواعها القلبية ,والقولية ,والعملية ,واملالية حق هلل تعاىل َّل جيوز أن تصرف لغريه... .
فمن صرف شيئاً منها لغري هللا فقد وقع يف الشرك األكرب.

قال عالمة اهلند :صديق حسن خان القنوجي يف تفسري قوله تعاىل :أََّلَّ تَـ ْعبُ ُدواْ إَِّلَّ إِ َّايهُ [اإلسراء:

 ]23قال رمحه هللا( :وقد تقرر أن العبادة َّل جتوز إَّل هلل ،وأنه هو املستحق هلا ،فكل ما يسمى يف
الشرع عبادة ويصدق عليه مسماها فإن هللا يستحقه ،وَّل استحقاق لغريه فيها ،ومن أشرك فيها أحداً
من دون هللا فقد جاء ابلشرك ،وكتب امسه يف ديوان الكفر) (.)4
والشرك بصرف شيء من العبادة لغري هللا له صور كثريةْ ،يكن حصرها يف األمرين التاليني:
األمر األول :الشرك يف دعاء املسألة

دعاء املسألة هو أن يطلب العبد من ربه جلب مرغوب ,أو دفع مرهوب (.)5

ويدخل يف دعاء املسألة :اَّلستعانة ,واَّلستعاذة ,واَّلستغاثة ,واَّلستجارة.

قال اخلطايب رمحه هللا تعاىل( :ومعىن الدعاء :استدعاء العبد ربه – عز وجل – العناية ،واستمداده
إايه املعونة .وحقيقته :إظهار اَّلفتقار إليه ،والتربؤ من احلول والقوة .وهو مسة العبودية ،واستشعار
الذلة البشرية ،وفيه معىن الثناء على هللا – عز وجل – وإضافة اْلود والكرم إليه) (.)6
_________
((( )1تيسري العزيز احلميد)) (ص )28 :نقالً عن القرطيب.

((( )2اإلرشاد)) للسعدي :الردة (ص.)205 :

((( )3الدين اخلالص)) لصديق حسن خان ((( ،)104 /2رسالة التوحيد)) للدهلوي اهلندي (ص:
 ،)25 ،17وينظر ((جمموع فتاوى ابن تيمية)) (آخر .)379 ،378 /1

((( )4الدين اخلالص)) (ابب يف رد اإلشراك يف العبادات) (.)52 /2

((( )5اَّلستغاثة)) ((( ،)452 /2تيسري العزيز احلميد ابب من الشرك اَّلستعاذة بغري هللا)) (ص:
 ،)180و ((فتح اجمليد)) ((( ،)301 /2جمموعة الرسائل)) (.)594 /5
((( )6شأن الدعاء)) (ص.)4 :
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والدعاء من أهم أنواع العبادة ،فيجب صرفه هلل تعاىل ،وَّل جيوز ألحد أن يدعو غريه كائناً من كان،
ِ
َّ ِ
ال ربم ُكم ا ْد ُع ِوين أ ْ ِ
َّم
ْربو َن َع ْن عبَ َ
َستَج ْ
ب لَ ُك ْم إِ َّن الذ َ
ين يَ ْستَكِ ُ
ادِيت َسيَ ْد ُخلُو َن َج َهن َ
قال تعاىلَ :وقَ َ َ ُ
َّلل فَال تَ ْدعوا مع َِّ
اج َد َِِّ
ِ
َن الْمس ِ
َح ًدا [اْلن ،]18 :وثبت
اَّلل أ َ
ُ ََ
َداخ ِر َ
ين [غافر ،]60 :وقال تعاىلَ :وأ َّ َ َ
عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :الدعاء هو العبادة)) ( ،)1وقال صلى هللا عليه وسلم يف
وصيته َّلبن عباس(( :إذا سألت فاسأل هللا ،وإذا استعنت فاستعن ابهلل)) ( ،.)2فمن دعا غري هللا

فقد وقع يف الشرك األكرب – نسأل هللا السالمة والعافية .-
ومن أمثلة الشرك يف دعاء املسألة ما يلي:
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)1479والرتمذي ( ،)2969وابن ماجه ( ،)3828واحلاكم ( .)667 /1من
حديث النعمان بن بشري رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال الرتمذي :هذا حديث

حسن صحيح .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .وقال البغوي يف ((شرح

السنة)) ( :)158 /3حسن َّل يعرف إَّل من حديث ذر .وقال النووي يف ((األذكار)) (:)478
إسناده صحيح .وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)64 /1إسناده جيد .وقال األلباين يف

((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.
( )2رواه الرتمذي ( ،)2516وأمحد ( ،)2669( )293 /1واحلاكم ( .)623 /3قال الرتمذي:

حسن صحيح ،وقال احلاكم :هذا حديث كبري عال من حديث عبد امللك بن عمري عن ابن عباس
رضي هللا عنهما إَّل أن الشيخني رضي هللا عنهما مل خيرجا شهاب بن خراش وَّل القداح يف الصحيحني

وقد روي احلديث أبسانيد عن ابن عباس غري هذا ،وصححه عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام
الصغرى)) (.)333 /3

()50/3

أ -أن يطلب من املخلوق ما َّل يقدر عليه إَّل اخلالق ،سواء أكان هذا املخلوق حياً أم ميتاً ،نبياً أم
ولياً ,أو ملكاً أم جنياً أم غريهم ،كأن يطلب منه شفاء مريضه ,أو نصره على األعداء ،أو كشف

كربة ،أو أن يغيثه ،أو أن يعيذه ،وغري ذلك مما َّل يقدر عليه إَّل هللا ،فهذا كله شرك أكرب ،خمرج من
امللة إبمجاع املسلمني ()1؛ ألنه دعا غري هللا ،واستغاث به ،واستعاذ به ،وهذا كله عبادة َّل جيوز أن

تصرف لغري هللا إبمجاع املسلمني ،وصرفها لغريه شرك ،وألنه اعتقد يف هذا املخلوق ما َّل يقدر عليه

إَّل هللا سبحانه وتعاىل (.)2
ب -دعاء امليت.

ج -دعاء الغائب.
_________
( )1ينظر ((جمموع فتاوى ابن تيمية)) ( ،194 ،124 /1و(( ،)145 ،87 – 67 /27قاعدة يف
التوسل)) (ص(( ،)95 ،58 :قاعدة عظيمة يف الفرق بني عبادات أهل اإلسالم وعبادات أهل

الشرك)) (ص(( ،)70 :اَّلستغاثة)) ( ،376 /1و(( ،)619 /2مدارج السالكني)) (منزلة التوبة)
((( ،)375 /3القول الفصل النفيس)) (ص(( ،)95 :منهاج التأسيس)) (ص(( ،)104 :الدر

النضيد)) (ص(( ،)29 - 28 :مصباح الظالم)) (ص(( ،)188 :الدرر السنية)) (- 192 /2
(( ،)194تيسري العزيز احلميد وفتح اجمليد)) (ابب من الشرك اَّلستعاذة بغري هللا ،واألبواب األربعة
بعده)(( ،جمموعة الرسائل)) ((( ،)469 /4السنن واملبتدعات فصل يف األدعية احملرمة)) (ص:

(( ،)266 - 212القول اْللي)) (ص(( ،)56 :سيف هللا لصنع هللا احلنفي)) (ص.)48 :

((( )2الدر النضيد)) للشوكاين (ص(( )70 ،69 :الكواكب الدرية)) للرابطي احلنفي (ص- 36 :
(( ،)39الوسيلة)) ْلوهر الباكستاين احلنفي (ص(( ،)67 - 42 :التبيان)) للرستمي احلنفي (ص:

 )161 - 115نقالً عن كتاب ((جهود علماء احلنفية)) لشمس الدين األفغاين (ص- 1472 :
(( ،)1474منهاج التأسيس)) (ص(( ،)187 :القول الفصل النفيس)) (ص(( ،)82 :حجة هللا

البالغة)) ((( ،)185 /1صيانة اإلنسان)) (ص(( ،)373 :جمموعة الرسائل)) (،603 - 593 /5

(( ،)618 - 610الصواعق املرسلة الشهابية)) (ص(( ،)137 - 132 :تصحيح الدعاء)) (ص:
.)251 ،247
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فمن دعا غائباً أو دعا ميتاً وهو بعيد عن قربه ،وهو يعتقد أن هذا املدعو يسمع كالمه ,أو يعلم حباله
فقد وقع يف الشرك األكرب ،سواء أكان هذا املدعو نبياً أو ولياً ،أم عبداً صاحلاً أم غريهم ،وسواء

طلب من هذا املدعو ما َّل يقدر عليه إَّل هللا أم طلب منه أن يدعو هللا تعاىل له ،ويشفع له عنده

( ،) 1فهذا كله شرك ابهلل تعاىل خمرج من امللة؛ ملا فيه من دعاء غري هللا ،وملا فيه من اعتقاد أن

املخلوق يعلم الغيب ،وملا فيه من اعتقاد إحاطة مسعه ابألصوات ،وهذا كله من صفات هللا تعاىل اليت
اختص هبا ،فاعتقاد وجودها يف غريه شرك خمرج من امللة (.)2

د -أن جيعل بينه وبني هللا تعاىل واسطة يف الدعاء ،ويعتقد أن هللا تعاىل َّل جييب دعاء من دعاه

مباشرة ،بل َّلبد من واسطة بني اخللق وبني هللا يف الدعاء ،فهذه شفاعة شركية خمرجة من امللة (.)3
_________

( )1وقريب من هذا من جاء إىل القرب وطلب من صاحبه أن يدعو هللا له فهذا عمل حمرم ،وهو بدعة
ابتفاق السلف .ينظر(( :قاعدة عظيمة يف الفرق بني عبادات أهل اإلسالم ( )) ...ص- 111 :

(( ،)136جمموع الفتاوى)) ( 354 ،351 ،330 /1و(( )76 /27قاعدة يف احملبة)) (ص190 :
(( ،)192 -رسالة زايرة القبور)) َّلبن تيمية (ص(( ،)50 ،49 ،25 :تلخيص اَّلستغاثة)) (ص:

(( ،)57الرد على األخنائي)) (ص(( ،)216 ،165 ،164 :صيانة اإلنسان)) (ص،)360 :
((القول اْللي)) (ص(( ،)56 :تعليق شيخنا عبد العزيز بن ابز على الفتح كتاب اَّلستسقاء)) (/2

(( ،)495تصحيح الدعاء)) (ص .)251 :وقد نص مجع من أهل العلم على أن هذا العمل شرك

أكرب(( .ينظر مدارج السالكني)) ((( ،)369 /1إغاثة اللهفان))(( :الفرق بني زايرة املوحدين )) ...

((( ،)222 - 218 /1تطهري اَّلعتقاد)) (ص(( ،)15 :الدين اخلالص)) (،213 ،191 /1

 ،413 ،238 ،227 ،226و(( ،)57 /2الدرر السنية)) ( 224 ،85 /1و،)239 ،238 /2
((تيسري العزيز احلميد وفتح اجمليد ابب من الشرك اَّلستعاذة بغري هللا وابب الشفاعة))(( ،الكواكب

الدرية)) للرابطي احلنفي (ص ،)108 - 77 :و ((التبيان)) للرستمي احلنفي (ص- 155 :

 ،)161و ((الوسيلة)) ْلوهر الباكستاين احلنفي (ص )67 - 42 :نقالً عن كتاب ((جهود علماء

احلنفية يف إبطال عقائد القبورية)) للدكتور مشس الدين األفغاين ( ،)1474 - 1472 /3ويراجع

((الرسالة الصفدية)) ( .)291 - 187 /2وللتوسع يف هذه املسألة ينظر ((جمموع الفتاوى)) (/24

(( ،)332 ،331 ،303الروح)) (املسألة األوىل) ،تفسري اآلية ( )64من النساء يف ((تفسريي
القرطيب وابن كثري))(( ،كتاب الدعاء)) للعروسي.

((( )2جمموع الفتاوى)) ((( ،)82 ،81 /27رسالة التوحيد)) إلمساعيل الدهلوي (ص،20 ،17 :
(( ،)43 ،31 ،23جمموع فتاوى عبد احلي اللكنوي)) ( )264 /1نقالً عن كتاب ((الدعاء))

للعروسي (ص(( ،)296 ،275 ،274 :مصباح الظالم)) للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن ابن
حسن (ص(( ،)254 ،201 - 199 :روح املعاين)) لأللوسي ( ،67 /13و ،213 /17و/24

(( ،)11صيانة اإلنسان)) حملمد بن بشري السهسواين اهلندي (ص.)373 :

( )3ينظر(( :جمموع فتاوى ابن تيمية)) ( ،163 - 150 ،135 - 126 /1و،)341 /24
((إغاثة اللهفان)) ((( ،)62 /1رسالة التوحيد)) للدهلوي اهلندي (ص.)48 - 46 :

()52/3

واختاذ الوسائط والشفعاء هو أصل شرك العرب ( ،)1فهم كانوا يزعمون أن األصنام ْتاثيل لقوم
الدين ْ ِ
َّ ِ
ِِ ِ
ين َّاختَ ُذوا
اخلَال ُ
ص َوالذ َ
صاحلني ،فيتقربون إليهم طالبني منهم الشفاعة ،كما قال تعاىل :أََّل ََّّلل ُ
ِ
وَن إِ َىل َِّ
اَّلل ُزلْ َفى [الزمر.]3 :
ِمن ُدونِِه أ َْوليَاء َما نَـ ْعبُ ُد ُه ْم إَِّلَّ لِيُـ َق ِربُ َ
األمر الثاين :الشرك يف دعاء العبادة
دعاء العبادة هو :عبادة هللا تعاىل أبنواع العبادات القلبية ،والقولية ،والفعلية كاحملبة ،واخلوف ،والرجاء
والصالة ،والصيام ،والذبح ،وقراءة القرآن ،وذكر هللا تعاىل وغريها.

ومسي هذا النوع (دعاء) ابعتبار أن العابد هلل هبذه العبادات طالب وسائل هلل يف املعىن ،ألنه إمنا فعل
هذه العبادات رجاء لثوابه وخوفاً من عقابه ،وإن مل يكن يف ذلك صيغة سؤال وطلب ( ،)2فهو داع
هلل تعاىل بلسان حالهَّ ،ل بلسان مقاله.

ومن أمثلة الشرك يف هذا النوع:
أ -شرك النية واإلرادة والقصد:

هذا الشرك إمنا يصدر من املنافق النفاق األكرب ،فقد يظهر اإلسالم وهو غري مقر به يف ابطنه ،فهو
َّ ِ
آمنَّا [البقرة ،]14 :وقد يرائي
آمنُواْ قَالُواْ َ
ين َ
قد راءى أبصل اإلْيان ،كما قال تعاىلَ :وإِ َذا لَ ُقواْ الذ َ

ببعض العبادات ،كالصالة ،كما قال تعاىل عن املنافقني :وإِ َذا قَامواْ إِ َىل َّ ِ
س َاىل يُـ َرآ ُؤو َن
ُ
َ
الصالَة قَ ُامواْ ُك َ
َّاس َوَّلَ يَ ْذ ُك ُرو َن هللاَ إَِّلَّ قَلِيالً [النساء ،]142 :فهم قد مجعوا بني الشرك والنفاق.
الن َ

ب -الشرك يف اخلوف:

اخلوف يف أصله ينقسم إىل أربعة أقسام:
 - 1اخلوف من هللا تعاىل :ويسمى (خوف السر) ،وهو اخلوف املقرتن ابحملبة ,والتعظيم ,والتذلل هلل
تعاىل ،وهو خوف واجب ،وأصل من أصول العبادة.

 - 2اخلوف اْلبلي :كاخلوف من عدو ،واخلوف من السباع املفرتسة وحنو ذلك .وهذا خوف مباح؛
ِ
ِ
ب [القصص:
إذا وجدت أسبابه ،قال هللا تعاىل عن نبيه موسى عليه السالم :فَ َخ َر َج م ْنـ َها َخائ ًفا يَ ََ
رتقَّ ُ
.]21
 - 3اخلوف الشركي :وهو أن خياف من خملوق خوفاً مقرتَنً ابلتعظيم واخلضوع واحملبة .ومن ذلك

اخلوف من صنم أو من ميت خوفاً مقروَنً بتعظيم وحمبة ،فيخاف أن يصيبه ِبكروه ِبشيئته وقدرته،
كأن خياف أن يصيبه ِبرض ,أو ِبفة يف ماله ،أو خياف أن يغضب عليه؛ فيسلبه نعمه فهذا من

الشرك األكرب ،ألنه صرف عبادة اخلوف والتعظيم لغري هللا ،وملا يف ذلك من اعتقاد النفع والضر يف
ِ ِ
ِ
غري هللا تعاىل ،قال هللا تعاىل :إِ َّمنَا يـعمر م ِ ِ
الصالَةَ َوآتَى
ام َّ
آم َن ِابهلل َوالْيَـ ْوم اآلخ ِر َوأَقَ َ
ساج َد هللا َم ْن َ
َْ ُُ َ َ
ِ
ِ
الزَكاةَ َوَملْ خيَْ َ ِ
َّ
ين [التوبة ]18 :قال ابن عطية املالكي
سى أ ُْولَئِ َ
ك أَن يَ ُكونُواْ م َن ال ُْم ْهتَد َ
ش إَّلَّ هللاَ فَـ َع َ
األندلسي املولود سنة 481هـ يف تفسريه (( :)3يريد خشية التعظيم ,والعبادة ,والطاعة).
_________
((( )1شرح الطحاوية)) (ص(( ،)29 :تطهري اَّلعتقاد)) (ص ،)15 :بل هو أصل شرك اخللق

كلهم .ينظر(( :إغاثة اللهفان)) (فصل يف ما يف الشرك والزَن من اخلبث) ( ،)62 /1وقال شيخ

اإلسالم ابن تيمية كما يف ((جمموع الفتاوى)) (( :)135 ،134 /1من أثبت وسائط بني هللا وبني

خلقه كالوسائط اليت تكون بني امللوك والرعية فهو مشرك ،بل هذا دين املشركني عباد األواثن ،كانوا
يقولون :إهنا ْتاثيل األنبياء والصاحلني ،وأهنا وسائل يتقربون هبا إىل هللا ،وهو من الشرك الذي أنكره

هللا تعاىل على النصارى).

((( )2بدائع الفوائد)) ((( ،)5 - 2 /3تيسري العزيز احلميد وفتح اجمليد)) (ابب من الشرك أن
يستغيث بغري هللا)(( ،مقدمة تفسري السعدي)) (ص.)14 :
(.)148 /2( )3

()53/3

 - 4اخلوف الذي حيمل على ترك واجب أو فعل حمرم ،وهو خوف حمرم ( ،)1كمن خياف من إنسان
حي أن يضره يف ماله أو يف بدنه ،وهذا اخلوف ومهي َّل حقيقة له ،وقد يكون هناك خوف فعالً
الشيطَا ُن ُخيَ ِو ُ ِ
ِ
ف أ َْوليَاءهُ
ولكنه يسري َّل جيوز معه ترك الواجب أو فعل احملرم .قال هللا تعاىل :إِ َّمنَا ذَل ُك ُم َّ ْ
ِ
ِ
ني [آل عمران .]175 :وثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه
فَالَ َختَافُ ُ
وه ْم َو َخافُون إِن ُكنتُم م ْؤمنِ َ
قالَّ(( :ل ْينعن أحدكم خمافة الناس أن يتكلم ابحلق إذا رآه أو علمه)) (.)2

ج -الشرك يف احملبة:

احملبة يف أصلها تنقسم إىل ثالثة أقسام:

 - 1حمبة واجبة :وهي حمبة هللا وحمبة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وحمبة ما حيبه هللا تعاىل من
العبادات وغريها (.)3
 - 2حمبة طبيعية مباحة :كمحبة الوالد لولده ،واإلنسان لصديقه ،وملاله وحنو ذلك.

ويشرتط يف هذه احملبة أن َّل يصحبها ذل ,وَّل خضوع ,وَّل تعظيم ،فإن صحبها ذلك فهي من القسم

الثالث ،ويشرتط أيضاً أن َّل تصل إىل درجة حمبته هلل وحمبته لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فإن
اج ُك ْم
آاب ُؤُك ْم َوأَبْـنَآ ُؤُك ْم َوإِ ْخ َوانُ ُك ْم َوأَ ْزَو ُ
ساوهتا أو زادت عليها فهي حمبة حمرمة ،لقوله تعاىل :قُ ْل إِن َكا َن َ
ب إِلَي ُكم ِمن ِ
ِ
ال اق َْرتفْـتُم َ ِ
هللا َوَر ُسولِ ِه
ارةٌ َختْ َ
ساكِ ُن تَـ ْر َ
سَ
َح َّ ْ
ض ْو َهنَا أ َ
وها َوجتَ َ
ريتُ ُك ْم َوأ َْم َو ٌ َ ُ
َ
َو َعش َ
اد َها َوَم َ
ش ْو َن َك َ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِِ
ِ ٍ
ني [التوبة.]24 :
صواْ َح َّىت َأيِْيتَ هللاُ ِأب َْم ِره َوهللاُ َّلَ يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َفاسق َ
رتبَّ ُ
َوج َهاد ِيف َسبيله فَ ََ
 - 3حمبة شركية ،وهي أن حيب خملوقاً حمبة مقرتنة ابخلضوع والتعظيم ،وهذه هي حمبة العبودية ،اليت
َّل جيوز صرفها لغري هللا ،فمن صرفها لغريه فقد وقع يف الشرك األكرب ( ،)4قال هللا تعاىلَ :وِم َن
ب ِ
ون ِ
َّاس من يـت ِ
َّخ ُذ ِمن ُد ِ
وهنُ ْم َك ُح ِ
هللا [البقرة.]165 :
هللا أَن َداداً ُِحيبم َ
الن ِ َ َ
د -الشرك يف الرجاء :وهو أن يرجو من خملوق ما َّل يقدر عليه إَّل هللا ،كمن يرجو من خملوق أن
يرزقه ولداً ،أو يرجو منه أن يشفيه إبرادته وقدرته ،فهذا من الشرك األكرب املخرج من امللة (.)5

هـ -الشرك يف الصالة والسجود والركوع:
_________

( )1ينظر يف أنواع اخلوف ((تيسري العزيز احلميد)) (ص ،)24 :وينظر ابب إِ َّمنَا ذَلِ ُك ُم َّ
الش ْيطَا ُن
ف أ َْولِيَاءهُ يف ((تيسري العزيز احلميد)) ،و ((فتح اجمليد)) ،و ((إبطال التنديد)) ،و ((القول
ُخيَ ِو ُ
السديد)) ،و ((القول املفيد)) ،و ((اإلرشاد)) للفوزان (ص.)60 - 53 :

( )2رواه أمحد ( ،)11421( )44 /3وأبو يعلى ( ،)1212( )419 /2وابن حبان ()509 /1

( ،)275وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( .)99 /3واحلديث صحح إسناده ابن حجر على شرط
مسلم يف ((األمايل املطلقة)) (.)163

( )3ينظر(( :اْلواب الكايف)) (ص.)274 :

((( )4قاعدة يف احملبة)) (ص(( )107 - 67 :اْلواب الكايف)) (ص 195 :و،)275 - 263
((طريق اهلجرتني)) (ص(( ،)383 :جالء األفهام فصل تسمية النيب صلى هللا عليه وسلم ِبحمد))
(ص ،)93 :والباب اخلامس (ص(( ،)249 :تفسري ابن كثري)) (تفسري اآلية  165من سورة

البقرة)(( ،جتريد التوحيد)) (ص(( ،)81 ،80 :تيسري العزيز احلميد)) ابب (ومن الناس من يتخذ

من دون هللا أنداداً)(( ،الدرر السنية)) ((( ،)291 /2اإلرشاد)) للفوزان (ص .)61 ،60 :وينظر
((الدين اخلالص)) (.)219 ،69 /1

((( )5تيسري العزيز احلميد)) (ص.)24 :

()54/3

فمن صلى ,أو سجد ,أو ركع ,أو احنىن ملخلوق حمبة وخضوعاً له وتقرابً إليه ( ،)1فقد وقع يف
س وَّل لِ ْل َقم ِر واسج ُدوا َِِّ
الشرك األكرب إبمجاع أهل العلم ( ،)2قال هللا تعاىلَّ :ل تَ ْس ُج ُدوا لِ َّ
َّلل
َ َ ُْ
لش ْم ِ َ
الَّ ِذي َخلَ َقه َّن إِن ُكنتُم إِ َّايهُ تَـعب ُدو َن [فصلت ،]37 :وقال سبحانه :قُل إِ َّن صالَِيت ونُ ِ
اي
ُ
ُْ
ْ
سكي َو َْحميَ َ
ْ
َ َ ُ
وممََ ِايت ِ ِ
َّلل َر ِ
يك لَهُ [األنعام ]163 - 162 :وقال النيب صلى هللا عليه وسلم ملعاذ
ني َّلَ َش ِر َ
ب ال َْعالَ ِم َ
َ
ملا سجد لهَّ(( :ل تفعل ،فإين لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغري هللا ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها))
(.)3
وقال صلى هللا عليه وسلم(( :ما ينبغي ألحد أن يسجد ألحد)) ( ،)4وألنه قد صرف شيئاً من

العبادة لغري هللا عز وجل.

وصرف العبادة لغريه شرك إبمجاع أهل العلم (.)5
والشرك يف الذبح:

الذبح يف أصله ينقسم إىل أربعة أقسام:
 - 1ذبح احليوان املأكول اللحم تقرابً إىل هللا تعاىل وتعظيماً له ،كاألضحية ،وهدي التمتع والقران يف
احلج ،والذبح للتصدق ابللحم على الفقراء وحنو ذلك ،فهذا مشروع ،وهو عبادة من العبادات.

 - 2ذبح احليوان املأكول لضيف ،أو من أجل وليمة عرس وحنو ذلك ،فهذا مأمور به إما وجوابً

وإما استحباابً.
 - 3ذبح احليوان الذي يؤكل حلمه من أجل اَّلجتار ببيع حلمه ،أو ألكله ،أو فرحاً عند سكىن بيت
وحنو ذلك ،فهذا األصل أنه مباح ،وقد يكون مطلوابً فعله ،أو منهياً عنه حسبما يكون وسيلة إليه.
_________

( )1ينظر(( :زاد املعاد)) :الطب :حلق الرأس (.)160 - 158 /4
( )2حكى هذا اإلمجاع يف السجود القاضي عياض املالكي يف آخر كتاب(( :الشفاء)) (،521 /2

 ،)528واحلافظ ابن عبد اهلادي يف ((الصارم املنكي)) (ص ،)215 :وذكره ابن حجر اهليتمي
املكي الشافعي يف كتابه ((اإلعالم بقواطع اإلسالم)) (ص )20 :نقالً عن كتاب ((املواقف

وشرحه)) ،وينظر ((التمهيد)) ( ،)45 /5و ((اَّلستغاثة)) ( ،356 /1و ،)629 /2و ((جمموع
الفتاوى)) ( ،)92 /27و ((اْلواب الكايف)) (ص ،)199 ،196 :و ((سيف هللا)) لصنع هللا

احلنفي (ص ،)69 :و ((الدين اخلالص)) ( ،)94 /1و ((رسالة التوحيد)) للدهلوي (ص،53 :
 ،)54وينظر أيضاً رسالة ((النواقض العملية)) ففيها نقول كثرية عن كثري من العلماء من مجيع

املذاهب يف أن الصالة والسجود والركوع واَّلحنناء تقرابً إىل املخلوق شرك أكرب خمرج من امللة .وذكر

الربكوي احلنفي يف ((إيقاظ النائمني)) (ص )79 :أن الصالة لغري هللا حرام ابَّلتفاق.

( )3رواه ابن ماجه ( ،)1853وابن حبان ( )1290والبيهقي ( .)292 /7قال الشوكاين يف ((نيل

األوطار)) ( :)360 /6إسناده صاحل وله ما يشهد له فيتقوى به .وقال األلباين يف ((صحيح سنن

ابن ماجه)) :حسن صحيح .قال الشوكاين( :أخرج قصة معاذ املذكورة يف الباب البزار إبسناد رجاله
رجال الصحيح .وأخرجها أيضاً البزار والطرباين إبسناد آخر رجاله ثقات ،وقصة السجود اثبتة من

حديث ابن عباس عند البزار ومن حديث سارقة عند الطرباين ،ومن حديث عائشة عند أمحد وابن

ماجه ،ومن حديث عصمة عند الطرباين وغري هؤَّلء)(( ،نيل األوطار)) (.)234 /6

( )4رواه ابن حبان يف ((صحيحه)) ( ،)4162( )470 /9وحسن إسناده األلباين يف ((إرواء

الغليل)) (.)54 /7
( )5ينظر(( :تيسري العزيز احلميد)) (ابب من الشرك أن يستغيث بغري هللا) (ص.)192 :

()55/3

 - 4الذبح تقرابً إىل خملوق ,وتعظيماً له ,وخضوعاً له ،فهذه عبادة – كما سبق – وَّل جيوز التقرب
به إىل غري هللا ( ،)1فمن ذبح تقرابً إىل خملوق وتعظيماً له فقد وقع يف الشرك األكرب وذبيحته حمرمة

َّل جيوز أكلها ،سواء أكان هذا املخلوق من اإلنس أم من اْلن أم من املالئكة أم كان قرباً ،أم غريه،

وقد حكى نظام الدين الشافعي النيسابوري املتوىف سنة 406هـ إمجاع العلماء على ذلك.
قال هللا تعاىل :قُل إِ َّن صالَِيت ونُس ِكي و َحمْياي وممََ ِايت ِ ِ
َّلل َر ِ
يك لَهُ [األنعام،162 :
ني َّلَ َش ِر َ
ب ال َْعالَ ِم َ
َ َ ُ َ َ ََ
ْ
ِ
ِ
ك َو ْاحنَ ْر [الكوثر ،]2 :وعن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال:
ص ِل ل َرب َ
 ،]163وقال تعاىل :فَ َ
قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :لعن هللا من ذبح لغري هللا)) .رواه مسلم (.)2
ز -الشرك يف النذر ,والزكاة ,والصدقة:

النذر هو :إلزام مكلف خمتار نفسه عبادة هللا تعاىل غري واجبة عليه أبصل الشرع (.)3

كأن يقول :هلل علي نذر أو أفعل كذا ،أو هلل علي أن أصلي أو أصوم كذا ،أو أتصدق بكذا ،أو ما

أشبه ذلك.

والنذر عبادة من العباداتَّ ،ل جيوز أن يصرف لغري هللا تعاىل ،فمن نذر ملخلوق كأن يقول :لفالن
علي نذر أن أصوم يوماً ،أو لقرب فالن علي أن أتصدق بكذا ،أو إن شفي مريضي أو جاء غائيب

للشيخ فالن علي أن أتصدق بكذا ،أو لقربه علي أن أتصدق بكذا ،فقد أمجع أهل العلم على أن

نذره حمرم وابطل ( ،)4وعلى أن من فعل ذلك قد أشرك ابهلل تعاىل الشرك األكرب املخرج من امللة

( ،)5ألنه صرف عبادة النذر لغري هللا ،وألنه يعتقد أن امليت ينفع ويضر من دون هللا ،وهذا كله
شرك (.)6
_________

( )1ينظر ((األشباه والنظائر)) للسيوطي  mmاملبحث الثالث فيما شرعت النية ألجله (ص:
(( ،)12شرح مسلم للنووي)) ((( ،)141 /13األشباه والنظائر)) َّلبن جنيم(( :قاعدة األمور

ِبقاصدها)) (ص(( ،)29 :حاشية ابن عابدين))(( :كتاب الذابئح)) ((( ،)197 ،196 /5شرح
األصول الستة)) للشيخ ابن عثيمني (ص ،)28 ،27 :وينظر يف ((أنواع الذابئح املباحة))
((الفتح))( :األطعمة)) ابب حق إجابة الوليمة ،و ((الروض مع حاشية)) َّلبن قاسم(( :النكاح))

(ابب الوليمة).

(.)1978( ))]3539[ )2

((( )3التوضيح عن توحيد اخلالق)) (ص ،)280 :وينظر(( :املقنع والشرح الكبري واإلنصاف))
(ابب النذر) ( .)128 /28قال يف الشرح الكبري( :فيقول :هلل علي أن أفعل كذا ،وإن قال :علي
نذر كذا .لزمه أيضاً ،ألنه صرح بلفظ النذر) .وقال يف ((التعريفات)) (ص )308 :يف تعريفه:

(إجياب عني الفعل املباح على نفسه تعظيماً هلل تعاىل) .وقال يف ((كشاف القناع)) (َّ( :)273 /6ل
تعترب له صيغة حبيث َّل ينعقد إَّل هبا ،بل ينعقد بكل ما أدى معناه ،كالبيع).

((( )4جمموع الفتاوى)) ((( ،)354 /35 ،27 ،11 /31 ،286 /1منهاج السنة)) (،)440 /2

((كشاف القناع)) ( .)276 /6وينظر ((الدر املختار)) للحصكفي احلنفي مع حاشيته َّلبن عابدين
آخر كتاب ((الصيام)) ( ،)128 /2و ((البحر الرائق)) َّلبن جنيم احلنفي ( )320 /2نقالً عن

الشيخ قاسم بن قطلوبغا احلنفي ،ونقل حكاية هذا اإلمجاع أيضا مجع من علماء احلنفية ،وكذلك نقل
مجاعة من احلنفية اإلمجاع على أنه َّل جيوز الوفاء به .ينظر رسالة ((جهود علماء احلنفية)) (ص:
.)1552 - 1550

( )5ينظر(( :جمموع الفتاوى)) ((( ،)286 /1التوضيح عن توحيد اخلالئق)) (ص(( ،)282 :الدين
اخلالص)) ((( ،)60 /2 ،183 /1سيف هللا)) لصنع هللا احلنفي (ص(( ،)69 :السنن واملبتدعات))
للشقريي املصري (ص.)76 - 74 :

((( )6حاشية ابن عابدين آخر كتاب الصيام)) (.)128 /2

()56/3

ومثله إخراج زكاة املال وتقدمي اهلدااي والصدقات إىل قرب ميت تقرابً إليه ،أو تقدْيها إىل سدنة القرب

تقرابً إىل امليت ،أو تقدْيها إىل الفقراء الذين يذهبون إىل القرب ،وكان يفعل ذلك تقرابً إىل امليت،

فهذه كله من الشرك األكرب أيضاً ،ملا فيه من عبادة غري هللا ,ومن اعتقاد أن هذا امليت ينفع أو يضر
من دون هللا ،قال الشيخ قاسم احلنفي( :ما يؤخذ من الدراهم ,والشمع ,والزيت وغريها وينقل إىل

ضرائح األموات تقرابً إليهم حرام إبمجاع املسلمني) ( ،)1فمن زكى أو تصدق تديناً تقرابً إىل غري هللا
فقد وقع يف الشرك األكرب (.)2

ح -الشرك يف الصيام واحلج:

الصيام واحلج من العبادات اليت َّل جيوز صرفها لغري هللا ابإلمجاع ،فمن تعبد هبا لغري هللا فقد وقع يف

الشرك األكرب ،وذلك كمن يصوم أو حيج إىل الكعبة تقرابً إىل ويل أو ميت أو غريمها من املخلوقني،

وكمن حيج إىل قرب تقرابً إىل صاحبه فهذا كله من الشرك األكرب املخرج من امللة ،سواء أفعله العبد أم
اعتقد جوازه (.)3

ط -الشرك يف الطواف:

الطواف عبادة بدنية َّل جيوز أن تصرف إَّل هلل تعاىل ،وَّل جيوز أن يطاف إَّل ابلكعبة املشرفة ،وهذا

كله جممع عليه ،فمن طاف بقرب نيب ,أو عبد صاحل ,أو ِبنزل معني ,أو حىت ابلكعبة املشرفة تقرابً إىل
غري هللا تعاىل ،فقد وقع يف الشرك األكرب إبمجاع املسلمني (.)4

وهكذا بقية العبادات كالتوكل ( ،)5والتربك ،والتعظيم ،واخلضوع ،وقراءة القرآن ،والذكر ،واألذان
( )6والتوبة واإلَنبة فهذه كلها عبادات َّل جيوز أن تصرف لغري هللا ،فمن صرف شيئاً منها لغري هللا

فقد وقع يف الشرك األكرب ( )7تسهيل العقيدة اإلسالمية لعبد هللا بن عبد العزيز اْلربين -بتصرف–

ص162 :

النوع الثالث :الشرك يف احلكم والطاعة

ومن صور الشرك يف هذا النوع:
_________

((( )1البحر الرائق)) ( ،)320 /2نقالً عن الشيخ قاسم بن قطلوبغا احلنفي.
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)75 /1

((( )3منهاج السنة)) ((( ،)440 /2درء تعارض العقل والنقل)) ((( ،)228 ،227 /1جمموع

الفتاوى)) ((( ،)351 ،75 /1الصارم املنكي)) (ص(( ،)215 :الدين اخلالص)) (،)58 /2
((رسالة التوحيد)) للدهلوي الفصل الرابع (ص.)58 ،57 :

((( )4جمموع الفتاوى)) ((( ،)308 /2الصارم املنكي)) (ص ،)215 :وينظر ((اْلواب الكايف))
(ص(( )200 ،199 ،196 :الدين اخلالص)) ((( ،)94 ،58 /2رسالة التوحيد)) للعالمة إمساعيل
الدهلوي اهلندي الفصل الرابع (ص.)56 ،55 :

( )5ينظر يف الشرك يف هذه العبادة(( :التحفة العراقية))(( ،جمموع الفتاوى)) ((( ،)79 /7الفوائد))
(ص(( ،)211 ،208 ،163 :مدارج السالكني)) (منزلة التوكل) ((( ،)522 ،521 /3اْلواب

الكايف)) (ص(( ،)200 ،199 :تيسري العزيز احلميد))(( ،فتح اجمليد))(( ،قرة عيون املوحدين))،
(القول املفيد)) ابب (وعلى هللا فتوكلوا)(( ،جمموعة التوحيد)) (،)474 ،415 ،285 /1
((اإلرشاد)) للفوزان (ص.)64 :

( )6ينظر(( :اْلواب الكايف)) (ص.)199 :
( )7ينظر يف الشرك يف هذه العبادات(( :جمموع الفتاوى)) ((( ،)351 ،291 ،71 /1مدارج
السالكني)) ((( ،)374 /1زاد املعاد)) :الطب (حلق الرأس) ((( ،)162 - 158 /4اْلواب

الكايف)) (ص(( ،)200 ،197 ،196 :جتريد التوحيد)) (ص(( ،)45 ،38 ،31 :تيسري العزيز

احلميد)) (ص(( )26 - 24 :الدرر السنية)) ((( ،)318 /2جهود علماء احلنفية)) (ص)1575 :
وغريها.

()57/3

 - 1أن يعتقد أحد أن حكم غري هللا أفضل من حكم هللا أو مثله ،فهذا شرك أكرب خمرج من امللة،
اهلِيَّ ِة يـبـغُو َن ومن أَح ِ ِ
ألنه مكذب للقرآن ،فهو مكذب لقوله تعاىل :أَفَحكْم ا ْْل ِ
ْما
ُ َ َ
س ُن م َن هللا ُحك ً
َْ َ َ ْ ْ َ
ِ
س َّ
ني [التني ]8 :وهذا استفهام تقريري ،أي أن
َح َك ِم ا ْحلَاك ِم َ
اَّللُ ِأب ْ
[املائدة ،]50 :ولقوله تعاىل :أَلَْي َ
هللا تعاىل أحكم احلاكمني ،فليس حكم أحد غريه أحسن من حكمه وَّل مثله.
 - 2أن يعتقد أحد جواز احلكم بغري ما أنزل هللا ،فهذا شرك أكرب ،ألنه اعتقد خالف ما دلت عليه
النصوص القطعية من الكتاب والسنة ،وخالف ما دل عليه اإلمجاع القطعي من املسلمني من حترمي

احلكم بغري ما أنزل هللا (.)1

 - 3أن يضع تشريعاً أو قانوَنً خمالفاً ملا جاء يف كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وحيكم

به ،معتقداً جواز احلكم هبذا القانون ،أو معتقداً أن هذا القانون خري من حكم هللا أو مثله ،ومثله من

حيكم بعادات آابئه وأجداده أو عادات قبيلته – وهي ما تسمى عند بعضهم بـ :السلوم – وهو يعلم

أهنا خمالفة حلكم هللا ،معتقداً أهنا أفضل من حكم هللا ,أو مثله ,أو أنه جيوز احلكم هبا ،فهذا كله شرك
أكرب خمرج من امللة.

 - 4أن يطيع من حيكم بغري شرع هللا عن رضى ،مقدماً لقوهلم على شرع هللا ،ساخطاً حلكم هللا ،أو

معتقداً جواز احلكم بغريه ،أو معتقداً أن هذا احلكم أو القانون أفضل من حكم هللا أو مثله.

ومثل هؤَّلء من يتبع أو يتحاكم إىل األعراف القبلية – اليت تسمى :السلوم – املخالفة حلكم هللا

تعاىل ،مع علمه ِبخالفتها للشرع ،معتقداً جواز احلكم هبا ،أو أهنا أفضل من الشرع أو مثله ،فهذا

كله شرك أكرب خمرج من امللة (.)2
_________

( )1ينظر تفسري اآلايت ( )65 - 60من سورة النساء ،وتفسري اآلايت ( )50 - 44من سورة
املائدة ،وتفسري اآلتيتني ( )37 ،31من سورة التوبة يف ((تفاسري ابن جرير ,والقرطيب ,وابن كثري,
والشوكاين ,وابن سعدي ,والشنقيطي))(( ،التمهيد)) ((( ،)226 /4جمموع الفتاوى)) (،97 /1

 ،)72 - 67 /7 ،267 /3 ،98و ((شرح الطحاوية)) (ص ،)446 :و ((الدين اخلالص)) (/2

 ،)67 ،66و ((تيسري العزيز احلميد)) ،و ((فتح اجمليد)) ،و ((القول املفيد ابب من أطاع العلماء
واألمراء يف حترمي ما أحل هللا أو حتليل ما حرم)) ،و (الباب بعده) ،و ((رسالة حتكيم القوانني))

للشيخ حممد بن إبراهيم مفيت اململكة السابق املطبوعة ضمن فتاويه ( ،)291 - 284 /12و

((رسالة فتنة التكفري)) لأللباين ،وتقدمي شيخنا عبد العزيز بن ابز – رمحه هللا -هلا ،وتعليق شيخنا

حممد بن عثيمني عليها ،و ((رسالة حتذير أهل اإلْيان عن احلكم بغري ما أنزل الرمحن)) (مطبوعة
ضمن جمموعة الرسائل املنريية) ((( ،)137 - 136 /1ورسالة النواقض القولية والعملية)) (ص:

 ،)343 - 312و ((رسالة النواقض اَّلعتقادية)) الفصل األخري ( ،)232 - 222 /2و ((رسالة
احلكم بغري ما أنزل هللا)) للدكتور عبد الرمحن احملمود ،و ((رسالة الغلو)) (ص.)300 - 289 :

( )2ينظر ((فتح اجمليد)) (آخر ابب من أطاع العلماء  ،) ...و ((الدين اخلالص)) ( ،)66 /2وينظر
تفسري اآلية ( )31من التوبة يف ((تفسري الشوكاين)).
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ك ُه ُم الْ َكافِ ُرو َن [املائدة:
َنز َل هللاُ فَأ ُْولَئِ َ
والدليل على أن هذا كله شرك قوله تعاىلَ :وَمن َّملْ َْحي ُكم ِِبَا أ َ
ِ ِ
ِ
ِ
يح ابْ َن َم ْرَميَ َوَما أ ُِم ُرواْ إَِّلَّ
 ،]44وقوله تعاىلَّ :اختَ ُذواْ أ ْ
ارُه ْم َوُر ْهبَ َاهنُ ْم أ َْرَاب ًاب من ُدون هللا َوال َْمس َ
َحبَ َ
لِيـعب ُدواْ إِ َهلا و ِ
اح ًدا َّلَّ إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو ُس ْب َحانَهُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َن [التوبة ،]31 :وعن عدي بن حامت رضي هللا
َ ُْ
ً َ
ون ِ
عنه قال :مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأَّ :اختَ ُذواْ أَحبارُهم ور ْهب َاهنُم أَراباب ِمن ُد ِ
هللا فقلت:
ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ً
إَن لسنا نعبدهم؟ فقال صلى هللا عليه وسلم(( :أليس حيرمون ما أحل هللا ،فتحرمونه ،وحيلون ما حرم
هللا ،فتحلونه؟ قال :قلت :بلى .فقال صلى هللا عليه وسلم :فتلك عبادهتم)) ( .)1فذكر يف هذا
احلديث أن طاعتهم يف خمالفة الشرع عبادة هلم ،وذكر هللا تعاىل يف آخر اآلية أن ذلك شرك ،وألن
َنز َل َّ
ط أَ ْع َما َهلُ ْم [حممد.]9 :
َحبَ َ
من كره شرع هللا كفر ،لقوله تعاىل :ذَلِ َ
اَّللُ فَأ ْ
ك ِأب ََّهنُ ْم َك ِرُهوا َما أ َ
 - 5من يدعو إىل عدم حتكيم شرع هللا ،وإىل حتكيم القوانني الوضعية حماربة لإلسالم وبغضاً له،

كالذين يدعون إىل سفور املرأة واختالطها ابلرجال األجانب يف املدارس والوظائف ,وإىل التعامل

ابلراب ،وإىل منع تعدد الزوجات ،وغري ذلك مما فيه دعوة إىل حماربة شرع هللا ،فالذي يدعو إىل ذلك
مع علمه أبنه يدعو إىل املنكر وإىل حماربة شرع هللا ظاهر حاله أنه مل يدع إىل ذلك إَّل ملا وقع يف قلبه
من اإلعجاب ابلكفار وقوانينهم واعتقاده أهنا أفضل من شرع هللا ،وملا وقع يف قلبه من كره لدين

اإلسالم وأحكامه ،وهذا كله شرك وكفر خمرج من امللة ،ومن كانت هذه حقيقة حاله فقد وقع يف

الشرك األكرب ،وإن كان يظهر أنه من املسلمني فهو نفاق أيضاً .تسهيل العقيدة اإلسالمية لعبد هللا
بن عبد العزيز اْلربين– ص187 :
_________

( ))]3553[ )1رواه الرتمذي ( )3095والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( )116 /10والطرباين
( , )92 /17قال الرتمذي هذا حديث غريب َّل نعرفه إَّل من حديث عبد السالم بن حرب
وغطيف بن أعني ليس ِبعروف يف احلديث ,وحسنه ابن تيمية يف ((حقيقة اإلسالم واإلْيان)) ()111
 ,وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)861 /7علة احلديث هي جهالة غطيف ابن أعني,

وحسنه يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
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أوَّلً :تعريف الشرك يف األمساء والصفات

وهو :أن جيعل هلل تعاىل مماثالً يف شيء من األمساء أو الصفات ،أو يصفه تعاىل بشيء من صفات

خلقه.

فمن مسى غري هللا ابسم من أمساء هللا تعاىل معتقداً اتصاف هذا املخلوق ِبا دل عليه هذا اَّلسم مما
اختص هللا تعاىل به ،أو وصفه بصفة من صفات هللا تعاىل اخلاصة به فهو مشرك يف األمساء

والصفات.

وكذلك من وصف هللا تعاىل بشيء من صفات املخلوقني فهو مشرك يف الصفات .تسهيل العقيدة

اإلسالمية لعبد هللا بن عبد العزيز اْلربين– ص154 :

()60/3

اثنياً :من صور الشرك يف األمساء والصفات

 - 1اشتقاق أمساء لآلهلة الباطلة من أمساء هللا تعاىل ،كاشتقاق اسم (الالت) من (اإلله) ،و (العزى)

من (العزيز) (.)1

 - 2اعتقاد بعض الرافضة وبعض الصوفية أن بعض األحياء أو األموات يسمعون من دعاهم يف أي
مكان ويف أي وقت (.)2

 - 3شرك املشبهة :وهو تشبيه اخلالق ابملخلوق ،كمن يقول( :يد هللا كيدي) أو (مسعه كسمعي) ،أو
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ [الشورى.]11 :
(استواؤه كاستوائي) ( ،)3وهذا كله شرك ،فاهلل تعاىل يقول :لَْي َ
 - 4الشرك بدعوى علم الغيب ،أو ابعتقاد أن غري هللا تعاىل يعلم الغيب ،فكل ما مل يطلع عليه
اخللق ومل يعلموا به أبحد احلواس اخلمس فهو من علم الغيب ،كما قال تعاىل :قُل َّلَّ يَـ ْعلَ ُم َمن ِيف
ض الْغَيب َّإَّل هللا [النمل ،]65 :وقال جل شأنه :إِ َّمنَا الْغَيب ِ ِ
َّ ِ
َّلل [يونس،]20 :
ُ
ْ ُ
الس َم َاوات َواأل َْر ِ ْ َ
وقال سبحانه وتعاىلَ :و ِعن َدهُ َم َفاتِ ُح الْغَْي ِ
ب َّلَ يَـ ْعلَ ُم َها إَِّلَّ ُه َو [األنعام ،]59 :وقال لنبيه حممد صلى
ت
ب َّلَ ْستَ ْكثَـ ْر ُ
ك لِنَـ ْف ِسي نَـ ْف ًعا َوَّلَ َ
هللا عليه وسلم :قُل َّلَّ أ َْملِ ُ
ض ارا إَِّلَّ َما َشاء هللاُ َولَ ْو ُك ُ
نت أَ ْعلَ ُم الْغَْي َ
ِم َن ْ
ول
سوءُ [األعراف ،]188 :وقال لنبيه صلى هللا عليه وسلم أيضاً :قُل َّلَّ أَقُ ُ
ين ال م
اخلَ ِْري َوَما َم َّ
سِ َ
ِ ِ
ِ ِ
ب [األنعام.]50 :
لَ ُك ْم عندي َخ َزآئ ُن هللا َوَّل أَ ْعلَ ُم الْغَْي َ
فمن ادعى أن أحداً من اخللق يعلم الغيب ،فقد وقع يف الشرك األكرب املخرج من امللة ،ألن يف ذلك
ادعاء مشاركة هللا تعاىل يف صفة من صفاته اخلاصة به ،وهي (علم الغيب) .ومن أمثلة الشرك بدعوى
علم الغيب:
أ -اعتقاد أن األنبياء أو أن بعض األولياء والصاحلني يعلمون الغيب :وهذا اَّلعتقاد يوجد عند غالة
الرافضة والصوفية ،ولذلك جتدهم يستغيثون ابألنبياء والصاحلني امليتني وهم بعيدون عن قبورهم،

ويدعون بعض األحياء وهم غائبون عنهم ،ويعتقدون أهنم مجيعاً يعلمون حباهلم ,وأهنم يسمعون
كالمهم ،وهذا كله شرك أكرب خمرج من امللة (.)4
_________
((( )1بدائع الفوائد)) ((( ،)169 /1تيسري العزيز احلميد)) (ص.)28 :

((( )2أعالم السنة املنشورة)) (ص(( ،)87 :معارج القبول)) (.)475 /2
((( )3بدائع الفوائد)) ((( ،)170 /1الروح)) (الفرق بني إثبات حقائق األمساء والصفات وبني
التشبيه) (ص(( ،)354 :تيسري العزيز احلميد)) (ص.)28 :

((( )4رسالة التوحيد)) للدهلوي (ص ،)34 ،31 ،20 :وينظر ((تيسري العزيز احلميد وفتح اجمليد))
(ابب من الشرك أن يستغيث بغري هللا).

()61/3

ب -الكهانة :الكاهن هو الذي يدعي أنه يعلم الغيب .ومثله أو قريب منه (العراف) ،و (الرمال)،
وحنوهم ،فكل من ادعى أنه يعرف علم ما غاب عنه دون أن خيربه به خمرب ،أو زعم أنه يعرف ما
سيقع قبل وقوعه فهو مشرك شركاً أكرب ،وسواء ادعى أنه يعرف ذلك عن طريق (الطرق ابحلصى)،

أم عن طريق حروف (أاب جاد) ( ،)1أم عن طريق (اخلط يف األرض) ،أم عن طريق (قراءة الكف) ،أم
عن طريق (النظر يف الفنجان) ،أم غري ذلك ،كل هذا من الشرك ( ،)2وقد قال النيب صلى هللا عليه
وسلم(( :ليس منا من تطري أو تطري له ،أو تكهن أو تكهن له ،أو سحر أو سحر له ،ومن أتى كاهناً
فصدقه ِبا يقول فقد كفر ِبا أنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم)) (.)3
ج -اعتقاد بعض العامة أن السحرة أو الكهان يعلمون الغيب ،أو تصديقه هلم يف دعواهم معرفة ما
سيقع يف املستقبل ،فمن اعتقد ذلك أو صدقهم فيه فقد وقع يف الكفر والشرك املخرج من امللة،

وقد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه ِبا يقول فقد كفر
ِبا أنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم)) (.)4

د -التنجيم :وهو اَّلستدَّلل ابألحوال الفلكية على احلوادث األرضية.
وذلك أن املنجم يدعي من خالل النظر يف النجوم معرفة ما سيقع يف األرض من نصر لقوم ،أو هزْية
آلخرين ،أو خسارة لرجل ،أو ربح آلخر ،وحنو ذلك ،وهذا َّل شك من دعوى علم الغيب ،فهو

شرك ابهلل تعاىل (.)5

ومما يفعله كثري من املشعوذين والدجاجلة أن يدعي أن لكل جنم أتثرياً معيناً على من ولد فيه ،فيقول:
فالن ولد يف برج كذا فسيكون سعيداً ،وفالن ولد يف برج كذا فستكون حياته شقاء ،وحنو ذلك،

وهذا كله كذب ،وَّل يصدقه إَّل جهلة الناس وسفهاؤهم ،قال الشيخ ابن عثيمني( :فهذا اختذ تعلم

النجوم وسيلة َّلدعاء علم الغيب ،ودعوى علم الغيب كفر خمرج من امللة) ( .)6تسهيل العقيدة
اإلسالمية لعبد هللا بن عبد العزيز اْلربين– ص154 :
_________

( )1ينظر(( :التيسري)) (ص.)364 :
( )2ينظر ((شرح السنة)) ((( ،)184 - 181 /12شرح مسلم)) للنووي ((( ،)223 /14جمموع

فتاوى ابن تيمية)) ((( ،)197 - 170 /35تفسري القرطيب)) ((( ،)3 ،2 /7مفتاح دار السعادة))
((( ،)242 - 125 /2فتح الباري)) ((( ،)217 ،216 /10شرح الطحاوية)) (ص،759 :

(( ،)760الفروع)) ((( ،)178 ،177 /6الروض مع حاشيته)) َّلبن قاسم (،)413 /7

((الزواجر)) ((( ،)109 /2الدين اخلالص)) ( ،455 - 423 /1و(( ،)141 - 137 /2تيسري
العزيز احلميد ابب ما جاء يف الكهان))(( ،معارج القبول)) (ص(( ،)574 - 559 :التوحيد))

للدهلوي (ص(( ،))69 ،34 :فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم)) ((( ،)165 ،164 /1عامل

السحر)) لألشقر (ص(( ،)13 :اإلرشاد)) للفوزان (ص(( ،)84 :النواقض القولية والعملية))
للدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف (ص.)522 - 518 :

( ))]3560[ )3رواه البزار ( , )426 /8والطرباين ( , )162 /18وقال البزار :روي بعضه من
غري وجه [وفيه] أبو محزة العطار َّل أبس به ,وقال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) (:)88 /4
إسناده جيد ,وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)103 /5فيه إسحاق بن الربيع العطار وثقه أبو

حامت وضعفه عمرو بن علي وبقية رجاله ثقات ,وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (:)2195

صحيح ِبجموع طرقه.

( ))]3561[ )4رواه أبو داود ( , )3904بلفظ (من أتى كاهنا) بدون (عرافا) وزاد (أو أتى امرأ ًة
حائضا أو أتى امرأةً يف دبرها فقد برئ) بدَّل من (فقد كفر) والرتمذي ( , )135وابن ماجه ()639
 ,والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( )9017( )323 /5بلفظ ((من أتى حائضا أو امرأة يف دبرها)

بدون (عرافا)  ,ورواه احلاكم ( , )49 /1قال الرتمذيَّ :ل نعرف هذا احلديث إَّل من حديث حكيم
األثرم عن أيب ْتيمة ,وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرطهما مجيعا من حديث ابن سريين ومل

خيرجاه ,ووافقه الذهيب ,وقال البيهقي يف ((السنن الكربى)) ( :)198 /7له متابعة ,وقال ابن حجر
يف ((فتح الباري)) ( :)227 /10له شاهد [وروي] إبسنادين جيدين ولفظهما (من أتى كاهنا) ,
وصححه األلباين يف ((صحيح أيب داود)) و ((صحيح ابن ماجه)).

( )5ينظر(( :تيسري العزيز احلميد)) (ابب ما جاء يف التنجيم ،وابب ما جاء يف اَّلستسقاء ابألنواء).
((( )6القول املفيد)) (ابب ما جاء يف التنجيم) (.)5 /2

()62/3

املطلب األول :تعريف الشرك األصغر

وأما الشرك األصغر فهو :كل ما كان ذريعة إىل األكرب ووسيلة للوقوع فيه ،وهنى عنه الشرع ومساه

شركاً ( ،)1وَّل خيرج من امللة .وهو قد يكون يف األعمال ،ومن ذلك يسري الرايء كما قال الرسول

صلى هللا عليه وسلم ((أخوف ما أخاف على أميت الشرك األصغر – فسئل عنه فقال :الرايء)) (،)2
وقد يكون يف األقوال :ومنه احللف بغري هللا كما ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم قوله(( :من

حلف بغري هللا فقد أشرك)) ( ،)3وقد يصري الشرك األصغر شركاً أكرب حبسب ما يقوم بقلب

صاحبه .منهج أهل السنة واْلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل خلالد عبد اللطيف– 93 /1
فقد جاء يف تعريفه عبارات عدة ،منها:

( - 1أنه كل وسيلة وذريعة يتطرق هبا إىل األكرب) (.)4

وينتقض هذا التعريف أبنه غري مانع؛ إذ إن هذا التعريف يصدق على الكبائر من الذنوب.
( - 2وهو مجيع األقوال واألفعال اليت يتوسل هبا إىل الشرك يعد من الشرك ,كالغلو يف املخلوق
الذي َّل يبلغ رتبة العبادة؛ كاحللف بغري هللا ويسري الرايء وحنو ذلك) (.)5

وهذا التعريف أيضاً غري جامع وَّل مانع؛ إذ إنه يصدق على كبائر الذنوب ،مث ليس كل ما يتوسل به
إىل الشرك يعد من الشرك األصغر ،كالتوسل إىل هللا بذوات الصاحلني وحنو ذلك.

( - 3هو كل ما هنى عنه الشرع مما هو ذريعة إىل الشرك األكرب ووسيلة للوقوع فيه ,وجاء يف
النصوص تسميته شركاً) (.)6

فيه ما سبق من اَّلعرتاضات ،مث ليس كل شرك أصغر جاء يف النصوص تسميته شركاً ،فهناك أفراد

من الشرك األصغر مل أيت تسميتها يف النصوص شركاً.
( - 4هو تسوية غري هللا ابهلل يف هيئة العمل ،أو أقوال اللسان ،فالشرك يف هيئة العمل هو الرايء،
والشرك يف أقوال اللسان :هو األلفاظ اليت فيها معىن التسوية بني هللا وغريه ،كقوله :ما شاء هللا

وشئت ... ،وقوله :عبد احلارث وحنو ذلك) (.)7

( - 5هو مراعاة غري هللا تعاىل معه يف بعض األمور) (.)8
َّ - 6ل يعرف ،وإمنا يذكر ابألمثلة (.)9
وهذا األخري هو ما أرتضيه؛ ألن تعريف مثل هذا النوع من الشرك غري منضبط لكثرة أفراده وتنوعه.

مصدر تسمية هذا النوع من الشرك ابلشرك األصغر:

جاءت نصوص الشرع بتسميته شركاً أصغر ،ومما يدل عليه احلديث الذي رواه اإلمام أمحد عن
حممود بن لبيد :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك

األصغر)) ،قالوا :وما الشرك األصغر اي رسول هللا؟ قال(( :الرايء ،يقول هللا تعاىل يوم القيامة ،إذا
جازى الناس أبعماهلم :اذهبوا إىل الذين كنتم تراءون يف الدنيا ،فانظروا هل جتدون عندهم جزاء))

(.)10

فثبتت هذه التسمية بنص احلديث.

وهكذا ثبتت هذه التسمية يف لسان الصحابة ،ومن ذلك ما رواه شداد بن أوس ،وقال( :كنا نعد
الرايء على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الشرك األصغر) ( .)11الشرك يف القدمي واحلديث
ألبو بكر حممد زكراي– 160 /1

_________

( )1انظر(( :تيسري العزيز احلميد)) (ص ،)45 :و ((الفتوى رقم  1653بتاريخ 1397/8 /22هـ
من فتاوى اللجنة الدائمة ِبجلة البحوث اإلسالمية عدد رقم ( – ))20ص.)151 :

( )2رواه الطرباين ( .)4301( )253 /4من حديث رافع بن خديج رضي هللا عنه .قال اهليثمي يف
((جممع الزوائد)) ( :)225 /10رجاله رجال الصحيح ،غري عبد هللا بن شبيب بن خالد ،وهو ثقة.
( )3رواه أبو داود ( ،)3251والرتمذي ( ،)1535وأمحد ( ،)6072( )125 /2وابن حبان

( ،)4358( )199 /10واحلاكم ( .)65 /1واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الرتمذي :هذا
حديث حسن ،وقال احلاكم :صحيح على شرط الشيخني ،وصحح إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف

((األحكام الصغرى)) (.)735

( )4عبد العزيز احملمد السلمان(( ،الكواشف اْللية)) (ص.)321 :

( )5عبد الرمحن بن َنصر السعدي(( :القول السديد يف مقاصد التوحيد)) (ص.)15 :
( )6انظر(( :فتاوى اللجنة الدائمة)) ( ،)517 /1وما ذكره عواد بن عبد هللا املعتق(( :جملة
البحوث اإلسالمية)) (.)204 /37

( )7إبراهيم بن حممد الربيكان ((املدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية)) (ص.)127 ،126 :
( )8الراغب األصفهاين(( :املفردات)) (ص.)260 :

( )9كما يفهم من صنيع ابن القيم يف ((مدارج السالكني)) (.)344 /1
( )10رواه أمحد ( ،)23680( )428 /5واملنذري ( .)34 /1وقال :رواه أمحد إبسناد جيد ،وقال
اهليثمى ( :)102 /1رجاله رجال الصحيح ،وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)1555

( )11رواه احلاكم ( )365 /4والطرباين ( , )289 /7وصححه احلاكم ووافقه الذهيب ,قال ابن
حجر يف ((الكايف الشاف)) ( :)178يف إسناده ابن هليعة ,وقال العجلوين يف ((كشف اخلفاء)) (/1

 :)525فيه ابن هليعة ,وصححه األلباين يف ((صحيح الرتغيب)).

()63/3

املطلب الثاين :حكمه
أنه حمرم ،بل هو أكرب الكبائر بعد الشرك األكرب ،لكنه َّل خيرج من ارتكبه عن ملة اإلسالم (.)1
ولذا ورد التحذير منه يف الكتاب والسنة.

يل أ ََّمنَا إِ َهل ُكم إِلَهٌ و ِ
فمن الكتاب :قوله تعاىل :قُل إِ َّمنَا أ َََن ب َ ِ
اح ٌد فَ َمن َكا َن يَـ ْر ُجو لَِقاء
وحى إِ ََّ
ش ٌر مثْـلُ ُك ْم يُ َ
َ
ُ ْ َ
ْ
ِ
ِ
ربِ ِه فَـلْيـعمل َعمالً ص ِ
ِ
ِ
ِ
َح ًدا [الكهف.]110 :
احلًا َوَّل يُ ْش ِر ْك بعبَ َ
َ ََْ ْ َ َ
ادة َربه أ َ

فإن عموم اآلية تشمل الشرك األكرب واألصغر.
وقوله تعاىل :فَالَ َجتْعلُواْ ِ ِ
َّلل أَن َداداً َوأَنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة.]22 :
َ
اآلية يف الشرك األكرب ،إَّل أن بعض السلف كابن عباس – رضي هللا عنهما – كانوا حيتجون هبا يف
األصغر؛ ألن الكل شرك (.)2
ِ
َّ ِ
السيِئَ ِ
ور [فاطر.]10 :
ين ْيَْ ُك ُرو َن َّ
ْر أ ُْولَئِ َ
ات َهلُ ْم َع َذ ٌ
ك ُه َو يَـبُ ُ
وقوله تعاىلَ :والذ َ
اب َشدي ٌد َوَمك ُ
قال جماهد( :هم أهل الرايء ( .)3ومعلوم أن الرايء هو رأس الشرك األصغر).

ومن السنة :قوله تعاىل يف احلديث القدسي(( :أَن أغىن الشركاء عن الشرك ،من عمل عمالً أشرك

فيه معي غريي تركته وشركه)) ( ،)4وقوله عليه السالم(( :أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر))

( )5احلديث.

وعن أيب سعيد اخلدري – رضي هللا عنه – قال :خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحنن
نتذاكر املسيح الدجال ،فقال(( :أَّل أخربكم ِبا هو أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال؟))

قال :فقلنا :بلى اي رسول هللا ،قال(( :الشرك اخلفي .)6( )) ...
احلديث.

أما كونه أكرب الكبائر بعد الشرك األكرب ،فلما قال عبد هللا بن مسعود – رضي هللا عنه ( :-ألن

إيل من أن أحلف بغريه صادقاً) ()7
أحلف ابهلل كاذابً أحب َّ

ووجه اَّلستدَّلل :أن احللف ابهلل كاذابً كبرية من الكبائر ،لكن الشرك أكرب من الكبائر وإن كان

أصغر ،وإَّل ملا أقدم عبد هللا بن مسعود –رضي هللا عنه -ألن يقول مثل هذا القول الذي فيه إقدام

على ارتكاب الكبائر ،وهللا أعلم.

وألن احللف ابهلل توحيد ،واحللف بغريه شرك ،وإن قدر الصدق يف احللف بغري هللا فحسنة التوحيد
أعظم من حسنة الصدق ،وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك ،ففيه دليل على أن الشرك األصغر

أكرب من الكبائر (.)8
_________

((( )1فتاوى اللجنة الدائمة)) (.)518 /1

( )2سليمان بن عبد هللا آل الشيخ(( ،تيسري العزيز احلميد)) (ص.)523 ،522 :
( )3ابن حجر اهليثمي(( :الزواجر عن اقرتاف الكبائر)) (.)31 /1
( )4رواه مسلم ( .)2985من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )5رواه أمحد ( ،)23680( )428 /5والطرباين ( .)253 /4من حديث حممود بن لبيد رضي هللا
عنه .قال العراقي يف ((املغين)) ( :)361 /3رجاله ثقات .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/1

 :)107رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)951وهذا
إسناد جيد ،رجاله كلهم ثقات رجال الشيخني غري حممود بن لبيد؛ فإنه من رجال مسلم وحده.

( )6رواه أمحد ( ،)11270( )30 /3واحلديث رواه ابن ماجه ( )4204واللفظ له .قال البوصريي
يف ((مصباح الزجاجة)) ( :)237 /4إسناده حسن .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)):
حسن.

( )7رواه الطرباين ( )183 /9وابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( )79 /3وعبد الرزاق يف ((املصنف))
( , )496 /8قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( )177 /4رجاله رجال الصحيح ,وقال املنذري يف
((الرتغيب والرتهيب)) ( :)58 /4رواته رواة الصحيح ,وصححه األلباين يف ((إرواء الغليل))

(.)2562

( )8انظر ما قال الشيخ سليمان بن عبد هللا يف ((تيسري العزيز احلميد)) (ص.)530 :

()64/3

مث (إن هذا النوع من الشرك – الشرك األصغر – يبطل ثواب العمل ،وقد يعاقب عليه إذا كان
العمل واجباً ،فإنه ينزله منزلة من مل يعمله ،فيعاقب على ترك امتثال األمر) (.)1
مث إنه قد يكون وسيلة تؤدي بصاحبه إىل الشرك األكرب.

أما حكم مرتكبه:
فقد اتفقوا على أن مرتكب الشرك األصغر غري خارج من امللة ،وأنه َّل خيلد يف النار ،ولكن هل
يكون حتت املشيئة إن مل يتب كما هو حال أصحاب الكبائر اآلخرين لقوله تعاىل :إِ َّن هللاَ َّلَ يَـغْ ِف ُر أَن
شاء [النساء ،]48 :أو يكون حتت الوعيد أبن َّل يغفر له إذا مل
ك لِ َمن يَ َ
يُ ْش َر َك بِ ِه َويَـغْ ِف ُر َما ُدو َن ذَلِ َ
يتب ،ألنه قد أطلق عليه أبنه أشرك؟ اختلفوا فيه على قولني:

القول األول :أنه حتت املشيئة ،وإليه ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا ( – )2كما يظهر
ميل اإلمام ابن القيم إليه يف (اْلواب الكايف) (.)3

القول الثاين :أنه حتت الوعيد ،وهو الذي مال إليه بعض أهل العلم ( .)4الشرك يف القدمي واحلديث
أليب بكر حممد زكراي– 173 /1

_________

( )1ابن القيم ((يف اْلواب الكايف)) (ص.)316 :
( )2انظر تفصيل القول عنه يف هذه املسألة يف كتابه(( :تفسري آايت أشكلت على كثري من الناس))
(.)365 - 361 /1

( )3انظر ما ذكره يف ((اْلواب الكايف)) (ص ،)317 :وقد وافقه الشيخ البليهي يف ((عقيدة
املسلمني)) (.)339 /1

( )4انظر ما قال ابن تيمية(( :تلخيص كتاب اَّلستغاثة)) ( ،)301 /1حتقيق حممد بن علي عجال
وما قال الشيخ عبد العزيز السلمان يف ((الكواشف اْللية)) (ص.)322 :

()65/3

املطلب الثالث :الفروق بني نوعي الشرك األكرب واألصغر
هناك فروق بني الشرك األكرب واألصغر ،منها:

 - 1أن األكرب َّل يغفر هللا لصاحبه إَّل ابلتوبة ،وأما األصغر فقد اختلف فيه فقيل :إنه حتت املشيئة.
وقيل :إن صاحبه إذا مات فالبد أن يعذبه هللا عليه ،لكن َّل خيلد يف النار.

 - 2األكرب حمبط ْلميع األعمال ،وأما األصغر فال حيبط إَّل العمل الذي قارنه (على القول
الراجح).

 - 3أن األكرب خمرج عن امللة اإلسالمية ،وأما األصغر فال خيرج منها ،ولذا فمن أحكامه :أن يعامل
معاملة املسلمني؛ فيناكح ،وتؤكل ذبيحته ,ويرث ويورث ،ويصلى عليه ,ويدفن يف مقابر املسلمني.
 - 4أن الشرك األكرب صاحبه خالد خملد يف النار ،وأما األصغر فال خيلد يف النار وإن دخلها كسائر
مرتكيب الكبائر (.)1

 - 5أن الشرك األكرب حيل األنفس واألموال ،بعكس الشرك األصغر ،فإن صاحبه مسلم مؤمن

َنقص اإلْيان ،فاسق من حيث احلكم الديين (.)2
وجيتمعان يف:

استحقاق صاحبهما الوعيد ،وأهنما من أكرب الكبائر من الذنوب ( .)3الشرك يف القدمي واحلديث

أليب بكر حممد زكراي– 176 /1
_________

( )1انظر ما ذكره ،عبد العزيز احملمد السلمان(( :الكواشف اْللية)) (ص ،)187 :و ((فتاوى
اللجنة)) (.)518 /1

( )2انظر ما ذكره الربيكان(( :املدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية)) (ص.)128 - 127 :
( )3انظر ما ذكره الربيكان(( :املدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية)) (ص.)128 - 127 :

()66/3

ْتهيد :يف أقسام الشرك األصغر إمجاَّلً
تنوعت األقوال يف بيان أنواع الشرك األصغر.
فمنهم من قال( :هو نوعان :ظاهر ،وخفي

فالظاهر :يكون بعمل رايء ،كالتصنع لغري هللا بعمل يف ظاهره أنه هلل ،ويف ابطنه عدم اإلخالص هلل به،
ويكون ابللفظ كاحللف بغري هللا ...

واخلفي :ما ينتابه اإلنسان يف أقواله وأعماله يف بعض الفرتات من غري أن يعلم أنه شرك) (.)1

ويدل عليه قوله صلى هللا عليه وسلم(( :الشرك يف أميت أخفى من دبيب النمل على الصفا)) (.)2
ولكن هذا القول فيه نظر ،فإن ما ينتابه اإلنسان من أقواله أو أعماله يف بعض الفرتات من غري أن

يعلم أنه شرك ليس بشرك أصغر فقط ،بل قد يدخل يف الشرك األكرب أيضاً.
ومنهم من قال :إنه على نوعني:

أ -الشرك يف النيات واملقاصد؛ ويدخل فيه:
 - 1الرايء.
 - 2إرادة اإلنسان بعمله الدنيا.

ب -الشرك يف األلفاظ؛ ويدخل فيه:
 - 1احللف بغري هللا.

 - 2قول القائل :ما شاء هللا وشئت ،ولوَّل هللا وأنت ،وحنومها.
 - 3إسناد بعض احلوادث إىل غري هللا عز وجل ,واعتقاد أتثريه فيها ،مثل أن يقول :لوَّل وجود فالن
حلصل كذا ،ولوَّل الكلب لدخل اللص.

 - 4قول بعضهم :مطرَن بنوء كذا وكذا ،إن كان جرى على لسانه من غري قصد (.)3
ولعل من أحسن ما يقال يف بيان أنواع الشرك األصغر ما يلي:

إن له أنواعاً كثرية ،وْيكن حصرها ِبا أييت:

أوَّلً :قويل :وهو ما كان ابللسان ،ويدخل فيه ما أييت:
 - 1احللف بغري هللا ،على تفصيل يف ذلك.

 - 2قول( :ما شاء هللا وشئت) ،أو :أَن متوكل على هللا وعليك ،وأَن يف حسب هللا وحسبك ،ومايل
إَّل هللا وأنت ،وهذا من هللا ومنك ،وهذا من بركات هللا وبركاتك ،وهللا يل يف السماء وأنت يل يف
األرض ،أو يقول :وهللا وحياة فالن ،أو يقول :نذر هلل ولفالن ،أو أَن اتئب هلل ولفالن ،أو أرجو هللا

وفالَنً وحنو ذلك (.)4

ولعل الضابط يف هذا أن يكون الشيء مما خيتص ابهلل جل وعال ،فيعطف عليه غريه سبحانه َّل على

سبيل املشاركة وإمنا ِبجرد التسوية يف اللفظ ،وأما إن كان يعتقد املشاركة فهذا يدخل حتت الشرك
األكرب.

 - 3وقوله( :قاضي القضاة).
 - 4وهكذا :التعبيد لغري هللا ،كعبد النيب وعبد الرسول (إذا مل يقصد به حقيقة العبودية).
 - 5وإسناد بعض احلوادث إىل غري هللا عز وجل ،مثل أن يقول :لوَّل وجود فالن حلصل كذا ،ولوَّل

الكلب لدخل اللص ،وقول الرجل :لوَّل هللا وفالن ،ولوَّل جتعل فيها فالَنً ،ولوَّل البط يف الدار ألاتَن

اللصوص  ، ...وأعوذ ابهلل وبك.

 - 6قول بعضهم :مطرَن بنوء كذا وكذا( ،على طريق غري احلقيقة).

ولعل الضابط يف هذا( :اَّلعتماد على سبب مل جيعله الشرع سبباً) (.)5
اثنيا :فعلي :وهو ما كان أبعمال اْلوارح ،ويدخل فيه ما يلي:

 - 1التطري( ،إذا مل يعتقد القدرة يف املتطري به).

 - 2إتيان الكهان وتصديقهم( ،إذا مل يعتقد وجود علم الغيب لديهم).

 - 3واَّلستعانة على كشف السارق وحنوه ابلعرافني( ،إذا مل يصاحبه اعتقاد علمهم الغيب).
 - 4تصديق املنجمني والرمالني وغريهم من املشعوذين( ،إذا مل يصاحبه اعتقاد علمهم الغيب).
_________

( )1حسن العواجي(( :شرح نواقض التوحيد)) (ص.)25 ،24 :
( )2رواه الطربي يف تفسريه ( ،)369 /1وابن أيب حامت ( ،)62 /1واحلكيم الرتمذي يف ((نوادر
األصول)) ( .)147 /4من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما .وصححه األلباين يف ((صحيح

اْلامع)) (.)3730
( )3عواد بن عبد هللا املعتق(( :جملة البحوث اإلسالمية)) عدد ( 37ص)243 - 207 :

ابختصار.

( )4انظر ما ذكره ابن القيم(( :اْلواب الكايف)) (ص.)324 :
( )5انظر ما قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني يف ((القول املفيد على كتاب التوحيد)) (.)93 /2
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 - 5ولبس احللقة واخليط وحنومها لرفع البالء أو دفعه( ،إذا مل يعتقد أتثريها بذاهتا).
اثلثاً :قليب :ويدخل فيه ما يلي:

 - 1الرايء( ،إذا كان يسرياً) ،وَّل خيلو من:

أ -أن يكون الرايء ابألعمال :كمن يصلي فيطيل القيام ,ويطيل الركوع والسجود ,ويظهر اخلشوع
عند رؤية الناس له ،ويصوم فيظهر للناس أنه صائم ،فيقول مثالً خماطباً غريه :اليوم يوم اَّلثنني

واخلميس أَّل تعلم؟ ألست بصائم؟ أو يقول له :أدعوك اليوم لتفطر معي ،وكذلك يف احلج واْلهاد

فيذهب إليهما ومقصده املراءاة هبما ،وكاملراءاة ابلصدقة وحنوها.

ب -أو يكون الرايء من جهة القول :كالرايء ابلوعظ والتذكري ,وحفظ األخبار واآلاثر ألجل احملاورة
وإظهار غزارة العلم ،وحتريك الشفتني ابلذكر يف حمضر الناس ،وإظهار الغضب للمنكرات بني الناس،

وخفض الصوت وترقيقه بقراءة القرآن ليدل بذلك على اخلوف واحلزن وحنو ذلك ،إذا فعل ذلك
يقصد الرايء ،ومن ذلك أيضاً :حتريك الشفتني ابلذكر يف حمضر الناس ويتغافل عنه يف منزله.

ج -أو يكون الرايء من جهة الزي :كإبقاء أثر السجود على جبهته ،ولبس الغليظ من الثياب
وخشنها مع تشمريها كثرياً ليقال :عابد زاهد ،أو ارتداء نوع معني من الزي ترتديه طائفة يعدهم
الناس علماء ليقال :عامل.

د -أو يكون الرايء ابألصحاب والزائرين :كالذي يتكلف أن يستزير عاملاً أو عابداً ليقال :إن فالَنً
قد زار فالَنً ،ودعوة الناس لزايرته كي يقال :إن أهل اخلري يرتددون عليه ،وكذلك من يرائي بكثرة
الشيوخ ليقال :لقي فالن شيوخاً كثريين واستفاد منهم ,فيباهي بذلك.

هـ -أو يكون الرايء ألهل الدنيا :كمن يتبخرت وخيتال يف مشيته ،وحتريك يديه وتقريب خطاه ،أو
أيخذ بطرف ثوبه ،أو يصعر خده ،أو يلف عباءته ،أو حيرك سيارته حركة خاصة.

وأو يكون الرايء من جهة البدن :كأن يرائي إبظهار النحول والصفار ليوهم الناس أنه جاد يف العبادة
كثري اخلوف واحلزن ،أو يرائي بتشعيث الشعر ليظهر أنه مستغرق يف هم الدين َّل يتفرغ لتسريح

شعره ،أو يرائي حبلق الشارب واستئصال الشعر ليظهر بذلك تتبع زي العباد والنساك ،أو يرائي

خبفض الصوت ,وإغارة العينني ,وذبول الشفتني ليدلك على أنه مواظب للصوم.

هذه جمامع ما يرائي به املراؤون – غالباً – يطلبون بذلك اْلاه واملنزلة يف قلوب العباد (.)1

 - 2إرادة اإلنسان بعمله الدنيا:

املراد به :أن يعمل اإلنسان أعماَّلً صاحلة يريد هبا الدنيا ،إما لقصد املال أو اْلاه ،كالذي جياهد أو

يتعلم ليأخذ ماَّلً ،أو ليحتل منصباً ،أو يتعلم القرآن ،أو يواظب على الصالة ألجل وظيفة املسجد،
أو حنو ذلك من األعمال الصاحلة ،لكن نيته احلصول على مصاحل دنيوية َّل طلب مرضاة هللا.

والفرق بينه وبني الرايء:

أن املرائي إمنا يعمل ألجل املدح والثناء ،واملريد بعمله الدنيا يعمل لدنيا يصيبها كاملال أو املنصب
(.)2

فهذه أنواع الشرك األصغر قد تكون هذه األنواع يف خصائص الربوبية ،وقد يكون يف خصائص
األلوهية ،كما أن كل قسم من أنواع الشرك األصغر حيتمل أن ينقلب إىل شرك أكرب ،وذلك من

وجهني:

 - 1إذا صحبه اعتقاد قليب ،وهو تعظيم غري هللا كتعظيمه .كاحللف بغري هللا معظماً له كتعظيم هللا.

 - 2أو كان يف أصل اإلْيان ،أو كثر حىت يغلب على العبد؛ كاملراءاة أبصل اإلْيان ،أو يغلب الرايء
على أعماله ،أو يغلب عليها إرادة الدنيا حبيث َّل يريد هبا وجه هللا.

فهذه أنواع الشرك األصغر على اإلمجال .الشرك يف القدمي واحلديث أليب بكر حممد زكراي– /1
168

_________

( )1انظر ما ذكره ابن قدامة يف ((خمتصر منهاج القاصدين)) (ص ،)217 - 215 :وعمر سليمان
األشقر يف ((مقاصد املكلفني)) (ص.)443 - 442 :

( )2سليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب آل الشيخ(( :تيسري العزيز احلميد)) (ص:
 )273بتصرف.
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املثال األول :الرايء
الرايء يف اللغة مشتق من الرؤية ،وهي :النظر ،يقال :راءيته ،مراءاة ،ورايء ،إذا أريته على خالف ما
أَن عليه.

ويف اَّلصطالح :أن يظهر اإلنسان العمل الصاحل لآلخرين أو حيسنه عندهم ،أو يظهر عندهم ِبظهر
مندوب إليه ليمدحوه ويعظم يف أنفسهم (.)1
فمن أراد وجه هللا والرايء معاً فقد أشرك مع هللا غريه يف هذه العبادة ،أما لو عمل العبادة وليس له

مقصد يف فعلها أصالً سوى مدح الناس فهذا صاحبه على خطر عظيم ،وقد قال بعض أهل العلم:
إنه قد وقع يف النفاق والشرك املخرج من امللة.

والرايء له صور عديدة ،منها:

 - 1الرايء ابلعمل ،كمراءاة املصلي بطول الركوع والسجود.

 - 2املراءاة ابلقول ،كسرد األدلة إظهاراً لغزارة العلم ،ليقال :عامل.
 - 3املراءاة ابهليئة ِ
والزي ،كإبقاء أثر السجود على اْلبهة رايء.
وقد وردت أدلة كثرية تدل على حترمي الرايء وعظم عقوبة فاعله ،وأنه يبطل العمل الذي يصاحبه،

منها حديث حممود بن لبيد رضي هللا عنه مرفوعاً(( :إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر))،
قالوا :وما الشرك األصغر اي رسول هللا؟ قال(( :الرايء ،يقول هللا – عز وجل – هلم يوم القيامة إذا

جزي الناس أبعماهلم :اذهبوا إىل الذين كنتم تراؤون يف الدنيا ،هل جتدون عندهم جزاء؟)) ()2

وحديث حممود بن لبيد رضي هللا عنه اآلخر ،قال :خرج النيب صلى هللا عليه وسلم فقال(( :أيها
الناس! إايكم وشرك السرائر)) قالوا :اي رسول هللا ،وما شرك السرائر؟ .قال(( :يقوم الرجل فيصلي

فيزين صالته جاهداً ملا يرى من نظر الناس إليه ،فذلك شرك السرائر)) ( .)3وحديث أيب هريرة يف

خرب الثالثة الذين هم أول من تسعر هبم النار يوم القيامة ،وهم رجل قاتل يف اْلهاد حىت قتل ،ليقال:

جريء ،ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ليقال :عامل وقارئ ،ورجل تصدق ليقال :جواد (.)4
رواه مسلم.

وهلذا ينبغي للمسلم البعد عن الرايء واحلذر من الوقوع فيه ،وهناك أمور تعني على البعد عنه ،أمهها:

 - 1تقوية اإلْيان يف القلب ،ليعظم رجاء العبد لربه ،ويعرض عمن سواه ،وألن قوة اإلْيان يف القلب
من أعظم األسباب اليت يعصم هللا هبا العبد من وساوس الشيطان ،ومن اَّلنقياد لشهوات النفس.

 - 2التزود من العلم الشرعي ،وابألخص علم العقيدة اإلسالمية ،ليكون ذلك حرزاً له إبذن هللا من
فنت الشبهات ،وليعرف عظمة ربه جل وعال ،وضعف املخلوقني وفقرهم ،فيحمله ذلك كله على

مقت الرايء واحتقاره والبعد عنه ،وليعرف أيضاً مداخل الشيطان ووساوسه ،فيحذرها.

_________

( )1وينظر(( :الرعاية)) (ص(( ،)209 :قواعد األحكام)) للعز بن عبد السالم (ص،)160 :
((اإلحياء)) ((( ،)314 /3تفسري القرطيب)) لآلية  36من سورة النساء ( ،)181 /5وتفسريه لآلية

 142من سورة النساء ( ،)422 /5وتفسريه لآلية األخرية من سورة الكهف ((( ،)71 /11منهاج
القاصدين)) (ص(( ،)275 :الفروق)) (الفرق (( ،)122فتح الباري)) الرقاق ،ابب الرايء (/11
(( ،)336الزواجر)) (الكبرية الثانية (( ،)43 /1املوافقات)) ((( ،)222 ،221 - 217 /2سبل
السالم)) (.)356 /4

( )2رواه أمحد ( ،)23680( )428 /5والطرباين ( .)253 /4من حديث حممود بن لبيد رضي هللا
عنه .قال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)52 /1إسناده جيد .وقال اهليثمي يف ((جممع

الزوائد)) ( :)107 /1رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح .وقال ابن حجر يف ((بلوغ املرام))

(ص :)440إسناده حسن .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)951إسناده جيد.
( )3رواه ابن خزْية يف ((صحيحه)) ( .)67 /2والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( )291 /2وابن أيب
شيبة يف ((املصنف)) ( )227 /2واحلديث حسنه األلباين يف ((صحيح الرتغيب)).
( )4رواه مسلم (.)1905
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 - 3اإلكثار من اَّللتجاء إىل هللا تعاىل ودعائه أن يعيذه من شر نفسه ,ومن شرور الشيطان
ووساوسه ،وأن يرزقه اإلخالص فيما أييت وما يذر ،واإلكثار من األذكار الشرعية اليت هي حصن من
شرور النفس والشيطان.

 - 4تذكر العقوابت األخروية العظيمة اليت حتصل للمرائي ،ومن أعظمها أنه من أول من تسعر هبم
النار يوم القيامة.

 - 5التفكر يف حقارة املرائي وأنه من السفهاء والسفلة؛ ألنه يضيع ثواب عمله الذي هو سبب
لفوزه ابْلنة ,وجناته من عذاب القرب ,وشدة القيامة ,وعذاب النار من أجل مدح الناس واحلصول
على منزلة عند املخلوقني ،فهو يبحث عن رضا املخلوق ِبعصية اخلالق ،وهلذا ملا سئل اإلمام مالك

– رمحه هللا – من السفلة؟ قال( :من أكل بدينه) (.)1

 - 6احلرص على كل ما هو سبب يف عدم الوقوع يف الرايء ،وذلك ابحلرص على إخفاء العبادات

املستحبة ،وِبدافعة الرايء عندما خيطر ابلقلب ،وابلبعد عن جمالسة املداحني وأهل الرايء ،وحنو ذلك

( .)2تسهيل العقيدة اإلسالمية لعبد هللا بن عبد العزيز اْلربين– ص365 :
_________

( )1رواه البيهقي يف ((شعب اإلْيان)) (.)6933( )357 /5
( )2ينظر ((الرعاية)) (ص(( ،)242 - 233 :اإلحياء)) ((( ،)334 - 321 /3خمتصر منهاج
القاصدين)) (ص(( ،)285 - 283 :الزواجر)) (الكبرية الثانية (( ،)50 - 49 /1مقاصد

املكلفني)) لألشقر (ص(( ،)473 - 465 :نور اإلخالص)) لسعيد بن علي القحطاين (ص- 2 :

(( ،)30اإلخالص)) حلسني العوايشة (ص(( ،)56 - 41 :اإلخالص والشرك األصغر)) للدكتور
عبد العزيز العبد اللطيف (ص(( ،)12 - 10 :الشرك األصغر)) لعبد هللا السليم (ص- 95 :

.)99
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املثال الثاين :إرادة اإلنسان بعبادته الدنيا
املراد هبذا النوع :أن يعمل اإلنسان العبادة احملضة ليحصل على مصلحة دنيوية مباشرة.

وإرادة اإلنسان بعمله الدنيا ينقسم من حيث األصل إىل أقسام كثرية ،أمهها:

 - 1أن َّل يريد ابلعبادة إَّل الدنيا وحدها ،كمن حيج ليأخذ املال ،وكمن يغزو من أجل الغنيمة

وحدها ،وكمن يطلب العلم الشرعي من أجل الشهادة والوظيفة وَّل يريد بذلك كله وجه هللا البتة،

فلم خيطر بباله احتساب األجر عند هللا تعاىل ،وهذا القسم حمرم ،وكبرية من كبائر الذنوب ،وهو من
الشرك األصغر ،ويبطل العمل الذي يصاحبه.

ومن األدلة على حترمي هذا القسم وأنه يبطل العمل الذي يصاحبه:
ِ
ِ
ِ
سو َن
يها َو ُه ْم ف َ
أ -قوله تعاىلَ :من َكا َن يُ ِري ُد ا ْحلَيَاةَ ال مدنْـيَا َوِزينَـتَـ َها نُـ َوف إِلَْي ِه ْم أَ ْع َما َهلُ ْم ف َ
يها َّلَ يُـ ْب َخ ُ
ِ ِ
ِ
أُولَئِ َ َّ ِ
يها َوَاب ِط ٌل َّما َكانُواْ يَـ ْع َملُو َن [هود،15 :
َّار َو َحبِ َ
صنَـ ُعواْ ف َ
ط َما َ
ْ
س َهلُ ْم ِيف اآلخ َرة إَِّلَّ الن ُ
ك الذ َ
ين لَْي َ
.]16
ب -حديث عمر رضي هللا عنه مرفوعاً(( :إمنا األعمال ابلنيات ،وإمنا لكل امرئ ما نوى ،فمن

كانت هجرته إىل هللا ورسوله فهجرته إىل هللا ورسوله ،ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة

ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه)) .رواه البخاري ومسلم (.)1

ج -حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً(( :من تعلم علماً مما يبتغى به وجه هللا َّل يتعلمه إَّل
ليصيب به عرضاً من الدنيا مل جيد عرف اْلنة)) ()2

يعين رحيها.

 - 2أن يريد ابلعبادة وجه هللا والدنيا معاً ،كمن حيج لوجه هللا وللتجارة ،وكمن يقاتل ابتغاء وجه هللا
وللدنيا ،وكمن يصوم لوجه هللا وللعالج ،وكمن يتوضأ للصالة وللتربد ،وكمن يطلب العلم لوجه هللا

وللوظيفة ،فهذا األقرب أنه مباح؛ ألن الوعيد إمنا ورد يف حق من طلب ابلعبادة الدنيا وحدها ،وألن
هللا رتب على كثري من العبادات منافع دنيوية عاجلة ،كما يف قوله تعاىلَ :وَمن يَـت َِّق َّ
اَّللَ َْجي َعل لَّهُ َخمَْر ًجا
ِ
استَـغْ ِف ُروا َربَّ ُك ْم إِنَّهُ َكا َن
َويَـ ْرُزقْهُ ِم ْن َح ْي ُ
ب [الطالق ،]3 ،2 :وكما يف قوله تعاىل :فَـ ُقل ُ
ْت ْ
ث َّل َْحيتَس ُ
ِ
ِ
ٍ
َّ
َّ
ارا [نوح:
ارا يُـ ْر ِس ِل َّ
الس َماء َعلَْي ُكم م ْد َر ًارا َوْيُْد ْد ُك ْم ِأب َْم َو ٍال َوبَنِ َ
ني َوَْجي َعل ل ُك ْم َجنَّات َوَْجي َعل ل ُك ْم أ َْهنَ ً
غَ َّف ً
 ،]12 - 10والنصوص يف هذا املعىن كثرية ،فهذه النصوص تدل على جواز إرادة وجه هللا وهذه
املنافع الدنيوية معاً ابلعبادة؛ ألن هذه املنافع الدنيوية ذكرت على سبيل الرتغيب يف هذه العبادات.
وهذا القسم َّل يبطل العمل الذي يصاحبه ،ولكن أجر هذه العبادة ينقص منه بقدر ما خالط نيته

الصاحلة من إرادة الدنيا .تسهيل العقيدة اإلسالمية لعبد هللا بن عبد العزيز اْلربين– ص375 :
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1ومسلم (.)1907

( )2رواه أبو داود ( ،)3664وابن ماجه ( ،)206وأمحد ( ،)8438( )338 /2واحلاكم (/1
 .)160واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح سنده ثقات على شرط
الشيخني ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وصحح إسناده النووي يف ((اجملموع)) (.)23 /1

()71/3

املثال الثالث :اَّلعتماد على األسباب

السبب لغة :احلبل ،ويطلق على (كل شيء يتوصل به إىل غريه) استعري من احلبل الذي يتوصل به إىل

املاء (.)1
ويف اَّلصطالح هو :األمور اليت يفعلها اإلنسان ليحصل له ما يريده من مطلوب ،أو يندفع عنه ما
خيشاه من مرهوب يف الدنيا أو يف اآلخرة.

فمن األسباب يف أمور الدنيا :البيع والشراء أو العمل يف وظيفة ليحصل على املال ،ومنها :أن

يستشفع بذي جاه عند السلطان ليسلم من عقوبة دنيوية ،أو ليدفع عنه ظلماً ،أو لتحصل له منفعة
دنيوية كوظيفة أو مال أو غريمها ،ومنها :أن يذهب إىل طبيب ليعاْله من مرض ،وحنو ذلك.

ومن األسباب يف أمور اآلخرة :فعل العبادات رجاء ثواب هللا تعاىل والنجاة من عذابه ( ،)2ومنها:
أن يطلب من غريه أن يدعو هللا له ابلفوز ابْلنة والنجاة من النار ،وحنو ذلك.

والذي ينبغي للمسلم يف هذا الباب هو أن يستعمل األسباب املشروعة اليت ثبت نفعها ابلشرع أو
ابلتجربة الصحيحة ،مع توكله على هللا تعاىل ،واعتقاد أن هذا األمر إمنا هو جمرد سبب ،وأنه َّل أثر له
إَّل ِبشيئة هللا تعاىل ،إن شاء نفع هبذا السبب ،وإن شاء أبطل أثره.

أما إن اعتمد اإلنسان على السبب فقد وقع يف الشرك ،لكن إن اعتمد عليه اعتماداً كلياً ،مع

اعتقاد أنه ينفعه من دون هللا فقد وقع يف الشرك األكرب ،وإن اعتمد على السبب مع اعتقاده أن هللا
هو النافع الضار فقد وقع يف الشرك األصغر ،فاملؤمن مأمور بفعل السبب مع التوكل على مسبب

األسباب جل وعال.

وعليه فإن ترك األسباب واعتقاد أن الشرع أمر برتكها ،وأهنا َّل نفع فيها كذب على الشرع ،وخمالفة
ملا أمر هللا به وأمجع عليه العلم ،وخمالفة ملقتضى العقل ،وهلذا قال بعض أهل العلم(( :اَّللتفات إىل

األسباب شرك يف التوحيد ،وحمو األسباب أن تكون أسباابً نقص يف العقل ،واإلعراض عن األسباب
ابلكلية قدح يف الشرع ،وإمنا التوكل والرجاء معىن يتألف من موجب التوحيد ,والعقل ,والشرع))

(.)3

ومن الشرك يف األسباب :أن جيعل ما ليس بسبب سبباً ،فإن اعتقد أن هذا الشيء يستقل ابلتأثري

بدون مشيئة هللا فهو شرك أكرب ،كحال عباد األصنام وعباد القبور الذين يعتقدون أهنا تنفع وتضر

استقالَّلً ،وإن اعتقد أن هللا جعله سبباً ،مع أن هللا مل جيعله سبباً فهو شرك أصغر؛ ألنه شارك هللا

تعاىل من احلكم هلذا الشيء ابلسببية مع أن هللا مل جيعله سببا ( .)4تسهيل العقيدة اإلسالمية لعبد هللا

بن عبد العزيز اْلربين– ص381 :
_________

( )1ينظر(( :لسان العرب)) ،و ((التعريفات)) ،و ((الكليات)) (مادة :سبب).
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)176 - 175 /8

((( )3جمموع الفتاوى)) ( ،)169 /8وينظر آخر ((مدارج السالكني)) ( ،)521 /3و ((شرح

الطحاوية :الدعاء)) (ص.)679 :

((( )4القول السديد)) ابب من الشرك لبس احللقة (ص(( ،)46 - 45 :القول املفيد)) ابب الرقى

((( ،)183 /1جمموع فتاوى الشيخ ابن عثيمني)) ((( ،)104 - 102 /1الشرك األصغر)) (ص:
.)147 - 135

()72/3

املثال الرابع :التطري
تعريف التطري:
يف اللغة :مصدر تطري ،وأصله مأخوذ من الطري ،ألن العرب يتشاءمون أو يتفاءلون ابلطيور على

الطريقة املعروفة عندهم بزجر الطري ،مث ينظر :هل يذهب ْييناً أو مشاَّلً أو ما أشبه ذلك ،فإن ذهب
إىل اْلهة اليت فيها التيامن ،أقدم ،أو فيها التشاؤم ،أحجم.

أما يف اَّلصطالح ،فهي التشاؤم ِبرئي أو مسموع ،وهذا من األمور النادرة ،ألن الغالب أن اللغة

أوسع من اَّلصطالح ،ألن اَّلصطالح يدخل على األلفاظ قيوداً ختصصها ،مثل الصالة لغة:

الدعاء ،ويف اَّلصطالح أخص من الدعاء ،وكذلك الزكاة وغريها.

وإن شئت ،فقل :التطري :هو التشاؤم ِبرئي ،أو مسموع ،أو معلوم.
ِبرئي مثل :لو رأى طرياً فتشاءم لكونه موحشاً.
أو مسموع مثل :من هم أبمر فسمع أحداً يقول آلخر :اي خسران ،أو اي خائب ،فيتشاءم.

أو معلوم ،كالتشاؤم ببعض األايم أو بعض الشهور أو بعض السنوات ،فهذه َّل ترى وَّل تسمع.
واعلم أن التطري ينايف التوحيد ،ووجه منافاته له من وجهني:

األول :أن املتطري قطع توكله على هللا واعتمد على غري هللا.
الثاين :أنه تعلق أبمر َّل حقيقة له ،بل هو وهم وختييل ،فأي رابطة بني هذا األمر ،وبني ما حيصل له،
ِ
ني
وهذا َّل شك أنه خيل ابلتوحيد ،ألن التوحيد عبادة واستعانة ،قال تعاىل :إِ َّاي َك نَـ ْعبُ ُد وإِ َّاي َك نَ ْستَع ُ
[الفاحتة ،]4 :وقال تعاىل :فَا ْعبُ ْدهُ َوتَـ َوَّك ْل َعلَْي ِه [هود.]123 :
فالطرية حمرمة ،وهي منافية للتوحيد كما سبق ،واملتطري َّل خيلو من حالني:
األول :أن حيجم ويستجيب هلذه الطرية ويدع العمل ،وهذا من أعظم التطري والتشاؤم.
الثاين :أن ْيضي لكن يف قلق وهم وغم خيشى من أتثري هذا املتطري به ،وهذا أهون.

وكال األمرين نقص يف التوحيد وضرر على العبيد ،بل انطلق إىل ما تريد ابنشراح صدر وتيسري
واعتماد على هللا ـ عز وجل ـ ،وَّل تسيء الظن ابهلل ـ عز وجل ـ.

وقول هللا تعاىل :أََّل إِ َّمنَا طَائُِرُه ْم ِعن َد هللاُ َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َرُه ْم َّلَ يَـ ْعلَ ُمو َن [األعراف.]131 :

وقد ذكر املؤلف رمحه هللا يف هذا الباب آيتني:
[اآلية األوىل قوله تعاىل :أََّل إِ َّمنَا طَائُِرُه ْم ِعن َد هللاُ].
ِ ِ
ِ َّ
وسى َوَمن َّم َعهُ
ريواْ ِِبُ َ
هذه اآلية نزلت يف قوم موسى كما حكى هللا عنهم يف قولهَ :وإن تُص ْبـ ُه ْم َسيئَةٌ يَط َُّ
ِ ِ ِ
َّ
وسى َوَمن َّم َعهُ :أنه إذا
ريواْ ِِبُ َ
[األعراف ،]131 :قال هللا تعاىل :أََّل إ َّمنَا طَائ ُرُه ْم عن َد هللاُ ومعىن :يَط َُّ
جاءهم البالء واْلدب والقحط قالوا :هذا من موسى وأصحابه ،فأبطل هللا هذه العقيدة بقوله :أََّل
إِ َّمنَا طَائُِرُه ْم ِعن َد هللاُ.
قوله :أََّل إِ َّمنَا طَائُِرُه ْم ِعن َد هللاُ .أَّل :أداة استفتاح تفيد التنبيه والتوكيد ،وإمنا :أداة حصر.
وقوله :طائر مبتدأ ،وعند هللا خرب ،واملعىن :أن ما يصيبهم من اْلدب والقحط ليس من موسى
وقومه ،ولكنه من هللا ،فهو الذي قدره وَّل عالقة ملوسى وقومه به ،بل إن األمر يقتضي أن موسى

وقومه سبب للربكة واخلري ،ولكن هؤَّلء ـ والعياذ ابهلل ـ يلبسون على العوام ويومهون الناس خالف
الواقع.

قولهَ :ولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َرُه ْم َّلَ يَـ ْعلَ ُمو َن .فهم يف جهل ،فال يعلمون أن هناك إهلاً مدبراً ،وأن ما أصاهبم من

هللا وليس من موسى وقومه.
وقوله :قَالُوا طَائُِرُك ْم َم َع ُك ْم أَئِن ذُكِ ْرُمت بَ ْل أَنتُ ْم قَـ ْوٌم م ْس ِرفُو َن [يس.]19 :
اآلية الثانية قوله تعاىل :قَالُوا طَائُِرُك ْم َم َع ُك ْم.
اب الْ َق ْريَِة .. .اآلايت [يس:
أي :قال الذين أرسلوا إىل القرية يف قوله تعاىلَ :وا ْ
ب َهلُم َّمثَالً أ ْ
ض ِر ْ
َص َح َ
.]13
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فقالوا ذلك رداً على قول أهل القرية :إِ ََّن تَطَ َّْريََن بِ ُك ْم [يس ،]18 :أي :تشاءمنا بكم ،وإننا َّل نرى
أنكم تدلوننا على اخلري ،بل على الشر وما فيه هالكنا ،فأجاهبم الرسل بقوهلم :طَائُِرُك ْم َم َع ُك ْم ،أي:
مصاحب لكم ،فما حيصل لكم ،فإنه منكم ومن أعمالكم ،فأنتم السبب يف ذلك.
وَّل منافاة بني هذه اآلية واليت ذكرها املؤلف قبلها ،ألن األوىل تدل على أن املقدر هلذا الشيء هو

هللا ،والثانية تبني سببه ،وهو أنه منهم ،فهم يف احلقيقة طائرهم معهم (أي الشؤم) احلاصل عليهم
ِ
اد ِيف ال َِ
ت أَيْ ِدي
سبَ ْ
سُ
ْرب َوالْبَ ْح ِر ِبَا َك َ
معهم مالزم هلم ،ألن أعماهلم تستلزمه ،كما قال تعاىل :ظَ َه َر الْ َف َ

َن أ َْهل الْ ُقرى آمنُواْ واتَّـ َقواْ لََفتَ ْحنَا َعلَْي ِهم بـرَك ٍ
الن ِ
الس َماء
ات ِم َن َّ
َّاس [الروم ،]41 :وقال تعاىلَ :ولَ ْو أ َّ َ َ َ َ
ََ
َخ ْذ ََنهم ِِبَا َكانُواْ يك ِ
واألَر ِ ِ
ْسبُو َن [األعراف.]96 :
ض َولَكن َك َّذبُواْ فَأ َ ُ
َ ْ
َ

ويستفاد من اآليتني املذكورتني يف الباب :أن التطري كان معروفاً من قبل العرب ويف غري العرب ،ألن

األوىل يف فرعون وقومه ،والثانية يف أصحاب القرية.
وقوله :أَئِن ذُكِ ْرُمت بَ ْل أَنتُ ْم قَـ ْوٌم م ْس ِرفُو َن .ينبغي أن تقف على قوله :ذُكِ ْرُمت ،ألهنا مجلة شرطية ،وجواب

الشرط حمذوف تقديره :أإن ذكرمت تطريمت ،وعلى هذا ،فال تصلها ِبا بعدها.
وقوله :بَ ْل أَنتُ ْم قَـ ْوٌم م ْس ِرفُو َن ،بَ ْل هنا لإلضراب اإلبطايل ،أي :ما أصابكم ليس منهم ،بل هو من
إسرافكم.

وقوله :م ْس ِرفُو َن .أي :متجاوزون للحد الذي جيب أن تكونوا عليه.

عن أيب هريرة رضي هللا عنه ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل عدوى ،وَّل طرية ،وَّل

هامة ،وَّل صفر)) .أخرجاه ( ،)1وزاد مسلم(( :وَّل نوء)) ((( ،)2وَّل غول)) (.)3

قوله صلى هللا عليه وسلمَّ" :ل عدوى"َّ" .ل" َنفية للجنس ،ونفي اْلنس أعم من نفي الواحد
واَّلثنني والثالثة ،ألنه نفي للجنس كله ،فنفى الرسول صلى هللا عليه وسلم العدوى كلها.

والعدوى :انتقال املرض من املريض إىل الصحيح ،وكما يكون يف األمراض احلسية يكون أيضاً يف
األمراض املعنوية اخللقية ،وهلذا أخرب صلى هللا عليه وسلم أن جليس السوء كنافخ الكري ،إما أن

حيرق ثيابك ،وإما أن جتد منه رائحة كريهة (.)4

فقولهَّ" :ل عدوى" يشمل احلسية واملعنوية ،وإن كانت يف احلسية أظهر.
تطري ،مثل اخلرية اسم مصدر اختار ،قال تعاىل:
قوله" :وَّل طرية" .اسم مصدر تطري ،ألن املصدر منه م
اَّلل ورسولُهُ أ َْمرا أَن ي ُكو َن َهلُم ِْ
ريةُ ِم ْن أ َْم ِرِه ْم َوَمن يَـ ْع ِ
َوَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن َوَّل ُم ْؤِمنَ ٍة إِذَا قَ َ
ص ا ََّّللَ
ً َ
ضى َُّ َ َ ُ
اخل ََ
ُ
ضالَّلً مبِينًا [األحزاب ،]36 :أي :اَّلختيار ،أي خيتاروا خالف ما قضى هللا
ض َّل َ
َوَر ُسولَهُ فَـ َق ْد َ
ورسوله من األمر.
واسم املصدر يوافق املصدر يف املعىن ،ولذلك تقول كلمته كالماً ِبعىن كلمته تكليماً ،وسلمت عليه

سالماً ِبعىن سلمت عليه تسليماً.
لكن ملا كان خيالف املصدر يف البناء مسوه اسم مصدر ،والطرية تقدم أهنا هي التشاؤم ِبرئي أو
مسموع أو معلوم.

قوله( :وَّل هامة) .اهلامة ،بتخفيف امليم فسرت بتفسريين:

_________
( ))]3609[ )1رواه البخاري ( , )5757ومسلم (.)102( )2220

( ))]3610[ )2رواه مسلم (, )106( )2220

( ))]3611[ )3رواه مسلم ( )2222من حديث جابر رضي هللا عنه.
( ))]3612[ )4رواه البخاري ( )5534ومسلم ( )2628من حديث أيب موسى رضي هللا عنه,
ونصه( :مثل اْلليس الصاحل واْلليس السوء كحامل املسك وَنفخ الكري فحامل املسك إما أن

حيذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن جتد منه رحيا طيبة وَنفخ الكري إما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد منه
رحيا خبيثة).
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األول :أهنا طري معروف يشبه البومة ،أو هي البومة ،تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل ،صارت عظامه
هامة تطري وتصرخ حىت يؤخذ بثأره ،ورِبا اعتقد بعضهم أهنا روحه.
التفسري الثاين :أن بعض العرب يقولون :اهلامة هي الطري املعروف ،لكنهم يتشاءمون هبا ،فإذا وقعت

على بيت أحدهم ونعقت ،قال :إهنا تنعق به ليموت ،ويعتقدون أن هذا دليل قرب أجله ،وهذا كله ـ

بال شك ـ عقيدة ابطلة.
قوله( :وَّل صفر) .قيل :إنه شهر صفر ،كانت العرب يتشاءمون به وَّل سيما يف النكاح.

وقيل :إنه داء يف البطن يصيب اإلبل وينتقل من بعري إىل آخر ،وعلى هذا ،فيكون عطفه على
العدوى من ابب عطف اخلاص على العام.

وقيل :إنه هني عن النسيئة ،وكانوا يف اْلاهلية ينسئون ،فإذا أرادوا القتال يف شهر احملرم استحلوه،
وأخروا احلرمة إىل شهر صفر ،وهذه النسيئة اليت ذكرها هللا بقوله تعاىل :فَـيُ ِحلمواْ َما َح َّرَم هللاُ [التوبة:

 ،]37وهذا القول ضعيف ،ويضعفه أن احلديث يف سياق التطري ،وليس يف سياق التغيري ،واألقرب

أن صفر يعين الشهر ،وأن املراد نفي كونه مشؤوماً ،أيَّ :ل شؤم فيه ،وهو كغريه من األزمان يقدر فيه
اخلري ويقدر فيه الشر.

وهذا النفي يف هذه األمور األربعة ليس نفياً للوجود ،ألهنا موجودة ،ولكنه نفي للتأثري ،فاملؤثر هو

هللا ،فما كان منها سبباً معلوماً ،فهو سبب صحيح ،وما كان منها سبباً موهوماً ،فهو سبب ابطل،

ويكون نفياً لتأثريه بنفسه إن كان صحيحاً ،ولكونه سبباً إن كان ابطالً.
فقولهَّ( :ل عدوى) :العدوى موجودة ،ويدل لوجودها قوله صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يورد ممرض
على مصح)) ( ،)1أيَّ :ل يورد صاحب اإلبل املريضة على صاحب اإلبل الصحيحة ،لئال تنتقل

العدوى.

وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :فر من اجملذوم فرارك من األسد)) (.)2

واْلذام مرض خبيث معد بسرعة ويتلف صاحبه ،حىت قيل :إنه الطاعون ،فاألمر ابلفرار من اجملذوم

لكي َّل تقع العدوى منه إليك ،وفيه إثبات لتأثري العدوى ،لكن أتثريها ليس أمراً حتمياً ،حبيث تكون
علة فاعلة ،وأمر النيب صلى هللا عليه وسلم ابلفرار ،وأن َّل يورد ممرض على مصح من ابب جتنب

األسباب َّل من ابب أتثري األسباب بنفسها ،فاألسباب َّل تؤثر بنفسها ،لكن ينبغي لنا أن نتجنب
َّهلُ َكة [البقرة ،]195 :وَّل
األسباب اليت تكون سبباً للبالء ،لقوله تعاىلَ :وَّلَ تُـ ْل ُقواْ ِأبَيْ ِدي ُك ْم إِ َىل التـ ْ
ْيكن أن يقال :إن الرسول صلى هللا عليه وسلم ينكر أتثري العدوى ،ألن هذا أمر يبطله الواقع

واألحاديث األخرى.
_________

( ))]3613[ )1رواه مسلم ( , )2221من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( ))]3614[ )2رواه البخاري تعليقا ( , )5707من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ,وأمحد (/2
 , )9720( )443والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )218 /7وابن أيب شيبة يف ((املصنف))
( , )142 /5واحلديث صححه البيهقي يف ((السنن الصغرى)) ( , )65 /3وقال البخاري يف

((التاريخ الكبري)) ([ :)139 /1روي] مرسال وهو أصح ,وصححه البغوي يف ((شرح السنة)) (/6

 , )264والسيوطي يف ((تدريب الراوي)) ( , )207 /2وأمحد شاكر يف ((الباعث احلثيث)) (/2
 , )482وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)783إسناده صحيح.
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فإن قيل :إن الرسول صلى هللا عليه وسلم ملا قالَّ(( :ل عدوى .قال رجل :اي رسول هللا اإلبل تكون
صحيحة مثل الظباء ،فيدخلها اْلمل األجرب فتجرب؟ فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :فمن

أعدى األول؟)) ( , )1يعين أن املرض نزل على األول بدون عدوى ،بل نزل من عند هللا ـ عز وجل
ـ ،فكذلك إذا انتقل ابلعدوى فقد انتقل أبمر هللا ،والشيء قد يكون له سبب معلوم وقد َّل يكون له
سبب معلوم ،فجرب األول ليس سببه معلوماً ،إَّل أنه بتقدير هللا تعاىل ،وجرب الذي بعده له سبب
معلوم ،لكن لو شاء هللا تعاىل مل جيرب ،وهلذا أحياَنً تصاب اإلبل ابْلرب ،مث يرتفع وَّل ْتوت،

وكذلك الطاعون والكولريا أمراض معدية ،وقد تدخل البيت فتصيب البعض فيموتون ويسلم آخرون

وَّل يصابون ...

وهذا اْلمع الذي أشرَن إليه هو أحسن ما قيل يف اْلمع بني األحاديث ،وادعى بعضهم النسخ،
فمنهم من قال :إن الناسخ قولهَّ( :ل عدوى) ،واملنسوخ قوله( :فر من اجملذوم) ،و (وَّل يورد ممرض

على مصح) ،وبعضهم عكس ،والصحيح أنه َّل نسخ ،ألن من شروط النسخ تعذر اْلمع ،وإذا

أمكن اْلمع وجب الرجوع إليه ،ألن يف اْلمع إعمال الدليلني ،ويف النسخ إبطال أحدمها ،وإعماهلما
أوىل من إبطال أحدمها ،ألننا اعتربَنمها وجعلنامها حجة ،وأيضاً الواقع يشهد أنه َّل نسخ.
وقوله( :وَّل صفر) .فيه ثالثة أقوال سبقت ،وبيان الراجح منها.

واألزمنة َّل دخل هلا يف التأثري ويف تقدير هللا ـ عز وجل ـ ،فصفر كغريه من األزمنة يقدر فيه اخلري

والشر ،وبعض الناس إذا انتهى من شيء يف صفر أرخ ذلك وقال :انتهى يف صفر اخلري ،وهذا من
ابب مداواة البدعة ببدعة ،واْلهل ابْلهل ،فهو ليس شهر خري وَّل شهر شر.

أما شهر رمضان ،قولنا :إنه شهر خري ،فاملراد ابخلري العبادة ،وَّل شك أنه شهر خري ،وقوهلم :رجب
املعظم ،بناء على أنه من األشهر احلرم.
وهلذا أنكر بعض السلف على من إذا مسع البومة تنعق قال :خرياً إن شاء هللا ،فال يقال :خري وَّل
شر ،بل هي تنعق كبقية الطيور.

فهذه األربعة اليت نفاها الرسول صلى هللا عليه وسلم تبني وجوب التوكل على هللا وصدق العزْية ،وَّل

يضعف املسلم أما هذه األشياء ،ألن اإلنسان َّل خيلو من حالني:

إما أن يستجيب هلا أبن يقدم أو حيجم أو ما أشبه ذلك ،فيكون حينئذ قد علق أفعاله ِبا َّل حقيقة له
وَّل أصل له ،وهو نوع من الشرك.

وإما أن َّل يستجيب أبن يكون عنده نوع من التوكل ويقدم وَّل يبايل ،لكن يبقى يف نفسه نوع من
اهلم أو الغم ،وهذا وإن كان أهون من األول ،لكن جيب أَّل يستجيب لداعي هذه األشياء اليت نفاها

الرسول صلى هللا عليه وسلم مطلقاً ،وأن يكون معتمداً على هللا ـ عز وجل ـ.

وبعض الناس قد يفتح املصحف لطلب التفاؤل ،فإذا نظر ذكر النار تشاءم ،وإذا نظر ذكر اْلنة

قال :هذا فأل طيب ،فهذا مثل عمل اْلاهلية الذين يستقسمون ابألزَّلم.

فاحلاصل أننا نقولَّ :ل جتعل على ابلك مثل هذه األمور إطالقاً ،فاألسباب املعلومة الظاهرة تقي

أسباب الشر ،وأما األسباب املوهومة اليت مل جيعلها الشرع سبباً بل نفاها ،فال جيوز لك أن تتعلق هبا،

بل امحد هللا على العافية ،وقل :ربنا عليك توكلنا.

قولهَّ( :ل نوء) .واحد األنواء ،واألنواء :هي منازل القمر ،وهي مثان وعشرون منزلة ،كل منزلة هلا جنم
تدور ِبدار السنة.

وهذه النجوم بعضها يسمى النجوم الشمالية ،وهي ألايم الصيف ،وبعضها يسمى النجوم اْلنوبية،

وهي ألايم الشتاء ،وأجرى هللا العادة أن املطر يف وسط اْلزيرة العربية يكون أايم الشتاء ،أما أايم
الصيف ،فال مطر.
_________

( ))]3615[ )1رواه البخاري ( , )5717ومسلم ( , )2220من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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فالعرب كانوا يتشاءمون ابألنواء ،ويتفاءلون هبا ،فبعض النجوم يقولون :هذا جنم حنس َّل خري فيه،
وبعضها ابلعكس يتفاءلون به فيقولون :هذا جنم سعود وخري ،وهلذا إذا أمطروا قالوا :مطرَن بنوء كذا،
وَّل يقولون :مطرَن بفضل هللا ورمحته ،وَّل شك أن هذا غاية اْلهل.

ألسنا أدركنا هذا النوء بعينه يف سنة يكون فيه مطر ويف سنة أخرى َّل يكون فيه مطر؟

وجند السنوات ْتر بدون مطر مع وجود النجوم املومسية اليت كانت كثرياً ما يكون يف زمنها األمطار.
فالنوء َّل أتثري له ،فقولنا :طلع هذا النجم ،كقولنا :طلعت الشمس ،فليس له إَّل طلوع وغروب،

والنوء وقت تقدير ،وهو يدل على دخول الفصول فقط.

ويف عصرَن احلاضر يعلق املطر ابلضغط اْلوي واملنخفض اْلوي ،وهذا وإن كان قد يكون سبباً
حقيقياً ،ولكن َّل يفتح هذا الباب للناس ،بل الواجب أن يقال :هذا من رمحة هللا ،هذا من فضله
ونعمه ،قال تعاىل :أََملْ تَـ َر أ َّ
َن َّ
ج ِم ْن
اَّللَ يُـ ْزِجي َس َح ًااب ُمثَّ يُـ َؤلِ ُ
ف بَـ ْيـنَهُ ُمثَّ َْجي َعلُهُ ُرَك ًاما فَ ََ
رتى ال َْو ْد َق خيَُْر ُ
ِ
اَّللُ الَّ ِذي يُـ ْر ِس ُل ِ
ِخاللِ ِه [النور ،]43 :وقال تعاىلَّ :
ف
سطُهُ ِيف َّ
الس َماء َك ْي َ
الرَاي َح فَـتُث ُ
ري َس َح ًااب فَـيَـ ْب ُ
شاء وَْجيعلُهُ كِس ًفا فَ َرتى الْو ْد َق خيَْرج ِمن ِخاللِ ِه فَِإذَا أَص ِ
شاء ِمن ِعب ِ
ادهِ إِذَا ُه ْم يَ ْستَـ ْب ِش ُرو َن
َ َ
اب بِه َمن يَ َ ْ َ
ُُ ْ
يَ َ َ َ َ َ َ
[الروم.]48 :
فتعليق املطر ابملنخفضات اْلوية من األمور اْلاهلية اليت تصرف اإلنسان عن تعلقه بربه.

فذهبت أنواء اْلاهلية ،وجاءت املنخفضات اْلوية ،وما أشبه ذلك من األقوال اليت تصرف اإلنسان

عن ربه ـ سبحانه وتعاىل ـ.
نعم ،املنخفضات اْلوية قد تكون سبباً لنزول املطر ،لكن ليست هي املؤثر بنفسها ،فتنبه.

قوله( :وَّل غول) .مجع غَولة أو غُولة ،وحنن نسميها ابللغة العامية( :اهلولة) ،ألهنا هتول اإلنسان.

والعرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا ْييناً ومشاَّلً تلونت هلم الشياطني أبلوان مفزعة خميفة ،فتدخل يف

قلوهبم الرعب واخلوف ،فتجدهم يكتئبون ويستحسرون عن الذهاب إىل هذا الوجه الذي أرادوا،

وهذا َّلشك أنه يضعف التوكل على هللا ،والشيطان حريص على إدخال القلق واحلزن على اإلنسان
بقدر ما يستطيع ،قال تعاىل :إِ َّمنَا النَّجوى ِمن َّ ِ ِ
َّ ِ
ضِ
ارِه ْم َش ْيـئًا إَِّلَّ
س بِ َ
ين َ
الش ْيطَان ليَ ْح ُز َن الذ َ
َْ َ
آمنُوا َولَْي َ
اَّلل وعلَى َِّ
ِ
اَّلل فَـ ْليَـتَـ َوَّك ِل ال ُْم ْؤِمنُو َن [اجملادلة.]10 :
إبِِ ْذ ِن َّ َ َ
وهذا الذي نفاه الرسول صلى هللا عليه وسلم هو أتثريها ،وليس املقصود ابلنفي نفي الوجود ،وأكثر
ما يبتلى اإلنسان هبذه األمور إذا كان قلبه معلقاً هبا ،أما إن كان معتمدا على هللا غري مبال هبا ،فال

تضره وَّل ْتنعه عن جهة قصده.
وهلما عن ٍ
أنس ،قال :قال رسول هللا ((َّل عدوى ،وَّل طرية ،ويعجبين الفأل)) .قالوا :وما الفأل؟
قال(( :الكلمة الطيبة)) (.)1

قوله يف حديث أنسَّ(( :ل عدوى ،وَّل طرية)) .تقدم الكالم على ذلك.

قوله( :ويعجبين الفأل) .أي :يسرين ،والفأل بينه بقوله( :الكلمة الطيبة) .فـ (الكلمة الطيبة) تعجبه

صلى هللا عليه وسلم ،ملا فيها من إدخال السرور على النفس واَّلنبساط ،واملضي قدماً ملا يسعى إليه

اإلنسان ،وليس هذا من الطرية ،بل هذا مما يشجع اإلنسان ،ألهنا َّل تؤثر عليه ،بل تزيده طمأنينة

وإقداماً وإقباَّلً.
وظاهر احلديث :الكلمة الطيبة يف كل شيء ،ألن الكلمة الطيبة يف احلقيقة تفتح القلب وتكون سبباً
خلريات كثرية ،حىت إهنا تدخل املرء يف مجلة ذوي األخالق احلسنة.

_________
( ))]3616[ )1رواه البخاري ( , )5756ومسلم (, )2224
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وهذا احلديث مجع النيب صلى هللا عليه وسلم فيه بني حمذورين ومرغوب ،فاحملذوران مها العدوى

والطرية ،واملرغوب هو الفأل ،وهذا من حسن تعليم النيب صلى هللا عليه وسلم ،فمن ذكر املرهوب
ينبغي أن يذكر معه ما يكون مرغوابً ،وهلذا كان القرآن مثاين إذا ذكر أوصاف املؤمنني ذكر أوصاف

الكافرين ،وإذا ذكر العقوبة ذكر املثوبة ،وهكذا.

قوله( :عن عقبة بن عامر) .صوابه عن عروة بن عامر ،كما ذكره يف (التيسري) ،وقد اختلف يف نسبه

وصحبته.

قوله( :ذكرت الطرية عند رسول هللا) .وهذا الذكر إما ذكر شأهنا ،أو ذكر أن الناس يفعلوهنا ،واملراد:

حتدث الناس هبا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

الطرية عند رسول هللا صلى هللا عليه
وأليب داود ـ بسند صحيح ـ عن عقبة بن عامر ،قل :ذكرت ََ

وسلم فقال(( :أحسنها الفأل ،وَّل ترد مسلماً ،فإذا رأى أحدكم ما يكره ،فليقل :اللهم َّل أييت
ابحلسنات إَّل أنت ،وَّل يدفع السيئات إَّل أنت ،وَّل حول وَّل قوة إَّل بك)) (.)1

قوله" :أحسنها الفأل" .سبق أن الفأل ليس من الطرية ،لكنه شبيه ابلطرية من حيث اإلقدام ،فإنه

يزيد اإلنسان نشاطاً وإقداماً فيما توجه إليه ،فهو يشبه الطرية من هذا الوجه ،وإَّل ،فبينهما فرق ألن

الطرية توجب تعلق اإلنسان ابملتطري به ،وضعف توكله على هللا ،ورجوعه عما هم به من أجل ما رأى،

لكن الفأل يزيده قوة وثبااتً ونشاطاً ،فالشبه بينهما هو التأثري يف كل منهما.

قوله" :وَّل ترد مسلماً" .يفهم منه أن من ردته الطرية عن حاجته فليس ِبسلم.

قوله( :فإذا رأى أحدكم ما يكره) .فحينئذ قد ترد على قلبه الطرية ،ويبتعد عما يريد ،وَّل يقدم عليه،
وقد ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم دواء لذلك وقال(( :فليقل :اللهم َّل أييت ابحلسنات )) ....

إخل.

قوله(( :اللهم َّل أييت ابحلسنات إَّل أنت)) .وهذا هو حقيقة التوكل ،وقوله" :اللهم" .يعين :اي هللا،

وهلذا بنيت على الضم ،ألن املنادى علم ،بل هو أعلم األعالم وأعرف املعارف على اإلطالق ،وامليم

عوض عن اي احملذوفة ،وصارت يف آخر الكلمة تربكاً ابَّلبتداء ابسم هللا ـ سبحانه وتعاىل ـ ،وصارت
ميماً ،ألهنا تدل على اْلمع ،فكأن الداعي مجع قلبه على هللا.

قولهَّ(( :ل أييت ابحلسنات إَّل أنت)) .أيَّ :ل يقدرها وَّل خيلقها وَّل يوجدها للعبد إَّل هللا وحده َّل

شريك له ،وهذا َّل ينايف أن تكون احلسنات أبسباب ،ألن خالق هذه األسباب هو هللا ،فإذا وجدت

هذه احلسنات أبسباب خلقها هللا ،صار املوجد هو هللا.

واملراد ابحلسنات :ما يستحسن املرء وقوعه ،وحيسن يف عينه.
ويشمل ذلك احلسنات الشرعية ،كالصالة والزكاة وغريها ،ألهنا تسر املؤمن ،ويشمل احلسنات
كم ِ
ِ
الدنيوية ،كاملال والولد وحنوها ،قال تعاىل :إِن تُ ِ
صيبَةٌ يَـ ُقولُواْ قَ ْد
ص ْب َ
س ْؤ ُه ْم َوإِن تُص ْب َ ُ
سنَةٌ تَ ُ
ك َح َ
ِ
َّ
ِ
س ْس ُك ْم
أَ
َخ ْذ ََن أ َْم َرََن من قَـ ْب ُل َويَـتَـ َولواْ َّو ُه ْم فَ ِر ُحو َن [التوبة ،]50 :وقال تعاىل يف آية أخرى :إن ْتَْ َ
حسنَةٌ تَس ْؤ ُهم وإِن تُ ِ
ص ْب ُك ْم َسيِئَةٌ يَـ ْف َر ُحواْ ِهبَا [آل عمران.]120 :
ََ ُ َْ
وقوله( :إَّل أنت) .فاعل أييت ،ألن اَّلستثناء هنا مفرغ.
_________
( ))]3617[ )1رواه أبو داود ( , )3919والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )139 /8وعبد

الرزاق يف ((املصنف)) ( , )406 /10واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال ابن حجر يف ((هداية
الرواة)) ( , )291 /4والشوكاين يف ((نيل األوطار)) ( :)373 /7مرسل ,وضعفه األلباين يف
((ضعيف اْلامع)) (.)199
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قوله(( :وَّل يدفع السيئات إَّل أنت)) .السيئات :ما يسوء املرء وقوعه وينفر منه حاَّلً أو مآَّلً ،وَّل
يدفعها إَّل هللا ،وهلذا إذا أصيب اإلنسان ِبصيبة التجأ إىل ربه تعاىل ،حىت املشركون إذا ركبوا يف

الفلك ،وشاهدوا الغرق ،دعوا هللا خملصني له الدين.

وَّل ينايف هذا أن يكون دفعها أبسباب ،فمثالً لو رأى رجالً غريقاً ،فأنقذه فإمنا أنقذه ِبشيئة هللا ،ولو
شاء هللا مل ينقذه ،فالسبب من هللا.

فعقيدة كل مسلم أنه َّل أييت ابحلسنات إَّل هللا ،وَّل يدفع السيئات إَّل هللا ،وِبقتضى هذه العقيدة،

فإنه جيب أن َّل يسأل املسلم احلسنات وَّل يسأل دفع السيئات إَّل من هللا ،وهلذا كان الرسل

صلوات هللا وسالمه عليهم يسألون هللا احلسنات ويسألون دفع السيئات ،قال تعاىل عن زكرايَ :ر ِ
ب
وب إِ ْذ ََن َدى َربَّهُ أَِين
ب ِيل ِمن لَّ ُدنْ َ
ك ذُ ِريَّةً طَيِبَةً [آل عمران ،]38 :وقال تعاىل عن أيوبَ :وأَيم َ
َه ْ
الر ِِ
ين ال م
ني [األنبياء ،]83 :وهكذا جيب أن يكون املؤمن أيضاً.
َنت أ َْر َح ُم َّ
َم َّ
ض مر َوأ َ
امح َ
سِ َ
قوله" :وَّل حول وَّل قوة إَّل بك" .يف معناها وجهان:

األول :أنه َّل يوجد حول وَّل قوة إَّل ابهلل ،فالباء ِبعىن يف ،يعين :إَّل يف هللا وحده ،ومن سواه ليس
هلم حول وَّل قوة ،ويكون احلول والقوة املنفيان عن غري هللا مها احلول املطلق والقوة املطلقة ،ألن
غري هللا فيه حول وقوة ،لكنها نسبية ليست بكاملة ،فاحلول الكامل والقوة الكاملة يف هللا وحده.

الثاين :أنه َّل يوجد لنا حول وَّل قوة إَّل ابهلل ،فالباء لالستعانة أو للسببية ،وهذا املعىن أصح ،وهو
مقتضى ورودها يف مواضعها ،إذ إننا َّل نتحول من حول إىل حول وَّل نقوى على ذلك إَّل ابهلل

فيكون يف هذه اْلملة كمال التفويض إىل هللا ،وأن اإلنسان يربأ من حوله وقوته إَّل ِبا أعطاه هللا من

احلول والقوة.
فإن صح احلديث ،فالرسول صلى هللا عليه وسلم أرشدَن إذا رأينا ما نكره مما يتشاءم به املتشائم أن

نقول(( :اللهم َّل أييت ابحلسنات إَّل أنت ،وَّل يدفع السيئات إَّل أنت ،وَّل حول وَّل قوة إَّل بك)).
وعن ابن مسعود مرفوعاً(( :الطرية شرك ،الطرية شرك ،وما منا إَّل ،ولكن هللا يذهبه ابلتوكل)) رواه

ٍ
مسعود.
أبو داود والرتمذي وصححه ( .)1وجعل آخره من قول ابن
قوله" :مرفوعاً" .أي :إىل النيب صلى هللا عليه وسلم.

قوله( :الطرية شرك ،الطرية شرك) .هااتن اْلملتان يؤكد بعضهما بعضاً من ابب التوكيد اللفظي.
وقوله( :شرك) .أي :إهنا من أنواع الشرك ،وليس الشرك كله ،وإَّل ،لقال :الطرية الشرك.

وهل املراد ابلشرك هنا الشرك األكرب املخرج من امللة ،أو أهنا نوع من أنواع الشرك؟
نقول :هي نوع من أنواع الشرك ،كقوله صلى هللا عليه وسلم(( :اثنتان يف الناس مها هبم كفر)) (،)2

أي :ليس الكفر املخرج عن امللة ،وإَّل ،لقال( :مها هبم الكفر) ،بل مها نوع من الكفر.
_________

( ))]3618[ )1رواه أبو داود ( )3910والرتمذي ( )1614وابن ماجه ( )3538وأمحد (/1
 )3687( )389وابن حبان ( )491 /13واحلاكم ( )65 /1وأبو يعلى ( )26 /9والبيهقي يف

((السنن الكربى)) ( )139 /8والبخاري يف ((العلل الكبري)) وعبد هللا بن أمحد يف ((السنة)) (/1

 )360واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال الرتمذي هذا حديث حسن صحيح َّل نعرفه إَّل من
حديث سلمة بن كهيل وروى سليمان بن حرب يقول هذا احلديث وما منا ولكن هللا يذهبه ابلتوكل

قال سليمان هذا عندي قول عبد هللا بن مسعود وما منا ,وصححه ابن العريب يف ((عارضة

األحوذي)) ( )108 /4وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) :إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف
((صحيح سنن أيب داود)).

( ))]3619[ )2رواه مسلم ( , )67من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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لكن يف ترك الصالة قال(( :بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة)) ( ،)1فقال( :الكفر)،
فيجب أن نعرف الفرق بني (أل) املعرفة أو الدالة على اَّلستغراق ،وبني خلو اللفظ منها ،فإذا قيل:
هذا كفر ،فاملراد أنه نوع من الكفر َّل خيرج من امللة ،وإذا قيل :هذا الكفر ،فهو املخرج من امللة.

فإذا تطري إنسان بشيء رآه أو مسعه ،فإنه َّل يعد مشركاً شركاً خيرجه من امللة ،لكنه أشرك من حيث
إنه اعتمد على هذا السبب الذي مل جيعله هللا سبباً ،وهذا يضعف التوكل على هللا ويوهن العزْية،

وبذلك يعترب شركاً من هذه الناحية ،والقاعدة( :أن كل إنسان اعتمد على سبب مل جيعله الشرع

سبباً ،فإنه مشرك شركاً أصغر).

وهذا نوع من اإلشراك مع هللا ،إما يف التشريع إن كان هذا السبب شرعياً ،وإما يف التقدير إن كان
هذا السبب كونياً ،لكن لو اعتقد هذا املتشائم املتطري أن هذا فاعل بنفسه دون هللا ،فهو مشرك

شركاً أكرب ،ألنه جعل هلل شريكاً يف اخللق واإلجياد.

قوله( :وما منا)( .منا) :جار وجمرور خرب ملبتدأ حمذوف ،إما قبل (إَّل) إن قدرت ما بعد إَّل فعالً،
أي :وما منا أحد إَّل تطري ،أو بعد (إَّل) ،أي :وما منا إَّل متطري.

واملعىن :ما منا إنسان يسلم من التطري ،فاإلنسان يسمع شيئاً فيتشاءم ،أو يبدأ يف فعل ،فيجد أوله
ليس ابلسهل فيتشاءم ويرتكه.

والتوكل :صدق اَّلعتماد على هللا يف جلب املنافع ودفع املضار مع الثقة ابهلل ،وفعل األسباب اليت

جعلها هللا تعاىل أسباابً.
فال يكفي صدق اَّلعتماد فقط ،بل َّلبد أن تثق به ،ألنه سبحانه يقول :من يـتـوَّكل علَى َِّ
اَّلل فَـ ُه َو
َ ََ َ ْ َ
َح ْسبُهُ [الطالق.]4 :
قوله( :وجعل آخره من قول ابن مسعود) .وهو قوله( :وما منا إَّل  ) ...إخل.

وعلى هذا يكون موقوفاً ،وهو مدرج يف احلديث ،واملدرج :أن يدخل أحد الرواة كالماً يف احلديث
من عنده بدون بيان ،ويكون يف اإلسناد واملنت ،ولكن أكثره يف املنت ،وقد يكون يف أول احلديث،

وقد يكون يف وسطه ،وقد يكون يف آخره ،وهو األكثر.

مثال ما كان يف أول احلديث :قول أيب هريرة رضي هللا عنه(( :أسبغوا الوضوء ،ويل لألعقاب من
النار)) ( ،)2فقوله( :أسبغوا الوضوء) من كالم أيب هريرة ،وقوله( :ويل لألعقاب من النار) من كالم
الرسول صلى هللا عليه وسلم.

ومثال ما كان يف وسطه قول الزهري يف حديث بدء الوحي(( :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يتحنث يف غار حراء ،والتحنث :التعبد)) ( ،)3ومثال ما كان يف آخره :هذا احلديث الذي ذكره

املؤلف ،وكذا حديث أيب هريرة ،وفيه(( :فمن استطاع منكم أن يطيل غرته ،فليفعل)) ( , )4فهذا

من كالم أيب هريرة.
وألمحد من حديث ابن عمرو ((من ردته الطرية عن حاجته فقد أشرك قالوا :فما كفارة ذلك ،قال:

أن تقولوا اللهم َّل خري إَّل خريك وَّل طري إَّل طريك وَّل إله غريك)) (.)5

قوله" :من ردته الطرية عن حاجته"" .من" .شرطية ،وجواب الشرط" :فقد أشرك" ،واقرتن اْلواب

ابلفاء ،ألنه َّل يصلح ملباشرة األداة ،وحينئذ جيب اقرتانه ابلفاء ،وقد مجع ذلك يف بيت شعر
معروف ،وهو قوله:
امسية طلبية وجبامد  ...وِبا وقد وبلن وابلتنفيس

_________

( ))]3620[ )1رواه مسلم ( , )82من حديث جابر رضي هللا عنه.
( ))]3621[ )2رواه البخاري ( , )165ومسلم ( , )242من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( ))]3622[ )3رواه البخاري ( , )6982ومسلم ( , )160من حديث عائشة رضي هللا عنه.
( ))]3623[ )4رواه البخاري ( , )136ومسلم (.)246
( ))]3624[ )5رواه أمحد ( , )7045( )220 /2وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/5

 :)108فيه ابن هليعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات ,وقال أمحد شاكر يف ((مسند
أمحد)) ( , )10 /12واأللباين يف ((السلسلة الصحيحة)) :إسناده صحيح.

()80/3

وقوله( :عن حاجته) احلاجة :كل ما حيتاجه اإلنسان ِبا تتعلق به الكماَّلت ،وقد تطلق عن األمور

الضرورية.

قوله( :فقد أشرك) .أي :شركاً أكرب إن اعتقد أن هذا املتشاءم به يفعل وحيدث الشر بنفسه ،وإن

اعتقده سبباً فقط فهو أصغر .... ،قاعدة مفيدة  ....وهي( :أن كل من اعتقد يف شيء أنه سبب ومل
يثبت أنه سبب َّل كوَنً وَّل شرعاً ،فشركه شرك أصغر ،ألنه ليس لنا أن نثبت أن هذا سبب إَّل إذا

كان هللا قد جعله سبباً كونياً أو شرعياً ،فالشرعي :كالقراءة والدعاء ،والكوين :كاألدوية اليت جرب
نفعها).

وقوله" :فما كفارة ذلك" .أي :ما كفارة هذا الشرك ،أو ما هو الدواء الذي يزيل هذا الشرك؟ ألنه
الكفارة قد تطلق على كفارة الشيء بعد فعله ،وقد تطلق على الكفارة قبل الفعل ،وذلك ألن

اَّلشتقاق مأخوذ من الكفر ،وهو السرت ،والسرت واق ،فكفارة ذلك إن وقع وكفارة ذلك إن مل يقع.
وقوله(( :اللهم َّل خري إَّل خريك ،وَّل طري إَّل طريك)) .يعين :فأنت الذي بيدك اخلري املباشر ،كاملطر
والنبات ،وغري املباشر ،كالذي يكون سببه من عند هللا على يد خملوق ،مثل :أن يعطيك إنسان

دراهم صدقة أو هدية ،وما أشبه ذلك ،فهذا اخلري من هللا ،لكن بواسطة جعلها هللا سبباً ،وإَّل ،فكل
اخلري من هللا ـ عز وجل ـ.

وقوله(( :فال خري إَّل خريك)) .هذا احلصر حقيقي ،فاخلري كله من هللا ،سواء كان بسبب معلوم أو

بغريه.

وقولهَّ(( :ل طري إَّل طريك)) .أي :الطيور كلها ملكك ،فهي َّل تفعل شيئاً ،وإمنا هي مسخرة ،قال
ٍ ِ
تعاىل :أَوَمل يـروا إِ َىل الطَّ ِْري فَـوقَـ ُهم صافَّ ٍ
ِ
ري
ض َن َما ْيُْ ِس ُك ُه َّن إَِّلَّ َّ
ات َويَـ ْقبِ ْ
ْ ْ َ
َ ْ ََ ْ
الر ْمحَ ُن إِنَّهُ ب ُك ِل َش ْيء بَص ٌ
[امللك ،]19 :وقال تعاىل :أََمل يـرواْ إِ َىل الطَّ ِْري مسخَّر ٍ
الس َماء َما ْيُْ ِس ُك ُه َّن إَِّلَّ هللاُ إِ َّن ِيف
ات ِيف َج ِو َّ
ْ ََ ْ
َُ َ
ِ
ك آلاي ٍ
ت لَِق ْوٍم يُـ ْؤِمنُو َن [النحل ،]72 :فاملهم أن الطري مسخرة إبذن هللا ،فاهلل تعاىل هو الذي
ذَل َ َ
يدبرها ويصرفها ويسخرها تذهب ْييناً ومشاَّلً ،وَّل عالقة هلا ابحلوادث.
وحيتمل أن املراد ابلطري هنا ما يتشاءم به اإلنسان ،فكل ما حيدث لإلنسان من التشاؤم واحلوادث
املكروهة ،فإنه من هللا كما أن اخلري من هللا ،كما قال تعاىل :أََّل إِ َّمنَا طَائُِرُه ْم ِعن َد هللاُ [األعراف:
.]131

 ...وأن الشر يف فعل هللا ليس بواقع ،بل الشر يف املفعول َّل يف الفعل ،بل فعله تعاىل كله خري ،إما

خري لذاته ،وإما ملا يرتتب عليه من املصاحل العظيمة اليت جتعله خرياً.
فيكون قولهَّ" :ل طري إَّل طريك" مقابالً لقوله" :وَّل خري إَّل خريك".

قوله( :وَّل إله غريك)َّ( .ل) َنفية للجنس ،و (إله) ِبعىن :مألوه ،كغراس ِبعىن مغروس ،وفراش ِبعىن

مفروش ،واملألوه :هو املعبود حمبة وتعظيماً يتأله إليه اإلنسان حمبة له وتعظيماً له.
ون ِ
ِ
آهلَتُـهم الَِّيت ي ْد ُعو َن ِمن ُد ِ
هللا
فإن قيل :إن هناك آهلة دون هللا ،كما قال تعاىل :فَ َما أَ ْغنَ ْ
َ
ت َع ْنـ ُه ْم ُ ُ
ِمن َش ْي ٍء [هود.]101 :
أجيب :أهنا وإن عبدت من دون هللا ومسيت آهلة ،فليست آهلة حقاً ألهنا َّل تستحق أن تعبد ،فلهذا
نقولَّ :ل إله إَّل هللا ،أيَّ :ل إله حق إَّل هللا.

يستفاد من هذا احلديث:

أنه َّل جيوز لإلنسان أن ترده الطرية عن حاجته ،وإمنا يتوكل على هللا وَّل يبايل ِبا رأى أو مسع أو

حدث له عند مباشرته للفعل أول مرة ،فإن بعض الناس إذا حصل له ما يكره يف أول مباشرته الفعل
تشاءم ،وهذا خطأ ،ألنه مادامت هناك مصلحة دنيوية أو دينية ،فال هتتم ِبا حدث.

أن الطرية نوع من الشرك ،لقوله( :من ردته الطرية عن حاجته ،فقد أشرك).
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أن من وقع يف قلبه التطري ومل ترده الطرية ،فإن ذلك َّل يضر كما سبق يف حديث ابن مسعود( :وما
منا إَّل ،ولكن هللا يذهبه ابلتوكل).

أن األمور بيد هللا خريها وشرها.

انفراد هللا ابأللوهية ،كما انفرد ابخللق والتدبري.
وله من حديث الفضل بن عباس(( :إمنا الطرية ما أمضاك أو ردك)) (.)1

قوله يف حديث الفضل( :إمنا الطرية) .هذه اْلملة عند البالغيني تسمى حصراً ،أي :ما الطرية إَّل ما

أمضاك أو ردك َّل ما حدث يف قلبك ومل تلتفت إليه ،وَّل ريب أن السالمة منها حىت يف تفكري

اإلنسان خري بال شك ،لكن إذا وقعت يف القلب ومل ترده ومل يلتفت هلا ،فإهنا َّل تضره ،لكن عليه أن

َّل يستسلم ،بل يدافع ،إذ األمر كله بيد هللا.

قوله( :ما أمضاك أو ردك) .أما (ما ردك) ،فال شك أنه من الطرية ،ألن التطري يوجب الرتك

والرتاجع.

وأما (ما أمضاك) ،فال خيلو من أمرين:

األول :أن تكون من جنس التطري ،وذلك أبن يستدل لنجاحه أو عدم جناحه ابلتطري ،كما لو قال:

سأزجر هذا الطري ،فإذا ذهب إىل اليمني ،فمعىن ذلك اليمن والربكة ،فيقدم ،فهذا َّل شك أنه تطري،
ألن التفاؤل ِبثل انطالق الطري عن اليمني غري صحيح ،ألنه َّل وجه له ،إذا الطري طار ،فإنه يذهب
إىل الذي يرى أن وجهته ،فإذا اعتمد عليه ،فقد اعتمد على سبب مل جيعله هللا سبباً ،وهو حركة

الطري.

الثاين :أن يكون سبب املضي كالماً مسعه أو شيئاً شاهده يدل على تيسري هذا األمر له ،فإن هذا

فأل ،وهو الذي يعجب النيب صلى هللا عليه وسلم ،لكن إن اعتمد عليه وكان سبباً إلقدامه ،فهذا
حكمه حكم الطرية ،وإن مل يعتمد عليه ولكنه فرح ونشط وازداد نشاطاً يف طلبه ،فهذا من الفأل

احملمود.

واحلديث يف سنده مقال ،لكن على تقدير صحته هذا حكمه .القول املفيد على كتاب التوحيد حملمد
بن صاحل بن عثيمني  -بتصرف – 93 /2
_________
( ))]3625[ )1رواه أمحد ( , )1824( )213 /1قال ابن مفلح يف ((اآلداب الشرعية)) (/3

[ :)358فيه] حممد بن عبد هللا بن عالثة وهو خمتلف فيه وفيه انقطاع ,وقال أمحد شاكر يف ((مسند
أمحد)) ( :)240 /3إسناده ضعيف.
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ِ
ريةُ فهي :ترك اإلنسان حاجته ،واعتقاده عدم جناحها ،تشاؤماً بسماع بعض الكلمات
وأما الط ََ

القبيحة كيا هالك أو اي ممحوق وحنوها .وكذا التشاؤم ببعض الطيور كالبومة وما شاكلها إذا صاحت،
قالوا إِ َّهنا َنعية أو خمربة بشر ،وكذا التشاؤم ِبالقاة األعوِر أو األعرج أو املهزول أو الشيخ اهلرم أو
صدَّهُ ذلك عنها ورجع معتقداً عدم
العجوز الشمطاء ،وكثري من الناس إذا لقيه وهو ذاهب حلاجة َ
جناحها ،وكثري من أهل البيع َّل يبيع ِممَّ ْن هذه صفته إذا جاءهُ أول النهار ،حىت يبيع من غريه تشاؤماً

به وكراهة له .وكثري منهم يعتقد أنه َّل ينال يف ذلك اليوم خرياً قط ،وكثري من الناس يتشاءم ِبا يعرض
له نفسه يف حال خروجه كما إذا عثر أو شيك يرى أَنَّه َّل جيد خرياً ،ومن ذلك التشاؤم ببعض األايم
أو ببعض الساعات كاحلادي والعشرين من الشهر وآخر أربعاء فيه وحنو ذلك فال يسافر فيها كثري
من الناس وَّل يعقد فيها نكاحاً وَّل يعمل فيها عمالً مهماً ابتداء ،يظن أو يعتقد أن تلك الساعة

حنس ،وكذا التشاؤم ببعض اْلهات يف بعض الساعات فال يستقبلها يف سفر وَّل أمر حىت تنقضي
تلك الساعة أو الساعات .وهي من أكاذيب املنجمني  ، ...يزعمون أ َّ
َن هناك فلكاً َد َّواراً يكون كل
يوم أو ليلة يف جهة من اْلهات فمن استقبل تلك اْلهة يف الوقت الذي يكون فيها هذه الفلك َّل

ينال خرياً وَّل أيمن شراً ،وهم يف ذلك كاذبون مفرتون قبَّحهم هللا ولعنهم ،وقد ضلوا من قبل وأضلوا
كثرياً وضلوا عن سواء السبيل .ومن ذلك التشاؤم بوقوع بعض الطيور على البيوت يرون أ ََّهنا معلمةٌ
ٍ
بشر ،وكذا صوت الثعلب عندهم ،ومن ذلك اَّلستقسام بتنفري الطري والظباء فِإ ْن تيامنت ذهبوا
حلاجتهم وإِ ْن تياسرت تركوها ،وهذا من اَّلستقسام ابألزَّلم الذي أمر هللا تعاىل ابجتنابه وأخرب أَنَّه

رجس من عمل الشيطان ،وهذا وما شاكله كثري منه كان يف اْلاهلية قبل النبوة وقد أبطله اإلسالم

فأَعاده الشيطان يف هذا الزمان أكثر مما كان عليه يف اْلاهلية أبضعاف مضاعفة ،ووسع دائرة ذلك

وساعده عليه شياطني اإلنس من الكهنة واملنجمني وأضراهبم وأتباعهم؛ أرداهم هللا وأحلقهم به آمني.
ِ
َخ ْذ ََن َ ِ
ص ِمن الثَّمر ِ
ني َونَـ ْق ٍ
ات لَ َعلَّ ُه ْم يَ َّذ َّك ُرو َن فَِإذَا َج ْ
سنَةُ
قال هللا تعاىل َولََق ْد أ َ
آل ف ْر َعو َن ِابلسنِ َ
ََ
اءهتُ ُم ا ْحلَ َ
ِِ ِ ِ
ِ َّ
وسى َوَمن َّم َعهُ أََّل إِ َّمنَا طَائُِرُه ْم ِعن َد هللاُ َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َرُه ْم َّلَ
ريواْ ِِبُ َ
قَالُواْ لَنَا َهذه َوإن تُص ْبـ ُه ْم َسيئَةٌ يَط َُّ
َخاهم ِ
احلا أ ِ
َن ا ْعبُ ُدوا َّ
اَّللَ فَِإذَا ُه ْم
يَـ ْعلَ ُمو َن [األعراف ،]131:وقال تعاىل َولََق ْد أ َْر َسلْنَا إِ َىل َمثُ َ
ود أ َ ُ ْ َ
ص ً
ال اي قَـوِم ِمل تَستَـع ِجلُو َن ِاب َّ ِ ِ
فَ ِري َق ِ
ان خيَْتَ ِ
سنَ ِة لَ ْوَّل تَ ْستَـغْ ِف ُرو َن َّ
اَّللَ لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْر َمحُو َن
ص ُمو َن قَ َ َ ْ َ ْ ْ
لسيئَة قَـ ْب َل ا ْحلَ َ
ال طَائِرُكم ِعن َد َِّ
اَّلل بَ ْل أَنتُ ْم قَـ ْوٌم تُـ ْفتَـنُو َن [النمل ،]47 – 45:وقال
ك َوِِبَن َّم َع َ
قَالُوا اطَّ َّْريََن بِ َ
ك قَ َ ُ ْ
ني قَالُوا
تعاىل يف قصة الثالثة رسل عيسى قَالُوا َربمـنَا يَـ ْعلَ ُم إِ ََّن إِلَْي ُك ْم لَ ُم ْر َسلُو َن َوَما َعلَْيـنَا إَِّلَّ الْبَالَ ُ
غ ال ُْمبِ ُ
ِ
ِ
ِ
سنَةُ قَالُوا لَنَا َه ِذهِ قالوا:
إ ََّن تَطَ َّْريََن ب ُك ْم [يس ]18 - 16:قال جماهد يف قوله تعاىل فَإذَا َج َ
اء ْهتُ ُم احلَ َ
ِ ِ
ِ
َّ
وسى قال :يتشاءموا به.
ريواْ ِِبُ َ
العاقبة والرخاء حنن أحق هبا َوإن تُص ْبـ ُه ْم َسيئَةٌ قال بالء وعقوبة يَط َُّ
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وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أََّل إِ َّمنَا طَائِرهم ِعن َد هللا [األعراف ]131:قال ((األمر ِمن قِب ِل ِ
هللا))
ُ
ْ َ
ُُ ْ
عند ِ
( .)1وقال رضي هللا عنه يف قوله طَائِرُكم ِعن َد ا َِّ
َّلل [النحل ]47:قال :الشؤم أاتكم ِمن ِ
هللا
ْ
ُ ْ
لكفركم ( ،)2وتقدم ذكر الطرية ونفيها يف األحاديث السابقة.
وقال البخاري رمحه هللا تعاىل :حدَّثين عبد هللا بن حممد حدَّثنا عثمان بن عمر حدَّثنا يونس عن
الزهري عن سامل عن ابن عمر رضي هللا عنهما أَ َّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل َع ْدوى
وَّل طرية ،والشؤم يف ثالث :يف املرأةِ والدار والدابة)) ( .)3وال م
شؤم ضد اليمن ،وهو عدم الربكة،
واملراد به األمر احملسوس املشاهد كاملرأة العاقر اليت َّل تلد أو اللسنة املؤذية أو املبذرة ِبال زوجها
سفاهة وحنو ذلك .وكذا الدار اْلدبة أو الضيقة أو الوبيئة الوخيمة املشرب أو السيئة اْلريان وما يف

معىن ذلك ،وكذا الدابة اليت َّل تلد وَّل نسل هلا أو الكثرية العيوب الشينة الطبع وما يف معىن ذلك،
فهذا كله شيء ضروري مشاهد معلوم ليس هو من ابب الطرية املنفية فِإ َّن ذلك أمر آخر عند من
يعتقده ليس من هذا ألهنم يعتقدون َّأهنا حنس على صاحبها لذاهتا َّل لعدم مصلحتها وانتفائها

فيعتقدون أَنَّه إِ ْن كان غنياً افتقر ليس بتبذيرها بل لنحاستها عليه ،وإِنَّه إِ ْن أيخذها ْيوت ِبجرد
دخوهلا عليه َّل بسبب حمسوس ،بل عندهم أ َّ
َن هلا جنما َّل يوافق جنمه بل ينطحه ويكسره ،وذلك ِم ْن
وحي الشيطان يوحيه إىل أوليائه من املشركني ،قال هللا تعاىل وإِ َّن َّ ِ
وحو َن إِ َىل أ َْولِيَآئِ ِه ْم
الشيَاط َ
ني لَيُ ُ
َ
[األنعام ،]121:وقال تعاىل إِ ََّن جعلْنا َّ ِ
اط ِ ِ ِ
ين َّلَ يُـ ْؤِمنُو َن [األعراف.]27:
ََ َ
الشيَ َ
ني أ َْوليَاء للَّذ َ
حىت َّ
إن رجالً يف زماننا هذا كان يشعوذ على الناس بذلك ويفرق به بني املرء وزوجه ،فتنبه له بعض
َّ
العامة ممن حيضر جمالس الذكر ويسمع ذم املنجمني وتكذيبهم ابآلايت واألحاديث فقال لهِ :إين أُ ِريد
علي؟ فعرض ذلك على قواعده الشيطانية مث
أَ ْن أنكح امرأة ،ما ترى فيها هل هي سعد يل أو حنس َّ
قال له :دعها فإنِك إ ْن أخذهتا َّل تبلي معها ثوابً ،يعين ْيوت سريعاً َّل تطول معها صحبته ،وكانت
تلك املرأة اليت سأله عنها ومساها له هي زوجته وقد طالت صحبته معها وله منها حنو مخسة من

األوَّلد ،فدعاهم كلهم أبمسائهم حىت حضروا فقال له :هؤَّلء أوَّلدي منها .وهلذا نظائر كثرية من
خرافاهتم.

واملقصود َّ
أن الشؤم املثبت يف هذا احلديث أمر حمسوس ضروري مشاهد ليس من ابب الطرية املنفية
اليت يعتقدها أهل اْلاهلية ومن وافقهم.
وقال البخاري رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا أبو اليمان أخربَن شعيب عن الزهري قال أخربين عبيد هللا بن

عبد هللا بن عتبة أَ َّن أاب هريرة رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولَّ(( :ل
طرية ،وخريها الفأل .قالوا :وما الفأل؟ قال :الكلمة الصاحلة .يسمعها أحدكم)) (.)4

قال حدَّثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي هللا عنه عن النَّيب صلى هللا عليه

الصاحل الكلمة احلسنة)) (.)5
وسلم قالَّ(( :ل عدوى وَّل طرية ،ويعجبين الفأل َّ
...

_________

( ))]3626[ )1رواه ابن جرير يف ((التفسري)) (.)48 /13
( ))]3627[ )2ذكره البغوي يف ((التفسري)) (, )169 /6
( ))]3628[ )3رواه البخاري (.)5753

( ))]3629[ )4رواه البخاري ( , )5754ومسلم (.)2223
( ))]3630[ )5رواه البخاري ( , )5756ومسلم (, )2224
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َّل هللاُ
ومن ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم يوم صلح احلديبية حني جاء سهيل بن عمرو قالَ :
((سه َ
أ َْم َرُك ْم)) ( )1احلديث وما شاكله.
ومن شرط الفأل أَ ْن َّل يعتمد عليه وأَ ْن َّل يكون مقصوداً ،بل أَ ْن يتفق لإلنسان ذلك ِم ْن غري أ ْن
يكون له على ابل .ومن البِ َدع الذميمة واحملداثت الوخيمة مأخذ الفأل من املصحف فإنَّه من اختذ
ِ َّ ِ
ين
آايت هللا هزواً ولعباً وهلواً ،ساءَ ما يعملون .وما أدري كيف حال َم ْن فتح على قوله تعاىل لُع َن الذ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ب هللاُ َعلَْي ِه َولَ َعنَهُ [النساء ]93:وأمثال هذا
يل [املائدة ،]78:وقوله َوغَض َ
َك َف ُرواْ من بَِين إ ْس َرائ َ
اآلايت .ويروى أ َّ
تفاءل يوماً ففتح املصحف فاتفق
َن أ ََّول من أحدث هذه البدعة بعض املروانية وأَنَّه َ
َّلستفتاحه قول هللا عز وجل واستَـ ْفتَحوا و َخاب ُك مل جبَّا ٍر َع ٍ
نيد [إبراهيم ]15:اآلايت فيقال إنَّه
َ ْ ُ َ َ
َ
نسود هبا األوراق .واملقصود أ َّ
أَحرق املصحف غضباً من ذلك وقال أبيااتً َّل ِ
َن هذه بدعة قبيحة،

والفأ ُْل إذا قصده املتفائل فهو طرية كاَّلستقسام ابألزَّلم ،وقد روى اإلمام أمحد يف تعريف الطرية

حديث الفضل بن العباس رضي هللا عنهما ((إمنا الطرية ما أمضاك أو ردك)) ( ،)2وروى يف كفارهتا
ردتْه ِ
الطرية َع ْن حاجته فقد أَ ْش َرك.
((م ْن َّ ُ
حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه وقفه َ
طريك ،وَّل إله غريك))
قالوا :فما كفارة ذلك؟ قال :أَ ْن تقول :اللهم َّل خري إَّل خريُك ،وَّل طري إَّل ُ

(.)3

_________

( ))]3631[ )1رواه البخاري يف ((األدب املفرد)) ( , )353 /1قال األلباين يف ((صحيح األدب
املفرد)) :حسن لغريه.

( ))]3632[ )2رواه أمحد ( , )1824( )213 /1قال ابن مفلح يف ((اآلداب الشرعية)) (/3
[ :)358فيه] حممد بن عبد هللا بن عالثة وهو خمتلف فيه وفيه انقطاع ,وقال أمحد شاكر يف ((مسند
أمحد)) ( :)240 /3إسناده ضعيف.

( ))]3633[ )3رواه أمحد ( , )7045( )220 /2وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/5

 :)108فيه ابن هليعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات ,وقال أمحد شاكر يف ((مسند
أمحد)) ( , )10 /12واأللباين يف ((السلسلة الصحيحة)) :إسناده صحيح.
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وقال أبو داود رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا حممد بن كثري أخربَن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن
عاصم عن زر بن حبيش عن عبد هللا بن مسعود عن ِ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :الطرية

لكن هللا يذهبه ابلتوكل)) ( ،)1وقوله ((ما منا إَّل)) إخل هو من كالم ابن
شرك)) ثالاثً ((وما منا إَّل ،و َّ
مسعود كما فصله الرتمذي رمحه هللا يف روايته عن املرفوع حيث قال :مسعت حممد بن إمساعيل يقول
كان سليمان بن حرب يقول يف هذا احلديث ((وما منا إَّلَّ ،ولكن هللا يذهبه ابلتوكل)) :كل هذا

عندي قول عبد هللا بن مسعود ( .)215وقال رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا أمحد بن حنبل وأبو بكر بن أيب
شيبة قاَّل حدَّثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أيب اثبت عن عروة بن عامر (قال أمحد :القرشي)
ِ
ريةُ عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال(( :أحسنها الفأل وَّل تَـ ُر مد مسلماً .فإذا
قال ذُكرت الط ََ
ت وَّل حول
الله َّم َّل أييت ابحلسنات إَّل أنْت ،وَّل يدفع السيئات إَّل أَنْ َ
رأى أحدكم ما يكره فليقلُ :
وَّل قوة إَّل بك)) (.)2
_________
( ))]3634[ )1رواه أبو داود ( )3910والرتمذي ( )1614وابن ماجه ( )3538وأمحد (/1

 )3687( )389وابن حبان ( )491 /13واحلاكم ( )65 /1وأبو يعلى ( )26 /9والبيهقي يف

((السنن الكربى)) ( )139 /8والبخاري يف ((العلل الكبري)) وعبد هللا بن أمحد يف ((السنة)) (/1

 )360واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال الرتمذي هذا حديث حسن صحيح َّل نعرفه إَّل من

حديث سلمة بن كهيل وروى سليمان بن حرب يقول هذا احلديث وما منا ولكن هللا يذهبه ابلتوكل

قال سليمان هذا عندي قول عبد هللا بن مسعود وما منا ,وصححه ابن العريب يف ((عارضة

األحوذي)) ( )108 /4وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) :إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف
((صحيح سنن أيب داود)).
( ))]3635[ )2رواه أبو داود ( , )3919والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )139 /8وعبد

الرزاق يف ((املصنف)) ( , )406 /10واحلديث سكت عنه أبو داود ,وصححه النووي يف ((رايض
الصاحلني)) ( , )537وقال ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( , )291 /4والشوكاين يف ((نيل
األوطار)) ( :)373 /7مرسل ,وضعفه األلباين يف ((ضعيف اْلامع)) (.)199
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وأما الغول فهي واحد الغيالن وهي من َش ِر شياطني اْلن وسحرهتم والنفي ملا كان يعتقده أهل
الض ِر والنَّف ِع ،وكانوا خيافوهنم خوفاً شديداً ويستعيذون ببعضهم من بعض كما قال
اْلاهلية فيهم من ُ
نس يـعوذُو َن بِ ِرج ٍ ِ
تعاىل عنهم وأَنَّه َكا َن ِرج ٌ ِ
وه ْم َرَه ًقا [اْلن ]6:زاد اإلنس
ال م َن ا ْْلِ ِن فَـ َز ُ
َ ُ
اد ُ
ال م َن ا ِإل ِ َ ُ
َ
َ
َح ُدهم إذا نزل واداي قال:
اْلن جرأة عليهم وشراً وطغياَنً ،وزادهتم اْلن إخافة وخبالً وكفراَنً .وكان أ َ
ِ
سيِ ِد هذا الوادي من سفهائه ( )1فيأيت الشيطان فيأخذ من مال هذا املستعيذ أو يروعه يف
أعوذُ ب َ
نفسه ،فيقول :اي صاحب الوادي ،جارك أو حنو ذلك .فيسمع منادايً ينادي ذلك املعتدي أَ ْن اتركه

أو دعه أو ما أشبه ذلك .فأبطل هللا تعاىل ورسولُهُ صلى هللا عليه وسلم ذلك ونفى أَ ْن يضروا أحداً
إَّلَّ إبذن ِ
هللا عز وجل ،وأبدلنا عن اَّلستعاذة ابملخلوقني اَّلستعاذة جببَّار السموات واألرض ،رب

الكون وخالقه ومالكه وإهله وأبمسائه احلسىن وصفاته العليا وكلماته التامات اليت َّل جياوزهن جبار وَّل
ب أَعوذُ بِ َ ِ
الشي ِ
ضر ِ
ِ
ني َوأَعُوذُ بِ َ ِ
اط ِ
ون
متكرب ،فقال هللا تبارك وتعاىل َوقُل َّر ِ ُ
ك م ْن َمهَ َزات َّ َ
ك َرب أَن َْحي ُ ُ
ان نَـزغٌ فَاست ِع ْذ ِاب َِّ
ِ
َّلل إِنَّهُ ُهو َّ ِ
َّك ِم َن َّ
يم
[املؤمنون ،]97:وقال تعاىل َوإِ َّما يَ َنزغَن َ
الش ْيطَ ِ ْ ْ َ
السم ُ
َ
يع ال َْعل ُ
َعوذُ بِر ِ
[األعراف ،]200:وقال تعاىل قُل أ ُ ِ ِ
ب
ْ
َعوذُ ب َرب الْ َفلَ ِق [الفلق ]1:إىل آخر السورة ،قُ ْل أ ُ َ
َّاس [الناس ]1:إىل آخر السورة .وغريها من اآلايت .وقال رسول ِ
الن ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم يف
سائل ِبثلهما وَّل استعاذَ مستعي ٌذ ِبثلهما)) ( ،)2وقال صلى هللا عليه
هاتني السورتني(( :ما سأل ٌ
بكلمات ِ
ِ
َّامات ِم ْن َش ِر ما خلق ،مل يضره شيء حىت يرحل
هللا الت َّ
((م ْن نَـ َز َل م ْنزَّلً فقال :أعوذُ
وسلم َ

من م ْنزله ذلك)) ( )3وهو يف الصحيح ... ،ويف احلديث الصحيح ((إِ َّن الشيطان إذا مسع النداء

ضراط ( – )4ويف لفظ حصاص)) ( )5وأحاديث اَّلستعاذة واألذكار يف طرد الشيطان
أَ ْدبَـ َر وله ُ
وغريه كثرية مشهورة مسبورة يف مواضعها من كتب السنة ،وأ ََّما قول َم ْن قال إِ َّن املراد يف احلديث نفي
ٍ
بشيء َّ
ألن ذلك مكابرة لألمور املشاهدة املعلومة ابلضرورة يف زمن النيب
وجود الغيالن مطلقاً فليس
صلى هللا عليه وسلم وقبله وبعده من إتياهنم وانصرافهم وخماطبتهم وتشكلهم .وهللا أعلم.

حمم ُد بن املصفى حدَّثنا بقية قال :قلت
وأما اهلامة والصفر :فقال أبو داود رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا َّ

س أح ٌد ْيوت فيدفن إَّل
حملمد – يعين ابن راشد – قوله ((هام)) قال :كانت اْلاهلية تقول(( :لَْي َ
ِ
بص َفر ،فقال النَّيب
((ص َفر)) قال :مسعت أهل اْلاهلية يستشئمون َ
خرج م ْن قربه هامة)) ... .فقوله َ
ص َفر)) قال حممد :وقد مسعنا من يقول هو وجع أيخذ يف البطن ،فكانوا
صلى هللا عليه وسلم ((َّل َ
يقولون هو يعدي فقال ((َّل صفر)) ( ،)6وقال رمحه هللا :حدَّثنا حيىي بن خلف حدَّثنا أبو عاصم
حدَّثنا ابن جريج عن عطاء قال :يقول الناس صفر وجع أيخذ يف البطن .قلت :فما اهلامة؟ قال:

يقول الناس اهلامة اليت تصرخ هامة الناس ،وليست هبامة اإلنسان ،إمنا هي دابة ( .)7وقال رمحه هللا:
ص َفر)) قال:
قرئ على احلارث بن مسكني وأَن شاه ٌد أخربكم أشهب قال :سئل مالك عن قوله ((َّل َ
ِ
َّ
ص َفر ،حيلونه عاماً ِ
وحيرمونه عاماً ،فقال النَّيب صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل
إن أ َْهل اْلاهلية كانوا حيلون َ
ص َفر)) (.)8
َ

 ...وكل هذه املعاين هلذه األلفاظ قد اعتقدها اْلهال وكلها جبميع معانيها املذكورة منفية بنص

احلديث .وهلل احلمد واملنة .معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد
احلكمي -بتصرف – ص1160
_________

( ))]3636[ )1رواه ابن جرير يف ((التفسري)) (.)654 /23

( ))]3637[ )2رواه النسائي يف ( , )5438( )253 /8والدارمي ( , )554 /2واحلميدي (/2
 , )376وابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( , )78 /6من حديث عقبة بن عامر رضي هللا عنه ,قال
ابن مفلح يف ((اآلداب الشرعية)) ( :)232 /3إسناده جيد ,وقال األلباين يف ((صحيح النسائي)):

حسن صحيح.

( ))]3638[ )3رواه مسلم (.)2708

( ))]3639[ )4رواه البخاري ( , )608ومسلم ( , )389من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه
ولفظه(( :إذا نودي للصالة أدبر الشيطان وله ضراط حىت َّل يسمع التأذين .)) ....واللفظ
للبخاري.

( ))]3640[ )5رواه مسلم (.)389

( ))]3641[ )6رواه أبو داود ( , )3915وقال األلباين صحيح مقطوع.
( ))]3642[ )7رواه أبو داود ( , )3918وقال األلباين صحيح مقطوع.
( ))]3643[ )8رواه أبو داود ( , )3914وقال األلباين صحيح مقطوع.
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املثال األول :الرقى الشركية
الرقى يف اللغة :مجع رقية ،واَّلسم منه (رقيا) ،يقال :رقيته ،أرقيه ،رقيا ،واملرة (رقية) (.)1
ويف اَّلصطالح :األمور اليت يعوذ هبا لرفع البالء أو دفعه (.)2

والرقية الشرعية هي األذكار من القرآن واألدعية والتعويذات الثابتة يف السنة أو األدعية األخرى

املشروعة اليت يقرؤها اإلنسان على نفسه أو يقرؤها عليه غريه ليعيذه هللا من الشرور أبنواعها ،من
األمراض وشرور مجيع خملوقات هللا األخرى من السباع واهلوام واْلن واإلنس وغريها ،فيعيذه منها

بدفعها قبل وقوعها ،أبن َّل تصيبه ،أو يعيذه منها بعد وقوعها أبن يرفعها ويزيلها عنه ،وغالباً
يصحب قراءة هذه األذكار نفث من الراقي ،وقد تكون الرقية ابلقراءة والنفث على بدن املرقي أو يف

يديه وْيسح هبما جسده ومواضع األمل إن وجدت ،وقد تكون ابلقراءة يف ماء مث يشربه املرقي أو

يصب على بدنه ،وبعضهم يقوم بكتابة األذكار بزعفران أو غريه على ورق أو يف إَنء ،مث يغسله ِباء،

مث يسقيه املريض.

والرقى اليت يفعلها الناس تنقسم إىل نوعني:
النوع األول :الرقى الشرعية ،وهي الرقى اليت سبق ذكرها ،وقد أمجع أهل العلم جوازها يف اْلملة.
ويشرتط يف هذه الرقية أيضا أن يعتقد الراقي واملرقي أن الرقية َّل تؤثر بذاهتا ،وأن َّل يعتمد عليها

املرقي بقلبه ،وأن يعتقد أن النفع إمنا هو من هللا تعاىل ،وأن هذه الرقية إمنا هي سبب من األسباب

املشروعة ( ،)3ويشرتط أن َّل تكون هذه الرقية من ساحر أو متهم ابلسحر ،وحكم هذه الرقية عند
اجتماع الشروط السابقة أهنا مستحبة ،وهي من أعظم أسباب الشفاء من األمراض إبذن هللا تعاىل.
والدليل على استحباب الرقية يف حق املرقي :ما رواه البخاري عن عائشة رضي هللا عنها قالت :كان

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أوى إىل فراشه نفث يف كفيه بـ :قل هو هللا أحد ،وابملعوذتني

مجيعاً ،مث ْيسح هبما وجهه وما بلغت يداه من جسده .قالت عائشة :فلما اشتكى كان أيمرين أن

أفعل ذلك به.

والدليل على استحباهبا يف حق الراقي :ما رواه مسلم عن جابر بن عبد هللا – رضي هللا عنهما –
قال :كان يل خال يرقي من العقرب ،فنهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الرقى ،قال :فأاته

فقال :اي رسول هللا ،إنك هنيت عن الرقى ،وأَن أرقي من العقرب؟ فقال(( :من استطاع منكم أن ينفع
أخاه فليفعل)).
النوع الثاين :الرقى احملرمة:

ومنها :الرقى الشركية ،وهي الرقى اليت يعتمد فيها الراقي أو املرقي على الرقية ،فإن اعتمد عليها مع
اعتقاده أهنا سبب من األسباب ،وأهنا َّل تستقل ابلتأثري فهذا شرك أصغر ،وإن اعتمد عليها اعتماداً
كلياً حىت اعتقد أهنا تنفع من دون هللا ،أو تضمنت صرف شيء من العبادة لغري هللا ،كالدعاء ،أو
اَّلستعاذة ِبخلوق فيما َّل يقدر عليه إَّل هللا فهو من الشرك األكرب املخرج من امللة.

والدليل على حترمي مجيع الرقى الشركية :قوله صلى هللا عليه وسلم(( :إن الرقى والتمائم والتولة
شرك)) ،وما روى عوف بن مالك األشجعي رضي هللا عنه قال :كنا نرقي يف اْلاهلية ،فقلنا :اي رسول
هللا ،كيف ترى يف ذلك؟ فقال(( :اعرضوا علي رقاكمَّ ،ل أبس ابلرقى ،ما مل يكن فيه شرك)) رواه

مسلم.

_________

((( )1النهاية)) ،و ((املصباح))( ،مادة :رقى).
( )2وينظر ((النهاية)) ،و ((املصباح)) و ((فتح الباري)) :الطب ابب الرقى ابلقرآن (،)195 /10
و ((عمدة القاري)) ( .)262 /21والرقى تسمى العزائم .والعزائم يف األصل :رقى كانوا يعزمون هبا
على اْلن ،فيقال :عزم الراقي ،كأنه أقسم على الداء .ينظر ((لسان العرب)) (مادة :عزم) ،وينظر
((املراد ابلعزائم عند املشعوذين يف الفروق)) (الفرق .)147 /4 ،242
( )3ينظر(( :املدخل)) َّلبن احلاج (.)326 /4
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ومن الرقى احملرمة :أن تكون الرقية فيها طالسم ،أو ألفاظ غري مفهومة ،والغالب أهنا رقى شركية،
وابألخص إذا كانت من شخص غري معروف ابلصالح واَّلستقامة على دين هللا تعاىل ،أو كانت من
كافر كتايب أو غريه .تسهيل العقيدة اإلسالمية لعبد هللا بن عبد العزيز اْلربين– ص397 :

هذه األمور املذكورة اليت يتعلق هبا العامة غالبها من الشرك األصغر لكن إذا اعتمد العبد عليها حبيث

يثق هبا ويضيف النفع والضر إليها كان ذلك شركا أكرب والعياذ ابهلل ألنه حينئذ صار متوكال على
سوى هللا ملتجئا إىل غريه
ني ِ
الذ َائ ِ
َوَمن يَثِ ْق بَِو ْد َع ٍة ْأو ََن ِ
ب  ...أ َْو َح ْل َق ٍة ْأو أَ ْع ُ ِ
ب
أَو َخي ٍط اَو ع ْ ِ
مسوِر  ...أَو َوتَ ٍر ْأو تُـ ْربَِة الْ ُقبُوِر
ْ ْ ْ ُ
ض ٍو م َن الن ُ
أل ِ
َي أ َْم ٍر َكائِ ٍن تَـ َعلَّ َق ْه َ ...وكلَهُ هللاُ إِ َىل َما َعلَّ َق ْه
(ومن يثق) هذا الشرط جوابه (وكلهُ) اآليت:

(بودعة) قال يف النهاية هو شيء أبيض جيلب من البحر يعلق يف حلوق الصبيان وغريهم .وإمنا هنى

عنه ألهنم كانوا يعلقوهنا خمافة العني (.)227

(أو َنب) كما يفعله كثري من العامة أيخذون َنب الضبع ويعلقونه من العني.

(أو حلقة) وكثرياً ما يعلقوهنا من العني وسيأيت يف احلديث أهنم يعلقوهنا من الواهنة وهو مرض العضد.
(أو أعني الذائب) وكثرياً ما يعلقوهنا يزعمون أن اْلن تفر منها ،ومنهم من يقول إنه إذا وقع بصر
الذئب على جين َّل يستطيع أن يفر منه حىت أيخذه ،وهلذا يعلقون عينه إذا مات على الصبيان

وحنوهم.

(أو خيط) وكثرياً ما يعلقونه على احملموم ويعتقدونه فيه عقداً حبسب اصطالحاهتم ،وأكثرهم يقرأ عليه

ص ْد َر َك [الشرح ]1:إىل آخرها ،ويعقد عند كل كاف منها عقدة ،فيجتمع يف
سورة :أََملْ نَ ْش َر ْح لَ َ
ك َ
اخليط تسع عقد بعدد الكافات ،مث يربطونه بيد احملموم أو عنقه.

(أو عضو من النسور) كالعظم وحنوه جيعلوهنا خرزاً ويعلقوهنا على الصبيان يزعمون أهنا تدفع العني.
(أو وتر) وكانوا يف اْلاهلية إذا عتق وتر القوس أخذوه وعلقوه يزعمون عن العني على الصبيان

والدواب.

(أو تربة القبور) وما أكثر من يستشفي هبا َّل شفاهم هللا ،واستعماهلم هلا على أنواع :فمنهم من
أيخذها وْيسح هبا جلده ،ومنهم من يتمرغ على القرب ْترغ الدابة ،ومنهم من يغتسل هبا مع املاء،
ومنهم من يشرهبا وغري ذلك .وهذا كله َنشئ عن اعتقادهم يف صاحب ذلك القرب أنه ينفع ويضر،

حىت عدوا ذلك اَّلعتقاد فيه إىل تربته فزعموا أهنا فيها شفاء وبركة لدفنه فيها ،حىت إن منهم من

يعتقد يف تراب بقعة مل يدفن فيها ذلك الويل بزعمه بل قيل له إن جنازته قد وضعت يف ذلك املكان.

وهذا وغريه من تالعب الشيطان أبهل هذه العصور زايدة على ما تالعب ِبن قبلهم .نسأل هللا
العافية.
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(ألي أمر كائن تعلقه) الضمري عائد إىل ما تقدم وغريه (وكله هللا) أي تركه (إىل ما علقه) دعاء عليه
أي َّل حفظه هللا وَّل كأله بل تركه إىل ما وثق به واعتمد عليه دون هللا عز وجل :قال هللا تعاىلَ :وَما
يـ ْؤِمن أَ ْكثَـرهم ِاب ِ
هلل إَِّلَّ َو ُهم م ْش ِرُكو َن [يوسف ]106:وعن عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال :مسعت
ُ ُ ُُ ْ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :من تعلق ْتيمة فال أمت هللا له ،ومن تعلق ودعة فال ودع هللا

له)) رواه أمحد ( .)1وله عن عمران بن حصني رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى

رجالً يف يده حلقة من صفر فقال(( :ما هذا؟)) قال :من الواهنة ،فقال(( :انزعها ،فإهنا َّل تزيدك إَّل

وهناً ،فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً)) ( , )2وَّلبن أيب حامت عن حذيفة رضي هللا عنه أنه
رأى رجالً يف يده خيط من احلمى فقطعه وتال قوله تعاىل :وما يـ ْؤِمن أَ ْكثَـرهم ِاب ِ
هلل إَِّلَّ َو ُهم م ْش ِرُكو َن
ََ ُ ُ ُُ ْ
[يوسف )3( ]106:ويف (الصحيح) عن أيب بشري األنصاري رضي هللا عنه أنه كان مع رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يف بعض أسفاره فأرسل رسوَّلً أن ((َّل يبقني يف رقبة بعري قالدة من وتر أو

قالدة إَّل قطعت)) ( .)4وعن رويفع رضي هللا عنه قال :قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :اي
رويفع ،لعل احلياة تطول بك ،فأخرب الناس أن من عقد حليته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو

عظم فإن حممداً بريء منه)) رواه أمحد ( .)5وله عن عبد هللا بن عكيم مرفوعاً ((من علق شيئاً وكل
إليه)) ورواه الرتمذي (.)6
_________

( ))]3647[ )1رواه أمحد ( , )17440( )154 /4وأبو يعلى ( , )295 /3قال ابن عدي يف
((الكامل يف الضعفاء)) ([ :)232 /8فيه] مشرح بن عقبة أرجو أنه َّل أبس به ,وقال الذهيب يف
((املهذب)) ( :)3949 /8فيه خالد مل يضعف تفرد به ,وضعفه األلباين يف ((السلسلة الضعيفة))

(.)1266

( ))]3648[ )2رواه أمحد ( , )20014( )445 /4وابن ماجه ابختصار ( )3531قال املنذري
يف ((الرتغيب والرتهيب)) ([ :)240 /4فيه] مبارك بن فضالة عن احلسن عن عمران واحلسن

اختلف يف مساعه من عمران ,وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)106 /5فيه مبارك بن فضالة

وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات ,وضعفه األلباين يف ((ضعيف الرتغيب)) (.)2015
( ))]3649[ )3رواه ابن أيب حامت يف ((التفسري)) (.)473 /8
( ))]3650[ )4رواه البخاري ( , )3005ومسلم (.)2115

( ))]3651[ )5رواه أبو داود ( , )36والنسائي ( , )5067( )135 /8وأمحد ()108 /4

( , )17036واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال النووي يف ((اجملموع شرح املهذب)) ()116 /2
 ,وابن امللقن يف ((البدر املنري)) ( :)352 /2إسناده جيد ,وصححه ابن مفلح يف ((اآلداب

الشرعية)) ( , )140 /3واأللباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)7910

( ))]3652[ )6رواه الرتمذي ( , )2072وأمحد ( , )18803( )310 /4واحلاكم (, )241 /4
ورواه الطرباين ( )385 /22بلفظ(( :من علق)) بدَّلً من ((من تعلق))  ,قال الرتمذي عبد هللا بن

عكيم مل يسمع من النيب ,وقال ابن حجر يف ((إحتاف املهرة)) ( :)260 /8مرسل ,وقال أبو حامت يف
((املراسيل)) :عبد هللا بن عكيم ليس له مساع من النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا كتب إليه ,وقال

اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ([ :)103 /5أبو معبد اْلهين] قد قيل إنه عبد هللا بن عكيم قلت فإن
كان هو قد ثبتت صحبته بقوله مسعت ويف إسناده حممد بن أىب ليلى وهو سيئ احلفظ وبقية رجاله
ثقات ,وقال األلباين يف ((صحيح الرتغيب)) ( :)3456حسن لغريه.
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وعن زينب امرأة عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قالت :كان عبد هللا إذا جاء من حاجة فانتهى إىل
الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه ،قالت :وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي
عجوز ترقيين من احلمرة فأدخلتها حتت السرير .قالت :فدخل فجلس إىل جانيب فرأى يف عنقي

خيطاً .فقال :ما هذا اخليط؟ قالت قلت :خيط رقي يل فيه ،فأخذه فقطعه مث قال :إن آل عبد هللا

ألغنياء عن الشرك ،مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن الرقى والتمائم والتولة شرك))
قالت قلت له :مل تقول هذا ،وقد كانت عيين تقذف فكنت أختلف إىل فالن اليهودي يرقيها ،فكان
إذا رقاها سكنت .فقال :إمنا ذاك من الشيطان ،كان ينخسها بيده ،فإذا رقاها كف عنها ،إمنا كان

ب الناس ،اشف أنت الشايف،
يكفيك أن تقويل كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :أذهب البأس َر َّ

َّل شفاء إَّل شفاؤك ،شفاء َّل يغادر سقماً)) رواه أمحد ( .)1وروى مجلة الدَّللة منه على الباب أبو
داود ،أعين اْلملة املرفوعة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم .قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه

هللا تعاىل يف كتاب التوحيد :الرقى هي اليت تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خال من الشرك ،فقد
رخص فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من العني واحلمة ،والتمائم شيء يلقونه على األوَّلد عن

العني ،والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه حيبب املرأة إىل زوجها والرجل إىل امرأته ا .هـ .معارج القبول

بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – 623 /2
_________

( ))]3653[ )1رواه أبو داود ( , )3883وابن ماجه ( , )3530وأمحد (, )3615( )381 /1

والطرباين ( , )213 /10واحلاكم ( , )463 /4واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال احلاكم هذا

حديث صحيح اإلسناد على شرط الشيخني ومل خيرجاه ,ووافقه الذهيب ,وقال أمحد شاكر يف ((مسند
أمحد)) ( :)219 /5إسناده حسن ,وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)2972إسناده
صحيح.
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املثال الثاين :التمائم الشركية
التمائم يف اللغة :مجع ْتيمة ،وهي يف األصل خرزة كانت تعلق على األطفال ،يتقون هبا من العني

وحنوها ( ،)1وكأن العرب مسوها هبذا اَّلسم ألهنم يريدون أهنا ْتام الدواء والشفاء املطلوب.

ويف اَّلصطالح :هي كل ما يعلق على املرضى أو األطفال أو البهائم أو غريها من تعاويذ لدفع البالء
أو رفعه (.)2

ومن أنواع التمائم :احلجب والرقى اليت يكتبها بعض املشعوذين ويكتبون فيها طالسيم وكتاابت َّل

يفهم معناها ،وغالبها شرك ،واستغااثت ابلشياطني ،وتعلق على األطفال أو على البهائم ،أو على
بعض السلع أو أبواب البيوت يزعمون أهنا سبب لدفع العني أو أهنا سبب لشفاء املرضى من بين

اإلنسان أو من احليوان ،ومنها :اخلالخيل اليت جيعلها بعض اْلهال على أوَّلدهم يعتقدون أهنا سبب
حلفظهم من املوت ،ومنها :لبس حلقة الفضة للربكة أو للبواسري ،ولبس خوامت هلا فصوص معينة

يعتقدون أهنا حتفظ من اْلن ،ولبس أو تعليق خيوط عقد فيها شخص له اسم معني كـ (حممد) عقداً
للعالج من بعض األمراض ( ،)3ومنها احلروز وجلود احليواَنت واخليوط وغريها مما يعلق على
األطفال أو على أبواب البيوت وحنو ذلك ،واليت يزعمون أهنا تدفع العني أو املرض أو اْلن أو أهنا
سبب للشفاء من األمراض ،وهذه كلها حمرمة ،وهي من الشرك ،لقوله صلى هللا عليه وسلم(( :إن
الرقى والتمائم والتولة شرك)) ،ولقوله صلى هللا عليه وسلم(( :من علق ْتيمة فقد أشرك)) ،فهي من
الشرك ،ألهنم ظنوا أن لغري هللا أتثريا يف الشفاء ،وطلبوا دفع األذى من غريه تعاىل مع أنه َّل يدفعه

أحد سواه جل وعال ( ،)4لكن إن اعتقد متخذها أهنا تنفع بذاهتا من دون هللا فهو شرك أكرب ،وإن

اعتقد أن هللا هو النافع وحده ،لكن تعلق قلبه هبا يف دفع الضر ،فهو شرك أصغرَّ ،لعتماده على

األسباب ،وألنه جعل ما ليس بسبب سبباً ( ،)5فهذه التمائم السابق ذكرها كلها ليس فيها نفع

بوجه من الوجوه ،وهي من خرافات اْلاهلية اليت ينشرها السحرة واملشعوذون ،ويدجلون هبا على

السذج واْلهلة من الناس.

ويدخل يف التمائم أن تكتب آايت من القرآن أو بعض األذكار الشرعية (الرقى) يف ورقة مث توضع يف
جلد أو غريه مث تعلق على األطفال أو على بعض املرضى ،وقد اختلف يف جواز تعليقها ،ولعل

األحوط املنع من هذه التمائم ،لعدة أمور ،أمهها:

 - 1أن األحاديث جاءت عامة يف النهي عن التمائم ،ومل أيت حديث واحد يف استثناء شيء منها.

 - 2أن تعليق التمائم من القرآن واألدعية واألذكار املشروعة نوع من اَّلستعاذة والدعاء ،فهي على
هذا عبادة ،وهي هبذه الصفة مل ترد يف القرآن وَّل يف السنة ،واألصل يف العبادات التوقيف ،فال جيوز

إحداث عبادة َّل دليل عليها.
_________

( )1انظر(( :أتويل خمتلف احلديث)) (ص ،)226 :و ((الصحاح)) ،و ((النهاية)) ،و ((القاموس))،
و ((لسان العرب)) (مادةْ :تم).

((( )2التمهيد)) ((( ،)162 /17سنن البيهقي :الضحااي)) ((( ،)350 /9تفسري القرطيب)) تفسري

اآلية  82من اإلسراء ((( ،)320 /10النهاية)) َّلبن األثري (مادةْ :تم)(( ،شرح السنة)) (/12
(( ،)158القوانني الفقهية كتاب اْلامع)) (ص.)295 :

( )3ينظر ((تعليق الشيخ حممد حامد الفقي املصري –رمحه هللا – على فتح اجمليد)) ابب من الشرك
لبس احللقة (ص.)118 ،114 :

((( )4النهاية)) َّلبن األثري (مادةْ :تم)(( ،حاشية ابن عابدين)) :أول البيع (.)232 /5

( )5ينظر(( :التيسري)) ،و ((قرة عيون املوحدين)) ،و ((القول السديد)) ،و ((القول املفيد ابب من
الشرب لبس احللقة)) ،و ((تعليق شيخنا عبد العزيز بن ابز على فتح اجمليد ابب الرقى)) (ص)12 :
و ((جمموع فتاويه ومقاَّلته)) ( ،)275 /1و ((الشرك األصغر)) (ص.)216 :
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 - 3أن يف تعليقها تعريضاً للقرآن وكالم هللا تعاىل وعموم األذكار الشرعية لإلهانة ،إذ قد يدخل

ابلتميمة أماكن اخلالء ،وقد ينام عليها األطفال أو غريهم ،وقد تصيبها بعض النجاسات ،ويف منع

تعليقها صيانة للقرآن ولذكر هللا تعاىل عن اإلهانة.

 - 4سد الذريعة؛ ألن تعليق هذه التمائم يؤدي إىل تعلق القلوب هبا من دون هللا ،ويؤدي إىل تعليق
التمائم الشركية ،كما هو الواقع عند كثري من املسلمني .تسهيل العقيدة اإلسالمية لعبد هللا بن عبد
العزيز اْلربين– ص408 :
ني  ...فَِإ َّهنَا ِش ْر ٌك بِغَ ِْري َم ْ ِ
َوإِ ْن تَ ُك ْن ِممَّا ِس َوى ال َْو ْحيَ ْ ِ
ني
ِ
ِ
َّ ِ
اإلس ِ
الم
يما أُويل ْ
يمةُ األَ ْزَّلَِم ِ ...يف الْبُـ ْعد َع ْن س َ
بَ ْل إِهنَا قَس َ
(وإن تكن) أي التمائم (مما سوى الوحيني) بل من طالسم اليهود وعباد اهلياكل والنجوم واملالئكة
ومستخدمي اْلن وحنوهم أو من اخلرز أو األواتر أو احللق من احلديد وغريه (فإهنا شرك) أي تعلقها
شرك (بدون مني) أي شك ،إذ ليست هي من األسباب املباحة واألدوية املعروفة ،بل اعتقدوا فيها

اعتقاداً حمضاً أهنا تدفع كذا وكذا من اآلَّلم لذاهتا خلصوصية زعموا فيها كاعتقاد أهل األواثن يف

أواثهنم( ،بل إهنا قسيمة) أي شبيهة (األزَّلم) اليت كان يستصحبها أهل اْلاهلية يف جاهليتهم

ويستقسمون هبا إذا أرادوا أمراً ،وهي ثالثة قداح مكتوب على أحدها :افعل ،والثاينَّ :ل تفعل،

والثالث :غفل ،فإن خرج يف يده الذي فيه افعل مضى ألمره ،أو الذي فيه َّل تفعل ترك ذلك ،أو

الغفل أعاد استقسامه .وقد أبدلنا هللا تعاىل – وله احلمد – خرياً من ذلك :صالة اَّلستخارة

ودعاءها.

واملقصود أن هذه التمائم اليت من غري القرآن والسنة شريكة لألزَّلم وشبيهة هبا من حيث اَّلعتقاد

الفاسد واملخالفة للشرع (يف البعد عن سيما أويل اإلسالم) أي عن زي أهل اإلسالم ،فإن أهل

التوحيد اخلالص من أبعد ما يكون عن هذا وهذا ،واإلْيان يف قلوهبم أعظم من أن يدخل عليه مثل

هذا ،وهم أجل شأَنً وأقوى يقيناً من أن يتوكلوا على غري هللا أو يثقوا بغريه .وابهلل التوفيق .معارج

القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي –640 /2
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املثال األول :احللف بغري هللا
احللف يف اللغة :مصدر حلف ،حيلف ،وهو املالزمة؛ ألن اإلنسان يلزمه الثبات على ما حلف عليه،

ويسمى (اليمني)؛ ألن املتحالفني كان أحدمها يصفق بيمينه على ْيني صاحبه ( ،)1ويسمى أيضاً
(القسم).
واحللف يف األصل :توكيد لشيء بذكر معظم مصدراً حبرف من حروف القسم.

ويف اَّلصطالح :توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة هلل تعاىل مصدراً حبرف من حروف القسم.

وقد أمجع أهل العلم على أن اليمني املشروعة هي قول الرجل :وهللا ،أو ابهلل ،أو اتهلل ،واختلفوا فيما

عدا ذلك.

واليمني عبادة من العبادات اليت َّل جيوز صرفها لغريه هللا ( ،)2فيحرم احللف بغريه تعاىل ،لقوله صلى
هللا عليه وسلم(( :أَّل إن هللا ينهاكم أن حتلفوا ِبابئكم ،من كان حالفاً فليحلف ابهلل ،وإَّل

فليصمت)) ( )3متفق عليه ،فمن حلف بغري هللا سواء أكان نبياً أم ولياً أم الكعبة أم غريها فقد

ارتكب كبرية من كبائر الذنوب ،ووقع يف الشرك ،لقوله صلى هللا عليه وسلم(( :من حلف بغري هللا

فقد كفر أو أشرك)) ( ،)4وألن احللف فيه تعظيم للمحلوف به ،فمن حلف بغري هللا كائناً من كان،

فقد جعله شريكاً هلل – عز وجل – يف هذا التعظيم الذي َّل يليق إَّل به سبحانه وتعاىل ،وهذا من

الشرك األصغر إن كان احلالف إمنا أشرك يف لفظ القسم َّل غري ( ،)5أما إن كان احلالف قصد حبلفه

تعظيم املخلوق الذي حلف به كتعظيم هللا تعاىل ،كما يفعله كثري من املتصوفة الذين حيلفون ابألولياء
واملشايخ أحياء وأموااتً ،حىت رِبا بلغ تعظيمهم يف قلوهبم أهنم َّل حيلفون هبم كاذبني مع أهنم حيلفون
ابهلل وهم كاذبون ،فهذا شرك أكرب خمرج من امللة؛ ألن احمللوف به عندهم أجل وأعظم وأخوف من

هللا تعاىل .تسهيل العقيدة اإلسالمية لعبد هللا بن عبد العزيز اْلربين– ص417 :
_________

( )1ينظر(( :معجم مقاييس اللغة)) (مادة :حلف ،ومادةْ :ين)(( ،املطلع)) (ص(( ،)387 :الدر
النقي)) (.)796 /3

((( )2بدائع الصنائع)) :اإلْيان (.)2 /3
( )3رواه البخاري ( ،)6108مسلم ()1646
( )4رواه أبو داود ( ،)3251والرتمذي ( )1535واللفظ له ،وأمحد ( .)6072( )125 /2من
حديث ابن عمر رضي هللا عنهما .واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال الرتمذي :حديث حسن.

وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( - )735كما أشار لذلك يف مقدمته

 .وأمحد شاكر يف ((املسند)) ( .)222 /8وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.( )5ينظر(( :مشكل اآلاثر)) للطحاوي احلنفي ((( ،)299 - 297 /2مدارج السالكني)) (/1
(( ،)373معطية األمان من حنث األْيان)) َّلبن العماد احلنبلي (ص(( ،)84 - 83 :فتح اجمليد

والقول السديد ابب فَالَ َجتْعلُواْ ِ ِ
َّلل أَن َداداً))(( ،اليمني)) لسعاد الشايقي (ص،)158 - 157 :
َ

((فقه اإلْيان)) للدكتور أمري عبد العزيز (ص(( ،)32 - 29 :فقه اإلْيان)) للدكتور حممد عبيدات

(ص(( ،)33 - 31 :من أحكام اليمني)) لناجي الطنطاوي (ص(( ،)22 :فتاوى شيخنا حممد بن
عثيمني)) مجع فهد السليمان (.)221 - 215 /2
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عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أدرك عمر بن اخلطاب وهو
يسري يف ركب حيلف أببيه ،فقال(( :أَّل َّ
إن هللا ينهاكم أن حتلفوا ِبابئكم ،من كان حالفاً فليحلف ابهلل

أو ليصمت)) ( )1ويف رواية قال عمر :فوهللا ما حلفت هبا منذ مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم

ذاكراً وَّل آثراً ( .)2متفق عليه .وأليب داود والنسائي عن أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاًَّ(( :ل حتلفوا

ِبابئكم وَّل أبمهاتكم وَّل ابألنداد ،وَّل حتلفوا ابهلل إَّل وأنتم صادقون)) ( .)3وألمحد ومسلم

والنسائي عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من كان حالفاً
فال حيلف إَّل ابهلل)) ( ... )4وعن بريدة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
((ليس منا من حلف ابألمانة)) رواه أبو داود ( .)5ويف الطرباين من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما

أن النيب صلى هللا عليه وسلم مسع رجالً حيلف ابألمانة فقال(( :ألست الذي حيلف ابألمانة)) (.)6

وعن قتيلة بنت صفي أن يهودايً أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :إنكم تنددون وإنكم تشركون،
تقولون :ما شاء هللا وشئت ،وتقولون :والكعبة .فأمرهم النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أرادوا أن

حيلفوا أن يقولوا(( :ورب الكعبة)) ،ويقول أحدهم(( :ما شاء هللا مث شئت)) رواه النسائي وصححه
وابن ماجه ( .)7وقد ثبت يف كفارة احللف بغري هللا حديث الصحيحني عن أيب هريرة رضي هللا عنه

والعزى فليقل َّل إله إَّل هللا
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :من حلف فقال يف حلفه ابلالت َّ
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_________

( )1رواه البخاري (.)6646
( )2رواه البخاري ( )6647ومسلم (.)1646

( )3رواه أبو داود ( )3248والنسائي ( )5 /7وابن حبان ( )199 /10والطرباين يف ((األوسط))
( )25 /5واحلديث سكت عنه أيب داود ,وصححه ابن امللقن يف ((البدر املنري)) (, )455 /9

وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

( )4رواه البخاري ( )3836ومسلم (.)1646

( )5رواه أبو داود ( )3253وأمحد ( )23030( )352 /5واللفظ له ,والبيهقي يف ((السنن

الكربى)) ( )30 /10واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) (/3

 :)124إسناده صحيح ,وقال النووي يف ((األذكار)) ( :)456إسناده صحيح وقال اهليثمي يف
((جممع الزوائد)) ( :)335 /4رجاله رجال الصحيح خال الوليد بن ثعلبة وهو ثقة ,وصححه األلباين
يف ((صحيح سنن أيب داود)).

( )6رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( )77 /4وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)178 /4
رجاله ثقات .وقال الشوكاين يف ((نيل األوطار)) ( :)126 /9رجاله ثقات.

( )7رواه النسائي ( )6 /7قال ابن حجر يف ((اإلصابة)) ( :)389 /4إسناده صحيح ,وقال

البخاري يف ((العلل الكبري)) ([ )253روى] منصور :عن عبد هللا بن يسار ،عن حذيفة حديث
منصور أشبه عندي وأصح ,وصححه األلباين يف ((صحيح سنن النسائي)).

( )8رواه البخاري ( )4860ومسلم (.)1647

()95/3

املثال الثاين :التشريك بني هللا تعاىل وبني أحد من خلقه بـ (الواو)

ومن الشرك األصغر قول ما شاء هللا وشئت ،كما روى النسائي عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن

رجالً قال للنيب صلى هللا عليه وسلم :ما شاء هللا وشئت ،فقال(( :أجعلتين هلل نداً؟ ما شاء هللا

وحده)) ( .)1وأليب داود بسند صحيح عن حذيفة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم

قالَّ(( :ل تقولوا ما شاء هللا وشاء فالن ،ولكن قولوا ما شاء هللا مث شاء فالن)) ( .)2وتقدم يف ذلك

حديث قتيلة ،والفرق بني الواو ومث أنه إذا عطف ابلواو كان مضاهياً مشيئة هللا ِبشيئة العبد إذ قرن

شا ُؤو َن
بينهما ،وإذا عطف بثم فقد جعل مشيئة العبد اتبعة ملشيئة هللا عز وجل كما قال تعاىلَ :وَما تَ َ
شاء َّ
اَّللُ [اإلنسان ]30 :ومثله قول :لوَّل هللا وفالن هذا من الشرك األصغر ،وجيوز أن
إَِّل أَن يَ َ

يقول :لوَّل هللا مث فالن ،ذكره إبراهيم النخعي .وَّلبن أيب حامت عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف قول
هللا عز وجل :فَالَ َجتْعلُواْ ِ ِ
األنداد هو الشرك أخفى من
َّلل أَن َداداً َوأَنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة ]22 :قال:
ُ
َ
دبيب النمل على صفاة سوداء يف ظلمة الليل وهو أن يقول وهللا وحياتك اي فالن وحيايت ويقول لوَّل

كلبة هذا ألاتَن اللصوص البارحة ،ولوَّل البط يف الدار ألتى اللصوص ،وقول الرجل لصاحبه ما شاء
هللا وشئت ،وقول الرجل لوَّل هللا وفالنَّ ،ل جتعل فيها فالَنً ،هذا كله به شرك ( .)226معارج
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عن قتيلة(( :أن يهودايً أتى النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال :إنكم تشركون ،تقولون ما شاء هللا

وشئت ،وتقولون :والكعبة .فأمرهم النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أرادوا أن حيلفوا أن يقولوا :ورب

الكعبة ،وأن يقولوا :ما شاء هللا مث شئت)) .رواه النسائي وصححه ()3

قوله( :أن يهودايً) اليهودي :هو املنتسب إىل شريعة موسى عليه السالم ،ومسوا بذلك من قوله تعاىل:
ك ،أي :رجعنا ،أو ألن جدهم امسه يهوذا بن يعقوب ،فتكون التسمية من أجل النسب،
إِ ََّن ُه ْد ََن إِلَْي َ
ويف األول تكون التسمية من أجل العمل ،وَّل يبعد أن تكون من اَّلثنني مجيعاً.
قوله( :إنكم تشركون) .أي :تقعون يف الشرك أيها املسلمون.

قوله( :ما شاء هللا وشئت) .الشرك هنا أنه جعل املعطوف مساوايً للمعطوف عليه ،وهو هللا عز وجل
حيث كان العطف ابلواو املفيدة للتسوية.

قوله " :والكعبة " .الشرك هنا أنه حلف بغري هللا ،ومل ينكر النيب صلى هللا عليه وسلم ما قال

اليهودي ،بل أمر بتصحيح هذا الكالم ،فأمرهم إذا حلفوا أن يقولوا :ورب الكعبة ،فيكون القسم

ابهلل.

_________

( )1رواه أمحد ( )1839( )214 /1والبخاري يف ((األدب املفرد)) ( )290 /1والنسائي يف
((السنن الكربى)) ( , )245 /6قال العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( :)200 /3إسناده صحيح,
وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)253 /3إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح

األدب املفرد)) (.)601

( )2رواه أبو داود ( )4980وأمحد ( )23313( )384 /5والنسائي يف ((السنن الكربى)) (/3
 )216وابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( )340 /5احلديث سكت عنه أبو داود ,وقال الذهيب يف
((املهذب)) (:)1144 /3إسناده صاحل ,وقال النووي يف ((األذكار)) ( :)444إسناده صحيح,
وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).

( )3رواه النسائي ( )6 /7قال ابن حجر يف ((اإلصابة)) ( :)389 /4إسناده صحيح ,وقال

البخاري يف ((العلل الكبري)) ([ )253روى] منصور :عن عبد هللا بن يسار ،عن حذيفة حديث
منصور أشبه عندي وأصح ,وصححه األلباين يف ((صحيح سنن النسائي)).
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وأمرهم أن يقولوا :ما شاء هللا ،مث شئت ،فيكون الرتتيب بثم بني مشيئة هللا ومشيئة املخلوق ،وبذلك
يكون الرتتيب صحيحاً ،أما األول ،فألن احللف صار ابهلل ،وأما الثاين ،فألنه جعل بلفظ يتبني به
أتخر مشيئة العبد عن مشيئة هللا ،وأنه َّل مساواة بينهما.

ويُستفاد من احلديث:

 - 1أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل ينكر على اليهودي مع أن ظاهر قصده الذم واللوم للنيب صلى
هللا عليه وسلم وأصحابه ،ألن ما قاله حق.

 - 2مشروعية الرجوع إىل احلق وإن كان من نبه عليه ليس من أهل احلق.
 - 3أنه ينبغي عند تغيري الشيء أن يغري إىل شيء قريب منه ،ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أمرهم
أن يقولوا(( :ورب الكعبة)) ،ومل يقل :احلفوا ابهلل ،وأمرهم أن يقولوا(( :ما شاء هللا ،مث شئت)).

إشكال وجوابه:

وهو أن يقال :كيف مل ينبه على هذا العمل إَّل هذا اليهودي؟
وجوابه :أنه ْيكن أن الرسول صلى هللا عليه وسلم مل يسمعه ومل يعلم به.
ولكن يقال :أبن هللا يعلم ،فكيف يقرهم؟

فيبقى اإلشكال ،لكن جياب :إن هذا من الشرك األصغر دون األكرب ،فتكون احلكمة هي ابتالء

هؤَّلء اليهود الذين انتقدوا املسلمني هبذه اللفظة مع أهنم يشركون شركاً أكرب وَّل يرون عيبهم.

وله أيضاً عن ابن عباس ،أن رجالً قال للنيب صلى هللا عليه وسلم :ما شاء هللا وشئت فقال:
((أجعلتين هلل نداً؟! بل ما شاء هللا وحده)) (.)1

قوله يف حديث ابن عباس رضي هللا عنهما(( :أن رجالً قال للنيب صلى هللا عليه وسلم.)) .. .

الظاهر أنه قاله للنيب صلى هللا عليه وسلم تعظيماً ،وأنه جعل األمر ُمفوضاً ملشيئة هللا ومشيئة رسوله.

قوله(( :أجعلتين هلل نداً؟!)) .اَّلستفهام لإلنكار ،وقد ضمن معىن التعجب ،ومن جعل للخالق نداً،
فقد أتى شيئاً عجاابً.
والنِد :هو النظري واملساوي ،أي :أجعلتين هلل مساوايً يف هذا األمر؟!

قوله ((بل ما شاء هللا وحده)) .أرشده النيب صلى هللا عليه وسلم إىل ما يقطع عنه الشرك ،ومل يرشده

إىل أن يقول ما شاء هللا مث شئت حىت يقطع عنه كل ذريعة عن الشرك وإن بَـ ُع َدت.

يستفاد من احلديث:

أن تعظيم النيب صلى هللا عليه وسلم بلفظ يقتضي مساواته للخالق شرك ،فإن كان يعتقد املساواة،
فهو شرك أكرب ،وإن كان يعتقد أنه دون ذلك ،فهو أصغر ،وإذا كان هذا شركاً ،فكيف ِبن جيعل
حق اخلالق للرسول صلى هللا عليه وسلم؟!

هذا أعظم ،ألنه صلى هللا عليه وسلم ليس له شيء من خصائص الربوبية ،بل يلبس الدرع ،وحيمل

السالح ،وجيوع ،ويتأمل ،وْيرض ،ويعطش كبقية الناس ،ولكن هللا فضله على البشر ِبا أوحى إليه من
ش ٌر ِمثْـلُ ُك ْم [الكهف ،]110 :فهو بشر ،وأكد هذه
هذا الشرع العظيم ،قال تعاىل :قُ ْل إِ َّمنَا أ َََن بَ َ
البشرية بقولهِ :مثْـلُ ُكم ،مث جاء التمييز بينه وبني بقية البشر بقوله تعاىل :قُل إِ َّمنَا أ َََن ب َ ِ
وحى
ش ٌر مثْـلُ ُك ْم يُ َ
َ
ْ
ْ
يل أ ََّمنَا إِ َهل ُكم إِلَهٌ و ِ
احلا وََّل ي ْش ِر ْك بِ ِعب َ ِ ِ
اح ٌد فَمن َكا َن يـرجو لَِقاء ربِ ِه فَـ ْليـعمل َعم ًال ِ
َح ًدا
إِ ََّ
َ ََْ ْ َ َ
َ
ادة َربِه أ َ
ص ً َ ُ
َْ ُ
َ
ُ ْ َ
[الكهف ،]110 :وَّل شك أن هللا أعطاه من األخالق الفاضلة اليت هبا الكماَّلت من كل وجه

أعطاه من الصرب العظيم ،وأعطاه من الكرم ومن اْلود ،لكنها كلها يف حدود البشرية ،أما أن تصل

إىل خصائص الربوبية ،فهذا أمر َّل ْيكن ،ومن ادعى ذلك ،فقد كفر ِبحمد صلى هللا عليه وسلم
وكفر ِبن أرسله.
_________

( )1رواه أمحد ( , )1839( )214 /1والبخاري يف ((األدب املفرد)) ( , )290 /1والنسائي يف
((السنن الكربى)) ( , )245 /6قال العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( :)200 /3إسناده صحيح,

وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)253 /3إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح
األدب املفرد)) (.)601
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فاملهم أننا َّل نغلو يف الرسول عليه الصالة والسالم فننزله يف منزلة هو ينكرها ،وَّل هنضم حقه الذي
جيب علينا فنعطيه ما جيب له ،ونسأل هللا أن يعيننا على القيام حبقه ،ولكننا َّل ننزله منزلة الرب عز

وجل.

 - 2إنكار املنكر وإن كان يف أمر يتعلق ابملنكر ،لقوله صلى هللا عليه وسلم ((أجعلتين هلل نداً)) ،مع
أنه فعل ذلك تعظيماً للنيب صلى هللا عليه وسلم ،وعلى هذا إذا احنىن لك شخص عند السالم،
فالواجب عليك اإلنكار.

 - 3أن من حسن الدعوة إىل هللا عز وجل أن تذكر ما يباح إذا ذكرت ما حيرم ،ألنه صلى هللا عليه

وسلم ملا منعه من قوله(( :ما شاء هللا وشئت)) أرشده إىل اْلائز وهو قوله(( :بل ما شاء هللا وحده)).

وَّلبن ماجه عن الطفيل أخي عائشة ألمها قال(( :رأيت كأين أتيت على نفر من اليهود ،قلت :إنكم
ألنتم القوم لوَّل أنكم تقولون :عزير ابن هللا قالوا :وأنتم ألنتم القوم لوَّل أنكم تقولون :ما شاء هللا

وشاء حممد .مث مررت بنفر من النصارى ،فقلت :إنكم ألنتم القوم لوَّل أنكم تقولون :املسيح ابن هللا.

قالوا :وإنكم ألنتم القوم لوَّل أنكم تقولون :ما شاء هللا وشاء حممد .فلما أصبحت ،أخربت هبا من
أخربت ،مث أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم ،فأخربته ،قال :هل أخربت هبا أحداً؟ .قلت نعم قال:
فحمد هللا ،وأثىن عليه ،مث قال :أما بعد ،فإن طفيالً رأى رؤاي أخرب هبا من أخرب منكم ،وإنكم قلتم

كلمة ْينعين كذا وكذا أن أهناكم عنها ،فال تقولوا :ما شاء حممد ،ولكن قولوا :ما شاء هللا وحده))

( .)1القول املفيد على كتاب التوحيد حملمد بن صاحل بن عثيمني – 408 /2
_________

( )1رواه ابن ماجه ( , )2199والطرباين ( , )325 /8واحلاكم ( .)323 /3قال أمحد شاكر يف
((عمدة التفسري)) ( :)91 /1إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((السلسلة الصحيحة))
(.)138
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املثال الثالث :اَّلستسقاء ابألنواء

اَّلستسقاء يف اللغة :من سقى ،يسقي ،واملصدر :سقيا ،بفتح السني وتسكني القاف ،واَّلسم:

السقيا ،واملراد :إنزال الغيث ( ،)1والسني والتاء يف ((اَّلستسقاء)) تدل على الطلب ،أي السقيا،
كاَّلستغفار ،فهو طلب املغفرة ،فمادة (استفعل) تدل على الطلب غالباً (.)2

واألنواء :مجع نوء ،وهو النجم ،ويف السنة الشمسية مثانية وعشرون جنماً ،كنجم الثراي ،وجنم احلوت.
فاَّلستسقاء ابألنواء :أن يطلب من النجم أن ينزل الغيث ،ويدخل فيه أن يُنسب الغيث إىل النجم،

كما كان أهل اْلاهلية يزعمون ،فكانوا إذا نزل مطر يف وقت جنم معني نسبوا املطر إىل ذلك النجم،
فيقولون :مطرَن بنوء كذا ،أو هذا مطر الومسي ،أو هذا مطر الثراي ،ويزعمون أن النجم هو الذي أنزل
هذا الغيث (.)3

واَّلستسقاء ابألنواء ينقسم إىل قسمني:
القسم األول :أن ينسب املطر إىل النجم معتقداً أنه هو املنزل للغيث بدون مشيئة هللا وفعله جل

وعال ،فهذا شرك أكرب ابإلمجاع.

القسم الثاين :أن ينسب املطر إىل النوء معتقداً أن هللا جعل هذا النجم سبباً يف نزول هذا الغيث،

فهذا من الشرك األصغر؛ ألنه جعل ما ليس بسبب سبباً ،فاهلل تعاىل مل جيعل شيئاً من النجوم سبباً يف

نزول األمطار ،وَّل صلة للنجوم بنزوهلا أبي وجه ،وإمنا أجرى هللا العادة بنزول بعض األمطار يف وقت

بعض النجوم.
وقد وردت أدلة كثرية تدل على حترمي اَّلستسقاء ابألنواء ،ومنها:

 - 1ما رواه مسلم يف صحيحه عن ابن عباس – رضي هللا عنهما – قال :مطر الناس على عهد
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :أصبح من الناس شاكر ،ومنهم

كافر .قالوا :هذه رمحة هللا ،وقال بعضهم :لقد صدق نوء كذا وكذا)) ( .)4قال :فنزلت هذه اآلية:
ْسم ِِبواقِ ِع النمج ِ
ِ
وم [الواقعة ]75 :حىت بلغَ :وَجتْ َعلُو َن ِر ْزقَ ُك ْم أَنَّ ُك ْم تُ َك ِذبُو َن ،ومعىن اآلية
ُ
فَال أُق ُ ََ

األخرية :أنكم جتعلون شكر ما أنعم هللا به عليكم من الغيث أنكم تكذبون بذلك ،وذلك بنسبة إنزال
الغيث إىل غري هللا تعاىل (.)5
 - 2ما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن خالد اْلهين رضي هللا عنه قال :صلى بنا رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم صالة الصبح ابحلديبية يف إثر مساء كانت من الليل ،فلما انصرف أقبل على الناس،
فقال(( :هل تدرون ماذا قال ربكم؟)) قالوا :هللا ورسوله أعلم .قال(( :أصبح من عبادي مؤمن يب

وكافر ،فأما من قال :مطرَن بفضل هللا ورمحته فذلك مؤمن يب كافر ابلكوكب ،وأما من قال :مطرَن
بنوء كذا وكذا ،فذلك كافر يب مؤمن ابلكوكب)) ( .)6وهذا احلديث يشمل على الصحيح النوعني
السابقني ،فهذا القول كفر ،لكن إن نسب الغيث إىل النجم من دون هللا فهو كفر وشرك أكرب ،وإن

نسبه إليه نسبة تسبب فهو كفر نعمة وشرك أصغر.

 - 3ما رواه مسلم عن أيب مالك األشعري مرفوعاً(( :أربع يف أميت من أمر اْلاهلية َّل يرتكوهنن:
الفخر يف األحساب ،والطعن يف األنساب ،واَّلستسقاء ابلنجوم ،والنياحة)) (.)7

_________
((( )1معجم مقاييس اللغة)) و ((النهاية)) (مادة :سقي).
((( )2القول املفيد)) ابب ما جاء يف اَّلستسقاء ابألنواء.

( )3ينظر(( :التمهيد)) ((( ،)288 - 287 /16شرح السنة)) ((( ،)420 /4شرح النووي

لصحيح مسلم)) ((( ،)61 /2النهاية)) (مادة :نوأ)(( ،جامع األصول)) :النجوم (- 577 /11

.)578
( )4رواه مسلم ()73

((( )5املفهم)) ((( ،)261 /1إكمال املعلم)) (.)333 /1
( )6رواه البخاري ( ،)846ومسلم (.)71
( )7رواه مسلم (.)934
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هذا وإذا قال املسلم( :مطرَن بنوء كذا وكذا) ومقصده أن هللا أنزل املطر يف وقت هذا النجم ،معتقداً
أنه ليس للنجم أدىن أتثري َّل استقالَّلً وَّل تسبباً فقد اختلف أهل العلم يف حكم هذا اللفظ :فقيل:
هو حمرم (.)1

وقيل :مكروه ( .)2وقيل :مباح ( ،)3وَّل شك أن هذا اللفظ ينبغي تركه ،واستبداله ابأللفاظ

األخرى اليت َّل إيهام فيها ،فإما أن يقول( :مطرَن بفضل هللا ورمحته) ،أو يقول( :هذه رمحة هللا)،

وهذا هو الذي ورد الثناء على من قاله ،كما سبق يف النصوص ،فهو أوىل من غريه ،وإما أن يقول:
(هذا مطر أنزله هللا يف وقت جنم كذا) ،أو يقول( :مطرَن يف نوء كذا) ،وحنو ذلك من العبارات

الصرحية اليت َّل لبس وَّل إشكال فيها ،فقول (مطرَن بنوء كذا) أقل أحواله الكراهة الشديدة ،والقول
ابلتحرمي قول قوي ،ملا يلي:

 - 1أنه قد جاء احلديث القدسي مطلقاً بعيب قائلي هذا اللفظ ،وابعتبار قوهلم كفراً ابهلل تعاىل،

وإْياَنً ابلكوكب.

 - 2أن هذا القول ذريعة إىل الوقوع يف اَّلعتقاد الشركي ،فاعتياد الناس عليه يف عصر قد يؤدي
جبهاهلم أو ِبن أييت بعدهم إىل الوقوع يف اَّلستسقاء الشركي ابألنواء.
 - 3أنه لفظ موهم َّلعتقاد فاسد.

 - 4أن فيه استبداَّلً للفظ املندوب إليه شرعاً يف هذه احلال ،وهو قول( :مطرَن بفضل هللا ورمحته)
بلفظ من ألفاظ املشركني ،ففي هذا ترك للسنة وتشبه ابملشركني ،وقد هنينا عن التشبه هبم.

قريب من لفظ (مطرَن بنوء كذا وكذا) ما يشبهه من األلفاظ املومهة ،كلفظ (هذا مطر الومسي) ،وحنو
ذلك.
هذا وهناك أمثلة أخرى كثرية للشرك األصغر تركتها خشية اإلطالة ،ومن ذلك التسمي ابألمساء اليت
فيها تعظيم َّل يليق إَّل ابهلل تعاىل ،كملك امللوك ،وقاضي القضاة وحنومها ،ومنها التسمي أبمساء هللا

تعاىل ،ومنها التسمي ابسم فيه تعبيد لغري هللا تعاىل ،كعبد الرسول ،وعبد احلسني ،وحنومها ،ومنها

بعض صور التربك البدعي ،ومنها التصوير لذوات األرواح إذا كان فيه نوع تعظيم ،ومنها سب

الدهر ،ومنها احلكم بغري ما أنزل هللا ،وابألخص إذا كان يف قضية واحدة .تسهيل العقيدة اإلسالمية

لعبد هللا بن عبد العزيز اْلربين– ص429 :

اَّلستسقاء :طلب السقيا ،كاَّلستغفار :طلب املغفرة واَّلستعانة :طلب املعونة ،واَّلستعاذة :طلب
العوذ ،واَّلستهداء :طلب اهلداية ،ألن مادة استفعل يف الغالب تدل على الطلب ،وقد َّل تدل على
الطلب ،بل تدل على املبالغة يف الفعل ،مثل :استكرب ،أي :بلغ يف الكرب غايته ،وليس املعىن طلب
الكرب ،واَّلستسقاء ابألنواء ،أي :أن تطلب منها أن تسقيك.

واَّلستسقاء ابألنواء ،أي :أن تطلب منها أن تسقيك.

واَّلستسقاء ابألنواء ينقسم إىل قسمني:
القسم األول :شرك أكرب ،وله صوراتن:

األوىل :أن يدعو األنواء ابلسقيا ،كأن يقول :اي نوء كذا! اسقنا أو أغثنا ،وما أشبه ذلك ،فهذا شرك
أكرب ،ألنه دعا غري هللا ،ودعاء غري هللا من الشرك األكرب ،قال تعاىل :ومن ي ْدع مع َِّ
آخ َر ََّل
اَّلل إِ َهلًا َ
ََ َ ُ َ َ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
َن الْمس ِ
ِ ِِ ِ
اج َد
سابُهُ عن َد َربه إنَّهُ ََّل يُـ ْفل ُح الْ َكاف ُرو َن [املؤمنون ،]17 :وقال تعاىلَ :وأ َّ َ َ
بُـ ْرَها َن لَهُ به فَإمنَا ح َ
ون ِ
ِ
ِِ
اَّلل أَح ًدا [اْلن ،]18 :وقال تعاىل وَّلَ تَ ْدعُ ِمن ُد ِ
ض مر َك
ك َوَّلَ يَ ُ
هللا َما َّلَ يَن َف ُع َ
ََّّلل فَ َال تَ ْد ُعوا َم َع َّ َ
َ
ْت فَِإنَّ َ ِ
ِ
ني [يونس.]106 :
فَِإن فَـ َعل َ
ك إِذًا م َن الظَّال ِم َ
_________

((( )1الفروع)) :صالة اَّلستسقاء ((( ،)163 /1التيسري وفتح اجمليد)) ابب ما جاء يف اَّلستسقاء
ابألنواء.

((( )2األذكار)) للنووي (ص(( ،)308 :شرح مسلم للنووي)) (.)61 /2
((( )3شرح السنة)) اَّلستسقاء ((( ،)421 /4النهاية)) (مادة :نوأ)؛ ((جامع األصول)) النجوم
(.)578 /11
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إىل غري ذلك من اآلايت الكثرية الدالة على النهي عن دعاء غري هللا ،وأنه من الشرك األكرب.
الثانية :أن ينسب حصول األمطار إىل هذه األنواء على أهنا هي الفاعلة بنفسها دون هللا ولو مل
يدعها ،فهذا شرك أكرب يف الربوبية ،واألول يف العبادة ،ألن الدعاء من العبادة ،وهو متضمن للشرك

يف الربوبية ،ألنه مل يدعها إَّل وهو يعتقد أهنا تفعل وتقضي احلاجة.

القسم الثاين

شرك أصغر ،وهو أن جيعل هذه األنواء سبباً مع اعتقاده أن هللا هو اخلالق الفاعل ،ألن كل من جعل

سبباً مل جيعله هللا سبباً َّل بوجه وَّل بقدرة ،فهو مشرك شركاً أصغر.
وقال هللا تعاىل َوَجتْ َعلُو َن ِر ْزقَ ُك ْم أَنَّ ُك ْم تُ َك ِذبُو َن [الواقعة.]82 :

قوله تعاىل :وجتعلون .أي :تصريون ،وهى تنصب مفعولني :األول :رزق ،والثاين أن ،وما دخلت عليه

يف أتويل مصدر مفعول اثن ،والتقدير :وجتعلون رزقكم كونكم تكذبون أو تكذيبكم.
واملعىن :تكذبون أنه من عند هللا ،حيث تضيفون حصوله إىل غريه.

قوله :رزقكم .الرزق هو العطاء ،واملراد به هنا :ما هو أعم من املطر ،فيشمل معنيني:
ْسم ِِبواقِ ِع الن ِ
ِ
ِ
وم وإِنَّهُ لََق َّ
يم
ُ
س ٌم ل ْو تَـ ْعلَ ُمو َن َعظ ٌ
مج َ
األول :أن املراد به رزق العلم ،ألن هللا قال :فَال أُق ُ ََ
َ
اب َّمكْنُ ٍ
ني أَفَبِ َه َذا ا ْحل ِد ِ
سهُ إَِّلَّ ال ُْمطَهَّرو َن تَن ِزيل ِمن َّر ِ
إِنَّهُ لَ ُق ْرآ ٌن َك ِرميٌ ِيف كِتَ ٍ
يث أَنتُم
ون َّلَّ ْيََ م
ب ال َْعالَ ِم َ
َ
ٌ
ُ
م ْد ِهنُو َن َوَجتْ َعلُو َن ِر ْزقَ ُك ْم أَنَّ ُك ْم تُ َك ِذبُو َن [الواقعة ،]83 - 75 :أي :ختافوهنم فتداهنوهنم ،وجتعلون
شكر ما رزقكم هللا به من العلم والوحي أنكم تكذبون به ،وهذا هو ظاهر سياق اآلية.

الثاين :أن املراد ابلرزق املطر ،وقد روي يف ذلك حديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم لكنه ضعيف،

إَّل أنه صح عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف تفسري اآلية :أن املراد ابلرزق املطر ،وأن التكذيب به

نسبته إىل األنواء ( ،)1وعليه يكون ما ساق املؤلف اآلية من أجله مناسباً للباب ْتاماً .والقاعدة يف

التفسري أن اآلية إذا كانت حتتمل املعنيني مجيعاً بدون منافاة حتمل عليهما مجيعاً ،وإن حصل بينهما
منافاة طلب املرجح.

ومعىن اآلية :أن هللا يوبخ هؤَّلء الذين جيعلون شكر الرزق التكذيب واَّلستكبار والبعد ،ألن شكر
الرزق يكون ابلتصديق والقبول والعمل بطاعة املنعم ،والفطرة كذلك َّل تقبل أن تكفر ِبن ينعم

عليها ،فالفطرة والعقل والشرع كل منها يوجب أن تشكر من ينعم عليك ،سواء قلنا :املراد ابلرزق
املطر الذي به حياة األرض ،أو قلنا :إن به القرآن الذي به حياة القلوب ،فإن هذا من أعظم الرزق،
فكيف يليق ابإلنسان أن يقابل هذه النعمة ابلتكذيب؟!

واعلم أن التكذيب نوعان:

أحدمها :التكذيب بلسان املقال ،أبن يقول هذا كذب ،أو املطر من النوء وحنو ذلك.

والثاين :التكذيب بلسان احلال ،أبن يعظم األنواء والنجوم معتقداً أهنا السبب ،وهلذا وعظ عمر بن

عبد العزيز الناس يوماً ،فقال( :أيها الناس! إن كنتم مصدقني ،فأنتم محقى ،وإن كنتم مكذبني ،فأنتم
هلكى) ( .)2وهذا صحيح ،فالذي يصدق وَّل يعمل أمحق ،واملكذب هالك ،فكل إنسان عاص

نقول له اآلن :أنت بني أمرين :إما أنك مصدق ِبا رتب على هذه املعصية ،أو مكذب ،فإن كنت

مصدقاً ،فأنت أمحق ،كيف َّل ختاف فتستقيم؟ ! وإن كنت غري مصدق ،فالبالء أكرب ،فأنت هالك

كافر.

وعن أيب مالك األشعري رضي هللا عنه ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :أربع يف أميت من
أمر اْلاهلية َّل يرتكوهنن :الفخر يف األحساب ،والطعن يف األنساب ،واَّلستسقاء ابلنجوم،
والنياحة)) (.)3

_________

( ))]3687[ )1رواه مسلم (.)73

( ))]3688[ )2رواه أبو نعيم يف ((احللية)) (.)290 /5
( ))]3689[ )3رواه مسلم (.)934
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قوله يف حديث أيب مالك( :أربع يف أميت) .الفائدة من قوله( :أربع) ليس احلصر ،ألن هناك أشياء
تشاركها يف املعىن ،وإمنا يقول النيب صلى هللا عليه وسلم ذلك ابب حصر العلوم ومجعها ابلتقسيم

والعدد ،ألنه يقرب الفهم ،ويثبت احلفظ.

قوله( :من أمر اْلاهلية) .أمر هنا ِبعىن شأن ،أي :من شأن اْلاهلية وهو واحد األمور ،وليس واحد

األوامر ،وليس األوامر ،ألن واحد األوامر طلب الفعل على وجه اَّلستعالء.

وقوله( :من أمر اْلاهلية) .إضافتها إىل اْلاهلية الغرض منها التقبيح والتنفري ،ألن كل إنسان يقال:
فعلك فعل اْلاهلية َّل شك أنه يغضب ،إذ إنه َّل أحد يرضى أن يوصف ابْلهل ،وَّل أبن فعله من

أفعال اْلاهلية ،فالغرض من اإلضافة هنا أمران:
التنفري.

بيان أن هذه األمور كلها جهل ومحق ابإلنسان ،إذ ليست أهالً أبن يراعيها اإلنسان أو يعتين هبا،

فالذي يعتين هبا جاهل.

واملراد ابْلاهلية هنا :ما قبل البعثة ،ألهنم كانوا على جهل وضالل عظيم حىت إن العرب كانوا أجهل

خلق هللا ،وهلذا يسمون ابألميني ،واألمي هو الذي َّل يقرأ وَّل يكتب ،نسبة إىل األم ،كأن أمه ولدته
اآلن.

ِ
ث فِي ِه ْم َر ُسوَّلً ِم ْن
ني إِ ْذ بَـ َع َ
لكن ملا بعث فيهم هذا النيب الكرمي ،قال تعاىل :لََق ْد َم َّن هللاُ َعلَى ال ُْمؤمنِ َ
ِ
ِ
أَن ُف ِس ِهم يـ ْتـلُو َعلَي ِهم ِِ ِ
ِ
ض ٍ
الل مبِ ٍ
ني
ْمةَ َوإِن َكانُواْ ِمن قَـ ْب ُل لَِفي َ
آايته َويُـ َزكي ِه ْم َويُـ َعل ُم ُه ُم الْكتَ َ
َْ
اب َوا ْحلك َ
ْ ْ َ
[آل عمران ،]164 :فهذه منة عظيمة أن بعث فيهم النيب عليه الصالة والسالم هلذه األمور

السامية:

يتلو عليهم آايت هللا .ويزكيهم ،فيطهر أخالقهم وعبادهتم وينميها.
ويعلمهم الكتاب واحلكمة.

هذه فوائد أربع عظيمة لو وزنت الدنيا بواحدة منها لوزنتها عند من يعرف قدرها ،مث بني احلال من
ض ٍ
الل مبِ ٍ
ني [عمران ]164 :و (إن هذه ليست َنفية بل مؤكدة؛
قبل فقال َوإِن َكانُواْ ِمن قَـ ْب ُل لَِفي َ
فهي خمففة من الثقيلة ،يعين :وإهنم كانوا من قبل لفي ضالل مبني.

إذاً املراد ابْلاهلية ما قبل البعثة ،ألن الناس كانوا فيها على جهل عظيم .فجهلهم شامل للجهل يف
حقوق هللا وحقوق عباده ،فمن جهلهم أهنم ينصبون النصب ويعبدوهنا من دون هللا ،ويقتل أحدهم

ابنته لكي َّل يعري هبا ،ويقتل أوَّلده من ذكور وإَنث خشية الفقر.
قولهَّ(( :ل يرتكوهنن)) .املرادَّ :ل يرتكون كل واحد منها ابعتبار اجملموع ابجملموع ،أبن يكون كل واحد
منها عند مجاعة ،والثاين عند آخرين ،والثالث عند آخرين ،والرابع عند آخرين ،وقد جتتمع هذه

األقسام يف قبيلة ،وقد ختلو بعض القبائل منها مجيعاً ،إمنا األمة كمجموع َّلبد أن يوجد فيها شيء

من ذلك ،ألن هذا خرب من الصادق املصدوق صلى هللا عليه وسلم ،واملراد هبذا اخلرب التنفري ،ألنه
صلى هللا عليه وسلم قد خيرب أبشياء تقع وليس غرضه أن يؤخذ هبا ،كما قال صلى هللا عليه وسلم

((لرتكنب سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى)) ( )1أي :فاحذروا ،وأخرب صلى هللا عليه وسلم:

((أن الظعينة خترج من صنعاء إىل حضرموت َّل ختشى إَّل هللا)) ( ،)2أي :بال حمرم ،وهذا خرب عن

أمر واقع وليس إقراراً له شرعاً.
قوله (أميت) أي :أمة اإلجابة.
_________
( ))]3690[ )1رواه البخاري ( )3456من حديث أيب سعيد رضي هللا عنه ,ولفظه( :لتتبعن سنن
من كان قبلكم شرباً بشرب وذراعاً بذراع حىت لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه) قلنا ايرسول هللا,
اليهود والنصارى قال ((فمن)).

( )2روى البخاري ( )3595من حديث عدي بن حامت بلفظ( :فإن طالت بك حياة لرتين الظعينة
ترحتل من احلرية حىت تطوف ابلكعبة َّل ختاف أحدا إَّل هللا) .أما لفظ( :أن الظعينة خترج من صنعاء
إىل حضر موت  , ) ......مل أجده.
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قوله( :الفخر ابألحساب) .الفخر :التعايل والتعاظم ،والباء للسببية ،أي :يفخر بسبب احلسب الذي
هو عليه.
واحلسب :ما حيتسبه اإلنسان من شرف وسؤدد ،كأن يكون من بين هاشم فيفتخر بذلك ،أو من آابء

وأجداد مشهورين ابلشجاعة ،فيفتخر بذلك ،وهذا من أمر اْلاهلية ،ألن الفخر يف احلقيقة يكون
بتقوى هللا الذي ْينع اإلنسان من التعايل والتعاظم ،واملتقي حقيقة هو الذي كلما ازدادت نعم هللا

عليه ازداد تواضعاً للحق وللخلق.

وإذا كان الفخر ابحلسب من فعل اْلاهلية ،فال جيوز لنا أن نفعله ،وهلذا قال تعاىل لنساء نبيه صلى
ربج ا ْْل ِ
اهلِيَّ ِة [األحزاب ،]33 :واعلم أن كل ما ينسب إىل اْلاهلية ،فهو
هللا عليه وسلمَ :وََّل تَ ََّ
رب ْج َن تَ َم َ َ
مذموم ومنهي عنه.
قوله(( :الطعن يف األنساب)) .الطعن العيب ،ألنه وخز معنوي كوخز الطاعون يف اْلسد ،وهلذا مسي

العيب طعناً.
واألنساب :مجع نسب ،وهو أصل اإلنسان وقرابته ،فيطعن يف نسبه كأن يقول :أنت ابن الدابغ ،أو
أنت ابن ُمقطَّعة البظور – وهو شيء يف فرج املرأة يقطع عند ختان النساء .-
قوله(( :واَّلستسقاء ابلنجوم)) .أي :نسبة املطر إىل النجوم مع اعتقاد أن الفاعل هو هللا – عز

وجل ،أما إن أعتقد أن النجوم هي اليت ختلق املطر والسحاب أو دعاها من دون هللا لتنزل املطر،
فهذا شرك أكرب خمرج من امللة .............

أن الشرك األصغر َّل خيرج من امللة ،فمن أهل العلم من قال :إنه داخل حتت املشيئة :إن شاء هللا
عذبه ،وإن شاء غفر له.

ومن أهل العلم من قال :إنه ليس بداخل حتت املشيئة ،وإنه َّلبد أن يعاقب ،وإىل هذا ذهب شيخ
اإلسالم ابن تيميه إلطالق قوله تعاىل :إِ َّن هللاَ َّلَ يَـغْ ِف ُر أَن يُ ْش َر َك بِ ِه [النساء ،]116 :فقال :والشرك
َّل يغفره هللا ولو كان أصغر ،وهبذا نعرف عظم سيئة الشرك ،قال ابن مسعود رضي هللا عنه( :ألن

أحلف ابهلل كاذابً أحب إىل من أن أحلف بغريه صادقاً) ()1

ألن احللف بغري هللا من الشرك ،واحللف ابهلل كاذابً من كبائر الذنوب وسيئة الشرك أعظم من سيئة

الذنب.

ثبوت اْلزاء والبعث.

أن اْلزاء من جنس العمل.

وهلما عن زيد بن خالد رضي هللا عنه ،قال :صلى لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الصبح
ابحلديبية على إثر مساء كانت من الليل ،فلما انصراف ،اقبل على الناس ،فقال ((هل تدرون ماذا

قال ربكم)) ()2؟.

قوله يف حديث زيد بن خالد (صلى لنا) .أي إماماً ،ألن اإلمام يصلي لنفسه ولغريه ،وهلذا يتبعه

املأموم ،وقيل :إن الالم ِبعىن الباء ،وهذا قريب وقيل :إن الالم للتعليل ،أي :صلى ألجلنا.

قوله( :صالة الصبح ابحلديبية) .أي صالة الفجر ،واحلديبية فيها لغتان :التخفيف ،وهو أكثر،

والتشديد ،وهى أسم بئر مسي هبا املكان ،وقيل أن أصلها شجرة حداب تسمى حديبية ،واألكثر على

أهنا بئر ،وهذا املكان قريب من مكة بعضه يف احلل وبعضه يف احلرم ،نزل به الرسول صلى هللا عليه
وسلم يف السنة السادسة من اهلجرة ملا قدم معتمراً ،فصده املشركون عن البيت ،وما كانوا أولياءه،

إن أولياؤه إَّل املتقون ،ويسمى اآلن الشميسي.

قوله( :على إثر مساء كانت من الليل) .اإلثر معناه العقب ،واألثر معناه العقب ،واألثر :ما ينتج عن
السري.

قوله( :مساء) .املراد به املطر.
_________

( )1رواه الطرباين ( )183 /9وابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( )79 /3وعبد الرزاق يف ((املصنف))
( , )496 /8قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( )177 /4رجاله رجال الصحيح ,وقال املنذري يف
((الرتغيب والرتهيب)) ( :)58 /4رواته رواة الصحيح ,وصححه األلباين يف ((إرواء الغليل))

(.)2562
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قوله( :كانت من الليل)( .من) َّلبتداء الغاية هذا هو الظاهر – وهللا أعلم  ،-وحيتمل أن تكون
ِبعىن يف للظرفية.

قوله( :فلما انصرف) أي :من صالته ،وليس من مكانه بدليل قوله( :أقبل على الناس).
قوله( :هل تدرون ماذا قال ربكم؟) .اَّلستفهام يراد به التنبيه والتشويق ملا سيلقي عليهم ،وإَّل،

فالرسول صلى هللا عليه وسلم يعلم أهنم َّل يعلمون ماذا قال هللا ،ألن الوحي َّل ينزل عليهم.

ومعىن قوله( :هل تدرون) .أي :هل تعلمون.

واملراد ابلربوبية هنا اخلاصة ،ألن ربوبية هللا للمؤمن خاصة كما أن عبودية املؤمن له خاصة ،ولكن
اخلاصة َّل تنايف العامة ،ألن العامة تشمل هذا وهذا ،واخلاصة ختتص ابملؤمن.

قوله( :قالوا :هللا ورسوله) .فيه إشكال حنوي ،ألن( :أعلم) خرب عن اثنني ،وهي مفرد ،فيقال :أن
اسم التفضيل :إن اسم التفضيل إذا نوي به معىن (من) ،وكان جمرداً من أل واإلضافة لزم فيه اإلفراد

والتذكري.

وفيه أيضاً إشكال معنوي ،وهو أنه مجع بني هللا ورسوله ابلواو ،مع أن الرسول صلى هللا عليه وسلم
ملا قال له الرجل(( :ما شاء هللا وشئت .قال أجعلتين هلل نداً!)) ()1

فيقال :أن هذا أمر شرعي ،وقد نزل على الرسول صلى هللا عليه وسلم.

وأما إنكاره على من قال :ما شاء وشئت ،فألنه أمر كوين ،والرسول صلى هللا عليه وسلم ليس له

شأن يف األمور الكونية.
واملراد بقوهلم( :هللا ورسوله أعلم) تفويض العلم إىل هللا ورسوله ،وأهنم َّل يعلمون.

قالوا :هللا ورسوله أعلم .قال ((أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر ،فأما من قال ،مطرَن بفضل هللا
ورمحته ،فذلك مؤمن يب كافر ابلكوكب ،وأما من قال :مطرَن بنوء كذا وكذا ،فذلك كافر يب مؤمن

ابلكوكب)) (.)2

قوله( :أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر)( .مؤمن) صفة ملوصوف حمذوف ،أي :عبد مؤمن ،وعبد
كافر.

و (أصبح) :من أخوات كان ،وامسها( :مؤمن) ،وخربها( :من عبادي) .وجيوز أن يكون (أصبح) فعالً
ماضياً َنقصاً ،وامسها ضمري الشأن ،أي :أصبح الشأن ،فـ (من عبادي) خرب مقدم ،و (مؤمن) مؤخر،
أي :أصبح شأن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر.

قوله( :فأما من قال مطرَن بفضل هللا ورمحته) .أي :قال بلسانه وقلبه ،والباء للسببية ،وأفضل:
العطاء والزايدة.

والرمحة :صفة من صفات هللا ،يكون هبا اإلنعام واإلحسان إىل اخللق.

وقوله( :فذلك مؤمن يب وكافر ابلكوكب) .ألنه نسب املطر إىل هللا ومل ينسبه إىل الكوكب ،ومل ير له

أتثرياً يف نزوله ،بل نزل بفضل هللا.

قوله( :وأما من قال :مطرَن بنوء كذا وكذا) .الباء للسببية ،فذلك كافر يب مؤمن ابلكوكب ،وصار

كافراً ابهلل ،ألنه أنكر نعمة هللا ونسبها إىل سبب مل جيعله هللا سبباً ،فتعلقت نفسه هبذا السبب ،ونسي

نعمة هللا ،وهذا الكفر َّل خيرج من امللة ،ألن املراد نسبة املطر إىل النوء على أنه سبب وليس إىل

النوء على أنه فاعل.

ألنه قال( :مطرَن بنوء كذا) ،ومل يقل :أنزل علينا املطر نوء كذا ،ألنه لو قال ذلك ،لكان نسبة املطر

إىل النوء نسبة إجياد ،وبه نعرف خطأ من قال :إن املراد بقوله( :مطرَن بنوء كذا) نسبة املطر إىل النوء
نسبة إجياد ،ألنه لو كان هذا هو املراد لقال :أنزل علينا املطر نوء كذا ومل يقل مطرَن به.
فعلم أن املراد أن من أقر أبن الذي خلق املطر وأنزله هو هللا ،لكن النوء هو السبب ،فهو كافر،

وعليه يكون من ابب الكفر األصغر الذي َّل خيرج من امللة.
_________

( )1رواه أمحد ( )1839( )214 /1والبخاري يف ((األدب املفرد)) ( )290 /1والنسائي يف
((السنن الكربى)) ( , )245 /6قال العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( :)200 /3إسناده صحيح,
وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)253 /3إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح

األدب املفرد)) (.)601
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واملراد ابلكوكب النجم ،وكانوا ينسبون املطر إليه ،ويقولون :إذا سقط النجم الفالين جاء املطر ،وإذا

طلع النجم الفالين جاء املطر ،وليسوا ينسبونه إىل هذا نسبة وقت ،وإمنا نسبة سبب ،فنسبة املطر
إىل النوء تنقسم إىل ثالثة أقسام:
نسبة إجياد ،وهذه شرك أكرب.

نسبة سبب ،وهذه شرك أصغر.
نسبة وقت ،وهذه جائزة أبن يريد بقوله :مطرَن بنوء كذا ،أي :جاءَن املطر يف هذا النوء أي يف وقته.

وهلذا قال العلماء :حيرم أن يقول :مطرَن بنوء كذا ،وجيوز مطرَن يف نوء كذا ،وفرقوا بنيهما أن الباء

للسببية ،و (يف) للظرفية ،ومن مث قال أهل العلم :إنه إذا قال :مطرَن بنوء كذا وجعل الباء للظرفية
فهذا جائز ،وهذا وإن كان له وجه من حيث املعىن ،لكن َّل وجه له من حيث اللفظ ،ألن لفظ

احلديث( :من قال :مطرَن بنوء كذا) ،والباء للسببية أظهر منها للظرفية ،وهي وإن جاءت للظرفية
كما يف قوله تعاىل :وإِنَّ ُكم لَتَم مرو َن َعلَي ِهم م ْ ِ
ني َوِابللَّْي ِل أَفَال تَـ ْع ِقلُو َن [الصافات،]138 ،137 :
ْ
صبِح َ
َ ْ ُ

لكن كوهنا للسببية أظهر ،والعكس ابلعكس( ،يف) للظرفية أظهر منها للسببية وإن جاءت للسببية،
كما يف قوله صلى هللا عليه وسلم ((دخلت امرأة النار يف هرة)) ()1

واحلاصل أن األقرب املنع ولو قصد الظرفية ،لكن إذا كان املتكلم َّل يعرف من الباء إَّل الظرفية

مطلقاً ،وَّل يظن أهنا أتتى سببية ،فهذا جائز ،ومع ذلك فاألوىل أن يقال هلم :قولوا :يف نوء كذا.

وهلما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا .فأنزل هللا هذه اآلايت:
ْسم ِِبواقِ ِع الن ِ
ِ
ِ
اب َّم ْكنُ ٍ
وم وإِنَّهُ لََق َّ
يم إِنَّهُ لَ ُق ْرآ ٌن َك ِرميٌ ِيف كِتَ ٍ
سهُ إَِّلَّ
ون َّلَّ ْيََ م
ُ
س ٌم ل ْو تَـ ْعلَ ُمو َن َعظ ٌ
مج َ
فَال أُق ُ ََ
َ
ني أَفَبِ َه َذا ا ْحل ِد ِ
ال ُْمطَهَّرو َن تَن ِزيل ِمن َّر ِ
يث أَنتُم م ْد ِهنُو َن َوَجتْ َعلُو َن ِر ْزقَ ُك ْم أَنَّ ُك ْم تُ َك ِذبُو َن
ب ال َْعالَ ِم َ
َ
ٌ
ُ
[الواقعة.]82 - 75 :
قوله( :وهلما) .الظاهر أنه سبق قلم ،وإَّل ،فاحلديث يف (مسلم) وليس يف (الصحيحني).

ومعىن احلديث :أنه ملا نزل املطر نسبه بعضهم إىل رمحة هللا وبعضهم قال :لقد صدق نوء كذا وكذا،
فكأنه جعل النوء هو الذي أنزل املطر أو نزل بسببه.

ومنه ما يذكر يف بعض كتب التوقيت( :وقل أن خيلف نوؤه) ،أو( :هذا نوؤه صادق) ،وهذا َّل جيوز،
وهو الذي أنكره هللا – عز وجل – على عباده ،وهذا شرك أصغر ،ولو قال إبذن هللا ،فإنه َّل جيوز
ألن كل األسباب من هللا ،والنوء مل جيعله هللا سبباً .القول املفيد على كتاب التوحيد حملمد بن صاحل
بن عثيمني  -بتصرف– 141 /2
_________

( ))]3696[ )1رواه البخاري ( )3318من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه .ومسلم
( )2619من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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ْتهيد

ملا كانت األعمال الشركية كثرية َّل حصر هلا ،رأينا أنه من الالزم علينا الكالم على بعضها مما هو

منتشر بني الناس خطره ،وقد خيفى عليهم حكمه .وهي ما بني قضااي منافية للتوحيد ،وأخرى منافية
لكماله؛ أو قضااي هلا جهتان :فهي من جهة تنايف التوحيد ،ومن جهة تنايف كماله.

وعلة ذلك :أهنا اترة تكون من الشرك ,أو الكفر ,أو النفاق األكرب ،واترة تكون من الشرك ,أو

الكفر ,أو النفاق األصغر .وقد تقدم أن األوىل تنايف التوحيد ،وأن الثانية تنايف كمال التوحيد.

وهكذا األمر نفسه ابلنسبة للوسائل ،فما أوصل للشرك األكرب وحنوه أخذ حكمه ،وما أوصل إىل
الشرك األصغر وحنوه أخذ حكمه.

وهذه األعمال كما يلي :املدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية إلبراهيم بن حممد الربيكان– ص141 :
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الفرع األول :السحر والشعوذة
وهو لغة :عبارة عما خفي ولطف سببه ،ومنه مسي السحر سحراً ألنه يقع خفياً آخر الليل ،ومنه قوله
صلى هللا عليه وسلم(( :إن من البيان لسحراً)) ملا يف البيان من قدرة من يتصف به على إخفاء

احلقائق.

وشرعاً :هو عزائم ورقى وعقد تؤثر يف القلوب واألبدان ،فتمرض وتقتل وتفرق بني املرء وزوجه ،قال
ِ
ِ
ني املَْرِء َوَزْو ِج ِه ،وقد أمر هللا ابلتعوذ من السحر وأهله ،فقال
تعاىل :فَـيَـتَـ َعلَّ ُمو َن م ْنـ ُه َما َما يُـ َف ِرقُو َن بِه بَ ْ َ
جل شأنه :وِمن َش ِر النـ َّ ِ
الع َق ِد وهن السواحر اللوايت ينفخن يف عقد السحر ،والسحر له
َّف َااثت ِيف ُ
َ ْ
ِ
حقيقة؛ ولذا أمرَن ابلتعوذ منه ،وظهرت آاثره على املسحورين ،قال تعاىلَ :و َجاءُوا بِ ِس ْح ٍر َعظ ٍيم.
فوصفه ابلعظم ،ولو مل تكن له حقيقة مل يوصف هبذا الوصف ،وهذا َّل ْينع أن يكون من السحر ما
هو خيال ،كما قال سبحانه عن سحر سحرة فرعونُ :خيَيَّ ُل إِلَْي ِه ِم ْن ِس ْح ِرِه ْم أ ََّهنَا تَ ْس َعى أي :خييل
ملوسى أن احلبال تسعى كاحليات من قوة ما صنعوه من السحر .وعليه فالسحر قسمان:

أحدمها :سحر حقيقي.
والثاين :سحر خيايل.

وهذا َّل يعين أن الساحر قادر على تغيري حقائق األشياء ،فهو َّل يقدر على جعل اإلنسان قرداً أو

القرد بقرة مثالً.
والساحر ليس هو وَّل سحره مؤثرين بذاهتما ولكن يؤثر السحر إذا تعلق به إذن هللا القدري الكوين,
وأما إذن هللا الشرعي فال يتعلق به البتة؛ ألن السحر مما حرمه هللا ومل أيذن به شرعاً ،قال تعاىلَ :وَما
آرين بِ ِه ِمن أَح ٍد إَِّلَّ إبِِ ْذ ِن ِ
هللا.
ُهم بِ َ
ْ َ
ضَِ
وحكم الساحر :كافر خارج عن ملة اإلسالم ،والسحر :كفر خمرج عن ملة اإلسالم ،فهو من الكفر
األكرب الذي إن مات عليه مل يغفر له ،وأحبط له عمله.

وعليه ،فالساحر يقتل مرتداً ،وقد ثبت قتل الساحر عن عدد من أصحاب رسول هللا عليه السالم،

فقد صح عن أم املؤمنني حفصة (أهنا أمرت بقتل جارية هلا سحرهتا فقتلت) ،ويف صحيح البخاري

عن جبالة بن عبدة قال :كتب عمر ابن اخلطاب رضي هللا عنه( :أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ,فقتلنا
ثالث سواحر) .وقد صح عن جندب بن عبد هللا األزدي مرفوعاً إىل رسول هللا عليه الصالة والسالم
قال(( :حد الساحر ضربة ابلسيف)) وهو قول مالك وأمحد وأيب حنيفة وقال الشافعي( :يقتل إذا

قتل به إنساَنً) .وقال أبو حنيفة( :يقتل إن تكرر منه السحر) .وقتله عند مالك وأمحد وأيب حنيفة

حد للمرتد ،وعند الشافعي َّل يقتل إَّل إذا قتل به قصاصاً عن قتله ملعصوم ،وأما كفره ،فإن مل يصف

كفراً وَّل فعله فليس بكافر ،مع العلم أبن الكل متفقون على أنه حمرم ،ومن كبائر الذنوب ،بل من
املوبقات ،كما قال صلى هللا عليه وسلم(( :اجتنبوا السبع املوبقات ،قالوا :اي رسول هللا ،وما هن؟

قال :الشرك ابهلل والسحر  )) ...إخل احلديث.

هذا وقد كان سحر النيب عليه الصالة والسالم من قبيل املرض املؤثر يف البدن دون العقل الذي هو

مناط التكليف ،ولذا ملا أمره جربيل وميكائيل أن يقرأ املعوذات الثالث (سورة اإلخالص والفلق
والناس) فهم عنهما وقرأ فأزال هللا بذلك ما كان يشعر به.

والصحيح الراجح من أقوال أهل العلم عندي :أن الساحر كافر ابهلل كما قال تعاىل :وما يـعلِم ِ
ان ِم ْن
ََ َُ َ
َح ٍد َح َّىت يَـ ُقوََّل إِ َّمنَا َْحن ُن فِ ْتـنَةٌ فََال تَ ْك ُف ْر [البقرة ،]102 :ولوَّل أن تعلمه واستعماله كفر ملا وجها له
أَ
هذا التحذير.
ويدخل يف مسمى السحر ما يفعله بعض الناس مما يسمى خفة يد ،والتنومي املغناطيسي ،وما يسمى

بتحضري األرواح ،وغريها من أفعال الشعوذة والدجالني.
وإذا كان السحر حمرماً والساحر على الراجح كافراً فإن إتياهنم ،وطلب عمل السحر أيضاً حمرم ،ومن

يقصد الساحر كافر كفراً أصغر هو أعظم من كبائر الذنوب ،لظاهر قوله صلى هللا عليه وسلم(( :من
تعلم شيئا من السحر قليالً كان أو كثرياً كان آخر عهده من هللا)) رواه عبد الرزاق ،عن صفوان بن
سليم ،وهو مرسل (.)1

والسحر من الشرك ألنه َّل حيصل إَّل ابَّلستعانة ابلشياطني ،كما قال صلى هللا عليه وسلم(( :من
عقد عقدة مث نفث فيها فقد سحر ،ومن سحر فقد أشرك ،ومن تعلق شيئاً وكل إليه)) رواه النسائي
وحسنه ابن مفلح ( .)2املدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية إلبراهيم بن حممد الربيكان– ص141 :
_________

( ))]3697[ )1رواه عبد الرزاق يف ((املصنف)) (.)18753
( ))]3698[ )2رواه النسائي ( , )112 /7والطرباين يف ((األوسط)) ( , )127 /2قال ابن عدي
يف ((الكامل يف الضعفاء)) ([ :)551 /5فيه] عباد املنقري هو ممن يكتب حديثه ,وقال املزي يف

((هتذيب الكمال)) ([ :)429 /9فيه] عباد بن ميسرة قال حيىي بن معني ليس به أبس وقال أبو

داود ليس ابلقوي ,وقال الذهيب يف ((ميزان اَّلعتدال)) (َّ :)378 /2ل يصح للني عباد بن ميسرة
وانقطاعه ,وقال األلباين يف ((ضعيف النسائي)) :ضعيف لكن مجلة التعليق ثبتت يف احلديث.

()107/3

الفرع الثاين :الكهانة
الكهانة هي طلب العلم ابملستقبل واإلخبار عما يف الضمري .فالكاهن مدع للعلم ابلغيب ،والغيب َّل
ِ
يعلمه إَّل هللا ،كما قال سبحانه وتعاىلَ :ع ِاملُ الْغَْي ِ
ضى ِمن
َح ًدا إَِّلَّ َم ِن ْارتَ َ
ب فَال يُظْ ِه ُر َعلَى غَْيبِه أ َ
ك ِمن ب ِ ِ ِ
ِِ
َّر ُس ٍ
ص ًدا.
ول فَِإنَّهُ يَ ْسلُ ُ َ ْ
ني يَ َديْه َوم ْن َخلْفه َر َ
وأما ما يتكلم به الكاهن فيقع كما أخرب فذلك سببه مسرتق السمع من الشياطني الذي يلقي
للكاهن ما اسرتقه ومعه تسعا وتسعني كذبة ،فصارت نسبة إصابته احلق يف حقه واحد إىل مائة مما

يدل على أن إصابة احلق عنده ضعيفة جدا ،بل بعيدة للغاية ،وعندئذ فال تكون إصابته ألنه عامل ،بل
ألهنا وافقت ما يف علم هللا ،وإَّل فإنه رماها مع عدم علمه أبهنا ستقع قطعاً.
وعلى هذا ،فالكاهن يف إخباره عما يقع يف املستقبل ،أو يف الضمري كاذب يف ادعاء علمه ،وهو

يستغل البسطاء من الناس ،ويسلب أمواهلم بغري حق ،وهو ينشر أنواع الشعوذات فيهم ،وجيعلهم
أكثر قابلية للدجل ،والشعوذة واإلْيان ابخلرافة.

ومن هنا حرمت الكهانة وما يف معناها من العرافة وهي :اَّلستدَّلل على املسروق ببعض املقدمات،

كأثر السارق ،ورؤية حمل السرقة ،أو منديل السارق ،أو حنو ذلك؛ ألهنا من جنس الكهانة ،وفيها ما
فيها من معىن.

والكاهن كافر ابهلل كفراً أكرب َّلدعائه علم الغيب الذي َّل يعلمه إَّل هللا ،ومن أاته مصدقاً أنه يعلم

الغيب كافراً كفراً أكرب ،أما من مل يصدقه لكن حضر مكانه لريى ما يفعله َّل لقصد الشهادة عليه أو

أمره ِبعروف ،أو هنيه عن منكر ،أو حضر ليعمل ِبا أشار به لدعوى أنه َّل ضرر فيه ،فإن أفاد حصل
املطلوب ،وإن مل حيصل فال ضرر؛ فإنه كافر كفراً أصغر ،أكرب من كبائر الذنوب.

قال الرسول عليه الصالة والسالم(( :من أتى كاهناً فصدقه ِبا يقول فقد كفر ِبا أنزل على حممد

صلى هللا عليه وسلم)) رواه أبو داود .ويف رواية لألربعة واحلاكم(( :من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه ِبا
يقول فقد كفر ِبا أنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم)) .)1( .وقال عليه الصالة والسالم(( :من

أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه مل تقبل له صالة أربعني يوماً)) رواه مسلم (.)2

هذا ،وألمحد رضي هللا عنه فيمن أتى الكاهن فصدقه روايتان:
إحدامها :أنه كفر أصغر ولعله الراجح.

الثانية :التوقف مع تسميته كافراً كما مساه الرسول صلى هللا عليه وسلم ,فالتوقف يف احلكم َّل يف
التسمية ،فال يقال :ينقل عن امللة.

ويلتحق ابلكاهن حكماً به الرمال ،والضرب ابحلصى ،وقراءة الكف ،والفنجان ،وقراءة احلروف
األجبدية ،وقراءة الربوج ،وقراءة اخلطوط وحنو ذلك مما انتشر يف هذا العصر من أنواع الكهانة.
املدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية إلبراهيم بن حممد الربيكان– ص143 :

_________

( ))]3699[ )1رواه أبو داود ( , )3904بلفظ (من أتى كاهنا) بدون (عرافا) وزاد (أو أتى امرأات

حائضا أو أتى امرأات يف دبرها فقد برئ) بدَّل من (فقد كفر) والرتمذي ( , )135وابن ماجه ()639
 ,والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( )9017( )323 /5بلفظ ((من أتى حائضا أو امرأة يف دبرها)

بدون (عرافا)  ,ورواه احلاكم ( , )49 /1قال الرتمذيَّ :ل نعرف هذا احلديث إَّل من حديث حكيم

األثرم عن أيب ْتيمة ,وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرطهما مجيعا من حديث ابن سريين ومل
خيرجاه ,ووافقه الذهيب ,وقال البيهقي يف ((السنن الكربى)) ( :)198 /7له متابعة ,وقال ابن حجر

يف ((فتح الباري)) ( :)227 /10له شاهد [وروي] إبسنادين جيدين ولفظهما (من أتى كاهنا) ,
وصححه األلباين يف ((صحيح أيب داود)) و ((صحيح ابن ماجه)).
( ))]3700[ )2رواه مسلم ()2230

()108/3

الفرع الثالث :النشرة

سا من اْلن،
قال ابن األثري( :النشرة ابلضم ضرب من الرقية والعالج يعاجل به من كان يظن أن به م ا
مسيت نشرة ألنه ينشر هبا عنه ما خامره من الداء أي :يكشف ويزال) ،واملراد هبا هنا :هي حل

السحر عن املسحور وهي نوعان:

األول :حل السحر عن املسحور بسحر مثله ،وهو حمرم ،وهو كفر أصغر ،وهو الذي قال فيه

احلسنَّ( :ل حيل السحر إَّل الساحر) ( ،)1حيث يتقرب الناشر واملنتشر إىل الشيطان ِبا حيب

فيبطل عمله عن املسحور.

الثاين :حل السحر ابألدعية والرقى املباحة من القرآن والسنة ،فهذا جائز.
وعن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن النشرة ،فقال( :هي من عمل الشيطان) رواه

أمحد بسند جيد ( .)2وقال صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تداووا حبرام)) ( ،)3وقال(( :ما جعل هللا

شفاء أميت فيما حرم عليها)) فحل السحر ابلسحر من عمل الشيطان ،وعمل الشيطان حمرم ،فال
يكون فيه شفاء وتوقع أن فيه شفاء عادة مل جيز؛ ألنه حيرم التداوي ابحملرمات ،وَّل يقال أن ذلك مما

ْتليه الضرورة؛ ألن حمل الضرورة ما فيه نفع يدفعها ،والسحر ليس كذلك كما دل عليه احلديث

املتقدم .وإن قلنا :إن فيها نفعاً فإن حمل الضرورة خوف املوت ،واملسحور َّل ْيوت ِبجرد سحره

حىت يقال إنه حيافظ على نفسه ,كما أن جتويز إتيان السحر من أجل العالج به يساعد على تعلمه

وهو حيمل ضمناً جتويز تعلمه والعمل به ,ويفتح الباب لكل شرير أن يسحر فيلجأ الناس إليه من

أجل العالج مما يزيد يف شر السحرة وإفسادها ,مع أن الشرع حيل دم الساحر ويدل على كفره –

كما تقدم – وهذا األمر مما ابتلي به كثري من الناس يف عصرَن ،فيكثر منهم من يذهب إىل السحر
حلل ما أصابه من السحر عنه ،مما جعل الناس يكثرون من ْلوئهم إىل السحر سواء يف العالج ،أو يف
طلب سحر الغري حلقد أو حسد أو بغضاء ،مما زاد يف الفساد وفتح ابب اخلرافة للناس .املدخل

لدراسة العقيدة اإلسالمية إلبراهيم بن حممد الربيكان– ص145 :
_________

((( ))]3701[ )1فتح الباري)) ( , )233 /10وانظر ((تغليق التعليق)) (.)243 /3
( ))]3702[ )2رواه أبو داود ( , )3868وأمحد ( , )14167والبيهقي يف ((السنن الكربى))
( , )351 /9ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( , )40 /5واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال

البيهقي يف ((السنن الكربى)) ( :)351 /9روي مرسالً وهو أصح ,وقال النووي يف ((اجملموع شرح
املهذب)) ( :)67 /9إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح أيب داود)).

( )3رواه أبو داود ( .)3874وسكت عنه أبو داود .وقال األلباين يف ((التعليقات الرضية)) (/3
 :)153صحيح من حيث معناه لشواهده ،وقال يف ((مشكاة املصابيح)) ( :)4464إسناده ضعيف
وشطره األول صحيح لغريه .واحلديث رواه الطرباين ( )254 /24بلفظ(( :خلق)) بدل ((أنزل)).

وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)86 /5رواه الطرباين ورجاله ثقات .وانظر(( :السلسلة
الصحيحة)) (.)1633

()109/3

الفرع الرابع :التنجيم
وهو يف اللغة :طلب العلم ابلنجوم فالتاء يف لفظ التنجيم للطلب فهو تفعيل منه.

وشرعاً :هو اَّلستدَّلل ابلنجوم.

واحلكمة من خلق النجوم اليت أخربَن هبا يف كتابه الكرمي هي:

 - 1عالمات على اْلهات اليت تعرف هبا اْلهات األصلية والفرعية.

 - 2يهتدي هبا املسافر إىل جهات البلدان؛ ملعرفة طرقها ,أو أماكن وجودها ،قال تعاىل :و َع َالم ٍ
ات
َ َ
َّج ِم ُه ْم يَـ ْهتَ ُدو َن.
َوِابلن ْ
 - 3زينة للسماء الدنيا.

 - 4رجوماً للشياطني املسرتقني للسمع بعد بعثة النيب صلى هللا عليه وسلم قال تعاىلَ :ولََق ْد َزيَّـنَّا
لشي ِ
السماء ال مدنْـيا ِِبَصابِيح وجعلْناها رج ِ
اط ِ
ني وعليه فمن ادعى هلا فائدة غري هذه طولب ابلدليل
وما ل َّ َ
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ً
الشرعي على ذلك ،وَّل يقر على شيء مما يقول حىت يقيمه بال شبهة إذ َّل يرتك ما دل عليه كتاب

هللا لقول قائل كائناً من كان.
والتنجيم على قسمني:

األول :علم أتثري:

وهو اَّلستدَّلل ابألحوال الفلكية على احلوادث األرضية ,أبن جتعل أسباابً مؤثرة أو مقارنة هلا ،فإن

اعتقد أهنا الفاعلة أو املؤثرة ،سواء بنفسها أو ادعى أهنا مؤثرة إبذنه تعاىل فهو مشرك شركاً أكرب

خمرجاً عن ملة اإلسالم.

وإن اعتقد أهنا مقارنة للحوادث األرضية َّل تفارقها فهو مشرك شركاً أصغر ،ينايف كمال التوحيد،

وذلك ألن اعتقاد أن الشيء سبب مؤثر أو مقارنة أمر شرعي فالبد من ثبوت السببية شرعاً أو عادة
وهي منفية هنا فدعواها قول على هللا بغري علم.
الثاين :علم تسيري:
وهو اَّلستدَّلل هبا على اْلهات ،ومواقع البلدان ،وحنو ذلك ،فهو جائز َّل حمظور فيه ومنه :حساب

التقاومي ،ومعرفة بروج الشتاء والصيف ،وأوقات التلقيح ،والتأبري ،واألمطار ،وهبوب الرايح وصالح
الثمار ،وهتيج العلل .واألمراض ،وحنو ذلك.

وأما قوله صلى هللا عليه وسلم(( :من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما

زاد)) رواه أبو داود ،وإسناده صحيح ( .)1فاملراد به القسم األول؛ ألن املعروف من حال املنجم

هو اَّلستعانة ابلشياطني واعتقادهم ما يعتقده الصابئة من أن النجوم ذوات أرواح فاعلة ،فيستعينون

ابلشياطني يف قضاء أمورهم ،وبناء عليه اعترب نوعاً من السحر .املدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية

إلبراهيم بن حممد الربيكان– ص146 :

(ينظر الفصل الثاين ،من الباب اخلامس ،يف الكتاب التاسع من املوسوعة)
_________

( ))]3704[ )1رواه أبو داود ( , )3905وابن ماجه ( , )3726وأمحد ()2000( )227 /1
والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )138 /8والطرباين ( , )135 /11كلهم رووه بلفظ(( :من

اقتبس علماً من النجوم)) بدَّلً من ((من اقتبس شعبةً من النجوم))  ,واحلديث سكت عنه ابو داود,
وقال ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى)) ( , )193 /35والنووي يف ((رايض الصاحلني)) (, )536

والعراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( , )144 /4وأمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( )312 /3قالوا:
إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح ابن ماجه)).

()110/3

ْتهيد:
الوسائل :مجع وسيلة ،وهي :ما أدى إىل غريه.
ولذا فقد تقرر شرعاً أن ما كان وسيلة حملرم فهو حمرم ،وما كان وسيلة لواجب فهو واجب ،وما كان

وسيلة لسنة فهو سنة ،وما كان وسيلة ملكروه فهو مكروه ،وما كان وسيلة إىل مباح فهو مباح.

فكذلك ما كان وسيلة لشرك فهو شرك .وبذا يتبني أن خطر الوسيلة تبعاً خلطر ما تؤدي إليه ،وإن
أخطر الوسائل ما أدت إىل الشرك ابهلل ألنه أعظم ذنب عصي هللا به.

من هنا أتيت أمهية معرفة وسائل الشرك املؤدية إليه ،وقيمة العلم هبا وأبحكامها ،وملا كانت وسائل

الشرك كثرية غري حمصورة ،كان التعرض ألكثرها انتشاراً وأعظمها خطراً أمراً متعيناً علماً هبا ،وتنبيهاً
على غريها املدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية إلبراهيم بن حممد الربيكان– ص165 :
وملا كان الشرك األكرب أعظم ذنب عصي هللا به؛ حرم هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم كل قول أو
فعل يؤدي إليه ،أو يكون سبباً يف وقوع املسلم فيه.

فالرسول صلى هللا عليه وسلم كان حريصاً على هداية أمته ،وسالمتها من كل ما يكون سبباً يف
ِ
هالكها ،كما قال تعاىل :لََق ْد جاء ُكم رس ٌ ِ
ِ
ِ ِ
ني
يص َعلَْي ُكم ِابلْ ُم ْؤمنِ َ
مم َح ِر ٌ
َ ْ َُ
ول م ْن أَن ُفس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْيه َما َعنت ْ

رُؤ ٌ ِ
يم [التوبة.]128 :
وف َّرح ٌ
َ

وقال أبو ذر رضي هللا عنه :تركنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه يف اهلواء إَّل
وهو يذكرَن منه علماً .قال :وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ما بقي شيء يقرب من اْلنة
ويباعد من النار إَّل بني لكم)) (.)1

وثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :إمنا مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد َنراً ،فلما
أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب اليت تقع يف النار يقعن فيها ،فجعل الرجل حيجزهن،
ويغلبنه ،فيقتحمن فيها ،فأَن آخذ حبجزكم عن النار :هلم عن النار ،هلم عن النار ،فتغلبوين،

تقحمون فيها)) ( )2رواه البخاري ومسلم.

فالرسول صلى هللا عليه وسلم محى جناب التوحيد من كل ما يهدمه أو ينقصه محاية حمكمة ،وسد
كل طريق يؤدي إىل الشرك ولو من بعيد؛ ألن من سار على الدرب وصل؛ وألن الشيطان يزين

لإلنسان أعمال السوء ،ويتدرج به من السيء إىل األسوأ شيئاً فشيئاً حىت خيرجه من دائرة اإلسالم

ابلكلية – إن استطاع إىل ذلك سبيالً – فمن انقاد له واتبع خطواته خسر الدنيا واآلخرة.

ولذلك ملا عصى كثري من املسلمني نبيهم حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم بفعل بعض األمور

اليت هناهم عنها وحذرهم منها ،واتبعوا خطوات الشيطان الذي زين هلم الباطل ودعاهم إليه حىت ظنوا
أهنم على احلق مع خمالفتهم ومعصيتهم الصرحية للنيب صلى هللا عليه وسلم أدى هبم ذلك إىل الوقوع
يف الشرك األكرب املخرج من امللة .تسهيل العقيدة اإلسالمية لعبد هللا بن عبد العزيز اْلربين– ص:

273
_________

( )1رواه الطرباين يف ((املعجم الكبري)) ( .)155 /2قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)266 /8
رجاله رجال الصحيح غري حممد بن عبد هللا بن يزيد املقرئ وهو ثقة .وقال األلباين يف ((السلسلة

الصحيحة)) ( :)1803إسناده صحيح رجاله ثقات.
( )2رواه البخاري ( ،)3426ومسلم ()2284

()111/3

املطلب األول :تعريف التوسل
لفظة (التوسل) لفظة عربية أصيلة ،وردت يف القرآن والسنة وكالم العرب من شعر ونثر ،وقد عين

هبا :التقرب إىل املطلوب ،والتوصل إليه برغبة ،قال ابن األثري يف (النهاية)( :الواسل :الراغب،

والوسيلة :القربة والواسطة ،وما يتوصل به إىل الشيء ويتقرب به ،ومجعها وسائل) وقال الفريوز أابدي
يف (القاموس)( :وسل إىل هللا تعاىل توسيالً :عمل عمالً تقرب به إليه كتوسل) وقال ابن فارس يف

(معجم املقاييس)( :الوسيلة :الرغبة والطلب ،يقال :وسل إذا رغب ،والواسل :الراغب إىل هللا عز

وجل ،وهو يف قول لبيد:
واسل).
أرى الناس َّل يدرون ما ق ْد ُر أمرهم بلى ،كل ذي دين إىل هللا ُ

وقال الراغب األصفهاين يف (املفردات)( :الوسيلة :التوصل إىل الشيء برغبة ،وهي أخص من
الوصيلة ،لتضمنها ملعىن الرغبة ،قال تعاىل :وابتغوا إليه الوسيلة ،وحقيقة الوسيلة إىل هللا تعاىل :مراعاة
سبيله ابلعمل والعبادة ،وحتري مكارم الشريعة ،وهي كالقربة ،والواسل :الراغب إىل هللا تعاىل).

وقد نقل العالمة ابن جرير هذا املعىن أيضاً وأنشد عليه قول الشاعر:
إذا غفل الواشون عدَن لوصلنا وعاد التصايف بيننا والوسائل

هذا وهناك معىن آخر للوسيلة هو املنزلة عند امللك ،والدرجة والقربة ،كما ورد يف احلديث تسمية
أعلى منزلة يف اْلنة هبا ،وذلك هو قوله صلى هللا عليه وسلم(( :إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما

يقول ،مث صلوا علي ،فإنه من صلى علي صالة صلى هللا عليه هبا عشراً ،مث سلوا هللا يل الوسيلة،

فإهنا منزلة يف اْلنة َّل تنبغي إَّل لعبد من عباد هللا ،وأرجو أن أكون أَن هو ،فمن سأل يل الوسيلة

حلت له الشفاعة)) (.)1

وواضح أن هذين املعنيني األخريين للوسيلة وثيقا الصلة ِبعناها األصلي ،ولكنهما غري مرادين يف حبثنا
هذا.

معىن الوسيلة يف القرآن:
إن ما قدمته من بيان معىن التوسل هو املعروف يف اللغة ،ومل خيالف فيه أحد ،وبه فسر السلف

الصاحل وأئمة التفسري اآليتني الكرْيتني اللتني وردت فيهما لفظة (الوسيلة) ،ومها قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها
اَّلل وابـتـغُوا إِلَي ِه الْو ِسيلَةَ وج ِ
َّ ِ
اه ُدوا ِيف َسبِيلِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْفلِ ُحو َن [املائدة.]35 :
ََ
ين آ ََمنُوا اتَّـ ُقوا ََّ َ ْ َ ْ َ
الذ َ
ِِ ِ
وقوله سبحانه :أُولَئِ َ َّ ِ
ب َويَـ ْر ُجو َن َر ْمحَتَهُ َوَخيَافُو َن
ين يَ ْد ُعو َن يَـ ْبـتَـغُو َن إِ َىل َرهب ُم ال َْوسيلَةَ أَيمـ ُه ْم أَقـ َْر ُ
ك الذ َ
ورا [اإلسراء.]57 :
اب َربِ َ
َع َذابَهُ إِ َّن َع َذ َ
ك َكا َن َْحم ُذ ً
فأما اآلية األوىل ،فقد قال إمام املفسرين احلافظ ابن جرير رمحه هللا يف تفسريها( :اي أيها الذين
صدَّقوا هللا ورسوله فيما أخربهم ،ووعد من الثواب ،وأوعد من العقاب .اتقوا هللا يقول :أجيبوا هللا
فيما أمركم ،وهناكم ابلطاعة له يف ذلكَ .وابْـتَـغُوا إِلَْي ِه ال َْو ِسيلَةَ :يقول :واطلبوا القربة إليه ابلعمل ِبا

يرضيه).

ونقل احلافظ ابن كثري عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن :معىن الوسيلة فيها القربة ،ونقل مثل ذلك
عن جماهد وأيب وائل واحلسن وعبد هللا بن كثري والسدي وابن زيد وغري واحد ،ونقل عن قتادة قوله

فيها( :أي تقربوا إليه بطاعته ،والعمل ِبا يرضيه) مث قال ابن كثري( :وهذا الذي قاله هؤَّلء األئمة َّل

خالف بني املفسرين فيه  ..والوسيلة هي اليت يتوصل هبا إىل حتصيل املقصود) ()2

وأما اآلية الثانية فقد بني الصحايب اْلليل عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه مناسبة نزوهلا اليت توضح
معناها فقال( :نزلت يف نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من اْلن ،فأسلم اْلنيون ،واإلنس الذين

كانوا يعبدوهنم َّل يشعرون) (.)3
_________

( )1رواه مسلم (.)384
((( )2تفسري ابن كثري)) (.)53 - 52 /2
( )3رواه مسلم (.)3030

()112/3

قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا (( :)1أي استمر اإلنس الذين كانوا يعبدون اْلن على عبادة اْلن،
واْلن َّل يرضون بذلك ،لكوهنم أسلموا ،وهم الذين صاروا يبتغون إىل رهبم الوسيلة ،وهذا هو
املعتمد يف تفسري اآلية).

 ...وهي صرحية يف أن املراد ابلوسيلة ما يتقرب به إىل هللا تعاىل ،ولذلك قال:

يبتغون أي يطلبون ما يتقربون به إىل هللا تعاىل من األعمال الصاحلة ،وهي كذلك تشري إىل هذه
الظاهرة الغريبة املخالفة لكل تفكري سليم ،ظاهره أن يتوجه بعض الناس بعبادهتم ودعائهم إىل بعض

عباد هللا ،خيافوهنم ويرجوهنم ،مع أن هؤَّلء العباد املعبودين قد أعلنوا إسالمهم ،وأقروا هلل بعبوديتهم،

وأخذوا يتسابقون يف التقرب إليه سبحانه ،ابألعمال الصاحلة اليت حيبها ويرضاها ،ويطمعون يف رمحته،

سفه يف هذه اآلية أحالم أولئك اْلاهلني الذين عبدوا اْلن،
وخيافون من عقابه ،فهو سبحانه يُ َ

واستمروا على عبادهتم مع أهنم خملوقون عابدون له سبحانه ،وضعفاء مثلهمَّ ،ل ْيلكون ألنفسهم

نفعاً وَّل ضراً ،وينكر هللا عليهم عدم توجيههم ابلعبادة إليه وحده ،تبارك وتعاىل ،وهو الذي ْيلك
وحده الضر والنفع ،وبيده وحده مقادير كل شيء وهو املهيمن على كل شيء .التوسل أنواعه

وأحكامه حملمد َنصر الدين األلباين – بتصرف  -ص10

_________
((( )1فتح الباري)) (.)13 - 12 /10

()113/3

الفرع األول :التوسل املشروع
 - 1التوسل إىل هللا تعاىل ابسم من أمسائه احلسىن ،أو صفة من صفاته العليا :كأن يقول املسلم يف
دعائه :اللهم إين أسألك أبنك أنت الرمحن الرحيم ،اللطيف اخلبري أن تعافيين.

أو يقول :أسألك برمحتك اليت وسعت كل شيء أن ترمحين وتغفر يل .ومثله قول القائل :اللهم إين

أسألك حببك حملمد صلى هللا عليه وسلم .فإن احلب من صفاته تعاىل.
ودليل مشروعية هذا التوسل قوله عز وجل :وَِِّ
َمسَاءُ ا ْحلُ ْس َىن فَا ْد ُعوهُ ِهبَا [األعراف, ]18 :
َّلل ْاأل ْ
َ
واملعىن :ادعوا هللا تعاىل متوسلني إليه أبمسائه احلسىن .وَّل شك أن صفاته العليا عز وجل داخلة يف
هذا الطلب ،ألن أمساءه احلسىن سبحانه صفات له ،خصت به تبارك وتعاىل.

ال َر ِ
ب أ َْوِز ْع ِين أَ ْن أَ ْش ُك َر
ومن ذلك ما ذكره هللا تعاىل من دعاء سليمان عليه السالم حيث قالَ :وقَ َ
ِ
ي وأَ ْن أَ ْعمل ص ِ
ك ِيف ِعب ِ
ني
اد َك َّ
ضاهُ َوأَ ْد ِخل ِْين بَِر ْمحَتِ َ
احلًا تَـ ْر َ
نِ ْع َمتَ َ
ك الَِّيت أَنْـ َع ْم َ
الصاحلِِ َ
ََ َ
َ
ت َعلَ َّي َو َعلَى َوال َد َّ َ
[النمل.]19 :
ومن األدلة أيضاً قول النيب صلى هللا عليه وسلم يف أحد أدعيته الثابتة عنه قبل السالم من صالته
صلى هللا عليه وسلم:

((اللهم بعلمك الغيب ،وقدرتك على اخللق أحيين ما علمت احلياة خرياً يل ،وتوفين إذا كانت الوفاة

خري يل .)1( )) ..

ومنها أنه صلى هللا عليه وسلم مسع رجالً يقول يف تشهده(( :اللهم إين أسألك اي هللا الواحد األحد

الصمد ،الذي مل يلد ومل يولد ،ومل يكن له كفواً أحد أن تغفر يل ذنويب ،إنك أنت الغفور الرحيم فقال
صلى هللا عليه وسلم قد غفر له قد غفر له)) (.)2

_________
( )1رواه النسائي ( )55 /3وأمحد ( )18351( )264 /4وابن حبان ( )304 /5واحلاكم (/1

 )705وأبو يعلى ( )195 /3من حديث عمار بن ايسر ,قال احلاكم هذا حديث صحيح اإلسناد
ومل خيرجاه ,وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)177 /10رجاله ثقات إَّل أن عطاء بن السائب

اختلط ,وقال ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى)) ( :)356 /8مأثور وقد روي هذا اللفظ من وجه

آخر عن النيب صلى هللا عليه وسلم – أظنه من رواية زيد بن اثبت ,وقال الشوكاين يف ((نيل

األوطار)) ( :)333 /2رجال إسناده ثقات ,وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)1301

( )2رواه أبو داود ( )985والنسائي ( )1301( )52 /3وأمحد ( )18995( )338 /4والطرباين
( )296 /20واحلاكم ( )400 /1من حديث حمجن بن األدرع ,واحلديث سكت عنه أبو داود,
وقال احلاكم صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ووافقه الذهيب ,وصححه األلباين يف ((صحيح
سنن أيب داود)).

()114/3

ومسع النيب صلى هللا عليه وسلم رجالً آخر يقول يف تشهده(( :اللهم إين أسألك أبن لك احلمد َّل إله
إَّل أنت وحدك َّل شريك لك ،املنان اي بديع السماوات واألرض ،اي ذا اْلالل واإلكرام اي حي اي

قيوم ،إين أسألك اْلنة ،وأعوذ بك من النار فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ألصحابه :تدرون ِبا
دعا؟ قالوا :هللا ورسوله أعلم .قال :والذي نفسي بيده لقد دعا هللا ابمسه العظيم  -ويف رواية
(األعظم)  -الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى)) (.)1

ومنها قوله صلى هللا عليه وسلم(( :من كثر مهه فليقل :اللهم إين عبدك ،وابن عبدك ،وابن أمتك،

َنصييت بيدك ،ماض يف حكمك ،عدل يف قضاؤك ،أسألك بكل اسم هو لك ،مسيت به نفسك ،أو
علمته أحد من خلقك ،أو أنزلته يف كتابك ،أو استأثرت به يف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن

ربيع قليب ،ونور صدري ،وجالء حزين ،وذهاب مهي إَّل أذهب هللا مهه وحزنه ،وأبدله مكانه فرجا))
(.)2

ومنها ما ورد يف استعاذته صلى هللا عليه وسلم وهي قوله(( :اللهم إين أعوذ بعزتك َّل إله إَّل أنت أن
تضلين .)3( )) ..

ومنها ما رواه أنس رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :كان إذا حزبه  -أي أمهه وأحزنه-

أمر قال :اي حي اي قيوم برمحتك أستغيث)) (.)4
فهذه األحاديث وما شاهبها تبني مشروعية التوسل إىل هللا تعاىل ابسم من أمسائه أو صفه من صفاته،

وأن ذلك مما حيبه هللا سبحانه ويرضاه ،ولذلك استعمله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وقد قال هللا

ول فَ ُخ ُذوهُ [احلشر , ]8 :فكان من املشروع لنا أن ندعوه سبحانه ِبا
الر ُس ُ
تبارك وتعاىلَ :وَما آ ََات ُك ُم َّ

دعاه به رسوله صلى هللا عليه وسلم ،فذلك خري ألف مرة من الدعاء أبدعية ننشئها ،وصيغ خنرتعها.

_________

( )1رواه أبو داود ( )1495والرتمذي ( )3544والنسائي ( )1300( )52 /3وابن ماجه

( )3858وأمحد ( )12632( )158 /3من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه ,واحلديث سكت
عنه أبو داود ,وقال الرتمذي هذا حديث غريب من حديث اثبت عن أنس وقد روي من غري هذا
الوجه عن أنس ,وقال ابن عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) (( :)411 /4فيه) سعيد بن زريب عامة

حديثه َّل يتابع عليه ,وقال ابن القيسراين يف ((ذخرية احلفاظ)) (( :)749 /2فيه) سعيد بن زريب

مرتوك احلديث ,وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)159 /10رجاله ثقات إَّل أن ابن إسحاق
مدلس وإن كان ثقة  ,وصححه األلباين يف ((صحيح سنن النسائي)).

( )2رواه أمحد ( )3712( )391 /1والطرباين ( )169 /10وابن حبان ( )253 /3واحلاكم (/1

 )690قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)189 /10رجاله رجال الصحيح غري أيب سلمة اْلهين
وقد وثقه ابن حبان  ,وصححه ابن القيم يف ((شفاء العليل)) ( )749 /2وقال أمحد شاكر يف

((مسند أمحد)) ( ))267 /5إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (.)199

( )3رواه البخاري ( )7383ومسلم ( )2717من حديث ابن عباس.

( ))]3716[ )4رواه الرتمذي ( )3524من حديث أنس رضي هللا عنه بلفظ(( :اي حي اي قيوم

برمحتك أستغيث)) والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( )147 /6واحلاكم ( )730 /1قال الرتمذي

هذا حديث غريب ,وقال احلاكم حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ,وقال املنذري يف
((الرتغيب والرتهيب)) ( :)313 /1إسناده صحيح ,وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/10

 :)120رجاله رجال الصحيح غري عثمان بن موهب وهو ثقة  ,وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن
الرتمذي)).
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 2ـ التوسل إىل هللا تعاىل بعمل صاحل قام به الداعي :كأن يقول املسلم :اللهم إبْياين بك ،وحمبيت لك،
واتباعي لرسولك اغفر يل  ..أو يقول :اللهم إين أسألك حبيب حملمد صلى هللا عليه وسلم وإْياين به أن
تفرج عين  ..ومنه أن يذكر الداعي عمالً صاحلاً ذا ٍ
ابل ،فيه خوفه من هللا سبحانه ،وتقواه إايه،
وإيثاره رضاه على كل شيء ،وطاعته له جل شأنه ،مث يتوسل به إىل ربه يف دعائه ،ليكون أرجى لقبوله

وإجابته.

َّ ِ
ين يَـ ُقولُو َن
وهذا توسل جيد ومجيل قد شرعه هللا تعاىل وارتضاه ،ويدل على مشروعيته قوله تعاىل :الذ َ
ِ
ِ
ت
َنزلَ ْ
آمنَّا ِِبَا أ َ
َربَّـنَا إِنَّـنَا آ ََمنَّا فَا ْغف ْر لَنَا ذُنُوبَـنَا َوقنَا َع َذ َ
اب النَّا ِر [آل عمران , ]16 :وقولهَ :ربـَّنَا َ
ول فَا ْكتُـبـنَا مع َّ ِ ِ
اداي يـنَ ِ
ِ
ِ
ادي
الر ُس َ
َواتَّـبَـ ْعنَا َّ
ين [آل عمران , ]53 :وقولهَّ :ربَّـنَا إِنَّـنَا َمس ْعنَا ُمنَ ً ُ
ْ ََ
الشاهد َ
ِ
ِ ِ
آمنَّا َربَّـنَا فَا ْغ ِف ْر لَنَا ذُنُوبَـنَا َوَك ِف ْر َعنَّا َسيِئَاتِنَا َوتَـ َوفَّـنَا َم َع األبْـ َرا ِر َربَّـنَا َوآتِنَا َما
ل ِإلْيَان أَ ْن آمنُواْ بَِربِ ُك ْم فَ َ
اد [آل عمران., ]194 - 193 :
ك َّلَ ُختْلِ ُ
ك َوَّلَ ُختْ ِزََن يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة إِنَّ َ
َو َعدتَّـنَا َعلَى ُر ُسلِ َ
ف ال ِْم َيع َ
ِ ِ ِ
الر ِِ
ني [املؤمنون:
ري َّ
آمنَّا فَا ْغ ِف ْر لَنَا َو ْارمحَْنَا َوأ َ
امح َ
وقوله :إِنَّهُ َكا َن فَ ِري ٌق م ْن عبَادي يَـ ُقولُو َن َربـَّنَا َ
َنت َخ ْ ُ
 , ]109وأمثال هذه اآلايت الكرْيات املباركات .وكذلك يدل على مشروعية هذا النوع من التوسل
صيب رضي هللا عنه حيث قال :مسع النيب صلى هللا عليه وسلم رجالً يقول:
ما رواه بريدة بن احلٌ َ

((اللهم إين أسألك أبين أشهد أنك أنت هللا الذي َّل إله إَّل أنت ،األحد الصمد ،الذي مل يلد ومل

يولد ،ومل يكن له كفواً أحد ،فقال :قد سأل هللا ابمسه األعظم ،الذي إذا سئل به أعطى ،وإذا دعي به

أجاب)) (.)1

_________

( ))]3717[ )1رواه أبو داود ( )1493والرتمذي ( )3475وابن ماجه ( )3847وأمحد (/5
 )23015( )350وابن حبان ( )173 /3واحلاكم ( , )683 /1والنسائي يف ((السنن الكربى))

( , )395 /4واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال الرتمذي هذا حديث حسن غريب ,وقال احلاكم
هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه وله شاهد على شرط مسلم ,وصححه األلباين يف
((صحيح الرتمذي))
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ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار ،كما يرويها عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال :مسعت

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :انطلق ثالثة رهط ممن كان قبلكم حىت أووا املبيت إىل غار،
فدخلوه ،فاحندرت صخرة من اْلبل ،فسدت عليهم الغار ،فقالوا :إنه َّل ينجيكم من هذه الصخرة
إَّل أن تدعوا هللا بصاحل أعمالكم)) ،ويف رواية ملسلم :فقال بعضهم لبعض(( :انظروا أعماَّلً
عملتموها صاحلة هلل ،فادعوا هللا هبا ،لعل هللا يفرجها عنكم .فقال رجل منهم :اللهم كان يل أبوان
شيخان كبريان وكنت َّل أغبُ ُق ( )1قبلهما أهال وَّل ماَّل ،فنأى يب طلب شيء (ويف رواية ملسلم:

أرح عليهما ( ،)2حىت َنما ،فحلبت هلما غبوقهما فوجدهتما َنئمني ،فكرهت أن
الشجر) يوماً ،فلم ْ
أغبق قبلهما أهال أو ماَّل ،فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حىت برق الفجر ،فاستيقظا
فشراب غبوقهما ،اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما حنن فيه من هذه الصخرة،

فانفرجت شيئاً َّل يستطيعون اخلروج .قال النيب صلى هللا عليه وسلم :قال اآلخر :اللهم كانت يل

بنت عم كانت أحب الناس إيل ،فأردهتا عن نفسها ،فامتنعت مين حىت أملت هبا َسنَة ( )3من

السنني ،فجاءتين فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن ختلي بيين وبني نفسها ،ففعلت ،حىت إذا

قدرت عليها قالتَّ :ل أحل لك أن تفض -ويف رواية ملسلم :-اي عبد هللا اتق هللا ،وَّل تفتح اخلامت
إَّل حبقه ،فتحرجت من الوقوع عليها ،فانصرفت عنها وهي أحب الناس إيل ،وتركت الذهب الذي
أعطيتها ،اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما حنن فيه ،فانفرجت الصخرة غري

أهنم َّل يستطيعون اخلروج منها .قال النيب صلى هللا عليه وسلم :وقال الثالث :اللهم إين استأجرت

أجراء ،فأعطيتهم أجرهم غري رجل واحد ترك الذي له وذهب ،فثمرت أجره ،حىت كثرت منه
األموال ،فجاءين بعد حني فقال :اي عبد هللا ِأد يل أجري ،فقلت له :كل ما ترى من أجرك ،من اإلبل
والبقر والغنم والرقيق .فقال :اي عبد هللا! َّل تستهزئ يب .فقلت :إين َّل أستهزئ بك ،فأخذه كله،

فاستاقه ،فلم يرتك منه شيئاً .اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما حنن فيه،
فانفرجت الصخرة فخرجوا ْيشون)) (.)4
_________

( )1الغبوق :هو الذي يشرب العشي ،ومعناه :كنت َّل أقدم عليهما يف شرب اللنب أهال وَّل غريهم
( )2املراح :موضع مبيت املاشية ،واملعىن :مل أرد املاشية من املرعى إىل حظائرها.

( )3السنة :العام املقحط الذي مل تنبت األرض فيه شيئاً ،سواء نزل غيث أم مل ينزل.
( ))]3721[ )4رواه البخاري ( )2272ومسلم (.)2743
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ويتضح من هذا احلديث أن هؤَّلء الرجال املؤمنني الثالثة حينما اشتد هبم الكرب ،وضاق هبم األمر،
ويئسوا من أن أيتيهم الفرج من كل طريق إَّل طريق هللا تبارك وتعاىل وحده ،فلجئوا إليه ،ودعوه

إبخالص واستذكروا أعماَّلً هلم صاحلة ،كانوا تعرفوا فيها إىل هللا يف أوقات الرخاء ،راجني أن يتعرف

إليهم رهبم مقابلها يف أوقات الشدة ،كما ورد يف حديث النيب صلى هللا عليه وسلم الذي فيه.. (( :

تعرف إىل هللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة)) ( )1فتوسلوا إليه سبحانه بتلك األعمال؛ توسل األول
بربه والديه ،وعطفه عليهما ،ورأفته الشديدة هبما حىت كان منه ذلك املوقف الرائع الفريد ،وما

أحسب إنساَنً آخر ،حاشا األنبياء ـ يصل بره بوالديه إىل هذا احلد.

وتوسل الثاين بعفته من الزىن اببنة عمه اليت أحبها كأشد ما حيب الرجال النساء بعدما قدر عليها،
واستسلمت له مكرهة بسبب اْلوع واحلاجة ،ولكنها ذكرته ابهلل عز وجل ،فتذكر قلبه ،وخشعت

جوارحه ،وتركها واملال الذي أعطاها.

وتوسل الثالث حبفاظه على حق أجريه الذي ترك أجرته اليت كانت فَـ َرقاَ ( )2من أرز كما ورد يف رواية

صحيحة للحديث وذهب ،فنماها له صاحب العمل ،ومثرها حىت كانت منها الشاه والبقر واإلبل

والرقيق ،فلما احتاج األجري إىل املال ذكر أجرته الزهيدة عند صاحبه ،فجاءه وطالبه حبقه ،فأعطاه

مثر له أجره حىت
تلك األموال كلها ،فدهش وظنه يستهزئ به ،ولكنه ملا تيقن منه اْلد ،وعرف أنه َّ

وأمي هللا إن صنيع رب العمل
جتمعت منه تلك األموال ،استاقها فرحاً مذهوَّلً ،ومل يرتك منها شيئاًْ .

هذا ابلغ حد الروعة يف اإلحسان إىل العامل ،وحمقق املثل األعلى املمكن يف رعايته وإكرامه ،مما َّل

يصل إىل عشر معشاره موقف كل من يدعي نصرة العمال والكادحني ،ويتاجر بدعوى محاية الفقراء

واحملتاجني ،وإنصافهم وإعطائهم حقوقهم ،دعا هؤَّلء الثالثة رهبم سبحانه متوسلني إليه هبذه األعمال

الصاحلة أي صالح ،واملواقف الكرْية أي كرم ،معلنني أهنم إمنا فعلوها ابتغاء رضوان هللا تعاىل وحده.

_________

( ))]3722[ )1رواه أمحد ( )2804( )307 /1والطرباين ( )223 /11واحلاكم ()623 /3
واحلديث حسنه ابن حجر يف ((موافقة اخلرب اخلرب)) ( )327 /1وقال ابن رجب يف ((رسائل ابن

رجب)) ( :)91 /3إسناده حسن َّل أبس به ,وقال الصنعاين يف ((سبل السالم)) (:)267 /4

إسناده حسن ,وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)287 /4إسناده حسن ,وصححه األلباين يف

((صحيح اْلامع)) ()2961

( )2مكيال تقدر سعته بثالثة آصع

()118/3

مل يريدوا هبا دنيا قريبة أو مصلحة عاجلة أو ماَّلً ،ورجوا هللا جل شأنه أن يفرج عنهم ضائقتهم،

وخيلصهم من حمنتهم ،فاستجاب سبحانه دعاءهم ،وكشف كرهبم ،وكان عند حسن ظنهم به ،فخرق

هلم العادات وأكرمهم بتلك الكرامة الظاهرة ،فأزاح الصخرة ابلتدرج على مراحل ثالث ،كلما دعا

واحد منهم تنفرج بعض اَّلنفراج حىت انفرجت ْتاماً مع آخر دعوة الثالث بعد أن كانوا يف موت
حمقق .ورسولنا الكرمي صلوات هللا وسالمه عليه يروي لنا هذه القصة الرائعة اليت كانت يف بطون

الغيبَّ ،ل يعلمها إَّل هللا سبحانه وتعاىل ليذكرَن أبعمال فاضلة مثالية ألَنس فاضلني مثاليني من أتباع

الرسل السابقني ،لنقتدي هبم ،ونتأسى أبعماهلم ،وأنخذ من أخبارهم الدروس الثمينة ،والعظات
البالغة .وَّل يقولن قائل :إن هذه األعمال جرت قبل بعثة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم فال تنطبق

علينا بناء على ما هو الراجح يف علم األصول أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا .ألننا نقول :إن

حكاية النيب صلى هللا عليه وسلم هلذه احلادثة إمنا جاءت يف سياق املدح والثناء ،والتعظيم والتبجيل،

وهذا إقرار منه صلى هللا عليه وسلم بذلك ،بل هو أكثر من إقرار ملا قاموا به من التوسل أبعماهلم

الصاحلة املذكورة ،بل إن هذا ليس إَّل شرحاً وتطبيقاً عملياً لآلايت املتقدمة ،وبذلك تتالقى الشرائع

السماوية يف تعاليمها وتوجيهاهتا ،ومقاصدها وغاايهتا ،وَّل غرابة يف ذلك ،فهي تنبع من معني واحد،

وخترج من مشكاة واحدة ،وخاصة فيما يتعلق حبال الناس مع رهبم سبحانه ،فهي َّل تكاد ختتلف إَّل
يف القليل النادر الذي يقتضي حكمة هللا سبحانه تغيريه وتبديله.
 - 3التوسل إىل هللا تعاىل بدعاء الرجل الصاحل:
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كأن يقول املسلم يف ضيق شديد ،أو حتل به مصيبة كبرية ،ويعلم من نفسه التفريط يف جنب هللا
تبارك وتعاىل ،فيجب أن أيخذ بسبب قوي إىل هللا ،فيذهب إىل رجل يعتقد فيه الصالح والتقوى ،أو
الفضل والعلم ابلكتاب والسنة ،فيطلب منه أن يدعو له ربه ،ليفرج عنه كربه ،ويزيل عنه مهه .فهذا
نوع آخر من التوسل املشروع ،دلت عليه الشريعة املطهرة ،وأرشدت إليه ،وقد وردت أمثلة منه يف

السنة الشريفة ،كما وقعت مناذج منه من فعل الصحابة الكرام رضوان هللا تعاىل عليهم ،فمن ذلك ما

رواه أنس بن مالك رضي هللا عنه حيث قال(( :أصاب الناس سنَة على عهد النيب صلى هللا عليه

وسلم ،فبينما النيب صلى هللا عليه وسلم خيطب (على املنرب) قائماً يف يوم اْلمعة ،قام (ويف راوية:

وجاه املنرب) (حنو دار القضاء ورسول هللا قائم ،فاستقبل
دخل) أعرايب (من أهل البدو) (من ابب كان َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائماً) فقال :اي رسول هللا! هلك املال ،وجاع (ويف رواية :هلك)

العيال (ومن طريق أخرى :هلك ال ُكراع ،وهلك الشاء) (ويف أخرى هلكت املواشي ،وانقطعت

(فادع هللا لنا) أن يَ ْس ِقيَنا () ويف أخرى :يُغيثنا (فرفع يديه يدعو) حىت رأيت بياض إبطه (اللهم
السبل
ُ
حول رداءه ،وَّل
أغثنا ،اللهم أغثنا ،اللهم أغثنا ( ،ورفع الناس أيديهم معه يدعون (ومل يذكر أنه َّ

استقبل القبلة) وَّل وهللا (ما نرى يف السماء) من سحاب وَّل) قزعة (وَّل شيئاً ،وما بيننا وبني َسلْع من
بيت وَّل دار) (ويف رواية :قال أنس :وإن السماء ملثل الزجاجة) (قال فطلعت من ورائه سحابة مثل

الرتس ،فلما توسطت السماء انتشرت مث أمطرت) فو الذي نفسه بيده ما وضعها حىت اثر السحاب
املطر يتحادر على حليته صلى هللا عليه وسلم (ويف
أمثال اْلبال ،مث مل ينزل عن منربه حىت رأيت َ

رواية :فهاجت ريح أنشأت سحاابً ،مث اجتمع ،مث أرسلت السماءُ عزاليها (ونزل عن املنرب فصلى)

(فخرجنا خنوض املاء حىت أتينا منازلنا) (ويف رواية :حىت ما كاد الرجل يصل إىل منزله) فمطرَن يومنا

ذلك ،ومن الغد وبعد الغد ،والذي يليه حىت اْلمعة األخرى (ما تقلع) (حىت سالت مثاعب املدينة)
(ويف رواية :فال وهللا ما رأينا الشمس ستاً) وقام ذلك األعرايب أو غريه ويف رواية :مث دخل رجل من

ذلك الباب يف اْلمعة املقبلة ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائم خيطب ،فاستقبله قائماً (فقال :اي

رسول هللا هتدم البناء) ويف رواية :هتدمت البيوت ،وتقطعت السبل ،وهلكت املواشي) ويف طريق:

ومنع الطريق (وغرق املال ،فادع هللا) حيبسه (لنا) فتبسم النيب صلى هللا عليه وسلم
بَ
شق املسافرُ ،
(فرفع يده ،فقال :اللهم حوالينا وَّل علينا )،اللهم على رؤوس اْلبال واآلكام) والظراب (وبطون

اْلوبَة( ،ويف
األودية ومنابت الشجر (فما) جعل) يشري بيده إىل َنحية من السحاب إَّل انفرجت مثل ْ
رواية :فنظرت إىل السحاب تصدع حول املدينة (ْييناً ومشاَّلً) كأنه إكليل) (ويف أخرىْ :
ت) عن
فاجنابَ ْ
املدينة اجنياب الثوب) (ْيطر ما حولينا وَّل ْيطر فيها شيء (ويف طريق :قطرة) (وخرجنا منشي يف

الشمس) يريهم هللا كرامة نبيه صلى هللا عليه وسلم وإجابة دعوته) ،وسال الوادي (وادي) قناة شهراً،
ومل جيئ أحد من َنحية إَّل حدث ابْلود)) (.)1
_________

( ))]3724[ )1قال األلباين يف ((التوسل)) (ص , )40رواه البخاري وقد أوردته هكذا يف
خمتصري له ( 226 - 224 /1رقم  )497جامعا بني طرقه ورواايته املختلفة الواردة يف مواضع
شىت.

()120/3

ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي هللا عنه أيضاً أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه كان إذا

قحطوا استسقى ابلعباس بن عبد املطلب ،فقال(( :اللهم إَن كنا نتوسل إليك بنبينا صلى هللا عليه

وسلم فتسقينا ،وإَن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ،قال :فيُس َقون)) (.)1

ومعىن قول عمر :إَن كنا نتوسل إليك بنبينا صلى هللا عليه وسلم وإَن نتوسل إليك بعم نبينا ،أننا كنا
نقصد نبينا صلى هللا عليه وسلم ونطلب منه أن يدعو لنا ،ونتقرب إىل هللا بدعائه ،واآلن وقد انتقل
صلى هللا عليه وسلم إىل الرفيق األعلى ،ومل يعد من املمكن أن يدعو لنا ،فإننا نتوجه إىل عم نبينا

يدعو لنا ،وليس معناه أهنم كانوا يقولون يف دعائهم( :اللهم جباه نبيك
العباس ،ونطلب منه أن َ

اسقنا) ،مث أصبحوا يقولون بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم( :اللهم جباه العباس اسقنا) ،ألن مثل هذا
دعاء مبتدع ليس له أصل يف الكتاب وَّل يف السنة ،ومل يفعله أحد من السلف الصاحل رضوان هللا

تعاىل عليهم ، ...

ومن ذلك أيضاً ما رواه احلافظ ابن عساكر رمحه هللا تعاىل يف (اترخيه) ( )1/151 /18بسند صحيح

عن التابعي اْلليل سليم ابن عامر اخلبَائري( :أن السماء قحطت ،فخرج معاوية بن أيب سفيان وأهل
دمشق يستسقون ،فلما قعد معاوية على املنرب ،قال :أين يزيد بن األسود اْلَُرشي؟ فناداه الناس،
فأقبل يتخطى الناس ،فأمره معاوية فصعد على املنرب ،فقعد عند رجليه ،فقال معاوية :اللهم إَن

نستشفع إليك اليوم خبريَن وأفضلنا ،اللهم إَن نستشفع إليك اليوم بيزيد بن األسود اْلرشي ،اي يزيد

ارفع يديك إىل هللا ،فرفع يديه ،ورفع الناس أيديهم ،فما كان أوشك أن اثرت سحابة يف الغرب كأهنا
ترس ،وهبت هلا ريح ،فسقتنا حىت كاد الناس أن َّل يبلغوا منازهلم) (.)2
وروى ابن عساكر أيضاً بسند صحيح أن الضحاك بن قيس خرج يستسقي ابلناس فقال ليزيد بن

األسود أيضاً :قم اي بكاء! زاد يف رواية( :فما دعا إَّل ثالاثً حىت أمطروا مطراً كادوا يغرقون منه) (.)3

فهذا معاوية رضي هللا عنه أيضاً َّل يتوسل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ،ملا سبق بيانه ،وإمنا يتوسل هبذا
الرجل الصاحل :يزيد بن األسود رمحه هللا تعاىل ،فيطلب منه أن يدعو هللا تعاىل ،ليسقيهم ويغيثهم،

ويستجيب هللا تبارك وتعاىل طلبه .وحدث مثل هذا يف وَّلية الضحاك بن قيس أيضاً .التوسل أنواعه
وأحكامه حملمد بن َنصر الدين األلباين  -بتصرف  -ص38

_________

( ))]3725[ )1رواه البخاري (.)1010

( ))]3726[ )2أورده الذهيب يف ((اتريخ اإلسالم)) ( , )178 /2قال األلباين يف ((التوسل))
( :)41إسناده صحيح.

( ))]3727[ )3رواه البيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( , )366 /5وابن أيب عاصم يف ((اآلحاد
واملثاين)) ( , )461 /2والاللكائي يف ((كرامات األولياء)) (.)190 /1
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الفرع الثاين :التوسل املمنوع
• الوجه األول :التوسل إليه تعاىل بذات وشخص املتوسل به ..
• الوجه الثاين :التوسل إىل هللا تعاىل جباه فالن ,أو حقه ,أو حرمته وما أشبه.
• الوجه الثالث :اإلقسام على هللا جل وعال ابملتوسل به.
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الوجه األول :التوسل إليه تعاىل بذات وشخص املتوسل به.
إن التوسل بذات وشخص املتوسل به إىل هللا تعاىل ،عمل غري شرعي ألنه مل أيمر به هللا ،وَّل بلغه

رسوله صلى هللا عليه وسلم .على أن التوسل بذات الشخص بدون متابعة للعمل الذي كان يعمله،
فبلغ به املنزلة الطيبة عند هللا ،إمنا هو عمل قد ذمه هللا تعاىل ملا وصف توسل املشركني فقال حاكياً
الدين اخلَالِص والَّ ِذ َّ ِ ِِ ِ
ِ
ِ ِ
اء َما نَـ ْعبُ ُد ُه ْم إََِّّل لِيُـ َق ِربُ َ
وَن إِ َىل هللا ُزلْ َفى إِ َّن هللاَ
ُ َ َ
عنهم :أ َََّل هلل ُ
ين اختَ ُذوا م ْن ُدونه أ َْوليَ َ
ِِ ِ
ِ
ِ
ار [ال مزمر.]3 :
َْحي ُك ُم بَـ ْيـنَـ ُه ْم ِيف َما ُه ْم فيه خيَْتَل ُفو َن إِ َّن هللاَ ََّل يَـ ْهدي َم ْن ُه َو َكاذ ٌ
ب َك َّف ٌ
فالتوسل ابلعبد الصاحل من غري متابعة له يف األعمال الصاحلة َّل جيوز أن يكون وسيلة .فهذا التزلف
بذوات األشخاص رده هللا سبحانه ومل يقبله .وإنه تعاىل قد عاب عليهم يف هذه اآلية أمرين اثنني:

عاب عليهم عبادة األولياء من دونه ،وعاب عليهم ،حماولتهم القرىب والزلفى إليه تعاىل ابألشخاص
والعباد املخلوقني .فكال األمرين يف اآلية ،عيب وذنب .وكالمها ابطل وكذب وضالل وقال تعاىل:
وما أَموالُ ُكم وََّل أَوََّل ُد ُكم ِابلَِّيت تُـ َق ِرب ُكم ِع ْن َد ََن ُزلْ َفى إََِّّل من آَمن و َع ِمل ص ِ
احلًا فَأُولَئِ َ
َْ ََ َ َ َ
ُ ْ
ََ َْ ْ َ ْ ْ
ك َهلُ ْم َج َزاءُ
ِ
ف ِِبَا َع ِملُوا و ُهم ِيف الغُرفَ ِ
ِ
الض ْع ِ
ات آَمنُو َن [سبأ.]37 :
َ ْ
ُ
أي إن الذين يقربون عند هللا درجات ،ومنازل عظيمة والذين تضاعف هلم حسناهتم إمنا تضاعف
أبعماهلم َّل ابْلاهات وَّل الوساطات.
قول ابن تيمية رمحه هللا:

سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن رجلني تناظرا فقال أحدمهاَّ :لبد لنا من واسطة بيننا وبني هللا فإَن َّل

نقدر أن نصل بغري ذلك :فأجاب رمحه هللا:

(احلمد هلل رب العاملني :إن أراد بذلك أنه َّلبد من واسطة يبلغنا أمر هللا فهذا حق .فإن اخللق َّل

يعلمون ما حيبه هللا ويرضاه ،وما أمر به وما هنى عنه ،وما أعده ألوليائه من كرامته ،وما وعد به

أعداءه من عذابه ،وَّل يعرفون ما يستحقه هللا من أمسائه احلسىن ،وصفاته العليا ،اليت تعجز العقول
عن معرفتها وأمثال ذلك إَّل ابلرسل الذين أرسلهم هللا تعاىل إىل عباده .فاملؤمنون ابلرسل املتبعون هلم

هم املهتدون الذين يقرهبم لديه زلفى ،ويرفع درجاهتم ،ويكرمهم يف الدنيا واآلخرة .وأما املخالفون
للرسل ،فإهنم ملعونون ،وهم عن رهبم ضالون حمجوبون).

مث قال( :وإن أراد ابلواسطة أنه َّلبد من واسطة يف جلب املنافع ،ودفع املضار ،مثل أن يكون واسطة

يف رزق العباد ،ونصرهم وهداهم ،ويسألونه ذلك ،ويرجعون إليه فيه فهو من أعظم الشرك الذي كفر

هللا به املشركني ،حيث اختذوا من دون هللا أولياء شفعاء ،جيتلبون هبم املنافع ،ويدفعون هبم املضار).
اهـ.
قول أيب حنيفة رمحه هللا:

قال يف الدر املختار( :ويف التتارخانية معزايً للمنتقى عن أيب يوسف عن أيب حنيفةَّ :ل ينبغي ألحد أن
يدعو هللا إَّل به .والدعاء املأذون فيه املأمور به :ما استفيد من قوله تعاىل :و ِ
َمسَاءُ احلُ ْس َىن
هلل األ ْ
َ
فَا ْدعُوهُ ِهبَا [األعراف... )]180 :
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الوجه الثاين :التوسل إىل هللا تعاىل جباه فالن ,أو حقه ,أو حرمته وما أشبه
أما التوسل إىل هللا تعاىل :جباه أو حبرمة املتوسل به  ..فهذا عمل مل يشرعه هللا ومل يبلغه رسوله صلى
هللا عليه وسلم ،وَّل أمر به ،وَّل حض عليه ،ومل يصل إلينا عن أحد من أصحابه رضي هللا عنهم.

وإننا نوجه سؤاَّلً للذين يستحلون هذا النوع من التوسل فنقول:

إن هذا الذي تسألون هللا جباهه أو حبرمته عنده ،كيف تكون له هذا اْلاه واحلرمة ،وتلك املنزلة الطيبة

عنده سبحانه؟ أليس هذا كله ،من طاعته لربه وتنفيذه ألوامره ،وتركه لنواهيه ،وفعله اخلريات،

وجهاده يف سبيل هللا ,ونشره الدعوة بني الناس ،وصربه على األذى يف سبيلها  ...؟ أليس كذلك ...

؟ ولوَّل أن يفعل هذا  ...ما كان له ذلك اْلاه وَّل احلرمة وَّل تلك املنزلة العالية .فإذا كان األمر

كذلك  ...فهل لكم من أعماله تلك أي سهم أو نصيب  ...؟ ستقولونَّ :ل  ...إن عمله له وليس

ألحد أي نصيب منه ،فأقول :هذا هو القول احلق ابرك هللا فيكم ,فما دمتم تعلمون أن كل هذه

املكانة واحلرمة متأتية له من سعيه ،ومتأكدون أن سعيه له ،وليس لكم فيه من حق  ...فكيف إذاً
تتوسلون إىل هللا جباه َّل ْتلكونه ،وحرمة ليس لكم فيها أية عالقة ،ومكانة اختصه هللا هبا وليس لكم
منها مثقال ذرة  ...؟ وهللا سبحانه وتعاىل قرر يف كتاب العزيز :وأَن لَّْيس لِ ِإلنس ِ
ان إَِّلَّ َما َس َعى َوأ َّ
َن
َ
َ
َ
ف يُـ َرى ُمثَّ ُْجي َزاهُ ا ْْلََزاء األ َْو َىف [النجم.]40 - 39 :
َس ْعيَهُ َس ْو َ
إذاً فالذي ليس من سعيكم ليس لكم فيه من نصيب  ...فتوسلكم جباهه ,أو حبرمته ,أو منزلته
خمالف ملا قال سبحانه من اآلية املتقدمة ،وليس لكم أن تفعلوا ذلك.

وبناء على ما تقدم ،فإن كل توسل إىل هللا ِبا مل يشرع  ...غري مقبول ومردود  ..ألنه ليس مطابقاً ملا
أمر هللا وشرع .هذا عدا عن أن خمالفة أمر هللا يرتتب عليها عقاب ,ألن خمالفة أمر هللا ذنب ،ولكل

ذنب عقاب.

فما رأيكم بعمل تعملونه  ...وتظنون أنه قرىب إىل هللا ويف الواقع ليس هو قرىب  ...بل ذنب يستحق
أن تتوبوا منه أو تعاقبوا عليه  ...فال أنتم منه تتوبون أو تستغفرون ،وَّل أنتم عنه راجعون ،فتكررون
الذنب وَّل تستغفرون ,ويرتاكم وَّل تشعرون ,وحتسبون أنكم بعملكم هذا حتسنون صنعاً !!! ...
فأطعتم الشيطان  ! ...وعصيتم الرمحن!!! ولكن بعد أن وضح احلق  ...هل أنتم منتهون؟

وإذا كان هناك رجال صاحلون ،قبضهم هللا إليه ،ومضوا إىل ما عملوا من خري وصالح  ...فهم – إن
شاء هللا – يف حببوحة من رمحة هللا ومغفرته ،ورحاب فسيحة من رضاه وعفوه وكرمه ،فليس ألحد أن
يتوسل إىل هللا بصالحهم  ...ألن صالحهم من سعيهمَّ ،ل من سعي املتوسلني هبم.

قال شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية رمحه هللا:

(ليس ألحد أن يدل على هللا بصالح سلفه ،فإنه ليس صالحهم من عمله الذي يستحق به اْلزاء،

كأهل الغار الثالثة ،فأهنم مل يتوسلوا إىل هللا بصالح سلفهم ،وإمنا توسلوا إىل هللا أبعماهلم) اهـ.

وملاذا َّل تعملون صاحلاً كما عملوا  ..وتتوسلون أبعمالكم الصاحلة كما توسلوا  ..فتكتب لكم يف
صحائفكم ،وتتقربون هبا إىل هللا وتتوسلون ،كما فعل السلف الصاحل ممن سبقكم  ...أما مسعتم

الشاعر يقول:

لسنا وإن أحسابنا كرمت  ...يوماً على اآلابء نتكل
نبين كما كانت أوائلنا  ...تبين ،ونفعل مثلما فعلوا

وقال شارح العقيدة الطحاوية رمحه هللا:
(وَّل مناسبة بني ذلك –أي صالح املتوسل به -وبني استجابة الدعاء ،فكأن املتوسل يقول :لكون

فالن من عبادك الصاحلني أجب دعاي! وأي مناسبة يف هذا  ...وأي مالزمة؟ وإمنا هذا من اَّلعتداء
ِ
ين [األعراف.]55 :
ض مر ًعا َو ُخ ْفيَةً إِنَّهُ ََّل ُِحي م
يف الدعاء وقد قال تعاىل :ا ْد ُعوا َربَّ ُك ْم تَ َ
ب املُْعتَد َ

وهذا  ...وحنوه من األدعية املبتدعة .ومل ينقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،وَّل عن الصحابة ،وَّل

عن التابعني ،وَّل عن األئمة رضي هللا عنهم أمجعني ،وإمنا يوجد مثل هذا  ..يف احلروز واهلياكل – أي
التمائم – اليت يكتب هبا اْلهال والطرقية ,والدعاء من أفضل العبادات ،والعبادات مبناها على
السنة واإلتباعَّ ،ل على اهلوى واَّلبتداع).
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الوجه الثالث :اإلقسام على هللا جل وعال ابملتوسل به
األصل يف القسم أو احللف ،أن يكون ابهلل تعاىل ،ألنه عبادة ،ومعلوم أن العبادة َّل جيوز أن تصرف
إَّل هلل عز وجل ،ولذا فإنه َّل جيوز القسم أو احللف بغريه سبحانه .وقد ثبت يف الصحيحني :أن النيب
صلى هللا عليه وسلم قال(( :من كان حالفاً فليحلف ابهلل أو ليصمت)) ( )1ويف لفظ(( :من حلف
بغري هللا فقد أشرك)) رواه أمحد والرتمذي واحلاكم وصححوه ( .)2فإذا فهم هذا  ...فيتعني أنه َّل

جيوز احللف ِبخلوق على خملوق ،فكيف جيوز احللف ابملخلوق على اخلالق ! ..؟ كأن يقول مثالً:
اللهم إين أقسمت عليك بفالن أو أسألك حبق فالن أن تقضي حاجيت ...
قد يتأثر املخلوق إذا أقسمت عليه بعظيم أو مكرم لديه  ...فيتحول عن عزمه الذي كان عازماً على

فعله  ...إىل مرادك الذي أقسمت عليه أبن يلتزم به  ...أما هللا سبحانه ،فال أحد يستطيع أن حيول
ِ
ار َعلَْي ِه [املؤمنون .]88 :أي هو
ري َوََّل ُجيَ ُ
مراده أو يؤثر عليه ،تعاىل هللا عن ذلك علواً كبرياًَ :و ُه َو ُجي ُ
السيد العظيم الذي َّل أعظم منه أحد الذي له اخللق واألمر ،وَّل معقب حلكمه ،الذي َّل ْيانع وَّل

خيالف ،وما شاء كان وما مل يشأ مل يكن .فمن كان هذا شأنه ،كيف تقسم عليه ِبخلوق؟ أَّل إن شأن
هللا أعظم من ذلك ،وإن هللا تعاىل جده وتقدست أمساؤه ،وجلت صفاته ،هو الذي يقسم به على

خملوقاتهَّ ،ل أن يقسم عليه ِبخلوقاته.

أَّل ترى معي اي أخي املسلم ،أن اإلقسام على هللا ِبخلوقاته ليس شركاً فحسب  ..بل هو تقرب إىل
هللا ابلشرك به  !!! ...واملفروض ابلتقرب  ...أن يكون بشيء يرضي املتقرب منه  ...وَّل يفكر

عاقل أبن يتقرب إىل أحد ِبا يكره .وإن هؤَّلء الذين يقسمون على هللا ِبخلوقاته يتقربون إىل رهبم
بذلك  ..وهللا سبحانه َّل يرضيه أن يشرك به عباده  ...فضالً عن أن يتقربوا إليه هبذا الشرك وما

أدري إذا كان هؤَّلء يدرون ما يفعلون أو َّل يدرون !!! ...؟

فإن كنت َّل تدري فتلك مصيبة  ...وإن كنت تدري فاملصيبة أعظم

مث نسأل :إذا كان احللف عبادة  ...هل احمللوف به أعظم ،أم احمللوف عليه أعظم  ...؟ سيقولون بل

احمللوف به أعظم  ...فإذا كان احمللوف به أعظم فعندما حنلف على هللا أبحد خلقه  ...من يكون هنا
احمللوف عليه  ...؟!!! سيقولون :احمللوف به هو املخلوق واحمللوف عليه هو هللا اخلالق .فنقول :أرأيتم

كيف جعلتم املخلوق أعظم عندكم من اخلالق  ...؟!!! نعوذ ابهلل من الشرك والكفر وسوء املنقلب

يف الدنيا واآلخرة.
_________

( )1رواه البخاري (.)6646
( )2رواه أبو داود ( )3251والرتمذي ( )1535وأمحد ( )6073( )125 /2وابن حبان (/10

 )199واحلاكم ( )330 /4من حديث عبد هللا بن عمر ,واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال

الرتمذي هذا حديث حسن ,وقال احلاكم صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ووافقه الذهيب,
وصححه ابن امللقن يف ((البدر املنري)) ( )459 /9وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) :إسناده
صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).
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أرأيت اي أخي املسلم كيف يستويل الشيطان على هؤَّلء فرييهم احلق ابطالً والباطل حقاً  ...؟ أرأيت
اي أخي إىل أية هاوية يريد الشيطان أن يرديهم فيها.؟ ترى هل شعروا هبمز الشيطان ونفخة ونفثه

يسري يف كياهنم كما يسري السم يف اْلسد  ...؟ وهل سيظلون هكذا طائعني منقادين كاألنعام إىل

جهنم وبئس املصري  ...أسيظلون هكذا  ...أم يفلتون من حبال عدوهم ويهربون إىل رهبم اتئبني

منيبني إليه ،يذرفون دموع الندم ويرجون من هللا رمحة ومغفرة  ...وهللا إن فعلوا  ...لوجدوا هللا تواابً
رحيماً .فبادروا اي رعاكم هللا إىل كنف التواب الرحيم ،تلقوا عفوه وكرمه ورضوانه رغم ما أسلفتم من
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اد َّ ِ
ِ ِ
وب
ين أ ْ
َس َرفُوا َعلَى أَنْـ ُفس ِه ْم ََّل تَـ ْقنَطُوا م ْن َر ْمحَة هللا إِ َّن هللاَ يَـ ْغف ُر ال مذنُ َ
ي الذ َ
الذنوب واآلاثم قُ ْل َاي عبَ َ
مجيعا إِنَّه هو الغَ ُفور َّ ِ
ِ
يم [ال مزمر .]53 :وإن الكرمي سبحانه َّل يغفر ذنوبكم فحسب بل يبدهلا
ُ
َ ً ُ َُ
الرح ُ
ب َوآ ََم َن
حسنات ،وهذا جزاء التائبني املستغفرين املؤمنني العاملني .امسعوا قوله تعاىل :إََِّّل َم ْن َات َ
ات وَكا َن هللا غَ ُف ِ
و َع ِمل َعم ًال ِ
ك يـب ِد ُل هللا سيِئَاهتِِم ح ٍ
ِ
يما [الفرقان .]70 :وقد
َ َ َ َ
صاحلًا فَأُولَئ َ ُ َ
ورا َرح ً
ُ ً
سنَ َ
ُ َ ْ ََ

أحنى العلماء ابلالئمة على من يقسم ابملخلوق ،وأقاموا النكري عليه ,وحذروا منه أشد التحذير ،ملا
فيه من املساس ابأللوهية والعياذ ابهلل تعاىل.

قال شارح العقيدة الطحاوية:

(وإن اإلقسام على هللا حبق فالن ،فذلك حمذور ،ألن اإلقسام ابملخلوق َّل جيوز فكيف على اخلالق؟!

وقد قال صلى هللا عليه وسلم(( :من حلف بغري هللا فقد أشرك)) ( )1وهلذا قال أبو حنيفة وصاحباه
رضي هللا عنهم :يكره أن يقول الداعي :أسألك حبق فالن أو حبق أنبيائك ورسلك ،وحبق البيت

احلرام ،واملشعر احلرام ،وحنو ذلك .حىت كره أبو حنيفة وحممد رضي هللا عنهما ،أن يقول الرجل:
اللهم إين أسألك ِبعقد العز من عرشك ومل يكرهه أبو يوسف رمحه هللا ملا بلغه األثر فيه ( , )2كما

أن القول جباه فالن عندك ,أو نتوسل إليك أبنبيائك ورسلك وأوليائك .ومراده أن فالَنً عندك ذو
وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءَن .وهذا أيضاً حمذور فإنه لو كان هذا ،هو التوسل الذي كان

الصحابة يفعلونه يف حياة النيب صلى هللا عليه وسلم لفعلوه بعد موته .وإمنا كانوا يتوسلون يف حياته

بدعائه ،يطلبون منه أن يدعو هلم ،وهم يؤمنون على دعائه ،كما يف اَّلستسقاء وغريه .فلما مات
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال عمر رضي هللا عنه – ملا خرجوا يستسقون  :-اللهم إَن كنا إذا

أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ،وإَن نتوسل إليك بعم نبينا .معناه :بدعائه هللا لنا ،وشفاعته عنده،

وليس املراد أَن نقسم عليك به ,أو نسألك جباهه عندك ,إذ لو كان ذلك مراداً ،لكان جاه النيب
صلى هللا عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس) .اهـ

ويروى  ...أن داود عليه السالم قال(( :اللهم إين أسألك حبق آابئي عليك ,فأوحى إليه :وما حق
آابئك علي؟)) (.)3

وقال أبو احلسن القدوري يف شرح كتاب الكرخي:
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)3251والرتمذي ( )1535واللفظ له ،وأمحد ( .)6072( )125 /2من
حديث ابن عمر رضي هللا عنهما .واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال الرتمذي :حديث حسن.
وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( - )735كما أشار لذلك يف مقدمته

 .وأمحد شاكر يف ((املسند)) ( .)222 /8وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.( )2قال الزيلعي يف ((نصب الراية)) ( )273 /4هو حديث مرفوع موضوع.

( )3قيل إنه ضعيف وقد رويناه بصيغة التمريض للدَّللة على ضعفه ،وذكرَنه اسئناسا للمناسبة مع
بيان ضعفه.
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(قال بشر بن الوليد :مسعت أاب يوسف يقول :قال أبو حنيفةَّ( :ل ينبغي ألحد أن يدعو هللا إَّل به،
وأكره أن يقول :أسألك ِبعاقد العز من عرشك .وأن يقول :حبق فالن ،وحبق أنبيائك ورسلك ،وحبق
البيت احلرام) قال أبو احلسن :أما املسألة بغري هللا ،فمنكرة ألنه َّل حق لغري هللا عليه ،وإمنا احلق له

على خلقه) .ويف قوله له( :املسألة خبلقه َّل جتوز :ألنه َّل حق للمخلوق على اخلالق ،فال جيوز ،يعين:
وفاقاً).
وقال ابن بلدجي يف شرح املختار( :ويكره أن يدعو هللا إَّل به .وَّل يقول :أسألك ِبالئكتك أو
أنبيائك ،أو حنو ذلك ،ألنه َّل حق للمخلوق على خالقه).
وقال نعمان خري الدين احلنفي يف (جال العينني) وذكر العالئي يف شرح التنوير عن التتارخانية :أن أاب

حنيفة قالَّ( :ل ينبغي ألحد أن يدعو هللا إَّل به) .ومجيع متون احلنفية أن قول الداعي املتوسل حبق

األنبياء واألولياء وحبق البيت احلرام ،مكروه كراهة حترمي ،وهي كاحلرام يف العقوبة ابلنار اهـ .التوصل

إىل حقيقة التوسل املشروع واملمنوع حملمد نسيب الرفاعي  -بتصرف – ص186 :
وللتوسل غري املشروع (البدعي) صور متعددة ،ومنها:

 - 1التوسل إىل هللا بدعاء املوتى أو الغائبني ،واَّلستغاثة هبم وحنو ذلك ،فهذا شرك أكرب خمرج عن
ملة اإلسالم مناف للتوحيد.

 - 2التوسل إىل هللا بفعل الطاعات عند قبور املوتى ومشاهدهم ،والبناء عليهم ،وسرتها ،والدعاء
عندها ،فهذا شرك أصغر مناف لكمال التوحيد الواجب.

 - 3التوسل إىل هللا ِبنزلة الصاحلني ،ومكانتهم عند هللا؛ وهو حمرم ألن عملهم ينفعهم هم ،كما قال
تعاىل :وأَ ْن لَْيس لِ ِْإلنْس ِ
ان إََِّّل َما َس َعى ،وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :إذا مات ابن آدم انقطع عمله
َ
َ
َ
إَّل من ثالث ،صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعو له)).)1( .
ومكانتهم تنفعهم هم ،وهللا َّل يقاس على خلقه ،فإن رضاه عن عبد َّل حيتاج فيه إىل الوسائط،

وغضبه عليه َّل تنفع فيه الوسائط ،وإمنا يكون ذلك يف حق املخلوق ملا يف قبول الوسائط من منافع

تعود إليهم؛ لكوهنم شركاء لبعضهم يف املنافع واألمور ،ولذا فإن الصحابة عدلوا عن التوسل ابلرسول
صلى هللا عليه وسلم بعد موته إىل العباس ليدعو هلم ,ولو كان ذلك جائزاً بعد موته لكان التوسل به
أوىل ،وعدوهلم دليل على أن املستقر عندهم عدم جوازه مع أن مكانة الرسول صلى هللا عليه وسلم

َّل يبلغها أحد ،وإمنا أيت من أجاز التوسل ابملكانة واملنزلة عند هللا من حيث قاس هللا على اخللق.

وأما حديث األعمى الذي قال للرسول صلى هللا عليه وسلم اللهم إين أتوسل بك اي حممد إىل ربك.

فإن ذلك طلب من الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يدعو له؛ ولذا قال له الرسول صلى هللا عليه
وسلم قل(( :اللهم شفعه يف)) وهذا على فرض صحته وإَّل فإن هذا احلديث منقطع السند.
وأما ((توسلوا جباهي فإن جاهي عند هللا عظيم)) فهو حديث موضوع.

ذكر ذلك ابن اْلوزي ,وابن تيمية ,والشوكاين وغريهم من أهل العلم ،وبذا يعلم حرمة الدعاء بقول
بعضهم أسألك جباه فالن.

 - 4التوسل بذوات الصاحلني كقول بعضهم (أسألك ِبحمد) وهذا اللفظ بدعي حمرم ،وهو حمتمل
ملعان كلها فاسدة غري مشروعة وهي:

أ -أن يقصد التوسل ابملكانة واملنزلة.
ب -أن يريد اإلقسام به على هللا ,واحللف بغري هللا حمرم وهو من الشرك األصغر.

ج -أن يريد أن يكون واسطة بني هللا وعبده يف جلب منفعة أو دفع ضر ،وهذا شرك املشركني ،وهو
وَن إِ َىل ِ
هللا ُزلْ َفى.
شرك أكرب خمرج عن ملة اإلسالم .قال تعاىل عن املشركنيَ :ما نَـ ْعبُ ُد ُه ْم إََِّّل لِيُـ َق ِربُ َ
_________

( )1رواه مسلم (.)1631
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د -أن يقصد التربك بذكر هذا اللفظ وهو أيضاً حمرم َّلحتماله املقاصد املتقدمة من جهة ،ولكونه

ليس مأخوذاً به شرعاً فيفعل ،بل إن الصحابة مل يفعلوه ،وهكذا من بعدهم من التابعني واتبعيهم ,مما
يدل على أنه بدعة حمدثة ،والرسول صلى هللا عليه وسلم يقول(( :من أحدث يف أمرَن هذا ما ليس

منه فهو رد)) ( .)1وقال(( :وإايكم وحمداثت األمور ،فإن كل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة)).
املدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية إلبراهيم بن حممد الربيكان– ص165 :

ومما يدل على بدعيته أيضا أن األدعية الواردة يف القرآن الكرمي وهي كثريةَّ ،ل جند يف شيء منها

التوسل ابْلاه أو احلرمة أو احلق أو املكانة لشيء من املخلوقات ،وهاك بعض األدعية الكرْية على
سا إَِّلَّ ُو ْس َع َها َهلَا َما
سبيل املثال :يقول ربنا جل شأنه معلماً إايَن ما ندعو به ومرشداًَّ :لَ يُ َكلِ ُ
ف هللاُ نَـ ْف ً
ِ
ِ
سبَ ْ
سبَ ْ
ص ًرا َك َما َمحَلْتَهُ
ت َربَّـنَا َّلَ تُـ َؤاخ ْذ ََن إِن نَّسينَا أ َْو أَ ْخطَأ ََْن َربَّـنَا َوَّلَ َحتْ ِم ْل َعلَْيـنَا إِ ْ
ت َو َعلَْيـ َها َما ا ْكتَ َ
َك َ
َّ ِ
انص ْرََن
ين ِمن قَـ ْبلِنَا َربَّـنَا َوَّلَ ُحتَ ِملْنَا َما َّلَ طَاقَةَ لَنَا بِ ِه َوا ْع ُ
ف َعنَّا َوا ْغ ِف ْر لَنَا َو ْارمحَْنَآ أ َ
َنت َم ْوَّلَ ََن فَ ُ
َعلَى الذ َ

ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اب
سنَةً َوقنَا َع َذ َ
َعلَى الْ َق ْوم الْ َكاف ِر َ
سنَةً َوِيف اآلخ َرة َح َ
ين [البقرة ]286 :ويقولَ :ربَّـنَا آتنَا ِيف ال مدنْـيَا َح َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ك
ني َوَِجننَا بَِر ْمحَتِ َ
النَّا ِر [البقرة ]201 :ويقول :فَـ َقالُواْ َعلَى هللا تَـ َوَّكلْنَا َربـَّنَا َّلَ َجتْ َعلْنَا ف ْتـنَةً ل ْل َق ْوم الظَّال ِم َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ال إِبْـر ِاهيم َر ِ
اجنُـ ْب ِين
اج َع ْل َه َذا الْبَـلَ َد آمنًا َو ْ
ب ْ
م َن الْ َق ْوم الْ َكاف ِر َ
ين [يونس ]86 - 85:ويقولَ :وإ ْذ قَ َ َ ُ
ِ
ام ،إىل قوله َر ِ
الصالَةِ َوِمن ذُ ِريَِّيت َربَّـنَا َوتَـ َقبَّ ْل ُد َعاء َربـَّنَا اغْ ِف ْر ِيل
يم َّ
َوبَِ َّ
ين أَن نَّـ ْعبُ َد األ ْ
ب ْ
َصنَ َ
اج َعل ِْين ُمق َ
ِ ِ
ني يـوم يـ ُق ِ
ي ولِل ِ ِ
اب [إبراهيم ]41 - 35 :ويقول على لسان موسى عليه
س ُ
ْم ْؤمن َ َ ْ َ َ ُ
َول َوال َد َّ َ ُ
وم ا ْحل َ
ِ ِ
ِ
ال َر ِ
س ِاين يَـ ْف َق ُهوا قَـ ْوِيل [طه- 25 :
السالم :قَ َ
ص ْد ِري َويَس ْر ِيل أ َْم ِري َو ْ
ب ا ْش َر ْح ِيل َ
احلُ ْل ُع ْق َدةً من ل َ
َّ ِ
َّم إِ َّن َع َذ َاهبَا َكا َن غَ َر ًاما [الفرقان:
اص ِر ْ
ين يَـ ُقولُو َن َربَّـنَا ْ
ف َعنَّا َع َذ َ
 ]28ويقول سبحانهَ :والذ َ
اب َج َهن َ
 , ]65إىل آخر ما هنالك من األدعية القرآنية الكرْية ،وبعضها مما يعلمنا هللا تعاىل أن ندعو به

ابتداء ،وبعضها مما حيكيه سبحانه عن بعض أنبيائه ورسله ،أو بعض عباده وأوليائه ،وواضح أنه ليس
يف شيء منها ذاك التوسل املبتدع الذي يدندن حوله املتعصبون ،وخياصم فيه املخالفون.

وإذا انتقلنا إىل السنة الشريفة لنطلع منها على أدعية النيب صلى هللا عليه وسلم اليت ارتضاها هللا

تعاىل له ،وعلمه إايها ،وأرشدَن إىل فضلها وحسنها ،نراها مطابقة ملا يف أدعية القرآن السالفة من
حيث خلوها من التوسل املبتدع املشار إليه ،وهاك بعض تلك األدعية النبوية املختارة:

_________

( )1رواه البخاري ( , )2697ومسلم (.)1718

()128/3

فمنها دعاء اَّلستخارة املشهور الذي كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعلمه أصحابه إذا مهوا أبمر كما
كان يعلمهم القرآن ،وهو(( :اللهم إين أستخريك بعلمك ،وأستقدرك بقدرتك ،وأسألك من فضلك

العظيم فإنك تقدر وَّل أقدر ،وتعلم وَّل أعلم ،وأنت عالم الغيوب ،اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر

خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري ،وعاجله وآجله ،فاقدره يل ويسره يل ،مث ابرك يل فيه ،وإن
كنت تعلم أن هذا األمر شر يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري ،وعاجله وآجله ،فاصرفه عين،
واصرفين عنه ،واقدر يل اخلري حيث كان ،مث رضين به)) (.)1
ومنها(( :اللهم أصلح يل ديين ،الذي هو عصمة أمري ،وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي ،وأصلح
يل آخريت اليت فيها معادي ،واجعل احلياة زايدة يل يف كل خري ،واجعل املوت راحة يل من كل شر))

( )2و(( :اللهم بعلمك الغيب ،وقدرتك على اخللق أحيين ما علمت احلياة خرياً يل ،وتوفين إذا

علمت الوفاة خرياً يل  )3( )) ...و(( :اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن)) ( )4و:

((اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حتول به بيننا وبني معاصيك ،ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك)) ()5

و(( :اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل وحممد نعوذ بك من النار)) ( .)6ومثل هذه األدعية يف

السنة كثري ،وَّل جند فيها دعاء واحداً اثبتاً فيه شيء من التوسل املبتدع الذي يستعمله املخالفون.
ومن الغريب حقاً أنك ترى هؤَّلء يعرضون عن أنواع التوسل املشروعة السابقة.

فال يكادون يستعملون شيئاً منها يف دعائهم أو تعليمهم الناس مع ثبوهتا يف الكتاب والسنة وإمجاع

األمة عليها ،وتراهم بدَّلً من ذلك يعمدون إىل أدعية اخرتعوها ،وتوسالت ابتدعوها مل يشرعها هللا
عز وجل ،ومل يستعملها رسوله املصطفى صلى هللا عليه وسلم ،ومل ينقل عن سلف هذه األمة من

أصحاب القرون الثالثة الفاضلة ،وأقل ما يقال فيها :إهنا خمتلف فيها ،فما أجدرهم بقوله تبارك
ِ
ِ
ِ
ري [البقرة.]61:
وتعاىل :أَتَ ْستَـ ْبدلُو َن الَّذي ُه َو أَ ْد َىن ِابلَّذي ُه َوَ َخ ٌْ
ولعل هذا أحد الشواهد العملية اليت تؤكد صدق التابعي اْلليل حسان بن عطية احملاريب رمحه هللا
حيث قال( :ما ابتدع قوم بدعة يف دينهم إَّل نزع هللا من سننهم مثلها ،مث َّل يعيدها إليهم إىل يوم
القيامة) (.)7

هذا ومل ننفرد حنن إبنكار تلك التوسالت املبتدعة ،بل سبقنا إىل إنكارها كبار األئمة والعلماء ،وتقرر
ذلك يف بعض املذاهب املتبعة ،أَّل وهو مذهب أيب حنيفة رمحه هللا ،فقد جاء يف (الدر املختار) (/2

 – )630وهو من أشهر كتب احلنفية – ما نصه:
_________
( ))]3735[ )1رواه البخاري (.)1162
( ))]3736[ )2رواه مسلم (.)2720

( )3رواه النسائي ( )55 /3وأمحد ( )264 /4وابن حبان ( )304 /5واحلاكم ( )705 /1وأبو

يعلى ( )195 /3من حديث عمار بن ايسر ,قال احلاكم هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه,
وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)177 /10رجاله ثقات إَّل أن عطاء بن السائب اختلط,
وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)1301

( ))]3738[ )4رواه مسلم (.)2721

( ))]3739[ )5رواه الرتمذي ( )3502والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( )107 /6من حديث
عبد هللا بن عمر ,قال الرتمذي هذا حديث حسن غريب ,وقال الشوكاين يف ((حتفة الذاكرين))

( :)482غاية رتبة هذا احلديث أن يكون حسنا ,وحسنه األلباين يف ((صحيح الرتمذي)).
( ))]3740[ )6رواه الطرباين ( )195 /1واحلاكم ( )721 /3من حديث أسامة بن عمري,

واحلديث سكت عليه احلاكم والذهيب ,وقال ابن حجر يف ((نتائج األفكار)) ( :)373 /1حسن وله

شاهد ,وحسنه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)1304

( ))]3741[ )7رواه الدارمي ( , )58 /1والاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة
واْلماعة)) (.)93 /1

()129/3

(عن أيب حنيفةَّ :ل ينبغي ألحد أن يدعو هللا إَّل به ،والدعاء املأذون فيه ،املأمور به.
ما استفيد من قوله تعاىل :وِ ِ
َمسَاءُ ا ْحلُ ْس َىن فَا ْد ُعوهُ ِهبَا [األعراف.)]180 :
َّلل األ ْ
َ
وحنوه يف (الفتاوى اهلندية) ( .)280 /5وقال ال ُقدوري يف كتابه الكبري يف الفقه املسمى بـ (شرح

الكرخي) يف (ابب الكراهة)( :قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفةَّ :ل ينبغي ألحد

أن يدعو هللا إَّل به ،وأكره أن يقولِ :بعاقد العز من عرشك ،أو حبق خلقك ،وهو قول أيب يوسف،
قال أبو يوسف :معقد العز من عرشه هو هللا ،فال أكره هذا ،وأكره أن يقول :حبق فالن ،أو حبق

أنبيائك ورسلك ،وحبق البيت احلرام واملشعر احلرام ،قال ال ُقدوري :املسألة خبلقه َّل جتوز ألنه َّل حق

للخلق على اخلالق ،فال جتوز وفاقاً) .نقله شيخ اإلسالم يف (القاعدة اْلليلة) وقال الزبيدي يف (شرح
اإلحياء) (( :)285 /2كره أبو حنيفة وصاحباه أن يقول الرجل :أسألك حبق فالن ،أو حبق أنبيائك
ورسلك ،أو حبق البيت احلرام واملشعر احلرام ،وحنو ذلك ،إذ ليس ألحد على هللا حق ،وكذلك كره

أبو حنيفة وحممد أن يقول الداعي(( :اللهم إين أسألك ِبعاقد العز من عرشك)) ( ،)1وأجازه أبو
يوسف ملا بلغه األثر فيه).

أقول :لكن األثر املشار إليه ابطل َّل يصح ،رواه ابن اْلوزي يف (املوضوعات) وقال( :هذا حديث

موضوع بال شك) ،وأقره احلافظ الزيلعي يف (نصب الراية) ( )2فال حيتج به ،وإن كان قول القائل:

(أسألك ِبعاقد العز من عرشك) يعود إىل التوسل بصفة من صفات هللا عز وجل ،فهو توسل مشروع
أبدلة أخرى كما سبق ،تغين عن هذا احلديث املوضوع .قال ابن األثري رمحه هللا( :أسألك ِبعاقد العز

من عرشك ،أي ابخلصال اليت استحق هبا العرش العز ،أو ِبواضع انعقادها منه ،وحقيقة معناه :بعز
عرشك ،وأصحاب أيب حنيفة يكرهون هذا اللفظ من الدعاء).

فعلى الوجه األول من هذا الشرح ،وهو اخلصال اليت استحق هبا العرش العز ،يكون توسالً بصفة من

صفات هللا تعاىل فيكون جائزاً ،وأما على الوجه الثاين الذي هو مواضع انعقاد العز من العرش ،فهو

توسل ِبخلوق فيكون غري جائز ،وعلى ٍ
كل فاحلديث َّل يستحق زايدة يف البحث والتأويل لعدم
ثبوته ،فنكتفي ِبا سبق .التوسل أنواعه وأحكامه حملمد َنصر الدين األلباين – ص 34

 -والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغريهم من العلماء  -من أنه َّل جيوز أن يسأل هللا تعاىل ِبخلوق،

َّل حبق األنبياء وَّل غري ذلك  -يتضمن شيئني:

منهي عنه عند مجاهري العلماء كما تقدم ،كما
 أحدمها :اإلقسام على هللا سبحانه وتعاىل به ،وهذا ٌّينهى أن يقسم على هللا ابلكعبة واملشاعر ابتفاق العلماء.

 والثاين :السؤال به ،فهذا جيوزه طائفة من الناس ،ونقل يف ذلك آاثر عن بعض السلف ،وهوضعيف بل
لكن ما روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف ذلك كله
موجود يف دعاء كثري من الناسَّ ،
ٌ
موضوع ،وليس عنه حديث اثبت قد يظن أن هلم فيه حجة ،إَّل حديث األعمى الذي علَّمه أن
يقول(( :أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد نيب الرمحة)) ( .. )3قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة
لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية– ص114

_________
( ))]3742[ )1واحلديث رواه الطرباين ( )12 /25والبيهقي يف ((األمساء والصفات)) ()324 /1
من حديث قيلة بنت خمرمة رضي هللا عنها ,قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)83 /10إسناده

حسن ,وروى البيهقي يف ((كتاب الدعوات الكبري)) ( )424 /1من حديث عبد هللا بن مسعود
رضي هللا عنه حنوه ,قال ابن اْلوزي يف ((املوضوعات)) ( :)464 /2موضوع بال شك ,وقال

املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) (( :)328 /1فيه) عامر بن خداش هذا هو النيسابوري قال
شيخنا احلافظ أبو احلسن كان صاحب مناكري وقد تفرد به عن عمر بن هارون البلخي وهو مرتوك
متهم ,وقال السخاوي يف ((القول البديع)) ( :)329سنده واه ِبرة ,وقال الشوكاين يف ((حتفة

الذاكرين)) ( :)233موضوع ,وقال األلباين يف ((ضعيف الرتغيب)) ( :)418موضوع.

( ))]3743[ )2انظر ((نصب الراية)) (.)338 /4

( ))]3744[ )3رواه الرتمذي ( )3578وابن ماجه ( )1385وأمحد ()17279( )138 /4
والطرباين ( )30 /9وابن خزْية يف ((صحيحه)) ( )225 /2وعبد بن محيد ( )147 /1من حديث
عثمان بن حنيف ,قال الرتمذي هذا حديث حسن صحيح غريب َّل نعرفه إَّل من هذا الوجه ,وقال

الشوكاين يف ((حتفة الذاكرين)) ( :)230إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن
ماجه)).

()130/3

اثنيا :شبهات حول التوسل وردها
الشبهة األوىل :حديث استسقاء عمر ابلعباس رضي هللا عنهما:

حيتجون على جواز التوسل جباه األشخاص وحرمتهم وحقهم حبديث أنس رضي هللا عنه قال(( :أن
عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه كان إذا قَ َحطوا استسقى ابلعباس بن عبد املطلب ،فقال :اللهم إَن
كنا نتوسل إليك بنبينا ،فتسقينا ،وإَن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا .قال :فيسقون)) (.)1

فيفهمون من هذا احلديث أن توسل عمر رضي هللا عنه إمنا كان جباه العباس رضي هللا عنه ،ومكانته
عند هللا سبحانه ،وأن توسله كأنه جمرد ذكر منه للعباس يف دعائه ،وطلب منه هلل أن يسقيهم من

أجله ،وقد أقره الصحابة على ذلك ،فأفاد بزعمهم ما يدعون.

وأما سبب عدول عمر رضي هللا عنه عن التوسل ابلرسول صلى هللا عليه وسلم  -بزعمهم – وتوسله
بدَّلً منه ابلعباس رضي هللا عنه ،فإمنا كان لبيان جواز التوسل ابملفضول مع وجود الفاضل ليس غري.
وفهمهم هذا خاطئ ،وتفسريهم هذا مردود من وجوه كثرية أمهها:

 – 1إن القواعد املهمة يف الشريعة اإلسالمية أن النصوص الشرعية يفسر بعضها بعضاً ،وَّل يفهم

شيء منها يف موضوع ما ِبعزل عن بقية النصوص الواردة فيه .وبناء على ذلك فحديث توسل عمر
السابق إمنا يفهم على ضوء ما ثبت من الرواايت واألحاديث الواردة يف التوسل بعد مجعها وحتقيقها،
وحنن واملخالفون متفقون على أن يف كالم عمر(( :كنا نتوسل إليك بنبينا  ..وإَن نتوسل إليك بعم

نبينا)) شيئاً حمذوفاًَّ ،ل بد له من تقدير ،وهذا التقدير إما أن يكون( :كنا نتوسل بـ (جاه) نبينا ،وإَن
نتوسل إليك بـ (جاه) عم نبينا) على رأيهم هم ،أو يكون( :كنا نتوسل إليك بـ (دعاء) نبينا ،وإَن

نتوسل إليك بـ (دعاء) عم نبينا) على رأينا حنن.

وَّل بد من األخذ بواحد من هذين التقديرين ليفهم الكالم بوضوح وجالء.

ولنعرف أي التقديرين صواب َّل بد من اللجوء إىل السنة ،لتبني لنا طريقة توسل الصحابة الكرام

ابلنيب صلى هللا عليه وسلم.
وقحطوا قبع كل منهم يف داره ،أو مكان آخر ،أو اجتمعوا دون أن يكون
ترى هل كانوا إذا أجدبوا َ

معهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،مث دعوا رهبم قائلني( :اللهم بنبيك حممد ،وحرمته عندك،

ومكانته لديك اسقنا الغيث) .مثالً أم كانوا أيتون النيب صلى هللا عليه وسلم ذاته فعالً ،ويطلبون منه

أن يدعو هللا تعاىل هلم ،فيحقق صلى هللا عليه وسلم طلْبتهم ،ويدعو ربه سبحانه ،ويتضرع إليه حىت

يسقوا؟

أما األمر األول فال وجود له إطالقاً يف السنة النبوية الشريفة ،ويف عمل الصحابة رضوان هللا تعاىل
عليهم ،وَّل يستطيع أحد من اخللفيني أو الطمُرقيني أن أييت بدليل يثبت أن طريقة توسلهم كانت أبن
يذكروا يف أدعيتهم اسم النيب صلى هللا عليه وسلم ،ويطلبوا من هللا حبقه وقدره عنده ما يريدون .بل

الذي جنده بكثرة ،وتطفح به كتب السنة هو األمر الثاين ،إذ تبني أن طريقة توسل األصحاب الكرام
ابلنيب صلى هللا عليه وسلم إمنا كانت إذا رغبوا يف قضاء حاجة ،أو كشف َنزلة أن يذهبوا إليه صلى

هللا عليه وسلم ،ويطلبوا منه مباشرة أن يدعو هلم ربه ،أي أهنم كانوا يتوسلون إىل هللا تعاىل بدعاء
الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم ليس غري.

ول إَِّلَّ لِيطَاع إبِِ ْذ ِن ِ
ويرشد إىل ذلك قوله تبارك وتعاىل :وَما أ َْر َسلْنَا ِمن َّر ُس ٍ
هللا َولَ ْو أ ََّهنُ ْم إِذ ظَّلَ ُمواْ
ُ َ
َ
ِ
يما [النساء.]64:
الر ُس ُ
س ُه ْم َجآ ُؤ َ
استَـ ْغ َف َر َهلُُم َّ
استَـ ْغ َف ُرواْ هللاَ َو ْ
وك فَ ْ
ول لََو َج ُدواْ هللاَ تَـ َّو ًااب َّرح ً
أَن ُف َ
_________
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ومن أمثلة ذلك ما مر معنا يف حديث أنس السابق الذي ذكر فيه جميء األعرايب إىل املسجد يوم
اْلمعة حيث كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب ،وعرضه له ضنك حاهلم ،وجدب أرضهم،
وهالك ماشيتهم ،وطلبه منه أن يدعو هللا سبحانه لينقذهم مما هم فيه ،فاستجاب له صلى هللا عليه
وسلم ،وهو الذي وصفه ربه بقوله :لََق ْد جاء ُكم رس ٌ ِ
ِ
ِ ِ
يص َعلَْي ُكم
مم َح ِر ٌ
َ ْ َُ
ول م ْن أَن ُفس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْيه َما َعنت ْ
ِابلْم ْؤِمنِني رُؤ ٌ ِ
يم [التوبة ،]128:فدعا صلى هللا عليه وسلم هلم ربه ،واستجاب سبحانه دعاء
وف َّرح ٌ
ُ َ َ
نبيه ،ورحم عباده ونشر رمحته ،وأحيا بلدهم امليت.
ومن ذلك أيضاً جميء األعرايب السابق نفسه أو غريه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو خيطب

اْلمعة الثانية ،وشكواه له انقطاع الطرقات وهتدم البنيان ،وهالك املواشي ،وطلبه منه أن يدعو هلم

ربه ،ليمسك عنهم األمطار ،وفعل صلى هللا عليه وسلم فاستجاب له ربه جل شأنه أيضاً.
ومن ذلك ما روته السيدة عائشة رضي هللا عنها حيث قالت(( :شكا الناس إىل رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم قحوط املطر ،فأمر ِبنرب فوضع له يف املصلى ،ووعد الناس يوماً خيرجون فيه .قالت:

فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني بدا حاجب الشمس ،فقعد على املنرب ،فكرب ومحد هللا،

مث قال :إنكم شكومت جدب دايركم ،واستئخار املطر عن إابن زمانه عنكم ،وقد أمركم هللا أن تدعوه،

ووعدكم أن يستجيب لكم  )) ...احلديث ،وفيه أنه صلى هللا عليه وسلم دعا هللا سبحانه ،وصلى

ابلناس ،فأغاثهم هللا تعاىل حىت سالت السيول ،وانطلقوا إىل بيوهتم مسرعني ،فضحك الرسول صلى

هللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه ،وقال(( :أشهد أن هللا على كل شيء قدير ،وأين عبد هللا

ورسوله)) (.)1

فهذه األحاديث وأمثاهلا مما وقع زمن النيب صلى هللا عليه وسلم وزمن أصحابه الكرام رضوان هللا
عليهم تُبني ِبا َّل يقبل اْلدال أو املماراة أن التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم أو ابلصاحلني الذي

كان عليه السلف الصاحل هو جميء املتوسل إىل املتوسل به ،وعرضه حاله له ،وطلبه منه أن يدعو له
هللا سبحانه ،ليحقق طلبه ،فيستجيب هذا له ،ويستجيب من مث هللا سبحانه وتعاىل.

 – 2وهذا الذي بيناه من معىن الوسيلة هو املعهود يف حياة الناس واستعماهلم ،فإنه إذا كانت
إلنسان حاجة ما عند مدير أو رئيس أو موظف مثالً ،فإنه يبحث عمن يعرفه مث يذهب إليه ويكلمه،

ويعرض له حاجته فيفعل ،وينقل هذا الوسيط رغبته إىل الشخص املسؤول ،فيقضيها له غالباً .فهذا

هو التوسل املعروف عند العرب منذ القدمي ،وما يزال ،فإذا قال أحدهم :إين توسلت إىل فالن ،فإمنا
يعين أنه ذهب إىل الثاين وكلمه يف حاجته ،ليحدث هبا األول ،ويطلب منه قضاءها ،وَّل يفهم أحد

من ذلك أنه ذهب إىل األول وقال له :حبق فالن (الوسيط) عندك ،ومنزلته لديك اقض يل حاجيت.

وهكذا فالتوسل إىل هللا عز وجل ابلرجل الصاحل ليس معناه التوسل بذاته وجباهه وحبقه ،بل هو

التوسل بدعائه وتضرعه واستغاثته به سبحانه وتعاىل ،وهذا هو ابلتايل معىن قول عمر رضي هللا عنه:

((اللهم إَن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا)) ( , )2أي :كنا إذا قل املطر مثالً نذهب إىل النيب صلى

هللا عليه وسلم ،ونطلب منه أن يدعو لنا هللا جل شأنه.

_________

( ))]3746[ )1رواه أبو داود ( )1173واحلاكم ( )476 /1والبيهقي يف ((السنن الكربى)) (/3

 )349قال أبو داود وهذا حديث غريب إسناده جيد ,وقال النووي يف ((األذكار)) (:)230

إسناده صحيح ,وصححه ابن امللقن يف ((البدر املنري)) ( )151 /5وقال ابن حجر يف ((بلوغ
املرام)) ( :)143إسناده جيد ,وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).
( ))]3747[ )2رواه البخاري (.)1010
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 – 3ويؤكد هذا ويوضحه ْتام قول عمر رضي هللا عنه(( :وإَن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا)) ،أي
إننا بعد وفاة نبينا جئنا ابلعباس عم النيب صلى هللا عليه وسلم ،وطلبنا منه أن يدعو لنا ربنا سبحانه
ليغيثنا.

تُرى ملاذا عدل عمر رضي هللا عنه عن التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم إىل التوسل ابلعباس رضي
هللا عنه ،مع العلم أن العباس مهما كان شأنه ومقامه فإنه َّل يذكر أمام شأن النيب صلى هللا عليه

وسلم ومقامه؟

أما اْلواب برأينا فهو :ألن التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم غري ممكن بعد وفاته ،فأىن هلم أن
يذهبوا إليه صلى هللا عليه وسلم ويشرحوا له حاهلم ،ويطلبوا منه أن يدعو هلم ،ويؤمنوا على دعائه،

وهو قد انتقل إىل الرفيق األعلى ،وأضحى يف حال خيتلف عن حال الدنيا وظروفها مما َّل يعلمه إَّل
هللا سبحانه وتعاىل ،فأىن هلم أن حيظوا بدعائه صلى هللا عليه وسلم وشفاعته فيهم ،وبينهم وبينه كما

قال هللا عز شأنه:
خ إِ َىل يَـ ْوِم يُـ ْبـ َعثُو َن [املؤمنون.]100:
َوِمن َوَرائِ ِهم بَـ ْرَز ٌ
ولذلك ْلأ عمر رضي هللا عنه ،وهو العريب األصيل الذي صحب النيب صلى هللا عليه وسلم وَّلزمه
يف أكثر أحواله ،وعرفه حق املعرفة ،وفهم دينه حق الفهم ،ووافقه القرآن يف مواضع عدةْ ،لأ إىل

توسل ممكن فاختار العباس رضي هللا عنه ،لقرابته من النيب صلى هللا عليه وسلم من َنحية ،ولصالحه

ودينه وتقواه من َنحية أخرى ،وطلب منه أن يدعو هلم ابلغيث والسقيا .وما كان لعمر وَّل لغري عمر

أن يدع التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ،ويلجأ إىل التوسل ابلعباس أو غريه لو كان التوسل ابلنيب
صلى هللا عليه وسلم ممكناً ،وما كان من املعقول أن يقر الصحابة رضوان هللا عليهم عمر على ذلك

أبداً ،ألن اَّلنصراف عن التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم إىل التوسل بغريه ما هو إَّل كاَّلنصراف
عن اَّلقتداء ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف الصالة إىل اَّلقتداء بغريه ،سواء بسواء ،ذلك أن

الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم كانوا يعرفون قدر نبيهم صلى هللا عليه وسلم ومكانته وفضله معرفة
َّل يدانيهم فيها أحد ،كما نرى ذلك واضحاً يف احلديث الذي رواه سهل بن سعد الساعدي رضي

هللا عنه(( :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذهب إىل بين عمرو بن عوف ليصلح بينهم ،فحانت

الصالة ،فجاء املؤذن إىل أيب بكر ،فقال :أتصلي ابلناس ،فأقيم؟ قال :فصلى أبو بكر ،فجاء رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم والناس يف الصالة ،فتخلص حىت وقف يف الصف ،فصفق الناس ،وكان أبو
بكر َّل يلتفت يف الصالة ،فلما أكثر الناس التصفيق التفت ،فرأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،

فأشار إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن امكث مكانك ،فرفع أبو بكر يديه ،فحمد هللا عز
وجل على ما أمره به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ذلك ،مث استأخر أبو بكر حىت استوى يف

الصف ،وتقدم النيب صلى هللا عليه وسلم فصلى مث انصرف ،فقال :اي أاب بكر :ما منعك أن تثبت إذ
أمرتك؟ قال أبو بكر :ما كان َّلبن أيب قحافة أن يصلي بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)).

(.)1

_________
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فأنت ترى أن الصحابة رضي هللا عنهم مل يستسيغوا اَّلستمرار على اَّلقتداء أبيب بكر رضي هللا عنه
يف صالته عندما حضر الرسول صلى هللا عليه وسلم ،كما أن أاب بكر رضي هللا عنه مل تطاوعه نفسه

على الثبات يف مكانه مع أمر النيب صلى هللا عليه وسلم له بذلك ،ملاذا؟ كل ذلك لتعظيمهم نبيهم
صلى هللا عليه وسلم ،وأتدهبم معه ،ومعرفتهم حقه وفضله ،فإذا كان الصحابة رضوان هللا تعاىل

عليهم مل يرتضوا اَّلقتداء بغري النيب صلى هللا عليه وسلم عندما أمكن ذلك ،مع أهنم كانوا بدءوا
الصالة يف غيابه صلى هللا عليه وسلم عنهم ،فكيف يرتكون التوسل به صلى هللا عليه وسلم أيضاً بعد

وفاته ،لو كان ذلك ممكناً ،ويلجئون إىل التوسل بغريه؟ وكما مل يقبل أبو بكر أن يؤم املسلمني فمن

البديهي أن َّل يقبل العباس أيضاً أن يتوسل الناس به ،ويدعوا التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم لو

كان ذلك ممكناً.
(تنبيه) :وهذا يدل من َنحية أخرى على سخافة تفكري من يزعم أنه صلى هللا عليه وسلم يف قربه حي
كحياتنا ،ألنه لو كان ذلك كذلك ملا كان مثة وجه مقبول َّلنصرافهم عن الصالة وراءه صلى هللا عليه
وسلم إىل الصالة وراء غريه ممن َّل يدانيه أبداً يف منزلته وفضله .وَّل يعرتض أحد على ما قررته أبنه قد
ورد أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :أَن يف قربي حي طري ،من سلم علي سلمت عليه)) (.)1

وأنه يستفاد منه أنه صلى هللا عليه وسلم حي مثل حياتنا ،فإذا توسل به مسعنا واستجاب لنا،

فيحصل مقصودَن ،وتتحقق رغبتنا ،وأنه َّل فرق يف ذلك بني حاله صلى هللا عليه وسلم يف حياته،
وبني حاله بعد وفاته أقول:
َّل يعرتض أحد ِبا سبق ألنه مردود من وجهني:

_________

( ))]3749[ )1مل يرد حديث هبذا اللفظ ولكن معناه قد ورد يف عدة أحاديث صحيحة منها ما

ذكر يف املنت ,ومنها حديث رواه أبو يعلى يف ((املسند)) ( )173 /2من حديث عبد الرمحن بن

عوف ,ولفظه ..... (( :إين ملا رأيتين دخلت النخل لقيت جربيل فقال إين أبشرك أن هللا يقول :من
سلم عليك سلمت عليه ومن صلى عليك صليت عليه))  ,قال الذهيب يف ((املهذب)) (:)796 /2

إسناده جيد لكنه معلول ,وقال ابن امللقن يف ((البدر املنري)) ( :)277 /4صحيح على شرط
الشيخني ومل خيرجاه.
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األول حديثي :وخالصته أن احلديث املذكور َّل أصل له هبذا اللفظ ،كما أن لفظة (طري) َّل وجود
هلا يف شيء من كتب السنة إطالقاً ،ولكن معناه قد ورد يف عدة أحاديث صحيحة ،منها قوله صلى
هللا عليه وسلم(( :إن أفضل أايمكم يوم اْلمعة ،فيه خلق آدم ،وفيه قبض ،وفيه النفخة ،وفيه

الصعقة ،فأكثروا علي الصالة فيه ،فإن صالتكم معروضة علي)) قالوا :اي رسول هللا! وكيف تعرض

ليت) ،قال(( :إن هللا حرم على األرض أجساد األنبياء))
أرمت (قال :يقولون :بَ َ
صالتنا عليك ،وقد َ

( )1ومنها قوله صلى هللا عليه وسلم ((األنبياء أحياء يف قبورهم يصلون)) ( )2وقوله صلى هللا عليه

وسلم(( :مررت ليلة أسري يب على موسى قائماً يصلي يف قربه)) ( )3وقوله(( :إن هلل مالئكة سياحني
يبلغوين عن أميت السالم)) (.)4

اْلواب الثاين فقهي :وفحواه أن حياته صلى هللا عليه وسلم بعد وفاته خمالفة حلياته قبل الوفاة ،ذلك
أن احلياة الربزخية غيب من الغيوب ،وَّل يدري كنهها إَّل هللا سبحانه وتعاىل ،ولكن من الثابت

واملعلوم أهنا ختتلف عن احلياة الدنيوية ،وَّل ختضع لقوانينها ،فاإلنسان يف الدنيا أيكل ويشرب،
ويتنفس ويتزوج ،ويتحرك ويتربز ،وْيرض ويتكلم ،وَّل أحد يستطيع أن يثبت أن أحداً بعد املوت حىت
األنبياء عليهم السالم ،ويف مقدمتهم نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم تعرض له هذه األمور بعد موته.

_________

( ))]3750[ )1رواه أبو داود ( )1047وابن ماجه ( )1636والنسائي ( )91 /3وأمحد ()8 /4
( )16207واحلاكم ( , )413 /1واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال احلاكم هذا حديث صحيح
على شرط الشيخني ومل خيرجاه ,ووافقه الذهيب ,وقال النووي يف ((اخلالصة)) ( :)441 /1إسناده

صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).

( ))]3751[ )2رواه أبو يعلى ( )147 /6من حديث أنس بن مالك ,قال اهليثمي يف ((جممع

الزوائد)) ( :)214 /8رجال أيب يعلى ثقات ,وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)561 /6فيه
حيىي بن أيب كثري وهو من رجال الصحيح عن املستلم بن سعيد ،وقد وثقه أمحد وابن حبان عن

احلجاج األسود وهو ابن أيب زايد البصري وقد وثقه أمحد وابن معني عن اثبت عنه ،وصححه األلباين
يف ((صحيح اْلامع)) (.)2790

( ))]3752[ )3رواه مسلم ( )2375من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.
( ))]3753[ )4رواه النسائي ( )43 /3وابن حبان ( )195 /3والطرباين ( )220 /10واحلاكم
( )456 /2من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ,قال احلاكم صحيح اإلسناد ومل خيرجاه
ووافقه الذهيب ,وقال ابن القيم يف ((جالء األفهام)) ( :)120إسناده صحيح ,وقال اهليثمي يف
((جممع الزوائد)) ( :)27 /9رجاله رجال الصحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح سنن النسائي)).
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ومما يؤكد هذا أن الصحابة رضي هللا عنهم كانوا خيتلفون يف مسائل كثرية بعد وفاته صلى هللا عليه
وسلم ،ومل خيطر يف ابل أحد منهم الذهاب إليه صلى هللا عليه وسلم يف قربه ،ومشاورته يف ذلك،
وسؤاله عن الصواب فيها ،ملاذا؟ إن األمر واضح جداً ،وهو أهنم كلهم يعلمون أنه صلى هللا عليه
وسلم انقطع عن احلياة الدنيا ،ومل تعد تنطبق عليه أحواهلا ونواميسها .فرسول هللا صلى هللا عليه

وسلم بعد موته حي ،أكمل حياة حيياها إنسان يف الربزخ ،ولكنها حياة َّل تشبه حياة الدنيا ،ولعل مما
يشري إىل ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم(( :ما من أحد يسلم علي إَّل رد هللا علي روحي حىت أرد

عليه السالم)) ( )1وعلى كل حال فإن حقيقتها َّل يدريها إَّل هللا سبحانه وتعاىل ،ولذلك فال جيوز
قياس احلياة الربزخية أو احلياة األخروية على احلياة الدنيوية ،كما َّل جيوز أن تعطى واحدة منهما

أحكام األخرى ،بل لكل منها شكل خاص وحكم معني ،وَّل تتشابه إَّل يف اَّلسم ،أما احلقيقة فال

يعلمها إَّل هللا تبارك وتعاىل.

ونعود بعد هذا التنبيه إىل ما كنا فيه من الرد على املخالفني يف حديث توسل عمر ابلعباس ،فنقول:
إن تعليلهم لعدول عمر رضي هللا عنه عن التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم إىل التوسل ابلعباس

رضي هللا عنه أبنه لبيان جواز التوسل ابملفضول مع وجود الفاضل هو تعليل مضحك وعجيب .إذ

كيف ْيكن أن خيطر يف ابل عمر رضي هللا عنه ،أو يف ابل غريه من الصحابة الكرام رضي هللا عنهم
تلك احلذلقة الفقهية املتأخرة ،وهو يرى الناس يف حالة شديدة من الضنك والكرب ،والشقاء

والبؤس ،يكادون ْيوتون جوعاً وعطشاً لشح املاء وهالك املاشية ،وخلو األرض من الزرع واخلضرة
حىت مسي ذاك العام بعام الرمادة ،كيف يَ ِرد يف خاطره تلك الفلسفة الفقهية يف هذا الظرف العصيب،
فيدع األخذ ابلوسيلة الكربى يف دعائه ،وهي التوسل ابلنيب األعظم صلى هللا عليه وسلم ،لو كان

ذلك جائزاً وأيخذ ابلوسيلة الصغرى ،اليت َّل تقارن ابألوىل ،وهي التوسل ابلعباس ،ملاذا؟ َّل لشيء
إَّل ليبني للناس أنه جيوز هلم التوسل ابملفضول مع وجود الفاضل!!

إن الشاهد واملعلوم أن اإلنسان إذ حلت به شدة يلجأ إىل أقوى وسيلة عنده يف دفعها ،وي َدع
الوسائل األخرى ألوقات الرخاء ،وهذا كان يفهمه اْلاهليون املشركون أنفسهم ،إذ كانوا يَدعون

أصنامهم يف أوقات اليسر ،ويرتكوهنا وي ْدعون هللا تعاىل وحده يف أوقات العسر ،كما قال تبارك
ِ
ِ
اَّلل ُخمْلِ ِ
ِ
َّاه ْم إِ َىل ال َِ
ْرب إِ َذا ُه ْم يُ ْش ِرُكو َن
ين فَـلَ َّما َجن ُ
صَ
وتعاىل :فَِإ َذا َركبُوا ِيف الْ ُفلْك َد َع ُوا ََّ
ني لَهُ الد َ
[العنكبوت.]265 :

فنعلم من هذا أن اإلنسان بفطرته يستنجد ابلقوة العظمى ،والوسيلة الكربى حني الشدائد والفواق،
وقد يلجأ إىل الوسائل الصغرى حني األمن واليسر ،وقد خيطر يف ابله حينذاك أن يبني ذلك احلكم

الفقهي الذي افرتضوه ،وهو جواز التوسل ابملفضول مع وجود الفاضل .وأمر آخر نقوله جواابً على
شبهة أولئك ،وهو :هب أن عمر رضي هللا عنه خطر يف ابله أن يبني ذلك احلكم الفقهي املزعوم،

ترى فهل خطر ذلك يف ابل معاوية والضحاك بن قيس حني توسال ابلتابعي اْلليل :يزيد بن األسود

اْلَُرشي أيضاً؟ َّل شك أن هذا ضرب من التمحل والتكلف َّل حيسدون عليه.
_________

( ))]3754[ )1رواه أبو داود ( )2041وأمحد ( )10827( )527 /2والبيهقي يف ((السنن
الكربى)) ( )245 /5من حديث أيب هريرة ,واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال ابن امللقن يف

((البدر املنري)) ( :)299 /6إسناده جيد ,وقال العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( :)409 /1سنده
جيد ,وحسنه ابن حجر يف ((الفتوحات الرابنية)) ( )31 /5ووافقه األلباين يف ((صحيح سنن أيب

داود)).
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 – 4إننا نالحظ يف حديث استسقاء عمر ابلعباس رضي هللا عنهما أمراً جديراً ابَّلنتباه ،وهو قوله:
(إن عمر بن اخلطاب كان إذا قَحطوا ،استسقى ابلعباس بن عبداملطلب ،ففي هذا إشارة إىل تكرار

استسقاء عمر بدعاء العباس رضي هللا عنهما ،ففيه حجة ابلغة على الذين يتأولون فعل عمر ذلك
أنه إمنا ترك التوسل به صلى هللا عليه وسلم إىل التوسل بعمه رضي هللا عنه ،لبيان جواز التوسل

ابملفضول مع وجود الفاضل ،فإننا نقول :لو كان األمر كذلك لفعل عمر ذلك مرة واحدة ،وملا

استمر عليه كلما استسقى ،وهذا بني َّل خيفى إن شاء هللا تعاىل على أهل العلم واإلنصاف.

 – 5لقد فسرت بعض رواايت احلديث الصحيحة كالم عمر املذكور وقصده ،إذ نقلت دعاء العباس
رضي هللا عنه استجابة لطلب عمر رضي هللا عنه ،فمن ذلك ما نقله احلافظ العسقالين رمحه هللا يف

(الفتح) ( )150 /3حيث قال( :قد بني الزبري بن بكار يف (األنساب) صفة ما دعا به العباس يف

هذه الواقعة ،والوقت الذي وقع فيه ذلك ،فأخرج إبسناد له أن العباس ملا استسقى به عمر قال:

(اللهم إنه مل ينزل بالء إَّل بذنب ،ومل يكشف إَّل بتوبة ،وقد توجه القوم يب إليك ملكاين من نبيك،
وهذه أيدينا إليك ابلذنوب ،ونواصينا إليك ابلتوبة ،فاسقنا الغيث ،قال :فأرخت السماء مثل اْلبال

حىت أخصبت األرض ،وعاش الناس) (.)1

ويف هذا احلديث :أوَّلً :التوسل بدعاء العباس رضي هللا عنه َّل بذاته كما بينه الزبري

بن بكار وغريه ،ويف هذا رد واضح على الذين يزعمون أن توسل عمر كان بذات العباس َّل بدعائه،
دعاء جديداً.
إذ لو كان األمر كذلك ملا كان مثة حاجة ليقوم العباس ،فيدعو بعد عمر ً
اثنياً :أن عمر صرح أبهنم كانوا يتوسلون بنبينا صلى هللا عليه وسلم يف حياته ،وأنه يف هذه احلادثة
التوسلني من نوع واحد :توسلهم ابلرسول صلى هللا عليه
توسل بعمه العباس ،ومما َّل شك فيه أن
ْ

وسلم وتوسلهم ابلعباس ،وإذا تبني للقارئ  ...أن توسلهم به صلى هللا عليه وسلم إمنا كان توسالً
بدعائه صلى هللا عليه وسلم فتكون النتيجة أن توسلهم ابلعباس إمنا هو توسل بدعائه أيضاً ،بضرورة

التوسلني من نوع واحد.
أن
ْ

أما أن توسلهم به صلى هللا عليه وسلم إمنا كان توسالً بدعائه ،فالدليل على ذلك صريح رواية

اإلمساعيلي يف (مستخرجه على الصحيح) هلذا احلديث بلفظ( :كانوا إذ قحطوا على عهد النيب صلى

هللا عليه وسلم استسقوا به ،فيستسقي هلم ،فيسقون ،فلما كان يف إمارة عمر  )2( ) ...فذكر
احلديث ( ،)3نقلته من (الفتح) ( ،)399 /2فقوله( :فيستسقي هلم) صريح يف أنه صلى هللا عليه

وسلم كان يطلب هلم السقيا من هللا تعاىل ففي (النهاية) َّلبن األثري( :اَّلستسقاء ،استفعال من طلب

السقيا أي إنزال الغيث على البالد والعباد ،يقال :سقى هللا عباده الغيث وأسقاهم ،واَّلسم السقيا

ابلضم ،واستقيت فالَنً إذا طلبت منه أن يسقيك).

إذا تبني هذا ،فقوله يف هذه الرواية (استسقوا به) أي بدعائه ،وكذلك قوله يف الرواية.

األوىل( :كنا نتوسل إليك بنبينا) ،أي بدعائهَّ ،ل ْيكن أن يفهم من جمموع رواية احلديث.

إَّل هذا .ويؤيده:

اثلثاً :لو كان توسل عمر إمنا هو بذات العباس أو جاهه عند هللا تعاىل ،ملا ترك التوسل.
_________

((( ))]3755[ )1فتح الباري)) َّلبن حجر (.)443 /3
( ))]3756[ )2رواه ابن حبان ( , )110 /7وذكره ابن حجر يف ((فتح الباري)) ()495 /2
( ))]3757[ )3احلديث رواه البخاري (.)1010

()137/3

به صلى هللا عليه وسلم هبذا املعىن ،ألن هذا ممكن لو كان مشروعاً ،فعدول عمر عن هذه إىل

التوسل بدعاء العباس رضي هللا عنه أكرب دليل على أن عمر والصحابة الذين كانوا معه كانوا َّل يرون

التوسل بذاته صلى هللا عليه وسلم ،وعلى هذا جرى عمل السلف من بعدهم ،كما رأيت يف توسل
معاوية بن أيب سفيان والضحاك ابن قيس بيزيد بن األسود اْلرشي ،وفيهما بيان دعائه بصراحة

وجالء.
فهل جيوز أن جيمع هؤَّلء كلهم على ترك التوسل بذاته صلى هللا عليه وسلم لو كان جائزاً ،سيما

واملخالفون يزعمون أنه أفضل من التوسل بدعاء العباس وغريه؟! اللهم إن ذلك غري جائز وَّل

معقول ،بل إن هذا اإلمجاع منهم من أكرب األدلة على أن التوسل املذكور غري مشروع عندهم ،فإهنم

أمسى من أن يستبدلوا الذي هو أدىن ابلذي هو خري!
اعرتاض ورده:

وأما جواب صاحب (مصباح الزجاجة يف فوائد قضاء احلاجة) (ص )25عن ترك عمر التوسل بذاته
صلى هللا عليه وسلم بقوله( :إن عمر مل يبلغه حديث توسل الضرير ،ولو بلغه لتوسل به).

فهو جواب ابطل من وجوه:

األول :أن حديث الضرير إمنا يدل على ما دل عليه توسل عمر هذا من التوسل ابلدعاء.

َّل ابلذات ...
الثاين :أن توسل عمر مل يكن سراً ،بل كان جهراً على رؤوس األشهاد ،وفيهم كبار الصحابة من

املهاجرين واألنصار وغريهم ،فإذا جاز أن خيفى احلديث على عمر ،فهل جيوز أن خيفى على مجيع

املوجودين مع عمر من الصحابة؟!

الثالث :أن عمر  ...كان يكرر هذا التوسل كلما نزل أبهل املدينة خطر ،أو كلما دعي لالستسقاء

قحطوا استسقى ابلعباس)
كما يدل على ذلك لفظ (كان) يف حديث أنس السابق (أن عمر كان إذا َ

( )1وكذلك روى ابن عباس عن عمر كما ذكره ابن عبد الرب يف (اَّلستيعاب) ( ،)98 /3فإذا جاز
أن خيفى ذلك عليه أول مرة ،أفيجوز أن يستمر على اْلهل به كلما استسقى ابلعباس ،وعنده

املهاجرون واألنصار ،وهم سكوت َّل يقدمون إليه ما عندهم من العلم حبديث الضرير؟! اللهم إن
هذا اْلواب ليتضمن رمي الصحابة مجيعهم ابْلهل حبديث الضرير مطلقاً ،أو على األقل بدَّللته على
جواز التوسل ابلذات ،واألول ابطل َّل خيفى بطالنه ،والثاين حق فإن الصحابة لو كانوا يعلمون أن

حديث الضرير يدل على التوسل املزعوم ملا عدلوا عن التوسل بذاته صلى هللا عليه وسلم إىل التوسل

بدعاء العباس كما سبق.

رابعاً :أن عمر ليس هو وحده الذي عدل عن التوسل بذاته صلى هللا عليه وسلم إىل التوسل

ابلدعاء ،بل اتبعه على ذلك معاوية بن أيب سفيان فإنه أيضاً عدل إىل التوسل بدعاء يزيد بن األسود،
ومل يتوسل به صلى هللا عليه وسلم وعنده مجاعة من الصحابة وأجالء التابعني ،فهل يقال أيضاً إن

معاوية ومن معه مل يكونوا يعلمون حبديث الضرير؟ وقل حنو ذلك يف توسل الضحاك بن قيس بيزيد

هذا أيضاً.
مث أجاب صاحب (املصباح) جبواب آخر ،وتبعه من مل يوفق من املتعصبني املخالفني فقال:
_________

( ))]3758[ )1رواه البخاري (.)1010
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(إن عمر أراد ابلتوسل ابلعباس اَّلقتداء ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف إكرام العباس وإجالله ،وقد
جاء هذا صرحياً عن عمر ،فروى الزبري بن بكار يف (األنساب) من طريق داود بن عطاء عن زيد بن

أسلم عن ابن عمر قال( :استسقى عمر ابن اخلطاب عام الرمادة ابلعباس بن عبد املطلب ،فخطب

عمر فقال :إن رسول صلى هللا عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد ،فاقتدوا أيها الناس
برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،واختذوه وسيلة إىل هللا  ) ...ورواه البالذري من طريق هشام بن
سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه به (.)1

واْلواب من وجوه أيضاً:

األول :عدم التسليم بصحة هذه الرواية ،فإهنا من طريق داود ابن عطاء وهو املدين ،وهو ضعيف

كما يف (التقريب) ،ومن طريق الزبري بن بكار عنه رواه احلاكم ( )334 /3وسكت عنه ،وتعقبه

الذهيب بقوله( :داود مرتوك)  ...والراوي عنه ساعدة بن عبيدهللا املزين مل أجد من ترجم له ،مث إن يف

السند اضطراابً ،فقد رواه – كما رأيت – هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فقال( :عن أبيه) بدل ابن

عمر ،لكن هشاماً أوثق من داود ،إَّل أننا مل نقف على سياقه ،لننظر هل فيه خمالفة لسياق داود هذا
أم َّل؟ وَّل تغرت بقوهلم يف (املصباح) عقب هذا اإلسناد( :به) املفيد أن السياق واحد ،فإن عمدته
فيما نقله عن البالذري إمنا هو (فتح الباري) وهو مل يقل( :به) .انظر (الفتح) (.)399 /2

الثاين :لو صحت هذه الرواية ،فهي إمنا تدل على السبب الذي من أجله توسل عمر ابلعباس دون

غريه من الصحابة احلاضرين حينذاك ،وأما أن تدل على جواز الرغبة عن التوسل بذاته صلى هللا عليه

وسلم  -لو كان جائزاً عندهم – إىل التوسل ابلعباس أي بذاته فكال ،مث كال ،ألننا نعلم ابلبداهة

والضرورة – كما قال بعضهم – أنه لو أصاب مجاعة من الناس قحط شديد ،وأرادوا أن يتوسلوا
أبحدهم ملا أمكن أن يعدلوا عمن دعاؤه أقرب إىل اإلجابة ،وإىل رمحة هللا سبحانه وتعاىل ،ولو أن
إنساَنً أصيب ِبكروه فادح ،وكان أمامه نيب ،وآخر غري نيب ،وأراد أن يطلب الدعاء من أحدمها ملا
طلبه إَّل من النيب ،ولو طلبه من غري النيب ،وترك النيب لعد من اآلمثني اْلاهلني ،فكيف يظن بعمر
ومن معه من الصحابة أن يعدلوا عن التوسل به صلى هللا عليه وسلم إىل التوسل بغريه ،لو كان

التوسل بذاته صلى هللا عليه وسلم جائزاً ،فكيف وهو أفضل عند املخالفني من التوسل بدعاء

العباس وغريه من الصاحلني؟! َّل سيما وقد تكرر ذلك منهم مراراً كما سبق ،وهم َّل يتوسلون به

صلى هللا عليه وسلم وَّل مرة واحدة ،واستمر األمر كذلك ،فلم ينقل عن أحد منهم خالف ما صنع

عمر ،بل صح عن معاوية ومن معه ما يوافق صنيعه حيث توسلوا بدعاء يزيد بن األسود ،وهو اتبعي
جليل ،فهل يصح أن يقال :إن التوسل به كان اقتداء ابلنيب صلى هللا عليه وسلم؟!

احلق أقول :إن جراين عمل الصحابة على ترك التوسل بذاته صلى هللا عليه وسلم عند نزول الشدائد

هبم.
_________

( ))]3759[ )1رواه الطرباين يف ((الدعاء)) ( )427 /5واحلاكم ( , )377 /3قال ابن عساكر يف
((معجم الشيوخ)) ( :)711 /2تفرد به الزبري بن بكار عن ساعدة ,وقال الذهيب يف ((سري أعالم
النبالء)) ([ :)92 /2فيه] داود وهو ضعيف ,وقال ابن امللقن يف ((البدر املنري)) (:)174 /5
[فيه] داود بن عطاء املدين :مرتوك ,وقال األلباين يف ((إرواء الغليل)) ( :)139 /3واه جدا.
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– بعد أن كانوا َّل يتوسلون بغريه صلى هللا عليه وسلم يف حياته – هلو أكرب األدلة الواضحة على أن
التوسل بذاته صلى هللا عليه وسلم غري مشروع ،وإَّل لنقل ذلك عنهم من طرق كثرية يف حوادث
متعددة ،أَّل ترى إىل هؤَّلء املخالفني كيف يلهجون ابلتوسل بذاته صلى هللا عليه وسلم ألدىن مناسبة
لظنهم أنه مشروع ،فلو كان األمر كذلك لنُ ِقل مثله عن الصحابة ،مع العلم أهنم أشد تعظيماً وحمبة له

صلى هللا عليه وسلم من هؤَّلء ،فكيف ومل يُنقل عنهم ذلك وَّل مرة واحدة ،بل صح عنهم الرغبة

عنه إىل التوسل بدعاء الصاحلني؟!
الشبهة الثانية :حديث الضرير:

بعد أن فرغنا من حتقيق الكالم يف حديث توسل عمر ابلعباس رضي هللا عنه ،وبينا أنه ليس حجة

للمخالفني بل هو عليهم ،نشرع اآلن يف حتقيق القول يف حديث الضرير ،والنظر يف معناه :هل هو

حجة هلم أم عليهم أيضاً؟ فنقول:

أخرج أمحد وغريه بسند صحيح عن عثمان بن حنيف أن رجالً ضرير البصر أتى النيب صلى هللا عليه

رت ذاك ،فهو خري))،
وسلم ،فقال :ادع هللا أن يعافيين .قال(( :إن شئت دعوت لك ،وإن شئت أخ ُ

صربت فهو خري لك  ،-فقال :ادعهُ .فأمره أن يتوضأ ،فيحسن وضوءه،
شئت
َ
ويف رواية - :وإن َ

فيصلي ركعتني ،ويدعو هبذا الدعاء :اللهم إين أسألك ،وأتوجه إليك بنبيك حممد نيب الرمحة ،اي حممد
توجهت بك إىل ريب يف حاجيت هذه ،فتقضى يل ،اللهم ِ
يف (وشفعين فيه) .قال :ففعل
إين
فشفعه َّ
ُ
الرجل فربأ (.)1

يرى املخالفون :أن هذا احلديث يدل على جواز التوسل يف الدعاء جباه النيب صلى هللا عليه وسلم أو
غريه من الصاحلني ،إذ فيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم علم األعمى أن يتوسل به يف دعائه ،وقد

فعل األعمى ذلك فعاد بصرياً.
وأما حنن فنرى أن هذا احلديث َّل حجة هلم فيه على التوسل املختلف فيه ،وهو التوسل ابلذات ،بل

هو دليل آخر على النوع الثالث من أنواع التوسل املشروع  ، ...ألن توسل األعمى إمنا كان بدعائه.
واألدلة على ما نقول من احلديث نفسه كثرية ،وأمهها:

(ادع هللا أن يعافيين)
أوَّلً :أن األعمى إمنا جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ليدعو له ،وذلك قولهُ :

فهو توسل إىل هللا تعاىل بدعائه صلى هللا عليه وسلم ،ألنه يعلم أن دعاءه صلى هللا عليه وسلم أرجى
للقبول عند هللا خبالف دعاء غريه ،ولو كان قصد األعمى التوسل بذات النيب صلى هللا عليه وسلم

أو جاهه أو حقه ملا كان مثة حاجة به إىل أن أييت النيب صلى هللا عليه وسلم ،ويطلب منه الدعاء له،

بل كان يقعد يف بيته ،ويدعو ربه أبن يقول مثالً:
(اللهم إين أسألك جباه نبيك ومنزلته عندك أن يشفيين ،وجتعلين بصرياً) .ولكنه مل يفعل ،ملاذا؟ ألنه
عريب يفهم معىن التوسل يف لغة العرب حق الفهم ،ويعرف أنه ليس كلمة يقوهلا صاحب احلاجة ،يذكر
املوسل به ،بل َّلبد أن يشتمل على اجمليء إىل من يعتقد فيه الصالح والعلم ابلكتاب
فيها اسم َّ

والسنة ،وطلب الدعاء منه له.

اثنياً :أن النيب صلى هللا عليه وسلم وعده ابلدعاء مع نصحه له ببيان ما هو األفضل له ،وهو قوله
صلى هللا عليه وسلم:

_________

( ))]3760[ )1رواه أمحد ( )17279( )138 /4واحلديث رواه ابن ماجه ( )1385والرتمذي

( )3578والطرباين ( )30 /9وابن خزْية يف ((صحيحه)) ( )225 /2وعبد بن محيد (, )147 /1
قال الرتمذي هذا حديث حسن صحيح غريب َّل نعرفه إَّل من هذا الوجه ,وقال الشوكاين يف ((حتفة
الذاكرين)) ( :)230إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).
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دعوت ،وإن شئت صربت فهو خري لك)) .وهذا األمر الثاين هو ما أشار إليه صلى هللا
((إن شئت
ُ

ابتليت عبدي حببيبتيه – أي
عليه وسلم يف احلديث الذي رواه عن ربه تبارك وتعاىل أنه قال(( :إذا
ُ

عينيه – فصرب ،عوضته منهما اْلنة)) (.)1

اثلثاً :إصرار األعمى على الدعاء وهو قوله( :فادع) فهذا يقتضي أن الرسول صلى هللا عليه وسلم

دعا له ،ألنه صلى هللا عليه وسلم خري من وىف ِبا وعد ،وقد وعده ابلدعاء له إن شاء كما سبق ،فقد

شاء الدعاء وأصر عليه ،فإذن َّل بد أنه صلى هللا عليه وسلم دعا له ،فثبت املراد ،وقد وجه النيب

صلى هللا عليه وسلم األعمى بدافع من رمحته ،وحبرص منه أن يستجيب هللا تعاىل دعاءه فيه ،وجهه
إىل النوع الثاين من التوسل املشروع ،وهو التوسل ابلعمل الصاحل ،ليجمع له اخلري من أطرافه ،فأمره
أن يتوضأ ويصلي ركعتني مث يدعو لنفسه وهذه األعمال طاعة هلل سبحانه وتعاىل يقدمها بني يدي
دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم له ،وهي تدخل يف قوله تعاىلَ :وابْـتَـغُواْ إِلَ ِيه ال َْو ِسيلَةَ [املائدة.]35 :
وهكذا فلم يكتف الرسول صلى هللا عليه وسلم بدعائه لألعمى الذي وعده به ،بل شغله أبعمال

فيها طاعة هلل سبحانه وتعاىل وقربة إليه ،ليكون األمر مكتمالً من مجيع نواحيه ،وأقرب إىل القبول
والرضا من هللا سبحانه وتعاىل ،وعلى هذا ،فاحلادثة كلها تدور حول الدعاء – كما هو ظاهر –

وليس فيها ذكر شيء مما يزعمون.

دعوت)) .أي
شئت
ُ
وقد غفل عن هذا الشيخ الغماري أو تغافل ،فقال يف (املصباح) ((( :)24وإن َ

وإن شئت علمتك دعاء تدعو به ،ولقنتك إايه ،وهذا التأويل واجب ليتفق أول احلديث مع آخره).

 ...هذا التأويل ابطل لوجوه كثرية منها :أن األعمى إمنا طلب منه صلى هللا عليه وسلم أن يدعو له،

َّل أن يعلمه دعاء ،فإذا كان قوله صلى هللا عليه وسلم له(( :وإن شئت دعوت)) جواابً على طلبه

تعني أنه الدعاء له ،وَّلبد ،وهذا املعىن هو الذي يتفق مع آخر احلديث ،ولذلك رأينا الغماري مل
يتعرض لتفسري قوله يف آخره(( :اللهم فشفعه يف ،وشفعين فيه)) ألنه صريح يف أن التوسل كان

بدعائه صلى هللا عليه وسلم ...

مث قال( :مث لو سلمنا أن النيب صلى هللا عليه وسلم دعا للضرير فذلك َّل ْينع من تعميم احلديث يف

غريه).
 ...وهذه مغالطة مكشوفة ،ألنه َّل أحد ينكر تعميم احلديث يف غري األعمى يف حالة دعائه صلى هللا

عليه وسلم لغريه ،ولكن ملا كان الدعاء منه صلى هللا عليه وسلم بعد انتقاله إىل الرفيق األعلى غري

معلوم ابلنسبة للمتوسلني يف شىت احلوائج والرغبات ،وكانوا هم أنفسهم َّل يتوسلون بدعائه صلى هللا
عليه وسلم بعد وفاته ،لذلك اختلف احلكم ،وكان هذا التسليم من الغماري حجة عليه.

رابعاً :أن يف الدعاء الذي علمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إايه أن يقول(( :اللهم فشفعه يف))

وهذا يستحيل محله على التوسل بذاته صلى هللا عليه وسلم ،أو جاهه ،أو حقه ،إذ أن املعىن :اللهم

علي بصري ،والشفاعة لغة الدعاء،
اقبل شفاعته صلى هللا عليه وسلم يف ،أي اقبل دعائه يف أن ترد َّ
وهو املراد ابلشفاعة الثابتة له صلى هللا عليه وسلم ولغريه من األنبياء والصاحلني يوم القيامة ،وهذا

يبني أن الشفاعة أخص من الدعاء ،إذ َّل تكون إَّل إذا كان هناك اثنان يطلبان أمراً ،فيكون أحدمها
شفيعاً لآلخر ،خبالف الطالب الواحد الذي مل يشفع غريه ،قال يف (لسان العرب)( :الشفاعة كالم

الشفيع للملك يف حاجة يسأهلا لغريه ،والشافع الطالب لغريه ،يتشفع به إىل املطلوب ،يقال :تشفعت

بفالن إىل فالن ،فشفعين فيه).

فثبت هبذا الوجه أيضاً أن توسل األعمى إمنا كان بدعائه صلى هللا عليه وسلم َّل بذاته.
_________

( ))]3761[ )1رواه البخاري (.)5653
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خامساً :إن مما علم النيب صلى هللا عليه وسلم األعمى أن يقوله(( :وشفعين فيه)) أي اقبل شفاعيت،

أي دعائي يف أن تقبل شفاعته صلى هللا عليه وسلم ،أي دعاءه يف أن ترد علي بصري .هذا الذي َّل

ْيكن أن يفهم من هذه اْلملة سواه.

وهلذا ترى املخالفني يتجاهلوهنا وَّل يتعرضون هلا من قريب أو من بعيد ،ألهنا تنسف بنياهنم من

القواعد ،وجتتثه من اْلذور ،وإذا مسعوها رأيتهم ينظرون إليك نظر املغشي عليه .ذلك أن شفاعة

الرسول صلى هللا عليه وسلم يف األعمى مفهومة ،ولكن شفاعة األعمى يف الرسول صلى هللا عليه
وسلم كيف تكون؟ َّل جواب لذلك عندهم البتة .ومما يدل على شعورهم أبن هذه اْلملة تبطل
أتويالهتم أنك َّل ترى واحداً منهم يستعملها ،فيقول يف دعائه مثالً :اللهم شفع يفَّ نبيك ،وشفعين

فيه.

سادساً :إن هذا احلديث ذكره العلماء يف معجزات النيب صلى هللا عليه وسلم ودعائه املستجاب ،وما
أظهره هللا بربكة دعائه من اخلوارق واإلبراء من العاهات ،فإنه بدعائه صلى هللا عليه وسلم هلذا

األعمى أعاد هللا عليه بصره ،ولذلك رواه املصنفون يف (دَّلئل النبوة) كالبيهقي وغريه ،فهذا يدل
على أن السر يف شفاء األعمى إمنا هو دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم .ويؤيده كل من دعا به من

العميان خملصاً إليه تعاىل ،منيباً إليه قد عويف ،بل على األقل لعويف واحد منهم ،وهذا ما مل يكن ولعله

َّل يكون أبداً.
كما أنه لو كان السر يف شفاء األعمى أنه توسل جباه النيب صلى هللا عليه وسلم وقدره وحقه ،كما
يفهم عامة املتأخرين ،لكان من املفروض أن حيصل هذا الشفاء لغريه من العميان الذين يتوسلون
جباهه صلى هللا عليه وسلم ،بل ويضمون إليه أحياَنً جاه مجيع األنبياء املرسلني ،وكل األولياء

والشهداء والصاحلني ،وجاه كل من له جاه عند هللا من املالئكة ،واإلنس واْلن أمجعني! ومل نعلم وَّل
نظن أحداً قد علم حصول مثل هذا خالل القرون الطويلة بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم إىل اليوم.
إذا تبني للقارئ الكرمي ما أوردَنه من الوجوه الدالة على أن حديث األعمى إمنا يدور حول التوسل

بدعائه صلى هللا عليه وسلم ،وأنه َّل عالقة له ابلتوسل ابلذات ،فحينئذ يتبني له أن قول األعمى يف

دعائه( :اللهم إين أسألك ،وأتوسل إليك بنبيك حممد صلى هللا عليه وسلم) إمنا املراد به :أتوسل
اسأ َِل الْ َق ْريَةَ
إليك بدعاء نبيك ،أي على حذف املضاف ،وهذا أمر معروف يف اللغة ،كقوله تعاىلَ :و ْ
الَِّيت ُكنَّا فِيها وال ِْع ْري الَِّيت أَقْـبـلْنَا فِيها وإِ ََّن لَص ِ
ادقُو َن [يوسف ]82 :أي أهل القرية وأصحاب العري.
َ َ َ
َ
َ َ َ

وحنن واملخالفون متفقون على ذلك ،أي على تقدير مضاف حمذوف ،وهو مثل ما رأينا يف دعاء عمر

وتوسله ابلعباس ،فإما أن يكون التقدير :إين أتوجه إليك بـ (جاه) نبيك ،واي حممد إين توجهت بـ

(ذات) ك أو (مكانت) ك إىل ريب كما يزعمون ،وإما أن يكون التقدير :إين أتوجه إليك بـ (دعاء)

نبيك ،واي حممد إين توجهت بـ (دعاء) ك إىل ريب كما هو قولنا .وَّل بد لرتجيح أحد التقديرين من
دليل يدل عليه .فأما تقديرهم (جباهه) فليس هلم عليه دليل َّل من هذه احلديث وَّل من غريه ،إذ

ليس يف سياق الكالم وَّل سباقه تصريح أو إشارة لذكر اْلاه أو ما يدل عليه إطالقاً ،كما أنه ليس

عندهم شيء من القرآن أو من السنة أو من فعل الصحابة يدل على التوسل ابْلاه ،فيبقى تقديرهم
من غري مرجح ،فسقط من اَّلعتبار ،واحلمد هلل ...
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ومثة أمر آخر جدير ابلذكر ،وهو أنه لو محل حديث الضرير على ظاهره ،وهو التوسل ابلذات لكان

معطالً لقوله فيما بعد( :اللهم فشفعه يف ،وشفعين فيه) وهذا َّل جيوز كما َّل خيفى ،فوجب التوفيق

بني هذه اْلملة واليت قبلها .وليس ذلك إَّل على ما محلناه من أن التوسل كان ابلدعاء ،فثبت املراد،

وبطل اَّلستدَّلل به على التوسل ابلذات ،واحلمد هلل.

على أنين أقول :لو صح أن األعمى إمنا توسل بذاته صلى هللا عليه وسلم ،فيكون حكماً خاصاً به
صلى هللا عليه وسلمَّ ،ل يشاركه فيه غريه من األنبياء والصاحلني ،وإحلاقهم به مما َّل يقبله النظر

الصحيح ،ألنه صلى هللا عليه وسلم سيدهم وأفضلهم مجيعاً ،فيمكن أن يكون هذا مما خصه هللا به
عليهم كثري مما صح به اخلرب ،وابب اخلصوصيات َّل تدخل فيه القياسات ،فمن رأى أن توسل

األعمى كان بذاته هلل ،فعليه أن يقف عنده ،وَّل يزيد عليه كما نقل عن اإلمام أمحد والشيخ العز بن

عبد السالم رمحهما هللا تعاىل .هذا هو الذي يقتضيه البحث العلمي مع اإلنصاف ،وهللا املوفق
للصواب ...

تنبيه:

واعلم أنه وقع يف بعض الطرق األخرى حلديث الضرير  ...زايداتن َّل بد من بيان شذوذمها
وضعفهما ،حىت يكون القارئ على بينة من أمرمها ،فال يغرت بقول من احتج هبما على خالف احلق

والصواب.

الزايدة األوىل:

زايدة محاد بن سلمة قال :حدثنا أبو جعفر اخلطمي  ..فساق إسناده مثل رواية شعبة ،وكذلك املنت

إَّل أنه اختصره بعض الشيء ،وزاد يف آخره بعد قوله(( :وشفع نبيي يف رد بصري :وإن كانت حاجة
فافعل مثل ذلك)) رواه أبو بكر بن أيب خيثمة يف (اترخيه) ،فقال :حدثنا مسلم بن إبراهيم :حدثنا

محاد بن سلمه به.

أعل هذه الزايدة شيخ اإلسالم ابن تيمية يف (القاعدة اْلليلة) (ص )102بتفرد محاد بن سلمة
وقد َّ
هبا ،وخمالفته لرواية شعبة ،وهو أجل من روى هذا احلديث وهذا إعالل يتفق مع القواعد احلديثية،

وَّل خيالفها البتة ،وقول الغماري يف (املصباح) (ص )30أبن محاداً ثقة من رجال الصحيح ،وزايدة

الثقة مقبولة ،غفلة منه أو تغافل عما تقرر يف املصطلح ،أن القبول مشروط ِبا إذا مل خيالف الراوي
من هو أوثق منه ،قال احلافظ يف (خنبة الفكر)( :والزايدة مقبولة ما مل تقع منافية ملن هو أوثق ،فإن

خولف أبرجح ،فالراجح احملفوظ ،ومقابله الشاذ).

 ...وهذا الشرط مفقود هنا ،فإن محاد بن سلمة ،وإن كان من رجال مسلم ،فهو

بال شك دون شعبة يف احلفظ ،ويتبني لك ذلك ِبراجعة ترمجة الرجلني يف كتب القوم ،فاألول أورده
الذهيب يف (امليزان) وهو إمنا يورد فيه من تُ ُكلَّم فيه ،ووصفه أبنه (ثقة له أوهام) بينما مل يورد فيه شعبة
مطلقاً ،ويظهر لك الفرق بينهما ابلتأمل يف ترمجة احلافظ هلما ،فقد قال يف (التقريب)( :محاد بن
سلمة ثقة عابد أثبت الناس يف اثبت ،وتغري حفظه ِبخره) مث قال( :شعبة بن احلجاج ثقة حافظ

متقن ،كان الثوري يقول :هو أمري املؤمنني يف احلديث ،وهو أول من فتش ابلعراق عن الرجال ،وذب
عن السنة ،وكان عابداً).
...
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وإذا تبني لك هذا عرفت أن خمالفة محاد لشعبة يف هذا احلديث وزايدته عليه تلك الزايدة غري

مقبولة ،ألهنا منافية ملن هو أوثق منه فهي زايدة شاذة كما يشري إليه كالم احلافظ السابق يف (النخبة)

ولعل محاداً روى هذا احلديث حني تغري حفظه ،فوقع يف اخلطأ ،وكأن اإلمام أمحد أشار إىل شذوذ

مؤمل (وهو ابن إمساعيل) عن محاد – عقب رواية شعبة
هذه الزايدة ،فإنه أخرج احلديث من طريق َّ

املتقدمة – إَّل أنه مل يسق لفظ احلديث ،بل أحال به على لفظ حديث شعبة ،فقال( :فذكر احلديث)
وحيتمل أن الزايدة مل تقع يف رواية مؤمل عن محاد ،لذلك مل يشر إليها اإلمام أمحد كما هي عادة

احلفاظ إذا أحالوا يف رواية على أخرى بينوا ما يف الرواية احملالة من الزايدة على األوىل.

وخالصة القول :إن الزايدة َّل تصح لشذوذها ،ولو صحت مل تكن دليالً على جواز التوسل بذاته

صلى هللا عليه وسلمَّ ،لحتمال أن يكون معىن قوله(( :فافعل مثل ذلك)) يعين من إتيانه صلى هللا

عليه وسلم يف حال حياته ،وطلب الدعاء منه والتوسل به ،والتوضؤ والصالة ،والدعاء الذي علمه
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يدعو به .وهللا أعلم.
الزايدة الثانية:

قصة الرجل مع عثمان بن عفان ،وتوسله به صلى هللا عليه وسلم حىت قضى له حاجته ،وأخرجها

الطرباين يف (املعجم الصغري) (ص )104 - 103ويف (الكبري) ( )2 - 1 /1/2 /3من طريق عبد
هللا بن وهب عن شبيب بن سعيد املكي عن روح بن القاسم عن أيب جعفر اخلطمي املدين عن أيب

أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجالً كان خيتلف إىل عثمان بن عفان رضي

هللا عنه يف حاجة له ،فكان عثمان َّل يلتفت إليه ،وَّل ينظر يف حاجته فلقي عثمان بن حنيف ،فشكا
ذلك إليه ،فقال له عثمان :ائت امليضأة ،فتوضأ ،مث ائت املسجد ،فصل فيه ركعتني ،مث قل :اللهم
إين أسألك وأتوجه إليك بنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم نيب الرمحة ،اي حممد إين أتوجه بك إىل ربك

إيل حىت أروح معك ،فانطلق الرجل فصنع ما
عز وجل ،فيقضي يل حاجيت ،وتذكر حاجتك ،ورح َّ

قال ،مث أتى ابب عثمان رضي هللا عنه فجاء البواب حىت أخذ بيده ،فأدخله عليه ،فأجلسه معه على
الطنفسة ،وقال :حاجتك؟ فذكر حاجته ،فقضاها له ،مث قال له :ما ذكرت حاجتك حىت كانت هذه

الساعة ،وقال :ما كانت لك من حاجة فأتنا ،مث إن الرجل خرج من عنده ،فلقي عثمان بن حنيف،
فقال له :جزاك هللا خرياً ،ما كان ينظر يف حاجيت ،وَّل يلتفت إيل حىت كلمته يف ،فقال عثمان بن

حنيف :وهللا ما كلمته ،ولكن شهدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأاته ضرير ،فشكا إليه ذهاب

بصره ،فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم :فتصرب ،فقال :اي رسول هللا إنه ليس يل قائد ،وقد شق
علي ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :ائت امليضأة ،فتوضأ مث ِ
ادع هبذه
صل ركعتني ،مث ُ

الدعوات)) قال عثمان بن حنيف :فوهللا ما تفرقنا ،وطال بنا احلديث حىت دخل علينا الرجل كأنه مل

يكن به ضر قط )1( .قال الطرباين( :مل يروه عن روح بن القاسم إَّل شبيب بن سعيد أبو سعيد املكي

وهو ثقة ،وهو الذي حيدث عنه أمحد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد األيلي ،وقد روى هذا

احلديث شعبة عن أيب جعفر اخلطمي – وامسه عمري بن يزيد – وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر بن
فارس عن شعبة ،واحلديث صحيح).

...
_________

( ))]3762[ )1رواه الطرباين يف ((الكبري)) ( )30 /9ويف ((الصغري)) ( )306 /1وقال الطرباين

واحلديث صحيح ,بعد ما ذكر الطرق اليت روي هبا ,وقال مقبل الوادعي يف ((الشفاعة)) ( :)189يف

إسنادها روح بن القاسم ،لكن تضعيف هذه الزايدة من حيث كوهنا تدور على شبيب بن سعيد.
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َّل شك يف صحة احلديث ،وإمنا البحث اآلن يف هذه القصة اليت تفرد هبا شبيب بن سعيد كما قال
الطرباين ،وشبيب هذا متكلم فيه ،وخاصة يف رواية ابن وهب عنه ،لكن اتبعه عنه إمساعيل وأمحد ابنا

شبيب بن سعيد هذا ،أما إمساعيل فال أعرفه ،ومل أجد من ذكره ،ولقد أغفلوه حىت مل يذكروه يف

الرواة عن أبيه ،خبالف أخيه أمحد فإنه صدوق ،وأما أبوه شبيب فملخص كالمهم فيه :أنه ثقة يف

حفظه ضعف ،إَّل يف رواية ابنه أمحد هذا عنه عن يونس خاصة فهو حجة ،فقال الذهيب يف (امليزان):
(صدوق يغرب ،ذكره ابن عدي يف (كامله) فقال  ..له نسخة عن يونس بن يزيد مستقيمة ،حدث
عنه ابن وهب ِبناكري ،قال ابن املديين :كان خيتلف يف جتارة إىل مصر ،وكتابه صحيح قد كتبته عن

ابنه أمحد .قال ابن عدي :كان شبيب لعله يغلط ويهم إذا حدث من حفظه ،وأرجو أنه َّل يتعمد،
جيود).
فإذا حدث عنه ابنه أمحد أبحاديث يونس فكأنه يونس آخر .يعين َّ

فهذا الكالم يفيد أن شبيباً هذا َّل أبس حبديثه بشرطني اثنني :األول :أن يكون من رواية ابنه أمحد

عنه ،والثاين :أن يكون من رواية شبيب عن يونس ،والسبب يف ذلك أنه كان عنده كتب يونس بن

يزيد ،كما قال ابن أيب حامت يف (اْلرح والتعديل) عن أبيه ،فهو إذا حدث من كتبه هذه أجاد ،وإذا
حدث من حفظه وهم كما قال ابن عدي ،وعلى هذا فقول احلافظ يف ترمجته من (التقريب)َّ( :ل
أبس حبديثه من رواية ابنه أمحد عنهَّ ،ل من رواية ابن وهب) فيه نظر ،ألنه أوهم أنه َّل أبس حبديثه

من رواية أمحد مطلقاً ،وليس كذلك ،بل هذا مقيد أبن يكون من روايته هو عن يونس ملا سبق،

ويؤيده أن احلافظ نفسه أشار هلذا القيد ،فإنه أورد شبيباً هذا يف (من طعن فيه من رجال البخاري)

من (مقدمة فتح الباري) (ص )133مث دفع الطعن عنه – بعد أن ذكر من وثقه وقول ابن عدي فيه
– بقوله( :قلت :أخرج البخاري من رواية ابنه عنه عن يونس أحاديث ،ومل خيرج من روايته عن غري

يونس ،وَّل من رواية ابن وهب عنه شيئاً).
فقد أشار رمحه هللا هبذا الكالم إىل أن الطعن قائم يف شبيب إذا كانت روايته عن غري يونس ،ولو من
رواية ابنه أمحد عنه ،وهذا هو الصواب كما بينته آنفاً ،وعليه جيب أن حيمل كالمه يف (التقريب)

توفيقاً بني كالميه ،ودفعاً للتعارض بينهما.

إذا تبني هذا يظهر لك ضعف هذه القصة ،وعدم صالحية اَّلحتجاج هبا .مث ظهر يل فيها علة أخرى

وهي اَّلختالف على أمحد فيها ،فقد أخرج احلديث ابن السين يف (عمل اليوم والليلة) (ص)202

واحلاكم ( )526 /1من ثالثة طرق عن أمحد بن شبيب بدون القصة ،وكذلك رواه عون بن عمارة
البصري ثنا روح ابن القاسم به ،أخرجه احلاكم ،وعون هذا وإن كان ضعيفاً ،فروايته أوىل من رواية
شبيب ،ملوافقتها لرواية شعبة ومحاد بن سلمة عن أيب جعفر اخلطمي.

وخالصة القول :إن هذه القصة ضعيفة منكرة ،ألمور ثالثة:

ضعف حفظ املتفرد هبا ،واَّلختالف عليه فيها ،وخمالفته للثقات الذين مل يذكروها يف احلديث ،وأمر

واحد من هذه األمور كاف إلسقاط هذه القصة ،فكيف هبا جمتمعة؟ ومن عجائب التعصب واتباع

اهلوى أن الشيخ الغماري أورد رواايت هذه القصة يف (املصباح) (ص12و )17من طريق البيهقي يف
(الدَّلئل) والطرباين ،مث مل يتكلم عليها مطلقاً َّل تصحيحاً وَّل تضعيفاً ،والسبب واضح ،أما

التصحيح فغري ممكن صناعة ،وأما التضعيف فهو احلق ولكن ,وحنو ذلك فعل من مل يوفق يف

(اإلصابة) ،فإهنم أوردوا (ص )22 - 21احلديث هبذه القصة ،مث قالوا( :وهذا احلديث صححه

الطرباين يف (الصغري) و (الكبري)!

ويف هذا القول على صغره جهاَّلت:
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أوَّلً :أن الطرباين مل يصحح احلديث يف (الكبري) بل يف (الصغري) فقط ،وأَن نقلت احلديث عنه

للقارئني مباشرةَّ ،ل ابلواسطة كما يفعل أولئك ،لقصر ابعهم يف هذا العلم الشريف (ومن ورد البحر

استقل السواقيا).

اثنياً :أن الطرباين إمنا صحح احلديث فقط دون القصة ،بدليل قوله ( ...قد روى احلديث شعبة ...
واحلديث صحيح) فهذا نص على أنه أراد حديث شعبة ،وشعبة مل يرو هذه القصة ،فلم يصححها

إذن الطرباين ،فال حجة هلم يف كالمه.

اثلتاً :أن عثمان بن حنيف لو ثبتت عنه القصة مل يُـ َعلِم ذلك الرجل فيها دعاء الضرير بتمامه ،فإنه

أسقط منه مجلة ((اللهم شفعه يف وشفعين فيه)) ألنه يفهم بسليقته العربية أن هذا القول يستلزم أن

يكون النيب صلى هللا عليه وسلم داعياً لذلك الرجل ،كما كان داعياً لألعمى ،وملا كان هذا منفياً

ابلنسبة للرجل ،مل يذكر هذه اْلملة؟ قال شيخ اإلسالم (ص( :)104ومعلوم أن الواحد بعد موته

صلى هللا عليه وسلم إذا قال :اللهم فشفعه يف وشفعين فيه – مع أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل

يدع له – كان هذا كالماً ابطالً ،مع أن عثمان بن حنيف مل أيمره أن يسأل النيب صلى هللا عليه وسلم
ُ
شيئاً ،وَّل أن يقول( :فشفعه يف) ،ومل أيمره ابلدعاء املأثور على وجهه ،وإمنا أمره ببعضه ،وليس هناك
من النيب صلى هللا عليه وسلم شفاعة ،وَّل ما يظن أنه شفاعة ،فلو قال بعد موته( :فشفعه يف) لكان

كالماً َّل معىن له ،وهلذا مل أيمر به عثمان ،والدعاء املأثور عن النيب صلى هللا عليه وسلم مل أيمر به،
والذي أمر به ليس مأثوراً عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،ومثل هذا َّل تثبت به شريعة ،كسائر ما

ينقل عن آحاد الصحابة يف حسن العبادات أو اإلابحات أو اإلجياابت أو التحرْيات ،إذا مل يوافقه

غريه من الصحابة عليه ،وكان ما يثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم خيالفه وَّل يوافقه ،مل يكن فعله
سنة جيب على املسلمني اتباعها ،بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه اَّلجتهاد ،ومما تنازعت فيه

األمة ،فيجب رده إىل هللا والرسول).

مث ذكر أمثلة كثرية مما تفرد به بعض الصحابة ،ومل يتبع عليه مثل إدخال ابن عمر املاء يف عينيه يف
الوضوء ،وحنو ذلك فراجعه.

مث قال :وإذا كان يف ذلك كذلك ،فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غريه أنه جعل من
املشروع املستحب أن يتوسل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم بعد موته من غري أن يكون النيب صلى هللا

عليه وسلم داعياً له ،وَّل شافعاً فيه فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة مل يروا هذا مشروعاً بعد مماته

كما كان يشرع يف حياته ،بل كانوا يف اَّلستسقاء يف حياته صلى هللا عليه وسلم يتوسلون فلما مات مل

يتوسلوا به ،بل قال عمر يف دعائه الصحيح املشهور الثابت ابتفاق أهل العلم ِبحضر من املهاجرين

واألنصار يف عام الرمادة املشهور ،ملا اشتد هبم اْلدب حىت حلف عمرَّ :ل أيكل مسيناً حىت خيصب

الناس ،مث ملا استسقى ابلناس قال :اللهم إَن كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا ،فتسقينا ،وإَن نتوسل

إليك بعم نبينا فاسقنا .فيسقون .وهذا دعاء أقره عليه مجيع الصحابة ،ومل ينكره أحد مع شهرته،

وهو من أظهر اإلمجاعات اإلقرارية ،ودعا ِبثله معاوية بن أيب سفيان يف خالفته ،فلو كان توسلهم
ابلنيب صلى هللا عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم يف حياته لقالوا :كيف نتوسل ِبثل العباس ويزيد بن

األسود وحنومها ،ونعدل عن التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم الذي هو أفضل اخلالئق ،وهو أفضل
الوسائل وأعظمها عند هللا؟ فلما مل يقل ذلك أحد منهم ،وقد علم أهنم يف حياته إمنا توسلوا بدعائه

وشفاعته ،وبعد مماته توسلوا بدعاء غريه ،وشفاعة غريه ،علم أن املشروع عندهم التوسل بدعاء
املتوسل بهَّ ،ل بذاته).
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هذا ،ويف القصة مجلة إذا أتمل فيها العاقل العارف بفضائل الصحابة وجدها من األدلة األخرى على
نكارهتا وضعفها ،وهي أن اخلليفة الراشد عثمان رضي هللا عنه كان َّل ينظر يف حاجة ذلك الرجل،
وَّل يلتفت إليه! فكيف يتفق هذا مع ما صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن املالئكة تستحي من

عثمان ،ومع ما عرف به رضي هللا عنه من رفقه ابلناس ،وبره هبم ،ولينه معهم؟ هذا كله جيعلنا نستبعد

وقوع ذلك منه ،ألنه ظلم يتناىف مع كماله رضي هللا عنه وأرضاه.
الشبهة الثالثة :قياس اخلالق على املخلوقني:

يقول املخالفون ،إن التوسل بذوات الصاحلني وأقدارهم أمر مطلوب وجائز ،ألنه مبين على منطق
الواقع ومتطلباته ،ذلك أن أحدَن إذا كانت له حاجة عند ملك أو وزير أو مسؤول كبري فهو َّل

يذهب إليه مباشرة ،ألنه يشعر أنه رِبا َّل يلتفت إليه ،هذا إذا مل يرده أصالً ،ولذلك كان من الطبيعي

إذا أردَن حاجة من كبري فإننا نبحث عمن يعرفه ،ويكون مقرابً إليه أثرياً عنده ،وجنعله واسطة بيننا

وبينه ،فإذا فعلنا ذلك استجاب لنا ،وقضيت حاجتنا ،وهكذا األمر نفسه يف عالقتنا ابهلل سبحانه –

بزعمهم – فاهلل عز وجل عظيم العظماء ،وكبري الكرباء ،وحنن مذنبون عصاة ،وبعيدون لذلك عن
جناب هللا ،ليس من الالئق بنا أن ندعوه مباشرة ،ألننا إن فعلنا ذلك خفنا أن يردَن على أعقابنا

خائبني ،أو َّل يلتفت إلينا فنرجع خبفي حنني ،وهناك َنس صاحلون كاألنبياء والرسل والشهداء قريبون
إليه سبحانه ،يستجيب هلم إذا دعوه ،ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا لديه ،أفال يكون األوىل بنا

واألحرى أن نتوسل إليه جباههم ،ونقدم بني يدي دعائنا ذكرهم ،عسى أن ينظر هللا تعاىل إلينا إكراماً
هلم ،وجييب دعاءَن مراعاة خلاطرهم ،فلماذا ْتنعون هذا النوع من التوسل ،والبشر يستعملونه فيما
بينهم ،فلم َّل يستعملونه مع رهبم ومعبودهم؟

ونقول جواابً على هذه الشبهة :إنكم اي هؤَّلء إذاً تقيسون اخلالق على املخلوق ،وتشبهون قيوم
السماوات واألرض ،أحكم احلاكمني ،وأعدل العادلني ،الرؤوف الرحيم أبولئك احلكام الظاملني،

واملتسلطني املتجربين الذين َّل أيهبون ملصاحل الرعية ،وجيعلون بينهم وبني الرعية حجباً وأستاراً ،فال
ْيكنها أن تصل إليهم إَّل بوسائط ووسائل ،ترضي هذه الوسائط ابلرشاوي واهلبات ،وختضع هلا

وتتذلل ،وترتضاها وتتقرب إليها ،فهل خطر ببالكم أيها املساكني أنكم حني تفعلون ذلك تذمون
ربكم ،وتطعنون به ،وتؤذونه ،وتصفونه ِبا ْيقته وما يكرهه؟ هل خطر ببالكم أنكم تصفون هللا تعاىل
أببشع الصفات حني تقيسونه على احلكام الظلمة ،واملتسلطني الفجرة ،فكيف ِ
يسوغ هذا لكم

دينكم ،وكيف يتفق هذا مع ما جيب عليكم من تعظيمكم لربكم ،وْتجيدكم خلالقكم؟

ترى لو كان ْيكن ألحد الناس أن خياطب احلاكم وجهاً لوجه ،ويكلمه دون واسطة أو حجاب أيكون
ذلك أكمل وأمدح له ،أم حني َّل يتمكن من خماطبته إَّل من خالل وسائط قد تطول وقد تقصر؟

اي هؤَّلء إنكم تفخرون يف أحاديثكم بعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وْتجدونه وتشيدون به وتبينون

للناس أنه كان متواضعاً َّل يتكرب وَّل يتجرب ،وكان قريباً من الناس ،يتمكن أضعفهم من لقائه

وخماطبته ،وأنه كان أيتيه األعرايب اْلاهل الفظ من البادية ،فيكلمه دون واسطة أو حجاب ،فينظر يف
حاجته ويقضيها له إن كانت حقاً .ترى هل هذا النوع من احلكام خري وأفضل ،أم ذاك النوع الذي

تضربون لربكم به األمثال؟

فما لكم كيف حتكمون؟ وما لعقولكم أين ذهبت ،وما لتفكريكم أين غاب ،وكيف ساغ لكم تشبيه هللا
تعاىل ابمللك الظامل ،أم كيف غطى عنكم الشيطان بشاعة قياس هللا سبحانه على األمري الغاشم؟
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اي هؤَّلء إنكم لو شبهتم هللا تعاىل أبعدل الناس وأتقى الناس ،وأصلح الناس لكفرمت ،فكيف وقد
شبهتموه أبظلم الناس ،وأفجر الناس ،وأخبث الناس؟

اي هؤَّلء إنكم لو قستم ربكم اْلليل على عمر بن اخلطاب التقي العادل لوقعتم يف الشرك ،فكيف
تردى بكم الشيطان ،فلم ترضوا بذلك حىت أوقعكم يف قياس ربكم على أهل اْلور والفساد من

امللوك واألمراء والوزراء؟

ون ِ
إن تشبيه هللا تعاىل خبلقه كفر كله حذر منه سبحانه حيث قال :ويـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
ك َهلُ ْم
هللا َما َّلَ ْيَْلِ ُ
ََ ُ
ض ِربواْ ِ ِ
ِ
ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ال إِ َّن هللاَ يَـ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم َّلَ تَـ ْعلَ ُمو َن
َّلل األ َْمثَ َ
ض َش ْيـئًا َوَّلَ يَ ْستَط ُ
يعو َن فَالَ تَ ْ ُ
ِر ْزقًا م َن َّ َ َ
[سورة النحل )1( ]74 - 73:كما نفى سبحانه أي مشاهبة بينه وبني أي خلق من خملوقاته فقال:
ِ
لَْيس َك ِمثْلِ ِه َشيء و ُهو َّ ِ
ري [سورة الشورى .]11 :ولكن شر تشبيه أن يشبهه املرء
السم ُ
ٌْ َ َ
يع البَص ُ
َ
ابألشرار والفجار والفساق من الوَّلة ،وهو يظن أنه حيسن صنعاً! إن هذا هو الذي حيمل بعض
العلماء واحملققني على املبالغة يف إنكار التوسل بذوات األنبياء ،واعتباره شركاً ،وإن كان هو نفسه
ليس شركاً عندَن ،بل خيشى أن يؤدي إىل الشرك ،وقد أدى فعالً أبولئك الذين يعتذرون لتوسلهم
بذلك التشبيه السابق الذي هو الكفر بعينه لو كانوا يعلمون.

ومن هنا يتبني أن قول بعض الدعاة اإلسالميني اليوم يف األصل اخلامس عشر من أصوله العشرين:

(والدعاء إذا قُرن ابلتوسل إىل هللا أبحد من خلقه خالف فرعي يف كيفية الدعاء ،وليس من مسائل

العقيدة) ليس صحيحاً على إطالقه ملا علمت أن يف الواقع ما يشهد أبنه خالف جوهري ،إذ فيه
شرك صريح  ...ولعل مثل هذا القول الذي ِ
يهون من أمر هذا اَّلحنراف هو أحد األسباب اليت تدفع
الكثريين إىل عدم البحث فيه ،وحتقيق الصواب يف أمره ،مما يؤدي يف هناية املطاف إىل استمرار

املبتدعني يف بدعهم ،واستفحال خطرها بينهم ،ولذلك قال اإلمام العز بن عبد السالم يف رسالة
(الواسطة) (ص( :)5ومن أثبت األنبياء وسواهم من مشايخ العلم والدين وسائط بني هللا وبني خلقه

كاحلجاب الذين بني امللك ورعيته ،حبيث يكونون هم يرفعون إىل هللا تعاىل حوائج خلقه ،وأن هللا
َّ

تعاىل إمنا يهدي عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهمِ ،بعىن أن اخللق يسألوهنم ،وهم يسألون هللا كما

أن الوسائط عند امللوك يسألون امللك حوائج الناس لقرهبم منهم ،والناس يسألوهنم أدابً منهم أن
يباشروا سؤال امللك ،وألن طلبهم من الوسائط أنفع هلم من طلبهم من امللك ،لكوهنم أقرب إىل

امللك من الطلب ،فمن أثبتهم وسائط على هذ الوجه فهو كافر مشرك جيب أن يستتاب ،فإن اتب

وإَّل قتل ،وهؤَّلء مشبَّهون هلل ،شبهوا اخلالق ابملخلوق ،وجعلوا هلل أنداداً .) ...

الشبهة الرابعة :هل هناك مانع من التوسل املبتدع على وجه اإلابحة َّل استحباب؟

قد يقول القائل :صحيح أنه مل يثبت يف السنة ما يدل على استحباب التوسل بذوات األنبياء
والصاحلني ،ولكن ما املانع منه إذا فعلناه على طريق اإلابحة ،ألنه مل ِ
أيت هني عنه؟

فأقول :هذه شبهة طاملا مسعناها ممن يريد أن يتخذ موقفاً وسطاً بني الفريقني لكي يرضي كالً منهما،

وينجو من محالهتما عليه! واْلواب :جيب أن َّل ننسى يف هذا املقام معىن الوسيلة إذ هي اليت يتوصل

هبا إىل حتصيل املقصود ...
_________

( ))]3763[ )1قال احلافظ ابن كثري( :أي َّل جتعلوا هلل أنداداً وأشباهاً وأمثاَّلً).
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وَّل خيفى أن الذي يراد التوصل إليه إما أن يكون دينياً ،أو دنيوايً ،وعلى األول َّل ْيكن معرفة

الوسيلة اليت توصل إىل األمر الديين إَّل من طريق شرعي ،فلو ادعى رجل أن توسله إىل هللا تعاىل ِبية

من آايته الكونية العظيمة كالليل والنهار مثالً سبب َّلستجابة الدعاء لرد عليه ذلك إَّل أن أييت

بدليل ،وَّل ْيكن أن يقال حينئذ إبابحة هذا التوسل ،ألنه كالم ينقض بعضه بعضاً ،أنك تسميه

توسالً ،وهذا مل يثبت شرعاً ،وليس له طريق آخر يف إثباته ،وهذا خبالف القسم الثاين من القسمني
املذكورين وهو الدنيوي ،فإن أسبابه ْيكن أن تعرف ابلعقل أو ابلعلم أو ابلتجربة وحنو ذلك ،مثل

الرجل يتاجر ببيع اخلمر ،فهذا سبب معروف للحصول على املال ،فهو وسيلة لتحقيق املقصود وهو

املال ،ولكن هذه الوسيلة هنى هللا عنها ،فال جيوز اتباعها خبالف ما لو اتجر بسبب مل حيرمه هللا عز
وجل ،فهو مباح ،أما السبب املدعى أن يقرب إىل هللا وأنه أرجى يف قبوله الدعاء ،فهذا سبب َّل
يعرف إَّل بطريق الشرع ،فحني يقال :أبن الشرع مل يرد بذلك ،مل جيز تسميته وسيلة حىت ْيكن أن

يقال إنه مباح التوسل به...... .،

وشيء اثن :وهو أن التوسل الذي سلمنا بعدم وروده قد جاء يف الشرع ما يغين عنه ،وهو التوسالت
الثالثة اليت سبق ذكرها يف أول البحث ،فما الذي حيمل املسلم على اختيار هذا التوسل الذي مل

يرد ،واإلعراض عن التوسل الذي ورد؟ وقد اتفق العلماء على أن البدعة إذا صادمت سنة فهي

بدعة ضاللة اتفاقاً ،وهذا التوسل من هذا القبيل ،فلم جيز التوسل به ،ولو على طريق اإلابحة دون
اَّلستحباب!.

وأمر اثلث :وهو أن هذا التوسل ابلذوات يشبه توسل الناس ببعض املقربني إىل امللوك

واحلكام ،وهللا تبارك وتعاىل ليس كمثله شيء ابعرتاف املتوسلني بذلك ،فإذا توسل املسلم إليه تعاىل
ابألشخاص فقد شبهه عمالً أبولئك امللوك واحلكام كما سبق بيانه ،وهذا غري جائز.
الشبهة اخلامسة :قياس التوسل ابلذات على التوسل ابلعمل الصاحل

هذه شبهة أخرى يثريها بعض أولئك املبتدعني ( )1زينها هلم الشيطان ،ولقنهم إايها حيث يقولون:
قد قدمتم أن من التوسل املشروع اتفاقاً التوسل إىل هللا تعاىل ابلعمل الصاحل ،فإذا كان التوسل هبذا

جائزاً فالتوسل ابلرجل الصاحل الذي صدر منه هذا العمل أوىل ابْلواز ،وأحرى ابملشروعية ،فال ينبغي

إنكاره.

واْلواب من وجهني:
الوجه األول :أن هذا قياس ،والقياس يف العبادات ابطل كما تقدم (ص ،)130وما مثل من يقول
هذا القول إَّل كمثل من يقول :إذا جاز توسل املتوسل بعمله الصاحل – وهو بال شك دون عمل

الويل والنيب – جاز أن يتوسل بعمل النيب والويل ،وهذا وما لزم منه ابطل فهو ابطل.

الوجه الثاين :أن هذه مغالطة مكشوفة ،ألننا مل نقل – كما مل يقل أحد من السلف قبلنا – أنه جيوز

للمسلم أن يتوسل بعمل غريه الصاحل ،وإمنا التوسل املشار إليه إمنا هو التوسل بعمل املتوسل الصاحل

نفسه ،فإذا تبني هذا قلبنا عليهم كالمهم السابق فقلنا :إذا كان َّل جيوز التوسل ابلعمل الصاحل الذي
صدر من غري الداعي فأوىل مث أوىل أَّل جيوز التوسل بذاته ،وهذا بني َّل خيفى واحلمد هلل .التوسل

أنواعه وأحكامه حملمد َنصر الدين األلباين – بتصرف  -ص40

توجيه بعض ما استدل به املبتدعون من جواز التوسل ابلرسول صلى هللا عليه وسلم مع بيان خطئهم

يف اَّلستدَّلل:

_________

( ))]3764[ )1منهم صاحب كتاب ((التاج)).
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 حديث األعمى الذي صححه الرتمذي ((أنه جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فسأله أن يدعوهللا أن يرد بصره عليه ،فأمره أن يتوضأ فيصلي ركعتني ويقول :اللهم إين أسألك ،وأتوجه إليك بنبيك
حممد نيب الرمحة ،اي حممد ،اي نيب هللا ،إين أتوجه بك إىل ريب يف حاجيت لتقضيها ،اللهم فشفعه يف

فدعا هللا ،فرد هللا عليه بصره)) (.)1

واْلواب عن هذا أن يقال:

ص ُر
أوَّلًَّ :ل ريب أن هللا جعل على نفسه حقاً لعباده املؤمنني ،كما قال تعاىلَ :وَكا َن َح اقا َعلَْيـنَا نَ ْ
ِ
الر ْمحَةَ [األنعام ]54 :ويف
ب َربم ُك ْم َعلَى نَـ ْف ِس ِه َّ
ال ُْم ْؤمنِ َ
ني [الروم , ]47 :وكما قال تعاىلَ :كتَ َ
(الصحيحني)(( :أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ملعاذ بن جبل وهو رديفه :اي معاذ أتدري ما حق
هللا على عباده؟ قلت هللا ورسوله أعلم .قال :حقه عليهم أن يعبدوه وَّل يشركوا به شيئاً .أتدري ما
حق العباد على هللا إذا فعلوا ذلك؟ قلت هللا ورسوله أعلم .قال :حقهم عليه أن َّل يعذهبم)) ()2

فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق.
وقد اتفق العلماء على وجوب ما جيب بوعده الصادق ،وتنازعوا :هل يوجب بنفسه على نفسه؟ على
الر ْمحَةَ [األنعام , ]54 :وبقوله
ب َربم ُك ْم َعلَى نَـ ْف ِس ِه َّ
قولني .ومن جوز ذلك احتج بقوله سبحانهَ :كتَ َ
يف احلديث الصحيح(( :إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرماً)) ( )3والكالم على هذا
مبسوط يف موضع آخر .اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن

عبد احلليم بن تيمية– 784 /2
 -حديث أيب سعيد(( :أسألك حبق السائلني عليك ،وحبق ممشاي هذا)) ( , )4فهذا احلديث رواه

عطية العويف ،وفيه ضعف .لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب ،فإن حق السائلني عليه سبحانه ،أن
جييبهم ،وحق املطيعني له أن يثيبهم ،فالسؤال له ،والطاعة سبب حلصول إجابته وإاثبته فهو من

التوسل به ،والتوجه به ،والتسبب به ،ولو قدر أنه قسم لكان قسما ِبا هو من صفاته ألن إجابته
وإاثبته من أفعاله وأقواله .فصار هذا كقوله صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح(( :أعوذ

برضاك من سخطك ،وِبعافاتك من عقوبتك ،وأعوذ بك منكَّ ،ل أحصي ثناء عليك ،أنت كما

أثنيت على نفسك)) .اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن

عبد احلليم بن تيمية– 796 /2
_________

( ))]3765[ )1رواه الرتمذي ( )3578وابن ماجه ( )1385والنسائي يف ((السنن الكربى)) (/6
 , )10495( )169وأمحد ( )17279( )138 /4والطرباين ( )30 /9وابن خزْية يف

((صحيحه)) ( )225 /2وعبد بن محيد ( , )147 /1قال الرتمذي هذا حديث حسن صحيح

غريب َّل نعرفه إَّل من هذا الوجه ,وقال الشوكاين يف ((حتفة الذاكرين)) (ص :)230 :إسناده
صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

( ))]3766[ )2رواه البخاري ( )7373ومسلم (.)30
( ))]3767[ )3رواه مسلم ( )2577من حديث أيب ذر الغفاري رضي هللا عنه.

( ))]3768[ )4رواه ابن ماجه ( )778وأمحد ( )11172( )21 /3قال املنذري يف ((الرتغيب
والرتهيب)) ( :)379 /2مل أره يف شيء من األصول اليت مجعها أبو رزين ,وقال ابن تيمية يف ((الرد

على البكري)) ( )122يف إسناده عطية العويف وفيه ضعف ,وضعفه األلباين يف ((ضعيف ابن
ماجه)).

()150/3

ومن هذا الباب :ما يروى عن عبد هللا بن جعفر أنه قال( :كنت إذا سألت عليا رضي هللا عنه شيئا
فلم يعطنيه قلت له :حبق جعفر إَّل ما أعطيتنيه فيعطينيه) ( )1أو كما قال .فإن بعض الناس ظن أن

هذا من ابب اإلقسام عليه جبعفر ،أو من ابب قوهلم :أسألك حبق أنبيائك ،وحنو ذلك .وليس كذلك،
بل جعفر هو أخو علي ،وعبد هللا هو ابنه ،وله عليه حق الصلة ،فصلة عبد هللا صلة ألبيه جعفر،
كما يف احلديث(( :إن من أبر الرب أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يويل)) ( , )2ولو كان هذا

من الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي حبق النيب وإبراهيم اخلليل وحنومها ،أوىل من سؤاله حبق

جعفر ،فكان علي إىل تعظيم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحمبته وإجابة السائل به أسرع منه إىل

إجابة السائل بغريه ،لكن بني املعنيني فرق .فإن السائل ابلنيب ،طالب به متسبب به ،فإن مل يكن يف

ذلك السبب ما يقتضي حصول مطلوبه ،وَّل كان مما يقسم به لكان ابطال.

وإقسام اإلنسان على غريه بشيء يكون من ابب تعظيم املقسم للمقسم به ،وهذا هو الذي جاء به

احلديث من األمر إببرار القسم ،ويف مثل هذا قيل(( :إن من عباد هللا من لو أقسم على هللا ألبره))
( , )3وقد يكون من ابب تعظيم املسؤول به .فاألول يشبه ما ذكره الفقهاء يف احللف الذي يقصد
به احلض واملنع .والثاين :سؤال للمسؤول ِبا عنده من حمبة املسؤول به وتعظيمه ورعاية حقه.

فإن كان ذلك مما يقتضي حصول مقصود السائل حسن السؤال ،كسؤال اإلنسان ابلرحم .ويف هذا
سؤال هللا ابألعمال الصاحلة ،وبدعاء أنبيائه وشفاعتهم .اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب
اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية– 801 /2

وحديث األعمى َّل حجة هلم فيه ،فإنه صريح يف أنه إمنا توسل بدعاء النيب صلى هللا عليه وسلم

وشفاعته ،وهو طلب من النيب صلى هللا عليه وسلم الدعاء ،وقد أمره النيب صلى هللا عليه وسلم أن
يف)) وهلذا رد هللا عليه بصره ملا دعا له النيب صلى هللا عليه وسلم ،وكان ذلك
يقول(( :اللهم َش ِف ْعه َّ
ع هلم النيب صلى
مما يعد من آايت النيب صلى هللا عليه وسلم .ولو توسل غريه من العميان الذين مل ي ْد ُ
هللا عليه وسلم ابلسؤال به مل تكن حاهلم كحاله ( .)4قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة لشيخ
اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية -ص 101

 ما روي عن مالك يف هذا وجوابه_________

( ))]3769[ )1رواه الطرباين ( )109 /2وأمحد يف ((العلل)) (.)378 /1
( ))]3770[ )2رواه مسلم (.)2552

( ))]3771[ )3رواه البخاري (.)2703

( )4وقد عمي بعض الصحابة بعد النيب صلى هللا عليه وسلم منهم ابن عباس وجابر وكان ابن عباس
راغباً يف الشفاء ،فلو كان التوسل بذات النيب صلى هللا عليه وسلم مشروعاً لتوسل بذاته صلى هللا

عليه وسلم ولشفي وهو أوىل أبن جياب من هذا الصحايب اجملهول بل عمي عتبان بن مالك يف حياة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .وكذلك ابن أم مكتوم.

()151/3

مث ذكر حكاية إبسناد غريب ( )1منقطع رواها عن غري واحد إجازة ،قالوا :حدثنا أبو العباس أمحد
بن عمر بن دهلات قال :حدثنا أبو احلسن علي بن فهر ،ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن الفرح ،ثنا أبو
احلسن عبد هللا بن املنتاب ،ثنا يعقوب ( )2بن إسحاق بن أيب إسرائيل ،ثنا ابن محيد ( )3قالَ :نظر

أبو جعفر أمري املؤمنني مالكاً يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال له مالك :اي أمري

َصواتَ ُكم فَـو َق صو ِ
ت
املؤمننيَّ ،ل ترفع صوتك يف هذا املسجد ،فإن هللا أدب قوماً فقال َّلَ تَـ ْرفَـ ُعوا أ ْ َ ْ ْ َ ْ
ول َِّ
َّ ِ
َصو َاهتُم ِع ْن َد ر ُس ِ
اَّلل [احلجرات:
النِ ِ
ين يَـغُضمو َن أ ْ َ ْ
َ
َّيب [احلجرات ]2 :اآلية ،ومدح قوماً فقال إِ َّن الذ َ
َّ ِ
ك ِمن ور ِاء ا ْحلجر ِ
ات [احلجرات ]4 :اآلية ،وإن حرمته
ين يُـنَ ُ
 ]3اآلية ،وذم قوماً فقال إِ َّن الذ َ
ادونَ َ ْ َ َ ُ ُ َ
ميتاً كحرمته حياً .فاستكان هلا أبو جعفر ،فقال :اي أاب عبد هللا ،أستقبل القبلة وأدعو؟ أم أستقبل

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فقال :ومل تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه
السالم إىل هللا يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك هللا ،قال هللا تعاىل َولَ ْو أ ََّهنُ ْم إِ ْذ ظَلَ ُموا
ِ
ول لََو َج ُدوا َّ
استَـغْ َف ُروا َّ
يما [النساء.)4( :]64 :
الر ُس ُ
س ُه ْم َجاءُ َ
استَـغْ َف َر َهلُ ْم َّ
اَّللَ َو ْ
وك فَ ْ
اَّللَ تَـ َّو ًااب َرح ً
أَن ُف َ
...
_________

بدءا من أيب العباس أمحد بن عمر بن دهلات إىل أيب احلسن بن
( )1لقد حبثت عن رجال هذا اإلسناد ً
املنتاب يف ترتيب املدارك للقاضي عياض ،والصلة َّلبن بشكوال ،فلم أقف ألحد منهم على ترمجة،

فهو إسناد غريب حقاً كما وصفه شيخ اإلسالم.

( )2هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن كاجمر ،قال الدارقطين َّل أبس به(( ،اتريخ بغداد)) (/14
.)291

( )3قال الذهيب يف ((املغين)) ( :)573 /2ضعيف َّل من قبل حفظه ،قال يعقوب بن شيبة :كثري
املناكري .وقال البخاري :فيه نظر .وقال النسائي :ليس بثقة .وقال أبوزرعة :يكذب .وقال صاحل

جزرة :ما رأيت أحذق ابلكذب منه ومن ابن الشاذكوين.

( )4قال ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى)) ( :)353 /1كذب على مالك ليس هلا إسناد معروف وهو
خالف الثابت املنقول عنه أبسانيد الثقات يف كتب أصحابه.

()152/3

وهذه احلكاية منقطعة؛ فإن حممد بن محيد الرازي مل يدرك مالكاً َّل سيما يف زمن أيب جعفر املنصور،

فإن أاب جعفر تويف ِبكة سنة مثان ومخسني ومائة ،وتويف مالك سنة تسع وسبعني ومائة ،وتويف حممد

بن محيد الرازي سنة مثان وأربعني ومائتني ( )1ومل خيرج من بلده حني رحل يف طلب العلم إَّل وهو
كبري مع أبيه ( .)2وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل احلديثَّ ،
كذبه أبو زرعة ( )3وابن وارة (.)4
وقال صاحل بن حممد األسدي ( :)5ما رأيت أح ًدا أجرأ على هللا منه وأحذق ابلكذب منه (.)6

وقال يعقوب بن شيبة :كثري املناكري ( .)7وقال النسائي :ليس بثقة ( .)8وقال ابن حبان :ينفرد عن

الثقات ابملقلوابت (.)9

وآخر من روى (املوطأ) عن مالك هو أبو مصعب ( )10وتويف سنة اثنتني وأربعني ومائتني .وآخر من

روى عن مالك على اإلطالق هو أبو حذيفة أمحد ابن إمساعيل السهمي ( )11تويف سنة تسع
ومخسني ومائتني.

ويف اإلسناد أيضاً من َّل يعرف حاله (.)12
_________

( )1انظر :كتاب ((اجملروحني)) َّلبن حبان ( ،)303 /2و ((الكاشف)) ( ،)326 /3و ((هتذيب
التهذيب)) ( ،)131 /9وامليزان (.)531 /3

( )2ومل يذكره أحد يف تالميذ مالك حىت املزي يف ((هتذيب الكمال)) ،انظر ترمجة مالك يف ((هتذيب
الكمال)) ( ،)1297 - 1296 /3وترمجة حممد بن محيد منه ( )1191 - 1190 /3وراجع

((ترتيب املدارك)) للقاضي عياض ( )545 - 282 /1وقد قسم فيه الرواة عن مالك إىل طبقتني:
كربى وصغرى ،وعلى حسب البلدان ،ومل يذكر فيهم ابن محيد وهذا يؤكد ما قاله شيخ اإلسالم.
( )3قال ابن حبان يف ((اجملروحني)) ( .)204 /2قال أبو زرعة وابن وارة  -أي لإلمام أمحد :-

صح عندَن أنه يكذب قال  -يعين صاحل بن أمحد  :-فرأيت أيب بعد ذلك إذا ذكر ابن محيد نفض

يده.

( )4احلافظ الكبري الثبت أبو عبد هللا حممد بن مسلم بن عثمان بن وارة الرازي ،مات سنة (،)270
((تذكرة احلفاظ)) (.)575 /2قال احلافظ :ثقة حافظ  ..من احلادية عشر /س( .تقريب) (/2

.)207

( )5احلافظ العالمة شيخ ما وراء النهر ،أبو علي صاحل بن حممد بن عمرو بن حبيب األسدي

موَّلهم البغدادي ،نزيل خبارى ،كان ثبتاً صدوقاً مشهوراً .قال أبو سعد اإلدريسي :ما أعلم بعصر
صاحل ابلعراق وَّل خبراسان يف احلفظ مثله (( ، ...تذكرة احلفاظ)) (.)543 - 541 /2

( )6انظر(( :اتريخ بغداد)) ( )262 /2وقال :حممد بن محيد أحاديثه تزيد وما رأيت أجرأ على هللا

منه.

((( )7اتريخ بغداد)) ()260 /2
((( )8اتريخ بغداد)) (.)263 /2

( )9كتاب ((اجملروحني)) ( .)203 /2وقال البخاري يف ((التاريخ)) (ق/1ج :)69 /1فيه نظر.
وقال إسحاق بن منصور :أشهد على حممد بن محيد وعبيد بن إسحاق العطار أهنما كذاابن(( .اتريخ
بغداد)) ( .)263 /2وجرت له قصتان مع أيب حامت الرازي وحممد بن عيسى الدامغاين اتضح منهما
كذبه العريض(( .اْلرح والتعديل)) َّلبن أيب حامت ( .)233 - 232 /7راجع هذه األقوال يف

((هتذيب الكمال)) ( ،)1191 - 1190 /3و ((هتذيب التهذيب)) ( ،)131 - 127 /9و

((امليزان)) (.)530 /3

( )10اإلمام الفقيه أمحد بن أيب بكر الزهري املدين ،قاضي املدينة وعاملها ،مسع مالكاً وطائفة .وفاته
كما ذكر شيخ اإلسالم .راجع ((الكاشف)) ( ،)53 /1و ((التقريب)) ( ،)12 /1و ((التذكرة))

(ص .)482
( )11األمر كما ذكر املؤلف .انظر ((الكاشف)) ( ،)52 /1و ((التقريب)) (.)11 /1

( )12لعله يشري هبذا إىل معظم رجال اإلسناد من ابن دهلات إىل يعقوب بن إسحاق ،وقد أخربت
أين مل أقف هلم على خرب بعد حبث ،فلعل واحداً من هؤَّلء اجملهولني اخرتع هذه احلكاية إن سلم من
اخرتاعها ابن محيد.

()153/3

وهذه احلكاية مل يذكرها أحد من أصحاب مالك املعروفني ابألخذ عنه ،وحممد بن محيد ضعيف عند
أهل احلديث إذا أسند ،فكيف إذا أرسل ( )1حكاية َّل تعرف إَّل من جهته! (.)2
هذا إن ثبتت عنه ،وأصحاب مالك متفقون على أنه ِبثل هذا النقل َّل يثبت عن مالك قول له يف

مسألة يف الفقه ،بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم ومروان بن حممد الطاطري ضعفوا رواية
هؤَّلء ،وإمنا يعتمدون على رواية املدنيني واملصريني ،فكيف حبكاية تناقض مذهبه املعروف عنه من
وجوه رواها واحد من اخلراسانيني مل يدركه وهو ضعيف عند أهل احلديث!.

مع أن قوله( :وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السالم إىل هللا يوم القيامة) .إمنا يدل على توسل
آدم وذريته به يوم القيامة ...

كما جاءت به األحاديث الصحيحة ( )3حني أييت الناس يوم القيامة آدم ليشفع هلم ،فريدهم آدم

إىل نوح ،مث يردهم نوح إىل إبراهيم ،وإبراهيم إىل موسى ،وموسى إىل عيسى ،ويردهم عيسى إىل حممد
صلى هللا عليه وسلم ،فإنه كما قال(( :أَن سيد ولد آدم يوم القيامة وَّل فخر ،آدم فمن دونه حتت

لوائي يوم القيامة وَّل فخر)) (.)4

ولكنها مناقضة ملذهب مالك املعروف من وجوه:
أحدها ،قوله( :أستقبل القبلة وأدعو ،أم أستقبل رسول هللا وأدعو!) فقال( :ومل تصرف وجهك عنه

وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم)؛ فإن املعروف عن مالك وغريه من األئمة وسائر السلف من

الصحابة والتابعني أن الداعي إذا سلم على النيب صلى هللا عليه وسلم مث أراد أن يدعو لنفسه فإنه

يستقبل القبلة ويدعو يف مسجده ،وَّل يستقبل القرب ويدعو لنفسه ،بل إمنا يستقبل القرب عند السالم

على النيب صلى هللا عليه وسلم والدعاء له .هذا قول أكثر العلماء كمالك يف إحدى الروايتني

تصرف وجهك عنه ،وهو
والشافعي وأمحد وغريهم  ...ومما يوهن هذه احلكاية أنه قال فيها" :ومل
ُ

وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إىل هللا يوم القيامة" .إمنا يدل على أنه يوم القيامة يتوسل الناس بشفاعته،
وهذا حق كما تواترت به األحاديث ،لكن إذا كان الناس يتوسلون بدعائه وشفاعته يوم القيامة ،كما

كان أصحابه يتوسلون بدعائه وشفاعته يف حياته ،فإمنا ذاك طلب لدعائه وشفاعته ،فنظري هذا  -لو
كانت احلكاية صحيحة  -أن يطلب منه الدعاء والشفاعة يف الدنيا عند قربه.
_________

( )1يريد هبذا شيخ اإلسالم أن ابن محيد على مافيه من بالء مل يصرح يف رواية هذه احلكاية بصيغة
من صيغ التحديث؛ كسمعت مالكاً ،أو حدثين ،أو أخربين ،أو عن مالك ،أو قال مالك ،وإمنا قال:
َنظر مالك فهي هبذا التعبري مرسلة ،فإن سلم حممد بن محيد من تبعتها ،فهناك احتمال آخر أن

يكون رجل كذاب اخرتع هذه احلكاية ،ونسبها إىل مالك ،أو يكون هناك عدد من الوسائط بني حممد

بن محيد وبني مالك فيهم كذاب أو كذابون تداولوا هذه احلكاية حىت وصلت إىل حممد بن محيد.

( )2يقصد شيخ اإلسالم أن حممد بن محيد مع عدم إدراكه ملالك ،فقد انفرد من بني أصحاب مالك
على كثرهتم ،وكثرة األئمة احلفاظ فيهم ،وعلى كثرة من َّلزمه منهم ،ومع معرفتهم وحفظهم وإتقاهنم

حلديثه ومثل حممد بن محيد  -وأصدق منه  -إذا انفرد عن أصحاب مالك حبديث ،أو مثل هذه
احلكايةَّ ،ل تقبل منه ،ولو أسندها فكيف إذا أرسلها.

( )3رواه البخاري ( )4712ومسلم ( )194من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )4رواه الرتمذي ( , )3148وابن ماجه ( , )4308قال الرتمذي هذا حديث حسن صحيح,

وقال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)325 /4يف إسناده علي بن يزيد بن جدعان ,وصححه
األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) ,
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ومعلوم أن هذا مل أيمر به النيب صلى هللا عليه وسلم وَّل َسنَّهُ ألمته ،وَّل فعله أحد من الصحابة

والتابعني هلم إبحسان ،وَّل استحبه أحد من أئمة املسلمني َّل مالك وَّل غريه من األئمة ،فكيف جيوز

أن ينسب إىل مالك مثل هذا الكالم الذي َّل يقوله إَّل جاهل َّل يعرف األدلة الشرعية وَّل األحكام

املعلومة أبدلتها الشرعية ،مع علو قدر مالك وعظم فضيلته وإمامته ،وْتام رغبته يف اتباع السنة وذم
البدع وأهلها؟ وهل أيمر هبذا أو يشرعه إَّل مبتدع؟ فلو مل يكن عن مالك قول يناقض هذا لعلم أنه

َّل يقول مثل هذا.

مث قال يف احلكاية" :استقبله واستشفع به فيشفعك هللا" .واَّلستشفاع به معناه يف اللغة؛ أن يطلب
منه الشفاعة كما يستشفع الناس به يوم القيامة ،وكما كان أصحابه يستشفعون به.

ومنه احلديث الذي يف (السنن) ((( )1أن أعرابياً قال :اي رسول هللا! جهدت األنفس وجاع العيال،

وهلك املال ،فا ْدعُ هللا لنا فإَن نستشفع ابهلل عليك ونستشفع بك على هللا .فسبح رسول هللا حىت
عرف ذلك يف وجوه أصحابه ،وقال :وحيك أتدري ما تقول؟ شأن هللا أعظم من ذلك ،إنه َّل

يستشفع به على أحد من خلقه)).

وذكر ْتام احلديث فأنكر قوله" :نستشفع ابهلل عليك" .ومعلوم أنه َّل ينكر أن يُسأل املخلوق ابهلل أو

يقسم عليه ابهلل ،وإمنا أن يكون هللا شافعاً إىل املخلوق ،وهلذا مل ينكر قوله" :نستشفع بك على هللا"؛
فإنه هو الشافع املشفع.

وهم – لو كانت احلكاية صحيحة – إمنا جييئون إليه ألجل طلب شفاعته صلى هللا عليه وسلم وهلذا
َّ ِ َّ
الر ُس ُ
س ُه ْم َجآ ُؤ َ
ول لََو َج ُدواْ
استَـغْ َف َر َهلُ ُم َّ
استَـغْ َف ُرواْ هللاَ َو ْ
وك فَ ْ
قال يف ْتام احلكايةَ :ولَ ْو أَهنُ ْم إذ ظلَ ُمواْ أَن ُف َ
ِ
يما [النساء ]64 :اآلية ،وهؤَّلء إذا شرع هلم أن يطلبوا منه الشفاعة واَّلستغفار بعد
هللاَ تَـ َّو ًااب َّرح ً
موته فإذا أجاهبم فإنه يستغفر هلم ،واستغفاره هلم دعاء منه وشفاعة أن يغفر هللا هلم.
(استشفع به فيشفعه هللا فيك) َّل يقال:
وإذا كان اَّلستشفاع منه طلب شفاعته ،فإمنا يقال يف ذلك:
ْ
فيشفعك هللا فيه وهذا معروف الكالم ،ولغة النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه وسائر العلماء،

يقال :شفع فالن يف فالن فشفع فيه .فاملشفع الذي يشفعه املشفوع إليه هو الشفيع املستشفع به،

َّل السائل الطالب من غريه أن يشفع له ،فإن هذا ليس هو الذي يشفع ،فمحمد صلى هللا عليه
وسلم هو الشفيع املشفع ،ليس املشفع الذي يستشفع به .وهلذا يقول يف دعائه :اي رب شفعين،

فيشفعه هللا فيطلب من هللا سبحانه أن يشفعه َّل أن يشفع طاليب شفاعته ،فكيف يقول :واستشفع به

فيشفعك هللا؟.
وأيضاً َّ
فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قربه ليس مشروعاً عند أحد من أئمة

املسلمني ،وَّل ذكر هذا أحد من األئمة األربعة وأصحاهبم القدماء ،وإمنا ذكر هذا بعض املتأخرين
قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية– ص147

_________

( )1رواه أبوداود ( )4726والطرباين ( )128 /2واآلجري يف ((الشريعة)) ( )280 /1من حديث
جبري بن مطعم ,قال أبو داود واحلديث إبسناد أمحد بن سعيد هو الصحيح وافقه عليه مجاعة ,وقال
ابن القيم يف ((خمتصر الصواعق املرسلة)) ( :)434إسناده حسن ,وقال ابن كثري يف ((البداية

والنهاية)) ( :)8 /1له طريق أخرى عند غري حممد بن إسحاق ,وضعفه األلباين يف ((ضعيف سنن أيب
داود)).
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اثلثا :أحاديث وآاثر ضعيفة يف التوسل

حيتج جميزو التوسل املبتدع أبحاديث كثرية ،إذا أتملناها جندها تندرج حتت نوعني اثنني ،األول اثبت
ابلنسبة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ولكنه َّل يدل على مرادهم ،وَّل يؤيد رأيهم كحديث
الضرير ،وقد تقدم الكالم على هذا النوع.

والنوع الثاين غري اثبت النسبة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وبعضه يدل على مرادهم ،وبعضه

َّل يدل ،وهذه األحاديث اليت َّل تصح كثرية ،فأكتفي بذكر ما اشتهر منها ،فأقول:

احلديث األول:

عن أيب سعيد اخلدري مرفوعاً ((من خرج من بيته إىل الصالة ،فقال :اللهم إين أسألك حبق السائلني

عليك ،وأسألك حبق ممشاي هذا ،فإين مل أخرج أشراً وَّل بطراً  ...أقبل هللا عليه بوجهه)) (.)1

رواه أمحد ( )21 /3واللفظ له ،وابن ماجه ،وانظر خترجيه مفصالً يف (سلسلة األحاديث الضعيفة)

(رقم  .)24وإسناده ضعيف ألنه من رواية عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري ،وعطية ضعيف كما

قال النووي يف (األذكار) وابن تيمية يف (القاعدة اْلليلة) والذهيب يف (امليزان) بل قال يف (الضعفاء)

(( :)1 /88جممع على ضعفه) ،واحلافظ اهليثمي يف غري موضع من (جممع الزوائد) منها ()236 /5
وأورده أبو بكر بن احملب البعلبكي يف (الضعفاء واملرتوكني) ،والبوصريي كما أييت ،وكذا احلافظ ابن

حجر بقوله فيه( :صدوق خيطئ كثرياً ،كان شيعياً مدلساً ،وقد أابن فيه عن سبب ضعفه وهو أمران:

األول :ضعف حفظه بقوله( :خيطئ كثرياً ،وهذا كقوله فيه (طبقات املدلسني)( :ضعيف احلفظ)

وأصرح منه قوله يف (تلخيص احلبري) (ص 241طبع اهلند) وقد ذكر حديثاً آخر( :وفيه عطية بن

سعيد العويف وهو ضعيف).

الثاين :تدليسه ،لكن كان على احلافظ أن يبني نوع تدليسه ،فإن التدليس عند احملدثني على أقسام

كثرية من أشهرها ما يلي:

األول :أن يروي الراوي عمن لقيه ما مل يسمعه منه ،أو عمن عاصره ومل يلقه ،مومهاً أنه مسعه منه،

كأن يقول :عن فالن ،أو قال فالن.

الثاين :أن أييت الراوي ابسم شيخه أو لقبه على خالف املشهور به تعمية ألمره ،وقد صرحوا بتحرمي
هذا النوع إذا كان شيخه غري ثقة ،فدلسه لئال يعرف حاله ،أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على
وفق امسه أو كنيته ،وهذا يعرف عندهم بتدليس الشيوخ.

 ...وتدليس عطية من هذا النوع احملرم ،كما كنت بينته يف كتايب (األحاديث الضعيفة واملوضوعة

وأثرها السيئ يف األمة).

وخالصة ذلك أن عطية هذا كان يروي عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه ،فلما مات جالس أحد
الكذابني املعروفني ،ابلكذب يف احلديث وهو الكليب ،فكان عطية إذا روى عنه كناه أاب سعيد،

فيتوهم السامعون منه أنه يريد أاب سعيد اخلدري! وهذا وحده عندي يسقط عدالة عطية هذا ،فكيف
إذا انضم إىل ذلك سوء حفظه! وهلذا كنت أحب للحافظ رمحه هللا أن ينبه على أن تدليس عطية من

هذا النوع الفاحش ،ولو ابإلشارة كما فعل يف (طبقات املدلسني) إذ قال( :مشهور ابلتدليس القبيح)

...
مث كأن احلافظ نسي أو وهم – أو غري ذلك من األسباب اليت تعرض للبشر – فقال يف خترجيه هلذا
احلديث :إن عطية قال يف رواية :حدثين أبو سعيد .قال( :فأمن بذلك تدليس عطية) كما نقله ابن
عالن عنه ،وقلده يف ذلك بعض املعاصرين.

...

_________
( ))]3794[ )1انظر ((مسند أمحد)) ( , )11172( )21 /3ورواه ابن ماجه ( , )778قال

املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)379 /2مل أره يف شيء من األصول اليت مجعها أبو رزين,

وقال ابن تيمية يف ((الرد على البكري)) ( )122يف إسناده عطية العويف وفيه ضعف ,وقال العراقي
يف ((ختريج اإلحياء)) ( :)426 /1إسناده حسن ,وحسنه ابن حجر يف ((نتائج األفكار)) (/1
 , )267وضعفه األلباين يف ((ضعيف ابن ماجه)) ( .)152انظر ((السلسلة الضعيفة)) (.)24
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والتصريح ابلسماع إمنا يفيد إذا كان التدليس من النوع األول ،وتدليس عطية من النوع اآلخر
القبيح ،فال يفيد فيه ذلك ،ألنه يف هذه الرواية أيضاً قال( :حدثين أبو سعيد) فهذا هو عني التدليس

القبيح.

فتبني مما سبق أن عطية ضعيف لسوء حفظه وتدليسه الفاحش ،فكان حديثه هذا ضعيفاً ،وأما حتسني
احلافظ له الذي اغرت به من َّل علم عنده فهو بناء على سهوه السابق ،فتنبه وَّل تكن من الغافلني.

ويف احلديث علل أخرى تكلمت عليها يف الكتاب املشار إليه سابقاً ،فال حاجة لإلعادة ،فلريجع إليه
من شاء الزايدة.

وأما فهم بعض املعاصرين من عبارة احلافظ ابن حجر السابقة يف (التقريب) أهنا تفيد توثيق عطية هذا

ففهم َّل يغبطون عليه ،وقد سألت الشيخ أمحد بن الصديق حني التقيت به يف ظاهرية دمشق عن
هذا الفهم فتعجب منه ،فإن من كثر خطؤه يف الرواية سقطت الثقة به خبالف من قال ذلك منه،
فاألول ضعيف احلديث ،واآلخر حسن احلديث ،ولذلك جعل احلافظ يف (شرح النخبة) من كثر

غلطه قرين من ساء حفظه ،وجعل حديث كل منهما مردوداً فراجعه مع حاشية الشيخ علي القاري

عليه (ص.)130 ،121

غر هؤَّلء ما نقلوه عن احلافظ أنه قال يف (ختريج األذكار)( :ضعف عطية إمنا جاء من قبل
وإمنا َّ
تشيعه ،وقيل تدليسه ،وإَّل فهو صدوق).

وهم لقصر ابعهم إن مل نقل ْلهلهم يف هذا العلم َّل جرأة هلم على بيان رأيهم الصريح يف أوهام

العلماء ،بل إهنم يسوقون كلماهتم كأهنا يف مأمن من اخلطأ والزللَّ ،ل سيما إذا كانت موافقة لغرضهم
كهذه اْلملة ،وإَّل فهي ظاهرة التعارض مع قول احلافظ املنقول عن (التقريب) إذ أهنا تعلل ضعف

عطية بسببني:

أحدمها :التشيع ،وهذا ليس جرحاً مطلقاً على الراجح.

والثاين :التدليس ،وهذا جرح قد يزول كما سيأيت ،ومع ذلك فإنه أشار إىل تضعيفه هلذا السبب

بقوله( :قيل) .بينما جزم يف (التقريب) أبنه كان مدلساً ،كما جزم أبنه كان شيعياً ،ولذلك أورده (أعين
احلافظ نفسه) يف رسالة (طبقات املدلسني) (ص )18فقال( :اتبعي معروف ،ضعيف احلفظ مشهور

ابلتدليس القبيح) ذكره يف (املرتبة الرابعة) وهي اليت يورد فيها (من اتفق على أنه َّل حيتج بشيء من
حديثهم إَّل ِبا صرحوا فيه ابلسماع ،لكثرة تدليسهم عن الضعفاء واجملاهيل كبقية بن الوليد) كما
ذكره يف املقدمة ،فهذان النصان من احلافظ نفسه دليل على ومهه يف تضعيفه كون عطية مدلساً يف

اْلملة املذكورة آنفاً .فهذا وجه من وجوه التعارض بينها وبني عبارة (التقريب) .ومثة وجه آخر وهو
أنه يف هذه اْلملة مل يصفه ِبا هو جرح عنده – كما سبق عن (شرح النخبة) – وهو قوله يف

(التقريب)( :خيطئ كثرياً) فهذا كله يدلنا على أن احلافظ رمحه هللا تعاىل مل يكن قد ساعده حفظه حني

خترجيه هلذا احلديث ،فوقع يف هذا القصور الذي يشهد به كالمه املسطور يف كتبه األخرى ،وهي أوىل
ابَّلعتماد عليها من كتابه (التخريج) ،ألنه يف تلك ينقل عن األصول مباشرة ،ويلخص منها خبالف

صنيعه يف (التخريج).
وملا ذكرَن من حال العويف ضعف احلديث غري واحد من احلفاظ كاملنذري يف (الرتغيب) والنووي
وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف (القاعدة اْلليلة) وكذا البوصريي ،فقال يف (مصباح الزجاجة) (/2

( :)52هذا إسناد مسلسل ابلضعفاء :عطية وفضيل بن مرزوق والفضل بن املوفق كلهم ضعفاء).
وقال صديق خان يف (نزل األبرار) (ص )71بعد أن أشار هلذا احلديث وحديث بالل اآليت بعده:
(وإسنادهم ضعيف ،صرح بذلك النووي يف (األذكار).
احلديث الثاين:
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وحديث بالل الذي أشار إليه صديق خان هو ما روي عنه أنه قال(( :كان رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم إذا خرج إىل الصالة قال :بسم هللا ،آمنت ابهلل ،توكلت على هللاَّ ،ل حول وَّل قوة إَّل ابهلل.

اللهم حبق السائلني عليك ،وحبق خمرجي هذا ،فإين مل أخرج أشراً وَّل بطراً  )1( )) ..احلديث أخرجه

ابن السين يف (عمل اليوم والليلة – رقم )82من طريق الوازع بن َنفع العقيلي عن أيب سلمة بن عبد

الرمحن عن جابر بن عبد هللا عنه.

 ...وهذا سند ضعيف جداً ،وآفته الوازع هذا ،فإنه مل يكن عنده وازع ْينعه من الكذب ،كما بينته

يف (السلسلة الضعيفة) ولذلك ملا قال النووي يف (األذكار)( :حديث ضعيف أحد رواته الوازع بن

َنفع العقيلي وهو متفق على ضعفه ،وأنه منكر احلديث) قال احلافظ بعد خترجيه( :هذا حديث واه
جداً ،أخرجه الدارقطين يف (األفراد) من هذا الوجه وقال :تفرد به الوازع ،وهو متفق على ضعفه وأنه
منكر احلديث .والقول فيه أشد من ذلك ،فقال ابن معني والنسائي :ليس بثقة ،وقال أبو حامت

ومجاعة ،مرتوك احلديث ،وقال احلاكم :يروي أحاديث موضوعة).
 ...فال جيوز اَّلستشهاد به كما فعل الشيخ الكوثري ،والشيخ الغماري يف (مصباح الزجاجة) وغريمها

من املبتدعة.

ومع كون هذين احلديثني ضعيفني فهما َّل يدَّلن على التوسل ابملخلوقني أبداً ،وإمنا يعودان إىل أحد

أنواع التوسل املشروع الذي تقدم الكالم عنه ،وهو التوسل إىل هللا تعاىل بصفة من صفاته عز وجل،
ألن فيهما التوسل حبق السائلني على هللا وحبق ممشى املصلني .فما هو حق السائلني على هللا تعاىل؟،

َّل شك أنه إجابة دعائهم ،وإجابة هللا دعاء عباده صفة من صفاته عز وجل ،وكذلك حق ممشى

املسلم إىل املسجد هو أن يغفر هللا له ،ويدخله اْلنة ومغفرة هللا تعاىل ورمحته ،وإدخاله بعض خلقه
ممن يطيعه اْلنة .كل ذلك صفات له تبارك وتعاىل.

وهبذا تعلم أن هذا احلديث الذي حيتج به املبتدعون ينقلب عليهم ،ويصبح بعد فهمه فهماً جيداً
حجة لنا عليهم ،واحلمد هلل على توفيقه.

احلديث الثالث:

عن أيب أمامة قال(( :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أصبح ،وإذا أمسى دعا هبذا الدعاء:
اللهم أنت أحق من ذكر ،وأحق من عبد  ..أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات

واألرض ،وبكل حق هو لك ،وحبق السائلني عليك .)2( )) ...

قال اهليثمي يف (جممع الزوائد) (( :)117 /10رواه الطرباين ،وفيه فضال بن جبري ،وهو ضعيف

جممع على ضعفه).

 ...بل هو ضعيف جداً ،اهتمه ابن حبان فقال( :شيخ يزعم أنه مسع أاب أمامة ،يروي عنه ما ليس منه

حديثه) .وقال أيضاًَّ( :ل جيوز اَّلحتجاج به حبال ،يروي أحاديث َّل أصل هلا).
وقال ابن عدي يف (الكامل) (( :)13 /25أحاديثه كلها غري حمفوظة).

 ...فاحلديث شديد الضعف ،فال جيوز اَّلستشهاد به أيضاً ،كما فعل صاحب (املصباح) (ص.)56

احلديث الرابع:

_________
( ))]3795[ )1انظر ((عمل اليوم والليلة) (َّ )161 /1لبن السين ,قال ابن حجر يف ((نتائج

األفكار)) ( :)267 /1احلديث واه جدا ,وقال النووي يف ((األذكار)) ( :)78 /1حديث ضعيف

أحد رواته الوازع بن َنفع العقيلي وهو متفق على ضعفه وأنه منكر احلديث .واحلديث رواه ابن ماجه

( , )778وأمحد ( , )11172( )21 /3من حديث فضيل بن مرزوق عن عطية بن سعد العوىف

عن أىب سعيد اخلدرى ,قال ابن تيمية يف ((الرد على البكري)) ( :)122يف إسناده عطية العويف وفيه

ضعف ,وضعفه األلباين يف ((ضعيف ابن ماجه)).
( ))]3796[ )2رواه الطرباين ( , )264 /8قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)120 /10فيه
فضال بن جبري وهو ضعيف جممع على ضعفه ,وضعفه األلباين انظر ((السلسلة الضعيفة))

(.)6253
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عن أنس بن مالك قال :ملا ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي رضي هللا عنهما دعا أسامة بن
زيد وأاب أيوب األنصاري وعمر بن اخلطاب وغالماً أسود حيفرون ...

فلما فرغ دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فاضطجع فيه فقال(( :هللا الذي حييي وْييت ،وهو

حي َّل ْيوت ،اغفر ألمي فاطمة بنت أسد ،ولقنها حجتها ،ووسع مدخلها حبق نبيك ،واألنبياء الذين

من قبلي ،فإنك أرحم الرامحني .)1( )) ...

قال اهليثمي يف (جممع الزوائد) (( :)257 /9رواه الطرباين يف الكبري واألوسط وفيه روح بن صالح،

وثقة ابن حبان واحلاكم وفيه ضعف ،وبقية رجاله رجال الصحيح).

 ...ومن طريق الطرباين رواه أبو نعيم يف (حلية األولياء) ( )121 /3وإسناده عندمها ضعيف ،ألن
روح بن صالح الذي يف إسناده قد تفرد به ،كما قال أبو نعيم نفسه ،وروح ضعفه ابن عدي ،وقال
ابن يونس :رويت عنه مناكري ،وقال الدارقطين (ضعيف يف احلديث) وقال ابن ماكوَّل( :ضعفوه)

وقال ابن عدي بعد أن أخرج له حديثني( :له أحاديث كثرية ،يف بعضها نكرة) فقد اتفقوا على

تضعيفه فكان حديثه منكراً لتفرده به.

وقد ذهب بعضهم إىل تقوية هذا احلديث لتوثيق ابن حبان واحلاكم لروح هذا ،ولكن ذلك َّل ينفعهم،
ملا عرفا به من التساهل يف التوثيق ،فقوهلما عند التعارض َّل يقام له وزن حىت لو كان اْلرح مبهماً،
فكيف مع بيانه كما هي احلال هنا ،وقد فصلت الكالم على ضعف هذا احلديث يف (السلسلة
الضعيفة) فال نعيد الكالم عليه يف هذه العجالة ...

احلديث اخلامس:

عن أمية بن عبد هللا بن خالد بن أسيد قال(( :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستفتح

بصعاليك املهاجرين)) (.)2

فريى املخالفون أن هذا احلديث يفيد أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يطلب من هللا تعاىل أن

ينصره ،ويفتح عليه ابلضعفاء املساكني من املهاجرين ،وهذا – بزعمهم – هو التوسل املختلف فيه
نفسه.

واْلواب من وجهني:
األول :ضعف احلديث ،فقد أخرجه الطرباين يف (املعجم الكبري) ( :)2/81 /1حدثنا حممد بن
إسحاق بن راهويه حدثنا أيب حدثنا عيسى بن يونس حدثين أيب عن أبيه عن أمية به.

وحدثنا عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي بن عبيد هللا بن عمر القواريري حدثنا حيىي بن سعيد

عن سفيان عن أيب إسحاق عن أمية بن خالد به .مث رواه من طريق قيس بن الربيع عن أيب إسحاق
عن املهلب بن أيب صفرة عن أمية بن خالد مرفوعاً بلفظ:
((  ...يستفتح ويستنصر بصعاليك املسلمني)).

 ...مداره على أمية هذا ،ومل تثبت صحبته ،فاحلديث مرسل ضعيف ،وقال ابن عبد الرب يف

(اَّلستيعاب) (َّ( :)38 /1ل تصح عندي صحبته ،واحلديث مرسل) وقال احلافظ يف (اإلصابة) (/1

( :)133ليست له صحبة وَّل رواية).

 ...وفيه علة أخرى ،وهي اختالط أيب إسحاق وعنعنته ،فإنه كان مدلساً ،إَّل أن سفيان مسع منه قبل

اَّلختالط ،فبقيت العلة األخرى وهي العنعنة.

فثبت بذلك ضعف احلديث وأنه َّل تقوم به حجة .وهذا هو اْلواب األول.

_________

( ))]3797[ )1رواه الطرباين يف ((الكبري)) ( , )351 /24ويف ((األوسط)) ( )67 /1وضعفه
األلباين يف ((السلسلة الضعيفة)) (.)23
( ))]3798[ )2رواه الطرباين ( , )292 /1قال ابن عبد الرب يف ((اَّلستيعاب)) (:)197 /1

مرسل ,وقال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)142 /4رواته رواة الصحيح وهو مرسل ,وقال
اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)265 /10رجاله رجال الصحيح ,وقال ابن حجر يف ((هداية

الرواة)) ( :)57 /4مرسل ,وضعفه األلباين يف ((ضعيف الرتغيب)) (, )1858
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الثاين :أن احلديث لو صح فال يدل إَّل على مثل ما دل عليه حديث عمر ،وحديث األعمى من
التوسل بدعاء الصاحلني .قال املناوي يف (فيض القدير)(( :كان يستفتح)) أي يفتتح القتال ،من
قوله تعاىل :إِن تَ ْستَـ ْفتِ ُحواْ فَـ َق ْد َجاء ُك ُم الْ َف ْت ُح [األنفال ]19:ذكره الزخمشري.
((ويستنصر)) أي يطلب النصرة ((بصعاليك املسلمني)) أي بدعاء فقرائهم الذين َّل مال هلم.
 ...وقد جاء هذا التفسري من حديثه ،أخرجه النسائي ( )15 /2بلفظ(( :إمنا ينصر هللا هذه األمة

بضعيفها ،بدعوهتم ،وصالهتم وإخالصهم)) ( )1وسنده صحيح ،وأصله يف (صحيح البخاري) ،فقد
بني احلديث أن اَّلستنصار إمنا يكون بدعاء الصاحلني،

َّل بذواهتم وجاههم.

ومما يؤكد ذلك أن احلديث ورد يف رواية قيس بن الربيع املتقدمة بلفظ(( :كان يستفتح ويستنصر ...
)) فقد علمنا هبذا أن اَّلستنصار ابلصاحلني يكون بدعائهم وصالهتم وإخالصهم ،وهكذا اَّلستفتاح،

وهبذا يكون هذا احلديث – إن صح – دليالً على التوسل املشروع ،وحجة على التوسل املبتدع،

واحلمد هلل.

احلديث السادس:

عن عمر بن اخلطاب مرفوعاً(( :ملا اقرتف آدم اخلطيئة قال :اي رب أسألك حبق حممد ملا غفرت يل،

فقال :اي آدم ! وكيف عرفت حممداً ومل أخلقه؟ قال :اي رب ملا خلقتين بيدك ،ونفخت يف من روحك
رفعت رأسي ،فرأيت على قوائم العرش مكتوابًَّ :ل إله إَّل هللا حممد رسول هللا ،فعلمت أنك مل ِ
تضف
إىل امسك إَّل أحب اخللق إليك ،فقال :غفرت لك ،ولوَّل حممد ما خلقتُك)) (.)2

أخرجه احلاكم يف (املستدرك) ( )615 /2من طريق أيب احلارث عبد هللا بن مسلم الفهري :حدثنا
إمساعيل بن مسلمة :أنبأَن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر .وقال :صحيح
اإلسناد ...

فتعقبه الذهيب فقال( :قلت :بل موضوع ،وعبد الرمحن واهٍ ،وعبد هللا بن أسلم الفهري َّل أدري من
ذا) قلت :ومن تناقض احلاكم يف (املستدرك) نفسه أنه أورد فيه ( )332 /3حديثاً آخر لعبد الرمحن

هذا ومل يصححه ،بل قال( :والشيخان مل حيتجا بعبد الرمحن بن زيد!).

 ...والفهري هذا أورده الذهيب يف (امليزان) وساق له هذا احلديث وقال( :خرب ابطل) ،وكذا قال

احلافظ ابن حجر يف (اللسان) ( )360 /3وزاد عليه قوله يف الفهري هذاَّ( :ل أستبعد أن يكون هو
الذي قبله فإنه من طبقته) قلت :والذي قبله هو عبد هللا بن مسلم بن ُرشيد ،قال احلافظ :ذكره ابن

حبان ،متهم بوضع احلديث ،يضع على ليث ومالك وابن هليعةَّ ،ل حيل كتب حديثه ،وهو الذي روى

عن ابن هدية نسخة كأهنا معمولة).

 ...واحلديث رواه الطرباين يف (املعجم الصغري) (ص :)207ثنا حممد بن داود بن أسلم الصديف

املصري :ثنا أمحد بن سعيد املدين الفهري :ثنا عبد هللا بن إمساعيل املدين عن عبد الرمحن بن زيد بن
أسلم به .وهذا سند مظلم فإن كل من دون عبد الرمحن َّل يعرفون ،وقد أشار إىل ذلك احلافظ

اهليثمي حيث قال يف (جممع الزوائد) (( :)253 /8رواه الطرباين يف األوسط والصغري وفيه من مل

أعرفهم).
...

_________

( ))]3799[ )1رواه النسائي ( , )3178( )45 /6وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (/2

 :)409إسناده صحيح على شرط الشيخني .واحلديث أصله يف ((صحيح البخاري)) (.)2896

( ))]3800[ )2رواه احلاكم ( :)672 /2وقال هذا حديث صحيح اإلسناد ,وتعقبه الذهيب وقال:
بل موضوع ,وقال البيهقي يف ((دَّلئل النبوة)) ( :)489 /5تفرد به عبد الرمحن بن زيد بن أسلم من
هذا الوجه عنه وهو ضعيف ,وقال ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) ([ :)299 /2فيه] عبد الرمحن

بن زيد بن أسلم وفيه كالم ,وقال األلباين يف ((التوسل)) ( :)103موضوع.
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وهذا إعالل قاصر ،يوهم من َّل علم عنده أن ليس فيهم من هو معروف ابلطعن فيه ،وليس كذلك
فإن مداره على عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ،وقال البيهقي( :إنه تفرد به) وهو متهم ابلوضع ،رماه

بذلك احلاكم نفسه ،ولذلك أنكر العلماء عليه تصحيحه حلديثه ،ونسبوه إىل اخلطأ والتناقض ،فقال
(وارث علم الصحابة والتابعني واألئمة املتبوعني شيخ اإلسالم ابن تيمية) ( )1رمحه هللا يف (القاعدة

اْلليلة) (ص( :)89ورواية احلاكم هلذا احلديث مما أنكر عليه ،فإنه نفسه قد قال يف كتاب (املدخل

إىل معرفة الصحيح من السقيم)( :عبد الرمحن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعةَّ ،ل
ختفى على من أتملها من أهل الصنعة أن احلمل فيها عليه)  ,قلت :وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم

ضعيف ابتفاقهم يغلط كثرياً ( ،)2ضعفه أمحد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حامت والنسائي والدارقطين،

وغريهم .وقال ابن حبان( :كان يقلب األخبار وهو َّل يعلم حىت كثر ذلك من روايته من رفع

املراسيل ،وإسناد املوقوف ،فاستحق الرتك).

وأما تصحيح احلاكم ملثل هذا احلديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم ابحلديث ،وقالوا :إن

احلاكم يصحح أحاديث موضوعة مكذوبة عند أهل املعرفة ابحلديث .وهلذا كان أهل العلم ابحلديث

َّل يعتمدون على جمرد تصحيح احلاكم).

 ...وقد أورد احلاكم نفسه عبد الرمحن بن زيد بن أسلم يف كتابه (الضعفاء) كما مساه
العالمة ابن عبد اهلادي ،وقال يف آخره( :فهؤَّلء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم ،ألن

اْلرح َّل يثبت إَّل ببينة ،فهم الذين أبني جرحهم ملن طالبين به ،فإن اْلرح َّل أستحله تقليداً ،والذي
أختاره لطالب هذا الشأن أن َّل يكتب حديث واحد من هؤَّلء الذين مسيتهم ،فالراوي حلديثهم

داخل يف قوله صلى هللا عليه وسلم(( :من حدث حبديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبَ ْني))

(.)3

 ...فمن أتمل يف كالم احلاكم هذا والذي قبله يتبني له بوضوح أن حديث عبد الرمحن بن زيد هذا
موضوع عند احلاكم نفسه ،وأن من يرويه بعد العلم حباله فهو أحد الكاذبَ ْني.

وقد اتفق عند التحقيق كالم احلفاظ ابن تيمية والذهيب والعسقالين على بطالن هذا احلديث ،وتبعهم

على ذلك غري واحد من احملققني كاحلافظ ابن عبد اهلادي كما سيأيت ،فال جيوز ملن كان يؤمن ابهلل
واليوم اآلخر أن يصحح احلديث بعد اتفاق هؤَّلء على وضعه تقليداً للحاكم يف أحد قوليه ،مع

اختياره يف قوله اآلخر لطالب العلم أن َّل يكتب حديث عبد الرمحن هذا ،وأنه إن فعل كان أحد

الكاذبني كما سبق.
 ...أن للحديث علتني:

األوىل :عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ،وأنه ضعيف جداً.
الثانية :جهالة اإلسناد إىل عبد الرمحن.
_________

( ))]3801[ )1من كالم العالمة الشيخ حمب الدين اخلطيب يف مقدمته للقاعدة اْلليلة.
( ))]3802[ )2هذا نص من شيخ اإلسالم على أن كلمة (يغلط كثرياً) صيغة جرح َّل تعديل ،وَّل
خيفى أنه َّل فرق بينها وبني كلمة (خيطئ كثرياً) اليت وصف احلافظ هبا عطية العويف.

( ))]3803[ )3رواه مسلم يف املقدمة ( )7 /1من حديث املغرية بن شعبة.
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وللحديث عندي علة أخرى .وهي اضطراب عبد الرمحن أو من دونه يف إسناده ،فتارة كان يرفعه كما
مضى ،واترة كان يرويه موقوفاً على عمرَّ ،ل يرفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،كما رواه أبو بكر
اآلجري يف كتاب (الشريعة) (ص )427من طريق عبد هللا ابن إمساعيل بن أيب مرمي عن عبد الرمحن

بن زيد به ،وعبد هللا هذا مل أعرفه أيضاً ،فال يصح عن عمر مرفوعاً وَّل موقوفاً ،مث رواه اآلجري من
طريق آخر عن عبد الرمحن بن أيب الزَند عن أبيه أنه قال :من الكلمات اليت اتب هللا هبا على آدم

قال(( :اللهم أسألك حبق حممد عليك  )) ..احلديث حنوه خمتصراً )1( ،وهذا مع إرساله ووقفه ،فإن
إسناده إىل ابن أيب الزَند ضعيف جداً ،وفيه عثمان بن خالد والد أيب مروان العثماين ،قال النسائي:

(ليس بثقة).

وعلى هذا فال يبعد أن يكون أصل هذا احلديث من اإلسرائيليات اليت تسربت إىل املسلمني من
بعض مسلمة أهل الكتاب أو غري مسلمتهم .أو عن كتبهم اليت َّل يوثق هبا ،ملا طرأ عليها من

التحريف والتبديل كما بينه شيخ اإلسالم يف كتبه ،مث رفعه بعض هؤَّلء الضعفاء إىل النيب صلى هللا
عليه وسلم خطأ أو عمداً.
خمالفة هذا احلديث للقرآن:

ومما يؤيد ما ذهب إليه العلماء من وضع هذا احلديث وبطالنه أنه خيالف القرآن الكرمي يف موضعني

منه:

األول :أنه تضمن أن هللا تعاىل غفر آلدم بسبب توسله به صلى هللا عليه وسلم ،وهللا عز وجل يقول:
َّواب َّ ِ
ِ
فَـتَـلَ َّقى َ ِ ِ ِ ٍ
يم [البقرة ]37 :وقد جاء تفسري هذه
اب َعلَْيه إِنَّهُ ُه َو التـ َّ ُ
آد ُم من َّربِه َكل َمات فَـتَ َ
الرح ُ

الكلمات عن ترمجان القرآن ابن عباس رضي هللا عنهما مما خيالف هذا احلديث ،فأخرج احلاكم (/3
آدم ِمن َّربِ ِه َكلِم ٍ
ات قال :أي رب! أمل ختلقين بيدك؟
 )545عنه(( :فَـتَـلَ َّقى َ ُ
َ
يف من روحك؟ قال :بلى .قال :أي رب! أمل تسكين جنتك؟ قال :بلى.
قال :بلى .قال :أمل تنفخ َّ

تبت وأصلحت ،أراجعي أنت إىل اْلنة؟
قال :أمل تسبق رمحتك غضبك؟ قال :بلى .قال :أرأيت إن ُ
قال :بلى .قال :فهو قوله :فَـتَـلَ َّقى َ ِ ِ ِ ٍ
اب َعلَْي ِه [البقرة )2( ))]37 :وقال
آد ُم من َّربِه َكل َمات فَـتَ َ
احلاكم( :صحيح اإلسناد) ووافقه الذهيب ،وهو كما قاَّل.
 ...وقول ابن عباس هذا يف حكم املرفوع من وجهني:

األول :أنه أمر غييب َّل يقال من جمرد الرأي.

الثاين :أنه ورد يف تفسري اآلية ،وما كان كذلك فهو يف حكم املرفوع ...

وَّل سيما إذا كان من قول إمام املفسرين عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما الذي دعا له رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم بقوله ((اللهم فقهه يف الدين ،وعلمه التأويل)) (.)3

سنَا َوإِن َّملْ تَـ ْغ ِف ْر لَنَا
وقد قيل يف تفسري هذه الكلمات :إهنا ما يف اآلية األخرى قَاَّلَ َربَّـنَا ظَلَ ْمنَا أَن ُف َ
وتَـرمحَْنَا لَنَ ُكونَ َّن ِمن ْ ِ
ين [األعراف.]23 :وهبذا جزم السيد رشيد رضا يف (تفسريه).
َْ
اخلَاس ِر َ
َ
_________
( ))]3804[ )1رواه اآلجري يف ((الشريعة)) (.)395 /1

( ))]3805[ )2رواه احلاكم ( )594 /2واآلجري يف ((الشريعة)) ( )370 /1وابن أيب حامت يف
((التفسري)) ( )104 /1قال احلاكم هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ,ووافقه الذهيب,
وصححه األلباين يف ((التوسل)) (.)113

( ))]3806[ )3رواه أمحد ( )2397( )266 /1والطرباين ( )263 /10واحلاكم ()615 /3

وقال هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ,ووافقه الذهيب ,وقال البزار يف ((البحر الزخار)) (/11

 :)282روي من غري وجه أبسانيد خمتلفة وابختالف ألفاظ ,وصححه ابن عبد الرب يف

((اَّلستيعاب)) ( )67 /3وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)279 /9ألمحد طريقان رجاهلما
رجال الصحيح ,وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) :إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف
((السلسلة الصحيحة)) (.)88 /6

()162/3

( .)279 /1لكن أشار ابن كثري ( )81 /1إىل تضعيفه ،وَّل منافاة عندي بني القولني ،بل أحدهم

يتمم اآلخر ،فحديث ابن عباس مل يتعرض لبيان ما قاله آدم عليه السالم بعد أن تلقى من ربه تلك

الكلمات وهذا القول يبني ذلك ،فال منافاة واحلمد هلل ،وثبت خمالفة احلديث للقرآن ،فكان ابطالً.
املوضع الثاين :قوله يف آخره(( :ولوَّل حممد ما خلقتك)) فإن هذا أمر عظيم يتعلق ابلعقائد اليت َّل

تثبت إَّل بنص متواتر اتفاقاً ،أو صحيح عند آخرين ،ولو كان ذلك صحيحاً لورد يف الكتاب والسنة

الصحيحة ،وافرتاض صحته يف الواقع مع ضياع النص الذي تقوم به احلجة ينايف قوله تبارك وتعاىل:
إِ ََّن َْحنن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن [احلجر .]9 :والذكر هنا يشمل الشريعة كلها قرآَنً وسنة ،كما
ُ
قرره ابن حزم يف (اإلحكام) وأيضاً فإن هللا تبارك وتعاىل قد أخربَن عن احلكمة اليت من أجلها خلق
ت ا ْْلِ َّن وا ِإلنس إَِّلَّ لِيـ ْعب ُد ِ
ون [الذارايت , ]56 :فكل ما
آدم وذريته ،فقال عز وجلَ :وَما َخلَ ْق ُ
َ َ َُ
خالف هذه احلكمة أو زاد عليها َّل يقبل إَّل بنص صحيح عن املعصوم صلى هللا عليه وسلم
كمخالفة هذا احلديث الباطل .ومثله ما اشتهر على ألسنة الناس(( :لوَّلك لوَّلك ما خلقت

األفالك)) ( )1فإنه موضوع كما قاله الصنعاين ووافقه الشوكاين يف (الفوائد اجملموعة يف األحاديث
املوضوعة) ( .)2ومن الطرائف أن املتنيب مريزا غالم أمحد القادايين سرق هذا احلديث املوضوع

فادعى أن هللا خاطبه بقوله(( :لوَّلك ملا خلقت األفالك))!! وهذا شيء يعرتف به أتباعه القاداينيون

 ...لوروده يف كتاب متنبئهم (حقيقة الوحي) (ص.)99

مث على افرتاض أن هذا احلديث ضعيف فقط كما يزعم بعض املخالفني خالفاً ملن سبق ذكرهم من

العلماء واحلفاظ ،فال جيوز اَّلستدَّلل به على مشروعية التوسل املختلف فيه ،ألن – على قوهلم –
عبادة مشروعة ،وأقل أحوال العبادة أن تكون مستحبة ،واَّلستحباب حكم شرعي من األحكام

اخلمسة اليت َّل تثبت إَّل بنص صحيح تقوم به احلجة ،فإذا احلديث عنده ضعيف ،فال حجة فيه

البتة ،وهذا بني َّل خيفى إن شاء هللا تعاىل.

احلديث السابع ((توسلوا جباهي فإن جاهي عند هللا عظيم)):

وبعضهم يرويه بلفظ(( :إذا سألتم هللا فاسألوه جباهي ،فإن جاهي عند هللا عظيم)) (.)3

هذا ابطل َّل أصل له يف شيء من كتب احلديث البتة ،وإمنا يرويه بعض اْلهال ابلسنة كما نبَّه على

ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف (القاعدة اْلليلة) (ص )150 ،132قال( :مع أن جاهه

صلى هللا عليه وسلم عند هللا أعظم من جاه مجيع األنبياء واملرسلني ،ولكن جاه املخلوق عند اخلالق

ليس كجاه املخلوق عند املخلوق فإنه َّل يشفع عنده أحد إَّل إبذنه ،واملخلوق يشفع عند املخلوق

بغري إذنه ،فهو شريك له يف حصول املطلوب ،وهللا تعاىل َّل شريك له
ون َِّ
اَّلل َّل ْيَْلِ ُكو َن ِمثْـ َق َ ٍ
كما قال سبحانه :قُ ِل ا ْد ُعوا الَّ ِذين َز َعمتُم ِمن ُد ِ
السماو ِ
ات َوَّل ِيف
َ ْ
ال ذَ َّرة ِيف َّ َ َ
ْاأل َْر ِ
ض َوَما َهلُ ْم فِي ِه َما ِمن ِش ْر ٍك َوَما لَهُ ِم ْنـ ُهم ِمن ظَ ِه ٍري َوَّل تَن َف ُع َّ
اعةُ ِعن َدهُ إَِّل لِ َم ْن أ َِذ َن لَهُ [سورة
الش َف َ
سبأ.]23 - 22 :
_________

( ))]3807[ )1قال الصغاين يف ((موضوعات الصغاين)) ( :)52موضوع ,وقال مال علي قاري يف
((األسرار املرفوعة)) ( :)288قيل َّل أصل له أو أبصله موضوع ,انظر ((السلسلة الضعيفة)) (/1
.)359

((( ))]3808[ )2الفوائد اجملموعة)) (.)152 /1
( ))]3809[ )3قال ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى)) ( :)126 /27كذب موضوع ,وقال األلباين
يف ((السلسلة الضعيفة)) (َّ :)99 /1ل أصل له.
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فال يلزم إذاً من كون جاهه صلى هللا عليه وسلم عند ربه عظيماً ،أن نتوسل به إىل هللا تعاىل لعدم

ثبوت األمر به عنه صلى هللا عليه وسلم ،ويوضح ذلك أن الركوع والسجود من مظاهر التعظيم فيما
اصطلح عليه الناس ،فقد كانوا وما يزال بعضهم يقومون ويركعون ويسجدون ملليكهم ورئيسهم

واملعظم لديهم ،ومن املتفق عليه بني املسلمني أن حممداً صلى هللا عليه وسلم هو أعظم الناس لديهم،
وأرفعهم عندهم .ترى فهل جيوز هلم أن يقوموا ويركعوا ويسجدوا له يف حياته وبعد مماته؟

اْلواب :إنه َّل بد ملن جيوز ذلك ،من أن يثبت وروده يف الشرع ،وقد نظرَن فوجدَن أن السجود

والركوع َّل جيوزان إَّل له سبحانه وتعاىل ،وقد هنى النيب صلى هللا عليه وسلم أن يسجد أو يركع أحد
ألحد ،كما أننا رأينا يف السنة كراهية النيب صلى هللا عليه وسلم للقيام ،فدل ذلك على عدم

مشروعيته.
ترى فهل يستطيع أحد أن يقول عنا حني مننع السجود لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إننا ننكر

جاهه صلى هللا عليه وسلم وقدره؟ كال مث كال.

فظهر من هذا جبالء إن شاء هللا تعاىل أنه َّل تالزم بني ثبوت جاه النيب صلى هللا عليه وسلم وبني

تعظيمه ابلتوسل جباهه ما دام أنه مل يرد يف الشرع.

هذا ،وإن من جاهه صلى هللا عليه وسلم أنه جيب علينا اتباعه وإطاعته كما جيب إطاعة ربه ،وقد

ثبت عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :ما تركت شيئاً يقربكم إىل هللا إَّل أمرتكم به)) ( )1فإذا مل

أمر استحباب فليس عبادة ،فيجب علينا اتباعه يف ذلك وأن ندع العواطف
أيمرَن هبذا التوسل ولو َ

جانباً ،وَّل نفسح هلا اجملال حىت ندخل يف دين هللا ما ليس منه بدعوى حبه صلى هللا عليه وسلم،
فاحلب الصادق إمنا هو ابَّلتِباع ،وليس ابَّلبتداع كما قال عز وجل :قُ ْل إِن ُكنتُ ْم ُِحتبمو َن هللاَ فَاتَّبِ ُع ِوين
ُْحيبِْب ُك ُم هللاُ [آل عمران , ]31 :ومنه قول الشاعر:
تعصي اإلله وأنت تظهر حبه  ...هذا لعمرك يف القياس بديع
لو كان حبك صادقاً ألطعته  ...إن احملب ملن حيب مطيع

أثران ضعيفان:

 – 1أثر اَّلستسقاء ابلرسول صلى هللا عليه وسلم بعد وفاته:

وبعد أن فرغنا من إيراد األحاديث الضعيفة يف التوسل ،وحتقيق القول فيها حيسن بنا أن نورد أثراً،
كثرياً ما يورده اجمليزون هلذا التوسل املبتدع ،لنبني حاله من صحة أو ضعف ،وهل له عالقة ِبا حنن
فيه أم َّل؟

فأقول :قال احلافظ يف (الفتح) ( )397 /2ما نصه( :وروى ابن أيب شيبة إبسناد صحيح من رواية

أيب صاحل السمان عن مالك الدار – وكان خازن عمر – قال(( :أصاب الناس قحط يف زمن عمر،
فجاء رجل إىل قرب النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :اي رسول هللا! استسق ألمتك ،فإهنم قد هلكوا،
الرجل يف املنام ،فقيل له :ائت عمر  )) ..احلديث )2( .وقد روى سيف يف (الفتح) أن الذي
فأيت
ُ
رأى املنام املذكور هو بالل بن احلارث املزين أحد الصحابة).

 ...واْلواب من وجوه:
_________

( ))]3810[ )1رواه الشافعي يف ((املسند)) ( )233 /1والبيهقي يف ((السنن الكربى)) (/7

 )76ويف ((شعب اإلْيان)) ( )239 /3والبغوي يف ((شرح السنة)) ( )241 /7من حديث املطلب
بن حنطب رضي هللا عنه ,قال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( )417 /4إسناده مرسل حسن.

( ))]3811[ )2رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( , )356 /6وضعفه األلباين يف ((التوسل))
( )118قال :فيه مالك الدار غري معروف العدالة والضبط.
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األول :عدم التسليم بصحة هذه القصة ،ألن مالك الدار غري معروف العدالة والضبط ،وهذان
شرطان أساسيان يف كل سند صحيح كما تقرر يف علم املصطلح ،وقد أورده ابن أيب حامت يف (اْلرح

والتعديل) ( )213 /4ومل يذكر راوايً عنه غري أيب صاحل هذا ،ففيه إشعار أبنه جمهول ،ويؤيده أن ابن

أيب حامت نفسه – مع سعة حفظه واطالعه – مل حيك فيه توثيقاً فبقي على اْلهالة ،وَّل ينايف هذا قول

احلافظ ... ( :إبسناد صحيح من رواية أيب صاحل السمان  ) ...ألننا نقول :إنه ليس نصاً يف تصحيح

اإلسناد من عند أيب صاحل ،ولقال رأساً:
مجيع السند بل إىل أيب صاحل فقط ،ولوَّل ذلك ملا ابتدأ هو
َ
(عن مالك الدار  ...وإسناده صحيح) ولكنه تعمد ذلك ،ليلفت النظر إىل أن ها هنا شيئاً ينبغي
النظر فيه ،والعلماء إمنا يفعلون ذلك ألسباب منها :أهنم قد َّل حيضرهم ترمجة بعض الرواة ،فال
يستجيزون ألنفسهم حذف السند كله ،ملا فيه من إيهام صحته َّلسيما عند اَّلستدَّلل به ،بل

يوردون منه ما فيه موضع للنظر فيه ،وهذا هو الذي صنعه احلافظ رمحه هللا هنا ،وكأنه يشري إىل تفرد

أيب صاحل السمان عن مالك الدار كما سبق نقله عن ابن أيب حامت ،وهو حييل بذلك إىل وجوب
التثبت من حال مالك هذا أو يشري إىل جهالته .وهللا أعلم.

وهذا علم دقيق َّل يعرفه إَّل من مارس هذه الصناعة ،ويؤيد ما ذهبت إليه أن احلافظ املنذري أورد يف

(الرتغيب) ( )42 - 41 /2قصة أخرى من رواية مالك الدار عن عمر مث قال( :رواه الطرباين يف
(الكبري) ،ورواته إىل مالك الدار ثقات مشهورون ،ومالك الدار َّل أعرفه) .وكذا قال اهليثمي يف

(جممع الزوائد) (.)125 /3

وقد غفل عن هذا التحقيق صاحب كتاب (التوصل) (ص )241فاغرت بظاهر كالم احلافظ ،وصرح
أبن احلديث صحيح ،وختلص منه بقوله( :فليس فيه سوى :جاء رجل  ) ..واعتمد على أن الرواية
اليت فيها تسمية الرجل ببالل بن احلارث فيها سيف ،وقد عرفت حاله.

وهذا َّل فائدة كربى فيه ،بل األثر ضعيف من أصله ْلهالة مالك الدار كما بيناه.

الثاين :أهنا خمالفة ملا ثبت يف الشرع من استحباب إقامة صالة اَّلستسقاء َّلستنزال الغيث من
السماء ،كما ورد ذلك يف أحاديث كثرية ،وأخذ به مجاهري األئمة ،بل هي خمالفة ملا أفادته اآلية من
ِ
الس َماء
ارا يُـ ْر ِس ِل َّ
الدعاء واَّلستغفار ،وهي قوله تعاىل يف سورة نوح :فَـ ُقل ُ
ْت ْ
استَـغْف ُروا َربَّ ُك ْم إِنَّهُ َكا َن غَ َّف ً
َعلَْي ُكم ِم ْد َر ًارا [نوح ]11 - 10 :وهذا ما فعله عمر بن اخلطاب حني استسقى وتوسل بدعاء
العباس كما سبق بيانه ،وهكذا كانت عادة السلف الصاحل كلما أصاهبم القحط أن يصلوا ويدعوا،
ومل ينقل عن أحد منهم مطلقاً أنه التجأ إىل قرب النيب صلى هللا عليه وسلم ،وطلب منه الدعاء

للسقيا ،ولو كان ذلك مشروعاً لفعلوه ولو مرة واحدة ،فإذا مل يفعلوه دل ذلك على عدم مشروعية
ما جاء يف القصة.

الثالث :هب أن القصة صحيحة ،فال حجة فيها ،ألن مدارها على رجل مل يسم ،فهو جمهول أيضاً،
وتسميته بالَّلً يف رواية سيف َّل يساوي شيئاً ،ألن سيفاً هذا – وهو ابن عمر التميمي – متفق على
ضعفه عند احملدثني ،بل قال ابن حبان فيه( :يروي املوضوعات عن األثبات ،وقالوا :إنه كان يضع

احلديث) .فمن كان هذا شأنه َّل تقبل روايته وَّل كرامة،

َّل سيما عند املخالفة ...

الفرق بني التوسل بذات النيب صلى هللا عليه وسلم وبني طلب الدعاء منه:
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الوجه الرابع :أن هذا األثر ليس فيه التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ،بل فيه طلب الدعاء منه
أبن يسقي هللا تعاىل أمته ،وهذه مسألة أخرى َّل تشملها األحاديث املتقدمة ،ومل يقل جبوازها أحد من

علماء السلف الصاحل رضي هللا عنهم ،أعين الطلب منه صلى هللا عليه وسلم بعد وفاته ،قال شيخ

اإلسالم ابن تيمية يف (القاعدة اْلليلة) (ص( :)20 - 19مل يكن النيب صلى هللا عليه وسلم بل وَّل
أحد من األنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا املالئكة واألنبياء والصاحلني ،ويستشفعوا هبمَّ ،ل بعد

مماهتم ،وَّل يف مغيبهم ،فال يقول أحد( :اي مالئكة هللا اشفعوا يل عند هللا ،سلوا هللا لنا أن ينصرَن أو
يرزقنا أو يهدينا ،وكذلك َّل يقول ملن مات من األنبياء والصاحلني :اي نيب هللا اي ويل هللا (األصل:
رسول هللا) ادع هللا يل ،سل هللا يل ،سل هللا أن يغفر يل  ...وَّل يقول :أشكو إليك ذنويب أو نقص

رزقي أو تسلط العدو علي ،أو أشكو إليك فالَنً الذي ظلمين ،وَّل يقول :أَن نزيلك ،أَن ضيفك ،أَن

جارك ،أو أنت جتري من يستجريك.

وَّل يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور ،وَّل يكتب أحد حمضراً أنه استجار بفالن ،ويذهب ابحملضر
إىل من يعمل بذلك احملضر وحنو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب واملسلمني ،كما يفعله

النصارى يف كنائسهم ،وكما يفعله املبتدعون من املسلمني عند قبور األنبياء والصاحلني أو يف مغيبهم،

فهذا مما علم ابَّلضطرار من دين اإلسالم ،وابلنقل املتواتر وإبمجاع املسلمني أن النيب صلى هللا عليه
وسلم مل يشرع هذا ألمته ،وكذلك األنبياء قبله مل يشرعوا شيئاً من ذلك ،وَّل فعل هذا أحد من

أصحابه صلى هللا عليه وسلم والتابعني هلم إبحسان ،وَّل استحب ذلك أحد من أئمة املسلمنيَّ ،ل
األئمة األربعة وَّل غريهم ،وَّل ذكر أحد من األئمة َّل يف مناسك احلج وَّل غريها أنه يستحب ألحد

أن يسأل النيب صلى هللا عليه وسلم عند قربه أن يشفع له أو يدعو ألمته ،أو يشكو إليه ما نزل أبمته
من مصائب الدنيا والدين ،وكان أصحابه يبتلون أبنواع البالء بعد موته ،فتارة ابْلدب ،واترة بنقص
الرزق ،واترة ابخلوف وقوة العدو ،واترة ابلذنوب واملعاصي ،ومل يكن أحد منهم أييت إىل قرب الرسول

وَّل قرب اخلليل وَّل قرب أحد من األنبياء فيقول :نشكوا إليك جدب الزمان أو قوة العدو ،أن كثرة

الذنوب وَّل يقول :سل هللا لنا أو ألمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر هلم ،بل هذا وما يشبهه من

البدع احملدثة اليت مل يستحبها أحد من أئمة املسلمني ،فليست واجبة وَّل مستحبة ابتفاق أئمة

املسلمني ،وكل بدعة ليست واجبة وَّل مستحبة فهي بدعة سيئة وضاللة ابتفاق املسلمني (.)1
_________

( ))]3812[ )1حيمل كالم شيخ اإلسالم هنا على أحد وجهني :أوهلما :أن يكون خطاب املخالفني
ِبا يعتقدون من انقسام البدعة حبسب األحكام اخلمسة ،ومنها الوجوب واَّلستحباب .واثنيهما :أن
يكون أراد ابلبدعة اللغوية منها ،وهي ما حدث بعد النيب صلى هللا عليه وسلم ،ودل عليها الدليل

الشرعي .وإمنا قلنا هذا ملا هو معروف عنه رمحه هللا أنه يعد البدعة الشرعية كلها ضاللة ،وْتام كالمه
هنا يدل عليه.
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ومن قال يف بعض البدع :إهنا بدعة حسنة فإمنا ذلك إذا قام دليل شرعي على أهنا مستحبة ،فأما ما
ليس ِبستحب وَّل واجب فال يقول أحد من املسلمني :إهنا من احلسنات اليت يتقرب هبا إىل هللا،
ومن تقرب إىل هللا ِبا ليس من احلسنات املأمور هبا أمر إجياب وَّل استحباب فهو ضال متبع

للشيطان ،وسبيله من سبيل الشيطان ،كما قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه :خط لنا رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم خطاً ،وخط خطوطاً عن ْيينه ومشاله ،مث قال ((هذا سبيل هللا ،وهذه سبل ،على
ِ ِ
ِ
كل سبيل منها شيطان يدعو إليه)) مث قرأ َوأ َّ
سبُ َل فَـتَـ َف َّر َق
يما فَاتَّبِ ُعوهُ َوَّلَ تَـتَّبِ ُعواْ ال م
َن َه َذا ص َراطي ُم ْستَق ً
صا ُكم بِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن ([ )1األنعام.]153 :
بِ ُك ْم َعن َسبِيلِ ِه ذَلِ ُك ْم َو َّ
قلت :إمنا وقع بعض املتأخرين يف هذا اخلطأ املبني بسبب قياسهم حياة األنبياء يف الربزخ على حياهتم
يف الدنيا ،وهذا قياس ابطل خمالف للكتاب والسنة والواقع ،وحسبنا اآلن مثاَّلً على ذلك أن أحداً
من املسلمني َّل جييز الصالة وراء قبورهم ،وَّل يستطيع أحد مكاملتهم ،وَّل التحدث إليهم ،وغري
ذلك من الفوارق اليت َّل ختفى على عاقل.

اَّلستغاثة بغري هللا تعاىل:
ونتج من هذا القياس الفاسد والرأي الكاسد تلك الضاللة الكربى ،واملصيبة العظمى اليت وقع فيها

كثري من عامة املسلمني وبعض خاصتهم ،أَّل وهي اَّلستغاثة ابألنبياء الصاحلني من دون هللا تعاىل يف
الشدائد واملصائب حىت إنك لتسمع مجاعات متعددة عند بعض القبور يستغيثون أبصحاهبا يف أمور

خمتلفة ،كأن هؤَّلء األموات يسمعون ما يقال هلم ،ويطلب منهم من احلاجات املختلفة بلغات متباينة،
فهم عند املستغيثني هبم يعلمون خمتلف لغات الدنيا ،وْييزون كل لغة عن األخرى ،ولو كان الكالم
هبا يف آن واحد! وهذا هو الشرك يف صفات هللا تعاىل الذي جهله كثري من الناس ،فوقعوا بسببه يف

هذه الضاللة الكربى.

َّ ِ
ين َز َع ْمتُم ِمن ُدونِِه فَالَ ْيَْلِ ُكو َن
ويبطل هذا ويرد عليه آايت كثرية .منها قوله تعاىل :قُ ِل ا ْد ُعواْ الذ َ
ف ال م
ض ِر َعن ُك ْم َوَّلَ َحتْ ِويالً [اإلسراء .]56 :واآلايت يف هذا
َك ْش َ
الصدد كثرية ،بل قد ألف يف بيان ذلك كتب ورسائل عديدة ( .)2فمن كان يف شك من ذلك
فلريجع إليها يظهر له احلق إن شاء هللا ،ولكين وقفت على نقول لبعض علماء احلنفية رأيت من

املفيد إيرادها هنا حىت َّل يظن ظان أن ما قلناه مل يذهب إليه أحد من أصحاب املذاهب املعروفة.
_________

( ))]3813[ )1رواه أمحد ( )465 /1وابن حبان ( )180 /1واحلاكم ( )261 /2والنسائي يف

((السنن الكربى)) ( )343 /6والطيالسي ( , )33 /1قال احلاكم هذا حديث صحيح اإلسناد ومل

خيرجاه ,ووافقه الذهيب ,وقال ابن القيم يف ((طريق اهلجرتني)) ( :)152اثبت ,وقال اهليثمي يف

((جممع الزوائد)) ( :)25 /7فيه عاصم بن هبدلة وهو ثقة وفيه ضعف ,وقال أمحد شاكر يف ((مسند

أمحد)) ( :)89 /6إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).
( ))]3814[ )2منها ((قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة)) و ((الرد على البكري)) لشيخ اإلسالم
ابن تيمية ،ومن أمجعها ((جمموعة التوحيد النجدية)) فعليك ِبطالعتها.
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قال الشيخ أبو الطيب مشس احلق العظيم آابدي يف (التعليق املغين على سنن الدارقطين) (ص520
 ( :)521ومن أقبح املنكرات وأكرب البدعات وأعظم احملداثت ما اعتاده أهل البدع من ذكرالشيخ عبد القادر اْليالين رمحه هللا بقوهلم :اي شيخ عبد القادر اْليالين شيئاً هلل ،والصلوات

املنكوسة إىل بغداد ،وغري ذلك مما َّل يعد ،هؤَّلء عبدة غري هللا ما قدروا هللا حق قدره ،ومل يعلم

هؤَّلء السفهاء أن الشيخ رمحه هللا َّل يقدر على جلب نفع ألحد وَّل دفع ضر عنه مقدار ذرة ،فلم

يستغيثون به ومل يطلبون احلوائج منه؟! أليس هللا بكاف عبده؟!! اللهم إَن نعوذ بك من أن نشرك بك
أو نعظم أحداً من خلقك كعظمتك ،قال يف (البزازية) وغريها من كتب الفتاوى( :من قال :إن أرواح

املشايخ حاضرة تعلم يكفر) ( )1وقال الشيخ فخر الدين أبو سعد عثمان اْلياين بن سليمان احلنفي
يف رسالته" :ومن ظن أن امليت يتصرف يف األمور دون هللا ،واعتقد بذلك كفر .كذا يف (البحر

الرائق) ،وقال القاضي محيد الدين َنكوري اهلندي يف (التوشيح)( :منهم الذين يدعون األنبياء

واألولياء عند احلوائج واملصائب ابعتقاد أن أرواحهم حاضرة تسمع النداء وتعلم احلوائج ،وذلك
ون َِّ
َض مل ِممَّن ي ْدعُو ِمن ُد ِ
ِ
يب لَهُ إِ َىل
شرك قبيح وجهل صريح ،قال هللا تعاىلَ :وَم ْن أ َ
َ
اَّلل َمن َّل يَ ْستَج ُ
يِ
وم الْ ِقيَ َام ِة َو ُه ْم َعن ُد َعائِ ِه ْم غَافِلُو َن [األحقاف ،]5 :ويف (البحر) ( :)2لو تزوج بشهادة هللا ورسوله
َ
َّل ينعقد النكاح ،ويكفر َّلعتقاده أن النيب صلى هللا عليه وسلم يعلم الغيب ( ،)3وهكذا يف (فتاوى
قاضي خان) و (العيين) و (الدر املختار) و (العاملكريية) وغريها من كتب العلماء احلنفية ،وأما يف

اآلايت الكرْية والسنة املطهرة يف إبطال أساس الشرك ،والتوبيخ لفاعله فأكثر من أن حتصى- ،
ولشيخنا العالمة السيد حممد نذير حسني الدهلوي يف رد تلك البدعة املنكرة رسالة شافية).

 – 2أثر فتح الكوى فوق قرب الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل السماء:

روى الدارمي يف (سننه) ( :)43 /1حدثنا أبو النعمان ثنا سعيد ابن زيد ثنا عمرو بن مالك النكري

قحط أهل املدينة قحطاً شديداً ،فشكوا إىل عائشة،
حدثنا أبو اْلوزاء أوس بن عبد هللا قالَ :

فقالت( :انظروا قرب النيب صلى هللا عليه وسلم فاجعلوا منه كوى إىل السماء حىت َّل يكون بينه وبني

السماء سقف ،قال :ففعلوا ،فمطرَن مطراً حىت نبت العشب ،ومسنت اإلبل حىت تفتقت من الشحم،
فسمي عام الفتق) (.)4

 ...وهذا سند ضعيف َّل تقوم به حجة ألمور ثالثة:
أوهلا :أن سعيد بن زيد وهو أخو محاد بن زيد فيه ضعف .قال فيه احلافظ يف (التقريب) :صدوق له

أوهام .وقال الذهيب يف (امليزان)( :قال حيىي بن سعيد :ضعيف ،وقال السعدي :ليس حبجة ،يضعفون
حديثه ،وقال النسائي وغريه :ليس ابلقوي ،وقال أمحد :ليس به أبس ،كان حيىي بن سعيد َّل

يستمرئه).

واثنيهما :أنه موقوف على عائشة وليس ِبرفوع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،ولو صح مل تكن فيه
حجة ،ألنه حيتمل أن يكون من قبيل اآلراء اَّلجتهادية لبعض الصحابة ،مما خيطئون فيه ويصيبون،

ولسنا ملزمني ابلعمل هبا.
_________

((( ))]3815[ )1البحر)) (.)134 /5
(.)94 /3( ))]3816[ )2
( ))]3817[ )3ومن هذا القبيل ما اعتاده كثري من الناس من اإلجابة بقوهلم" :هللا ورسوله أعلم"!
وما ورد من قول بعض الصحابة ذلك فإمنا كان يف حال حياته صلى هللا عليه وسلم ،أما يف حال

وفاته فال جيوز هذا حبال.

( ))]3818[ )4رواه الدارمي ( )56 /1قال األلباين يف ((التوسل)) ( :)126ضعيف اإلسناد
موقوف.
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واثلثها :أن أاب النعمان هذا هو حممد بن الفضل ،يعرف بعارم ،وهو وإن كان ثقة فقد اختلط يف آخر
عمره .وقد أورده احلافظ برهان الدين احلليب حيث أورده يف "املختلطني" من كتابه (املقدمة) وقال

(ص( :)391واحلكم فيهم أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل اَّلختالط وَّل يقبل من أخذ عنهم
بعد اَّلختالط أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل اَّلختالط أو بعده).

 ...وهذا األثر َّل يدرى هل مسعه الدارمي منه قبل اَّلختالط أو بعده ،فهو إذن غري مقبول ،فال

حيتج به ،وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف (الرد على البكري) (ص( :)74 - 68وما روي عن
عائشة رضي هللا عنها من فتح الكوة من قربه إىل السماء ،لينزل املطر فليس بصحيح ،وَّل يثبت
إسناده ،ومما يبني كذب هذا أنه يف مدة حياة عائشة مل يكن للبيت كوة ،بل كان ابقياً كما كان على

عهد النيب صلى هللا عليه وسلم ،بعضه مسقوف وبعضه مكشوف ،وكانت الشمس تنزل فيه ،كما
ثبت يف (الصحيحني) عن عائشة ((أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس يف

حجرهتا ،مل يظهر الفيء من حجرهتا)) ( ،)1ومل تزل احلجرة النبوية كذلك يف مسجد الرسول صلى
هللا عليه وسلم  ..ومن حينئذ دخلت احلجرة النبوية يف املسجد ،مث إنه يُبىن حول حجرة عائشة اليت

فيها القرب جدار عال ،وبعد ذلك جعلت الكوة لينزل منها من ينزل إذا احتيج إىل ذلك ألجل كنس

أو تنظيف .وأما وجود الكوة يف حياة عائشة فكذب بني لو صح ذلك لكان حجة ودليالً على أن

القوم مل يكونوا يقسمون على هللا ِبخلوق وَّل يتوسلون يف دعائهم ِبيت ،وَّل يسألون هللا به ،وإمنا
فتحوا على القرب لتنزل الرمحة عليه ،ومل يكن هناك دعاء يقسمون به عليه ،فأين هذا من هذا،

واملخلوق إمنا ينفع املخلوق بدعائه أو بعمله ،فإن هللا تعاىل حيب أن نتوسل إليه ابإلْيان والعمل

والصالة والسالم على نبيه صلى هللا عليه وسلم وحمبته وطاعته ومواَّلته ،فهذه هي األمور اليت حيب
ِ
ب ذاته ،وإن مل يكن هناك ما حيب هللا أن نتوسل
هللا أن نتوسل هبا إليه ،وإن أريد أن نتوسل إليه ِبا ُحت ُ
به من اإلْيان والعمل الصاحل ،فهذا ابطل عقالً وشرعاً ،أما عقالً فألنه ليس يف كون الشخص املعني
حمبوابً له ما يوجب كون حاجيت تقضى ابلتوسل بذاته إذا مل يكن مين وَّل منه سبب تقضى به حاجيت،
فإن كان منه دعاء يل أو كان مين إْيان به وطاعة له فال ريب أن هذه وسيلة ،وأما نفس ذاته احملبوبة

فأي وسيلة يل منها إذا مل حيصل يل السبب الذي أمرت به فيها.

وأما الشرع فيقال :العبادات كلها مبناها على اَّلتباع َّل على اَّلبتداع ،فليس ألحد أن يشرع من
الدين ما مل أيذن به هللا ،فليس ألحد أن يصلي إىل قربه ويقول هو أحق ابلصالة

إليه من الكعبة ،وقد ثبت عنه صلى هللا عليه وسلم يف (الصحيح) أنه قال ((َّل جتلسوا على القبور
وَّل تصلوا إليها)) ( )2مع أن طائفة من غالة العباد يصلون إىل قبور شيوخهم ،بل يستدبرون القبلة،
ويصلون إىل قرب الشيخ ويقولون :هذه قبلة اخلاصة ،والكعبة قبلة العامة! وطائفة أخرى يرون الصالة

عند قبور شيوخهم أفضل من الصالة يف املساجد حىت املسجد احلرام (والنبوي) واألقصى .وكثري من
الناس يرى أن الدعاء عند قبور األنبياء والصاحلني أفضل منه يف املساجد ،وهذا كله مما قد علم مجيع

أهل العلم بداينة اإلسالم أنه مناف لشريعة اإلسالم .ومن مل يعتصم يف هذا الباب وغريه ابلكتاب

ضل وأضل ،ووقع يف مهواة من التلف .فعلى العبد أن يسلم للشريعة احملمدية الكاملة
والسنة فقد َ
البيضاء الواضحة ،ويسلم أهنا جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها ،وتعطيل املفاسد وتقليلها ،وإذا

رأى من العبادات والتقشفات وغريها اليت يظنها حسنة وَنفعة ما ليس ِبشروع علم أن ضررها راجح

على نفعها ،ومفسدهتا راجحة على مصلحتها ،إذ الشارع احلكيم َّل يهمل املصاحل) مث قال( :والدعاء
من أجل العبادات ،فينبغي لإلنسان أن يلزم األدعية املشروعة فإهنا معصومة كما يتحرى يف سائر

عبادته الصور املشروعة ،فإن هذا هو الصراط املستقيم .وهللا تعاىل يوفقنا وسائر إخواننا املؤمنني).
التوسل أنواعه وأحكامه حملمد َنصر الدين األلباين  -بتصرف -ص 75

وإذا كان القرب من النيب صلى هللا عليه وسلم َّل يغين عن القريب شيئاً ،دل ذلك على منع التوسل
جباه النيب صلى هللا عليه وسلم ،ألن جاه النيب صلى هللا عليه وسلم َّل ينتفع به إَّل النيب صلى هللا

عليه وسلم ،وهلذا كان أصح قويل أهل العلم حترمي التوسل جباه النيب صلى هللا عليه وسلم .القول
املفيد على كتاب التوحيد حملمد بن صاحل بن عثيمني – ص 122
_________

( ))]3819[ )1رواه البخاري ( )545ومسلم (.)611
( ))]3820[ )2رواه مسلم (.)972
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املطلب األول :معىن التربك
الربكة :هي كثرة اخلري وثبوته ،وهي مأخوذة من الربكة ابلكسر ،والربكة :جممع املاء ،وجممع املاء يتميز
عن جمرى املاء أبمرين:

الكثرة .الثبوت.

والتربك طلب الربكة ،وطلب الربكة َّل خيلو من أمرين:

ِ
ار ٌك [ص, ]29 :
اب أَنْـ َزلْنَاهُ إِلَْي َ
أن يكون التربك أبمر شرعي معلوم ،مثل القرآن ،قال تعاىل :كتَ ٌ
ك ُمبَ َ
فمن بركته أن من أخذ به حصل له الفتح ،فأنقذ هللا بذلك أمماً كثرية من الشرك ،ومن بركته أن

احلرف الواحد بعشر حسنات ،وهذا يوفر لإلنسان الوقت واْلهد ،إىل غري ذلك من بركاته الكثرية.

أن يكون أبمر حسي معلوم ،مثل :التعليم ،والدعاء ،وحنوه ،فهذا الرجل يتربك بعمله ودعوته إىل

اخلري ،فيكون هذا بركة ألننا نلنا منه خرياً كثرياً.
وقال أسيد بن حضري( :ما هي أبول بركتكم اي آل أيب بكر) ( ،)1فإن هللا جيري على بعض الناس من
أمور اخلري ما َّل جيريه على يد اآلخر .القول املفيد على كتاب التوحيد حملمد بن صاحل بن عثيمني -

ص245

_________
( ))]3821[ )1رواه البخاري ( )334ومسلم (.)367
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ْتهيد
والتربك ينقسم من جهة حكمه إىل قسمني:
أ -تربك مشروع :وهو أن يفعل املسلم العبادات املشروعة طلباً للثواب املرتتب عليها ،ومن ذلك أن

يتربك بقراءة القرآن والعمل أبحكامه ،فالتربك به هو ما يرجو املسلم من األجور على قراءته له وعمله
أبحكامه ،ومنه التربك ابملسجد احلرام ابلصالة فيه ليحصل على فضيلة مضاعفة الصالة فيه ،فهذا
من بركة املسجد احلرام.

ب -تربك ممنوع :وهو ينقسم من حيث حكمه إىل قسمني :تربك شركي ،وتربك بدعي تسهيل العقيدة
اإلسالمية لعبد هللا بن عبد العزيز اْلربين -بتصرف  -ص288 :

()171/3

 - 1التربك بذكر هللا
ِبا أن حقيقة الربكة ثبوت اخلري ودوامه ،وكثرة اخلري وزايدته ،وأن اخلري كله الديين والدنيوي يف يدي

هللا سبحانه وتعاىل ..... .فال تطلب الربكة إَّل منه تبارك وتعاىل ،أو مما أودع هو فيه الربكة ،وعلى
الوجه املشروع ،فإن من وسائل طلب الربكة منه سبحانه وتعاىل التربك بذكره عز وجل.

وذكر هللا سبحانه وتعاىل يكون ابلقلب ،ويكون ابللسان ،واألفضل منه ما كان ابلقلب واللسان

مجيعاً ،فإن اقتصر على أحدمها فالقلب أفضل ( ،)1ألن ذكر القلب يثمر املعرفة ،ويثري احملبة

واحلياء ،ويبعث على املخافة ،ويدعو إىل املراقبة ( .)2التربك أنواعه وأحكامه لناصر بن عبد الرمحن

اْلديع – ص203 :

بركات الذكر وفضائله:
لذكر هللا تعاىل فضائل عظيمة وبركات كثرية ،دينية ودنيوية.

(أ) فمن الربكات الدنيوية ما أييت:

ِ ِ ِ
وب [الرعد.]28 :
 - 1اطمئنان القلب وزوال اخلوف عنه ،كما قال تعاىل :أ َََّل بِذ ْك ِر هللا تَط َْمئ من ال ُقلُ ُ
 - 2الذكر يعطي الذاكرة قوة ،حىت أنه ليفعل مع الذكر ما َّل يطيق فعله بدونه.

وقد علم النيب صلى هللا عليه وسلم ابنته فاطمة وعلياً رضي هللا تعاىل عنهما أن يسبحا كل ليلة إذا

أخذا مضاجعهما ثالاثً وثالثني ،وحيمدا ثالاثً وثالثني ،ويكربا أربعاً وثالثني ،ملا سألته اخلادم ،وشكت
إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي واخلدمة ،فعلمها ذلك وقال(( :فهو خري لكما من خادم)) (.)3

فقيل :إن من داوم على ذلك وجد قوة يف بدنه مغنية عن خادم (.)4

وذكر ابن القيم رمحه هللا أن كلمة (َّل حول وَّل قوة إَّل ابهلل) هلا أتثري عجيب يف معاَنة األشغال
الصعبة ،وحتمل املشاق .وأورد شواهد على ذلك (.)5

استَـ ْغ ِف ُروا َربَّ ُك ْم إِنَّهُ َكا َن
 - 3من منافع اَّلستغفار الدنيوية ما جاء يف قول هللا تعاىل يف سورة نوح ْ
ِ
ِ
ٍ
َّ
َّ
ارا [نوح:
ارا يُـ ْر ِس ِل َّ
الس َماء َعلَْي ُكم م ْد َر ًارا َوْيُْد ْد ُك ْم ِأب َْم َو ٍال َوبَنِ َ
ني َوَْجي َعل ل ُك ْم َجنَّات َوَْجي َعل ل ُك ْم أ َْهنَ ً
غَ َّف ً
 .]12 - 10وقول الرسول صلى هللا عليه وسلم فيما رواه عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما:

((من لزم اَّلستغفار جعل هللا له من كل ضيق خمرجاً ،ومن كل هم فرجاً ،ورزقه من حيث َّل حيتسب))

(.)6

 - 4من بركات الذكر الدنيوية الرقية ابسم هللا تعاىل ،وابألذكار الشرعية لالستشفاء والعالج ...
(ب) ومن الربكات الدينية ما أييت:

 - 1مغفرة الذنوب ومضاعفة األجر.

واألحاديث يف هذا كثرية جداً ،أنقل منها ما أييت:

يف الصحيحني عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :من قالَّ :ل إله
إَّل هللا وحده َّل شريك له ،له امللك وله احلمد ،وهو على كل شيء قدير ،يف يوم مائة مرة ،كانت له

عدل عشر رقاب ،وكتبت له مائة حسنة ،وحميت عنه مائة سيئة ،وكانت له حرزاً من الشيطان يومه
ذلك حىت ْيسي ،ومل أيت أحد أفضل مما جاء به إَّل أحد عمل أكثر من ذلك)) (.)7

_________

( )1من كتاب ((األذكار)) للنووي (ص.)6 :
((( )2الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب)) لإلمام ابن القيم (ص.)190 :

( )3رواه البخاري ( , )3705ومسلم (.)2727

((( )4الوابل الصيب)) َّلبن القيم (ص )165 ،164 :ابختصار.
((( )5الوابل الصيب)) َّلبن القيم (ص.)167 ،165 :

( )6رواه أبو داود ( )1518وابن ماجه ( )3819قال البغوي يف ((شرح السنة)) (:)100 /3
يرويه احلكم بن مصعب إبسناده ،وهو ضعيف ،وضعفه األلباين يف ((ضعيف ابن ماجه)) (.)768
( )7رواه البخاري ( ،)6405ومسلم (.)2691

()172/3

ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :من سبح
هللا يف دبر كل صالة ثالاثً وثالثني ،ومحد هللا ثالاثً وثالثني ،وكرب هللا ثالاثً وثالثني ،فتلك تسعة

وتسعون ،وقال ْتام املائةَّ :ل إله إَّل هللا وحده َّل شريك له ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء

قدير ،غفرت خطاايه وإن كانت مثل زبد البحر)) (.)1

ويف صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :سيد
اَّلستغفار :اللهم أنت ريب َّل إله إَّل أنت خلقتين وأَن عبدك ،وأَن على عهدك ووعدك ما استطعت،

أبوء لك بنعمتك ،وأبوء لك بذنيب ،فاغفر يل؛ فإنه َّل يغفر الذنوب إَّل أنت ،أعوذ بك من شر ما

صنعت ،إذا قال حني ْيسي فمات دخل اْلنة ،أو كان من أهل اْلنة ،وإذا قال حني يصبح فمات

من يومه مثله)) (.)2

 - 2ومن املنافع الدينية أيضاً أن جمالس الذكر من أسباب نزول السكينة وغشيان الرمحة ،وحفوف
املالئكة .فقد أخرج اإلمام مسلم عن أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري رضي هللا عنهما عن النيب صلى
هللا عليه وسلم أنه قالَّ(( :ل يقعد قوم يذكرون هللا عز وجل إَّل حفتهم املالئكة ،وغشيتهم الرمحة،

ونزلت عليهم السكينة ،وذكرهم هللا فيمن عنده)) (.)3

(ج) ومن الربكات الدينية والدنيوية معاً لذكر هللا عز وجل أنه حصن منيع من الشياطني وشرورهم.
واألحاديث الدالة على هذا كثرية ،ومنها ما أييت:

جاء يف صحيح مسلم عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم

يقول(( :إذا دخل الرجل بيته ،فذكر هللا عند دخوله وعند طعامه ،قال الشيطانَّ :ل مبيت لكم وَّل
عشاء ،وإذا دخل فلم يذكر هللا عند دخوله ،قال الشيطان :أدركتم املبيت ،وإذا مل يذكر هللا عند

طعامه قال :أدركتم املبيت والعشاء)) (.)4

ويف الصحيحني عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :لو أن

أحدهم إذا أراد أن أييت أهله قال :ابسم هللا ،اللهم جنبنا الشيطان ،وجنب الشيطان ما رزقتنا ،فإنه

إن قدر بينهما ولد يف ذلك مل يضره شيطان أبداً)) (.)5

ويف بعض السنن عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :سرت
ما بني أعني اْلن وعورات بين آدم إذا دخل أحدهم اخلالء أن يقول :بسم هللا)) (.)6

مث إن الدعاء له مثرات ونتائج طيبة يف الدنيا واآلخرة.

ومما يدل على فضل الذكر أيضاً :أن املقصود ابلطاعات كلها إقامة ذكر هللا عز وجل ،فهو سر
الطاعات وروحها (.)7

إىل غري ذلك من الفضائل العظيمة والربكات العديدة لذكر هللا عز وجل ( .)8ولذا ((كان النيب صلى

هللا عليه وسلم يذكر هللا على كل أحيانه)) ( )9كما روت ذلك عائشة رضي هللا عنها.

فحري بنا املداومة على ذكر هللا تعاىل أبنواعه ،ويف مواطنه ،والتقيد ابألذكار املشروعة ،طاعة هلل
تعاىل ،واتباعاً لرسوله صلى هللا عليه وسلم ،ورجاء نيل الفضائل اْلليلة ،والربكات الكثرية ،واخلريات
الوفرية لذكر هللا تعاىل يف الدنيا واآلخرة .التربك أنواعه وأحكامه لناصر بن عبد الرمحن اْلديع -

بتصرف– ص210 :
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6405ومسلم ( .)2691من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري (.)6306
( )3رواه مسلم (.)2699
( )4رواه مسلم (.)2018

( )5رواه البخاري ( ،)141ومسلم (.)1434
( )6رواه الرتمذي ( ،)606وابن ماجه ( )297وقال الرتمذي :غريب َّل نعرفه إَّل من هذا الوجه
وإسناده ليس بذاك القوي ،وقال البيهقي يف الدعوات الكبري ( :)111 /1إسناده فيه نظر.

( )7من كتاب ((مدارج السالكني)) َّلبن القيم ( ،)426 /2وانظر التفصيل يف كتابه ((الوابل
الصيب)) (ص ،)162 - 159 :وانظر أيضاً ((فتح الباري)) (.)210 ،209 /11

( )8ذكر ابن القيم رمحه هللا تعاىل يف كتابه ((الوابل الصيب)) (ص )187 - 91أكثر من سبعني
فائدة للذكر.

( )9رواه البخاري معلقا قبل حديث ( )634ابب هل يتتبع املؤذن فاه ها هنا وها هنا ،ومسلم
(.)373
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 - 2التربك بتالوة القرآن الكرمي
بركات التالوة وفضائلها:

قال سبحانه وتعاىل آمراً بتالوة كتابه الكرمي واتْل ما أ ِ
ك ِم ْن كِتَ ِ
ك ََّل ُمبَ ِد َل لِ َكلِ َماتِِه
اب َربِ َ
ُوح َي إِلَْي َ
َ َُ

[الكهف.]27 :

وقال رسوله صلى هللا عليه وسلم(( :اقرأوا القرآن فإنه أييت يوم القيامة شفيعاً ألصحابه)) .رواه اإلمام

مسلم من حديث أيب أمامة الباهلي رضي هللا عنه (.)1
وقال جل وعال يف بيان فضل تالوة القرآن اجمليد :إِ َّن الَّ ِذين يـ ْتـلُو َن كِتاب َِّ
الصالةَ َوأَن َف ُقوا
اَّلل َوأَقَ ُاموا َّ
َ َ
ََ
ِممَّا رَزقـْنَاهم ِس ارا و َعالنِيةً يـرجو َن ِجتَارةً لَّن تَـبور لِيـوفِيـهم أُجورهم وي ِزي َدهم ِمن فَ ْ ِ ِ
ور
ُ َ ُ َ َ ُ ْ ُ َُ ْ ََ ُ
ور َش ُك ٌ
ضله إِنَّهُ غَ ُف ٌ
َ َ َْ ُ
َ ُْ
َ
[فاطر.]30 ،29 :
وأما األحاديث يف ذلك فكثرية جداً.
منها ما جاء يف حديث عقبة بن عامر رضي هللا عنه ،املخرج يف صحيح مسلم وفيه قوله صلى هللا
عليه وسلم(( :أفال يغدو أحدكم إىل املسجد فيعلم أو يقرأ آيتني من كتاب هللا عز وجل خري له من

َنقتني ،وثالث خري له من ثالث ،وأربع خري له من أربع ،ومن أعدادهن من اإلبل)) (.)2

ومنها ما جاء يف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه املخرج يف صحيح مسلم أيضاً وفيه ((وما اجتمع
قوم يف بيت من بيوت هللا يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم ،إَّل نزلت عليهم السكينة ،وغشيتهم

الرمحة ،وحفتهم املالئكة ،وذكرهم هللا فيمن عنده)) (.)3

وقد ثبت يف الصحيحني دنو املالئكة واستماعهم لقراءة أسيد بن حضري رضي هللا عنه.

وروى الرتمذي عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((من قرأ

حرفاً من كتاب هللا فله به حسنة ،واحلسنة بعشر أمثاهلاَّ ،ل أقول أمل حرف ،ولكن ألف حرف ،وَّلم

حرف ،وميم حرف)) (.)4

وأخرياً أذكر املثل الذي ضربه نبينا صلى هللا عليه وسلم ملن يقرأ القرآن أو يرتكه ،مؤمناً كان أو
منافقاً.

فقد روى الشيخان عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

((مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة ،رحيها طيب وطعمها طيب ،ومثل املؤمن الذي َّل يقرأ

القرآن مثل التمرةَّ ،ل ريح هلا وطعمها حلو ،ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن مثل الرحيانة ،رحيها طيب
وطعمها مر ،ومثل املنافق الذي َّل يقرأ القرآن كمثل احلنظلة ،ليس هلا ريح وطعمها مر)) (.)5

هذا جممل فضائل وبركات تالوة القرآن الكرمي الدينية.
ومن الربكات واملصاحل الدنيوية :اَّلستشفاء به واَّلنتفاع من الرقية ببعض سوره وآايته .التربك أنواعه

وأحكامه لناصر بن عبد الرمحن اْلديع – ص215 :
_________

( )1رواه مسلم (.)804
( )2رواه مسلم (.)803

( )3رواه مسلم (.)2699
( )4رواه الرتمذي ( .)2910من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه .قال الرتمذي :حسن
صحيح غريب من هذا الوجه .وصحح إسناده اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( - )901كما

أشار لذلك يف مقدمته  .-وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

( )5رواه البخاري ( .)5020،5429ومسلم ( ،)797من حديث أيب موسى األشعري رضي هللا
عنه.
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ْتهيد:
(وَّل شك أن آاثر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم – صفوة خلق هللا وأفضل النبيني – أثبت جوداً،
وأشهر ذكراً ،وأظهر بركة ،فهي أوىل بذلك وأحرى).

وهلذا فإن صحابة الرسول صلى هللا عليه وسلم ورضي هللا عنهم تربكوا بذاته عليه الصالة والسالم،

وِباثره احلسية املنفصلة منه صلى هللا عليه وسلم يف حياته ،وأقرهم صلى هللا عليه وسلم على ذلك
ومل ينكر عليهم ،مث إهنم رضي هللا عنهم تربكوا ومن بعدهم من سلف هذه األمة الصاحل ِباثر الرسول

صلى هللا عليه وسلم بعد وفاته ،مما يدل على مشروعية هذا التربك.

وينبغي أن يعلم أنه َّل يصاحب هذا التربك – من جهة الصحابة ومن بعدهم من السلف الصاحل –

شيء يعارض أو يناقض توحيد األلوهية أو الربوبية ،وأن هذا الفعل ليس من ابب الغلو املذموم ،وإَّل

لنبه على ذلك الرسول صلى هللا عليه وسلم صحابته رضي هللا عنهم ،كما هناهم عن بعض األلفاظ
الشركية ( ،)1وحذرهم من ألفاظ الغلو (.)2

فينظر إذاً إىل هذا على أنه تكرمي وتشريف من اخلالق سبحانه وتعاىل لصفوة خلقه يف بدنه ،وما
ينفصل عنه من آاثره احلسية ،حيث وضع تبارك وتعاىل يف ذلك كله اخلري والربكة.

_________

( )1انظر أمثلة هذا يف كتاب ((التوحيد)) للشيخ حممد بن عبد الوهاب (ص( )112 :ابب قول ما
شاء هللا وشئت).

( )2انظر أمثلة هذا يف كتاب ((التوحيد)) للشيخ حممد بن عبد الوهاب (ص( )146 :ابب ما جاء
يف محاية النيب صلى هللا عليه وسلم محى التوحيد وسده طرق الشرك).
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مناذج من تربك الصحابة ابلرسول صلى هللا عليه وسلم يف حياته:
 .....مناذج مما نقل إلينا نقالً صحيحاً من األخبار واآلاثر عن تربك مجاعة من الصحابة رضي هللا

تعاىل عنهم بنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم أثناء حياته ،بذاته الكرْية ،أو ِباثره الشريفة صلى هللا

عليه وسلم ،على النحو التايل:

أ -تربك الصحابة رضي هللا عنهم أبعضاء جسده صلى هللا عليه وسلم.
مما يدل على بركة أعضاء جسده الشريف صلى هللا عليه وسلم ما روته عائشة رضي هللا عنها(( :أن
النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه ابملعوذات ،وينفث ،فلما اشتد وجعه كنت

أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها)) (.)1

ومما ورد عن تربك الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم بيده الشريفة صلى هللا عليه وسلم ما ثبت عن أنس

بن مالك رضي هللا عنه أنه قال(( :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم

املدينة ِبنيتهم فيها املاء ،فما يؤتى إبَنء إَّل غمس يده فيها ،فرِبا جاءوه يف الغداة الباردة ،فيغمس
يده فيها)) (.)2

وما ثبت عن أيب جحيفة رضي هللا عنه أنه قال(( :خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابهلاجرة إىل
البطحاء فتوضأ مث صلى الظهر ركعتني والعصر ركعتني)) وفيه ((وقام الناس فجعلوا أيخذون يديه

فيمسحون هبا وجوههم)) قال(( :فأخذت بيده فوضعتها على وجهي ،فإذا هي أبرد من الثلج،

وأطيب رائحة من املسك)) (.)3

وكان الصحابة رضي هللا عنهم حيرصون على تقبيل يده صلى هللا عليه وسلم.

كما أهنم أيضاً حيرصون على مس أي موضع من جسده صلى هللا عليه وسلم وتقبيله كلما أمكن
ذلك للتربك وغريه.

ومن هذا ما روى أبو داود يف سننه أن أسيد بن حضري رضي هللا عنه بينما هو حيث القوم – وكان

فيه مزاح – طعنه النيب صلى هللا عليه وسلم يف خاصرته بعود ،فقال :أصربين ،قال(( :اصطرب)) قال:
إن عليك قميصاً وليس علي قميص ،فرفع النيب صلى هللا عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه ،وأخذ
يقبل كشحه ،قال(( :إمنا أردت هذا اي رسول هللا)) (.)4

ب -تربكهم ِبا انفصل منه صلى هللا عليه وسلم:
 - 1التربك بشعر النيب صلى هللا عليه وسلم.

ثبت أن الصحابة رضي هللا عنهم كانوا يتربكون بشعر النيب صلى هللا عليه وسلم ،وأنه قد أقرهم على
ذلك ،بل إنه صلى هللا عليه وسلم وزعه عليهم.

ففي صحيح مسلم عن أنس رضي هللا عنه(( :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى مىن ،فأتى

اْلمرة فرماها ،مث أتى منزله ِبىن وحنر ،مث قال للحالق (خذ) وأشار إىل جانبه األْين ،مث األيسر ،مث
جعل يعطيه الناس)) (.)5

ويف رواية(( :فبدأ ابلشق األْين ،فوزعه الشعرة والشعرتني بني الناس ،مث قال ابأليسر فصنع به مثل
ذلك ،مث قال :هاهنا أبو طلحة فدفعه إىل أيب طلحة)) (.)6

قال النووي رمحه هللا تعاىل( :من فوائد احلديث التربك بشعره صلى هللا عليه وسلم ،وجواز اقتنائه
للتربك) (.)7

وكان الصحابة رضي هللا عنهم حيرصون على اقتناء شعره الشريف عليه الصالة والسالم.
ففي صحيح مسلم أيضاً عن أنس رضي هللا عنه قال(( :لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
واحلالق حيلقه ،وأطاف به أصحابه ،فما يريدون أن تقع شعرة إَّل يف يد رجل)) (.)8

_________

( )1رواه البخاري ( ،)5016ومسلم (.)2192
( )2رواه البخاري ( ،)5016ومسلم (.)2192
( )3رواه البخاري (.)3553
( )4رواه أبو داود ( )5224والطرباين يف ((الكبري)) ( )556( )205 /1واحلديث سكت عنه أبو

داود [وقد قال يف رسالته ألهل مكة كل ما سكت عنه فهو صاحل] ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن

أيب داود)) ( :)5224إسناده صحيح.
( )5رواه مسلم (.)1305
( )6رواه مسلم (.)1305

((( )7شرح النووي لصحيح مسلم)) (.)54 /9
( )8رواه مسلم (.)2325
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وقد ذكر النووي من أحكام هذا احلديث :تربك الصحابة بشعر الرسول صلى هللا عليه وسلم الكرمي،
وإكرامهم إايه أن يقع منه إَّل يف يد رجل سبق إليه (.)1
ولعل حرص الصحابة رضي هللا عنهم على ذلك يف حجة الوداع إلظهار مدى حبهم للنيب صلى هللا
عليه وسلم وتعظيمهم له على مرأى مجوع احلجاج.

 - 2التربك بريق النيب صلى هللا عليه وسلم.
يف الصحيحني عن أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنهما أهنا هاجرت إىل رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم وهي حبلى بعبد هللا بن الزبري .قالت(( :فأتيت املدينة فنزلت بقباء ،فولدته بقباء ،مث أتيت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوضعه يف حجره ،مث دعا بتمرة فمضغها ،مث تفل يف فيه ،فكان أول

شيء دخل جوفه ريق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ...مث حنكه ابلتمرة)) احلديث (.)2

وجاء يف صحيح البخاري يف حديث صلح احلديبية أن عروة بن مسعود الثقفي رضي هللا عنه قال
عن أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم(( :فوهللا ما تنخم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خنامة إَّل

وقعت يف كف رجل منهم ،فدلك هبا وجهه وجلده .)3( )) ...

قال ابن حجر رمحه هللا معلقاً على فعل الصحابة رضي هللا عنهم وحنوه يف هذه الغزوة مع الرسول
صلى هللا عليه وسلم( :ولعل الصحابة فعلوا ذلك حبضرة عروة ،وابلغوا يف ذلك ،،إشارة منهم إىل

الرد على ما خشيه من فرارهم ،وكأهنم قالوا بلسان احلال :من حيب إمامه هذه احملبة ،ويعظمه هذا
التعظيم ،كيف يظن به أن يفر عنه ويسلمه لعدوه؟ بل هم أشد اغتباطاً به وبدينه وبنصره من القبائل

اليت يراعي بعضها بعضاً ِبجرد الرحم) (.)4

 - 3التربك بعرق النيب صلى هللا عليه وسلم.

جاء يف صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :كان النيب صلى هللا عليه وسلم يدخل

بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه ،قال :فجاء ذات يوم فنام على فراشها ،فأُتيت فقيل
هلا :هذا النيب صلى هللا عليه وسلم َنم يف بيتك على فراشك ،قال :فجاءت وقد عرق ،واستنقع

عرقه على قطعة أدمي على الفراش ،ففتحت عتيدهتا ،فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره يف

قواريرها ،ففزع النيب صلى هللا عليه وسلم فقال(( :وما تصنعني اي أم سليم؟ فقالت :اي رسول هللا
نرجو بركته لصبياننا ،قال :أصبت)) (.)5

ج -تربكهم ِبا لبسه أو ملسه أو فضل منه صلى هللا عليه وسلم:
 -التربك بثياب النيب صلى هللا عليه وسلم:

جاء يف صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي هللا عنه قال(( :جاءت امرأة إىل النيب صلى هللا
عليه وسلم بربدة ،فقال سهل للقوم :أتدرون ما الربدة؟ فقال القوم :هي مشلة ،فقال سهل :هي مشلة
منسوجة ،فيها حاشيتها ،فقالت :اي رسول هللا أكسوك هذه ،فأخذها النيب صلى هللا عليه وسلم

حمتاجاً إليها فلبسها ،فرآها عليه رجل من الصحابة فقال :اي رسول هللا ما أحسن هذه ،فاكسنيها،
فقال :نعم فلما قام النيب صلى هللا عليه وسلم َّلمه أصحابه فقالوا :ما أحسنت حني رأيت النيب

صلى هللا عليه وسلم أخذها حمتاجا إليها ،مث سألته إايها ،وقد عرفت أنه َّل يسأل شيئاً فيمنعه ،فقال:
رجوت بركتها حني لبسها النيب صلى هللا عليه وسلم لعلي أكفن فيها)) (.)6

وثبت يف الصحيحني أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أعطى الاليت يغسلن ابنته إزاره وقال(( :أشعرهنا

إايه)) (.)7
قال النووي رمحه هللا تعاىل :معىن ((أشعرهنا إايه)) :اجعلنه شعاراً هلا ،وهو الثوب الذي يلي اْلسد،

مسي شعراً ألنه يلي شعر اْلسد ،مث قال( :واحلكمة يف إشعارها به تربيكها).
_________

( )1من كتاب ((شرح النووي لصحيح مسلم)) (.)82 /15
( )2رواه البخاري ( ،)3909ومسلم (.)2146
( )3رواه البخاري (.)2731،2732
((( )4فتح الباري)) (.)341 /5
( )5رواه مسلم (.)2331
( )6رواه مسلم (.)6036
( )7رواه البخاري ( ،)1253ومسلم (.)939
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 التربك ِبواضع أصابع النيب صلى هللا عليه وسلم.جاء يف صحيح مسلم يف حديث أيب أيوب األنصاري رضي هللا عنه ((فكان يصنع للنيب صلى هللا
عليه وسلم طعاماً ،فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه ،فيتتبع موضع أصابعه)) (.)1
 -التربك بفضل شرب النيب صلى هللا عليه وسلم.

يف الصحيحني عن سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه(( :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيت

بشراب ،فشرب منه ،وعن ْيينه غالم ،وعن يساره أشياخ ،فقال للغالم :أأتذن يل أن أعطي هؤَّلء؟

فقال الغالمَّ :ل وهللاَّ ،ل أوثر بنصييب منك أحداً .قال :فتله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف يده))

(.)2

 التربك ِباء وضوئه صلى هللا عليه وسلم.جاء يف الصحيحني عن أيب جحيفة رضي هللا عنه أنه قال(( :خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ابهلاجرة ،فأيت بوضوء فتوضأ ،فجعل الناس أيخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به)) (.)3
وأما املقصود بفضل وضوئه صلى هللا عليه وسلم فقد قال ابن حجر رمحه هللا تعاىل( :كأهنم اقتسموا
املاء الذي فضل عنه ،وحيتمل أن يكونوا تناولوا ما سال من أعضاء وضوئه صلى هللا عليه وسلم)

( .)4وجاء يف صحيح البخاري يف حديث صلح احلديبية أن عروة ابن مسعود الثقفي رضي هللا عنه
قال عن أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم(( :وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه)) (.)5

بل إن الرسول صلى هللا عليه وسلم أرشد أصحابه رضي هللا عنهم أحياَنً إىل شيء من هذا،

وساعدهم عليه.

ففي الصحيحني عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال(( :دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
بقدح فيه ماء ،فغسل يديه ووجهه فيه ،ومج فيه ،مث قال :اشراب منه ،وأفرغا على وجوهكما

وحنوركما ،وأبشرا فأخذا القدح ،ففعال ما أمرمها به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فنادهتما أم سلمة

من وراء السرت :أفضال ألمكما مما يف إَنئكما ،فأفضال هلا منه طائفة)) (.)6

وفيهما أيضاً عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال(( :جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يعودين وأَن مريض َّل أعقل ،فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت)) احلديث ( .)7التربك أنواعه

وأحكامه لناصر بن عبد الرمحن اْلديع – ص243 :
_________

( )1رواه مسلم (.)2053

( )2رواه البخاري ( )2451ومسلم (.)2030
( )3رواه البخاري ( )3553ومسلم (.)503

((( )4فتح الباري بشرح صحيح البخاري)) َّلبن حجر العسقالين (.)295 /1
( )5رواه البخاري (.)2731،2732
( )6رواه البخاري ( ،)4328ومسلم (.)2497
( )7رواه البخاري (.)194
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 - 4التربك ِباثره صلى هللا عليه وسلم بعد وفاته:
• أ -مناذج من تربك الصحابة ِباثر الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد وفاته.:

• ب -مناذج من تربك التابعني ِباثر الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد وفاته.:
• ج -هل يوجد شيء من آاثر الرسول صلى هللا عليه وسلم يف العصر احلاضر؟.

()179/3

أ -مناذج من تربك الصحابة ِباثر الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد وفاته:
عقد اإلمام البخاري رمحه هللا يف صحيحه  -كتاب فرض اخلمس  -ابب بعنوان :ابب ما ذكر من

درع النيب صلى هللا عليه وسلم وعصاه ,وسيفه ,وقدحه ,وخاْته ،وما استعمل اخللفاء بعده من ذلك

مما مل يذكر قسمته ،ومن شعره ,ونعله ,وآنيته ,مما تربك أصحابه وغريهم بعد وفاته (.)1
مث ساق البخاري مجلة من أحاديث هذا الباب ... .منها.

عن عيسى بن طهمان قال( :أخرج إلينا أنس نعلني جرداوين ،هلما قباَّلن ،فحدثين اثبت البناين بعد
عن أنس :أهنما نعال النيب صلى هللا عليه وسلم) (.)2

وعن أيب بردة قال :أخرجت إلينا عائشة رضي هللا عنها كساء ملبداً ،وقالت( :يف هذا نزع روح النيب
صلى هللا عليه وسلم) ( .)3ويف رواية أخرى (أخرجت إلينا عائشة إزاراً غليظاً مما يصنع ابليمن،

وكساء من هذه اليت يدعوهنا امللبدة).)4( .

وأخرج البخاري رمحه هللا تعاىل يف صحيحه أيضاً يف موضع آخر عن عاصم األحول قال( :رأيت قدح
النيب صلى هللا عليه وسلم عند أنس بن مالك ،وكان قد انصدع ،فسلسله بفضة ،قال أنس :لقد

سقيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف هذا القدح أكثر من كذا وكذا) (.)5

وجاء يف صحيح اإلمام مسلم رمحه هللا تعاىل أن أمساء بنت أيب بكر الصديق رضي هللا عنهما أخرجت
جبة طيالسة ،وقالت( :هذه كانت عند عائشة حىت قبضت ،فلما قبضت قبضتها ،وكان النيب صلى
هللا عليه وسلم يلبسها ،فنحن نغسلها للمرضى يستشفى هبا) (.)6
_________

((( )1صحيح البخاري)) (.)46 /4
( )2رواه البخاري (.)3107
( )3رواه البخاري (.)3108

( )4رواه البخاري ( ،)3108ومسلم (.)2080
( )5رواه البخاري ( ،)3108ومسلم (.)2080
( )6رواه ومسلم (.)2069
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ب -مناذج من تربك التابعني ِباثر الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد وفاته:

مل يقتصر التربك ِباثر املصطفى صلى هللا عليه وسلم بعد وفاته على الصحابة الكرام رضي هللا عنهم،

بل نقل عن بعض التابعني أيضاً رمحهم هللا تعاىل ما يدل على وقوع هذا التربك املشروع.
وسأورد اآلن مناذج مما صح نقله يف هذا الباب عن مجع من التابعني رمحهم هللا تعاىل.

فمن ذلك حرصهم على اقتناء شعر الرسول صلى هللا عليه وسلم ،احملفوظ عند بعض الصحابة رضي

هللا عنهم للتربك به.

ففي صحيح البخاري رمحه هللا تعاىل عن ابن سريين رمحه هللا تعاىل أنه قال :قلت لعبيدة( :عندَن من

شعر النيب صلى هللا عليه وسلم ،أصبناه من قبل أنس ،أو من قبل أهل أنس) فقال( :ألن تكون
عندي شعرة منه أحب إيل من الدنيا وما فيها) (.)1

وكانوا يتربكون ابلشعرات الكرْية عند إصابتهم ابلعني وحنوها.
ففي صحيح البخاري عن عثمان بن عبد هللا بن موهب رضي هللا عنه قال( :أرسلين أهلي إىل أم

سلمة – زوج النيب صلى هللا عليه وسلم – بقدح من ماء  ...فيه شعر من شعر النيب صلى هللا عليه
وسلم ،وكان إذا أصاب اإلنسان عني أو شيء بعث إليها خمضبة .)2( ) ...

قال ابن حجر رمحه هللا( :واملراد أنه كان من اشتكى أرسل إَنء إىل أم سلمة ،فتجعل فيه تلك

الشعرات وتغسلها فيه ،وتعيده ،فيشربه صاحب اإلَنء ،أو يغتسل به استشفاء هبا فتحصل له بركتها)
(.)3
كما كان التابعون رمحهم هللا تعاىل يتربكون ابلشرب يف قدح النيب صلى هللا عليه وسلم.

فقد عقد اإلمام البخاري رمحه هللا تعاىل يف صحيحه – كتاب األشربة – ابابً بعنوان (ابب الشرب من
قدح النيب صلى هللا عليه وسلم وآنيته) مث ذكر هذا القول تعليقاً :وقال أبو بردة :قال يل عبد هللا بن

سالم( :أَّل أسقيك يف قدح شرب النيب صلى هللا عليه وسلم فيه؟) (.)4
مث روى البخاري يف هذا الباب حديثني فقط.

وسأذكر أحدمها ،وهو املروي عن أيب حازم رمحه هللا عن سهل بن سعد رضي هللا عنه ،وفيه أن سهل

بن سعد سقى الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه رضي هللا عنهم بقدح ،قال أبو حازم( :فأخرج
لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه) وقال( :مث استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له) (.)5
ويف موضع آخر من صحيح البخاري ،روى عن عاصم األحول رمحه هللا أنه قال يف شأن قدح النيب

صلى هللا عليه وسلم – املوجود عند أنس بن مالك رضي هللا عنه ( :-رأيت القدح وشربت فيه)
(.)6

_________
( )1رواه البخاري (.)170

( )2رواه البخاري (.)5896
((( )3فتح الباري)) (.)353 /10

( )4رواه البخاري معلقا قبل حديث (.)5637
( )5رواه البخاري (.)5637
( )6رواه البخاري (.)3109
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ج -هل يوجد شيء من آاثر الرسول صلى هللا عليه وسلم يف العصر احلاضر؟
قبل اإلجابة عن هذا السؤال أحب أن أنبه على أن حكم التربك ِباثر الرسول صلى هللا عليه وسلم
ابق على مشروعيتهَّ ،ل يقتصر على الصحابة رضي هللا عنهم أو التابعني فقط رمحهم هللا تعاىل ،فإن

بركة آاثر الرسول صلى هللا عليه وسلم ابقية فيها ،وليس هناك ما يرفعها.
وإجابة عن السؤال اآلنف الذكر َّلبد من بيان األمور اآلتية:

أوَّلً :جاء يف صحيح البخاري رمحه هللا عن عمرو بن احلارث رضي هللا عنه أنه قال( :ما ترك رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم عند موته درمهاً وَّل ديناراً ،وَّل عبداً وَّل أمة ،وَّل شيئاً ،إَّل بغلته البيضاء،

وسالحه ،وأرضاً جعلها صدقة) (.)1

وَّل شك أن هذا يدل على قلة ما خلفه الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد موته من أدواته اخلاصة.

اثنياً :وردت أخبار عديدة بعد عصر الصحابة رضي هللا عنهم ،والتابعني رمحهم هللا ،إىل يومنا هذا

تدل على حصول هذا التربك ِباثر املصطفى صلى هللا عليه وسلم ،من قبل بعض اخللفاء والعلماء

والصاحلني ،وإن كان بعض هذه األخبار ليس صحيحاً ،وهذا إما بسبب ضعف يف روايته ،أو لعدم
صحة نسبة األثر ذاته إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وهذا هو األكثر.

قال صاحب كتاب (اآلاثر النبوية) بعد أن سرد اآلاثر املنسوبة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وغريه،

ابلقسطنطينية – عاصمة اخلالفة العثمانية َّ( :-ل خيفى أن بعض هذه اآلاثر حمتمل الصحة ،غري أَن مل

نر أحداً من الثقات ذكرها إبثبات أو نفي ،فاهلل سبحانه أعلم هبا ،وبعضها َّل يسعنا أن نكتم ما خيامر
النفس فيها من الريب ويتنازعها من الشكوك) ( )2اخل.

اثلثاً :ثبوت فقدان الكثري من آاثر الرسول صلى هللا عليه وسلم على مدى األايم والقرون ،بسبب
الضياع ،أو احلروب والفنت ،وغري ذلك.
ومن األمثلة على هذا ما أييت-:

 - 1جاء يف صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه قال( :اختذ رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم خاْتاً من ورق فكان يف يده ،مث كان يف يد أيب بكر ،مث كان يف يد عمر ،مث كان يف يد

عثمان ،حىت وقع منه يف بئر أريس ،نقشه – حممد رسول هللا .)3( )-

 - 2فقدان الربدة والقضيب يف آخر الدولة العباسية حني أحرقهما التتار عند غزوهم لبغداد سنة
656هـ (.)4

قال اإلمام ابن كثري رمحه هللا تعاىل( :وقد توارث بنو العباس هذه الربدة خلفاً عن سلف ،وكان

اخلليفة يلبسها يوم العيد على كتفيه ،وأيخذ القضيب املنسوب إليه صلوات هللا وسالمه عليه يف
إحدى يديه ،فيخرج وعليه من السكينة والوقار ما يصدع به القلوب ،ويبهر به األبصار) (.)5

 - 3ذهاب نعلني ينسبان إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يف فتنة تيمورلنك بدمشق سنة 803هـ

(.)6

ومن األسباب أيضاً لفقدان اآلاثر النبوية وصية بعض من عنده شيء منها أن يكفن فيه إن كان

لباساً ،كما تقدم قريباً من حديث سهل بن سعد رضي هللا عنه ،أو يوصي أبن يدفن معه بعد موته ،إن
كان ذلك األثر شعرات مثالً (.)7
_________

( )1رواه البخاري (.)2739
( )2من كتاب ((اآلاثر النبوية)) ألمحد تيمور ابشا (ص.)78 :
( )3رواه البخاري ( ،)5873ومسلم (.)2091

( )4من كتاب ((اآلاثر النبوية)) ألمحد تيمور ابشا (ص.)30 - 27 :
( )5من كتاب ((البداية والنهاية)) َّلبن كثري (.)8 /6

((( )6فتح املتعال يف مدح النعال)) ألمحد بن حممد املقري (ص )363 :ابختصار.
( )7انظر(( :سري أعالم النبالء)) للذهيب ((( ،)337 /11اآلاثر النبوية)) ألمحد تيمور ابشا (ص:
.)85 ،84 ،82
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رابعاً :يلحظ كثرة ادعاء وجود وامتالك شعرات منسوبة إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم يف كثري من

البلدان اإلسالمية ( )1يف العصور املتأخرة ،حىت قيل إن يف القسطنطينية وحدها ثالاثً وأربعني شعرة

سنة 1327هـ ،مث أهدي منها مخس وعشرون وبقي مثاين عشرة (.)2

ولذا قال مؤلف كتاب (اآلاثر النبوية) بعد أن ذكر أخبار التربك بشعرات الرسول صلى هللا عليه
وسلم من قبل أصحابه رضي هللا عنهم( :فما صح من العشرات اليت تداوهلا الناس بعد ذلك فإمنا

وصل إليهم مما قسم بني األصحاب رضي هللا عنهم ،غري أن الصعوبة يف معرفة صحيحها من زائفها)

(.)3
وهناك عناية حبفظ تلك الشعراء املنسوبة إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم من قبل من يدعي ذلك،
حيث إهنا حتفظ يف صناديق أو قوارير وتلف بقطع من احلرير وحنوه.

على أنه يف بعض األماكن حيتفل إبخراجها – على طريقة خاصة – مرة واحدة أو أكثر كل عام ،يف

بعض املواسم ،كليلة  27من رمضان ،أو ليلة النصف من شعبان مثالً (.)4

ومن خالل ما تقدم فإن ما يدعى اآلن عند بعض األشخاص ،أو يف بعض املواضع من وجود بعض
اآلاثر النبوية ،كالشعرات أو النعال وغريها – موضع شك ،فيحتاج يف إثبات صحة نسبته إىل الرسول

صلى هللا عليه وسلم إىل برهان قاطع ،يزيل الشك الوارد ،ولكن أين ذلك؟

يقول الشيخ حممد َنصر الدين األلباين رمحه هللا( :وحنن نعلم أن آاثره صلى هللا عليه وسلم ،من
ثياب ،أو شعر ،أو فضالت ،قد فقدت ،وليس إبمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع

واليقني) (َّ )5لسيما مع مرور أكثر من أربعة عشر قرَنً من الزمان على وجود تلك اآلاثر النبوية،
ومع إمكان الكذب يف ادعاء نسبتها إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم للحصول على بعض

األغراض ،كما وضعت األحاديث ونسبت إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم كذابً وزوراً.
وعلى أي حال فإن التربك األمسى واألعلى ابلرسول صلى هللا عليه وسلم هو اتباع ما أثر عنه من
قول أو فعل ،واَّلقتداء به ،والسري على منهاجه ظاهراً وابطناً ،وإن يف هذا اخلري كله ...

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :كان أهل املدينة ملا قدم عليهم النيب صلى هللا عليه وسلم

يف بركته ملا آمنوا به وأطاعوه ،فبربكة ذلك حصل هلم سعادة الدنيا واآلخرة ،بل كل مؤمن آمن

ابلرسول وأطاعه حصل له من بركة الرسول بسبب إْيانه وطاعته من خري الدنيا واآلخرة ما َّل يعلمه
إَّل هللا) ( .)6التربك أنواعه وأحكامه لناصر بن عبد الرمحن اْلديع  -بتصرف– ص243 :
_________

( )1ومن األمثلة على ذلك :القاهرة ،دمشق ،بيت املقدس ،عكا ،حيفا وغريها .انظر كتاب ((اآلاثر
النبوية)) ألمحد تيمور ابشا (ص.)96 - 89 :

( )2انظر(( :اآلاثر النبوية)) (ص.)91 :
( )3انظر(( :اآلاثر النبوية)) (ص.)82 :

( )4انظر(( :اآلاثر النبوية)) (ص ،)95 ،93 - 91 :وكتاب ((تربك الصحابة ِباثر رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم)) للكردي (ص ،)60 - 58 :وكتاب ((حتذير املسلمني عن اَّلبتداع والبدع يف
الدين)) ألمحد بن حجر البنعلي (ص.)170 - 168 :

((( )5التوسل أنواعه وأحكامه)) لأللباين (ص ،)146 :وانظر كتاب ((أوضح اإلشارة يف الرد على
من أجاز املمنوع من الزايرة)) ألمحد بن حيىي النجمي (ص ،)309 :وكتاب ((هذه مفاهيمنا)) لصاحل

بن عبد العزيز آل الشيخ (ص.)204 :

((( )6جمموع فتاوى)) شيخ اإلسالم ابن تيمية (.)113 /11
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 - 1تربك شركي:
وهو أن يعتقد املتربك أن املتربك به – وهو املخلوق – يهب الربكة بنفسه ،فيبارك يف األشياء بذاته
استقالَّلً ،أو أن يطلب منه اخلري والنماء فيما َّل يقدر عليه إَّل هللا تعاىل ()1؛ ألن هللا تعاىل وحده

موجد الربكة وواهبها ،فقد ثبت يف صحيح البخاري عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :الربكة

من هللا)) ،فطلبها من غريه ،أو اعتقاد أن غريه يهبها بذاته شرك أكرب.

_________

((( )1كتاب التبيان)) (ص )27 - 26 :و ((كتاب التنشيط)) (ص )65 - 60 :كالمها للرستمي
احلنفي نقالً عن كتاب ((جهود علماء احلنفية)) لشمس الدين األفغاين (،)1578 - 1575 /2
وينظر(( :التيسري)) ،ابب من تربك بشجرة أو حجر (ص.)148 :
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 - 2تربك بدعي:
وهو التربك ِبا مل يرد دليل شرعي يدل على جواز التربك به ،معتقداً أن هللا جعل فيه بركة ،أو التربك
ابلشيء الذي ورد التربك به يف غري ما ورد يف الشرع التربك به فيه.

وهذا بال شك حمرم؛ ألن فيه إحداث عبادة َّل دليل عليها من كتاب أو سنة ،وألنه جعل ما ليس

بسبب سبباً ،فهو من الشرك األصغر؛ وألنه يؤدي إىل الوقوع يف الشرك األكرب تسهيل العقيدة
اإلسالمية لعبد هللا بن عبد العزيز اْلربين  -ص289 :

أنواع التربك البدعي
النوع األول :التربك ابلنيب صلى هللا عليه وسلم بعد وفاته

الذي بقي من التربك بعد وفاته أمران فقط مها:
 - 1اإلْيان به وطاعته واتباعه.

ومن املعلوم أن هذا واجب على املكلفني ،وأن من أداه سيحصل على اخلري العظيم واألجر اْلزيل،

وعلى سعادة الدارين ،وهذا ما يسمى ابلربكات املعنوية للرسول صلى هللا عليه وسلم ،وأنعم بذلك

من فضل وخري.

 - 2التربك ِباثره احلسية املنفصلة منه صلى هللا عليه وسلم ...
وعلى هذا فما عدا ذلك من صيغ التربك ابلرسول صلى هللا عليه وسلم بعد وفاته غري مشروع ،بل

هو ممنوع.

هذا وإن مما تتحتم معرفته هنا أنه مع وجوب اعتقاد عظم شأن الرسول صلى هللا عليه وسلم وعلو
منزلته ،وعموم بركته حياً وميتاً ،ومع عظم حمبة الناس له صلى هللا عليه وسلم ،إَّل أن هذا جيب أن َّل

يؤدي إىل رفعه فوق منزلته ،أو الغلو يف حمبته ،كما يظهر مثالً يف ممارسات التربك ابلرسول صلى هللا
عليه وسلم غري املشروع.

كما ينبغي أن يعلم أيضاً أن منع التربك ابلرسول صلى هللا عليه وسلم يف بعض األحوالَّ ،ل يعين

انتقاص حقه أو التقليل من شأنه صلى هللا عليه وسلم .التربك أنواعه وأحكامه لناصر بن عبد الرمحن
اْلديع – بتصرف  -ص317 :

أ -مظاهر التربك املمنوع بقربه صلى هللا عليه وسلم:
تشرع زايرة قرب الرسول صلى هللا عليه وسلم بدون شد الرحال إليه ،وأن فاعل ذلك يثاب عليه كما

يثاب على زايرة القبور ،إَّل أن هذه الزايرة َّلبد أن تكون على الوجه املشروع كما سلف إيضاحه.

ولكن بعض الزائرين لقربه عليه الصالة والسالم مل يكتفوا ابلزايرة الشرعية ،بل أحدثوا بدعا وأموراً،
حبجة التماس الربكة واخلري واألجر ،وحنو ذلك.
وَّل شك أن ذلك ممنوع من جهة الشرع ،كما سيأيت توضيحه إبذن هللا .وْيكن بيان أبرز مظاهر ذلك
التربك املمنوع بقربه صلى هللا عليه وسلم فيما يلي:

 - 1طلب الدعاء أو الشفاعة من الرسول صلى هللا عليه وسلم عند قربه:
إن هذا العمل من أنواع التوسل غري املشروع ابلرسول صلى هللا عليه وسلم ،فإن التوسل مشروع

وَنفع يف حياته صلى هللا عليه وسلم فقط ،وبشفاعته يوم القيامة.

أما طلب ذلك بعد وفاته ،عند قربه ،أو غري قربه صلى هللا عليه وسلم ،كأن يقول الشخص :اي رسول
هللا استغفر هللا يل ،ادع هللا أن يغفر يل ،أو يهديين ،أو ينصرين ،فهذا وما يشبهه من البدع احملدثة اليت

مل يستحبها أحد من أئمة املسلمني ،وليست واجبة وَّل مستحبة ابتفاقهم ،وكل بدعة ليست واجبة
وَّل مستحبة فهي بدعة سيئة ،وهي ضاللة ابتفاق املسلمني (.)1

_________

( )1من كتاب ((قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة)) َّلبن تيمية (ص )21 - 14 :بتصرف
واختصار.
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أما سؤال الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد وفاته حاجة ،أو اَّلستغاثة به لكشف كربة ،وحنو ذلك،
فهذا أبعد مراتب البدع ،وهو من أنواع الشرك ابهلل تعاىل ( ،)1ألنه من ابب اَّلستعانة أو اَّلستغاثة
ِبخلوق ِبا َّل يقدر عليه إَّل هللا تبارك وتعاىل (.)2

 - 2أداء بعض العبادات عند القرب النبوي:

من أشهر هذه العبادات الدعاء والصالة عند القرب .وإن من يعمل ذلك يظن أو يعتقد أن الدعاء

عند قربه صلى هللا عليه وسلم مستجاب ،أو أنه أفضل من الدعاء يف املساجد والبيوت ،وأن الصالة
عند القرب أرجى للقبول ( ،)3فيقصد زايرته لذلك (.)4
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن هذا الفعل وحنوه( :فهذا من املنكرات املبتدعة ابتفاق أئمة

املسلمني ،وهي حمرمة ،وما علمت يف ذلك نزاعاً بني أئمة الدين) (.)5

وقال أيضاً رمحه هللا مبيناً حكم الدعاء عند القرب النبوي( :وَّل يقف عند القرب للدعاء لنفسه ،فإن
هذا بدعة ،ومل يكن أحد من الصحابة يقف عند القرب يدعو لنفسه ،ولكن كانوا يستقبلون القبلة،

ويدعون يف مسجده) ( )6اهـ.
ويدخل فيما تقدم من بدع الزايرة :اْللوس عند القرب ،وحوله ،لتالوة القرآن الكرمي ،وذكر هللا عز

وجل ( ،)7وما قد يتبع ذلك من رفع الصوت ،وطول القيام أو اْللوس عند القرب ،مما يضايق

اآلخرين من املصلني أو الزوار ،أو يشوش عليهم ،وأيضاً جتديد الزائر التوبة عند القرب الشريف ،كما
ادعى بعضهم استحبابه (.)8

وهكذا فإن قصد أي نوع من أنواع العبادة األخرى ،كالطواف ( )9وحنوه ،مما قد يعمل عند القرب
تربكاً ،فإن ذلك كله من البدع احملدثة يف الدين ،وألن الطواف خاص ابلكعبة فقط.

وكما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا معلالً عدم مشروعية أداء العبادات عند القرب النبوي( :لو

كان لألعمال عند القرب فضيلة لفتح للمسلمني ابب احلجرة ،فلما منعوا من الوصول إىل القرب،

وأمروا ابلعبادة يف املسجد :علم أن فضيلة العمل فيه لكونه يف مسجده  ...ومل أيمر قط أبن يقصد
بعمل صاحل أن يفعل عند قربه صلى هللا عليه وسلم) (.)10

 - 3التمسح ابلقرب أو تقبيله ،وحنو ذلك:
_________

( )1من كتاب ((قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة)) (ص ،)119 :وكتاب ((الرد على البكري))

َّلبن تيمية (ص )55 :بتصرف.

( )2انظر إن شئت تفاصيل هذه املسألة يف كتاب غاية األماين يف الرد على النبهاين لأللوسي (ص:
 )256فما بعدها ،وانظر أيضاً هلذه املسألة وحنوها كتاب ((كشف الشبهات)) لإلمام حممد بن عبد
الوهاب رمحه هللا ،وقد طبع ضمن القسم األول ملؤلفاته (ص )183 - 153 :وهو كتاب نفيس.

( )3ومن ابب أوىل قصد الصالة جتاه القرب .انظر(( :إغاثة اللهفان)) َّلبن القيم (.)194 /1
((( )4الرد على البكري)) َّلبن تيمية (ص )56 :بتصرف.
((( )5الرد على البكري)) َّلبن تيمية (ص.)56 :

((( )6جمموعة الرسائل الكربى)) َّلبن تيمية ( ،)408 /2وانظر ((اقتضاء الصراط املستقيم)) (/2

.)681

((( )7اقتضاء الصراط املستقيم)) ( )737 /2بتصرف ،ومن رسالة األلباين بعنوان ((مناسك احلج
والعمرة يف الكتاب والسنة وآاثر السلف ،ورد ما أحلق الناس هبا من البدع)) (ص.)61 :

( )8انظر مثالً كتاب ((وفاء الوفا أبخبار دار املصطفى)) للسمهودي ( ،)1399 /4وكتاب
((حقيقة التوسل والوسيلة على ضوء الكتاب والسنة)) ملوسى حممد علي (ص.)94 :

((( )9الروض املربع)) للبهويت (ص(( ،)152 :جمموعة الرسائل الكربى)) َّلبن تيمية (،)410 /2
((اإليضاح يف املناسك)) للنووي (ص(( ،)160 :املدخل)) َّلبن احلاج ((( ،)263 /1األمر ابَّلتباع

والنهي عن اَّلبتداع)) للسيوطي (ص(( ،)125 :اإلبداع يف مضار اَّلبتداع)) لعلي حمفوظ (ص:
 ،)166وغريها.
((( )10جمموع الفتاوى)) (.)237 ،236 /27
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إن التمسح حبائط قرب الرسول صلى هللا عليه وسلم ابليد أو غريها – على أي وجه كان – أو تقبيله

رجاء اخلري والربكة ،مظهر من مظاهر البدع عند بعض الزوار.

وقد نص على كراهة ذلك الفعل ،وعلى النهي عنه مجاعة من العلماء ( ،)1وقال اإلمام الغزايل رمحه
هللا :إنه عادة النصارى واليهود (.)2

وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا اتفاق العلماء على أن من زار قرب النيب صلى هللا عليه وسلم،

أو قرب غريه من األنبياء والصاحلني – الصحابة وأهل البيت وغريهم – أنه َّل يتمسح به ،وَّل يقبله

(.)3

أما ما يروى عن بعض العلماء أنه فعل ذلك أو أجازه ففيه نظر (.)4

وقال شيخ اإلسالم مبيناً حكم تقبيل اْلمادات( :ليس يف الدنيا من اْلمادات ما يشرع تقبيلها إَّل

احلجر األسود ،وقد ثبت يف الصحيحني أن عمر رضي هللا عنه قال( :وهللا إين ألعلم أنك حجر َّل
تضر وَّل تنفع ،ولوَّل أين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) (.. )6( )5
وقال يف موضع آخر مبيناً سبب كراهة العلماء للتمسح بقرب النيب صلى هللا عليه وسلم أو تقبيله،

قال رمحه هللا( :ألهنم علموا ما قصده النيب صلى هللا عليه وسلم من حسم مادة الشرك ،وحتقيق
التوحيد ،وإخالص الدين هلل رب العاملني) (.)7

وقال أيضا( :ألن التقبيل واَّلستالم إمنا يكون ألركان بيت هللا احلرام ،فال يشبه بيت املخلوق ببيت

اخلالق) (.)8

ولإلمام النووي رمحه هللا تعاىل كالم نفيس حول حكم هذا الفعل بقرب الرسول صلى هللا عليه وسلم،
أرى أن من املناسب ذكره هنا ألمهيته.
قال رمحه هللا ما نصه( :يكره مسحه ابليد وتقبيله ،بل األدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر يف

حياته صلى هللا عليه وسلم ،هذا هو الصواب ،وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه ،وينبغي أن َّل
يغرت بكثري من العوام يف خمالفتهم ذلك ،فإن اَّلقتداء والعمل إمنا يكون أبقوال العلماء ،وَّل يلتفت

إىل حمداثت العوام وجهاَّلهتم ،ولقد أحسن السيد اْلليل أبو علي الفضيل بن عياض رمحه هللا تعاىل

يف قوله ما معناه :اتبع طرق اهلدى ،وَّل يضرك قلة السالكني ،وإايك وطريق الضاللة وَّل تغرت بكثرة
اهلالكني .ومن خطر بباله أن املسح ابليد وحنوه أبلغ يف الربكة فهو من جهالته وغفلته ،ألن الربكة إمنا

هي يف ما وافق الشرع ،وأقوال العلماء ،وكيف يبتغى الفضل يف خمالفة الصواب؟) ( )9اهـ.
_________

( )1انظر الكتب اآلتية(( :الشفا)) للقاضي عياض ((( ،)85 /2إحياء علوم الدين)) للغزايل (/1
(( ،)259احلوادث والبدع)) للطرطوشي (ص(( ،)148 :املغين)) َّلبن قدامة (،)559 /3
((اإليضاح)) للنووي (ص(( ،)161 :املدخل)) َّلبن احلجاج ((( ،)263 /1األمر ابألتباع))

للسيوطي (ص(( ،)125 :وفاء الوفا أبخبار املصطفى)) للسمهودي (.)1402 /4
((( )2إحياء علوم الدين)) للغزايل (.)271 /1
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)79 /27

( )4راجع ((الرد على األخنائي)) َّلبن تيمية (ص(( ،)171 ،169 :أوضح اإلشارة يف الرد على
من أجاز املمنوع من الزايرة)) ألمحد بن حيىي النجمي (ص.)306 - 303 :

((( )5جمموع الفتاوى)) (.)79 /27

( )6احلديث رواه البخاري ( )1597ومسلم (.)1270
((( )7جمموع الفتاوى)) (.)80 /27

((( )8جمموعة الرسائل الكربى)) َّلبن تيمية (.)298 /1
((( )9اإليضاح يف املناسك)) لإلمام النووي (ص.)161 :

()187/3

وهكذا تبني لنا أن التمسح ابلقرب أو تقبيله ( ،)1وحنو ذلك مما قد يعمل عند القرب الشريف تربكاً،
كإلصاق البطن أو الظهر جبدار القرب ( ،)2أو التربك برؤية القرب ( ،)3كل ذلك من البدع املذمومة.
إىل غري ذلك من مظاهر التربك غري املشروع بقرب النيب صلى هللا عليه وسلم اليت يراها من يزور

مسجده صلى هللا عليه وسلم ويسلم عليه .التربك أنواعه وأحكامه لناصر بن عبد الرمحن اْلديع –
ص324 :

ب -التربك ابملواضع اليت جلس أو صلى فيها صلى هللا عليه وسلم
َّلبد من معرفة الفرق بني هذين األمرين (ومها):

أحدمها :ما قصده الرسول صلى هللا عليه وسلم من العبادات – كالصالة وحنوها – يف أي بقعة أو

مكان ،فإنه يشرع قصده وحتري مكانه ،اقتداء به صلى هللا عليه وسلم وطلباً لألجر والثواب ،وهذا
َّل خالف فيه.

الثاين :ما فعله الرسول صلى هللا عليه وسلم من العبادات وغريها ،يف أي مكان ،دون قصده ملكان
بذاته ،أو أداء العبادة فيه ،فهذا مما َّل يشرع قصده أو حتريه ،وهو حمل البحث هنا.

وعلى هذا فإن ما فعله الرسول صلى هللا عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به

فيه ،فإذا ختصص زمان أو مكان بعبادة ،كان ختصيصه بتلك العبادة سنة (.)4

فقصد الصالة أو الدعاء يف األمكنة اليت كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقصد الصالة أو الدعاء
عندها سنة ،اقتداء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم واتباعاً له ،كما إذا حترى الصالة أو الدعاء يف

وقت من األوقات ،فإن قصد الصالة أو الدعاء يف ذلك الوقت سنة كسائر عباداته ،وسائر األفعال
اليت فعلها على وجه التقرب (.)5

ومن أمثلة هذا قصد الرسول صلى هللا عليه وسلم الصالة خلف مقام إبراهيم عليه السالم ،وكما كان

يتحرى الصالة عند اَّلسطوانة يف مسجده صلى هللا عليه وسلم ،وكما يقصد املساجد للصالة،

ويقصد الصف األول ،وحنو ذلك ( .)6أما ما مل يكن كذلك فال يشرع قصده.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية موضحاً حكم هذه املسألة( :مل يشرع هللا تعاىل للمسلمني مكاَنً يقصد

للصالة إَّل املسجد ،وَّل مكاَنً يقصد للعبادة إَّل املشاعر ،فمشاعر احلج ،كعرفة ومزدلفة ومىن تقصد
ابلذكر والدعاء والتكبري َّل الصالة ،خبالف املساجد ،فإهنا هي اليت تقصد للصالة ،وما مث مكان

يقصد بعينه إَّل املساجد واملشاعر ،وفيها الصالة والنسك  ...وما سوى ذلك من البقاع فإنه َّل
يستحب قصد بقعة بعينها للصالة وَّل الدعاء وَّل الذكر ،إذ مل أيت يف شرع هللا ورسوله قصدها

لذلك ،وإن كان مسكناً لنيب أو منزَّلً أو ممراً.
فإن الدين أصله متابعة النيب صلى هللا عليه وسلم وموافقته بفعل ما أمرَن به وشرعه لنا وسنه لنا،
ونقتدي به يف أفعاله اليت شرع لنا اَّلقتداء به فيها ،خبالف ما كان من خصائصه.

فأما الفعل الذي مل يشرعه هو لنا ،وَّل أمرَن به ،وَّل فعله فعالً سن لنا أن نتأسى به فيه ،فهذا ليس
من العبادات والقرب ،فاختاذ هذا قربة خمالفة له صلى هللا عليه وسلم) ( )7اهـ.

_________

( )1أقبح من هذا تقبيل األرض حول القرب .انظر(( :وفاء الوفا)) للسمهودي (.)1406 /4
( )2من كتاب ((اإليضاح)) للنووي (ص(( ،)161 ،160 :اقتضاء الصراط املستقيم)) (/2

(( ،)219األمر ابألتباع)) للسيوطي (ص(( ،)125 :اإلبداع)) لعلي حمفوظ (ص .)166 :ومنهم
من يضع خده على القرب استشفاء .انظر كتاب ((التوسل والزايرة يف الشريعة اإلسالمية)) حملمد
الفقي (ص.)216 :

( )3ذكر هذا بعضهم على سبيل الرتغيب .انظر كتاب ((الشفا)) للقاضي عياض (.)85 /2
((( )4جمموعة الرسائل واملسائل)) َّلبن تيمية (.)260 /5

((( )5اقتضاء الصراط املستقيم)) ( )747 ،746 /2بتصرف.
((( )6اقتضاء الصراط املستقيم)) (.)742 /2
((( )7جمموعة الرسائل واملسائل)) (.)264 ،263 /5

()188/3

وبناء على ما تقدم فإن املواضع اليت صلى فيها الرسول صلى هللا عليه وسلم ابملدينة – ما عدا
مسجده صلى هللا عليه وسلم ومسجد قباء – أو على طرقها ،أو ِبكة – ما عدا املسجد احلرام –
وحنو ذلك مما مل يقصده بذاته ،كبعض املساجد ِبكة أو املدينة وما حوهلما ،املبنية على آاثر صالة

الرسول صلى هللا عليه وسلم ،يف حضره أو سفره أو غزواته – إن صح ذلك – َّل تشرع الصالة
فيها على سبيل القصد ,والقربة ,والتربك ،وستأيت أدلة ذلك.

وكذلك فإن املواضع والبقاع واْلبال اليت جلس أو أقام فيها الرسول صلى هللا عليه وسلم – ما عدا
املشاعر – َّل تقصد العبادة فيها التماساً للربكة.

وكذا فإن اآلابر اليت شرب منها الرسول صلى هللا عليه وسلم – ما عدا بئر زمزم – أو اغتسل منها،

َّل تقصد تربكاً واستشفاء ......

أدلة عدم شرعية التربك ابملواضع اليت جلس أو صلى فيها صلى هللا عليه وسلم:

ْيكن اَّلستدَّلل على عدم شرعية التربك هبذه املواضع – على الوجه املتقدم – من عدة أوجه:

أحدهاَّ :ل يوجد دليل من النصوص الشرعية يفيد جواز ذلك الفعل أو استحبابه.
وَّل شك أن اْللوس يف تلك املواضع للصالة أو الدعاء أو الذكر وحنو ذلك قربة وتربكاً من أنواع
العبادة ،والعبادات مبناها على اَّلتباع َّل على اَّلبتداع.

الثاين :أن الصحابة رضي هللا عنهم مل ينقل عن أحد منهم أنه تربك بشيء من املواضع اليت جلس فيها

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أو البقع اليت صلى عليها عليه الصالة والسالم اتفاقاً ،مع أهنم

أحرص األمة على التربك ابلرسول صلى هللا عليه وسلم ،ومع علمهم بتلك املواضع ،وشدة حمبتهم

للرسول صلى هللا عليه وسلم وتعظيمهم له ،واتباعهم لسنته.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقني األولني،
من املهاجرين واألنصار ،يذهبون من املدينة إىل مكة حجاجاً وعماراً ومسافرين ،ومل ينقل عن أحد
منهم أنه حترى الصالة يف مصليات النيب صلى هللا عليه وسلم ،ومعلوم أن هذا لو كان عندهم

مستحباً لكانوا إليه أسبق ،فإهنم أعلم بسنته ،وأتبع هلا من غريهم) (.)1

فتحري هذا ليس من سنة اخللفاء الراشدين اليت حث الرسول صلى هللا عليه وسلم على التمسك

هبا ،بل هو مما ابتدع.

ومل ينقل قصد الصالة يف تلك البقاع اليت صلى فيها الرسول صلى هللا عليه وسلم إَّل عن عبد هللا بن

عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما ،وهو مل يكن يقصد التربك – كما سيأيت إيضاحه – مع أن قول
الصحايب إذا خالفه نظريه ليس حبجة ،فكيف إذا انفرد به عن مجاهري الصحابة (.)2

وكما أن أداء الصالة وحنوها من أنواع العبادة غري مشروع عند اآلاثر النبوية تربكاً ،فإن التمسح أو

التقبيل لشيء منها ممنوع أيضاً ،كما عليه سلفنا الصاحل رمحهم هللا تعاىل.

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس هللا روحه( :املكان الذي كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي

فيه ابملدينة النبوية دائماً ،مل يكن أحد من السلف يستلمه وَّل يقبله ،وَّل املواضع اليت صلى فيها

ِبكة وغريها) (.)3

الوجه الثالث :هني السلف الصاحل عن هذا التربك قوَّلً وفعالً.
لقد أنكر هذا التربك السلف الصاحل رمحهم هللا ،من الصحابة والتابعني فمن بعدهم.
وكان على رأس هؤَّلء أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه اخلليفة الراشد.

_________

((( )1اقتضاء الصراط املستقيم)) (.)748 /2
((( )2اقتضاء الصراط املستقيم)) ( )748 /2بتصرف.
((( )3اقتضاء الصراط املستقيم)) (.)800 /2

()189/3

فعن املعرور بن سويد رمحه هللا قال( :خرجنا مع عمر بن اخلطاب ،فعرض لنا يف بعض الطريق
مسجد ،فابتدره الناس يصلون فيه ،فقال عمر :ما شأهنم؟ فقالوا :هذا مسجد صلى فيه رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،فقال عمر :أيها الناس ،إمنا هلك من كان قبلكم ابتباعهم مثل هذا ،حىت
أحدثوها بِيَعاً ،فمن عرضت له فيه صالة فليصل ،ومن مل تعرض له فيه صالة فليمض) (.)1

قال ابن تيمية رمحه هللا معلقاً على هذه القصة( :ملا كان النيب مل يقصد ختصيصه ابلصالة فيه ،بل

صلى فيه ألنه موضع نزوله ،رأى عمر أن مشاركته يف صورة الفعل من غري موافقة له يف قصده ليس

متابعة ،بل ختصيص ذلك املكان ابلصالة من بدع أهل الكتاب اليت هلكوا هبا ،وهنى املسلمني عن
التشبه هبم يف ذلك ،ففاعل ذلك متشبه ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف الصورة ،ومتشبه ابليهود

والنصارى يف القصد ،الذي هو عمل القلب وهذا هو األصل ،فإن املتابعة يف السنة أبلغ من املتابعة
يف صورة العمل) ( )2اهـ.
وورد يف قصة أخرى أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه بلغه أن َنساً أيتون الشجرة اليت بويع حتتها
النيب صلى هللا عليه وسلم فأمر هبا فقطعت.

هذا قول عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وفعله ،الذي قال عنه النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا

جعل احلق على لسان عمر وقلبه)) (.)3

وقد قال ابن وضاح القرطيب رمحه هللا بعد أن روى هاتني القصتني( :وكان مالك بن أنس ،وغريه من

علماء املدينة يكرهون إتيان تلك املساجد ،وتلك اآلاثر للنيب صلى هللا عليه وسلم ما عدا قباء

وأحداً) (.)4

مث قال( :ومسعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت املقدس ،فصلى فيه ،ومل يتبع تلك

اآلاثر ،وَّل الصالة فيها ،وكذلك فعل غريه أيضاً ممن يقتدى به ،وقدم وكيع أيضاً مسجد بيت

املقدس فلم يعد فعل سفيان).

مث قال أخرياً( :فعليكم ابَّلتباع ألئمة اهلدى املعروفني ،فقد قال بعد من مضى :كم من أمر هو اليوم
معروف عند كثري من الناس كان منكراً عند من مضى) ( )5اخل.

تلك مناذج لنهي السلف الصاحل رمحهم أبقواهلم وأفعاهلم عن هذا التربك املبتدع.

الوجه الرابع :أن منع هذا التربك من ابب سد الذريعة ،وْيكن إيضاح ذلك من عدة وجوه:
أحدها :أن النهي عن هذا الفعل سد لذريعة الشرك والفتنة ( ،)6فهو وسيلة إىل الفتنة بتلك
املواضع ،وتعظيمها ،ورِبا أفضى ذلك إىل جعلها معابد (.)7

الثاين :أن ذلك الفعل يشبه الصالة عند املقابر ( ،)8إذ هو ذريعة إىل اختاذ تلك اآلاثر مساجد.
والنصوص الشرعية حترم اختاذ قبور األنبياء مساجد  ...مع أهنم مدفونون فيها ،وهم أحياء يف قبورهم

( ،)9فما ابلك ابملواضع األخرى هلم.

الثالث :أن هذا الفعل ذريعة إىل التشبه أبهل الكتاب يف أفعاهلم ،كما حذر عمر رضي هللا عنه.
_________

( )1رواه عبد الرزاق .)2734( 118 /2
((( )2جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية)) (.)281 /1

( )3رواه أمحد ،53 /2والرتمذي ( )3682وقال الرتمذي :حسن غريب من هذا الوجه .وقال
األلباين ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( :)5988حسن أو أعلى.
( )4املقصود إتيان قبور شهداء أحد لزايرهتم والسالم عليهم ،ويف كتاب ((اَّلعتصام)) للشاطيب (/1

 )347هكذا (ما عدا قباء وحده) نقالً عن ابن وضاح.

((( )5البدع والنهي عنها)) َّلبن وضاح القرطيب (ص.)43 :
((( )6إغاثة اللهفان)) َّلبن القيم (.)368 /1

( )7من كتاب ((التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية)) لعبد العزيز بن َنصر الرشيد (ص:
 ،)340وانظر كتاب ((هذه مفاهيمنا)) لصاحل آل الشيخ (ص.)212 :

((( )8اقتضاء الصراط املستقيم)) (.)745 /2
((( )9جمموعة الرسائل واملسائل)) َّلبن تيمية ( )262 /5بتصرف.
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الوجه اخلامس :أن بركة ذوات األنبياء واملرسلني َّل تتعدى إىل األمكنة األرضية ،وهللا أعلم ،وإَّل لزم
أن تكون كل أرض وطئها النيب ،أو جلس عليها ،أو طريق مر هبا تطلب بركتها ،ويتربك هبا ،وهذا
قطعا ،فانتفى امللزوم إذاً (.)1
َّلزم ابطل ً

قال الشيخ صديق حسن رمحه هللا( :قالوا :املشي يف أرض مشى فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يكفر السيئات ،خصوصاً مع النية الصاحلة  ...وفيها بشرى له برجاء أن يكون متبعاً آاثره الشريفة،
قلت :وذلك حيتاج إىل سند ،ألن املكفر إمنا هو اتباع هديه وسنته ظاهراً وابطناً دون تتبع آاثره

األرضية فقط ،فتدبر) (.)2

وهبذه األوجه وغريها يستدل على عدم مشروعية التربك املذكور .التربك أنواعه وأحكامه لناصر بن

عبد الرمحن اْلديع – ص339 :
وما ورد عن ابن عمر ونزوله يف مواضع نزول النيب صلى هللا عليه وسلم وحنو ذلك مردود بفعل سائر

الصحابة

وقد تبني أن أحدا من السلف مل يكن يفعل ذلك ،إَّل ما نقل عن ابن عمر :أنه كان يتحرى النزول يف
املواضع اليت نزل فيها النيب صلى هللا عليه وسلم والصالة يف املواضع اليت صلى فيها ،حىت أن النيب
صلى هللا عليه وسلم توضأ وصب فضل وضوئه يف أصل شجرة .ففعل ابن عمر ذلك وهذا من ابن
عمر حتر ملثل فعله .فإنه قصد أن يفعل مثل فعله ،يف نزوله وصالته ،وصبه للماء وغري ذلك ،مل
يقصد ابن عمر الصالة والدعاء يف املواضع اليت نزهلا.

 ...أن َّل تكون تلك البقعة يف طريقه ،بل يعدل عن طريقه إليها ،أو يسافر إليها سفرا قصرياً أو

طويال مثل من يذهب إىل حراء ليصلي فيه ويدعو ،أو يذهب إىل الطور الذي كلم هللا عليه موسى

ليصلي فيه ويدعو ،أو يسافر إىل غري هذه األمكنة من اْلبال وغري اْلبال ،اليت يقال فيها مقامات
األنبياء أو غريهم ،أو مشهد مبين على أثر نيب من األنبياء ،مثل ما كان مبنياً على نعله ،ومثل ما يف

جبل قاسيون ،وجبل الفتح ،وجبل طور زيتا الذي ببيت املقدس ،وحنو هذه البقاع ،فهذا مما يعلم كل
من كان عاملا حبال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وحال أصحابه من بعده ،أهنم مل يكونوا يقصدون

شيئا من هذه األمكنة.

ارتياد جبل حراء والغار وحنوه من البدع اليت مل تشرع ومل يفعلها الصحابة والسلف الصاحل.

فإن جبل حراء الذي هو أطول جبل ِبكة ،كانت قريش تنتابه قبل اإلسالم وتتعبد هناك ،وهلذا قال
أبو طالب يف شعره:

وراق لريقى يف حراء وَنزل
وقد ثبت يف (الصحيح) ((عن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت :كان أول ما بدئ به رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم من الوحي :الرؤاي الصادقة ،فكان َّل يرى رؤاي إَّل جاءت مثل فلق الصبح ،مث حبب
إليه اخلالء ،فكان أييت غار حراء ،فيتحنث فيه -وهو التعبد -الليايل ذوات العدد ،مث يرجع فيتزود
لذلك ،حىت فجأه الوحي ،وهو بغار حراء ،فأاته امللك ،فقال له :اقرأ .فقال لست بقارئ قال:

فأخذين فغطين حىت بلغ مين اْلهد ،مث أرسلين ،مث قال :اقرأ .فقال لست بقارئ قال :مرتني أو
ك الَّ ِذي َخلَ َق َخلَ َق ِْ
ك ْاألَ ْك َرُم الَّ ِذي َعلَّ َم ِابلْ َقلَ ِم
سا َن ِم ْن َعلَ ٍق اقـ َْرأْ َوَربم َ
ثالاث -مث قال :اقـ َْرأْ ِاب ْس ِم َربِ َ
اإلنْ َ
َعلَّ َم ِْ
سا َن َما َملْ يَـ ْعلَ ْم [العلق , ]5 - 1 :فرجع هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ترجف بوادره))
اإلنْ َ
( )3احلديث بطوله.
_________

( )1من كتاب ((هذه مفاهيمنا)) (ص ،)211 :وانظر(( :جمموعة الرسائل واملسائل)) َّلبن تيمية
(.)263 /5

( )2من كتاب ((رحلة الصديق إىل البيت العتيق)) لصديق حسن خان (ص.)21 :
( )3رواه البخاري (.)3
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فتحنثه وتعبده بغار حراء كان قبل املبعث .مث إنه ملا أكرمه هللا بنبوته ورسالته ،وفرض على اخللق

اإلْيان به وطاعته واتباعه ،وأقام ِبكة بضع عشرة سنة هو ومن آمن به من املهاجرين األولني الذين
هم أفضل اخللق ،وَّل يذهب هو وَّل أحد من أصحابه إىل حراء .مث هاجر إىل املدينة واعتمر أربع

عمر :عمرة احلديبية اليت صده فيها املشركون عن البيت -واحلديبية عن ْيينك وأنت قاصد مكة إذا
مررت ابلتنعيم عند املساجد اليت يقال إهنا مساجد عائشة ،واْلبل الذي عن ْيينك يقال له جبل

التنعيم ،واحلديبية غربيه -مث إنه اعتمر من العام القابل عمرة القضية ،ودخل مكة هو وكثري من

أصحابه ،وأقاموا هبا ثالاث .مث ملا فتح مكة وذهب إىل َنحية حنني والطائف شرقي مكة ،فقاتل هوازن

بوادي حنني ،مث حاصر أهل الطائف وقسم غنائم حنني ابْلعرانة ،فأتى بعمرة من اْلعرانة إىل مكة ،مث
إنه اعتمر عمرته الرابعة مع حجة الوداع ،وحج معه مجاهري املسلمني ،ومل يتخلف عن احلج معه إَّل

من شاء هللا ،ومل يشرع النيب صلى هللا عليه وسلم ألمته زايرة تلك البقاع واملشاهد وهو يف ذلك كله،

َّل هو وَّل أحد من أصحابه أييت غار حراء ،وَّل يزوره ،وَّل شيئا من البقاع اليت حول مكة ،ومل يكن
هناك عبادة إَّل ابملسجد احلرام ،وبني الصفا واملروة ،وِبىن واملزدلفة وعرفات ،وصلى الظهر والعصر

ببطن عرنة ،وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة ،اجملاورة لعرفة.

مث بعده خلفاؤه الراشدون وغريهم ،من السابقني األولني ،مل يكونوا يسريون إىل غار حراء وحنوه
للصالة فيه والدعاء.

وكذلك الغار املذكور يف القرآن يف قوله تعاىلَ :اثِين اثْـنَ ْ ِ
ني إِ ْذ ُمهَا ِيف الْغَا ِر [التوبة , ]40 :وهو غار
َ

جببل ثورْ ،يان مكة ،مل يشرع ألمته السفر إليه وزايرته والصالة فيه والدعاء ،وَّل بىن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ِبكة مسجدا ،غري املسجد احلرام ،بل تلك املساجد كلها حمدثة ،مسجد املولد

وغريه ،وَّل شرع ألمته زايرة موضع املولد وَّل زايرة موضع بيعة العقبة الذي خلف مىن ،وقد بين هناك
له مسجد.

ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا مستحبا يثيب هللا عليه ،لكان النيب صلى هللا عليه وسلم أعلم الناس
بذلك ،ولكان يعلم أصحابه ذلك ،وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم ،فلما مل يكونوا

يلتفتون إىل شيء من ذلك علم أنه من البدع احملدثة ،اليت مل يكونوا يعدوهنا عبادة وقربة وطاعة ،فمن
جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غري سبيلهم ،وشرع من الدين ما مل أيذن به هللا.

وإذا كان حكم مقام نبينا صلى هللا عليه وسلم يف مثل غار حراء الذي ابتدئ فيه ابإلنباء واإلرسال،

وأنزل عليه فيه القرآن ،مع أنه كان قبل اإلسالم يتعبد فيه .ويف مثل الغار املذكور يف القرآن الذي

أنزل هللا فيه سكينته عليه.

فمن املعلوم أن مقامات غريه من األنبياء أبعد عن أن يشرع قصدها ،والسفر إليها لصالة أو دعاء أو
حنو ذلك ،إذا كانت صحيحة اثبتة .فكيف إذا علم أهنا كذب ،أو مل يعلم صحتها.

وأيضا -فإن املكان الذي كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي فيه ابملدينة النبوية دائما ،مل يكن
أحد من السلف يستلمه وَّل يقبله ،وَّل املواضع اليت صلى فيها ِبكة وغريها .فإذا كان املوضع الذي

كان يطؤه بقدميه الكرْيتني ،ويصلي عليه ،مل يشرع ألمته التمسح به وَّل تقبيله ،فكيف ِبا يقال :إن
غريه صلى فيه أو َنم عليه؟

()192/3

وإذا كان هذا ليس ِبشروع يف موضع قدميه للصالة ،فكيف ابلنعل الذي هو موضع قدميه للمشي
وغريه؟ هذا إذا كان النعل صحيحا ،فكيف ِبا َّل يعلم صحته ،أو ِبا يعلم أنه مكذوب :كحجارة
كثرية أيخذها الكذابون وينحتون فيها موضع قدم ،ويزعمون عند اْلهال أن هذا املوضع قدم النيب
صلى هللا عليه وسلم ،وإذا كان هذا غري مشروع يف موضع قدميه ،وقدمي إبراهيم اخلليل ،الذي َّل

شك فيه ،وحنن مع هذا قد أمرَن أن نتخذه مصلى ،فكيف ِبا يقال إنه موضع قدميه ،كذاب وافرتاء

عليه كاملوضع الذي بصخرة بيت املقدس ،وغري ذلك من املقامات.

فإن قيل فقد أمر هللا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى ،فيقاس عليه غريه .قيل له :هذا احلكم خاص
ِبقام إبراهيم الذي ِبكة ،سواء أريد به املقام الذي عند الكعبة موضع قيام إبراهيم ،أو أريد به

املشاعر :عرفة ومزدلفة ومىن ،فال نزاع بني املسلمني أن املشاعر خصت من العبادات ِبا َّل يشركها
فيه سائر البقاع ،كما خص البيت ابلطواف .فما خصت به تلك البقاع َّل يقاس به غريها .وما مل

يشرع فيها فأوىل أن َّل يشرع يف غريها وحنن استدللنا على أن ما مل يشرع هناك من التقبيل،

واَّلستالم أوىل أن َّل يشرع يف غريها ،وَّل يلزم أن يشرع يف غري تلك البقاع مثل ما شرع فيها.
اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية– /2

803

ج -حكم التربك أبثر قدم الرسول صلى هللا عليه وسلم:

ذلك أنه يوجد يف بعض البلدان ما يسمى (أثر موطئ قدم الرسول صلى هللا عليه وسلم) وهو عبارة
عن حجارة عليها أثر قدم ،يزعم بعض الناس أهنا قدم الرسول صلى هللا عليه وسلم ,فيتربكون هبا
مسحاً وتقبيالً ومشاهدة ،وغري ذلك ،كالدعاء عندها ،وحنوه ،وقد ينشئون الزايرة ألجل ذلك.

والكالم على بطالن ذلك من وجهني:

الوجه األول :أن ما يدعى وجوده من آاثر قدمه الشريفة عليه الصالة والسالم غري صحيح؛ لعدة

أسباب ,منها ما أييت:

 - 1عدم وجود ما يثبت صحة شيء من ذلك ،فليس هناك أدلة معتربة يعتمد عليها ،وإمنا األمر
جمرد إشاعات فقط يف البداية ،اكتسبت الشهرة بعد ذلك ،خصوصاً عند العوام.

 - 2نص احملققون من العلماء واحلفاظ على إنكار صحة آاثر القدم النبوية على األحجار (.)1
وإن من عالمات زيف آاثر القدم ما قرره صاحب كتاب (اآلاثر النبوية) حني قابل بني املعروف من

تلك اآلاثر ،حيث قال( :املعروف اآلن من هذه األحجار سبعة :أربعة منها ِبصر ،وواحد بقبة

الصخرة ببيت املقدس ،وواحد ابلقسطنطينية ،وواحد ابلطائف ،وهي حجارة سوداء ،إىل الزرقة يف
الغالب ،عليها آاثر أقدام متباينة يف الصورة والقدمَّ ،ل يشبه الواحد منها اآلخر) (.)2

 - 3أن ما استفاض واشتهر خصوصاً على ألسنة الشعراء واملداح من أتثري قدمه صلى هللا عليه
وسلم يف الصخر إذا وطئ عليه َّل أصل له ،فهو كذب خمتلق (.)3

الوجه الثاين :لو صح وجود شيء من آاثر قدم الرسول صلى هللا عليه وسلم افرتاضاً ،فإنه َّل جيوز
التربك به على وجه من الوجوه ،ملا أييت:

 - 1ما تقدم تقريره واَّلستدَّلل عليه .. .من عدم مشروعية التربك ابملواضع اليت جلس أو صلى

فيها الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وأثر القدم جزء من هذه املواضع ،ولذا مل يتربك به السلف الصاحل

رمحهم هللا تعاىل.

_________

( )1أورد املؤلف أمحد تيمور ابشا صاحب كتاب ((اآلاثر النبوية)) مجلة من أمساء هؤَّلء العلماء.
انظر كتابه هذا (ص ،)69 ،68 :وراجع ((اَّلقتضاء)) ( ،)800 /2و ((جمموع فتاوى ابن تيمية))

(.)13 /27

((( )2اآلاثر النبوية)) ألمحد تيمور ابشا (ص.)53 :

( )3انظر كتاب ((فتح املتعال يف مدح النعال)) للمقري (ص ،)351 ،349 :وكتاب ((اآلاثر
النبوية)) (ص.)63 ،53 :
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وقد نص على ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية بقوله( :املوضع الذي كان صلى هللا عليه وسلم يطؤه
بقدميه الكرْيتني ،ويصلي عليه ،مل يشرع ألمته التمسح به وَّل تقبيله) (.)1

وقال يف موضع آخر رمحه هللا( :قصد الصالة والدعاء عندما يقال إنه قدم نيب ،أو أثر نيب ،أو قرب

نيب  ...من البدع احملدثة ،املنكرة يف اإلسالم ،مل يشرع ذلك الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وَّل كان
السابقون األولون والتابعون هلم إبحسان يفعلونه ،وَّل استحبه أحد من أئمة املسلمني ،بل هو من
أسباب الشرك ،وذرائع اإلفك) (.)2

 - 2اتفق العلماء على ما مضت به السنة من أنه َّل يشرع اَّلستالم والتقبيل ملقام إبراهيم عليه

السالم ( – )3املوجود به موضع قدميه – وإذا كان هذا غري مشروع يف موضع قدمي إبراهيم عليه
السالم – الذي َّل شك فيه – مع أَن قد أمرَن أن نتخذه مصلى ،فكيف ِبا يقال إنه موضع قدم
الرسول صلى هللا عليه وسلم – كذابً وافرتاء (.- )4

هذا ما يتعلق حبكم التربك أبثر قدم الرسول صلى هللا عليه وسلم.

وهكذا احلكم أيضاً يف كل ما قد ينسب إىل املصطفى صلى هللا عليه وسلم من آاثر أخرى مشاهبة،
كأثر الكف ,أو املرفق ,أو الرأس وغري ذلك ( ،)5فإنه َّل يوجد هلا مستند شرعي صحيح ،يثبت

صحة نسبتها إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم ،مث أنه َّل يشرع التربك هبا على أي وجه من الوجوه لو
صح شيء منها ،وهللا سبحانه وتعاىل أعلم .التربك أنواعه وأحكامه لناصر بن عبد الرمحن بن حممد

اْلديع – ص352 :

د  -حكم التربك ِبكان وَّلدة الرسول صلى هللا عليه وسلم:

ذكر بعض املتأخرين من املؤرخني أن ِبكة موضعاً مشهوراً يقال إنه مكان مولد النيب صلى هللا عليه

وسلم ،وأنه يزار بعد صالة املغرب من الليلة الثانية عشرة من شهر ربيع األول يف كل سنة ،من قبل
بعض الفقهاء واألعيان ،على طريقة خاصة ،فيدخلون فيه وخيطبون ويدعون لوَّلة األمر ،مث يعودون

إىل املسجد احلرام قبيل العشاء (.)6

وذكر بعضهم أن هذا املوضع يفتح يوم اَّلثنني من شهر ربيع األول ليتربك به الناس – ابلصالة,

والدعاء ,والتمسح وحنو ذلك – فهو أول تربة مست جسمه الطاهر عليه الصالة والسالم (،)7
وحىت ادعى بعض العلماء أن الدعاء يستجاب يف مولد النيب صلى هللا عليه وسلم عند الزوال (.)8
فهل التربك ِبكان وَّلدة الرسول صلى هللا عليه وسلم مشروع أم ممنوع؟.

واْلواب :أن حكم هذه املسألة َّل خيتلف عن أمثاهلا من املسائل السابقة ،وهو عدم اْلواز ،وذلك
من وجهني:

الوجه األول :اختالف العلماء واملؤرخني يف تعيني مكان وَّلدته صلى هللا عليه وسلم ( ،)9وعدم

وجود أدلة صحيحة حتدد هذا املوضع يقيناً.
وأما املكان املشهور – املشار إليه آنفاً – فمحل شك لدى كثري من العلماء.

وقد تطرق الرحالة أبو سامل العياشي إىل حتقيق مكان املولد ،وساق اختالف العلماء فيه ،مث َنقش
ذلك القول املشهور بني الناس.
_________

((( )1اقتضاء الصراط املستقيم)) (.)800 /2
((( )2جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية)) (.)145 /27

( )3انظر(( :أخبار مكة)) لألزرقي ((( ،)30 ،29 /2إغاثة اللهفان)) َّلبن القيم (.)212 /1
((( )4اَّلقتضاء)) ( )800 ،799 /2بتصرف.

( )5انظر(( :اآلاثر النبوية)) ألمحد تيمور ابشا (ص.)62 ،61 :

( )6من كتاب ((اْلامع اللطيف يف فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف)) َّلبن ظهرية – املتوىف
سنة 986هـ ( -ص ،)326 :و ((كتاب إعالم العلماء األعالم)) للقطيب – املتوىف سنة 1014هـ
(ص )154 :ابختصار.

((( )7رحلة ابن جبري)) (ص )92 :بتصرف.
( )8انظر(( :إعالم العلماء واألعالم)) للقطيب (ص.)154 :

( )9انظر مثالً ((شفاء الغرام)) ((( ،)269 /1اْلامع اللطيف)) (ص(( ،)327 - 325 :أخبار
الكرام)) (ص.)221 ،220 :
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ومما أورده قوله( :والعجب أهنم عينوا حمالً من الدار مقدار مضجع ،وقالوا له :موضع وَّلدته صلى

هللا عليه وسلم ،ويبعد عندي كل البعد تعيني ذلك من طريق صحيح أو ضعيف ،ملا تقدم من اخلالف
يف كونه يف مكة أو غريها ،وعلى القول أبنه فيها ففي أي شعاهبا؟ وعلى القول بتعيني هذا الشعب

ففي أي الدور؟ وعلى القول بتعيني الدار يبعد كل البعد تعيني املوضع من الدار ،بعد مرور األزمان

واألعصار ،وانقطاع اآلاثر).

مث قال أيضاً رمحه هللا مستبعداً صحة حتديد ذلك املكان( :والوَّلدة وقعت يف زمن اْلاهلية ،وليس
هناك من يعتين حبفظ األمكنة ،سيما مع عدم تعلق غرض هلم بذلك ،وبعد جميء اإلسالم فقد علم

من حال الصحابة واتبعيهم ضعف اعتناقهم ابلتقييد ،ابألماكن اليت مل يتعلق هبا عمل شرعي ،لصرفهم
اعتناءهم رضي هللا عنهم ملا هو أهم ،من حفظ الشريعة ،والذب عنها ابلسنان واللسان) ( )1اهـ.
وَّل شك أن اختالف العلماء واملؤرخني يف حتديد موضع الوَّلدة دليل على عدم اهتمام الصحابة

األجالء رضي هللا عنهم به – ألنه َّل يتعلق به عمل شرعي – وإَّل لنقل اتفاقهم على مكان معني
معروف ،كما تعرف أماكن مشاعر احلج مثالً.
فهذا إذاً من دَّلئل عدم مشروعية التربك ِبكان الوَّلدة ،فالصحابة أحرص من غريهم على فعل اخلري
واملسارعة إليه.

الوجه الثاين :لو صحت معرفة مكان وَّلدة النيب صلى هللا عليه وسلم ملا جاز التربك به على أي

وجه ،ملا تقدم تقريره واَّلحتجاج له  ...من عدم مشروعية التربك ابملواضع اليت جلس أو صلى فيها
الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وحنو ذلك من اآلاثر املكانية ،ومكان الوَّلدة جزء منها.

أما اَّلستدَّلل على شرعية تعظيم املكان الذي ولد فيه نيب ،والتربك بهِ ،با روي أن جربيل عليه
السالم أمر حممداً صلى هللا عليه وسلم ليلة اإلسراء واملعراج بصالة ركعتني ببيت حلم ،حيث ولد
عيسى عليه السالم ( ،)2فيجاب عنه ِبا أييت:

 - 1أن علماء احلديث وغريهم حكموا على هذه الرواية أبهنا منكرة موضوعة ،فلم يثبت عن النيب
صلى هللا عليه وسلم أنه صلى يف بيت حلم (.)3

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :ثبت يف الصحيح ((أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا أتى بيت
املقدس ليلة اإلسراء صلى فيه ركعتني)) ( )4ومل يصل ِبكان غريه وَّل زاره ،وحديث املعراج فيه ما

هو يف الصحيح ،وفيه ما هو يف السنن واملسانيد ،وفيه ما هو ضعيف ،وفيه ما هو من املوضوعات
املختلقات ،مثل ما يرويه بعضهم فيه ((أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال له جربيل :هذا قرب أبيك
إبراهيم ،انزل فصل فيه ،وهذا بيت حلم مولد أخيك عيسى ،انزل فصل فيه)) ( .... )5فهذا وحنوه

من الكذب املختلق ابتفاق أهل املعرفة) .إىل أن قال( :وبيت حلم كنيسة من كنائس النصارى ،ليس
يف إتياهنا فضيلة عند املسلمني ،سواء كان مولد عيسى أو مل يكن) (.)6

وقال ابن القيم رمحه هللا( :قد قيل :إنه – أي النيب صلى هللا عليه وسلم – نزل ببيت حلم ،وصلى
فيه ،ومل يصح ذلك عنه ألبتة) (.)7
_________

((( )1الرحلة العياشية)) املسماة (ماء املوائد) للعياشي (.)225 /1
( )2من كتاب ((القول الفصل يف حكم اَّلحتفال ِبولد خري الرسل صلى هللا عليه وسلم)) للشيخ
إمساعيل بن حممد األنصاري (ص )138 ،43 :نقالً عن رسالة حملمد بن علوي املالكي.

( )3انظر كتاب ((القول الفصل يف حكم اَّلحتفال ِبولد خري الرسل صلى هللا عليه وسلم)) للشيخ
إمساعيل بن حممد األنصاري (ص )145 - 138 :فقد أفاض مؤلفه وفقه هللا يف نقل كالم أهل العلم
وحكمهم على هذه الرواية وأسانيدها.

( )4رواه مسلم (.)162

( )5ينظر كتاب ((اجملروحني)) (َّ )225 /1لبن حبان.
((( )6اقتضاء الصراط املستقيم)) (.)814 /2
((( )7زاد املعاد)) َّلبن القيم (.)34 /3
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 - 2لو ثبت أنه عليه الصالة والسالم صلى ليلة اإلسراء يف بيت حلم ،مل يكن يف ذلك ما يؤيد جواز
الصالة يف مكان وَّلدة النيب صلى هللا عليه وسلم تربكاً واحتساابً لألجر ،لعدم صحة القياس يف أمور

العبادة ،فهي توقيفية.

فضالً عن أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل أيمر أمته بتعظيم بيت حلم ،ومل أيمرها ابلصالة فيه ،ومل

يكن أحد من الصحابة رضي هللا عنهم يعظم بيت حلم ويصلي فيه ( ،)1فليس يف إتيانه فضيلة عند

املسلمني كما تقدم ،وكذا مكان وَّلدة النيب صلى هللا عليه وسلم ،وهللا تعاىل أعلم .التربك أنواعه
وأحكامه لناصر بن عبد الرمحن بن حممد اْلديع – ص355 :
النوع الثاين :التربك ابألولياء والصاحلني

وردت أدلة كثرية تدل على مشروعية التربك جبسد وآاثر النيب صلى هللا عليه وسلم ،كشعره وعرقه

وثيابه وغري ذلك.

أما غري النيب صلى هللا عليه وسلم من األولياء والصاحلني فلم يرد دليل صحيح صريح يدل على
مشروعية التربك أبجسادهم وَّل ِباثرهم ،ولذلك مل يرد عن أحد من أصحاب النيب صلى هللا عليه
وسلم ،وَّل عن أحد من التابعني أهنم تربكوا جبسد أو آاثر أحد من الصاحلني ،فلم يتربكوا أبفضل هذه

األمة بعد نبيها ،وهو أبو بكر الصديق رضي هللا عنه ,وَّل بغريه من العشرة املبشرين ابْلنة ،وَّل أبحد
من أهل البيت وَّل غريهم ،ولو كان خرياً لسبقوَن إليه ،حلرصهم الشديد على فعل مجيع أنواع الرب

واخلري ،فإمجاعهم على ترك التربك جبسد وآاثر غريه صلى هللا عليه وسلم من الصاحلني دليل صريح

على عدم مشروعيته.
وعليه فإن من تربك بذات أو آاثر أحد من الصاحلني غري النيب صلى هللا عليه وسلم قد عصى هللا

تعاىل ،وعصى نبيه حممداً صلى هللا عليه وسلم ،وأعطى هذه اخلاصية اليت خص هبا ربنا جل وعال نبيه
صلى هللا عليه وسلم لغريه من البشر ،وسواهم ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف ذلك ،فسوى عموم

األولياء والصاحلني خبري البشر وسيد ولد آدم صلى هللا عليه وسلم ،وهذا فيه هضم حلقه صلى هللا

عليه وسلم ،ودليل على نقص حمبته عليه الصالة والسالم يف قلب هذا املتربك.

ومن أنواع التربك احملرم ابلصاحلني:

أ) التمسح هبم ,ولبس ثياهبم ,أو الشرب بعد شرهبم طلباً للربكة.

ب) تقبيل قبورهم ،والتمسح هبا ،وأخذ تراهبا طلباً للربكة ،وقد حكى مجع من أهل العلم إمجاع

العلماء على أن هذا كله منهي عنه ( ،)2وذكر أبو حامد الغزايل الشافعي املتويف سنة 505هـ ،وغريه

من علماء الشافعية واحلنفية أن هذه األفعال من عادات النصارى ،وذكر بعض علماء الشافعية
وبعض علماء احلنفية أن استالم القبور تربكاً كبرية من كبائر الذنوب.

ج) عبادة هللا عند قبورهم تربكاً هبا ،معتقداً فضل التعبد هلل تعاىل عندها ،وأن ذلك سبب لقبول هذه

العبادة ،وسبب َّلستجابة الدعاء.

النوع الثالث :التربك ابألزمان ,واألماكن ,واألشياء اليت مل يرد يف الشرع ما يدل على مشروعية التربك
هبا.

ومن أمثلة هذه األشياء:

 - 1األماكن اليت مر هبا النيب صلى هللا عليه وسلم ،أو تعبد هلل فيها اتفاقاً من غري قصد هلا لذاهتا،

وإمنا ألنه صلى هللا عليه وسلم كان موجوداً يف هذه األماكن وقت تعبده هلل تعاىل هبذه العبادة ،ومل يرد
دليل شرعي يدل على فضلها.
_________
( )1من كتاب ((الرد القوي على الرفاعي واجملهول وابن علوي)) للشيخ محود التوجيري (ص)88 :
بتصرف ،وانظر ((اقتضاء الصراط املستقيم)) (.)813 /2

( )2ينظر :رسالة ((زايرة القبور واَّلستنجاد ابملقبور)) (ص(( ،)32 - 24 :اَّلستغاثة يف الرد على
البكري)) ((( ،)356 /1جمموع الفتاوى)) (- 136 ،109 - 79 /27 ،97 /26 ،521 /4

(( ،)294اَّلختيارات)) اْلنائز (ص(( ،)92 :الصارم املنكي)) (ص،)178 - 109 :
((الزواجر)) :الكبرية (.)149 /1 ،98 - 93
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ومن هذه األماكن :جبل ثور ،وغار حراء ،وجبل عرفات ،واألماكن اليت مر هبا النيب صلى هللا عليه

وسلم يف أسفاره ،واملساجد السبعة اليت قرب اخلندق ،واملكان الذي يزعم بعضهم أن النيب صلى هللا
عليه وسلم ولد فيه – مع أنه خمتلف يف مكان وَّلدته عليه الصالة والسالم اختالفاً كثرياً – ومثل

األماكن اليت قيل إنه ولد فيها نيب أو ويل أو عاشوا فيها وحنو ذلك – مع أن كثرياً من ذلك مل يثبت

.-

فال جيوز للمسلم قصد زايرة هذه األماكن للتعبد هلل تعاىل عندها ،أو فوقها ،بصالة أو دعاء أو

غريمها ،كما َّل جيوز للمسلم مسح شيء من هذه األماكن لطلب الربكة ،وَّل يشرع صعود هذه اْلبال

َّل يف أايم احلج وَّل غريها ،حىت جبل عرفاتَّ ،ل يشرع صعوده يف يوم عرفة ،وَّل غريه ،وَّل التمسح

ابلعمود اليت فوقه ،وإمنا يشرع الوقوف عند الصخرات القريبة منه إن تيسر ،وإَّل وقف احلاج يف أي
مكان من عرفات.

ولذلك مل يثبت عن أحد من الصحابة أنه قصد شيئاً من هذه األماكن للتربك هبا بتقبيل أو ملس أو

غريمها وَّل أن أحداً منهم قصدها للتعبد هلل فيها.

وقد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قالَّ(( :ل تشد الرحال إَّل إىل ثالثة مساجد :مسجدي

هذا ،ومسجد احلرام ،ومسجد األقصى)) ( )1رواه البخاري ومسلم ،وثبت عن عمر بن اخلطاب

رضي هللا عنه الذي هو اثين اخللفاء الراشدين الذين أمرَن ابتباع سنتهم (أنه ملا رأى الناس وهو راجع

من احلج ينزلون فيصلون يف مسجد ،فسأل عنهم ،فقالوا :مسجد صلى فيه النيب صلى هللا عليه

وسلم ،فقال :إمنا هلك من كان قبلكم أهنم اختذوا آاثر أنبيائهم بيعاً ،من مر بشيء من هذه املساجد

فحضرت الصالة فليصل ،وإَّل فليمض) (.)2

فهذا قول اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب الذي قال عنه النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا جعل
احلق على لسان عمر وقلبه)) ( .)3وقال عنه النيب صلى هللا عليه وسلم وعن أيب بكر – رضي هللا

عنهما – ((اقتدوا ابللذين من بعدي أيب بكر وعمر)) (.)4

وهو – أي قول عمر السابق – يدل على التحذير من التربك ابألماكن اليت مر هبا أو تعبد فيها نبينا
صلى هللا عليه وسلم دون قصد هلا ،وعلى عدم مشروعية قصد هذه األماكن للتعبد هلل فيها ،وعلى
هذا أمجع سلف هذه األمة وكل من سار على طريقتهم؛ وألن ذلك من احملداثت اليت َّل دليل عليها.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1197ومسلم (.)827

( )2رواه عبد الرزاق ( .)2734( )118 /2قال ابن تيمية يف ((التوسل والوسيلة)) ( ،)203وابن
كثري يف ((مسند الفاروق)) ( :)142 /1إسناده صحيح.
( ))]3958[ )3رواه الرتمذي ( , )3682وأمحد ( , )5145( )53 /2وابن حبان ()318 /15
 ,واحلاكم ( , )93 /3والطرباين يف ((األوسط)) ( , )338 /3قال الرتمذي هذا حديث حسن

غريب من هذا الوجه ,وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)133 /7إسناده صحيح ,وصححه
األلباين يف ((صحيح الرتمذي)) .واحلديث روي عن أيب هريرة ,ومعاوية ابن أيب سفيان ,وأبو ذر
الغفاري ,وبالل ,رضي هللا عنهم.
( )4رواه الرتمذي ( )3799 ،3663وابن ماجه ( , )97وأمحد ( .)23324( )385 /5وقال:

هذا حديث حسن .وحسنه ابن عبد الرب يف ((جامع بيان العلم وفضله)) ( ،)1165 /2وابن امللقن
يف ((البدر املنري)) ( .)579 /9وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

()197/3

 - 2التربك ببعض األشجار وبعض األحجار وبعض األعمدة وبعض اآلابر والعيون اليت يظن بعض
العامة أن هلا فضالً ،إما لظنهم أن أحد األنبياء واألولياء وقف على ذلك احلجر ،أو َّلعتقادهم أن

نبياً َنم حتت تلك الشجرة ،أو يرى أحدهم رؤاي أن هذه الشجرة أو هذا احلجر مبارك ،أو يعتقدون
أن نبياً اغتسل يف تلك البئر أو العني ،أو أن شخصاً اغتسل فيها فشفي ،وحنو ذلك ،فيغلون فيها
ويتربكون هبا فيتمسحون ابألشجار واألحجار ،ويغتسلون ِباء هذه البئر أو تلك العني طلباً للربكة،

ويعلقون ابلشجرة اخلرق واملسامري والثياب ،فرِبا أدى هبم غلوهم هذا يف آخر األمر إىل عبادة هذه

األشياء ،واعتقاد أهنا تنفع وتضر بذاهتا.

وَّل شك أن التربك ابألشجار واألحجار والعيون وحنوها ،أبي نوع من أنواع التربك ،من مسح أو

تقبيل ،أو اغتسال ،أو غريها مما سبق ذكره تربكاً وتعظيماً حمرم إبمجاع أهل العلم ،وَّل يفعله إَّل

اْلهال؛ ألنه إحداث عبادات ليس هلا أصل يف الشرع ،وألنه من أعظم أسباب الوقوع يف الشرك

األكرب ،وملا روى أبو واقد الليثي قال :خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل حنني ،وحنن

حديثو عهد بكفر ،وللمشركني سدرة يعكفون حوهلا وينوطون هبا أسلحتهم وأمتعتهم ،يقال هلا ذات

أنواط ،فمررَن بسدرة ،فقلنا :اي رسول هللا ،اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط ،فقال صلى هللا
عليه وسلم(( :هللا أكرب ،هذا كما قالت بنو إسرائيل :اجعل لَّنَا إِ َهلا َكما َهلم ِ
آهلَةٌ [األعراف،]138 :
َْ
ً َ ُْ
مث قال :إنكم قوم جتهلون ،لرتكنب سنن من كان قبلكم)) (.)1
فلما طلب حداثء العهد ابإلسالم من الصحابة شجرة يتربكون هبا تقليداً للمشركني أنكر عليهم النيب
صلى هللا عليه وسلم ذلك ،وأخربهم أن طلبهم هذا يشبه طلب بين إسرائيل من موسى عليه السالم

أن جيعل هلم آهلة تقليداً ملشركي زماهنم ،فطلبهم مشابه لطلب بين إسرائيل من جهة طلب التشبه
ابملشركني فيما هو شرك ،وإن كان ما طلبه هؤَّلء الصحابة من الشرك األصغر.

ومن املعلوم ابَّلضطرار من دين اإلسالم أنه ليس هناك حجر أو غريه يشرع مسحه أو تقبيله تربكاً،
حىت مقام إبراهيم اخلليل – عليه السالم – َّل يشرع تقبيله مطلقاً مع أنه قد وقف عليه ،وأثرت فيه
قدماه – عليه السالم  ،-وهذا كله قد أمجع عليه أهل العلم.

ومسح احلجر األسود وتقبيله ,وكذلك مسح الركن اليماين يف أثناء الطواف إمنا هو من ابب التعبد هلل

تعاىل ،واتباع سنة النيب صلى هللا عليه وسلم ،ولذلك قال عمر رضي هللا عنه ملا قبل احلجر األسود:
(إين ألعلم أنك حجر َّل تضر وَّل تنفع ،ولوَّل أين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبلك ما

قبلتك) ( )2رواه البخاري ومسلم.

كما أنه جيب قطع األشجار وهدم اآلابر والعيون ،وإزالة األحجار اليت يتربك هبا العامة ،حسماً ملادة
الشرك ،كما فعل عمر – رضي هللا عنه – حني قطع شجرة بيعة الرضوان.

 - 2التربك ببعض الليايل واألايم اليت يقال :إهنا وقعت فيها أحداث عظيمة ،كالليلة اليت يقال إهنا
حصل فيها اإلسراء واملعراج ،وحنو ذلك تسهيل العقيدة اإلسالمية لعبد هللا بن عبد العزيز اْلربين -

ص296 :

النوع الرابع :التربك ابألماكن واألشياء الفاضلة

وردت نصوص شرعية كثرية تدل على فضل وبركة كثري من األماكن ،كالكعبة املشرفة ،واملساجد

الثالثة ،وكثري من األزمان كليلة القدر ويوم عرفة ،وكثري من األشياء األخرى ،كما زمزم ،والسحور
للصائم ،والتبكري يف طلب الرزق وحنوه ،وغري ذلك.
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2180وأمحد ( .)21947( )218 /5قال الرتمذي :هذا حديث حسن
صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

( ))]3961[ )2رواه البخاري ( )1597ومسلم (.)1270

()198/3

والتربك هبذه األشياء يكون بفعل العبادات وغريها مما ورد يف الشرع ما يدل على فضلها فيها ،وَّل
جيوز التربك هبا بغري ما ورد ،وعليه فمن تربك ابألزمان ,أو األماكن ,أو األشياء اليت وردت نصوص
تدل على فضلها أو بركتها بتخصيصها بعبادات أو تربكات معينة مل يرد يف الشرع ما يدل على

ختصيصها هبا ،فقد خالف املشروع ،وأحدث بدعة ليس هلا أصل يف الشرع ،وذلك كمن خيص ليلة
القدر بعمرة ،وكمن يتربك جبدران الكعبة بتقبيلها أو مسحها ،أو يتمسح ِبقام إبراهيم أو ابحلجر

املسمى حجر إمساعيل ،أو أبستار الكعبة ،أو جبدران املسجد احلرام ،أو املسجد النبوي وأعمدهتما
وحنو ذلك ،فهذا كله حمرم ،وهو من البدع احملدثة ،وقد اتفق أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم

وسلف هذه األمة على عدم مشروعيته ( ،)1وعندك أن يتربك أبحجار أو تراب شيء من املواضع
الفاضلة ابلتمرغ عليه أو جيمعه أو اَّلحتفاظ به.

ومما يدل أيضاً على حترمي التربك ابألشياء الفاضلة بغري ما ورد يف الشرع ما ثبت يف (صحيح

البخاري) عن اثين اخللفاء الراشدين الذين أمرَن أبتباع سنتهم :عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه والذي
قال عنه النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا جعل احلق على قلب عمر ولسانه)) ( ،)2وقال صلى

هللا عليه وسلم عنه وعن أيب بكر(( :اقتدوا ابللذين من بعدي أيب بكر وعمر)) ( ،)3أنه قال رضي
هللا عنه ملا قبل احلجر األسود( :إين ألعلم أنك حجر َّل تضر وَّل تنفع ،ولوَّل أين رأيت النيب صلى

هللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) ( )4رواه البخاري ومسلم ،فقول عمر هذا صريح يف أن تقبيل

احلجر األسود إمنا هو اتباع للنيب صلى هللا عليه وسلم ،فاملسلم يفعله تعبداً هلل تعاىل ،واقتداء خبري
الربية صلى هللا عليه وسلم ،وليس من ابب التربك يف شيء.

وإذا كان هذا يف شأن احلجر األسود الذي هو أفضل الكعبة ،فغريه من األماكن واألشياء الفاضلة

أوىل ،فيتعبد املسلم فيها ِبا ورد يف الشرع وَّل يزيد عليه.
ومما يدل كذلك على حترمي التربك ابألشياء الفاضلة بغري ما ورد يف الشرع ما ثبت عن حرب األمة

وترمجان القرآن ابن عم النيب صلى هللا عليه وسلم عبد هللا بن عباس – رضي هللا عنهما – أنه أنكر
على من استلم أركان الكعبة األربعة؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يستلم إَّل احلجر األسود

والركن اليماين (.)5رواه البخاري .تسهيل العقيدة اإلسالمية لعبد هللا بن عبد العزيز اْلربين -
بتصرف– ص308 :
_________

((( )1اقتضاء الصراط املستقيم)) (ص(( ،)809 ،808 :جمموع الفتاوى)) (،79 /27 ،521 /4
(( ،)110 - 106اَّلختيارات)) اْلنائز ( ،)92و ((احلج)) (ص(( ،)118 :زايرة القبور)) للربكوي
احلنفي (ص(( ،)52 :جملس األبرار)) للرومي احلنفي مع ((خزينة األسرار)) لسبحان خبش اهلندي
احلنفي (ص ،)130 :و ((نقائش األزهار للسوريت احلنفي (ص )161 :نقالً عن ((جهود علماء
احلنفية)) (ص(( ،)657 :إصالح املساجد)) للقامسي (ص(( ،)52 :القول السديد)) للسعدي

(ص(( ،)53 :فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم)) (.)12 ،11 /5

( ))]3963[ )2رواه الرتمذي ( , )3682وأمحد ( , )5145( )53 /2وابن حبان ()318 /15
 ,واحلاكم ( , )93 /3والطرباين يف ((األوسط)) ( , )338 /3قال الرتمذي هذا حديث حسن

غريب من هذا الوجه ,وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)133 /7إسناده صحيح ,وصححه
األلباين يف ((صحيح الرتمذي)).واحلديث روي عن أيب هريرة ,ومعاوية ابن أيب سفيان ,وأبو ذر

الغفاري ,وبالل ,رضي هللا عنهم.

( )3رواه الرتمذي ( )3799 ،3663وابن ماجه ( , )97وأمحد ( .)23324( )385 /5وقال:
هذا حديث حسن .وحسنه ابن عبد الرب يف ((جامع بيان العلم وفضله)) ( ،)1165 /2وابن امللقن

يف ((البدر املنري)) ( .)579 /9وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.
( ))]3965[ )4رواه البخاري ( )1597ومسلم (.)1270
( )5رواه البخاري (.)244

()199/3

 - 1اْلهل ابلدين
من األمور املسلم هبا :أمهية العلم ,وَّلسيما العلم الشرعي ،أي معرفة أمور الدين وشرائعه ،ومن مث
َّ ِ
َّ ِ
ين َّل يَـ ْعلَ ُمو َن
ين يَـ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
العمل بذلك ،حىت يعبد هللا تعاىل على بصرية ,قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ

[الزمر.]9 :

ومن هنا فإن اْلهل ابلدين وأبحكامه آفة خطرية ،وداء عظيم ،فهو حيجب عن معرفة احلق ،ويبعد
عن سنن اهلدى ،ويؤدي إىل الضالل ،ويوقع يف البدع املتعددة.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل( :ما أحدث يف اإلسالم من املساجد واملشاهد على

القبور واآلاثر فهو من البدع احملدثة يف اإلسالم ،من فعل من مل يعرف شريعة اإلسالم ،وما بعث هللا به
حممداً صلى هللا عليه وسلم من كمال التوحيد ,وإخالص الدين هلل ،وسد أبواب الشرك اليت يفتحها

الشيطان لبين آدم .وهلذا يوجد أن من كان أبعد عن التوحيد ,وإخالص الدين هلل ,ومعرفة دين

اإلسالم هم أكثر تعظيماً ملواضع الشرك ،فالعارفون بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحديثه

أوىل ابلتوحيد وإخالص الدين هلل ،وأهل اْلهل بذلك أقرب إىل الشرك والبدع) ( .)1اخل.

فاْلهل إذاً أحد أسباب حصول كثري من صور التربك املمنوع عند بعض املسلمني ،حيث مل ْييزوا بني

التربك املشروع واملمنوع ،بل خلطوا بينهما أو قاسوا الثاين على األول.

ولقد انتشر اْلهل يف العصور املتأخرة يف أحناء العامل اإلسالمي ،وخاصة األقطار النائية.
ومن أهم أسباب انتشار اْلهل بني الناس :سكوت علماء أهل السنة عن بيان احلق وتبليغ شرائع

الدين وأحكامه ،وختاذهلم عن إنكار البدع احملدثة والتحذير عنها ،وإعراض الناس عن سؤال أهل
العلم يف أمور دينهم.

ويف مقابل هذا :تشجيع ورعاية علماء أهل البدع – وعلى رأسهم الروافض والصوفية – لبدعهم،

وإحيائها ،أو إفتاء البعض بدون علم وَّل دراية ،فيحصل الضالل واإلضالل.

هذا ومن آاثر اْلهل السيئة ،واملفاسد املرتتبة عليه :تقليد األسالف ،وحتكيم العادات السائدة بدون

دليل ،وهي شبهة قدْية احتج هبا الكفار املخالفون لدعوة الرسل عليهم السالم ،كما أخربَن هللا تعاىل

عن ذلك يف كتابه الكرمي.
يقول اإلمام الشوكاين رمحه هللا مبيناً خطر هذا األمر( :هبذه الذريعة الشيطانية ،والوسيلة الطاغوتية

بقي املشرك من اْلاهلية على شركه ،واليهودي على يهوديته ،والنصراين على نصرانيته ،واملبتدع على

بدعته ،وصار املعروف منكراً ,واملنكر معروفاً ،وتبدلت األمة بكثري من املسائل الشرعية غريها،
وألفوا ذلك ،ومرنت عليه نفوسهم ،وقبلته قلوهبم ،وأنسوا إليه) (.)2

كما أن من مفاسد اْلهل أيضاً الوقوع يف فتنة الشيطان وتلبيسه.

قال اإلمام ابن القيم عند ذكره األمور اليت أوقعت عباد القبور يف اَّلفتتان هبا ،مع العلم أبن ساكنيها
أمواتَّ ،ل ْيلكون هلم ضراً وَّل نفعاً ،وَّل مواتً وَّل حيااتً وَّل نشوراً.
قال رمحه هللا تعاىل( :منها :اْلهل حبقيقة ما بعث هللا به رسوله ،بل مجيع الرسل :من حتقيق التوحيد،

وقطع أسباب الشرك ،فقل نصيبهم جداً من ذلك ،ودعاهم الشيطان إىل الفتنة ،ومل يكن عندهم من
العلم ما يبطل دعوته ،فاستجابوا له حبسب ما عندهم من اْلهل ،وعصموا بقدر ما معهم من العلم)

( )3اخل.

وعلى أي حال فإن الواجب على املسلم تعلم أمور دينه والتفقه فيه ،حىت َّل يعبد هللا بغري ما شرعه،
وألن من أمكنه التعلم ومل يتعلم أيمث.

وقد يعذر اْلاهل لعدم علمه ،أو عدم استطاعته التعلم ،لكنه َّل يعذر بعد العلم ،فقد قامت عليه
احلجة حينئذ التربك أنواعه وأحكامه لناصر بن عبد الرمحن بن حممد اْلديع – ص467 :
_________

((( )1تفسري سورة اإلخالص)) (ص.)366 :
((( )2الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد)) حملمد بن علي الشوكاين (ص ،)28 :املطبوع ضمن
جمموعة الرسائل السلفية .انظر ((رسالة تطهري اَّلعتقاد عن أدران اإلحلاد)) للصنعاين (ص.)33 :

((( )3إغاثة اللهفان)) (.)215 ،214 /1

()200/3

 - 2التشبه ابلكفار
لقد دل القرآن الكرمي والسنة النبوية وإمجاع العلماء على األمر ِبخالفة الكفار ،والنهي عن
مشاهبتهم ،ملا ينشأ عن مشاهبتهم واَّلقتداء هبم من األضرار الكثرية.

ارى َح َّىت
ضى َع ْن َ
فمن األدلة على ذلك يف القرآن الكرمي قول هللا تعاىلَ :ولَ ْن تَـ ْر َ
ك اليَـ ُه ُ
ود َوََّل الن َ
َّص َ
ِ
ِ
ت أ َْهواء ُهم بـ ْع َد الَّ ِذي جاء َك ِمن ِ
ِ
ك ِم َن
العل ِْم َما لَ َ
تَـتَّبِ َع ملَّتَـ ُه ْم قُ ْل إِ َّن ُه َدى هللا ُه َو اهلَُدى َولَئ ِن اتَّـبَـ ْع َ َ َ ْ َ
ََ َ
ِ
هللا ِمن وٍِيل وََّل نَ ِ
ص ٍري [البقرة.]120 :
ْ َ َ
وأما األحاديث يف ذلك فكثرية.
منها ما روي عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من تشبه

بقوم فهو منهم)) (.)1

وما أخرجه الشيخان عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

((لتتبعن سنن الذين من قبلكم ،شرباً بشرب ،وذراعاً بذراع ،حىت لو دخلوا جحر ضب َّلتبعتموهم.
قلنا :اي رسول هللا ,اليهود والنصارى؟ قال :فمن؟)) (.)2

قال ابن تيمية رمحه هللا :وهذا خرج منه خمرج اخلرب عن وقوع ذلك ،والذم ملن يفعله ،كما كان خيرب

عما يفعله الناس بني يدي الساعة من األشراط واألمور احملرمات (.)3

كما جاءت السنة ابلنهي عن مشاهبة الكفار يف أمور خمصوصة كثرية ،يف العبادات والعادات ،كنهيه
صلى هللا عليه وسلم عن اختاذ القبور مساجد ،وأن يف ذلك مشاهبة ألهل الكتاب.

وقد تقدم لنا إنكار النيب صلى هللا عليه وسلم على من طلب اختاذ شجرة لتعليق األسلحة،
وللعكوف عندها من أجل التربك ،اقتداء بفعل مشركي اْلاهلية.

هذا ومن صور التربك احلاصلة بسبب التشبه ابلكفار مما ابتلي به بعض املسلمني ما أييت:

 - 1الغلو يف األنبياء والصاحلني.

فإن النصارى قد عظموا أنبياءهم وأتباعهم حىت عبدوهم ،فقلدهم بعض املسلمني وأتثروا هبم ،حيث

غلوا يف حمبة وتعظيم النيب صلى هللا عليه وسلم وغريه من األنبياء والصاحلني ،كما تقدم قريباً.
وقد أضل النصارى كثرياً من جهال املسلمني ،حىت صاروا يزورون كنائسهم ،ويلتمسون الربكة من
قسيسيهم ورهابينهم وحنوهم (.)4

 - 2إحداث اَّلحتفال ابملوالد واألعياد.

ومن أمثلة ذلك اَّلحتفال بزمان املولد النبوي ،وموالد األولياء ،وحنو ذلك من املناسبات تعظيماً
وتربكاً.
وَّل خيفى أن أهم دواعي إحداث هذه األعياد واَّلحتفاَّلت البدعية يف بالد املسلمني هو التشبه

أبهل الكتاب ،وَّلسيما النصارى منهم ،حيث إهنم يقيمون أعياداً عديدة يف مواسم وأحوال عيسى

عليه السالم.

 - 3بناء املساجد وغريها على القبور ،والتربك هبا.

فإن منشأ ما ابتلي به الكثري يف بالد املسلمني من بناء املساجد على القبور ،أو اختاذ القبور مساجد

بال بناء ،أو تعظيم القبور واملشاهد ،إن منشأ ذلك هو التقليد األعمى ملن كان قبلنا من الضالني ،بل
واملغضوب عليهم (.)5
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4031وأمحد ( .)5114( )50 /2من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال الذهيب يف ((سري أعالم النبالء)) ( ،)509 /15والعراقي يف

((املغين)) ( :)359 /1إسناده صحيح .وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)282 /10اثبت
[و] إسناده حسن .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :حسن صحيح.

( )2رواه البخاري ( , )7319ومسلم (.)2669
((( )3اقتضاء الصراط املستقيم)) (.)147 /1

((( )4جمموع فتاوى ابن تيمية)) ( )461 ،460 /27بتصرف.
((( )5جمموع فتاوى ابن تيمية)) ((( ،)460 /27اقتضاء الصراط املستقيم)) (،)295 ،77 /1
حبث الوادعي ((حول القبة املبنية على قرب الرسول صلى هللا عليه وسلم)) (ص )286 :بتصرف.
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فإن اليهود والنصارى هم األئمة يف ذلك ،وهلذا قال النيب صلى هللا عليه وسلم حمذراً عن فعلهم ،يف
مرض موته(( :لعن هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد)) (.)1

والنصارى أشد غلوا يف ذلك من اليهود ،كما يف الصحيحني عن عائشة رضي هللا عنها أن أم حبيبة

وأم سلمة ذكرات لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كنيسة رأينها ابحلبشة ،فيها تصاوير ،فقال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم(( :إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجداً ،وصوروا فيه

تلك الصور ،أولئك شرار اخللق عند هللا يوم القيامة)) (.)2

ومن املعلوم أن النصارى يفرحون ِبا يفعله أهل البدع واْلهل من املسلمني ،مما يوافق دينهم،

ويشاهبوهنم فيه ،وحيبون أن يقوى ذلك ويكثر ،ليقوى بذلك دينهم ،ولئال ينفر املسلمون عنهم وعن

دينهم ( .)3وَّل شك أن من دواعي التشبه أبفعال الكفار جماورهتم أو خمالطتهم ،حىت وصل احلال –

مثالً – ببعض جهال املسلمني يف بالد اهلند إىل أن أحدهم صار ْيشي زحفاً لزايرة قرب الويل ،ويرجع

على قفاه تقديراً وتعظيماً .وهذا بسبب جماورة البوذيني هناك وخمالطتهم ،حيث أتثروا هبم فقلدوهم يف
هذا الفعل وحنوه .التربك أنواعه وأحكامه لناصر بن عبد الرمحن بن حممد اْلديع – ص475 :

_________
( )1رواه البخاري ( ،)1390ومسلم ( )529من حديث عائشة.
( )2رواه البخاري ( ،)427ومسلم (.)528

((( )3جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية)) ( )464 - 462 /27ابختصار.
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 - 3تعظيم اآلاثر

املقصود ابآلاثر هنا :اآلاثر املكانية ،وحنوها.
وقد تقدم أنه َّل جيوز تعظيم مكان مل يعظمه الشرع ،كما أن هذا التعظيم جيب أن يكون على وفق

الشرع أيضاً ،وما جاوز ذلك من التعظيم والتربك ابألماكن فممنوع.

وقد َّلحظنا  ...أن تعظيم اآلاثر املكانية وتقديسها هو السبب الباعث على التربك هبا وطلب اخلري

عندها.

كما يالحظ أن معظم هذه اآلاثر اليت يتربك هبا هي آاثر النيب والصاحلني املكانية املنسوبة إليهم ،مثل

أماكن وَّلدهتم ،ومواضع عبادهتم أو إقامتهم ،أو بعض أحواهلم... ،
ويدخل يف هذا تعظيم قبور األنبياء والصاحلني والبناء عليها.

وهذه اآلاثر املكانية إما أن تكون اثبتة – وهي األكثر – أو منقولة ،مثل ما يزعم يف بعض البلدان
من أحجار عليها أثر قدم النيب صلى هللا عليه وسلم ،وما ينقل من تراب القبور تربكاً.
وَّل شك أن تعظيم تلك اآلاثر ،ومن مث التربك هبا ،قد حصل بسبب تعظيم أصحاب هذه اآلاثر
والغلو فيهم.
ومن األسباب األخرى أيضاً تقليد الكفار ،فإن الكفار يعظمون آاثر عظمائهم ،وتعظيم اآلاثر من

مساهتم.

وْيكن أن يدخل فيما تقدم مما يعظم ويتربك به :التربك املمنوع ببعض البقاع املقدسة ،أو ما هي مظنة

التقديس والتعظيم ،كالتربك ببعض أجزاء الكعبة ،أو ابملشاعر املقدسة ،أو بصخرة بيت املقدس،

وحنو ذلك.

هذا ولعل من أسباب انتشار التربك ابملواضع :تساهل الكثري من العلماء يف رواية أخبار فضائل

املواضع ،وعدم ْتحيصها ،فكثرت يف كتب الفضائل األحاديث واآلاثر واألخبار الضعيفة ،بل
واملوضوعة ،عن فضائل بعض املواضع وما حتتوي عليه من الربكة.

ومن النماذج ملا وصل إليه تعظيم وتقديس اآلاثر املكانية ،واملبالغة يف اقتضائها للربكة ما أييت:

( )1أن مفتاح الكعبة إذا وضع يف فم الصغري الذي ثقل لسانه عن الكالم يتكلم سريعاً بقدرة هللا

تعاىل (.)1

( )2ما يروى أن هللا تعاىل قال للصخرة( :أنت عرشي األدىن).
(ْ )3تسح اْلهال ابحلاج أو املعتمر من مكة املكرمة ،أو الزائر للمدينة املنورة ،بل وبسكان احلجاز

وما حوله.

( )4نقل شيء من تراب قرب الرسول صلى هللا عليه وسلم ابملدينة وحفظه تربكاً ،وكذا قرب غريه صلى

هللا عليه وسلم.

( )5أكل تراب جبل عرفات ،وحنوه.
وغري ذلك كثري ...

وهناك أسباب أخرى عامة ساعدت على وجود وانتشار هذا التربك املمنوع وفشوه يف اجملتمع.

ومن أهم هذه األسباب على سبيل اإلمجال :أتثري الفرق املبتدعة ،كالصوفية والرافضة ،والتمسك
ابآلاثر الضعيفة أو املوضوعة ،وقياس املمنوع من التربك على املشروع منه ،وسكوت العلماء عن

اإلنكار ،واَّلستسالم للعاطفة ,والتعصب للهوى ،وهللا تعاىل أعلم .التربك أنواعه وأحكامه لناصر بن
عبد الرمحن اْلديع – بتصرف – ص479 :
_________

( )1انظر ((رحلة الصديق إىل البيت العتيق)) ،للسيد صديق حسن خان (ص.)24 :
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اثلثاً :آاثر التربك املمنوع

َّلشك أن التربك املمنوع يفضي إىل شرور كثرية ،اعتقادية وعملية ،وإىل مفاسد عظيمة ،دينية

ودنيوية ،فله آاثر سيئة وخطرية.

وسأتكلم عن أهم هذه اآلاثر ابلتفصيل ،مبيناً كيفية حصول كل أثر منها ،مع اَّلستشهاد بنماذج
توضح ذلك.

أوَّل :الشرك:
من آاثر التربك املمنوع :الشرك ،واملقصود به الشرك األكرب.
وهو أعظم اآلاثر وأشدها خطراً ،كيف َّل وهو أكرب الكبائر ،خيرج من ملة اإلسالم ،وحيبط مجيع

األعمال ،ويوجب اخللود يف النار ملن مات عليه ،وفيه تنقص هلل رب العاملني.

وهلذا بعث هللا تعاىل رسله من أجل إفراده ابلعبادة جبميع أنواعها ،وترك عبادة ما سواه ،كما قال عز
ٍ
ِ
وت [النحل.]36 :
اجتَنِبُواْ الطَّاغُ َ
وجلَ :ولََق ْد بَـ َعثْـنَا ِيف ُك ِل أ َُّمة َّر ُسوَّلً أَن ا ْعبُ ُدواْ هللاَ َو ْ
أما كيف يوصل التربك املمنوع إىل الشرك؟ فإن ذلك حيصل من إحدى حالتني:

األوىل :أن يكون التربك املمنوع يف حد ذاته شركاً.
ومن أبرز األمثلة على ذلك :التربك ابألموات – من األنبياء والصاحلني وغريهم – يف دعائهم لقضاء
احلاجات الدينية أو الدنيوية ،وتفريج الكرابت واَّلستغاثة هبم ،والتقرب إليهم ابلذبح أو النذر هلم،

والطواف على قبورهم.

فهذا وحنوه من الشرك األكرب ،ألهنم قد اعتقدوا فيهم ما َّل جيوز أن يعتقد إَّل يف هللا ،فأنزلوهم منزلة

الربوبية ،أو صرفوا هلم من العبادات ما َّل جيوز أن يصرف إَّل هلل تبارك وتعاىل ،وهذا بسبب املبالغة
يف تعظيمهم ،واَّلفتتان فيهم ،والتعلق هبم.

ووصل األمر يف اعتقاد بعض املشركني أبصحاب القبور إىل أن قالوا :إن البالء يندفع عن أهل البلد

ِبن هو مدفون عندهم من األنبياء والصاحلني.

وكل هذه األمور الشركية تفعل ابسم التربك ،وأحياَنً ابسم التوسل والتشفع.

احلالة الثانية :أن يؤدي التربك املمنوع إىل الشرك ،فيكون التربك املمنوع من وسائله ،ويكون الشرك
من نتائج التربك املمنوع ومن آاثره.
وهلذا حصل املنع من بعض أنواع التربك سداً للذريعة إىل الشرك ،وخوفاً من الوقوع فيه.

ومن األمثلة على ذلك النهي عن الصالة عند القبور ،أو بناء املساجد أو القباب عليها ،أو الدعاء
عندها ،وحنو ذلك من املظاهر واملشاهد مما يراد به تعظيم أصحاهبا.

ويلحق بذلك :التربك أبمكنة وآاثر األنبياء والصاحلني ،وتعظيمها وتقديسها.
فإن هذه األمور وحنوها من أعظم الذرائع واألسباب املؤدية إىل وقوع الشرك أبصحاب القبور واآلاثر
يف وقت من األوقات مع تطاول األايم.

وقد كان أصل حصول الشرك وعبادة األصنام يف األرض بسبب تعظيم املوتى الصاحلني.
روى ابن جرير الطربي رمحه هللا عن بعض السلف يف تفسريه لقوله تعاىل :وقَالُوا َّل تَ َذر َّن ِ
آهلَتَ ُك ْم َوَّل
ُ
َ
وث ويـعو َق ونَسرا وقَ ْد أ َ م ِ
ريا [نوح ]24 - 23 :أن هذه أمساء
تَ َذ ُر َّن َوداا َوَّل ُس َو ً
اعا َوَّل يَـغُ َ َ َ ُ َ ْ ً َ
َضلوا َكث ً
رجال صاحلني من بين آدم ،وكان هلم أتباع يقتدون هبم ،فلما ماتوا قال أصحاهبم الذين كانوا يقتدون
هبم :لو صورَنهم كان أشوق لنا إىل العبادة إذا ذكرَنهم ،فصوروهم ،فلما ماتوا جاء آخرون دب
إليهم إبليس فقال :إمنا كانوا يعبدوهنم ،وهبم يسقون املطر ,فعبدوهم .وروى ابن جرير أن هذه
األصنام كانت تعبد يف زمان نوح عليه السالم ،مث اختذها العرب بعد ذلك (.)1

وأيضا فإن (الالت) اليت هي من أكرب أواثن العرب يف اْلاهلية ،كان سبب عبادهتم تعظيم قرب رجل

صاحل والعكوف عليه (.)2

وهبذا تبني أن سبب عبادة األصنام هو املبالغة يف تعظيم الصاحلني.

_________

((( )1تفسري الطربي)) ( )99 ،98 /29وانظر(( :صحيح البخاري)) ( )736 /6كتاب التفسري،
تفسري سورة نوح.
( )2انظر(( :تفسري الطربي)) (.)59 ،58 /27
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وهلذا هنى الشارع احلكيم عن كل ما يؤدي إىل اختاذ األواثن ،مثل تعظيم قبور األنبياء والصاحلني.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وهذه العلة اليت ألجلها هنى الشارع هي اليت أوقعت كثرياً من األمم،

إما يف الشرك األكرب ،أو فيما دونه من الشرك ،فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصاحلني ...
وحنو ذلك ،فألن يشرك بقرب الرجل الذي يعتقد نبوته أو صالحه ،أعظم من أن يشرك خبشبة أو

حجر على ْتثاله ،وهبذا جند أقواماً كثريين يتضرعون عندها وخيشعون ،ويعبدون بقلوهبم عبادة َّل
يفعلوهنا يف املسجد ،بل وَّل يف السحر ،ومنهم من يسجد هلا ،وأكثرهم يرجون من بركة الصالة

عندها والدعاء هبا ما َّل يرجونه يف املساجد اليت تشد إليها الرحال).
مث قال رمحه هللا( :فهذه املفسدة ،اليت هي مفسدة الشرك – كبريه وصغريه – هي اليت حسم النيب

صلى هللا عليه وسلم مادهتا ،حىت هنى عن الصالة يف املقربة مطلقاً ،وإن مل يقصد املصلي بركة البقعة
بصالته ،كما يقصد بصالته بركة املساجد الثالثة ،وحنو ذلك ،كما هنى عن الصالة وقت طلوع

الشمس واستوائها وغروهبا ،ألهنا األوقات اليت يقصد املشركون بركة الصالة للشمس فيها ،فنهى
املسلم عن الصالة حينئذ – وإن مل يقصد ذلك – سداا للذريعة) ( )1اهـ.

ومن األمثلة أيضاً على النهي عن بعض أنواع التربك سداا لذريعة الوقوع يف الشرك :التربك املمنوع

ابألشجار واألحجار وبعض البقع ،وتعظيمها ،فإن هذا التربك قد يؤدي إىل الشرك مع مرور الزمان.

ولقد كان من أسباب عبادة األواثن واألحجار عند العرب أن الواحد منهم كان إذا أراد سفراً محل
معه حجراً من حجارة البيت تربكاً به وتعظيماً ،حىت صاروا إىل عبادة األحجار واْلمادات.

جاء يف كتاب (األصنام) َّلبن الكليب (أن إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم ملا سكن مكة ،وولد هبا
أوَّلد كثري حىت مألوا مكة  ...ضاقت عليهم مكة ،ووقعت بينهم احلروب والعداوات ،وأخرج

بعضهم بعضاً ،فتفسحوا يف البالد  ...وكان الذي سلخ هبم إىل عبادة األواثن واحلجارة أنه كان َّل

يظعن من مكة ظاعن إَّل احتمل معه حجراً من حجارة احلرم ،تعظيماً للحرم وصبابة ِبكة ،فحيثما

حلوا وضعوه ،وطافوا به كطوافهم ابلكعبة ،تيمناً منهم هبا ،وصبابة ابحلرم وحباً له ،وهم بعد يعظمون
الكعبة ومكة ،وحيجون ويعتمرون على إرث إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم.

مث سلخ ذلك هبم إىل أن عبدوا ما استحبوا ،ونسوا ما كانوا عليه ،واستبدلوا بدين إبراهيم وإمساعيل
غريه ،فعبدوا األواثن ،وصاروا إىل ما كانت عليه األمم قبلهم .)2( ) ...

اثنياً :اَّلبتداع:

التربك املمنوع ابتداع يف الدين ،ليس عليه دليل من كتاب هللا تعاىل وَّل من سنة نبيه صلى هللا عليه

وسلم ،ومل يفعله السلف الصاحل رمحهم هللا تعاىل ،وهو خمالف للتربك املشروع الذي دلت عليه األدلة
الشرعية.

فالتربك املمنوع كله إذاً من أصنام البدع احملدثة املذمومة ،إَّل أن بدعيته تتفاوت وختتلف ابختالف
صوره وكيفيته ،فإن منه ما يصل إىل حد الشرك  ...ومنه ما يكون أدىن من ذلك.

واألمثلة على صور التربك املمنوع املبتدعة كثرية جداً.... .،
ومن مناذج ذلك على سبيل اإلمجال ما أييت-:

 -شد الرحال إىل زايرة قرب النيب صلى هللا عليه وسلم وغريه من األنبياء والصاحلني.

 التربك بقبور األنبياء والصاحلني ،كأداء العبادات عندهم ،مثل الصالة والدعاء والطواف ،وكتقبيلالقبور والتمسح هبا ،ومحل شيء من تراهبا والعكوف عندها.

 -قصد مواضع صالة أو جلوس النيب صلى هللا عليه وسلم للصالة أو الدعاء ،مما مل يفعله صلى هللا

عليه وسلم على وجه التعبد.
_________

((( )1اقتضاء الصراط املستقيم)) (.)674 /2
((( )2األصنام)) َّلبن الكليب (ص.)6 :
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 التربك ِبكان وَّلدة النيب صلى هللا عليه وسلم ،أو بليلة مولده ،أو بليلة اإلسراء واملعراج ،أوذكرى اهلجرة ،وحنو ذلك.
 وكذا التربك ِبوالد الصاحلني ،أو من يسمون ابألولياء. -التربك املبتدع ببعض اْلبال واملواضع.

وكما أن التربك املمنوع بدعة يف حد ذاته فهو أيضاً جير إىل بدع أخرى.
وأكتفي هنا من الشواهد على ذلك ِبثالني فقط.

أحدمها :أن من النتائج السيئة للتربك املمنوع بقبور األنبياء والصاحلني بناء املساجد عليها ،وبناء

القباب فوقها ،وزخرفة القبور وتشييدها ،وكذا بناء املساجد على آاثر األنبياء والصاحلني ،وحنو ذلك

من األعمال احملدثة يف اإلسالم.
الثاين :أن التربك املمنوع ابلنيب صلى هللا عليه وسلم بعد وفاته قد أدى إىل إحداث عيد املولد النبوي

واَّلحتفال به ،مث تدرج األمر ،فأقيمت اَّلحتفاَّلت ألعياد أخرى كثرية مبتدعة ،يف مواسم متفرقة،

كليلة اإلسراء واملعراج ,وذكرى اهلجرة ،وغري ذلك من األعياد املبتدعة اليت تفعل ابسم الدين ،وكأهنا

من شعائر اإلسالم ،واليت يزداد عددها مع مرور األايم.

وهذا هو شأن البدعة ،فإن فعل القليل منها يؤدي إىل فعل الكثري من البدع األخرى.
فال جيوز التهاون يف شأن البدعة مهما صغرت ،فإهنا تتدرج حىت تكرب وتعظم ،ويشتد خطرها وأثرها.

قال اإلمام أبو حممد الربهباري رمحه هللا حمذراً عن ذلك( :واحذر صغار احملداثت من األمور ،فإن

صغار البدع تعود حىت تصري كباراً ،وكذلك كل بدعة أحدثت من األمور ،فإن صغار البدع تعود حىت
تصري كباراً ،وكذلك كل بدعة أحدثت يف هذه األمة ،كان أوهلا صغرياً يشبه احلق ،فاغرت بذلك من

دخل فيها ،مث مل يستطع املخرج منها ،فعظمت ،وصارت ديناً يدان هبا) (.)1

وحسبنا يف ذم البدع واَّلبتداع قول املصطفى صلى هللا عليه وسلم(( :إايكم وحمداثت األمور ،فإن
كل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة)) ( ،)2وقوله عليه الصالة والسالم يف احلديث اآلخر(( :وشر
األمور حمداثهتا)) (.)3

اثلثا :اقرتاف املعاصي:

إن من آاثر التربك املمنوع انتهاك احلرمات ،ووقوع كثري من املفاسد واملنكرات ،ومن األمثلة على

ذلك ما أييت:

 - 1ما تتضمنه غالباً أعياد املولد النبوي ،وأعياد موالد األولياء ،وكذا األعياد املبتدعة األخرى من
أنواع املعاصي واملنكرات الظاهرة.

ومنها استعمال األغاين وآَّلت اللهو والطرب ،وما يتبع ذلك من الرقص.

وإقامة حلقات الذكر على الوجه احملرم شرعاً ،مع قلة احرتام كتاب هللا تعاىل.
ومنها اختالط الرجال ابلنساء ،وما ينتج عن ذلك من الفتنة.

ومنها إضاعة األموال وتبذيرها إلقامة احلفالت ،واإلسراف يف إيقاد الشموع يف املساجد والطرقات,

ونفقات الزينة.

إىل غري ذلك من األمور املخالفة للشرع ،اليت تفعل ابسم التربك واَّلحتفال بليلة مولد النيب صلى هللا

عليه وسلم وحنوها من املناسبات.
 - 2ما يرتتب من املفاسد واألضرار على التربك املمنوع ابلقبور واختاذها مزارات ومشاهد وأعياد

متكررة.

ومن ذلك صرف النفقات الباهظة احملرمة على بناء القباب واملزارات وكسوهتا ابألقمشة ،وتزيينها

ابملصابيح ،وحتبيس األوقاف لإلنفاق على ذلك ،وإضاعة األموال عن طريق النذور اليت تقدم لصاحل
األموات وأيكلها السدنة.
_________

((( )1شرح السنة)) أليب حممد الربهباري (ص.)23 :
( )2رواه أبو داود ( ،)4607والرتمذي ( ،)2676وابن ماجه ( ،)42وأمحد ()126 /4

( .)17184قال الرتمذي :هذا حديث صحيح .قال الشوكاين يف ((إرشاد الفحول)) (،)160 /1
واأللباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.
( )3رواه مسلم (.)867
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 - 3ما حيصل من مساوئ التربك املمنوع عند زايرة قرب الرسول صلى هللا عليه وسلم ،كاْللوس عند
القرب النبوي للتالوة والذكر ،ورفع الصوت ابلدعاء ،وتكرار التلفظ ابلصالة على النيب صلى هللا عليه
وسلم ،وقصد القرب للسالم عليه بعد كل صالة.

ومع بدعية هذه األفعال إَّل أن هلا أيضاً أضراراً على اآلخرين ،كالتشويش على املصلني ،وإحداث

الزحام على الزوار.

رابعا :الوقوع يف أنواع من الكذب:

إن من اآلاثر السيئة للتربك املمنوع ْلوء أصحابه إىل الكذب ،من أجل اَّلستدَّلل على شرعية ما
ذهبوا إليه ،أو لغرض تعيني موضع التربك أو حمله .وهلذا وقعوا يف عدة أنواع من الكذب ،تلك

اخلصلة الذميمة املمقوتة.

وْيكن بيان أنواع الكذب اليت وقعوا فيها بسبب التربك املمنوع فيما أييت:

األول :الكذب على الرسول صلى هللا عليه وسلم.

َّل شك أن أشد أنواع الكذب هو الكذب على هللا تعاىل ,أو على رسوله صلى هللا عليه وسلم.
وقد حذر عليه الصالة والسالم من الكذب عليه بقوله(( :من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من

النار)) (.)1

ويتنوع الكذب هنا على الرسول صلى هللا عليه وسلم :فقد يكون يف أقواله ،لالستدَّلل على شرعية
التربك ببعض األمور ،وهذا هو الكثري ،وقد يكون الكذب يف آاثره صلى هللا عليه وسلم.

ومن مناذج الكذب على الرسول صلى هللا عليه وسلم يف أقواله ما أييت:
 - 1إيراد األخبار املوضوعة ألجل تعظيم النيب صلى هللا عليه وسلم يف القصص اليت تقرأ ليلة املولد

النبوي.

 - 2األحاديث املوضوعة يف فضل زايرة قربه صلى هللا عليه وسلم.

 - 3وضع األحاديث يف فضائل القبور كحديث(( :إذا أعيتكم األمور فعليكم ابلقبور)).
 - 4األحاديث املكذوبة يف فضل الصخرة ابلقدس.
 - 5أحاديث فضل اْلامع األموي بدمشق ومضاعفة الصالة فيه.

أما الكذب على الرسول صلى هللا عليه وسلم يف آاثره فإن املقصود به ما قد ينسب إىل الرسول

صلى هللا عليه وسلم كذابً – َّل سيما يف العصر احلاضر – من آاثره احلسية ،للتربك هبا ،كشعراته

مثالً.
وكذا دعوى وجود أثر موطئ قدم النيب صلى هللا عليه وسلم على بعض األحجار ،حىت يتربك هبا،
وقد حققت عدم صحة ذلك.

الثاين :الكذب على غري الرسول صلى هللا عليه وسلم ،كالكذب على الصحابة رضي هللا عنهم ،أو

التابعني رمحهم هللا ،وغريهم من الصاحلني.

وهذا الكذب عليهم قد يكون يف األقوال ،مثل ما ينسب إليهم من الرواايت املكذوبة يف ذكر

فضائل وبركة بعض األماكن.

وقد يكون الكذب عليهم يف األفعال ،كادعاء حصول الربكة عند بعض القبور ،مثل ادعاء أن
الشافعي كان يدعو عند قرب أيب حنيفة إذا نزلت به شدة فيستجاب له.

الثالث :الكذب يف تعيني موضع التربك.

ويكثر هذا النوع يف تعيني مواضع قبور بعض الصاحلني من الصحابة وغريهم.

ولعل خري مثال على ذلك هو تعدد أمساء املدن اليت يقال إن رأس احلسني بن علي رضي هللا عنهما

موجود فيها ،فقد بلغ عددها مثانية أمساء.

الرابع :ادعاء بركة بعض املواضع دون مستند شرعي.
ومن النماذج على ذلك :زعمهم أن دار خدجية رضي هللا عنها ِبكة أفضل املواضع بعد املسجد
احلرام ،وأن الدعاء يستجاب فيها.

ومنها كثرة ادعاء استجابة الدعاء عند بعض املقابر أو اْلبال أو املساجد احملدثة املبنية على آاثر

األنبياء والصاحلني ...

خامساً :حتريف النصوص:

 ...إن أصحاب التربك املمنوع ،من أجل اَّلستدَّلل على شرعية ما ذهبوا إليه يلجؤن أحياَنً إىل
الكذب ،فهم هلذا أيضاً يذهبون إىل حتريف معاين النصوص الشرعية ،وحتميلها ما َّل حتتمل.
وأغلب ما يوجد من هذا التحريف هو حتريفهم النصوص اليت يريدون اَّلستدَّلل هبا.

ومن األمثلة على ذلك ما أييت:
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1291ومسلم يف مقدمة صحيحه (.)3
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 - 1استدَّلهلم على استحباب طلب اَّلستغفار من الرسول صلى هللا عليه وسلم عند قربه بعموم
َّ ِ
ول لََو َج ُدوا هللاَ تَـ َّو ًااب
الر ُس ُ
س ُه ْم َجاءُ َ
استَـ ْغ َف َر َهلُُم َّ
استَـ ْغ َف ُروا هللاَ َو ْ
وك فَ ْ
قوله تعاىلَ :ولَ ْو أَهنُ ْم إ ْذ ظَلَ ُموا أَنْـ ُف َ

ِ
يما [النساء.]64 :
َرح ً

 - 2استدَّلهلم على مشروعية التربك ابملواضع اليت صلى فيها الرسول صلى هللا عليه وسلم حبديث
صالة الرسول صلى هللا عليه وسلم يف بيت عتبان بن مالك رضي هللا عنه.

ال
 - 3استدَّلهلم على جواز اختاذ املساجد على القبور بقوله تعاىل يف قصة أصحاب الكهف :قَ َ
الَّ ِذين غَلَبوا َعلَى أَم ِرِهم لَنَـت ِ
َّخ َذ َّن َعلَْي ِه ْم َم ْس ِج ًدا [الكهف.]21 :
َ ُ
ْ ْ
وقد يوجد التحريف من قبلهم عن طريق حتريف النصوص املعارضة هلم.

مثال ذلك حتريفهم هني الرسول صلى هللا عليه وسلم عن اختاذ قربه عيداً بقوله عليه الصالة والسالم:

((َّل جتعلوا قربي عيداً)) (.)1

فقالوا :هذا أمر ِبالزمة قربه ،والعكوف عنده ،واعتياد قصده وانتيابه ،وهني أن جيعل ِبنزلة العيد

الذي يكون من احلول إىل احلول ،بل يقصد كل ساعة وكل وقت (.)2

وهذا حتريف للمعاين ،ومناقضة ملا قصده الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وقلب للحقائق (.)3
سادساً :إضاعة السنن:

من املفاسد يف الدين اليت يشتمل عليها التربك املمنوع إضاعة السنن .وهذا من خصائص البدع

(ذلك أن القلوب إذا اشتغلت ابلبدع أعرضت عن السنن) (.)4

وهلذا جاء يف احلديث ((ما أحدث قوم بدعة إَّل رفع مثلها من السنة)) (.)5

وَّل شك أن السنن ْتوت إذا أحييت البدع (ألن الباطل إذا عمل به لزم ترك العمل ابحلق ،كما يف

العكس ،ألن احملل الواحد َّل يشتغل إَّل أبحد الضدين) (.)6
مث إن من مل يعطل الفرائض والسنن فستضعف عنايته هبا على األقل ،بسبب تعلقه ابلبدع.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عند سياقه مفاسد البدع( :ومنها أن اخلاصة والعامة تنقص بسببها
عنايتهم ابلفرائض والسنن ،ورغبتهم فيها ،فتجد الرجل جيتهد فيها وخيلص وينيب ،ويفعل فيها ما َّل

يفعله يف الفرائض والسنن ،حىت كأنه يفعل هذه عبادة ،ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة ،وهذا

عكس الدين ،فيفوته بذلك ما يف الفرائض والسنن من املغفرة ,والرمحة ,والرقة ,والطهارة ,واخلشوع،
وإجابة الدعوة ،وحالوة املناجاة ،إىل غري ذلك من الفوائد ،إن مل يفته هذا كله فالبد أن يفوته كماله)

(.)7

هذا ومن األمثلة على ما يؤدي إليه التربك املمنوع من إضاعة الواجبات والسنن ما أييت:

 - 1التربك بقبور األنبياء والصاحلني ،والعكوف عندها وجماورهتا ،وحنو ذلك من املظاهر املبتدعة
يشغل عن كثري من الفرائض والواجبات ,والسنن املشروعة يف الدين.
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)2042والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)4162( )491 /3من حديث أيب

هريرة رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وصحح إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف

((األحكام الصغرى)) ( )892كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،والنووي يف ((األذكار)) (.)154

((( )2إغاثة اللهفان)) َّلبن القيم (.)192 /1

((( )3إغاثة اللهفان)) َّلبن القيم (.)193 ،192 /1
((( )4اقتضاء الصراط املستقيم)) (.)740 /2

( )5رواه أمحد ( , )17011( )105 /4مرفوعا من حديث غضيف بن احلارث .قال اهليثمي
((جممع الزوائد)) ( :)193 /1فيه أبو بكر بن عبد هللا بن أيب مرمي وهو منكر احلديث .وقال

الشوكاين يف ((نيل األوطار)) ( :)333 /3يف إسناده ابن أيب مرمي وهو ضعيف وبقية وهو مدلس.
((( )6اَّلعتصام)) للشاطيب (.)114 /1
((( )7اَّلقتضاء)) ( ،)611 /2وانظر هذا املرجع (.)741 /2
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حىت لقد أصبح العكوف عند بعضهم يف املسجد املبين على القرب أحب إليه من العكوف يف املسجد
احلرام ،بل حرمة ذلك املسجد املبين على القرب الذي حرمه هللا ورسوله أعظم عندهم من حرمة بيوت
هللا اليت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها امسه (.)1

وبلغ األمر ببعض الغالة إىل تفضيل زايرة املشاهد اليت على القبور على حج البيت احلرام ،وإىل

اعتقاد أن السفر لزايرة قرب النيب صلى هللا عليه وسلم أفضل من حج البيت (.)2
 - 2قصد املساجد احملدثة املبتدعة ،وتتبع آاثر األنبياء والصاحلني وبعض اْلبال واملواضع ،يف مكة

واملدينة وبالد الشام وغريها ،ألداء العبادات فيها تربكاً ،كالصالة والدعاء – ويف ذلك تعطيل ألداء
العبادة املفروضة أو املسنونة يف املساجد الثالثة الفاضلة ،وسائر املساجد األخرى اليت شرعت

العبادة فيها.

 - 3إقامة األعياد واَّلحتفاَّلت املبتدعة للموالد وغريها ،اليت تستنزف اْلهود واألوقات ،وتشغل
عن ذكر هللا وعن الصالة ،وعن كثري من الواجبات والسنن.

سابعاً :التغرير ابْلهال ،وإضالل األجيال:

من اآلاثر السيئة للتربك املمنوع أنه يؤدي إىل التغرير ابْلهال وإضالهلم .فمن املعلوم أن هذا التربك

حيتوي على مظاهر ابرزة جذابة.

ومن أكثر تلك املظاهر :األبنية املقامة على بعض القبور ،كاملساجد والقباب واملشاهدات واملزارات،

وما جيري فيها وما حوهلا من مظاهر التربك املبتدعة املختلفة.

ومنها أيضاً مظاهر األعياد واَّلحتفاَّلت املبتدعة ،اليت تقام يف املساجد ,أو القبور ,أو الطرقات،
واجتماع الناس فيها.

فإن اْلاهل إذا رأى هذه املظاهر احملسوسة واملشاهد امللموسة ،أو مر هبا ،سيتأثر بال شك ،ويغرت

بذلكَّ ،لسيما مع كثرة أهلها الذين يزاولوهنا ويعتنون هبا.

فهذا التربك املمنوع – ِبظاهره الرباقة – سبب من أسباب فتنة الناس به ,وجرهم إليه ،وَّلسيما

اْلهال والعوام ،وهو هبذا يؤدي إىل إضالل كثري من األجيال املتعاقبة للمسلمني ،الذين يرون تلك

املظاهر واملشاهد املتكررة ،اليت تقام ابسم الدين ،ويدعو إليها من ينتسب إليه ،إضافة إىل حتسني

الشيطان للبدع يف نفوس الناس وتزيينها هلم .التربك أنواعه وأحكامه لناصر بن عبد الرمحن بن حممد
اْلديع – بتصرف – ص483 :
_________

((( )1اَّلقتضاء)) (.)739 /2
((( )2اَّلقتضاء)) (.)739 /2
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أوَّلً :معىن اختاذ القبور مساجد

الذي ْيكن أن يفهم من هذا اَّلختاذ ،إمنا هو ثالثة ٍ
معان:
األول :الصالة على القبورِ ،بعىن :السجود عليها.

الثاين :السجود إليها واستقباهلا ابلصالة والدعاء.

الثالث :بناء املساجد عليها ،وقصد الصالة فيها.

أقوال العلماء يف معىن اَّلختاذ املذكور:
وبكل ٍ
واحد من هذه املعاين قال طائفة من العلماء ،وجاءت هبا نصوص صرحية عن سيد األنبياء
صلى هللا عليه وسلم.

أما األول :فقال ابن حجر اهليتمي :واختاذ القرب مسجداً معناه الصالة عليه ،أو إليه (.)1

نص منه على أنه يفهم اَّلختاذ املذكور شامالً ملعنيني ،أحدمها :الصالة على القرب.
فهذا ٌ

وقال الصنعاين :واختاذ القبور مساجد أعم من أن يكون ِبعىن الصالة إليها ،أو ِبعىن الصالة عليها
(.)2

 ...يعين أنه يعم املعنيني كليهما ،وحيتمل أنه أراد املعاين الثالثة ،وهو الذي فهمه اإلمام الشافعي
رمحه هللا ،وسيأيت نص كالمه يف ذلك ،ويشهد للمعىن األول أحاديث:

األول :عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه(( :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى أن يبىن على
القبور ،أو يقعد عليها ،أو يصلى عليها)) (.)3

الثاين :قوله صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تصلوا إىل قرب وَّل تصلوا على قرب)) (.)4

الثالث :عن أنس رضي هللا عنه(( :أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن الصالة إىل القبور)) (.)5
الرابع :عن عمرو بن دينار  -وسئل عن الصالة وسط القبور  -قال :ذكر يل أن النيب صلى هللا عليه
وسلم قال(( :كانت بنو إسرائيل اختذوا قبور أنبيائهم مساجد فلعنهم هللا تعاىل)) (.)6

وأما املعىن الثاين :فقال املناوي يف (فيض القدير)  -حيث شرح احلديث الثالث املتقدم  :-أي
اختذوها جهة قبلتهم ،مع اعتقادهم الباطل ،وأن اختاذها مساجد َّلزم َّلختاذ املساجد عليها كعكسه،

وهذا بني به سبب لعنهم ملا فيه من املغاَّلة يف التعظيم .قال القاضي  -يعين :البيضاوي  :-ملا كانت
اليهود يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً لشأهنم ،وجيعلوهنا قبلة ،ويتوجهون يف الصالة حنوها ،فاختذوها

أواثَنً لعنهم هللا ،ومنع املسلمني عن مثل ذلك وهناهم عنه ...

 ...وهذا معىن قد جاء النهي الصريح عنه فقال صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل جتلسوا على القبور ،وَّل

تصلوا إليها)) (.)7

قال الشيخ علي القاري  -معلالً النهي  :-ملا فيه من التعظيم البالغ كأنه من مرتبة املعبود ،ولو كان
هذا التعظيم حقيقة للقرب أو لصاحبه لكفر ِ
املعظم ،فالتشبه به مكروه ،وينبغي أن تكون كراهة حترمي،

ويف معناه بل أوىل منه اْلنازة املوضوعة  -يعين قبلة املصلني  -وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث
يضعون اْلنازة عند الكعبة مث يستقبلون إليها (.... )8
_________

((( )1الزواجر عن اقرتاف الكبائر)) (.)121 /1
((( )2سبل السالم)) (.)214 /1

( )3رواه ابن ماجه خمتصرا ( ،)1270وأبو يعلى يف مسنده ( .)297 /2قال اهليثمي يف ((جممع
الزوائد)) ( :)64 /3رواه أبو يعلى ورجاله ثقات .وقال األلباين يف ((حتذير الساجد)) (ص:)29
إسناده صحيح.

( )4رواه الطرباين ( .)376 /11من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما .قال اهليثمي يف ((جممع

الزوائد)) ( :)27 /2رواه الطرباين يف ((الكبري)) وفيه عبدهللا بن كيسان املروزي :ضعفه أبو حامت،
ووثقه ابن حبان .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)1016احلديث صحيح.

( )5رواه ابن حبان ( .)93 /6وقال األلباين يف ((صحيح اْلامع)) ( :)6893صحيح.
( )6رواه عبدالرزاق ( .)1591( )406 /1وقال األلباين يف ((حتذير الساجد)) ( :)29وهو مرسل
صحيح اإلسناد.

( )7رواه مسلم ( .)972من حديث أيب مرثد الغنوي رضي هللا عنه.
( )8انظر(( :مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح)) (.)372 /2
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وحنو احلديث السابق ما روى اثبت البناين عن أنس رضي هللا عنه قال :كنت أصلي قريباً من قرب،
فرآين عمر بن اخلطاب ،فقال :القرب القرب؛ فرفعت بصري إىل السماء وأَن أحسبه يقول :القمر!

(.)1
وأما املعىن الثالث :فقد قال به اإلمام البخاري ،فإنه ترجم للحديث األول بقوله( :ابب ما يكره من

اختاذ املساجد على القبور) (.)2

فقد أشار بذلك إىل أن النهي عن اختاذ القبور مسجداً يلزم منه النهي عن بناء املساجد عليه ،وهذا

أمر واضح ،وقد صرح به املناوي آنفاً ،وقال احلافظ ابن حجر يف شرح احلديث :قال الكرماين :مفاد
احلديث منع اختاذ القرب مسجداً ،ومدلول الرتمجة اختاذ املسجد على القرب ،ومفهومها متغاير ،وجياب
أبهنما متالزمان ،وإن تغاير املفهوم (.)3

وهذا املعىن هو الذي أشارت إليه السيدة عائشة رضي هللا عنها بقوهلا يف آخر احلديث األول :فلوَّل

ذاك أبرز قربه ،غري أنه خشي أن يتخذ مسجداً (.)4

إذ املعىن فلوَّل ذاك اللعن الذي استحقه اليهود والنصارى بسبب اختاذهم القبور مساجد املستلزم

البناء عليهاْ ،لعل قربه صلى هللا عليه وسلم يف أرض ابرزة مكشوفة ،ولكن الصحابة رضي هللا عنهم
مل يفعلوا ذلك خشية أن يبىن عليه مسجد من بعض من أييت بعدهم فتشملهم اللعنة.

ويؤيد هذا ما روى ابن سعد بسند صحيح عن احلسن وهو (البصري) قال :ائتمروا أن يدفنوه صلى
هللا عليه وسلم يف املسجد ،فقالت عائشة رضي هللا عنها :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان

واضعاً رأسه يف حجري إذ قال(( :قاتل هللا أقواماً اختذوا قبور أنبيائهم مساجد)) ،واجتمع رأيهم أن
يدفنوه حيث قبض يف بيت عائشة رضي هللا عنها (.)5

 ...هذه الرواية  -على إرساهلا  -تدل على أمرين اثنني:

أحدمها :أن السيدة عائشة فهمت من اَّلختاذ املذكور يف احلديث أنه يشمل املسجد الذي قد يدخل
فيه القرب ،فباألحرى أن يشمل املسجد الذي بين على القرب.

الثاين :أن الصحابة أقروها على هذا الفهم ،ولذلك رجعوا إىل رأيها فدفنوه صلى هللا عليه وسلم يف

بيتها.

فهذا يدل على أنه َّل فرق بني بناء املسجد على القرب ،أو إدخال القرب يف املسجد ،فالكل حرام ألن

احملذور واحد ،ولذلك قال احلافظ العراقي :فلو بىن مسجداً يقصد أن يدفن يف بعضه دخل يف

اللعنة ،بل حيرم الدفن يف املسجد ،وإن شرط أن يدفن فيه مل يصح الشرط ملخالفة وقفه مسجداً
(.)6
 ...ويف هذا إشارة إىل أن املسجد والقرب َّل جيتمعان يف دين اإلسالم ...
ويشهد هلذا املعىن احلديث اخلامس املتقدم بلفظ(( :أولئك قوم إذا كان فيهم الرجل الصاحل فمات

بنوا على قربه مسجداً  ...أولئك شرار اخللق .)7( )) ...

فهو نص صريح يف حترمي بناء املسجد على قبور األنبياء والصاحلني؛ ألنه صرح أنه من أسباب كوهنم

من شرار اخللق عند هللا تعاىل.

ويؤيده حديث جابر رضي هللا عنه قال(( :هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن جيصص القرب ،وأن
يقعد عليه ،وأن يبىن عليه)) (.)8

_________

( )1رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم قبل حديث ( ،)427ورواه موصوَّلً عبدالرزاق يف ((املصنف))
( )1581( )404 /1وزاد(( :إمنا أقول القربَّ :ل تصل إليه)) .وقال األلباين يف ((النصيحة))

( :)143أخرجه البخاري يف صحيحه تعليقاً ،وهو صحيح .وانظر(( :تغليق التعليق)) (- 228 /2

 )230ففيه زايدة فائدة.

( )2انظر(( :صحيح البخاري)) ابب رقم (.)61
( )3انظر(( :فتح الباري)) (.)201 /3
( )4رواه مسلم (.)529

( )5رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( .)241 /2وقال األلباين يف ((حتذير الساجد))  -كما
يف (منت املوسوعة)  :-سنده صحيح.

( )6انظر(( :فيض القدير)) للمناوي (.)274 /5

( )7رواه البخاري ( ،)427ومسلم ( .)528من حديث عائشة رضي هللا عنها.
( )8رواه مسلم (.)970
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فإنه بعمومه يشمل بناء املسجد على القرب ،كما يشمل بناء القبة عليه ،بل األول أوىل ابلنهي ،كما َّل
خيفى.

فثبت أن هذا املعىن صحيح أيضاً يدل عليه لفظ (اَّلختاذ) ،وتؤيده األدلة األخرى.

أما مشول األحاديث للنهي عن الصالة يف املساجد املبنية على القبور فدَّللتها على ذلك أوضح،

وذلك ألن النهي عن بناء املساجد على القبور يستلزم النهي عن الصالة فيها ،من ابب أن النهي
عن الوسيلة يستلزم النهي عن املقصود هبا والتوسل هبا إليه ،مثاله :إذا هنى الشارع عن بيع اخلمر،
فالنهي عن شربه داخل يف ذلك ،كما َّل خيفى ،بل النهي عنه من ابب أوىل.

ومن البني جداً أن النهي عن بناء املساجد على القبور ليس مقصوداً ابلذات ،كما أن األمر ببناء
املساجد يف الدور واحملالت ليس مقصوداً ابلذات ،بل ذلك كله من أجل الصالة فيها ،سلباً أو

إجياابً ،يوضح ذلك املثال اآليت :لو أن رجالً بىن مسجداً يف مكان قفر غري مأهول ،وَّل أيتيه أحد
للصالة فيه،

فليس هلذا الرجل أي أجر يف بنائه هلذا املسجد ،بل هو عندي آمث إلضاعة املال ،ووضعه الشيء يف
غري حمله!
فإذا أمر الشارع ببناء املساجد فهو أيمر ضمناً ابلصالة فيها ،ألهنا هي املقصودة ابلبناء ،وكذلك إذا

هنى عن بناء املساجد على القبور ،فهو ينهى ضمناً عن الصالة فيها؛ ألهنا هي املقصودة ابلبناء

أيضاً ،وهذا بني َّل خيفى على العاقل إن شاء هللا تعاىل.

ترجيح مشول احلديث للمعاين كلها وقول الشافعي بذلك:
ومجلة القول :أن اَّلختاذ املذكور يف األحاديث املتقدمة يشمل كل هذه املعاين الثالثة ،فهو من جوامع
كلمه صلى هللا عليه وسلم ،وقد قال بذلك اإلمام الشافعي رمحه هللا ،ففي كتابه (األم) ما نصه:

وأكره أن يُبىن على القرب مسجد وأن يُسوى ،أو يُصلى عليه ،وهو غري ُمسوى  -يعين :أنه ظاهر

معروف  -أو يُصلى إليه ،قال :وإن صلى إليه أجزأه وقد أساء ،أخربَن مالك أن رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم قال(( :قاتل هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد)) ( .)1قال :وأكره هذا

للسنة واآلاثر ،وأنه كره  -وهللا تعاىل أعلم  -أن يُعظمه أحد من املسلمني ،يعين يتخذ قربه مسجداً،
ومل تؤمن يف ذلك الفتنة والضالل على ما أييت بعده (.)2
فقد استدل ابحلديث على املعاين الثالثة اليت ذكرها يف سياق كالمه ،فهو دليل واضح على أنه يفهم

احلديث على عمومه ،وكذلك صنع احملقق الشيخ على القارئ نقالً عن بعض أئمة احلنفية فقال يف

(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح) :سبب لعنهم :إما ألهنم كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً
هلم ،وذلك هو الشرك اْللي ،وإما ألهنم كانوا يتخذون الصالة هلل تعاىل يف مدافن األنبياء والسجود

على مقابرهم والتوجه إىل قبورهم حالة الصالة نظراً منهم بذلك إىل عبادة هللا واملبالغة يف تعظيم

األنبياء ،وذلك هو الشرك اخلفي لتضمنه ما يرجع إىل تعظيم خملوق فيما مل يؤذن له ،فنهى النيب
صلى هللا عليه وسلم أمته عن ذلك إما ملشاهبة ذلك الفعل سنة اليهود ،أو لتضمنه الشرك اخلفي.
((حي ِذر ما صنعوا)) (.)4( )3
كذا قاله بعض الشراح من أئمتنا ،ويؤيده ما جاء يف روايةُ :

 ...والسبب األول الذي ذكره وهو السجود لقبور األنبياء تعظيماً هلم وإن كان غري مستبعد حصوله

من اليهود والنصارى ،فإنه غري متبادر من قوله صلى هللا عليه وسلم(( :اختذوا قبور أنبيائهم

مساجد)) فإن ظاهره أهنم اختذوها مساجد لعبادة هللا فيها على املعاين السابقة تربكاً ِبن ُدفن فيها من

األنبياء ،وإن كان هذا أدى هبم  -كما يؤدي بغريهم  -إىل وقوعهم يف الشرك اْللي ،ذكره الشيخ

القارئ .حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد حملمد َنصر الدين األلباين  -ص28
_________

( )1رواه مالك يف ((املوطأ)) ( )892 /2مرسالً .من حديث عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه.

ورواه موصوَّلً البخاري ( ،)437ومسلم ( )530بدون لفظة( :النصارى) ،وأمحد ()285 /2

( )7818واللفظ له .من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .قال شعيب األرَنؤوط حمقق املسند:
إسناده صحيح على شرط الشيخني.

((( )2األم)) (ص.)246
( )3رواه البخاري ( ،)436 ،435ومسلم ( .)531من حديث عائشة وابن عباس رضي هللا عنهم.
((( )4مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح)) (.)45 /1

()212/3

اثنياً :أدلة حترمي هذا اَّلختاذ وحكمه ومذاهب العلماء فيه

 - 1عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مرضه الذي مل يقم

منه(( :لعن هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد)) .قالت :فلوَّل ذاك أبرز ( )1قربه غري

أنه ُخشي أن يتخذ مسجداً (... )2

 - 2عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :قاتل هللا اليهود اختذوا
قبور أنبيائهم مساجد)) (.)3

 3و - 4عن عائشة وابن عباس رضي هللا عنهم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا حضرته الوفاة
جعل يلقي على وجهه طرف مخيصة له ،فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول(( :لعنة هللا على
((حي ِذر مثل الذي صنعوا)) (.)4
اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد)) تقول عائشةُ :

قال احلافظ ابن حجر :وكأنه صلى هللا عليه وسلم علم أنه مرحتل من ذلك املرض ،فخاف أن يعظم

قربه كما فعل من مضى ،فلعن اليهود والنصارى إشارة إىل ذم من يفعل فعلهم ...

 - 5عن عائشة رضي هللا عنها قالت :ملا كان مرض النيب صلى هللا عليه وسلم تذاكر بعض نسائه
كنيسة أبرض احلبشة يقال هلا :مارية  -وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض احلبشة  -فذكرن
من حسنها وتصاويرها قالت :فرفع النيب صلى هللا عليه وسلم رأسه فقال(( :أولئك إذا كان فيهم

الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجداً ،مث صوروا تلك الصور ،أولئك شرار اخللق عند هللا يوم

القيامة)) ()5

قال احلافظ ابن رجب يف (فتح الباري) :هذا احلديث يدل على حترمي بناء املساجد على قبور
الصاحلني ،وتصوير صورهم فيها ،كما يفعله النصارى ،وَّل ريب أن كل واحد منهما حمرم على انفراد،

فتصوير صور اآلدميني حمرم ،وبناء القبور على املساجد ابنفراده حمرم ،كما دلت عليه نصوص أُخر،

أييت ذكر بعضها .قال :والتصاوير اليت يف الكنيسة اليت ذكرهتا أم حبيبة وأم سلمة كانت على احليطان
وحنوها ،ومل يكن هلا ظل ،فتصوير الصور على مثال صور األنبياء والصاحلني للتربك هبا ،واَّلستشفاع

هبا حيرم يف دين اإلسالم ،وهو من جنس عبادة األواثن ،وهو الذي أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم
أن أهله شرار اخللق عند هللا يوم القيامة ،وتصوير الصور للتآنس برؤيتها أو للتنزه بذلك ،والتلهي

حمرم ،وهو من الكبائر وفاعله من أشد الناس عذاابً يوم القيامة ،فإنه ظامل ممثل أبفعال هللا اليت َّل
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ [الشورىَّ ]11:ل يف ذاته وَّل يف صفاته وَّل يف
يقدر على فعلها غريه ،وهللا تعاىل لَْي َ
أفعاله سبحانه وتعاىل (... )6
 ...وَّل فرق يف التحرمي بني التصوير اليدوي والتصوير اآليل والفوتوغرايف ،بل التفريق بينهما مجود
وظاهرية عصرية ...

 - 6عن جندب بن عبدهللا البجلي أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم قبل أن ْيوت ٍ
خبمس وهو

يقول(( :قد كان يل فيكم إخوة وأصدقاء ،وإين أبرأ إىل هللا أن يكون يل فيكم خليل ،وإن هللا عز
وجل قد اختذين خليالً كما اختذ إبراهيم خليالً ،ولو كنت متخذاً من أميت خليالًَّ ،لختذت أاب بك ٍر

خليالً ،أَّل وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد ،أَّل فال تتخذوا القبور
مساجد ،فإين أهناكم عن ذلك)) (.)7
_________

( )1قال األلباين :أي كشف قربه صلى هللا عليه وسلم ومل يتخذ عليه احلائل ،واملراد دفن خارج بيته،
كذا يف ((فتح الباري)).

( )2رواه البخاري ( ،)1390ومسلم (.)529
( )3رواه البخاري ( ،)437ومسلم (.)530

( )4رواه البخاري ( ،)436 ،435ومسلم (.)531
( )5رواه البخاري ( ،)427ومسلم (.)528
((( )6فتح الباري)) َّلبن رجب (.)198 ،197 /3
( )7رواه مسلم (.)532

()213/3

 - 7عن احلارث النجراين قال :مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم قبل أن ْيوت ٍ
خبمس وهو يقول:
((أَّل َّ
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد ،أَّل فال تتخذوا القبور
مساجد إين أهناكم عن ذلك)) (.)1

 - 8عن أسامة بن زيد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يف مرضه الذي مات فيه(( :أدخلوا
علي أصحايب فدخلوا عليه وهو متقنع بربدة معافري ،فكشف القناع فقال :لعن هللا اليهود والنصارى
َّ
اختذوا قبور أنبيائهم مساجد)) (.)2

 - 9عن أيب عبيدة بن اْلراح قال :آخر ما تكلم به النيب صلى هللا عليه وسلم(( :أخرجوا يهود أهل
احلجاز وأهل جنران من جزيرة العرب ،واعلموا أن شرار الناس الذي اختذوا قبور أنبيائهم مساجد))

(.)3

 - 10عن زيد بن اثبت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :لعن هللا (ويف ٍ
رواية :قاتل هللا)

اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد)) (.)4

 - 11عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :اللهم َّل جتعل قربي وثناً ،لعن هللا

قوماً اختذوا قبور أنبيائهم مساجد)) (.)5

 - 12عن عبدهللا بن مسعود قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن من شرار
الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ،ومن يتخذ القبور مساجد)) (.)6
 - 13عن علي بن أيب طالب قال(( :لقيين العباس فقال :اي علي انطلق بنا إىل النيب صلى هللا عليه

وسلم فإن كان لنا من األمر شيء وإَّل أوصى بنا الناس ،فدخلنا عليه ،وهو مغمى عليه ،فرفع رأسه

فقال :لعن هللا اليهود اختذوا قبور األنبياء مساجد)) .زاد يف رواية(( :مث قاهلا الثالثة)) .فلما رأينا ما به
خرجنا ومل نسأله عن ٍ
شيء (... )7
_________

( )1رواه ابن أيب شيبة ( .)7546( )150 /2قال األلباين يف ((حتذير الساجد)) :وإسناده صحيح
على شرط مسلم.
( )2رواه أمحد ( ،)21822( )203 /5والطرباين ( .)164 /1قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد))

( :)30 /2رواه أمحد والطرباين يف ((الكبري)) ،ورجاله موثقون .وقال الشوكاين يف ((نيل األوطار))
( :)139 /2إسناده جيد .وقال األلباين يف ((حتذير الساجد)) :سنده حسن يف الشواهد.

( )3رواه أمحد ( )1691( )195 /1و ( ،)1699( )196 /1والدارمي ( ،)305 /2والبيهقي
( ،)208 /9وأبو يعلى ( .)177 /2قال الذهيب يف ((املهذب)) ( :)3775 /7إسناده صاحل.
وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ([ :)328 /5روي] إبسنادين ورجال طريقني منها ثقات متصل
إسنادمها .وقال أمحد شاكر يف ((املسند)) ( :)146 /3إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((حتذير

الساجد)) :سنده صحيح.

( )4رواه أمحد ( )21644( )184 /5و ( ،)21667( )186 /5والطرباين ( .)150 /5قال
اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)30 /2رواه الطرباين يف ((الكبري)) ورجاله موثقون .وقال األلباين يف
((حتذير الساجد)) :صحيح بشواهده املتقدمة.

( )5رواه أمحد ( ،)7352( )246 /2وأبو يعلى ( ،)33 /12واحلميدي ( .)445 /2قال أمحد
شاكر يف ((املسند)) ( :)88 /13إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((حتذير الساجد)) :سنده
صحيح .وقال شعيب األرَنؤوط حمقق ((املسند)) :إسناده قوي.

( )6الشطر األول من احلديث رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم ( ،)7067واحلديث رواه موصوَّلً
أمحد ( ،)3844( )405 /1وابن حبان ( ،)260 /15والطرباين ( ،)188 /10وأبو يعلى (/9

 .)216قال أمحد شاكر يف ((املسند)) ( :)324 /5إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((حتذير
الساجد)) :صحيح.

( )7رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( ،)28 /4وابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) (/42

 .)426وقال األلباين يف ((حتذير الساجد)) :هذا إسناد حسن لوَّل أنين مل أعرف أاب بكر هذا ،ومل
يورده الدوَّليب ،وأبو أمحد احلاكم يف ((الكىن)).

()214/3
إن كل من يتأمل يف تلك األحاديث الكرْية يظهر له بصورةٍ َّل شك فيها أن اَّلختاذ املذكور حرام ،بل
كبرية من الكبائر ،ألن اللعن الوارد فيها ،ووصف املخالفني أبهنم شرار اخللق عند هللا تبارك وتعاىل،

َّل ْيكن أن يكون يف حق من يرتكب ما ليس كبرية كما َّل خيفى.
مذاهب العلماء يف ذلك:

وقد اتفقت املذاهب األربعة على حترمي ذلك ،ومنهم من صرح أبنه كبرية وإليك تفاصيل املذاهب يف

ذلك:
 - 1مذهب الشافعية أنه كبرية:

قال الفقيه ابن حجر اهليتمي :الكبرية الثالثة والرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة والثامنة

والتسعون :اختاذ القبور مساجد ،وإيقاد السرج عليها واختاذها أواثَنً ،والطواف هبا ،واستالمها،

والصالة إليها (.)1

مث ساق بعض األحاديث املتقدمة وغريها ،مث قال( :تنبيه) :عد هذه الستة من الكبائر وقع يف كالم
بعض الشافعية ... ،ووجه اختاذ القرب مسجداً منها واضح ،ألنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه،

وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر اخللق عند هللا تعاىل يوم القيامة ،ففيه حتذير لنا كما يف رواية:
((حي ِذر مثل الذي صنعوا)) ( )2أي ُحي ِذر أمته بقوله هلم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك ،فيلعنوا
ُ

كما لعنوا ،ومن مث قال أصحابنا :حترم الصالة إىل قبور األنبياء واألولياء تربكاً وإعظاماً ،ومثلها

الصالة عليه للتربك واإلعظام ،وكون هذا الفعل كبرية ظاهرة من األحاديث املذكورة ملا علمت ،فقال

بعض احلنابلة :قصد الرجل الصالة عند القرب متربكاً به عني احملادة هلل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم
وابتداع دين مل أيذن به هللا ،للنهي عنها مث إمجاعاً ،فإن أعظم احملرمات وأسباب الشرك الصالة
عندها ،واختاذها مساجد ،أو بناؤها عليها والقول ابلكراهة حممول على غري ذلك ،إذ َّل يظن

ابلعلماء جتويز فعل تواتر عن النيب صلى هللا عليه وسلم لعن فاعله ،وجيب املبادرة هلدمها ،وهدم

القباب اليت على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار ،ألهنا أسست على معصية رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،ألنه هنى عن ذلك ،وأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هبدم القبور املشرفة ،وجتب

إزالة كل قنديل أو سراج على قرب ،وَّل يصح وقفه ونذره .اهـ.)3( .

هذا كله كالم الفقيه ابن حجر اهليتمي ،وأقره عليه احملقق األلوسي يف (روح املعاين) ( ،)4وهو كالم
يدل على فهم وفقه يف الدين؛ وقوله فيما نقله عن بعض احلنابلة :والقول ابلكراهة حممول على غري

ذلك كأنه يشري إىل قول الشافعي :وأكره أن يُبىن على القرب مسجد وأن يُسوى ،أو يُصلى عليه،

وهو غري ُمسوى  -يعين :أنه ظاهر معروف  -أو يُصلى إليه ،قال :وإن صلى إليه أجزأه وقد أساء،
أخربَن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :قاتل هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور

أنبيائهم مساجد)) ( .)5قال :وأكره هذا للسنة واآلاثر ،وأنه كره  -وهللا تعاىل أعلم  -أن يُعظم أحد

من املسلمني ،يعين يتخذ قربه مسجداً ،ومل تُؤمن يف ذلك الفتنة والضالل على ما أييت بعده (.)6
_________

((( )1الزواجر عن اقرتاف الكبائر)) (.)120 /1

( )2رواه البخاري ( ،)436 ،435ومسلم (.)531
((( )3الزواجر عن اقرتاف الكبائر)) (.)121 /1
((( )4روح املعاين)) (.)31 /5

( )5رواه مالك يف ((املوطأ)) ( )892 /2مرسالً .من حديث عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه.

ورواه موصوَّلً البخاري ( ،)437ومسلم ( )530بدون لفظة( :النصارى) ،وأمحد ()285 /2

( )7818واللفظ له .من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .قال شعيب األرَنؤوط حمقق املسند:
إسناده صحيح على شرط الشيخني.
((( )6األم)) (ص.)246

()215/3

وعلى هذا أتباعه من الشافعية كما يف (التهذيب) ،وشرحه (اجملموع) ومن الغريب أهنم حيتجون على
ذلك ببعض األحاديث  ...مع أهنا صرحية يف حترمي ذلك ،ولعن فاعله ،ولو أن الكراهة كانت عندهم
للتحرمي لقرب األمر ،ولكنها لديهم للتنزيه فكيف يتفق القول ابلكراهة مع تلك األحاديث اليت

يستدلون هبا عليها؟!

أقول هذا ،وإن كنت َّل أستبعد محل الكراهة يف عبارة الشافعي املتقدمة خاصة على الكراهة

التحرْيية؛ ألنه هو املعىن الشرعي املقصود يف اَّلستعمال القرآين ،وَّل شك أن الشافعي متأثر

أبسلوب القرآن غاية التأثر ،فإذا وقفنا يف كالمه على لفظ له معىن خاص يف القرآن الكرمي وجب
ِ
سو َق
محله عليهَّ ،ل على املعىن املصطلح عليه عند املتأخرين ،فقد قال تعاىلَ :وَك َّرَه إلَْي ُك ُم الْ ُك ْف َر َوالْ ُف ُ
صيَا َن [احلجرات ]7:وهذه كلها حمرمات ،فهذا املعىن  -وهللا أعلم  -هو الذي أراده الشافعي
َوال ِْع ْ
رمحه هللا بقوله املتقدم( :وأكره) ،ويؤيده أنه قال عقب ذلك :وإن صلى إليه أجزأه ،وقد أساء؛ فإن
قوله( :أساء) معناه :ارتكب سيئة ،أي حراماً ،فإنه هو املراد ابلسيئة يف أسلوب القرآن أيضاً ،فقد

قال تعاىل يف سورة (اإلسراء) بعد أن هنى عن قتل األوَّلد ،وقرابن الزىن ،وقتل النفس وغري ذلكُ :ك مل
وها [اإلسراء ]38 :أي :حمرماً.
ك َكا َن َسيِئُهُ ِع ْن َد َربِ َ
ذَلِ َ
ْر ً
ك َمك ُ
ويؤكد أن هذا املعىن هو املراد من الكراهة يف كالم الشافعي يف هذه املسألة :أن مذهبه أن األصل يف
النهي التحرمي ،إَّل ما دل الدليل على أنه ملعىن آخر ،كما صرح بذلك يف رسالته (مجاع العلم) ()1
وحنوه يف كتابه (الرسالة) ( ،)2ومن املعلوم لدى كل من درس هذه املسألة أبدلتها أنه َّل يوجد أي
دليل يصرف النهي الوارد يف بعض األحاديث املتقدمة إىل غري التحرمي كيف واألحاديث تؤكد أنه

للتحرمي  ...؟ ولذلك فإين أقطع أبن التحرمي هو مذهب الشافعيَّ ،لسيما وقد صرح ابلكراهة بعد

أن ذكر حديث(( :قاتل هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد)) ( ... )3فال غرابة إذاً
إن صرح احلافظ العراقي -وهو شافعي املذهب  -بتحرمي بناء املسجد على القرب كما تقدم وهللا
أعلم.

وهلذا نقول :لقد أخطأ من نسب إىل اإلمام الشافعي القول إبابحة تزوج الرجل بنته من الزىن حبجة أنه

صرح بكراهة ذلك والكراهة َّل تنايف اْلواز إذا كانت للتنزيه! قال ابن القيم :نص الشافعي على

كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزىن ،ومل يقل قط أنه مباح وَّل جائز ،والذي يليق جباللته وإمامته
ومنصبه الذي أحله هللا به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحرمي ،وأطلق لفظ الكراهة ألن
احلرام يكرهه هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم ،وقد قال تعاىل عقب ذكر ما حرمه من احملرمات من

عند

ِ ِ
س الَِّيت َح َّرَم َّ
ضى َربم َ
قولهَ :وقَ َ
اَّللُ
ك أََّل تَـ ْعبُ ُدوا إَّل إ َّايهُ [ ...اإلسراء ]23 :إىل قولهَ :وَّل تَـ ْقتُـلُوا النَّـ ْف َ
ف ما لَيس لَ َ ِ ِ ِ
ِ ِ
ْم [اإلسراء ]36 :إىل آخر
ك به عل ٌ
إَّل اب ْحلَ ِق [ ...األنعام ]151:إىل قولهَ :وَّل تَـ ْق ُ َ ْ َ
وها [اإلسراء ،]38:ويف (الصحيح)(( :إن هللا عز
ك َكا َن َسيِئُهُ ِع ْن َد َربِ َ
اآلايت مث قالُ :ك مل ذَلِ َ
ْر ً
ك َمك ُ

وجل كره لكم قيل وقال ،وكثرة السؤال وإضاعة املال)) (.)4

_________

((( )1مجاع العلم)) (ص.)125
((( )2الرسالة)) (ص.)343

( )3رواه البخاري ( ،)437ومسلم ( )530بدون لفظ( :النصارى) ،وأمحد ()7818( )285 /2
واللفظ له .من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .قال شعيب األرَنؤوط حمقق املسند :إسناده صحيح
على شرط الشيخني.

( )4رواه البخاري ( )2408من حديث املغرية بن شعبة رضي هللا عنه .ومسلم ( )1715من
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

()216/3

فالسلف كانوا يستعملون الكراهة يف معناها الذي استعملت فيه يف كالم هللا ورسوله صلى هللا عليه
وسلم ،ولكن املتأخرين اصطلحوا على ختصيص الكراهة ِبا ليس ِبحرم ،وتركه أرجح من فعله ،مث

محل من محل منهم كالم األئمة على اَّلصطالح احلادث ،فغلط يف ذلك ،وأقبح غلطاً منه من محل
لفظ الكراهة ،أو لفظ َّل ينبغي يف كالم هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم على املعىن اَّلصطالحي

احلادث! (... )1

 - 2مذهب احلنفية الكراهة التحرْيية:

والكراهة هبذا املعىن الشرعي قد قال به هنا احلنفية فقال اإلمام حممد تلميذ أيب حنيفةَّ :ل نرى أن
يُزاد على ما خرج من القرب ونكره أن ُجيصص أو يُطني أو ُجيعل عنده مسجدا (.)2

والكراهة عند احلنفية إذا أُطلقت فهي للتحرمي كما هو معروف لديهم وقد صرح ابلتحرمي يف هذه

املسألة ابن امللك منهم ...

 - 3مذهب املالكية التحرمي:

وقال القرطيب  -بعد أن ذكر احلديث اخلامس ( :- )3قال علماؤَن :وهذا حيرم على املسلمني أن
يتخذوا قبور األنبياء والعلماء مساجد (.)4
 - 4مذهب احلنابلة التحرمي:

ومذهب احلنابلة التحرمي أيضا كما يف (شرح املنتهى) ( )5وغريه بل نص بعضهم على بطالن الصالة
يف املساجد املبنية على القبور ووجوب هدمها فقال ابن القيم يف (زاد املعاد) يف صدد بيان ما

تضمنته غزوة تبوك من الفقه والفوائد وبعد أن ذكر قصة مسجد الضرار الذي هنى هللا تبارك وتعاىل

نبيه أن يصلي فيه وكيف أنه صلى هللا عليه وسلم هدمه وحرقه؛ قال :ومنها حتريق أمكنة املعصية اليت
يُعصى هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم فيها ،وهدمها كما حرق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

مسجد الضرار وأمر هبدمه وهو مسجد يُصلى فيه ويُذكر اسم هللا فيه ملا كان بناؤه ضرراً وتفريقاً بني
املؤمنني ومأوى للمنافقني وكل ٍ
مكان هذا شأنه فواجب على اإلمام تعطيله إما ٍ
هبدم أو حتر ٍيق وإما

بتغيري صورته وإخراجه عما ُوضع له وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك اليت تدعو

سدنتها إىل اختاذ من فيها أنداداً من دون هللا أحق بذلك وأوجب  ...ومنها :أن الوقف َّل يصح على

غري بر وَّل قربة كما مل يصح وقف هذا املسجد وعلى هذا فيهدم املسجد إذا بُين على قرب كما يُنبش
امليت إذا ُدفن يف املسجد نص على ذلك اإلمام أمحد وغريه؛ فال جيتمع يف دين اإلسالم مسجد وقرب
بل أيهما طرأ على اآلخر منع منه وكان احلكم للسابق فلو وضعا معاً مل جيز وَّل يصح هذا الوقف،
وَّل جيوز وَّل تصح الصالة يف هذا املسجد لنهي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك ولعنه من
اختذ القرب مسجداً أو أوقد عليه سراجاً ( )6فهذا دين اإلسالم الذي بعث هللا به رسوله ونبيه،
وغربته بني الناس كما ترى (.)7

_________

((( )1إعالم املوقعني)) (.)48 - 47 /1

((( )2اآلاثر)) حملمد بن احلسن الشيباين (ص.)45
( )3وهو حديث عائشة رضي هللا عنها قالت :ملا كان مرض النيب صلى هللا عليه وسلم تذاكر بعض
نسائه كنيسة أبرض احلبشة يقال هلا :مارية  -وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض احلبشة -

فذكرن من حسنها وتصاويرها قالت :فرفع النيب صلى هللا عليه وسلم رأسه فقال(( :أولئك إذا كان
فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجداً ،مث صوروا تلك الصور ،أولئك شرار اخللق عند هللا يوم
القيامة)) .رواه البخاري ( ،)427ومسلم (.)528

((( )4اْلامع ألحكام القرآن)) للقرطيب (.)38 /10
((( )5شرح منتهى اإلرادات)) للبهويت (.)353 /1
((( )6زاد املعاد)) (.)22 /3
((( )7زاد املعاد)) (.)22 /3
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فتبني مما نقلناه عن العلماء أن املذاهب األربعة متفقة على ما أفادته األحاديث املتقدمة من حترمي بناء
املساجد على القبور .وقد نقل اتفاق العلماء على ذلك أعلم الناس أبقواهلم ومواضع اتفاقهم
واختالفهم أَّل وهو شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا فقد ُسئل رمحه هللا ِبا نصه :هل تصح الصالة

على املسجد إذا كان فيه قرب والناس جتتمع فيه لصاليت اْلماعة واْلمعة أم َّل؟ وهل ُْيهد القرب أو

يُعمل عليه حاجز أو حائط؟

فأجاب :احلمد هلل ،اتفق األئمة أنه َّل يُبىن مسجد على ق ٍرب ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:
((إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد أَّل فال تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن

ذلك)) (.)1

ِ
بتسوية القرب ،وإما بنبشه إن
وأنه َّل جيوز دفن ميت يف مسجد فإن كان املسجد قبل الدفن غُِري إما

كان جديداً ،وإن كان املسجد بُين بعد القرب فإما أن يُزال املسجد ،وإما أن تُزال صورة القرب؛
منهي عنه (.)2
فاملسجد الذي على القرب َّل يُصلى فيه فرض وَّل نفل فإنه ٌ

وقد تبنت دار اإلفتاء يف الداير املصرية فتوى شيخ اإلسالم ابن تيمية هذه فنقلتها عنه يف فتوى هلا
أصدرهتا تنص على عدم جواز الدفن يف املسجد فلرياجعها من شاء يف (جملة األزهر) ()3

وقال ابن تيمية :حيرم اإلسراج على القبور واختاذ املساجد عليها وبينها ويتعني إزالتها وَّل أعلم فيه
خالفا بني العلماء املعروفني (... )4

وهكذا نرى أن العلماء كلهم اتفقوا على ما دلت عليه األحاديث من حترمي اختاذ املساجد على القبور
فنحذر املؤمنني من خمالفتهم واخلروج عن طريقتهم خشية أن يشملهم وعيد قوله عز وجلَ :وَم ْن
يل الْم ْؤِمنِني نُـولِ ِه ما تَـو َّىل ونُ ْ ِ ِ
الرس َ ِ ِ
يَِ
ني لَهُ ا ْهلَُدى ويَـتَّبِ ْع غَ ْ ِ
َّم
ول م ْن بَـ ْعد َما تَـبَ َّ َ
شاق ِق َّ ُ
ُ
ري َسب ِ ُ َ َ َ َ َ
َ
َ
صله َج َهن َ
صريا [النساء ]115:وإِ َّن ِيف ذَلِ َ ِ ِ
وساء ْ ِ
الس ْم َع َو ُه َو َش ِهي ٌد
ْب أ َْو أَلْ َقى َّ
ك لَذ ْك َرى ل َم ْن َكا َن لَهُ قَـل ٌ
ََ َ
ت َم ً
[ق .]37:حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد حملمد َنصر الدين األلباين  -ص10

فأما العكوف واجملاورة عند شجرة أو حجرْ ،تثال أو غري ْتثال ،أو العكوف واجملاورة عند قرب نيب ،أو

غري نيب ،أو مقام نيب أو غري نيب ،فليس هذا من دين املسلمني .بل هو من جنس دين املشركني،
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ني
يم ُر ْش َدهُ م ْن قَـ ْب ُل َوُكنَّا بِه َعال ِم َ
الذين أخرب هللا عنهم ِبا ذكره يف كتابه ،حيث قالَ :ولََق ْد َآتَـ ْيـنَا إبْـ َراه َ
ِِ
ِ
ال ِألَبِ ِيه وقَـ ْوِم ِه َما َه ِذهِ التَّماثِ َّ
ال لََق ْد ُك ْنـتُ ْم
ين قَ َ
إِ ْذ قَ َ
َ
يل ال ِيت أَنْـتُ ْم َهلَا َعاك ُفو َن قَالُوا َو َج ْد ََن آ ََاب َء ََن َهلَا َعابد َ
َ ُ
ت ِمن َّ ِ
السماو ِ
ِ
ض َال ٍل ُمبِ ٍ
ات
ني قَ َ
ال بَ ْل َربم ُك ْم َر م
أَنْـتُ ْم َوآ ََاب ُؤُك ْم ِيف َ
الالعبِ َ
ب َّ َ َ
ني قَالُوا أَج ْئـتَـنَا ِاب ْحلَ ِق أ َْم أَنْ َ َ
ِ ِ
ض الَّ ِذي فَطَره َّن وأ َََن َعلَى ذَلِ ُكم ِمن َّ ِ ِ
م ِ
َو ْاأل َْر ِ
ين
ين َوَات ََّّلل َألَكي َد َّن أ ْ
َُ َ
َصنَ َام ُك ْم بَـ ْع َد أَ ْن تُـ َولوا ُم ْدب ِر َ
الشاهد َ
ْ َ
ِ ِ
ريا َهلُ ْم لَ َعلَّ ُه ْم إِلَْي ِه يَـ ْرِج ُعو َن [األنبياء.]58 - 51:
فَ َج َعلَ ُه ْم ُج َذاذًا إ ََّّل َكب ً
_________

( )1رواه مسلم ( .)532من حديث جندب رضي هللا عنه.
((( )2جمموع الفتاوى)) ( ،)107 /1و (.)192 /2
((( )3جملة األزهر)) (.)503 ،501 /112
((( )4اَّلختيارات العلمية)) (ص.)52
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وقال تعاىل :واتْل َعلَي ِهم نَـبأَ إِبـر ِاهيم إِ ْذ قَ َ ِ ِ ِ ِ
َصنَ ًاما فَـنَظَ مل َهلَا
ال ألَبِيه َوقَـ ْومه َما تَـ ْعبُ ُدو َن قَالُوا نَـ ْعبُ ُد أ ْ
َ ُ ْ ْ َ َْ َ
ِِ
ك يَـ ْف َعلُو َن
ني قَ َ
ض مرو َن قَالُوا بَ ْل َو َج ْد ََن آ ََاب َء ََن َك َذلِ َ
ال َه ْل يَ ْس َم ُعونَ ُك ْم إِ ْذ تَ ْد ُعو َن أ َْو يَـ ْنـ َف ُعونَ ُك ْم أ َْو يَ ُ
َعاكف َ
ني الَّ ِذي َخلَ َق ِين فَـ ُه َو
قَ َ
ال أَفَـ َرأَيْـتُ ْم َما ُك ْنـتُ ْم تَـ ْعبُ ُدو َن أَنْـتُ ْم َوآ ََاب ُؤُك ُم ْاألَقْ َد ُمو َن فَِإ َّهنُ ْم َع ُد ٌّو ِيل إََِّّل َر َّ
ب ال َْعالَ ِم َ
ني َوالَّ ِذي ُْيِيتُِين ُمثَّ ُْحييِ ِ
ت فَـ ُه َو يَ ْش ِف ِ
يَـ ْه ِدي ِن َوالَّ ِذي ُه َو يُط ِْع ُم ِين َويَ ْس ِق ِ
ني َوالَّ ِذي أَط َْم ُع أَ ْن
ني َوإِ َذا َم ِر ْ
ضُ
يـ ْغ ِفر ِيل َخ ِطيئَ ِيت يـوم ِ
الدي ِن [الشعراء.]82 - 69:
َْ َ
َ َ
ٍ
ِ ِ ِ
وسى ا ْج َع ْل
يل الْبَ ْح َر فَأَتَـ ْوا َعلَى قَـ ْوم يَـ ْع ُك ُفو َن َعلَى أ ْ
َصنَ ٍام َهلُ ْم قَالُوا َاي ُم َ
وقال تعاىلَ :و َج َاو ْزََن ببَ ِين إ ْس َرائ َ
ال إِنَّ ُكم قَـوم َجتْهلُو َن إِ َّن هؤ ِ
ِ
ري
َّلء ُمتَ َّربٌ َما ُه ْم فِ ِيه َوَاب ِط ٌل َما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن قَ َ
َُ
لَنَا إِ َهلًا َك َما َهلُ ْم آهلَةٌ قَ َ ْ ْ ٌ َ
ال أَغَ ْ َ
َِّ
اَّلل أَبْ ِغي ُك ْم إِ َهلًا َو ُه َو فَ َّ
ني [األعراف.]140 - 138:
ضلَ ُك ْم َعلَى ال َْعالَ ِم َ
فهذا عكوف املشركني ،وذاك عكوف املسلمني ،فعكوف املؤمنني يف املساجد لعبادة هللا وحده َّل

شريك له ،وعكوف املشركني على ما يرجونه ،وخيافونه من دون هللا ،ومن يتخذوهنم شركاء وشفعاء،
فإن املشركني مل يكن أحد منهم يقول :إن العامل له خالقان ،وَّل إن هللا له شريك يساويه يف صفاته.

هذا مل يقله أحد من املشركني ،بل كانوا يُقرون أبن خالق السماوات واألرض واحد كما أخرب هللا
عنهم بقوله :ولَئِن سأَلْتَـ ُهم من َخلَ َق َّ ِ
ض لَيَـ ُقولُ َّن هللاُ [لقمان ،]25:وقوله تعاىل :قُ ْل
األر َ
الس َم َاوات َو ْ
َ ْ َ ْ َْ
لِم ِن األرض ومن فِيها إِ ْن ُك ْنـتم تَـعلَمو َن سيـ ُقولُو َن َِِّ
السماو ِ
الس ْب ِع
َّلل قُ ْل أَفَال تَ َذ َّك ُرو َن قُ ْل َمن َّر م
ات َّ
ْ ُ ََ ْ َ
ُ ْ ْ ُ ََ
ب َّ َ َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ال َْع ْر ِ
ار
َوَر م
ش ال َْعظ ِيم َسيَـ ُقولُو َن ََّّلل قُ ْل أَفَال تَـتَّـ ُقو َن قُ ْل َم ْن بِيَ ِده َملَ ُك ُ
وت ُك ِل َش ْيء َو ُه َو ُجيريُ َوَّل ُجيَ ُ
علَي ِه إِ ْن ُك ْنـتم تَـعلَمو َن سيـ ُقولُو َن َِِّ
َىن تُ ْس َح ُرو َن [املؤمنون.]89 - 84:
َّلل قُ ْل فَأ َّ
َْ
ُ ْ ْ ُ ََ
وكانوا يقولون يف تلبيتهم :لبيك َّل شريك لك ،إَّل شريكاً هو لك ْتلكه وما ملك فقال تعاىل هلم:
ِ
اء ِيف َما َرَزقـْنَا ُك ْم [الروم.]28:
ب لَ ُك ْم َمثَال ِم ْن أَنْـ ُف ِس ُك ْم َه ْل لَ ُك ْم ِم ْن َما َملَ َك ْ
َ
ض َر َ
ت أ َْْيَانُ ُك ْم م ْن ُش َرَك َ
ِ
َّ ِ
ين َّاختَ ُذوا م ْن ُدونِِه
وكانوا يتخذون آهلتهم وسائط تقرهبم إىل هللا ُزلفى ،وتشفع هلم كما قال تعاىلَ :والذ َ
ِ
ون َِّ
وَن إِ َىل َِّ
اَّلل ُزلْ َفى [الزمر ]3:وقال تعاىل :أَِم َّاختَ ُذوا ِمن ُد ِ
اء قُ ْل
اء َما نَـ ْعبُ ُد ُه ْم إَِّل لِيُـ َق ِربُ َ
ْ
اَّلل ُش َف َع َ
أ َْوليَ َ

أَولَو َكانُوا َّل ْيَْلِ ُكو َن َشيـئا وَّل يـع ِقلُو َن قُل َِِّ
ْك َّ ِ
اعةُ َِ
األر ِ
َّلل َّ
ض [الزمر43:
مج ًيعا لَهُ ُمل ُ
الش َف َ
ًْ َ َْ
الس َم َوات َو ْ
َْ
ْ
.]44 -

اَّلل ما َّل يض مرهم وَّل يـ ْنـ َفعهم ويـ ُقولُو َن هؤ ِ
َّلء ُش َفعا ُؤََن ِع ْن َد ا َِّ
ِ ِ
ِ
َّلل قُ ْل
َُ
َ
وقال تعاىلَ :ويَـ ْعبُ ُدو َن م ْن ُدون َّ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ
أَتُـنَـبِئُو َن ا ََّّلل ِِبَا َّل يـ ْعلَم ِيف َّ ِ
األر ِ
ض [يونس.]18:
الس َم َاوات َوَّل ِيف ْ
َ
َ ُ
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َخت ُذ ِمن ُدونِِه ِ
وقال تعاىل عن صاحب يس :وما ِيل َّل أَ ْعب ُد الَّ ِذي فَطَرِين وإِلَْي ِه تُـرجعو َن أَأ َِّ
آهلَةً إِ ْن يُ ِر ْد ِن
َ َ ْ َُ
ْ
ُ
ََ َ
اعتُـهم َش ْيـئًا وَّل يـ ْن ِق ُذ ِ
ض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ت بَِربِ ُك ْم
َّ
ون إِِين إِذًا لَِفي َ
الر ْمحَ ُن بِ ُ
آم ْن ُ
ني إِِين َ
َ ُ
ض ٍر َّل تُـغْ ِن َع ِين َش َف َ ُ ْ
امسَع ِ
ون [يس.]25 - 22:
فَ ْ ُ
ٍ
اء ظُ ُهوِرُك ْم َوَما نَـ َرى
وقال تعاىلَ :ولََق ْد ِج ْئـتُ ُم َ
وَن فُـ َر َ
ادى َك َما َخلَ ْقنَا ُك ْم أ ََّو َل َم َّرة َوتَـ َرْكتُ ْم َما َخ َّولْنَا ُك ْم َوَر َ
َّ ِ
ض َّل َع ْن ُك ْم َما ُك ْنـتُ ْم تَـ ْز ُع ُمو َن
ين َز َع ْمتُ ْم أ ََّهنُ ْم فِي ُك ْم ُش َرَكاءُ لََق ْد تَـ َقطَّ َع بَـ ْيـنَ ُك ْم َو َ
اء ُك ُم الذ َ
َم َع ُك ْم ُش َف َع َ
[األنعام]94 :
ِ ِِ ِ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ين َخيَافُو َن أَ ْن
وقال تعاىلَ :ما لَ ُك ْم م ْن ُدونه م ْن َوٍِيل َوَّل َشفي ٍع [السجدة ]4:وقال تعاىلَ :وأَنْذ ْر به الذ َ
ِ
ِ ِِ
ُْحي َ ِ ِِ
يع لَ َعلَّ ُه ْم يَـتَّـ ُقو َن [األنعام .]51:اقتضاء الصراط
س َهلُ ْم م ْن ُدونه َوِيلٌّ َوَّل َشف ٌ
ش ُروا إ َىل َرهب ْم لَْي َ
املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 827 /2 -
قال الشيخ حافظ احلكمي-رمحه هللا تعاىل -يف شرح منظومة سلم الوصول
ِ
اجا أ َْوقَ َدا  ...أ ِو ابْـتَ َىن َعلَى َّ
يح َم ْس ِجدا
الض ِر ِ
َوَم ْن َعلَى الْ َق ِْرب س َر ً
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ارى
سنَ ِن الْيَـ ُهود َوالن َ
َّص َ
فإنَّهُ ُجمَد ٌد ج َهارا  ...ل ُ
(ومن على القرب) متعلق أبوقد (سراجا) مفعول (أوقدا) أبلف اإلطالق ،واملعىن :ومن أوقد سراجاً
على القرب (أو ابتىن) ِبعىن :بنا وزيدت التاء فيه ملعىن اَّلختاذ (على الضريح) أي :على القرب،

واشتقاقه من الضرح الذي هو الشق (مسجدا) أو اختذ القرب نفسه مسجدا ولو مل ينب عليه (فإنه) أي

فاعل ذلك (جمدد) بفعله ذلك (جهاراً) أي جتديداً واضحاً جماهراً به هللا ورسوله وأولياءه (لسنن) أي
لطرائق (اليهود والنصارى) يف اختاذهم قبور أنبيائهم مساجد ويعكفون عليها ،وأعياد هلم ينتابوهنا،

ويرتددون إليها ،كيف وقد قال الرسول صلى هللا عليه وسلم للذين طلبوا منه ذات أنواط(( :هللا
أكرب ،إهنا السنن ،قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل ملوسى :اجعل لَّنَا إِ َهلا َكما َهلم ِ
آهلَةٌ
َْ
ً َ ُْ
ال إِنَّ ُك ْم قَـ ْوٌم َجتْ َهلُو َن لتتبعن سنن من كان قبلكم)) ( )1وقال صلى هللا عليه وسلم(( :لتتبعن سنن
قَ َ

من كان قبلكم شرباً بشرب وذراعاً بذراع حىت لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه)) .قلنا :اي رسول هللا

اليهود والنصارى؟ قال(( :فمن؟)) أخرجاه من حديث أيب سعيد رضي هللا عنه ( ،)2وقد وقع األمر
وهللا كما أخرب صلى هللا عليه وسلم به ،فاهلل املستعان.
َكم ح َّذر الْم ْختار عن ذَا ولَعن  ...فَ ِ
سنَ ْن
اعلَهُ َك َما َرَوى أ َْه ُل ال م
ْ َ َ ُ َ ُ َْ َ َْ
ِ
اد فِ ِيه فَـو َق ِ
الش ِْرب
بَ ْل قَ ْد َهنَى َع ِن ْارت َف ِاع الْ َق ِْرب َ ...وأَ ْن يُـ َز َ
ْ
ٍ
ِ
ص َّح ْ
اخلََ ْرب
س َّوى َه َك َذا َ
َوُك مل قَ ٍْرب ُم ْش ِرف فَـ َق ْد أ ََم ْر  ...أبَ ْن يُ َ
_________
( )1رواه ابن حبان ( ،)6702والطرباين ( .)244 /3من حديث أيب واقد الليثي رضي هللا عنه.
قال شعيب األرَنؤوط حمقق ((صحيح ابن حبان)) :إسناده صحيح على شرط مسلم.

( )2رواه البخاري ( ،)3456ومسلم (.)2669
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(كم) خربية للتكثري (حذر املختار) نبينا حممداً صلى هللا عليه وسلم (عن ذا) الفعل من اختاذ القبور

مساجد وأعياداً والبناء عليها وإيقاد السرج عليها ،كما يف (الصحيح) عن عائشة رضي هللا عنها :أن
أم سلمة ذكرت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كنيسة رأهتا أبرض احلبشة يقال هلا :مارية فذكرت له
ما رأت فيها من الصور ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أولئك قوم إذا مات فيهم العبد

الصاحل  -أو الرجل الصاحل  -بنوا على قربه مسجداً وصوروا فيه تلك الصور ،أولئك شرار اخللق

عند هللا)) ( .)1وفيه  -أي يف (الصحيح)  -عنها هي  -أي :عائشة  -وعبدهللا بن عباس رضي هللا
عنهم :قال :ملا نزل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم طفق يطرح مخيصة له على وجهه ،فإذا اغتم هبا

كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك(( :لعنة هللا على اليهود والنصارى ،اختذوا قبور أنبيائهم
مساجد)) ُحي ِذر ما صنعوا ( )2وفيه عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

قال(( :قاتل هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد)) ( .)3وعن أيب مرثد الغنوي رضي

هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تصلوا إىل القبور وَّل جتلسوا عليها)) رواه
اْلماعة إَّل البخاري ،وابن ماجه ( ،)4وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم(( :اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم وَّل تتخذوها قبوراً)) رواه اْلماعة إَّل ابن ماجه (.)5
وعن جندب بن عبدهللا البجلي رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل أن

خبمس وهو يقولَّ :
ْيوت ٍ
((إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد ،أَّل فال

تتخذوا القبور مساجد ،إين أهناكم عن ذلك)) رواه مسلم ( .)6وعن جابر رضي هللا عنه قال(( :هنى
النيب صلى هللا عليه وسلم أن جيصص القرب ،وأن يقعد عليه ،وأن يبىن عليه)) رواه أمحد ومسلم

والثالثة ( )7وصححه الرتمذي ولفظه(( :هنى أن جتصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبىن عليها
وأن توطأ)) ،ويف لفظ النسائي(( :هنى أن يبىن على القرب أو يزاد عليه أو جيصص أو يكتب عليه))،
وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال(( :لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زائرات القبور واملتخذين

عليها املساجد والسرج)) رواه أهل السنن ( .)8وللرتمذي وصححه عن أيب هريرة رضي هللا عنه
قال(( :لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زوارات القبور)) (.)9

_________

( )1رواه البخاري ( ،)427ومسلم (.)528

( )2رواه البخاري ( ،)436 ،435ومسلم (.)531
( )3رواه البخاري ( ،)437ومسلم ( )530بدون لفظة( :النصارى) ،وأمحد ()7818( )285 /2
واللفظ له .من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .قال شعيب األرَنؤوط حمقق املسند :إسناده صحيح

على شرط الشيخني.

( )4رواه مسلم ( ،)972وأبو داود ( ،)3229والرتمذي ( ،)1050والنسائي (.)67 /2

( )5رواه البخاري ( ،)432ومسلم ( ،)777وأبو داود ( ،)1043والرتمذي ( ،)451والنسائي
(.)197 /3
( )6رواه مسلم (.)532

( )7رواه مسلم ( ،)970وأبو داود ( ،)3225والرتمذي ( ،)1052والنسائي ( ،)87 /4وأمحد
(.)14181( )295 /3

( )8رواه أبو داود ( ،)3236والرتمذي ( ،)320والنسائي ( .)94 /4واحلديث سكت عنه أبو
داود .وقال الرتمذي :حسن .ووافقه البغوي يف ((شرح السنة)) ( ،)150 /2وابن حجر يف ((هداية
الرواة)) ( - )345 /1كما أشار لذلك يف مقدمته  .-وقال األلباين يف ((حتذير الساجد)) (:)59
احلديث صحيح لغريه إَّل (اختاذ السرج) فإنه :منكر ،مل أيت إَّل من هذا الطريق الضعيف.

( )9رواه الرتمذي ( .)1056وقال :هذا حديث حسن صحيح .وقال البغوي يف ((شرح السنة))
( :)151 /2صحيح .وقال ابن القطان يف ((احملرر)) ( ،)206واأللباين يف ((صحيح سنن
الرتمذي)) :حسن.
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وَّلبن ماجه مثله من حديث حسان رضي هللا عنه ( ،)1وألمحد بسند جيد عن ابن مسعود رضي هللا
عنه مرفوعاً(( :إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ،والذين يتخذون القبور مساجد))
رواه أبو حامت ابن حبان يف (صحيحه) ( .)2وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى

علي فإن صالتكم تبلغين
هللا عليه وسلمَّ(( :ل جتعلوا بيوتكم قبوراً ،وَّل جتعلوا قربي عيداً ،وصلوا َّ

حيث كنتم)) رواه أبو داود إبسناد حسن ورواته ثقات ( ، ... )3وقال سعيد بن منصور يف (سننه):

حدثنا عبدالعزيز بن حممد أخربين سهيل بن أيب صاحل قال :رآين احلسن بن احلسن بن علي بن أيب
طالب رضي هللا عنه عند القرب فناداين وهو يف بيت فاطمة رضي هللا عنها َّ
يتعشى فقال :هلم إىل
العشاء ،فقلت َّل أريده ،فقال :مايل رأيتك عند القرب؟ فقلت :سلمت على النيب صلى هللا عليه
وسلم ،فقال :إذا دخلت املسجد فسلم .مث قال :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل

تتخذوا قربي عيداً ،وَّل تتخذوا بيوتكم مقابر ،وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم .لعن هللا

اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد)) .ما أنتم ومن ابألندلس إَّل سواء ( .)4وروى مالك

يف (املوطأ) أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :اللهم َّل جتعل قربي وثناً يعبد ،اشتد غضب هللا
على ٍ
قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد)) ( .)5ويف الباب أحاديث غري ما ذكرَن.
(وقد هنى) النيب صلى هللا عليه وسلم ،عن (ارتفاع القرب) ابلبناء أو حنوه ،كما تقدم من النهي عن

جتصيصها والبناء عليها ... ،من األمر بتسويتها (وأن يزاد فيه فوق شرب) كما يف (السنن) عن جابر
رضي هللا عنه قال(( :هنى النيب صلى هللا عليه وسلم أن يُبىن على القرب أو يُزاد عليه أو ُجيصص))

(.)6

(وكل قرب مشرف) يعين مرتفع (فقد أمر النيب صلى هللا عليه وسلم (أبن يُسوى) ابألرض أو ِبا عداه
من القبور اليت مل جتاوز الشرع يف ارتفاعها( ،هكذا صح اخلرب) ،وهو ما رواه مسلم عن مثامة بن ُش ِفي
قال :كنا مع فَضالة بن عبيد أبرض الروم برودس فتويف صاحب لنا ،فأمر فَضالة بن عبيد بقربه

فسوي مث قال(( :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمر بتسويتها)) ( .)7وله عن أيب اهلياج
األسدي قال :قال يل علي بن أيب طالب :أَّل أبعثك على ما بعثين عليه رسول هللا صلى هللا عليه

سويته)) ( .)8معارج القبول بشرح سلم
وسلم ((أَّل تدع ْتثاَّلً إَّل طمسته ،وَّل قرباً مشرفاً إَّل َّ
الوصول حلافظ احلكمي – 659 /2
_________

( )1رواه ابن ماجه ( .)1279قال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( :)44 - 43 /2هذا إسناد
صحيح رجاله ثقات .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :حسن.

( )2رواه أمحد ( ،)3844( )405 /1وابن حبان ( ،)260 /15ورواه الطرباين ( ،)188 /10وأبو

يعلى ( ،)216 /9والشطر األول من احلديث رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم ( .)7067قال ابن
ٍ
إبسناد جيد .وقال أمحد شاكر يف
تيمية يف ((اقتضاء الصراط املستقيم)) (ص :)330رواه أمحد
((املسند)) ( :)324 /5إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((حتذير الساجد)) :صحيح.

( )3رواه أبو داود ( .)2042وسكت عنه .وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام
الصغرى)) ( - )892كما أشار لذلك يف مقدمته  ،-والنووي يف ((األذكار)) ( .)154وقال ابن

تيمية يف ((اقتضاء الصراط املستقيم)) ( :)169 /2إسناده حسن وله شواهد .وقال ابن حجر يف

((الفتوحات الرابنية)) ( :)314 /3حسن .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )4رواه سعيد بن منصور يف ((سننه)) مرسالً كما يف ((اقتضاء الصراط املستقيم)) َّلبن تيمية

(ص .)106قال ابن القيم يف ((إغاثة اللهفان)) ( ،)301 /1وابن عبداهلادي احلنبلي يف ((الصارم
املنكي)) ( :)322مرسل .قال األلباين يف ((أحكام اْلنائز)) (ص :)220مرسل إبس ٍ
ناد قوي.

( )5رواه مالك يف ((املوطأ)) ( )172 /1مرسالً عن عطاء بن يسار رمحه هللا .قال ابن عبد الرب يف
((اَّلستذكار)) ( :)347 /2روي متصالً مسنداً .وقال ابن حجر يف ((هداية الرواة)) (:)349 /1

مرسل .وقال األلباين يف ((غاية املرام)) ( :)126صحيح.

( )6رواه النسائي ( ،)86 /4والبيهقي ( .)410 /3قال املعلمي يف ((البناء على القبور)) (:)94
رواته ثقات ,وفيه ما يعلم مما تقدم [يعين عنعنة ابن جريج مع الزايدة] .وقال األلباين يف ((صحيح

سنن النسائي)) :صحيح.
( )7رواه مسلم (.)968
( )8رواه مسلم (.)969
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اثلثاً :شبهات حول اختاذ القبور مساجد وحكم مسجد الرسول صلى هللا عليه وسلم
ال الَّ ِذين غَلَبوا َعلَى أَم ِرِهم لَنَـت ِ
َّخ َذ َّن َعلَْي ِه ْم َم ْس ِج ًدا
أوَّلً :قوله تعاىل يف سورة الكهف :قَ َ
َ ُ
ْ ْ
[الكهف ،]21:وجه دَّللة اآلية على ذلك :أن الذين قالوا هذا القول كانوا نصارى ،على ما هو

مذكور يف كتب التفسري ،فيكون اختاذ املسجد على القرب من شريعتهم ،وشريعة من قبلنا شريعة لنا

إذا حكاها هللا تعاىل ،ومل يعقبها ِبا يدل على ردها كما يف هذه اآلية الكرْية.

اثنياً :كون قرب النيب صلى هللا عليه وسلم يف مسجده الشريف ،ولو كان ذلك َّل جيوز ملا دفنوه صلى
هللا عليه وسلم يف مسجده!

اثلثاً :صالة النيب صلى هللا عليه وسلم يف مسجد اخليف مع أن فيه قُِرب سبعني نبياً كما قال صلى هللا
عليه وسلم (!)1

رابعاً :ما ذكر يف بعض الكتب أن قرب إمساعيل عليه السالم وغريه يف احلجر من املسجد احلرام ،وهو

أفضل مسجد يتحرى املصلي فيه.

خامساً :بناء أيب جندل رضي هللا عنه مسجداً على قرب أيب بصري رضي هللا عنه يف عهد النيب صلى
هللا عليه وسلم كما جاء يف ((اَّلستيعاب)) َّلبن عبد الرب (.)2

سادساً :زعم بعضهم أن املنع من اختاذ القبور مساجد إمنا كان لعلة خشية اَّلفتتان ابملقبور ،زالت
برسوخ التوحيد يف قلوب املؤمنني ،فزال املنع!

اْلواب عن الشبهة األوىل:

أما الشبهة األوىل فاْلواب عنها من ثالثة وجوه:

األول :أن الصحيح املتقرر يف علم األصول أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا ألدلة كثرية منها:

قوله صلى هللا عليه وسلم(( :أعطيت مخساً مل يعطهن أحداً من األنبياء قبلي ( ...فذكرها ،وآخرها)

وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة ،وبعثت إىل الناس كافة)) ()3

فإذا تبني هذا فلسنا ملزمني ابألخذ ِبا يف اآلية لو كانت تدل على أن جواز بناء املسجد على القرب

كان شريعة ملن قبلنا!

الثاين :هب أن الصواب قول من قال( :شريعة من قبلنا شريعة لنا) فذلك مشروط عندهم ِبا إذا مل

يرد يف شرعنا ما خيالفه ،وهذا الشرط معدوم هنا ،ألن األحاديث تواترت يف النهي عن البناء املذكور
كما سبق ،فذلك دليل على أن ما يف اآلية ليس شريعة لنا.
الثالثَّ :ل نسلم أن اآلية تفيد أن ذلك كان شريعة ملن قبلنا غاية ما فيها أن مجاعة من الناس قالوا:
لَنَـت ِ
َّخ َذ َّن َعلَْي ِه ْم َم ْس ِج ًدا [الكهف ]21:فليس فيها التصريح أبهنم كانوا مؤمنني ،وعلى التسليم فليس
نيب مرسل ،بل الظاهر خالف ذلك ،قال احلافظ
فيها أهنم كانوا مؤمنني صاحلني ،متمسكني بشريعة ٍ
ابن رجب يف (فتح الباري يف شرح البخاري)  : ..حديث(( :لعن هللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم

مساجد)) (.)4
_________

( )1رواه الطرباين ( )414 /12بلفظ(( :يف مسجد اخليف قُِرب سبعني نبياً)) .من حديث ابن عمر

رضي هللا عنهما .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)300 /3رواه البزار ورجاله ثقات .وقال ابن

حجر يف ((خمتصر البزار)) ( :)476 /1إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((ضعيف اْلامع))

( :)4020ضعيف.

((( )2اَّلستيعاب)) ( .)13 /2وقال األلباين يف ((حتذير الساجد)) :منكر.
( )3رواه البخاري ( )335بلفظة( :عامةً) بدَّلً من (كافةً) ،ومسلم ( )521بلفظة( :خاصة) .من
حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما.

( )4رواه البخاري ( .)4441من حديث عائشة رضي هللا عنها.
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وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا احلديث ،وهو قول هللا عز وجل يف قصة أصحاب
الكهف :قَ َ َّ ِ
ين غَلَبُوا َعلَى أ َْم ِرِه ْم لَنَـتَّ ِخ َذ َّن َعلَْي ِه ْم َم ْس ِج ًدا [الكهف ،]21:فجعل اختاذ القبور
ال الذ َ
على املساجد من فعل أهل الغلبة على األمور ،وذلك يشعر أبن مستنده القهر والغلبة واتباع اهلوى
وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل املتبعني ملا أنزل هللا على رسله من اهلدى (.)1

وقال الشيخ علي بن عروة يف (خمتصر الكوكب)  ..تبعاً للحافظ ابن كثري يف (تفسريه) :حكى ابن

جرير ( )2يف القائلني ذلك قولني (:)3
أحدمها :أهنم املسلمون منهم.

والثاين :أهل الشرك منهم.
فاهلل أعلم ،والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ ،ولكن هم حممودون أم َّل؟ فيه

نظر ،ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :لعن هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد))
ُحي ِذر ما فعلوا ( ،)4وقد ُر ِوينا عن عمر بن اخلطاب :أنه ملا وجد قرب دانيال يف زمانه ابلعراق أمر أن
خيفى عن الناس ،وأن تدفن تلك الرقعة اليت وجدها عنده ،فيها شيء من املالحم وغريها (.)5
إذا عرفت هذا ،فال يصح اَّلحتجاج ابآلية على وجه من الوجوه ،وقال العالمة احملقق األلوسي يف

(روح املعاين) :واستدل ابآلية على جواز البناء على قبور العلماء واختاذ مسجد عليها ،وجواز الصالة

يف ذلك! وممن ذكر ذلك الشهاب اخلفاجي يف (حواشيه على البيضاوي) ،وهو قول ابطل عاطل،
فاسد كاسد .)6( ) ...

مث ذكر بعض األحاديث املتقدمة ،وأتبعها بكالم اهليتمي يف (الزواجر) مقراً له عليه ... ،مث نقل عنه
مجع هبدم كل ما بقرافة مصر من األبنية ،حىت قبة اإلمام
يف كتابه (شرح املنهاج) ما نصه :وقد أفىت ٌ
الشافعي عليه الرمحة ،اليت بناها بعض امللوك ،وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما مل خيش منه مفسدة،

فيتعني الرفع لإلمام آخذاً من كالم ابن الرفعة يف الصلح .اهـ.
_________

((( )1فتح الباري)) (.)194 /3

((( )2تفسري الطربي)) (.)640 /17
( )3قال األلباين :وحكامها أيضاً :ابن اْلوزي يف تفسريه ((زاد املسري)) ( )123 /5دون أن يرجح
أحدمها على عادته.

( )4رواه البخاري ( ،)436 ،435ومسلم ( )531بلفظة( :صنعوا) بدَّلً من (فعلوا) .من حديث
عائشة وابن عباس رضي هللا عنهم.

((( )5تفسري ابن كثري)) ()78 /3
((( )6روح املعاين)) (.)31 /5
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مث قال اإلمام األلوسيَّ :ل يقال :إن اآلية ظاهرة يف كون ما ذكر من شرائع من قبلنا ،وقد استُ ِد َّل هبا،

فقد روي أنه صلى هللا عليه وسلم قال(( :من َنم عن صالة أو نسيها)) ( ،)1احلديث مث تال قوله
الصال َة لِ ِذ ْك ِري [طه ،]14:وهو مقول ملوسى عليه السالم ،وسياقه اَّلستدَّلل ،واحتج
تعاىلَ :وأَقِ ِم َّ
أبو يوسف على جري القود بني الذكر واألنثى ِبيةَ :وَكتَـ ْبـنَا َعلَْي ِه ْم [املائدة ،]45 :والكرخي على

جريه بني احلر والعبد ،واملسلم والذمي بتلك اآلية الواردة يف بين إسرائيل ،إىل غري ذلك ،ألَن نقول:
مذهبنا يف شرع من قبلنا وإن كان أنه يلزمنا على أنه شريعتنا ،لكن َّل مطلقاً ،بل إ ْن قص هللا تعاىل
عت أنه عليه
علينا بال إنكار فإنكار رسوله صلى هللا عليه وسلم كإنكاره عز وجل ( .)2وقد َِمس َ

الصالة والسالم لعن الذين يتخذون املساجد على القبور ،على أن كون ما ذكر من شرائع من قبلنا

ممنوع ،وكيف ْيكن أن يكون اختاذ املساجد على القبور من الشرائع املتقدمة مع ما مسعت من لعن

احتجاج
اليهود والنصارى حيث اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ،واآلية ليست كاآلايت اليت ذكرَن آنفاً
ُ
األئمة هبا ،وليس فيها أكثر من حكاية قول طائفة من الناس وعزمهم على فعل ذلك ،وليست

خارجة خمرج املدح هلم واحلض على التأسي هبم ،فمىت مل يثبت أن فيهم معصوماً َّل يدل على فعلهم

عن عزمهم على مشروعية ما كانوا بصدده.

ومما يقوي قلة الوثوق بفعلهم القول أبن املراد هبم :األمراء والسالطني ،كما روي عن قتادة.
وعلى هذا ٍ
لقائل أن يقول :إن الطائفة األوىل كانوا مؤمنني عاملني بعدم مشروعية اختاذ املساجد على
القبور ،فأشاروا ابلبناء على ابب الكهف وسده ،وكف التعرض ألصحابه ،فلم يقبل األمراء منهم،
وغاظهم ذلك حىت أقسموا على اختاذ املسجد.

وإن أبيت إَّل حسن الظن ابلطائفة الثانية فلك أن تقول :إن اختاذهم املسجد عليهم ليس على طراز

اختاذ املساجد على القبور املنهي عنه ،امللعون فاعله ،وإمنا هو اختاذ مسجد عندهم وقريباً من

كهفهم ،وقد جاء التصريح ابلعندية يف رواية القصة عن السدي ووهب ،ومثل هذا اَّلختاذ ليس

حمذوراً إذ غاية ما يلزم على ذلك أن يكون نسبة املسجد إىل الكهف الذي هم فيه ،كنسبة النبوي
إىل املرقد  ...صلى هللا تعاىل على من فيه وسلم ،ويكون قوله :لَنَـت ِ
َّخ َذ َّن َعلَْي ِه ْم [الكهف ]21:على
هذه الشاكلة قول الطائفة( :ابنوا عليهم).
وإن شئت قلت :إن ذلك اَّلختاذ كان على ٍ
كهف فوق اْلبل الذي هم فيه ،وفيه خرب جماهد :أن
امللك تركهم يف كهفهم وبىن على كهفهم مسجداً ،وهذا أقرب لظاهر اللفظ كما َّل خيفى ،وهذا كله

إمنا حيتاج إليه على القول أبن أصحاب الكهف ماتوا بعد اإلعثار عليهم ،وأما على القول أبهنم َنموا

كما َنموا أوَّلً فال حيتاج إليه على ما قيل (.)3
_________

( )1رواه البخاري ( ،)597ومسلم ( )684بلفظ(( :من نسي صالةً أو َنم عنها فكفارهتا أن
يصليها إذا ذكرها)) ،واللفظ ملسلم من حديث أنس رضي هللا عنه.

( )2قال األلباين :لقوله صلى هللا عليه وسلم ((فإن ما حرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثل ما
حرم هللا)) .وهو حديث صحيح .اهـ .واحلديث :رواه أبو داود ( ،)4604والرتمذي (،)2664

وابن ماجه ( ،)12وأمحد ( .)17233( )132 /4من حديث املقدام بن معد يكرب رضي هللا عنه.
( )3قال األلباين :يشري إىل ما ذكره يف أول الصفحة األوىل من الصفحتني املشار إليهما وهو قوله:
وعن احلسن :أنه اختذ (يعين :املسجد) ليصلي فيه أصحاب الكهف إذا استيقظوا .قال األلوسي:

وهذا مبين على أهنم مل ْيوتوا بل َنموا كما َنموا أوَّلً وإليه ذهب بعضهم ،بل قيل :إهنم َّل ْيوتون حىت

يظهر املهدي ويكونوا من أنصاره .وَّل معول على ذلك وهو عندي أشبه شيء ابخلرافات.
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وابْلملةَّ :ل ينبغي ملن له أدىن رشد أن يذهب إىل خالف ما نطقت به األخبار الصحيحة واآلاثر
الصرحية ،معوَّلً على اَّلستدَّلل هبذه اآلية ،فإن ذلك يف الغواية غاية ،ويف قلة النُهى هناية! ولقد
رأيت من يبيح ما يفعله اْلهلة يف قبور الصاحلني من إشرافها ،وبنائها ابْلص واآلجر ،وتعليق

القناديل عليها ،والصالة إليها ،والطواف هبا ،واستالمها ،واَّلجتماع عندها ،يف أوقات خمصوصة ،إىل
غري ذلك حمتجاً هبذه اآلية الكرْية ،وِبا جاء يف بعض رواايت القصة من جعل امللك هلم يف كل سنة

عيداً ،وجعله إايهم يف توابيت من ساج ،ومقيساً لبعض على بعض! وكل ذلك حمادة هلل تعاىل ورسوله
صلى هللا عليه وسلم ،وابتداع دين مل أيذن به هللا عز وجل.

ويكفيك يف معرفة احلق تتبع ما صنع أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قربه عليه الصالة
والسالم  -وهو أفضل قرب على وجه األرض  -والوقوف على أفعاهلم يف زايرهتم له ،والسالم عليه،
فتتبع ذاك وأتمل ما هنا وما هناك ،وهللا سبحانه يتوىل هداك.

 ...وقد استدل ابآلية املذكورة على اْلواز املزعوم ،بل على استحباب بناء املساجد على القبور
بعض املعاصرين لكن من ٍ
مبتدع مغاي ٍر بعض الشيء ملا سبق حكايته ورده فقال ما نصه:
وجه آخ ٍر ٍ
والدليل من هذه اآلية إقرار هللا إايهم على ما قالوا ،وعدم رده عليهم!

 ...هذا اَّلستدَّلل ابطل من وجهني:

األول :أنه َّل يصح أن يعترب عدم الرد عليهم إقراراً هلم ،إَّل إذا ثبت أهنم كانوا مسلمني وصاحلني

متمسكني بشريعة نبيهم ،وليس يف اآلية ما يشري أدىن إشارة إىل أهنم كانوا كذلك ،بل حيتمل أهنم مل

يكونوا كذلك ،وهذا هو األقرب؛ أهنم كانوا كفاراً أو فجاراً ،كما - ...نقل عن -ابن رجب وابن
كثري وغريمها ،وحينئذ فعدم الرد عليهم َّل يعد إقراراً بل إنكاراً ،ألن حكاية القول عن الكفار

والفجار يكفي يف رده عزوه إليهم! فال يعترب السكوت عليه إقراراً كما َّل خيفى ،ويؤيده الوجه اآليت:
الثاين :أن اَّلستدَّلل املذكور إمنا يستقيم على طريقة أهل األهواء من املاضني واملعاصرين ،الذين

يكتفون ابلقرآن فقط ديناً ،وَّل يقيمون للسنة وزَنً ،وأما طريقة أهل السنة واحلديث الذين يؤمنون

ابلوحيني ،مصدقني بقوله صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح املشهور(( :أَّل إين أوتيت القرآن

ومثله معه)) ويف رواية(( :أَّل إن ما حرم رسول هللا مثل ما حرم هللا)) (.)1

فهذا اَّلستدَّلل عندهم واملستدل يزعم أنه منهم! ابطل ظاهر البطالن ،ألن الرد الذي نفاه ،قد وقع

يف السنة املتواترة كما سبق ،فكيف يقول :إن هللا أقرهم ومل يرد عليهم ،مع أن هللا لعنهم على لسان
نبيه صلى هللا عليه وسلم ،فأي ٍ
رد أوضح وأبني من هذا؟!

وما مثل من يستدل هبذه اآلية على خالف األحاديث املتقدمة؛ إَّل كمثل من يستدل على جواز

صنع التماثيل واألصنام بقوله تعاىل يف اْلن الذين كانوا مذللني لسليمان عليه السالم :يَـ ْع َملُو َن لَهُ َما
ِ
شاء ِمن َحمَا ِريب وْتََاثِيل و ِج َف ٍ
اسي ٍ
ان َكا ْْلََو ِ
ات [سبأ ]13:يستدل هبا على خالف
اب َوقُ ُدوٍر َر َ
يَ َ ُ ْ
َ َ ََ
األحاديث الصحيحة اليت حترم التماثيل والتصاوير! وما يفعل ذلك مسلم يؤمن حبديثه صلى هللا عليه
وسلم.
وهبذا ينتهي الكالم عن الشبهة األوىل ،وهي اَّلستدَّلل ِبية الكهف واْلواب عنها وعن ما تفرع

منها.

اْلواب عن الشبهة الثانية:
_________

( )1رواه أبو داود ( )4604بلفظ( :الكتاب) بدَّلً من( :القرآن) ،والرتمذي ( ،)2664وابن ماجه
( ،)12وأمحد ( ،)17213( )130 /4و ( .)17233( )132 /4من حديث املقدام بن معد

يكرب رضي هللا عنه .واحلديث حسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( - )129 /1كما أشار هلذا
يف مقدمته  .-وقال األلباين يف ((حتذير الساجد)) :صحيح.
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وأما الشبهة الثانية وهي أن قرب النيب صلى هللا عليه وسلم يف مسجده كما هو مشاهد اليوم ،ولو كان

ذلك حراماً مل يدفن فيه!

واْلواب :أن هذا وإن كان هو املشاهد اليوم ،فإنه مل يكن كذلك يف عهد الصحابة رضي هللا عنهم،
فإهنم ملا مات النيب صلى هللا عليه وسلم دفنوه يف حجرته اليت كانت جبانب مسجده ،وكان يفصل
بينهما جدار فيه ابب ،كان النيب صلى هللا عليه وسلم خيرج منه إىل املسجد ،وهذا أمر معروف

مقطوع به عند العلماء ،وَّل خالف يف ذلك بينهم ،والصحابة رضي هللا عنهم حينما دفنوه صلى هللا

عليه وسلم يف احلجرة ،إمنا فعلوا ذلك كي َّل يتمكن أحد بعدهم من اختاذ قربه مسجداً ،كما  ...يف
حديث عائشة وغريه ( ،)1ولكن وقع بعدهم ما مل يكن يف حسباهنم! ذلك أن الوليد بن عبدامللك

أمر سنة مثان ومثانني هبدم املسجد النبوي وإضافة ُحجر أزواج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليه،

فأدخل فيه احلجرة النبوية حجرة عائشة ،فصار القرب بذلك يف املسجد ( ،)2ومل يكن يف املدينة أحد

من الصحابة حينذاك خالفاً ملا توهم بعضهم ،قال العالمة احلافظ حممد بن عبداهلادي يف (الصارم

املنكي) :وإمنا أدخلت احلجرة يف املسجد يف خالفة الوليد بن عبدامللك ،بعد موت عامة الصحابة

الذين كانوا ابملدينة ،وكان آخرهم مواتً جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما ،وتويف يف خالفة عبدامللك،
فإنه تويف سنة مثان وسبعني ،والوليد توىل سنة ست ومثانني ،وتويف سنة ست وتسعني ،فكان بناء

املسجد وإدخال احلجرة فيه فيما بني ذلك ( ،)3وقد ذكر أبو زيد عمر بن شبة النمريي ،يف كتاب
(أخبار مدينة الرسول صلى هللا عليه وسلم) عن أشياخه وعمن حدثوا عنه أن عمر بن عبد العزيز ملا
كان َنئباً للوليد على املدينة يف سنة إحدى وتسعني هدم املسجد وبناه ابحلجارة املنقوشة ،وعمل

سقفه ابلساج وماء الذهب وهدم حجرات أزواج النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فأدخلها يف
املسجد وأدخل القرب فيه (.)4
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1390ومسلم ( .)529ولفظه(( :لعن هللا اليهود والنصارى ،اختذوا قبور
أنبيائهم مساجد) .لوَّل ذلك أبرز قربه ،غري أنه َخ ِش َي أو ٌخ ِش َي أن يتخذ مسجداً .من حديث عائشة
رضي هللا عنه.
( )2انظر(( :اتريخ ابن جرير)) ( ،)23 - 22 /5و ((اتريخ ابن كثري)) (.)75 - 74 /9

( )3قال األلباين :وإمنا مل يسم احلافظ ابن عبداهلادي السنة اليت وقع فيها ذلك ألهنا مل ترد يف رواية
اثبتة على طريقة احملدثني ،وما نقلناه عن ابن جرير هو من رواية الواقدي وهو متهم ،ورواية ابن شبة

اآلتية يف كالم احلافظ ابن عبداهلادي مدارها على جماهيل ،وهم عن جمهول! كما هو ظاهر ،فال حجة

يف شيء من ذلك ،وإمنا العمدة على اتفاق املؤرخني على أن إدخال احلجرة إىل املسجد كان يف وَّلية
الوليد ،وهذا القدر كاف يف إثبات أن ذلك كان بعد موت الصحابة الذين كانوا يف املدينة حسبما

بيَّنه احلافظ لكن يُعكر عليه ما رواه أبو عبدهللا الرازي يف ((مشيخته)) ( )218 /1عن حممد بن

الربيع اْليزري :تويف سهل بن سعد ابملدينة وهو ابن مائة سنة وكانت وفاته :سنة إحدى وتسعني وهو

آخر من مات ابملدينة من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم .لكن اْليزري هذا مل أعرفه مث هو

معضل ،وقد ذكر مثله احلافظ ابن حجر يف ((اإلصابة)) ( )87 /2عن الزهري من قوله :فهو معضل
أيضاً أو مرسل ،مث عقبه بقوله :وقيل :قبل ذلك ،وزعم ابن أيب داود أنه مات ابإلسكندرية .وجزم يف

(التقريب) :أنه مات سنة  88فاهلل أعلم .وخالصة القول :أنه ليس لدينا نص تقوم به احلجة على أن

أحداً من الصحابة كان يف عهد عملية التغيري هذه ،فمن ادعى خالف ذلك فعليه الدليل.

( )4انظر(( :الصارم املنكي)) (ص.)136
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يتبني لنا مما أوردَنه أن القرب الشريف إمنا أدخل إىل املسجد النبوي حني مل يكن يف املدينة أحد من
الصحابة وإن ذلك كان على خالف غرضهم الذي رموا إليه حني دفنوه يف حجرته صلى هللا عليه
وسلم ،فال جيوز ملسلم بعد أن عرف هذه احلقيقة أن حيتج ِبا وقع بعد الصحابة ،ألنه خمالف

لألحاديث الصحيحة وما فهم الصحابة واألئمة منها  ...وهو خمالف أيضاً لصنيع عمر وعثمان حني

وسعا املسجد ومل يدخال القرب فيه ،وهلذا نقطع خبطأ ما فعله الوليد بن عبدامللك عفا هللا عنه ،ولئن

كان مضطراً إىل توسيع املسجد ،فإنه كان ابستطاعته أن يوسعه من اْلهات األخرى دون أن يتعرض

للحجرة الشريفة ،وقد أشار عمر بن اخلطاب إىل هذا النوع من اخلطأ حني قام هو رضي هللا عنه

بتوسيع املسجد من اْلهات األخرى ومل يتعرض للحجرة ،بل قال( :إنه َّل سبيل إليها) ( )1فأشار
رضي هللا عنه إىل احملذور الذي يرتقب من جراء هدمها وضمها إىل املسجد.

ومع هذه املخالفة الصرحية لألحاديث املتقدمة وسنة اخللفاء الراشدين ،فإن املخالفني ملا أدخلوا القرب

النبوي يف املسجد الشريف احتاطوا لألمر شيئاً ما ،فحاولوا تقليل املخالفة ما أمكنهم ،قال النووي:
وملا احتاجت الصحابة ( )2والتابعون إىل الزايدة يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني كثر
املسلمون ،وامتدت الزايدة إىل أن دخلت بيوت أمهات املؤمنني فيه ،ومنها حجرة عائشة رضي هللا

عنها مدفن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصاحبيه أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما بنوا على القرب

حيطاَنً مرتفعةً مستديرةً حوله ،لئال يظهر يف املسجد ( ،)3فيصلي إليه العوام ،ويؤدي إىل احملذور ،مث
بنوا جدارين من ركين القرب الشماليني وحرفومها حىت التقيا ،حىت َّل يتمكن أحد من استقبال القرب

(.)4

ونقل احلافظ ابن رجب يف (الفتح) حنوه عن القرطيب كما يف (الكوكب) ( ،)1/91 /65وذكر ابن

تيمية يف (اْلواب الباهر) (ق :)2 /9أن احلجرة ملا أُدخلت إىل املسجد ُس َّد ابهبا ،وبُين عليها حائط

آخر ،صيانةً له صلى هللا عليه وسلم أن يُتخذ بيته عيداً ،وقربه وثناً .حتذير الساجد من اختاذ القبور

مساجد حملمد َنصر الدين األلباين – ص54 :
اْلواب عن الشبهة الثالثة:

وأما الشبهة الثالثة ،وهي أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى يف مسجد اخليف وقد ورد يف احلديث

أن فيه قَرب سبعني نبياا!
فاْلواب :أننا َّل نشك يف صالته صلى هللا عليه وسلم يف هذا املسجد ،ولكننا نقول :إن ما ذكر يف
الشبهة من أنه دفن فيه سبعون نبياً َّل حجة فيه من وجهني:

_________

( )1قال األلباين :انظر(( :الطبقات الكربى)) َّلبن سعد ( ،)21 /4و ((اتريخ دمشق)) َّلبن
عساكر ( )2/478 /8وقال السيوطي يف ((اْلامع الكبري)) ( :)2/272 /3وسنده صحيح إَّل أن

ساملاً أاب النضر مل يدرك عمر ،و ((وفاء الوفاء)) للسمهودي ( ،)343 /1و ((املشاهدات املعصومية
عند قرب خري الربية)) للعالمة حممد سلطان العصومي رمحه هللا تعاىل (ص )43وهو مؤلف رسالة
((هداية السلطان إىل بالد الياابن)).

( )2قال األلباين :عزو هذا إىل الصحابة َّل يثبت ....
( )3قال األلباين :ويف هذا دليل واضح على أن ظهور القرب يف املسجد ولو من وراء النوافذ واحلديد

واألبواب َّل يزيل احملذور ،كما هو الواقع يف قرب حيىي عليه السالم يف مسجد بين أمية يف دمشق

وحلب ،وهلذا نص أمحد على أن الصالة َّل جتوز يف املسجد الذي قبلته إىل قرب ،حىت يكون بني

حائط املسجد وبني املقربة حائل آخر.

((( )4شرح صحيح مسلم)) (.)14 /5
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األول :أننا َّل نسلم صحة احلديث املشار إليه ،ألنه مل يروه أحد ممن عين بتدوين احلديث الصحيح،
وَّل صححه أحد ممن يوثق بتصحيحه من األئمة املتقدمني ،وَّل النقد احلديثي يساعد على تصحيحه،

فإن يف إسناده من يروي الغرائب وذلك مما جيعل القلب َّل يطمئن لصحة ما تفرد به ،قال الطرباين يف

(معجمه الكبري) :حدثنا عبدان بن أمحد َن عيسى بن شاذانَ ،ن أبو مهام الدَّللَ ،ن إبراهيم بن
طمهان ،عن منصور ،عن جماهد ،عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ(( :يف مسجد اخليف قَربُ سبعني نبياً))
(.)1
رب سبعون نبياً)) وقال :رواه البزار ورجاله ثقات.
وأورده اهليثمي (اجملمع) بلفظ ... (( :قُِ َ

وهذا قصور منه يف التخريج ،فقد أخرجه الطرباين أيضاً كما رأيت.
وأَن أخشى أن يكون احلديث حترف على أحدمها فقال( :قُِرب) بدل (صلى) ألن هذا اللفظ الثاين هو
ٍ
إبسناد رجاله ثقات عن سعيد بن جبري عن ابن
املشهور يف احلديث ،فقد أخرج الطرباين يف (الكبري)

عباس مرفوعاً(( :صلى يف مسجد اخليف سبعون نبياً  )) ...احلديث (... )2

ومجلة القول :أن احلديث ضعيف َّل يطمئن القلب لصحته ،فإن صح فاْلواب عنه من الوجه اآليت

وهو:

الثاين :أن احلديث ليس فيه أن القبور ظاهرة يف مسجد اخليف ،وقد عقد األزرقي يف (اتريخ مكة)

( )3عدة فصول يف وصف مسجد اخليف ،فلم يذكر أن فيه قبوراً ابرزةً ،ومن املعلوم أن الشريعة إمنا
تُبىن أحكامها على الظاهر ،فإذاً ليس يف املسجد املذكور قبور ظاهرة ،فال حمظور يف الصالة فيه

ألبتة ،ألن القبور مندرسة وَّل يعرفها أحد ،بل لوَّل هذا اخلرب الذي عرفت ضعفه مل خيطر يف ابل أحد

أن يف أرضه سبعني قرباً! ولذلك َّل يقع فيه تلك املفسدة اليت تقع عادة يف املساجد املبنية على
القبور الظاهرة واملشرفة!.

اْلواب عن الشبهة الرابعة:

وأما ما ذكر يف بعض الكتب أن قرب إمساعيل عليه السالم وغريه يف احلجر من املسجد احلرام وهو

أفضل مسجد يتحرى فيه.

فاْلوابَّ :ل شك أن املسجد احلرام أفضل املساجد والصالة فيه ِبائة ألف صالة ( ،)4ولكن هذه
الفضيلة أصلية فيه منذ رفع قواعده إبراهيم مع ابنه إمساعيل عليهما السالم ،ومل تطرأ هذه الفضيلة

ضل ضالَّلً
عليه بدفن إمساعيل عليه السالم فيه لو صح أنه دفن فيه ،ومن زعم خالف ذلك ،فقد َّ
بعيداً ،وجاء ِبا مل يقله أحد من السلف الصاحل رضي هللا عنهم ،وَّل جاء به حديث تقوم احلجة به.
فإن قيلَّ :ل شك فيما ذكرت ،ودفن إمساعيل فيه َّل خيالف ذلك ،ولكن أَّل يدل هذا على األقل
على عدم كراهية الصالة يف املسجد الذي فيه قرب؟

فاْلواب :كال مث كال ،وهاك البيان من وجوه:
_________

( )1رواه الطرباين ( )414 /12بلفظ(( :يف مسجد اخليف قُِرب سبعني نبياً)) .من حديث ابن عمر

رضي هللا عنهما .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)300 /3رواه البزار ورجاله ثقات .وقال ابن

حجر يف ((خمتصر البزار)) ( :)476 /1إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((حتذير الساجد)):
ضعيف.

( )2رواه الطرباين ( .)452 /11من حديث عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما .قال اهليثمي يف

((جممع الزوائد)) ( :)300 /3رواه الطرباين يف ((الكبري)) وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط .وقال
األلباين يف ((حتذير الساجد)) :حسن.

((( )3اتريخ مكة)) (.)410 - 406
( )4قال صلى هللا عليه وسلم(( :وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة ألف صالة فيما سواه)).
رواه ابن ماجه ( ،)1406وأمحد ( .)14735( )343 /3قال ابن امللقن يف ((البدر املنري)) (/9

 :)517إسناده صحيح .وقال العراقي يف ((طرح التثريب)) ( :)47 /6إسناده جيد .وقال ابن

حجر يف ((التلخيص احلبري)) ( :)1550 /4إسناده صحيح إَّل أنه اختلف فيه على عطاء .وقال

األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

()229/3
ٍ
مرفوع أن إمساعيل عليه السالم أو غريه من األنبياء الكرام دفنوا يف
األول :أنه مل يثبت يف
حديث ٍ
املسجد احلرام ،ومل يرد شيء من ذلك يف ٍ
كتاب من كتب السنة املعتمدة كـ (الكتب الستة) ،و

(مسند أمحد) ،و (معاجم الطرباين الثالثة) وغريها ،ضعيفاً بل موضوعاً عند بعض احملققني ( ،)1وغاية
ما روي يف ذلك من آاثر معضالت ،أبسانيد واهيات موقوفات ،أخرجها األزرقي يف (أخبار مكة)،

فال يلتفت إليها وإن ساقها بعض املبتدعة مساق املسلمات ( .)2وحنو ذلك ما أورد السيوطي يف

(اْلامع) من رواية احلاكم يف (الكىن) عن عائشة مرفوعاً بلفظ(( :إن قرب إمساعيل يف احلجر)) (.)3

الوجه الثاين :أن القبور املزعوم وجودها يف املسجد احلرام غري ظاهرة وَّل ابرزة ،ولذلك َّل تقصد من
ٍ
حينئذ اَّلستدَّلل هبذه اآلاثر
دون هللا تعاىل ،فال ضرر من وجودها يف بطن أرض املسجد ،فال يصح
على جواز اختاذ املساجد على قبور مرتفعة على وجه األرض لظهور الفرق بني الصورتني ،وهبذا

أجاب الشيخ على القاري رمحه هللا تعاىل ،فقال يف (مرقاة املفاتيح) ... :وذكر غريه أن صورة قرب

رب سبعني نبياا
إمساعيل عليه السالم يف احلجر حتت امليزاب ،وأن يف احلطيم بني احلجر األسود وزمزم قَ ْ ُ
(.)4
قال القاري :وفيه أن صورة قرب إمساعيل عليه السالم وغريه مندرسة فال يصلح اَّلستدَّلل (.)5
وهذا جواب عامل حنرير ،وفقيه خريت ،وفيه اإلشارة إىل ما ذكرَنه آنفاً ،وهو أن العربة يف هذه املسألة
ابلقبور الظاهرة ،وأن ما يف بطن األرض من القبور ،فال يرتبط به حكم شرعي من حيث الظاهر ،بل

الشريعة تنزه عن مثل هذا احلكم ،ألننا نعلم ابلضرورة واملشاهدة أن األرض كلها مقربة األحياء ،كما
قال تعاىل :أََمل َْجنع ِل األر ِ
اء َوأ َْم َوا ًات [املرسالت]26 - 25 :
ض ك َف ًاات أ ْ
ْ َ ْ َ
َحيَ ً
قال الشعيب :بطنها ألمواتكم ،وظهرها ألحيائكم (.)6

ومنه قول الشاعر:

صاح هذي قبورَن ْتأل الرحب  ...فأين القبور من عهد عاد؟
خفف الوطأ ما أظن أدمي  ...األرض إَّل من هذه األجساد

سر إن استطعت يف اهلواء رويداً َّ ...ل اختياَّل على رفات العباد

ومن البني الواضح أن القرب إذا مل يكن ظاهراً غري معروفاً مكانه ،فال يرتتب من وراء ذلك مفسدة كما
هو مشاهد ،حيث ترى الوثنيات والشركيات إمنا تقع عند القبور املشرفة ،حىت ولو كانت مزورة! َّل

عند القبور املندرسة ،ولو كانت حقيقية ،فاحلكمة تقتضي التفريق بني النوعني ،وهذا ما جاءت به
الشريعة كما بينا سابقاً ،فال جيوز التسوية بينهما ،وهللا املستعان.
اْلواب عن الشبهة اخلامسة:
_________

( )1قال األلباين :نقل السيوطي يف ((التدريب)) عن ابن اْلوزي قال :ما أحسن قول القائل :إذا

رأيت احلديث يباين العقول ،أو خيالف املنقول ،أو يناقض األصول ،فاعلم أنه موضوع .قال :ومعىن

مناقضته لألصول أن يكون خارجاً من دواوين اإلسالم من املسانيد والكتب املشهورة .كذا يف
((الباعث احلثيث)) (ص.)85

( )2قال األلباين :انظر(( :إحياء املقبور)) ( .)48 - 47ومن عجائب اْلهل ابلسنة أن بعض
املفسرين املتأخرين احتج هبذه اآلاثر الواهية على جواز الصالة يف املقربة بقصد اَّلستظهار بروح

امليت أو وصول أثر ما من أثر عبادته َّل للتعظيم له والتوجه حنوه! وهذا مع أنه َّل دليل فيها على ما

زعمه من اْلواز ،فهو خمالف لعموم األدلة الناهية عن الصالة يف املقربة وما شاهبها من املساجد

املبنية على القبور ...

( )3قال األلباين يف ((ضعيف اْلامع الصغري)) ( :)1907ضعيف.
(( )4مرقاة املفاتيح) (.)456 /1
(( )5مرقاة املفاتيح) (.)456 /1
( )6رواه الدوَّليب ( ،)129 /1والطربي يف ((تفسريه)) ( .)134 /24قال األلباين يف ((حتذير
الساجد)) :رجاله ثقات.

()230/3

أما بناء أيب جندل رضي هللا عنه مسجداً على قرب أيب بصري رضي هللا عنه يف عهد النيب صلى هللا

عليه وسلم ،فشبهة َّل تساوي حكايتها! ولوَّل أن بعض ذوي األهواء من املعاصرين اتكأ عليها يف رد

تلك األحاديث احملكمة ملا مسحت لنفسي أن أسود الصفحات يف سبيل اْلواب عنها وبيان بطالهنا!

والكالم عليها من وجهني:

األول :رد ثبوت البناء املزعوم من أصله ،ألنه ليس له إسناد تقوم احلجة به ،ومل يروه أصحاب
(الصحاح) و (السنن) و (املسانيد) وغريهم ،وإمنا أورده ابن عبدالرب يف ترمجة أيب بصري من

(اَّلستيعاب) مرسالً ،فقال :وله قصة يف املغازي عجيبة ،ذكرها ابن إسحاق وغريه وقد رواها معمر

عن ابن شهاب .ذكر عبدالرزاق عن معمر عن ابن شهاب يف قصة عام احلديبية ،قال :مث رجع رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ،فجاءه أبو بصري رجل من قريش وهو مسلم ،فأرسلت قريش يف طلبه

رجلني ،فقاَّل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم :العهد الذي جعلت لنا أن ترد إلينا كل من جاءك

مسلماً .فدفعه النيب صلى هللا عليه وسلم إىل الرجلني ،فخرجا حىت بلغا ذا احلليفة ،فنزلوا أيكلون من
ْتر هلم ،فقال أبو بصري ألحد الرجلني :وهللا إين ألرى سيفك هذا جيد اي فالن! فاستله اآلخر،

وقال :أجل وهللا إنه ْليد ،لقد جربت به مث جربت ،فقال له أبو بصري :أرين أنظر إليه ،فأمكنه منه،
فضربه حىت برد وفر اآلخر حىت أتى املدينة ،فدخل املسجد بعده ،فقال له النيب صلى هللا عليه

وسلم حني رآه(( :لقد رأى هذا ذعراً)) ،فلما انتهى إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال :قتل وهللا

صاحيب ،وإين ملقتول .فجاء أبو بصري ،فقال :اي رسول هللا قد وهللا أوىف هللا ذمتك :قد رددتين إليهم
فأجناين هللا منهم ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :ويل أُمه ِم ْس َعر حرب ،لو كان معه أحد)) فلما
مسع ذلك علم أنه سريده إليهم فخرج حىت أتى سيف البحر ،قال :وانفلت منهم أبو جندل بن
سهيل بن عمرو فلحق أبيب بصري  ...وذكر موسى بن عقبة هذا اخلرب يف أيب بصري أبمت ٍ
ألفاظ وأكمل

ٍ
سياق قال .. .:وكتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل أيب جندل وأيب بصري ليقدما عليه ومن

معهما من املسلمني ،فقدم كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أيب جندل ،وأبو بصري ْيوت،

فمات وكتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده يقرؤه ،فدفنه أبو جندل مكانه ،وصلى عليه ،وبىن
على قربه مسجداً (.)1
...

_________
( )1انظر(( :اَّلستيعاب)) (.)13 /2

()231/3

فأنت ترى أن هذه القصة مدارها على الزهري فهي مرسلة على اعتبار أنه اتبعي صغري ،مسع من أنس
بن مالك رضي هللا عنه ،وإَّل فهي معضلة ،وكيف ما كان األمر فال تقوم هبا حجة ،على أن موضع
الشاهد منها وهو قوله( :وبىن على قربه مسجداً) َّل يظهر من سياق ابن عبد الرب للقصة أنه من

مرسل الزهري ،وَّل من رواية عبدالرزاق عن معمر عنه ،بل هو من رواية موسى بن عقبة ،كما صرح

به ابن عبد الرب ،مل جياوزه ،وابن عقبة مل يسمع أحداً من الصحابة ،فهذه الزايدة  ...قوله( :وبىن على
قربه مسجداً) معضلة ( ،)1بل هي عنده منكرة ،ألن القصة رواها البخاري يف (صحيحه) ()2

موصولة من طريق عبدالرزاق عن معمر قال :أخربين عروة بن الزبري عن املسور بن خمرمة ومروان هبا

دون هذه الزايدة ،وكذلك أوردها ابن إسحاق يف (السرية) عن الزهري مرسالً كما يف (خمتصر السرية)

َّلبن هشام ( ،)3ووصله أمحد يف (مسنده) من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة به مثل رواية
معمر وأمت وليس فيها هذه الزايدة ( ،)4وكذلك رواه ابن جرير يف (اترخيه) ( )5من طريق معمر وابن

إسحاق وغريمها عن الزهري به دون هذه الزايدة ،فدل ذلك كله على أهنا زايدة منكرة؛ إلعضاهلا،
عدم رواية الثقات هلا .وهللا املوفق.

الوجه الثاين :أن ذلك لو صح مل جيز أن ترد به األحاديث الصرحية ،يف حترمي بناء املساجد على القبور

ألمرين:

أوَّلً :أنه ليس يف القصة أن النيب صلى هللا عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره.

اثنياً :أنه لو فرضنا أن النيب صلى هللا عليه وسلم علم بذلك وأقره ،فيجب أن حيمل ذلك على أنه
قبل التحرمي ،ألن األحاديث صرحية يف أن النيب صلى هللا عليه وسلم حرم ذلك يف آخر حياته كما

سبق ،فال جيوز أن يرتك النص املتأخر من أجل النص املتقدم  -على فرض صحته  -عند التعارض

وهذا بني َّل خيفى ،نسأل هللا تعاىل أن حيمينا من اتباع اهلوى!
اْلواب عن الشبهة السادسة

وهي الزعم أبن املنع إمنا كان ٍ
لعلة ،وهي خشية اَّلفتتان ابملقبور ،وقد زالت ،فزال املنع!!
_________
( )1قال األلباين :وَّل تغرت أيها القارئ ِبا فعله هنا مؤلف ((إحياء املقبور)) فإنه ساق (ص)44

القصة اليت أوردَنها يف األعلى من طريق ابن عبد الرب ،غري أن املؤلف حذف من كالمه( :وذكر

موسى بن عقبة هذا اخلرب) .ووصل رواية عبدالرزاق عن الزهري برواية موسى بن عقبة حىت صارات

كأهنما رواية واحدة وبدا للناظر يف سياقه أن القصة بناء املسجد على القرب هي من رواية عبدالرزاق
عن الزهري ،وإمنا هي من رواية موسى بن عقبة بدون إسناد! مث وقفت على رواية موسى بن عقبة يف
((اتريخ ابن عساكر)) ( )1/334 /8رواه إبسنادين عنه عن ابن شهاب مرسالً ومعضالً بلفظ:

(وجعل عند قربه مسجداً) وهذا اللفظ  -لو صح  -أقل خمالفة ،ألنه ليس نصاً يف أن البناء كان

على القرب ،بل عنده ،وشتان ما بينهما ،وليس فيه أيضاً أن أاب جندل هو الذي بىن املسجد؛ فتأمل.

( )2رواه البخاري (.)2732 ،2731

((( )3خمتصر السرية)) ()339 - 331 /3
( )4رواه أمحد ( .)18930( )323 /4قال شعيب األرَنؤوط حمقق (املسند) :إسناده حسن ،حممد
بن إسحاق وإن كان مدلساً وقد عنعن إَّل أنه قد صرح ابلتحديث يف بعض فقرات هذا احلديث
فانتفت شبهة تدليسه.

((( )5اتريخ الطربي)) (.)285 - 271 /3
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َّل أعلم أحداً من العلماء ذهب إىل القول هبذه الشبهة ،إَّل مؤلف (إحياء املقبور) فإنه ْتسك هبا

وجعلها عمدته يف رد تلك األحاديث املتقدمة واتفاق األمة عليها ،فقال ما نصه :وأما النهي عن بناء
املساجد على القبور ،فاتفقوا على تعليله بعلتني :إحدامها :أن يؤدي إىل تنجيس املسجد (... )1

واثنيهما :وهو قول األكثرين بل اْلميع حىت من نص على العلة السابقة أن ذلك قد يؤدي إىل

الضالل والفتنة ابلقرب ،ألنه إذا وقع ابملسجد ،وكان قرب ويل مشهور ابخلري والصالحَّ ،ل يؤمن مع
طول املدة أن يزيد اعتقاد اْلهلة فيه ،ويؤدي هبم إىل فرط التعظيم إىل قصد الصالة إليه ،إذا كان يف
قبلة املسجد ،فيؤدي هبم ذلك إىل الكفر واإلشراك (.)2

مث ساق شيئاً من النقول يف العلة املذكورة عن بعض العلماء منهم اإلمام الشافعي ،مث قال املؤلف
املشار إليه :والعلة املذكورة قد انتفت برسوخ اإلْيان يف نفوس املؤمنني ،ونشأهم على التوحيد

اخلالص ،واعتقاد نفي الشريك مع هللا تعاىل ،وأنه سبحانه املنفرد ابخللق واإلجياد والتصريف (!)
وابنتفاء العلة ينتفي احلكم املرتتب عليها ،وهو كراهة اختاذ املساجد والقباب على قبور األولياء

والصاحلني (!)3

 ...واْلواب :أن يقال :أثبت العرش مث انقش!
أثبت أوَّلً أن اخلشية املذكورة هي وحدها علة النهي ،مث أثبت أهنا قد انتفت ،ودون ذلك خرط

القتاد.

أما األول :فإنه َّل دليل مطلقاً على أن العلة هي اخلشية املذكورة فقط ،نعم من املمكن أن يقال :إهنا

بعض العلة ،وأما حصوهلا هبا فباطل ،ألن من املمكن أيضاً أن يضاف إليها أمور أخرى معقولة

كالتشبه ابلنصارى ،وكاإلسراف يف صرف املال فيما َّل فائدة فيه شرعاً ،وغري ذلك مما قد يبدو

للباحث الناقد.

وأما زعمه أن العلة انتفت برسوخ اإلْيان يف نفوس املؤمنني إخل .فهو زعم ابطل أيضاً وبيانه من

وجوه:

األول :أن الزعم بُين على أصل ابطل ،وهو أن اإلْيان أبن هللا هو املنفرد ابخللق ،واإلجياد كاف يف
حتقيق اإلْيان املنجي عند هللا تبارك وتعاىل ،وليس كذلك ،فإن هذا التوحيد وهو املعروف عند

العلماء بتوحيد الربوبية ،كان يؤمن به املشركون الذين بعث إليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما
قال تعاىل :ولَئِن سأَلْتَـ ُهم من َخلَ َق َّ ِ
ض لَيَـ ُقولُ َّن َّ
اَّللُ [لقمان ،]25:ومع ذلك فلم
األر َ
الس َم َاوات َو ْ
َ ْ َ ْ َْ
ينفعهم هذا التوحيد شيئاً ،ألهنم كفروا بتوحيد األلوهية والعبادة ،وأنكروه على النيب صلى هللا عليه
وسلم أشد اإلنكار ،بقوهلم فيما حكاه هللا عنهم :أَجعل ْاآل َِهلةَ إِ َهلا و ِ
اب
اح ًدا إِ َّن َه َذا لَ َ
ش ْيءٌ ُع َج ٌ
ََ َ َ ً َ
[ص.]5:

ومن مقتضيات هذا التوحيد الذي أنكروه ترك اَّلستغاثة بغري هللا ،وترك الدعاء والذبح لغري هللا،

وغري ذلك مما هو خاص ابهلل تعاىل من العبادات ،فمن جعل شيئاً من ذلك لغري هللا تبارك وتعاىل فقد

أشرك به ،وجعل له نداً وإن شهد له بتوحيد الربوبية ،فاإلْيان املنجي إمنا هو اْلمع بني توحيد
الربوبية وتوحيد األلوهية ،وإفراد هللا بذلك ،وهذا مفصل يف غري هذا املوضوع ...

الوجه الثاين:
_________

( )1قال األلباين :وهذه العلة ابطلة من وجوه َّل جمال لبياهنا اآلن ،ومن أدلة ذلك خبصوص قبور
األنبياء :أن أجسادهم َّل تبلى كما صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فكيف تنجس األرض

هبم؟!

((( )2إحياء املقبور)) (ص.)19 - 18
((( )3إحياء املقبور)) (ص.)21 - 20
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علمت مما سبق من األحاديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم َّ
حذر من اختاذ املساجد على القبور يف
آخر حياته ،بل يف مرض موته ،فمىت زالت العلة اليت ذكرها؟ إن قيل :زالت عقب وفاته صلى هللا
عليه وسلم فهذا نقض ملا عليه مجيع املسلمني أن خري الناس قرنه صلى هللا عليه وسلم ،ألن القول

بذلك يستلزم بناء على ما سبق من كالمه أن اإلْيان مل يكن قد رسخ بعد يف نفوس الصحابة رضي
هللا عنهم ،وإمنا رسخ بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم! ولذلك مل تزل العلة وبقي احلكم ،وهذا مما َّل
أتصور أحداً يقول به لوضوح بطالنه .وإن قيل :زالت قبل وفاته صلى هللا عليه وسلم ،قلنا :وكيف
ذلك وهو صلى هللا عليه وسلم إمنا هنى عن ذلك يف آخر نَـ َف ٍ
س من حياته؟! ويؤيده:
الوجه الثالث :أن يف بعض األحاديث املتقدمة ابستمرار احلكم إىل قيام الساعة ...

الوجه الرابع :أن الصحابة رضي هللا عنهم إمنا دفنوه يف حجرته صلى هللا عليه وسلم خشية أن يتخذ

قربه مسجداً ،عن عائشة رضي هللا عنها يف احلديث ( ،)1فهذه خشية إما أن يقال :إهنا كانت ُمنصبة
على الصحابة أنفسهم ،أو على من بعدهم ،فإن قيل ابألول ،قلنا :فاخلشية على من بعدهم أوىل،
وإن قيل ابلثاين ،وهو الصواب عندَن ،فهو دليل قاطع على أن الصحابة رضي هللا عنهم كانوا َّل
يرون زوال العلة املستلزم زوال احلكمَّ ،ل يف عصرهم وَّل فيما بعدهم ،فالزعم خبالف رأيهم ضالل

بني .ويؤيده:

الوجه اخلامس :أن العمل استمر من السلف على هذا احلكم وحنوه ،مما يستلزم بقاء العلة السابقة،

وهي خشية الوقوع يف الفتنة والضالل ،فلو أن العلة املشار إليها كانت منتفية ملا استمر العمل على

معلوهلا ،وهذا بني َّل خيفى واحلمد هلل ،وإليك بعض األمثلة على ما ذكرَن:
 - 1عن عبدهللا بن شرحبيل بن حسنة قال :رأيت عثمان بن عفان أيمر بتسوية القبور ،فقيل له:

هذا قرب أم عمرو بنت عثمان! فأمر به فسوي (.)2

 - 2عن أيب اهلياج األسدي قال :قال يل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه(( :أَّل أبعثك على ما

بعثين عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ أن َّل تدع ْتثاَّلً إَّل طمسته ،وَّل قرباً مشرفاً إَّل سويته))

(... )3

 - 3عن أيب بردة قال :أوصى أبو موسى حني حضره املوت فقال(( :إذا انطلقتم جبنازيت فأسرعوا

املشي وَّل يتبعين جممر ،وَّل جتعلوا يف حلدي شيئاً حيول بيين وبني الرتاب ،وَّل جتعلوا على قربي بناء
ٍ
حالقة ،أو ٍ
وأشهدكم أين بريء من كل ٍ
خارقة)) ،قالوا :أو مسعت فيها شيئاً؟ قال :نعم ،من
سالقة ،أو
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (.)4

 - 4عن أنس :كان يكره أن يُبىن مسجد بني القبور (.)5

 - 5عن إبراهيم أنه :كان يكره أن جيعل على القرب مسجداً (.)6

وإبراهيم هذا هو ابن يزيد النخعي الثقة اإلمام ،وهو اتبعي صغري مات سنة 96هـ ،فقد تلقى هذا

احلكم بال شك من بعض كبار التابعني من الصحابة ،ففيه دليل قاطع على أهنم كانوا يرون بقاء هذا

احلكم واستمراره بعده صلى هللا عليه وسلم ،فمىت نسخ؟ !

_________

( )1رواه البخاري ( ،)1390ومسلم (.)529
( )2رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( .)28 /3قال األلباين يف ((حتذير الساجد)) :سنده صحيح.
( )3رواه مسلم (.)969

( )4رواه أمحد ( ،)19565( )397 /4والبيهقي ( .)395 /3قال األلباين يف ((حتذير الساجد)):
إسناده قوي .وقال شعيب األرَنؤوط حمقق ((املسند)) :إسناده حسن من أجل أيب حريز.

( )5رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( .)153 /2قال األلباين يف ((حتذير الساجد)) :ورجاله
ثقات رجال الشيخني.

( )6رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( .)23 /3قال األلباين يف ((حتذير الساجد)) :سنده صحيح
عنه.
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ف فَـ َع َل
 - 6عن املعرور بن سويد قال :خرجنا مع عمر يف حجة حجها ،فقرأ بنا يف الفجر :أََملْ تَـ َر َك ْي َ
ِ
َص َح ِ
وإليالف قُـ َريْ ٍ
اب ال ِْف ِ
ش [قريش ،]1:فلما قضى حجه ورجع والناس
يل [الفيل]1:
َربم َ
ك ِأب ْ
يبتدرون ،فقال :ما هذا؟ فقال :مسجد صلى فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال :هكذا هلك
أهل الكتاب ،اختذوا آاثر أنبيائهم بيعاً! من عرضت له منكم فيها الصالة ،فليصل ،ومن مل يعرض له
منكم فيه الصالة فال يصل (.)1

 - 7عن َنفع قال :بلغ عمر بن اخلطاب أن َنساً أيتون الشجرة اليت بويع حتتها فأمر هبا فقطعت

(.)2

 - 8عن قزعة قال :سألت ابن عمر :آيت الطور؟ فقال :دع الطور وَّل أتهتا ،وقالَّ :ل تشد الرحال
إَّل إىل ثالثة مساجد (.)3

 - 9عن علي بن حسني :أنه رأى رجالً جييء إىل فرجة كانت عند قرب النيب صلى هللا عليه( ،كذا
األصل) فيدخل فيها فيدعو ،فدعاه فقال :أَّل أحدثك حبديث مسعته من أيب عن جدي رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم؟ قالَّ(( :ل تتخذوا قربي عيداً ،وَّل بيوتكم قبوراً ،وصلوا علي ،فإن صالتكم
وتسليمكم تبلغين حيثما كنتم)) (.)4

ويقويه ما أخرجه ابن أيب شيبة أيضاً ،وابن خزْية يف حديث علي ابن حجر وابن عساكر من طريقني

عن سهيل بن أيب سهيل أنه رأى قرب النيب صلى هللا عليه وسلم فالتزمه ومسح ،قال :فحصبين حسن
بن حسن بن علي بن أيب طالب فقال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :ل تتخذوا بييت عيداً وَّل

تتخذوا بيوتكم مقابر( ،وصلوا علي حيثما كنتم ،فإن صالتكم تبلغين) ()5
_________

( )1رواه عبدالرزاق يف ((املصنف)) ( ،)118 /2وابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( .)151 /2قال
األلباين يف ((حتذير الساجد)) :سنده صحيح على شرط الشيخني.

( )2رواه ابن أيب شيبة ( .)150 /2قال األلباين يف ((حتذير الساجد)) :ورجاله ثقات كلهم ،لكنه

منقطع بني َنفع وعمر فلعل الواسطة بينهما عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما .مث قال :مث استدركت
فقلت :يبعد ذلك كله ما أخرجه البخاري فيه ((صحيحه)) ( )2958من طريق أخرى عن َنفع قال:
قال ابن عمر رضي هللا عنهما(( :رجعنا من العام املقبل :فما اجتمع اثنان على الشجرة اليت ابيعنا

حتتها ،كانت رمحة من هللا)) .يعين خفاءها عليهم .فهو نص على أن الشجرة مل تبق معروفة املكان
حىت ْيكن قطعها من عمر ،فدل ذلك على ضعف رواية القطع الدال عليه اَّلنقطاع الظاهر فيها

نفسها .ومما يزيدها ضعفا ما روى البخاري (صحيحه) ( )4162عن سعيد بن املسيب عن أبيه قال:

((لقد رأيت الشجرة ،مث أتيتها بعد ،فلم أعرفها)).
( )3رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( ،)150 /2واألزرقي يف ((أخبار مكة)) ( .)298 /2وقال
األلباين يف ((حتذير الساجد)) :إسناده صحيح.

( )4رواه أبو يعلى ( ،)361 /1والضياء املقدسي يف ((األحاديث املختارة)) ( .)428قال ابن

عبداهلادي املقدسي يف ((الصارم املنكي)) ( :)206جيد .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/4

 :)6رواه أبو يعلى ،وفيه حفص بن ابراهيم اْلعفري ذكره ابن أىب حامت ومل يذكر فيه جرحاً ،وبقية

رجاله ثقات .وقال السخاوي يف ((املقاصد احلسنة)) ( ،)313والعجلوين يف ((كشف اخلفاء)) (/2

 :)33حسن .وقال األلباين يف ((حتذير الساجد)) :وسنده مسلسل أبهل البيت رضي هللا عنهم ،إَّل
أن أحدهم وهو علي بن عمر مستور ،كما قال احلافظ يف ((التقريب)) (.)700 /1

( )5رواه عبدالرزاق يف ((املصنف)) ( ،)71 /3وسعيد بن منصور يف ((سننه)) مرسالً كما يف

((اقتضاء الصراط املستقيم)) َّلبن تيمية (ص ،)106وابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) (.)62 /13

قال ابن القيم يف ((إغاثة اللهفان)) ( ،)301 /1وابن عبداهلادي احلنبلي يف ((الصارم املنكي))
ٍ
إبسناد قوي.
مرسل
( :)322مرسل .قال األلباين يف ((أحكام اْلنائز)) (ص:)220
ٌ
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 - 10عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل جتعلوا بيوتكم قبوراً ،وَّل جتعلوا
قربي عيداً وصلوا علي ،فإن صالتكم تبلغين ( )1حيثما كنتم)) (.)2

 - 11ورأى ابن عمر فسطاطاً على قرب عبدالرمحن فقال :انزعه اي غالم فإمنا يظله عمله (.)3
 - 12عن أيب هريرة :أنه أوصى أن َّل يضربوا على قربه فسطاطاً (.)4

 - 13وروى ابن أيب شيبة وابن عساكر مثله عن أيب سعيد اخلدري (.)5

 - 14عن حممد بن كعب قال :هذه الفساطيط اليت على القبور حمدثة (.)6
 - 15سعيد بن املسيب أنه قال يف مرضه الذي مات فيه :إذا ما مت ،فال تضربوا على قربي

فسطاطاً (.)7

 - 16عن سامل موىل عبدهللا بن علي بن حسني قال :أوصى حممد بن علي أبو جعفر قالَّ :ل ترفعوا
قربي على األرض (.)8

 - 17عن عمرو بن شرحبيل قالَّ :ل ترفعوا جدثي  -يعين القرب  -فإين رأيت املهاجرين يكرهون
ذلك (.)9

واعلم أن هذه اآلاثر وإن اختلفت دَّلَّلهتا ،فهي متفقة على النهي يف اْلملة عن كل ما يُنبئ عن

تعظيم القبور تعظيماً خيشى منه الوقوع يف الفتنة والضالل ،مثل بناء املساجد والقباب على القبور،

وضرب اخليام عليها ،ورفعها أكثر من احلديث املشروع ،والسفر واَّلختالف إليها ( ،)10والتمسح

هبا ،ومثل التربك ِباثر األنبياء وحنو ذلك ،فهذه األمور كلها غري مشروعة عند السلف الذين مسيناهم

من الصحابة وغريهم ،وذلك يدل على أهنم كانوا مجيعاً يرون بقاء علة النهي عن بناء املساجد على
القبور وتعظيمها ِبا مل يشرع ،أَّل وهي خشية اإلضالل واَّلفتتان ابملوتى كما نص عليها اإلمام

الشافعي رمحه هللا ،بدليل استمرارهم على القول ابحلكم املعلول هبذه العلة ،فإن بقاء أحدهم يستلزم
بقاء اآلخر ،كما َّل خيفى ،وهذا ابلنسبة ملن نص منهم على كراهية بناء املساجد على القبور ظاهراً،
أما الذين صرحوا ابلنهي عن غري ذلك ،مثل :رفع القرب وضرب اخليمة عليه وحنوه مما أمجلنا الكالم
عليه آنفاً ،فهم يقولون ببقاء احلكم املذكور من ابب أوىل ،وذلك لوجهني:

األول :أن بناء املساجد على القبور أشد جرماً من رفع القبور وضرب اخليام عليها ،ملا ورد من اللعن
على البناء ،دون الرفع والضرب املذكور.

الثاين :أن املفروض يف أولئك السلف الفهم والعلم ،فإذا ثبت عن أحد منهم النهي عن شيء هو

دون ما هنى عنه الشارع ،ومل ينقل هذا النهي عن أحدهم ،فنحن نقطع أبنه ينهى عنه أيضاً ،حىت ولو

فرض عدم بلوغ النهي إليه ألن هنيه عما هو دون هذا يستلزم النهي عنه من ابب أوىل ،كما َّل خيفى.
فثبت أن القول ابنتفاء العلة املذكورة وما بين عليه كله ابطل ،ملخالفته هنج السلف الصاحل رضي هللا
عنهم ،مع مصادمته لألحاديث الصحيحة ،وهللا املستعان .حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد

حملمد َنصر الدين األلباين 68 -
_________

( )1قال األلباين :قوله( :تبلغين) هذا احلديث وغريه مما تقدم صريح يف أنه عليه الصالة والسالم َّل

يسمع صالة املصلني عليه ،فمن زعم أن النيب صلى هللا عليه وسلم يسمعها فقد كذب عليه ،فكيف

حال من يزعم أنه صلى هللا عليه وسلم يسمع غريها؟!
( )2رواه أبو داود ( .)2042وسكت عنه .وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام

الصغرى)) ( - )892كما أشار لذلك يف مقدمته  ،-والنووي يف ((األذكار)) ( .)154وقال ابن
تيمية يف ((اقتضاء الصراط املستقيم)) ( :)169 /2إسناده حسن ،وله شواهد .وقال ابن حجر يف

((الفتوحات الرابنية)) ( :)314 /3حسن .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )3رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم قبل حديث ( ،)1461ورواه موصوَّلً ابن عساكر يف ((اتريخ

دمشق)) ( )42 - 41 /35من طريق ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ،وانظر(( :تغليق التعليق))
َّلبن حجر (.)493 - 492 /2

( )4رواه عبدالرزاق يف ((املصنف)) ( ،)418 /3وابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( ،)23 /3وابن
سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( .)338 /4قال األلباين يف ((حتذير الساجد)) :إسناده صحيح.

( )5رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( ،)24 /3وابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) (،)396 /20
ورواه عبدالرزاق يف ((املصنف)) ( .)430 /3قال األلباين يف ((حتذير الساجد)) :إسناده ضعيف،
لكن له طرق أخرى عند ابن عساكر فهو هبا صحيح.

( )6رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( .)24 /3وقال األلباين يف ((حتذير الساجد)) :رجاله ثقات

غري ثعلبة وهو ابن الفرات ،قال أبو حامت وأبوزرعةَّ :ل أعرفه ،كما يف ((اْلرح والتعديل)) (464 /1
 .)465( )7رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) (.)142 /5

( )8رواه الدوَّليب يف ((الكىن)) ( )154 /3قال األلباين يف ((حتذير الساجد)) :ورجاله ثقات غري

سامل هذا فهو جمهول .كما قال الذهيب يف ((امليزان)) ،واحللي الشيعي يف ((خالصة األقوال)) (ص

.)108

( )9رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( )108 /6قال األلباين يف ((حتذير الساجد)) :سنده

صحيح.
( )10اَّلختالف إليها أي :إكثار الرتدد لزايرهتا ،وهذا مستفاد من قوله صلى هللا عليه وسلم:
((اللهم َّل جتعل قربي عيداً)).
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رابعاً :النهي عن اختاذ قرب النيب صلى هللا عليه وسلم عيدا

فأما العموم :فقال أبو داود يف (سننه) :حدثنا أمحد بن صاحل ،قال :قرأت على عبدهللا بن َنفع،

أخربين ابن أيب ذئب ،عن سعيد املقربي ،عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلمَّ(( :ل جتعلوا بيوتكم قبورا ،وَّل جتعلوا قربي عيدا ،وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيث
كنتم)) ()1

فمن ذلك :ما رواه أبو يعلى املوصلي يف (مسنده) ،حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ،حدثنا زيد بن
احلباب ،حدثنا جعفر بن إبراهيم  -من ولد ذي اْلناحني -حدثنا علي بن عمر ،عن أبيه ،عن علي
بن احلسني :أنه رأى رجال جييء إىل فرجة كانت عند قرب النيب صلى هللا عليه وسلم فيدخل فيها

فيدعو .فنهاه ،فقال :أَّل أحدثكم حديثاً مسعته عن أيب عن جدي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قالَّ(( :ل تتخذوا قربي عيدا ،وَّل بيوتكم قبورا ،فإن تسليمكم يبلغين أينما كنتم)) رواه أبو عبدهللا

حممد بن عبدالواحد املقدسي احلافظ ،فيما اختاره من األحاديث اْلياد الزائدة على (الصحيحني)،
وشرطه فيه أحسن من شرط احلاكم يف (صحيحه) (.)2

وروى سعيد يف (سننه) ،حدثنا حبان بن علي ،حدثين حممد بن عجالن ،عن أيب سعيد موىل املهري

علي
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تتخذوا بييت عيدا ،وَّل بيوتكم قبورا ،وصلوا َّ
حيثما كنتم ،فإن صالتكم تبلغين)) (.)3

وقال سعيد :حدثنا عبدالعزيز بن حممد ،أخربين سهيل بن أيب سهيل قال :رآين احلسن بن احلسن بن
علي بن أيب طالب عند القرب ،فناداين ،وهو يف بيت فاطمة يتعشى .فقال :هلم إىل العشاء؟ فقلت َّل

أريده .فقال :مايل رأيتك عند القرب؟ فقلت :سلمت على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :إذا

دخلت املسجد فسلم .مث قال :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل تتخذوا بييت عيدا ،وَّل
تتخذوا بيوتكم مقابر ،لعن هللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ،وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين

حيثما كنتم)) .ما أنتم ومن ابألندلس إَّل سواء (.)4
_________

( )1رواه أبو داود ( .)2042وسكت عنه .وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام

الصغرى)) ( - )892كما أشار لذلك يف مقدمته  ،-والنووي يف ((األذكار)) ( .)154وقال ابن
تيمية يف ((اقتضاء الصراط املستقيم)) ( :)169 /2إسناده حسن وله شواهد .وقال ابن حجر يف

((الفتوحات الرابنية)) ( :)314 /3حسن .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.
( )2رواه أبو يعلى ( ،)361 /1والضياء املقدسي يف ((األحاديث املختارة)) ( .)428قال ابن

عبداهلادي املقدسي يف ((الصارم املنكي)) ( :)206جيد .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/4

 :)6رواه أبو يعلى ،وفيه حفص بن إبراهيم اْلعفري ذكره ابن أيب حامت ومل يذكر فيه جرحاً ،وبقية

رجاله ثقات .وقال السخاوي يف ((املقاصد احلسنة)) ( ،)313والعجلوين يف ((كشف اخلفاء)) (/2

 :)33حسن .وقال األلباين يف ((حتذير الساجد)) :وسنده مسلسل أبهل البيت رضي هللا عنهم ،إَّل
أن أحدهم وهو علي بن عمر مستور ،كما قال احلافظ يف ((التقريب)) (.)700 /1

( )3رواه سعيد بن منصور يف ((سننه)) مرسالً كما يف ((اقتضاء الصراط املستقيم)) َّلبن تيمية (ص:

 ،)322وابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) (.)62 /13

( )4رواه سعيد بن منصور يف ((سننه)) مرسالً كما يف ((اقتضاء الصراط املستقيم)) َّلبن تيمية (ص:

 ،)106ورواه عبد الرزاق يف ((املصنف)) ( .)71 /3قال ابن القيم يف ((إغاثة اللهفان)) (/1
 ،)301وابن عبداهلادي احلنبلي يف ((الصارم املنكي)) (ص :)322 :مرسل .قال األلباين يف
ٍ
إبسناد قوي.
((أحكام اْلنائز)) (ص :)220مرسل
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فهذان املرسالن من هذين الوجهني املختلفني يدَّلن على ثبوت احلديثَّ ،لسيما وقد احتج من
أرسله به وذلك يقتضي ثبوته عنده ،ولو مل يكن روي من وجوه مسندة غري هذين .فكيف وقد تقدم
مسندا؟

ووجه الدَّللة :أن قرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفضل قرب على وجه األرض ،وقد هنى عن

اختاذه عيدا .فقرب غريه أوىل ابلنهي كائناً من كان ،مث إنه قرن ذلك بقوله صلى هللا عليه وسلم(( :وَّل

تتخذوا بيوتكم قبورا)) أيَّ :ل تعطلوها عن الصالة فيها والدعاء والقراءة ،فتكون ِبنزلة القبور ،فأمر
بتحري العبادة يف البيوت ،وهنى عن حتريها عند القبور ،عكس ما يفعله املشركون من النصارى ومن
تشبه هبم .ويف (الصحيحني) عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:

((اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم ،وَّل تتخذوها قبورا)) (.)1

وروى مسلم عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل جتعلوا بيوتكم مقابر ،فإن

الشيطان ينفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه)) ( ،)2مث إنه صلى هللا عليه وسلم أعقب

النهي عن اختاذه عيداً بقوله(( :صلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم)) ( )3ويف احلديث

اآلخر(( :فإن تسليمكم يبلغين أينما كنتم)) ( )4يشري بذلك صلى هللا عليه وسلم إىل أن ما ينالين
منكم من الصالة والسالم حيصل مع قربكم من قربي وبعدكم منه فال حاجة بكم إىل اختاذه عيداً،
واألحاديث عنه أبن صالتنا وسالمنا تعرض عليه كثرية.

مثل ما روى أبو داود من حديث أيب صخر محيد بن زايد ،عن يزيد بن عبدهللا بن قسيط عن أيب

هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :ما من أحد يسلم علي إَّل رد هللا علي روحي حىت
أرد عليه السالم)) ( )5صلى هللا عليه وسلم .وهذا احلديث على شرط مسلم.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)432ومسلم (.)777
( )2رواه مسلم (.)780

( )3رواه أبو داود ( .)2042من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .وسكت عنه .وصحح إسناده
عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( - )892كما أشار لذلك يف مقدمته  ،-والنووي يف

((األذكار)) ( .)154وقال ابن تيمية يف ((اقتضاء الصراط املستقيم)) ( :)169 /2إسناده حسن
وله شواهد .وقال ابن حجر يف ((الفتوحات الرابنية)) ( :)314 /3حسن .وقال األلباين يف
((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )4رواه أبو يعلى ( ،)361 /1والضياء املقدسي يف ((األحاديث املختارة)) ( .)428من حديث
علي بن أيب طالب رضي هللا عنه .قال ابن عبداهلادي املقدسي يف ((الصارم املنكي)) ( :)206جيد.

وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)6 /4رواه أبو يعلى ،وفيه حفص بن ابراهيم اْلعفري ذكره ابن
أيب حامت ومل يذكر فيه جرحاً ،وبقية رجاله ثقات .وقال السخاوي يف ((املقاصد احلسنة)) (،)313

والعجلوين يف ((كشف اخلفاء)) ( :)33 /2حسن.

( )5رواه أبو داود ( .)2041وسكت عنه .وقال النووي يف ((األذكار)) ( :)154إسناده صحيح.
وقال ابن امللقن يف ((البدر املنري)) ( ،)299 /6والعراقي يف ((املغين)) ( :)409 /1إسناده جيد.
وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :حسن.
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ومثل ما روى أبو داود  -أيضاً  -عن أوس بن أوس رضي هللا عنه :أن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم قال(( :أكثروا من الصالة علي يوم اْلمعة وليلة اْلمعة ،فإن صالتكم معروضة علي)) ،قالوا:
اي رسول هللا كيف تعرض صالتنا عليك وقد أرمت؟ فقال(( :إن هللا حرم على األرض أن أتكل حلوم

األنبياء)) (... )1

ويف النسائي وغريه عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :إن هللا وَّك َل بقربي مالئكة يبلغوين عن أميت

السالم)) ( )2إىل أحاديث أخر يف هذا الباب متعددة.

مث إن أفضل التابعني من أهل بيته علي بن احلسني رضي هللا عنه ،هنى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء

عند قربه صلى هللا عليه وسلم ،واستدل ابحلديث ،وهو راوي احلديث الذي مسعه من أبيه احلسني عن
جده علي ،وأعلم ِبعناه من غريه ،فبني أن قصده للدعاء وحنوه اختاذ له عيداً.
وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته ،كره أن يقصد الرجل القرب للسالم عليه وحنوه عند
دخول املسجد ،ورأى أن ذلك من اختاذه عيداً .فانظر هذه السنة كيف خمرجها من أهل املدينة وأهل
البيت ،الذين هلم من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار ،ألهنم إىل ذلك

أحوج من غريهم فكانوا هلا أضبط .اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم
أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 659 /2 -
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)1047ورواه النسائي ( ،)91 /3وابن ماجه ( ،)1636وأمحد ()8 /4

( .)207 /16واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال النووي يف ((اجملموع)) ( :)548 /4إسناده
صحيح .وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( - )94 /2كما أشار لذلك يف املقدمة  .-وقال
األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )2رواه النسائي ( )43 /3بلفظ(( :إن هلل مالئكة سياحني يف األرض يبلغوين من أميت السالم))
وبلفظ النسائي رواه أمحد ( ،)3666( )387 /1واحلاكم ( .)456 /2وقال :صحيح اإلسناد ومل

خيرجاه .ووافقه الذهيب .وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( - )416 /1كما أشار لذلك يف
مقدمته  .-وقال األلباين يف ((صحيح سنن النسائي)) :صحيح.
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خامساً :زايرة القبور

قال الشيخ حافظ احلكمي-رمحه هللا تعاىل -يف شرح األبيات اآلتية من منظومة (سلم الوصول):
الزائِر فيما أضمره  ...يف نَـ ْف ِس ِه تَذْكِرةً ِ
ابآلخ َرْه
فإ ْن نَـ َوى َّ ُ َ َ َ ُ
َ
الزَّلَّ ِ
معا لَهُ ولِأل َْمو ِ
ت
ات ِ ...اب َلع ْف ِو والص ْف ِح َع ِن َّ
ُمثَّ الد َ
َ
الر َح ِ
َوَملْ يَ ُك ْن َش َّد ِ
س َف َها
ال َْحن َوها َ ...وَملْ ي ُق ْل َه ْجراً َك َق ْو ِل ال م
سنَ ِن املُثْـبـتَة ا َّ ِ
يح ْه
ص ِرحيَ ْه  ...يف ال م
ْك ُسنَّةٌ أتَ ْ
فَتِل َ
ت َ
لصح َ
َ
قال :زايرة القبور أتيت (على أقسام ثالثة) :زايرة سنية ،وزايرة بدعية ،وزايرة شركية ...
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والبداءة ابلشرعية لشرفها والندب إليها ،مث البدعية لكوهنا أخف جرماً من الشركية ،مث هي بعد

ذلك( .فإن نوى الزائر) للقبور (فيما أضمره يف نفسه) أي :كانت نيته بتلك الزايرة (تذكرة ابآلخرة)

أي ليتعظ أبهل القبور ويعترب ِبصارعهم إذ كانوا أحياء مثله يؤملون اآلمال وخيولون األموال ،وجيولون
يف األقطار ابألايم والليال ،ويطمعون يف البقاء ويستبعدون اَّلرحتال ،فبينما هم كذلك إذا بصارخ

املوت قد َندى ،فاستجابوا له على الرغم مجاعات وفرادى ،وأابدهم ملوكاً ونواابً وقواداً وأجناداً،
وقدموا على ما قدَّموا غياً كان أو رشاداً ،وصار هلم الرتاب حلفاً ومهاداً ،بعد الغرف العالية اليت كان
عليها احلجاب أرصاداً ،تساوى فيها صغريهم وكبريهم ،وغنيهم وفقريهم ،وشريفهم وحقريهم،

ومأمورهم وأمريهم .اتفق ظاهر حاهلم واحتد ،وَّل فرق للناظر إليهم ْييز به أحداً من أحد .وأما ابطناً
فاهلل أكرب لو كشف للناظرين احلجاب ،لرأوا من الفروق العجب العجاب ،فهؤَّلء هلم طوىب وحسن
مآب ،وأولئك يف أسوأ حالة وأشد العذاب ،فليعلم الواقف عليهم الناظر إليهم ،أنه هبم ملتحق،

وإلحدى احلالتني مستحق ،فليتأهب لذلك ،وليتب إىل العزيز املالك ،وليلتجئ إليه من شر كل ما
هنالك( .مث) قصد أيضاً (الدعا) أي :دعاء هللا عز وجل (له) أي لنفسه (ولألموات) من املسلمني

(ابلعفو) من هللا عز وجل (والصفح عن الزَّلت) وكذا يدعو لسائر املسلمني بذلك (و) مع ذلك (مل

يكن شد الرحال حنوها) الضمري للقبور ملا يف (الصحيحني) عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تشد الرحال إَّل إىل ثالثة مساجد :املسجد احلرام،

ومسجدي هذا ،واملسجد األقصى)) (( .)1ومل يقل هجراً) أي حمظوراً شرعاً (كقول) بعض (السفها)

ملا يف (السنن) من حديث بريدة قال فيه النيب صلى هللا عليه وسلم(( :كنت هنيتكم عن زايرة القبور،

فمن أراد أن يزور فليزر وَّل تقولوا هجراً)) (( )2فتلك) اإلشارة إىل النوع املذكور من الزايرة (سنة)

طريقة نبوية (أتت صرحية) أي واضحة ظاهرة (يف السنن) أي األحاديث (املثبتة) يف دواوين اإلسالم

(الصحيحة) سنداً ومتناً ،منها :حديث بريدة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
((وقد كنت هنيتك عن زايرة القبور ،فقد أذن حملمد صلى هللا عليه وسلم يف زايرة قرب أمه فزوروها،

فإهنا تذكر اآلخرة)) رواه الرتمذي وصححه ( .)3وحديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال :زار النيب

صلى هللا عليه وسلم قرب أمه فبكى وأبكى من حوله فقال(( :استأذنت ريب أن أستغفر هلا فلم أيذن
يل ،واستأذنته يف أن أزورها فأذن يل ،فزوروا القبور فإهنا تذكر املوت)) ( .)4وعن أيب هريرة رضي هللا

عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم أتى املقربة فقال(( :السالم عليكم دار قوم مؤمنني ،وإَن إن شاء

هللا بكم َّلحقون)) رواه أمحد ومسلم والنسائي ( .)5وألمحد من حديث عائشة رضي هللا عنها مثله
وزاد(( :اللهم َّل حترمنا أجرهم وَّل تفتنا بعدهم)) (.)6
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1197ومسلم (.)827
( )2رواه النسائي ( ،)89 /4وأمحد ( .)23102( )361 /5وقال األلباين يف ((صحيح سنن
النسائي)) :صحيح .وقال شعيب األرَنؤوط حمقق ((املسند)) :حديث صحيح.

( )3رواه الرتمذي ( .)1054وقال :حديث حسن صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن
الرتمذي)) :صحيح .وهو جزء من حديث رواه مسلم (.)1977

( )4رواه مسلم (.)976
( )5رواه مسلم ( ،)249والنسائي ( ،)150وأمحد (.)7980( )300 /2

( )6رواه أمحد ( .)24469( )71 /6قال ابن حجر يف ((الفتوحات الرابنية)) ( :)222 /4حسن.
قال شعيب األرَنؤوط حمقق (املسند) :إسناده ضعيف .وضعف هذه الزايدة األلباين يف ((ضعيف
سنن ابن ماجه)).
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وعن بريدة قال :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر أن يقول قائلهم:
((السالم عليكم أهل الداير من املؤمنني واملسلمني ،وإَن إن شاء هللا بكم َّلحقون ،نسأل هللا لنا

ولكم العافية)) رواه أمحد ومسلم وابن ماجه ( ،)1زاد مسلم يف رواية ((يرحم هللا املتقدمني منا ومنكم
واملتأخرين)) ( ... )2وكذلك األحاديث يف خروج النيب صلى هللا عليه وسلم إىل بقيع الغرقد كثرياً
يدعو هلم ويرتحم عليهم (.)3

وكان الصحابة إذا أتوا قربه صلى هللا عليه وسلم صلوا وسلموا عليه فحسب ،كما كان ابن عمر

رضي هللا عنهما يقول :السالم عليك اي رسول هللا ،السالم عليك اي أاب بكر ،السالم عليك اي أبتاه))

( .)4وكذا التابعون ومن بعدهم من أعالم اهلدى ومصابيح الدجى مل يذكر عنهم يف زايرة القبور غري

العمل هبذه األحاديث النبوية وأفعال الصحابة مل يعدلوا عنها ومل يستبدلوا هبا غريها بل وقفوا عندها،
فهذه الزايرة الشرعية املستفادة من األحاديث النبوية ،وعليها درج الصحابة والتابعون واتبعوهم

إبحسان ،إمنا فيها التذكر ابلقبور واَّلعتبار أبهلها والدعاء هلم والرتحم عليهم وسؤال هللا العفو عنهم،
فمن ادعى فيها غري هذا طولب ابلربهان ،وأىن له ذلك ومن أين يطلبه؟ بل كذب وافرتى ،وقفا ما

ليس له به علم .بلى إن العلوم الشرعية دالة على ضالله وجهله معارج القبول بشرح سلم الوصول

حلافظ احلكمي – 646 /2
_________

( )1رواه مسلم ( ،)975وابن ماجه ( ،)1547وأمحد (.)23035( )353 /5
( )2رواه مسلم ( )974من حديث عائشة رضي هللا عنها .بلفظ( :ويرحم هللا املستقدمني منا
واملستأخرين).

( )3رواه مسلم (.)974

( )4رواه عبدالرزاق يف ((املصنف)) ( ،)576 /3وابن أيب شيبة ( ،)28 /3والبيهقي (.)245 /5
وقال األلباين يف ((فضل صالة النيب)) ( :)100إسناده موقوف صحيح.
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سادساً :حكم الدعاء عند القبور

قال الشيخ حافظ احلكمي-رمحه هللا تعاىل -يف شرح منظومة سلم الوصول:

أو قصد الدعاء والتوسال  ...هبم إىل الرمحن جل وعال

فبدعة حمدثة ضاللة  ...بعيدة عن هدي ذي الرسالة

أو قصد الدعاء من الصالة وغريها ،أو اَّلعتكاف عند قبورهم أو حنو ذلك (والتوسال) أبلف

اإلطالق (هبم) أي أبهل القبور (إىل الرمحن جل وعال) عما ائتفكه أهل الزيغ والضالل (فبدعة
حمدثة) مل أيذن هللا تعاىل هبا (ضاللة) كما قال صلى هللا عليه وسلم(( :كل بدعة ضاللة)) ( )1وقال
صلى هللا عليه وسلم(( :من أحدث يف أمرَن هذا ما ليس منه فهو رد)) ( .)2وقال صلى هللا عليه
وسلم يف ٍ
رواية(( :من عمل عمالً ليس عليه أمرَن فهو رد)) ( .)3وقال صلى هللا عليه وسلم:
((عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعديْ ،تسكوا هبا وعضوا عليها ابلنواجذ ،وإايكم

وحمداثت األمور فإن كل بدعة ضاللة)) ( )4وغري ذلك .فإن من قال :اللهم إين أسألك جباه فالن،
وهو ميت أو غائب ،وإن كان يرى أنه مل يدع إَّل هللا ومل يعبد سواه فهو قد عبد هللا بغري ما شرع

وابتدع يف الدين ما ليس منه واعتدى يف ُدعائه ودعا هللا بغري ما أمره أن يدعوه به ،فإن هللا تعاىل إمنا
أمرَن أن ندعوه أبمسائه احلسىن كما قال تعاىل :وِ ِ
َمسَاء ا ْحلُ ْس َىن فَا ْدعُوهُ ِهبَا [األعراف ]180:ومل
َّلل األ ْ
َ
يشرع لنا أن ندعوه بشيء من خلقه البتة ،بل قد هناَن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أن نقسم
بشيء من املخلوقات مطلقاً فكيف ابإلقسام هبا على هللا عز وجل .معارج القبول بشرح سلم
الوصول حلافظ احلكمي – بتصرف – 650 /2

وهلذا فإن الدعاء عند القبور وغريها من األماكن ينقسم إىل نوعني:
أحدمها :أن حيصل الدعاء يف البقعة حبكم اَّلتفاقَّ ،ل لقصد الدعاء فيها ،كمن يدعو هللا يف طريقه،
ويتفق أن ْير ابلقبور ،أو كمن يزورها ،فيسلم عليها ،ويسأل هللا العافية له وللموتى ،كما جاءت به

السنة ،فهذا وحنوه َّل أبس به.

الثاين :أن يتحرى الدعاء عندها ،حبيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه يف غريه ،فهذا النوع

منهي عنه ،إما هني حترمي أو تنزيه ،وهو إىل التحرمي أقرب ،والفرق بني البابني ظاهر .فإن الرجل لو
كان يدعو هللا ،واجتاز يف ممره بصنم ،أو صليب ،أو كنيسة ،أو كان يدعو يف بقعة ،وهناك صليب
هو عنه ذاهل ،أو دخل كنيسة ليبيت فيها مبيتاً جائزاً ،ودعا هللا يف الليل ،أو ابت يف بيت بعض
أصدقائه ودعا هللا ،مل يكن هبذا أبس .اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ

اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 682 /2 -

_________

( )1رواه مسلم ( )867من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما.
( )2رواه البخاري ( ،)2695ومسلم ( .)17( )1718من حديث عائشة رضي هللا عنها.

( )3رواه مسلم ( .)1718ورواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم قبل حديث ( )7350كتاب:
اَّلعتصام ،ابب :إذا اجتهد العامل أو احلاكم فأخطأ .من حديث عائشة رضي هللا عنها.

( )4رواه أبو داود ( ،)4607والرتمذي ( ،)2676وابن ماجه ( ،)42وأمحد ()126 /4

( .)17184قال الرتمذي :هذا حديث صحيح .قال الشوكاين يف ((إرشاد الفحول)) (،)160 /1
واأللباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.
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سابعاً :الكالم على الزايرة الشركية

قال الشيخ حافظ احلكمي-رمحه هللا تعاىل -يف شرح األبيات اآلتية من منظومة (سلم الوصول):
وإِ ْن دعا الْم ْقبور نَـ ْفسه فَـ َق ْد  ...أَ ْشر َك ِاب ِ
هلل ال َْع ِظ ِيم َو َج َح ْد
َ ََ َ ُ َ َُ
َ
ِ
ص ْرفَاً وَّلَ َع ْدَّلً فَـيَـ ْع ُف ْو َع ْنهُ
لَن يَـ ْقبَ َل هللاُ تَـ َع َاىل م ْنهُ َ ...
الزَّلَّ ِ
معا لَهُ ولِأل َْمو ِ
ت
الص ْف ِح َع ِن َّ
ات ِ ...ابل َْع ْف ِو َو َّ
ُمثَّ الد َ َ َ
إِ ْذ ُك مل ذَنْ ٍ ِ
ك الْغُ ْفر ِ
للر ْمحَ ِن
ان  ...إَّلَّ ِاختَاذَ النِ ِد َّ
ب ُموش ُ َ
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قال( :وإن دعا) الزائر (املقبور نفسه) من دون هللا عز وجل وسأل منه ما َّل يقدر عليه إَّل هللا عز
وجل من جلب خري أو دفع ضر أو شفاء مريض أو رد غائب أو حنو ذلك من قضاء احلوائج (فقد

أشرك) يف فعله ذلك (ابهلل العظيم) املتعايل عن األضداد واألنداد والكفؤ والويل والشفيع بدون إذنه

(وجحد) حق هللا عز وجل على عباده وهو إفراده ابلتوحيد وعبادته وحده َّل شريك له ونفي ضد
ِ ِ ِ َّ ِ
ذلك عنه ،قال هللا تعاىل :ومن ي ْدع مع َِّ
سابُهُ ِعن َد َربِ ِه إِنَّهُ َّل يُـ ْفلِ ُح
اَّلل إِ َهلًا َ
ََ َ ُ َ َ
آخ َر َّل بُـ ْرَها َن لَهُ به فَإمنَا ح َ
ون ِ
ع ِمن ُد ِ
ْت
ك َوَّلَ يَ ُ
هللا َما َّلَ يَن َف ُع َ
ض مر َك فَِإن فَـ َعل َ
الْ َكافِ ُرو َن [املؤمنون ،]117:وقال تعاىلَ :وَّلَ تَ ْد ُ
ض ٍر فَالَ َك ِ
ك إِ ًذا ِم َن الظَّالِ ِم َ ِ
ف لَهُ إَِّلَّ ُه َو َوإِن يُ ِر ْد َك ِخبَ ٍْري فَالَ َر َّ
ضلِ ِه
آد لَِف ْ
اش َ
ك هللاُ بِ ُ
س ْس َ
فَِإنَّ َ
نيَ .وإن ْيَْ َ
ون َِّ
[يونس ،]107 - 106:وقال تعاىل :قُل أَرأَيـتُم َّما تَ ْد ُعو َن ِمن ُد ِ
اَّلل أ َُر ِوين َما َذا َخلَ ُقوا ِم َن األ َْر ِ
ض
ْ َْ
اب ِمن قَـب ِل ه َذا أَو أ ََاثرةٍ ِمن ِعل ٍْم إِن ُكنتُم ِ ِ
ِ
السماو ِ
ات اِئْـتُ ِوين بِ ِكتَ ٍ
َض مل
نيَ .وَم ْن أ َ
صادق َ
ْ َ
ْ َ ْ َ ْ
أ َْم َهلُ ْم ش ْر ٌك ِيف َّ َ َ
ون َِّ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِممَّن ي ْد ُعو ِمن ُد ِ
ِ
ِ
َّاس
َ
اَّلل َمن َّلَّ يَ ْستَج ُ
يب لَهُ إ َىل يَوم الْقيَ َامة َو ُه ْم َعن ُد َعائ ِه ْم غَافلُو َن َوإذَا ُحش َر الن ُ

ِِ
ادهتِِم َكافِ ِرين [األحقاف ،]6 - 5:وقال تعاىل :إِ َّن الَّ ِذين تَ ْد ُعو َن ِمن ُد ِ
ون
َكانُوا َهلُ ْم أَ ْع َداء َوَكانُوا بعبَ َ ْ
َ
َ
ِ
هللا ِعبا ٌد أَمثَالُ ُكم فَا ْد ُعوهم فَـلْيستَ ِجيبواْ لَ ُكم إِن ُكنتُم ِ ِ
ني [األعراف ]194:اآلايت.
صادق َ
ْ َ
ُْ َ ْ ُ
ْ
َ ْ ْ
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ون َِّ
ض ِرب مثَل فَاستَ ِمعوا لَهُ إِ َّن الَّ ِذين تَ ْدعُو َن ِمن ُد ِ
اَّلل لَن خيَْلُ ُقوا ذُ َاب ًاب َولَ ِو
َّاس ُ َ َ ٌ ْ ُ
َ
وقال تعاىلَ :اي أَيمـ َها الن ُ
ِ ِ
ضع َ َّ ِ
وب َما قَ َد ُروا َّ
اَّللَ َح َّق
ْ
ب َوال َْمطْلُ ُ
ب َش ْيـئًا َّلَّ يَ ْستَنق ُذوهُ م ْنهُ َ ُ
اجتَ َم ُعوا لَهُ َوإِن يَ ْسلُْبـ ُه ُم ال مذ َاب ُ
ف الطال ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
وه ْم َّل
ين تَ ْد ُعو َن من ُدونِه َما ْيَْل ُكو َن من قط ِْم ٍري إِن تَ ْد ُع ُ
قَ ْد ِره [احلج ]73:اآلايت وقال تعاىلَ :والذ َ
ك ِمثْ ُل َخبِ ٍري
استَ َجابُوا لَ ُك ْم َويَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة يَ ْك ُف ُرو َن بِ ِش ْركِ ُك ْم َوَّل يُـنَـبِئُ َ
يَ ْس َم ُعوا ُد َعاء ُك ْم َولَ ْو َِمس ُعوا َما ْ
ِِ ِ
[فاطر ]13/وقال تعاىل :أُولَئِ َ َّ ِ
ب َويَـ ْر ُجو َن َر ْمحَتَهُ
ين يَ ْدعُو َن يَـ ْبـتَـغُو َن إِ َىل َرهب ُم ال َْوسيلَةَ أَيمـ ُه ْم أَقـ َْر ُ
ك الذ َ

َوَخيَافُو َن َع َذابَهُ [اإلسراء ]57:اآلايت ،وغريها ما َّل حيصى خيرب هللا تعاىل أن من دعا مع هللا إهلاً آخر

ولو حلظة فقد كفر وإن مات على ذلك فال فالح له أبداً ،ولو فعل ذلك نبيه لكان من الظاملني ،وأنه
َّل كاشف للضر غريه وَّل جالب للخري سواه ،وأنه َّل أضل ممن يدعو من دونه سواه ،وأن من عبد

من دون هللا يكون عدواً لعابده يوم القيامة وكافراً بعبادته إايه من دون هللا تعاىل ،وأهنم كلهم عباد

مثل عابديهم خملوقون مربوبون مملوكون حتت تصرف هللا وقهره َّل يستجيبون ملن دعاهم وَّل يقدرون

على استنقاذ ما استلبه الذابب فكيف يقدرون على قضاء شيء من حوائج عابديهم؟ بل قد أخربَن

عز وجل أهنم َّل يسمعون دعاء من دعاهم ،ولو مسعوا دعاءه ما استجابوا له ،وأخربَن أن من عبدوهم

من الصاحلني كاملالئكة وعيسى وعزير وغريهم أهنم َّل ْيلكو َن كشف ضر من دعاهم وَّل حتويله من

حال إىل حال ،بل هم يبتغون الوسيلة إىل رهبم والقرب ويرجون رمحته وخيافون عذابه ،فينبغي للعباد
اَّلقتداء هبم يف ذلك اَّلبتغاء والرجاء واخلوف من هللا عز وجلَّ ،ل دعاؤهم دونه ،تعاىل هللا عما

يشركون.

(َّل يقبل هللا تعاىل منه) أي من ذلك الداعي مع هللا غريه املتخذ من دونه أولياء (صرفاً) أي َنفلةً
ِ
يم
(وَّل عدَّلً) أي وَّل فريضةً (فيعفو عنه) يف ذلك ألن الكافر عمله َّل شيء ،قال هللا تعاىل :فَال نُق ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ورا
َهلُ ْم يَـ ْوَم الْقيَ َامة َو ْزًَن [الكهف ]105:وقال تعاىلَ :وقَد ْمنَا إِ َىل َما َعملُوا م ْن َع َم ٍل فَ َج َعلْنَاهُ َهبَاء َّمنثُ ً
اد ا ْشتَد ْ ِ
[الفرقان ]23:وقال تعاىلَّ :مثَل الَّ ِذين َك َفرواْ بِرهبِِم أَ ْعما ُهلُم َكرم ٍ
الريح ِيف يـوٍم َع ِ
اص ٍ
ف َّلَّ
َّت بِه ِ ُ َ ْ
ُ َ ُ َ ْ َ ْ ََ
يـ ْق ِدرو َن ِممَّا َكسبواْ َعلَى َشي ٍء [إبراهيم ،]18:وقال تعاىل :والَّ ِذين َك َفروا أَ ْعما ُهلم َك ٍ ِِ ٍ
سبُهُ
َُ
َ ُ
س َراب بق َيعة َْحي َ
َ َ ُ َ ُْ َ
ْ
الظَّ ْمآ ُن َماء َح َّىت إِ َذا َجاءهُ َملْ َِجي ْدهُ َش ْيـئًا [النور ]39:اآلايت ،وقال تعاىل لصفوة خلقه وهم الرسل

ِ ِ ِ
شاء ِمن ِعب ِ
ادهِ َولَ ْو أَ ْش َرُكواْ َحلَبِ َ
ط َع ْنـ ُهم َّما َكانُواْ
عليهم الصالة والسالمَ :ذلِ َ
ك ُه َدى هللا يَـ ْهدي بِه َمن يَ َ ْ َ
يـعملُو َن [األنعام ]88:وقال لسيدهم وخاْتهم وأكرمهم على ربه تعاىل :ولََق ْد أ ِ
َّ ِ
ين
ُوح َي إِلَْي َ
َ
َْ َ
ك َوإِ َىل الذ َ
اَّلل فَا ْعب ْد وُكن ِمن َّ ِ
ك ولَتَ ُكونَ َّن ِمن ْ ِ
ين
ِم ْن قَـ ْبلِ َ
ك لَئِ ْن أَ ْش َرْك َ
ْ
ت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َملُ َ َ
الشاك ِر َ
اخلَاس ِر َ
َ
ين .بَ ِل ََّ ُ َ
[الزمر.]65:

(إذ) حرف تعليل (كل ذنب) لقي العبد ربه به (موشك الغفران) أي يرجى ويؤمل أن يغفر ويعفو عنه
(إَّل اختاذ الند للرمحن) فإن ذلك َّل يغفر وَّل خيرج صاحبه من النار وَّل جيد ريح اْلنة ،قال هللا تعاىل:
ِ
ِ ِ
يما
ك لِ َمن يَ َ
إِ َّن هللاَ َّلَ يَـغْ ِف ُر أَن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَـغْ ِف ُر َما ُدو َن ذَلِ َ
شاء َوَمن يُ ْش ِر ْك ِابهلل فَـ َقد افْ ََ
رتى إِ ْمثًا َعظ ً
[النساء ]48:وقال تعاىل :ومن ي ْش ِر ْك ِاب ِ
ضالََّلً بَ ِعي ًدا [النساء ]116:وقال تعاىلَ :من
ض َّل َ
هلل فَـ َق ْد َ
ََ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َنصا ٍر [املائدة ]72:وقال تعاىل:
َّار َوَما للظَّالم َ
ني م ْن أ َ
يُ ْش ِر ْك ِابهلل فَـ َق ْد َح َّرَم هللاُ َعلَيه ا ْْلَنَّةَ َوَمأ َْواهُ الن ُ
ومن ي ْش ِر ْك ِاب َِّ
ِ
الريح ِيف م َك ٍ
َّ
ان َس ِح ٍ
يق
َّلل فَ َكأ ََّمنَا َخ َّر ِم َن َّ
ري أ َْو َهتْ ِوي بِه ِ ُ َ
ََ ُ
الس َماء فَـتَ ْخطَُفهُ الط ْ ُ
[احلج .]31:معارج القبول بشرح سلم الوصول حلافظ احلكمي – 656 /2

()246/3

املبحث الرابع :الغلو يف الصاحلني
لقد حذر النيب صلى هللا عليه وسلم من الغلو على وجه العموم ،فقال صلى هللا عليه وسلم(( :إايكم
والغلو ،فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو)) ()1

وثبت أن الغلو يف الصاحلني كان هو أول وأعظم سبب أوقع بين آدم يف الشرك األكرب ،فقد روى

البخاري يف صحيحه عن ابن عباس – رضي هللا عنهما – أنه أخرب عن أصنام قوم نوح أهنا صارت يف
العرب ،مث قال( :أمساء رجال صاحلني من قوم نوح ،فلما هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم أن انصبوا

إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون أنصاابً ومسوها أبمسائهم ،ففعلوا ،فلم تعبد ،حىت إذا هلك أولئك،
ونسخ العلم ،عبدت) (.)2

ولذلك ينبغي للمسلم أن حيذر من التساهل يف هذا الباب؛ لئال يؤدي به أو يؤدي ِبن يراه أو يقلده
أو أييت بعده إىل الوقوع يف الشرك األكرب.
ومن أنواع الغلو احملرم يف حق الصاحلني والذي يوصل إىل الشرك:

أوَّلً :املبالغة يف مدحهم ،كما يفعل كثري من الرافضة ،وقلدهم يف ذلك كثري من الصوفية ،وقد أدت
هذه املبالغة بكثري منهم يف آخر األمر إىل الوقوع يف الشرك األكرب يف الربوبية ،وذلك ابعتقاد أن

بعض األولياء يتصرفون يف الكون ،وأهنم يسمعون كالم من دعاهم ولو من بعد ،وأهنم جييبون دعاءه،

وأهنم ينفعون ويضرون ،وأهنم يعلمون الغيب ،مع أنه ليس لديهم دليل واحد يتمسكون به يف هذا

الغلو ،سوى أحاديث مكذوبة أو واهية ومنامات ،وما يزعمونه من الكشف إما كذابً ،وإما من أثر

تالعب الشيطان هبم ،وقد أدى هبم هذا الغلو إىل الشرك يف األلوهية أيضاً ،فدعو األموات من دون
هللا ،واستغاثوا هبم ،وهذا والعياذ ابهلل من أعظم الشرك.

وقد حذر النيب صلى هللا عليه وسلم من الغلو يف مدحه عليه الصالة والسالم ،فقالَّ(( :ل تطروين

كما أطرت النصارى املسيح بن مرمي ،فإمنا أَن عبد فقولون :عبد هللا ورسوله)) ( ،)3رواه البخاري،
وإذا كان هذا يف حقه صلى هللا عليه وسلم فغريه من البشر أوىل أن َّل يزاد يف مدحهم ،فمن زاد يف

مدحه صلى هللا عليه وسلم أو يف مدح غريه من البشر فقد عصى هللا تعاىل ،ومن دعا إىل هذا الغلو
وأصر عليه بعد علمه بنهي النيب صلى هللا عليه وسلم فقد رد سنته صلى هللا عليه وسلم ،ودعا

الناس إىل عدم اتباعه عليه الصالة والسالم ،وإىل اتباع وتقليد اليهود والنصارى يف ضالهلم وغلوهم
يف أنبيائهم ،والذي هناهم هللا تعاىل عنه.
والنيب صلى هللا عليه وسلم له فضائل كبرية اثبتة يف كتاب هللا تعاىل ويف صحيح سنته عليه الصالة

والسالم ،فهو عليه الصالة والسالم ليس يف حاجة إىل أن يكذب ويزور الناس له فضائل صلوات

ريب وسالمه عليه.

اثنياً :تصوير األولياء والصاحلني :من املعلوم أن أول شرك حدث يف بين آدم سببه الغلو يف الصاحلني
بتصويرهم ،كما حصل من قوم نوح عليه السالم... ،

وخلطر التصوير وعظم جرم فاعله وردت نصوص شرعية فيها تغليظ على املصورين ،وتدل على حترمي

التصوير لذوات األرواح جبميع صوره وأشكاله.

ومن النصوص الواردة يف ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم(( :إن أشد الناس عذاابً يوم القيامة
املصورون)) ()4

_________
( ))]4157[ )1رواه النسائي ( )268 /5وأمحد ( )3248( )347 /1وابن حبان ()183 /9

واحلاكم ( )637 /1وأبو يعلى ( )316 /4قال احلاكم حديث صحيح على شرط الشيخني ومل

خيرجاه ,وصححه ابن عبد الرب يف ((التمهيد)) ( )428 /24وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد))

( :)85 /5إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).
( )2رواه البخاري (.)4920

( )3رواه البخاري ( )3445بلفظ (ابن مرمي) .من حديث عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه.
( )4رواه البخاري ( ،)5950ومسلم (.)2109

()247/3

رواه البخاري ومسلم ،وروى البخاري ومسلم أيضاً عن ابن عباس – رضي هللا عنهما – أنه أاته رجل
فقال :إين رجل أصور هذه الصور ،فأفتين فيها ،فقال له :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يقول(( :كل مصور يف النار ،جيعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه يف جهنم)) ()1

وقال :إن كنت َّلبد فاعالً فاصنع الشجر وما َّل نفس له.

وثبت عن اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أنه قال أليب اهلياج األسدي( :أَّل أبعثك

على ما بعثين عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ أن َّل تدع صورة إَّل طمستها ،وَّل قرباً مشرفاً إَّل
سويته) ( .)2رواه مسلم

ولذلك فإنه ينبغي للمسلم أن َّل يتساهل يف أمر التصوير جبميع أنواعه ،سواء منه ما كان جمسماً،
كالتماثيل وغريها مما له ظل – وهو أشد حرمة وأعظم إمثاً – أم ما كان على ورق ,أو جدار ,أو

خرقة أو غريها ،ويعظم خطر التصوير إذا كان املصور من كبار أهل العلم ،أو ممن هلم منزلة كبرية يف

قلوب الناس.

قال الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان( :التصوير معناه نقل شكل الشيء وهيئته بواسطة الرسم أو

اَّللتقاط ابآللة أو النحت ،وإثبات هذا الشكل على لوحة ,أو ورقة ,أو ْتثال ،وكان العلماء

يتعرضون للتصوير يف مواضيع العقيدة؛ ألن التصوير وسيلة من وسائل الشرك ،وادعاء املشاركة هلل
ابخللق أو احملاولة لذلك ،وأول شرك حدث يف األرض كان بسبب التصوير  ...فالتصوير هو منشأ

الوثنية؛ ألن تصوير املخلوق تعظيم له ،وتعلق به يف الغالب ،خصوصاً إذا كان املصور له شأن من

سلطة ,أو علم ,أو صالح ،وخصوصاً إذا عظمت الصورة بنصبها على حائط ,أو إقامتها يف شارع

أو ميدان ،فإن ذلك يؤدي إىل التعلق هبا من اْلهال وأهل الضالل ولو بعد حني ،مث هذا فيه أيضاً
فتح ابب لنصب األصنام والتماثيل اليت تعبد من دون هللا) ( .)3تسهيل العقيدة اإلسالمية لعبد هللا
بن عبد العزيز اْلربين  -بتصرف– ص275 :
_________

( )1رواه مسلم (.)2110

( )2رواه مسلم (.)969
( )3ينظر كتاب ((اإلرشاد إىل صحيح اَّلعتقاد)).

()248/3

املبحث اخلامس :تقديس األشخاص واألشياء
التقديس :هو التعظيم ،ويستعمل عرفاً :فيما جاوز احلد املشروع.

واألشياء :مجع شيء ،واملراد به األماكن ,واألزمان ,واَّلجتماعات.

وغاية التعظيم وكماله َّل يكون إَّل هلل وحده َّل شريك له ،ملا له من صفات العظمة ونعوت اْلالل
والكمال ،فأمساؤه حسىن كما قال سبحانه :وِ ِ
َمسَاءُ ا ْحلُ ْس َىن [األعراف ]180 :وأفعاله كلها
َّلل األ ْ
َ
حكمة كما وصف نفسه فقال :فَـعَّ ٌ
ال لِ َما يُ ِري ُد [الربوج ]16 :وشرعه كله عدل كما قال جل شأنه:
ومن أَح ِ ِ
ْما لَِق ْوٍم يُوقِنُو َن [املائدة ]50 :ونعمه سابغة على عباده قال تعاىلَ :وإِن
س ُن م َن هللا ُحك ً
ََ ْ ْ َ
تَـعدمواْ نِعم َ ِ
وها [إبراهيم ]34 :فهو املستحق وحده ألعظم التقديس وْتامه ،فهو
ص َ
ت هللا َّلَ ُحتْ ُ
ُ َْ
احملمود على كل شيء لذاته ،وأما غريه سبحانه فإمنا يستحق من التعظيم حبسب ما له من مكانة عند
هللا ،وابلطريقة اليت شرعها هللا لتعظيمه .وكل تعظيم خرج عن ذلك فهو تعظيم حمرم َّل أيذن به هللا.

وبناء على ذلك فإن تعظيم األشخاص َّل يكون إَّل ِبقدار موافقتهم لشرعه فيستحقون بذلك مواَّلة
املؤمنني وحمبتهم واحرتامهم هذا ،والتعظيم بناء على ذلك على قسمني:

 - 1تعظيم أذن هللا به ،وهو ما كان يف حدود املشروع.

 - 2تعظيم مل أيذن هللا به ،وهو ما جاوز املشروع وهو املسمى ابلتقديس.
وعليه فال تقديس إَّل هلل وحده ،وهو ما تقدم من غاية التعظيم كماله وْتامه وأعاله .وبذا َّل يكون

صاحلاً لسواه ,وَّل يوصف به أحد إَّل إايه.

ومن األماكن ,واألزمان ,واَّلجتماعات ما جاءت الشريعة بتعظيمه ,ورفعة مكانه ومكانته ،وذلك ِبا

شرعه هللا فيها من العبادة اليت حيبها ويرضاها ،فيختص التعظيم هبا دون سواها ،وذلك كالكعبة

املشرفة اليت شرع تعظيمها ابلطواف حوهلا عبادة هلل ،وبني الصفا واملروة اليت شرع السعي بينهما
عبادة هلل ،وعرفة اليت شرع هللا الوقوف فيه يف يوم التاسع من ذي احلجة عبادة هلل ،واملسجد النبوي

الذي شرع هللا تعظيمه بعبادة هللا فيه وزايدة األجر ملن فعلها فيه ،واملسجد األقصى الذي شرع هللا
تعظيمه بزايدة ثواب العبادة فيه ،وحنو ذلك.

وهكذا فقد عظم هللا أمر أايم احلج ،وأايم التشريق ،وشهر رمضان ،واَّلثنني واخلميس من كل أسبوع،

واألمر نفسه يف العيدين ،واْلمعة ،واَّلجتماع لصالة اخلسوف ,والكسوف ,واَّلستسقاء ،وحنو
ذلك.

فتعظيمها ِبا عظمها هللا به ورسوله صلى هللا عليه وسلم َّل يتجاوز ذلك؛ ألنه عبادة هلل ،والعبادات
توقيفية على معىن أن َّل يزاد فيها وَّل ينقص إَّل بدليل من الكتاب والسنة.
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وأما ما عظم من األماكن واألزمان واَّلجتماعات ،كالقبور ،وبعض األايم كيوم مولد النيب صلى هللا
عليه وسلم ،وغريه ،واَّلجتماع فيه كاَّلحتفال ابإلسراء واملعراج ،وذكرى اهلجرة النبوية ،وحنو ذلك.
فهي من البدع املنكرة احملرمة كما قال صلى هللا عليه وسلم(( :وكل بدعة ضاللة)) ولو كان هذا

األمر مشروعاً لشرعه هللا ورسوله ،ولفعله من بعده من الصحابة والتابعني واتبعيهم ،فلما مل يكن شيء
من ذلك دل على أنه ليس مما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم َّلسيما وأن دين هللا قد كمل

وتويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يرتك شيئاً َنفعاً ،أو ضاراً يف أمر الدين والدنيا إَّل بينه وحث

أمته عليه أو حذرهم منه ،كما قال صلى هللا عليه وسلم(( :تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها َّل يزغ
ت َعلَْي ُك ْم نِ ْع َم ِيت
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأ َْْتَ ْم ُ
عنها إَّل هالك)) ( .)1وقال سبحانه وتعاىل :الْيَـ ْوَم أَ ْك َمل ُ
ور ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َم ِدينًا [املائدة , ]3 :كما أنه َّل جيوز شرعاً أن تشرع عبادات خاصة حىت أبايم
ض ُ
ََ
أذن هللا تعظيمها إَّل ما شرعه هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم ,فقد هنى رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم(( :أن ختص ليلة اْلمعة بقيام ,أو يومها بصيام)).
وألن ختصيص األماكن واألايم واَّلجتماعات بذلك يف كل عام أو حنوه من اختاذها عيداً ,والرسول
صلى هللا عليه وسلم نص على أن للمسلمني عيدين الفطر واألضحى ،مما يدل على أنه َّل عيد

غريمها ،فمن اعتاد شيئاً يف وقت معني يعظمه ابَّلجتماع ،أو مكان معني ،فقد اختذه عيداً ،وشرع ما

مل يشرع هللا.

كما أنه حترم موافقة أصحاب امللل األخرى يف أماكن عبادهتم ,أو أايمها ,أو اجتماعاهتا؛ ألن يف
ذلك تشبهاً هبم .ومن تشبه بقوم فهو منهم ،ومن هنا ملا جاء الرجل يسأل النيب صلى هللا عليه وسلم
عن مكان نذر الذبح فيه ،سأله هل هو مكان لوثن من أواثن اْلاهلية أو عيد من أعيادهم؟ فلما بني

له الرجل أنه ليس كذلك أذن له ،مما يدل على أنه إذا كان مكاَنً لعباداهتم أو اجتماعاهتم فيحرم على

املسلم موافقتهم فيه ،كما أنه صلى هللا عليه وسلم شرع صوم التاسع من حمرم مع العاشر ملا يف

ختصيصه من شبهة املوافقة لليهود .املدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية إلبراهيم بن حممد الربيكان–

ص180 :

_________

( )1رواه ابن ماجه ( , )43وأمحد ( .)17182( )126 /4من حديث العرابض بن سارية رضي هللا
عنه .قال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)68 /1إسناده حسن ,وصححه الشوكاين يف
((إرشاد الفحول)) ( , )131 /2واأللباين يف ((صحيح ابن ماجه)).
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املبحث السادس :األعياد واَّلحتفاَّلت البدعية
األعياد :مجع عيد ،وهو اسم ملا يعود من اَّلجتماع العام على وجه معتاد عائد؛ إما يعود السنة ،أو

بعود األسبوع ,أو الشهر ,أو حنو ذلك.

فالعيد جيمع أموراً منها يوم عائد كيوم الفطر ،ويوم اْلمعة ،ومنها اجتماع فيه ،ومنها أعمال جتمع

ذلك من العبادات أو العادات ،وقد خيتص العيد ِبكان تعينه ،وقد يكون مطلقاً ،وكل من هذه

األمور قد يسمى عيداً.
فالزمان كقوله صلى هللا عليه وسلم ليوم اْلمعة(( :إن هذا يوم جعله هللا للمسلمني عيداً)) (،)1

واَّلجتماع واألعمال كقول ابن عباس رضي هللا عنه( :شهدت العيد مع رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم) (.)2
واملكان كقوله صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تتخذوا قربي عيداً)) (.)3

وقد يكون لفظ العيد امساً جملموع اليوم والعمل فيه كقول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :دعهما اي أاب
بكر إن لكل قوم عيد ،وإن عيدَن هذا اليوم)) (.)4

وبناء على ذلك فال جيوز ألحد أن يالزم احلفاوة واَّلحتفال بيوم من األايم ،أو مكان من األماكن ،أو
اجتماع من اَّلجتماعات مل يرد الشرع ابختاذه عيداً سواء كان ذلك بتخصيصه بعبادة من العبادات،
أو اجتماع من اَّلجتماعات ،أو عادة من العادات ،فإن قارنه املوافقة ألعداء هللا من الكفار,

واملشركني ,وأهل الكتاب من اليهود والنصارى كان األمر أعظم حرمة وأشد خطراً ،وذلك ملا فيه من
املشاهبة الظاهرة هبم ،والذي هو طريق للمشاهبة يف الباطن.

ولذا ملا طلب منه رجل أن يذبح يف مكان مساه (بوانة) قال له النيب صلى هللا عليه وسلم(( :هل هبا

عيد من أعيادهم)) (يريد اجتماعاً معتاداً من اجتماعاهتم اليت عندهم عيداً) فلما قالَّ :ل .قال له:
((أوف بنذرك)) .وهذا يقتضي أن كون البقعة مكاَنً لعيدهم مانع من الذبح هبا وإن نذر ،كما أن

كوهنا موضع أواثهنم كذلك ،وإَّل ملا انتظم الكالم ,وَّل حسن اَّلستفصال .ومعلوم أن ذلك ملا هو

لتعظيم البقعة اليت يعظموهنا ابلتعييد فيها ،أو ملشاركتهم يف التعييد فيها ،أو إلحياء شعار عيدهم
فيها ،وحنو ذلك .إذ ليس اإلمكان الفعل ،أو نفس الفعل ،أو زمانه.

فيحرم اَّلحتفال بعيد امليالد ،سواء كان للمسيح أو للنيب حممد صلى هللا عليه وسلم وغريمها من

الناس ،ملا يف ذلك من مشاهبة اليهود والنصارى ،وهكذا كل احتفال أو اجتماع يعتاد كل أسبوع ,أو
شهر ,أو سنة ،ومل أيت من الشرع ما يدل على إابحته كعيد رأس السنة ،أو اَّلحتفال ابهلجرة ،أو

اإلسراء ،أو ليلة النصف من شعبان.
_________

( )1رواه البيهقي يف ((السنن) ( ،)243 /3والطرباين يف ((األوسط)) ( ،)372 /2من حديث أيب
هريرة رضي هللا عنه .قال البيهقي :مرسل وروي موصوَّل وَّل يصح وصله .وقال أبو حامت الرازي يف

((العلل)) ( :)399 /1وهم إمنا يرويه مالك إبسناد مرسل .وقال ابن عبد الرب يف ((التمهيد)) (/11
[ :)211فيه] اضطراب عن يزيد بن سعيد وَّل يصح من روايته يف هذا الباب.
( )2رواه البخاري ( )962من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.

( )3رواه أبو يعلى ( ،)361 /1والضياء املقدسي يف ((األحاديث املختارة)) ( .)428قال ابن
عبداهلادي املقدسي يف ((الصارم املنكي)) ( :)206جيد .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/4

 :)6رواه أبو يعلى ،وفيه حفص بن ابراهيم اْلعفري ذكره ابن أيب حامت ومل يذكر فيه جرحاً ،وبقية

رجاله ثقات .وقال السخاوي يف ((املقاصد احلسنة)) ( ،)313والعجلوين يف ((كشف اخلفاء)) (/2

 :)33حسن .وقال األلباين يف ((حتذير الساجد)) :وسنده مسلسل أبهل البيت رضي هللا عنهم ،إَّل
أن أحدهم وهو علي بن عمر مستور ،كما قال احلافظ يف ((التقريب)) (.)700 /1
( )4رواه البخاري ( )3931من حديث عائشة رضي هللا عنها.
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ومن ذلك ما ابتدع هذه األزمان من األعياد الوطنية ،واَّلحتفال بعيد الشجرة ،واَّلحتفال ابألايم
املبتدعة كيوم الغذاء ،ويوم الطفل ،وحنو ذلك.
ويدل على ما ذكرَنه ما يف الصحيحني أنه صلى هللا عليه وسلم قال(( :دعهما اي أاب بكر ،فإهنا أايم

عيد)) ( )1وتلك األايم أايم مىن .ويف رواية ((هذا عيدَن)) ( )2ويف رواية ((وإن عيدَن هذا اليوم))
(.)3
ودَّللته من وجهني:

أوَّلً :قوله(( :فإن لكل قوم عيداً ,وهذا عيدَن)) فهذا يقتضي أن لكل قوم عيداً خيصهم كما قال
ِ
ِ
يها .فأعياد اليهود والنصارى وسواهم أمر خيصهم دوننا فال نشاركهم فيه,
تعاىلَ :ول ُك ٍل ِو ْج َهةٌ ُه َو ُم َول َ
كما َّل نشاركهم يف دينهم.

اثنياً :قوله(( :هذا عيدَن)) فمقتضى هذا اللفظ أن عيدَن خيصنا وليس لنا عيد سواه وقوله(( :وإن

عيدَن هذا اليوم)) أضاف العيد إىل ((َن)) ،وعرف اليوم ،والتعريف ابلالم واإلضافة يفيد اَّلستغراق،
فيقتضي هذا أن جنس عيدَن منحصر يف هذا اليوم.
ويدل عليه أيضاً قوله صلى هللا عليه وسلم(( :من أحدث يف أمرَن هذا ما ليس منه فهو رد)) (.)4
وَّل شك أن هذه األعياد واَّلجتماعات ليست من ديننا فهي مردودة أي :ابطلة ,فيحرم اعتيادها

واَّلحتفاء هبا .ويدل على هذا قوله صلى هللا عليه وسلم(( :كل بدعة ضاللة)) ( )5وهذه األعياد

واَّلحتفاَّلت من البدع فهي ضاللة ،فيحرم اعتيادها والعناية أبمرها.
هذا ،واألعياد إما مكانية ,أو زمانية ،أو اجتماعية.
فأما األعياد املكانية من جهة حكم الشرع فثالثة أنواع:
األول :ماَّل خصوص له يف الشريعة.

الثاين :ماله خصوص َّل يقتضي قصده للعبادة فيه.

الثالث :ما تشرع العبادة فيه لكن َّل يتخذ عيداً.
فمثال األول :عموم األمكنة مما َّل خصوصية له ،وَّل شرعت فيه العبادة ،فال جيوز ختصيصه ،وَّل
قصده بعبادة ،كالصحارى ،وسائر األمكنة مثالً ما مل يكن عيداً لليهود والنصارى.
ومثال الثاين :كقرب النيب صلى هللا عليه وسلم وسائر القبور وكشهر رجب.

ومثال الثالث :كالصالة يف مسجد قباء فهي مشروعة ،لكن َّل يتخذ عيداً يقصد كل سنة ،وكل

شهر ،وحنو ذلك .وهكذا ليلة النصف من شعبان ،ثبوت فضلها َّل جيوز اختاذها عيداً حيتفل به كل

سنة.

وأما األعياد الزمانية فهي أيضاً من جهة حكم الشرع ثالثة أنواع:

أحدها :يوم مل تعظمه الشريعة أصالً كأول مخيس من رجب ،وليلة تلك اْلمعة اليت تسمى الرغائب.
النوع الثاين :ما جرى فيه من احلوادث ماَّل يقتضي كونه مومساً كالثامن عشر من ذي احلجة املشهور

بـ (غدير خم).

النوع الثالث :ما هو معظم يف الشريعة كيوم عاشوراء ،ويوم عرفة ،ويومي العيدين ،حنوها.
فاألول حيرم ختصيصه بشيء من العبادات أو اَّلحتفاَّلت ،وكذلك احلكم يف النوع الثاين .وأما النوع

الثالث فال يتجاوز ما شرعه هللا ورسوله فيه.

هذا ،وقد يصحب هذه األعياد املكانية والزمانية من اَّلجتماعات البدعية ما جيعلها أعظم بدعة،

وأغلظ حكماً؛ كمن يقصد القبور يوم العيد ،واَّلجتماع عليها ،واَّلحتفال عندها ،أو يقصد املسجد
األقصى من أجل التربك به ،أو الطواف جببل عرفات ،وحنو ذلك من البدع املنكرة اليت مل أيت هبا
دليل من الكتاب وَّل من السنة النبوية.

وأما اَّلجتماعات فهي من جهة حكم الشرع ثالثة أنواع:

_________
( )1رواه البخاري ( )987ومسلم ( )892من حديث عائشة رضي هللا عنها.
( )2رواه البخاري تعليقا بعد حديث رقم (.)986

( )3رواه البخاري ( )3931من حديث عائشة رضي هللا عنها.

( )4رواه البخاري ( ،)2695ومسلم ( .)17( )1718من حديث عائشة رضي هللا عنها.
( )5رواه أبو داود ( ،)4607والرتمذي ( ،)2676وابن ماجه ( ،)42وأمحد ()126 /4
( .)17184قال الرتمذي :هذا حديث صحيح .قال الشوكاين يف ((إرشاد الفحول)) (،)160 /1
واأللباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.
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األول :ما مل يشرع أصالً كاَّلجتماع لالحتفال ابملواليد.

الثاين :ما شرع اَّلجتماع له كصالة اْلماعة ،وصالة العيدين ،وحنوها.

الثالث :ما حيرم اَّلجتماع له كاَّلجتماع يف املقابر ,واألضرحة للصالة املفروضة فيها ،ودعاء أهلها،

والطواف حوهلا.

هذا ،والواجب على املسلمني أن حيرصوا على ختليص دينهم من كل شائبة تكدر صفوه ،أو تتسبب

يف تغيريه؛ ألن الدين إذا كثرت فيه البدع تغريت صورته ،فصار جمموعة من األعمال اخلرافية اليت ما

أنزل هللا هبا من سلطان .فإن حلفظ الدين جانبني:

األول :احملافظة عليه؛ وذلك بتعلم حقائقه ،وتعليمها ،ونشرها بني الناس حىت تكون معروفة مشهورة

ظاهرة واضحة.

الثاين :حماربة ما يكدر صفوه من املكفرات ،واملبتدعات ،واملعاصي اليت تقضي على صفائه ،وتكدر
حقائقه ،فتظهر مشوهة .وبذلك يفرح أعداؤه ويسر أدعياؤه.
قال تعاىل :ي ِري ُدو َن أَن يط ِْف ُؤواْ نُ ِ
ِ
ِ
ورهُ َولَ ْو َك ِرهَ الْ َكافِ ُرو َن [التوبة:
ُ
ُ
ور هللا ِأبَفْـ َواه ِه ْم َو َأي َْىب هللاُ إَِّلَّ أَن يُت َّم نُ َ
َ
.]32
ومما تقدم تبني أن احلكم العام َّلختاذ األعياد واَّلحتفاَّلت هو احلرمة املقتضية للبدعة؛ وأما كوهنا

وسيلة من وسائل الشرك فذلك بني من جهتني:

األوىل :ملا يف ذلك من املشاهبة للكفار يف الظاهر اليت تؤدي للمشاهبة يف الباطن؛ ألن املشاهبة
ابلكفار تدل على استحسان من الفاعل لفعلهم ،والذي هو جزء من كفرهم ,وشعائرهم الوثنية؛ ولذا

استحق أن حيشر معهم.

ويف رواية(( :من تشبه بقوم فهو منهم)) ( .)1وهو نص صريح على أن التشبه يف الظاهر مؤذن
ابلتشبه هبم يف الباطن.

الثانية :ما يشتمل عليه اختاذ األعياد واَّلحتفاَّلت البدعية من خمالفة ما جاء به الرسول صلى هللا

عليه وسلم ،واحلكم بغري ما أنزل هللا .ففيه نوع من شرك الطاعة كما قال تعاىل :أَ ْم َهلُ ْم ُش َرَكاء َش َر ُعوا
َهلم ِمن ِ
الدي ِن َما َملْ َأيْذَن بِ ِه َّ
اَّللُ [الشورى ]21 :أي :ديناً وشرعاً.
ُ َ
وعلى هذا فهو إما وسيلة من وسائل الشرك األكرب أو األصغر ،فإن اشتمل على عبادة غري هللا فهو

شرك أكرب ،وإن اشتمل على ما دونه فهو شرك أصغر .والشرك األكرب ينايف التوحيد ،والشرك

األصغر ينايف كمال التوحيد.

كما أن اختاذ اَّلحتفاَّلت واألعياد البدعية كبرية من كبائر الذنوب ،وهي مؤذنة بتغيري وجه الدين،
األمر الذي هو طريق للكفر األكرب أو الكفر األصغر؛ فإن اشتمل على ما به يكفر كفراً أكرب خرج

من امللة ،وإن اشتمل على ما به كفر أصغر مل خيرج عن امللة ،واستحق املتلبس به الوعيد إذا مات ومل

يتب منه.

ومن هنا يتبني لنا اخلطر املؤدي إىل زعزعة العقيدة اإلسالمية يف قلوب املسلمني عن طريق اختاذ

األعياد ,واَّلحتفاَّلت البدعية .وَّل يقال إننا نفعلها وَّل جند هذا ،ألن الشرع ينزل مظنة الشيء منزلة
الشيء نفسه ،وجيعل وسائل األشياء يف احلكم كالذي تؤدي إليه ،فما كان وسيلة للشرك أكربه أو

أصغره ينزل منزلة الشرك نفسه أكربه أو أصغره .املدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية إلبراهيم بن حممد

الربيكان– ص186 :
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4031وأمحد ( .)5114( )50 /2من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال الذهيب يف ((سري أعالم النبالء)) ( ،)509 /15والعراقي يف
((املغين)) ( :)359 /1إسناده صحيح .وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)282 /10اثبت
[و] إسناده حسن .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :حسن صحيح.
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الفصل الرابع :محاية النيب صلى هللا عليه وسلم للتوحيد بتحرمي وسائل الشرك وطرقه
لقد بني الرسول صلى هللا عليه وسلم أمر التوحيد وحذر عن الشرك غاية التحذير ،فكل أمر

ابلتوحيد وهني عن الشرك محاية ألمر التوحيد ،ولكن املقصود هبذه املسألة هنا ما جاء عنه يف
التحذير وسده للطرق املوصلة للشرك ،إذ به يتحقق اإلنسان من معرفة الشرك فيحذره ابَّلبتعاد عن
وسائله ،وملا خفي على كثري من الناس يف األزمنة املتأخرة هذا األمر وقعوا يف الشرك وإن زعموا أنه

ليس بشرك.

فقد هنى الرسول صلى هللا عليه وسلم عن الغلو يف تعظيم املخلوق ،إذ الغلو يف تعظيمه يؤدي إىل

استشعار القلب ابخلوف والرهبة منه والرجاء فيه ،فيصرف إليه عندئذ شيئاً من حقوق هللا تعاىل .فمن

هذه الوسائل املنهي عنها:

األول ( :)1إن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد هنى عن الغلو يف مدحه ِبا قد يفضي إىل عبادته

فقالَّ(( :ل تطروين كما أطرت النصارى عيسى بن مرمي إمنا أَن عبد فقولوا عبد هللا ورسوله)) (.)2
_________

( )1انظر(( :اقتضاء الصراط املستقيم)) َّلبن تيمية ( ،)675 /2وجملة البحوث اإلسالمية – العدد:
( ،20ص ،)200 :حبث للشيخ صاحل الفوزان.
( )2رواه البخاري ( .)3445من حديث عمر رضي هللا عنه.

()254/3

الثاين ( :)1هنى الرسول صلى هللا عليه وسلم عن البناء على القبور وعن اختاذها عيداً ،وعن اختاذها
مساجد ،فقال ملا ذكرت له أم سلمة رضي هللا عنها :أهنا رأت كنيسة أبرض احلبشة وما فيها من

الصور قال(( :أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل أو العبد الصاحل بنوا على قربه مسجداً وصوروا

فيه تلك الصور ،أولئك شرار اخللق عند هللا)) ( )2وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم قبل أن ْيوت

خبمس ليال(( :إين أبرأ إىل هللا أن يكون يل منكم خليل ،فإن هللا تعاىل قد اختذين خليالً كما اختذ

إبراهيم خليالً ،ولو كنت متخذاً من أميت خليالً َّلختذت أاب بكر خليالً ،أَّل وإن من كان قبلكم كانوا

يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد ،أَّل فال تتخذوا القبور مساجد إين أهناكم عن ذلك)) (.)3

وقال الرسول صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل جتعلوا بيوتكم قبوراً وَّل جتعلوا قربي عيداً ،وصلوا علي فإن

صالتكم تبلغين حيث كنتم)) ( .)4كما هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن جتصيص القبور كما قال
جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما( :هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن جيصص القرب وأن يقعد

عليه وأن يبىن عليه) ( .)5وكذلك هنى عن الصالة عند القبور سواء بين عليها مسجد أو َّل لقوله:
((َّل جتلسوا على القبور وَّل تصلوا إليها)) ( .)6فقد هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن تلك األمور
كلها الدالة على تعظيم القرب لئال يفضي ذلك إىل عبادهتم وطلب قضاء احلوائج من املوتى ،ويدل

على أن هذا هو املراد ما أشار به إىل صنيع األمم السابقة ،وكذلك ألن هذا هو أصل ابتداء الشرك

يف الناس كما تقدم ( .)7وقد قال ابن قدامة معلالً للنهي عن اختاذ القبور مساجد ومصلى( :ألن

ختصيص القبور ابلصالة عندها يشبه تعظيم األصنام ابلسجود هلا والتقرب إليها ،وقد روينا أن ابتداء

عبادة األصنام :تعظيم األموات ابختاذ صورهم ومسحها والصالة عندها) ( )8اهـ.
_________

( )1انظر(( :اقتضاء الصراط املستقيم)) َّلبن تيمية (،)672 - 671 /2 ،295 ،292 ،77 /1
و ((جملة البحوث اإلسالمية)) – العدد( ،20 :ص .)200 :حبث للشيخ صاحل الفوزان.

( )2رواه البخاري ( ،)434ومسلم ( .)528من حديث عائشة رضي هللا عنها.
( )3رواه مسلم ( .)532من حديث جندب بن عبدهللا رضي هللا عنه.

( )4رواه أبو داود ( ،)2042والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)4162( )491 /3من حديث أيب
هريرة رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وصحح إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف

((األحكام الصغرى)) ( )892كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،والنووي يف ((األذكار)) (.)154
( )5رواه مسلم (.)970

( )6رواه مسلم ( .)972من حديث أبو مرثد الغنوي رضي هللا عنه.
( )7انظر(( :اقتضاء الصراط املستقيم)) (.)768 /2 - 673 /2
((( )8املغين)) َّلبن قدامة (.)193 /2

()255/3

الثالث :النهي عن الوفاء ابلنذر ابلذبح هلل تعاىل يف مكان يذبح فيه لغري هللا أو يقام فيه عيد من
أعياد اْلاهلية .فعن اثبت بن الضحاك رضي هللا عنه قال(( :نذر رجل أن ينحر إبالً ببوانة فسأل

النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :هل كان فيه وثن من أواثن اْلاهلية يعبد؟ قالواَّ :ل ،قال :فهل كان

فيه عيد من أعيادهم .قالواَّ :ل ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أوف بنذرك ،فإنه َّل وفاء

لنذر يف معصية هللا وَّل فيما َّل ْيلك ابن آدم)) ( .)1فقوله يف آخر احلديث ((فإنه َّل وفاء لنذر يف
معصية هللا)) يفيد أن الوفاء ابلنذر يف املكان الذي فيه أمر من أمور اْلاهلية معصية هلل ،ففي هذا

سد لذريعة الشرك وإبعاد للمسلمني عن التشبه ابملشركني يف تعظيم أواثهنم (.)2

الرابع :النهي عن الصالة عند طلوع الشمس وعند غروهبا صيانة للصالة وللمصلني املسلمني أن
يشبهوا الكفار يف سجودهم هلا وعبادهتم هلا وللشيطان.

وفيه أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أرشد عمرو بن عبسة بقوله(( :صل صالة الصبح مث أقصر عن
الصالة حىت تطلع الشمس حىت ترتفع فإهنا تطلع حني تطلع بني قرين شيطان وحينئذ يسجد هلا

الكفار ( ...إىل أن قال) :حىت تصلي العصر مث أقصر عن الصالة حىت تغرب الشمس فإهنا تغرب

بني قرين شيطان وحينئذ يسجد هلا الكفار)) (.)3
وهذا كله محاية للتوحيد.

وقد هنى الرسول صلى هللا عليه وسلم عن كل ما يؤدي إىل إساءة الظن برب العاملني وعدم تقديره

حق قدره .ومن ذلك األلفاظ اليت فيها التسوية بني هللا وبني املخلوق ،فعن قتيلة(( :أن يهودايً أتى
النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :إنكم تشركون وتقولون :ما شاء هللا وشئت وتقولون :والكعبة،

فأمرهم النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أرادوا أن حيلفوا أن يقولوا :ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء هللا
مث شئت)) ( )4اهـ.

فجعل املخلوق مساوايً للخالق ابللفظ يف املشيئة أو التعظيم فيه إساءة ظن برب العاملني واستنقاص

له ،إذ هو املتعايل العظيم الذي له اخللق واألمر سبحانه .وإن هذه التسوية هني عنها وإن مل يعتقد

قائلها ذلك بقلبه ،وقد تكون مثل هذه األلفاظ شركاً أكرب إذا قصدها قائلها بقلبه ( .)5منهج أهل
السنة واْلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل خلالد عبد اللطيف– 100 /1

_________

( )1رواه أبو داود ( ،)3313والطرباين ( .)1342( )75 /2واحلديث سكت عنه أبو داود،
واحتج به ابن حزم يف ((احمللى)) ( ،)22 /8وصحح إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام
الصغرى)) ( )741كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وقال النووي يف ((اجملموع)) ( :)467 /8إسناده
صحيح على شرط الشيخني.

( )2انظر(( :اقتضاء الصراط املستقيم)) ( .)442 - 440 /1و ((تيسري العزيز احلميد)) (ص:

.)201

( )3رواه مسلم (.)832

( )4رواه النسائي ( .)3782( )6 /7من حديث قتيلة بنت صيفي اْلهين رضي هللا عنها .قال ابن
حجر يف ((اإلصابة)) ( :)389 /4إسناده صحيح ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن النسائي)).
( )5انظر(( :تيسري العزيز احلميد)) (ص.)602 - 596 :
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ْتهيد:

اإلْيان ابملالئكة هو الركن الثاين من أركان اإلْيان ،والذي َّل يصح إْيان عبد حىت يقر به ،فيؤمن

بوجودهم ،وِبا ورد يف الكتاب والسنة من صفاهتم وأفعاهلم.
ول ِِبَا أُن ِز َل إِلَي ِه ِمن َّربِ ِه والْم ْؤِمنو َن ُكلٌّ آمن ِاب ِ
هلل َوَمآلئِ َكتِ ِه َوُكتُبِ ِه َوُر ُسلِ ِه
الر ُس ُ
آم َن َّ
َ ُ ُ
ْ
قال هللا تعاىلَ :
ََ
ِِ
ِ ِِ ِِ ِ
ال فَِإ َّن هللاَ َع ُد ٌّو
يل َوِمي َك َ
[البقرة ،]285 :وقال تعاىلَ :من َكا َن َع ُد اوا َّلل َوَمآلئ َكته َوُر ُسله َوج ِْرب َ
ِ ِ
ين [البقرة.]98 :
ل ْل َكاف ِر َ

وقد حكم هللا عز وجل ابلكفر على من أنكر وجود املالئكة؛ ومل يؤمن هبم ،فقال تبارك وتعاىلَ :وَمن
هلل ومالَئِ َكتِ ِه وُكتبِ ِه ورسلِ ِه والْيـوِم ِ
ِ
ضالََّلً بَ ِعي ًدا [النساء .]136 :املسائل
ض َّل َ
اآلخ ِر فَـ َق ْد َ
َ ُ َُ ُ َ َْ
يَ ْك ُف ْر ِاب َ َ
العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع جملموعة مؤلفني – ص659 :
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املبحث األول :معىن املالئكة لغةً
واملالئكة لغة :مجع ملك ،قال ابن فارس( :امليم والالم والكاف أصل صحيح يدل على قوة يف
الشيء وصحة) (.)1

وامللك أصله (مالك) نقلت حركة اهلمزة فيه إىل الساكن قبله ،مث حذفت األلف ختفيفاً فصارت

ملكاً ،وهو مشتق من األلوكة واملألكة وهي :الرسالة ،واملألك :امللك؛ ألنه يبلغ عن هللا تعاىل ،يقال:

ألك؛ أي حتمل الرسالة (.)2

قال الطربي رمحه هللا( :فسميت املالئكة مالئكة ابلرسالة؛ ألهنا رسل هللا بينه وبني أنبيائه ومن أرسلت

إليه من عباده) (.)3

وإمنا مسيت الرسالة ألوكة ومألكة ألهنا تؤلك يف الفم ،من قوهلم :أيلك اللجام ويعلكه ( .)4املسائل
العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع جملموعة مؤلفني – ص659 :

_________

((( )1معجم مقاييس اللغة)) ( )352 - 351 /5مادة (ملك).

( )2انظر(( :معجم مقاييس اللغة)) ( )132 /1مادة (ألك) ،و ((احمليط يف اللغة)) ( ،)275 /6و
((املصباح املنري)) ( ،)23 /1و ((القاموس احمليط)) ( ،)433 - 432 /3مادة (ملك).

((( )3تفسري الطربي)) (.)261 /1

( )4انظر(( :احمليط يف اللغة)) ((( ،)329 /1معجم مقاييس اللغة)) ( )133 /1مادة (ألك).
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املبحث الثاين :معىن املالئكة اصطالحاً
املالئكة اصطالحاً :خلق من خلق هللا تعاىل ،خلقهم هللا عز وجل من نور ،مربوبون مسخرون ،عباد

مكرمونَّ ،ل يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونَّ ،ل يوصوفون ابلذكورة وَّل ابألنوثةَّ ،ل أيكلون

وَّل يشربون ،وَّل ْيلون وَّل يتعبون وَّل يتناكحون وَّل يعلم عددهم إَّل هللا (.)1
وقد عرفها بعضهم أبهنا( :أجسام نورانية ،أعطيت قدرة على التشكل والظهور أبشكال خمتلفة إبذن
هللا تعاىل) ( .)2املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع جملموعة مؤلفني  -ص660 :
_________

( )1انظر(( :لوامع األنوار البهية)) ( ،)447 /1و ((أعالم السنة املنشورة)) (ص ،)78 :و

((اإلْيان)) حملمد نعيم ايسني (ص(( ،)32 :عامل املالئكة األبرار)) لعمر سليمان األشقر (ص13 :

وما بعدها).
( )2انظر(( :فتح الباري)) ((( ،)450 /6روح املعاين)) لأللوسي (.)218 /1
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املبحث األول :معىن اإلْيان ابملالئكة
اإلْيان (ابملالئكة) الذين هم عباد هللا املكرمون والسفرة بينه تعاىل :وبني رسله عليهم الصالة والسالم
وخلقا والكرام على هللا تعاىل( :الربرة) الطاهرين ذاات وصفة وأفعاَّل املطيعني هلل عز وجل
(املرام) َخلقا ُ

خلقهم هللا تعاىل :من النور لعبادته ليسوا بناات هلل عز وجل وَّل أوَّلدا وَّل شركاء معه وَّل أندادا تعاىل
الر ْمحَ ُن َولَ َدا
هللا عما يقول الظاملون واْلاحدون وامللحدون علوا كبريا قال هللا تعاىلَ :وقَالُوا َّاختَ َذ َّ
ِ
ِ
ني أَيْ ِدي ِه ْم َوَما َخلْ َف ُه ْم َوَّل
ُس ْب َحانَهُ بَ ْل عبَا ٌد ُمك َْرُمون َّل يَ ْسبِ ُقونَهُ ِابل َق ْو ِل َو ُه ْم ِأب َْم ِره يَـ ْع َملُون يَـ ْعلَ ُم َما بَ ْ َ
ِ
ضى وهم ِمن َخ ْشيتِ ِه م ْش ِف ُقون ومن يُِقل ِم ْنـهم إِِين إِلَهٌ ِمن ُدونِِه فَ َذلِ َ ِ
َّم
ْ
يَ ْش َف ُعو َن إَِّل ل َم ِن ْارتَ َ َ ُ ْ ْ َ ُ
ََ ْ ْ ُ ْ
ك ُْجن ِزيه َج َهن َ
ك َْجن ِزي الظَّالِ ِمني [األنبياء ،]29 - 26:وقال هللا تعاىل :أََّل إِ َّهنُ ْم ِم ْن إِفْ ِك ِه ْم لَيَـ ُقولُون َولَ َد هللا
َك َذلِ َ
وإِ َّهنُم لَ َك ِ
أصطََفى البـنَ ِ
ف َحتْ ُك ُمو َن أَفَال تَ َذ َّك ُرون  -إىل قولهَ - :وَما ِمنَّا
ات َعلَى البَنِني َمالَ ُك ْم َك ْي َ
اذبُون ْ
َ
َ ْ
وم َوإِ ََّن لَنَ ْح ُن َّ م ِ
سبِ ُحون [الصافات ،]166 - 151:وقال هللا
ام َم ْعلُ ْ
إَِّل لَهُ َم َق ٌ
الصافو َن َوإ ََّن لَنَ ْح ُن املُ َ
ِ ِ ِ
ادهِ ج ْزءاً إِ َّن ا ِإلنْسا َن لَ َك ُفور مبِني أ َْم َّاختَ َذ ِممَّا خيَْلُ ُق بـنَ ٍ
َص َفا ُك ْم ِابلبَنِني -
ات َوأ ْ
َ
ٌُ
تعاىلَ :و َج َعلُوا لَهُ م ْن عبَ ُ
َ
ِ
ِ ِ
اد َّ ِ
اد َهتُ ْم َويَ ْسأَلُون
ب َش َه َ
ين ُه ْم عبَ ُ
إىل قوله – َو َج َعلُوا املَالئ َكةَ الذ َ
الر ْمحَ ِن إ ََناثً أَ َش ِه ُدوا َخ ْل َق ُه ْم َسنَكْتُ ُ
[الزخرف ،]19 - 15:اآلايت .وقال هللا تعاىل :لَن يستَـ ْنكِ َ ِ
يح أَ ْن يَ ُكو َن َع ْبداً هلل َوَّل
ف املَس ُ
ْ َْ
ف َعن ِعب َ ِِ
ِ
ِ
شرُهم إليه َِ
مجيعا [األنبياء ،]172:وقال
املَالئ َكةُ املَُق َّربُو َن َوَم ْن يَ ْستَـ ْنك ْ ْ َ
ادته َويَ ْستَكِ ْ
ْرب فَـيَ ْح ُ ْ ْ
ِ
هللا تعاىل :ومن ِع ْن َدهَ َّل يستِكِْربو َن َعن ِعب َ ِِ
ار َّل يَـ ْف َرتُون
سبِ ُحو َن اللَّْي َل َوالنـ َ
ْ َ
ََ ْ
َّه َ
َْ ُ
ادته َوَّل يَ ْستَ ْحس ُرون يُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َجاع ِل املَالئ َكةَ ُر ُسالً أ ِ
الس َم َوات َواأل َْر ِ
ُويل
[األنبياء ،]20 - 19:وقال هللا تعاىل :احلَ ْم ُد هلل فَاط ِر َّ
شاءُ إِ َّن هللا َعلَى ُك ِل شيء قَ ِدير [فاطر ،]1:وقال هللا
أَ ْجنِ َح ٍة َمثْ َىن َوثُ َ
الث َوُرَابع يَ ِزي ُد ِيف اخلَل ِْق َما يَ َ
للر ْمحَن وقال هللا تعاىل :يَـ ْوَم
ْك يَـ ْوَمئِ ٍذ احلَ مق َّ
ش َّق ُق َّ
تعاىلَ :ويَـ ْوَم تَ َ
الس َماءُ ِابلغَ َم ِام َونَـ َّز َل املَالئِ َكةَ تَـ ْن ِزيالً املُل ُ
ِ
ٍِ
ِ
ني َويَـ ُقولُو َن ِح ْجراً َْحم ُجورا [الفرقان ،]22:وقال هللا تعاىل :إِ َّن
للم ْج ِرم َ
يَـ َرْو َن املَالئ َكةَ َّل بُ ْش َرى يَـ ْوَمئذ ُ
ك َّل يستَكِْربو َن َعن ِعب َ ِِ
ِ
الذ ِ ِ
سبِ ُحونَهُ َولَهُ يَ ْس ُج ُدون [األعراف ،]206:وقال هللا
ْ َ
َ
ين ع ْن َد َرب َ َ ْ ُ
ادته َويُ َ

ك لَهُ ما ب ْ ِ
ك نَ ِسيَا
ك َوَما َكا َن َربم َ
ني َذلِ َ
ني أَيْدينَا َوَما َخ ْل َفنَا َوَما بَْ َ
تعاىلَ :وَما نَـتَـنَـ َّز ُل إَِّل ِأب َْم ِر َربِ َ َ َ َ
مجيعاً ُمثَّ يقول للمالئِ َك ِة أَهؤ ِ
شرُهم َِ
َّلء إِ َّاي ُك ْم َكانُوا يَـ ْعبُ ُدون قَالُوا
َُ
َ
[مرمي ]64:وقال هللا تعاىلَ :ويَـ ْوَم َْحي ُ ُ
ت َولِيمـنَا ِم ْن ُدوهنِِ ْم بَ ْل َكانُوا يَـ ْعبُ ُدو َن اْلِ َّن أَ ْكثَـ ُرُه ْم هبِِ ْم ُم ْؤِمنُون [سبأ ]40:وقال هللا تعاىل:
ُس ْب َحانَ َ
ك أَنْ َ
ِ ِِ ِِ ِ
ال فَِإ َّن هللا َع ُد ٌو لل َكافِ ِرين [البقرة ]98:واآلايت يف
يل َوِمي َك َ
َم ْن َكا َن َع ُدواً هلل َوَمالئ َكته َوُر ُسله َوج ِْرب َ
ذكر املالئكة يف القرآن كثرية.
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معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي  -ص808
واإلْيان ابملالئكة :هو اإلْيان بوجودهم إْياَنً جازماً َّل يتطرق إليه شك ،وَّل ريب ،قال هللا تبارك
ول ِِبَا أُن ِز َل إليه ِمن َّربِ ِه والْم ْؤِمنو َن ُكلٌّ آمن ِاب ِ
هلل َوَمآلئِ َكتِ ِه َوُكتُبِ ِه َوُر ُسلِ ِه
الر ُس ُ
آم َن َّ
َ ُ ُ
وتعاىلَ :
ََ
هلل ومالَئِ َكتِ ِه وُكتبِ ِه ورسلِ ِه والْيـوِم ِ
ِ
ضالََّلً
ض َّل َ
اآلخ ِر فَـ َق ْد َ
َ ُ َُ ُ َ َْ
[البقرة ،]285:لقوله تعاىلَ :وَمن يَ ْك ُف ْر ِاب َ َ
بَ ِعي ًدا [النساء .]136:فأهل السنة واْلماعة :يؤمنون هبم إمجاَّلً ،وأما تفصيالً فبمن صح به الدليل

ممن مساه هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم؛ كجربيل املوكل ابلوحي ،وميكائيل املوكل ابملطر ،وإسرافيل

املوكل ابلنفخ يف الصور ،وملك املوت املوكل بقبض األرواح ،ومالك خازن النار .وأهل السنة

واْلماعة :يؤمنون بوجودهم ،وأهنم عباد خملوقون ،خلقهم هللا تعاىل :من نور ،وهم ذوات حقيقية،

وليسوا قوى خفية ،وهم خلق من خلق هللا تعاىل .واملالئكة خلقتهم عظيمة ،منهم من له جناحان،

ومنهم من له ثالثة ،ومنهم من له أربعة ،ومنهم من له أكثر من ذلك ،وثبت أن جربيل  -عليه

السالم  -له ستمائة جناح .وهم جند من جنود هللا ،قادرون على التمثل أبمثال األشياء ،والتشكل
أبشكال جسمانية؛ حسبما تقتضيها احلاَّلت اليت أيذن هبا هللا سبحانه وتعاىل وهم مقربون من هللا
ومكرمون .اإلْيان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة لعبدهللا بن عبداحلميد األثري  -ص131
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املبحث الثاين :عقيدة أهل السنة واْلماعة يف اإلْيان ابملالئكة
وأما املالئكة فهم املوكلون ابلسماوات واألرض ،فكل حركة يف العامل فهي َنشئة عن املالئكة ،كما
ات أ َْمرا [النازعات ،]5:فَالْم َق ِسم ِ
قال تعاىل :فَالْم َدبِر ِ
ات أ َْم ًرا [الذارايت .]4:وهم املالئكة عند أهل
ُ َ
ً
ُ َ

اإلْيان وأتباع الرسل ،وأما املكذبون ابلرسل املنكرون للصانع فيقولون :هي النجوم .ولفظ امللك

يشعر أبنه رسول منفذ ألمر مرسله ،فليس هلم من األمر شيء ،بل األمر كله للواحد القهار ،وهم
ينفذون أمرهَّ :ل يسبقونه ابلقول وهم أبمره يعملون .يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم .وَّل يشفعون إَّل
ملن ارتضى وهم من خشيته مشفقون خيافون رهبم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فهم عباد مكرمون،

منهم الصافون ،ومنهم املسبحون ،ليس منهم إَّل له مقام معلوم ،وَّل يتخطاه ،وهو على عمل قد أمر
بهَّ ،ل يقصر عنه وَّل يتعداه ،وأعالهم الذين عنده َّل يستكربون عن عبادته وَّل يستحسرون يسبحون

الليل والنهار َّل يفرتون ،ورؤساؤهم األمالك الثالثة :جربائيل وميكائيل وإسرافيل ،املوكلون ابحلياة،

فجربائيل موكل ابلوحي الذي به حياة القلوب واألرواح ،وميكائيل موكل ابلقطر الذي به حياة األرض
والنبات واحليوان ،وإسرافيل موكل ابلنفخ يف الصور الذي به حياة اخللق بعد مماهتم .فهم رسل هللا يف

خلقه وأمره ،وسفراؤه بينه وبني عباده ،ينزلون األمر من عنده يف أقطار العامل ،ويصعدون إليه ابألمر،
قد أطت السماوات هبم ،وحق هلا أن تئط ،ما فيها موضع أربع أصابع إَّل وملك قائم أو راكع أو

ساجد هلل ،ويدخل البيت املعمور منهم كل يوم سبعون ألفاً َّل يعودون إليه آخر ما عليهم .والقرآن
مملوء بذكر املالئكة وأصنافهم ومراتبهم ،فتارة يقرن هللا تعاىل :امسه ابمسهم ،وصالته بصالهتم،

ويضيفهم إليه يف مواضع التشريف ،واترة يذكر حفهم ابلعرش ومحلهم له ،ومراتبهم من الدنو ،واترة
يصفهم ابإلكرام والكرم ،والتقريب والعلو والطهارة والقوة واإلخالص .قال تعاىلُ :كلٌّ آمن ِاب ِ
هلل
ََ
َوَمآلئِ َكتِ ِه َوُكتُبِ ِه َوُر ُسلِ ِه [البقرةَ ،]285:ش ِه َد هللاُ أَنَّهُ َّلَ إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو َوال َْمالَئِ َكةُ َوأ ُْولُواْ ال ِْعلْم [آل
عمرانُ ،]17:هو الَّ ِذي يصلِي َعلَْي ُكم وم َالئِ َكتُهُ لِي ْخ ِرج ُكم ِمن الظملُم ِ
ات إِ َىل النموِر [سورة
َُ
ُ َ
ْ ََ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ين
ين َْحيملُو َن ال َْع ْر َ
سب ُحو َن حبَ ْمد َرهب ْم َويُـ ْؤمنُو َن به َويَ ْستَـ ْغف ُرو َن للذ َ
األحزاب ،]43:الذ َ
ش َوَم ْن َح ْولَهُ يُ َ
ِ
ني ِم ْن َح ْو ِل ال َْع ْر ِ
سبِ ُحو َن ِحبَ ْم ِد َرهبِِ ْم [سورة
آمنُوا [سورة غافرَ ،]7:وتَـ َرى ال َْم َالئِ َكةَ َحاف َ
َ
ش يُ َ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ادتِِه
ين عن َد َربِ َ
ْربو َن َع ْن عبَ َ
الزمر ،]75:بَ ْل عبَا ٌد مك َْرُمو َن [األنبياء ]26:إِ َّن الذ َ
ك َّلَ يَ ْستَكِ ُ
َّ ِ
ِ
سبِ ُحو َن لَهُ ِابللَّْي ِل
ين ِعن َد َربِ َ
سبِ ُحونَهُ َولَهُ يَ ْس ُج ُدو َن [األعراف ،]206:فَِإن ْ
ْربوا فَالذ َ
استَك َُ
ك يُ َ
َويُ َ
ٍ
ِ
ني [اَّلنفطار ،]11:كِ َر ٍام بَـ َرَرة [عبس ]16:يَ ْش َه ُدهُ
َّها ِر َو ُه ْم َّل يَ ْسأ َُمو َن [فصلت ]38:ك َر ًاما َكاتِبِ َ
َوالنـ َ
س َّم ُعو َن إِ َىل ال َْم ِإل األَ ْعلَى َويُـ ْق َذفُو َن ِمن ُك ِل َجانِ ٍ
ب [الصافات،]8:
ال ُْم َق َّربُو َن [املطففنيَّ ،]21:ل يَ َّ
وكذلك األحاديث النبوية طافحة بذكرهم .فلهذا كان اإلْيان ابملالئكة أحد األصول اخلمسة اليت هي
أركان اإلْيان .شرح العقيدة الطحاوية َّلبن أيب العز احلنفي 405 /2 -
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املبحث الثالث :املالئكة خملوقات قائمة بنفسها حية َنطقة
من عقيدة أهل السنة واْلماعة أن املالئكة خملوقات قائمة بنفسها ،خلقها هللا عز وجل من نور ،وأهنا
حية َنطقة تنزل وتصعد ،وجتيء وتذهب ،وتتكلم بتبليغ الوحي ،وبغريه.

فهي أعيان خملوقة موجودة ،وليست جمرد أعراض كما زعمت الفالسفة.
نص اإلمجاع الذي حكاه شيخ اإلسالم :قرر رمحه هللا أن املالئكة من املخلوقات بقوله( :واملالئكة
من األعيان َّل من األعراض ،فهي من املخلوقات ابتفاق املسلمني ،وليس بني أهل امللل خالف يف

أن املالئكة مجيعهم خملوقون ،ومل جيعل أحد منهم املصنوعات نوعني :عامل خلق وعامل أمر ،بل اْلميع

عندهم خملوق ،ومن قال :إن قوله تعاىل :أََّلَ لَهُ ْ
ْق َواأل َْم ُر [األعراف ]54 :أريد به هذا التقسيم
اخلَل ُ
الذي ذكره ،فقد خالف إمجاع املسلمني) (.)1

وبني رمحه هللا أن هذه املخلوقات موجودة يف احلقيقة ،وليسوا جمرد صفات أو أعراض ،فقال( :فنقول

إن املسلمني من أعظم الناس معرفة بوجود املالئكة واْلن كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإمجاع
األمة) (.)2
وقرر أيضاً رمحه هللا أن املالئكة أعيان قائمة بنفسها ،حية وَنطقة ،خالفاً للفالسفة ومن سار على

هنجهم ممن جيعل املالئكة أعراضاً تقوم ابلنفس ،حيث قال( :ومعلوم أن املالئكة الذين وصفهم هللا

تعاىل يف الكتاب والسنة َّل ينطبقون على هذه العقول العشرة والنفوس التسعة اليت يذكروهنا ،وهلذا

يؤول هبم األمر إىل أن جيعلوا املالئكة والشياطني أعراضاً تقوم ابلنفس؛ ليست أعياَنً قائمة بنفسها
حية َنطقة ،ومعلوم ابَّلضطرار أن هذا خالف ما أخربت به الرسل واتفق عليه املسلمون) (.)3

ذكر من نقل اإلمجاع أو نص على املسألة ممن سبق شيخ اإلسالم :املالئكة خلق من خلق هللا عز

وجل؛ خلقهم هللا من نور ،وعلى هذا تواترت أقوال السلف رمحهم هللا تعاىل من الصحابة والتابعني.
فقد روى اإلمام أبو سعيد الدارمي رمحه هللا أن عمرو بن دينار رمحه هللا قال( :أدركت أصحاب النيب

صلى هللا عليه وسلم فمن دوهنم منذ سبعني سنة يقولون :هللا اخلالق وما سواه خملوق .)4( ) ...

وعقد اإلمام البخاري رمحه هللا يف صحيحه ابابً بعنوان( :ابب ما جاء يف ختليق السموات واألرض
وغريها من اخلالئق ،وهو فعل الرب تبارك وتعاىل وأمره ،فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو اخلالق
املكون غري خملوق ،وما كان بفعله وأمره وختليقه وتكوينه؛ فهو مفعول خملوق مكون) (.)5

وقال الواحدي رمحه هللا يف قوله تعاىل :أََّلَ لَهُ ْ
ْق َواأل َْم ُر [األعراف ]54 :قال( :يعين :أن مجيع ما
اخلَل ُ
يف العامل خملوق له) (.)6

فيدخل يف ذلك املالئكة بال شك ،إذ ليس هناك نص من القرآن الكرمي ،وَّل من السنة الشريفة خيرج
املالئكة عن هذا العموم ،بل إن النصوص جاءت مقررة لكون املالئكة عليهم السالم خملوقون

مربوبون ...

وقد ذكر احلليمي رمحه هللا املعاين اليت ينتظمها اإلْيان ابملالئكة ،وذكر منها( :إنزاهلم منازهلم ،وإثبات

أهنم عباد هللا وخلقه كاإلنس واْلن) (.)7
_________

((( )1بغية املراتد)) (ص.)232 ،231 :
((( )2اْلواب الصحيح)) (.)25 - 24 /5
((( )3بغية املراتد)) (ص )219 :ابختصار.

( )4انظر(( :شذرات الذهب)) (.)176 /2
( )5بعد رقم (.)7451

((( )6الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز)) (.)397 /1
((( )7املنهاج)) ( )256 /2بتحقيق أبو زيد بن حممد مكي.
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وهذا ما قرره ابن حزم رمحه هللا بقوله( :وإن املالئكة حق ،وهم خلق من خلق هللا عز وجل،
مكرمون ،كلهم رسل هللا ،قال هللا تعاىلَ :واملَالَئِ َكةُ يَ ْد ُخلُو َن َعلَْي ِهم ِمن ُك ِل َاب ٍ
ب [الرعد ،]23 :وقال
تعاىل :بل ِعبا ٌد مكْرمو َن [األنبياء ،]26 :وقال تعاىل :ج ِ
اع ِل ال َْم َالئِ َك ِة ُر ُس ًال أ ِ
َجنِ َح ٍة [فاطر:
ُويل أ ْ
َْ َ
َ
َُ
.)1( )]1
وقال الطويف رمحه هللا( :وكذا املالئكة ،فإن الشياطني خلقوا من َنر ،واملالئكة من نور ،كما صح يف
السنة النبوية) (.)2

وتواترت أقوال السلف أيضاً على أن املالئكة أحياء عقالء َنطقون.

قال القاضي عياض رمحه هللا( :أمجع املسلمون على أن املالئكة مؤمنون فضالء ،واتفق أئمة املسلمني
أن حكم املرسلني منهم حكم النبيني سواء يف العصمة مما ذكرَن عصمتهم منه ،وأهنم يف حقوق

األنبياء ،والتبليغ إليهم كاألنبياء مع األمم) (.)3
وقال ابن حزم رمحه هللا( :وقال بعض السخفاء :إن املالئكة ِبنزلة اهلواء والرايح.

وهذا كذب وقحة وجنون؛ ألن املالئكة بنص القرآن والسنن وإمجاع مجيع من يقر ابملالئكة من أهل

األداين املختلفة عقالً متعبدون منهيون مأمورون ،وليس كذلك اهلواء والرايح ،لكنها َّل تعقل وَّل هي

اب الْم ِ
لس َح ِ
الس َماء
ني َّ
متكلفة متعبدة؛ بل هي مسخرة مصرفة َّل اختيار هلا ،قال تعاىلَ :وا َّ
سخ ِر بَ ْ َ
َُ
َواأل َْر ِ
ض [البقرة.)4( )]164 :
ومن املعلوم ضرورة أن اإلْيان والعقل والفضل َّل يوصف به غري األحياء ،فظهر من كالم العلماء
رمحهم هللا أهنم مقرون لكون املالئكة من األحياء.

مستند اإلمجاع يف املسألة :مما يستدل به على أن املالئكة خملوقة عموم قوله تعاىلَّ :
اَّللُ َخالِ ُق ُك ِل
ٍ
ٍ ِ
يل [الزمر ،]62 :وقوله تعاىل :ذَلِ ُك ُم َّ
اَّللُ َربم ُك ْم َخالِ ُق ُك ِل َش ْي ٍء ََّّل إِلَهَ إََِّّل
َش ْيء َو ُه َو َعلَى ُك ِل َش ْيء َوك ٌ
َىن تُـ ْؤفَ ُكو َن [غافر.]62 :
ُه َو فَأ َّ
يقول اإلمام الشافعي رمحه هللا( :فكل شيء من مساء وأرض وذي روح وشجر وغري ذلك :فاهلل
خلقه) (.)5

اه َّن س ْبع َمسَاو ٍ
ات ِيف يَـ ْوَم ْ ِ
ني َوأ َْو َحى ِيف ُك ِل َمسَاء أ َْم َرَها [فصلت:
ومن األدلة أيضاً قوله تعاىل :فَـ َق َ
ضُ َ َ َ
.]12

قال القرطيب رمحه هللاَ :وأ َْو َحى ِيف ُك ِل َمسَاء أ َْم َرَها قال قتادة والسدي :خلق فيها مشسها وقمرها،

وجنومها وأفالكها ،وخلق يف كل مساء خلقها من املالئكة واخللق الذي فيها) (.)6
ِ
السماو ِ
ض َوَما بَ َّ
ات َو ْاأل َْر ِ
ث فِي ِه َما ِمن َدابٍَّة َو ُه َو َعلَى مجَْ ِع ِه ْم
آايتِِه َخل ُ
ْق َّ َ َ
ومن األدلة قوله تعاىلَ :وم ْن َ
شاء قَ ِد ٌير [الشورى.]29 :
إِذَا يَ َ
قال جماهد رمحه هللا يف قولهَ :وَما بَ َّ
ث فِي ِه َما ِمن َدابٍَّة قال( :يدخل يف هذا املالئكة والناس) (.)7
وقال ابن كثري رمحه هللا( :وهذا يشمل املالئكة واإلنس واْلن وسائر احليواَنت؛ على اختالف

أشكاهلم وألواهنم ولغاهتم وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم ،وقد فرقهم يف أرجاء أقطار السماوات

واألرض) (.)8

ومن أدلة السنة ما رواه اإلمام مسلم يف صحيحه عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم(( :خلقت املالئكة من نور ،وخلق اْلان من مارج من َنر ،وخلق آدم مما وصف

لكم)) (.)9
فهذا نص صريح صحيح من النيب صلى هللا عليه وسلم أبن املالئكة خملوقة ،فلم يبق بعد ذلك

ملخالف مقال.

_________

((( )1احمللي)) (.)13 /1
((( )2اَّلنتصارات اإلسالمية يف كشف شبه النصرانية)) (.)409 /1
((( )3الشفا)) (.)174 /2

((( )4الفصل)) ( )196 /36ابختصار.
((( )5الرسالة)) (ص.)54 :

((( )6تفسري القرطيب)) (.)302 /15

((( )7تفسري الطربي)) م ،)40 /26( 13و ((تفسري القرطيب)) (.)28 /16
((( )8تفسري ابن كثري)) (.)146 /4
( )9رواه مسلم (.)2996
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أما األدلة على أن املالئكة متصفون ابلكالم فقد أخربَن هللا سبحانه وتعاىل عن احملاورة اليت جرت بينه
ك لِلْمالَئِ َك ِة إِِين ج ِ
اع ٌل ِيف
عز وجل وبني مالئكته عليهم السالم فقال تبارك وتعاىلَ :وإِ ْذ قَ َ
َ
ال َربم َ َ
ِ
الدماء وَْحنن نُ ِ ِ ِ
ض َخلِي َفةً قَالُواْ أ ََجتْعل فِيها من يـ ْف ِس ُد فِيها ويس ِف ُ ِ
األ َْر ِ
ال
ك قَ َ
س لَ َ
َُ َ َ ُ
َ ََ ْ
سب ُح حبَ ْمد َك َونُـ َقد ُ
ك َ َ ُ َ
َمسَاء َه ُؤَّلء إِن
ض ُه ْم َعلَى ال َْمالَئِ َك ِة فَـ َق َ
ال أَنبِئُ ِوين ِأب ْ
آد َم األ ْ
َمسَاء ُكلَّ َها ُمثَّ َع َر َ
إِِين أَ ْعلَ ُم َما َّلَ تَـ ْعلَ ُمو َن َو َعلَّ َم َ
ادقِني قَالُواْ سبحانَ َ ِ
كأ َ ِ
ُكنتُم ِ
يم ا ْحلَكِي ُم [البقرة- 30 :
ْم لَنَا إَِّلَّ َما َعلَّ ْمتَـنَا إِنَّ َ
ص َ
ْ َ
ُْ َ
َنت ال َْعل ُ
ك َّلَ عل َ
.]32
فأثبت هللا عز وجل يف هذه اآلايت أنه كلم املالئكة عليهم السالم وكلموه.

وقد أخرب هللا سبحانه وتعاىل أيضاً أن املالئكة عليهم السالم يكلم بعضهم بعضاً كما يف قوله تعاىل:
ِ
ِ
ري [سبأ.]23 :
ع َعن قُـلُوهبِِ ْم قَالُوا َما َذا قَ َ
َح َّىت إِ َذا فُـ ِز َ
ال َربم ُك ْم قَالُوا ا ْحلَ َّق َو ُه َو ال َْعل مي الْ َكب ُ
وقد ذكر الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا أن هذه اآلية فيها( :إثبات أن املالئكة يتكلمون
ال َربم ُك ْم وجيابون :قال ا ْحلَقَّ ،خالفاً ملن قال :إهنم َّل
ويفهمون ويعقلون ألهنم يسألونَ :ماذَا قَ َ

يوصفون بذلك؛ فيلزم من قوهلم هذا أننا تلقينا الشريعة ممن َّل عقول هلم ،وهذا قدح يف الشريعة بال

ريب) (.)1

ويف هذه األدلة – اليت تثبت صفة الكالم للمالئكة عليهم السالم – دَّللة أيضاً على أهنم أحياء.

ومما يدل على ذلك أيضاً ما أخرب هللا عز وجل عنهم من أهنم يصعدون وينزلون ،كما يف قوله تعاىل:
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْف َسنَ ٍة [املعارج ،]4 :وقوله تعاىل :تَـنَـ َّز ُل
ني أَل َ
وح إِلَْيه ِيف يَـ ْوم َكا َن م ْق َد ُارهُ مخَْس َ
ج ال َْم َالئ َكةُ َوال مر ُ
تَـ ْع ُر ُ
الْم َالئِ َكةُ وال مر ِ
يها إبِِ ْذ ِن َرهبِِم ِمن ُك ِل أ َْم ٍر [القدر .]4 :وغري احلي َّل ْيكن وصفه بذلك.
وح ف َ
َ ُ
َ
أما من السنة فقد ثبت أن املالئكة عليهم السالم يتمثلون يف صورة البشر ،كما يف حديث جربيل

املشهور عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال( :بينا حنن عند رسول هللا ذات يوم ،إذ طلع علينا

رجل شديد بياض الثياب ،شديد سواد الشعرَّ ،ل يرى عليه أثر السفر ،وَّل يعرفه منا أحد ،حىت

جلس إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ،ووضع كفيه على فخذيه ،وقال :اي
حممد! أخربين عن اإلسالم؟ .) ...

مث قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف آخر احلديث(( :اي عمر! أتدري من السائل؟ قلت :هللا ورسوله
أعلم ،قال :فإنه جربيل ،أاتكم يعلمكم دينكم)).)2( .

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :أن رجال زار أخا له يف قرية أخرى،
فأرصد هللا له على مدرجته ملكاً ،فلما أتى عليه قال :أين تريد؟ قال :أريد أخا يل يف هذه القرية،
قال :هل لك عليه من نعمة ترهبا؟ قالَّ :ل ،غري أين أحببته يف هللا عز وجل ،قال :فإين رسول هللا

إليك أبن هللا قد أحبك كما أحببته فيه)).)3( .

وهذا إثبات قاطع على أن املالئكة عليهم السالم أحياء ،وأهنم يتكلمون.

فظهر جلياً ِبا َّل يدع جماَّلً للشك – جبموع هذه األدلة – أن املالئكة عليهم السالم خلق من خلق

هللا عز وجل ،وهم أحياء َنطقون .املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع جملموعة مؤلفني
– ص664 :

_________

((( )1القول املفيد)) (.)411 /1
( )2رواه مسلم (.)8
( )3رواه مسلم (.)2567
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املبحث الرابع :سجود املالئكة آلدم عليه السالم

من عقيدة أهل السنة واْلماعة أن هللا عز وجل ملا أمر املالئكة ابلسجود آلدم عليه السالم سجدوا
َمجَ ُعو َن
س َج َد ال َْم َالئِ َكةُ ُكلم ُه ْم أ ْ
له مجيعاً بال استثناء ،مالئكة األرض ،ومالئكة السماء ،لقوله تعاىل :فَ َ
[ص.]72 :

(ومن قال إنه مل يسجد له مجيع املالئكة بل مالئكة األرض؛ فقد رد القرآن ابلكذب والبهتان ،وهذا

القول وحنوه ليس من أقوال املسلمني واليهود والنصارى ،وإمنا هو من أقوال املالحدة املتفلسفة

الذين جيعلون املالئكة قوى النفس الصاحلة ،والشياطني قوى النفس اخلبيثة ،وجيعلون سجود املالئكة

طاعة القوى للعقل ،وامتناع الشياطني عصيان القوى اخلبيثة للعقل) (.)1

وكانت سجود املالئكة آلدم عليه السالم عبادة وطاعة هلل ،وقربة يتقربون هبا إليه وهو آلدم تشريف

وتكرمي وتعظيم ( ... )2نقل شيخ اإلسالم رمحه هللا إمجاع أهل امللل على سجود املالئكة آلدم عليه
السالم وذلك يف معرض رده على الفالسفة الذين يزعمون أن املالئكة هي اليت أبدعت مجيع
املصنوعات حيث قال:

(وألن ما اتفق عليه أهل امللل من أن املالئكة سجدوا آلدم عليه السالم يبطل قول هؤَّلء :إن

أضعف العقول – اليت هي املالئكة عندهم – هو مبدع مجيع البشر ،ورب كل ما حتت فلك القمر)

(.)3

وقد بني رمحه هللا أن هذا السجود كان آلدم عليه السالم على احلقيقة فقال( :السجود كان آلدم
أبمر هللا وفرضه إبمجاع من يسمع قوله) (.)4

وذلك للرد على من زعم أن السجود كان هلل ،وإمنا جعل آدم عليه السالم قبله للمالئكة يسجدون
إليه كما يسجد إىل الكعبة ،وليس يف هذا تفضيل له عليهم؛ كما أن السجود إىل الكعبة ليس فيه

تفضيل للكعبة على املؤمن عند هللا.

مث ذكر رمحه هللا األدلة على صحة ما ذهب إليه ،وفساد قول هؤَّلء وذلك من عدة وجوه:

آلد َم [البقرة ،]34 :ومل يقل :إىل آدم.
اس ُج ُدواْ َ
أحدها :أن هللا سبحانه وتعاىل قالْ :

وكل حرف له معىن ،ومن التمييز يف اللسان أن يقال :سجدت له ،وسجدت إليه ،كما قال تعاىلََّ :ل
س وََّل لِ ْل َقم ِر واسج ُدوا َِِّ
تَ ْس ُج ُدوا لِ َّ
َّلل الَّ ِذي َخلَ َق ُه َّن إِن ُكنتُ ْم إِ َّايهُ تَـ ْعبُ ُدو َن [فصلت ،]37 :وقوله:
َ َ ُْ
لش ْم ِ َ
ِِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض [الرعد ،]15 :وأيضاً فإن النيب صلى هللا عليه وسلم كان
َوَّلل يَ ْس ُج ُد َمن ِيف َّ َ َ
يصلي إىل عنزة ،وَّل يقال لعنزة ،وإىل عمود وشجرة ،وَّل يقال لعمود ،وَّل لشجرة.

والساجد للشيء خيضع له بقلبه ،وخيشع له بفؤاده ،وأما الساجد إليه فإمنا يويل وجهه وبدنه إليه
ك َشط َْر ال َْم ْس ِج ِد ا ْحلََر ِام
ظاهراً ،كما يويل وجهه إىل بعض النواحي إذا أمه ،كما قال تعاىل :فَـ َو ِل َو ْج َه َ
ث َما ُكنتُ ْم فَـ َولمواْ ُو ُج ِو َه ُك ْم َشط َْرهُ [البقرة.]144 :
َو َح ْي ُ
الثاين :أن آدم عليه السالم لو كان قبلة مل ْيتنع إبليس من السجود ،أو يزعم أنه خري منه ،فإن القبلة
قد تكون أحجاراً؛ وليس يف ذلك تفضيل هلا على املصلني إليها ،وقد يصلي الرجل إىل َعنَـ َزة وبعري،
وإىل رجل؛ وَّل يتوهم أنه مفضل بذلك ،فمن أي شيء فر الشيطان؟ هذا هو العجب العجيب.

_________
((( )1جمموع الفتاوى)) (.)346 ،345 /4

( )2انظر(( :تفسري الطربي)) ( ،)301 /1و ((الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد)) للواحدي (/1

 ،)119و ((تفسري البغوي)) (.)35 /1
((( )3بغية املراتد)) (ص.)243 :
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)358 /4
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الثالث :أنه لو جعل آدم قبلة يف سجدة واحدة؛ لكانت القبلة وبيت املقدس أفضل منه ِبَّلف
كثرية ،إذ جعلت قبلة دائمة يف مجيع أنواع الصلوات ،فهذه القصة الطويلة اليت هي من أفضل النعم
عليه ،واليت رفعه هللا هبا ،وامنت هبا عليه؛ ليس فيها أكثر من أنه جعله كالكعبة يف بعض األوقات ،مع
أن بعض ما أوتيه من اإلْيان والعلم ،والقرب من الرمحن أفضل بكثري من الكعبة؛ والكعبة إمنا

وضعت له ولذريته؛ أفيجعل من جسيم النعيم عليه أو يشبه به يف شيء نزر قليل جداً؟ .هذا ماَّل

يقوله عاقل (.)1

وهذا السجود كان من مجيع املالئكة؛ مالئكة السماء ،ومالئكة األرض ،وهذا ما قرره رمحه هللا
عندما سئل :هل سجد مالئكة السماء واألرض ،أم مالئكة األرض خاصة؟.

س َج َد ال َْم َالئِ َكةُ
فأجاب رمحه هللا( :بل أسجد له مجيع املالئكة كما نطق بذلك القرآن يف قوله تعاىل :فَ َ
َمجَ ُعو َن [ص ،]73 :فهذه ثالث صيغ مقررة للعموم ولالستغراق؛ فإن قوله :ال َْم َالئِ َكةُ يقتضي
ُكلم ُه ْم أ ْ
مجيع املالئكة؛ فإن اسم اْلمع املعرف ابأللف والالم يقتضي العموم؛ فهو رب مجيع املالئكة.

َمجَ ُعو َن وهذا توكيد للعموم.)2( ).
الثاين( :كلهم) وهذا من أبلغ العموم ،الثالث :قوله :أ ْ

ذكر من نقل اإلمجاع أو نص على املسألة ممن سبق شيخ اإلسالم :اتفقت كلمة العلماء رمحهم هللا

تعاىل على أن املالئكة عليهم السالم سجدوا آلدم عليه السالم.

والذي يدل على ذلك ما نقوله من اإلمجاع على أن سجود املالئكة آلدم عليه السالم مل يكن سجود

عبادة.

قال أبو بكر بن العريب رمحه هللا( :اتفقت األمة على أن السجود آلدم عليه السالم مل يكن سجود
عبادة) (.)3

وقال الفخر الرازي رمحه هللا( :أمجع املسلمون على أن ذلك السجود ليس سجود عبادة) (.)4

وقرر ذلك القرطيب رمحه هللا بقوله( :واختلف الناس يف كيفية سجود املالئكة آلدم بعد اتفاقهم على

أنه مل يكن سجود عبادة) (.)5

قلت :ويف إمجاعهم على أن السجود مل يكن سجود عبادة ،يؤخذ منه أهنم جممعون على وقوع هذا

السجود آلدم عليه السالم ،وهو ما نقل عليه اإلمجاع شيخ اإلسالم رمحه هللا.

وقد بني الطربي رمحه هللا أن السجود وقع من مجيع املالئكة َّل من بعضهم حيث قال ... ( :فلما
َمجَ ُعو َن [ص:
سوى هللا خلق ذلك البشر وهو آدم ،ونفخ فيه من روحه ،سجد له ال َْم َالئِ َكةُ ُكلم ُه ْم أ ْ
 ،]73يعين بذلك املالئكة الذين هم يف السموات واألرض) (.)6

وهذا السجود كان آلدم عليه السالم على احلقيقة ،خالفاً ملن زعم أن السجود كان هلل وإمنا جعل
آدم عليه السالم قبلة ،فقد أخرج الطربي عن قتادة رمحهما هللا يف تفسري قوله تعاىلَ :وإِ ْذ قُـلْنَا
ِ
ِ
آلد َم [البقرة ]34 :أنه قال( :فكانت الطاعة هلل والسجدة آلدم ،أكرم هللا آدم أن
اس ُج ُدواْ َ
لل َْمالَئِ َكة ْ
أسجد له مالئكته) (.)7

اس ُج ُدواْ فيه قوَّلن :األصح أن السجود كان آلدم على احلقيقة ،وتضمن معىن
وقال البغوي رمحه هللاْ :
الطاعة هلل عز وجل ابمتثال أمره ،وكان ذلك سجود تعظيم وحتية َّل سجود عبادة) (.)8

مستند اإلمجاع يف املسألة :األدلة على سجود املالئكة آلدم عليه السالم كثرية ،وقد ذكر املوىل تبارك

وتعاىل ذلك يف سبعة مواضع من الكتاب العزيز.
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ين
اس ُج ُدواْ َ
يس أ ََىب َو ْ
قال هللا تعاىلَ :وإِ ْذ قُـلْنَا لل َْمالَئِ َكة ْ
ْرب َوَكا َن م َن الْ َكاف ِر َ
استَك ََ
آلد َم فَ َ
س َج ُدواْ إَّلَّ إبْل َ
[البقرة.]34 :
_________
( )1انظر(( :جمموع الفتاوى)) ( )359 ،358 /4بتصرف.
((( )2جمموع الفتاوى)) ( )345 /4ابختصار.
((( )3أحكام القرآن)) (.)27 /1

((( )4التفسري الكبري)) (.)212 /2
((( )5تفسري القرطيب)) (.)333 /1
((( )6تفسري الطربي)) م.)225 /23( 12
((( )7تفسري الطربي)) م.)301 /1( 1
((( )8تفسري البغوي)) (.)35 /1
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ِ ِِ
ِ
ِ
يس َملْ يَ ُكن
اس ُج ُدواْ َ
ص َّو ْرََن ُك ْم ُمثَّ قُـلْنَا لل َْمآلئِ َكة ْ
وقال تعاىلَ :ولََق ْد َخلَ ْقنَا ُك ْم ُمثَّ َ
آلد َم فَ َ
س َج ُدواْ إَّلَّ إبْل َ
ِمن َّ ِ ِ
ين [األعراف.]11 :
الساجد َ
َ
ِِ
ِ
ِ
ت ِطينًا
يس قَ َ
َس ُج ُد لِ َم ْن َخلَ ْق َ
اس ُج ُدواْ َ
ال أَأ ْ
وقال تعاىلَ :وإِ ْذ قُـلْنَا لل َْمآلئِ َكة ْ
آلد َم فَ َ
س َج ُدواْ إََّلَّ إبْل َ
[اإلسراء.]61 :
َِّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
س َق
وقال هللا سبحانه وتعاىلَ :وإِ ْذ قُـلْنَا لل َْم َالئِ َكة ْ
يس َكا َن م َن ا ْْل ِن فَـ َف َ
اس ُج ُدوا آل َد َم فَ َ
س َج ُدوا إَّل إبْل َ
عن أَم ِر ربِ ِه أَفَـتـتَّ ِخ ُذونَه وذُ ِريَّـته أَولِياء ِمن ُد ِوين وهم لَ ُكم ع ُد ٌّو بِْئ ِ ِ
ني بَ َد ًَّل [الكهف.]50 :
َُْ ْ َ
َْ ْ َ َ
س للظَّال ِم َ
ُ َ َُ ْ َ
َ
َِّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يس أ ََىب [طه.]116 :
وقال هللا عز وجلَ :وإِ ْذ قُـلْنَا لل َْم َالئِ َكة ْ
اس ُج ُدوا آل َد َم فَ َ
س َج ُدوا إَّل إبْل َ
ك لِلْمالَئِ َك ِة إِِين َخالِ ٌق ب َ ِ
ال ِمن َمحٍَإ َّمسنُ ٍ
وقال هللا تعاىلَ :وإِ ْذ قَ َ
ون فَِإذَا َس َّويْـتُهُ
صل َ
ش ًرا من َ
ْص ٍ ْ
َ
ْ
ال َربم َ َ
ونَـ َف ْخ ُ ِ ِ ِ ِ
ِِ
َمجَ ُعو َن [احلجر.]30 - 28 :
س َج َد ال َْم َالئِ َكةُ ُكلم ُه ْم أ ْ
َ
ت فيه من مروحي فَـ َق ُعواْ لَهُ َساجد َ
ين فَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ش ًرا من ط ٍ
ت فيه من
وقال املوىل عز وجل :إ ْذ قَ َ
ك لل َْم َالئ َكة إِين َخال ٌق بَ َ
ال َربم َ
ني فَإذَا َس َّويْـتُهُ َونَـ َف ْخ ُ
ِ
ِِ
َمجَ ُعو َن [ص.]73 - 71 :
س َج َد ال َْم َالئِ َكةُ ُكلم ُه ْم أ ْ
مروحي فَـ َق ُعوا لَهُ َساجد َ
ين فَ َ
فهذه األدلة مجيعاً دلت دَّللة قاطعة على أن املالئكة سجدوا آلدم عليه السالم على احلقيقة؛ امتثاَّلً
وطاعة لرهبم عز وجل.

أما أدلة السنة على ذلك فما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
((احتج آدم وموسى عليهما السالم عند رهبما ،فحج آدم موسى .قال موسى :أنت آدم الذي

خلقك هللا بيده ،ونفخ فيك من روحه ،وأسجد لك مالئكته ،وأسكنك يف جنته ،مث أهبطت الناس
خبطيئتك إىل األرض؟ .فقال آدم :أنت موسى الذي اصطفاك هللا برسالته وبكالمه ،وأعطاك األلواح
فيها تبيان كل شيء ،وقربك جنيا ،فبكم وجدت هللا كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى :أبربعني

آد ُم َربَّهُ فَـغَ َوى [طه]121 :؟ .قال :نعم قال :أفتلومين
صى َ
عاما .قال آدم :فهل وجدت فيهاَ :و َع َ

على أن عملت عمال كتبه هللا علي أن أعمله قبل أن خيلقين أبربعني سنة؟ .قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :فحج آدم موسى)).)1( .

والشاهد يف قوله موسى عليه السالم( :وأسجد لك مالئكته) .فهذا إثبات من موسى عليه السالم،
وإقرار من حممد صلى هللا عليه وسلم على سجود املالئكة آلدم عليه السالم.

وعن أنس رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :جيتمع املؤمنون يوم القيامة فيقولون:

لو استشفعنا إىل ربنا ،أيتون آدم فيقولون :أنت أبو الناس ،خلقك هللا بيده ،وأسجد لك مالئكته،

وعلمك أمساء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حىت يرحينا من مكاننا هذا .)2( )) ...

ويف هذا إثبات من النيب صلى هللا عليه وسلم – الذي َّل ينطق عن اهلوى – على سجود املالئكة
آلدم عليه السالم .املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع جملموعة مؤلفني – ص672 :

_________

( )1رواه البخاري ( ،)6614ومسلم (.)2652
( )2رواه البخاري ( ،)4476ومسلم (.)193
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املبحث اخلامس :مثرات اإلْيان ابملالئكة
قال ابن عثيمني :واإلْيان ابملالئكة يثمر مثرات جليلة منها:

األوىل :العلم بعظمة هللا تعاىل ،وقوته ،وسلطانه ،فإن عظمة املخلوق من عظمة اخلالق.
الثانية :شكر هللا تعاىل على عنايته ببين آدم ،حيث وكل من هؤَّلء املالئكة من يقوم حبفظهم ،وكتابة

أعماهلم ،وغري ذلك من مصاحلهم.

الثالثة :حمبة املالئكة على ما قاموا به من عبادة هللا تعاىل جمموع فتاوى ابن عثيمني 89 /6-
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املبحث األول :مادة خلقهم ووقته
إن املادة اليت خلقوا منها هي النور؛ ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي هللا عنها وعن أبيها :أن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :خلقت املالئكة من نور ،وخلق اْلان من مارج من َنر ،وخلق

آدم مما وصف لكم)) (.)1

ومل يبني لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي نور هذا الذي خلقوا منه ،ولذلك فإننا َّل نستطيع أن
خنوض يف هذا األمر ملزيد من التحديد؛ ألنه غيب مل يرد فيه ما يوضحه أكثر من هذا احلديث ...

وَّل ندري مىت ُخلقوا ،فاهلل  -سبحانه  -مل خيربَن بذلك ،ولكننا نعلم أن خلقهم سابق على خلق آدم
ك لِل َْمالَئِ َك ِة إِِين
أيب البشر ،فقد أخربَن هللا أنه أعلم مالئكته أنه جاعل يف األرض خليفةَ :وإِ ْذ قَ َ
ال َربم َ
جِ
اع ٌل ِيف األ َْر ِ
ض َخلِي َفةً [البقرة ،]30 :واملراد ابخلليفة آدم عليه السالم ،وأمرهم ابلسجود له حني
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين [احلجر.]29 :
خلقه :فَِإ َذا َس َّويْـتُهُ َونَـ َف ْخ ُ
ت فيه من مروحي فَـ َق ُعواْ لَهُ َساجد َ
رؤية املالئكة:
وملا كانت املالئكة أجساماً نورانية لطيفة ،فإن العباد َّل يستطيعون رؤيتهم ،خاصة أن هللا مل يعط

أبصارَن القدرة على هذه الرؤية.

ومل ير املالئكة يف صورهم احلقيقية من هذه األمة إَّل الرسول صلى هللا عليه وسلم ،فإنه رأى جربيل
مرتني يف صورته اليت خلقه هللا عليها ،وقد دلت النصوص على أن البشر يستطيعون رؤية املالئكة،

إذا ْتثل املالئكة يف صورة بشر.

رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جربيل عليه السالم على صورته املالئكية اليت خلقه هللا عليها
مرتني ،مها املذكوراتن يف قوله تعاىلَ :ولََق ْد َرآهُ ِابألُفُ ِق ال ُْمبِ ِ
ني [التكوير ،]23 :ويف قولهَ :ولََق ْد َرآهُ
نَـ ْزلَةً أُ ْخ َرى ِعن َد ِس ْد َرةِ ال ُْم ْنـتَـ َهى ِعن َد َها َجنَّةُ ال َْمأ َْوى [النجم ،]15 - 13 :عندما عرج به إىل
السموات العال.
وقد ورد يف صحيح مسلم(( :أن عائشة رضي هللا عنها سألت الرسول صلى هللا عليه وسلم عن

هاتني اآليتني فقال صلى هللا عليه وسلم :إمنا هو جربيل ،مل أره على صورته اليت ُخلق عليها غري هاتني

املرتني.

رأيته منهبطاً من السماء ،ساداً ِعظَ ُم َخلْقه ما بني السماء إىل األرض)) (.)2
(وسئلت عائشة رضي هللا عنها عن قوله تعاىلُ :مثَّ َد ََن فَـتَ َد َّىل [النجم ،]8 :فقالت :إمنا ذلك جربيل
عليه السالم ،كان أيتيه يف صورة الرجال ،وإنه أاته يف هذه املرة يف صورته ،اليت هي صورته ،فسد

أفق السماء) (.)3

وورد يف صحيح البخاري عن عبد هللا بن مسعود أنه قال( :رأى حممد صلى هللا عليه وسلم جربيل له

ستمائة جناح) (.)4

وقال ابن مسعود أيضاً يف قوله تعاىل :لََق ْد رأَى ِمن ِ ِ ِ
ربى [النجم( ]18 :أي رفرفاً أخضر
َ ْ َ
آايت َربه الْ ُك ْ َ

قد سد األفق) ( .)5وهذا الرفرف الذي سد األفق هو ما كان عليه جربيل ،فقد ذكر ابن حجر أن
النسائي واحلاكم رواي من طريقهما عن ابن مسعود قال( :أبصر نيب هللا صلى هللا عليه وسلم جربيل
عليه السالم على رفرف قد مأل ما بني السماء واألرض) (.)7( )6

_________
( )1رواه مسلم (.)2996
( )2رواه مسلم (.)177
( )3رواه مسلم (.)177

( )4رواه البخاري ( ،)4856ورواه مسلم (.)174
( )5رواه البخاري (.)3233
( )6رواه الرتمذي ( ،)3283والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( ،)11541( )473 /6واحلاكم

( .)509 /2قال الرتمذي :حسن صحيح ،وقال احلاكم :صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه،

ووافقه الذهيب ،وقال ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) ( :)40 /1إسناده جيد قوي ،وحسن إسناده

ابن حجر يف ((حتفة النبالء)) (.)85
((( )7فتح الباري)) (.)611 /8
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وذكر ابن حجر أن ابن مسعود قال يف رواية النسائي( :رأى حممد صلى هللا عليه وسلم جربيل له
ستمائة جناح قد سد األفق) (.)1
ويف مسند اإلمام أمحد عن عبد هللا بن مسعود قال( :رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جربيل يف
صورته ،وله ستمائة جناح ،كل جناح منها قد سد األفق .يسقط من جناحه التهاويل من الدرر

واليواقيت) (.)2

قال ابن كثري يف هذا احلديث( :إسناده جيد) (.)3
وقال يف وصف جربيل :إِنَّهُ لََق ْو ُل ر ُس ٍ
ني ُمطَا ٍع َمثَّ أ َِم ٍ
ش َم ِك ٍ
ول َك ِر ٍمي ِذي قُـ َّوةٍ ِعن َد ِذي ال َْع ْر ِ
ني [التكوير:
َ
 ،]21 - 19واملراد ابلرسول الكرمي هنا :جربيل ،وذي العرش :رب العزة سبحانه.
ِ - 2عظم خلقة َمحَلة العرش:
روى أبو داود عن جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما  -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:
((أُذن يل أن أ ِ
ُحدث عن ملك من مالئكة هللا ،من محلة العرش ،إن ما بني شحمة أذنه إىل عاتقه
مسرية سبعمائة عام)) (.)4
ورواه ابن أيب حامت وقال(( :ختفق الطري)) .قال حمقق مشكاة املصابيح( :إسناده صحيح).

وروى الطرباين يف معجمه األوسط إبسناد صحيح عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم(( :أذن يل أن أحدث عن ملك من محلة العرش ،رجاله يف األرض السفلى ،وعلى قرنه العرش،
وبني شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطري سبعمائة عام ،يقول ذلك امللك :سبحانك حيث كنت))

( .)5عامل املالئكة األبرار لعمر األشقر – ص 9
_________

( )1رواه النسائي يف ((السنن الكربى)) ( ،)11542( )473 /6ورواه أمحد ()412 /1
( ،)3915وابن خزْية يف ((التوحيد)) ( )501 /2وأشار يف املقدمة أنه صح وثبت ابإلسناد الثابت

الصحيح.

( )2رواه أمحد ( ،)3748( )395 /1وابن خزْية يف ((التوحيد)) ( )505 /2وأشار يف املقدمة أنه

صح وثبت ابإلسناد الثابت الصحيح ،وقال ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) ( :)39 /1إسناده جيد
قوي.

((( )3البداية والنهاية)) (.)39 /1
( )4رواه أبو داود ( ،)4727وابن أيب حامت ( .)3209 /10وسكت عنه ،وقال ابن كثري يف تفسريه
( :)212 /8وهذا إسناد جيد ،رجاله ثقات ،وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) (:)533 /8
إسناده على شرط الصحيح.

( )5رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( .)6503( )314 /6وصححه األلباين يف ((صحيح
اْلامع)) (.)853
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املطلب األول :أجنحة املالئكة
للمالئكة أجنحة كما أخربَن هللا تعاىل ،فمنهم من له جناحان ،ومنهم من له ثالثة ،أو أربعة ،ومنهم
ضج ِ
من له أكثر من ذلك :ا ْحلم ُد َِِّ
َّلل فَ ِ
اط ِر َّ ِ
اع ِل ال َْمالئِ َك ِة ُر ُسالً أ ِ
َجنِ َح ٍة َّمثْ َىن
ُويل أ ْ
َْ
الس َم َاوات َواأل َْر ِ َ
شاء إِ َّن َّ
ع يَ ِزي ُد ِيف ْ
اَّللَ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير [فاطر.]1 :
َوثُ َ
اخلَل ِْق َما يَ َ
الث َوُرَاب َ
واملعىن أن هللا جعلهم أصحاب أجنحة ،بعضهم له جناحان ،وبعضهم له ثالثة أو أربعة ،أو أكثر من
ذلك .عامل املالئكة األبرار لعمر األشقر – ص 12
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املطلب الثاين :مجال املالئكة

ٍِ
ِ
استَـ َوى [النجم:
خلقهم هللا على صور مجيلة كرْية قال تعاىل يف جربيلَ :علَّ َمهُ َشدي ُد الْ ُق َوى ذُو م َّرة فَ ْ
 .]6 - 5قال ابن عباس( :ذُو ِم َّرةٍ :ذو منظر حسن) ( ،)1وقال قتادة( :ذو َخل ٍْق طويل حسن)
( .)2وقيل( :ذُو ِم َّرةٍ :ذو قوة) ( .)3وَّل منافاة بني القولني ،فهو قوي وحسن املنظر.
وقد تقرر عند الناس وصف املالئكة ابْلمال ،كما تقرر عندهم وصف الشياطني ابلقبح ،ولذلك

تراهم يشبهون اْلميل من البشر ابمللك ،انظر إىل ما قالته النسوة يف يوسف الصديق عندما رأينه:
ملك كرميٌ [يوسف]31 :
فلما رأينه أكربنه َوقَطَّ ْع َن أَيْ ِديَـ ُه َّن وقلن حاش هلل ما هذا بشراً إن هذا إَّل ٌ
عامل املالئكة األبرار لعمر األشقر – ص12 :
_________

( )1رواه الطربي يف تفسريه (.)499 /22
( )2رواه الطربي يف تفسريه (.)499 /22
((( )3تفسري الطربي)) (.)499 /22
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املطلب الثالث :تفاوهتم يف اخللق واملقدار
املالئكة ليسوا على درجة واحدة يف اخللق واملقدار ،فبعض املالئكة له جناحان ،وبعضهم له ثالثة،
معلوم
مقام ٌ
وجربيل له ستمائة جناح ،وهلم عند رهبم مقامات متفاوتة معلومة :وما منَّا إَّلَّ له ٌ
[الصافات.]164 :
وقال يف جربيل :إِنَّهُ لََق ْو ُل ر ُس ٍ
ني ُمطَ ٍاع َمثَّ أ َِم ٍ
ش َم ِك ٍ
ول َك ِر ٍمي ِذي قُـ َّوةٍ ِعن َد ِذي ال َْع ْر ِ
ني
َ
[التكوير]21 - 19 :؛ أي له مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند هللا.

وأفضل املالئكة هم الذين شهدوا معركة بدر ،ففي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع(( :أن جربيل
جاء للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال :ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال :من أفضل املسلمني ،أو كلمة

حنوها ،قال :وكذلك من شهد بدراً من املالئكة)) ( .)1عامل املالئكة األبرار لعمر األشقر – ص:

13

_________

( )1رواه البخاري (.)3992
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املطلب الرابعَّ :ل يوصفون ابلذكورة واألنوثة
من أسباب ضالل بين آدم يف حديثهم عن عوامل الغيب أن بعضهم حياول إخضاع هذه العوامل ملقاييسه

البشرية الدنيوية ،فنرى أحداً من هؤَّلء يعجب يف مقال له من أن جربيل كان أييت الرسول صلى هللا
عليه وسلم بعد ثوان من توجيه سؤال إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم حيتاج إىل جواب من هللا،
فكيف أييت هبذه السرعة اخلارقة ،والضوء حيتاج إىل ماليني السنوات الضوئية؛ ليصل إىل بعض

الكواكب القريبة من السماء.

وما درى هذا املسكني أن مثله كمثل بعوضة ،حتاول أن تقيس سرعة الطائرة ِبقياسها اخلاص ،لو
تفكر يف األمر ،لعلم أن عامل املالئكة له مقاييس ختتلف ْتاماً عن مقاييسنا حنن البشر.

ولقد ضل يف هذا اجملال مشركو العرب الذين كانوا يزعمون أن املالئكة إَنث ،واختلطت هذه املقولة
اجملافية للحقيقة عندهم خبرافة أعظم وأكرب؛ إذ زعموا أن هؤَّلء اإلَنث بنات هللا.

وَنقشهم القرآن يف هاتني القضيتني ،فبني أهنم  -فيما ذهبوا إليه  -مل يعتمدوا على دليل صحيح،
وأن هذا القول قول متهافت ،ومن عجب أهنم ينسبون هلل البنات ،وهم يكرهون البنات ،وعندما

يبشر أحدهم أنه رزق بنتاً يظل وجهه مسوداً وهو كظيم ،وقد يتوارى من الناس خجالً من سوء ما

بُشر به ،وقد يتعدى هذا املأفون طوره ،فيدس هذه املولودة يف الرتاب ،ومع ذلك كله ينسبون هلل

الولد ،ويزعمون أهنم إَنث ،وهكذا تنشأ اخلرافة ،وتتفرع يف عقول الذين َّل يتصلون ابلنور اإلهلي.
ات َوَهلُ ُم الْبَـنُو َن
ك الْبَـنَ ُ
استَـ ْفتِ ِه ْم أَلَِربِ َ
استمع إىل اآلايت التالية حتكي هذه اخلرافة وتناقش أصحاهبا :فَ ْ
أَم َخلَ ْقنا الْمالئِ َكةَ إِ ََن ًاث وهم َش ِ
اه ُدو َن أََّل إِ َّهنُم ِمن إِفْ ِك ِهم لَيـ ُقولُو َن ولَ َد ا ََّّلل وإِ َّهنُم لَ َك ِ
َصطََفى
اذبُو َن أ ْ
ْ َ
ْ
َ َُ ْ
َُْ
ْ َ َ
الْبـنَ ِ
ني [الصافات- 149 :
ني َما لَ ُك ْم َكيْ َ
ف َحتْ ُك ُمو َن أَفَال تَ َذ َّك ُرو َن أ َْم لَ ُك ْم ُس ْلطَا ٌن مبِ ٌ
ات َعلَى الْبَنِ َ
َ
.]156
وقد جعل هللا قوهلم هذا شهادة سيحاسبهم عليها ،فإن من أعظم الذنوب القول على هللا بغري علم:
ِ
ِ َّ ِ
اد َّ ِ
اد ُهتُ ْم َويُ ْسأَلُون [الزخرف:
ب َش َه َ
ين ُه ْم عبَ ُ
َو َج َعلُوا ال َْمالئ َكةَ الذ َ
الر ْمحَ ِن إ ََن ًاث أَ َش ِه ُدوا َخ ْل َق ُه ْم َستُكْتَ ُ
 .]19عامل املالئكة األبرار لعمر األشقر – ص13 :
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املطلب اخلامسَّ :ل أيكلون وَّل يشربون
وأهنم َّل حيتاجون إىل طعام البشر وشراهبم ،فقد أخربَن هللا أن املالئكة جاؤوا إبراهيم يف صورة بشر،

فقدم هلم الطعام ،فلم ْتتد أيديهم إليه ،فأوجس منهم خيفة ،فكشفوا له عن حقيقتهم ،فزال خوفه
ِ
يث َ ِ ِ ِ
ِ
الم قَـ ْوٌم
الما قَ َ
واستغرابهَ :ه ْل أ ََات َك َح ِد ُ
ال َس ٌ
يم ال ُْمك َْرم َ
ني إِ ْذ َد َخلُوا َعلَْيه فَـ َقالُوا َس ً
ض ْيف إبْـ َراه َ

غ إِ َىل أ َْهلِ ِه فَ َجاء بِعِ ْج ٍل َِمس ٍ
س ِم ْنـ ُه ْم ِخي َفةً قَالُوا َّل
ني فَـ َق َّربَهُ إِلَْي ِه ْم قَ َ
من َك ُرو َن فَـ َرا َ
ال أََّل َأتْ ُكلُو َن فَأ َْو َج َ
شروهُ بِغُ ٍ
الم َعلِ ٍيم [الذارايت.]28 - 24 :
َختَ ْ
ف َوبَ َّ ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ف إِ ََّن
س ِم ْنـ ُه ْم ِخي َفةً قَالُواْ َّلَ َختَ ْ
ويف آية أخرى قال :فَـلَ َّما َرأَى أَيْديَـ ُه ْم َّلَ تَص ُل إلَْيه نَك َرُه ْم َوأَ ْو َج َ
أُر ِسلْنا إِ َىل قَـوِم لُ ٍ
وط [هود.]70 :
ْ َ
ْ
ونقل السيوطي عن الفخر الرازي( :أن العلماء اتفقوا على أن املالئكة َّل أيكلون ,وَّل يشربون ,وَّل
يتناكحون) ( .)1عامل املالئكة األبرار لعمر األشقر – ص 15
_________

((( )1تفسري الرازي)) (ص ،)52 :و ((احلبائك يف أخبار املالئك)) (ص.)64 :
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املطلب السادسَّ :ل ْيلون وَّل يتعبون

واملالئكة يقومون بعبادة هللا وطاعته وتنفيذ أوامره ،بال كلل وَّل ملل ،وَّل يدركهم ما يدرك البشر من
رتو َن [األنبياء.]20 :
سبِ ُحو َن اللَّْي َل َوالنـ َ
ار َّل يَـ ْف ُُ
َّه َ
ذلك ،قال تعاىل يف وصف املالئكة :يُ َ
َّ ِ
َّها ِر َو ُه ْم
ين ِعن َد َربِ َ
سبِ ُحو َن لَهُ ِابللَّْي ِل َوالنـ َ
ومعىن َّل يفرتونَّ :ل يضعفون .ويف اآلية األخرى :فَالذ َ
ك يُ َ
َّل يَ ْسأ َُمو َن [فصلت ]38 :تقول العرب :سئم الشيء ،أي :مله.
رتو َن على أن املالئكة َّل ينامون ،ونقله عن الفخر الرازي (.)1
وقد استدل السيوطي بقولهَّ :ل يَـ ْف ُُ
عامل املالئكة األبرار لعمر األشقر – ص15 :
_________
((( )1تفسري الرازي)) (ص ،)52 :و ((احلبائك يف أخبار املالئك)) (ص.)64 :
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ات يَـتَـ َفطَّْر َن ِمن فَـ ْوقِ ِه َّن َوال َْمالئِ َكةُ
اد َّ
الس َم َاو ُ
منازل املالئكة ومساكنها السماء ،كما قال تعاىل :تَ َك ُ
سبِ ُحو َن ِحبَ ْم ِد َرهبِِ ْم [الشورى.]5 :
يُ َ
َّ ِ
ِ
َّها ِر َو ُه ْم َّل
ين ِعن َد َربِ َ
سبِ ُحو َن لَهُ ِابللَّْي ِل َوالنـ َ
وقد وصفهم هللا تعاىل أبهنم عنده :فَِإن ْ
ْربوا فَالذ َ
استَك َُ
ك يُ َ

يَ ْسأ َُمو َن [فصلت.]38 :

ك [مرمي:
وينزلون إىل األرض أبمر هللا لتنفيذ مهمات نيطت هبم ،ووكلت إليهمَ :وَما نَـتَـنَـ َّز ُل إَِّلَّ ِأب َْم ِر َربِ َ
 .]64ويكثر نزوهلم يف مناسبات خاصة كليلة القدر :لَْيـلَةُ الْ َق ْد ِر َخ ْري ِمن أَل ِ
ْف َش ْه ٍر تَ َّنز ُل ال َْمالئِ َكةُ
ٌ ْ
وال مر ِ
يها إبِِ ْذ ِن َرهبِِم ِمن ُك ِل أ َْم ٍر [القدر .]4 - 3 :عامل املالئكة األبرار لعمر األشقر – ص15 :
وح ف َ
َ ُ
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ك إَِّلَّ ُه َو [املدثر.]31 :
ود َربِ َ
املالئكة خلق كثري َّل يعلم عددهم إَّل الذي خلقهمَ :وَما يَـ ْعلَ ُم ُجنُ َ

وإذا أردت أن تعلم كثرهتم ،فامسع ما قاله جربيل عن البيت املعمور ،عندما سأله الرسول صلى هللا

عليه وسلم عنه عندما بلغه يف اإلسراء(( :هذا البيت املعمور يصلي فيه يف كل يوم سبعون ألف ملك

َّل يعودون إليه آخر ما عليهم)) (.)1

ويف صحيح مسلم عن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :يؤتى جبهنم يومئذ هلا
سبعون ألف زمام ،مع كل زمام سبعون ألف ملك جيروهنا)) ( .)2فعلى ذلك فإن الذين أيتون جبهنم
يوم القيامة أربعة مليارات وتسعمائة مليون ملك.

وإذا أتملت النصوص الواردة يف املالئكة اليت تقوم على اإلنسان علمت مدى كثرهتم ،فهناك ملك
موكل ابلنطفة ،وملكان لكتابة أعمال كل إنسان ،ومالئكة حلفظه ،وقرين ملكي هلدايته وإرشاده
 .....عامل املالئكة األبرار لعمر األشقر – ص16 :

_________
( )1رواه البخاري ( )3207واللفظ له ،ومسلم (.)162
( )2رواه مسلم (.)2842

()279/3

املطلب التاسع :موت املالئكة
من عقيدة أهل السنة واْلماعة أن هللا عز وجل قد كتب على مجيع املخلوقات الفناء ،وتفرد عز
جاهه ابلبقاء ،وعلى هذا فهم يؤمنون أبن املالئكة عليهم السالم جيوز عليهم املوت ،وأن هللا قادر

على ذلك.

وإمنا خيالف يف ذلك طوائف من املتفلسفة ،أتباع أرسطو وأمثاهلم ،ومن دخل معهم من املنتسبني إىل

اإلسالم ممن زعم أن املالئكة هي العقول والنفوس ،وأنه َّل ْيكن موهتا حبال ( ،)1وأنكر ذلك أيضاً
ابن حزم رمحه هللا  ...سئل – شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا :هل مجيع اخللق حىت املالئكة
ْيوتون؟.
فأجاب( :الذي عليه أكثر الناس أن مجيع اخللق ْيوتون حىت املالئكة ،واملسلمون واليهود والنصارى
متفقون على إمكان ذلك ،وقدرة هللا عليه) (.... )2

إن هللا عز وجل قادر على أن ْييت املالئكة ،كما هو قادر على إماتة البشر ،كما قال هللا سبحانه
وتعاىلَ :و ُه َو الَّ ِذي يَـ ْب َدأُ ْ
ْق ُمثَّ يُِعي ُدهُ َو ُه َو أ َْه َو ُن َعلَْي ِه [الروم.]27 :
اخلَل َ
فقد روى البيهقي عن ابن مسعود رضي هللا عنه أنه قال( :مث يقوم ملك الصور بني السماء واألرض

فينفخ فيه ،والصور قرن ،فال يبقى هلل خلق يف السماوات وَّل يف األرض إَّل مات؛ إَّل من شاء ربك)

(.)3

صوِر فَ ِ
السماو ِ
ات
وأخرج الطربي رمحه هللا بسنده عن قتادة أنه قال( :قولهَ :ونُِف َخ ِيف ال م
َ
صع َق َمن ِيف َّ َ َ
َوَمن ِيف ْاأل َْر ِ
ض إََِّّل َمن َشاء َّ
اَّللُ [الزمر ]68 :قال احلسن :يستثين هللا وما يدع أحداً من أهل
السماوات وَّل أهل األرض إَّل أذاقه املوت ،قال قتادة :قد استثىن هللا ،وهللا أعلم إىل ما صارت

ثنيته) (.)4

صوِر فَ ِ
السماو ِ
ات َوَمن ِيف ْاأل َْر ِ
ض
وقد بني الطربي رمحه هللا أن قوله تعاىلَ :ونُِف َخ ِيف ال م
َ
صع َق َمن ِيف َّ َ َ
ِبعىن :مات (.)5

واملالئكة عليهم السالم من سكان السماوات؛ وبناء على ذلك فاآلية تشملهم ،فيموتون كما ْيوت

اإلنس واْلن.

س َذائَِقةُ الْمو ِ
وقال الطربي رمحه هللا يف تفسري قوله تعاىلُ :ك مل نَـ ْف ٍ
ت [األنبياء ]35 :من سورة
َْ

األنبياء ،قال( :يقول تعاىل ذكره :كل نفس منفوسة من خلقه معاْلة غصص املوت ومتجرعة كأسها)

(.)6

وقد قرر ذلك احلليمي رمحه هللا يف كتابه (املنهاج) بقوله( :واإلْيان ابملالئكة ينتظم معاين – وذكر

منها  :-إنزاهلم منازهلم ،وإثبات أهنم عباد هللا وخلقه ،كاإلنس واْلن ،مأمورون مكلفونَّ ،ل يقدرون
إَّل على ما يقدرهم هللا تعاىل عليه ،واملوت جائز عليهم ،ولكن هللا تعاىل جعل هلم أمداً بعيداً ،فال

يتوفاهم حىت يبلغوه) (.)7

ونقل عبد القاهر البغدادي رمحه هللا اإلمجاع على جواز فناء العامل من طريق القدرة واإلمكان فقال:

(وأمجعوا أيضاً على جواز الفناء على العامل كله من طريق القدرة واإلمكان ،وإمنا قالوا بتأبيد اْلنة،
وأتبيد جهنم وعذاهبا من طريق الشرع) (.)8

واملالئكة عليهم السالم إمنا هم جزء من هذا العامل الكبري الذي خلقه هللا سبحانه وتعاىل وأوجده،

وهو وحده القادر على فنائه وهالكه؛ كما أخربَن هللا عز وجل يف كتابه العزيز ،فقال عز من قائلَ :وََّل
تَ ْدع مع َِّ
ك إََِّّل َو ْج َههُ لَهُ ا ْحلُ ْك ُم َوإِلَْي ِه تُـ ْر َجعُو َن [القصص:
آخ َر ََّل إِلَهَ إََِّّل ُه َو ُك مل َش ْي ٍء َهالِ ٌ
اَّلل إِ َهلًا َ
ُ ََ
.... ]88

_________

( )1انظر(( :جمموع الفتاوى)) ( )259 /4ابختصار.
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)259 /4

( )3رواه ابن أيب شيبة ( .)37637( )511 /7قال ابن حجر يف ((فتح الباري)) (:)377 /11
موقوف [و] إسناده قوي.

((( )4تفسري الطربي)) م.)39 /24( 12
((( )5تفسري الطربي)) م.)37 /24( 12
((( )6تفسري الطربي)) م.)34 /17( 10
( )256 /2( )7بتحقيق أبو زيد بن حممد مكي.
((( )8الفرق بني الفرق)) (ص.)290 :
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صوِر فَ ِ
السماو ِ
ات َوَمن ِيف ا ْأل َْر ِ
ض إََِّّل َمن َشاء َّ
اَّللُ ُمثَّ
ومن األدلة قوله تعاىلَ :ونُِف َخ ِيف ال م
َ
صع َق َمن ِيف َّ َ َ
ِ
ِ ِِ
ام يَنظُُرو َن [الزمر.]68 :
نُف َخ فيه أُ ْخ َرى فَِإذَا ُهم قيَ ٌ
قال ابن كثري رمحه هللا( :هذه النفخة هي الثانية وهي نفخة الصعق ،وهي اليت ْيوت هبا األحياء من
أهل السماوات واألرض إَّل من شاء هللا؛ كما جاء مصرحاً به مفسراً يف حديث الصور املشهور ،مث

يقبض أرواح الباقني حىت يكون آخر من ْيوت ملك املوت ،وينفرد احلي القيوم الذي كان أوَّلً وهو

الباقي آخراً ابلدْيومة والبقاء ،ويقول(( :ملن امللك اليوم)) ثالث مرات ،مث جييب نفسه بنفسه
فيقول(( :هلل الواحد القهار)) (.)1

ص ِع َق َمن ِيف
وقد اختلف العلماء رمحهم هللا تعاىل يف املراد ابملستثىن يف قوله تعاىلَ :ونُِف َخ ِيف ال م
صوِر فَ َ

ِ
ض إََِّّل من َشاء َّ ِ ِ ِ
َّ ِ
ام يَنظُُرو َن [الزمر ]68 :إىل
اَّللُ ُمثَّ نُف َخ فيه أُ ْخ َرى فَِإ َذا ُهم قيَ ٌ
الس َم َاوات َوَمن ِيف ْاأل َْر ِ َ
أقوال كثرية ،وقد ذكرها احلافظ ابن حجر رمحه هللا يف كتابه (فتح الباري) بقوله:

(وحاصل ما جاء يف ذلك عشرة أقوال :األول :أهنم املوتى كلهم لكوهنم َّل إحساس هلم فال

يصعقون ،وإىل هذا جنح القرطيب يف (املفهم) وفيه ما فيه ،ومستنده أنه مل يرد يف تعيينهم خرب

صحيح ،وتعقبه صاحبه القرطيب يف (التذكرة) فقال :قد صح فيه حديث أيب هريرة.
ويف الزهد هلناد بن السري عن سعيد بن جبري موقوفاً( :هم الشهداء) ،وسنده إىل سعيد صحيح
وهذا هو القول الثاين.

الثالث :األنبياء ،وإىل ذلك جنح البيهقي يف أتويل احلديث يف جتويزه أن يكون موسى ممن استثىن هللا،

قال :ووجهه عندي أهنم أحياء عند رهبم كالشهداء فإذا نفخ يف الصور النفخة األوىل صعقوا مث َّل

يكون ذلك مواتً يف مجيع معانيه إَّل يف ذهاب اَّلستشعار ،وقد جوز النيب صلى هللا عليه وسلم أن

يكون موسى ممن استثىن هللا ،فإن كان منهم فإنه َّل يذهب استشعاره يف تلك احلالة بسبب ما وقع له

يف صعقة الطور.
مث ذكر أثر سعيد بن جبري يف الشهداء وحديث أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :أنه سأل

جربيل عن هذه اآلية من الذين مل يشأ هللا أن يصعقوا؟ قال :هم شهداء هللا عز وجل)) ( .)2صححه

احلاكم ورواته ثقات ورجحه الطربي.

الرابع :قال حيىي بن سالم يف تفسريه( :بلغين أن آخر من يبقى جربيل وميكائيل وإسرافيل وملك

املوت ،مث ْيوت الثالثة مث يقول هللا مللك املوت مت فيموت .قلت :وجاء حنو هذا مسنداً يف حديث
أنس أخرجه البيهقي وابن مردويه بلفظ( :فكان ممن استثىن هللا ثالثة جربيل وميكائيل وملك املوت)

احلديث ،وسنده ضعيف.

وأخرج الطربي بسند صحيح عن إمساعيل ووصله إمساعيل بن أيب زايد الشامي يف تفسريه عن ابن

عباس مثل حيىي بن سالم وحنوه عن سعيد بن املسيب أخرجه الطربي وزاد (ليس فيهم محلة العرش

ألهنم فوق السماوات).
اخلامسْ :يكن أن يؤخذ مما يف الرابع.

السادس :األربعة املذكورون ومحلة العرش ،وقع ذلك يف حديث أيب هريرة الطويل املعروف حبديث
الصور وقد تقدمت اإلشارة إليه وأن سنده ضعيف مضطرب ،وعن كعب األحبار حنوه وقال :هم اثنا
عشر ،أخرجه ابن أيب حامت وأخرجه البيهقي من طريق زيد بن أسلم مقطوعاً ورجاله ثقات.
_________

((( )1تفسري ابن كثري)) (.)81 /4

( )2رواه احلاكم يف ((املستدرك)) ( )277 /2وقال :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .وقال الذهيب يف
((التلخيص)) :صحيح على شرط البخاري ومسلم .وقال ابن امللقن يف ((شرح البخاري)) (/29

 :)617إسناده صحيح .وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)378 /11رواته ثقات.
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ومجع يف حديث الصور بني هذا القول وبني القول أهنم الشهداء ،ففيه ((فقال أبو هريرة رضي هللا
عنه :اي رسول هللا فمن استثىن حني الفزع؟ قال :الشهداء)) مث ذكر نفخة الصعق على ما تقدم.

السابع :موسى عليه السالم وحده ،أخرجه الطربي بسند ضعيف عن أنس وعن قتادة وذكره الثعليب

عن جابر.

الثامن :الولدان الذين يف اْلنة واحلور العني.

التاسع :هم وخزان اْلنة والنار وما فيها من احليات والعقارب ،حكامها الثعليب عن الضحاك بن

مزاحم.

العاشر :املالئكة كلهم ،جزم به أبو حممد بن حزم يف امللل والنحل فقال :املالئكة أرواح َّل أرواح
فيها ،فال ْيوتون أصالً.
وأما ما وقع عند الطربي بسند صحيح عن قتادة قال :قال احلسن :يستثين هللا وما يدع أحدا إَّل
أذاقه املوت فيمكن أن يعد قوَّلً آخر.

قال البيهقي :استضعف بعض أهل النظر أكثر هذه األقوال ألن اَّلستثناء وقع من سكان السماوات
واألرض وهؤَّلء ليسوا من سكاهنا؛ ألن العرش فوق السماوات فحملته ليسوا من سكاهنا ،وجربيل
وميكائيل من الصافني حول العرش ،وألن اْلنة فوق السماوات واْلنة والنار عاملان ابنفرادمها خلقتا

للبقاء.

ويدل على أن املستثىن غري املالئكة ما أخرجه عبد هللا بن أمحد يف زوائد املسند وصححه احلاكم من

حديث لقيط بن عامر مطوَّلً وفيه(( :يلبثون ما لبثتم مث تبعث الصائحة ،فلعمر إهلك ما تدع على
ظهرها من أحد إَّل مات حىت املالئكة الذين مع ربك)) (.)1

ولعل الذي تطمئن إليه النفس من هذه األقوال هو ما ذكره احلسن رمحه هللا :من أن هللا سبحانه
وتعاىل يستثين ،وهو أعلم ِبا استثناه.

فقد يتناول اَّلستثناء هذه األقوال مجيعاً ،وقد يتناول غريها ،وَّل ْيكن اْلزم بكل من استثناه هللا جل

جالله ،فإنه عز وجل قد ذكر ذلك على سبيل اإلطالق (.)2

(وَّل يصار إىل بيان املبهمات إَّل بقاطع) ( ،)3فال سبيل إىل العلم بذلك إَّل عن طريق اخلرب ،إما من
كتاب هللا عز وجل ،وإما عن طريق نبيه صلى هللا عليه وسلم.

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :وبكل حال :النيب صلى هللا عليه وسلم قد توقف يف موسى

عليه السالم ،وهل هو داخل يف اَّلستثناء فيمن استثناه أم َّل؟.
فإذا كان النيب صلى هللا عليه وسلم مل خيرب بكل من استثىن هللا؛ مل ْيكنا حنن أن جنزم بذلك ،وصار
هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان األنبياء ،وأمثال ذلك مما مل خيرب به ،وهذا العلم َّل ينال إَّل

ابخلرب ،وهللا أعلم) (.)4

وعلى هذا فالذي يظهر وهللا أعلم أن املالئكة عليهم السالم ْيوتون كما ْيوت غريهم من اْلن
واإلنس ،أما املستثىن فعلمه عند هللا .املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع جملموعة

مؤلفني – بتصرف – ص693 :
_________

( )1رواه أحد يف ((املسند)) ( .)16251( )12 /4قال ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) (/5
 :)72غريب جدا وألفاظه يف بعضها نكارة .وضعف إسناده األلباين يف ((ختريج كتاب السنة))

(.)636

( )2انظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)261 /4
((( )3تفسري القامسي)) سورة الزمر .68
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)261 /4
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املبحث الثالث :هل اْلن من املالئكة

اْلن ليسوا من املالئكة؛ ألن املالئكة خلقوا من نور ,واْلن خلقوا من َنر قال هللا  -تعاىل :-
ِ
َوا ْْلَ َّ
صلَّى َّ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،أن
آن َخلَ ْقنَاهُ ِمن قَـ ْب ُل ِمن ََّن ِر َّ
الس ُموم [احلجر .]27 :وثبت عن النيبَ ،
ِ
املالئكة خلقوا من نور؛ وألن املالئكة كما وصفهم هللا  -تعاىل  -بقوله :عبَا ٌد مك َْرُمو َن َّل يَ ْسبِ ُقونَهُ
ِابلْ َق ْو ِل َو ُهم ِأب َْم ِرهِ يَـ ْع َملُو َن [األنبياء .]27 - 26 :واْلن فيهم املؤمن والكافر واملطيع والعاصي قال
ت ِمن قَـ ْبلِ ُكم ِمن ا ْْلِ ِن َوا ِإل ِ
نس ِيف النَّا ِر [األعراف.]38:
هللا  -تعاىل  :-قَ َ
ال ا ْد ُخلُواْ ِيف أ َُم ٍم قَ ْد َخلَ ْ

ِ
ِ
ِ
ك َحتََّروا ر َش ًدا وأ ََّما الْ َق ِ
ِ
ِ
اسطُو َن
وقال عن اْلنَ :وأ َََّن منَّا ال ُْم ْسل ُمو َن َومنَّا الْ َقاسطُو َن فَ َم ْن أَ ْسلَ َم فَأ ُْولَئ َ ْ َ َ
الص ِ
ِ
ك ُكنَّا
أيضاَ :وأ َََّن ِمنَّا َّ
احلُو َن َوِمنَّا ُدو َن ذَلِ َ
َّم َحطَبًا [اْلن .]15 - 14 :وقال عنهم ً
فَ َكانُوا ْلََهن َ
طََرائِ َق قِ َد ًدا [اْلن .]11:وألن املالئكة  -كما قال أهل العلم  -صمد َّل أيكلون وَّل يشربون،
صلَّى َّ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،أنه قال للجن الذين وفدوا إليه:
واْلن أيكلون ويشربون ،فقد ثبت عن النيب َ
حلما)) فتبني هبذه األدلة أن املالئكة ليسوا
((لكم كل عظم ذكر اسم هللا عليه جتدونه أوفر ما يكون ً
من اْلن فأما قوله  -تعاىل  :-فَسج َد الْمآلئِ َكةُ ُكلمهم أ ْ ِ ِ ِ
يس [احلجر.]31 - 30 :
ُْ
ََ َ
َمجَ ُعو َن إَّلَّ إبْل َ

فإمنا استثناه ألنه كان معهم حينذاك وليس منهم ,ويبني ذلك قوله  -تعاىل  -يف سورة الكهف:
ِ ِِ
ِ ِ
س َق َع ْن أ َْم ِر َربِ ِه [الكهف .]50 :فعلل فسقه عن أمر ربه بكونه
يس َكا َن م َن ا ْْل ِن فَـ َف َ
فَ َ
س َج ُدوا إَّلَّ إبْل َ
من اْلن ،ولو كان املالئكة من اْلن ألمكن أن يفسقوا عن أمر رهبم كما فسق إبليس ،وهذا

محارا) ( )1وهو كالم عريب
اَّلستثناء يسمى استثناء
ً
منقطعا كما يقول النحويون( :جاء القوم إَّل ً

فصيح ،فاستثىن احلمار من القوم وإن مل يكن منهم .جمموع فتاوى ورسائل َّلبن عثيمني 285 /1 -
_________

((( )1التوقيف على مهمات التعاريف)) (ص.)654 :
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املبحث الرابع :هل إبليس من املالئكة

إبليس ليس من املالئكة ألن إبليس خلق من َنر واملالئكة خلقت من نور ،وألن طبيعة إبليس غري

صو َن َّ
اَّللَ َما أ ََم َرُه ْم َويَـ ْف َعلُو َن َما يُـ ْؤَم ُرو َن
طبيعة املالئكة ،فاملالئكة وصفهم هللا  -تعاىل  -أبهنمَّ :ل يَـ ْع ُ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َوَم ْن ِع ْن َدهُ َّل
[املمتحنة .]6 :ووصفهم هللا  -تعاىل  -بقولهَ :ولَهُ َم ْن ِيف َّ َ َ
ِ
يستَكِْربو َن َعن ِعب َ ِِ
رتو َن [األنبياء.]20 - 19 :أما
سبِ ُحو َن اللَّْي َل َوالنـ َ
ْ َ
ار َّل يَـ ْف ُُ
َّه َ
َْ ُ
ادته َوَّل يَ ْستَ ْحس ُرو َن يُ َ
ِ
ِ ِ
ْرب
الشيطان فإنه على العكس من ذلك فإنه كان
يس أ ََىب َو ْ
استَك ََ
ً
مستكربا كما قال  -تعاىل  :-إَّلَّ إبْل َ
ِ
ِ
ين[ ،البقرة ]34:ولكن ملا وجه اخلطاب إىل املالئكة ابلسجود آلدم وكان إبليس من
َوَكا َن م َن الْ َكاف ِر َ
منطواي على الكفر
بينهم  -أي معهم مشارًكا هلم يف العبادة  -وإن كان قلبه  -والعياذ ابهلل -
ً
س َج ُدوا
واَّلستكبار صار اخلطاب
ً
متوجها إىل اْلميع فلهذا صح استثناؤه منهم فقال  -تعاىل  :-فَ َ
ِ ِِ
َِّ ِ ِ
يس َكا َن ِم َن ا ْْلِ ِن
يس وإَّل فأصله ليس منهم بال شك كما قال  -تعاىل  :-فَ َ
س َج ُدوا إَّلَّ إبْل َ
إَّل إبْل َ
س َق َع ْن أ َْم ِر َربِ ِه [الكهف .. ]50 :وهللا أعلم .جمموع فتاوى ورسائل َّلبن عثيمني 286 /1 -
فَـ َف َ
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املبحث األول :املالئكة كرام بررة

وصف هللا املالئكة أبهنم كرام بررةِ :أبَيْ ِدي َس َف َرةٍ كِ َر ٍام بَـ َرَرةٍ [عبس]16 - 15 :؛ أي القرآن أبيدي

سفرة ،أي :املالئكة؛ ألهنم سفراء هللا إىل رسله وأنبيائه ،قال البخاري( :سفرة :املالئكة واحدهم

سفرت :أصلحت بينهم ،وجعلت املالئكة  -إذا نزلت بوحي هللا تعاىل وأتديته  -كالسفري
سافر،
ُ
الذي يصلح بني القوم) (.)1

وقد وصف هللا تعاىل هؤَّلء املالئكة أبهنم كِ َر ٍام بَـ َرَرةٍ؛ أي :خلقهم كرمي حسن شريف ،وأخالقهم

وأفعاهلم ابرة ظاهرة كاملة ،ومن هنا ينبغي حلامل القرآن أن يكون يف أفعاله وأقواله على السداد

والرشاد.

روى البخاري عن عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :مثل

الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام ،ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده ،وهو عليه

شديد ،فله أجران)) (.)2
استحياء املالئكة:

من أخالق املالئكة اليت أخربَن الرسول صلى هللا عليه وسلم هبا :احلياء؛ ففي احلديث الذي يرويه

مسلم يف صحيحه عن عائشة(( :أن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان مضطجعاً يف بيتها ،كاشفاً عن

فخذيه أو ساقيه ،فاستأذن أبو بكر ،فأذن له وهو على تلك احلال ،فتحدث ،مث استأذن عمر ،فأذن

له وهو كذلك ،فتحدث ،مث استأذن عثمان ،فجلس الرسول صلى هللا عليه وسلم وسوى ثيابه،
فدخل ،فتحدث ،فلما خرج قالت عائشة :دخل أبو بكر ،فلم هتتش له ،ومل تُـب ِ
اله ،مث دخل عمر،
َ
فلم هتتش له ومل تباله ،مث دخل عثمان ،فجلست ،وسويت ثيابك ،فقال :أَّل استحيي من رجل
تستحيي منه املالئكة)) (.)3

وقوهلا :مل هتتش له :اهلشاشة والبشاشة :طالقة الوجه ،وحسن اللقاء.

وقوهلا :مل تباله :مل حتتفل به ( .)4عامل املالئكة األبرار لعمر األشقر – ص19 :
_________

((( )1صحيح البخاري)) (.)216 /6
( )2رواه البخاري ( )4937واللفظ له ،ومسلم (.)798

( )3رواه مسلم (.)2401
( )4انظر(( :شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)169 - 168 /15

()285/3

املبحث الثاين :قدراهتم
أعطى هللا املالئكة القدرة على أن يتشكلوا بغري أشكاهلم ،فقد أرسل هللا جربيل إىل مرمي يف صورة
بشر :واذْ ُكر ِيف ال ِ
ْكتَ ِ
ت ِمن ُدوهنِِ ْم ِح َج ًااب فَأ َْر َسلْنَا
ت ِم ْن أ َْهلِ َها َم َك ًاَن َش ْرقِياا فَ َّاختَ َذ ْ
اب َم ْرَميَ إِ ِذ انتَـبَ َذ ْ
َ ْ
ول ربِ ِ
ك
نت تَِقياا قَ َ
ش ًرا َس ِوااي قَالَ ْ
َّل َهلَا بَ َ
َعوذُ ِاب َّلر ْمحَن ِم َ
نك إِن ُك َ
ت إِِين أ ُ
إِلَْيـ َها ُر َ
ال إِ َّمنَا أ َََن َر ُس ُ َ
وحنَا فَـتَ َمث َ
ِ
الما َزكِياا [مرمي.]19 - 16 :
ب لَك غُ ً
أل ََه َ
جاءته املالئكة يف صورة بشر ،ومل يعرف أهنم مالئكة حىت كشفوا له عن
وإبراهيم  -عليه السالم َ -
ِ ِ
ث أَن َجاء بِ ِع ْج ٍل
يم ِابلْبُ ْش َرى قَالُواْ َسالَ ًما قَ َ
ال َسالَ ٌم فَ َما لَبِ َ
حقيقة أمرهمَ ،ولََق ْد َج ْ
اءت ُر ُسلُنَا إبْـ َراه َ
ف إِ ََّن أُر ِسلْنا إِ َىل قَـوِم لُ ٍ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ٍِ
وط
س ِم ْنـ ُه ْم ِخي َفةً قَالُواْ َّلَ َختَ ْ
ْ َ
ْ
َحنيذ فَـلَ َّما َرأَى أَيْديَـ ُه ْم َّلَ تَص ُل إلَْيه نَك َرُه ْم َوأ َْو َج َ
[هود.]70 - 69 :
وجاؤوا إىل لوط يف صورة شباب حسان الوجوه ،وضاق لوط هبم ،وخشي عليهم قومه ،فقد كانوا قوم
ِ
ضا َق هبِِ ْم
سوء يفعلون السيئات ،وأيتون الذكران من العاملنيَ :ولَ َّما َج ْ
يء هبِِ ْم َو َ
اءت ُر ُسلُنَا لُوطًا س َ
ِ
يب [هود.]77 :
ذَ ْر ًعا َوقَ َ
ال َه َذا يَـ ْوٌم َعص ٌ
يقول ابن كثري) تبدى هلم املالئكة يف صورة شباب حسان امتحاَنً واختباراً ,حىت قامت على قوم لوط
احلجة ،وأخذهم هللا أخذ عزيز مقتدر ((.)1
وقد كان جربيل أييت الرسول صلى هللا عليه وسلم يف صفات متعددة ،فتارة أييت يف صورة دحية بن

خليفة الكليب (صحايب كان مجيل الصورة) ،واترة يف صورة أعرايب.
وقد شاهده كثري من الصحابة عندما كان أييت كذلك.

يف الصحيحني عن عمر بن اخلطاب قال(( :بينما حنن عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم،
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ،شديد سواد الشعرَّ ،ل يرى عليه أثر السفر ،وَّل يعرفه منا
أحد ،حىت جلس إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،وأسند ركبتيه إىل ركبتيه ،ووضع كفيه على فخذيه،

وقال :اي حممد ،أخربين عن اإلسالم)) ( .)2ويف احلديث أنه سأله عن اإلْيان ,واإلحسان ,والساعة
وأماراهتا.

وقد أخرب الرسول صلى هللا عليه وسلم فيما بعد أن السائل جربيل ،جاء يعلم الصحابة دينهم.

((ورأت عائشة الرسول صلى هللا عليه وسلم واضعاً يده على معرفة فرس دحية الكليب يكلمه ،فلما
سألته عن ذلك ،قال صلى هللا عليه وسلم :ذلك جربيل ،وهو يقرئك السالم)) (.)3

وقد حدثنا الرسول صلى هللا عليه وسلم عن الرجل الذي قتل تسعة وتسعني نفساً ،وأنه ملا هاجر

اتئباً جاءه املوت يف منتصف الطريق إىل األرض اليت هاجر إليها ،فاختصمت فيه مالئكة الرمحة

جاءهم يف صورة آدمي ،يقول عليه السالم(( :فأاتهم ملك يف
ومالئكة العذاب ،فحكموا فيه ملكاً َ

صورة آدمي ،فجعلوه بينهم ،فقال :قيسوا ما بني األرضني ،فإىل أيتهما كان أدىن فهو له)) ( ،)4وَّل

بد أهنم حكموه أبمر هللا ،فأرسل هللا هلم هذا امللك يف صورة آدمي ،والقصة يف صحيح مسلم ،يف
ابب التوبة .عامل املالئكة األبرار لعمر األشقر – ص20 :

_________

((( )1البداية والنهاية)) (.)42 /1
( )2رواه مسلم (.)8
( )3رواه أمحد ( .)24506( )74 /6قال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) (/3

 :)105إسناده حسن يف الشواهد.

( )4رواه مسلم ( .)2766من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
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املبحث الثالث :علمهم
واملالئكة عندهم علم وفري علمهم هللا إايه ،ولكن ليس عندهم القدرة اليت أعطيت لإلنسان يف
َمسَاء َه ُؤَّلء إِن
ض ُه ْم َعلَى ال َْمالَئِ َك ِة فَـ َق َ
ال أَنبِئُ ِوين ِأب ْ
اء ُكلَّ َها ُمثَّ َع َر َ
التعرف على األشياءَ :و َعلَّ َم َ
آد َم األَ ْمسَ َ
ادقِني قَالُواْ سبحانَ َ ِ
كأ َ ِ
ِ
ُكنتُم ِ
يم [البقرة- 31 :
ْم لَنَا إَِّلَّ َما َعلَّ ْمتَـنَا إِنَّ َ
ص َ
ْ َ
ُْ َ
يم ا ْحلَك ُ
َنت ال َْعل ُ
ك َّلَ عل َ
.]32
فاإلنسان يتميز ابلقدرة على التعرف على األشياء ،واكتشاف سنن الكون ،واملالئكة يعلمون ذلك
ابلتلقي املباشر عن هللا سبحانه وتعاىل.

ولكن الذي علمهم هللا إايه أكثر مما يعرفه اإلنسان ،ومن العلم الذي أعطوه علم الكتابةَ :وإِ َّن

َعلَي ُكم َحلافِ ِظ ِ
ني يَـ ْعلَ ُمو َن َما تَـ ْف َعلُو َن [اَّلنفطار .]12 - 10 :عامل املالئكة األبرار لعمر
ني ك َر ًاما َكاتِبِ َ
ْ ْ َ َ
األشقر – ص22 :
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املبحث الرابع :اختصام املأل األعلى
واملالئكة تتحاور فيما بينها فيما خفي عليها من وحي رهبا ،ففي سنن الرتمذي ،ومسند أمحد عن ابن
عباس :أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال(( :أاتين الليلة ريب  -تبارك وتعاىل  -يف أحسن صورة -
قال :أحسبه قال :يف املنام  -فقال :اي حممد ،هل تدري فيم خيتصم املأل األعلى؟ قال :قلتَّ :ل.

قال :فوضع يده بني كتفي ،حىت وجدت بردها بني ثديي ،فعلمت ما يف السموات ،وما يف األرض.
فقال :اي حممد! هل تدري فيم خيتصم املأل األعلى؟ قلت :نعم ،يف الكفارات والدرجات،

والكفارات :املكث يف املساجد بعد الصالة ،واملشي على األقدام إىل اْلماعات ،وإسباغ الوضوء يف

املكاره ،والدرجات :إفشاء السالم ،وإطعام الطعام ،والصالة ابلليل والناس نيام.

قال :صدقت ،ومن فعل ذلك عاش خبري ،ومات خبري ،وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه.
وقال :اي حممد ،إذا صليت فقل :اللهم إين أسألك فعل اخلريات ،وترك املنكرات ،وحب املساكني،

وأن تغفر يل ،وترمحين ،وتتوب علي ،وإذا أردت بعبادك فتنة ،فاقبضين إليك غري مفتون)) (.)1

قال ابن كثري يف هذا احلديث بعد ذكره له( :هذا حديث املنام املشهور ،ومن جعله يقظة فقد غلط،

وهو يف السنن من طرق ،وهذا احلديث رواه الرتمذي من حديث جهضم بن عبد هللا اليمامي به.
وقال احلسن :صحيح ،وليس هذا اَّلختصام هو اَّلختصام املذكور يف القرآن يف قولهَ :ما َكا َن ِيل ِم ْن
ِ
ِ
ني [ص.]70 - 69 :
وحى إِ ََّ
يل إَِّلَّ أ ََّمنَا أ َََن نَ ِذ ٌير مبِ ٌ
عل ٍْم ِابل َْم ٍإل األَ ْعلَى إِ ْذ خيَْتَص ُمو َن إِن يُ َ
فإن اَّلختصام املذكور يف احلديث ،قد فسره الرسول صلى هللا عليه وسلم.
ش ًرا ِمن ِط ٍ
ني
واَّلختصام املذكور يف القرآن فسرته اآلايت بعده :إِ ْذ قَ َ
ك لِل َْمالئِ َك ِة إِِين َخالِ ٌق بَ َ
ال َربم َ
فَِإ َذا س َّويـته ونَـ َف ْخ ُ ِ ِ ِ ِ
اج ِدين فَسج َد الْمالئِ َكةُ ُكلمهم أ ْ ِ ِ ِ
ِ
يس
ُْ
ت فيه من مروحي فَـ َق ُعوا لَهُ َس َ َ َ َ
َ ُُْ َ
َمجَ ُعو َن إَّلَّ إبْل َ
ِ
ِ
ين [ص.]74 - 71 :
ْ
ْرب َوَكا َن م ْن الْ َكاف ِر َ
استَك ََ
فاَّلختصام املذكور يف القرآن كان يف شأن آدم  -عليه السالم  -وامتناع إبليس من السجود له،
وحماجته ربه يف تفضيله عليه) (.)2
منظمون يف كل شؤوهنم:

املالئكة منظمون يف عبادهتم ،وقد حثنا الرسول صلى هللا عليه وسلم على اَّلقتداء هبم يف ذلك

فقال(( :أَّل تصفون كما تصف املالئكة عند رهبا؟ .قالوا :اي رسول هللا ،وكيف تصف املالئكة عند
رهبا؟ قال :يتمون الصفوف ،ويرتاصون يف الصف)) (.)3

ص افا [الفجر ،]22 :ويقفون صفوفاً
ك َوال َْملَ ُ
ويف يوم القيامة أيتون صفوفاً منتظمةَ :و َجاء َربم َ
ص افا َ
ك َ
ِ
ص َو ًااب
الرمحَ ُن َوقَ َ
ص افا َّلَّ يَـتَ َكلَّ ُمو َن إَِّلَّ َم ْن أ َِذ َن لَهُ ْ
ال َ
وح َوال َْمالئ َكةُ َ
بني يدي هللا تعاىل :يَـ ْوَم يَـ ُق ُ
وم ال مر ُ
[النبأ ،]38 :والروح :جربيل.
وانظر إىل دقة تنفيذهم لألوامر ،ففي صحيح مسلم ،ومسند أمحد عن أنس رضي هللا عنه :أن النيب

صلى هللا عليه وسلم قال(( :آيت ابب اْلنة فأستفتح ،فيقول اخلازن :من أنت؟ فأقول :حممد ،فيقول:
بك أمرت َّل أفتح ألحد قبلك)) ( .. )4عامل املالئكة األبرار لعمر األشقر – ص23 :
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)3234 ،3233وأمحد ( ،)3484( )368 /1وأبو يعلى ( ،)475 /4وابن
خزْية يف ((التوحيد)) ( )293بلفظ(( :ثديي)) بدَّلً من ((صدري)) .من حديث ابن عباس رضي هللا
عنهما .قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد))

( :)162 /5إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.
((( )2تفسري ابن كثري)) (.)81 /7

( )3رواه مسلم ( .)430من حديث جابر بن مسرة رضي هللا عنه.
( )4رواه مسلم ( ،)197وأمحد (.)12420( )136 /3
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املبحث اخلامس :عبادة املالئكة

صو َن َّ
اَّللَ َما أ ََم َرُه ْم
املالئكة مطبوعون على طاعة هللا ،ليس لديهم القدرة على العصيانَّ :ل يَـ ْع ُ
َويَـ ْف َعلُو َن َما يُـ ْؤَم ُرو َن [التحرمي.]6 :
فرتكهم للمعصية ،وفعلهم للطاعة جبلةَّ ،ل يكلفهم أدىن جماهدة؛ ألنه َّل شهوة هلم.
ولعل هذا هو السبب الذي دعا فريقاً من العلماء إىل القول :إن املالئكة ليسوا ِبكلفني ،وإهنم ليسوا
بداخلني يف الوعد والوعيد (.)1

وْيكن أن نقول :إن املالئكة ليسوا ِبكلفني ابلتكاليف نفسها اليت كلف هبا أبناء آدم .أما القول

بعدم تكليفهم مطلقاً ،فهو قول مردود ،فهم مأمورون ابلعبادة والطاعةَ :خيَافُو َن َرَّهبُم ِمن فَـ ْوقِ ِه ْم
َويَـ ْف َعلُو َن َما يُـ ْؤَم ُرو َن [النحل .]50 :ويف اآلية أهنم خيافون رهبم ،واخلوف نوع من التكاليف الشرعية،
بل هو من أعلى أنواع العبودية ،كما قال فيهمَ :و ُهم ِم ْن َخ ْشيَتِ ِه ُم ْش ِف ُقو َن [األنبياء.]28 :
مكانة املالئكة:
خري ما يوصف به املالئكة أهنم عباد هللا ،ولكنهم عباد مكرمون ،وقد سبق أن أشرَن إىل أن دعوى
املشركني يف أن املالئكة  -بنات هللا  -دعوى ابطلةَّ ،ل نصيب هلا من الصحة ،وقد أكذب هللا
الر ْمحَ ُن
القائلني هبذا القول ،وبني حقيقة املالئكة ومكانتهم يف أكثر من موضع ،قال تعاىلَ :وقَالُوا َّاختَ َذ َّ
ِ
ِ
ني أَيْ ِدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف ُه ْم
َولَ ًدا ُس ْب َحانَهُ بَ ْل عبَا ٌد مك َْرُمو َن َّل يَ ْسبِ ُقونَهُ ِابلْ َق ْو ِل َو ُهم ِأب َْم ِره يَـ ْع َملُو َن يَـ ْعلَ ُم َما بَ ْ َ
ك َْجن ِز ِيه
ضى َو ُهم ِم ْن َخ ْشيَتِ ِه ُم ْش ِف ُقو َن َوَمن يَـ ُق ْل ِم ْنـ ُه ْم إِِين إِلَهٌ ِمن ُدونِِه فَ َذلِ َ
َوَّل يَ ْش َف ُعو َن إَِّلَّ لِ َم ِن ْارتَ َ
ِ
ني [األنبياء.]29 - 26 :
َّم َك َذلِ َ
ك َْجن ِزي الظَّال ِم َ
َج َهن َ

املالئكة عباد يتصفون بكل صفات العبودية ،قائمون ابخلدمة ،منفذون للتعاليم ،وعلم هللا هبم حميط،
َّل يستطيعون أن يتجاوزوا األوامر ،وَّل أن خيالفوا التعليمات امللقاة إليهم ،خائفون وجلون ...
ومن ْتام عبودية املالئكة أهنم َّل يتقدمون بني يدي رهبم مقرتحني ،وَّل يعرتضون على ما أمر من
أوامره ،بل هم عاملون أبمره ،مسارعون جميبون َّل يَ ْسبِ ُقونَهُ ِابلْ َق ْو ِل َو ُهم ِأب َْم ِرهِ يَـ ْع َملُو َن [األنبياء:

 ،]27وهم َّل يفعلون إَّل ما يؤمرون به ،فاألمر حيركهم ،واألمر يوقفهم ،ففي صحيح البخاري عن

ابن عباس قال(( :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ْلربيل :أَّل تزورَن أكثر مما تزورَن؟ قال:
ك لَهُ ما ب ْ ِ
ك نَ ِسياا [مرمي:
ك َوَما َكا َن َربم َ
ني َذلِ َ
ني أَيْدينَا َوَما َخ ْل َفنَا َوَما بَ ْ َ
فنزلتَ :وَما نَـتَـنَـ َّز ُل إَِّلَّ ِأب َْم ِر َربِ َ َ َ َ
.)2( ))]64
مناذج من عبادهتم:

املالئكة عباد هللا ،مكلفون بطاعته ،وهم يقومون ابلعبادة والتكاليف بيسر وسهولة .وسنورد  -هنا -
بعض العبادات اليت حدثنا هللا ،أو رسوله صلى هللا عليه وسلم أهنم يقومون هبا.

َّ ِ
ين
 - 1التسبيح :املالئكة يذكرون هللا تعاىل ،وأعظم ذكره التسبيح ،يسبحه تعاىل محلة عرشه :الذ َ
ِ
سبِ ُحو َن ِحبَ ْم ِد َرهبِِ ْم [غافر ،]7 :كما يسبحه عموم مالئكتهَ :وال َْمالئِ َكةُ
َْحيملُو َن ال َْع ْر َ
ش َوَم ْن َح ْولَهُ يُ َ
سبِ ُحو َن ِحبَ ْم ِد َرهبِِ ْم [الشورى.]5 :
يُ َ
رتو َن [األنبياء:
سبِ ُحو َن اللَّْي َل َوالنـ َ
ار َّل يَـ ْف ُُ
َّه َ
وتسبيحهم هلل دائم َّل ينقطعَّ ،ل يف الليل ،وَّل يف النهار :يُ َ
.]20
الصافمو َن
ولكثرة تسبيحهم فإهنم هم املسبِحون يف احلقيقة ،وحق هلم أن يفخروا بذلكَ :وإِ ََّن لَنَ ْح ُن َّ
ِ
سبِ ُحو َن [الصافات.]166 - 165 :
َوإ ََّن لَنَ ْح ُن ال ُْم َ

_________

((( )1لوامع األنوار البهية)) (.)409 /2
( )2رواه البخاري (.)3218
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وما كثرة تسبيحهم إَّل ألن التسبيح أفضل الذكر ،روى مسلم يف صحيحه عن أيب ذر ،قال(( :سئل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي الذكر أفضل؟ قال :ما اصطفى هللا ملالئكته أو لعباده :سبحان هللا

وحبمده)) (.)1

 - 2اَّلصطفاف ... :ذكر احلديث الذي حيث الرسول صلى هللا عليه وسلم فيه أصحابه على

اَّلقتداء ابملالئكة يف اَّلصطفاف للصالة(( :أَّل تصفون كما تصف املالئكة عند رهبا؟ .وعندما سئل

عن كيفية اصطفافهم قال :يتمون الصفوف ،ويرتاصون يف الصف)) .رواه مسلم (.)2
الصافمو َن [الصافات .]165 :وهم يقومون ،ويركعون،
ويف القرآن عن املالئكةَ :وإِ ََّن لَنَ ْح ُن َّ

ويسجدون ،ففي مشكل اآلاثر للطحاوي ،ويف املعجم الكبري للطرباين عن حكيم بن حزام قال:
((بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أصحابه إذ قال هلم :أتسمعون ما أمسع؟ قالوا :ما نسمع

من شيء ،قال :إين ألمسع أطيط السماء ،وما تالم أن تئط ،ما فيها موضع شرب إَّل عليه ملك ساجد

أو قائم)) (.)3

 - 3احلج :للمالئكة كعبة يف السماء السابعة حيجون إليها ،هذه الكعبة هي اليت أمساها هللا تعاىل:
البيت املعمور ،وأقسم به يف سورة الطور :والْبـ ْي ِ
ت ال َْم ْع ُموِر [الطور.]4 :
َ َ

قال ابن كثري عند تفسري هذه اآلية( :ثبت يف الصحيحني :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يف

حديث اإلسراء ،بعد جماوزته السماء السابعة(( :مث رفع يب إىل البيت املعمور ،وإذا هو يدخله كل يوم
سبعون ألفاًَّ ،ل يعودون إليه آخر ما عليهم)) ()4؛ يعين يتعبدون فيه ،ويطوفون به كما يطوف أهل
اهيم اخلليل  -عليه
األرض بكعبتهم ،والبيت املعمور هو كعبة أهل السماء السابعة ،وهلذا َو َجد إبر َ

الصالة والسالم  -مسنداً ظهره إىل البيت املعمور؛ ألنه ابين الكعبة األرضية ،واْلزاء من جنس

العمل).

وذكر ابن كثري أن البيت املعمور حبيال الكعبة ،أي فوقها ،لو وقع لوقع عليها ،وذكر أن يف كل مساء

بيتاً يتعبد فيه أهلها ،ويصلون إليه ،والذي يف السماء الدنيا يقال له :بيت العزة (.)5

وهذا الذي ذكره ابن كثري من أن البيت املعمور حبيال الكعبة مروي عن علي بن أيب طالب ،أخرج

ابن جرير من طريق خالد بن عرعرة( :أن رجالً قال لعلي  -رضي هللا عنه :-ما البيت املعمور؟ قال:
بيت يف السماء حبيال البيت ،حرمة هذا يف السماء كحرمة هذا يف األرض ،يدخله كل يوم سبعون

ألف ملك ،وَّل يعودون إليه) (.)6

قال فيه الشيخ َنصر الدين األلباين( :ورجاله ثقات غري خالد بن عرعرة ,وهو مستور  ...مث ذكر أن
له شاهداً مرسالً صحيحاً من رواية قتادة ،قال :ذكر لنا ((أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يوماً
ألصحابه :هل تدرون ما البيت املعمور؟ قالوا :هللا ورسوله أعلم ،قال :فإنه مسجد يف السماء ،حتته
الكعبة ،لو خر خلر عليها .))7( )) ...

مث قال احملقق  -األلباين ( :-ومجلة القول أن هذه الزايدة ((حيال الكعبة)) اثبتة ِبجموع طرقها)
(.)8

 - 4خوفهم من هللا وخشيتهم له :وملا كانت معرفة املالئكة برهبم كبرية ،كان تعظيمهم له ،وخشيتهم
له عظيمة ،قال هللا فيهمَ :و ُهم ِم ْن َخ ْشيَتِ ِه ُم ْش ِف ُقو َن [األنبياء.]28 :
ويبني شدة خوفهم من رهبم ما رواه البخاري عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إذا
قضى هللا األمر يف السماء ضربت املالئكة أبجنحتها خضعاَنً لقوله كالسلسلة على صفوان)).

قال علي ،وقال غريه( :صفوان ينفذهم ذلك .فإذا فزع عن قلوهبم قالوا :ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي

قال :احلق ،وهو العلي الكبري) (.)9

ويف معجم الطرباين األوسط إبسناد حسن عن جابر رضي هللا عنه :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قال(( :مررت ليلة أُسري يب ابملأل األعلى ،وجربيل كاحللس البايل من خشية هللا تعاىل)) ( .)10عامل

املالئكة األبرار لعمر األشقر – ص 29
_________

( )1رواه مسلم (.)2731
( )2رواه مسلم ( .)430من حديث جابر بن مسرة رضي هللا عنه.
( )3رواه الطحاوي ( ،)167 /3والطرباين ( ،)201 /3واملروزي يف ((تعظيم قدر الصالة)) (/1

 ،)258وابن أيب حامت يف ((تفسريه)) ( ،)202 /1وأبو الشيخ يف ((العظمة)) ( .)986 /3قال
األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)1060إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات.

( )4رواه البخاري ( ،)3207ومسلم ( .)162من حديث صعصعة بن مالك رضي هللا عنه .بلفظ:
((  ...فرفع يل البيت املعمور ،فسألت جربيل فقال :هذا البيت املعمور ،يصلي فيه كل يوم سبعون
ألف ملك ،إذا خرجوا مل يعودوا إليه آخر ما عليهم .)) ...

((( )5تفسري ابن كثري)) (.)429 /7

( )6رواه الطربي يف تفسريه (.)455 /22
( )7رواه الطربي يف تفسريه (.)456 /22

((( )8سلسلة األحاديث الصحيحة)) (.)476 /1
( ))]4286[ )9رواه البخاري (.)4701
( ))]4287[ )10رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( ،)4679( )64 /5وابن أيب عاصم

( .)621قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)83 /1رجاله رجال الصحيح ،وقال ابن حجر يف
((الكايف الشاف)) ( :)187مرفوع وإسناده قوي ،وصحح إسناده السيوطي يف ((اخلصائص
الكربى)) (.)158 /1
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ْتهيد:
هم ابلنسبة إىل ما هيأهم هللا تعاىل له ووكلهم به على أقسام

()291/3

املبحث األول :املوكل ابلوحي
فمنهم املوك ُل ابلوحي من هللا تعاىل :إىل رسله عليهم الصالة والسالم ،وهو الروح األمني جربيل عليه
ك إبِِ ْذ ِن َِّ
ِِ
اَّلل [البقرة ،]97:وقال هللا
يل فَِإنَّهُ نَـ َّزلَهُ َعلَى قَـ ْلبِ َ
السالم ،قال هللا تعاىلَ :م ْن َكا َن َع ُدواً ْل ِْرب َ
ِ
ِِ
ك لِتَ ُكو َن ِمن الْم ْن ِذ ِرين .بِلِس ٍ
ان َع َرٍِيب ُمبِ ٍ
ني [الشعراء،]193:
نيَ .علَى قَـ ْلبِ َ
وح األَم ُ
تعاىل :نَـ َز َل به ال مر ُ
َ ُ َ َ
وح الْ ُق ُد ِ
ك ِاب ْحلَق [النحل ،]102:وقال تعاىل :إِ ْن ُه َو إَِّلَّ َو ْح ٌي
س ِم ْن َربِ َ
وقال تعاىل :قُ ْل نَـ َّزلَهُ ُر ُ
ٍِ
ِ
اب قَـ ْو َس ْ ِ
ني
وحىَ .علَّ َمهُ َشدي ُد الْ ُق َوى .ذُو م َّرة فَ ْ
استَـ َوىَ .و ُه َو ِابألُفُ ِق األَ ْعلَىُ .مثَّ َد ََن فَـتَ َد َّىل .فَ َكا َن قَ َ
يُ َ
أ َْو أَ ْد َىن [النجم ]9 - 4:وهذا يف رؤية النيب صلى هللا عليه وسلم له يف األبطح حني جتلى له على

صورته اليت خلق عليها ،له ستمائة جناح قد سد عظم خلقه األفق ،مث رآه ليلة املعراج أيضاً يف
السماء كما قال تعاىلَ :ولََق ْد َرآهُ نَـ ْزلَةً أُ ْخ َرى ِع ْن َد ِس ْد َرةِ ال ُْم ْنـتَـ َهى ِع ْن َد َها َجنَّةُ ال َْمأ َْوى [النجم- 13:
 ،]15ومل يره صلى هللا عليه وسلم يف صورته إَّل هاتني املرتني ،وبقية األوقات يف صورة رجل ،وغالباً

يف صورة دحية الكليب رضي هللا عنه .وقال تعاىل :فيه :إِنَّهُ لََق ْو ُل ر ُس ٍ
ول َك ِر ٍمي ِذي قُـ َّوةٍ ِع ْن َد ِذي ال َْع ْر ِ
ش
َ
ني وما ِ
ِ
احب ُكم ِِبَ ْجنُ ٍ
ون َولََق ْد َرآهُ ِابألُفُ ِق ال ُْمبِ ِ
َم ِك ٍ
ني [التكوير ]23 - 19:اآلايت،
ني ُمطَ ٍاع َمثَّ أَم ٍ َ َ َ
ص ُ ْ
ِ
ِ
ري [سبأ]23:
ع َع ْن قُـلُوهبِِ ْم قَالُوا َماذَا قَ َ
وقال تعاىلَ :ح َّىت إِذَا فُـ ِز َ
ال َربم ُك ْم قَالُوا ا ْحلَ َّق َو ُه َو ال َْعل مي الْ َكب ُ
 ...معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – 810 /2
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صور
املبحث الثاين :املوكل ابل م

صور وهو إسرافيل عليه السالم ،ينفخ فيه ثالث نفخات أبمر ربه عز وجل :األوىل:
ومنهم املوكل ابل م
نفخة الفزع .والثانية :نفخة الصعق .والثالثة :نفخة القيام لرب العاملني  ...وألمحد والرتمذي من

حديث عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

((كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحىن جبهته وانتظر أن يؤذن له .قالوا :كيف نقول اي

رسول هللا؟ قال قولوا :حسبنا هللا ونعم الوكيل ،على هللا توكلنا)) ( .)1وهؤَّلء الثالثة من املالئكة هم
الذين ذكرهم النيب صلى هللا عليه وسلم يف دعائه من صالة الليل(( :اللهم رب جربيل وميكائيل
وإسرافيل فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه

خيتلفون ،اهدين ملا اختلف فيه من احلق إبذنك إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم)) ( )2معارج
القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – 812 /2

_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2431وأمحد ( .)11053( )7 /3وقال الرتمذي :هذا حديث حسن.
ووافقه البغوي يف ((شرح السنة)) ( ،)470 /7وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
( )2رواه مسلم ( .)770من حديث عائشة رضي هللا عنها.
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املبحث الثالث :املوكل بقبض األرواح

ك الْمو ِ
ت الَّ ِذي ُوكِ َل بِ ُك ْم
ومنهم املوكل بقبض األرواح (ملك املوت) قال هللا تعاىل :قُ ْل يَـتَـ َوفَّا ُك ْم َملَ ُ َ ْ
ِ
ِ
ت تَـ َوفَّـ ْتهُ ُر ُسلُنَا َو ُه ْم َّل
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ
اء أ َ
ُمثَّ إىل َرب ُك ْم تُـ ْر َج ُعو َن [السجدة ،]11:وقال تعاىلَ :ح َّىت إذَا َج َ

يـ َف ِرطُو َنُ .مثَّ ردموا إىل َِّ
ِ
ني [األنعام ،]61:وقال تعاىل:
اَّلل َم ْو ُ
َس َرعُ ا ْحلَاسبِ َ
ْم َو ُه َو أ ْ
ُ
ُ
َّله ُم ا ْحلَ ِق أََّل لَهُ ا ْحلُك ُ
َّ ِ
اب ا ْحلَ ِر ِيق
ين َك َف ُروا ال َْمالئِ َكةُ يَ ْ
ض ِربُو َن ُو ُج َ
وه ُه ْم َوأَ ْد َاب َرُه ْم َوذُوقُوا َع َذ َ
َولَ ْو تَـ َرى إِ ْذ يَـتَـ َو َّىف الذ َ
َّ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِِ
ين
ين تَـتَـ َوفَّ ُ
اه ُم ال َْمالئ َكةُ ظَالمي أَنْـ ُفس ِه ْم  -إىل قوله تعاىل :الذ َ
[األنفال ،]50:وقال تعاىل :الذ َ
الم َعلَْي ُك ُم ا ْد ُخلُوا ا ْْلَنَّةَ ِِبَا ُك ْنـتُ ْم تَـ ْع َملُو َن [النحل]32 - 28 :
تَـتَـ َوفَّ ُ
ني يَـ ُقولُو َن َس ٌ
اه ُم ال َْمالئِ َكةُ طَيِبِ َ
وغريها من اآلايت .وقد جاء يف األحاديث أن أعوانه أيتون العبد حبسب عمله ،إن كان حمسناً ففي
أحسن هيئة وأمجل صورة أبعظم بشارة ،وإن كان مسيئاً ففي أشنع هيئة وأفظع منظر أبغلظ وعيد ،مث
يسوقون الروح حىت إذا بلغت احللقوم قبضها ملك املوت فال يدعوهنا يف يده بل يضعوهنا يف أكفان
ِ ٍِ
ِ
ب إليه ِم ْن ُك ْم
وم َوأَنْـتُ ْم حينَئذ تَـ ْنظُُرو َن َوَْحن ُن أَقـ َْر ُ
وحنوط يليق هبا كما قال تعاىل :فَـلَ ْوَّل إِذَا بَـلَغَت ا ْحلُْل ُق َ
ِ
وهنَا إِ ْن ُك ْنـتُم ِ ِ
صرو َن فَـلَوَّل إِ ْن ُك ْنـتُم غَ ْ ِ
ِ
ِ
ني
ني تَـ ْرِج ُع َ
ني فَأ ََّما إِ ْن َكا َن م َن ال ُْم َق َّربِ َ
صادق َ
ري َمدينِ َ
ْ َ
ْ
ْ َ
َولَك ْن َّل تُـ ْب ُ
ني فَسالم لَ َ ِ
ِ
َص َح ِ
َص َح ِ
اب الْيَ ِم ِ
ني َوأ ََّما إِ ْن
ح َوَرْحيَا ٌن َو َجن ُ
ك م ْن أ ْ
َّت نَ ِع ٍيم َوأ ََّما إِ ْن َكا َن م ْن أ ْ
اب الْيَ ِم ِ َ ٌ
فَـ َرْو ٌ
ِ
ِ
ِ
ني فَـنُـ ُزٌل ِمن َِ
مح ٍيم َوتَ ْ ِ ِ ِ
ِِ
ك
سبِ ْح ِاب ْس ِم َربِ َ
ني الضَّال َ
َكا َن م َن ال ُْم َكذبِ َ
ْ
صليَةُ َجح ٍيم إ َّن َه َذا َهلَُو َح مق الْيَقني فَ َ
ال َْع ِظ ِيم [الواقعة ]96 - 83:معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد
احلكمي – 813 /2
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املبحث الرابع :املوكل حبفظ العبد يف ِحله وارحتاله
ومنهم املوكل حبفظ العبد يف ِحله وارحتاله ويف نومه ويقظته ويف كل حاَّلته ،وهم املعقبات قال هللا

تعاىل :سواء ِم ْن ُكم من أَس َّر الْ َقو َل ومن ج َهر بِ ِه ومن ُهو مستَ ْخ ٍ
ات
َّها ِر لَهُ ُم َع ِقبَ ٌ
ف ِابللَّْي ِل َو َسا ِر ٌ
ب ِابلنـ َ
ََ ٌ ْ َ ْ َ ْ ََ ْ َ َ ََ ْ َ ُ ْ
اَّلل َّل يـغِ ِ ٍ
ني يَ َديْ ِه َوِم ْن َخل ِْف ِه َْحي َفظُونَهُ ِم ْن أ َْم ِر َِّ ِ
ِم ْن بَ ْ ِ
ريوا َما ِأبَنْـ ُف ِس ِه ْم
ري َما ب َق ْوم َح َّىت يُـغَِ ُ
اَّلل إ َّن ََّ ُ َ ُ
الر ْمحَ ِن [األنبياء ،]42:وقال
َّها ِر ِم َن َّ
[الرعد ،]11 - 10:وقال تعاىل :قُ ْل َم ْن يَ ْكلَ ُؤُك ْم ِابللَّْي ِل َوالنـ َ
ِ
اهر فَـو َق ِعب ِ
ادهِ َويُـ ْر ِس ُل َعلَْي ُك ْم َح َفظَةً [األنعام .]61:قال ابن عباس رضي هللا عنهما
تعاىلَ :و ُه َو الْ َق ُ ْ َ
ني ي َدي ِه وِمن َخل ِْف ِه َحي َفظُونَه ِمن أَم ِر َِّ
يف اآلية األوىل :لَه مع ِقب ٌ ِ
اَّلل [الرعد :]11:واملعقبات من
ْ ُ ْ ْ
ات م ْن بَ ْ ِ َ ْ َ ْ
ُ َُ َ
هللا هم املالئكة حيفظونه من بني يديه ومن خلفه ،فإذا جاء قدر هللا تعاىل :خلوا عنه ( .)1وقال
جماهد :ما من عبد إَّل له ملك موكل حيفظه يف نومه ويقظته من اْلن واإلنس واهلوام ،فما منها شيء
أيتيه إَّل قال له امللك وراءك ،إَّل شيء أذن هللا فيه فيصيبه ( .)2وقال تعاىل :قُ ْل َم ْن يَ ْكلَ ُؤُك ْم ِابللَّْي ِل
نت سبحانه وتعاىل بنعمته على
الر ْمحَ ِن [األنبياء ]42:قال ابن كثري :أي بدل الرمحنْ ،ي م
َّها ِر ِم َن َّ
َوالنـ َ

عبيده وحفظه هلم ابلليل والنهار وكالءته وحراسته هلم بعينه اليت َّل تنام .اهـ .معارج القبول بشرح

سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – 814 /2
_________

( )1رواه الطربي يف ((تفسريه)) (.)371 /16
( )2رواه الطربي يف ((تفسريه)) (.)373 /16
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املبحث اخلامس :املوكل حبفظ عمل العبد من خري وشر
ومنهم املوكل حبفظ عمل العبد من خري وشر ،وهم الكرام الكاتبون وهؤَّلء يشملهم مع ما قبلهم
ِ
سبُو َن أ َََّن َّل نَ ْس َم ُع
قوله عز وجلَ :ويُـ ْرس ُل َعلَْي ُك ْم َح َفظَةً [األنعام ،]61:وقال تعاىل :فيهم :أ َْم َْحي َ
ِ
اهم بـلَى ورسلُنَا لَ َدي ِهم ي ْكتُـبو َن [الزخرف ،]80:وقال تعاىل :إِ ْذ يـتَـلَ َّقى الْمتَـلَ ِقي ِ
ان َع ِن
ُ َ
ْ َْ ُ
َ
س َّرُه ْم َوَْجن َو ُ ْ َ َ ُ ُ
ال قَ ِعي ٌد ما يـل ِْف ُ ِ
ِ ِ
ِ
الشم ِ
الْيَ ِم ِ
يب َعتِي ٌد [ق]18:؛ فالذي عن اليمني
َ َ
ظ م ْن قَـ ْو ٍل إَِّل لَ َديْه َرق ٌ
ني َو َع ِن َ
يكتب احلسنات ،والذي عن الشمال يكتب السيئات .وقال تعاىل :وإِ َّن َعلَي ُكم َحلافِ ِظ ِ
ني
ني ك َراماً َكاتِبِ َ
ْ ْ َ َ
َ
يَـ ْعلَ ُمو َن َما تَـ ْف َعلُو َن [اَّلنفطار ،]10:عن علقمة عن بالل بن احلارث املزين رضي هللا عنه قال :قال
ِ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :
رضوان هللا تعاىل :ما يظ من أَ ْن تبلغ ما
ليتكلم ابلكلمة ِم ْن
((إن الرجل
ُ
بلغت ،يكتب هللا عز وجل له هبا رضوانه إىل ِ
يوم يلقاه .وإِ َّن الرجل ليتكلم ابلكلمة من سخط هللا
َُ
تعاىل :ما يظُ من أَ ْن تبلغ ما بلغت ،يكتب هللا تعاىل :عليه هبا سخطه إىل يوم يلقاه)) فكان علقمة

يقول :كم من كالم قد منعنيه حديث بالل من احلارث ،ورواه أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجه.

وقال الرتمذي :حسن صحيح ( .)1ويف (الصحيح) عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم(( :إِ َّن هللا تعاىل :جتاوز يل َع ْن أ َُّميت ما حدَّثت به أَنْفسها ما مل يتكلموا أو يعملوا

به)) ( )2ويف رواية ((ما مل تعمل أو تكلم به)) ( )3وفيه عنه رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى

هم عبدي بسيئة فال تكتبوها عليه ،فإن عملها فاكتبوها
هللا عليه وسلم(( :قال هللا عز وجل :إذا َّ
هم حبسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة ،فِإن عملها فاكتبوها عشراً)) ( )4ويف ٍ
رواية:
سيئة ,وإِذَا َّ
َ
ٍ
حبسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة ،فإن عملها كتبتها عشر
هم عبدي
((قال هللا عز وجل :إذا َّ
حسنات إىل سبعمائة ضعف ,وإذا ه َّم ٍ
بسيئة ومل يعملها مل أكتبها عليه ،فِإن عملها كتبتها سيئة
َ
واحدة)) ( .)5ويف أخرى(( :قال هللا عز وجل :إذا حتدَّث عبدي أبن يعمل حسنة فأَن أكتبها له

حسنةً ما مل يعمل ،فإذا عملها فأَن أكتبها بعشر أمثاهلا .وإذا حتدث أب ْن يعمل سيئة فأَن أغفرها له ما

مل يعملها ،فإذا عملها فأَن أكتبها له ِبثلها)) ( .)6وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :قالت
ِ
صر به  -فقال ارقبوه ،فإن عملها
املالئكة َرب ذاك عب ُدك يري ُد أن يعمل سيئة  -وهو تعاىل :أبْ ُ
فاكتبوها له ِبثلها ،وإِن تركها فاكتبوها له حسنة ،إمنا تركها من جراي)) ( .)7وقال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم(( :إذا أحسن أح ُد ُكم إسالمه ف ُك مل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة

ضعف ،وكل سيئة يعملها تكتب ِبثلها حىت يلقى هللا عز وجل)) (،)8
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2319وابن ماجه ( ،)3969وأمحد ( ،)8392( )469 /3واحلاكم (/1

 .)106قال الرتمذي :حسن صحيح .ووافقه ابن حجر يف ((األمايل املطلقة)) ( .)210وقال

احلاكم :هذا حديث صحيح .ووافقه الذهيب .وقال البغوي يف ((شرح السنة)) ( ،)337 /7واأللباين
يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

( )2رواه مسلم (.)201( )127
( )3رواه البخاري ( ،)5269ومسلم ( ،)202( )127واللفظ له.

( )4رواه البخاري ( )7501بلفظ( :إذا أراد) ،ومسلم (.)203( )128
( )5رواه مسلم (.)204( )128
( )6رواه مسلم (.)129
( )7رواه مسلم (.)129
( )8رواه البخاري ( ،)42ومسلم (.. )129
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وفيه عن ابن عباس رضي هللا عنهما عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل
قالَّ :
ني ذلك ،فمن َه َّم حبسنة فلم يعملها كتبها
((إن هللا تبارك وتعاىل كتب احلسنات والسيئات مث بََّ َ

هللا عنده حسنة كاملة ،وإن َه َّم هبا فعملها كتبها هللا عز وجل عنده عشر حسنات إىل سبعمائة
هم ٍ
هم هبا فعملها
بسيئة فلم يعملها كتبها هللا عنده حسنة كاملة ،وإن َّ
ضعف إىل أضعاف كثرية .وإن َّ
كتبها هللا سيئة واحدة – زاد يف رواية - :أو حماها هللا .وَّل يهلك على هللا إَّل هالك)) ( .)1وقال
ني َ ِ
الشم ِ
احلسن البصري رمحه هللا تعاىل :وتال هذه اآلية َع ِن اليَ ِم ِ
ال قَ ِعيد [ق :]17:اي ابن آدم
وع ِن َ

فأما الذي عن
بسطت لك صحيفة ،ووكل بك ملكان كرْيان أحدمها عن ْيينك واآلخر عن مشالكَّ ،

ْيينك فيحفظ حسناتك ،وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك ،فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر،

حىت إذا مت طويت صحيفتك وجعلت يف عنقك معك يف قربك حىت خترج يوم القيامة ،فعند ذلك
ِِ
يقول هللا تعاىل :وُك َّل إِنْ ٍ
ِ
ك
ِج لَهُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة كِتَاابً يَـ ْل َقاهُ َم ْن ُ
شوراً اقـ َْرأْ كِتَابَ َ
سان أَل َْزْمنَاهُ طَائ َرهُ ِيف عُنُقه َوُخنْر ُ
َ
َ
ِ
ك َحسيباً [اإلسراء ،]14:مث يقول :عدل وهللا فيك من جعلك حسيب
ك الْيَـ ْوَم َعلَْي َ
َك َفى بِنَـ ْف ِس َ
نفسك .اهـ .ويناسب ذكر املعقبات واحلفظة ما روى البخاري رمحه هللا تعاىل :يف ابب :قول هللا عز

مالك عن أيب الزَند عن
والروح إليه [املعارج ]4:قال :حدَّثنا
تعرج املالئكةُ
إمساعيل حدثين ٌ
ُ
وجلُ :
ُ
األعرج عن أيب هريرة رضي هللا عنه أ َّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :يتعاقبون فيكم مالئكة
َن َ
ِ
ج الذين ابتوا في ُكم فيسأ ُهلُ ْم
يعر ُ
ابلليل ومالئكة ابلنَّهار ،وجيتمعون يف صالة العص ِر وصالة الفجر ،مث ُ
صلمون))
َو ُه َو أَ ْعلَ ُم هبم فيقولَ :
صلمون وأتيناهم ُ
وه ْم يُ َ
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون :تركناهم َو ُه ْم يُ َ
رسول ِ
هللا صلى هللا عليه
ورواه مسلم أيضاً ( .)2وفيهما عن أيب موسى رضي هللا عنه قال(( :قام فينا ُ
يرفع إليه عمل
ينام وَّل ينبغي لهُ أْن ينام ،حيف ُ
وسلم أبربع كلمات فقال :إِ َّن هللا َّل ُ
ظ القسط ويرفعهُ ،
الليل قبل عمل النهار وعمل النَّهار قبل عمل الليل)) ( ... )3واألحاديث يف ذكر احلفظة كثرية.
معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – 814 /2

_________

( )1رواه البخاري ( ،)6491ومسلم ( )131واللفظ له.
( )2رواه البخاري ( ،)555ومسلم (.)632
( )3رواه مسلم (.)179
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املبحث السادس :املوكل بفتنة القرب

وللناس يف سؤال منكر ونكري :هل هو خاص هبذه األمة أم َّل ثالثة أقوال :الثالث :التوقف ،وهو

قول مجاعة ،منهم :أبو عمر بن عبد الرب ،فقال :ويف حديث زيد بن اثبت عن النيب صلى هللا عليه
وسلم ،قال(( :إن هذه األمة تبتلى يف قبورها)) ( )1منهم من يرويه :تُسأل ( ،)2وعلى هذا اللفظ

حيتمل أن تكون هذه األمة قد خصت بذلك ،وهذا أمر َّل يقطع به ،ويظهر عدم اَّلختصاص ،وهللا

أعلم ( .)3شرح العقيدة الطحاوية َّلبن أيب العز احلنفي 581 /2 -

منكر ونكري مها ملكان جاء وصفهما يف السنة أبهنما سود الوجوه وزرق العيون ،أيتيان العبد يف قربه
فيقعدانه ويسأَّلنه من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما املؤمن فيقول :ريب هللا ،وديين اإلسالم،

ونبيي حممد صلى هللا عليه وسلم ،فينعم يف قربه .وأما الكافر فال حيار جوااب ،فيضرب ِبرزبة من

حديد يصيح منها صيحة يسمعها كل من يليه إَّل الثقلني .ومن األحاديث الواردة يف هذا :ما رواه

أبو هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إذا قرب امليت  -أو قال :أحدكم  -أاته ملكان
أسودان أزرقان ،يقال ألحدمها :املنكر ،واآلخر :النكري .فيقوَّلن :ما كنت تقول يف هذا الرجل؟

فيقول ما كان يقول :هو عبدهللا ورسوله .أشهد أن َّل إله إَّل هللا وأن حممدا عبده ورسوله .فيقوَّلن:

قد كنا نعلم أنك تقول هذا  )4( )) ...تذكرة املؤتسي شرح عقيدة احلافظ عبد الغين املقدسي

لعبدالرزاق بن عبداحملسن البدر  -ص289
_________

( )1رواه مسلم (.)2867
( )2رواه الطربي يف ((تفسريه)) ( )601 - 600 /16عن الربيع ،وأيب قتادة ،وغريمها .وعزاه ابن
عبد الرب يف ((التمهيد)) (َّ )254 /22لبن أيب شيبة ،وقال :وقال ابن أيب شيبة :تُسأل يف قبورها.
ومل أجده يف ((مصنفه)) إمنا روى احلديث ( )50 /3كما بـ ((صحيح مسلم))  -حيث رواه مسلم

من طريق ابن أيب شيبة أصالً (( -إن هذه األمة تبتلى يف قبورها .)) ...
( )3انظر(( :التمهيد)) (.)253 /22

( )4رواه الرتمذي ( ،)1071وابن أيب عاصم يف (السنة) ( .)864قال الرتمذي :حسن غريب.
وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( - )115 /1كما أشار إىل ذلك يف املقدمة  .-وكذلك
األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
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املبحث السابع :خزنة اْلنة

ومنهم خزنة اْلنة ومقدمهم رضوان عليهم السالم قال هللا تعاىل :و ِس َ َّ ِ
ين اتَّـ َق ْوا َرَّهبُ ْم إىل ا ْْلَن َِّة
َ
يق الذ َ
ِ
ِِ
ين
ت أَبْـ َو ُاهبَا َوقَ َ
وها َوفُتِ َح ْ
الم َعلَْي ُك ْم ط ْبـتُ ْم فَا ْد ُخلُ َ
ُزَمراً َح َّىت إِذَا َجاءُ َ
ال َهلُ ْم َخ َزنَـتُـ َها َس ٌ
وها َخالد َ
ِ
َّات َع ْد ٍن يَ ْد ُخلُ َ
آابئِ ِه ْم َوأَ ْزَوا ِج ِه ْم َوذُ ِرَّايهتِِ ْم َوال َْمالئِ َكةُ
[الزمر ،]73:وقال تعاىلَ :جن ُ
وهنَا َوَم ْن َ
صلَ َح م ْن َ

يَ ْد ُخلُو َن َعلَْي ِه ْم ِم ْن ُك ِل َاب ٍ
ص َ ْربُْمت فَنِ ْع َم ُع ْق َىب الدَّا ِر [الرعد .]23:معارج القبول
ب َس ٌ
الم َعلَْي ُك ْم ِِبَا َ
بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – 818 /2
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املبحث الثامن :املبشرون للمؤمنني عند وفياهتم ،ويف يوم القيامة

َّ ِ
ين قَالُوا َربمـنَا َّ
اَّللُ ُمثَّ
ومنهم املبشرون للمؤمنني عند وفياهتم ،ويف يوم القيامة كما قال تعاىل :إِ َّن الذ َ
وع ُدو َن َْحن ُن أ َْولِيَا ُؤُك ْم
استَـ َق ُاموا تَـتَـنَـ َّز ُل َعلَْي ِه ُم ال َْمالئِ َكةُ أََّلَّ َختَافُوا َوَّل َحتْ َزنُوا َوأَبْ ِش ُروا ِاب ْْلَن َِّة الَِّيت ُك ْنـتُ ْم تُ َ
ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّعو َن نُـ ُزَّلً ِم ْن غَ ُفوٍر َرِح ٍيم
يها َما تَد ُ
س ُك ْم َولَ ُك ْم ف َ
ِيف ا ْحلَيَاة ال مدنْـيَا َوِيف اآلخ َرة َولَ ُك ْم ف َ
يها َما تَ ْشتَ ِهي أَنْـ ُف ُ
اه ُم ال َْمالئِ َكةُ َه َذا يَـ ْوُم ُك ُم
[فصلت ،]32 – 30:وقال تعاىل :فيهم َّل َْحي ُزُهنُ ُم الْ َف َزعُ األَ ْك َربُ َوتَـتَـلَ َّق ُ
وع ُدو َن [األنبياء ]103:معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن
الَّ ِذي ُك ْنـتُ ْم تُ َ
أمحد احلكمي – 814 /2
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املبحث التاسع :خزنة جهنم
ومنهم خزنة جهنم عياذاً ابهلل منها ،وهم الزابنية ورؤساؤهم تسعة عشر ،ومقدمهم مالك عليهم
السالم .قال هللا تعاىل :و ِس َ َّ ِ
ال َهلُ ْم
ت أبْـ َو ُاهبَا َوقَ َ
َّم ُزَمراً َّ
حىت إِذَا َجا ُؤها فُتِ َح ْ
َ
يق الذ َ
ين َك َف ُروا إىل َج َهن َ
ِ
ِ
َخ َزنَـتُـ َها أََملْ أيْتِ ُكم ر ُسل ِم ْن ُكم يَـ ْتـلُو َن َعلَْي ُكم ِ ِ
اء يَـ ْوِم ُك ْم َه َذا [الزمر]71:
َ ُْ ٌ ْ
ْ َ
آايت َرب ُك ْم َويُـ ْنذ ُرونَ ُك ْم ل َق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اآلايت ،وقال تعاىل :وقَ َ َّ
ف َعنَّا يَـ ْوماً م َن ال َْع َذ ِ
اب قَالُوا
َّم ا ْد ُعوا َربَّ ُك ْم ُخيَف ْ
َ
ال الذ َ
ين ِيف النَّا ِر خلََزنَة َج َهن َ
ِ
ِ
أَوَمل تَ ُ ِ
ضاللٍ
ِ
ين إَِّلَّ ِيف َ
َْ
ك َأتْتي ُك ْم ُر ُسلُ ُك ْم ِابلْبَـينَات قَالُوا بَـلَى قَالُوا فَا ْد ُعوا َوَما ُد َعاءُ الْ َكاف ِر َ
َّ ِ
ع َّ ِ
آمنُوا قُوا
ع ََن ِديَهُ َسنَ ْد ُ
[غافر ،]49:فَـلْيَ ْد ُ
ين َ
الزَابنيَةَ [العلق ،]18 - 17:وقال تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
ِ
ودها النَّاس وا ْحلِجارةُ َعلَيـها مالئِ َكةٌ ِغال ٌ ِ
صو َن َّ
اَّللَ َما أ ََم َرُه ْم
س ُك ْم َوأ َْهلي ُك ْم ََنراً َوقُ ُ َ
ظ ش َدا ٌد َّل يَـ ْع ُ
ُ َ َ َ َْ َ
أَنْـ ُف َ
ِ
ش ِر
َويَـ ْف َعلُو َن َما يُـ ْؤَم ُرو َن [التحرمي ،]6:وقال تعاىلَ :وَما أَ ْد َر َ
احةٌ لِلْبَ َ
اك َما َس َق ُر َّل تُـ ْبقي َوَّل تَ َذ ُر لََّو َ
ِ ِِ
ين َك َف ُروا
اب النَّا ِر إَِّلَّ َمالئِ َكةً َوَما َج َعلْنَا ِعد َ
َعلَْيـ َها تِ ْس َعةَ َع َ
ش َر َوَما َج َعلْنَا أ ْ
َص َح َ
َّهتُ ْم إَِّل ف ْتـنَةً للَّذ َ
ْكتَاب ويـ ْز َد َ َّ ِ
ِ
ِ ِ َّ ِ
آمنُوا إِْيَاَنً [املدثر ،]31 - 27:وقال تعاىلَ :وََن َد ْوا َاي
ين َ
ين أُوتُوا ال َ َ َ
اد الذ َ
ليَ ْستَـ ْيق َن الذ َ
ك لِيَـ ْق ِ
ال إِنَّ ُك ْم َماكِثُو َن [الزخرف ،]77:ويف (صحيح مسلم)(( :يُؤتى جبهنَّم يوم
ك قَ َ
ض َعلَْيـنَا َربم َ
َمالِ ُ

القيامة هلا سبعون ألف زمامُ ،كل زمام يف يد سبعني ألف م ٍ
لك َجي ُروهنا)) ( )1معارج القبول بشرح
َ
سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي 819 2 -

_________
( )1رواه مسلم ( .)2842من حديث عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه.

()301/3

املبحث العاشر :املوكلون ابلنطفة يف الرحم
رسول هللا
ومنهم املوكلون ابلنطفة يف الرحم كما يف حديث ابن مسعود رضي هللا عنه قال(( :حدثنا ُ
صلى هللا عليه وسلم وهو الصادق املصدوق أ َّ
َن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أ ُِمه أربعني يوماً نطفة ،مث

يكو ُن علقة مثل ذلك ،مث يكون مضغة مثل ذلك ،مث يرسل إليه امللك فينفخ فيه الروح ويؤمر أبربع

كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد)) ( )1احلديث .ويف اببه من األحاديث كثري،
وفيها ((أن امللك يقول اي رب خملَّقة أو غري خملَّقة؟ أو توأم؟ ذكر أم أنثى؟ شقي أو سعيد؟ ما الرزق
وما األجل؟ فيقضي هللا تعاىل :ما يشاء .فيكتب امللك كما أمره هللا عز وجل فال يغري وَّل يبدل))
( )2معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – 819 /2
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3208ومسلم (.)2643

( )2رواه ابن أيب حامت يف ((تفسريه)) من حديث أيب ذر مرفوعاً ( )3358 /10بدون (خملَّقة أو غري
خملَّقة؟ أو توأم) ورواه الطربي يف ((تفسريه)) ( ،)567 /18وابن أيب حامت يف ((تفسريه)) (/8
 )2474بدون ((أو توأم)) .من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه موقوفاً .قال ابن حجر يف ((فتح

الباري)) ( :)419 /1وإسناده صحيح وهو موقوف لفظاً مرفوع حكماً.

()302/3

املبحث احلاي عشر :محلة العرش

ومنهم محلة العرش والكروبيون وهم الذين قال هللا تعاىل فيهم :الَّ ِذ ِ
ش َوَم ْن َح ْولَهُ
ين َْحيملُو َن ال َْع ْر َ
َ
ِ ِِ
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
يُ ِ
ت ُك َّل َش ْي ٍء َر ْمحَةً َو ِعلْماً فَا ْغ ِف ْر
آمنُوا َربَّـنَا َو ِس ْع َ
ين َ
سب ُحو َن حبَ ْمد َرهب ْم َويُـ ْؤمنُو َن به َويَ ْستَـغْف ُرو َن للَّذ َ
َ

ِ
لِلَّ ِذين َاتبوا واتَّـبـعوا سبِيلَ َ ِ
ِ
ك
ش َربِ َ
اب ا ْْلَح ِيم [غافر ]7:اآلايت ،وقال تعاىلَ :وَْحيم ُل َع ْر َ
ك َوق ِه ْم َع َذ َ
َ ُ َ َُ َ
فَـ ْوقَـ ُه ْم يَـ ْوَمئِ ٍذ َمثَانِيَةٌ [احلاقة ... ،]17:وعن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهماَّ :
أن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم قال(( :أذن يل أن أحدث عن ملك من مالئكة هللا تعاىل من محلة العرش أن ما بني
شحمة أذنه إىل عاتقه مسرية سبعمائة عام)) ( ،)1وقال ابن عباس وسعيد بن جبري والشعيب وعكرمة

والضحاك وابن جريج :مثانية صفوف من املالئكة ( .)2وقال الضحاك عن ابن عباس :الكروبيون
مثانية أجزاء ( ،)3كل جزء منهم بعدة اإلنس واْلن والشياطني واملالئكة معارج القبول بشرح سلم
الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي  -بتصرف – 820 /2

_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4727ورواه الطرباين يف ((األوسط)) ( )356 /4بلفظ(( :سبعني)) بدَّلً من
((سبعمائة)) .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الذهيب يف ((العلو)) ( :)97إسناده صحيح.

وقال ابن كثري يف ((تفسري القرآن)) ( :)239 /8إسناده جيد .وقال ابن حجر يف ((حتفة النبالء))
ٍ
إبسناد صحيح .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)85 /1رواه الطرباين
(ص :)53رواه أبو داود
يف ((األوسط)) ورجاله رجال الصحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )2انظر(( :تفسري الطربي)) (.)584 - 583 /23

( )3انظر(( :النكت والعيون)) للماوردي (.)317 /4

()303/3

املبحث الثاين عشر :مالئكة سياحون يتبعون جمالس الذكر
ومنهم مالئكة سياحون يتبعون جمالس الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون هللا عز وجل تنادوا :هلموا إىل

حاجتكم ،فيحفوهنم أبجنحتهم إىل السماء الدنيا ،فيسأهلم رهبم عز وجل وهو أعلم هبم منهم :ما
يقول عبادي؟ قالوا :يسبِحونك ِ
ويكربونك وحيمدونك وْيجدونك)) ( ... )1وقال صلى هللا عليه

ت عليهم
كتاب هللا ويتدارسونه بينهم إَّل نَـ َزلَ ْ
وسلم(( :وما اجتمع ٌ
قوم يف بيت من بيوت هللا يتلو َن َ
الرمحة َّ
وحفتهم املالئكة وذكرهم هللا يف من عنده)) ( ... )2معارج القبول بشرح
السكينة وغشيتهم َّ
َّ
سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – 822 /2

_________

( )1رواه البخاري ( ،)6408ومسلم (.)2689
( )2رواه مسلم (.)2699

()304/3

املبحث الثالث عشر :املوكل ابْلبال
ومنهم املوكل ابْلبال وقد ثبت ذكره يف حديث خروج النيب صلى هللا عليه وسلم إىل بين عبد ايليل
قول ِ
ك لك وما ردموه
وعوده منهم ،وفيه قول جربيل له صلى هللا عليه وسلم ((إِ َّن هللاَ قَ ْد مسع َ
قوم َ
عليك)) وفيه قول ملك اْلبال(( :إِن شئت أَ ْن أطبق عليهم األخشبني ،فقال صلى هللا عليه وسلم
بل أرجو أن خيرج هللا ِم ْن أصالهبِِ ْم َم ْن يعبد هللا َّل يشرك به شيئاً)) ( )1معارج القبول بشرح سلم
الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – 823 /2
_________
( )1رواه البخاري ( ،)3231ومسلم ( .)1795من حديث عائشة رضي هللا عنها.

()305/3

زو ُار البيت املعمور
املبحث الرابع عشرَّ :

زو ُار البيت املعمور الذي أقسم هللا تعاىل به يف كتابه ثبت ذلك يف حديث املعراج ،وهو بيت
ومنهم َّ

يف السماء السابعة حبيال الكعبة يف األرض لو سقط لوقع عليها ،حرمته يف السماء كحرمة الكعبة يف
األرض(( ،يدخله كل يوم سبعون ألف ملك مث َّل يعودون إليه آخر ما عليهم)) ( ،)1يعينَّ :ل حتول

نوبتهم لكثرهتم .واحلديث أبلفاظه يف (الصحيحني) .معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم
األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – 823 /2
_________

( )1جزء من حديث طويل رواه البخاري ( ،)3207ومسلم ( .)164من حديث أنس رضي هللا
عنه.

()306/3

املبحث اخلامس عشر :مالئكة صفوف َّل يفرتون ،وقيام َّل يركعون
وسجد َّل يرفعون ،ومنهم غري ذلكَ :وَما
ومنهم مالئكة صفوف َّل يفرتون ،وقيام َّل يركعون ،ورَّكع َّ
ش ِر [املدثر.]31:
ك إَِّل ُه َو َوَما ِه َي إَِّل ِذ ْك َرى لِلْبَ َ
ود َربِ َ
يَـ ْعلَ ُم ُجنُ َ
روى اإلمام أمحد والرتمذي وابن ماجه عن أيب ذر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
َّ ِ
السماء وحق هلا أَ ْن تَ َّ
ِ
ئط ،ما فيها موضع
وسلم(( :إِين أرى ما َّل ترون ،وأمسع ما َّل تسمعون .أَطت َّ ُ
أربع أصابع إَّل عليه ملك ساجد ،لو علمتم ما أعلم لضحكتُم قليالً ولبكيتم كثرياً وملا تلذذمت ابلنِساء
على الفرشات وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل هللا تعاىل)) فقال أبو ذر :وهللا لوددت أين شجرة

تعضد (.)1

وعن حكيم بن حزام قال :بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع أصحابه إذ قال هلم(( :هل
ط
تسمعون ما أمسع؟ قالوا :ما نسمع من شيء .فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أمسع أطي َ
الس ِ
اكع أو ساجد)) (.)2
َّ
ماء وما تالم أَ ْن تَئِط ،ما فيها موضع ش ٍرب إَّلَّ وعليه ٌ
ملك ر ٌ

وعن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ما يف السماء الدنيا ِ
موض ٌع
ِ
الصافمو َن
وم َوإِ ََّن لَنَ ْح ُن َّ
ام َّم ْعلُ ٌ
إَّلَّ عليه ملك ساجد أو قائم ،وذلك قول املالئكةَ :وَما منَّا إَِّلَّ لَهُ َم َق ٌ
ِ
سبِ ُحو َن [الصافات.)3( ))]166 - 164:
َوإ ََّن لَنَ ْح ُن ال ُْم َ
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2312وابن ماجه ( ،)4190وأمحد ( ،)21555( )173 /5واحلاكم (/2
 .)554وقال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل
خيرجاه .وقال ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) ( :)152 /5صحيح .وحسنه ابن حجر يف

((هداية الرواة)) ( - ،)71 /5وذلك كما أشار يف مقدمته  .-وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن
ماجه)) :حسن دون قوله( :وهللا لوددت  ) ...فإنه مدرج.

( )2رواه الطرباين ( ،)201 /3واملروزي يف ((تعظيم قدر الصالة)) ( ،)258 /1وابن أيب حامت يف
((تفسريه)) ( ،)202 /1وأبو الشيخ يف ((العظمة)) ( .)986 /3قال األلباين يف ((السلسلة

الصحيحة)) ( :)1060إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات.

( )3رواه الطربي يف ((تفسريه)) ( ،)126 /21واملروزي يف ((تعظيم قدر الصالة)) (،)260 /1
وابن أيب حامت يف ((تفسريه)) ( .)3232 /10قال ابن كثري يف ((تفسري القرآن العظيم)) (/8

 :)271وهذا مرفوع غريب جداً .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)1059وهذا إسناد
حسن يف الشواهد.

()307/3
وعن ٍ
رجل صحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إِ َّن هلل
ِ
ص ُه ْم ِم ْن خي َفتِ ِه ،ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إَّلَّ وقعت على ملك
تعاىل :مالئكة ترعد فرائ َ
الس ِ
موات واأل َْر ِ
رؤوسهم وَّل يرفعوهنا إىل
ض مل يرفعوا
خلق هللاُ َّ
يصلي ،وإِ َّن منهم مالئكة سجوداً منذ َ
ْ
الس ِ
موات واألرض وَّل يرفعوهنا
خلق هللا َّ
يوم القيامة ،وإِ َّن منهم مالئكةً ركوعاً مل يرفعوا رؤوسهم من ُذ َ
إىل يوم القيامة ،فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إىل وجه هللا عز وجل فقالوا :سبحانك ما عبدَنك حق

عبادتك)) ( .)1ويف (الصحيح) عن جابر بن مسرة رضي هللا عنه قال رسول هللا صلى هللا عليه
رسول ِ
ص م
وسلم(( :أَّل تَص مفو َن كما م
ف املالئكة ِع ْن َد
تصف املالئكة ِع ْن َد َرِهبا؟ فقلنا :اي َ
هللا و َ
كيف تَ ُ
صو َن يف الصف)) ( .)2وفيه عن عائشة رضي هللا عنها
ِرهبا؟ قال :يتمون الصفوف األول ويرتا م
ِ
مارج
الع ْرشَ ،و ُخلِ َق اْلا من من ٍ
قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمُ :
((خل َقت املالئكةُ م ْن نوِر َ
ِمن َنر ،وخلق آدم ممَّا و ِ
ف لكم)) ( )3معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ
ص َ
ْ
ُ ُ
بن أمحد احلكمي – 823 /2
منهم املوكلون حبمل العرش ،ومنهم املوكلون ابلوحي ،ومنهم املوكل ابْلبال ،ومنهم خزنة اْلنة وخزنة

النار .ومنهم املوكلون حبفظ أعمال العباد ،ومنهم املوكلون بقبض أرواح املؤمنني ،ومنهم املوكلون
بقبض أرواح الكافرين ،ومنهم املوكلون بسؤال العبد يف القرب .ومنهم من يستغفرون للمؤمنني

ويصلون عليهم وحيبوهنم ،ومنهم من يشهد جمالس العلم وحلقات الذكر؛ فيحفوهنم أبجنحتهم ،ومنهم
من هو قرين لإلنسان َّل يفارقه ،ومنهم من يدعو العباد إىل فعل اخلري ،ومنهم من يشهد جنائز

الصاحلني ،ويقاتلون مع املؤمنني ويثبتوهنم يف جهادهم مع أعداء هللا ,ومنهم املوكلون حبماية الصاحلني،

وتفريج كرهبم ،ومنهم املوكلون ابلعذاب .واملالئكة َّل يدخلون بيتاً فيه ْتثال ،وَّل صورة ،وَّل كلب،
وَّل جرس ،ويتأذون مما تتأذى منه بنو آدم.

قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إن املالئكة َّل تدخل بيتا فيه صورة)) ( .)4وقالَّ(( :ل تدخل

املالئكة بيتا فيه كلب وَّل صورة)) ( .)5واملالئكة كثريون َّل يعلم عددهم إَّل هللا عز وجل .قال
ش ِر [املدثر .]31:وقد حجبهم هللا تعاىل:
ك إَِّلَّ ُه َو َوَما ِه َي إَِّلَّ ِذ ْك َرى لِلْبَ َ
ود َربِ َ
تعاىلَ :وَما يَـ ْعلَ ُم ُجنُ َ

عنا؛ فال نراهم يف صورهم اليت خلقوا عليها ،ولكن كشفهم لبعض عباده ،كما رأى النيب صلى هللا

عليه وسلم جربيل على صورته اليت خلقه هللا عليها مرتني ،قال هللا تبارك وتعاىلَ :ولََق ْد َرآهُ نَـ ْزلَةً أُ ْخ َرى
ِعن َد ِس ْدرةِ الْم ْنـتـهى [النجم .]14 - 13:وقال :وما ِ
احب ُكم ِِبَ ْجنُ ٍ
ون َولََق ْد َرآهُ ِابألُفُ ِق ال ُْمبِ ِ
ني
َ ُ ََ
ََ َ
ص ُ
[النجم ]23 - 22:اإلْيان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدهللا بن عبداحلميد األثري -
ص 131
وقد دل الكتاب والسنة على أصناف املالئكة ،وأهنا موكلة أبصناف املخلوقات ،وأنه سبحانه وكل

ابْلبال مالئكة ،ووكل ابلسحاب واملطر مالئكة ،ووكل ابلرحم مالئكة تدبر أمر النطفة حىت يتم

خلقها ،مث وكل ابلعبد مالئكة حلفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته ،ووكل ابملوت مالئكة ،ووكل ابلسؤال

يف القرب مالئكة ،ووكل ابألفالك مالئكة حيركوهنا ،ووكل ابلشمس والقمر مالئكة ،ووكل ابلنار

وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارهتا مالئكة ،ووكل ابْلنة وعمارهتا وغرسها وعمل آَّلهتا مالئكة.
ِ
َّاشر ِ
اص َف ِ
ت ُعرفًا فَالْع ِ
ِ
ات نَ ْش ًرا [املرسالت1:
ات َع ْ
َ
فاملالئكة أعظم جنود هللا ومنهمَ :وال ُْم ْر َس َال ْ
ص ًفا َوالن َ
ات غَرقًا والن ِ
َّاشطَ ِ
ات ِذ ْكرا [املرسالت ،]5 - 4:ومنهم :والنَّا ِز َع ِ
ات فَـرقًا فَالْمل ِْقي ِ
  ،]3فَالْ َفا ِرقَ ِات
ُ َ
ْ
ْ َ
َ
ً
اجر ِ
ات ص افا فَ َّ ِ
ات س ْبـ ًقاً [النازعات ،]4 - 1:ومنهم :و َّ ِ
ات س ْبحا فَ َّ ِ
نَ ْشطًا و َّ ِ ِ
ات
الصافَّ َ
الساحبَ َ ً
السابَِق َ
َ
َ
الز َ
ِ
ِ
ِ
َز ْج ًرا فَالتَّاليَات ذ ْك ًرا [الصافات , ]3 - 1:ومعىن مجع التأنيث يف ذلك كله :الفرق والطوائف
واْلماعات ،اليت مفردها :فرقة وطائفة ومجاعة ،ومنهم مالئكة الرمحة ،ومالئكة العذاب ،ومالئكة قد
وكلوا حبمل العرش ،ومالئكة قد وكلوا بعمارة السماوات ابلصالة والتسبيح والتقديس ،إىل غري ذلك
من أصناف املالئكة اليت َّل حيصيها إَّل هللا .شرح العقيدة الطحاوية َّلبن أيب العز احلنفي /2 -
405

_________

( )1رواه املروزي يف ((تعظيم قدر الصالة)) ( .)267 /1قال ابن كثري يف ((تفسريه)) (:)272 /8

وهذا إسنا ٌد َّل أبس به.

( )2رواه مسلم (.)430
( )3رواه مسلم ( )2996بدون لفظة( :العرش).

( )4رواه البخاري ( ،)3351ومسلم ( .)2106من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
( )5رواه البخاري ( )3225ومسلم ( .)2106من حديث أيب طلحة األنصاري رضي هللا عنه.
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الفصل الرابع :التفاضل بني املالئكة ،وبني املالئكة والبشر
• املبحث األول :التفاضل بني املالئكة.
• املبحث الثاين :التفاضل بني املالئكة والبشر.

()309/3

املبحث األول :التفاضل بني املالئكة

واملالئكة متفاضلون بعضهم أفضل من بعض ،وأفضلهم املقربون الذين قال هللا فيهم :لَّن يستَ ِ
ف
نك َ
َْ
الْم ِسيح أَن ي ُكو َن عبداً َِِّ
َّلل َوَّلَ ال َْمآلئِ َكةُ ال ُْم َق َّربُو َن [النساء.]172 :
َْ
َ ُ َ
قال الرازي( :قولهَ :وَّلَ ال َْمآلئِ َكةُ ال ُْم َق َّربُو َن يدل على أن طبقات املالئكة خمتلفة يف الدرجة والفضيلة,
فاألكابر منهم مثل جربيل ,وميكائيل ,وإسرافيل ,وعزرائيل ,ومحلة العرش) ( )1واملالئكة املقربون هم
املسمون ابلكروبيني) (.)2

قال ابن األثري( :ويف حديث أيب العالية(( :الكروبيني سادة املالئكة)) هم املقربون) (.)3

قال ابن كثري وقد ذكر أقسام املالئكة( :ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش ,وهم أشرف
نك َ ِ
املالئكة مع محلة العرش ،وهم املالئكة املقربون كما قال تعاىل :لَّن يستَ ِ
يح أَن يَ ُكو َن َع ْبداً
ف ال َْمس ُ
َْ
ِِ
َّلل َوَّلَ ال َْمآلئِ َكةُ ال ُْم َق َّربُو َن) (.)4
وأفضل املقربني رؤساء املالئكة الثالثة الذين كان النيب صلى هللا عليه وسلم يذكرهم يف دعائه الذي
يفتتح به صالته إذا قام من الليل فيقول(( :اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات

واألرض  .)5( )) ..احلديث
قال ابن القيم يف هذا احلديث( :فذكر هؤَّلء الثالثة من املالئكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم

وقرهبم من هللا ,وكم من ملك غريهم يف السماوات فلم يسم إَّل هؤَّلء الثالثة ،فجربيل صاحب

الوحي الذي به حياة القلوب واألرواح ،وميكائيل صاحب القطر الذي به حياة األرض واحليوان

والنبات ,وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته إبذن هللا األموات وأخرجتهم من

قبورهم) ( .)6وقد خص هللا جربيل وميكائيل يف كتابه ابلذكر وعطف ذكرمها على ذكر املالئكة
ِِ
ِ ِ
ِ ِِ ِِ ِ
ين [البقرة .]98 :قيل
يل َوِمي َك َ
ال فَِإ َّن هللاَ َع ُد ٌّو ل ْل َكاف ِر َ
فقالَ :من َكا َن َع ُد اوا َّلل َوَمآلئ َكته َوُر ُسله َوج ِْرب َ
إمنا خصهما ابلذكر تشريفاً هلما (.)7
ِِ
يل فَِإنَّهُ
وأفضل املالئكة ومقدمهم جربيل عليه السالم ،قال هللا عز وجل فيه :قُ ْل َمن َكا َن َع ُد اوا ْل ِْرب َ

هللا مص ِدقاً لِما بني ي َدي ِه وه ًدى وب ْشرى لِل ِ
نَـ َّزلَه علَى قَـلْبِ َ ِ ِ
ني [البقرة .]97 :فشرفه هللا عز
ُ َ
ْم ْؤمنِ َ
ك إبِِ ْذن ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ
وجل بذكره وذم معاديه ،وذكر سبحانه دليل فضله وتشريفه وهو وظيفته الشريفة الكرْية :تبليغ

الوحي للرسل من هللا ،فهو الواسطة بني هللا ورسوله ،وقد مساه هللا يف كتابه أبمساء شريفة ووصفه
أبوصاف كرْية ،قال سبحانه :قُل نَـ َّزلَه روح الْ ُق ُد ِ ِ
ك ِاب ْحل ِق لِيـثَـبِ َ َّ ِ
آمنُواْ َو ُه ًدى َوبُ ْش َرى
س من َّربِ َ َ ُ
ين َ
ْ ُُ ُ
ت الذ َ
ِ
لِل ِ
ِِ
ني [الشعراء.]193 :
وح األَم ُ
ْم ْسل ِم َ
ني [النحل .]102 :فسماه روح القدس ،وقال :نَـ َز َل به ال مر ُ
ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ش َمك ٍ
فسماه الروح األمني ،وقال سبحانه :إنَّهُ لََق ْو ُل َر ُسول َك ِر ٍمي ذي قُـ َّوة عن َد ذي ال َْع ْر ِ
ني ُمطَ ٍاع َمثَّ
أ َِم ٍ
ني [التكوير .]21 - 19 :أي أن القرآن نزل به جربيل ووصف سبحانه جربيل بصفات كرْية
كلها تقتضي تفضيله على سائر املالئكة ,فهو رسول كرمي ,وذو قوة ،وهو مكني املنزلة عند ذي

العرش ,ومطاع يف السموات تطيعه املالئكة ،وأمني على وحي هللا ورساَّلته ( , )8ولقد خصه هللا
ِ
اَّلل هو موَّله و ِج ِْربيل و ِ
ني َوال َْمالئِ َكةُ بَـ ْع َد
صال ُح ال ُْم ْؤمنِ َ
ابلذكر يف مواضع من كتابه ،قال سبحانه :فَِإ َّن ََّ ُ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ
ري [التحرمي.]4 :
ذَلِ َ
ك ظَ ِه ٌ
فذكره سبحانه بعد ذكر نفسه ومل يذكر سواه من املالئكة ،وقال سبحانه :تَـنَـ َّز ُل الْمالئِ َكةُ وال مر ِ
يها
وح ف َ
َ ُ
َ
إبِِ ْذ ِن َرهبِِم ِمن ُك ِل أ َْم ٍر [القدر .]4 :ففي هذه اآلايت ختصيص من هللا له يف الذكر مع ذكر املالئكة،
وقال صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا تبارك وتعاىل إذا أحب عبداً َندى جربيل :إن هللا قد أحب فالَنً
فأحبه ،فيحبه جربيل مث ينادي جربيل يف السماء أن هللا قد أحب فالَنً فأحبوه فيحبه أهل السماء))

( .)9ويف هذا احلديث ما َّل خيفى من بيان فضل جربيل عليه السالم وأنه ليس فقط مبلغ كالم هللا

إىل الرسل بل وإىل املالئكة أيضاً.
ومن أفضل املالئكة أهل بدر منهم كما يف احلديث أن جربيل سأل النيب صلى هللا عليه وسلم(( :ما
تعدون أهل بدر فيكم؟ قال :من أفضل املسلمني  -أو كلمة حنوها  -قال :وكذلك من شهد بدراً
من املالئكة)) ( .)10مباحث املفاضلة يف العقيدة حملمد بن عبدالرمحن الشظيفي  -ص350 :
_________

((( )1تفسري الرازي)) (.)119 /11
((( )2الفتاوى)) ( )357 /4و ((البداية والنهاية)) ( )49 /1و ((معارج القبول)) (.)87 /2
((( )3النهاية)) (.)161 /4

((( )4البداية والنهاية)) (.)49 /1

( )5رواه مسلم ( .)770من حديث أيب سلمة بن عبدالرمحن بن عوف رضي هللا عنهما.
((( )6زاد املعاد)) (.)36 /1
((( )7تفسري القرطيب)) (.)36 /2

((( )8زاد املسري)) (.)43 /7

((( )9البخاري مع الفتح)) ( )461 /13و ((مسلم)) (.)2030 /4
( )10رواه البخاري ( .)3992من حديث رفاعة بن رافع رضي هللا عنه.

()310/3

املبحث الثاين :التفاضل بني املالئكة والبشر
هذه مسألة كثر الكالم فيها يف كتب املتأخرين من أهل العلم أخذاً ورداً ،وطال طوَّلً أخرجها عن
فائدهتا وحدها ،وخالصة ما قيل فيها أن الناس فيها على مذاهب ثالثة (:)1

األول :تفضيل املالئكة على البشر مطلقاً ،وإليه ذهبت املعتزلة ,وبعض األشعرية ,وابن حزم ,ومال

إليه بعض أهل السنة ,وبعض الصوفية ,واستدلوا أبدلة من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه
وسلم هلا وجهها يف الدَّللة على قوهلم ,كقوله سبحانه يف بين آدمَ :وفَ َّ
اه ْم َعلَى َكثِ ٍري ِممَّ ْن َخلَ ْقنَا
ض ْلنَ ُ
تَـ ْف ِ
ضيالً [اإلسراء .]70 :فقال على كثري ومل يقل على كل ,ومن عساه أن يكون اخلارج من هذا
ف الْم ِسيح أَن ي ُكو َن عبداً ِ ِ
ِ
َّلل َوَّلَ ال َْمآلئِ َكةُ ال ُْم َق َّربُو َن
َْ
الكثري إَّل املالئكة ،وبقوله سبحانه :لَّن يَ ْستَنك َ َ ُ َ
[النساء .]172 :ومثل هذا دال لغة على أن املعطوف أفضل من املعطوف عليه ،وبقوله سبحانه:
ِ ِ
ِ ِ
ك [األنعام .]50 :واملعىن
ب َوَّل أَقُ ُ
قُل َّلَّ أَقُ ُ
ول لَ ُك ْم إِِين َملَ ٌ
ول لَ ُك ْم عندي َخ َزآئ ُن هللا َوَّل أَ ْعلَ ُم الْغَْي َ
عندهم أين َّل أدعي فوق منزليت ،وبقوله صلى هللا عليه وسلم(( :يقول هللا تعاىل :أَن عند ظن عبدي
يب ،وأَن معه إذا ذكرين ،فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي ،وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري

منه)) ( .)2وهو نص يف األفضلية ،وهي أدلة على ما ترى من الدَّللة ،إَّل أن املخالفني ردوا على
اَّلستدَّلل هبا ورد هؤَّلء على ردودهم.

الثاين :تفضيل األنبياء وصاحلي البشر على املالئكة :وهو مذهب مجهور أهل السنة واْلماعة وكذا
مجهور أصحاب األشعري واستدلوا أبدلة ظاهرة الدَّللة على قوهلم ،كقوله سبحانهَ :وإِ ْذ قُـلْنَا
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ين ،والفاضل َّل يسجد
اس ُج ُدواْ َ
يس أ ََىب َو ْ
لل َْمالَئِ َكة ْ
ْرب َوَكا َن م َن الْ َكاف ِر َ
استَك ََ
آلد َم فَ َ
س َج ُدواْ إَّلَّ إبْل َ
ِ
ِ
للمفضول ،وقوله سبحانهَ :ولََقد ا ْخ َ ْرتََن ُه ْم َعلَى عل ٍْم َعلَى ال َْعالَ ِم َ
ني [الدخان .]32 :وقوله :إِ َّن هللاَ
آل إِبـر ِاهيم و َ ِ
ني [آل عمران .]33 :هذه يف األنبياء ،أما
اصطََفى َ
ْ
آل ع ْم َرا َن َعلَى ال َْعالَ ِم َ
آد َم َونُ ً
وحا َو َ ْ َ َ َ
يف صاحل البشر فكقوله سبحانه:
_________

((( )1مقاَّلت اإلسالميني)) ( 48و  226و  )439و ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (/7

 )235و ((الفصل)) ( 20 /5وما بعدها) و ((احمللى)) ( )13 /1و ((أصول الدين)) ( )166و
((املواقف)) ( )367و ((فتح الباري)) ( )386 /13و ((شرح الطحاوية)) ( )277و ((لوامع

األنوار البهية)) ( )398 /2و ((املواهب اللدنية)) ( )44 /2وغريها.

( )2رواه البخاري ( ،)7405ومسلم ( .)2675من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

()311/3
إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
ك ُه ْم َخ ْريُ ال َِ
ْربيَِّة [البينة .]7 :وهي أدلة يف القوة على ما
ات أ ُْولَئِ َ
الص َ
َ َ َ

ترى ،إَّل أن املخالفني ردوا على اَّلستدَّلل هبا وعلى الرد رد ،ورأى قوم أن األدلة متكافئة فكان

قول اثلث وهو التوقف والسكوت عن التفضيل .وإَن إن ذهبنا نتتبع األدلة والردود ورد الردود خلرج

بنا املوضوع عن حده وطال طوَّلً َّل نستطيع الوقوف عند حد له .وهي مسألة  -كما ذكرت  -كثر
فيها اَّلختالف ,وتشعبت فيها اَّلستدَّلَّلت ,وتشابكت وعظم فيها اْلدال حىت خرج هبا بعضهم

خمرج املنافرة واملفاخرة فأخذ يقول :منا األنبياء ومنا األولياء ،فرد عليه أبن للمالئكة أن تقول :أليس
منكم فرعون وهامان؟ أليس منكم من ادعى الربوبية؟ ( )1وأساء بعضهم األدب فقال :كان امللك

خادماً للنيب صلى هللا عليه وسلم ,أو أن بعض املالئكة خدموا بين آدم ( .)2وهذه املسألة قد قال
فيها ابن تيمية رمحه هللا( :املسألة على هذا الوجه لست أعلم فيها مقالة سابقة مفسرة ،ورِبا َنظر

بعض الناس على تفضيل امللك ،وبعضهم على تفضيل البشر ،ورِبا اشتبهت هذه املسألة ِبسألة
التفضيل بني الصاحل وغريه) (.)3
وقال ابن كثري( :أكثر ما توجد هذه املسألة يف كتب املتكلمني واخلالف فيها مع املعتزلة ومن

وافقهم) قال( :أقدم كالم رأيته يف هذه املسألة ما ذكره احلافظ ابن عساكر يف اترخيه يف ترمجة أمية بن
سعيد بن العاص أنه حضر جملساً لعمر بن عبد العزيز وعنده مجاعة فقال عمر :ما أحد أكرم على هللا
من كرمي بين آدم) وذكر بقية الواقعة وفيها معارضة أحدهم بتفضيل املالئكة واستدَّلل كل (.)4

ولقد نزع مجاعة من أهل العلم إىل أن هذه من فضول املسائل ،قال البيهقي يف التفاضل بني املالئكة
والبشر( :واألمر فيه سهل ،وليس فيه من الفائدة إَّل معرفة الشيء على ما هو به) ( .)5وقال شارح

الطحاوية( :وكنت ترددت يف الكالم على هذه املسألة لقلة مثرهتا ,وأهنا قريب مما َّل يعين ,ومن حسن

إسالم املرء تركه ما َّل يعنيه) (.)6

وقال( :وحاصل الكالم أن هذه املسألة من فضول املسائل وهلذا مل يتعرض هلا كثري من أهل األصول)

(.)7

ونقل عن اتج الدين الفزاري من كتاب له يف تفضيل البشر على امللك ما نصه( :اعلم أن هذه

املسألة من بدع الكالم اليت مل يتكلم فيها الصدر األول من األمة وَّل من بعدهم من أعالم األئمة،
وَّل يتوقف عليها أصل من أصول العقائد ,وَّل يتعلق هبا من األمور الدينية كبري املقاصد ،وهلذا خال
عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن ،وامتنع عن الكالم فيها مجاعة من األعيان ،وكل متكلم فيها

من علماء الظاهر بعلمه مل خيل كالمه من ضعف واضطراب) (.)8
_________

((( )1طبقات احلنابلة)) (.)207 /4
((( )2شرح الطحاوية)) (.)279
((( )3الفتاوى)) (.)354 /4

((( )4البداية والنهاية)) ((( )54 /1هتذيب اتريخ دمشق)) (.)136 /3
((( )5شعب اإلْيان)) (.)182 /1
((( )6شرح الطحاوية)) (.)278
((( )7شرح الطحاوية)) (.)288
((( )8شرح الطحاوية)) (.)297

()312/3

ومل تكن املسألة عند السلف موضع نظر وأخذ ورد ,ومل تكن هلم هبا عناية فائقة حبيث ينصبوهنا
موضوعاً للنظر واَّلستدَّلل ,ومل يقع بينهم فيها كالم وخالف ،وقد رويت عن الصحابة أحاديث
موقوفة ومرفوعة فيها ذكر هلذه املسألة يف بعضها تفضيل املؤمن على املالئكة ,وبعضها تفضيل

املؤمن على بعض املالئكة ,وبعضها تفضيل بين آدم على املالئكة ,ولكنها أحاديث إما ضعيفة أو

موضوعة مثل حديث(( :املؤمن أكرم على هللا عز وجل من بعض املالئكة)) ( .)1وحديث(( :أن
املالئكة قالت :اي ربنا أعطيت بين آدم الدنيا أيكلون فيها ويشربون ويلبسون وحنن نسبح حبمدك وَّل
أنكل وَّل نلهو ,فكما جعلت هلم الدنيا فأجعل لنا اآلخرة فقالَّ :ل أجعل صاحل ذرية من خلقت

بيدي كمن قلت له كن فكان)) ( .)2وحديث(( :ما من شيء أكرم على هللا يوم القيامة من بين

آدم ،قيل :اي رسول هللا ,وَّل املالئكة؟ قال :املالئكة جمبورون ِبنزلة الشمس والقمر)) ( .)3وكلها

ضعيف وموضوع.

وقال ابن تيمية بعد ذكر بعض هذه األحاديث( :وأقل ما يف هذه اآلاثر أن السلف األولني كانوا

يتناقلون بينهم أن صاحلي البشر أفضل من املالئكة من غري نكري منهم لذلك ،ومل خيالف أحد منهم
يف ذلك ،إمنا ظهر اخلالف بعد تشتت األهواء أبهلها ,وتفرق اآلراء ,فقد كان ذلك املستقر عندهم)
( .)4وقال( :قد كان السلف حيدثون األحاديث املتضمنة فضل صاحل البشر على املالئكة ,وتروى
على رؤوس الناس ولو كان هذا منكراً ألنكروه فدل على اعتقادهم ذلك) (.)5

وقد جاء عن اإلمام أمحد أنه كان يفضل صاحلي املؤمنني على املالئكة ,وخيطئ من يفضل املالئكة
على بين آدم (.)6

وقد فصل ابن تيمية يف هذه املسألة تفصيالً طويالً ,قرر فيه مذهب أهل السنة تفضيل صاحل البشر

على املالئكة ( .)7ونقل عنه ابن القيم( :أنه سئل عن صاحلي بين آدم واملالئكة أيهما أفضل؟

فأجاب أبن صاحلي البشر أفضل ابعتبار كمال النهاية ,واملالئكة أفضل ابعتبار البداية ،فإن املالئكة
اآلن يف الرفيق األعلى منزهني عما يالبسه بنو آدم ,مستغرقون يف عبادة الرب ,وَّل ريب أن هذه

األحوال اآلن أكمل من أحوال البشر ,وأما يوم القيامة بعد دخول اْلنة فيصري حال صاحلي البشر
أكمل من حال املالئكة) قال( :وهبذا التفصيل يتبني سر التفضيل ,وتتفق أدلة الفريقني ,ويصاحل كل
منهم على حقه) ( .)8مباحث املفاضلة يف العقيدة حملمد بن عبدالرمحن الشظيفي -ص354
_________
( )1رواه ابن ماجه ( ،)786والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)137 /1من حديث أيب هريرة رضي
هللا عنه[ .فيه أبو املهزم] قال البيهقي :مرتوك ،وقال الزيلعي يف ((ختريج الكشاف)) (:)278 /2

[فيه] أبو املهزم تركه شعبة وقال البيهقي :مرتوك وقد روي موقوفاً.
( )2رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( .)6173( )196 /6من حديث عبدهللا بن عمرو بن
العاص رضي هللا عنهما .قال ابن تيمية يف ((بغية املراتد)) ( :)224اثبت ابإلسناد على شرط
الصحيح ،وقال ابن القيم يف ((خمتصر الصواعق املرسلة)) ( :)405إسناده صحيح وروي مرسالً،
وقال ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) ( :)49 /1مرفوع وهو أصح.
( )3رواه الطرباين كما يف ((جممع الزوائد)) ( ،)87 /1والبيهقي ( .)153( )174 /1من حديث

ابن عمرو رضي هللا عنه .قال البيهقي :تفرد به عبيد هللا بن ْتام ،قال البخارى :عنده عجائب .ورواه

غريه عن خالد احلذاء موقوفا على عبد هللا بن عمرو ،وهو الصحيح ،وقال ابن كثري يف تفسريه (/5
 :)98هذا حديث غريب جداً ،وقال اهليثمي :رواه الطرباين يف الكبري وفيه عبيد هللا بن ْتام وهو

ضعيف ،وقال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة)) ( :)4981منكر مرفوع.

((( )4الفتاوى)) (.)369 /4
((( )5الفتاوى)) (.)371 /4

((( )6طبقات احلنابلة)) ( 279 /2و .)306
((( )7جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)352 /4
((( )8بدائع الفوائد)) (.)163 /3

()313/3

الفصل األول :دور املالئكة جتاه املؤمنني
 حمبتهم للمؤمنني:روى البخاري ومسلم يف صحيحيهما عن أيب هريرة ،رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم

قال(( :إذا أحب هللا عبداً َندى جربيل :إن هللا حيب فالَنً فأحببه ،فيحبه جربيل .فينادي جربيل يف

أهل السماء :إن هللا حيب فالَنً فأحبوه ،فيحبه أهل السماء ،مث يوضع له القبول يف األرض)) (.)1
 -تسديد املؤمن:

روى البخاري يف صحيحه ((عن حسان بن اثبت :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعا له ،فقال:
اللهم أيده بروح القدس)) (.)2

ويف الصحيح أيضاً عن أيب هريرة قال( :قال سليمان عليه السالم :ألطوفن الليلة ِبائة امرأة ،تلد كل
امرأة غالما يقاتل يف سبيل هللا .فقال له امللك :قل :إن شاء هللا ،فلم يقل ،ونسي ،فأطاف هبن ،ومل

تلد إَّل امرأة منهن نصف إنسان)).

قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :لو قال :إن شاء هللا مل حينث ،وكان أرجى حلاجته)) (.)3
فامللك سدد نيب هللا سليمان وأرشده إىل األصوب واألكمل.

 -صالهتم على املؤمنني:

ِ
أخربَن هللا أن املالئكة تصلي على الرسول صلى هللا عليه وسلم :إِ َّن َّ
َّيب
صلمو َن َعلَى النِ ِ
اَّللَ َوَمالئ َكتَهُ يُ َ
ِ
صلِي َعلَْي ُك ْم َوَمالئِ َكتُهُ لِيُ ْخ ِر َج ُكم ِم َن
[األحزاب .]56 :وهم يصلون على املؤمنني أيضاًُ :ه َو الَّذي يُ َ
ات إِ َىل النموِر وَكا َن ِابلْم ْؤِمنِ ِ
الظملُم ِ
يما [األحزاب.]43 :
ُ َ
ني َرح ً
َ
َ
والصالة من هللا تعاىل ثناؤه على العبد عند مالئكته ،حكاه البخاري عن أيب العالية (... ،)4

وأما الصالة من املالئكة فبمعىن الدعاء للناس ،واَّلستغفار هلم ،وهذا ما سنوضحه فيما أييت:
مناذج من األعمال اليت تصلي املالئكة على صاحبها:

أ -معلم الناس اخلري:

روى الرتمذي يف سننه عن أيب أمامة أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن هللا ومالئكته وأهل
السموات واألرض حىت النملة يف جحرها ،وحىت احلوت ،ليصلون على معلم الناس اخلري)) (.)5

ب -الذين ينتظرون صالة اْلماعة:

يف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن املالئكة تصلي على

أحدكم ما دام يف جملسه ،تقول :اللهم اغفر له ،اللهم ارمحه .ما مل حيدث)) (.)6

ج -الذين يصلون يف الصف األول:

يف سنن أيب داود عن الرباء بن عازب رضي هللا عنه :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن

هللا ومالئكته يصلون على الصفوف األول)) (.)7

ويف سنن النسائي(( :على الصفوف املتقدمة)) (.)8
ويف سنن ابن ماجة من حديث الرباء ،وحديث عبد الرمحن بن عوف(( :إن هللا ومالئكته يصلون على

الصف األول)) (.)9

د -الذين يسدون الفرج بني الصفوف:
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3209ومسلم (.)2637
( )2رواه البخاري (.)453

( )3رواه البخاري ( ،)5242ومسلم (.)1654
((( )4صحيح البخاري)) (.)111 /6

( )5رواه الرتمذي ( .)2685وقال :غريب ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
( )6رواه مسلم (.)649
( )7رواه أبو داود ( ،)664وأمحد ( .)18666( )298 /4واحلديث سكت عنه أبو داود،

وصحح إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )219كما أشار إىل ذلك يف املقدمة،
وحسن إسناده النووي يف ((رايض الصاحلني)) (.)384

( )8رواه النسائي ( .)89 /2وصححه األلباين يف ((صحيح سنن النسائي)).
( )9رواه ابن ماجه ( )823و ( .)825قال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( )153 /1بعد

حديث الرباء :رجاله ثقات ،وقال بعد حديث عبدالرمحن بن عوف :هذا إسناد صحيح رجاله ثقات،
وصححهما األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

()314/3

يف سنن ابن ماجة عن عائشة قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا ومالئكته يصلون
على الذين يصلون الصفوف ،ومن سد فرجة رفعه هللا هبا درجة)) (.)1
هـ -الذين يتسحرون:

يف صحيح ابن حبان ومعجم الطرباين األوسط إبسناد حسن ،عن ابن عمر رضي هللا عنهما :أن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن هللا تعاىل ومالئكته يصلون على املتسحرين)) (.)2

والذين يصلون على النيب صلى هللا عليه وسلم:

روى أمحد يف مسنده ،والضياء يف املختارة عن عامر بن ربيعة إبسناد حسن :أن رسول هللا صلى هللا

صلت عليه املالئكة ،ما دام يصلي علي ،فليقل العبد
عليه وسلم قال(( :ما من عبد يصلي علي إَّل
ْ
من ذلك أو ليكثر)) (.)3

ز -الذين يعودون املرضى:

روى أبو داود عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :ما من

رجل يعود مريضاً ممسياً ،إَّل خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حىت يصبح ،وكان له خريف يف

اْلنة ،ومن أاته مصبحاً خرج معه سبعون ألف ملك ،يستغفرون له حىت ْيسي ،وكان له خريف يف

اْلنة)) (.)4

هل لصالة املالئكة علينا أثر:
يقول تعاىلُ :هو الَّ ِذي يصلِي َعلَْي ُكم ومالئِ َكتُهُ لِي ْخ ِرج ُكم ِمن الظملُم ِ
ات إِ َىل النموِر [األحزاب.]43 :
َُ
ُ َ
ْ ََ
َ َ
َ
تفيد اآلية أن ذكر هللا لنا يف املأل األعلى ،ودعاء املالئكة للمؤمنني واستغفارهم هلم ،له أتثري يف
هدايتنا وختليصنا من ظلمات الكفر ,والشرك ,والذنوب ,واملعاصي إىل النور الذي يعين وضوح

املنهج والسبيل ،ابلتعرف على طريق احلق الذي هو اإلسالم ،وتعريفنا ِبراد هللا منا ،وإعطائنا النور
الذي يدلنا على احلق :يف األفعال ,واألقوال ,واألشخاص.

 التأمني على دعاء املؤمنني:املالئكة يؤمنِون على دعاء املؤمن :وبذلك يكون الدعاء أقرب إىل اإلجابة ،ففي صحيح مسلم وسنن

ابن ماجة عن أيب الدرداء عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :دعوة املرء املسلم ألخيه بظهر

الغيب مستجابة ،عند رأسه ملك ،كلما دعا له خبري قال امللك املوكل به :آمني ،ولك ِبثل)) (.)5
وملا كان الدعاء املؤمن عليه حرايً ابإلجابة ،فإنه َّل ينبغي للمؤمن أن يدعو على نفسه بشر ،ففي

صحيح مسلم عن أم سلمة قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تدعوا على أنفسكم إَّل

خبري ،فإن املالئكة يؤمنون على ما تقولون)) (.)6
 -استغفارهم للمؤمنني:

ات يَـتَـ َفطَّْر َن ِم ْن فَـ ْوقِ ِه َّن َوال َْم َالئِ َكةُ
اد َّ
الس َم َاو ُ
أخربَن هللا أن املالئكة يستغفرون ملن يف األرض :تَ َك ُ
اَّلل هو الْغَ ُفور َّ ِ
سبِ ُحو َن ِحبَ ْم ِد َرهبِِ ْم َويَ ْستَـغْ ِف ُرو َن لِ َم ْن ِيف ْاأل َْر ِ
يم [الشورى.]5 :
ُ
ض أ َََّل إِ َّن ََّ ُ َ
الرح ُ
يُ َ
_________

( )1رواه ابن ماجه ( ،)821وأمحد ( ،)24631( )89 /6واحلاكم ( ،)334 /1والبيهقي (/3

 .)5404( )103قال احلاكم :صحيح على شرط مسلم ،وقال البيهقي :إسناده حمفوظ ،وصححه
األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).
( )2رواه ابن حبان ( ،)3467( )245 /8والطرباين يف ((املعجم األوسط)) (.)6434( )287 /6
قال ابن امللقن يف ((شرح صحيح البخاري)) ( :)135 /13صحيح ،وقال األلباين يف ((سلسلة

األحاديث الصحيحة)) ( :)3409رجاله ثقات.

( )3رواه أمحد ( ،)15718( )445 /3والضياء ( .)189 /8وقال :إسناده حسنه ،وحسنه
األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)5744
( )4رواه أبو داود ( )3098وقال :أسند عن علي عن النيب من غري وجه صحيح ،وصححه األلباين
موقوفاً يف ((صحيح سنن أيب داود)).

( )5رواه مسلم ( ،)2732وابن ماجه (.)2358
( )6رواه مسلم (.)920
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وأخرب يف آية سورة غافر أن محلة العرش واملالئكة الذين حول العرش ينزهون رهبم ،وخيضعون له،
وخيصون املؤمنني التائبني ابَّلستغفار ،ويدعونه أبن ينجيهم من النار ،ويدخلهم اْلنة ،وحيفظهم من
فعل الذنوب واملعاصي :الَّ ِذ ِ
سبِ ُحو َن ِحبَ ْم ِد َرهبِِ ْم َويُـ ْؤِمنُو َن بِ ِه َويَ ْستَـ ْغ ِف ُرو َن
ين َْحيملُو َن ال َْع ْر َ
َ
ش َوَم ْن َح ْولَهُ يُ َ

ت ُك َّل َشي ٍء ر ْمحَةً و ِعلْما فَا ْغ ِفر لِلَّ ِذين َاتبوا واتَّـبـعوا سبِيلَ َ ِ
ِِ
اب ا ْْلَ ِح ِيم
آمنُوا َربَّـنَا َو ِس ْع َ
ك َوق ِه ْم َع َذ َ
َ ُ َ َُ َ
ين َ
ْ
ْ َ َ ً
للَّذ َ
[غافر]9 - 7 :

 -شهودهم جمالس العلم ,وحلق الذكر ,وحفهم أهلها أبجنحتهم:

يف صحيحي البخاري ومسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إن

هلل مالئكة يطوفون يف الطرق ،يلتمسون أهل الذكر ،فإذا وجدوا قوماً يذكرون هللا تنادوا :هلموا إىل

حاجتكم)) .قال(( :فيحفوهنم أبجنحتهم إىل السماء الدنيا)) (.)1

ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :وما
اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا يتلون كتاب هللا ،ويتدارسونه بينهم إَّل نزلت عليهم السكينة،

وغشيتهم الرمحة ،وحفتهم املالئكة ،وذكرهم هللا فيمن عنده)) (.)2

ويف سنن الرتمذي عن أيب الدرداء قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن املالئكة

لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً ِبا يصنع)) ()3؛ أي تتواضع له.

فاألعمال الصاحلة  -كما ترى  -تقرب املالئكة منا ،وتقربنا منهم ،ولو استمر العباد يف حالة عالية
من السمو الروحي ،لوصلوا إىل درجة مشاهدة املالئكة ومصافحتهم كما يف احلديث الذي يرويه

مسلم ،عن حنظلة األسيدي رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :والذي نفسي بيده

إن لو تدومون على ما تكونون عندي ويف الذكر ،لصافحتكم املالئكة على فرشكم ويف طرقكم))

(.)4

ويف رواية الرتمذي عن حنظلة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :لو أنكم تكونون كما
تكونون عندي ألظلتكم املالئكة أبجنحتها)) (.)5
 -تسجيل املالئكة الذين حيضرون اْلمعة:

وهؤَّلء املالئكة يسجلون بعض أعمال العباد ،فيسجلون الذين يؤمون اْلُ َمع األول فاألول .فعن أيب
هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إذا كان يوم اْلمعة وقفت املالئكة على ابب

املسجد يكتبون األول فاألول ،فإذا خرج اإلمام طووا صحفهم ،وجلسوا يستمعون الذكر)) .متفق
عليه (.)6

_________

( )1رواه البخاري ( )6408واللفظ له ،ومسلم (.)2689
( )2رواه مسلم (.)2699

( )3رواه الرتمذي ( .)2682ورواه أبو داود ( ،)3641وابن ماجه ( ،)223وأمحد ()196 /5
( ،)21763وابن حبان ( .)88( )289 /1واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الرتمذي :ليس

هو عندي ِبتصل ،وقال ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) (َّ :)106 /4ل يصح ،وقال ابن

عساكر يف ((اتريخ دمشق)) ( :)247 /25له طرق كثرية ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة

املصابيح)) ( )151 /1كما أشار لذلك يف املقدمة ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)):

صحيح.

( )4رواه مسلم (.)2750
( )5رواه الرتمذي ( .)2452وقال :حسن غريب من هذا الوجه ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن

الرتمذي)) :حسن صحيح.

( )6رواه البخاري ( ،)929ومسلم (.)850
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ويسجلون ما يصدر عن العباد من أقوال طيبة ،ففي صحيح البخاري وغريه عن رفاعة بن رافع

الزرقي قال(( :كنا يوماً نصلي وراء النيب صلى هللا عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة ،قال :مسع

اءه :ربنا ولك احلمد محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه .فلما انصرف ،قال :من
هللا ملن محده ،قال رجل ور َ

املتكلم؟ قال :أَن .قال :لقد رأيت بضعة وثالثني ملكاً يبتدروهنا أيهم يكتبها أول)) ( .)1فهؤَّلء
الكتبة من املالئكة غري امللكني اللذين يسجالن صاحل أعماله وطاحلها ابلتأكيد؛ لكوهنم بضعة

وثالثني ملكاً.
 تعاقب املالئكة فينا:وهؤَّلء املالئكة الذين يطوفون يف الطرق يلتمسون الذكر ،ويشهدون اْلمع واْلماعات يتعاقبون
فينا ،فطائفة أتيت ،وطائفة تذهب ،وهم جيتمعون يف صالة الصبح ،وصالة العصر ،ففي صحيحي

البخاري ومسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن هلل

مالئكة يتعاقبون فيكم ،مالئكة ابلليل ومالئكة ابلنهار ،وجيتمعون يف صالة الفجر وصالة العصر ،مث
يعرج الذين ابتوا فيكم ،فيسأهلم رهبم ،وهو أعلم هبم :كيف تركتم عبادي؟ فيقولون :تركناهم وهم

يصلون ،وأتيناهم وهم يصلون)) (.)2
ولعل هؤَّلء هم الذين يرفعون أعمال العباد إىل رهبم ،ففي صحيح مسلم ((عن أيب موسى األشعري

رضي هللا عنه قال :قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبمس كلمات ،فقال :إن هللا عز وجل َّل
ينام ،وَّل ينبغي له أن ينام ،خيفض القسط ويرفعه ،يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار ،وعمل النهار قبل

الليل )3( )) .. .احلديث.

وقد عظم هللا شأن صالة الفجر؛ ألن املالئكة تشهدها ،قالَ :وقُـ ْرآ َن الْ َف ْج ِر إِ َّن قُـ ْرآ َن الْ َف ْج ِر َكا َن
ودا [اإلسراء]78 :
َم ْش ُه ً
 -تنزهلم عندما يقرأ املؤمن القرآن:

ومنهم من يتنزل من السماء حني يقرأ القرآن؛ ففي صحيح مسلم عن الرباء بن عازب قال(( :قرأ
رجل سورة الكهف ،ويف الدار دابة ،فجعلت تنفر ،فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته ،قال فذكر للنيب
صلى هللا عليه وسلم .فقال :اقرأ فالن ،فإهنا السكينة تنزلت عند القرآن ،أو تنزلت للقرآن)) (.)4

وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه(( :أن أسيد بن حضري بينما هو يف ليلة يقرأ يف مربده ،إذ جالت

فرسه ،فقرأ ،مث جالت أخرى ،فقرأ ،مث جالت أيضاً .قال أسيد :فخشيت أن تطأ حيىي ،فقمت إليها،

فإذا مثل الظلة فوق رأسي ،فيها أمثال السرج ،عرجت يف اْلو حىت ما أراها.

قال :فغدوت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقلت :اي رسول هللا ،بينا أَن البارحة من جوف

الليل أقرأ يف مربدي ،إذ جالت فرسي ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اقرأ ابن حضري ،قال:
فقرأت ،مث جالت أيضاً ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اقرأ ابن حضري ،قال :فقرأت ،مث

جالت أيضاً ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اقرأ ابن حضري ،قال :فانصرفت ،وكان حيىي قريباً
منها ،خشيت أن تطأه ،فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج ،عرجت يف اْلو حىت ما أراها.
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :تلك املالئكة كانت تسمع لك ،ولو قرأت ألصبحت يراها

الناس ما تسترت منهم)) (.)5
 يبلغون الرسول صلى هللا عليه وسلم عن أمته السالم:_________

( )1رواه البخاري ( ،)799وأبو داود (.)770
( )2رواه البخاري ( ،)3223ومسلم (.)632
( )3رواه مسلم (.)179
( )4رواه مسلم (.)796
( )5رواه البخاري ( ،)5018ومسلم ( )796واللفظ له.
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روى النسائي والدارمي عن عبد هللا بن مسعود قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن هلل
مالئكة سياحني يف األرض يبلغوين عن أميت السالم)) (.)1
 -تبشريهم املؤمنني:

ِ
يث َ ِ ِ ِ
ني إِ ْذ
فقد محلوا البشرى إىل إبراهيم أبنه سريزق بذرية صاحلةَ :ه ْل أ ََات َك َح ِد ُ
يم ال ُْمك َْرم َ
ض ْيف إبْـ َراه َ
ِ
غ إِ َىل أ َْهلِ ِه فَ َجاء بِ ِع ْج ٍل َِمس ٍ
ال أََّل
ني فَـ َق َّربَهُ إِلَْي ِه ْم قَ َ
الما قَ َ
الم قَـ ْوٌم من َك ُرو َن فَـ َرا َ
ال َس ٌ
َد َخلُوا َعلَْيه فَـ َقالُوا َس ً
شروهُ بِغُ ٍ
الم َعلِ ٍيم [الذارايت.]28 - 24 :
س ِم ْنـ ُه ْم ِخي َفةً قَالُوا َّل َختَ ْ
ف َوبَ َّ ُ
َأتْ ُكلُو َن فَأ َْو َج َ
ِ
ِ
صلِي ِيف ال ِْم ْحر ِ
اب أ َّ
َن َّ
اَّللَ يُـبَ ِش ُر َك بِيَ ْح َىي [آل
وبشرت زكراي بيحىي :فَـنَ َ
ادتْهُ ال َْمآلئ َكةُ َو ُه َو قَائ ٌم يُ َ
َ
عمران.]39 :
وليس هذا مقصوراً على األنبياء واملرسلني ،بل قد تبشر املؤمنني ،ففي صحيح مسلم عن أيب هريرة

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن رجالً زار أخاً له يف قرية أخرى ،فأرصد هللا له على مدرجته

-طريقه -ملكاً ،فلما أتى عليه ،قال :أين تريد؟ قال :أريد أخاً يل يف هذه القرية ،قال :هل لك عليه

من نعمة ترهبا؟ قالَّ :ل ،غري أين أحببته يف هللا عز وجل ،قال :فإين رسول هللا إليك أبن هللا قد أحبك
كما أحببته فيه)) (.)2

ويف صحيح البخاري ومسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
((أاتين جربيل ،فقال :اي رسول هللا! هذه خدجية قد أتتك معها إَنء فيه إِدام ,أو طعام ,أو شراب،
فإذا هي قد أتتك ،فاقرأ عليها السالم من رهبا ومين ،وبشرها ببيت يف اْلنة من قصبَّ ،ل صخب

فيه وَّل نصب)) (.)3
 -املالئكة والرؤاي يف املنام:

روى البخاري يف صحيحه يف ابب التهجد(( ،عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ،قال :كان الرجل

يف حياة النيب صلى هللا عليه وسلم إذا رأى رؤاي قصها على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فتمنيت
أن أرى رؤاي فأقصها على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وكنت غالماً شاابً ،وكنت أَنم يف املسجد

على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فرأيت يف النوم كأن ملكني أخذاين فذهبا يب إىل النار،

فإذا هي مطوية كطي البئر ،وإذا هلا قرَنن كقرين البئر ،وإذا فيها أَنس قد عرفتهم ،فجعلت أقول:
أعوذ ابهلل من النار ،قال :فلقيهما ملك آخر ،فقال يل :مل ترع)) ()4؛ أي َّل ختف.

ويف صحيح البخاري عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
فكشفت عن وجهك
((أريتك يف املنام جييء بك امللك يف َس َرقَ ٍة من حرير ،فقال يل :هذه امرأتك،
ُ
الثوب ،فإذا أنت هي ،فقلت :إن يك هذا من هللا ْيضه)) (.)5
 -يقاتلون مع املؤمنني ويثبتوهنم يف حروهبم:

_________

( ))]4379[ )1رواه النسائي ( ،)43 /3والدارمي ( ،)2774( )409 /2وابن حبان (/3
 ،)195والطرباين ( ،)220 /10واحلاكم ( .)456 /2وقال :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه
الذهيب ,وقال ابن القيم يف ((جالء األفهام)) ( :)120إسناده صحيح ,وقال اهليثمي يف ((جممع

الزوائد)) ( :)27 /9رجاله رجال الصحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح سنن النسائي)).
( )2رواه مسلم (.)2567

( )3رواه البخاري ( ،)3820ومسلم (.)2432
( )4رواه البخاري ( ،)1121ومسلم (.)2479
( )5رواه البخاري ( ،)3895ورواه مسلم (.)2438
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ِ
اب لَ ُك ْم أَِين
وقد أمد هللا املؤمنني أبعداد كثرية من املالئكة يف معركة بدر :إِ ْذ تَ ْستَغيثُو َن َربَّ ُك ْم فَ ْ
استَ َج َ
ُممِ مد ُكم ِأبَل ٍ ِ
ِ ِِ
اَّللُ بِبَ ْد ٍر َوأَنتُ ْم أ َِذلَّةٌ فَاتَّـ ُقواْ َّ
ص َرُك ُم َّ
اَّللَ لَ َعلَّ ُك ْم
ْف م َن ال َْمآلئِ َكة ُم ْردف َ
ني [األنفالَ ،]9 :ولََق ْد نَ َ
ِ ِ
ِ ٍ ِ
ول لِل ِ
ِ
ني بَـلَى إِن
ني أَلَن يَكْفي ُك ْم أَن ُْيِ َّد ُك ْم َربم ُكم بِثَالَثَة آَّلَف م َن ال َْمآلئِ َكة ُم َنزل َ
ْم ْؤمنِ َ
تَ ْش ُك ُرو َن إِ ْذ تَـ ُق ُ ُ
آَّلف ِمن الْمآلئِ َك ِة م ِ
تَصِربواْ وتَـتَّـ ُقواْ وأيْتُوُكم ِمن فَـوِرِهم ه َذا ْيُْ ِد ْد ُكم ربم ُكم ِخبَمس ِة ٍ
ني [آل
ْ ْ َ
س ِوم َ
َ َ
َْ
ََ
ُْ َ
َُ
َْ
عمران]125 - 123 :

ويف صحيح البخاري ((عن ابن عباس :أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال يف يوم بدر :هذا جربيل

آخذ برأس فرسه ،عليه أداة حرب)) (.)1
وقد بني هللا احلكمة والغاية من هذا اإلمداد ،وهو تثبيت املؤمنني ،واحملاربة معهم ،وقتال األعداء،
َّصر إَِّلَّ ِمن ِع ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ند
ْ
وقتلهم بضرب أعناقهم وأيديهمَ :وَما َج َعلَهُ ا ََّّللُ إَّلَّ بُ ْش َرى َولتَط َْمئ َّن به قُـلُوبُ ُك ْم َوَما الن ْ ُ
اَّلل ع ِزيز ح ِكيم [األنفال ،]10 :إِ ْذ ي ِ
َِّ
ِ َّ ِ
ِ ِ
آمنُواْ
وحي َربم َ
ين َ
ُ
اَّلل إِ َّن ََّ َ ٌ َ ٌ
ك إِ َىل ال َْمآلئ َكة أَِين َم َع ُك ْم فَـثَـبتُواْ الذ َ
سأُل ِْقي ِيف قُـلُ ِ َّ ِ
ض ِربواْ ِم ْنـهم ُك َّل بـنَ ٍ
ِ
ان [األنفال.]12 :
ين َك َف ُرواْ َّ
ب فَا ْ
ض ِربُواْ فَـ ْو َق األَ ْعنَاق َوا ْ ُ ُ ْ َ
َ
وب الذ َ
الر ْع َ
َّصر إَِّلَّ ِمن ِع ِ
ِِ
ِ ِ
وقال يف سورة آل عمرانَ :وَما َج َعلَهُ َّ ِ
ند
ْ
اَّللُ إَّلَّ بُ ْش َرى لَ ُك ْم َولتَط َْمئ َّن قُـلُوبُ ُكم به َوَما الن ْ ُ
َِّ
ِ
ِ ِ
ِ َّ ِ
ني [آل عمران- 126 :
ين َك َف ُرواْ أ َْو يَ ْكبِتَـ ُه ْم فَـيَن َقلبُواْ َخآئِبِ َ
اَّلل ال َْع ِزي ِز ا ْحلَك ِيم ليَـ ْقطَ َع طََرفًا م َن الذ َ
......... .]127
وقد مسع أحد املقاتلني من املسلمني صوت ضربة ملك ،ضرب هبا أحد الكفار ،وصوته وهو يزجر

فرسه ،ففي صحيح مسلم ((عن ابن عباس قال :بينما رجل من املسلمني ٍ
يومئذ يشتد يف أثر رجل

من املشركني أمامه إذ مسع ضربة ابلسوط فوقه ،وصوت الفارس يقول :أقدم حيزوم ،فنظر إىل املشرك
أمامه ،فخر مستلقياً ،فنظر إليه ،فإذا هو قد ُخطم أنفه ،وشق وجهه ،كضربة السوط ،فاخضر ذلك

أمجع ،فجاء األنصاري ،فحدث بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :صدقت ،ذلك من مدد
السماء الثالثة)) (.)2

َّ ِ
آمنُوا اذْ ُك ُروا
ين َ
وقد حاربت املالئكة يف مواقع أخر؛ ففي غزوة اخلندق أرسل هللا مالئكتهَ :اي أَيمـ َها الذ َ
نِعمةَ َِّ
ودا َّملْ تَـ َرْو َها [األحزاب ،]9 :واملراد
اَّلل َعلَْي ُك ْم إِ ْذ َجاءتْ ُك ْم ُجنُو ٌد فَأ َْر َسلْنَا َعلَْي ِه ْم ِرحيًا َو ُجنُ ً
َْ
ابْلنود اليت مل يروها املالئكة ،كما ثبت يف الصحاح ويف غريها(( :أن جربيل جاء الرسول صلى هللا
عليه وسلم بعد رجوعه صلى هللا عليه وسلم من اخلندق وقد وضع سالحه واغتسل ،فأاته جربيل

وهو ينفض رأسه من الغبار ،فقال للرسول صلى هللا عليه وسلم :وضعت السالح؟ وهللا ما وضعناه،

أخرج إليهم .فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :فأين؟ فأشار إىل بين قريظة)) (.)3

ويف صحيح البخاري عن أنس رضي هللا عنه قال(( :كأين أنظر إىل الغبار ساطعاً يف زقاق بين غنم،
موكب جربيل حني سار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل بين قريظة)) (.)4
 محايتهم للرسول صلى هللا عليه وسلم:_________

( )1رواه البخاري (.)3995
( )2رواه مسلم (.)1763
( )3رواه البخاري ( ،)4117ومسلم ( .)1769من حديث عائشة رضي هللا عنه.
( )4رواه البخاري (.)4118
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روى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال(( :قال أبو جهل :هل يعفر حممد وجهه بني
أظهركم؟ قال :فقيل :نعم ،فقال :والالت والعزى ،لئن رأيته يفعل ذلك ألطأن على رقبته ،أو ألعفرن
وجهه يف الرتاب .قال :فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي ،زعم ليطأ على رقبته .قال:

فما فجأهم منه إَّل وهو ينكص على عقبه ،ويتقي بيديه ،قال :فقيل له :ما لك؟ فقال :إن بيين وبينه

خلندقاً من َنر ،وهوَّلً وأجنحة .فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :لو دَن مين َّلختطفته املالئكة

عضواً عضواً)) (.)1

ورواه البخاري أبخصر من رواية مسلم هذه ،يف كتاب التفسري (.... )2

 -شهود املالئكة ْلنازة الصاحلني:

قال الرسول صلى هللا عليه وسلم يف سعد بن معاذ(( :هذا الذي حترك له العرش ،وفتحت له أبواب
ضم ضمة ،مث فرج عنه)) .رواه النسائي عن ابن عمر
السماء ،وشهده سبعون ألفاً من املالئكة ،لقد ُ
(.)3

 إظالهلا للشهيد أبجنحتها:يف البخاري عن جابر رضي هللا عنه قال(( :جيء أبيب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وقد مثل به،

ووضع بني يديه ،فذهبت أكشف عن وجهه ،فنهاين قومي ،فسمع صوت َنئحة ،فقيل :ابنة عمرو -
أو أخت عمرو .-فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :ملَ تبكي ،أو َّل تبكي ،ما زالت املالئكة تظله
أبجنحتها)) وقد عنون له البخاري بقوله( :ابب ظل املالئكة على الشهيد) (.)4

 املالئكة الذين جاؤوا ابلتابوت:ال َهلم نِبِيمـهم إِ َّن آيةَ مل ِ
آل
وت فِ ِيه َس ِكينَةٌ ِمن َّربِ ُك ْم َوبَِقيَّةٌ ِممَّا تَـ َر َك ُ
ْك ِه أَن َأيْتِيَ ُك ُم التَّابُ ُ
َ ُ
قال تعاىلَ :وقَ َ ُ ْ ُ ْ
ارو َن َحتْ ِملُهُ ال َْمآلئِ َكةُ [البقرة.]248 :
وسى َو ُ
ُم َ
آل َه ُ
والذي يعنينا من هذه اآلية ما أخربَن هللا به ،أن املالئكة جاءت بين إسرائيل ،يف تلك الفرتة ،بتابوت

تطميناً هلم وتثبيتاً؛ كي يعلموا أن طالوت خمتار من هللا تعاىل ،فيتابعوهُ ,ويطيعوهُ.
 -محايتهم للمدينة ومكة من الدجال:

يدخل الدجال عندما خيرج كل بلد إَّل مكة واملدينة؛ حلماية املالئكة هلما ،كما ثبت ذلك يف صحيح

مسلم من حديث فاطمة بنت قيس من قصة ْتيم الداري(( :أن الدجال قال :إين أَن املسيح

الدجال ،وإين أوشك أن يؤذن يل يف اخلروج ،فأخرج فأسري يف األرض ،فال أدع قرية إَّل هبطتها يف

أربعني ليلة ،غري مكة وطيبة ،فهما حمرمتان علي كلتامها ،كلما أردت أن أدخل واحدة ،أو أحداً
منهما ،استقبلين ملك بيده السيف صلتاً ،يصدين عنهما ،وإن على كل نَـ ْقب منها مالئكة حيرسوهنا
قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وطعن ِبخصرته يف املنرب :هذه طيبة ،هذه طيبة ،هذه

طيبة)) ،يعين :املدينة (.)5

وروى البخاري عن أيب بكرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل يدخل املدينة
رعب املسيح الدجال ،وهلا ٍ
يومئذ سبعة أبواب ،على كل ابب ملكان)) (.)6
ويف صحيح البخاري أيضاً عن أيب هريرة :أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال(( :على أنقاب املدينة
مالئكةَّ ،ل يدخلها الطاعون وَّل الدجال)) (.... )7

 -نزول عيسى بصحبة ملكني:

يف سنن الرتمذي عن النواس بن مسعان عن النيب صلى هللا عليه وسلم :يف ذكره حديث الدجال وفيه:
((فبينما هو كذلك إذ هبط عيسى ابن مرمي عليه السالم بشرقي دمشق ،عند املنارة البيضاء ،بني
مهرودتني ،واضعاً يَ َديْ ِه على أجنحة ملكني)) (.)8
_________
( )1رواه مسلم (.)2797

( )2رواه البخاري (.)4958
( )3رواه النسائي ( .)441 /2قال السيوطي يف ((الآللئ املصنوعة)) ( :)436 /1أصله صحيح،
وصححه األلباين يف ((صحيح سنن النسائي)).

( )4رواه البخاري (.)2816
( )5رواه مسلم (.)2942

( )6رواه البخاري (.)7125
( )7رواه البخاري ( ،)1880ومسلم (.)1379
( )8رواه الرتمذي ( ،)2240ورواه مسلم (.)2937
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 املالئكة ابسطة أجنحتها على الشام:عن زيد بن اثبت األنصاري رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :اي
طوىب للشام ،اي طوىب للشام .قالوا :اي رسول هللا ومب ذلك؟ قال :تلك مالئكة هللا ابسطوا أجنحتها

على الشام)) (.)1

 -ما يف موافقة املالئكة من أجر وثواب:

ثبت يف الصحيحني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إذا أمن اإلمام فأ َِمنوا ،فإنه من وافق

أتمينه أتمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) (.)2
ويف صحيح البخاري(( :إذا قال أحدكم :آمني ،وقالت املالئكة يف السماء :آمني ،فوافقت إحدامها

األخرى ،غفر له ما تقدم من ذنبه)) (.)3

ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه :أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إذا قال

اإلمام :مسع هللا ملن محده ،فقولوا :اللهم ربنا لك احلمد ،فإنه من وافق قوله قول املالئكة غفر له ما

تقدم من ذنبه)) ( .)4عامل املالئكة األبرار لعمر األشقر  -بتصرف – ص 53
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)3954وأمحد ( ،)21647( )184 /5وابن حبان (،)114( )320 /1
واحلاكم ( ،)249 /2والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)2311( )432 /2قال الرتمذي :حسن
غريب ،وقال حممد املناوي يف ((ختريج أحاديث املصابيح)) ( :)352 /5سنده سند الصحيحني إَّل
عبد الرمحن بن مشاسة فإنه مل خيرج له البخاري ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

( )2رواه البخاري ( ،)780ومسلم ( .)410من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )3رواه البخاري (.)781
( )4رواه البخاري (.)796
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الفصل الثاين :واجب املؤمنني جتاه املالئكة
املالئكة عباد هللا اختارهم واصطفاهم ،وهلم مكانة عند رهبم ،واملؤمن الذي يعبد هللا ،ويتبع رضوانه َّل

مناص له من أن يتوىل املالئكة ابحلب والتوقري ،ويتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إليهم ويؤذيهم،
ويف املبحث التايل نتناول شيئاً من ذلك ابلبيان والتوضيح.
 -البعد عن الذنوب واملعاصي:

أعظم ما يؤذي املالئكة الذنوب ,واملعاصي ,والكفر ,والشرك ،ولذا فإن أعظم ما يُـ ْه َدى للمالئكة
ويرضيهم أن خيلص املرء دينه لربه ،ويتجنب كل ما يغضبه .ولذا َّ
فإن املالئكة َّل تدخل األماكن
والبيوت اليت يعصى فيها هللا تعاىل ،أو اليت يوجد فها ما يكرهه هللا يبغضه ،كاألنصاب ,والتماثيل,
والصور ،وَّل تقرب من تلبس ِبعصية كالسكران.

قال ابن كثري (( :)1ثبت يف احلديث املروي يف الصحاح واملسانيد والسنن من حديث مجاعة من
الصحابة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قالَّ(( :ل يدخل املالئكة بيتاً فيه صورة ,وَّل كلب,

وَّل ُجنب)) (.)2

ويف رواية عن عاصم بن ضمرة عن علي(( :وَّل بول)) ( ،)3ويف رواية رافع عن أيب سعيد مرفوعاً:
((َّل تدخل املالئكة بيتاً فيه كلب أو ْتثال)) ( ،)4ويف رواية ذكوان أيب صاحل السماك عن أيب هريرة

قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تصحب املالئكة رفقة معهم كلب أو جرس)) (.))5

وروى البزار إبسناد صحيح عن بريدة رضي هللا عنه :أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال(( :ثالث
َّل تقرهبم املالئكة :السكران ،واملتضمخ ابلزعفران ،واْلنب)) (.)6

ويف سنن أيب داود إبسناد حسن ،عن عمار بن ايسر أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال(( :ثالثة َّل

تقرهبم املالئكة :جيفة الكافر ،واملتضمخ ابخللوق ،واْلنب إَّل أن يتوضأ)) (.)7
 -املالئكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم:

ثبت يف األحاديث الصحيحة أن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ،فهم يتأذون من الرائحة

الكريهة ،واألقذار ,واألوساخ.

روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :من أكل الثوم,

والبصل ,والكراث ،فال يقربن مسجدَن؛ فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم)) (.)8

وقد بلغ األمر ابلرسول صلى هللا عليه وسلم أن أمر ابلذي جاء إىل املسجد  -ورائحة الثوم أو

البصل تنبعث منه  -أن خيرج إىل البقيع - :وهذا اثبت يف صحيح مسلم (.)9
 النهي عن البصاق عن اليمني يف الصالة:_________

((( )1البداية والنهاية)) (.)55 /1

( )2رواه أبو داود ( ،)227والنسائى ( ،)185 /7وابن حبان ( ،)1205( ،)5 /4واحلاكم (/1
 .)278من حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال احلاكم:
صحيح ،وقال ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) ( :)46 /1اثبت ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج
مشكاة املصابيح)) ( )242 /1كما قال ذلك يف املقدمة.

( )3رواه عبد هللا بن أمحد يف زوائد املسند ( .)1246( )146 /1قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد))
( :)291 /1فيه عمرو بن خالد وقد أمجعوا على ضعفه.

( )4رواه الرتمذي ( ،)2805وأمحد ( ،90 /3رقم  ،)11876ومالك ( ،965 /2رقم ،)1734
وابن حبان ( ،160 /13رقم  .)5849قال الرتمذي :حسن صحيح .وصححه األلباين يف
((صحيح سنن الرتمذي)).

( )5رواه مسلم (.)2113

( )6رواه البزار كما يف ((جممع الزوائد)) ( )159 /5للهيثمي ،والطرباين يف ((املعجم األوسط)) (/5
 .)5233( )252قال اهليثمي :رواه البزار وفيه عبد هللا بن حكيم ومل أعرفه وبقية رجاله ثقات،
وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)3060

( )7رواه أبو داود ( ،)4180والبيهقي ( .)8756( )36 /5واحلديث سكت عنه أبو داود،
[وأورده األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود))].

( )8رواه البخاري ( ،)855ومسلم ( )564واللفظ له.
( )9رواه مسلم (.)564
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هنى الرسول صلى هللا عليه وسلم عن البصاق عن اليمني يف أثناء الصالة؛ ألن املصلي إذا قام يصلي
يقف عن ْيينه ملك ،ففي صحيح البخاري عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إذا
قام أحدكم إىل الصالة ،فال يبصق أمامه ،فإمنا يناجي هللا ما دام يف مصاله ،وَّل عن ْيينه؛ فإن عن

ْيينه ملكاً ،وليبصق عن يساره ،أو حتت قدمه فيدفنها)) (.)1
 -مواَّلة املالئكة كلهم:

وعلى املسلم أن حيب مجيع املالئكة ،فال يفرق يف ذلك بني ملك وملك؛ ألهنم مجيعاً عباد هللا

عاملون أبمره ،اتركون لنهيه ،وهم يف هذا وحدة واحدةَّ ،ل خيتلفون وَّل يفرتقون .وقد زعم اليهود أن

هلم أولياء وأعداء من املالئكة ،وزعموا أن جربيل عدو هلم ،وميكائيل ويل هلم ،فأكذهبم هللا تعاىل -يف
ِِ
ك
يل فَِإنَّهُ نَـ َّزلَهُ َعلَى قَـ ْلبِ َ
مدعاهم  -وأخرب أن املالئكة َّل خيتلفون فيما بينهم :قُ ْل َمن َكا َن َع ُد اوا ْل ِْرب َ
ِِ
اَّلل مص ِدقاً لِما بني ي َدي ِه وه ًدى وب ْشرى لِل ِ
ِ ِ
ِ ِِ ِِ ِ
يل
ْم ْؤمنِ َ
إبِِ ْذن َّ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ
ني َمن َكا َن َع ُد اوا َّلل َوَمآلئ َكته َوُر ُسله َوج ِْرب َ
ِ ِ
ال فَِإ َّن َّ
ين [البقرة.]98 - 97 :
َوِمي َك َ
اَّللَ َع ُد ٌّو ل ْل َكاف ِر َ
فأخرب سبحانه أن املالئكة كلهم وحدة واحدة فمن عادى واحداً منهم ،فقد عادى هللا ومجيع
املالئكة ،أما تويل بعض املالئكة ومعاداة بعض آخر ،فهي خرافة َّل يستسيغها إَّل مثل هذا الفكر
اليهودي املنحرف ،وهذه املقولة اليت حكاها القرآن عن اليهود عذر واهٍ عللوا به عدم إْياهنم،
فزعموا أن جربيل عدوهم؛ ألنه أييت ابحلرب والدمار ،ولو كان الذي أييت الرسول صلى هللا عليه

وسلم ميكائيل لتابعوه .عامل املالئكة األبرار لعمر األشقر – ص 68
_________
( )1رواه البخاري (.)416
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الفصل الثالث :دور املالئكة جتاه الكفار والفساق
املالئكة َّل حيبون الكفرة الظاملني اجملرمني ،بل يعادوهنم وحياربوهنم ،ويزلزلون قلوهبم ،كما حدث يف

معركة بدر واألحزاب ،ونزيد األمر هنا تفصيالً وإيضاحاً بذكر ما مل نذكره هناك

 إنزال العذاب ابلكفار:عندما كان يُ َّ
كذب رسول من الرسل ،ويصر قومه على التكذيب ،كان هللا ينزل يف كثري من األحيان
هبم عذابه ،وكان الذي يقوم ابلتعذيب أحياَنً املالئكة.
 -إهالكهم قوم لوط:

جاء املالئكة املأمورون بتعذيب قوم لوط يف صورة شبان حسان الوجوه ،واستضافهم لوط ،ومل يعلم
قومه هبم ،فدلت زوجة لوط قومها عليهم ،فجاءوا مسرعني ،يريدون هبم الفاحشة ،فدافعهم لوط،
اءت ُر ُسلُنَا
وحاورهم ،فأبوا عليه ،فضرهبم جربيل جبناحه ،فطمس أعينهم ،وأذهب بصرهاَ :ولَ َّما َج ْ
ِ
ِ
ضا َق هبِِ ْم ذَ ْر ًعا َوقَ َ
يب َو َجاءهُ قَـ ْوُمهُ يُـ ْه َر ُعو َن إِلَْي ِه َوِمن قَـ ْب ُل َكانُواْ
يء هبِِ ْم َو َ
ال َه َذا يَـ ْوٌم َعص ٌ
لُوطًا س َ
ِ
ون ِيف َ ِ
اَّلل وَّلَ ُختْز ِ
السيِئَ ِ
س ِمن ُك ْم
ات قَ َ
يَـ ْع َملُو َن َّ
ال َاي قَـ ْوم َه ُؤَّلء بَـنَ ِايت ُه َّن أَط َْه ُر لَ ُك ْم فَاتَّـ ُقواْ ََّ َ ُ
ض ْيفي أَلَْي َ
ال لَ ْو أ َّ
َن ِيل بِ ُك ْم قُـ َّو ًة أ َْو
ك لَتَـ ْعلَ ُم َما نُ ِري ُد قَ َ
ك ِم ْن َح ٍق َوإِنَّ َ
ت َما لَنَا ِيف بَـنَاتِ َ
َر ُج ٌل َّر ِشي ٌد قَالُواْ لََق ْد َعلِ ْم َ
ك لَن ي ِ
ك [هود.]81 - 77 :
آ ِوي إِ َىل ُرْك ٍن َش ِديد قالُواْ َاي لُو ُ
صلُواْ إِلَْي َ
ط إِ ََّن ُر ُس ُل َربِ َ َ
قال ابن كثري ( :)1وذكروا أن جربيل  -عليه السالم  -خرج عليهم ،فضرب وجوههم خفقة بطرف
جناحه ،فطمست أعينهم ،حىت قيل غارت ابلكلية ،ومل يبق هلا حمل وَّل أثر  ...قال تعاىلَ :ولََق ْد
ض ْي ِف ِه فَطَ َم ْسنَا أَ ْعيُـنَـ ُه ْم فَ ُذوقُوا َع َذ ِايب َونُ ُذ ِر [القمر.]37 :
َر َاو ُدوهُ َعن َ
ِ
ِ
ِ
ارةً ِمن ِس ِج ٍ
يل
ويف الصباح أهلكهم هللا تعاىل :فَـلَ َّما َجاء أ َْم ُرََن َج َعلْنَا َعاليَـ َها َسافلَ َها َوأ َْمطَ ْرََن َعلَْيـ َها ح َج َ
ك وما ِهي ِمن الظَّالِ ِمني بِب ِع ٍ
َّم ُ ٍ
ِ ِ
يد [هود ]83 - 82 :قال ابن كثري يف تفسريه:
َ َ
س َّوَمةً عن َد َرب َ َ َ َ َ
نضود م َ
(قال جماهد :أخذ جربيل قوم لوط من سرحهم ودورهم ،محلهم ِبواشيهم وأمتعتهم ،ورفعهم حىت مسع
أهل السماء نباح كالهبم ،مث كفأها ،وكان محلهم على خوايف جناحه األْين) .وذكر أقواَّلً مقاربة هلذا

القول ،ومل يورد حديثاً يشهد هلذا.
 -لعن الكفرة:

اَّللُ قَـ ْوًما َك َف ُرواْ بَـ ْع َد إِْيَاهنِِ ْم َو َش ِه ُدواْ أ َّ
ات َو َّ
ف يَـ ْه ِدي َّ
الر ُس َ
َن َّ
اَّللُ َّلَ
قال تعاىلَ :ك ْي َ
اءه ُم الْبَـيِنَ ُ
ول َح ٌّق َو َج ُ
َن علَي ِهم لَعنةَ َِّ
ِ
ِ
َّاس أ ْ ِ
اَّلل َوال َْمآلئِ َك ِة َوالن ِ
ني [آل عمران86 :
ني أ ُْولَئِ َ
ك َج َزآ ُؤ ُه ْم أ َّ َ ْ ْ ْ َ
َمجَع َ
يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّال ِم َ
ك علَي ِهم لَعنةُ َِّ
َّ ِ
َّاس أ ْ ِ
اَّلل َوال َْمآلئِ َك ِة َوالن ِ
ني
ار أُولَئِ َ َ ْ ْ ْ َ
َمجَع َ
ين َك َف ُروا َوَماتُوا َو ُه ْم ُك َّف ٌ
 ،]87 -وقال :إِ َّن الذ َ

[البقرة.]161 :

وَّل تلعن املالئكة الكفرة فحسب ،بل قد تلعن من فعلوا ذنوابً معينة ومن هؤَّلء:

أ -لعن املالئكة املرأة اليت َّل تستجيب لزوجها:

ففي صحيح البخاري عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إذا دعا الرجل

امرأته إىل فراشه فأبت أن جتيء ،لَ َعنَـ ْتها املالئكة حىت تصبح)) ( )2ويف رواية يف الصحيح(( :حىت
ترجع)) ()3

ب -لعنهم الذي يشري إىل أخيه حبديدة:
روى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رضي هللا عنه ،قال :قال أبو القاسم(( :من أشار إىل أخيه

حبديدة فإن املالئكة تلعنه ،حىت وإن كان أخاه ألبيه وأمه)) (.)4
_________

((( )1البداية والنهاية)) (.)167 /1
( )2رواه البخاري (.)5193
( )3رواه البخاري (.)5194
( )4رواه مسلم (.)2616
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ولعن املالئكة يدل على حرمة هذا الفعل ،ملا فيه من تروي ٍع ألخيه ،وألن الشيطان قد يطغيه فيقتل
أخاه ،خاصة إذا كان السالح من هذه األسلحة احلديثة ،اليت قد تنطلق ألقل خطأ ،أو ملسة غري

مقصودة ،وكم حدث أمثال هذا.

ج -لعنهم من سب أصحاب الرسول:
يف معجم الطرباين الكبري عن ابن عباس إبسناد حسن :أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال(( :من

سب أصحايب ،فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني)) (.)1

فيما عجباً ألقوام جعلوا سب أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم ديناً هلم يتقربون به إىل هللا ،مع

اءهم ما ذكره الرسول صلى هللا عليه وسلم هنا ،وهو جزاء رهيب.
أن جز َ

د -لعنهم الذين حيولون دون تنفيذ شرع هللا:

يف سنن النسائي وسنن ابن ماجة ،إبسناد صحيح ،عن ابن عباس رضي هللا عنهما :أن رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم قال(( :من قَـتَ َل عمداً فَـ َقود يديه ،فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة هللا،

واملالئكة ،والناس أمجعني)) ( .)2فالذي حيول دون تنفيذ حكم هللا يف قتل القاتل عمداً ابْلاه أو
املال  ...فعليه هذه اللعنة ،فكيف ابلذي حيول دون تنفيذ الشريعة كلها؟!

هـ -لعنهم الذي يؤوي حمداثً:
من الذين تلعنهم املالئكة كما يلعنهم هللا الذين حيدثون يف دين هللا ،ابخلروج على أحكامه ،واَّلعتداء
على تشريعه ،أو يؤوون من يفعل ذلك ،وحيمونه ،كما يف احلديث الصحيح(( :من أحدث حداثً ,أو
آوى حمداثً ،فعليه لعنة هللا ،واملالئكة ،والناس أمجعني)) (.)3

واحلدث يف املدينة فيه زايدة يف اإلجرام ،ففي الصحيحني عن علي بن أيب طالب قال :قال النيب

صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :املدينة حرم ،ما بني َع ْري إىل ثور ،فمن أحدث فيها حداثً ،أو آوى

حمداثً ،فعليه لعنة هللا ،واملالئكة ،والناس أمجعنيَّ ،ل يقبل هللا منه يوم القيامة صرفاً ،وَّل عدَّلً)) ()4
 -رؤية املالئكة:

َّل يستطيع بنو آدم أن يروا املالئكة ،ألن هللا مل يعط أبصارهم القدرة على رؤيتهم.
ومل ير املالئكة يف صورهم احلقيقة من هذه األمة إَّل الرسول صلى هللا عليه وسلم ،فإنه رأى جربيل

مرتني يف صورته اليت خلقه هللا عليها ...
 -طلب الكفار رؤية املالئكة؟

وقد طلب الكفار رؤية املالئكة للتدليل على صدق الرسول صلى هللا عليه وسلم ،فأخربهم هللا أن
اليوم الذي يرون فيه املالئكة يوم شؤم عليهم؛ إذ الكفار يرون املالئكة عندما حيل هبم العذاب ،أو
عندما ينزل ابإلنسان املوت ،ويكشف عنه الغطاء :وقَ َ َّ ِ
اءَن لَ ْوَّل أُن ِز َل َعلَْيـنَا
ين َّل يَـ ْر ُجو َن لَِق َ
َ
ال الذ َ
ِ
ِ
ِ
ريا يَـ ْوَم يَـ َرْو َن ال َْمالئِ َكةَ َّل بُ ْش َرى يَـ ْوَمئِ ٍذ
ال َْمالئِ َكةُ أ َْو نَـ َرى َربَّـنَا لََقد ْ
ْربوا ِيف أَن ُفس ِه ْم َو َعتَـ ْو ُعتُـ اوا َكب ً
استَك َُ
ِ
لِل ِ
ورا [الفرقان .]22 - 21 :عامل املالئكة األبرار لعمر األشقر -
ْم ْج ِرم َ
ني َويَـ ُقولُو َن ح ْج ًرا َّْحم ُج ً
ُ
بتصرف – ص70 :
_________
( )1رواه الطرباين ( .)12740( )142 /12وحسنه حممد جار هللا الصعدي يف ((النوافح العطرة))
( ،)383واأللباين ِبجموع طرقه يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) (.)2340

( )2رواه أبو داود ( ،)4195والنسائي ( ،)40 /8وابن ماجه ( .)2635واحلديث سكت عنه أبو
داود ،وصححه ابن حزم يف ((احمللى)) ( ،)379 /10وصحح إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف

((األحكام الصغرى)) ( )750كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة
املصابيح)) ( )381 /3كما قال هذا يف املقدمة.

( )3رواه مسلم ( .)1371من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )4رواه البخاري ( ،)6755ومسلم (.)1370
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الكتاب الرابع :اإلْيان ابلكتب املنزلة
• الفصل األول :تعريف اإلْيان ابلكتب.
• الفصل الثاين :معىن اإلْيان ابلكتب.

• الفصل الثالث :أمهية اإلْيان ابلكتب.
• الفصل الرابع :حكم اإلْيان ابلكتب.

• الفصل اخلامس :حقيقة اإلْيان ابلكتب.
• الفصل السادس :مثرات اإلْيان ابلكتب.
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الفصل األول :تعريف اإلْيان ابلكتب
الكتب يف اللغة :مجع كتاب ِبعىن مكتوب ،مثل فراش ِبعىن مفروش ،وإله ِبعىن مألوه ،وغراس ِبعىن

مغروس.

ومادة (كتب) تدور حول اْلمع والضم ،ومسي الكاتب كاتباً؛ ألنه جيمع احلروف ويضم بعضها إىل

بعض.

ومنه الكتيبة من اْليش مسيت كتيبةً؛ َّلجتماعها ،وانضمام بعضها إىل بعض ،ومنه تسمية اخلياط

كاتباً؛ ألنه جيمع أطراف الثوب إىل بعض ،كما يف مقامات احلريري ،حيث قال ملغزاً:
وكاتبني وما خطت أَنملهم  ...حرفاً وَّل قرأوا ما خط يف الكتب

ويَـ ْقص ُد هبم اخلياطني .رسائل يف العقيدة حملمد إبراهيم احلمد  -ص280 :

ك أ َْهل ال ِ
ْكتَ ِ
اب أَ ْن
والكتاب يف األصل اسم للصحيفة مع املكتوب فيها كما يف قوله تعاىل :يَ ْسأَلُ َ ُ
الس َم ِاء [النساء ]153 :يعين صحيفة مكتواب فيها.
تُـنَـ ِز َل َعلَْي ِه ْم كِتَ ًااب ِم َن َّ
واملراد ابلكتب هنا :الكتب والصحف اليت حوت كالم هللا تعاىل الذي أوحاه إىل رسله عليهم

السالم .سواء ما ألقاه مكتوابً كالتوراة ،أو أنزله عن طريق امللك مشافهة فكتب بعد ذلك كسائر
الكتب .أصول اإلْيان يف ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء  -ص127 :
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الفصل الثاين :معىن اإلْيان ابلكتب
ومعىن اإلْيان ابلكتب التصديق اْلازم أبن كلها منزل من عند هللا عز وجل على رسله إىل عباده
ابحلق املبني واهلدى املستبني ،وأهنا كالم هللا عز وجل َّل كالم غريه ،وأن هللا تعاىل :تكلم هبا حقيقة

كما شاء وعلى الوجه الذي أراد ،فمنها املسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة ،ومنها ما يسمعه
ش ٍر أَ ْن يُ َكلِ َمهُ َّ
اَّللُ إَِّل
الرسول املَلَكي وأيمره بتبليغه منه إىل الرسول البشري كما قال تعاىلَ :وَما َكا َن لِبَ َ
اب أَو يـر ِسل رسوَّلً فَـي ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
يم [الشورى ]51:وقال
وح َي إبِِ ْذنِِه َما يَ َ
َو ْحياً أ َْو م ْن َوَراء ح َج ٍ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ
شاءُ إِنَّهُ َعل ٌّي َحك ٌ
ِ
ِ
تعاىلَ :وَكلَّ َم َّ
وسى ل ِمي َقاتِنَا َوَكلَّ َمهُ َربمهُ
اء ُم َ
اَّللُ ُم َ
وسى تَكْليماً [النساءَ ،]164:ولَ َّما َج َ
اَّليت وبِ َك ِ
ك َعلَى الن ِ ِ
المي [األعراف،]144:
اصطََف ْيـتُ َ
وسى إِِين ْ
[األعرافَ ،]143:اي ُم َ
َّاس ب ِر َس ِ َ
ك ُروحاً ِم ْن أ َْم ِرََن [الشورى ،]52:يُـنَـ ِز ُل
ك أ َْو َح ْيـنَا إِلَيْ َ
فَأ َْو َحى إىل َع ْب ِدهِ َما أ َْو َحى [النجمَ ،]10:وَك َذلِ َ
الْمالئِ َكةَ ِابل مر ِ ِ
ِ
شاء ِمن ِعب ِ
ادهِ [النحلَ ،]2:وقُـ ْرآَنً فَـ َرقـْنَاهُ لِتَـ ْق َرأَهُ َعلَى الن ِ
َّاس َعلَى
وح م ْن أ َْم ِره َعلَى َم ْن يَ َ ُ ْ َ
َ
مك ٍ
ْث َونَـ َّزلْنَاهُ تَـ ْن ِزيالً [اإلسراء ]106:ومنها ما خطه بيده عز وجل كما قال تعاىلَ :وَكتَـ ْبـنَا لَهُ ِيف
ُ
ٍ
اح ِمن ُك ِل َشي ٍء مو ِعظَةً وتَـ ْف ِ
سنِ َها
ك َأي ُ
صيالً لِ ُك ِل َش ْيء فَ ُخ ْذ َها بِ ُق َّوةٍ َوأْ ُم ْر قَـ ْوَم َ
ْخ ُذوا ِأب ْ
ْ َْ
األَل َْو ِ ْ
َ
َح َ
[األعراف .]145:واإلْيان بكل ما فيها من الشرائع وأنه كان واجباً على األمم الذين نزلت إليهم
ِ
ور َْحي ُك ُم ِهبَا
الصحف األوىل اَّلنقياد هلا واحلكم ِبا فيها كما قال تعاىل :إِ ََّن أَنْـ َزلْنَا التـ َّْوَرا َة ف َ
دى َونُ ٌ
يها ُه ً
اب َِّ
ِ
ِِ
ِ َّ ِ
استُ ْح ِفظُوا ِم ْن كِتَ ِ
اء
ادوا َو َّ
ين َه ُ
ار ِِبَا ْ
الرَّابنِيمو َن َواأل ْ
ين أ ْ
َحبَ ُ
َسلَ ُموا للَّذ َ
النَّبيمو َن الذ َ
اَّلل َوَكانُوا َعلَْيه ُش َه َد َ
شوا النَّاس وا ْخ َ ِ
رتوا ِِب َايِيت َمثَناً قَلِيالً َوَم ْن َملْ َْحي ُك ْم ِِبَا أَنْـ َز َل َّ
ك ُه ُم الْ َكافِ ُرو َن
اَّللُ فَأُولَئِ َ
ش ْون َوَّل تَ ْش َُ
َ َ
فَال َختْ َ ُ
ك ُهم الظَّالِمو َن وقَـ َّفيـنَا َعلَى َ ِ ِ ِ
 إىل قوله - :ومن َمل َْحي ُكم ِِبَا أَنْـز َل َّ ِيسى ابْ ِن َم ْرَميَ
ُ َ ْ
َ
ََ ْ ْ ْ
اَّللُ فَأُولَئ َ ُ
آاث ِره ْم بع َ
مص ِدقاً لِما ب ْني ي َدي ِه ِمن التـَّوراةِ وآتَـيـناه ا ِإل ِْجنيل فِ ِيه هدى ونُور ومص ِدقاً لِما ب ْني ي َدي ِه ِمن التـَّوراةِ
ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َْ ُ
َ ُ ً َ ٌ َُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
وهدى ومو ِعظَةً لِل ِ
ني َولْيَ ْح ُك ْم أهل ا ِإل ِْجن ِ
اَّللُ فِ ِيه َوَم ْن َملْ َْحي ُك ْم ِِبَا أَنْـ َز َل َّ
يل ِِبَا أَنْـ َز َل َّ
ك ُه ُم
اَّللُ فَأُولَئِ َ
ْمتَّق َ
َ ُ ً ََْ
ُ
ِ
ْكتَاب ِاب ْحل ِق مص ِدقاً لِما ب ْني ي َدي ِه ِمن ال ِ
اس ُقو َن .وأَنْـزلْنَا إِلَي َ ِ
الْ َف ِ
ْكتَ ِ
اح ُك ْم بَـ ْيـنَـ ُه ْم
َ َ ْ
اب َوُم َه ْي ِمناً َعلَْيه فَ ْ
ك ال َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ
ِ
اء َك ِم َن ا ْحلَ ِق لِ ُك ٍل َج َعلْنَا ِم ْن ُك ْم ِش ْر َعةً َوِم ْنـ َهاجاً َولَ ْو َشاءَ َّ
ِِبَا أَنْـ َز َل َّ
اَّللُ
اء ُه ْم َع َّما َج َ
اَّللُ َوَّل تَـتَّب ْع أ َْه َو َ
ِ
ِ
ِ ِ
اخلَ ْ ِ
اَّلل مرِجع ُكم َِ
آات ُكم فَ ْ ِ
مجيعاً فَـيُـنَـبِئُ ُك ْم ِِبَا
ريات إىل َّ َ ْ ُ ْ
َْلََعلَ ُك ْم أ َُّمةً َواح َد ًة َولَك ْن ليَـ ْبـلُ َوُك ْم ِيف َما َ ْ
استَب ُقوا ْ َ

ِِ ِ
ِ
ِ
وك َع ْن بَـ ْع ِ
اح ُك ْم بَـ ْيـنَـ ُه ْم ِِبَا أَنْـ َز َل َّ
ض َما
اح َذ ْرُه ْم أَ ْن يَـ ْفتِنُ َ
اء ُه ْم َو ْ
ُك ْنـتُ ْم فيه َختْتَل ُفو َن َوأَن ْ
اَّللُ َوَّل تَـتَّب ْع أ َْه َو َ
أَنْـ َز َل َّ
ك [املائدة.]49 – 44:
اَّللُ إِلَْي َ
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وأن مجيعها يصدق بعضها بعضاً َّل يكذبه كما قال تعاىل :يف اإلجنيل مص ِدقاً لِما ب ْني ي َدي ِه ِمن التـَّوراةِ
ُ َ َ َ َ َ ْ َ َْ
[املائدة ]46:وقال يف القرآن مص ِدقاً لِما ب ْني ي َدي ِه ِمن ال ِ
ْكتَ ِ
اب َوُم َه ْي ِمناً َعلَْي ِه [املائدة .]48:وإن كل
ُ َ َ َََ ْ َ
َّ ِ
ين
من كذب بشيء منها أو أىب عن اَّلنقياد هلا مع تعلق خطابه يكفر بذلك كما قال تعاىل :إِ َّن الذ َ
الس َم ِاء َوَّل يَ ْد ُخلُو َن ا ْْلَنَّةَ َح َّىت يَلِ َج ا ْْلَ َم ُل ِيف َس ِم
اب َّ
َك َّذبُوا ِِبايتِنَا َو ْ
َّح َهلُ ْم أَبْـ َو ُ
ْربوا َع ْنـ َها َّل تُـ َفت ُ
استَك َُ
اخلِي ِ
اط [األعراف .]40:وأ َّ
َن نسخ الكتب األوىل بعضها ببعض حق كما نسخ بعض شرائع التوراة
َْ
ِ
ِ
ِ
ِِ
يل َوَر ُسوَّلً إىل
ابإلجنيل قال هللا تعاىل :يف عيسى عليه السالم َويُـ َعل ُمهُ الْكتَ َ
اب َوا ْحلك َ
ْمةَ َوالتـ َّْوَراةَ َواإل ْجن َ
ب ِين إِسرائيل أَِين قَ ْد ِج ْئـت ُكم ِِبي ٍة ِمن ربِ ُكم – إىل قوله  -وم ِ ِ
ي ِم َن التـ َّْوَراةِ َوأل ُِح َّل لَ ُك ْم
ني يَ َد َّ
صدقاً ل َما بَ ْ َ
َُ َ
ُ ْ َ ْ َ ْ
َ ْ َ
بـعض الَّ ِذي ح ِرم علَي ُكم و ِج ْئـت ُكم ِِبي ٍة ِمن ربِ ُكم فَاتَّـ ُقوا َّ ِ
َطيع ِ
ون [آل عمران ]50 - 48:وكما
َْ َ
اَّللَ َوأ ُ
ُ َ َْ َْ ُ ْ َ ْ َ ْ
ِ
يب بِ ِه َم ْن أَ َشاءُ َوَر ْمحَِيت
نسخ كثري من شرائع التوراة واإلجنيل والقرآن كما قال تعاىلَ :ع َذ ِايب أُص ُ
ٍ
ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
ِِ
ين يَـتَّـ ُقو َن َويُـ ْؤتُو َن َّ
ين يَـتَّبِعُو َن
َو ِس َع ْ
ين ُه ْم ِِبايتنَا يُـ ْؤمنُون الذ َ
الزَكا َة َوالذ َ
سأَ ْكتُـبُـ َها للَّذ َ
ت ُك َّل َش ْيء فَ َ
ِ
َّيب األ ُِم َّي الَّ ِذي َِجي ُدونَهُ َمكْتُوابً ِع ْن َد ُه ْم ِيف التـ َّْوَراةِ َوا ِإل ِْجن ِ
اه ْم َع ِن
الر ُس َ
َّ
ول النِ َّ
يل َأي ُْم ُرُه ْم ِابل َْم ْع ُروف َويَـ ْنـ َه ُ
الْم ْن َك ِر وُِحي مل َهلُم الطَّيِب ِ
ات َوُحيَ ِرُم َعلَْي ِه ُم ْ
ت َعلَْي ِه ْم
ص َرُه ْم َواألَ ْغ َ
اخلَبَائِ َ
الل الَِّيت َكانَ ْ
ث َويَ َ
ض ُع َع ْنـ ُه ْم إِ ْ
ُ َ
ُ َ
ِ
ِ
َّ ِ
َّاس
مور الَّ ِذي أُنْ ِز َل َم َعهُ أُولَئِ َ
آمنُوا بِه َو َع َّزُروهُ َونَ َ
ين َ
ص ُروهُ َواتَّـبَـ ُعوا الن َ
فَالذ َ
ك ُه ُم ال ُْم ْفل ُحو َن قُ ْل َاي أَيمـ َها الن ُ
ول َِّ
اَّلل إِلَْي ُكم َِ
مجيعاً [األعراف ]158 – 156 :اآلية .وأ َّ
َن نسخ القرآن بعض آايته ببعض
إِِين َر ُس ُ
ْ
ح ٌّق كما قال تعاىل :ما نَـ ْنس ْخ ِمن آي ٍة أَو نُـ ْن ِس َها َأن ِ
ْت ِخبَ ٍْري ِم ْنـ َها أ َْو ِمثْلِ َها [البقرة ]106:وقال تعاىل:
َ َ ْ َ ْ
َ
َوإِذَا بَ َّدلْنَا آيَةً َم َكا َن آيٍَة َو َّ
ت ُم ْف ٍَرت بَ ْل أَ ْكثَـ ُرُه ْم َّل يَـ ْعلَ ُمو َن
اَّللُ أَ ْعلَ ُم ِِبَا يُـنَـ ِز ُل قَالُوا إِ َّمنَا أَنْ َ
اَّللُ َع ْن ُك ْم َو َعلِ َم أ َّ
ف َّ
ض ْعفاً فَِإ ْن يَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم
[النحل ]101:اآلايت ،وكما قال تعاىل :اآل َن َخ َّف َ
َن فِي ُك ْم َ
ني إبِِ ْذ ِن َِّ
ِ
ْف يَـ ْغلِبُوا أَلْ َف ْ ِ
صابَِرةٌ يَـ ْغلِبُوا ِمائَـتَ ْ ِ
اَّلل [األنفال ]66:بعد قوله َاي أَيمـ َها
ني َوإِ ْن يَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم أَل ٌ
مائَةٌ َ
ِ
ِ
َّيب ح ِر ِ ِ
ني َعلَى ال ِْقتَ ِ
صابُِرو َن يَـ ْغلِبُوا ِمائَـتَ ْ ِ
ني َوإِ ْن يَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم ِمائَةٌ
ض ال ُْم ْؤمنِ َ
ال إِ ْن يَ ُك ْن م ْن ُك ْم ع ْش ُرو َن َ
النِ م َ
ِ
ِ َّ ِ
ين َك َف ُروا [األنفال .]65:والناسخ واملنسوخ آايت مشهورات مذكورات يف
يَـغْلبُوا أَلْفاً م َن الذ َ
مواضعها من كتب التفسري وغريها .وإنه َّل أييت كتاب بعده وَّل مغري وَّل ِ
مبدل لشيء من شرائعه
بعده ،وأنه ليس ألحد اخلروج عن شيء من أحكامه ،وأ َّ
َن من كذب بشيء منه من األمم األوىل فقد

َن َم ْن كذب ِبا أخرب عنه القرآن من الكتب فقد كذب به ،وأ َّ
كذب بكتابه ،كما أ َّ
َن من اتَّـبَ َع غري
ِ
سبيله ومل ِ
ج ِم ْنهُ لِتُـ ْن ِذ َر بِ ِه
اب أُنْ ِز َل إِلَْي َ
يقتف أثره ضل قال تعاىل :املص .كتَ ٌ
ك فَال يَ ُك ْن ِيف َ
ص ْد ِر َك َح َر ٌ
و ِذ ْكرى لِل ِ
ني.
ْم ْؤمنِ َ
َ َ ُ
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ِ ِ ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اء قَلِيالً َما تَ َذ َّك ُرو َن [األعراف .]3 – 1:مث
اتَّب ُعوا َما أُنْ ِز َل إلَْي ُك ْم م ْن َرب ُك ْم َوَّل تَـتَّب ُعوا م ْن ُدونه أ َْوليَ َ

اإلْيان بكتب هللا عز وجل جيب إمجاَّلً فيما أمجل وتفصيالً فيما فصل ،فقد مسى هللا تعاىل :من كتبه

التوراة على موسى واإلجنيل على عيسى والزبور على داود يف قوله تعاىلَ :وآتَـ ْيـنَا َد ُاو َد َزبُوراً
[النساء ]163:والقرآن على حممد صلى هللا عليه وسلم ،وذكر صحف إبراهيم وموسى ،وقد أخرب
اب الَّ ِذي نَـ َّز َل َعلَى رسولِ ِه وال ِ
تعاىل :عن الت ْنزيل على رسله جممالً يف قوله وال ِ
ْكتَ ِ
ْكتَ ِ
اب الَّ ِذي أَنْـ َز َل ِم ْن
َُ َ
َ
قَـبل [النساء ]136:وقال تعاىل :قُولُوا آمنَّا ِاب َِّ
َّلل َوَما أُنْ ِز َل إِلَْيـنَا – إىل قوله َ -وَما أ ِ
ُويتَ النَّبِيمو َن ِم ْن
َ
ُْ
رهبِِم َّل نُـ َف ِر ُق بني أ ٍ ِ
اَّللُ ِم ْن كِتَ ٍ
ت ِِبَا أَنْـ َز َل َّ
اب [الشورى]15:
آم ْن ُ
َحد م ْنـ ُه ْم [البقرة ]136:وقال َوقُ ْل َ
َْ َ َ
َ ْ
فنقول كما أمرَن ربنا عز وجل :آمنا ِبا أنزل هللا من كتاب وما أرسل من رسول .وقال تعاىل :يف
الر ِ
اس ُخو َن ِيف ال ِْعل ِْم
الر ُس ُ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُك ْم َع ْنهُ فَانْـتَـ ُهوا [احلشرَ ،]7:و َّ
آات ُك ُم َّ
القرآن والسنة َوَما َ
آمنَّا بِ ِه ُكل ِم ْن ِع ْن ِد َربِنَا [آل عمران .]7:فال بد يف اإلْيان به من امتثال أوامره واجتناب
يَـ ُقولُو َن َ
مناهيه وحتليل حالله وحترمي حرامه واَّلعتبار أبمثاله واَّلتعاظ بقصصه والعمل ِبحكمه والتسليم
ملتشاهبه والوقوف عند حدوده وتالوته آَنء الليل والنهار والذب عنه لتحريف الغالني وانتحال

املبطلني والنصيحة له ظاهراً وابطناً جبميع معانيها ،نسأل هللا تعاىل :أن يرزقنا كل ذلك ويوفقنا له

ويعيننا عليه ويثبتنا به ومجيع إخواننا املسلمني إنه ويل التوفيق .معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل

علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي  -ص 826
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الفصل الثالث :أمهية اإلْيان ابلكتب
اإلْيان ابلكتب أصل من أصول العقيدة ،وركن من أركان اإلْيان ،وَّل يصح إْيان أحد إَّل إذا آمن
ابلكتب اليت أنزهلا هللا على رسله عليهم السالم

َّ ِ
ين يُـبَـلِغُو َن
وقد أثىن هللا عز وجل على الرسل الذين يبلغون عن هللا رساَّلته فقال عز وجل :الذ َ
اَّلت َِّ
ِرس ِ
َحداً إَِّلَّ َّ
اَّللَ [األحزاب.]39 :
ش ْونَهُ َوَّل خيَْ َ
اَّلل َوخيَْ َ
ش ْو َن أ َ
َ

ول
الر ُس ُ
آم َن َّ
كما أخرب سبحانه أن الرسول واملؤمنون آمنوا ِبا أنزل من عند هللا من كتب ،قال تعاىل َ
ِِبَا أُن ِز َل إِلَي ِه ِمن ربِ ِه والْم ْؤِمنو َن ُكلٌّ آمن ِاب َِّ
َّلل َوَمالئِ َكتِ ِه َوُكتُبِ ِه َوُر ُسلِ ِه [البقرة.]285 :
ْ ْ َ َ ُ ُ
ََ
ومما يدل على أمهيته أن هللا أمر املؤمنني أبن يؤمنوا ِبا أنزله كما يف قوله تعاىل :قُولُوا آمنَّا ِاب َِّ
َّلل َوَما
َ
ِ
ِ
اعيل وإِسح َق ويـع ُقوب واألَسب ِ
ِ ِ ِ
ِ
يسى َوَما أ ِ
اط َوَما أ ِ
يم َوإِ ْمسَ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
ُويتَ ُم َ
أُن ِز َل إلَْيـنَا َوَما أُن ِز َل إ َىل إبْـ َراه َ
وسى َوع َ
ُويتَ
ِ
َح ٍد ِم ْنـ ُه ْم َوَْحن ُن لَهُ ُم ْسلِ ُمو َن [البقرة.]136 :
النَّبِيمو َن م ْن َرهبِِ ْم َّل نُـ َف ِر ُق بَ ْ َ
ني أ َ
ومما يدل على أمهيته أن هللا أهلك األمم بسبب تكذيبهم برساَّلته ،كما أخرب هللا عن صاحل بقوله:
ِ
ت لَ ُكم ولَ ِكن َّل ُِحتبمو َن الن ِ ِ
ني
فَـتَـ َو َّىل َع ْنـ ُه ْم َوقَ َ
َّاصح َ
ال َاي قَـ ْوم لََق ْد أَبْـلَ ْغتُ ُك ْم ِر َسالَةَ َرِيب َونَ َ
ص ْح ُ ْ َ ْ
[األعراف.]79 :
كذلك من أنكر شيئاً مما أنزل هللا فهو كافر كما قال تعاىل :ومن ي ْك ُفر ِاب َِّ
َّلل َوَمالئِ َكتِ ِه َوُكتُبِ ِه َوُر ُسلِ ِه
ََ ْ َ ْ
والْيـوِم ِ
ضالَّلً بَ ِعيداً [النساء .]136:رسائل يف العقيدة حملمد إبراهيم احلمد – ص:
ض َّل َ
اآلخ ِر فَـ َق ْد َ
َ َْ
281
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الفصل الرابع :حكم اإلْيان ابلكتب

اإلْيان بكتب هللا اليت أنزل على رسله كلها ركن عظيم من أركان اإلْيان وأصل كبري من أصول

الدينَّ ،ل يتحقق اإلْيان إَّل به .وقد دل على ذلك الكتاب والسنة.
ِ
ِ
َّلل ورسولِ ِه وال ِ
َّ ِ
ْكتَ ِ
اب الَّ ِذي نَـ َّز َل َعلَى َر ُسولِ ِه
ين َ
آمنُوا آمنُوا ِاب َّ َ َ ُ َ
فمن الكتاب قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
ِ
اب الَّ ِذي أَنْـز َل ِمن قَـبل ومن ي ْك ُفر ِاب َِّ
وال ِ
ْكتَ ِ
ض َال ًَّل
ض َّل َ
َّلل َوَم َالئِ َكتِ ِه َوُكتُبِ ِه َوُر ُسلِ ِه َوالْيَـ ْوم ْاآل ِخ ِر فَـ َق ْد َ
َ ْ ْ ُ ََ ْ َ ْ
َ
بَ ِعي ًدا [النساء .]136 :فأمر هللا عباده املؤمنني يف اآلية ابلدخول يف مجيع شرائع اإلْيان وشعبه

وأركانه .فأمرهم ابإلْيان ابهلل ورسوله وهو حممد صلى هللا عليه وسلم والكتاب الذي أنزل على رسوله

وهو القرآن ،والكتاب الذي أنزل من قبل وهو مجيع الكتب املتقدمة :كالتوراة ،واإلجنيل ،والزبور ،مث
بني يف ختام اآلية أن من كفر بشيء من أركان اإلْيان فقد ضل ضالَّل بعيدا وخرج عن قصد السبيل

ومن أركان اإلْيان املذكورة اإلْيان بكتب هللا.
ْرب من آمن ِاب َِّ
وقال تعاىل :لَيس الِْربَّ أَ ْن تُـولموا وجوه ُكم قِبل الْم ْش ِر ِق والْم ْغ ِر ِ ِ
َّلل َوالْيَـ ْوِم
َ َ
َ ُُ َ ْ ََ َ
ب َولَك َّن الِ َّ َ ْ َ َ
ْ َ

ْاآل ِخ ِر والْم َالئِ َك ِة وال ِ
ْكتَ ِ
ني [البقرة .]177 :فأخرب عز وجل أن حقيقة الرب :هو اإلْيان ِبا
اب َوالنَّبِيِ َ
َ
َ َ

ذكر من أركان اإلْيان ،والعمل خبصال الرب الواردة يف اآلية بعد هذا .وذكر من أركان اإلْيان( :اإلْيان
ابلكتاب) قال ابن كثري :هو اسم جنس يشمل الكتب املنزلة من السماء على األنبياء .حىت ختمت

أبشرفها ،وهو القرآن املهيمن على ما قبله من الكتب (.)1

آمنَّا
ولتقرير اإلْيان ابلكتب كلها أمر هللا عباده املؤمنني أن خياطبوا أهل الكتاب بقوله تعاىل :قُولُوا َ
ِ
ِ ِ
اعيل وإِسحا َق ويـع ُقوب و ْاألَسب ِ
ِ ِ ِ
ِ
اط َوَما أ ِ
وسى
يم َوإِ ْمسَ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
ُويتَ ُم َ
اب ََّّلل َوَما أُنْ ِز َل إلَْيـنَا َوَما أُنْ ِز َل إ َىل إبْـ َراه َ
ِ
ِ
يسى َوَما أ ِ
َح ٍد ِم ْنـ ُه ْم َوَْحن ُن لَهُ ُم ْسلِ ُمو َن [البقرة.]136 :
ُويتَ النَّبِيمو َن م ْن َرهبِِ ْم ََّل نُـ َف ِر ُق بَ ْ َ
ني أ َ
َوع َ
فتضمنت اآلية إْيان املؤمنني ِبا أنزل هللا عليهم بواسطة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وما أنزل على

أعيان الرسل املذكورين يف اآلية ،وما أنزل على بقية األنبياء يف اْلملة وأهنم َّل يفرقون بني الرسل يف

اإلْيان ببعضهم دون بعض فانتظم ذلك اإلْيان جبميع الرسل وكل ما أنزل هللا عليهم من الكتب.
واآلايت يف تقرير هذا من كتاب هللا كثرية.

وأما السنة فقد دلت كذلك على وجوب اإلْيان ابلكتب .وأن اإلْيان هبا ركن من أركان اإلْيان ،دل
على ذلك حديث جربيل ،وسؤاله النيب صلى هللا عليه وسلم أركان اإلْيان ،فذكر النيب صلى هللا عليه

وسلم يف إجابته :اإلْيان ابلكتب مع بقية أركان اإلْيان.

فتقرر هبذا وجوب اإلْيان ابلكتب والتصديق هبا مجيعها ،واعتقاد أهنا كلها من هللا تعاىل أنزهلا على

رسله ابحلق واهلدى والنور والضياء ،وأن من كذب هبا أو جحد شيئا منها فهو كافر ابهلل خارج من
الدين .أصول اإلْيان يف ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء ص127
_________
((( )1تفسري ابن كثري)) (.)297 /1
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وأن أهل السنة واْلماعة يؤمنون ويعتقدون اعتقاداً جازماً أن هللا  -عز وجل  -أنزل على رسله كتباً
ول
الر ُس ُ
آم َن َّ
فيها أمره ،وهنيه ،ووعده ووعيده ،وما أراده هللا من خلقه ،وفيها هدى ونور ،قال تعاىلَ :
ِِبَا أُن ِز َل إليه ِمن َّربِ ِه والْم ْؤِمنو َن ُكلٌّ آمن ِاب ِ
هلل َوَمآلئِ َكتِ ِه َوُكتُبِ ِه َوُر ُسلِ ِه [البقرة .]285:وأن هللا أنزل
َ ُ ُ
ََ
ِ
ِ
ِ
ك لتُ ْخرِج النَّاس من الظملُم ِ
ات إىل
َنزلْنَاهُ إِلَْي َ
كتبه على رسله هلداية البشرية ،قال تعاىل :الَر كتَ ٌ
اب أ َ
َ َ َ َ
ِ ِ
اط الْع ِزي ِز ا ْحل ِم ِ
ِ ِِ
يد [إبراهيم .]1:ومن هذه الكتب :القرآن ،والتوراة ،واإلجنيل،
النموِر إبِِ ْذن َرهب ْم إىل ص َر َ
َ

والزبور ،وصحف إبراهيم وموسى ،وأعظمها التوراة واإلجنيل والقرآن ،وأعظم الثالثة وَنسخها

وأفضلها هو القرآن .ومل يتكفل هللا سبحانه حبفظ شيء من هذه الكتب  -عدا القرآن  -بل

استحفظ عليها األحبار والرابنيون؛ لكنهم مل حيافظوا عليها ،وما رعوها حق رعايتها؛ فحصل فيها

تغيري وتبديل .اإلْيان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدهللا بن عبداحلميد األثري  -ص
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قال ابن أيب العز احلنفي-رمحه هللا تعاىل :-وأما اإلْيان ابلكتب املنزلة على املرسلني ،فنؤمن ِبا مسى
هللا تعاىل منها يف كتابه ،من التوراة واإلجنيل والزبور ،ونؤمن أبن هلل تعاىل سوى ذلك كتباً أنزهلا على

أنبيائهَّ ،ل يعرف أمساءها وعددها إَّل هللا تعاىل وأما اإلْيان ابلقرآن ،فاإلقرار به ،واتباع ما فيه ،وذلك

أمر زائد على اإلْيان بغريه من الكتب .فعلينا اإلْيان أبن الكتب املنزلة على رسل هللا أتتهم من عند
هللا ،وأهنا حق وهدى ونور وبيان وشفاء .قال تعاىل :قُولُواْ آمنَّا ِاب ِ
هلل َوَمآ أُن ِز َل إِلَْيـنَا َوَما أُن ِز َل إِ َىل
َ
ِ
ِ
اعيل وإِسح َق ويـع ُقوب واألسب ِ
ِ ِ
يسى َوَما أ ِ
اط َوَما أ ِ
ُويتَ النَّبِيمو َن ِمن َّرهبِِ ْم
يم َوإِ ْمسَ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
ُويتَ ُم َ
إبْـ َراه َ
وسى َوع َ
َنز َل الْ ُف ْرقَا َن [آل عمران.]4 - 1:
وم –إىل قولهَ -وأ َ
[البقرة .]136:امل هللاُ َّل إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو ا ْحلَ مي الْ َقيم ُ
ند غَ ِري ِ
ِ ِ
ِ
هللا
الر ُس ُ
آ َم َن َّ
ول ِِبَا أُن ِز َل إليه من َّربِ ِه [البقرة .]285:أَفَالَ يَـتَ َدبَّـ ُرو َن الْ ُق ْرآ َن َولَ ْو َكا َن م ْن ع ِ ْ
ِ
ِِ ِ
ريا [النساء .]82:إىل غري ذلك من اآلايت الدالة على أن هللا تكلم هبا ،وأهنا
لََو َج ُدواْ فيه ا ْختالَفًا َكث ً
نزلت من عنده .ويف ذلك إثبات صفة الكالم والعلو .وقال تعاىلَ :كا َن النَّاس أ َُّمةً و ِ
اح َدةً فَـبَـ َع َ
ث هللاُ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب َع ِز ٌيز َّل َأيْتِ ِيه الْبَاط ُل
اب ِاب ْحلَ ِق [البقرةَ .]213:وإِنَّهُ لَكتَ ٌ
النَّبِيِ َ
ين َوأ َ
َنز َل َم َع ُه ُم الْكتَ َ
ين َوُمنذ ِر َ
ني ُمبَش ِر َ
ني ي َدي ِه وَّل ِمن َخل ِْف ِه تَن ِز ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ْم
من بَ ْ ِ َ ْ َ ْ
يل م ْن َحك ٍيم َمحيد [فصلتَ .]42 - 41:ويَـ َرى الذ َ
ين أُوتُوا الْعل َ
ٌ
َّاس قَ ْد َجاءتْ ُكم َّم ْو ِعظَةٌ ِمن َّربِ ُك ْم َو ِش َفاء لِ َما
ك ِمن َّربِ َ
الَّ ِذي أُن ِز َل إِلَْي َ
ك ُه َو ا ْحلَ َّق [سبأَ .]6:اي أَيمـ َها الن ُ
ص ُدوِر وه ًدى ور ْمحةٌ لِل ِ
ِِ
آمنُوا ُه ًدى َو ِش َفاءٌ [فصلت.]44:
ْم ْؤمنِ َ
ين َ
ِيف ال م َ ُ َ َ َ ُ
ني [يونس .]57:قُ ْل ُه َو للَّذ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َنزلْنَا [التغابن .]8:وأمثال ذلك يف القرآن كثرية .شرح العقيدة
فَآمنُوا ِاب ََّّلل َوَر ُسوله َوالنموِر الَّذي أ َ
الطحاوية َّلبن أيب العز احلنفي 423 /2 -
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الفصل اخلامس :حقيقة اإلْيان ابلكتب
اإلْيان بكتب هللا يشتمل على عدة جوانب دلت النصوص على وجوب اعتقادها وتقريرها لتحقيق
هذا الركن العظيم من أركان اإلْيان وهي:

 - 1التصديق اْلازم أبهنا كلها منزلة من هللا عز وجل ،وأهنا كالم هللا تعاىل َّل كالم غريه ،وأن هللا
تكلم هبا حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد سبحانه .قال تعاىلَّ :
وم
اَّللُ ََّل إِلَهَ إََِّّل ُه َو ا ْحلَ مي الْ َقيم ُ
ك الْكِتَاب ِاب ْحل ِق مص ِدقًا لِما ب ْ ِ
ِِ
يل ِم ْن قَـ ْب ُل ُه ًدى لِلن ِ
َّاس َوأَنْـ َز َل
نَـ َّز َل َعلَْي َ
َ َ ُ َ َ ََ
ني يَ َديْه َوأَنْـ َز َل التـ َّْوَراةَ َو ْاإل ْجن َ
ت َِّ
الْ ُفرقَا َن إِ َّن الَّ ِذين َك َفروا ِِباي ِ
اب َش ِدي ٌد َو َّ
اَّللُ َع ِز ٌيز ذُو انْتِ َق ٍام [آل عمران.]4 - 2 :
اَّلل َهلُ ْم َع َذ ٌ
ْ
َ ُ َ
فأخرب هللا عز وجل أنه أنزل هذه الكتب املذكورة وهي :التوراة ،واإلجنيل ،والقرآن من عنده وهذا

يدل على أنه هو املتكلم هبا وأهنا منه بدأت َّل من غريه ،ولذا توعد يف هناية السياق من كفر ِبايت

هللا ابلعذاب الشديد.

ِ
ور [املائدة ]44 :فبني أنه تعاىل هو الذي أنزل
خمربا عن التوراة إِ ََّن أَنْـ َزلْنَا التـ َّْوَراةَ ف َ
يها ُه ًدى َونُ ٌ
وقال ً

التوراة وأن ما فيها من اهلدى والنور منه سبحانه .وقال تعاىل يف سياق آخر مبينًا أن التوراة من كالمه
وذلك يف معرض إخباره عن اليهود أَفَـتطْمعو َن أَ ْن يـ ْؤِمنوا لَ ُكم وقَ ْد َكا َن فَ ِري ٌق ِم ْنـهم يسمعو َن َك َالم َِّ
اَّلل
ُ ُ
َ
ُ ْ َ ْ َُ
َ َُ
َْ
س ِدي
ُمثَّ ُحيَ ِرفُونَهُ ِم ْن بَـ ْع ِد َما َع َقلُوهُ [البقرة ]75 :فكالم هللا الذي مسعوه مث حرفوه هو التوراة .قاله ال م
وابن زيد ومجع من املفسرين.

وقال تعاىل يف اإلجنيل َولْيَ ْح ُك ْم أ َْهل ِْ
اإل ِْجن ِ
يل ِِبَا أَنْـ َز َل َّ
اَّللُ فِ ِيه [املائدة ]47 :أي من األوامر والنواهي
ُ
اليت هي من كالم هللا.

وقال يف القرآن الكرمي :الر كِتَاب أ ِ
ت آايتُهُ ُمثَّ فُ ِ
ت ِم ْن لَ ُد ْن َح ِك ٍيم َخبِ ٍري [هود .]1 :وقال
صلَ ْ
ٌ ْ
ُحك َم ْ َ
ِ
ِ
ك لَتُـلَ َّقى الْ ُق ْرآ َن م ْن لَ ُد ْن َح ِك ٍيم َعل ٍيم [النمل .]6 :وقال
تعاىل خماطبًا رسوله صلى هللا عليه وسلم َوإِنَّ َ
ك [النحل .]102 :وقال تعاىل وإِ ْن أ ِ
ِ
وح الْ ُق ُد ِ
ار َك
س ِم ْن َربِ َ
ني ْ
َح ٌد م َن ال ُْم ْش ِرك َ
َ َ
استَ َج َ
تعاىل :قُ ْل نَـ َّزلَهُ ُر ُ
َجره ح َّىت يسمع َك َالم َِّ
ِ
اَّلل [التوبة .]6 :وإمنا أمروا أن يسمعوا القرآن الذي أنزله على رسوله صلى
فَأ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ
هللا عليه وسلم فهو كالم هللا على احلقيقة.
 - 2اإلْيان أبهنا دعت كلها إىل عبادة هللا وحده وقد جاءت ابخلري واهلدى والنور والضياء .قال
ون َِّ
ِ
ش ٍر أَ ْن يـ ْؤتِيهُ َّ ِ
ادا ِيل ِمن ُد ِ
ول لِلن ِ
اَّلل
ْم َوالنمـبُـ َّو َة ُمثَّ يَـ ُق َ
تعاىلَ :ما َكا َن لِبَ َ
َّاس ُكونُوا عبَ ً
اَّللُ الْكتَ َ
ْ
ُ َ
اب َوا ْحلُك َ
[آل عمران .]79 :فبني هللا أنه ما ينبغي ألحد من البشر ،آاته هللا الكتاب واحلكم والنبوة ،أن أيمر
الناس أن يتخذوه إهلا من دون هللا .وذلك أن كتب هللا إمنا جاءت إبخالص العبادة هلل وحده.
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ْكتاب ِاب ْحل ِق م ِ ِ
وقال تعاىل مبينًا أن كتبه جاءت ابحلق واهلدى نَـ َّز َل َعلَي َ ِ
ني يَ َديْ ِه َوأَنْـ َز َل
ْ
صدقًا ل َما بَ ْ َ
ك ال َ َ َ ُ َ
َّاس [آل عمران .]4 - 3 :وقال تعاىلَ :كا َن النَّاس أ َُّمةً و ِ
ِِ
يل ِم ْن قَـ ْب ُل ُه ًدى لِلن ِ
اح َدةً
ُ َ
التـ َّْوَراةَ َو ْاإل ْجن َ
ِ
ِ
ِ
ث َّ
اب ِاب ْحلَ ِق [البقرة .]213 :وقال تعاىل :إِ ََّن
فَـبَـ َع َ
اَّللُ النَّبِيِ َ
ين َوأَنْـ َز َل َم َع ُه ُم الْكتَ َ
ين َوُم ْنذ ِر َ
ني ُمبَش ِر َ
اإل ِْجن ِ ِ
ِ
ِ
ور [املائدة:
أَنْـ َزلْنَا التـ َّْوَراةَ ف َ
يل فيه ُه ًدى َونُ ٌ
يها ُه ًدى َونُ ٌ
ور [املائًدة .]44 :وقال تعاىلَ :وآتَـ ْيـنَاهُ ْ َ
ِ
ِِ
 .]46وقال تعاىلَ :ش ْهر رم َ ِ
ات ِمن ا ْهلَُدى والْ ُفرقَ ِ
َّاس وبـيِنَ ٍ
ان
ضا َن الَّذي أُنْ ِز َل فيه الْ ُق ْرآ ُن ُه ًدى للن ِ َ َ
ُ ََ
َ ْ
َ
[البقرة .]185 :إىل غري ذلك من اآلايت املتضمنة أن كتب هللا تعاىل قد جاءت ابهلدى والنور من
هللا تعاىل.

بعضا فال تناقض بينها وَّل تعارض كما قال تعاىل يف القرآن
 - 3اإلْيان أبن كتب هللا يصدق بعضها ً
ْكتاب ِاب ْحل ِق م ِ ِ
وأَنْـزلْنَا إِلَي َ ِ
ني يَ َديْ ِه ِم َن الْ ِكتَ ِ
اب َوُم َه ْي ِمنًا َعلَْي ِه [املائدة .]48 :وقال يف
َ َ ْ
صدقًا ل َما بَ ْ َ
ك ال َ َ َ ُ َ
اإل ِْجنيل فِ ِيه ه ًدى ونُور وم ِ ِ
ني يَ َديْ ِه ِم َن التـ َّْوَراةِ [املائدة .]46 :فيجب
صدقًا ل َما بَ ْ َ
حق اإلجنيلَ :وآتَـ ْيـنَاهُ ِْ َ ُ َ ٌ َ ُ َ
اإلْيان هبذا واعتقاد سالمة كتب هللا من كل تناقض أو تعارض ،وهذا من أعظم خصائص كتب هللا
عن كتب اخللق وكالم هللا عن كالم اخللق فإن كتب املخلوقني عرضة للنقص واخللل والتعارض كما
قال تعاىل يف وصف القرآن ولَو َكا َن ِمن ِع ْن ِد غَ ِري َِّ
ِ
ِِ ِ
ريا [النساء.]82 :
ْ
ْ
َْ
اَّلل لََو َج ُدوا فيه ا ْخت َالفًا َكث ً

 - 4اإلْيان ِبا مسى هللا عز وجل من كتبه على وجه اخلصوص ،والتصديق هبا ،وإبخبار هللا ورسوله
عنها .وهذه الكتب هي:

ِ
اب ِم ْن
وسى الْكتَ َ
أ) التوراة :وهي كتاب هللا الذي آاته موسى عليه السالم .قال تعاىلَ :ولََق ْد آتَـ ْيـنَا ُم َ
صائَِر لِلن ِ
َّاس [القصص .]43 :ويف حديث الشفاعة الطويل الذي
بَـ ْع ِد َما أ َْهلَكْنَا الْ ُق ُرو َن ْاأل َ
ُوىل بَ َ
مرفوعا ... (( :فيأتون إبراهيم فيقول:
أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه
ً

لست ُهنَاكم ويذكر خطيئته اليت أصاهبا ولكن ائتوا موسى عب ًدا آاته هللا التوراة وكلمه تكليما)) (،)1
اح ِم ْن
وقد ألقى هللا التوراة على موسى مكتوبة يف األلواح ويف ذلك يقول سبحانه َوَكتَـ ْبـنَا لَهُ ِيف ْاألَل َْو ِ
ُك ِل َشي ٍء مو ِعظَةً وتَـ ْف ِ
ص ًيال لِ ُك ِل َش ْي ٍء [األعراف .]145 :قال ابن عباس (يريد ألواح التوراة) (.)2
ْ َْ
َ
ويف حديث احتجاج آدم وموسى من رواية أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :
 ...قال له آدم :اي موسى اصطفاك هللا بكالمه وخط لك التوراة بيده)) أخرجاه يف الصحيحني من

طرق كثرية ( .)3والتوراة هي أعظم كتب بين إسرائيل وفيها تفصيل شريعتهم وأحكامهم اليت أنزهلا هللا
على موسى وقد كان على العمل هبا أنبياء بين إسرائيل الذين جاءوا من بعد موسى كما قال تعاىل :إِ ََّن
ِِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ار ِِبَا
ادوا َو َّ
ين َه ُ
الرَّابنِيمو َن َو ْاأل ْ
ين أ ْ
أَنْـ َزلْنَا التـ َّْوَراةَ ف َ
يها ُه ًدى َونُ ٌ
َحبَ ُ
َسلَ ُموا للَّذ َ
ور َْحي ُك ُم هبَا النَّبيمو َن الذ َ
اب َِّ
استُ ْح ِفظُوا ِم ْن كِتَ ِ
اَّلل َوَكانُوا َعلَْي ِه ُش َه َداءَ [املائدة.]44 :
ْ
_________

( )1رواه البخاري ( ،)7410ومسلم (.)193

((( )2تفسري البغوي)) ( ،)82 /3و ((تفسري اخلازن)) (.)287 /2
( )3رواه البخاري ( ،)6614ومسلم (.)2652
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ب) اإلجنيل :وهو كتاب هللا الذي أنزله على عيسى ابن مرمي عليهما السالم .قال تعاىلَ :وقَـ َّف ْيـنَا َعلَى
ِِ
ِ
آاث ِرِهم بِ ِعيسى اب ِن مرَمي م ِ ِ
اإل ِْجن ِ ِ
ِ
ص ِدقًا لِ َما
صدقًا ل َما بَ ْ َ
ور َوُم َ
َ ْ َ ْ َْ َ ُ َ
يل فيه ُه ًدى َونُ ٌ
ني يَ َديْه م َن التـ َّْوَراة َوآتَـ ْيـنَاهُ ْ َ
ب ْني ي َدي ِه ِمن التـَّوراةِ وه ًدى ومو ِعظَةً لِل ِ
ني [املائدة.]46 :
ْمتَّق َ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ََْ
ُ
وقد أنزل هللا اإلجنيل مصدقا للتوراة وموافقا هلا كما تقدم يف اآلية السابقة.

قال بعض العلماء ( :)1مل خيالف اإلجنيل التوراة إَّل يف قليل من األحكام مما كانوا خيتلفون فيه كما
ِ
ض الَّ ِذي ُح ِرَم َعلَْي ُك ْم [آل عمران.]50 :
أخرب هللا عن املسيح أنه قال لبين إسرائيلَ :وِألُح َّل لَ ُك ْم بَـ ْع َ

وقد أخرب هللا تعاىل يف كتابه الكرمي أن التوراة واإلجنيل نصا على البشارة بنبينا حممد صلى هللا عليه
َّ ِ
ول النِ َّ ِ َّ ِ ِ
واب ِع ْن َد ُه ْم ِيف التـ َّْوَراةِ َو ِْ
اإل ِْجن ِ
يل
الر ُس َ
ين يَـتَّبِ ُعو َن َّ
َّيب ْاألُم َّي الذي َجي ُدونَهُ َمكْتُ ً
وسلم .قال تعاىل الذ َ
[األعراف.]157 :

وقد حلق اإلجنيل من التحريف ما حلق التوراة ...

ورا
ج) الزبور :وهو كتاب هللا الذي أنزله على داود عليه السالم .قال تعاىلَ :وآتَـ ْيـنَا َد ُاو َد َزبُ ً
[السماء .]163 :قال قتادة يف تفسري اآلية( :كنا حندث أنه دعاء علمه هللا داود وحتميد وْتجيد هلل
عز وجل ليس فيه حالل وَّل حرام وَّل فرائض وَّل حدود) (.)2
د) صحف إبراهيم وموسى :وقد جاء ذكرها يف موضعني من كتاب هللا ،األول يف سورة النجم يف قول
هللا تعاىل :أ َْم َملْ يـنَـبَّأْ ِِبَا ِيف ُ ِ
وسى َوإِبْـ َرا ِه َ َّ ِ َّ َّ
ِ ِ
س
ص ُحف ُم َ
ُ
يم الذي َوىف أََّل تَ ِزُر َوازَرةٌ و ْزَر أُ ْخ َرى َوأَ ْن لَْي َ
لِ ِْإلنْس ِ
ان إََِّّل َما َس َعى [النجم .]39 - 36 :والثاين يف سورة األعلى ،قال تعاىل :قَ ْد أَفْـلَ َح َم ْن تَـ َزَّكى
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُوىل
ص ُحف ْاأل َ
صلَّى بَ ْل تُـ ْؤث ُرو َن ا ْحلَيَا َة ال مدنْـيَا َو ْاآلخ َرةُ َخ ْريٌ َوأَبْـ َقى إِ َّن َه َذا لَفي ال م
َوذَ َك َر ْ
اس َم َربِه فَ َ
ِ ِ ِ
وسى [األعلى .]19 - 14 :فأخرب هللا عز وجل عن بعض ما جاء يف هذه
ُ
يم َوُم َ
ص ُحف إبْـ َراه َ
الصحف من وحيه الذي أنزله على رسوليه إبراهيم وموسى عليهما السالم .والعلم عند هللا.
هـ) القرآن العظيم :وهو كتاب هللا الذي أنزله على نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم مصدقًا ملا بني

يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه ،وهو آخر كتب هللا نزوَّل وأشرفها وأكملها ،والناسخ ملا قبله من

الكتب وقد كانت دعوته لعامة الثقلني من اإلنس واْلن .قال تعاىل :وأَنْـزلْنَا إِلَي َ ِ
اب ِاب ْحلَ ِق
َ َ ْ
ك الْكتَ َ
مص ِدقًا لِما ب ْني ي َدي ِه ِمن ال ِ
ْكتَ ِ
اب َوُم َه ْي ِمنًا َعلَْي ِه [املائدة ]48 :ومهيمنًا :أي شهي ًدا على ما قبله من
ُ َ َ َََ ْ َ
الكتب وحاكما عليها .وقال تعاىل :قُل أَ م ٍ
اَّلل َش ِهي ٌد بـي ِين وبـيـن ُكم وأ ِ
يل
ُوح َي إِ ََّ
رب َش َه َ
ادةً قُ ِل َُّ
َْ َ َْ َ ْ َ
ي َش ْيء أَ ْك َُ
ْ
ِ ِ ِِ
ار َك الَّ ِذي نَـ َّز َل الْ ُف ْرقَا َن َعلَى
َه َذا الْ ُق ْرآ ُن ألُنْذ َرُك ْم به َوَم ْن بَـلَ َغ [األنعام .]19 :وقال عز وجل :تَـبَ َ
ِ
ِِ ِ
ني نَ ِذ ًيرا [الفرقان .]1 :وللقرآن أمساء كثرية أشهرها :القرآن ،والفرقان ،والكتاب،
َع ْبده ليَ ُكو َن لل َْعالَ ِم َ
والتنزيل ،والذكر.
فيجب اإلْيان هبذه الكتب على ما جاءت به النصوص ،من ذكر أمسائها ،ومن أنزلت فيهم ،وكل ما

ص علينا من أخبار أهلها.
أخرب هللا به ورسوله صلى هللا عليه وسلم عنها ،وما قُ َّ

 - 5اَّلعتقاد اْلازم بنسخ مجيع الكتب والصحف اليت أنزهلا هللا على رسله ،ابلقرآن الكرمي ،وأنه َّل
يسع أح ًدا من اإلنس أو اْلنَّ ،ل من أصحاب الكتب السابقة ،وَّل من غريهم ،أن يعبدوا هللا بعد

نزول القرآن بغري ما جاء فيه أو يتحاكموا إىل غريه .واألدلة على ذلك كثرية من الكتاب والسنة .قال
ِ
ِِ ِ
ِ
ني نَ ِذ ًيرا [الفرقان .]1 :وقال عز وجلَ :اي
ار َك الَّذي نَـ َّز َل الْ ُف ْرقَا َن َعلَى َع ْبده ليَ ُكو َن لل َْعالَ ِم َ
تعاىل :تَـبَ َ
اب قَ ْد جاء ُكم رسولُنا يـبِني لَ ُكم َكثِ ِ
أ َْهل ال ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْكتَ ِ
اء ُك ْم
َ َ ْ َ ُ َ َُ ُ ْ ً
ريا ممَّا ُك ْنـتُ ْم ُختُْفو َن م َن الْكتَاب َويَـ ْع ُفو َع ْن َكث ٍري قَ ْد َج َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
م
ِ
ني يَـ ْهدي به َّ
ِم َن َّ
الس َالم َوخيُْ ِر ُج ُه ْم م َن الظلُ َمات إ َىل النموِر
ض َوانَهُ ُسبُ َل َّ
اَّللُ َم ِن اتَّـبَ َع ِر ْ
اب ُمب ٌ
ور َوكتَ ٌ
اَّلل نُ ٌ
صر ٍ
ِِ ِِ ِ ِ ِ
اط ُم ْستَ ِق ٍيم [املائدة .]16 ،15 :أصول اإلْيان يف ضوء الكتاب والسنة لنخبة
إب ْذنه َويَـ ْهدي ِه ْم إ َىل َ
من العلماء -بتصرف 131 -
_________
((( )1تفسري ابن كثري)) (.)36 /2
( )2رواه الطربي (.)470 /17

()336/3

الفصل السادس :مثرات اإلْيان ابلكتب
ولإلْيان ابلكتب آاثره العظيمة على املؤمن فمن ذلك:
 -شكر هللا تعاىل على لطفه خبلقه وعنايته هبم حيث أنزل إليهم الكتب املتضمنة إرشادهم ملا فيه

خريهم وصالحهم يف الدنيا واآلخرة.

 -ظهور حكمة هللا تعاىل حيث شرع يف هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها ،وكان خامت الكتب القرآن

العظيم مناسبا ْلميع اخللق يف كل عصر ومصر إىل قيام الساعة.

 إثبات صفة الكالم هلل تعاىل وأن كالمه َّل يشبه كالم املخلوقني ،وعجز املخلوقني عن اإلتيان ِبثلكالمه .أصول اإلْيان يف ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء – ص129 :

 -العلم بعناية هللا؛ حيث أنزل لكل قوم كتاابً يهديهم به ...

 التحرر من زابَّلت أفكار البشر هبدي السماء.ٍ
واضحة َّل اضطراب فيها وَّل اعوجاج.
 السري على طريق مستقيمةض ِل َِّ
ري ِممَّا َْجي َم ُعو َن [يونس:
 الفرح بذلك اخلري العظيم قُ ْل بَِف ْاَّلل َوبَِر ْمحَتِ ِه فَبِ َذلِ َ
ك فَـ ْليَـ ْف َر ُحوا ُه َو َخ ٌْ

]58

 شكر هللا على هذه النعمة العظيمة. -التحرر من التخبط الفكري والعقدي .رسائل يف العقيدة حملمد بن إبراهيم احلمد – بتصرف -

ص282 :

()337/3

الباب الثاين :اإلْيان ابلقرآن
• الفصل األول :تعريف القرآن وفضله.
• الفصل الثاين :حفظ القرآن الكرمي وسالمته من التحريف.
• الفصل الثالث :منزلة القرآن من الكتب املتقدمة.
• الفصل الرابع :خصائص القرآن الكرمي.
• الفصل اخلامس :عقيدة أهل السنة واْلماعة يف القرآن.
• الفصل السادس :املخالفون يف القرآن.

()338/3

الفصل األول :تعريف القرآن وفضله
• املبحث األول :معىن القرآن يف اللغة.

• املبحث الثاين :معىن القرآن يف اَّلصطالح.
• املبحث الثالث :فضل القرآن.

()339/3

املبحث األول :معىن القرآن يف اللغة
القرآن من مادة قرأ ،ومنه قرأت الشيء ،فهو قرآن :أي مجعته ،وضممت بعضه إىل بعض ،فمعناه:
اْلمع والضم .ومنه قوهلم :ما قرأت هذه الناقة سلى قط ،وما قرأت جنيناً ،أي مل تضم رمحها على

ولد ( .)1قال أبو عبيدة -رمحه هللا ... ( :-وإمنا مسي قرآَنً ألنه جيمع السور فيضمها ،وتفسري ذلك
يف آية من القرآن ،قال هللا -جل ثناؤه :-إِ َّن َعلَْيـنَا مجَْ َعهُ َوقُـ ْرآَنَهُ [القيامة ... ]17 :أتليف بعضه إىل
ت ال ُق ْرَآ َن [النحل ... ]98 :إذا تلوت بعضه يف إثر
بعض  ) ...مث قال :ويف آية أخرى :فَِإ َذا قَـ َرأْ َ

بعض ،حىت جيتمع ،وينضم بعضه إىل بعض ،ومعناه :يصري إىل معىن التأليف واْلمع ،مث استشهد على
هذا املعىن ،بقول عمرو بن كلثوم:

ذراعي حرة أدماء بكر  ...هجان اللون مل تقرأ جنيناً ()2

أي مل تضم يف رمحها ولداً قط ( )3فسمي القرآن قرآَنً ،ألنه مجع القصص ،واألمر والنهي ،والوعد
والوعيد ،واآلايت والسور :بعضها إىل بعض (.)4

ويذكر أبو بكر الباقالين :أن القرآن يكون مصدراً وامساً :مصدراً كما يف قوله تعاىل :إِ َّن َعلَْيـنَا مجَْ َعهُ
ك وب ْ َّ ِ
ين ََّل
َوقُـ ْرَآنَهُ [القيامة ،]17 :وامساً كما يف قوله (تعاىل)َ :وإِ َذا قَـ َرأْ َ
ت ال ُق ْرَآ َن َج َعلْنَا بَـ ْيـنَ َ َ َ َ
ني الذ َ
ِ ِِ
ِ
ورا [اإلسراء.)5( ]45 :
يُـ ْؤمنُو َن ِابآلَخ َرة ح َج ًااب َم ْستُ ً

ويروى عن الشافعي رمحه هللا( :أن القرآن اسم علم لكتاب هللا ،غري مشتق :كالتوراة ،واإلجنيل) (.)6
قال القرطيب رمحه هللا( :والصحيح اَّلشتقاق يف اْلميع) ( )7أي يف القرآن والتوراة واإلجنيل .منهج
اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد عند أهل السنة واْلماعة لعثمان علي حسن53 /1 -

_________

( )1انظر(( :الصحاح))  -إلمساعيل بن محاد اْلوهري ( )65 /1مادة :قرأ .بتحقيق أمحد عبد
الغفور عطار  -دار العلم للماليني  -الطبعة الثانية 1399هـ 1979 -م ،و ((لسان العرب)) (/1

 )128مادة :قرأ.

( )2انظر(( :شرح القصائد السبع الطوال)) أليب بكر حممد بن القاسم األنباري (معلقة عمرو ابن

كلثوم) (ص ،)380 :بتحقيق :عبد السالم هارون  -دار املعارف  -الطبعة الثانية 1969م .مصر،
وأصل البيت :ذراعي عيطل أدماء بكر تربعت األجارع واملتوَن

((( )3جماز القرآن)) أليب عبيدة معمر بن املثىن التيمي ( ،)3 - 1 /1بتحقيق :د /حممد فؤاد

سركني ،دار الفكر  -الطبعة الثانية 1390هـ 1970 -م ،مطبعة السعادة 1954م ،مصر .-

( )4انظر(( :لسان العرب)) ( )128 /1مادة قرأ.
( )5انظر(( :نكت اَّلنتصار لنقل القرآن)) أليب بكر الباقالين (ص )56 :بتحقيق :حممد زغلول
سالم ،منشأة املعارف 1971م اإلسكندرية  -مصر ( -بدون رقم الطبعة).

((( )6اْلامع ألحكام القرآن)) أليب عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ( - )298 /2دار

الكاتب العريب الطبعة الثالثة 1387هـ 1967 -م ،مصورة عن طبعة دار الكتب املصرية  -القاهرة.

((( )7اْلامع ألحكام القرآن)) أليب عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ( - )298 /2دار
الكاتب العريب الطبعة الثالثة 1387هـ 1967 -م ،مصورة عن طبعة دار الكتب املصرية  -القاهرة.

()340/3

املبحث الثاين :معىن القرآن يف اَّلصطالح
القرآن الكرمي هو اسم لكالم هللا تعاىل ،املنزل على عبده ورسوله :حممد صلى هللا عليه وسلم ،وهو
اسم لكتاب هللا خاصة وَّل يسمى به شيء غريه من سائر الكتب ( .)1وإضافة الكالم إىل هللا تعاىل

إضافة حقيقية ،من ابب إضافة الكالم إىل قائله.

وعرفه السيوطي (رمحه هللا) بقوله( :وأما يف العرف فهو الكالم املنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم
لإلعجاز بسورة منه ،فخرج ابملنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم :التوراة واإلجنيل ،وسائر الكتب،

وابإلعجاز :األحاديث الرابنية القدسية كحديث الصحيحني(( :أَن عند ظن عبدي يب  ...إىل آخره))
( )2وغريه  ...وقولنا :بسورة منه :هو بيان ألقل ما وقع به اإلعجاز ،وهو قدر أقل سورة ،كالكوثر،
أو ثالث آايت من غريها ،خبالف من دوهنا ( ... )3مث قال( :وزاد بعض املتأخرين يف احلد :املتعبد

بتالوته ،ليخرج املنسوخ التالوة) (.)4
وملا ظهر اخلوض يف صفات هللا تعاىل ،ويف كالم هللا خاصة ،من قبل الزَندقة ،وفرق املبتدعة ،أحتاج

أهل السنة إىل تعريف القرآن تعريفاً يظهرون فيه معتقدهم يف صفات هللا تعاىل عامة ،ويف صفة الكالم
خاصة ،ومنه القرآن ،خمالفني بذلك أهل البدع من اْلهمية واملعتزلة وغريهم ،فقال أبو جعفر

الطحاوي رمحه هللا تعاىل:

(وإن القرآن كالم هللا ،منه بدأ بال كيفية قوَّلً ،وأنزله على رسوله وحياً ،وصدقه املؤمنون على ذلك

حقاً ،وأيقنوا أنه كالم هللا تعاىل ابحلقيقة ،ليس ِبخلوق ككالم الربية ،فمن مسعه ،فزعم أنه كالم البشر
فقد كفر) ( .)5منهج اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد عند أهل السنة واْلماعة لعثمان علي

حسن– 54 /1
_________

( )1انظر(( :اْلامع ألحكام القرآن)) ،القرطيب ( ،)298 /2و ((جماز القرآن)) أليب عبيدة (.)1 /1
( )2رواه البخاري ( ،)7405ومسلم ( .)2675من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )3انظر :تفصيل هذه املسألة يف كتاب(( :إعجاز القرآن)) أليب بكر حممد بن الطيب الباقالين،
(ص )258 - 254 :بتحقيق :السيد أمحد صقر – دار املعارف الطبعة الثالثة 1971م – مصر.

((( )4التحبري يف علم التفسري)) ْلالل الدين السيوطي ص )40 - 39( :بتحقيق :د /فتحي عبد
القادر فريد – دار العلوم للطباعة والنشر – الطبعة األوىل 1402هـ 1982 -م الرايض –
السعودية.
((( )5شرح الطحاوية)) (ص.)122 ،121 :

()341/3

املبحث الثالث :فضل القرآن
ما تقولون يف فضل كتاب أنقذ هللا به أمة من جاهلية جهالء ،وضاللة عمياء ،دأهبم السلب والنهب،
ومعبودهم األواثن واحلجارة ،وديدهنم توارث العداوات واألحقادَّ ،ل تعرف من احلق رمساً .حنلتها ما

وجدت عليه آابءها ,وما استحسنته أسالفها ,من آراء منحرفة ،وحنل خمرتعة ،وملل مبتدعة ،فأنزل
هللا عليهم هذا الكتاب فأنقذهم منها به ،وانتشلهم به من أوحاهلا.

ما تقولون يف فضل كتاب ختم هللا به الكتب ،وأنزل على نيب ختم به األنبياء ،وبدين ختمت به

األداين.
ما تقولون يف فضل كتاب فتحت به أمصار ،وجثت عنده الركب ،وهنل من منهله العلماء ،وشرب

من مشربه األدابء ،وخشعت هليمنته األبصار ،وذلت له القلوب ،وقام بتالوته العابدون ,والراكعون,

والساجدون.

ذلكم القرآن الكرمي( :كلية الشريعة ،وعمدة امللة ،وينبوع احلكمة ،وآية الرسالة ،ونور األبصار

والبصائر ،فال طريق إىل هللا سواه ،وَّل جناة بغريه ،وَّل ْتسك بشيء خيالفه) (.)1

ذلكم القرآن الكرمي :كالم هللا العظيم ،وصراطه املستقيم ،ودستوره القوميَ ،نط به كل سعادة،

وحكمته البالغة ،ونعمته السابغة.

ذلكم القرآن الكرمي :حجة الرسول الدامغة ،وآيته الكربى شاهدة برسالته ،وَنطقة بنبوته.
ذلكم القرآن الكرمي :كتاب اإلسالم يف عقائده وعباداته ،وحكمه وأحكامه ،وآدابه وأخالقه،

وقصصه ومواعظه ،وعلومه وأخباره ،وهدايته ودَّللته.

ذلكم القرآن الكرمي :أساس رسالة التوحيد ،واملصدر القومي للتشريع ،ومنهل احلكمة واهلداية،

والرمحة املسداة للناس ،والنور املبني لألمة ،واحملجة البيضاء اليت َّل يزغ عنها إَّل هالك ...

فضل القرآن ومكانته َّل يدانيه فضل ،وَّل تسموا إليه مكانة ،فضائل عامة ،وفضائل خاصة لبعض

سوره وآايته ،أكتفي هنا بذكر ومضات من هذه ومن تلك عل فيها املراد.
فضائل القرآن الكرمي العامة:

أما فضائله عامة ،فقد وردت يف آايت عديدة وأحاديث كثرية اإلشارة إىل ذلك ،فمن القرآن ننهل
أصدق األوصاف لفضله ،وأوفاها حلقه ،فمن ذلك قوله تعاىل :ذَلِ َ ِ
ب فِ ِيه ُه ًدى
ك الكتَ ُ
اب ََّل َريْ َ
لِل ِ
ني [البقرة ،]2 :وهي أول مجلة بعد الفاحتة يقرأها املسلم يف القرآن ،ولك أن تسيح يف استكناه
ْمتَّق َ
ُ
املراد بذلك.

ومن فضل القرآن يف القرآن :أن عد إنزاله يف شهر مزية كربى هلذا الشهر ،فما ظنكم ابملنزل نفسه،
ِ
ِِ
قال تعاىلَ :ش ْهر رم َ ِ
ات ِمن اهلَُدى وال ُفرقَ ِ
َّاس وبـيِنَ ٍ
ان [البقرة:
ضا َن الَّذي أُنْ ِز َل فيه ال ُق ْرَآ ُن ُه ًدى للن ِ َ َ
ُ ََ
َ ْ
َ

.]185

استَ ِمعوا لَهُ وأَنْ ِ
صتُوا لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْر َمحُو َن
وعلق الرمحة عند تالوة القرآن ابَّلستماع إليهَ :وإِذَا قُ ِر َ
ئ ال ُق ْرآَ ُن فَ ْ ُ
َ
[األعراف.]204 :
اك سبـعا ِمن املَثَ ِاين وال ُقرَآ َن ِ
يم [احلجر ،]87 :وابهلداية :إِ َّن َه َذا
َ ْ َ
ووصفه ابلعظمةَ :ولََق ْد َآتَـ ْيـنَ َ َ ْ ً َ
العظ َ
ال ُق ْرَآ َن يَـ ْه ِدي لِلَِّيت ِه َي أَقـ َْوُم [اإلسراء.]9 :
ِ
ِ
ِ
وأقسم هللا به :والْ ُقر ِ
ني َوأَ ْن
ني ،وأمر بتالوتهَ :وأ ُِم ْر ُ
آن ا ْحلَ ِك ِيم إِنَّ َ
ت أَ ْن أَ ُكو َن م َن ال ُْم ْسل ِم َ
ك لَ ِم َن ال ُْم ْر َسل َ
َ ْ
أَتْـلُ َو الْ ُق ْرآ َن [النمل .]92 - 91 :وبتدبره :أَفَ َال يَـتَ َدبَّـ ُرو َن ال ُق ْرَآ َن [حممد ،]24 :وذم الذين َّل
ئ َعلَْي ِه ُم ال ُق ْرَآ ُن ََّل يَ ْس ُج ُدو َن [اَّلنشقاق ،]21 :وشهد له ابلسالمة
يسجدون عند تالوتهَ :وإِذَا قُ ِر َ
من العوج :قُـرآ ًََن عربِياا غَ ِ ِ
ِِ ِ
ِ ِ
اب َوَملْ
ري ذي ع َو ٍج [ال مزمر ،]28 :احلَ ْم ُد هلل الَّذي أَنْـ َز َل َعلَى َع ْبده الكتَ َ
ْ َ َ َْ
َْجي َع ْل لَهُ ِع َو ًجا [الكهف.]1 :

بل إنه لكثرة فضائل القرآن تعددت أمساؤه وصفاته ،وورد يف القرآن كثري من ذلك ،وسبق احلديث

عن ذلك.

_________
((( )1املوافقات)) الشاطيب (.)346 /3

()342/3

فهل رأيتم فضالً أكرب من هذا ،ومنزلة أعظم من هذه املنزلة ،يتبوأ عليها القرآن مستحقاً.
هذا بعض فضل القرآن عند منزله سبحانه وتعاىل ،أما فضائله اليت جاءت على لسان مبلغه عليه
الصالة والسالم فكثرية ،من أمجعها احلديث الذي رواه الرتمذي عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه

قال :أما إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :أَّل إهنا ستكون فتنة ،فقلت :ما املخرج
منها اي رسول هللا؟ قال :كتاب هللا ،فيه نبأ ما كان قبلكم ،وخرب ما بعدكم ،وحكم ما بينكم ،وهو

الفصل ليس ابهلزل ،من تركه من جبار قصمه هللا ،ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله هللا ،وهو حبل هللا
املتني ،وهو الذكر احلكيم ،وهو الصراط املستقيم ،هو الذي َّل تزيغ به األهواء ،وَّل تلتبس به

األلسنة ،وَّل يشبع منه العلماء ،وَّل خيلق على كثرة الرد ،وَّل تنقضي عجائبه ،هو الذي مل تنته اْلن
آَن َع َجبًا يَـ ْه ِدي إِ َىل ال مر ْش ِد [اْلن ،]2 - 1 :من قال به صدق،
إذا مسعته حىت قالوا :إِ ََّن َِمس ْعنَا قُـ ْر ً
ومن عمل به أجر ،ومن حكم به عدل ،ومن دعا إليه هدي إىل صراط مستقيم)) ( ،)1وروى عبد

هللا بن مسعود رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن هذا القرآن مأدبة هللا،

فتعلموا من مأدبته ما استطعتم ،إن هذا القرآن حبل هللا ,وهو النور املبني ،والشفاء النافع ,عصمة
ملن ْتسك به ،وجناة ملن تبعهَّ ،ل يعوج فيقوم ،وَّل يزيغ فيستعتب ،وَّل تنقضي عجائبه ،وَّل خيلق عن

كثرة الرد ،فاتلوه فإن هللا أيجركم على تالوته بكل حرف عشر حسنات ،أما أين َّل أقول :أمل حرف,

.)2( )) ....

ومالنا واإلطناب يف فضل القرآن ليكفنا – وحسبنا ذلك قول الرسول عليه الصالة والسالم:
((خريكم من تعلم القرآن وعلمه)) (.)3
فكما فاض فضل القرآن فعم الشهر الذي أنزل فيه فصار أفضل الشهور ،والليلة اليت أنزل فيها

فصارت أفضل الليايل ،فقد عم فضله أيضاً على الناس فصار خريهم من تعلمه وعلمه.

هذا غيض من فيض عن فضل القرآن الكرمي عامة يف الكتاب والسنة ،وهناك فضائل خاصة لبعض

سوره وآايته .خصائص القرآن الكرمي لفهد بن عبد الرمحن الرومي– ص124 :
_________

( )1رواه الرتمذي ( )2906وقال :إسناده جمهول ويف احلارث مقال .وقال ابن العريب يف ((عارضة
األحوذي)) (َّ :)43 /6ل ينبغي أن يعول عليه .وقال املزي يف ((هتذيب الكمال))[ :فيه] أبو
املختار الطائي قال علي بن املديين َّل يعرف وقال أبو زرعة َّل أعرفه.
( )2رواه الدارمي يف ((سننه)) ( ،)3315قال الذهيب يف ((ميزان اَّلعتدال)) ([ :)66 /1فيه]

إبراهيم اهلجري [ضعفه غري واحد] .وقال ابن كثري يف ((فضائل القرآن)) ( :)46غريب من هذا
الوجه وإمنا هو من كالم ابن مسعود ولكن له شاهد من وجه آخر .وروي الرتمذي حديثاً بلفظ (من

قرأ حرفاً من كتاب هللا فله به حسنة ،واحلسنة بعشر أمثاهلا ،وَّل أقول :امل حرف ،ولكن ألف حرف،

وَّلم حرف ،وميم حرف) وقال :حسن صحيح غريب من هذا الوجه .وصحح إسناده اإلشبيلي يف
((األحكام الصغرى)) ( - )901كما أشار لذلك يف مقدمته  .-وقال األلباين يف ((صحيح سنن

الرتمذي)) :صحيح.
( )3رواه البخاري (.)5027

()343/3

املبحث األول :حفظ القرآن يف عهد النبوة

أنزل هللا تعاىل كتابه ليكون الكتاب املهيمن ،والرسالة اخلاْتة ،والشرعة الباقية ،مما يتطلب رعايته عن
عبث العابثني؛ وحتريف الغالني؛ وانتحال املبطلني؛ وقد اتفق له ذلك منذ اللحظة األوىل لنزوله ،وحىت
يومنا هذا ،وإىل أن يرث هللا األرض ومن عليها ،حتقيقاً لقوله تعاىل :إِ ََّن َْحنن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ
ُ
َحلَافِظُو َن [احلجر.]9 :
وللحفظ يف عهد النبوة وجوه عدة ،منها:
 - 1الطريقة اليت كان ينزل هبا الوحي:

وهي أن ينزل على هيئة تكون أدعى إىل حفظه ،وضبطه :أخرج البخاري عن عائشة رضي هللا عنها
أن احلارث بن هشام رضي هللا عنه سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال(( :اي رسول هللا كيف
أيتيك الوحي؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أحياَنً أيتيين مثل صلصلة اْلرس ،وهو أشده

علي ,فيفصم عين وقد وعيت عنه ما قال ،وأحياَنً يتمثل يل امللك رجالً ،فيكلمين ،فأعي ما يقول))

(.)1

 - 2مدارسة امللك النيب صلى هللا عليه وسلم القرآن:
وكان ذلك يف رمضان من كل عام :أخرج البخاري يف صحيحه عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه
قال( :كان النيب صلى هللا عليه وسلم أجود الناس ابخلري ،وأجود ما يكون يف شهر رمضان ألن

جربيل كان يلقاه يف كل ليلة يف شهر رمضان حىت ينسلخ ،يعرض عليه رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم القرآن ،فإذا لقيه جربيل كان أجود ابخلري من الريح املرسلة) ( .)2ويف رواية أليب هريرة رضي

هللا عنه قال( :كان يعرض على النيب صلى هللا عليه وسلم القرآن كل عام مرة ،فعرض عليه مرتني يف

العام الذي قبض فيه .)3( ) ...

 - 3كتابة الوحي ،ومقابلته:

عن زيد بن اثبت رضي هللا عنه قال(( :كنت أكتب الوحي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وكان

إذا نزل عليه الوحي أخذته برحاء شديدة ،وعرق عرقاً شديداً  ...فكنت أدخل عليه بقطعة الكتف،
أو كسرة ،فأكتب وهو ْيلي علي  ...فإذا فرغت ،قال :اقرأ ،فأقرؤه ،فإن كان فيه سقط أقامه ،مث

أخرج به إىل الناس)) (.)4

 - 4قصر الكتابة على القرآن:

وذلك يف ابدئ األمر ،لئال خيتلط القرآن بغريه ،حلديث ((َّل تكتبوا عين ،ومن كتب عين غري القرآن
فليمحه ،وحدثوا عين وَّل حرج  .)5( )) ...مث كان اإلذن ابلكتابة ،بعد أن زال سبب املنع.

 - 5احلض على تعلم القرآن وتعليمه:
فقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم حيث أصحابه على تعلم القرآن وتعليمه ،وحفظه ،وحتفيظه ,وكان

يقدم أكثرهم أخذاً للقرآن يف إمامة الصلوات ،وقيادة السرااي :أخرج البخاري يف صحيحه عن عثمان
بن عفان رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :خريكم من تعلم القرآن وعلمه)) (.)6

وأخرج الرتمذي يف سننه من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال(( :بعث رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم بعثاً وهم ذو عدد ،فاستقرأهم ،فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن؛ فأتى على رجل منهم
من أحدثهم سناً ،فقال :ما معك اي فالن؟ قال :معي كذا وكذا وسورة البقرة ،فقال :أمعك سورة
البقرة؟ قال :نعم .قال :فاذهب أنت أمريهم .)7( )) ...

 - 6قوة احلافظة عند العرب:

فالعرب كانوا أهل حافظة َّل تكاد ختطئ ،وذاكرة َّل يكاد يعزب عنها شيء ،وخاصة أن القرآن جاء

يف براعة من األسلوب ،ورفعة من البيان ،ما جيعله أحرى حلفظه ،واَّلهتمام به ،حىت كثر آخذوه:
صدراً وسطراً ،قال الباقالين رمحه هللا ... ( :وتظاهر بينهم ،حىت حفظه الرجال ,وتنقلت به الرحال،

وتعلمه الكبري والصغري؛ إذ كان عمدة دينهم ،وعلماً عليه ،واملفروض تالوته يف صلواهتم ،والواجب
استعماله يف أحكامهم) ( .)8منهج اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد عند أهل السنة واْلماعة
لعثمان علي حسن– 61 /1
_________

( )1رواه البخاري ( ،)2ومسلم (.)2333
( )2رواه البخاري ( ،)4997ومسلم (.)2308
( )3رواه البخاري (.)4998

( )4رواه الطرباين يف ((املعجم الكبري)) ( .)4889قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)157 /1
[روي] إبسنادين ورجال أحدمها ثقات .وقال السيوطي يف ((تدريب الراوي)) ( :)24 /2رجاله

موثقون.

( )5رواه مسلم (.)3004
( )6رواه البخاري (.)5027
((( )7سنن الرتمذي)) ( ،)2876قال الرتمذي :هذا حديث حسن .وأشار املنذري يف ((الرتغيب

والرتهيب)) ( :)300 /2إىل أن [إسناده صحيح أو حسن أو ما قارهبما] .وأمحد شاكر يف ((عمدة
التفسري)) [أشار يف املقدمة إىل صحته].
((( )8إعجاز القرآن)) (ص.)16 :

()344/3

املبحث الثاين :حفظ القرآن يف عهد الصحابة رضوان هللا عليهم
أما حفظ القرآن يف عهد الصحابة ،فقد جتلى ذلك عرب حادثتني عظيمتني:
األوىل منها :يف عهد أيب بكر الصديق رضي هللا عنه وذلك ملا كثر يف حفظة كتاب هللا تعاىل ،فخشي
الصحابة ذهاب القرآن بذهاب حفظته؛ فأمجعوا أمرهم على مجعه يف مكان واحد ،وهو ما يسمى

ابْلمع األول؛ أخرج البخاري يف صحيحه عن زيد بن اثبت رضي هللا عنه قال( :أرسل إيل أبو بكر
الصديق ،مقتل أهل اليمامة ،فإذا عمر بن اخلطاب عنده ،قال أبو بكر رضي هللا عنه :إن عمر أاتين
فقال :إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن ،وإين أخشى إن استحر القتل ابلقراء ابملواطن،

فيذهب كثري من القرآن ،وإين أرى أن أتمر جبمع القرآن .قلت لعمر :كيف نفعل شيئاً مل يفعله رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال عمر :هذا وهللا خري ،فلم يزل عمر يراجعين حىت شرح هللا صدري

لذلك ،ورأيت يف ذلك الذي رأى عمر .قال زيد :قال أبو بكر :إنك رجل شاب عاقلَّ ،ل نتهمك؛

وقد كنت تكتب الوحي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتتبع القرآن فامجعه ،فوهللا لو كلفوين نقل

جبل من اْلبال ما كان أثقل علي مما أمرين به يف مجع القرآن ،قلت كيف تفعلون شيئاً مل يفعله رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال :هو وهللا خري ،فلم يزل أبو بكر يراجعين حىت شرح هللا صدري للذي

شرح له صدر أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما فتتبعت القرآن ،أمجعه من العسب ,واللخاف ,وصدور

اء ُك ْم
الرجال ،حىت وجدت آخر سورة التوبة مع أيب خزْية األنصاري مل أجدها مع أحد غريه :لََق ْد َج َ
رس ٌ ِ
ِ
ِ ِ
مم [التوبة ،]128 :حىت خاْتة براءة ،فكانت الصحف عند أيب
َُ
ول م ْن أَنْـ ُفس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْيه َما َعنت ْ
بكر حىت توفاه هللا ،مث عند عمر ،حياته ،مث عند حفصة بنت عمر) (.)1

أما احلادثة الثانية :ففي عهد اخلليفة الثالث ،عثمان بن عفان رضي هللا عنه وذلك ملا ظهر النزاع بني

بعض املسلمني بسبب اَّلختالف يف األحرف اليت يقرأ هبا القرآن ،فأمجع الصحابة ومن معهم من
املسلمني على مجع القرآن يف مصحف واحد ،وأحرقوا ما دونه من املصاحف ،توحيداً لقراءهتم،

ومجعاً لكلمتهم :أخرج البخاري يف صحيحه عن أنس بن مالك قال( :إن حذيفة بن اليمان قدم على
عثمان وكان يغازي أهل الشام يف فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق ،فأفزع حذيفة اختالفهم يف

القرآن ،فقال حذيفة لعثمان :اي أمري املؤمنني ،أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب اختالف
اليهود والنصارى! فأرسل عثمان إىل حفصة :أن أرسلي إلينا ابلصحف ننسخها يف املصاحف ،مث

نردها إليك .فأرسلت هبا حفصة إىل عثمان ،فأمر زيد بن اثبت ,وعبد هللا بن الزبري ،وسعيد بن
العاص ،وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام؛ فنسخوها يف املصاحف ،وقال عثمان للرهط القرشيني

الثالثة :إذا اختلفتم أنتم وزيد بن اثبت يف شيء من القرآن ،فاكتبوه بلسان قريش فإمنا نزل بلساهنم؛

ففعلوا ،حىت إذا نسخوا الصحف يف املصاحف ،رد عثمان الصحف إىل حفصة ،فأرسل إىل كل أفق

ِبصحف مما نسخوا ،وأمر ِبا سواه من القرآن يف كل صحيفة أو مصحف أن حيرق) (.)2

وهكذا حفظ كتاب هللا تعاىل على يد الشيخني اْلليلني ،أيب بكر وعثمان ،وهو مما يعد يف مناقبهما
( .)3منهج اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد عند أهل السنة واْلماعة لعثمان بن علي بن حسن-
63 /1

_________

( )1رواه البخاري (.)4679
( )2رواه البخاري (.)4987
( )3انظر(( :الربهان يف علوم القرآن)) لبدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي (.)240 ،239 /1

بتحقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم – مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه الطبعة الثانية 1391هـ -
1972م – مصر.

()345/3

املبحث الثالث :سالمة القرآن من التحريف
إن القرآن الكرمي ،وهو ما بني الدفتني ،مما يف أيدي الناس اليوم ،هو الذي أنزله هللا تعاىل على رسوله
صلى هللا عليه وسلم ،وهو على ما كان عليه؛ َّل زايدة فيه وَّل نقصاً ،وقد ورد إلينا متواتراً ،بنقل

الكافة – اليت َّل تقع حتت حصر وَّل عد – عن مثلها حفظاً وكتابة ،ومل خيتلف يف عصر من العصور
عما يف غريه ،بل هو كتاب واحد ،بلفظ واحد ،جيتمع أهل األرض مجيعاً على قراءته دون اختالف
بينهمَّ :ل يف سورة ،أو آية ،أو كلمة ،أو حركة.

وقد ضمن هللا تعاىل لكتابه السالمة من التحريف ،كما يف قوله تعاىل :إِ ََّن َْحنن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ
ُ
ك
َحلَافِظُو َن [احلجر ]9 :وهذا يقتضي حفظ عينه وهيئته اليت نزل عليها ،وقال تعاىلَ :وَْتَّ ْ
ت َكلِ َمةُ َربِ َ
الس ِميع ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
يم [األنعام ]115 :قال البيضاوي رمحه هللا يف
ص ْدقًا َو َع ْد ًَّل ََّل ُمبَد َل ل َكل َماته َو ُه َو َّ ُ َ
العل ُ
تفسريهاَّ( :ل أحد يبدل شيئاً منها ِبا هو أصدق وأعدل ،أوَّل أحد يقدر أن حيرفها شائعاً ذائعاً كما

فعل ابلتوراة  ...فيكون ضماَنً هلا من هللا سبحانه وتعاىل ابحلفظ) (.)1

ومن وسائل هذا احلفظ :النقل املتواتر ،نقل الكافة املتكاثرة عن مثلها إىل غريها ،حفظاً وكتابة ،جيالً
بعد جيل .قال الباقالين رمحه هللا ... ( :مث تناقله خلف عن سلف ،هم مثلهم يف كثرهتم ،وتوافر

دواعيهم على نقله ،حىت انتهى إلينا على ما وصفنا من حاله) (.)2
لكن الرافضة الشيعة ،أاثروا بعض الشبهات حول تواتر القرآن وسالمته من التحريف ،أذكر أشدها،

مع اْلواب على كل شبهة:

الشبهة األوىل :زعموا أن التواتر مل يتوفر للقرآن يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم بدليل حديث

قتادة عند البخاري ،قال (سألت أنس بن مالك رضي هللا عنه :من مجع القرآن على عهد النيب صلى
هللا عليه وسلم؟ قال أربعة ،كلهم من األنصار :أيب بن كعب ،ومعاذ بن جبل ،وزيد بن اثبت ،وأبو
زيد) ( .)3ويف رواية عن أنس قال( :مات النيب صلى هللا عليه وسلم ومل جيمع القرآن غري أربعة) ()4

وذكر ثالثة من املتقدمني ،وأبدل أيب بن كعب أبيب الدرداء.
واْلواب على هذه الشبهة من وجوه:

األول :أن هذه األحاديث ليس فيها ما هو مرفوع للنيب صلى هللا عليه وسلم ،وقد وقع يف تعيني

الصحابة ،وتعدادهم اضطراب ،حىت أن بعضهم أوصلهم إىل ستة ( ،)5فيصري العدد َّل مفهوم له

(.)6

الثاين :أن يكون املراد ابألحاديث أنه مل جيمع القرآن من ِيف رسول هللا إَّل هؤَّلء األربعة ،أو أنه مل

جيمعه على مجيع الوجوه واألحرف اليت نزل هبا إَّل أولئك ،أو أنه مل جيمع ما نسخ منه وأزيل رمسه بعد
تالوته مع ما ثبت رمسه وبقي فرض حفظه وتالوته ،إَّل تلك اْلماعة (.)7

الثالث :الذين حفظوا القرآن على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانوا أكثر من ذلك بكثري،
ويدل عليه حديث بئر معونة ،حيث قتل سبعون من القراء )8( ،وقتل مثلهم يف صدر خالفة أيب بكر
الصديق رضي هللا عنه ،وذلك يف موقعة اليمامة (.)9
_________

((( )1أنوار التنزيل وأسرار التأويل)) أليب اخلري عبد هللا بن عمر البيضاوي ( – )328 /1مطبعة
مصطفى البايب احلليب – الطبعة الثانية 1388هـ 1968 -م .مصر (وهبامشه تفسري اْلاللني –
السيوطي واحمللى).

((( )2إعجاز القرآن)) (ص ،)17 :وانظر(( :الربهان)) للزركشي (.)241 /1
( )3رواه البخاري ( ،)3810ومسلم (.)2465
( )4رواه البخاري (.)5004

( )5انظر(( :الربهان يف علوم القرآن)) للزركشي (.)41 /1
( )6انظر(( :فتح الباري)) (.)51 /9

( )7انظر(( :الربهان)) للزركشي ( )242 /2و ((اَّلنتصار)) للباقالين (ص ،)70 - 68 :و
((اْلامع ألحكام القرآن)) للقرطيب (.)57 /1

( )8رواه البخاري ( ،)3064ومسلم (.)677
( )9رواه البخاري (.)4986
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الرابع :دواعي احلفظ لدى الصحابة ،وْتام اَّلستعداد عندهم حييل القول بقلة احلفظة منهم.
الشبهة الثانية :زعم الرافضة أن بعض القرآن مل يتفق له التواتر ،ومثلوا لذلك بقول زيد بن اثبت:

اء ُك ْم َر ُس ٌ
ول
(حىت وجدت آخر سورة التوبة مع أيب خزْية األنصاري ،مل أجدها مع أحد غريه :لََق ْد َج َ
ِ
ِ
ِ ِ
مم [التوبة .)1( ]129 - 128 :وبقوله – أيضا ( :-فقدت آية من
م ْن أَنْـ ُفس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْيه َما َعنت ْ
األحزاب حني نسخنا املصحف ،قد كنت أمسع رسول هللا يقرأ هبا ،فالتمسناها مع خزْية بن اثبت
ِ
ِ
ني ِر َج ٌ
اه ُدوا هللاَ َعلَْي ِه [األحزاب ]23 :فأحلقناها يف سورهتا يف
ص َدقُوا َما َع َ
األنصاري :م َن املُْؤمنِ َ
ال َ
املصحف) (.)2
واْلواب عن هذه الشبهة يكون يف مقامني:

املقام األول :اْلواب على ما ادعوه يف آية براءة :وهو من وجوه:

األول :أن زيد بن اثبت رضي هللا عنه كان يعرف هذه اآلية قبل هذه احلادثة ،بدليل رواية أخرى
اء ُك ْم َر ُس ٌ
ول ِم ْن
يقول فيها( :فقدت آية كنت أمسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرؤها :لََق ْد َج َ
أَنْـ ُف ِس ُك ْم  ...اآلية فالتمسناها فوجدَنها مع خزْية بن اثبت ()3؛ فأثبتناها يف سورهتا) (.)4
الثاين :قد شهد كل من عمر بن اخلطاب ،وعثمان بن عفان ،وأيب بن كعب أهنم مسعوها من رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ( )5قال اخلطايب( :فقد اجتمع يف هذه اآلية :زيد ،وأبو خزْية ،وعمر) (.)6
الثالث :أما قول زيد يف رواية البخاري( :مل أجدها مع أحد غريه) فقد قال احلافظ ابن حجر( :أي

مكتوبة ،كما تقدم من أنه كان َّل يكتفي ابحلفظ دون الكتابة ،وَّل يلزم من عدم وجدانه إايها حينئذ،
أن َّل تكون تواترت عند من مل يتلقها من النيب صلى هللا عليه وسلم ،وإمنا كان زيد يطلب التثبت

عمن تلقاها بغري واسطة .)7( ) ...

املقام الثاين :اْلواب على ما ادعوه يف آية األحزاب :وهو من وجوه:
األول :هذه اآلية شهد بسماعها من الرسول صلى هللا عليه وسلم خزْية األنصاري ،وشهادته تعدل
شهادة رجلني بنص حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (.)8

الثاين :قول زيد( :فقدت آية ،كنت أمسعها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،يدل على معرفته

إايها ،وأنه مسعها وإمنا كان يطلب التثبت).

الثالث :هذه احلادثة وقعت يف عهد عثمان أثناء نسخ املصحف وَّل يتصور أن تكون هذه اآلية
مفقودة من عهد نزول القرآن ،مروراً ابْلمع األول يف عهد أيب بكر ،وَّل تعرف إَّل يف عهد عثمان
رضي هللا عنه ،مع حفظ هللا تعاىل لكتابه ودينه.

_________

( )1رواه البخاري (.)4986
( )2رواه البخاري (.)4049
( )3وقع اضطراب يف هذا اَّلسم يف بعض الرواايت ،فبعضهم ذكره :أاب خزْية ،وآخرون ذكروه:

خزْية ،والصحيح أن صاحب آية التوبة أبو خزْية ،وصاحب آية األحزاب خزْية .انظر(( :فتح

الباري)) (.)15 /9

( )4كتاب ((املصاحف)) أليب بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين (ص،)7 :
صححه :د /آثر جفري – املطبعة الرمحانية – الطبعة األوىل 1936م1355-هـ  -مصر – وانظر:
((اْلامع ألحكام القرآن)) للقرطيب (.)56 /1
( )5انظر(( :كتاب املصاحف)) أبو بكر عبد هللا بن أيب داود (ص.)31 - 30 :
( )6انظر(( :فتح الباري)) (.)15 /9
((( )7فتح الباري)) (.)15 /9
( )8رواه البخاري (.)4784
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الشبهة الثالثة :زعم الرافضة أن القرآن تعرض لتحريف شديد من قبل الصحابة أثناء عملية اْلمع،
وأن عثمان رضي هللا عنه قد أسقط منه مخسمائة حرف ( )1حىت قام أحد مشاهري الشيعة ،وهو
احلاج مريزا حسني بن حممد تقي النوري الطربسي بتأليف كتاب يف ذلك ،مساه( :فصل اخلطاب يف

إثبات حتريف كتاب رب األرابب) ،مجع فيه مئات النصوص عن علماء الشيعة وجمتهديهم يف خمتلف
العصور ،أبن القرآن الكرمي قد زيد فيه ونقص منه ( )2وذكر هاشم البحراين – وهو أحد علماء

الشيعة – يف كتابه( :الربهان) .نصوصاً كثرية يستدل هبا على أن القرآن مل جيمعه إَّل األئمة ،أي أئمة
الشيعة اَّلثنا عشر ( ،)3وقد روى أحاديث يف حتريف القرآن ،منها( :لو قرئ القرآن كما أنزل
أللفيتنا فيه مسمني) ( )4ومنها( :لوَّل أن زيد يف كتاب هللا ونقص منه ما خفي حقنا على ذي

احلجى) (.)5

واْلواب على هذه الشبهة ،من وجوه:

األول :أن هذا الزعم خمالف إلمجاع الصحابة واملسلمني يف كل عصر ،والعادة ْتنع تواطؤ هذه
اْلموع املتكاثرة ،على الكذب واَّلفرتاء.
الثاين :أن علي بن أيب طالب داخل يف هذا اإلمجاع ،ولو قدر أنه سكت عن إظهار احلق تقية ،فال

جيوز له ذلك بعد أن أفضت إليه اخلالفة ،وصار األمر بيده (.)6

الثالث :هذا الزعم خمالف حلفظ هللا تعاىل للقرآن :نصاً وعقالً وحساً ،أما النص فقوله تعاىل :إِ ََّن َْحن ُن

نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن [احلجر .]9 :وأما العقل :فإن هللا تعاىل قدر أن تكون رسالة حممد صلى
هللا عليه وسلم هي اخلاْتة ،فمحال أن تتعرض للتحريف والتبديل؛ ألنه خالف احلكمة والتقدير.
أما احلس :فهو يشهد أبن الذي يف أيدي عامة املسلمني اليوم ،هو القرآن الكرمي ،فكيف يكون
القرآن احلق عند قلة من الناس ،واحملرف عند األكثرية منهم! وهو مع ذلك الكتاب املهيمن،

والناسخ ْلميع الشرائع املتقدمة ( .)7منهج اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد عند أهل السنة
واْلماعة لعثمان علي حسن– 65 /1
_________

( )1انظر(( :اْلامع ألحكام القرآن)) للقرطيب ( ،)81 /1و ((مقدمتان يف علوم القرآن)) ((مقدمة
كتاب املباين)) جملهول و ((مقدمة ابن عطية)) (ص )78 :وما بعدها تصحيح :د /آثر جفري –

مكتبة اخلاجني – الطبعة الثانية 1392هـ 1972 -م القاهرة .انظر(( :شرح املوىل حممد صاحل
املازندراين على الكايف)) للكليين ( )76 /11مع تعليق احلاج املريزا أبو احلسن الشعراين ،من
منشورات املكتبة اإلسالمية 1388هـ طهران (بدون رقم الطبعة).
( )2انظر(( :اخلطوط العريضة)) للسيد حمب الدين اخلطيب (ص – )11 ،10 :دار طيبة الرايض –
مطابع الشرق األوسط – الطبعة التاسعة (بدون اتريخ الطبعة) ،وراجع كتاب(( :الشيعة والقرآن))

إلحسان إهلي ظهري (ص )111 :وما بعدها ،فقد عقد ابابً لدراسة كتاب الطربسي – املذكور أعاله
– ونقل عنه مجالً كثرية ،وصور منه صفحات (( ...الشيعة والقرآن)) توزيع رائسة البحوث العلمية

واإلفتاء والدعوة واإلرشاد نشر :إدارة ترمجان السنة – الطبعة اخلامسة 1404هـ 1983 -م –
َّلهور ابكستان.

( )3انظر(( :الربهان يف تفسري القرآن)) هلاشم بن السيد سليمان بن سيد عبد اْلواد البحراين (من
علماء الشيعة) ( )17 - 15 /1الطبعة الثانية – طهران (بدون اتريخ الطبعة).

((( )4الربهان يف تفسري القرآن)) ( – )22 /1ابب فيما عين به األئمة (ع) يف القرآن.
((( )5الربهان يف تفسري القرآن)) (.)22 /1
( )6انظر(( :مقدمات يف علوم القرآن)) (ص.)78 :

( )7يذكر األستاذ :موريس بو كاي – أنه يوجد يف املكتبات األوربية – مثل املكتبة الوطنية بباريس،
قطع خمطوطة من القرآن يرجع اترخيها – حسب تقدير اخلرباء – إىل القرنني :الثاين والثالث من
اهلجرة .انظر(( :دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة)) (ص.)156 :
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الفصل الثالث :منزلة القرآن من الكتب املتقدمة
القرآن آخر الكتب السماوية وهو خاْتها ،وهو أطوهلا ،وأمشلها ،وهو احلاكم عليها.
ك الْكِتَاب ِاب ْحل ِق مص ِدقاً لِما ب ْني ي َدي ِه ِمن ال ِ
ْكتَ ِ
اب َوُم َه ْي ِمناً َعلَْي ِه [املائدة:
َنزلْنَا إِلَْي َ
قال هللا تعاىلَ :وأ َ
َ َ ُ َ َ َََ ْ ْ
.]48
ون َِّ
وقال تعاىل :وما َكا َن َه َذا الْ ُقرآ ُن أَ ْن يـ ْف َرتى ِمن ُد ِ
يق الَّ ِذي ب ْ َ ِ ِ
يل
ص ِد َ
اَّلل َولَ ِك ْن تَ ْ
ُ َ ْ
َ
ََ
ْ
ني يَ َديْه َوتَـ ْفص َ
ال ِ
ب فِ ِيه ِم ْن َر ِ
ْكتَ ِ
ني [يونس.]37 :
ب ال َْعالَ ِم َ
اب َّل َريْ َ
ِ
يق الَّ ِذي ب ْ َ ِ ِ
يل ُك ِل َش ْي ٍء َو ُه ًدى َوَر ْمحَةً لَِق ْوٍم
ص ِد َ
رتى َولَ ِك ْن تَ ْ
َ
وقالَ :ما َكا َن َحديثاً يُـ ْف ََ
ني يَ َديْه َوتَـ ْفص َ
يُـ ْؤِمنُو َن [يوسف.]111 :
قال أهل التفسري يف قوله تعاىل َوُم َه ْي ِمناً َعلَْي ِه :مهيمناً وشاهداً على ما قبله من الكتب ،ومصدقاً هلا؛
يعين يصدق ما فيها من الصحيح ،وينفي ما وقع فيها من حتريف ،وتبديل ،وتغيري ،وحيكم عليها
ابلنسخ أو التقرير.

َّ ِ
ين
وهلذا خيضع له كل متمسك ابلكتب املتقدمة ممن مل ينقلب على عقبيه كما قال تبارك وتعاىل :الذ َ
ِ ِ
ْكتَ ِ ِ ِ
ِ
آمنَّا بِ ِه إِنَّهُ ا ْحلَ مق ِم ْن َربِنَا إِ ََّن ُكنَّا ِم ْن
آتَـ ْيـنَ ُ
اه ْم ال َ
اب م ْن قَـ ْبله ُه ْم بِه يُـ ْؤمنُو َن َوإِ َذا يُـ ْتـلَى َعلَْي ِه ْم قَالُوا َ
ِِ ِ
ني [القصص.]53 - 52:
قَـ ْبله ُم ْسل ِم َ
فالقرآن هو رسالة هللا ْلميع اخللق ،وقد تكفل سبحانه إِ ََّن َْحنن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن [احلجر:
ُ
.]9
وَّل يقبل هللا من أحد ديناً إَّل ما جاء يف هذا القرآن العظيم.
قال الشيخ ابن سعدي رمحه هللا يف قوله تعاىلَ :وُم َه ْي ِمناً َعلَْي ِه :أي مشتمالً على ما اشتملت عليه
الكتب السابقة وزايدة يف املطالب اإلهلية ،واألخالق النفسية؛ فهو الكتاب الذي يتبع كل حق
جاءت به الكتب ،فأمر به ،وحث عليه ،وأكثر من الطرق املوصلة إليه.

وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقني والالحقني ،وهو الكتاب الذي فيه احلكم واحلكمة ،واألحكام
الذي عرضت عليه الكتب السابقة ،فما شهد له ابلصدق فهو املقبول ،وما شهد له ابلرد فهو
مردود قد دخله التحريف والتبديل ،وإَّل لو كان من عند هللا مل خيالفه .رسائل يف العقيدة حملمد

إبراهيم احلمد – بتصرف – ص293 :

القرآن هو املهيمن املؤْتن الشاهد على ما بني يديه من الكتب

أصل اهليمنة :احلفظ واَّلرتقاب؛ يقال – إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده – قد هيمن فالن

عليه.

وتقول :هيمن فالن على فالن ،إذا صار قريباً عليه؛ فهو مهيمن (.)1
ويسمى احلاكم على الناس والقائم أبمورهم :املهيمن (.)2

ولفظ مهيمن كان أصله (مؤْين) ابهلمزة ،مث قلبت اهلمزة هاء لقرب خمرجها ،كما تقلب يف أرقت

املاء؛ فيقال :هرقت املاء .ويقال :ماء مهراق ،واألصل :ماء مراق (.)3
وأهل السنة واْلماعة يؤمنون أن القرآن الكرمي هو املهيمن على كل الكتب قبله؛ ِبعىن :أنه أمني

عليها ،حافظ هلا ،وشاهد على أهنا حق من عند هللا تعاىل ،يصدق ما فيها من الصحيح ،وينفي ما

فيها من التحريف والتبديل ،وحيكم عليها ابلنسخ أو التقرير ،فما وافقه منها فهو حق ،وما خالفه
منها فهو ابطل ،فصارت له اهليمنة عليها من كل وجه.

نص اإلمجاع الذي حكاه شيخ اإلسالم :قال شيخ اإلسالم رمحه هللا( :السلف كلهم متفقون على أن

القرآن هو املهيمن املؤْتن الشاهد على ما بني يديه من الكتب) (.)4

فهو األمني والشاهد على ما بني يديه من الكتب ،وهو أيضاً احلاكم على كل كتاب قبله إبمجاع

املسلمني.

_________

( )1انظر(( :تفسري الطربي)) م ،)344 /6( 4و ((فتح الباري)) (.)149 /9
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)43 /17

( )3انظر(( :تفسري غريب القرآن)) َّلبن قتبة (ص.)12 :
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)43 /17
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قال رمحه هللا ... ( :إذ كان املسلمون متفقني على أنه َّل جيوز ملسلم أن حيكم بني أحد إَّل ِبا أنزل

هللا يف القرآن ،وإذا حتاكم اليهود والنصارى إىل املسلمني مل جيز هلم أن حيكموا بينهم إَّل ِبا أنزل هللا
يف القرآن) (.)1
وقد بني رمحه هللا السبب يف احتالل القرآن هذه املنزلة العالية ،واملرتبة الرفيعة بقوله( :فإنه قرر ما يف

الكتب املتقدمة من اخلرب عن هللا وعن اليوم اآلخر ،وزاد ذلك بياَنً وتفصيالً ،وبني األدلة والرباهني
على ذلك ،وقرر نبوة األنبياء كلهم ،ورسالة املرسلني ،وقرر الشرائع الكلية اليت بعث هبا الرسل

كلهم ،وجادل املكذبني ابلكتب والرسل أبنواع احلجج والرباهني ،وبني عقوابت هللا هلم ،ونصره ألهل
الكتب املتبعني هلا ،وبني ما حرف منها وبدل ،وما فعله أهل الكتاب يف الكتب املتقدمة ،وبني أيضاً
ما كتموه مما أمر هللا ببيانه ،وكل ما جاءت به النبوات أبحسن الشرائع واملناهج اليت نزل هبا القرآن،

فصارت له اهليمنة على ما بني يديه من الكتب من وجوه متعددة :فهو شاهد بصدقها ،وشاهد

بكذب ما حرف منها ،وهو حاكم إبقرار ما أقره هللا ،ونسخ ما نسخه ،فهو شاهد يف اخلربايت،
حاكم يف األمرايت) (.)2

ذكر من نقل اإلمجاع أو نص على املسألة ممن سبق شيخ اإلسالم :تواترت النصوص عن سلف هذه

األمة وخلفها على أن القرآن الكرمي هو املؤْتن والشاهد واحلاكم على ما بني يديه من الكتب.

َنزلْنَا
فقد روى الطربي رمحه هللا بسنده عن ابن عباس رضي هللا عنه أنه قال يف تفسري قوله تعاىلَ :وأ َ
ْكتَاب ِاب ْحل ِق مص ِدقًا لِما ب ْني ي َدي ِه ِمن ال ِ
إِلَي َ ِ
ْكتَ ِ
اب َوُم َه ْي ِمنًا َعلَْي ِه [املائدة .]4 :قال( :املهيمن:
ْ
ك ال َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ

األمني ،القرآن أمني على كل كتاب قبله) (.)3
(وُم َه ْي ِمنًا أي :حاكماً على ما قبله من الكتب) (.)4
وروي عنه أيضاً أنه قالَ :
وقال قتادة رمحه هللاَ :وُم َه ْي ِمنًا أي( :أميناً وشاهداً على الكتب اليت خلت قبله) (.)5
وعن سعيد بن جبري رمحه هللا أنه قال( :القرآن مؤْتن على ما قبله من الكتب) (.)6
وروى الطربي عن ابن زيد يف قولهَ :وُم َه ْي ِمنًا َعلَْي ِه قال( :مصدقاً عليه ،كل شيء أنزله هللا من توراة أو
إجنيل أو زبور فالقرآن مصدق على ذلك ،وكل شيء ذكر هللا يف القرآن فهو مصدق عليها وعلى ما
حدث عنها أنه حق) (.)7
ومجيع هذه األقوال كما قال ابن كثري رمحه هللا( :كلها متقاربة املعىن ،فإن اسم املهيمن يتضمن هذا

كله ،فهو أمني ،وشاهد ،وحاكم على كل كتاب قبله) (.)8

وإمنا احتل القرآن الكرمي هذه املنزلة لكونه يستحيل أن يتطرق إليه التبديل والتحريف ،وَّل ْيكن

نسخه بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم ،وقد ختم هللا به الكتب.

قال الفخر الرازي رمحه هللا( :إمنا كان القرآن مهيمناً على الكتب ألنه الكتاب الذي َّل يصري منسوخاً
البتة ،وَّل يتطرق إليه التبديل والتحريف على ما قال تعاىل :إِ ََّن َْحنن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن
ُ
[احلجر.]9 :

وإذا كان كذلك كانت شهادة القرآن على أن التوراة واإلجنيل والزبور حق؛ صدق ابقية أبداً) (.)9
_________

((( )1منهاج السنة النبوية)) ( ،)508 /5وانظر كذلك (.)509 /5
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)44 /17

((( )3تفسري الطربي)) م.)345 /6( 4
((( )4تفسري ابن كثري)) (.)92 /2

((( )5تفسري الطربي)) م.)345 /6( 4

((( )6تفسري الطربي)) م ،)346 /6( 4و ((تفسري القرطيب)) (.)198 /6
((( )7تفسري الطربي)) م.)346 /6( 4
((( )8تفسري ابن كثري)) ( )92 /2وانظر كذلك :قول ابن قتيبة يف ((تفسري غريب القرآن)) (ص:
.)11

((( )9التفسري الكبري)) (.)11 /12
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مستند اإلمجاع يف املسألة :لقد نص املوىل جل جالله يف كتابه العزيز على أن هذا القرآن هو األمني

َنزلْنَا
على ما سبقه من الكتب ،وهو الشاهد واحلاكم عليها فقال تبارك وتعاىل يف حمكم التنزيلَ :وأ َ
ِ
ْكتَاب ِاب ْحل ِق مص ِدقًا لِما ب ْني ي َدي ِه ِمن ال ِ
إِلَي َ ِ
ْكتَ ِ
َنز َل هللاُ َوَّلَ
ْ
اب َوُم َه ْي ِمنًا َعلَْيه فَ ْ
اح ُكم بَـ ْيـنَـ ُهم ِِبَا أ َ
ك ال َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ
اءك ِمن ا ْحل ِق لِ ُك ٍل جعلْنا ِمن ُكم ِشرعةً وِم ْنـهاجا ولَو َشاء هللا َْلعلَ ُكم أ َُّمةً و ِ
اح َد ًة
ََ َ
تَـتَّبِ ْع أ َْه َو ُ
ْ َْ َ َ ً َ ْ
اءه ْم َع َّما َج َ َ َ
ُ ََ ْ َ
استَبِ ُقوا اخلَ ْري ِ
ات إِ َىل هللا مرِجع ُكم َِ
مج ًيعا فَـيُـنَـبِئُ ُكم ِِبَا ُكنتُ ْم فِ ِيه َختْتَلِ ُفو َن
َولَ ِكن لِيَـ ْبـلُ َوُك ْم ِيف َمآ َ
آات ُكم فَ ْ
َْ ُ ْ
َ
[املائدة.]48 :
قال ابن كثري رمحه هللا( :جعل هللا هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاْتها وأمشلها

وأعظمها وأكملها؛ حيث مجع فيه حماسن ما قبله من الكماَّلت ما ليس يف غريه ،فلهذا جعله
شاهداً ،وأميناً ،وحاكماً عليها كلها ،وتكفل تعاىل حفظه بنفسه الكرْية ،فقال تعاىل :إِ ََّن َْحن ُن نَـ َّزلْنَا
ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن [احلجر.)1( )]9 :
فهو حمفوظ حبفظ هللا عز وجل إىل قيام الساعة ،شاهد على هذه الكتب ،مبني ما حرف منها ،وحاكم
ِبا أقره هللا وأمر به من أحكامها ،وَنسخ ما نسخه هللا منها ،وهو أمني عليها يف ذلك كله .املسائل

العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع جملموعة مؤلفني – ص748 :
_________
((( )1تفسري ابن كثري)) (.)92 /2
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الفصل الرابع :خصائص القرآن الكرمي
• املبحث األول :األخبار الغيبية.
• املبحث الثاين :إعجازه.

• املبحث الثالث :تعدد أمسائه وصفاته.
• املبحث الرابع :شفاعته ألهله.

• املبحث اخلامس :أنه َّل ينسب إَّل إىل هللا تعاىل.
• املبحث السادس :التعبد بتالوته.

• املبحث السابع :الثواب لقارئه وملستمعه.
• املبحث الثامن :أن هللا سبحانه وتعاىل تعهد حبفظه.
• املبحث التاسع :أنه آخر الكتب املنزلة.
• املبحث العاشر :هيمنته على الكتب السابقة.
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املبحث األول :األخبار الغيبية
حوى القرآن الكرمي مجلة من أخبار الغيب ,جتعل اإلعجاز يف القرآن إعجازاً مركباً ,إن كان خصومه

عجزوا عن اإلتيان ِبثله مفرداً ,فهم عن اإلتيان ِبثله مركباً أعجز ,فال يفكر أحدهم أو خيطر بباله

حماولة اإلتيان ِبثله ,وإن حاول منهم سفيه ذلك زاد سفاهته سفاهة ،ومحقه محقاً.
وعلم الغيب ليس ألحد من البشر ,وَّل يدركون منه شيئاً إَّل على سبيل التخمني َّل على سبيل القطع

واْلزم.

أما أن أييت كتاب حيمل أخباراً غيبية ،ويقطع بوقوعها مث تقع كما أخرب فهذا من خصائص القرآن

الكرمي.

والغيب إما أن يتعلق ِباض ,أو حباضر ,أو ِبستقبل ,وهي أخبار كثرية جداً نذكر أمثلة لكل نوع
لإلثبات َّل لالستقصاء.

فمن األخبار الغيبية املاضية:
اإلخبار عن خلق السماوات واألرض ،وآدم وقصة إبليس لعنه هللا  ..مث بعد ذلك قصص األنبياء

السابقني ،واألمم املاضية ووجه الغيب فيها أن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان أمياً َّل يعرف

القراءة ,فلم يعهد عنه أنه قرأ يف كتب أهل الكتاب ,أو تلقى الدرس عن أحد منهم ,أو خالطهم ,أو
مازجهم ,ومل يكن أحد من قومه يعلم شيئاً منها.

ونصوص القرآن تشهد على ذلك ،فقد خاطب هللا نبيه حممداً صلى هللا عليه وسلم يف سياق قصة
ْك ِمن أَنْـبا ِء الغَي ِ ِ
ك
ت َوََّل قَـ ْوُم َ
يها إِلَْي َ
ت تَـ ْعلَ ُم َها أَنْ َ
ك َما ُك ْن َ
نوح عليه السالم ،فقال سبحانه :تِل َ ْ َ ْ
ب نُوح َ
نت ِجبَانِ ِ
ض ْيـنَا إِ َىل
ب الْغَ ْرِِيب إِ ْذ قَ َ
ِم ْن قَـ ْب ِل َه َذا [هود ،]49 :ويف قصة موسى عليه السالمَ :وَما ُك َ
نت ِمن َّ ِ ِ
نت ِجبَانِ ِ
ب الطموِر [هود.]46 - 44 :
ين َ ...وَما ُك َ
ُم َ
الشاهد َ
وسى األ َْم َر َوَما ُك َ َ
ب نُ ِ
ك ِم ْن أَنْـبَ ِاء الغَْي ِ
ت لَ َديْ ِه ْم إِ ْذ يُـ ْل ُقو َن أَق َْال َم ُه ْم
وح ِيه إِلَْي َ
ويف قصة مرمي عليها السالم :ذَلِ َ
ك َوَما ُك ْن َ
ت لَ َديْ ِهم إِ ْذ خيَْتَ ِ
ص ُمو َن [آل عمران.]44 :
أَيمـ ُه ْم يَ ْك ُف ُل َم ْرَميَ َوَما ُك ْن َ
ْ
أخبار غيب احلاضر:
آايت كثرية كشفت أحدااثً وقضااي يف حينها مل حيضرها الرسول صلى هللا عليه وسلم ,ومل خيربه هبا

أحد من أصحابه.

ويف سورة التوبة من هذا النوع كثري ،فقد وردت آايت تكشف حال املنافقني وما خيفونه بينهم أو يف
ِ
ِ
ِ
صدورهمَ :وِم َن الن ِ
ص ِام
َّاس َم ْن يُـ ْع ِجبُ َ
ك قَـ ْولُهُ ِيف احلَيَاة ال مدنْـيَا َويُ ْش ِه ُد هللاَ َعلَى َما ِيف قَـ ْلبِه َو ُه َو أَلَ مد اخل َ
[البقرةَ ،]204 :حيلِ ُفو َن ِاب ِ
هلل َما قَالُوا َولََق ْد قَالُوا َكلِ َمةَ ال ُك ْف ِر َوَك َف ُروا بَـ ْع َد إِ ْس َال ِم ِه ْم َو َمهموا ِِبَا َملْ يَـنَالُوا
ْ
[التوبة.]74 :
وَّلشتهار هذا بني املنافقني والكفار فإهنم يتنادون فيما بينهم أن اخفضوا أصواتكم حىت َّل يسمعكم
ِ
ورةٌ تُـنَـبِئُـ ُه ْم ِِبَا ِيف قُـلُوهبِِ ْم
إله حممد ،ووصف هللا املنافقني بقولهَْ :حي َذ ُر املُنَاف ُقو َن أَ ْن تُـنَـ َّز َل َعلَْي ِه ْم ُس َ
[التوبة .]64 :يقولون ذلك ملا شاهدوا من أخبار الغيب اليت جييء هبا القرآن الكرمي.
أخبار الغيب يف املستقبل:

وهذا النوع آايته كثرية منها ما حتقق وانقطع ،ومنها ما حتقق أيضاً وما زال يف كل يوم يتحقق.
ِ ِ
وم ِيف أَ ْد َىن األ َْر ِ
ض ِع
ض َو ُهم ِمن بَـ ْع ِد غَلَبِ ِه ْم َسيَـغْلِبُو َن ِيف بِ ْ
فمن النوع األول قوله تعاىل :امل غُلبَت ال مر ُ
ِ
ني [الروم ،]4 - 1 :اآلية والقصة يف ذلك مشهورة وتفصيلها يف كتب التفسري.
سنِ َ
ص َد َق هللاُ َر ُسولَهُ ال مرْؤَاي ِابحلَ ِق
ومنه أيضاً وعد هللا سبحانه للرسول وأصحابه بدخول مكة :لََق ْد َ
لَتَ ْد ُخلُ َّن املَس ِج َد احلرام إِ ْن َشاء هللا آ َِمنِ ِ ِ
ِ
ين ََّل َختَافُو َن [الفتح ،]27 :مث وقع
ني ُحمَلق َ
َ ُ َ
ََ َ
ني ُرءُ َ
ْ
وس ُك ْم َوُم َقص ِر َ
هذا احلادث كما أخرب هللا تعاىل.
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ومن ذلك قوله تعاىل خماطباً نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم :وهللا يـ ْع ِ
ك ِم َن الن ِ
َّاس [املائدة:
ص ُم َ
َ َُ

 ،]67فلم يستطع أحد أن يصل إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم بقتل مع كثرة املرتبصني له ,بل
وكثرة احملاوَّلت لذلك ،فتبوء كلها ابلفشل أمام :وهللا يـ ْع ِ
ك ِم َن الن ِ
َّاس.
ص ُم َ
َ َُ

والشواهد على ذلك كثرية أوردها املؤرخون والرواة ،وسردوا منها ما يثبت أن هذا التحدي مل يكن يف

جمتمع خيلص الود واحلب ،بل كان يكمن فيه أعداء مرتبصون ,ماكرون ,يكيدون من اليهود

واملشركني.

ومن النوع الثاين الذي حتقق ومازال يتحقق اإلخبار بعد أن وقع التحدي ابلقرآن أهنم لن أيتوا ِبثل
هذا القرآن وأهنم لن يفعلوا فقال سبحانه :قُ ْل لَئِ ِن ْ ِ ِ
س َواْلِ من َعلَى أَ ْن َأيْتُوا ِِبِثْ ِل َه َذا
اجتَ َم َعت اإلنْ ُ
ال ُقرآ ِ
ض ُه ْم لِبَـ ْع ٍ
ريا [اإلسراء.]88 :
َن ََّل َأيْتُو َن ِِبِثْلِ ِه َولَ ْو َكا َن بَـ ْع ُ
ْ
ض ظَ ِه ً
ب ِممَّا نَـ َّزلْنَا َعلَى َع ْب ِد ََن فَأْتُواْ بِسورةٍ ِمن ِمثْلِ ِه وا ْد ُعواْ ُشه َداء ُكم ِمن ُد ِ
وقال سبحانهَ :وإِن ُكنتُ ْم ِيف َريْ ٍ
ون
َ
َ
ُ َ
ِ
هللا إِ ْن ُك ْنـتُم ِ ِ
ِ
َّ
َّت
ارةُ أ ُِعد ْ
َّار الَِّيت َوقُ ُ
صادق َ
ْ َ
َّاس َوا ْحل َج َ
ني فَِإن ملْ تَـ ْف َعلُواْ َولَن تَـ ْف َعلُواْ فَاتَّـ ُقواْ الن َ
ود َها الن ُ
ِ ِ
ين [البقرة ،]24 - 23 :إنه ليس حتدايً فحسب ،بل حتد مع إخبار مسبق أبهنم لن يفعلوا!!
ل ْل َكاف ِر َ
ومازال التحدي جارايً وما زال اخلرب الغييب متحققاً.
ب هللاُ احلَ َّق
ك يَ ْ
ومنه ما جاء يف بيان أن هللا قد كتب لإلسالم البقاء واخللود وحفظ القرآنَ :ك َذلِ َ
ض ِر ُ
والب ِ
ث ِيف األ َْر ِ
ض [الرعد ،]17 :وقوله
اط َل فَأ ََّما َّ
َّاس فَـيَ ْم ُك ُ
َ َ
ب ُج َف ً
الزبَ ُد فَـيَ ْذ َه ُ
اء َوأ ََّما َما يَـ ْنـ َف ُع الن َ
ٍ
ِ
ٍ
الس َماء تُـ ْؤِيت
ت َوفَـ ْرعُ َها ِيف َّ
ب هللاُ َمثَالً َكل َمةً طَيِبَةً َك َ
سبحانه :أََملْ تَـ َر َك ْي َ
َصلُ َها َاثبِ ٌ
ف َ
ش َجرة طَيِبَة أ ْ
ض َر َ
ني إبِِ ْذ ِن رِهبا وقوله سبحانه :إِ ََّن َْحنن نَـ َّزلْنَا ِ
أُ ُكلَ َها ُك َّل ِح ٍ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن [احلجر.]9 :
ََ
ُ
ويظهر ذلك ويستبني إذا علمت أن هذه اآلايت نزلت يف مكة يف وقت كان املشركون متكالبني على
الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ,وكان املسلمون يف اضطهاد وتعذيب ,ومع هذا جاءت هذه

البشرى ترسل أشعتها ,ولو كانت حتمل خرباً بظهورهم على قومهم فحسب لكان فيها إعجاز وأي

إعجاز ،فكيف وهي حتمل خرب (مكث اإلسالم يف األرض)  ,و (إيتاء أكله يف كل حني)  ,و (حفظ
هللا له) ،وهللا ما هذا بقول بشر ,وَّل يقوله بشر َّل يعلم مصريه ،وَّل يضمن لنفسه حياته ،فكيف

يضمن بقاء هذا الدين يف حياته وبعد وفاته أبد اآلبدين وما بقيت على األرض حياة .خصائص
القرآن الكرمي لفهد بن عبد الرمحن الرومي -ص87 :
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املبحث الثاين :إعجازه
القرآن هو احلجة اليت أظهرها هللا سبحانه وتعاىل على يد نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم وحتدى
الناس أن أيتوا ِبثله ،وحتداهم أخرى أن أيتوا بعشر سور مثله ،وحتداهم اثلثة أن أيتوا بسورة مثله،

وحتداهم رابعة أن أيتوا حبديث مثله ،وما استطاعوا ولن يستطيعوا.

ولن نذهب ْينة ويسرة لتأصيل اإلعجاز ،أو إلطالة احلديث عنه هنا ،فليس هذا ِبقام ذاك ،وَّل هو
ِبستوعب له ،فاإلعجاز أجلى من أن يطال يف بيانه ،وأوعب من أن تستقصى أطرافه.

نزل القرآن على أمة أمية يف العقيدة ،وأمية يف الفكر ،وأمية يف الصناعة ،ويف الزراعة ،وأمية يف
العالقات اَّلجتماعية والسياسية ،وأمية يف كل شؤون احلياة ،إَّل الكلمة وتذوقها ،فهم أرابهبا

وأصحاهباْ ,يتطوهنا وحيكمون صنعتها ,يطربون ْلميلها ,وْيجون قبيحها ,ملكوها بقدر ما ملكتهم,
يسريوهنا وتسريهم ,ترفع فيهم وتضع.

بعث فيهم حممد صلى هللا عليه وسلم فلم تكن معجزته يف شيء َّل يتقنونه ،أو فن َّل حيذقونه ،بل
حتداهم فيما يدركون ,وفيما هم فيه ابرزون.

جاءت املعجزة قرآَنً يقرأونه أبلسنتهم ،ويسمعونه ِبذاهنم ،ويزنونه ِبوازين كالمهم ،فإذا به أبلغ من

بليغ الكالم ،وأفصح من فصيحهَّ ،ل يرتقي إليه بيان ,وَّل يدركه لسان ،فملك البالغة أبلواهنا ،وجاز
الفصاحة أبركاهنا .وجاءهم ِبا َّل قبل هلم برده ،وَّل قدرة هلم يف دفعهَّ ،ل ْيلكون من أنفسهم معه

ال
إرادة ،وليست هلم معه مشيئة ،إَّل أن يضع املعاند أصابعه يف أذنيه ،ويستغشي ثيابه ويلغو فيهَ :وقَ َ
ِ
َّ ِ
ِ
َن والغَوا فِ ِيه لَعلَّ ُكم تَـ ْغلِبو َن ِ
[فصلت ،]26 :أما من مل يفعل فقد
َ ْ ُ
ين َك َف ُروا ََّل تَ ْس َم ُعوا هلَ َذا ال ُق ْرآ َ ْ
الذ َ
حيل بينه وبني خالفه ,فال ْيلك إَّل أن ينعقد قلبه عليه وهو جيهد يف نقضه ,ويستقيم لدعوته ،وهو

يبالغ يف رفضه ,فال مفر منه إَّل إليه ,فقد أخذ ِبجامع القلوب ,واستوىل على جهات النفوس ,فما
أعجب شأنه ,وأعظم أمره.

ويزيدك عجباً َّل ينفد أن هذا الكالم مل أيخذ من اللغة صنعتها ،ومن األسلوب مجاله ،ومن الفصاحة
رونقها ،ومن البالغة مسوها فحسب ،بل أخذ مع هذا كله من املعاين أمساها ،ومن املقاصد أعالها.

جاء ابلدين أبصوله ,وحججه ,وبراهينه ,وشريعته ,وآدابه ,وسائر مقومات األمة على أكمل وجه،
وأحسنه ،فهو وهللا إعجاز يف إعجاز .خصائص القرآن الكرمي لفهد بن عبد الرمحن الرومي– ص:
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املبحث الثالث :تعدد أمسائه وصفاته
وردت للقرآن الكرمي أمساء وصفات كثرية يف كثري من اآلايت ,ويف بعض من األحاديث النبوية.
ولكثرة هذه األمساء والصفات ،فقد أفردها بعض العلماء ِبؤلفات مستقلة ،فضالً عن إيرادها أو
إيراد مجلة منها يف بطون مؤلفاهتم.

وممن ألف فيه علي بن أمحد بن احلسن التجييب احلرايل ،املتويف سنة ( ،)647وابن قيم اْلوزية املتويف
سنة ( ،)751ألف كتاب (شرح أمساء الكتاب العزيز) ( ،)1ومن املعاصرين ،ألف الشيخ صاحل بن
إبراهيم البليهي ،كتاابً عنوانه( :اهلدى والبيان يف أمساء القرآن).

وقد وقع اَّلختالف بني العلماء يف عدد أمساء القرآن الكرمي ،فهذا الزركشي يذكر أن (احلرايل) أهنى

أساميه إىل نيف وتسعني ،لكن الزركشي نفسه َّل يورد إَّل مخسة ومخسني امساً نقلها عن أيب املعايل
عزيزي بن عبد امللك املعروف بشيدل ( ،)2وقد أوردها أيضاً السيوطي (.)3

أما الفريوز آابدي فقد قال( :ذكر هللا تعاىل للقرآن مائة اسم نسوقها على نسق واحد) ( ،)4لكنه مل

يذكر إَّل تسعة ومثانني امساً وزادها أربعة أمساء .فتكون مجلة األمساء اليت أوردها الفريوز آابدي ثالثة

وتسعني امساً من القرآن للقرآن.

أما الشيخ صاحل البليهي فلم يذكر إَّل ستة وأربعني امساً من أمساء القرآن الكرميَّ ،لعتقاده أن بعض

هذا العدد –إن مل يكن أكثره -أوصاف للقرآن وليست أبمساء ( ،)5ومع هذا فإنه َّل يستبعد أن
يكون بعض ما ذكره هو من أوصاف القرآن وليست من أمسائه (.)6

ومن أمسائه اليت استمدها العلماء من القرآن نفسه :التنزيل ،اآلايت ،الكتاب ،القرآن ،احلق،
التذكرة ،اهلدى ،الوحي ،الصراط املستقيم ،التبيان ،الصدق ،املفصل ،احلديث ،الرمحة ،النور،

النذير ،كالم هللا ،القول الثقيل ،القول الفصل ،العريب ،احلكيم ،احلكمة البالغة ،العلم ،القصص،
البشري ،املوعظة ،املبارك البصائر ،الشفاء ،النبأ العظيم ،الفرقان ،اجمليد ،الروح ،البالغ ،حبل هللا،

الربهان ،أحسن احلديث املثاين ،السراج ،املبني ،وغري ذلك من األمساء والصفات.

وقد بني العلماء حكمة تعدد األمساء فقال الفريوز آابدي( :أعلم أن كثرة األمساء تدل على شرف
املسمى أو كماله يف أمر من األمور ،أما ترى أن كثرة أمساء األسد دلت على كمال قوته ،وكثرة أمساء

القيامة دلت على كمال شدته وصعوبته ،وكثرة أمساء الداهية دلت على شدة نكايتها ،وكذلك كثرة

أمساء هللا تعاىل دلت على كمال جالل عظمته ،وكثرة أمساء النيب صلى هللا عليه وسلم دلت على علو
رتبته ومسو درجته ،وكذلك كثرة أمساء القرآن دلت على شرفه وفضيلته) (.)7

وبني أمساء القرآن الكثرية اشرتاك وامتياز ،فهي تشرتك يف دَّللتها على ذات واحدة هي القرآن الكرمي
نفسه ،وْيتاز كل واحد منها عن اآلخر بدَّللته على معىن خاص ،فكل اسم للقرآن يدل على حصول

معناه فيه ،فتسميته مثالً ابهلدى يدل على أن اهلداية فيه ،وتسميته ابلتذكرة يدل على أن فيه ذكرى،

وهكذا كما قال ابن تيمية رمحه هللا تعاىل عن لفظ السيف والصارم واملهند  ...فإهنا تشرتك يف

دَّللتها على الذات فهي من هذا الوجه كاملتواطئة ،وْيتاز كل منها بدَّللته على معىن خاص ،فتشبه
املتباينة وأمساء هللا وأمساء رسوله وكتابه من هذا الباب) (.)8

_________
((( )1ذيل طبقات احلنابلة)) ابن رجب.)449 /2( ،
((( )2الربهان)) الزركشي (.)273 /1

((( )3اإلتقان)) السيوطي (.)51 - 50 /1

((( )4بصائر ذوي التمييز)) الفريوزآابدي (.)88 /1
((( )5اهلدى والبيان يف أمساء القرآن)) صاحل البليهي (ص.)44 :
((( )6اهلدى والبيان)) صاحل البليهي (ص.)43 :

((( )7بصائر ذوي التمييز)) الفريوزآابدي (.)88 /1
((( )8جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)494 /20
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وهناك إشارة دقيقة استمدها بعض العلماء من تسميته ابلقرآن ،والكتاب ،فقال( :روعي يف تسميته

قرآَنً كونه متلوا ابأللسن ،كما روعي يف تسميته كتاابً كونه مدوَنً ابألقالم ،فكلتا التسميتني من
تسمية شيء ابملعىن الواقع عليه.

ويف تسميته هبذين اَّلمسني إشارة إىل أن من حقه العناية حبفظه يف موضعني َّل يف موضع واحد ،أعين

أنه جيب حفظه يف الصدور والسطور مجيعاً ،أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى ،فال ثقة لنا

حبفظ حافظ حىت يوافق الرسم اجملتمع عليه من األصحاب ,املنقول إلينا جيالً بعد جيل على هيئته

اليت وضع عليها أول مرة ,وَّل ثقة لنا بكتابة كاتب حىت يوافق ما هو عند احلافظ ابإلسناد الصحيح

املتواتر.
وهبذه العناية املزدوجة اليت بعثها هللا يف نفوس األمة احملمدية ،إقتداء بنبيها بقي القرآن حمفوظاً يف حرز

حريز (.)1

وينبغي أن أنبه إىل أمرين هنا ..

األول :أن ما ذكرته من أمساء القرآن مأخوذ من القرآن نفسه ،وقد ورد يف السنة أمساء أخرى للقرآن

الكرمي.

الثاين :أن أمساء القرآن وصفاته توقيفيةَّ ،ل نسميه وَّل نصفه إَّل ِبا جاء يف الكتاب ,أو يف السنة

النبوية الشريفة ،فإن قلت :أرأيت تسميته ابملصحف ،هل وردت يف الكتاب أو السنة ،قلت :أن
املصحف ليس امساً للقرآن ذاته ،وإمنا اسم للصحف اليت كتب عليها القرآن ،ومل يطلق عليه

(املصحف) إَّل بعد مجع القرآن الكرمي يف عهد أيب بكر الصديق رضي هللا عنه يف صحف ضم بعضها

إىل بعض فسميت مصحفاً .خصائص القرآن الكرمي لفهد بن عبد الرمحن الرومي– ص121 :
_________

((( )1النبأ العظيم)) د .حممد عبد هللا دراز (ص.)13 - 12 :
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املبحث الرابع :شفاعته ألهله
خص هللا سبحانه وتعاىل كتابه املبني القرآن الكرمي من بني سائر الكتب أبن يشفع ألهله يوم القيامة،
وقد ثبت هذا للقرآن الكرمي كله ولسور منه بعينها ،ووردت يف السنة أحاديث تبني هذه الشفاعة.
ومن ذلك حديث أيب أمامة الباهلي رضي هللا عنه ،قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يقول(( :اقرءوا القرآن فإنه أييت يوم القيامة شفيعاً ألصحابه ،اقرءوا الزهراوين البقرة وسورة آل

عمران ،فإهنما أتتيان يوم القيامة كأهنما غمامتان ،أو كأهنما غيايتان ،أو كأهنما فرقان من طري صواف،
حتاجان عن أصحاهبما ،اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة ،وتركها حسرة ،وَّل يستطيعها البطلة))
(.)1

وروى عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :الصيام والقرآن
يشفعان للعبد يوم القيامة ،يقول الصيام :أي رب منعته الطعام والشهوات ابلنهار فشفعين فيه،

ويقول القرآن :منعته النوم ابلليل فشفعين فيه ،قال :فيشفعان)) (.)2

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال(( :جييء صاحب القرآن يوم
القيامة فيقول القرآن :اي رب حله ،فيلبس اتج الكرامة ،مث يقول :اي رب زده ،فيلبس حلة الكرامة،
مث يقول :اي رب ارض عنه فريضى عنه ،فيقال له :اقرأ وارق ،وتزاد بكل آية حسنة)) (.)3

وعن الشعيب أن ابن مسعود رضي هللا عنه كان يقول( :جييء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه،

فيكون له قائداً إىل اْلنة ،ويشهد عليه ويكون سائقاً به إىل النار) (.)4

وغري ذلك من األحاديث اليت تثبت شفاعة القرآن ألهله يوم القيامة ،فهنيئاً ألصحاب القرآن
صحبته .خصائص القرآن الكرمي لفهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي– ص119 :

_________

( )1رواه مسلم (.)804
( )2رواه أمحد يف ((املسند)) ( .)6626( )174 /2قال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) (/2

 :)107رجاله حمتج هبم يف الصحيح .وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)118 /10إسناده
صحيح .وصححه األلباين يف ((صحيح الرتغيب)) ()1429

( )3رواه الرتمذي ( ،)2915وقال :حسن صحيح .وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف
((األحكام الصغرى)) ( )901كما أشار لذلك يف مقدمته .وذكر املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب))

( )299 /2إىل أن [إسناده صحيح أو حسن أو ما قارهبما].

( )4رواه الدارمي يف ((سننه)) ( .)3325قال الوادعي يف ((الشفاعة)) ( :)245فيه انقطاع.
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املبحث اخلامس :أنه َّل ينسب إَّل إىل هللا تعاىل
األصل يف األقوال أن تنسب إىل قائليها ،تلك قضية مسلمة َّل شك فيها .وما جاء به رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم فليس من عند نفسه ،بل هو من عند ربه :وما ي ِ
نط ُق َع ِن ا ْهلََوى إِ ْن ُه َو إَِّلَّ َو ْح ٌي
ََ َ

وحى [النجم.]4 - 3 :
يُ َ

لكن ما بلغه عليه الصالة والسالم ألمته ،إما أن يؤمر بتبليغه بلفظه على أنه قرآن َّل يزيد فيه حرفاً،
وَّل ينقص منه حرفاً ،وإما أن يوحى إليه معناه ،ويوكل إليه التعبري عنه.
فما كان من األول فليس للرسول صلى هللا عليه وسلم منه إَّل التبليغ ،وَّل ْينحه هذا حق نسبته

إليه ،فال ينسب إَّل هلل سبحانه وتعاىل.

أما النوع الثاين فإن للرسول صلى هللا عليه وسلم فوق تبليغه صياغة ألفاظه ،وحينئذ فيجوز أن
ينسب إىل هللا نسبة إنشاء ،وجيوز أن ينسب إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم نسبة تبليغ وعبارة،

هذا فيما يضيفه الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل ربه أو ما يسمى ابألحاديث القدسية.

وعلى هذا فإن القرآن الكرمي هو الذي َّل جتوز نسبته لغري هللا ,ألن لفظه ومعناه من عند هللا.

قال ابن حجر اهليثمي رمحه هللا تعاىل عن األحاديث القدسية( :وهي ما نقل إلينا آحاداً عنه صلى هللا
عليه وسلم مع إسناده هلا عن ربه ,فهي من كالمه تعاىل ،فتضاف إليه وهو األغلب ،ونسبتها إليه

حينئذ نسبة إنشاء ألنه املتكلم هبا أوَّلً ،وقد تضاف إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ألنه املخرب هبا عن
هللا تعاىل ،خبالف القرآن فإنه َّل يضاف إَّل إليه تعاىل فيقال فيه( :قال هللا تعاىل)  ,وفيها قال رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعاىل) (.)1
ولعل احلكمة يف جواز نسبة األحاديث القدسية إىل هللا تعاىل وإىل نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم أهنا

ليست كالقرآن ،ألفاظها ومعانيها من هللا ،فال تصح الصالة بتالوهتا ،وينال قارئها ما ينال اتيل القرآن
من الثواب على كل حرف ،وجيوز أن ْيسها احملدث ،وجتوز روايتها ابملعىن ،وختتلف الرواايت فيها،

خبالف القرآن وما إىل ذلك ،ولو كان لفظها من هللا ،لكان هلا ما كان للقرآن الكرمي .خصائص
القرآن الكرمي لفهد بن عبد الرمحن الرومي– ص132 :
_________

((( )1فتح املبني لشرح األربعني)) أمحد بن حجر اهليثمي (ص.)201 :

()359/3

املبحث السادس :التعبد بتالوته
وهي من خصائص القرآن اليت َّل تكون لسواه ،وقد تلتبس هذه اخلاصية للقرآن ابخلاصية التالية

وهي الثواب لقارئه وملستمعه ،واحلق أهنا غري تلك ،فالتعبد بتالوة القرآن أخص من ثواب القراءة،
ذلكم أَن نقصد ابلتعبد بتالوته ،أن من العبادات الشرعية ما َّل يتم إَّل بتالوة القرآن وهي الصالة
عمود هذا الدين ،أما الثواب على التالوة فيحصل سواء كان يف صالة أو يف خارجها ،وهذا فرق

أحسبه بيناً.
وقد وردت النصوص القرآنية اليت تقرن تالوة القرآن الكرمي ابلصالة عمود هذا الدين ،قال تعاىل
ِ
ِ
ص ِم ْنهُ قَلِيالً أ َْو ِز ْد
خماطباً نبيه عليه الصالة والسالمَ :اي أَيمـ َها ال ُْم َّزم ُل قُِم اللَّْي َل إَِّلَّ قَليالً نِ ْ
ص َفهُ أَ ِو ان ُق ْ
َعلَْي ِه َوَرتِ ِل الْ ُق ْرآ َن تَـ ْرتِيالً [املزمل.]4 - 1 :
الصالَةَ لِ ُدلُ ِ
الش ْم ِ ِ
وك َّ
س ِق اللَّْي ِل َوقُـ ْرآ َن الْ َف ْج ِر إِ َّن قُـ ْرآ َن الْ َف ْج ِر َكا َن
وقال سبحانه :أَقِ ِم َّ
س إ َىل غَ َ
ودا [اإلسراء- 78 :
ك َربم َ
سى أَن يَـ ْبـ َعثَ َ
ودا َوِم َن اللَّْي ِل فَـتَـ َه َّج ْد بِ ِه ََن ِفلَةً لَّ َ
ك َم َق ًاما َّْحم ُم ً
َم ْش ُه ً
ك َع َ
ِ
 ،]79وقال سبحانه :إِ َّن الَّ ِذين يـ ْتـلُو َن كِتاب َِّ
اَّلل َوأَقَ ُاموا َّ
اه ْم ِس ارا َو َعالنِيَةً
الصال َة َوأَن َف ُقوا ممَّا َرَزقـْنَ ُ
َ َ
ََ

يَـ ْر ُجو َن ِجتَ َّ
ور [فاطر.]20 - 19 :
ارًة لن تَـبُ َ
َ

وقال املفسرون( :إن (قرآن الفجر) هو صالة الصبح) (.)1

فتأمل أخي املسلم كيف عرب عن الصالة ابلقرآن ،وما ذاك إَّل ألن الصالة َّل تصح إَّل به ،كما جاء
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قالَّ(( :ل صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب)).)2( .

وهذا البخاري وغريه يعقد ابابً يف (وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها ،يف احلضر

والسفر ،وما جيهر فيها وما خيافت) ،بل عد العلماء الفاحتة ركنا من أركان الصالة َّل تصح إَّل هبا،

...

وغري ذلك من العبادات اليت يشرتط أو يسن فيها تالوة شيء من القرآن ،واليت َّل يقوم فيها مقامه

شيء من الكالم سواه ،مما يدل على اختصاص القرآن أبنه متعبد بتالوته فيها ،فضالً عن الثواب

لقارئه.

فتأملوا أيها األحبة فضل القرآن العظيم ،ومكانته السامية بني العبادات حىت مازجها وكأنه روحها
الذي به تصح ،وعمادها الذي به تقوم .خصائص القرآن الكرمي لفهد بن عبد الرمحن الرومي–

بتصرف  -ص133 :
_________

( )1انظر(( :تفسري جامع البيان)) الطربي (.)94 /15
( )2رواه البخاري ( ،)756ومسلم ( ،)394من حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه.
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املبحث السابع :الثواب لقارئه وملستمعه
الواجبات والسنن وعد هللا عليها ابلثواب ،حىت املباحات إذا اقرتنت ابلنية الصاحلة يثاب فاعلها.
وطلب العلم إذا أريد به وجه هللا َنل صاحبه األجر العظيم ،والثواب اْلزيل .لكن تالوة القرآن
وتعلمه وتعليمه ،واستماعه وتدبره ،وما إىل ذلك يثاب صاحبها فوق ذلك ثواابً خاصاً َّل يكون
لشيء غريها.

وأنواع الثواب اليت وردت ألولئك التالني للقرآن ،أو معلميه ،أو متعلميه ،أو مستمعيه ،متنوعة

متعددة.

منها ما يكون حسنات ترجح ِبيزان صاحبها يوم القيامة ،ومنها ما يكون نوراً وضياء ،ومنها ما يكون

حفظاً لنفسه ،وألهله ،وملاله يف الدنيا ،ومنها ما يكون شفيعاً لصاحبه يوم القيامة ،ومنها ما يكون

سبباً حلماية صاحبها من عذاب النار ،وغري ذلك من أنواع الثواب على تالوة القرآن.

ومنها ما يكون ثواابً لتالوة القرآن كله ،ومنها ما يكون ثواابً على تالوة سورة منه خمصوصة ,ومنها ما
يكون ثواابً على آايت منه معينة ،ومنها ما يكون خاصاً ابملداومني على القرآن وأهله ,وخاصته,

ومحلته.

اَّلجتماع لتالوته:

ومن أمجع األحاديث اليت وردت يف بيان ثواب من اجتمع لتالوة القرآن الكرمي وتدارسه ،حديث أيب
هريرة رضي هللا عنه ،وفيه(( :وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم،
إَّل نزلت عليهم السكينة ،وغشيتهم الرمحة ،وحفتهم املالئكة ،وذكرهم هللا فيمن عنده)).)1( .

فجمع هذا احلديث أربعة أنواع من ثواب تالوة القرآن ومدارسته:
 - 1تنزل عليهم السكينة.
 - 2تغشاهم الرمحة.
 - 3حتفهم املالئكة.

 - 4يذكرهم هللا فيمن عنده.
فمن منا َّل حيرص على واحدة منها ،فضالً عن جمموعها ،كيف وقد اجتمعت كلها يف علم واحد
ميسر .خصائص القرآن الكرمي لفهد بن عبد الرمحن الرومي– ص134 :

_________
( )1رواه مسلم (.)2699
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املبحث الثامن :أن هللا سبحانه وتعاىل تعهد حبفظه

ميز هللا سبحانه وتعاىل القرآن الكرمي عن سائر الكتب أبن تعهد حبفظه فقال عز شأنه :إِ ََّن َْحن ُن نَـ َّزلْنَا
ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن [احلجر... ]9 :

القرآن وحده هو الذي تعهد هللا حبفظه ،أما التوراة واإلجنيل وسائر الكتب املنزلة ،فقد أوكل هللا
ِِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ين
ين أ ْ
حفظها إىل أهلها ،قال تعاىل :إِ ََّن أَنْـ َزلْنَا التـ َّْوَرا َة ف َ
يها ُه ًدى َونُ ٌ
َسلَ ُموا للَّذ َ
ور َْحي ُك ُم هبَا النَّبيمو َن الذ َ
الرَّابنِيمو َن واألَحبار ِِبَا استح ِفظُوا ِمن كِت ِ ِ
ِ
اء [املائدة ،]44 :اآلية ..
ادوا َو َّ
َه ُ
ْ َ
ُْ ْ
َ َْ ُ
اب هللا َوَكانُوا َعلَْيه ُش َه َد َ

وانظر بعني البصرية ،واخرتق بنورها حواجز القرون ،فسرتى حتماً معجزة إهلية يف هذا الكتاب املبني،
وإن شئت فقل معجزة يف املعجزة ،تكالب األعداء عليه منذ أول إشعاعة له ،وتداعت األمم عليه،

وآتمر املتآمرون ،وخطط املخططون ،على وجه ما كان من املمكن أن ينجو منهم ,فال تتبدل فيه

كلمة زايدة أو نقصاً ،وَّل خيتلف فيه حرف تقدْياً أو أتخرياً ،لوَّل أن هناك قوة أكرب َّل يستطيعها

بشر ،تولت حفظ هذا الكتاب .أول ما نزل كان املشركون يلغون عند تالوته ،ويطاردون صاحبه،

وحياربون أتباعه ،ويصرفون الناس عن مساعه ،ما تركوا وسيلة إَّل سلكوها ،وَّل مطية إَّل ركبوها،

وخابوا وخسروا.

وحني دخل الناس يف اإلسالم ،دخل معهم أرابب حنل وملل يريدون حتطيم احلصون اإلسالمية من

الداخل ،ونشأت فرق ،وكثر النزاع ،وعمت الفنت ،وطمت احملن ،وذهبت كل فرقة تلتمس هلا سنداً
من القرآن ،ومن السنة ،وما كان بعض أصحاب الفرق ليرتدد أو ليحجم عن التحريف يف القرآن

الكرمي لو استطاع ذلكَّ ،ل ْينعه عنه خوف من هللا أو احرتام لكتابه ،فالذي جيرؤ على اَّلفرتاء على

الرسول صلى هللا عليه وسلم لن يعدم جرأة على اَّلفرتاء على الكتاب الذي جاء به.
فاستطاع أولئك أن يفرتوا يف سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم ما احتاج إىل جهود علماء أعالم،
حىت قاموا بتنقيتها من افرتاءات املفرتين ،ودحض شبهات امللحدين ،حىت ظلت كما كانت حمجة

بيضاءَّ ،ل يزيغ عنها إَّل هالك.

فحني قال الزنديق هلارون الرشيد رمحه هللا تعاىل :أين أنت من أربعة آَّلف حديث وضعتها فيكم،
أحرم فيها احلالل ،وأحلل فيها احلرام ،ما قال النيب صلى هللا عليه وسلم منها حرفاً ،أجابه هارون:
أين أنت اي عدو هللا من أيب إسحاق الفزاري ,وعبد هللا بن املبارك ،ينخالهنا خنالً ،فيخرجاهنا حرفاً
حرفاً (.)1

هكذا جترأوا على سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،أما القرآن فلم جيرؤ أحد منهم على شيء من

ذلك.

وحني قامت دولة اإلسالم ،واتسعت رقعته ،حسبت طائفة أن املهمة انتهت ،وأن العقيدة انتشرت،
ووصلت يف األرض مداها ،فركنوا إىل الدعة ،وآثروا السكون ،فالتمس األعداء منهم هذه الغفلة،
فتداعوا عليهم ،وجيشوا اْليوش ،ومجعوا اْلموع ،وصبوا جام غضبهم على العامل اإلسالمي يف

أرضهم ،يهدمون بيوهتم ومساكنهم  ..ويف أرواحهم  ..يقتلوهنم رجاَّلً ,ونساء ,وأطفاَّلً ،كباراً
وصغاراً ،ويف تراثهم  ..حيرقون كتبهم ,ومؤلفاهتم ,وعلومهم.
_________

((( )1اتريخ اخللفاء)) السيوطي (ص ،)194 :و ((األسراء املرفوعة)) مال علي القارئ (ص.)62 :
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صليبيون  ..وتتار  ..ومغول  ..وابطنية  ..ومالحدة  ..مث استعمار أببشع صوره ،وأردأ أشكاله،
يستويل على العقول ،فيسلخها من الدين ،وجيردها من األخالق ،وينشر الفسق ،واجملون ،والبدع،
واملنكرات ،وصوراً من اْلهل ،والدجل ،والشعوذة  ..حىت أعجزوهم عن محاية أنفسهم ،أو عقيدهتم،
أو أرضهم ،أو أعراضهم ،أو أخالقهم ،حىت عقوهلم ابعوها ابلرخيص ألولئك فقلدوهم يف مساوئهم,

ومل يدركوا األخذ ِبحاسنهم ،إن كان فيهم حماسن.

بلبلوا أفكارهم ،ورموهم يف متاهات العقول ،وراجت بينهم الشعارات الرباقة :التقدم  ..التطور ..
العلمانية  ..احلداثة  ..البنيوية  ..التحرر  ..الثورية  ..التجديد  ..القومية  ..اَّلشرتاكية  ..الشيوعية
 ..شعارات جوفاء يرددوهنا َّل يفقهون هلا معىن ,أو َّل يدركون هلا مرمى .مع كل هذا التفكك يف

العامل اإلسالمي  ..وكل هذا التأثري من األعداء فإهنم مل يستطيعوا حتريف ,أو تبديل ,أو أدىن تغيري يف
هذا الكتاب ،ومل يكونوا من الزاهدين ،وَّل عنه من املتورعني ،فهم أحرص الناس لو كانوا يستطيعون.

استطاعوا الدس يف سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم ,ويف اتريخ املسلمني ,وشوهوا قيادات

إسالمية حكيمة ،وزوروا أحدااثً ،وحطموا دوَّلً وجمتمعات ،واختذوا هلم زعامات أظهروها يف صور
األبطال أو املصلحني ،أو أدعياء النبوة ،حىت القرآن دسوا الشبهات يف علومه ومعارفه ،يف نزوله

ومجعه ،يف تفسريه  ...اخل.

لكن شيئاً واحداً مع كل هذه الظروف ,وكل هذه األحداث ,وكل هذه القدرات واحملاوَّلت ,واملكر,
والكيد ،مل يستطيعوه ،أَّل وهو زايدة حرف ,أو نقص حرف ،فضالً عن الكلمة ,أو تقدمي مجلة على
مجلة ،أو تغيري عبارة أبخرى يف هذا القرآن.

هذا مل يستطيعوه  ..ومل يدركوه ،ولو اجتمعوا له ،كانت املطابع عندهم قبل أن يعرفها املسلمون

بسنوات طوال ،وكان عندهم من السلطة والقوة ،ما يستطيعون به طبع مصاحف مزورة ،وتروجيها بني
املسلمني قبل أن يعرفوا املطابع ،أو يف جمتمع مل يصل إليه املصحف ،حاولوا ذلك لكن حماوَّلهتم كلها

تبوء ابلفشل ،وتعود عليهم ابخلسار املادي ،والفكري ،فقد كان املسلمون يف هذه الناحية أقوى
منهم ،وإن كانوا أضعف يف كل شيء ،وما هذه القوة إَّل من :إِ ََّن َْحنن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن
ُ
[احلجر.]9 :
وأىن التفتنا ْينة أو يسرة ،فلن جند كتاابً يشارك القرآن يف هذه اخلاصية.

دونكم التوراة واإلجنيل ،التحريف فيهما أشهر من أن يذكر ،مل حيرفهما اخلصوم ،بل حرفهما أهلهما

وأبيديهم.

دونكم املؤلفات اهلائلة اليت ألفت بعد نزول القرآن بقرون وقرونَّ ،ل جتدون أبداً خمطوطتني لكتاب

واحد يتطابقان ْتاماً ،فالبد من اَّلختالف يف كلمة أو مجلة ،تصحيفاً أو حتريفاً ،أو تغيرياً أو تبديالً،
إن مل يكن هناك اختالف يف فصول أو أبواب ،وإن مل يكن هناك نقصان من خمطوطة وزايدة يف
أخرى ،ما الذي ميز القرآن الكرمي عن هذا ،والنساخ هم النساخَّ ،ل جتد نسخة ختتلف عن األخرى،
َّل أقول يف مجلة ،وَّل يف كلمة ،وَّل يف حرف ،ولكن يف شكل لكلمة ،إَّل اختالف يف القراءات

املشروعة ،وليس هذا ابختالف ،بل هو زايدة يف احلفظ ،فاحلفظ للقراءات املتواترة ،من حفظ
القرآن :إِ ََّن َْحنن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن .خصائص القرآن الكرمي لفهد بن عبد الرمحن الرومي–
ُ
ص157 :
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املبحث التاسع :أنه آخر الكتب املنزلة
رسالة حممد صلى هللا عليه وسلم عامة للناس كلهم ،والقرآن أيضاً كذلك ،فعن عمومية رسالة حممد
ول ِ
هللا إِلَْي ُكم َِ
مج ًيعا [األعراف،]158 :
َّاس إِِين َر ُس ُ
ْ
صلى هللا عليه وسلم قال تعاىل :قُ ْل َاي أَيمـ َها الن ُ
وقال سبحانهَ :وَما أ َْر َسلْنَا َك إََِّّل َكافَّةً لِلن ِ
َّاس [سبأ ،]28 :وعن عمومية القرآن الكرمي قال تعاىل :قُ ْل
أَ م ٍ
ِ
ِ
يل ه َذا الْ ُقرآ ُن أل ِ
ُنذ َرُكم بِ ِه َوَمن بَـلَ َغ
رب َش َهادةً قُ ِل هللا َش ِهي ٌد بِْي ِين َوبَـ ْيـنَ ُك ْم َوأُوح َي إِ ََّ َ
ْ
ي َش ْيء أَ ْك َُ
[األنعام.]19 :
وإذا كانت رسالة حممد صلى هللا عليه وسلم عامة ،والقرآن خياطب الناس مجيعاً ،من كان يف عهده
صلى هللا عليه وسلم ومن سيأيت من بعده ،فإنه يظهر هبذا العموم أهنا خاْتة الرساَّلت ،وأنه خامت

الكتب املنزلة ،فليست البشرية حباجة إىل دين جديد ما دام هذا الدين يشملهم مجيعاً ،والقرآن
اك إََِّّل َكافَّةً لِلن ِ
َّاس [سبأ،]28 :
خياطبهم مجيعاً ،وهذا الزخمشري يقول يف تفسري قوله تعاىلَ :وَما أ َْر َسلْنَ َ
(إَّل رسالة عامة هلم ،حميطة هبم ،ألهنم إذا مشلتهم فقد كفتهم أن خيرج منها أحد منهم) (.)1

هذا ما يظهر من عمومية الرسالة ،فكيف إذا كان ختم النبوة قد وردت فيه النصوص الصحيحة
والصرحية ،قال تعاىل :ما َكا َن ُحمَ َّم ٌد أَاب أَح ٍد ِمن ِرجالِ ُكم ولَ ِكن رس َ ِ
ني [األحزاب:
ول هللا َو َخ َامتَ النَّبِيِ َ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َُ
َ
.]40
وتواترت األخبار عنه صلى هللا عليه وسلم أبنه َّل نيب بعده (.)2

وإذا كان حممد صلى هللا عليه وسلم خامت النبيني ،فإن القرآن الذي أنزل عليه خامت الكتب املنزلة.
وإذا كان األمر كذلك فال حتسنب ختم الرسالة ِبحمد صلى هللا عليه وسلم ,وختم الكتب ابلقرآن

الكرمي ،وختم األمم هبذه األمة ،وختم األداين ابإلسالم ،أمراً هيناً ،بل هو أمر عظيم حيتاج إىل وقفات

ووقفات.

فكون القرآن الكرمي خامت الكتب السماوية ،يعين أن القرآن حجة قائمة على كل من بلغه من اإلنس
واْلن يف كل زمان ويف كل مكان ،وقد أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم ببيان ذلك يف قوله تعاىل:
قُل أَ م ٍ
ِ
ِ
يل ه َذا الْ ُقرآ ُن أل ِ
ُنذ َرُكم بِ ِه َوَمن بَـلَ َغ
ي َش ْيء أَ ْك َربُ َش َهادةً قُ ِل هللا َش ِهي ٌد بِْي ِين َوبَـ ْيـنَ ُك ْم َوأُوح َي إِ ََّ َ
ْ
ْ

[األنعام.]19 :

وهلذا قال مقاتل بن سليمان رمحه هللا تعاىل( :ومن يبلغ القرآن من اْلن واإلنس فهو نذير هلم ،يعين

القرآن إىل يوم القيامة) ( ،)3وقال أبو السعود يف تفسريه( :أي ألنذركم به اي أهل مكة وسائر من

بلغه من األسود ,واألمحر ,ومن الثقلني ،أو ألنذركم به أيها املوجودون ومن سيوجد إىل يوم القيامة،

وهو دليل على أن أحكام القرآن تعم املوجودين يوم نزوله ،ومن سيوجد بعد إىل يوم القيامة) (.)4
ت َعلَْي ُك ْم
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأ َْْتَ ْم ُ
ويعين ختم الكتب ابلقرآن أيضاً كمال الدين ،قال تعاىل :الْيَـ ْوَم أَ ْك َمل ُ
نِ ْعم ِيت ور ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َم ِدينًا [املائدة.]3 :
ض ُ
َ ََ
نعم يعين كمال الدين ،فليس من احلكمة أن ختتم األداين بدين َنقص ،وهللا عز شأنه حكيم عليم.
_________

((( )1تفسري الكشاف)) الزخمشري (.)7 /2
((( )2أصول الدين)) عبد القاهر البغدادي (ص )163 :و ((الفصل يف امللل واألهواء والنحل))

ابن جزم ( ،)77 /1و ((تفسري ابن كثري)) ( ،)514 - 513 /3و ((األزهار املتناثرة)) للسيوطي

(ص.)36 :

((( )3تفسري مقاتل)) ( ،)368 /1و ((البغوي)) (.)89 /2
((( )4تفسري أبو السعود)) (.)87 /2
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وأتمل أخي املسلم كمال هذا الدين ،واستعرض موكب األداين من قبله ،منذ خلق آدم عليه السالم،
إىل رسالة حممد صلى هللا عليه وسلم ،سرتى أنبياء ترتى ،فإن أتملت وتدبرت ،رأيت كل نيب إمنا

أرسل لقومه ،وأن كل رسالة حمدودة بزمن معني ،فكل رسالة إمنا هي لطائفة خاصة يف بيئة خاصة،

ومن مث كانت كل رسالة حمكومة بظروفها ،ومتوازنة مع هذه الظروف ،فكان لكل منها شريعة للحياة
تناسب حال اْلماعة ,والزمان ،واملكان ،والعوامل املؤثرة يف حياهتا.

حىت إذا ما أراد هللا أن خيتم األداين كلها بدين واحد جيتمع عليه الناس كلهم ،أرسل هلم مجيعاً رسوَّلً،
برسالة ختاطب الفطرة اإلنسانية اليت َّل ختتلف يف بيئة أو يف عصر عن عصرَّ ،ل ختضع لزمان معني،
وَّل تتقيد بظروف معينة ،ألهنا ختاطب يف اإلنسان ملكة َّل تتغري وَّل تتبدلَّ ،ل تتحور وَّل تتطور:
هللا الَِّيت فَطَر النَّاس علَيـها ََّل تَـب ِديل ِخلَل ِْق ِ
فِطْرةَ ِ
هللا ذَلِ َ ِ
ين ال َقيِ ُم [ال مروم.]30 :
َ َ َْ
ك الد ُ
َ
َ
ْ َ

فجاء هذا الدين بكل ما حتتاجه البشرية .وهبذا كان كمال الدين ،وهبذا كان إْتام النعمة ،وهو الذي

ارتضاه هللا سبحانه وتعاىل لعباده املؤمنني ،واصطفاه هلم من الدين.

ويعين أيضاً وفاء الشريعة ،وكماهلا ،ومشوهلا حلاجات البشر كلهم ،يف كل مكان ،ويف كل عصر إىل يوم
ِ
ِ
ص ًال [األنعام ،]114 :فهو النظام
اب ُم َف َّ
القيامة ،ففي القرآن التفصيلَ :و ُه َو الَّذي أَنْـ َز َل إِلَْي ُك ُم الكتَ َ
الشامل الكامل لشؤون احلياة كلها ،فال يبتغي املؤمنون به بديالً ،وَّل يرتضون إَّل حكمه ،وَّل يقبلون
إَّل شريعته ،ليس فيه نقص يستدعي اإلكمال ،وَّل قصور يطلب اإلضافة ،وَّل اعوجاج حيتاج إىل
التعديل ،وَّل مجود يطلب التطوير ،وَّل البلى الذي يستدعي التجديد.

بل هو الكتاب الكامل ،الوايف ،املستقيم ،املتجدد يف عطائه ،الصاحل لكل زمان ومكان ،وهذا بعض
ما يعنيه كونه آخر الكتب املنزلة.

ويعين أيضاً حفظه عن التحريف ،والتغيري ،والتبديل ،فكتاب لن ينزل من بعده كتاب حقه أن خيص
ابحلفظ فال تطاله يد التحريف ،وَّل تناله يد التغيري ,وهلذا تعهد هللا سبحانه وتعاىل حبفظه :إِ ََّن َْحن ُن
نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن [احلجر ،]9 :دون سائر الكتب السابقة ،قال الزخمشري( :وهو حافظ
– أي للقرآن – يف كل وقت ،من كل زايدة ونقصان ،وحتريف وتبديل ،خبالف الكتب املتقدمة ،فإنه
مل يتول حفظها ،وإمنا استحفظها الرابنيني واألحبار ،فاختلفوا فيما بينهم بغياً ،فكان التحريف ،ومل

يكل القرآن إىل غري حفظه) (.)1

ويعين كونه آخر الكتب املنزلة أن الدين الذي جاء به هو الدين الصحيح ،الذي جيب أتباعه ،والذي
ري ا ِإل ْسالَِم ِدينًا فَـلَن يُـ ْقبَ َل ِم ْنهُ [آل
ينسخ األداين كلها ،فال يبقى يف الساحة سواهَ :وَمن يَـ ْبـتَ ِغ غَ ْ َ
الدين ِعن َد ِ
ِ
هللا ا ِإل ْسالَ ُم [آل عمران ،]19 :وقال سبحانه:
عمران ،]85 :وقال سبحانه :إِ َّن َ
ور ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َم ِدينًا [املائدة.]3 :
ض ُ
ََ
ويعين كون القرآن آخر الكتب املنزلة ،أن دينه دين خالد ،وشريعته ابقية ،وأهنا الرسالة األخرية
ري ا ِإل ْسالَِم ِدينًا فَـلَن يُـ ْقبَ َل ِم ْنهُ،
للبشرية كلها ،فمن بدهلا ،فقد ابتغى غري اإلسالم ديناًَ :وَمن يَـ ْبـتَ ِغ غَ ْ َ

فال جمال أبداً ملزامحة هذا الدين بدين آخر ،وَّل جمال أبداً إلقصائه عن مكانه الذي خصه هللا به ،وما

حفظ القرآن إىل يوم القيامة ،إَّل بقاء هلذا الدين إىل يوم القيامة ،فاهلل سبحانه وتعاىل متم نوره ولو
كره الكافرون .خصائص القرآن الكرمي لفهد بن عبد الرمحن الرومي– ص190 :
_________

((( )1الكشاف)) الزخمشري (.)311 /2
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املبحث العاشر :هيمنته على الكتب السابقة
أصل اهليمنة :احلفظ واَّلرتقاب؛ يقال إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده قد هيمن فالن عليه.

وتقول :هيمن فالن على فالن ،إذا صار قريباً عليه؛ فهو مهيمن (.)1
ويسمى احلاكم على الناس والقائم أبمورهم :املهيمن (.)2

ولفظ مهيمن كان أصله (مؤْين) ابهلمزة ،مث قلبت اهلمزة هاء لقرب خمرجها ،كما تقلب يف أرقت
املاء؛ فيقال :هرقت املاء .ويقال :ماء مهراق ،واألصل :ماء مراق (.)3
وأهل السنة واْلماعة يؤمنون أن القرآن الكرمي هو املهيمن على كل الكتب قبله؛ ِبعىن :أنه أمني

عليها ،حافظ هلا ،وشاهد على أهنا حق من عند هللا تعاىل ،يصدق ما فيها من الصحيح ،وينفي ما
فيها من التحريف والتبديل ،وحيكم عليها ابلنسخ أو التقرير ،فما وافقه منها فهو حق ،وما خالفه

منها فهو ابطل ،فصارت له اهليمنة عليها من كل وجه.

نص اإلمجاع الذي حكاه شيخ اإلسالم :قال شيخ اإلسالم رمحه هللا( :السلف كلهم متفقون على أن
القرآن هو املهيمن املؤْتن الشاهد على ما بني يديه من الكتب) (.)4

فهو األمني والشاهد على ما بني يديه من الكتب ،وهو أيضاً احلاكم على كل كتاب قبله إبمجاع
املسلمني.

قال رمحه هللا ... ( :إذ كان املسلمون متفقني على أنه َّل جيوز ملسلم أن حيكم بني أحد إَّل ِبا أنزل

هللا يف القرآن ،وإذا حتاكم اليهود والنصارى إىل املسلمني مل جيز هلم أن حيكموا بينهم إَّل ِبا أنزل هللا
يف القرآن) (.)5

وقد بني رمحه هللا السبب يف احتالل القرآن هذه املنزلة العالية ،واملرتبة الرفيعة بقوله( :فإنه قرر ما يف
الكتب املتقدمة من اخلرب عن هللا وعن اليوم اآلخر ،وزاد ذلك بياَنً وتفصيالً ،وبني األدلة والرباهني

على ذلك ،وقرر نبوة األنبياء كلهم ،ورسالة املرسلني ،وقرر الشرائع الكلية اليت بعث هبا الرسل

كلهم ،وجادل املكذبني ابلكتب والرسل أبنواع احلجج والرباهني ،وبني عقوابت هللا هلم ،ونصره ألهل
الكتب املتبعني هلا ،وبني ما حرف منها وبدل ،وما فعله أهل الكتاب يف الكتب املتقدمة ،وبني أيضاً
ما كتموه مما أمر هللا ببيانه ،وكل ما جاءت به النبوات أبحسن الشرائع واملناهج اليت نزل هبا القرآن،
فصارت له اهليمنة على ما بني يديه من الكتب من وجوه متعددة :فهو شاهد بصدقها ،وشاهد
بكذب ما حرف منها ،وهو حاكم إبقرار ما أقره هللا ،ونسخ ما نسخه ،فهو شاهد يف اخلربايت،
حاكم يف األمرايت) (.)6

ذكر من نقل اإلمجاع أو نص على املسألة ممن سبق شيخ اإلسالم :تواترت النصوص عن سلف هذه
األمة وخلفها على أن القرآن الكرمي هو املؤْتن والشاهد واحلاكم على ما بني يديه من الكتب.

َنزلْنَا
فقد روى الطربي رمحه هللا بسنده عن ابن عباس رضي هللا عنه أنه قال يف تفسري قوله تعاىلَ :وأ َ
ك الْ ِكتَاب ِاب ْحل ِق مص ِدقًا لِما ب ْني ي َدي ِه ِمن ال ِ
ْكتَ ِ
اب َوُم َه ْي ِمنًا َعلَْي ِه [املائدة .]4 :قال( :املهيمن:
إِلَْي َ
َ َ ُ َ َ َََ ْ َ
األمني ،القرآن أمني على كل كتاب قبله) (.)7
(وُم َه ْي ِمنًا أي :حاكماً على ما قبله من الكتب) (.)8
وروي عنه أيضاً أنه قالَ :
وقال قتادة رمحه هللاَ :وُم َه ْي ِمنًا أي( :أميناً وشاهداً على الكتب اليت خلت قبله) (.)9
_________
( )1انظر(( :تفسري الطربي)) م ،)344 /6( 4و ((فتح الباري)) (.)149 /9
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)43 /17
( )3انظر(( :تفسري غريب القرآن)) َّلبن قتبة (ص.)12 :
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)43 /17

((( )5منهاج السنة النبوية)) ( ،)508 /5وانظر كذلك (.)509 /5
((( )6جمموع الفتاوى)) (.)44 /17

((( )7تفسري الطربي)) م.)345 /6( 4
((( )8تفسري ابن كثري)) (.)92 /2
((( )9تفسري الطربي)) م.)345 /6( 4
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وعن سعيد بن جبري رمحه هللا أنه قال( :القرآن مؤْتن على ما قبله من الكتب) (.)1
وروى الطربي عن ابن زيد يف قولهَ :وُم َه ْي ِمنًا َعلَْي ِه قال( :مصدقاً عليه ،كل شيء أنزله هللا من توراة أو
إجنيل أو زبور فالقرآن مصدق على ذلك ،وكل شيء ذكر هللا يف القرآن فهو مصدق عليها وعلى ما
حدث عنها أنه حق) (.)2

ومجيع هذه األقوال كما قال ابن كثري رمحه هللا( :كلها متقاربة املعىن ،فإن اسم املهيمن يتضمن هذا
كله ،فهو أمني ،وشاهد ،وحاكم على كل كتاب قبله) (.)3

وإمنا احتل القرآن الكرمي هذه املنزلة لكونه يستحيل أن يتطرق إليه التبديل والتحريف ،وَّل ْيكن

نسخه بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم ،وقد ختم هللا به الكتب.

قال الفخر الرازي رمحه هللا( :إمنا كان القرآن مهيمناً على الكتب ألنه الكتاب الذي َّل يصري منسوخاً
البتة ،وَّل يتطرق إليه التبديل والتحريف على ما قال تعاىل :إِ ََّن َْحنن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن
ُ
[احلجر.]9 :

وإذا كان كذلك كانت شهادة القرآن على أن التوراة واإلجنيل والزبور حق؛ صدق ابقية أبداً) (.)4

مستند اإلمجاع يف املسألة :لقد نص املوىل جل جالله يف كتابه العزيز على أن هذا القرآن هو األمني

َنزلْنَا
على ما سبقه من الكتب ،وهو الشاهد واحلاكم عليها فقال تبارك وتعاىل يف حمكم التنزيلَ :وأ َ
ِ
ْكتَاب ِاب ْحل ِق مص ِدقًا لِما ب ْني ي َدي ِه ِمن ال ِ
إِلَي َ ِ
ْكتَ ِ
َنز َل هللاُ َوَّلَ
ْ
اب َوُم َه ْي ِمنًا َعلَْيه فَ ْ
اح ُكم بَـ ْيـنَـ ُهم ِِبَا أ َ
ك ال َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اءه ْم َع َّما َج َ
اجا َولَ ْو َشاء هللاُ َْلََعلَ ُك ْم أ َُّمةً َواح َدةً
تَـتَّبِ ْع أ َْه َو ُ
اءك م َن ا ْحلَ ِق ل ُك ٍل َج َعلْنَا من ُك ْم ش ْر َعةً َوم ْنـ َه ً
استَبِ ُقوا اخلَ ْري ِ
ات إِ َىل هللا مرِجع ُكم َِ
مج ًيعا فَـيُـنَـبِئُ ُكم ِِبَا ُكنتُ ْم فِ ِيه َختْتَلِ ُفو َن
َولَ ِكن لِيَـ ْبـلُ َوُك ْم ِيف َمآ َ
آات ُكم فَ ْ
َْ ُ ْ
َ
[املائدة.]48 :
قال ابن كثري رمحه هللا( :جعل هللا هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاْتها وأمشلها

وأعظمها وأكملها؛ حيث مجع فيه حماسن ما قبله من الكماَّلت ما ليس يف غريه ،فلهذا جعله
شاهداً ،وأميناً ،وحاكماً عليها كلها ،وتكفل تعاىل حفظه بنفسه الكرْية ،فقال تعاىل :إِ ََّن َْحن ُن نَـ َّزلْنَا
ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن [احلجر.)5( )]9 :
فهو حمفوظ حبفظ هللا عز وجل إىل قيام الساعة ،شاهد على هذه الكتب ،مبني ما حرف منها ،وحاكم
ِبا أقره هللا وأمر به من أحكامها ،وَنسخ ما نسخه هللا منها ،وهو أمني عليها يف ذلك كله .املسائل

العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع جملموعة مؤلفني – ص748 :

أما الكتب السابقة فقد بعث هللا سبحانه وتعاىل موسى عليه السالم ومعه التوراة ،فحرفها قومه،

وبدلوا وغريوا ،حىت أصبحت التوراة غري التوراة.
وبعث سبحانه عيسى عليه السالم ومعه اإلجنيل ،فحرف كما حرفت ,وبدل كما بدلت ،حىت أصبح

اإلجنيل غري اإلجنيل.

وبعث هللا أنبياء آخرين ،وأنزل معهم الكتب ،ومل تسلم مما أصاب أمثاهلا ،إَّل القرآن الكرمي ،فقد أىب
هللا سبحانه وتعاىل إَّل حفظه :إِ ََّن َْحنن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن [احلجر.]9 :
ُ
_________
((( )1تفسري الطربي)) م ،)346 /6( 4و ((تفسري القرطيب)) (.)198 /6
((( )2تفسري الطربي)) م.)346 /6( 4

((( )3تفسري ابن كثري)) ( )92 /2وانظر كذلك :قول ابن قتيبة يف ((تفسري غريب القرآن)) (ص:
.)11

((( )4التفسري الكبري)) (.)11 /12
((( )5تفسري ابن كثري)) (.)92 /2
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الكتاب ِابحل ِق م ِ ِ
بل جعل القرآن مهيمناً على الكتب السابقة :وأَنْـزلْنَا إِلَي َ ِ
ني يَ َديْ ِه ِم َن
َ َ ْ
صدقًا ل َما بَ ْ َ
ك َ َ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الكتَ ِ
اء َك ِم َن احلَ ِق لِ ُك ٍل َج َعلْنَا
اب َوُم َه ْي ِمنًا َعلَْيه فَ ْ
اء ُه ْم َع َّما َج َ
اح ُك ْم بَـ ْيـنَـ ُه ْم ِبَا أَنْـ َز َل هللاُ َوََّل تَـتَّب ْع أ َْه َو َ
ِ
ِ
ِ
اجا [املائدة ،]48 :فجاء القرآن ابلعقيدة اإلسالمية اليت اتفق عليها األنبياء كلهم،
م ْن ُك ْم ش ْر َعةً َوم ْنـ َه ً
صافية نقية ،ليكون ما جاء به القرآن حجة على الناس ،وشاهداً على حتريف األمم السابقة ملا نزل
عليهم من الكتب ،ومصححاً ألغالطهم ،وفاضحاً ألابطيلهم :اي أ َْهل ِ
الكتَ ِ
اب ََّل تَـغْلُوا ِيف ِدينِ ُك ْم َوََّل
َ َ
ِ
ِ
تَـ ُقولُوا علَى ِ
هللا إََِّّل احل َّق إِ َّمنَا املَ ِسيح ِعيسى ابن مرَمي رس ُ ِ ِ
وح م ْنهُ فَآَمنُوا
َ
ول هللا َوَكل َمتُهُ أَلْ َق َ
اها إِ َىل َم ْرَميَ َوُر ٌ
ُ َ ْ ُ َْ َ َ ُ
َ
هلل ورسلِ ِه وََّل تَـ ُقولُوا ثََالثَةٌ انْـتـهوا َخريا لَ ُكم إِ َّمنَا هللا إِلَهٌ و ِ
ِ
اح ٌد ُس ْب َحانَهُ أَ ْن يَ ُكو َن لَهُ َولَ ٌد [النساء:
َ ُ ًْ ْ
ُ َ
ِاب َ ُ ُ َ
ِِ
ول قَ ْد َخلَ ْ ِ ِ ِ
ِ
ِ
يح ابْ ُن َم ْرَميَ إََِّّل َر ُس ٌ
ام
ت م ْن قَـ ْبله ال مر ُس ُل َوأُمهُ صدي َقةٌ َك َاَن َأيْ ُك َالن الطَّ َع َ
َ ،]171ما املَس ُ
ني َهلُم اآلَاي ِ
َىن يُـ ْؤفَ ُكو َن [املائدة ،]75 :ورد على اليهود فريتهمَ :ولََق ْد َخلَ ْقنَا
ت ُمثَّ انْظُْر أ َّ
انْظُْر َك ْي َ
ف نُـبَِ ُ ُ َ
السماو ِ
سنَا ِم ْن لُغُ ٍ
وب [ق.]38 :
ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما ِيف ِست َِّة أ ََّايٍم َوَما َم َّ
ات َواأل َْر َ
َّ َ َ
ِِ
[الصفات ،]125 :وأبطل
ني َّ
س َن اخلَالق َ
ونعى عليهم عبادة غري هللا :أَتَ ْد ُعو َن بَـ ْع ًال َوتَ َذ ُرو َن أ ْ
َح َ
ِ
ت أَي ِدي ِهم ولُ ِعنُوا ِِبَا قَالُوا بل ي َداهُ م ْبسوطَتَ ِ
زعمهم :وقَالَ ِ
ف
ان يُـ ْن ِف ُق َك ْي َ
ت اليَـ ُه ُ
ود يَ ُد هللا َمغْلُولَةٌ غُلَّ ْ ْ ْ َ
َ
َْ َ َ ُ
شاءُ [املائدة.]64 :
يَ َ

ت النَّصارى املَ ِسيح ابن ِ
ِ
هللا وقَالَ ِ
ورد على الفريقني عقيدهتم الباطلة :وقَالَ ِ
ك
هللا َذلِ َ
ت اليَـ ُه ُ
ََ
ود ُع َزيْـ ٌر ابْ ُن َ
َ
ُ ُْ

قَـوُهلم ِأبَفْـو ِاه ِهم ي َ ِ
َّ ِ
ارُه ْم َوُر ْهبَ َاهنُ ْم
ين َك َف ُروا ِم ْن قَـ ْب ُل قَاتَـلَ ُه ُم هللاُ أ َّ
َىن يُـ ْؤفَ ُكو َن َّاختَ ُذوا أ ْ
ْ ُْ َ ْ ُ
َحبَ َ
ضاهئُو َن قَـ ْو َل الذ َ
هللا واملَ ِسيح ابن مرَمي وما أ ُِمروا إََِّّل لِيـعب ُدوا إِ َهلا و ِ
ِ ِ
ِ
اح ًدا ََّل إِلَهَ إََِّّل ُه َو ُس ْب َحانَهُ َع َّما
َ ُْ
ً َ
أ َْرَاب ًاب م ْن ُدون َ
َ ْ َ َْ َ ََ ُ
يُ ْش ِرُكو َن [التوبة.]31 - 30 :
َخرةُ ِعن َد ِ
ِ
هللا َخالِصةً ِمن ُد ِ
ون
وأبطل زعم اليهود أهنم شعب هللا املختار :قُ ْل إِن َكانَ ْ
َ
ت لَ ُك ُم الد ُ
َّار اآل َ
ِ
ِ
ادقِني ولَن يـتَمنـَّوهُ أَب ًدا ِِبَا قَدَّم ْ ِ
ت إِن ُكنتُم ِ
الن ِ
مني
َّواْ ال َْم ْو َ
يم ِابلظَّال َ
ْ َ
َ
ص ََ ََ ْ َ
ت أَيْدي ِه ْم َوهللاُ َعل ٌ
َّاس فَـتَ َمنـ ُ
[البقرة.]95 - 94 :
هللا وأ ِ
ِ
ورد زعم اليهود والنصارى معاً :وقَالَ ِ
َحبَّا ُؤهُ قُ ْل فَلِ َم يُـ َع ِذبُ ُك ْم
ت اليَـ ُه ُ
ود َوالن َ
ارى َْحن ُن أَبْـنَاءُ َ
َّص َ
َ
ش ٌر ِممَّ ْن َخلَ َق [املائدة.]18 :
بِ ُذنُوبِ ُك ْم بَ ْل أَنْـتُ ْم بَ َ
سنا النَّار إََِّّل أ ََّايما مع ُدود ًة قُل أ ََّختَ ْذ ُْمت ِع ْن َد ِ
ف هللاُ َع ْه َدهُ أ َْم
هللا َع ْه ًدا فَـلَ ْن خيُْلِ َ
وقوهلمَ :وقَالُوا لَ ْن ْتََ َّ َ ُ
ً َْ َ ْ
تَـ ُقولُو َن علَى ِ
هللا َما ََّل تَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة.]80 :
َ
َّ ِ
ِ ِ
ين
وأنكر زعمهم قتل املسيح عليه السالم وصلبهَ :وَما قَـتَـلُوهُ َوَما َ
صلَبُوهُ َولَك ْن ُشبهَ َهلُ ْم َوإِ َّن الذ َ
ِِ ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ا ْختَـلَ ُفوا فيه لَفي َشك م ْنهُ َما َهلُ ْم بِه م ْن عل ٍْم إََِّّل اتبَاعَ الظَّ ِن َوَما قَـتَـلُوهُ يَقينًا بَ ْل َرفَـ َعهُ هللاُ إِلَْيه َوَكا َن هللاُ
ِ
يما [النساء.]158 - 157 :
َع ِز ًيزا َحك ً
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ان ِ
ضو ِ
ِ ِ
هللا فَ َما َر َع ْو َها َح َّق
وها َما َكتَـ ْبـنَ َ
وكشف ابتداعهم الرهبانيةَ :وَر ْهبَانِيَّةً ابْـتَ َد ُع َ
اء ِر ْ َ
اها َعلَْي ِه ْم إ ََّّل ابْتغَ َ
ِر َعايَتِ َها [احلديد.]27 :
والقرآن حني يكذهبم ،يتحداهم ابإلتيان ابلتوراة :قُل فَأْتُوا ِابلتـَّوراةِ فَاتْـلُوها إِ ْن ُك ْنـتُم ِ ِ
ني فَ َم ِن
َ
صادق َ
ْ َ
َْ
ْ
ِ
ِ ِ
َّ
ك ُه ُم الظال ُمو َن [آل عمران ،]94 :واآلايت يف هذا
ك فَأُولَئِ َ
ب ِم ْن بَـ ْع ِد ذَلِ َ
رتى َعلَى هللا ال َكذ َ
افْ ََ
املعىن كثرية وكثرية ،كلها شاهدة على حتريف التوراة واإلجنيل ,ومثبتة احلق الذي جيب أتباعه ،ودالة
على أن الرسول صلى هللا عليه وسلم لو كان تلقى هذه األخبار من أهل الكتاب يف اْلزيرة كما زعم

خصومهْ ،لاءت موافقة ملعتقداهتم ،لكن القرآن من لدن حكيم عليم ،أنزل هذا القرآن الكرمي وجعله
مهيمناً على ما بني يديه من الكتاب ،يرجع إليه احملققون ،وطالبوا احلقيقة ،ملعرفة اخلرب الصادق،

والقصص احلق.

ويف القرآن نصوص تؤكد هذه احلقيقة – هيمنة القرآن – وتدعو أهل الكتاب إىل أتباعه ،واألخذ به،
ِ
ِ ِ
ريا ِممَّا ُك ْنـتُ ْم
اء ُك ْم َر ُسولُنَا يُـبَِ ُ
ني لَ ُك ْم َكث ً
وحتذرهم من ضالَّلهتم ،وحتريفاهتم الباطلةَ :اي أَ ْه َل الكتَاب قَ ْد َج َ

اب ويـع ُفو عن َكثِ ٍري قَ ْد جاء ُكم ِمن ِ
هللا نُ ِ
ِ ِ
ني [املائدة.]15 :
اب ُمبِ ٌ
ور َوكتَ ٌ
ٌ
ُختُْفو َن م َن الكتَ ِ َ َ ْ َ ْ
ََ ْ َ

وبني يف موضع آخر أن من مقاصد القرآن األوىل أن يبني ألهل الكتاب ما اختلفوا فيه فقال
ِ
سبحانه :وما أَنْـزلْنَا َعلَي َ ِ
ني َهلُُم الَّ ِذي ا ْختَـلَ ُفوا فِ ِيه َو ُه ًدى َوَر ْمحَةً لَِق ْوٍم يُـ ْؤِمنُو َن
ْ
اب إََِّّل لتُـبَِ َ
ََ َ
ك الكتَ َ
ِ ِ
يل أَ ْكثَـ َر الَّ ِذي ُه ْم فِ ِيه خيَْتَلِ ُفو َن
[النحل ،]64 :وقال سبحانه :إِ َّن َه َذا الْ ُق ْرآ َن يَـ ُق م
ص َعلَى بَِين إ ْس َرائ َ
ْم ِه وهو الْع ِزيز الْعلِيم فَـتـوَّكل علَى َِّ
وإِنَّه َهل ًدى ور ْمحةٌ لِل ِ
ك يـ ْق ِ
ك َعلَى
اَّلل إِنَّ َ
ضي بَـ ْيـنَـ ُهم ِحبُك ِ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ
ْم ْؤمنِ َ
ني إِ َّن َربَّ َ َ
َ ُ ُ ََ َ ُ
ا ْحلَ ِق ال ُْمبِ ِ
ني ،هذا قبس من هيمنة القرآن الكرمي على الكتب السابقة مل جيعله هللا سبحانه وتعاىل إَّل
لكتابه املبني .خصائص القرآن الكرمي لفهد بن عبد الرمحن الرومي– ص194 :
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املبحث األول :القرآن الكرمي كالم هللا تعاىل
القرآن الكرمي كالم هللا تعاىل  ...وأن إضافته إليه ،إضافة حقيقية ،من ابب إضافة الكالم إىل قائله،

فاهلل تعاىل تكلم به ،وهو الذي أنزله على رسوله ،ليكون للعاملني نذيرا وهذه احلقيقة قد صرح هبا
ك لَتُـلَ َّقى ال ُق ْرَآ َن ِم ْن لَ ُد ْن َح ِك ٍيم َعلِ ٍيم [النمل ،]6 :وقوله تعاىل
القرآن الكرمي ،يف مثل قوله تعاىلَ :وإِنَّ َ

إِ ََّن أَنْـ َزلْنَاهُ قُـ ْرآ ًََن َع َربِياا [يوسف ]2 :وصرح هبا صاحب الرسالة ،ومبلغ القرآن الكرمي حممد صلى هللا

عليه وسلم يف مثل قوله(( :ما من األنبياء نيب ،إَّل أعطي من اآلايت ،ما مثله آمن عليه البشر ،وإمنا

كان الذي أوتيته وحيا ،أوحاه هللا إيل ،فأرجو أن أكون أكثرهم اتبعا يوم القيامة)) ( .)1وهذا القدر

من األدلة الشرعية كاف يف حق من آمن ابهلل تعاىل راب ،وِبحمد بن عبد هللا رسوَّل ،وابإلسالم دينا،
أن يعرف مصدر القرآن الكرمي ،وأنه من هللا تعاىل ،إذ اإلْيان الصحيح يقتضي أن يصدق املؤمن
الرسول صلى هللا عليه وسلم يف كل ما خيرب به ،وقد أخرب أن هذا الكتاب من عند هللا تعاىل.

أما غري املؤمن من الناس ،ممن يشك يف نسبة هذا القرآن إىل هللا تعاىل ،وكونه من كالمه ،فمثله :إما

أن يضيف القرآن إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،أو إىل بشر يعلمه القرآن ،أو إىل جن يدرسه إايه.

أما األول :وهو كون القرآن من عند حممد صلى هللا عليه وسلم ،وذلك لفرط ذكائه ،ونفاذ بصريته،
وشفافية روحه ،مما جيعله ينشئ بزعمهم مثل هذا الكالم البديع الرصني ،فرتده أدلة كثرية ،هذا طرف
منها:

 - 1أن هذا القرآن الذي أعجز البلغاء والفصحاء ،قد قال صاحبه :إنه ليس من عندي ،وإمنا هو
من عند غريي ،فكيف ينسب له بعد ذلك؟ إذ أي مصلحة تكون لعاقل يرجو لنفسه الزعامة،

ويتحدى الناس ابألعاجيب واملعجزات ،لتأييد دعواه؛ مث جتده بعد ذلك ينسب بضاعته إىل غريه،

وينسلخ عنها انسالخا ،على حني أنه كان يستطيع أن ينتحلها ،فيزداد هبا رفعة ،وعظمة شأن (.)2

 - 2أن الرجل مهما بلغ ذكاؤه ،وصفت سريرته ،أىن له أن أييت بذكر ألحوال األمم الغابرة ،ومسائل
العقائد والشرائع ،وما يف اْلنة والنار من النعيم والعذاب ،مث يذكر لنا بعض ما سيقع يف قابل األايم

والدهور ،كل ذلك على حنو من التفصيل والتدقيق ،مع ْتام السبك ،وقوة األسلوب ،ومن غري تضاد
وَّل اختالف .يقول الباقالين (رمحه هللا)( :ما تضمنه القرآن من قصص األولني ،وأخبار املاضني اليت

َّل يعرفها إَّل من أكثر مالقاة األمم ،ودراسة الكتب ،مع العلم أبن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يكن

يتلو كتااب ،وَّل خيالط أهل السري) (.)3
 - 3قال تعاىل :وإِن ُكنتم ِيف ري ٍ ِ
ِ
ِ
ورةٍ ِمن ِمثْلِ ِه َوا ْد ُعواْ ُش َه َداء ُكم ِمن
َ ُ ْ َْ
سَ
ب ممَّا نَـ َّزلْنَا َعلَى َع ْبد ََن فَأْتُواْ ب ُ
ون ِ
هللا إِ ْن ُك ْنـتُم ِ ِ
ُد ِ
ِ
َّ
ت
ارةُ أ ُِع َّد ْ
َّار الَِّيت َوقُ ُ
صادق َ
ْ َ
س َوا ْحل َج َ
ني فَِإن ملْ تَـ ْف َعلُواْ َولَن تَـ ْف َعلُواْ فَاتَّـ ُقواْ الن َ
ود َها النَّا ُ
ِ ِ
ين [البقرة ]24 - 23 :فكيف جيرؤ بشر على هذا التحدي العظيم؛ وقد علم ما عليه قومه
ل ْل َكاف ِر َ
من البيان والفصاحة؛ بل حتداهم :حاضرا ومستقبال! لعمر هللا ،إهنا ملخاطرة َّل يقدم عليها عاقل
يتصور ما يقول ،فضال عن نيب كرمي يرجو لرسالته أن تنتصر ،ولدعوته أن تنتشر (.)4

_________

( )1رواه البخاري ( ،)7274ومسلم (.)152

( )2انظر(( :النبأ العظيم)) د /حممد عبد هللا دراز (ص – )15 ،14 :مطبعة السعادة 1389هـ -
1969م – مصر (بدون رقم الطبعة).
((( )3اَّلنتصار لنقل القرآن)) (ص.)59 :
( )4انظر(( :النبأ العظيم)) دراز (ص.)37 ،36 :
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 - 4التناسب يف مجيع ما تضمنه القرآن من األخبار ،والعقائد ،واألحكام من غري اختالف وَّل
تعارض وَّل تضاد ،األمر الذي َّل ينتظر من بشر ،أن يسلم كالمه من اَّلختالل واَّلختالف ،قال
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ريا [النساء.)1( ]82 :
تعاىلَ :ولَ ْو َكا َن م ْن ع ْند غَ ِْري هللا لََو َج ُدوا فيه ا ْخت َالفًا َكث ً
 - 5اَّلتفاق التام بني إشارات القرآن الكرمي إىل بعض العلوم الكونية وبني معطيات العلم احلديث؛
األمر الذي أاثر دهشة كثري من الباحثني الغربيني املعاصرين ،حيث تعرض القرآن الكرمي إىل بعض

العلوم الكونية وبني معطيات العلم احلديث؛ األمر الذي أاثر دهشة كثري من الباحثني الغربيني
املعاصرين ،حيث تعرض القرآن الكرمي لقضااي علمية دقيقة – حنو ما يتعلق بعلم األجنة – مل

تكتشف وسائل معرفتها إَّل بعد عصر نزول القرآن بعدة قرون (.)2

وأما الثاين :وهو أن يكون النيب صلى هللا عليه وسلم قد تعلم القرآن من غريه ،فهذا الغري إما أن
يكون إنسيا أو جنيا ،واإلنسي إما أن يكون من بين قومه أو من أهل الكتاب:

أما كون النيب صلى هللا عليه وسلم قد تعلم القرآن عند بعض قومه ،فهذا فاسد من وجهني:

 - 1أن النيب صلى هللا عليه وسلم نشأ أميا ،بني َنس أمينيَّ ،ل يعرفون غري علم البيان ،والفصاحة،
ْك ِمن أَنْـب ِاء الغَي ِ ِ
يها
وما يتصل هبما ،وكانوا منعزلني بشركهم عن أهل الكتاب ،قال تعاىل :تِل َ ْ َ ْ
ب نُوح َ
ك ِمن قَـب ِل ه َذا فَاصِرب إِ َّن العاقِبةَ لِل ِ
ني [هود ]49 :ففي اآلية
إِلَْي َ
ت تَـ ْعلَ ُم َها أَنْ َ
ك َما ُك ْن َ
ت َوََّل قَـ ْوُم َ ْ ْ َ
ْمتَّق َ
ْْ
َ َ ُ
إشارة واضحة إىل أن هذا النوع من العلم ما كان عند العرب ،وليس هلم به دراية (.)3
 - 2مل يدع واحد من العرب – مع شدة تكذيبهم – نسبة هذا القرآن إىل نفسه ،مث إن هللا تعاىل قد
حتدى به بلغاءهم ،وفصحاءهم على أن أيتوا بسورة من مثله ،فلم يتعرض واحد منهم لذلك ،اعرتافا
ابحلق ،وربئا ابلنفس عن تعريضها لالفتضاح؛ وهم أهل القدرة يف فنون الكالم نظما ونثرا ،وترغيبا

وزجرا (.)4

أما كون املعلم من أهل الكتاب ،فهذا يرده ما يلي:

 - 1مل يذكر واحد من املصادر التارخيية جلوس النيب صلى هللا عليه وسلم بني يدي أحبار اليهود ،أو
رهبان النصارى ،بغية التعلم واملدارسة ( .)5أما مقابلته حبريا الراهب ،فقد كانت قبل النبوة بفرتة من

الزمن ،وكانت وجيزة يف وقتها؛ َّل يعقل أن يتلقى فيها كل هذا العلم ،مث إهنا كانت حبضور عمه أيب

طالب وغريه ،ولو وجدوا يف تلك املقابلة ما يبطل دعوى الرسول صلى هللا عليه وسلم النبوة ألفشوه
إىل قريش ،بل إن حبريا ملا َّلحت له تباشري النبوة ،مهس هبا على أيب طالب ،حااث له على احملافظة

على ابن أخيه من يهود .وأما مقابلته صلى هللا عليه وسلم ورقة بن نوفل – ابن عم زوجه خدجية

رضي هللا عنها  ،-وذلك بعد النبوة ،فكانت ألجل اطمئنان زوجه عليه ،وورقة كان شيخا كبريا قد
عمي ،ومل يلبث أن تويف ،وذلك قبل فرتة الوحي؛ مما حييل دعوى تعلم الرسول صلى هللا عليه وسلم

منه شيئا.

_________

( )1انظر :بيان هذا املعىن عند الشاطيب يف ((اَّلعتصام)) ( )307 /2وما بعدها.
( )2انظر(( :دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة)) لألستاذ :موريس بوكاي (ص:
.)150

( )3انظر(( :املعجزة الكربى – القرآن –)) حممد أبو زهرة (ص )310 :دار الفكر العريب (بدون
رقم الطبعة واترخيها وبلدها).

( )4انظر(( :التحرير والتنوير)) – حممد الطاهر بن عاشور (ص )82:دار الكتب الشرقية – تونس
(بدون رقم الطبعة واترخيها).

( )5انظر(( :النبأ العظيم)) – دراز (ص ،)50 :و ((فقه السرية)) حملمد الغزايل (ص ،)68 :خرج
أحاديثه :حممد َنصر الدين األلباين – دار الكتب احلديثة – الطبعة السابعة 1976م مصر.
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ش ٌر [النحل ]103 :ذلك حني زعم املشركون يف
 - 2أن هللا تعاىل رد على الذين قالوا :إِ َّمنَا يُـ َعلِ ُمهُ بَ َ

مكة أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان جيلس إىل بعض غلمان النصارى يتعلم منهم ( ،)1فرد هللا
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ ِ
ني [النحل.]103 :
سا ٌن َع َرِ ٌّ
يب مبِ ٌ
سا ُن الذي يُـلْح ُدو َن إلَْيه أَ ْع َجم ٌّي َو َه َذا ل َ
عليهم بقوله :ل َ
 - 3أن القرآن الكرمي قد شنع أبهل الكتاب ودحض شبهاهتم وأغاليطهم ،مث دعاهم إىل اإلْيان
ِ
هللا وقَالَ ِ
ابلرسول الكرمي ،واَّلستجابة للذكر احلكيم؛ قال تعاىل :وقَالَ ِ
ارى
ت اليَـ ُه ُ
ت الن َ
َّص َ
ود عُ َزيْـ ٌر ابْ ُن َ
َ
ِ
ك قَـوُهلم ِأبَفْـو ِاه ِهم ي َ ِ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
َىن يُـ ْؤفَ ُكو َن
ين َك َف ُروا م ْن قَـ ْب ُل قَاتَـلَ ُه ُم هللاُ أ َّ
يح ابْ ُن هللا َذل َ ْ ُ ْ َ ْ ُ
املَس ُ
ضاهئُو َن قَـ ْو َل الذ َ
[التوبة ]30 :وقال تعاىل :قُل اي أ َْهل ِ
الكتَ ِ
اب تَـ َعالَ ْوا إِ َىل َكلِ َم ٍة َس َو ٍاء بَـ ْيـنَـنَا َوبَـ ْيـنَ ُك ْم أ َََّّل نَـ ْعبُ َد إََِّّل هللاَ َوََّل
َْ َ
ون ِ
نُ ْش ِر َك بِ ِه َشيـئًا وََّل يـت ِ
ضا أَراباب ِمن ُد ِ
هللا فَِإ ْن تَـ َولَّ ْوا فَـ ُقولُوا ا ْش َه ُدوا ِأبَ ََّن ُم ْسلِ ُمو َن [آل
َّخ َذ بَـ ْع ُ
ضنَا بَـ ْع ً ْ َ ً ْ
ْ َ َ
ِ
ِ
عمران ]64 :وقال تعاىل :قُل اي أ َْهل ِ
الكتَ ِ
اب َه ْل تَـ ْن ِق ُمو َن منَّا إََِّّل أَ ْن آ ََمنَّا ِابهلل َوَما أُنْ ِز َل إِلَْيـنَا َوَما
َْ َ
ِ
َن أَ ْكثَـرُكم فَ ِ
اس ُقو َن [املائدة ،]59 :فكيف يعقل بعد ذلك أن يكون اليهود
أُنْ ِز َل م ْن قَـ ْب ُل َوأ َّ َ ْ
والنصارى مصدر القرآن ومنبعه ،وهذه حاهلم من اإلعراض عنه والكفر به ،وِبن أنزل عليه؟

أما أن يكون املعلم جنيا ،فحال النيب صلى هللا عليه وسلم بني قومه ،ولبوثه فيهم عمرا طويال ،وهو

أحسنهم خلقا؛ وأعظمهم عقال؛ وأثبتهم نفسا؛ وأرسخهم فهما؛ كل ذلك وغريه حييل أن يكون صلى
هللا عليه وسلم مالذ الشياطني وحمل وساوسهم ،بل الشياطني ألعجز من أن أتيت هبذا الكالم  ...أما
إضافة قريش القرآن إىل السحر واْلن ،فهذا حينما أعيتهم احلجة ،وعجزوا عن اإلتيان ِبثله ،على
سبيل اْلزم واإليقان .منهج اَّلستدَّلل على مسائل اَّلعتقاد عند أهل السنة واْلماعة لعثمان علي
حسن  -بتصرف– 56 /1

_________
( )1انظر تفصيل هذه املسألة(( :اْلامع ألحكام القرآن)) – القرطيب – (.)178 ،177 /10
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وأهل السنة واْلماعة :يؤمنون أبن القرآن كالم هللا تعاىل - :حروفه ومعانيه  -منه بدأ وإليه يعود،
منزل غري خملوق ،تكلم هللا به حقاً ،وأوحاه إىل جربيل؛ فنزل به جربيل  -عليه السالم  -على حممد

صلى هللا عليه وسلم .أنزله احلكيم اخلبري بلسان عريب مبني ،ونقل إلينا ابلتواتر الذي َّل يرقى إليه
ِ
ِِ
شك ،وَّل ريب ،قال هللا تعاىلَ :وإِنَّهُ لَتَن ِزيل َر ِ
ك لِتَ ُكو َن ِم َن
ني َعلَى قَـلْبِ َ
وح األَم ُ
ب ال َْعالَ ِم َ
ني نَـ َز َل به ال مر ُ
ُ
ِ
نذ ِرين بِلِس ٍ
ان َع َرٍِيب مبِ ٍ
ني [الشعراء ]195 - 192:والقرآن الكرمي :مكتوب يف اللوح احملفوظ،
ال ُْم َ َ
ات ِيف
ت بَـيِنَ ٌ
آاي ٌ
وحتفظه الصدور ،وتتلوه األلسن ،ومكتوب يف الصحف ،قال هللا تعاىل :بَ ْل ُه َو َ
َّ ِ
اب َّمكْنُ ٍ
ين أُوتُوا ال ِْعلْم [العنكبوت .]49:وقال :إِنَّهُ لَُق ْرآ ٌن َك ِرميٌ ِيف كِتَ ٍ
سهُ إَِّلَّ
ون َّلَّ ْيََ م
ُ
ص ُدوِر الذ َ
َ
ال ُْمطَهَّرو َن تَن ِزيل ِمن َّر ِ
ني [الواقعة .]79 - 77:والقرآن الكرمي :املعجزة الكربى اخلالدة
ب ال َْعالَ ِم َ
ٌ
ُ

لنيب اإلسالم حممد بن عبدهللا صلى هللا عليه وسلم وهو آخر الكتب السماوية؛ َّل ينسخ وَّل يبدل،

وقد تكفل هللا حبفظه من أي حتريف ،أو تبديل ،أو زايدة ،أو نقص إىل يوم يرفعه هللا تعاىل ،وذلك
قبل يوم القيامة .قال تعاىل :إِ ََّن َْحنن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن [احلجر .]9:وأهل السنة واْلماعة:
ُ
يكفرون من أنكر حرفاً منه أو زاد أو نقص ،وعلى هذا فنحن نؤمن إْياَنً جازماً أبن كل آية من آايت
القرآن منزلة من عند هللا ،وقد نقلت إلينا بطريق التواتر القطعي .والقرآن الكرمي :مل ينزل مجلة واحدة

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بل نزل منجماً ،أي مفرقاً حسب الوقائع ،أو جواابً عن أسئلة،
أو حسب مقتضيات األحوال يف ثالث وعشرين سنة .والقرآن الكرمي :حيتوي على ( )114سورة،

( )86منها نزلت يف مكة ،و ( )28منها نزلت يف املدينة ،وتسمى السور اليت نزلت قبل اهلجرة
النبوية ابلسور املكية ،والسور اليت نزلت بعد اهلجرة ابلسور املدنية ،وفيه تسع وعشرون سورة

افتتحت ابحلروف املقطعة .وقد كتب القرآن يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم وِبرأى منه؛ حيث
كان للوحي كتبة من خرية الصحابة – رضي هللا عنهم – يكتبون كل ما نزل من القرآن وأبمر من
النيب صلى هللا عليه وسلم مث مجع يف عهد أيب بكر بني دفيت املصحف ،ويف عهد عثمان على حرف

واحد؛ رضي هللا تعاىل :عنهم أمجعني .وأهل السنة واْلماعة :يهتمون بتعليم القرآن وحفظه ،وتالوته،
ك مب ِ
ِ
آايتِِه َولِيَـتَ َذ َّكر أ ُْولُوا األَلْبَ ِ
اب
وتفسريه ،والعمل به .قال تعاىل :كتَ ٌ
اب أ َ
ار ٌك ليَ َّدبَّـ ُروا َ
َنزلْنَاهُ إِلَْي َ ُ َ َ
َ

[ص .]29:ويتعبدون هلل تعاىل :بقراءته؛ ألن يف قراءة كل حرف منه حسنة كما أخرب النيب صلى هللا

عليه وسلم حيث قال(( :من قرأ حرفاً من كتاب هللا فله به حسنة ،واحلسنة بعشر أمثاهلا ،وَّل أقول:

امل حرف ،ولكن ألف حرف ،وَّلم حرف ،وميم حرف)) ( .)1وأهل السنة واْلماعةَّ :ل جيوزون

تفسري القرآن ابلرأي اجملرد؛ فإنه من القول على هللا – عز وجل – بغري علم ،ومن عمل الشيطان،
ِ
الش ْيطَ ِ
ض حالََّلً طَيِباً وَّلَ تَـتَّبِعواْ ُخطُو ِ
ات َّ
ان إِنَّهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو
َ ُ
َّاس ُكلُواْ ممَّا ِيف األ َْر ِ َ
َ
قال تعاىلَ :اي أَيمـ َها الن ُ
مبِني إِ َّمنَا أيْمرُكم ِابل م ِ
شاء وأَن تَـ ُقولُواْ علَى ِ
هللا َما َّلَ تَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة .]169 - 168:بل
َ
ٌ َ ُُ ْ
سوء َوالْ َف ْح َ َ
يفسر القرآن ابلقرآن وابلسنة ،مث أبقوال الصحابة ،مث أبقوال التابعني ،مث ابللغة العربية اليت نزل هبا
القرآن اإلْيان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدهللا بن عبداحلميد األثري  -ص 135

_________

( )1رواه الرتمذي ( .)2910من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه .قال الرتمذي :حسن

صحيح غريب من هذا الوجه .وصحح إسناده اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( - )901كما

أشار لذلك يف مقدمته  .-وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.
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املبحث الثاين :كالم هللا يف كتابه هو احلروف واملعاين
قال العالمة حافظ احلكمي –رمحه هللا يف شرح قوله من منظومة (سلم الوصول):
المهُ ال ُْمنَـ َّز ْل
َوالْ َق ْو ُل يف كِتَابِ ِه املَُف َّ
ص ْل ِ ...أبنَّهُ َك ُ
املفصل) بسكون الالم للروي وهو القرآن
قال( :والقول) الذي نعتقده وندين به (يف) شأن (كتابه
ْ
وصفه هللا تعاىل بذلك فقال :كِتَاب أ ِ
ت آايتُهُ ُمثَّ فُ ِ
ت ِم ْن لَ ُد ْن َح ِك ٍيم َخبِري [هود ]1:وقال
صلَ ْ
ٌ ْ
ُحك َم ْ َ
ِ
اب فُ ِ
ري هللا أَبْـتَ ِغي َح َكماً َو ُه َو
صلَ ْ
هللا تعاىل :كتَ ٌ
ت َ
آايتُهُ قُـ ْرآَنً َع َربِيَّا [فصلت ]3:وقال هللا تعاىل :أَفَـغَ ْ َ
ِ
ِ
صال [األنعام ]114:وغري ذلك من اآلايت (أبنه كالمه) حقيقة حروفه
اب ُم َف َ
الذي نَـ َّز َل إِلَْي ُك ْم الكتَ َ
ومعانيه ليس كالمه احلروف دون املعاين وَّل املعاين دون احلروف قال هللا تعاىل :وإِ ْن أ ِ
ِ
ني
َح ٌد م َن املُ ْش ِرك َ
َ َ
ِ
ول املُ َخلَّ ُفو َن إِذَا انْطَلَ ْقتُ ْم إىل
الم هللا [التوبة ]6:وقال هللا تعاىلَ :سيَـ ُق ُ
ْ
ار َك فَأَج ْرهُ َح َّىت يَ ْس َم َع َك َ
استَ َج َ
ِ
ِ
ال هللا ِم ْن قَـ ْبل
وَن َك َذلِ ُك ْم قَ َ
َمغَامنَ لِتَأ ُ
الم هللا قُ ْل لَ ْن تَـتَّبِعُ َ
وها ذَ ُر َ
ْخ ُذ َ
وَن نَـتَّبِ ْع ُك ْم يُ ِري ُدو َن أَ ْن يُـبَدلُوا َك َ
[الفتح ]15:وروى ابن خزْية عن نيار بن مكرم األسلمي صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ِ ِ
وم ِيف أَ ْد َىن األ َْر ِ
ض َو ُه ْم ِم ْن بَـ ْع ِد غَلَبِ ِه ْم َسيُـغْلَبُون [الروم1:
رضي هللا عنه قال :ملا نزلت اَِمل .غُلبَت ال مر ُ

  ]2إىل آخر اآليتني خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجعل يقول :بسم هللا الرمحن الرحيم اَِملِ ِ
وم ِيف أَ ْد َىن األ َْر ِ
ض ِع ِسنِني [الروم ]2 - 1:فقال
ض َو ُه ْم ِم ْن بَـ ْع ِد غَلَبِ ِه ْم َسيُـ ْغلَبُون ِيف بِ ْ
غُلبَت ال مر ُ
رؤساء مشركي مكة :اي ابن أيب قحافة هذا مما أتى به صاحبك؟ قال َّل وهللا ,ولكنه كالم هللا وقوله,

وذكر احلديث ( .)1وكان ابن مسعود رضي هللا عنه يقبل املصحف ويقول :كالم ريب كالم ريب (.)2
وعن عمر رضي هللا عنه قال( :إن هذا القرآن كالم هللا فضعوه على مواضعه) ( .)3وقال خباب
صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :تقرب إىل هللا ِبا استطعت فإنك لن تقرب إىل هللا بشيء

أحب إليه من كالمه) ( .)4وقال عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه( :القرآن كالم هللا ,فمن رد منه
شيئا فإمنا يرد على هللا) ( .)5وعنه رضي هللا عنه قال( :إن أحسن الكالم كالم هللا) ( )6فهذه

النصوص من الكتاب والسنة وإمجاع األمة على أن القرآن كالم هللا تكلم به حقيقة وأنه هو الذي
ِ
ِ
ِ
ص ,طَهَ ,طَ ِ
س ,طَ ِس ِمَ ,ح ِمِ ,ع ِس َق وليس كالم هللا املعاين
ص ,الَم َرَ ,ك َهيَع َ
قال تبارك وتعاىل :اَِمل ,اَلَم َ

دون احلروف وَّل احلروف دون املعاين ,بل حروفه ومعانيه عني كالم هللا .معارج القبول بشرح سلم
الوصول حلافظ بن أمحد احلكمي 325 /1-
_________

( )1رواه ابن خزْية يف ((التوحيد)) (.)404 /1
( )2رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( .)141 - 140 /1عن عكرمة بن أيب جهل وليس عن ابن

مسعود.

( )3رواه أمحد يف ((الزهد)) (ص ،)35وعبد هللا يف ((السنة)) ( ،)136 /1واآلجري يف
((الشريعة)) (ص )77والبيهقي يف ((األمساء والصفات)) (.)592 /1

( )4رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( ،)510 /10وأمحد يف ((الزهد)) (ص ،))35وعبد هللا يف
((السنة)) ( ،)137 /1واآلجري يف ((الشريعة)) (ص )77والبيهقي يف ((األمساء والصفات)) (/1

 )588وقال :هذا إسناد صحيح.

( )5رواه الدارمي يف ((الرد على اْلهمية)) (ص )171وعبد هللا يف ((السنة)) ()146 - 145 /1
والبيهقي يف ((األمساء والصفات)) ( )589 /1ويف سنده جمالد بن سعيد بن عمري اهلمداين وهو ليس
ابلقوي وقد تغري يف آخر عمره.

( )6رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)146 /1والبيهقي يف ((األمساء والصفات)) (.)589 /1
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املبحث الثالث :القرآن ليس ِبخلوق كما يقوله الزَندقة
القرآن (ليس ِبخلوق) كما يقول الزَندقة من احللولية واَّلحتادية واْلهمية واملعتزلة وغريهم تعاىل هللا
ك ُروحاً ِم ْن أ َْم ِرَن
ك أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ
عن أن يكون شيء من صفاته خملوقاً قال هللا تعاىلَ :وَك َذلِ َ
اد
ْق َواأل َْمر [األعراف ]54:وقال هللا تعاىل :إِ َّمنَا أ َْم ُرهُ إِذَا أ ََر َ
[الشورى ]52:وقال هللا تعاىل :أََّل لَهُ اخلَل ُ
ول لَهُ ُك ْن فَـيَ ُكون [يس ]82:فأخرب تعاىل :أن اخللق غري األمر وأن القرآن من أمره َّل من
َش ْيئاً أَ ْن يَـ ُق َ
كن من كالمه الذي
ش ْي ٍء إِذَا أ ََر ْد ََنهُ أَن نَّـ ُق َ
خلقه وقال :إِ َّمنَا قَـ ْولُنَا لِ َ
ول لَهُ ُكن فَـيَ ُكو ُن [النحل ]40:فـ ْ
ِ
ِ
يسى ِع ْن َد هللا
هو صفته ليس ِبخلوق والشيء املراد املقول له (كن) خملوق وقال تعاىل :إ َّن َمثَ َل ع َ
آد َم َخلَ َقهُ ِم ْن تُـر ٍ
ال لَهُ ُك ْن فَـيَ ُكون [آل عمران ]59:فعيسى وآدم خملوقان بـ كن و
اب ُمثَّ قَ َ
َك َمثَ َل َ
َ
(كن) قول هللا صفة من صفاته وليس الشيء املخلوق هو كن ولكنه كان بقول هللا له كن .وقد انعقد
إمجاع سلف األمة الذين قضوا ابحلق وبه كانوا يعدلون على تكفري من قال خبلق القرآن وذلك ألنه َّل
خيلو قوله من إحدى ثالث :إما أن يقول إنه خلقه يف ذاته أو يف غريه أو منفصال مستقال وكل

الثالث كفر صريح ,ألنه إن قال خلقه يف ذاته فقد جعل ذاته حمال للمخلوقات ,وإن قال إنه خلقه
يف غريه فهو كالم ذلك الغري فيكون القرآن على هذا كالم ٍ
اتل له وهذا قول الوليد بن املغرية فيما
س
َّر ُمثَّ قُتِ َل َك ْي َ
َّر فَـ ُقتِ َل َك ْي َ
ف قَد َ
ف قَد َ
حكى هللا عنه حيث قال هللا تعاىل :إِنَّهُ فَ َّك َر َوقَد َ
َّر ُمثَّ نَظََر ُمثَّ َعبَ َ
اك
ْرب فَـ َق َ
ُصلِ ِيه َس َق َر َوَما أَ ْد َر َ
ال إِ ْن َه َذا إَِّلَّ ِس ْح ٌر يُـ ْؤثَـ ُر إِ ْن َه َذا إَِّلَّ قَـ ْو ُل الْبَ َ
ش ِر َسأ ْ
س َر ُمثَّ أَ ْدبَـ َر َو ْ
استَك ََ
َوبَ َ
ِ
ش ِر [املدثر ]29 - 18:اآلايت .وإن قال إنه خلقه منفصال
احةٌ لِلْبَ َ
َما َس َق ُر َّل تُـ ْبقي َوَّل تَ َذ ُر لََّو َ
مستقال فهذا جحود لوجوده مطلقا إذ َّل يعقل وَّل يتصور كالم يقوم بدون متكلم كما َّل يعقل مسع
بدون مسيع وَّل بصر بدون بصري وَّل علم بدون عامل وَّل إرادة بدون مريد وَّل حياة بدون حي إىل غري
ذلك تعاىل هللا عما يقول الظاملون واْلاحدون علوا كبريا ,فهذه الثالث َّل خروج لزنديق منها وَّل

جواب له عنها فبهت الذي كفر وهللا َّل يهدي القوم الظاملني وقطع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد
هلل رب العاملني .معارج القبول بشرح سلم الوصول حلافظ بن أمحد احلكمي 337 /1-
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املبحث الرابع :أصل القول خبلق القرآن
وأول ما اشتهر القول خبلق القرآن يف آخر عصر التابعني ملا ظهر جهم بن صفوان شقيق إبليس
لعنهما هللا وكان ملحداً عنيداً وزنديقاً مبتغياً غري سبيل املؤمنني مل يثبت أن يف السماء راب وَّل يصف

هللا تعاىل بشيء مما وصف به نفسه وينتهي قوله إىل جحود اخلالق عز وجل .ترك الصالة أربعني يوما

يزعم يراتد دينا وملا َنظره بعض السمنية يف معبوده قال قبحه هللا :هو هذا اهلواء يف كل مكان وافتتح
الع ْر ِ
استَـ َوى [طه ]5:قال :لو وجدت السبيل
مرة سورة طه فلما أتى على هذه اآلية َّ
ش ْ
الر ْمحَ ُن َعلَى َ
إىل حكها حلككتها ,مث قرأ حىت أتى آية أخرى فقال :ما كان أظرف حممدا حني قاهلا ,مث افتتح سورة

القصص فلما أتى على ذكر موسى مجع يديه ورجليه مث رفع املصحف مث قال :أي شيء هذا ذكره
ههنا فلم يتم ذكره ,وذكره ههنا فلم يتم ذكره .وقد روى عنه غري هذا من الكفرايت وهو أذل وأحقر

من أن نشتغل برتمجته .وقد يسر هللا تعاىل ذحبه على يد سامل بن أحوز أبصبهان وقيلِ :برو ,وهو

يومئذ َنئبها رمحه هللا تعاىل وجزاه عن املسلمني خريا .وقد تلقى هذا القول عن اْلعد بن درهم لكنه
يشتهر يف أايم اْلعد كما اشتهر عن اْلهم ,فإن اْلعد ملا أظهر القول خبلق القرآن تطلبه بنو أمية

فهرب منهم فسكن الكوفة فلقيه اْلهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه ومل يكن له كثري أتباع غريه,

مث يسر هللا تعاىل قتل اْلعد على يد خالد بن عبدهللا القسري األمري ,قتله يوم عيد األضحى ابلكوفة,
وذلك ألن خالدا خطب الناس فقال يف خطبته تلك :أيها الناس ضحوا تقبل هللا ضحاايكم فإين
مضح ابْلعد بن درهم إنه زعم أن هللا مل يتخذ إبراهيم خليال ومل يكلم موسى تكليما تعاىل هللا عما
ٍ

يقول اْلعد علوا كبريا .مث نزل فذحبه يف أصل املنرب ,روى ذلك البخاري يف كتابه (خلق أفعال العباد)

( , )1وهو مشهور يف كتب التواريخ وذلك سنة أربع وعشرين ومائة .وقد أخذ اْلعد بدعته هذه من
بيان بن مسعان ,وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن األعصم ,وأخذها طالوت عن خاله لبيد

بن األعصم اليهودي الذي سحر النيب صلى هللا عليه وسلم وأنزل هللا تعاىل يف ذلك سورة املعوذتني.
مث تقلد هذا املذهب املخذول عن اْلهم بن غياث بن أيب كرْية ،املريسي املتكلم ,شيخ املعتزلة وأحد

من أضل املأمون وجدد القول خبلق القرآن ويقال أن أابه كان يهوداي صباغا ابلكوفة وروي عنه أقوال
شنيعة يف الدين من التجهم وغريه مات سنة مثاين عشرة ومائتان .مث تقلد عن بشر ذلك املذهب

امللعون قاضي احملنة أمحد بن أيب داود ,وأعلن مذهب اْلهمية ومحل السلطان على امتحان الناس
ابلقول خبلق القرآن وعلى أن هللا َّل يرى يف اآلخرة وكان بسببه ما كان على أهل احلديث والسنة من
احلبس والضرب والقتل وغري ذلك ,وقد ابتاله هللا تعاىل :ابلفاجل قبل موته أبربع سنني حىت أهلكه هللا

تعاىل :سنة أربعني ومائتني .ومن أراد اَّلطالع على ذلك وتفاصيله فليقرأ كتب التواريخ يرى العجب.
معارج القبول بشرح سلم الوصول حلافظ بن أمحد احلكمي 393 /1-
_________

( )1رواه البخاري يف ((خلق أفعال العباد)) (ص .)29وقال األلباين يف ((خمتصر العلو)) (ص:)75
صحيح لغريه.
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املبحث اخلامس :ما قاله أئمة السنة يف القرآن ،وحكمهم على من قال خبلق القرآن
قال إمام أهل السنة أمحد بن حنبل رمحه هللا تعاىل :من قال القرآن خملوق فهو عندَن كافر ألن القرآن
من علم هللا وفيه أمساء هللا ,وقال :إذا قال الرجل العلم خملوق فهو كافر ألنه يزعم أنه مل يكن هلل علم

حىت خلقه وقال رمحه هللا تعاىل :من قال القرآن خملوق فهو عندَن كافر ألن القرآن من علم هللا ()1
اءك ِم َن ال ِْعل ِْم [آل عمران , ]61:وقال تعاىلَ :ولَ ْن
ك فِ ِيه ِمن بَـ ْع ِد َما َج َ
قال هللا تعاىل :فَ َم ْن َح َّ
آج َ
ت أ َْه َوائَـ ُه ْم
ضى َع ْن َ
تَـ ْر َ
ارى َح َّىت تَـتَّبِ َع ِملَّتَـ ُه ْم قُ ْل إِ َّن ُه َدى هللا ُه َو اهلَُدى َولَئِ ِن اتَّـبَـ ْع َ
ك اليَـ ُه ُ
ود َوَّل الن َ
َّص َ
بـع َد ِ
الذي ج ِ ِ
ك ِمن هللا ِمن وٍِيل وَّل نَ ِ
صري [البقرة ]120:وقال هللا تعاىلَ :ولَئِ ْن
َْ
ْ َ َ
اء َك م َن العل ِْم َمالَ َ َ
ََ
ِ
أَتَـي َ َّ ِ
ض ُهم بِتَابِ ٍع قِ ْبـلَةَ
َنت بِتَابِ ٍع قِ ْبـلَتَـ ُه ْم َوَما بَـ ْع ُ
اب بِ ُك ِل آيٍَة َّما تَبِ ُعواْ قِ ْبـلَتَ َ
ك َوَما أ َ
ْ
ين أ ُْوتُواْ الْكتَ َ
ت الذ َ
ِ
ِ
ِ
بَـ ْع ٍ
ني [البقرة ]145:وقال
اءهم من بَـ ْع ِد َما َج َ
اءك م َن ال ِْعل ِْم إِنَّ َ
ض َولَئِ ِن اتَّـبَـ ْع َ
ت أ َْه َو ُ
ك إِذَاً لَّ ِم َن الظَّال ِم َ
ِِ
َح َز ِ
اب
هللا تعاىل :أََّل لَهُ اخلَل ُ
ْق َواأل َْمر [األعراف ]54:وقال هللا تعاىلَ :وَمن يَ ْك ُف ْر بِه م َن األ ْ
َّار ُم ْو ِع ُده [هود ]17:وقال هللا
[هود ]17:قال أمحد :قال سعيد بن جبري :واألحزاب امللل كلها فَالن ُ
ِ
اب من ي ِ
ت أَ ْن أَ ْعبُ َد هللاَ َوَّل أُ ْش ِر َك بِ ِه إليه أَ ْد ُعو َوإِلَْي ِه َم ِ
آب
ضهُ قُ ْل إِ َّمنَا أ ُِم ْر ُ
نك ُر بَـ ْع َ
تعاىلَ :وم َن األ ْ
َح َز ِ َ ُ
اءك ِم َن
اءهم بَـ ْع َد َما َج َ
[الرعد ]36:وقال هللا تعاىلَ :وَك َذلِ َ
ْما َع َربِياا َولَئِ ِن اتَّـبَـ ْع َ
ت أ َْه َو ُ
كأَ
َنزلْنَاهُ ُحك ً
ك ِمن ِ
ِ
هللا ِمن وٍِيل وَّلَ و ٍ
اق [الرعد ]37:وقال رمحه هللا تعاىل :من قال ذاك القول َّل يصلى
َ َ َ
الْعل ِْم َما لَ َ َ
خلفه اْلمعة وَّل غريها فإن صلي خلفه أعاد الصالة ،يعين :من قال القرآن خملوق ( )2وقال رمحه

هللا تعاىل :إذا كان القاضي جهميا فال تشهد عنده ( )3وقال إبراهيم بن طهمان :اْلهمية كفار

والقدرية كفار ( )4وقال سليمان التيمي رمحه هللا تعاىل :ليس قوم أشد بُغضا لإلسالم من اْلهمية

والقدرية فأما اْلهمية فقد ابرزوا هللا وأما القدرية فإهنم قالوا يف هللا .وقال سالم بن أيب مطيع اْلهمية

كفار َّل يصلى خلفهم ( )5وقال خارجة :اْلهمية كفار بلغوا نساءهم إهنن طوالق وأهنن َّل حيللن
ك الْ ُق ْرآ َن لِتَ ْش َقى إَِّلَّ تَذْكِ َرةً
َنزلْنَا َعلَْي َ
ألزواجهن َّل تعودوا مرضاهم وَّل تشهدوا جنائزهم مث تال :طه َما أ َ
الع ْر ِ
استَـ َوى [طه )6( ]5:وقال مالك رمحه هللا
شى [طه ]3 - 1:إىل قولهَّ :
لِ َمن خيَْ َ
ش ْ
الر ْمحَ ُن َعلَى َ
تعاىل :من قال القرآن خملوق يوجع ضراب وحيبس حىت يتوب ( .)7وقال سفيان الثوري رمحه هللا
ِ
وسى إِنَّهُ أ َََن َّ
يم [النمل ]9:خملوق فهو كافر زنديق
تعاىل :من زعم أن قول هللاَ :اي ُم َ
اَّللُ ال َْع ِز ُيز ا ْحلَك ُ
حالل دمه ()8

_________

( )1رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)103 - 102 /1
( )2رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)103 /1
( )3رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)103 /1

( )4رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)104 - 103 /1والاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة
واْلماعة)) (.)646 /4
( )5رواه البخاري يف ((خلق أفعال العباد)) (ص ،)34وعبد هللا يف ((السنة)) (،)105 /1
والدارمي يف ((الرد على اْلهمية)) (ص.)205 - 204

( )6رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)106 - 105 /1

( )7رواه أمحد يف ((العلل)) ( ،)181 /3وعبدهللا يف ((السنة)) (.)107 - 106 /1
( )8رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.. )107 /1
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الص َمد [اإلخالص ]2 - 1:خملوق فهو كافر ( )1وقال
َح ْد هللا َّ
وقال أيضا :من قال إن قُ ْل ُه َو هللا أ َ

أبو يوسف القاضي :صنفان ما على وجه األرض شر منهما اْلهمية واملقاتلية ( .)2قلت :وأظنه يعين
ابملقاتلية :أتباع مقاتل بن سليمان البلخي فإنه رماه اإلمام أبو حنيفة ابلتشبيه فإنه قال أفرط جهم يف

نفي التشبيه حىت قال إنه تعاىل ليس بشيء وأفرط مقاتل يف معىن اإلثبات حىت جعله مثل خلقه واتبع

أاب حنيفة على ذلك مجاعة من أئمة اْلرح والتعديل من أقرانه كأيب يوسف وغريه فمن بعدهم حىت

قال ابن حبان :كان أيخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي يوافق كتبهم وكان يشبه الرب
ابملخلوق وكذبه وكيع وغريه وهللا أعلم حباله .قال وكيع :مات مقاتل بن سليمان سنة مخسني ومائة.

اهـ .وقال عبدهللا بن املبارك :اْلهمية كفار )3( .وقال :ليس تعبد اْلهمية شيئا ( )4وقال من قال
القرآن خملوق فهو زنديق ( )5وقال :إَن نستجري أن حنكي كالم اليهود والنصارى وَّل نستجري أن

حنكي كالم اْلهمية ( )6وقال سفيان بن عيينة :القرآن كالم هللا من قال خملوق فهو كافر ومن شك
يف كفره فهو كافر ( )7وقال :من قال القرآن خملوق حيتاج أن يصلب على ذابب يعين :جبل ()8
وقال عبدهللا بن إدريس رمحه هللا تعاىل :وقد سئل ما تقول يف اْلهمية يصلى خلفهم؟ فقال:

أمسلمون هؤَّلء؟ أمسلمون هؤَّلء؟ َّل وَّل كرامة َّل يصلى خلفهم ( )9وقال له رجل :اي أاب حممد إن
قبلنا َنساً يقولون :القرآن خملوق ،فقال :من اليهود؟ قالَّ :ل ،قال :فمن النصارى؟ قالَّ :ل ،قال:

فمن اجملوس؟ قالَّ :ل ،قال :فمن؟ قال :من املوحدين؟ قال :كذبوا ليس هؤَّلء ِبوحدين ،هؤَّلء

زَندقة هؤَّلء زَندقة .وقرأ ابن إدريس بسم هللا الرمحن الرحيم فقال هللا خملوق؟ والرمحن خملوق؟

والرحيم خملوق؟ هؤَّلء زَندقة ( )10وسئل عن قوم يقولون :القرآن خملوق؛ فاستشنع ذلك وقال

سبحان هللا شيء منه خملوق؟ ( )11وقال وكيع :فإين أستتيبه فإن اتب وإَّل قتلته ( )12وقال :من
زعم أن القرآن خملوق فقد زعم أنه حمدث ومن زعم أنه حمدث فقد كفر )13( .وقيل له :إن فالَن
يقول إن القرآن حمدث فقال :سبحان هللا هذا كفر .قال السويدي :وسألت وكيعا عن الصالة خلف

اْلهمية فقالَّ :ل تصل خلفهم ( )14وقال :من زعم أن القرآن خملوق؛ فقد زعم أنه حمدث يستتاب
فإن اتب وإَّل ضربت عنقه ()15
_________

( )1رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)108 - 107 /1
( )2رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)108 /1
( )3رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)109 /1
( )4رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)109 /1
( )5رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)111 /1
( )6رواه البخاري يف ((خلق أفعال العباد)) (ص ،)31وعبد هللا يف ((السنة)) ( )111 /1واللفظ

له ،وابن بطة يف ((اإلابنة -كتاب الرد على اْلهمية)) (.)97 /2

( )7رواه البخاري يف ((خلق أفعال العباد)) (ص ،)37وعبد هللا يف ((السنة)) (.)112 /1
( )8رواه البخاري يف ((خلق أفعال العباد)) (ص ،)37وعبد هللا يف ((السنة)) (.)112 /1
( )9رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)113 /1

( )10رواه البخاري يف ((خلق أفعال العباد)) (ص.)30
( )11رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)114 /1

( )12رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)115 - 114 /1
( )13رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)115 /1والبيهقي يف ((األمساء والصفات)) (- 608 /1

.)609

( )14رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)115 /1

( )15رواه البخاري يف ((خلق أفعال العباد)) (ص ،)34والاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل
السنة واْلماعة)) (.. )317 /2

()378/3

وقال زهري بن حرب :اختصمت أَن ومثىن فقال مثىن :القرآن خملوق ،وقلت أَن :كالم هللا ،فقال وكيع
وأَن أمسع :هذا كفر ،وقال :من قال :القرآن خملوق هذا كفر؛ فقال املثىن :اي أاب سفيان قال هللا تعاىل:
الر ْمحَ ِن ُْحم َد ٍ
ث [الشعراء ]5:فإيش هذا؟ فقال وكيع :من قال القرآن خملوق
َما َأيْتِي ِهم ِمن ِذ ْك ٍر ِم َن َّ

هذا كفر ( )1وقال :من قال :القرآن خملوق؛ فهو كافر ( )2وقال رمحه هللا تعاىل :القرآن كالم هللا
أنزله جربيل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كل صاحب هوى يعرف هللا ويعرف من يعبد إَّل
اْلهمية َّل يدرون من يعبدون بشر املريسي وأصحابه ( )3وقيل لوكيع يف ذابئح اْلهمية قالَّ :ل

تؤكل هم مرتدون ( )4وقال :من قال :إن كالمه ليس منه فقد كفر ،وقال :من قال :إن منه شيئاً
خملوقاً فقد كفر ( .)5وقال فطر بن محاد سألت معتمر بن سليمان فقلت :اي أاب حممد إمام لقوم
يقول القرآن خملوق أصلي خلفه؟ فقال :ينبغي أن تضرب عنقه .قال فطر :وسألت محاد بن زيد

فقلت :اي أاب إمساعيل إمام لنا يقول :القرآن خملوق ،أصلي خلفه؟ فقال :صل خلف مسلم أحب

إيل .وسألت يزيد بن زريع فقلت :اي أاب معاوية إمام يقول القرآن خملوق أصلي خلفه؟ قالَّ :ل ،وَّل
كرامة ( )6وقال عبدالرمحن بن مهدي :من زعم أن هللا مل يكلم موسى يستتاب فإن اتب وإَّل ضربت
عنقه ( )7وقال مرةَّ :ل أرى أن تستتيب اْلهمية ( )8وقال رمحه هللا تعاىل :لو كان يل من األمر شيء
لقمت على اْلسر فال ْير يب أحد من اْلهمية إَّل سألته عن القرآن فإن قال :خملوق ضربت رأسه

ورميت به يف املاء ( )9وقال أبو بكر بن األسود :لو أن رجال جهميا مات وأَن أرثه ما استحللت أن

آخذ من مرياثه ( )10وقال أبو يوسف القاضي جيئوين بشاهدين يشهدان على املريسي وهللا ألمألن
ظهره وبطنه ابلسياط يقول يف القرآن يعين :خملوق ( )11وقال يزيد بن هارون وذكر اْلهمية فقال:
هم وهللا زَندقة عليهم لعنة هللا ( )12وقال رمحه هللا تعاىل :وهللا الذي َّل إله إَّل هو عامل الغيب

والشهادة من قال القرآن خملوق فهو زنديق ( )13وسئل عن الصالة خلفهم قالَّ :ل .وقال معاذ بن
معاذ من قال القرآن خملوق فهو كافر ( )14وقال شبابة بن سوار :اجتمع رأيي ورأي أيب النضر

هاشم بن قاسم ومجاعة من الفقهاء على أن املريسي كافر جاحد نرى أن يستتاب فإن اتب وإَّل

ضربت عنقه ( )15وكان أبو توبة احلليب ونعيم بن محاد وإبراهيم بن مهدي يكفرون اْلهمية وقال

بشر بن احلارثَّ :ل جتالسوهم وَّل تكلموهم وإن مرضوا َّل تعودوهم وإن ماتوا فال تشهدوهم كيف

يرجعون وأنتم تفعلون هبم هذا؟! ()16
_________

( )1رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)116 /1والاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة

واْلماعة)) (.)317 /2

( )2رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)116 /1والاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة

واْلماعة)) ( ،)257 /2واآلجري يف ((الشريعة)) (ص.)78
( )3رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)116 /1
( )4رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)117 /1
( )5رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)117 /1
( )6رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)118 /1

( )7رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)120 - 119 /1
( )8رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)120 /1
( )9رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)120 /1
( )10رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)121 /1
( )11رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)123 - 122 /1
( )12رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)122 - 121 /1
( )13رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)122 /1

( )14رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)123 /1والاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة
واْلماعة)) (.)260 /2
( )15رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)124 /1والاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة

واْلماعة)) (.)318 - 317 /2

( )16رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.. )126 - 125 /1

()379/3

قال أبو األسود النضر بن عبد اْلبار :القرآن كالم هللا ومن زعم أنه خملوق فهو كافر هذا كالم
الزَندقة ( )1وقال عباد بن عوام :كلمت بشر املريسي وأصحابه فرأيت آخر كالمهم ينتهي أن

يقولوا :ليس يف السماء شيء ( )2وقال عمرو بن الربيع بن طارق :القرآن كالم هللا من زعم أنه
خملوق فهو كافر ( )3وقال هارون أمري املؤمنني :بلغين أن بشراً املريسي يزعم أن القرآن خملوق؛ فهو

يعبد صنما ( )4وقال حيىي بن معني رمحه هللا تعاىل :من قال القرآن خملوق فهو كافر ( )5وقال رجل
هليثم :إن فالَن يقول القرآن خملوق؛ فقال :اذهب إليه فاقرأ عليه أول احلديد وآخر احلشر فإن زعم

أهنما خملوقتان فاضرب عنقه ( )6وقال أبو هشام الغساين مثله ( )7وقال أبو عبيد :من قال القرآن

خملوق فقد افرتى على هللا وقال عليه ما مل تقله اليهود والنصارى ( )8وقال إسحاق بن البهلول
ري ا ِإل ْسالَِم ِدينًا فَـلَن يُـ ْقبَ َل
ألنس بن عياض أيب ضمرة :أصلي خلف اْلهمية قالَّ :لَ ،وَمن يَـ ْبـتَ ِغ غَ ْ َ
ِ
ِ
اآلخرةِ ِمن ْ ِ
ين [آل عمران )9( ]85:وسئل عيسى بن يونس رمحه هللا تعاىل :عمن
اخلَاس ِر َ
م ْنهُ َو ُه َو ِيف َ َ
يقول القرآن خملوق؟ فقال :كافر أو كفر؛ فقيل له :تكفرهم هبذه الكلمة .قال :إن هذا أيسر أو
أحسن ما يظهرون ( )10وكان حيىي بن معني رمحه هللا تعاىل :يعيد صالة اْلمعة مذ أظهر عبدهللا بن

هارون املأمون ما أظهر يعين القول خبلق القرآن ( .)11وقال احلسني بن إبراهيم بن أشكاب وعاصم
بن علي بن عاصم وهارون الفروي وعبد الوهاب الوراق وسفيان بن وكيع القرآن كالم هللا وليس

ِبخلوق .وسئل جعفر بن حممد رمحه هللا تعاىل :عن القرآن فقال :ليس خبالق وَّل ِبخلوق ولكنه كالم
هللا ( .)12وروى عن أبيه علي بن احلسني أنه قال يف القرآن :ليس خبالق وَّل خملوق ولكنه كالم هللا.
( )13وقال الزهري سألت علي بن احلسني عن القرآن؟ فقال :كتاب هللا وكالمه ( )14وعن إبراهيم
بن سعد وسعيد بن عبدالرمحن اْلمحي ووهب بن جرير وأيب النضر هاشم بن القاسم وسليمان بن

حرب قالوا :القرآن كالم هللا ليس ِبخلوق .وقال سفيان بن عيينةَّ :ل حنسن غري هذا القرآن كالم هللا
َجره ح َّىت يسمع َكالم هللا [التوبة ]6:ي ِري ُدو َن أَن يـب ِدلُوا َكالم َِّ
ِ
اَّلل [الفتح )15( ]15:وقال اإلمام
َ
فَأ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ
َُ
ُ
مالك بن أنس ومجاعة من العلماء ابملدينة وذكروا القرآن فقالوا :كالم هللا وهو منه وليس من هللا
شيء خملوق ()16
_________

( )1رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)126 /1

( )2رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)127 - 126 /1
( )3رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)126 /1
( )4رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)127 /1
( )5رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)128 /1
( )6رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)128 /1
( )7رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)128 /1
( )8رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)129 /1
( )9رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)129 /1

( )10رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)130 /1
( )11رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)130 /1
( )12رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)152 - 151 /1والاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل
السنة واْلماعة)) (.)238 - 237 /2

( )13رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)153 - 152 /1والاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل
السنة واْلماعة)) (.)237 /2

( )14رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)153 /1والاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة
واْلماعة)) (.. )237 /2

( )15رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)155 /1والاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة

واْلماعة)) (.)348 /2
( )16رواه الاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) (.. )249 /2

()380/3

وقال محاد بن زيد رمحه هللا تعاىل :القرآن كالم هللا أنزله جربيل من عند رب العاملني ( )1وقال أبو
بكر بن عياش :من زعم أن القرآن خملوق فقد افرتى على هللا ( )2وقال وكيع :القرآن من هللا ،منه
خرج وإليه يعود ( )3وقال حيىي بن سعيد :كيف يصنعون بقل هو هللا أحد كيف يصنعون هبذه اآلية
إِِين أ َََن َّ
اَّللُ [القصص ]30:يكون خملوقا؟ ( )4وقال وهب بن جرير وحممد بن يزيد الواسطي وابن أيب
إدريس وأبو بكر بن أيب شيبة وأخوه عثمان بن أيب شيبة وأبو عمر الشيباين وحيىي بن أيوب وأبو

الوليد وحجاج األمناطي وحيىي بن معني وأبو خيثمة وإسحاق بن أيب إسرائيل وأبو معمر :القرآن كالم

هللا ليس ِبخلوق ( )5وقال أبو عمرو الشيباين إلمساعيل بن محاد بن أيب حنيفة وقال :القرآن خملوق
فقال الشيباين :خلقه قبل أن يتكلم به أو بعدما تكلم به؟ قال :فسكت ( )6وقال حسن بن موسى
األشيب :أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم هللا الرمحن الرحيم إِ َّاي َك نَـ ْعبُ ُد َوإِ َّاي َك
نَ ْستَ ِعني [الفاحتة ]5:فقال حسن خملوق هذا؟ ( )7وقال حممد بن سليمان :لو أن القرآن كالم هللا
غري خملوق ما رأيت أحداً يقول القرآن خملوق أعوذ ابهلل (.)8اهـ.
_________

( )1رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)485 /2والاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة

واْلماعة)) (.)348 /2

( )2رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)157 /1
( )3رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)158 /1
( )4رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)159 /1
( )5رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)160 - 154 /1
( )6رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)160 /1
( )7رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)161 /1
( )8رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)161 /1والاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة

واْلماعة)) (.)266 /2

()381/3

وقال الشافعي رمحه هللا تعاىل :يف وصيته :القرآن كالم هللا غري خملوق .وقال عفان بن مسلم :أعوذ
ابهلل من الشيطان الرجيم ي ِري ُدو َن أَن يـب ِدلُوا َكالم َِّ
اَّلل [الفتح ]15:هللا َّلَ إِلَهَ إَِّل ُه َو احلَ مي ال َقيموم
َ
َُ
ُ

َحد [اإلخالص ]1:أخملوق هذا؟ أدركت شعبة ومحاد بن سلمة
[البقرة ]255:قُ ْل ُه َو هللا أ ُ

وأصحاب احلسن يقولون :القرآن كالم هللا ليس خملوقا ( )1وقال حيىي بن حيىي :من زعم أن من

القرآن من أوله إىل آخره آية خملوقة فهو كافر .وقال هشام بن عبيد هللا القرآن كالم هللا غري خملوق؛
فقال له رجل أليس هللا تعاىل :يقول :ما أيْتِي ِهم ِمن ِذ ْك ٍر َّمن َّرهبِِم مْحم َد ٍ
ث [األنبياء ]2:فقال :حمدث
َ َ
إلينا وليس عند هللا حمدث .وقال إسحاق بن إبراهيم احلنظلي رمحه هللا تعاىل :ليس بني أهل العلم
خالف أن القرآن كالم هللا ليس ِبخلوق فكيف يكون شيء خرج من الرب عز وجل خملوقا؟ ()2

وقال أبو جعفر النفيلي :من قال :إن القرآن خملوق؛ فهو كافر .فقيل :اي أاب جعفر الكفر كفران كفر
َحد هللا
النعمة وكفر ابلرب عز وجل؟ قالَّ :ل بل كفر ابلرب عز وجل ما تقول فيمن يقول :هللا أ َ

الص َمد [اإلخالص ]1:خملوق أليس كافر هو؟ ( )3وقال عبدهللا بن حممد العيشي :يستحيل يف صفة
َّ
احلكيم أن خيلق كالما يدعي الربوبية يعين :قوله تعاىل :إِنَِّين أ َََن هللا [طه ]14:وقوله :أ َََن َربمك
[طه .)4( ]12:قلت :واملعتزلة يقولون إن كالم هللا ملوسى خلقه يف الشجرة فعلى هذا تكون
الشجرة هي القائلة :إِنَِّين أ َََن هللا َّلَ إِلَهَ إَِّل أ َََن فَا ْعبُ ْدِين [طه ]14:قبحهم هللا يف الدنيا واآلخرة .وقال
حممد بن حيىي الذهلي :اإلْيان قول وعمل ،يزيد وينقص ،والقرآن كالم هللا غري خملوق جبميع صفاته

وحيث تصرف ( )5وأما كالم البخاري رمحه هللا تعاىل ومتانته يف هذه املسألة فأشهر من أن حيتاج إىل
تعريف وله يف ذلك كتاب (خلق أفعال العباد) وقد بوب يف (صحيحه) على مجلة وافية تدل على

غزارة علمه وجاللة شأنه .وقال أبو حامت وأبو زرعة :أدركنا العلماء يف مجيع األمصار فكان من

مذهبهم أن اإلْيان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كالم هللا غري خملوق جبميع جهاته والقدر خريه
وشره من هللا تعاىل ،وأن هللا تعاىل على عرشه ابئن من خلقه كما وصف به نفسه يف كتابه وعلى لسان

رسوله بال كيف أحاط بكل شيء علماً ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ( )6وقال حممد بن
أسلم الطوسي :القرآن كالم هللا غري خملوق أينما تلي وحيثما كتب َّل يتغري وَّل يتحول وَّل يتبدل

(.)7

_________

( )1أورده الذهيب يف ((العلو)) (ص .)167 - 166وقال األلباين يف ((خمتصر العلو)) (ص:)75
سنده قوي.

( )2أورده الذهيب يف ((العلو)) (ص .)179وقال األلباين يف ((خمتصر العلو)) (ص :)75صحيح.
( )3أورده الذهيب يف ((العلو)) (ص .)181وقال األلباين يف ((خمتصر العلو)) (ص :)75صحيح.
( )4أورده الذهيب يف ((العلو)) (ص.)181
( )5رواه الذهيب يف ((العلو)) (ص.)186

( )6رواه الاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) ( ،)177 - 176 /1وأورد
شطره الثاين الذهيب يف ((العلو)) (ص .)186وقال األلباين يف ((خمتصر العلو)) (ص :)75صحيح.
( )7رواه الذهيب يف ((العلو)) (ص .)186قال األلباين يف ((خمتصر العلو)) (ص :)75إسناده َّل
أبس به.

()382/3

وقال إمام األئمة حممد بن إسحاق بن خزْية رمحه هللا تعاىل :يف كتاب (التوحيد) بعد تبويبه على
تكليم هللا موسى عليه الصالة والسالم :وتكليم هللا ابلوحي وصفة نزول الوحي وتكليم هللا عباده يوم
القيامة وتقرير البحث يف ذلك ،مث قال :ابب ذكر البيان يف كتاب ربنا املنزل على نبيه املصطفى

صلى هللا عليه وسلم ومن سنة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم على الفرق بني كالم هللا عز وجل

الذي به يكون خلقه وبني خلقه الذي يكون بكالمه وقوله والدليل على نبذ قول اْلهمية الذين

يزعمون أن كالم هللا تعاىل :خملوق جل ربنا وعز عن ذلك .قال هللا تعاىل :أََّلَ لَهُ ْ
ار َك
اخلَل ُ
ْق َواأل َْم ُر تَـبَ َ
ني [األعراف ]54:ففرق هللا تعاىل :بني اخللق واألمر الذي به خيلق اخللق بواو
هللاُ َر م
ب ال َْعالَ ِم َ
ش ْي ٍء إِذَا
اَّلستئناف وأعلمنا هللا جل وعال يف حمكم تنزيله أنه خيلق اخللق بكالمه وقولهَّ ِ:إمنَا قَـ ْولُنَا لِ َ
ول لَهُ ُكن فَـيَ ُكو ُن [النحل ]40:فأعلمنا جل وعال أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله
أ ََر ْد ََنهُ أَن نَّـ ُق َ
كن فيكون وقوله كن هو كالمه الذي به يكون اخللق وكالمه عز وجل الذي به يكون اخللق غري

اخللق الذي يكون مكوَن بكالمه فافهم وَّل تغلط وَّل تغالط ومن عقل عن هللا خطابه علم أن هللا

سبحانه ملا أعلم عباده املؤمنني أنه يكون الشيء بقوله :كن أن القول الذي هو كن غري املكون بكن

املقول له كن وعقل عن هللا أن قوله كن لو كان خلقا على ما زعمت اْلهمية املفرتية على هللا أنه إمنا

خيلق اخللق ويكونه خبلق لو كان قوله كن خلقا فيقال هلم اي جهلة فالقول الذي يكون به اخللق على
زعمكم لو كان خلقا مب يكونه؟ أليس قول مقالتكم اليت تزعمون أن قوله :كن إمنا خيلقه بقول قلبه

وهو عندكم خلقه وذلك القول خيلقه بقول قلبه وهو خلق حىت يصري إىل ما َّل غاية له وَّل عدد وَّل
أول ,ويف هذا إبطال تكوين اخللق وإنشاء الربية وإحداث ما مل يكن قبل أن حيدث هللا الشيء
وينشئه ,وهذا قول َّل يتومهه ذو لب لو تفكر فيه ووفق إلدراك الصواب والرشاد قال هللا تعاىل:
الشمس والْ َقمر والنمجوم مسخَّر ٍ
ات ِأب َْم ِرهِ [األعراف ]54:فهل يتوهم مسلم أن هللا تعاىل :سخر
َو َّ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ

الشمس والقمر والنجوم مسخرات خبلقه أليس مفهوما عند من يعقل عن هللا خطابه أن األمر الذي
سخر به غري املسخر ابألمر وأن القول غري املقول له فتفهموا اي ذوي احلجا عن هللا خطابه وعن

النيب صلى هللا عليه وسلم بيانه َّل تصدوا عن سواء السبيل فتضلوا كما ضلت اْلهمية عليهم لعائن
هللا فامسعوا اآلن الدليل الواضح البني غري املشكل من سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنقل

العدل موصوَّل إليه على الفرق بني خلق هللا وبني كالم هللا تعاىل .مث ساق األحاديث يف ذكر كلمات

هللا تعاىل إىل احلديث(( :أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق)) ( )1مث قال :أفليس العلم

حميطا اي ذوي احلجا أنه غري جائز أن أيمر النيب صلى هللا عليه وسلم ابلتعوذ خبلق هللا من شر خلقه

هل مسعت عاملاً جييز أن يقول :أعوذ ابلكعبة من شر خلق هللا أو جييز أن يقول أعوذ ابلصفا واملروة

أو أعوذ بعرفات ومىن من شر ما خلق هللا؟ هذا َّل يقوله وَّل جييز القول به مسلم يعرف دين هللا حمال
أن يستعيذ مسلم خبلق هللا من شر خلقه ...

_________
( )1رواه مسلم ( .)2708من حديث خولة بنت حكيم السلمية رضي هللا عنها.

()383/3

وقال أبو معاوية بن حازم الضرير رمحه هللا تعاىل :الكالم فيه بدعة وضاللة ما يكلم فيه النيب صلى
هللا عليه وسلم وَّل الصحابة رضي هللا عنهم وَّل التابعون وَّل الصاحلون رمحهم هللا تعاىل :يعين قول

القرآن خملوق ( .)1وذكر عند أيب نعيم هو الفضل بن دكني من يقول :القرآن خملوق فقال :وهللا
وهللا ما مسعت بشيء من هذا حىت خرج ذاك اخلبيث جهم ( )2وكالم أئمة السنة يف هذا الباب

يطول ذكره ولو أردَن استيعابه لطال الفصل .وقد تكرر نقل اإلمجاع منهم على إثبات ما أثبت هللا

عز وجل لنفسه وأثبته رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والصحابة فمن بعدهم ونفي التكييف عنها َّل

سيما يف مسألة العلو ويف هذه املسألة مسألة القرآن وتكليم هللا تعاىل موسى ألهنا أول ما جحده

الزَندقة قبحهم هللا تعاىل :ويف ذكر من مسينا كفاية ومن مل نسم منهم أضعاف ذلك ومل خيتلف منهم
اثنان يف أن القرآن كالم هللا تعاىل :ليس ِبخلوق من هللا بدأ وإليه يعود ,وتقلدوا كفر من قال خبلق
القرآن ومنعوا الصالة خلفه وأفتوا بضرب عنقه وبتحرمي مرياثه على املسلمني وحرموا ذبيحته وجزموا

أبهنا ذبيحة مرتد َّل حتل للمسلمني فانظر أيها املنصف أقواهلم مث اعرضها على نصوص الكتاب

والسنة هل جتدهم حادوا عنها قيد شرب أو قدموا عليها قول أحد من الناس كائنا من كان حاشا وكال

معاذ هللا بل هبا اقتدوا ومنها تضلعوا وبنورها استضاءوا وإايها اتبعوا فهداهم هللا بذلك ملا اختلفت
فيه من احلق إبذنه وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم .. .معارج القبول بشرح سلم الوصول

حلافظ بن أمحد احلكمي 362 - 343 /1-
_________
( )1رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)172 /1
( )2رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)172 /1

()384/3

ْتهيد
واملخالفون ألهل السنة يف القرآن سبع طوائف ذكرهم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف املنهاج وابن القيم
يف الصواعق معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – /1
481

()385/3

املبحث األول :اَّلحتادية
القائلون بوحدة الوجود أن كل كالم يف الوجود كالم هللا نظمه ونثره وحقه وابطله سحره وكفره
والسب والشتم واهلجر والفحش وأضداده كله عني كالم هللا تعاىل القائم به كما قال عارفهم:
وكل كالم يف الوجود كالمه  ...سواء علينا نثره ونظامه

وهذا املذهب مبين على أصلهم الذي أصلوه وهو أن هللا سبحانه هو عني هذا الوجود فصفاته هي

صفات هللا وكالمه هو كالم هللا وأصل هذا املذهب إنكار مسألة املباينة والعلو فإهنم ملا أصلوا أن هللا
تعاىل :غري مباين هلذا العامل احملسوس صاروا بني أمرين َّل اثلث هلما إَّل املكابرة أحدمها :أنه معدوم َّل

وجود له إذ لو كان موجوداً لكان إما داخل العامل وإما خارجاً عنه وهذا معلوم ابلضرورة فإنه إذا كان
قائما بنفسه فإما أن يكون مباينا للعامل أو حمداث له إما داخال فيه وإما خارجا عنه األمر الثاين :أن

يكون هو عني هذا العامل فإنه يصح أن يقال فيه حينئذ أنه َّل داخل العامل وَّل خارجه وَّل مباينا له وَّل
حال فيه إذ هو عينه والشيء َّل يباين نفسه وَّل حيايثها فرأوا أن هذا خري من إنكار وجوده واحلكم

عليه أبنه معدوم ورأوا أن الفرار من هذا إىل إثبات موجود قائم بنفسه َّل داخل العامل وَّل خارجه وَّل
متصل به وَّل منفصل عنه وَّل مباين له وَّل حمايث وَّل فوقه وَّل عن ْيينه وَّل عن يساره وَّل من خلفه

وَّل أمامه فرارا إىل ما َّل يسيغه عقل وَّل تقبله فطرة وَّل أتيت به شريعة وَّل ْيكن أن يقر برب هذا شأنه
إَّل على أحد وجهني َّل اثلث هلما أحدمها :أن يكون ساراي فيه حاَّل فهو يف كل مكان بذاته وهو

قول مجيع اْلهمية األقدمني .الوجه الثاين :أن يكون وجوده يف الذهن َّل يف اخلارج فيكون وجوده
سبحانه وجودا عقليا إذ لو كان موجودا يف األعيان لكان إما عني هذا العامل أو غريه ولو كان غريه
لكان إما ابئنا عنه أو حاَّل فيه وكالمها ابطل فثبت أنه عني هذا العامل فله حينئذ كل اسم حسن

وقبيح وكل صفة كمال ونقص وكل كالم حق وابطل نعوذ ابهلل من ذلك .معارج القبول بشرح سلم
الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – 481 /1

()386/3

املبحث الثاين :مذهب الفالسفة
املتأخرين أتباع أرسطو وهم الذين حيكي ابن سينا والفارايب والطوسي قوهلم :إن كالم هللا فيض فاض
من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية حبسب استعدادها فأوجب هلا ذلك الفيض تصورات
وتصديقات حبسب ما قبلته منه وهلذه النفوس عندهم ثالث قوى :قوة التصور وقوة التخيل وقوة

التعبري فتدرك بقوة تصورها من املعاين ما يعجز عن غريها وتدرك بقوة ختيلها شكل املعقول يف صورة
احملسوس فتتصور املعقول صورا نورانية ختاطبها وتكلمها بكالم تسمعه اآلذان وهو عندهم كالم هللا
وَّل حقيقة له يف اخلارج وإمنا ذلك كله من القوة اخليالية الومهية قالوا ورِبا قويت هذه القوة على

إمساع ذلك اخلطاب لغريها وتشكيل تلك الصورة العقلية لعني الرائي فريى املالئكة ويسمع خطاهبم

وكل ذلك من الوهم واخليال َّل يف اخلارج فهذا أصل هؤَّلء يف إثبات كالم الرب الذي عرفت به

الرسل ودعت إليه وهو القائم بنفسه املباين خللقه العايل فوق عرشه الفعال ملا يريد بقدرته ومشيئته

العامل جبميع املعلومات القادر على كل شيء فهم أنكروا ذلك كله .معارج القبول بشرح سلم
الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – 482 /1

()387/3

املبحث الثالث :مذهب اْلهمية
النفاة لصفات الرب تعاىل :القائلني إن كالمه خملوق ومن بعض خملوقاته فلم يقم بذاته سبحانه

فاتفقوا على هذا األصل واختلفوا يف فروعه قال األشعري يف كتاب (املقاَّلت) :اختلفت املعتزلة يف
كالم هللا هل هو جسم أو ليس جبسم ويف خلقه على ستة أقاويل فالفرقة األوىل :يزعمون أن كالم
هللا جسم وأنه خملوق وأنه َّل شيء إَّل اْلسم والفرقة الثانية :زعموا أن كالم اخللق عرض وهو حركة

ألنه َّل عرض عندهم إَّل احلركة وأن كالم اخلالق جسم وأن ذلك اْلسم صوت منقطع مؤلف مسموع
وهو فعل هللا وخلقه وهذا قول اهلذيل وأصحابه وأحال النظام أن يكون كالم هللا يف أماكن كثرية أو

مكانني يف وقت واحد وزعم أنه يف املكان الذي خلق فيه والفرقة الثالثة :من املعتزلة تزعم أن القرآن

خملوق هلل وأنه عرض وأنه يوجد يف أماكن كثرية يف وقت واحد إذا تاله اتل فهو يوجد مع تالوته وإذا
كتبه وجد مع كتابته وإذا حفظه وجد مع حفظه وهو يوجد يف األماكن ابلتالوة واحلفظ والكتابة وَّل

جيوز عليه اَّلنتقال والزوال والفرقة الرابعة :يزعمون أن كالم هللا عز وجل عرض وأنه خملوق وأحالوا

أن يوجد يف مكانني يف وقت واحد وزعموا أن املكان الذي خلقه هللا تعاىل فيه حمال انتقاله وزواله منه

ووجوده يف غريه وهذا قول جعفر بن حرب وأكثر البغداديني .الفرقة اخلامسة :أصحاب معمر

يزعمون أن القرآن عرض واألعراض عندهم قسمان :قسم منهما يفعله األحياء وقسم منهما يفعله
األموات وحمال أن يكون ما يفعله األموات فعال لألحياء والقرآن مفعول وهو عرض وحمال أن يكون
هللا فعله يف احلقيقة ألهنم حييلون أن تكون األعراض فعال هلل وزعموا أن القرآن فعل للمحل الذي

يسمع منه إذا مسع من الشجرة فهو فعل هلا وحيث مسع فهو فعل احملل الذي حل فيه الفرقة
السادسة :يزعمون أن كالم هللا عرض خملو وأنه يوجد يف أماكن كثرية يف وقت واحد وهذا قول

اإلسكايف واختلفت املعتزلة يف كالم هللا هل يبقى فقالت فرقة منه :يبقى بعد خلقه وقالت فرقة

أخرىَّ :ل يبقى وإمنا يوجد يف الوقت الذي خلقه هللا مث يعدم بعد ذلك وهذا املذهب هو من فروع

ذلك األصل الباطل املخالف ْلميع كتب هللا ورسله ولصريح املعقول والفطر من جحد صفات الرب
وتعطيل حقائق أمسائه وصفاته ونفي قيام األفعال به فلما أصلوا أنه َّل يقوم به وصف وَّل فعل كان

من فروع هذا األصل أنه مل يتكلم ابلقرآن وَّل بغريه وأن القرآن خملوق وطرد ذلك إنكار ربوبيته

وإهليته فإن ربوبيته سبحانه إمنا تتحقق بكونه فعاَّل مدبرا متصرفا يف خلقه يعلم ويقرر ويريد ويسمع
ويبصر فإذا انتفت عنه صفة الكالم انتفى األمر والنهي ولوازمهما وذلك ينفي حقيقة اإلهلية فطرد ما

أصلوه أن هللا سبحانه ليس برب العاملني وَّل إله فضال عن أن يكون َّل رب غريه وَّل إله سواه .معارج
القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – 483 /1

()388/3

املبحث الرابع :مذهب الكالبية
أتباع عبدهللا بن سعيد بن كالب أن القرآن معىن قائم ابلنفس َّل يتعلق ابلقدرة واملشيئة وأنه َّلزم

ذات الرب كلزوم احلياة والعلم وأنه َّل يسمع على احلقيقة واحلروف واألصوات حكاية له دالة عليه
وهي خملوقة وهو أربعة معاين يف نفسه :األمر والنهي واخلرب واَّلستفهام فهي أنواع لذلك املعىن القدمي

الذي َّل يسمع وذلك املعىن هو املتلو وهذا املذهب أول من يعرف أنه قال به ابن كالب وبناه على

أن الكالم َّل بد أن يقوم ابملتكلم واحلروف واألصوات حادثة فال ْيكن أن تقوم بذات الرب والقرآن
اسم لذلك املعىن وهو غري خملوق .معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن
أمحد احلكمي – 485 /1

()389/3

املبحث اخلامس :مذهب األشعري
ومن وافقه أنه معىن واحد قائم بذات الرب تعاىل :ألنه ليس حبرف وَّل صوت وَّل ينقسم وَّل له

أبعاض وَّل له أجزاء وهو عني األمر وعني النهي وعني اخلرب وعني اَّلستخبار الكل واحد وهو عني
التوراة وعني اإلجنيل وعني القرآن والزبور وكونه أمرا وهنيا وخربا واستخبارا صفات لذلك املعىن
الواحد َّل أنواع له فإنه َّل ينقسم بنوع وَّل جزء وكونه قرآَن وتوراة وإجنيال تقسيم للعبارات عنه َّل

لذاته بل إذا عرب عن ذلك املعىن ابلعربية كان قرآَن وإذا عرب عنه ابلعربانية كان توراة وإذا عرب عنه
ابلسراينية كان إجنيال واملعىن واحد وهذه األلفاظ عبارة عنه وَّل يسميها حكاية وهي خلق من

املخلوقات وعنده مل يتكلم هللا هبذا الكالم العريب وَّل مسع من هللا وعنده ذلك املعىن مسع من هللا
حقيقة وجيوز أن يرى ويشم ويذاق ويلمس ويدرك ابحلواس اخلمس إذ املصحح عنده إلدراك احلواس
هو الوجود فكل وجود يصح تعلق اإلدراكات كلها به كما قرره يف مسألة رؤية من ليس يف جهة

الرائي وأنه يرى حقيقة وليس مقابال للرائي هذا قوهلم يف الرؤية وذلك قوهلم يف الكالم .والبلية

العظمى نسبة ذلك إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنه جاء هبذا ودعا إليه األمة وأهنم أهل احلق

ومن عداهم أهل الباطل ومجهور العقالء يقولون :إن تتصور هذا املذهب كاف يف اْلزم ببطالنه وهو
َّل يتصور إَّل كما تصور املستحيالت املمتنعات وهذا املذهب مبين على مسألة إنكار قيام األفعال

واألمور اَّلختيارية ابلرب تعاىل :ويسموهنا مسألة حلول احلوادث وحقيقتها إنكار أفعاله وربوبيته

وإرادته ومشيئته .معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – /1
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املبحث السادس :مذهب الكرامية

وهو أنه متعلق ابملشيئة والقدرة قائم بذات الرب تعاىل :وهو حروف وأصوات مسموعة وهو حادث
بعد أن مل يكن فهو عندهم متكلم بقدرته ومشيئته بعد أن مل يكن فاعال كما ألزموا به الكرامية يف
مسألة الكالم فهو َّلزم هلم يف مسألة الفعل والكرامية أقرب إىل الصواب منهم فإهنم اثبتوا كالما

وفعال حقيقة قائمني بذات املتكلم الفاعل وجعلوا هلا فرارا من القول حبوادث َّل أول هلا ومنازعوهم

أبطلوا حقيقة الكالم والفعل وقالوا مل يقم به فعل وَّل كالم ألبتة وأما من أثبت منهم معىن قائما بنفسه

سبحانه فلو كان ما أثبته مفعوَّل لكان من جنس اإلرادة والعلم مل يكن خارجا عنهما فهم مل يثبتوا هلل
كالما وَّل فعال وأما الكرامية فإهنم جعلوه متكلما بعد أن مل يكن متكلما كما جعله خصومهم فاعال

بعد أن مل يكن فاعال .معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي –
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املبحث السابع :مذهب الساملية
ومن وافقهم من أتباع األئمة األربعة وأهل احلديث إنه صفة قدْية قائمة بذات الرب تعاىل :مل يزل وَّل
يزال َّل يتعلق بقدرته ومشيئته ومع ذلك هو حروف وأصوات وسور وآايت مسعه جربيل منه ومسعه

موسى بال واسطة ويسمعه سبحانه من يشاء وإمساعه نوعان :بواسطة وبال واسطة ومع ذلك فحروفه
وكلماته َّل يسبق بعضها بعضا بل هي مقرتنة الباء من السني مع امليم يف آن واحد مث مل تكن معدومة

يف وقت من األوقات وَّل تعدم بل مل تزل قائمة بذاته سبحانه قيام صفات احلياة والسمع والبصر

ومجهور العقالء قالوا إن تصور هذا املذهب كاف يف اْلزم يف بطالنه والرباهني العقلية واألدلة القطعية
شاهدة ببطالن هذه املذاهب كلها وأهنا خمالفة لصريح العقل والنقل والعجب إهنا هي الدائرة بني

فضالء العامل َّل يكادون يعرفون غريها مث ذكر رمحه هللا تعاىل :قول أتباع الرسل وأطال على ذلك مث
مسألة تكلم العباد ابلقرآن وساق فيه كثريا من كالم البخاري رمحه هللا تعاىل :يف (صحيحه) ويف كتاب

(خلق أفعال العباد) ألنه من أحسن األئمة توضيحا وتفصيال يف هذه املسألة ملا جرى عليه من احملنة
يف شأهنا مث ذكر الكالم على حروف املعجم وساق فيه أقوال األئمة مث ذكر اللفظية يف أثناء ذلك
والواقفة مث ذكر فصال يف الكتابة له يف الرق وغريه مث فصال يف السماع مث فصال من كالم شيخ

اإلسالم ابن تيمية يف أول من أظهر إنكار أن هللا سبحانه يتكلم بصوت يف أثناء املئة الثالثة ابن
كالب ,وأنكر عليه ذلك أئمة احلديث كأمحد والبخاري وغريمها ,ويف غضون هذه الفصول أحباث
نفيسة َّل يستغىن عنها فلرتاجع منه.

مث قال رمحه هللا تعاىل :فصل منشأ النزاع بني الطوائف أن الرب تعاىل :هل يتكلم ِبشيئته أم كالمه
بغري مشيئته على قولني فقالت طائفة كالمه بغري مشيئته واختياره مث انقسم هؤَّلء أربع فرق قالت
فرقة هو فيض فاض منه بواسطة العقل الفعال على نفس شريفة فتكلمت به كما يقول ابن سينا

وأتباعه وينسبونه إىل أرسطو وفرقة قالت بل هو معىن قائم بذات الرب تعاىل :هو به متكلم وهو قول

الكالبية ومن تبعهم وانقسم هؤَّلء فرقتني فرقة قالت هو معان متعددة يف أنفسها أمر وهني وخرب

واستخبار ومعىن جامع هلذه األربعة وفرقة قالت بل هو معىن واحد ابلعني َّل ينقسم وَّل يتبعض وفرقة

قالت كالمه هو هذه احلروف واألصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار هبا متكلما وهذا قول املعتزلة

وهو يف األصل قول اْلهمية تلقاه عنهم أهل اَّلعتزال فنسب إليهم وفرقة قالت يتكلم بقدرته

ومشيئته كالما قائما بذاته سبحانه كما يقوم به سائر أفعاله لكنه حادث النوع وعندهم أنه صار فاعال
بعد أن مل يكن فاعال فقول هؤَّلء يف الفعل املتصل كقول أولئك يف الفعل املنفصل وهذا قول

الكرامية وفرقة قالت يتكلم ِبشيئته وكالمه سبحانه هو الذي يتكلم به الناس كله حقه وابطله
وصدقه وكذبه كما يقوله طوائف اَّلحتادية.

وقال أهل احلديث والسنة إنه مل يزل سبحانه متكلما إذا شاء ويتكلم ِبشيئته ومل تتحدد له هذه

الصفة بل كونه متكلما ِبشيئته هو من لوازم ذاته املقدسة وهو ابئن عن خلقه بذاته وصفاته وكالمه

ليس متحدا هبم وَّل حاَّل فيهم واختلفت الفرق هل يسمع كالم هللا على احلقيقة فقالت فرقة َّل

يسمع كالمه على احلقيقة إمنا تسمع حكايته والعبارة عنه وهذا قول الكالبية ومن تبعهم وقالت بقية
الطوائف بل يسمع كالمه حقيقة مث اختلفوا فقالت فرقة يسمعه كل أحد من هللا تعاىل :وهذا قول

اَّلحتادية وقالت فرقة بل َّل يسمع إَّل من غريه وعندهم أن موسى مل يسمع كالم هللا منه فهذا قول
اْلهمية واملعتزلة وقال أهل السنة واحلديث يسمع كالمه سبحانه منه اترة بال واسطة كما مسعه موسى

وجربيل وغريمها وكما يكلم عبده يوم القيامة ويكلم أهل اْلنة ويكلم األنبياء يف املوقف ويسمع من
املبلغ عنه كما مسع األنبياء الوحي من جربيل تبليغا عنه وكما مسع الصحابة القرآن من رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم عن هللا فسمعوا كالم هللا بواسطة املبلغ وكذلك نسمع حنن بواسطة التايل فإذا

قيل املسموع خملوق أو غري خملوق قيل إن أردت املسموع عن هللا تعاىل :فهو كالمه غري خملوق وإن
أردت املسموع من املبلغ ففيه تفصيل إن سألت عن الكالم املؤدى بذلك الصوت فهو غري خملوق

والذين قالوا إن هللا يتكلم بصوت فرق أربعة فرقة قالت يتكلم بصوت خملوق منفصل عنه وهم

املعتزلة وفرقة قالت يتكلم بصوت قدمي مل يزل وَّل يزال وهم الساملية واَّلقرتانية وفرقة قالت يتكلم
بصوت حادث يف ذاته بعد أن مل يكن وهم الكرامية ,وقال أهل السنة واحلديث :مل يزل هللا تعاىل:

متكلما بصوت إذا شاء والذين قالوا َّل يتكلم بصوت فرقتان أصحاب الفيض والقائلون إن الكالم
معىن قائم ابلنفس معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – /1
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الباب الثالث أهم الكتب املنزلة
• أوَّل :مواضع اَّلتفاق.
• اثنيا :مواضع اَّلختالف.
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أوَّل :مواضع اَّلتفاق
تتفق الكتب السماوية يف أمور عديدة منها:

 - 1وحدة املصدر :فمصدرها واحد؛ فهي منزلة من عند هللا ،قال تعاىل :امل َّ
اَّللُ َّل إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو ا ْحلَ مي
ْكتَاب ِاب ْحل ِق مص ِدقاً لِما ب ْ ِ
الْ َقيموم نَـ َّز َل َعلَي َ ِ
ِِ
يل ِم ْن قَـ ْب ُل ُه ًدى لِلن ِ
َّاس
ْ
ك ال َ َ ُ َ َ َ َ
ُ
ني يَ َديْه َوأَنْـ َز َل التـ َّْوَرا َة َواإل ْجن َ
َوأَنْـ َز َل الْ ُف ْرقَا َن [آل عمران.]4 - 1:

 - 2وحدة الغاية :فالكتب السماوية غايتها واحدة ،فهي كلها تدعو إىل عبادة هللا وحده َّل شريك
له ،وإىل دين اإلسالم؛ فاإلسالم هو دين مجيع الرسل ،قال تعاىلَ :ولََق ْد بَـ َعثْـنَا ِيف ُك ِل أ َُّم ٍة َر ُسوَّلً أَ ْن
اُ ْعبُ ُدوا َّ
وت [النحل.]36 :
اجتَنِبُوا الطَّاغُ َ
اَّللَ َو ْ
الدين ِع ْن َد َِّ
ِ
الم [آل عمران.]19 :
اَّلل ا ِإل ْس ُ
وقال تعاىل :إِ َّن َ
ت لِر ِ
ني
َسلِ ْم قَ َ
واإلسالم هو الدين الذي أ ُِمر به إبراهيم عليه السالم إِ ْذ قَ َ
ب ال َْعالَ ِم َ
ال أ ْ
ال لَهُ َربمهُ أ ْ
َسلَ ْم ُ َ
[البقرة.]131 :
ِ
ِ
ِ ِ
ني [يونس:
آم ْنـتُ ْم ِاب ََّّلل فَـ َعلَْيه تَـ َوَّكلُوا إِ ْن ُك ْنـتُ ْم ُم ْسل ِم َ
وقال موسى عليه السالم لقومهَ :اي قَـ ْوم إِ ْن ُك ْنـتُ ْم َ
.]84
واحلواريون قالوا لعيسى عليه السالم :آمنَّا ِاب َِّ
َّلل َوا ْش َه ْد ِأب َََّن ُم ْسلِ ُمو َن [آل عمران.]52 :
َ
فالغاية إذاً هي الدعوة إىل دين اإلسالم ،وإىل عبادة هللا وحده َّل شريك له.

 - 3مسائل العقيدة :فالكتب اشتملت على اإلْيان ابلغيب ،ومسائل العقيدة ،كاإلْيان ابلرسل،
والبعث والنشور ،واإلْيان ابليوم اآلخر إىل غري ذلك.
فمسائل العقيدة من ابب األخبار اليت َّل تنسخ.

 - 4القواعد العامة :فالكتب السماوية تقرر القواعد العامة ،اليت َّلبد أن تعيها البشرية؛ كقاعدة
الثواب والعقاب ،وهي أن اإلنسان حياسب بعمله ،فيعاقب بذنوبه وأوزاره ،وَّل يؤاخذ جبريرة غريه،

ِ ِ
ويثاب بسعيه ،وليس له سعي غريه كما قال تعاىل أ َْم َملْ يـنَـبَّأْ ِِبَا ِيف ُ ِ
يم الَّ ِذي َو َّىف
ص ُحف ُم َ
ُ
وسى َوإبْـ َراه َ
أََّلَّ تَ ِزر وا ِزرةٌ ِو ْزر أُ ْخرى وأَ ْن لَْيس لِ ِإلنس ِ
ان إَِّلَّ َما َس َعى َوأ َّ
اء األ َْو َىف
َن َس ْعيَهُ َس ْو َ
َُ َ َ َ َ
ف يُـ َرى ُمثَّ ُْجي َزاهُ ا ْْلََز َ
َ
َ
[النجم.]41_36 :

ومن ذلك احلث على تزكية النفس ،وبيان أن الفالح احلقيقي َّل يتحقق إَّل بتزكية النفس ابلطاعة هلل،

والعبودية له ،وإيثار اآلجل على العاجل.
قال تعاىل :قَ ْد أَفْـلَح من تَـ َزَّكى وذَ َكر اسم ربِ ِه فَصلَّى بل تُـ ْؤثِرو َن ا ْحلياةَ ال مدنْـيا و ِ
اآلخ َرةُ َخ ْريٌ َوأَبْـ َقى إِ َّن
ََ
َ َْ
َ َ
َ َ َْ َ َ َْ ُ
ِ ِ ِ
ِ
صح ِ
وسى [األعلى.]19 - 14 :
ف األ َ
ُوىل ُ
َه َذا لَفي ال م ُ
يم َوُم َ
ص ُحف إبْـ َراه َ
الزبُوِر ِم ْن
ومن تلك القواعد أن الذي يستحق وراثة األرض هم عباد هللا الصاحلون؛ َولََق ْد َكتَـ ْبـنَا ِيف َّ
الص ِ
ِ ِ
َن األَرض ي ِرثُـها ِعب ِ
احلُو َن [األنبياء.]105 :
ادي َّ
بَـ ْعد الذ ْك ِر أ َّ ْ َ َ َ َ
ومن ذلك أن العاقبة للتقوى وللمتقني ،كما قال تعاىلَ :والْ َعاقِبَةُ لِلتَّـ ْق َوى [طه ،]132 :وقال:
والْعاقِبةُ لِل ِ
ني [األعراف.]128 :
ْمتَّق َ
َ َ َ ُ
 - 5العدل والقسط :وهذا من مواطن اَّلتفاق؛ فجميع األنبياء عليهم السالم محلوا ميزان العدل
ِ ِ
ِ
ِ
َّاس ِابل ِْق ْس ِط
اب َوالْم َيزا َن ليَـ ُق َ
والقسط ،قال تعاىل :لََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا ِابلْبَـيِنَات َوأَنْـ َزلْنَا َم َع ُه ْم الْكتَ َ
وم الن ُ
[احلديد.]25 :
 - 6حماربة الفساد واَّلحنراف :وهذا ما اتفقت عليه الرساَّلت؛ سواء كان الفساد عقدايً أو خلقياً،
أو احنرافاً عن الفطرة ،أو عدواَنً على البشر ،أو تطفيفاً يف الكيل وامليزان ،أو غري ذلك.
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 - 7الدعوة إىل مكارم األخالق :فالكتب كلها دعت إىل مكارم األخالق ،كالعفو عن املسيء،
وكالصرب على األذى ،وكالقول احلسن ،وبر الوالدين ،والوفاء ابلعهد ،وصلة األرحام ،وإكرام
الضيف ،والتواضع ،والعطف على املساكني ،إىل غري ذلك من مكارم األخالق.

 - 8كثري من العبادات :فكثري من العبادات اليت نقوم هبا كانت معروفة عند الرسل وأتباعهم،
ِ ِ
اخلَ ْري ِ
ات َوإِقَ َام ِة َّ ِ ِ
اء َّ
الزَكاةِ [األنبياء:
الصالة َوإيتَ َ
كالصالة ،والزكاة ،قال تعاىلَ :وأ َْو َح ْيـنَا إلَْي ِه ْم ف ْع َل ْ َ
.]73
لصالةِ َو َّ
الزَكاةِ [مرمي ،]55 :وقال هللا ملوسى عليه السالم:
وإمساعيل عليه السالم َوَكا َن َأي ُْم ُر أ َْهلَهُ ِاب َّ
فَا ْعب ْدِين وأَقِم َّ ِ ِ
لصالةِ َو َّ
الزَكاةِ َما
ص ِاين ِاب َّ
الصال َة لذ ْك ِري [طه ،]14 :وقال عيسى عليه السالمَ :وأ َْو َ
ُ َ ْ

ت َحياً [مرمي.]31 :
ُد ْم ُ

َّ ِ
ِ
ب
ين َ
والصوم كذلك مفروض علينا كما هو مفروض على من قبلنا ،قال تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
آمنُوا ُكت َ
َّ ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن قَـ ْبلِ ُك ْم [البقرة.]183 :
َعلَْي ُك ْم الصيَ ُ
ب َعلَى الذ َ
ام َك َما ُكت َ
واحلج كذلك ،كما يف قول هللا تعاىل إلبراهيم عليه السالمَ :وأ َِذ ْن ِيف الن ِ
وك ِر َجاَّلً [احلج:
َّاس ِاب ْحلَ ِج َأيْتُ َ
.]27

وقد جعل هللا لكل أمة مناسكها وعبادهتا ،قال عز وجل :ولِ ُك ِل أ َُّم ٍة جعلْنا م ْنسكاً لِي ْذ ُكروا اسم َِّ
اَّلل
َ
ََ َ َ َ َ ُ ْ َ
ِ ِ
يم ِة األَنْـ َع ِام [احلج .]34 :رسائل يف العقيدة حملمد إبراهيم احلمد  -ص 287
َعلَى َما َرَزقَـ ُه ْم م ْن َهب َ
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اثنيا :مواضع اَّلختالف
ختتلف الكتب السماوية يف الشرائع ،فشريعة عيسى ختالف شريعة موسى عليهما السالم يف بعض
األمور ،وشريعة حممد ختالف شريعة موسى وعيسى عليهما السالم يف أمور.
قال تعاىل :لِ ُك ٍل َج َعلْنَا ِم ْن ُك ْم ِش ْر َعةً َوِم ْنـ َهاجاً [املائدة.]48 :

وليس معىن ذلك أن الشرائع ختتلف اختالفاً كلياً؛ فالناظر يف الشرائع جيد أهنا متفقة يف املسائل
األساسية ،وقد مر بنا شيء من ذلك ،فاَّلختالف بينها إمنا يكون يف التفاصيل.

فعدد الصلوات ،وأركاهنا ،وشروطها ،ومقادير الزكاة ،ومواضع النسك ،وحنو ذلك قد ختتلف من
شريعة إىل شريعة ،وقد ُِحيل هللا أمراً يف شريعة حلكمة ،وحيرمه يف شريعة أخرى حلكمة يعلمها عز وجل
وَّل يلزم أن نعلمها ،ومن األمثلة على ذلك مايلي:

 - 1الصوم :فقد كان الصائم يفطر يف غروب الشمس ،ويباح له الطعام ،والشراب ،والنكاح إىل

طلوع الفجر ما مل ينم ،فإن َنم قبل الفجر حرم عليه ذلك كله إىل غروب الشمس من اليوم الثاين،
فخفف هللا عن هذه األمة ،وأحله من الغروب إىل الفجر ،سواء َنم أم مل ينم ،قال تعاىل :أ ِ
ُح َّل لَ ُك ْم
ً
ِ
ِ
ِ
ث إِ َىل نِ ِ
لَْيـلَةَ ِ
اس َهلُ َّن َعل َم َّ
س ُك ْم
الصيَ ِام َّ
الرفَ ُ
اس لَ ُك ْم َوأَنْـتُ ْم لبَ ٌ
سائ ُك ْم ُه َّن لبَ ٌ
اَّللُ أَنَّ ُك ْم ُكنتُ ْم َختْتَانُو َن أَن ُف َ
َ
ِ
ب َّ
ني لَ ُك ْم
اب َعلَْي ُك ْم َو َع َفا َع ْن ُك ْم فَاآل َن َابش ُر ُ
اَّللُ لَ ُك ْم َوُكلُوا َوا ْش َربُوا َح َّىت يَـتَـبَ َّ َ
فَـتَ َ
وه َّن َوابْـتَـغُوا َما َكتَ َ
ط األَبـيض ِمن ْ ِ
ْ
َس َو ِد ِم ْن الْ َف ْج ِر [البقرة.]187 :
اخلَْيط األ ْ
اخلَْي ُ ْ َ ُ ْ

 - 2سرت العورة حال اَّلغتسال :مل يكن واجباً عند بين إسرائيل ،ففي احلديث الذي رواه البخاري
ومسلم(( :كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إىل بعض ،وكان موسى يغتسل وحده)).

()1

 - 3األمور احملرمة :فمما أحله هللا آلدم تزويج بناته من بنيه ،مث حرم هللا هذا بعد ذلك.
وكان التسري على الزوجة مباحاً يف شريعة إبراهيم ،وقد فعله إبراهيم يف هاجر ملا تسرى هبا على

سارة.

حرم هللا مثل هذا على بين إسرائيل يف التوراة.
وقد َّ
وكذلك اْلمع بني األختني كان سائغاً... .،

َّ ِ
ادوا َح َّرْمنَا ُك َّل
ومما َّ
ين َه ُ
حرمه هللا على اليهود ما قصه علينا يف سورة األنعام ،قال تعاىلَ :و َعلَى الذ َ
ِ
ِ
ط
ور ُمهَا أ َْو ا ْحلََو َااي أ َْو َما ا ْختَـلَ َ
وم ُه َما إَِّلَّ َما َمحَلَ ْ
ذي ظُُف ٍر َوم ْن الْبَـ َق ِر َوالْغَنَ ِم َح َّرْمنَا َعلَْي ِه ْم ُش ُح َ
ت ظُ ُه ُ
اهم بِبـ ْغيِ ِهم وإِ ََّن لَص ِ
ادقُو َن [األنعام.]146 :
بِ َعظ ٍْم َذلِ َ
ك َج َزيْـنَ ُ ْ َ ْ َ َ
مث جاء عيسى عليه السالم فأحل لبين إسرائيل بعض ما حرم عليهم.
وجاءت الشريعة اخلاْتة لتكون القاعدة :إحالل الطيبات وحترمي ،اخلبائث.

ومما ْتيزت به الشريعة اخلاْتة أهنا عامة ْلميع الناس إىل قيام الساعة ،خبالف الشرائع األخرى ،فهي
خاصة بقوم دون قوم ،أو فرتة دون فرتة .رسائل يف العقيدة حملمد إبراهيم احلمد – بتصرف – ص
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_________
( )1رواه البخاري ( ،)278ومسلم ( ،)796من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

()396/3

املبحث األول تعريف التوراة
التوراة :كلمة عربانية تعين الشريعة أو الناموس ،ويراد هبا يف اصطالح اليهود :مخسة أسفار يعتقدون
أن موسى عليه السالم كتبها بيده ،ويسموهنا "بنتاتوك" نسبة إىل (بنتا) وهي كلمة يوَننية تعين مخسة،
أي :األسفار اخلمسة ،وهذه األسفار هي:

 - 1سفر التكوين :ويتحدث عن خلق السموات واألرض ،وآدم ،واألنبياء بعده إىل موت يوسف
عليه السالم

 - 2سفر اخلروج :ويتحدث عن قصة بين إسرائيل من بعد موت يوسف عليه السالم إىل خروجهم
من مصر ،وما حدث هلم بعد اخلروج مع موسى عليه السالم

 - 3سفر الالويني :وهو نسبة إىل َّلوى بن يعقوب ،الذي من نسله موسى وهارون عليهما السالم،
وأوَّلد هارون هم الذين فيهم الكهانة ،أي :القيام ابألمور الدينية ،وهم املكلفون ابحملافظة على

الشريعة وتعليمها الناس ،ويتضمن هذا السفر أموراً تتعلق هبم وبعض الشعائر الدينية األخرى.
 - 4سفر العدد :وهو معينٌّ ِ
بعد بين إسرائيل ،ويتضمن توجيهات ،وحوادث حدثت من بين إسرائيل
بعد اخلروج.

 - 5سفر التثنية :ويعين تكرير الشريعة ،وإعادة األوامر والنواهي عليهم مرة أخرى ،وينتهي هذا

السفر بذكر موت موسى عليه السالم وقربه ،وقد يطلق النصارى اسم التوراة على مجيع أسفار العهد

القدمي.

أما يف اصطالح املسلمني فهي :الكتاب الذي أنزله هللا على موسى عليه السالم نوراً وهدى لبين

إسرائيل.

أما الكتب امللحقة ابلتوراة فهي :أربعة وثالثون سفراً ،حسب النسخة الربوتستانتية ،فيكون جمموعها
مع التوراة تسعة وثالثني سفراً ،وهي اليت تسمى العهد القدمي لدى النصارى ،وْيكن تقسيمها إىل

مخسة أقسام:

أوَّلً :األسفار اخلمسة املنسوبة إىل موسى عليه السالم

اثنياً :األسفار التارخيية ،وهي ثالثة عشر سفرا:

 - 1يشوع  - 2القضاة  - 3راعوث  - 4صموئيل األول  - 5صموئيل الثاين  - 6امللوك األول
 - 7امللوك الثاين  - 8أخبار األايم األول  - 9أخبار األايم الثاين  - 10عزرا  - 11حنميا - 12

إستري  - 13يوَنن (يونس عليه السالم).

وهذه األسفار حتكي قصة بين إسرائيل من بعد موسى عليه السالم إىل ما بعد العودة من السيب
البابلي إىل فلسطني ،وإقامتهم للهيكل مرة أخرى بعد تدمريه ،ماعدا سفري أخبار األايم األول

والثاين ،فإهنا تعيد قصة بين إسرائيل ،وتبتدئ بذكر مواليد آدم على سبيل اَّلختصار إىل السنة األوىل
مللك الفرس قورش ،وكذلك سفر يوَنن (يونس عليه السالم) حيكي قصته مع أهل نينوى الذين
أرسل إليهم .اثلثاً :أسفار األنبياء وهي مخسة عشر سفراً:
 - 1أشعيا  - 2إرميا  - 3حزقيال  - 4دانيال  - 5هوشع  - 6يوثيل  - 7عاموس  - 8عوبداي
 - 9ميخا َ - 10نحوم  - 11حبقوق  - 12صفنيا  - 13حجى  - 14زكراي  - 15مالخى.

وهذه األسفار يغلب عليها طابع الرؤى ،والتنبؤات ِبا سيكون من حال بين إسرائيل ،وحال الناس

معهم ،وفيها هتديدات لبين إسرائيل ،ووعود ابلعودة والنصر .والذين نسبت إليهم هذه األسفار هم
ممن كانوا زمن السيب إىل اببل وبعده.

رابعاً :أسفار احلكمة والشعر (األسفار األدبية).

وهي مخسة أسفار:

 - 1أيوب  - 2األمثال  - 3اْلامعة  - 4نشيد اإلنشاد  - 5مراثي إرميا.

خامساً :سفر اَّلبتهاَّلت واألدعية سفر واحد ،وهو سفر املزامري املنسوب إىل داود عليه السالم.
هذه أسفار النسخة العربانية املعتمدة لدى اليهود والربوتستانت من النصارى.

أما النصارى الكاثوليك ،واألرثوذكس فيعتمدون النسخة اليوَننية ،وهي تزيد على العربانية بسبعة

أسفار هي :سفر طوبيا ،ويهوديت ،واحلكمة ،ويشوع بن سرياخ ،وابروخ ،واملكابيني األول واملكابيني

الثاين .دراسات يف األداين اليهودية والنصرانية لسعود بن عبد العزيز اخللف – ص 76
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املبحث الثاين :اتريخ التوراة

إن كل كتاب يستمد قيمته من قيمة صاحبه ،وَّلبد أن يثبت صحة نسبته إىل صاحبه ،وإَّل فإنه يفقد

قيمته ،والكتب املنزلة املقدسة تستمد قدسيتها من نسبتها إىل من جاءت من عنده ،وهو هللا عز
وجل ،وَّلبد لثبوت قدسيتها أن تثبت صحة نسبتها وسندها إىل هللا عز وجل ،وما مل يثبت ذلك فإهنا

َّل تكون مقدسة ،وغري واجبة القبول؛ إذ تكون عرضة للتحريف ،والتبديل ،واخلطأ.

فلهذا َّلبد لنا أن نتعرف على حال التوراة املنسوبة إىل موسى عليه السالم ،وهي أهم جزء يف العهد

القدمي الذي بني يدي اليهود والنصارى من َنحية إسنادها فنقول:

إن من نظر يف التوراة واألسفار امللحقة هبا جيد ذكراً حمدوداً ألسفار موسى اليت يسموهنا الشريعة ،أو

سفر الرب ،أو التوراة.

ومن خالل هذه املعلومات جند أن اليهود ذكروا:
دون مجيع األحكام وكتبها ،وهي أحكام أعطيها شفهياا ويف هذا قالوا يف
 - 1أن موسى عليه السالم َّ
(سفر اخلروج) (( :)3 /24فجاء موسى وحدث الشعب جبميع أقوال الرب ومجيع األحكام ،فأجاب

مجيع الشعب بصوت واحد ،وقالوا :كل األقوال اليت تكلم هبا الرب نفعل .فكتب موسى مجيع أقوال
الرب  ) ...مث قالوا( :وأخذ كتاب العهد ،وقرأ يف مسامع الشعب فقالوا :كل ما تكلم به الرب نفعل

ونسمع له).

 - 2أن موسى أُعطي شريعة مكتوبة بيد هللا تعاىل ،ويف هذا قالوا يف (سفر اخلروج) ()12 /24

(وقال الرب ملوسى :اصعد إىل اْلبل ،وكن هناك فأعطيك لوحي احلجارة ،والشريعة ،والوصية اليت

كتبتها لتعليمهم).

مث ذكروا بعد هذا أن موسى عليه السالم مكث أربعني يوماً يف اْلبل ،وذكروا شرائع كثرية أعطيها،

وتكلم هللا هبا معه ،مث يف هناية ذلك ذكروا إعطاءه األلواح ،ويف هذا قالوا يف (سفر اخلروج) (/31
( :)18مث أعطى موسى عند فراغه من الكالم معه يف جبل سيناء لوحي الشهادة ،لوحي حجر

مكتوبني إبصبع هللا) .ويف أثناء غياب موسى عليه السالم عبد بنو إسرائيل العجل ،فلما عاد موسى

عليه السالم ورأى قومه يرقصون حول العجل ألقى األلواح فتكسرت ،مث إن هللا سبحانه وتعاىل فيما

يذكر اليهود كتب له لوحني آخرين بدَّلً عنها.

 - 3ذكر اليهود أن موسى عليه السالم قبيل وفاته كتب التوراة ،وأعطاها حلاملي التابوت ،ويف هذا
قالوا يف (سفر التثنية) (( :)9 /31وكتب موسى هذه التوراة ،وسلمها للكهنة من بين َّلوي حاملي

اتبوت عهد الرب ،وْلميع شيوخ إسرائيل ،وأمرهم موسى قائالً :يف هناية السبع السنني يف ميعاد سنة

الرباء يف عيد املظال حينما جييء مجيع إسرائيل؛ لكي يظهروا أمام الرب إهلك يف املكان الذي خيتاره،
تقرأ هذه التوراة ،أمام كل إسرائيل يف مسامعهم).

دون موسى عليه السالم التوراة فقالوا يف
مث ذكر اليهود يف خاْتة هذا السفر السبب الذي ألجله َّ

(سفر التثنية) (( :)24 /31فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة يف كتاب إىل ْتامها ،أمر

موسى الالويني حاملي اتبوت عهد الرب قائالً :خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه جبانب اتبوت عهد

الرب إهلكم؛ ليكون هناك شاهداً عليكم؛ ألين أَن عارف ْتردكم ورقابكم الصلبة .هو ذا وأَن بعد حي
معكم اليوم قد صرمت تقاومون الرب فكم ابحلري بعد مويت).

 - 4ذكر اليهود يف سفر يشوع أن يشوع (يوشع) كتب التوراة مرة أخرى على أحجار املذبح حسب
وصية موسى عليه السالم ،ويف هذا قالوا( :حينئذ بىن يشوع مذحباً للرب إله إسرائيل يف جبل عيبال

 ...وكتب هناك على احلجارة نسخة توراة موسى اليت كتبها أمام بين إسرائيل  ...وبعد ذلك قرأ مجيع

كالم التوراة الربكة واللعنة ،حسب كل ما كتب يف سفر التوراة).
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 - 5انقطع بعد هذا ذكر التوراة وخربها ،فال يذكر اليهود يف كتاهبم التوراة اليت كتبها موسى ،وَّل ما
كتبه يشوع على حجارة املذبح ،وإمنا ذكروا التابوت الذي وضع موسى عليه السالم فيه التوراة ،وأن

هذا التابوت استوىل عليه األعداء يف زمن النيب صموئيل يف قوهلم ،مث أعيد إليهم بعد سبعة أشهر،

فجعلوه يف قرية يسموهنا يعارمي .وبقى هناك فيما ذكروا عشرين عاماً إىل أن جاء داود عليه السالم

فأصعده من هناك إىل أورشليم ،وجعله يف خيمة ،مث نقله سليمان عليه السالم إىل اهليكل الذي بناه،
وجعله يف قدس األقداس فيما يقولون ،وكانوا يستقبلونه يف الصالة.

وقد ذكروا أن سليمان عليه السالم حني فتح التابوت مل يكن فيه سوى لوحي احلجر اللذين وضعهما
موسى عليه السالم ،فأين ذهبت نسخة التوراة اليت نسخها موسى عليه السالم ووضعها يف التابوت؟

هذا ماَّل جيد اليهود وَّل النصارى جواابً له.

 - 6بعد سليمان عليه السالم انقسمت دولة بين إسرائيل إىل قسمني :دولة إسرائيل يف الشمال:

وهي حتت حكم يربعام بن نباط ،وعاصمتها َنبلس .ودولة يهوذا يف اْلنوب ،وهي حتت حكم رحبعام

بن سليمان ،وعاصمتها أورشليم.

وذكر اليهود حادثة يف زمن رحبعام ،هلا دَّللتها املهمة :وهي أن رحبعام ترك شريعة الرب هو وكل

إسرائيل ،وذلك يعين احنرافهم عن الدين فهامجهم فرعون مصر يف ذلك الزمن ،واستباح دايرهم ،ويف
هذا قالوا يف (سفر امللوك األول) (( :)22 /14وعمل يهوذا الشر يف عيين الرب ،وأغاروه أكثر من

مجيع ما عمل آابؤهم خبطاايهم اليت أخطأوا هبا ،وبنوا ألنفسهم مرتفعات ،وأنصاابً ،وسواري على كل
تل مرتفع ،وحتت كل شجرة خضراء ،وكان أيضاً مأبونون يف األرض فعلوا حسب كل أرجاس األمم

الذين طردهم الرب من أمام بين إسرائيل .ويف السنة اخلامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر
إىل أورشليم ،وأخذ مجيع خزائن بيت الرب ،وخزائن بيت امللك ،وأخذ كل شيء ،وأخذ مجيع أتراس

الذهب اليت عملها سليمان).

ويف (سفر أخبار األايم الثاين) ( )1 /12وصفوا شيشق ،وما معه من قوة ِبا يلي( :ويف السنة

اخلامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر على أورشليم -ألهنم خانوا الرب -أبلف ومائيت
مركبة ،وستني ألف فارس ،ومل يكن عدد للشعب الذين جاؤوا معه من مصر ،لوبيني وسكيني

وكوشيني ،وأخذ املدن احلصينة اليت ليهوذا ،وأتى إىل أورشليم .) ...
فهذا النص فيه دَّللة واضحة على أن عاصمة اليهود الدينية استباحها فرعون مصر ،واستوىل على ما
فيها ،وهذا يدل على أن اليهود فقدوا التوراة يف هذه احلادثة حيث مل يشر كتاهبم املقدس إليها بعد

هذا إَّل يف زمن امللك يوشيا ،أي :بعد ما يقارب ثالثة قرون وزايدة ،كما سيأيت بيانه يف الفقرة التالية،

كما أن التابوت ينتهي خربه بعد هذه احلادثة إىل زمن امللك يوشيا أيضاً ،حيث طلب من الالويني أن

جيعلوا التابوت يف البيت الذي بناه النيب سليمان عليه السالم ،مث ينقطع بعد هذا خربه إىل يومنا هذا،

ولعله كان مما دمره خبتنصر يف غزوه لبيت املقدس.

 - 7يزعم اليهود أن امللك يوشيا الذي توىل امللك يف يهوذا بعد سليمان عليه السالم ِبا يقارب

( )340عاماً ،وقبيل غزو خبتنصر لدولة يهوذا وتدمريها مرة أخرى وجد سفر الشريعة ,وهذا نص

كالمهم( :ويف السنة الثامنة عشرة للملك يوشيا ،أرسل امللك شافان بن أصليا بن مشالم الكاتب

إىل بيت الرب قائالً:
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اصعد إىل حلقيا الكاهن فيحسب الفضة املدخلة إىل بيت الرب اليت مجعها حارسو الباب من
الشعب فيدفعوها ليد عاملي الشغل املوكلني ببيت الرب  ...فقال حلقيا الكاهن العظيم لشافان
الكاتب :قد وجدت سفر الشريعة يف بيت الرب ،وسلم حلقيا السفر لشافان فقرأه ،وجاء شافان

الكاتب إىل امللك ورد على امللك جواابً  ....وأخرب شافان امللك قائالً :قد أعطاين حلقيا الكاهن

سفراً ،وقرأه شافان أمام امللك ،فلما مسع امللك كالم سفر الشريعة مزق ثيابه ،وأمر امللك حلقيا

الكاهن ،وأخيقام بن شافان  ....قائالً :اذهبوا اسألوا الرب ألجلي ،وألجل الشعب ،وألجل كل

يهوذا من جهة كالم هذا السفر الذي وجد؛ ألنه عظيم ،هو غضب الرب الذي اشتعل علينا من
أجل أن آابءَن مل يسمعوا لكالم هذا السفر ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب علينا .. .وأرسل امللك
فجمعوا إليه كل شيوخ يهوذا وأورشليم وصعد امللك إىل بيت الرب ،ومجع رجال يهوذا ،وكل سكان

أورشليم معه والكهنة واألنبياء ،وكل الشعب من الصغري إىل الكبري ،وقرأ يف آذاهنم كل كالم سفر
الشريعة الذي وجد يف بيت الرب).

فهذا اخلرب الذي ذكره اليهود فيه دَّللة واضحة على أهنم كانوا قد فقدوا التوراة ،وأهنم أيضاً ضيعوا

أحكامها ،ونسوا الشيء الكثري منها ،وما وجدوه يف الواقع ليس فيه أي دليل على أنه التوراة؛ إذ من

املستبعد جداا أن يكون اليهود قد فقدوا التوراة كل هذه املدة الطويلة -أكثر من ثالثة قرون -وهي
موجودة يف اهليكل مع أنه معبد عام ،وقد تعاقب على رائسته خالل تلك املدة الكثرية من الكهنة،

وهم يبحثون عنها كل تلك املدة وَّل جيدوهنا مع ما هلا من القداسة يف نفوسهم مث جيدها الكاهن
حلقيا؟

هذا يف الواقع مستبعد جداا ،وليس بعيداً أن يكون الكاهن حلقيا كتبها من حمفوظاته ومعلوماته ،وزعم
أهنا سفر الشريعة؛ لريضي بذلك امللك يوشيا ،الذي كان له تدين ورغبة يف استقامة الشعب .وهللا

أعلم.

 - 8بعد امللك يوشيا خبمس وعشرين سنة تقريباً -وذلك سنة ( )586ق .م -هجم خبتنصر

الكلداين على دولة يهوذا ودمرها ،ودمر اهليكل ،وسىب بين إسرائيل ،ويف هذا قالوا يف كتاهبم بعد
ذكر مربرات التدمري من فساد بين إسرائيل وكفرهم" :فأصعد عليهم ملك الكلدانيني فقتل خمتاريهم

ابلسيف يف بيت مقدسهم ،ومل يشفق على فىت ،أو عذراء ،وَّل على شيخ أو أشيب بل دفع اْلميع

ليده ،ومجيع آنية بيت هللا الكبرية والصغرية ،وخزائن بيت الرب وخزائن امللك ورؤسائه أتى هبا مجيعا
إىل اببل ،وأحرقوا بيت هللا ،وهدموا سور أورشليم ،وأحرقوا مجيع قصورها ابلنار ،وأهلكوا مجيع

آنيتها الثمينة ،وسىب الذين بقوا من السيف إىل اببل فكانوا له ولبنيه عبيداً إىل أن ملكت مملكة

فارس" .فيجمع ال ُكتَّاب هنا على أن التوراة فقدت من بين إسرائيل مرة أخرى بسبب هذا التدمري

الشامل.

 - 9يزعم اليهود أن عزرا الكاتب قد هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل هبا ،وليعلم إسرائيل
فريضة وقضاء.

وعزرا هذا كان زمن السيب البابلي ،وملا عاد بنو إسرائيل إىل أورشليم يف زمن ملك الفرس مجعهم
لقراءة ما كتب من شريعة موسى ،ويف هذا قالوا( :اجتمع كل الشعب كرجل واحد إىل الساحة اليت

أمام ابب املاء ،وقالوا لعزرا الكاتب أن أييت بسفر شريعة موسى اليت أمر هبا الرب إسرائيل ،فأتى عزرا
الكاتب ابلشريعة أمام اْلماعة من الرجال والنساء ،وكل فاهم ما يسمع يف اليوم األول من الشهر

السابع ،وقرأ منها أمام الساحة اليت أمام ابب املاء من الصباح إىل نصف النهار أمام الرجال والنساء

والفامهني ،وكانت آذان كل الشعب حنو سفر الشريعة).
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فيظهر من هذا واضحاً أن عزرا قد كتب هلم التوراة ،ومل يذكر اليهود من أين وصلت التوراة إليه،

مر
وبينه وبني موسى عليه السالم أكثر من مثانية قرون؟ وقد فقدت التوراة قبل زمن عزرا قطعاً كما َّ
ذكره.
دوهنا عزرا
فعلى هذا يتبني أن التوراة اليت كان عزرا يقرأها على الناس إما أن تكون مفرتاة مكذوبةَّ ،

من حمفوظاته وما وصل إليه من مدوَنت ومعلومات ،وليست توراة موسى ،وابلتأكيد َّل يوثق حبفظه

وَّل ما وصل إليه من أوراق وكتب؛ إذ إن ذلك حيتاج إىل إثبات السند املتصل منه إىل موسى عليه

السالم ،وهذا أبعد عليهم من السماء .وإما أن تكون معلومات متوارثة يف األحكام الواجب على بين

دوهنا عزرا على أهنا الفرائض اليت أوجبها هللا على بين إسرائيل ،وزعم هو أو زعم
إسرائيل التزامهاَّ ،

ُكتَّاب الكالم السابق أهنا سفر شريعة موسى ،وبني األمرين كما بني السماء واألرض؛ إذ إن توراة

ودونه َّل يعدو أن يكون فهوماً واستنباطات بشرية يعرتيها ما
موسى منزلة من عند هللا ،وما مجعه عزرا َّ
يعرتي البشر من النقص واخللل ،وهذا اَّلحتمال األخري يف رأيي أرجح من سابقه ،وذلك ألن اليهود

ذكروا يف كتاهبم عن عزرا قوهلم" :ألن عزرا هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل هبا ،وليعلم إسرائيل

فريضة وقضاء" .فهذا يدل على أنه أخذ جي مد يف اْلمع والتتبع والعمل والتعليم.

وهناك نص آخر يدل على أن بين إسرائيل قد أمهلوا العمل بكثري من التعاليم من أايم يوشع بن نون،

ويف هذا قالوا عن أحد أعيادهم اليت عملوها بدعوة من عزرا( :وعمل كل اْلماعة الراجعني من

السيب مظال وسكنوا يف املظال؛ ألنه مل يعمل بنو إسرائيل هكذا من أايم يشوع بن نون إىل ذلك
اليوم ،وكان فرح عظيما جداا).

فهذا ينص صراحة على اإلمهال للتعاليم ،وعدم أدائها من زمن بعيد ،فال ْيكن لرجل مهما أويت من

العلم مجع كل التعاليم الواجبة مع البعد الزمين ،وكثرة التقلبات واَّلحنرافات اليت وقع فيها بنو
بشراي َّل يصح أبي حال نسبته إىل هللا عز وجل.
إسرائيل ،ومع ذلك فجمعه َّل يعدو أن يكون عمالً ا

 - 10ذكر املؤرخون أن احلاكم اليوَنين (بطليموس الثاين) الذي كان يف الفرتة من (247 - 282

 ق .م) طلب من اليعازار رئيس الكهان أن يرسل إليه اثنني وسبعني عاملاً من علماء التوراة؛ لرتمجةأسفار موسى اخلمسة إىل اليوَننية فنفذ الطلب ،وكان اليعازار على رأس أولئك ،وْتت املهمة خالل

اثنني وسبعني يوماً ،فكانت الرتمجة املعروفة بـ (السبعينية) يف اللغة اليوَننية لألسفار اخلمسة .وعن
اليوَننية ترجم العهد القدمي إىل الالتينية.
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فهذه الرتمجة لألسفار ْتت بعد فرتة طويلة جداا من وفاة موسى عليه السالم ،إذ تقارب العشرة

قرون ،وكذلك بعد فرتة طويلة من نسخة عزرا اليت سبق ذكرها؛ إذ بني هذه الرتمجة وتلك النسخة

املرتجم
قرابة قرنني من الزمان ،مما جيعل الكتاب الذي ترجم عنه إىل اليوَننية َّل سند له ،فيكون َ

ابلتايل َّل قيمة له .كما أن هذه املعلومة مل يذكرها إَّل رجل يوَنين يسمى (أرستاي) يف رسالة له هلذا

ردها كثريٌ من متأخري اليهود والنصارى ،وإن كان املتقدمون قد قبلوها .كما ذكر ذلك الدبس يف
(اتريخ سورية) .فهي معلومة مل يتوفر هلا اإلثبااتت الالزمة ،إضافة إىل غرابتها حيث زعم قائلها أن

اليعازار أرسل اثنني وسبعني رجالً من علماء اليهود ،ستة من كل سبط من أسباطهم اَّلثين عشر،

وأهنم جعلوا يف أماكن منفرد بعضهم عن بعض ،فكانت ترمجاهتم متطابقة ْتاماً .فهذا اخلرب َّل ْيكن
قبوله وتصديقه ،وذلك ألن مما هو متفق عليه عند اليهود أن عشرة أسباط من بين إسرائيل وهم

الذين كانوا شعب دولة إسرائيل مشال دولة يهوذا قد سبوا من أايم األشوريني يف سنة ( )722ق .م
وانقرضوا حيث يوصفون ابألسباط العشرة الضائعة ،وحسب اخلرب املذكور هنا فإن اليعازار قد أحضر
ستني عاملاً منهم ،وهذا مستبعد جداا.

 - 11أن اليهود فقدوا املقدرة على فهم اللغة العربية املدونة القدْية بعد اختالطهم ابألمم ،وذلك
أخطاء كثرية يف القراءة ،فاهتدوا إىل
أن اللغة العربية يف أصلها بدون نقط وَّل حركات ،وهذا يسبب
ً

وسيلة إلزالة هذا اللبس إبدخال النقط واحلركات ،والفواصل ،واستمر هذا العمل من القرن السابع
امليالدي إىل القرن العاشر امليالدي ،فأخرجوا نسخة من التوراة ابللغة العربية على هذا النمط تسمى

النسخة املاسورية ،انتهوا منها يف القرن العاشر امليالدي ،وعن هذه النسخة -أي :العربية -املعدلة
نسخت مجيع النسخ العربية واملرتمجة عنها.
والسؤال املطروح هنا :أين النسخ األصلية اليت نقلت عنها النسخة املاسورية؟

اْلواب عن ذلك :أنه َّل يوجد أبيدي اليهود أو النصارى شيء من النسخ األصلية سوى خمطوطات

وادي قمران عند البحر امليت ،واليت عثر عليها يف الفرتة من عام (1956( - )1947م) وهي

جمموعات متكاملة للعهد القدمي كتبت قبل امليالد بثالثة قرون ،وأقرهبا عهداً ما كتب قبل امليالد

بقرن واحد ،إَّل أن هذه املخطوطات اليت استوىل على اْلزء األكرب منها كل من أمريكا ،وبريطانيا،

واليهود يف فلسطني مل تكشف ومل تعلن حىت اآلن ،مما جيعل يف األذهان استفهامات عديدة حوهلا،
وأهنا تتضمن أمورا خطرية ،جعلت اليهود والنصارى يتفقون على عدم كشفها على غري عادهتم يف

اآلاثر التارخيية.

ومن خالل هذا العرض التارخيي املوثق للتوراة يتبني ما يلي:

دوهنا يوشع بن
 - 1أن التوراة اليت أعطيها موسى عليه السالم مكتوبة ،واليت د َّوهنا ،وكذلك اليت َّ
نون بعد موسى عليه السالم فقدت ،إما قبل عهد سليمان عليه السالم ،أو بعده مباشرة.

 - 2أن اليهود زعموا أهنم عثروا على التوراة زمن امللك يوشيا ،وهو ادعاء حيتاج إىل العديد من
اإلثبااتت َّلعتقاد صحته.

 - 3أن اليهود فقدوا ما ادعوا أهنم وجدوه زمن امللك يوشيا ،وذلك بسبب تدمري بيت املقدس وما
أعقب ذلك من سيب اليهود وهتجريهم.
 - 4أن عزرا أعاد هلم التوراة وكتبها فيما زعم اليهود ،وإذا قبلنا كالم اليهود هذا فإن ذلك َّل يعدو

َّع
بشراي ،وإذا كان عزرا نسبه إىل هللا عز وجل فهو كاذب يف ذلك؛ ألن التوراة مل يد ِ
أن يكون عمالً ا
أحد َّل من اليهود ،وَّل من النصارى ،وَّل من املسلمني أهنا أنزلت مرتني مرة على موسى ،ومرة على
عزرا.
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وقد يكون الذي ادَّعى أن تلك هي التوراة أهلمها عزرا هم الكتبة فيما بعد ،فهم يف هذا كاذبون؛ ألن
عزرا مل يقل ذلك فيما نقلوا عنه.

وأدلة بطالن ذلك ظاهرة من َنحية بُعد الزمان ،وانقطاع السند ،وفساد بين إسرائيل.

دونه عزرا َّل يعلم على التحقيق مصريها ،وإمنا بعد ذلك ِبا يقارب قرنني من
 - 5أن نسخة عزرا وما َّ
الزمان كتبت النسخة السبعينية ،ومل يذكر من أي نسخة ترمجت ،وادعاء أهنا من حفظ الكهنة بعيد

جداا؛ إذ إن اليهود َّل حيفظون كتاهبم عن ظهر قلب ،وليس فيهم من يدَّعي ذلك.

 - 6أن النسخة العربية ،واليت تنتمي إىل النص املاسوريَّ ،ل ختتلف عن الكتاب املرتجم من َنحية
أهنا أخذت طريقة يف الكتابة مغايرة للغة األصلية اليت كتب هبا العهد القدمي ،مما جيعل ثبوت صحتها

منوطاً بوجود النصوص األصلية اليت تتفق مع اللغة القدْية ،حىت ْيكن املقابلة عليها ،وإَّل تعترب َّل
أصل هلا يشهد لصحتها ،فتكون بذلك مثلها مثل النسخة اليوَننية.

 - 7أن النص اليوَنين والنص العربي للتوراة والعهد القدمي مل يؤخذا من مصدر واحد ،بل من

مصدرين خمتلفني يدل على هذا اختالفهما يف عدد األسفار ،حيث إن اليوَننية ستة وأربعون سفراً،
وأما العربية املاسورية فهي تسعة وثالثون سفراً ،كما أن بينهما اختالفات كثرية وعديدة مما يدل على
أهنما من مصدرين خمتلفني.

ومن خالل هذا يتبني ِبا َّل يدع جماَّلً للشك أن العهد القدمي كتاب ليس له أي سند اترخيي يثبت

تسلسل نقله ،وأنه تعرض لفرتات عديدة من الضياع ،وأن أصله العربي َّل وجود له أبيدي اليهود ،مما

جيعل اجملال واسعاً للتحريف والتبديل .دراسات يف األداين اليهودية والنصرانية لسعود بن عبد العزيز
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ْتهيد :وقوع التحريف يف الكتب املتقدمة على القرآن
التحريف لغة :التغيري والتبديل ،وحتريف الكالم عن مواضعه :تغيريه (.)1
قال الراغب األصفهاين رمحه هللا( :التحريف :اإلمالة ،وحتريف الكالم :أن جتعله على حرف من
اَّلحتمال ْيكن محله على الوجهني) (.)2

وقد بني ابن القيم رمحه هللا كيفية التحريف يف الكتب السابقة كما بينها هللا عز وجل يف القرآن الكرمي
بقوله( :وأما التحريف فقد أخرب سبحانه عنهم يف مواضع متعددة ،وكذلك يل اللسان ابلكتاب

ليحسبه السامع منه وما هو منه .فهذه مخسة أمور :أحدها :لبس احلق ابلباطل ،وهو خلطه به حبيث
َّل يتميز احلق من الباطل.
الثاين :كتمان احلق.

الثالث :إخفاؤه ،وهو قريب من كتمانه.

الرابع :حتريف الكلم عن مواضعه ،وهو نوعان :حتريف لفظه ،وحتريف معناه.

اخلامس :يل اللسان به ،ليلبس على السامع اللفظ املنزل بغريه) (.)3
وقد اختلفت أقوال الناس يف وقوع التحريف يف الكتب السابقة على ثالثة أقوال (.)4

القول األول :زعمت طائفة أهنا بدلت كلها جبميع لغاهتا ،ومن هؤَّلء من أسرف حىت قال( :إنه َّل

حرمة هلا ،وجوز اَّلستجمار هبا من البول).

وهذا القول ابطل َّل يقوله أحد من املسلمني ،قال شيخ اإلسالم رمحه هللا( :وهذا مما َّل يقوله
املسلمون ،ولكن قد يقول بعضهم :إنه حرف بعد مبعث حممد صلى هللا عليه وسلم ألفاظ بعض
النسخ ،فإن اْلمهور الذين يقولون :إن بعض ألفاظها حرفت ،منهم من يقول :كان من قبل املبعث،

ومنهم من يقول :كان بعده ،ومنهم من يثبت األمرين أو جيوزمها ،ولكن َّل يقول :إنه حرفت ألفاظ
مجيع النسخ املوجودة يف مشارق األرض ومغارهبا) (.)5

القول الثاين :أن التبديل والتغيري وقع يف املعاين َّل يف األلفاظ.
وإىل هذا القول ذهب اإلمام البخاري ( )6رمحه هللا ،واختاره الرازي يف تفسريه (.)7
وهذا القول َّل يسلم له إبطالق ،بل َّلبد من التفصيل يف ذلك.

فأما القول :أبن التحريف قد وقع يف معاين تلك الكتب؛ فهذا أمر مسلم به ،وهو ما حكى عليه

شيخ اإلسالم رمحه هللا اإلمجاع  ...بل إن هذا القول يقر به عامة اليهود والنصارى (.)8

وأما القول بعدم التحريف يف ألفاظها فال يسلم بذلك؛ ألنه قد وجد فيها من األلفاظ ما َّل جيوز أن
يكون من كالم هللا عز وجل ،إضافة إىل ما فيها من التناقض والتضارب يف نصوصها ،فلو كان وحياً
من عند هللا ملا وجد فيها هذا التناقض والتضارب ،وقد ذكر ابن حزم رمحه هللا يف (كتاب الفصل)

كثرياً من هذه التناقضات الظاهرة ،واليت تؤكد وقوع التحريف يف ألفاظها.

قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا( :حتريفهم املعاين َّل ينكر؛ بل هو موجود عندهم بكثرة .)9( ) ...

القول الثالث :أن التحريف قد وقع يف اليسري منها ،ولكن أكثرها ابق على ما أنزل عليه.

وقد رجح هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا (.)10

وقد تكفل هللا عز وجل حبفظ كتابه العزيز ،أما ما سبقه من الكتب فقد استحفظها جل جالله
الرابنيني واألحبار؛ فأحدثوا فيها كثرياً من التحريف والتغيري والتبديل ،كما أخربَن هللا عنهم يف أكثر

من موضع من القرآن الكرمي.

نص اإلمجاع الذي حكاه شيخ اإلسالم ،مما سبق يتضح أن التحريف يف الكتب السابقة على

قسمني:

األول :التحريف يف ألفاظها ،وهذا قد وقع فيه اخلالف ...

_________

((( )1خمتار الصحاح)) (ص.)131 :
((( )2املفردات يف غريب القرآن)) (ص.)121 :
((( )3هداية احليارى)) (ص.)48 :

( )4انظر(( :اْلواب الصحيح)) ( ،)427 - 418 /2و ((إغاثة اللفهان)) (،)354 - 351 /2
و ((فتح القدير)) (.)505 /15

((( )5اْلواب الصحيح)) (.)419 /2
((( )6فتح الباري)) (.)503 /15

((( )7التفسري الكبري)) (.)123 /2
( )8انظر(( :اْلواب الصحيح)) (.)407 /2
((( )9فتح الباري)) (.)505 /15

((( )10اْلواب الصحيح)) (.)420 /2
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الثاين :التحريف يف معانيها وترمجتها ،وهذا أمر جممع عليه ،وهو ما نقله شيخ اإلسالم رمحه هللا يف
هذه املسألة بقوله:

(وأهل الكتاب اليهود والنصارى مع املسلمني متفقون على أن الكتب املتقدمة وقع التحريف هبا؛ إما

عمداً وإما خطأ :يف ترمجتها ،ويف تفسريها ،وشرحها ،وأتويلها؛ وإمنا تنازع الناس هل وقع التحريف
يف بعض ألفاظها) (.)1

وقال أيضاً( :واملسلمون وأهل الكتاب متفقون على وقوع الغلط يف تفسري بعض األلفاظ وبيان مراد
األنبياء هبا ،ويف ترمجة بعضها ،فإنك جتد ابلتوراة عدة نسخ مرتمجة وبينها فروق خيتلف هبا املعىن

املفهوم ،وكذلك يف اإلجنيل وغريه).

وقال أيضا( :ولكن علماء املسلمني وعلماء أهل الكتاب متفقون على وقوع التحريف يف املعاين

والتفسري) (.)2

ذكر من نقل اإلمجاع أو نص على املسألة ممن سبق شيخ اإلسالم :إن املتأمل ألحوال اليهود

والنصارى ومواقفهم مع كتب هللا عز وجل جيد أهنم قد حرفوا كثرياً مما أنزل هللا.
قال الطربي رمحه هللا يف تفسري قوله تعاىل :وقَ ْد َكا َن فَ ِري ٌق ِم ْنـهم يسمعو َن َكالَم ِ
هللا ُمثَّ ُحيَ ِرفُونَهُ ِمن بَـ ْع ِد
َ
ُ ْ َ ْ َُ
َ
َما َع َقلُوهُ َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة ... ]75 :قال( :حيرفونه أي ْييلونه عن وجهه ومعناه الذي هو معناه

إىل غريه ،فأخرب هللا جل ثناؤه أهنم فعلوا ما فعلوا من ذلك على علم منهم بتأويل ما حرفوا وأنه
خبالف ما حرفوه إليه فقالُ :حيَ ِرفُونَهُ ِمن بَـ ْع ِد َما َع َقلُوهُ [البقرة ]75 :يعين :من بعد ما عقلوا أتويله؛
َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن أي يعلمون أهنم يف حتريفهم ما حرفوا من ذلك مبطلون كاذبون) (.)3
وقال أيضا( :قال ابن زيد يف قوله :يسمعو َن َكالَم ِ
هللا ُمثَّ ُحيَ ِرفُونَهُ قال :التوراة اليت أنزهلا عليهم
َ
َ ْ َُ

حيرفوهنا؛ جيعلون احلالل فيها حراماً ،واحلرام فيها حالَّلً ،واحلق فيها ابطالً ،والباطل فيها حقاً ،إذا

جاءهم احملق برشوة أخرجوا له كتاب هللا ،وإذا جاءهم املبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب؛ فهو

فيه حمق ،وإن جاء أحد يسأهلم شيئاً ليس فيه حق وَّل رشوة وَّل شيء؛ أمروه ابحلق ،فقال هلم:
ِ
َّاس ِابلِ ِ
اب أَفَالَ تَـ ْع ِقلُو َن [البقرة.)4( )]44 :
س ُك ْم َوأَنتُ ْم تَـ ْتـلُو َن الْكتَ َ
أ ََأت ُْم ُرو َن الن َ
نس ْو َن أَن ُف َ
ْرب َوتَ َ
وقال البخاري رمحه هللا( :حيرفون :يزيلون ،وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب هللا عز وجل،
ولكنهم حيرفونه يتأولونه على غري أتويله) (.)5

قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا( :مراد البخاري بقوله( :يتأولونه) أهنم حيرفون املراد؛ بضرب من

التأويل ،كما لو كانت الكلمة ابلعربانية حتتمل معنيني قريب وبعيد ،وكان املراد القريب؛ فإهنم حيملوهنا
على البعيد ،وحنو ذلك) (.)6

وقال شهاب الدين القرايف رمحه هللا( :ومن طالع كتبهم وأَنجيلهم وجد فيها من العجائب ما يقضي

له أبن القوم تفرقت شرائعهم وأحكامهم ،وأن القوم َّل يلتزمون مذهباً.
_________

((( )1اْلواب الصحيح)) (.)123 /5
((( )2اْلواب الصحيح)) (.)419 /2
((( )3تفسري الطربي)) م.)485 /1( 1

((( )4تفسري الطربي)) م.)484 ،483 /1( 1
((( )5صحيح البخاري)) (.)2745 /6
((( )6فتح الباري)) (.)507 /15
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والعجب أن أَنجيلهم حكاايت وتواريخ ،وكالم كفرة وكهنة وتالمذة وغريهم ،حىت أين أحلف ابهلل
الذي َّل إله إَّل هو أن اتريخ الطربي عند املسلمني أصح نقالً من اإلجنيل ،ويعتمد عليه العاقل أكثر،
مع أن التاريخ َّل جيوز – عند املسلمني – أن يبىن عليه شيء من أمر الدين ،وإمنا هو حكاايت يف

اجملالس ،ويقولون مع ذلك :اإلجنيل كتاب هللا أنزله إلينا ،وأمر السيد املسيح ابتباعه ،فليت شعري
أين هذا اإلجنيل املنزل من عند هللا تعاىل؟! وأين كلماته من بني هذه الكلمات؟!) (.)1
بل إن اليهود أنفسهم قد اتفقوا على وقوع التحريف يف كتاهبم؛ كما ذكر ذلك عنهم شهاب الدين

القرايف رمحه هللا حيث قال( :طائفة من اليهود يقال هلم السامرية ،اتفق اليهود على أهنم حرفوا التوراة
حتريفاً شديداً ،والسامرية يدعون عليهم مثل ذلك التحريف ،ولعل الفريقني صادقان ،فأين حينئذ يف
التوراة شيء يوثق به مع تقابل هذه الدعاوى من فرق اليهود؟ ،فكفوَن أبنفسهم عن أنفسهم) (.)2

ومن ذلك أيضاً أهنم يعرتفون أن سبعني كاهناً منهم اجتمعوا على تبديل ثالثة عشر حرفاً من التوراة،

وقد نقل ذلك ابن القيم رمحه هللا بقوله( :واليهود تقر أن السبعني كاهناً اجتمعوا على اتفاق من

مجيعهم على تبديل ثالثة عشر حرفاً من التوراة ،وذلك بعد املسيح يف عهد القياصرة الذي كانوا

حتت قهرهم؛ حيث زال امللك عنهم ومل يبق هلم ملك خيافونه وأيخذ على أيديهم ،ومن رضي بتبديل

موضوع واحد من كتاب هللا فال يؤمن منه حتريف غريه ،واليهود تقر أيضاً أن السامرة حرفوا مواضع
من التوراة وبدلوها تبديالً ظاهراً وزادوا ونقصوا ،والسامرة تدعي ذلك عليهم) (.)3

أما النصارى فقد ذكر ابن حزم رمحه هللا أهنم متفقون على أن هذه األَنجيل اليت بني أيديهم عبارة

عن تواريخ ألفها أصحاهبا يف أزمان خمتلفة حيث يقول:

(النصارى َّل يدعون أن األَنجيل منزلة من عند هللا تعاىل على املسيح ،وَّل أن املسيح عليه السالم

أاتهم هبا ،بل كلهم أوهلم عن آخرهم َّل خيتلفون يف أهنا أربعة تواريخ ألفها أربعة رجال معروفون يف
أزمان خمتلفة) (.)4

أما ما يتعلق ابلرتمجة فإن التوراة قد ترمجت من العربية إىل اليوَننية والعربية ،كما أن األَنجيل األربعة

قد كتبت بلغات متعددة ،فإجنيل مىت كتب ابلعربية ،وأما مرقص ولوقا ويوحنا فقد كتبت أَنجيلهم

ابليوَننية ( ،)5ومعلوم أن التوراة واإلجنيل إمنا نزلت بلغة موسى وعيسى عليهما السالم وهي العربية،
مث ترمجت بعد ذلك إىل غريها من اللغات (.)6

(وإذا أخذَن يف احلسبان اَّلعتبارات اليت من املمكن أن حتول مسار واجتاه الرتمجة؛ خنرج بنتيجة أن
هذه الرتمجة َّل ْيكن أن تكون مماثلة ومطابقة لألصل الذي نقلت منه ،ومن هذه اَّلعتبارات ما يلي:

 - 1إذا فقد اإلْيان ،وفقد الضمري احلي الذي يؤرق صاحبه عند املخالفة؛ عندئذ َّل يستبعد
حصول التجاوزات يف الرتمجة.

 - 2أتثر الرتمجة قوة وضعفاً بسبب قوة وضعف املرتجم يف معرفة وفهم اللغة املنقول منها واملنقول

إليها.

 - 3أن الرتمجة تصبغ بصبغة املرتجم؛ ألنه من غري املعقول أن يتخلى املرتجم – حال الرتمجة – عن

عقيدته وماضيه وثقافته وتطلعاته ،وهذه كلها أمور تدفع املرتجم ألن يصوغ الرتمجة ابلصيغة اليت ْتيل

إليها نفسه.

_________

((( )1األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة يف الرد على اليهود والنصارى)) (ص.)51 :
((( )2األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة يف الرد على اليهود والنصارى)) (ص.)116 :
((( )3هداية احلياري)) (ص.)101 :

((( )4الفصل)) َّلبن حزم ( )251 /1ابختصار.
((( )5الفصل)) َّلبن حزم (.)252 ،251 /1
((( )6اْلواب الصحيح)) (.)123 /5
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 - 4يكفي يف عدم التماثل أنه ترمجة وليس أصالً) (.)1

 - 5ومن املهم يف ذلك أننا َّل علم لنا ابألصل الذي ترجم.

 - 6وكذلك فإَن َّل نعرف املرتجم ،ومدى معرفته ابللغة املرتجم عنها ،وكذلك ابللغة املرتجم إليها؛

ألن الضعف يف واحدة منهما يفسد اللفظ واملعىن مجيعاً.
فإذا كان هذا صنيعهم يف ألفاظ التوراة اليت يزعمون أهنا كالم هللا ،فكيف يؤمنون بعد ذلك يف

تفسريهم هلا وبيان معانيها ،أو عند ترمجتهاَّ ،ل شك أن العقل السليم جيزم بوقوع التغيري والتبديل يف

ذلك.
مستند اإلمجاع يف املسألة :لقد شهد هللا جل جالله يف مواضع عديدة من القرآن الكرمي على حتريف

اليهود والنصارى لكتبهم اليت أنزهلا هللا سبحانه وتعاىل ألنبيائهم؛ فمن ذلك قول احلق سبحانه وتعاىل:
أَفَـتطْمعو َن أَن يـ ْؤِمنواْ لَ ُكم وقَ ْد َكا َن فَ ِري ٌق ِم ْنـهم يسمعو َن َكالَم ِ
هللا ُمثَّ ُحيَ ِرفُونَهُ ِمن بَـ ْع ِد َما َع َقلُوهُ َو ُه ْم
ُ ُ
َ
ُ ْ َ ْ َُ
َ َُ
َْ

يَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة.]75 :
ِ
ِ ِِ
ض ِهم ِميثَاقَـهم لَعنَّاهم وجعلْنَا قُـلُ َ ِ
وقوله تعاىل :فَبِما نَـ ْق ِ
سواْ
ُ ْ ُ ْ َ ََ
َ
وهبُ ْم قَاسيَةً ُحيَ ِرفُو َن الْ َكل َم َعن َّم َواضعه َونَ ُ
َحظاا ِممَّا ذُكِ ُرواْ بِ ِه [املائدة.]13 :
ومعىن حيرفونه :أي يبدلون معناه ،ويتأولونه على غري أتويله (.)2
قال القرطيب رمحه هللا يف قوله تعاىلُ :مثَّ ُحيَ ِرفُونَهُ قال( :قال جماهد والسدي :هم علماء اليهود الذين
حيرفون التوراة ،فيجعلون احلرام حالَّلً واحلالل حراماً اتباعاً ألهوائهم ِمن بَـ ْع ِد َما َع َقلُوهُ أي عرفوه
وعلموه وهذا توبيخ هلم) (.)3
ِ
اب لِتَحسبوهُ ِمن ال ِ
ِ
ِ
ْكتَ ِ
اب َوَما ُه َو
ومن األدلة أيضاً قوله تعاىلَ :وإِ َّن م ْنـ ُه ْم لََف ِري ًقا يَـل ُْوو َن أَلْسنَـتَـ ُهم ِابلْكتَ ِ ْ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِمن ال ِ
ْكتَ ِ
ب َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن
اب َويَـ ُقولُو َن ُه َو م ْن عند هللا َوَما ُه َو م ْن عند هللا َويَـ ُقولُو َن َعلَى هللا الْ َكذ َ
َ
[آل عمران.]78 :
ومن األدلة احملسوسة على وقوع التحريف يف كتبهم؛ إضافة إىل ما ذكره هللا عز وجل عنهم يف القرآن

الكرمي ما يلي:

 - 1انقطاع السند ،وعدم حصول التواتر يف نقلها ،فليس يف أسفار اليهود وأَنجيل النصارى ما
تصح نسبته إىل أنبيائهم عليهم السالم.
فالتوراة مل يتم تدوينها إَّل بعد موسى عليه السالم ،مث إن نسخة التوراة األصلية قد ضاعت أايم الغزو

البابلي لليهود ،كما شهد بذلك أهل العلم منهم ،مث أعادوا كتابتها مرة أخرى ( ،)4حىت جاء أحد

ملوك الرومان وفتح فلسطني عام ( 161ق .م) فأمر إبحراق كافة النسخ اليت عثر عليها من التوراة،

وكل من احتفظ بنسخة منها يقتل ،وكان جيري البحث عنها شهرايً ،واستمر احلال على ذلك مدة
زادت على ثالث سنوات ونصف (.)5

وأما اإلجنيل فإن الذي أبيدي النصارى منه أربع كتب خمتلفة؛ وهم مجيعاً متفقون على أهنا أربعة

تواريخ ألفها أربعة رجال وهم :يوحنا ومىت ومرقس ولوقا ( ،)6مث إن مرقس ولوقا مل يكوَن من حواريي
املسيح عليه السالم (.)7

 - 2التناقض الواضح والتعارض الفاضح بني نصوص التوراة ،وكذلك احلال يف نصوص األَنجيل

( ،)8ولو كانت كالم هللا حقيقة َّلستحال أن يلحق هبا تناقض أو اختالف ،يقول املوىل تبارك
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ريا [النساء.]82 :
وتعاىلَ :ولَ ْو َكا َن م ْن عند غَ ِْري هللا لََو َج ُدواْ فيه ا ْختالَفًا َكث ً

 - 3شهادة بعض علماء اليهود والنصارى على وقوع التحريف يف كتبهم؛ وخاصة من رجع منهم إىل
احلق ،واتبع شريعة حممد صلى هللا عليه وسلم (.)9

ويف هذه األدلة أوضح دَّللة على أن الكتب اليت سبقت القرآن الكرمي قد وقع فيها التغيري

والتبديل ،وأن أهل الكتاب قد غريوا وبدلوا عن علم وإصرار .املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن
تيمية اإلمجاع جملموعة مؤلفني – بتصرف – ص758 :
_________

((( )1مسلمو أهل الكتاب وأثرهم يف الدفاع عن القضااي القرآنية)) ( )685 - 684 /2ابختصار.
( )2انظر(( :تفسري الطربي)) م ،)485 /1( 1و ((تفسري القرطيب)) (.)233 /5
((( )3تفسري القرطيب)) (.)6 /2

( )4انظر(( :التوراة بني فقدان األصل وتناقض النص)) (ص.)5 ،4 :

( )5انظر(( :التوراة بني فقدان األصل وتناقض النص)) (ص.)85 ،84 :
( )6انظر(( :الفصل)) َّلبن حزم (.)251 /1
( )7انظر(( :ختجيل من حرف التوراة واإلجنيل)) (.)284 /1

( )8انظر(( :التوراة واألَنجيل والقرآن الكرمي ِبقياس العلم احلديث)) (ص ،)56 ،55 :و (ص:
 ،)131 ،130و ((ختجيل من حرف التوراة واإلجنيل)) ( )283 /1وما بعدها(( ،التوراة بني فقدان
األصل وتناقض النص)) (ص.)1 :

( )9انظر(( :التوراة واألَنجيل والقرآن الكرمي)) (ص ،)15 :و ((التوراة بني فقدان األصل وتناقض
النص)) (ص.)2 :
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املطلب األول :أدلة التحريف من القرآن الكرمي والتوراة
وجل بتحريف اليهود لكتاهبم ،وأابن عن هذا يف القرآن الكرمي يف مواضع عديدة،
قد شهد هللا َّ
عز َّ
ِ
ِ
ِ
فمن ذلك قوله عز وجل :أَفَـتَط َْم ُعو َن أَن يُـ ْؤمنُواْ لَ ُك ْم َوقَ ْد َكا َن فَ ِري ٌق م ْنـ ُه ْم يَ ْس َم ُعو َن َكالَ َم هللا ُمثَّ ُحيَ ِرفُونَهُ
غريوا وبدَّلوا عن إصرار
ِمن بَـ ْع ِد َما َع َقلُوهُ َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة .]75 :فهذا فيه دَّللة على أهنم َّ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِِ
رتواْ بِ ِه
وعلم .وقوله ع َّز َّ
ين يَ ْكتُـبُو َن الْكتَ َ
اب ِأبَيْدي ِه ْم ُمثَّ يَـ ُقولُو َن َه َذا م ْن عند هللا ليَ ْش َُ
وجل :فَـ َويْ ٌل للَّذ َ
ِ
ِ
ت أَي ِدي ِهم وويل َّهلم ِممَّا يك ِ
وجلَ :وإِ َّن ِم ْنـ ُه ْم
ْسبُو َن [البقرة .]79 :وقوله َّ
عز َّ
َمثَناً قَليالً فَـ َويْ ٌل َّهلُم ممَّا َكتَـبَ ْ ْ ْ َ َ ْ ٌ ُ ْ َ
ند ِ
اب ويـ ُقولُو َن هو ِمن ِع ِ
ِ ِ
اب لِتَحسبوهُ ِمن ال ِ
ِ
ِ
ْكتَ ِ
هللا
َُ ْ
اب َوَما ُه َو م َن الْكتَ ِ َ َ
لََف ِري ًقا يَـل ُْوو َن أَلْسنَـتَـ ُهم ِابلْكتَ ِ ْ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ب َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن [آل عمران .]78 :فهذا فيه دَّللة على
َوَما ُه َو م ْن عند هللا َويَـ ُقولُو َن عَلَى هللا الْ َكذ َ
أهنم أدخلوا يف كالم هللا ما ليس منه ،وافرتوا على هللا الكذب أبن نسبوا إليه سبحانه ما مل يقله وهم
ِ
اب
يعلمون ذلك؛ فجوراً منهم ،وجرأة على هللا تعاىل وتقدس .وقوله َّ
عز َّ
وجل :قُ ْل َم ْن أ َ
َنز َل الْكتَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ورا َو ُه ًدى لِلن ِ
يس تُـ ْب ُد َ
ريا َو ُعلِ ْمتُم َّما َملْ تَـ ْعلَ ُمواْ
الَّذي َجاء بِه ُم َ
وسى نُ ً
وهنَا َوُختُْفو َن َكث ً
َّاس َجتْ َعلُونَهُ قَـ َراط َ
أَنتُم وَّلَ آاب ُؤُكم قُ ِل هللا ُمثَّ ذَرُهم ِيف َخو ِ
ض ِه ْم يَـل َْعبُو َن [األنعام .]91 :فهذا فيه دَّللة على أهنم قد
ْ
ُ ْ ْ
َْ َ ْ
أَخ َفوا وكتموا ما عندهم من علم ،وما أنزل هللا عليهم من كتاب حسب أهوائهم .وقوله تعاىل :فَبِ َما
ِ
ِ ِِ
ض ِهم ِميثَاقَـهم لَعنَّاهم وجعلْنَا قُـلُ َ ِ
نَـ ْق ِ
سواْ َحظاا ِممَّا ذُكِ ُرواْ بِ ِه
ُ ْ ُ ْ َ ََ
وهبُ ْم قَاسيَةً ُحيَ ِرفُو َن الْ َكل َم َعن َّم َواضعه َونَ ُ
[املائدة .]13 :ويف هذه اآلية دَّللة واضحة على التحريف وعلى أهنم نسوا حظاا ،أي :نصيباً وجزءاً
مما أنزل عليهم.

وجل هلم بسبب كفرهم وفسادهم وسابق حتريفهم ونقضهم للميثاق.
وهذا جزاء من هللا َّ
عز َّ

كما ورد يف كتاهبم ما يتفق مع ما ذكره هللا عز وجل عنهم ،فمن ذلك ما ورد يف (سفر إرميا) ()8 /8
عز وجلَّ القول( :كيف تقولون حنن حكماء ،وشريعة الرب معنا ،ح اقا إنه إىل
مما ينسب إىل هللا َّ
حوهلا قلم الكتبة الكاذبَ ،خ ِزى احلكماء اراتعو وأ ِ
ُخ ُذوا ها قد رفضوا كلمة الرب) .فهذا
الكذب َّ
َ
النص من نيب من أنبيائهم الكبار على ما ذكروا وكان يف عصر متأخر ،قد عاصر احنرافاهتم ،وذلك
قبيل الغزو البابلي وسيب اليهود ،وهو نص على تركهم لدين هللا وحتريفهم لشريعته ،وأن الكتبة

حولوها إىل الكذب والزور .األسفار املقدسة عند اليهود وأثرها يف
املوكلون ابلكتب املنزلة قد َّ
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ْتهيد:
حرفوا التوراة وغريها من كتب هللا املنزلة
جاءت بعض آايت القرآن الكرمي الصرحية يف أن اليهود قد َّ

على أنبيائه من بين إسرائيل ،ولقد انطلق علماؤَن املسلمون من تلك اآلايت وغريها من نصوص

القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة يف نقدهم للتوراة وما يتبعها من األسفار املقدسة عند اليهود،

وجل يف القرآن الكرمي من وقوع
واستخرجوا منها األدلة والشواهد على حتقيق ما ذكره هللا َّ
عز َّ

التحريف والتبديل والكذب يف كتبهم ،ونستطيع أن نقرر بكل ثقة أن األسبقية يف نقد التوراة

واألَنجيل والكتب األخرى احملرفة كان لعلمائنا املسلمني هبدي من القرآن الكرمي الذي وضع أصول
ذلك النقد اهلادف إىل إظهار احلق وإزهاق الباطل ،وقد أتثر أحبار اليهود والنصارى ومفكريهم

ابملسلمني يف دراساهتم النقدية للتوراة واألَنجيل ،ومن مث جترؤوا على املشاركة يف تلك الدراسات
النقدية لكتبهم املقدسة بعد أن ختلصوا من طغيان الكنيسة وسيطرهتا ،واستطاعوا إعالن نتائج

دراساهتم اليت سبقهم إىل كثري منها علماؤَن املسلمون بقرون عديدة.

ويف هذه الدراسة املوجزة جداا سنحاول أن نبني اخلطوط العريضة والعناوين الرئيسة يف نقد أسفار
العهد القدمي وخاصة التوراة ،وسترتكز على َنحيتني :األوىل :نقد سند كتبهم املقدسة ،وعدم صحة
نسبتها إىل أنبيائهم ،الثانية :نقد املنت ،وبيان ما فيه من مواطن التحريف والتبديل واخلطأ.
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الفرع األول :نقد السند
لقد أرشدَن القرآن الكرمي إىل طريقة اجملادلة ،والرد على دعاوى اليهود والنصارى ،وبيان بطالهنا،
وهي مطالبتهم ابحلجة والدليل على مزاعمهم ،قال تعاىلَ :وقَالُواْ لَن يَ ْد ُخ َل ا ْْلَنَّةَ إَِّلَّ َمن َكا َن ُهوداً أ َْو
ْك أَمانِيمـهم قُل َهاتُواْ بـرَهانَ ُكم إِن ُكنتُم ص ِ
نَص ِ
ادقِني [البقرة.]111 :
ْ َ
ُْ ْ
ََ
ارى تل َ َ ُ ْ ْ
وِبا أن اليهود وكذلك النصارى يزعمون أن التوراة احلالية كتبها موسى بيده وأن أسفارهم األخرى
كتبها أنبياؤهم أو أشخاص أوحي إليهم هبا ،فإَن نطالبهم ابألدلة والرباهني اليت تثبت صحة نسبة

التوراة احملرفة إىل موسى عليه الصالة والسالم ،وكذلك سائر أسفارهم املنسوبة إىل أنبيائهم قُ ْل َهاتُواْ
بـرهانَ ُكم إِن ُكنتُم ِ ِ
ني! [البقرة.]111:
صادق َ
ْ َ
ُْ َ ْ
ومن األدلة اليت نطالبهم هبا-:

النسخة األصلية للتوراة اليت كتبها موسى عليه الصالة والسالم ،أو أمالها على غريه ،وكذلك النسخ

األصلية ألسفارهم األخرى.

السند املتصل املتواتر بنقل الثقات العدول الذي يثبت سالمة النص احلايل ألسفارهم من التحريف

والتبديل .وأتيت اإلجابة لطلبنا من أحبار اليهود والنصارى وابحثيهم أبهنم َّل ْيلكون النسخ األصلية
للتوراة أو غريها من األسفار ،وأن أقدم خمطوطة لديهم ألسفارهم تعود إىل القرن الرابع امليالدي،

علما أبن موسى عليه الصالة والسالم قد عاش يف القرن الرابع عشر قبل امليالد على األرجح ،وآخر
نيب من أنبيائهم يف العهد القدمي عاش يف القرن الرابع قبل امليالد.

يقول مؤلفو (قاموس الكتاب املقدس) :ولكن َّل توجد لدينا اآلن هذه املخطوطات األصلية (للعهد
دوهنا كتبة األسفار املقدسة.
القدمي واْلديد) اليت َّ

ويعلل اليهود والنصارى فقدان النسخ والسند لكتبهم املقدسة بكثرة حوادث اَّلضطهاد والنكبات
اليت نزلت هبم خالل اترخيهم الطويل .ومن تلك احلوادث :الغزو اآلشوري عليهم يف سنة ( )722ق.

م ،مث الغزو البابلي الشهري سنة ( )586ق .م ونتج عنه تدمري اهليكل وأخذ بين إسرائيل سبياً إىل

اببل ،مث اَّلضطهاد اليوَنين ومن بعده اَّلضطهاد الروماين الذي استمر لعدة قرون ،وقد نتج عن هذه
اَّلضطهادات إحراق أسفارهم وإتالفها ومنع قراءهتا وقتل أحبارهم وعلمائهم.

ونضيف سبباً آخر مه اما لضياع أسفارهم ،وانقطاع أسانيدهم ،هو كثرة حوادث الردة والشرك يف بين

وجل ،وإمهاهلم للتوراة وغريها ،وهي مذكورة يف أسفارهم املقدسة لديهم،
إسرائيل ،وكفرهم ابهلل َّ
عز َّ

ومنها ما ورد يف (سفر القضاة) (( :)15 - 11 /2وفعل بنو إسرائيل الشر يف عيين الرب وعبدوا
البعليم ،وتركوا الرب إله آابئهم الذي أخرجهم من أرض مصر ،وساروا وراء آهلة أخرى من آهلة
الشعوب الذين حوهلم ،وسجدوا هلا وأغاظوا الرب ،تركوا الرب وعبدوا البعل وعشتاروت ،فحمي

الرب على إسرائيل فدفعهم أبيدي َنهبني هنبوهم وابعهم بيد أعدائهم ،ومل يقدروا بعد على الوقوف
أمام أعدائهم ،حيثما خرجوا كانت يد الرب عليهم للشر ،كما تكلم الرب وكما أقسم الرب هلم).

وقد تكررت الردة والشرك ابهلل من بين إسرائيل مرات عديدة يف عهد القضاة.

مث تكرر ذلك منهم يف عهد امللوك ،فقد ورد يف (سفر امللوك) (( :)33 - 28 /12أن يربعام
استشار امللك وعمل عجلي ذهب ،وقال هلم :كثري عليكم أن تصعدوا إىل أورشليم ،هو ذا آهلتكم اي

إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر .ووضع واحداً يف بيت إيل ،وجعل اآلخر يف دان ،وكان هذا
األمر خطية ،وكان الشعب يذهبون إىل أمام أحدمها حىت إىل دان .) ...

وما ذكرَنه مما جيعل كل عاقل منصف منهم يراتب ويشك يف صحة نسبة التوراة احلالية إىل موسى
وسالمتها من التحريف والتبديل!!!
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وكانت تلك األسباب وغريها قد دفعت ابلكثريين من حمققي اليهود والنصارى إىل اَّلعرتاف أبن
أسفار العهد القدمي مشكوك يف أمر مؤلفيها ،وإليك خمتصرا ملا يقوله حمررو طبعة سنة (1971م)
اإلجنليزية من كتاهبم املقدس لديهم ،وهي آخر طبعة معدَّلة من كتاهبم وآخر طبعة حىت اآلن ،يقول

احملررون:

 سفر التكوين ،واخلروج ،والالويني ،والعدد ،والتثنية :مؤلفه موسى على األغلب. -سفر يشوع :معظمه منسوب إىل يشوع.

وتكرر منهم الشرك والردَّة عن دين هللا احلق مرات عديدة يف عهد امللوك.
 -انظر( :سفر امللوك األول)( ،اإلصحاحات ،)19،22 :و (سفر امللوك الثاين)( ،اإلصحاحات:

.)13،14،15،16،17،21،22،23،24 /1

بل وصل هبم الكفر إىل حد وصف نيب هللا سليمان عليه الصالة والسالم ابلكفر وعبادة غري هللا،

والعياذ ابهلل.

 انظر( :سفر امللوك األول)( ،اإلصحاح.)11 :نقالً من كتاب (التحريف يف التوراة)( ،ص )3 :د .حممد اخلويل ،ووجدت أيضاً تلك اَّلعرتافات

جبهالة مؤلفي أسفارهم يف مقدمة الكتاب املقدس (املدخل) طبع املطبعة الكاثوليكية سنة (1988م)

بلبنان ،ويف كتاب (رسالة يف الالهوت والسياسة)  -أتليف الفيلسوف اليهودي ابروخ سبينوزا،

وكتاب (السنن القومي يف تفسري أسفار العهد القدمي) ،و (قاموس الكتاب املقدس) يف التعليق على

تلك األسفار.
 -سفر القضاة :مؤلفه صموئيل على اَّلحتمال.

 سفر راعوث :مؤلفه غري حمدد ،ولكن رِبا يكون صموئيل. سفر صموئيل األول :املؤلف جمهول. سفر صموئيل الثاين :املؤلف جمهول. سفر امللوك األول :املؤلف جمهول. -سفر امللوك الثاين :املؤلف جمهول

 سفر أخبار األايم األول :املؤلف جمهول ،ولكن رِبا مجعه وحرره عزرا. -سفر أخبار األايم الثاين ،املؤلف جمهول ،ولكن رِبا مجعه وحرره عزرا.

 سفر عزرا :من احملتمل أن عزرا كتبه أو حرره. -سفر أستري :املؤلف جمهول.

 -سفر املزامري :املؤلف الرئيسي داود ،لكن معه آخرون وبعضهم جمهولون.

 سفر األمثال واْلامعة ونشيد األَنشيد :املؤلف جمهول ،ولكنها عادة تنسب إىل سليمان. سفر إشعياء :ينسب معظمه إىل أشعيا ،ولكن بعضه من احملتمل كتبه آخرون. -سفر يوَنن :املؤلف جمهول.

 سفر حبقونَّ :ل يعرف شيء عن مكان أو زمان وَّلدته.وبعد هذا اَّلعرتاف منهم فإن األمر َّل حيتاج إىل زايدة تعليق منا.

ومن األدلة أيضاً على عدم الوثوق ابلتوراة احلالية ما ورد يف (سفر امللوك الثاين) ( )13 - 8 /22يف
عهد امللك يوشيا من ملوك مملكة يهوذا ،أن التوراة قد فقدت وضاعت من بين إسرائيل سنوات

عديدة ،مث ادعاء العثور عليها على يد الكاهن يف اهليكل ،وَّل نسلم هلم أبن التوراة اليت عثر عليها
هي توراة موسى؛ إذ إن اهتام الكاهن ابلتزوير قائم يف مسايرته لرغبة امللك يف العودة إىل التوحيد بعد
ارتداد وكفر من سبقه من آابئه ،إضافة إىل أن هذه النسخة من التوراة قد فقدت أيضاً يف الغزو
البابلي وحوادث احلروب األخرى.

ومن األدلة القاطعة على عدم صحة نسبة التوراة احلالية إىل موسى عليه الصالة والسالم نصوص

التوراة نفسها ،وإليك بعض الشواهد:

 خاْتة التوراة يف (سفر التثنية) ( )12 - 1 /34وفيه" :فمات هناك موسى عبد الرب يف أرضمؤاب حسب قول الرب ودفنه يف اْلواء  ...ومل يعرف إنسان قربه إىل هذا اليوم ،وكان موسى ابن

مائة وعشرين سنة حني مات ومل تكل عينه وَّل ذهبت نضارته ،فبكى بنو إسرائيل موسى يف عرابت
موآب ثالثني يوماً ،فكملت أايم بكاء مناحة موسى ،ويشوع بن نون كان قد امتأل روح حكمة ،إذ
وضع موسى عليه يديه فسمع له بنو إسرائيل وعملوا كما أوصى الرب موسى ،ومل يقم بعد نيب يف

إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجهاً لوجه  " ...وبذلك ينتهي كتاب التوراة.
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وَّل أعتقد أن عاقالً جيرؤ على القول أن كاتب هذا الكالم هو موسى عليه الصالة والسالم!!!

 -إن بعض نصوص التوراة تتحدث عن موسى بضمري الغائب ،وبصيغة َّل ْيكن التصديق أبن كاتبها

هو موسى ،ومن تلك النصوص( :حتدث هللا مع موسى) (وكان هللا مع موسى وجهاً لوجه) (وكان

موسى رجالً حليماً جداا أكثر من مجيع الناس) (فسخط موسى على وكالء اْليش) (موسى رجل هللا)
وحنو ذلك ،فلو كان موسى كاتب تلك النصوص لقال مثالً :كلمين الرب ،حتدثت مع هللا .وحنوه- .
إن مالحظة اللغات واألساليب اليت كتبت هبا التوراة وما تشتمل عليها من موضوعات وتشريعات

وبيئات اجتماعية وسياسية وجغرافية تنعكس فيها ،تظهر أهنا قد ألفت يف عصور َّلحقة لعصر
موسى ،مما يثبت أن هذه األسفار قد كتبت أبقالم اليهود اليت تعكس أفكارهم ونظمهم املتعددة يف

خمتلف أدوار اترخيهم الطويل ،مثال ذلك:

ورد يف التوراة يف (سفر التكوين) ( )14 /14أن إبراهيم عليه الصالة والسالم تتبع أعداءه إىل

س َّم هبذا اَّلسم إَّل بعد موت يوشع بعد دخول بين إسرائيل فلسطني
(دان) .وهي اسم مدينة مل تُ َ

واستقرارهم هبا ،فقد ورد يف (سفر القضاة) (( )29 /18ومسوا املدينة دان) ابسم أبيهم الذي ولد

إلسرائيل ،وكان اسم املدينة قبل ذلك (َّلييش) فكيف يذكر موسى  -وهو يقص قصة إبراهيم -اسم

تسم هبذا اَّلسم إَّل من بعده بزمن طويل جداا؟!!
مدينة مل َّ

تلك بعض املالحظات اليت جعلت الفيلسوف اليهودي ابروخ سبنوزا (ت1677م) يعلن صراحة

قوله( :من هذه املالحظات كلها يظهر واضحاً وضوح النهار أن موسى مل يكتب األسفار اخلمسة ،بل

كتبها شخص آخر عاش بعد موسى بقرون عديدة) .اهـ

أضف إىل ذلك أيضاً اختالف فرق اليهود يف قبول ورفض بعض أسفار العهد القدمي ،فطائفة السامرة

من اليهود َّل تعرتف إَّل ابلتوراة اخلمسة األسفار ،وتنكر ما عداها من األسفار ،وتقبل منها سفري
يوشع والقضاة ابعتبارمها أسفارا اترخيية فقط .وخيالفها مجهور اليهود الذين يقبلون أسفار العهد

القدمي املذكورة .وخيتلف مع اليهود أيضاً طائفة الكاثوليك من النصارى يف قبول ورفض بعض أسفار

العهد القدمي .األسفار املقدسة عند اليهود وأثرها يف احنرافهم حملمود عبد الرمحن قدح – جملة اْلامعة

اإلسالمية – بتصرف – عدد 111
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ْتهيد

ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ريا [النساء:
قال هللا عز وجل :أَفَالَ يَـتَ َدبَّـ ُرو َن الْ ُق ْرآ َن َولَ ْو َكا َن م ْن عند غَ ِْري هللا لََو َج ُدواْ فيه ا ْختالَفًا َكث ً

.]82

وقال تعاىل :إِ َّن هللا أيْمر ِابلْع ْد ِل وا ِإلحس ِ
شاء َوال ُْمن َك ِر َوالْبَـ ْغ ِي
ان َوإِيتَاء ِذي الْ ُق ْرَىب َويَـ ْنـ َهى َع ِن الْ َف ْح َ
َ َ ُُ َ َ ْ َ
يَ ِعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرون [النحل.]90 :
ِ
وقال تبارك وتعاىل :إِ َّن هللا أيْمرُكم أَن تُؤدمواْ األَم َاَن ِ
ني النَّ ِ
اس أَن َحتْ ُك ُمواْ
ت إِ َىل أ َْهل َها َوإِذَا َح َك ْمتُم بَ ْ َ
َ
َ َ ُُ ْ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ ِ
ريا [النساء.]58 :
ابل َْع ْدل إ َّن هللاَ نع َّما يَعظُ ُكم به إ َّن هللاَ َكا َن َمس ًيعا بَص ً
يف ضوء هذه اآلايت الكرْية -اليت وضحت بعض خصائص الوحي اإلهلي املنزل على األنبياء عليهم
الصالة والسالم  -نبني بعض مواطن اَّلختالف والتناقض والباطل الذي يدل على وقوع التحريف

والتزوير يف أسفار اليهود ... ،وْيكننا تلخيص أبرز اَّلنتقادات املوجهة إىل منت األسفار يف العناوين

الرئيسة اآلتية ،وتندرج حتتها عشرات األمثلة والشواهد ،وسنكتفي بذكر بعضها األسفار املقدسة عند

اليهود وأثرها يف احنرافهم عرض ونقد حملمود عبد الرمحن قدح – جملة اْلامعة اإلسالمية – عدد
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أوَّلً :اَّلختالف يف عدد األسفار

مما هو معلوم أن بني يدي اليهود والنصارى ثالث نسخ مشهورة من التوراة والعهد القدمي .ومن هذه

النسخ تتفرع سائر الرتمجات تقريباً ،وهي:

 - 1النسخة العربية

وهي املقبولة واملعتربة لدى اليهود ومجهور علماء الربوتستانت النصارى ،وهي مأخوذة من املاسورية
وما ترجم عنها.
 - 2النسخة اليوَننية

وهي املعتربة لدى النصارى الكاثوليك واألرثوذكس ،وهي اليت تسمى السبعينية وما ترجم عنها.

 - 3النسخة السامرية

وهي املعتربة واملقبولة لدى اليهود السامريني.
وإذا عقدَن مقارنة بني النسخ الثالث من َنحية عدد األسفار جند أن النسخة العربية تسعة وثالثون
سفراً فقط.

أما النسخة اليوَننية فهي ستة وأربعون سفراً ،حيث تزيد سبعة أسفار عن النسخة العربية ،ويعتربها

النصارى الكاثوليك واألرثوذكس مقدسة.

أما النسخة السامريه فال تضم إَّل أسفار موسى اخلمسة فقط ،وقد يضمون إليها سفر يوشع فقط،

وما عداه فال يعرتفون به وَّل يعدونه مقدساً.
وجل،
فهذا اَّلختالف اهلائل بني النسخ لكتاب واحد ،والكل يزعم أنه موحى به من قبل هللا َّ
عز َّ

ويدَّعي أن كتابه هو الكتاب احلق وما عداه ابطل ،مع عدم القدرة على تقدمي الدليل القاطع على
صحة ما يدعيه ،فذلك دليل على التحريف من قبل املتقدمني ،وأن املتأخرين استلموا ما وصل إليهم
بدون نظر يف ثبوته أو عدم ثبوته ،أو أن املتأخرين وصلتهم كتب عديدة ومتنوعة ،فأدخلوا ما رأوا أنه

مناسب وذو دَّلَّلت مهمة ،وحذفوا ما رأوا عدم تناسبه مع ما يعتقدون أو يرون ،بدون أن يكون هلم
دليل صحيح على إضافة ما أضافوا من األسفار ،أو حذف ما حذفوا منها.
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اثنياً :اَّلختالف والتباين بني النسخ يف املعلومات املدونة

إذا قارَن بني النسخ الثالث فيما اتفقت يف ذكره من أخبار وقصص جند بينها تبايناً شديداً واختالفاً
كبرياً ،ومن األمثلة على ذلك:

 - 1أن اليهود ذكروا اتريخ مواليد بين آدم إىل نوح عليه السالم ،ونصوا على عمر كل واحد منهم،
وكذلك عمره حني ولد له أول مولود ،وبعقد مقارنة بني أعمار من ذكروا حني ولد هلم أول مولود

تتبني اختالفات واضحة بني النسخ الثالث ،فمن ذلك:

اَّلسم

العربانية
السامرية
اليوَننية

آدم

130
130
230
شيث

105

105
205
آنوش

90
90

190
قينان

70
70
170
ايرد

162
62

262
متوشاحل

187
67
187

الزمان من خلق آدم إىل الطوفان.

1656
1307
2262
فهذه أمثلة تدل على حتريفهم وتبديلهم لكالم هللا  -إن ثبت أن ما سبق هو من كالم هللا املنزل-
حيث َّل ْيكن اْلمع بني هذه الرواايت املتناقضة.
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اثلثاً :اَّلختالف ابملقارنة مع ما ذكروه يف مواضع أخرى من كتاهبم

 - 1ذكروا يف سفر التكوين أن سفينة نوح استقرت بعد الطوفان على جبال أراراط بعد سبعة أشهر

وسبعة عشر يوماً ،مث ذكروا أن رؤوس اْلبال بعد الطوفان مل تظهر إَّل يف أول الشهر العاشر.

وهذا نص كالمهم يف (سفر التكوين) (( :)4 /8واستقر الفلك يف الشهر السابع يف اليوم السابع

عشر من الشهر على جبال أراراط ،وكانت املياه تنقص نقصاً متوالياً إىل الشهر العاشر ،ويف العاشر
يف أول الشهر ظهرت رؤوس اْلبال).

ففي هذا تناقض ظاهر ،فكيف رست السفينة على اْلبال بعد سبعة أشهر مع أن رؤوس اْلبال مل

تظهر إَّل يف أول الشهر العاشر؟!

 - 2ذكروا أن هللا أمر نوحاً أن حيمل يف الفلك من كل جنس اثنني ،فقالوا يف (سفر التكوين) (/6
( :)19ومن كل حي من كل ذي جسد اثنني من ٍ
كل تدخل إىل الفلك؛ َّلستبقائها معك ،تكون ذكراً
وأنثى من الطيور كأجناسها ،ومن البهائم كأجناسها ،ومن كل دابابت األرض كأجناسها).

وبعده مباشرة ذكروا أن هللا أمره أن أيخذ من كل جنس سبعة سبعة ذكراً وأنثى ،ماعدا البهائم غري

الطاهرة فيأخذ اثنني .ففي (سفر التكوين) ( )2 /7قالوا( :من مجيع البهائم الطاهرة أتخذ معك سبعة
سبعة ذكراً وأنثى ،ومن البهائم اليت ليست بطاهرة اثنني ذكراً وأنثى ،ومن طيور السماء أيضاً سبعة

سبعة ذكراً وأنثى؛ َّلستبقاء نسل على وجه كل األرض).

 - 3ذكروا يف (سفر اخلروج) ( )9 /24أن موسى وهارون وشيوخ إسرائيل رأوا هللا ،فقالوا( :مث صعد
موسى وهارون وَنداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل .ورأوا إله إسرائيل وحتت رجليه شبه صنعة
من العقيق األزرق الشفاف ،وكذات السماء يف النقاوة ،ولكنه مل ْيد يده إىل أشراف إسرائيل ،فرأوا

هللا وأكلوا وشربوا) .هكذا زعموا يف هذا املوضع ويف (سفر التثنية) ( )12 /44زعموا أن هللا تعاىل
قال ملوسى عليه السالم ممتنًا عليه وعلى بين إسرائيل( :فكلَّمكم الرب من وسط النار وأنتم سامعون

صوت كالم ،ولكن مل تروا صورة بل صواتً  ...فاحتفظوا جداا ألنفسكم ،فإنكم مل تروا صورة ما ...
وجل إَّل أن فيه بيان تناقض
) .فهذا فيه أهنم مل يروا هللا َّ
وجل ،وهذا احلق ،فهم مل يروا هللا ع َّز َّ
عز َّ

كالمهم.

 - 4قالوا يف (سفر اخلروج) ( )11 /33يف كالم هللا ملوسى( :ويكلم الرب موسى وجهاً لوجه ،كما
يكلم الرجل صاحبه).

ففي هذا يزعمون أن الكالم يتم مقابلة مما يوحي أبن موسى عليه السالم يرى وجه هللا تعاىل حني

يكلمه.
ويف نص آخر بعد هذا يقولون :إن هللا قال ملوسى ملا طلب أن يراه (سفر اخلروج) (َّ( )20 /33ل

تقدر أن ترى وجهي؛ ألن اإلنسان َّل يراين ويعيش) .فهنا ذكروا أن هللا تعاىل نفى أن يستطيع موسى

وجل .ويف هذا تناقض واضح مع ما قبله ،ودليل على التحريف .واحلق
أو أي إنسان رؤية وجهه َّ
عز َّ

جل وعال يف القرآن الكرمي حيث قال:
أن موسى عليه السالم مل َير هللا َّ
وجل ،كما ذكر ذلك ربنا َّ
عز َّ
ال َر ِ
ال لَن تَـ َر ِاين َولَ ِك ِن انظُْر إِ َىل ا ْْلَبَ ِل فَِإ ِن
ك قَ َ
وسى لِ ِمي َقاتِنَا َوَكلَّ َمهُ َربمهُ قَ َ
ب أَِرِين أَنظُْر إِلَْي َ
َولَ َّما َجاء ُم َ
ِ
ال
ص ِع ًقا فَـلَ َّما أَفَا َق قَ َ
س ْو َ
ْ
موسى َ
ف تَـ َر ِاين فَـلَ َّما َجتَلَّى َربمهُ لل َ
ْجبَ ِل َج َعلَهُ َد اكا َو َخ َّر َ
استَـ َق َّر َم َكانَهُ فَ َ
ِ
ني [األعراف.]143 :
ت إِلَْي َ
ُس ْب َحانَ َ
ك تُـ ْب ُ
ك َوأ َََنْ أ ََّو ُل ال ُْم ْؤمنِ َ
 - 5أهنم ذكروا أن هللا تعاىل قال إلبراهيم عليه السالم كما يف (سفر التكوين) (( :)2 /22خذ
ابنك وحيدك الذي حتبه إسحاق ،واذهب إىل أرض املراي وأصعده هناك حمرقة على أحد اْلبال).

فال شك أن هذا خطأ؛ ألن إسحاق عليه السالم مل يكن وحيد إبراهيم عليه السالم ،بل الذي كان

وحيده هو بكره إمساعيل عليه السالم ،حيث نص اليهود يف كتاهبم على أن إمساعيل عليه السالم ولد
قبل إسحاق عليه السالم ،حيث خنت وعمره ثالث عشرة سنة ،ومل يكن إسحاق ولد بعد ،ويف هذا

قالوا يف (سفر التكوين) (( :)25 /17وكان إمساعيل ابن ثالث عشرة سنة حني خنت يف حلم غرلته،
يف ذلك اليوم عينه خنت إبراهيم وإمساعيل ابنه).

مث ذكروا بعد ذلك بشارة املالئكة إبسحاق حني ضافوا إبراهيم عليه السالم ،وهم يف طريقهم إىل قوم
فغريوا
لوط ،والذي يبدو أن اليهود حسدوا أاب العرب إمساعيل عليه السالم على هذه املنقبة العظيمة َّ

وحرفوا ألجل ذلك.
َّ
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رابعاً :الزايدة واإلضافات:

توجد يف التوراة العديد من اْلمل اليت َّل ْيكن أن يصح نسبتها إىل موسى عليه السالم ،ومن ذلك:

 - 1أن الكتاب من أوله إىل آخره مليء بقوهلم( :وقال الرب ملوسى) ( ,وقال موسى للرب)

(وحدَّث موسى الشعب) .وحنو ذلك من العبارات اليت تدل على احلكاية والرواية مما يقطع أبهنا
وجل.
ليست من كالم موسى عليه السالم وَّل من كالم هللا َّ
عز َّ

 - 2جاء يف (سفر التكوين) (( :)31 /36وهؤَّلء هم امللوك الذين ملكوا يف أرض أدوم قبل ما

ملك لبين اسرائيل) ،فهذه العبارة َّل ْيكن أيضا أن تكون من كالم موسى عليه السالم؛ إذ إن
َملَك ٌ
ملوك بين إسرائيل بعد موسى عليه السالم بزمن طويل.

 - 3جاء يف (سفر التثنية) يف آخره ( )5 /34حكاية وفاة موسى ودفنه فقالوا( :فمات هناك موسى

عبد الرب يف أرض مؤاب حسب قول الرب ودفنه يف اْلواء يف أرض مؤاب ،مقابل بيت فغور ،ومل
يعرف إنسان قربه إىل هذا اليوم).

فهذا النص َّل شك أنه أُدخل يف الكتاب وليس منه؛ إذ ليس من املعقول أن يكتب موسى عليه
السالم موته ودفنه ،وأن إنساَنً َّل يعرف قربه إىل يوم كتابة ذلك الكالم.

وببعض ما ذكرَن يستدل اللبيب والعاقل على أن اليهود مل حيافظوا على كالم هللا وكتبه ،بل ضيَّعوها
وغريوا فيها وبدَّلوا ،وأضافوا وحذفوا حسب أهوائهم وشهواهتم وأغراضهم .دراسات يف
وحرفوهاَّ ،
َّ
األداين اليهودية والنصرانية لسعود بن عبد العزيز اخللف – ص96 :
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وجل يف التوراة احملرفة
 - 1صفات هللا َّ
عز َّ

هللا عز وجل له صفات الكمال املطلق اليت َّل تشوهبا شائبة نقص ،وَّل شك أن موسى عليه السالم
قد علَّم بين إسرائيل ذلك ،كما أن التوراة املنزلة قد تضمنت ذلك ،إَّل أن بين إسرائيل قد كفروا
وضلوا واحنرفوا عن دين هللا َّ
وجل ،فتكونت لديهم عقيدة منحرفة جعلتهم يقولون يف هللا قوَّلً
عز َّ
ت الْيـهود ي ُد ِ
ِ
هللا
وجل يف القرآن الكرمي من قوله َّ
عظيماً ،ومن ذلك ما ذكره هللا َّ
عز َّ
عز َّ
وجلَ :وقَالَ َ ُ ُ َ
ت أَي ِدي ِهم ولُ ِعنُواْ ِِبَا قَالُواْ بل ي َداهُ م ْبسوطَتَ ِ
عز
شاء [املائدة .]64 :وقال َّ
ف يَ َ
ان يُ ِنف ُق َك ْي َ
َمغْلُولَةٌ غُلَّ ْ ْ ْ َ
َْ َ َ ُ
ِ
َّ ِ
ِ
َّ َّ ِ
ب َما قَالُواْ َوقَـ ْتـلَ ُه ُم األَنبِيَاء بِغَ ِْري
ين قَالُواْ إِ َّن هللاَ فَق ٌ
وجل :ل َق ْد َمس َع هللاُ قَـ ْو َل الذ َ
ري َوَْحن ُن أَ ْغنيَاء َسنَكْتُ ُ
اب ا ْحلَ ِر ِيق [آل عمران .]181 :فهذا الكفر والوقاحة من اليهود أثر من آاثر
َح ٍق َونَـ ُق ُ
ول ذُوقُواْ َع َذ َ
حتريفهم لكتاهبم ،حيث تضمن كتاهبم املسمى التوراة ،وكذلك الكتب امللحقة به كثرياً من الصفات
وجل هبا ،وهي من أدل األدلة على التحريف ،فمن ذلك:
اليت َّل يصح وَّل يليق وصف هللا َّ
عز َّ

وجل ابلتعب
وصفهم هللا َّ
عز َّ

يزعم اليهود يف كتاهبم أن هللا عز وجل تعب من خلق السموات واألرض ،فاسرتاح يف اليوم السابع،

فقد ورد يف (سفر التكوين) ( )2 /2ما نصه( :وفرغ هللا يف اليوم السابع من عمله الذي عمل،
فاسرتاح يف اليوم السابع من مجيع عمله الذي عمل) .ويف (سفر اخلروج) ( )17 /31قالوا( :ألنه يف

ستة أايم صنع الرب السماء واألرض ،ويف اليوم السابع اسرتاح وتنفس) .وقد َّ
وجل عليهم
رد هللا َّ
عز َّ
السماو ِ
ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما ِيف ِست َِّة أ ََّايٍم َوَما
َّ
وبني بطالن قوهلم هذا يف قوله َّ
عز َّ
ات َواأل َْر َ
وجلَ :ولََق ْد َخلَ ْقنَا َّ َ َ

سنَا ِمن لمغُ ٍ
وب [ق.]38 :
َم َّ

وجل ابْلهل
وصفهم هللا َّ
عز َّ
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وجل ابْلهل يف عدة مواطن من كتاهبم ،منها :قوهلم يف قصة آدم وحواء بعد أن
وصف اليهود هللا َّ
عز َّ
أكال من الشجرة كما يف (سفر التكوين) (( :)8 /3ومسعا صوت الرب اإلله ماشياً يف اْلنة عند

هبوب ريح النهار فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب اإلله يف وسط شجر اْلنة فنادى الرب اإلله

آدم ،وقال له :أين أنت؟ فقال :مسعت صوتك يف اْلنة فخشيت؛ ألين عراين فاختبأت .فقال :من
أعلمك أنك عراين؟ هل أكلت من الشجرة اليت أوصيتك أن َّل أتكل منها؟ فقال آدم :املرأة اليت

وجل مل يعلم ِبدم حني أكل
جعلتها معي هي أعطتين فأكلت) .فيتضح من كالمهم هذا أن هللا َّ
عز َّ

من الشجرة ،ومل يره حني أكل ،بل مل يعلم ِبكانه بعد أن اختبأ يف اْلنة .فهل يص مح أن يقول أحد:
إن هللا العليم بكل شيء ،والذي َّل يغيب عن مسعه وبصره شيء مهما خفي َّ
ودق ،خيفى عليه أمر
وجل
آدم على هذه احلال اليت ذكر اليهود؟ فالشك أن ذلك من حتريفهم .ولو نظرَن يف كالم هللا َّ
عز َّ
يف القرآن الكرمي عن هذه احلادثة لوجدَن الفرق الشاسع بني التعبريين ودَّللتهما .ففي القرآن يقول
ث ِش ْئـتُ َما َوَّلَ تَـ ْق َرَاب َه ِذهِ َّ
هللا َّ
الش َج َرةَ
ك ا ْْلَنَّةَ فَ ُكالَ ِم ْن َح ْي ُ
عز َّ
َنت َوَزْو ُج َ
اس ُك ْن أ َ
وجلَ :وَاي َ
آد ُم ْ
فَـت ُك َ ِ
ِ
ِ ِ
س َهلَُما َّ
ال َما َهنَا ُك َما
ي َع ْنـ ُه َما ِمن َس ْوءاهتِِ َما َوقَ َ
َ
وَن م َن الظَّال ِم َ
ي َهلَُما َما ُووِر َ
الش ْيطَا ُن ليُـ ْبد َ
ني فَـ َو ْس َو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
امسَهما إِِين لَ ُكما لَ ِمن الن ِ ِ
وَن من ْ ِ
وَن َملَ َك ْ ِ
َربم ُك َما َع ْن َه ِذه َّ
ني
الش َج َرة إَِّلَّ أَن تَ ُك َ
َّاصح َ
ين َوقَ َ ُ َ
َ َ
اخلَالد َ
ني أ َْو تَ ُك َ َ
ص َف ِ
ت َهلُما سوءا ُهتُما وطَِف َقا خيَْ ِ
فَ َدَّلَّ ُمهَا بِغُ ُروٍر فَـلَ َّما َذاقَا َّ
امهَا
ان َعلَْي ِه َما ِمن َوَر ِق ا ْْلَن َِّة َوََن َد ُ
الش َج َرَة بَ َد ْ َ َ ْ َ َ
الش َج َرةِ َوأَقُل لَّ ُك َما إِ َّن َّ
َرمهبُ َما أََملْ أ َْهنَ ُك َما َعن تِْل ُك َما َّ
سنَا
الش ْيطَآ َن لَ ُك َما َع ُد ٌّو مبِ ٌ
ني قَاَّلَ َربَّـنَا ظَلَ ْمنَا أَن ُف َ
ِ
ِ
َّ ِ
ين [األعراف ]23 - 19 :ففي هذا النص الكرمي ما
َوإِن ملْ تَـغْف ْر لَنَا َوتَـ ْرمحَْنَا لَنَ ُكونَ َّن م َن ا ْخلَاس ِر َ
يتناسب مع كمال علم هللا وكمال مسعه وبصره ،وأنه حميط بكل شيء ،فحاملا أكل آدم وزوجته من
الش َج َرةِ َوأَقُل لَّ ُك َما إِ َّن َّ
الشجرة َندامها رهبما قائالً :أََملْ أ َْهنَ ُك َما َعن تِْل ُك َما َّ
ني
الش ْيطَآ َن لَ ُك َما َع ُد ٌّو مبِ ٌ
[األعراف ]22 :فلم يسأل آدم أين هو؟ وَّل من أعلمه أنه عراين؟ وهل أكل من الشجرة؟ كما

يزعم اليهود .كما أن جواب آدم يف القرآن الكرمي هو اْلواب الالئق ابلنيب الكرمي ،حيث اعتذر
مباشرة أبنه ٍ
معتد يف هذا األكل ،وسأل هللا املغفرة والرمحة ،وهذا هو الالئق ِبدم العبد الصاحل والنيب
الكرميَّ ،ل ما ذكره اليهود من أنه ألقى ابلالئمة على زوجته ،ومحَّلها وحدها املسئولية.

وجل جيب أن توضع له عالمة؛ ليستدل هبا
وجل ابْلهل أيضاً زعمهم أن هللا َّ
ومن وصفهم هللا َّ
عز َّ
عز َّ
عليهم حيث قالوا :إن هللا أمرهم قبل خروجهم من مصر أن يلطخوا أبواهبم :العتبة العليا والقائمتني

الرب جيتاز ليضرب املصريني فحني يرى الدم على العتبة العليا
ابلدم ،ويعللون ذلك بقوهلم( :فان َّ

والقائمتني يعرب الرب عن الباب ،وَّل يدع املهلك يدخل بيوتكم ليضرب)( .سفر اخلروج) (/12
جل وعال عامل الغيب والشهادة يقول سبحانه عن نفسهَ :ع ِامل الْغَْي ِ
ب َّل
 .)23وهذا ابطل؛ فإن هللا َّ
يـعزب ع ْنه ِمثْـ َق ُ ٍ
السماو ِ
ك َوَّل أَ ْك َرب إَِّلَّ ِيف كِتَ ٍ
اب مبِ ٍ
ات َوَّل ِيف األ َْر ِ
ني
َصغَ ُر ِمن ذَلِ َ
َُْ ُ َ ُ
ض َوَّل أ ْ
ال ذَ َّرة ِيف َّ َ َ
ُ
[سبأ.]3 :
وصفهم هللا عز وجل ابلندم
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يزعم اليهود أن هللا عز وجل ندم على فعله ،فمن ذلك قوهلم يف (سفر اخلروج) (" :)14 /32فندم
الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه" .وقد َّ
َل َع َّما
كذهبم هللا يف ذلك فقال جلَّ وعالَّ :ل يُ ْسأ ُ
ِ
َّ
ف يَ ُكو ُن
س ْو َ
يَـ ْف َع ُل َو ُه ْم يُ ْسأَلُو َن [األنبياء ]23:وقال :قُ ْل َما يَـ ْعبَأُ ب ُك ْم َرِيب لَ ْوَّل ُد َعا ُؤُك ْم فَـ َق ْد َكذبْـتُ ْم فَ َ
وجل منزه عن ذلك.
لَِز ًاما [الفرقان ]77 :وهل يندم إَّل الغ مر اْلاهل ابلعواقب؟ وهللا َّ
عز َّ
جل وعال َّل يوصف به .جاء يف (سفر
وقد ورد يف كتاهبم أيضا ما يبني بطالن هذا الوصف وأن هللا َّ
العدد) (" :)19 /23ليس هللا إنساَنً فيكذب وَّل ابن إنسان فيندم".
وجل وتعاىل وتقدس ابلبكاء وذرف الدموع
وصفهم هللا َّ
عز َّ

ويف هذا يقولون يف كتاهبم أن هللا قال هلم( :وإن مل تسمعوا -أي :كالمه وتطيعوه -فإن نفسي تبكي

بكاء وتذرف الدموع؛ ألنه قد سيب قطيع الرب).
يف أماكن مسترتة من أجل الكربايء ،وتبكي عيين ً

(سفر إرميا) ( .)17 /13وأيضاً قالوا بعد ذلك مثله يف (سفر إرميا) ( :)17 /14إن هللا قال هلم:
"لتذرف عيناي دموعاً ليالً وهناراً وَّل تكفا؛ ألن العذراء بنت شعيب سحقت سحقاً عظيماً بضربة

وجل ووقاحتهم يف كالمهم عن
موجعة جداا" .فهذا كله َّلشك أنه من افرتاءات اليهود على هللا َّ
عز َّ
هللا سبحانه .وهو دليل واضح على التحريف والتالعب بكالم هللا وكتب األنبياء وفق أهوائهمَّ ،ل

يراعون يف ذلك هلل وقاراً ،وَّل لكالمه تعظيماً وإكباراً ،سوى ما يتفق مع أمزجتهم وأهوائهم ،فعليهم

من هللا ما يستحقون .دراسات يف األداين اليهودية والنصرانية لسعود بن عبد العزيز اخللف – ص:
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 - 2وصف اليهود لألنبياء عليهم السالم يف التوراة احملرفة
من يقرأ التوراة والكتب امللحقة هبا جيد أن أنبياء هللا واملوكلني هبداية الناس وتعليمهم اهلدى واخلري َّل
يتمتعون بصفات الصاحلني واألتقياء ،بل جيد أن العهد القدمي ينسب إليهم كثرياً من املخازي والقبائح

اليت يتنزه عنها كثري من الناس العاديني ،فكيف يليق أن يُنسب شيء من ذلك إىل األنبياء الذين قد

وخصهم هبذه املهمة العظيمة ،وهي تبليغ دينه ،والذين هم قدوة للصاحلني ،وأئمة يف
اصطفاهم هللا َّ
ِ
الرب والتمـ َقى.

ومما َّلشك فيه أن األنبياء عليهم السالم أكمل الناس ديناً وورعاً وتقوى ،وأن هللا اصطفاهم ورعاهم،

كملهم وحفظهم ،وعصمهم من القبائح والرذائل ،هذه حقيقتهم بال مراء وَّل تردد ،وما أضافه
و َّ

اليهود إليهم مما َّل يليق نسبته إليهم هو حمض افرتاء وكذب ،ودليل واضح على حتريفهم لكتبهم

ألغراض يف نفوسهم ،غري مراعني حرمة ملقام النبوة ،وَّل ملا جبل هللا عليه أولئك األنبياء عليهم
وخلق ِهم.
السالم من الكمال البشري يف خلْقهم ُ

وجل ،ووصفهم ابلصفات
وإليك األمثلة الدالة على حتريف اليهود لكتاهبم بطعنهم يف أنبياء هللا َّ
عز َّ

اليت َّل جيوز حبال نسبتها إليهم ،فمن ذلك قوهلم يف:

نوح عليه السالم

وتعرى داخل خبائه ،ويف هذا قالوا يف (سفر
زعم اليهود يف كتاهبم أن نوحاً عليه السالم ،شرب اخلمر َّ

وتعرى داخل خبائه).
التكوين) (( :)20 /9وابتدأ نوح يكون فالحاً ،وغرس كرماً وشرب من اخلمر َّ

هكذا وصفوا نيب هللا نوحاً عليه السالم ،وهو أول أنبياء هللا إىل املشركني ،والذي دعا قومه إىل دين
ث
هللا ألف سنة إَّل مخسني عاماً ،كما ذكر هللا َّ
وحا إِ َىل قَـ ْوِم ِه فَـلَبِ َ
عز َّ
وجل حيث قالَ :ولََق ْد أ َْر َسلْنَا نُ ً
ِ
فِي ِهم أَل َ ٍ
وامنت هللا على بين
َخ َذ ُه ُم الطموفَا ُن َو ُه ْم ظَالِ ُمو َن [العنكبوتَّ ]14 :
ني َع ًاما فَأ َ
ْف َسنَة إَِّلَّ مخَْس َ
ْ
ِ
اب
إسرائيل أهنم ذرية ذلك العبد الصاحل نوح عليه السالم ،فقال َّ
وسى الْكتَ َ
جل وعالَ :وآتَـ ْيـنَا ُم َ
وجعلْنَاهُ ه ًدى لِب ِين إِسرائِيل أََّلَّ تَـت ِ
ورا
َّخ ُذواْ ِمن ُد ِوين َوكِيالً ذُ ِريَّةَ َم ْن َمحَلْنَا َم َع نُ ٍ
وح إِنَّهُ َكا َن َع ْب ًدا َش ُك ً
َ ََ ُ َ َْ َ
فامنت هللا على بين إسرائيل بنسبتهم إىل ذلك العبد الصاحل ،واليهود يصفونه
[اإلسراءَّ ]3 - 2:
بتلك النقيصة ،وما ذلك منهم َّإَّل خدمة ألهوائهم وأغراضهم اليت تتضح من بقية كالمهم يف القصة
نفسها ،حيث يقولون بعد الكالم السابق يف (سفر التكوين) (( :)22 /9فأبصر حام أبو كنعان عورة
أبيه ،وأخرب أخويه خارجاً ،فأخذ سام وايفث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إىل الوراء فلم

يبصرا عورة أبيهما ،فلما استيقظ نوح من مخره علم ما فعل به ابنه الصغري .فقال :ملعون كنعان عبد

أعداء
العبيد يكون إلخوته) .فيتضح من هذا النص أن مقصد اليهود منه لعن الكنعانيني الذين كانوا
ً
لبين إسرائيل ،كما أن فيه خطأً ظاهراً من َنحية أن حام هو الذي أبصر عورة أبيه حسب النص
أبناء آخرين غري كنعان ،فإن اليهود قالوا يف (سفر
السابق ،فلماذا يلعن ابنه كنعان ،مع أن حلام ً

التكوين) (( :)6 /10وبنو حام كوش ومصرامي ونوط وكنعان) .فلماذا خص كنعان من بني إخوته؟ ما
وجل
ذلك إَّل هلدف خاص يف نفوسهم ،وهو لعن الكنعانيني أعدائهم ،ولو كان ابَّلفرتاء على هللا َّ
عز َّ
وعلى نبيه نوح عليه السالم.
لوط عليه السالم
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ومن األنبياء الذين افرتى عليهم اليهود لوط عليه السالم ،فقد افرتوا عليه فرية عظمى ،ورموه

بشنيعة كربى يرتفع عنها أعظم الناس فساداً ،حيث زعم اليهود أن لوطاً عليه السالم قد زىن اببنتيه
الكربى والصغرى بعد أن أجناه هللا من القرية اليت كانت تعمل اخلبائث ،وأن البنتني أجنبتا من ذلك

الزىن ،وهذا حمض افرتاء وهبتان لنيب كرمي ولبناته وأهل بيته الصاحلني ،وقد ذكر هللا عز وجل لنا

اب
صالح لوط عليه السالم وأهل بيته وطهارهتم على لسان أعدائه ،فقال َّ
جل وعال :فَ َما َكا َن َج َو َ
قَـوِم ِه إََِّّل أَن قَالُوا أَ ْخ ِرجوا َ ٍ ِ
ِ َّ
َّرو َن [النمل ]56 :ولو حبثنا عن سبب
ْ
ُ
آل لُوط من قَـ ْريَت ُك ْم إِهنُ ْم أ ََُن ٌ
س يَـتَطَه ُ
افرتاء اليهود هلذه الفرية يف كتاهبم لوجدَن أهنم إمنا قصدوا الطعن يف أعدائهم املؤابيني والعمونيني من
خالل هذه الفرية؛ ألهنم زعموا أن البنت الكربى محلت من ذلك الزىن فأجنبت مؤاب ،وهو أبو
املؤابيني ،وأن الصغرى محلت أيضاً من ذلك الزىن وأجنبت بين عمي ،وهو أبو بين عمون ،فلهذا

السبب واهلوى كذب اليهود على نيب هللا ووصموه هبذه الفعلة الشنيعة ،ويف ذلك أوضح دليل على

التحريف.

يعقوب عليه السالم
زعموا أن يعقوب عليه السالم احتال ألخذ النبوة والربكة من أبيه إسحاق عليه السالم لنفسه،
فذكروا أن إسحاق عليه السالم ملا كرب وكف بصره دعا ابنه عيسو ،وهو األكرب ،وحسب التقليد

لديهم فإن الربكة تكون لألكرب ،وطلب منه أن يصطاد له جدايً ويطبخه حىت يباركه ،فذهب عيسو
للصيد كما أمره أبوه ،إَّل أن أمهما كانت حتب يعقوب -وهو األصغر -أكثر من أخيه عيسو،

وأرادت أن تكون الربكة له ،فدعته وأمرته أن حيضر جدايً فيطبخه ،وأن يلبس مالبس أخيه ،ويضع

فوق يديه جلد جدي حىت يبدو جسمه بشعر مثل جسم أخيه عيسو ،فيظن إسحاق عليه السالم أنه
هو فيباركه ،ففعل يعقوب عليه السالم ذلك مث دخل على أبيه ،ففي ذلك قالوا( :فدخل إىل أبيه

وقال :اي أيب .فقال :ها أنذا ،من أنت؟ فقال يعقوب ألبيه :أَن عيسو بكرك قد فعلت كما كلمتين،
كل من صيدي؛ لكي تباركين نفسك .فقال إسحاق َّلبنه :ما هذا الذي أسرعت لتجد اي
قم اجلس و ْ
بين؟ فقال :إن الرب إهلك قد يسر يل .فقال إسحاق ليعقوب :تقدم ألجسك اي ابين أأنت هو ابين

عيسو أم َّل؟ فتقدم يعقوب إىل إسحاق أبيه فجسه ،وقال :الصوت صوت يعقوب ،ولكن اليدين يدا

عيسو .ومل يعرفه؛ ألن يديه كانتا مشعرتني كيدي عيسو أخيه ،فباركه وقال :هل أنت هو ابين عيسو؟
فقال :أَن هو .فقالِ :
قدم يل آلكل من صيد ابين حىت تباركك نفسي .فقدم له فأكل وأحضر له مخراً
فشرب ،فقال له إسحاق أبوه :تقدَّم وقبِلين اي ابين .فتقدم وقبله ،فشم رائحة ثيابه وابركه ،وقال:

انظر رائحة ابين كرائحة حقل ،قد ابركه الرب ،فليعطك هللا من ندى السماء ،ومن دسم األرض،

وكثرة حنطة ومخر ،ليستعبد لك شعوب ،وتسجد لك قبائل ،كن سيداً إلخوتك ،وليسجد لك بنو

أمك ،ليكن َّلعنوك ملعونني ،ومباركوك مباركني) (سفر التكوين) ( .)29 - 18 /27وفاز يعقوب

ابلربكة هبذه احليلة ،وبعد أن جاء أخوه عيسو مل يكن أمامه إَّل الصراخ والعويل لفوات الربكة .وهبذا
الكالم يصمون أابهم يعقوب عليه السالم ابلكذب مراراً ،وانتحال شخصية أخيه كيداً ،وأخذ ما

ليس له فيه حق احتياَّلً ،كما يصمون أابهم إسحاق عليه السالم ابْلهل الشديد إىل حد التغفيل

والغباء حيث مل يستطع أن ْييز بني ولديه ،وهو أمر مستبعد جداا أن يقع ألقل الناس إدراكاً وأشدهم
تغفيالً ،فضالً عن نيب هللا إسحاق عليه السالم.
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وهذا كله مما َّل يليق وصف األنبياء عليهم السالم به ،كما أن النبوة ليست بيد إسحاق وَّل بيد غريه
س ْمنَا
من األنبياء ،بل هي حمض تفضل من هللا عز وجل .قال تعاىل :أ َُه ْم يَـ ْق ِس ُمو َن َر ْمحَةَ َربِ َ
ك َْحن ُن قَ َ
ات لِيـت ِ
ٍ
ض ُه ْم فَـ ْو َق بَـ ْع ٍ
ضا ُس ْخ ِرااي
بَـ ْيـنَـ ُهم َّم ِعي َ
ض ُهم بَـ ْع ً
َّخ َذ بَـ ْع ُ
شتَـ ُه ْم ِيف ا ْحلَيَاةِ ال مدنْـيَا َوَرفَـ ْعنَا بَـ ْع َ
ض َد َر َج َ
ك َخ ْريٌ ِممَّا َْجي َم ُعو َن[ .الزخرف ]32:وقال تعاىلَ :وإِذَا َج ْ
اءهتُ ْم آيَةٌ قَالُواْ لَن نمـ ْؤِم َن َح َّىت نُـ ْؤتَى
ت َربِ َ
َوَر ْمحَ ُ
ُويت رسل ِ
ِ
ث َْجي َع ُل ِر َسالَتَهُ [األنعام.]124 :
هللا هللاُ أَ ْعلَ ُم َح ْي ُ
مثْ َل َما أ ِ َ ُ ُ ُ
ويتجلى يف هذه القصة طرفاً من مكر اليهود وكيدهم ،فإذا نظرَن إىل قصة إمساعيل وإسحاق عليهما

السالم جند أهنم أغفلوا مسألة البكورية يف استحقاق الربكة ،واليت يقصدون هبا النبوة ،وجعلوا الربكة
إلسحاق دون إمساعيل عليه السالم؛ ألن إمساعيل عندهم ابن جارية ،وملا صار األمر متعلقاً بعيسو
ويعقوب ،وعيسو هو األكرب حسب كالمهم اخرتعوا هذه القصة ،حىت يبينوا أن يعقوب قد أخذ
الربكة دون أخيه عيسو.

وأيضاً تلك الربكة اليت يزعمون أهنا لألكرب َّل نراها بَـ ْع ُد يف نيب آخر من أنبيائهم ،حىت أن يعقوب
عليه السالم ملا ابرك أبناءه عند موته جعل الربكة العظمى ليوسف عليه السالم ،وهو أصغر أبناء

يعقوب ،ما عدا شقيقه بنيامني فقد كان أصغر منه ،وهكذا أيضاً ابرك يعقوب أفرامي ومنسي ابين

يوسف عليه السالم ،فقد كان منسي هو البكر ،فجعل يعقوب عليه السالم الربكة األهم ألفرامي-

وهو الصغري -حيث وضع عليه يده اليمىن ،فهذه قصة خمرتعة مفرتاة على نيب هللا إسحاق ويعقوب
عليهما السالمَّ ،لشك يف ذلك.
هارون عليه السالم

زعموا أن هارون عليه السالم هو الذي صنع هلم العجل ودعاهم إىل عبادته فقالوا يف (سفر اخلروج)
(( :)1 /32وملا رأى الشعب أن موسى أبطأ يف النزول من اْلبل اجتمع الشعب على هارون ،وقالوا
له :قم اصنع لنا آهلة تسري أمامنا  ...فقال هلم هارون :انزعوا أقراط الذهب اليت يف آذان نسائكم

وبنيكم وبناتكم وأتوين هبا  ....فأخذ ذلك من أيديهم وصوره ابإلزميل وصنعه عجالً مسبوكاً ،فقالوا:
هذه آهلتك اي إسرائيل) .فهل يعقل أن نبياا أرسله هللا لدعوة قومه إىل عبادة هللا وحده يصنع لقومه

وجل يف القرآن أن الذي
عجالً ،ويدعوهم إىل عبادته؟! حاشا أنبياء هللا من ذلك .وقد َّبني هللا َّ
عز َّ
ي
وجل :قَ َ
صنع هلم العجل هو السامري ،فقال َّ
الس ِام ِر م
َضلَّ ُه ُم َّ
عز َّ
ك ِمن بَـ ْع ِد َك َوأ َ
ال فَِإ ََّن قَ ْد فَـتَـنَّا قَـ ْوَم َ
جل
[طه .]85 :أما هارون عليه السالم فقد قام بواجبه من َنحية هنيهم عن عبادة العجل ،قال َّ
ِ
ِ
يعوا أ َْم ِري
وعالَ :ولََق ْد قَ َ
ارو ُن ِمن قَـ ْب ُل َاي قَـ ْوم إِ َّمنَا فُتِنتُم بِ ِه َوإِ َّن َربَّ ُك ُم َّ
الر ْمحَ ُن فَاتَّبِ ُع ِوين َوأَط ُ
ال َهلُ ْم َه ُ
[طه.]90 :

داود عليه السالم
زعموا أنه زىن ابمرأة أحد جنوده ،وحبلت من ذلك الزىن ،مث إنه تسبب يف مقتل زوجها حيث أمر أن
ُجيعل يف مقدمة اْليش حىت ِ
تزوجها ومات ذلك املولود األول ،مث
يعرضه للقتل ،مث بعد مقتل زوجها َّ
حبلت مرة أخرى ،فأجنبت النيب سليمان عليه السالم.

سليمان عليه السالم

تزوج بنساء مشركات يعبدن األصنام ،مث هو عبد األصنام معهن وبىن
زعموا أن سليمان عليه السالم َّ

لألصنام أيضاً معابد لعبادهتا.

ذلك كله حمض افرتاء وكذب ،وهو من افرتاءات اليهود على أنبياء هللا تعاىل وكذهبم عليهم ،وأن هذا
من أظهر أدلة حتريف الكتب اإلهلية ،والعبث فيها وفق أهوائهم ورغباهتم.
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ولسائل أن يسأل ملاذا طعن اليهود يف أنبيائهم ,وقد كان ألنبيائهم الدور األكرب والفضل العظيم
عليهم بعد فضل هللا فيما َنلوا من خري الدنيا ِ
وعزها يف سابق حياهتم؟

إن هذا لسؤال حمري!! إَّل َّأَن إذا تصورَن أن هذه الكتب قد طالتها يد التحريف ،وَّل نعرف على
التحقيق من الذي َّ
توىل حتريفها ،وَّل الزمان الذي ِ
حرفت فيه ،إَّل أننا نقطع حسب ما أوردوا يف
كتبهم أن بين إسرائيل احنرفوا عن دينهم احنرافات خطرية وكثرية ،بل تركوا دينهم وعبدوا األصنام

واألواثن خاصة فيما قبل السيب ،وَّل نشك أن جزءاً كبرياً من التحريف كان يف تلك الفرتات ،وهي
فتمت يف ذلك
اليت َّل يتورع أصحاهبا عن اَّلفرتاء على هللا َّ
وجل وعلى أنبيائه عليهم السالم َّ
عز َّ

الزمان التحريفات الكثرية ،أو كتابة كتب كاملة ونسبتها إىل نيب من األنبياء ،مث إن املتأخرين منهم مل
يكن لديهم اْلرأة على ْتحيص تلك النصوص ،أو أهنم أيضاً اختلَّت موازينهم بسبب ذلك

التحريف.

حرف أولئك اليهود كالم هللا ،وطعنوا يف أنبيائهم وأصحاب الفضل
ولكن السؤال َّلزال قائماً :ملاذا َّ

عليهم هبذه املطاعن؟

الذي يبدو يل أن أولئك احملرفني أرادوا أن يربروا ما هم فيه من فساد واحنراف وفسق ،فألصقوا أنواعاً
حمتج أبمر من األمور املتعلقة ابحنرافهم احتجوا له أبن النيب
احتج عليهم ٌّ
من التمهم أبنبيائهم حىت لو َّ
الفالين فعل كذا وفعل كذا ،كذابً وزوراً.

وأيضاً ليخدموا غرضاً يف نفوسهم ،كما سبق أن قلنا عن طعنهم يف نيب هللا نوح ولوط عليهما السالم.
ِ
ِِ
اب ِأبَيْ ِدي ِه ْم ُمثَّ يَـ ُقولُو َن
ين يَ ْكتُـبُو َن الْكتَ َ
وهذا كله يكفي يف التعبري عنه قول هللا عز وجل :فَـ َويْ ٌل للَّذ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ت أَي ِدي ِهم وويل َّهلم ِممَّا يك ِ
هللا لِي ْش َ ِ
ْسبُون [البقرة:
رتواْ بِه َمثَناً قَليالً فَـ َويْ ٌل َّهلُم ممَّا َكتَـبَ ْ ْ ْ َ َ ْ ٌ ُ ْ َ
َه َذا م ْن عند َ ُ
 .]79دراسات يف األداين اليهودية والنصرانية لسعود بن عبد العزيز اخللف – ص 110

()424/3

الفصل الثاين :اإلجنيل
• املبحث األول :إسناد واتريخ األَنجيل األربعة.
• املبحث الثاين :حتريف اإلجنيل.
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املبحث األول :إسناد واتريخ األَنجيل األربعة
• ْتهيد.

• املطلب األول :اتريخ األَنجيل األربعة إمجاَّلً.
• املطلب الثاين :اتريخ األَنجيل األربعة وإجنيل برَناب تفصيالً.
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ْتهيد

اإلجنيل كلمة يوَننية تعين اخلرب الطيب (البشارة) .واإلجنيل عند املسلمني :هو الكتاب الذي أنزله هللا
تعاىل على عيسى عليه السالم فيه هدى ونور ،قال تعاىل :وقَـ َّف ْيـنَا َعلَى َ ِ ِ
سى ابْ ِن َم ْرَميَ
َ
آاث ِرهم ب َعي َ
مص ِدقًا لِما ب ْني ي َدي ِه ِمن التـَّوراةِ وآتَـيـناه ا ِإل ِجنيل فِ ِيه ه ًدى ونُور ومص ِدقًا لِما ب ْني ي َدي ِه ِمن التـَّوراةِ
ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َْ ُ
َ ُ َ ٌ َُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
وه ًدى ومو ِعظَةً لِل ِ
ني [املائدة .]46 :وقد دعا املسيح عليه السالم بين إسرائيل لألخذ ابإلجنيل
ْمتَّق َ
َ ُ ََْ
ُ
واإلْيان به ،فقد جاء يف إجنيل مرقص (( :)14 /1وبعدما أُسلم يوحنا جاء يسوع إىل اْلليل يكرز
ببشارة ملكوت هللا ،ويقول :قد كمل الزمان ،واقرتب ملكوت هللا ،فتوبوا وآمنوا ابإلجنيل) .وقد ذكر

هذا اإلجنيل أوائل النصارى ،ودعوا إىل اإلْيان به ،ويف هذا يقول سفر (أعمال الرسل) ( )25 /8عن
بطرس ويوحنا يف دعوهتما للسامريني من اليهود( :وكما شهدا وتكلما بكلمة الرب رجعا إىل أورشليم،
َّ
وبشرا ابإلجنيل يف قرى كثرية للسامريني).
وذكره بولس أيضاً يف رسائله ،مثل قوله يف رسالته األوىل إىل أهل تسالونيكي (( :)2 /2جاهرَن يف

إهلنا أن نكلمكم إبجنيل هللا يف جهاد كثري؛ ألن وعظنا ليس عن ضالل وَّل عن دنس وَّل ِبكر ،بل

كما استحسنا من هللا أن نؤْتن على اإلجنيل هكذا نتكلم  ...مث يقول ... :فإنكم أيها اإلخوة
تذكرون تعبنا وكدَن إذ كنا نكرز لكم إبجنيل هللا  .) ..فإذاً اإلجنيل كان كتاابً موجوداً ومعروفاً لدى

النصارى األوائل أبنه إجنيل هللا أو إجنيل املسيح ،إَّل أن هذا اإلجنيل َّل جنده بني األَنجيل املوجودة

بني يدي النصارى اليوم ،فأين هو؟ على النصارى أن جييبوا على هذا السؤال ،أو يعرتفوا أبهنم فقدوه
ِ َّ ِ
ارى
ين قَالُواْ إِ ََّن نَ َ
صَ
يف زمن مبكر من اترخيهم ،ولعل هذا هو األرجح؛ إذ يقول هللا عز وجلَ :وم َن الذ َ
أَ ِ
ف
ضاء إِ َىل يَـ ْوِم ال ِْقيَ َام ِة َو َس ْو َ
سواْ َحظاا ِممَّا ذُكِ ُرواْ بِ ِه فَأَ ْغ َريْـنَا بَـ ْيـنَـ ُه ُم ال َْع َد َاوةَ َوالْبَـغْ َ
َخ ْذ ََن ميثَاقَـ ُه ْم فَـنَ ُ
صنَـ ُعو َن [املائدة .]14:وقد صار عند النصارى بدل اإلجنيل الواحد أربعة
يُـنَـبِئُـ ُه ُم هللاُ ِِبَا َكانُواْ يَ ْ
أَنجيل ،جيعلوهنا يف مقدمة كتاهبم العهد اْلديد ،وَّل ينسبون اأاي منها إىل املسيح عليه السالم ،وإمنا
هي منسوبة إىل مىت ومرقص ولوقا ويوحنا  -الذي يزعم النصارى أن اثنني منهم من احلواريني ومها

مىت ويوحنا ،واآلخران أحدمها مرقص تلميذ بطرس ،واآلخر لوقا تلميذ بولس يف زعمهم .وهذه
األَنجيل حتوي شيئاً من اتريخ عيسى عليه السالم حيث ذُكِ َر فيها وَّلدته ،مث تنقالته يف الدعوة ،مث
هنايته بصلبه وقيامته يف زعمهم ،مث صعوده إىل السماء .كما حتتوي على مواعظ منسوبة إليه وخطب،
وجمادَّلت مع اليهود ،ومعجزات كان يظهرها للناس دليالً على صدقه يف أنه مرسل من هللا ،فهذه
األَنجيل أشبه ما تكون بكتب السرية ،إَّل أن بينها اختالفات ليست قليلة ،وبعضها اختالفات

جوهرية َّل ْيكن التوفيق بينها إَّل ابلتعسف كما سيتبني.

والقارئ هلذه األَنجيل األربعة يستطيع بسهولة أن يدرك أن ما ورد فيها من دعوة وخطب ومواعظ
وجمادَّلت تعود إىل مطلبني أساسيني ،مها:

 - 1الدعوة إىل التوبة والعمل ِبا جاء يف الشريعة اليت أنزلت على موسى عليه السالم.
 - 2التبشري بقرب قيام مملكة هللا اليت يتحقق فيها العدل واملساواة .دراسات يف األداين اليهودية
والنصرانية لسعود بن عبد العزيز اخللف  -ص 199
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املطلب األول :اتريخ األَنجيل األربعة إمجاَّلً
قبل احلديث عن اتريخ األَنجيل األربعة لدى النصارى َّل بد من بيان أن الكتب الدينية هلا مكانة
عظيمة لدى أتباعها ،وهلا دور خطري يف احلياة؛ إذ يعتمد عليها يف توضيح الطريق إىل سعادة الدنيا
وفوز اآلخرة .فلهذا جيب أن تكون الكتب اثبتة اإلسناد إىل أصحاهبا الذين هم رسل هللا ،واملبلغون

وجل ،فإذا مل تكن كذلك فإهنا تفقد قيمتها؛ إذ تكون عرضة للتحريف والتبديل من قبل
عن هللا َّ
عز َّ

أصحاب األهواء واملقاصد اخلبيثة ،أو من قبل العوارض البشرية كالنسيان ،وقلة العلم ،والوهم وحنو

ذلك.

فصحة اإلسناد بعدالة رواة األخبار وضبطهم ،وعدم انقطاعه ،هو السبيل الذي ْيكن به وصول هذه

فيتعرف الناس على احلق من خالهلا.
الكتب إىل الناس سليمة صحيحة كاملةَّ ،

وإذا نظرَن يف كتب احلديث عند أهل اإلسالم -واليت تتضمن أقوال نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم
وأفعاله وتقريرا ته ومجيع ما يتعلق به -عرفنا اْلهد العظيم الذي بذله أولئك األئمة يف احملافظة على
حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سليماً صحيحاً ،حيث يستطيع املسلم يف القرن اخلامس عشر
اهلجري أن يعرف صحة احلديث من عدمها.

وإذا حبثنا يف التاريخ لدى النصارى عن إسناد هلذه األَنجيل إىل من تنسب إليه َّل جند من ذلك شيئاً
البتة َّل قليالً وَّل كثرياً .ورسائل بولس ،وكذلك الرسائل األخرى ،وأعمال الرسل ليس يف شيء منها
إشارة إىل واحد من هذه الكتب األربعة ،األمر الذي يرتتب عليه أن هذه الكتب مل تكن معروفة يف
ذلك الزمن ،ومل يطَّلع عليها أحد منهم ،ويف هذا دَّللة قوية على أن نشأة هذه الكتب وظهورها كان

متأخراً عن هذه الرسائل ،خبالف إجنيل هللا أو إجنيل املسيح فقد ورد ذكره يف كالم بولس مراراً
عديدة ،كما ورد ذكره يف إجنيل مرقص ،وأعمال الرسل مما يدل على وجوده وأنه معروف معلوم.

وقد حاول النصارى أن جيدوا هلذه الكتب إسناداً أو إخباراً عنها يف كالم متقدميهم يتفق مع الزمن
الذي يزعمون أهنا كتبت فيه ،وهو الربع األخري من القرن األول امليالدي على أكثر تقدير .إَّل أن

هذه احملاوَّلت ابءت ابلفشل الذريع ،مما اضطرهم إىل اَّلعرتاف أبن هذه الكتب مل تعرف إَّل بعد

موت من تنسب إليه بعشرات السنني ،فتكون نسبتها إىل أولئك الناس نسبة َّل تقوم على أدىن دليل،
وإليك بعض كالم النصارى يف هذا األمر:

يقول القس (فهيم عزيز) األستاذ بكلية الالهوت اإلجنيلية( :لكن قانونية أسفار العهد اْلديد مل تتم

يف وقت واحد ومل يكفها جيل أو جيالن ،بل استمرت مدة طويلة ،ومل تقف الكنائس املختلفة موقفاً
موحداً من األسفار املختلفة ،بل اختلفت آراؤها من جهة بعض األسفار ،واستمرت يف ذلك حقبة
طويلة ،فلهذا يلزم تتبع هذا التاريخ الطويل لقانونية أسفار العهد اْلديد.

الكنيسة األوىل :يوم اخلمسني ( )100م:

من املعلوم جيداً أنه مل تكن يف تلك الفرتة كتب مقدسة تسمى العهد اْلديد ،ولكن الكنيسة مل ْتكث
بدون مصادر إهلية تستند عليها يف كل شيء من وعظ وتعاليم وسلوك ومعامالت ،وقد كان هلا يف

هذا اجملال ثالثة مصادر) .مث ذكر أن املصادر الثالثة هي :العهد القدمي ،املسيح ،الرسل ،مث قال:
(اثنياً )170 - 100( :م ,ظهور الكتب القانونية يف العهد اْلديد:

كانت أول جمموعة عرفتها الكنيسة من العهد اْلديد هي جمموعة رسائل بولس .فهي أول ما مجع من

كل كتب العهد اْلديد ،ولقد كتب بولس رسائله إىل كنائس وأفراد لظروف خاصة ومواقف حمددة ..
).
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مث قال( :أما اجملموعة الثانية :فهي جمموعة األَنجيل األربعة ،وقد ظهرت هذه اجملموعة متأخرة بعض
الوقت عن جمموعة كتاابت بولس .ومع أن اتريخ اعتبارها كتباً قانونية مقدسة متساوية يف ذلك مع

كتب العهد القدمي َّل يزال جمهوَّلً ،لكن اَّلقتباسات العديدة اليت وجدت يف كتاابت آابء الكنيسة
الرسوليني وشهاداهتم تلقي بعض الضوء على هذه احلقيقية اْلوهرية يف العصر املسيحي ،ويالحظ

الدارس األمور اآلتية:

أن بولس مل يشر يف كتاابته إىل أي من األَنجيل املكتوبة ،وَّل إىل أي كتاب عن حياة املسيح أو أقواله
 .) ..مث ذكر املصنف سبع نقاط أخرى أورد يف بعضها اقتباسات ملتقدمني من النصارى تتوافق يف

بعضها مع ما ورد يف بعض األَنجيل بدون النص على اسم اإلجنيل .وأهم ما ذكره من املالحظات
هي قوله يف املالحظتني السابعة والثامنة:
وحتول إىل املسيحية ،ودرس يف
 - 7أما جاسنت أو يوستينوس الشهيد الذي كان
ا
سامراي يوَننيااَّ ،

روما ،واستشهد حوايل ( )165م ،فيؤخذ من كتاابته أنه قد عرف األَنجيل األربعة مرتبطة معاً ،مع

أنه مل يكشف النقاب عمن مجعها ،وَّل يف أي مكان مجعت ،وهو يصفها عندما يذكرها يف دفاعه ضد

الوثنيني أبهنا الذكرايت ،ولكنه عندما كان يكتب للمسيحني كان يقول عن الرسل( :هم أولئك الذين
كتبوا ذكرايهتم عن كل األشياء اليت ختتص بيسوع املسيح املخلص) .مث يقول مرة أخرى( :الذكرايت
اليت عملها الرسل اليت تسمى األَنجيل).

 - 8أما الشاهد األخري فهو (الداي طسرن) الذي كتبه (اتتيان) ،وأراد أن جيمع فيه األَنجيل األربعة
معاً يف إجنيل واحد ،وقد أضاف اتتيان هذا بضعة كلمات للمسيح َّل توجد يف هذه األَنجيل ،ولكنها

أخذت من كتب أبوكريفية أخرى ،وهو بذلك يشهد أن األربعة األَنجيل وجدت معاً ،ولكن إضافاته
جمرد اقتباسات َّل م
تدل على أنه كان يعترب أن هناك كتباً أخرى تضارعها يف سلطاهنا وقداستها .وبعد

هذا النقل عن أحد القسس املتعمقني واملتخصصني يف دراسات العهد اْلديد ،ننقل كالم جمموعة من

املتخصصني النصارى عن أَنجيلهم وذلك يف املدخل إىل العهد اْلديد قالوا يف التعريف بتاريخ

وقانونية العهد اْلديد ما يلي( :لقد سيطرت على املسيحيني األوائل فكرة تناقلتها األلسن شفاهاً -

تعلن انتهاء هذا العامل سريعاً وعودة املسيح اثنية إىل األرض؛ ليدين الناس ،وكان من بني نتائج هذا
املعتقد أن توقف التفكري يف أتليف كتاابت مسيحية تسجل أخبار املسيح وتعاليمه ،فتأخر لذلك
أتليف األَنجيل؛ إذ مل يشرع يف أتليف أقدمها  -وهو إجنيل مرقس الذي مل يكن قط من تالميذ

املسيح  -إَّل بعد بضع عشرات من السنني ،لقد كانوا يؤمنون بنهاية العامل وعودة املسيح سريعاً إىل
األرض :قبل أن يكمل رسله التبشري يف مدن إسرائيل ،وهي عملية َّل تستغرق أكثر من عدة أشهر
أو بضع سنني على أكثر تقدير  .....احلق أقول لكمَّ :ل تكملون مدن إسرائيل حىت أييت ابن

اإلنسان .مىت (.)23 /10

 -وقبل أن ْيوت عدد من الذين وقفوا أمامه يستمعون إىل تعاليمه ومواعظه .وهي فرتة ْيكن تقديرها

دون خطأ يذكر يف حدود مخسني عاماً على أقصى تقدير :احلق أقول لكم إن من القيام ههنا قوم َّل
يذوقون املوت حىت يروا ابن اإلنسان آتياً يف ملكوته .مىت ()28 /16
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 وهو يعود اثنية إىل األرض قبل أن يفىن ذلك اْليل الذي عاصر املسيح ،وهي فرتة َّل تتجاوزأقصى ما قدرَنه ،أي :مخسني عاماً ...... .:احلق أقول لكم َّل ْيضي هذا اْليل حىت يكون هذا

كله .مىت ( .)24 /24ومعلوم أن ذلك كله مل حيدث؛ إذ َّل يزال الكون قائماً ،وبنو آدم يعيشون يف
عاملهم الدنيوي حىت أييت أمر هللا ،هذا  -وملا بردت احلمية اليت أاثرهتا فكرة عودة املسيح سريعاً إىل

األرض ،ظهرت احلاجة ماسة إىل تدوين الذكرايت عنه وعن تعاليمه ،ومن هنا كانت النواة لتأليف

أسفار -ما صار يعرف فيما بعد ابسم  -العهد اْلديد ،وهي األسفار اليت مل يعرتف بشرعيتها إَّل
على مراحل وعلى امتداد أكثر من ثالثة قرون .إن كلمة (قانون) اليوَننية مثل كلمة (قاعدة) يف

العربية قابلة ملعىن جمازي يراد به قاعدة للسلوك أو قاعدة لإلْيان ،وقد استعملت هنا للدَّللة على
جدول رمسي لألسفار اليت تعدها الكنيسة ملزمة للحياة ولإلْيان .ومل تندرج هذه الكلمة هبذا املعىن

يف األدب املسيحي إَّل منذ القرن الرابع ،كانت السلطة العليا يف أمور الدين تتمثل عند مسيحي

اْليل األول يف مرجعني .أوهلما :العهد القدمي ،وكان الكتبة املسيحيون األولون يستشهدون جبميع
أجزائه على وجه التقريب استشهادهم بوحي هللا.

منوا سريعاً ،فقد أمجعوا على تسميته :الرب .ولكن العهد القدمي كان
وأما املرجع اآلخر الذي منا ا
يتألف وحده من نصوص مكتوبة ،وأما أقوال الرب وما كان يبشر به الرسل ،فقد تناقلتها ألسنة

احلفاظ مدة طويلة ،ومل يشعر املسيحيون األولون إَّل بعد وفاة آخر الرسل بضرورة كل من :تدوين
أهم ما علَّمه الرسل ،وتوىل حفظ ما كتبوه .ويبدو أن املسيحيني حىت ما يقرب من السنة ( )150م,
تدرجوا من حيث مل يشعروا ابألمر إَّل قليالً جداا إىل الشروع يف إنشاء جمموعة جديدة من األسفار

املقدسة ،وأغلب الظن أهنم مجعوا يف بدء أمرهم رسائل بولس واستعملوها يف حياهتم الكنسية ،ومل
تكن غايتهم قط أن يؤلفوا ملحقاً ابلكتاب املقدس ،بل كانوا ي َد ُعون األحداث ِ
توجههم ،فقد كانت
َ
الواثئق البولسية مكتوبة ،يف حني أن التقليد اإلجنيلي كان َّل يزال يف معظمه متناقالً على ألسنة
احلفاظ .وَّل يظهر شأن األَنجيل طوال هذه املدة ظهوراً واضحاً كما يظهر شأن رسائل بولس.
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أجل مل ختل مؤلفات الكتبة املسيحيني األقدمني من شواهد مأخوذة من األَنجيل أو تلمح إليها،
ولكنه يكاد أن يكون من العسري يف كل مرة اْلزم :هل الشواهد مأخوذة من نصوص مكتوبة كانت
بني أيدي هؤَّلء الكتبة ،أم هل اكتفوا ابستذكار أجزاء من التقليد الشفهي؟ ومهما يكن من أمر،

فليس هناك قبل السنة ( )140م ,أي شهادة تثبت أن الناس عرفوا جمموعة من النصوص اإلجنيلية
املكتوبة ،وَّل يذكر أن ملؤلَ ٍ
ف من تلك املؤلفات صفة ما يلزم ،فلم يظهر إَّل يف النصف الثاين من

القرن الثاين شهادات ازدادت وضوحاً على ِ
مر الزمن أبن هناك جمموعة من األَنجيل ،وأن هبا صفة ما
يلزم ،وقد جرى اَّلعرتاف بتلك الصفة على حنو تدرجيي .فيمكن القول أن األَنجيل األربعة حظيت

حنو السنة ( )170مِ ,بقام األدب القانوين ،وإن مل تستعمل تلك اللفظة حىت ذلك احلني .مل يوضع
(مل يستقر) اْلدول التام للمؤلفات العائدة إىل القانون إَّل على حنو تدرجي ،وكلما حتقق شيء من
اَّلتفاق ،فهكذا جيدر ابلذكر ما جرى بني السنة ( )150م ,والسنة ( )200م ,إذ حدد على حنو

تدرجي أن سفر أعمال الرسل مؤلف قانوين ،وقد حصل شيء من اإلمجاع على رسالة يوحنا األوىل.
ولكن ما زال هناك شيء من الرتدد يف بعض األمور :فإىل جانب مؤلفات فيها من الوضوح الباطين ما

جعل الكنيسة تتقبَّلها تقبملها ملا َّلبد منه ،هناك عدد كبري من املؤلفات احلائرة يذكرها بعض اآلابء
ِذ ْك َرهم ألسفار قانونية ،يف حني أن غريهم ينظر إليها نظرته إىل مطالعة مفيدة ذلك شأن :الرسالة إىل
العربانيني ،ورسالة بطرس الثانية ،وكل من رسالة يعقوب ويهوذا.

وهناك أيضاً مؤلفات جرت العادة أن يستشهد هبا يف ذلك الوقت على أهنا من الكتاب املقدس،

ومن مث جزء من القانون ،مل تبق زمناً على تلك احلال ،بل أخرجت آخر األمر من القانون ،ذلك ما

جرى ملؤلَّف :هرماس ،وعنوانه (الراعي) ،وللديداكي ورسالة إكليمنضس األوىل ،ورسالة برَناب ،ورؤاي

بطرس ،وكانت الرسالة إىل العربانيني ،والرؤاي ،موضوع أشد املنازعات ،وقد أنكرت صحة نسبتها إىل
الرسل إنكاراً شديداً مدة طويلة .ومل تقبل من جهة أخرى إَّل ببطء :رسالتا يوحنا الثانية والثالثة

ورسالة بطرس الثانية ،ورسالة يهوذا .وَّل حاجة إىل أن نتتبع تتبعاً مفصالً مجيع مراحل هذا التطور

الذي أدَّى خالل القرن الرابع إىل أتليف قانون هو يف جممله القانون الذي نعرفه اليوم) .من خالل
هذا البيان والنقل املطول عن النصارى أنفسهم يف حديثهم عن كتبهم يتلخص لنا ما يلي:

 - 1أن هللا أنزل كتاابً على املسيح مساه اإلجنيل ،ودعا املسيح عليه السالم الناس إىل اإلْيان به،

وذكره أوائل النصارى ،كما ذكره بولس يف رسائله.

 - 2أن النصارى َّل يعرفون شيئاً عن مصري ذلك اإلجنيل ،وَّل أين ذهب!!.

 - 3أنه كانت هناك رواايت شفوية ووثيقة مشرتكة متداولة كان يتناقلها احلواريون ودعاة النصارى

األوائل ،ويعتقد أهنا كانت املصدر األساسي ألوجه اَّلتفاق بني األَنجيل .وأرى أن تلك الرواايت
الشفوية َّل يبعد أن يكون اإلجنيل األصلي من ضمنها ،إَّل أن النصارى مل ِ
يدونوه جمموعة واحدة ،كما

أهنم مل ْييزوه عن غريه من الرواايت ،مما جعله غري حمدد ،وَّل يستطيع أحد اْلزم واَّلعتقاد بشيء من
وجل :وِمن الَّ ِذين قَالُواْ إِ ََّن نَصارى أ َ ِ
النصوص أهنا منه ،وهذا تصديق قول هللا َّ
سواْ
ََ
عز َّ َ َ َ
َخ ْذ ََن ميثَاقَـ ُه ْم فَـنَ ُ
َحظاا ِممَّا ذُكِ ُرواْ بِ ِه [املائدة.]14:
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 - 4أن املتقدمني من النصارى مل يشريوا إىل األَنجيل األربعة ،ومل يذكروها ألبته ،فبولس -على كثرة
رسائله -مل يذكرها يف رسائله أبداً ،وكذلك مل يذكرها سفر أعمال الرسل الذي ذكر دعاة النصارى
األوائل ،وهذا م
يدل على أن هذه الكتب مل تكن موجودة يف ذلك الزمن ،وأهنا أُلِفت وكتبت بعد
ذلك.

 - 5أن أول من ذكر جمموعة من الكتب املدونة ذكراً صرحيا هو جاسنت الذي قتل عام ( )165م،

وهذا َّل يدل صراحة على األَنجيل األربعة نفسها ،وأما أول حماولة للتعريف هبا ونشرها فكانت عن
طريق "اتتيان" الذي مجع األَنجيل األربعة يف كتاب واحد مساه (الدايطسرن) يف الفرتة من (- 166

 )170م ,وهذا هو التاريخ الذي ْيكن أن يعزى إليه وجود هذه الكتب ،وهو اتريخ متأخر جداا عن
وفاة من تعزى إليهم هذه الكتب؛ إذ إهنم مجيعاً ماتوا قبل هناية القرن األول ،مما م
يدل على أهنم برءاء

منها ،وأهنا منحولة إليهم.

 - 6أنه حىت بعد هذا التاريخ -وهو ( )170م ,إىل القرن الرابع امليالدي -مل تكن األَنجيل األربعة
وحدها هي املوجودة ،بل كانت هناك أَنجيل كثرية موجودة منتشرة رِبا تبلغ مائة إجنيل ،ومل يكن ٍ
ألي
منها صفة اإللزام والقداسة ،وذلك أمر تكون األَنجيل األربعة معه عرضة للتحريف والتغيري خالل

تلك الفرتة أيضاً.
 - 7أن النصارى َّل يعرفون ابلضبط اتريخ إعطاء هذه الكتب صفة اإللزام والقداسة ،وإمنا يرون أنه
خالل القرن الرابع امليالدي أخذت كتبهم صفة القداسة بشكل متدرج ،يعين :رويداً رويداً.
 - 8أن النصارى َّل ْيلكون السند لكتبهم ،وَّل يعرفون مصدرها احلقيقي ،وَّل تعدو أن تكون كتباً

وجدوها منحولة إىل أولئك الناس الذين نُسبت إليهم فنسبوها إليهم ،واعتقدوا صحة ذلك بدون

دليل ،وهذا أمر َّل ْيكن أن يعطي النفس البشرية القناعة املناسبة ملا تراد له هذه الكتب يف األصل

من جتنب سخط هللا وبلوغ رضوانه.

 - 9أننا نعجب غاية العجب من زعم النصارى :أن هذه الكتب حقيقية وصادقة ،وتنقل أبمانة
وإخالص كالم املسيح ،وتروي أخباره .كيف جترؤوا على مثل هذا الكالم ،وكيف قبله أتباعهم مع

أهنم َّل ْيلكون الدليل على ذلك ،وكل دعوى عريت عن الدليل فهي ابطله.
ِ ِ
ِ
صو َن
قال هللا َّ
عز َّ
وجل :قُ ْل َه ْل عن َد ُكم م ْن عل ٍْم فَـتُ ْخ ِر ُجوهُ لَنَا إِن تَـتَّبِ ُعو َن إَِّلَّ الظَّ َّن َوإِ ْن أَنتُ ْم إََّلَّ َختْ ُر ُ
[األنعام.]148:
اد ُل ِيف َِّ
عز َّ ِ
َّاس من ُجي ِ
اَّلل
وكل من حتدث يف دين هللا بال علم فهو ضال مضل ،قال َّ
وجلَ :وم َن الن ِ َ َ
اد ُل ِيف َِّ
ِ
ِ
ٍ ٍ
َّاس من ُجي ِ
اَّلل بِغَ ِْري ِعل ٍْم َوََّل ُه ًدى َوََّل
بِغَ ِْري عل ٍْم َويَـتَّبِ ُع ُك َّل َش ْيطَان َّم ِريد [احلجَ .]3:وم َن الن ِ َ َ
يل َِّ
ِ ِ
اَّلل لَهُ ِيف ال مدنْـيا ِخ ْز ِ
اب منِ ٍري َاثِين ِعط ِْف ِه لِي ِ
كِتَ ٍ
ض َّل َعن َسبِ ِ
اب ا ْحلَ ِر ِيق
ي َونُذي ُقهُ يَـ ْوَم الْقيَ َامة َع َذ َ
ُ
َ ٌ
َ
[احلج .]9 - 8:وألن دعاويهم عارية عن الدليل فهي َنبعة من اهلوى ،فلهذا مسى هللا عز وجل ما

ضى
عند اليهود والنصارى من دين أهواء يف قوله َّ
عز َّ
وجل لنبيه حممد صلى هللا عليه وسلمَ :ولَن تَـ ْر َ
نك الْيـهود وَّلَ النَّصارى ح َّىت تَـتَّبِع ِملَّتـهم قُل إِ َّن ه َدى ِ
اءهم بَـ ْع َد
هللا ُه َو ا ْهلَُدى َولَئِ ِن اتَّـبَـ ْع َ
ت أ َْه َو ُ
َ َُ ْ ْ ُ
ََ َ
َع َ َ ُ ُ َ
ك ِمن ِ
الَّ ِذي ج َ ِ ِ
هللا ِمن وٍِيل وَّلَ نَ ِ
ص ٍري [البقرة .]120:ولكن ذلك العجب يذهب،
َ
َ َ
اءك م َن الْعل ِْم َما لَ َ َ
وتلك الدهشة تزول إذا علمنا أن لآلابء والكرباء والسادة من أهل الضاللة الذين يسعون إىل احملافظة

على مكاسبهم الدنيوية الدور األكرب يف إضالل العوام والدمهاء الذين َّل يستخدمون ما وهبهم هللا
عز َّ ِ ِ
يل
من عقل ومسع وإدراك ،وإمنا يتابعون وينقادون انقياد األعمى ،ويف هذا يقول هللا َّ
وجلَ :وإذَا ق َ
ِ
َنز َل هللاُ وإِ َىل َّ ِ
آاب ُؤ ُه ْم َّلَ يَـ ْعلَ ُمو َن
آاب َ
َهلُ ْم تَـ َعالَ ْواْ إِ َىل َما أ َ
ءَن أ ََولَ ْو َكا َن َ
الر ُسول قَالُواْ َح ْسبُـنَا َما َو َج ْد ََن َعلَْيه َ
َ
َش ْيـئًا َوَّلَ يَـ ْهتَ ُدو َن [املائدة.]104:

َّ
وه ُه ْم ِيف النَّا ِر يَـ ُقولُو َن َاي لَْيـتَـنَا أَطَ ْعنَا َّ
الر ُسوَّل َوقَالُوا َربَّـنَا إِ ََّن
وقال َّ
اَّللَ َوأَطَ ْعنَا َّ
عز َّ
ب ُو ُج ُ
وجل :يَـ ْوَم تُـ َقل ُ
ضع َف ِ ِ
ِ
ِ
ريا [األحزاب66:
وَن َّ
اءَن فَأ َ
َضلم َ
رب َ
السبِيال َربَّـنَا آهتِِ ْم ِ ْ ْ
أَطَ ْعنَا َس َ
ني م َن ال َْع َذاب َوال َْع ْنـ ُه ْم لَ ْعنًا َكب ً
ادتَـنَا َوُك ََ
  .]68والواجب على اإلنسان أن َّل خيضع للتقليد فيما تتعلق به جناته وسعادته أو هالكهوشقاوته ،بل يتحقق من األمر ،ويتأكد من صحته ،ويسأل هللا اهلداية والتسديد والرشد إىل أن يصل

وحترر من
إىل احلق والنور الذي لن خيطئه إبذن هللا تعاىل إذا أخلص الطلب ،واجتهد يف الدعاءَّ ،

األهواء والتقليد والعصبية .دراسات يف األداين اليهودية والنصرانية لسعود بن عبد العزيز اخللف –
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املطلب الثاين :اتريخ األَنجيل األربعة وإجنيل برَناب تفصيالً
• أوَّلً :إجنيل مىت.
• اثنياً :إجنيل مرقص.
• اثلثاً :إجنيل لوقا.

• رابعاً :إجنيل يوحنا.

• خامسا :إجنيل برَناب.
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أوَّلً :إجنيل مىت

يصدر النصارى كتاهبم املقدس هبذا اإلجنيل ،فهو أول كتبهم يف الرتتيب ،وهو أطوهلا؛ إذ حيوي مثانية

وعشرين إصحاحاً.
ويزعم النصارى أن (مىت) الذي ينسب الكتاب إليه هو أحد احلواريني ،وكان قبل اتباعه للمسيح
عشاراً (جايب ضرائب).

إَّل أن النصارى مل يستطيعوا أن يربزوا لنا دليالً يُعتمد عليه يف صحة نسبة هذا الكتاب إىل (مىت)،

وأقدم من يعتمدون على قوله يف نسبة الكتاب إىل (مىت) أحد كتاهبم ،ويسمى (يوسابيوس القيصري)

يف كتابه (اتريخ الكنيسة) حيث نقل عن أسقف كان هلريا بوليس سنة ( )130م ,يدعى (اببياس) ،أنه

قال( :إن مىت كتب األقوال ابللغة العربانية).

وهذا القول ولدى مجيع العقالء َّل ْيكن أن يعتمد عليه يف إثبات صحة نسبة الكتاب إىل "مىت"

الذي يزعمون أنه حواري.

وذلك ألن "اببياس" املذكور هنا مل يكن مسع تلك التعاليم وتلك الكتب من أصحاهبا ،بل كان
يسمعها بواسطة ،حيث يقول عن نفسه فيما ذكر عنه (يوسابيوس)( :وكلما أتى واحد ممن كان يتبع
املشايخ سألته عن أقواهلم؛ ألنين َّل أعتقد أن ما حتصل عليه من الكتب يفيد بقدر ما يصل من

الصوت احلي).

فهو هنا َّل يتحرى يف النقل ،ومما َّلشك فيه أن أولئك الوسائط َّلبد أن تثبت عدالتهم ،وإَّل فال

يعتد ِبا يروونه ويقولونه.

كما أن (يوسابيوس القيصري) قد طعن يف اببياس نفسه حيث قال عن رواايته( :ويُ ِ
دو ُن نفس

الكاتب رواايت أخرى يقول :إهنا وصلته من التقليد غري املكتوب .وأمثاَّلً وتعاليم غريبة للمخلص

وأموراً خرافية .) ...

مث قال عنه وعن آرائه( :وأظن أنه وصل إىل هذه اآلراء بسبب إساءة فهمه للكتاابت الرسولية ،غري

مدرك أن أقواهلم كانت جمازية؛ إذ يبدو أنه كان حمدود اإلدراك جداا كما يتبني من أحباثه ،وإليه يرجع
السبب يف أن كثريين من آابء الكنيسة من بعده اعتنقوا نفس اآلراء مستندين يف ذلك على أقدمية
الزمن الذي عاش فيه).

فهذه طريقة (اببياس) يف النقل حيث ينقل عن كل من اتبع املشايخ بدون حتر ملقدرة التلميذ على
احلفظ والضبط للرواايت والعدالة وما إىل ذلك من شروط صحة اخلرب ،كما أن (اببياس) نفسه

ضعيف التمييز بني األقوال حمدود اإلدراك جداا .فكيف تعترب أقوال من هذه حاله يف أخطر قضية،
وهي الشهادة لكتاب أبنه كالم رب العاملني؟ كما أن يف املقابل هناك عدة أدلة تدل على عدم صحة

نسبة اإلجنيل إىل (مىت) الذي يزعمون أنه حواري وهي:

 - 1أن النصارى مل ينقلوا اإلجنيل ابلسند ،وقول (اببياس) السابق مل يعني فيه من هو (مىت) ،هل هو
احلواري أم رجل آخر؟ كما أنه مل يعني الكتاب بل قال( :األقوال).

وأيضاً فقد ذكر أمراً آخر خيتلف ْتاماً عما عليه إجنيل مىت املوجود ،وهو أنه قال :إنه كتبه ابللغة

العربانية ،مع أن النصارى جيمعون على أن :الكتاب مل يعرفوه إَّل ابللغة اليوَننية ،وَّل يعرفون للكتاب
نسخة عربانية ،بل الكثري منهم يرى أن :الكتاب يظهر من لغته أنه أول ما كتب إمنا كتب ابللغة

اليوَننية ،وليس العربانية ،فهذا يدل على أن قول (اببياس) َّل ينطبق على إجنيل مىت املوجود بني يدي
النصارى.

كما أن هناك استفساراً آخر يف حالة أن يكون اإلجنيل مرتمجاً من اللغة العربانية إىل اللغة اليوَننية،
وهو :من هو مرتمجه؟ وهذا أمر مهم؛ ألنه ما مل يعلم دين املرتجم ،وصدقه ،وضبطه ،وقوة معرفته

ابللغتني َّل ْيكن أن يعتمد على ترمجته.

 - 2إن الدارسني هلذا الكتاب والباحثني من النصارى وغريهم يرون أن كاتب هذا اإلجنيل اعتمد
كثرياً على إجنيل مرقص ،ومرقص يف كالم النصارى تلميذ بطرس ،فهل من املعقول أن يعتمد أحد
كبار احلواريني يف زعمهم على تلميذ من تالميذهم يف األمور اليت هم شاهدوها وعاينوها وعايشوا

أحداثها؟

هذا يدل على أن كاتبه غري (مىت) الذي يزعمون أنه حواري ،وأن دعوى النصارى أن كاتب اإلجنيل
هو مىت احلواري دعوى عارية عن الدليل ،وهي من ابب الظن والتخمني الذي َّل يغين من احلق شيئاً.
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اثنياً :إجنيل مرقص

هذا اإلجنيل الثاين يف ترتيب األَنجيل لدى النصارى ،وهو أقصرها؛ إذ إنه حيوي ستة عشر إصحاحاً
فقط .أما كاتب اإلجنيل فهو يف زعم النصارى رجل من أتباع احلواريني ،واملعلومات عنه قليلة جداا

وغامضة ،وَّل تتضح شخصيته وضوحاً يُطمئن النفس؛ إذ إن كل ما ورد عنه اإلشارة إىل أن امسه

ب بولس وبرَناب يف دعوهتما ،مث افرتق عنهما ،مث ذكر بولس يف
يوحنا ،ويلقب مرقص ،وأنه َ
صاح َ

رسائله اسم مرقص ذكراً مقتضباً َّل يعطي غناء يف التعريف به ،وورد ذكر امسه مع بطرس حيث يقول
عنه( :تسلم عليكم اليت يف اببل املختارة معكم ومرقص ابين) .فهذه املعلومات يفهم منها أن الرجل

جمهول؛ إذ إهنا مل تعط تعريفاً بدينه ،وعلمه ،وأمانته ،وحنو ذلك مما جيب توافر معرفته فيمن يكون

يسمى مرقص ما
واسطة لكتاب مقدس .أما الكتاب وهو اإلجنيل :فأقدم املعلومات اليت عزته إىل من َّ

نقله (يوسابيوس) يف اترخيه الكنسي عن اببياس حيث قال( :ولقد قال الشيخ أيضاً :إن مرقص الذي
صار مفسراً لبطرس قد كتب بكل دقة كل ما ت َذ َّكره من أقوال وأعمال الرب ،ولكن ليس ابلرتتيب؛

ألنه مل يسمع الرب ومل يتبعه ،ولكن كما قلت قبالً عن بطرس الذي ذكر من تعاليم السيد ما يوافق

حاجة السامعني ،بدون أن يهدف إىل كتابة كل ما قاله الرب وعمله ،وهكذا فصل مرقص أنه مل يعمل

خطأً واحداً يف كل ما ذكره وكتبه  .) ..هذه أقدم شهادة لدى النصارى عن الكتاب والكاتب ،فهي
شهادة مطعون فيه ،جملهول احلال -وهو مرقص -عن أمر جممل ،حيث ذكر أنه كتب ما تذكر ،ومل

يفصل يف املكتوب ما هو!! فهل تكفي هذه الشهادة يف إثبات صحة الكتاب!!َّ ،لشك أهنا َّل
تكفي؛ فإن مثل هذه األدلة والشواهد لو ِ
قدمت لدى قاض يف قضية مل يقبلها ومل حيكم وفقها.
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اثلثاً :إجنيل لوقا

هذا اإلجنيل الثالث يف ترتيب النصارى لكتاهبم ،وحيوي أربعة وعشرين إصحاحاً .وكاتب اإلجنيل يف

زعم النصارى هو أحد الوثنيني الذين آمنوا ابملسيح بعد رفعه ،وكان رفيقاً لبولس (شاؤول اليهودي)

حيث ذكره بولس يف ثالثة مواضع من رسائله ،واصفاً إايه أبنه رفيقه .وَّل يوجد لدى النصارى

معلومات عنه سوى أنه أممي رافق بولس يف بعض تنقالته ،حيث ورد امسه يف تلك الرحالت .فهو

بذلك يعترب شخصية جمهولة وغري معروفة وَّل متميزة بعدالة وداينة ،ومع هذا أيضاً َّل يوجد لدى

النصارى دليل يعتمد عليه يف صحة نسبة الكتاب إليه .ولندرة املعلومات اليت توثق نسبة الكتاب إىل
لوقا املذكور يستشهد النصارى بكالم جمهول ،حيث يقول القس (فهيم عزيز) يف كتابه (املدخل إىل

العهد اْلديد) يف استدَّلله على صحة نسبة الكتاب إىل لوقا ما يلي( :هناك مقدمة كتبت إلجنيل لوقا
فيما بني ( , )180 - 160امسها (ضد مارسيون) فيها يقول الكاتب عن لوقا :إنه من أنطاكية يف

سوراي ،مهنته طبيب ،وكان أعزب بدون زوجة ،مات وهو يف سن ( )84يف بواتييه ممتلئاً بروح القدس،

وقد كتب إجنيله كله يف املناطق اليت حتيط أبخائيه؛ لكي يفسر لألمم القصة الصحيحة للعهد اْلديد
اإلهلي  ) ..مث قال صاحب الكتاب معلقاً( :هذه مقتطقات عن هذه الشهادة اليت َّل يعرف كاتبها،
وقد قبلها كثري من العلماء؛ ألهنم مل جيدوا من أتباع مارسيون من يكذهبا ،مما يدل على أهنا تقليد

كنسي قوي)ِ .بثل هذه الشهادة اجملهولة يثبت النصارى صحة كتاهبم إىل ذلك الرجل اجملهول لوقا،
وهي َّلشك شهادة َّل قيمة هلا وَّل تفيد شيئاً ،ويدل استدَّلهلم هبا على أهنم َّل ْيلكون أدلة على

صحة نسبة الكتاب إىل من يسمونه (لوقا) ،وذلك يبني لنا أن النصارى حني زعموا أن إجنيل لوقا

كتاب صحيح وصادق ،فإن ذلك جمرد دعوى بدون بينة.
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رابعاً :إجنيل يوحنا

هذا اإلجنيل الرابع يف ترتيب العهد اْلديد ،وهو إجنيل متميز عن األَنجيل الثالثة قبله؛ إذ تلك
متشاهبة إىل حد كبري ،أما هذا فإنه خيتلف عنها؛ ألنه رَّكز على قضية واحدة ،وهي إبراز دعوى

ألوهية املسيح وبنوته هلل -تعاىل هللا عن قوهلم  -بنظرة فلسفية َّل ختفى على الناظر يف الكتاب ،هلذا
صرح هبذا األمر تصرحياً واضحاً .وإذا حبثنا
يعترب هو الكتاب الوحيد من بني األَنجيل األربعة الذي َّ

يف صحة نسبة الكتاب إىل يوحنا الذي يزعم النصارى أن الكتاب من تصنيفه جنده أقل كتبهم نصيباً
من الصحة؛ لعدة أدلة أبرزها منكروا نسبة الكتاب إىل يوحنا احلواري وهي:
 - 1أن بوليكاربوس الذي يقال :إنه كان تلميذاً ليوحنا .مل يشر إىل هذا اإلجنيل عن شيخه يوحنا ،مما
م
يدل على أنه َّل يعرفه ،وأن نسبته إىل شيخه غري صحيحة.
 - 2أن الكتاب مملوء ابملصطلحات الفلسفية اليوَننية اليت م
تدل على أن لكاتبه إملاماً ابلفلسفة
اليوَننية ،أما يوحنا فكما يذكر النصارى فقد كان ْيتهن الصيد ،مما م
يدل على أنه بعيد عن الفلسفة

ومصطلحاهتا.
 - 3أن النصارى األوائل مل ينسبوا هذا اإلجنيل إىل يوحنا احلواري املزعوم ،وأن (يوسابيوس) الذي

كان يسأل (اببياس) عن هذه األمور يقول( :الواضح أن اببياس يذكر اثنني امسهما يوحنا :األول:

حي .ويلوح أنه هو الذي كتب اإلجنيل) .فلهذا يقول القس
الرسول وقد مات ،والثاين :الشيخ وهو ٌّ

وبناء على ذلك فمنذ
(فهيم عزيز) بناء على ذلك( :إن الكنيسة كانت بطيئه يف قبوهلا هلذا اإلجنيل)ً .

هناية القرن التاسع عشر ظهر اَّلعرتاض على نسبة هذا اإلجنيل إىل يوحنا بشكل واسع ،ووصفته
(دائرة املعارف الفرنسية) أبنه إجنيل مزور ،وهذه الدائرة اشرتك يف أتليفها مخسمائة من علماء

النصارى ،ونص كالمهم( :أما إجنيل يوحنا فإنه َّل مرية وَّلشك كتاب مزور ،أراد صاحبه مضادة اثنني
من احلواريني بعضهما لبعض ،ومها القديسان يوحنا ومىت ،وقد ادَّعى هذا الكاتب املزور يف منت

الكتاب أنه احلواري الذي حيبه املسيح ،فأخذت الكنيسة هذه اْلملة على عالهتا ،وجزمت أبن

صا ،مع أن صاحبه غري يوحنا يقيناً ،وَّل
الكاتب هو يوحنا احلواري ،ووضعت امسه على الكتاب ن ا
خيرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة اليت َّل رابطة بينها وبني من نسبت إليه ،وإَن

لنرأف ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهودهم لريبطوا -ولو أبوهى رابطة -ذلك الرجل الفلسفي
الذي ألَّف هذا الكتاب يف اْليل الثاين ابحلواري يوحنا الصياد اْلليلي ،فإن أعماهلم تضيع عليهم

سدى خلبطهم على غري هدى) .نقول مع هذه اَّلعرتاضات ،ومع عدم وجود أدلة تثبت صحة نسبته

إىل يوحنا احلواري املزعوم ،فال جيوز لعاقل أن يدعي صحة نسبته إىل يوحنا ،فضالً عن أن يزعم أنه

وجل ،وإضالل لعباد هللا ابلباطل.
كتاب مقدس موحى به من هللا ،فهذا فيه افرتاء عظيم على هللا َّ
عز َّ

بعد هذا كله يتضح للناظر اللبيب أن النصارى -وكذلك اليهود من قبلهمَّ -ل ْيلكون مستنداً
صحيحاً لكتبهم يثبت صحة نسبتها إىل من ينسبوهنا إليه ،وإن من املعلوم أن أي إنسان أراد أن

يقاضي إنساَنً آخر لدى حمكمة فال ْيكن أن تنظر احملكمة يف دعواه ما مل يقدم من اإلثبااتت
الصحيحة ما يصح اعتباره دليالً ،والنصارى مل ِ
يقدموا ألنفسهم وَّل ألهل ملتهم من املستندات

واألدلة شيئاً يثبتون به صحة كتبهم ،بل َّل يعرفون طريقاً إىل شيء من املستندات الصحيحة ،يقول
الشيخ رمحة هللا اهلندي يف كتابه العظيم (إظهار احلق)( :ولذلك طلبنا مراراً من علمائهم الفحول

السند املتصل ،فما قدروا عليه ،واعتذر بعض القسيسني يف حمفل املناظرة اليت كانت بيين وبينهم،

فقال :إن سبب فقدان السند عندَن وقوع املصائب والفنت على النصارى إىل مدة ثالمثائة وثالث

تسمى األَنجيل كتب َّل ْيلك أصحاهبا
عشرة سنة) .ويف هذا كفاية ودَّللة على أن تلك الكتب اليت َّ

يصح نسبتها إىل
أي مستند ْيكن اَّلعتماد عليه يف صحة نسبتها إىل من ينسبوهنا إليه ،فضالً عن أن َّ
وجل .دراسات يف األداين اليهودية والنصرانية لسعود بن عبد
املسيح عليه السالم أو إىل هللا َّ
عز َّ

العزيز اخللف – ص217 :
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خامسا :إجنيل برَناب
إجنيل برَناب َّل يعترب من األَنجيل القانونية لدى النصارى ،وَّل يعرتفون به ،وألمهية ما حيتويه من

معلومات ،وملا بينه وبني األَنجيل األربعة من تشابه يف التعريف ابملسيح عليه السالم ودعوته نُ ِ
عرف

به هنا يف نقاط خمتصرة.
أ -التعريف بـ (برَناب)

برَناب :امسه (يوسف) ويلقب ابن الوعظ ،وهو َّلوي قربصي اْلنسية ،وهو خال (مرقس) صاحب

اإلجنيل فيما يقال ،وكان من دعاة النصرانية األوائل ،ويظهر من إجنيله أن له مكانة لدى املسيح عليه

السالم ،والنصارى يرون أنه من الدعاة الذين هلم أثر ونشاط ظاهر ،وكان من أعماله البارزه أنه ابع
حقله وأتى بقيمته من النقود ووضعها حتت تصرف الدعاة ،وحني ادَّعى بولس (شاؤول اليهودي)
الدخول يف دين املسيح عليه السالم خاف منه احلواريون ملا يعلمون من سابق عداوته ،فشفع له

برَناب عندهم فقبلوه ضمن مجاعتهم ،مث اختلف معه بعد فرتة من العمل يف الدعوة سواي وانفصال.
ب -التعريف إبجنيله:

أقدم خرب عن إجنيل برَناب كان قريباً من عام ( )492م ،وذلك حني أصدر البااب (جالسيوس) األول

يسمى (إجنيل برَناب) وهذا كان قبل مبعث
أمراً حيرم فيه مطالعة عدد من الكتب ،كان منها كتاب َّ

النيب صلى هللا عليه وسلم ،مث مل يظهر له خرب بعد ذلك إَّل يف أواخر القرن السادس عشر امليالدي
حيث عثر أحد الرهبان الالتينيني وهو (فرامرينو) على رسائل (إلراينوس) يندد فيها ببولس ،وأسند
(إراينوس) تنديده هذا إىل إجنيل برَناب .فحرص هذا الراهب على ِ
اَّلطالع على هذا اإلجنيل .واتفق

أنه أصبح مقرابً للبااب (سكتس) اخلامس ،ودخل معه يوماً إىل مكتبته فأخذت البااب غفوة َنم فيها،

فأخذ (فرامرينو) يطالع يف مكتبته رغبة يف قطع الوقت ،فوقعت يده على هذا الكتاب فوضعه يف ثوبه

وأخفاه ،مث أستأذن بعد أن أفاق البااب ،وخرج فطالع الكتاب بشغف شديد ،مث أسلم على أثر ذلك-

َّبني هذه املعلومات املستشرق سايل يف مقدمة ترمجته للقرآن الكرمي -مث يف أوائل القرن الثامن عشر

عام ( )1709م ,عثر (كرْير) أحد مستشارى ملك بروسيا على نسخة إلجنيل برَناب ابللغة اَّليطالية،
عند أحد وجهاء مدينة أمسرتدام -حيث كان يقيم وقتئذ  -وأهداها (كرْير) إىل األمري (إيوجني

سافوي) لولعه ابلعلوم واآلاثر التارخيية ،مث انتقلت تلك النسخة فيما بعد -وذلك عام ( )1738م-
مع مجيع مكتبة ذلك األمري إىل مكتبة البالط امللكي يف فينا ،حيث هي موجودة اآلن ،مث ترمجت إىل

اإلجنليزية ،وعنها إىل العربية من قبل الدكتور خليل سعادة ،وهو لبناين نصراين .وكان يوجد هلذا
الكتاب نسخة أخرى ابألسبانية ،يظن أهنا منقولة عن اإليطالية ُعثِ َر عليها يف أوائل القرن الثامن عشر
أيضاً ،وكانت عند رجل يدعى الدكتور (هلم) أهداها إىل املستشرق (سايل) ،مث دفعها هذا بدوره إىل
الدكتور (منكهوس) الذي ترمجها إىل اإلجنليزية ،ودفعها مع ترمجتها عام ( )1784م ,إىل الدكتور

(هويت) أحد مشاهري األساتذة يف إكسفورد بربيطانيا ،وعنده اختفت تلك النسخة مع ترمجتها .وقد
أورد الدكتور (هويت) مقتطفات عديدة منها يف دروسه ،وقد اطَّلع على تلك املقتطفات خليل
سعادة ،مرتجم كتاب إجنيل برَناب إىل العربية.

دواي يف األوساط النصرانية ملا فيه من املعلومات املضادة لعقائدهم،
وحني ظهر هذا اإلجنيل أحدث ا
فحاولوا دفعه بوسائل كثرية ،ومما زعموه:

أنه أتليف عريب مسلم ،أو يهودي أندلسى تنصر مث أسلم -وهذا يف الواقع من التخرصات ،م
ويدل

على بطالن تلك الدعاوى أمور منها:

 - 1ملاذا يؤلف رجل أسلم كتاابً للنصارى ،ويفرتي الكذب وهو قد دخل يف اإلسالم.
 - 2أن يف الكتاب معلومات غري موجودة يف كتب اليهود والنصارى اآلن.
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 - 3أن مرتجم الكتاب إىل العربية -وهو خليل سعادة النصراين -قد وصف صاحب اإلجنيل أبنه
على إملام واسع جداا ابلعهد القدمي والنصرانية أكثر ممن نذروا أنفسهم للدين النصراين وتفسريه

وتعليمه ،حىت إنه ليندر أن يكون فيهم من يقرب من إملام صاحب هذا اإلجنيل ،فكيف يكون مسلماً
وله هذا اإلملام الواسع؟!
 - 4إن مما يدفع أن يكون صاحبه مسلم أن فيه أخطاء َّل ْيكن أن تقع من املسلم لبداهتها ،ومنها
قوله :إن السموات عشرة .وخلطه بني اسم ميخائيل وميكائيل ،ويقول :أدريل بدل إسرافيل.

وعلى كل حال فهذا كتاب ظهر يف بالد نصرانية ،وخبط ولغة نصرانية ،ومل يرد عن أحد املسلمني أنه
اطَّلع على الكتاب مع سعة اطالع علماء املسلمني ،وحرصهم على الرد على النصارى ،وهو َّلشك
وجل دليالً للحق ودحراً للباطل ورداا له.
مما يظهره هللا َّ
عز َّ

ج -أهم مبادئ إجنيل برَناب اليت خيتلف هبا عن األَنجيل األربعة:

إن الذي جعل النصارى حيملون على هذا اإلجنيل محلتهم ،ويتنصلون منه ،هو خمالفته ألَنجيلهم

املعتمدة وعقيدهتم يف أخطر وأهم نقاطها ،وهي-:

وبني أن سبب أتليف إجنيله هو
أوَّلً :أنه صرح أن املسيح عليه السالم إنسان ،وليس إله وَّل ابن إلهَّ ،
رد هذه الفرية اليت أطلقها بولس مع غريها من اَّلفرتاءات ،كرتك اخلتان وإابحة أكل اللحوم النجسة،

ويف هذا يقول يف أول إجنيله :أيها األعزاء ،إن هللا العظيم العجيب قد افتقدَن يف هذه األايم األخرية

بنبيه يسوع املسيح برمحة عظيمة ،للتعليم واآلايت اليت اختذها الشيطان ذريعة لتضليل كثريين بدعوى
التقوى ،مبشرين بتعليم شديد الكفر ،داعني املسيح ابن هللا ،ورافضني اخلتان الذي أمر هللا به دائماً
ضل يف عدادهم أيضاً بولس ،الذي َّل أتكلم عنه إَّل مع األسى ،وهو
جموزين كل حلم جنس ،الذين َّ
السبب الذي ألجله أسطر ذلك احلق الذي رأيته ومسعته أثناء معاشريت ليسوع لكي ختلصوا ،وَّل

يضلكم الشيطان فتهلكوا يف دينونة هللا.

اثنياً :أنه نقل عن املسيح التصريح أبن الذبيح هو إمساعيل عليه السالم ،وليس إسحاق كما يزعم
اليهود ،ويف هذا يقول-:

أجاب يعقوب :اي معلم قل لنا من صنع هذا العهد ،فإن اليهود يقولون إبسحاق ،واإلمساعيليون

يقولون إبمساعيل؟ أجاب يسوع :صدقوين؛ ألين أقول لكم احلق ،إن العهد صنع إبمساعيل َّل

إبسحاق.

حينئذ قال التالميذ :اي معلم هكذا كتب يف كتاب موسى أن العهد صنع إبسحاق.

أجاب يسوع متأوهاً :هذا هو املكتوب ،ولكن موسى مل يكتبه وَّل يشوع ،بل أحبارَن الذين َّل خيافون

هللا.

احلق أقول لكم :إنكم إذا أعملتم النظر يف كالم املالك جربيل تعلمون حديث كتبتنا وفقهائنا؛ ألن
املالك قال :اي إبراهيم ،سيعلم العامل كله كيف حيبك هللا ،ولكن كيف يعلم العامل حمبتك هلل ح اقا ،جيب
عليك أن تفعل شيئاً ألجل حمبة هللا ،أجاب إبراهيم :هاهو ذا عبد هللا مستعد أن يفعل كل ما يريد
هللا ،فكلَّم هللا حينئذ إبراهيم قائالً :خذ ابنك بكرك إمساعيل ،واصعد اْلبل لتقدمه ذبيحة.
فكيف يكون إسحاق البكر وهو ملا ولد كان إمساعيل ابن سبع سنني؟

فقال حينئذ التالميذ :إن خداع الفقهاء ْللي ،لذلك قل لنا أنت احلق؛ ألننا نعلم أنك مرسل من

هللا".

وذكر برَناب أيضاً أن املسيح خاطب رئيس كهنة اليهود قائالً له :إن إبراهيم أحب هللا حيث إنه مل

يكتف بتحطيم األصنام الباطلة حتطيماً وَّل هبجر أبيه وأمه ،ولكنه كان يريد أن يذبح ابنه طاعة هلل.
أجاب رئيس الكهنة :إمنا أسألك هذا وَّل أطلب قتلك ،فقل لنا :من كان ابن إبراهيم هذا؟

أجاب يسوع :إن غرية شرفك اي هللا تؤججين وَّل أقدر أن أسكت .احلق أقول :إن ابن إبراهيم هو
إمساعيل الذي جيب أن أييت من ساللته مسيا املوعود به إبراهيم أن به تتبارك كل قبائل األرض.
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فلما مسع هذا رئيس الكهنة حنق وصرخ :لنرجم هذا الفاجر؛ ألنه إمساعيلى ،وقد جدف على موسى
وعلى شريعة هللا.
اثلثاً -:أنه نقل عن املسيح التصريح ابلبشارة ابلنيب حممد صلى هللا عليه وسلم ابمسه وذلك يف مواطن
عدة من كتابه منها :أن اليهود سألوا املسيح عليه السالم عن اسم النيب املنتظر فقال :فقال الكاهن

حينئذ :ماذا يسمى مسيا ،وما هي العالمة اليت تعلن جميئه؟ فأجاب يسوع :إن امسه املبارك (حممد).

حينئذ رفع اْلمهور أصواهتم قائلني :اي هللا ،أرسل لنا رسولك ،اي حممد ،تعال سريعاً خلالص العامل.

وأورد أيضاً برَناب حواراً متَّ بينه وبني املسيح عليه السالم بعد أن رفع إىل السماء ،مث عاد مرة أخرى
ليطمئن أمه وحوارييه أبنه مل ْيت ،مث ارتفع مرة أخرى إىل السماء ،وهذا نصه( :فقال حينئذ الذي

يكتب :اي معلم إذا كان هللا رحيماً فلماذا عذبنا هبذا املقدار ِبا جعلنا نعتقد أنك كنت ميتاً ،ولقد

بكتك أمك حىت أشرفت على املوت ،ومسح هللا أن يقع عليك عار القتل بني اللصوص على جبل

اْلمجمة وأنت قدوس هللا؟

أجاب يسوع :صدقين اي برَناب إن هللا يعاقب على كل خطيئة -مهما كانت طفيفة -عقاابً عظيماً؛
ألن هللا يغضب من اخلطيئة ،فلذلك ملا كانت أمي وتالميذي األمناء الذين كانوا معي أحبوين قليالً

حباا عاملياا ،أراد هللا الرب أن يعاقب على هذا احلب ابحلزن احلاضر حىت َّل يعاقب عليه بلهب اْلحيم،
فلماذا كان الناس قد دعوين هللا وابن هللا على أين كنت بريئاً يف العامل ،أراد هللا أن يهزأ الناس يب يف
هذا العامل ِبوت يهوذا ،معتقدين أنين أَن الذي مت على الصليب؛ لكيال هتزأ الشياطني يب يف يوم

الدينونة ،وسيبقى هذا إىل أن أييت حممد رسول هللا ،الذي مىت جاء كشف هذا اخلداع للذين يؤمنون
بشريعة هللا).

صرح أن املسيح مل يُصلب ،وإمنا ُرفع إىل السماء ،وأن الذي صلب هو يهوذا
رابعاً :أن برَناب َّ
اإلسخريوطي ،وهو الذي وشى ابملسيح لدى اليهود ،حيث أُل ِْقي عليه شبه املسيح ،فقبض عليه

وصلب بدَّلً عن املسيح عليه السالم.
وهذا نص كالمه-:

(وملا دنت اْلنود مع يهوذا من احملل الذي كان فيه يسوع ،مسع يسوع دنو جم غفري ،فلذلك

انسحب إىل البيت خائفاً ،وكان األحد عشر نياماً ،فلما رأى هللا اخلطر على عبده أمر جربيل

وميخائيل ورفائيل وأوريل سفراءه أن أيخذوا يسوع من العامل ،فجاء املالئكة األطهار ،وأخذوا يسوع
من النافذة املشرفة على اْلنوب ،فحملوه ووضعوه يف السماء الثالثة يف صحبة املالئكة اليت تسبِح

هللا إىل األبد .ودخل يهوذا بعنف إىل الغرفة اليت أصعد منها يسوع ،وكان التالميذ كلهم نياماً.
فتغري يهوذا يف النطق ويف الوجه ،فصار شبيها بيسوع حىت إننا
فأتى هللا العجيب أبمر عجيبَّ ،

اعتقدَن أنه يسوع ،أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان املعلم ،لذلك تعجبنا وأجبنا:
أنت اي سيد هو معلمنا أنسيتنا اآلن؟

أما هو فقال متبسماً :هل أنتم أغبياء حىت َّل تعرفون يهوذا اإلسخريوطي.

وبينما كان يقول هذا دخلت اْلنود وألقوا أيديهم على يهوذا؛ ألنه كان شبيهاً بيسوع من كل وجه).

وبعد أن ذكر حماكمة يهوذا وجلده من قبل اليهود والوايل الروماين وهم يظنون أنه يسوع قال:
ُسلِ َم يهوذا للكتبة والفريسيني كأنه جمرم يستحق املوت ،وحكموا عليه ابلصلب وعلى لصني معه.
(وأ ْ
فقادوه إىل جبل اْلمجمة حيث اعتادوا شنق اجملرمني ،وهناك صلبوه عرايَنً مبالغة يف حتقريه).
دواي لدى النصارى ،أما حنن املسلمني
هذه أهم مبادئ هذا الكتاب الذي أحدث ِببادئه وقت ظهوره ا
فال يقدم عندَن هذا الكتاب وَّل يؤخر ،فنحن مطمئنون لكتاب ربنا الذي بني أيدينا نعرف به احلق،

وعلى ضوئه نقيس احلق.

وهذا كتاب َّل سند له وَّل اتريخ ،مث هو من أتليف رجل ليس ِبعصوم فقد خيطئ ،ويضل ،وينسى،

وهذه َّل جتعل لكتابه قيمة دينية عقائدية ،وإمنا جتعل له قيمة اترخيية وأدبية ،وهللا أعلم .دراسات يف

األداين اليهودية والنصرانية لسعود بن عبد العزيز اخللف – ص241 :
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ْتهيد
إن الكتب املقدسة كتب معصومة عن اخلطأ ،حمفوظة من اخللل والزلل؛ ألن املفرتض فيها أن تكون

السر وأخفى ،وهو احلق َّل يصدر منه إَّل احلق جلَّ وعال .والنصارى
من قبل رب العاملني الذي يعلم َّ

عز وجلَّ عن طريق اإلهلام إىل كتاهبا ،والدارس هلذه الكتب يستطيع أن يتبني
يسندون كتبهم إىل هللا َّ
صدق هذه الدعوى من كذهبا؛ إذ إن َّ
احلق َّل خفاء فيه .وقد سبق أن ذكرَن نبذة عن هذه الكتب

من َنحية السند ،حيث تبني أن النصارى َّل يوجد عندهم دليل يثبت صحة نسبة كتبهم إىل أولئك

الناس الذين نُسبت إليهم ،فعليه َّل ْيكن اعتبارها كتباً صحيحة ،وَّل جيوز لعاقل أن ينسبها إىل أولئك
وجل .ومما يؤكد عدم صحتها اَّلختالفات الكثرية بينها،
الرجال ،فضالً عن أن ينسبها إىل هللا َّ
عز َّ
وكذلك األغالط العديدة فيها ،وسنضرب لذلك أمثلة دراسات يف األداين اليهودية والنصرانية

لسعود بن عبد العزيز اخللف – ص227 :
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أوَّل :اَّلختالفات
إذا قارَن بني األَنجيل األربعة جند بينها اختالفات جوهرية تدل على خطأ ُكتَّاهبا ،وأهنم غري معصومني

وجل بريء منها ،ورسوله عيسى عليه السالم ،ومن األمثلة على ذلك:
وَّل ملهمني ،وأن هللا َّ
عز َّ
 - 1نسب املسيح عليه السالم إن مما يدهش له اإلنسان َّ
أشد الدهش أن النصارى مل يستطيعوا أن
يضبطوا نسب املسيح عليه السالم ،ومل يتفقوا عليه ،فأعطاه كلٌّ من صاحب إجنيل مىت وصاحب

إجنيل لوقا نسباً خمتلفاً عن اآلخر ،وإليك جدوَّلً بذلك يوضح الفرق بينهما:

إجنيل لوقا
إجنيل مىت

املسيح ابن
املسيح ابن
1ـ يوسف 15ـ مشعي 29ـ اليعازر
1ـ يوسف 15ـ آمون

2ـ هايل 16ـ يوسف  30ـ يورمي
2ـ يعقوب 16ـ منسى

3ـ متثاب 17ـ يهوذا 31ـ متثات
3ـ متان 17ـ حزقيا

4ـ َّلوي 18ـ يوحنا 32ـ َّلوي
4ـ اليعازر 18ـ أحاز

5ـ ملكي 19ـ ريسا  - 33مشعون
5ـ أليود 19ـ يواثم
6ـ ينا  - 20زرابيل  - 34يهوذا
6ـ أخيم 20ـ عزاي

 - 7يوسف 21ـ شألتئيل  35ـ يوسف
7ـ صادوق 21ـ يورام

8ـ متاثيا 22ـ نريي 36ـ يوَنن
8ـ عازور 22ـ يهوشافاط

9ـ عاموص ـ  23ـ ملكي 37ـ مليا
9ـ الياقيم 23ـ أسا

10ـ َنحوم 24ـ أدى 38ـ مليا
10ـ ابيهود 24ـ أبيا
11ـ حسلي 25ـ قصم  39ـ مينان
11ـ زراببل 25ـ حبعام

12ـ جناي 26ـ أملودام  40ـ متااث
12ـ شألتئيل 26ـ سليمان

13ـ مآث 27ـ عري 41ـ اتاثن
 13ـ يكنيا 27ـ داود

14ـ متاثيا 28ـ يوسى 42ـ داود
14ـ يوشيا

ففي هذا النسب فوارق وأغالط عدة هي:

 - 1أن مىت نسب املسيح إىل يوسف بن يعقوب ،وجعله يف النهاية من نسل سليمان بن داود
عليهما السالم.
أما لوقا فنسبه إىل يوسف بن هايل ،وجعله يف النهاية من نسل َناثن بن داود عليه السالم.

 - 2أن مىت جعل آابء املسيح إىل داود عليه السالم سبعة وعشرين أابً ،أما لوقا فجعلهم اثنني

وأربعني أابً ،وهذا فرق كبري بينهما يدل على خطئهما أو خطأ أحدمها قطعاً.
والنصارى يدَّعون أن أحد اإلجنيلني كتب فيه نسب مرمي ،واآلخر كتب فيه نسب يوسف ،وهذا كالم
ابطل؛ إذ إن صاحب إجنيل مىت ( )16 /1يقول( :يعقوب ولد يوسف رجل مرمي اليت ولد منها يسوع

الذي يدعى املسيح).

أما إجنيل لوقا ( )23 /3فيقول( :وملا ابتدأ يسوع كان له حنو ثالثني سنة ،وهو على ما كان يظن ابن
يوسف بن هايل) .فكالمها صرح بنسب يوسف.

أما األغالط يف هذا النسب فعديدة منها:

 - 1أن نسبة املسيح عليه السالم إىل يوسف خطيب مرمي يف زعمهم خطأ فاحش ،وفيه تصديق

لطعن اليهود يف مرمي أم املسيح عليه السالم ،وكان الواجب على النصارى أن ينسبوه إىل أمه مرمي َّل

إىل رجل أجنيب عنه .خاصة وأن وَّلدته منها كانت معجزة عظيمة وآية ابهرة ،فنسبته إليها فيه إظهار
هلذه املعجزة ،وأتكيد هلا وإعالن ،أما نسبته إىل رجل وليس هو أبوه فيه إخفاء هلذه املعجزة
ِ
واستحياء .وهللا َّ
وجل يف القرآن الكرمي َّ
عز َّ
يح ابْ ُن َم ْرَميَ
صرح يف مواطن عدة بنسبته إىل مرمي ال َْمس ُ
ِ
يسى ابْ َن َم ْرَميَ [آل عمران[ , ]45 :النساء.]157،171 :
[املائدة .]75 ،17،72:ع َ
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مىت أسقط أربعة آابء من سلسلة النسب :ثالثة منهم على التوايل بني (عزاي
 - 2أن صاحب إجنيل َّ

ويورام) حيث النسب كما هو يف أخبار األايم األول (( )13 - 11 /3عزراي بن أمصيا بن يواش بن
أخزاي بن يورام)،كما أسقط واحداً بني (يكنيا ويوشيا) وهو (يهو ايقيم) وسبب إسقاط اسم يهوايقيم

ك دولة يهوذا بعد أبيه ،إَّل أنه كان عابدا لألواثن فكتب
بني يوشيا ويكنيا هو أن (يهوايقيم) هذا َملَ َ

له (إرميا) حيذره من قبيح صنعه ،ويبني له مغبة أفعاله ،فأحرق (يهوايقيم) الكتاب ومل يرجع عن غيه،
فقال عنه إرميا حسب كالمهم( :لذلك هكذا قال الرب عن يهوايقيم ملِ ِ
ك يهوذا َّل يكون له جالس
َ
على كرسي داود ،وتكون جثته مطروحة للحر هناراً وللربد ليالً) سفر إرميا (.)30 /36
ومعىن هذا الكالم أنه َّل يكون من نسله ملك ،فأسقطه (مىت) هلذا السبب ،وعلل صاحب تفسري

العهد اْلديد ذلك التصرف أبن (مىت) أراد أن جيعل كل جمموعه من النسب حتوي أربعة عشر امساً.
ونقول :إذا كانت هذه العلة اليت َّل معىن هلا من أجلها حذف أربعة آابء من نسب املسيح ،فذلك

يعين أن الكاتب قد كتبه خلدمة أهداف يف نفسه ،وأنه َّل يكتب ما علم ومسع جمرداً من اهلوى واآلراء
اخلاصة ،ومن هنا ْيكن أن ندرك كيفية تعامل النصارى األوائل مع املعلومات الواردة إليهم ،وأهنم

يصوغوهنا وفق ما يرون ويعتقدونَّ ،ل وفق احلق جمرداً عن اهلوى واآلراء اخلاصة .ولنا أن نبحث هنا

عن السبب يف هذا اخلطأ الفاحش واَّلختالف يف نسب املسيح عليه السالم ،فنقول :إن سبب خطأ
النصارى يف نسب املسيح عليه السالم أهنم نسبوه إىل رجل مغمور غري مشهور هو "يوسف النجار"

(مىت) نسباً ملوكياا ،وأعطاه (لوقا) نسباً آخر
خطيب مرمي يف زعمهم ،فلهذا أخطؤوا يف نسبه ،فأعطاه َّ

غري معروف وَّل معلوم.

ولكن ملاذا أعرض ُكتَّاب النصارى عن مرمي ،ومل يعطوه نسبها ،فيجعلونه كما هو احلق عيسى بن مرمي
بنت عمران؟.

كراي عليه
السبب يف هذا ظاهر وهو :أن مرمي بنت عمران امرأة عابدة مشهورة ،تربَّت يف بيت النيب ز َّ

السالم ،الذي كان من نسل هارون عليه السالم حيث كان كاهن بيت املقدس واملسؤول عن البخور
عندهم هو زوج "أليصاابت" خالة مرمي ،وهي من نسل هارون عليه السالم أيضاً ،فتكون مرمي من

السبط نفسه ،وهو سبط َّلوي بن يعقوب عليه السالم ،وذلك أن تشريع اليهود أيمرهم أن تتزوج

املرأة من سبطها ،وَّل تتزوج من سبط أخر حىت تستمر األموال يف نفس السبط ،وَّل تنتقل إىل أسباط
أخرى بواسطة املرياث .فلهذا تكون مرمي من سبط زكراي عليه السالم وزوجته ،وكذلك خطيبها

صح كالمهم يف ذلك يكون من السبط نفسه ،وهو سبط َّلوي الذي منه هارون عليه
املزعوم إن َّ
السالم ،ومما م
ارو َن [مرمي .]28:قال
يدل على أن مرمي من سبط هارون قول هللا َّ
عز َّ
وجلَ :اي أُ ْخ َ
ت َه ُ
ارو َن .أي :أخي موسى؛ ألهنا من نسله كما يقال للتميمي :اي أخا ْتيم.
السدي :قيل هلاَ :اي أُ ْخ َ
ت َه ُ

وللمضري :اي أخا مضر .وهذا األمر فيما يبدو علمه كتَّاب األَنجيل فأزعجهم إزعاجاً شديداً؛ ألهنم

يظنون أن املسيح َّلبد أن يكون من نسل داود عليه السالم فأعطوه ذلك النسب املخرتع إىل داود

عليه السالم ،وذلك حىت ينطبق عليه ما يزعمه اليهود ،وهو أن املسيح َّلبد أن يكون من نسل داود
عليه السالم حىت يكون مسيحاً .وهللا أعلم.
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مىت ( )13 /11من كالم املسيح عن يوحنا املعمدان (حيىي عليه السالم) قوله:
 - 3ذكر إجنيل َّ

(ألن مجيع األنبياء والناموس إىل يوحنا تنبؤوا ،وإن أردمت أن تقبلوا فهذا إيليا املزمع أن أييت من له

مىت أيضاً ( )1 /17أهنم سألوا املسيح عليه السالم فقال:
أذَنن للسمع فليسمع) .وورد يف إجنيل َّ

(وسأله تالميذه قائلني :فلماذا يقول الكتبة إن إيليا ينبغي أن أييت أوَّلً ،فأجاب يسوع وقال هلم :إن

إيليا أييت أوَّلً ويرد كل شيء ،ولكين أقول لكم :إن إيليا قد جاء ومل يعرفوه ،بل عملوا به كل ما
أرادوا ،كذلك ابن اإلنسان أيضا سوف يتأمل منهم ،حينئذ فهم التالميذ أنه قال هلم عن يوحنا

املعمدان) .فاملسيح هنا يبني أن حيىي عليه السالم هو إيليا .وخيالف هذا قول يوحنا يف إجنيله (/1
 )19حني جاء اليهود يسألون حيىي عن نفسه حيث قال( :أرسل اليهود من أورشليم كهنة وَّلويني

ليسألوه من أنت ،فاعرتف ومل ينكر وأقر أين لست أَن املسيح ،فسألوه من أنت ،إيليا أنت؟ فقال:

لست أَن .النيب أنت؟ فأجاب َّل .فقالوا له :من أنت لنعطي جواابً للذين أرسلوَن؟ ماذا تقول عن
نفسك؟ قال :أَن صوت صارخ يف الربية قَـ ِوُموا طريق الرب كما قال إشعيا النيب) .فهنا أنكر حيىي
عليه السالم أن يكون هو إيليا ،وهذا تناقض واضح.

 - 4أن مىت ذكر يف إجنيله ( )34 - 29 /20أن عيسى عليه السالم ملا خرج من أرحيا قابله

أعميان فطلبا منه أن يشفيهما من العمى فلمس عيوهنما فشفيا .وقد ذكر هذه القصة مرقص يف
( )52 - 46 /10وبني أن ابرينماوس األعمى ابن نيماوس هو الذي طلب ذلك فقط.

 - 5أن مرقص ذكر يف ( )8 /6أن عيسى عليه السالم أوصى حوارييه حني أرسلهم للدعوة يف

القرى أبن َّل حيملوا شيئاً للطريق غري عصا فقط َّل مزوداً ،وَّل خبزاً ،وَّل حناساً ،وذكر ذلك لوقا يف

( )3 /9إَّل أنه قال :إن عيسى عليه السالم أوصاهم وقال هلمَّ( :ل حتملوا شيئاً للطريق َّل عصا وَّل
مزوداً وَّل خبزاً وَّل فضة) ففي األول أجاز هلم محل العصا ،والثاين هناهم عن محل العصا أيضاً.
 - 6أن إجنيل مىت ذكر فيه يف ( )21 /15أن املرأة اليت طلبت من املسيح شفاء ابنتها كانت

كنعانية .وذكر القصة مرقص يف إجنيله ( )24 /7ونص عبارته عن جنس املرأة( :وكانت املرأة أممية
ويف جنسها فينيقيه سوريه).

 - 7أن إجنيل مىت ذكر أمساء تالميذ عيسى اَّلثين عشر فقال (( :)2 /10وأما أمساء اَّلثين عشر
رسوَّلً فهي هذه :األول مسعان الذي يقال له :بطرس ،وإندراوس أخوه ،يعقوب بن زبدي ،ويوحنا

أخوه ،فيلبس ،وبرثوملاوس ،توما ،ومىت العشار ،يعقوب بن حلفى ،ولباوس امللقب تداوس ،مسعان

القانوين ،ويهوذا اإلسخريوطي الذي أسلمه) .وذكر مرقص يف ( )16 /3األمساء فوافق فيها مىت،

وخالفهما لوقا حيث حذف من قائمة مىت (لباوس امللقب تداوس) ووضع بدَّلً عنه (يهوذا أخا

يعقوب).

 - 8اختالفهم يف الذين حضروا ملشاهدة قرب املسيح بعد دفنه املزعوم ووقت ذلك ،حيث يقول مىت

(( :)1 /28وبعد السبت عند فجر أول األسبوع جاءت مرمي اجملدليه ومرمي أخرى لتنظرا القرب) .ويف
إجنيل مرقص ( )1 /16يقول( :وبعد ما مضى السبت اشرتت مرمي اجملدليه ومرمي أم يعقوب وسالومة

حنوطاً ليأتني ويدهنه ،وابكراً جداا يف أول األسبوع أتني إىل القرب إذ طلعت الشمس) .ويف إجنيل لوقا

( )1 /24يقول( :مث يف أول األسبوع أول الفجر أتني إىل القرب حامالت احلنوط الذي أعددنه ومعهن

أَنس).

ويف إجنيل يوحنا ( )1 /20يقول( :ويف أول األسبوع جاءت مرمي اجملدلية إىل القرب ابكراً والظالم ابق،
فنظرت احلجر مرفوعاً عن القرب).

فهذه اَّلختالفات وغريها كثري -ذكرها علماء اإلسالم وغريهم -م
تدل دَّللة واضحة على أن يف

الكتاب صنعة بشرية ،وحتريف وتبديل .دراسات يف األداين اليهودية والنصرانية لسعود بن عبد العزيز
اخللف – ص 227
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اثنيا :األغالط يف األَنجيل
كما بني األَنجيل اختالفات يوجد هبا أغالط وأخطاء كثرية أيضاً ،نذكر منها:
ا
مستدَّل للمسيح ووَّلدته من مرمي بنبوءة سابقة جاءت على لسان
مىت يف إجنيله ()3 /1
 - 1قال َّ

إشعيا( :وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب ابلنيب القائل :هو ذا العذراء حتبل وتلد ابناً،
ويدعون امسه (عمانوئيل) الذي تفسريه هللا معنا) .وهذا غلط؛ ألن هذا اللفظ الذي ورد على لسان

إشعياء َّل ينطبق على املسيح ،فإن له قصة تدل على املراد به ،وهي :أن (رصني) ملك أرام( ،وفقح
بن رمليا) ملك إسرائيل ،اتفقا على حماربة (آحاز بن يواثن) ملك يهوذا ،فخاف منهما (آحاز) خوفاً
شديداً ،فأوحى هللا إىل النيب إشعياء أن يقول آلحاز :أبن َّل خياف؛ ألهنما َّل يستطيعان أن يفعال به ما

أرادا وأن ملكهما سيزول أيضاً ،وبني له إشعياء آية خلراب ملكهما وزواله ،أن امرأة شابه حتبل وتلد

ابناً يسمى (عما نوئيل) ،فتصبح أرض هذين امللكني خراابً قبل أن ْييز ذلك اَّلبن بني اخلري والشر،

ونص كالمه( :ها العذراء حتبل وتلد ابناً وتدعو امسه (عمانوئيل) زبداً وعسالً أيكل ،مىت عرف أن

يرفض الشر وخيتار اخلري؛ ألنه قبل أن يعرف الصيب أن يرفض الشر وخيتار اخلري ختلى األرض اليت

أنت خاش من ملكيها) سفر إشعياء ( .)14 /7وقد وقع ذلك فقد استوىل (تغلث فالسر) الثاين

ملك آشور على بالد سوراي ،وقتل (رصني) ملكها ،أما (فقح) فقتله يف نفس السنة أحد أقرابئه،
َّ
وتوىل امللك مكانه ،كل ذلك حدث بعد هذه املقولة ِبا يقارب إحدى وعشرين سنة ،أي :قبل ميالد
املسيح ِبا يقارب سبعة قرون.

 - 2قال مىت يف إجنيله ( )51 /27بعد الصلب املزعوم للمسيح وإسالمه الروح( :وإذا حجاب
اهليكل قد انشق إىل اثنني من فوق إىل أسفل ،واألرض تزلزلت ،والصخور تفتقت ،والقبور تفتحت،

وقام كثري من أجساد القديسني الراقدين ،وخرجوا من القبور بعد قيامته ،ودخلوا املدينة املقدسة
مىت مل يذكرها غريه من كتَّاب األَنجيل مما م
يدل على أن
وظهروا لكثريين) .فهذه احلكاية اليت ذكرها َّ

كالمه َّل حقيقة له؛ ألهنا آية عظيمة تتوافر اهلمم على نقلها.

مىت ( )40 /12وكذلك يف ( )4 /16أن املسيح قال :إنه لن يعطي لليهود
 - 3أنه ورد يف إجنيل َّ

آية إَّل آية يوَنن (يونس عليه السالم) .ونصه( :ألنه كما كان يوَنن يف بطن احلوت ثالثة أايم وثالث
ليال ،هكذا يكون ابن اإلنسان يف قلب األرض ثالثة أايم وثالث ليال) .وهذا غلط؛ ألن املسيح

عليه السالم يف زعمهم صلب ضحى يوم اْلمعة ،ومات بعد ست ساعات ،أي :وقت العصر ،ودفن

قبيل غروب الشمس ،وبقى يف قربه تلك الليلة ،وهنار السبت من الغد ،وليلة األحد ،ويف صباح

األحد جاؤوا ومل جيدوه يف قربه ،مما يدل على أنه مكث يف زعمهم ليلتني ويوماً واحداً فقط ،فيكون

مىت السابق غلط واضح.
كالم َّ

مىت ذكر يف مواضع من كتابه أن القيامة ستقوم على ذلك اْليل ،ومن ذلك قوله يف (/16
 - 4أن َّ
 )27على لسان املسيح( :فإن ابن اإلنسان سوف أييت يف جمد أبيه مع مالئكته ،وحينئذ جيازي كل

واحد حسب عمله ،احلق أقول لكم :إن من القيام ههنا قوماً َّل يذوقون املوت حىت يروا ابن

اإلنسان آتياً يف ملكوته) .كما ورد يف اإلجنيل نفسه ( )23 /3قوهلم على لسان املسيح( :فإن احلق

أقول لكمَّ :ل تكملون مدن إسرائيل حىت أييت ابن اإلنسان) .فهذه النصوص تؤكد القيامة قبل موت

الكثريين من ذلك اْليل ،وقبل أن يكمل احلواريون الدعوة يف مجيع مدن بين إسرائيل ،وهذا أمر مل
يتحقق ،وله اآلن ألفا سنة إَّل قليال مما م
يدل على أنه غلط فاحش.
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 - 5جاء يف إجنيل لوقا ( )30 /1يف البشارة ابملسيح قوله( :ويعطيه الرب اإلله كرسي داود أبيه،
وْيلك على بيت يعقوب إىل األبد ،وَّل يكون مللكه هناية) .وهذا خطأ ِبني؛ ألن املسيح عليه السالم
مل يكن ملكاً لليهود ،وَّل ملكاً على آل يعقوب ،بل كان أكثرهم معادين له إىل أن رفع إىل السماء
بسبب حماولتهم قتله.

 - 6ورد يف إجنيل مرقس (( :)23 /11فأجاب يسوع وقال هلم :ليكن لكم إْيان ابهلل؛ ألن احلق
أقول لكم :إن من قال هلذا اْلبل :انتقل وانطرح يف البحر .وَّل يشك يف قلبه ،بل يؤمن أن ما يقوله

يكون ،فمهما قال يكون له ،لذلك أقول لكم :كل ما تطلبونه حينما تصلون ،فآمنوا أن تنالوه فيكون
لكم) .وورد أيضا يف إجنيل مرقس (( :)17 /16وهذه اآلايت تتبع املؤمنني ،خيرجون الشياطني

ابمسي ،ويتكلمون أبلسنة جديدة ،حيملون حيات ،وإن شربوا شيئاً مميتاً َّل يضرهم ويضعون أيديهم

على املرضى فيربؤون) .ويف إجنيل يوحنا (( :)12 /14احلق احلق أقول لكم :من يؤمن يب فاألعمال

اليت أَن أعملها يعملها هو أيضاً ،ويعمل أعظم منها؛ ألين ماض إىل أيب ،ومهما سألتم ابمسي فذلك

أفعله) .فهذه النصوص الثالثة َّلشك يف أهنا خطأ ،فال يستطيع النصارى أن يدعو ذلك ألنفسهم.
كما أن عبارة إجنيل يوحنا فيها مغاَّلت شديدة ،حيث زعم أن من آمن ابملسيح يعمل أعظم من

أعمال املسيح نفسه ،وهذا من الرتهات الفارغة .وِبجموع ما ذكر عن األَنجيل من َنحية اترخيها،

وجل على عبده
ومتنها يتبني لنا أن هذه الكتب َّل ْيكن أن تكون هي الكتاب الذي أنزل هللا َّ
عز َّ
وجل على
ورسوله املسيح عليه السالم ،وأحسن أحواهلا أن تكون متضمنة لبعض ما أنزل هللا َّ
عز َّ

عيسى عليه السالم .دراسات يف األداين اليهودية والنصرانية لسعود بن عبد العزيز اخللف – ص
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املبحث األول :تعريف النيب

ساءلُو َن َع ِن النـَّبَِإ ال َْع ِظيم [النبأ- 1 :
النيب يف لغة العرب مشتق من النبأ وهو اخلرب ،قال تعاىلَ :ع َّم يَـتَ َ

.]2

رب ُخمْ َرب ،فهو ُخمْ َرب ،أيَّ :
ال
َك َه َذا قَ َ
ت َم ْن أَنْـبَأ َ
أن هللا أخربه ،وأوحى إليه قَالَ ْ
وإمنا مسي النيب نبياً ألنه ُخمْ ٌ
ِ ِ ِ
نَـبَّأَِين ال َْعلِيم ْ ِ
ور
ري [التحرمي ،]3 :وهو ُخمْربٌ عن هللا تعاىل أمره ووحيه نَـب ْئ عبَادي أَِين أ َََن الْغَ ُف ُ
اخلَب ُ
َ ُ
ِ
ِ
الرِحيم [احلجرَ ]49 :ونَـبـ ْئـ ُه ْم َعن َ ِ
يم [احلجر.]51 :
ض ْيف إبْـ َراه َ
َّ ُ

وقيل :النبوة مشتقة من النَّـ ْبـ َوة ،وهي ما ارتفع من األرض ،وتطلق العرب لفظ النيب على علم من
أعالم األرض اليت يهتدى هبا ،واملناسبة بني لفظ النيب واملعىن اللغويَّ ،
أن النيب ذو رفعة وقدر عظيم
يف الدنيا واآلخرة ،فاألنبياء هم أشرف اخللق ،وهم األعالم اليت يهتدي هبا الناس فتصلح دنياهم

وأخراهم ( .)1الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 13
_________

( )1انظر(( :لسان العرب)) ((( ،)573 ،561 /3بصائر ذوي التمييز)) ((( ،)14 /5لوامع
األنوار البهية)) (.)265 /2 ،49 /1
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املبحث الثاين :تعريف الرسول
اإلرسال يف اللغة التوجيه ،فإذا بعثت شخصاً يف مهمة فهو رسولك ،قال تعاىل حاكياً قول ملكة سبأ:
وإِِين مر ِسلَةٌ إِلَي ِهم ِهب ِديٍَّة فَـن ِ
اظ َرةٌ ِمبَ يَـ ْرِج ُع ال ُْم ْر َسلُو َن [النمل ،]35 :وقد يريدون ابلرسول ذلك
ْ ْ َ َ
َ ُْ
اإلبل َر َسالً) أي :متتابعة.
الشخص الذي يتابع أخبار الذي بعثه ،أخذاً من قول العرب( :جاءت ُ
َّ
رتا [املؤمنون:
وعلى ذلك فال مرسل إمنا مسوا بذلك ألهنم ُوجهوا من قبل هللا تعاىلُ :مثَّ أ َْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا تَ ْ َ
 ،]44وهم مبعوثون برسالة معينة ُمكلَّفون حبملها وتبليغها ومتابعتها ( .)1الرسل والرساَّلت لعمر
األشقر  -ص 13
_________

( )1انظر(( :لسان العرب)) ((( ،)1167 - 1166 /2املصباح املنري)) (ص.)266 :
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املبحث الثالث :الفرق بني الرسول والنيب

َّل يص مح قول من ذهب إىل أنه َّل فرق بني الرسول والنيب ،م
ويدل على بطالن هذا القول ما ورد يف
عدة األنبياء والرسل ،فقد ذكر الرسول صلى هللا عليه وسلم َّ
أن عدة األنبياء مائة وأربعة وعشرون
ألف نيب ،وعدَّة الرسل ثالمثائة وبضعة عشر رسوَّلً ( ،)1ويدل على الفرق أيضاً ما ورد يف كتاب هللا
من عطف النيب على الرسول ومآ أَرسلْنا ِمن قَـبلِ َ ِ
ٍ
ِ ِ
يف
ََ ْ َ َ
ْ
ىن أَلْ َقى الش ْيطَا ُن ِ َ
ك من ر ُسول َوَّلَ نَِيب إَّل إذَا ْتََ َ

أ ُْمنِيتِ ِه [احلج ،]52 :ووصف بعض رسله ابلنبوة والرسالة مما ي ُدل على أن الرسالة أمر زائد على
حق موسى عليه السالم :واذْ ُكر ِيف ال ِ
ْكتَ ِ
النبوة ،كقوله يف ِ
وس َى إِنهُ َكا َن ُخمْلِصاً َوَكا َن َر ُسوَّلً نبِياً
اب ُم َ
َ ْ
[مرمي.]51 :
والشائع عند العلماء َّ
أن النيب أعم من الرسول ،فالرسول هو من أُوحي إليه بشرع وأُمر بتبليغه،
والنيب من أوحي إليه ومل يؤمر ابلبالغ ،وعلى ذلك فك مل رسول نيب ،وليس كل نيب رسوَّلً (.)2
وهذا الذي ذكروه هنا بعيد ألمور:

ك ِمن ر ُس ٍ
ول
األول :أن هللا َّ
نص على أنه أرسل األنبياء كما أرسل الرسل يف قولهَ :وَمآ أ َْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ
َوَّلَ نَِيب [ ...احلج ،]52 :فإذا كان الفارق بينهما هو األمر ابلبالغ فاإلرسال يقتضي من النيب
البالغ.

الثاينَّ :
أن ترك البالغ كتمان لوحي هللا تعاىل ،وهللا َّل ينزل وحيه ليكتم ويدفن يف صدر واحد من

الناس ،مثَّ ْيوت هذا العلم ِبوته.

علي األمم ،فجعل
الثالث :قول الرسول صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عنه ابن عباس(( :عرضت َّ

ْي مر النيب معه الرجل ،والنيب معه الرجالن ،والنيب معه الرهط ،والنيب ليس معه أحد)) (.)3
أن األنبياء مأمورون ابلبالغَّ ،
فدل هذا على َّ
وأهنم يتفاوتون يف مدى اَّلستجابة هلم .والتعريف املختار

َّ
(الرسول َم ْن أُوحي إليه بشرع جديد ،والنيب هو املبعوث لتقرير شرع من قبله) (.)4
أن
َ

وقد ((كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء ،كلما هلك نيبٌّ خلفه نيبٌّ)) كما ثبت يف احلديث (،)5

وأنبياء بين إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى :التوراة وكانوا مأمورين إببالغ قومهم وحي هللا إليهم
يل ِ
أََمل تَـر إِ َىل الْم ِإل ِمن ب ِين إِسرائِ ِ ِ
ث لَنَا َملِكاً نـ َقاتِ ْل ِيف َسبِ ِ
هللا
وس َى إِ ْذ قَالُواْ لِنَِ ٍيب هلُُم ابْـ َع ْ
يل من بَـ ْعد ُم َ
َ
ْ َ
َ َ َْ َ
ِ
ال أََّل تُـ َقاتِلُواْ [ ...البقرة ]246 :فالنيب كما يظهر من اآلية
ب َعلَْي ُك ُم ال ِْقتَ ُ
قَ َ
س ْيـتُ ْم أن ُكت َ
ال َه ْل َع َ
وحى إليه شيء يوجب على قومه أمراً ،وهذا َّل يكون إَّل مع وجوب التبليغ .واعترب يف هذا حبال
يُ َ

داود وسليمان وزكراي وحيي فهؤَّلء مجيعاً أنبياء ،وقد كانوا يقومون بسياسة بين إسرائيل ،واحلكم بينهم
وإبالغهم احلق ،وهللا أعلم ابلصواب .الرسل والرساَّلت لعمر األشقر – ص14 :
_________

( )1رواه أمحد ( .)22342( )265 /5من حديث أيب أمامة رضي هللا عنه .واحلديث ضعفه ابن
كثري يف ((البداية والنهاية)) ( ،)140 /2وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)164 /1مداره على

علي بن يزيد وهو ضعيف.

((( )2شرح العقيدة الطحاوية)) (ص(( ،)167 :لوامع األنوار البهية)) (.)49 /1
( )3رواه البخاري ( )5752واللفظ له ،ومسلم (.)220

((( )4تفسري اآللوسي)) (.)157 /7
( )5رواه البخاري ( .)3455من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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املبحث األول :معىن اإلْيان ابلرسل
وأما األنبياء واملرسلون ،فعلينا اإلْيان ِبن مسى هللا تعاىل :يف كتابه من رسله ،واإلْيان أبن هللا تعاىل:
أرسل رسالً سواهم وأنبياءَّ ،ل يعلم أمساءهم وعددهم إَّل هللا تعاىل الذي أرسلهم .فعلينا اإلْيان هبم
مجلة ألنه مل أيت يف عددهم نص .وقد قال تعاىل :ورسالً قَ ْد قَصصناهم علَي َ ِ
َ َْ ُ ْ َ ْ
ك من قَـ ْب ُل َوُر ُسالً َّملْ
َُ ُ
ِ
ِ
ِ
صنَا
ك [النساء , ]164:وقال تعاىلَ :ولََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسالً من قَـ ْبل َ
ص ُه ْم َعلَْي َ
ص ْ
ص ْ
ك م ْنـ ُهم َّمن قَ َ
نَـ ْق ُ
علَي َ ِ
ك [غافر .]78:وعلينا اإلْيان أبهنم بلغوا مجيع ما أرسلوا به على ما
ص َعلَْي َ
َْ
ص ْ
ك َوم ْنـ ُهم َّمن َّملْ نَـ ْق ُ
أمرهم هللا به ،وأهنم بينوه بياَنً َّل يسع أحداً ممن أرسلوا إليه جهله ،وَّل حيل خالفه .قال تعاىل :فَـ َه ْل
ني [النحلَ ]82:وإِن
ني [النحل .]35:فَِإن تَـ َولَّ ْواْ فَِإ َّمنَا َعلَْي َ
ك الْبَالَغُ ال ُْمبِ ُ
َعلَى ال مر ُس ِل إَِّلَّ الْبَالغُ ال ُْمبِ ُ
اَّلل وأ ِ
ِ
ِ
الر ُس ِ
ول فَِإن
الر ُس َ
َطي ُعوا َّ
يعوهُ َهتْتَ ُدوا َوَما َعلَى َّ
ول إَِّلَّ الْبَالغُ ال ُْمبِ ُ
ني [النورَ .]54:وأَط ُ
تُط ُ
يعوا ََّ َ
ِ
ني [التغابن .]12:وأما أولو العزم من الرسل .فقد قيل فيهم
تَـ َولَّْيـتُ ْم فَِإ َّمنَا َعلَى َر ُسولنَا الْبَالغُ ال ُْمبِ ُ
أقوال أحسنها :ما نقله البغوي وغريه عن ابن عباس وقتادة أهنم :نوح ،وإبراهيم ،وموسى ،وعيسى،
وحممد ،صلوات هللا وسالمه عليهم .قال :وهم املذكورون يف قوله تعاىل :وإِ ْذ أ َ ِ
ني
َخ ْذ ََن م َن النَّبِيِ َ
َ
ِ
ِ
ِ
نك وِمن نم ٍ ِ ِ
ع
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ [األحزاب .]7:ويف قوله تعاىلَ :ش َر َ
يم َوُم َ
ميثَاقَـ ُه ْم َوم َ َ
وح َوإبْـ َراه َ
وسى َوع َ
ِ
ك وما و َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
َّ ِ
الدي ِن ما و َّ ِ
لَ ُكم ِمن ِ
يموا
يم َوُم َ
صى بِه نُ ً
يسى أَ ْن أَق ُ
وحا َوالذي أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ َ َ َ
َ َ
َ
ص ْيـنَا به إبْـ َراه َ
وسى َوع َ
ِ
ِِ
ِ
وه ْم إِلَْي ِه [الشورى )1( ]13:وأما اإلْيان ِبحمد
ني َما تَ ْد ُع ُ
رب َعلَى ال ُْم ْش ِرك َ
الد َ
ين َوَّل تَـتَـ َف َّرقُوا فيه َك َُ

صلى هللا عليه وسلم ،فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إمجاَّلً وتفصيالً .شرح العقيدة الطحاوية
َّلبن أيب العز احلنفي 423 /2 -
_________

( )1انظر(( :تفسري البغوي)) (.)272 /7
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فكل رسول نيب وليس كل نيب رسوَّلً( .اهلداة) مجع هاد واملراد به هداية الدعوة والدَّللة واإلرشاد إىل
سبيل اهلدى كما قال تعاىل :إِ َّمنَا أ َ ِ
نذر ولِ ُك ِل قَـوٍم َه ٍ
ك لَتَـ ْه ِدي إِ َىل
اد [الرعد ]7:وقال تعاىلَ :وإِنَّ َ
ْ
َنت ُم ٌ َ
اط َِّ
صر ِ
ِ ٍ
ِ ِ
اَّلل [الشورى .]53 – 52 :وأما هداية التوفيق والتسديد والتثبيت فليست
ص َراط م ْستَق ٍيم َ
إَّل بيد هللا عز وجل هو مقلب القلوب ومص ِرف األمور ليس مللك مقرب ،وَّل لنيب مرسل تصريف يف
َّ
ِ
اه ْم َولَ ِك َّن
س َعلَْي َ
ك ُه َد ُ
شيء منهما فضالً عمن دوهنما ،ولذا قال تعاىل :لنبيه صلى هللا عليه وسلم ل ْي َ
ِ
ت َولَ ِك َّن َّ
شاء
اَّللَ يَـ ْه ِدي َمن يَ َ
هللاَ يَـ ْه ِدي َمن يَ َ
شاء [البقرة ]272:وقال تعاىل :إِنَّ َ
َحبَـ ْب َ
ك َّل َهتْدي َم ْن أ ْ
ِ
ين [القصص .]56:واإلْيان برسل هللا عز وجل متالزم من كفر بواحد منهم فقد
َو ُه َو أَ ْعلَ ُم ِابل ُْم ْهتَد َ
ول ِِبَا أُن ِز َل إليه ِمن َّربِ ِه
الر ُس ُ
آم َن َّ
كفر ابهلل تعاىل :وجبميع الرسل عليهم السالم كما قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
َح ٍد ِمن مر ُسلِ ِه َوقَالُواْ َِمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا
آم َن ِابهلل َوَمآلئِ َكتِه َوُكتُبِه َوُر ُسله َّلَ نُـ َف ِر ُق بَ ْ َ
ني أ َ
َوال ُْم ْؤمنُو َن ُكلٌّ َ
صري [البقرة .]285:وقال تعاىل :إِ َّن الَّ ِذين ي ْك ُفرو َن ِاب ِ
ك ربَّـنَا وإِلَْي َ ِ
هلل َوُر ُسلِ ِه َويُ ِري ُدو َن أَن
غُ ْف َرانَ َ َ َ
ك ال َْم ُ
ََ ُ
يـ َف ِرقُواْ بني ِ
ِ
ض َونَ ْك ُف ُر بِبَـ ْع ٍ
هللا َوُر ُسلِ ِه َوي ُقولُو َن نـُ ْؤِم ُن بِبَـ ْع ٍ
ك
ك َسبِيالً أ ُْولَئِ َ
ني ذَلِ َ
ض َويُ ِري ُدو َن أَن يَـتَّخ ُذواْ بَ ْ َ
َْ َ
ُ
ِ
ِ
ِِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
َح ٍد م ْنـ ُه ْم
آمنُواْ ِابهلل َوُر ُسله َوَملْ يُـ َف ِرقُواْ بَ ْ َ
ني أ َ
ين َ
ين َع َذ ًااب م ِهينًا َوالذ َ
ُه ُم الْ َكاف ُرو َن َح اقا َوأَ ْعتَ ْد ََن ل ْل َكاف ِر َ
ف يـ ْؤتِي ِهم أُجورهم وَكا َن هللا غَ ُف ِ
يما [النساء ،]152 – 150:وقال تعاىلَ :وَمن
أ ُْولَئِ َ
ورا َّرح ً
ُ ً
ك َس ْو َ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ
هلل ومالَئِ َكتِ ِه وُكتبِ ِه ورسلِ ِه والْيـوِم ِ
ِ
ضالََّلً بَ ِعي ًدا [النساء ،]136:وقال تعاىل:
ض َّل َ
اآلخ ِر فَـ َق ْد َ
َ ُ َُ ُ َ َْ
يَ ْك ُف ْر ِاب َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ص ِدقاً لِ َما
َنز َل هللاُ قَالُواْ نُـ ْؤم ُن ِِبَآ أُن ِز َل َعلَْيـنَا َويَ ْك ُفرو َن ِِبَا َوَراءهُ َو ُه َو ا ْحلَ مق ُم َ
يل َهلُ ْم آمنُواْ ِِبَا أ َ
َوإذَا ق َ
هللا ِمن قَـبل إِن ُكنتم م ْؤِمنِني [البقرة ،]91:وقال تعاىل :وإِ ْذ قَ َ ِ
معهم قُل فَلِم تَـ ْقتـلُو َن أَنبِياء ِ
يسى
ُ
ََُ ْ ْ َ ُ
َ
َ
َ
ال ع َ
ُْ
ابن مرَمي اي ب ِين إِسرائِيل إِِين رس ُ ِ
اَّلل إِلَي ُكم م ِ ِ
ي ِمن التـ َّْوراةِ وُمبَ ِشرا بِر ُس ٍ
ول َأيِْيت ِمن
ول َّ ْ
صدقًا ل َما بَ ْ َ
َ
ْ ُ َْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ
ني يَ َد َّ َ َ َ ً َ
ني ومن أَظْلَم ِممَّ ِن افْ َرتى َعلَى َِّ ِ
ِ
َمحَ ُد فَـلَ َّما ج ُ ِ ِ ِ
ِ
ب
امسُهُ أ ْ
بَـ ْع ِدي ْ
اَّلل الْ َكذ َ
َ
َ
اءهم ابلْبَـينَات قَالُوا َه َذا س ْح ٌر مب ٌ َ َ ْ ُ
ِ
ِ
َو ُه َو يُ ْد َعى إِ َىل ا ِإل ْس ِ
الم َو َّ
َخ َذ
ني [الصف ،]7 – 6:وقال هللا تعاىلَ :وإِ ْذ أ َ
اَّللُ َّل يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّال ِم َ
هللا ِميثَا َق النَّبِيِني لَما آتَـيـت ُكم ِمن كِت ٍ ِ
ْم ٍة ُمثَّ َجاء ُك ْم َر ُس ٌ
ص ِد ٌق لِ َما َم َع ُك ْم لَتُـ ْؤِمنُ َّن بِ ِه
َ
َْ َ ُْ
ول م َ
ُ
اب َوحك َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال فَا ْش َه ُدواْ َوأ َََنْ َم َع ُكم م َن َّ
ين
ص ِري قَالُواْ أَقـ َْر ْرََن قَ َ
نص ُرنَّهُ قَ َ
ال أَأَقـ َْر ْرُْمت َوأ َ
َخ ْذ ُْمت َعلَى َذل ُك ْم إِ ْ
َولَتَ ُ
الشاهد َ
ك هم الْ َف ِ
فَمن تَـو َّىل بـ ْع َد ذَلِ َ ِ
اس ُقو َن [آل عمران.]82 – 81:
َ َ َ
ك فَأُ ْولَئ َ ُ ُ
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ومعىن اإلْيان ابلرسل هو التصديق اْلازم أبن هللا تعاىل :بعث يف كل ٍ
أمة رسوَّلً يدعوهم إىل عبادة هللا
وحده َّل شريك له والكفر ِبا يعبد من دونه ،وأ َّ
َن مجيعهم صادقون مصدقون اب مرون راشدون كرام بررة

أتقياء أمناء هداة مهتدون ،وابلرباهني الظاهرة واآلايت الباهرة من رهبم مؤيدون ،وأهنم بلَّغوا مجيع ما

أرسلهم هللا به ،مل يكتموا حرفاً ومل يغريوه ومل يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفاً ومل ينقصوه ،فهل على

الرسل إَّل البالغ املبني .وأهنم كلهم كانوا على احلق املبني ،واهلدى املستبني ،وأن هللا تعاىل اختذ
إبراهيم خليالً ،واختذ حممداً صلى هللا عليه وسلم خليالً ،وكلَّم موسى تكليماً ،ورفع إدريس مكاَنً
عليا ،وأن عيسى عبد هللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه ،وأن هللا تعاىل فضل بعضهم على

بعض ورفع بعضهم على بعض درجات .وقد اتفقت دعوهتم من أوهلم إىل آخرهم يف أصل الدين وهو
توحيد هللا عز وجل إبهليته وربوبيته وأمسائه وصفاته ،ونفي ما يضاد ذلك أو ينايف كماله كما تقدم

ذلك يف تقرير توحيد الطلب والقصد .وأما فروع الشرائع من الفرائض واحلالل واحلرام فقد ختتلف

وخيفف على هؤَّلء ما شدد على أولئك وحيرم على أمة
فيفرض على هؤَّلء ما َّل يفرض على هؤَّلء ُ
ما حيل لألخرى وابلعكس حلكمة ابلغة وغاية حممودة قضاها ربنا عز وجل ليبلوكم فيما آاتكم،

وليبلوكم أيكم أحسن عمال .وقد ذكر هللا تعاىل يف كتابه منهم :آدم ونوحا وإدريس وهودا وصاحلا
وإبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوطا وشعيبا ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكراي
وحيىي واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب ،وذكر األسباط مجلة ،وعيسى وحممداً صلى هللا

عليه وسلم ،وقص علينا من أنبائهم ونبَّأَن من أخبارهم ما فيه كفاية وعربة وموعظة إمجاَّلً وتفصيالً مث
قال ورسالً قَ ْد قَصصناهم علَي َ ِ
ك َوَكلَّ َم َّ
وسى تَكْلِيماً
ص ُه ْم َعلَْي َ
ص ْ
َ َْ ُ ْ َ ْ
ك م ْن قَـ ْب ُل َوُر ُسالً َملْ نَـ ْق ُ
اَّللُ ُم َ
َُ ُ
ِ
ِ
ِ
ك [غافر]78:
صنَا َعلَيْ َ
[النساء ]164:وقال تعاىلَ :ولََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسالً م ْن قَـ ْبل َ
ص ْ
ك م ْنـ ُه ْم َم ْن قَ َ
فنؤمن جبميعهم تفصيالً فيما فصل وإمجاَّلً فيما أمجل .معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم
األصول حلافظ بن أمحد احلكمي  -ص 830
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وأهل السنة واْلماعة :يؤمنون ويعتقدون اعتقاداً جازماً أبن هللا سبحانه أرسل إىل عباده رسالً مبشرين

ومنذرين ،ودعاة إىل دين احلق ،هلداية البشر ،وإخراجهم من الظلمات إىل النور .فكانت دعوهتم
إنقاذاً لألمم من الشرك والوثنية ،وتطهرياً للمجتمعات من التحلل والفساد ،وأهنم بلغوا الرسالة،

وأدوا األمانة ،ونصحوا األمة ،وجاهدوا يف هللا حق جهاده ،وقد جاؤوا ِبعجزات ابهرات تدل على
صدقهم ،ومن كفر بواحد منهم؛ فقد كفر ابهلل تعاىل :وجبميع الرسل عليهم السالم ،قال تعاىل :إِ َّن
َّلل ورسلِ ِه وي ِري ُدو َن أَ ْن يـ َف ِرقُوا بني َِّ
ِ
َّ ِ
ض َونَ ْك ُف ُر بِبَـ ْع ٍ
اَّلل َوُر ُسلِ ِه َويَـ ُقولُو َن نُـ ْؤِم ُن بِبَـ ْع ٍ
ض
َْ َ
ُ
ين يَ ْك ُف ُرو َن ِاب َّ َ ُ ُ َ ُ
الذ َ

َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين
ك َسبِيالً أُ ْولَئِ َ
ني َذلِ َ
َويُ ِري ُدو َن أَ ْن يَـتَّخ ُذوا بَ ْ َ
ين َع َذاابً ُم ِهيناً َوالذ َ
ك ُه ْم الْ َكاف ُرو َن َحقاً َوأَ ْعتَ ْد ََن ل ْل َكاف ِر َ
َّلل ورسلِ ِه وَمل يـ َف ِرقُوا بني أ ٍ ِ
ِ
ك سو َ ِ
ِ
ورُه ْم َوَكا َن َّ
اَّللُ غَ ُفوراً َرِحيماً
َحد م ْنـ ُه ْم أ ُْولَئ َ َ ْ
ف يُـ ْؤتي ِه ْم أ ُ
َْ َ َ
آمنُوا ِاب َّ َ ُ ُ َ ْ ُ
َ
ُج َ
ِ
ِ
ين لئال
ين َوُمنذ ِر َ
[النساء .]150:وقد بني هللا احلكمة من بعثة الرسل الكرام ،فقال تعاىلُ :ر ُسالً ُمبَش ِر َ
َّاس علَى َِّ
ِ
اَّلل ُح َّجةٌ بَـ ْع َد ال مر ُس ِل َوَكا َن َّ
اَّللُ َع ِزيزاً َح ِكيماً [النساء .]165:ولقد أرسل هللا رسالً
يَ ُكو َن للن ِ َ
وأنبياء كثريين منهم من ذكره لنا يف كتابه أو على لسان نبيه صلى هللا عليه وسلم ومنهم من مل خيربَن
ك ِم ْنـهم من قَصصنا علَي َ ِ
ِ ِ
ك
ص َعلَْي َ
عنهم ،قال تعاىلَ :ولََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسالً م ْن قَـ ْبل َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ
ص ْ
ك َوم ْنـ ُه ْم َم ْن َملْ نَـ ْق ُ
[غافر .]78:وقالَ :ولََق ْد بَـ َعثْـنَا ِيف ُك ِل أ َُّم ٍة َر ُسوَّلً أَ ْن اُ ْعبُ ُدوا َّ
وت [النحل.]36:
اجتَنِبُوا الطَّاغُ َ
اَّللَ َو ْ
واملذكور من أمسائهم يف القرآن الكرمي مخسة وعشرون رسوَّلً ونبياً ،وهم :أبو البشر آدم ،إدريس،
نوح ،هود ،صاحل ،إبراهيم ،لوط ،إمساعيل ،إسحاق ،يعقوب ،يوسف ،شعيب ،أيوب ،ذو الكفل،

موسى ،هارون ،داود ،سليمان ،إلياس ،اليسع ،يونس ،زكراي ،حيىي ،عيسى ،وحممد خامت األنبياء

والرسل؛ صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني .وأفضل أويل العزم نيب اإلسالم ،وخامت األنبياء واملرسلني
ورسول رب العاملني؛ حممد بن عبدهللا – صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال هللا تبارك وتعاىلَ :ولَ ِكن
ول َِّ
ني [األحزاب .]40:وأهل السنة واْلماعة :يؤمنون هبم مجيعاً من مسى هللا منهم
َّر ُس َ
اَّلل َو َخ َامتَ النَّبِيِ َ
ومن مل يسم ،من أوهلم آدم عليه السالم  ...إىل آخرهم وخاْتهم وأفضلهم نبينا حممد بن عبدهللا؛
صلى هللا عليهم أمجعني .واإلْيان ابلرسل إْيان جممل ،واإلْيان بنبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله

وسلم إْيان مفصل يقتضي ذلك منهم اتباعه فيما جاء به على وجه التفصيل .اإلْيان حقيقته خوارمه

نواقضه عند أهل السنة عبدهللا بن عبداحلميد األثري – ص141 :
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املبحث الثاين :أمهية اإلْيان ابلرسل

اإلْيان ابلرسل أصل من أصول اإلْيان ،قال تعاىل :قُل آمنَّا ِاب َِّ
ُنزل َعلَى
ُنزل َعلَْيـنَا َوَما أ َ
َّلل َوَما أ َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
اعيل وإِسحا َق ويـع ُقوب واألسب ِ
ِ ِ
ِِ
اط َوَما أ ِ
ني
يسى َوالنَّبِيمو َن م ْن َرهب ْم َّل نُـ َف ِر ُق بَ ْ َ
يم َوإِ ْمسَ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
ُويتَ ُم َ
إبْـ َراه َ
وسى َوع َ
َح ٍد ِم ْنـ ُه ْم َوَْحن ُن لَهُ ُم ْسلِ ُمو َن [آل عمران.]84 :
أَ
ومن مل يؤمن ابلرسل ضل ضالَّلً بعيداً ،وخسر خسراَنً مبيناً ومن ي ْك ُفر ِاب َِّ
َّلل َوَمالئِ َكتِ ِه َوُكتُبِ ِه َوُر ُسلِ ِه
ََ ْ َ ْ
ِ
ضالَّل بَ ِعيداً [النساء .]136 :الرسل والرساَّلت لعمر األشقر – ص15 :
ض َّل َ
َوالْيَـ ْوم ْاآل ِخ ِر فَـ َق ْد َ
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املبحث الثالث :الصلة بني اإلْيان ابهلل واإلْيان ابلرسل
الذين يزعمون َّأهنم مؤمنون ابهلل ولكنهم يكفرون ابلرسل والكتب هؤَّلء َّل يقدرون هللا َّ
حق قدرهَ ،وَما
اَّللَ َح َّق قَ ْد ِرهِ إِ ْذ قَالُوا َما أَنْـ َز َل َّ
قَ َد ُروا َّ
ش ٍر ِم ْن َش ْي ٍء [األنعام .]91 :فالذين يقدرون هللا َّ
حق
اَّللُ َعلَى بَ َ
قدره ،ويعلمون صفاته اليت اتصف هبا من العلم واحلكمة والرمحة َّل َّ
بد أن يوقنوا أبنَّه أرسل الرسل
ب ِْ
دى
وأنزل الكتب ،ألن هذا مقتضى صفاته ،فهو مل خيلق اخللق عبثاً ،أ َْ
سا ُن أَ ْن يُ ْ َ
رت َك ُس ً
سُ
اإلنْ َ
َحي َ
[القيامة.]36 :

َّ ِ
ين
ومن كفر ابلرسل وهو يزعم أنَّه يؤمن ابهلل فهو عند هللا كافر َّل ينفعه إْيانه ،قال تعاىل :إِ َّن الذ َ
َّلل ورسلِ ِه وي ِري ُدو َن أَ ْن يـ َف ِرقُوا بني َِّ
ِ
ض َونَ ْك ُف ُر بِبَـ ْع ٍ
اَّلل َوُر ُسلِ ِه َويَـ ُقولُو َن نُـ ْؤِم ُن بِبَـ ْع ٍ
ض َويُ ِري ُدو َن
َْ َ
ُ
يَ ْك ُف ُرو َن ِاب َّ َ ُ ُ َ ُ
ِ
ك ُه ُم الْ َكافِ ُرو َن َحقاً [النساء.]151 - 150 :
ك َسبِيالً أُولَئِ َ
ني َذلِ َ
أَ ْن يَـتَّخ ُذوا بَ ْ َ
نصت اآلية على كفر من زعم اإلْيان ابهلل وكفر ابلرسل وي ِري ُدو َن أَ ْن يـ َف ِرقُوا بني َِّ
اَّلل َوُر ُسلِ ِه ،يقول
فقد َّ
َْ َ
ُ
َُ
أن التفريق بني هللا ورسله كفرَّ ،
وإمنا كان كفراً َّ
القرطيب يف هذه اآلية( :نص سبحانه على َّ
ألن هللا فرض
على الناس أن يعبدوه ِبا شرعه على ألسنة الرسل ،فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم ،ومل

يقبلوها منهم ،فكانوا ممتنعني من التزام العبودية اليت أُمروا ابلتزامها ،فكان كجحد الصانع سبحانه،

وجحد الصانع كفر ملا فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية ،وكذلك التفريق بني هللا ورسله) (.)1

الرسل والرساَّلت لعمر األشقر – ص16 :
_________
((( )1تفسري القرطيب)) (.)5 /6
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املبحث الرابع :ما جيب علينا حنو الرسل

جيب على األمة جتاه الرسل حقوق عظيمة حبسب ما أنزهلم هللا من املنازل الرفيعة يف الدين ،وما
رفعهم هللا إليه من الدرجات السامية اْلليلة عنده ،وما شرفهم به من املهمات النبيلة ,وما اصطفاهم
به من تبليغ وحيه وشرعه لعامة خلقه .ومن هذه احلقوق:

مجيعا فيما جاءوا به ،وأهنم مرسلون من رهبم ،مبلغون عن هللا ما أمرهم هللا بتبليغه ملن
 - 1تصديقهم ً
ول إََِّّل لِيطَاع إبِِ ْذ ِن َِّ
أرسلوا إليهم وعدم التفريق بينهم يف ذلك .قال تعاىل :وَما أ َْر َسلْنَا ِم ْن ر ُس ٍ
اَّلل
ُ َ
َ
َ

َطيعوا َّ ِ
ِ
اح َذ ُروا فَِإ ْن تَـ َولَّْيـتُ ْم فَا ْعلَ ُموا أ ََّمنَا َعلَى
الر ُس َ
يعوا َّ
ول َو ْ
اَّللَ َوأَط ُ
[النساء .]64 :وقال تعاىلَ :وأ ُ
رسولِنا الْب َالغُ الْمبِني [املائًدة .]92 :وقال عز وجل :إِ َّن الَّ ِذين ي ْك ُفرو َن ِاب َِّ
َّلل َوُر ُسلِ ِه َويُ ِري ُدو َن أَ ْن
ُ ُ
َُ َ َ
ََ ُ
يـ َف ِرقُوا بني َِّ
ِ
ض َونَ ْك ُف ُر بِبَـ ْع ٍ
اَّلل َوُر ُسلِ ِه َويَـ ُقولُو َن نُـ ْؤِم ُن بِبَـ ْع ٍ
ك
ك َسبِ ًيال أُولَئِ َ
ني ذَلِ َ
ض َويُ ِري ُدو َن أَ ْن يَـتَّخ ُذوا بَ ْ َ
َْ َ
ُ
ُه ُم الْ َكافِ ُرو َن َح اقا [النساء .]151 ،150 :فيجب تصديق الرسل فيما جاءوا به من الرساَّلت
وهذا مقتضى اإلْيان هبم.
ومما جيب معرفته أنه َّل جيوز ألحد من الثقلني متابعة ٍ
أحد من الرسل السابقني بعد مبعث حممد صلى

هللا عليه وسلم املبعوث للناس كافة ،إ ْذ أن شريعته جاءت َنسخة ْلميع شرائع األنبياء قبله ,فال دين
ري ِْ
اإل ْس َالِم ِدينًا فَـلَ ْن يُـ ْقبَ َل
إَّل ما بعثه هللا به وَّل متابعة إَّل هلذا النيب الكرمي .قال تعاىلَ :وَم ْن يَـ ْبـتَ ِغ غَ ْ َ
اك إََِّّل َكافَّةً لِلن ِ ِ
ِم ْنهُ وهو ِيف ْاآل ِخرةِ ِمن ْ ِ
ريا
ين [آل عمران .]85 :وقال تعاىلَ :وَما أ َْر َسلْنَ َ
اخلَاس ِر َ
َ َ
َ َُ
َّاس بَش ً
ول َِّ
َونَ ِذ ًيرا َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
اَّلل إِلَْي ُك ْم
َّاس إِِين َر ُس ُ
َّاس ََّل يَـ ْعلَ ُمو َن [سبأ .]28 :وقال تعاىل :قُ ْل َاي أَيمـ َها الن ُ
َِ
مج ًيعا [ ..األعراف.]158 :
مجيعا وحمبتهم واحلذر من بغضهم وعداوهتم.
 - 2مواَّلهتم ً
اَّلل ورسولَه والَّ ِذين آمنوا فَِإ َّن ِحزب َِّ
اَّلل ُه ُم الْغَالِبُو َن [املائدة .]56 :وقال
قال تعاىلَ :وَم ْن يَـتَـ َو َّل ََّ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ
ْ َ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَـ ْع ٍ
ض [التوبة .]71 :فتضمنت اآلية وصف املؤمنني
ات بَـ ْع ُ
تعاىلَ :وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
إْياَن ,وعليه فإن مواَّلهتم
ِبواَّلة بعضهم لبعض فدخل يف ذلك رسل هللا الذين هم أكمل املؤمنني ً
وحمبتهم يف قلوب املؤمنني هي أعظم من مواَّلة غريهم من اخللق لعلو مكانتهم يف الدين ورفعة
درجاهتم يف اإلْيان .ولذا حذر هللا من معاداة رسله وعطفها يف الذكر على معاداة هللا ومالئكته ,وقرن
ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ
ال فَِإ َّن
يل َوِمي َك َ
بينهما يف العقوبة واْلزاء .فقال عز من قائلَ :م ْن َكا َن َع ُد اوا ََّّلل َوَم َالئ َكته َوُر ُسله َوج ِْرب َ
ِ ِ
َّ
ين [البقرة.]98 :
اَّللَ َع ُد ٌّو ل ْل َكاف ِر َ
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 - 3اعتقاد فضلهم على غريهم من الناس ،وأنه َّل يبلغ منزلتهم أحد من اخللق مهما بلغ من
الصالح والتقوى ,إذ الرسالة اصطفاء من هللا خيتص هللا هبا من يشاء من خلقه ,وَّل تنال ابَّلجتهاد
اَّلل َِمس ِ
صطَِفي ِم َن ال َْم َالئِ َك ِة ُر ُس ًال َوِم َن الن ِ
والعمل .قال تعاىلَّ :
ري [احلج.]75 :
اَّللُ يَ ْ
َّاس إِ َّن ََّ ٌ
يع بَص ٌ
اها إِبْـر ِاهيم َعلَى قَـوِم ِه نَـرفَع َدرج ٍ
شاءُ [األنعام .]83 :إىل أن
ات َم ْن نَ َ
وقال تعاىلَ :وتِل َ
ْ ْ ُ ََ
ْك ُح َّجتُـنَا آتَـ ْيـنَ َ َ َ
قال بعد ذكر طائفة كبرية من األنبياء واملرسلنيَ :وُك اال فَ َّ
ني [األنعام]86 :
ضلْنَا َعلَى ال َْعالَ ِم َ

أيضا على أن منزلة الرسل َّل يبلغها أحد من اخللق ملا رواه الشيخان من
 ...........كما دلت السنة ً
حديث أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قالَّ(( :ل ينبغي لعبد أن يقول :أَن خري من

يونس بن مىت)) ( )1ويف رواية للبخاري(( :من قال أَن خري من يونس بن مىت فقد كذب)) ( .)2قال
زجرا أن يتخيل أحد من اْلاهلني شيئًا من
بعض شراح احلديث( :إنه صلى هللا عليه وسلم قال هذا ً

حط مرتبة يونس صلى هللا عليه وسلم من أجل ما يف القرآن العزيز من قصته) .وبني العلماء( :أن ما
جرى ليونس صلى هللا عليه وسلم مل حيطه من النبوة مثقال ذرة ,وخص يونس ابلذكر ملا ذكر هللا من
قصته يف القرآن الكرمي كقوله تعاىل :وذَا الن ِ
مون إِ ْذ ذَ َهب مغَ ِ
ادى ِيف
اضبًا فَظَ َّن أَ ْن لَ ْن نَـ ْق ِد َر َعلَْي ِه فَـنَ َ
َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
الظملُم ِ
ك
استَ َج ْبـنَا لَهُ َوَجنَّْيـنَاهُ م َن الْغَ ِم َوَك َذلِ َ
ت ُس ْب َحانَ َ
ك إِِين ُك ْن ُ
ات أَ ْن ََّل إِلَهَ إََِّّل أَنْ َ
ني فَ ْ
ت م َن الظَّال ِم َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ني  ...اآلايت
س لَم َن ال ُْم ْر َسل َ
نُـ ْن ِجي ال ُْم ْؤمن َ
ني [األنبياء .]88 ،87 :وقوله تعاىلَ :وإن يُونُ َ
[الصافات.)]148 - 139 :

 - 4اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم وأهنم ليسوا يف درجة واحدة بل فضل هللا بعضهم على بعض .قال
ض ُهم َدرج ٍ
ض ُه ْم َعلَى بَـ ْع ٍ
ض ِم ْنـ ُه ْم َم ْن َكلَّ َم َّ
ْك ال مر ُس ُل فَ َّ
ات [الب َقرة:
ضلْنَا بَـ ْع َ
تعاىل :تِل َ
اَّللُ َوَرفَ َع بَـ ْع َ ْ َ َ
 .]253قال الطربي يف تفسري اآلية( :يقول تعاىل ذكره :هؤَّلء رسلي فضلت بعضهم على بعض،
فكلمت بعضهم كموسى صلى هللا عليه وسلم ,ورفعت بعضهم درجات على بعض ابلكرامة ورفعة

املنزلة) .فإنزال كل واحد منهم منزلته يف الفضل والرفعة حبسب دَّلَّلت النصوص من مجلة حقوقهم

على األمة.

 - 5الصالة والسالم عليهم فقد أمر هللا الناس بذلك وأخرب هللا إببقائه الثناء احلسن على رسله
ِ
ِ
وح ِيف
ين َس َال ٌم َعلَى نُ ٍ
وتسليم األمم عليهم من بعدهم .قال تعاىل عن نوحَ :وتَـ َرْكنَا َعلَْيه ِيف ْاآلخ ِر َ
ِ
ِ ِ
ِ
يم
ال َْعالَ ِم َ
ني [الصافات .]79 ،78 :وقال عن إبراهيمَ :وتَـ َرْكنَا َعلَْيه ِيف ْاآلخ ِر َ
ين َس َال ٌم َعلَى إبْـ َراه َ
ِ
وسى
ين َس َال ٌم َعلَى ُم َ
[الصافات .]109 ،108 :وقال عن موسى وهارونَ :وتَـ َرْكنَا َعلَْي ِه َما ِيف ْاآلخ ِر َ
ارو َن [الصافات.]120 ،119 :
َو َه ُ
ِ
وح ِيف
ني [الصافات .]181 :قال ابن كثري( :قوله تعاىل َس َال ٌم َعلَى نُ ٍ
وقال تعاىلَ :و َس َال ٌم َعلَى ال ُْم ْر َسل َ
مفسرا ملا أبقى عليه من الذكر اْلميل والثناء احلسن أنه يسلم عليه مجيع
ال َْعالَ ِم َ
ني [الصافاتً ]79 :
الطوائف) .وقد نقل اإلمام النووي إمجاع العلماء على جواز الصالة على سائر األنبياء واستحباهبا.
قال( :أمجعوا على الصالة على نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم .وكذلك أمجع من يعتد به على

جوازها على سائر األنبياء واملالئكة استقالَّلً ,وأما غري األنبياء فاْلمهور على أنه َّل يصلى عليهم

ابتداء).

فهذه طائفة مما جيب للرسل من حقوق على هذه األمة مما دلت عليه النصوص وقرره أهل العلم.

وهللا تعاىل أعلم .أصول اإلْيان يف ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء  -بتصرف – ص163
_________

( )1رواه البخاري ( ،)2411ومسلم (.)167
( )2رواه البخاري ( .)4604من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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املبحث اخلامس :وجوب اإلْيان جبميع الرسل

ِ
ني [الشعراء،]105 :
ت قَـ ْو ُم نُ ٍ
الكفر برسول واحد كفر جبميع الرسل ،قال تعاىلَ :كذبَ ْ
وح ال ُْم ْر َسل َ
ِ
ني [الشعراء ،]123 :وقالَّ :
كذبت مثود املرسلني [الشعراء،]141 :
وقالَ :كذبَ ْ
ت َعا ٌد ال ُْم ْر َسل َ
ِ
ٍ
كل ٍ
أمة َّ
ني [الشعراء ،]160 :ومن املعروف َّ
كذبت رسوهلا ،إَّل أن
أن َّ
وقالَ :كذبَ ْ
ت قَـ ْو ُم لُوط ال ُْم ْر َسل َ
التكذيب برسول واحد يعد تكذيباً ابلرسل كلِهم ،ذلك َّ
أن الرسل محلة رسالة واحدة ،ودعاة دين
واحد ،ومرسلهم واحد ،فهم وحدة ،يبشر املتقدم منهم ابملتأخر ،ويصدق املتأخر املتقدم.
ومن هنا كان اإلْيان ببعض الرسل والكفر ببعض كفراً هبم مجيعاً ،وقد وسم هللا من هذا حاله ابلكفر
َّلل ورسلِ ِه وي ِري ُدو َن أَ ْن يـ َف ِرقُوا بني َِّ
ِ
َّ ِ
ض َونَ ْك ُف ُر بِبَـ ْع ٍ
اَّلل َوُر ُسلِ ِه َويَـ ُقولُو َن نُـ ْؤِم ُن بِبَـ ْع ٍ
ض
َْ َ
ُ
ين يَ ْك ُف ُرو َن ِاب َّ َ ُ ُ َ ُ
إِ َّن الذ َ
ِ
ك ُه ُم الْ َكافِ ُرو َن َحقاً [النساء ،]151 - 150 :وقد أمرَن
ك َسبِيالً أُولَئِ َ
ني ذَلِ َ
َويُ ِري ُدو َن أَ ْن يَـتَّخ ُذوا بَ ْ َ
ِ
هلل ومآ أُنْ ِز َل إِلَيـنا ومآ أُن ِز َل إِ َ ِ ِ
يم
َْ ََ
آمنا ِاب َ َ
هللا بعدم التفريق بني الرسل واإلْيان هبم مجيعاً قُولَُواْ َ
ىل إبْـ َراه َ
َ
ِ
ِ
ِ
اعيل وإِسحا َق ويـع ُقوب واألسب ِ
يسى َوَما أ ِ
اط َوَمآ أ ِ
ني
ُويتَ النبِيو َن من رهبِ ْم َّلَ نُـ َفر ُق بَ ْ َ
َوإِ ْمسَ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
ُويتَ ُم َ
وس َى َوع َ َ
ِ
أ ٍ
آمنُواْ ِِبِثْ ِل
َحد م ْنـ ُه ْم َوَْحن ُن لَهُ ُم ْسل ُمو َن [البقرة ،]136 :ومن سار على هذا النهج فقد اهتدى فَِإ ْن َ
َ
ضل وغوى وإِن تَـولواْ فَِإمنَا ُهم ِيف ِش َق ٍ
اق
آم ْنـتُ ْم بِ ِه فَـ َق ِد ْاهتَ َدواْ [البقرة ،]137 :والذي خيالفه فقد َّ
َْ
َما َ
ْ
ِ
فَ ِ
ِ
يم [البقرة.]137 :
سيَكْفي َك ُه ُم هللاُ َو ُه َو السم ُ
يع ال َْعل ُ
َ
وقد مدح هللا رسول هذه األمة واملؤمنني الذين اتبعوه إلْياهنم ابلرسل كلهم ،ولعدم تفريقهم بينهم،
ول ِِبَا أُنْ ِز َل إِلَي ِه ِمن ربِ ِه والْم ْؤِمنو َن ُكلٌّ آمن ِاب َِّ
َّلل َوَمالئِ َكتِ ِه َوُكتُبِ ِه َوُر ُسلِ ِه َّل نُـ َف ِر ُق
الر ُس ُ
آم َن َّ
ْ ْ َ َ ُ ُ
قال تعاىلَ :
ََ
َح ٍد ِم ْن ُر ُسلِ ِه [البقرة.]285 :
بَ ْ َ
ني أ َ
ِ ِِ
َّ ِ
ني
آمنُوا ِاب ََّّلل َوُر ُسله َوَملْ يُـ َف ِرقُوا بَ ْ َ
ين َ
ووعد هللا الذين مل يفرقوا بني الرسل ابملثوبة واألجر الكرمي َوالذ َ
أ ٍِ
ك سو َ ِ
ِ
ورُه ْم َوَكا َن َّ
اَّللُ غَ ُفوراً َرِحيماً [النساء.]152 :
َحد م ْنـ ُه ْم أُولَئ َ َ ْ
ف يُـ ْؤتي ِه ْم أ ُ
َ
ُج َ
ِ
ِ
ِ
يل َهلُ ْم آمنُوا ِِبَا أَنْـ َز َل َّ
اَّللُ قَالُوا
وقد ذم هللا أهل الكتاب إلْياهنم ببعض الرسل وكفرهم ببعض َوإ َذا ق َ

ِ
ِ ِ
ص ِدقاً لِ َما َم َع ُه ْم [البقرة.]91 :
اءهُ َو ُه َو ا ْحلَ مق ُم َ
نُـ ْؤم ُن ِبَا أُنْ ِز َل َعلَْيـنَا َويَ ْك ُف ُرو َن ِبَا َوَر َ

فاليهود َّل يؤمنون بعيسى وَّل ِبحمد ،والنصارى َّل يؤمنون ِبحمد صلى هللا عليه وسلم .الرسل

والرساَّلت لعمر األشقر – ص24 :

()458/3

املبحث السادس :مثرات اإلْيان ابلرسل
ومن مثرات اإلْيان ابلرسل:

أوَّلً :العلم برمحة هللا تعاىل وعنايته خبلقه ،حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام ،للهداية واإلرشاد.

اثنياً :شكره تعاىل على هذه النعمة الكربى.

اثلثاً :حمبة الرسل ،وتوقريهم ،والثناء عليهم ِبا يليق هبم ،ألهنم رسل هللا تعاىل وخالصة عبيده ،قاموا
هلل بعبادته ،وتبليغ رسالته ،والنصح لعباده ،والصرب على أذاهم عقيدة أهل السنة واْلماعة َّلبن

عثيمني  -ص.40 :

()459/3

الفصل األول :األنبياء والرسل جم غفري
اقتضت حكمة هللا تعاىل يف األمم قبل هذه األمة أن يرسل يف كل منها نذيراً ،ومل يرسل رسوَّلً
للبشرية كلها إَّل حممداً صلى هللا عليه وسلم ،واقتضى عدله أَّل يعذب أحداً من اخللق إَّل بعد أن
ِ
ث َر ُسوَّلً [اإلسراء ]15 :من هنا كثر األنبياء والرسل يف
ني َح َّىت نَـ ْبـ َع َ
تقوم عليه احلجةَ :وَما ُكنَّا ُم َعذبِ َ
ِ
ِ ٍ
يها نَ ِذ ٌير [فاطر .]24 :وقد أخربَن رسول
اتريخ البشرية كثرة هائلة ،قال تعاىلَ :وإِ ْن م ْن أ َُّمة إََِّّل َخال ف َ
هللا صلى هللا عليه وسلم بعدة األنبياء واملرسلني(( ،فعن أيب ذر قال :قلت :اي رسول هللا ،كم
املرسلون؟ قال :ثالمثائة وبضعة عشر مجاً غفرياً وقال مرة :مخسة عشر)) ( )1ويف رواية أيب أمامة
((قال أبو ذر :قلت :اي رسول هللا ،كم وفاء عدة األنبياء؟ قال :مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً،
ال مرسل من ذلك ثالمثائة ومخسة عشر مجاً غفرياً)) (.)2
من األنبياء والرسل من مل يقصصهم هللا علينا:

أن الذين نعرف أمساءهم من الرسل واألنبياء قليلَّ ،
وهذا العدد الكبري لألنبياء والرسل يدلنا على َّ
وأن

هناك أعداداً كثرية َّل نعرفها ،وقد صرح القرآن بذلك يف أكثر من موضع ،قال تعاىلَ :وُر ُسالً قَ ْد
قَصصناهم علَي َ ِ
ك [النساء ،]164 :وقالَ :ولََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسالً من
ص ُه ْم َعلَْي َ
ص ْ
َ َْ ُ ْ َ ْ
ك م ْن قَـ ْب ُل َوُر ُسالً َملْ نَـ ْق ُ
ك ِم ْنـهم من قَصصنا علَي َ ِ
ِ
ك [غافر.]78 :
ص َعلَْي َ
َ َْ َ ْ
قَـ ْبل َ ُ
ص ْ
ك َوم ْنـ ُه ْم من ملْ نَـ ْق ُ
ب
فالذين أخربَن هللا أبمسائهم يف كتابه أو أخربَن هبم رسوله – صلى هللا عليه وسلم – َّل جيوز أن نكذ َ
هبم ،ومع ذلك فنؤمن َّ
أن هلل رسالً وأنبياء َّل نعلمهم .الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 17
_________

( )1رواه أمحد ( ،)21586( )178 /5واحلاكم ( ،)652 /2والبيهقي ( .)18166( )4 /9قال
اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)164 /1فيه املسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط ،وصححه أمحد

شاكر يف ((عمدة التفسري)) ( )309 /1كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،واأللباين يف ((ختريج مشكاة

املصابيح)) (.)5669

( )2رواه أمحد ( .)22342( )265 /5من حديث أيب أمامة رضي هللا عنه .واحلديث ضعفه ابن
كثري يف ((البداية والنهاية)) ( ،)140 /2وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)164 /1مداره على
علي بن يزيد وهو ضعيف.

()460/3

الفصل الثاين :األنبياء والرسل املذكورون يف القرآن

ذكر هللا يف كتابه مخسة وعشرين نبياً ورسوَّلً ،فذكر يف مواضع متفرقة آدم وهوداً وصاحلاً وشعيباً
وإمساعيل وإدريس وذا الكفل وحممداً عليهم السالم.
آدم [ ...آل عمران ،]33 :وقال :وإِ َىل َع ٍ
اه ْم ُهوداً [هود،]50 :
اد أ َ
َخ ُ
قال تعاىل :إِن هللاَ ْ
اصطََف َى َ َ
َ
َخاهم ُشعيباً [هود ،]84 :وإِ ْمس ِ
َخاهم ِ
اع َ ِ ِ
يس َوذَا
َوإِ َىل َمثُ َ
َ َ
صاحلاً [هودَ ،]61 :وإِ َىل َم ْديَ َن أ َ ُ ْ َ ْ
ود أ َ ُ ْ َ
يل َوإ ْدر َ
ول َِّ
ِ
ِ
اَّلل [ ...الفتح.]29 :
ين [األنبياءُ ]85 :حمَ َّم ٌد َر ُس ُ
الْك ْف ِل ُكل م َن الصاب ِر َ
ْك ح َّجتـنا آتَـيـن ِ ِ
يم َعلَى قَـ ْوِم ِه
وذكر مثانية عشر منهم يف موضع واحد يف سورة األنعام َوتِل َ ُ ُ َ ْ َ َ
اها إبْـ َراه َ
ك ح ِك ِ
نَـرفَع َدرج ٍ
وب ُكالً َه َديْـنَا َونُوحاً َه َديْـنَا ِم ْن
ات َم ْن نَ َ
يم َوَو َه ْبـنَا لَهُ إِ ْس َحا َق َويَـ ْع ُق َ
ْ ُ ََ
يم َعل ٌ
شاءُ إِ َّن َربَّ َ َ ٌ
ِ
ِ
ِِ
ني َوَزَك ِرَّاي َوَْحي َىي
وس َ
ارو َن َوَك َذلِ َ
ك َْجن ِزي ال ُْم ْحسنِ َ
قَـ ْب ُل َوم ْن ذُ ِريَّته َد ُاو َد َو ُسلَْي َما َن َوأَيم َ
ف َوُم َ
وب َويُ ُ
وسى َو َه ُ
الصاحلِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
س َولُوطاً َوُكالً فَ َّ
ني [األنعام:
ضلْنَا َعلَى ال َْعالَ ِم َ
اس ُكلٌّ م َن َّ َ
يسى َوإلْيَ َ
يل َوالْيَ َ
َوع َ
ني َوإ ْمسَاع َ
س َع َويُونُ َ
.]86 - 83

أربعة من العرب:

من هؤَّلء اخلمسة والعشرين أربعة من العرب ،فقد جاء يف حديث أيب ذر يف ذكر األنبياء واملرسلني:
((منهم أربعة من العرب :هود ،وصاحل ،وشعيب ،ونبيك اي أاب ذر)) (.)1

ويقال للعرب الذين كانوا قبل إمساعيل :العرب العاربة ،وأما العرب املستعربة فهم من ولد إمساعيل بن
إبراهيم اخلليل ( ،)2وهود وصاحل كاَن من العرب العاربة.
األسباط :األنبياء الذين سبق ذكرهم مذكورون يف القرآن أبمسائهم ،وهنا بعض األنبياء أشار القرآن

إىل نبوهتم ،ولكننا َّل نعرف أمساءهم ،وهم األسباط ،واألسباط هم أوَّلد يعقوب ،وقد كانوا اثين عشر

رجالً عرفنا القرآن ابسم واحد منهم وهو يوسف ،والباقي وعددهم أحد عشر رجالً مل يعرفنا هللا
ِ ِ
ِ
ِ
ىل
أبمسائهم ،ولكنه أخربَن أبنه أوحى إليهم ،قال تعاىل :قُولَُواْ َ
آمنا ابهلل َوَمآ أُنْ ِز َل إلَْيـنَا َوَمآ أُن ِز َل إ ََ
ِ
اعيل وإِسحا َق ويـع ُقوب واألسب ِ
ِ ِ
اط [البقرة.]136 :
يم َوإِ ْمسَ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
إبْـ َراه َ
وقال :أَم تَـ ُقولُو َن أن إِبـر ِاه ِ ِ
ى [ ..البقرة:
األسبَا َ
ْ
وب َو ْ
ط َكانُواْ ُهوداً أ َْو نَ َ
يل َوإِ ْس َحا َق َويَـ ْع ُق َ
صَ
ار َ
َْ َ
يم َوإ ْمسَاع َ
 .]140الرسل والرساَّلت لعمر األشقر – ص18 :
_________

( )1رواه ابن حبان ( ،)361( )76 /2وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( .)166 /1وقال :تفرد به
حيىي بن سعيد العبشمي عن ابن جريج ،وقال الزيلعي يف ((ختريج الكشاف)) ([ :)388 /2فيه]

حيىي بن سعيد السعدي قال البيهقي :ضعيف وله طريق آخر ،وقال األلباين يف ((ضعيف اْلامع))

( :)2122ضعيف جداً.
((( )2البداية والنهاية)) (.)120 - 119 /1

()461/3

الفصل الثالث :أنبياء مذكورون يف السنة

هناك أنبياء عرفناهم من السنة ،ومل ينص القرآن على أمسائهم ،وهم - 1 :شيث:

يقول ابن كثري( :وكان نبياً بنص احلديث الذي رواه ابن حبان يف صحيحه عن أيب ذر مرفوعاً أنه أنزل
عليه مخسون صحيفة) (.)1
 - 2يوشع بن نون:

نيب من األنبياء ،فقال لقومهَّ :ل
روى أبو هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :غزا ٌّ

يتبعين رجل قد ملك بضع امرأة ،وهو يريد أن يبين هبا ،وملا ي ِ
نب ،وَّل آخر قد بىن بنياَنً وملا يرفع

سقفها ،وَّل آخر قد اشرتى غنماً أو خلفات وهو منتظر وَّلدها ،قال :فغزا ،فأدىن للقرية حني صالةِ

علي شيئاً،
العصر ،أو قريباً من ذلك ،فقال للشمس :أنت مأمورة ،وأَن مأمورَّ ،
اللهم احبسها َّ
فحسبت عليه حىت فتح هللا عليه)) (.)2
أن هذا النيب هو يوشع قوله صلى هللا عليه وسلمَّ :
والدليل على َّ
((إن الشمس مل حتبس إَّل ليوشع
ليايل سار إىل بيت املقدس)) ( .)3الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 21
_________

((( )1البداية والنهاية)) (.)99 /1

( )2رواه البخاري ( ،)3124ومسلم ( )1747واللفظ له.
( )3رواه أمحد ( .)8298( )325 /2من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .قال الذهيب يف ((ترتيب
املوضوعات)) ( :)106صحيح ،وقال ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) ( :)286 /6إسناده على
شرط البخاري ،وحسنه ابن امللقن يف ((اإلعالم)) ( ،)281 /2وصححه ابن حجر يف ((فتح
الباري)) (.)255 /6

()462/3

الفصل الرابع :صاحلون خمتلف يف نبوهتم

 - 1ذو القرنني:

ذكر هللا خرب ذي القرنني يف آخر سورة الكهف ،ومما أخرب هللا به عنه أنه خاطبه قُـلْنَا َاي َذا الْ َق ْرنَ ْ ِ
ني إِ َّما
أَ ْن تُـع ِذب وإِ َّما أَ ْن تَـت ِ
َّخ َذ فِي ِه ْم ُح ْسناً [الكهف.]86 :
َ َ َ
فهل كان هذا اخلطاب بواسطة نيب كان معه ،أو كان هو نبياً؟ جزم الفخر الرازي بنبوته ( ،)1وقال

علي
ابن حجر( :وهذا ٌّ
مروي عن عبد هللا بن عمرو ،وعليه ظاهر القرآن) ( )2ومن الذين نفوا نبوته م
بن أيب طالب (.)3
 - 2تبع:

ورد ذكر تبع يف القرآن الكرمي ،قال تعاىل :أَهم َخ ْري أَم قَـوم تُـب ٍع وال ِذ ِ ِ
اه ْم إِهنُ ْم
ين من قَـ ْبل ِه ْم أ َْهلَكْنَ ُ
ُْ ٌ ْ ُْ َ َ
ِ
ود َو َعا ٌد َوفِ ْر َع ْو ُن
ت قَـ ْبـلَ ُه ْم قَـ ْوُم نُ ٍ
ني [الدخان ،]37 :وقالَ :كذبَ ْ
اب الرس َوَمثُ ُ
وح َوأ ْ
َكانُواْ ُْجم ِرم َ
َص َح ُ
ٍ
وط وأَصحاب األي َك ِة وقَـوم تـب ٍع ُكل َكذب الرسل فَحق و ِع ِ
يد [ق ،]14 - 12 :فهل كان
َوإِ ْخ َوا ُن لُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ
َ َُ َ َ

نبياً مرسالً إىل قومه فكذبوه فأهلكهم هللا؟ هللا أعلم بذلك.
األفضل التوقف يف أمر ذي القرنني وتُـبع:

واألفضل أن يتوقف يف إثبات النبوة هلذين ،ألنه صح عن الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :ما

أدري أتُـبع نبياً أم َّل ،وما أدري ذا القرنني نبياً أم َّل)) ( .)4فإذا كان الرسول صلى هللا عليه وسلم َّل
يدري ،فنحن أحرى أبن َّل ندري.

 - 3اخلضر:

اخلضر هو العبد الصاحل الذي رحل إليه موسى ليطلب منه علماً ،وقد حدثنا هللا عن خربمها يف سورة

الكهف.

وسياق القصة يدل على نبوته من وجوه (:)5
اد ََن آتَـيـنَاهُ ر ْمحَةً من ِع ِ
أحدها :قوله تعاىل :فَـوج َدا َعبداً من ِعب ِ
ند ََن َو َعل ْمنَاهُ ِمن ل ُدَن ِعلْماً [الكهف:
ْ
ََ ْ ْ َ
ْ َ
 ،]65واألظهر أن هذه الرمحة هي رمحة النبوة ،وهذا العلم هو ما يوحى إليه به من قبل هللا.
ك لَن تَستَ ِط ِ
ت ُر ْشداً قَ َ
ص ْرباً
ال إِن َ
الثاين :قول موسى لهَ :ه ْل أَتبِعُ َ
ك َعلَ َى أَن تُـ َعل َم ِن ِمما عُل ْم َ
يع َمع َي َ
ْ َ
ِ ِ
ال ستَ ِج ُدِين إِن َشآء هللا صابِراً وَّلَ أَ ْع ِ
ال فَِإ ِن
ك ْأمراً قَ َ
َوَك ْي َ
صي لَ َ
ف تَ ْ
رب َعلَ َى َما َملْ ُحت ْط بِه ُخ ْرباً قَ َ َ
َ ُ َ َ
صِ ُ
َ
ٍ
ك ِم ْنهُ ِذ ْكراً [الكهف ]70 - 66 :فلو كان غري نيب مل
ُح ِد َ
ث لَ َ
ىت أ ْ
اتـبَـ ْعتَ ِين فَالَ تَ ْسأَلْين َعن َشيء َح َ
نيب عظيم ،ورسول كرمي ،واجب العصمة – كبري ٍ
رغبة ،وَّل
يكن معصوماً ،ومل يكن ملوسى – وهو ٌّ
ُ
عظيم طلبة يف علم َو ٍيل غري واجب العصمة ،وملا عزم على الذهاب إليه ،والتفتيش عنه ،ولو أنَّه
ْيضي حقباً من الزمان ،قيل :مثانني سنة ،مثَّ ملا اجتمع به ،تواضع له ،وعظمه ،واتبعه يف صورة

نيب مثله ،يوحى إليه كما يوحى إليه ،وقد خص من العلوم اللدنيَّة واألسرار
مستفيد منه ،دل على أنه ٌّ
النبويَّة ِبا مل يطلع هللا عليه موسى الكليم ،نيب بين إسرائيل الكرمي.

الثالث :أن اخلضر أقدم على قتل ذلك الغالم ،وما ذاك إَّل للوحي إليه من امللك العالم ،وهذا دليل
مستقلٌّ على نبوتَّه ،وبرهان ظاهر على عصمتهَّ ،
ألن الويل َّل جيوز له اإلقدام على قتل النفوس ِبجرد
ما يلقى يف خلدهَّ ،
ألن خاطره ليس بواجب العصمة ،إذ جيوز اخلطأ عليه ابَّلتفاق ،وملا أقدم اخلضر
على قتل ذلك الغالم الذي مل يبلغ احللم علماً منه أبنه إذا بلغ يكفر ،وحيمل أبويه على الكفر لشدة

حمبتهما له ،فيتابعانه عليه ،ففي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته صيانة ألبويه عن الوقوع
يف الكفر وعقوبته دل ذلك على نبوته وأنه مؤيد من هللا بعصمته .الرابع :أنه ملَّا فسر اخلضر أتويل
تلك األفاعيل ملوسى ،ووضح له عن حقيقة أمره وجالَّه ،قال بعد ذلك كلهَ :ر ْمحَةً ِم ْن َربِ َ
ك َوَما فَـ َعلْتُهُ
َع ْن أ َْم ِري [الكهف ،]82 :يعين ما فعلته من تلقاء نفسي ،بل أمرت به ،وأوحي إيل فيه .الرسل
والرساَّلت لعمر األشقر – ص21 :

_________

((( )1فتح الباري)) (.)382 /6
((( )2فتح الباري)) (.)382 /6

( )3رواه ابن أىب عاصم يف ((السنة)) (.)1318( )597 /2
( )4رواه احلاكم ( ،)92 /1والبيهقي ( .)18050( )329 /8من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
قال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني وَّل أعلم له علة ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب،

واأللباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) (.)2217
( )5انظر(( :البداية والنهاية)) (.)326 /1

()463/3

الفصل اخلامسَّ :ل تثبت النبوة إَّل ابلدليل

يذكر علماء التفسري والسري أمساء كثري من األنبياء نقالً عن بين إسرائيل ،أو اعتماداً على أقوال مل

تثبت صحتها ،فإن خالفت هذه النقول شيئاً مما ثبت عندَن من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى هللا عليه
وسلم رفضناها ،كقول الذين قالواَّ :
(إن الرسل الثالثة الذين أرسلوا إىل أصحاب القرية املذكورة
قصتهم يف سورة يس كانوا من أتباع عيسى ،وأن جرجيس وخالد بن سنان كاَن نبيني بعد عيسى)

(.)1

نرد هذا كله ،ألنَّه ثبت يف احلديث الصحيح أنه ليس بني عيسى ابن مرمي وبني رسولنا صلوات هللا

نيب ( ،.)2فالرسل املذكورون يف آية سورة يس إما رسل بعثوا قبل عيسى ،وهذا هو
وسالمه عليهما ٌّ

الراجح ،أو هم – كما يقول بعض املفسرين – مبعوثون من قبل عيسى وهذا بعيد ،ألن هللا أخرب أنه
مرسلهم ،والرسول عند اإلطالق ينصرف إىل اَّلصطالح املعروف ،وما ورد من َّ
أن خالد بن سنان نيب

عريب ضيعه قومه فهو حديث َّل يص مح ،وهو خمالف حلديث صحيح أخرب الرسول صلى هللا عليه
وسلم فيه َّ
أن عدد األنبياء الذين من العرب أربعة (.)3
أما ما ورد عن بين إسرائيل من أخبار بتسمية بعض األنبياء مما َّل دليل عليه من الكتاب والسنة ،فال
َّ
نكذبه ،وَّل نصدق بهَّ ،
ألن خربهم حيتمل الصدق والكذب .الرسل والرساَّلت لعمر األشقر – ص:
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_________

((( )1فتح الباري)) (.)489 /6

( )2رواه البخاري ( ،)3442ومسلم ( )2365بلفظ(( :ليس بيين وبينه نيب)) .من حديث أيب
هريرة رضي هللا عنه.

( )3رواه ابن حبان ( ،)361( )76 /2وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( .)166 /1وقال :تفرد به
حيىي بن سعيد العبشمي عن ابن جريج ،وقال الزيلعي يف ((ختريج الكشاف)) ([ :)388 /2فيه]
حيىي بن سعيد السعدي قال البيهقي :ضعيف وله طريق آخر ،وقال األلباين يف ((ضعيف اْلامع))
( :)2122ضعيف جداً.

()464/3

املبحث األول :التفاضل بني األنبياء والرسل
يقول ابن كثريَّ( :ل خالف أن الرسول أفضل من بقية األنبياء) ( .)1وقال السفاريين( :الرسول

أفضل من النيب إمجاعاً لتميزه ابلرسالة اليت هي أفضل من النبوة) (.)2
ك ِمن َّر ُس ٍ
ول َوَّل نَِ ٍيب إَِّل إِذَا ْتََ َّىن أَلْ َقى
وقد بدأ هللا بذكر الرسول قبل النيب يف قولهَ :وَما أ َْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ
اَّلل آايتِِه و َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
اَّللُ َما يُـل ِْقي َّ
َّ
نس ُخ َّ
يم [احلج.]52 :
يم َحك ٌ
اَّللُ َعل ٌ
الش ْيطَا ُن ُمثَّ ُْحيك ُم َُّ َ َ
الش ْيطَا ُن ِيف أ ُْمنيَّته فَـيَ َ
وقدم سبحانه الوصف ابلرسالة على الوصف ابلنبوة يف قوله يف كل من موسى وإمساعيل عليهما
السالمَ :وَكا َن َر ُسوَّل نَّبِياا [مرمي .]51 :فلعل يف هذه دَّللة على فضل الرسول على النيب ،إذا
الرتتيب كان قاضيا بتقدمي النيب على الرسول ،ألن النبوة تكون أوَّلً مث الرسالة ،ففي تقدْيها على

النبوة إفادة معىن .ودلل املاوردي على فضل الرسول فقال( :الرسول أعلى منزلة من النيب ولذلك

مسيت املالئكة رسالً ومل يسموا أنبياء) ( .)3ولكن هذا اَّلستدَّلل على القول بتفضيل املالئكة على
األنبياء وهو مرجوح .كما سيأيت بيانه إن شاء هللا.

ومن أوجه فضل الرسل على األنبياء:

أن الرسالة يف أصلها قدر زائد على النبوة فهي نبوة وزايدة ،فالرسل ساووا األنبياء يف النبوة ،وفضلوا
عليهم ابلرسالة – صلوات هللا وسالمه على اْلميع ،-يقول القرطيب( :معلوم أن من أرسل أفضل ممن
مل يرسل ،فإن من أرسل فضل على غريه يف الرسالة واستووا يف النبوة).

قال( :إىل ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم وقتلهم إايهم وهذا مما َّل خفاء فيه) ( .)4ويف قول
القرطيب هذا وجه آخر من وجوه فضل الرسول على النيب وهو ما يلقاه الرسل دون األنبياء من

املنازعة مع أقوامهم ،وذكر ابن القيم طبقات املكلفني فجعل الطبقة األوىل مرتبة أويل العزم من

الرسل مث الطبقة الثانية من عداهم من الرسل مث قال( :الطبقة الثالثة الذين مل يرسلوا إىل أممهم وإمنا
كانت هلم النبوة دون الرسالة فاختصوا إبحياء هللا إليهم ,وإرساله مالئكته إليهم ،واختصت الرسل
عنهم إبرساهلم إىل األمة بدعوهتم إىل هللا بشريعته وأمره واشرتكوا يف الوحي ونزول املالئكة عليهم)

(.)5
ومن وجوه فضل الرسول على النيب :أن الرسالة تثمر هداية الكافرين وإزالة الشرك ،أما النبوة فتثمر
توجيه املؤمنني وصيانة أحكام هللا فيهم ،وهذا مستفاد مما ذكر من الفرق بني النيب والرسول أن النيب

يبعث يف مؤمنني ,والرسول يف كافرين ،وَّل شك أن هداية الكافر خري من تعليم املؤمن ويف كل خري،
قال صلى هللا عليه وسلم لعلي رضي هللا عنه ملا أمره بدعوة أهل خيرب إىل اإلسالم(( :فوهللا ألن

يهدي هللا بك رجالً واحداً خري لك من أن يكون لك محر النعم)) (.)6
_________

((( )1تفسري ابن كثري)) (.)47 /2
((( )2لوامع األنوار البهية)) (.)50 /1
((( )3أعالم النبوة)) (.)38

((( )4تفسري القرطيب)) (.)263 /3

((( )5طريق اهلجرتني)) (ص.)350 :
( )6رواه البخاري ( ،)3009ومسلم ( .)2406من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي هللا
عنه.

()465/3

وهذا اإلمجاع املذكور على فضل الرسول على النيب واقع خالفاً للعز بن عبد السالم كما يقول

السفاريين ( )1فإن العز قال( :إن قيل أيهما أفضل النبوة أم اإلرسال؟ فنقول :النبوة أفضل ,ألن
النبوة إخبار عما يستحقه الرب من صفات اْلمال ونعوت الكمال ،وهي متعلقة ابهلل من طرفيها،
واإلرسال دوهنا أمر ابإلبالغ إىل العباد ،فهو متعلق ابهلل من أحد طرفيه وابلعباد من الطرف اآلخر،

وَّل شك أن ما يتعلق ابهلل من طرفيه أفضل مما يتعلق به من أحد طرفيه ،والنبوة سابقة على اإلرسال
فإن قول هللا ملوسى :إِِين أ َََن َّ
ب إِ َىل فِ ْر َع ْو َن إِنَّهُ طَغَى فجميع ما
اَّللُ َر م
ب ال َْعالَ ِم َ
ني مقدم على قوله :ا ْذ َه ْ

ب إِ َىل فِ ْر َع ْو َن نبوة ،وما أمره بعد ذلك من التبليغ فهو إرسال ،واحلاصل أن
حتدث به قبل قوله :ا ْذ َه ْ

النبوة راجعة إىل التعريف ابإلله وِبا جيب له واإلرسال إىل أمر الرسول أبن يبلغ عنه إىل عباده أو إىل

بعض عباده ما أوجبه عليهم من معرفته ,وطاعته ,واجتناب معصيته ،وكذلك الرسول عليه السالم ملا
ك ال مر ْج َعى كان هذا نبوة ،وكان ابتداء
ك الَّ ِذي َخلَ َق إىل قوله :إِ َّن إِ َىل َربِ َ
قال له جربيل :اقـ َْرأْ ِاب ْس ِم َربِ َ
الرسالة حني جاء جربيل بـ َاي أَيمـ َها ال ُْم َّدثُِر قُ ْم فَأَنْ ِذ ْر) (.)2
ويظهر من كالم العز بن عبد السالم حصره سبب تفضيله النيب على الرسول يف أمرين:
األول :أن النبوة متعلقة ابهلل من طرفيها ،واإلرسال متعلق ابهلل من أحد طرفيه وابلعباد من الطرف

اآلخر.

الثاين :أن النبوة سابقة على اإلرسال.

أما األول :فإنه مل يعني الطرفني ما مها على التحديد ,إَّل أنه بىن ذلك على تفريقه بني النبوة والرسالة
أبن النبوة تعريف هللا نبيه به سبحانه وِبا جيب له ,ومثاله يف كالمه قول هللا ملوسى عليه السالم :إِِين
أ َََن َّ
ك الَّ ِذي َخلَ َق  ,والرسالة
اَّللُ َر م
ني وقول جربيل للنيب صلى هللا عليه وسلم :اقـ َْرأْ ِاب ْس ِم َربِ َ
ب ال َْعالَ ِم َ
ب إِ َىل فِ ْر َع ْو َن وقوله للنيب صلى هللا عليه
األمر ابلتبليغ ،ومثاله قوله سبحانه ملوسى عليه السالم :ا ْذ َه ْ
وسلم :قم فأنذر ،فكان النبوة على هذا وحي خاص ابلنيب َّل يبلغه لغريه ،والرسول من أمر ابلتبليغ
فرجع إىل قول من جعل الفرق بينهما أن النيب من أوحي إليه بوحي ومل يؤمر بتبليغه ،والرسول من

أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه ،وهو غري مسلم ,فإن اإلرسال اثبت هلما كما تقدم بيانه يف مسألة

الفرق ،وثبوت اإلرسال هلما جيعل النبوة متعلقة ابهلل وابلعباد كالرسالة ,فيكون السبب املذكور يف
تفضيل النيب على الرسول منتقضاً.
وأما الثاين :فإن سبق النبوة دليل على فضل الرسالة عليها ألنه َّل يبلغ مرتبة الرسالة إَّل من كان نبياً

فهي مرتبة شريفة تفضل مرتبة النبوة ،فال يبلغ مبلغ الرسول إَّل من كان نبياً أوَّلً.
ونبوة الرسول تكون إعدادا له للقيام أبعباء الرسالة – وهذا مفهوم من كالم العز – فدل على فضل

الرسالة على النبوة.
وقد فهم السفاريين من كالم العز بن عبد السالم ختصيصه فضل النبوة على الرسالة يف حال

اجتماعهما يف شخص واحد َّل مطلقاً قال السفاريين( :الرسول أفضل من النيب إمجاعاً ،لتميزه

ابلرسالة اليت هي أفضل من النبوة ،على األصح خالفاً َّلبن عبد السالم) إىل أن قال( :مث أن حمل

اخلالف فيهما مع احتاد حملهما وقيامهما معاً بشخص واحد ,أما مع تعدد احملل فال خالف يف أفضلية

الرسالة على النبوة) ( .)3وقال يف موضع آخر( :الرسالة أفضل من النبوة ولو يف شخص واحد،

خالفاً للعز بن عبد السالم يف قوله أن نبوة النيب أفضل من رسالته لقصرها على احلق تعاىل ،إذ هي

اإلحياء ِبا يتعلق ابلباري جل شأنه من غري ارتباط له ابخللق ،وأما مع تعدد احملل فال خالف يف

أفضلية الرسالة على النبوة ضرورة مجع الرسالة هلا مع زايدة) قال( :على أن الصحيح املعتمد أفضلية

الرسالة مطلقاً) (.)4

وليس يف كالم العز الذي وجدته ونقلته إَّل إطالق تفضيل النبوة على الرسالة َّل كما يذكر السفاريين
إَّل أن يكون وقف على غري ما وقفت عليه.
هذا وقد جاء يف كالم َّلبن حجر يف ذكره وجوهاً يف تعليل هني النيب صلى هللا عليه وسلم عبادة من

قول :ورسولك الذي أرسلت ,ليقول :ونبيك الذي أرسلت يف حديث الدعاء قبل النوم ،وكان مما

قاله( :أو ألن لفظ النيب أمدح من لفظ الرسول ,ألنه مشرتك يف اإلطالق على كل من أرسل خبالف

لفظ النيب فإنه َّل اشرتاك فيه عرفاً) ( .)5وهذا يف عرف اللغة َّل يف عرف الشرع ،بل وصف الرسالة
يف عرف الشرع يستلزم وصف النبوة .فالصحيح أن الرسالة أفضل من النبوة ،والرسول أفضل من

النيب ,فلفظ الرسول أمدح من لفظ النيب مباحث املفاضلة يف العقيدة حملمد بن عبدالرمحن الشظيفي
– ص 124
_________

((( )1لوامع األنوار البهية)) (.)300 /2 ،50 /1
((( )2قواعد األحكام)) (.)237

((( )3لوامع األنوار البهية)) (.)50 /1
((( )4لوامع األنوار البهية)) (.)300 /2
((( )5فتح الباري)) (.)358 /1

()466/3

املبحث الثاين :التفاضل بني الرسل
ضهم علَى بـع ٍ ِ
ض ُهم َدرج ٍ
ْك ال مر ُس ُل فَ َّ
ات
قال سبحانه وتعاىل :تِل َ
ضلْنَا بَـ ْع َ ُ ْ َ َ ْ
ض م ْنـ ُهم َّمن َكلَّ َم هللاُ َوَرفَ َع بَـ ْع َ ْ َ َ
وآتَـ ْيـنَا ِعيسى ابْن مرَميَ الْبـيِنَ ِ
وح الْ ُق ُد ِ
س [البقرة .]253 :فهذا نص يف التفاضل بني
ات َوأَيَّ ْد ََنهُ بُِر ِ
َ َ َْ َ
َ
ْك ال مر ُس ُل مث ذكر سبحانه
الرسل خاصة من مجلة األنبياء ،فقد ذكرهم هللا عز وجل نصاً فقال :تِل َ
رسالً مبيناً أوجه فضلهم.

ني َعلَى بَـ ْع ٍ
وقال سبحانهَ :ولََق ْد فَ َّ
ورا [اإلسراء .]55 :والرسل
ض َوآتَـ ْيـنَا َد ُاو َ
ض النَّبِيِ َ
ضلْنَا بَـ ْع َ
ود َزبُ ً

داخلون يف هذا اإلطالق وهو إطالق يفهم منه تفاضل الرسل فيما بينهم فإنه غري مانع من أن يكون

الرسل من األنبياء متفاضلني فيما بينهم.

وأفضل الرسل أولوا العزم منهم ،قال سبحانه وتعاىل آمراً نبيه حممداً صلى هللا عليه وسلم وهو أفضل
رب أ ُْولُوا ال َْع ْزِم ِم َن ال مر ُس ِل َوَّل تَ ْستَـ ْع ِجل َّهلُ ْم [األحقاف .]35 :فامتدحهم هللا عز
اخللق :فَ ْ
اصِ ْرب َك َما َ
ص ََ
وجل ابلعزم ,وخصهم ابلذكر من بني رسله ،وأمر نبيه حممداً صلى هللا عليه وسلم وقد فضله على
مجيع خلقه أن يقتدي هبم.

يقول ابن تيمية رمحه هللا( :أفضل أولياء هللا هم أنبياؤه ،وأفضل أنبيائه هم املرسلون منهم ،وأفضل
املرسلني أولو العزم) ( .)1وقال ابن كثريَّ( :ل خالف أن الرسل أفضل من بقية األنبياء ,وأن أويل

العزم منهم أفضلهم) (.)2

ومعىن العزم الذي امتدحهم هللا وفضله به :احلزم والصرب ،فإن العزم يف أصل اللغة دال على الصرْية

والقطع واجتماع القلب على الشيء ،ويف كتاب هللا ما يدل على تفسري العزم ابلصرب دَّللة ظاهرة
ك ِم ْن َع ْزِم األ ُُموِر [آل عمران .]186 :وقال سبحانه
ربواْ َوتَـتَّـ ُقواْ فَِإ َّن ذَلِ َ
قال سبحانهَ :وإِن تَ ْ
صِ ُ
ك ِم ْن َع ْزِم األ ُُموِر [لقمان .]17 :وقال
ك إِ َّن َذلِ َ
َصابَ َ
حاكياً قول لقمان َّلبنهَ :و ْ
اصِ ْرب َعلَى َما أ َ
ك لَ ِم ْن َع ْزِم األ ُُموِر [الشورى .]43 :ويف ذات اآلية املذكورة فيها
رب َوغَ َف َر إِ َّن ذَلِ َ
سبحانهَ :ولَ َمن َ
ص ََ
أولو العزم هبذه الصفة ذكر الصرب فقد أمر هللا فيها نبيه ابلصرب اقتداء أبويل العزم يف صربهم.

واملقصود ابلصرب ،الصرب على أعباء الرسالة ,وأمانة أدائها ,وحتمل مشاقها ،والصرب على أذى املرسل

إليهم ،مع احلزم يف الدعوة وأداء الرسالة ،وحنوه من املعاين .مباحث املفاضلة يف العقيدة حملمد بن
عبدالرمحن الشظيفي – ص129 :
_________

((( )1الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان)) (ص.)7 :
((( )2التفسري)) (.)47 /3

()467/3

املطلب األول :تعيني أويل العزم
أولو العزم هم بعض الرسل َّل كلهم كما نقل عن بعض السلف ممن محل (من) اآلية على التجنيس َّل
التبعيض ( .)1فإن خروج بعض الرسل من أن يكونوا معنيني يف اآلية اثبت يف كتاب هللا ،فاهلل عز

وجل أمر نبيه يف هذه اآلية ابَّلقتداء أبويل العزم ،وهناه يف آية أخرى عن أن يكون كصاحب احلوت
يونس عليه السالم إذ قال سبحانه :وَّل تَ ُكن َك ِ
ب ا ْحل ِ
وم [القلم.]48 :
وت إِ ْذ ََن َدى َو ُه َو َم ْكظُ ٌ
َ
صاح ِ ُ
َ
ِ
ِ َّ
ني [الصافات .]139 :وقال:
س لَ ِم َن ال ُْم ْر َسل َ
ويونس عليه السالم رسول ،قال سبحانهَ :وإن يُونُ َ
وأ َْرسلْنَاهُ إِ َىل ِمئَ ِة أَل ٍ
ْف أ َْو يَ ِزي ُدو َن [الصافات .]147 :وقيل :أولو العزم هم كل األنبياء عدا يونس
َ َ
عليه السالم ( )2وهو مرجوح أبمرين ورد الدليل هبما:
األول :أن اآلية نص يف أهنم من الرسل َّل من األنبياء غري الرسل.

الثاين :أن هللا نفى العزم عن آدم عليه السالم وهو نيب ,ومل يستثنه أصحاب هذا القول قال سبحانه:
آد َم ِمن قَـ ْب ُل فَـنَ ِس َي َوَملْ َِجن ْد لَهُ َع ْزًما [طه.]115 :
َولََق ْد َع ِه ْد ََن إِ َىل َ
وما من شك أن هللا مل يرسل رسوَّلً إَّل وهو ذو عزم وجد يف طاعة هللا فيما ائتمنه عليه ،ولكن خص
هؤَّلء ابلذكر والتفضيل ألهنم أعظم وأكمل عزماً من غريهم ،وهللا أعلم.
وقد اختلفت األقوال يف تعيني أويل العزم من هم ( .)3وْيكن تصنيفها إىل قسمني:

األول :قول من جعل التعيني ابلصفة َّل ابلتسمية:
كقول من قال :إهنم الذين امتحنوا يف ذات هللا يف الدنيا ابحملن فلم تزدهم احملن إَّل جداً يف أمر هللا

(.)4

وقول من قال :إهنم الذين أمروا ابلقتال فأظهروا املكاشفة وجاهدوا الكفرة ،وهو مروي عن الشعيب

وجماهد والسدي وغريهم ( .)5وقول من قال :إهنم الذين مل تصبهم فتنة من األنبياء ،وهو مروي عن
احلسن ( .)6وقول من قال :إهنم العرب من األنبياء ،قاله جماهد والشعيب ( .)7ومل تذكر للقائلني ِبا
تقدم أدلة ملا قالوه.

والثاين :قول من جعل التعيني ابلتسمية ،وهي أقوال:

فقيل :هم الثمانية عشر املذكورين يف سورة األنعام اآلايت  86 – 84لقوله سبحانه يف عقب ذكرهم
ِ ِ
ِ
ِ
أُولَئِ َ َّ ِ
ني [األنعام:
ين َه َدى هللاُ فَبِ ُه َد ُ
َج ًرا إِ ْن ُه َو إَِّلَّ ذ ْك َرى ل ْل َعالَ ِم َ
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيه أ ْ
اه ُم اقـْتَد ْه قُل َّلَّ أ ْ
ْ
ك الذ َ
 .]90وهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكراي
وحيىي وعيسى وإلياس وإمساعيل واليسع ويونس ولوط ( .)8وهو قول يضعفه أمران:

أحدمها :أن فيهم أنبياء ليسوا برسل كزكراي وحيىي ومها من أنبياء بين إسرائيل ،وأولوا العزم رسل.

_________

((( )1تفسري الطربي)) ( )24 /26و ((تفسري البغوي)) ( )176 /4و ((زاد املسري)) ()392 /7
و ((تفسري ابن كثري)) (.)173 /4
((( )2تفسري البغوي)) ( )176 /4و ((زاد املسري)) ((( )392 /7تفسري القرطيب)) (.)220 /16

((( )3تفسري الطربي)) ( )24 /26و ((تفسري البغوي)) ( )176 /4و ((زاد املسري)) ()392 /7

و ((تفسري ابن كثري)) ( )173 /4و ((تفسري القرطيب)) ( )220 /16و ((الدر املنثور)) ()45 /6

وغريها.

((( )4تفسري الطربي)) (.)24 /26
((( )5تفسري البغوي)) ( )176 /4و ((تفسري القرطيب)) ( )220 /16و ((زاد املسري)) (/7

.)392

((( )6زاد املسري)) (.)392 /7
((( )7تفسري البغوي)) ( )176 /4و ((تفسري القرطيب)) ( )220 /16و ((زاد املسري)) (/7

.)392

((( )8تفسري البغوي)) ( )176 /4و ((تفسري القرطيب)) ( )220 /16و ((زاد املسري)) (/7
.)392

()468/3

اثنيهما :أهنم مل خيصوا تعييناً يف أمره سبحانه نبيه ابَّلقتداء هبم ،فقد قال سبحانه بعد أن ذكرهم وقبل
ِ
صر ٍ
ِِ
ِِ
اهم و َه َديْـنَ ُ ِ ِ
اط م ْستَ ِق ٍيم فهو أمر
آابئِ ِه ْم َوذُ ِرَّايهت ْم َوإِ ْخ َواهن ْم َو ْ
اجتَـبَـ ْيـنَ ُ ْ َ
األمر ابَّلقتداء َوم ْن َ
اه ْم إ َىل َ
ابَّلقتداء هبدي األنبياء مجلة ،قال ابن كثري يف قوله تعاىل :أُولَئِ َ َّ ِ
اه ُم اقـْتَ ِد ْه
ين َه َدى هللاُ فَبِ ُه َد ُ
ْ
ك الذ َ
(أولئك :يعين األنبياء املذكورين مع من أضيف إليهم من اآلابء والذرية واإلخوان وهم األشباه) (.)1
وقيل :هم ستة :نوح وهود وصاحل ولوط وشعيب وموسى عليهم السالم ،وهم املذكورون على النسق
يف سوريت األعراف والشعراء (.)2

وقيل غري ذلك ( ،)3ولكن األشهر املتداول يف كتب العلم أهنم مخسة وهم :حممد ،ونوح وإبراهيم
َخ ْذ ََن ِم َن
وموسى وعيسى عليهم الصالة والسالم ،وهم اخلمسة املذكورون نصاً يف قوله سبحانهَ :وإِ ْذ أ َ
ِ
ِ
النَّبِيِ ِ
ك وِمن نُ ٍ ِ ِ
َخ ْذ ََن ِم ْنـ ُه ْم ِميثَاقًا غَلِيظًا
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ َوأ َ
َ
ني ميثَاقَـ ُه ْم َوم ْن َ َ ْ
يم َوُم َ
وح َوإبْـ َراه َ
وسى َوع َ
الدي ِن ما و َّ ِ
ع لَ ُكم ِمن ِ
ك َوَما
وحا َوالَّ ِذي أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ
صى بِه نُ ً
َ َ
[األحزاب , ]7 :ويف قوله سبحانهَ :ش َر َ ْ َ
ِ
و َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
وه ْم
ني َما تَ ْد ُع ُ
رب َعلَى ال ُْم ْش ِرك َ
يم َوُم َ
يسى أَ ْن أَق ُ
َ
يموا الد َ
ين َوََّل تَـتَـ َف َّرقُوا فيه َك َُ
ص ْيـنَا به إبْـ َراه َ
وسى َوع َ
إِلَْي ِه [الشورى ]13 :فقد خصهم هللا عز وجل ابلذكر يف هاتني اآليتني من بني األنبياء ،وهو تنبيه إىل
فضلهم بني سائر األنبياء ،وقد خصهم سبحانه ابلذكر يف ذكره أعظم األمور وأفضلها وأغلظها ،وهو

َخ ْذ ََن ِم ْنـ ُهم ِميثَاقًا غَلِيظًا [األحزاب , ]7 :والوصااي اليت شرعها خللقه،
امليثاق الذي قال فيهَ :وأ َ

وذلك ما أخذ على مجيع النبيني وبعث به مجيع النبيني ،وهو العهد الذي بني هللا وخلقه ،وهو إقامة
دين هللا ,وعدم التفرق فيه ,وإسالم الوجه له سبحانه ,والدعوة إىل ذلك ,واجملاهدة فيه واملواَّلة فيه

والرباءة فيه ،وهؤَّلء اخلمسة صلوات هللا وسالمه عليهم أكمل وأعظم من قام هبذا امليثاق ،ولذا

خصوا ابلذكر ،وهم الذين تفزع األمم إليهم يف املوقف يوم القيامة بعد أبيهم آدم فيرتاجعوهنا حىت
تنتهي إىل حممد صلى هللا عليه وسلم كما يف حديث الشفاعة (.)4

والقول أبهنم هم أولو العزم ،مروي عن ابن عباس وغريه من السلف الصاحل رضوان هللا عليهم ،وعن
أيب هريرة رضي هللا عنه أنه قال :خيار ولد آدم مخسة نوح وإبراهيم وعيسى وموسى وحممد صلى هللا

عليه وسلم ،وخريهم حممد صلى هللا عليه وسلم وصلى هللا وسلم عليهم أمجعني (.)5
قال أبو حامت يف آية األحزاب :وإِ ْذ أ َ ِ
وح
نك َوِمن نم ٍ
ني ِميثَاقَـ ُه ْم( :أمجل النبيني مث قالَ :وِم َ
َخ ْذ ََن م َن النَّبِيِ َ
َ
ِ
ِ ِ
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ فأفردهم تفضيالً هلم على سائر األنبياء) ( .)6يقول ابن القيم يف
يم َوُم َ
َوإبْـ َراه َ
وسى َوع َ
بيان طبقات املكلفني( :الطبقة األوىل وهي العليا على اإلطالق مرتبة الرسالة فأكرم اخللق وأخصهم
ع لَ ُكم ِم َن
ابلزلفى لديه رسله) قال( :وأعالهم منزلة أولو العزم منهم املذكورين يف قوله تعاىلَ :ش َر َ
ِ
ك وما و َّ ِ ِ ِ ِ
َّ ِ
الدي ِن ما و َّ ِ
ِ
يسى وهؤَّلء هم الطبقة
يم َوُم َ
صى بِه نُ ً
وحا َوالذي أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ َ َ َ
َ َ
ص ْيـنَا به إبْـ َراه َ
وسى َوع َ
العليا يف اخلالئق وعليهم تدور الشفاعة حىت يردوها إىل خاْتهم وأفضلهم صلى هللا عليه وسلم) قال:
(الطبقة الثانية :من عداهم من الرسل على مراتبه من تفضيلهم بعضهم على بعض) ( .. )7مباحث

املفاضلة يف العقيدة حملمد بن عبدالرمحن الشظيفي – ص131 :
_________

((( )1التفسري)) ( )156 /2و ((زاد املسري)) (.)392 /7
((( )2تفسري البغوي)) ( )176 /4و ((تفسري القرطيب)) (.)220 /16

((( )3تفسري البغوي)) ( )176 /4و ((تفسري القرطيب)) ( )220 /16و ((الدر املنثور)) (/6
.)45
( )4حديث الشفاعة رواه البخاري ( ،)4712ومسلم (.)194

( )5رواه البزار كما يف ((جممع الزوائد)) للهيثمي ( ،)258 /8وابن عساكر يف ((اتريخ دمشق))
( .)271 /62قال اهليثمي :رواه البزار ،ورجاله رجال الصحيح.
((( )6كتاب النخل)) (ص.)40 :
((( )7طريق اهلجرتني)) (.)249

()469/3

املطلب الثاين :تفاضل أويل العزم
وقد ذكر هللا عز وجل أويل العزم يف آييت األحزاب والشورى املذكورتني ،وقد بدأ سبحانه يف اآليتني
بذكر الطرفني أول الرسل وخاْتهم ،وذكر بعدمها الثالثة مبتدأ إببراهيم ,مث موسى ,مث عيسى ,حبسب

ترتيب وجودهم عليهم الصالة والسالم ،وقد بدأ سبحانه يف آية األحزاب بذكر حممد صلى هللا عليه

وسلم لشرفه وفضله عليهم وذلك ألن يف اآلية ذكر للنبيني يف اْلملة تعميماً مث خص سبحانه

أفضلهم ابلذكر بعد دخوهلم يف العموم فناسب لذلك اَّلبتداء بذكر حممد صلى هللا عليه وسلم لكونه

أفضل هؤَّلء املفضلني ،ويف اآلية ذكر للميثاق املأخوذ على النبيني فهي متعلقة ابألنبياء خاصة
ولذلك قدم حممد صلى هللا عليه وسلم يف الذكر للوجه املذكور قال سبحانه :وإِ ْذ أ َ ِ
ني
َخ ْذ ََن م َن النَّبِيِ َ
َ
ِ
ِ
ِ
نك وِمن نم ٍ ِ ِ
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ [األحزاب .]7 :أما آية الشورى فمتعلقة
يم َوُم َ
ميثَاقَـ ُه ْم َوم َ َ
وح َوإبْـ َراه َ
وسى َوع َ
ابلشريعة اليت بعثوا هبا .ولذا بدأ سبحانه بنوح قبل حممد عليهما الصالة والسالم ،ألن اآلية يف ذكر

دين اإلسالم وما وصى هللا به الرسل ،فناسب ذلك أن يبدأ بنوح ،ألن رسالته أول الرساَّلت ،ففيه
بيان جلي أن أول رساَّلت الرسل أوصت ِبا شرع ألمة حممد صلى هللا عليه وسلم من الدين ،فهو
دين أصيل مستقيم َّل عوج فيه وَّل اضطراب ،مث ذكر سبحانه من بني من توسطوا بني حممد ونوح

أشهر أصحاب الشرائع وأفضلهم (.)1
ك وما و َّ ِ ِ
َّ ِ
الدي ِن ما و َّ ِ
ع لَ ُكم ِمن ِ
وسى
قال سبحانه َش َر َ
ص ْيـنَا بِه إِبْـ َراهي َم َوُم َ
صى بِه نُ ً
وحا َوالذي أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ َ َ َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ين َوَّل تَـتَـ َف َّرقُوا [الشورى.]13 :
يسى أَ ْن أَق ُ
يموا الد َ
َوع َ
فمحمد صلى هللا عليه وسلم هو أفضل أويل العزم بال خالف ،يقول ابن كثريَّ( :ل خالف أن حممداً
صلى هللا عليه وسلم أفضلهم مث بعده إبراهيم ,مث موسى ,مث عيسى عليهم السالم على املشهور)

( .)2يعين ابن كثري أن نوحاً آخرهم يف ترتيبهم يف الفضل ،وقوله( :على املشهور) كأنه إشارة إىل

وجود خالف يف ترتيبهم يف الفضل بعد حممد صلى هللا عليه وسلم ,وقد قطع أبن إبراهيم بعده يف

الفضل يف موضع آخر فقال يف إبراهيم( :هو أشرف أويل العزم بعد حممد صلى هللا عليه وسلم) (.)3

وقد نص السفاريين على اختالف العلماء يف من يلي النيب صلى هللا عليه وسلم يف الفضيلة منهم،

وذكر أن املشهور أنه إبراهيم ،قال( :وقد اختلف العلماء يف من يلي النيب صلى هللا عليه وسلم يف
الفضيلة منهم ،واملشهور واختاره ابن حجر يف شرح البخاري أنه إبراهيم خليل الرمحن ،ملا ورد أن
إبراهيم عليه السالم خري الربية ،خص منه حممد صلى هللا عليه وسلم إبمجاع ،فيكون أفضل من

موسى وعيسى ونوح عليهم السالم ،والثالثة بعد إبراهيم أفضل من سائر األنبياء واملرسلني ،قال
احلافظ ابن حجر ومل أقف على نقل أيهم أفضل ,والذي ينقدح يف النفس تفضيل موسى فعيسى

فنوح عليهم الصالة والسالم) (.)4

وذكر السيوطي أن اإلمجاع منقول على تقدمي إبراهيم عليه السالم ،فبعد أن ذكر أن النيب صلى هللا
عليه وسلم أفضل خلق هللا على اإلطالق قال( :فخليله إبراهيم يليه يف التفضيل ،فهو أفضل اخللق
بعده ،نقل بعضهم اإلمجاع على ذلك ،ويف الصحيح خري الربية إبراهيم خص منه النيب صلى هللا عليه

وسلم فبقي على عمومه) قال السيوطي( :فموسى وعيسى ونوح الثالثة بعد إبراهيم أفضل من سائر
األنبياء ومل أقف على نقل أيهم أفضل) (.)5

_________

((( )1األمنوذج اْلليل)) ( )77 /2و ((فتح الرمحن)) ( )458و ((روح املعاين)) (.)154 /21
((( )2تفسري ابن كثري)) (.)88 /5

((( )3البداية والنهاية)) (.)170 /1
((( )4اللوامع)) (.)300 /2
((( )5إْتام الدراية)) ( )17هبامش مفتاح العلوم.

()470/3

وتعقب املناوي السيوطي يف كالمه هذا فقال( :وفاته – (يعين وفات السيوطي) – أن الفخر الرازي
حكى اإلمجاع على تقدمي موسى وعيسى على نوح فإنه قال يف أسرار التنزيلَّ :ل نزاع يف أن أفضل
األنبياء والرسل هؤَّلء األربعة حممد وإبراهيم وموسى وعيسى) (.)1

واحلاصل أن النص دال على تفضيل حممد صلى هللا عليه وسلم واإلمجاع منعقد عليه .وكذا يدل

النص على أن إبراهيم يليه يف التفضيل حلديث أنس قال(( :قال رجل لرسول هللا صلى هللا عليه

وسلم :اي خري الربية فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ذاك إبراهيم)) ( .)2وقال السيوطي وابن
حجر – كما نقله السفاريين عنه  -أهنما مل يقفا على نقل أي الثالثة أفضل بعد إبراهيم عليه السالم،
ولكن النقل دال على تقدمي موسى على عيسى عليهما السالم ,ففي أحاديث املعراج أن النيب صلى

هللا عليه وسلم مر بعيسى يف السماء الثانية ,ومر ِبوسى يف رواية يف السادسة ،ويف أخرى يف السابعة

( ،)3يعين يف منزلة أعلى من منزلة عيسى عليهم الصالة والسالم ،فموسى أفضل من عيسى ،فبقي

ترتيب نوح عليه السالم هل هو مقدم عليهما أم مؤخر عنهما أم هو بينهما؟

وَّل نقل يدل على شيء من ذلك وليس األمر مورد اجتهاد ,وغاية ما يستطيعه من اجتهد بتأخري نوح
اَّلستدَّلل بنصوص غاية ما فيها إثبات منقبة لكل واحد منهم من غري ختيري بني املناقب.

وتقدمي أحدمها عليه أو أتخريه عنه – صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني – بتفضيل منقبة على أخرى
مما َّل يقبل اجتهاداً حىت يقوم عليه دليل ،ألن ثبوت منقبة َّل يستلزم التفضيل هبا حىت يرد النص

ابلتفضيل ،فالواجب اعتقاده فضل نوح عليه السالم بعد إبراهيم على اْلملة من غري تعيني ترتيبه مع

موسى وعيسى عليهم السالم ،فيكون حاصل القول يف تفاضل أويل العزم أن أفضلهم حممد مث يليه
إبراهيم مث نوح وموسى وعيسى.

وموسى أفضل من عيسى عليهم الصالة والسالم أمجعني ،وهللا أعلم.

هذا الذي أراه – وهللا ورسوله بريئان من خطأي – أنه َّل يفاضل بني نوح وكل من موسى وعيسى

لعدم ورود نص يف ذلك ،ولكن املشهور بني أهل العلم  -على قول ابن كثري املتقدم – تقدمي موسى
بعد إبراهيم ،وإن صح قول الرازي الذي نقله املناوي عنه  ...أن َّل نزاع يف أتخري نوح عن األربعة

أويل العزم الباقني ،وإن صح كون ذلك إمجاعاً فبها ونعمت ,وإَّل فالرأي عندي ما ذكرته ،وهللا أعلم
 ..مباحث املفاضلة يف العقيدة حملمد بن عبدالرمحن الشظيفي – ص136 :

_________

((( )1فيض القدير)) (.)464 /3
( )2رواه مسلم ( .)2369من حديث أنس رضي هللا عنه.
( )3ليس هناك من الرواايت واألحاديث الصحيحة ما يفيد أبن موسى يف السماء السابعة إمنا هو يف

السماء السادسة وإبراهيم هو الذي يف السابعة .واحلديث رواه البخاري ( ،)3035ومسلم (.)164
من حديث مالك بن صعصعة رضي هللا عنه.

()471/3

املطلب الثالث :بعض خصائص أويل العزم
أما إبراهيم عليه السالم فمن فضائله وخصائصه عليه السالم أنه خليل الرمحن مل يشاركه يف اخللة إَّل
حممد صلى هللا عليهما وسلم ،قال سبحانه :ومن أَح ِ ِ
َسلَ َم َو ْج َههُ هلل َو ُه َو ُْحم ِس ٌن واتَّـبَ َع
س ُن دينًا ممَّ ْن أ ْ
ََ ْ ْ َ
ِ ِ
ِملَّةَ إِبْـر ِاه ِ َّ
يم َخلِيالً [النساء .]125 :وقد جعله هللا عز وجل إماماً للناس
يم َحني ًفا َواختَ َذ هللاُ إبْـ َراه َ
َ َ

ال إِِين ج ِ
يقتدون به ويهتدون هبديه ،قال سبحانه :وإِ ِذ ابْـتَـلَى إِبْـر ِاهيم ربمهُ بِ َكلِم ٍ
ك
ات فَأََْتَُّه َّن قَ َ
اعلُ َ
َ
َ
َ ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
لِلن ِ
يم
ال َّلَ يَـنَ ُ
ال َوِمن ذُ ِريَِّيت قَ َ
َّاس إِ َم ًاما قَ َ
ال َع ْهدي الظالم َ
ني [البقرة .]124 :وقال سبحانه :إ َّن إبْـ َراه َ
َّلل حنِي ًفا وَمل ي ُ ِ
ِ ِِ
ِ
ب َعن ِملَّ ِة
ك م َن ال ُْم ْش ِرك َ
َكا َن أ َُّمةً قَانتًا َ َ ْ َ
ني [النحل .]120 :وقال سبحانهَ :وَمن يَـ ْرغَ ُ
إِبـر ِاهيم إَِّلَّ من س ِفه نَـ ْفسه ولََق ِد اصطََفيـناه ِيف ال مدنْـيا وإِنَّه ِيف ِ
ني [البقرة.]130 :
اآلخ َرةِ لَ ِم َن َّ
ْ َْ ُ
َ َ ُ
الصاحلِِ َ
َْ َ َ َ َ َ ُ َ
وقد أجرى هللا على يديه بناء بيته الذي جعله قياماً لناس ومثابة وأمناً وعهد هللا إليه وَّلبنه تبعاً له
تطهري البيت للطائفني ,والعاكفني ,والركع ,والسجود .وأمر سبحانه املؤمنني ابختاذ مقامه مصلى قال
ِ ِ ِ
ِ
َّاس وأ َْمناً و َِّ
اخت ُذواْ ِمن َّم َق ِام إِبْـر ِاهيم ُم َ ا
يم
سبحانهَ :وإِ ْذ َج َعلْنَا الْبَـ ْي َ
ت َمثَابَةً للن ِ َ َ
صلى َو َع ِه ْد ََن إ َىل إبْـ َراه َ
َ َ
ِ ِ
ِِ
اعيل أَن طَ ِهرا بـي ِ ِ ِ
سج ِ
ود [البقرة .]125 :وقال تعاىلَ :وإِ ْذ يَـ ْرفَ ُع
ني َوال َْعاكف َ
يت للطَّائِف َ
ني َوال مرَّك ِع ال م ُ
َوإ ْمسَ َ
َ َْ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َنت َّ ِ
يم [البقرة.]127 :
يل َربَّـنَا تَـ َقبَّ ْل ِمنَّا إِنَّ َ
كأ َ
السم ُ
يع ال َْعل ُ
إبْـ َراه ُ
يم الْ َق َواع َد م َن الْبَـ ْيت َوإ ْمسَاع ُ
وقد حصر هللا النبوة والكتاب من بعده يف ذريته عليه السالم ،قال سبحانهَ :وَو َه ْبـنَا لَهُ إِ ْس َح َق
ِ
ِِ
ني
َج َرهُ ِيف ال مدنْـيَا َوإِنَّهُ ِيف ْاآل ِخ َرةِ لَ ِم َن َّ
الصاحلِِ َ
اب َوآتَـ ْيـنَاهُ أ ْ
وب َو َج َعلْنَا ِيف ذُ ِريَّته النمـبُـ َّوةَ َوالْكتَ َ
َويَـ ْع ُق َ
[العنكبوت .]27 :فلم أيت نيب بعد إبراهيم إَّل من ذريته ،وهو عليه السالم أول من يكسى يوم
القيامة كما يف املتفق عليه من حديث ابن عباس قال :قام فينا النيب صلى هللا عليه وسلم خيطب

فقال(( :إنكم حمشورون حفاة عراة غرَّلً – كما بدأَن أول خلق نعيده – اآلية وإن أول اخلالئق

يكسى يوم القيامة إبراهيم)) (.)1

اب إِبْـر ِاهيم إِنَّهُ َكا َن ِ
وقد مجع هللا له منزلتني عظيمتني ,قال سبحانهَ :واذْ ُك ْر ِيف الْكِتَ ِ
ص ِدي ًقا نَّبِياا [مرمي:
َ َ
 ]41فجمع له بني الصديقية والنبوة ،وفضائله أكثر من أن حتصر عليه السالم ,وما علمناه غيض
من فيض مما جهلناه يف إبراهيم عليه السالم.

وأما نوح – عليه السالم – فقد جاهد يف هللا حق جهاده وهو أول رسول بعث يف الناس بعد
اختالفهم على دينهم ,واجتيال الشيطان هلم ،وقد لبث يف قومه ألف سنة إَّل مخسني عاماً ابذَّلً
وسعه يف الدعوة إىل هللا ليالً وهناراً ,سراً وجهاراً ،صابراً على أذى قومهَّ ،ل تثنيه عن الدعوة إىل ربه
ِ
ث فِي ِهم أَل َ ٍ
ِِ ِ
ني َع ًاما
ْف َسنَة إََِّّل مخَْس َ
سفاهاهتم وتعدايهتم ،قال سبحانهَ :ولََق ْد أ َْر َسلْنَا نُ ً
وحا إِ َىل قَـ ْومه فَـلَب َ ْ
ِ
َخ َذهم الطموفَا ُن وهم ظَالِمو َن فَأَجنَيـنَاهُ وأَصحاب َّ ِ ِ
ني [العنكبوت- 14 :
السفينَة َو َج َعلْنَ َ
اها آيَةً لل َْعالَ ِم َ
ْ َ َْ َ
َُْ ُ
فَأ َ ُ ُ
.]15
_________
( )1رواه البخاري ( ،)3349ومسلم (.)2860

()472/3

ب إِِين دعو ُ ِ
ارا فَـلَ ْم يَ ِز ْد ُه ْم ُد َعائِي إَِّل فِ َر ًارا َوإِِين ُكلَّ َما
وقال سبحانه يف نوح :قَ َ
ال َر ِ َ َ ْ
ت قَـ ْومي لَْيالً َو َهنَ ً
ِِ
ِ ِ
ْربوا ْ ِ
استَـ ْغ َ ِ
ارا ُمثَّ إِِين
َص مروا َو ْ
َصابِ َع ُه ْم ِيف آذَاهن ْم َو ْ
ش ْوا ثيَ َاهبُ ْم َوأ َ
َد َع ْو ُهتُ ْم لتَـ ْغف َر َهلُ ْم َج َعلُوا أ َ
استكْبَ ً
استَك َُ
ِ
ِ
ارا [نوح- 5 :
َس َر ْر ُ
ت َهلُ ْم إِ ْس َر ًارا فَـ ُقل ُ
ارا ُمثَّ إِِين أَ ْعلَ ُ
ْت ْ
نت َهلُ ْم َوأ ْ
استَـغْف ُروا َربَّ ُك ْم إِنَّهُ َكا َن غَ َّف ً
َد َع ْو ُهتُ ْم ج َه ً
نت
ادلْتَـنَا فَأَ ْكثَـ ْر َ
ت ِج َدالَنَا فَأْتَنِا ِِبَا تَ ِع ُد ََن إِن ُك َ
وح قَ ْد َج َ
 .]10وقال سبحانه عن قوم نوح :قَالُواْ َاي نُ ُ
ِ ِِ
ِمن َّ ِ ِ
ِ ِ
ين [هود .]33 - 32 :وأما موسى عليه
ني قَ َ
الصادق َ
ال إِ َّمنَا َأيْتي ُكم به هللاُ إِن َشاء َوَما أَنتُم ِبُْعج ِز َ
َ
ِ
َّ
يما
السالم فهو كليم هللا اشتهر من بني األنبياء هبذه احللية قال سبحانهَ :وَكل َم هللاُ ُم َ
وسى تَكْل ً
ال َر ِ
ال
ك قَ َ
وسى لِ ِمي َقاتِنَا َوَكلَّ َمهُ َربمهُ قَ َ
ب أَِرِين أَنظُْر إِلَْي َ
[النساء .]164 :وقال سبحانهَ :ولَ َّما َجاء ُم َ
ِ
ِ
ِ
ْجبَ ِل َج َعلَهُ َد اكا َو َخ َّر
س ْو َ
لَن تَـ َر ِاين َولَك ِن انظُْر إِ َىل ا ْْلَبَ ِل فَِإن ْ
ف تَـ َر ِاين فَـلَ َّما َجتَلَّى َربمهُ لل َ
استَـ َق َّر َم َكانَهُ فَ َ
ِ
ك
ني قَ َ
ص ِع ًقا فَـلَ َّما أَفَا َق قَ َ
اصطََف ْيـتُ َ
ت إِلَْي َ
ال ُس ْب َحانَ َ
ك تُـ ْب ُ
وسى إِِين ْ
ك َوأ َََنْ أ ََّو ُل ال ُْم ْؤمنِ َ
موسى َ
ال َاي ُم َ
َ
ِ ِ
ك وُكن ِمن َّ ِ
َعلَى الن ِ ِ
ين [األعراف .]144 - 143 :وقد
الشاك ِر َ
َ
َّاس ب ِر َساَّلَِيت َوب َكالَمي فَ ُخ ْذ َما آتَـ ْيـتُ َ َ
ْك
ورد ذكر تكليم هللا موسى يف مواضع من كتاب هللا .وهو عليه السالم املعين يف قوله سبحانه :تِل َ
ض ُه ْم َعلَى بَـ ْع ٍ
ال مر ُس ُل فَ َّ
ض ِم ْنـ ُهم َّمن َكلَّ َم هللاُ يف قول كافة املفسرين ،وقد ثبت تكليم هللا آدم
ضلْنَا بَـ ْع َ
َمسَآئِ ِه ْم
عليه السالم يف كتاب هللا ،يف حنو قوله سبحانه :قَ َ
َمسَآئِ ِه ْم فَـلَ َّما أَنبَأ َُه ْم ِأب ْ
آد ُم أَنبِْئـ ُهم ِأب ْ
ال َاي َ
ث ِش ْئـتُ َما َوَّلَ تَـ ْق َرَاب
ك ا ْْلَنَّةَ َوُكالَ ِم ْنـ َها َرغَداً َح ْي ُ
َنت َوَزْو ُج َ
اس ُك ْن أ َ
[البقرة .]33 :وقولهَ :وقُـلْنَا َاي َ
آد ُم ْ
الشجرةَ فَـت ُك َ ِ
ِ
ِ
ك فَ َال
ك َولَِزْو ِج َ
آد ُم إِ َّن َه َذا َع ُد ٌّو لَّ َ
ني [البقرة .]35 :وقوله :فَـ ُقلْنَا َاي َ
َه ِذه َّ َ َ َ
وَن م َن الْظَّال ِم َ
خيُْ ِر َجنَّ ُك َما ِم َن ا ْْلَن َِّة فَـتَ ْش َقى [طه .]117 :وما بعدها ،وظاهر هذا أنه كان كفاحاً بغري واسطة امللك
( .)1ويف حديث أيب ذر يف عدد األنبياء والرسل املتقدم ذكره أنه سأله النيب صلى هللا عليه وسلم

عن آدم :أنيب مكلم هو؟ فقال(( :نعم نيب مكلم)) ( .)2قال ابن عطية( :وقد أتول بعض الناس أن

تكليم آدم كان يف اْلنة فعلى هذا تبقى خاصية موسى) ( .)3وقد محل بعضهم قوله سبحانه يف سورة
النجم :فَأ َْو َحى إِ َىل َع ْب ِدهِ َما أ َْو َحى على أن هللا أوحى إىل حممد ليلة املعراج كفاحاً بال واسطة ()4
فيكون تكليماً ،ومحله آخرون على أن هللا أوحى إىل حممد بواسطة جربيل ()5
_________

((( )1أضواء البيان)) (.)194 /1
( )2رواه أمحد ( ،)21586( )178 /5والطرباين ( .)7871( )217 /8قال اهليثمي يف ((جممع
الزوائد)) ( :)164 /1فيه املسعودى وهو ثقة ولكنه اختلط ،وصححه أمحد شاكر يف ((عمدة
التفسري)) ( )309 /1كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،واأللباين يف ((ختريج مشكاة املصابيح))

(.)5669

((( )3احملرر الوجيز)) (.)271 /2
((( )4تفسري الطربي)) (27و )28و ((زاد املسري)) ( )67 /8وو ((تفسري ابن كثري)) ()250 /4
و ((الدر املنثور)) (.)123 /6

((( )5تفسري الطربي)) (.. )506 /22

()473/3

فال يكون تكليماً ،قال ابن كثري( :وكال املعنيني صحيح) ( )1كأنه يرى أن األمرين قد وقعا وهو قد
قال يف قوله سبحانهِ :م ْنـ ُهم َّمن َكلَّ َم هللاُ يف آية البقرة ما نصه( :يعين موسى وحممداً صلى هللا عليهما
وسلم وكذلك آدم) (.)2
وإن صح تكليم هللا حممداً صلى هللا عليه وسلم ليلة املعراج قد يتأول أنه وقع يف السماء ,فتبقى

خاصية موسى عليه السالم .ومر من فضائله – عليه السالم – كونه يف السماء السادسة ،وقد آاته

هللا عز وجل تسع آايت بينات إىل فرعون وقومه ظهرت هبن حجته وقامت بينته أيده هللا هبن قال
ت بـيِنَ ٍ
ٍ
ِ
ات [اإلسراء .]101 :وقال عز وجلَ :وأَ ْد ِخ ْل يَ َد َك ِيف
وسى ت ْس َع آ َاي َ
سبحانهَ :ولََق ْد آتَـ ْيـنَا ُم َ
جيبِك َختْرج بـيضاء ِمن غَ ِري س ٍ
ِِ
ِِ
وء ِيف تِس ِع آاي ٍ ِ
ني [النمل:
ت إِ َىل ف ْر َع ْو َن َوقَـ ْومه إِ َّهنُ ْم َكانُوا قَـ ْوًما فَاسق َ
َ ْ َ ُ ْ َْ َ ْ ْ ُ
ْ َ
.]12

وأما عيسى عليه السالم فاختص من بني سائر اخللق أبنه ولد ألم من غري أب ،وإمنا نفخ جربيل يف

درع جيب مرمي فحملت بعيسى عليه السالم وتكلم يف املهد وآاته هللا من البينات ما فضله به يف
ِ
ٍ
ض ُه ْم َعلَى بَـ ْع ٍ
ْك ال مر ُس ُل فَ َّ
يسى
ض ِم ْنـ ُهم َّمن َكلَّ َم هللاُ َوَرفَ َع بَـ ْع َ
ضلْنَا بَـ ْع َ
قوله :تِل َ
ض ُه ْم َد َر َجات َوآتَـ ْيـنَا ع َ
ابْن مرَميَ الْبـيِنَ ِ
وح الْ ُق ُد ِ
س [البقرة .]253 :وقد حكى هللا كالم عيسى يف املهد فكان مما
ات َوأَيَّ ْد ََنهُ بُِر ِ
َ َْ َ
ِ
ِ
ال إِِين َع ْب ُد َّ
اب َو َج َعلَ ِين نَبِياا َو َج َعلَ ِين
قاله وتظهر فيه من فضائله عليه السالم غرر :قَ َ
اَّلل َ
آاتِينَ الْكتَ َ
ِ ِ
لصالةِ َو َّ
الم
ص ِاين ِاب َّ
ارا َش ِقياا َو َّ
الزَكاةِ َما ُد ْم ُ
ارًكا أَيْ َن َما ُك ُ
الس ُ
نت َوأ َْو َ
ت َحياا َوبَـ ارا ب َوال َدِيت َوَملْ َْجي َعل ِْين َجبَّ ً
ُمبَ َ
َعلَ َّي يَـ ْوَم ُولِ م
ث َحياا [مرمي .]33 - 30 :وقد قال سبحانه يف ذكر وَّلدة
وت َويَـ ْوَم أُبْـ َع ُ
دت َويَـ ْوَم أ َُم ُ
عيسى عليه السالم :واذْ ُكر ِيف ال ِ
ْكتَ ِ
ت ِمن ُدوهنِِ ْم
ت ِم ْن أ َْهلِ َها َم َك ًاَن َش ْرقِياا فَ َّاختَ َذ ْ
اب َم ْرَميَ إِ ِذ انتَـبَ َذ ْ
َ ْ
ِ
ِ
ال إِ َّمنَا
نت تَِقياا قَ َ
ش ًرا َس ِوااي قَالَ ْ
َّل َهلَا بَ َ
َعوذُ ِاب َّلر ْمحَن م َ
نك إِن ُك َ
ت إِِين أ ُ
ح َج ًااب فَأ َْر َسلْنَا إِلَْيـ َها ُر َ
وحنَا فَـتَ َمث َ
ِ
أ َََن رس ُ ِ ِ
ال
ت أ َّ
َك بَ ِغياا قَ َ
ش ٌر َوَملْ أ ُ
س ْس ِين بَ َ
الما َزكِياا قَالَ ْ
َىن يَ ُكو ُن ِيل غُ ٌ
ب لَك غُ ً
َُ
ول َربك أل ََه َ
الم َوَملْ ْيَْ َ

ك هو علَي هِ ِ
ِ
َّاس ور ْمحَةً ِمنَّا وَكا َن أ َْمرا َّم ْق ِ
َك َذلِ ِ
ت بِ ِه
ك قَ َ
ضياا فَ َح َملَْتهُ فَانتَـبَ َذ ْ
ال َربم ِ ُ َ َ َّ َ ٌ
ني َولنَ ْج َعلَهُ آيَةً للن ِ َ َ
ً
َ
م َك ًاَن قَ ِ
صياا [مرمي.]22 - 16:
َ
ال هللاُ َاي ِعيسى
وكان من اآلايت اليت آاتها هللا عيسى عليه السالم ما ذكره سبحانه يف قوله :إِ ْذ قَ َ
وح الْ ُق ُد ِ ِ
َّاس ِيف ال َْم ْه ِد َوَك ْهالً َوإِ ْذ
ك بُِر ِ
ك إِ ْذ أَيَّدتم َ
ك َو َعلَى َوالِ َدتِ َ
ابْ َن َم ْرَميَ اذْ ُك ْر نِ ْع َم ِيت َعلَْي َ
س تُ َكل ُم الن َ
ْكتاب وا ْحلِكْمةَ والتـَّورا َة وا ِإل ِجنيل وإِ ْذ َختْلُ ُق ِمن ِ
ِ
ِ
َعلَّمتُ َ ِ
الط ِ
يها فَـتَ ُكو ُن
ني َك َه ْيـئَة الطَّ ِْري إبِِ ْذِين فَـتَن ُف ُخ ف َ
ْ
ََ
ك ال َ َ َ َ َ ْ َ َ
َ
ئ األَ ْكمهَ واألَبْـرص إبِِ ْذِين وإِ ْذ ُختْرِج الْموتَى إبِِ ْذِين وإِ ْذ َك َف ْف ُ ِ ِ
ك إِ ْذ
يل َعن َ
ريا إبِِ ْذِين َوتُ ِْرب ُ
َ َ َ َ
َ
ُ َ
َ
طَ ْ ً
ت بَِين إ ْس َرائ َ
ِ
ات فَـ َق َ َّ ِ
ِج ْئـتَـ ُهم ِابلْبـيِنَ ِ
ني [املائدة.]110 :
ين َك َف ُرواْ م ْنـ ُه ْم إِ ْن َه َذا إَِّلَّ ِس ْح ٌر مبِ ٌ
ْ َ
ال الذ َ
وقد رفعه هللا عز وجل إليه ،فهو حي يف السماء وهو يف الثانية كما يف أحاديث اإلسراء ،قال سبحانه
يف تكذيب اليهود يف دعواهم قتله عليه السالمَ :وَما قَـتَـلُوهُ يَِقينًا بَل َّرفَـ َعهُ هللاُ إِلَْي ِه [النساء- 157 :

 .]158وهذا من خصائصه صلى هللا عليه وسلم إذ ليس يف األنبياء حي إَّل هو.

وسينزل عليه السالم يف آخر الزمان كما دل عليه الكتاب والسنة واإلمجاع ،وهذا من خصائصه عليه
السالم ،قال سبحانه :وإِن ِمن أ َْه ِل ال ِ
ْكتَ ِ
اب إَِّلَّ لَيُـ ْؤِمنَ َّن بِ ِه قَـ ْب َل َم ْوتِِه َويَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة يَ ُكو ُن َعلَْي ِه ْم َش ِهي ًدا
َ ْ
[النساء .]159 :وقد تواترت األخبار عن النيب صلى هللا عليه وسلم بنزول عيسى عليه السالم قال
صلى هللا عليه وسلم(( :والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرمي حكماً مقسطاً)) (.)3

وقال صلى هللا عليه وسلم ((كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مرمي وإمامكم منكم)) ( .)4وأمجعت األمة

على نزوله عليه السالم آخر الزمان ( .)5مباحث املفاضلة يف العقيدة حملمد بن عبدالرمحن الشظيفي
– ص 141
_________

((( )1تفسري ابن كثري)) (.)250 /4
((( )2تفسري ابن كثري)) (.)250 /4

( )3رواه البخاري ( ،)2222ومسلم ( .)155من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )4رواه البخاري ( ،)3449ومسلم ( .)155من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )5البحر احمليط)) ( )473 /2و ((لوامع األنوار البهية)) (.)94 /2

()474/3

املبحث الرابع :تفضيل نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم على مجيع اخلالئق
حممد صلى هللا عليه وسلم هو أفضل األنبياء على اإلطالق بل هو خري اخلالئق أمجعني صلوات هللا
وسالمه عليه ،وقد جاءت يف ذلك نصوص َّل حتصى كثرة فيما أوحاه هللا عز وجل يف كتابه وعلى

لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم وفيما كتب وروي من أقوال األئمة املهديني من السلف الصاحل
رضوان هللا عليهم أمجعني.
ضهم علَى بـع ٍ ِ
ض ُهم َدرج ٍ
ْك ال مر ُس ُل فَ َّ
ات
قال سبحانه وتعاىل :تِل َ
ضلْنَا بَـ ْع َ ُ ْ َ َ ْ
ض م ْنـ ُهم َّمن َكلَّ َم هللاُ َوَرفَ َع بَـ ْع َ ْ َ َ
ض ُهم َدرج ٍ
ات حممد صلى هللا عليه وسلم ،قاله ابن عباس
[البقرة .]253 :واملعىن بقولهَ :وَرفَ َع بَـ ْع َ ْ َ َ

والشعيب وجماهد وغريهم ( .)1قال الزخمشري يف هذه اْلملة من اآلية( :أي ومنهم من رفعه على

سائر األنبياء فكان بعد تفاوهتم يف الفضل أفضل منهم بدرجات كثرية) قال( :والظاهر أنه أراد حممداً
صلى هللا عليه وسلم ألنه هو املفضل عليهم حيث أويت ما مل يؤته أحد) إىل أن قال( :ويف هذا اإلهبام

من تفخيم فضله وإعالء قدره ما َّل خيفى ،ملا فيه من الشهادة على أنه العلم الذي َّل يشتبه ,واملتميز
الذي َّل يلتبس ،ويقال للرجل :من فعل هذا؟ فيقول :أحدكم أو بعضكم ،يريد به الذي تعورف

واشتهر بنحوه من األفعال ،فيكون أفخم من التصريح به وأنوه بصاحبه) ( .)2وقد خص سبحانه يف
ِ
ِ
َّ
يسى
اآلية ابلذكر من وجوه التفضيل ،التفضيل ابآلايت فقال :م ْنـ ُهم َّمن َكل َم هللاُ  ,وقالَ :وآتَـ ْيـنَا ع َ
ابْن مرَميَ الْبـيِنَ ِ
ات قال الزخمشري( :وهذا دليل بني أن من زيد تفضيالً ابآلايت منهم فقد فضل على
َ َْ َ
غريه ،وملا كان نبينا صلى هللا عليه وسلم هو الذي أويت منها ما مل يؤت أحد يف كثرهتا وعظمها ،كان
هو املشهود له إبحراز قصبات الفضل غري مدافع) (.)3

ض ُهم َدرج ٍ
ات حممد وغريه على اإلمجال
وذهب بعض املفسرين إىل احتمال أن يراد بقولهَ :وَرفَ َع بَـ ْع َ ْ َ َ

( .)4إَّل أنه (يتعني أن يكون املراد من البعض هنا واحداَ ًَ من الرسل معيناً َّل طائفة ،وتكون

الدرجات مراتب من الفضيلة اثبتة لذلك الواحد ،ألنه لو كان املراد من البعض مجاعة من الرسل

جممالً ،ومن الدرجات درجات بينهم ،لصار الكالم تكرار مع قوله فضلنا بعضهم على بعض ،وألنه

لو أريد بعض فضل على بعض لقال :ورفع بعضهم فوق بعض درجات كما قال يف اآلية األخرى:
ض َدرج ٍ
ف األ َْر ِ
ض [األنعام:
ات ( .)5بعد قولهَ :و ُه َو الَّ ِذي َج َعلَ ُك ْم َخالَئِ َ
َوَرفَ َع بَـ ْع َ
ض ُك ْم فَـ ْو َق بَـ ْع ٍ َ َ

.]165

_________

((( )1تفسري الطربي)) ( .))2 /3و ((تفسري البغوي)) ( )236 /1و) و ((تفسري القرطيب)) (/3
 )264و ((الدر املنثور)) (.)322 /1
((( )2الكشاف)) (.)151 /1

((( )3الكشاف)) (.)151 /1

((( )4احملرر الوجيز)) ( )271 /2و ((زاد املسري)) ( )301 /1وغريمها.
((( )5ما بني القوسني بنصه من التحرير والتنوير)) (.)6 /3

()475/3
ني َعلَى بَـ ْع ٍ
وقال سبحانهَ :ولََق ْد فَ َّ
ورا [اإلسراء .]55 :ذكر
ض َوآتَـ ْيـنَا َد ُاو َ
ض النَّبِيِ َ
ضلْنَا بَـ ْع َ
ود َزبُ ً

املفسرون أن اآلية يف حماجة اليهود وأن املعىن :وإنكم مل تنكروا تفضيل النبيني فكيف تنكرون فضل
ني َعلَى بَـ ْع ٍ
النيب صلى هللا عليه وسلم ( .)1وقال الزخمشري( :قولهَ :ولََق ْد فَ َّ
ض إشارة
ض النَّبِيِ َ
ضلْنَا بَـ ْع َ

ورا دَّللة على وجه تفضيله ،وهو
إىل تفضيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وقولهَ :وآتَـ ْيـنَا َد ُاو َ
ود َزبُ ً
أنه خامت النبيني وأن أمته خري األمم ألن ذلك مكتوب يف زبور داود وقال هللا تعاىلَ :ولََق ْد َكتَـ ْبـنَا ِيف
الص ِ
الزبوِر ِمن بـع ِد ِ
ِ ِ
الذ ْك ِر أ َّ
احلُو َن وهم حممد وأمته) (.)2
ي َّ
َْ
َن األ َْر َ
َّ ُ
ض يَ ِرثُـ َها عبَاد َ
اه ُم اقـْتَ ِدهِ [األنعام]90 :
وقد احتج العلماء – كما يقول اخلازن – بقوله تعاىل يف األنعام :فَبِ ُه َد ُ
لكون النيب صلى هللا عليه وسلم أفضل األنبياء ألن ما تفرق يف األنبياء من خصال الفضل اجتمعت
فيه صلى هللا عليه وسلم (.)3

وقال صلى هللا عليه وسلم(( :أعطيت مخساً مل يعطهن أحد من األنبياء قبلي :نصرت ابلرعب مسرية
شهر ،وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً ،فأْيا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل ،وأحلت يل
الغنائم ،وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة ،وبعثت إىل الناس كافة ،وأعطيت الشفاعة)) (.)4

ويف رواية من حديث أيب هريرة(( :فضلت على األنبياء بست)) ( .)5فذكر أربعاً من اخلمس املتقدمة
إَّل الشفاعة وزاد خصلتني مها(( :أعطيت جوامع الكلم)) و ((ختم يب النبيون)) فتحصل من

الروايتني سبع خصال.

ومن حديث حذيفة(( :فضلنا على الناس بثالث)) ( .)6ويف رواايت أن اخلصائص أربع ورواايت أهنا
اثنتني ،ويتحصل من جمموع الرواايت مجلة من خصائصه صلى هللا عليه وسلم اليت فضل هبا على

األنبياء تزيد كثرياً على ما حدد يف كل رواية من عدد ،ذكر ابن حجر أنه ينتظم من الرواايت سبع

عشرة خصلة قال( :وْيكن أن يوجد أكثر من ذلك ملن أمعن التتبع) ونقل عن بعض أهل العلم أن
عدد الذي اختص به نبينا صلى هللا عليه وسلم عن األنبياء ستون خصلة (.)7

وأما اختالف الرواايت يف حتديد العدد فإنه َّل تعارض فيه ،يقول ابن حجر يف ذلك( :وطريق اْلمع

أن يقال :لعله اطلع أوَّلً على بعض ما اختص به مث اطلع على الباقي ،ومن َّل يرى مفهوم العدد
حجه يدفع هذا اإلشكال من أصله) (.)8

ويف أحاديث الشفاعة من بيان فضله صلى هللا عليه وسلم على األنبياء ما هو ظاهر ،وقد وصف

النيب صلى هللا عليه وسلم ذلك أبنه يرغب إليه فيه اخللق كلهم حىت إبراهيم عليه الصالة والسالم

(.)9
وقال صلى هللا عليه وسلم(( :آيت ابب اْلنة يوم القيامة فأستفتح فيقول اخلازن :من أنت؟ فأقول

حممد ،فيقول :بك أمرت َّل أفتح ألحد قبلك)) (.)10

وقال صلى هللا عليه وسلم(( :أَن أكثر األنبياء تبعاً)) ( )11وقال(( :مل يصدق نيب من األنبياء ما
صدقت وإن من األنبياء نبياً ما يصدقه من أمته إَّل رجل واحد)) (.)12
_________

((( )1تفسري البغوي)) ( .))120 /3و ((تفسري الرازي)) ( )23 /20و) و ((تفسري القرطيب))
( )278 /1و ((تيسري الكرمي الرمحن)) (.)143 /4
((( )2الكشاف)) (.)364 /2

((( )3تفسري اخلازن)) (.)157 /2
( )4رواه البخاري ( ،)438ومسلم ( .)521من حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه.
( )5رواه البخاري (.)523
( )6رواه مسلم (.)522
((( )7فتح الباري)) (.)439 /1
((( )8فتح الباري)) (.)436 /1
( )9احلديث رواه مسلم (.)820

( )10رواه مسلم ( .)197من حديث أنس رضي هللا عنه.
( )11رواه مسلم ( .)196من حديث أنس رضي هللا عنه.
( )12رواه مسلم ( .)196من حديث أنس رضي هللا عنه.

()476/3

ولقد قال صلى هللا عليه وسلم(( :أَن سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القرب ،وأول
شافع ,وأول مشفع)) ( .)1وقال صلى هللا عليه وسلم(( :أَن سيد ولد آدم يوم القيامة)) (.)2
ومن حديث أيب بكر الصديق يف الشفاعة أن عيسى عليه السالم يقول للناس إذا أتوه يستشفعونه:
((انطلقوا إىل سيد ولد آدم)) وفيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم يقول يف دعاء شفاعته(( :رب

خلقتين سيد ولد آدم وَّل فخر)) (.)3
وقال صلى هللا عليه وسلم(( :أَن سيد ولد آدم وَّل فخر)) (.)4

ويف معىن ((وَّل فخر)) قال ابن اْلوزي( :قال ابن األنباري :املعىن َّل أتبجح هبذه األوصاف وإمنا

أقوهلا شكراً لريب ومنبهاً أميت على إنعامه علي ،وقال ابن عقيل :إمنا نفي الفخر الذي هو الكرب
ب ُك َّل ُخمْتَ ٍ
الواقع يف النفس املنهي عنه الذي قيل فيه :إِ َّن َّ
ال فَ ُخوٍر [لقمان ]18 :ومل ينف
اَّللَ َّل ُِحي م
اَّلل َّل ُِحي م ِ
ني [القصص:
ب الْ َف ِرح َ
فخر التجمل ِبا ذكره من النعم اليت ِبثلها يفتخر ،ومثله قوله :إِ َّن ََّ
ض ِل ِ
هللا َوبَِر ْمحَتِ ِه
 ]76يعين األشرين ،ومل يرد الفرح بنعمة هللا تعاىل) ( )5وقد قال سبحانه :قُ ْل بَِف ْ
ري ِممَّا َْجي َم ُعو َن [يونس ]58 :فأمره سبحانه ابلفرح بفضله.
فَبِ َذلِ َ
ك فَـ ْليَـ ْف َر ُحواْ ُه َو َخ ٌْ
وظاهر من النصوص أوجه تفضيله صلى هللا عليه وسلم على األنبياء فبعثه إىل الناس كافة ،وشريعته

أكمل الشرائع ،وهو أعظم الناس أمة ،وختم هللا به النبوات ،إىل غري ذلك من معجزاته عليه الصالة

والسالم فهو أكثر األنبياء آايت ،وقد ذكر أن آايته صلى هللا عليه وسلم تبلغ ألفاً أو أكثر (.)6

وقد حنى بعض أهل العلم إىل املفاضلة بني معجزاته صلى هللا عليه وسلم ومعجزات األنبياء مبيناً يف

كل معجزة لنيب أن نبينا أويت خرياً منها (.)7

ولقد أمجعت األمة على أنه صلى هللا عليه وسلم أفضل اخللق ( .)8وهو يف كالم األئمة سلفاً وخلفاً
كثري ،فمن ذلك ما نقل من عقيدة اإلمام أمحد إمام أهل السنة أنه (كان يعتقد أن حممداً صلى هللا
عليه وسلم خري الرسل ,وخامت األنبياء ,والشهيد على اْلميع) ( .)9وأنه كان يقول( :إن بعض
النبيني أفضل من بعض وحممد صلى هللا عليه وسلم أفضلهم) (.)10

وعقد النووي يف شرح صحيح اإلمام مسلم ابابً قال( :ابب تفضيل نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم

على مجيع اخلالئق) (.)11
_________

( )1رواه مسلم ( .)2278من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه مسلم ( .)2278من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )3رواه أمحد ( )15( )4 /1واللفظ له ،وابن حبان ( ،)6476( )393 /14وأبو يعلى ()56 /1
( ،)56وابن أيب عاصم ( .)751قال ابن القيم يف ((حادي األرواح)) ( :)255متواتر ،وقال

اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)377 /10رجاله ثقات ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه

للمسند (.)29 /1

( )4رواه الرتمذي ( ،)3148ابن ماجه ( )3496واللفظ له .من حديث أيب سعيد اخلدري رضي
هللا عنه .قال الرتمذي :حسن صحيح ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

((( )5صفة الصفوة)) ((( )183 /1فيض القدير)) (.)42 /3
((( )6دَّلئل النبوة للبيهقي)) ( )500 /5و ((الكشاف)) (.)151 /1
( )7كما فعل أبو نعيم يف ((الدَّلئل)) من (ص .)564 - 537

((( )8تفسري الرازي)) ((( )195 /6تفسري ابن كثري)) ( )47 /3و ((الشفا)) (.)226 /1
((( )9طبقات احلنابلة)) (.)279 /2

((( )10طبقات احلنابلة)) (.)306 /2
((( )11شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)37 /15

()477/3

وعقد اآلجري ابابً يف كتابه (الشريعة) فقال( :ابب ذكر ما فضل هللا عز وجل به نبينا صلى هللا عليه
وسلم يف الدنيا من الكرامات على مجيع األنبياء) ( )1وقال احلافظ عبد الغين املقدسي يف عقيدته:

(فصل :ونعتقد أن حممداً املصطفى خري اخلالئق وأفضلهم وأكرمهم على هللا عز وجل وأعالهم درجة

وأقرهبم إىل هللا وسيلة) (.)2

ومما ينبغي أن يعلم ما اختص به بعض األنبياء من الفضائل َّل يقتضي أفضليته على صاحب املقام
احملمود الذي يغبطه به األولون واآلخرون – صلوات هللا وسالمه عليهم ،-فإن املفضول جيوز أن

خيتص ِبا ليس للفاضل من غري أن يفضله ِبا اختص به ،وقد وقع حنو هذا يف نبينا صلى هللا عليه
وسلم وبعض أتباعه من الصحابة رضوان هللا عليهم وهم دون األنبياء يف الفضل ،فهذا عمر رضي هللا

عنه أخربه النيب صلى هللا عليه وسلم أن الشيطان ينفر منه قال صلى هللا عليه وسلم(( :والذي نفسي
بيده ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجاً إَّل سلك فجاً غري فجك)) ( ،)3وعرض له صلى هللا عليه

وسلم الشيطان يف صالته ومل ينفر منه كما يف حديث أيب هريرة ( )4قال القرايف يف هذا( :وأين عمر

من النيب عليه السالم ،غري أنه َّل جيوز أن حيصل للمفضول ما َّل حيصل للفاضل) قال( :ومن ذلك
أن األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم أفضل من املالئكة على الصحيح ،وقد حصل للمالئكة

املواظبة على العبادة مع مجيع األنفاس ،يلهم أحدهم التسبيح كما يلهم أحدَن النفس إىل غري ذلك

من الفضائل واملزااي اليت مل حتصل للبشر ،ومع ذلك فاألنبياء أفضل منهم ألن اجملموع احلاصل

لألنبياء من املزااي واحملاسن أعظم من اجملموع احلاصل للمالئكة ,فمن استقرى هذا وجده كثرياً) إىل

أن قال( :فعلى هذه القاعدة خترجت اإلقامة واألذان وأن من خواصهما اليت جعل هللا تعاىل هلما أن

الشيطان ينفر منهما دون الصالة ,وأن الصالة أفضل منهما ,وَّل تناقض يف ذلك بسبب أن املفضول
جيوز أن خيتص ِبا ليس للفاضل) ( .)5فاحلاصل أن نبينا صلى هللا عليه وسلم أفضل اخلالئق وَّل

يلتفت إىل غري هذا ،ولقد زعم قوم أنه صلى هللا عليه وسلم مل يكن أفضل من إبراهيم وَّل من نوح

وَّل من آدم عليهم السالم ألن الثالثة آابؤه ،وامتنعوا من تفضيل اَّلبن على األب ،وفضلوه على كل
نيب مل يكن أاب له ( .)6قال البغدادي( :وقياسهم يقتضي أن َّل يكون أفضل من إدريس وَّل من

إمساعيل ألهنم أبواه) ( )7ومل ينصوا عليهما ،فهم ينطقون عن جهل وسفه ،وكذا يقتضي قياسهم أن

يكون األب الكافر املخلد يف النار خري من اَّلبن املؤمن املخلد يف اْلنة كمن نزل فيهم قوله
َّلل والْيـوِم ِ
ِ
ِ
اد َّ
اآلخ ِر يُـ َوادمو َن َم ْن َح َّ
ءه ْم أ َْو
آاب ُ
سبحانهَّ :ل َِجت ُد قَـ ْوًما يُـ ْؤمنُو َن ِاب َّ َ َ ْ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َكانُوا َ
ِ
أَبْـنَ ُ ِ
ريَهتُ ْم [اجملادلة .]22 :مباحث املفاضلة يف العقيدة حملمد بن عبدالرمحن
اءه ْم أ َْو إ ْخ َو َاهنُ ْم أَ ْو َعش َ
الشظيفي – ص 147
_________

((( )1الشريعة)) (ص.)498 :
((( )2عقيدة احلافظ املقدسي ،ضمن اجملموعة العلمية السعودية)) (ص.)52 :
( )3رواه البخاري ( ،)3294ومسلم ( .)2396من حديث سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه.

( )4احلديث رواه البخاري ( )3423بلفظ(( :إن عفريتا من اْلن تفلت البارحة ليقطع علي صاليت،
فأمكنين هللا منه فأخذته ،فأردت أن أربطه على سارية من سواري املسجد حىت تنظروا إليه كلكم،
فذكرت دعوة أخي سليمان ر ِ ِ
ِ
ألح ٍد ِم ْن بَـ ْع ِدي*ص *35 :فرددته
ب ِيل ُم ْل ًكا َّل يَـ ْنـبَغي َ
ب ا ْغف ْر ِيل َو َه ْ
َ

خاسئا)).

((( )5الفروق)) (.)144 /2

((( )6أصول الدين)) (.)165
((( )7أصول الدين)) (.)165

()478/3

املبحث اخلامس :توجيه النهي الوارد يف التفضيل بني األنبياء
َّلبد من اعتقاد التفاضل بني األنبياء واعتقاد فضل الرسل على األنبياء وفضل أويل العزم على بقية
الرسل وفضل حممد صلى هللا عليه وسلم على سائر الرسل واألنبياء صلوات هللا وسالمه عليه ،لقيام

األدلة الشرعية الصرحية الصحيحة على ذلك ،وقد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم هنيه عن

التفضيل بني األنبياء ،وهنيه عن تفضيله خاصة على بعض األنبياء ،ويف هذا إشكال يظهر لناظره
ويزول ملتأمله ،وقد خرج العلماء وجوهاً من القول يف توجيه ذلك النهي.

أما ما ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم فقد قال صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل ختريوا بني األنبياء)) ,

ويف رواية ((َّل تفضلوا بني األنبياء)) وهو واقع يف حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال :بينما
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس جاء يهودي ،فقال :اي أاب القاسم ،ضرب وجهي رجل من

أصحابك ،فقال :أضربته؟ قال :مسعته ابلسوق حيلف :والذي اصطفى موسى على البشر ،قلت :أي
خبيث ،على حممد صلى هللا عليه وسلم؟ فأخذتين غضبة ضربت وجهه ،فقال النيب صلى هللا عليه

وسلمَّ :ل ختريوا بني األنبياء  )) ..احلديث ( ،)1ويف روايةَّ(( :ل ختريوين بني األنبياء)) ( )2ويف رواية:
((َّل تفضلوا بني أنبياء هللا)) ( , )3وروى القصة أبو هريرة بنحوه إَّل أنه قالَّ(( :ل ختريوين على

موسى)) ( )4ويف حديث اثن قال صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل ينبغي لعبد أن يقول :أَن خري من يونس
بن مىت)) ( )5إَّل أن النهي يف هذا احلديث حيتمل التأويل على وجهني:

األول :أن يكون املراد بقوله (أَن) :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفسه ،قال اخلطايب( :وهذا أوىل

الوجهني وأشبههما ِبعىن احلديث ،فقد جاء من غري هذا الطريق أنه صلى هللا عليه وسلم قال(( :ما
ينبغي لنيب أن يقول :أَن خري من يونس بن مىت)) ( )6فعم األنبياء كلهم فدخل هو يف مجلتهم) (.)7
الثاين :أن يكون إمنا أراد صلى هللا عليه وسلم بقولهَّ(( :ل ينبغي لعبد)) :من سواه من الناس ،أي َّل

ينبغي للعبد القائل أن يقول ذلك (.)8

وقد دل على أن هذا هو األوىل يف معىن احلديث مجلة من ألفاظ احلديث يف عدد من رواايته يف
الصحيحني ،ففي روايةَّ(( :ل أقول إن أحداً أفضل من يونس بن مىت)) ( )9ويف رواية(( :من قال:
أَن خري من يونس بن مىت فقد كذب)) ( )10فال يصح مع قوله(( :فقد كذب)) أن يكون املراد
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

ويف رواية يقول صلى هللا عليه وسلم(( :قال – يعين هللا تبارك وتعاىل – َّل ينبغي لعبد يل (ويف لفظ:

لعبدي) أن يقول :أَن خري من يونس بن مىت)) ( .)11فقوله(( :لعبد يل)) ْينع أن يكون املراد رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم خاصة.
_________

( )1رواه البخاري ( )2412ومسلم (.)2374( ،)163
( )2رواه البخاري (.)6916

( )3رواه البخاري ( ،)3414ومسلم (.)159
( )4رواه البخاري ( ،)2411ومسلم (.)160
( )5رواه البخاري ( ،)2411ومسلم (.)167
( )6رواه أبو داود ( )4670من حديث عبد هللا بن جعفر وسكت عنه ،وقال أمحد شاكر يف

((مسند أمحد)) ( :)196 /3إسناده صحيح .وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)5821

((( )7معامل السنن)) للخطايب (.)146 /3

((( )8معامل السنن)) ( )146 /3و ((فتح الباري)) ( )267 /8و ((حتفة األحوذي)) ( 542 /1و
.)119 /9

( )9رواه البخاري ( ،)3414ومسلم ( .)2373من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )10رواه البخاري ( .)4604من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )11رواه مسلم ( .)2376من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

()479/3

واحلاصل أن يف احلديثني ينهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن التفضيل بني األنبياء ،وعن تفضيله

على موسى ويونس خاصة  -على محل احلديث يف يونس على أن النيب صلى هللا عليه وسلم هو

املراد – وهو صلى هللا عليه وسلم أفضل منهما ومن سائر األنبياء ومجيع اخللق قطعاً كما تقدمت
الدَّلئل عليه من الكتاب والسنة واإلمجاع ،ويف هذا إشكال ظاهر ،وقد وجه العلماء ذلك النهي

إلزالة اإلشكال يف أقوال متعددة ،منها:

 - 1أن النهي ورد قبل أن يعلم النيب صلى هللا عليه وسلم أنه سيد ولد آدم وأفضل األنبياء فلما
علم أخرب به ،وأن النهي عن التفضيل منسوخ ابلقرآن (.)1

إَّل أن يف هذا القول نظر كما يقول ابن كثري ،قال( :ألن هذا من رواية أيب سعيد وأيب هريرة ( ،)2وما
هاجر أبو هريرة إَّل عام حنني متأخراً ،فيبعد أنه مل يعلم هبذا إَّل بعد هذا وهللا أعلم) ( ،)3وهو كما
قال ،بل والقول ابلنسخ مردود ،فإن التفاضل بني األنبياء ,وفضل أوىل العزم من الرسل منهم,

وتفضيله صلى هللا عليه وسلم على يونس ،كل ذلك قد ورد يف اآلايت املكية يف سورة اإلسراء,

واألحقاف ,والقلم ,وقصة حديث أيب سعيد وأيب هريرة وقعت يف املدينة ،وكذلك احلديث اآلخر يف
يونس عليه السالم ورد من رواية أيب هريرة وابن عباس ،وابن عباس على سبيل املثال ،من صغار

الصحابة تويف النيب صلى هللا عليه وسلم وهو ابن ثالث عشرة سنة وقد ورد أيضاً من رواية عبد هللا

بن مسعود.

 - 2أن النهي من ابب التواضع وهضم النفس ونفي الكرب والعجب ( .)4قال القاضي عياض:
(وهذا َّل يسلم من اَّلعرتاض) ( .)5وهذا التوجيه َّل يتناسب مع قوله صلى هللا عليه وسلم ((فقد

كذب)) يف رواية(( :من قال أَن خري من يونس بن مىت فقد كذب)) إن محل احلديث على أن املراد

بقوله ((أَن)) رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( .)6فإذا محل على أن املراد به من سواه صلى هللا

عليه وسلم ،فإن هلذا التوجيه وجهه ،خاصة مع قوله صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا أوصى إيل أن
تواضعوا حىت َّل يفخر أحد على أحد وَّل يبغي أحد على أحد)) ( .)7ويكون مناسباً أيضاً مع قوله:
((وَّل فخر)) يف حديث ((أَن سيد ولد آدم وَّل فخر)) املتقدم ذكره.

 - 3أن النهي عن تعيني املفضول ،أما تفضيل بعضهم على بعض يف اْلملة دون تعيني املفضول فهو
دَّللة النصوص ،قاله ابن عطية ( )8واستشهد له بقوله صلى هللا عليه وسلم(( :أَن سيد ولد آدم))

إبطالق دون تعيني .ونقل القرطيب قول من قال( :إن النهي اقتضى منع إطالق اللفظ َّل منع اعتقاد
ذلك املعىن ،فإن هللا أخرب أبن الرسل متفاضلون ،فال تقول :نبينا خري من األنبياء ،وَّل من فالن

النيب ،اجتناابً ملا هني عنه ،وأتدابً به ,وعمالً ابعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيل) (.)9
_________

((( )1الشفا)) ( )226 /1و ((تفسري القرطيب)) ( )262 /3و ((شرح النووي ملسلم)) (/14
 )38و ((فتاوى النووي)) ( )196و ((فتح الباري)) ( )452 /6و ((تفسري ابن كثري)) (/1

.)/305

( )2يعين حديث قصة لطم األنصاري لليهودي املتقدم ذكرها.
((( )3البداية والنهاية)) (.)285 /1
((( )4أتويل خمتلف احلديث)) ((( )79الشفا)) ( )227 /1و ((شرح صحيح مسلم للنووي))

( )38 /14و ((تفسري القرطيب)) ( )262 /3و ((تفسري ابن كثري)) ( )305 /1و ((فتح الباري))
( )452 /6و ((معامل السنن هبامش املختصر)) (.)41 /7
((( )5الشفا)) (.)227 /1

((( )6حتفة األحوذي)) (.)119 /9
( )7رواه مسلم ( .)2865من حديث عياض بن محار رضي هللا عنه.

((( )8احملرر الوجيز)) (.)332 - 331 /1
((( )9تفسري القرطيب)) (.)262 /3

()480/3

إَّل أن يف هذا التوجيه نظراً ,فاهلل عز وجل ملا أخرب أنه فضل بعض النبيني على بعض يف آية اإلسراء،
وبعض الرسل على بعض يف آية البقرة ،جعل يعني يف اآليتني بعض املتفاضلني ويذكر بعض الوجوه

اليت فضلوا هبا ،فعمم مث خص كما هو ظاهر من لفظ اآليتني وقد تقدم ذكرمها مراراً (.)1

وقد عني هللا عز وجل أويل العزم ابلذكر وفضلهم على بقية األنبياء – كما تقدم  ،-والرسل أفضل
من األنبياء كما دل عليه الدليل واتفق عليه العلماء ،فالرسول أفضل من النيب ويف هذا تعيني كما هو

ظاهر ،أما اإلمجال يف قوله صلى هللا عليه وسلم(( :أَن سيد ولد آدم)) فهو دال على التعيني أيضاً،
إذ ثبوت كونه صلى هللا عليه وسلم أفضل من األنبياء مجلة دليل كونه أفضل من كل واحد منهم
مفصالً ،هذا مع قيام دليل على التعيني فلقد استدل العلماء بقوله تعاىل :وَّل تَ ُكن َك ِ
ب ا ْحل ِ
وت
َ
صاح ِ ُ
َ
على أن النيب صلى هللا عليه وسلم أفضل من يونس ،وهذا شاهد على التعيني ،فاملراد ابلنهي إذاً غري

هذا الوجه.

 - 4أن املراد ابلنهي املنع من التفضيل من جهة النبوة اليت هي خصلة واحدة َّل تفاضل فيها فهم
متساوون فيها ,وإمنا التفاضل ابخلصائص واحملن وحنوها ( .)2قال القرطيب( :وهذا قول حسن فإنه

مجع بني اآلايت واألحاديث من غري نسخ) (.)3

وقال ابن قتيبة يف حديث ((َّل ينبغي لعبد أن يقول أَن خري من يونس بن مىت))( :وجيوز أن يريد َّل
تفضلوين عليه يف العمل فلعله أكثر عمالً مين ,وَّل يف البلوى واَّلمتحان فإنه أعظم مين حمنة) (.)4

 - 5أن املراد ابلنهي منع التفضيل من عند أنفسنا ألن مقام التفضيل إمنا هو إىل هللا ( ،)5وروي عن
أمحد بن حنبل – رمحه هللا – أنه كان ْينع من املفاضلة بني األنبياء مع قوله أبن بعضهم أفضل من

بعض وأن حممداً أفضلهم ,لكنه يقول ليس تعيني التفضيل إىل أحد منا (.)6

 - 6أن املراد ابلنهي منع التفضيل ِبجرد اآلراء والعصبية ( .)7وهذا قد يؤول إىل سابقه.
 - 7أن املراد ابلنهي منع التفضيل الذي يؤدي إىل اخلصومة والتشاجر ( .)8وذلك يف مثل احلال

اليت حتاكم فيها اليهودي مع األنصاري عند النيب صلى هللا عليه وسلم كما يف حديث أيب سعيد وأيب
هريرة فهذا التوجيه مالئم لسبب ورود احلديث.

 – 8أن املراد ابلنهي منع التفضيل الذي يؤدي إىل توهم النقص يف املفضول ,أو الغض منه ,واإلزراء

به (.)9

قال اخلطايب يف النهي الوارد( :معىن هذا ترك التخيري بينهم على وجه اإلزراء ببعضهم ،فإنه رِبا أدى
ذلك إىل فساد اَّلعتقاد فيهم واإلخالل ابلواجب من حقوقهم ,ويفرض اإلْيان هبم ،وليس معناه أن

يعتقد التسوية بينهم يف درجاهتم فإن هللا سبحانه قد أخرب أنه قد فاضل بينهم) ( .)10وممن قال هبذا
التوجيه ابن تيمية رمحه هللا وعليه محل حديث أيب سعيد وأيب هريرة املذكور ( .)11وهو َّلئق حبديث:
((ما ينبغي لعبد أن يقول :أَن خري من يونس بن مىت)).

_________

((( )1تفسري القرطيب)) (.)264 /3
((( )2الشفا)) ( )227 /1و ((تفسري القرطيب)) ( )262 /3و ((شرح صحيح مسلم للنووي))
( )38 /14و ((فتاوى النووي)) ( )196و ((عون املعبود)) (.)425 /12
((( )3تفسري القرطيب)) (.)262 /3
((( )4أتويل خمتلف احلديث)) (.)79

((( )5تفسري ابن كثري)) ( )305 /1و ((عون املعبود)) (.)424 /12
((( )6طبقات احلنابلة)) (.)306 /2
((( )7تفسري ابن كثري)) (.)305 /1

((( )8شرح صحيح مسلم للنووي)) ( )38 /14و ((فتاوى النووي)) ((( )196تفسري ابن كثري))
(.)305 /1

((( )9الشفا)) ( )227 /1و ((تفسري القرطيب)) ( )262 /3و ((شرح صحيح مسلم للنووي))
( )38 /14و ((فتاوى النووي)) (.)196

((( )10معامل السنن – هبامش خمتصر سنن أيب داود)) (.)38 /7
((( )11الفتاوى)) (.)436 /14

()481/3

فقد ذكر أهل العلم أنه إمنا خص يونس عليه السالم ابلذكر ملا خيشى على من مسع ما قصه هللا علينا
من شأنه وما كان من قلة صربه ،وهني نبينا عليهما الصالة والسالم عن أن يكون مثله ،من أن يقع

يف نفسه تنقيص له ،فبالغ صلى هللا عليه وسلم يف ذكر فضل يونس عليه السالم لسد هذه الذريعة

( .)1إَّل أن هناك من خرج هبذه العلة للنهي عن حدها فأطلق حكم النهي ملطلق هذه العلة ،فجعل
النهي مطلقاً هلذه العلة ،فقال كما نقل القرطيبَّ( :ل يقال :النيب أفضل من األنبياء كلهم وَّل من

فالن وَّل خري ،كما هو ظاهر النهي ،ملا يتوهم من النقص يف املفضول ،ألن النهي اقتضى منع إطالق
اللفظ َّل منع اعتقاد ذلك املعىن ،فإن هللا تعاىل أخرب أبن الرسل متفاضلون ,فال تقول :نبينا خري من

األنبياء ،وَّل من فالن النيب ،اجتناابً ملا هني عنه ,وأتدابً به وعمالً ابعتقاد ما تضمنه القرآن من

التفضيل) (.)2

وظاهر هذا الكالم أن املراد من النهي – عند قائله – هو منع تعيني املفضولَّ ،ل تفضيل بعض

النبيني على بعض يف اْلملة كما يف آخر النقل ، ... ،مث جعل العلة من عدم تعيني املفضول هي دفع

توهم نقص املفضول كما يف أول النقل ،وظاهر هذا جعل تعيني املفضول مومهاً نقصه ،هكذا هبذا

اإلطالق وهو خطأ ،ويكفي يف اْلواب عن القول أبَّل يقال النيب أفضل من األنبياء أن يورد حديث

أيب هريرة يف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :فضلت على األنبياء بست))
احلديث ( .. )3مباحث املفاضلة يف العقيدة حملمد بن عبدالرمحن الشظيفي – ص 158
_________

((( )1الشفا)) ( )227 /1و ((معامل السنن – هبامش املختصر)) ( )41 /7و ((فتح الباري)) (/6

.)452

((( )2تفسري القرطيب)) (.)262 /3
( )3رواه البخاري (.)523

()482/3

املبحث السادس :األنبياء أفضل البشر

األنبياء هم أفضل البشر على اإلطالق ،هذه هي دَّللة الكتاب والسنة واإلمجاع والنظر الصحيح.

أما الكتاب:

َّ ِ
ين أَنْـ َع َم هللاُ َعلَْي ِهم
الر ُس َ
فقد قال سبحانه وتعاىل مبيناً مراتب أوليائهَ :وَمن يُ ِط ِع هللاَ َو َّ
ول فَأ ُْولَئِ َ
ك َم َع الذ َ
ِمن النَّبِيِني و ِ ِ ِ
ني َوال م
ك َرِفي ًقا [النساء.]69 :
ش َه َد ِاء َو َّ
س َن أُولَئِ َ
الصاحلِِ َ
الصديق َ
ََ
َ
ني َو َح ُ
فاهلل قد رتب عباده السعداء املنعم عليهم أربع مراتب وبدأ ابألعلى منهم وهم النبيون ،وقد ورد يف

سبب نزول هذه اآلية أن بعض الصحابة رضوان هللا عليهم قد شق عليهم أن النيب صلى هللا عليه

وسلم يف اْلنة يرفع مع النبيني يف الدرجات العال فتكون منزلتهم دون منزلته فال يصلون إليه وَّل

يرونه وَّل جيالسونه ،فنزلت اآلية ( )1مبينة أن من أطاع هللا ورسوله يكون من نعيمه يف اْلنة أن
ِ
يتمكن من جمالسة األنبياء ورؤيتهم وزايرهتم ،فال يفوته ذلك ولذلك قال سبحانهَ :وَمن يُط ِع هللاَ
َّ ِ
ك َرفِي ًقا وهذه املعية والرفقة َّل تعين
َو َّ
س َن أُولَئِ َ
الر ُسو َل فَأ ُْولَئِ َ
ك َم َع الذ َ
ين أَنْـ َع َم هللاُ َعلَْي ِهم وقالَ :و َح ُ
تساويهم يف الدرجة ،بل هم متفاوتون ،لكنهم يتزاورون ويتجالسون وأينسون بقرهبم كما كانوا يف
الدنيا ،وهذا بفضل هللا َّلتباعهم األنبياء ,واقتدائهم هبم.

فاآلية نص يف تفضيل األنبياء على البشر فهم أفضل أولياء هللا وأرفعهم درجة على اإلطالق.
وذكر سبحانه مجلة من األنبياء يف آايت من سورة األنعام مث قال يف آخرهاَ :وُكالا َّ
فضلْنَا َعلَى
ني [األنعام .]86 :قال ابن سعدي يف تفسري اآلية( :وكالا من هؤَّلء األنبياء واملرسلني فضلنا
ال َْعالَ ِم َ
ك
الر ُس َ
على العاملني ،ألن درجات الفضائل أربع وهي اليت ذكرها هللا بقولهَ :وَمن يُ ِط ِع هللاَ َو َّ
ول فَأ ُْولَئِ َ
مع الَّ ِذين أَنْـعم هللا َعلَي ِهم ِمن النَّبِيِني و ِ ِ ِ
ني َوال م
ك َرفِي ًقا فهؤَّلء من
ش َه َداء َو َّ
س َن أُولَئِ َ
الصاحلِِ َ
الصديق َ
ََ
َ َ َ ََ ُ ْ َ
ني َو َح ُ
الدرجة العليا) (.)2
آل إِبـر ِاهيم و َ ِ
ني [آل عمران:
اصطََفى َ
وقال سبحانه وتعاىل :إِ َّن هللاَ ْ
آل ع ْم َرا َن َعلَى ال َْعالَ ِم َ
آد َم َونُ ً
وحا َو َ ْ َ َ َ
 .]33قال الرازي مبيناً وجه الرتابط بني هذه اآلية واآلايت قبلها( :اعلم أنه تعاىل ملا بني أن حمبته َّل
تتم إَّل ِبتابعة الرسل بني علو درجات الرسل وشرف مناصبهم) ( .)3وقال يف معرض تفسريه لآلية:

(بني تعاىل أنه اصطفى آدم وأوَّلده من األنبياء على كل العاملني) (.)4
فاآلية يف ذكر األنبياء خاصة وإن قيل يف تفسري لفظ (اآلل) فيها أبن املقصود به سائر املؤمنني من

ذرية إبراهيم ,وعمران ,أنبياء وغري أنبياء ،ويشهد لتخصيصها األنبياء فقط ,وأهنم هم املعنيون

بتفضيلهم على العاملني دون غريهم أمور:
اصطََفى واملراد اَّلصطفاء ابلنبوة كما قاله احلسن وغريه ( .)5وكذا قد
 - 1قوله سبحانه :إِ َّن هللاَ ْ

ورد اَّلصطفاء مراداً به اَّلصطفاء ابلنبوة يف عدد من آايت الكتاب عند ذكر النبيني ،كقوله سبحانه:
صطَِفي ِم َن ال َْمالئِ َك ِة ُر ُسال َوِم َن الن ِ
َّ
وسى إِِين
َّاس [احلج .]75 :وقوله يف موسى :قَ َ
اَّللُ يَ ْ
ال َاي ُم َ
ِ
ِ
ك َعلَى الن ِ
ني
اصطََف ْيـتُ َ
َّاس بِ ِر َساَّلَِيت َوبِ َكالَمي [األعراف .]144 :وقولهَ :وإِ َّهنُ ْم عن َد ََن لَ ِم َن ال ُْم ْ
ْ
صطََف ْ َ
األَ ْخيَا ِر.
_________
((( )1تفسري الطربي)) ( )104 /5و ((حلية األولياء)) ( 240 /4و )125 /8و ((أسباب النزول
للواحدي)) (ص )94 :و ((الدر املنثور)) ( )182 /2و ((لباب النقول – هبامش اْلالليني ))-

(ص.)174 :

((( )2تيسري الكرمي الرمحن)) (.)200 /2
((( )3تفسري الرازي)) (.)19 /8
((( )4تفسري الرازي)) (.)20 /8
((( )5تفسري الطربي)) (.)157 /3
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 - 2أنه قد أطلق سبحانه وتعاىل وصف اَّلصطفاء وعىن به الرسل خاصة يف قوله :قُ ِل ا ْحلم ُد َِِّ
َّلل
َْ
ِ ِ ِ َّ ِ
اصطََفى [النمل .]59 :والرسل هم املصطفون من عباد هللا الذين سلم
ين ْ
َو َس ٌ
الم َعلَى عبَاده الذ َ
ِ
ني
عليهم يف العاملني كما بينه سبحانه يف كتابه مجلة وتفصيالً كقوله سبحانهَ :و َس ٌ
الم َعلَى ال ُْم ْر َسل َ
ِِ
ادهِ
ب الْعالَ ِمني [الصافات .]181 :فقوله :وسالم َعلَى الْمرسلِني كقوله :وسالم َعلَى ِعب ِ
ََ ٌ
ََ ٌ
ُْ َ َ
َوا ْحلَ ْم ُد ََّّلل َر ِ َ َ
َ
َّ ِ
ني [الصافات .]79 :وقالَ :وتَـ َرْكنَا َعلَْي ِه ِيف
الم َعلَى نُ ٍ
ين ْ
اصطََفى وقال سبحانهَ :س ٌ
وح ِيف ال َْعالَ ِم َ
الذ َ
ِ
ِ
ِ ِ
الم
ين َس ٌ
يم [الصافات .]109 - 108 :وقالَ :وتَـ َرْكنَا َعلَْي ِه َما ِيف اآلخ ِر َ
اآلخ ِر َ
ين َسال ٌم َعلَى إبْـ َراه َ
ارو َن [الصافات.]120 - 119 :
َعلَى ُم َ
وسى َو َه ُ
فكما أطلق سبحانه اَّلصطفاء يف آية النمل وهو مقيد يف اَّلصطفاء ابلنبوة فكذا يف آية آل عمران
هذه.

 - 3أن هللا قد ذكر يف اآلية النبيني آدم ونوحاً مث ذكر آل إبراهيم وآل عمران وفيه إشارة إىل أن
املراد ابآلل األنبياء خاصة من ذرية إبراهيم ,وذرية عمرانَّ ,ل عامة املؤمنني.

 - 4أن هللا قد ذكر آل إبراهيم وآل عمران ألن األنبياء بعد إبراهيم مل يكونوا إَّل من ذريتهما،

فجمع ذكرهم يف لفظ اآلل ،وهو سبحانه قد ذكر آل إبراهيم ،وآل عمران فقط ،ويكون يف املؤمنني

من ليس من ذريتهم ،مما يشهد أبن اآلية خاصة ابلنبيني.
ني شاهد على أن املراد ابآلية األنبياء من سائر املؤمنني ،ذلك أن
 - 5أن قوله سبحانهَ :علَى ال َْعالَ ِم َ
اصطفاء املؤمنني وتفضيلهم على الكافرين أمر ظاهر ظهوراً يستغىن به عن الذكر ،فكيف بتفضيل
النبيني واصطفائهم على الكافرين ،والنبيون معنيون يف اآلية بال خالف ،فأن يكون املراد اصطفاء
النبيني وتفضيلهم على سائر املؤمنني أوىل ،وهللا أعلم.

هذا ،وقد قال بعض املفسرين أبن املراد ِبل إبراهيم وآل عمران األنبياء منهم ،وقال بعضهم أن

املراد ِبل إبراهيم – إبراهيم نفسه (.)1

واحلاصل فإن اآلية نص يف تفضيل األنبياء على البشر سواء كانت يف األنبياء خاصة وهو األظهر ،أو
كانت فيهم ويف أتباعهم من املؤمنني عامة ،فإنه إذا كان املؤمنون أفضل البشر قد اصطفاهم هللا على

العاملني فاألنبياء هم األفضل إطالقاً بطريق األوىل.

أما السنة :فمن أدلتها على أن األنبياء أفضل البشر:

قوله صلى هللا عليه وسلم ملا سئل عن أشد الناس بالء قال(( :األنبياء مث األمثل فاألمثل)) (.)2

وهذا صريح يف أن األنبياء أمثل البشر.
_________

((( )1زاد املسري)) (.)374 /1
( )2رواه الرتمذي ( ،)2398وابن ماجه ( ،)3265وأمحد ( ،)1494( )173 /1والدارمي (/2

 ،)2783( )412وابن حبان ( ،)2901( )161 /7واحلاكم ( .)100 /1قال الرتمذي :هذا

حديث حسن صحيح ،وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )832كما
أشار إىل ذلك يف مقدمته ،وأمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ( ،)97 /3وقال ابن القيم يف ((طريق

اهلجرتني)) ( :)226اثبت ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )167 /2كما أشار
إىل ذلك يف مقدمته ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :حسن صحيح.
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وقال صلى هللا عليه وسلم يف أيب بكر وعمر(( :هذان سيدا كهول أهل اْلنة من األولني واآلخرين إَّل
النبيني واملرسلني)) ( .)1ويف هذا اَّلستثناء الدليل على أن األنبياء أفضل األولني واآلخرين.
وروي عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :إن هللا اختار أصحايب على العاملني سوى النبيني

واملرسلني)) (.)2

واستدل ابن تيمية رمحه هللا على فضل األنبياء على سائر الناس حبديث(( :ما طلعت الشمس وَّل

غربت على أحد بعد النبيني واملرسلني أفضل من أيب بكر الصديق)) (.)3
أما اإلمجاع:

فقد قال ابن تيمية رمحه هللا( :وقد اتفق سلف األمة وأئمتها وسائر أولياء هللا تعاىل على أن األنبياء

أفضل من األولياء الذين ليسوا أبنبياء) (.)4

وقال( :األنبياء أفضل اخللق ابتفاق املسلمني وبعدهم الصديقون ,والشهداء ,والصاحلون) (.)5
وذكر رمحه هللا أن تفضيل بعض الفرق غري النيب على النيب خمالف إلمجاع األمة (.)6

أما النظر الصحيح:

فإن العقل يقضي بكون األنبياء خري اخللق وأفضلهم ،ألهنم رسل هللا ,والواسطة بينه وبني خلقه يف
تبليغهم شرعه ومراده من عباده ،وشرف الرسول من شرف املرسل وشرف الرسالة ،وهم املصطفون
من عباد هللا ,اصطفاهم هللا واختارهم واجتباهم وَّل خيتار سبحانه من اخللق إَّل أكرمهم عليه

وأفضلهم عنده وأكملهم لديه ،قال ابن القيم رمحه هللا( :ويكفي يف فضلهم وشرفهم أن هللا سبحانه
وتعاىل اختصهم بوحيه ،وجعلهم أمناء على رسالته ،وواسطة بينه وبني عباده ،وخصهم أبنواع كراماته

فمنهم من اختذه خليالً ،ومنهم من كلمه تكليماً ،ومنهم من رفعه مكاَنً علياا على سائرهم درجات،

ومل جيعل لعباده وصوَّلً إليه إَّل من طريقهم ،وَّل دخوَّلً إىل جنته إَّل خلفهم ،ومل يكرم أحداً منهم

بكرامة إَّل على أيديهم ,فهم أقرب اخللق إليه وسيلة ,وأرفعهم عنده درجة ,وأحبهم إليه وأكرمهم
عليه ،وابْلملة فخري الدنيا واآلخرة إمنا َنله العباد على أيديهم ,وهبم عرف هللا ,وهبم عبد وأطيع,

وهبم حصلت حمابه تعاىل يف األرض) (.)7
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)3665وابن ماجه ( ،)95وأمحد ( .)602( )80 /1من حديث علي بن أيب
طالب رضي هللا عنه .قال الرتمذي :هذا حديث غريب من هذا الوجه .وقال األلباين يف ((صحيح

سنن ابن ماجه)) :صحيح .واحلديث روي من طرق عن أنس بن مالك ،وأيب جحيفة ،وجابر بن عبد
هللا ،وأيب سعيد اخلدري رضي هللا عنهم.

( )2رواه البزار كما يف ((جممع الزوائد)) للهيثمي ( .)18 /10من حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا
عنه .واحلديث صحح إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )905كما أشار إىل

ذلك يف املقدمة ،وقال اهليثمي :رجاله ثقات ويف بعضهم خالف.

( )3رواه أمحد يف ((فضائل الصحابة)) ( ،)152 /1وابن أيب عاصم ( ،)1224( )576 /2وأبو
نعيم يف ((حلية األولياء)) ( ،)325 /3واخلطيب البغدادي يف ((اتريخ بغداد)) ( ،)438 /12وابن

عساكر يف ((اتريخ دمشق)) (.)208 /30
((( )4الفتاوى)) (.)221 /11

((( )5منهاج السنة)) (.)417 /2
((( )6الفتاوى)) (.)364 /11
((( )7طريق اهلجرتني)) (.)350
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وأعلى منازل اخللق يف حتقيق العبودية هلل عز وجل ،ولقد حقق األنبياء عبوديتهم هلل فكانوا عباد هللا
املخلصني الذين بني سبحانه أهنم هم الذين ينجون من السيئات اليت يزينها الشيطان ،قال الشيطان
ِ
ض وألُ ْغ ِويـنـَّهم أ ْ ِ
– فبما حكاه هللا َ :-ر ِ
اد َك ِم ْنـ ُه ُم
ني إَِّلَّ عبَ َ
َمجَع َ
ب ِِبَآ أَ ْغ َويْـتَ ِين أل َُزيِنَ َّن َهلُ ْم ِيف األ َْر ِ َ َ ُ ْ
ِ
ِ
ك ألُ ْغ ِويـنـَّهم أ ْ ِ
اد َك ِم ْنـ ُهم الْم ْخلَ ِ
الْم ْخلَ ِ
ني
ني [احلجر .]40 - 39 :وقال :فَبِ ِع َّزت َ
ني إَِّلَّ عبَ َ
صَ
َمجَع َ
صَ
َ ُْ
ُ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
شاء إِنَّهُ م ْن
ص ِر َ
ف َع ْنهُ ال م
وء َوالْ َف ْح َ
[ص .]82 :وقد قال هللا يف حق يوسف عليه السالمَ :ك َذل َ
ك لنَ ْ
س َ
ِعب ِ
اد ََن الْم ْخلَ ِ
ني [يوسف .]24 :فاألنبياء من املخلصني الذين أخلصهم هللا واصطفاهم من خلقه
صَ
َ
ُ
فحققوا العبودية له سبحانه ولذلك نعتهم هللا ابلعبودية اليت حققوها فكانوا خري اخللق فيها وهبا ،قال
ِ
اد ََن إبـر ِاهيم وإِسح َق ويـع ُقوب أُوِيل األَي ِدي واألَبصا ِر إِ ََّن أَ ْخلَصن ِ ِ
ص ٍة ِذ ْك َرى
َْ ُ
اهم خبَال َ
ْ َ َْ
سبحانهَ :واذْ ُك ْر عبَ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ
ِ
ود ذَا
ني األَ ْخيَا ِر [ص .]47 - 45 :وقال سبحانهَ :واذْ ُك ْر َع ْب َد ََن َد ُاو َ
الدَّا ِر َوإِ َّهنُ ْم عن َد ََن لَ ِم َن ال ُْم ْ
صطََف ْ َ
ِ
اب [ص ]30 :وعن أيوب :إِ ََّن
اب [ص ]17 :وقال عن سليمان :نِ ْع َم ال َْع ْب ُد إِنَّهُ أ ََّو ٌ
األَيْد إِنَّهُ أ ََّو ٌ
ط ِ
سُ
الر ْز َق لِ َمن يَ َ
اب [ص ]44 :وعن نوح :إِ َّن َربَّ َ
شاء َويَـ ْق ِد ُر إِنَّهُ
صابًِرا نِ ْع َم ال َْع ْب ُد إِنَّهُ أ ََّو ٌ
َو َج ْد ََنهُ َ
ك يَـ ْب ُ
َكا َن بِ ِعب ِ
ادهِ َخبِ ِ
ريا [اإلسراء .]30 :ونعت سبحانه خري خلقه ابلعبودية يف املقامات الشريفة
َ
ريا بَص ً
ً
ِ
ِ
ِ
َس َرى بِ َع ْب ِده [اإلسراء ]1 :وقال يف الدعوةَ :وأ َََّن ُكنَّا نَـ ْق ُع ُد م ْنـ َها
فقال يف اإلسراءُ :س ْب َحا َن الَّذي أ ْ
لسم ِع فَمن يست ِم ِع ْاآل َن َِجي ْد لَه ِشهااب َّرص ًدا [اْلن .]9 :وقال يف الوحي :فَأَوحى إِ َىل عب ِدهِ
ِ ِ
َم َقاع َد ل َّ ْ َ َ ْ َ
َْ
ُ ًَ َ
َْ
َما أ َْو َحى [النجم .]10 :ولقد قام صلى هللا عليه وسلم يصلي هلل حىت تورمت قدماه ،وتفطرات ،فقيل
له :اي رسول هللا أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما أتخر؟ قال صلى هللا عليه وسلم:
((أفال أكون عبداً شكوراً)) ( .)1فاألنبياء عليهم الصالة والسالم قد حققوا العبودية هلل فهم أمت
اخللق عبودية هلل ولذلك فهم أكمل اخللق وأفضلهم.

وقد اتضح يف املبحثني السابقني أمران ظاهرا الدَّللة على أفضلية األنبياء على البشر ومها:
أوَّلً :أن األنبياء كانوا خيار أقوامهم قبل نبواهتم فقد عصمهم هللا عما يصغر أقدراهم.

اثنياً :أن النبوة اختيار من هللا واصطفاء َّل تبلغ بكسب وَّل بغريه .فجمع هللا لألنبياء الفضل من

أطرافه ميزهم على خلقه من قبل النبوة ,مث زادهم فضالً عليهم ابلنبوة ،فال يبلغ أحد منزلتهم.
مباحث املفاضلة يف العقيدة حملمد بن عبدالرمحن الشظيفي – ص 177

_________
( )1رواه البخاري ( ،)1130ومسلم ( .)2819من حديث املغرية بن شعبة رضي هللا عنه.
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املبحث األول :البالغ املبني
الرسل سفراء هللا إىل عباده ،ومحلة وحيه ،ومهمتهم األوىل هي إبالغ هذه األمانة اليت حتملوها إىل
ت ِر َسالَتَهُ [املائدة،]67 :
الر ُس ُ
عباد هللاَ :اي أَيمـ َها َّ
ك ِم ْن َربِ َ
ول بَـلِ ْغ َما أُنْ ِز َل إِلَْي َ
ك َوإِ ْن َملْ تَـ ْف َع ْل فَ َما بَـلَّ ْغ َ

والبالغ حيتاج إىل الشجاعة وعدم خشية الناس ،وهو يبلغهم ما خيالف معتقداهتم ،وأيمرهم ِبا
ت ِ
يستنكرونه ،وينهاهم عما ألفوه ،ال ِذين يـبـلغُو َن ِرساَّلَ ِ
ش ْونَهُ َوَّلَ خيَْ َ
هللا َوخيَْ َ
َحداً إَِّل هللاَ
َ َُ
ش ْو َن أ َ
َ
[األحزاب.]39 :
والبالغ يكون بتالوة النصوص اليت أوحاها هللا من غري نقصان وَّل زايدة اتْل ما أ ِ
ك ِم َن
ُوح َي إِلَْي َ
َُ
ِ
ال ِ
ْكتَ ِ
آايتِنَا [البقرة ،]151 :فإذا
اب [العنكبوتَ ،]45 :ك َمآ أ َْر َسلْنَا في ُك ْم َر ُسوَّلً م ْن ُك ْم يَـ ْتـلُواْ َعلَْي ُك ْم َ
كان املوحى به ليس نصاً يتلى ،فيكون البالغ ببيان األوامر والنواهي واملعاين والعلوم اليت أوحاها هللا
من غري تبديل وَّل تغيري.

ومن البالغ أن يوضح الرسول الوحي الذي أنزله هللا لعباده ،ألنه أقدر من غريه على التعرف على
معانيه ومراميه ،وأعرف من غريه ِبراد هللا من وحيه ،ويف ذلك يقول هللا لرسوله صلى هللا عليه وسلم:
ِ
ني لِلن ِ
اس َما نُـز َل إِلَيْ ِه ْم َولَ َعل ُه ْم يَـتَـ َفك ُرو َن [النحل.]44 :
َوأَنْـ َزلْنَا إِلَْي َ
ك الذ ْك َر لتُـبَ َ
والبيان من الرسول للوحي اإلهلي قد يكون ابلقول ،فقد بني الرسول – صلى هللا عليه وسلم – أموراً
ِ
ِ
س َواْ إِْيَ َاهنُ ْم بِظُل ٍْم
ين َ
كثرية استشكلها أصحابه ،كما بني املراد من الظلم يف قوله تعاىل :الذ َ
آمنُواْ َوَملْ يَـ ْلب ُ
األم ُن َو ُه ْم م ْهتَ ُدو َن [األنعام ،]82 :فقد بني الرسول – صلى هللا عليه وسلم – أن املراد
أ ُْولَئِ َ
ك َهلُُم ْ
به الشركَّ ،ل ظلم النفس ابلذنوب.
وكما بني الرسول – صلى هللا عليه وسلم – اآلايت اجململة يف الصالة والزكاة واحلج وغري ذلك
بقوله.

وكما يكون البيان ابلقول يكون ابلفعل ،فقد كانت أفعال الرسول – صلى هللا عليه وسلم – يف

الصالة والصدقة واحلج وغري ذلك بياَنً لكثري من النصوص القرآنية .وعندما يتوىل الناس ،ويعرضون
غ [آل عمران:
ك الْبَال ُ
عن دعوة الرسل ،فإن الرسل َّل ْيلكون غري البالغ َوإِ ْن تَـ َولَّ ْوا فَِإ َّمنَا َعلَْي َ
 .]20الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 43
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والرسول صلى هللا عليه وسلم مبلغ عن هللا عز وجل ،مل يقل شيئاً من رأيه فيما يتعلق ابلتبليغ ،بل

ليس عليه إَّل بالغ الرسالة من هللا إىل الناس ،وتالوة آايته على الناس ،وتعليمهم احلكمة والتبيان،

وذلك معىن كونه صلى هللا عليه وسلم رسول هللا فأمره وهنيه تبليغ ألمره وهنيه ،وأخباره وقصصه تبليغ

ملا قصه هللا وأخرب به ،ولذا كان طاعته طاعة هلل عز وجل ،ومعصيته معصية هلل عز وجل ،وتكذيبه
َّاس رسوَّلً وَك َفى ِاب ِ
تكذيباً إلخبار هللا عز وجل يف أنه رسوله .قال هللا تبارك وتعاىل وأَرسلْن َ ِ
هلل
َ َْ َ
اك للن ِ َ ُ َ
اك َعلَْي ِه ْم َح ِفيظًا [النساء،]80 – 79 :
الر ُس َ
اع هللاَ َوَمن تَـ َو َّىل فَ َما أ َْر َسلْنَ َ
َش ِهي ًدا َّم ْن يُ ِط ِع َّ
ول فَـ َق ْد أَطَ َ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
َّ
ين
آمنُواْ أَط ُ
ين َ
يعواْ هللاَ َوَر ُسولَهُ َوَّلَ تَـ َول ْوا َعنْهُ َوأَنتُ ْم تَ ْس َم ُعو َن َوَّلَ تَ ُكونُواْ َكالذ َ
وقال تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
ِ
ِ
ِ
ول
الر ُس َ
يعواْ َّ
يعواْ هللاَ َوأَط ُ
قَالُوا َمس ْعنَا َو ُه ْم َّلَ يَ ْس َم ُعو َن [األنفال ،]21 – 20:وقال تعاىلَ :وأَط ُ
ِ
ِ
يعوا
اح َذ ُرواْ فَِإن تَـ َولَّْيـتُ ْم فَا ْعلَ ُمواْ أ ََّمنَا َعلَى َر ُسولنَا الْبَالَغُ ال ُْمبِ ُ
َو ْ
ني [املائدة ،]92:وقال تعاىل :قُ ْل أَط ُ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
يعوهُ َهتْتَ ُدوا َوَما َعلَى
الر ُس َ
يعوا َّ
ول فَِإن تَـ َولَّوا فَِإ َّمنَا َعلَْيه َما ُمح َل َو َعلَْي ُكم َّما ُمحلْتُ ْم َوإِن تُط ُ
اَّللَ َوأَط ُ
الر ُس ِ
اك َعلَْي ِه ْم َح ِفيظًا إِ ْن
ضوا فَ َما أ َْر َسلْنَ َ
َّ
ني [النور ،]54:وقال تعاىل :فَِإ ْن أَ ْع َر ُ
ول إَِّلَّ الْبَالغُ ال ُْمبِ ُ
ك إَِّلَّ الْبالغُ [الشورى ،]48:وقال تعاىل :إِ َّمنَا أ َ ِ
نذر ولِ ُك ِل قَـوٍم َه ٍ
اد [الرعد ،]7:وقال
َعلَْي َ
ْ
َ
َنت ُم ٌ َ
نذر وما ِمن إِلَ ٍه إَِّلَّ َّ ِ
ِ
ِ
َّار
تعاىل :إِ ْن أَنْ َ
ت إَِّل نَذي ٌر [فاطر ،]23:وقال قُ ْل إِ َّمنَا أ َََن ُم ٌ َ َ ْ
اَّللُ ال َْواح ُد الْ َقه ُ
يل أ ََّمنَا إِ َهل ُكم إِلَهٌ و ِ
[ص ،]65:وقال تعاىل :قُل إِ َّمنَا أ َََن ب َ ِ
اح ٌد فَ ِ
يموا إليه
وحى إِ ََّ
ْ
ش ٌر مثْـلُ ُك ْم يُ َ
َ
استَق ُ
ُ ْ َ
ْ
َنت َعلَْي ِهم ِجببَّا ٍر فَ َذكِر ِابلْ ُقر ِ
اف
آن َمن َخيَ ُ
استَـغْ ِف ُروهُ [فصلت ،]6:وقالَْ :حن ُن أَ ْعلَ ُم ِِبَا يَـ ُقولُو َن َوَما أ َ
َ
َو ْ
ْ ْ
يد [ق ،]45:وقال تعاىل :قُل إِِين لَن ُجيِ ِ ِ
و ِع ِ
اَّلل أَح ٌد ولَن أ ِ
َج َد ِمن ُدونِِه ُملْتَ َح ًدا إَِّلَّ بَالغًا ِم َن
ريِين م َن َّ َ َ ْ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل َوِر َساَّلته َوَمن يَـ ْع ِ
ص َّ
َّ
يها أَبَ ًدا [اْلن ]23 – 22:وقال
ين ف َ
َّم َخالد َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ فَإ َّن لَهُ ََن َر َج َهن َ
ِ
ت ِ
ِ
ِ
ني [الذارايت ،]55:وقال تعاىل :فَ َذكِر إِن نَّـ َفع ِ
الذ ْك َرى َسيَ َّذ َّك ُر َمن
َوذَك ْر فَِإ َّن الذ ْك َرى تَن َف ُع ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
ْ
ص ْي ِط ٍر [الغاشية– 21:
خيَْ َ
َنت ُم َذكٌِر لَّ ْس َ
شى [األعلى ،]10 – 9:وقال تعاىل :فَ َذكِ ْر إِ َّمنَا أ َ
ت َعلَْي ِهم ِِبُ َ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُك ْم َع ْنهُ فَانتَـ ُهوا [احلشر ]7:وغري ذلك من
الر ُس ُ
آات ُك ُم َّ
 ،]22وقال تعاىلَ :وَما َ
ِ
وحى َعلَّ َمهُ َش ِدي ُد الْ ُق َوى [النجم ]5 – 3:وقال اإلمام
اآلايت َوَما يَنط ُق َع ِن ا ْهلََوى إِ ْن ُه َو إَِّلَّ َو ْح ٌي يُ َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:
أمحد رمحه هللا تعاىل :عن أيب أمامة رضي هللا عنه أَنَّه مسع َ
ِ
بشفاعة ٍ
بنيب مثل احليني – أو مثل أحد احليني – ربيعة ومضر)) ،فقال
رجل ليس ٍ
((ليدخلن اْلنَّةَ
رسول ِ
أقول ما أقول)) (،)1
هللا وما ربيعة من مضر؟ قال(( :إِ َّمنا ُ
رجل :اي َ
ٌ
_________

( )1رواه أمحد ( ،)22269( )257 /5والطرباين ( .)143 /8قال البوصريي يف ((إحتاف املهرة))

بسند ٍ
( :)74 /8رواه أمحد بن منيع وأمحد بن حنبل ٍ
واحد رواته ثقات  ..وقال اهليثمي يف ((جممع

الزوائد)) ( :)381 /10رواه أمحد والطرباين أبسانيد ورجال أمحد وأحد أسانيد الطرباين رجاهلم رجال
الصحيح غري عبدالرمحن بن ميسرة وهو ثقة .وحسنه األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (.)2178
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كل ٍ
شيء أمسعه من رسو ِل ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم أري ُد
أكتب َّ
وله عن عبدهللا بن عمر وقال ُك ْن ُ
ت ُ
كل ٍ
رسول ِ
شيء تسمعه من ِ
ورسول
هللا صلى هللا عليه وسلم
يش فقالوا :إِنَّك
ُ
تكتب َّ
حفظه ،فنهتين قر ٌ
ُ
ِ
ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم يتكلَّم يف الغضب ِ
لرسول
فأمسكت عن الكتاب حىت ذكرت ذلك
والرضا،
ُ

ب فوالذي نفسي بيده ما خرج ِ
مين إَّل احلق)) ( )1وله عن أيب
هللا صلى هللا عليه وسلم فقال(( :اكتُ ْ
هريرة رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قالَّ(( :ل أقول إَّل حقاً)) .قال بعض
رسول ِ
أقول إَّل حقاً)) ( )2وللبزار عنه رضي هللا عنه عن ِ
هللا
أصحابه فِإنَّك تداعبنا ،قال(( :إِِين َّل ُ

صلى هللا عليه وسلم قال(( :ما أخربتكم أَنَّه من عند هللا فهو الذي َّل شك فيه)) ( )3وغري ذلك من
َخ ْذ ََن ِم ْنهُ ِابلْيَ ِم ِ
ض األَقَا ِو ِ
ني ُمثَّ
يل أل َ
األحاديث ،ويكفي يف ذلك قول هللا تعاىلَ :ولَ ْو تَـ َق َّو َل َعلَْيـنَا بَـ ْع َ
ِ
ني [احلاقة ]46 - 44:اآلايت .معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول
لََقطَ ْعنَا م ْنهُ ال َْوتِ َ
حلافظ بن أمحد احلكمي  -ص 1289
وأما الرسل فقد تبني أهنم هم الوسائط بيننا وبني هللا عز وجل ،يف أمره وهنيه ووعده ووعيده وخربه،

فعلينا أن نصدقهم يف كل ما أخربوا به ،ونطيعهم فيما أوجبوا وأمروا ،وعلينا أن نصدق جبميع أنبياء
سب واحدا منهم كان كافراً مرتداً مباح الدم .قاعدة
هللا عز وجلَّ ،ل نفرق بني أحد منهم ،ومن َّ
جليلة يف التوسل والوسيلة لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  -ص 240

_________

( )1رواه أبو داود ( ،)3646وأمحد ( ،)6510( )162 /2واحلاكم (.)106 - 105 /1

واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال احلاكم :رواة هذا احلديث قد احتجا هبم عن آخرهم غري الوليد
هذا وأظنه الوليد بن أيب الوليد الشامي فإنه الوليد بن عبدهللا وقد علمت على أبيه الكتبة فإن كان

كذلك فقد احتج مسلم به .وقال الذهيب يف ((التلخيص)) :إن كان الوليد هو ابن أيب الوليد الشامي
فهو على شرط مسلم .وصححه األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (.)1532

( )2رواه الرتمذي ( ،)1990وأمحد ( .)8462( )340 /2قال الرتمذي :حسن صحيح .وحسنه

البغوي يف ((شرح السنة)) ( )547 /6وابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( - )367 /4كما أشار

لذلك يف مقدمته  .-وقال الذهيب يف ((املهذب)) ( )4270 /8إسناده صاحل .وصححه األلباين يف
((صحيح سنن الرتمذي)).

( )3رواه البزار يف ((كشف األستار)) ( ،)203وابن حبان ( .)465 /5قال اهليثمي يف ((جممع
الزوائد)) ( :)184 /1رواه البزار وفيه أمحد بن منصور الرمادي وهو ثقة ،وفيه كالم َّل يضر وبقية
رجاله رجال الصحيح ،وعبد هللا بن صاحل خمتلف فيه .قال شعيب األرَنؤوط حمقق ((صحيح ابن
حبان)) :إسناده قوي على شرط مسلم.
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ْتهيد

َّل تقف مهمة الرسل عند حد بيان ِ
احلق وإبالغه ،بل عليهم دعوة الناس إىل األخذ بدعوهتم،

واَّلستجابة هلا ،وحتقيقها يف أنفسهم اعتقاداً وقوَّلً وعمالً ،وهم يف ذلك ينطلقون من منطلق واحد،

فهم يقولون للناس :أنتم عباد هللا ،وهللا ربكم وإهلكم ،وهللا أرسلنا لنعرفكم كيف تعبدونه ،وألننا رسل
هللا مبعوثون من عنده ،فيجب عليكم أن تطيعوَن وتتبعوَن ،ولََق ْد بـعثْـنَا ِيف ُك ِل أ َُّم ٍة رسوَّلً أ ِ
َن ا ْعبُ ُدوا َّ
اَّللَ
َ ََ
َُ
ول إَِّلَّ نُ ِ
ِ ِ
ك ِم ْن ر ُس ٍ
وحي إِلَْي ِه أَنَّهُ َّل إِلَهَ إَِّلَّ أ َََن
اجتَنِبُوا الطَّاغُ َ
َو ْ
وت [النحلَ ]36 :وَما أ َْر َسلْنَا م ْن قَـ ْبل َ َ
ِ
َطيع ِ
ِ
ون [الشعراء،126 ،108 :
فَا ْعبُ ُدون [األنبياء .]25 :وكل رسول قال لقومه :فَاتـ ُقواْ هللاَ َوأ ُ
.]179 ،163 ،150 ،144
وقد بذل الرسل يف سبيل دعوة الناس إىل هللا جهوداً عظيمة ،وحسبك يف هذا أن تقرأ سورة نوح
لرتى اْلهد الذي بذله على مدار تسعمائة ومخسني عاماً ،فقد دعاهم ليالً وهناراً ،سراً وعالنية،

واستعمل أساليب الرتغيب والرتهيب ،والوعد والوعيد ،وحاول أن يفتح عقوهلم ،وأن يوجهها إىل ما
ص ْوِين َواتـبَـ ُعواْ َمن ملْ يَ ِز ْدهُ َمالُهُ َوَولَ ُدهُ إَِّل
يف الكون من آايت ،ولكنهم أعرضوا ،قَ َ
وح رب إِهنُ ْم َع َ
ال نُ ٌ
ساراً [نوح .]21 :الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 45
َخ َ
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املطلب األول :دعوة الر ُسل

النظر يف دعوة الرسل جمال خصب يدلنا على مدى صدقهم ،فقد جاءت الرسل ِبنهج متكامل

إلصالح اإلنسان ،وإلصالح اجملتمع اإلنساين ،ودين كهذا يقول الذين جاؤوا به إنه منزل من عند هللا

َّل بد أن يكون يف غاية الكمال ،خالياً من النقائص والعيوبَّ ،ل يتعارض مع فطرة اإلنسان ،وسنن
ند غَ ِري ِ
ِ ِ
هللا لََو َج ُدواْ فِ ِيه
الكون ،وقد وجهنا القرآن إىل هذا النوع من اَّلستدَّلل ،فقالَ :ولَ ْو َكا َن م ْن ع ِ ْ
ِ
ِ
ريا [النساء.]82 :
ا ْختالَفًا َكث ً
فكونه وحدة متكاملة يصدق بعضه بعضاًَّ ،ل تناقض فيه وَّل اختالف – دليل واضح على صدق
الذي جاء به.

والنظر يف املقاصد اليت تدعو إليها الرسل ،والفضائل والقيم اليت يُنادون هبا ك مل ذلك من أعظم األدلة
على صدقهم ،وقد قال هللا تعاىل :إِ َّن َه َذا الْ ُق ْرآ َن يِ ْه ِدي لِلَِّيت ِه َي أَقـ َْوُم [اإلسراء.]9 :
ولقد ألَّف العلماء مؤلفات يف بيان كمال هذا الدين ومشوله وبيان حكمة التشريع ،وبيان القواعد
واألسس اليت جتعل هذا الدين بناء حمكماً ،يردد الناس النظر فيه فال جيدون فيه عيباً وَّل نقصاً.
وقد ميز هللا البشر ابلعقل ،وأودع عقوهلم إدراك قبح القبيح ،وإدراك حسن احلسن ،إَّل أن رمحته جل
وعال اقتضت أَّل يعذب خلقه على تركهم احلسن وفعلهم القبيح ما مل يُِقم عليهم احلجةَ إبرسال
الرسل.
(وقد سئل أعرايب :مب عرفت أن حممداً رسول هللا؟ فقال :ما أمر بشيء فقال العقل :ليته ينهى عنه،
وَّل هنى عن شيء ،فقال العقل :ليته أمر به) ( .)1وهذا الذي استدل به األعرايب يف غاية اْلودة،

فإن الرسل جاءت من عند هللا بعلوم وشرائع يعلم العاقل املنصف عند التأمل فيها أنه َّل ْيكن أن
تكون آراء البشر وَّل أفكارهم .الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 202

_________
((( )1مفتاح دار السعادة)) (.)7 - 6 /2
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املطلب الثاين :دعوة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم
والناظر يف دعوة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم يكون مكابراً أعظم املكابرة إن مل يعترب ومل يؤمن،

فنبينا عليه السالم جاء هبذا القرآن الذي عجزت اإلنس واْل من عن اإلتيان ِبثله ،وقد حوى من

األخبار املاضية واآلتية ،والعلوم املختلفة ما خيضع له املنصف ،وجيعله يسبح حبمد هللا طويالً.
هذا الكتاب وتلك العلوم تصل إلينا على يد رجل أمي ،مل ْيسك ابلقلم يوماً ،ومل يكن يقرأ ما سطره
نت تَـ ْتـلُو ِمن قَـ ْبلِ ِه ِمن كِتَ ٍ
ب ال ُْم ْب ِطلُو َن
اب َوََّل َختُطمهُ بِيَ ِمينِ َ
العلماء والكتاب من قبل َوَما ُك َ
ك إِذًا ََّّل ْرَات َ
[العنكبوت.]48 :
ليس أمراً عادايً أن يتحول رجل أمي بني عشية وضحاها إىل معلم بشرية ،يبذل العلم للناس ،ويقوم

علوم السابقني ،ويبني ما فيها من حتريف وتغري .لقد كان هذا الدليل جيول يف نفوس أهل مكة ،فهم

يعرفون حممداً صلى هللا عليه وسلم قبل أن أيتيهم ِبا أاتهم به ،ويعلمون أُميته ،ولذلك مل يكن منهم
ت ِ
إَّل التمحل وجحود احلق بعد معرفته فَِإ َّهنُم َّلَ ي َك ِذبونَ َ ِ
ني ِِباي ِ
ِِ
هللا َْجي َح ُدو َن [األنعام:
ْ ُ ُ
ك َولَك َّن الظَّالم َ َ
 ]33لقد وصلت هبم السفاهة إىل الزعم أبن الذي أييت حممداً صلى هللا عليه وسلم هبذا العلم حداد
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ ِ
ني
سا ٌن َع َرِ ٌّ
يب مبِ ٌ
سا ُن الذي يُـلْح ُدو َن إلَْيه أَ ْع َجم ٌّي َو َه َذا ل َ
رومي كان ِبكة ،وإنه لفرية مضحكة ل َ
[النحل .]103 :الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 203
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املطلب الثالث :مثال يوضح دور الرسل
وقد ضربت املالئكة للرسول صلى هللا عليه وسلم مثالً يوضح دوره ،ويبني وظيفته ،فعن جابر بن

عبد هللا قال(( :جاءت مالئكة إىل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وهو َنئم فقال بعضهم إنه َنئم.
وقال بعضهم إن العني َنئمة والقلب يقظان .فقالوا إن لصاحبكم هذا مثال فاضربوا له مثال .فقال

بعضهم إنه َنئم .وقال بعضهم إن العني َنئمة والقلب يقظان .فقالوا مثله كمثل رجل بىن دارا ،وجعل
فيها مأدبة وبعث داعيا ،فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من املأدبة ،ومن مل جيب الداعي مل
يدخل الدار ومل أيكل من املأدبة .فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه َنئم .وقال بعضهم إن

العني َنئمة والقلب يقظان .فقالوا فالدار اْلنة ،والداعي حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -فمن أطاع
حممدا  -صلى هللا عليه وسلم  -فقد أطاع هللا ،ومن عصى حممدا  -صلى هللا عليه وسلم  -فقد

عصى هللا ،وحممد  -صلى هللا عليه وسلم  -فرق بني الناس)) ( .)1الرسل والرساَّلت لعمر األشقر
 -ص 45

_________

( )1رواه البخاري (.)7281
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املبحث الثالث :التبشري واإلنذار

ودعوة الرسل إىل هللا تقرتن دائماً ابلتبشري واإلنذارَّ ،
وألن ارتباط الدعوة إىل هللا ابلتبشري واإلنذار
ِ
ِ
ين
وثيق جداً فقد قصر القرآن مهمة الرسل عليهما يف بعض آايته َوَما نُـ ْرس ُل الْ ُم ْر َسل َ
ني إَِّل ُمبَش ِر َ
ِ
ين [الكهف ،]56 :وقد ضرب الرسول – صلى هللا عليه وسلم – لنفسه مثالً يف هذا ،فقال:
َوُمنذ ِر َ
بعيين ،وإين أَن
((إمنا مثلي ومثل ما بعثين هللا به ،كمثل رجل أتى قوماً ،فقال :اي قوم ،إين رأيت اْليش َّ
العراين ،فالنجاء ،فأطاعه طائفة من قومه ،فأدْلوا ،فانطلقوا على مهلهم ،فنجوا ،و َّ
كذبته
النذير ُ
طائفة منهم ،فأصبحوا مكاهنم ،فصبحهم اْليش ،فأهلكهم واجتاحهم ،فذلك مثل من أطاعين ،فاتبع

ما جئت به ،ومثل من عصاين وكذب ِبا جئت به من احلق)) (.)1

وتبشري الرسل وإنذارهم دنيوي وأخروي ،فهم يف الدنيا يبشرون الطائعني ابحلياة الطيبةَ ،م ْن َع ِم َل
صِ
احلاً ِمن ذَ َك ٍر أَو أُنْـثَى و ُهو م ْؤِمن فَـلَنُ ْحيِيـنَّهُ حيا ًة طَيِبةً [النحل .]97 :فَم ِن اتـبع ُه َداي فَالَ ي ِ
ضل
ْ
َ
َ ََ َ
ْ
َ َ
َ ََ
َ َ ُ ٌ
وَّلَ ي ْش َقى [طه ،]123 :ويعدوهنم ابلعز والتمكني واألمن و َع َد َّ ِ
آمنُوا ِم ْن ُك ْم َو َع ِملُوا
اَّللُ الَّذي َن َ
َ
َ َ َ
ِ
ض َكما استَ ْخلَ َ َّ ِ
َّ ِ
احل ِ
ضى
ين ِم ْن قَـ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِكنَ َّن َهلُ ْم ِدينَـ ُه ُم الَّ ِذي ْارتَ َ
َّه ْم ِيف األ َْر ِ َ ْ
ات لَيَ ْستَ ْخل َفنـ ُ
الص َ
ف الذ َ
َهلُ ْم َولَيُـبَ ِدلَنَّـ ُه ْم ِم ْن بَـ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أ َْمناً يَـ ْعبُ ُدونَِين َّل يُ ْش ِرُكو َن ِيب َشيْئاً [النورِ .]55 :
وخيوفون العصاة
ض ْنكاً [طه ]124 :وحيذروهنم العذاب
ض َع ْن ِذ ْك ِري فَِإ َّن لَهُ َم ِعي َ
شةً َ
ابلشقاء الدنيوي َوَم ْن أَ ْع َر َ
اع َقةً ِمثْل ص ِ
ضوا فَـ ُقل أَنْ َذرتُ ُكم ص ِ
اع َق ِة َع ٍ
ود [فصلت ،]13 :ويف
واهلالك الدنيوي فَِإ ْن أَ ْع َر ُ
اد َوَمثُ َ
َ َ
ْ ْ ْ َ
ِ
ِ ِ
ٍ
اآلخرة يبشرون الطائعني ابْلنة ونعيمها َوَم ْن يُ ِط ِع َّ
ار
اَّللَ َوَر ُسولَهُ يُ ْدخلْهُ َجنَّات َجتْ ِري م ْن َحتْت َها األ َْهنَ ُ
ِ
َخالِ ِد ِ
يم [النساء.]13 :
يها َوذَلِ َ
ين ف َ
َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
ِ
وخيوفون اجملرمني والعصاة عذاب هللا يف اآلخرةَ ،وَم ْن يَـ ْع ِ
ص َّ
ودهُ يُ ْدخلْهُ ََنراً
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َويَـتَـ َع َّد ُح ُد َ
ِ ِ
ني [النساء.]14 :
اب ُم ِه ٌ
يها َولَهُ َع َذ ٌ
َخالداً ف َ
_________
( )1رواه البخاري ( ،)7283ومسلم ( .)2283من حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه.
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ومن يطالع دعوات الرسل جيد أن دعوهتم قد اصطبغت ابلتبشري واإلنذار ،ويبدو أن التبشري واإلنذار
على النحو الذي جاءت به الرسل هو مفتاح النفس اإلنسانية ،فالنفس اإلنسانية مطبوعة على طلب
اخلري لذاهتا ،ودفع الشر عنها ،فإذا بصر الرسل النفوس ابخلري العظيم الذي ِ
حيصلونه من وراء اإلْيان

واألعمال الصاحلة فإن النفوس تشتاق إىل حتصيل ذلك اخلري ،وعندما تُ َّبني هلا األضرار العظيمة اليت

تصيب اإلنسان من وراء الكفر والضالل فإن النفوس هترب من هذه األعمال ،ونعيم هللا املبشر به
نعيم يستعذبه القلب ،وتل مذه النفس ،ويهيم به اخليال ،امسع إىل قوله تعاىل يصف نعيم املؤمنني يف
ِ
جنات النعيمَ :علَى سرٍر مو ُ ٍ ِ
وف َعلَْي ِه ْم ِولْ َدا ٌن خمَل ُدو َن ِأبَ ْك َو ٍ
اب
ني يَطُ ُ
ني َعلَْيـ َها ُمتَـ َقابِل َ
ضونَة متكئِ َ
َ ُُ ْ
ِ ٍ
ْس من م ِع ٍ
يق َوَكأ ٍ
ور
َوأ ََاب ِر َ
ني َّل يُ َ
ريو َن َو َحلِْم طَ ٍْري مما يَ ْشتَـ ُهو َن َو ُح ٌ
صدعُو َن َع ْنـ َها َوَّلَ يُن ِزفُو َن َوفَاك َهة مما يَـتَ َخ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يها لَ ْغواً َوَّلَ َأتْثِيماً إَِّل قِيالً َسالَماً
عٌ
آء ِِبَا َكانُواْ يَـ ْع َملُو َن َّلَ يَ ْس َم ُعو َن ف َ
ني َكأ َْمثَال الل ْؤلُ ِؤ ال َْمكْنُون َج َز ً
ود و ِظ ٍل ممَْ ُد ٍ
ود وطَ ْل ٍح م ْن ُ ٍ
ني ِيف ِس ْد ٍر َخمْ ُ ٍ
ود َوَم ٍاء َم ْس ُك ٍ
اب الْيَ ِم ِ
اب الْيَ ِم ِ
وب
ني َما أ ْ
َسالَماً َوأ ْ
َص َح ُ
َص َح ُ
َ
ض َ
ض َ
وفَاكِه ٍة َكثِ ٍ
وع ٍة َوفُـ ُر ٍ
ارا ُع ُرًاب أَتْـ َر ًااب
شأ ََْن ُه َّن إِنْ َ
وع ٍة إِ ََّن أَنْ َ
ش َم ْرفُ َ
وع ٍة َوَّل ممَْنُ َ
رية َّل َم ْقطُ َ
اء فَ َج َعلْنَ ُ
اه َّن أَبْ َك ً
شً
َ َ َ
ألص َح ِ
اب الْيَ ِم ِ
ني [الواقعة.]38 - 15 :
ْ
ٍ
وم و َِ
ِ
اب الشم ِ
مح ٍيم َو ِظل
ال َمآ أ ْ
وانظر إىل عذاب الكفرة يف دار الشقاء َوأ ْ
َص َح ُ
اب الش َمال ِيف َمسُ َ
َص َح ُ َ
ٍ
ِ
ك مْ ِ
ٍ
ني [الواقعةُ ]45 - 41 :مثَّ إِنَّ ُك ْم أَيمـ َها الضَّالمو َن
رتف َ
من َْحي ُموم َّل َاب ِرد َوَّلَ َك ِر ٍمي إِهنُ ْم َكانُواْ قَـ ْب َل ذَل َ ُ َ
ٍ
ب
شا ِربُو َن َعلَْي ِه ِم َن ا ْحلَ ِم ِيم فَ َ
ال ُْم َك ِذبُو َن َآلكِلُو َن ِم ْن َش َج ٍر ِم ْن َزقموم فَ َمالِئُو َن ِم ْنـ َها الْبُطُو َن فَ َ
شا ِربُو َن ُش ْر َ
ا ْهلِ ِيم ه َذا نُـزُهلم يـوم ِ
الدي ِن [الواقعة.]56 - 51 :
َ ُ ُْ َ ْ َ
وحسبك أن تطالع كتاب الرتغيب والرتهيب للحافظ املنذري وتقرأ منه على إخوانك ومن تدعوهم
إىل هللا ،مث انظر أثر هذا يف نفسك ويف نفوس السامعني .إن بعض الذين مل يفقهوا دعوة اإلسالم

يعيبون على دعاة اإلسالم أخذهم ابإلنذار والتبشري ،ويقولون :فالن واعظ ،ويعيبون عليهم عدم

فلسفتهم لألمور اليت يدعون إليها ،ويطالبون الدعاة ابلكف عن طريقة الوعظ وختويف الناس

وترغيبهم ،وهؤَّلء حباجة إىل أن يراجعوا أنفسهم ،وينظروا يف موقفهم هذا ،يف ضوء نصوص القرآن

وأحاديث الرسول اليت تبني أسلوب الدعوة ،وتوضيح مهمة الرسل الكرام .الرسل والرساَّلت لعمر
األشقر – ص47 :
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املبحث الرابع :إصالح النفوس وتزكيتها

ك ُروحاً ِم ْن
ك أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ
هللا رحيم بعباده ،ومن رمحته أن حيي نفوسهم بوحيه ،وينريها بنورهَ ،وَك َذلِ َ
ِ ِ
ِ
ِ
شاء ِمن ِعب ِ
اب َوَّل ِْ
اد ََن [الشورى:
أ َْم ِرََن َما ُك ْن َ
ت تَ ْد ِري َما الْكتَ ُ
اإلْيَا ُن َولَك ْن َج َعلْنَاهُ نُوراً َهنْدي بِه َم ْن نَ َ ُ ْ َ
.]52
وهللا خيرج الناس هبذا الوحي اإلهلي من الظلمات إىل النور ،ظلمات الكفر والشرك واْلهل إىل نور
ِ
ِ
آمنُواْ خيُْ ِر ُج ُه ْم م َن الظلُ َمات إِ َىل النوِر [البقرة ،]257 :وقد أرسل هللاُ
ين َ
اإلسالم واحلق :هللاُ َوِيل الذ َ
ِ
ك ِم َن
ِج قَـ ْوَم َ
وس َى ِِب َايتنَآ أَ ْن أَ ْخر ْ
رسله هبديه ليخرجوا الناس من الظلمات إىل النور َولََق ْد أ َْر َسلْنَا ُم َ
ِ
ار َولَ ِك ْن
الظلُ َمات إِ َىل النوِر [إبراهيم ،]5 :وبدون هذا النور تعمى القلوب فَِإ َّهنَا َّل تَـ ْع َمى األَبْ َ
صُ
ص ُدوِر [احلج ،]46 :وعماها ضالهلا عن احلق ،وتركها ملا ينفعها وإقباهلا
وب الَِّيت ِيف ال م
تَـ ْع َمى الْ ُقلُ ُ
ون َِّ
على ما يضرها ويـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
ض مرُه ْم [الفرقان.]55 :
اَّلل َما َّل يَـ ْنـ َف ُع ُه ْم َوَّل يَ ُ
ْ
ََ ُ
وإخراج الرسل الناس من الظلمات إىل النور َّل يتحقق إَّل بتعليمهم تعاليم رهبم وتزكية نفوسهم
بتعريفهم برهبم وأمسائه وصفاته ،وتعريفهم ِبالئكته وكتبه ورسله ،وتعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم،
ني َر ُسوَّلً
ودَّللتهم على السبيل اليت توصلهم إىل حمبته ،وتعريفهم بعبادته ُه َو ال ِذي بَـ َع َ
ث ِيف اَّلُمي َ
ِ
م ْنـهم يـ ْتـلُو َعلَي ِهم ِِ
ِ
ضالَ ٍل مبِ ٍ
ني
ْمةَ َوإِن َكانُواْ ِمن قَـ ْب ُل لَِفي َ
آايته َويُـ َزكي ِه ْم َويُـ َعل ُم ُه ُم الْكتَ َ
ُْ َ
اب َوا ْحلك َ
ْ ْ َ
[اْلمعة ]2 :ربـنَا وابـع ْ ِ
ك [البقرة .]129 :الرسل والرساَّلت
آايتِ َ
َ َ َْ
ث في ِه ْم َر ُسوَّلً م ْنـ ُه ْم يَـ ْتـلُواْ َعلَْي ِه ْم َ
لعمر األشقر  -ص 50
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املبحث اخلامس :تقومي الفكر املنحرف والعقائد الزائفة
كان الناس يف أول اخللق على الفطرة السليمة ،يعبدون هللا وحده ،وَّل يشركون به أحداً ،فلما تفرقوا

َّاس أ َُّمةً
واختلفوا أرسل هللا الرسل ليعيدوا الناس إىل جادة الصواب ،وينتشلوهم من الضاللَ ،كا َن الن ُ
وِ
ِ
ِ
ث َّ
ين [البقرة.]213 :
اح َد ًة فَـبَـ َع َ
اَّللُ النَّبِيِ َ
َ
ين َوُم ْنذ ِر َ
ني ُمبَش ِر َ
أي :كان الناس أمة واحدة على التوحيد واإلْيان وعبادة هللا فاختلفوا فأرسل هللا النبيني مبشرين
ومنذرين.

وقد كان ك مل رسول يدعو قومه إىل الصراط املستقيم ،ويبينه هلم ويهديهم إليه ،وهذا أمر متفق عليه
بني الرسل مجيعاً ،مث ُك مل رسول ِ
يقوم اَّلحنراف احلادث يف عصره ومصره ،فاَّلحنراف عن الصراط

املستقيم َّل حيصره ضابط وهو يتمثل يف أشكال خمتلفة ،وك مل رسول يُعىن بتقومي اَّلحنراف املوجود يف
عصره ،فنوح أنكر على قومه عبادة األصنام ،وكذلك إبراهيم ،وهود أنكر على قومه اَّلستعالء يف

األرض والتجرب فيها ،وصاحل أنكر عليهم اإلفساد يف األرض واتباع املفسدين ،ولوط حارب جرْية

اللواط اليت استشرت يف قومه ،وشعيب قاوم يف قومه جرْية التطفيف يف املكيال وامليزان ،وهكذا،

فكل هذه اْلرائم وغريها اليت ارتكبتها األمم خروج عن الصراط املستقيم واحنراف عنه ،والرسل
يبينون هذا الصراط وحياربون اخلروج عليه أبي شكل من األشكال كان .الرسل والرساَّلت لعمر
األشقر  -ص 51
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املبحث السادس :إقامة احلجة
َّل أحد أحب إليه العذر من هللا تعاىل ،فاهلل جل وعال أرسل الرسل وأنزل الكتب كي َّل يبقى للناس
َّاس علَى َِّ
ِ
حجة يف يوم القيامة ،رسالً مب ِش ِرين وم ْن ِذ ِر ِ
اَّلل ُح َّجةٌ بَـ ْع َد ال مر ُس ِل [النساء:
ين لئَ َّال يَ ُكو َن للن ِ َ
ُ ُ َُ َ َ ُ َ

 ،]165ولو مل يرسل هللا إىل الناس ْلاؤوا يوم القيامة خياصمون هللا – جل وعال – ويقولون :كيف

اه ْم
تعذبنا وتدخلنا النار ،وأنت مل ترسل إلينا من يبلغنا مرادك منا ،كما قال تعاىلَ :ولَ ْو أ َََّن أ َْهلَكْنَ ُ
ِ
بِ َع َذ ٍ
ك ِم ْن قَـ ْب ِل أَ ْن نَ ِذ َّل َوَخنَْزى [طه:
آايتِ َ
اب ِم ْن قَـ ْبلِ ِه لََقالُوا َربَّـنَا لَ ْوَّل أ َْر َسل َ
ْت إِلَْيـنَا َر ُسوَّلً فَـنَـتَّب َع َ
 ،]134أي :لو أهلكهم هللا بعذاب جزاء كفرهم قبل أن يرسل إليهم رسوَّلً لقالوا :هال أرسلت إلينا
رسوَّل كي نعرف مرادك ،ونتبع آايتك ،ونسري على النهج الذي تريد؟

ويف يوم القيامة عندما جيمع هللا األولني واآلخرين أييت هللا لكل أمة برسوهلا ليشهد عليها أبنه بلغها
يد و ِج ْئـنا بِك علَى هؤ ِ
َّلء َش ِهيداً يَـ ْوَمئِ ٍذ
ف إِذَا ِج ْئـنَا ِم ْن ُك ِل أ َُّم ٍة بِ َ
رسالة ربه ،وأقام عليها احلجة فَ َك ْي َ
ش ِه ٍ َ َ َ َ َ ُ
َّ ِ
ض َوَّل يَكْتُ ُمو َن َّ
اَّللَ َح ِديثاً [النساء- 41 :
الر ُس َ
ص ُوا َّ
س َّوى هبِِ ُم األ َْر ُ
ين َك َف ُروا َو َع َ
يَـ َو مد الذ َ
ول لَ ْو تُ َ
.]42
ث ِيف ُك ِل أ َُّم ٍة َش ِهيداً علَي ِهم ِمن أَنْـ ُف ِس ِهم و ِج ْئـنا بِك َش ِهيداً علَى هؤ ِ
َّلء
وقال يف آية أخرىَ :ويَـ ْوَم نَـ ْبـ َع ُ
َ َُ
َْ َ َ
َْ ْ ْ
[النحل.]89 :

ولذلك فإن الذين يرفضون اتباع الرسل ،ويعرضون عن هديهم – َّل ْيلكون إَّل اَّلعرتاف بظلمهم
ين فَـلَ َّما
ت ظَالِ َمةً َوأَنْ َ
ص ْمنَا ِم ْن قَـ ْريٍَة َكانَ ْ
شأ ََْن بَـ ْع َد َها قَـ ْوًما َ
إذا وقع هبم العذاب يف الدنيا َوَك ْم قَ َ
آخ ِر َ
ِِ
ِ ِ
ساكِنِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْسأَلُو َن
َح م
ضو َن َّل تَـ ْرُك ُ
ْسنَا إِ َذا ُه ْم ِم ْنـ َها يَـ ْرُك ُ
سوا َأب َ
أَ
ضوا َو ْارج ُعوا إ َىل َما أُتْ ِرفْـتُ ْم فيه َوَم َ

ِ
ِِ
اهم ح َّىت جعلْنَ ُ ِ
ين [األنبياء- 11 :
ني فَ َما َزالَ ْ
ت تِل َ
قَالُوا َاي َويْـلَنَا إِ ََّن ُكنَّا ظَال ِم َ
ْك َد ْع َو ُ ْ َ َ َ
اه ْم َحصي ًدا َخامد َ

.]15

ويف يوم القيامة عندما يساقون إىل املصري الرهيب ،وقبل أن يلقوا يف اْلحيم يسألون عن ذنبهم
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اء ََن
فيعرتفون تَ َك ُ
اد ْتََيَّـ ُز م َن الْغَْيظ ُكلَّ َما أُلْق َي ف َ
يها فَـ ْو ٌ
ج َسأَ َهلُ ْم َخ َزنَـتُـ َها أََملْ َأيْت ُك ْم نَذ ٌير قَالُوا بَـلَى قَ ْد َج َ
ٍ
ض ٍ
نزل َّ
الل َكبِ ٍري َوقَالُوا لَ ْو ُكنَّا نَ ْس َم ُع أ َْو نَـ ْع ِق ُل َما
نَ ِذ ٌير فَ َك َّذبْـنَا َوقُـلْنَا َما َ
اَّللُ ِم ْن َش ْيء إِ ْن أَنْـتُ ْم إَِّل ِيف َ
السعِ ِري فَا ْع َ ِ ِ
ألص َح ِ
َص َح ِ
الس ِع ِري [امللك.]11 - 8 :
اب َّ
اب َّ
س ْح ًقا ْ
ُكنَّا ِيف أ ْ
َ
رتفُوا ب َذنْب ِه ْم فَ ُ
وعندما يضجون يف النَّار بعد أن ُحييط هبم العذاب من كل جانب ،وينادون ويصرخون تقول هلم خزنة
ِ
ِ
النار :أَوَمل تَ ُ ِ
ضالَ ٍل
ين إَِّل ِيف َ
َْ
ك َأتْتي ُك ْم ُر ُسلُ ُك ْم ِابلْبَـيـنَات قَالُواْ بَـلَ َى قَالُواْ فَا ْدعُواْ َوَما ُد َعاءُ الْ َكاف ِر َ
[غافر .]50 :الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 52
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املبحث السابع :سياسة األمة
الذين يستجيبون للرسل يُكونون مجاعة وأمة ،وهؤَّلء حيتاجون إىل من يسوسهم ويقودهم ويدبر

اح ُكم بَـ ْيـنَـ ُهم
أمورهم ،وال مرسل يقومون هبذه املهمة يف حال حياهتم ،فهم حيكمون بني الناس حبكم هللا فَ ْ
َنز َل هللاُ [املائدة.]48 :
ِِبَآ أ َ
ني الن ِ
اك َخلِي َفةً ِيف ْاأل َْر ِ
َّاس ِاب ْحلَ ِق [ص:
رب العزة داود قائالًَ :اي َد ُاو ُد إِ ََّن َج َعلْنَ َ
وَندى م
اح ُك ْم بَ ْ َ
ض فَ ْ
 ،]26وأنبياء بين إسرائيل كانوا يسوسون أمتهم ابلتوراة ،ويف احلديث ((كانت بنو إسرائيل تسوسهم
ِِ
ِ ِ َّ ِ
ين
نيب خلفه ٌّ
األنبياء ،كلما هلك ٌّ
ين أ ْ
َسلَ ُموا للَّذ َ
نيب)) ( )1وقال هللا عن التوراةَْ :حي ُك ُم هبَا النَّبيمو َن الذ َ
ادوا [املائدة.]44 :
َه ُ
فالرسل وأتباعهم من بعدهم حيكمون بني الناس ،ويقودون األمة يف السلم واحلرب ،ويلون شؤون
القضاء ،ويقومون على رعاية مصاحل الناس ،وهم يف كل ذلك عاملون بطاعة هللا ،وطاعتهم يف ذلك
اع َّ
اَّللَ [النساء.]80 :
الر ُس َ
كله طاعة هلل َم ْن يُ ِط ِع َّ
ول فَـ َق ْد أَطَ َ
ِ
ولن يصل العبد إىل نيل رضوان هللا وحمبته إَّل هبذه الطاعة قُ ْل أن ُكنتُ ْم ُحتبو َن هللاَ فَاتبِعُ ِوين ُْحيبِْب ُك ُم هللاُ
[آل عمران.]31 :
ولذا فإن شعار املسلم الذي يعلنه دائماً هو السمع والطاعة إِ َّمنَا َكا َن قَـو َل الْم ْؤِمنِني إِ َذا دعوا إِ َىل َِّ
اَّلل
ْ ُ َ ُُ
َوَر ُسولِ ِه لِيَ ْح ُك َم بَـ ْيـنَـ ُه ْم أَ ْن يَـ ُقولُوا َِمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا [النور .]51 :الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص
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_________

( )1رواه البخاري ( ،)3455ومسلم ( .)1842من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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ْتهيد:
إذا كان الناس يف القدمي جيادلون الرسل ،ويرفضون علومهم ،ويعرضون عنهم فإن البشر اليوم يف

القرن العشرين – حيث بلغت البشرية ذروة التقدم املادي ،فغاصت يف أعماق البحار ،وانطلقت
بعيداً يف أجواز الفضاء ،وفجرت الذرة ،وكشفت كثرياً من القوى الكونية الكامنة يف هذا الوجود –
أش مد جداَّلً للرسل ،وأكثر رفضاً لعلومهم ،وأعظم إعراضاً عنهم ،وحال البشر اليوم من الرسل

وتعاليمهم كحال احلمر املستنفرة حني ترى األسد فتفر َّل تلوي على شيء ،قال تعاىل :فَ َما َهلُ ْم َع ِن
التَّذْكِرةِ م ْع ِر ِ
ت ِم ْن قَ ْس َوَرةٍ [املدثر.]51 - 49 :
ني َكأ ََّهنُ ْم ُمحٌُر ُم ْستَـ ْن ِف َرةٌ فَـ َّر ْ
ضَ
َ ُ
والبشر – اليوم – أيبون أكثر من قبل التسليم للرسل وتعاليمهم اغرتاراً بعلومهم ،واستكباراً عن
ت َأتْتِي ِهم رسلُ ُهم ِابلْبـيِنَ ِ
ات فَـ َقالُوا
ك ِأبَنَّهُ َكانَ ْ
متابعة رجال عاشوا يف عصور متقدمة على عصورهم َذلِ َ
ْ ُُ ْ َ
ين َِ
اَّللُ َو َّ
استَـ ْغ َىن َّ
محي ٌد [التغابن.]6 :
أَبَ َ
اَّللُ غَ ِ ٌّ
ش ٌر يَـ ْه ُدونَـنَا فَ َك َف ُروا َوتَـ َولَّ ْوا َو ْ
واليوم ينفخ شياطني اإلنس يف عقول البشر يدعوهنم إىل التمرد على هللا وعلى شريعة هللا ،ورفض
تعاليم الرسل ،حبجة َّ
أن يف شريعة هللا حجراً على عقوهلم ،وتوقيفاً لركب احلياة ،وجتميداً للحضارة

والرقي  ،وقد أقامت الدول اليوم نظمها وقوانينها وتشريعاهتا على رفض تعاليم الرسل ،بل َّ
إن بعض

الدول تضع اإلحلاد مبدأ دستورايً ،وهو الذي يسمى ابلعلمانية ،وكثري من الدول اليت تتحكم يف

رقاب املسلمني تسري على هذا النهج ،وقد ترضي عوام الناس أبن تضع مادة يف دستورها تقول :دين

الدولة اإلسالم ،مثَّ هتدم هذه املادة ابملواد السابقة والالحقة ،والتشريعات اليت حتكم العباد.
فهل صحيح َّ
أن البشرية بلغت – اليوم – مبلغاً جيعلها تستغين عن الرسل وتعاليم الرسل؟ وهل

أصبحت البشرية اليوم قادرة على أن تقود نفسها بعيداً عن منهج الرسل؟ يكفي يف اإلجابة أن ننظر
يف حال تلك الدول اليت نسميها متقدمة متحضرة كأمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصني – لنعلم
مدى الشقاء الذي يغشاهم ،حنن َّل ننكر َّأهنم بلغوا يف التقدم املادي شأواً بعيداً ،ولكنهم يف اْلانب

اآلخر الذي جاء الرسل وجاءت تعاليمهم إلصالحه احندروا احنداراً بعيداً.

َّل ينكر أحد َّ
أن اهلموم واألوجاع النفسية والعقد النفسية – اليوم – مسة العامل املتحضر ،اإلنسان يف

العامل املتحضر اليوم فقد إنسانيته ،خسر نفسه ،ولذلك فإن الشباب هناك يتمردون ،يتمردون على

القيم واألخالق واألوضاع والقوانني ،أخذوا يرفضون حياهتم اليت يعيشوهنا ،وأخذوا يتبعون كل َنعق
من الشرق أو الغرب ِ
يلوح هلم بفلسفة أو دروشة أو سفسطة يظنون فيه هناءهم ،لقد حتول عامل
الغرب إىل عامل تنخر اْلرْية عظامه ،وتقوده اَّلحنرافات والضياع ،لقد زلزلت الفضائح أركان الدول
الكربى ،واخلايف أعظم وأكثر من البادي ،إن الذين يسمون – اليوم – ابلعامل املتحضر خيربون بيوهتم

أبيديهم ،حضارهتم تقتلهم ،حضارهتم تفرز مسوماً تسري فيهم فتقتل األفراد ،وتفرق اجملتمعات ،الذين

نسميهم اليوم ابلعامل املتحضر كالطائر اْلبار الذي يريد أن حيلق يف أجواز الفضاء جبناح واحد .إننا

حباجة إىل الرسل وتعاليمهم لصالح قلوبنا ،وإَنرة نفوسنا ،وهداية عقولنا  ...وحنن حباجة إىل الرسل

كي نعرف وجهتنا يف احلياة ،وعالقتنا ابحلياة وخالق احلياة .حنن حباجة إىل الرسل كيال ننحرف أو نزيغ
فنقع يف املستنقع اآلسن .الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 29
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املبحث األول :كالم ابن القيم يف حاجة البشرية إىل الرسل
يقول ابن القيم مبيناً حاجة العباد إىل الرسل وتعاليمهم:

(ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إىل معرفة الرسول ،وما جاء به ،وتصديقه فيما أخرب
به ،وطاعته فيما أمر ،فإنه َّل سبيل إىل السعادة والفالح َّل يف الدنيا ،وَّل يف اآلخرة إَّل على أيدي

الرسل ،وَّل سبيل إىل معرفة الطيب واخلبيث على التفصيل إَّل من جهتهم ،وَّل يُنال رضا هللا البتة إَّل

على أيديهم ،فالطيب من األعمال واألقوال واألخالق ليس إَّل هديهم وما جاؤوا به ،فهم امليزان

الراجح ،الذي على أقواهلم وأعماهلم وأخالقهم توزن األخالق واألعمال ،وِبتابعتهم يتميز أهل اهلدى

من أهل الضالل ،فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إىل روحه ،والعني إىل نورها ،والروح إىل

حياهتا ،فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إىل الرسل فوقها بكثري .وما ظنك ِبن إذا
غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عني فسد قلبك ،وصار كاحلوت إذا فارق املاء ،ووضع يف املقالة،
قلب
س هبذا إَّل ٌّ
فحال العبد عند مفارقة قلبه ملا جاء به الرسل كهذه احلال ،بل أعظم ،ولكن َّل حي م
حي.
ٌّ

ما ْلرح ِبيت إيالم ( )1وإذا كانت سعادة العبد يف الدارين معلقة هبدي النيب صلى هللا عليه وسلم

وأحب جناهتا وسعادهتا أن يعرف من هديه وسريته وشأنه ما خيرج به
فيجب على كل من نصح نفسه،
َّ
ٍ
مستقل ،ومستكثر،
عن اْلاهلني ،ويدخل به يف عداد أتباعه وشيعته وحزبه ،والناس يف هذا بني
وحمروم ،والفضل بيد هللا يؤتيه من يشاء ،وهللا ذو فضل عظيم) ( .)2الرسل والرساَّلت لعمر األشقر
– ص31 :

_________
( )1عجز بيت للمتنيب وصدره :من يهن يسهل اهلوان عليه وهو يف ديوانه )277 /4( :من قصيدة
ْيدح هبا أاب احلسن علي بن أمحد املري اخلراساين.

((( )2زاد املعاد)) (.)15 /1
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املبحث الثاين :كالم ابن تيمية يف حاجة البشرية إىل الرسل

وممن جلى هذه املسألة وبينها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل قال( :الرسالة ضرورية للعبادَّ ،ل

َّ
ي
بد هلم منها ،وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إىل كل شيء ،والرسالة روح العامل ونوره وحياته ،فأ م
صالح للعامل إذا عدم الروح واحلياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إَّل ما طلعت عليه مشس الرسالة،

وكذلك العبد ما مل تشرق يف قلبه مشس الرسالة ،ويناله من حياهتا وروحها فهو يف ظلمة ،وهو من
َحيَـ ْيـنَاهُ َو َج َعلْنَا لَهُ نُوراً ْيَْ ِشي بِ ِه ِيف الن ِ
اس َك َمن مثَـلُهُ ِيف
األموات ،قال هللا تعاىل :أ ََو َمن َكا َن َم ْيتاً فَأ ْ
ِ
ِج م ْنـ َها [األنعام ،]122 :فهذا وصف املؤمن كان ميتاً يف ظلمة اْلهل ،فأحياه
س ِخبَار ٍ
الظلُ َمات لَْي َ
هللا بروح الرسالة ونور اإلْيان ،وجعل له نوراً ْيشي به يف الناس ،وأما الكافر فميت القلب يف
الظلمات) .وبني رمحه هللا تعاىل( :أن هللا مسى رسالته روحاً ،والروح إذا عدم فقدت احلياة ،قال هللا
ِ
اب َوَّل ِْ
اإلْيَا ُن َولَ ِك ْن َج َعلْنَاهُ نُوراً
ك أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ
تعاىلَ :وَك َذلِ َ
ك ُروحاً ِم ْن أ َْم ِرََن َما ُك ْن َ
ت تَ ْد ِري َما الْكتَ ُ
ِ ِ
شاء ِمن ِعب ِ
اد ََن [الشورى ،]52 :فذكر هنا األصلني ،ومها :الروح ،والنور ،فالروح
َهنْدي بِه َم ْن نَ َ ُ ْ َ
احلياة ،والنور النور) وبني رمحه هللا تعاىل( :أن هللا يضرب األمثال للوحي الذي أنزله حياة للقلوب

ونوراً هلا ابملاء الذي ينزله من السماء حياة لألرض ،وابلنَّار اليت حيصل هبا النور ،وهذا كما يف قوله
ِ
ِ
آء مآء فَسالَ ْ ِ
احتَ َم َل الس ْي ُل َزبَداً رابِياً َوِمما يُوقِ ُدو َن َعلَْي ِه ِيف النا ِر
ت أ َْوديَةٌ بَِق َد ِرَها فَ ْ
تعاىل :أَنَـ َز َل م َن الس َم َ ً َ
ِ
ِ
آء َوأَما َما يَن َف ُع
ك يَ ْ
آء ِحلْيَ ٍة أ َْو َمتَ ٍاع َزبَ ٌد مثْـلُهُ َك َذلِ َ
ض ِر ُ
ب ُج َف ً
ب هللاُ ا ْحلَق َوالْبَاط َل فَأَما الزبَ ُد فَـيَ ْذ َه ُ
ابْتغَ َ
األر ِ
ال [الرعد.]17 :
األمثَ َ
اس فَـيَ ْم ُك ُ
ك يَ ْ
ض َك َذلِ َ
ب هللاُ ْ
ض ِر ُ
ث ِيف ْ
الن َ

يقول شيخ اإلسالم رمحه هللا معقباً على اآلية( :فشبه العلم ابملاء املنزل من السماء ألن به حياة
أن ابملاء حياة األبدان ،وشبه القلوب ابألودية ،ألهنا حمل العلم ،كما َّ
القلوب ،كما َّ
أن األودية حمل
اء قليالً،
ماء كثرياً ،وقلب يسع علماً قليالً ،وواد يسع م ً
املاء ،فقلب يسع علماً كثرياً ،وواد يسع ً
جفاء ،أي :يرمى به،
وأخرب تعاىل أنَّه يعلو على السيل من الزبد بسبب خمالطة املاء ،وأنه يذهب ً

وخيفى ،والذي ينفع الناس ْيكث يف األرض ويستقر ،وكذلك القلوب ختالطها الشهوات والشبهات،
جفاء ،ويستقر فيها اإلْيان والقرآن الذي ينفع صاحبه والناس ،وقالَ :وِمما يُوقِ ُدو َن َعلَْي ِه ِيف
مث تذهب ً
ض ِرب هللا ا ْحلق والْب ِ
ِ
اط َل [الرعد .]17 :فهذا املثل اآلخر
آء ِحلْيَ ٍة أ َْو َمتَ ٍاع َزبَ ٌد مثْـلُهُ َك َذلِ َ
ك يَ ْ ُ ُ َ َ َ
النا ِر ابْتغَ َ
وهو الناري ،فاألول للحياة ،والثاين للضياء.

وبني رمحه هللا أن هلذين املثالني نظرياً ومها املثاَّلن املذكوران يف سورة البقرة يف قوله تعاىلَ :مثَـلُ ُه ْم
ت ما حولَه ذَهب َّ ِ
ِ
ِ
ٍ
ص ٌّم
استَـ ْوقَ َد ََنراً فَـلَ َّما أ َ
َك َمثَ ِل الَّذي ْ
اَّللُ بِنُوِره ْم َوتَـ َرَك ُه ْم ِيف ظُلُ َمات َّل يُـ ْبص ُرو َن ُ
اء ْ َ َ ْ ُ َ َ
َض َ
ب ِمن َّ ِ ِ ِ
ات ور ْع ٌد وبَـر ٌق َْجي َعلُو َن أ ْ ِ
ْم ُع ْمي فَـ ُه ْم َّل يَـ ْرِج ُعو َن أ َْو َك َ ِ
يف آذَاهنِِم
الس َماء فيه ظُلُ َم ٌ َ َ َ ْ
صي ٍ َ
َصاب َع ُه ْم ِ َ
بُك ٌ ٌ
ِ
ِ
اع ِق ح َذر الْمو ِ
ين [البقرة.]19 - 17 :
ت وهللاُ ُِحمي ٌ
م َن الص َو َ َ َ ْ
ط ِابلْكاف ِر َ
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وبعد أن َّبني الشيخ رمحه هللا وصف املؤمن ،بني وصف الكافر ،فقال( :وأما الكافر ففي ظلمات

الكفر والشرك غري حي ،وإن كانت حياته حياة هبيمية ،فهو عادم احلياة الروحانية العلوية اليت سببها
اإلْيان ،وهبا حصل للعبد السعادة والفالح يف الدنيا واآلخرة ،فإن هللا – سبحانه – جعل الرسل

وسائط بينه وبني عباده يف تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم ،وتكميل ما يصلحهم يف معاشهم ومعادهم،
وبعثوا مجيعاً ابلدعوة إىل هللا وتعريف الطريق املوصل إليه ،وبيان حاهلم بعد الوصول إليه).

مث بني رمحه هللا هذه األصول اليت أشار إليها هنا فقال( :فاألصل األول يتضمن إثبات الصفات

والتوحيد والقدر ،وذكر أايم هللا يف أوليائه وأعدائه ،وهي القصص اليت قصها هللا على عباده واألمثال
اليت ضرهبا هلم.

واألصل الثاين يتضمن تفصيل الشرائع واألمر والنهي واإلابحة ،وبيان ما حيبه هللا وما يكرهه .واألصل
الثالث يتضمن اإلْيان ابليوم اآلخر ،واْلنة والنار والثواب والعقاب).
مث بني َّ
أن (على هذه األصول الثالثة مدار اخللق واألمر ،والسعادة والفالح موقوفة عليها ،وَّل سبيل
إىل معرفتها إَّل من جهة الرسلَّ ،
فإن العقل َّل يهتدي إىل تفاصيلها ومعرفة حقائقها ،وإن كان قد

يدرك وجه الضرورة إليها من حيث اْلملة ،كاملريض الذي يدرك وجه احلاجة إىل الطب ومن يداويه،

وَّل يهتدي إىل تفاصيل املرض ،وتنزيل الدواء عليه) (.)1
مقارنة بني حاجة العباد إىل علم الرسل وعلم الطب:

عقد ابن القيم رمحه هللا يف كتابه القيم (مفتاح دار السعادة) مقارنة بني فيها أن حاجة الناس إىل
الشريعة أعظم من حاجتهم إىل علم الطب مع شدة حاجة الناس إليه لصالح أبداهنم ،فحاجتهم إىل
الرسالة أعظم من حاجتهم إىل غريها من العلوم ،قال( :حاجة الناس إىل الشريعة ضرورية ،فوق
حاجتهم إىل كل شيء ،وَّل نسبة حلاجتهم إىل علم الطب إليها ،أَّل ترى َّ
أن أكثر العامل يعيشون بغري
وأما أهل البدو كلهم ،وأهل الكفور كلهم،
طبيب ،وَّل يكون الطبيب إَّل يف بعض املدن اْلامعةَّ ،

وعامة بين آدم – َّل حيتاجون إىل طبيب ،وهم أص مح أبداَن ،وأقوى طبيعة ممن هو متقيد ابلطبيب،

ولعل أعمارهم متقاربة ،وقد فطر هللا بين آدم على تناول ما ينفعهم ،واجتناب ما يضرهم ،وجعل لكل
قوم عادة وعرفاً يف استخراج ما يهجم عليهم من األدواء ،حىت َّ
إن كثرياً من أصول الطب إمنا أخذت
من عوائد الناس ،وعرفهم وجتارهبم.

وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا هللا وسخطه يف حركات العباد اَّلختيارية ،فمبناها على
الوحي احملض ،واحلاجة إىل التنفس فضالً عن الطعام والشراب ،ألن غاية ما يقدر يف عدم التنفس

والطعام والشراب موت البدن ،وتعطل الروح عنه ،وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح

والقلب مجلة ،وهالك األبد ،وشتان بني هذا وهالك البدن ابملوت ،فليس الناس قط إىل شيء أحوج
منهم إىل معرفة ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم والقيام به ،والدعوة إليه ،والصرب عليه،

وجهاد من خرج عنه حىت يرجع إليه ،وليس للعامل صالح بدون ذلك ألبتة ،وَّل سبيل إىل الوصول إىل
السعادة والفوز األكرب إَّل ابلعبور على هذا اْلسم) ( .)2الرسل والرساَّلت لعمر األشقر – ص:
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_________

( )1انظر(( :جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)96 - 93 /19
((( )2مفتاح دار السعادة)) (.)2 /2

()2/4

املبحث األول :النبوة منحة إهلية
النبوة منحة إهليةَّ ،ل تنال ِبجرد التشهي والرغبة ،وَّل تنال ابجملاهدة واملعاَنة ،وقد كذب الفالسفة
الذين زعموا أن النبوة تنال ِبجرد الكسب ابْلد واَّلجتهاد ،وتكلف أنواع العبادات ،واقتحام أشق

الطاعات ،والدأب يف هتذيب النفوس ،وتنقية اخلواطر ،وتطهري األخالق ،ورايضة النفس والبدن
(.)1

وقد بني هللا يف أكثر من آية أن النبوة نعمة رابنية إهلية ،قال تعاىل :أُولَئِ َ َّ ِ
ين أَنْـ َع َم َّ
اَّللُ َعلَْي ِه ْم ِم َن
ك الذ َ
ِ
النَّبِيِ ِ
وح َوِم ْن ذُ ِريَِّة إِبْـر ِاه ِ
اجتَـبَـ ْيـنَا [مرمي:
آد َم َوِممَّ ْن َمحَلْنَا َم َع نُ ٍ
ني م ْن ذُ ِريَِّة َ
ائيل َوممَّ ْن َه َديْـنَا َو ْ
َ
َ َ
يم َوإ ْسر َ
ك [يوسف ،]6 :وقال هللا ملوسى:
يك َرب َ
ك َْجيتَبِ َ
 ،]58وحكى هللا قول يعقوب َّلبنه يوسفَ :وَك َذلِ َ
اَّليت وبِ َك ِ
ك َعلَى الن ِ ِ
المي [األعراف.]144 :
اصطََف ْيـتُ َ
إِِين ْ
َّاس ب ِر َس ِ َ

الصلت يف أن يكون نيب هذه األمة ،وقال الكثري من الشعر متوجهاً به إىل هللا،
وقد طمع أمية بن أيب َّ
وداعياً إليه ،ولكنه مل حيصل على مراده ،وصدق هللا إذ يقولَّ :
ث َْجي َع ُل ِر َسالَتَهُ [األنعام:
اَّللُ أَ ْعلَ ُم َح ْي ُ

.]124

وعندما اقرتح املشركون أن خيتار هللا ألمر النبوة والرسالة أحد الرجلني العظيمني يف مكة والطائف

عروة بن مسعود الثقفي أو الوليد بن املغرية ،أنكر هللا ذلك القول ،وبني أن هذا مستنكر ،فهو اإلله
ِ
املستحق لرمحة النبوة
العظيم الذي قسم بينهم أرزاقهم يف الدنيا ،أفيجوز هلم أن يتدخلوا يف حتديد
والرسالة؟ َوقَالُواْ لَ ْوَّلَ نُـز َل َه َذا الْ ُق ْرآ ُن َعلَى َر ُج ٍل م َن الْ َق ْريَـتَ ْ ِ
ك َْحن ُن
ني َع ِظ ٍيم أ َُه ْم يَـ ْق ِس ُمو َن َر ْمحَةَ َرب َ
َ
شتَـ ُه ْم ِيف ا ْحلَيَاةِ الدنْـيَا [ ..الزخرف .]32 - 31 :الرسل والرساَّلت لعمر األشقر
س ْمنَا بَـ ْيـنَـ ُه ْم م ِعي َ
قَ َ
 ص 59_________

( )1انظر(( :لوامع األنوار البهية)) للسفاريين (.)267 /2

()3/4

املبحث الثاين :طريق إعالم هللا أنبياءه ورسله
تعريف الوحي:

وح
ك َك َما أ َْو َح ْيـنَا إِ َىل نُ ٍ
أنبياءه ورسله وحياً ،قال تعاىل :إِ ََّن أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ
مسى هللا الطريق الذي يعلم هللا به َ
اعيل وإِسحا َق ويـع ُقوب و ْاأل ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
والنَّبِيِ ِ ِ ِ
س
يم َوإِ ْمسَ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ
َ َ
يسى َوأَيم َ
ني م ْن بَـ ْعده َوأَ ْو َح ْيـنَا إ َىل إبْـ َراه َ
َسبَاط َوع َ
وب َويُونُ َ

ارو َن َو ُسلَْي َما َن َوآتَـ ْيـنَا َد ُاو َد َزبُوراً [النساء.]163 :
َو َه ُ

والوحي يف اللغة :اإلعالم اخلفي السريع مهما اختلفت أسبابه ( ،)1فقد يكون ابإلهلام كوحي هللا إىل
ت إِ َىل ا ْحلوا ِريني أن ِ
آمنُواْ ِيب َوبَِر ُس ِويل [املائدة ]111 :وكوحي هللا ألم موسى:
احلوارينيَ :وإِ ْذ أ َْو َح ْي ُ
ََ َ
وأَوح ْيـنَا إِ َىل أُِم موسى أَ ْن أَر ِ
ض ِع ِيه [القصص ،]7 :وأييت ِبعىن اإلْياء واإلشارة ،فقد مسى القرآن إشارة
ْ
ُ َ
ََْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
زكراي إىل قومه وحياً فَ َخر َج َعلَى قَـ ْومه م َن الْم ْحر ِ
اب فَأ َْو َح َى إِلَْي ِه ْم أَن َسب ُحواْ بُك َْرةً َو َعشياً [مرمي:
َ
َ
َ
.]11
وأكثر ما وردت كلمة (وحي) يف القرآن الكرمي ِبعىن إخبار وإعالم هللا من اصطفاه من عباده كل ما

أراد إطالعه عليه من ألوان اهلداية والعلم ،بطريقة سرية خفية ،غري معتادة للبشر .الرسل والرساَّلت
لعمر األشقر  -ص 61
_________
( )1انظر(( :فتح الباري)) ((( ،))9 /1املصباح املنري)) (.)652 ،651

()4/4

املبحث الثالث :مقامات وحي هللا إىل رسله

ش ٍر أَن
للوحي الذي يعلم هللا به رسله
وأنبياءه مقامات ،قال هللا تعاىل مبيِناً هذه املقاماتَ :وَما َكا َن لِبَ َ
َ
اب أَو يـر ِسل رسوَّلً فَـي ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
يمٌ
وح َي إبِِ ْذنِِه َما يَ َ
يُ َكل َمهُ هللاُ إَِّل َو ْحياً أ َْو من َوَرآء ح َج ٍ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ
شآءُ إِنهُ َعلي َحك ٌ
[الشورى.]51 :
فاملقامات ثالثة:
األوىل :اإللقاء يف روع النيب املوحى إليه ،حبيث َّل ْيرتي النيب يف أن هذا الذي ألقي يف قلبه من هللا

تعاىل ،كما جاء يف صحيح ابن حبان عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :إن روح القدس

نفث يف روعي أن نفساً لن ْتوت حىت تستكمل رزقها وأجلها ،فاتقوا هللا ،وأمجلوا يف الطلب)) (.)1
وذهب ابن اْلوزي إىل أن املراد ابلوحي يف قوله :إَِّل َو ْحياً الوحي يف املنام (.)2
رؤاي األنبياء:

وهذا الذي فسر به ابن اْلوزي املقام األول داخل يف الوحي بال شك ،فإن رؤاي األنبياء ح ٌق ،ولذلك
َّ
فإن خليل الرمحن إبراهيم ابدر إىل ذبح ولده عندما رأى يف املنام أنه يذحبه ،وعد هذه الرؤاي أمراً إهلياً،
ك
قال تعاىل يف إبراهيم وابنه إمساعيل :فَـلَما بَـلَ َغ َم َعهُ الس ْع َي قَ َ
ى ِيف ال َْمنَ ِام أَين أَ ْذ َحبُ َ
ال يَـبُ َين إِِين أ ََر َ

ِ
ِ
فَانظُر ما َذا تَـرى قَ َ ِ
ِ
ِ ِ
ْجبِ ِ
ني
ين فَـلَما أ ْ
َسلَ َما َوتَـلهُ لل َ
ال َأيَبَت افْـ َع ْل َما تُ َ
آء هللاُ م َن الصاب ِر َ
ْ َ ََ
ؤم ُر َستَج ُدِين إن َش َ
ِ ِ
ِ
ني [الصافات.]105 - 102 :
ْت الرْؤ ََي إَِن َك َذلِ َ
صدق َ
ك َْجن ِزي ال ُْم ْحسنِ َ
يم قَ ْد َ
َوََن َديْـنَاهُ أَن ََيبْـ َراه ُ

ويف احلديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أم املؤمنني عائشة – رضي هللا عنها – قالت(( :أول ما

بدئ به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الوحي الرؤاي الصاحلة يف املنام ،فكان َّل يرى رؤاي إَّل
جاءت مثل فلق الصبح)) (.)3

املقام الثاين :تكليم هللا لرسله من وراء حجاب:
َّ
اء
وذلك كما كلم هللا تعاىل موسى عليه السالم ،وذكر هللا ذلك يف أكثر من موضع يف كتابهَ :ولَ َّما َج َ
ِ
ِِ ِ
ك
ك فَا ْخلَ ْع نَـ ْعلَْي َ
وس َى إِينَ أ َََنْ َرب َ
ي ْيَُ َ
ُم َ
وسى لمي َقاتنَا َوَكلَّ َمهُ َربمهُ [األعراف ،]143 :فَـلَمآ أ ََات َها نُود َ
ك فَ ِ ِ
ك ِابل َْو ِاد ال ُْم َقد ِ
وح َى إِن ِين أ َََن هللاُ آل إِلَهَ إِآل أ َََنْ فَا ْعبُ ْدِين َوأَقِ ِم
إِن َ
س طًُوى َوأ َََن ا ْخ َ ْرتتُ َ ْ
استَم ْع ل َما يُ َ
ِِ
َمسَائِ ِه ْم فَـلَ َّما
ي [طه ،]14 - 11 :وممن كلمه هللا آدم عليه السالم قَ َ
آد ُم أَنْبِْئـ ُه ْم ِأب ْ
ال َاي َ
الصالَةَ لذ ْك ِر َ
َمسَائِ ِه ْم [ ..البقرة ،]33 :وكلم هللا عبده ورسوله حممداً صلى هللا عليه وسلم عندما عرج به
أَنْـبَأ َُه ْم ِأب ْ
إىل السماء.

املقام الثالث :الوحي إىل الرسول بواسطة امللك:
وهذا هو الذي يفقه من قوله تعاىل :أَو يـر ِسل رسوَّلً فَـي ِ
شآءُ [الشورى ]51 :وهذا
وح َي إبِِ ْذنِِه َما يَ َ
ْ ُْ َ َ ُ ُ
الرسول هو جربيل ،وقد يكون غريه وذلك يف أحوال قليلة ( .)4الرسل والرساَّلت لعمر األشقر -

ص 62

_________
( )1رواه الطرباين ( .)7710( )166 /8من حديث أيب أمامة رضي هللا عنه .وصححه األلباين يف
((صحيح اْلامع)) ( )2085وعزاه َّلبن حبان.

((( )2زاد املسري)) (.)297 /7

( )3رواه البخاري ( ،)3ومسلم (.)160
( )4انظر(( :عامل املالئكة)) لعمر األشقر (ص.)40 :

()5/4

املبحث الرابع :صفة جميء امللك إىل الرسول
ابلتأمل يف النصوص يف هذا املوضوع جند أن للملك ثالثة أحوال ( :)1األول :أن يراه الرسول صلى

هللا عليه وسلم على صورته اليت خلقه هللا عليها ،ومل حيدث هذا لرسولنا صلى هللا عليه وسلم إَّل

مرتني.

الثاين :أن أيتيه الوحي يف مثل صلصلة اْلرس ،فيذهب عنه وقد وعى عنه الرسول صلى هللا عليه

وسلم ما قال.

الثالث :أن يتمثل له امللك رجالً فيكلمه وخياطبه ويعي عنه قوله ،وهذه أخف األحوال على الرسول
صلى هللا عليه وسلم وقد حدث هذا من جربيل يف اللقاء األول عندما فجأه يف غار حراء .الرسل

والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 64
_________

( )1انظر(( :عامل املالئكة)) لعمر األشقر (ص.)40 :

()6/4

املبحث اخلامس :بشائر الوحي
كان الرسول صلى هللا عليه وسلم قبل معاينته للملك ،يرى ضوءاً ،ويسمع صواتً ،ولكنه َّل يرى

امللك الذي حيدث الضوء ،وَّل يرى خماطبه واهلاتف به ،روى مسلم يف صحيحه عن ابن عباس قال:
((مكث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِبكة مخس عشرة سنة ،يسمع الصوت ويرى الضوء سبع

سنني وَّل يرى شيئاً ،ومثان سنني يوحى إليه ،وأقام ابملدينة عشراً)) (.)1

قال النووي( :يسمع الصوت ويرى الضوء) قال القاضي( :أي :صوت اهلاتف من املالئكة ،ويرى
الضوء ،أي :نور املالئكة ،ونور آايت هللا ،حىت رأى امللك بعينيه ،وشافهه بوحي هللا) ( .)2الرسل

والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 64
_________

( )1رواه مسلم (.)123
((( )2شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)104 /15

()7/4

املبحث السادس :أثر امللك يف الرسول
من املزاعم اليت يدعيها املكذبون ابلرسل أن ما كان يصيب الرسول صلى هللا عليه وسلم إمنا هو نوع
من الصرع ،أو اتصال من الشياطني به ،وكذبوا يف دعواهم ،فاألمران خمتلفان ،فالذي يصيبه الصرع
يصف مر لونه ،م
وخيف وزنه ،ويفقد اتزانه ،وكذلك الذي يصيبه الشيطان ،وقد يتكلم الشيطان على
لسانه ،وخياطب احلاضرين ،وعندما يفيق من غيبوبته َّل يدري وَّل يذكر شيئاً مما خاطب به الشيطان

احلاضرين على لسانه ،أما الرسول صلى هللا عليه وسلم فإن اتصال امللك به مناء يف جسده ،وإشراق

يف وجهه ،مث إن اْلالسني َّل يسمعون كالماً ،إمنا يسمعون دوايً كدوي النحل عند وجهه ( ،)1ويقوم
الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد ذلك وقد وعى كل ما أخرب به امللك ،فيكون هو الذي خيرب
أصحابه ِبا أوحي إليه.

فقد أخربتنا عائشة – رضي هللا عنها وعن أبيها – ((أهنا رأت الرسول صلى هللا عليه وسلم ينزل عليه

الوحي يف اليوم الشديد الربد ،فيفصم عنه ،وإن جبينه ليتفصد عرقاً)) (.)2

ويف رواية عنها(( :إن كان لينزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الغداة الباردة ،مث تفيض

جبهته عرقاً)) (.)3

وأخربتنا ((أن َنقته عندما كان يوحى إليه وهو فوقها يضرب حزامها وتكاد تربك به من ثقله فوقها))

( )4ويذكر أحد الصحابة ((أن فخذه كانت حتت فخذ النيب صلى هللا عليه وسلم فأنزل إليه،
فكادت فخذ النيب صلى هللا عليه وسلم حني اإلنزال إليه ترض فخذ الصحايب)) (.)5

وهذا يعلى بن أمية حيدثنا عن مشاهدة تن مزل الوحي على الرسول صلى هللا عليه وسلم وقد كان يتمىن
قبل ذلك أن يراه يف تلك احلال ،قال(( :فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حممر الوجه ،وهو يغ م
ط،

مث ُس ِري عنه)) ( .)6الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 65
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)3173وأمحد ( ،)223( )34 /1والنسائي يف ((السنن الكربى)) (/1
 ،)1439( )450واحلاكم ( .)425 /2من حديث عمر رضي هللا عنه .قال احلاكم :صحيح
اإلسناد ،وحسنه البغوي يف ((شرح السنة)) ( ،)154 /3وصححه ابن العريب يف ((أحكام القرآن))

( ،)311 /3وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )32 /3كما قال ذلك يف املقدمة.
( )2رواه البخاري (.)2

( )3رواه مسلم (.)2333
( )4ذكره ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( )21 /1وقال :زاد ابن أيب الزَند عن هشام هبذا اإلسناد
عند البيهقي يف ((الدَّلئل))( :وإن كان ليوحى إليه وهو على َنقته فيضرب حزامها من ثقل ما يوحى

إليه).

( )5رواه البخاري ( .)2832من حديث زيد بن اثبت رضي هللا عنه .بلفظ(( :فأنزل هللا تبارك
وتعاىل على رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وفخذه على فخذي ،فثقلت علي حىت خفت أن ترض

فخذي ،مث سري عنه)).

( )6رواه البخاري ( ،)1536ومسلم (.)1180
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املبحث السابع :هل ْيكن أن يستغين العقل عن الوحي
يزعم الناس يف عامل اليوم أنه ْيكنهم اَّلستغناء عن الرسل والرساَّلت ابلعقول اليت وهبهم هللا إايها،
ولذلك نراهم يسنمون القوانني ،وحيلمون وحيرمون ،وخيططون ويوجهون ،ومستندهم يف ذلك كله أن
عقوهلم تستحسن ذلك أو تقبحه ،وترضى به أو ترفضه ،وهؤَّلء هلم سلف قالوا مثل مقالتهم هذه

(فالربامهة – وهم طائفة من اجملوس – زعموا أن إرسال الرسل عبثَّ ،ل يليق ابحلكيم ،إلغناء العقل
عن الرسل ،ألن ما جاءت به الرسل إن كان موافقاً للعقل حسناً عنده فهو يفعله ،وإن مل أيت به،

وإن كان خمالفاً قبيحاً – فإن احتاج إليه فعله وإَّل تركه) (.)1

وَّل جيوز يف جمال احلجاج والنزاع أن يبادر املسلم إىل إنكار قدرة العقل على إدراك احلسن والقبح،

(فإن هللا قد فطر عباده على الفرق بني احلسن والقبيح ،وركب يف عقوهلم إدراك ذلك ،والتمييز بني
النوعني ،كما فطرهم على الفرق بني النافع والضار واملالئم هلم واملنافر ،وركب يف حواسهم إدراك

ذلك ،والتمييز بني أنواعه.
والفطرة األوىل( :وهي فطرته العباد على الفرق بني احلسن والقبيح) هي خاصة اإلنسان اليت ْتيز هبا
عن غريه من احليواَنت ،وأما الفطرة الثانية (وهي فطرته للعباد على الفرق بني النافع والضار ) ..

فمشرتكة بني أصناف احليوان) ( )2والذي ينبغي أن ينازع فيه أمور:

األول :أن هناك أموراً هي مصلحة لإلنسان َّل يستطيع اإلنسان إدراكها ِبجرد عقله ،ألهنا غري

داخلة يف جمال العقل ودائرته( ،فمن أين للعقل معرفة هللا – تعاىل – أبمسائه وصفاته  ..؟ ومن أين له
معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه ،وما أعد

ألوليائه ،وما أعد ألعدائه ،ومقادير الثواب والعقاب ،وكيفيتهما ،ودرجاهتما؟ ومن أين له معرفة
الغيب الذي مل يُظ ِهر هللاُ عليه أحداً من خلقه إَّل من ارتضاه من رسله إىل غري ذلك مما جاءت به

الرسل ،وبلغته عن هللا ،وليس يف العقل طريق إىل معرفته) (.)3

الثاين :أن الذي يدرك العقل حسنه أو قبحه يدركه على سبيل اإلمجال ،وَّل يستطيع أن يدرك

تفاصيل ما جاء به الشرع ،وإن أدركت التفاصيل فهو إدراك لبعض اْلزئيات وليس إدراكاً كلياً
شامالً( :فالعقل يدرك حسن العدل ،وأما كون هذا الفعل املعني عدَّلً أو ظلماً فهذا مما يعجز العقل

عن إدراكه يف كل فعل وعقد) (.)4

الثالث :أن العقول قد حتار يف الفعل الواحد ،فقد يكون الفعل مشتمالً على مصلحة ومفسدة ،وَّل
تعلم العقول مفسدته أرجح أو مصلحته ،فيتوقف العقل يف ذلك ،فتأيت الشرائع ببيان ذلك ،وأتمر

براجح املصلحة ،وتنهى عن راجح املفسدة ،وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لغريه،

والعقل َّل يدرك ذلك ،وأتيت الشرائع ببيانه ،فتأمر به من هو مصلحة له ،وتنهى عنه من حيث هو
مفسدة يف حقه ،وكذلك الفعل يكون مفسدة يف الظاهر ،ويف ضمنه مصلحة عظيمة َّل يهتدي إليها

العقل ،فتجيء الشرائع ببيان ما يف ضمنه من املصلحة ،واملفسدة الراجحة (.)5

ويف هذا يقول ابن تيمية( :األنبياء جاؤوا ِبا تعجز العقول عن معرفته ،ومل جييئوا ِبا تعلم العقول
بطالنه ،فهم خيربون ِبحارات العقول َّل ِبحاَّلت العقول) (.)6

الرابع :ما يتوصل إليه العقل وإن كان صحيحاً ،فإنه ليس إَّل فرضيات ،قد جترفها اآلراء املتناقضة،
واملذاهب امللحدة.

ولو استطاعت البقاء فإهنا – يف غيبة الوحي – ستكون ختمينات شىت ،يلتبس فيها احلق ابلباطل.
_________

((( )1لوامع األنوار البهية)) (.)256 /2
((( )2مفتاح دار السعادة)) (.)116 /2
((( )3مفتاح دار السعادة)) (.)117 /2
((( )4مفتاح دار السعادة)) (.)117 /2
((( )5مفتاح دار السعادة)) (.)117 /2
((( )6جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)312 /2
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بطالن قول الربامهة:
والربامهة الذين يزعمون أن العقل يغين عن الوحي َّل حنتاج إىل إيراد احلجج إلبطال قوهلم ،وكل ما
نفعله أن نوجه األنظار إىل ما قادهتم إليه عقوهلم اليت زعموا أهنم يستغنون هبا عن الوحي ،هذا زعيم

من زعمائهم يف القرن العشرين يقول مفاخراً (( :)1عندما أرى البقرة َّل أجدين أرى حيواَنً ،ألين

أعبد البقرة ،وسأدافع عن عبادهتا أمام العامل أمجع) .ولقد قاده عقله إىل تفضيل أمه البقرة على أمه

اليت ولدته( :وأمي البقرة تفضل أمي احلقيقية من عدة وجوه ،فاألم احلقيقية ترضعنا مدة عام أو

عامني ،وتتطلب منا خدمات طول العمر نظري هذا ،ولكن أمنا البقرة ْتنحنا اللنب دائماً ،وَّل تطلب

منا شيئاً مقابل ذلك سوى الطعام العادي  ) ..ومضى عابد البقر يقارن بني أمه البقرة وأمه احلقيقية
مورداً احلجج والرباهني على أفضلية أمه البقرة على أمه احلقيقية إىل أن قال( :إن ماليني اهلنود

يتجهون للبقرة ابلعبادة واإلجالل ،وأَن أعد نفسي واحداً من هؤَّلء املاليني) .وقد قرأت منذ مدة يف

جملة العريب اليت تصدر يف الكويت عن معبد فخم مكسو ابلرخام األبيض ترسل إليه اهلدااي واأللطاف
– من شىت أحناء اهلند ،بقي أن تعلم أن اآلهلة اليت تقدم هلا القرابني وترسل هلا النذور يف ذلك املعبد

الفخم إمنا هي الفئران .هذه بعض الرتهات اليت هدهتم إليها عقوهلم اليت زعموا أن فيها غنية عن

الوحي اإلهلي.

جماَّلت العقل:

إن الذين يريدون أن يستغنوا عن الوحي ابلعقل يظلمون العقل ظلماً كبرياً ،ويبددون طاقة العقل يف
غري جماهلا( ،إن للعقل اختصاصه وميدانه وطاقته ،فإذا اشتغل خارج اختصاصه جانبه الصواب،

وحالفه الشطط والتخبط ،وإذا أجري يف غري ميدانه كبا وتعثر ،وإذا كلف فوق طاقته كان نصيبه

العجز والكالل .إن العامل املادي احملسوس أو عامل الطبيعة هو ميدان العقل الفسيح الذي يصول فيه

وجيول ،فيستخرج مكنوَنته ،ويربط بني أسبابه وعلله ،ومقدماته ونتائجه ،فيكشف وخيرتع ،ويتبحر يف
العلوم النافعة يف خمتلف ميادين احلياة ،وتسري عجلة التقدم البشري إىل أمام.

أما إذا كلف النظر خارج اختصاصه أعين ما وراء الطبيعة فإنه يرجع بعد طول البحث والعناء ِبا َّل
يروي غليالً وَّل يشفي عليالً ،بل يرجع بسخافات وشطحات) (.)2
موقع العقل من الوحي:

يزعم كثري من الناس أن الوحي يلغي العقل ويطمس نوره ،ويورثه البالدة واخلمول ،وهذا زعم كاذب،

ليس له من الصحة نصيب ،فالوحي اإلهلي وجه العقول إىل النظر يف الكون والتدبر فيه ،وحث

اإلنسان على استعمار هذه األرض ،واستثمارها ،ويف جمال العلوم املنزلة من هللا وظيفة العقل أن ينظر
فيها ،ليستوثق من صحة نسبتها إىل هللا تعاىل ،فإن تبني له صحة ذلك فعليه أن يستوعب وحي هللا

إليه ،ويستخدم العقل الذي وهبه هللا إايه يف فهم وتدبر الوحي ،مث جيتهد يف التطبيق والتنفيذ.

والوحي مع العقل كنور الشمس أو الضوء مع العني ،فإذا حجب الوحي عن العقل مل ينتفع اإلنسان
بعقله ،كما أن املبصر َّل ينتفع بعينه إذا عاش يف ظلمة ،فإذا أشرقت الشمس ،وانتشر ضوؤها انتفع
بناظريه ،وكذلك أصحاب العقول إذا أشرق الوحي على عقوهلم وقلوهبم أبصرت واهتدت فَِإ َّهنَا َّل
ِ
ص ُدوِر [احلج .]46 :الرسل والرساَّلت لعمر األشقر
وب الَِّيت ِيف ال م
تَـ ْع َمى األَبْ َ
ار َولَك ْن تَـ ْع َمى الْ ُقلُ ُ
صُ
 ص 35_________

( )1هو زعيم اهلند غاندي ،انظر أقواله يف كتاب ((مقارنة األداين)) ( .)32 /4وانظر(( :نظرات يف
النبوة)) (ص.)27 :

((( )2نظرات يف النبوة)) (ص.)17 :
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ْتهيد

جاءت حكمة العليم اخلبري أن يكون الرسل الذين يرسلهم إىل البشر من البشر أنفسهم قُ ْل إِ َّمنَا أ َََن
ش ٌر ِمثْـلُ ُك ْم [الكهف .]110 :الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 69
بَ َ
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املطلب األول :أهلية البشر لتحمل الرسالة
الذين يستعظمون ويستبعدون اختيار هللا بعض البشر لتحمل الرسالة َّل يقدرون اإلنسان قدره،
فاإلنسان مؤهل لتحمل األمانة العظمى ،أمانة هللا اليت أشفقت السماوات واألرض واْلبال من
ِ
ض وا ْْلِبَ ِ
ني أَن َْحي ِم ْلنَـ َها َوأَ ْش َف ْق َن ِم ْنـ َها َو َمحَلَ َها
محلها ،إَِن َع َر ْ
ال فَأبَ ْ َ
األمانَةَ َعلَى الس َم َاوات َو ْ
ضنَا َ
األر ِ َ
سا ُن إِنهُ َكا َن ظَلُوماً َج ُهوَّلً [األحزاب.]72 :
ا ِإلنْ َ
والذين استعظموا اختيار هللا البشر رسالً نظروا إىل املظهر اخلارجي لإلنسان ،نظروا إليه على أنه
الر ُس ِ
جسد أيكل ويشرب وينام ،وْيشي يف األرض لتلبية حاجاته وقَالُوا َم ِ
ام
ال َه َذا َّ
ول َأيْ ُك ُل الطَّ َع َ
َ
ِ
َسو ِ
اق [الفرقان ،]7 :ومل ينظروا إىل جوهر اإلنسان ،وهو تلك الروح اليت هي نفخة من
َوْيَْشي ِيف ْاأل ْ َ

روح هللا فَِإ َذا س َّويـته ونَـ َف ْخ ُ ِ ِ ِ ِ
ِِ
ين [احلجر .]29 :وهبذه الروح ْتيز
َ ُُْ َ
ت فيه م ْن ُروحي فَـ َق ُعوا لَهُ َساجد َ

اإلنسان ،وصار إنساَنً ،واستخلف يف األرض ،وقد أودعه هللا اَّلستعداد لالتصال به عن طريق تلك

النفخة العلوية اليت ميزته ،فال عجب أن خيتار هللا واحداً من هذا اْلنس ،صاحب استعداد للتلقي،

فيوحي إليه ما يهدي به إخوانه إىل الطريق كلما غام عليهم الطريق ،وما يقدم به إليهم العون كلما
شآءُ ِم ْن
ش ٌر مثْـلُ ُك ْم َولَ ِكن هللاَ ْيَُن َعلَ َى َمن يَ َ
ت َهلُ ْم ُر ُسلُ ُه ْم إِن ْحن ُن إَِّل بَ َ
كانوا حباجة إىل العون ( )1قَالَ ْ
ِعب ِ
ادهِ [إبراهيم.]11 :
َ
ك لِنَـ ْف ِسي
اصطَنَـ ْعتُ َ
مثَّ إن الرسل يُعدون إعداداً خاصاً لتح ممل النبوة والرسالة ،ويصنعون صنعاً فريداً َو ْ
[طه ،]41 :واعترب هذا حبال نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ،كيف رعاه هللا وحاطه بعنايته على
ِ
ِ ِ
ىن [الضحى6 :
ى َوَو َج َد َك َ
الرغم من يتمه وفقره أََملْ َجي ْد َك يَتيماً فَ َ
ض اآَّل فَـ َه َد َ
آو َ
ى َوَو َج َد َك َعآئالً فَأَ ْغ ََ
  ،]8وقد زكاه وطهره ،وأذهب عنه رجس الشيطان ،وأخرج منه حظ الشيطان منذ كان صغرياً،فعن أنس بن مالك ((أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاته جربيل وهو يلعب مع الغلمان ،فأخذه،
فصرعه ،فشق عن قلبه ،فاستخرج القلب ،فاستخرج منه علقة ،فقال :هذا ح م
ظ الشيطان منك ،مث
غسله يف طست من ذهب ِباء زمزم ،مث ألمه ،مث أعاده يف مكانه ،وجاء الغلمان يسعون إىل أمه (،)2
يعين ظئره ،فقالوا :إن حممداً قد قتل ،فاستقبلوه وهو منتقع اللون ،قال أنس :وقد كنت أرى أثر
ذلك املخيط يف صدره)) (.)3

وحدث قريب من هذا عندما جاءه جربيل يهيئه للرحلة الكربى للعروج به إىل السماوات العلى ،ففي
حديث اإلسراء(( :فرج سقف بييت وأَن ِبكة ،فنزل جربيل صلى هللا عليه وسلم ،ففرج صدري ،مث

غسله من ماء زمزم ،مث جاء بطست من مذهب ممتلئ حكمة وإْياَنً ،فأفرغها يف صدري ،مث أطبقه))
متفق عليه ( .)4الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 69
_________

( )1انظر(( :يف ظالل القرآن)) (.)2552 /19
( )2املقصود :أمه من الرضاع ،وهي حليمة السعدية.
( )3رواه مسلم (.)261
( )4رواه البخاري ( ،)349ومسلم ( )263واللفظ له.
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املطلب الثاينِ :ملَ َملْ يكن الرسل مالئكة؟

لقد كثر اعرتاض أعداء الرسل على بعثة الرسل من البشر ،وكان هذا األمر من أعظم ما صد الناس
ِ ِ
ث َّ
شراً َر ُسوَّلً [اإلسراء:
اء ُه ُم ا ْهلَُدى إََِّّل أَ ْن قَالُوا أَبَـ َع َ
اَّللُ بَ َ
َّاس أَ ْن يُـ ْؤمنُوا إ ْذ َج َ
عن اإلْيانَ ،وَما َمنَ َع الن َ
 ]94وعدوا اتباع الرسل بسبب كوهنم بشراً فيما جاؤوا به من عقائد وشرائع أمراً قبيحاً ،وعدموه
شراً منا و ِ
شراً مثْـلَ ُكم إِن ُكم إِذاً خلَ ِ
احداً
اس ُرو َن [املؤمنون ،]34 :فَـ َقالَُواْ أَبَ َ
خسراَنً مبيناً َولَئِ ْن أَطَ ْعتُ ْم بَ َ
ْ ْ
َ
ضالَ ٍل َو ُس ُع ٍر [القمر ،]24 :وقد اقرتح أعداء الرسل أن يكون الرسل الذين يبعثون
نـتبِ ُعهُ إَِن إِذاً ل ِفي َ
إليهم من املالئكة يعاينوهنم ويشاهدوهنم ،أو على األقل يبعث مع الرسول البشري رسوَّلً من
ِ
املالئكة ،وقَ َ َّ ِ
اء ََن لَ ْوَّل أُنْ ِز َل َعلَْيـنَا ال َْمالئِ َكةُ أ َْو نَـ َرى َربَّـنَا [الفرقانَ ،]21 :وقَالُوا
َ
ال الذ َ
ين َّل يَـ ْر ُجو َن ل َق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُس ِ
َم ِ
ك فَـيَ ُكو َن َم َعهُ نَذيراً [الفرقان:
ال َه َذا َّ
َس َواق لَ ْوَّل أُنْ ِز َل إِلَْيه َملَ ٌ
ام َوْيَْشي ِيف ْاأل ْ
ول َأيْ ُك ُل الطَّ َع َ
.]7
وعندما نتأمل النصوص القرآنية ْيكننا أن نرد على هذه الشبهة من وجوه :األول :أن هللا اختارهم
بشراً َّل مالئكة ألنه أعظم يف اَّلبتالء واَّلختبار ،ففي احلديث القدسي الذي يرويه مسلم يف

صحيحه(( :إمنا بعثتك ألبتليك وأبتلي بك)) (.)1

الثاين :أن يف هذا إكراماً ملن سبقت هلم منه احلسىن ،فإن اختيار هللا لبعض عباده ليكونوا رسالً تكرمي
اَّلل علَي ِهم ِمن النَّبِيِ ِ
وتفضيل هلم ،أُولَئِ َ َّ ِ
وح َوِم ْن ذُ ِريَِّة
آد َم َوِممَّ ْن َمحَلْنَا َم َع نُ ٍ
ني م ْن ذُ ِريَِّة َ
َ
ين أَنْـ َع َم َُّ َ ْ ْ َ
ك الذ َ
ِ
إِبْـر ِاه ِ
اجتَـبَـ ْيـنَا [ ..مرمي.]58 :
ائيل َوممَّ ْن َه َديْـنَا َو ْ
َ َ
يم َوإ ْسر َ
الثالث :أن البشر أقدر على القيادة والتوجيه ،وهم الذين يصلحون قدوة وأسوة ،يقول سيد قطب
رمحه هللا يف هذا( :وإهنا حلكمة تبدو يف رسالة واحد من البشر إىل البشر ،واحد من البشر حيس

إبحساسهم ،ويتذوق مواجدهم ،ويعاين جتارهبم ،ويدرك آَّلمهم وآماهلم ،ويعرف نوازعهم وأشواقهم،
ويعلم ضروراهتم وأثقاهلم ،. .ومن مث يعطف على ضعفهم ونقصهم ،ويرجو يف قوهتم واستعالئهم،

ويسري هبم خطوة خطوة ،وهو يفهم بواعثهم وأتثراهتم واستجاابهتم ،ألنه يف النهاية واحد منهم ،يراتد
هبم الطريق إىل هللا ،بوحي من هللا وعون منه على وعثاء الطريق .وهم من جانبهم جيدون فيه القدرة
املمكنة ،ألنه بشر مثلهم ،يتسامى هبم رويداً رويداً ،ويعيش فيهم ابألخالق واألعمال والتكاليف اليت

يبلغهم أن هللا قد فرضها عليهم ،وأرادها منهم ،فيكون بشخصه ترمجة حية للعقيدة اليت حيملها

إليهم ،وتكون حياته وحركاته وأعماله صفحة معروضة هلم ،ينقلوهنا سطراً سطراً ،وحيققوهنا معىن
معىن ،وهم يروهنا بينهم ،فتهفوا نفوسهم إىل تقليدها ،ألهنا ممثلة يف إنسان) (.)2

الرابع :صعوبة رؤية املالئكة ،فالكفار عندما يقرتحون رؤية املالئكة ،وأن يكون الرسل إليهم مالئكة
َّل يدركون طبيعة املالئكة ،وَّل يعلمون مدى املشقة والعناء الذي سيلحق هبم من جراء ذلك.

_________

( )1رواه مسلم (.)2865
((( )2يف ظالل القرآن)) (.)2553 /19
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فاَّلتصال ابملالئكة ورؤيتهم أمر ليس بسهل ،فالرسول صلى هللا عليه وسلم مع كونه أفضل اخللق،
وهو على جانب عظيم من القوة اْلسمية والنفسية عندما رأى جربيل على صورته أصابه هول عظيم

ورجع إىل منزله يرجف فؤاده ،وقد كان صلى هللا عليه وسلم يعاين من اتصال الوحي به شدة ،ولذلك
قال يف الرد عليهم :يـوم يـرو َن الْمالئِ َكةَ َّل ب ْشرى يـومئِ ٍذ لِل ِ
ني [الفرقان ،]22 :ذلك أن الكفار
ْم ْج ِرم َ
ُ َ َْ َ ُ
َ ْ َ ََ ْ َ
ِ
َّل يرون املالئكة إَّل حني املوت أو حني نزول العذاب ،فلو قُدر أهنم رأوا املالئكة لكان ذلك اليوم
يوم هالكهم.

فكان إرسال الرسل من البشر ضرورايً كي يتمكنوا من خماطبتهم والفقه عنهم ،والفهم منهم ،ولو
ِ ِ
اء ُه ُم ا ْهلَُدى إََِّّل أَ ْن
َّاس أَ ْن يُـ ْؤمنُوا إ ْذ َج َ
بعث هللا رسله إليهم من املالئكة ملا أمكنهم ذلكَ .وَما َمنَ َع الن َ
شراً َر ُسوَّلً قُ ْل لَ ْو َكا َن ِيف ْاأل َْر ِ
ث َّ
الس َم ِاء
ني لَنَـ َّزلْنَا َعلَْي ِه ْم ِم َن َّ
قَالُوا أَبَـ َع َ
ض َمالئِ َكةٌ ْيَْ ُ
اَّللُ بَ َ
شو َن ُمط َْمئِنِ َ
َملَكاً َر ُسوَّلً [اإلسراء ]95 - 94 :فلو كان سكان األرض مالئكة ألرسل هللا إليهم رسوَّلً من
جنسهم ،أما وأن الذين يسكنون األرض بشر فرمحة هللا وحكمته تقتضي أن يكون رسوهلم من
ِ
جنسهم لََق ْد َم َّن َّ
ث ِفي ِه ْم َر ُسوَّلً ِم ْن أَنْـ ُف ِس ِه ْم [آل عمران.]164 :
ني إِ ْذ بَـ َع َ
اَّللُ َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
وإذا كان البشر َّل يستطيعون رؤية املالئكة والتلقي عنهم بيسر وسهولة فيقتضي هذا – لو شاء هللا
أن يرسل ملكاً رسوَّلً إىل البشر – أن جيعله رجالً َولَ ْو َج َعلْنَاهُ َملَكاً ْلََعلْنَاهُ َر ُجالً َولَلَبَ ْسنَا َعلَْي ِهم ما
ِ
سو َن [األنعام ]9 :فاهلل خيرب أنه (لو بعث رسوَّلً ملكياً ،لكان على هيئة رجل ،ليمكنهم خماطبته
يَـ ْلب ُ
واَّلنتفاع ابألخذ عنه ،ولو كان كذلك َّللتبس األمر عليهم) (.)1

والتباس األمر عليهم بسبب كونه يف صورة رجل ،فال يستطيعون أن يتحققوا من كونه ملكاً ،وإذا كان
األمر كذلك فال فائدة من إرسال الرسل من املالئكة على هذا النحو ،بل إرساهلم من املالئكة على

هذا النحو َّل حيقق الغرض املطلوب ،لكون الرسول امللك َّل يستطيع أن حيس إبحساس البشر
وعواطفهم وانفعاَّلهتم وإن تشكل أبشكاهلم .الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 70

_________
( )1انظر(( :تفسري ابن كثري)) (.)9 /3
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املطلب الثالث :مقتضى بشرية األنبياء والرسل
مقتضى كون الرسل بشراً أن يتصفوا ابلصفات اليت َّل تنفك البشرية عنها ،وهي:

أوَّلً :أيكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويولد هلم :الرسل واألنبياء حيتاجون ملا حيتاج إليه البشر من
الطعام والشرابِ ،
وحيدثو َن كما حيدث البشر ،ألن ذلك من لوازم الطعام والشرابَ ،وَمآ أ َْر َسلْنَا
ِ
سداً َّل َأيْ ُكلُو َن
قَـ ْبـلَ َ
اسئَـلُ َواْ أ َْه َل الذ ْك ِر إِن ُكنتُ ْم َّلَ تَـ ْعلَ ُمو َن َوَما َج َعلْنَ ُ
ك إَِّل ِر َجاَّلً نوح َي إِلَْي ِه ْم فَ ْ
اه ْم َج َ
ِِ
ين [األنبياء.]8 - 7 :
الط َع َ
ام َوَما َكانُواْ َخالد َ
ومن ذلك أهنم ولدوا كما ولد البشر ،هلم آابء وأمهات ،وأعمام وعمات ،وأخوال وخاَّلت ،يتزوجون
ك َو َج َعلْنَا َهلُ ْم أَ ْزَواجاً َوذُريةً [الرعد.]38 :
ويولد هلمَ ،ولََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسالً من قَـ ْبلِ َ
ويصيبهم ما يصيب البشر من أعراض ،فهم ينامون ويقومون ،ويصحون وْيرضون ،وأييت عليهم ما
أييت على البشر وهو املوت ،فقد جاء يف ذكر إبراهيم خليل الرمحن لربهَ :وال ِذي ُه َو يُط ِْع ُم ِين َويَ ْس ِق ِ
ني
ني َوال ِذي ُْيِيتُِين ُمث ُْحييِ ِ
ت فَـ ُه َو يَ ْش ِف ِ
ني [الشعراء .]81 - 79 :وقال هللا لعبده ورسوله
َوإِذَا َم ِر ْ
ضُ
ت َوإِهنُ ْم ميـتُو َن [الزمر ،]30 :وقال مبيناً أن هذه سنته يف الرسل
ك َمي ٌ
حممد صلى هللا عليه وسلم :إِن َ
كلهمَ :وَما ُحمَم ٌد إَِّل َر ُس ٌ
ات أ َْو قُتِ َل انْـ َقلَْبـتُ ْم َعلَ َى أَ ْع َقابِ ُك ْم [آل
ول قَ ْد َخلَ ْ
ت ِمن قَـ ْبلِ ِه الر ُس ُل أَفِإ ْن م َ
عمران ]144 :وقد جاء يف وصف الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :كان بشراً من البشر :يفلي
ثوبه ،وحيلب شاته ،وخيدم نفسه)) (.)1
وقد صح أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال ألم ُسلَيم(( :اي أم ُسلَيم ،أما تعلمني أن شرطي على
ريب ،أين اشرتطت على ريب ،فقلت :إمنا أَن بشر أرضى كما يرضى البشر ،وأغضب كما يغضب

البشر ،فأْيا أحد دعوت عليه من أميت بدعوة ليس هلا أبهل ،أن جيعلها طَهوراً وزكاة وقربة يقربه هبا
منه يوم القيامة)) (.)2

اثنياً :تعرض األنبياء للبالء:

ومن مقتضى بشرية الرسل أهنم يتعرضون لالبتالء كما يتعرض البشر ،فقد يسجنون كما سجن
ال رب السجن أ ِ ِ
ث ِيف الس ْج ِن
ين إِلَْي ِه [يوسف ،]33 :وذكر هللا أنه فَـلَبِ َ
ُْ َ
يوسف قَ َ َ
َحب إ َيل مما يَ ْد ُعونَِ َ

بِ ْ ِ
ني [يوسف ،]42 :وقد يصيبهم قومهم ابألذى وقد يدموهنم ،كما أصابوا الرسول صلى هللا
ض َع سنِ َ
عليه وسلم يف معركة أحد فأدموه ،وكسروا رابعيته ،وقد خيرجوهنم من دايرهم كما هاجر إبراهيم من

العراق إىل الشام ،وكما هاجر نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم من مكة إىل املدينة ،وقد يقتلوهنم
أَفَ ُكل َما َجآء ُك ْم َر ُس ٌ ِ
ْربُْمت فَـ َف ِريقاً َكذبْـتُ ْم َوفَ ِريقاً تَـ ْقتُـلُو َن [البقرة ]87 :وقد
س ُك ْم ْ
استَك َ ْ
ول ِبَا َّلَ َهتَْو َ
ى أَنْـ ُف ُ
َ
يصابون ابألمراض ،كما ابتلى هللا نبيه أيوب فصرب ،وقد صح عن الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :أن
نيب هللا أيوب لبث به بالؤه مثان عشرة سنة ،فرفضه القريب والبعيد إَّل رجلني من إخوانه .)3( )) ..
_________

( )1رواه أمحد ( ،)26237( )256 /6وأبو يعلى ( ،)4873( )286 /8وابن حبان (/12

 .)5675( )488من حديث عائشة رضي هللا عنها .وصححه األلباين يف ((ختريج مشكاة
املصابيح)) ( ،)5760وشعيب األرَنؤوط يف حتقيقه للمسند.

( )2رواه مسلم (.)2603

( )3رواه أبو يعلى ( ،)3617( )299 /6وابن حبان ( ،)2898( )157 /7واحلاكم (،)635 /2
وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( ،)374 /3والضياء ( .)2617( )184 /7من حديث أنس رضي
هللا عنه .قال احلاكم :صحيح على شرط الشيخني ،وقال الضياء :إسناده صحيح.
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ين الضر
وكان من ابتالئه أن ذهب أهله وماله ،وكان ذا مال وولد كثريَ ،وأَي َ
وب إِ ْذ ََن َد َ
ى َربهُ أَين َمس ِ َ
ِِ
ضر وآتَـيـنَاهُ أَ ْهلَهُ وِمثْـلَهم معهم ر ْمحَةً من ِع ِ
َنت أَرحم الر ِِ
ند ََن
استَ َج ْبـنَا لَهُ فَ َك َ
ش ْفنَا َما بِه من ُ َ ْ
ني فَ ْ
امح َ
ْ
َ ُ ْ َُ ْ َ
َوأ َ ْ َ ُ
و ِذ ْكر ِ ِ ِ
ين [األنبياء .]84 - 83 :واألنبياء َّل يصابون ابلبالء فحسب ،بل هم أش مد الناس
ى لل َْعابد َ
َ ََ
ي الناس أش مد
بالء ،فعن مصعب بن سعد عن أبيه قال(( :قلت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أ م
ً
بالء؟ قال :األنبياء ،مث األمثل فاألمثل ،يبتلى الرجل على حسب دينه ،فإن كان دينه صلباً اشتد
ً
بالؤه ،وإن كان يف دينه رقَّة ابتلي على حسب دينه ،فما يربح البالء ابلعبد حىت يرتكه ْيشي على

األرض ما عليه خطيئة)) (.)1
((ودخل أبو سعيد اخلدري على الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو يوعك ،فوضع يده على الرسول

صلى هللا عليه وسلم فوجد حره بني يديه فوق اللحاف ،فقال :اي رسول هللا ،ما أشدها عليك! قال:

بالء؟ قال:
ضعَّف لنا األجر ،قلت :اي رسول هللا ،أ م
إَن كذلك ،يُضعَّف علينا البالء ،ويُ َ
ي الناس أش مد ً

األنبياء ،مث الصاحلون ،إن كان أحدهم ليبتلى ابلفقر ،حىت ما جيد إَّل العباءة اليت ُحيَ ِويها ،وإن كان
أحدهم ليفرح ابلبالء كما يفرح أحدكم ابلرخاء)) (.)2

اثلثاً :اشتغال األنبياء أبعمال البشر:

ومن مقتضى بشريتهم أهنم قد يقومون ابألعمال واألشغال اليت ْيارسها البشر ،فمن ذلك اشتغال
الرسول صلى هللا عليه وسلم ابلتجارة ،قبل البعثة ،ومن ذلك رعي األنبياء للغنم ،فقد روى جابر بن

عبد هللا – رضي هللا عنه – قال(( :كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جنين ال َكبَاث وإن رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم قال :عليكم ابألسود منه ،فإنه أطيبه ،قالوا :أكنت ترعى الغنم؟ قال :وهل
من نيب إَّل وقد رعاها)) رواه البخاري يف صحيحه (.)3

ومن األنبياء الذين نص القرآن على أهنم رعوا الغنم نيب هللا موسى عليه السالم ،فقد عمل يف ذلك
عدة سنوات ،فقد قال له العبد الصاحل :إِين أُ ِري ُد أَ ْن أ ِ
ك إِ ْح َدى ابْـنَ َيت َهاتَ ْ ِ
ُنك َح َ
ني َعلَ َى أَن َأت ُ
ْج َرِين َمثَ ِاينَ
َ
ِ
ت َع ْشراً فَ ِمن ِع ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ال
ني قَ َ
ند َك َوَمآ أُ ِري ُد أَ ْن أَ ُشق َعلَْي َ
ِح َج ٍج فَِإ ْن أ َْْتَ ْم َ
اء هللاُ م َن الصاحل َ
ْ
ك َستَج ُدين إن َش َ
ت فَالَ عُ ْدوا َن َعلَي وهللا َعلَى ما نَـ ُق ُ ِ
األجلَ ْ ِ
يل [القصص- 27 :
ني قَ َ
ك بَـ ْي ِين َوبَـ ْيـنَ َ
ذَلِ َ
ض ْي ُ
َ ُ َ َ
ك أَْيَا َ
َ
ول َوك ٌ
 ]28قال ابن حجر( :والذي قاله األئمة أن احلكمة يف رعاية األنبياء للغنم ليأخذوا أنفسهم
ابلتواضع ،وتعتاد قلوهبم ابخللوة ،ويرتقوا من سياستها إىل سياسة األمم) (.)4

_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2398وابن ماجه ( ،)3265وأمحد ( ،)1494( )173 /1والدارمي (/2
 ،)2783( )412وابن حبان ( ،)2901( )161 /7واحلاكم ( .)100 /1قال الرتمذي :هذا
حديث حسن صحيح ،وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )832كما

أشار إىل ذلك يف مقدمته ،وأمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ( ،)97 /3وقال ابن القيم يف ((طريق

اهلجرتني)) ( :)226اثبت ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )167 /2كما أشار
إىل ذلك يف مقدمته ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :حسن صحيح.

( )2رواه ابن ماجه ( ،)3266وأبو يعلى ( ،)1045( )312 /2واحلاكم ( .)99 /1وقال :صحيح
على شرط مسلم ،وقال البوصريي ( :)286 /2هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ،وصححه على
شرط مسلم األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) (.)144

( )3رواه البخاري ( .)3406ورواه مسلم (.)2050
((( )4فتح الباري)) (.)439 /6
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ومن األنبياء الذي عملوا أبعمال البشر داود عليه السالم ،فقد كان حداداً يصنع الدروع ،قال
وس ل ُكم لِتُ ْح ِ
صنَ ُك ْم من َأب ِْس ُك ْم فَـ َه ْل أَنتُ ْم َشاكِ ُرو َن [األنبياء ،]80 :كان
تعاىلَ :و َعل ْمنَاهُ َ
ص ْنـ َعةَ لَبُ ٍ ْ

حداداً ،ويف نفس الوقت كان ملكاً ،وكان أيكل مما تصنعه يداه.

ونيب هللا زكراي كان يعمل جناراً ،فعن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :كان زكراي

يعمل جناراً)) (.)1

رابعاً :ليس فيهم شيء من خصائص األلوهية واملالئكية:

ومقتضى كوهنم بشراً أهنم ليسوا ِبهلة ،وليس فيهم من صفات األلوهية شيء ،ولذلك فإن الرسل

يتربَّؤون من احلول والطول ويعتصمون ابهلل الواحد األحد ،وَّل يَدَّعون شيئاً من صفات هللا تعاىل ،قال
ال َّ ِ
َّاس َِّ
ْت لِلن ِ
اخت ُذ ِوين
تعاىل مبيناً براءة عيسى مما نسب إليهَ :وإِ ْذ قَ َ
ت قُـل َ
يسى ابْ َن َم ْرَميَ أَأَنْ َ
اَّللُ َاي ع َ
ون َِّ
ِ
ِ
ني ِمن ُد ِ
ك َما يَ ُكو ُن ِيل أَ ْن أَقُ َ
اَّلل قَ َ
ال ُس ْب َحانَ َ
س ِيل ِحبَ ٍق إِ ْن ُك ْن ُ
ت قُـلْتُهُ فَـ َق ْد َعل ْمتَهُ
َوأُم َي إِ َهلَْ ِ ْ
ول َما لَْي َ
ْت َهلُم إَِّل ما أَمرتَِين بِ ِه أ ِ
الم الْغُيُ ِ
َن
ك إِنَّ َ
تَـ ْعلَ ُم َما ِيف نَـ ْف ِسي َوَّل أَ ْعلَ ُم َما ِيف نَـ ْف ِس َ
ك أَنْ َ
ت َع ُ
وبَ .ما قُـل ُ ْ َ َ ْ
ت َّ ِ
ا ْعبُ ُدوا َّ
يب عَلَيْ ِه ْم
ت أَنْ َ
ت فِي ِه ْم فَـلَ َّما تَـ َوفَّـ ْيـتَ ِين ُك ْن َ
ت َعلَْي ِه ْم َش ِهي ًدا َما ُد ْم ُ
اَّللَ َرِيب َوَربَّ ُك ْم َوُك ْن ُ
الرق َ
ت َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء َش ِهي ٌد [املائدة.]117 - 116 :
َوأَنْ َ
هذه مقالة عيسى يف املوقف اْلامع يف يوم احلشر األكرب ،وهي مقولة صدق تنفي تلك األكاذيب

والرتهات اليت وصف هبا النصارى عبد هللا ورسوله عيسى فطائفة قالت :هللا هو املسيح ابن مرمي حل
ِ
َّ ِ
ين قَالُوا إِ َّن َّ
يح ابْ ُن َم ْرَميَ [املائدة ،]72 :وأخرى قالت :هو
اَّللَ ُه َو ال َْمس ُ
يف بطن مرمي لََق ْد َك َف َر الذ َ
َّ ِ
ين قَالُوا إِ َّن َّ
ث ثَالثٍَة [املائدة ]73 :وطائفة اثلثة قالوا :هو ابن هللا،
اَّللَ َاثلِ ُ
اثلث ثالثة لََق ْد َك َف َر الذ َ
الر ْمحَ ُن َولَداً لََق ْد ِج ْئـتُ ْم َش ْيئاً إِداً [مرمي.]89 - 88 :
تعاىل هللا عما يقولون علواً كبرياًَ :وقَالُوا َّاختَ َذ َّ
لقد غال النصارى يف عيسى غلواً عظيماً ،وهم ِبقالتهم الغالية هذه يسبمون هللا أعظم سب وأقبحه،
رب العاملني نزل عن كرسي عظمته ،فالتحم ببطن أنثى ،وأقام هناك مدةً من
فهم يزعمون( :أن َّ

الزمان ،بني دم الطمث يف ظلمات األحشاء ،حتت ملتقى األعكان ،مث خرج صبياً رضيعاً يش م
ب شيئاً
فشيئاً ،ويبكي ،وأيكل ،ويشرب ،ويبول ،ويتقلب مع الصبيان ،مث أودع املكتب بني صبيان اليهود،

يتعلم ما ينبغي لإلنسان ،هذا وقد قطعت منه القلفة حني اخلتان ،مث جعل اليهود يطردونه من مكان

إىل مكان ،مث قبضوا عليه وأحلوه أصناف الذل واهلوان ،فعقدوا على رأسه من الشوك اتجاً من أقبح

التيجان ،وأركبوه قصبة ليس هلا ْلام وَّل عنان ،مث ساقوه إىل خشبة الصلب مصفوعاً مبصوقاً يف

وجهه ،وهم خلفه وأمامه وعن مشائله واألْيان ،مث أركبوه ذلك املركب الذي تقشع مر منه القلوب مع

األبدان ،مث شدت ابحلبال يده مع الرجلني ،مث خالطهما تلك املسامري ،اليت تكسر العظام ،وْتزق
اللحمان ،وهو يستغيث ،ويقول :ارمحوين ،فال يرمحه منهم إنسان ،هذا وهو مدبر العامل العلوي

والسفلي ،الذي يسأله من يف السماوات واألرض كل يوم هو يف شأن ،مث مات ودفن يف الرتاب حتت

صم اْلنادل والصوان ،مث قام من القرب وصعد إىل عرشه وملكه بعد أن كان ما كان) (.)2

فأي سب أعظم من هذا السب الذي نسبوه إىل الباري جل وعال! وأي ضالل أعظم من هذا
الضالل! .الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 74
_________

( )1رواه مسلم ( )2379بلفظ(( :كان زكرايء جناراً)).
((( )2هداية احليارى)) (ص.)4 - 3 :
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املطلب الرابع :الكمال البشري
َّل شك أن البشر يتفاوتون فيما بينهم تفاواتً كبرياً يف اخلَلْق واخلُلُق ،واملواهب ،فمن البشر القبيح

واْلميل وبني ذلك ،ومنهم األعمى واألعور واملبصر بعينه ،واملبصرون يتفاوتون يف مجال عيوهنم ويف
قوة أبصارهم ،ومنهم األصم والسميع وبني ذلك ،ومنهم ساقط املروءة ،ومنهم ذو املروءة واهلمة

العالية .وَّل شك أن األنبياء والرسل ْيثلون الكمال اإلنساين يف أرقى صوره ،ذلك أن هللا اختارهم

واصطفاهم لنفسه ،فال بد أن خيتار أطهر البشر قلوابً ،وأزكاهم أخالقاً ،وأجودهم قرحيةَّ ،
اَّللُ أَ ْعلَ ُم
ث َْجي َع ُل ِر َسالَتَهُ [األنعام.]124 :
َح ْي ُ
والكمال البشري يتحقق فيما أييت:
 -الكمال يف اخللقة الظاهرة:

لقد حذرَن هللا تعلى من إيذاء الرسول صلى هللا عليه وسلم كما آذى بنو إسرائيل موسىَ ،اي أَيمـ َها
اَّلل ِممَّا قَالُوا وَكا َن ِع ْن َد َِّ
َّ ِ
َّ ِ
اَّلل َو ِجيهاً [األحزاب.]69 :
وسى فَ ََّ
ربأَهُ َُّ
ين آ َذ ْوا ُم َ
ين َ
آمنُوا َّل تَ ُكونُوا َكالذ َ
الذ َ
َ
وقد بني لنا رسولنا صلى هللا عليه وسلم أن إيذاء بين إسرائيل ملوسى كان ابهتامهم إايه بعيب خلقي
يف جسده ،ففي صحيح البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه

استحياء منه ،فآذاه من آذاه من بين
وسلم(( :إن موسى كان رجالً حيياً ستَّرياً َّل يرى من جلده شيء
ً

إسرائيل ،فقالوا :ما يسترت هذا التسرت إَّل من عيب جبلده :إما برص ،وإما أُ ْدرة ،وإما آفة ،وإن هللا

أراد أن يربئه مما قالوا ملوسى ،فخال يوماً وحده ،فوضع ثيابه على احلجر ،مث اغتسل ،فلما فرغ ،أقبل
إىل ثيابه ليأخذها ،وإن احلجر عدا بثوبه ،فأخذ موسى عصاه وطلب احلجر ،فجعل يقول :ثويب

حجر ،ثويب حجر ،حىت انتهى إىل مال من بين إسرائيل فرأوه عرايَنً ،أحسن ما خلق هللا ،وأبرأه مما

يقولون ،وقام احلجر ،فأخذ بثوبه فلبسه ،وطفق ابحلجر ضرابً بعصاه ،فوهللا إن ابحلجر لندابً من أثر
فربأه
ضربه ،ثالاثً أو أربعاً أو مخساً ،فذلك قوله :اي أيَّها الَّذين آمنوا َّل تكونوا كالَّذين آذوا موسى َّ

هللا ممَّا قالوا وكان عند هللا وجيهاً [األحزاب.)1( ))]69 :

وخلُقهم ،على غاية
قال ابن حجر العسقالين معقباً على احلديث( :وفيه أن األنبياء يف َخلقهم ُ

الكمال ،وأن من نسب نبياً إىل نقص يف خلقته فقد آذاه ،وخيشى على فاعله الكفر) (.)2
 -الصور الظاهرة خمتلفة:

ليس معىن كون الرسل أكمل الناس أجساماً أهنم على صفة واحدة صورة واحدة ،فالكمال الذي

يدهش ويعجب متنوع وذلك من بديع صنع الواحد األحد وكمال قدرته .وقد وصف لنا الرسول
صلى هللا عليه وسلم بعض األنبياء والرسل ،يقول صلى هللا عليه وسلم(( :ليلة أسري يب رأيت
ب من الرجال ،كأنه من رجال َشنوءة)) (.)3
موسى ،وإذا هو رجل َ
ض ْر ٌ

وقال يف عيسى(( :ورأيت عيسى ،فإذا هو رجل ربعة أمحر ،كأمنا خرج من دْياس)) (.)4

نيب ،وإنه َنزل ،فإذا رأيتموه فاعرفوه ،رجل مربوع ،إىل احلمرة
وقال فيه أيضاً( :ليس بيين وبينه ٌّ
والبياض ،ينزل بني ممصرتني ،كأن رأسه يقطر ،وإن مل يصبه بلل) (.)5
_________
( )1رواه البخاري ( ،)3404ومسلم (.)339
((( )2فتح الباري)) (.)438 /6

( )3رواه البخاري ( ،)3394ومسلم بنحوه ( .)168من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )4رواه البخاري ( ،)3394ومسلم ( .)168من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )5رواه أبو داود ( ،)4324وأمحد ( ،)9630( )437 /2وابن حبان ( ،)233 /15واحلاكم
( .)651 /2واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
ووافقه الذهيب .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.
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وقد وصف لنا الصحابة رسولنا صلى هللا عليه وسلم فمن ذلك قوهلم( :كان ربعة من القوم ،ليس
ابلطويل البائن ،وَّل ابلقصري ،أزهر اللون ،ليس ابألبيض األمهق ،وَّل ابآلدم ،ليس جبعد قَ ِط ٍط ،وَّل

َس ْب ٍط َرِج ٍل) ( ،)1وقالوا فيه( :كان أحسن الناس . .ربعة ،إىل الطول ما هو ،بعيد ما بني املنكبني،
أسيل اخلدين ،شديد سواد الشعر ،أكحل العينني ،أهدب األشفار ،إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها،

ليس له أمخص ،إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة) (.)2
وكان الرسول أشبه الناس بنيب هللا إبراهيم كما أخربَن عليه السالم بذلك (.)3

 -الكمال يف األخالق:

لقد بلغ األنبياء يف هذا مبلغاً عظيماً ،وقد استحقوا أن يثين عليهم رب الكائنات فقد أثىن هللا على
خليله إبراهيم عليه السالم فقال :إِن إِبـر ِاه ِ
ِ
يب [هود .]75 :وقالت ابنة العبد
يم أَواهٌ من ٌ
يم َحلَل ٌ
َْ َ
ت الْ َق ِو م ِ
الصاحل تصف موسى :اي أَب ِ
ت ْ ِ ِ
ني [القصص.]26 :
ْج ْر َ
ي ْاألَم ُ
ري َم ِن ْ
استَأ َ
َ َ
استَأْج ْرهُ إ َّن َخ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ
اعيل إِنهُ َكا َن ص ِ
اد َق ال َْو ْع ِد
َ
وأثىن هللا على إمساعيل عليه السالم بصدق الوعدَ ،واذْ ُك ْر يف الْكتَاب إ ْمسَ َ
َوَكا َن َر ُسوَّلً نبِياً [مرمي.]54 :
وأثىن هللا – جل جالله ،وتقدست أمساؤه – على خلق نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ثناءً عطراً،
ك لَ َعلى ُخلُ ٍق َع ِظ ٍيم [القلم.]4 :
فقالَ :وإِنَّ َ
فقد وصف هللا – سبحانه – خلق نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم أبنه عظيم ،وأكد ذلك بثالثة

مؤكدات :أكد ذلك ابإلقسام عليه بنون والقلم وما يسطرون ،وتصديره إبن ،وإدخال الالم على
اخلرب.
اء ُك ْم
ومن خلقه الكرمي صلى هللا عليه وسلم الذي َّنوه هللا به ما جبله عليه من الرمحة والرأفة لََق ْد َج َ
رسو ٌل ِمن أَنْـ ُف ِس ُكم ع ِزيز علَي ِه ما عنِتمم ح ِريص علَي ُكم ِابلْم ْؤِمنِني رُؤ ٌ ِ
يم [التوبة.]128 :
ْ
َُ
وف َرح ٌ
ْ َ ٌ َْ َ َ ْ َ ٌ َْ ْ ُ َ َ
وقد كان هلذه األخالق أثر كبري يف هداية الناس وتربيتهم ،هذا صفوان بن أمية يقول( :وهللا لقد

أعطاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أعطاين وإنه ألبغض خلق هللا إيل ،فما زال يعطيين حىت إنه
من ِ
أحب الناس إيل) (.)4
ويف صحيح مسلم عن أنس ((أن رجالً سأل النيب صلى هللا عليه وسلم غنماً بني جبلني فأعطاه إايه،
عطاء ،ما خياف الفقر)) (.)5
فأتى قومه فقال :أي قوم ،أسلموا ،فوهللا إن حممداً ليعطي ً

ولو مل يتصف الرسل هبذا الكمال الذي حباهم هللا به ملا انقاد الناس إليهم ،ذلك أن الناس َّل
ينقادون عن رضاً وطواعية ملن كثرت نقائصه ،وقلت فضائله.

 خري الناس نسباً:الرسل ذوو أنساب كرْية ،فجميع الرسل بعد نوح من ذريته ،ومجيع الرسل بعد إبراهيم من ذرية

ِ ِ
ِ
ِ
اب [ ..احلديد:
يم َو َج َعلْنَا ِيف ذُ ِريَّت ِه َما النمـبُـ َّو َة َوالْكتَ َ
إبراهيم ،قال تعاىلَ :ولََق ْد أ َْر َسلْنَا نُوحاً َوإبْـ َراه َ
.]26

ولذلك فإن هللا – سبحانه – يصطفي لرسالته من كان خيار قومه يف النسب ،ويف احلديث الذي

يرويه البخاري ،يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :بعثت من خري قرون بين آدم قرَنً فقرَنً ،حىت

كنت من القرن الذي كنت منه)) (.)6
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3547ومسلم ( .)2347من حديث أنس رضي هللا عنه.
( )2رواه البيهقي يف ((دَّلئل النبوة)) ( ،)275 /1والبزار كما يف ((جممع الزوائد)) للهيثمي (/8

 .)283وقال :رجاله وثقوا ،وحسنه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)4633

( )3رواه البخاري ( ،)3394ومسلم ( .)168من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )4رواه مسلم (.)2313
( )5رواه مسلم (.)2312
( )6رواه البخاري ( .)3557من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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ويف مسند أمحد وسنن الرتمذي عن الرسول ،صلى هللا عليه وسلم قال(( :أَن حممد بن عبد هللا بن

عبد املطلب ،إن هللا – تعاىل – خلق اخللق فجعلين يف خريهم ،مث جعلهم فرقتني فجعلين يف خريهم
فرقة ،مث جعلهم قبائل فجعلين يف خريهم قبيلة ،مث جعلهم بيواتً فجعلين يف خريهم بيتاً ،فأَن خريكم

بيتاً ،وخريكم نفساً)) (.)1

ويف صحيح مسلم عن واثلة بن األسقع قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن هللا

اصطفى كنانة من ولد إمساعيل ،واصطفى قريشاً من كنانة ،واصطفى من قريش بين هاشم ،واصطفاين
من بين هاشم)) (.)2

 أحرار بعيدون عن الرق:ومن صفات الكمال أن األنبياء َّل يكونون أرقاء .يقول السفاريين يف هذا( :الرق وصف نقص َّل

يليق ِبقام النبوة ،والنيب يكون داعياً للناس آَنء الليل وأطراف النهار ،والرقيق َّل يتيسر له ذلك،
وأيضاً الرقـيَّة وصف نقص أينف الناس ويستنكفون من اتباع من اتصف هبا ،وأن يكون إماماً هلم

وقدوة ،وهي أثر الكفر ،واألنبياء منزهون عن ذلك) (.)3
 -التفرد يف املواهب والقدرات:

األنبياء أُعطوا العقول الراجحة ،والذكاء الفذ ،واللسان املبني ،والبديهة احلاضرة ،وغري ذلك من

املواهب والقدرات اليت َّل بد منها لتحمل الرسالة مث إبالغها ومتابعة الذين تقبلوها ابلتوجيه والرتبية.
سى
لقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم حيفظ ما يُلقى إليه وَّل ينسى منه كلمة َسنُـ ْق ِرئُ َ
ك فَال تَـ ْن َ
[األعلى.]6 :

وقد كانوا يعرضون دين هللا للمعارضني ويفحموهنم يف معرض احلجاج ،ويف هذا اجملال أسكت إبراهيم
ِ
ِ
خصمه فَـب ِه َ ِ
ني [البقرة ،]258 :وقال هللا معقباً على
ت الذي َك َف َر َوهللاُ َّلَ يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظال ِم َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ْك ُحجتُـنَآ آتَـ ْيـنَ َ ِ
شآءُ [األنعام:
يم َعلَ َى قَـ ْومه نَـ ْرفَ ُع َد َر َجات من ن َ
حماججة إبراهيم لقومهَ :وتل َ
اهآ إبْـ َراه َ
.]83
ب
وموسى كان جييب فرعون على البديهة حىت انقطع ،فانتقل إىل التهديد ابلقوة قَ َ
ال فِ ْر َع ْو ُن َوَما َر م
ِ
ِ
األر ِ
ال
ال لِ َم ْن َح ْولَهُ أََّلَ تَ ْستَ ِم ُعو َن قَ َ
ني قَ َ
ني قَ َ
ال َر م
ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َمآ إِن ُكنتُ ْم موقنِ َ
ال َْعالَ ِم َ
ب الس َم َاوات َو ْ
ِ
ِ
ب ال َْم ْش ِر ِق َوال َْم ْغ ِر ِ
ب
ي أ ُْر ِس َل إِلَْي ُك ْم لَ َم ْجنُو ٌن قَ َ
ني قَ َ
ال َر م
َربم ُك ْم َوَر م
آِبئِ ُك ُم األول َ
ال إِن َر ُسولَ ُك ُم الذ َ
ب َ
ت إِ َهلاً غَ ِريي ألجعلَن َ ِ
ني [الشعراء- 23 :
َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َمآ إِن ُكنتُ ْم تَـ ْع ِقلُو َن قَ َ
ال لَئِ ِن اختَ ْذ َ َ ْ
ك م َن ال َْم ْس ُجونِ َ
َْ
.]29

 الكمال يف حتقيق العبودية:_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)3608وأمحد ( .)1788( )210 /1من حديث املطلب بن أيب وداعة رضي
هللا عنه .قال الرتمذي :حسن ،وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)1472

( )2رواه مسلم (.)2276
((( )3لوامع األنوار البهية)) (.)265 /2
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بينا الكمال الذي حبا هللا به رسله يف صورهم الظاهرة ،وأخالقهم الباطنة ،واملواهب والسجااي اليت
أعطاهم إايها يف ذوات أنفسهم ،وهناك نوع آخر من الكمال وفق هللا رسله وأنبياءه لتحصيله ،وهو
حتقيق العبودية هلل يف أنفسهم .فكلما كان اإلنسان أكثر حتقيقاً للعبودية هلل تعاىل ،كلَّما كان أكثر رقياً

يف سلم الكمال اإلنساين ،وكلما ابتعد عن حتقيق العبودية هلل كلما هبط واحندر .والرسل حازوا السبق

يف هذا امليدان ،فقد كانت حياهتم انطالقة جادة يف حتقيق هذه العبودية ،وهذا خامت الرسل وسيد
ِ
ىل َع ْب ِدهِ َمآ
املرسلني يثين عليه ربه يف أشرف املقامات ابلعبودية ،فيصفه هبا يف مقام الوحي فَأ َْو َح َى إ ََ
ِ
ِِ ِ
ِ
ني
ار َك الَّذي نَـ َّز َل الْ ُف ْرقَا َن َعلَى َع ْبده ليَ ُكو َن لل َْعالَ ِم َ
أ َْو َح َى [النجم ،]10 :ويف مقام إنزال الكتاب تَـبَ َ
نَ ِذيراً [الفرقان ،]1 :ويف مقام الدعوة وأَنَّه لَ َّما قَام عب ُد َِّ
اَّلل يَ ْد ُعوهُ [اْلن ،]19 :ويف مقام اإلسراء
َ ُ
َ َْ
سبحا َن ال ِذي أَسر ِ ِ ِ
ِِ
ِِ ِِ
ْصى ال ِذي َاب َرْكنَا َح ْولَهُ ..
ىل ال َْم ْسجد األق َ
ُْ َ
َْ َ
ى ب َع ْبده لَْيالً م َن ال َْم ْسجد ا ْحلََرام إ ََ
[اإلسراء ]1 :وهبذه العبودية التامة استحق صلوات هللا وسالمه عليه التقدمي على الناس يف الدنيا

واآلخرة ،ولذلك فإن املسيح عليه السالم يقول للناس إذا طلبوا منه الشفاعة بعد طلبها من الرسل
من قبله(( :ائتوا حممداً صلى هللا عليه وسلم ،فقد غُ ِفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر)) (.)1

وإليك صورة من صور هذه العبودية ترويها لنا أمنا عائشة – رضي هللا عنها – قالت رضي هللا عنها
وعن أبيها(( :قلت :اي رسول هللاُ ،ك ْل – جعلين هللا فداك – متكئاً ،فإنه أهون عليك ،فأحىن رأسه

حىت كاد أن تصيب جبهته األرض ،وقال :بل آكل كما أيكل العبد ،وأجلس كما جيلس العبد)) رواه
البغوي يف (شرح السنة) ،وابن سعد ،واإلمام أمحد يف (الزهد) (.)2

 -الذكورة:

ومن الكمال الذي حباهم به أنه اختار مجيع الرسل الذين أرسلهم من الرجال ،ومل يبعث هللا رسوَّلً
ك إَِّل ِرجاَّلً ن ِ
من النساء م
وح َي
يدل على ذلك صيغة احلصر اليت وردت يف قوله تعاىلَ :وَمآ أ َْر َسلْنَا قَـ ْبـلَ َ
َ
إِلَْي ِه ْم [األنبياء .]7 :احلكمة من كون الرسل رجاَّلً:
كان الرسل من الرجال دون النساء حلكم يقتضيها املقام فمن ذلك - 1 :أن الرسالة تقتضي

اَّلشتهار ابلدعوة ،وخماطبة الرجال والنساء ،ومقابلة الناس يف السر والعالنية ،والتنقل يف فجاج
األرض ،ومواجهة املكذبني وحماججتهم وخماصمتهم ،وإعداد اْليوش وقيادهتا ،واَّلصطالء بنارها،

وكل هذا يناسب الرجال دون النساء.

 - 2الرسالة تقتضي قوامة الرسول على من يتابعه ،فهو يف أتباعه اآلمر الناهي ،وهو فيهم احلاكم
والقاضي ،ولو كانت املوكلة بذلك امرأة َملْ يتم ذلك هلا على الوجه األكمل ،وَّلستنكف أقوام من
اَّلتباع والطاعة.

 - 3الذكورة أكمل كما بينا آنفاً ،ولذلك جعل هللا القوامة للرجال على النساء ِ
ال قَـ َّو ُامو َن َعلَى
الر َج ُ
ِ
س ِاء [النساء ]34 :وأخرب الرسول – صلى هللا عليه وسلم – أن النساء َنقصات عقل ودين.
الن َ
 - 4املرأة يطرأ عليها ما يعطلها عن كثري من الوظائف واملهمات ،كاحليض واحلمل والوَّلدة

والنفاس ،وتصاحب ذلك اضطراابت نفسية وآَّلم وأوجاع ،عدا ما يتطلبه الوليد من عناية ،وكل

ذلك مانع من القيام أبعباء الرسالة وتكاليفها .الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 78
_________

( )1رواه البخاري ( .)6565من حديث أنس رضي هللا عنه.

( )2رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( ،)381 /1والبغوي يف ((شرح السنة)) (،)287 /11
ورواه أبو يعلى ( ،)4920( )318 /8وابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) ( .)74 /4قال الذهيب يف
((سري أعالم النبالء)) ( :)194 /2حسن غريب ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)22 /9رواه
أبو يعلى وإسناده حسن ،وحسن سنده العجلوين يف ((كشف اخلفاء)) ( ،)17 /1وصححه األلباين

((صحيح اْلامع)) (.)7
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املبحث الثاين :نبوة النساء

ذهب بعض العلماء إىل أن هللا أنعم على بعض النساء ابلنبوة ،فمن هؤَّلء أبو احلسن األشعري

والقرطيب وابن حزم (.)1
والذين يقولون بنبوة النساء متفقون على نبوة مرمي ،ومنهم من ينسب النبوة إىل غريها ،ويعدون من

النساء النبيات :حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية .وهؤَّلء عندما اعرتض عليهم ابآلية اليت

حتصر الرسالة يف الرجال دون النساء ،قالوا :حنن َّل خنالف يف ذلك ،فالرسالة للرجال ،أما النبوة فال
ص القرآين ،وليس يف نبوة النساء تلك احملذورات اليت عددْتوها فيما لو كان من النساء
يشملها الن م
رسولَّ ،
ألن النبوة قد تكون قاصرة على صاحبها ،يعمل هبا ،وَّل حيتاج إىل أن يبلغها إىل اآلخرين.

أدلتهم:

وحجة هؤَّلء أن القرآن أخرب أبن هللا تعاىل أوحى إىل بعض النساء ،فمن ذلك أنه أوحى إىل أم
موسى :وأَوح ْيـنَآ إِ َىل أُم موسى أَ ْن أَر ِ
ض ِع ِيه فَِإذَا ِخ ْف ِ
ت َعلَْي ِه فَأَل ِْق ِيه ِيف اليَم َوَّلَ َختَ ِايف َوَّلَ َحتْ َزِينَ إَِن َرآدوهُ
َ ُ ََ ْ
ََْ
ِ
ِ
ِ
إِلَْي ِ
وحنَا
ك َو َجاعلُوهُ م َن ال ُْم ْر َسل َ
ني [القصص ،]7 :وأرسل جربيل إىل مرمي فخاطبها فَأ َْر َسلْنَآ إِلَْيـ َهآ ُر َ
ك ِأل َهب لَ ِ
ول رب ِ
ك
نت تَِقياً قَ َ
شراً َس ِوايً قَالَ ْ
فَـتَ َمث َل َهلَا بَ َ
َعوذُ ِابلر ْمحَ ِن ِم َ
نك إِن ُك َ
ت إِينَ أ ُ
ال إِمنَآ أ َََنْ َر ُس ُ َ
َ
ِ
غُالَماً َزكِياً [ ..مرمي ]19 - 17 :وخاطبتها املالئكة قائلةَ :اي َم ْرَميُ إِ َّن َّ
َّر ِك
اَّللَ ْ
اصطََفاك َوطَه َ
اك علَى نِ ِ
ِ
ك واسج ِدي وارَك ِعي مع َّ ِ ِ
ِ ِ
ني [ ..آل عمران42 :
َو ْ
الراكع َ
ساء ال َْعالَ ِم َ
ني َاي َم ْرَميُ اقـْنُِيت ل َربِ َ ْ ُ َ ْ َ َ
اصطََف َ َ
.]43 -

كل من جاءه امللك عن هللا – تعاىل – حبكم من أمر أو هني أو إبعالم
فأبو احلسن األشعري يرى أن َّ

فهو نيب ( ،)2وقد حتقق يف أم موسى ومرمي شيء من هذا ،ويف غريمها أيضاً ،فقد حتقق يف حواء
وسارة وهاجر وآسية بنص القرآن .واستدلوا أيضاً ابصطفاء هللا ملرمي على العاملني واصطََف ِ
اك َعلَى
َ ْ
نِ ِ
ني [آل عمران ]42 :وبقوله صلى هللا عليه وسلم(( :كمل من الرجال كثري ،ومل يكمل
ساء ال َْعالَ ِم َ
َ
من النساء إَّل مرمي ابنة عمران ،وآسية امرأة فرعون)) (.)3
قالوا :الذي يبلغ مرتبة الكمال هم األنبياء.

الرد عليهم:

وهذا الذي ذكروه َّل ينهض إلثبات نبوة النساء ،والرد عليهم من وجوه :األول :أَن َّل نسلم هلم أن

النيب غري مأمور ابلتبليغ والتوجيه وخمالطة الناس ،والذي اخرتَنه أن َّل فرق بني النيب والرسول يف
هذاَّ ،
وأن الفرق واقع يف كون النيب مرسل بتشريع رسول سابق.
وإذا كان األمر كذلك فاحملذورات اليت قيلت يف إرسال رسول من النساء قائمة يف بعث نيب من

النساء ،وهي حمذورات كثرية جتعل املرأة َّل تستطيع القيام حبق النبوة.
_________

( )1انظر(( :فتح الباري)) ((( ،)473 ،448 - 447 /6لوامع األنوار البهية)) للسفاريين (/2
.)266

((( )2فتح الباري)) (.)447 /6
( )3رواه البخاري ( ،)3769ومسلم ( .)2431من حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه.

()22/4

الثاين :قد يكون وحي هللا إىل هؤَّلء النسوة أم موسى وآسية . .إمنا وقع مناماً ،فقد علمنا أن من

الوحي ما يكون مناماً ،وهذا يقع لغري األنبياء .الثالثَّ :ل نسلم هلم قوهلم :إن كل من خاطبته

املالئكة فهو نيب ،ففي احلديث أن هللا أرسل ملكاً لرجل يزور أخاً له يف هللا يف قرية أخرى ،فسأله عن
سبب زايرته له ،فلما أخربه أنه حيبه يف هللا ،أعلمه َّ
أن هللا قد بعثه إليه ليخربه أنه حيبه ،وقصة األقرع

واألبرص واألعمى معروفة ،وقد جاء جربيل يعلم الصحابة أمر دينهم بسؤال الرسول صلى هللا عليه
وسلم والصحابة يشاهدونه ويسمعونه .الرابع :أن الرسول – صلى هللا عليه وسلم – توقف يف نبوة
ني إِ َّما أَ ْن تُـع ِذب وإِ َّما أَ ْن تَـت ِ
ذي القرنني مع إخبار القرآن أبن هللا أوحى إليه قُـلْنَا َاي َذا الْ َق ْرنَْ ِ
َّخ َذ فِي ِه ْم
َ َ َ

ُح ْسناً [الكهف.]86 :

اخلامسَّ :ل حجة هلم يف النصوص الدالة على اصطفاء هللا ملرمي ،فاهلل قد صرح أبنه اصطفى غري
ْكتَ َّ ِ
ِ
اصطََفيـنَا ِمن ِعب ِ
اد ََن فَ ِم ْنـ ُهم ظَ ِامل لِنَـ ْف ِس ِه وِم ْنـ ُهم م ْقتَ ِ
ص ٌد َوِم ْنـ ُه ْم َسابِ ٌق
ْ ٌ
األنبياءُ :مثَّ أ َْوَرثْـنَا ال َ
ين ْ ْ ْ َ
َ ُْ
اب الذ َ
ِاب ْخلَ ْري ِ
ات [فاطر ،]32 :واصطفى آل إبراهيم وآل عمران على العاملني ،ومن آهلما من ليس بنيب
َ
ِ
ِ
ِ
آد َم َونُوحاً َو َ ِ
ني [آل عمران.]33 :
يم َو َ
اصطََف َى َ
جزماً إِن هللاَ ْ
آل ع ْم َرا َن َعلَى ال َْعالَم َ
آل إبْـ َراه َ
السادسَّ :ل يلزم من لفظ الكمال الوارد يف احلديث الذي احتجوا به النبوة ،ألنه يطلق لتمام
الشيء ،وتناهيه يف اببه ،فاملراد بلوغ النساء الكامالت النهاية يف مجيع الفضائل اليت للنساء ،وعلى

ذلك فالكمال هنا غري كمال األنبياء.

السابع :ورد يف بعض األحاديث النص على أن خدجية من الكامالت ( )1وهذا يبني أن الكمال هنا
ليس كمال النبوة.

الثامن :ورد يف بعض األحاديث أن فاطمة سيدة نساء أهل اْلنة إَّل ما كان من مرمي ابنة عمران (،)2
نص
وهذا يبطل القول بنبوة من عدا مرمي كأم موسى وآسية ،ألن فاطمة ليست بنبية جزماً وقد َّ
احلديث على أهنا أفضل من غريها ،فلو كانت أم موسى وآسية نبيتان لكانتا أفضل من فاطمة.
ِ
يح ابْ ُن
التاسع :وصف مرمي أبهنا صديقة يف مقام الثناء عليها واإلخبار بفضلها ،قال تعاىلَ :ما ال َْمس ُ
ِِ
ول قَ ْد َخلَ ْ ِ ِ ِ
ِ
َم ْرَميَ إَِّلَّ َر ُس ٌ
ام [املائدة ]75 :فلو كان
ت م ْن قَـ ْبله ال مر ُس ُل َوأُمهُ صدي َقةٌ َك َاَن َأيْ ُكالن الطَّ َع َ
هناك وصفاً أعلى من ذلك لوصفها به ،ومل أيت يف نص قرآين وَّل يف حديث نبوي صحيح إخبار

بنبوة واحدة من النساء .وقد نقل القاضي عياض عن مجهور الفقهاء أن مرمي ليست بنبية ( ،)3وذكر

النووي يف (األذكار) عن إمام احلرمني أنه نقل اإلمجاع على أن مرمي ليست نبية ( ،)4ونسبه يف (شرح
املهذب) ْلماعة ،وجاء عن احلسن البصري :ليس يف النساء نبية وَّل يف اْلن ( .)5الرسل

والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 86
_________

( )1رواه ابن مردويه كما يف ((البداية والنهاية)) َّلبن كثري ( .)127 /3من حديث قرة بن إايس
املزين .قال ابن كثري :وهذا إسناد صحيح إىل شعبة وبعده.

( )2رواه أمحد ( .)11773( )80 /3من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه .قال ابن حجر
يف ((فتح الباري)) ( :)515 /6إسناده حسن ،وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)3181

((( )3إكمال املعلم)) (.)223 /7
((( )4األذكار)) (ص.)119 :

((( )5فتح الباري)) (.)473 ،471 /6

()23/4

املطلب األول :الوحي

خص هللا األنبياء دون سائر البشر بوحيه إليهم ،قال تعاىل :قُل إِ َّمنَا أ َََن ب َ ِ
يل أ ََّمنَا
وحى إِ ََّ
ش ٌر مثْـلُ ُك ْم يُ َ
َ
ْ
إِ َهل ُكم إِلَهٌ و ِ
اح ٌد [الكهف.]110 :
ُ ْ َ

وهذا الوحي يقتضي عدة أمور يفارقون هبا الناس ،فمن ذلك تكليم هللا بعضهم ،واتصاهلم ببعض

املالئكة ،وتعريف هللا هلم شيئاً من الغيوب املاضية أو اآلتية ،وإطالع هللا هلم على شيء من عامل

الغيب.

العلى،
فمن ذلك اإلسراء ابلرسول صلى هللا عليه وسلم إىل بيت املقدس ،والعروج به إىل السماوات ُ

ورؤيته للمالئكة واألنبياء ،وإطالعه على اْلنة والنار ،ومن ذلك مساعه للمعذبني يف قبورهم ،ويف

احلديث عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :لوَّل أن َّل تدافنوا لدعوت هللا أن يسمعكم

عذاب القرب)) (.)1

وعن أيوب قال ((خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صواتً ،فقال:
يهود تعذب يف قبورها)) ( .)2الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 90
_________

( )1رواه مسلم (.)2868
( )2رواه البخاري ( ،)1375ومسلم ( )2689واللفظ له.

()24/4

املطلب الثاين :األنبياء تنام أعينهم وَّل تنام قلوهبم
ومما اختصهم هللا تعاىل به أن أعينهم تنام وقلوهبم َّل تنام ،فعن أنس يف حديث اإلسراء(( :والنيب

َنئمة عيناه ،وَّل ينام قلبه ،وكذلك األنبياء تنام أعينهم وَّل تنام قلوهبم)) رواه البخاري يف صحيحه
( ،)1وهذا وإن كان من قول أنس إَّل أن مثله َّل يقال من قبل الرأي كما يقول ابن حجر ( ،)2وقد

ورد هذا من قول الرسول صلى هللا عليه وسلم ،فقد صح عنه أنه قال(( :إَن معاشر األنبياء تنام

أعيننا وَّل تنام قلوبنا)) ( ،)3وقال صلى هللا عليه وسلم عن نفسه(( :إن عيين تنامان وَّل ينام قليب))

( .)4الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 90
_________

( )1رواه البخاري (.)3570

((( )2فتح الباري)) (.)579 /6
( )3رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( .)171 /1عن عطاء مرسالً .قال العظيم آابدي يف
((عون املعبود)) ( :)175 /1مرسل ،وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)2287

( )4رواه البخاري ( ،)1147ومسلم (.)738

()25/4

املطلب الثالث :ختيري األنبياء عند املوت
خيريون بني الدنيا واآلخرة ،فعن عائشة – رضي هللا عنها – قالت :مسعت
مما تفرد به األنبياء أهنم َّ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :ما من نيب ْيرض إَّل خري بني الدنيا واآلخرة ،وكان يف شكواه
الذي قبض فيه أخذته حبة شديدة ،فسمعته يقول :مع الَّذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني

وال م
خري)) (.)1
والصاحلني [النساء ]69 :فعلمت أنه َّ
شهداء َّ

وقد سبق أن أوردَن حديث ختيري ملك املوت ملوسى وضرب موسى مللك املوت وقلع عينه (.)2

الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 91
_________

( )1رواه البخاري (.)4586
( )2انظر كتاب ((عامل املالئكة)) لعمر األشقر.

()26/4

املطلب الرابعَّ :ل يقرب نيب إَّل حيث ْيوت

مما خص به األنبياء بعد موهتم أمور تتعلق هبم يف القرب ،منها :األول :أنه َّل يقرب نيبٌّ إَّل يف املوضع

الذي مات فيه ،ففي احلديث(( :مل يقرب نيبٌّ إَّل حيث ْيوت)) ( )1وهلذا فإن الصحابة – رضوان هللا

عليهم – دفنوا الرسول صلى هللا عليه وسلم يف حجرة عائشة حيث قبض .الرسل والرساَّلت لعمر

األشقر  -ص 91
_________

( )1رواه أمحد ( .)27( )7 /1من حديث أيب بكر الصديق رضي هللا عنه .وصححه األلباين يف
((صحيح اْلامع)) (.)5201

()27/4

املطلب اخلامسَّ :ل أتكل األرض أجسادهم
ومن إكرام هللا ألنبيائه ورسله أن األرض َّل أتكل أجسادهم ،فمهما طال الزمان وتقادم العهد تبقى
أجسادهم حمفوظة من البلى ،ففي احلديث ((إن هللا حرم على األرض أن أتكل أجساد األنبياء))

(.)1

ويذكر أهل التاريخ قصة فيها عجب وغرابة ،روى ابن كثري يف (البداية والنهاية) عن يونس بن بكري

قال(( :ملا فتحنا تسرت (مدينة يف فارس) وجدَن يف مال بيت اهلرمزان سريراً عليه رجل ميت عند رأسه

مصحف ،فأخذَن املصحف فحملناه إىل عمر ،فدعا له كعباً فنسخه ابلعربية ،فأَن أول رجل من
العرب قرأه ،قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا.

فقلت أليب العالية :ما كان فيه؟ قال :سريكم وأموركم وحلون كالمكم ،وما هو كائن بعد.

قلت :فما صنعتم ابلرجل؟ قال حفرَن له ابلنهار ثالثة عشر قرباً متفرقة ،فلما كان ابلليل دفناه

وسوينا القبور كلها ،لنعميه على الناس فال ينبشونه .قلت :فما يرجون منه؟ قال :كانت السماء إذا
حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون.
قلت :من كنتم تظنون ابلرجل؟ قال :رجل يقال له دانيال.

قلت :مذ كم وجدْتوه؟ قال :قد مات منذ ثالمثائة سنة .قلت :ما تغري منه شيء؟ قالَّ :ل إَّل
شعرات من قفاه ،إن حلوم األنبياء َّل يبليها األرض ،وَّل أتكلها السباع)).

قال ابن كثري :وهذا إسناد صحيح إىل أيب العالية (.)2

ظن الصحابة أنه دانيال ،ألن دانيال أخذه ملك الفرس،
ويبدو أن هذا من أنبياء بين إسرائيل ،وقد َّ
فأقام عنده مسجوَنً ،ويبدو َّ
أن تقدير الذين وجدوه مل يكن صواابً ،فإن دانيال كان قبل اإلسالم
بثمامنائة سنة ،فإن كان تقديرهم صواابً فليس بنيب؛ ألنه َّل نيب بني عيسى ورسولنا حممد عليهما

الصالة والسالم ،فيكون عبداً صاحلاً ليس بنيب ،وكونه نبياً أرجح ،ألن الذين حتفظ أجسادهم هم

األنبياء دون غريهم ،ويرجح هذا أيضاً ذلك الكتاب الذي وجد عند رأسهَّ ،ل شك أنه كتاب نيب،
فاألمور الغيبية اليت تضمنها َّل تكون إَّل وحياً مساوايً ،وترجيحنا لكونه من بين إسرائيل ألمرين:

األول :ظن الصحابة أنه دانيال ،ويكونون قد علموا ذلك من قرائن مل تذكر .والثاين :الكتاب الذي
وجد عند رأسه ،ويبدو أنه كان مكتوابً ابلعربانية ،ألن الذي ترمجه هو أيب بن كعب ،وقد كان قبل

إسالمه يهودايً .الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 92
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)1047والنسائي ( ،)91 /3وابن ماجه ( ،)1636وأمحد ()8 /4
( ،)16207وابن حبان ( ،)190 /3واحلاكم ( .)413 /1واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال
احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال النووي يف

((اجملموع)) ( :)548 /4إسناده صحيح .وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( - )94 /2كما

أشار لذلك يف املقدمة  -وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

((( )2البداية والنهاية)) ( .)40 /2ورواه البيهقي يف ((دَّلئل النبوة)) (.)381 /1

()28/4

املطلب السادس :أحياء يف قبورهم
صح عن النيب أن ((األنبياء أحياء يف قبورهم يصلون)) ( ،)1وروي أيضاً أن الرسول صلى هللا عليه
َّ

وسلم قال(( :مررت على موسى ليلة أسري به عند الكثيب األمحر وهو قائم يصلي يف قربه)) (.)2
وروى مسلم عن أيب هريرة يف قصة اإلسراء(( :وقد رأيتين يف مجاعة من األنبياء ،فإذا موسى قائم
يصلي ،. .وإذا عيسى ابن مرمي قائم يصلي ،وإذا إبراهيم قائم يصلي)) ( .)3الرسل والرساَّلت لعمر

األشقر  -ص 93
_________

( ))]4897[ )1رواه أبو يعلى ( ،)147 /6والبيهقي يف ((حياة األنبياء)) (ص .)70 :من حديث
أنس بن مالك رضي هللا عنه .قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)214 /8رجال أيب يعلى ثقات,
وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)561 /6فيه حيىي بن أيب كثري وهو من رجال الصحيح عن

املستلم بن سعيد ،وقد وثقه أمحد وابن حبان عن احلجاج األسود وهو ابن أيب زايد البصري وقد وثقه

أمحد وابن معني عن اثبت عنه ،وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)2790

( )2رواه مسلم ( .)2375من حديث أنس رضي هللا عنه.
( )3رواه مسلم (.)172
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املبحث األول :العصمة يف التحمل ويف التبليغ
اتفقت األمة على َّ
أن الرسل معصومون يف حتمل الرسالة ( ،)1فال ينسون شيئاً مما أوحاه هللا إليهم إَّل

شيئاً قد نُسخ ،وقد تكفل هللا لرسوله صلى هللا عليه وسلم أبن يقرئه فال ينسى شيئاً مما أوحاه إليه،
ك فَالَ تَ ِ
آء هللاُ [األعلى ،]7 - 6 :وتكفل له
إَّل شيئاً أراد هللا أن ينسيه إايهَ :سنُـ ْق ِرئُ َ
نس َى إَّل َما َش َ
َ
أبن جيمعه يف صدرهَّ :ل ُحتَ ِر ْك بِ ِه لِسانَ َ ِ
ك لتَـ ْع َج َل بِ ِه إِ َّن َعلَْيـنَا مجَْ َعهُ َوقُـ ْرآنَهُ فَِإذَا قَـ َرأْ ََنهُ فَاتَّبِ ْع قُـ ْرآنَهُ
َ
[القيامة]18 - 16 :
وهم معصومون يف التبليغ ،فالرسل َّل يكتمون شيئاً مما أوحاه هللا إليهم ،ذلك أن الكتمان خيانة،
الر ُس ُ
والرسل يستحيل أن يكونوا كذلك ،قال تعاىلَ :اي أَيمـ َها َّ
ك ِم ْن َربِ َ
ول بَـلِ ْغ َما أُنْ ِز َل إِلَْي َ
ك َوإِ ْن َملْ

ت ِر َسالَتَهُ [املائدة ]67 :ولو حدث شيء من الكتمان أو التغيري ملا أوحاه هللا ،فإن
تَـ ْف َع ْل فَ َما بَـلَّغْ َ
ِ
َخ ْذ ََن ِم ْنهُ ِابلْيَ ِم ِ
ض ْاألَقَا ِو ِ
يل َأل َ
ني ُمثَّ لََقطَ ْعنَا م ْنهُ
عقاب هللا حيل بذلك الكامت املغري َولَ ْو تَـ َق َّو َل َعلَْيـنَا بَـ ْع َ
ني [احلاقة.]46 - 44 :
ال َْوتِ َ
ومن العصمة أَّل ينسوا شيئاً مما أوحاه هللا إليهم ،وبذلك َّل يضيع شيء من الوحي ،وعدم النسيان يف
نس َى [األعلى ]6 :وما يدل على عصمته يف التبليغ قوله
التبليغ داخل يف قوله تعاىلَ :سنُـ ْق ِرئُ َ
ك فَالَ تَ َ
ِ
وح َى [النجم .]4 - 3 :الرسل والرساَّلت لعمر
ى إِ ْن ُه َو إَِّل َو ْح ٌي يُ َ
تعاىلَ :وَما يَنط ُق َع ِن ا ْهلََو َ
األشقر  -ص 97
كماجتب عصمتهم عن أي شيء خيل ابلتبليغ :ككتمان الرسالة ،والكذب يف دعواها ،واْلهل أبي

حكم أنزل عليهم ،والشك فيه ،والتقصري يف تبليغه؛ وتصور الشيطان هلم يف صورة امللك ،وتلبيسه

عليهم يف أول الرسالة فيما بعدها ،وتسلطه على خواطرهم ابلوساوس؛ وتعمد الكذب يف أي خرب

أخربوا به عن هللا تعاىل؛ وتعمد بيان أي حكم شرعي على خالف ما أنزل عليهم :سواء أكان ذلك
البيان ابلقول أم ابلفعل؛ وسواء أكان ذلك القول خرباً أم غريه.

فذلك كله :قد انعقد اإلمجاع من أهل الشرائع على وجوب عصمتهم منه  :-لدَّللة املعجزات اليت

أظهرها هللا على أيديهم (القائمة مقام قوله تعاىل :صدق رسلي يف كل ما يبلغون عين) عليه .فإنه لو

جاز عليهم شيء من ذلك :ألدى إىل إبطال دَّللتها .وهو حمال.

وقد أمر هللا تعاىل نبينا حممداً صلى هللا عليه وسلم أن يبلغ مجيع ما أنزل عليه؛ وبني أنه إن قصر يف

شيء منه مل يكن مبلغاً رسالته؛ وبني أيضاً أنه قد عصمه من مجيع خلقه ,ومن أن يهموا إبضالله ،وأن
ْينعوه عن أدائها؛ وأنه لو اختلق شيئاً عليه ألهلكه ،وأنزل أشد العقاب به.

مث :إنه تعاىل – مع ذلك – قد شهد له ابلبالغ والصدق ,وأنه مستمسك ِبا أمره به ،وأنه يهدي إىل
احلق وإىل الصراط املستقيم.

وقد شهد النيب صلى هللا عليه وسلم لنفسه بذلك ،وبني أنه متمسك ابلتبليغ مهما حصل له.

_________

( )1انظر(( :جمموع فتاوى ابن تيمية)) ( ،)291 /10و ((لوامع األنوار البهية)) للسفاريين (/2
.)304
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ت ِرسالَتَهُ وهللا يـ ْع ِ
ك
الر ُس ُ
قال تعاىلَ :اي أَيمـ َها َّ
ص ُم َ
ك ِم ْن َربِ َ
ول بَـلِ ْغ َما أُنْ ِز َل إِلَْي َ
ك َوإِ ْن َملْ تَـ ْف َع ْل فَ َما بَـلَّغْ َ َ َ ُ َ
ضل ِ
ت طَائَِفةٌ ِم ْنـ ُهم أَ ْن ي ِ
ِم َن الن ِ
وك
ضلم َ
ك َوَر ْمحَتُهُ َهلََّم ْ
هللا َعلَْي َ
ْ ُ
َّاس [املائدة .]67 :وقال تعاىلَ :ولَ ْوََّل فَ ْ ُ
ك ِمن َشي ٍء وأَنْـز َل هللا َعلَي َ ِ
ِ
ِم ِ
ك َما َملْ تَ ُك ْن
ْمةَ َو َعلَّ َم َ
س ُه ْم َوَما يَ ُ
ض مرونَ َ ْ ْ َ َ ُ ْ
ك الكتَ َ
اب َواحلك َ
َوَما يُضلو َن إ ََّّل أَنْـ ُف َ
تَـعلَم وَكا َن فَ ْ ِ
هللا علَي َ ِ
ِ
ْسم ِِبَا تُـ ْب ِ
ص ُرو َن َوَما َّل
ض ُل َ ْ
ك َعظ ً
يما [النساء .]113 :وقال تعاىل :فَال أُق ُ
ْ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صرو َن إِنَّهُ لََق ْو ُل ر ُس ٍ
ول َك ِر ٍمي َوَما ُه َو بَِق ْو ِل َشاع ٍر قَليالً َما تُـ ْؤمنُو َن َوَّل بَِق ْو ِل َكاه ٍن قَليالً َما تَ َذ َّك ُرو َن
َ
تُـ ْب ُ
ِ
تَن ِزيل ِمن َّر ِ
يل ألَ َخ ْذ ََن ِم ْنهُ ِابلْيَ ِم ِ
ض األَقَا ِو ِ
ني فَ َما
ني ُمثَّ لََقطَ ْعنَا م ْنهُ ال َْوتِ َ
ني َولَ ْو تَـ َق َّو َل َعلَْيـنَا بَـ ْع َ
ب ال َْعالَ ِم َ
ٌ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ين [احلاقة.]47 - 38 :
من ُكم م ْن أ َ
َحد َع ْنهُ َحاج ِز َ
ِ
ك أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ
وقال تعاىلَ :وَك َذلِ َ
وحا ِم ْن أ َْم ِرََن َما ُك َ
اب َوَّل ا ِإلْيَا ُن َولَ ِكن َج َعلْنَاهُ
نت تَ ْد ِري َما الْكتَ ُ
ك ُر ً
اط َِّ
صر ِ
اد ََن وإِنَّ َ ِ ِ ِ ٍ
نُورا َّهنْ ِدي بِ ِه من نَّ َ ِ ِ ِ
ِ ِ
اَّلل الَّ ِذي لَهُ َما ِيف
َْ
شاء م ْن عبَ َ
ً
ك لَتَـ ْهدي إ َىل ص َراط م ْستَق ٍيم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الس َم َاوات َوَما ِيف األ َْر ِ
ض أََّل إِ َىل َّ
ين
َّ
ري األ ُُم ُ
ور [الشورى .. ]53 - 52 :وقال تعاىل :الذ َ
اَّلل تَص ُ
ِ
ول النِ َّ ِ َّ ِ ِ
واب ِع ْن َد ُه ْم ِيف التـ َّْوَراةِ َوا ِإل ِْجن ِ
اه ْم
الر ُس َ
يَـتَّبِ ُعو َن َّ
يل َأي ُْم ُرُه ْم ِابملَْع ُروف َويَـ ْنـ َه ُ
َّيب األُم َّي الذي َجي ُدونَهُ َمكْتُ ً
َع ِن املُْن َك ِر وُِحي مل َهلُم الطَّيِب ِ
ت َعلَْي ِه ْم
ات َوُحيَ ِرُم َعلَْي ِه ُم اخلَبَائِ َ
ص َرُه ْم َواألَ ْغ َال َل الَِّيت َكانَ ْ
ث َويَ َ
ض ُع َع ْنـ ُه ْم إِ ْ
ُ َ
َ
ِ
ِ
صاحبُ ُك ْم َوَما غَ َوى َوَما يَنط ُق َع ِن ا ْهلََوى
َّج ِم إِ َذا َه َوى َما َ
[األعراف .]157 :وقال تعاىلَ :والن ْ
ض َّل َ
وحى [النجم .]4 :وقال تعاىل – يف آخر زمنه صلى هللا عليه وسلم  :-اليَـ ْوَم
إِ ْن ُه َو إَِّلَّ َو ْح ٌي يُ َ

ت َعلَْي ُكم نِ ْعم ِيت ور ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْس َال َم ِدينًا [املائدة .]3 :حجية السنة
ض ُ
ت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأ َْْتَ ْم ُ
أَ ْك َم ْل ُ
ْ َ ََ
لعبد الغين عبد اخلالق – ص96 :

الغاية من عصمة األنبياء لكي يكون الناس على يقني من دين هللا ،فيدينون بدين األنبياء ،وهذا َّل

ينايف وقوعهم يف أخطاء من صغائر الذنوب ،فيغفر هللا هلم وَّل يقرون على ذلك اخلطأ ،كما قال
اب َعلَْي ِه
صى آ َ
َد ُم َربَّهُ فَـغَ َوى [طه ]121 :مث بعد ذلك اجتباه وهدى ُمثَّ ْ
تعاىلَ :و َع َ
اجتَـبَاهُ َربمهُ فَـتَ َ
َو َه َدى [طه.]122 :
 ...قال  -شيخ اإلسالم  -رمحه هللا( :فإن أهل السنة متفقون على أن األنبياء معصومون فيما
يبلغونه عن هللا تعاىل ،وهذا هو مقصود الرسالة) (.)1

ذكر من نقل اإلمجاع من أهل العلم أو نص على املسألة ممن سبق شيخ اإلسالم:
ملا كان الشرع َّل يعرف إَّل عن طريق األنبياء  ..وَّل ْيكن حتقيق شرع هللا ودينه الذي ارتضاه إَّل عن

طريقهم وأتباعهم ،كان لزاماً أن يكون األنبياء معصومني عن اخلطأ ،وذلك حىت َّل يقتدي هبم على

اخلطأ.

_________
((( )1منهاج السنة)) (.)470 /1
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قال ابن حزم – رمحه هللا ( :-ذهبت مجيع أهل اإلسالم من أهل السنة واملعتزلة  ..أنه َّل جيوز البتة
أن يقع من نيب أصالً معصية بعمد َّل صغرية وَّل كبرية  ..ونقول إنه يقع من األنبياء السهو عن غري

قصد ويقع منهم أيضاً قصد الشيء يريدون به وجه هللا تعاىل والتقرب به منه فيوافق خالف مراد هللا
تعاىل إَّل أنه تعاىل َّل يقرهم على شيء من هذين الوجهني) (.)1

وقال ابن حزم أيضاً( :واألنبياء عليهم السالمَّ ،ل يعصون هللا تعاىل َّل بكبرية وَّل صغرية على سبيل
العمد ،ألهنم معصومون ،والناس مأمورون ابَّلقتداء هبم ،وَّل جيوز األمر ابَّلقتداء ِبن يعصي) (.)2
ذكر مستند اإلمجاع على عصمة األنبياء :مسألة العصمة لألنبياء تعلم من دين اإلسالم ابلضرورة،
وذلك أن هللا عز وجل جعل دينه املقبول عنده هو ما شرعه األنبياء وأمروا به ،كما قال تعاىل :آ ََم َن
ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ ِِ
َح ٍد ِم ْن ُر ُسلِ ِه
الر ُس ُ
َّ
ول ِِبَا أُنْ ِز َل إِلَْيه م ْن َربِه َواملُْؤمنُو َن ُكلٌّ آ ََم َن ِابهلل َوَم َالئِ َكتِه َوُكتُبِه َوُر ُسله ََّل نُـ َف ِر ُق بَ ْ َ
ني أ َ
ك املَ ِ
صريُ [البقرة.]285 :
ك َربَّـنَا َوإِلَْي َ
َوقَالُوا َِمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا غُ ْف َرانَ َ

ِ
ِ ِ
اعيل وإِسحا َق ويـع ُقوب واألَسب ِ
ِ ِ ِ
ِ
اط
يم َوإِ ْمسَ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
وقال تعاىل :قُولُوا آ ََمنَّا ابهلل َوَما أُنْ ِز َل إلَْيـنَا َوَما أُنْ ِز َل إ َىل إبْـ َراه َ
ِ
ِ
يسى َوَما أ ِ
َوَما أ ِ
َح ٍد ِم ْنـ ُه ْم َوَْحن ُن لَهُ ُم ْسلِ ُمو َن فَِإ ْن آ ََمنُوا
ُويتَ النَّبِيمو َن م ْن َرهبِِ ْم ََّل نُـ َف ِر ُق بَ ْ َ
ني أ َ
ُويتَ ُم َ
وسى َوع َ
ِ
اق فَ ِ
ْفي َك ُهم هللا و ُهو ا َّ ِ
ِِبِثْ ِل ما آَم ْنـتُم بِ ِه فَـ َق ِد ْاهتَ َدوا وإِ ْن تَـولَّوا فَِإ َّمنَا ُهم ِيف ِش َق ٍ
يم
ْ َ َْ
لسم ُ
ْ
َ َ ْ
سيَك ُ ُ َ َ
يع ال َعل ُ
َ
البقرة.137 - 136 :
اع هللاَ [النساء ]80 :اآلية.
الر ُس َ
وقال تعاىلَ :م ْن يُ ِط ِع َّ
ول فَـ َق ْد أَطَ َ
فلو كان األنبياء غري معصومني فيما يبلغونه من شرع هللا ملا ذكر هللا عز وجل هذا الثناء على املؤمنني
إبْياهنم برسل هللا وطاعتهم هلم ،بل قد يكون هذا الثناء واخلرب غشا وعدم تبيني للناس وقد قال
ِ
تعاىل :ي ِري ُد هللا لِيـبِني لَ ُكم ويـ ْه ِدي ُكم سنن الَّ ِذ ِ ِ
ِ
يم [النساء:
ين م ْن قَـ ْبل ُك ْم َويَـتُ َ
ُ
يم َحك ٌ
وب َعلَْي ُك ْم َوهللاُ َعل ٌ
ُ َُ َ ْ ََ َ ْ َُ َ َ

.]26

بل حكم هللا على من آمن ِبثل ما آمن به األنبياء ابَّلهتداء  ..ولو كانوا غري معصومني ملا حكم ملن

آمن ِبثل ما آمنوا به بذلك ،وأظهر من هذا كله أن جعل من يطيعهم فقد أطاع هللا ،وهذا َّل ْيكن

إَّل ملعصوم ،ولو كانوا غري معصومني لكان يف ذلك هدم للدين ونزع ْلذوره ،وهلذا يعرب شيخ اإلسالم
–رمحه هللا -عن عصمة األنبياء أبهنا مقصود الرسالة ( ،)3فلن يستقيم للدين أمره وللرسالة

مقصودها إَّل بعصمة األنبياء فيما يبلغونه من شرع هللا ،وسواء قلنا العصمة ابتداء أو عدم إقرار
األنبياء على خطأ يف التبليغ؛ فاملقصود أهنم معصومون فيما يبلغونه من شرع هللا ،وسواء قلنا العصمة

ابتداء أو عدم إقرار األنبياء على خطأ يف التبليغ؛ فاملقصود أهنم معصومون فيما يبلغونه عن هللا،

وهلذا وجب أتباعهم وعدم خمالفتهم ،وهذه َّل تكون إَّل للمعصوم من اخلطأ .املسائل العقدية اليت
حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع جملموعة مؤلفني – ص777 :

_________

((( )1الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) (.)2 /4
((( )2الدرة فيما جيب اعتقاده)) (ص.)229 :
((( )3منهاج السنة)) (.)470 /1
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املبحث الثاين :العصمة من الصغائر
ذهب أكثر علماء اإلسالم إىل أن األنبياء ليسوا معصومني من الصغائر ،وقال ابن تيمية( :القول أبن

األنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء اإلسالم ،ومجيع الطوائف ،حىت إنه

قول أكثر أهل الكالم ،كما ذكر أبو احلسن اآلمدي أن هذا قول أكثر األشعرية ،وهو أيضاً قول

أكثر أهل التفسري واحلديث والفقهاء ،بل مل ينقل عن السلف واألئمة والصحابة والتابعني واتبعيهم

إَّل ما يوافق هذا القول .)1( ) ..

األدلة :وقد استدل مجاهري العلماء على دعواهم أبدلة:

ِ
ِ
اس ُج ُدوا
 - 1معصية آدم أبكله من الشجرة اليت هناه هللا تعاىل عن األكل منهاَ ،وإِ ْذ قُـلْنَا لل َْم َالئِ َكة ْ
َِّ ِ ِ
ِ
ك فَ َال خيُْ ِر َجنَّ ُك َما ِم َن ا ْْلَن َِّة
ك َولَِزْو ِج َ
آد ُم إِ َّن َه َذا َع ُد ٌّو لَّ َ
يس أ ََىب  -فَـ ُقلْنَا َاي َ
آل َد َم فَ َ
س َج ُدوا إَّل إبْل َ
ِ
ك أ َََّّل َجتُ َ ِ
س إِلَْي ِه
يها َوََّل تَ ْ
يها َوََّل تَـ ْع َرى َ -وأَنَّ َ
فَـتَ ْش َقى  -إِ َّن لَ َ
ك ََّل تَظ َْمأُ ف َ
وع ف َ
ض َحى  -فَـ َو ْس َو َ
ك َعلَى َشجرةِ ْ ِ
ْد ومل ٍ
َّ
ت َهلَُما َس ْوآ ُهتُ َما
الش ْيطَا ُن قَ َ
ْك ََّّل يَـ ْبـلَى  -فَأَ َك َال ِم ْنـ َها فَـبَ َد ْ
َدلم َ
آد ُم َه ْل أ ُ
ال َاي َ
اخلُل َ ُ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
آد ُم َربَّهُ فَـغَ َوى [طه.]121 - 116 :
صى َ
َوطَف َقا خيَْص َفان َعلَْي ِه َما من َوَر ِق ا ْْلَنَّة َو َع َ

واآلية يف غاية الوضوح والدَّللة على املراد ،فقد صرحت بعصيان آدم ربه - 2 .ونوح دعا ربه يف
ِ
ال َر ِ
ب إِ َّن ِ
ني
وح َّربَّهُ فَـ َق َ
ابين ِم ْن أ َْهلِي َوإِ َّن َو ْع َد َك ا ْحلَ مق َوأ َ
َح َك ُم ا ْحلَاك ِم َ
َنت أ ْ
ابنه الكافر َوََن َدى نُ ٌ
[هود ،]45 :فالمه ربه على مقالته هذه ،وأعلمه أنه ليس من أهله ،وأن هذا منه عمل غري صاحل
ك بِ ِه ِعلْم إِِين أ ِ
ك إِنَّه عمل غَ ْري ِ
ال اي نُوح إِنَّه لَي ِ ِ
ك أَن
َعظُ َ
س لَ َ
س م ْن أ َْهل َ ُ َ َ ٌ ُ َ
ٌ
صال ٍح فَالَ تَ ْسأَلْ ِن َما لَْي َ
قَ َ َ ُ ُ ْ َ
ِ
ِِ
ال َر ِ
ك
ني [هود ]46 :فاستغفر ربه من ذنبه واتب وأَنب قَ َ
َسأَلَ َ
َعوذُ بِ َ
ب إِِين أ ُ
ك أَ ْن أ ْ
تَ ُكو َن م َن ا ْْلَاهل َ
ما لَيس ِيل بِ ِه ِعلْم وإَِّلَّ تَـغْ ِفر ِيل وتَـرمحَْ ِين أَ ُكن ِمن ْ ِ
ين [هود.]47 :
ْ َْ
ٌَ
اخلَاس ِر َ
َ
َ ْ َ
واآلية صرحية يف كون ما وقع منه كان ذنباً حيتاج إىل مغفرة َوإَِّلَّ تَـ ْغ ِف ْر ِيل َوتَـ ْرمحَْ ِين . ..
لش ْيطَ ِ
ال َه َذا ِم ْن َع َم ِل ا َّ
 - 3وموسى أراد نصرة الذي من شيعته ،فوكز خصمه فقضى عليه قَ َ
ان إِنَّهُ
ت نَـ ْف ِسي فَا ْغ ِفر ِيل فَـغَ َفر لَه إِنَّه هو الْغَ ُفور َّ ِ
َع ُد ٌّو م ِ
ال َر ِ
يم [القصص:
ني  -قَ َ
ب إِِين ظَلَ ْم ُ
ضلٌّ مبِ ٌ
ْ
ُ
َ ُ ُ َُ
الرح ُ
 ،]16 - 15فقد اعرتف موسى بظلمه لنفسه ،وطلب من هللا أن يغفر له ،وأخرب هللا أبنه غفر له.
_________

((( )1جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)319 /4
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 - 4وداود عليه السالم تسرع يف احلكم قبل مساع قول اخلصم الثاين ،فأسرع إىل التوبة فغفر هللا له
ِ
ك [ص - 5 .]25 - 24 :ونبينا حممد صلى هللا
ب فَـغَ َف ْرََن لَهُ َذلِ َ
ذنبه فَ ْ
استَـ ْغ َف َر َربهُ َو َخر َراكعاً َوأ َََن َ

ِ
ات أَ ْزو ِ
ك َو َّ
َح َّل َّ
ور
اج َ
ك تَـ ْبـتَ ِغي َم ْر َ
اَّللُ لَ َ
اَّللُ غَ ُف ٌ
عليه وسلم عاتبه ربه يف أمور َاي أَيمـ َها النيب ملَ ُحتَ ِرُم َما أ َ
ض َ َ
ِ
يم [التحرمي ]1 :نزلت بسبب حترمي الرسول صلى هللا عليه وسلم العسل على نفسه ،أو حترمي
َّرح ٌ
مارية القبطية .وعاتبه ربه بسبب عبوسه يف وجه األعمى ابن أم مكتوم ،وانشغاله عنه بطواغيت

الكفر يدعوهم إىل هللا ،واإلقبال على األعمى الراغب فيما عند هللا هو الذي كان ينبغي أن يكون
يك لَ َعلَّهُ يَـ َّزَّكى أ َْو يَ َّذ َّك ُر
س َوتَـ َو َّىل أَن َجاءهُ ْاألَ ْع َمى َوَما يُ ْد ِر َ
من الرسول صلى هللا عليه وسلمَ :عبَ َ
فَـتَن َفعهُ ِ
الذ ْك َرى [ ..عبس .]4 - 1 :وقبل الرسول صلى هللا عليه وسلم من أسرى بدر الفدية فأنزل
َ
هللا تعاىل :لَّوَّلَ كِت ِ ِ
ِ
هللا سب َق لَم َّ ِ
يم [األنفال .]68 :هذه أمثلة
يما أ َ
َخ ْذ ُْمت َع َذ ٌ
ْ َ ٌ
اب َعظ ٌ
س ُك ْم ف َ
اب م َن َ َ َ
اكتفينا بذكرها عن غريها ،وإَّل فقد ورد يف القرآن مغاضبة يونس لقومه ،وخروجه من قومه من غري
إذن من ربه ،وما صنعه أوَّلد يعقوب أبخيهم يوسف يف إلقائه يف غيابة ِ
اْلب ،مث أوحى هللا إليهم
وجعلهم أنبياء.

القائلون بعصمة األنبياء من الصغائر:
يستعظم بعض الباحثني أن ينسب إىل األنبياء صغائر الذنوب اليت أخربت نصوص الكتاب والسنة

بوقوعها منهم ،ويذهب هؤَّلء إىل هتويل األمر ،ويزعمون أن القول بوقوع مثل هذا منهم فيه طعن

ابلرسل واألنبياء ،مث يتحملون يف أتويل النصوص ،وهو أتويل يصل إىل درجة حتريف آايت الكتاب
كما يقول ابن تيمية ( .)1وكان األحرى هبم تفهم األمر على حقيقته ،وتقديس نصوص الكتاب

والسنة ،واستمداد العقيدة يف هذا األمر ويف كل أمر من القرآن وأحاديث الرسول ،وبذلك حنكمها
يف كل أمر ،وهذا هو الذي أمرَن به ،أما هذا التأويل ،والتحريف بعد تصريح الكتاب بوقوع مثل
ذلك منهم فإنه حتكيم للهوى ،ونعوذ ابهلل من ذلك.

وقد انتشرت هذه التأويالت عند الكتاب احملدثني ،وهي أتويالت فاسدة من جنس أتويالت الباطنية

واْلهمية ،كما يقول ابن تيمية (.)2

شبهتان (:)3

الذين منعوا من وقوع الصغائر من األنبياء أوردوا شبهتني:

ول َِّ
األوىل :أن هللا أمر ابتباع الرسل والتأسي هبم لََق ْد َكا َن لَ ُكم ِيف ر ُس ِ
سنَةٌ [األحزاب:
اَّلل أ ْ
ْ َ
ُس َوةٌ َح َ

 ،]21وهذا شأن كل رسول ،واألمر ابتباع الرسول يستلزم أن تكون اعتقاداته وأفعاله وأقواله مجيعها
طاعات َّل حمالة ،ألنه لو جاز أن يقع من الرسول معصية هلل تعاىل حلصل تناقض يف واقع احلال ،إذ
يقتضي أن جيتمع يف هذه املعصية اليت وقعت من الرسول األمر ابتباعها وفعلها من حيث كوننا

مأمورين ابلتأسي ابلرسول صلى هللا عليه وسلم ،والنهي عن موافقتها من حيث كوهنا معصية منهي
عنها ،وهذا تناقض ،فال ْيكن أن أيمر هللا عبداً بشيء يف حال أنه ينهاه عنه.

_________

((( )1جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)313 /10
((( )2جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)313 /10
( )3انظر(( :جمموع فتاوى ابن تيمية)) ( ،)313 - 293 /10و (.)150 /15
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وقوهلم هذا يكون صحيحاً ،لو بقيت معصية الرسول خافية غري ظاهرة ،حبيث ختتلط علينا الطاعة

ابملعصية ،أما وأن هللا ينبه رسله وأنبياؤه إىل ما وقع منهم من خمالفات ويوفقهم إىل التوبة منها ،من
غري أتخري فإن ما أوردوه َّل يصلح دليالً بل يكون التأسي هبم يف هذا منصباً على اإلسراع يف التوبة

عند وقوع املعصية ،وعدم التسويف يف هذا ،أتسياً ابلرسل واألنبياء الكرام يف مبادرهتم ابلتوبة من غري
أتخري.

الثانية :أن هؤَّلء تومهوا أن الذنوب تنايف الكمال ،وأهنا تكون نقصاً وإن اتب التائب منها ،وهذا غري
صحيح ،فإن التوبة تغفر احلوبة ،وَّل تنايف الكمال ،وَّل يتوجه إىل صاحبها اللوم ،بل إن العبد يف كثري
من األحيان يكون بعد توبته من معصيته خرياً منه قبل وقوع املعصية ،وذلك ملا يكون يف قلبه من

الندم واخلوف واخلشية من هللا تعاىل ،وملا جيهد به نفسه من اَّلستغفار والدعاء ،وملا يقوم به من صاحل
األعمال ،يرجو بذلك أن ْتحو الصاحلات السيئات ،وقد قال بعض السلف( :كان داود عليه

السالم بعد التوبة خرياً منه قبل اخلطيئة) ( ،)1وقال آخر( :لو مل تكن التوبة أحب األشياء إليه ملا
ابتلى ابلذنب أكرم اخللق عليه) (.)2

وقد ثبت يف الصحاح ((أن هللا أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضلته َنقته أبرض فالة ،وعليها طعامه
وشرابه ،فنام نومة فقام فوجد راحلته فوق رأسه فقال :اللهم أنت عبدي وأَن ربك ،أخطأ من شدة

الفرح)) (.)3

ين [البقرة ]222 :وقال تعاىل مبيناً مثوبة
ب التـ َّ
ني َوُِحي م
ويف الكتاب الكرمي :إِ َّن هللاَ ُِحي م
َّوابِ َ
ب ال ُْمتَطَ ِه ِر َ
احلا فَأُولَئِ َ ِ
التائبني :إََِّّل من َاتب وآمن و َع ِمل َعم ًال ِ
اَّلل سيِئَاهتِِم حسنَ ٍ
ات [ ...الفرقان:
ص ً ْ
َ َ َ ََ َ َ َ َ
ك يُـبَد ُل َُّ َ ْ َ َ
.]70

ويف يوم القيامة ((يدين هللا املؤمن ،فيضع عليه كنفه ويسرته ،فيقول :أتعرف ذنب كذا ،أتعرف ذنب
كذا ،فيقول :نعم ،أي رب ،حىت إذا قرره بذنوبه ،ورأى يف نفسه أنه هلك ،قال :سرتهتا عليك يف

الدنيا ،وأَن أغفرها لك اليوم)) ( .)4ومعلوم أنه مل يقع ذنب من نيب إَّل وقد سارع إىل التوبة

واَّلستغفار منه ،يدلنا على هذا أن القرآن مل يذكر ذنوب األنبياء إَّل مقرونة ابلتوبة واَّلستغفار ،فآدم
وزوجه عصيا فبادرا إىل التوبة قائلني :ربَّـنَا ظَلَمنَا أَن ُفسنَا وإِن َّمل تَـغْ ِفر لَنَا وتَـرمحَْنَا لَنَ ُكونَ َّن ِمن ْ ِ
ين
ْ
َ َ ْ ْ َْ
اخلَاس ِر َ
َ

[األعراف ]23 :وما كادت ضربة موسى تسقط القبطي قتيالً حىت سارع طالباً الغفران والرمحة قائالً:
َر ِ
ت نَـ ْف ِسي فَا ْغ ِف ْر ِيل [القصص .]16 :وداود ما كاد يشعر خبطيئته حىت خر راكعاً
ب إِِين ظَلَ ْم ُ
ِ
ب [ص.]24 :
مستغفراً فَ ْ
استَـ ْغ َف َر َربهُ َو َخر َراكعاً َوأ َََن َ
فاألنبياء َّل يقرون على الذنب ،وَّل يؤخرون التوبة ،فاهلل عصمهم من ذلك ،وهم بعد التوبة أكمل
منهم قبلها.

وبذلك اهنارت هااتن الشبهتان ،ومل يثبتا يف جمال احلجاج والنقاش ،وحسبنا ابألدلة الواضحة البينة

اليت هتدي لليت هي أقوم.

السبب يف عصمة األنبياء مما عصموا منه وعدم عصمتهم مما مل يعصموا منه :الرسل واألنبياء بشر من

البشر ،عصمهم هللا يف حتمل الرسالة وتبليغها ،فال ينسون شيئاً ،وَّل ينقصون شيئاً ،وبذلك يصل

الوحي الذي أنزله هللا إىل الذين أرسلوا إليهم كامالً وافياً ،كما أراده هللا جل وعال ،وهذه العصمة َّل

تالزمهم يف كل أمورهم فقد تقع منهم املخالفة الصغرية ،حبكم كوهنم بشراً ،ولكن رمحة هللا تتداركهم،
فينبههم هللا إىل خطئهم ،ويوفقهم للتوبة واألوبة إليه.

يقول الشيخ مصطفى املراغي شيخ اْلامع األزهر( :إن الوحي َّل يالزم األنبياء يف كل عمل يصدر
عنهم ،ويف ِ
كل قول يبدر منهم ،فهم عرضة للخطأْ ،يتازون عن سائر البشر أبن هللا َّل يقرهم على
اخلطأ بعد صدوره ،ويعاتبهم عليه أحياَنً) ( .)5الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 107
_________

( )1انظر(( :جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)45 /10

( )2انظر(( :جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)294 /10
( )3رواه البخاري ( ،)6308ومسلم ( .)2744من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه.
( )4رواه البخاري ( ،)2441ومسلم ( .)2768من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
( )5انظر :مقدمة كتاب ((حياة حممد هليكل)) بقلم الشيخ املراغي (ص.)11 :
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املبحث الثالث :تكرمي األنبياء وتوقريهم
هذه الصغائر اليت تقع من األنبياء َّل جيوز أن تتخذ سبيالً للطعن فيهم ،واإلزراء عليهم ،فهي أمور

صغرية ومعدودة غفرها هللا هلم ،وجتاوز عنها ،وطهرهم منها ،وعلى املسلم أن أيخذ العربة والعظة

لنفسه من هذه ،فإذا كان الرسل الكرام الذين اختارهم هللا واصطفاهم عاتبهم هللا وَّلمهم على أمور

كهذه ،فإنه جيب أن نكون على حذر وختوف من ذنوبنا وآاثمنا ،وعلينا أن نتأسى ابلرسل واألنبياء يف
املسارعة إىل التوبة واألوبة إىل هللا ،وكثرة التوجه إليه واستغفاره .الرسل والرساَّلت لعمر األشقر -
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املبحث الرابع :أمور َّل تنايف العصمة
 -األعراض البشرية اْلبلية َّل تنايف العصمة:

فإبراهيم عليه السالم أوجس يف نفسه خيفة عندما رأى أيدي ضيوفه َّل ْتتد إىل الطعام الذي قدمه
ِ ِ ِ ِ
ِ
س
هلم ،ومل يكن يعلم أهنم مالئكة تشكلوا يف صور البشر فَـلَ َّما َرأَى أَيْديَـ ُه ْم ََّل تَص ُل إلَْيه نَك َرُه ْم َوأ َْو َج َ
ف إِ ََّن أُر ِسلْنا إِ َىل قَـوِم لُ ٍ
وط [هود]70 :
ِم ْنـ ُه ْم ِخي َفةً قَالُوا ََّل َختَ ْ
ْ َ
ْ
 عدم صرب موسى عليه السالم على تصرفات العبد الصاحل:وموسى وعد اخلضر أبن يصرب يف صحبته له ،فال يسأله عن أمر يفعله العبد الصاحل حىت حيدث له

منه ذكراً ،ولكنه مل يتمالك نفسه ،إذ رأى تصرفات غريبة ،فكان يف كل مرة يسأل أو يعرتض أو
ك لَن تَستَ ِط ِ
يوجه ،ويف كل مرة يذكره العبد الصاحل ويقول له :قَ َ
ص ْرباً
ال أََملْ أَقُ ْل لَ َ
يع َمع َي َ
ك إِنَّ َ ْ ْ َ
ِ
ِ
ص ْرباً
[الكهف .]75 :وعندما كشف له عن سر أفعاله قال له :ذَلِ َ
يل َما َملْ تَ ْسط ْع َعلَْيه َ
ك َأتْ ِو ُ
[الكهف.]82 :

 - 3تصرفات موسى عليه السالم عندما رأى قومه يعبدون العجل :وغضب موسى غضباً شديداً،
وأخذ برأس أخيه جيره إليه ،وألقى األلواح ويف نسختها هدى – عندما عاد إىل قومه بعد أن مت ميقات
ضبا َن أ ِ
ربه ،فوجدهم يعبدون العجل ،ولَما رجع موسى إِ َ ِ ِ
َسفاً قَ َ ِ
س َما َخلَ ْفتُ ُم ِوين ِمن
ىل قَـ ْومه غَ ْ َ
ال ب ْئ َ
َ ََ َ ُ َ َ َ
س أِ
بـ ْع ِدي أ َ ِ
َخ َذ بَِرأْ ِ
ض َع ُف ِوين
َخ ِيه َجيُرهُ إِلَْي ِه قَ َ
استَ ْ
اح َوأ َ
ال ابْ َن أُم أن الْ َق ْوَم ْ
َعجلْتُ ْم أ َْم َر َرب ُك ْم َوأَلْ َقى األل َْو َ
َ َ
ِ
ِ
ني [األعراف ]150 :ويف
ادواْ يَـ ْقتُـلُونَِين فَالَ تُ ْش ِم ْ
َوَك ُ
آء َوَّلَ َجتْ َعل ِْين َم َع الْ َق ْوم الظال ِم َ
ت ِ َيب األ ْع َد َ
احلديث(( :ليس اخلرب كاملعاينةَّ ،
إن هللا تعاىل أخرب موسى ِبا صنع قومه يف العجل ،فلم يلق األلواح،

فلما عاين ما صنعوا ألقى األلواح فانكسرت)) (.)1
 -نسيان آدم وجحوده:

ومن ذلك نسيان آدم عليه السالم وجحوده ،فعن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم(( :ملا خلق هللا آدم مسح ظهره ،فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إىل يوم
كل منهم وبيصاً من نور ،مث عرضهم على آدم ،فقال :أي ِ
القيامة ،وجعل بني عيين ٍ
رب َمن هؤَّلء؟

قال :هؤَّلء ذريتك ،فرأى رجالً منهم فأعجبه وبيص ما بني عينيه ،فقال :أي رب من هذا؟ فقال:
هذا رجل من آخر األمم من ذريتك ،يقال له داود ،فقالِ :
رب كم جعلت عمره؟ قال :ستني سنة،

قال :أي ِ
رب زده من عمري أربعني سنة ،فلما انقضى عمر آدم ،جاءه ملك املوت ،فقال :أو مل يبق
من عمري أربعون سنة ،قال :أو مل تعطها ابنك داود؟ قال :فجحد آدم ،فجحدت ذريته ،ونسي

آدم ،فنسيت ذريته ،وخطئ آدم فخطئت ذريته)) (.)2

 نيب حيرق قرية النمل:_________

( )1رواه أمحد ( ،)2447( )271 /1والطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( ،)25( )12 /1وابن

حبان ( ،)6213( )96 /14واحلاكم ( .)351 /2من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما .قال
احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/1

 :)158رواه أمحد والبزار والطرباين يف ((الكبري)) و ((األوسط)) ورجاله رجال الصحيح وصححه
ابن حبان ،وقال ابن حجر يف ((موافقة اخلرب اخلرب)) ( :)139 /2له شاهد.
( )2رواه الرتمذي ( ،)3076واحلاكم ( .)640 /2قال الرتمذي :حديث حسن صحيح ،وقال
احلاكم :صحيح على شرط مسلم ،وصححه ابن العريب يف ((أحكام القرآن)) (.)333 /2
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ومن ذلك ما وقع من نيب من األنبياء غضب إذ قرصته منلة ،فأمر بقرية النمل فأحرقت ،فعاتبه هللا
نيب من األنبياء
على ذلك ،ففي احلديث الذي يرويه أبو هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :نزل ٌّ
حتت شجرة ،فلدغته منلة ،فأمر جبهازه فأخرج من حتتها ،مث أمر ببيتها فأحرق ابلنار ،فأوحى هللا إليه:
فهال منلة واحدة)) (.)1

 -نسيان نبينا صلى هللا عليه وسلم وصالته الظهر ركعتني:

ومن ذلك نسيان الرسول صلى هللا عليه وسلم يف غري البالغ ،ويف غري أمور التشريع ،فمن ذلك ما
رواه ابن سريين عن أيب هريرة قال(( :صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،إحدى صاليت

العشي ،فصلى ركعتني ،مث سلم ،فقام إىل خشبة معروضة يف املسجد ،فاتكأ عليها كأنه غضبان،

ووضع يده اليمىن على اليسرى ،وشبك بني أصابعه ،ووضع خده األْين على ظهر كفه اليسرى،
وخرجت السرعان من أبواب املسجد ،فقالوا :قصرت الصالة ،ويف القوم أبو بكر وعمر ،فهااب أن
يكلماه.

ويف القوم رجل يقال له ذو اليدين ،فقال :اي رسول هللا ،أنسيت أم قصرت الصالة؟ فقال :مل أنس،

ومل تقصر ،فقال :أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا :نعم .فتقدم فصلى ما ترك ،مث سلم ،مث كرب ،وسجد
مثل سجوده أو أطول ،مث رفع رأسه وكرب ،وسجد مثل سجوده أو أطول ،مث رفع رأسه وكرب ،فرِبا

سألوه ،مث سلم ،فيقول :أنبئت أن عمران بن حصني ،قال :مث سلم)) متفق عليه ( .)2وليس ملسلم
فيه وضع اليد على اليد وَّل التشبيك.

ويف رواية ،قال(( :بينما أَن أصلي مع النيب صلى هللا عليه وسلم صالة الظهر سلم من ركعتني ،فقام
رجل من بين سليم ،فقال :اي رسول هللا أقصرت الصالة أم نسيت؟)) وساق احلديث ،رواه أمحد

ومسلم (.)3

وهذا يدل على أن القصة كانت حبضرته وبعد إسالمه .ويف رواية متفق عليها ملا قال(( :مل أنس ومل

تقصر ،قال :بلى ،قد نسيت)) ( )4وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم بعدما علم عدم النسخ كالماً
ليس جبواب سؤال (.)5
وقد صرح الرسول صلى هللا عليه وسلم بطروء النسيان عليه كعادة البشر ،ففي حديث ابن مسعود

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :ولكين إمنا أَن بشر ،أنسى كما تنسون ،فإذا نسيت فذكروين))
( )6قال هذا بعد نسيانه يف إحدى الصلوات .أما احلديث الذي يروى بلفظ(( :إين َّل أنسى ،ولكن

ُنسى ألسن)) ( )7فال جيوز أن يعارض به احلديث السابق ،ألن هذا احلديث – كما يقول ابن حجر
أ َّ
– َّل أصل له ،فإنه من بالغات مالك اليت مل توجد موصولة بعد البحث الشديد (.)8

 مدى العصمة يف إصابة احلق يف القضاء:_________

( )1رواه البخاري ( ،)3319ومسلم (.)2241
( )2رواه البخاري ( ،)482ومسلم (.)573

( )3رواه مسلم ( ،)573وأمحد (.)9458( )423 /2
( )4رواه البخاري ( ،)1229ومسلم (.)573

( )5انظر(( :نيل األوطار)) (.)114 /3

( )6رواه البخاري ( ،)401ومسلم (.)572
((( )7موطأ مالك)) ( .)138 /2قال :ابن عبد الرب يف ((اَّلستذكار)) (َّ :)7 /2ل يعرف هبذا

اللفظ يف املوطأ وهو غري مسند ،وقال ابن العريب يف ((القبس)) ( :)354 /1مل يصح سنده ،وقال
ابن امللقن يف ((اإلعالم)) ( :)272 /3منقطع اإلسناد ،وقال العراقي يف ((طرح التثريب)) (:)9 /3
َّل أصل له.

( )8انظر(( :نيل األوطار)) (.)117 /3

()38/4

األنبياء والرسل جيتهدون يف حكم ما يعرض عليهم من وقائع ،وحيكمون وفق ما يبدو هلم ،فهم َّل
يعلمون الغيب ،وقد خيطئون يف إصابة احلق ،فمن ذلك عدم إصابة نيب هللا داود يف احلكم ،وتوفيق

هللا َّلبنه سليمان يف تلك املسألة .فعن أيب هريرة أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول(( :كانت

امرأاتن معهما ابنامها ،جاء الذئب فذهب اببن إحدامها ،فقالت صاحبتها :إمنا ذهب اببنك ،وقالت
األخرى :إمنا ذهب اببنك ،فتحاكمتا إىل داود ،فقضى به للكربى ،فخرجتا على سليمان بن داود،

فأخرباته ،فقال :ائتوين ابلسكني أشقه بينهما ،فقالت الصغرىَّ :ل تفعل يرمحك هللا ،هو ابنها ،فقضى

به للصغرى)) (.)1

وقد وضح الرسول صلى هللا عليه وسلم هذه القضية وجالها ،فقد روت أم سلمة زوج النيب صلى

هللا عليه وسلم(( :أن النيب صلى هللا عليه وسلم مسع خصومة بباب حجرته ،فخرج إليهم ،فقال :إمنا
أَن بشر ،وإنه أيتيين اخلصم ،فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ،فأحسب أنه صدق ،فأقضي له
بذلك ،فمن قضيت له حبق مسلم ،فإمنا هي قطعة من النار ،فليأخذها أو ليرتكها)) ( .)2الرسل
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وبشرية األنبياء وحصول املرض واْلوع والنسيان عليهم كما حيصل ويقع لسائر البشر من األمور

الظاهرة املعروفة عند كافة الناس ،وما نقل شيخ اإلسالم وغريه اإلمجاع على ذلك إَّل لوجود أولئك
الذين يرفعون من قدر املخلوق نبياً كان أو غريه ويعظمونه حىت يعدلوا به الرب عز وجل أو يلحقوا

به بعض صفاته تعاىل؛ وهلذا اضطر شيخ اإلسالم وغريه على نقل اإلمجاع يف بشرية األنبياء وحصول

املرض واْلوع وحنو ذلك عليهم ،وهذا مثل ما قاله اإلمام الدارمي يف كتابه الرد على اْلهمية مبيناً

اضطراره إىل الكالم يف املسائل البديهية حيث قال( :ابب اإلْيان ابلعرش وهو أحد ما أنكرته املعطلة
مث قال :وما ظننا أن نضطر إىل اَّلحتجاج على أحد ممن يدعي اإلسالم يف إثبات العرش واإلْيان به،

حىت ابتلينا هبذه العصابة امللحدة يف آايت هللا ،فشغلوَن ابَّلحتجاج ملا مل ختتلف فيه األمم قبلنا ،وإىل
هللا نشكو ما أوهت هذه العصابة من عرى اإلسالم وإليه نلجأ ،وبه نستعني) (.)3

نص كالم شيخ اإلسالم يف املسألة :قال – رمحه هللا ( :-واألنبياء جيوز عليهم املرض واْلوع
والنسيان وحنو ذلك ابإلمجاع) (.)4

ذكر من نقل اإلمجاع من أهل العلم أو نص على املسألة ممن سبق شيخ اإلسالم :كون األنبياء بشراً
وحيصل هلم ما حيصل للبشر من املرض واْلوع والنسيان فيه رفعة لشأهنم وقدرهم  ..وذلك ألهنم مع

وجود هذه الصفات فهم حمققون لعبودية هللا عز وجل غاية التحقيق وأعاله  ..وألن هذه املسألة من
املسلمات عند املسلمني وذلك بنص القرآن :قُل إِ َّمنَا أ َََن ب َ ِ
يل [الكهف ]110 :مل
وحى إِ ََّ
ش ٌر مثْـلُ ُك ْم يُ َ
َ
ْ

أقف على من تعرض هلا ممن مجع يف معتقد أهل السنة إَّل ما كان من ابن حزم فقد قال –رمحه هللا:-

(وأن مجيع النبيني وعيسى وحممداً عليهم السالم عبيد هلل تعاىل خملوقونَ ،نس كسائر الناس) (.)5

وكوهنم بشراً وأَنساً يؤكد وقوع املرض واْلوع والنسيان عليهم كوقوعه على غريهم من سائر البشر.
ذكر مستند اإلمجاع على جواز املرض واْلوع والنسيان وحنو ذلك على األنبياء:

_________

( )1رواه البخاري (.)2428
( )2رواه البخاري ( ،)2458ومسلم (.)1713
((( )3الرد على اْلهمية)) (ص.)12 :

((( )4الرد على البكري)) (.)306 /1
((( )5احمللى)) (.)10 /1
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األنبياء إمنا هم بشر كسائر البشر حيصل هلم ما حيصل للبشر فيمرضون وجيوعون وينسون وحنو ذلك،
ت َهلم رسلُهم إِ ْن َْحنن إََِّّل ب َ ِ
ِ
شاء ِمن ِعب ِ
ادهِ [إبراهيم:
ش ٌر مثْـلُ ُك ْم َولَك َّن هللاَ ْيَُ من َعلَى َم ْن يَ َ ُ ْ َ
ُ َ
قال تعاىل :قَالَ ْ ُ ْ ُ ُ ُ ْ
صٍ
ين َّ
ب
وب إِ ْذ ََن َدى َربَّهُ أَِين َم َّ
الش ْيطَا ُن بِنُ ْ
 ]11وقال تعاىل عن أيوب عليه السالمَ :واذْ ُك ْر َع ْب َد ََن أَيم َ
سِ َ
الرا ِِ
َو َع َذ ٍ
ين ال م
ني [األنبياء.]83 :
َنت أ َْر َح ُم َّ
وب إِ ْذ ََن َدى َربَّهُ أَِين َم َّ
ض مر َوأ َ
مح َ
اب [صَ ،]14 :وأَيم َ
سِ َ

ك َو َج َعلْنَا َهلُ ْم
وأخرب هللا عز وجل أن لألنبياء أزواجاً وذرية كما قال تعاىلَ :ولََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسالً ِمن قَـ ْبلِ َ
اجا َوذُ ِريَّةً [الرعد ]38 :بل إهنم ليأكلون الطعام وْيشون يف األسواق ،كما قال تعاىلَ :وَما أ َْر َسلْنَا
أَ ْزَو ً
قَـبـلَ َ ِ
ِ
َسو ِ
اق [الفرقان ،]20:وأخرب هللا عز وجل
ام َوْيَْ ُ
ْ
ك م َن املُْر َسل َ
ني إََِّّل إِ َّهنُ ْم لَيَأْ ُكلُو َن الطَّ َع َ
شو َن ِيف األ ْ َ
ِ
َد َم م ْن قَـ ْب ُل فَـنَ ِس َي َوَملْ َِجن ْد لَهُ عَ ْزًما
عن آدم عليه السالم أنه نسي ،فقال تعاىلَ :ولََق ْد َع ِه ْد ََن إِ َىل آ َ
[طه ،]115 :وقال تعاىل عن موسى عليه السالم وغالمه فَـلَ َّما بَـلَغَا َْجم َم َع بَـ ْينِ ِه َما نَ ِسيَا ُحو َهتُ َما
[الكهف ،]61 :فكل هذه الصفات تبني بشرية األنبياء ،وأهنم جيوز عليهم ما جيوز على سائر
البشر ،وإمنا يوحى إليهم كما قال تعاىل على لسان نبيه :قُل إِ َّمنَا أ َََن ب َ ِ
يل [الكهف:
وحى إِ ََّ
ش ٌر مثْـلُ ُك ْم يُ َ
َ
ْ
 ]110ولقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إمنا أَن بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما
تنسون)) ( .)1املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع جملموعة مؤلفني – ص777 :
_________
( )1رواه مسلم ( )572من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.
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ْتهيد:
األنبياء الذين ابتعثهم هللا إىل عباده يقولون للناس :حنن مرسلون من عند هللا ،وعليكم أن تصدقوَن
فيما خنربكم به ،كما جيب عليكم أن تطيعوَن بفعل ما أنمركم به ،وترك ما ننهاكم عنه ،وقد أخرب هللا يف
ول أ َِمني فَاتَّـ ُقوا َّ ِ
َطيع ِ
ون
سورة الشعراء أن نوحاً خاطب قومه قائالً :أ َََّل تَـتَّـ ُقو َن إِِين لَ ُك ْم َر ُس ٌ ٌ
اَّللَ َوأ ُ

[الشعراء .]108 - 106 :وهبذا القول نفسه خاطب رسل هللا :هود ،وصاحل ،ولوط ،وشعيب،
أقوامهم ،بل هي مقالة ودعوة كل رسول لقومه.

فإذا كان األمر كذلك فال بد أن يقيم هللا الدَّلئل واحلجج والرباهني املبينة صدق الرسل يف دعواهم

أهنم رسل هللا كي تقوم احلجة على الناس ،وَّل يبقى ألحد عذر يف عدم تصديقهم وطاعتهم لََق ْد
أَرسلْنَا رسلَنَا ِابلْبـيِنَ ِ
ات [احلديد ]25 :أي :ابلدَّلئل واآلايت البينات اليت م
تدل على صدقهم .الرسل
َ
َْ ُُ
والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 119
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املبحث األول :تعريف اآلية واملعجزة
اآلية – يف لغة العرب – العالمة الدالة على الشيء ،واملراد هبا هنا :ما جيريه هللا على أيدي رسله
وأنبيائه من أمور خارقة للسنن الكونية املعتادة اليت َّل قدرة للبشر على اإلتيان ِبثلها ،كتحويل العصا

إىل أفعى تتحرك وتسعى ،فتكون هذه اآلية اخلارقة للسنة الكونية املعتادة دليالً غري قابل للنقض
واإلبطال ،م
يدل على صدقهم فيما جاؤوا به.

وقد تتابع العلماء على تسمية هذه اآلايت ابملعجزات ،واملعجزة – يف اللغة – اسم فاعل مأخوذ من
العجز الذي هو زوال القدرة عن اإلتيان ابلشيء من عمل أو رأي أو تدبري (.)1

ويعرف الفخر الرازي املعجزة يف العرف :أبهنا أمر خارق للعادة ،مقرون ابلتحدي ،سامل عن املعارضة

(.)2

ويعرفها ابن محدان احلنبلي َّ
أبهنا ما خرق العادة من قول أو فعل إذا وافق دعوى الرسالة وقارهنا
ابتداء حبيث َّل يقدر أح ٌد على مثلها ،وَّل على ما يقارهبا (.)3
وطابقها على جهة التحدي
ً

وعلى ذلك فإن األمور التالية َّل تعد من ابب املعجزات:

 - 1اخلوارق اليت تعطى لألنبياء وليس مقصوداً هبا التحدي ،كنبع املاء من بني أصابع الرسول صلى

هللا عليه وسلم ،وتكثريه الطعام القليل ،وتسبيح احلصا يف كفه ،وإتيان الشجر إليه ،وحنني اْلذع
إليه ،وما أشبه ذلك.

 - 2اخلوارق اليت أعطاها هللا لغري األنبياء ويسميها املتأخرون كرامات .والذين فرقوا هذا التفريق هم
العلماء املتأخرون ،أما املعجزة يف اللغة ويف عرف العلماء املتقدمني كاإلمام أمحد فإهنا تشمل ذلك
كله (.)4

وقد أطلقنا عليها اسم (اآلية) كما جاء بذلك القرآن الكرمي ،وهو اسم شامل لكل ما أعطاه هللا

سواء أقصد به التحدي أم مل يقصد .الرسل والرساَّلت لعمر األشقر -
ألنبيائه للدَّللة على صدقهم ً

ص 121

_________
((( )1بصائر ذوي التمييز)) (.)65 /1

((( )2لوامع األنوار البهية)) (.)290 - 289 /2
((( )3لوامع األنوار البهية)) (.)290 - 289 /2
((( )4جمموع فتاوى ابن تيمية)) ( ،)311 /11و ((لوامع األنوار البهية)) (.)290 /2
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املبحث الثاين :أنواع اآلايت
إذا استقرأَن اآلايت واملعجزات اليت أعطاها هللا لرسله وأنبيائه جندها تندرج حتت ثالثة أمور :العلم،

والقدرة ،والغىن (.)1

فاإلخبار ابملغيبات املاضية واآلتية ،كإخبار عيسى قومه ِبا أيكلونه وما يدخرونه يف بيوهتم ،وإخبار
رسولنا صلى هللا عليه وسلم أبخبار األمم السابقة ،وإخباره ابلفنت وأشراط الساعة اليت ستأيت يف

املستقبل – كل ذلك من ابب العلم .وحتويل العصا أفعى ،وإبراء األكمه واألبرص ،وإحياء املوتى،
وشق القمر وما أشبه هذا – من ابب القدرة.

وعصمة هللا لرسوله صلى هللا عليه وسلم من الناس ،ومحايته له ممن أراد به سوءاً ،ومواصلته للصيام

مع عدم أتثري ذلك على حيويته ونشاطه من ابب الغىن .وهذه األمور الثالثة :العلم ،والقدرة ،والغىن،

اليت ترجع إليها املعجزات َّل ينبغي أن تكون على وجه الكمال إَّل هلل تعاىل ،ولذلك أمر هللا رسوله
ندي َخزآئِن ِ
ول لَ ُكم ِع ِ
هللا َوَّل أَ ْعلَ ُم
صلى هللا عليه وسلم ابلرباءة من دعوى هذه األمور قُل َّلَّ أَقُ ُ ْ
َ ُ
يل [األنعام.]50 :
ب َوَّل أَقُ ُ
وحى إِ ََّ
ول لَ ُك ْم إِِين َملَ ٌ
ك إِ ْن أَتَّبِ ُع إَِّلَّ َما يُ َ
الْغَْي َ
فالرسول صلى هللا عليه وسلم يربأ من دعوى علم الغيب ،وملك خزائن األرض ،ومن كونه َملَكاً
مستغنياً عن الطعام والشراب واملال .والرسل ينالون من هذه الثالثة املخالفة للعادة املطردة ،أو لعادة
أغلب الناس بقدر ما يعطيهم هللا تعاىل ،فيعلمون من هللا ما علمهم إايه ،ويقدرون على ما أقدرهم
عليه ،ويستغنون ِبا أغناهم به .الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 123
_________
((( )1جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)313 - 312 /11
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املطلب األول :آية نيب هللا صاحل

َخاهم ِ
احلا أ ِ
َن ا ْعبُ ُدوا َّ
دعا صاحل قومه إىل عبادة هللا الواحد األحد َولََق ْد أ َْر َسلْنَا إِ َىل َمثُ َ
اَّللَ
ود أ َ ُ ْ َ
ص ً
[النمل ،]45 :فكذبوه وطلبوا منه آية تدل على صدقه قَالُوا إِ َّمنَا أ َ ِ
َنت إََِّّل
ين َما أ َ
س َّح ِر َ
َنت م َن ال ُْم َ
بَ ِ
نت ِمن َّ ِ ِ
ِ ٍ
ني [الشعراء.]154 - 153 :
الصادق َ
َ
ش ٌر مثْـلُنَا فَأْت ِِبيَة إِن ُك َ َ

يقول ابن كثري( :ذكر املفسرون أن مثود اجتمعوا يوماً يف َنديهم ،فجاءهم رسول هللا صاحل ،فدعاهم

إىل هللا ،وذكرهم ،وحذرهم ،ووعظهم ،وأمرهم ،فقالوا له :إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة –
وأشاروا إىل صخرة هناك – َنقة ،من صفتها كيت وكيت ،وذكروا أوصافاً مسوها ،ونعتوها ،وتعنتوا
فيها ،وأن تكون عشراء طويلة ،من صفتها كذا وكذا.

فقال هلم نبيهم صاحل عليه السالم :أرأيتم إن أجبتكم إىل ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون
ِبا جئت به ،وتصدقوين ِبا أرسلت به؟ قالوا :نعم ،فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك ،مث قام إىل
مصاله فصلى هلل – عز وجل – ما قدر له ،مث دعا ربه – عز وجل – أن جييبهم إىل ما طلبوا ،فأمر

هللا عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن َنقة عظيمة عشراء على الوجه الذي طلبوا ،أو على الصفة
اليت نعتوا .فلما عاينوها كذلك رأوا أمراً عظيماً ،ومنظراً هائالً ،وقدرة ابهرة ،ودليالً قاطعاً ،وبرهاَنً
ال
ساطعاً ،فآمن كثري منهم،
واستمر أكثرهم على كفرهم ( ،)1وقد ذكر هللا استجابته لطلبهم اآلية قَ َ
َّ
ٍ
ه ِذهِ َنقَةٌ َّهلا ِشرب ولَ ُكم ِشر ٍ
ب يَـ ْوم َّم ْعلُوم [الشعراء ،]155 :قَ ْد َجاءتْ ُكم بَـيِنَةٌ ِمن َّربِ ُك ْم َه ِذهِ ََنقَةُ
َ َ َ ٌْ َ ْ ْ ُ
ض ِ
ِ
س َ ِ
وها َأتْ ُك ْل ِيف أ َْر ِ
س َوٍء) [األعراف ،]73 :وقد أخرب هللا أهنا كانت
هللا َوَّلَ ْتََ م
هللا لَ ُك ْم آيَةً فَ َذ ُر َ
وها ب ُ
ود النَّاقَةَ م ْب ِ
ص َرةً [اإلسراء .]59 :الرسل
آية واضحة بينة َّل خفاء فيها ،ولذا مساها مبصرة َوآتَـ ْيـنَا َمثُ َ
ُ
والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 125
_________

((( )1البداية والنهاية)) (.)134 /1
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املطلب الثاين :معجزة إبراهيم عليه السالم
حطم إبراهيم آهلة قومه اليت كانوا يعبدوهنا ،فأشعلوا له النار ،ورموه فيها ،فأمر هللا جل وعال النار أَّل
ِِ
ِ
ني قُـلْنَا َاي ََن ُر
انص ُروا آهلَتَ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم فَاعل َ
تصيبه أبذى وأن تكون عليه برداً وسالماً قَالُوا َح ِرقُوهُ َو ُ
ُك ِوين بـر ًدا وس َالما َعلَى إِبـر ِاهيم وأَر ُ ِ
ين [األنبياء.]70 - 68 :
ادوا بِه َك ْي ًدا فَ َج َعلْنَ ُ
َْ َ َ ً
َْ َ َ َ
س ِر َ
اه ُم ْاألَ ْخ َ
ال
ومن اآلايت اليت أجراها على يد إبراهيم إحياء املوتى ،وقد قص هللا علينا خرب ذلكَ :وإِ ْذ قَ َ
إِبْـر ِاهيم َر ِ
ال فَ ُخ ْذ أ َْربَـ َعةً ِم َن
ال بَـلَى َولَ ِكن لِيَط َْمئِ َّن قَـلِْيب قَ َ
ال أ ََوَملْ تُـ ْؤِمن قَ َ
ف ُحتْيِي ال َْم ْوتَى قَ َ
ب أَِرِين َك ْي َ
َ ُ
ك َس ْعيًا [البقرة.]260 :
اج َع ْل َعلَى ُك ِل َجبَ ٍل ِم ْنـ ُه َّن ُج ْزًءا ُمثَّ ا ْدعُ ُه َّن َأيْتِينَ َ
ص ْرُه َّن إِلَْي َ
ك ُمثَّ ْ
الطَّ ِْري فَ ُ
فأمره بذبح هذه الطيور ،مث تقطيعها ،وتفريقها على عدة جبال ،مث دعاها فلبت النداء ،واجتمعت

األجزاء املتفرقة ،والتحمت كما كانت من قبل ،ودبت فيها احلياة ،وطارت حملقة يف الفضاء،
أجل قدرته .الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 127
فسبحان هللا ما أعظم شأنه ،و َّ
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املطلب الثالث :آايت نيب هللا موسى عليه السالم

ت بـيِنَ ٍ
أعطى هللا موسى تسع آايت بينات ولََق ْد آتَـ ْيـنَا موسى تِسع ٍ
ات [اإلسراء.]101 :
آاي َ
ُ َ َْ َ
َ

 - 1وأعظم هذه اآلايت وأكربها العصا اليت كانت تتحول إىل حية عظيمة عندما يلقيها على األرض
ك اي موسى قَ َ ِ
ش ِهبا َعلَى غَنَ ِمي وِ ِ
وما تِل َ ِ ِ
ب أُ ْخ َرى
يل ف َ
ال ه َي َع َ
يها َمآ ِر ُ
اي أَتَـ َوَّكأُ َعلَْيـ َها َوأ َُه م َ
ْك بِيَمين َ َ ُ َ
ََ
ص َ
ََ
ِ
ِ
قَ َ ِ
ال ُخ ْذ َها وََّل َختَ ْ ِ
ُوىل [طه17 :
وسى فَأَلْ َقا َها فَِإذَا ه َي َحيَّةٌ تَ ْس َعى قَ َ
ريَهتَا ْاأل َ
ال أَلْق َها َاي ُم َ
َ
ف َسنُعي ُد َها س َ
 .]21وكان من شأن هذه العصا أن ابتلعت عشرات من احلبال والعصي اليت جاء هبا فرعون ليغالبوا موسى،
ال بل أَلْ ُقوا فَِإذَا ِحبا ُهلُم و ِع ِ
ِ ِ
قَالُوا َاي ُم َ ِ
صيمـ ُه ْم ُخيَيَّ ُل إِلَْي ِه
َ َْ
وسى إ َّما أَن تُـلْق َي َوإ َّما أَن نَّ ُكو َن أ ََّو َل َم ْن أَلْ َقى قَ َ َ ْ
ِِ ِ
ِ ِ ِ َّ
َنت ْاألَ ْعلَى َوأَل ِْق َما ِيف
وسى قُـلْنَا ََّل َختَ ْ
ف إِنَّ َ
كأ َ
س ِيف نَـ ْفسه خي َفةً م َ
من س ْح ِره ْم أَهنَا تَ ْس َعى فَأ َْو َج َ
الس ِ
ف ما صنـعوا إِ َّمنَا صنـعوا َكي ُد س ِ
ث أَتَى [طه.]69 - 65 :
اح ٍر َوََّل يُـ ْفلِ ُح َّ
اح ُر َح ْي ُ
َْيِينِ َ
ك تَـ ْل َق ْ َ َ َ ُ
ََ ُ ْ َ
وعندما عاين السحرة ما فعلته حيَّة موسى ،علموا َّ
أن هذا ليس من صنع البشر ،إمنا هو من صنع هللا
خالق البشر ،فلم يتمالكوا أن خروا أمام اْلموع ساجدين هلل ِ
الس َح َرةُ ُس َّج ًدا قَالُوا
رب العاملني فَأُل ِْق َي َّ
آمنَّا بِر ِ
وسى [طه.]70 :
ارو َن َوُم َ
ب َه ُ
َ َ
ِ
ضاء
 - 2ومن اآلايت اليت أرسل هبا موسى ما ذكره هللا يف قولهَ :وا ْ
ك َختُْر ْج بَـ ْي َ
ض ُم ْم يَ َد َك إِ َىل َجنَاح َ
ِمن غَ ِري س ٍ
وء آيَةً أُ ْخ َرى [طه ،]22 :كان يدخل يده يف جيبه (درع قميصه) ،مث ينزعها ،فإذا هي
ْ ْ ُ
تتألأل كالقمر بياضاً من غري سوء ،أي :من غري برص ،وَّل هبق.
وذكر هللا سبع آايت يف سورة األعراف ،فقد ذكر هللا أنه أصاهبم - 3 :ابلسنني ،وهي ما أصاهبم من
اْلدب والقحط ،بسبب قلة مياه النيل ،واحنباس املطر عن أرض مصر.

 - 4نقص الثمرات ذلك أن األرض ْتنع خريها ،وما خيرج يصاب ابآلفات واْلوائح - 5 .الطوفان
الذي يتلف املزارع ويهدم املدن والقرى.

 - 6اْلراد الذي َّل يدع خضراء وَّل ايبسة.
 - 7القمل ،وهي حشرة تؤذي الناس يف أجسادهم.

 - 8الضفادع اليت نغصت عليهم عيشتهم لكثرهتا.

 - 9الدم الذي يصيب طعامهم وشراهبم.
ِ
َخ ْذ ََن َ ِ
ص ِمن الثَّمر ِ
ني َونَـ ْق ٍ
ات لَ َعلَّ ُه ْم يَ َّذ َّك ُرو َن  -فَِإذَا َج ْ
سنَةُ قَالُواْ لَنَا
َولََق ْد أ َ
آل ف ْر َعو َن ِابلسنِ َ
ََ
اءهتُ ُم ا ْحلَ َ
ِِ ِ ِ
ِ َّ
وسى َوَمن َّم َعهُ أََّل إِ َّمنَا طَائُِرُه ْم ِعن َد هللاُ َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َرُه ْم َّلَ يَـ ْعلَ ُمو َن -
ريواْ ِِبُ َ
َهذه َوإن تُص ْبـ ُه ْم َسيئَةٌ يَط َُّ
وقَالُواْ مهما َأتْتِنا بِ ِه ِمن آي ٍة لِتسحرََن ِهبا فَما َْحنن لَ َ ِ
اد
ني  -فَأ َْر َسلْنَا َعلَْي ِه ُم الطموفَا َن َوا ْْلََر َ
َْ َ َ
ك ِِبُْؤمنِ َ
َ
َ َ ْ ََ َ َ ُ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َوالْ ُق َّم َل َو َّ
ني [األعراف.]133 - 130 :
آايت م َف َّ
الض َفاد َ
ْربواْ َوَكانُواْ قَـ ْوًما مْجم ِرم َ
صالَت فَ ْ
ع َوالد َ
َّم َ
استَك َُ
آايت أخرى:

هذه اآلايت التسع اليت أرسل هبا موسى إىل فرعون ،وإَّل فاآلايت اليت أجراها هللا على يد موسى

أكثر من ذلك ،فمن ذلك ضرب موسى البحر بعصاه وانفالقه ،ومن هذا ضربه احلجر فينفلق عن

اثنيت عشرة عيناً ،وإنزال املن والسلوى على بين إسرائيل يف صحراء سيناء ،وغري ذلك من اآلايت.

الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 128

()46/4

املطلب الرابع :معجزات نيب هللا عيسى عليه السالم
من معجزاته اليت أخربَن هللا هبا أنه كان يصنع من الطني ما يشبه الطيور مثَّ ينفخ فيها فتصبح طيوراً
إبذن هللا وقدرته ،وْيسح األكمه فيربأ إبذن هللا ،وْيسح األبرص فيذهب هللا عنه برصه ،وْي مر على
املوتى فيناديهم فيحييهم هللا تعاىل ،وقد حكى القرآن لنا هذا يف قوله تعاىل خماطباً عيسىَ :وإِ ْذ َختْلُ ُق
ِمن ِ
ِ
ِ
الط ِ
ِج
ريا إبِِ ْذِين َوتُ ِْرب ُ
ني َك َه ْيـئَة الطَّ ِْري إبِِ ْذِين فَـتَن ُف ُخ ف َ
ئ األَ ْك َمهَ َواألَبْـ َر َ
ص إبِِ ْذِين َوإِ ْذ ُختْر ُ
َ
يها فَـتَ ُكو ُن طَ ْ ً
ال َْموتَى إبِِ ْذِين [املائدة.]110 :
ومن آايته تلك املائدة اليت أنزهلا هللا من السماء عندما طلب احلواريون من عيسى إنزاهلا ،وكانت على
ِ
ِ
ك
احلال اليت طلبها عيسى عيداً ألوهلم وآخرهم إِ ْذ قَ َ
يع َربم َ
يسى ابْ َن َم ْرَميَ َه ْل يَ ْستَط ُ
ال ا ْحلََوا ِريمو َن َاي ع َ
ِ
ني قَالُواْ نُ ِري ُد أَن أنَّْ ُك َل ِم ْنـ َها َوتَط َْمئِ َّن
الس َماء قَ َ
أَن يُـنَـ ِز َل َعلَْيـنَا َمآئِ َدةً ِم َن َّ
ال اتَّـ ُقواْ هللاَ إِن ُكنتُم م ْؤمنِ َ
اه ِدين قَ َ ِ
قُـلُوبـنا ونَـعلَم أَن قَ ْد ص َدقْـتـنا ونَ ُكو َن علَيـها ِمن َّ ِ
يسى ابْ ُن َم ْرَميَ اللَّ ُه َّم َربَّـنَا أَن ِز ْل َعلَْيـنَا
َ ََ َ
الش َ
َ َْ َ
َُ َ ْ َ
ال ع َ
السماء تَ ُكو ُن لَنا ِعيداً ِأل ََّولِنا و ِ
ِ ِ
ِ
ال هللاُ إِِين
ني قَ َ
آخ ِرََن َوآيَةً ِم َ
نك َو ْارُزقـْنَا َوأ َ
َ
َنت َخ ْريُ ال َّرا ِزق َ
َ َ
َمآئ َدةً م َن َّ َ
ِ
ِ
ُع ِذبهُ َع َذااب َّلَّ أ َ ِ
ني [املائدة- 112 :
ُعذبُهُ أَ َح ًدا م َن ال َْعالَ ِم َ
ُمنَـ ِزُهلَا َعلَْي ُك ْم فَ َمن يَ ْك ُف ْر بَـ ْع ُد من ُك ْم فَِإِين أ َ ُ
ً

 .]115الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 130

()47/4

املطلب األول :القرآن
القرآن الذي حتدى هللا به أفصح األمم وأبلغها وأقدرها على املنطق وأكثرها فيه اتساعاً وأطوهلا فيه

ابعاً وأكملها على أضربه وأنواعه اطالعاً ،مع عظم حمادَّهتم له ومشاقتهم فيه وشدة حرصهم على
رده ،وهو ينادي عليهم أببلغ عبارة وأوجزها ،وأمتنها وأجزهلا أ َْم يَـ ُقولُو َن تَـ َق َّولَهُ بَل َّلَّ يُـ ْؤِمنُو َن فَـلْيَأْتُوا
يث ِمثْلِ ِه إِن َكانُوا ِ ِ
ِحبَ ِد ٍ
رتاهُ قُ ْل فَأْتُواْ بِ َع ْش ِر ُس َوٍر ِمثْلِ ِه
صادق َ
َ
ني [الطور ،]34 - 33:أ َْم يَـ ُقولُو َن افْ ََ
ت [هود ،]13:وإِن ُكنتم ِيف ري ٍ ِ
ِ
م ْف َرتاي ٍ
ِ
ورةٍ ِمن ِمثْلِ ِه َوا ْد ُعواْ ُش َه َداء ُكم
َ ُ ْ َْ
س َ
ُ ََ
ب ممَّا نَـ َّزلْنَا َعلَى َع ْبد ََن فَأْتُواْ ب ُ
ون ِ
هللا إِ ْن ُك ْنـتُم ِ ِ
ِمن ُد ِ
ِ
َّ
ارةُ
َّار الَِّيت َوقُ ُ
صادق َ
ْ َ
َّاس َوا ْحل َج َ
ني فَِإن ملْ تَـ ْف َعلُواْ َولَن تَـ ْف َعلُواْ فَاتَّـ ُقواْ الن َ
ود َها الن ُ
أ ُِعد ْ ِ ِ
ين [البقرة .]24 - 23:مث َندى عليهم ابلعجز عن ذلك فال يقدر أحد منهم على
َّت ل ْل َكاف ِر َ
ِ
اجتَمع ِ
ت
شيء منه َّل جمتمعني وَّل متفرقنيَّ ،ل يف زمن واحد وَّل يف أزمان ،فقال تعاىل :قُل لَّئ ِن ْ َ َ
ا ِإلنس وا ْْلِ من َعلَى أَن أيْتُواْ ِِبِثْ ِل َه َذا الْ ُقر ِ
ض ُه ْم لِبَـ ْع ٍ
ريا
آن َّلَ َأيْتُو َن ِِبِثْلِ ِه َولَ ْو َكا َن بَـ ْع ُ
ْ
َ
ُ َ
ض ظَ ِه ً
[اإلسراء ،]88:وغري ذلك من اآلايت .وهلذا ملا أراد مسيلمة الكذاب معارضته مكابرة ومباهاته مع
علمه أَنَّه َّل يقدر على شيء ألبتة فلما فعل ذلك جعل هللا تعاىل :كالمه أمسج ما يسمع وأرك ما ينطق
به ،وصار أضحوكة للصبيان يف كل زمان ومكان ،حىت إنَّه َّل يشبه كالم العقالء وَّل اجملانني وَّل
النِساء وَّل املخنثني ،وصار كذبهُ معلوماً عند كل أحد ،وومسه هللا عز وجل على لسان نبيِه صلى هللا

عليه وسلم ابسم الكذاب فال يسمى إَّل به ،وَّل يعرف إَّل به ،حىت صار أشهر من عليه العلم ،بل َّل
علم له غريه أبداً ،ويروى أَّن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له :أيمها احلكيم اعمل لنا مثل هذا

القرآن ،فقال :نعم أعمل مثل بعضه ،فاحتجب أايماً كثرية مث خرج فقال :وهللا ما أقدر وَّل يطيق هذا
فنظرت فإذا هو قد نطق ابلوفاء وهنى عن النكث
فتحت املصحف فخرجت سورة املائدة،
أحد ،إِِين
ُ
ُ
وحلل حتليالً عاماً ،مث استثىن بعد استثناء ،مث أخرب عن قدرته وحكمته يف سطرين ،وَّل يقدر أح ٌد أَ ْن
أييت هبذا ،قلت :وهذا الذي قاله الفيلسوف مقدار فهمه ومبلغ علمه ،وإَّل فبالغةُ القرآن فوق ما
يصف الواصفون ،وكيف يقدر البشر أَ ْن يصفوا صفات َم ْن ليس كمثله شيء وهو السميع البصري.
معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي  -ص 1282
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املطلب الثاين :انشقاق القمر
قال هللا تعاىل :اق َْرتب ِ
ش َّق الْ َق َم ُر [القمر ]1:اآلايت ،ويف (الصحيحني) عن أنس رضي
ت َّ
اعةُ َوان َ
الس َ
ََ
هللا عنه قال(( :سأَل أهل مكة أَ ْن يريهم آية ،فأراهم انشقاق القمر)) ( )1وعن ابن مسعود رضي هللا
رسول ِ
((انشق القمر على عهد ِ
عنه قال:
هللا صلى هللا عليه وسلم فرقتني فرقةٌ فوق اْلبل وفرقةٌ
َّ ُ
رسول ِ
((وحنن مع النَّيب صلى هللا
هللا صلى هللا عليه وسلم :اشهدوا)) ( )2زاد يف رواية:
دونه ،فقال ُ
ُ
عليه وسلم)) ( )3معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي –
ص1282

_________

( )1رواه البخاري ( ،)3637ومسلم (.)2802
( )2رواه البخاري (.)4864
( )3رواه البخاري (.)4865
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املطلب الثالث :حنني اْلذع إليه صلى هللا عليه وسلم

كما يف (الصحيح) عن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما ((إِ َّن النَّيب صلى هللا عليه وسلم كان يقوم
رسول ِ
هللا أَّل جنعل لك منرباً؟ قال:
اْلمعة إىل شجرة أو خنلة،
فقالت امرأةٌ ِم َن األنصار أو رجل :اي َ
ْ
الصيب ،مث نزل
فلما كان يوم اْلمعة دفع إىل املنرب فصاحت النخلةُ صياح ِ
إِ ْن ِش ْئـتُ ْم ،فجعلوا له منرباًَّ ،
الصيب الذي يسكن ،قال :كانت تبكي على ما كانت
فضمها إليه تئن أنني ِ
النَّيب صلى هللا عليه وسلم َّ
صنِ َع له املنرب وكان عليه فسمعنا من ذلك
تسمع من الذكر عندها)) ( )1ويف رواية(( :قال فلما ُ
اْلذع صواتً كصوت العشار ،حىت جاء النَّيب صلى هللا عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت)) (.)2
عاقل  ...أَمالك من قلب ٍ
فيا حامداً معىن بصورة ٍ
شهيد وَّل مسْع
حي من إليه اْلذعُ شوقاً وما لنا  ...أَلسنا بذاك َّ
اْلذع
الش ْو ِق أوىل ِم َن ِ
@ معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – ص1282
_________

( )1رواه البخاري (.)3584
( )2رواه البخاري (.)3585
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املطلب الرابع :تسبيح الطعام وتكثري القليل إبذن هللا عز وجل ،ونبع املاء من أصابعه الشريفة صلى
هللا عليه وسلم

كما يف (الصحيح) عن ابن مسعود رضي هللا عنه قالُ (( :كنَّا نع مد اآلايت بركة ،وأَنْـتُم تعدموهنا ختويفاً.
ماء ،فجاءوا ٍ
فقل املاء فقال :اطلبوا فضلة من ٍ
إبَنء
كنَّا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر َّ
فيه ماء قليل ،فأَدخل يده يف اإلَنء مث قال :حي على الطهور املبارك والربكة من ِ
هللا عز وجل ،فلقد

رسول ِ
أيت املاء ينبع ِم ْن بني أصابع ِ
نسمع تسبيح الطعام وهو
هللا صلى هللا عليه وسلم ،ولقد ُكنَّا
ُ
ر ُ َ
يؤكل)) ( .)1وعن أنس رضي هللا عنه قال(( :أُيت النَّيب صلى هللا عليه وسلم إبَن ٍء وهو ابلزوراء فوضع

ينبع ِم ْن أصابعه َّ
فتوضأَ القوم ،قال وكانوا ثالمثائة أو زهاء ثالمثائة)) (.)2
يده يف اإلَنء فجعل املاءُ ُ

وعن سامل بن أيب اْلعد عن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما قال(( :عطش الناس يوم احلديبية والنَّيب
صلى هللا عليه وسلم بني يده ركوة فت َّ
وضأَ ،فجهش الناس حنوه فقال :مالكم؟ قالوا :ليس عندَن ما

يفور بني أصابعه كأمثال العيون
نتوضأ وَّل نشرب إَّل ما بني يديك .فوضع يده يف َّ
الركوة فجعل املاء ُ
َّأَن .قلت :كم كنتم؟ قال :لو كنا مائة ألف لكفاَنُ ،كنَّا مخس عشرة مائة)) ( .)3وعن
فشربنا وتوض َ

الرباء بن عازب رضي هللا عنه قالُ (( :كنَّا يوم احلديبية أربع عشرة مائة واحلديبية بئر فنَزحناها حىت مل

ومج يف البئر
نرتك فيها قطرة ،فجلس النَّيب صلى هللا عليه وسلم على شفري البئر فدعا ِباء فمضمض َّ
فمكثنا غري ٍ
بعيد ،مث استقينا حىت روينا وروت أو صدرت ركائبنا)) ( .)4وعن أنس بن مالك قال:

قال أبو طلحة ألم سليم :لقد مسعت صوت ِ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضعيفاً أعرف فيه اْلوع،
فهل عندك من ٍ
ت مخاراً هلا َّ
فلفت اخلبز ببعضه
شيء؟ قالت :نعم
أخر َج ْ
ْ
فأخرجت أقراصاً من شع ٍري مث َ
رسول ِ
دسته حتت يدي وَّلثتين ببعضه ،مث أرسلتين إىل ِ
فذهبت به
هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال
مث َّ
ُ
رسول ِ
فقمت عليهم فقال يل رسول هللا
هللا صلى هللا عليه وسلم يف املسجد ومعه الناس
فوجدت َ
ُ
ُ
رسول ِ
فقلت :نعم .قالٍ :
هللا
بطعام؟ قلت :نعم .فقال ُ
صلى هللا عليه وسلم(( :أرسلك أبو طلحة؟ ُ

وانطلقت بني أيديهم حىت جئتُ أاب طلحة فأخربته.
صلى هللا عليه وسلم ملن معه :قوموا ،فانطلق
ُ
رسول ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم ابلناس وليس عندَن ما
فقال أبو طلحة :اي أ َُّم سليم ،قد جاء ُ

رسول ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم،
نطعمهم ،فقالت :هللا ورسوله أعلم ،فانطلق أبو طلحة حىت لقي َ
رسول ِ
رسول ِ
هلم اي
هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو طلحة معه ،فقال ُ
فأقبل ُ
هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :

رسول ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم ففت وعصرت أم
أ َُّم سليم ما عندك ،فأتت بذلك اخلبز ،فأمر به ُ

سليم عكة فأدمته ،مث قال ُ ِ
شاء هللاُ أَ ْن يقول مث قال :ائذن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه ما َ
لعشرة ،فأَذن هلم فأكلوا حىت شبعوا ،مث خرجوا مث قال :ائذن لعشرة ،فأَكل القوم كلمهم حىت شبعوا،

والقوم سبعون أو مثانون رجالً)) ( .)5وعن جابر رضي هللا عنه أ َّ
((فأتيت
َن أابه تويف وعليه دين ،قال
ُ
ُ
النَّيب صلى هللا عليه وسلم فقلتَّ :
إن أيب ترك ديْناً وليس عندي إَّل ما خيرج خنلهُ وَّل يبلغ ما خيُْرج
سنني ما عليه ،فانطلق معي لكيال يفحش علي الغرماء ،فمشى حول بيدر من بيادر التمر ،فدعا مث
آخر مث جلس عليه فقال :انزعوه فأوفاهم الذي هلم وبقي مثل ما أعطاهم)) (.)6

_________

( )1رواه البخاري (.)3579
( )2رواه البخاري (.)3572
( )3رواه البخاري (.)3576
( )4رواه البخاري (.)3577
( )5رواه البخاري ( ،)3578ومسلم (.)2040
( )6رواه البخاري (.)3580
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ويف حديث أيب قتادة الطويل يف تلك الغزوة(( :مث دعا ِبيضأة كانت معي فيها شيءٌ من ماء فتوضأً
منها وضوءاً دون وضوء ،قال وبقي منها شيء من ٍ
ماء ،مث قال أليب قتادة :احفظ علينا ميضأتك

فسيكون هلا نبأ)) احلديث ،إىل أَ ْن قال(( :فانتهينا إىل الناس حني َّ
امتد النهار ومحي كل شيء وهم
رسول ِ
هللا هلكنا عطشاً فقالَّ :ل هلك عليكم – مث قال – اطلقوا يل غمري قال ودعا
يقولون :اي َ

رسول ِ
ماء
ابمليضأة فجعل ُ
هللا صلى هللا عليه وسلم م
يصب وأبو قتادة يسقيهم ،فلم يعد أَ ْن رأى الناس ً
رسول ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم :أحسنوا امللء كلكم سريوى .قال:
يف امليضأة تكابوا عليها ،فقال ُ
يصب وأسقيهم حىت ما بقي غريي وغري رسول هللا
ففعلوا ،فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم م

اشرب فقلتَّ :ل أشرب
صلى هللا عليه وسلم قال مث صب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال يل:
ْ
رسول ِ
رسول ِ
هللا صلى هللا
ت وشرب ُ
حىت تشرب اي َ
هللا ،قال :إِ َّن ساقي القوم آخرهم شرابً قال فشربْ ُ
عليه وسلم قال فأتى الناس املاء جامني رواء)) (.)1
ت ألعتمد بكبدي على
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أَنَّه كان يقول(( :وهللا الذي َّل إله إَّل هو إِ ْن ُك ْن ُ

قعدت يوماً على طريقهم الذي
األرض من اْلوع ،وإِ ْن كنت ألَ ُش َّد احلجر على بطين من اْلوع ،ولقد
ُ
فمر ومل يفعل ،مث مر يب
فمر أبو بكر فسألته عن آية ِم ْن كتاب هللا ما سألته إَّل ليشبعين َّ
خيرجون منه َّ
فمر ومل يفعل ،مث مر أبو القاسم صلى هللا
عمر فسألته عن آية من كتاب هللا ما سألته إَّل ليشبعين َّ

رسول
قلت :لبيك اي َ
عليه وسلم َّ
فتبسم حني رآين وعرف ما يف نفسي وما يف وجهي مث قال( :أاب هر) ُ
هللا .قال( :احلق) ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأَذن يل فدخل فوجد لبناً يف قدح فقالِ :
ِ
(م ْن أين
رسول ِ
هللا ،قال( :احلق
هذا اللنب؟) قالوا :أهداه لك فالن أو فالنة ،قال( :أاب هر) قلت :لبيك اي َ
ص َّف ِة أضياف اإلسالم َّل أيوون إىل أهل وَّل ٍ
مال وَّل على
إىل أهل الصفة فادعهم يل) ،قال :وأَهل ال م
أحد ،إذا أتته صدقة بعث هبا إليهم ومل يتناول منها شيئاً وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها

فقلت :وما هذا اللنب يف أهل الصفة ،كنت أَح مق أَ ْن أُصيب من هذا
وأَشركهم فيها ،فساءين ذلك ُ

فكنت أََن أعطيهم ،وما عسى أَ ْن يبلغين من هذا اللنب ،ومل يكن
اللنب شربة أتقوى هبا ،فإذا جاء أمرين
ُ

من طاعة هللا وطاعة رسوله بد ،فأتيتُهم فدعوهتُم ،فأَقبلوا فاستأذنوا فأذن هلم وأخذوا جمالسهم من
رسول ِ
فجعلت
فأخذت القدح
هللا ،قال( :خذ فأعطهم) قال:
قلت :لبَّيك اي َ
ُ
ُ
البيت .قال( :أاب هر) ُ

أُعطيه الرجل فيشرب حىت يروى مث يرد علي القدح ،فأُعطي الرجل فيشرب حىت يروى مث ُير مد علي
انتهيت إىل النَّيب صلى هللا عليه وسلم وقد روى القوم كلمهم ،فأخذ القدح فوضعه على
القدح ،حىت
ُ
رسول ِ
(بقيت أََن وأَنت) قلت:
هللا قال:
فتبسم فقال( :اي أاب هر) قلت :لبيك اي َ
يده فنظر إِيل َّ
ُ
رسول ِ
ت ،فما زال يقول اشرب حىت قلتَّ :ل
هللا ،قال( :اقعد فاشرب)
ْت اي َ
ُ
فقعدت فشربْ ُ
صدق َ
ابحلق ما أ ِ
َج ُد لَهُ مسلكاً ،قال( :فأرين) فأعطيته القدح فحمد هللا ومسى وشرب
والذي بعثك ِ َ

الفضلة)) ( .)2معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي  -ص

1282

_________

( )1رواه مسلم (.)681
( )2رواه البخاري (.)6452
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املطلب اخلامس :اإلسراء واملعراج
(املعراج :مفعال ،من العروج ،أي اآللة اليت يعرج فيها ،أي يصعد ،وهو ِبنزلة السلم ،لكن َّل يعلم

كيف هو ،وحكمه كحكم غريه من املغيبات ،نؤمن به وَّل نشتغل بكيفيته .وقوله :وقد أسري ابلنيب

صلى هللا عليه وسلم وعرج بشخصه يف اليقظة  -اختلف الناس يف اإلسراء .فقيل :كان اإلسراء
بروحه ومل يفقد جسده ،نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي هللا عنهما ،ونقل عن احلسن

البصري حنوه .لكن ينبغي أن يعرف الفرق بني أن يقال :كان اإلسراء مناماً ،وبني أن يقال :كان بروحه

دون جسده ،وبينهما فرق عظيم .فعائشة ومعاوية رضي هللا عنهما مل يقوَّل :كان مناماً ،وإمنا قاَّل:

أسري بروحه ومل يفقد جسده ،وفرق ما بني األمرين( :أن) ما يراه النائم قد يكون أمثاَّلً مضروبة

للمعلوم يف الصورة احملسوسة ،فريى كأنه قد عرج إىل السماء ،وذهب به إىل مكة ،وروحه مل تصعد ومل
تذهب ،وإمنا ملك الرؤاي ضرب له املثال .فما أراد أن اإلسراء مناماً ،وإمنا أراد أن الروح ذاهتا أسري

هبا ،ففارقت اْلسد مث عادت إليه ،وجيعالن هذا من خصائصه ،فإن غريه َّل تنال ذات روحه الصعود

الكامل إىل السماء إَّل بعد املوت .وقيل :كان اإلسراء مرتني ،مرة يقظة ،ومرة مناماً .وأصحاب هذا

القول كأهنم أرادوا اْلمع بني حديث شريك وقوله :مث استيقظت ،وبني سائر الرواايت .وكذلك منهم

من قال :بل كان مرتني ،مرة قبل الوحي ،ومرة بعده .ومنهم من قال :بل ثالث مرات ،مرة قبل
الوحي ،ومرتني بعده .وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة ،للتوفيق!! وهذا يفعله ضعفاء أهل احلديث،

وإَّل فالذي عليه أئمة النقل :أن اإلسراء كان مرة واحدة ِبكة ،بعد البعثة ،قبل اهلجرة بسنة ،وقيل:
بسنة وشهرين ،ذكره ابن عبد الرب .قال مشس الدين ابن القيم :اي عجباً هلؤَّلء الذين زعموا أنه كان

مراراً! كيف ساغ هلم أن يظنوا أنه يف كل مرة يفرض عليهم الصلوات مخسني ،مث يرتدد بني ربه وبني

موسى حىت تصري مخساً ،فيقول :أمضيت فريضيت وخففت عن عبادي ،مث يعيدها يف املرة الثانية إىل
مخسني ،مث حيطها إىل مخس؟! وقد غلط احلفاظ شريكاً يف ألفاظ من حديث اإلسراء ،ومسلم أورد
(املسند) منه ،مث قال :فقدم وأخر وزاد ونقص .ومل يسرد احلديث .وأجاد رمحه هللا .انتهى كالم

الشيخ مشس الدين رمحه هللا .وكان من حديث اإلسراء :أنه صلى هللا عليه وسلم أسري جبسده يف

اليقظة ،على الصحيح ،من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى ،راكباً على الرباق ،صحبه جربائيل

عليه السالم ،فنزل هناك ،صلى ابألنبياء إماماً ،وربط الرباق حبلقة ابب املسجد .وقد قيل :أنه نزل
بيت حلم وصلى فيه ،وَّل يصح عنه ذلك ألبتة .مث عرج من بيت املقدس تلك الليلة إىل السماء

الدنيا ،فاستفتح له جربائيل ،ففتح هلما ،فرأى هناك آدم أاب البشر ،فسلم عليه ،فرحب به ورد عليه
السالم ،وأقر بنبوته ،مث عرج (به) إىل السماء الثانية.

()53/4

فاستفتح له ،فرأى فيها حيىي بن زكراي وعيسى ابن مرمي ،فلقيهما ،فسلم عليهما ،فردا عليه السالم،
ورحبا به ،وأقرا بنبوته مث عرج (به) إىل السماء الثالثة ،فرأى فيها يوسف ،فسلم عليه ورحب به وأقر
بنبوته ،مث عرج (به) إىل السماء الرابعة ،فرأى فيها إدريس ،فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته ،مث عرج

(به) إىل السماء اخلامسة ،فرأى فيها هارون بن عمران ،فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته ،مث عرج إىل

السماء السادسة ،فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته ،فلما جاوزه بكى موسى ،فقيل
له :ما يبكيك؟ قال :أبكي ألن غالماً بعث بعدي يدخل اْلنة من أمته أكثر مما يدخلها من أميت ،مث
عرج إىل السماء السابعة ،فلقي فيها إبراهيم ،فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته ،مث رفع إىل سدرة

املنتهى ،مث رفع له البيت املعمور ،مث عرج به إىل اْلبار ،جل جالله وتقدست أمساؤه ،فدَن منه حىت

كان قاب قوسني أو أدىن ،فأوحى إىل عبده ما أوحى ،وفرض عليه مخسني صالة ،فرجع حىت مر على
موسى ،فقال :مب أمرت؟ قال؟ خبمسني صالة ،فقال( :إن) أمتك َّل تطيق ذلك ،ارجع إىل ربك

فاسأله التخفيف ألمتك ،فالتفت إىل جربائيل كأنه يستشريه يف ذلك ،فأشار :أن نعم ،إن شئت ،فعال
به جربائيل حىت أتى به (إىل) اْلبار تبارك وتعاىل وهو يف مكانه  -هذا لفظ البخاري يف (صحيحه)
ويف بعض الطرق  -فوضع عنه عشراً ،مث نزل حىت مر ِبوسى ،فأخربه ،فقال :ارجع إىل ربك فاسأله

التخفيف ،فلم يزل يرتدد بني موسى وبني هللا تبارك وتعاىل ،حىت جعلها مخساً ،فأمره موسى ابلرجوع
وسؤال التخفيف ،فقال :قد استحييت من ريب ،ولكن أرضى وأسلم ،فلما نفذَ ،ندى مناد :قد

أمضيت فريضيت وخففت عن عبادي ( .)1وقد تقدم ذكر اختالف الصحابة يف رؤيته صلى هللا عليه
اد
ب الْ ُف َؤ ُ
وسلم ربه عز وجل بعني رأسه ،وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ،ومل يره بعني رأسه ،وقولهَ :ما َك َذ َ
ارونَهُ َعلَى َما يَـ َرى َولََق ْد َرآهُ نَـ ْزلَةً أُ ْخ َرى [النجم ،]13 - 11:صح عن النيب صلى هللا
َما َرأَى أَفَـتُ َم ُ
عليه وسلم أن هذا املرئي (جربائيل) ،رآه مرتني على صورته اليت خلق عليها ( .)2وأما قوله تعاىل :يف
سورة النجمُ :مثَّ َد ََن فَـتَ َد َّىل [النجم ،]8:فهو غري الدنو والتديل املذكورين يف قصة اإلسراء ،فإن الذي
يف سورة النجم هو دنو جربائيل وتدليه ،كما قالت عائشة وابن مسعود رضي هللا عنهما ،فإنه قال:
ٍِ
ِ
استَـ َوى َو ُه َو ِابألُفُ ِق األَ ْعلَى ُمثَّ َد ََن فَـتَ َد َّىل [النجم .]8 - 5:فالضمائر
َعلَّ َمهُ َشدي ُد الْ ُق َوى ذُو م َّرة فَ ْ

كلها راجعة إىل هذا املعلم الشديد القوى ،وأما الدنو والتديل الذي يف حديث اإلسراء ،فذلك صريح
يف أنه دنو الرب تعاىل :وتدليه .وأما الذي يف سورة النجم :أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة املنتهى،

فهذا هو جربائيل ،رآه مرتني ،مرة يف األرض ،ومرة عند سدرة املنتهى .ومما يدل على أن اإلسراء
ِ
َس َرى بِ َع ْب ِدهِ لَْيالً ِم َن ال َْم ْس ِج ِد ا ْحلََر ِام إِ َىل ال َْم ْس ِج ِد
جبسده يف اليقظة ،قوله تعاىلُ ::س ْب َحا َن الَّذي أ ْ
صى [اإلسراء ]1:والعبد عبارة عن جمموع اْلسد والروح ،كما أن اإلنسان اسم جملموع اْلسد
األَقْ َ

والروح ،هذا هو املعروف عند اإلطالق ،وهو الصحيح .فيكون اإلسراء هبذا اجملموع ،وَّل ْيتنع ذلك

عقالً ،ولو جاز استبعاد صعود البشر ْلاز استبعاد نزول املالئكة ،وذلك يؤدي إىل إنكار النبوة وهو

كفر.

_________

( )1رواه البخاري (.)7517 ،3878
( )2رواه البخاري ( .)4855من حديث عائشة رضي هللا عنها.
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فإن قيل :فما احلكمة يف اإلسراء إىل بيت املقدس أوَّلً؟ فاْلواب  -وهللا أعلم  :-أن ذلك كان

إظهاراً لصدق دعوى الرسول صلى هللا عليه وسلم املعراج حني سألته قريش عن نعت بيت املقدس

فنعته هلم وأخربهم عن عريهم اليت مر عليها يف طريقه ،ولو كان عروجه إىل السماء من مكة ملا حصل
ذلك ،إذ َّل ْيكن اطالعهم على ما يف السماء لو أخربهم عنه ،وقد اطلعوا على بيت املقدس،

فأخربهم بنعته .ويف حديث املعراج دليل على ثبوت صفة العلو هلل تعاىل :من وجوه ،ملن تدبره ،وابهلل
التوفيق شرح العقيدة الطحاوية َّلبن أيب العز احلنفي270 /1-
قال الشيخ حافظ احلكمي-رمحه هللا تعاىل -يف شرح منظومة سلم الوصول
ِ
ت لِ ُع ْم ِر َسيِ ِد األ َََنِم
ض ْ
ني ِم َن األَ ْع َو ِام َ ...م َ
بَـ ْع َد مخَْس َ
ِ
ض ْ
س َعلَْي ِه َو َحتَ ْم
َسرى بِه هللاُ إليه ِيف الظملَ ْم َ ...وفَـ َر َ
أ َ
اخلَ ْم َ
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وكان اإلسراء من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى ،واملعراج من املسجد األقصى إىل سدرة املنتهى
مث إىل حيث شاء هللا عز وجل ،قال هللا تبارك وتعاىل يف ذكر اإلسراء :بِس ِم ِ
الرِح ِيم ُس ْب َحا َن
الر ْمحَ ِن َّ
هللا َّ
ْ
ِ ِ
ِِ ِ
َّ ِ
ِِ
ِِ
ِ
آايتِنَا إِنَّهُ
الَّذي أ ْ
َس َرى بِ َع ْبده لَْيالً م َن ال َْم ْسجد ا ْحلََر ِام إِ َىل ال َْم ْسجد األَق َ
ْصى الذي َاب َرْكنَا َح ْولَهُ لنُ ِريَهُ م ْن َ
صري [اإلسراء .]1:وقال تبارك وتعاىل يف ذكر املعراج :ولََق ْد رآه نَـزلَةً أُ ْخرى ِعن َد ِس ْدرةِ
ِ
ُهو َّ ِ
السم ُ
َ
َ
يع البَ ُ
َ َُ ْ َ
ِ
ِ
غ الْبصر وما طَغَى لََق ْد رأَى ِمن آايتِ
شى الس ْد َرةَ َما يَـغْ َ
ال ُْم ْنـتَـ َهى عن َد َها َجنَّةُ ال َْمأ َْوى إِ ْذ يَـ ْغ َ
شى َما َزا َ َ َ ُ َ َ
َ ْ َ
ِِ
ربى [النجم .]18 - 13:وقال البخاري رمحه هللا تعاىل :ابب حديث اإلسراء وقول هللا
َربه الْ ُك ْ َ
ِِ ِ
ِِ
ِِ
ِ
ْصى [اإلسراء ]1:حدَّثنا
تعاىلُ :س ْب َحا َن الَّذي أ ْ
َس َرى بِ َع ْبده لَْيالً م َن املَ ْسجد احلََر ِام إىل املَ ْسجد األَق َ

جابر بن
حيىي بن بكري حدَّثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدَّثين أبو سلمة بن عبدالرمحن ُ
مسعت َ
رسول ِ
ت
عبدهللا رضي هللا عنهما قال مسعت َ
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :ملا كذبين قريش ،قُ ْم ُ
يف احلجر فجال هللاُ يل بيت امل ْق ِد ِ
س ،فطفقت أُخربهم عن آايته وأَن أنظر إليه)) ( .)1ابب املعراج.
حدثنا هديةُ بن خالد حدثنا مهام بن حيىي حدَّثنا قتادةُ عن أنس بن مالك عن مالك ابن صعصعة
نيب ِ
رضي هللا عنهما َّ
هللا صلى هللا عليه وسلم حدثهم َع ْن ليلة أسري به قال(( :بينما أَن يف احلطيم
أن َّ
 ورِبا قال يف احلجر  -مضطجعاً إذ أاتين ٍآت ،فقد قال ومسعته يقولَّ ،
فشق ما بني هذه إىل هذه))
ص ِه إىل
فقلت للجارود وهو إىل جنيب ما يعين به؟ قال من ثغرةِ حنره إىل شعرته .ومسعتُه يقولِ :م ْن قَ َّ
ُ
ِ
يت بطست من ذهب مملوءة إْياَنً فغسل قليب ،مث ُحشي ،مث أعيد .مث
ِش ْع َرت ِه ((فاستخرج قليب .مث أت ُ
أتيت ٍ
بدابة دون البغل وفوق احلمار أبيض)) فقال اْلارود :هو الربا ُق اي أاب محزة؟ قال أنس :نعم
ماء الدنيا فاستفتح،
فحملت عليه ،فانطلق يب جربيل َّ
حىت أتى َّ
خطوه عند أقصى طرفهُ ،
((يضع َ
الس َ
فقيل :من هذا؟ قال :جربيل ،قيل :ومن معك؟ قال :حممد ،قيل :وقد أ ُْر ِس َل إليه؟ قال :نعم ،قيل:
خلصت فإذا فيها آدم فقال :هذا أبوك آدم فسلِم عليه،
َم ْرحباً به فِنِ ْع َم اجمليءُ جاء ،ففتح فلما
ُ
الصاحل .مث ِ
مت عليه َّ
صع َد حىت أتى السماء
فرد السالم ،مث قال :مرحباً ابَّلبن الصاحل والنَّيب َّ
فسلَّ ُ
الثانية فاستفتح ،قيل :من هذا؟ قال :جربيل ،قيل :ومن معك؟ قال :حممد ،قيل :وقد أ ُْر ِس َل إليه؟
صت إذا حيىي وعيسى ومها ابنا اخلالة ،قال
قال :نعم ،قيلَ :م ْرحباً به فِنِ ْع َم اجمليءُ جاء .ففتح فلما َخلَ ُ
هذا حيىي وعيسى فسلم عليهما .فسلمت َّ
فردا مث قاَّل :مرحباً ابألخ الصاحل والنَّيب الصاحل .مث صعد

يب إىل السماء الثالثة فاستفتح ،قيل :من هذا؟ قال :جربيل ،قيل :ومن معك؟ قال :حممد صلى هللا
صت فإذا
عليه وسلم ،قيل :وقد أ ُْر ِس َل إليه؟ قال :نعم ،قيلَ :م ْرحباً به فِنِ ْع َم اجمليءُ جاء ففتح فلما َخلَ ُ
الصاحل والنَّيب الصاحل.
يوسف ،قال هذا يوسف فسلم عليه،
َخ َّ
فسلمت عليه فرد مث قال :مرحباً ابأل ِ
ُ
ص ِع َد يب حىت أتى السماء الرابعة فاستفتح .قيل :من هذا؟ قال :جربيل ،قيل :ومن معك؟ قال:
مث َ
حممد صلى هللا عليه وسلم ،قيل :أوقد أ ُْر ِس َل إليه؟ قال :نعم ،قيلَ :م ْرحباً به فِنِ ْع َم اجمليءُ جاء .فلما
فسلمت عليه فرد مث قال :مرحباً ابألخ الصاحل
ت فإذا إدريس ،قال هذا إدريس فسلِم عليه،
ُ
صُ
َخلَ ْ
والنَّيب الصاحل.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3886ومسلم ( )162خمتصرا.
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ص ِعد يب حىت أتى السماء اخلامسة فاستفتح .قيل :من هذا؟ قال :جربيل ،قيل :ومن معك؟ قال:
مث َ
حممد صلى هللا عليه وسلم ،قيل :وقد أ ُْر ِس َل إليه؟ قال :نعم ،قيلَ :م ْرحباً به فِنِ ْع َم اجمليءُ جاء .فلما
الصاحل
فسلِ ْم عليه،
ابألخ َّ
فسلمت عليه فرد مث قال :مرحباً ِ
ُ
صُ
َخلَ ْ
ت فإذا هارون ،قال هذا هارون َ
ص ِع َد يب حىت أتى السماء السادسة فاستفتح .قيل :من هذا؟ قال :جربيل ،قيل:
والنَّيب الصاحل ،مث َ
ومن معك؟ قال :حممد صلى هللا عليه وسلم ،قيل :أوقد أ ُْر ِس َل إليه؟ قال :نعم ،قيلَ :م ْرحباً به فِنِ ْع َم
مت عليه َّ
اجمليءُ جاء فلما
فرد مث قال :مرحباً
خلصت فإذا موسى ،قال هذا موسى فسلِم عليه ،فسلَّ ُ
ُ
الصاحل والنَّيب الصاحل ،فلما جتاوزت بكى ،قيل له :ما يبكيك؟ قال :أبكي ألن غالماً بعث
ابألخ َّ
بعدي يدخل اْلنة من أمته أكثر ممن يدخلها ِمن أ َُّميت .مث ِ
السابعة فاستفتح جربيل .قيل:
صع َد يب إىل َّ
ْ
ِ
ث إليه؟ قال:
من هذا؟ قال :جربيل ،قيل :ومن َم َعك؟ قال :حممد صلى هللا عليه وسلم ،قيل :وقد بُع َ
فسلمت
خلصت فإذا إبراهيم قال :هذا أبوك فسلِم عليه،
نعم ،قيلَ :م ْرحباً به فِنِ ْع َم اجمليءُ جاء فلما
ُ
ُ
عليه َّ
يل ِس ْد َرةُ املنتهى فإذا نب ُقها
ت إِ َّ
فرد علي السالم قال :مرحباً ابَّلبن الصاحل والنَّيب الصاحل .مث ُرفِ َع ْ
آذان الفيلة ،قال :هذه سدرة املنتهى ،وإذا أربعة أهنار :هنر ِ
مثل قِالل َهجر ،وإذ ورقها مثل ِ
ان ابطنان
َ
ُ
ِ
ِ
فالنيل
وهنران ظاهران ،فقلت :ما هذان اي جربيل؟ قال :أما الباطنان فنهران يف اْلنة ،وأما الظاهران
ُ
إبَنء من مخر ٍ
والفرات ،مث رفع يل البيت املعمور مث أتيت ٍ
وإَنء من ل ٍ
نب وإَنء من ٍ
فأخذت اللَّنب
عسل،
ُ
ُ
ُ
علي الصلوات مخسني صالةً كل يوم ،فرجعت
ض ْ
ك ،مث فُ ِر َ
ت عليها وأ َُّمتُ َ
ت َّ
فقال :هي الفطرة أَنْ َ
فمررت على موسى فقالِ :با أمرت؟ قال :أمرت خبمسني صالة كل يوم ،قالَّ :
إن أُمتك َّل تستطيع
وعاْلت بين إسرائيل أ َّ
َشد املعاْلة ،فارجع
كل يوم ،وإِِين وهللا قد جربت الناس قبلك
مخسني صالة َّ
ُ

إىل ربِك فاسأله التخفيف أل َُّمتك ،فرجعت فوضع ِ
فرجعت
عين عشراً ،فرجعت إىل موسى فقال مثله،
ُ
فرجعت إىل موسى فقال مثله ،فرجعت فوضع ِ
عين عشراً ،فرجعت إىل موسى فقال
فوضع عين عشراً
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
صلوات
ت خبمس
ت بعش ِر
صلوات ُك َّل يوم ،فرجعت فقال مثله ،فرجعت فأ ُِم ْر ُ
مثله ،فرجعت فَأ ُِم ْر ُ
ُكل ٍ
يوم .فرجعت إىل موسى فقالِ :با أُمرت؟ قلت أمرت خبمس صلوات كل يوم ،قالَّ :
إن أمتك َّل
َّ
تستطيع مخس صلوات كل يوم ،وإِِين قد جربت الناس قبلك وعاْلت بين إسرائيل أ َّ
َشد املعاْلة،
استحييت ولكين أرضى وأسلم ،قال
سألت ِريب حىت
ك ،قال:
فارجع إىل ربك فاسأله التخفيف أل َُّمتِ َ
ُ
ُ
جتاوزت َنداين مناد :أمضيت فريضيت َّ
ت عن عبادي)) ( .)1قلت :وقوله يف هذه الرواية
فلما
ُ
وخف ْف ُ

عن إدريس مرحباً ابألخ الصاحل هذا قد يشكل ،ألن إدريس من آابئه ،واملعىن وهللا أعلم على ما يف

احلديث ((حنن معاشر األنبياء أبناء عالت)) ( )2إخل .وقال البخاري رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا عب ُد
مسعت ابن مالك – يعين أنساً رضي
بن عبدهللا حدَّثين سليمان عن شريك بن عبدهللا أَنَّه قالُ :
العزيز ُ
ِ
جاءه ثالثةُ نف ٍر
هللا عنه – يقول ليلةَ أُسري برسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مسجد الكعبة(( :إنَّه َ

َنئم يف املسجد احلرام فقال أوهلم :أيهم هو؟ فقال أوسطهم :هو خريهم،
قبل أَ ْن يوحى إليه وهو ٌ

وتنام
فقال آخرهم :خذوا خريهم ،فكانت تلك الليلة فلم يرهم حىت أَتوه ليلةً أخرى فيما يرى قلبُهُ ُ
عينه وَّل ينام قلْبُهُ.
_________

( )1رواه البخاري (.)3887
( )2رواه البخاري ( ،)3442ومسلم ( )2365بدون لفظ(( :حنن معاشر)) .من حديث أيب هريرة
رضي هللا عنه.
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وكذلك األنبياء تنام أعينهم وَّل تنام قلوهبم .فلم يكلِموه حىت احتملوه فوضعوه عند ب ْئ ِر زمزم فتوَّله

يل َّ
فشق جربيل ما بني حنره إىل لبته حىت أفرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده
منهم جرب ُ
حىت أنقى جوفه .مث أتى بطست من ذهب فيه نور من ذهب حمشو إْياَنً وحكمة فحشا به صدره

ولغاديده – يعين عروق حلقه .مث أَطبقه .مث عرج به إىل السماء الدنيا فضرب ابابً من أبواهبا فناداه

وم ْن معك؟ قال :حممد ،قال :وقد بعث إليه؟ قال :نعم،
أهل السماءَ :م ْن هذا؟ فقال :جربيل .قالواَ :
ِ
ِ
األرض حىت
السماء َّل يعلم أهل السماء ِبا يري ُد هللاُ به يف
قالوا :فمرحباً به وأهالً ،فيستبشر أهل
أبوك فسلِم عليه ،فسلَّم َّ
ورد عليه آدم
يعلمهم ،فوجد يف السماء الدنيا آدم فقال له جربيل :هذا َ
ت ،فإذا هو يف السماء الدنيا بنهرين يطردان ،فقال :ما هذان
بين نعم اَّلبن أَنْ َ
وقال :مرحباً وأهالً اي َّ
ِ
السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من
النهران اي جربيل؟ قال :هذا النيل والفرات .مث مضى به يف
لؤلؤ وزبرجد ،فضرب يده فإذا هو مسك ،فقال :ما هذا اي جربيل؟ قال :هذا الكوثر الذي َخبَّأَ لك

ك .مث عرج إىل السماء الثانية فقالت املالئكة له مثل ما قالت له األوىل :من هذا؟ قال :جربيل،
ربم َ

قالوا :ومن معك؟ قال :حممد صلى هللا عليه وسلم ،قالوا :وقد بعث إليه؟ قال :نعم ،قالوا :مرحباً به

ِج به إىل الرابعة فقالوا
ِج به إىل السماء الثالثة وقالوا مثل ما قالت األوىل والثانية ،مث ُعر َ
وأهالً .مث ُعر َ

ِج به إىل السادسة فقالوا له
ِج به إىل السماء اخلامسة فقالوا له مثل ذلك ،مث ُعر َ
له مثل ذلك ،مث ُعر َ
ِ
السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك ،كل مساء فيها أنبياء قد مسَّاهم فأوعيت
ِج به إىل
مثل ذلك ،مث ُعر َ
منهم إدريس يف الثانية وهارون يف الرابعة وآخر يف اخلامسة مل أحفظ امسَهُ وإبراهيم يف السادسة
وموسى يف السابعة بتفضيل كالم هللا ،فقال موسى ِ
رب مل أظن أَ ْن يرفع علي أح ٌد ،مث عال به فوق

ِ ِ
العزةِ فتدىل حىت كان منه
رب َّ
ار م
ذلك ِبا َّل يعلمه إَّل هللاُ تعاىل :حىت جاء س ْد َرة املنتهى ودَن اْلبَّ ُ
ك كل يوم وليلة ،مث هبط حىت
قاب قوسني أو أدىن ،فأوحى هللاُ فيما أوحى إليه مخسني صالة على أ َُّمتِ َ
كل يوم
ك؟ قال :عهد إيل مخسني صالة َّ
بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال :اي حممد ماذا عهد إليك ربَّ َ
ِ
فالتفت النَّيب صلى هللا
فليخفف عنك ربمك وعنهم،
وليلة ،قال :إِ َّن أ َُّمتك َّل تستطيع ذلك فارجع
َ
ت ،فعال به إىل اْلبار
عليه وسلم إىل جربيل كأَنَّه
يستشريهُ يف ذلك ،فأشار إليه جربيل أَ ْن نعم إِ ْن ِش ْئ َ
ُ
فقال وهو مكانه :اي رب خفف عنَّا فِإ َّن أ َُّميت َّل تستطيع هذا ،فوضع عنه عشر صلوات ،مث رجع إىل
حىت صارت إىل مخس صلوات ،مث احتبسه موسى ِع ْند
موسى فاحتبسه فلم يزل يردده موسى إىل ربِه َّ
اخلمس فقال :اي حممد ِ
تك
اودت بين إسرائيل قومي على أدىن من هذا فضعفوا فرتكوه فأ َُّم َ
وهللا لقد ر ُ

ِ
َّيب
أضعف أَجساداً وقلوابً وأبداَنً وأبصاراً وأمساعاً ،فارجع
ُ
فليخفف عنك ربم َ
ك ،كل ذلك يلتفت الن م
صلى هللا عليه وسلم إىل جربيل ليشري عليه وَّل يكره ذلك جربيل ،فرفعه عند اخلامسة فقال :اي ِ
رب
ِ
ك
ار :اي حممد ،قال :لبَّـ ْي َ
إِ َّن أ َُّميت ضعفاء أجسامهم وقلوهبم وأمساعهم وأبداهنم فخفف عنَّا .فقال اْلبَّ ُ
فرضت عليك يف أُِم الكتاب.
وسعديك ،قال :إِنَّه َّل يبدل القول لدي ،كما
ُ
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ِ
مخس عليك ،فرجع إىل موسى فقال:
قال :فكل حسنة بعشر أمثاهلا فهي مخسون يف أُم الكتاب وهي ٌ
خفف عنَّا ،أعطاَن بكل حسن ٍة عشر أمثاهلا ،قال موسى :قد ِ
كيف فعلت؟ فقالَّ :
ودت بين
وهللا را ُ
َ ََ
ِ
فليخفف عنك أيضاً ،قال رسول هللا صلى هللا
إسرائيل على أدىن من ذلك فرتكوهْ ،ارجع إىل ربِك
استحييت ِمن ِريب مما اختلفت إليه .قال :فاهبط ابس ِم ِ
هللا .قال
عليه وسلم :اي موسى قَ ْد وهللا
ْ
ُ ْ
واستيقظ وهو يف املسجد احلرام)) ( .)1ورواه مسلم بعد حديث اثبت البناين أصله وقال حنو حديث
اثبت البناين وقدم فيه شيئاً وأَخَّر وزاد ونقص ،وهذا السياق روايته حلديث اثبت قال رمحه هللا تعاىل:
بن سلمة حدَّثنا اثبت البناين عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أ َّ
َن
بن فروخ حدَّثنا ُ
محاد ُ
حدَّثنا شيبا ُن ُ
رسول ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :أتيت ابلرب ِ
اق ،وهو دابة أبيض طويل فو َق احلمار ودون البَـ ْغ ِل
َ
بيت املقدس .قال فربطته ابحلل َق ِة اليت يربط هبا
حافرهُ عند منتهى طرفه ،قال فركبته حىت أتيت َ
يضع َ
األنبياء .قال مث دخلت املسجد فصلَّيت فيه ركعتني مث خرجت ،فجاءين جربيل عليه السالم إبِ ٍ
َنء ِم ْن
ْ ُ
ْ ُ
ُ
ُ
ُ
ٍ
ِ
ُ َّ
مخ ٍر وإَِنء م ْن ل ٍ
ِج بنا إىل السماء
يل عليه السالم:
نب
َ
اخرتت الفطرة .مث ُعر َ
فاخرتت اللنب فقال جرب ُ
فاستفتح جربيل فقيلَ :م ْن أنت؟ قال :جربيل ،قيل :ومن معك؟ قال :حممد .قيل :وقد بعث إليه؟
ْ

السماء الثانية
قال :قد بعث إليه ،ففتح لنا فإذا أَن ِبدم َّ
فرحب يب ودعا يل خبري ،مث ُعرج بنا إىل َّ

وم ْن معك؟ قال :حممد صلى هللا
يل عليه السالم ،فقيل :من أَنْ َ
ت؟ قال :جربيل ،قيلَ :
فاستفتح جرب ُ
ث إليه؟ قال :قد بعث إليه .ففتح لنا فإذا أَن اببين اخلالة عيسى بن مرمي
عليه وسلم ،قيل :وقد بُِع َ
صلوات ِ
فرحبا ودعوا يل خبري ،مث عُرج يب إىل السماء الثالثة
هللا عليهما
وحيىي بن زكراي
وسالمهَُّ ،
ُ
ُ
ت؟ قال :جربيل .قيل :ومن معك؟ قال :حممد صلى هللا عليه وسلم.
فاستفتح جربيل فقيل :من أَنْ َ
قيل :وقد بعث إليه؟ قال :قد بعث إليه .ففتح لنا فإذا أََن بيوسف عليه السالم إذ هو قد أعطي
فرحب ودعا يل خبري .مث عرج بنا إىل َّ ِ
يل عليه السالم ،قيل:
َشط َْر احلسن َّ
السماء الرابعة فاستفتح جرب ُ
وم ْن معك؟ قال :حممد صلى هللا عليه وسلم.
َم ْن هذا؟ قال :جربيل ،قيلَ :
_________
( )1رواه البخاري (.)7517
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فرحب ودعا يل
ث إليه؟ قال :قد بعث إليه ،ففتح الباب فإذا أَن إبدريس عليه السالم َّ
قال :وقد بُِع َ
خبري ،قال هللا عز وجل َوَرفَـ ْعنَاهُ َم َكاَنً َعلِياً [مرمي ]57:مث ُعرج بنا إىل السماء اخلامسة فاستفتح
وم ْن معك؟ قال :حممد صلى هللا عليه وسلم قيل :وقد
يل ،قيل :من هذا؟ قال :جربيل ،قيلَ :
جرب ُ
ِج
ث إليه؟ قال :قد بعث إليه ،ففتح لنا فإذا أَن هبارون عليه السالمَّ ،
بُِع َ
فرحب ودعا يل خبري ،مث ُعر َ
يل عليه السالم ،وقيلَ :م ْن هذا؟ قال :جربيل ،قيل :ومن
بنا إىل السماء السادسة فاستفتح جرب ُ
معك؟ قال :حممد صلى هللا عليه وسلم ،قيل :وقد بعث إليه؟ قال :قد بعث إليه ،ففتح لنا فإذا

فرحب يب ودعا يل خبري ،مث ُعرج بنا إىل السماء السابعة فاستفتح جربيل فقيل:
ِبوسى عليه السالم َّ

من هذا؟ قال :جربيل ،قيل :ومن معك؟ قال :حممد صلى هللا عليه وسلم ،قيل :وقد بعث إليه؟ قال:

قد بعث إليه ،ففتح لنا فإذا أَن إببراهيم عليه السالم مسنداً ظهرهُ إىل البيت املعمور ،وإذا هو يدخله
كل يوم سبعون ألف ملك مث َّل يعودون إليه ،مث ذهب يب إىل ِس ْد َرةِ املنتهى ،وإذا ورقها كآذان الفيلة
تغريت فما أح ٌد ِم ْن خلق هللا يستطيع أَ ْن
وإذا ْترها كالقالل ،قال فلما غشيها ِم ْن أَمر هللا ما غشي َّ
علي مخسني صالة يف كل يوم وليلة ،فنَزلت إىل
ينعتها ِم ْن حسنها ،فأَوحى هللا َّ
إيل ما أوحى ،ففرض َّ
موسى عليه السالم فقال :ما فرض ربمك على أ َُّمتِك؟ قلت :مخسني صالة ،قال :ارجع إىل ربِك

فرجعت إىل ِريب
بلوت بين إسرائيل وخربهتم .قال
فاسأَله التخفيف فِإ َّن أ َُّمتك َّل يطيقون ذلك فِإِين قد ُ
ُ

فرجعت إىل موسى فقلتَّ :
فح َّ
فقلت :اي ِ
حط ِ
عين مخساً ،قال:
ط عين مخساً،
رب َخ ِف ْ
ُ
ف عن أ َُّميتَ ،
إِ َّن أ َُّمتك َّل تطيق ذلك ،فارجع إىل ربِك فاسأله التخفيف .قال فلم أزل أرجع بني ِريب تبارك وتعاىل
وبني موسى عليه السالم حىت قال :اي حممد إِ َّهن َّن مخس صلوات كل ٍ
يوم وليلة لكل صالة عشر فذلك
ٍ
هم
هم
حبسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ،فِإ ْن عملها كتبت له عشراً .ومن َّ
مخسون صالة ،ومن َّ
انتهيت إىل موسى
لت حىت
ُ
بسي ٍئة فلم يعملها مل تكتب شيئاً فإن عملها كتبت سيئةً واحدة .قال فنَز ُ
رسول ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم
عليه السالم فأ ْخربتُهُ ،فقال :ارجع إىل ربِك فاسأله التخفيف ،فقال ُ
استحييت منه)) ( .)1وقال البخاري رمحه هللا تعاىل :ابب كيف
رجعت إىل ِريب حىت
فقلت :قد
ُ
ُ
فُ ِرضت الصالة يف اإلسراء .حدَّثنا حيىي بن بكري قال حدَّثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن
رسول ِ
أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :كان أبو ذر رضي هللا عنه ِ
حيدث أ َّ
هللا صلى هللا عليه
َن َ

َّ
يل ففرج صدري مث غسله ِباء زمزم مث جاء
وسلم قال(( :فُر َ
ِج عن سقف بييت وأَن ِبكة فنَزل جرب ُ
بطس ٍ
ت من ذهب ُممتلئ حكمةً وإْياَنً فأفرغه يف صدري ،مث أطبقه ،مث أخذ بيدي فخرج يب إىل
ْ
فلما جاءت السماء الدنيا قال جربيل خلازن السماء :افتح .قال :من هذا؟ قال:
السماء الدنياَّ .

يل ،قال :هل معك أح ٌد؟ قال :نعم معي حممد صلى هللا عليه وسلم ،فقال :أُرسل إليه؟ قال:
جرب ُ
َس ِو َدةٌ وعلى يساره أَس ِودةٌ ،إذا نظر
رجل قاعد على ْيينه أ ْ
نعم .فلما فتح علوَن السماء الدنيا فإذا ٌ
قبل ْيينه ضحك وإذا نظر قِبَ َل يساره بكى ،فقال مرحباً ابلنيب الصاحل واَّلبن الصاحل ،قلت ْلربيل:
نسم بنيه ،فأهل اليمني منهم أهل اْلنة
من هذا؟ قال :هذا آدم وهذه األسودة عن ْيينه ومشاله ُ

واألسودة اليت عن مشاله أهل النار ،فإذا نظر عن ْيينه ضحك وإذا نظر قبل مشاله بكى ،حىت عرج يب
إىل السماء الثانية فقال خلازهنا :افتح فقال له خازهنا مثل ما قال األول ،ففتح.

_________

( )1رواه البخاري ( ،)3878ومسلم (.)162
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قال أنس فذكر أَنَّه وجد يف السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات هللا وسالمه
عليهم ،ومل يثبت كيف منازهلم غري أَنَّه ذكر أَنَّه وجد آدم يف السماء الدنيا وإبراهيم يف السماء

ابلنيب الصاحل
يل ابلنَّيب صلى هللا عليه وسلم إبدريس قال :مرحباً ِ
السادسة ،قال أنس :فلما َّ
مر جرب ُ

لنيب الصاحل
واألخ الصاحل ،فقلتَ :م ْن هذا؟ قال :هذا إدريس ،مث مررت ِبوسى فقال :مرحباً اب ِ

ابلنيب الصاحل،
واألخ الصاحل ،قلتَ :م ْن هذا؟ قال :هذا موسى ،مث مررت بعيسى فقال :مرحباً ِ
ِ

َّيب الصاحل
مررت إببراهيم فقال :مرحباً ابلن ِ
واألخ الصاحل ،قلتَ :م ْن هذا؟ قال :هذا عيسى ،مث ُ

واَّلبن الصاحل .قلتَ :م ْن هذا؟ قال :هذا إبراهيم عليه السالم .قال ابن شهاب :فأخربين ابن حزم
أ َّ
َن ابْ َن عباس وأاب حبَّة األنصاري كاَن يقوَّلن :قال النيب صلى هللا عليه وسلم :مث عُرج يب حىت
النيب صلى هللا عليه
ظهرت
ملستوى أمسع فيه صريف األقالم)) قال ابن حزم وأنس بن مالك قال م
ً

مررت على موسى فقال :ما فرض
وسلم(( :ففرض هللاُ على أ َُّميت مخسني صالة،
فرجعت بذلك حىت ُ
ُ
قلت :فرض مخسني صالة ،قال :فارجع إىل ربِك فِإ َّن أ َُّمتك َّل تطيق ذلك،
هللاُ لك على أ َُّمتك؟ ُ

فرجعت إليه فقال :ارجع إىل ربك فِإ َّن أ َُّمتك َّل تطيق ذلك ،فراجعته فقال:
اجعت فوضع شطرها،
ُ
فر ُ
مخس وهي مخسون َّل َّ
فقلت:
لدي،
يبد ُل القول َّ
فرجعت إىل موسى فقال :راجع ربَّكُ ،
ُ
هي ٌ
استحييت من ِريب مث انطلق يب حىت انتهى يب إىل ِس ْد َرةِ املنتهى وغشيها ألوا ٌن َّل أدري ما هي ،مث
ُدخلت اْلنة فإذا فيها جبال اللؤلؤ وإذا تر ُاهبا املسك)) .وافقه عليه مسلم رمحه هللا تعاىل ( .)1وله
أ ُ
برسول ِ
ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم انتهى به إىل سدرة املنتهى وهي
عن ُم َّرة عن عبدهللا قال(( :ملا أُسري
هبط من فوقها
يف السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من األرض فيُـ ْقبض منها ،وإليها ينتهي ما يُ ْ
شى ِ
اش من ذهب ،قال فأُعطي
الس ْد َرةَ َما يَـغْ َ
فيُقبض منها ،قال إِ ْذ يَـ ْغ َ
شى [النجم ]16:قال فر ٌ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالاثً :أعطي الصلوات اخلمس ،وأُعطي خواتيم سورة البقرة ،وغفر
ُ
رسول
يشرك ابهلل ِمن أمته شيئاً املقحمات)) ( .)2وله عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال ُ
ملن مل ُ
ْ
ِ
يش تسألين عن مسراي ،فسألتين عن أشياء من
هللا صلى هللا عليه وسلم(( :لقد رأيتُين يف احلجر وقر ٌ
ت مثلها قط ،قال فرفعه هللا يل أنظر إليه :ما يسألوين عن
ت كربة ما ُكربْ ُ
بيت املقدس مل أثبتها ،ف ُكربْ ُ
شيء إَّل أَنبأْ ُهتُم به)) ( )3احلديث .وهذا الذي ذكرَن من حديث أنس وجابر ومالك بن صعصعة

وأيب ذر وابن مسعود وأيب هريرة وابن عباس وأيب حبة هي من أصح ما ورد وأقواه وأجوده وأسنده

وأشهره وأظهره َّلتفاق الشيخني على إخراجهما ،وعن هؤَّلء رواايت أخر مل نذكرها استغناء عنها ِبا
يف (الصحيحني) .ويف الباب أحاديث أخر عن مجاعة من الصحابة منهم من مل نذكر :عمر بن
اخلطاب وعلي وأبو سعيد وشداد بن أوس وأيب بن كعب وعبدالرمحن بن قرظ وأبو ليلى وعبد هللا بن

عمرو وحذيفة وبريدة وأبو أيوب وأبو أمامة ومسرة بن جندب وأبو احلمأ وصهيب الرومي وأم هانئ
وعائشة وأمساء ابنتا أيب بكر رضي هللا عنهم أمجعني .مث الذي دلت عليه اآلايت واألحاديث أ َّ
َن

اإلسراء واملعراج كاَن يقظة َّل مناماً ،وَّل ينايف ذلك ما ذكر يف بعض الرواايت يف قوله صلى هللا عليه
وسلم(( :بينا أَن َنئم)) ()4
_________

( )1رواه البخاري ( ،)349ومسلم (.)163
( )2رواه مسلم (.)173
( )3رواه مسلم (.)172
( )4رواه البخاري ( ،)3207ومسلم (.. )164
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وحياً ،ولكن يف
فإن ذلك عند أول ما أتياه وَّل يدل على أَنَّه استمر َنئماً ،ولذا كانت رؤاي األنبياء ْ

سياق األحاديث من ركوبه ونزوله وربطه وصالته وصعوده وهبوطه وغري ذلك ما يدل على أنه أُسري

بروحه وجسده يقظة َّل مناماً ،وكذا َّل ينايف ذلك رواية شريك(( :فاستيقظت وأَن ابملسجد احلرام))

( )1فإن رواية شريك فيها أوهام كثرية ختالف رواية اْلمهور عن أنس يف أكثر من عشرة مواضع
وصرح يف مواضع كثرية أَنَّه مل يثبتها ،وتصريح اآلية
سردها يف الفتح ،وسياقه يدل على أنَّه ابملعىنَّ ،
ِ
َس َرى بِ َع ْب ِدهِ [اإلسراء ]1:شامل للروح واْلسد ،وكذلك قوله تعاىل :يف سورة النجم
ُس ْب َحا َن الَّذي أ ْ
َولََق ْد َرآهُ نَـ ْزلَةً أُ ْخ َرى ِع ْن َد ِس ْد َرةِ املُْنـتَـ َهى [النجم ]14 - 13:جعل رؤية النَّيب صلى هللا عليه وسلم
ْلربيل عند سدرة املنتهى مقابالً لرؤيته إايه يف األبطح ،وهي رؤية عني حقيقة َّل مناماً .ولو كان
أكباد
اإلسراء واملعراج بروحه يف املنام مل تكن معجزة وَّل كان لتكذيب قريش هبا وقوهلم ُكنَّا
نضرب َ
ُ
ا ِإلبل إىل بيت املقدس شهراً ذهاابً وشهراً إايابً ،وحمم ٌد يزعم أنَّه أُسري به إليه وأصبح فينا ،إىل آخر
تكذيبهم واستهزائهم به صلى هللا عليه وسلم ،لو كان ذلك رؤاي مناما مل يستبعدوه ومل يكن لردهم
عليه معىنَّ ،
ألن اإلنسان قد يرى يف منامه ما هو أبعد من بيت املقدس وَّل يكذبه أحد استبعاداً
قص عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسرى حقيقة يقظة َّل مناماً َّ
فكذبوه
لرؤايه ،وإمنا َّ

واستهزؤوا به استبعاداً لذلك واستعظاماً له ،مع نوع مكابرة لقلة علمهم بقدرة هللا عز وجل وأ َّ
َن هللا

يفعل ما يريد ،وهلذا ملا قالوا للصديق وأخربوه اخلرب قال :إ ْن كان قال ذلك لقد صدق ،قالوا:
وتصدقه بذلك؟ قال :نعم ،إِِين ألُصدقه فيما هو أبعد من ذلك يف خرب السماء أيتيه بكرةً وعشياً .أو
كما قال .معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي  -ص
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_________

( )1رواه البخاري ( )7517بلفظ( :واستيقظ وهو يف املسجد احلرام).
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املطلب السادس :كف األعداء عنه
ومن ذلك استجابة هللا دعاء نبيه صلى هللا عليه وسلم عندما كان مهاجراً ،وأدركه سراقة ابن مالك،

علي ،فادعوا يل،
فارتطمت بسراقة فرسه إىل بطنها يف أرض صلبة ،فقال سراقة :إين أراكما قد دعوْتا َّ

فاهلل لكما أن أرد عنكما الطلب ،فدعا له النيب صلى هللا عليه وسلم فنجا ،فجعل َّل يلقى أحداً إَّل

قال :كفيتم ،ما هاهنا ،فال يلقى أحداً إَّل رده .متفق عليه (.)1

ويف معركة حنني اهنزم املسلمون وثبت الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقلة من املؤمنني أولئك

هبن
الذين ابيعوا حتت الشجرة ،فلما محى الوطيس ،أخذ صلوات هللا وسالمه عليه حصيات ،فرمى َّ
وجوه الكفار ،مث قال :اهنزموا ِ
ورب حممد يقول العباس راوي احلديث :فوهللا ما هو إَّل أن رماهم

حبصياته ،فما زلت أرى حدهم كليالً ،وأمرهم مدبراً (.)2

ويف رواية سلمة بن األكوع ،قال(( :غزوَن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حنيناً ،فوىل صحابة

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فلما غشوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نزل عن البغلة ،مثَّ قبض

قبضة من تراب األرض ،مثَّ استقبل به وجوههم ،فقال :شاهت الوجوه ،فما خلق هللا منهم إنساَنً إَّل
مأل هللا عينيه تراابً بتلك القبضة ،فولوا مدبرين ،فهزمهم هللا ،وقسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
غنائمهم بني املسلمني)) (.)3

ومن ذلك ما رواه أبو هريرة ((أن أاب جهل حلف ابلالت والعزى أنه لو رأى الرسول صلى هللا عليه

وسلم يصلي يف املسجد حيث جمامع قريش أن يطأ على رقبته ،أو ليعفرن وجهه يف الرتاب ،فلما رأى

الرسول صلى هللا عليه وسلم ساجداً ،أراد أن يفعل ما أقسم عليه ،فلما اقرتب منه ما فجأهم منه إَّل
وهو ينكص على عقبيه ،ويتقي يديه ،فقيل له :مالك؟ فقالَّ :
إن بيين وبينه خلندقاً من َنر وهوَّلً

وأجنحة .فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :لو دَن مين َّلختطفته املالئكة عضواً عضواً)) (.)4

الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 140
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3615ومسلم ( .)2009من حديث أيب بكر الصديق رضي هللا عنه.
( )2رواه مسلم ( .)1775من حديث العباس بن عبد املطلب رضي هللا عنه.
( )3رواه مسلم ( )1777خمتصراً.
( )4رواه مسلم (.)2797
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املطلب السابع :إجابة دعوته
اهتداء أم أيب هريرة بدعوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
أمي إىل اإلسالم وهي مشركة ،فدعوهتا يوماً ،فأمسعتين يف رسول هللا
عن أيب هريرة قال :كنت أدعو َّ

صلى هللا عليه وسلم ما أكره ،فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأَن أبكي ،قلت :اي رسول هللا

علي ،فدعوهتا اليوم ،فأمسعتين فيك ما أكره ،فادع هللا أن
إين كنت أدعو أمي إىل اإلسالم ،فتأىب َّ

((اللهم اهد أم أيب هريرة " فخرجت مستبشراً بدعوة نيب هللا صلى هللا
يهدي أم أيب هريرة ،فقال:
َّ

ت أمي خشف قدمي،
عليه وسلم فلما جئت ،فصرت إىل الباب فإذا هو جماف مردود
فسمع ْ
َ

ت درعها،
فقالت :مكانك اي أاب هريرة،
ولبس ْ
ومسعت خضخضة حتريك املاء ،قال :فاغتسلَ ْ
ُ
تَ ،

وعجلت عن مخارها ،ففتحت الباب ،مث قالت :اي أاب هريرة :أشهد أن َّل إله إَّل هللا ،وأشهد أن

حممداً عبده ورسوله ،فرجعت إىل رسول هللا فأتيته ،وأَن أبكي من الفرح ،قال :قلت :اي رسول هللا،
أبشر ،قد استجاب هللا دعوتك ،وهدى أم أيب هريرة ،فحمد هللا ،وأثىن عليه ،وقال خرياً)) (.)1

أصبح بدعوته فارساً:
عن جرير بن عبد هللا ،قال(( :قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أَّل تُرحيين من ذي اخللَ ِ
صة؟
فانطلقت يف مخسني ومائة ٍ
ت على
أمحس ،وكانوا
فارس من
فقلت :بلى.
كنت َّل أثبُ ُ
أصحاب خيل و ُ
ُ
َ
َ
اخليل ،فذكرت ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فضرب يده على صدري حىت رأيت أثر يده يف

وقعت عن فرس بع ُد .قال :وكان ذو
صدري ،وقال :اللهم ثبته ،واجعلهُ هادايً مهدايً .قال :فما
ُ
فحرقها ابلنار
ب تُعبَد ،يقال له :الكعبة .قال :فأاتها َّ
اخللَصة بيتاً ابليمن خلَثْـ َعم وجبيلة فيه نُ ُ
صٌ

وكسرها)) (.)2

إغاثة هللا الناس بدعائه:
وعن أنس بن مالك قال(( :أصابت الناس سنةٌ على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم ،فبينما النيب

العيال،
صلى هللا عليه وسلم
وجاع ُ
ك ُ
ايب َ
فقال :اي رسول هللا َهلَ َ
املالَ ،
ُ
خيطب يف يوم اْلمعة ،قام أعر ٌ

السحاب
اثر
ُ
ُ
فادع هللا لناَ .
فرفع يديه ،وما نرى يف السماء قَـ َزعةً ،فوالذي نفسي بيده ما وضعها حىت َ
أيت املطر يتحادر على حليته ،فم ِطرَن يومنا ذلك ،ومن ِ
أمثال ِ
اْلبال ،مث مل ْ
الغد،
َ
ُ
ُ
ينزل عن منربه حىت ر ُ َ
ِ
َّم
والذي يليه حىت اْلمعة األخرى ،وقام ذلك األعرايب – أو قال غريه – فقال :اي رسول هللا هتد َ
املال ،فادعُ هللا لنا .فرفع يديه فقال :اللهم حوالينا وَّل علينا " فما يشري بيده إىل ٍ
َنحية
البناء وغر َق ُ
َ
ُ ُ

مثل اْلوبة ،وسال الوادي قناةُ شهراً ،ومل جيئ أح ٌد من
من السحاب إَّل انفرجت ،وصارت املدينةُ َ
ٍ
َنحية إَّل حدث ابْلود)) (.)3
ويف رواية قال(( :اللهم حوالينا وَّل علينا ،اللهم على اآلكام ،واْلبال ،واآلجام ،والظراب ،واألودية

ت وخرجنا منشي يف الشمس)) (.)4
فأقلع ْ
ومنابت الشجر قالَ :

أصابت الدعوة يد مستكرب:
وعن سلمة بن األكوع َّ
((أن رجالً أكل عن َد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشماله فقالُ :كل
الكرب .قال :فما رفعها إىل فيه)) (.)5
بيمينك قالَّ :ل أستطيع .قالَّ :ل استطعت ما َمنَـ َعه إَّل ُ

((غزوت مع
د -بركة دعوة الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم تصيب بعري جابر :وعن جابر قال:
ُ

َنضح لنا قد أعيا،
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتالحق يب النيب صلى هللا عليه وسلم وأَن على ٍ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يكاد يسريُ فقال يل :ما لبعريك؟ قال :قلت :عيي ،قال :فتخلف ُ
فال ُ
فزجره ودعا له ،فما زال بني يدي ِ
يسري .فقال يل :كيف ترى بعريك؟ قلت :خبري ،قد
اإلبل قدامها ُ
َنضح غريه ،قال :فقلت :نعم ،قال:
أصابته بركتُك .قال :أَفتبيعُنيه؟ قال :فاستحييت ،ومل يكن لنا ٌ

فبعنيه فبعته إايه على أن يل فقار ظهره إىل املدينة . .،قال :فلما قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

علي)) ( .)6الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص
املدينة ،غدوت عليه ابلبعري ،فأعطاين مثنه وردَّه َّ
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_________

( )1رواه مسلم (.)4491
( )2رواه البخاري ( .)4356ومسلم (.)2476

( )3رواه البخاري ( )933واللفظ له ،ومسلم (.)897
( )4رواه البخاري (.)1013
( )5رواه مسلم (.)2021

( )6رواه البخاري (.)2967
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املطلب الثامن :إبراء املرضى
إبراؤه من كسرت رجله:

((بعث النيب صلى هللا عليه وسلم رهطاً إىل أيب راف ٍع ،فدخل عليه عبد هللا
عن الرباء بن عازب قال:
َ
بن عتيك ليالً وهو َنئم فقتله ( ،)1فقال عبد هللا بن ٍ
فوضعت السيف يف بطنه حىت أخذ يف
عتيك:
ُ

انتهيت إىل درجة له فوضعت رجلي،
أفتح األبواب ابابً فباابً ،حىت
ُ
ظهره فعرفت أين قتلته ،فجعلت ُ
ٍ
بعمامة فانطلقت
وأَن أرى أين انتهيت إىل األرض ،فوقعت يف ليلة مقمرة ،فانكسرت ساقي ،فعصبتها
إىل أصحايب ،فانتهيت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فحدثته فقال :ابسط رجلك فبسطت رجلي،
فمسحها فكأهنا مل ِ
أشتكها ق م
ط)) (.)2

إبراؤه عني علي بن أيب طالب:
وعن سهل بن ٍ
سعد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يوم خيرب(( :ألعطني هذه الراية غداً رجالً
حيب هللا ورسوله ،وحيبه هللا ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها،
يفتح هللا على يديه ،م
ُ
علي
الناس غدوا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلهم يرجو أن يُعطاها فقال :أين م
فلما أصبح ُ

بن أيب طالب؟ فقالوا :هو اي رسول هللا يشتكي عينيه ،قال :فأرسلوا إليه ،فأُيت به ،فبصق رسول هللا
ُ
علي :اي رسول هللا أقاتلهم
وجع ،فأعطاه الراية ،فقال ٌّ
يف عينيه ،ودعا له ،فربأ حىت كأن مل يكن به ٌ

ادعهم إىل اإلسالم ،وأخربهم ِبا
حىت يكونوا مثلنا؟ قال :ان ُف ْذ على رسلك حىت تنزل بساحتهم ،مث ُ
جيب عليهم من ِ
محر
خري لك من أن يكون َ
حق هللا فيه ،فوهللا ألن يهدي هللاُ بك رجالً واحداً ٌ
ُ
لك ُ
النعم)) (.)3

ساق سلمة بن األكوع:

وعن يزيد بن أيب عبيد قال(( :رأيت أثر ضر ٍبة يف ساق سلمة فقلت :اي أاب مسلم ما هذه الضربة؟
الناس :أصيب سلمة ،فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم
قال :هذه ضربةٌ أصابتين يوم خيرب ،فقال ُ
فنفث فيه ثالث نفثات ،فما اشتكيتها حىت الساعة)) (.)4

إخراجه اْلن من املصروع:

وعن يعلى بن مرة الثقفي قال(( :سرَن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمررَن ِب ٍاء ،فأتتهُ امرأةٌ
اببن هلا به جنةٌ ،فأخ َذ النيب صلى هللا عليه وسلم ِبنخ ِرهِ مث قال :اخرج فإين حممد رسول هللا مث سرَن،
فلما رجعنا مررَن بذلك املاء ،فسأهلا عن الصيب ،فقالت :والذي بَـ َعثَك ِ
ابحلق ما رأينا منه ريباً بعدك))

( .)5الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 145
_________

( )1رواه البخاري (.)4038
( )2رواه البخاري خمتصراً (.)4039

( )3رواه البخاري ( ،)4210ومسلم (.)2406

( )4رواه البخاري (.)4206

( )5رواه أمحد ( ،)17601( )173 /4والبيهقي يف ((دَّلئل النبوة)) ( .)24 /6قال ابن كثري يف
((البداية والنهاية)) ( :)145 /6طريقه جيد ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) (/5
 )346كما قال ذلك يف املقدمة.
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املطلب التاسع :إخباره ابألمور الغيبية
فمن ذلك إخباره عن هللا تعاىل وأمسائه وصفاته وأفعاله ،وإخباره عن املالئكة وصفاهتم ،وإخباره عن
عامل اْلن ،وعن اْلنة والنار ،ومن ذلك إخباره عن احلوادث اليت وقعت ،كما أخرب عن آدم ونوح

وهود وصاحل وإبراهيم وموسى وعيسى وغريهم من األنبياء والرسل ،وما جرى بينهم وبني أقوامهم،
وهو حديث فيه تفصيل وبيان ،ومثل هذا َّل يتأتى من رجل أمي مل يكن كاتباً وَّل قارائً ،ومل خيالط

الذين درسوا اتريخ األمم وعرفوا أخبارها ،مث هو أييت أبخبار مل يبلغها علم األمم ،وأخبار يكتمها

علماء أهل الكتاب ،ويصحح هلم كثرياً مما عندهم ،وكل ذلك دليل على أنه إمنا جاء هبذه العلوم من
ْك ِمن أَنباء الْغَي ِ ِ
ك [هود.]49 :
َنت َوَّلَ قَـ ْوُم َ
يها إِلَْي َ
نت تَـ ْعلَ ُم َها أ َ
ك َما ُك َ
العليم اخلبري ،تِل َ ْ َ ْ
ب نُوح َ

نت
وقد أشار القرآن إىل هذا الدليل يف عدة مواضع ،فمن ذلك قوله يف سياق قصة مرميَ :وَما ُك َ
نت لَ َديْ ِهم إِ ْذ خيَْتَ ِ
ص ُمو َن [آل عمران.]44 :
لَ َديْ ِه ْم إِ ْذ يُـ ْل ُقون أَقْالَ َم ُه ْم أَيمـ ُه ْم يَ ْك ُف ُل َم ْرَميَ َوَما ُك َ
ْ
ك لِتُ ِ
نت ِجبَانِ ِ
نذ َر قَـ ْوًما َّما
ب الطموِر إِ ْذ ََن َديْـنَا َولَ ِكن َّر ْمحَةً ِمن َّربِ َ
ويف سياق قصة موسى ،قالَ :وَما ُك َ
ك لَ َعلَّ ُه ْم يَـتَ َذ َّك ُرو َن [القصص.]46 :
أ ََات ُهم ِمن نَّ ِذي ٍر ِمن قَـ ْبلِ َ
وقد كان خيرب األخبار املغيبة اليت وقعت يف حينها ،فقد أخرب ابستشهاد قادة املسلمني الثالثة يف

معركة مؤتة ،وابستالم خالد بن الوليد الراية من بعدهم يف اليوم الذي وقع فيه احلدث ،رواه البخاري

(.)1

وعندما تويف النجاشي أخرب بوفاته يف اليوم نفسه الذي تويف فيه ،وكذلك عندما تويف كسرى .الرسل

والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 147
_________
( )1احلديث رواه البخاري ( .)4262من حديث أنس رضي هللا عنه.

()66/4

املطلب العاشر :انقياد الشجر وتسليمه وكالمه
رسول
عن جابر قال ((سرَن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت نزلنا وادايً أفيح واسعاً ،فذهب ُ
ِ
رت به ،فإذا شجراتن بشاطئ الوادي ،فانطلق
هللا صلى هللا عليه وسلم يقضي حاجته فلم ير شيئاً يستَ ُ
علي إبذن هللا
ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل إحدامها فأخذ بغصن من أغصاهنا ،فقال :انقادي َّ
فانقادت معه كالبعري املخشوش ،الذي يصانع قائ َده ،حىت أتى الشجرة األخرى ،فأخذ بغص ٍن من
علي إبذن هللا فانقادت معه كذلك ،حىت إذا كان ابملنصف (الوسط) مما
أغصاهنا ،فقال :انقادي َّ

بينهما قال :التئما علي إبذن هللا فالتأمتا ،فجلست أحدث نفسي فحانت مين لفتةٌ ،فإذا برسول هللا
صلى هللا عليه وسلم مقبالً ،وإذا ابلشجرتني قد افرتقتا فقامت كل واحدةٍ منهما على ٍ
ساق)) (.)1
وعن يعلى بن مرة الثقفي قالِ :
((سرَن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت نزلنا منزَّلً ،فنام النيب
ُ
صلى هللا عليه وسلم فجاءت شجرةٌ تش مق األرض حىت غشيته ،مث رجعت إىل مكاهنا ،فلما استيقظ
ذكرت له فقال :هي شجرة استأذنت رهبا يف أن تسلِم على رسول هللا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ُ

صلى هللا عليه وسلم فأُذن هلا)) (.)2

ين ،قد ختضب ابلدم من
وعن أنس قال(( :جاء جربيل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو جالس حز ٌ
حتب أن نريك آية؟ قال :نعم .فنظر إىل شجرةٍ من ورائه
فعل أهل مكة ،فقال :اي رسول هللا ،هل م

ادع هبا .فدعا هبا فجاءت فقامت بني يديه ،فقال :مرها فلرتجع فأمرها فرجعت .فقال رسول
فقالُ :
هللا صلى هللا عليه وسلم :حسيب حسيب)) (.)3

نيب؟
وعن ابن عباس قال(( :جاء أعرايب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :مبَ ُ
أعرف أنك ٌّ
رسول هللا صلى هللا عليه
قال :إن دعوت هذا العذ َق من هذه النخلة يشه ُد أين رسول هللا فدعاه ُ

ينزل من النخلة حىت سقط إىل النيب صلى هللا عليه وسلم مث قال :ارجع فعاد ،فأسلم
وسلم فجعل ُ

األعرايب)) (.)4

سألت مسروقاً :من آذن النيب صلى هللا عليه وسلم
وعن معن بن عبد الرمحن قال (مسعت أيب قال:
ُ
ِ
ابْلن ليلة استمعوا القرآن قال :حدثين أبوك – يعين عبد هللا بن مسعود – أنه قال :آذنت هبم

شجرةٌ) (.)5

وعن ابن عمر قال(( :كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفر ،فأقبل أعرايب ،فلما دَن قال له

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :تشه ُد أن َّل إله إَّل هللا وحدهُ َّل شريك له وأ َن حممداً عبدهُ ورسوله؟
ُ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو
السلَمة ،فدعاها ُ
ومن يشه ُد على ما ُ
تقول؟ قال :هذه َّ
قالَ :

بشاطئ الوادي ،فأقبلت خت مد األرض حىت قامت بني يديه ،فاستشهدها ثالاثً فشهدت ثالاثً أنه كما
قال ،مث رجعت إىل منبتها)) ( .)6الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 150
_________

( )1رواه مسلم (.)3012
( )2رواه أمحد ( ،)17601( )173 /4والبيهقي يف ((دَّلئل النبوة)) ( .)24 /6قال ابن كثري يف
((البداية والنهاية)) ( :)145 /6طريقه جيد ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) (/5

 )346كما قال ذلك يف املقدمة.

( )3رواه أمحد ( ،)12133( )113 /3والدارمي ( .)23( )26 /1قال ابن كثري يف ((البداية

والنهاية)) ( :)128 /6إسناده على شرط مسلم ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح))
( )347 /5كما قال ذلك يف املقدمة ،وصحح إسناده األلباين يف ((ختريج مشكاة املصابيح))
(.)5867

( )4رواه الرتمذي ( .)3628وقال :حسن غريب صحيح ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن
الرتمذي)) دون قوله(( :فأسلم األعرايب)).

( )5رواه البخاري ( ،)3859ومسلم (.)450
( )6رواه الدارمي ( ،)8( )17 /1وابن حبان ( ،)6505( )434 /14والطرباين ()431 /12
( .)13616قال ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) ( :)130 /6إسناده جيد ،وقال اهليثمي يف

((جممع الزوائد)) ( :)295 /8رجاله رجال الصحيح ،وصحح إسناده السيوطي يف ((اخلصائص
الكربى)) (.)36 /2

()67/4

املطلب احلادي عشر :تسليم احلجر

يسلم
عن جابر بن َمسُرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إين
ُ
ألعرف حجراً ِبكةَ كان ُ
أبعث إين ألعرفُهُ اآلن)) ( .)1الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 152
علي قبل أن َ
َّ
_________
( )1رواه مسلم (.)2277

()68/4

املطلب الثاين عشر :شكوى البعري

نسري مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ مررَن ببع ٍري
عن يعلى بن مرة الثقفي قال(( :بينما ُ
حنن ُ

جرج َر ،فوضع جرانه ،فوقف عليه النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :أين
يُ َ
سىن عليه ،فلما رآه البعريُ َ
ألهل ٍ
لك اي رسول هللا ،وإنه ِ
بيت ما هلم
صاحب هذا البعري؟ فجاءه فقال :بِ ْعنِ ِيه فقال :بل هنبُهُ َ
ُ
ِ
ذكرت هذا من أمره ،فإنه شكا كثرَة العمل ،وقلةَ العلف ،فأحسنوا إليه))
غريهُ .قال :أما إذ
َ
معيشةٌ ُ
(.)1
إيل
وعن عبد هللا بن جعفر قال(( :أردفين ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خلفه ذات يوم ،ف َّ
أسر َّ
أحب ما استرت به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلاجتِ ِه
ُحدث به أحداً من الناس ،وكان َّ
حديثاً َّل أ ُ
فدخل حائطاً ٍ
حائش ٍ
مجل ،فلما رأى النيب صلى هللا عليه
خنل.
هدف أو
ٌ
ُ
لرجل من األنصار فإذا ٌ
َ

فس َك َن
وسلم َّ
حن وذرفت عيناه ،فأاته النيب صلى هللا عليه وسلم فمسح سراته إىل سنامه وذفراه َ
فىت من األنصار فقال :يل اي رسول هللا .فقال:
فقالَ :من م
رب هذا اْلمل؟ ملن هذا اْلمل؟ فجاءه ً
إيل أنك ُجتيعه وتُدئبُهُ)) ( .)2الرسل
ك هللا إايها؟ فإنه شكا َّ
أفال تتقي هللاَ يف هذه البهيمة اليت َملَّ َك َ
والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 152
_________

( )1رواه أمحد ( ،)17601( )173 /4والبيهقي يف ((دَّلئل النبوة)) ( .)24 /6قال ابن كثري يف
((البداية والنهاية)) ( :)145 /6طريقه جيد ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) (/5
 )346كما قال ذلك يف املقدمة.

( )2رواه أبو داود ( ،)2549وأمحد ( ،)1745( )204 /1واحلاكم ( .)109 /2واحلديث سكت
عنه أبو داود ،وقال احلاكم :صحيح اإلسناد ،وقال ابن امللقن يف ((حتفة احملتاج)) ( :)438 /2سنده
يف مسلم ،وقال ابن كثري يف ((إرشاد الفقيه)) ( :)247 /2أصله يف مسلم.

()69/4

ْتهيد:

ِ ِ
َّ
يل [الشعراء ]197 :فاآلية تبني َّ
أن من
قال تعاىل :أ ََوَملْ يَ ُكن هلُ ْم آيَةً أَن يَـ ْعلَ َمهُ ُعلَ َماء بَِين إ ْس َرائ َ

اآلايت البينات الدالة على صدق الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وصدق ما جاء به – علم بين

إسرائيل بذلك ،وهو علم مسجل حمفوظ مكتوب يف كتبهم اليت يتداولوهنا ،كما قال تعاىلَ :وإِنَّهُ لَِفي
ِ
ني [الشعراء .]196 :الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 162
ُزبُ ِر ْاأل ََّول َ

()70/4

ْتهيد
حكى هللا سبحانه يف القرآن الكرمي ما تتضمنه الكتب املنزلة والرسل املرسلة من التبشري بنبينا حممد
صلى هللا عليه وسلم ما يغين عن مجيع ما ذكرَنه من نصوص تلك الكتب ,وإمنا أردَن ابلنقل منها
َّ ِ
ين
إلزام احلجة وتكميل الفائدة ملن كان يف قلبه ريب ,ويف صدره حرج ,فمن ذلك قوله سبحانه :الذ َ
َّيب األ ُِم َّي الَّ ِذي َِجي ُدونَه مكْت ِ
يل أيْمرهم ِابلْمعر ِ
ِ ِ
وف
الر ُس َ
يَـتَّبِ ُعو َن َّ
ول النِ َّ
َُ ًُ
واب عن َد ُه ْم ِيف التـ َّْوَراة َوا ِإل ْجن ِ َ ُ ُ ُ َ ْ ُ
اهم َع ِن الْمن َك ِر وُِحي مل َهلُم الطَّيِب ِ
ات َوُحيَ ِرُم َعلَْي ِه ُم ْ
ث [األعراف .]175 :وقال عز وجل:
اخلَبَآئِ َ
ُ َ
َويَـ ْنـ َه ُ ْ
ُ َ
َّ ِ
ِ
َّ ِ
ين أ ُْوتُواْ
اب يَـ ْع ِرفُونَهُ َك َما يَـ ْع ِرفُو َن أَبْـنَ ُ
ين آتَـ ْيـنَ ُ
اه ُم الْكتَ َ
اءه ْم [البقرة ]146 :وقال تعاىلَ :وإِ َّن الذ َ
الذ َ
ِ
اب لَيَـ ْعلَ ُمو َن أَنَّهُ ا ْحلَ مق ِمن َّرهبِِ ْم َوَما هللاُ بِغَافِ ٍل َع َّما يَـ ْع َملُو َن [البقرة ]144 :وقال سبحانهَ :وَكانُواْ
الْكتَ َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
اءهم َّما َع َرفُواْ َك َف ُرواْ بِ ِه فَـلَ ْعنَةُ َّ
ين
ين َك َف ُرواْ فَـلَ َّما َج ُ
اَّلل َعلَى الْ َكاف ِر َ
من قَـ ْب ُل يَ ْستَـ ْفت ُحو َن َعلَى الذ َ
ِ
َّ ِ
ك ِاب ْحلَ ِق فَالَ تَ ُكونَ َّن
اب يَـ ْعلَ ُمو َن أَنَّهُ ُمنَـ َّزٌل ِمن َّربِ َ
ين آتَـ ْيـنَ ُ
اه ُم الْكتَ َ
[البقرة ]89 :وقال سبحانهَ :والذ َ
ِمن الْمم َِرتين [األنعام ]114 :وقال سبحانهَ :ك َفى ِاب ِ
هلل َش ِهي ًدا بـي ِين وبـيـنَ ُكم ومن ِعن َدهُ ِعلْم ال ِ
ْكتَ ِ
اب
َْ َ َْ ْ َ َ ْ
َ ُْ َ
ُ
ِ ِ
َّ
يل [الشعراء]197 :
[الرعد ]43 :وقال تبارك وتعاىل :أ ََوَملْ يَ ُكن هلُ ْم آيَةً أَن يَـ ْعلَ َمهُ ُعلَ َماء بَِين إ ْس َرائ َ
ول تَـرى أَ ْعيـنـهم تَِف ِ
وقال سبحانه :وإِ َذا َِمس ُعواْ َما أُن ِز َل إِ َىل َّ ِ
َّم ِع ِممَّا َع َرفُواْ ِم َن ا ْحلَِق
يض م َن الد ْ
ُ
الر ُس َ ُ َ ُ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
آمنَّا فَا ْكتُـ ْبـنَا َم َع َّ
ْم من قَـ ْبله إِ َذا
يَـ ُقولُو َن َربَّـنَا َ
ين [املائدة ]83 :وقال تعاىل :إِ َّن الذ َ
الشاهد َ
ين أُوتُواْ الْعل َ
يـ ْتـلَى َعلَْي ِهم َِخي مرو َن لِألَ ْذقَ ِ
ان ُس َّج ًدا َويَـ ُقولُو َن ُس ْب َحا َن َربِنَا إِن َكا َن َو ْع ُد َربِنَا لَ َم ْف ُعوَّلً [اإلسراء- 107 :
ُ
ْ
ٍِ
ِ
ك فَ ِ َّ ِ
ك
اب ِمن قَـ ْبلِ َ
 ]108وقال سبحانه :فَِإن ُك َ
َنزلْنَا إِلَْي َ ْ
نت ِيف َشك ممَّا أ َ
ين يَـ ْق َرُؤو َن الْكتَ َ
اسأَل الذ َ
[يونس]94 :
وهذا بعض ما اشتمل عليه الكتاب العزيز ,ويف األحاديث ما يؤيد ذلك ويؤكده ,فمن ذلك ما رواه

ابن اسحاق قال :حدثين حممد بن أيب حممد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبري عن ابن عباس( :أن
اليهود كانوا يستفتحون على األوس واخلزرج برسول هللا قبل بعثته ,فلما بعثه هللا من العرب كفروا به

وجحدوا ما كانوا يقولون فيه ,فقال معاذ بن جبل وبشر بن الرباء بن معرور وداود بن سلم :اي معشر
اليهود ,اتقوا هللا وأسلموا ,فقد كنتم تستفتحون علينا ِبحمد وحنن أهل شرك ,وختربوَن أنه مبعوث,

وتصفونه بصفته ,فقال سالم بن مشكم أحد بين النضري :ما جاءَن بشيء نعرفه ,وما هو ابلذي كنا
ِ
اءهم َّما َع َرفُواْ َك َف ُرواْ بِ ِه فَـلَ ْعنَةُ َّ
ين [البقرة:
نذكره لكم .فأنزل هللا عز وجل :فَـلَ َّما َج ُ
اَّلل َعلَى الْ َكاف ِر َ
.)1( )]89

_________

( )1رواه ابن إسحاق يف ((سرية ابن هشام)) (.)547 /1

()71/4

وروى ابن اسحاق حنو هذه القصة اليت هي سبب نزول هذه اآلية من طرق ,ومنها أنه قال :حدثين
صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن حممود بن لبيد حدثنا حيىي بن عبد هللا بن عبد الرمحن
بن أسعد بن زرارة األنصاري قال حدثين من شئت من رجال قومي عن حسان بن اثبت األنصاري

قال( :وهللا إين لغالم يفعة ابن سبع سنني أو مثان سنني ,أعقل كلما مسعت ,إذ مسعت يهودايً يقول

على أطم يثرب فصرخ :اي معشر اليهود ,فلما اجتمعوا عليه قالوا :مالك وتلك؟ قال :طلع جنم أمحد
الذي يبعث الليلة) ( )1ومن ذلك ما كان من خروج زيد بن عمرو بن نفيل وسؤاله ألهل الكتاب
وإخبارهم عن أن نبياً يبعث يف العرب فرجع ,وأدرك النيب قبل أن يبعث ,ومات قبل البعثة وهذا
احلديث يف البخاري وغريه (.)2

وأخرج البيهقي إبسناد صحيح من حديث أنس بن مالك(( :أن غالماً يهودايً كان خيدم النيب صلى

هللا عليه وسلم فمرض ,فأاته النيب يعوده ,فوجد أابه عند رأسه يقرأ التوراة ,فقال له رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم :اي يهودي :أنشدك ابهلل الذي أنزل التوراة على موسى هل جتد يف التوراة صفيت
وخمرجي؟ قالَّ :ل .قال الفىت :بلى وهللا اي رسول هللا إَن جند يف التوراة نعتك ,وخمرجك ,وإين أشهد
أن َّل إله إَّل هللا ,وأنك رسول هللا ,فقال :أقيموا هذا من عند رأسه ,ولوا أخاكم)) (.)3

وثبت يف البخاري ومسلم وغريمها من حديث ابن عباس عن أيب سفيان بن حرب ملا سأله هرقل ملك

الروم عن صفات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه فقال( :إن يكن ما تقوله حقاً إنه نيب ,وقد

كنت أعلم أنه خارج ,ومل أكن أظنه منكم ,ولو أعلم أين أخلص إليه ألحسنت لقاءه ,ولو كنت عنده

لغسلت عن قدميه) (.)4

ويف البخاري حكاية عن هرقل هذا إنه كان حزاء ينظر يف النجوم ,فنظر ,فقال( :إن ملك اخلتان قد
ظهر فمن خيتنت من هذه األمة؟ قالوا :خيتنت اليهود ,فال يهمك شأهنم ,وابعث إىل من يف مملكتك من

اليهود فيقتلوهنم ,مث وجد إنساَنً من العرب فقال :انظروا أفختنت هو؟ فنظروا فإذا هو خمتنت ,وسأله

عن العرب فقال :خيتتنون) (.)5

وفيه أيضاً وكان برومية صاحب هلرقل كان هرقل نظريه يف العلم ,فأرسل إليه ,وسار إىل محص ,فلم
يرم محص ,حىت أتى كتاب من صاحبه يوافق رأيه على خروج النيب صلى هللا عليه وسلم.

ومن هذا ما ثبت يف كتب السري واحلديث من إسالم النجاشي ,وتصديقه ابلنيب وهو يف احلبشة مل
يشاهد النيب صلى هللا عليه وسلم ,وإمنا وصل إليه بعض أصحابه ,ومسع ما تلوه عليه من القرآن,

فآمن وصدق.

وثبت يف الصحيح أن ورقة بن نوفل الذي دار يف طلب الدين ,وسأل طوائف أهل الكتاب ,ملا أخربه
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِبا رأى من نزول جربيل عليه يف غار حراء وما قال له فقال ورقة:

((هذا الناموس الذي أنزل هللا على موسى ,ليتين كنت جذعاً أدرك إذ خيرجك قومك ,فقال النيب
صلى هللا عليه وسلم :أو خمرجي هم؟ فقال ورقة :مل أيت أحد ِبثل ما جئت به إَّل عودي ,وإن

يدركين يومك أنصرك نصراً مؤزراً .مث مل ينشب ورقة أن تويف)) (.)6
_________

( )1رواه ابن إسحاق يف ((سرية ابن هشام)) (.)159 /1
( )2احلديث رواه البخاري (.)3827

( )3رواه البيهقي ( .)12518( )206 /6قال ابن تيمية يف ((اْلواب الصحيح)) (:)172 /5
إسناده صحيح.
( )4رواه البخاري ( ،)4553ومسلم (.)1773
( )5رواه البخاري (.)7

( )6رواه البخاري ( ،)4953ومسلم (.)160
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ومن هذا ما رواه ابن إسحاق قال :حدثين عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بين قريظة قال:
(هل تدري عما كان إسالم أسيد وثعلبة ابين سعية وأسد بن عبيد نفر من هذيل مل يكونوا من بين

قريظة وَّل النضري كانوا فوق ذلك؟ قلتَّ :ل ,قال :فإنه قدم علينا رجل من الشام من يهود يقال له
ابن اهليبان ,فأقام عندَن ,وهللا ما رأينا رجالً قط َّل يصلي اخلمس خرياً منه ,فقدم علينا قبل مبعث

النيب صلى هللا عليه وسلم بسنني ,وكنا إذا قحطنا ,أو قل علينا املطر نقول :اي ابن اهليبان ,أخرج

فاستق لنا ,فيقولَّ :ل وهللا حىت تقدموا أمام خمرجكم صدقة ,فنقول :كم؟ فيقول :صاع من ْتر ,أو
مدين من شعري ,فنخرجه مث خيرج إىل ظاهر حرتنا وحنن معه ,فيستقي ,فوهللا ما نقوم من جملسه حىت

ْتر السحاب ,وقد فعل ذلك غري مرة وَّل مرتني وَّل ثالثة ,فحضرته الوفاة ,فاجتمعنا إليه ,فقال :اي
معشر يهود ,ما ترونه أخرجين من أرض اخلمر واخلمري إىل أرض البؤس واْلوع؟ قالوا :أنت أعلم.
قال :فإنه إمنا أخرجين أتوقع خروج نيب قد أظل زمانه ,هذه البالد مهاجره ,فاتبعوه وَّل تسبقن إليه

إذا خرج اي معشر يهود ,فإنه يبعث بسفك الدماء ,وسيب الذراري والنساء ,فمن خيالفه فال ْينعكم
ذلك منه .مث مات ,فلما كان الليلة اليت فتحت فيها قريظة قال أولئك الثالثة الفتية وكانوا شباَنً
أحدااثً :اي معشر يهود ,وهللا إنه الذي ذكر لكم ابن اهليبان ,فقالوا :ما هو به ,قالوا :بلى وهللا إنه

بصفته .مث نزلوا فأسلموا ,وخلوا أمواهلم وأوَّلدهم وأهاليهم ,فلما فتح احلصن رد ذلك عليهم) (.)1

وأخرج البخاري يف اترخيه والبيهقي يف دَّلئل النبوة عن حممد بن عمر بن إبراهيم بن حممد بن جبري

بن مطعم عن أبيه قال( :مسعت أيب جبري يقول ملا بعث هللا نبيه وظهر أمره ِبكة خرجت إىل الشام,
فلما كنت ببصرى أتتين مجاعة من النصارى فقالوا يل :أمن احلرم أنت؟ قلت :نعم .قالوا :تعرف هذا

الذي تنبأ فيكم؟ قلت :نعم .قال :فأخذوا بيدي فأدخلوين ديراً هلم فيه ْتاثيل وصور ,قالوا يل :أنظر

هل ترى صورة هذا الذي بعث فيكم؟ فنظرت فلم أر صورته ,قلتَّ :ل أرى صورته .فأدخلوين ديراً
أكرب من ذلك الدير ,فيه صور أكثر مما يف ذلك الدير ,فقالوا يل :أنظر هل ترى صورته؟ فنظرت فإذا
أَن بصفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصورته ,وإذا أنه بصفة أيب بكر وصورته وهو آخذ بعقب
رسول هللا ,فقالوا يل :انظر هل ترى صفته؟ قلت :نعم .قالوا :هو هذا ,وأشاروا إىل صفة رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم؟ قلت :اللهم نعم .قالوا :أتعرف هذا الذي أخذ بعقبه؟ قلت :نعم .قالوا تشهد
أن هذا هو صاحبكم ,وأن هذا اخلليفة من بعده) (....... )2
_________

( )1رواه ابن إسحاق يف ((سرية ابن هشام)) (.)213 /1
( )2رواه البيهقي يف ((دَّلئل النبوة)) ()384 /1
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وأمثال هذا كثرية جداً يطول املقام ببسط بعضها فضالً عن كلها ,ويف القرآن الكرمي من دَّلئل إثبات
النبوات على العموم ,وإثبات نبوة نبينا صلى هللا عليه وسلم على اخلصوص ما َّل خيفى على من

يعرف القرآن ,ويفهم كالم العرب ,فإنه مصرح بثبوت مجيع األنبياء من لدن آدم إىل حممد صلى هللا
عليه وسلم ,وفيه ذكر كل واحد منهم بصفته ,وإىل من أرسل ,ويف أي زمان كان ,مع تقدمي املتقدم,

وأتخري املتأخر ,وذكر ما وقع لكل واحد منهم ,من إجابة قومه له ,وامتناعهم عليه ,وردهم ملا جاء
به ,وما وقع بينه وبينهم من املقاولة ,واحملاولة ,واملقاتلة .ومن نظر يف التوراة وما اشتملت عليه من

حكاية حال األنبياء من لدن آدم إىل موسى وجد القرآن موافقاً ملا فيها غري خمالف هلا ,وهكذا ما

اشتملت عليه التوراة مما اتفق ملوسى وبين إسرائيل يف مصر مع فرعون ,وما كان من تلك احلوادث

من اآلايت البينات اليت جاء هبا ,ومن تلك العقوابت اليت عوقب هبا فرعون وقومه ,مث ما كان من بين
إسرائيل مع موسى من بعد خروجهم من مصر إىل عند موت موسى مع طول تلك املدة ,وكثرة تلك

احلوادث.
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فإن القرآن حكى ذلك كما هو ,وذكره بصفته من غري خمالفة ,مث ما كان من األنبياء الذين جاءوا بعد
موسى إىل عند قيام املسيح فإن القرآن الكرمي حكى قصصهم ,وما جرى هلم ,وما قالوه لقومهم ,وما
قاله قومهم هلم ,وما وقع بينهم من احلوادث ,وكان ما حكاه القرآن موافقاً ملا يف كتب نبوة أولئك

األنبياء من غري خمالفة ,مث هكذا ما حكاه القرآن عن نبوة املسيح ,وما جرى له ,وأحواله وحوادثه,

فإنه موافق ملا اشتمل عليه اإلجنيل من غري خمالفة ,ومعلوم لكل عاقل يعرف أحوال نبينا صلى هللا
عليه وسلم أنه كان أمياً َّل يقرأ وَّل يكتب ,وكان منذ ولد إىل أن بعثه هللا عز وجل بني قومه ,وهم

قوم مشركون َّل يعرفون شيئاً من أحوال األنبياء ,وَّل يدرون بشيء من الشرائع ,وَّل خيالطون أحداً
من اليهود والنصارى ,وَّل يعرفون شيئاً من شرائعهم ,وإن عرفوا فرداً منها فليس ذلك إَّل يف مثل ما
هو متقرر بينهم يعملون به يف عباداهتم ومعامالهتم ابعتبار ما يشتهر عنهم يف ذلك كما يبلغ بعض

أنواع العامل عن البعض اآلخر ,فإنه قد يبلغهم بعض ما يتمسكون به يف دينهم ابعتبار اشتهار ذلك
عنهم ,وأما العلم أبحوال األنبياء وما جاءوا به ,وإىل من بعثهم هللا ,وما قالوا لقومهم ,وما أجابوهم

به ,وما جرى بينهم من احلوادث كلياهتا وجزئياهتا ,ويف أي عصر كان كل واحد منهم ,وإىل من بعثه

هللا ,وكون هذا النيب كان متقدماً على هذا ,وهذا كان متأخراً عن هذا ,مع كثرة عددهم ,وطول

مددهم ,واختالف أنواع قومهم ,واختالف ألسنتهم ,وتباين لغاهتم ,فهذا أمر َّل حييط بعلمه إَّل هللا

عز وجل ,ولوَّل اشتمال التوراة على حكاية أحوال من قبل موسى من األنبياء َّلنقطع علم ذلك عن
البشر ,ومل يبق ألحد منهم طريق إليه البتة ,فلما جاءَن هذا النيب العريب األمي املبعوث من بني طائفة

مشركة ,تعبد األواثن ,وتكفر جبميع األداين ,قد دبروا دنياهم أبمور جاهلية تلقاها اآلخر عن األول,

ومسعها الالحق من السابقَّ ,ل يرجع شيء منها إىل ملة من امللل الدينية ,وَّل إىل كتاب من الكتب
املنزلة ,وَّل إىل رسول من األنبياء املرسلة ,بل غاية علمهم ,وهناية ما لديهم ما جيري بني أسالفهم من
املقاولة واملقاتلة ,وما حيفظونه من شعر شعرائهم ,وخطب خطبائهم ,وبالغات بلغائهم ,وجود

أجوادهم ,وإقدام أهل اْلرأة واْلسارة منهمَّ ,ل يلتفتون مع ذلك إىل دين ,وَّل يقبلون على شيء من

أعمال اآلخرة ,وَّل يشتغلون أبمر من األمور اليت يشتغل هبا أهل امللل ,فإن راموا مطلباً من مطالب
الدنيا ,ورغبوا يف أمر من أمورها ,قصدوا أصنامهم ,وطلبوا حصوهلا منها ,وقربوا إليها بعض أمواهلم

ليبلغوا بذلك إىل مقاصدهم ومطالبهم ,وكان هذا النيب العريب األمي َّل يعلم إَّل ِبا يعلمون ,وَّل يدري
إَّل ِبا يدرون ,بل قد يعلم الواحد منهم ,املتمكن من قراءة الكتب وكتابة املقروء بغري ما يعلمه هذا
النيب ,فبينما هو على هذه الصفة بني هؤَّلء القوم البالغني يف اْلهالة إىل هذا احلد جاءَن هبذا الكتاب

العظيم احلاكي ملا ذكرَنه من تفاصيل أحوال األنبياء وقصصهم ,وما جرى هلم مع قومهم على أكمل
حال ,وأمت وجه ,ووجدَنه موافقاً ملا يف تلك الكتب غري خمالف لشيء منها ,كان هذا من أعظم

األدلة الدالة على ثبوت نبوته على اخلصوص ,وثبوت نبوة من قبله من األنبياء على العموم ,ومثل

دَّللة هذا الدليل َّل يتيسر ْلاحد وَّل ملكابر وَّل لزنديق مارق أن يقدح فيها بقادح ,أو يعارضها
بشبهة من الشبه كائنة ما كانت ,إن كان ممن يعقل ويفهم ,ويدري ِبا يوجبه العقل من قبول األدلة

الصحيحة اليت َّل تقابل ابلرد ,وَّل تدفع ابملعارضة ,وَّل تقبل التشكيك ,وَّل حتتمل الشبهة ,ومع هذا
فقد كان النيب األمي املبعوث بني هؤَّلء يصرح بني ظهرانيهم ببطالن ما هم
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عليه ,ويزيف ما هم فيه أبلغ تزييف ,ويقدح فيه أعظم قدح ,ويبني هلم أهنم أعداء هللا ,وأهنم
مستحقون لغضبه وسخطه وعقوبته ,وأهنم ليسوا على شيء ,فبهذا السبب صاروا مجيعا أعداء له

يطعنون عليه ابملطاعن اليت يعلمون أنه منزه عنها ,مربأ منها ,كقوهلم إنه كذاب ,وإنه جمنون ,وإنه

ساحر ,فلو علموا أنه تعلم من أحد من أهل الكتاب أو أخذ عن فرد من أفرادهم ْلاءوا هبذا املطعن

ابدئ بدء ,وجعلوه عنواَنً لتلك املطاعن الكاذبة ,بل لو وجدوا إىل ذلك سبيالً لعولوا عليه ومل

حيتاجوا إىل غريه ,فلما مل أيتوا بذلك ,وَّل تكلموا به ,وَّل وجدوا إليه سبيالً علم كل عاقل أنه مل يتعلم
من أحد من اليهود وَّل من النصارى ,وَّل من غري هاتني الطائفتني ,إذ مل يطعن عليه بذلك هؤَّلء

الذين هم قومه وقد ولد بينهم ,وعاش يف دايرهم خيالطهم وخيالطونه ,ويواصلهم ,ويعرفون مجيع

أحواله ,وَّل سيما من كان من قرابته منهم الذين صاروا له بعد البعثة أشد األعداء ,وأعظم اخلصوم,
كأيب هلب وأمثاله ,فإنه َّل شك وَّل ريب أنه َّل خيفى عليهم ما هو دون هذا من أحواله ,وأيضاً لو

كان قد تعلم من أحد من أهل الكتاب مل خيف ذلك على أهل الكتاب الذين صرح هلم أبهنم إن مل
يؤمنوا به فهم من أعداء هللا ,ومن املستحقني لسخطه وعقوبته ,وأهنم على ضاللة ,وأهنم قد غريوا

كتاهبم وحرفوه وبدلوه ,وأهنم أحقاء بلعنة هللا وغضبه ,فلو كان له معلم منهم أو من أمثاهلم من أهل
الكتاب ْلعلوا هذا املطعن عليه مقدماً على كل مطعن يطعنونه به من تلك املطاعن الكاذبة ,بل كان
هذا املطعن مستغنياً عن كل ما طعنوا به عليه ,ألن مسافته قريبة ,وأتثريه ظاهر ,وقبول عقول العامة
له من أهل الكتاب ومن املشركني أيسر من قبوهلا لتلك املطاعن الكاذبة اليت جاءوا هبا ,هذا معلوم

لكل عاقل َّل يشك فيه شاك ,وَّل يتلعثم عنده متلعثم ,وَّل يكابره فيه مكابر ,فلما مل يطعن عليه

أحد منهم بشيء من ذلك علمنا علماً يقيناً انتفاء ذلك ,وأنه مل يتعلم من أحد منهم ,وإذا تقرر هذا
الربهان الذي هو أوضح من مشس النهار ,أنه مل يكن له معلم من اليهود وَّل من النصارى ,وَّل من

غريهم ممن له علم أبحوال األنبياء فلم يبق إَّل أن يكون اطلع بنفسه منفرداً عن الناس على مثل

التوراة ,والزبور ,واإلجنيل ,وحنو ذلك من كتب األنبياء ,وقد علمنا علما يقينياً أبنه كان أمياً َّل يقرأ
املكتوب ,وَّل يكتب املقروء ,ثبت هذا ابلنقل املتواتر عن أصحابه ,مع عدم خمالفة املخالفني له يف
ذلك ,فإنه مل يسمع عن واحد منهم أنه نسب إليه أنه يقدر على قراءة املكتوب ,أو كتابة املقروء,

وحينئذ انتفت هذه الطريقة أعين كونه اطلع على الكتب املتقدمة بنفسه منفرداً عن الناس ,وإمنا قلنا

منفرداً عن الناس ألَن لو فرضنا قدرته على ذلك يف حمضر أحد من الناس مل خيف ذلك على أتباعه

وَّل على أعدائه ,فإذا انتفت قدرته على قراءة املكتوب من حيث كونه أمياً ,وانتفى اطالع أحد من

الناس على شيء من ذلك علمنا أنه مل أيخذ شيئاً من ذلك َّل بطريق التعليم ,وَّل بطريق املباشرة منه

لتلك الكتب ,ومل يسمع عن أحد َّل من أتباعه وَّل من أعدائه أنه كان ِبكة من يعرف أحوال األنبياء
وقصصهم وما جاءوا به من الشرائع ,وَّل كان ِبكة من كتب هللا سبحانه املنزلة على رسله شيء ,وَّل

كانت قريش ممن يرغب إىل ذلك أو يطلبه أو حيرص على معرفته ,ومع هذا فقد كان أعداؤه من كفار
قريش معرتفون بصدقه ,ويقرون أبهنم مل جيربوا عليه كذابً .ويف حديث ابن عباس يف الصحيحني

وغريمها يف قصة سؤال هرقل أليب سفيان أنه قال له (فهل كنتم تتهمونه ابلكذب قبل أن يقول ما

قال؟ فقال أبو سفيانَّ :ل) ( )1ويف الصحيحني وغريمها من حديث عبد هللا بن مسعود (أن سعد بن

معاذ ملا قال ألمية بن خلف أن النيب ذكر أنه سيقتل ,فقال ذلك َّلمرأته ,فقالت :وهللا ما يكذب

حممد ,وعزم على أَّل خيرج خوفاً من هذا) ( .)2وأخرج البخاري يف صحيحه من حديث ابن عباس

أن النيب قال لقريش(( :لو أخربتكم أن خيالً ابلوادي تريد أن تغري عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا:

نعم ,ما جربنا عليك إَّل صدقاً)) (.)3

وأخرج البخاري يف اترخيه ,وأبو زرعة يف دَّلئله ,وابن اسحق أن أاب طالب ملا قال للنيب صلى هللا

عليه وسلم أن يكف عن قريش فقال(( :وهللا ما أقدر على أن أدع ما بعثت به ,فقال أبو طالب
لقريش :وهللا ما كذب قط ,فارجعوا راشدين)) (.)4

وأخرج ابن مردويه يف كتاب التفسري ,وأبو يعلى املوصلي يف مسنده ,وعبد بن محيد أن عتبة بن ربيعة
قال لقريش( :وقد علمتم أن حممداً إذا قال شيئاً مل يكذب) الفتح الرابين من فتاوى اإلمام الشوكاين
 بتصرف 521 /1 -_________
( )1رواه البخاري ( ،)7ومسلم (.)1773
( )2رواه البخاري (.)3632

( )3رواه البخاري ( ،)4770ومسلم ()208
( )4رواه البخاري يف ((التاريخ الكبري)) ()50 /7

()76/4

املطلب األول :دعوة إبراهيم

عن العرابض بن سارية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنَّه قال(( :إين عند هللا مكتوب خامت
النبينيَّ ،
وإن آدم ملنجدل يف طينته ،وسأخربكم أبول أمري ،دعوةُ إبراهيم ،وبشارة عيسى ،ورؤاي أمي

اليت رأت حني وضعتين ،أنه خرج هلا نور أضاءت هلا منه قصور الشام)) رواه يف (شرح السنة) (.)1
وقد أخربَن هللا َّ
أن خليل الرمحن إبراهيم وابنه إمساعيل كان يبنيان البيت احلرام ويدعوان ،ومن
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يل َربـَّنَا تَـ َقبَّ ْل ِمنَّا
دعائهما ما قصه علينا يف سورة البقرة َوإ ْذ يَـ ْرفَ ُع إبْـ َراه ُ
يم الْ َق َواع َد م َن الْبَـ ْيت َوإ ْمسَاع ُ
ِ
ِ
َنت َّ ِ
اج َعلْنَا ُم ْسلِ َم ْ ِ
ب
ك َوِمن ذُ ِريَّتِنَا أ َُّمةً م ْسلِ َمةً لَّ َ
ني لَ َ
إِنَّ َ
كأ َ
يم َربَّـنَا َو ْ
ك َوأَ ِرََن َمنَاس َكنَا َوتُ ْ
السم ُ
يع ال َْعل ُ
َّواب َّ ِ
ث فِي ِهم رسوَّلً ِم ْنـهم يـ ْتـلُو علَي ِهم آايتِ َ ِ
ِ
اب
َعلَْيـنَآ إِنَّ َ
كأ َ
ك َويُـ َعل ُم ُه ُم الْكتَ َ
َنت التـ َّ ُ
يم َربَّـنَا َوابْـ َع ْ ْ َ ُ
ُْ َ َ ْ ْ َ
الرح ُ

ِ
ِ
يم [البقرة.]129 - 127 :
ْمةَ َويُـ َزكِي ِه ْم إِنَّ َ
كأ َ
َنت َ
َوا ْحلك َ
الع ِز ُيز احلَك ُ

وقد استجاب هللا دعاء خليله إبراهيم وابنه نيب هللا إمساعيل ،وكان حممد صلى هللا عليه وسلم هو
أتويل تلك اَّلستجابة .وَّل تزال التوراة املوجودة اليوم – على الرغم مما أصاهبا من حتريف – حتمل
شيئاً من هذه البشارة ،فنجد فيها َّ
أن هللا استجاب دعاء إبراهيم يف إمساعيل ،فقد ورد يف التوراة يف

سفر التكوين يف اإلصحاح السابع عشر فقرة (( :)20وأما إمساعيل فقد مسعت لك فيه ،ها أَن أابركه

ص ورد يف التوراة
وأمثره ،وأكثره كثرياً جداً ،اثين عشر رئيساً يلد ،وأجعله أمة عظيمة كبرية) .وهذا الن م

السامرية أبلفاظ قريبة جداً مما أثبتناه هنا ،والرتمجة احلرفية للتوراة العربانية هلذا النص :وأما إمساعيل
فقد مسعت لك فيه ،ها أَن أابركه وأكثره (ِبأد مأد) ( .)2وقد ذكر ابن القيم َّ
أن بعض نسخ التوراة
القدْية أوردت النص كما أثبتناه هنا.

ودَّللة هذه البشارة على نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم من وجوه :األولَّ :
أن األمة العظيمة عند هللا
َّل َّ
بد أن تكون مسلمة ،ومل توجد هذه األمة من نسل إمساعيل إَّل بعد بعثة الرسول وانتشار املسلمني
يف املشارق واملغارب.
الثاين :النص العرباين (مأد مأد) صريح يف اسم الرسول صلى هللا عليه وسلم فاملرتمجون ترمجوه (جداً
جداً أو كثرياً كثرياً) والصواب هو :حممد ،ألهنا تلفظ ابلعرباين (مؤد مؤد) واللفظ العرباين قريب من
العريب .الثالث :قوله :اثين عشر رئيساً يلد ،هذا موافق ألخبار الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه

سيلي أمر هذه األمة اثنا عشر خليفة كلهم من قريش .الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 163

_________
( )1رواه أمحد ( ،)17203( )128 /4والبزار ( ،)135 /10وابن حبان ()312 /14

( ،)6404والطرباين ( ،)15341( )253 /18واحلاكم ( ،)656 /2والبغوي يف ((شرح السنة))
( .)207 /13قال البزارَّ :ل نعلمه يروى إبسناد متصل أحسن من هذا اإلسناد ،وقال احلاكم :هذا

حديث صحيح اإلسناد ،ووافقه الذهيب ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)226 /8أحد أسانيد
أمحد رجاله رجال الصحيح غري سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبان.

((( )2نبوة حممد من الشك إىل اليقني)) (ص(( ،)250 :حممد نيب اإلسالم)) (ص.)3 :

()77/4

املطلب الثاين :بشارة موسى
ابلنيب األمي ،على يد نيب هللا موسى منذ أمد بعيد ،جاءهم اخلرب
لقد جاء بين إسرائيل اخلربُ اليقني ِ
اليقني ببعثه ،وبصفاته ،وهنج رسالته ،وخبصائص ملته ،فهو النيب األمي ،وهو أيمر الناس ابملعروف

وينهاهم عن املنكر ،وحي مل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ،يضع عن من يؤمنون به من بين

إسرائيل األثقال واألغالل اليت علم هللا أهنا ستفرض عليهم بسبب معصيتهم ،فريفعها عنهم النيب

األمي حني يؤمنون به ،وأتباع هذا النيب يتقون رهبم ،وخيرجون زكاة أمواهلم ويؤمنون ِبايت هللا. .
وجاءهم اخلرب اليقني أبن الذين يؤمنون هبذا النيب األمي ،ويعظمونه ويوقرونه وينصرونه ويؤيدونه

ويتبعون النور الذي أنزل معه (أولئك هم املفلحون).
ٍ
ِِ
ِ
ين يَـتَّـ ُقو َن َويُـ ْؤتُو َن َّ
الزَكا َة
يب بِ ِه َم ْن أَ َشاء َوَر ْمحَِيت َو ِس َع ْ
سأَ ْكتُـبُـ َها للَّذ َ
قال تعاىلَ :ع َذ ِايب أُص ُ
ت ُك َّل َش ْيء فَ َ
ول النيب األ ُِم َّي الَّ ِذي َِجي ُدونَه مكْتواب ِعن َدهم ِيف التـَّوراةِ
ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
الر ُس َ
ين يَـتَّبِ ُعو َن َّ
ُ َ ُ ً ُْ
َْ
ين ُهم ِِب َايتنَا يُـ ْؤمنُو َن الذ َ
َوالذ َ
ِ
اهم َع ِن الْمن َك ِر وُِحي مل َهلُم الطَّيِب ِ
َوا ِإل ِْجن ِ
ات َوُحيَ ِرُم َعلَْي ِه ُم ْ
ض ُع َع ْنـ ُه ْم
اخلَبَآئِ َ
ث َويَ َ
ُ َ
يل َأي ُْم ُرُهم ِابل َْم ْع ُروف َويَـ ْنـ َه ُ ْ
ُ َ
ت َعلَي ِهم فَالَّ ِذين آمنُواْ بِ ِه و َع َّزروهُ ونَصروهُ واتَّـبـعواْ الن َّ ِ
ي أُن ِز َل َم َعهُ
إِ ْ
َ ُ َ َُ َ َ ُ
َ َ
ص َرُه ْم َواألَ ْغالَ َل الَِّيت َكانَ ْ ْ ْ
َ
مور الذ َ
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن [األعراف.]157 - 156 :
أ ُْولَئِ َ
بقية هذه البشارة يف التوراة:
وقد بقي من هذه البشارة بقية يف التوراة ،ففي سفر التثنية ،اإلصحاح ( )18فقرة  19 - 18قال

هللا ملوسى( :أقيم هلم أي لبين إسرائيل نبياً من وسط إخوهتم مثلك ،وأجعل كالمي يف فمه ،فيكلمهم

بكل ما أوصيه به ،ويكون أن اإلنسان الذي َّل يسمع كالمي الذي يتكلم به ابمسي أَن أطالبه).

ودَّللة هذه البشارة على رسولنا صلى هللا عليه وسلم بيَّنه ،ذلك أنه من بين إمساعيل وهم إخوة بين

إسرائيل ،فجدمهم هو إسحاق ،وإمساعيل وإسحاق أخوان ،مث هو أوسط العرب نسباً ،وقوله :مثلك،

أي :صاحب شريعة مثل موسى ،وحممد صلى هللا عليه وسلم هو الذي جعل هللا كالمه يف فمه حيث

ولكن هللا يوحي إليه كالمه ،فيحفظه ويرتله ،وهو الرسول املرسل إىل
كان أمياً َّل يقرأ من الصحفَّ ،
الناس كافة ،وبنو إسرائيل مطالبون ابتباعه وترك شريعتهم لشريعته ،ومن مل يفعل َّ
فإن هللا معذبه

(ويكون أن اإلنسان الذي َّل يسمع لكالمي الذي يتكلم به ابمسي أَن أطالبه).
ومما يعرفنا َّ
أن هذه البشارة هي بقية البشارة العظيمة اليت أوحى هللا هبا إىل موسى ،وأخربَن هبا القرآن
الكرمي ،أن هذه البشارة وردت يف موقف معني ،فعندما اختار موسى من قومه سبعني رجالً مليقات هللا

جل وعال ،فدعا موسى ربَّه وتوسل إليه ،فبعثهم هللا من
أخذهتم الرجفة ،وذلك بسبب طلبهم رؤية هللا َّ
ِ
ت ُك َّل َش ْي ٍء
يب بِ ِه َم ْن أَ َشاء َوَر ْمحَِيت َو ِس َع ْ
بعد موهتم ،قال هللا بعد توسل موسى ودعائه َع َذ ِايب أُص ُ
ِِ
ين يَـتَّـ ُقو َن  ..اآلايت.
سأَ ْكتُـبُـ َها للَّذ َ
فَ َ

وإذا رجعت إىل التوراة يف سفر اخلروج جتد َّ
أن هذه البشارة إمنا أوحى هللا هبا إىل موسى بعد ذهابه

مليقات هللا ،وتتحدث التوراة عن شيء قريب من الرجفة (وكل الشعب مسع األصوات وصوت البوق،

ونظروا الشهب واْلبل دخاَنً ونظر كل القوم وتشردوا ووقفوا من بعد  ) ..سفر اخلروج ،اإلصحاح

( )20فقرة( .18 :وكان مجيع الشعب يرون الرعود والربوق ،وصوت البوق واْلبل يدخن ،وملا رأى
الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد  .) ..الرسل والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 165

()78/4

املطلب الثالث :بشارة عيسى

وأخربَن هللا – سبحانه – أن عيسى بشر برسولنا حممد صلى هللا عليه وسلم :وإِ ْذ قَ َ ِ
يسى ابْ ُن َم ْرَميَ
َ
ال ع َ
ِ
اي ب ِين إِسرائِيل إِِين رس ُ ِ
اَّلل إِلَي ُكم م ِ ِ
ِ
ي ِمن التـ َّْوراةِ وُمبَ ِشرا بِر ُس ٍ
ول َأيِْيت من بَـ ْعدي
ول َّ ْ
صدقًا ل َما بَ ْ َ
َ
َ َ َْ َ َ ُ
ني يَ َد َّ َ َ َ ً َ
اءهم ِابلْبـيِنَ ِ
ني [الصف.]6 :
امسُهُ أ ْ
ْ
ات قَالُوا َه َذا ِس ْح ٌر مبِ ٌ
َمحَ ُد فَـلَ َّما َج ُ َ
وأمحد من أمساء نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم كما ثبت يف صحيح البخاري عن جبري بن مطعم
قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولَّ :
((إن يل أمساء ،أَن حممد ،وأَن أمحد ،وأَن املاحي
الذي ْيحو هللا يب الكفر ،وأَن احلاشر الذي حيشر الناس على قدمي ،وأَن العاقب)) (.)1

مثالن يف التوراة واإلجنيل:

ول َِّ
اَّلل
ضرب هللا يف التوراة واإلجنيل مثلني لرسولنا حممد صلى هللا عليه وسلم وألصحابه :محمَ َّم ٌد َّر ُس ُ
ض ًال ِمن َِّ
ِ
َّ ِ
ض َو ًاَن
اَّلل َوِر ْ
ين َم َعهُ أَشدَّاء َعلَى الْ ُك َّفا ِر ُر َمحَاء بَـ ْيـنَـ ُه ْم تَـ َر ُ
اه ْم ُرَّك ًعا ُس َّج ًدا يَـ ْبـتَـغُو َن فَ ْ َ
َوالذ َ
ِ ِ
ِ
سج ِ
ك َمثَـلُ ُه ْم ِيف التـ َّْوَراةِ َوَمثَـلُ ُه ْم ِيف ِْ
اإل ِجن ِ
ود َذلِ َ
يل َك َز ْر ٍع أَ ْخ َر َج َشطْأَهُ
يم ُ
اه ْم ِيف ُو ُجوه ِهم م ْن أَثَ ِر ال م ُ
سَ
ظ هبِِم الْ ُك َّفار و َع َد َّ َّ ِ
ظ فَاستَـوى َعلَى سوقِ ِه يـ ْع ِجب ال مزَّر َ ِ ِ
آمنُوا َو َع ِملُوا
فَ َ
آزَرهُ فَ ْ
ين َ
ََ
اَّللُ الذ َ
استَـ ْغلَ َ ْ َ
ُ ُ ُ
اع ليَغي َ ُ
احل ِ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
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ات م ْنـ ُهم َّمغْف َرةً َوأ ْ
الص َ
َج ًرا َعظ ً
_________
( )1رواه البخاري ( ،)4896ومسلم (.)2354
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املبحث الثاين :بشائر التوراة وأسفار األنبياء
التوراة اليت بني أيدي الناس اليوم حم َّرفة مغرية يدلك على ذلك هذا اَّلختالف الذي جتده يف أمور

كثرية بني نسخها وطبعاهتا ،فهناك ثالث نسخ للتوراة :العربانية ،واليوَننية ،والسامرية ،وك مل قوم

يدَّعون أن نسختهم هي الصحيحة ،وهناك فروق واضحة بني طبعات التوراة وترمجاهتا .وقد أدى هذا
التحريف إىل ذهاب كثري من البشارات أو طمس معاملها ،ومع ذلك فقد بقي من هذه البشارات

شيء كثري ،وَّل ختفى هذه البشارات على من يتأملها ،ويعرضها على سرية رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم متجرداً من اهلوى.

 - 1ذكر الرسول صلى هللا عليه وسلم ابمسه يف التوراة:

لقد صرح بعض هذه البشارات ابسم حممد صلى هللا عليه وسلم وقد اطلع بعض علماء املسلمني
ولكن التحريف املستمر هلذا الكتاب أتى على هذه النصوص ،فمن ذلك ما
على هذه النصوصَّ ،

ورد يف سفر أشعيا (( :)1إين جعلت أمرك حممداً ،اي حممد اي قدوس الرب ،امسك موجود من األبد)

( .)2وقوله إن اسم حممد موجود من األبد موافق لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :إين مكتوب
عند هللا خامت النبيني وإن آدم ملنجدل يف طينته)) ( .)3ويف التوراة العربانية يف اإلصحاح الثالث من
سفر حبقوق( :وامتألت األرض من حتميد أمحد ،ملك بيمينه رقاب األمم).

ويف النسخة املطبوعة يف لندن قدْياً سنة  ،1848واألخرى املطبوعة يف بريوت سنة ،1884

والنسخ القدْية جتد يف سفر حبقوق النص يف غاية الصراحة والوضوح( :لقد أضاءت السماء من هباء
حممد ،امتألت األرض من محده . .،زجرك يف األهنار ،واحتدام صوتك يف البحار ،اي حممد ادن ،لقد
رأتك اْلبال فاراتعت) - 2 .ذكر الرسول صلى هللا عليه وسلم أبمر يتعلق به:

ويف بعض األحيان يذكر مكان مبعثه ،ففي سفر التثنية اإلصحاح الثالث والثالثون ،فقرة (( :)2جاء
الرب من سيناء ،وأشرق هلم من سعري ،وتألأل من جبل فاران " وسيناء هي املوضع الذي كلم هللا فيه
موسى ،وساعري املوضع الذي أوحى هللا فيه لعيسى ،وفاران هي جبال مكة ،حيث أوحى هللا حملمد

صلى هللا عليه وسلم ،وكون جبال فاران هي مكة ،دلت عليه نصوص من التوراة .وقد مجع هللا هذه
ِ
ني و َّ ِ
ِ
ني َو َه َذا الْبَـلَ ِد ْاأل َِم ِ
ني [التني ]3 - 1 :وذكرت
الزيْـتُون َوطُوِر سينِ َ
األماكن املقدسة يف قولهَ :والت ِ َ
التوراة مكان الوحي إليه ،ففي سفر أشعيا اإلصحاح ( )21فقرة )13( :وحي من جهة بالد العرب
يف الوعر) .وقد كان بدء الوحي يف بالد العرب يف الوعر يف غار حراء.

ويف هذا املوضع من التوراة فقرة )14( :حديث عن هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم وإشارة إىل
ماء ملالقاة العطشان اي سكان أرض تيماء ،وافوا اهلارب خببزة ،فإهنم من
اْلهة اليت هاجر إليها (هاتوا ً
أمام السيوف قد هربوا ،من أمام السيف املسلول ،ومن أمام القوس املشدودة ،ومن أمام شدة

احلرب) وتيماء من أعمال املدينة املنورة ،وإذا نظرت يف النص ظهر لك بوضوح أنه يتحدث عن

هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم.
_________

((( )1اْلواب الصحيح)) (.)326 /3
((( )2حممد نيب اإلسالم)) (ص.)18 :
( )3رواه أمحد ( ،)17203( )128 /4والبزار ( ،)135 /10وابن حبان ()312 /14

( ،)6404والطرباين ( ،)15341( )253 /18واحلاكم ( ،)656 /2والبغوي يف ((شرح السنة))
( .)207 /13قال البزارَّ :ل نعلمه يروى إبسناد متصل أحسن من هذا اإلسناد ،وقال احلاكم :هذا

حديث صحيح اإلسناد ،ووافقه الذهيب ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)226 /8أحد أسانيد

أمحد رجاله رجال الصحيح غري سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبان.
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وتكملة النص السابق فقرة )16( :يقول( :فإنه هكذا قال يل السيد يف مدة سنة كسنة األجري يفىن
كل جمد قيدار ،وبقية قسى أبطال بين قيدار تقلَّ ،
ألن الرب إله إسرائيل قد تكلم).
وهذا النص يتحدث عن معركة بدر ،فإنه بعد سنة كسنة األجري من اهلجرة كانت وقعة بدر ،وفىن

جمد قيدار ،وقيدار من أوَّلد إمساعيل ،وأبناؤه أهل مكة ،وقد قلت قسى أبناء قيدار بعد غزوة بدر.

 - 3إشارة التوراة إىل معلم من معامل مهاجر الرسول:

وأشارت بعض نصوص التوراة إىل مكان هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ففي سفر أشعيا
اإلصحاح ( )42فقرة( )11( :لرتفع الربية ومدهنا صوهتا ،الداير اليت سكنها قيدار ،لترتمن سكان
الرب جمداً .) ..
سالع من رؤوس اْلبال ليهتفوا ،ليعطوا َّ

وقيدار أحد أبناء إمساعيل كما جاء يف سفر التكوين إصحاح ( )25عدد (.)13
وسالع جبل سلع يف املدينة املنورة.

والرتمن واهلتاف ذلك األذان الذي كان وَّل يزال يش مق أجواز الفضاء كل يوم مخس مرات ،وذلك
التكبري والتحميد يف األعياد ويف أطراف النهار وآَنء الليل كانت هتتف به األفواه الطاهرة من أهل

املدينة الطيبة الرابضة جبانب سلع - 4 .إشارة التوراة إىل أمور جرت على يديه صلى هللا عليه
وسلم:

وقد تذكر النصوص انتشار دعوته وبعض ما يكون من الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ففي سفر

حبقوق اإلصحاح الثالث فقرة( :)6 - 3( :هللا جاء من تيمان ،والقدوس من جبال فاران ،ساله

جالله غطى السماوات واألرض ،امتألت من تسبيحه ،وكان ملعان كالنور ،له من يده شعاع ،وهناك

استنارت قدرته ،قدامه ذهب الواب ،وعند رجليه خرجت احلمى ،وقف وقاس األرض ،نظر ،فرجفت

األمم ،ودكت اْلبال الدهرية ،وخسفت آكام القدم).
ففي هذه البشارة إخبار ابلنصر العظيم الذي حازه الرسول صلى هللا عليه وسلم وأتباعه ،وإخبار

ابنتشار دعوته يف شىت بقاع األرض ،وأبن اْلبال الدهرية وهي الدول القوية ذات اجملد القدمي ستدك،
وآكام القدم وهي الدول األقل ستخسف ،وقد حتقق ذلك كله ،وأشارت هذه البشارة إىل أمرين

يدركهما من كان عليماً بسرية الرسول صلى هللا عليه وسلم وأخباره ،ومها :ملعان كالنور له من يده،

وذهاب الواب من قدامه ،وخروج احلمى من عند رجليه.
شع من يده:
 - 5اللمعان والنور الذي َّ

يقول النص( :وكان ملعان كالنور ،له من يده ،وشعاع ،وهناك استنارت قدرته) مث يقول( :وقف وقاس
األرض نظر ،فرجفت األمم  ) ..والذي يبدو يل َّ
أن هذا النص يتحدث عن حادثة بعينها ،وهي ما
وقع منه صلى هللا عليه وسلم يف غزوة اخلندق ،عندما أعجزت صخرة الصحابة أثناء حفر اخلندق،
فجاء الرسول صلى هللا عليه وسلم فضرهبا ضربة عظيمة أسقطت ثلثها ،وخرج منها نور فكرب

الرسول صلى هللا عليه وسلم فكرب أصحابه ،مثَّ الثانية فالثالثة ،وقد أخرب الرسول صلى هللا عليه

وسلم أنه رأى ابلنور األول قصور الشام ،وابلنور الثاين قصور فارس ،وابلنور الثالث أبواب صنعاء.
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وروى النسائي وأمحد إبسناد حسن من حديث الرباء بن عازب قال(( :ملا كان حني أمرَن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم حبفر اخلندق ،عرضت لنا يف بعض اخلندق صخرة َّل أتخذ فيها املعاول،

فاشتكينا ذلك إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،فجاء فأخذ املعول فقال :ابسم هللا ،فضرب ضربة

فكسر ثلثها ،وقال :هللا أكرب أعطيت مفاتيح الشام ،وهللا إين ألبصر قصورها احلمر الساعة ،مثَّ

ضرب الثانية فقطع الثالث اآلخر ،فقال :هللا أكرب ،أعطيت مفاتيح فارس ،وهللا إين ألبصر قصر

املدائن أبيض ،مثَّ ضرب الثالثة ،وقال :ابسم هللا ،فقطع بقية احلجر ،فقال :هللا أكرب ،أعطيت مفاتيح
اليمن ،وهللا إين ألبصر أبواب صنعاء من مكاين هذا الساعة)) (.)1

ويف رواية الطرباين(( :فضرب الصخرة وبرق منها برقة فكرب ،وكرب ،املسلمون)) ،وفيه ((إن الربقة
األوىل أضاءت هلا قصور الشام ،فأخربين جربيل أن أميت ظاهرة عليهم .)2( )) ..

أتمل النص الذي أوردَنه مرة أخرى (ملعان كالنور له من يده ،وشعاع ،وهناك استنارت قدرته ..

وقف وقاس األرض نظر .) ..

وأتمل يف األحاديث اليت أوردَنها أليست هذه الواقعة أتويل لتلك البشارة؟
 - 6ذهاب الواب وخروج احلمى:

تقول هذه البشارة( :قدامه ذهب الواب ،وعند رجليه خرجت احلمى) ،وهذه – وهللا – بشارة صرحية

َّل حتتمل أتويالً ،فاملدينة قبل جميء الرسول – صلى هللا عليه وسلم – كانت معروفة ابحلمى ،ويف
احلديث عن ابن عباس َّ
((أن الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه عندما قدموا مكة للعمرة –
وهي العمرة املعروفة بعمرة القضاء – قال املشركون :إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم محى يثرب)) رواه
البخاري ( .)3وقد أصابت هذه احلمى صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أول قدومهم املدينة،
فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ربَّه كي يذهب احلمى.

وعك أبو بكر
عن عائشة رضي هللا عنها قالت(( :ملا قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينةُ ،
وبالل .قالت :فدخلت عليهما ،فقلت :اي أبت كيف َِجت ُدك؟ واي بالل كيف جتدك؟ قالت :فكان أبو
بكر إذا أخذته احلمى يقول:

واملوت أدىن من شراك نعله
صبَّ ٌح يف أهله ...
ُ
ك مل امرئ ُم َ

وكان بالل إذا أقلع عنه احلمى يرفع رأسه ويقول:
ٍ
وجليل
إذخر
أَّل ليت شعري هل َّ
أبينت ليلة  ...بواد وحويل ٌ
ُ
وطفيل
مياه َجمَن ٍَّة  ...وهل يَب ُد َو ْن يل شامةٌ
وهل أ ِر َد ْن يوماً َ
ُ
قالت عائشة :فجئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربته ،فقال :اللَّهم حبب إلينا املدينة كحبنا
مكة أو أشد ،وص ِححها ،وابرك لنا يف صاعها ِ
ومدها ،وانقل محاها ،فاجعلها يف اْلحفة)) رواه
َ ْ
البخاري ( )4وزاد البخاري يف آخر كتاب احلج(( :مث يقول بالل :اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة
بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجوَن إىل أرض الوابء)) (.)5
_________

( )1رواه أمحد ( ،)18716( )303 /4والنسائي يف ((السنن الكربى)) (،)8858( )269 /5
وأبو يعلى ( .)1685( )244 /3واحلديث صحح إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام

الصغرى)) ( )510كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،قال اهليثمى ( :)133 /6فيه ميمون أبو عبد هللا،
وثقه ابن حبان ،وضعفه مجاعه ،وبقية رجاله ثقات ،وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) (:)458 /7

إسناده حسن.

( )2رواه بنحوه الطرباين (.)12081( )376 /11
( )3انظر(( :فتح الباري)) (.)469 /3

( )4رواه البخاري ( ،)3926ومسلم (.)1376
( )5رواه البخاري (.)1889
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إذن كانت يثرب موبُـ ْو َءة ابحلمىَّ ،ل يكاد يدخلها أحد إَّل أصابته .وقد استجاب هللا لنبيه صلى هللا

وصح َحها ،ومنع عن املدينة الطاعون ،ففي احلديث الذي يرويه أمحد
عليه وسلم فنقل عنها احلمىَّ ،
يف مسنده عن أيب عسيب موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم(( :أاتين جربيل عليه السالم ابحلمى والطاعون ،فأمسكت احلمى ابملدينة ،وأرسلت الطاعون
إىل الشام)) (.)1

وإمساكه احلمى ابملدينة لعله يف بداية األمر ،مثَّ أمر إبرساهلا إىل اْلحفة ،أو أن املراد إبمساكها

ابملدينة املنطقة اليت فيها املدينة ،ذلك أن اْلحفة تقع قرب املدينة ،وعلى كل فالبشارة واضحة

وقعت كما أخربت التوراة.
 - 7بشارات جامعة:

ويف بعض األحيان تكون البشارات جامعة تذكر صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم ووحي هللا إليه،

وأخبار أمته ،وما ينزل إليه عليهم من نصره ،وإمدادهم ابملالئكة ،وشيئاً مما يعطيه هللا لرسوله كالعروج

به إىل السماء وحنو ذلك ،فمن ذلك ما ورد يف بشائر دانيال.

قال دانيال ( )2يهدد اليهود ،ويصف هلم أمة حممد صلى هللا عليه وسلم( :إن هللا يظهرهم عليكم،

وابعث فيهم نبياً ،ومنزل عليهم كتاابً ،ومملكهم رقابكم ،يقهرونكم ويذلونكم ابحلق ،وخيرج رجال

قيدار يف مجاعات الشعوب ،معهم املالئكة على خيل بيض ،فيحيطون بكم ،وتكون عاقبتكم النار،
نعوذ ابهلل من النار) .وأبناء قيدار بن إمساعيل ،قد انتشروا يف األرض ،واستولوا على الشام واْلزيرة
ومصر والعراق ،وقد تواترت اآلاثر أن املالئكة كانت تنزل على اخليل البيض كما نزلت يوم بدر

واألحزاب ،وقال دانيال مصرحاً ابسم حممد صلى هللا عليه وسلم( :ستنزع يف قسيك إغراقاً ،وترتوي
السهام أبمرك اي حممد).

وقال دانيال أيضاً( :سألت هللا وتضرعت إليه أن يبني يل ما يكون من بين إسرائيل ،وهل يتوب

عليهم ،ويرد إليهم ملكهم ،ويبعث فيهم األنبياء ،أو جيعل ذلك يف غريهم؟ فظهر يل امللك يف صورة
شاب حسن الوجه ،فقال :السالم عليكم اي دانيال ،إن هللا يقول :إن بين إسرائيل أغضبوين وْتردوا

علي ،وعبدوا من دوين آهلة أخرى ،وصاروا من بعد العلم إىل اْلهل ،ومن بعد الصدق إىل الكذب.
فصلَّت عليهم خبت نصر ،فقتل رجاهلم ،وسىب ذراريهم ،وهدم مساجدهم ،وحرق كتبهم ،وكذلك
فعل من بعده هبم ،وأَن غري راض عنهم ،وَّل مقيلهم عثرات ،فال يزالون يف سخطي حىت أبعث

مسيحي ابن العذراء البتول ،وأختم ذلك عليهم ابللعن والسخط ،فال يزالون ملعونني ،عليهم الذلة
واملسكنة ،حىت أبعث نيب بين إمساعيل الذي بشرت به هاجر ،وأرسلت إليها مالكي وبشرها ،وأوحي

الرب شعاره ،والتقوى ضمريه ،والصدق قوله،
إىل ذلك النيب ،وأعلمه األمساء ،وأزينه ابلتقوى ،وأجعل َّ

والوفاء طبيعته ،والقصد سريته ،والرشد سنته ،أخصه بكتاب مصدق ملا بني يديه من الكتب ،وَنسخ
لبعض ما فيها ،أسري به إيل ،وأرقيه من مساء إىل مساء ،حىت يعلو ،فأدنيه ،وأسلِم عليه ،وأوحي إليه،

مثَّ أرده إىل عبادي ابلسرور والغبطة ،حافظاً ملا استودع ،صادقاً فيما أخرب ،يدعو إىل توحيدي ابللني
من القول واملوعظة احلسنةَّ ،ل فظ وَّل غليظ وَّل صخاب ابألسواق ،رؤوف ِبن واَّله ،رحيم ِبن

عاداه ،فيدعو قومه إىل توحيدي وعباديت ،وخيربهم ِبا رأى من آاييت ،فيكذبونه ،ويؤذونه).
_________

( )1رواه أمحد ( ،)20786( )81 /5واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( .)292 /2وقال :رواة
أمحد ثقات مشهورون ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)313 /2رجال أمحد ثقات ،وحسنه
ابن حجر يف ((بذل املاعون)) (.)33
( )2انظر(( :اْلواب الصحيح)) (.)3 /4 ،331 /3
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يقول ابن تيمية( :مثَّ سرد دانيال قصة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِبا أماله عليه امللك حىت وصل
آخر أمته ابلنفخة ،وانقضاء الدنيا).

مث قال( :وهذه البشارة اآلن عند اليهود والنصارى يقرؤوهنا ،ويقولون :مل يظهر صاحبها بعد) .الرسل
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والكالم يف تبشري نبينا حممد ِبن تقدمه من األنبياء حىت يتضح لك أن هذه سنة هللا عز وجل يف

أنبيائه عليهم السالم فمن ذلك ما ثبت يف التوراة يف الفصل السابع عشر من السفر األول منها قال

هللا سبحانه إلبراهيم( :وقد مسعت قولك يف إمساعيل وها أَن مبارك فيه وأمثره وأكثره ِبأذ مأذ) انتهى.

قوله ِبأذ مأذ هو اسم حممد ابلعربانية وهذا صريح يف البشارة بنبينا حممد ويف الفصل الثالث والثالثني

من السفر اخلامس من التوراة ما لفظه( :اي هللا الذي جتلى نوره من طور سينا ,وأشرق نوره من جبل

سيعري ,ولوح به من جبل فاران ,وأتى ربوة القدس بشريعة نور من ْيينه هلم) انتهى .هذا نص التوراة
املعربة تعريباً صحيحاً ,وقد حكى هذا اللفظ من نقل عن التوراة ِبخالفة ملا هنا يسرية( :هكذا جاء

هللا من طور سيناء ,وأشرق من ساعري ,واستعلن من جبال فاران) .ويف لفظ( :جتلى هللا من طور
سيناء أو جميئه من طور سيناء) اخل.

قال مجاعة من العلماء( :إن معىن جتلى نور هللا سبحانه من طور سيناء ,أو جميئه من طور سيناء هو

إنزاله التوراة على موسى بطور سيناء ,ومعىن إشراقه من جبل سيعري إنزاله اإلجنيل على املسيح وكان

املسيح من سيعري أو ساعري وهي أرض اخلليل من قرية منها تدعى َنصرة وابمسها مسي أتباعه نصارى,
ومعىن لوح به من جبل فاران أو استعلن من جبل فاران إنزاله القرآن على حممد وجبال فاران هي
جبال مكة بال خالف بني علماء املسلمني وأهل الكتاب) .ومما يؤيد هذا ما يف التوراة يف السفر

األول منها ما لفظه( :وغدا إبراهيم فأخذ الغالم يعين إمساعيل وأخذ خبزاً وسقاء من ماء ودفعه إىل
هاجر ,ومحله عليها وقال هلا اذهيب فانطلقت هاجر فظلت سبعاً ,ونفذ املاء الذي كان معها,

فطرحت الغالم حتت شجرة وجلست مقابلته على مقدار رمية سهم لئال تبصر الغالم حني ْيوت,

ورفعت صوهتا ابلبكاء ,ومسع هللا صوت الغالم فدعا ملك هللا هاجر وقال هلا :مالك اي هاجرَّ ,ل
ختشي فإن هللا قد مسع صوت الغالم حيث هو ,فقومي فامحلي الغالم وشدي يديك به فإين جاعله

ألمة عظيمة ,وفتح هللا عينيها فبصرت بئر ماء ,فسقت الغالم ,ومألت سقاها ,وكان هللا مع الغالم,
فريب وسكن يف برية فاران) .انتهى .وَّل خالف أن إمساعيل سكن أرض مكة فعلم أهنا فاران ,وقد
نت ِمن ذُ ِريَِّيت
َس َك ُ
حكى هللا سبحانه يف القرآن الكرمي ما يفيد هذا فقال حاكياً عن إبراهيمَّ :ربَّـنَا إِِين أ ْ
ِ
ِِ
اج َع ْل أَفْئِ َدةً ِم َن الن ِ
ْهم
يمواْ َّ
بَِوا ٍد غَ ِْري ِذي َز ْر ٍع ِعن َد بَـ ْيتِ َ
َّاس َهتْ ِوي إِلَْي ِه ْم َو ْارُزقـ ُ
الصالَةَ فَ ْ
ك ال ُْم َح َّرم َربَّـنَا ليُق ُ
ِمن الثَّمر ِ
ات لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْش ُك ُرو َن [إبراهيم ]37:وَّل خالف يف أن املراد هبذا الوادي أرض مكة ,ويف
َ ََ
األحاديث الصحيحة احلاكية لقصة إبراهيم مع هاجر وولدها إمساعيل ما يفيد هذا ويوضحه ,ومما
يؤيد هذه البشارة املذكور يف كتاب نبوة النيب مشعون ولفظه( :جاء هللا من جبال فاران ,وامتألت

السموات واألرض من تسبيحه وتسبيح أمته) ومثل ذلك البشارة املذكورة يف نبوة النيب حبقوق

ولفظه( :جاء هللا من التيمن ,وظهر القدس على جبال فاران ,وامتألت األرض من حتميد أمحد,
وملك ْيينه رفات األمم ,وأَنرت األرض لنوره ,ومحلت خيله يف البحر) .انتهى.

ويف هذا التصريح جببال فاران مع التصريح ابسم نبينا حممد بقوله( :وامتألت األرض من حتميد أمحد)
تصرحياً َّل يبقى بعده ريب ملراتب.
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ومن البشارات بنبينا حممد يف الزبور لداود عليه السالم ما لفظه (إن ربنا عظيم حممود جدا وحممد قد
عم األرض كلها فرحاً) .انتهى.

ففي هذا التصريح ابمسه ,ومن ذلك قوله فيه( :ابرك عليك إىل األبد ,ويقلد أبوَن اْلبار السيف ,ألن
البهاء لوجهك ,واحلمد الغالب عليك ,اركب كلمة احلق ,ومست التأله ,فإن َنموسك وشرائعك
معروفة هبيبة ْيينك ,وسهامك مسنونة ,واألمم خيرون حتتك) .انتهى.

وهذه صفات نبينا فإنه مل يبعث نيب هذه صفته بعد داود سواه ,ومثل هذا قوله يف موضع آخر:
(وجيوز من البحر إىل البحر ,ومن لدن األهنار إىل منقطع األرض ,وختزى أهل اْلزائر بني يديه,

ويلحس أعداؤه الرتاب ,ويسجد له ملوك الفرس ,وتدين له األمم ابلطاعة واَّلنقياد ,وخيلص البائس

املضطهد ممن هو أقوى منه ,وينقذ الضعيف الذي َّل َنصر له ,ويرأف ابملساكني والضعفاء ,ويصلي
عليه ويبارك يف كل حني) .انتهى.

وهذه الصفات أيضاً ليست ألحد من األنبياء غريه ,فإنه مل ْيلك أحد منهم من البحر إىل البحر,

ومن لدن األهنار إىل منقطع األرض كما ذلك معلوم لكل أحد ,بل الذي انتشرت شريعته ,وبلغت

سيوف أمته إىل هذا املقدار هو نبينا صلى هللا عليه وسلم ,وهكذا قوله( :ويسجد له ملوك الفرس)
فإنه مل يفتح الفرس ,ويستعبد أهلها ,ويضرب عليهم اْلزية إَّل أمة نبينا ,وهكذا قوله( :وتدين له
األمم ابلطاعة واَّلنقياد) فإهنا مل تدن األمم كلها لغريه ,وهكذا قوله( :ويصلى عليه ويبارك يف كل

حني) فإن هذا خيتص بنبينا َّلستمرار ذلك له يف كل وقت ,ووقوع األمر القرآين به ,ومل يكن ذلك

لغريه من األنبياء ,ومن البشارات ما ذكره أشعيا يف كتاب نبوته من التبشري براكب احلمار ,وراكب
اْلمل ,وَّل شك أن راكب احلمار هو املسيح ,وراكب اْلمل هو نبينا صلى هللا عليه وسلم.

ويف نبوة أشعيا أيضاً قوله( :إين جعلت أمرك اي حممد اي قدوس الرب امسك موجود من األبد) انتهى.

وهذا تصريح ابسم نبينا صلى هللا عليه وسلم ,ومثل هذا قول حبقوق النيب يف كتاب نبوته( :أضاءت
السماء من هباء حممد ,وامتألت األرض من شعاع منظره) وكذا قوله يف موضع آخر من كتاب نبوته:
(وتنزع يف مسيك إعراقاً ونزعاً ,وترتوي السهام أبمرك اي حممد ارتواء) فإن هذا تصريح أوضح من

الشمس ,ومن البشارات قول حزقيال النيب يف كتاب نبوته مهدداً لليهود( :وأن هللا يظهرهم عليكم,

وابعث فيهم نبياً ,وينزل عليهم كتاابً ,وْيلكهم رقابكم ,فيقهرونكم ,ويذلونكم ابحلق ,وخيرج رجال
بين قيذار يف مجاعات الشعوب ,معهم مالئكة على خيل بيض) انتهى.

ففي هذا التصريح ببعثة نبينا صلى هللا عليه وسلم وقهر أمته لألمم ,فإن قيذار هو ابن إمساعيل بن
إبراهيم بال خالف ,ومل يبعث هللا فيهم نبياً إَّل نبينا حممداً صلى هللا عليه وسلم ,وهذا معلوم لكل
أحد َّل خيالف فيه خمالف ,وَّل ينكره منكر.

ومن البشارات ما يف كتاب نبوة دانيال النيب ,فإنه صرح فيها ابسم النيب ِبثل ما تقدم يف نبوة حبقوق
فقال( :ستنزع يف مسيك إعراقاً ,وترتوي السهام أبمرك اي حممد ارتواء) انتهى.
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ويف موضع آخر من كتابه هذا التصريح ببعثة نبينا فقال بعد ذكر التبشري ابملسيح ما لفظه( :حىت

أبعث نيب بين إمساعيل الذي بشرت به هاجر ,وأرسلت إليها مالئكة فبشروها ,فأوحى إىل ذلك

النيب ,وأعلمه السماء ,وأزينه ابلتقوى ,وأجعل الرب شعاره ,والتقوى جهده ,والصدق قوله ,والوفاء
طبيعته ,والقصد سريته ,والرشد سنته ,بكتاب مصدق ملا بني يديه من الكتب ,وَنسخ لبعض ما

فيها ,أسري به إيل ,وأرقيه من مساء إىل مساء حىت يعلو ,فأدنيه ,وأسلم عليه ,وأوحي إليه ,مث أرده إىل
عبادي ابلسرور والغبطة ,حافظاً ملا استودع ,صادعاً ِبا أمر ,يدعو إىل توحيدي ابللني من القول

واملوعظة احلسنةَّ ,ل فظ ,وَّل غليظ ,وَّل صخاب يف األسواق ,رؤوف ِبن واَّله ,رحيم ِبن آمن به

حىت على من عاداه) انتهى.
وَّل ريب أن هذه صفات نبينا صلى هللا عليه وسلم ,وأنه مل يبعث هللا نبياً من بين إمساعيل سواه,

ومثل هذه الصفات ما يف حديث عبد هللا بن عمرو عند البخاري وغريه (أنه قيل له :أخربَن ببعض

صفة رسول هللا يف التوراة ,قال :إنه ملوصوف يف التوراة ببعض صفته يف القرآن :اي أيها النيب إَن

أرسلناك شاهداً ,ومبشراً ,ونذيراً ,وحرزاً لألميني .أنت عبدي ورسويل مسيتك املتوكل ,لست بفظ ,وَّل
غليظ ,وَّل صخاب ابألسواق ,وَّل جيزي ابلسيئة السيئة ,ولكن جيزي السيئة ابحلسنة ,ويعفو ويغفر,

ولن أقبضه حىت أقيم به امللة العوجاء ,فأفتح به أعيناً عمياء ,وآذاَنً صماً ,وقلواب غلفاً أبن يقولواَّ :ل

إله إَّل هللا).

قيل :قد يراد بلفظ التوراة جنس الكتب املتقدمة من التوراة ,والزبور ,واإلجنيل ,وسائر كتب أنبياء

بين إسرائيل ,فعلى هذا يكون املراد بقول عبد هللا بن عمرو( :إنه ملوصوف يف التوراة) هذه الصفات

املذكورة يف نبوة دانيال ,وَّل مانع من أن تكون هذه الصفات كانت موجودة يف التوراة فحذفتها

اليهود ,فما ذلك أبول حتريف وتبديل وتغيري منهم الفتح الرابين من فتاوى اإلمام الشوكاين /1 -
510
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املبحث الثالث :بشارات من اإلجنيل
ويف إجنيل مىت اإلصحاح ( )11عدد (( )14وإن أردمت أن تقبلوا فهذا هو إيليا املزمع أن أييت ،من له
أذَنن للسمع فليسمع).

وقد أخربَن الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه ليس بينه وبني عيسى نيب ،فيكون إيلياء الذي بشر به
عيسى هو حممداً صلى هللا عليه وسلم .وإيليا حبساب اْلمل الذي أغرمت به اليهود يساوي حممداً.
ويف إجنيل يوحنا إصحاح ( )14عدد (( )15إن كنتم حتبوين فاحفظوا وصاايي ،وأَن أطلب من اآلب
فيعطيكم معزايً آخر ليمكث معكم إىل األبد ،ويف اللغات األجنبية (فيعطيكم ابركليتوس) ليمكث

معكم إىل األبد) واملعىن احلريف لكلمة (ابركليتوس) اليوَننية هو أمحد ،وهو من أمساء الرسول صلى

هللا عليه وسلم (.)1

ويف إصحاح يوحنا ( )15عدد (( )26ومىت جاء املعزي الذي أرسله أَن إليكم من اآلب روح احلق
الذي من عند اآلب ينبثق فهو يشهد يل) (ويشهد يل) ألن النيب حممد صلى هللا عليه وسلم شهد

للمسيح ابلنبوة والرسالة ،وروح احلق كناية عن الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم ،واملعاين الواردة يف
هذه الرتمجة احلديث ليست دقيقة ،ألن أصلها ابليوَننية ،وهي اللغة اليت ترمجت منها هذه األَنجيل
– مكتوبة (بريكليتوس) ويف الرتاجم العربية املطبوعة سنة  ،1821سنة  ،1831سنة  ،1844يف

لندن جتدها (فارقليط) وهي أقرب إىل العبارة اليوَننية املشار إليها ( ،)2أما ترمجتها يف الطبعات
احلديثة إىل املعزي فهو من التحريف الذي ذم هللا أهل الكتاب به ُحيَ ِرفُو َن الْ َكلِم َعن َّمو ِ
اض ِع ِه
َ
َ
[النساء .]46 :ويالحظ أن هناك مجلة ساقطة قبل اْلملة الواردة يف عدد ( )26من هذا اإلصحاح
سقطت من الطبعات احلديثة ،لكنها واردة صراحة يف الطبعات القدْية لإلجنيل ،ونص هذه اْلملة:

(فلو قد جاء املنحمنا الذي يرسله هللا إليكم) ومعىن املنحمنا احلريف ابللغة السراينية حممد (.)4( )3
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وجاء يف (إجنيل مىت) يف اإلصحاح احلادي والعشرين:

( 42قال هلم يسوع :أما قرأمت قط يف الكتب :احلجر الذي رفضه البناؤون هوذا قد صار رأس
الزاوية ،من قِبَل الرب كان هذا هو عجيب يف أعيننا 43 .لذلك أقول لكم َّ
إن ملكوت هللا يُنزع
منكم ،ويعطى ألمة تعمل أمثاره 44 .ومن سقط على هذا احلجر يرتضض ،ومن سقط هو عليه
يسحقه).
وهذا احلجر إمنا هو سيدَن حممد ،جاء يف (صحيحي البخاري ومسلم) عن أيب هريرة وجابر بن عبد
هللا رضي هللا عنهما ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ :
((إن مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل
رجل بىن بيتاً ،فأحسنه وأمجله إَّل موضع لبنة من زاوية ،فجعل الناس يطوفون به ،ويعجبون له،
ويقولون :هال وضعت هذه اللبنة؟ قال :فأَن اللبنة ،وأَن خامت النبيني)) (.)5

قال ابن القيم (( :)6وأتمل قوله املسيح يف البشارة األخرى :أمل تر إىل احلجر الذي أخره البناؤون

صار رأساً للزاوية ،كيف جتده مطابقاً لقول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :مثلي ومثل األنبياء قبلي

كمثل رجل بىن داراً فأكملها وأْتها إَّل موضع لبنة منها ،فجعل الناس يطوفون هبا ويعجبون منها،
ويقولون :هال وضعت تلك اللبنة فكنت أَن تلك اللبنة)) (.)7
_________

((( )1حممد نيب اإلسالم)) (ص.)36 :
((( )2حممد نيب اإلسالم)) (ص.)38 :
((( )3حممد نيب اإلسالم)) (ص.)39 :
( )4انظر(( :اْلواب الصحيح)) (.)6 /4

( )5رواه البخاري ( ،)3534ومسلم ( .)2287من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه .ورواه
البخاري ( ،)3535ومسلم ( )2286من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )6هداية احليارى)) (ص.)382 - 381 :

( )7رواه البخاري ( ،)3535ومسلم ( )2286من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

()87/4

وأتمل قول املسيح يف هذه البشارة :إن ذلك عجيب يف أعيننا .وأتمل قوله فيها( :إن ملكوت هللا
الزبوِر ِمن بـع ِد ِ
الذ ْك ِر أ َّ
َن
َْ
سيؤخذ منكم ،ويدفع إىل آخر) كيف جتده مطابقاً لقوله تعاىلَ :ولََق ْد َكتَـ ْبـنَا ِيف َّ ُ

احلو َن [األنبياء ،]105 :وقوله :و َع َد َّ َّ ِ
ادي َّ ِ
ِ ِ
آمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا
ْاأل َْر َ
ين َ
الص ُ
َ
اَّللُ الذ َ
ض يَ ِرثُـ َها عبَ َ
ِ
َّ ِ
احل ِ
َّهم ِيف ْاأل َْر ِ
ض [النور.]55 :
ات لَيَ ْستَ ْخل َفنـ ُ
الص َ
وحنو هذا النص ما جاء يف (إجنيل مىت) يف اإلصحاح الثامن:

( 11وأقول لكم إن كثريين سيأتون من املشارق واملغارب ،ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب يف
ملكوت السماوات ،وأما بنو امللكوت فيطرحون إىل الظلمة اخلارجية ،هناك يكون البكاء وصرير
األسنان).

وهذه بشارة تشري إىل ظهور أمة اإلسالم اليت أتيت من املشارق واملغارب ،وتكون مرضية عند هللا مع
الذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً.
جاء يف (الفارق)( :أيها املسيحي إذا أنصفت حتكم أبن هؤَّلء الذين سيأتون من مشارق األرض
ومغارهبا هم األمة احملمدية ،ألنكم خماطبون حاضرون إذ ذاك ،واملسيح سالم هللا عليه خيرب عن قوم
سيأتون يف مستقبل الزمن ،وقد أخرجكم بقوله :وأما بنو امللكوت) (.)1
وحنو ذلك ما جاء يف (إجنيل يوحنا) يف اإلصحاح الرابع:
( 24 - 20قال هلا يسوع :اي امرأة صدقيين ،أنه أتيت ساعة َّل يف هذا اْلبل وَّل يف أورشليم
تسجدون هلل).

وهذا النص يشري إىل ظهور الدين اْلديد ،وإنه سيتحول مركزه عن أورشليم ويشري إىل حتول القبلة

من بيت املقدس إىل الكعبة املعظمة ،قبلة أصحاب الدين اْلديد ،ويصدقه قوله تعاىل :قَ ْد نَـ َرى
م
ث َما ُكنتُ ْم
ك ِيف َّ
ك َشط َْر ال َْم ْس ِج ِد ا ْحلََر ِام َو َح ْي ُ
اها فَـ َو ِل َو ْج َه َ
َّك قِ ْبـلَةً تَـ ْر َ
الس َماء فَـلَنُـ َولِيَـن َ
ب َو ْج ِه َ
ضَ
تَـ َقل َ
ِ
َّ ِ
م
اب لَيَـ ْعلَ ُمو َن أَنَّهُ ا ْحلَ مق ِمن َّرهبِِ ْم َوَما هللاُ بِغَافِ ٍل َع َّما يَـ ْع َملُو َن
ين أ ُْوتُواْ الْكتَ َ
فَـ َولواْ ُو ُج ِو َه ُك ْم َشط َْرهُ َوإِ َّن الذ َ
[البقرة.]144 :
فقد كان املسلمون أول األمر يتجهون يف صالهتم إىل بيت املقدس ،مث نزلت اآلية بوجوب توجههم
إىل بيت هللا احلرام يف مكة املكرمة - .من إجنيل لوقا (:)2

ذكر صاحب كتاب (اإلجنيل والصليب) أنه جاء يف (إجنيل لوقا) ( 14 :2احلمد هلل يف األعايل ،وعلى
األرض إسالم ،وللناس أمحد).

ولكن املرتمجني ترمجوها يف اإلجنيل هكذا:
(احلمد هلل يف األعايل ،وعلى األرض السالم ،وابلناس املسرة).

ومؤلف الكتاب يرى أن الرتمجة الصحيحة ما ذكره هو.

يقول املؤلف أن مثة كلمتني وردات يف اللغة األصلية مل يدرك أحد ما حتتواين عليه من املعاين ْتاماً ،فلم

ترتجم هااتن الكلمتان كما جيب يف الرتمجة القدْية من السراينية.

هااتن الكلمتان مها:

أيريين – اليت يرتمجوهنا :السالمة.
وأيودكيا – اليت يرتمجوهنا :حسن الرضا.

فاألوىل من الكلمتني اللتني مها موضوع حبثنا اآلن هي (أيريين) ،فقد ترمجت بكلمات (سالمة)

(مساملة) (سالم).
_________

((( )1الفارق)) (ص.)54 :
((( )2نبوة حممد من الشك إىل اليقني)) (ص.)300 :
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واملؤلف يرى أن ترمجتها الصحيحة (إسالم) فيقول يف ص( :40 :ومن املعلوم أن لفظ (إسالم) يفيد

معاين واسعة جداً ،ويشتمل على ما تشتمل عليه ألفاظ (السلم ،السالم) (الصلح ،املساملة) (األمن،

الراحة) . .وتتضمن معىن زائداً وأتويالً آخر أكثر وأعم وأمشل وأقوى مادة ومعىن ،ولكن قول

املالئكة( :على األرض سالم) َّل يصح أن يكون ِبعىن الصلح العام واملساملة ،ألن مجيع الكائنات
وعلى األخص احليَّة منها ،وَّل سيما النوع البشري املوجود على كرة األرض دارَن الصغرية هي

ِبقتضى السنن الطبيعة والنواميس اَّلجتماعية خاضعة للوقائع والفجائع الوخيمة كاَّلختالفات
واحملارابت واملنازعات  ، ..فمن احملال أن يعيش الناس على وجه األرض ابلصلح واملساملة).

مث يستشهد بقول املسيح( :ما جئت أللقي سالماً على األرض ،ما جئت أللقي سالماً بل سيفاً) (مىت
.)34 :10

ويستشهد بقول آخر للمسيح( :جئت أللقي َنراً على األرض ،فماذا أريد لو اضطرمت؟ أتظنون أين
جئت ألعطي سالماً على األرض؟ كال أقول لكم بل انقساماً) (لوقا.)53 - 49 :12 :

وعلى هذا فالرتمجة َّل تنطبق ورسالة املسيح وأقواله والصواب (وعلى األرض إسالم)( .انظر البحث

من ص.)44 - 38
كما يرى أن (أايدوكيا) ِبعىن (أمحد) َّل (املسرة أو حسن الرضا) كما يرتمجها القسس ،وذلك ألنه َّل
يقال يف اليوَننية حلسن الرضا (أيودوكيا) بل يقال( :ثليما) .ويقول :إن كلمة (دوكوته) ،هي ِبعىن

(احلمد ،اَّلشتهاء ،الشوق ،الرغبة ،بيان الفكر) .وها هي ذي الصفات املشتقة من هذا الفعل

(دوكسا) وهي (محد ،حممود ،ممدوح ،نفيس ،مشتهى ،مرغوب ،جميد).

واستشهد أبمثلة كثرية من اليوَننية لذلك .وقال :إهنم يرتمجون (حممديتو) يف (أشعيا  )11 :64بـ

(اندوكساهيمون) ،ويرتمجون الصفات منها (حممد ،أمحد ،أجمد ،ممدوح ،حمتشم ،ذو الشوكة) بـ

(ايندكسوس).

واستدل هبذا التحقيق النفيس أن الرتمجة احلقيقية الصحيحة ملا ذكره لوقا هي (أمحد ،حممد) َّل
(املسرة) ،فتكون الرتمجة الصحيحة لعبارة اإلجنيل( :احلمد هلل يف األعايل ،وعلى األرض إسالم،

وللناس أمحد) (.)1

 -بشارات إجنيل برَناب:

هذا اإلجنيل مليء ابلبشارات الصرحية ابلرسول املصطفى املختار ،ومما ورد فيه (ص( :)161قال هللا
اصرب اي حممد ). .ويف (ص( )162إن امسه املبارك حممد( ). .ص( :)162اي هللا أرسل لنا رسولك،
اي حممد تعال سريعاً خلالص العامل).
رأي يف إجنيل برَناب:

َّل شك أن هذا اإلجنيل من األَنجيل اليت كانت معروفة قدْياً ،وقد ورد ذكره يف كتب القرن الثاين

والثالث للميالد ،مث مل يرد له ذكر بعد ذلك ،إىل أن عثر على نسخة منه يف أوائل القرن الثامن عشر
اهلجري ،وَّل تزال هذه النسخة يف مكتبة بالط (فينا).

وعندما نشر هذا الكتاب أحدث ضجة – كربى يف ذلك الوقت – يف أوراب يف نوادي العلم والدين،
وقد طبعت ترمجة هذا الكتاب مرتني ابللغة العربية ،الطبعة الثانية نشرهتا دار القلم ابلكويت.
_________

( )1انظر كتاب (اإلجنيل والصليب) لألب عبداألحد داود (ص.)35 - 34 :
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وقد اطلعت على هذا الكتاب ،وأمعنت النظر فيه ،فتبني يل فيه رأي مل أجد أحداً قد تنبه إليه ،تبني
يل أن هذا الكتاب وإن كان له أصل فقد لعبت فيه يد مسلم ،فأدخلت فيه ما ليس منه ،والذي

جعلين أذهب هذا املذهب ليست تلك التعليقات العربية اليت وجدت على هامش النسخة األصلية

املوجودة يف (فينا) ،وإمنا تلك املبالغات اليت وصف هبا اإلجنيل الرسول صلى هللا عليه وسلم ،حنن

نصدق أن يبشر اإلجنيل ابلرسول صلى هللا عليه وسلم ولكننا نستبعد كل البعد أن يكون قد شاع بني

أهل الكتاب تلك اخلرافات اليت شاعت بني املسلمني بعد بعثة الرسول صلى هللا عليه وسلم،

ونسبوها للرسول صلى هللا عليه وسلم ،فنجد يف هذا اإلجنيل أن هللا أعطى رسوله حممداً صلى هللا
عليه وسلم كل شيء ،وخلق من أجله كل شيء ،وجعله قبل كل شيء ،انظر ص (،93 ،91

 ،)110ويف ص ( )111يقول حاكياً كالم الرسول صلى هللا عليه وسلم( :اي رب اذكر أنك ملا

خلقتين قلت :إنك أردت أن ختلق العامل واْلنة واملالئكة – والناس حباً يف ليمجدوك يب أَن عبدك).

ويف ص ( ،)161اصرب اي حممد ،ألجلك أريد أن أخلق اْلنة والعامل ومجاً غفرياً من اخلالئق اليت أهبها
لك.). .

ويف ص (( )266هذا هو الذي ألجله خلق هللا كل شيء).

ويف ص ( )152يقول( :ولذلك ملا خلق هللا قبل كل شيء رسوله).
هذه األقوال بدون شك غري صحيحة ،وهي تناقض احلق الذي بني أيدينا ،فاهلل خلق البشر واملالئكة
اإلنس إََِّّل لِيـ ْعب ُد ِ
واْلن لعبادته وما َخلَ ْق ُ ِ
ون [الذارايت.]56 :
َّ
ت ا ْْل َّن َو ِْ َ َ ُ
ََ
وأول املخلوقات القلم كما يف احلديث ((أول ما خلق هللا القلم)) ( )1وهذه األقوال اليت فيها غلو
شاعت بني املسلمني ،وصاغوها أحاديث نسبوها إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ومن هذه

األحاديث الضعيفة واملوضوعة حديث ((لوَّلك ملا خلقت األفالك)) (( )2سلسلة األحاديث

الضعيفة واملوضوعة حديث رقم  )282وحديث ((كنت نبياً وآدم بني املاء والطني)) (( )3حديث

رقم  )303 ،302وحديث(( :كنت أول النبيني يف اخللق وآخرهم يف البعث)) (( )4كتاب الفوائد
اجملموعة للشوكاين ص.)326
وحديث(( :لقد خلقت الدنيا وأهلها ألعرفهم كرامتك علي ومنزلتك عندي ،ولوَّلك اي حممد ما

خلقت الدنيا)) (( )5تنزيه الشريعة املرفوعة عن األحاديث الضعيفة واملوضوعة :ص.)325

ويف هذا املصدر ص 337حديث يقول(( :خلقين هللا من نوره وخلق أاب بكر من نوري)) (.)6
_________

( )1رواه الرتمذي ( .)2155من حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه .وقال :هذا حديث
غريب من هذا الوجه .وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( - )95 /1كما أشار لذلك يف

املقدمة  -وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

( )2ذكره الصغاين يف ((املوضوعات)) ( ،)52ومال على القاري يف ((األسرار املرفوعة)) ()288
وقال :قيل َّل أصل له أو أبصله موضوع.

( )3ذكره الصغاين يف ((الدر امللتقط)) ( ،)43وقال :ليس حبديث وهذا كالم عطاء بن أيب رابح.
وقال ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى)) (َّ :)147 /2ل أصل له بل هو ابطل.

( )4رواه ابن عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) ( .)417 /4من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

وقال[ :فيه] سعد بن بشري لعله يهم يف الشيء بعد الشيء ويغلط والغالب على حديثه اَّلستقامة

والغالب عليه الصدق ،وقال ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) ([ :)298 /2روي] عن قتادة ذكر لنا

أن رسول هللا  ..وهذا أثبت وأصح.

( )5رواه ابن اْلوزي يف ((املوضوعات)) ( .)289 - 288 /1من حديث سلمان رضي هللا عنه.
وقال :هذا حديث موضوع َّل شك فيه.

( )6رواه أبو نعيم يف ((األمايل)) كما يف ((ميزان اَّلعتدال)) للذهيب ( .)166 /1قال الذهيب :خرب
كذب .مث قال :قال أبو نعيم :هذا ابطل خمالف كتاب هللا.
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وإذا أنت قارنت بني ما نقلته عن إجنيل برَناب وهذه األحاديث الضعيفة واملوضوعة أدركت أن الذي

أدخل هذه األوصاف كان من هذا النوع الذي عشعشت أمثال هذه األحاديث املكذوبة يف ذهنه.

وهناك أمور منسوبة إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم زوراً ،ألهنا ختالف َّ
احلق الذي يف أيدينا ،فمن
ذلك ما ورد (ص )209من (أن اْلحيم ترتعد حلضور الرسول عليه السالم ،فيمكث بال مكابدة

عقاب مدة إقامة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملشاهدة اْلحيم) .فهذا خمالف لصريح القرآن ََّل
ِِ ِ
سو َن [الزخرف.]75:
يُـ َف َُّ
رت َع ْنـ ُه ْم َو ُه ْم فيه ُم ْبل ُ

ومن ذلك نقل هذا الكتاب عن عيسى قوله يف (ص( :)92لست أهالً أن أحل رابطات جرموق أو

سيور حذاء رسول هللا) ويقول قريباً من هذا يف ص ( )96وص ( ،)160ومثل هذا بعيد أن يصدر

عن رسول من أويل العزم من الرسل .ومع ذلك فقد وصف الكتاب الرسول صلى هللا عليه وسلم

أبمور فيها حتقري له ،ففي ص ( )108يصف الرسول صلى هللا عليه وسلم أبنه سيكون كاملخبول،

ويف ص ( )105يقول( :إن هللا سيجرد رسوله حممد يف يوم القيامة من الذاكرة) .الرسل والرساَّلت
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ومن البشارات به يف اإلجنيل ما يف الفصل اخلامس عشر من اإلجنيل الذي مجعه يوحنا( :أن الفارقليط
روح احلق الذي يرسله هللا هو يعلم كل شيء) .انتهى.

ويف موضع آخر منه( :والفارقليط روح القدس الذي يرسله هللا هو يعلم كل شيء ,وهو يذكركم ما

قلت لكم)  ,ويف موضع آخر منه( :إذا جاء الفارقليط الذي أرسله هللا روح احلق الذي هو يشهد

يل ,قلت لكم هذا حىت إذا كان يؤمنون به وَّل يشكون فيه).

ويف الفصل السادس عشر منه :لكين أقول لكم احلق( :إنه خري لكم أن أنطلق ,ألين إن مل أنطلق مل

أيتكم الفارقليط ,فإذا انطلقت أرسلته إليكم ,فهو يوبخ العامل على اخلطيئة ,وعلى الرب ,وعلى

احلكم ,أما على اخلطيئة فإهنم مل يؤمنوا يب ,وأما على الرب فإين منطلق ولستم تروين ,وأما على احلكم

فإن رئيس هذا العامل يدان ,وأن يل كالماً كثرياً لستم تطيقون كله اآلن ,لكن إذا جاء روح احلق ذاك

فهو يرشدكم إىل مجيع احلق ,ألنه ليس ينطق من عنده ,بل يتكلم ِبا يسمع ,وخيربكم بكل ما أييت).

انتهى.

وقد تكرر ذكر الفارقليط يف اإلجنيل ,وأنذر به املسيح ,وبشر به قومه يف غري موضع منه ,وقد

اختلفوا يف املراد فالفارقليط يف لغتهم على أقوال ,وذهب األكثر من النصارى إنه املخلص ,وقالوا:
هو مشتق من الفاروق ,أو من فارق ,قالوا ومعىن ليط كلمة تزاد كما يقال رجل هو ,وحجر هو,
وعامل هو ,وجاهل هو.

وقد تقرر أنه َّل نيب بعد املسيح غري نبينا صلى هللا عليه وسلم ,وهذه البشارات قد تضمنت أنه
سيأيت بعد املسيح نيب خيلص تلك األمة مما هم فيه ,ويوخبهم على اخلطية ,ويتكلم ِبا يسمع ,وخيرب

بكل ما أييت ,ومل يكن هذا ألحد بعد املسيح غري نبينا صلى هللا عليه وسلم ,ومما يدل على أن املراد
ابلفارقليط هو نبينا صلى هللا عليه وسلم أنه وقع احلذف هبذا اللفظ من بعض نسخ اإلجنيل مع ثبوته

يف غالبها ,وليس ذلك إَّل تغيرياً وتبديالً من النصارى ملا يعلمونه من أن املراد هبذا اللفظ هو التبشري

بنيب أييت بعد املسيح ,وأهنا ستقوم بذلك احلجة عليهم ,فحذفوا هذا اللفظ هلذه العلة ,وقد حكى هللا
سبحانه يف القرآن العظيم أن املسيح بشر بنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم فقال :وإِ ْذ قَ َ ِ
يسى ابْ ُن
َ
ال ع َ
مرَمي اي ب ِين إِسرائِيل إِِين رس ُ ِ
اَّلل إِلَي ُكم م ِ ِ
ي ِمن التـ َّْوراةِ وُمبَ ِشرا بِر ُس ٍ
ول َأيِْيت ِمن
ول َّ ْ
صدقًا ل َما بَ ْ َ
َ
َْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ
ني يَ َد َّ َ َ َ ً َ
َمحَ ُد [الصف ]6 :ويف اإلجنيل الذي مجعه يوحنا أن املسيح قال( :أركون العامل سيأيت,
امسُهُ أ ْ
بَـ ْع ِدي ْ

وليس يل شيء) وهذا اللفظ فيه أعظم بشارة بنبينا حممد ,فإن األركون يف لغة النصارى العظيم

القدر ,ومل أيت بعد املسيح من هو هبذه الصفة إَّل نبينا صلى هللا عليه وسلم ,فإنه جعله أركون العامل,
وقال عن نفسه ليس له من األمر شيء ,فدل هذا على أنه سيأيت بعده عظيم من عظماء العامل,

يكون منه اإلصدار واإليراد ,واحلل والعقد يف الدين وإثبات الشرائع ,وأن املسيح ابلنسبة إليه كمن
ليس له شيء ,وهذا إمنا يكون تبشرياً ِبن هو أعظم من املبشر به أعين املسيح عليه السالم ,وَّل

يصح محله على رجل عظيم القدر يف الدنيا ,أو يف امللك ,أو غري ذلك ,ألن األنبياء َّل يبشرون ِبن
هو كذلك وجيعلونه أركون العامل ,وجيعلون األمر إليه ,وينفون األمر عن أنفسهم ,فإن هذا َّل يكون

أبداً من األنبياء ,وَّل يصح نسبته إليهم ,وَّل صدوره منهم قط بال خالف بني أهل امللل ,وَّل ْيكن

أن يدعي مدع أنه جاء بعد املسيح من هو هبذه الصفة غري نبينا صلى هللا عليه وسلم ,فإن احلواريني

إمنا دانوا بدينه ,ودعوا الناس إىل شريعته ,ومل يستقل أحد منهم بشيء من جهة نفسه قط ,ومن جاء

بعدهم من أتباع املسيح فهو دوهنم ِبراحل .الفتح الرابين من فتاوى اإلمام الشوكاين 518 /1 -
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املبحث الرابع :شيوع هذه البشارات قبل البعثة
لقد كانت هذه البشارات منتشرة قبل البعثة النبوية ،فلم يكن أهل الكتاب يكتموهنا يف ذلك الوقت،

بل كانوا يذيعوهنا ،ويزعمون أهنم سيتابعون صاحبها عندما يبعث ،وقد حفظ لنا املسلمون بعض هذه
البشارات ،ونقل لنا األنصار من أهل املدينة أحاديث اليهود قبل البعثة عن هذه البشارات ،وقد

تعرف بعض أهل الكتاب على الرسول صلى هللا عليه وسلم يف صغره ،وانتفع بعض أهل الكتاب

هبذه البشارات وآمنوا.

 - 1صفة رسولنا صلى هللا عليه وسلم يف التوراة:
روى البخاري يف صحيحه عن عطاء بن يسار ،قال(( :لقيت عبد هللا بن عمرو بن العاص ،قلت:
أخربين عن صفة رسول هللا يف التوراة ،قال :أجل ،وهللا إنه ملوصوف يف التوراة ببعض صفته يف
اك َش ِ
اه ًدا َوُمبَ ِش ًرا َونَ ِذ ًيرا [األحزاب ،]45 :وحرزاً لألميني ،أنت عبدي
القرآنَ ،اي أَيمـ َها النيب إِ ََّن أ َْر َسلْنَ َ
ورسويل ،مسيتك املتوكل ،ليس بفظ ،وَّل غليظ ،وَّل سخاب يف األسواق السخب :الصياح ،وَّل يدفع
ابلسيئة السيئة ،ولكن يعفو ويغفر ،وَّل يقبضه هللا حىت يقيم به امللة العوجاء ،أبن يقولواَّ :ل إله إَّل

هللا ،ويفتح أعينا عمياً ،وآذاَنً صماً ،وقلوابً غلفاً)) ( .)1( )1وروى الدارمي عن عطاء عن ابن سالم

وحنوه ( )2وعن كعب – وهو من علماء اليهود الذين آمنوا ابلنيب صلى هللا عليه وسلم – قال:
((جند مكتوابً يف التوراة حممد رسول هللا عبدي املختارَّ ،ل ٌّ
فظ وَّل غليظ ،وَّل سخاب يف األسواق،
وَّل جيزي ابلسيئة السيئة ،ولكن يعفو ويغفر ،مولده ِبكة ،وهجرته بطيبة ،وملكه ابلشام ،وأمته

احلمادون ،حيمدون هللا يف السراء والضراء ،حيمدون هللا يف كل منزلة ،ويكربونه على كل شرف ،رعاة
للشمس ،يصلمون الصالة إذا جاء وقتها ،يتأزرون على أنصافهم ،ويتوضؤون على أطرافهم ،مناديهم
دوي كدوي النحل))
ينادي يف جو السماء ،صفهم يف القتال ،وصفهم يف الصالة سواء ،هلم ابلليل ٌّ
قال التربيزي :هذا لفظ املصابيح ،ورواه الدارمي مع تغيري ( )3يسري.

أين هذه البشارة يف التوراة:

_________

( )1رواه البخاري (.)2125
( )2رواه الدارمي (.)6( )16 /1
( )3رواه الدارمي (.)7( )17 /1
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وهذه البشارة ليست موجودة يف التوراة املنتشرة اليوم بني اليهود والنصارى ،فإن كان املراد ابلتوراة
التوراة املعينة فتكون هذه البشارة مما أخفته اليهود ،وقد تكون خمفية عندهم مما َّل يطلع عليه إَّل
أحبارهم ،إَّل أنه قد تطلق التوراة وَّل يراد هبا توراة موسى ،بل يراد هبا الكتب املنزلة من عند هللا ،وقد

يطلق على الكتب املنزلة اسم القرآن ،كما يف احلديث الصحيح ((خفف على داود القرآن ،فكان ما
بني أن يسرج دابته على أن يركبها يقرأ القرآن)) ( )1واملراد به قرآنه وهو الزبور .وجاء يف بعض
البشارات عن هذه األمة (أَنجيلهم يف صدورهم) ( )2فسمى القرآن إجنيالً ،وعلى ذلك فهذه

البشارة موجودة عندهم يف نبوة أشعيا ،فقد جاء فيها( :عبدي الذي سرت به نفسي ،أنزل عليه
وحيي ،فيظهر يف األمم عديل ،ويوصيهم ابلوصاايَّ ،ل يضحك ،وَّل يسمع صوته يف األسواق ،يفتح

العيون العور ،واآلذان الصم ،وحييي القلوب الغلف ،وما أعطيه َّل أعطيه أحداً ،حيمد هللا محداً
جديداً ،أييت من أقصى األرض ،وتفرح الربية وسكاهنا ،يهللون على ِ
كل شرف ،ويكربونه على كل
رابيةَّ ،ل يضعف ،وَّل يغلب ،وَّل ْييل إىل اهلوى مشقح ،وَّل يذل الصاحلني الذين هم كالقصبة

الضعيفة ،بل يقوي الصديقني ،وهو ركن املتواضعني ،وهو نور هللا الذي َّل ينطفي ،أثر سلطانه على
كتفيه) (.)3

 - 2خرب ابن اهليبان:

ومما حفظته لنا كتب السنة عن علماء اليهود قبل اإلسالم أن رجالً من اليهود كان يدعى ابن اهليبان
قدم املدينة ونزل يف يهود بين قريظة قبل اإلسالم بسنني ،قال راوي القصة :ما رأينا رجالً قط َّل

يصلي اخلمس أفضل منه ،فأقام عندَن إذا قحط عنا املطر قلنا له :اخرج اي ابن اهليبان فاستسق لنا،
فيقولَّ :ل وهللا حىت تقدموا بني خمرجكم صدقة ،فنقول له :كم؟ فيقول :صاعاً من ْتر ،أو مدين من

شعري ،قال :فنخرجها مثَّ خيرج بنا إىل ظاهر حرثنا ،فيستسقي لنا ،فوهللا ما يربح جملسه حىت ْير

السحاب ويسقي ،وقد فعل ذلك غري مرة وَّل مرتني وَّل ثالاثً .قالَ :مثَّ حضرته الوفاة عندَن ،فلما

عرف أنه ميت قال :اي معشر يهود ،ما ترونه أخرجين من أرض اخلمر واخلمري إىل أرض البؤس

واْلوع؟ قال :قلنا :هللا أعلم .قال :فإين إمنا قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نيب قد أظل زمانه ،هذه
البلدة مهاجره ،فكنت أرجو أن يبعثه هللا ،وقد أظلكم زمانه ،فال تسبقن إليه اي معشر يهود ،فإنه

يبعث بسفك الدماء ،وسيب الذراري ،فيمن خالفه ،فال ْينعنكم ذلك منه ،وفد انتفع بوصية ابن

اهليبان جمموعة من شباب يهود بين قريظة ،وهم ثعلبة بن سعيه ،وأسيد بن سعيه ،وأسد بن عبيد ،فإن
الرسول صلى هللا عليه وسلم – ملا حاصر بين قريظة – قال هؤَّلء الفتية وكانوا شباابً أحدااثً :اي بين

قريظة ،وهللا إنه للنيب الذي عهد إليكم ابن اهليبان ،قالوا :ليس به ،قالوا :بلى ،إنه هلو صفته ،فنزلوا،
فأسلموا فأحرزوا دماءهم وأمواهلم ورحاهلم (.)4

 - 3خرب يوشع:

وروى أبو نعيم يف دَّلئل النبوة إبسناده عن حممد بن سلمة ،قال(( :مل يكن يف بين عبد األشهل إَّل
يهودي واحد ،يقال له :يوشع ،فسمعته يقول – وإين لغالم يف إزار – قد أظلَّكم خروج نيب يبعث من
حنو هذا البيت ،مث أشار بيده إىل بيت هللا ،فمن أدركه فليصدقه ،فبعث رسول هللا فأسلمنا وهو بني
أظهرَن ،ومل يسلم حسداً وبغياً)) (.)5
_________

( )1رواه البخاري (.)3417

( )2رواه الطرباين ( .)10046( )89 /10من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه .قال اهليثمي يف
((جممع الزوائد)) ( :)274 /8فيه من مل أعرفهم ،وضعفه األلباين يف ((سلسلة األحاديث الضعيفة))
(.)3770

((( )3اْلواب الصحيح)) َّلبن تيمية (.)281 /3
((( )4البداية والنهاية)) (.)310 /1
((( )5البداية والنهاية)) (.)309 /2
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 - 4خرب عبد هللا بن سالم:
وقد كان عبد هللا بن سالم سيد اليهود وأعلمهم وابن سيدهم وأعلمهم ،قال(( :ملا مسعت برسول هللا
صلى هللا عليه وسلم وعرفت صفته وامسه وهيئته وزمانه الذي كنا نتوكف له ،فكنت بقباء مسراً

صامتاً عليه ،حىت قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة ،فلما قدم نزل بقباء يف بين عمرو بن
عوف ،فأقبل رجل حىت أخرب بقدومه ،وأَن يف رأس خنلة يل أعمل فيها ،وعميت خالدة بنت احلارث

حتيت جالسة ،فلما مسعت اخلرب بقدوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كربت ،فقالت عميت حني

مسعت تكبريي :لو كنت مسعت ِبوسى بن عمران ما زدت ،قال :قلت هلا :أي عمة ،وهللا هو أخو
موسى بن عمران ،وعلى دينه بعث ِبا بعث به .قال :فقالت :اي ابن أخي أهو الذي كنا خنرب أنه
يبعث مع الساعة؟ قال :قلت :نعم ،قالت :فذاك إذاً)) (.)1

وقد ذكر البخاري قصة جميء عبد هللا بن سالم إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم وإسالمه وطلبه من

الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يرسل إىل اليهود ويسأهلم عنه بل أن يعلموا إبسالمه ،فلما جاؤوا

قال هلم الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :اي معشر يهود ،ويلكم اتقوا هللا ،فوهللا الذي َّل إله إَّل هو
إنكم لتعلمون أين رسول هللا حقاً ،وأين جئتكم ٍ
حبق ،فأسلموا .قالوا :ما نعلمه ،قالوا للنيب صلى هللا
عليه وسلم( ،قاهلا ثالث مرات) قال :فأي رجل فيكم عبد هللا بن سالم؟ قالوا :ذاك سيدَن وابن
سيدَن ،وأعلمنا وابن أعلمنا ،قال :أفرأيتم إن أسلم ،قالوا :حاش هلل ما كان ليسلم (سأهلم ذلك
ثالاثً ،ويرددون عليه ابْلواب نفسه) ،قال :اي ابن سالم ،اخرج عليهم " ،فخرج ،فقال :اي معشر

اليهود ،اتقوا هللا فوهللا الذي َّل إله إَّل هو ،إنكم لتعلمون أنه رسول هللا ،وأنه جاء ابحلق .فقالوا:
كذبت .فأخرجهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)) (.)2

 - 5شهادة غالم يهودي:
وروى أنس بن مالك َّ
((أن غالماً يهودايً كان خيدم النيب صلى هللا عليه وسلم فمرض ،فأاته رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يعوده ،فوجد أابه عند رأسه يقرأ التوراة ،فقال له رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم :اي يهودي أنشدك ابهلل الذي أنزل التوراة على موسى ،هل جتد يف التوراة صفيت وخمرجي؟ قال:

َّل.

قال الفىت :بلى وهللا اي رسول هللا ،إَن لنجد يف التوراة نعتك وخمرجك ،وإين أشهد أن َّل إله إَّل هللا،

وأنك رسول هللا)) رواه البيهقي إبسناد صحيح (.)3
 - 6فراسة راهب:

وقد تعرف على الرسول صلى هللا عليه وسلم أحد الرهبان وهو صغري ،عندما كان يف جتارة مع عمه
أيب طالب إىل الشام ،روى أبو موسى قال(( :خرج أبو طالب إىل الشام ،وخرج معه النيب صلى هللا

عليه وسلم يف أشياخ من قريش ،فلما أشرفوا على الراهب هبطوا ،فحلوا رحاهلم ،فخرج إليهم

الراهب ،وكانوا قبل ذلك ْيرون به فال خيرج إليهم ،قال :فهم حيلون رحاهلم ،فجعل يتخللهم الراهب،
حىت جاء فأخذ بيد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال :هذا سيد العاملني ،هذا رسول ِ
رب العاملني،

يبعثه هللا رمحة للعاملني.
_________

((( )1السرية النبوية)) َّلبن هشام ( ،)516 /1و ((البداية والنهاية)) (.)211 /3
( )2رواه البخاري (.)3911

((( )3اْلواب الصحيح)) (.)287 /3
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فقال له أشياخ من قريش :ما علمك؟ فقال :إنكم حني أشرفتم من العقبة مل يبق شجر وَّل حجر إَّل
خر ساجداً ،وَّل يسجدان إَّل لنيب ،وإين أعرفه خبامت النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة ،مثَّ

رجع فصنع هلم طعاماً ،فلما أاتهم به ،وكان هو يف رعية اإلبل ،فقال :أرسلوا إليه ،فأقبل عليه غمامة

تظله ،فلما دَن من القوم وجدهم قد سبقوه إىل يفء الشجرة ،فلما جلس مال يفء الشجرة عليه،
فقال :انظروا إىل يفء الشجرة مال عليه)) (.)1

 - 7معرفة علماء اليهود ِبوعد خروج النيب صلى هللا عليه وسلم:
عندما اقرتب موعد خروج املصطفى صلى هللا عليه وسلم علم أهل الكتاب بذلك أبمارات كانت

عندهم ،فقد روى أبو زرعة إبسناد صحيح عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة ((أن الرسول
صلى هللا عليه وسلم التقى بزيد بن عمرو بن نفيل قبل البعثة ،وكان مما أخرب به زيد الرسول صلى هللا
عليه وسلم أنه رحل يف طلب الدين احلق دين التوحيد فقال له حرب يف الشام :إنك لتسأل عن دين

ما نعلم عليه أحداً يعبد هللا به إَّل شيخ ابْلزيرة.

قال فخرجت :فقدمت عليه ،فأخربته ابلذي خرجت له ،فقال :إن كل من رأيت يف ضاللة ،ممن

أنت؟

قلت :أَن من أهل بيت هللا ،ومن أهل الشوك والقرظ.

فقال :إنه قد خرج يف بلدك نيب ،أو خارج ،قد خرج جنمه ،فارجع فصدقه واتبعه ،فرجعت فلم أحس
شيئاً بعد)) (.)2

كان زيد حيدث هبذا الرسول صلى هللا عليه وسلم قبل بعثته ،ومل يكن يعلم َّ
أن الذي حيدثه هو
الرسول صلى هللا عليه وسلم الذي ظهر جنمه ،ومات زيد قبل البعثة بسنوات.

وقد سبق ذكر خرب ابن اهليبان ،الذي خرج من الشام إىل املدينة ،فقد قال لليهود عندما حضرته

الوفاة( :إمنا أخرجين توقع خروج نيب قد أظل زمانه ،هذه البالد مهاجره) (.)3

ويف صحيح البخاري( :كان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل ُس ُقفاً على نصارى الشام ،حيدث أن

هرقل حني قدم إيلياء أصبح يوماً خبيث النفس ،فقال بعض بطارقته :قد استنكرَن هيئتك ،قال ابن

اء ينظر يف النجوم ،فقال هلم حني سألوه :إين رأيت الليلة حني نظرت يف
الناطور :وكان هرقل حز ً
النجوم ملك ِ
اخلتان قد ظهر .وقال هرقل يف آخر كالمه :هذا ملك هذه األمة قد ظهر) ( )4الرسل
والرساَّلت لعمر األشقر  -ص 196 - 189
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)3620واحلاكم ( .)672 /2قال الرتمذي :حسن غريب َّل نعرفه إَّل من هذا
الوجه ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،وقال السيوطي يف

((اخلصائص الكربى)) ( :)83 /1هلا شواهد تقضي بصحتها ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن
الرتمذي)) وقال :لكن ذكر بالل فيه منكر كما قيل.

((( )2اْلواب الصحيح)) (.)285 /3
( )3رواه البيهقي ( .)18726( )114 /9وقال إسناده غري قوي.
( )4رواه البخاري ( .)7من حديث أيب سفيان بن حرب رضي هللا عنه.
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ْتهيد:
إن اإلْيان ابلبعث أمر معلوم من الدين ابلضرورة ،ومنكره خارج عن اإلسالم .ولقد خص ذكر اليوم
اآلخر ِبزيد من العناية والتعظيم لشأنه يف كتاب هللا تعاىل ويف سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ،وقد
أمجع على ذلك املسلمون .....

 -عناية الكتاب والسنة ابإلْيان ابليوم اآلخر:

إن املتتبع لطريقة القرآن الكرمي يف جمادلة خصوم العقيدة؛ جيد أن اَّلهتمام ابليوم اآلخر أخذ قسطاً
واسعاً من تلك احلجج والرباهني الدامغة ملنكري اليوم اآلخر ،وكذا يف السنة املطهرة ،ويتمثل ذلك
فيما يلي:

 - 1ربط هللا تعاىل اإلْيان به ابإلْيان ابليوم اآلخر:
ْرب من آمن ِاب ِ
كما قال تعاىل :لَّيس الِْربَّ أَن تُـولمواْ وجوه ُكم قِبل الْم ْش ِر ِق والْم ْغ ِر ِ ِ
هلل َوالْيَـ ْوِم
َ َ
َ ُُ َ ْ ََ َ
ب َولَك َّن الِ َّ َ ْ َ َ
ْ َ

ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِِ
اآلخ ِر والْمآلئِ َك ِة وال ِ
ْكتَ ِ
ني َوآتَى ال َْم َ
ادواْ
ين َه ُ
اب َوالنَّبِيِ َ
ين َ
َ
َ َ
آمنُواْ َوالذ َ
ال َعلَى ُحبه ،وكذا قوله :إِ َّن الذ َ
َّلل والْيـوِم ِ
ِ
اآلخ ِر و َع ِمل ِ
ف
َج ُرُه ْم ِعن َد َرهبِِ ْم َوَّلَ َخ ْو ٌ
ارى َو َّ
صاحلاً فَـلَ ُه ْم أ ْ
الصابِئِ َ
َوالن َ
َ َ َ
آم َن ِاب َّ َ َ ْ
ني َم ْن َ
َّص َ
َعلَْي ِه ْم َوَّلَ ُه ْم َْحي َزنُو َن [البقرة ،]62 :فنحن نرى كيف ربط هللا تعاىل اإلْيان به ابإلْيان ابليوم اآلخر,
وجعله يف املرتبة الثانية بعد اإلْيان ابهلل.

فال إْيان إذاً للشخص وإن قال أنه مؤمن ابهلل حىت يؤمن ابليوم اآلخر كإْيانه ابهلل تعاىل ،وإن املفرق
بينهما َّل َّ
حظ له من اإلْيان وإن ادعاه ،وقد كان كثري من الكفار يؤمنون ابهلل ولكنهم جيحدون اليوم
اآلخر؛ فلم ينفعهم ذلك اإلْيان ,وأابح هللا للمؤمنني دماءهم وأمواهلم ألهنم كفار.

ويتمثل كذلك ربط اإلْيان ابهلل ابليوم اآلخر من السنة املطهرة يف مثل قوله صلى هللا عليه وسلم:

((َّل حيل َّلمرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يوم إَّل مع ذي حمرم)) ( ،)1وقال صلى هللا

عليه وسلم(( :من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت ،ومن كان يؤمن ابهلل واليوم
اآلخر فليكرم جاره ،ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه)) ( .)2وقال صلى هللا عليه
وسلمَّ(( :ل يبغض األنصار رجل يؤمن ابهلل واليوم اآلخر)) (.)3
 - 2اإلكثار من ذكره يف القرآن الكرمي ويف السنة النبوية:

فقلما ختلو سورة من سور القرآن عن التحدث عنه وتقريبه إىل األذهان بشىت األساليب ،من إقامة

للحجة والربهان ،أو من ضرب األمثال ،كاَّلستدَّلل ابلنشأة األوىل ،وكذا خلق السموات واألرض,
وإحياء األرض بعد موهتا  -على اإلعادة ،وما إىل ذلك من املسالك اليت سلكها القرآن الكرمي ...
 - 3كثرة األمساء اليت جاءت له يف القرآن الكرمي:
فقد وردت أمساء كثرية وكلها تبني ما سيقع يف هذا اليوم من أهوال (.)4

ومعلوم من أساليب العرب أهنم يكثرون األمساء للشيء إذا كان ذا أمهية وشأن ،وقد نزل القرآن

بلغتهم.

ولتلك العناية أسباب نذكرها فيما يلي:

بعض أسباب العناية ابليوم اآلخر:
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1088ومسلم ( )1399واللفظ له .من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( ،)6018ومسلم ( .)47من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )3رواه مسلم ( .)76من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )4العقائد اإلسالمية)) (ص.)261 :
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لقد أنزل هللا تعاىل القرآن الكرمي على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم يف وقت امنحت فيه كثري من
األمور التعبدية ،وجهلت فيه على اخلصوص عقيدة اإلْيان ابليوم اآلخر ،فلم تعد على ذلك الوضوح
الذي كان يف زمن األنبياء ،بل صارت بتطاول الزمن عقيدة حمرفة بعيدة عن الصواب والواقع ،فلم

تبق من معامل اإلْيان ابليوم اآلخر إَّل بقااي رسوم؛ هي إىل اَّلنداثر أقرب منها إىل التماسك ،ليس عند
جهة أو قوم بل يف كل بقاع األرض ,وعند كل أمة عربية أو غري عربية ،اللهم إَّل ما ورد عن أَنس

خبصوصهم من العرب بقوا على احلنفية ملة إبراهيم.

فالعرب منهم مشركون ينكرون اليوم اآلخر أساساً ،وأهل الكتاب من يهود ونصارى –وإن كانوا

يؤمنون ابليوم اآلخر عموماً – لكنهم على جهل كبري حبقيقته ,وما ينبغي اعتقاده فيه ،وغري هؤَّلء

وثنيون أو جموس َّل يؤمنون به مطلقاً عند بعضهم ،وعند بعضهم اآلخر يؤمنون أن هناك عودة للروح،
لكنه َّل ْيت إىل اإلْيان ابليوم اآلخر كما جاءت به األنبياء أبي صلة ،كما هو احلال عند اهلنود

والبوذيني وغريهم من الفرق الضالة.

وعلى هذا فمن أسباب تلك العناية ما يلي:
 - 1إنكار املشركني لليوم اآلخر أشد اإلنكار ،ونسبة ما يشاهد من اإلحياء واإلماتة إىل الدهر،
دون أن يكون هناك تنظيم هلذا التغري املستمر أو هدف من وراء هذا اخللقَ :وقَالُوا َما ِه َي إَِّل َحيَاتُـنَا
ك ِم ْن ِعل ٍْم إِ ْن ُه ْم إَِّل يَظُنمو َن [اْلاثية.]24 :
َّه ُر َوَما َهلُم بِ َذلِ َ
وت َوَْحنيَا َوَما يُـ ْهلِ ُكنَا إَِّل الد ْ
ال مدنْـيَا َمنُ ُ
فكان من األمور البديهية أن ينزل القرآن بتلك احلجج القوية ليشد من أزر الرسول صلى هللا عليه
وسلم يف مواجهة ذلك السيل اْلارف من اْلحود لليوم اآلخر.
 - 2فإن أهل الكتاب وإن كانوا يؤمنون ابليوم اآلخر لكنهم مل يكونوا على العقيدة الصحيحة فيه،
فقد حرفوه وبلغوا به منتهى الفساد ،وحىت صاروا فيه كالوثنيني من هنود وبوذيني ،وذلك من َنحية

أن اهلنود يعتقدون يف كرشنة أنه هو املخلص هلم من اآلَّلم (.)1

والنصارى – خبصوصهم – يعتقدون يف عيسى أنه هو املخلص ألمته من عقوبة اخلطااي يف اآلخرة؛
فالكل يف اْلنة والنعيم (.)2

وأما اليهود فقد اختلفوا يف اإلْيان ابليوم اآلخر ،وحىت نفس هذا اَّلختالف بعيد كل البعد عن

حقيقة اليوم اآلخر.
 - 3ومن األسباب اليت جعلت القرآن الكرمي يهتم ابليوم اآلخر ذلك اَّلهتمام الشديد ،هو التأكيد

على أن هذه احلياة إمنا جعلت هلدف أعلى وغاية سامية ،فلوَّل أن هناك يوماً جيازى فيه احملسن

إبحسانه ,واملسيء إبساءته؛ ملا كان هناك فرق بني عمل اخلري وعمل الشر ،وَّل كانت هناك فضائل
وَّل رذائل ،فاحلياة فوضى ,واملصري جمهول ,وَّل وازع نفسي ,وَّل ضمري حي.

إذاً فال عجب إن رأينا اإلسالم يهتم بذكر اليوم اآلخر ,وحيث على اإلْيان به ,وجيعله من أهم

القضااي األساسية اليت َّل ْيكن أن يسمى الشخص مؤمناً إَّل إذا جاء هبا ,معتقداً صحتها يف قرارة

نفسه.

فاإلسالم خامت الدايَنت ورسوله خامت املرسلني ،وَّل عجب كذلك حينما نرى ونقرأ حقائق وتفاصيل

عن اليوم اآلخر مل تكن معلومة عند أهل الدايَنت السابقة.

وهذا هو الذي محل بعض الفالسفة ومن سار على طريقهم على القول أبنه مل يفصح ِبعاد األبدان

إَّل نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم (... ،)3

وألن تلك التفاصيل مل تكن معلومة لدى الكفار من قريش وغريهم؛ نرى أن اإلسالم قد سلك
مسالك شىت وطرقاً متعددة يف إقناع الكفار ابإلْيان ابليوم اآلخر ،مبيناً أن هذا الكون َّلبد وأن
ينتهي ويزول كل أثر له ،وأنه مل خيلق عبثاً دون حساب وجزاء .احلياة اآلخرة لغالب عواجي –

بتصرف 73 /1 -
_________

( )1انظر(( :الدايَنت القدْية)) أليب زهرة (ص.)30 :
( )2انظر(( :الدايَنت القدْية)) أليب زهرة (ص.)30 :
((( )3شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)457 :
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ْتهيد

ويدخل يف اإلْيان ابليوم اآلخر (اإلْيان ابملوت) الذي هو املفضي ابلعبد إىل منازل اآلخرة ،وهو
ساعة كل إنسان خبصوصه ،وهلذا قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث (( : .....إ ْن يعش هذا
ساعتُ ُك ْم)) ( )1معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول
قام ْ
ت عليكم َ
َملْ يُ ْد ِرْكهُ اهلرم َ
حلافظ بن أمحد احلكمي – بتصرف  -ص 860

_________
( )1رواه البخاري ( ،)6511ومسلم ( .)2952من حديث عائشة رضي هللا عنها.
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املبحث األول :تعريف اَّلحتضار

ضوراً ِ
ض َره،
ضارة ،ويعدى فيقالَ :ح َ
وح َ
ض ُر ُح ُ
ضر الرجل َْحي ُ
احلضور :نقيض املغيب والغيبة ،يقالَ :ح َ
ِ
ضره إايه ،وكان ذلك ِحب ْ ِ
ضرته وح ْ ِِ
ض ِره،
ض ِره َْ
وحم َ
وح َ
وأح َ
َْحي ُ
َ
ض َر الشيء وأ ْ
ض ُرهُْ ،
ض َرتهَ ،
ض َرة فالن وح ْ َ ُ
َح َ َ
ض ٍر منه ،أي ِبشهد منه.
وكلمته ِحبَ ْ
ض َرةِ فُالن وِبَ ْح َ
ض ِره،
ضرة :قرب الشيء ،يقال :أُ ْك ِرم فال ُن ِحبَ ْ
ض َرةُ الرجل :قُـ ْربه وفِناؤه ،واحلَ ْ
وح ْ
ضرة فالن وِبَ ْح َ
َ
الصالة.
ويقالَ :ح َ
ض َرت َ
ضره ،تقول العرب :اللنب ُْحم ِ
ِ
ض ْوٌر فَـغَ ِطه :أي
تض ٌر َْ
وحم ُ
وح ُ
ورجل َحض ٌر َ
ض ٌر :يتحني طعام الناس حىت َْحي ُ َ
كثري اآلفة ،يعين حيتضره اْلن والدواب وغريها.
ضر ِ
وقوله تعاىلَ :وأَعُوذُ بِ َ ِ
ون [املؤمنون ]98 :أي :أعوذ بك من حضور الشياطني يف
ك َرب أَ ْن َْحي ُ ُ
شيء من أمري (.)1
وحتَض َره إذا نزل به.
واحتضره َ
وحضره اهل مم ْ
واحتُ ِ
وح ِ
ض َر إذا نزل به املوت (.)2
ضر املريض ْ
ُ
خنلص مما سبق إىل أن اَّلحتضار هو حضور املوت ونزوله ابلعبد .أحوال احملتضر حملمد العلي جملة
اْلامعة اإلسالمية العدد  124ص 71
_________

( )1انظر(( :تفسري ابن كثري)) (.)247 /3
( )2انظر(( :لسان العرب)) (.)659 ،658 /1
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حضور مالئكة املوت
املبحث الثاينُ :

إذا حان األجل وشارفت حياة اإلنسان على املغيب أرسل هللا رسل املوت ِ
لسل الروح املدبِرة للجسد

ِ
ِ ِِ ِ
ت تَـ َوفَّـ ْتهُ ُر ُسلُنَا
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ
ىت إِ َذا َجاء أ َ
واحملركة لهَ ،و ُه َو الْ َقاه ُر فَـ ْو َق عبَاده َويُـ ْرس ُل َعلَْي ُكم َح َفظَةً َح ََّ
َو ُه ْم َّلَ يُـ َف ِرطُو َن [األنعام ،]61 :ومالئكة املوت أتيت املؤمن يف صورة حسنة مجيلة ،وأتيت الكافر
واملنافق يف صورة خميفة ،ففي حديث الرباء بن عازب رضي هللا عنه أن الرسول صلى هللا عليه وسلم

قال(( :إن العبد املؤمن إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة ،نزل إليه مالئكة من السماء،
بيض الوجوه ،كأن وجوههم الشمس ،معهم كفن من أكفان اْلنة ،وحنوط من حنوط اْلنة ،حىت

جيلسوا منه َّ
مد بصره ،مث جييء ملك املوت عليه السالم ،حىت جيلس عند رأسه فيقول :أيتها النفس
الطيبة -ويف رواية :املطمئنة -اخرجي إىل مغفرة من هللا ورضوان .قال :فتخرج تسيل كما تسيل

القطرة من ِيف السقاء ،فيأخذها  ...وإن العبد الكافر -ويف رواية الفاجر -إذا كان يف انقطاع من

اآلخرة ،وإقبال من الدنيا ،نزل إليه من السماء مالئكة -غالظ شداد -سود الوجوه ،معهم املسوح
من النار -فيجلسون منه َّمد البصر ،مث جييء ملك املوت حىت جيلس عند رأسه ،فيقول :أيتها

النفس اخلبيثة اخرجي إىل سخط من هللا وغضب .قال :فتفرق يف جسده ،فينتزعها كما ينتزع السفود

الكثري الشعب -من الصوف املبلول- ،فتقطع معها العروق والعصب.)1( ))-وما حيدث للميت حال موته َّل نشاهده وَّل نراه ،وإن كنا نرى آاثره ،وقد حدثنا ربنا تبارك وتعاىل عن
ِ ٍِ
ِ
ب إِلَْي ِه ِمن ُك ْم َولَ ِكن
وم َ -وأَنتُ ْم حينَئذ تَنظُُرو َن َ -وَْحن ُن أَقـ َْر ُ
حال احملتضر فقال :فَـلَ ْوََّل إِذَا بَـلَغَت ا ْحلُْل ُق َ
ََّّل تُـ ْب ِ
ص ُرو َن [الواقعة :]85 - 83 :واملتحدث عنه يف اآلية الروح عندما تبلغ احللقوم يف حال
اَّلحتضار ،ومن حوله ينظرون إىل ما يعانيه من سكرات املوت ،وإن كانوا َّل يرون مالئكة الرمحن اليت
تس مل روحه وَْحنن أَقـْر ِ ِ ِ
صرو َن [الواقعة ]85 :كما قال تعاىل :وهو الْ َق ِ
ِ
ِ
اه ُر فَـ ْو َق
َ ُ َُ
َ َُ
ب إلَْيه من ُك ْم َولَكن ََّّل تُـ ْب ُ
ِ ِِ ِ
ت تَـ َوفَّـ ْتهُ ُر ُسلُنَا َو ُه ْم َّلَ يُـ َف ِرطُو َن [األنعام:
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ
ىت إِذَا َجاء أ َ
عبَاده َويُـ ْرس ُل َعلَْي ُكم َح َفظَةً َح ََّ
.]61
ت َّ ِ ِ
لس ِ
اق وظَ َّن أَنَّهُ ال ِْفرا ُق والْتَـ َّف ِ
ٍ
اق
السا ُق ِاب َّ
ت َّ
وقال يف اآلية األخرىَ :ك َّال إِذَا بَـلَغَ ْ َ
َ َ
يل َم ْن َر َ
الرتاق َي َوق َ
إِ َىل ربِ َ ِ ٍ
سا ُق [القيامة ]30 - 26 :واليت تبلغ الرتاقي هي الروح ،والرتاقي مجع ترقوة
َ
ك يَـ ْوَمئذ ال َْم َ
وهي العظام اليت بني ثغرة النحر والعاتق (.)2
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4753وأمحد ( ،)18557( )287 /4واحلاكم ( ،)93 /1والبيهقي يف
((شعب اإلْيان)) ( .)355 /1واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الطربي يف ((مسند عمر)) (/2

 :)491إسناده صحيح ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني فقد احتجا مجيعا

ابملنهال بن عمرو وزاذان أيب عمر الكندي ،ويف هذا احلديث فوائد كثرية ألهل السنة وقمع للمبتدعة
ومل خيرجاه بطوله وله شواهد على شرطهما ،وصحح إسناده البيهقي ،وقال اهليثمي ( :)52 /3رجاله

رجال الصحيح.

( )2انظر(( :تفسري البغوي)) ((( ،)285 /8تفسري الرازي)) ((( ،)204 /30تفسري ابن كثري))
(.)281 /8
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وقد صرح احلديث أبن ملك املوت يبشر املؤمن ابملغفرة من هللا والرضوان ،ويبشر الكافر أو الفاجر
َّ ِ
ين قَالُوا َربمـنَا
بسخط هللا وغضبه ،وهذا قد صرحت به نصوص كثرية يف كتاب هللا ،قال تعاىل :إِ َّن الذ َ
َّ
وع ُدو َن َْحن ُن
استَـ َق ُاموا تَـتَـنَـ َّز ُل َعلَْي ِه ُم ال َْم َالئِ َكةُ أ َََّّل َختَافُوا َوََّل َحتْ َزنُوا َوأَبْ ِش ُروا ِاب ْْلَن َِّة الَِّيت ُكنتُ ْم تُ َ
اَّللُ ُمثَّ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يها َما تَ َّدعُو َن نـُ ُزًَّل ِم ْن
س ُك ْم َولَ ُك ْم ف َ
أ َْوليَا ُؤُك ْم ِيف ا ْحلَيَاة ال مدنْـيَا َوِيف ْاآلخ َرة َولَ ُك ْم ف َ
يها َما تَ ْشتَ ِهي أَن ُف ُ
غَ ُفوٍر َّرِح ٍيم [فصلت.]32 - 30 :
وهذا التن مزل – كما قال طائفة من أئمة التفسري منهم جماهد والسدي – إمنا يكون حالة اَّلحتضار

( ،)1وَّل شك أن اإلنسان يف حالة اَّلحتضار يكون يف موقف صعب ،خياف فيه من املستقبل اآليت،
كما خياف على من خلَّف بعده ،فتأيت املالئكة لتؤمنه مما خياف وحيزن ،وتُطَمئِ ُن قلبه ،وتقول لهَّ :ل

ختف من املستقبل اآليت يف الربزخ واآلخرة ،وَّل حتزن على ما خلفت من أهل وولد أو َديْ ٍن ،وتبشره
ِ
س ُك ْم
ابلبشرى العظيمةَ ،وأَبْ ِش ُروا ِاب ْْلَن َِّة الَِّيت ُكنتُ ْم تُ َ
وع ُدو َن [فصلتَ ،]30 :ولَ ُك ْم ف َ
يها َما تَ ْشتَ ِهي أَن ُف ُ
ِ
َّعو َن [فصلت ،]31 :وما دام العبد قد توىل هللا وحده ،فإن هللا يتوَّله دائماً،
يها َما تَد ُ
َولَ ُك ْم ف َ
وخاصة يف املواقف الصعبة ،ومن أشقها هذا املوقفَْ ،حنن أَولِيا ُؤُكم ِيف ا ْحلياةِ ال مدنْـيا وِيف ْاآل ِخرةِ
ََ
ُ َْ ْ
َ َ
َ
ِ
َّ
اه ُم
ين تَـ َوفَّ ُ
[فصلت .]31 :أما الكفرة الفجرة فإن املالئكة تتنزل عليهم بنقيض ذلك إِ َّن الذ َ
ض قَالْواْ أََمل تَ ُكن أَر ِ
هللا و ِ
الْمآلئِ َكةُ ظَالِ ِمي أَنْـ ُف ِس ِهم قَالُواْ فِيم ُكنتُم قَالُواْ ُكنَّا مستَ ْ ِ
اس َعةً
ني ِيف األ َْر ِ َ ْ ْ ْ ُ
ض َعف َ
َ ْ
ْ
ض َ
ُْ
َ
فَـتُـه ِ ِ
اهم ج َهنَّم وس ْ ِ
ريا [النساء ،]97 :وقد نزلت هذه اآلية كما أخرج
يها فَأ ُْولَئِ َ
اج ُرواْ ف َ
َ
ك َمأ َْو ُ ْ َ ُ َ َ
اءت َمص ً
البخاري عن ابن عباس يف فريق أسلم ،ولكنه مل يهاجر فأدركه املوت ،أو قتل يف صفوف األعداء
( ،)2فإن املالئكة ِ
تقرع هؤَّلء يف حال اَّلحتضار وتوخبهم ،وتبشرهم ابلنار.
َّ ِ
ين َك َف ُرواْ
وقد حدثنا ربنا عن تويف املالئكة للكفرة يف معركة بدر فقالَ :ولَ ْو تَـ َرى إِ ْذ يَـتَـ َو َّىف الذ َ
ك ِِبَا قَدَّم ْ ِ
َّ
س
ال َْمآلئِ َكةُ يَ ْ
اب ا ْحلَ ِر ِيق  -ذَلِ َ
ض ِربُو َن ُو ُج َ
وه ُه ْم َوأَ ْد َاب َرُه ْم َوذُوقُواْ َع َذ َ
َ
ت أَيْدي ُك ْم َوأَن هللاَ لَْي َ
بِظَالٍَّم لِلْعبِ ِ
يد [األنفال.]51 - 50 :
َ
قال ابن كثري يف تفسري اآلايت( :ولو ترى اي حممد حال تويف املالئكة أرواح الكفار لرأيت أمراً عظيماً

فظيعاً منكراً ،إذ يضربون وجوههم وأدابرهم ،ويقولون ذوقوا عذاب احلريق) (.)3

وقد أشار املفسر املدقق العالمة ابن كثري إىل أن هذا وإن كان يف وقعة بدر ،ولكنه عام يف حق كل
َّ ِ
ين َك َف ُرواْ ال َْمآلئِ َكةُ .)4( ..
كافر ،وهلذا مل خيصصه تعاىل أبهل بدر ،بل قالَ :ولَ ْو تَـ َرى إِ ْذ يَـتَـ َو َّىف الذ َ
وهذا الذي قاله ابن كثري صحيح يدل عليه أكثر من آية يف كتاب هللا تعاىل ،كقوله :فَ َم ْن أَظْلَ ُم ِممَّ ِن
صيبـهم ِمن ال ِ
ِ ِ
ِ
ْكتَ ِ
اب َح َّىت إِ َذا َج ْ
اءهتُ ْم ُر ُسلُنَا
ب ِِب َايتِِه أ ُْولَئِ َ
رتى َعلَى هللا َكذ ًاب أ َْو َك َّذ َ
افْ ََ
ك يَـنَا ُهلُ ْم نَ ُ ُ َ
ون ِ
يـتَـوفَّـو َهنُم قَالُواْ أَين ما ُكنتُم تَ ْد ُعو َن ِمن ُد ِ
ضلمواْ َعنَّا َو َش ِه ُدواْ َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم أ ََّهنُ ْم َكانُواْ
هللا قَالُواْ َ
َْ َ ْ
ََ ْ ْ
َّ ِ
ِ
السلَ َم َما ُكنَّا نَـ ْع َم ُل
اه ُم ال َْمالئِ َكةُ ظَالِ ِمي أَن ُف ِس ِه ْم فَأَلْ َق ُواْ َّ
ين تَـتَـ َوفَّ ُ
ين [األعراف ،]37 :وقوله :الذ َ
َكاف ِر َ
ِمن س ٍ
َّ ِ
وء بَـلَى إِ َّن هللاَ َعلِ ٌ ِ
ين ْارتَدموا َعلَى أَ ْد َاب ِرِهم ِمن
ُ
يم ِبَا ُكنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن [النحل ،]28 :وقوله :إِ َّن الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الش ْيطَا ُن َس َّو َل َهلُم وأ َْملَى َهلُم َذل َ َّ
ني َهلُ ُم ا ْهلَُدى َّ
بَـ ْعد َما تَـبَ َّ َ
ين َك ِرُهوا َما نَـ َّز َل ا ََّّللُ
ْ
َْ
ك ِأبَهنُ ْم قَالُوا للَّذ َ
ِ
يع ُك ْم ِيف بَـ ْع ِ
ض ْاأل َْم ِر َو َّ
وه ُه ْم َوأَ ْد َاب َرُه ْم
ف إِذَا تَـ َوفَّـ ْتـ ُه ْم ال َْم َالئِ َكةُ يَ ْ
اَّللُ يَـ ْعلَ ُم إِ ْس َر َارُه ْم فَ َك ْي َ
ض ِربُو َن ُو ُج َ
َسنُط ُ
[حممد .]27 - 25 :القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 19
_________
((( )1تفسري الطربي)) (.)466 /21
( )2رواه البخاري (.)4596

((( )3تفسري ابن كثري)) (.)76 /4
((( )4تفسري ابن كثري)) (.)77 /4

()101/4

املبحث الثالث :مع ملك املوت مالئكة يعاونونه يف قبض الروح
إذا حان أجل العبد وأراد هللا تعاىل قبض روحه أرسل إليه ملك املوت ومعه مالئكة يعاونونه على
ِ
ِ ِِ ِ
َح َد ُك ُم
ىت إِذَا َجاء أ َ
قبض روح ذلك العبد ،قال تعاىلَ :و ُه َو الْ َقاه ُر فَـ ْو َق عبَاده َويُـ ْرس ُل َعلَْي ُكم َح َفظَةً َح ََّ
ال َْم ْو ُ َّ
ِ
ت أي احتضر
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ
ىت إِ َذا َجاء أ َ
ت تَـ َوفـ ْتهُ ُر ُسلُنَا َو ُه ْم َّلَ يُـ َفرطُو َن [األنعام ،]61 :فقولهَ :ح ََّ
وحان أجله ،تَـ َوفَّـ ْتهُ ُر ُسلُنَا أي مالئكة موكلون بذلك ،روى ابن كثري يف تفسريه عن ابن عباس وغري
واحد قوهلم :إن مللك املوت أعواَنً من املالئكة خيرجون الروح من اْلسد فيقبضها ملك املوت إذا
انتهت إىل احللقوم (.)1

يقول الطربي( :يقول تعاىل ذكره :إن ربكم حيفظكم  ...إىل أن حيضركم املوت ،وي ْنزل بكم أمر هللا

وإذا جاء ذلك أحدكم توفاه أمالكنا املوكلون بقبض األرواح ورسلنا املرسلون به وهم َّل يفرطون يف
ذلك ،فيضيعونه؛ فإن قال قائل :أو ليس الذي يقبض األرواح ملك املوت فكيف قيل تَـ َوفَّـ ْتهُ ُر ُسلُنَا
ك الْمو ِ
ت الَّ ِذي ُوكِ َل بِ ُك ْم [السجدة،]11 :
والرسل مجلة ،وهو واحد ،أو ليس قد قال يَـتَـ َوفَّا ُك ْم َملَ ُ َ ْ
قيل جائز أن يكون هللا تعاىل أعان ملك املوت أبعوان من عنده ،فيتولون ذلك أبمر ملك املوت،
فيكون التويف مضافاً ،وإن كان ذلك من فعل أعوان ملك املوت إىل ملك املوت؛ إذ كان فعلهم ما

فعلوا من ذلك أبمره ،كما يضاف قتل من قتل أعوان السلطان ،وجلد من جلدوه أبمر السلطان إىل
السلطان ،وإن مل يكن السلطان ابشر ذلك بنفسه ،وَّل وليه بيده) (.)2

فاملتأمل يف نصوص القرآن الكرمي يدرك أن هللا سبحانه وتعاىل أسند التويف للمالئكة كما يف قوله
َّ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِِ
اه ُم ال َْمآلئِ َكةُ
ين تَـتَـ َوفَّ ُ
ين تَـتَـ َوفَّ ُ
اه ُم ال َْمالئ َكةُ ظَالمي أَن ُفس ِه ْم [النحل ،]28 :وقوله :الذ َ
تعاىل :الذ َ
ني [سورة النحل ،]32 :وقوله تَـ َوفَّـ ْتهُ ُر ُسلُنَا ،وغريها من اآلايت ،وأسنده يف آية أخرى مللك
طَيِبِ َ
ك الْمو ِ
ت الَّ ِذي ُوكِ َل بِ ُك ْم ،وأسنده سبحانه يف آية أخرى إليه جل
املوت ،قال تعاىل :قل يَـتَـ َوفَّا ُك ْم َملَ ُ َ ْ
وعال ،قال تعاىل :ا ََّّلل يـتـو َّىف ْاألَنْـ ُف ِ
ني َم ْوِهتَا [الزمر ،]42 :وَّل معارضة بني اآلايت املذكورة،
سح َ
ُ ََ َ
َ
فإسناد التويف إليه سبحانه وتعاىل؛ ألنه َّل ْيوت أحد إَّل ِبشيئته وإذنه كما قال تعاىلَ :وَما َكا َن لِنَـ ْف ٍ
س
وت إَِّل إبِِ ْذ ِن َِّ
اَّلل كِتَاابً ُم َؤ َّجالً [آل عمران ،]145 :وإسناده مللك املوت؛ ألنه هو املأمور بقبض
أَ ْن ْتَُ َ
األرواح ،وإسناده للمالئكة؛ ألن مللك املوت أعواَنً من املالئكة ي ْنزعون الروح من اْلسد إىل
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ص 71
_________

((( )1تفسري ابن كثري)) (.)267 /3
((( )2تفسري الطربي)) ()410 - 409 /11

( )3انظر(( :أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن)) ( ،)267 /3و ((دفع إيهام اَّلضطراب عن
آايت الكتاب)) (ص.)236 :

()102/4

املبحث الرابع :حضور الشيطان عند املوت
إذا حضر املوت كان الشيطان حريصاً على اإلنسان حىت َّل يفلت منه ،ففي صحيح مسلم عن جابر

بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن الشيطان حيضر أحدكم عند كل شيء من
شأنه ،حىت حيضره عند طعامه ،فإذا سقطت من أحدكم اللقمة ،فليمط ما كان هبا من أذى ،مث

ليأكلها ،وَّل يدعها للشيطان ،فإذا فرغ فليلعق أصابعه ،فإنه َّل يدري يف أي طعامه تكون الربكة))

(.)1

وقد ذكر علماؤَن أن الشيطان أييت اإلنسان يف تلك اللحظات احلرجة يف صورة أبيه أو أمه أو غريهم
ممن هو شفيق عليه َنصح له ،ويدعوه إىل اتباع اليهودية أو النصرانية أو غريها من املبادئ املعارضة
غ قُـلُوبَـنَا بَـ ْع َد إِ ْذ
لإلسالم ،فهناك يزيغ هللا من كتبت له الشقاوة ( ،)2وهو معىن قوله تعاىلَ :ربـَّنَا َّلَ تُ ِز ْ
َّاب [آل عمران.]8 :
نك َر ْمحَةً إِنَّ َ
ب لَنَا ِمن لَّ ُد َ
كأ َ
َنت ال َْوه ُ
َه َديْـتَـنَا َو َه ْ
وقد حدث عبد هللا بن اإلمام أمحد بن حنبل قال( :حضرت وفاة أيب أمحد ،وبيدي خرقة ألشد
حلييه ،فكان يغرق ،مث يفيق ،ويقول بيدهَّ :ل بعدَّ ،ل بعد ،فعل هذا مراراً ،فقلت له :اي أبت أي

شيء يبدو منك؟ قال :إن الشيطان قائم حبذائي عاض على أَنمله ،يقول :اي أمحد فتين ،وأَن أقول:
َّل بعدَّ ،ل بعد ،حىت أموت) (.)3
وقال القرطيب :مسعت شيخنا اإلمام أاب العباس أمحد بن عمر القرطيب ،يقول( :حضرت أخا شيخنا

أيب جعفر أمحد بن حممد القرطيب بقرطبة ،وقد احتضر ،فقيل لهَّ :ل إله إَّل هللا ،فكان يقولَّ :لَّ ،ل،
فلما أفاق ،ذكرَن له ذلك ،فقال :أاتين شيطاَنن عن ْييين وعن مشايل ،يقول أحدمها :مت يهودايً فإنه

خري األداين ،واآلخر يقول :مت نصرانياً فإنه خري األداين ،فكنت أقول هلماَّ :لَّ ،ل .)4( ) ...
القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر -ص29 :

وقد استدل بعض العلماء هبذا احلديث – حديث جابر بن عبد هللا  -على حضور الشيطان عند

احملتضر؛ إلغوائه وافتتانه ،كما استدلوا أيضاً ِبا رواه أبو هريرة رضي هللا عنه قال(( :كان رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يدعو :اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ،ومن عذاب النار ،ومن فتنة احمليا

واملمات ،ومن فتنة املسيح الدجال)) (.)5

قال ابن دقيق العيد ت 702هـ( :فتنة احمليا ما يعرض لإلنسان مدة حياته من اَّلفتتان ابلدنيا
والشهوات واْلهاَّلت ،وأعظمها والعياذ ابهلل أمر اخلاْتة عند املوت ،وفتنة املمات جيوز أن يراد هبا

الفتنة عند املوت ،أضيفت إليه لقرهبا منه ،ويكون املراد بفتنة احمليا على هذا ما قبل ذلك ،وجيوز أن

يراد هبا فتنة القرب) (.)6
_________

( )1رواه مسلم (.)2033
( )2انظر(( :التذكرة)) (ص.)33 :

((( )3احلجة يف بيان احملجة)) (.)499 /1
( )4انظر(( :التذكرة)) (ص.)33 :

( )5رواه البخاري ( ،)1377ومسلم (.)588
( )6انظر(( :فتح الباري)) َّلبن حجر (.)319 /2

()103/4

كما قد استدل شيخ اإلسالم ابن تيمية حبديث اَّلستعاذة من فتنة احمليا واملمات على حضور
الشيطان عند احملتضر إلغوائه ،وأنه قد يعرض األداين على بعض العباد ،حيث قال رمحه هللا( :أما
عرض األداين على العبد وقت املوت فليس هو أمراً عاماً لكل أحد ،وَّل هو أيضاً منتفياً عن كل
أحد ،بل من الناس من تعرض عليه األداين قبل موته ،ومنهم من َّل تعرض عليه ،وقد وقع ذلك

ألقوام ،وهذا كله من فتنة احمليا واملمات اليت أمرَن أن نستعيذ منها يف صالتنا ،منها ما يف احلديث

الصحيح ((أمرَن النيب صلى هللا عليه وسلم أن نستعيذ يف صالتنا من أربع من عذاب جهنم ،ومن

عذاب القرب ،ومن فتنة احمليا واملمات ،ومن فتنة املسيح الدجال)) ( ،)1ولكن وقت املوت أحرص
ما يكون الشيطان على إغواء بين آدم؛ ألنه وقت احلاجة ،وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف

احلديث الصحيح(( :األعمال خبواتيمها)) ( )2وقال صلى هللا عليه وسلم(( :إن العبد ليعمل بعمل
أهل اْلنة حىت ما يكون بينه وبينها إَّل ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها،

وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها إَّل ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل
أهل اْلنة فيدخلها)) ( ، ... )3وهلذا يقال :إن من مل حيج خياف عليه من ذلك ،ملا روى أنس بن
مالك رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :من ملك زاداً أو راحلة تبلغه إىل بيت هللا

احلرام ومل حيج ،فليمت إن شاء يهودايً ،وإن شاء نصرانياً)) (.)5( ) ... )4

وقال يف موضع آخر( :وأما عرض األداين وقت املوت فيبتلى به بعض الناس دون بعض .)6( ) ...

وذكر ابن حجر أن األكثر واألغلب يف سوء اخلاْتة أنه َّل يقع إَّل ملن يف طويته فساد أو ارتياب،

ويكثر وقوعه للمصر على الكبائر واجملرتئ على العظائم ،إذ يهجم عليه املوت بغتة فيصطلمه ()7
الشيطان عند تلك الصدمة ،فيكون ذلك سبباً لسوء خاْتته (.)8
ب أَعوذُ بِ َ ِ
الشي ِ
ِ
اط ِ
َعوذُ
ني َوأ ُ
ويدل على حضور الشيطان عند احملتضر قوله تعاىلَ :وقُ ْل َر ِ ُ
ك م ْن َمهَ َزات َّ َ
ضر ِ
بِ َ ِ
ون [املؤمنون ،]98 ،97 :فاملعىن :أعوذ بك أن حيضرين الشيطان يف أم ٍر من
ك َرب أَ ْن َْحي ُ ُ

أموري كائناً ما كان ،سواء كان ذلك وقت تالوة القرآن ،أو عند حضور املوت ،أو غري ذلك من
مجيع الشؤون يف مجيع األوقات (.)9
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1377ومسلم (.)588
( )2رواه البخاري ( .)6493من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه.
( )3رواه البخاري ( ،)7454ومسلم ( .)2643من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه.

( )4رواه الرتمذي ( ،)812والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)430 /3من حديث علي رضي هللا
عنه .قال الرتمذي :غريب َّل نعرفه إَّل من هذا الوجه ويف إسناده مقال وهالل بن عبد هللا جمهول

واحلارث يضعف ،وقال ابن حجر يف ((هتذيب التهذيب)) ( :)81 /11روي موقوفاً وهو أصلح
رواية ،وقال السيوطي يف ((النكت على املوضوعات)) ( :)129له شواهد ،وقال ابن مهات يف

((التنكيت واإلفادة)) ( :)116بشواهده َّل ينزل عن درجة احلسن ،وحسنه لغريه الشوكاين يف ((نيل
األوطار)) (.)8 /5
((( )5جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)256 ،255 /4
((( )6جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)202 /14

( )7اَّلصطالم :اَّلستئصال واهلالك والقطع .انظر(( :لسان العرب)) (.)469 /2
( )8انظر(( :فتح الباري)) (.)490 ،489 /11

( )9انظر(( :أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن)) (.)819 /5

()104/4

وحتدث أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن مفلح املقدسي عن حضور الشيطان عند احملتضر حتت
عنوان (الفصل الثاين والعشرون يف اجتهاد الشيطان على املؤمن عند املوت) ،واستشهد ِبا رواه

النسائي وأبو داود بسنديهما عن أيب اليسر قال :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ((اللهم

إين أعوذ بك من الرتدي ،واهلدم ،والغرق ،واحلريق ،وأعوذ بك أن يتخبطين الشيطان عند املوت،
وأعوذ بك أن أموت يف سبيلك مدبراً ،وأعوذ بك أن أموت لديغاً)) (.)1

فقوله صلى هللا عليه وسلم(( :وأعوذ بك أن يتخبطين الشيطان عند املوت)) ،قال اخلطايب

ت388هـ يف شرحه( :هو أن يستويل عليه عند مفارقة الدنيا ،فيضله ،وحيول بينه وبني التوبة أو

يعوقه عن إصالح شأنه واخلروج من مظلمة تكون قبله ،أو يؤيسه من رمحة هللا ،أو يكره له املوت

ويؤسفه على حياة الدنيا ،فال يرضى ِبا قضاه هللا عليه من الفناء والنقلة إىل الدار اآلخرة ،فيختم له،

ويلقى هللا وهو ساخط عليه) (.)2

ويقول ابن اْلوزي ت597هـ( :وقد يتعرض إبليس للمريض فيؤذيه يف دينه ودنياه ،وقد يستويل على
اإلنسان فيضله يف اعتقاده ،ورِبا حال بينه وبني التوبة  ...ورِبا جاء اَّلعرتاض على املقدر؛ فينبغي
للمؤمن أن يعلم أن تلك الساعة هي مصدوقة للحرب ،وحني حيمى الوطيس فينبغي أن يتجلد،

ويستعني ابهلل على العدو) ( .)3أحوال احملتضر حملمد العلي جملة اْلامعة اإلسالمية العدد - 124
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_________

( )1رواه أبو داود ( ،)1552والنسائي ( ،)283 /8وأمحد ( ،)15562( )427 /3والطرباين
( .)381( )170 /19واحلديث سكت عنه أبو داود ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة

املصابيح)) ( )23 /3كما قال ذلك يف املقدمة ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).
((( )2معامل السنن)) (.)194 /2
((( )3الثبات عند املمات)) (ص.)42 ،41 :

()105/4

املبحث األول :حتتم املوت على من كان يف الدنيا من املخلوقات
إن املوت واقع حتما  ...على من كان يف الدنيا من أهل السموات واألرض من اإلنس واْلن
واملالئكة وغريهم من املخلوقات قال هللا تعاىلُ :ك مل َشي ٍء َهالِ ٌ ِ
ْم َوإِلَْي ِه تُـ ْر َج ُعو َن
ك إَّلَّ َو ْج َههُ لَهُ ا ْحلُك ُ
ْ
[القصص ]88 :وقال تعاىلُ :ك مل من َعلَْيـها فَ ٍ
ك ذُو ا ْْلَ ِ
الل َوا ِإل ْك َر ِام [الرمحن26:
ان َويَـ ْبـ َقى َو ْجهُ َربِ َ
َْ َ
ِ ِ
ِ
  ]27وقال تعاىلُ :ك مل نَـ ْف ٍ ِِح َع ِن النَّا ِر
س ذَآئ َقةُ ال َْم ْوت َوإِ َّمنَا تُـ َوفَّـ ْو َن أ ُ
ورُك ْم يَـ ْوَم الْقيَ َامة فَ َمن ُز ْحز َ
ُج َ
از َوما ا ْحلَيَاةُ ال مدنْـيَا إَِّلَّ َمتَاعُ الْغُ ُروِر [آل عمران ]185:وقال تعاىل :لنبيه صلى
َوأُ ْد ِخ َل ا ْْلَنَّةَ فَـ َق ْد فَ َ
ت وإِ َّهنُم َّميِتُو َن ُمثَّ إِنَّ ُكم يـوم ال ِْقيام ِة ِعن َد ربِ ُكم َختْتَ ِ
ص ُمو َن [الزمر]31 - 30:
هللا عليه وسلم إِنَّ َ
ْ َْ َ َ َ
َ ْ
ك َميِ ٌ َ
س ذَائَِقةُ الْمو ِ
اخلَالِ ُدو َن ُك مل نَـ ْف ٍ
اخلُْل َد أَفَِإن ِم َّ
ت فَـ ُه ُم ْ
ك ْ
ت
وقال تعاىلَ :وَما َج َعلْنَا لِبَ َ
ش ٍر ِمن قَـ ْبلِ َ
َْ
اد َّ ِ
لش ِر و ْ ِ
ِ ِ
آمنُوا
ين َ
َونَـ ْبـلُوُكم ِاب َّ َ
ي الذ َ
اخلَ ِْري ف ْتـنَةً َوإِلَْيـنَا تُـ ْر َج ُعو َن [األنبياء ،]35 – 34:وقال تعاىلَ :اي عبَ َ
ِ ِ
اسعةٌ فَِإ َّايي فَا ْعب ُد ِ
س َذائَِقةُ الْمو ِ
ون ُك مل نَـ ْف ٍ
ت ُمثَّ إِلَْيـنَا تُـ ْر َج ُعو َن [العنكبوت،]57 - 56:
إِ َّن أ َْرضي َو َ
َْ
َ ُ

ك الْمو ِ
ت الَّ ِذي ُوكِ َل بِ ُك ْم ُمثَّ إِ َىل َربِ ُك ْم تُـ ْر َج ُعو َن [السجدة ]11:ويف
وقال تعاىل :قُ ْل يَـتَـ َوفَّا ُكم َّملَ ُ َ ْ

بعزتك
(الصحيح) عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول(( :أعوذُ َّ
ِ ِ
نس ْيَُوتُو َن)) ( )1معارج القبول
ت م
َّل إله إَّل أنت أن تضلين ،أَنْ َ
احلي الذي َّل ْيوت ،واْل من واإل ُ

بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – 860 /2
_________
( )1رواه مسلم (.)2717

()106/4

املبحث الثاين :اإلْيان أبن األجل حمدود
إن ا
َّ
أجل حمدود وأم ٌد ممدود ينتهي إليه َّل يتجاوزه وَّل يقصر عنه ،وقد علم هللا تعاىل :مجيع
كال له ٌ

ذلك بعلمه الذي هو صفته ،وجرى به القلم أبمره يوم خلقه ،مث كتبه امللك على كل أحد يف بطن أمه
أبمر ربه عز وجل عند ختليق النطفة يف عينه يف أي مكان يكون ويف أي زمان فال يزاد فيه وَّل ينقص
منه وَّل يغري وَّل يبدل عما سبق به علم هللا تعاىل :وجرى به قضاؤه وقدرهَّ ،
وأن ُك َّل إنسا ٍن مات أو

قتل أو حرق أو غرق أو أب ِ
َي حتف هلك أبجله مل يستأخر عنه ومل يستقدم طرفة عني ،وأن ذلك

السبب الذي كان هو فيه حتفه هو الذي قدره هللا تعاىل :عليه وقضاه عليه وأمضاه فيه ومل يكن له

بد منه وَّل حميص عنه وَّل مفر له وَّل مهرب وَّل فكاك وَّل خالص ،وأىن وكيف وإىل أين وَّلت حني
ِ ِ
مناص ،قال هللا تعاىلَ :وَما َكا َن لِنَـ ْف ٍ
اب ال مدنْـيَا نُـ ْؤتِِه
س أَ ْن ْتَُ َ
وت إَِّلَّ إبِِ ْذن هللا كتَ ًااب م َؤ َّجالً َوَمن يُ ِر ْد ثَـ َو َ
ِم ْنـها ومن ي ِر ْد ثَـواب ِ
اآلخ َرةِ نُـ ْؤتِِه ِم ْنـ َها [آل عمران ]145:اآلية .وقال تعاىل :قُل لَّ ْو ُكنتُ ْم ِيف بُـيُوتِ ُك ْم
َ ََ ُ َ َ
ضِ
لَ َربَز الَّ ِذ ِ
اج ِع ِه ْم [آل عمران ]154 :اآلايت .وقال تعاىل :أَيْـنَ َما تَ ُكونُواْ
ب َعلَْي ِه ُم الْ َق ْت ُل إِ َىل َم َ
َ
ين ُكت َ
َ
وج م َ ٍ
ت
ت َولَ ْو ُكنتُ ْم ِيف بُـ ُر ٍ
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ
يُ ْد ِرك مك ُم ال َْم ْو ُ
ىت إِذَا َجاء أ َ
شيَّ َدة [النساء ]78:وقال تعاىلَ :ح ََّ
ِ ِ
ِ
ني
َس َرعُ ا ْحلَاسبِ َ
ْم َو ُه َو أ ْ
تَـ َوفَّـ ْتهُ ُر ُسلُنَا َو ُه ْم َّلَ يُـ َف ِرطُو َن ُمثَّ ُردمواْ إ َىل هللا َم ْوَّلَ ُه ُم ا ْحلَ ِق أََّلَ لَهُ ا ْحلُك ُ
ِ
ِ
ٍ
اعةً َوَّلَ
َجلُ ُه ْم َّلَ يَ ْستَأْخ ُرو َن َس َ
َج ٌل فَِإ َذا َجاء أ َ
[األنعام ]62 – 61:وقال تعاىلَ :ول ُك ِل أ َُّمة أ َ
ِ
س امى [الرعد]2:
يَ ْستَـ ْقد ُمو َن [األعراف ]34:يف مواضع من القرآن ،وقال تعاىلُ :كلٌّ َْجي ِري أل َ
َج ٍل م َ
ِ
س امى [طه ]129:وقال تعاىلَ :وُك مل
وقال تعاىلَ :ولَ ْوَّل َكلِ َمةٌ َسبَـ َق ْ
ت ِمن َّربِ َ
ك لَ َكا َن ل َز ًاما َوأ َ
َج ٌل ُم َ
ٍ
ت الَّ ِذي تَِف مرو َن ِم ْنهُ فَِإنَّهُ ُمالقِي ُك ْم ُمثَّ تُـ َردمو َن
َش ْيء ِعن َدهُ ِِبِ ْق َدا ٍر [الرعد ]8:وقال تعاىل :قُ ْل إِ َّن ال َْم ْو َ
اَّلل يـتـو َّىف األَن ُف ِ
الش َه َ ِ ِ ِ
إِ َىل َع ِامل الْغَْي ِ
ب َو َّ
ني
سح َ
ادة فَـيُـنَـبئُ ُكم ِبَا ُكنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن [اْلمعة ،]8:وقال تعاىلَ َ َ َُّ :
َ

ضى َعلَيـها الْمو َ ِ
س امى إِ َّن ِيف
َم ْوِهتَا َوالَِّيت َملْ ْتَُ ْ
ت ِيف َمنَ ِام َها فَـيُ ْم ِس ُ
ك الَِّيت قَ َ ْ َ َ ْ
ت َويُـ ْرس ُل األُ ْخ َرى إِ َىل أ َ
َج ٍل ُم َ
ِ
ك آلاي ٍ
ت لَِق ْوٍم يَـتَـ َف َّك ُرو َن [الزمر ]42:وقال تعاىلَ :و ُه َو الَّ ِذي يَـتَـ َوفَّا ُكم ِابللَّْي ِل َويَـ ْعلَ ُم َما َج َر ْحتُم
ذَل َ َ
س امى ُمثَّ إليه َم ْرِج ُع ُك ْم ُمثَّ يُـنَـبِئُ ُكم ِِبَا ُكنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن [األنعام]60:
َّها ِر ُمثَّ يَـ ْبـ َعثُ ُك ْم فِ ِيه لِيُـ ْق َ
ِابلنـ َ
ضى أ َ
َج ٌل م َ
وغريها من اآلايت .وروى مسلم بن احلجاج رمحه هللا تعاىل :يف (صحيحه) عن املعرور بن سويد عن
عبدهللا بن مسعود قال :قالت أم حبيبة رضي هللا عنها :اللَّ ُه َّم َمتِعين بزوجي ِ
رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،وأبيب أيب سفيان ،وأبخي معاوية ،فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إنَّ ِ
ك ِ
سألت هللا
ٍ
ٍ
ٍ
مقسومة َّل يعجل شيء منها قبل حله وَّل يؤخر منها
مضروبة وآاث ٍر موطوءةٍ وأرزا ٍق
آلجال
تعاىل:
وعذاب يف القرب لكا َن خرياً ِ
ٍ
ٍ
لك))
عذاب يف النار
يوماً بعد حله ،ولو سألت هللا تعاىل :أ ْن يعافيك من

(.)1

_________
( )1رواه مسلم (.)33( )2663

()107/4
ٍ
ٍ
مضروبة وأايم معدودةٍ وأرز ٍ
ويف رواية(( :قد ِ
ٍ
مقسومة لَ ْن يعجل شيئاً قبل حله أو
اق
آلجال
سألت هللا
ِ
نت ِ
يؤخر شيئاً عن حله ،ولو ُك ِ
ٍ
ٍ
عذاب يف القرب كا َن
عذاب يف النار أو
يعيذك من
سألت هللا تعاىل :أن
ٍ
مبلوغة)) ( .)2وعن ابن عباس رضي هللا عنهما يف قول هللا
خرياً وأفضل)) ( )1ويف أخرى ((وآاث ٍر
ِ
ك َعلَى َِّ ِ
ص ِم ْن ُع ُم ِرهِ إَِّلَّ ِيف كِتَ ٍ
ري [فاطر]11:
اب إِ َّن َذلِ َ
تعاىلَ :وَما يُـ َع َّم ُر من م َع َّم ٍر َوَّل يُن َق ُ
اَّلل يَس ٌ

يقول(( :ليس أحد قضيت له بطول العمر واحلياة إَّل وهو ابلغ ما قدرت له من العمر ،وقد قضيت
ص ِم ْن ُع ُم ِرهِ إَِّلَّ ِيف كِتَ ٍ
اب
ذلك له فإمنا ينتهي إىل الكتاب الذي كتبت له ،فذلك قوله تعاىلَ :وَّل يُن َق ُ
ك علَى َِّ
ِ
اَّلل يَ ِسريٌ [فاطر ]11:يقول كل ذلك يف كتاب عنده)) ( .)3وهكذا قال الضحاك بن
إِ َّن ذَل َ َ
مزاحم .وأما حديث أنس يف (الصحيحني) وغريمها قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:
((م ْن َس َّرهُ أن يبسط له يف رزقه ويُنسأ له يف أثره فليصل رمحه)) ( )4فإنه يفسر حبديث أيب الدرداء
َ
رضي هللا عنه عند ابن أيب حامت رمحه هللا تعاىل :قال :ذكرَن عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
((إن هللا تعاىلَّ :ل ِ
الزايدة يف العمر فقالَّ :
يؤخر نفساً إذا جاء أجلها ،وإمنا زايدة العمر ابلذرية

الصاحلة يرزقها العبد فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم يف قربه فذلك زايدةُ العمر)) ( )5معارج
القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – 861 /2

_________

( )1رواه مسلم (.)32( )2663
( )2رواه مسلم (33( )2663م).

( )3رواه الطربي يف ((تفسريه)) ( ،)447 /20وابن أيب حامت يف ((تفسريه)) (.)3175 /10
( )4رواه البخاري ( ،)2067ومسلم (.)2557
( )5رواه ابن أيب حامت يف ((تفسريه)) ( ،)3174 /10والطرباين يف ((األوسط)) ( ،)343 /3وابن
عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) ( .)285 /4وقال :سليمان بن عطاء يف بعض أحاديثه بعض

اإلنكار .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)197 - 196 /7رواه الطرباين يف ((األوسط)) فيه

سليمان بن عطاء وهو ضعيف .وقال الشوكاين يف ((فتح القدير)) ( :)297 /2وهذا احلديث ينبغي
أن يكشف عن إسناده ففيه نكارة وقد جاءت األحاديث الصحيحة يف (الصحيحني) وغريمها خبالفه.
وقال األلباين يف ((السلسلة الضعيفة)) ( :)1543منكر.

()108/4

املبحث الثالث :اإلْيان أبن األجل َّل يعلمه أحد إَّل هللا
اإلْيان أبن ذلك األجل احملتوم واحلد املرسوم َّلنتهاء كل عمر إليه َّل اطالع لنا عليه وَّل علم لنا به
َّ
وأن ذلك من مفاتح الغيب اليت استأثر هللا تعاىل :بعلمها عن مجيع خلقه فال يعلمها إَّل هو كما قال
ِ
تعاىلَ :و ِعن َدهُ َم َفاتِ ُح الْغَْي ِ
س َّما َذا
ب َّلَ يَـ ْعلَ ُم َها إَّلَّ ُه َو [األنعام ]59:اآلية .وقال تعاىلَ :وَما تَ ْد ِري نَـ ْف ٌ
ِ
س ِأب ِ
َي أ َْر ٍ
وت [لقمان ]34:اآلية ... .ويف احلديث املشهور عند
ض ْتَُ ُ
تَكْس ُ
ب غَ ًدا َوَما تَ ْد ِري نَـ ْف ٌ
أمحد والرتمذي وغريمها عن مجاعة من الصحابة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إذا أراد هللا
روح ٍ
عبد ٍ
أبرض جعل له فيها – أو قال :هبا – حاجةً)) ( )1معارج القبول بشرح سلم
ض ِ
تعاىل :قَـ ْب َ
الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي –بتصرف863 /2 – -

_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2147وأمحد ( ،)15578( )429 /3واحلاكم ( .)102 /1من حديث أيب
عزة رضي هللا عنه .قال الرتمذي :هذا حديث صحيح .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح ورواته عن

آخرهم ثقات  ...فإين مسعت علي بن عمر احلافظ يقول :يلزم البخاري ومسلماً إخراج حديث أيب

املليح عن أيب عزة فقد احتج البخاري حبديث أيب املليح عن بريدة وحديث أيب عزة رواه مجاعة من
الثقات احلفاظ .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

()109/4

املبحث الرابع :اإلكثار من ذكر املوت
ذكر العبد املوت وجعله على ابله وهو املفضي به إىل أعماله وإىل احلسن والقبيح من أقواله وأفعاله
وإىل اْلزاء األوىف من احلكم العدل يف شرعه وقدره وقضائه ووعده ووعيده فال يعاقب أحداً بذنب
غريه وَّل يهضمه ذرة من حسن أعماله .ويف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه عند الرتمذي والنسائي
وابن حبان وصححه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أكثروا من ذكر هادم اللَّذات))

املوت ( .)1وقال البخاري رمحه هللا تعاىل :يف كتاب الرقاق من (صحيحه) :ابب قول النيب صلى هللا
عليه وسلم ( ُك ْن يف الدنيا كأَنَّك غريب أو عابر سبيل)  ...عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما قال:

عابر سبيل)) وكان
أَ
َخ َذ رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم ِبنكيب فقالُ (( :ك ْن يف الدنيا كأنَّك غريب أو ُ
املساء.
ابن عمر رضي هللا عنهما يقول(( :إذا أمسيت فال تنتظر الصباح ،وإذا أصبحت فال تنتظر
ُ
َ
ِ
وخ ْذ من صحتك ملرضك ،ومن حياتك ملوتك)) ( )2مث قال :ابب يف األمل وطوله وقول هللا تعاىل:
ُ
اع الْغُ ُروِر [آل عمران]185:
ِح َع ِن النَّا ِر َوأُ ْد ِخ َل ا ْْلَنَّةَ فَـ َق ْد فَ َ
از َوما ا ْحلَيَاةُ ال مدنْـيَا إَِّلَّ َمتَ ُ
فَ َمن ُز ْحز َ
ف يَـ ْعلَ ُمو َن [احلجر،]3:
س ْو َ
ِبزحزحه ِبباعده .وقال تعاىل :ذَ ْرُه ْم َأيْ ُكلُواْ َويَـتَ َمتـ ُ
َّعواْ َويُـ ْل ِه ِه ُم األ ََم ُل فَ َ
وقال علي رضي هللا عنه( :ارحتلت الدنيا مدبرة ،وارحتلت اآلخرة مقبلة ،ولكل واحدة منهما بنون.

فكونوا من أبناء اآلخرة وَّل تكونوا من أبناء الدنيا ،فإن اليوم عمل وَّل حساب ،وغداً حساب وَّل
عمل) ( .)3عن ربيع بن ُخثيم عن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه قالَ :خ َّ
النيب صلى هللا عليه
ط م
وسلم خطاً مربعاً وخط خطاً يف الوسط خارجاً منه وخط خططاً صغاراً إىل هذا الذي يف الوسط من

ط به أو قد أحاط به .وهذا الذي هو
جانبه الذي يف الوسط وقال(( :هذا اإلنسان ،وهذا أجله حمي ٌ

خارج أمله ،وهذه اخلطط الصغار األعراض فإن أخطأهُ هذا هنشه هذا وإن أخطأه هذا هنشه هذا))
ٌ
( ... ،)4عن أنس رضي هللا عنه قالَ :خ َّ
األمل،
ط م
النيب صلى هللا عليه وسلم خطوطاً فقال(( :هذا ُ
جاءهُ اخلط األقرب)) ( )5معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل
وهذا أجله ،فبينما هو كذلك إذ َ
علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي  -بتصرف – 865 /2
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2307والنسائي ( ،)4 /4وابن ماجه ( ،)4258وأمحد ()292 /2

( ،)7912وابن حبان ( ،)259 /7واحلاكم ( .)357 /4قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب.
وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال النووي يف

((اجملموع)) ( :)105 /5إسناده صحيح كلها على شرط البخاري ومسلم .وقال احلافظ يف ((بلوغ
املرام)) (ص :)150صححه ابن حبان .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :حسن صحيح.
( )2رواه البخاري (.)6416

( )3رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم قبل حديث ( , )6417ورواه موصوَّلً ابن أيب شيبة (/7

 ،)100وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( ،)76 /1وابن أيب الدنيا  -مرفوعاً  -يف ((قصر األمل))

( .)2قال أبو نعيم :رواه الثوري ومجاعة عن زبيد مثله عن علي مرسالً ،مث قال :أفادين هذا احلديث
الدارقطين عن شيخي مل أكتبه إَّل من هذا الوجه .وقال ابن حجر يف ((هداية الرواة)) (:)23 /5

وصله ابن أيب الدنيا .وقال يف ((تغليق التعليق)) ( :)160 - 158 /5ووقع لنا من وجه آخر ...
فيه ضعف وانقطاع ،والصواب املوقوف.
( )4رواه البخاري (.)6417
( )5رواه البخاري (.)6418
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املبحث اخلامس :التأهب للموت قبل نزوله
واملبادرة ابلعمل الصاحل والسعي النافع قبل دهوم البالء وحلوله ،وهو  -املقصود األعظم  -إذ هو
الفيصل بني هذه الدار وبني دار القرار وهو الفصل بني ساعة العمل واْلزاء عليه ،واحلد الفارق بني
أوان تقدمي الزاد والقدوم عليه ،إذ ليس بعده ألحد من مستعتب وَّل اعتذار ،وَّل زايدة يف احلسنات

وَّل نقص من السيئات ،وَّل حيلة وَّل افتداء وَّل درهم وَّل دينار وَّل مقعد وَّل م ْنزل إَّل القرب وهو إما

األولني واآلخرين وأهل
روضة من رايض اْلنة أو حفرة من حفر النار إىل يوم البعث واْلزاء ومجع َّ
السموات واألرضني واملوقف الطويل بني يدي ِ
القوي املتني ،يوم يقوم الناس لرب العاملني احلكيم

العليم املقسط العدل احلكيم الذي َّل حييف وَّل جيور وَّل يظلم مثقال ذرة إن ريب على صراط
مستقيم ،مث إما نعيم مقيم يف جنات النعيم ،وإما عذاب أليم يف َنر اْلحيمَّ ،
وإن لكل ظاعن مقراً
ب ارِجع ِ
ون لَ َعلِي
ت قَ َ
َح َد ُه ُم ال َْم ْو ُ
ال َر ِ ْ ُ
ولكل نبأ مستقراً وسوف تعلمون ،قال هللا تعاىلَ :ح َّىت إِ َذا َجاء أ َ

أَ ْعمل ِ ِ
خ إِ َىل يَـ ْوِم يُـ ْبـ َعثُو َن [املؤمنون– 99:
ت َكالَّ إِ َّهنَا َكلِ َمةٌ ُه َو قَائِلُ َها َوِمن َوَرائِ ِهم بَـ ْرَز ٌ
يما تَـ َرْك ُ
َُ َ
صاحلًا ف َ
َّ ِ
آمنُوا اتَّـ ُقوا َّ
ت لِغَ ٍد [احلشر]18:
َّم ْ
س َّما قَد َ
ين َ
 ]100اآلايت ،وقال تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
اَّللَ َولْتَنظُْر نَـ ْف ٌ
اآلايت ،وقال تعاىل :اي أَيمـها الَّ ِذين آمنوا َّل تُـ ْل ِه ُكم أَموالُ ُكم وَّل أَوَّل ُد ُكم عن ِذ ْك ِر َِّ
ك
اَّلل َوَمن يَـ ْف َع ْل ذَلِ َ
ْ َْ ْ َ ْ ْ َ
َ َُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ك هم ْ ِ
ِ
ول َر ِ
ب لَ ْوَّل أ َّ
َخ ْرتَِين
ت فَـيَـ ُق َ
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ
اخلَاس ُرو َن َوأَنف ُقوا من َّما َرَزقـْنَا ُكم من قَـ ْب ِل أَن َأيِْيتَ أ َ
فَأ ُْولَئ َ ُ ُ
َج ٍل قَ ِر ٍ
َجلُ َها َو َّ
ني َولَن يُـ َؤ ِخ َر َّ
اَّللُ َخبِريٌ ِِبَا تَـ ْع َملُو َن
َص َّد َق َوأَ ُكن ِم َن َّ
يب فَأ َّ
الصاحلِِ َ
سا إِ َذا َجاء أ َ
إِ َىل أ َ
اَّللُ نَـ ْف ً
ِ
اب يَـ ُقولُو َن َه ْل إِ َىل َم َرٍد ِمن َسبِ ٍ
يل [الشورى]44:
[املنافقونَ ]11 – 9:وتَـ َرى الظَّال ِم َ
ني لَ َّما َرأ َُوا ال َْع َذ َ
وهذا سؤاهلم الرجعة عند اَّلحتضار ،وكذلك يسألون الرجعة عند معاينة العذاب يوم القيامة كما قال
ِ
َنذ ِر النَّاس يـوم أيْتِي ِهم الْع َذاب فَـيـ ُق ُ َّ ِ
تعاىل :وأ ِ
َج ٍل قَ ِر ٍ
ك
ب َد ْع َوتَ َ
َ َْ َ َ ُ َ ُ َ
يب مِجن ْ
ين ظَلَ ُمواْ َربَّـنَا أَخ ْرََن إِ َىل أ َ
َ
ول الذ َ
ِ
ِ
ِ
ْس ْمتُم من قَـ ْب ُل َما لَ ُكم من َزَو ٍال [إبراهيم ]44:اآلايت.
َونَـتَّب ِع ال مر ُس َل أ ََوَملْ تَ ُكونُواْ أَق َ
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وكذلك يسألون الرجعة إذا وقفوا على النار ورأوا ما فيها من عظيم األهوال وشديد األنكال واملقامع
واألغالل والسالسل الطوال وما َّل يصفه عقل وَّل يعرب عنه مقال وَّل يغين ابخلرب عنه ضرب األمثال
كما قال تعاىل :ولَو تَـرى إِ ْذ وقِ ُفواْ َعلَى النَّا ِر فَـ َقالُواْ اي لَْيـتَـنَا نُـر مد وَّلَ نُ َك ِذب ِِباي ِ
ت َربِنَا َونَ ُكو َن ِم َن
َ َ
َ َ
َ
َْ ََ ُ
ِ
ِ
ادواْ لِما ُهنُواْ َع ْنهُ وإِ َّهنُم لَ َك ِ
اذبُو َن [األنعام27:
ال ُْم ْؤمنِ َ
َ ْ
ني بَ ْل بَ َدا َهلُم َّما َكانُواْ خيُُْفو َن من قَـ ْب ُل َولَ ْو ُر مدواْ لَ َع ُ َ
–  ]28اآلايت ،وكذلك يسألون الرجعة إذا وقفوا على رهبم وعرضوا عليه وهم َنكسو رؤوسهم بني
ِ
ِِ
ِ ِ ِِ
ص ْرََن َو َِمس ْعنَا فَ ْارِج ْعنَا
سو ُرُؤوس ِه ْم عن َد َرهب ْم َربَّـنَا أَبْ َ
يديه كما قال تعاىلَ :ولَ ْو تَـ َرى إذ ال ُْم ْج ِرُمو َن ََنك ُ
نَـعمل ص ِ
احلًا إِ ََّن ُموقِنُو َن [السجدة ]12:اآلايت ،وكذلك يسألون الرجعة وهم يف غمرات اْلحيم
َْ ْ َ
احلا غَ ْ ِ
صطَ ِر ُخو َن فِيها ربَّـنَا أَ ْخ ِرجنَا نَـعمل ِ
وعذاهبا األليم كما قال تعاىلَ :و ُه ْم يَ ْ
ري الَّذي ُكنَّا نَـ ْع َم ُل أ ََوَملْ
ْ َْ ْ َ
َ َ
ص ً َ
نُـع ِمرُكم َّما يـتَ َذ َّكر فِ ِيه من تَ َذ َّكر وجاء ُكم الن ِ
َّذ ُير [فاطر ]37:اآلايت ،وقال تعاىل :قَالُوا َربَّـنَا أ ََمتـَّنَا
َ ُ َ
َ ََ ُ
َ ْ
ِ
َحيَـ ْيـتَـنَا اثْـنَـتَ ْ ِ
اثْـنَـتَ ْ ِ
وج من َسبِ ٍ
يل [غافر ]11:وغريها من اآلايت.
رتفْـنَا بِ ُذنُوبِنَا فَـ َه ْل إِ َىل ُخ ُر ٍ
ني َوأ ْ
ني فَا ْع ََ
وجيمع كل ذلك قوله تعاىل :هل ينظُرو َن إَِّلَّ َأتْ ِويلَهُ يـوم أيِْيت َأتْ ِويلُهُ يـ ُق ُ َّ ِ
سوهُ ِمن قَـ ْب ُل قَ ْد
َ
َْ َ َ
ول الذ َ
ََْ ُ
ين نَ ُ
َّ ِ
ِ ِ
ري الَّ ِذي ُكنَّا نَـ ْع َم ُل قَ ْد
َج ْ
اءت ُر ُس ُل َربنَا اب ْحلَِق فَـ َهل لنَا من ُش َف َعاء فَـيَ ْش َف ُعواْ لَنَا أ َْو نُـ َر مد فَـنَـ ْع َم َل غَ ْ َ
ِ
رتو َن [األعراف ]53:وغريها من اآلايت .وقال قتادة يف قوله
س ُه ْم َو َ
ض َّل َع ْنـ ُهم َّما َكانُواْ يَـ ْف َُ
َخس ُرواْ أَن ُف َ
ت [املؤمنون , ]99:قال كان العالء بن زايد يقول :لينَزل أحدكم
َح َد ُه ُم ال َْم ْو ُ
تعاىلَ :ح َّىت إِ َذا َجاء أ َ
نفسه أنه قد حضره املوت فاستقال ربه فأقاله فليعمل بطاعة ربه تعاىل .وقال قتادة :وهللا ما ْتىن إَّل

أن يرجع فيعمل بطاعة هللا ،فانظروا أمنية الكافر املفرط فاعملوا هبا وَّل حول وَّل قوة إَّل ابهلل .وروى

ابن أيب حامت عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال(( :إذا وضع – يعين الكافر – يف قربه فريى مقعده من
النار قال فيقولِ :
وأعمل صاحلاً ،قال فيقال :قد ُع ِمرت ما كنت معمراً .قال
أتوب
رب ارجعون ُ
ُ
ِ
كاملنهوش ينام أو يفزع هتوي إليه هوام األرض وحيَّاهتا وعقارهبا)) (.)1
قربه ويلتئِ ُم فهو
فيضيق عليه ُ
وروى اإلمام أمحد والنسائي من حديث أيب بكر بن عياش عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة

رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ك مل أهل النار يرى مقعده من اْلنة فيقول
َن هللا هداين ،فتكون عليه حسرة .قال :وك مل أهل اْلنة يرى مقعده من النار فيقول لوَّل أ َّ
لو أ َّ
َن هللا
هداين قال فيكون هلم الشكر)) ( ... )2وحديث أيب هريرة رضي هللا عنه عند مسلم ((ابدروا

ابألعمال ستاً :طلوع الشمس من مغرهبا)) احلديث (.)3
_________

( )1انظر(( :تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري (.)494 /5
( )2رواه أمحد ( ،)10660( )512 /2والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( ،)447 /6واحلاكم (/2
 .)473وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال اهليثمي يف
((جممع الزوائد)) ( :)399 /10رواه كله أمحد ورجاله رجال الصحيح .وانظر(( :السلسلة

الصحيحة)) لأللباين (.)2034
( )3رواه مسلم (.)2947
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ِ
((نعمتان
ويف (صحيح البخاري) عن ابن عباس رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:
رسول ِ
مغبو ٌن فيهما كثري من الناسِ :
الصحةُ والفراغ)) ( .)1وللحاكم عنه رضي هللا عنه أ َّ
هللا صلى
َن َ
ٌ
هللا عليه وسلم قال ٍ
لرجل وهو يعظه(( :اغتنم مخَْساً قبل مخَْس :شبابك قبل هرمك ،وصحتك قبل

سقمك ،وغناك قبل فقرك ،وفراغك قبل شغلك ،وحياتك قبل موتك)) ( , )2يعين :أن هذه اخلمس

أايم الشباب والصحة والغىن والفراغ واحلياة هي أايم العمل والتأهب واَّلستعداد واَّلستكثار من
الزاد ،فمن فاته العمل فيها مل يدركه عند جميء أضدادها ،وَّل ينفعه التمين لألعمال ،بعد التفريط منه

غىن
واإلمهال ،يف زمن الفرصة واإلمهال ،فإن بعد كل شباب هرماً ،وبعد كل صحة سقماً ،وبعد كل ً
فقراً ،وبعد كل فراغ شغالً ،وبعد كل حياة مواتً ،فمن فرط يف العمل أايم الشباب مل يدركه يف أايم

اهلرم ،ومن فرط فيه يف أوقات الصحة مل يدركه يف أوقات السقم ،ومن فرط فيه يف حالة الغىن فلم

ينل القرب اليت مل تنل إَّل ابلغىن مل يدركه يف حالة الفقر ،ومن فرط فيه يف ساعة الفراغ مل يدركه عند
جميء الشواغل ،ومن فرط يف العمل يف زمن احلياة مل يدركه بعد حيلولة املمات ،فعند ذلك يتمىن

الرجوع وقد فات ،ويطلب الكرة وهيهات ،وحيل بينه وبني ذلك وعظمت حسراته حني َّل مدفع

احلض ودعاَن إىل اغتنام الفرص يف زمن
للحسرات .ولقد حثَّنا هللا عز وجل أعظم احلث وحضنا أشد َّ

املهلة وأخربَن أن من فرط يف ذلك ْتناه وقد حيل بينه وبينه إذ يقول تعاىل :يف حمكم كتابه داعياً
اد َّ ِ
ِ ِ
َس َرفُوا َعلَى
ين أ ْ
ي الذ َ
عباده إىل اببه اي من يسمع صريح خطابه ويتأمل لطيف عتابه قُ ْل َاي عبَ َ
مجيعا إِنَّه هو الْغَ ُفور َّ ِ
أَن ُف ِس ِهم َّل تَـ ْقنطُوا ِمن َّر ْمح ِة َِّ
اَّلل إِ َّن َّ ِ
ِ
يم َوأَنِيبُوا إِ َىل َربِ ُك ْم
َ
َ
اَّللَ يَـغْف ُر ال مذنُ َ
ْ
ُ
وب َ ً ُ ُ َ
الرح ُ
ِ
ِ
ِ
وأ ِ
ِ
س َن َما أُن ِز َل إِلَْي ُكم من َّربِ ُكم من قَـ ْب ِل
نص ُرو َن َواتَّبِ ُعوا أ ْ
َ ْ
اب ُمثَّ َّل تُ َ
َسل ُموا لَهُ من قَـ ْب ِل أَن َأيْتيَ ُك ُم ال َْع َذ ُ
َح َ
نب َِّ
ِ
طت ِيف َج ِ
اَّلل َوإِن
ب بَـ ْغتَةً َوأَنتُ ْم َّل تَ ْش ُع ُرو َن أَن تَـ ُق َ
س َاي َح ْس َرتَى علَى َما فَـ َّر ُ
الع َذا ُ
أَن َأيْتيَ ُك ُم َ
ول نَـ ْف ٌ
نت ِمن الْمت َِّقني أَو تَـ ُق َ ِ
نت لَ ِمن َّ ِ
اب لَ ْو أ َّ
ول لَ ْو أ َّ
َن َّ
َن
ين أ َْو تَـ ُق َ
ول ح َ
ني تَـ َرى ال َْع َذ َ
اَّللَ َه َد ِاين لَ ُك ُ َ ُ َ ْ
الساخ ِر َ
ُك ُ َ
ت وُك َ ِ
ِ
ِ
ِ
ين
ني بَـلَى قَ ْد َجاءتْ َ
آايِيت فَ َك َّذبْ َ
ت ِهبَا َو ْ
ِيل َك َّرةً فَأَ ُكو َن م َن ال ُْم ْحسنِ َ
استَك َ ْ
ك َ
نت م َن الْ َكاف ِر َ
ْرب َ َ
ِ
ك لِ ِ
[الزمر , ]59 – 53:اآلايت .وقال تعاىل :فَأَقِ ْم َو ْج َه َ
لدي ِن الْ َقيِ ِم من قَـ ْب ِل أَن َأيِْيتَ يَـ ْوٌم َّلَّ َم َر َّد لَهُ
اَّلل [الروم ]43:اآلايت .وقال تعاىل :است ِجيبوا لِربِ ُكم ِمن قَـب ِل أَن أيِْيت يـوم َّلَّ مر َّد لَه ِمن َِّ
ِمن َِّ
اَّلل َما
ْ
َ َ َْ ٌ ََ ُ َ
َ
َْ ُ َ
ِ
ْجأٍ يَـ ْوَمئِ ٍذ َوَما لَ ُكم ِمن نَّ ِك ٍري [الشورى ]47:اآلايت .وغريها .معارج القبول بشرح سلم
لَ ُكم من َّمل َ
الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – 867 /2
_________
( )1رواه البخاري (.)6412

( )2رواه احلاكم ( .)341 /4وقال :صحيح على شرط الشيخني .ووافقه الذهيب .وقال األلباين يف
((صحيح اْلامع)) ( :)1077صحيح.

()113/4

املطلب األول :تعريف السكرات

الص ْح ِو ،وقوهلم :ذهب بني
س ْك ُر :نقيض َّ
والسك َْرا ُن :خالف الصاحي ،وال م
السكرات مجع َسكْرةَّ ... ،
الصحوة والسكرة إمنا هو بني أن يعقل وَّل يعقل.

وسكرة املوت :شدته ،وسكرة امليت غشيته اليت تدل اإلنسان على أنه ميت (.)1

قال الراغب األصفهاين ت 502هـ( :السكر حالة تعرض بني املرء وعقله ،وأكثر ما يستعمل يف

الشراب املسكر ،ويطلق يف الغضب والعشق واألمل والنعاس ،والغشي الناشئ عن األمل وهو املراد

هنا) (.)2

فاملراد ابلسكرات ،إذاً ،شدائد املوت وأهواله وكربه اليت تصيب احملتضر ،بسبب نزع الروح .أحوال
احملتضر حملمد العلي جملة اْلامعة اإلسالمية العدد  - 124بتصرف  -ص 76

_________

( )1انظر(( :لسان العرب)) (.)171 ،170 /2
( )2انظر(( :مفردات القرآن)) (ص ،)236 :و ((فتح الباري)) (.)362 /11

()114/4

املطلب الثاين :تعريف الغمرات

الغمرات مجع غَ ْم َرة ،وهي الشدة ،وغَ ْمرةُ كل شيءُ :م ْنـ َه َمكه وشدته ...

قال الطربي ت310هـ( :والغمرات مجع غمرة ،وغمرة كل شيء كثرته ومعظمه ،وأصله الشيء الذي
يغمر األشياء ،فيغطيها) (.)1

وغمرات املوت سكراته اليت تغمر احملتضر ،أي تغطي عقله وتسرته ،فيصاب ابلغمرة واإلغماء (.)2
أحوال احملتضر حملمد العلي جملة اْلامعة اإلسالمية العدد  - 124بتصرف -ص 76

_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)183 ،182 /7
( )2انظر(( :النهاية يف غريب احلديث واألثر)) َّلبن األثري (ص.)678 :

()115/4

املبحث الثاين :األدلة من الكتاب والسنة على سكرات املوت

أوَّلً :األدلة من كتاب هللا تعاىل:

ذكر هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي ،القرآن العظيم ،سكرات املوت وشدائده يف أكثر من آية،

منها:

ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ُك ُم
 - 1قوله تعاىلَ :ولَ ْو تَـ َرى إذ الظال ُمو َن ِيف غَ َم َرات ال َْم ْوت َوال َْمالئ َكةُ َابسطُو أَيْدي ِه ْم أَ ْخ ِر ُجوا أَنْـ ُف َ
[األنعام.]93 :
قال الطربي يف تفسري هذه اآلية( :يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى هللا عليه وسلم ولو ترى اي حممد
حني يغمر املوت بسكراته هؤَّلء الظاملني  ، ...فتعاينهم وقد غشيتهم سكرات املوت ،ونزل هبم أمر

هللا ،وحان فناء آجاهلم  ، ...والغمرات مجع غمرة ،وغمرة كل شيء كثرته ومعظمه) ( ،)1مث روى
ات الْمو ِ
عن ابن عباس يف قوله تعاىل :ولَو تَـرى إِ ِذ الظَّالِمو َن ِيف غَمر ِ
ت .أنه قال :سكرات املوت
َْ
ُ
ََ
َْ َ
(.)2

يقول السعدي ت 1376هـ( :وملا ذم الظاملني ذكر ما أعد هلم من العقوبة حال اَّلحتضار ،ويوم

القيامة فقال :ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت أي :شدائده وأهواله الفظيعة ،وكربه الشنيعة،
لرأيت أمراً هائالً ،وحالة َّل يقدر الواصف أن يصفهاَ ،وال َْمالئِ َكةُ َاب ِسطُو أَيْ ِدي ِه ْم إىل أولئك الظاملني

احملتضرين ابلضرب والعذاب .)3( ) ...
اَّلل الْمع ِوقِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ْس إَِّل قَلِيال
ني م ْن ُك ْم َوالْ َقائِل َ
 - 2قوله تعاىل :قَ ْد يَـ ْعلَ ُم َُّ ُ َ َ
ني إل ْخ َواهن ْم َهلُ َّم إلَْيـنَا َوَّل َأيْتُو َن الْبَأ َ
( )18أ ِ
َش َّحةً َعلَْي ُك ْم فَِإ َذا َجاءَ ْ
شى َعلَْي ِه ِم َن
اخلَْو ُ
ور أَ ْعيُـنُـ ُه ْم َكالَّ ِذي يُـ ْغ َ
ف َرأَيْـتَـ ُه ْم يَـ ْنظُُرو َن إِلَْي َ
ك تَ ُد ُ
ِ
ْسنَ ٍة ِح َد ٍاد أ ِ
ف سلَ ُقوُكم ِأبَل ِ
ِ ِ
ط َّ
َش َّحةً َعلَى ْ
ب ْ
اَّللُ أَ ْع َما َهلُ ْم
َحبَ َ
اخلَ ِْري أُولَئِ َ
ك َملْ يُـ ْؤمنُوا فَأ ْ
اخلَْو ُ َ ْ
ال َْم ْوت فَإذَا ذَ َه َ
ك َعلَى َِّ ِ
ريا [األحزاب.]19 ،18 :
َوَكا َن ذَلِ َ
اَّلل يَس ً
ِ ِ
 - 3وقوله تعاىل :ويـ ُق ُ َّ ِ
ال
يها ال ِْقتَ ُ
ورةٌ فَِإذَا أُنزلَ ْ
آمنُوا لَ ْوَّل نزلَ ْ
ورةُ ُْحم َك َمةٌ َوذُك َر ف َ
ين َ
ََ
ت ُس َ
ت ُس َ
ول الذ َ
ِ
ِ
ِ
رأَي َ َّ ِ
ِ
اعةٌ َوقَـ ْو ٌل
ض يَـ ْنظُُرو ُن إِلَْي َ
ك نَظََر ال َْم ْغش ِي َعلَْيه م َن ال َْم ْوت فَأ َْو َىل َهلُ ْم طَ َ
ين ِيف قُـلُوهبِِ ْم َم َر ٌ
َْ
ت الذ َ
معر ٌ ِ
ص َدقُوا َّ
ريا َهلُ ْم [حممد]21 ،20 :
وف فِإذَا َع َزَم ْ
األم ُر فَـلَ ْو َ
اَّللَ لَ َكا َن َخ ْ ً
َ ُْ
شى َعلَْي ِه ِمن الْمو ِ
ت يعين
ور أَ ْعيُـنُـ ُه ْم َكالَّ ِذي يُـغْ َ
فقوله تعاىل يف اآلية األوىل َرأَيْـتَـ ُه ْم يَـ ْنظُُرو َن إِلَْي َ
َ َْ
ك تَ ُد ُ

ينظرون إليك اي حممد صلى هللا عليه وسلم تدور أعينهم خوفاً من القتل وفراراً منه كالذي يغشى عليه
من املوت ،أي كدوران عني الذي يغشى عليه من املوت النازل به وما يعانيه من سكرات وكرب

(.)4
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ت728هـ( :من شدة الرعب الذي يف قلوهبم يشبهون املغمى عليه
وقت النزع؛ فإنه خياف ويذهل عقله ،ويشخص بصره ،وَّل يطرف ،فكذلك هؤَّلء؛ ألهنم خيافون

القتل) (.)5

ت سكْرةُ الْمو ِ
ت ِم ْنهُ َِحتي ُد [ق.]19 :
ت ِاب ْحلَ ِق ذَلِ َ
ك َما ُك ْن َ
اء ْ َ َ َ ْ
 - 4قوله تعاىل َو َج َ
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)182 /7

((( )2تفسري الطربي)) (.)183 /7

((( )3تفسري السعدي)) (ص.)227 :
( )4انظر(( :تفسري الطربي)) (.)89 /21
((( )5جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)456 /28

()116/4

واملراد بسكرة املوت شدته وغمرته وغلبته اليت تغشى اإلنسان وتغلب على عقله ،ومعىن (ابحلق) أي
من أمر اآلخرة ،فتبينه اإلنسان حىت تثبته وعرفهِ ،بعىن أنه عند املوت يتضح له احلق ،ويظهر له
صدق ما جاءت به الرسل من اإلخبار ابلبعث ،والوعد والوعيد ،وقيل احلق هو املوت ،فيكون

املعىن :وجاءت سكرة املوت حبقيقة املوت ،كما قرأ أبو بكر الصديق وابن مسعود (وجاءت سكرة
احلق ابملوت) (.)1

ت سكْرةُ الْمو ِ
ت ِاب ْحلَ ِق أي جاءت ِبا بعد املوت من ثواب
اء ْ َ َ َ ْ
قال شيخ اإلسالم ابن تيميةَ ... ( :و َج َ
وعقاب ،وهو احلق الذي أخربت به الرسل ،ليس مراده أهنا جاءت ابحلق الذي هو املوت؛ فإن هذا

مشهور مل ينازع فيه ،ومل يقل أحد :إن املوت ابطل حىت يقال جاءت ابحلق) (.)2
ِ ٍِ
ِ
ب إِلَْي ِه ِم ْن ُك ْم َولَ ِك ْن َّل
وم َوأَنْـتُ ْم حينَئذ تَـ ْنظُُرو َن َوَْحن ُن أَقـ َْر ُ
 - 5قوله تعاىل :فَـلَ ْوَّل إِذَا بَـلَغَت ا ْحلُْل ُق َ
وهنَا إِ ْن ُك ْنـتُم ِ ِ
صرو َن فَـلَوَّل إِ ْن ُك ْنـتُم غَ ْ ِ
ِ
ني [الواقعة ]87 - 83 :هذا دليل على
ني تَـ ْرِج ُع َ
صادق َ
ري َمدينِ َ
ْ َ
ْ
ْ َ
تُـ ْب ُ
سكرات املوت ()3؛ فإن هللا سبحانه وتعاىل يقول :مهالً إذا بلغت النفوس عند خروجها من
أجسادكم ،أيها الناس ،حالقيكم ،ومن حضرهم منكم من أهليهم حينئذ إليهم ينظر ،وحنن أقرب إليه
ابلعلم والقدرة والرؤية منكم ،ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم ولكن َّل تبصرون ،فلوَّل

إن كنتم غري مربوبني ومملوكني وغري جمزيني ترجعون تلك النفوس اليت بلغت احللقوم عند سكرات

املوت إىل مقرها الذي كانت فيه ،إن كنتم صادقني أبنكم غري مربوبني وَّل جمزيني ،ولن ترجعوهنا فبطل

زعمكم (.)4

ِ
وم أي
قال ابن كثري ت774هـ يف تفسري هذه اآلايت :يقول تعاىل فَـلَ ْوَّل إِذَا بَـلَغَت أي الروح ا ْحلُْل ُق َ
الرتاقِي وقِيل من ر ٍ
ِ
اق َوظَ َّن أَنَّهُ ال ِْف َرا ُق
احللق ،وذلك حني اَّلحتضار ،كما قال تعاىلَ :كال إِذَا بَـلَغَت ََّ َ َ َ َ ْ َ
اق إِ َىل ربِ َ ِ ٍ
لس ِ
والْتَـ َّف ِ
سا ُق [القيامة]30 - 26 :؛ وهلذا قال هاهنا َوأَنْـتُ ْم
السا ُق ِاب َّ
ت َّ
َ
َ
ك يَـ ْوَمئذ ال َْم َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ب إِلَْيه م ْن ُك ْم أي ِبالئكتنا
حينَئذ تَـ ْنظُُرو َن أي :إىل احملتضر ،وما يكابده من سكرات املوت َوَْحن ُن أَقـ َْر ُ

ادهِ
ِ
ِ
اهر فَـو َق ِعب ِ
ِ
َولَك ْن َّل تُـ ْبص ُرو َن أي :ولكن َّل تروهنم ،كما قال تعاىل يف اآلية األخرى َو ُه َو الْ َق ُ ْ َ
ت تَـوفَّـ ْته رسلُنا وهم َّل يـ َف ِرطُو َن ُمثَّ ردموا إِ َىل َِّ
ِ
ِ
اَّلل
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ َ ُ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ
اء أ َ
ُ
َويُـ ْرس ُل َعلَْي ُك ْم َح َفظَةً َح َّىت إذَا َج َ
موَّلهم ا ْحل ِق أََّل لَهُ ا ْحلكْم وهو أَسر ُ ِ
ِ
ري
ع ا ْحلَاسبِ َ
َْ ُ ُ َ
ني [األنعام ،]62 ،61 :وقوله تعاىل :فَـلَ ْوَّل إ ْن ُك ْنـتُ ْم غَ ْ َ
ُ ُ َ َُ َْ
ِ
وهنَا معناه فهال ترجعون هذه النفس اليت قد بلغت احللقوم إىل مكاهنا األول ،ومقرها من
ني تَـ ْرِج ُع َ
َمدينِ َ
اْلسد ،إن كنتم غري مدينني) (.)5
 - 6وقد روى ابن كثري ت774هـ عن مجاعة من السلف أن املراد بقوله تعاىل والنَّا ِز َع ِ
ات غَ ْرقًا
َ
والن ِ
َّاشطَ ِ
ات نَ ْشطًا [النازعات :]2 ،1 :املالئكة حني ت ْنزع أرواح بين آدم ،فمنهم من تؤخذ روحه
َ
بعسر ،فتغرق يف نزعها ،ومنهم من تؤخذ روحه بسهولة ،وكأمنا حلته من نشاط (.)6
_________

((( )1تفسري الطربي)) ((( ،)101 ،100 /26فتح القدير)) (.)75 /5
((( )2جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)265 /4

( )3انظر(( :التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة)) (.)41 /1
( )4انظر(( :تفسري الطربي)) ((( ،)121 ،120 /27تفسري البغوي)) (.)291 ،290 /4
((( )5تفسري ابن كثري)) (.)301 /4
((( )6تفسري ابن كثري)) (.)468 /4

()117/4
وقال ابن تيمية ت728هـ( :وأما والنَّا ِز َع ِ
ات غَ ْرقًا فهي املالئكة القابضة لألرواح ،وهذا يتضمن
َ

اْلزاء ،وهو من أعظم املقسم عليه) (.)1
وقال البغوي ت516هـ ... ( :والنَّا ِز َع ِ
ات غَ ْرقًا :يعين املالئكة ت ْنزع أرواح الكفار من أجسادهم ،كما
َ
يغرق النازع يف القوس ،فيبلغ هبا غاية املد ،وقال ابن مسعود :ي ْنزعها ملك املوت من حتت كل شعرة
ومن األظافر وأصول القدمني ،ويرددها يف جسده بعدما ي ْنزعها حىت إذا كادت خترج ردها يف جسده
بعدما ي ْنزعها ،فهذا عمله ابلكفار  ، ...والنَّ ِ
اشطَ ِ
ات نَ ْشطًا هي املالئكة تنشط نفس املؤمن ،أي حتل
َ
حالً رفيقاً فتقبضها ،كما ينشط العقال من يد البعري ،أي حيل برفق) ( ،)2وروي يف تفسريها غري

ذلك (.)3

ت َّ ِ ِ
لس ِ
اق وظَ َّن أَنَّهُ ال ِْفرا ُق والْتَـ َّف ِ
ٍ
 - 7قوله تعاىل َكال إِ َذا بـلَغَ ِ
ك
السا ُق ِاب َّ
ت َّ
اق إِ َىل َربِ َ
َ
َ
َ َ
يل َم ْن َر َ
الرتاق َي َوق َ

ٍِ
سا ُق (.)4
يَـ ْوَمئذ ال َْم َ

ِ
الرتاقِ َي فحشرج هبا عند سكرات
دلت هذه اآلية على سكرة املوت؛ فقوله َكال إِذَا بَـلَغَت أي النفس ََّ

املوت ،والرتاقي مجع الرتقوة ،وهي العظام بني ثغرة النحر والعاتق ،فدل ذلك على اإلشراف على
املوت ،وقِيل من ر ٍ
اق أي :قال من حضره هل من طبيب يرقيه ويداويه ،فيشفيه برقيته أو دوائه،
َ َ َْ َ
َوظَ َّن أَنَّهُ ال ِْف َرا ُق أي أيقن الذي بلغت روحه الرتاقي أنه مفارق الدنيا ،حيث تتابعت عليه الشدائد،
فال خيرج من كرب إَّل جاءه أشد منه ،واجتمع فيه احلياة واملوت ،والتفت ساقاه (.)5

يقول السعدي يف تفسري هذه اآلايت( :يعظ تعاىل عباده بذكر احملتضر حال السياق ،وأنه إذا بلغت

روحه الرتاقي ،وهي العظام املكتنفة لثغرة النحر ،فحينئذ يشتد الكرب ،ويطلب كل وسيلة وسبب
يظن أن حيصل به الشفاء والراحة؛ وهلذا قال :وقِيل من ر ٍ
اق أي :من يرقيه ،من الرقية؛ ألهنم انقطعت
َ َ َْ َ
آماهلم من األسباب العادية ،فتعلقوا ابألسباب اإلهلية ،ولكن القضاء والقدر إذا حتم وجاء فال مرد
لس ِ
له ،وظَ َّن أَنَّهُ ال ِْفرا ُق للدنيا ،والْتَـ َّف ِ
اق ،أي :اجتمعت الشدائد ،والتفت ،وعظم األمر،
السا ُق ِاب َّ
ت َّ
َ
َ
َ

وصعب الكرب ،وأريد أن خترج الروح من البدن ،الذي ألفته ،ومل تزل معه ،فتساق إىل هللا تعاىل؛
ليجازيها أبعماهلا ويقررها بفعلها ،فهذا الزجر الذي ذكره هللا يسوق القلوب إىل ما فيه جناهتا،

ويزجرها عما فيه هالكها ،ولكن املعاند الذي َّل تنفع فيه اآلايت َّل يزال مستمراً على غيه وكفره

وعناده) ()6

اثنيا :األدلة على سكرات املوت من السنة واألثر:

ثبتت أحاديث عن الرسول صلى هللا عليه وسلم تدل على أن للموت سكرات ،ومن ذلك:
 - 1ما أخرجه البخاري بسنده عن عائشة رضي هللا عنها(( :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

كانت بني يديه َرْك َوة ،أو علبة فيها ماء ،فجعل يدخل يديه يف املاء ،فيمسح هبا وجهه ويقولَّ :ل إله

إَّل هللا ،إن للموت سكرات ،مث نصب يده فجعل يقول :يف الرفيق األعلى ،حىت قبض ومالت يده))
(.)7

_________
((( )1جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)320 /13
((( )2تفسري البغوي)) (.)441 /4

( )3انظر(( :تفسري الطربي)) ( ،)20 - 18 /30و ((تفسري البغوي)) (.)442 ،441 /4
( )4سورة القيامة ،اآلية .30 - 26

( )5انظر(( :تفسري البغوي)) ((( ،)425 ،424 /4تفسري الطربي)) (.)121 /29

((( )6تفسري السعدي)) (ص.)833 :
( )7رواه البخاري (.)6510

()118/4

 - 2وعن أنس رضي هللا عنه قال(( :ملا ثقل النيب صلى هللا عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة:
وا كرب أابه ،فقال هلا :ليس على أبيك كرب بعد اليوم ،فلما مات قالت :اي أبتاه أجاب رابً دعاه ،اي
أبتاه من جنة الفردوس مأواه ،اي أبتاه إىل جربيل ننعاه ،فلما دفن قالت فاطمة -رضي هللا عنها :-اي

أنس أطابت نفوسكم أن حتثوا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الرتاب)) ()1

 - 3ما أخرجه البخاري بسنده عن عائشة رضي هللا عنها قالت(( :مات النيب صلى هللا عليه وسلم

وإنه لبني حاقنيت وذاقنيت ،فال أكره شدة املوت ألحد أبداً بعد النيب صلى هللا عليه وسلم)) (.)2

 - 4ما رواه الرتمذي بسنده عن عائشة رضي هللا عنها قالت ((ما أغبط أحداً هبون موت بعد الذي
رأيت من شدة موت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)) (.)3

قال أبو حامد الغزايل ت505هـ( :اعلم أنه لو مل يكن بني يدي العبد املسكني كرب وَّل هول وَّل
عذاب سوى سكرات املوت ِبجردها لكان جديراً أبن يتنغص عليه عيشه ،ويتكدر عليه سروره

ويفارقه سهوه وغفلته ،وحقيقاً أبن يطول فيه فكره ،ويعظم له استعدادهَّ ،ل سيما وهو يف كل نفس
بصدده  ، ...واعلم أن شدة األمل يف سكرات املوت َّل يعرفها ابحلقيقة إَّل من ذاقها ،ومن مل يذقها

فإمنا يعرفها إما ابلقياس إىل اآلَّلم اليت أدركها ،وإما ابَّلستدَّلل أبحوال الناس يف النَزع على شدة ما

هم فيه.

فأما القياس :الذي يشهد له فهو أن كل عضو َّل روح فيه فال حيس ابألمل ،فإذا كان فيه الروح

فاملدرك لألمل هو الروح ،فمهما أصاب العضو ،جرح أو حريق سرى األثر إىل الروح ،فبقدر ما يسري

إىل الروح يتأمل ،يتفرق على اللحم والدم وسائر األجزاء ،فال يصيب الروح إَّل بعض األمل؛ فإن كان

من اآلَّلم ما يباشر نفس الروح وَّل يالقي غريه فما أعظم ذلك األمل وما أشده ،والنَزع عبارة عن مؤمل

نزل بنفس الروح فاستغرق مجيع أجزائه ،حىت مل يبق جزء من أجزاء الروح املنتشر يف أعماق البدن إَّل

وقد حل به األمل  ، ...فأمل النَزع يهجم على نفس الروح ويستغرق مجيع أجزائه؛ فإنه امل ْنزوع اجملذوب
من كل عرق من العروق ،وعصب من األعصاب ،وجزء من األجزاء ،ومفصل من املفاصل ،ومن

أصل كل شعرة وبشرة من العرق إىل القدم ... ،فال تسل عن بدن جيذب منه كل عرق من عروقه،

ولو كان اجملذوب عرقاً واحداً لكان أمله عظيماً ،فكيف واجملذوب نفس الروح املتأملَّ ،ل من عرق

واحد ،بل من مجيع العروق ،مث ْيوت كل عضو من أعضائه تدرجيياً ،فتربد أوَّلً قدماه ،مث ساقاه ،مث

فخذاه ،ولكل عضو سكرة بعد سكرة ،وكربة بعد كربة ،حىت يبلغ هبا إىل احللقوم ،فعند ذلك ينقطع

نظره عن الدنيا وأهلها) (.)4

أخرج ابن أيب الدنيا عن شداد ابن أوس ـ رضي هللا عنه ـ قال(( :املوت أفظع هول يف الدنيا واآلخرة
على املؤمنني ،واملوت أشد من نشر ابملناشري ،وقرض ابملقاريض ،وغلي يف القدور ،ولو أن امليت

نُشر فأخرب أهل الدنيا أبمل املوت ،ما انتفعوا بعيش ،وَّل لذوا بنوم)) (.)5

وأخرج ابن سعد عن عوانة بن احلكم قال( :كان عمرو بن العاص يقول :عجباً ملن نزل به املوت
وعقله معه كيف َّل يصفه ،فلما نزل به قال له ابنه عبد هللا :اي ِ
أبت إنك كنت تقول :عجباً ملن نزل

به املوت وعقله معه كيف َّل يصفه؟ فصف لنا املوت قال :اي بين املوت أجل من أن يوصف ،ولكن

سأصف لك منه شيئاً ،أجدين كأن على عنقي جبال رضوى ،وأجدين كأن يف جويف الشوك ،وأجدين

كأن نفسي خترج من ثقب إبرة ( .)6أحوال احملتضر حملمد العلي جملة اْلامعة اإلسالمية العدد 124
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_________

( )1رواه البخاري ( )4462بلفظ(( :أطابت أنفسكم)) بدَّلً من ((أطابت نفوسكم)).
( )2رواه البخاري (.)4446

( )3رواه الرتمذي ( .)979حسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )168 /2كما قال
ذلك يف املقدمة ،وقال املباركفوري يف ((حتفة األحوذي)) ( :)415 /3الظاهر أنه حسن ،وصححه

األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

( )4انظر(( :املوت))( :ص ،)67 - 65ونقله ابن اْلوزي يف(( :الثبات عند املمات)) (ص- 61
.)63

((( )5املوت)) (ص.)69 :
( )6رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( .)260 /4وانظر(( :سري أعالم النبالء)) (،)75 /3
و ((فتح الباري)) (.)346 /8

()119/4

املبحث الثالث :سكرات املوت حتصل لكل املخلوقات
كل املخلوقات جتد سكرات املوت ويشهد هلذا عموم قوله تعاىل كل نفس ذائقة املوت [آل عمران:
 ،]185وقوله صلى هللا عليه وسلم ((إن للموت سكرات)) ( ،)1لكن ختتلف املخلوقات يف درجة
إحساسها ابلسكرات (.)2

فالعبد املؤمن خترج روحه بسهولة ويسر ،ودليل ذلك ما ورد يف حديث الرباء بن عازب أن الرسول
صلى هللا عليه وسلم قال عن وفاة املؤمن(( :مث جييء ملك املوت عليه السالم حىت جيلس عند رأسه
فيقول :أيتها النفس الطيبة ويف رواية :املطمئنة اخرجي إىل مغفرة من هللا ورضوان ،قال :فتخرج

تسيل كما تسيل القطرة من ِيف السقاء ،فيأخذها .)3( )) ...

أما الكافر فإن روحه خترج بشدة وصعوبة يتعذب هبا ،لقوله صلى هللا عليه وسلم يف حديثه عن وفاة

الكافر ويف رواية الفاجر(( :مث جييء ملك املوت حىت جيلس عند رأسه فيقول :أيتها النفس اخلبيثة

اخرجي إىل سخط من هللا وغضب قال :فتفرق يف جسده ،فينتزعها كما ينتزع السفود الكثري الشعب
من الصوف املبلول ،فتقطع معها العروق والعصب)) (.)4
هذا ابْلملة وإَّل فإنه قد تشتد السكرات على بعض الصاحلني؛ لتكفري ذنوهبم ،ولرفع درجاهتم ،كما
حصل للرسول صلى هللا عليه وسلم حيث عاىن من شدة سكرات املوت ،كما يف صحيح البخاري

...

قال ابن حجر :ويف احلديث ((َّل إله إَّل هللا إن للموت سكرات)) :أن شدة املوت َّل تدل على

نقص يف املرتبة ،بل هي للمؤمن إما زايدة يف حسناته ،وإما تكفري لسيئاته) (.)5
وقد ترجم ابن ماجه ت275هـ يف سننه بعنوان( :ابب ما جاء يف املؤمن يؤجر يف النَـ ْزع) ،وساق حتته
قوله صلى هللا عليه وسلم(( :املؤمن ْيوت بعرق اْلبني)) ( .)6كما قد جاء يف حديث آخر قوله

صلى هللا عليه وسلم(( :الشهيد َّل جيد أمل القتل إَّل كما جيد أحدكم أمل مس القرصة)) (.)7
_________

( )1رواه البخاري ( .)4449من حديث عائشة رضي هللا عنه.
( )2انظر(( :التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة)) (.)51 ،50 /1

( )3رواه أبو داود ( ،)4753وأمحد ( ،)18557( )287 /4واحلاكم ( ،)93 /1والبيهقي يف
((شعب اإلْيان)) ( .)355 /1واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الطربي يف ((مسند عمر)) (/2

 :)491إسناده صحيح ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني فقد احتجا مجيعا

ابملنهال بن عمرو وزاذان أيب عمر الكندي ،ويف هذا احلديث فوائد كثرية ألهل السنة وقمع للمبتدعة
ومل خيرجاه بطوله وله شواهد على شرطهما ،وصحح إسناده البيهقي ،وقال اهليثمي ( :)52 /3رجاله

رجال الصحيح.

( )4رواه أبو داود ( ،)4753وأمحد ( ،)18557( )287 /4واحلاكم ( ،)93 /1والبيهقي يف
((شعب اإلْيان)) ( .)355 /1واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الطربي يف ((مسند عمر)) (/2

 :)491إسناده صحيح ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني فقد احتجا مجيعا

ابملنهال بن عمرو وزاذان أيب عمر الكندي ،ويف هذا احلديث فوائد كثرية ألهل السنة وقمع للمبتدعة
ومل خيرجاه بطوله وله شواهد على شرطهما ،وصحح إسناده البيهقي ،وقال اهليثمي ( :)52 /3رجاله

رجال الصحيح.

((( )5فتح الباري)) (.)363 /11

( )6رواه ابن ماجه ( .)1197وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )183 /2كما
قال ذلك يف املقدمة ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

( )7رواه ابن ماجه ( .)2278بلفظ(( :ما جيد الشهيد من القتل إَّل كما جيد أحدكم من القرصة)).
قال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :حسن صحيح.

()120/4

وهذا يدل على أن األصل ختفيف نزع روح املؤمن ،إَّل أهنا قد تشدد على من أراد هللا سبحانه وتعاىل
من املؤمنني؛ تكفرياً لسيئاهتم ،أو رفعاً لدرجاهتم؛ قال القرطيب يف معرض حديثه عن سكرات املوت:
قال القرطيب( :قال علماؤَن رمحة هللا عليهم :فإذا كان هذا األمر قد أصاب األنبياء واملرسلني

واألولياء فما لنا عن ذكره مشغولني؟ وعن اَّلستعداد له متخلفني؟ قالوا وما جرى على األنبياء
صلوات هللا عليهم أمجعني من شدائد املوت وسكراته فله فائداتن:

أحدمها :أن يعرف اخللق مقدار أمل املوت وأنه ابطن ،وقد يطلع اإلنسان على بعض املوتى فال يرى

عليه حركة وَّل قلقاً ،ويرى سهولة خروج روحه ،فيغلب على ظنه سهولة أمر املوت وَّل يعرف ما

امليت فيه ،فلما ذكر األنبياء الصادقون يف خربهم شدة أمله مع كرامتهم على هللا تعاىل ،وهتوينه على

بعضهم قطع اخللق بشدة املوت الذي يعانيه ويقاسيه امليت مطلقاً إلخبار الصادقني عنه ،ما خال
الشهيد قتيل الكفار ....

الثانية :رِبا خطر لبعض الناس أن هؤَّلء أحباب هللا وأنبياؤه ورسله ،فكيف يقاسون هذه الشدائد

العظيمة؟ وهو سبحانه قادر أن خيفف عنهم أمجعني .فاْلواب :أن ((أشد الناس بالءً يف الدنيا

األنبياء مث األمثل فاألمثل)) ( )1كما قال نبينا عليه السالم  ...فأحب هللا أن يبتليهم تكميالً
لفضائلهم لديه ،ورفعة لدرجاهتم عنده ،وليس ذلك يف حقهم نقصاً وَّل عذاابً ،بل هو  ..كمال رفعة،

مع رضاهم جبميل ما جيري هللا عليهم ،فأراد احلق سبحانه أن خيتم هلم هبذه الشدائد ،مع إمكان
التخفيف والتهوين عليهم ،لريفع منازهلم ،ويعظم أجورهم قبل موهتم ،كما ابتلى إبراهيم ابلنار،

وموسى ابخلوف واألسفار وعيسى ابلصحارى والقفار ،ونبينا حممداً صلى هللا عليه وسلم ابلفقر يف

الدنيا ومقاتلة الكفار ،كل ذلك لرفعة يف أحواهلم وكمال يف درجاهتم.

وَّل يفهم من هذا أن هللا شدد عليهم أكثر مما شدد على العصاة املخلطني؛ فإن ذلك عقوبة هلم،

ومؤاخذة على إجرامهم ،فال نسبة بينه وبني هذا) (.)2

فشدة السكرات ختفف من الذنوب ،وكل ما يصيب اإلنسان من مرض أو شدة أو هم أو غم حىت
الشوكة تصيبه فإهنا كفارة لذنوبه ،مث إن صرب واحتسب كان له مع التكفري أجر ذلك الصرب الذي

قابل به هذه املصيبة اليت حلقت به ،وَّل فرق يف ذلك بني ما يكون عند املوت ،وما يكون قبله،

فاملصائب كفارات لذنوب املؤمن ،وقد أخرب الرسول صلى هللا عليه وسلم أبنه(( :ما من مسلم يصيبه
أذى من مرض فما سواه إَّل حط هللا به سيئاته كما حتط الشجرة ورقها)) ،وكذلك قوله صلى هللا

عليه وسلم(( :من يرد هللا به خرياً يصب منه)) وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :ما يصيب املؤمن من

وصب وَّل نصب وَّل سقم وَّل حزن حىت اهلم يهمه إَّل كفر به من سيئاته)) ،ويف رواية قال صلى هللا

عليه وسلم(( :ما يصيب املسلم من نصب وَّل وصب وَّل هم وَّل حزن وَّل أذى وَّل غم حىت الشوكة

يشاكها إَّل كفر هللا هبا من خطاايه)).
أحوال احملتضر حملمد العلي جملة اْلامعة اإلسالمية العدد  - 124ص 86

_________

( )1رواه الرتمذي ( , )2398وأمحد ( ،)1481( )172 /1و ( , )1555( )180 /1واحلاكم

( .)99 /1من حديث سعد ابن أيب وقاص رضي هللا عنه ,بلفظ(( :أي الناس أشد بالء؟ قال األنبياء
مث األمثل فاألمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه  .)) .....قال الرتمذي :حسن صحيح ,وقال
احلاكم :حديث صحيح على شرط الشيخني ,وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)116 /10له

شاهد ,وصححه الزرقاين يف ((خمتصر املقاصد)) ( , )102وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) (/3

 :)52إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)992
((( )2التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة)) (.)50 - 48 /1

()121/4

املبحث الرابع :من خيفف عنه سكرات املوت
أخربَن الرسول صلى هللا عليه وسلم أن الشهيد الذي يسقط يف املعركة ختفف عنه سكرات املوت،

فقد روى أبو هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :الشهيد َّل جيد أمل القتل
إَّل كما جيد أحدكم أمل القرصة)) رواه الرتمذي والنسائي والدارمي ( ،)1وقال الرتمذي :هذا حديث
حسن غريب .القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص26

_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)1668والنسائي ( ،)36 /6والدارمي ( .)2452( )179 /1قال الرتمذي:
هذا حديث حسن صحيح غريب ،وقال أبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( :)291 /8اثبت مشهور
من حديث القعقاع عن أيب صاحل ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :حسن صحيح.

()122/4

املبحث األول :سؤال الرجعة إىل الدنيا عند اَّلحتضار
الكافرون واملفرطون يف أمر هللا تعاىل يسألون هللا عز وجل حال اَّلحتضار الرجعة إىل احلياة الدنيا؛
ِ
ال َر ِ
ب
ت قَ َ
َح َد ُه ُم ال َْم ْو ُ
اء أ َ
ليصلحوا ما كان أفسدوه يف مدة حياهتم ،قال تعاىل عنهمَ :ح َّىت إ َذا َج َ
ون لَعلِي أَ ْعمل ِ ِ
ِ ِ
خ إِ َىل يَـ ْوِم يُـ ْبـ َعثُو َن
ت َكال إِ َّهنَا َكلِ َمةٌ ُه َو قَائِلُ َها َوِم ْن َوَرائِ ِه ْم بَـ ْرَز ٌ
يما تَـ َرْك ُ
َُ َ
ْارج ُع َ
صاحلًا ف َ
[املؤمنون.]100 ،99 :
فالكافرون يسألون الرجعة عند اَّلحتضار؛ ليسلموا ،والعصاة ليتوبوا ويعملوا صاحلاً ،فال جيابون إىل
ذلك ،كما قال تعاىل َكال إِ َّهنَا َكلِ َمةٌ ُه َو قَائِلُ َها وَكال حرف ردع وزجر ،أي َّل جنيبه إىل ما طلب وَّل
نقبل منه ،وقوله :إِ َّهنَا َكلِ َمةٌ ُه َو قَائِلُ َها أي َّلبد أن يقوهلا َّل حمالة كل حمتضر ظامل ،ولو ُرد ملا عمل
صاحلاً ولكن يكذب يف مقالته.

يقول الطربي يف تفسريه لآلية السابقة( :يقول تعاىل ذكره حىت إذا جاء أحد هؤَّلء املشركني املوت،

وعاين نزول أمر هللا به ،قال لعظيم ما يعاين ،مما يقدم عليه من عذاب هللا تندماً على ما فات ،وتلهفاً
ب ارِجع ِ
ون إىل الدنيا فردوين إليها ،لَ َعلِي
على ما فرط فيه قبل ذلك من طاعة هللا ومسألته لإلقالةَ :ر ِ ْ ُ
ِ
أَ ْعمل ِ
ت قبل اليوم ،من العمل ،فضيعته ،وفرطت فيه) (.)1
يما تَـ َرْك ُ
َُ َ
صاحلًا ،يقول :كي أعمل صاحلاً ف َ
ويقول السعدي( :خيرب تعاىل عن حال من حضره املوت من املفرطني الظاملني أنه يندم يف تلك احلال،

إذا رأى مآله ،وشاهد قبح أعماله ،فيطلب الرجعة إىل الدنياَّ ،ل للتمتع بلذاهتا واقتطاف شهواهتا،
وإمنا ذلك ليقول :لَعلِي أَ ْعمل ِ ِ
ت من العمل ،وفرطت يف جنب هللاَ ،ك َّال أيَّ :ل رجعة
يما تَـ َرْك ُ
َُ َ
َ
صاحلًا ف َ
له وَّل إمهال ،قد قضى هللا أهنم إليها َّل يرجعون إِ َّهنَا أي :مقالته اليت ْتىن فيها الرجوع إىل الدنيا َكلِ َمةٌ
ُه َو قَائِلُ َها أي جمرد قول اللسان َّل يفيد صاحبه إَّل احلسرة والندم ،وهو أيضاً غري صادق يف ذلك؛
فإنه لو ُرد لعاد ملا ُهنِي عنه) (.)2
َّ ِ
آمنُوا َّل تُـ ْل ِه ُك ْم أ َْم َوالُ ُك ْم َوَّل
ين َ
ويدل على سؤال الرجعة وْتنيها حني اَّلحتضار قوله تعاىل َاي أَيمـ َها الذ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ك هم ْ ِ
ِ
اَّلل ومن يـ ْفعل ذَلِ َ ِ
أ َْوَّل ُد ُك ْم َع ْن ذ ْك ِر َّ َ َ ْ َ َ ْ
ك فَأُولَئ َ ُ ُ
اخلَاس ُرو َن َوأَنْف ُقوا م ْن َما َرَزقـْنَا ُك ْم م ْن قَـ ْب ِل أَ ْن َأيِْيتَ
ول َر ِ
َج ٍل قَ ِر ٍ
ني َولَ ْن يُـ َؤ ِخ َر َّ
ت فَـيَـ ُق َ
َص َّد َق َوأَ ُك ْن ِم َن َّ
يب فَأ َّ
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ
الصاحلِِ َ
اَّللُ
ب لَ ْوَّل أَخ َّْرتَِين إِ َىل أ َ
أَ
نَـ ْف ِ
َجلُ َها َو َّ
اَّللُ َخبِريٌ ِِبَا تَـ ْع َملُو َن [املنافقون.]11 - 9 :
اء أ َ
سا إ َذا َج َ
ً
فكل مفرط يندم عند اَّلحتضار ،ويتحسر على ما فرط يف وقت اإلمكان ،ويسأل الرجعة إىل الدنيا،
ولو ملدة يسرية ،ليستعتب ويستدرك ما فاته وما فرط فيه ،ويتصدق ويكون من الصاحلني ،لكن
هيهات فهذا السؤال والتمين قد فات وقته وَّل ْيكن تداركه؛ وهلذا قال تعاىلَ :ولَ ْن يُـ َؤ ِخ َر َّ
سا
اَّللُ نَـ ْف ً
َجلُ َها و َّ ِ
ِ
ري ِِبَا تَـ ْع َملُو َن [املنافقون ]11 :أي َّل يؤخر أحداً بعد حلول أجله ،وهو
اَّللُ َخب ٌ
اء أ َ َ
إ َذا َج َ
سبحانه أعلم وأخرب ِبن يكون صادقاً يف قوله وسؤاله ممن لو ُرد لعاد إىل شر مما كان عليه ()3
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)40 /18
((( )2تفسري السعدي)) (ص.)508 :
( )3انظر(( :تفسري ابن كثري)) ( ،)373 /4و ((تفسري السعدي)) (ص.)802 :

()123/4
قال أبو جعفر الطربي يف تفسري هذه اآلية( :يقول تعاىل ذكره َوأَنْ ِف ُقوا أيها املؤمنون ابهلل ورسوله ،من
ِ
ول إذا نزل به املوت :اي رب هال أخرتين،
ت فَـيَـ ُق َ
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ
األموال اليت رزقناكم م ْن قَـ ْب ِل أَ ْن َأيِْيتَ أ َ
َج ٍل قَ ِر ٍ
ني أعمل بطاعتك
َص َّد َق يقول فأزكي مايلَ ،وأَ ُك ْن ِم َن َّ
يب فَأ َّ
الصاحلِِ َ
فتمهل يل يف األجل إِ َىل أ َ
ني وأحج بيتك احلرام) (.)1
وأؤدي فرائضك ،وقيل :عين بقوله َوأَ ُك ْن ِم َن َّ
الصاحلِِ َ
ويف موضع آخر من كتاب هللا تعاىل خيرب جل وعال عن حال الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب
وحلول األجل أهنم يسألون الرجعة وأتخري األجل؛ َندمني على ما فعلوا ،قال تعاىل خمرباً عنهمَ :وأَنْ ِذ ِر

ِ
النَّاس يـوم أيْتِي ِهم الْع َذاب فَـيـ ُق ُ َّ ِ
َج ٍل قَ ِر ٍ
ك َونَـتَّبِ ِع ال مر ُس َل
ب َد ْع َوتَ َ
َ َْ َ َ ُ َ ُ َ
يب ُِجن ْ
ين ظَلَ ُموا َربَّـنَا أَخ ْرََن إِ َىل أ َ
ول الذ َ
[إبراهيم]44 :؛ وهذا كله أمل يف التخلص من العذاب األليم وإَّل فهم كاذبون يف وعودهم؛ وهلذا
يوخبون أبن يقال هلم أَوَمل تَ ُكونُوا أَقْسمتُم ِمن قَـبل ما لَ ُكم ِمن َزوا ٍل وس َك ْنـتُم ِيف م ِ َّ ِ
ين ظَلَ ُموا
َْ
ساك ِن الذ َ
َْ ْ ْ ْ ُ َ ْ ْ َ ََ ْ َ َ
ال [إبراهيم ،]45 ،44 :فهم يوخبون بتذكريهم
األمثَ َ
ني لَ ُك ْم َك ْي َ
ف فَـ َعلْنَا هبِِ ْم َو َ
ض َربْـنَا لَ ُك ُم ْ
س ُه ْم َوتَـبَ َّ َ
أَنْـ ُف َ
بكذهبم حني أقسموا أهنم لن يزولوا عن الدنيا إىل اآلخرة ،وهم يرون ويعلمون ما أحل ابألمم املكذبة
قبلهم وما نزل هبم من العقوابت ولكنهم مل يعتربوا ومل يتعظوا ،بل أعرضوا واستمروا على ابطلهم

وظلمهم حىت وصلوا إىل اليوم الذي َّل ينفع فيه اعتذار وَّل تقبل فيه توبة (.)2
ب ارِجع ِ
ِ
ون لَ َعلِي أَ ْع َم ُل
ت قَ َ
َح َد ُه ُم ال َْم ْو ُ
ال َر ِ ْ ُ
اء أ َ
قال الشنقيطي ت1393هـ( :قوله تعاىل َح َّىت إذَا َج َ
ِ ِ
ت َكال [ ..املؤمنون ]100 - 99 :وما تضمنته اآلية الكرْية من أن الكافر واملفرط
يما تَـ َرْك ُ
َ
صاحلًا ف َ
يف عمل اخلري إذا حضر أحدمها املوت طلبا الرجعة إىل احلياة؛ ليعمال العمل الصاحل الذي يدخلهما

اْلنة ،ويتداركا به ما سلف منهما من الكفر والتفريط ،وأهنما َّل جياابن إىل ذلك ،كما دل عليه حرف
الزجر والردع الذي هو َكال ،جاء موضحاً يف مواضع أخر كقوله تعاىل َوأَنْ ِف ُقوا ِم ْن َما َرَزقـْنَا ُك ْم ِم ْن قَـ ْب ِل
ول َر ِ
َج ٍل قَ ِر ٍ
ني َولَ ْن يُـ َؤ ِخ َر
ت فَـيَـ ُق َ
َص َّد َق َوأَ ُك ْن ِم َن َّ
يب فَأ َّ
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ
الصاحلِِ َ
ب لَ ْوَّل أَخ َّْرتَِين إِ َىل أ َ
أَ ْن َأيِْيتَ أ َ
اَّلل نَـ ْفسا إِذَا جاء أَجلُها اآلية ،وقوله تعاىل :وأَنْ ِذ ِر النَّاس يـوم أيْتِي ِهم الْع َذاب فَـيـ ُق ُ َّ ِ
ين ظَلَ ُموا َربَّـنَا
ََ ََ
َ َْ َ َ ُ َ ُ َ
َ
ول الذ َ
َُّ ً
ِ
ب َد ْعوتَ َ ِ
َج ٍل قَ ِر ٍ ِ
ْس ْمتُ ْم ِم ْن قَـ ْب ُل َما لَ ُك ْم ِم ْن َزَو ٍال
أَخ ْرََن إِ َىل أ َ
يب ُجن ْ َ
ك َونَـتَّب ِع ال مر ُس َل أ ََوَملْ تَ ُكونُوا أَق َ
[إبراهيم ]44 :إىل غري ذلك من اآلايت ،وكما أهنم يطلبون الرجعة عند حضور املوت ،ليصلحوا
أعماهلم؛ فإهنم يطلبون ذلك يوم القيامة ،ومعلوم أهنم َّل جيابون إىل ذلك.
وقوله تعاىل يف هذه اآلية الكرْية لَعلِي أَ ْعمل ص ِ
احلًا الظاهر أن لعل فيه للتعليل أي ارجعون ألجل أن
َُ َ
َ
أعمل صاحلاً ،وقيل :هي للرتجي والتوقع؛ ألنه غري جازم أبنه إذا ُرد للدنيا عمل صاحلاً ،واألول
أظهر ،والعمل الصاحل يشمل مجيع األعمال من الشهادتني واحلج ،الذي كان قد فرط فيه،
والصلوات والزكاة ،وحنو ذلك ،والعلم عند هللا تعاىل ،وقوله َكال كلمة زجر ،وهي دالة على أن
الرجعة اليت طلبها َّل يعطاها كما هو واضح)) ( .)3أحوال احملتضر حملمد العلي جملة اْلامعة

اإلسالمية العدد  - 124ص 120
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)76 /28

( )2انظر(( :تفسري ابن كثري)) ( ،)523 - 522 /2و ((تفسري السعدي)) (ص- 381 :
.)382
((( )3أضواء البيان)) (.)822 ،821 /5

()124/4

املبحث الثاين :انقطاع التوبة حبضور املوت
أخربَن هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز أن الذين يعملون السيئات مث يتوبون فإنه تعاىل يقبل توبتهم،
حيث قال سبحانه إِ َّمنَا التـَّوبةُ َعلَى َِّ ِ ِ
سوءَ ِجبَ َهالَ ٍة ُمثَّ يَـتُوبُو َن ِم ْن قَ ِر ٍ
وب
ين يَـ ْع َملُو َن ال م
يب فَأُولَئِ َ
ك يَـتُ ُ
َْ
اَّلل للَّذ َ
اَّلل علَي ِهم وَكا َن َّ ِ
ِ
يما [النساء ]17 :وغريها من اآلايت الكثرية ،ويقول صلى هللا عليه
يما َحك ً
اَّللُ َعل ً
َُّ َ ْ ْ َ

وسلم فيما يرويه عنه أبو هريرة رضي هللا عنه ((لو أخطأمت حىت تبلغ خطاايكم السماء ،مث تبتم لتاب
عليكم)) ( ،)1وعن أيب عبيدة بن عبد هللا ،عن أبيه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

((التائب من الذنب كمن َّل ذنب له)) ( ،)2وعن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم(( :كل بين آدم خطاء ،وخري اخلطائني التوابون)) ( ،)3وغريها من األحاديث الشريفة،

فالنصوص الشرعية اليت حتث على التوبة كثرية جداً ،إَّل أهنا غري مقبولة عند هللا تعاىل إَّل حني تتوفر

اء من نصوص كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم،
شروطها اليت ذكرها العلماء استقر ً

ومن تلك الشروط:

 - 1أن تكون التوبة خالصة لوجه هللا تعاىل ،فال يراد هبا الدنيا أو مدح الناس وثناؤهم.
 - 2اإلقالع عن املعصية.
 - 3الندم على فعلها.

 - 4العزم على عدم العودة إليها.

 - 5إرجاع احلقوق إىل أصحاهبا ،إن كانت املعصية حقوقاً لآلخرين.

 - 6أن تكون قبل طلوع الشمس من مغرهبا ،وقبل حضور املوت (.)4
والذي يعنينا من هذه الشروط يف هذا املبحث هو أن التوبة َّل بد أن تكون قبل حضور املوت ()5
لقوله تعاىل :إِ َّمنَا التـَّوبةُ َعلَى َِّ ِ ِ
وء ِجبَ َهالَ ٍة ُمثَّ يَـتُوبُو َن ِم ْن قَ ِر ٍ
وب َّ
ين يَـ ْع َملُو َن ال م
يب فَأُولَئِ َ
اَّللُ
ك يَـتُ ُ
َْ
اَّلل للَّذ َ
س َ
ِِ
السيِئَ ِ
اَّلل َعلِيما ح ِكيما ولَْي ِ
ت
ين يَـ ْع َملُو َن َّ
َح َد ُه ُم ال َْم ْو ُ
ات َح َّىت إِذَا َح َ
ض َر أ َ
ست التَّـ ْوبَةُ للَّذ َ
َعلَْي ِه ْم َوَكا َن َُّ ً َ ً َ َ
ِ
َّ ِ
يما [النساء.]18 ،17 :
قَ َ
ار أُولَئِ َ
ال إِِين تُـ ْب ُ
ين ْيَُوتُو َن َو ُه ْم ُك َّف ٌ
ك أَ ْعتَ ْد ََن َهلُ ْم َع َذ ًااب أَل ً
ت اآل َن َوَّل الذ َ
_________

( )1رواه ابن ماجه ( .)4248قال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( :)330 /2هذا إسناد
حسن ،وقال حممد الغزي يف ((إتقان ما حيسن)) ( :)456 /2إسناده جيد ،وقال األلباين يف
((صحيح سنن ابن ماجه)) :حسن صحيح.

( )2رواه ابن ماجه ( ،)3446والطرباين ( ،)10303( )150 /10والبيهقي ()154 /10

( .)21070قال ابن مفلح يف ((اآلداب الشرعية)) ([ :)117 /1رواته] كلهم ثقات وأبو عبيدة
هو ابن عبد هللا بن مسعود مل يسمع من أبيه ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)203 /10رجاله
رجال الصحيح إَّل أن أاب عبيدة مل يسمع من أبيه ،وقال السخاوي يف ((األجوبة املرضية)) (/1

 :)87رجال سنده ثقات ولوَّل اإلرسال الذي فيه لكان صحيحاً ،وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن

ابن ماجه)).

( )3رواه الرتمذي ( , )2499وابن ماجه ( , )4251واحلاكم ( .)272 /4قال الرتمذي :هذا
حديث غريب َّل نعرفه إَّل من حديث علي بن مسعدة عن قتادة ,وقال احلاكم :هذا حديث صحيح

اإلسناد ومل خيرجاه .وقال ابن حجر يف ((بلوغ املرام)) ( :)439إسناده قوي .وحسنه األلباين يف
((صحيح سنن ابن ماجه)).

( )4انظر(( :التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة)) (.)85 /1
( )5انظر(( :فتح الباري)) (.)487 /11

()125/4

يقول الطربي( :ما التوبة على هللا ألحد من خلقه إَّل للذين يعملون السوء من املؤمنني جبهالة ،مث
يتوبون من قريب ،يقول :ما هللا براجع ألحد من خلقه إىل ما حيبه من العفو عنه ،والصفح عن ذنوبه

اليت سلفت منه إَّل للذين أيتون ما أيتونه من ذنوهبم جهالة منهم وهم برهبم مؤمنون مث يراجعون طاعة

هللا ويتوبون منه إىل ما أمرهم هللا به من الندم عليه واَّلستغفار وترك العودة إىل مثله قبل نزول املوت
هبم ،وذلك هو القريب الذي ذكره هللا تعاىل ذكره ،فقالُ :مثَّ يَـتُوبُو َن ِم ْن قَ ِر ٍ
يب  ، ...أتويله يتوبون
قبل مماهتم يف احلال اليت يفهمون فيها أمر هللا تبارك وتعاىل ،وهنيه ،وقبل أن يغلبوا على أنفسهم

وعقوهلم ،وقبل حال اشتغاهلم بكرب احلشرجة وغم الغرغرة ،فال يعرفوا أمر هللا وهنيه ،وَّل يعقلوا

التوبة؛ ألن التوبة َّل تكون توبة إَّل ممن ندم على ما سلف وعزم فيه على ترك املعاودة ،وهو يعقل

الندم ،وخيتار ترك املعاودة ،وأما إذا كان بكرب املوت مشغوَّلً ،وبغم احلشرجة مغموراً فال أخاله إَّل

عن الندم على ذنوبه مغلوابً؛ ولذلك قال من قال :إن التوبة مقبولة ما مل يغرغر العبد بنفسه؛ فإن كان
املرء يف تلك احلال يعقل عقل الصحيح ،ويفهم فهم العاقل األديب فأحدث إَنبة من ذنوبه ،ورجعة

من شروده عن ربه إىل طاعته كان إن شاء هللا ممن دخل يف وعد هللا الذي وعد التائبني إليه من

إجرامهم من قريب) (.)1

فهذه اآلية تدل على قبول هللا تعاىل للتوبة قبل حضور املوت ،أما إذا حضر موته وغرغرت روحه
فليس توبته معتربة حينئذ وَّل مقبولة ،قال ابن كثري يف تفسريه لآليتني السابقتني( :يقول سبحانه

وتعاىل إمنا يقبل هللا التوبة ممن عمل السوء جبهالة مث يتوب ولو بعد معاينة امللك يقبض روحه قبل
الغرغرة  ، ...فقد دلت األحاديث على أن من اتب إىل هللا عز وجل وهو يرجو احلياة فإن توبته
مقبولة  ، ...وأما مىت وقع اإلايس من احلياة ،وعاين امللك ،وخرجت الروح من احللق ،وضاق هبا

الصدر ،وبلغت احللقوم ،وغرغرت النفس صاعدة من الغالصم ،فال توبة مقبولة حينئذ وَّلت حني
مناص) (.)2

ِ
ت بِ ِه
وهذا مثل قوله تعاىل عن فرعونَ ... :ح َّىت إِ َذا أَ ْد َرَكهُ الْغَ َر ُق قَ َ
آمنَ ْ
آم ْن ُ
ت أَنَّهُ َّل إِلَهَ إَِّل الَّذي َ
ال َ
ت قَـبل وُك ْن َ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ين [يونس.]91 ،90 :
يل َوأ َََن م َن ال ُْم ْسل ِم َ
ني آآل َن َوقَ ْد َع َ
ت م َن ال ُْم ْفسد َ
ص ْي َ ْ ُ َ
بَـنُو إ ْس َرائ َ
ففرعون كفر ابهلل تعاىل وكذب رسوله عليه الصالة والسالم ،وأساء إىل نفسه أايم حياته ويف صحته
بتماديه يف طغيانه ومعصية ربه ،فلما حل به سخط هللا ونزل عليه عقابه ،فزع إليه مستجرياً به من
ت أَنَّهُ َّل إِلَهَ إَِّل الَّ ِذي
آم ْن ُ
عذابه الواقع به ،وَنداه وقد علته أمواج البحر ،وغشيته كرب املوت قائالًَ :
ِ
ِ
آمنَ ْ ِ ِ ِ ِ
ني له املنقادين ابلذلة والعبودية ،فقال سبحانه وتعاىل معرفاً
يل َوأ َََن م َن ال ُْم ْسل ِم َ
َ
ت به بَـنُو إ ْس َرائ َ
ت قَـبل وُك ْن َ ِ
ِِ
ين آآلن تقر ابلعبودية
فرعون قبح صنيعه يف حياته :آآل َن َوقَ ْد َع َ
ت م َن ال ُْم ْفسد َ
ص ْي َ ْ ُ َ
وتستسلم له ابلذلة وختلص له األلوهية ،وقد عصيته قبل نزول نقمته بك فأسخطته على نفسك،
وكنت من الصادين عن سبيله ،فهال وأنت يف مهل وابب التوبة لك منفتح أقررت ِبا أنت به اآلن

مقر (.)3

_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)206 ،205 ،202 /4
((( )2تفسري ابن كثري)) (.)440 ،439 /1
( )3انظر(( :تفسري الطربي)) (.)113 /11

()126/4
ِ
ت بِ ِه
قال السعدي( :حىت إذا أدرك فرعون الغرق وجزم هبالكه قَ َ
آمنَ ْ
آم ْن ُ
ت أَنَّهُ َّل إِلَهَ إَِّل الَّذي َ
ال َ
ِ
ِ
ِ ِ
ني أي :املنقادين لدين هللا ،وملا جاء
يل وهو هللا احلق ،الذي َّل إله إَّل هو َوأ َََن م َن ال ُْم ْسل ِم َ
بَـنُو إ ْس َرائ َ

به موسى ،قال هللا تعاىل ،مبيناً أن هذا اإلْيان يف هذه احلالة غري َنفع له آآل َن تؤمن ،وتقر برسول هللا
ت قَـبل أي :ابرزت ابملعاصي والكفر والتكذيب وُك ْن َ ِ
ِِ
ين فال ينفعك اإلْيان
َوقَ ْد َع َ
ت م َن ال ُْم ْفسد َ
َ
ص ْي َ ْ ُ
كما جرت عادة هللا أن الكفار إذا وصلوا إىل هذه احلالة اَّلضطرارية أنه َّل ينفعهم إْياهنم؛ ألن إْياهنم
صار إْياَنً مشاهداً كإْيان من ورد القيامة ،والذي ينفع إمنا هو اإلْيان ابلغيب) (.)1

ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية( :بل هذه التوبة َّل ْتنع إَّل إذا عاين أمر اآلخرة ،كما قال تعاىل :إِ َّمنَا
التـَّوبةُ َعلَى َِّ ِ ِ
وء ِجبَ َهالَ ٍة ُمثَّ يَـتُوبُو َن ِم ْن قَ ِر ٍ
يب [ ..النساء ]17 :اآلية  ...وكل من
ين يَـ ْع َملُو َن ال م
َْ
اَّلل للَّذ َ
س َ

اتب قبل املوت فقد اتب من قريب ،وأما من اتب عند معاينة املوت فهذا كفرعون الذي قال :أَن هللا
ِ
ِ
ت أَنَّهُ َّل إِلَهَ إَِّل الَّ ِذي آمنَ ْ ِ ِ ِ ِ
ني قال هللا:
فلما أَ ْد َرَكهُ الْغَ َر ُق قَ َ
آم ْن ُ
يل َوأ َََن م َن ال ُْم ْسل ِم َ
َ
ال َ
ت به بَـنُو إ ْس َرائ َ
ت قَـبل وُك ْن َ ِ
ِِ
ين وهذا استفهام إنكار بني به أن هذه التوبة ليست هي
آآل َن َوقَ ْد َع َ
ت م َن ال ُْم ْفسد َ
ص ْي َ ْ ُ َ
التوبة املقبولة املأمور هبا  ...ومثله قوله تعاىل :فَـلَ َّما جاء ْهتُم رسلُ ُهم ِابلْبـيِنَ ِ
ات فَ ِر ُحوا ِِبَا ِع ْن َد ُه ْم ِم َن
َ َ ْ ُُ ْ َ
ال ِْعل ِْم وحا َق هبِِم ما َكانُوا بِ ِه يستـه ِزئُو َن .فَـلَ َّما رأَوا أبْسنا قَالُوا آمنَّا ِاب َِّ
َّلل َو ْح َدهُ َوَك َف ْرََن ِِبَا ُكنَّا بِ ِه
َ َْ ْ
َ ْ َ ََ
َ
َْ
ََ
ِ
ْسنَا [غافر ]85 - 83 :اآلية ،بني أن التوبة بعد رؤية
ني .فَـلَ ْم يَ ُ
ُم ْش ِرك َ
ك يَـ ْنـ َف ُع ُه ْم إِْيَا ُهنُ ْم لَ َّما َرأ َْوا َأب َ
البأس َّل تنفع ،وأن هذه سنة هللا اليت قد خلت يف عباده كفرعون وغريه) (.)2

وقبول التوبة قبل حضور املوت؛ ألن الرجاء ابق ويصح الندم والعزم على ترك الفعل ،قال القرطيب:
(قال علماؤَن رمحهم هللا وإمنا صحت منه التوبة يف هذا الوقت؛ ألن الرجاء ابق ويصح الندم والعزم

على ترك الفعل ،وقيل :املعىن يتوبون على قرب عهد من الذنب من غري إصرار ،واملبادرة يف الصحة
أفضل وأحلق ألمله يف العمل الصاحل والبعد كل البعد عن املوت ،وأما ما كان قبل املوت فهو قريب)
(.)3

وقد أخرب هللا تعاىل عن األمم املكذبة ابلرسل يف قدمي الدهر أبهنم ملا رأوا وقوع عذاب هللا هبم وحدوا
هللا عز وجل وكفروا ابلطاغوت فلم يقبل هللا منهم توبتهم ،قال تعاىل :فَـلَ َّما رأَوا أبْسنا قَالُوا آمنَّا ِاب َِّ
َّلل
َ ْ َ ََ
َ
ك يـ ْنـ َفعهم إِْيَا ُهنُم لَ َّما رأَوا أبْسنا سنَّةَ َِّ
ادهِ
ِ ِ
ت ِيف ِعب ِ
اَّلل الَِّيت قَ ْد َخلَ ْ
َو ْح َدهُ َوَك َف ْرََن ِِبَا ُكنَّا بِه ُم ْش ِرك َ
َ
ْ َ ْ َ ََ ُ
ني فَـلَ ْم يَ ُ َ ُ ُ ْ
ك الْ َكافِ ُرو َن [غافر ،]85 ،84 :فهذا حكم هللا يف مجيع من اتب عند معاينة العذاب أنه
َو َخ ِس َر ُهنَالِ َ
َّل يقبل ،وهذه سنة هللا وعادته أن املكذبني حني ي ْنزل هبم أبس هللا وعقابه إذا آمنوا كان إْياهنم غري
صحيح وَّل مقبوَّلً؛ ألنه إْيان ضرورة قد اضطروا إليه ،وإْيان مشاهدة ،وإمنا اإلْيان املقبول املنجي
هو اإلْيان اَّلختياري ،الذي يكون إْياَنً ابلغيب ،وذلك قبل وجود قرائن العذاب (.)4
_________

((( )1تفسري السعدي)) (ص.)329 ،328 :
((( )2جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)191 ،190 /18

((( )3التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة)) (.)85 /1
( )4انظر(( :تفسري ابن كثري)) ( ،)91 /4و ((تفسري السعدي)) (ص.)690 :

()127/4

يقول الطربي( :مل يك ينفعهم تصديقهم يف الدنيا بتوحيد هللا عند معاينة عقابه قد نزل ،وعذابه قد
حل؛ ألهنم صدقوا حني َّل ينفع التصديق مصدقا؛ إذ كان قد مضى حكم هللا يف السابق من علمه أن
من اتب بعد نزول العذاب من هللا على تكذيبه مل تنفعه توبته) (.)1

ويشهد هلذا الشرط املهم من شروط قبول التوبة ما ورد عن الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه قال:

((إن هللا عز وجل ليقبل توبة العبد ما مل يغرغر)) ( ،)2أي فإذا غرغر وبلغت الروح احلنجرة ،وعاين

امللك فال توبة حينئذ (.)3
َّ ِ
ادوا ُك ْف ًرا لَ ْن تُـ ْقبَ َل تَـ ْوبَـتُـ ُه ْم [آل عمران ،]90 :قال
ين َك َف ُروا بَـ ْع َد إِْيَاهنِِ ْم ُمثَّ ا ْز َد ُ
وقوله تعاىل :إِ َّن الذ َ

بعض العلماء أبن املراد :إذا أخروا التوبة إىل حضور املوت فتابوا حينئذ ،فلن تقبل توبتهم ،فيكون
ِِ
السيِئَ ِ
مثل قوله تعاىل يف اآلية السابقة :ولَْي ِ
َح َد ُه ُم
ين يَـ ْع َملُو َن َّ
ات َح َّىت إِذَا َح َ
ض َر أ َ
ست التـ َّْوبَةُ للَّذ َ
َ َ
َّ ِ
ار [النساء ،]18 :وتقرر يف األصول محل املطلق
ت قَ َ
ال َْم ْو ُ
ال إِِين تُـ ْب ُ
ين ْيَُوتُو َن َو ُه ْم ُك َّف ٌ
ت اآل َن َوَّل الذ َ
على املقيد ،وَّل سيما إذا احتد احلكم والسبب كما هنا (.)4
وروى الطربي ت310هـ بسنده عن احلسن البصري ت110هـ قوله يف هذه اآلية هم اليهود
والنصارى لن تقبل توبتهم عند املوت (.)5

وقال ابن تيمية( :قال األكثرون  ...لن تقبل توبتهم حني حيضرهم املوت  ، ...قلت :وذلك ألن
التائب راجع عن الكفر ،ومن مل يتب فإنه مستمر يزداد كفراً بعد كفر ،فقوله مث ازدادوا ِب ْنزلة قول

القائل :مث أصروا على الكفر ،واستمروا على الكفر ،وداموا على الكفر ،فهم كفروا بعد إسالمهم ،مث
زاد كفرهم ما نقص ،فهؤَّلء َّل تقبل توبتهم ،وهي التوبة عند حضور املوت؛ ألن من اتب قبل حضور

املوت فقد اتب من قريب ،ورجع عن كفره ،فلم يزدد بل نقص ،خبالف املصر إىل حني املعاينة ،فما
بقي له زمان يقع لنقص كفره فضالً عن هدمه) (.)6
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)58 /24
( )2رواه الرتمذي ( ،)3537وابن ماجه ( - )3449قال املزي :وقع عند ابن ماجه عبدهللا بن

عمرو وهو وهج والصواب عن عبدهللا بن عمر بن اخلطاب ،-وأمحد ( ،)6160( )132 /2وابن
حبان ( ،)628( )394 /2واحلاكم ( .)286 /4من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما .قال

الرتمذي :حسن غريب ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وقال

ابن كثري يف ((تفسري القرآن)) ( :)207 /2مرسل حسن ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة
املصابيح)) ( )449 /2كما قال ذلك يف املقدمة.
( )3انظر(( :تفسري ابن كثري)) (.)91 /4
( )4انظر(( :أضواء البيان)) (.)343 /1

( )5انظر(( :تفسري الطربي)) (.)243 /3
((( )6جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)29 /16
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أما ما ثبت ((أن أاب طالب ملا حضرته الوفاة دخل عليه النيب صلى هللا عليه وسلم  -وعنده أبو جهل
ج لك هبا عند هللا)) ( )1احلديث ،فقد قال ابن حجر:
 فقال :أي عم ،قلَّ :ل إله إَّل هللا كلمةً أحا مأبنه صلى هللا عليه وسلم لقن عمه الشهادة قبل أن يدخل يف الغرغرة ،وقول الرسول صلى هللا عليه
وسلم :أحاج لك هبا عند هللا كأنه عليه الصالة والسالم فهم من امتناع أيب طالب من الشهادة يف

تلك احلالة أنه ظن أن ذلك َّل ينفعه؛ لوقوعه عند املوت؛ أو لكونه مل يتمكن من سائر األعمال

الصاحلة كالصالة وغريها ،فلذلك ذكر له احملاججة ،وأما لفظ (الشهادة) فيحتمل أنه يكون ظن أن
ذلك َّل ينفعه إذ مل حيضر حينئذ أحد من املؤمنني مع النيب صلى هللا عليه وسلم فطيب قلبه أبن
يشهد له هبا فينفعه ،وهذا يدل على أن التوبة مقبولة ولو يف شدة مرض املوت حىت يصل إىل املعاينة
فال يقبل ،كما يدل هذا احلديث على أن الكافر إذا شهد شهادة احلق قبل املعاينة وحتقق املوت جنا

من العذاب؛ ألن اإلسالم جيب ما قبله (.)2

ونقل ابن حجر عن الكرماين قوله أبن عرض الرسول صلى هللا عليه وسلم الشهادة على عمه كان
عند حضور عالمات الوفاة ،وإَّل فلو كان انتهى إىل املعاينة مل ينفعه اإلْيان لو آمن ،ويدل على
األول ما وقع من املراجعة بينه وبينهم ،مث قال ابن حجر( :وحيتمل أن يكون انتهى إىل تلك احلالة،

لكن رجا النيب صلى هللا عليه وسلم أنه إذا أقر ابلتوحيد ،ولو يف تلك احلالة أن ذلك ينفعه

خبصوصه ،وتسوغ شفاعته صلى هللا عليه وسلم ملكانه منه ،وهلذا قال :أجادل لك هبا وأشفع لك ...

 ،ويؤيد اخلصوصية أنه بعد أن امتنع من اإلقرار ابلتوحيد ،وقال هو على ملة عبد املطلب ومات

على ذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يرتك الشفاعة له ،بل شفع له حىت خفف عنه العذاب
ابلنسبة لغريه ،وكان ذلك من اخلصائص يف حقه) ( ،)3يشري يف هذا إىل ما ثبت أن العباس بن عبد

املطلب رضي هللا عنه قال للنيب صلى هللا عليه وسلم(( :ما أغنيت عن عمك؛ فإنه كان حيوطك

ويغضب لك .قال صلى هللا عليه وسلم :هو يف ضحضاح من َنر ،ولوَّل أَن لكان يف الدرك األسفل
من النار)) (.)4

وقال ابن بطال ت449هـ( :فإن قال قائل :فأي حماجة حيتاج إليها من واىف ربه ِبا يدخله به اْلنة؟
فاْلواب :أنه حيتمل وجوهاً من التأويل:

أحدها :أن يكون ظن عليه السالم أن عمه اعتقد أن من آمن يف مثل حاله َّل ينفعه إْيانه؛ إذ مل
يقارنه عمل سواه من صالة وصيام وزكاة وحج وشرائط اإلسالم كلها ،فأعلمه عليه السالم أن من
قالَّ :ل إله إَّل هللا عند موته أنه يدخل يف مجلة املؤمنني ،وإن تعرى من عمل سواها.

وحيتمل وجهاً آخر :وهو أن يكون أبو طالب قد عاين أمر اآلخرة ،وأيقن ابملوت ،وصار يف حالة من
َّل ينتفع ابإلْيان لو آمن ،وهو الوقت الذي قال فيه :هو على ملة عبد املطلب ،عند خروج نفسه،

فرجا له عليه السالم إن قالَّ :ل إله إَّل هللا ،وأيقن بنبوته أن يشفع له بذلك ،وحياج له عند هللا يف أن
يتجاوز عنه ،ويتقبل منه إْيانه يف تلك احلال ،ويكون ذلك خاصاً أليب طالب وحده؛ ملكانه من

احلماية واملدافعة عن النيب عليه السالم ...
_________

( )1رواه البخاري ( .)3884من حديث املسيب بن حزن رضي هللا عنه.
( )2انظر(( :فتح الباري)) (.)196 ،195 /7
((( )3فتح الباري)) (.)507 ،506 /8
( )4رواه البخاري ( ،)3883ومسلم (.)209
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وحيتمل وجهاً آخر :وهو أن أاب طالب كان ممن عاين براهني النيب عليه السالم وصدق معجزاته ،ومل
يشك يف صحة نبوته ،وإن كان ممن محلته األنفة ومحية اْلاهلية على تكذيب النيب صلى هللا عليه

وسلم  ، ...فاستحق أبو طالب ونظراؤه على ذلك من عظيم الوزر وكبري اإلمث أن ابؤوا إبمثهم على

تكذيب النيب عليه السالم ،فرجا له عليه السالم احملاجة بكلمة اإلخالص عند هللا ،حىت يسقط عنه

إمث العناد والتكذيب ملا قد تبني حقيقته وإمث من اقتدى به يف ذلك ،وإن كان اإلسالم يهدم ما قبله
لكن آنسه بقوله(( :أحاج لك هبا عند هللا)) لئال يرتدد يف اإلْيان ،وَّل يتوقف عليه؛ لتماديه على

خالف ما تبني حقيقته ،وتورطه يف أنه كان مضالً لغريه.

وقيل :إن قوله(( :أحاج لك هبا عند هللا) كقوله(( :أشهد لك هبا عند هللا)) ( ،)1ألن الشهادة
املرجحة له يف طلب حقه؛ ولذلك ذكر البخاري هذا احلديث يف هذا الباب بلفظ (الشهادة)) ()2
ألنه أقرب للتأويل ،وذكر قوله ((أحاج لك هبا عند هللا)) يف قصة أيب طالب يف كتاب مبعث النيب

عليه السالمَّ ،لحتماهلا التأويل) (.)3

ونص بعض أهل العلم على أن اخلرب الذي فيه حضور أيب طالب الوفاة مطابق لقوله تعاىلَ :ح َّىت إِ َذا
ت [النساء ،]18 :وابلتايل فإن األوضح أن يقال أبن ذلك خاص ابلنيب صلى هللا
َح َد ُه ُم ال َْم ْو ُ
َح َ
ض َر أ َ
عليه وسلم مع أيب طالب ،واستدل من قال هبذا القول أبمرين:

األول :أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال(( :كلمة أحاج لك هبا عند هللا)) ،ومل جيزم بنفعها له ،ومل
يقل :خترجك من النار.

الثاين :أنه سبحانه أذن للنيب صلى هللا عليه وسلم ابلشفاعة لعمه مع كفره ،وهذا َّل يستقيم إَّل له،

والشفاعة له ليخفف عنه العذاب (.)4

هذه أقوال بعض أهل العلم يف قصة أيب طالب ،ولعل األقرب أن تكون خاصة به ،وعلى كل األحوال
فإن مما َّل خالف فيه أن الذين يعملون السيئات من أهل اإلصرار على املعاصي حىت إذا حضر

أحدهم املوت ،وحشرج بنفسه ،وعاين املالئكة قد أقبلوا عليه لقبض روحه ،وقد غلب على نفسه،
ت اآل َن فليس هلذا عند هللا تبارك
وحيل بينه وبني فهمه بشغله بكرب حشرجته وغرغرته قال :إِِين تُـ ْب ُ
وتعاىل توبة؛ ألنه قال ما قال يف غري حال توبة (.)5

فإن قيل :هل تصح توبة من حكم عليه ابلقتل ،أو حضر يف مكان حيرتق أو كان يف طائرة حدث

فيها خلل وبدأت هتوي إىل األرض ،وحنو هذه احلاَّلت.
فإنه يقال :نعم تصح توبة هؤَّلء؛ ألهنم رِبا ينجون من املوت ،فمن هوت به الطائرة ،أو كان يف بيت
حيرتق ،فرِبا ينجو ،وكذلك من حكم عليه ابلقتل فرِبا يرفع القتل عنه ( .)6أحوال احملتضر حملمد

العلي جملة اْلامعة اإلسالمية العدد  - 124ص 108
_________

( )1جزء من حديث رواه البخاري ( ،)1360ومسلم ( .)24من حديث املسيب بن حزن رضي هللا
عنه.

( )2أي :يف ابب إذا قال املشرك عند املوتَّ :ل إله إَّل هللا ،من كتاب اْلنائز.
((( )3شرح صحيح البخاري)) (.)346 - 344 /3

( )4انظر(( :القول املفيد على كتاب التوحيد)) (.)354 /1
( )5انظر(( :تفسري الطربي)) (.)206 ،205 /4

( )6انظر(( :فتاوى الشيخ حممد بن صاحل العثيمني)) (.)990 /2
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املبحث الثالث :فرح املؤمن بلقاء ربه
إذا جاءت مالئكة الرمحن العبد املؤمن ابلبشرى من هللا ظهر عليه الفرح والسرور ،أما الكافر

والفاجر فإنه يظهر عليه الضيق واحلزن والتعب ،ومن مث فإن العبد املؤمن يف حال اَّلحتضار يشتاق
إىل لقاء هللا ،والعبد الكافر أو الفاجر يكره لقاء هللا تعاىل ،فقد روى أنس بن مالك ،عن عبادة بن

الصامت ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه ،ومن كره لقاء

هللا كره هللا لقاءه ،قالت عائشة أو بعض أزواجه :إَن لنكره املوت ،قال :ليس كذلك ،ولكن املؤمن
إذا حضره املوت بشر برضوان هللا وكرامته ،فليس شيء أحب إليه مما أمامه ،فأحب لقاء هللا وأحب
هللا لقاءه ،وإن الكافر إذا ح ِ
ضر بُ ِشر بعذاب هللا وعقوبته ،فليس شيء أكره إليه مما أمامه ،فكره لقاء
ُ
هللا ،وكره هللا لقاءه)) ( )1ولذلك فإن العبد الصاحل يطالب حامليه ابإلسراع به إىل القرب شوقاً منه إىل

النعيم ،بينما العبد الطاحل ينادي ابلويل من املصري الذاهب إليه ،ففي صحيح البخاري وسنن النسائي

عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إذا وضعت اْلنازة
فاحتملها الرجال على أعناقهم ،فإن كانت صاحلة قالت :قدموين ،وإن كانت غري صاحلة قالت

ألهلها :اي ويلها أين تذهبون هبا؟ يسمع صوهتا كل شيء إَّل اإلنسان ،ولو مسع اإلنسان لصعق))
(.)2

ولكن هذا ليس َّلزماً لكل أحد كما يقول ابن تيمية ،بل من الناس من تعرض عليه األداين قبل

موته ،ومنهم من َّل تعرض عليه ،وقد وقع ذلك ألقوام ،وهذا كله من فتنة احمليا واملمات اليت أمرَن أن

نستعيذ منها يف صالتنا ( ،)3وقد ذكر الشيخ ابن تيمية أن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء

اإلنسان وقت موته ،ألنه وقت احلاجة ،واستدل ابحلديث الذي يف الصحيح(( :األعمال خبواتيمها))
( ،)4وقال صلى هللا عليه وسلم(( :إن العبد ليعمل بعمل أهل اْلنة حىت ما يكون بينه وبينها إَّل

ذراع ،فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ،وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حىت

ما يكون بينه وبينها إَّل ذراع ،فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اْلنة ،فيدخلها)) ( ،)5وهلذا
روي(( :أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حني املوت ،يقول ألعوانه :دونكم هذا فإنه إن

فاتكم لن تظفروا به أبداً)) ( .)6القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص28 :
_________

( )1رواه البخاري (.)6507

( )2رواه البخاري ( ،)1316والنسائي (.)41 /4
( )3احلديث رواه البخاري ( ،)1377ومسلم (.)588

( )4رواه البخاري ( .)6493من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه.
( )5رواه البخاري ( ،)7454ومسلم ( .)2643من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه.
( )6ذكره ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى)) ( .)256 /4ومل أقف عليه.
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وقد جاء صرحياً يف كتاب هللا تعاىل أن املالئكة تت ْنزل على املؤمنني بعدم اخلوف واحلزن ،والبشرى
َّ ِ
ين قَالُوا َربمـنَا َّ
نزل َعلَْي ِه ُم ال َْمالئِ َكةُ أََّل َختَافُوا َوَّل َحتْ َزنُوا
استَـ َق ُاموا تَـتَ ُ
اَّللُ ُمثَّ ْ
ابْلنة ،قال تعاىل :إِ َّن الذ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يها َما تَ ْشتَ ِهي
َوأَبْ ِش ُروا ِاب ْْلَن َِّة الَِّيت ُك ْنـتُ ْم تُ َ
وع ُدو َن َْحن ُن أ َْوليَا ُؤُك ْم ِيف ا ْحلَيَاة ال مدنْـيَا َوِيف اآلخ َرة َولَ ُك ْم ف َ
ِ
َّعو َن نزَّل ِم ْن غَ ُفوٍر َرِح ٍيم [فصلت ،]32 - 30 :أي إن الذين أخلصوا
يها َما تَد ُ
س ُك ْم َولَ ُك ْم ف َ
أَنْـ ُف ُ
العمل هلل ،وعملوا بطاعة هللا تعاىل على ما شرع هللا هلم تتنزل عليهم املالئكة عند املوت واَّلحتضار
قائلني هلم أََّل َختَافُوا مما تقدمون عليه من عمل اآلخرة َوَّل َحتْ َزنُوا على ما خلفتموه من أمر الدنيا من
وع ُدو َن فيبشروهنم بذهاب الشر
ولد وأهل ومال أو دين؛ فإَن خنلفكم فيه َوأَبْ ِش ُروا ِاب ْْلَن َِّة الَِّيت ُك ْنـتُ ْم تُ َ

وحصول اخلري ،ذكر هذا ابن كثري مث روى عن زيد بن أسلم قوله :أبن البشرى تكون عند املوت ويف

القرب وحني البعث ( .)1مث علق ابن كثري على رأي زيد بقوله( :وهذا القول جيمع األقوال كلها ،وهو
حسن جداً ،وهو الواقع) (.)2
وقوله تعاىل َْحنن أَولِيا ُؤُكم ِيف ا ْحلياةِ ال مدنْـيا وِيف ِ
اآلخ َرةِ (أي تقول املالئكة للمؤمنني عند اَّلحتضار حنن
ََ
ُ َْ ْ
َ َ
كنا أولياءكم :أي قرَنؤكم يف احلياة الدنيا نسددكم ونوفقكم وحنفظكم أبمر هللا ،وكذلك نكون معكم
يف اآلخرة نؤنس منكم الوحشة يف القبور ،وعند النفخة يف الصور ،ونؤمنكم يوم البعث والنشور،

وجناوز بكم الصراط املستقيم ،ونوصلكم إىل جنات النعيم) (.)3

وذكر الطربي يف تفسريه أن تنَزل املالئكة عليهم ،يف اآلية ،معناه أن املالئكة تتهبط عليهم عند نزول

املوت هبم قائلة هلمَّ :ل ختافوا ما تقدمون عليه من بعد مماتكم ،وَّل حتزنوا على ما ختلفونه وراءكم
(.)4

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وقد ذكروا أن هذا التنَزل عند املوت) (.)5
وقال هللا تعاىل سبحانه وتعاىل يف بشارة املؤمنني :أََّل إِ َّن أَولِياء َِّ
ف َعلَْي ِه ْم َوَّل ُه ْم َْحي َزنُو َن
اَّلل َّل َخ ْو ٌ
ََْ
ات ا َِّ
ِ
ِ
َّ ِ
اآلخرةِ َّل تَـ ْب ِديل لِ َكلِم ِ
ك ُه َو
َّلل ذَلِ َ
ين َ
َ َ
الذ َ
آمنُوا َوَكانُوا يَـتَّـ ُقو َن َهلُُم الْبُ ْش َرى ِيف ا ْحلَيَاة ال مدنْـيَا َوِيف َ
ِ
يم [يونس.]64 - 62 :
الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
فاهلل جل وعال خيرب يف هذه اآلايت عن أوليائه أبنه َّل خوف عليهم فيما يستقبلونه أمامهم من
األهوال واملخاوف؛ وَّل هم حيزنون على ما أسلفوا؛ ألهنم مل يسلفوا إَّل األعمال الصاحلة؛ لذلك

كانت هلم البشارة ،يف الدنيا ابلثناء احلسن واملودة يف قلوب املؤمنني ،والرؤاي الصاحلة ،ولطف هللا هبم
وتيسريهم ألحسن األعمال واألخالق ،وصرفهم عن مساوئها ،وهلم البشارة يف اآلخرة ،وأوهلا البشارة
عند قبض أرواحهم ،ويف القرب ،مث دخول جنات النعيم ،والنجاة من العذاب األليم (.)6

_________

( )1رواه ابن أيب حامت يف تفسريه (ص )3376 :عن زيد بن أسلم ،رضي هللا عنه ،اي أيتها النفس
املطمئنة قال :بشرت ابْلنة عند املوت ،وعند البعث ،ويوم اْلمع.

((( )2تفسري ابن كثري)) (.)101 - 100 /4
((( )3تفسري ابن كثري)) (.)101 /4

( )4انظر(( :تفسري الطربي)) (.)74 /24
((( )5جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)268 /4
( )6انظر(( :تفسري السعدي)) (ص ،)324 :و ((تفسري ابن كثري)) (.)405 /2

()132/4

قال الطربي( :إن هللا تعاىل ذكره أخرب أن ألوليائه املتقني البشرى يف احلياة الدنيا ،ومن البشارة يف
احلياة الدنيا الرؤاي الصاحلة يراها املسلم أو ترى له ،ومنها بشرى املالئكة إايه عند خروج نفسه برمحة
هللا  ، ...ومنها بشرى هللا إايه ما وعده يف كتابه وعلى لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم من الثواب

اْلزيل  ، ...وكل هذه املعاين من بشرى هللا إايه يف احلياة الدنيا بشره هبا ،ومل خيصص هللا من ذلك

معىن دون معىن ،فذلك مما عمه جل ثناؤه أن هلم البشرى يف احلياة الدنيا ،وأما يف اآلخرة فاْلنة ،وأما
قولهَّ :ل تبديل لكلمات هللا؛ فإن معناه أن هللا َّل خلف لوعده ،وَّل تغيري لقوله عما قال ،ولكنه

ْيضي خللقه مواعيده ،وينجزها هلم) (.)1

وقال ابن تيمية( :وقد فَسر النيب صلى هللا عليه وسلم البشرى يف الدنيا بنوعني:
أحدمها :ثناء املثنني عليه.

الثاين :الرؤاي الصاحلة يراها الرجل الصاحل ،أو ترى له ،فقيل(( :اي رسول هللا الرجل يعمل العمل
لنفسه فيحمده الناس عليه؟ قال :تلك عاجل بشرى املؤمن)) ( ،)2وقال الرباء بن عازب(( :سئل
النيب صلى هللا عليه وسلم عن قولهَ :هلُُم الْبُ ْش َرى ِيف ا ْحلَيَاةِ ال مدنْـيَا ،فقال :هي الرؤاي الصاحلة يراها

الرجل الصاحل أو ترى له)) (.)4( )3

وأخرب هللا سبحانه وتعاىل عن حال املؤمنني عند اَّلحتضار أهنم طيبون ،أي خملصون من الشرك
َّ ِ
اه ُم
ين تَـتَـ َوفَّ ُ
والدنس ،وكل سوء ،وأن املالئكة تسلم عليهم ،وتبشرهم ابْلنة ،حيث قال تعاىل :الذ َ
الم َعلَْي ُك ُم ا ْد ُخلُوا ا ْْلَنَّةَ ِِبَا ُك ْنـتُ ْم تَـ ْع َملُو َن [النحل.]32 :
ني يَـ ُقولُو َن َس ٌ
ال َْمالئِ َكةُ طَيِبِ َ
قال الشنقيطي ت1393هـ( :ذكر جل وعال يف هذه اآلية الكرْية :أن املتقني الذين كانوا ْيتثلون
أوامر رهبم ،وجيتنبون نواهيه ،تتوفاهم املالئكة :أي يقبضون أرواحهم يف حال كوهنم طيبني :أي

طاهرين من الشرك واملعاصي ـ على أصح التفسريات ـ ويبشروهنم ابْلنة ،ويسلمون عليهم ، ...
والبشارة عند املوت وعند اْلنة من ابب واحد؛ ألهنا بشارة ابخلري بعد اَّلنتقال إىل اآلخرة ،ويفهم من
صفات هؤَّلء الذين تتوفاهم املالئكة طيبني ،ويقولون هلم سالم عليكم ادخلوا اْلنة :أن الذين مل

يتصفوا ابلتقوى مل تتوفهم املالئكة على تلك احلال الكرْية ،ومل تسلم عليهم ،ومل تبشرهم)) (.)5
ِ
ض مل َّ ِ
ِ
ت َّ َّ ِ
اآلخرةِ وي ِ
ِ
ني
وقال تعاىل :يُـثَـبِ ُ
اَّللُ الظَّال ِم َ
آمنُوا ِابلْ َق ْو ِل الثَّابِت ِيف ا ْحلَيَاة ال مدنْـيَا َوِيف َ َ ُ
ين َ
اَّللُ الذ َ
َويَـ ْف َع ُل َّ
شاءُ [إبراهيم]27 :
اَّللُ َما يَ َ
ففي هذه اآلية خيرب هللا سبحانه وتعاىل أنه يثبت املؤمنني ابلقول الثابت يف احلياة الدنيا عند ورود
الشبهات والشهوات ،ابهلداية إىل اليقني وتقدمي ما حيبه هللا على هوى النفس ومرادها ،ويف اآلخرة

عند املوت ابلثبات على التوحيد ،ويف القرب عند سؤال امللكني للجواب الصحيح ،ويضل هللا الظاملني
عن الصواب يف الدنيا واآلخرة.
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)96 /11
( )2رواه مسلم ( .)2642من حديث أيب ذر الغفاري رضي هللا عنه.

( )3رواه الرتمذي ( ،)2275وابن ماجه ( ،)3160وأمحد ( ،)22740( )315 /5واحلاكم (/2

 .)370من حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه .قال الرتمذي :حسن ،وقال احلاكم :هذا

حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وقال ابن حجر يف ((الكايف الشاف)) (:)144

رجاله ثقات إَّل أنه معلول فإن أاب سلمة مل يسمع من عبادة ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن

ماجه)).
((( )4جمموع فتاوى ابن تيمية)) ( ،)8 /1و (.)200 /14
((( )5أضواء البيان)) (.)266 /3

()133/4
اَّلل الَّ ِذين آمنُوا ِابلْ َقو ِل الثَّابِ ِ
ت :كلمة التوحيد ،وهي قول:
قال البغوي ت516هـ( :قوله تعاىل يُـثَـبِ ُ
ْ
ت َُّ َ َ
َّل إله إَّل هللاِ ،يف ا ْحلياةِ ال مدنْـيا يعين قبل املوت وِيف ِ
اآلخ َرةِ يعين يف القرب ،هذا قول أكثر املفسرين،
َ
ََ
َ
وقيل :يف احلياة الدنيا عند السؤال يف القرب ،ويف اآلخرة عند البعث ،واألول أصح) (.)1

وروى النسائي ت303هـ بسنده عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:
((إذا ح ِ
ضر املؤمن أتته مالئكة الرمحة حبريرة بيضاء ،فيقولون :اخرجي راضية مرضياً عنك ،إىل روح
ُ
هللا ورحيان ،ورب غري غضبان ،فتخرج كأطيب ريح املسك حىت إنه ليناوله بعضهم بعضاً ،حىت أيتوا
به ابب السماء ،فيقولون :ما أطيب هذه الريح اليت جاءتكم من األرض! ،فيأتون به أرواح املؤمنني،
فلهم أش مد فرحاً به من أحدكم بغائبه يقدم عليه ،فيسألونه :ماذا فعل فالن؟ ماذا فعل فالن؟
فيقولون :دعوه فإنه كان يف غم الدنيا ،فإذا قال :أما أاتكم؟ قالوا :ذُهب به إىل أمه اهلاوية.

وإن الكافر إذا احتضر أتته مالئكة العذاب ِبسح ،فيقولون :اخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إىل

عذاب هللا ـ عز وجل ـ؛ فتخرج كأننت ريح جيفة ،حىت أيتون به ابب األرض ،فيقولون :ما أننت هذه

الريح! حىت أيتون به أرواح الكفار)) (.)2

ويف سنن ابن ماجه ت 275هـ عن أيب هريرة رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:
((امليت حتضره املالئكة ،فإذا كان الرجل صاحلاً قالوا :اخرجي أيتها النفس الطيبة ،كانت يف اْلسد
الطيب ،اخرجي محيدة ،وأبشري بروح ورحيان ورب غري غضبان ،فال يزال يقال هلا حىت خترج ،مث

يعرج هبا إىل السماء ،فيفتح هلا ،فيقال :من هذا؟ فيقولون :فالن ،فيقال :مرحباً ابلنفس الطيبة،

كانت يف اْلسد الطيب ،ادخلي محيدة ،وأبشري بروح ورحيان ورب غري غضبان ،فال يزال يقال هلا

ذلك حىت ينتهى هبا إىل السماء اليت فيها هللا عز وجل.

وإذا كان الرجل السوء قالوا :اخرجي أيتها النفس اخلبيثة ،كانت يف اْلسد اخلبيث ،اخرجي ذميمة،

وأبشري حبميم وغساق ،وآخر من شكله أزواج ،فال يزال يقال هلا ذلك حىت خترج ،مث يعرج هبا إىل
السماء ،فال يفتح هلا ،فيقال :من هذا؟ فيقال :فالن ،فيقالَّ :ل مرحباً ابلنفس اخلبيثة كانت يف

اْلسد اخلبيث ،ارجعي ذميمة ،فإهنا َّل تفتح لك أبواب السماء فريسل هبا من السماء ،مث تصري إىل

القرب)) (... )3

وعن أيب هريرة ـ رضي هللا عنه ـ قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن املؤمن ي ْنزل به

املوت ،ويعاين ما يعاين ،فود لو خرجت ـ يعين نفسه ـ وهللا حيب لقاءه .فإذا كان عدواً هلل نزل به

املوت وعاين ما عاين؛ فإنه َّل حيب أن خترج روحه أبداً ،وهللا يبغض لقاءه  .)4( )) ...أحوال
احملتضر حملمد العلي جملة اْلامعة اإلسالمية العدد  - 124بتصرف  -ص 98

_________

((( )1تفسري البغوي)) (.)33 /3
( )2رواه النسائي ( ،)8 /4وابن حبان ( ،)3014( )284 /7واحلاكم ( .)504 /1وقال :سنده
صحيح ،وقال العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( :)212 /5إسناده صحيح ،وصححه األلباين يف
((صحيح سنن النسائي)).

( )3رواه ابن ماجه ( ،)3456وأمحد ( ،)8754( )364 /2والطربي يف ((مسند عمر)) (/2
 .)503وقال :إسناده صحيح ،وقال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( :)333 /2هذا إسناد
صحيح رجاله ثقات ،وقال الذهيب يف ((العرش)) ( :)29صحيح على شرط الشيخني.

( )4رواه البزار ( ،)413 /1والطربي يف ((مسند عمر)) ( .)502 /2وقال :إسناده صحيح ،وقال
اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)55 /3رجاله ثقات خال سعيد بن حبر القراطيسي فإين مل أعرفه،

وقال السيوطي يف ((شرح الصدور)) ( :)134إسناده صحيح ،وصححه األلباين يف ((سلسلة
األحاديث الصحيحة)) (.)2628

()134/4

املبحث الرابع :ختيري األنبياء عند املوت
روى البخاري بسنده عن عائشة رضي هللا عنها قالت(( :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يقول :ما من نيب ْيرض إَّل خري بني الدنيا واآلخرة .وكان يف شكواه الذي قبض فيه أخذته ُحبة
اَّلل َعلَي ِهم ِمن النَّبِيِني و ِ ِ ِ
َّ ِ
ني َوال م
ني
ش َه َد ِاء َو َّ
الصاحلِِ َ
الصديق َ
ََ
ين أَنْـ َع َم َُّ ْ ْ َ
شديدة فسمعته يقولَ :م َع الذ َ
[النساء ،]69 :فعلمت أنه ُخري)) (.)1

وعنها رضي هللا عنها قالت(( :كنت أمسع أنه َّل ْيوت نيب حىت خيري بني الدنيا واآلخرة ،فسمعت
النيب صلى هللا عليه وسلم يقول يف مرضه الذي مات فيه ،وأخذته ُحبة ،يقول :مع الذين أنعم هللا

عليهم اآلية ،فظننت أنه خري)) (.)2

ويف رواية عنها قالت(( :ملا مرض النيب صلى هللا عليه وسلم املرض الذي مات فيه جعل يقول :يف

الرفيق األعلى)) (.)3

ويف رواية أخرى قالت(( :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو صحيح يقول :إنه مل يقبض نيب
قط حىت يرى مقعده من اْلنة ،مث ُحييا ،أو ُخيري فلما اشتكى وحضره القبض ـ ورأسه على فخذ عائشة
ـ غشي عليه ،فلما أفاق شخص بصره حنو سقف البيت ،مث قال :اللهم يف الرفيق األعلى .فقلت:

إذاً َّل خيتارَن ،فعرفت أنه حديثه الذي كان حيدثنا وهو صحيح)) (.)4

فمعىن قوله صلى هللا عليه وسلم ((ما من نيب ْيرض إَّل ُخري بني الدنيا واآلخرة)) :أي خريه هللا تعاىل
ولتقاصر املؤمن عن
بني اإلقامة يف الدنيا واملوت؛ لتكون وفادته على هللا وفادة حمب خملص مبادر،
ُ
يقني النيب صلى هللا عليه وسلم توىل هللا اخلرية يف لقائه؛ ألنه وليه ،أَّل ترى إىل خرب ((ما ترددت يف

شيء ترددي يف قبض روح عبدي املؤمن)) ( ،)5ففي ضمن ذلك اختيار هللا للمؤمن لقاءه؛ ألنه
وليه ،خيتار له فيما َّل يصل إليه إدراكه .)6( ) ...

وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال(( :خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الناس وقال :إن

هللا خري عبداً بني الدنيا وبني ما عنده ،فاختار ذلك العبد ما عند هللا .قال :فبكى أبو بكر ،فعجبنا
لبكائه أن خيرب رسول هللا عن عبد خري ،فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو املخري ،وكان أبو

بكر أعلمنا ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن أمن الناس علي يف صحبته وماله أبو بكر ،ولو

كنت متخذاً خليالً غري ريب َّلختذت أاب بكر ،ولكن أخوة اإلسالم ومودتهَّ ،ل يبقني يف املسجد ابب

إَّل سد إَّل ابب أيب بكر)) (.)7

قال ابن حجر( :فهم عائشة من قوله صلى هللا عليه وسلم(( :يف الرفيق األعلى)) أنه خري ،نظري فهم

أبيها رضي هللا عنه من قوله صلى هللا عليه وسلم ((إن عبداً خريه هللا بني الدنيا وبني ما عنده فاختار
ما عنده)) ( )8أن العبد املراد هو النيب صلى هللا عليه وسلم حىت بكى) (.)9

(خري) على صيغة اجملهول :أي خري بني الدنيا واآلخرة،
وقال بدر الدين العيين ت855هـ(( :قول ُ
فاختار اآلخرة صلى هللا عليه وسلم)) (.)10

هذه األحاديث الصحيحة تدل على أنه ما من نيب ْيرض إَّل ُخري بني البقاء يف احلياة الدنيا واملوت.
_________

( )1رواه البخاري (.)4586
( )2رواه البخاري (.)4435
( )3رواه البخاري (.)4436
( )4رواه البخاري (.)4437

( )5رواه البخاري ( .)6502من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .بلفظ(( :وما ترددت عن شيء أَن
فاعله ترددي عن نفس املؤمن)).

((( )6فيض القدير)) (.)501 /5
( )7رواه البخاري (.)3654

( )8رواه البخاري ( ،)3904ومسلم ( .)2382من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
((( )9فتح الباري)) (.)13 /7
((( )10عمدة القاري)) (.)178 /18

()135/4

وقد ثبت أن ملك املوت عليه السالم جاء إىل موسى عليه السالم فخريه بني املوت واحلياة ،فعن أيب

هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((جاء ملك املوت إىل موسى ،فقال له
أجب ربك ،قال :فلطم موسى عني ملك املوت ففقأها ،قال :فرجع امللك إىل هللا عز وجل ،فقال:
إنك أرسلتين إىل عبد لك َّل يريد املوت ،وقد فقأ عيين ،قال :فرد إليه عينه ،قال :ارجع إىل عبدي
فقل له :احلياة تريد؟ فإن كنت تريد احلياة فضع يدك على منت ثور فما وارت يدك من شعرةٍ فإنك
تعيش هبا سنة ،قال :مث مه؟ قال :مث ْتوت ،قال :فاآلن من قريب ،قال :رب أدنين من األرض

املقدسة رمية حبجر ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :لو أين عنده ألريتكم قربه إىل جانب الطريق

عند الكثيب األمحر)) (.)1
هذا احلديث اثبت ،وقد أنكره بعض املبتدعة قائلني :إن كان موسى عليه السالم عرفه فقد استخف
به ،وإن كان مل يعرفه فلماذا مل تقتص له من فقء عينه؟

قال بعض أهل العلم :إن هللا مل يبعث ملك املوت ملوسى ،وهو يريد قبض روحه ٍ
حينئذ ،وإمنا بعثه إليه

اختباراً ،فلطمه موسى عليه السالم ألنه رأى آدمياً داخل داره بغري إذنه ،ومل يعلم أنه ملك املوت،

فقد جاء يف رواية ((كان ملك املوت أييت الناس عياَنً فأتى موسى فلطمه  ،)2( )) ...وقد جاءت

املالئكة إىل إبراهيم وإىل لوط يف صورة البشر فلم يعرفاهم ابتداء ،وقد أابح الشارع فقء عني الناظر

يف دار املسلم بغري إذنه ،كما جاء يف احلديث(( :من اطلع يف بيت قوم بغري إذهنم حل هلم أن يفقؤوا
عينه)) ( ،)3وعلى فرض أنه عرفه فال دليل على مشروعية القصاص بني املالئكة والبشر ،وَّل دليل
على أن ملك املوت طلب القصاص من موسى فلم يقتص له ،مث رد هللا عني ملك املوت ليعلم

موسى أنه جاءه من عند هللا فلهذا استسلم حينئذ (.)4

ونقل النووي أنه َّل ْيتنع أن أيذن هللا ملوسى يف هذه اللطمة امتحاَنً للملطوم (.)5

وقال ابن حجر( :وقال غريه -أي غري النووي :-إمنا لطمه؛ ألنه جاء لقبض روحه من قبل أن خيريه،
ملا ثبت أنه مل يقبض نيب حىت خيري ،فلهذا ملا خريه يف املرة الثانية أذعن ،قيل :وهذا أوىل األقوال

ابلصواب ،وفيه نظر؛ ألنه يعود أصل السؤال ،فيقال :مل أقدم ملك املوت على قبض نيب هللا وأخل

ابلشرط؟ فيعود اْلواب أن ذلك وقع امتحاَنً ،وزعم بعضهم أن معىن قوله (فقأ عينه) أي أبطل

حجته ،وهو مردود بقوله يف نفس احلديث (فرد هللا عينه) ،وبقوله (لطمه وصكه) وغري ذلك من
قرائن السياق  ، ...ورد هللا إىل ملك املوت عينه البشرية؛ لريجع إىل موسى على كمال الصورة،

فيكون ذلك أقوى يف اعتباره) (.)6

وكذا ذكر املناوي ت1031هـ أن موسى عليه السالم لطم موسى عليه الصالة والسالم ملا جاءه؛
لكونه مل خيري قبل ذلك ( .)7أحوال احملتضر حملمد العلي جملة اْلامعة اإلسالمية العدد  - 124ص
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_________

( )1رواه البخاري ( ،)3407ومسلم (.)2372

( )2رواه أمحد ( ،)10917( )533 /2واحلاكم ( .)632 /2وقال :هذا حديث صحيح على
شرط مسلم ومل خيرجاه ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)207 /8رواه أمحد والبزار ورجاله
رجال الصحيح .واحلديث أصله يف الصحيحني.

( )3رواه مسلم ( .)2158من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )4انظر(( :شرح السنة)) ( ،)267 ،266 /5و ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (،)129 /15
و ((فتح الباري)) ( ،)442 /6و ((البداية والنهاية)) (.)296 /1

( )5انظر(( :شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)129 /15

((( )6فتح الباري)) (.)443 ،442 /6
( )7انظر(( :فيض القدير)) (.)501 /5

()136/4

املبحث اخلامس :حال الكفار عند املوت
الكفار ،وذلك أبن املالئكة يضربون
أخرب هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي عن حال تويف املالئكة
َ
َّ ِ
ين َك َف ُروا
وجوه الكفار وأدابرهم ،ويبشروهنم بعذاب احلريق ،قال تعاىلَ :ولَ ْو تَـ َرى إِ ْذ يَـتَـ َو َّىف الذ َ
ك ِِبَا قَدَّم ْ ِ
َّ
س
ال َْمالئِ َكةُ يَ ْ
اب ا ْحلَ ِر ِيق ذَلِ َ
ض ِربُو َن ُو ُج َ
وه ُه ْم َوأَ ْد َاب َرُه ْم َوذُوقُوا َع َذ َ
َ
ت أَيْدي ُك ْم َوأَن ا ََّّللَ لَْي َ
الم لِلْعبِ ِ
يد [األنفال.]51 ،50 :
بِظَ ٍ َ
قال ابن كثري( :يقول تعاىل ولو عاينت اي حممد حال تويف املالئكة أرواح الكفار لرأيت أمراً عظيماً
هائالً فظيعاً منكراً؛ إذ يضربون وجوههم وأدابرهم ،ويقولون :هلم :ذوقوا عذاب احلريق) (.)1
ِ ِ ِ
َّ ِ
ني َهلُُم ا ْهلَُدى َّ
الش ْيطَا ُن َس َّو َل َهلُ ْم َوأ َْملَى َهلُ ْم
ين ْارتَدموا َعلَى أَ ْد َاب ِره ْم م ْن بَـ ْعد َما تَـبَ َّ َ
وقال تعاىل :إِ َّن الذ َ
نزل َّ ِ
ِِ
ذَلِ َ َّ
يع ُك ْم ِيف بَـ ْع ِ
األم ِر َو َّ
ف إِذَا
ين َك ِرُهوا َما َ
اَّللُ يَـ ْعلَ ُم إِ ْس َر َارُه ْم فَ َك ْي َ
ض ْ
اَّللُ َسنُط ُ
ك ِأبَهنُ ْم قَالُوا للَّذ َ
ط َّ
ط
َحبَ َ
َس َخ َ
اَّللَ َوَك ِرُهوا ِر ْ
تَـ َوفَّـ ْتـ ُه ُم ال َْمالئِ َكةُ يَ ْ
وه ُه ْم َوأَ ْد َاب َرُه ْم َذلِ َ
ض ِربُو َن ُو ُج َ
ض َوانَهُ فَأ ْ
ك ِأب ََّهنُ ُم اتَّـبَـ ُعوا َما أ ْ
أَ ْع َما َهلُ ْم [حممد ،]28 ،27 :أي كيف حال الكفار إذا جاءهتم املالئكة لقبض أرواحهم وتعاصت
األرواح يف أجسادهم ،واستخرجتها املالئكة وهم ابسطوا أيديهم يضربون وجوههم وأدابرهم ،يقولون
هلم أخرجوا أنفسكم (.)2

واخلرب الوارد يف سورة األنفال نزل يف وصف وفاة الكفار يوم بدر إَّل أنه وصف عام لوفاة الكفار يف
كل وقت ،قال ابن كثري يف تفسريه لآلية السابقة( :وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر ،ولكنه
َّ ِ
ين
عام يف حق كل كافر؛ وهلذا مل خيصصه هللا تعاىل أبهل بدر ،بل قال تعاىلَ :ولَ ْو تَـ َرى إِ ْذ يَـتَـ َو َّىف الذ َ
ت أَيْ ِدي ُك ْم َوأ َّ
َن َّ
َك َف ُروا ال َْمالئِ َكةُ يَ ْ
َّم ْ
اب ا ْحلَ ِر ِيق ذَلِ َ
ض ِربُو َن ُو ُج َ
اَّللَ
وه ُه ْم َوأَ ْد َاب َرُه ْم َوذُوقُوا َع َذ َ
ك ِِبَا قَد َ
الم لِلْعبِ ِ
يد [األنفال .]51 - 50 :ويف سورة القتال (حممد) مثلها ... ،ويف سورة األنعام
س بِظَ ٍ َ
لَْي َ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ُك ُم
قوله تعاىلَ :ولَ ْو تَـ َرى إذ الظال ُمو َن ِيف غَ َم َرات ال َْم ْوت َوال َْمالئ َكةُ َابسطُوا أَيْدي ِه ْم أَ ْخ ِر ُجوا أَنْـ ُف َ
[األنعام ،]93 :أي ابسطوا أيديهم ابلضرب فيهم أبمر رهبم؛ إذ استصعبت أنفسهم وامتنعت من
اخلروج من األجساد أن خترج قهراً ،وذلك إذا بشروهم ابلعذاب والغضب من هللا ،كما يف حديث
الرباء أن ملك املوت إذا جاء الكافر عند احتضاره يف تلك الصورة املنكرة يقول :اخرجي أيتها

النفس اخلبيثة إىل مسوم ومحيم وظل من حيموم ،فتفرق يف بدنه ،فيستخرجوهنا من جسده كما خيرج

السفود من الصوف املبلول ،فتخرج معها العروق والعصب؛ وهلذا أخرب تعاىل أن املالئكة تقول هلم

ذوقوا عذاب احلريق) (.)3
_________

((( )1تفسري ابن كثري)) (.)305 /2
( )2انظر(( :تفسري الطربى)) ( ،)182 /7و ((تفسري ابن كثري)) (.)182 /4
((( )3تفسري ابن كثري)) (.)305 /2

()137/4
ويشهد له قوله تعاىل :فَمن أَظْلَم ِممَّ ِن افْ َرتى َعلَى َِّ ِ
ك يـنَا ُهلُم نَ ِ
ِِ ِ
صيبُـ ُه ْم ِم َن
اَّلل َكذ ًاب أ َْو َك َّذ َ
ب ِِب َايته أُولَئ َ َ ْ
َ
َْ ُ
ون َِّ
ِ
اب ح َّىت إِذَا جاء ْهتُم رسلُنَا يـتَـوفَّـو َهنُم قَالُوا أَين ما ُك ْنـتُم تَ ْد ُعو َن ِمن ُد ِ
ضلموا َعنَّا
اَّلل قَالُوا َ
ْ
الْكتَ ِ َ
َْ َ ْ
َ َ ْ ُُ َ َ ْ ْ
ِ
ِ َّ
ين [األعراف ،]37 :ففي هذه اآلية خيرب سبحانه وتعاىل أن
َو َش ِه ُدوا َعلَى أَنْـ ُفس ِه ْم أَهنُ ْم َكانُوا َكاف ِر َ

املالئكة إذا توفت املشركني تفزعهم عند املوت وقبض أرواحهم ويقولون هلم :أين الذين كنتم تشركون
هبم يف الدنيا وتدعوهنم وتعبدوهنم من دون هللا ادعوهم خيلصونكم مما أنتم فيه اآلن من الفزع واملوت
الواقع بكم ،قالوا :ذهبوا عنا فال نرجو نفعهم وَّل ضرهم ،وأقروا واعرتفوا على أنفسهم ابلكفر

والضالل (.)1

السلَم ما ُكنَّا نَـعمل ِمن س ٍ
ِ
َّ ِ
ِ
ِِ
وء بَـلَى
ين تَـتَـ َوفَّ ُ
َْ ُ ْ ُ
اه ُم ال َْمالئ َكةُ ظَالمي أَنْـ ُفس ِه ْم فَأَلْ َق ُوا َّ َ َ
وكذلك قوله تعاىل :الذ َ
إِ َّن َّ ِ
اب َج َهنَّم َخالِ ِدين فِ َ ِ
ين [النحل:
يم ِِبَا ُك ْنـتُ ْم تَـ ْع َملُو َن فَا ْد ُخلُوا أَبْـ َو َ
اَّللَ َعل ٌ
س َمثْـ َوى ال ُْمتَ َكِ ِرب َ
َ
َ
يها فَـلَب ْئ َ
.]29 ،28

فاهلل سبحانه وتعاىل خيرب يف هذه اآلية أن املشركني الظاملني ألنفسهم عند احتضارهم وجميء املالئكة
إليهم لقبض أرواحهم اخلبيثة يظهرون السمع والطاعة قائلني ما ُكنَّا نَـعمل ِمن س ٍ
وء فقال هللا مكذابً
َْ ُ ْ ُ
َ
ِ
هلم بـلَى إِ َّن َّ ِ
ِ
ِ
اب َج َهنَّم َخالدين ف َ ِ
ين
يم ِِبَا ُك ْنـتُ ْم تَـ ْع َملُو َن فَا ْد ُخلُوا أَبْـ َو َ
َ
اَّللَ َعل ٌ
س َمثْـ َوى ال ُْمتَ َكِ ِرب َ
َ
َ
يها فَـلَب ْئ َ
أي بئس املقيل واملقام من دار هوان ملن كان متكرباً عن آايت هللا واتباع رسله ،وهم يدخلون جهنم
من يوم مماهتم أبرواحهم ،وينال أجسادهم يف قبورها من حرها ومسومها؛ فإذا كان يوم القيامة سلكت
أرواحهم يف أجسادهم وخلدت يف َنر جهنم (.)2

السلَ َم أي :اَّلستسالم واخلضوع ،واملعىن أهنم أظهروا الطاعة واَّلنقياد ،وتركوا ما
فقوله تعاىل فَأَلْ َق ُوا َّ

كانوا عليه من الشقاق ،فاملشركون يف الدنيا يشاقون الرسل وخيالفوهنم ويعادوهنم؛ فإذا عاينوا احلقيقة
ألقوا السلم وخضعوا وانقادوا ،وذلك عندما يعاينون املوت أو يوم القيامة ،ولكن َّل ينفعهم ذلك؛

ألن اَّلنقياد عند معاينة املوت َّل ينفع (.)3

وقد توعد هللا تعاىل يف كتابه العزيز من تركوا اهلجرة مع قدرهتم عليها حىت ماتوا أبن املالئكة الذين
َّ ِ
اه ُم ال َْمالئِ َكةُ ظَالِ ِمي أَنْـ ُف ِس ِه ْم قَالُوا
ين تَـ َوفَّ ُ
يقبضون أرواحهم يوخبوهنم توبيخاً عظيماً ،قال تعاىل :إِ َّن الذ َ
اسعةً فَـتُـه ِ ِ
ض قَالُوا أََمل تَ ُكن أَرض َِّ ِ
فِيم ُك ْنـتُم قَالُوا ُكنَّا مستَ ْ ِ
األر ِ
اه ْم
يها فَأُولَئِ َ
ك َمأ َْو ُ
اج ُروا ف َ
اَّلل َو َ َ
ْ ْ ْ ُ
ض َعف َ
ني ِيف ْ
َ ْ
ُْ
ال والنِ ِ
ِ
صريا إَِّل الْمستَ ْ ِ
ِ
ج َهنَّم وساء ْ ِ
ني ِمن ِ ِ
يعو َن ِحيلَةً َوَّل يَـ ْهتَ ُدو َن
ساء َوالْ ِولْ َدان َّل يَ ْستَط ُ
ُْ
ض َعف َ َ
َ ُ ََ َ
ت َم ً
الر َج َ َ
َسبِيال [النساء.]98 ،97 :
_________

( )1انظر(( :تفسري الطربي)) ( ،)127 /8و ((تفسري ابن كثري)) (.)23 /2
( )2انظر(( :تفسري ابن كثري)) (.)548 /2

( )3انظر(( :أضواء البيان)) (.)260 ،259 /3

()138/4

قال الطربي يف تفسري هذه اآلية( :إن الذين تقبض أرواحهم املالئكة ظاملي أنفسهم ،يعين مكسيب
ِ
يم ُك ْنـتُ ْم يف أي شيء كنتم من دينكم ،قَالُوا ُكنَّا
أنفسهم غضب هللا وسخطه  ، ...قالت املالئكة هلم ف َ
مستَ ْ ِ
األر ِ
ض يعين قال الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم :كنا مستضعفني يف األرض،
ض َعف َ
ني ِيف ْ
ُْ
اَّللِ
ض َّ
يستضعفنا أهل الشرك ابهلل ،يف أرضنا وبالدَن  ...معذرة ضعيفة وحجة واهية ،قَالُوا أََملْ تَ ُك ْن أ َْر ُ
اسعةً فَـتُـه ِ ِ
ِ
يها يقول :فتخرجوا من أرضكم ودوركم ،وتفارقوا من ْينعكم هبا من اإلْيان ابهلل
اج ُروا ف َ
َو َ َ
واتباع رسوله صلى هللا عليه وسلم  ، ..وذُكر أن هاتني اآليتني واليت بعدمها نزلت يف أقوام من أهل
مكة كانوا قد أسلموا وآمنوا ابهلل وبرسوله ،وختلفوا عن اهلجرة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وعرض بعضهم على الفتنة فافتنت ،وشهد مع املشركني حرب املسلمني ،فأىب هللا قبول
حني هاجرُ ،
معذرهتم ،اليت اعتذروا هبا ،اليت بينها يف قوله ،خرباً عنهم :قَالُوا ُكنَّا مستَ ْ ِ
األر ِ
ض .)1( ) ...
ض َعف َ
ني ِيف ْ
ُْ
َّم  ...فيه ذكر بيان السبب املوجب ،فقد يرتتب عليه
وقال السعدي( :قوله فَأُولَئِ َ
ك َمأْ َو ُ
اه ْم َج َهن ُ
مقتضاه ،مع اجتماع شروطه ،وانتفاء موانعه ،وقد ْينع من ذلك مانع ،ويف اآلية دليل على أن اهلجرة
من أكرب الواجبات ،وتركها من احملرمات ،بل من أكرب الكبائر) ( .)2أحوال احملتضر حملمد العلي جملة
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وقد جاء صرحياً يف كتاب هللا تعاىل أن املالئكة تبشر الكافر ابلعذاب ،قال تعاىلَ :وَم ْن أَظْلَ ُم ِممَّ ِن
ال أ ِ
افْ َرتى علَى َِّ
َنزل َّ
اَّللُ َولَ ْو تَـ َرى إِ ِذ
ُنزل ِمثْ َل َما أ َ
ال َسأ ُ
وح إِلَْي ِه َش ْيءٌ َوَم ْن قَ َ
اَّلل َك ِذ ًاب أ َْو قَ َ
ُوح َي إِ ََّ
َ َ
يل َوَملْ يُ َ
ِ
ت والْمالئِ َكةُ اب ِسطُو أَي ِدي ِهم أَ ْخ ِرجوا أَنْـ ُفس ُكم الْيـوم ُجتْزو َن َع َذاب ا ْهلُ ِ
ِ
ِ
ون ِِبَا
َ
َ ُ َ ْ َ َْ
ْ ْ ُ
َ
الظَّال ُمو َن ِيف غَ َم َرات ال َْم ْو َ َ
ِ
اَّلل غَ ْري ا ْحل ِق وُك ْنـتُم َعن ِِ
ْربو َن [األنعام .]93 :أي :أن املالئكة
ُك ْنـتُ ْم تَـ ُقولُو َن َعلَى َّ َ َ َ ْ ْ َ
آايته تَ ْستَكِ ُ
يبسطون أيديهم ابلضرب والعذاب للمالئكة حىت خترج أنفسهم من أجسادهم؛ وهلذا يقولون هلم:
أخرجوا أنفسكم؛ وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته املالئكة ابلعذاب والنكال واألغالل والسالسل

واْلحيم واحلميم وغضب الرمحن الرحيم فتتفرق روحه يف جسده وتعصى وأتىب اخلروج فتضرهبم
املالئكة حىت خترج أرواحهم من أجسادهم قائلني هلم الْيـوم ُجتْزو َن َع َذاب ا ْهلُ ِ
ون ِِبَا ُك ْنـتُ ْم تَـ ُقولُو َن َعلَى
َ
َْ َ َْ
َِّ
ري ا ْحلَ ِق أي اليوم هتانون غاية اإلهانة بسبب تكذيبكم على هللا واستكباركم على اتباع آايته
اَّلل غَ ْ َ
واَّلنقياد لرسله (.)3
يقول الطربي يف تفسري هذه اآلية( :وهذا خرب من هللا جل ثناؤه ،عما تقول رسل هللا اليت تقبض
أرواح هؤَّلء الكفار هلا ،خيرب عنها أهنا تقول ألجسامها وألصحاهبا أخرجوا أنفسكم إىل سخط هللا

ولعنته؛ فإنكم اليوم تثابون على كفركم ابهلل ،وقيلكم عليه الباطل وزعمكم أن هللا أوحى إليكم ومل
يوح إليكم شيئاً ،وإنذاركم أن يكون هللا أنزل على بشر شيئاً ،واستكباركم عن اخلضوع ألمر هللا وأمر
رسوله واَّلنقياد لطاعته ،عذاب اهلون وهو عذاب جهنم الذي يهينهم فيذهلم حىت يعرفوا صغار

أنفسهم وذلتها) (.)4
_________

((( )1تفسري الطربي)) ( ،)148 ،147 /5وانظر(( :تفسري البغوي)) (.)469 /1
((( )2أضواء البيان)) (ص.)160 ،159 :
( )3انظر(( :تفسري ابن كثري)) (.)149 /2
((( )4تفسري الطربي)) (.)183 /7

()139/4
ويقول ابن القيم( :فقول املالئكة :الْيـوم ُجتْزو َن َع َذاب ا ْهلُ ِ
ون املراد به عذاب الربزخ ،الذي أوله يوم
َ
َ ْ َ َْ
القبض واملوت) (.)1

وأخرب سبحانه وتعاىل عن حاهلم حني اَّلحتضار ،يف سورة أخرى ،بقوله تعاىلَ :ولَ ْو تَـ َرى إِ ْذ يَـتَـ َو َّىف
َّ ِ
ت أَيْ ِدي ُك ْم َوأ َّ
َن
ين َك َف ُروا ال َْمالئِ َكةُ يَ ْ
َّم ْ
اب ا ْحلَ ِر ِيق ذَلِ َ
ض ِربُو َن ُو ُج َ
وه ُه ْم َوأَ ْد َاب َرُه ْم َوذُوقُوا َع َذ َ
ك ِِبَا قَد َ
الذ َ
الم لِلْعبِ ِ
َّ
يد [األنفال ]51 - 50 :فاهلل جل وعال خياطب نبينا حممداً صلى هللا عليه
س بِظَ ٍ َ
اَّللَ لَْي َ
وسلم قائالً له( :ولو تعاين اي حممد حني يتوىف املالئكة أرواح الكفار فت ْنزعها من أجسادهم ،تضرب
الوجوه منهم واألستاه ،ويقولون هلم ذوقوا عذاب النار اليت حترقكم يوم ورودكم جهنم  ، ..ذوقوا
عذاب هللا الذي حيرقكم ،هذا العذاب لكم ِبا قدمت أيديكم ،أي ِبا كسبت أيديكم من اآلاثم

واألوزار ،واجرتحتم من معاصي هللا أايم حياتكم ،فذوقوا اليوم العذاب ،ويف معادكم عذاب احلريق)
(.)2

يقول ابن القيم( :فهذه اإلذاقة هي يف الربزخ وأوهلا حني الوفاة؛ فإنه معطوف على قوله يضربون

وجوههم وأدابرهم وهو من القول احملذوف مقولة لدَّللة الكالم عليه كنظائره ،وكالمها واقع وقت

الوفاة) (.)3

واألدلة من كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم على بشارة املالئكة الكفار ابلعذاب،
وحزهنم بذلك كثرية  ...أحوال احملتضر حملمد العلي جملة اْلامعة اإلسالمية العدد  - 124ص 106
_________

((( )1مفتاح دار السعادة)) (.)72 /1

((( )2تفسري الطربي)) (.)17 ،16 /10
((( )3مفتاح دار السعادة)) (.)72 /1

()140/4

املبحث السادس :حال الروح بعد فراق البدن
عن أيب هريرة عند مسلم قال(( :إذا خرجت روح املؤمن تلقاها ملكان – يُصعداهنا .قال محاد :فذكر

من طيب رحيها ،وذكر املسك قال :ويقول أهل السماء :روح طيبة جاءت من قبل األرض ،صلى هللا
عليك وعلى جسد كنت تعمرينه ،فينطلق به إىل ربه عز وجل ،مث يقول :انطلقوا به إىل آخر األجل
" .قال " :وإن الكافر إذا خرجت روحه – قال محاد :وذكر من نتنها ،وذكر لعناً – ويقول أهل

السماء :روح خبيثة من قبل األرض ،قال :فيقال :انطلقوا به آخر األجل)) (.)1

وقد ذكر الرسول صلى هللا عليه وسلم يف حديث الرباء التكرمي الذي يكون لروح العبد الصاحل بعد

خروجها من جسده ،حيث تصلي مالئكة هللا على تلك الروح الطيبة ،وتفتح له أبواب السماء،

وجتعل يف كفن من اْلنة وحنوط من اْلنة ،وخترج منها روائح طيبة عطرة تفوق رائحة املسك ،مث
أتخذها املالئكة يف رحلة علوية كرْية ،وتفتح هلا أبواب السماء ،أما الروح اخلبيثة ،فتلعنها مالئكة

السماء عند خروجها ،وتغلق أبواب السماء دوهنا ،ويدعو كل فريق من مالئكة الرمحن على ابب أَّل

تعرج من قبلهم وجتعل تلك الروح اخلبيثة يف حنوط من النار وكفن من النار ،وتفوح منها الروائح
اخلبيثة اليت تؤذي مالئكة الرمحن .ويعرج هبا إىل السماء فال تفتح هلا أبواب السماء ،فتلقى روحه من

شاهق ،ففي حديث الرباء بن عازب الذي يصف الرسول صلى هللا عليه وسلم فيه رحلة اإلنسان من

املوت إىل الربزخ قال(( :حىت إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بني السماء واألرض ،وكل ملك
يف السماء ،وفتحت له أبواب السماء ،ليس من أهل ابب إَّل وهم يدعون هللا أن يعرج من قبلهم،

فإذا أخذها (يعين ملك املوت) مل يدعوها يف يده طرفة عني ،حىت أيخذوها فيجعلوها يف ذلك
الكفن ،ويف ذلك احلنوط ،فذلك قوله تعاىل :تَـ َوفَّـ ْتهُ ُر ُسلُنَا َو ُه ْم َّلَ يُـ َف ِرطُو َن [األنعام ،]61 :وخيرج
منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه األرض.

قال :فيصعدون هبا ،فال ْيرون – يعين – هبا على مأل من املالئكة إَّل قالوا :ما هذا الروح الطيب؟

فيقولون :فالن ابن فالن – أبحسن أمسائه اليت كان يسمونه هبا يف الدنيا ،حىت ينتهوا إىل السماء

الدنيا ،فيستفتحون له ،فيفتح هلم ،فيشيعه من كل مساء مقربوها ،إىل السماء اليت تليها ،حىت ينتهى
به إىل السماء السابعة ،فيقول هللا عز وجل :اكتبوا كتاب عبدي يف علينيَ ،وَما أَ ْد َرا َك َما ِعلِيمو َن -
ِ
وم  -يَ ْش َه ُدهُ ال ُْم َق َّربُو َن [املطففني ،]21 - 19 :فيكتب كتابه يف عليني ،مث يقال :أعيدوه
اب َّم ْرقُ ٌ
كتَ ٌ
إىل األرض فإين منها خلقتهم ،وفيها أعيدهم ،ومنها أخرجهم اترة أخرى .)). .وحتدث الرسول صلى
هللا عليه وسلم عن الروح اخلبيثة اليت نزعت من العبد الكافر أو الفاجر ،فقال عنها بعد نزعها:

فيلعنه كل ملك بني السماء واألرض ،وكل ملك يف السماء ،وتغلق أبواب السماء ،ليس من أهل

ابب إَّل وهم يدعون هللا أن َّل تعرج روحه من قبلهم ،فيأخذها ،فإذا أخذها ،مل يدعوها يف يده طرفة
عني حىت جيعلوها يف تلك املسوح ،وخيرج منها كأننت ريح جيفة وجدت على وجه األرض ،فيصعدون
هبا ،فال ْيرون هبا على مأل من املالئكة إَّل قالوا :ما هذا الروح اخلبيث؟ فيقولون :فالن ابن فالن،

أبقبح أمسائه اليت كان يسمى هبا يف الدنيا ،حىت ينتهي به إىل السماء الدنيا ،فيستفتح له ،فال يفتح
الس َماء َوَّلَ يَ ْد ُخلُو َن ا ْْلَنَّةَ َح َّىت يَلِ َج
اب َّ
َّح َهلُ ْم أَبْـ َو ُ
له ،مث قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :لَ تُـ َفت ُ
ا ْْلمل ِيف س ِم ا ْخلِي ِ
اط [األعراف.]40 :
ََ ُ َ َ
_________
( )1رواه مسلم (.)2872

()141/4

فيقول هللا عز وجل :اكتبوا كتابه يف سجني ،يف األرض السفلى مث يقول :أعيدوا عبدي إىل األرض،
فإين وعدهتم أين منها خلقتهم وفيها أعيدهم ،ومنها أخرجهم اترة أخرى ،فتطرح روحه من السماء،
طرحاً (حىت تقع يف جسده) ،مث قرأ ومن ي ْش ِر ْك ِاب َِّ
َّ
ري أ َْو َهتْ ِوي بِ ِه
َّلل فَ َكأ ََّمنَا َخ َّر ِم َن َّ
ََ ُ
الس َماء فَـتَ ْخطَُفهُ الط ْ ُ
الريح ِيف م َك ٍ
ان َس ِح ٍ
يق [احلج ،]31 :فتعاد روحه إىل جسده)) (.)1
ِ ُ َ

وروى ابن ماجه عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال(( :امليت حتضره
املالئكة ،فإذا كان الرجل صاحلاً ،قال :اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت يف اْلسد الطيب ،اخرجي
محيدة ،وأبشري بروح ورحيان ،ورب غري غضبان ،فال يزال يقال هلا ذلك حىت خترج ،مث يعرج هبا إىل

السماء ،فيستفتح هلا ،فيقال :من هذا؟ فيقول :فالن ،فيقال :مرحباً ابلنفس الطيبة كانت يف اْلسد

الطيب ،ادخلي محيدة ،وأبشري بروح ورحيان ،ورب غري غضبان ،فال يزال يقال هلا ذلك حىت ينتهى
سوءُ :قال :اخرجي أيتها النفس اخلبيثة،
هبا إىل السماء اليت فيها هللا تبارك وتعاىل فإذا كان الرجل ال م

كانت يف اْلسد اخلبيث ،اخرجي ذميمة ،وأبشري حبميم وغساق ،وآخر من شكله أزواج ،فال يزال
يقال هلا ذلك حىت خترج ،مث يعرج هبا إىل السماء ،فيستفتح هلا ،فيقال :من هذا؟ فيقال :فالن،
فيقالَّ :ل مرحباً ابلنفس اخلبيثة ،كانت يف اْلسد اخلبيث ،ارجعي ذميمة ،فإهنا َّل تفتح لَ ِ
ك أبواب

السماء ،فريسل هبا من السماء ،مث تصري إىل القرب .)2( )) .. .القيامةالصغرى لعمر األشقر  -ص
37

_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4753وأمحد ( .)18557( )287 /4واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال
اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)50 /3هو يف (الصحيح) وغريه ابختصار رواه أمحد ورجاله رجال

الصحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )2رواه ابن ماجه ( ،)3456وأمحد ( ،)8754( )364 /2والطربي يف ((مسند عمر)) (/2

 .)503وقال :إسناده صحيح ،وقال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( :)333 /2هذا إسناد
صحيح رجاله ثقات ،وقال الذهيب يف ((العرش)) ( :)29صحيح على شرط الشيخني.

()142/4

املبحث األول :هول القرب وفظاعته
روى هانئ موىل عثمان بن عفان ،قال(( :كان عثمان رضي هللا عنه إذا وقف على قرب بكى ،حىت
يبل حليته ،فقيل له :تذكر اْلنة والنار فال تبكي ،وتبكي من هذا؟ فقال :إن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم قالَّ :
إن القرب أول منزل من منازل اآلخرة ،فإن جنا منه فما بعده أيسر منه ،وإن مل ينج منه فما
بعده أشد منه ،قال :وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما رأيت منظراً قط إَّل القرب أفظع منه))

أخرجه الرتمذي ( ،)1وملا كان ما بعد القرب أيسر منه ملن جنا فإن العبد املؤمن إذا رأى يف قربه ما أعد
هللا له من نعيم يقول(( :رب عجل قيام الساعة ،كيما أرجع إىل أهلي ومايل)) ( )2والعبد الكافر

الفاجر إذا رأى ما أعد هللا له من العذاب الشديد فإنه يقول على الرغم مما هو فيه من عذاب:
((رب َّل تقم الساعة)) ( ،)3ألن اآليت أش مد وأفظع .القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص
41

_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2308وابن ماجه ( ،)3461وأمحد ( ،)454( )63 /1واحلاكم (/4
 .)366قال الرتمذي :حسن غريب َّل نعرفه إَّل من حديث هشام بن يوسف ،وقال احلاكم :هذا

حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وحسنه ابن حجر يف ((الفتوحات الرابنية)) (/4

.)192

( )2جزء من حديث رواه أبو داود ( ،)4753وأمحد ( .)18637( )295 /4واحلديث سكت
عنه أبو داود .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)50 /3هو يف (الصحيح) وغريه ابختصار رواه
أمحد ورجاله رجال الصحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )3جزء من حديث رواه أبو داود ( ،)4753وأمحد ( .)18637( )295 /4واحلديث سكت
عنه أبو داود .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)50 /3هو يف (الصحيح) وغريه ابختصار رواه
أمحد ورجاله رجال الصحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

()143/4

املبحث الثاين :ظلمة القرب
((ماتت امرأة كانت تَـ ُق مم املسجد يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ففقدها الرسول صلى هللا

عليه وسلم ،فأخربوه أهنا ماتت من الليل ،ودفنوها ،وكرهوا إيقاظه ،فطلب من أصحابه أن يدلوه

على قربها ،فجاء إىل قربها فصلى عليها ،مث قال :إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ،وإن هللا

عز وجل ينورها هلم بصاليت عليهم)) ( .)1القيامة الصغرى لعمر األشقر  -ص 42
_________
( )1رواه البخاري ( ،)458ومسلم.

()144/4

ضمة القربة
املبحث الثالثَّ :

عندما يوضع امليت يف القرب فإنه يضمه ضمة َّل ينجو منها أحد كبرياً كان أو صغرياً ،صاحلاً أو طاحلاً،
فقد جاء يف األحاديث أن القرب ضم سعد بن معاذ ،وهو الذي حترك ملوته العرش ،وفتحت له أبواب

السماء ،وشهده سبعون ألفاً من املالئكة ،ففي (سنن النسائي) عن ابن عمر رضي هللا عنهما ،قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :هذا الذي حترك له العرش ،وفتحت له أبواب السماء،

وشهده سبعون ألفاً من املالئكة ،لقد ضم ضمة ،مث فرج عنه)) ( .)1ويف (مسند اإلمام أمحد) عن

ابن عمر أيضاً أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن للقرب ضغطة لو كان أحد َنجياً منها جنا
سعد بن معاذ)) رواه أمحد يف مسنده ( .)2ويف (معجمي الطرباين الكبري واألوسط) عن ابن عباس

رضي هللا عنهما أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال(( :لو جنا أحد من ضمة القرب ،لنجا سعد بن
ضم ضمة ،مث رخي عنه)) ( .)3ومما يدل على أن ضمة القرب َّلزمة لكل إنسان أن
معاذ ،ولقد َّ

الصبيان َّل ينجون منها ،ففي (معجم الطرباين الكبري) عن أيب أيوب األنصاري إبسناد صحيح وهو يف

(معجمه األوسط) ،ويف (الكامل) َّلبن عدي عن أنس أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال(( :لو
أفلت أحد من ضمة القرب لنجا هذا الصيب)) ( .)4القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص

43

_________

( )1رواه النسائي ( ،)100 /4والطرباين ( .)5340( )10 /6قال النووي يف ((اخلالصة)) (/2
 :)1042إسناده صحيح ،وقال السيوطي يف ((الآللئ املصنوعة)) ( :)436 /1أصله صحيح،
وصححه األلباين يف ((صحيح سنن النسائي)).

( ،)24707( )98 /6( )2والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)396( )358 /1من حديث عائشة
رضي هللا عنها وليس من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما .قال اهليثمى ( :)46 /3رواه أمحد عن

َنفع عن عائشة وعن َنفع عن إنسان عن عائشة ،وكال الطريقني رجاهلا رجال الصحيح ،وصححه

األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)2180

( )3رواه الطرباين يف ((املعجم الكبري)) ( ،)10849( )334 /10ويف ((املعجم األوسط)) (/6

 .)6593( )349قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)49 /3رجاله موثقون ،وصححه األلباين يف
((صحيح اْلامع)) (.)5306
( )4رواه الطرباين يف ((املعجم الكبري)) ( ،)3859( )121 /4ويف ((املعجم األوسط)) ()146 /3
( ،)2753وابن عدي يف ((الكامل)) ( .)322 /2وقال[ :فيه] مثامة بن عبد هللا عن أنس وهو

صاحل فيما يرويه عنه ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)50 /3رجاله موثقون ،وقال ابن حجر
يف ((املطالب العالية)) ( :)97 /5إسناده صحيح ،وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع))

(.)5307

()145/4

املطلب األول :كيف تكون فتنة القرب؟
إذا وضع العبد يف قربه جاءته مالئكة على صورة منكرة ،ففي سنن الرتمذي ((إذا قرب امليت – أو

قال :أحدكم – أاته ملكان أسودان أزرقان ،يقال ألحدمها :املنكر ،ولآلخر :النكري ،فيقوَّلن ،ما

كنت تقول يف هذا الرجل؟ فيقول :ما كان يقول ،هو عبد هللا ورسوله ،أشهد أن َّل إله إَّل هللا ،وأن

حممداً عبده ورسوله . .وإن كان منافقاً ،قال :مسعت الناس يقولون قوَّلً ،فقلت مثلهَّ ،ل أدري )) ...

(.)1

وجاء يف احلديث الذي يرويه الرباء بن عازب عن الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :فيأتيه ملكان

شديدا اَّلنتهار فينتهرانه ،وجيلسانه ،فيقوَّلن له :من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة
ت ِيف ا ْحلياةِ
ت هللا الَّ ِذين آمنُواْ ِابلْ َقو ِل الثَّابِ ِ
ََ
ْ
تعرض على املؤمن ،فذلك حني يقول هللا عز وجل :يُـثَـبِ ُ ُ َ َ
ال مدنْـيَا [إبراهيم ،]27 :فيقول :ريب هللا ،وديين اإلسالم ،ونبيي حممد صلى هللا عليه وسلم ،فينادي
مناد من السماء :أن صدق عبدي ،وقال يف العبد الكافر أو الفاجر :وأيتيه ملكان شديدا اَّلنتهار،
فينتهرانه ،وجيلسانه ،فيقوَّلن له :من ربك؟ فيقول :هاه ،هاه َّل أدري ،فيقوَّلن له :ما دينك؟ فيقول:
هاه ،هاه َّل أدري ،فيقوَّلن :فما تقول يف هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فال يهتدي َّلمسه ،فيقال:
حممد ،فيقول :هاه ،هاه َّل أدري ،مسعت الناس يقولون ذاك ،قال :فيقوَّلنَّ :ل دريت وَّل تلوت

فينادي منادي أن كذب عبدي)) (.)2

وعن أنس رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن العبد إذا وضع يف قربه ،وتوىل

عنه أصحابه ،إنه ليسمع قرع نعاهلم ،إذا انصرفوا :أاته ملكان ،فيقعدانه ،فيقوَّلن له :ما كنت تقول
يف هذا الرجل ،حممد؟ فأما املؤمن ،فيقول :أشهد أنه عبد هللا ورسوله  ، ..وأما الكافر أو املنافق،

ويف رواية :وأما الكافر واملنافق – فيقولَّ :ل أدري ،كنت أقول ما يقول الناس فيه ،فيقالَّ :ل دريت،
وَّل تليت  )) ..رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ( .)3ومل يكن الرسول صلى هللا عليه

وسلم يعلم يف أول األمر أن هذه األمة تفنت يف قبورها ،مث أوحى هللا له هبذا العلم ،فقد حدث عروة
بن الزبري عن خالته عائشة ،قالت(( :دخل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وعندي امرأة من

اليهود ،وهي تقول :هل شعرت أنكم تفتنون يف القبور؟ قالت :فاراتع رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ،وقال :إمنا تفنت اليهود .قالت عائشة :فلبثنا ليايل ،مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :هل
إيل أنَّكم تفتنون يف القبور؟ قالت عائشة :فسمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
شعرت أنه أوحي َّ
بعد :يستعيذ من عذاب القرب)) ( .)4القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 44
_________

( )1رواه الرتمذي ( .)1071من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .وقال :حسن غريب ،وقال حممد
املناوي يف ((ختريج أحاديث املصابيح)) ( )119 /1رجاله رجال مسلم ،وحسنه ابن حجر يف

((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )115 /1كما قال ذلك يف املقدمة.

( )2رواه أبو داود ( ،)4753وأمحد ( .)18557( )287 /4واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال
اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)50 /3هو يف (الصحيح) وغريه ابختصار رواه أمحد ورجاله رجال

الصحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )3رواه البخاري ( ،)1374ومسلم ( ،)2870وأبو داود ( ،)2897والنسائي (.)97 /4
( )4رواه مسلم (.)584

()146/4

املطلب الثاين :هل يفنت الكافر يف قربه؟
دلت األحاديث  ...على أن الكفار يفتنون يف قبورهم ،وقد خالف يف ذلك احلكيم الرتمذي وابن
عبد الرب والسيوطي ( ،)1واحتج احلكيم الرتمذي على عدم السؤال أبن األمم املاضية إن رفضت

اَّلستجابة لرسلها عوجلت ابلعذاب ،خبالف هذه األمة ،فقد أمسك عنها العذاب ،وبعث الرسول

صلى هللا عليه وسلم ابلسيف ،فمن دخل يف اإلسالم خمافة القتل ،مث َنفق عذب يف قربه ،وهذا الذي
قاله فيه نظر ،فإن هللا مل يهلك مكذيب األمم بعد نزول التوراة ( ،)2واحتج ابن عبد الرب بقوله عليه
السالم يف احلديث الصحيح(( :إن هذه األمة تبتلى يف قبورها)) ( ،)3ومنهم من يرويه :تسأل،

واألحاديث الصحيحة ترد هذا الفهم ،وتدل على أن هذا ليس خاصاً ابملؤمنني ،وليس خاصاً هبذه

األمة ( .)4وقد ذهب إىل أن السؤال عام عبد احلق اإلشبيلي ،وابن القيم ،والقرطيب ،والسفاريين

وغريهم ( .)5القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 46
_________

( )1انظر(( :لوامع األنوار البهية)) للسفاريين (.)10 /2
( )2انظر(( :لوامع األنوار البهية)) للسفاريين (.)10 /2

( )3رواه مسلم ( .)2867من حديث زيد بن اثبت رضي هللا عنه.
((( )4التمهيد)) (.)253 /22
( )5انظر(( :لوامع األنوار البهية)) للسفاريين ( ،)10 /2و ((التذكرة)) للقرطيب (ص.)147 :

()147/4

املطلب الثالث :هل يفنت غري املكلفني؟

الفتنة عامة ْلميع املكلفني إَّل النبيني فقد اختلف فيهم ( ،)1وإَّل الشهداء واملرابطني وحنوهم.

ممن جاءت النصوص دالة على جناهتم من الفتنة  ...واختلف يف غري املكلفني من الصبيان واجملانني،
فذهب مجع من العلماء إىل أهنم َّل يفتنون ،منهم :القاضي أبو يعلى وابن عقيل ،ووجهة نظر هؤَّلء
أن احملنة تكون ملن كلف ،أما من رفع عنه القلم فال يدخل يف احملنة ،إذ َّل معىن لسؤاله عن شيء مل

يكلف به.

وقال آخرون :بل يفتنون .وهذا قول أيب احلكيم اهلمداين ،وأيب احلسن بن عبدوس ،ونقله عن

أصحاب الشافعي ،وقد روى مالك وغريه عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن الرسول صلى هللا عليه
وسلم صلى على الطفل ،فقال(( :اللهم قه عذاب القرب وفتنة القرب)) ( )2وهذا القول موافق لقول
من قال :إهنم ْيتحنون يف اآلخرة ،وأهنم مكلفون يوم القيامة ،كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل

السنة من أهل احلديث والكالم ،وهو الذي ذكره أبو احلسن األشعري عن أهل السنة واختاره ،وهو

مقتضى نصوص اإلمام أمحد ( .)3القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 47

_________

( )1انظر(( :جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)257 /4
( )2مل أقف عليه.

( )3انظر(( :جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)277 - 257 /4

()148/4

املبحث األول :أحاديث عذاب القرب ونعيمه متواترة
يقول شارح الطحاوية( :وقد تواترت األخبار عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ثبوت عذاب

القرب ونعيمه ملن كان لذلك أهالً ،وسؤال امللكني ،فيجب اعتقاد ثبوت ذلك واإلْيان به ،وَّل نتكلم
يف كيفيته ،إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته ،لكونه َّل عهد له به يف هذه الدار ،والشرع َّل أييت ِبا

حتيله العقول ،بل إن الشرع قد أييت ِبا حتار فيه العقول ،فإن عودة الروح إىل اْلسد ليس على الوجه

املعهود يف الدنيا ،بل تعاد إليه إعادة غري اإلعادة املألوفة يف الدنيا) ( .)1وقال يف موضع آخر:
(واعلم أن عذاب القرب هو عذاب الربزخ ،فكل من مات وهو مستحق للعذاب َنله نصيبه منه ،قرب
أو مل يقرب ،أكلته السباع أو احرتق حىت صار رماداً ونسف يف اهلواء ،أو صلب أو غرق يف البحر،

وصل إىل روحه وبدنه من العذاب ما يصل إىل املقبور ،وما ورد من إجالسه ،واختالف أضالعه وحنو

ذلك ،فيجب أن يفهم عن الرسول صلى هللا عليه وسلم مراده من غري غلو وَّل تقصري) (.)2
وأنكرت املالحدة ومن ْتذهب ِبذهب الفالسفة من اإلسالميني عذاب القرب ،وقالوا :ليس له
حقيقة ،واحتجوا لذلك أبهنم يفتحون القبور فال يرون شيئاً مما أخربت به النصوص (.)3

وأنكره أيضاً اخلوارج وبعض املعتزلة كضرار بن عمرو وبشر املريسي ،وخالفهم مجيع أهل السنة،
وأكثر املعتزلة (.)4

وهؤَّلء كذبوا ِبا مل حييطوا بعلمه ،وقد ظن هؤَّلء أن أبصارهم ْيكن أن ترى كل شيء ،وأن أمساعهم
ْيكن أن تسمع كل شيء ،وحنن اليوم نعلم من أسرار الكون ما كانت أمساعنا وأبصارَن عاجزة عن
مساعه ورؤيته ،ومن آمن ابهلل صدَّق خربه.

وقد وردت إشارات يف القرآن تدل على عذاب القرب ،وقد ترجم البخاري يف كتاب اْلنائز لعذاب
القرب ،فقال :ابب ما جاء يف عذاب القرب ،وساق يف الرتمجة قوله تعاىل :إِ ِذ الظَّالِمو َن ِيف غَمر ِ
ات
ُ
ََ

ت والْمآلئِ َكةُ اب ِسطُواْ أَي ِدي ِهم أَ ْخ ِرجواْ أَن ُفس ُكم الْيـوم ُجتْزو َن َع َذاب ا ْهلُ ِ
ِ
ون [األنعام ،]93 :وقوله
َ
َ ُ َْ َ َْ
ْ ْ ُ
َ
ال َْم ْو َ َ
ِ
ني ُمثَّ يُـردمو َن إِ َىل َع َذ ٍ
اب َع ِظ ٍيم [التوبة .]101 :وقوله تعاىلَ :و َحا َق ِِب ِل فِ ْر َع ْو َن
تعاىلَ :سنُـ َعذ ُهبُم َّم َّرتَ ْ ِ َ
ِ
آل فِ ْر َع ْو َن أَ َش َّد ال َْع َذ ِ
ُسوءُ ال َْع َذ ِ
اب
اعةُ أَ ْد ِخلُوا َ
وم َّ
ار يُـ ْع َر ُ
الس َ
ضو َن َعلَْيـ َها غُ ُد اوا َو َعشياا َويَـ ْوَم تَـ ُق ُ
اب  -النَّ ُ
[غافر.]46 - 45 :
واآلية األوىل اليت ساقها البخاري إمنا هي يف تعذيب املالئكة الكفار يف حال اَّلحتضار  ، ...واآلية
الثانية تدل على أن هناك عذابني سيصيبان املنافقني قبل عذاب يوم القيامة ،العذاب األول ما

يصيبهم هللا به يف الدنيا إما بعقاب من عنده وإما أبيدي املؤمنني ،والعذاب الثاين عذاب القرب ،قال
احلسن البصريَ :سنُـ َع ِذ ُهبُم َّم َّرتَ ْ ِ
ني [التوبة( :]101 :عذاب الدنيا ،وعذاب القرب) ( ،)5وقال الطربي:
(واألغلب أن إحدى املرتني عذاب القرب ،واألخرى حتتمل أحد ما تقدم ذكره من اْلوع أو السيب أو
القتل واإلذَّلل أو غري ذلك) (.)6
_________

((( )1شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)276 :
((( )2شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)268 :

((( )3التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة)) (ص.)125 :
( )4انظر(( :فتح الباري)) (.)233 /3

( )5رواه الطربي يف تفسريه (.)443 /14
( )6انظر(( :تفسري الطربي)) (.)442 /14
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واآلية الثالثة حجة واضحة ألهل السنة الذين أثبتوا عذاب القرب ،فإن احلق تبارك وتعاىل قرر أن آل
وم
فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً ،وهذا قبل يوم القيامة ،ألنه قال بعد ذلكَ :ويَـ ْوَم تَـ ُق ُ
آل فِ ْر َع ْو َن أَ َش َّد ال َْع َذ ِ
اب [غافر ،]46 :قال القرطيب( :اْلمهور على أن هذا العرض
اعةُ أَ ْد ِخلُوا َ
َّ
الس َ
يكون يف الربزخ ،وهو حجة يف تثبيت عذاب القرب) (.)1
َّ ِ
ين
ومن اإلشارات القرآنية الواضحة الدالة على فتنة القرب وعذابه قوله تبارك وتعاىل :يُـثَـبِ ُ
ت هللاُ الذ َ
ت ِيف ا ْحلياةِ ال مدنْـيا وِيف ِ
آمنُواْ ِابلْ َقو ِل الثَّابِ ِ
اآلخ َرةِ [إبراهيم ]27 :ففي احلديث الذي يرويه الرباء بن
ََ
ْ
َ
َ َ
عازب رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إذا أقعد املؤمن يف قربه أتى مث شهد أن

ت هللا الَّ ِذين آمنُواْ ِابلْ َقو ِل الثَّابِ ِ
ت [إبراهيم:
ْ
َّل إله إَّل هللا وأن حممداً رسول هللا فذلك قوله :يُـثَـبِ ُ ُ َ َ
َّ ِ
آمنُواْ [إبراهيم ]27 :نزلت يف عذاب القرب)) (.)2
 ،]27ويف رواية أخرى :وزاد :يُـثَـبِ ُ
ين َ
ت هللاُ الذ َ
وقد روت لنا السيدة عائشة رضي هللا عنها(( :أن اليهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القرب،
فقالت هلا :أعاذك هللا من عذاب القرب ،فسألت عائشة الرسول صلى هللا عليه وسلم عن عذاب

القرب ،فقال :نعم ،عذاب القرب .قالت عائشة رضي هللا عنها :فما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم بعد صلى إَّل تعوذ من عذاب القرب)) ( .)3زاد غندر(( :عذاب القرب حق)) رواه البخاري

علي عجوزان من ُع ُجز يهود
( .)4ويف صحيح مسلم عن عائشة رضي هللا عنها ،قالت(( :دخلت َّ

املدينة ،فقالتا :إن أهل القبور يعذبون يف قبورهم ،قالت :فكذبتهما ،ومل أنعم أن أصدقهما ،فخرجتا،

ودخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقلت له :اي رسول هللا إن عجوزين من عجز يهود املدينة
علي ،فزعمتا أن أهل القبور يعذبون يف قبورهم ،فقال :صدقتا ،إهنم يعذبون عذاابً تسمعه
دخلتا َّ
البهائم " قالت :فما رأيته بعد يف صالة إَّل يتعوذ من عذاب القرب)) (.)5

ولعظم هذا األمر وخطورته كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يعلمه ألصحابه ،بل وخطب فيهم مرة
به ،ففي صحيح البخاري عن أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنها :قالت(( :قام رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم خطيباً فذكر فتنة القرب اليت يفنت فيها املرء ،فلما ذكر ذلك ضج املسلمون ضجة " رواه

البخاري ( .)6والنسائي ،وزاد النسائي(( :حالت بيين وبني أن أفهم كالم رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ،فلما سكنت ضجتهم ،قلت لرجل قريب مين :أي ابرك هللا لك ،ماذا قال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم آخر قوله؟ قال :قد أوحى إيل :أنكم تفتنون يف القبور قريباً من فتنة الدجال)) (.)7
القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 48
_________

( )1انظر(( :فتح الباري)) (.)233 /3
( )2رواه البخاري (.)1369
( )3رواه البخاري (.)1372
( )4رواه البخاري (.)1373

( )5رواه مسلم ( .)586ورواه البخاري (.)6366
( )6رواه البخاري (.)1373
( )7رواه النسائي ( .)103 /4وصححه األلباين يف ((صحيح سنن النسائي)).
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املبحث الثاين :مساع الرسول صلى هللا عليه وسلم أصوات املعذبني
وقد أعطى هللا رسوله القدرة على مساع املعذبني يف قبورهم ،ففي احلديث الذي يرويه مسلم يف

صحيحه عن زيد بن اثبت رضي هللا عنه قال(( :بينما النيب صلى هللا عليه وسلم يف حائط لبين
النجار ،على بغلة له ،وحنن معه ،إذ حادت به ،فكادت تلقيه ،وإذا أقرب ستة أو مخسة أو أربعة،
فقال :من يعرف أصحاب هذه األقرب؟ فقال رجل :أَن ،قال :فمىت مات هؤَّلء؟ قال :ماتوا يف

اإلشراك ،فقال :إن هذه األمة تبتلى يف قبورها ،فلوَّل أن َّل تدافنوا ،لدعوت هللا أن يسمعكم من
عذاب القرب الذي أمسع منه)) (.)1

ويف صحيح البخاري ومسلم وسنن النسائي عن أيب أيوب األنصاري رضي هللا عنه قال(( :خرج

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعدما غربت الشمس ،فسمع صواتً ،فقال :يهود تعذب يف قبورها))

(.)2

ويدل على مساع الرسول صلى هللا عليه وسلم للمعذبني يف قبورهم احلديث الذي يرويه البخاري
ومسلم يف صحيحهما عن ابن عباس ،وفيه أن الرسول صلى هللا عليه وسلم مر بقربين ،فقال:

((إهنما ليعذابن وما يعذابن يف كبري  )) ..احلديث ( .)3القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر -

ص 52

_________

( )1رواه مسلم (.)2867
( )2رواه البخاري ( ،)1375ومسلم ( ،)2869والنسائي (.)102 /4
( )3رواه البخاري ( ،)6055ومسلم (.)292
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املبحث الثالث :مساع غري الرسول صلى هللا عليه وسلم أصوات املعذبني
مل يزل بعض الناس يتحدثون عن مساعهم أو رؤيتهم للمعذبني يف قبورهم ،ومن هؤَّلء ثقات أعالم َّل
مطعن يف دينهم وأمانتهم ،يقول ابن تيمية يف ذلك( :قد يكشف لكثري من أبناء زماننا يقظة ومناماً،
ويعلمون ذلك ويتحققونه ،وعندَن من ذلك أمور كثرية) (.)1
وقال يف موضع آخر يف معرض رده على املكذبني بعذاب القرب( :وإذا عرف أن النائم يكون َنئماً

وتقعد روحه وتقوم وْتشي ،وتذهب وتتكلم وتفعل أفعاَّلً وأموراً بباطن بدنه مع روحه ،وحيصل لبدنه
وروحه هبا نعيم وعذاب ،مع أن جسده مضطجع ،وعينيه مغمضة ،وفمه مطبق ،وأعضاؤه ساكنة،

وقد يتحرك لقوة احلركة الداخلة ،وقد يقوم وْيشي ويتكلم ويصيح ،لقوة األمر يف ابطنه ،كان هذا مما

يعترب به أمر امليت يف قربه ،فإن روحه تقعد ،وجتلس ،وتسأل ،وتنعم ،وتعذب ،وتصيح وذلك متصل
ببدنه ،مع كونه مضطجعاً يف قربه ،وقد يقوى ذلك حىت يظهر ذلك يف بدنه ،وقد يرى خارجاً من

قربه ،والعذاب عليه ،ومالئكة العذاب موكلة به ،فيتحرك بدنه ،وْيشي وخيرج من قربه ،وقد مسع غري

واحد أصوات املعذبني يف قبورهم ،وقد شوهد من خيرج من قربه وهو معذب ،ومن يقعد بدنه أيضاً
إذا قوي األمر ،لكن ليس هذا َّلزماً يف حق كل ميت ،كما أن قعود بدن النائم ملا يراه ،ليس َّلزماً
لكل َنئم ،بل هو حبسب قوة األمر) ( .)2القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 53
_________

((( )1جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)376 /24
((( )2جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)525 /5
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املبحث الرابع :صفة نعيم القرب وعذابه
ذكر الرسول صلى هللا عليه وسلم يف حديث الرباء بن عازب أن املالئكة تسأل العبد املؤمن يف قربه

فيحسن اإلجابة وعند ذاك(( :ينادي مناد من السماء :أن صدق عبدي ،فأفرشوه من اْلنة ،وألبسوه
من اْلنة ،وافتحوا له ابابً إىل اْلنة ،قال :فيأتيه من روحها وطيبها ،ويفسح له يف قربه مد بصره ،قال:
وأيتيه (ويف روايةْ :يثل له) رجل حسن الوجه حسن الثياب ،طيب الريح ،فيقول :أبشر ابلذي

يسرك( ،أبشر برضوان من هللا ،وجنات فيها نعيم مقيم) هذا يومك الذي كنت توعد ،فيقول له:
(وأنت فبشرك هللا خبري) من أنت؟ فوجهك الوجه الذي جييء ابخلري ،فيقول :أَن عملك الصاحل

(فوهللا ما علمتك إَّل كنت سريعاً يف طاعة هللا ،بطيئاً يف معصية هللا ،فجزاك هللا خرياً) ،مث يفتح له

ابب من اْلنة ،وابب من النار ،فيقال :هذا منزلك لو عصيت هللا ،أبدلك هللا به هذا ،فإذا رأى ما
يف اْلنة ،قالِ :
رب عجل قيام الساعة ،كيما أرجع إىل أهلي ومايل ،فيقال له :اسكن)) (.)1
وذكر صلوات هللا عليه وسالمه أن العبد الكافر أو الفاجر بعد أن يسيء اإلجابة ((ينادي ٍ
مناد يف
السماء أن كذب ،فافرشوا له من النار ،وافتحوا له ابابً إىل النار ،فيأتيه من حرها ومسومها ،ويضيق

عليه يف قربه ،حىت ختتلف فيه أضالعه ،وأيتيه (ويف رواية :وْيثل له) رجل قبيح الوجه ،قبيح الثياب،

مننت الريح ،فيقول :أبشر ابلذي يسوؤك ،هذا يومك الذي كنت توعد ،فيقول( :وأنت فبشرك هللا

ابلشر) ،من أنت؟ فوجهك الوجه الذي جييء ابلشر ،فيقول :أَن عملك اخلبيث( ،فوهللا ما علمتك

إَّل كنت بطيئاً عن طاعة هللا ،سريعاً إىل معصية هللا)( ،فجزاك هللا شراً ،مث يقيض هللا له أعمى أصم

أبكم يف يده مرزبة ،لو ضرب هبا جبل كان تراابً ،فيضربه حىت يصري هبا تراابً ،مث يعيده كما كان،

فيضربه ضربة أخرى ،فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إَّل الثقلني ،مث يفتح له ابب من النار ،وْيهد

من فرش النار) ،فيقول :رب َّل تقم الساعة)) (.)2
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4753وأمحد ( ،)18557( )287 /4والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) (/1
 .)300من حديث الرباء بن عازب رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال البيهقي:

هذا حديث صحيح اإلسناد .وحسنه املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( ،)280 /4وابن حجر يف

((هداية الرواة)) ( )116 /1كما أشار لذلك يف مقدمته ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب
داود)) :صحيح.

( )2رواه أبو داود ( ،)4753وأمحد ( .)18637( )295 /4من حديث الرباء بن عازب رضي هللا
عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)50 /3هو يف (الصحيح)

وغريه ابختصار رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)):
صحيح.
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ويف حديث أنس :أن العبد املؤمن إذا أجاب اإلجابة الصادقة يف قربه(( ،يقال له :انظر إىل مقعدك
من النار ،أبدلك هللا به مقعداً من اْلنة ،قال النيب صلى هللا عليه وسلم :فريامها مجيعاً ،قال قتادة:

وذكر لنا أنه يفسح له يف قربه)) وذكر يف حديث أنس أن الكافر واملنافق بعد أن جييب يف قربه تلك
اإلجابة الكاذبة ،يقال لهَّ(( :ل دريت ،وَّل تليت ،مث يضرب ِبطرقة من حديد ضربة بني أذنيه،
فيصيح صيحة يسمعها من يليه إَّل الثقلني)) أخرجه البخاري ومسلم ( ،)1ولفظ احلديث للبخاري،

وملسلم(( :إن العبد إذا وضع يف قربه)) ،مث ذكر حنواً مما تقدم إىل قوله(( :وذكر لنا :أنه يفسح فيه

سبعني ذراعاً ،وْيأل عليه خضراً إىل يوم تبعثون)) ( ،)2ويف رواية أليب داود أن العبد املؤمن بعد أن

يسأل وجييب(( :ينطلق به إىل بيت كان له يف النار ،فيقول له :هذا كان لك ،ولكن هللا عصمك،

فأبدلك به بيتاً يف اْلنة ،فرياه ،فيقول :دعوين حىت أذهب فأبشر أهلي ،فيقال له :اسكن)) (.)3
وهذا الذي أشارت إليه األحاديث من َّ
أن كل إنسان يعرض عليه مقعده بعد أن يسأل يف قربه مستمر

طيلة بقائه يف القرب ،وقد صرح بذلك الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ففي احلديث الذي يرويه عبد هللا
بن عمر رضي هللا عنهما ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن أحدكم إذا مات عرض عليه
مقعده ابلغداة والعشي ،إن كان من أهل اْلنة فمن أهل اْلنة ،وإن كان من أهل النار فمن أهل

النار ،فيقال :هذا مقعدك حىت يبعثك هللا يوم القيامة)) (.)4

ويف سنن الرتمذي عن أيب هريرة أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أخرب أن امللكني يقوَّلن للعبد

املؤمن بعد أن جييب اإلجابة السديدة(( :قد كنا نعلم أنك تقول ذلك ،مث يفسح له يف قربه سبعون

ذراعاً يف سبعني ،مث ينور له فيه ،مث يقال له :من ،فيقول ،أرجع إىل أهلي فأخربهم ،فيقوَّلن :من كنومة

العروس الذي َّل يوقظه إَّل أحب أهله إليه ،حىت يبعثه هللا من مضجعه ذلك .وأهنما يقوَّلن للمنافق:
قد كنا نعلم أنك تقول ذلك ،فيقال لألرض :التئمي عليه ،فتلتئم عليه ،فتختلف أضالعه ،فال يزال
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قال اإلمام الطحاوي( :وبعذاب القرب ملن كان له أهالً ،وسؤال منكر ونكري يف قربه عن ربه ودينه
ونبيه ،على ما جاءت به األخبار عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وعن الصحابة رضوان هللا

عليهم .والقرب روضة من رايض اْلنة ،أو حفرة من حفر النريان) .قال الشارح :قال تعاىلَ :و َحا َق ِِب ِل
ِ
فِ ْر َع ْو َن ُسوءُ ال َْع َذ ِ
آل فِ ْر َع ْو َن أَ َش َّد
اعةُ أَ ْد ِخلُوا َ
وم َّ
َّار يُـ ْع َر ُ
الس َ
ضو َن َعلَْيـ َها غُ ُد اوا َو َعشياا َويَـ ْوَم تَـ ُق ُ
اب الن ُ
ال َْع َذ ِ
ص َع ُقو َن يَـ ْوَم َّل يُـ ْغ ِين
اب [غافر .]46 - 45:وقال تعاىل :فَ َذ ْرُه ْم َح َّىت يُالقُوا يَـ ْوَم ُه ُم الَّ ِذي فِ ِيه يُ ْ
ِِ
ك َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َرُه ْم َّل يَـ ْعلَ ُمو َن
ين ظَلَ ُموا َع َذ ًااب ُدو َن ذَلِ َ
َع ْنـ ُه ْم َك ْي ُد ُه ْم َش ْيـئًا َوَّل ُه ْم يُ َ
نص ُرو َن َوإِ َّن للَّذ َ
[الطور ., ]47 - 45:وهذا حيتمل أن يراد به عذاهبم ابلقتل وغريه يف الدنيا ،وأن يراد به عذاهبم يف
الربزخ ،وهو أظهر ،ألن كثرياً منهم مات ومل يعذب يف الدنيا ،أو املراد أعم من ذلك.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1374ومسلم (.)2870
( )2رواه مسلم (.)2870

( )3رواه أبو داود ( .)4751وسكت عنه ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).
( )4رواه البخاري ( ،)1379ومسلم (.)2866

( )5رواه الرتمذي ( .)1071من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .وقال :حسن غريب ،وقال حممد

املناوي يف ((ختريج أحاديث املصابيح)) ( )119 /1رجاله رجال مسلم ،وحسنه ابن حجر يف
((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )115 /1كما قال ذلك يف املقدمة.
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وعن الرباء بن عازب رضي هللا عنه ،قال :كنا يف جنازة يف بقيع الغرقد ،فأاتَن النيب صلى هللا عليه
وسلم ،فقعد وقعدَن حوله ،كأن على رؤوسنا الطري ،وهو يلحد له ،فقال(( :أعوذ ابهلل من عذاب
القرب ،ثالث مرات ،مث قال :إن العبد املؤمن إذا كان يف إقبال من اآلخرة وانقطاع من الدنيا ،نزلت
إليه املالئكة ،كأن على وجوههم الشمس ،معهم كفن من أكفان اْلنة ،وحنوط من حنوط اْلنة،

فجلسوا منه مد البصر ،مث جييء ملك املوت حىت جيلس عند رأسه ،فيقول :اي أيتها النفس الطيبة،

اخرجي إىل مغفرة من هللا ورضوان ،قال :فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من يف السقاء ،فيأخذها،
فإذا أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني ،حىت أيخذوها فيجعلوها يف ذلك الكفن وذلك احلنوط،

وخيرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه األرض ،قال :فيصعدون هبا ،فال ْيرون هبا ،يعين
على مأل من املالئكة ،إَّل قالوا :ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون :فالن ابن فالن ،أبحسن أمسائه اليت
كانوا يسمونه هبا يف الدنيا ،حىت ينتهوا هبا إىل السماء ،فيستفتحون له ،فيفتح له ،فيشيعه من كل

مساء مقربوها ،إىل السماء اليت تليها ،حىت ينتهي هبا إىل السماء اليت فيها هللا ،فيقول هللا عز وجل:
اكتبوا كتاب عبدي يف عليني ،وأعيدوه إىل األرض ،فإين منها خلقتهم ،وفيها أعيدهم ،ومنها أخرجهم
اترة أخرى ،قال :فتعاد روحه يف جسده ،فيأتيه ملكان ،فيجلسانه ،فيقوَّلن له :من ربك؟ فيقول ريب

هللا ،فيقوَّلن له :ما دينك؟ فيقول :ديين اإلسالم ،فيقوَّلن له :ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟
فيقول :هو رسول هللا ،فيقوَّلن له :ما علمك؟ فيقول :قرأت كتاب هللا فآمنت به وصدقت ،فينادي
مناد من السماء :أن صدق عبدي ،فأفرشوه من اْلنة ،وافتحوا له ابابً إىل اْلنة ،قال :فيأتيه من

روحها وطيبها ،ويفسح له يف قربه مد بصره ،قال :وأيتيه رجل حسن الوجه ،حسن الثياب ،طيب

الريح ،فيقول :أبشر ابلذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد ،فيقول له :من أنت؟ فوجهك الوجه
الذي جييء ابخلري ،فيقول :أَن عملك الصاحل ،فيقول :اي رب ،أقم الساعة حىت أرجع إىل أهلي
ومايل ،قال :وإن العبد الكافر إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة ،نزل إليه من السماء

مالئكة سود الوجوه ،معهم املسوح ،فيجلسون منه مد البصر ،مث جييء ملك املوت حىت جيلس عند
رأسه ،فيقول :أيتها النفس اخلبيثة ،اخرجي إىل سخط من هللا وغضب ،قال :فتتفرق يف جسده،

فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف املبلول ،فيأخذها ،فإذا أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني،

حىت جيعلوها يف تلك املسوح ،وخيرج منها كأننت ريح خبيثة وجدت على وجه األرض ،فيصعدون هبا،
فال ْيرون هبا على مأل من املالئكة إَّل قالوا :ما هذا الروح اخلبيث؟ فيقولون فالن ابن فالن ،أبقبح

أمسائه اليت كانوا يسمونه هبا يف الدنيا ،حىت ينتهي هبا إىل السماء الدنيا ،فيستفتح له ،فال يفتح له ،مث
قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :ل تفتح هلم أبواب السماء وَّل يدخلون اْلنة حىت يلج اْلمل يف

سم اخلياط ،فيقول هللا عز وجل :اكتبوا كتابه يف سجني ،يف األرض السفلى ،فتطرح روحه طرحاً ،مث

قرأ :ومن يشرك ابهلل فكأمنا خر من السماء فتخطفه الطري أو هتوي به الريح يف مكان سحيق ،فتعاد
روحه يف جسده ،وأيتيه ملكان فيجلسانه ،فيقوَّلن له :من ربك؟ فيقول :هاه ،هاهَّ ،ل أدري،

فيقوَّلن له :ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ،فيقول :هاه هاهَّ ،ل أدري ،فينادي مناد من السماء :أن
كذب ،فأفرشوه من النار ،وافتحوا له ابابً إىل النار ،فيأتيه من حرها ومسومها ،ويضيق عليه قربه ،حىت

ختتلف أضالعه ،وأيتيه رجل قبيح الوجه ،قبيح الثياب مننت الريح ،فيقول :أبشر ابلذي يسوؤك ،هذا

يومك الذي كنت توعد ،فيقول :من أنت ،فوجهك الوجه
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(الذي) جييء ابلشر ،فيقول :أَن عملك اخلبيث ،فيقول رب َّل تقم الساعة)) ( .)1وذهب إىل
موجب هذا احلديث مجيع أهل السنة واحلديث ،وله شواهد من (الصحيح) .فذكر البخاري رمحه هللا
عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي هللا عنه ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن العبد إذا

وضع يف قربه وتوىل عنه أصحابه ،إنه ليسمع قرع نعاهلم ،فيأتيه ملكان ،فيقعدانه ،فيقوَّلن له :ما
كنت تقول يف هذا الرجل ،حممد صلى هللا عليه وسلم؟ فأما املؤمن فيقول :أشهد أنه عبدهللا ورسوله،

فيقول له :انظر إىل مقعدك من النار أبدلك هللا به مقعداً من اْلنة ،فريامها مجيعا .قال قتادة :وروي

لنا أنه يفسح له يف قربه)) ( )2وذكر احلديث .ويف (الصحيحني) عن ابن عباس رضي هللا عنهما :أن

النيب صلى هللا عليه وسلم مر بقربين ،فقال(( :إهنما ليعذابن ،وما يعذابن يف كبري ،أما أحدمها فكان
َّل يستربئ من البول ،وأما اآلخر فكان ْيشي ابلنميمة ،فدعا جبريدة رطبة ،فشقها نصفني ،وقال:

لعله خيفف عنهما ما مل ييبسا)) ( .)3ويف (صحيح أيب حامت) عن أيب هريرة ،قال :قال النيب صلى هللا

عليه وسلم(( :إذا قرب أحدكم ،أو اإلنسان أاته ملكان أسودان أزرقان ،يقال ألحدمها املنكر،

ولآلخر :النكري)) ( )4وذكر احلديث إخل .وقد تواترت األخبار عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يف ثبوت عذاب القرب ونعيمه ملن كان لذلك أهالً ،وسؤال امللكني ،فيجب اعتقاد ثبوت ذلك

واإلْيان به ،وَّل تتكلم يف كيفيته ،إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته ،لكونه َّل عهد له به يف هذا
الدار ،والشرع َّل أييت ِبا حتيله العقول ،ولكنه قد أييت ِبا حتار فيه العقول .فإن عود الروح إىل اْلسد

ليس على الوجه املعهود يف الدنيا ،بل تعاد الروح إليه إعادة غري اإلعادة املألوفة يف الدنيا .شرح
العقيدة الطحاوية َّلبن أيب العز احلنفي 572 /2 -
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4753وأمحد ( .)18557( )287 /4واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال
اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)50 /3هو يف (الصحيح) وغريه ابختصار رواه أمحد ورجاله رجال

الصحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.
( )2رواه البخاري ( ،)1374ومسلم (.)2870
( )3رواه البخاري ( ،)1361ومسلم (.)292

( )4رواه ابن حبان ( .)386 /7واحلديث رواه الرتمذي ( .)1071وقال :حديث أيب هريرة حديث
حسن غريب .وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( - :)115 /1كما أشار لذلك يف مقدمته -

واأللباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) .وقال شعيب األرَنؤوط حمقق ((صحيح ابن حبان)) :إسناده

قوي.
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ْتهيد
قال القرطيب( :قال أبو حممد عبد احلق :اعلم أن عذاب القرب ليس خمتصاً ابلكافرين ،وَّل موقوفاً على
املنافقني ،بل يشاركهم فيه طائفة من املؤمنني ،وكل على حاله من عمله ،وما استوجبه من خطيئته

وزهلل) ( ،)1واألدلة على أن املؤمن قد يعذب يف قربه بسبب ذنوبه كثرية ...

(األسباب اليت يعذب هبا أصحاب القبور على قسمني :جممل ومفصل ،أما اجململ فإهنم يعذبون على
جهلهم ابهلل وإضاعتهم ألمره وارتكاهبم معاصيه) ( .)2أما املفصل فإن النصوص ذكرت منه الكثري،
وسنشري إىل ما اطلعنا على ذكره يف األحاديث القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر – بتصرف
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_________

((( )1التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة)) (ص.)146 :
((( )2لوامع األنوار البهية)) للسفاريين (.)17 /2
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املطلب األول :من أسباب عذاب القرب عدم اَّلستتار من البول ،والنميمة
روى البخاري ومسلم يف صحيحيهما عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال(( :مر النيب صلى هللا عليه
وسلم على قربين ،فقال :إهنما ليعذابن وما يعذابن يف كبري ،مث قال :بلى ،أما أحدمها فكان يسعى

ابلنميمة ،وأما اآلخر فكان َّل يسترت من بوله ،مث قال :مث أخذ عوداً رطباً فكسره ابثنتني ،مث غرز كل
واحد منهما على قرب ،مث قال :لعله خيفف عنهما ،ما مل ييبسا)) (.)1

علي امرأة من اليهود ،فقالت :إن عذاب
وروى النسائي عن عائشة رضي هللا عنها قالت(( :دخلت َّ
القرب من البول ،فقلت :كذبت ،فقالت :بلى ،إَن لنقرض منه اْللد والثوب ،فخرج رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم إىل الصالة ،وقد ارتفعت أصواتنا ،فقال :ما هذا؟ فأخربته ِبا قالت فقال :صدقت.

قالت :فما صلى بعد يومئذ إَّل قال دبر كل صالة :رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل أعذين من حر
النار وعذاب القرب)) (.)2

وهذا الذي أشار إليه احلديث من أن بين إسرائيل كانوا يقرضون من البول اْللد والثوب – هو من

الدين الذي شرعه هللا هلم ،ولذلك ملا هناهم عن فعل ذلك أحدهم عذب يف قربه بسبب هنيه ،ففي

حديث عبد الرمحن بن حسنة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :أمل تعلموا ما لقي صاحب

بين إسرائيل ،كانوا إذا أصاهبم البول قطعوا ما أصابه البول منهم ،فنهاهم عن ذلك ،فعذب يف قربه))
(.)3

وقد أخرب الرسول صلى هللا عليه وسلم أن عامة عذاب القرب من البول ،فقد روى أنس رضي هللا
عنه ،عن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال(( :تنزهوا من البول ،فإن عامة عذاب القرب منه)) (،)4

ورواه ابن عباس بلفظ(( :عامة عذاب القرب من البول ،فتنزهوا منه)) ( )5ورواه أبو هريرة بلفظ:
((أكثر عذاب القرب من البول)) ( .)6القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 57
_________

( )1رواه البخاري ( ،)218ومسلم (.)292
( )2رواه النسائي ( .)72 /3وضعف إسناده األلباين يف ((صحيح سنن النسائي)).

( )3رواه أبو داود ( ،)22والنسائي ( ،)26 /1وابن ماجه ( ،)281وأمحد ()196 /4

( ،)17793وابن حبان ( ،)3127( )397 /7واحلاكم ( .)294 /1وقال :هذا حديث صحيح
اإلسناد ومن شرط الشيخني ،وصححه النووي يف ((اخلالصة)) ( ،)158 /1والعيين يف ((عمدة

القاري)) (.)211 /8

( )4رواه الدارقطين ( .)311 /1وقال :احملفوظ مرسل ،وقال الذهيب يف ((تنقيح التحقيق)) (/1
 :)129إسناده وسط ،وحسن إسناده ابن امللقن يف ((حتفة احملتاج)) ( ،)217 /1وابن كثري يف
((إرشاد الفقيه)) (.)57 /1

( )5رواه عبد بن محيد (ص ،)215 :والبزار ( ،)170 /11والطرباين (،)11104( )79 /11

والدارقطين ( ،)315 /1واحلاكم ( .)293 /1قال البزار :روي من غري وجه أبلفاظ خمتلفة،
وصححه الطحاوي يف ((شرح مشكل اآلاثر)) ( ،)189 /13وقال الدارقطينَّ :ل أبس به.

( )6رواه ابن ماجه ( ،)283وأمحد ( ،)9047( )389 /2والدارقطين ( ،)314 /1واملنذري يف
((الرتغيب والرتهيب)) ( .)114 /1قال الدارقطين :صحيح ،وقال املنذري :صحيح على شرط
الشيخني ،وقال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( :)60 /1هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم
حمتج هبم يف الصحيحني.

()158/4

املطلب الثاين :الغلول
ومن الذنوب اليت يعذب صاحبها يف القرب الغلول ،وقد صح يف ذلك أكثر من حديث ،فعن أيب
هريرة ،قال(( :أهدى رجل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم غالماً يقال لهِ :م ْدعم ،فبينما مدعم حيط

رحالً لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ أصابه سهم عائر ،فقتله ،فقال الناس :هنيئاً له اْلنة ،فقال
الرسول صلى هللا عليه وسلم :كال ،والذي نفسي بيده إن الشملة اليت أخذها يوم خيرب من املغامن مل

تصبها املقاسم ،لتشتعل عليه َنراً .فلما مسع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكني إىل النيب صلى
هللا عليه وسلم ،فقال " :شراك من َنر أو شراكان من َنر)) متفق عليه (.)1

وعن عبد هللا بن عمرو قال(( :كان على ثقل النيب صلى هللا عليه وسلم رجل يقال لهَ :ك ْركرة،
فمات ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :هو يف النار فذهبوا ينظرون إليه ،فوجدوا عباءة قد
غلها)) رواه البخاري ( .)2القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 58

_________

( )1رواه البخاري ( ،)6707ومسلم (.)115
( )2رواه البخاري (.)3074

()159/4

املطلب الثالث :الكذب ،هجر القرآن ،الزَن ،الراب
أرى هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم أنواعاً مما يعذب به بعض العصاة ،ففي صحيح البخاري عن مسرة
بن جندب قال(( :كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا صلى صالة أقبل علينا بوجهه فقال :من رأى
منكم الليلة رؤاي؟ قال :فإن رأى أحد قصها ،فيقول ما شاء هللا.

فسألنا يوماً فقال :هل رأى أحدكم منكم رؤاي؟ قلناَّ :ل ،قال :لكين رأيت الليلة رجلني أتياين ،فأخذا
بيدي فأخرجاين إىل األرض املقدسة ،فإذا رجل جالس ،ورجل قائم بيده كلوب من حديد – قال
بعض أصحابنا عن موسى :كلوب من حديد يدخله يف شدقه – حىت يبلغ قفاه ،مث يفعل بشدقه

اآلخر مثل ذلك ،ويلتئم شدقه هذا ،فيعود فيصنع مثله.
قلت :ما هذا؟ قاَّل :انطلق .فانطلقنا حىت أتينا على رجل مضطجع على قفاه ،ورجل قائم على رأسه

بفهر أو صخرة ،فيشدخ به رأسه ،فإذا ضربه تدهده احلجر ،فانطلق إليه ليأخذه فال يرجع إىل هذا
حىت يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو ،فعاد إليه فضربه.

قلت :من هذا؟ قاَّل :انطلق .فانطلقنا إىل ثقب مثل التنور أعاله ضيق وأسفله واسع يتوقد حتته َنراً،
فإذا اقرتب ارتفعوا حىت كادوا أن خيرجوا ،فإذا مخدت رجعوا فيها ،وفيها رجال ونساء عراة.
فقلت :من هذا؟ قاَّل :انطلق .فانطلقنا حىت أتينا على هنر من دم ،فيه رجل قائم ،على وسط النهر

رجل بني يديه حجارة – قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم :وعلى شط النهر رجل –

فأقبل الرجل الذي يف النهر ،فإذا أراد أن خيرج رمى الرجل حبجر يف فيه فرده حيث كان ،فجعل كلما
جاء ليخرج رمى يف فيه حبجر فريجع كما كان.

فقلت :من هذا؟ قاَّل :انطلق .فانطلقنا حىت انتهينا إىل روضة خضراء فيها شجرة عظيمة ،ويف أصلها
شيخ وصبيان ،وإذا رجل قريب من الشجرة بني يديه َنر يوقدها ،فصعدا يب يف الشجرة وأدخالين

داراً مل أر قط أحسن منها ،فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ،مث أخرجاين منها فصعدا يب

الشجرة فأدخالين داراً هي أحسن وأفضل ،فيها شيوخ وشباب.

ش مق ِش ْدقُه فكذاب حيدث
أيت .قاَّل :نعم .أما الذي رأيته يُ َ
قلت :طََّوفتماين الليلة فأخرباين عما ر ُ

ابلكذبة فتحمل عنه حىت تبلغ اآلفاق ،فيصنع به ما رأيت إىل يوم القيامة ،والذي رأيته يشدخ رأسه

فرجل علمه هللا القرآن ،فنام عنه ابلليل ومل يعمل فيه ابلنهار ،يُفعل به إىل يوم القيامة .والذي رأيته يف

الثقب فهم الزَنة .والذي رأيته يف النهر آكلوا الراب .والشيخ يف أصل الشجرة إبراهيم عليه السالم،
والصبيان حوله أوَّلد الناس .والذي يوقد النار مالك خازن النار .والدار األوىل اليت دخلت عامة
فدار الشهداء .وأَن جربيل ،وهذا ميكائيل ،فارفع رأسك .فرفعت رأسي
املؤمنني ،وأما هذه الدار ُ

فإذا فوقي مثل السحاب ،قاَّل :ذاك منزلك .قلت :دعاين أدخل منزيل .قاَّل :إنه بقي لك عمر مل
تستكمله ،فلو استكملت أتيت منزلك)) ( .)1القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 59

_________

( )1رواه البخاري (.)1386

()160/4

املطلب الرابع :حبس املدين يف قربه بدينه
ومما يضر امليت يف قربه ما عليه من دين ،فعن سعد بن األطول رضي هللا عنه(( :أن أخاه مات وترك

ثالمثائة درهم ،وترك عياَّلً ،قال :فأردت أن أنفقها على عياله ،قال :فقال يل نيب هللا صلى هللا عليه

وسلم :إن أخاك حمبوس بدينه ،فاذهب فاقض عنه ،فذهبت فقضيت عنه ،مث جئت ،قلت :اي رسول
هللا ،قد قضيت عنه إَّل دينارين ادعتهما امرأة ،وليست هلا بيِنه ،قال :أعطها فإهنا حمقة .ويف رواية:
صادقة)) (.)1
فقد أخرب الرسول صلى هللا عليه وسلم أن ذلك الصحايب حمبوس بسبب دينه ،وْيكن أن يُفسر هذا

احلبس احلديث اآلخر حيث قال الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :إنه مأسور بدينه عن اْلنة)) ،ففي
احلديث الذي يرويه مسرة بن جندب ((أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى على جنازة( ،ويف رواية

صلى الصبح) ،فلما انصرف قال :أهاهنا من آل فالن أحد؟ (فسكت القوم ،وكان إذا ابتدأهم

بشيء سكتوا) ،فقال ذلك مراراً( ،ثالث َّل جييبه أحد)( ،فقال رجل :هو ذا) ،قال :فقام رجل جير

إزاره من مؤخر الناس( ،فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم :ما منعك يف املرتني األوليني أن تكون
أجبتين؟) أما إين مل ِ
أنوه ابمسك إَّل خلري ،إن فالَنً – لرجل منهم – مأسور بدينه (عن اْلنة ،فإن شئتم
يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه،
فافدوه ،وإن شئتم فأسلموه إىل عذاب هللا) ،فلو رأيت أهله ومن َّ

(حىت ما أحد يطلبه بشيء)) ( .)2القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 61

_________

( )1رواه ابن ماجه ( )1988وأمحد ( ،)17266( )136 /4وأبو يعلى (،)1510( )80 /3

والطرباين ( ،)5466( )46 /6والبيهقي ( .)20286( )142 /10قال البوصريي (:)71 /3
ليس لسعد هذا عند ابن ماجه سوى هذا احلديث وليس له شيء يف الكتب اخلمسة وإسناد حديثه
صحيح ،وقال اهليثمى ( :)129 /4فيه عبد امللك بن أىب جعفر وقد ذكره ابن حبان يف الثقات ومل
أجد من ترمجه ،وقال الشوكاين يف ((السيل اْلرار)) ( :)495 /4إسناده رجاله ثقات.

( )2رواه أبو داود ( ،)3341والنسائي ( ،)315 /7وأمحد ( ،)20244( )20 /5والطرباين (/7
 .)6771( )179واحلديث سكت عنه أبو دواد ،وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن أي داود)).

()161/4

املطلب اخلامس :عذاب امليت ببكاء احلي
((عندما طُ ِعن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه دخل عليه صهيب يبكي ،يقول :وا أخاه ،واصاحباه،

علي وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن امليت
فقال عمر رضي هللا عنه :اي صهيب أتبكي َّ
يُـ َع َّذب ببعض بكاء أهله عليه)) ( .)1وقد أنكرت عائشة رضي هللا عنها أن يكون الرسول صلى هللا
عليه وسلم قد قال هذا احلديث ،ففي (صحيح البخاري) ((أن ابن عباس ذكر لعائشة ما قاله عمر
بعد وفاته ،فقالت :رحم هللا عمر ،وهللا ما حدَّث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن هللا ليعذب

املؤمن ببكاء أهله عليه ،ولكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :إن هللا ليزيد الكافر عذاابً ببكاء
أهله عليه ،حسبكم القرآن َوََّل تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِو ْزَر أُ ْخ َرى [فاطر ،)2( ))]18 :وقد أولت عائشة رضي
هللا عنها هذا احلديث أكثر من أتويل ،ورد ذلك عنها يف الصحاح والسنن (.)3

وها هنا أمران :األول هل قال الرسول صلى هللا عليه وسلم هذا احلديث؟ قال القرطيب( :إنكار

عائشة ذلك ،وحكمها على الراوي ابلتخطئة أو النسيان أو على أنه مسع بعضاً ،ومل يسمع بعضاً
بعيد ،ألن الرواة هلذا املعىن من الصحابة كثريون ،وهم جازمون فال وجه للنفي مع إمكان محله على
حممل صحيح) (.)4

الثاين :كيف يعذب ببكاء أهله عليه ،وليس ذلك من فعله ،وهللا يقولَ :وََّل تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِو ْزَر أُ ْخ َرى

[فاطر.]18 :

للعلماء يف ذلك أجوبة أحسنها ما قاله البخاري يف ترمجة الباب الذي وضع احلديث حتته ،قال رمحه

هللا تعاىل( :ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم يعذب امليت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح
س ُك ْم َوأ َْهلِي ُك ْم ََن ًرا [التحرمي ،]6 :وقال النيب صلى هللا عليه وسلم:
من سنته) لقول هللا تعاىل :قُوا أَن ُف َ
((كلكم راع ومسؤول عن رعيته)) ( )5فإذا مل يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي هللا عنها
َوََّل تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِو ْزَر أُ ْخ َرى [فاطر ]18 :وممن ذهب هذا املذهب الرتمذي رمحه هللا ،فإنه روى حديث
عمر رضي هللا عنه بلفظ(( :امليت يعذب ببكاء أهله عليه)) ( )6مث قال( :قال أبو عيسى (هو

الرتمذي) :حديث عمر حديث حسن صحيح ،وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على امليت ،قالوا:

امليت يعذب ببكاء أهله عليه ،وذهبوا إىل هذا احلديث ،وقال ابن املبارك :أرجو إن كان ينهاهم يف

حياته ،أن َّل يكون عليه من ذلك شيء) ( .)7وهذا الفقه للحديث هو مذهب القرطيب رضي هللا

عنه ،فإنه قال( :قال بعض العلماء أو أكثرهم :إمنا يعذب امليت ببكاء احلي إذا كان البكاء من سنة

امليت واختياره ،كما قال:

علي اْليب اي ابنة معبد
إذ أَن مت فانعيين ِبا أَن أهله  ...وشقي َّ

وكذلك إذا وصى به) (.)8

(وقد كان النواح ولطم اخلدود وشق اْليوب من شأن أهل اْلاهلية ،وكانوا يوصون أهاليهم ابلبكاء،

والنوح عليهم ،وإشاعة النعي يف األحياء ،وكان ذلك مشهوراً من مذاهبهم ،وموجوداً يف أشعارهم

كثرياً ،فامليت تلزمه العقوبة يف ذلك ملا تقدم إليهم يف وقت حياته) كذا قال ابن األثري (.)9
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1286ومسلم (.)927
( )2رواه البخاري (.)1286

( )3انظر(( :فتح الباري)) (.)152 /3
( )4انظر(( :فتح الباري)) (.)154 /3
( )5رواه البخاري ( )893مسندا من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
( )6رواه الرتمذي ( .)1002وقال :حديث عمر حديث حسن صحيح ،وصححه األلباين يف
((صحيح سنن الرتمذي)).

((( )7سنن الرتمذي)) (.)326 /3

((( )8التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة)) (ص.)102 :
((( )9جامع األصول يف أحاديث الرسول)) (ص.)102 :

()162/4

وينبغي أن ينبه هنا إىل لفظ البخاري ،فقد جاء فيه(( :يعذب ببعض بكاء أهله عليه)) ( .)1وَّل
يعذب بكل البكاء ،فالبكاء الذي تدمع فيه العني ،وَّل شق ،وَّل لطم معه َّل يؤاخذ صاحبه به ،وقد
جاءت يف ذلك نصوص كثرية .وقد تعرض العالمة ابن تيمية للمسألة وضعف مذهب البخاري

والقرطيب وابن عبدالربَّ ومن سلك مسلكهم يف فقه األحاديث اليت أخربت أن امليت يعذب ببكاء

احلي ،فقد قال رمحه هللا تعاىل بعد أن ذكر النصوص الواردة يف ذلك( :وقد أنكر ذلك طوائف من

السلف واخللف ،واعتقدوا أن ذلك من ابب تعذيب اإلنسان بذنب غريه ،فهو خمالف لقوله تعاىل:
َوََّل تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِو ْزَر أُ ْخ َرى [فاطر ،]18 :مث تنوعت طرقهم يف تلك األحاديث الصحيحة.
فمنهم من غلَّط الرواة هلا ،كعمر بن اخلطاب وغريه ،وهذه طريقة عائشة والشافعي ،وغريمها .ومنهم
من محل ذلك على ما إذا أوصى به فيعذب على إيصائه ،وهو قول طائفة كاملزين ،وغريه.

ومنهم من محل ذلك على ما إذا كان عادهتم ،فيعذب على ترك النهي عن املنكر ،وهو اختيار طائفة

منهم جدي أبو الربكات ،وكل هذه األقوال ضعيفة جداً) ( )2وقد رد قول الذين ردوا هذه

األحاديث بنوع من التأويل ،فقال( :واألحاديث الصحيحة الصرحية اليت يرويها مثل عمر بن
اخلطاب ،وابنه عبد هللا ،وأبو موسى األشعري وغريهمَّ ،ل ترد ِبثل هذا ،وعائشة أم املؤمنني رضي هللا

عنها هلا مثل هذا نظائر ،ترد احلديث بنوع من التأويل واَّلجتهاد َّلعتقادها بطالن معناه ،وَّل يكون
األمر كذلك ،ومن تدبر هذا الباب وجد هذا احلديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة َّل يرده

أحد ِبثل هذا إَّل كان خمطئاً) ( .)3مث بني رمحه هللا تعاىل أن عائشة وقعت يف مثل ما فرت منه ،قال:
(وعائشة رضي هللا عنها روت عن النيب صلى هللا عليه وسلم لفظني – وهي الصادقة فيما نقلته –

فروت عن النيب صلى هللا عليه وسلم قوله(( :إن هللا ليزيد الكافر عذاابً ببكاء أهله عليه)) (،)4

وهذا موافق حلديث عمر ،فإنه إذا جاز أن يزيده عذاابً ببكاء أهله ،جاز أن يعذب غريه ابتداء ببكاء
أهله ،وهلذا رد الشافعي يف (خمتلف احلديث) هذا احلديث نظراً إىل املعىن ،وقال األشبه روايتها
األخرى(( :إهنم يبكون عليه ،وإنه ليعذب يف قربه)) (.)6( )5

ورد قول الذين ظنوا أن احلديث يفيد معاقبة اإلنسان بذنب غريه ،فقال( :والذين أقروا هذا احلديث

على مقتضاه ،ظن بعضهم أن هذا من ابب عقوبة اإلنسان بذنب غريه ،وأن هللا يفعل ما يشاء،

وحيكم ما يريد ،واعتقد هؤَّلء أن اإلنسان يعاقب بذنب غريه ،فجوزوا أن يدخل أوَّلد الكفار النار
بذنوب آابئهم) ( )7وبعد أن أطال النفس يف هذه املسألة :مسألة دخول أوَّلد الكفار النار بذنوب

آابئهم ،وأن هذا ليس بصواب من القول ،وأن احلق أن هللا َّل يعذب إَّل من عصاه ،وأن الذين مل

يبتلوا ْيتحنون يف عرصات القيامة ،قال( :وأما تعذيب امليت :فهو مل يقل :إن امليت يعاقب ببكاء
أهله عليه ،بل قال( :يعذب) ،والعذاب أع مم من العقاب ،فإن العذاب هو األمل ،وليس كل من أتمل

بسبب كان ذلك عقاابً له على ذلك السبب ،فإن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :السفر قطعة من
العذابْ ،يْنَ ُع أحدكم طعامه وشرابه)) ( ،)8فسمى السفر عذاابً ،وليس هو عقاابً.
_________

( )1احلديث لفظه ملسلم ( ،)927ورواه البخاري ( )1286بلفظ(( :إن امليت ليعذب ببكاء أهله

عليه)).

((( )2جمموع الفتاوى)) (.)370 /24
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)370 /24
( )4رواه مسلم (.)929
( )5رواه مسلم (.)931
((( )6جمموع الفتاوى)) (.)371 /24
((( )7جمموع الفتاوى)) (.)371 /24
( )8رواه البخاري ( ،)1804ومسلم ( .)1927من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

()163/4

واإلنسان يعذب ابألمور املكروهة اليت يشعر هبا ،مثل األصوات اهلائلة ،واألرواح اخلبيثة ،والصور
القبيحة ،فهو يتعذب بسماع هذا و َش ِم هذا ،ورؤية هذا ،ومل يكن ذلك عمالً له عوقب عليه ،فكيف
ينكر أن يعذب امليت ابلنياحة ،وإن مل تكن النياحة عمالً له ،يعاقب عليه؟

واإلنسان يف قربه يعذب بكالم بعض الناس ،ويتأمل برؤية بعضهم ،وبسماع كالمهم ،وهلذا أفىت

القاضي أبو يعلى أبن املوتى إذا عمل عندهم املعاصي فإهنم يتأملون هبا ،كما جاءت بذلك اآلاثر،
فتعذهبم بعمل املعاصي عند قبورهم كتعذيبهم بنياحة من ينوح عليهم ،مث النياحة سبب العذاب) (.)1
وهذا الفقه الذي صار إليه الشيخ العالمة جاءت بعض األحاديث دالة عليه ،فعن النعمان بن بشري،
قال(( :أغمي على عبد هللا بن رواحة رضي هللا عنه ،فجعلت أخته عمرة تبكي :واجباله ،واكذا،

واكذا ،تعدد عليه ،فقال حني أفاق :ما قلت شيئاً إَّل قيل يل ،أنت كذلك؟! فلما مات مل تبك

عليه)) ( ،)2بل إن هذا املعىن ورد صرحياً يف احلديث الذي يرويه أبو موسى األشعري ،أن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم قال(( :ما من ميت ْيوت ،فيقوم ابكيه ،فيقول :واجباله! واسيداه! أو حنو
ذلك ،إَّل وكل به ملكان يلهزانه :أهكذا كنت)) رواه الرتمذي .وقال :هذا حديث حسن غريب

( ،)3وقال احلافظ يف (التلخيص) بعد سياقه هلذا احلديث( :ورواه احلاكم وصححه ،وشاهده يف
الصحيح عن النعمان بن بشري) ( .)4وينبغي أن ينبه هنا أنه ليس كل ميت يناح عليه يعذب ابلنياح
عليه ،فقد يندفع حكم السبب ِبا يعارضه – كما يقول ابن تيمية – كما يكون يف بعض الناس من

القوة ما يدفع ضرر األصوات اهلائلة ،واألرواح والصور اخلبيثة .مث ذكر أن أحاديث الوعيد يذكر فيها
السبب ،وقد يتخلف موجبه ملوانع تدفع ذلك ،إما بتوبة مقبولة ،وإما حبسنات ماحية ،وإما ِبصائب

مكفرة ،وإما بشفاعة شفيع مطاع ،وإما بفضل هللا ورمحته ومغفرته .وبني يف خاْتة كالمه أن ما يصيب

امليت املؤمن من عذاب يف قربه ِبا نيح عليه يكفر هللا به عن سيئاته ( .)5القيامة الصغرى لعمر بن

سليمان األشقر  -ص 62
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)371 /24
( )2رواه البخاري (.)4268

( )3رواه الرتمذي ( .)1003وقال :هذا حديث حسن غريب ،وصححه ابن العريب يف ((عارضة

األحوذي)) ( ،)385 /2وقال ابن حجر يف ((التلخيص احلبري)) ( :)140 /2ورواه احلاكم

وصححه وشاهده يف الصحيح عن النعمان بن بشري ،وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
((( )4التلخيص احلبري)) َّلبن حجر (.)140 /2
((( )5جمموع الفتاوى)) (.)375 /24

()164/4

املطلب السادس :عذاب الذي أيخذ القرآن ويرفضه ،والنائم عن الصالة املكتوبة
حديث مسرة بن جندب رضي هللا عنه بطوله ،وفيه (( .. .وأَن أتينا على رجل مضطجع ،وإذا آخر
قائم عليه بصخرة ،وإذا هو يهوي ابلصخرة لرأسه ،فيثلغ رأسه ،فيتدهده احلجر ها هنا ،فيتبع

احلجر ،فيأخذه فال يرجع إليه حىت يصح رأسه كما كان ،مث يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل املرة
األوىل)) مث جاء البيان يف آخر احلديث بقول امللكني للرسول صلى هللا عليه وسلم(( :أما الرجل

األول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه ابحلجر ،فإنه الرجل أيخذ القرآن فريفضه ،وينام عن الصالة

املكتوبة)) ( ،)1ويف رواية ((فيفعل به إىل يوم القيامة)) ( .)2القرب عذابه ونعيمه حلسني العواشيه -
ص 27 - 25

_________

( )1رواه البخاري (.)7047
( )2رواه البخاري (.)1386

()165/4

املبحث السادس :الذين يعصمون من فتنة القرب وعذابه
بعض املؤمنني من الذين قاموا أبعمال جليلة ،أو أصيبوا ِبصائب كبرية أيمنون فتنة القرب وعذابه،
فمن هؤَّلء:

 - 1الشهيد :فقد روى املقدام بن معدي كرب ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
((للشهيد عند هللا ست خصال :يغفر له يف أول دفعة ،ويرى مقعده يف اْلنة ،وجيار من عذاب القرب،
وأيمن من الفزع األكرب ،ويوضع على رأسه اتج الوقار الياقوتة منها خري من الدنيا وما فيها ،ويزوج
اثنتني وسبعني زوجة من احلور العني ،ويشفع يف سبعني من أقرابئه)) رواه الرتمذي وابن ماجه (.)1

وروى النسائي يف سننه عن راشد بن سعد بن رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((أن

رجالً قال :اي رسول هللا! ما ابل املؤمنني يفتنون يف قبورهم إَّل الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على
رأسه فتنة)) ( - 2 .)2الذي مات مرابطاً يف سبيل هللا ،فقد روى فضالة بن عبيد ،عن رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم ،قال(( :كل ميت خيتم على عمله إَّل الذي مات مرابطاً يف سبيل هللا؟ فإنه

ينمي له عمله يوم القيامة ،وأيمن فتنة القرب)) رواه الرتمذي وأبو داود (.)3

 - 3الذي ْيوت يوم اْلمعة ،ففي احلديث عن عبد هللا بن عمرو ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم،
قال(( :ما من مسلم ْيوت يوم اْلمعة إَّل وقاه هللا فتنة القرب)) رواه أمحد والرتمذي ( ،)4واحلديث

صحيح ِبجموع طرقه أو حسن.
 الذي ْيوت بداء البطن ،وقد ثبت يف حديث يرويه عبد هللا بن يسار ،قال(( :كنت جالساًوسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة ،فذكروا أن رجالً تويف مات ببطنه ،فإذا مها يشتهيان أن يكوَن
شهدا جنازته ،فقال أحدمها لآلخر :أمل يقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من يقتله بطنه فلن

يعذب يف قربه؟ فقال اآلخر :بلى)) ويف رواية(( :صدقت)) ( .)5القيامة الصغرى لعمر بن سليمان

األشقر  -ص 71
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)1663وابن ماجه ( .)2274قال الرتمذي :حسن صحيح غريب ،وحسنه
ابن القطان يف ((الوهم واإليهام)) ( ،)161 /5وابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ()16 /4
كما قال هذا يف املقدمة.

( )2رواه النسائي ( .)99 /4وصححه األلباين يف ((صحيح سنن النسائي)).
( )3رواه أبو داود ( ،)2500والرتمذي ( ،)1621واحلاكم ( .)88 /2قال الرتمذي :حسن

صحيح ،وقال احلاكم :صحيح على شرط مسلم ،وصححه ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) (/4

 ،)113وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)429 /12اثبت وله شواهد.

( )4رواه الرتمذي ( ،)1074وأمحد ( .)6582( )169 /2وقال الرتمذي :غريب وليس إسناده
متصل ،وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
( )5رواه النسائي ( ،)98 /4وأمحد ( ،)18336( )262 /4والطرباين (.)4104( )190 /4

وصححه األلباين يف ((صحيح سنن النسائي)) ،والوادعي يف ((الصحيح املسند)) ( ،)454وقال
شعيب األرَنؤوط حمقق ((املسند)) :إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد هللا بن
يسار  -وهو اْلهين  -فقد روى له أبو داود والنسائي وهو ثقة.

()166/4

ْتهيد:

َّل َّ
بد للباحث يف أمر اإلنسان بعد موته من إعطاء فكرة عن الروح اليت تنعم أو تعذب بعد موهتا ،ما
هي؟ وهل هلا كيفية تعلم؟ وهل هي جزء من البدن ،أم شيء آخر غري البدن؟ فإن كانت غريه فأين

مسكنها فيه؟ وهل هي خملوقة؟ وهل هي واحدة يف اإلنسان أم متعددة؟ وهل ْتوت األرواح ،وكيف

موهتا؟ وأين مستقرها يف الربزخ ،وهل تعلم األرواح شيئاً عما جيري يف الدنيا من الربزخ؟ يقول ابن
تيمية( :والروح املدبرة للبدن اليت تفارقه ابملوت هي الروح املنفوخة فيه ،وهي النفس اليت تفارقه

ابملوت) ( ،)1وقد أخطأ الذين فرقوا بني الروح والنفس واعتقدوا أهنما أمران خمتلفان ،ومن أتمل ...
علم أن النفس هي اليت تقبضها املالئكة ،وتصعد هبا إىل السماء ،وتعود هبا إىل اْلسد ،وتسأل،

وتنعم وتعذب ،وهي الروح أيضاً اليت إذا خرجت من اْلسد تبعها البصر كما ثبت يف األحاديث.

وهذا املخلوق الذي تكون به احلياة ،وتفقد احلياة بفقده يسمى روحاً ونفساً ،وَّل ْينع هذا أن تطلق

كل من الروح والنفس إطالقات أخرى ،يقول ابن تيمية( :لفظ الروح والنفس يعرب هبما عن عدة

معان :فرياد ابلروح اهلواء اخلارج من البدن واهلواء الداخل فيه ،ويراد ابلروح البخار اخلارج من جتويف

القلب من سويداه الساري يف العروق ،وهو الذي تسميه األطباء الروح ،ويسمى الروح احليواين،
فهذان املعنيان غري الروح اليت تفارق ابملوت اليت هي النفس ،ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه ،وقد

يراد بلفظ النفس الدم الذي يكون يف احليوان ،كقول الفقهاء " :ماله نفس سائلة ،وما ليس له نفس

سائلة " فهذان املعنيان ابلنفس ليسا مها معىن الروح) (.)2
ِ
ِِ
ني [الشعراء ،]193 :وتطلق على القرآن
وح ْاألَم ُ
وتطلق الروح أيضاً على جربائيل :نَـ َز َل به ال مر ُ
وحا ِم ْن أ َْم ِرََن [الشورى.]52 :
ك أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ
َوَك َذلِ َ
ك ُر ً
ويالحظ شارح الطحاوية أن الروح والنفس وإن أطلقا على تلك اللطيفة الرابنية ،إَّل أن (غالب ما
يسمى نفساً إذا كانت الروح متصلة ابلبدن ،وأما إذا أخذت جمردة فتسمية الروح أغلب عليها) (.)3
ويقول ابن تيمية يف هذا( :لكن تسمى نفساً ابعتبار تدبريه للبدن ،وتسمى روحاً ابعتبار لطفه ،وهلذا

يسمى الريح روحاً ،وقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :الريح من روح هللا)) ( )4أي :من الروح اليت
خلقها هللا (.)5

ملا كنت الروح خملوقة من جنس َّل نظري له يف عامل املوجودات فإننا َّل نستطيع أن نعرف صفاهتا ،فقد

عرفنا هللا أهنا تصعد وهتبط ،وتسمع وتبصر وتتكلم إىل غري ذلك ،إَّل أن هذه الصفات خمالفة
لصفات األجسام املعروفة ،فليس صعودها وهبوطها ومسعها وبصرها وقيامها وقعودها من جنس ما

نعرفه ونعلمه ،فقد أخربَن الرسول صلى هللا عليه وسلم أن الروح يصعد هبا إىل السماوات العلى ،مث

تعاد إىل القرب ،ساعة من الزمن ،وقد أخربَن أهنا تنعم أو تعذب يف القرب ،وَّل شك أن هذا النعيم على
حنو خمالف ملا نعلمه ونعرفه .القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -بتصرف -ص 85

_________
((( )1جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)289 /9
((( )2جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)292 /9
((( )3شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)444 :

( )4رواه أبو داود ( ،)5097وأمحد ( ،)7619( )267 /2وابن حبان (،)1007( )287 /3
واحلاكم ( .)318 /4واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط
الشيخني ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وحسن إسناده النووي يف ((اجملموع)) ( ،)97 /5وقال ابن

حجر يف ((الفتوحات الرابنية)) ( :)272 /4حسن صحيح ورجاله رجال الصحيح إَّل اثبت بن

قيس.

((( )5جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)290 /9

()167/4

املبحث األول :استقالل الروح عن البدن
و (يرى فريق من أهل الكالم املبتدع احملدث من اْلهمية واملعتزلة أن الروح جزء من أجزاء البدن ،أو

صفة من صفاته ،كقول بعضهم :إهنا النفس أو الريح اليت تردد يف البدن ،وقول بعضهم :إهنا احلياة أو
املزاج أو نفس البدن) (( .)1والفالسفة املشاؤون يقرون أبن النفس تبقى إذا فارقت البدن ،لكن

يصفون النفس بصفات ابطلة فيدعون أهنا إذا فارقت البدن كانت عقالً ،والعقل عندهم جمرد عن

املادة وعالئق املادة ،واملادة عندهم هي اْلسم ،والعقل عندهم قائم بنفسهَّ ،ل يوصف حبركة وَّل
سكون ،وَّل يتجدد له أحوال البتة) (.)2

وقد ختبط هؤَّلء وهؤَّلء يف مقاَّلهتم يف الروح ،فأهل الكالم املبتدع املذموم الذين قالوا :إن الروح
هي احلياة أو املزاج أو نفس البدن ،أنكر كثري منهم عذاب القرب ،فليس هناك روح تنعم أو تعذب

بعد املوت يف الربزخ .ورفضوا النصوص اليت أثبتت ذلك.

والفالسفة الذين زعموا أن الروح إذا فارقت البدن تصبح عقالً ،قالوا( :إذا فارقت البدن َّل يتجدد
هلا حال من األحوال َّل علوم وَّل تصورات ،وَّل مسع وَّل بصر ،وَّل إرادات ،وَّل فرح وَّل سرور ،وَّل

غري ذلك مما قد يتجدد وحيدث ،بل تبقى عندهم على حال واحدة أزَّلً وأبداً ،كما يزعمونه يف العقل

والنفس) (.)3

(وفريق من الفالسفة يصفوهنا ِبا يصفون به واجب الوجود عندهم ،وهي أمور َّل يتصف هبا إَّل ممتنع

الوجود ،فيقولون َّل هي داخل البدن وَّل خارجه ،وَّل مباينة له ،وَّل مداخلة له ،وَّل متحركة وَّل
ساكنة ،وَّل تصعد وَّل هتبط ،وَّل هي جسم وَّل عرض) (.)4

والسبب الذي أوقع كال الفريقني يف هذا اخلطأ أهنم اعتمدوا على عقوهلم وما وضعوه من مقاييس يف
البحث عن أمر غييب ،فالفريق األول أنكر وجود روح مستقلة عن البدن ،وهذا تكذيب للنصوص

املتواترة ،وإنكار ألمر معلوم من الدين ابلضرورة ،والفالسفة املشاؤون ومن سلك سبيلهم أثبتوا وجود
الروح مستقلة عن البدن ،ولكن ملا كانت هذه الروح (ليست من جنس هذا البدن ،وَّل جنس

العناصر واملولدات منها ،بل هي جنس آخر خمالف هلذه األجناس) ( )5صعب عليهم تعريفها

وتصورها ،وضاقت تعبرياهتم ومقاييسهم عن حدها وتصورها .وقد هدى هللا الذين استجابوا هلل
ورسوله ،وآمنوا ِبا أخربهم به ،فعلموا أن (الروح جسم خمالف ابملاهية هلذا اْلسم احملسوس ،وهو

جسم نوراين علوي خفيف حي متحرك ،ينفذ يف جوهر األعضاء ويسري فيها سراين املاء يف الورد،

وسراين الدهن يف الزيتون ،والنار يف الفحم ،فما دامت هذه األعضاء صاحلة لقبول اآلاثر الفائضة
عليها من هذا اْلسم اللطيف ،بقي هذا اْلسم اللطيف متشابكاً هبذه األعضاء ،وأفادها هذه اآلاثر
من احلس واحلركة واإلرادة ،وإذا فسدت هذه األعضاء بسبب استيالء األخالط الغليظة عليها،

وخرجت عن قبول تلك اآلاثر فارق الروح البدن وانفصل إىل عامل األرواح) (.)6

وقد سقنا يف تضاعيف حبثنا كثرياً من األدلة اليت تثبت أن الروح شيء مستقل عن البدن ،كقوله
اَّلل يـتـو َّىف ْاألَن ُف ِ
ت [الزمر:
ني َم ْوِهتَا َوالَِّيت َملْ ْتَُ ْ
ضى َعلَْيـ َها ال َْم ْو َ
ك الَِّيت قَ َ
ت ِيف َمنَ ِام َها فَـيُ ْم ِس ُ
سح َ
تعاىلَ َ َ َُّ :
َ
َّ ِ
وه ُه ْم َوأَ ْد َاب َرُه ْم [األنفال،]50 :
ين َك َف ُرواْ ال َْمآلئِ َكةُ يَ ْ
ض ِربُو َن ُو ُج َ
 ،]42وقولهَ :ولَ ْو تَـ َرى إِ ْذ يَـتَـ َو َّىف الذ َ
ِ
ِ
ِ
الرتاقِ َي
س ُك ُم [األنعام ،]93 :وقولهَ :ك َّال إِذَا بَـلَغَ ْ
ت ََّ
وقولهَ :وال َْمآلئ َكةُ َابسطُواْ أَيْدي ِه ْم أَ ْخ ِر ُجواْ أَن ُف َ
اق إِ َىل ربِ َ ِ ٍ
ِ
لس ِ
اق وظَ َّن أَنَّهُ ال ِْفرا ُق والْتَـ َّف ِ
ٍ
سا ُق [القيامة- 26 :
السا ُق ِاب َّ
ت َّ
َ
َ َ
يل َم ْن َر َ
ك يَـ ْوَمئذ ال َْم َ
َوق َ
ِ
وم َوأَنتُ ْم ِحينَئِ ٍذ تَنظُُرو َن [الواقعة ،]84 - 83 :فالذي ْيسك،
 ،]30وقوله :فَـلَ ْوََّل إِذَا بَـلَغَت ا ْحلُْل ُق َ
وتتوفاه املالئكة ،ويبلغ احللقوم ،ويبلغ الرتاقي ،ويساق َّل بد أن يكون شيئاً حقيقياً خمالفاً للجسد.
أن ملك املوت يقبض الروحَّ ،
وقد سقنا األحاديث اليت خيرب فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َّ
وأن

املالئكة تضع تلك الروح يف كفن من اْلنة أو النار حبسب فالحها أو فسادها ،وأنَّه يذهب هبا يف
رحلة علوية مساوية ،حيث تفتح هلا أبواب السماء إن كانت صاحلة ،وتغلق دوهنا إن كانت طاحلة،

وأهنا تعاد إىل اْلسد ،وتسأل وتعذب أو تنعم ،وأن أرواح الشهداء يف حواصل طري خضر ،وأرواح
املؤمنني طري يعلق يف شجر اْلنة ،وأن الروح إذا قبض تبعه البصر ،إىل غري ذلك من النصوص الدالة
يف جمموعها دَّللة قاطعة على أن األرواح شيء آخر غري األبدان ،وأهنا تبقى بعد مفارقة البدن.
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((( )1جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)31 /3
((( )2جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)272 /9
((( )3جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)273 /9
((( )4جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)31 /3

((( )5جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)32 /3
((( )6الروح)) َّلبن القيم (ص.)179 - 178/

()168/4

املبحث الثاين :مسكن الروح يف اْلسد
الروح تسري يف بدن اإلنسان كله ،يقول ابن تيميةَّ( :ل اختصاص للروح بشيء من اْلسد ،بل هي
سارية يف اْلسد كما تسري احلياة اليت هي عرض يف مجيع اْلسد ،فإن احلياة مشروطة ابلروح ،فإذا

كانت الروح يف اْلسد كان فيه حياة ،وإذا فارقته الروح فارقته احلياة) ( .)1القيامة الصغرى لعمر بن

سليمان األشقر  -ص 92
_________

((( )1جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)303 - 302 /9

()169/4

املبحث الثالث :الروح خملوقة
ذهب فريق من الفالسفة إىل أن الروح غري خملوقة ،بل هي قدْية أزلية ،ولكنها ليست من ذات

الرب ،ومقالتهم يف الروح هي مقالتهم يف العقول والنفوس امللكية ،ويزعم من دخل من أهل امللل
فيهم أهنا هي املالئكة.

وضالهلا من املتكلمة واملتصوفة واحملدثة إىل أن الروح من
وذهب صنف آخر من زَندقة هذه األمة ُ
ذات هللا ،وهؤَّلء – كما يقول ابن تيمية – أش مر قوَّلً من أولئك ،وهؤَّلء جعلوا اآلدمي نصفني:

نصف َّلهوت ،وهو روحه ،ونصف َنسوت ،وهو جسده :نصفه رب ونصفه عبد (.)1

واحلق الذي َّل ينبغي أن خيالف فيه أن الروح خملوقة مبتدعة ،ويدل على ذلك أمور - 1 :اإلمجاع:
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية( :روح اآلدمي مبدعة ابتفاق سلف األمة وأئمتها وسائر أهل السنة،

غري واحد من أئمة املسلمني ،مثل حممد بن نصر املروزي،
وقد حكى إمجاع العلماء على أهنا خملوقة ُ
اإلمام املشهور ،الذي هو أعلم أهل زمانه ابإلمجاع واَّلختالف ،أو من أعلمهم.

وكذلك أبو حممد بن قتيبة ،قال يف (كتاب اللقط) ملا تكلم على خلق الروح ،قال :النسم األرواح،

قال :وأمجع الناس أن هللا خالق اْلثة وابرئ النسمة ،أي :الروح .وقال أبو إسحاق بن شاقال فيما

أجاب به يف هذه املسألة :سألت رمحك هللا عن الروح خملوقة أو غري خملوقة ،قال :هذا مما َّل يشك
فيه من وفق للصواب ،إىل أن قال :والروح من األشياء املخلوقة ،وقد تكلم يف هذه املسألة طوائف

من أكابر العلماء واملشايخ ،وردوا على من يزعم أهنا غري خملوقة.

وصنف احلافظ أبو عبد هللا بن منده يف ذلك كتاابً كبرياً يف (الروح والنفس) وذكر فيه من األحاديث

واآلاثر شيئاً كثرياً ،وقبله اإلمام حممد بن نصر املروزي وغريه ،والشيخ أبو يعقوب اخلراز ،وأبو يعقوب

النهرجوري ،والقاضي أبو يعلى ،وقد نص على ذلك األئمة الكبار ،واشتد نكريهم على من يقول
ذلك يف عيسى ابن مرميَّ ،ل سيما يف روح غريه كما ذكره أمحد يف كتابه يف (الرد على الزَندقة

واْلهمية) (.)2

 - 2الكتاب والسنة:

األدلة من الكتاب والسنة الدالة على خلقها كثرية ،مثل قوله تعاىلَّ :
اَّللُ َخالِ ُق ُك ِل َش ْي ٍء [الرعد:

[ ،]16الزمر ،]62 :يقول شارح الطحاوية عقب استدَّلله هبذه اآلية( :فهذا عام َّل ختصيص فيه
اإلنس ِ ِ
ورا
ني ِم َن الد ْ
ان ح ٌ
َّه ِر َملْ يَ ُكن َش ْيـئًا َّم ْذ ُك ً
بوجه ما) ( )3ومن ذلك قوله تعاىلَ :ه ْل أَتَى َعلَى ِْ َ
ك َش ْيـئًا [مرمي ،]9 :واإلنسان
ك ِمن قَـ ْب ُل َوَملْ تَ ُ
[اإلنسان ،]1 :وقوله جل وعال لزكرايَ :وقَ ْد َخلَ ْقتُ َ
اسم لروح اإلنسان وبدنه ،وخطاب هللا لزكراي لروحه وبدنه.
_________

((( )1جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)222 - 221 /4
((( )2جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)217 - 216 /4
((( )3شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)442 :

()170/4

يقول ابن تيمية( :اإلنسان عبارة عن البدن والروح معاً ،بل هو ابلروح أخص منه ابلبدن ،وإمنا البدن

مطية للروح ،كما قال أبو الدرداء( :إمنا بدين مطييت ،فإن رفقت هبا بلغتين ،وإن مل أرفق هبا مل تبلغين)،

وقد رواه ابن منده وغريه عن ابن عباس ،قالَّ( :ل تزال اخلصومة يوم القيامة بني اخللق حىت ختتصم

الروح والبدن ،فتقول الروح للبدن :أنت عملت السيئات ،فيقول البدن للروح :أنت أمرتين ،فيبعث
هللا ملكاً يقضي بينهما فيقول :إمنا مثلكما كمثل مقعد وأعمى دخال بستاَنً ،فرأى املقعد فيه مثراً

معلقاً ،فقال لألعمى :إين أرى مثراً ولكن َّل أستطيع النهوض إليه ،وقال األعمى :لكين أستطيع

النهوض إليه ،ولكين َّل أراه ،فقال املقعد :تعال فامحلين حىت أقطفه ،فحمله وجعل أيمره فيسري به
ك :فعلى أيهما العقوبة؟ قاَّل :عليهما مجيعاً ،قال :فكذلك
إىل حيث يشاء فقطع الثمرة ،قال املَلَ ُ

أنتما) (.)1

 - 3ذكرَن يف حبثنا هذا كثرياً من النصوص عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن األرواح تقبض ،وتوضع
يف كفن وحنوط أتيت هبما املالئكة ،ويصعد هبا ،وتنعم وتعذب ،وْتسك يف النوم ،وترسل ،وكل هذا

شأن املخلوق احملدث - 4 .لو مل تكن خملوقة مربوبة ملا أقرت ابلربوبية ،وقد قال هللا لألرواح حني
ت بربكم؟ قالوا :بلى ( ،)2وذلك ما قرره احلق يف
أخذ امليثاق على العباد ،وهم يف عامل الذر ،ألس ُ
َخ َذ ربم َ ِ
ت بَِربِ ُك ْم قَالُواْ بَـلَى
آد َم ِمن ظُ ُهوِرِه ْم ذُ ِريَّـتَـ ُه ْم َوأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم أَلَ ْس ُ
ك من بَِين َ
قولهَ :وإِ ْذ أ َ َ
[ ...األعراف ،]172 :وما دام هو رهبم فإهنم مربوبون خملوقون.
 - 5لو مل تكن األرواح خملوقة فإن النصارى َّل لوم عليهم يف عبادهتم عيسى ،وَّل يف قوهلم :إنه ابن

هللا ،أو هو هللا.
 -لو كانت الروح غري خملوقة فإهنا َّل تدخل النار وَّل تعذب ،وَّل حتجب عن هللا ،وَّل تغيب عن

البدن ،وَّل ْيلكها ملك املوت ،وملا كانت صورة توصف ،ومل حتاسب ومل تعذب ،ومل تتعبد ومل ختف،

ومل ترج ،وألن أرواح املؤمنني تتألأل ،وأرواح الكفار سود مثل الفحم ( .)3القيامة الصغرى لعمر بن
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_________

((( )1جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)223 - 222 /4

( )2رواه أمحد ( ،)2455( )272 /1والنسائي يف ((السنن الكربى)) (،)11191( )347 /6
واحلاكم ( .)80 /1من حديث ابن عباس رضي هللا عنه .وقال :صحيح اإلسناد ،وقال ابن كثري يف

((البداية والنهاية)) ( :)83 /1إسناده جيد قوي على شرط مسلم ،وقال اهليثمي ( :)28 /7رجاله
رجال الصحيح.
((( )3جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)220 /4

()171/4

املبحث الرابع :شبهات الذين زعموا أن الروح غري خملوقة

وح ِم ْن أ َْم ِر
ك َع ِن ال مر ِ
الذين قالوا :إن الروح غري خملوقة احتجوا ِبثل قوله تعاىلَ :ويَ ْسأَلُونَ َ
وح قُ ِل ال مر ُ

َرِيب [اإلسراء ،]85 :واْلواب عن هذا من وجوه :األول :أن الروح هنا ليست روح اآلدمي ،وإمنا هو
ِ
ج ال َْم َالئِ َكةُ
وح َوال َْم َالئ َكةُ َ
اسم ملك ،كما قال تعاىل :يَـ ْوَم يَـ ُق ُ
ص افا [النبأ ،]38 :وقال :تَـ ْع ُر ُ
وم ال مر ُ
وال مروح إِلَي ِه [املعارج ،]4 :وقال :تَـنَـ َّز ُل الْم َالئِ َكةُ وال مر ِ
يها إبِِ ْذ ِن َرهبِِم [القدر ]4 :وهذا قول
َ ُ ْ
وح ف َ
َ ُ
َ
معروف مشهور عند علماء السلف يف تفسري اآلية (.)1
الثاين :وإذا قلنا :إن املراد ابلروح هنا روح اآلدمي – كما هو قول مجع من علماء السلف يف اآلية –
فليس فيها ما يدل على أن الروح غري خملوقة ،وأهنا جزء من ذات هللا تعاىل كما يقال هذه اخلرقة من

هذا الثواب ،بل املراد أهنا تنسب إىل هللا ،ألهنا أبمره تكونت ،أو ألهنا بكلمته كانت ،واألمر يف

القرآن يذكر ويراد به املصدر اترة ،ويراد به املفعول اترة أخرى ،وهو املأمور به ،كقوله تعاىل :أَتَى أ َْم ُر
ِ
هللا فَالَ تَ ْستَـ ْع ِجلُوهُ [النحل ]1 :أي :املأمور به ،وْيكن أن يقال أيضاً :إن لفظة ِم ْن يف قولهِ :م ْن أ َْم ِر

َرِيب َّلبتداء الغاية ،ومعلوم أن (من) أتيت لبيان اْلنس ،كقوهلم :ابب من حديد ،وأتيت َّلبتداء الغاية،
كقوهلم :خرجت من مكة ،فقولهِ :م ْن أ َْم ِر َرِيب ليس نصاً يف أن الروح بعض األمر ومن جنسه ،بل هي
َّلبتداء الغاية إذ كونت ابألمر ،وصدرت عنه ،وهذا معىن جواب اإلمام أمحد يف قوله :ور ِ
وح م ْنهُ
َُ ٌ
حيث قال :ور ِ
السماو ِ
ات َوَما ِيف
َُ ٌ
َّر لَ ُكم َّما ِيف َّ َ َ
وح م ْنهُ يقول :من أمره كان الروح ،كقوله تعاىلَ :و َسخ َ
ِ
ِ
ض َِ
ْاأل َْر ِ
مج ًيعا ِم ْنهُ [اْلاثية ،]13 :ونظري هذا أيضاً قوله تعاىلَ :وَما بِ ُكم من نِ ْع َم ٍة فَ ِم َن هللا [النحل:
 .]53فإذا كانت املسخرات والنعم من هللا ،ومل تكن بعض ذاته ،بل منه صدرت ،مل جيب أن يكون
وح ِم ْنهُ ،أهنا بعض ذاته (.)2
معىن قوله يف املسيح َوُر ٌ
ت فِ ِيه ِمن مر ِ
وحي [احلجر ،]29 :وقوله يف عيسى :فَـنَـ َف ْخنَا
الشبهة الثانية :قوله تعاىل يف آدمَ :ونَـ َف ْخ ُ
فِيها ِمن مر ِ
وحنَا [األنبياء ،]91 :قالوا :فقد أضاف هللا الروح إىل نفسه ،وقد أجاب عن هذه الشبهة
َ
شارح الطحاوية فقال( :ينبغي أن يعلم أن املضاف إىل هللا تعاىل نوعان :صفات َّل تقوم أبنفسها،

كالعلم والقدرة ،والكالم والسمع والبصر ،فهذه إضافة صفة إىل موصوف هبا ،فعلمه وكالمه وقدرته
وحياته صفات له ،وكذا وجهه ويده سبحانه.

والثاين :إضافة أعيان منفصلة عنه ،كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح كقولهََ :نقَةَ َِّ
اها
اَّلل َو ُس ْقيَ َ
ِِ
[الشمس ]13 :وقوله :تَـب َّ ِ
ِ
يت
ََ
ار َك الذي نَـ َّز َل الْ ُف ْرقَا َن َعلَى َع ْبده [الفرقان ]1 :وقولهَ :وطَه ْر بَـ ْي ِ َ
ِ ِ
ني [ ...احلج ]26 :فهذه إضافة خملوق إىل خالقه ،لكن إضافة تقتضي ختصيصاً وتشريفاً،
للطَّائِف َ
يتميز هبا املضاف إىل غريه) ( .)3القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 97
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)176 /24

( )2انظر(( :جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)235 - 226 /4
((( )3شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)442 :
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املبحث اخلامس :هل ْتوت النفوس
يقول ابن تيمية( :واألرواح خملوقة بال شك ،وهي َّل تعدم وَّل تفىن ،ولكن موهتا ِبفارقة األبدان،

وعند النفخة الثانية تعاد األرواح إىل األبدان) (.)1

تعرض شارح الطحاوية هلذه املسألة ،فقال( :واختلف الناس هل ْتوت الروح أم َّل؟ فقالت
وقد َّ

طائفةْ :توت ألهنا نفس ،وكل نفس ذائقة املوت .. ،وإذا كانت املالئكة ْتوت ،فالنفوس البشرية

أوىل ابملوت ،وقال آخرونَّ :ل ْتوت األرواح ،فإهنا خلقت للبقاء ،وإمنا ْتوت األبدان ،قالوا :وقد دل
على ذلك األحاديث الدالة على نعيم األرواح وعذاهبا بعد املفارقة إىل أن يرجعها هللا يف أجسادها،

والصواب أن يقال :موت النفوس هو مفارقتها ألجسادها وخروجها منها ،فإن أريد ِبوهتا هذا القدر،
فهي ذائقة املوت ،وإن أريد أهنا تعدم وتفىن ابلكلية فهي َّل ْتوت هبذا اَّلعتبار ،بل هي ابقية بعد
ِ
ت إََِّّل ال َْم ْوتَةَ
يها ال َْم ْو َ
خلقها يف نعيم أو يف عذاب .. ،وقد أخرب سبحانه أن أهل اْلنة ََّل يَ ُذوقُو َن ف َ

ُوىل [الدخان ،]56 :وتلك املوتة هي مفارقة الروح للجسد) ( .)2القيامة الصغرى لعمر بن
ْاأل َ

سليمان األشقر  -ص 101
_________

((( )1جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)279 /4
((( )2شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)446 :

()173/4

املطلب األول :مستقر األرواح يف الربزخ
أرواح العباد يف الربزخ متفاوتة يف منازهلا ،وقد استقرأَن النصوص الواردة يف ذلك فأفادتنا التقسيم
التايل:

أوَّلً :أرواح األنبياء ،وهذه تكون يف خري املنازل يف أعلى عليني ،يف الرفيق األعلى ،وقد مسعت

((اللهم الرفيق األعلى))
السيدة عائشة الرسول صلى هللا عليه وسلم يف آخر حلظات حياته يقول:
َّ

(.)1

الثاين :أرواح الشهداء ،وهؤَّلء أحياء عند رهبم يرزقون ،قال تعاىل :وَّلَ َحتْس َّ َّ ِ
ين قُتِلُواْ ِيف َسبِ ِ
يل
َ ََ
نب الذ َ
ِ
َحيَاء ِعن َد َرهبِِ ْم يُـ ْرَزقُو َن [آل عمران ،]16 :وقد سأل مسروق عبد هللا بن مسعود عن
هللا أ َْم َو ًاات بَ ْل أ ْ
هذه اآلية ،فقال(( :إَن قد سألنا عن ذلك ،فقال " :أرواحهم يف أجواف طري خضر ،هلا قناديل معلقة
ابلعرش ،تسرح من اْلنة حيث شاءت ،مث أتوي إىل تلك القناديل)) رواه مسلم يف صحيحه (.)2

وهذه أرواح بعض الشهداء َّل كل الشهداء ،ألن منهم من حتبس روحه عن دخول اْلنة لدين عليه،

كما يف املسند عن عبد هللا بن جحش(( :أن رجالً جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال :اي
رسول هللا ،مايل إن قتلت يف سبيل هللا؟ قال :اْلنة ،فلما وىل ،قال :إَّل الدين ،سارين به جربيل

آنفاً)) ( .)3الثالث :أرواح املؤمنني الصاحلني :تكون طيوراً تعلق يف شجر اْلنة ،ففي احلديث الذي
يرويه عبد الرمحن بن كعب بن مالك رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :إمنا

نسمة املسلم طري يعلق يف شجر اْلنة ،حىت يرجعها هللا إىل جسده إىل يوم القيامة)) رواه أمحد (.)4

_________

( )1رواه البخاري ( ،)4463ومسلم (.)2444
( )2رواه مسلم (.)1887

( )3رواه أمحد ( .)19100( )350 /4قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)130 /4فيه أبو كثري
وهو مستور وبقية رجاله ثقات .وقال األلباين يف ((إرواء الغليل)) ( :)19 /5إسناده جيد.

( )4رواه أمحد ( .)15814( )455 /3قال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) (/2

 ،)694وشعيب األرَنؤوط حمقق ((املسند)) :إسناده صحيح على شرط الشيخني.
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والفرق بني أرواح املؤمنني وأرواح الشهداء ،أن أرواح الشهداء يف حواصل طري خضر تسرح متنقلة
يف رايض اْلنة ،وأتوي إىل قناديل معلقة يف العرض ،أما أرواح املؤمنني فإهنا يف أجواف طري يعلق مثر

اْلنة وَّل ينتقل يف أرجائها .وكون أرواح املؤمنني يف أجواف طري يعلق شجر اْلنة َّل يشكل عليه

احلديث اآلخر الذي يرويه أبو هريرة عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وفيه ((أن املالئكة تقبض

روح العبد املؤمن ،وترقى به إىل السماء ،فتقول املالئكة :ما أطيب هذه الريح اليت جاءتكم من
األرض ،فيأتون به أرواح املؤمنني ،فلهم أش مد فرحاً من أحدكم بغائبه يقدم عليه ،فيسألونه :ماذا فعل

فالن؟ ماذا فعل فالن؟ فيقولون :دعوه ،فإنه كان يف غم الدنيا ،فيقول :قد مات ،أما أاتكم؟ قالوا:

ذهب به إىل أمه اهلاوية)) ( ،)1فإن روح املؤمن تلتقي أبرواح املؤمنني يف اْلنة .الرابع :أرواح العصاة:
 ...أن الذي يكذب الكذبة تبلغ اآلفاق يعذب بكلوب من حديد يدخل يف شدقه حىت يبلغ قفاه،
والذي َنم عن الصالة املكتوبة يشدخ رأسه بصخرة ،والزَنة والزواين يعذبون يف ثقب مثل التنور،

ضيق أعاله ،وأسفله واسع ،توقد النار من حتته ،واملرايب يسبح يف حبر من دم ،وعلى الشط من يلقمه
حجارة ( .)2وقد ذكرَن األحاديث اليت تتحدث عن عذاب الذي مل يكن يستنزه من بوله ،والذي

غل من الغنيمة وحنو ذلك .اخلامس :أرواح الكفار :يف حديث أيب
ْيشي ابلنميمة بني الناس ،والذي َّ
هريرة عند النسائي بعد وصف حال املؤمن إىل أن يبلغ مستقره يف اْلنة ،ذكر حال الكافر ،وما

يالقيه عند النزع ،وبعد أن تقبض روحه ((خترج منه كأننت ريح ،حىت أيتون به ابب األرض ،فيقولون:
ما أننت هذه الريح ،حىت أيتون به أرواح الكفار)) (.)3
إشكال وجوابُه:
قد يقال :سقت من النصوص ما يدل على أن األرواح تعاد إىل األبدان ،مث تُسأل ،وبعد ذلك ينعم
املؤمن ،ويعذب الكافر ،فكيف تقول بعد ذلك :إن نسم املؤمنني يف اْلنة ،ونسم الكفار يف النار؟

حاول ابن حزم أن يضعف األحاديث اليت تذكر إعادة الروح إىل البدن يف القرب ،ولكن ليس األمر

كذلك ،فإن ما ضعفه ابن حزم وهو حديث زاذان عن الرباء حديث صحيح ،وهناك أحاديث كثرية
صحيحة متواترة تدل على عود الروح إىل البدن كما يقول ابن تيمية (.)4

ويف التوفيق بني النصوص يقول ابن تيمية( :وأرواح املؤمنني يف اْلنة ،وإن كانت مع ذلك قد تعاد إىل
البدن ،كما أهنا قد تكون يف البدن ،ويعرج هبا إىل السماء كما يف حال النوم ،أما كوهنا يف اْلنة ففيه
أحاديث عامة ،وقد نص على ذلك أمحد وغريه من العلماء ،واحتجوا ابألحاديث املأثورة العامة

وأحاديث خاصة يف النوم وغريه) (.)5
_________

( )1رواه النسائي ( ،)8 /4وابن حبان ( ،)3014( )284 /7واحلاكم ( .)504 /1وقال :سنده
صحيح ،وقال العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( :)212 /5إسناده صحيح ،وصححه األلباين يف
((صحيح سنن النسائي)).

( )2احلديث رواه البخاري ( .)7074من حديث مسرة بن جندب رضي هللا عنه.
( )3رواه النسائي ( ،)8 /4وابن حبان ( ،)3014( )284 /7واحلاكم ( .)504 /1وقال :سنده

صحيح ،وقال العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( :)212 /5إسناده صحيح ،وصححه األلباين يف
((صحيح سنن النسائي)).

((( )4جمموع الفتاوى)) (.)446 /5
((( )5جمموع الفتاوى)) (.)447 /5
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مث ذكر بعض هذه األحاديث اليت سقناها من قبل ،وأورد حديث أيب هريرة الذي رواه ابن حبان
وغريه ،والذي يذكر فيه أن املؤمن يرى بعد السؤال مقعده من اْلنة ،ومقعده من النار لو كان كافراً،
قال(( :مث يفسح له يف قربه سبعون ذراعاً ،وينور له فيه ،ويعاد جسده كما بدئ ،وجتعل نسمته يف

نسم طيب ،وهي طري تعلق يف شجر اْلنة)) ( ،)1ويف لفظ(( :وهو طري يعلق يف شجر اْلنة)) (،)2

ويف لفظ(( :مث يعاد جسده إىل ما بدئ منه)) ( )3فالروح – كما يدل عليه احلديث تعاد إىل اْلسد

بعد الرحلة إىل السماء ،مث تسأل ،مث تكون طرياً يعلق بشجر اْلنة إىل أن يبعث العباد ،ومع كوهنا يف

اْلنة فإنه يبقى هلا تعلق ابْلسد ،كحال اإلنسان يف النوم ،فإهنا جتول يف ملكوت السماوات واألرض،

مع أن هلا تعلق ابْلسد ،وفقه هذا مبين على معرفة أن الروح خمالفة لألجساد وللمعهود من حال

املخلوقات الدنيوية ،يقول ابن تيمية رمحه هللا تعاىل بعد أن ذكر أن مستقر أرواح املؤمنني اْلنة( :ومع

ذلك تتصل ابلبدن مىت شاء هللا تعاىل ،وهي يف تلك ِبنزلة نزول امللك ،وظهور الشعاع يف األرض،

وانتباه النائم) ( .)4القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 106 - 102

وقد اختلف يف مستقر األرواح ما بني املوت إىل قيام الساعة :فقيل :أرواح املؤمنني يف اْلنة ،وأرواح
الكافرين يف النار ،وقيل :إن أرواح املؤمنني بفناء اْلنة على ابهبا ،أيتيهم من روحها ونعيمها ورزقها.

وقيل :على أفنية قبورهم .وقال مالك :بلغين أن الروح مرسلة ،تذهب حيث شاءت .وقالت طائفة:
بل أرواح املؤمنني عند هللا عز وجل ،ومل يزيدوا على ذلك .وقيل :إن أرواح املؤمنني ابْلابية من

دمشق ،وأرواح الكافرين بربهوت بئر حبضرموت! وقال كعب :أرواح املؤمنني يف عليني يف السماء
السابعة ،وأرواح الكافرين يف سجني يف األرض السابعة حتت خد إبليس! وقيل :أرواح املؤمنني ببئر
زمزم ،وأرواح الكافرين ببئر برهوت .وقيل :أرواح املؤمنني عن ْيني آدم ،وأرواح الكفار عن مشاله.

قال ابن حزم وغريه :مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها .وقال أبو عمر بن عبد الرب :أرواح
الشهداء يف اْلنة ،وأرواح عامة املؤمنني على أفنية قبورهم .وعن ابن شهاب أنه قال :بلغين أن أرواح

الشهداء كطري خضر معلقة ابلعرش ،تغدو وتروح إىل رايض اْلنة ،أتيت رهبا كل يوم تسلم عليه.

وقالت فرقة :مستقرها العدم احملض .وهذا قول من يقول :إن النفس عرض من أعراض البدن،

كحياته وإدراكه! وقوهلم خمالف للكتاب والسنة .وقالت فرقة :مستقرها بعد املوت أبدان أخر تناسب
أخالقها وصفاهتا اليت اكتسبتها يف حال حياهتا ،فتصري كل روح إىل بدن حيوان يشاكل تلك الروح!

وهذا قول التناسخية منكري املعاد ،وهو قول خارج عن أهل اإلسالم كلهم.
...

_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)1071وابن حبان ( .)3113( )380 /7من حديث أيب هريرة رضي هللا

عنه .وقال :حسن غريب ،وقال حممد املناوي يف ((ختريج أحاديث املصابيح)) ( )119 /1رجاله

رجال مسلم ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )115 /1كما قال ذلك يف

املقدمة.

( )2رواه الرتمذي ( ،)1071وابن حبان ( .)3113( )380 /7من حديث أيب هريرة رضي هللا
عنه .وقال :حسن غريب ،وقال حممد املناوي يف ((ختريج أحاديث املصابيح)) ( )119 /1رجاله
رجال مسلم ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )115 /1كما قال ذلك يف

املقدمة.

( )3رواه الطربي يف تفسريه (.)597 - 596 /16
((( )4جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)365 /24
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ويتلخص من أدلتها :أن األرواح يف الربزخ متفاوتة أعظم تفاوت ،فمنها :أرواح يف أعلى عليني ،يف
املأل األعلى ،وهي أرواح األنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه ،وهم متفاوتون يف منازهلم .ومنها أرواح
يف حواصل طري خضر ،تسرح يف اْلنة حيث شاءت ،وهي أرواح بعض الشهداءَّ ،ل كلهم ،بل من

الشهداء من حتبس روحه عن دخول اْلنة لدين عليه .كما يف (املسند) عن عبدهللا بن جحش(( :أن
رجال جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :اي رسول هللا :مايل إن قتلت يف سبيل هللا؟ قال:

اْلنة ،فلما وىل ،قال :إَّل الدين ،سارين به جربائيل آنفا)) ( .)1ومن األرواح من يكون حمبوساً على

ابب اْلنة ،كما يف احلديث الذي قال فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :رأيت صاحبكم حمبوساً

على ابب اْلنة)) ( )2ومنهم من يكون حمبوساً يف قربه ،ومنهم من يكون يف األرض ،ومنها أرواح يف

تنور الزَنة والزواين ،وأرواح يف هنر الدم تسبح فيه وتلقم احلجارة ،كل ذلك تشهد له السنة ،وهللا
أعلم .وأما احلياة اليت اختص هبا الشهيد وامتاز هبا عن غريه ،يف قوله تعاىل :وَّلَ َحتْس َّ َّ ِ
ين قُتِلُواْ ِيف
َ ََ
نب الذ َ
سبِ ِ ِ
َحيَاء ِعن َد َرهبِِ ْم يُـ ْرَزقُو َن [آل عمران ،]169:وقوله تعاىلَ :وَّلَ تَـ ُقولُواْ لِ َم ْن يُـ ْقتَ ُل ِيف
يل هللا أ َْم َو ًاات بَ ْل أ ْ
َ
ِ
ِ
َس ِ
َحيَاء َولَكن َّلَّ تَ ْش ُع ُرو َن [البقرة ]154:فهي :أن هللا تعاىل :جعل أرواحهم يف
بيل هللا أ َْم َو ٌ
ات بَ ْل أ ْ
أجواف طري خضر .كما يف حديث عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما ،أنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم(( :ملا أصيب إخوانكم ،يعين يوم أحد ،جعل هللا أرواحهم يف أجواف طري خضر ،ترد

أهنار اْلنة ،وأتكل من مثارها ،وأتوي إىل قناديل من ذهب مظلة يف ظل العرش)) احلديث رواه اإلمام

أمحد وأبو داود ( ،)3وِبعناه يف حديث ابن مسعود رواه مسلم ( .)4فإهنم ملا بذلوا أبداهنم هلل عز

وجل حىت أتلفها أعداؤه فيه ،أعاضهم منها يف الربزخ أبداَنً خرياً منها ،تكون فيها إىل يوم القيامة،

ويكون تنعمها بواسطة تلك األبدان ،أكمل من تنعم األرواح اجملردة عنها .وهلذا كانت نسمة املؤمن
يف صورة طري ،أو كطري ،ونسمة الشهيد يف جوف طري .وأتمل لفظ احلديثني ،ففي (املوطأ) أن كعب
بن مالك كان حيدث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال(( :إن نسمة املؤمن طائر يعلق يف شجر

اْلنة ،حىت يرجعه هللا إىل جسده يوم يبعثه)) ( .)5فقوله نسمة املؤمن تعم الشهيد وغريه ،مث خص
الشهيد أبن قال :هي يف جوف طري خضر ،ومعلوم أهنا إذا كانت يف جوف طري صدق عليها أهنا

طري ،فتدخل يف عموم احلديث اآلخر هبذا اَّلعتبار ،فنصيبهم من النعيم يف الربزخ أكمل من نصيب

غريهم من األموات على فرشهم ،وإن كان امليت أعلى درجة من كثري منهم ،فلهم نعيم خيتص به َّل
يشاركه فيه من هو دونه ،وهللا أعلم .وحرم هللا على األرض أن أتكل أجساد األنبياء ،كما روي يف

(السنن) ( .)6وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو مل يتغري ،فيحتمل بقاؤه

كذلك يف تربته إىل يوم حمشره ،وحيتمل أنه يبلى مع طول املدة ،وهللا أعلم .وكأنه  -وهللا أعلم -

كلما كانت الشهادة أكمل ،والشهيد أفضل ،كان بقاء جسده أطول .شرح العقيدة الطحاوية َّلبن

أيب العز احلنفي  -بتصرف 582 /2 -
_________

( )1رواه أمحد ( ،)17292( )139 /4والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( )23 /3والطرباين (/19
 .)247وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)127 /4رواه أمحد وفيه أبو كثري وهو مستور وبقية
رجاله موثقون .وقال األلباين يف ((شرح العقيدة الطحاوية)) ( :)453صحيح.

( )2رواه بنحوه أمحد ( ،)20136( )11 /5والطرباين يف ((األوسط)) ( .)244 /3قال اهليثمي يف
((جممع الزوائد)) ( :)129 /4رواه الطرباين يف ((األوسط)) وفيه أسلم بن سهل الواسطي قال

الذهيب :لينه الدارقطين ،وهذه عبارة سهلة يف التضعيف وبقية رجاله ثقات .وقال األلباين يف ((شرح

العقيدة الطحاوية)) ( :)455صحيح.

( )3رواه أبو داود ( ،)2520وأمحد ( ،)2388( )265 /1واحلاكم ( .)97 /2واحلديث سكت

عنه أبو داود .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال

األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :حسن.
( )4انظر :صحيح مسلم (.)1887

( )5رواه مالك يف ((املوطأ)) ( )337 /2بلفظ( :طري) بدَّلً من (طائر) .واحلديث رواه النسائي (/4

 ،)108وابن ماجه ( ،)4271وأمحد ( .)15816( )455 /3قال ابن عبد الرب يف ((اَّلستذكار))
( ،)614 /2وابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) ( ،)125 /4وابن حجر يف ((توايل التأسيس))
( ،)203 /1واأللباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

( )6احلديث روي يف ((السنن)) بلفظ(( :إن هللا عزوجل حرم على األرض أجساد األنبياء)) .رواه
أبو داود ( ،)1047والنسائي ( ،)91 /3وابن ماجه ( .)1636قال احلاكم ( :)413 /1هذا
حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه ووافقه الذهيب .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن
ماجه)) :صحيح.

()177/4

املطلب الثاين :هل العذاب يف الربزخ على الروح أم على البدن أم على كليهما؟
ِ
الف َر ُق اإلسالمية يف هذا املوضوع على أقوال (:)1
األول :مذهب أهل السنة واْلماعة أن الروح منفصلة عن اْلسد ،ومتصلة به ،يقول شيخ اإلسالم
ابن تيمية( :العذاب والنعيم على النفس والبدن مجيعاً ابتفاق أهل السنة واْلماعة ،تنعم النفس

وتعذب منفردة عن البدن ،وتعذب متصلة ابلبدن ،والبدن متصل هبا ،فيكون النعيم والعذاب عليهما

يف هذه احلال جمتمعني ،كما يكون للروح مفردة عن البدن).

الثاين :قول كثري من أهل الكالم من املعتزلة وغريهم الذين ينكرون النعيم والعذاب يف الربزخ مطلقاً،
ِ
والسر يف ذلك أهنم ينكرون وجود روح مستقلة عن اْلسد ،فالروح عندهم هي احلياة ،وَّل تبقى
الروح يف نظرهم بعد املوت ،فال نعيم وَّل عذاب حىت يبعث هللا العباد ،قال بذلك بعض املعتزلة

واألشاعرة كالقاضي أيب بكر ،وهذا قول ابطل َّل شك يف بطالنه خالفه أبو املعايل اْلويين ،وقد نقل

غري واحد من أهل السنة اإلمجاع على أن الروح تبقى بعد فراق البدن وأهنا منعمة أو معذبة.

الثالث :قول الفالسفة الذين يرون أن النعيم والعذاب على الروح وحدها ،وأن البدن َّل ينعم وَّل
يعذب ،وقد قال هبذا القول من أهل السنة ابن ميسرة ،وابن حزم .الرابع :قول من قال من علماء

الكالم :إن الذي ينعم ويعذب يف القرب البدن وحده ،وقال بذلك طائفة من أهل احلديث منهم ابن
الزاغوين ( .)2القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 107
وليس السؤال يف القرب للروح وحدها ،كما قال ابن حزم وغريه ،وأفسد منه قول من قال :إنه للبدن

بال روح! واألحاديث الصحيحة ترد القولني .وكذلك عذاب القرب يكون للنفس والبدن مجيعاً ،ابتفاق
أهل السنة واْلماعة ،تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به .واعلم أن عذاب القرب هو

عذاب الربزخ ،فكل من مات وهو مستحق للعذاب َنله نصيبه منه ،قرب أو مل يقرب ،أكلته السباع أو

احرتق حىت صار رماداً ونسف يف اهلواء ،أو صلب أو غرق يف البحر -وصل إىل روحه وبدنه من

العذاب ما يصل إىل املقبور .وما ورد من إجالسه واختالف أضالعه وحنو ذلك  -فيجب أن يفهم
عن الرسول صلى هللا عليه وسلم مراده من غري غلو وَّل تقصري ،فال حيمل كالمه ما َّل حيتمله ،وَّل
يقصر به عن مراده وما قصده من اهلدى والبيان ،فكم حصل إبمهال ذلك والعدول عنه من الضالل

والعدول عن الصواب ما َّل يعلمه إَّل هللا .بل سوء الفهم عن هللا ورسوله أصل كل بدعة وضاللة

نشأت يف اإلسالم ،وهو أصل كل خطأ يف الفروع واألصول ،وَّل سيما إن أضيف إليه سوء القصد.
وهللا املستعان .فاحلاصل أن الدور ثالث :دار الدنيا ،ودار الربزخ ،ودار القرار .وقد جعل هللا لكل

دار أحكاما ختصها ،وركب هذا اإلنسان من بدن ونفس ،وجعل أحكام الدنيا على األبدان ،واألرواح
تبع هلا ،وجعل أحكام الربزخ على األرواح ،واألبدان تبع هلا ،فإذا جاء يوم حشر األجساد وقيام

الناس من قبورهم  -صار احلكم والنعيم والعذاب على األرواح واألجساد مجيعاً .فإذا أتملت هذا

املعىن حق التأمل ،ظهر لك أن كون القرب روضة من رايض اْلنة أو حفرة من حفر النار مطابق

للعقل ،وأنه حق َّل مرية فيه ،وبذلك يتميز املؤمنون ابلغيب من غريهم .وجيب أن يعلم أن النار اليت
يف القرب والنعيم ،ليس من جنس َنر الدنيا وَّل نعيمها ،وإن كان هللا تعاىل :حيمي عليه الرتاب

واحلجارة اليت فوقه وحتته حىت يكون أعظم حراً من مجر الدنيا ،ولو مسها أهل الدنيا مل حيسوا هبا .بل
أعجب من هذا أن الرجلني يدفن أحدمها إىل جنب صاحبه ،وهذا يف حفرة من النار ،وهذا يف روضة
من رايض اْلنةَّ ،ل يصل من هذا إىل جاره شيء من حر َنره ،وَّل من هذا إىل جاره شيء من نعيمه.
وقدرة هللا أوسع من ذلك وأعجب ،ولكن النفوس مولعة ابلتكذيب ِبا مل حتط به علما .وقد أراَن هللا

يف هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثري .وإذا شاء هللا أن يطلع على ذلك بعض
عباده أطلعه وغيبه عن غريه ،ولو اطلع هللا على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف واإلْيان

ابلغيب ،وملا تدافن الناس ،كما يف (الصحيح) عنه صلى هللا عليه وسلم(( :لوَّل أن َّل تدافنوا

لدعوت هللا أن يسمعكم من عذاب القرب ما أمسع)) ( .)3وملا كانت هذه احلكمة منتفية يف حق
البهائم مسعته وأدركته شرح العقيدة الطحاوية َّلبن أيب العز احلنفي 579 /2 -
_________

( )1انظر(( :جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)282 - 262 /4
( )2انظر(( :جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)282 - 262 /4
( )3رواه مسلم (.)2867

()178/4

املبحث السابع :هل يعلم اإلنسان شيئاً عن أحوال الدنيا بعد موته

ثبت يف األحاديث الصحيحة أن امليت يسمع قرع نعال أصحابه ،بعد وضعه يف قربه ،حال

انصرافهم ،فعن أنس بن مالك ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن العبد إذا وضع يف
قربه ،وتوىل عنه أصحابه ،إنه ليسمع قرع نعاهلم  )1( )) ..ووقف الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد
ثالثة أايم من معركة بدر على قتلى بدر من املشركني ،فنادى رجاَّلً منهم ،فقال(( :اي أاب جهل بن

هشام ،اي أمية بن خلف ،اي عتبة بن ربيعة ،اي شيبة بن ربيعة ،أليس قد وجدمت ما وعد ربكم حقاً؟
فإين قد وجدت ما وعدين ريب حقاً فقال عمر بن اخلطاب :اي رسول هللا! كيف يسمعوا أىن جييبوا وقد
جيفوا؟! قال :والذي نفسي بيده! ما أنتم أبمسع ملا أقول منهم ،ولكنهم َّل يقدرون أن جييبوا ،مث أمر

هبم فسحبوا ،فألقوا يف قليب بدر)) (.)2
وقد ساق ابن تيمية مجلة من األحاديث اليت تدل على أن املوتى يسمعون ،مث قال( :فهذه النصوص

وأمثاهلا تُبني أن امليت يسمع يف اْلملة كالم احلي ،وَّل جيب أن يكون السمع له دائماً ،بل قد يسمع
يف حال دون حال ،كما قد يعرض للحي ،فإنه يسمع أحياَنً خطاب من خياطبه ،وقد َّل يسمع

لعارض يعرض له) ( ،)3وقد أجاب شيخ اإلسالم على إشكال من يقول :إن هللا نفى السماع عن
ك ََّل تُ ْس ِم ُع ال َْم ْوتَى [النمل ،]80 :وكيف تزعمون أن املوتى يسمعون؟ فقال:
امليت يف قوله :إِنَّ َ
ك ََّل تُ ْس ِم ُع ال َْم ْوتَى
وهذا السمع مسع إدراك ،ليس يرتتب عليه جزاء ،وَّل هو السمع املنفي بقوله :إِنَّ َ
[النمل ،]80 :فإن املراد بذلك مسع القبول واَّلمتثال ،فإن هللا جعل الكافر كامليت الذي َّل

يستجيب ملن دعاه ،وكالبهائم اليت تسمع الصوت ،وَّل تفقه املعىن ،فامليت وإن مسع الكالم وفقه

املعىن ،فإنه َّل ْيكنه إجابة الداعي ،وَّل امتثال ما أمر به ،وهنى عنه ،فال ينتفع ابألمر والنهي ،وكذلك
الكافر َّل ينتفع ابألمر والنهي ،وإن مسع اخلطاب ،وفهم املعىن ،كما قال تعاىلَ :ولَ ْو َعلِ َم هللاُ فِي ِه ْم

ريا َّأل ْمسَ َع ُه ْم [األنفال.)4( ]23 :
َخ ْ ً

وقد جاءت النصوص دالة أيضاً على أن امليت مع مساعه يتكلم ،فإن منكراً ونكرياً يسأَّلنه ،فاملؤمن
يوفق للجواب احلق ،والكافر واملنافق يضل عن اْلواب ،ويتكلم أيضاً يف غري سؤال منكر ونكري،
وكل هذا خمالف ملا عهده أهل الدنيا من كالم ،فإن الذي يسأل ويتكلم الروح ،وهي اليت جتيب

وتقعد وتعذب وتنعم ،وإن كان هلا نوع اتصال ابْلسد القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر -
ص 109

_________

( )1رواه البخاري ( ،)1374ومسلم (.)2870

( )2رواه مسلم ( .)2874من حديث أنس رضي هللا عنه.
((( )3جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)364 /5
((( )4جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)364 /5

()179/4

املبحث الثامن :التفاضل يف الربزخ

واملؤمنون يتفاضلون يف الربزخ ,وتتفاوت درجاهتم تفاواتً عظيماً ،وأفضلهم درجة يف الربزخ األنبياء

صلوات هللا وسالمه عليهم ,فأرواح األنبياء يف أعلى عليني ،يف املأل األعلى ،ويدل على ذلك حديث
اإلسراء واملعراج املخرج يف الصحيحني  ...وفيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم التقى ابألنبياء يف

السموات على اختالف منازهلم فيها ،وأنه رأى موسى قائماً يصلي ,ورأى عيسى قائماً يصلي ,ورأى

إبراهيم قائماً يصلي ,ورأى إبراهيم مسنداً ظهره إىل البيت املعمور (.)1
ويف أحاديث اإلسراء واملعراج دَّللتان:

األوىل :أن األنبياء أفضل املؤمنني حياة يف الربزخ.
الثانية :أن األنبياء متفاضلون يف حياهتم الربزخية.

وقد ورد يف األنبياء قوله صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا حرم على األرض أجساد األنبياء)) ()2
ومن تفاضل املؤمنني يف الربزخ ما ثبت يف فضل الشهداء من قوله صلى هللا عليه وسلم ملا سئل عن

يل َِّ
قوله تعاىل :وَّلَ َحتْس َّ َّ ِ
ين قُتِلُواْ ِيف َسبِ ِ
َحيَاء ِعن َد َرهبِِ ْم يُـ ْرَزقُو َن [آل عمران:
اَّلل أ َْم َو ًاات بَ ْل أ ْ
َ ََ
نب الذ َ
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فقال صلى هللا عليه وسلم(( :أرواحهم يف جوف طري خضر .هلا قناديل معلقة ابلعرش تسرح من اْلنة

حيث شاءت .مث أتوي إىل تلك القناديل .فاطلع إليهم رهبم اطالعة .فقال :هل تشتهون شيئاً؟ قالوا:
أي شيء نشتهي وحنن نسرح من اْلنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك هبم ثالث مرات .فلما رأوا أهنم لن

يرتكوا من أن يسألوا ،قالوا :اي رب ,نريد أن ترد أرواحنا يف أجسادَن حىت نقتل يف سبيلك مرة أخرى.

فلما رأى أن ليس هلم حاجة تركوا)) (.)3

وقال صلى هللا عليه وسلم(( :ما أحد يدخل اْلنة حيب أن يرجع إىل الدنيا ،وله ما على األرض من

شيء إَّل الشهيد ،يتمىن أن يرجع إىل الدنيا فيقتل عشر مرات ،ملا يرى من الكرامة)) (.)4

فالشهيد اختص حبياة يف الربزخ امتاز هبا عن غريه من املؤمنني ،قال شارح الطحاوية يف الشهداء:

(فنصيبهم من النعيم يف الربزخ أكمل من نصيب غريهم من األموات على فرشهم ,وإن كان امليت

أعلى درجة منهم ،فلهم نعيم خيتص به َّل يشاركه فيه من هو دونه) ( .)5إَّل الشهيد يتساوى مع
بقية املؤمنني يف املؤاخذة ابلدين ,وإن كان ْيتاز يف سوى ذلك ،قال صلى هللا عليه وسلم(( :يغفر

للشهيد كل ذنب إَّل الدين)) (.)6
_________

( )1رواه مسلم ( .)162من حديث أنس رضي هللا عنه.
( )2رواه أبو داود ( ،)1047والنسائي ( ،)91 /3وابن ماجه ( ،)1636وأمحد ()8 /4
( ،)16207وابن حبان ( ،)190 /3واحلاكم ( .)413 /1واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال
احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال النووي يف

((اجملموع)) ( :)548 /4إسناده صحيح .وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( - )94 /2كما
أشار لذلك يف املقدمة  .-وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

( )3رواه مسلم (.)1887
( )4رواه البخاري ( ،)2817ومسلم (.)1877
((( )5شرح الطحاوية)) (.)396

( )6رواه مسلم ( .)1886من حديث ابن عمرو رضي هللا عنهما.

()180/4

فمن املؤمنني طائفة حيبسون يف الربزخ عن اْلنة وهم احملبوسون بدين عليهم حىت يؤدى ،ففي احلديث
أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى على جنازة – ويف رواية صلى الصبح – فلما انصرف قال:
أهاهنا من آل فالن أحد؟ قالوا :نعم ،قال(( :إن فالَنً – لرجل منهم – مأسور بدينه عن اْلنة –

(ويف رواية حمتبس على ابب اْلنة يف دين عليه) – فإن شئتم فافدوه ,وإن شئتم فأسلموه إىل عذاب

هللا)) (.)1
_________

( )1رواه أمحد ( ،)20235( )20 /5والطرباين ( ،)6750( )178 /7واحلاكم (،)30 /2
والبيهقي ( .)11192( )76 /6من حديث مسرة بن جندب رضي هللا عنه .قال احلاكم :هذا

حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،وقال األلباين يف ((أحكام اْلنائز)) ( :)26على

الوجه األول صحيح على شرط الشيخني وعلى الوجه الثاين صحيح.

()181/4

ويف هذا احلديث دَّللة على أن يف املؤمنني يف الربزخ من حيبس على ابب اْلنة حىت يزول سبب
احلبس ،وهو دال على أن فيهم من يدخل اْلنة ،وهناك أحاديث تدل على أن يف املؤمنني من يعذب

يف الربزخ بذنوب ارتكبوها ,وفيها دَّللة على تفاوت هؤَّلء يف العذاب على تفاوهتم فيما آتوا من

الذنوب ،وهي أحاديث يطول حصرها جداً ,ومن أمثلتها قوله صلى هللا عليه وسلم ألصحابه(( :إنه
أاتين الليلة آتيان ،وأهنما ابتعثاين ،وأهنما قاَّل يل :انطلق ،وإين انطلقت معهما ،وإَن أتينا على رجل

مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة ,وإذا هو يهوى ابلصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتهدهد احلجر
ههنا ,فيتبع احلجر فيأخذه فال يرجع إليه حىت يصبح رأسه كما كان ،مث يعود فيفعل به مثل ما فعل يف
املرة األوىل .قال :قلت هلما :سبحان هللا ما هذا؟ قال :قاَّل يل :انطلق ،قال :فانطلقنا ,فأتينا على

رجل مستلق لقفاه ،وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد ،وإذا هو أييت أحد شقي وجهه فيشرشر
شدقه إىل قفاه ،ومنخره إىل قفاه ،وعينه إىل قفاه ,ورِبا قال أبو رجاء :فيشق  -قال :مث يتحول إىل

اْلانب اآلخر فيفعل به مثل ما فعل ابْلانب األول ،فما يفرغ من ذلك اْلانب حىت يصح ذلك
اْلانب كما كان ،مث يعود عليه فيفعل مثل ما فعل املرة األوىل ،قال :قلت :سبحان هللا ما هذان؟

قال :قاَّل يل :انطلق انطلق ،فانطلقنا ،فأتينا على مثل التنور  -قال :وأحسب أنه كان يقول :فإذا

فيه لغط وأصوات ،قال :فاطلعنا فيه ،فإذا فيه رجال ونساء عراة ،وإذا هم أيتيهم هلب من أسفل

منهم ،فإذا أاتهم ذلك اللهب ضوضوا ،قال :قلت هلما :ما هؤَّلء؟ قال :قاَّل يل :انطلق انطلق،

قال :فانطلقنا ،فأتينا على هنر -حسبت أنه كان يقول أمحر مثل الدم  -وإذا يف النهر رجل سابح
يسبح ،وإذا على شط النهر رجل قد مجع عنده حجارة كثرية ،وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ،مث
أييت ذلك الذي قد مجع عنده احلجارة ،فيفغر له فاه فيلقمه حجراً فينطلق يسبح ،مث يرجع إليه كلما
رجع إليه فغر فاه فألقمه حجراً ،قال :قلت هلما :ما هذان؟ قال :قاَّل يل :انطلق انطلق ،قال:

فانطلقنا ،فأتينا على رجل كريه املرآة ،كأكره ما أنت راء رجالً مرآة ،وإذا عنده َنر حيشها ويسعى

حوهلا ،قال :قلت هلما :ما هذا؟ قال :قاَّل يل :انطلق انطلق ،فانطلقنا ،فأتينا على روضة معتمة ،فيها

من كل نور الربيع ،وإذا بني ظهري الروضة رجل طويلَّ ،ل أكاد أرى رأسه طوَّلً يف السماء ،وإذا

حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط ،قال :قلت هلما :ما هذا؟ ما هؤَّلء؟ قال :قاَّل يل :انطلق
انطلق ،قال :فانطلقنا فانتهينا إىل روضة عظيمة ،مل أر روضة قط أعظم منها وَّل أحسن ،قال :قاَّل
يل :ارق فيها ،قال :فارتقينا فيها ،فانتهينا إىل مدينة مبنية بلنب ذهب ولنب فضة ،فأتينا ابب املدينة

فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها ،فتلقاَن فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء ،وشطر كأقبح
ما أنت راء ،قال :قاَّل هلم :اذهبوا فقعوا يف ذلك النهر ،قال :وإذا هنر معرتض جيري كأن ماءه احملض
يف البياض ،فذهبوا فوقعوا فيه ،مث رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم ،فصاروا يف أحسن صورة،

قال :قاَّل يل :هذه جنة عدن ,وهذاك منزلك ،قال :فسما بصري صعداً ،فإذا قصر مثل الراببة

البيضاء ،قال :قاَّل يل :هذاك منزلك ،قال :قلت هلما :ابرك هللا فيكما ذراين فأدخله ،قاَّل :أما اآلن

فال ،وأنت داخله ،قال :قلت هلما :فإين قد رأيت منذ الليلة عجبا ،فما هذا الذي رأيت؟ قال :قاَّل
يل :أما إَن سنخربك ،أما الرجل األول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه ابحلجر ،فإنه الرجل أيخذ القرآن

فريفضه وينام عن الصالة املكتوبة ،وأما الرجل الذي أتيت عليه ،يشرشر شدقه إىل قفاه ،ومنخره إىل

قفاه ،وعينه إىل قفاه ،فإنه الرجل يغدو من بيته ،فيكذب الكذبة تبلغ اآلفاق ،وأما الرجال والنساء
العراة الذين يف مثل بناء التنور ،فإهنم الزَنة والزواين ،وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح يف النهر

ويلقم احلجارة ،فإنه آكل الراب ،وأما الرجل الكريه املرآة ،الذي عند النار حيشها ويسعى حوهلا ،فإنه
مالك خازن جهنم ،وأما الرجل الطويل الذي يف الروضة فإنه إبراهيم صلى هللا عليه وسلم ،وأما

الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة .قال :فقال بعض املسلمني :اي رسول هللا ،وأوَّلد
املشركني؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ,وأوَّلد املشركني ،وأما القوم الذين كانوا شطراً منهم

حسناً وشطراً منهم قبيحاً ،فإهنم قوم خلطوا عمالً صاحلاً وآخر سيئاً ،جتاوز هللا عنهم)) (.)1

ففي احلديث أن من املؤمنني يف الربزخ من يثلغ رأسه أي يشدخ ابحلجر ،وأن منهم من يكون يف تنور
الزَنة والزواين ،وأن منهم من يكون يف هنر الدم يسبح فيه ويلقم ابحلجارة ،ذلك ملعاصي أتوها ،وأن

منهم من يكون شطره حسناً وشطره اآلخر قبيحاً خللطه عمال صاحلاً وآخر سيئاً .مباحث املفاضلة يف
العقيدة حملمد بن عبدالرمحن الشظيفي – ص 386
_________
( )1رواه البخاري ( .)7047من حديث مسرة بن جندب رضي هللا عنه.

()182/4

املبحث األول :معىن األشراط والعالمات لغة
األشراط مجع شرط ابلتحريك ،والشرط العالمة ،وأشراط الساعة أي عالماهتا ،وأشراط الشيء
أوائله ،ومنه ُش َرط السلطان وهم خنبة أصحابه الذين يقدمهم على غريهم من جمموع جنده.

األشراط يف اللغة هي عالمات الشيء املتقدمة عليه والدالة عليه ،ومما يدل على تسمية هذه

األشراط يف السنة ابلعالمات ما جاء يف حديث جربيل املشهور عند النسائي ،قال(( :اي حممد،

أخربين مىت الساعة؟ قال :فنكس ،فلم جيبه شيئا مث أعاد فلم جيبه شيئا مث أعاد فلم جيبه شيئا ورفع
رأسه فقال :ما املسؤول عنها أبعلم من السائل ولكن هلا عالمات تعرف هبا  )1( )) ...احلديث

والساعة :هي جزء من أجزاء الليل أو النهار ومجعها ساعات وساع .والساعة :الوقت الذي تقوم فيه
القيامة ،وقد مسيت بذلك لسرعة احلساب فيها ،أو ألهنا تفاجئ الناس يف ساعة فيموت اخللق كلهم
بصيحة واحدة .أشراط الساعة لعبد هللا بن سليمان الغفيلي  -ص42

_________

( )1رواه النسائي ( .)101 /8من حديث أيب هريرة وأيب ذر رضي هللا عنهما .قال األلباين يف
((صحيح سنن النسائي)) :صحيح .واحلديث رواه أصحاب (السنن) ،وأصله يف (الصحيحني).

()183/4

املبحث الثاين :معىن األشراط والعالمات شرعا

هي العالمات اليت تسبق يوم القيامة وتدل على قدومها.
يقول احلليمي :أما انتهاء احلياة األوىل فإن هلا مقدمات تسمى أشراط الساعة وهي أعالمها .ويقول
البيهقي يف حتديد املراد من األشراط :أي :ما يتقدمها من العالمات الدالة على قرب حينها.

ويقول احلافظ ابن حجر املراد ابألشراط :العالمات اليت يعقبها قيام الساعة .أشراط الساعة لعبد هللا
بن سليمان الغفيلي  -ص42

()184/4

املطلب األول :بعثة النيب صلى هللا عليه وسلم
أخرب صلى هللا عليه وسلم أن بعثته دليل على قرب الساعة ,وأنه نيب الساعة ,ففي احلديث عن
سهل رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :بعثت أَن والساعة كهاتني ،ويشري
أبصبعيه فيمدمها)) (.)1

وعن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :بعثت أَن والساعة كهاتني،

قال :وضم السبابة والوسطى)) (.)2

وعن قيس بن أيب حازم عن أيب جبرية مرفوعاً ((بعثت يف نسم الساعة)) (.)3

فأول أشراط الساعة بعثة املصطفى صلى هللا عليه وسلم ,فهو النيب األخري فال يليه نيب آخر ,وإمنا

تليه القيامة كما يلي السبابة الوسطى ,وليس بينهما أصبع آخر ،أو كما يفضل إحدامها األخرى
( ،)4ويدل على ذلك رواية الرتمذي ((بعثت أَن والساعة كهاتني – وأشار أبو داود ابلسبابة

والوسطى – فما فضل إحدامها على األخرى)) (.)5

ويف رواية مسلم :قال شعبة :ومسعت قتادة يقول( :يف قصصه كفضل إحدامها على األخرى فال أدري

أذكره عن أنس أو قاله قتادة) (.)6

قال القرطيب( :أوهلا النيب صلى هللا عليه وسلم ,ألنه نيب آخر الزمان ,وقد بعث وليس بينه وبني
القيامة نيب) (.)7

ول َِّ
ني َوَكا َن َّ
اَّللُ بِ ُك ِل َش ْي ٍء
َح ٍد ِمن ِر َجالِ ُك ْم َولَ ِكن َّر ُس َ
اَّلل َو َخ َامتَ النَّبِيِ َ
قال تعاىلَّ :ما َكا َن ُحمَ َّم ٌد أ ََاب أ َ
ِ
يما [األحزاب .]40 :أشراط الساعة ليوسف الوابل 64 -
َعل ً
_________
( )1رواه البخاري (.)6503
( )2رواه البخاري ( ،)6504ومسلم ( )2951واللفظ له.

( )3رواه ابن أيب الدنيا يف ((األهوال)) ( ،)5والبزار كما يف ((جممع الزوائد)) للهيثمي (/10
 ،)562والدوَّليب يف ((الكىن واألمساء)) ( ،)23 /1وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) (.)161 /4

قال الزيلعي يف ((ختريج الكشاف)) ( :)359 /2رواه البزار يف مسنده وسكت عنه ،وقال األلباين يف
((سلسلة األحاديث الصحيحة)) ( :)808إسناده صحيح رجاله ثقات.

( )4انظر(( :التذكرة)) (ص ،)710 :و ((فتح الباري)) ( ،)349 /11و ((حتفة األحوذي شرح
الرتمذي)) (.)460 /6

( )5رواه الرتمذي ( .)2214وقال :هذا حديث حسن صحيح ،وقال األلباين :صحيح.
( )6رواه مسلم بعد حديث (.)2951
((( )7التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة)) (ص.)710 :

()185/4

املطلب الثاين :موت النيب صلى هللا عليه وسلم
من أشراط الساعة موت النيب صلى هللا عليه وسلم ,ففي احلديث عن عوف بن مالك رضي هللا عنه

قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أعدد ستاً بني يدي الساعة :مويت)) ( )1احلديث.
فقد كان موت النيب صلى هللا عليه وسلم من أعظم املصائب اليت وقعت على املسلمني ,فقد

أظلمت الدنيا يف عيون الصحابة رضي هللا عنهم عندما مات عليه الصالة والسالم.

قال أنس بن مالك رضي هللا عنه( :ملا كان اليوم الذي دخل فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
املدينة أضاء منها كل شيء ،فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء ،وما نفضنا عن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األيدي وإَن لفي دفنه حىت أنكرَن قلوبنا) (.)2

قال ابن حجر( :يريد أهنم وجدوها تغريت عما عهدوه يف حياته من األلفة والصفاء والرقة ،لفقدان ما
كان ْيدهم به من التعليم والتأديب) (.)3

فبموته صلى هللا عليه وسلم انقطع الوحي من السماء كما يف جواب أم أْين أليب بكر وعمر رضي

هللا عنهم عندما زاراها بعد موت النيب صلى هللا عليه وسلم ,فلما انتهيا إليها بكت ،فقاَّل هلا( :ما

يبكيك ما عند هللا خري لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

فقالت :ما أبكي أن َّل أكون أعلم أن ما عند هللا خري لرسوله صلى هللا عليه وسلم ,ولكين أبكي أن
الوحي قد انقطع من السماء ،فهيجتهما على البكاء فجعال يبكيان معها) (.)4

فقد مات عليه الصالة والسالم كما ْيوت الناس ألن هللا تعاىل مل يكتب اخللود يف هذه احلياة الدنيا
ك ْ
اخلُْل َد أَفَِإن
ألحد من اخللق ,بل هي دار ممر َّل دار مقر كما قال تعاىلَ :وَما َج َعلْنَا لِبَ َ
ش ٍر ِمن قَـ ْبلِ َ

س َذائَِقةُ الْمو ِ
اخلَالِ ُدو َن ُك مل نَـ ْف ٍ
ت َونَـ ْبـلُوُكم ِاب َّ
ِم َّ
لش ِر َو ْ
ت فَـ ُه ُم ْ
اخلَِْري فِ ْتـنَةً َوإِلَْيـنَا تُـ ْر َج ُعو َن [األنبياء34 :
َْ
 .]35 -إىل غري ذلك من اآلايت اليت تبني أن املوت حق ,وأن كل نفس ذائقة املوت ،حىت ولو

كان سيد اخللق وإمام املتقني حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم .وكان موته كما قال القرطيب:

(أول أمر دهم اإلسالم  ..مث بعده موت عمر فبموت النيب صلى هللا عليه وسلم انقطع الوحي
وماتت النبوة ،وكان أول ظهور الشر ابرتداد العرب وغري ذلك ،وكان أول انقطاع اخلري وأول
نقصانه) ( .)5أشراط الساعة ليوسف الوابل 64 -
_________

( )1رواه البخاري (.)3176

( )2رواه الرتمذي ( ،)3618وابن ماجه ( ،)1332وأمحد ( .)13857( )268 /3قال الرتمذي:
غريب صحيح ،وقال ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) ( :)239 /5إسناده على شرط الصحيحني.
وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

((( )3فتح الباري)) (.)149 /8
( )4رواه مسلم (.)2454
((( )5التذكرة)) (ص.)711 :

()186/4

املطلب الثالث :انشقاق القمر
اتفق العلماء على أن القمر قد انشق يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأن انشقاقه إحدى
املعجزات الباهرة ،وقد صرح القرآن هبذا يف قوله تعاىل :اق َْرتب ِ
ش َّق الْ َق َم ُر َوإِن يَـ َرْوا آيَةً
ت َّ
اعةُ َوان َ
الس َ
ََ
ضوا َويَـ ُقولُوا ِس ْح ٌر م ْستَ ِم ٌّر [القمر ]2 - 1:القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص
يُـ ْع ِر ُ
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()187/4

املطلب الرابعَ :نر احلجاز اليت أضاءت أعناق اإلبل ببصرى
عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل تقوم الساعة حىت خترج َنر

من أرض احلجاز ،تضيء أعناق اإلبل ببصرى)) (.)1

وقد ظهرت هذه النار يف منتصف القرن السابع اهلجري يف عام أربع ومخسني وستمائة ،وكانت َنراً
عظيمة أفاض العلماء ممن عاصر ظهورها ومن بعدهم يف وصفها.

قال النووي( :خرجت يف زماننا َنر ابملدينة سنة أربع ومخسني وستمائة ,وكانت َنراً عظيمة جداً من

جنب املدينة الشرقي وراء احلرة ،تواتر العلم هبا عند مجيع الشام وسائر البلدان ،وأخربين من حضرها
من أهل املدينة) (.)2

ونقل ابن كثري أن غري واحد من األعراب ممن كان حباضرة بصرى ،شاهدوا أعناق اإلبل يف ضوء هذه

النار اليت ظهرت من أرض احلجاز (.)3

وذكر القرطيب ظهور هذه النار وأفاض يف وصفها يف كتابه (التذكرة) ( ،)4فذكر أهنا رؤيت من مكة
ومن جبال بصرى.

وقال ابن حجر( :والذي ظهر يل أن النار املذكورة  ...هي اليت ظهرت بنواحي املدينة كما فهمه

القرطيب وغريه) ( .)5أشراط الساعة ليوسف الوابل92-
_________

( )1رواه البخاري ( ،)7118ومسلم (.)2902
((( )2شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)28 /18
((( )3البداية والنهاية)) (.)285 /6
((( )4التذكرة)) (.)636
((( )5فتح الباري)) (.)79 /13

()188/4

املطلب اخلامس :فتح بيت املقدس

ومن أشراط الساعة فتح بيت املقدس ,فقد جاء يف حديث عوف بن مالك رضي هللا عنه أنه قال:

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أعدد ستاً بني يدي الساعة)) فذكر منها ((فتح بيت
املقدس)) (.)1

ففي عهد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه مت فتح بيت املقدس سنة ست عشرة من اهلجرة كما ذهب

إىل ذلك أئمة السري ،فقد ذهب عمر رضي هللا عنه بنفسه ,وصاحل أهلها ,وفتحها ,وطهرها من

اليهود والنصارى ,وبىن هبا مسجداً يف قبلة بيت املقدس (.)2

روى اإلمام أمحد من طريق عبيد بن آدم قال :مسعت عمر بن اخلطاب يقول لكعب األحبار( :أين

ترى أن أصلي؟ فقال :إن أخذت عين صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بني يديك!

فقال عمر :ضاهيت اليهوديةَّ ،ل ولكن أصلي حيث صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتقدم إىل
القبلة فصلى ,مث جاء فبسط رداءه ,فكنس الكناسة يف ردائه وكنس الناس) ( .)3أشراط الساعة
ليوسف الوابل – ص68 :
_________

( )1رواه البخاري (.)3176

((( )2البداية والنهاية)) (.)57 - 55 /7
( )3رواه أمحد ( .)261( )38 /1قال ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) ( :)60 /7إسناده جيد،

وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)9 /4رواه أمحد وفيه عيسى بن سنان القسملي وثقة ابن حبان
وغريه وضعفه أمحد وغريه وبقية رجاله ثقات ،وحسن إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (/1

.)136

()189/4

املطلب السادس :طاعون عمواس

جاء يف حديث عوف بن مالك  ...قوله صلى هللا عليه وسلم(( :أعدد ستاً بني يدي الساعة)) فذكر
منها ((مث مواتن أيخذ فيكم كقعاص الغنم)) (.)1

قال ابن حجر( :يقال أن هذه اآلية ظهرت يف طاعون عمواس يف خالفة عمر ،وكان ذلك بعد فتح

بيت املقدس) (.)2

ففي سنة مثان عشرة للهجرة على املشهور الذي عليه اْلمهور ( )3وقع طاعون يف كورة عمواس ,مث
انتشر يف أرض الشام ,فمات فيه خلق كثري من الصحابة رضي هللا عنهم ،ومن غريهم ،قيل :بلغ

عدد من مات فيه – مخسة وعشرون ألفا من املسلمني ،ومات فيه من املشهورين أبو عبيدة عامر
اْلراح أمني هذه األمة رضي هللا عنه ( .)4أشراط الساعة ليوسف الوابل68 -
_________

( )1رواه البخاري (.)3176

((( )2فتح الباري)) (.)278 /6

((( )3البداية والنهاية)) (.)90 /7
((( )4معجم البلدان)) ( ،)157 /4و ((البداية والنهاية)) ((.)94 /7

()190/4

املطلب السابع :توقف اْلزية واخلراج
ومها من أهم مصادر بيت مال املسلمني وقد أخرب الرسول صلى هللا عليه وسلم أبن ذلك سيتوقف

وسيفقد املسلمون بسبب ذلك موردا إسالميا هاما ففي (صحيح مسلم) عن أيب هريرة رضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :منعت العراق درمهها وقفيزها ومنعت الشام مدها

ودينارها ومنعت مصر إردهبا ودينارها وعدمت من حيث بدأمت وعدمت من حيث بدأمت)) ،شهد على
ذلك حلم أيب هريرة ودمه ( .)1القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 154
_________

( )1رواه مسلم (.)2896

()191/4

املطلب األول :الفتوحات واحلروب
قد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم خيرب الصحابة ِبا سيكون من الفتوحات واَّلنتصارات اليت

سيجريها هللا على أيديهم أو على أيدي من بعدهم حيث أخرب صلى هللا عليه وسلم بفتح فارس
والروم وزوال ملك كسرى وقيصر ،وغزو اهلند مث فتح القسطنطينية وفتح روما وقتال الرتك .قال

صلى هللا عليه وسلم(( :إذا هلك كسرى فال كسرى بعده وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده والذي

نفس حممد بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل هللا)) ( ،)1وقال صلى هللا عليه وسلم(( :عصابتان من أميت
أحرزمها هللا من النار :عصابة تغزو اهلند ،وعصابة تكون مع عيسى بن مرمي عليه السالم)) ( ،)2ويف

احلديث الصحيح عن أيب قبيل قال :كنا عند عبدهللا بن عمرو بن العاص وسئل أي املدينتني تفتح

أوَّلً القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبدهللا بصندوق له حلق قال :فأخرج منه كتااب قال :فقال عبدهللا:
بينما حنن حول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أي

املدينتني تفتح أوَّل أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :مدينة هرقل تفتح

أوَّل يعين القسطنطينية)) ( .)3وقال صلى هللا عليه وسلم(( :ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار
وَّل يرتك هللا بيت مدر وَّل وبر إَّل أدخله هللا هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز هللا به

اإلسالم وذَّل يذل به الكفر)) ( .)4وقال صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تقوم الساعة حىت تقاتلوا الرتك
 .)5( )) ...القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 157
_________

( )1رواه البخاري ( .)3618من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه النسائي ( ،)42 /6وأمحد ( .)22449( )278 /5من حديث ثوابن رضي هللا عنه .قال
ابن القيسراين يف ((ذخرية احلفاظ)) ( :)1579 /3صاحل .وقال األلباين يف ((صحيح سنن

النسائي)) :صحيح.

( )3رواه أمحد ( ،)6645( )176 /2والدارمي ( ،)137 /1واحلاكم ( .)468 /4من حديث
عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه
ووافقه الذهيب .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)4وهو كما قاَّل.

( )4رواه أمحد ( ،)16998( )103 /4واحلاكم ( .)477 /4من حديث ْتيم الداري رضي هللا
عنه .وقال احلاكم :صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب .وقال اهليثمي يف ((جممع

الزوائد)) ( :)14 /6ورجال أمحد رجال الصحيح .وانظر(( :السلسلة الصحيحة)) لأللباين (.)3

( )5رواه البخاري ( )2928واللفظ له ،ومسلم ( )2912بلفظ( :يقاتل املسلمون) .من حديث أيب
هريرة رضي هللا عنه.

()192/4

املطلب الثاين :خروج الدجالني أدعياء النبوة

ومن العالمات اليت ظهرت خروج الكذابني الذين يدعون النبوة ,وهم قريب من ثالثني كذاابً ,وقد

خرج بعضهم يف الزمن النبوي ويف عهد الصحابة ,وَّل يزالون يظهرون ,وليس التحديد يف األحاديث

مراداً به كل من ادعى النبوة مطلقاً ,فإهنم كثري َّل حيصون ,وإمنا املراد من قامت له شوكة ,وكثر
أتباعه ,واشتهر بني الناس (.)1

ففي الصحيحني عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل تقوم الساعة

حىت يبعث دجالون كذابون قريب من ثالثني .كلهم يزعم أنه رسول هللا)) (.)2

وعن ثوابن رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تقوم الساعة حىت تلحق
قبائل من أميت ابملشركني ،وحىت يعبدوا األواثن ،وإنه سيكون يف أميت ثالثون كذابون كلهم يزعم أنه

نيب ،وأَن خامت النبينيَّ ،ل نيب بعدي)) (.)3

واألحاديث يف ظهور هؤَّلء الدجاجلة كثرية ,ويف بعضها وقع أهنم ثالثون ابْلزم كما يف حديث ثوابن,
ويف بعضها أهنم قريب من الثالثني كما يف حديث الصحيحني ,ولعل رواية ثوابن على طريقة جرب

الكسر (.)4

وممن ظهر من هؤَّلء الثالثني مسيلمة الكذاب ,فادعى النبوة يف آخر زمن النيب صلى هللا عليه

وسلم ,وكاتبه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومساه مسيلمة الكذاب وقد كثر أتباعه ,وعظم شره
على املسلمني حىت قضى عليه الصحابة يف عهد أيب بكر الصديق رضي هللا عنه يف معركة اليمامة

املشهورة.

وظهر كذلك األسود العنسي يف اليمن وادعى النبوة ,فقتله الصحابة قبل موت النيب صلى هللا عليه
وسلم ,وظهرت سجاح وادعت النبوة ,وتزوجها مسيلمة مث ملا قتل رجعت إىل اإلسالم.

وتنبأ أيضاً طليحة بن خويلد األسدي ,مث اتب ورجع إىل اإلسالم وحسن إسالمه .مث ظهر املختار بن
أيب عبيد الثقفي ,وأظهر حمبة أهل البيت ,واملطالبة بدم احلسني ,وكثر أتباعه فتغلب على الكوفة يف

أول خالفة ابن الزبري ,مث أغواه الشيطان فادعى النبوة ونزول جربيل عليه ( .)5والذي يقوي أنه من
الدجالني ما رواه أبو داود بعد سياقة حلديث أيب هريرة الذي يف الصحيحني يف ذكر الكذابني عن
إبراهيم النخعي أنه قال لعبيدة السلماين :أترى هذا منهم – يعين املختار؟ قال :فقال عبيدة :أما أنه

من الرؤوس) (.)6

ومنهم احلارث الكذاب خرج يف خالفة عبد امللك بن مروان فقتل وخرج يف خالفة بين العباس مجاعة

(.)7

وظهر يف العصر احلديث مريزا أمحد القادايين ابهلند وادعى النبوة ,وأنه املسيح املنتظر ,وأن عيسى
ليس حبي يف السماء ,إىل غري ذلك من اإلدعاءات الباطلة ,وصار له أتباع وأنصار ,وانربى له كثري
من العلماء ,فردوا عليه وبينوا أنه أحد الدجالني.

وَّل يزال خروج هؤَّلء الكذابني واحداً بعد اآلخر حىت يظهر آخرهم األعور الدجال .فقد روى اإلمام
أمحد عن مسرة بن جندب رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يف خطبته يوم كسفت

الشمس على عهده(( :وأنه وهللا َّل تقوم الساعة حىت خيرج ثالثون كذاابً آخرهم األعور الكذاب))

(.)8

ومن هؤَّلء الكذابني أربع نسوة ,فقد روى اإلمام أمحد عن حذيفة رضي هللا عنه أن نيب هللا صلى هللا
عليه وسلم قال(( :يف أميت كذابون ودجالون سبعة وعشرون منهم أربع نسوة ,وإين خامت النبيني َّل

نيب بعدي)) ( .)9أشراط الساعة ليوسف الوابل89 -
_________

((( )1فتح الباري)) (.)617 /6
( )2رواه البخاري ( ،)3609ومسلم (.)157

( )3رواه أبو داود ( ،)4252والرتمذي ( .)2219واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الرتمذي:
حسن صحيح ،وصحح إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( ،)906وقال
السخاوي يف ((البلدانيات)) ( :)105صحيح.

((( )4فتح الباري)) (.)87 /13
((( )5فتح الباري)) (.)617 /6
( )6رواه أبو داود بعد حديث ( .)4334قال األلباين يف ((ضعيف سنن أبو داود)) :ضعيف
مقطوع.

((( )7فتح الباري)) (.)617 /6
( )8رواه أمحد ( )20190( )16 /5بلفظ(( :الدجال)) بدَّلً من ((الكذاب)) .قال اهليثمي يف
((جممع الزوائد)) ( :)344 /7رجال أمحد رجال الصحيح غري ثعلبة بن عباد وثقه ابن حبان.

( )9رواه أمحد ( .)23406( )396 /5قال ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)93 /13أخرجه
أمحد عن حذيفة بسند جيد.

()193/4

املطلب الثالث :ظهور الفنت

الفنت :مجع فتنة ,وهي اَّلبتالء واَّلمتحان واَّلختبار ,مث كثر استعماهلا فيما أخرجه اَّلختبار للمكروه,

مث أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه ,كاإلمث ,والكفر ,والقتل ,والتحريق وغري ذلك من األمور
املكروهة (.)1

وقد أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أن من أشراط الساعة ظهور الفنت العظيمة اليت يلتبس فيها احلق

ابلباطل فتزلزل اإلْيان حىت يصبح الرجل مؤمناً وْيسي كافراً ,وْيسي مؤمناً ويصبح كافراً.

كلما ظهرت فتنة قال املؤمن :هذه مهلكيت مث تنكشف ،ويظهر غريها فيقول هذه هذه ,وَّل تزال
الفنت تظهر يف الناس إىل أن تقوم الساعة.

ففي احلديث عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن

بني يدي الساعة فتنا كقطع الليل املظلم ,يصبح الرجل فيها مؤمناً وْيسي كافراً ,وْيسي مؤمناً
ويصبح كافراً ,القاعد فيها خري من القائم ,والقائم فيها خري من املاشي ,واملاشي فيها خري من

الساعي ,فكسروا قسيكم ,وقطعوا أواتركم ,واضربوا سيوفكم احلجارة ,فإن دخل على أحدكم

فليكن كخري ابين آدم)) رواه اإلمام أمحد وأبو داود وابن ماجه واحلاكم يف (املستدرك) (.)2

وروى اإلمام مسلم عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :ابدروا ابألعمال فتناً
كقطع الليل املظلم ,يصبح الرجل مؤمناً وْيسي كافراً ,أو ْيسي مؤمناً ويصبح كافراً ,يبيع دينه بعرض
من الدنيا)) (.)3

وعن أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم رضي هللا عنها قالت(( :استيقظ رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ليلة فزعاً ،يقول :سبحان هللا ،ماذا أنزل هللا من اخلزائن ،وماذا أنزل من الفنت ،من يوقظ
صواحب احلجرات  -يريد أزواجه لكي يصلني  -رب كاسية يف الدنيا عارية يف اآلخرة)) (.)4
وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قالَ :ندى منادي رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم :الصالة جامعة ,فاجتمعنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال(( :إنه مل يكن نيب قبلي إَّل

كان حقاً عليه أن يدل أمته على خري ما يعلمه هلم ،وينذرهم شر ما يعلمه هلم .وإن أمتكم هذه جعل
عافيتها يف أوهلا .وسيصيب آخرها بالء وأمور تنكروهنا .وجتيء الفتنة فريقق بعضها بعضاً .وجتيء

الفتنة فيقول املؤمن :هذه هذه .فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اْلنة ،فلتأته منيته وهو يؤمن
ابهلل واليوم اآلخر)) رواه مسلم (.)5

وأحاديث الفنت كثرية جداً فقد حذر النيب صلى هللا عليه وسلم أمته من الفنت ,وأمر ابلتعوذ منها,

وأخرب أن آخر هذه األمة سيصيبها بالء وفنت عظيمة ,وليس هنالك عاصم منها إَّل اإلْيان ابهلل,
واليوم اآلخر ,ولزوم مجاعة املسلمني ,وهم أهل السنة وإن قلموا ,واَّلبتعاد عن الفنت والتعوذ منها,

فقد قال عليه الصالة والسالم(( :تعوذوا ابهلل من الفنت ما ظهر منها وما بطن)) رواه مسلم عن زيد
بن اثبت رضي هللا عنه (.)6

ظهور الفنت من املشرق:
_________

( )1انظر(( :لسان العرب)) ( )317 /13مادة (فنت).
( )2رواه أبو داود ( ،)4259وابن ماجه ( ،)3215وأمحد ( ،)19677( )408 /4واحلاكم (/4

 .)440واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه،

وصحح إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )909كما أشار إىل ذلك يف املقدمة،
وصححه ابن دقيق العيد يف ((اَّلقرتاح)) (.)101

( )3رواه مسلم (.)118

( )4رواه البخاري (.)7069
( )5رواه مسلم (.)1844
( )6رواه مسلم (.)2867

()194/4

أكثر الفنت اليت ظهرت يف املسلمني كان منبعها من املشرق من حيث يطلع قرن الشيطان .وهذا
مطابق ملا أخرب به نيب الرمحة صلى هللا عليه وسلم ,فقد جاء يف احلديث عن ابن عمر رضي هللا

عنهما أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو مستقبل املشرق يقول(( :أَّل أن الفتنة هاهنا ,أَّل

أن الفتنة هاهنا ,من حيث يطلع قرن الشيطان)) رواه الشيخان ( )1ويف رواية ملسلم أنه قال(( :رأس
الكفر من هاهنا ,من حيث يطلع قرن الشيطان)) ()2

وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :دعا النيب صلى هللا عليه وسلم(( :اللهم ابرك لنا يف صاعنا
ومدَن ,وابرك لنا يف شامنا وْيننا ,فقال رجل من القوم :اي نيب هللا ,ويف عراقنا ،قال :أن هبا قرن
الشيطان ,وهتيج الفنت ,وأن اْلفاء ابملشرق)) (.)3

قال ابن حجر( :وأول الفنت كان منبعها من قبل املشرق ،فكان ذلك سبباً للفرقة بني املسلمني،
وذلك مما حيبه الشيطان ويفرح به ،وكذلك البدع نشأت من تلك اْلهة) (.)4

فمن العراق ظهر اخلوارج ,والشيعة الروافض ,والباطنية ,والقدرية ,واْلهمية ,واملعتزلة ،وأكثر

مقاَّلت الكفر كان منشؤها من املشرق من جهة الفرس اجملوس كالزردشتية ,واملانوية ,واملزدكية,

واهلندوسية ,والبوذية ،وأخرياً وليس آخراً القاداينية ,والبهائية إىل غري ذلك من املذاهب اهلدامة.

وأيضاً فإن ظهور التتار يف القرن السابع اهلجري كان من املشرق ,وقد حدث على أيديهم من الدمار
والقتل والشر العظيم ما هو مدون يف كتب التاريخ ،وإىل اليوم َّل يزال املشرق منبعاً للفنت ,والشرور,
والبدع ,واخلرافات ,واإلحلاد ,فالشيوعية امللحدة مركزها روسيا والصني الشيوعية ومها يف املشرق،
وسيكون ظهور الدجال ,وأيجوج ومأجوج من جهة املشرق ،نعوذ ابهلل من الفنت ما ظهر منها وما

بطن .أشراط الساعة ليوسف الوابل72 -
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3279ومسلم (.)2905
( )2رواه مسلم (.)2905

( )3رواه الطرباين ( ،)12583( )84 /12واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( .)214 /2وقال:
رواته ثقات ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)308 /3رواه الطرباين يف ((الكبري)) ورجاله
ثقات ،وصححه لغريه األلباين يف ((صحيح الرتغيب والرتهيب)) (.)1204

((( )4فتح الباري)) (.)47 /13

()195/4

املطلب الرابع :إسناد األمر إىل غري أهله

عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :بينما النيب صلى هللا عليه وسلم يف جملس حيدث القوم جاءه أعرايب

فقال :مىت الساعة؟ فمضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيدث فقال بعض القوم :مسع ما قال
فكره ما قال .وقال بعضهم :بل مل يسمع .حىت إذا قضى حديثه قال ((أين السائل عن الساعة)).
قال :ها أَن اي رسول هللا قال(( :فإذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة)) .قال كيف إضاعتها؟ قال:

((إذا وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة)) ( )1القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص
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_________
( )1رواه البخاري (.)59

()196/4

املطلب اخلامس :اتباع سنن األمم املاضية

ومن الفنت العظيمة اتباع سنن اليهود والنصارى وتقليدهم ,فقد قلد بعض املسلمني الكفار ,وتشبهوا

هبم ,وختلقوا أبخالقهم ,وأعجبوا هبم ,وهذا مصداق ما أخرب به النيب صلى هللا عليه وسلم ,ففي
احلديث عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قالَّ(( :ل تقوم الساعة حىت

أتخذ أميت أبخذ القرون قبلها ،شرباً بشرب ,وذراعاً بذراع .فقيل :اي رسول هللا ،كفارس والروم؟ فقال:

ومن الناس إَّل أولئك)) رواه البخاري (.)1

ويف رواية عن أيب سعيد(( :قلنا اي رسول هللا اليهود والنصارى؟ قال :فمن)) رواه البخاري ومسلم

(.)2

قال ابن بطال( :أُ ْعلِ َم صلى هللا عليه وسلم أن أمته ستتبع احملداثت من األمور ,والبدع واألهواء ,كما
وقع لألمم قبلهم .وقد أنذر يف أحاديث كثرية أبن اآلخر شر ,والساعة َّل تقوم إَّل على شرار الناس,

وأن الدين إمنا يبقى قائماً عند خاصة من الناس) (.)3

وقال ابن حجر( :وقد وقع معظم ما أنذر به صلى هللا عليه وسلم وسيقع بقية ذلك) (.)4

ويف هذا الزمن كثر يف املسلمني من يتشبه ابلكفار من شرقيني وغربيني ,فتشبه رجالنا برجاهلم,

ونساءَن بنسائهم ,وافتتنوا هبم حىت أدى األمر ببعض الناس أن خرجوا عن اإلسالم ,واعتقدوا أنه َّل

يتم هلم تقدم وحضارة إَّل بنبذ كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ,ومن عرف اإلسالم

الصحيح عرف ما وصل إليه املسلمون يف القرون األخرية من بعد عن تعاليم اإلسالم ,واحنراف عن
عقيدته ,فلم يبق عند بعضهم من اإلسالم إَّل امسه ,فقد حكموا قوانني الكفار ,وابتعدوا عن شريعة

هللا ,وليس هناك أبلغ مما وصف به النيب صلى هللا عليه وسلم املسلمني يف اتباعهم وحماكاهتم للكفار
فقال(( :شرباً بشرب ,وذراعاً بذراع ,حىت لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم)) (.)5

قال النووي( :واملراد ابلشرب والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة املوافقة هلم ,واملراد املوافقة يف

املعاصي واملخالفاتَّ ,ل يف الكفر ويف هذا معجزة ظاهرة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقد وقع
ما أخرب به صلى هللا عليه وسلم) ()6

هذا والفنت ليس هلا حصر ففتنة النساء ،وفتنة املال ,وحب الشهوات ,وحب السلطان ,والسيادة

والزعامة ,كلها فنت رِبا هتلك اإلنسان وتعصف به إىل مهاوي الردى نسأل هللا العافية والسالمة.

أشراط الساعة ليوسف الوابل-ص87 :
_________
( )1رواه البخاري (.)7319

( )2رواه البخاري ( ،)3456ومسلم (.)2669
((( )3شرح صحيح البخاري)) ((( ،)366 /10فتح الباري)) (.)301 /13
((( )4فتح الباري)) (.)301 /13
( )5رواه البخاري (.)7320
((( )6شرح النووي ملسلم)) (.)219 /16

()197/4

املطلب السادس :وَّلدة األمة ربتها وتطاول احلفاة العراة رعاة الشاة يف البنيان
عن أيب هريرة قال كان النيب صلى هللا عليه وسلم ابرزا يوما للناس فأاته جربيل فقال ما اإلْيان؟ قال:
((أن تؤمن ابهلل ومالئكته وبلقائه ورسله وتؤمن ابلبعث)) .قال ما اإلسالم؟ قال ((اإلسالم أن تعبد

هللا وَّل تشرك به وتقيم الصالة وتؤدي الزكاة املفروضة وتصوم رمضان)) .قال ما اإلحسان؟ قال ((أن
تعبد هللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك)) .قال مىت الساعة؟ قال ((ما املسؤول عنها أبعلم من
السائل وسأخربك عن أشراطها إذا ولدت األمة رهبا وإذا تطاول رعاة اإلبل البهم يف البنيان يف مخس
َّل يعلمهن إَّل هللا)) .مث تال النيب صلى هللا عليه وسلم إن هللا عنده علم الساعة اآلية مث أدبر فقال
((ردوه)) فلم يروا شيئا فقال(( :هذا جربيل جاء يعلم الناس دينهم)) ( .)1واملراد بقوله( :أن تلد
األمة رهبا) أي :سيدهتا ومالكتها .القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 183

_________
( )1رواه البخاري ( ،)50ومسلم (.)9

()198/4

املطلب السابع :استفاضة املال واَّلستغناء عن الصدقة
عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل تقوم الساعة حىت يكثر
فيكم املال فيفيض ,حىت يهم رب املال من يقبله منه صدقة ،ويدعى إليه الرجل فيقولَّ :ل أرب يل

فيه)) (.)1

وعن أيب موسى رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :ليأتني على الناس زمان يطوف
الرجل فيه ابلصدقة من الذهب ،مث َّل جيد أحداً أيخذها منه)) ( .)2أشراط الساعة ليوسف الوابل-
ص69 :

_________

( )1رواه البخاري ( ،)1412ومسلم (.)157
( )2رواه البخاري ( ،)1414ومسلم (.)1012

()199/4

املطلب الثامن :تداعي األمم على األمة اإلسالمية
عن ثوابن قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى
األكلة إىل قصعتها)) .فقال قائل :ومن قلة حنن يومئذ؟ قال(( :بل أنتم يومئذ كثري ولكنكم غثاء

كغثاء السيل ولينزعن هللا من صدور عدوكم املهابة منكم وليقذفن هللا يف قلوبكم الوهن)) .فقال
قائل :اي رسول هللا وما الوهن؟ قال(( :حب الدنيا وكراهية املوت)) ( )1القيامة الصغرى لعمر بن

سليمان األشقر  -ص 185
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4297وأمحد ( )22450( )278 /5بلفظ( :حب احلياة) .واحلديث سكت
عنه أبو داود .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

()200/4

املطلب التاسع :ضياع األمانة
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إذا ضيعت األمانة فانتظر
الساعة .قال :كيف إضاعتها اي رسول هللا؟ قال :إذا أسند األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة)) (.)1

وبني النيب صلى هللا عليه وسلم كيف ترفع األمانة من القلوب ,وأنه َّل يبقى منها يف القلب إَّل أثرها.
َّ
روى حذيفة رضي هللا عنه قال(( :حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديثني ،رأيت أحدمها وأَن

أنتظر اآلخر :حدثنا أن األمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال ،مث علموا من القرآن ،مث علموا من
السنة .وحدثنا عن رفعها قال :ينام الرجل النومة ،فتقبض األمانة من قلبه ،فيظل أثرها مثل أثر

الوكت ،مث ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل اجملل ،كجمر دحرجته على رجلك فنفط ،فرتاه منترباً
وليس فيه شيء ،فيصبح الناس يتبايعون ،فال يكاد أحدهم يؤدي األمانة ،فيقال :إن يف بين فالن
رجالً أميناً ،ويقال للرجل :ما أعقله ,وما أظرفه ,وما أجلده ،وما يف قلبه مثقال حبة خردل من إْيان.

علي اإلسالم ،وإن كان نصرانياً ردَّه
ولقد أتى علي زمان وما أابيل أيكم ابيعت ،لئن كان مسلماً ردَّه َّ

علي ساعيه ،فأما اليوم :فما كنت أابيع إَّل فالَنً وفالَنً)) (.)2
َّ

ففي هذا احلديث بيان أن األمانة سرتفع من القلوب ،حىت يصري الرجل خائناً بعد أن كان أميناً ،وهذا
إمنا يقع ملن ذهبت خشيته ,وضعف إْيانه ,وخالط أهل اخليانة فيصري خائناً ،ألن القرين يقتدي

بقرينه.

ومن مظاهر تضييع األمانة إسناد أمور الناس من إمارة وخالفة وقضاء ووظائف على اختالفها إىل غري

أهلها القادرين على تسيريها واحملافظة عليها ،ألن يف ذلك تضييعاً حلقوق الناس ،واستخفافاً
ِبصاحلهم ,وإيغاراً لصدورهم ،وإاثرة للفنت بينهم.

فإذا ضيع من يتوىل أمر الناس األمانة ،والناس تبع ملن يتوىل أمرهم ،كانوا مثله يف تضييع األمانة،

فصالح حال الوَّلة صالح حلال الرعية ,وفساده فساد هلم ،مث أن إسناد األمر إىل غري أهله دليل

واضح على عدم اكرتاث الناس بدينهم ,حىت أهنم ليولون أمرهم من َّل يهتم بدينه وهذا إمنا يكون

عند غلبة اْلهل ورفع العلم ,وهلذا ذكر البخاري رمحه هللا حديث أيب هريرة املاضي يف كتاب العلم

إشارة إىل هذا.

قال ابن حجر( :ومناسبة هذا املنت لكتاب العلم أن إسناد األمر إىل غري أهله إمنا يكون عند غلبة
اْلهل ورفع العلم ،وذلك من مجلة األشراط) ( )3وقد أخرب صلى هللا عليه وسلم أنه ستكون هناك

سنون خداعة ,تنعكس فيها األمور ,يكذب فيها الصادق ,ويصدق فيها الكاذب ،وخيون األمني,
ويؤْتن اخلائن .أشراط الساعة ليوسف الوابل-ص99 :
_________

( )1رواه البخاري (.)59
( )2رواه البخاري ( ،)7086ومسلم (.)143
((( )3فتح الباري)) (.)143 /1

()201/4

املطلب العاشر :قبض العلم وظهور اْلهل
ومن أشراطها قبض العلم ,وفشو اْلهل ،ففي الصحيحني عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت اْلهل)) (.)1

وروى البخاري عن شقيق قال :كنت مع عبد هللا وأيب موسى فقاَّل :قال النيب صلى هللا عليه وسلم:

((إن بني يدي الساعة ألايماً ينزل فيها اْلهل ,ويرفع العلم)) (.)2

ويف رواية ملسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يتقارب

الزمان ،ويقبض العلم ،وتظهر الفنت ،ويلقي الشح ،ويكثر اهلرج)) (.)3

قال ابن بطال( :ومجيع ما تضمنه هذا احلديث من األشراط قد رأيناها عياَنً ,فقد نقص العلم ,وظهر

اْلهل ,وألقي الشح يف القلوب ,وعمت الفنت ,وكثر القتل) ( )4وعقب على ذلك احلافظ ابن حجر
بقوله( :الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثري مع وجود مقابله ،واملراد من احلديث استحكام
ذلك حىت َّل يبقى ِبا يقابله إَّل النادر ,وإليه اإلشارة ابلتعبري بقبض العلم ,فال يبقى إَّل اْلهل

الصرف ،وَّل ْينع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم ,ألهنم يكونون حينئذ معمورين يف أولئك)

(.)5

وقبض العلم يكون بقبض العلماء ,ففي احلديث عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما

قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن هللا َّل يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد،

ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ،حىت إذا مل يبق عاملاً ،اختذ الناس رؤوساً جهاَّلً ،فسئلوا ،فأفتوا
بغري علم ،فضلوا وأضلوا)) (.)6

قال النووي( :هذا احلديث يبني أن املراد بقبض العلم يف األحاديث السابقة املطلقة ليس هو حموه
من صدور حفاظه ولكن معناه :أن ْيوت محلته ,ويتخذ الناس جهاَّلً حيكمون جبهاَّلهتم ,في ِ
ضلمون
َ
وي ِ
ضلِون) ()7
ُ
واملراد ابلعلم هنا علم الكتاب والسنة وهو العلم املوروث عن األنبياء عليهم السالم ,فإن العلماء هم
ورثة األنبياء وبذهاهبم يذهب العلم وْتوت السنن وتظهر البدع ويعم اْلهل ،وأما علم الدنيا فإنه يف
زايدة وليس هو املراد يف األحاديث ،بدليل قوله صلى هللا عليه وسلم(( :فسئلوا فأفتوا بغري علم

فضلوا وأضلوا)) .والعلماء احلقيقيون هم الذين يعملون بعلمهم ,ويوجهون األمة ويدلوهنا على طريق

احلق واهلدى ,فإن العلم بدون عمل َّل فائدة فيه ,بل يكون وابَّلً على صاحبه ،وقد جاء يف رواية
للبخاري ((وينقص العمل)) (.)8

قال اإلمام مؤرخ اإلسالم الذهيب بعد ذكره لطائفة من العلماء( :وما أوتوا من العلم إَّل قليالً ،وأما
اليوم فما بقي من العلوم القليلة إَّل القليل يف أَنس قليل ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل

فحسبنا هللا ونعم الوكيل) ( )9وإذا كان هذا يف عصر الذهيب فما ابلك بزمننا هذا؟ فإنه كلما بعد
الزمان من عهد النبوة كلما قل العلم وكثر اْلهل ,فإن الصحابة رضي هللا عنهم كانوا أعلم هذه األمة

مث التابعني ,مث اتبعيهم ,وهم خري القرون كما قال صلى هللا عليه وسلم(( :خري الناس قرين ,مث الذين
يلوهنم ,مث الذين يلوهنم)) (.)10
_________

( )1رواه البخاري ( ،)80ومسلم (.)2671
( )2رواه البخاري (.)7062
( )3رواه مسلم (.)157

((( )4شرح صحيح البخاري)) ( ،)13 /10و ((فتح الباري)) (.)16 /13
((( )5فتح الباري)) (.)16 /13
( )6رواه البخاري ( ،)100ومسلم (.)2673

((( )7شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)223 /16
( )8رواها البخاري (.)6037

((( )9تذكرة احلفاظ)) (.)1031 /3
( )10رواه البخاري ( ،)3651ومسلم (.)2533

()202/4

وَّل يزال العلم ينقص واْلهل يكثر حىت َّل يعرف الناس فرائض اإلسالم ,فقد روى حذيفة رضي هللا
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يدرس اإلسالم كما يدرس وشي الثوب حىت َّل

يدرى ما صيام وَّل صالة وَّل نسك وَّل صدقة ,ويسرى على كتاب هللا يف ليلة فال يبقى يف األرض

منه آية ,وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبري والعجوز يقولون أدركنا آابءَن على هذه الكلمةَّ :ل

إله إَّل هللا ,فنحن نقوهلا .فقال له صلة :ما تغين عنهم َّل إله إَّل هللا وهم َّل يدرون ما صالة وَّل صيام
وَّل نسك وَّل صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ,مث ردها عليه ثالاثً كل ذلك يعرض عنه حذيفة ,مث أقبل
عليه يف الثالثة فقال :اي صلة ,تنجيهم من النار ثالاثً)) (.)1

وقال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه(( :لينزعن القرآن من بني أظهركم يسري عليه ليالً فيذهب

من أجواف الرجال فال يبقى يف األرض منه شيء)) (.)2

قال ابن تيمية( :يسري به يف آخر الزمان من املصاحف والصدور فال يبقى يف الصدور منه كلمة ،وَّل

يف املصاحف منه حرف) (.)3
وأعظم من هذا أن َّل يذكر اسم هللا تعاىل يف األرض كما يف احلديث عن أنس رضي هللا عنه أن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل تقوم الساعة حىت َّل يقال يف األرض هللا هللا)) (.)4

قال ابن كثري( :يف معىن هذا احلديث قوَّلن:

أحدمها :أن معناه أن أحداً َّل ينكر منكراً ,وَّل يزجر أحداً إذا رآه قد تعاطى منكراً ،وعرب عن ذلك
بقوله ((حىت َّل يقال :هللا هللا)) ،كما  ...يف حديث عبد هللا بن عمرو ((فيبقى فيها عجاجة َّل

يعرفون معروفاً وَّل ينكرون منكراً)) (.)5

والقول الثاين :حىت َّل يذكر هللا يف األرض ,وَّل يعرف امسه فيها ,وذلك عند فساد الزمان ،ودمار نوع

اإلنسان ،وكثرة الكفر والفسوق والعصيان" ( .)6أشراط الساعة ليوسف الوابل-ص102 :
_________

( )1رواه ابن ماجه ( ،)3289واحلاكم ( ،)587 /4والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ()356 /2
( .)2028قال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وقال

البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( :)94 /4هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ،وقال ابن حجر يف
((فتح الباري)) ( :)19 /13إسناده قوي.

( )2رواه الطرباين ( ،)8719( )141 /9وعبدالرزاق يف ((املصنف)) ( .)363 /3قال اهليثمي يف
((جممع الزوائد)) ( :)332 /7رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح غري شداد بن معقل وهو ثقة،
وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)19 /13إسناده صحيح لكنه موقوف.

((( )3جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)198 /3
( )4رواه مسلم (.)148

( )5رواه أمحد ( .)6964( )210 /2قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)16 /8رواه أمحد
مرفوعاً وموقوفاً ورجاهلما رجال الصحيح ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (/11

.)161

((( )6النهاية يف الفنت واملالحم)) (.)123 - 122 /1

()203/4

املطلب احلادي عشر :اخلسف والقذف واملسخ
عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يكون يف آخر هذه األمة
خسف ومسخ وقذف ،قالت :قلت :اي رسول هللا أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال :نعم إذا ظهر

اخلبث)) (.)1

وعن ابن مسعود رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :بني يدي الساعة مسخ

وخسف وقذف)) (.)2

وقد جاء اخلرب أن الزَندقة والقدرية يقع عليهم املسخ والقذف ،روى اإلمام أمحد عن عبد هللا بن
عمر رضي هللا عنهما قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إنه سيكون يف أميت مسخ

وقذف ،وهو يف الزندقية والقدرية)) (.)3

ويف رواية للرتمذي(( :يف هذه األمة أو يف أميت خسف أو مسخ أو قذف يف أهل القدر)) (.)4
وعن عبد الرمحن بن صحار العبدي عن أبيه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تقوم

الساعة حىت خيسف بقبائل ,فيقال :من بقي من بين فالن؟ قال :فعرفت حني قال :قبائل أهنا العرب,

ألن العجم تنسب إىل قراها)) (.)5

وعن حممد بن إبراهيم التيمي قال :مسعت بقرية امرأة القعقاع بن أيب حدرد تقول :مسعت رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم على املنرب وهو يقول(( :إذا مسعتم جبيش قد خسف به قريباً فقد أظلت
الساعة)) (.)6

واخلسف قد وجد يف مواضع يف الشرق والغرب ( )7قبل عصرَن هذا ،ووقع يف هذا الزمن كثري من
اخلسوفات يف أماكن متفرقة من األرض ,وهي نذير بني يدي عذاب شديد ,وختويف من هللا لعباده،

وعقوبة ألهل البدع واملعاصي ,كي يعترب الناس ويرجعوا إىل رهبم ويعلموا أن الساعة قد أزفت ،وأنه َّل

ملجأ من هللا إَّل إليه.
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2185وقال :غريب من حديث عائشة َّل نعرفه إَّل من هذا الوجه و [فيه]
عبد هللا بن عمر تكلم فيه حيىي بن سعيد من قبل حفظه ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن

الرتمذي)).

( )2رواه ابن ماجه ( .)3296قال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( :)310 /2حديث عبد هللا
ورجال إسناده ثقات .إَّل أنه منقطع .سيار أبو احلكم مل حيدث عن طارق ابن شهاب .قاله اإلمام

أمحد .وله شاهد من حديث أيب هريرة رواه ابن حبان يف صحيحه ،وصححه األلباين يف ((صحيح
سنن ابن ماجه)).

( )3رواه أمحد ( .)6208( )136 /2قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)206 /7رواه أمحد
ورجاله رجال الصحيح ،وصحح إسناده السيوطي يف ((اخلصائص الكربى)) ( ،)148 /2وأمحد
شاكر يف حتقيقه للمسند (.)74 /9

( )4رواه الرتمذي ( .)2152وقال :حسن صحيح غريب ،وقال ابن القيم يف ((هتذيب السنن))
( :)455 /12أجود ما يف الباب ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

( )5رواه أمحد ( ،)15998( )483 /3واحلاكم ( .)492 /4وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد

ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)18 /8رواه أمحد والطرباين وأبو

يعلى والبزار ورجاله ثقات ،وصحح إسناده ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( ،)142 /8والسفاريين يف

((شرح ثالثيات املسند)) (.)290 /1

( )6رواه أمحد ( .)27173( )378 /6قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)12 /8رواه أمحد
والطرباين وفيه ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رجال أحد إسنادي أمحد رجال الصحيح ،وحسنه

األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)618

( )7انظر(( :فتح الباري)) ( ،)84 /13و ((عون املعبود)) (.)429 /11

()204/4

وقد جاء الوعيد للعصاة من أهل املعازف وشاريب اخلمور ابخلسف واملسخ والقذف ،روى الرتمذي

عن عمران بن حصني رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :يف هذه األمة خسف

ومسخ وقذف .فقال رجل من املسلمني :اي رسول هللا ومىت ذلك؟ قال :إذا ظهرت القيان واملعازف,
وشربت اخلمور)) (.)1

وروى ابن ماجة عن أيب مالك األشعري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
((ليشربن َنس من أميت اخلمر يسموهنا بغري امسها ,يعزف على رؤوسهم ابملعازف ,خيسف هللا هبم

األرض ,وجيعل منهم القردة واخلنازير)) (.)2

واملسخ يكون حقيقياً ،ويكون معنوايً ،فقد فسر احلافظ ابن كثري رمحه هللا (املسخ) يف قوله تعاىل:
ِ
ِ
ِ َّ ِ
الس ْب ِ
ني [البقرة.]65 :
ين ا ْعتَ َدواْ ِمن ُك ْم ِيف َّ
ت فَـ ُقلْنَا َهلُ ْم ُكونُواْ ق َر َدةً َخاسئِ َ
َولََق ْد َعل ْمتُ ُم الذ َ

أبنه مسخ حقيقي وليس مسخاً معنوايً فقط ،وهذا القول هو الراجح ,وهو ما ذهب إليه ابن عباس
وغريه من أئمة التفسري (.)3

وذهب جماهد وأبو العالية وقتادة إىل أن املسخ كان معنوايً وأنه كان لقلوهبم ومل ْيسخوا قردة ()4

ونقل ابن حجر عن ابن العريب القولني ورجح األول ( )5ورجح رشيد رضا يف تفسريه القول الثاين،
وهو أنه كان مسخاً يف أخالقهم (.)6

واستبعد ابن كثري ما روي عن جماهد وقال( :أنه قول غريب خالف الظاهر من السياق يف هذا املقام

وغريه) (.)7

مث قال بعد سياقه لطائفة من كالم العلماء :والغرض من هذا السياق عن هؤَّلء األئمة بيان خالف ما
ذهب إليه جماهد  -رمحه هللا – من أن مسخهم إمنا كان معنوايً َّل صورايً بل الصحيح أنه معنوي

صوري وهللا أعلم (.)8

وإذا كان املسخ حيتمل أن يكون معنوايً فإن كثرياً من املستحلني للمعاصي قد مسخت قلوهبم

فأصبحوا َّل يفرقون بني احلالل واحلرام ,وَّل بني املعروف واملنكر ,مثلهم يف ذلك كمثل القردة

واخلنازير – نسأل هللا العافية والسالمة – وسيقع ما أخرب به صلى هللا عليه وسلم من املسخ سواء
كان معنوايً أو صورايً .أشراط الساعة ليوسف الوابل-ص133 :
_________

( )1رواه الرتمذي ( .)2212وقال :غريب ،وحسنه لغريه الشوكاين يف ((نيل األوطار)) (،)262 /8
وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

( )2رواه ابن ماجه ( ،)3263والبيهقي ( .)21517( )221 /10وقال بعده :وهلذا شواهد من
حديث علي وعمران بن حصني وعبد هللا بن بسر وسهل بن سعد وأنس بن مالك وعائشة رضي هللا
عنهم عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،وصحح إسناده ابن القيم يف ((إغاثة اللهفان)) (،)509 /1

وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

((( )3تفسري الطربي)) ((( ،)170 /2تفسري املاوردي)) ((( ،)135 /1تفسري ابن كثري)) (/1

.)150

((( )4تفسري الطربي)) ((( ،)173 - 172 /2تفسري ابن كثري)) (.)150 /1
((( )5فتح الباري)) (.)56 /10

((( )6تفسري املنار)) (.)343 /1
((( )7تفسري ابن كثري)) (.)151 /1
((( )8تفسري ابن كثري)) (.)153 /1

()205/4

املطلب الثاين عشر :انتشار الزَن
ومن العالمات اليت ظهرت فشو الزَن وكثرته بني الناس ,فقد أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أبن
ذلك من أشراط الساعة -:ثبت يف الصحيحني عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم(( :إن من أشراط الساعة (فذكر منها) ويظهر الزَن)) (.)1

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((سيأيت على الناس سنوات

خداعات (فذكر احلديث وفيه) وتشيع فيها الفاحشة)) (.)2

وأعظم من ذلك استحالل الزَن .فقد ثبت يف الصحيح عن أيب مالك األشعري أنه مسع النيب صلى
هللا عليه وسلم يقول(( :ليكونن يف أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير)) ( ،)3ويف آخر الزمان بعد
ذهاب املؤمنني يبقى شرار الناس يتهارجون هتارج احلمر ,كما جاء يف حديث النواس رضي هللا عنه

((ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها هتارج احلمر ,فعليهم تقوم الساعة)) (.)4

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :والذي نفسي بيده َّل تفىن هذه

األمة حىت يقوم الرجل إىل املرأة فيفرتشها يف الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها وراء

هذا احلائط)) ( .)5قال القرطيب يف كتابه (املفهم) على حديث أنس السابق( :يف هذا احلديث علم
من أعلم النبوة إذ أخرب عن أمور ستقع فوقعت خصوصاً يف هذه األزمان) (.)6

وإذا كان هذا يف زمان القرطيب فهو يف زماننا هذا أكثر ظهوراً لعظم غلبة اْلهل وانتشار الفساد بني

الناس .أشراط الساعة ليوسف الوابل107-
_________

( )1رواه البخاري ( ،)80ومسلم (.)2671

( )2رواه ابن ماجه ( ،)3277واحلاكم ( )557 /4واللفظ له .وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد
ومل خيرجاه ،وهو من حديث حيىي بن سعيد األنصاري عن املقربي غريب جدا ،وقال الذهيب :صحيح،
وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).
( )3رواه البخاري (.)5590
( )4رواه مسلم (.)2937

( )5رواه أبو يعلى ( .)6183( )43 /11قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)334 /7رواه أبو
يعلى ورجاله رجال الصحيح.
((( )6املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم)) ((( ،)61 /22فتح الباري)) (.)179 /1

()206/4

املطلب الثالث عشر :انتشار الراب
ومنها ظهور الراب وانتشاره بني الناس ,وعدم املباَّلة أبكل احلرام ،ففي احلديث عن ابن مسعود رضي
هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :بني يدي الساعة يظهر الراب)) (.)1

ويف الصحيح عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :ليأتني على
الناس زمانَّ ،ل يبايل املرء ِبا أخذ املال ،أمن حالل أم من حرام)) (.)2
وهذه األحاديث تنطبق على كثري من املسلمني يف هذا الزمن ,فتجدهم َّل يتحرون احلالل يف

املكاسب ,بل جيمعون املال من احلالل واحلرام وأغلب ذلك بدخول الراب يف معامالت الناس ،فقد
انتشرت املصارف املتعاملة ابلراب ,ووقع كثري من الناس يف هذا البالء العظيم.

ومن فقه اإلمام البخاري رمحه هللا أنه أورد حديث أيب هريرة السابق يف ابب قول هللا عز وجلَ :اي
َّ ِ
آمنُواْ َّلَ َأتْ ُكلُواْ ِ
اع َفةً َواتَّـ ُقواْ هللاَ لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْفلِ ُحو َن [آل عمران ]130 :ليبني
الرَاب أَ ْ
ض َعافًا م َ
ضَ
ين َ
أَيمـ َها الذ َ
أن أكل األضعاف املضاعفة من الراب يكون ابلتوسع فيه عند عدم مباَّلة الناس بطرق مجع املال,
وعدم التمييز بني احلالل واحلرام .أشراط الساعة ليوسف الوابل108-
_________

( )1رواه الطرباين ( ،)7695( )349 /7واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( .)7 /3وقال :رواه
الطرباين ورواته رواة الصحيح ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)121 /4رواه الطرباين يف

((األوسط)) ورجاله رجال الصحيح ،وقال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) (:)3415

رجال إسناده رجال الصحيح غري أيب محزة الكويف وهو حسن احلديث.
( )2رواه البخاري (.)2083

()207/4

املطلب الرابع عشر :ظهور املعازف واستحالهلا

عن سهل بن سعد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :سيكون يف آخر الزمان خسف وقذف

ومسخ ،قيل :ومىت ذلك اي رسول هللا؟ قال :إذا ظهرت املعازف والقينات)) (.)1
وهذه العالمة قد وقع شيء كبري منها يف العصور السابقة ,وهي اآلن أكثر ظهوراً ,فقد ظهرت

املعازف يف هذا الزمن وانتشرت انتشاراً عظيماً ,وكثر املغنون واملغنيات وهم املشار إليهم يف هذا

احلديث بـ " القينات" وأعظم من ذلك استحالل كثري من الناس للمعازف ,وقد جاء الوعيد ملن فعل

ذلك ابملسخ ,والقذف ,واخلسف كما يف احلديث السابق ,وملا ثبت يف صحيح البخاري رمحه هللا

قال :قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد  -مث ساق السند إىل أيب مالك األشعري رضي هللا
عنه أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول(( :ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير،

واخلمر واملعازف ،ولينزلن أقوام إىل جنب علم ،يروح عليهم بسارحة هلم ،أيتيهم  -يعين الفقري -

حلاجة فيقولوا :ارجع إلينا غداً ،فيبيتهم هللا ،ويضع العلم ،وْيسخ آخرين قردة وخنازير إىل يوم

القيامة)) (.)2

وقد زعم ابن حزم أن هذا احلديث منقطع مل يتصل ما بني البخاري وصدقة بن خالد ,ورد عليه
وبني َّ
أن ما قاله ابن حزم ابطل من ستة وجوه (:)3
العالمة ابن القيمَّ ,

 - 1أن البخاري قد لقي هشام بن عمار ومسع منه ،فإذا روى عنه معنعناً محل على اَّلتصال اتفاقاً
حلصول املعاصرة والسماع فإذا قال( :قال هشام) مل يكن فرق بينه وبني قوله( :عن هشام) أصالً.
 - 2أن الثقات األثبات قد رووه عن هشام موصوَّلً ،قال اإلمساعيلي يف صحيحه( :أخربين احلسن
حدثنا هشام بن عمار) إبسناده ومتنه.

 - 3أنه قد صح من غري حديث هشام ,فرواه اإلمساعيلي وعثمان بن أيب شيبة بسندين آخرين إىل
أيب مالك األشعري رضي هللا عنه.

 - 4أن البخاري لو مل يلق هشاماً ومل يسمع منه فإدخاله هذا احلديث يف صحيحه وجزمه به يدل
على أنه اثبت عنده عن هشام ومل يذكر الواسطة بينه وبني هشام إما لشهرهتم ,وإما لكثرهتم فهو

معروف مشهور عن هشام.
 - 5أن البخاري إذا قال يف صحيحه( :قال فالن) فاملراد أن احلديث صحيح عنده.

 - 6أن البخاري ذكر هذا احلديث حمتجاً به ,مدخالً له يف صحيحه أصالً َّل استشهاداً فاحلديث

صحيح بال ريب.

وقال ابن الصالح وَّل التفات إىل أيب حممد بن حزم الظاهري احلافظ يف رده ما أخرجه البخاري من

حديث أيب عامر أو أيب مالك فذكره مث قال – :واحلديث صحيح معروف اَّلتصال بشرط الصحيح,
والبخاري رمحه هللا قد يفعل مثل ذلك لكون ذلك احلديث معروفاً من جهة الثقات عن ذلك

الشخص الذي علقه عنه .وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك احلديث يف موضع آخر من كتابه

مسنداً متصالً وقد يفعل ذلك لغري ذلك من األسباب اليت َّل يصحبها خلل اَّلنقطاع وهللا أعلم
( .)4أشراط الساعة ليوسف الوابل -ص109 :
_________
( )1رواه ابن ماجه ( ،)3297والطرباين ( .)5820( )150 /6قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد))

( :)13 /8فيه عبد هللا بن أيب الزَند وفيه ضعف وبقية رجال إحدى الطريقني رجال الصحيح.
وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

( )2رواه البخاري (.)5590

((( )3هتذيب السنن)) (.)270 /5
((( )4مقدمة ابن الصالح)) (ص.)36 :

()208/4

املطلب اخلامس عشر :كثرة شرب اخلمر واستحالهلا
ظهر يف هذه األمة شرب اخلمر وتسميتها بغري امسها ,واألدهى من ذلك استحالل بعض الناس هلا،

وهذا من أمارات الساعة ،فقد روى اإلمام مسلم عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :مسعت

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :من أشراط الساعة)) وذكر منها ((ويشرب اخلمر)) ()1

ومضى ذكر بعض األحاديث يف الكالم على املعازف وفيها أنه سيكون من هذه األمة من يستحل
شرب اخلمر .ومنها ما رواه اإلمام أمحد وابن ماجة عن عبادة بن الصامت قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم(( :لتستحلن طائفة من أميت اخلمر ابسم يسموهنا إايه)) (.)2

فقد أطلق على اخلمر أمساء كثرية ,حىت مسيت ابملشروابت الروحية وحنو ذلك ,واألحاديث يف بيان أن

هذه األمة سيفشو فيها شرب اخلمر ,وأن فيهم من يستحلها ويغري امسها ،وفسر ابن العريب استحالل

اخلمر بتفسريين:

األول :اعتقاد حل شرهبا.
الثاين :أن يكون املراد بذلك اَّلسرتسال يف شرهبا كاَّلسرتسال يف احلالل.

وذكر أنه مسع ورأى من يفعل ذلك ( ،)3وهو يف زمننا هذا أكثر ,فقد فنت بعض الناس بشرهبا,
وأعظم من ذلك بيعها جهاراً وشرهبا عالنية يف بعض البلدان اإلسالمية ،وانتشار املخدرات انتشاراً
عظيماً مل يسبق له مثيل مما ينذر خبطر عظيم ،وفساد كبري ،واألمر هلل من قبل ومن بعد .أشراط
الساعة ليوسف الوابل-ص112 :
_________

( )1رواه مسلم ( .)2671ورواه البخاري (.)80
( )2رواه ابن ماجه ( ،)2746وأمحد ( )22761( )318 /5واللفظ له .قال اهليثمي يف ((جممع

الزوائد)) ( :)78 /5رواه أمحد وفيه اثبت بن السمط وهو مستور وبقية رجاله ثقات ،وصححه
األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

((( )3فتح الباري)) (.)55 /10

()209/4

املطلب السادس عشر :زخرفة املساجد والتباهي هبا
ومنها زخرفة املساجد ونقشها والتفاخر هبا فقد روى اإلمام أمحد عن أنس رضي هللا عنه أن رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل تقوم الساعة حىت يتباهى الناس يف املساجد)) ( )1ويف رواية

للنسائي وابن خزْية رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ((ومن أشراط الساعة أن يتباهى

الناس يف املساجد)) (.)2

قال البخاري( :قال أنس :يتباهون هبا مث َّل يعمروهنا إَّل قليالً ,فالتباهي هبا العناية بزخرفتها) (.)3
قال ابن عباس( :لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى) (.)4

وقد هنى عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه عن زخرفة املساجد ألن ذلك يشغل الناس عن صالهتم.
ِ
الناس من املطر ,وإايك أن حتمر أو تصفر فتفنت
وقال عندما أمر بتجديد املسجد النبوي (أك َّن َ
الناس) (.)5
ورحم هللا عمر فإن الناس مل أيخذوا بوصيته ,ومل يقتصروا على التحمري والتصفري .بل تعدوا ذلك إىل

نقش املساجد كما ينقش الثوب ،وتباهى امللوك واخللفاء يف بناء املساجد وتزويقها حىت أتوا يف ذلك
ابلعجب ,وَّل زالت هذه املساجد قائمة حىت اآلن كما يف الشام ومصر وبالد املغرب واألندلس
وغريها .وحىت اآلن َّل يزال املسلمون يتباهون يف زخرفة املساجد.

وَّل شك أن زخرفة املساجد عالمة على الرتف والتبذير ،وعمارهتا إمنا تكون ابلطاعة والذكر فيها,
ويكفي الناس ما يكنهم من احلر والقر واملطر ،وقد جاء الوعيد ابلدمار إذا زخرفت املساجد وحليت
املصاحف ,فقد روى احلكيم الرتمذي عن أيب الدرداء رضي هللا عنه قال( :إذا زخرفتم مساجدكم,

وحليتم مصاحفكم ,فالدمار عليكم) ( ،)6قال املناوي( :فزخرفة املساجد ,وحتلية املصاحف منهي
عنها ,ألن ذلك يشغل القلب ,ويلهي عن اخلشوع والتدبر واحلضور مع هللا تعاىل ،والذي عليه

الشافعية أن تزويق املسجد ولو الكعبة بذهب أو فضة حرام مطلقاً وبغريمها مكروه) ( .)7أشراط

الساعة ليوسف الوابل -ص113 :

_________

( )1رواه أمحد ( ،)12402( )134 /3ورواه أبو داود ( )449وسكت عنه .وصحح إسناده
عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )181كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وصححه النووي

يف ((اخلالصة)) ( ،)305 /1وابن دقيق العيد يف ((اَّلقرتاح)) (.)114

( )2رواه النسائي ( ،)32 /2ابن خزْية ( .)1323( )282 /2واحلديث حسنه ابن حجر يف
((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )336 /1كما قال ذلك يف املقدمة ،وصححه األلباين يف ((صحيح

سنن النسائي)).

( )3رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم قبل حديث ( ،)446ووصله أبو يعلى يف مسنده ()199 /5
( ،)2817وانظر ((تغليق التعليق)) َّلبن حجر (.)236 /2

( )4رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم قبل حديث ( ،)446ووصله ابن حجر يف ((تغليق التعليق))
(.)238 /2

( )5رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم قبل حديث (.)446

( )6رواه احلكيم الرتمذي يف ((نوادر األصول)) ( .)256 /3وحسنه األلباين يف ((صحيح اْلامع))
(.)585

((( )7فيض القدير)) (.)367 /1

()210/4

املطلب السابع عشر :تقارب الزمن
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تقوم الساعة حىت ..

يتقارب الزمان)) (.)1

وعنه رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تقوم الساعة حىت يتقارب الزمان

فتكون السنة كالشهر ،ويكون الشهر كاْلمعة ،وتكون اْلمعة كاليوم ،ويكون اليوم كالساعة ،وتكون

الساعة كاحرتاق السعفة)) ( .)2وللعلماء أقوال يف املراد بتقارب الزمان منها:
 - 1أن املراد بذلك قلة الربكة يف الزمان (.)3

قال ابن حجر( :وقد وجد يف زماننا هذا ,فإننا جند من سرعة مر األايم ما مل يكن جنده يف العصر

الذي قبل عصرَن هذا) (.)4

 - 2أن املراد بذلك هو ما يكون يف زمان املهدي وعيسى عليه السالم من استلذاذ الناس للعيش

وتوفر األمن وغلبة العدل وذلك أن الناس يستقصرون أايم الرخاء وأن طالت ,وتطول عليهم مدة
الشدة وأن قصرت (.)5

 - 3أن املراد تقارب أحوال أهله يف قلة الدين حىت َّل يكون منهم من أيمر ِبعروف وينهى عن منكر
لغلبة الفسق وظهور أهله وذلك عند ترك طلب العلم خاصة والرضى ابْلهل ,وذلك ألن الناس َّل
ِ ِ ِ
يم ([ )6يوسف:
يتساوون يف العلم ,فدرجات العلم تتفاوت كما قال تعاىلَ :وفَـ ْو َق ُك ِل ذي عل ٍْم َعل ٌ

 ]76وإمنا يتساوون إذا كانوا جهاَّلً.
 - 4أن املراد تقارب أهل الزمان بسبب توفر وسائل اَّلتصاَّلت واملراكب األرضية واْلوية السريعة

اليت قربت البعيد (.)7

 - 5أن املراد بذلك هو قصر الزمان وسرعته سرعة حقيقية وذلك يف آخر الزمان ,وهذا مل يقع إىل

اآلن ويؤيد ذلك ما جاء أن أايم الدجال تطول حىت يكون اليوم كالسنة وكالشهر وكاْلمعة يف الطول،

فكما أن األايم تطول فإهنا تقصر ( )8وذلك َّلختالل نظام العامل وقرب زوال الدنيا.
قال ابن أيب مجرة :حيتمل أن يكون املراد بتقارب الزمان قصره على ما وقع يف حديث ((َّل تقوم

الساعة حىت تكون السنة كالشهر)) وعلى هذا فالقصر حيتمل أن يكون حسياً وحيتمل أن يكون
معنوايً ،أما احلسي فلم يظهر بعد ولعله من األمور اليت تكون قرب قيام الساعة.

وأما املعنوي فله مدة منذ ظهر يعرف ذلك أهل العلم الديين ومن له فطنة من أهل السبب الدنيوي،
فإهنم جيدون أنفسهم َّل يقدر أحدهم أن يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه قبل ذلك ,ويشكون
ذلك وَّل يدرون العلة فيه ،ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضعف اإلْيان لظهور األمور املخالفة للشرع

من عدة أوجه ،وأشد ذلك األقوات ففيها من احلرام احملض ومن الشبه ما َّل خيفى ،حىت أن كثرياً من
الناس َّل يتوقف يف شيء ومهما قدر على حتصيل شيء هجم عليه وَّل يبايل.

والواقع أن الربكة يف الزمان ويف الرزق ويف النبت إمنا يكون من طريق قوة اإلْيان ,واتباع األمر,
َن أ َْهل الْ ُقرى آمنُواْ واتَّـ َقواْ لََفتَ ْحنَا َعلَْي ِهم بـرَك ٍ
ات ِم َن
واجتناب النهي ,والشاهد لذلك قوله تعاىلَ :ولَ ْو أ َّ َ َ َ َ
ََ
َخ ْذ ََنهم ِِبَا َكانُواْ يك ِ
السماء واألَر ِ ِ
ْسبُو َن [األعراف .)9( ]96 :أشراط الساعة
ض َولَكن َك َّذبُواْ فَأ َ ُ
َّ َ َ ْ
َ
ليوسف الوابل-ص120 :
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6037ومسلم (.)157
( )2رواه أمحد ( .)10956( )537 /2قال شعيب األرَنؤوط حمقق ((املسند)) :إسناده صحيح
على شرط مسلم ،وحسنه الوادعي يف ((الصحيح املسند)) (.)1460

((( )3معامل السنن هبامش خمتصر سنن أيب داود للمنذري)) ((( )141 /6جامع األصول َّلبن
األثري)) ((( )409 /10فتح الباري)) (.)16 /13

((( )4فتح الباري)) (.)16 /13
((( )5فتح الباري)) (.)16 /13
((( )6خمتصر سنن أيب داود للمنذري)) (.)142 /6
((( )7احتاف اْلماعة)) ((( ،)497 /1والعقائد اإلسالمية)) ( )247لسيد سابق.

((( )8خمتصر سنن أيب داود للمنذري)) ((( )142 /6جامع األصول)) ( )409 /10حتقيق عبد
القادر األرَنؤوط.
((( )9فتح الباري)) (.)17 /13

()211/4

املطلب الثامن عشر :كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة احلق
جاء يف حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قوله صلى هللا عليه وسلم(( :إن بني يدي الساعة
 ...شهادة الزور وكتمان شهادة احلق)) (.)1

وشهادة الزور هي الكذب متعمداً يف الشهادة ،فكما أن شهادة الزور سبب إلبطال احلق ،فكذلك

كتمان الشهادة سبب إلبطال احلق.
ِ
ِ
قال هللا تعاىلَ :وَّلَ تَكْتُ ُمواْ َّ
يم [البقرة.]283 :
الش َه َ
اد َة َوَمن يَكْتُ ْم َها فَِإنَّهُ آمثٌ قَـلْبُهُ َوهللاُ ِِبَا تَـ ْع َملُو َن َعل ٌ
وعن أيب بكرة رضي هللا عنه قال :كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال(( :أَّل أنبئكم أبكرب

الكبائر .ثالاثً اإلشراك ابهلل ،وعقوق الوالدين ,وشهادة الزور ,أو قول الزور وكان متكئاً فجلس ،فما
زال يكررها حىت قلنا :ليته يسكت)) (.)2

وما أكثر شهادة الزور وكتمان شهادة احلق يف هذا الزمن ،ولعظم خطرها قرهنا النيب صلى هللا عليه

وسلم ابلشرك وعقوق الوالدين ،فإن شهادة الزور سبب للظلم واْلور وضياع حقوق الناس يف

األموال واألعراض ،وظهورها دليل على ضعف اإلْيان وعدم اخلوف من الرمحن .أشراط الساعة
ليوسف الوابل-ص150 :
_________

( )1رواه أمحد ( .)3870( )407 /1قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)332 /7رجاله رجال

الصحيح ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ( ،)333 /5واأللباين يف ((سلسلة

األحاديث الصحيحة)) ( )647وقال :على شرط مسلم.
( )2رواه البخاري ( ،)2654ومسلم (.)87

()212/4

املطلب األول :عودة جزيرة العرب جنات وأهناراً
عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل تقوم الساعة حىت يكثر املال ويفيض حىت

خيرج الرجل بزكاة ماله فال جيد أحدا يقبلها منه وحىت تعود أرض العرب مروجا وأهنارا)) ( )1القيامة
الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 195
_________

( )1رواه مسلم (.)157

()213/4

املطلب الثاين :انتفاخ األهلة
من األدلة على اقرتاب الساعة أن يرى اهلالل عند بدو ظهوره كبريا حىت يقال ساعة خروجه إنه

لليلتني أو ثالثة فعن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من
اقرتاب الساعة انتفاخ األهلة)) ( )1القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 196
_________

( )1رواه الطرباين ( .)198 /10وقال األلباين يف ((صحيح اْلامع)) ( :)5898صحيح .وانظر
كالمه يف ((السلسلة الصحيحة)) (.)2292

()214/4

املطلب الثالث :تكليم السباع واْلماد اإلنس
عن أيب سعيد اخلدري قال :عدا الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه فأقعى الذئب
على ذنبه قال :أَّل تتقي هللا تنزع مين رزقا ساقه هللا إيل .فقال :اي عجيب ذئب مقع على ذنبه يكلمين

كالم اإلنس .فقال الذئب :أَّل أخربك أبعجب من ذلك حممد صلى هللا عليه وسلم بيثرب خيرب

الناس أبنباء ما قد سبق .قال فأقبل الراعي يسوق غنمه حىت دخل املدينة فزواها إىل زاوية من زواايها
مث أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنودي :الصالة

جامعة مث خرج فقال للراعي(( :أخربهم)) .فأخربهم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :صدق
والذي نفسي بيده َّل تقوم الساعة حىت يكلم السباع اإلنس ويكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله

وخيربه فخذه ِبا أحدث أهله بعده)) ( )1القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 197
_________

( )1رواه أمحد ( .)11809( )83 /3وروى الرتمذي  -طرف من آخره  ،)2181( -واحلاكم
( .)414 /4قال الرتمذي :وهذا حديث حسن غريب َّل نعرفه إَّل من حديث القاسم بن الفضل،
والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل احلديث وثقه حيىي بن سعيد القطان ،وعبدالرمحن بن مهدي.

وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال اهليثمي يف

((جممع الزوائد)) ( :)291 /8عند الرتمذي طرف من آخره  -مث قال :رواه أمحد والبزار بنحوه
ابختصار ورجال أحد إسنادي أمحد رجال الصحيح .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة))

( :)122وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غري القاسم هذا وهو ثقة اتفاقاً ،وأخرج له
مسلم يف (املقدمة).

()215/4

املطلب الرابع :احنسار الفرات عن جبل من ذهب

عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل تقوم الساعة حىت حيسر

الفرات عن جبل من ذهب .يقتتل الناس عليه .فيقتل من كل مائة ،تسعة وتسعون .ويقول كل رجل
منهم :لعلي أكون أَن الذي أجنو)) (.)1

وليس املقصود هبذا اْلبل من ذهب (النفط) (البرتول األسود) كما يرى ذلك أبو عبية يف تعليقه على

النهاية يف الفنت َّلبن كثري ( )2وذلك من وجوه:

 - 1أن النص جاء فيه (جبل من ذهب) والبرتول ليس بذهب على احلقيقة فإن الذهب هو املعدن

املعروف.

 - 2أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخرب أن ماء النهر ينحسر عن جبل من ذهب فرياه الناس،
والنفط أو (البرتول) يستخرج من ابطن األرض ابآلَّلت من مسافات بعيدة.

 - 3أن النيب صلى هللا عليه وسلم خص الفرات هبذا دون غريه من البحار واألهنار ،والنفط نراه
يستخرج من البحار كما يستخرج من األرض ويف أماكن كثرية متعددة.

 - 4أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخرب أن الناس سيقتتلون عند هذا الكنز ومل حيصل أهنم اقتتلوا
عند خروج النفط من الفرات أو غريه ،بل أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى من حضر هذا الكنز أن

أيخذ منه شيئاً كما يف الرواية األخرى عن أيب بن كعب رضي هللا عنه قالَّ :ل يزال الناس خمتلفة

أعناقهم يف طلب الدنيا  ..إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :يوشك الفرات أن

حيسر عن جبل من ذهب فمن حضره فال أيخذ منه شيئاً)) (.)3

ومن محله على النفط فإنه يلزمه على قوله هذا النهي عن األخذ من النفط ومل يقل به أحد (.)4
وقد رجح احلافظ ابن حجر أن سبب املنع من األخذ من هذا الذهب ملا ينشأ عن أخذه من الفتنة

والقتال عليه ( .)5أشراط الساعة ليوسف الوابل-ص156 :
_________

( )1رواه مسلم (.)2894
((( )2النهاية يف الفنت واملالحم)) ( )208 /1حتقيق حممد فهيم أبو عبية.
( )3رواه البخاري ( ،)7119ومسلم (.)2894
((( )4احتاف اْلماعة)) (.)489 /1
((( )5فتح الباري)) (.)81 /13

()216/4

املطلب اخلامس :إخراج األرض كنوزها املخبوءة
عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :تقيء األرض أفالذ كبدها أمثال األسطوان

من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول يف هذا قتلت وجييء القاطع فيقول يف هذا قطعت رمحي.
وجييء السارق فيقول يف هذا قطعت يدي مث يدعونه فال أيخذون منه شيئا)) ( .)1وهذه آية من

آايت هللا حيث أيمر احلق األرض أن خترج كنوزها املخبوءة يف جوفها .القيامة الصغرى لعمر بن

سليمان األشقر  -ص 201
_________
( )1رواه مسلم (.)1013

()217/4

املطلب السادس :حماصرة املسلمني إىل املدينة
من أشراط الساعة أن يهزم املسلمون وينحسر ظلهم وحييط هبم أعداؤهم وحياصروهنم يف املدينة
املنورة .عن ابن عمر :رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يوشك املسلمون
أن حياصروا إىل املدينة حىت يكون أبعد مساحلهم سالح)) ( )1القيامة الصغرى لعمر بن سليمان

األشقر  -ص 202
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4250وابن حبان ( ،)174 /15والطرباين يف ((األوسط)) (،)286 /6
واحلاكم ( .)556 /4واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال احلاكم :صحيح على شرط مسلم.

ووافقه الذهيب .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح .وقال شعيب األرَنؤوط حمقق
((صحيح ابن حبان)) :قال شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح على شرط البخاري.

()218/4

املطلب السابع :إحراز اْلهجاه امللك
اْلهجاه رجل من قحطان سيصري إليه امللك وهو شديد القوة والبطش ،عن أيب هريرة عن النيب صلى

هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل تقوم الساعة حىت خيرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه)) ( )1ويف
روايةَّ(( :ل تذهب األايم والليايل حىت ْيلك رجل يقال له :اْلهجاه)) ( .)2وحيتمل أن يكون هذا
الذي يف الرواية األخرية غري األول فقد صح يف سنن الرتمذي عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يذهب الليل والنهار حىت ْيلك رجل من املوايل يقال له جهجاه)) ()3
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_________

( )1رواه البخاري ( ،)3517ومسلم (.)2910
( )2رواه مسلم (.)2911

( )3رواه الرتمذي ( ،)2228وأمحد ( .)8346( )329 /2قال الرتمذي :هذا حديث حسن
غريب .وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)156 /16إسناده صحيح .وقال األلباين يف
((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

()219/4

املطلب الثامن :فتح القسطنطينية
ومنها فتح مدينة القسطنطينية – قبل خروج الدجال  -على يدي املسلمني ,والذي تدل عليه
األحاديث أن هذا الفتح العظيم يكون بعد قتال الروم يف امللحمة الكربى وانتصار املسلمني عليهم،
فعندئذ يتوجون إىل مدينة القسطنطينية فيفتحها هللا للمسلمني بدون قتال ،وسالحهم التكبري

والتهليل.
ففي احلديث عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :مسعتم ِبدينة جانب

منها يف الرب وجانب منها يف البحر؟ قالوا :نعم اي رسول هللا! قالَّ :ل تقوم الساعة حىت يغزوها سبعون
ألفاً من بين إسحاق .فإذا جاؤوها نزلوا .فلم يقاتلوا بسالح ومل يرموا بسهم .قالواَّ :ل إله إَّل هللا وهللا
أكرب .فيسقط أحد جانبيها .قال ثور (أحد رواة احلديث)َّ :ل أعلمه إَّل قال :الذي يف البحر .مث

يقولوا الثانيةَّ :ل إله إَّل هللا وهللا أكرب .فيسقط جانبها اآلخر .مث يقولوا الثالثةَّ :ل إله إَّل هللا وهللا
أكرب .فيفرج هلم .فيدخلوها فيغنموا .فبينما هم يقتسمون الغنائم ،إذ جاءهم الصريخ فقال :إن

الدجال قد خرج .فيرتكون كل شيء ويرجعون)) (.)1

وقد أشكل قوله يف هذا احلديث(( :يغزوها سبعون ألفاً من بين إسحاق)) والروم من بين إسحاق,
ألهنم من ساللة العيص بن إسحاق بن إبراهيم اخلليل عليهما السالم ،فكيف يكون فتح
القسطنطينية على أيديهم؟
قال القاضي عياض( :كذا هو يف مجيع أصول صحيح مسلم من بين إسحاق ,مث قال :قال بعضهم:
املعروف احملفوظ من بين إمساعيل ،وهو الذي يدل عليه احلديث وسياقه ألنه إمنا أراد العرب) (.)2

وذهب احلافظ ابن كثري :إىل أن هذا احلديث (يدل على أن الروم يسلمون يف آخر الزمان ,ولعل فتح

القسطنطينية يكون على أيدي طائفة منهم كما نطق به احلديث املتقدم أنه يغزوها سبعون ألفاً من بين
إسحاق) واستشهد على ذلك أبهنم مدحوا يف حديث املستورد القرشي فقد قال(( :مسعت رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يقول :تقوم الساعة والروم أكثر الناس ،فقال له عمرو :أبصر ما تقول .قال:

أقول ما مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .قال :لئن قلت ذلك ،إن فيهم خلصاَّلً أربعاً :إهنم
ألحلم الناس عند فتنة .وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة .وأوشكهم كرة بعد فرة .وخريهم ملسكني ويتيم

وضعيف .وخامسة حسنة ومجيلة :وأمنعهم من ظلم امللوك)) (.)3

 ...ويدل أيضاً على أن الروم يسلمون يف آخر الزمان حديث أيب هريرة السابق يف قتال الروم وفيه:
أن الروم يقولون للمسلمني ((خلوا بيننا وبني الذين سبوا منا نقاتلهم ،فيقول املسلمونَّ :ل وهللا َّل

خنلي بينكم وبني إخواننا)) ( )4فالروم يطلبون من املسلمني أن يرتكوهم يقاتلون من سيب منهم ألهنم
أسلموا فريفض املسلمون ذلك ,ويبينون للروم أن من أسلم منهم فهو من إخواننا َّل نسلمه ألحد،
وكون غالب جيش املسلمني ممن سيب من الكفار ليس ِبستغرب.

قال النووي( :وهذا موجود يف زماننا ،بل معظم عساكر اإلسالم يف بالد الشام ومصر سبوا مث هم
اليوم حبمد هللا يسبون الكفار وقد سبوهم يف زماننا مراراً كثرية ،يسبون يف املرة الواحدة من الكفار

ألوفاً وهلل احلمد على إظهار اإلسالم وإعزازه) (.)5
_________

( )1رواه مسلم (.)2920
((( )2إكمال املعلم شرح صحيح مسلم)) ( ،)232 /8و ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (/18
.)44 - 43

( )3رواه مسلم (.)2898
( )4رواه مسلم (.)2897
((( )5شرح صحيح مسلم)) (.)21 /18

()220/4

ويؤيد كون هذا اْليش الذي يفتح القسطنطينية من بين إسحاق أن جيش الروم يبلغ عددهم قريباً
من ألف ألف ،فيقتل بعضهم ويسلم بعضهم ويكون من أسلم مع جيش املسلمني الذي يفتح
القسطنطينية وهللا أعلم .وفتح القسطنطينية بدون قتال مل يقع إىل اآلن وقد روى الرتمذي عن أنس

بن مالك أنه قال(( :فتح القسطنطينية مع قيام الساعة)) (.)1

مث قال الرتمذي :قال حممد أي ابن غيالن شيخ الرتمذي :هذا حديث غريب ،والقسطنطينية هي
مدينة الروم تفتح عند خروج الدجال ,والقسطنطينية قد فتحت يف زمان بعض أصحاب النيب صلى

هللا عليه وسلم ( , )2والصحيح أن القسطنطينية مل تفتح يف عصر الصحابة فإن معاوية رضي هللا عنه
بعث إليها ابنه يزيد يف جيش فيهم أبو أيوب األنصاري ،ومل يتم هلم فتحها مث حاصرها مسلمة بن
عبد امللك ومل تفتح أيضاً ,ولكنه صاحل أهلها على بناء مسجد هبا (.)3

وفتح الرتك أيضاً للقسطنطينية كان بقتال ... ،وستفتح فتحا أخرياً كما أخرب بذلك الصادق
املصدوق صلى هللا عليه وسلم.

قال أمحد شاكر( :فتح القسطنطينية املبشر به يف احلديث سيكون يف مستقبل قريب أو بعيد يعلمه
هللا عز وجل ،وهو الفتح الصحيح هلا حني يعود املسلمون إىل دينهم الذي أعرضوا عنه ،وأما فتح
الرتك الذي كان قبل عصرَن هذا فإنه كان ْتهيدا للفتح األعظم ،مث هي قد خرجت بعد ذلك من

أيدي املسلمني منذ أعلنت حكومتهم هناك أهنا حكومة غري إسالمية وغري دينية وعاهدت الكفار
أعداء اإلسالم ,وحكمت أمتها أبحكام القوانني الوثنية الكافرة ،وسيعود الفتح اإلسالمي هلا إن شاء

هللا كما بشر به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم) ( .)4أشراط الساعة ليوسف الوابل -بتصرف-
ص164 :

_________

( )1رواه الرتمذي ( .)2239وقال :هذا حديث غريب ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)):
إسناده صحيح موقوف.

((( )2جامع الرتمذي)) (.)510 /4
((( )3النهاية –الفنت واملالحم )62 /1( ))-حتقيق د .طه الزيين.
((( )4حاشية عمدة التفسري عن ابن كثري)) ( )256 /2اختصار وحتقيق الشيخ أمحد شاكر.

()221/4

املطلب التاسع :فتنة األحالس وفتنة الدهيماء
عن عبدهللا بن عمر قال :كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قعودا فذكر الفنت فأكثر يف ذكرها
وح َرب
حىت ذكر فتنة األحالس فقال قائل :اي رسول هللا وما فتنة األحالس؟ قال(( :هي فتنة َه َرب َ

مث فتنة السراء دخلها أو دخنها من حتت قدمي رجل من أهل بييت يزعم أنه مين وليس مين إمنا وليي

املتقون مث يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع مث فتنة الدهيماء َّل تدع أحدا من هذه األمة إَّل

لطمته لطمة فإذا قيل :انقطعت ْتادت يصبح الرجل فيها مؤمنا وْيسى كافرا حىت يصري الناس إىل

فسطاطني فسطاط إْيان َّل نفاق فيه وفسطاط نفاق َّل إْيان فيه إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من

اليوم أو غد)) ( )1واألحالس :مجع حلس وهو الكساء الذي يلي ظهر البعري حتت القتب شبهت به
الفتنة ملالزمتها للناس حني تنزل هبم كما يالزم احللس ظهر البعري وقال اخلطايب :حيتمل أن تكون هذه

الفتنة شبهت ابألحالس لسواد لوهنا وظلمتها .واحلرب :ذهاب املال واألهل ،والدهيماء :الداهية
اليت تدهم الناس بشرها .القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 204

_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4242وأمحد ( ،)6168( )133 /2واحلاكم ( .)513 /4واحلديث سكت
عنه أبو داود .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب ،وقال أمحد

شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)24 /9إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)):
صحيح.

()222/4

املطلب العاشر :خروج املهدي

• الفرع األول :امسه وصفته.

• الفرع الثاين :مكان خروجه.
• الفرع الثالث :األدلة من السنة على ظهوره.

• الفرع الرابع :العلماء الذين احتجوا أبحاديث املهدي وصححوها.
• الفرع اخلامس :يف نقل كالم أهل العلم يف إثبات حقيقة املهدي.
• الفرع السادس :عقائد الفرق اإلسالمية يف املهدي.

()223/4

الفرع األول :امسه وصفته
وهذا الرجل امسه كاسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،واسم أبيه كاسم أيب النيب صلى هللا عليه
وسلم فيكون امسه حممد أو أمحد بن عبد هللا ,وهو من ذرية فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ,مث من ولد احلسن بن علي رضي هللا عنهم.

قال ابن كثري رمحه هللا يف املهدي( :وهو حممد بن عبد هللا العلوي الفاطمي احلسين رضي هللا عنه)
(.)1

وصفته الواردة :أنه أجلى اْلبهة ،أقىن األنف .أشراط الساعة ليوسف الوابل -ص 193
_________

((( )1النهاية يف الفنت واملالحم)) ( )29 /1حتقيق د .طه زيين.

()224/4

الفرع الثاين :مكان خروجه
يكون ظهور املهدي من قبل املشرق ,فقد جاء يف احلديث عن ثوابن رضي هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يقتتل عند كنزكم هذا ثالثة كلهم ابن خليفة ،مث َّل يصل إىل واحد منهم،

مث تطلع الراايت السود من قبل املشرق ،فيقتلونكم قتالً مل يقتله قوم  -مث ذكر شيئاً – َّل أحفظه
فقال :فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج ،فإنه خليفة هللا املهدي)) (.)1

قال ابن كثري رمحه هللا( :واملراد ابلكنز املذكور يف هذا السياق كنز الكعبة ،يقتتل عنده ليأخذوه ثالثة
من أوَّلد اخللفاء ،حىت يكون آخر الزمان فيخرج املهدي ،ويكون ظهوره من بالد املشرق َّل من
سرداب سامرا ،كما يزعمه جهلة الرافضة من أنه موجود فيه اآلن ,وهم ينتظرون خروجه يف آخر

الزمان ،فإن هذا نوع من اهلذاين ،وقسط كبري من اخلذَّلن ،شديد من الشيطان ،إذ َّل دليل على
ذلك وَّل برهانَّ ,ل من كتاب وَّل سنة ,وَّل معقول صحيح وَّل استحسان) ،وقال أيضاً( :ويؤيد بناس

من أهل املشرق ينصرونه ,ويقيمون سلطانه ,ويشيدون أركانه ،وتكون راايهتم سود أيضاً ،وهو زي

عليه الوقار ألن راية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانت سوداء يقال هلا العقاب) إىل أن قال:

(واملقصود أن املهدي املمدوح املوعود بوجوده يف آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من َنحية
املشرق ،ويبايع له عند البيت كما دل على ذلك بعض األحاديث) ( .)2أشراط الساعة ليوسف

الوابل -ص 194

_________

( )1رواه ابن ماجه ( ،)418واحلاكم ( .)510 /4وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني،
ووافقه الذهيب ،وقال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( :)204 /4هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
((( )2النهاية يف الفنت واملالحم)) (.)29 /1

()225/4

الفرع الثالث :األدلة من السنة على ظهوره
جاءت األحاديث الصحيحة الدالة على ظهور املهدي ،وهذه األحاديث منها ما جاء فيه النص على
املهدي ومنها ما جاء فيه ذكر صفته فقط ,وسأذكر هنا بعض هذه األحاديث وهي كافية يف إثبات
ظهوره يف آخر الزمان عالمة من عالمات الساعة.

 - 1عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :خيرج يف آخر

أميت املهدي ،يسقيه هللا الغيث ،وخترج األرض نباهتا ،ويعطي املال صحاحاً ،وتكثر املاشية ،وتعظم

األمة ،يعيش سبعاً ،أو مثانياً ،يعين حججاً)) (.)1

 - 2وعنه رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أبشركم ابملهدي يبعث على
اختالف من الناس وزَّلزل ,فيمأل األرض قسطاً وعدَّلً كما ملئت جوراً وظلماً ,يرضى عنه ساكن

السماء وساكن األرض ,يقسم املال صحاحاً .فقال له رجل :ما صحاحاً؟ قال :ابلسوية بني الناس،
قال :وْيأل هللا قلوب أمة حممد صلى هللا عليه وسلم غىن ،ويسعهم عدله ,حىت أيمر منادايً فينادي،
فيقول :من له يف مال حاجة؟ فما يقوم من الناس إَّل رجل ،فيقول :ائت السدان يعين اخلازن فقل

له :إن املهدي أيمرك أن تعطيين ماَّلً ،فيقول له :أحث ,حىت إذا جعله يف حجرة وأبرزه ندم ,فيقول:

كنت أجشع أمة حممد نفساً ،أو عجز عين ما وسعهم ،قال :فريده ،فال يقبل منه ،فيقال له :إَن َّل

أنخذ شيئاً أعطيناه ،فيكون كذلك سبع سنني أو مثان سنني أو تسع سنني ،مث َّل خري يف العيش بعده،

أوقالَّ :ل خري يف احلياة بعده)) (.)2

ويف هذا دليل على أنه بعد موت املهدي ،يظهر الشر والفنت العظيمة.
 - 3وعن علي رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :املهدي منا أهل البيت
يصلحه هللا يف ليلة)) (.)3

قال ابن كثري( :أي يتوب عليه ويوفقه ،ويلهمه ويرشده بعد أن مل يكن كذلك) (.)4

 - 4وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :املهدي مين؛

أجلى اْلبهة ،أقىن األنفْ ،يأل األرض قسطاً وعدَّلً كما ملئت جوراً وظلماًْ ،يلك سبع سنني)) (.)5

 - 1وعن أم سلمة رضي هللا عنها قالت :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :املهدي من
عرتيت من ولد فاطمة)) (.)6
_________
( )1رواه احلاكم ( .)601 /4وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وقال
األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) ( :)711إسناده صحيح رجاله ثقات.

( )2رواه أمحد ( .)11344( )37 /3قال عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام الشرعية الكربى)) (/4

 :)532له متابعة ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)316 /7رجاله ثقات.

( )3رواه ابن ماجه ( ،)3316وأمحد ( .)645( )84 /1قال أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (/2
 :)58إسناده صحيح ،وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

((( )4النهاية يف الفنت واملالحم)) ( )29 /1حتقيق د .طه زيين.
( )5رواه أبو داود ( ،)4285واحلاكم ( .)600 /4واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال احلاكم:
صحيح على شرط مسلم ،وقال الذهيب يف ((تلخيص العلل املتناهية)) ( :)319إسناده صاحل،

وجود إسناده ابن القيم يف ((املنار املنيف)) (ص ،)109 :وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة
املصابيح)) ( )120 /5كما قال ذلك يف املقدمة.

( )6رواه أبو داود ( ،)4284وابن ماجه ( ،)3317واحلاكم ( .)601 /4واحلديث سكت عنه أبو
داود ،وصححه ابن تيمية يف ((منهاج السنة)) ( ،)255 /8وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة
املصابيح)) (.)119 /5
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 - 2وعن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ينزل عيسى بن مرمي،
فيقول أمريهم املهدي :تعال صل بنا ،فيقولَّ :ل ،إن بعضهم أمري بعض ،تكرمة هللا هلذه األمة))
(.)1

 - 3وعن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :منا الذي يصلي عيسى بن
مرمي خلفه)) (.)2

 - 4وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تذهب
أو َّل تنقضي الدنيا حىت ْيلك العرب رجل من أهل بييت ,ويواطئ امسه امسي)) (.)3

ويف رواية(( :يواطئ امسه امسي ,واسم أبيه اسم أيب)) (.)4

بعض ما ورد يف الصحيحني من األحاديث فيما يتعلق ابملهدي:

 - 1عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :كيف أنتم إذا نزل ابن
مرمي فيكم ,وإمامكم منكم)) (.)5

 - 2وعن جابر رضي هللا عنهما قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولَّ(( :ل تزال طائفة
من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة .قال ،فينزل عيسى بن مرمي صلى هللا عليه وسلم

فيقول أمريهم :تعال صل لنا .فيقولَّ :ل .إن بعضكم على بعض أمراء .تكرمة هللا هذه األمة)) (.)6
 - 3وعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يكون يف
آخر أميت خليفة حيثي املال حثياً َّل يعده عدد)).

قال اْلريري – أحد رواة احلديث – قلت أليب نضرة وأيب العالء :أتراين أنه عمر بن عبد العزيز؟
فقاَّلَّ :ل" (.)7

فهذه األحاديث اليت وردت يف الصحيحني تدل على أمرين:
أحدمها :أنه عند نزول عيسى بن مرمي – عليه الصالة والسالم – من السماء يكون املتويل ألمرة

املسلمني رجال منهم.
_________

( )1رواه أمحد ( ،)14762( )345 /3وأبو يعلى ( ،)2078( )59 /4والطرباين يف ((املعجم

األوسط)) ( .)9078( )39 /9قال ابن القيم يف ((املنار املنيف)) ( :)114إسناده جيد ،وقال
األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) ( :)2236إسناده جيد رواته ثقات.

( )2رواه أبو نعيم يف ((األربعون يف املهدي)) ( .)64وصححه األلباين يف ((سلسلة األحاديث
الصحيحة)) (.)2293
( )3رواه أبو داود ( ،)4282والرتمذي ( ،)2231وأمحد ( .)3572( )376 /1واحلديث سكت
عنه أبو داود ،وقال الرتمذي :حسن صحيح ،وقال املباركفوري يف ((حتفة األحوذي)) (َّ :)92 /6ل
ينحط عن درجة احلسن وله شواهد كثرية من بني حسان وضعاف [وهو] مع شواهده وتوابعه صاحل

لالحتجاج ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (.)139 /6

( )4رواه أبو داود ( ،)4282والطرباين ( .)10243( )135 /10واحلديث سكت عنه أبو داود،
وصححه ابن تيمية يف ((منهاج السنة)) ( ،)255 /8وابن القيم يف ((املنار املنيف)) ( ،)108وقال

األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )5رواه البخاري ( ،)3449ومسلم (.)155
( )6رواه مسلم (.)156
( )7رواه مسلم (.)2913
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والثاين :أن حضور أمريهم للصالة ,وصالته ابملسلمني وطلبه من عيسى عليه السالم عند نزوله أن
يتقدم ليصلي هلم يدل على صالح يف هذا األمري وهدى ,وهي وإن مل يكن فيها التصريح بلفظ
املهدي إَّل أهنا تدل على صفات رجل صاحل يؤم املسلمني يف ذلك الوقت ،وقد جاءت األحاديث يف
السنن واملسانيد وغريها مفسرة هلذه األحاديث اليت يف الصحيحني ودالة على أن ذلك الرجل الصاحل

يسمى حممد بن عبد هللا ويقال له املهدي ،والسنة يفسر بعضها بعضاً ،ومن األحاديث الدالة على

ذلك احلديث الذي رواه احلارث بن أيب أسامة يف مسنده عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم(( :ينزل عيسى بن مرمي فيقول أمريهم املهدي)) ( )1فهو دال على أن ذلك
األمري املذكور يف صحيح مسلم الذي طلب من عيسى بن مرمي عليه الصالة والسالم أن يتقدم

للصالة يقال له املهدي.

وقد أورد الشيخ صديق حسن يف كتابه اإلذاعة مجلة كبرية من أحاديث املهدي جعل آخرها حديث
جابر املذكور عند مسلم ،مث قال عقبه( :وليس فيه ذكر املهدي ولكن َّل حممل له وألمثاله من

األحاديث إَّل املهدي املنتظر كما دلت على ذلك األخبار املتقدمة واآلاثر الكثرية) ( .)2أشراط
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 - 4عن عبدهللا بن مسعود قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تذهب الدنيا حىت ْيلك
العرب رجل من أهل بييت يواطئ امسه امسي)) ( .)3ويف رواية :قال(( :لو مل يبق من الدنيا إَّل يوم

لطول هللا ذلك اليوم حىت يبعث فيه رجال مين أو من أهل بييت يواطىء امسه امسي واسم أبيه اسم أيب
ْيأل األرض قسطا وعدَّل كما ملئت ظلما وجورا)) ( .)4قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبدهللا بن
ابز :أمر املهدي معلوم ،واألحاديث فيه مستفيضة ،بل متواترة متعاضدة ،وقد حكى غري واحد من

أهل العلم تواترها ،وتواترها تواتر معنوي ،لكثرة طرقها ،واختالف خمارجها وصحابتها ورواهتا

وألفاظها ،فهي حبق تدل على أن هذا الشخص املوعود به أمره اثبت وخروجه حق ،وهو حممد بن

عبدهللا العلوي احلسين من ذرية احلسن بن علي بن أيب طالب رضي هللا عنهم ،وهذا اإلمام من رمحة

هللا عز وجل ابألمة يف آخر الزمان ،خيرج فيقيم العدل واحلق ،وْينع الظلم واْلور ،وينشر هللا به لواء
اخلري على األمة عدَّل وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس .القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر -

ص 206

_________
( )1رواه احلارث بن أيب أسامة كما ذكره ابن القيم يف (املنار املنيف) (ص )114 :وقال :إسناده

جيد ،قال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) ( :)2236وهو كما قال ابن القيم رمحه هللا

تعاىل ،فإن رجاله كلهم ثقات.

((( )2عقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر)) (ص  )176 - 175عبد احملسن العباد.
( )3رواه أبو داود ( )4282بزايدة (أو َّل تنقضي) ،والرتمذي ( )2230واللفظ له ،وأمحد (/1

 .)3573( )377واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
ووافقه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

( )4رواه أبو داود ( )4282واللفظ له ،والطرباين ( )135 /10بلفظ( :ليلة) بدَّل من (يوم).

واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال ابن القيم يف ((املنار املنيف)) ( :)108صحيح .وقال األلباين
يف ((صحيح سنن أيب داود)) :حسن صحيح.
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الفرع الرابع :العلماء الذين احتجوا أبحاديث املهدي وصححوها
أخرج أحاديث املهدي اإلمام أمحد بن حنبل ،والطرباين ،وأبو يعلى ،والبزار وعبد الرازق الصنعاين،
وابن أيب شيبة ،وأبو نعيم بن محاد ،وابن ماجة ،والرتمذي ،واحلاكم ،وأبو داود ،ويف أحاديثهم:

الصحيح واحلسن والضعيف.

وممن صحح أحاديث املهدي من علماء السلف واخللف :العقيلي ،وأبو احلسن اآلبري ،والقرطيب،

وشيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ،وابن القيم ،وابن كثري ،والذهيب ,واملنذري ،واهليثمي ،وابن حجر
العسقالين ،واملباركفوري ،ومشس احلق آابدي ،وعلي بن سلطان حممد القاري ،والشعراين،

والكشمريي ،واخلطايب ،والشوكاين ،وحممد بن إمساعيل الصنعاين ،والبوصريي ،وحممد بن أمحد

السفاريين ،وحممد بن جعفر الكناين ،وأبو العالء السيد إدريس العراقي ،وأبو الطيب صديق حسن

خان ،والسيد حممد الشهروزي ،وأبو عبد هللا حممد جسوس ،وحممد العريب الفاسي.

 ومن العلماء املعاصرين العالمة الفاضل الشيخ عبد العزيز بن ابز ،وحمدث الشام الشيخ حممدَنصر الدين األلباين ،والشيخ عبد هللا بن محيد ،والشيخ حممد بن عثيمني وغريهم كثريون.

 وإذا كان احلق َّل يعرف ابلرجال ,فال شك أن الرجال هم الواسطة يف معرفة هذا احلق ,وَّلبد أنيراعى قدرهم وجاللتهم وإمامتهم خاصة إذا انضم إىل ذلك كثرة عددهم يف جانب خمالفيهم ,وقلة
علم خمالفيهم ابلنسبة إليهم ,وقبل ذلك كله صحة األحاديث الواردة يف ذلك ،بل وحكم الكثري

منهم عليها ابلتواتر املعنوي ،واحلق أنه مل يعرف أنه خالف يف هذه العقيدة من الغابرين سوى ابن

خلدون ،وليس من أهل التحقيق كما قال العلماء .الرسالة يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة ملاهر
بن صاحل آل مبارك– ص87 :
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الفرع اخلامس :يف نقل كالم أهل العلم يف إثبات حقيقة املهدي
قال العالمة أبو الطيب حممد مشس احلق العظيم آابدي (:)1
(اعلم أن املشهور بني الكافة من أهل اإلسالم على مر األعصار أنه َّلبد يف آخر الزمان من ظهور

رجل من أهل البيت يؤيد الدين ,ويظهر العدل ,ويتبعه املسلمون ,ويستويل على املمالك اإلسالمية
ويسمى ابملهدي ،ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة يف الصحيح على أثره،

وأن عيسى عليه السالم ينزل من بعده فيقتل الدجال ،أو ينزل معه فيساعده على قتله ،وأيمت
ابملهدي يف صالته.

وخرج أحاديث املهدي مجاعة من األئمة منهم :أبو داود ,والرتمذي ,وابن ماجة ,والبزار ,واحلاكم,

والطرباين ,وأبو يعلى املوصلي ،وأسندوها إىل مجاعة من الصحابة مثل :علي ,وابن عباس ,وابن عمر,

وطلحة ,وعبد هللا بن مسعود ,وأيب هريرة ,وأنس ,وأيب سعيد اخلدري ,وأم حبيبة ,وأم سلمة ,وثوابن,
وقرة بن إايس ,وعلي اهلاليل ,وعبد هللا بن احلارث بن جزء رضي هللا عنهم.

وإسناد أحاديث هؤَّلء بني صحيح ,وحسن ,وضعيف .وقد ابلغ اإلمام املؤرخ عبد الرمحن بن
خلدون املغريب يف اترخيه يف تضعيف أحاديث املهدي كلها فلم يصب بل أخطأ).
قال القاضي الشوكاين يف الفتح الرابين:

(الذي أمكن الوقوف عليه من األحاديث الواردة يف املهدي املنتظر مخسون حديثا ومثانية وعشرون

أثراً .مث سردهم مع الكالم عليها) مث قال( :ومجيع ما سقناه ابلغ حد التواتر كما َّل خيفى من له فضل

اطالع) .اهـ.

وقال اإلمام أبو احلسن حممد بن احلسني اآلبري يف كتاب (مناقب الشافعي):

(وقد تواترت األخبار واستفاضت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وسلم بذكر املهدي
وأنه من أهل بيته ،وأنه ْيلك سبع سنني ،وأنه ْيأل األرض عدَّلً ،وأن عيسى خيرج فيساعده على قتل
الدجال ،وأنه يؤم هذه األمة ويصلي عيسى خلفه) .اهـ.

قال احملدث الناقد أبو العالء السيد إدريس بن حممد بن إدريس العراقي احلسيين يف أتليف له يف
املهدي ما نصه:

(أحاديث املهدي متواترة – أو كادت – وجزم ابألول غري واحد من احلفاظ النقاد) .اهـ.
قال الشوكاين يف أتليف له مساه (التوضيح يف تواتر ما جاء يف املنتظر والدجال واملسيح) (:)2

(واألحاديث الواردة يف املهدي اليت أمكن الوقوف عليها منها مخسون حديثاً فيها الصحيح,

واحلسن ,والضعيف املنجرب ،وهي متواترة بال شك وَّل شبهة ،بل يصدق وصف التواتر على ما دوهنا
على مجيع اَّلصطالحات احملررة يف األصول ،وأما اآلاثر عن الصحابة املصرحة ابملهدي فهي كثرية

أيضاً هلا حكم الرفع إذ َّل جمال لالجتهاد يف مثل ذلك) .اهـ.

قال احملدث أبو الطيب صديق حسن احلسيين البخاري يف كتاب (اإلذاعة):

(واألحاديث الواردة يف املهدي – على اختالف رواايهتا كثرية جداً تبلغ حد التواتر ,وهي يف السنن
وغريها من دواوين اإلسالم من املعاجم واملسانيد) وقال أيضاً بعد كالم له ما نصه:

(وأحاديث املهدي بعضها صحيح ,وبعضها حسن ,وبعضها ضعيف ،وأمره مشهور بني الكافة من

أهل اإلسالم على ممر األعصار) .اهـ.

وقال العالمة أبو عبد هللا حممد جسوس يف شرح رسالة أيب زيد ما نصه:

(ورد خرب املهدي يف أحاديث ذكر السخاوي أهنا وصلت إىل حد التواتر) .اهـ.

وقال احلافظ ابن كثري يف (هناية البداية والنهاية) (:)37 /1
_________

( )1راجع كتاب ((عون املعبود شرح سنن أيب داود)) (.)362 - 361 /11
( )2راجع كتاب ((اإلذاعة ملا كان وما يكون بني يدي الساعة)) (ص.)124 :
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(فصل يف ذكر املهدي الذي يكون يف آخر الزمان وهو أحد اخللفاء الراشدين واألئمة املهديني وليس
ابملنتظر الذي تزعم الروافض ,وترجتي ظهوره من سرداب يف سامرا ,فإن ذاك ماَّل حقيقة له وَّل عني
وَّل أثر  ..وأما ما سنذكره فقد نطقت به األحاديث املروية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه يف

آخر الدهر ,وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى بن مرمي كما دلت على ذلك األحاديث مث ذكر
احلافظ ابن كثري بعض ما ورد يف ظهور املهدي من اآلاثر) .اهـ.
وقال السفاريين يف عقيدته املسماة (ابلدرة املضية يف عقيدة الفرقة املرضية):

(وما أتى يف النص من أشراط  ...فكله حق بال شطاط
منها اإلمام اخلامت الفصيح  ...حممد املهدي واملسيح)

وقال أيضاً يف شرحها( :كثرت أقوال يف املهدي حىت قيلَّ( :ل مهدي إَّل عيسى)  ,والصواب الذي

عليه أهل احلق :أن املهدي غري عيسى ،وأنه خيرج قبل نزول عيسى عليه السالم ،وقد كثرت خبروجه

الرواايت حىت بلغت حد التواتر املعنوي ,وشاع ذلك بني علماء السنة حىت عد من معتقداهتم  ..مث
ذكر بعض األحاديث الواردة فيه من طريق مجاعة من الصحابة مث قال :وقد روي عمن ذكر من
الصحابة وغري من ذكر منهم برواايت متعددة ،وعن التابعني من بعدهم ،مما يفيد جمموعه العلم

القطعي ،فاإلْيان خبروج املهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ،ومدون يف عقائد أهل السنة
واْلماعة) .اهـ.

وقال صاحب كتاب (اإلذاعة) (ص.)124 :
(وقد مجع السيد العالمة بدر امللة املنري حممد بن إمساعيل األمري اليماين األحاديث القاضية خبروج
املهدي ،وأنه من آل حممد صلى هللا عليه وسلم ,وأنه يظهر يف آخر الزمان) مث قال( :ومل أيت تعيني

زمنه إَّل أنه خيرج قبل الدجال) .اهـ.

وقال أيضاً:
(ونقل العالمة الشيخ مرعي يف كتابه (فوائد الفكر) عن حممد بن احلسني أنه قال :قد تواترت
األحاديث واستفاضت بكثرة رواهتا عن املصطفى صلى هللا عليه وسلم ِبجيء املهدي ،وأنه من أهل
بيته صلى هللا عليه وسلم) .اهـ.

وقال احلافظ يف فتح الباري شرح صحيح البخاري (.)82 /13
أثناء شرحه حلديث(( :تصدقوا فسيأيت على الناس زمان ْيشي الرجل بصدقته فال جيد من يقبلها))

( .)1فذكر احلافظ احتماَّلت تعلق هذا احلديث ابلباب الذي قبله وهو ابب خروج النار فقال رمحه
هللا( :وتعلقه به من جهة اَّلحتمال الذي تقدم ،وهو أن ذلك يقع يف الزمان الذي يستغين فيه الناس
عن املال ،إما َّلشتغال كل منهم بنفسه عن طروق الفتنة ،فال يلوي على األهل فضالً عن املال،

وذلك يف زمن الدجال ،وإما حبصول األمن املفرط ,والعدل البالغ حبيث يستغين كل أحد ِبا عنده
عما يف يد غريه ،وذلك يف زمن املهدي وعيسى بن مرمي ،وإما عند ظهور النار اليت تسوقهم إىل

احملشر) .اهـ.

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل يف (منهاج السنة النبوية :)211 /4
(األحاديث اليت حيتج هبا على خروج املهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود ,والرتمذي ,وأمحد,
وغريهم من حديث ابن مسعود وغريه.

مث ذكر شيخ اإلسالم رواايت ابن مسعود ,وأم سلمة ,وأيب سعيد ,وعلي رضي هللا عنهم مجيعاً.
وقال الشيخ العالمة عبد العزيز بن ابز (رمحه هللا) (:)2
(أما إنكار املهدي املنتظر ابلكلية كما زعم ذلك بعض املتأخرين فهو قول ابطل ،ألن أحاديث

خروجه يف آخر الزمان ,وأنه ْيأل األرض عدَّلً وقسطاً كما ملئت جوراً ،قد تواترت تواتراً معنوايً،
وكثرت جداً واستفاضت كما صرح بذلك مجاعة من العلماء بينهم :أبو احلسن اآلبري السجستاين
من علماء القرن الرابع ,والعالمة السفاريين ,والعالمة الشوكاين وغريهم ،وهو كاإلمجاع من أهل

العلم ،ولكن َّل جيوز اْلزم أبن فالَنً هو املهدي إَّل بعد توافر العالمات اليت بينها النيب صلى هللا

عليه وسلم يف األحاديث الثابتة ،وأعظمها وأوضحها كونه ْيأل األرض قسطاً وعدَّلً كما ملئت جوراً
وظلماً) .اهـ .الرسالة يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة ملاهر بن صاحل آل مبارك– ص89 :
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1411ومسلم ( .)1011من حديث حارثة بن وهب رضي هللا عنه.
((( )2جريدة عكاظ)) ( 18حمرم 1400هـ).
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 - 1عقيدة أهل السنة واْلماعة

عقيدة أهل السنة واْلماعة موافقة  ...لألحاديث الصحيحة وأن املهدي حاكم صاحل راشد يبعثه هللا
جمددا هلذا الدين ويعلي هللا هذا الدين على يديه .يقول ابن خلدون :اعلم أن املشهور بني الكافة من
أهل اإلسالم على ممر األعصار أنه َّل بد يف آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين

ويظهر العدل ويتبعه املسلمون ويستويل على املمالك اإلسالمية ويسمى ابملهدي ،ويكون خروج

الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة يف (الصحيح) على إثره ،وأن عيسى عليه السالم ينزل

من بعده فيقتل الدجال ،أو ينزل معه فيساعده على قتله ،وأيمت ابملهدي يف صالته .القيامة الصغرى
لعمر بن سليمان األشقر -بتصرف  -ص 206
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 –2عقيدة الشيعة اإلمامية
الذين يعتقدون أن املهدي هو آخر أئمتهم وهو اإلمام الثاين عشر املدعو حممد بن احلسن العسكري
وهو عندهم من ولد احلسني بن علي َّل من ولد احلسن وهم يعتقدون أنه دخل سرداب سامراء منذ

أكثر من ألف ومائة سنة وعمره مخس سنوات ويعتقدون أنه حاضر يف األمصار غائب عن األبصار
وهو املهدي الذي ينتظرون عودته وكالمهم هذا مل يقم عليه دليل وَّل برهان من عقل أو نقل وهو
خمالف لسنة هللا يف البشر .القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 206
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 - 3املكذبون بوجود املهدي
وهؤَّلء أفراد من الذين ينسبون ألهل السنة ليس هلم ابع طويل يف حتقيق النصوص والكشف عن
األسانيد وقد دحض شبهاهتم كثري من أهل العلم يف مؤلفات مستقلة وآخرها فيما اطلعنا عليه ما

كتبه فضيلة الشيخ العالمة عبد احملسن العباد يف كتابه( :الرد على من كذب ابألحاديث الصحيحة

الواردة يف املهدي) ،وما كتبه فضيلة الشيخ محود بن عبدهللا بن محد التوجيري كتب جملداً بعنوان

(اَّلحتجاج ابألثر على من أنكر املهدي املنتظر) .القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص

206
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 - 4رجال من احلكام املاضني ادعوا املهدية أو ادعاها هلم أقوام
وبعض هؤَّلء رجال صاحلون لقب الواحد منهم ابملهدي َّل على أنه ذلك املهدي الذي أخرب عنه

الرسول صلى هللا عليه وسلم بل تفاؤَّل أبن يكون من األئمة املهديني الذين يقولون ابحلق وبه

حيكمون ومن هؤَّلء املهدي اخلليفة العباسي .وبعض الذين ادعوا املهدية من احلكام أو ادعيت هلم

أقوام فجرة مثل امللحد عبيد هللا بن ميمون القداح املتوىف 322هـ ،ومهدي املغاربة حممد بن تومرت،
ومهدي الفرقة املدعوة ابلكيسانية وهم يزعمون أنه حممد بن احلنفية .القيامة الصغرى لعمر بن

سليمان األشقر  -ص 206
 -مهدي القرامطة الباطنية:

هو امللحد عبيد هللا بن ميمون القداح وكان جده يهودايً من بيت جموسي ,فانتسب ابلكذب والزور

إىل أهل البيت ,وادعى أنه املهدي الذي بشر به النيب صلى هللا عليه وسلم وملك تغلب ،واستفحل
أمره إىل أن استولت ذريته املالحدة املنافقون الذين كانوا أعظم الناس عداوة هلل ولرسوله على بالد

املغرب ,ومصر ,واحلجاز ,والشام ,واستشرت غربة اإلسالم وحمنته ومصيبته هبم ,وكانوا يدعون

اإلهلية ,ويدعون أن للشريعة ابطناً خيالف ظاهرها ,وهم ملوك القرامطة الباطنية أعداء الدين ،فتسرتوا
ابلرفض واَّلنتساب كذابً إىل أهل البيت ،ودانوا بدين أهل اإلحلاد وروجوه ،ومل يزل أمرهم ظاهراً إىل

أن أنقذ هللا امللة اإلسالمية منهم وأابدهم ،وعادت مصر دار إسالم بعد أن كانت دار نفاق وإحلاد يف
زمنهم.

 -مهدي املغاربة:

هو حممد بن تومرت ,فإنه رجل كذاب ظامل متغلب ابلباطل ,ملك ابلظلم والتغلب والتخيل ،فقتل

النفوس ,وأابح حرمي املسلمني ,وسىب ذراريهم ,وأخذ أمواهلم.
وكان يودع بطن األرض يف القبور مجاعة من أصحابه أحياء ،أيمرهم أن يقولوا للناس :إنه املهدي

الذي بشر به النيب صلى هللا عليه وسلم مث يردم عليهم ليال لئال يكذبوه بعد ذلك .الرسالة يف الفنت

واملالحم وأشراط الساعة ملاهر بن صاحل آل مبارك– ص94 :

وهلذا ملا كان احلديث املعروف عند السلف واخللف أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف املهدي
يواطئ امسه امسي واسم أبيه اسم أيب صار يطمع كثري من الناس يف أن يكون هو املهدي حىت مسى
املنصور ابنه حممد ولقبه ابملهدي مواطأة َّلمسه ابمسه واسم أبيه ابسم أبيه ولكن مل يكن هو املوعود به

وأبو عبدهللا حممد بن التومرت امللقب ابملهدي الذي ظهر ابملغرب ولقب طائفته ابملوحدين وأحواله
معروفة كان يقول إنه املهدي املبشر به وكان أصحابه خيطبون له على منابرهم فيقولون يف خطبتهم

اإلمام املعصوم املهدي املعلوم الذي بشرت به يف صريح وحيك الذي اكتنفته ابلنور الواضح والعدل
الالئح الذي مأل الربية قسطا وعدَّل كما ملئت ظلما وجورا وهذا امللقب ابملهدي ظهر سنة بضع
ومخسمائة وتوىف سنة أربع وعشرين ومخسمائة وكان ينتسب إىل أنه من ولد احلسن ألنه كان أعلم

ابحلديث فادعى أنه هو املبشر به ومل يكن األمر كذلك وَّل مأل األرض كلها قسطا وَّل عدَّل بل دخل
يف أمور منكرة منهاج السنة النبوية لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 40 /4 -

()235/4

قال اْلونبوري وهو من مدعي املهدية يف اهلند( :كثر اخلالف يف احلديث ويصعب ْتييز الصحيح من
السقيم ،فالذي يوافق كتاب هللا تعاىل :ويوافق أحوايل فاقبلوه) .فهل يقول مثل هذا عاقل؟ وهل يقر
به متجرد عن اهلوى؟ اللهم َّل ،وملا سأل علماء هرات اْلونبوري :على أي أساس تدعي املهدية

لنفسك؟ قال :أَن َّل أدعيها من عند نفسي ،بل أدعيها أبمر من هللا سبحانه وتعاىل ،وسئل مرة :إن

اسم أيب املهدي عبدهللا ،وأنت ابن سيدخان ،فأجاب قائال :أليس هللا بقادر على أن يبعث مهداي ابن
سيدخان؟! وأجاب مرة اثنية :اسألوا هللا ملاذا بعث ابن سيدخان مهداي؟! وقال مرة اثلثة :اذهبوا

فقاتلوا هللا تعاىل :ملاذا بعث ابن سيدخان ،فتأمل كيف يسيطر اهلوى على أمثال أولئك ويردون

النصوص وحيرفوهنا لتسلم هلم دعاويهم الفارغة .أما أتباع بعض دعاة املهدية فحاهلم كذلك عجيب
خذ مثال ما نشر يف (العروة الوثقى) ( :)1لقد أخذ اَّلعتقاد ِبحمد أمحد سبيال يف قلوب اهلنديني،
حىت كتب إلينا أحد أصدقائنا يف َّلهور أن حممد أمحد لو كان دجاَّل ألوجبت علينا الضرورة أن

نعتقده مهداي ،وأن َّل نفرط يف شيء مما يؤيده .نعم و (لو كان دجاَّل ألوجبت علينا الضرورة أن
نعتقده مهداي) هل يقول هذا عاقل متجرد لنصرة احلق؟ أم هو من أقوال من غلبتهم أهواؤهم

فأعمتهم وأصمتهم؟ نسأل هللا اهلداية ،ولذا فإن كثريا من تلكم الدعوات القائمة على دعوى املهدوية
تستمر ولو مات املهدي املزعوم أو قتل ،وَّل يكون يف مثل ذلك عربة وعظة لألتباع ملعرفة حجم
الضالل واَّلحنراف الذي وقع هبم ومنهم ،ويصعب عليهم العود إىل احلق ،فيلوون عنق الواقع ،كما

لووا عنق النصوص ،فالن ما مات ،فالن حي وسيعود ،فالن يف دور السرت وسيخرج ،فالن قد رئي

العام عند الكعبة وهكذا ،ومثال هذا ما ذكره الربزجني قال :وقد ذكر الشيخ علي املتقي يف رسالة له
يف أمر املهدي :أن يف زمانه خرج رجل ابهلند ادعى أنه املهدي املنتظر واتبعه خلق كثري ،وظهر أمره

وطار صيته ،مث إنه مات بعد مدة ،وأن أتباعه مل يرجعوا عن اعتقادهم ... ،وأن أولئك القوم إىل اآلن
على ذلك اَّلعتقاد اخلبيث ،وأهنم يعرفون ابملهدوية ،ورِبا مسوا ابلقتالية ،ألن كل من قال هلم :إن

اعتقادكم ابطل ،قتلوه ،حىت إن الرجل الواحد منهم يكون بني اْلمع الكثري من املسلمني ،فإذا قيل

له :إن اعتقادك ابطل ،قتل القائل ،وَّل يبايل أيقتل أم يسلم ،وهم خلق كثري ،وقد ضموا إىل ذلك

اَّلعتقاد بدعا أخر خرجوا هبا عن سواء الصراط) ،قال صديق حسن خان( :قلت :وهذا هو السيد
حممد اْلونفوري).

واملقصود أن من أراد أن يلج هذا الباب  ... -ابب تنزيل النصوص على الواقع -فيجب عليه أن

يلقي على عتبته أهواءه ليسلم له دينه أوَّلً ،ويصح له تنزيله اثنيا ،أما أن يبقى على هواه ويريد أن

يصح التنزيل فال ،وليعلم أنه سيكون ساعتئذ منزَّل هلواه على الواقع َّل لنصوص موَّله وأقوال نبيه

صلى هللا عليه وسلم .منارات وعالمات يف تنزيل أحاديث الفنت على الوقائع واحلوادث لعبد هللا بن

صاحل العجريي  -بتصرف -ص123
_________

((( )1العروة الوثقى)) (ص.)209 - 208
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يقول الشيخ حممد إمساعيل املقدم( :ومن العبث أبشراط الساعة :تكلف بعضهم اصطناع هذه
األشراط ،وإجيادها يف الواقع عنوة ،حىت إن من مدعي املهدية من يغري امسه واسم أبيه ،أو يدعي
اَّلنتساب إىل آل البيت الشريف ،متناسني أن املنتظر تصنعه املهدية ،لكنه َّل يصنعها وَّل يصطنعها)

 ...ومن األمثلة على هذا ما وقع من حممد بن عبدهللا بن احلسن امللقب ابلنفس الزكية رمحه هللا،

حني تلقب ابملهدي ،قال ابن كثري( :تلقب ابملهدي طمعا أن يكون هو املذكور يف األحاديث ،فلم

يكن به ،وَّل مت له ما رجاه ،وَّل ما ْتناه ،فإَن هلل) .ومن األمثلة كذلك ما وقع للخليفة العباسي

املهدي ،قال ابن كثري( :وإمنا لقب ابملهدي رجاء أن يكون املوعود به يف األحاديث فلم يكن به وإن
اشرتكا يف اَّلسم فقد افرتقا يف الفعل ذاك أييت آخر الزمان عند فساد الدنيا فيمأل األرض عدَّل كما

ملئت فجورا وظلما وقد قيل :إن يف أايمه ينزل عيسى بن مرمي بدمشق) .ومن األمثلة كذلك ما ذكره
الربزجني قال( :وظهر قبل أتليفي هلذا الكتاب بقليل ،رجل جببال عقر أو العمادية من األكراد يسمى

عبدهللا ،ويدعي أنه شريف حسيين ،وله ولد صغري ابن اثنيت عشرة سنة أو أقل أو أكثر ،قد مساه

حممدا ولقبه املهدي ،فادعى أن ابنه هو املهدي املوعود ،وتبعه مجاعة كثرية من القبائل ،واستوىل على
بعض القالع ،مث ركب عليه وايل املوصل ووقع بينهم قتال وسفك دماء ،وقد اهنزم املدعي وأخذ هو

وابنه إىل استنبول ،مث إن السلطان عفى عنهما ومنعهما من الرجوع إىل بالدمها وماات مجيعا .وأعجب
منه صنيع اْلنبوري( ،قال أبو رجاء حممد الشاه جهانبوري يف (اهلدية املهدية) :إن اْلنبوري -وامسه

حممد بن يوسف احلسيين -مل ْينع أصحابه من ذلك( ،أي من نسبة املهدوية إليه) ،وبدل اسم أبيه

بعبدهللا ،واسم أمه ِبمنة ،وأشاعهما يف الناس .ومن النماذج املضحكة على هذا اَّلفتعال ما صنعه

مريزا غالم أمحد القادايين والذي ادعى اإلصالح مث التجديد مث املهدوية مث كونه املسيح املنتظر فقام
ببناء منارة بقاداين مساها منارة املسيح وذلك بعد دعواه املسيحية بـ 12سنة ،وذلك ليكمل دعواه

أنه املسيح ابن مرمي الذي ينزل عند املنارة البيضاء شرقي دمشق!! .منارات وعالمات يف تنزيل
أحاديث الفنت على الوقائع واحلوادث لعبد هللا بن صاحل العجريي  -ص130

()237/4

ْتهيد
هناك عالمات كربى تدل على قرب قيام الساعة فإذا ظهرت كانت الساعة على إثرها ففي صحيح
مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال :اطلع النيب صلى هللا عليه وسلم إلينا وحنن نتذاكر فقال:
((ما تذاكرون؟)) قالوا :نذكر الساعة قال(( :إهنا لن تقوم حىت تروا قبلها عشر آايت)) .فذكر

((الدخان والدجال والدابة ،وطلوع الشمس من مغرهبا ،ونزول عيسى بن مرمي ،وأيجوج ومأجوج،
وثالثة خسوف :خسف ابملشرق ،وخسف ابملغرب ،وخسف جبزيرة العرب ،وآخر ذلك َنر تطرد

الناس إىل حمشرهم)) ( .)1القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 217
_________
( )1رواه مسلم (.)2901

()238/4

املبحث األول :الدخان
شى النَّاس ه َذا ع َذ ِ
ِ
السماء بِ ُد َخ ٍ
ان ُمبِ ٍ
يم.
ني يَـغْ َ
َ َ َ ٌ
قال هللا تعاىل :فَ ْارتَق ْ
اب أَل ٌ
ب يَـ ْوَم َأتِْيت َّ َ ُ
قال ابن كثري يف (النهاية)( :وقد نقل البخاري عن ابن مسعود رضي هللا عنه :أنه فسر ذلك ِبا كان
حيصل لقريش من شدة اْلوع بسبب القحط الذي دعا عليهم به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،

فكان أحدهم يرى فيما بينه وبني السماء دخاَنً من شدة اْلوع ،وهذا تفسري غريب جداً ،مل ينقل

مثله عن أحد من الصحابة غريه ،وقد حاول بعض العلماء املتأخرين رد ذلك ومعارضته؛ ملا ثبت يف

حديث أيب سرحية حذيفة بن أسيد رضي هللا عنهَّ(( :ل تقوم الساعة حىت تروا عشر آايت -فذكر

فيهن الدجال والدخان والدابة)) ( ،)1واحلديثان يف (صحيح مسلم) مرفوعان ،واملرفوع مقدم على
كل موقوف.

ويف ظاهر القرآن ما يدل على وجود دخان من السماء يغشى الناس ،وهذا أمر حمقق عام ،وليس كما

روي عن ابن مسعود :أنه خيال عن أعني قريش من شدة اْلوع.
ِ
السماء بِ ُد َخ ٍ
ان ُمبِ ٍ
ني؛ أي :ظاهر واضح جلي ،ليس خياَّلً من شدة
وقال هللا تعاىل :فَ ْارتَق ْ
ب يَـ ْوَم َأتِْيت َّ َ ُ
اب إِ ََّن ُم ْؤِمنُو َن؛ أي :ينادي أهل ذلك الزمان رهبم هبذا الدعاء ،يسألون
اْلوعَ ،ربَّـنَا ا ْك ِش ْ
الع َذ َ
ف َعنَّا َ
كشف هذه الشدة عنهم؛ فإهنم قد آمنوا وأيقنوا ِبا وعدوا به من األمور الغيبية الكائنة بعد ذلك يوم

القيامة ،وهذا دليل على أنه يكون قبل يوم القيامة ،حيث ْيكن رفعه ،وْيكن استدراك التوبة واإلَنبة،
وهللا أعلم) .انتهى.

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي هللا عنه؛ قال(( :اطلع النيب صلى هللا عليه وسلم علينا وحنن

نتذاكر ،فقال :ما تذاكرون؟ قالوا :نذكر الساعة .قال :إهنا لن تقوم حىت تروا قبلها عشر آايت ...
-فذكر الدخان ،والدجال ،والدابة ،وطلوع الشمس من مغرهبا )2( ))-احلديث.

رواه :اإلمام أمحد ،وأبو داود الطيالسي ،ومسلم ،وأهل السنن .وقال الرتمذي( :هذا حديث حسن

صحيح) ...

وعن واثلة بن األسقع رضي هللا عنه؛ قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولَّ(( :ل تقوم

الساعة حىت تكون عشر آايت –وذكر منها الدخان.)3( ))-
رواه :الطرباين ،وابن مردويه ،واحلاكم وصححه هو والذهيب... ،

وعن أيب مالك األشعري رضي هللا عنه؛ قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن ربكم أنذركم

ثالاثً :الدخان؛ أيخذ املؤمن كالزكمة ،وأيخذ الكافر فينتفخ حىت خيرج من كل مسمع منه ،والثانية
الدابة ،والثالثة الدجال)) (.)4

رواه :ابن جرير ،والطرباين .قال ابن كثري يف (تفسريه)( :وإسناده جيد).
وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :يهيج الدخان

ابلناس ،فأما املؤمن؛ فيأخذه كالزكمة ،وأما الكافر؛ فينفخه حىت خيرج من كل مسمع منه)) ( )5رواه
ابن أيب حامت.

_________

( )1رواه مسلم (.)2901
( )2رواه مسلم (.)2901

( )3رواه الطرباين ( ،)195( )79 /22واحلاكم ( .)474 /4وقال :صحيح اإلسناد.
( )4رواه الطرباين (.)3440( )292 /3

( )5رواه الطربي يف تفسريه ( ،)17 /22وابن أيب حامت يف تفسريه (ص.)3232 :

()239/4

وعن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنهما؛ قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أول اآلايت
الدجال ،ونزول عيسى بن مرمي ،وَنر خترج من قعر عدن أبني تسوق الناس إىل احملشر؛ تقيل معهم

إذا قالوا ،والدخان .قال حذيفة :اي رسول هللا! وما الدخان؟ فتال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
شى النَّاس ه َذا ع َذ ِ
ِ
السماء بِ ُد َخ ٍ
ان مبِ ٍ
يمْ ،يأل ما بني املشرق
ني يَـغْ َ
َ َ َ ٌ
هذه اآلية :فَ ْارتَق ْ
اب أَل ٌ
ب يَـ ْوَم َأتِْيت َّ َ
واملغربْ ،يكث أربعني يوماً وليلة ،أما املؤمن؛ فيصيبه منه كهيئة الزكمة ،وأما الكافر؛ فيكون ِبنزلة
السكران؛ خيرج من منخريه وأذنيه ودبره)) (.)1

رواه :ابن جرير ،والبغوي؛ إبسناد ضعيف ،وله شاهد مما تقدم عن أيب مالك األشعري رضي هللا عنه.

وعن علي رضي هللا عنه؛ قال(( :مل ْتض آية الدخان بعد؛ أيخذ املؤمن كهيئة الزكام ،وينفخ الكافر
حىت ينفذ)) (.)2رواه ابن أيب حامت.

وعن ابن عمر رضي هللا عنهما؛ قال(( :يبيت الناس يسريون إىل مجع ،وتبيت دابة األرض؛ تسري
إليهم ،فيصبحون وقد جعلتهم بني رأسها وذنبها؛ فما مؤمن إَّل ْتسحه ،وَّل منافق وَّل كافر إَّل

ختطمه ،وإن التوبة ملفتوحة ،مث خيرج الدخان ،فيأخذ املؤمن منه كهيئة الزكمة ،ويدخل يف مسامع
الكافر واملنافق ،حىت يكون كالشيء احلنيذ ،وإن التوبة ملفتوحة ،مث تطلع الشمس من مغرهبا)) (.)3
رواه احلاكم يف (مستدركه) وصححه ،وإسناده ضعيف .... .،وقد رواه ابن جرير خمتصراً ،ولفظه:

قال(( :خيرج الدخان ،فيأخذ املؤمن كهيئة الزكام ،ويدخل مسامع الكافر واملنافق ،حىت يكون الرأس
احلنيذ)) (.)4

وعن عبد هللا بن أيب مليكة؛ قال( :غدوت على ابن عباس رضي هللا عنهما ذات يوم ،فقال :ما منت

الليلة حىت أصبحت .قلت :مل؟ قال :قالوا :طلع الكوكب ذو الذنب؛ فخشيت أن يكون الدخان قد
طرق ،فما منت حىت أصبحت) (.)5

رواه :ابن جرير ،وابن أيب حامت .قال ابن كثري يف (تفسريه)( :إسناده صحيح إىل ابن عباس رضي هللا
عنهما) .إحتاف اْلماعة ِبا جاء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة حلمود بن عبد هللا التوجيري -

بتصرف– 188 /3
_________

( )1رواه الطربي يف تفسريه (.)18 - 17 /22

( )2رواه ابن أيب حامت يف تفسريه (ص.)3223 :
( )3رواه احلاكم ( .)531 /4قال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه.
( )4رواه الطربي يف تفسريه (.)498 /19

( )5رواه الطربي يف تفسريه ( ،)17 /22واحلاكم ( .)506 /4وقال :هذا حديث صحيح على
شرط الشيخني ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب.

()240/4

املطلب األول :معىن املسيح

ذكر أبو عبد هللا القرطيب ثالثة وعشرين قوَّلً يف اشتقاق هذا اللفظ ( ،)1وأوصلها صاحب

(القاموس) إىل مخسني قوَّلً.
وهذه اللفظة تطلق على الصديق ،وعلى الضليل الكذاب .فاملسيح عيسى بن مرمي عليه السالم

الصديق.

واملسيح الدجال الضليل الكذاب ،فخلق هللا املسيحني أحدمها ضد اآلخر.

فعيسى عليه السالم مسيح اهلدى ,يربئ األكمه واألبرص ،وحييي املوتى إبذن هللا.

والدجال – لعنه هللا – مسيح الضاللة يفنت الناس ِبا يعطاه من اآلايت كإنزال املطر ,وإحياء األرض
ابلنبات وغريمها من اخلوارق .ومسي الدجال مسيحاً :ألن إحدى عينيه ممسوحة ،أو ألنه ْيسح األرض

يف أربعني يوماً.
والقول األول هو الراجح ملا جاء يف احلديث(( :إن الدجال ممسوح العني)) ( .)2أشراط الساعة
ليوسف الوابل-ص213 :
_________
((( )1التذكرة)) (.)358 /2
( )2رواه مسلم ( .)2934من حديث حذيفة بن أسيد رضي هللا عنه.

()241/4

املطلب الثاين :معىن الدجال
أما لفظ الدجال فهو مأخوذ من قوهلم :دجل البعري إذا طاله ابلقطران وغطاه به.

وأصل الدجل :معناه اخللط ،يقال :دجل إذا لبس وموه ،والدجال :املموه الكذاب املمخرق وهو
من أبنية املبالغة على وزن فعال ،أي يكثر منه الكذب والتلبيس.
ومجعه :دجالون ،ومجعه اإلمام مالك على دجاجلة وهو مجع تكسري ،وذكر القرطيب أن الدجال يف

اللغة يطلق على عشرة وجوه.

ولفظة الدجال :أصبحت علماً على املسيح األعور الكذاب ،فإذا قيل( :الدجال) فال يتبادر إىل
الذهن غريه.

ومسي الدجال دجاَّلً :ألنه يغطي احلق ابلباطل ،أو ألنه يغطي على الناس كفره بكذبه وْتويهه وتلبيسه

عليهم.

وقيل :ألنه يغطي األرض بكثرة مجوعه .وهللا أعلم ( .)1أشراط الساعة ليوسف الوابل-ص214 :
_________

((( )1التذكرة)) (.)330 /2

()242/4

املطلب الثالث :فتنة الدجال من أعظم الفنت
وفتنته من أعظم الفنت اليت ْتر على البشرية عرب اترخيها ،ففي (صحيح مسلم) عن أيب الدمهاء وأيب
قتادة قالوا :كنا منر على هشام بن عامر أنيت عمران بن حصني فقال ذات يوم إنكم لتجاوزوين إىل
رجال ما كانوا أبحضر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مين وَّل أعلم حبديثه مين مسعت رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم يقول(( :ما بني خلق آدم إىل قيام الساعة خلق أكرب من الدجال)) ( .)1ويف

رواية(( :أمر أكرب من الدجال)) ( .)2من أجل ذلك فإن مجيع األنبياء حذروا أقوامهم من فتنته

ولكن رسولنا صلى هللا عليه وسلم كان أكثر حتذيرا ألمته منه .ففي (صحيح البخاري) عن عبدهللا بن
عمر رضي هللا عنهما قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الناس فأثىن على هللا ِبا هو أهله ،مث ذكر
الدجال ،فقال(( :إين ألنذركموه ،وما من نيب إَّل أنذره قومه ،لقد أنذر نوح قومه ،ولكين أقول لكم

فيه قوَّل مل يقله نيب لقومه ،تعلمون أنه أعور ،وأن هللا ليس أبعور)) ( .)3ويف (الصحيحني) عن أنس

رضي هللا عنه قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :ما بعث نيب إَّل وأنذر أمته األعور الكذاب أَّل
إنه أعور وإن ربكم ليس أبعور وإن بني عينيه مكتوب كافر)) (.)4

ويقول ابن األثري :مسي الدجال مسيحاً ألن عينه الواحدة ممسوحة ،واملسيح :الذي أحد شقي وجهه
ممسوح َّل عني له وَّل حاجب فهو فعيل ِبعىن مفعول خبالف املسيح عيسى بن مرمي فإنه فعيل ِبعىن
فاعل مسي به ألنه كان ْيسح املريض فيربأ إبذن هللا والدجال الكذاب .ومسي دجاَّل كما يقول ابن
حجر :ألنه يغطي احلق بباطله ويقال :دجل البعري ابلقطران واإلَنء ابلذهب إذا طاله  ..وقال ابن
دريد :مسي الدجال ألنه يغطي احلق ابلكذب وقيل :لضربه نواحي األرض وقيل بل قيل ذلك ألنه

يغطي األرض .ومن صفاته كما أخرب عنها النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :بينا أَن َنئم رأيتين أطوف

ابلكعبة ،فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف  -أو يهراق  -رأسه ماء قلت من هذا قالوا ابن مرمي .مث
ذهبت ألتفت ،فإذا رجل جسيم أمحر جعد الرأس أعور العني ،كأن عينه عنبة طافية قالوا هذا

الدجال .أقرب الناس به شبها ابن قطن)) ( .)5وعن عبادة بن الصامت أنه قال إن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم قال(( :إين قد حدثتكم عن الدجال حىت خشيت أن َّل تعقلوا إن مسيح الدجال
رجل قصري أفحج جعد أعور مطموس العني ليس بناتئة وَّل حجراء فإن ألبس عليكم  -قال يزيد -
ربكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعاىل ليس أبعور وإنكم لن ترون ربكم تبارك وتعاىل حىت ْتوتوا)) قال

يزيد ((تروا ربكم حىت ْتوتوا)) ()6

ويكون خروجه من املشرق من بالد فارسية يقال هلا خراسان .عن أيب بكر الصديق رضي هللا عنه

قال :حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن الدجال خيرج من أرض ابلشرق يقال هلا خراسان
يتبعه أقوام كأن وجوههم اجملان املطرقة)) ( .)7ولكن ظهور أمره عندما يصل إىل مكان بني العراق

والشام ،عن النواس مرفوعا(( :إنه خارج خلة بني الشام والعراق فعاث ْيينا وعاث مشاَّل اي عباد هللا
فاثبتوا)) .وسأل الصحابة النيب صلى هللا عليه وسلم عن املدة اليت ْيكثها يف األرض فقالوا :وما لبثه

يف األرض؟ قال(( :أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أايمه كأايمكم قلنا اي رسول
هللا فذاك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صالة يوم؟ قالواَّ :ل اقدروا له قدره)) ( .)8وإجابة النيب
صلى هللا عليه وسلم تدل على أن اليوم يطول حقيقةً َّل جمازاً .ولن يستطيع دخول مكة واملدينة فعن
أيب هريرة مرفوعاً(( :على أنقاب املدينة مالئكة َّل يدخلها الطاعون وَّل الدجال)) ( .)9القيامة

الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 224
_________

( )1رواه مسلم (.)126( )2946
( )2رواه مسلم (.)127( )2946

( )3رواه البخاري (.)3057

( )4رواه البخاري ( )7131واللفظ له ،ومسلم ( )2933بلفظ( :ك ف ر) بدَّل من (كافر).
( )5رواه البخاري ( ،)3441ومسلم ( .)171من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.

( )6رواه أبو داود ( ،)4320وأمحد ( )22816( )324 /5واللفظ له .واحلديث سكت عنه أبو
داود .وقال ابن عبد الرب يف ((التمهيد)) ( :)191 /14من أصح أسانيد الشاميني .وقال يف
((اَّلستذكار)) ( :)338 /7اثبت صحيح من جهة اإلسناد والنقل .وحسنه ابن حجر يف ((هداية

الرواة)) ( – )137 /5كما أشار لذلك يف املقدمة  .-وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)):
صحيح.

( )7رواه الرتمذي ( ،)2237وابن ماجه ( ،)4072واحلاكم ( .)573 /4قال الرتمذي :وهذا
حديث حسن غريب وقد رواه عبدهللا بن شوذب وغري واحد عن أيب التياح وَّل نعرفه إَّل من حديث

أيب التياح .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال األلباين يف
((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.
( )8رواه مسلم (.)2937
( )9رواه البخاري ( ،)1880ومسلم (.)1379

()243/4

الفرع األول :سرعة انتقاله يف األرض
ففي حديث النواس بن مسعان يف (صحيح مسلم) :أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل عن إسراع
الدجال يف األرض فقال(( :كالغيث استدبرته الريح)) ( )1وقد أخرب الرسول صلى هللا عليه وسلم

أنه سيجول يف أقطار األرض وَّل يرتك بلدا إَّل دخله إَّل مكة واملدينة ففي حديث أنس يف
(الصحيحني)(( :ليس من ٍ
بلد إَّل سيطؤه الدجال إَّل مكة واملدينة)) ( .)2القيامة الصغرى لعمر بن
سليمان األشقر  -ص 237
_________
( )1وهو جزء من حديث رواه مسلم (.)2937
( )2رواه البخاري ( ،)1881ومسلم (.)2943

()244/4

الفرع الثاين :جنته وَنره
ومما يفنت الدجال به اخللق أن معه ما يشبه اْلنة والنار أو معه ما يشبه هنرا من ماء وهنرا من َنر

وواقع األمر ليس كما يبدو للناس فإن الذي يرونه َنرا إمنا هو ماء ابرد وحقيقة الذي يرونه ماء ابردا
َنر .ففي (صحيح مسلم) عن حذيفة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :معه (أي:
الدجال) جنة وَنر فناره جنة وجنته َنر)) ( .)1القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص

238

_________
( )1رواه مسلم (.)2934

()245/4

الفرع الثالث :استجابة اْلماد واحليوان ألمره
ففي حديث النواس بن مسعان قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((فيأيت على القوم فيدعوهم
فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر واألرض فتنبت فرتوح عليهم سارحتهم أطول ما

كانت ذراً وأسبغه ضروعا وأمده خواصر مث أييت القوم فيدعوهم فريدون عليه قوله فينصرف عنهم

فيصبحون ممحلني ليس أبيديهم شيء من أمواهلم وْير ابخلربة فيقول هلا أخرجي كنوزك .فتتبعه كنوزها

كيعاسيب النحل)) ( .)1القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 240
_________
( )1رواه مسلم (.)2937

()246/4

الفرع الرابع :قتله ذلك الشاب مث إحياؤه إايه

عن أيب سعيد اخلدري قال حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما حديثا طويال عن الدجال فكان
فيما حدثنا قال(( :أييت وهو حمرم عليه أن يدخل نقاب املدينة فينتهي إىل بعض السباخ اليت تلي
املدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خري الناس  -أو من خري الناس  -فيقول له أشهد أنك الدجال

الذي حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا مث أحييته

أتشكون يف األمر فيقولون َّل .قال فيقتله مث حيييه فيقول حني حيييه وهللا ما كنت فيك قط أشد

بصرية مين اآلن  -قال  -فرييد الدجال أن يقتله فال يسلط عليه)) ( )1القيامة الصغرى لعمر بن
سليمان األشقر  -ص 240
_________
( )1رواه البخاري ( ،)7132ومسلم (.)2938

()247/4

الفرع اخلامس :عقيدة أهل السنة واْلماعة يف املسيح الدجال
قال النووي يف (شرحه ملسلم) :قال القاضي :هذه األحاديث اليت ذكرها مسلم وغريه يف قصة
الدجال حجة ملذهب أهل احلق يف صحة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى هللا به عباده وأقدره على
أشياء من مقدورات هللا تعاىل :من إحياء امليت الذي يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا واخلصب معه

وجنته وَنره وهنريه واتباع كنوز األرض له وأمره السماء أن ْتطر فتمطر واألرض أن تنبت فتنبت فيقع
كل ذلك بقدرة هللا تعاىل :ومشيئته مث يعجزه هللا تعاىل :بعد ذلك فال يقدر على قتل ذلك الرجل وَّل
غريه ويبطل أمره ويقتله عيسى صلى هللا عليه وسلم ويثبت هللا الذين آمنوا هذا مذهب أهل السنة

ومجيع احملدثني والفقهاء والنظار خالفاً ملن أنكره وأبطل أمره من اخلوارج واْلهمية وبعض املعتزلة

وخالفا للبخاري املعتزيل وموافقيه من اْلهمية وغريهم يف أنه صحيح الوجود ولكن الذي يدعي

خمارف وخياَّلت َّل حقائق هلا وزعموا أنه لو كان حقا مل يوثق ِبعجزات األنبياء صلوات هللا وسالمه
عليهم وهذا غلط من مجيعهم ألنه مل يدع النبوة فيكون ما معه كالتصديق له وإمنا يدعي اإلهلية وهو

يف نفس دعواه مكذب هلا بصورة حاله ووجود دَّلئل احلدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة

العور الذي يف عينيه وعن إزالة الشاهد بكفره املكتوب بني عينيه وهلذه الدَّلئل وغريها َّل يغرت به إَّل

رعاع من الناس لسد احلاجة والفاقة رغبة يف سد الرمق أو تقية وخوفا من أذاه ألن فتنته عظيمة جدا
تدهش العقول وحتري األلباب مع سرعة مروره يف األمر فال ْيكث حبيث يتأمل الضعفاء حاله ودَّلئل

احلدوث فيه والنقص فيصدقه من صدقه يف هذه احلالة .القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر -
ص 250

()248/4

املطلب األول :هل ابن صياد هو الدجال األكرب؟
ابن صياد :امسه :هو صايف وقيل عبد هللا بن صياد أو صائد (.)1

كان من يهود املدينة ،وقيل من األنصار ،وكان صغرياً عند قدوم النيب صلى هللا عليه وسلم إىل

املدينة.

وذكر ابن كثري أنه أسلم ،وكان ابنه عمارة من سادات التابعني روى عنه اإلمام مالك وغريه (.)2

وترجم له الذهيب يف كتابه (جتريد أمساء الصحابة) فقال( :عبد هللا بن صياد أورده ابن شاهني ،وقال:
هو ابن صائد كان أبوه يهوداي فولد عبد هللا أعور خمتوَنً ،وهو الذي قيل إنه الدجال مث أسلم فهو
اتبعي له رؤية) وترجم له احلافظ ابن حجر يف (اإلصابة) فذكر ما قاله الذهيب مث قال( :ومن ولده

عمارة بن عبد هللا بن صياد وكان من خيار املسلمني من أصحاب سعيد بن املسيب روى عنه مالك
وغريه) (.)3

مث ذكر مجلة من األحاديث يف شأن ابن صياد  – ...مث قال( :ويف اْلملة َّل معىن لذكر ابن صياد يف

الصحابة ألنه إن كان الدجال فليس بصحايب قطعاً ألنه ْيوت كافراً ،وإن كان غريه فهو حال لقيه

النيب صلى هللا عليه وسلم مل يكن مسلماً.
لكن إن أسلم بعد ذلك فهو اتبعي له رؤية) ( )4كما قال الذهيب.

وترجم ابن حجر يف كتابه( :هتذيب التهذيب) لعمارة بن صياد فقال( :عمارة بن عبد هللا بن صياد

األنصاري أبو أيوب املدين ،روى عن جابر بن عبد هللا وسعيد بن املسيب وعطاء بن يسار ،وعنه
الضحاك بن عثمان اخلزامي ومالك بن أنس وغريمها.

قال ابن معني والنسائي :ثقة.

وقال أبو حامت :صاحل احلديث ،وقال ابن سعد :كان ثقة قليل احلديث ،وكان مالك بن أنس َّل يقدم

عليه يف الفضل أحداً.
وكانوا يقولون( :حنن بنو أشيهب بن النجار ،فدفعهم بنو النجار فهم اليوم حلفاء بين مالك بن
النجار ،وَّل يدري ممن هم) (.)5

أحواله :كان ابن صياد دجاَّلً ,وكان يتكهن أحياَنً فيصدق ويكذب ،فانتشر خربه بني الناس ،وشاع
أنه الدجال كما سيأيت يف ذكر امتحان النيب صلى هللا عليه وسلم له.

امتحان النيب صلى هللا عليه وسلم له:

ملا شاع بني الناس أمر ابن صياد وأنه هو الدجال ،أراد النيب صلى هللا عليه وسلم أن يطلع على أمره

ويتبني حاله ،فكان يذهب إليه خمتفياً حىت َّل يشعر به ابن صياد ،رجاء أن يسمع منه شيئاً ،وكان
يوجه إليه بعض األسئلة اليت تكشف عن حقيقته.

ففي احلديث عن ابن عمر رضي هللا عنهما(( :أن عمر انطلق مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف رهط
قبل ابن صياد ،حىت وجدوه يلعب مع الصبيان ،عند أطم بين مغالة ،وقد قارب ابن الصياد احللم،
فلم يشعر حىت ضرب النيب صلى هللا عليه وسلم بيده ،مث قال َّلبن الصياد :تشهد أين رسول هللا.
فنظر إليه ابن صياد فقال :أشهد أنك رسول األميني .فقال ابن صياد للنيب صلى هللا عليه وسلم:

أتشهد أين رسول هللا؟ فرفضه وقال :آمنت ابهلل وبرسله .فقال له :ما ترى .قال ابن صياد :أيتيين

صادق وكاذب .فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :خلط عليك األمر .مث قال له النيب صلى هللا عليه

وسلم :إين خبأت لك خبيئاً .فقال ابن صياد :هو الدخ .فقال :اخسأ ،فلن تعدو قدرك .فقال عمر

رضي هللا عنه :دعين اي رسول هللا أضرب عنقه .فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :إن يكنه فلن تسلط
عليه ،وإن مل يكنه فال خري لك يف قتله)) (.)6

_________
((( )1فتح الباري)) ( )164 /6 ،220 /3و ((عمدة القاري)) ()303 - 278 /14 ،170 /8

و ((النهاية يف الفنت واملالحم)) ( )128 /1و ((شرح صحيح مسلم)) للنووي ( )46 /18و ((عون
املعبود)) (.)478 /11

((( )2النهاية يف الفنت واملالحم)) (.)88 /1
((( )3اإلصابة)) (.)192 /5
((( )4اإلصابة)) (.)194 /5

((( )5هتذيب التهذيب)) (.)366 /7
( )6رواه البخاري ( ،)1354ومسلم (.)2930

()249/4

ويف رواية أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال له(( :ما ترى؟ قال :أرى عرشاً على املاء فقال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :ترى عرش إبليس على البحر ،وما ترى؟ قال :أرى صادقني وكذاابً أو كاذبني

وصادقاً .فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :لبس عليه ,دعوه)) (.)1

وقال ابن عمر رضي هللا عنهما يقول(( :انطلق بعد ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب بن

كعب ،إىل النخل اليت فيها ابن صياد ،وهو خيتل أن يسمع من ابن صياد شيئاً ،قبل أن يراه ابن

صياد ،فرآه النيب صلى هللا عليه وسلم وهو مضطجع ،يعين يف قطيفة ،له فيها رمزة أوزمرة ،فرأت أم
ابن صياد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وهو يتقي جبذوع النخل.

فقالت َّلبن صياد :اي صاف ،وهو اسم ابن صياد ،هذا حممد صلى هللا عليه وسلم ،فثار ابن صياد،

فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :لو تركته بني)) (.)2
وقال أبو ذر رضي هللا عنه(( :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد بعثين إىل أمه ،قال سلها كم

محلت به ،فأتيتها فسألتها فقالت محلت به اثين عشر شهراً .قال مث أرسلين إليها :فقال سلها عن
صيحته حني وقع ،قال :فرجعت إليها فسألتها ،فقالت :صاح صياح الصيب ابن شهر .مث قال له

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إين قد خبأت لك خبأ .قال :خبأت يل خطم شاة عفراء والدخان

قال :فأراد أن يقول :الدخان فلم يستطع فقال :الدخ)) (.)3

فامتحان النيب صلى هللا عليه وسلم له (ابلدخان) ليتعرف على حقيقة أمره.
ِ
السماء بِ ُد َخ ٍ
ان مبِ ٍ
ني [الدخان.]10 :
واملراد ابلدخان هنا قوله تعاىل :فَ ْارتَق ْ
ب يَـ ْوَم َأتِْيت َّ َ
فقد وقع يف رواية ابن عمر عند اإلمام أمحد ((أين قد خبأت لك خبيئاً ،وخبأ له يوم أتيت السماء
بدخان مبني)) (.)4
قال ابن كثري( :إن ابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان اْلان وهم يقرطون – أي يقطعون –
العبارة وهلذا قال :هو الدخ ،يعين الدخان ،فعندها عرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مادته وأهنا

شيطانية ،فقال له اخسأ فلن تعدو قدرك) (.)5
وفاته:

عن جابر رضي هللا عنه قال( :فقدَن ابن صياد يوم احلرة) (.)6

وقد صحح ابن حجر هذه الرواية ،وضعف قول من ذهب إىل أنه مات يف املدينة ,وأهنم كشفوا عن
وجهه وصلوا عليه (.)7

هل ابن صياد هو الدجال األكرب؟
مضى يف الكالم على أحوال ابن صياد وامتحان النيب صلى هللا عليه وسلم له ما يدل على أن النيب

صلى هللا عليه وسلم كان متوقفاً يف أمر ابن صياد ،ألنه مل يوح إليه أنه الدجال وَّل غريه.

وكان عمر رضي هللا عنه حيلف عند النيب صلى هللا عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال ومل ينكر
عليه ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
_________
( )1رواه مسلم (.)2925

( )2رواه البخاري ( ،)1354ومسلم (.)2931

( )3رواه أمحد ( ،)21357( )148 /5والطرباين يف ((املعجم األوسط)) (.)8520( )242 /8
قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)5 /8رواه أمحد والبزار والطرباين يف ((األوسط)) ،ورجال أمحد
رجال الصحيح غري احلارث بن حصرية وهو ثقة.

( )4رواه أمحد ( ،)6360( )148 /2ورواه أبو داود ( ،)4329والرتمذي ( .)2249واحلديث
سكت عنه أبو داود ،وقال الرتمذي :حسن صحيح ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)):
صحيح ،وقال شعيب األرَنؤوط حمقق ((املسند)) :إسناده صحيح على شرط الشيخني.

((( )5تفسري ابن كثري)) (.)234 /7

( )6رواه أبو داود ( ،)4332وابن أيب شيبة ( .)499 /7واحلديث سكت عنه أبو داود ،وصحح
إسناده النووي يف ((شرح صحيح مسلم)) ( ،)47 /18وحممد املناوي يف ((ختريج أحاديث

املصابيح)) ( ،)534 /4وابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) (.)145 /5
((( )7فتح الباري)) (.)329 /13
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وكان بعض الصحابة رضي هللا عنهم يرى رأي عمر وحيلف أن ابن صياد هو الدجال كما ثبت ذلك
عن جابر ,وابن عمر ,وأيب ذر.

ففي احلديث عن حممد بن املنكدر قال( :رأيت جابر بن عبد هللا حيلف ابهلل أن ابن صياد هو
الدجال .قلت :حتلف ابهلل؟ قال :إين مسعت عمر حيلف على ذلك عند النيب صلى هللا عليه وسلم
فلم ينكره النيب صلى هللا عليه وسلم) (.)1

وعن َنفع قال :كان ابن عمر يقول( :وهللا ما أشك أن املسيح الدجال ابن صياد) (.)2

وعن زيد بن وهب قال :قال أبو ذر رضي هللا عنه( :ألن أحلف عشر مرات أن ابن صائد هو
الدجال أحب إيل من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به) (.)3

وعن َنفع قال(( :لقي ابن عمر ابن صائد يف بعض طرق املدينة فقال له قوَّلً أغضبه ،فانتفخ حىت

مأل السكة ،فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها ،فقالت له :رمحك هللا ما أردت من ابن صائد
أما علمت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :إمنا خيرج من غضبة يغضبها)) (.)4

ويف رواية عن َنفع قال(( :قال ابن عمر :لقيته مرتني قال :فلقيته فقلت لبعضهم هل حتدثون أنه هو؟

قالَّ :ل وهللا .قال :قلت كذبتين ،وهللا لقد أخربين بعضكم أنه لن ْيوت حىت يكون أكثركم ماَّلً
وولداً ،فكذلك هو زعموا اليوم.

قال فتحدثنا مث فارقته ،قال :فلقيته مرة أخرى ،وقد نفرت عينه ،قال :فقلت :مىت فعلت عينك ما

أرى؟ قالَّ :ل أدري.

قلتَّ :ل تدري وهي يف رأسك؟
قال :إن شاء هللا خلقها يف عصاك هذه ،قال :فنخر كأشد خنري محار مسعت.

قال :فزعم بعض أصحايب أين ضربته بعصا كانت معي حىت تكسرت وأما أَن فوهللا ما شعرت.

قال :وجاء حىت دخل على أم املؤمنني فحدثها ،فقالت :ما تريد إليه أمل تعلم أنه قد قال :إن أول ما

يبعثه على الناس غضب يغضبه)) (.)5

وكان ابن صياد يسمع ما يقوله الناس فيه فيتأذى من ذلك كثرياً ،ويدافع عن نفسه أبنه ليس

الدجال ,وحيتج على ذلك أبن ما أخرب به النيب صلى هللا عليه وسلم من صفات الدجال َّل تنطبق

عليه.
ففي احلديث عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال(( :خرجنا حجاجاً أو عماراً ومعنا ابن صائد.

قال :فنزلنا منزَّلً .فتفرق الناس وبقيت أَن وهو .فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه .قال

وجاء ِبتاعه فوضعه مع متاعي .فقلت :إن احلر شديد .فلو وضعته حتت تلك الشجرة .قال :ففعل.

قال :فرفعت لنا غنم .فانطلق فجاء بعس .فقال :اشرب .أاب سعيد .فقلت :إن احلر شديد واللنب
حار .ما يب إَّل أين أكره أن أشرب عن يده  -أو قال آخذ عن يده .-
_________

( )1رواه البخاري ( ،)7355ومسلم (.)2929
( )2رواه أبو داود ( .)4330وسكت عنه ،وصحح إسناده النووي يف ((شرح صحيح مسلم))

( ،)47 /18وحممد املناوي يف ((ختريج أحاديث املصابيح)) ( ،)534 /4وابن حجر يف ((ختريج
مشكاة املصابيح)) (.)145 /5
( )3رواه أمحد ( .)21357( )148 /5قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)5 /8رواه أمحد

والبزار والطرباين يف ((األوسط)) ،ورجال أمحد رجال الصحيح غري احلارث بن حصرية وهو ثقة.

( )4رواه مسلم (.)2932
( )5رواه مسلم (.)2932
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فقال :أاب سعيد! لقد مهمت أن آخذ حبالً فأعلقه بشجرة مث أختنق مما يقول يل الناس ،اي أاب سعيد!
من خفي عليه حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما خفي عليكم معشر األنصار! ألست من

أعلم الناس حبديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
هو كافر .وأَن مسلم؟ أو ليس قد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :هو عقيم َّل يولد له ،وقد
تركت ولدي ابملدينة؟ أو ليس قد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َّل يدخل املدينة وَّل مكة .وقد

أقبلت من املدينة وأَن أريد مكة؟ قال أبو سعيد اخلدري :حىت كدت أن أعذره .مث قال :أما وهللا إين
ألعرفه وأعرف مولده وأين هو اآلن .قال :قلت له :تباً لك سائر اليوم)) (.)1

وقال ابن صياد يف رواية(( :أما وهللا أين ألعلم اآلن حيث هو ،وأعرف أابه وأمه .قال :وقيل له:

علي ما كرهت)) (.)2
أيسرك أنك ذاك الرجل؟ فقال :لو عرض َّ

وهناك بعض الرواايت اليت جاءت يف شأن ابن صياد تركت ذكرها هنا خشية اإلطالة ،وألن بعض

احملققني كابن كثري وابن حجر وغريمها ردوها لضعف أسانيدها (.)3

وقد التبس على العلماء ما جاء يف ابن صياد وأشكل عليهم أمره ,فمن قائل أنه الدجال وحيتج على
ذلك ِبا سبق ذكره من حلف بعض الصحابة رضي هللا عنهم على أنه الدجال ،وِبا كان من أمره مع

ابن عمر وأيب سعيد رضي هللا عنهم.

وذهب بعض العلماء إىل أن ابن صياد ليس هو الدجال ،وحيتج على ذلك حبديث ْتيم الداري رضي

هللا عنه ،وقبل أن أسوق أقوال الفريقني أذكر حديث ْتيم بطوله.
_________

( )1رواه مسلم (.)2927
( )2رواه مسلم (.)2927
((( )3النهاية يف الفنت واملالحم)) ((( ،)127 /1فتح الباري)) (.)326 /13
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روى اإلمام مسلم بسنده إىل عامر بن شراحيل الشعيب شعب مهدان أنه ((سأل فاطمة بنت قيس
أخت الضحاك بن قيس – وكانت من املهاجرات األول – فقال :حدثيين حديثاً مسعتيه من رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم َّل تسنديه إىل أحد غريه فقالت :لئن شئت ألفعلن .فقال هلا :أجل حدثيين.

فذكرت قصة أتْيها من زوجها واعتدادها عند ابن أم مكتوم .مث قالت :فلما انقضت عديت مسعت

نداء املنادي منادي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينادي :الصالة جامعة .فخرجت إىل املسجد.
فصليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .فكنت يف صف النساء اليت تلي ظهور القوم .فلما

قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالته ،جلس على املنرب وهو يضحك .فقال :ليلزم كل إنسان

مصاله .مث قال :أتدرون ملا مجعتكم؟ قالوا :هللا ورسوله أعلم .قال :إين وهللا ما مجعتكم لرغبة وَّل
لرهبة .ولكن مجعتكم ألن ْتيماً الداري ،كان رجالً نصرانياً ،فجاء فبايع وأسلم .وحدثين حديثاً وافق
الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال .حدثين أنه ركب يف سفينة حبرية مع ثالثني رجالً من خلم

وجذام .فلعب هبم املوج شهراً يف البحر .مث أرفؤا إىل جزيرة يف البحر حىت مغرب الشمس .فجلسوا
يف أقرب السفينة .فدخلوا اْلزيرة .فلقيتهم دابة أهلب كثري الشعرَّ .ل يدرون ما قبله من دبره .من

كثرة الشعر .فقالوا :ويلك ما أنت؟ فقالت :أَن اْلساسة .قالوا :وما اْلساسة؟ قالت :أيها القوم

انطلقوا إىل هذا الرجل يف الدير .فإنه إىل خربكم ابألشواق .قال :ملا مست لنا رجالً فرقنا منها أن

تكون شيطانة .قال فانطلقنا سراعاً .حىت دخلنا الدير .فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً ,وأشده

واثقاً ,جمموعة يداه إىل عنقه ،ما بني ركبتيه إىل كعبيه ابحلديد .قلنا :ويلك ما أنت؟ قال :قد قدرمت

على خربي .فأخربوين ما أنتم؟ قالوا :حنن أَنس من العرب .ركبنا يف سفينة حبرية .فصادفنا البحر حني
اغتلم .فلعب بنا املوج شهراً .مث أرفأَن إىل جزيرتك هذه ,فجلسنا يف أقرهبا ,فدخلنا اْلزيرة ,فلقيتنا

دابة أهلب كثري الشعرَّ ,ل يدري ما قبله من دبره من كثرة الشعر ,فقلنا :ويلك ما أنت؟ فقالت :أَن
اْلساسة .قلنا :وما اْلساسة؟ قالت :اعمدوا إىل هذا الرجل يف الدير .فإنه إىل خربكم ابألشواق.

فأقبلنا إليك سراعاً ,وفزعنا منها ,ومل أنمن أن تكون شيطانة .فقال :أخربوين عن خنل بيسان؟ قلنا:

عن أي شأهنا تستخرب؟ قال :أسألكم عن خنلها ،هل يثمر؟ قلنا له :نعم ,قال :أما إنه يوشك أن َّل
تثمر .قال :أخربوين عن حبرية الطربية؟ قلنا :عن أي شأهنا تستخرب؟ قال :هل فيها ماء؟ قالوا :هي

كثرية املاء .قال :أما إن ماءها يوشك أن يذهب .قال :أخربوين عن عني زغر؟ قالوا :عن أي شأهنا
تستخرب؟ قال :هل يف العني ماء؟ وهل يزرع أهلها ِباء العني؟ قلنا له :نعم .هي كثرية املاء ،وأهلها
يزرعون من مائها .قال :أخربوين عن نيب األميني ما فعل؟ قالوا :قد خرج من مكة ,ونزل يثرب .قال:

أقاتله العرب؟ قلنا :نعم .قال :كيف صنع هبم؟ فأخربَنه أنه قد ظهر على من يليه من العرب

وأطاعوه .قال هلم :قد كان ذلك؟ قلنا :نعم .قال :أما إن ذلك خري هلم أن يطيعوه .وإين خمربكم عين.
إين أَن املسيح .وإين أوشك أن يؤذن يل يف اخلروج .فأخرج فأسري يف األرض فال أدع قرية إَّل هبطتها

يف أربعني ليلة .غري مكة وطيبة .فهما حمرمتان علي كلتامها ,كلما أردت أن أدخل واحدة ،أو واحداً
منهما ،استقبلين ملك بيده السيف صلتا ,يصدين عنها .وإن على كل نقب منها مالئكة حيرسوهنا.

قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وطعن ِبخصرته يف املنرب :هذه طيبة .هذه طيبة .هذه

طيبة يعين املدينة أَّل هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس :نعم .فإنه أعجبين حديث ْتيم أنه وافق
الذي كنت أحدثكم عنه وعن املدينة ومكة .أَّل إنه يف حبر الشام أو حبر اليمنَّ .ل بل من قبل

املشرق ،ما هو .من قبل املشرق ،ما هو .من قبل املشرق ،ما هو وأومأ بيده إىل املشرق .قالت:

فحفظت هذا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)) (.)1
قال ابن حجر :وقد توهم بعضهم أنه – أي حديث فاطمة بنت قيس – غريب فرد وليس كذلك,
فقد رواه مع فاطمة بنت قيس ،أبو هريرة وعائشة وجابر ( )2رضي هللا عنهم .أشراط الساعة

ليوسف الوابل -بتصرف  -ص219 :
_________

( )1رواه مسلم (.)2942
((( )2فتح الباري)) (.)328 /13
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املطلب الثاين :أقوال العلماء يف ابن صياد
قال أبو عبد هللا القرطيب( :الصحيح أن ابن صياد هو الدجال بدَّللة ما تقدم ،وما يبعد أن يكون
ابْلزيرة يف ذلك الوقت ،ويكون بني أظهر الصحابة يف وقت آخر) (.)1

وقال النووي( :قال العلماء :وقصته مشكلة وأمره مشتبه يف أنه هل هو املسيح الدجال املشهور أم
غريه ,وَّل شك يف أنه دجال من الدجاجلة.
قال العلماء :وظاهر األحاديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يوح إليه أبنه املسيح الدجال وَّل

غريه وإمنا أوحي إليه بصفات الدجال ,وكان يف ابن صياد قرائن حمتملة ،فلذلك كان النيب صلى هللا
عليه وسلم َّل يقطع أبنه الدجال وَّل غريه ،وهلذا قال لعمر رضي هللا عنه :إن يكن هو فلن تستطيع
قتله .وأما احتجاجه هو أبنه مسلم والدجال كافر ,وأبنه َّل يولد للدجال ،وقد ولد له هو ،وأن َّل

يدخل مكة واملدينة وأن ابن صياد دخل املدينة وهو متوجه إىل مكة فال دَّللة له فيه ألن النيب صلى
هللا عليه وسلم إمنا أخرب عن صفاته وقت فتنته وخروجه يف األرض ،ومن اشتباه قصته وكونه أحد

الدجاجلة الكذابني قوله للنيب صلى هللا عليه وسلم ،أتشهد أين رسول هللا؟ ودعواه أنه أيتيه صادق

وكاذب ،وأنه يرى عرشاً فوق املاء ,وأنه َّل يكره أن يكون هو الدجال ،وأنه يعرف موضعه ،وقوله:

إين ألعرفه ,وأعرف مولده ,وأين هو اآلن ،وانتفاخه حىت مأل السكة ،وأما إظهاره اإلسالم ,وحجه,

وجهاده ,وإقالعه عما كان عليه فليس بصريح يف أنه غري الدجال) (.)2
وكالم النووي هذا يفهم منه أنه يرجح كون ابن صياد هو الدجال.

وقال الشوكاين( :اختلف الناس يف أمر ابن صياد اختالفاً شديداً ،وأشكل أمره حىت قيل فيه كل

قول ،وظاهر احلديث املذكور أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان مرتدداً يف كونه الدجال أم َّل؟ ..
وقد أجيب عن الرتدد منه صلى هللا عليه وسلم جبوابني:

األول :أنه تردد صلى هللا عليه وسلم قبل أن يعلمه هللا أبنه هو الدجال ,فلما أعلمه مل ينكر على
عمر حلفه.

والثاين :أن العرب قد خترج الكالم خمرج الشك ،وإن مل يكن يف اخلرب شك ،ومما يدل على أنه هو

الدجال ما أخرجه عبد الرزاق إبسناد صحيح عن ابن عمر قال :لقيت ابن صياد يوماً – ومعه رجل
من اليهود – فإذا عينه قد طفت وهي خارجة مثل عني احلمار ،فلما رأيتها قلت :أنشدك هللا اي ابن
صياد مىت طفت عينك؟
قالَّ :ل أدري والرمحن.

قلت :كذبت وهي يف رأسك.
قال :فمسحها وخنر ثالاث) (... )4( )3

والذي يظهر يل من كالم الشوكاين أنه مع القائلني أبن ابن صياد هو الدجال األكرب.

_________
((( )1التذكرة)) (ص.)702 :

((( )2شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)46 /18
( )3رواه عبد الرزاق يف ((املصنف)) ( .)396 /11وقال الشوكاين يف ((نيل األوطار)) (/7

 :)230إسناده صحيح.

((( )4نيل األوطار)) للشوكاين (.)230 /7
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وقال البيهقي يف سياق كالمه على حديث ْتيم( :فيه أن الدجال األكرب الذي خيرج يف آخر الزمان
غري ابن صياد ،وكان ابن صياد أحد الدجالني الكذابني الذين أخرب صلى هللا عليه وسلم خبروجهم،

وقد خرج أكثرهم وكأن الذين جيزمون أبن ابن صياد هو الدجال مل يسمعوا بقصة ْتيم ،وإَّل فاْلمع

بينهما بعيد جداً إذ كيف يلتئم أن يكون من كان يف أثناء احلياة النبوية شبه حمتلم ،وجيتمع به النيب

صلى هللا عليه وسلم ويسأله أن يكون يف آخرها شيخاً كبرياً مسجوَنً يف جزائر البحر موثقاً ابحلديد

يستفهم عن خرب النيب صلى هللا عليه وسلم هل خرج أو َّل؟ فاألوىل أن حيمل على عدم اإلطالع أما
عمر فيحتمل أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة ْتيم مث ملا مسعها مل يعد إىل احللف املذكور ،وأما

جابر فشهد حلفه عند النيب صلى هللا عليه وسلم فاستصحب ما كان اطلع عليه من عمر حبضرة

النيب صلى هللا عليه وسلم) (.)1

قلت :لكن جابر رضي هللا عنه كان من رواة حديث ْتيم كما جاء يف رواية أيب داود حيث ذكر قصة
اْلساسة والدجال بنحو قصة ْتيم ،مث قال ابن أيب سلمة :إن يف هذا احلديث شيئاً ما حفظته ،قال:

شهد جابر أنه هو ابن صائد.

قلت :فإنه قد مات.
قال :وإن مات.

قلت :فإنه قد أسلم.

قال :وإن أسلم.

قلت :فإنه قد دخل املدينة.

قال :وإن دخل املدينة (.)2
فجابر رضي هللا عنه م ِ
ص ٌّر على أن ابن صياد هو الدجال وإن قيل أنه أسلم ودخل املدينة ومات.
ُ
وقد تقدم أنه صح عن جابر رضي هللا عنه أنه قال( :فقدَن ابن صياد يوم احلرة) (.)3

وقال ابن حجر( :أخرج أبو نعيم األصبهاين يف (اتريخ أصبهان) ما يؤيد كون ابن صياد هو الدجال،
فساق من طريق شبيل بن عرزة عن حسان بن عبد الرمحن عن أبيه قال :ملا افتتحنا أصبهان كان بني

عسكرَن وبني اليهودية فرسخ ,فكنا أنتيها فنختار منها ،فأتيتها يوماً فإذا اليهود يزفنون ويضربون

فسألت صديقاً يل منهم ،فقال :ملكنا الذي نستفتح به على العرب يدخل ،فبت عنده على سطح
فصليت الغداة ،فلما طلعت الشمس إذا الرهج من قبل العسكر فنظرت ،فإذا رجل عليه قبة من

رحيان ،واليهود يزفنون ويضربون ،فنظرت فإذا هو ابن صياد فدخل املدينة فلم يعد حىت الساعة)
(.)5( )4

قال ابن حجر( :وَّل يلتئم خرب جابر هذا (أي فقدهم َّلبن صياد يوم احلرة) مع خرب حسان بن عبد
الرمحن ألن فتح أصبهان كان يف خالفة عمر كما أخرجه أبو نعيم يف اترخيها ،وبني قتل عمر ووقعة
احلرة حنو أربعني سنة وْيكن احلمل على أن القصة إمنا شاهدها والد حسان بعد فتح أصبهان هبذه

املدة ،ويكون جواب (ملا) يف قوله( :ملا افتتحنا أصبهان) حمذوفاً تقديره :صرت أتعاهدها وأتردد إليها
فجرت قصة ابن صياد ،فال يتحد زمان فتحها وزمان دخوهلا ابن صياد) (.)6

وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية (أن أمر ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة فظنوه الدجال،

وتوقف فيه النيب صلى هللا عليه وسلم حىت تبني له فيما بعد أنه ليس هو الدجال ،وإمنا هو من جنس
الكهان أصحاب األحوال الشيطانية ولذلك كان يذهب ليختربه) (.)7

وقال ابن كثري( :واملقصود أن ابن صياد ليس ابلدجال الذي خيرج يف آخر الزمان قطعاً ،حلديث
فاطمة بنت قيس الفهرية ،وهو فيصل يف هذا املقام) (.)8

هذه هي طائفة من أقوال العلماء يف ابن صياد وهي كما ترى متضاربة يف شأن ابن صياد ،ومع كل

دليله ،وهلذا فقد اجتهد احلافظ ابن حجر يف التوفيق بني األحاديث واألقوال املختلفة فقال( :أقرب
ما جيمع به بني ما تضمنه حديث ْتيم وكون ابن صياد هو الدجال ،أن الدجال بعينه هو الذي

شاهده ْتيم موثقاً ،وأن ابن صياد شيطان تبدى يف صورة الدجال يف تلك املدة ،إىل أن توجه إىل

أصبهان فاسترت مع قرينه ،إىل أن جتيء املدة اليت قدر هللا تعاىل خروجه فيها ،ولشدة التباس األمر يف
ذلك سلك البخاري مسلك الرتجيح ,فاقتصر على حديث جابر عن عمر يف ابن صياد ،ومل خيرج

حديث فاطمة بنت قيس يف قصة ْتيم) ( .)9أشراط الساعة ليوسف الوابل-ص232 :
_________

((( )1فتح الباري)) (.)327 - 326 /13
( )2رواه أبو داود ( .)4328وسكت عنه.
( )3رواه أبو داود ( .)4332وسكت عنه ،وصحح إسناده النووي يف ((شرح صحيح مسلم))

( ،)47 /18واملناوي يف ((ختريج أحاديث املصابيح)) ( ،)534 /4وابن حجر يف ((ختريج مشكاة
املصابيح)) (.)145 /5

( )4رواه أبو نعيم يف ((اتريخ أصبهان)) (.)43 /1
((( )5فتح الباري)) (.)327 /3
((( )6فتح الباري)) (.)328 /13

((( )7الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان)) (ص.)77 :
((( )8النهاية يف الفنت واملالحم)) (.)70 /1
((( )9فتح الباري)) (.)328 /13

()255/4

املبحث الرابع :نزول عيسى بن مرمي عليه السالم
صلَبُوهُ
أخربَن احلق تبارك وتعاىل أن اليهود مل يقتلوا رسوله عيسى بن مرمي ،قال تعاىلَ :وَما قَـتَـلُوهُ َوَما َ
ِ ِ
ولَ ِكن ُشبِه َهلم وإِ َّن الَّ ِذين ا ْختـلَ ُفواْ فِ ِيه لَِفي َش ٍ ِ
اع الظَّ ِن َوَما قَـتَـلُوهُ يَِقينًا
ك م ْنهُ َما َهلُم بِ ِه م ْن عل ٍْم إَِّلَّ اتِبَ َ
َ َ
َ ُْ َ
َ
ِ
يما [النساء .]158 - 157:وأشار احلق يف كتابه أن عيسى
بَل َّرفَـ َعهُ هللاُ إليه َوَكا َن هللاُ َع ِز ًيزا َحك ً
ِ
ْم
سينزل يف آخر الزمان وأن نزوله سيكون عالمة دالة على قرب وقوع الساعة قال تعاىلَ :وإِنَّهُ لَعل ٌ
اع ِة [الزخرف ]61:كما أخرب أن أهل الكتاب سيؤمنون به قال تعاىلَ :وإِن ِم ْن أ َْه ِل الْكِتَ ِ
اب إَِّلَّ
لِ َّ
لس َ
لَيُـ ْؤِمنَ َّن بِ ِه قَـ ْب َل َم ْوتِِه [النساء ،]159:كما أخربَن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنزوله فقال(( :ينزل

عيسى بن مرمي عند املنارة البيضاء شرقي دمشق)) ( .)1وقد وصف لنا الرسول صلى هللا عليه وسلم
حاله عند نزوله فقال(( :ليس بيين وبني عيسى نيب وإنه َنزل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع على

احلمرة والبياض ينزل بني ممصرتني كأن رأسه يقطر وإن مل يصبه بلل)) ( .)2ويكون نزوله يف وقت

اصطف فيه املقاتلون املسلمون لصالة الفجر ،عن جابر بن عبدهللا قال مسعت النيب صلى هللا عليه

وسلم يقولَّ(( :ل تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة  -قال  -فينزل

عيسى ابن مرمي صلى هللا عليه وسلم فيقول أمريهم :تعال صل لنا .فيقولَّ :ل .إن بعضكم على

بعض أمراء .تكرمة هللا هذه األمة)) ( .)3وحيكم بعد نزوله بكتاب هللا تبارك وتعاىل ،عن أيب هريرة أن
فأمكم منكم؟)) .وقد قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مرمي َّ

أحد رواة احلديث وهو ابن أيب ذئب للوليد بن مسلم :تدري ما أمكم منكم؟ قال ختربين ،قال:

فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعاىل وسنة نبيكم صلى هللا عليه وسلم ( .)4ويقتل الدجال وهو أول

عمل يقوم به بعد نزوله  ...ويبقى عيسى يف األرض أربعني عاما كما ثبت ذلك عن أيب هريرة:

((فيمكث يف األرض أربعني سنة مث يتوىف ويصلي عليه املسلمون)) ( )5القيامة الصغرى لعمر بن
سليمان األشقر  -ص 259

أخرج الشيخان عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :والذي
نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرمي ،حكما عدَّلً ،فيكسر الصليب ،ويقتل اخلنزير ،ويضع

اْلزية)) ( )6احلديث ويف رواية ملسلم عنه ((وهللا لينزلن ابن مرمي حكماً عادَّلً فليكسرن الصليب))
( )7بنحوه.

_________

( )1رواه أبو داود ( .)4321من حديث النواس بن مسعان الكاليب .واحلديث سكت عنه أبو داود.

وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح .واحلديث أصله يف (الصحيح).

( )2رواه أبو داود ( ،)4324وأمحد ( ،)9630( )437 /2وابن حبان ( ،)233 /15واحلاكم
( .)651 /2واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
ووافقه الذهيب .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )3رواه مسلم (.)156
( )4رواه مسلم (.)155

( )5رواه أبو داود ( ،)4324وأمحد ( ،)9259( )406 /2وابن حبان ( )233 /15واحلاكم (/2
 .)651واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
ووافقه الذهيب .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )6رواه البخاري ( ،)2222ومسلم (.)155
( )7رواه مسلم (.)155

()256/4

وأخرج مسلم عن جابر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تزال طائفة من أميت يقاتلون
على احلق ،ظاهرين إىل يوم القيامة قال :فينزل عيسى ابن مرمي ،فيقول أمريهم :تعال صل لنا فيقول:
َّل ،إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة هللا هذه األمة)) (.)1

وقال العالمة يف (البهجة) (( :)2هو  -أي نزول عيسى  -اثبت ابلكتاب والسنة ،وإمجاع األمة أما
الكتاب فقوله تعاىل وإِ ْن ِمن أَ ْه ِل ِ
الكتَ ِ
اب إََِّّل لَيُـ ْؤِمنَ َّن بِ ِه قَـ ْب َل َم ْوتِِه [النساء ]159 :أي :ليؤمنن
َ ْ
بعيسى قبل موت عيسى ،وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان ،حىت تكون امللة واحدة ،ملة

إبراهيم حنيفاً مسلماً ،ونوزع يف اَّلستدَّلل هبذه اآلية :وإن الضمري يف قوله (قبل موته) لليهود ويؤيده
قراءة أيب قبل موهتم (.)3

وأما السنة فال نزاع فيها.

وأما اإلمجاع فقد أمجعت األمة على نزوله ،ومل خيالف فيه أحد من أهل الشريعة ،وإمنا أنكر ذلك
الفالسفة واملالحدة ،وقد انعقد إمجاع األمة على أنه متبع هلذه الشريعة احملمدية ،وليس بصاحب

شريعة مستقلة ،عند نزوله من السماء ،وإن كانت النبوة قائمة به ،ويتسلم األمر من املهدي ،ويكون
املهدي مع أصحاب الكهف الذين هم من أتباع املهدي ،كما مر من مجلة أتباعه ويصلي عيسى وراء

املهدي صالة الصبح كما تقدم ،وذلك َّل يقدح يف نبوته ويسلم املهدي األمر لعيسى عليه السالم،

وكل ما معه من اتبوت بين إسرائيل ،ويقتل الدجال) .البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة حملمد بن أمحد
السفاريين– 613 /2
_________

( )1رواه مسلم (.)156
((( )2البهجة)) (ص.)203 - 202 :
( )3انظر ((الكشاف)) (.)313 /1

()257/4

املبحث اخلامس :خروج أيجوج ومأجوج
• املطلب األول :أصل تسميتهما ونسبهما.
• املطلب الثاين :هالك أيجوج ومأجوج وطيب العيش وبركته بعد موهتم.

()258/4

املطلب األول :أصل تسميتهما ونسبهما
اختلف العلماء يف اشتقاق الكلمتني فقيل :مها امسان أعجميان منعا من الصرف للعلمية والعجمة،
وعلى هذا فليس هلما اشتقاق؛ ألن األعجمية َّل تشتق من العربية .وقيل :بل مها عربيان ،واختلف
يف اشتقاقهما ،فقيل :من أجيج النار وهو التهاهبا ،وقيل :من األجاج وهو املاء الشديد امللوحة،

وقيل :من األج وهو سرعة العدو ،وقيل :من األجة ابلتشديد وهي اَّلختالط واَّلضطراب .وعند
مجهور القراء :ايجوج وماجوج بدون مهز ،وأما قراءة عاصم فهي ابهلمزة الساكنة فيهما .واخلالصة

من هذا :أن مجيع ما ذكر يف اشتقاقهما مناسب حلاهلم ،ويؤيد اَّلشتقاق من ماج قوله تعاىلَ :وتَـ َرْكنَا
ٍِ
وج ِيف بَـ ْع ٍ
ض [الكهف ]99:وذلك حني خيرجون من السد .وقد اختلف يف نسبهم،
بَـ ْع َ
ض ُه ْم يَـ ْوَمئذ ْيَُ ُ
فقيل :إهنم من ذرية آدم .والذي رجحه احلافظ ابن حجر رمحه هللا أهنم قبيلتان من ولد ايفث بن
نوح .فهما من ولد آدم وحواء ،ويؤيد ذلك حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال :قال رسول
صلى هللا عليه وسلم(( :يقول هللا عز وجل يوم القيامة :اي آدم ،يقول :لبيك ربنا وسعديك ،فينادى

بصوت :إن هللا أيمرك أن خترج من ذريتك بعثا إىل النار ،قال :اي رب ،وما بعث النار؟ قال :من كل

َّاس
ألف (أراه قال) تسعمائة وتسعة وتسعني ،فحينئذ تضع احلامل محلها ،ويشيب الوليدَ ،وتَـ َرى الن َ
س َكارى وما هم بِس َكارى ولَ ِك َّن ع َذاب َِّ
اَّلل َش ِدي ٌد [احلج .]2:فشق ذلك على الناس حىت تغريت
َ َ
ُ َ ََ ُ ُ َ َ
وجوههم ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :من أيجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعني ومنكم
واحد  )1( )) ...احلديث .أشراط الساعة لعبد هللا بن سليمان الغفيلي  -ص 173
_________
( )1رواه البخاري (.)4741

()259/4

املطلب الثاين :هالك أيجوج ومأجوج وطيب العيش وبركته بعد موهتم
ففي حديث النواس بن مسعان رضي هللا عنه الطويل أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال فيه:

((وحياصر عيسى ابن مرمي وأصحابه حىت يكون رأس الثور ألحدهم خريا من مائة دينار ألحدكم
اليوم ،فريغب نيب هللا عيسى عليه السالم وأصحابه ،فريسل هللا عليهم النغف يف رقاهبم ،فيصبحون
فرسى كموت ٍ
نفس واحدة ،مث يهبط نيب هللا عيسى عليه السالم وأصحابه إىل األرض ،فال جيدون يف
األرض موضع شرب إَّل مأله زمههم ،ونتنهم ،فريغب نيب هللا عيسى وأصحابه إىل هللا ،فريسل هللا طريا

كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء هللا ،مث يرسل هللا مطرا َّل يكن منه بيت مدر وَّل وبر،

فيغسل األرض حىت يرتكها كالزلفة مث يقال لألرض :أنبيت مثرتك ،وردي بركتك ،فيومئذ أتكل العصابة
من الرمانة ويستظلون بقحفها ،ويبارك يف الرسل حىت إن اللقحة من اإلبل لتكفي الفئام من الناس،

واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس ،واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس)) ( )1القيامة

الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 271
_________
( )1رواه مسلم (.)2937

()260/4

املبحث السادس :دروس اإلسالم ورفع القرآن وفناء األخيار
عن حذيفة بن اليمان قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يدرس اإلسالم كما يدرس وشي
الثوب َّل يدري ما صيام وَّل صدقة وَّل نسك ويسري على كتاب هللا عز وجل يف ٍ
ليلة فال يبقى يف
األرض منه آية ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبري والعجوز الكبرية يقولون :أدركنا آابءَن على

هذه الكلمة َّل إله إَّل هللا فنحن نقوهلا)) ( .)1وهذه البقية اليت َّل تعرف من اإلسالم إَّل كلمة
التوحيد تفىن وتبيد :عن عبدهللا بن مسعود قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تقوم

الساعة إَّل على شرار اخللق)) ( .)2ومن دروس اإلسالم أن تنقطع عبادة احلج فال حج وَّل عمرة:
عن أيب سعيد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تقوم الساعة حىت َّل حيج

البيت)) ( )3وذلك بعد انبعاث الريح الطيبة وقبضها الصاحلني أما قبل ذلك فإن عبادة البيت

مستمرة عن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ليحجن هذا البيت

وليعتمرن بعد خروج أيجوج ومأجوج)) ( .)4القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 277
_________
( )1رواه ابن ماجه ( )4049بزايدة لفظة( :صالة) ،وبدون لفظة( :الكبرية) .واحلاكم (،520 /4

 .)587وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ووافقه الذهيب .وقال

البوصريي يف ((مصباح الزجاجة)) ( :)194 /4هذا إسناد صحيح رجاله ثقاث .وقال ابن حجر يف
((فتح الباري)) ( :)19 /13إسناده قوي .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

( )2رواه مسلم ( )2949بلفظة( :الناس) بدَّل من (اخللق) .واحلديث بلفظة (اخللق) :رواه مسلم
( )1924من حديث عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما.

( )3رواه أبو يعلى ( ،)277 /2وابن حبان ( ،)151 /15واحلاكم ( .)500 /4وقال :هذا حديث
صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،وقد أوقفه أبو داود عن شعبة .ووافقه الذهيب وقال :على

شرط البخاري ومسلم .وروى البخاري من طريق قتادة عن عبدهللا بن أيب عتبة عن أيب سعيد اخلدري

رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج أيجوج ومأجوج))
حديث ( )1593وقال عبدالرمحن عن شعبة قالَّ(( :ل تقوم الساعة حىت َّل حيج البيت)) .واألول
أكثر ،مسع قتادة عبدهللا وعبد هللا أاب سعيد .وقال ابن حجر يف ((تغليق التعليق)) ( :)68 /3وقد

رواه سعيد بن أيب عروبة عن قتادة فوافق اْلماعة ووقع يل حديثه عاليا جداً (( ...إن الناس ليحجون

ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج أيجوج ومأجوج)) .ومن اْلائز أن يكون احلديثان مجيعاً  -أي:

احلديث السابق وحديث ((َّل تقوم الساعة  - )) ...صحيحني لقوة إسنادمها وأن يكون املراد بقوله:

َّل تقوم الساعة حىت َّل حيج البيت وقتا قبل قيامها وبعد خروج أيجوج ومأجوج مجعا بني احلديثني

وهللا أعلم .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)2430وهذا إسناد صحيح على شرط

الشيخني كما قال احلاكم ،ووافقه الذهيب.
( )4رواه البخاري (.)1593

()261/4

املبحث السابع :عودة البشرية إىل اْلاهلية وعبادة األواثن
وهو ما يرتتب على دروس اإلسالم ورفع القرآن وفناء األخيار ،فتطيع البشرية الشيطان وتعبد

األواثن .ففي حديث عبدهللا بن عمرو(( :مث يرسل هللا رحيا ابردة من قبل الشام فال يبقى على وجه
األرض أحد يف قلبه مثقال ذرة من خري أو إْيان إَّل قبضته حىت لو أن أحدكم دخل يف كبد جبل

لدخلته عليه حىت تقبضه)) قال مسعتها من رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم – قال(( :فيبقى شرار
الناس يف خفة الطري وأحالم السباع َّل يعرفون معروفا وَّل ينكرون منكرا فيتمثل هلم الشيطان فيقول

أَّل تستجيبون فيقولون :فما أتمرَن فيأمرهم بعبادة األواثن وهم يف ذلك دار رزقهم حسن عيشهم مث
ينفخ يف الصور  )1( )) ...ومن األواثن اليت تعبد ذو اخللصة طاغية دوس والالت والعزى ،عن أيب
هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل تقوم الساعة حىت تضطرب أليات

نساء دوس على ذي اخللصة)) ( .)2وذو اخللصة :طاغية دوس اليت كانوا يعبدون يف اْلاهلية .وعن
عائشة قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولَّ(( :ل يذهب الليل والنهار حىت تعبد الالت
والعزى)) .فقلت اي رسول هللا إن كنت ألظن حني أنزل هللاُ :ه َو الَّ ِذي أ َْر َس َل َر ُسولَهُ ِاب ْهلَُدى َو ِدي ِن
ا ْحل ِق لِيظْ ِهرهُ َعلَى ِ
الدي ِن ُكلِ ِه َولَ ْو َك ِرهَ ال ُْم ْش ِرُكو َن [التوبة ]33:أن ذلك اتماً قال(( :إنه سيكون من
َ ُ َ

ذلك ما شاء هللا مث يبعث هللا رحيا طيبة فيتوىف كل من يف قلبه مثقال حبة خردل من إْيان فيبقى من
َّل خري فيه فريجعون إىل دين آابئهم)) ( )3القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 280

_________

( )1رواه مسلم (.)2940
( )2رواه البخاري ( ،)7116ومسلم (.)2940
( )3رواه مسلم (.)2907

()262/4

املبحث الثامن :هدم الكعبة على يد ذي السويقتني
عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :يبايع لرجل ما بني الركن واملقام ولن يستحل

البيت إَّل أهله فإذا استحلوه فال يسأل عن هلكة العرب مث أتيت احلبشة فيخربونه خرااب َّل يعمر بعده
أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه)) ( .)1وعن عبدهللا بن عمرو قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يقول(( :خيرب الكعبة ذو السويقتني من احلبشة ويسلبها حليتها وجيردها من كسوهتا ولكأين

أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها ِبسحاته ومعوله)) ( .)2وقد يقال كيف يهدمها وقد جعل هللا
مكة حرما آمنا؟ اْلواب :أن معناه آمنا إىل قرب يوم القيامة وخراب الدنيا .هكذا قال النووي ،وهذا

صحيح إذا كان اهلدم يف ذلك الوقت ،وإَّل فإن األمر حكم شرعي ألزم هللا به عباده فإذا ْترد متمرد
وانتهك حرمة احلرم فقد ْينعه هللا كما فعل أببرهة وقد َّل ْينعه حلكمة يعلمها كما فعل القرامطة.
القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 283
_________

( )1رواه أمحد ( ،)7897( )291 /2وابن حبان ( ،)239 /15واحلاكم ( .)499 /4وقال :هذا

حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه .وقال الذهيب يف ((التلخيص)) :ما خرجا َّلبن مسعان
شيئاً .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)298 /3يف (الصحيح) بعضه رواه أمحد ورجاله ثقات.
وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)579وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني

غري سعيد بن مسعان وهو ثقة.
( )2رواه أمحد ( .)7053( )220 /2وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)298 /3رواه أمحد
والطرباين وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس .وقال ابن كثري يف ((هناية البداية والنهاية))

(ص :)187وهذا إسناد جيد قوي .وصححه أمحد شاكر يف ((عمدة التفسري)) ( - )184 /1كما
أشار إىل ذلك يف مقدمته  .-وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)242 /6فيه عنعنة ابن
إسحاق ،فلعل تقويته إايه ابلنظر لشواهده .واحلديث أوله يف (الصحيحني) عن أيب هريرة رضي هللا
عنه.

()263/4

املبحث التاسع :اخلسوفات الثالثة
معىن اخلسف :يقال خسف املكان خيسف خسوفاً إذا ذهب يف األرض وغاب فيها ومنه قوله تعاىل:
ِ
ِ
ض [القصص.]81 :
س ْفنَا بِه َوبِ َدا ِره األَ ْر َ
فَ َخ َ
واخلسوفات الثالثة اليت هي من أشراط الساعة جاء ذكرها يف األحاديث ضمن العالمات الكربى.
األدلة من السنة املطهرة على ظهور اخلسوفات:
 - 1عن حذيفة بن أسيد رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل تقوم الساعة

حىت تروا عشر آايت :فذكر منها ثالثة خسوف :خسف ابملشرق ،وخسف ابملغرب ,وخسف جبزيرة

العرب)) (.)1

 - 2وعن أم سلمة قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :سيكون بعدي خسف
ابملشرق ،وخسف ابملغرب ,وخسف جبزيرة العرب)) (.)2

هل وقعت هذه اخلسوفات؟

وهذه اخلسوفات الثالثة مل تقع بعد كغريها من األشراط الكربى اليت مل يظهر شيء منها ,وإن كان
بعض العلماء يرى أهنا قد وقعت كما ذهب إىل ذلك الشريف الربزجني ( , )3ولكن الصحيح أنه مل
حيدث شيء منها إىل اآلن ,وإمنا وقع بعض اخلسوفات يف أماكن متفرقة ,ويف أزمان متباعدة ,وذلك

من أشراط الساعة الصغرى.

أما هذه اخلسوفات الثالثة فتكون عظيمة وعامة ألماكن كثرية من األرض يف مشارقها ,ومغارهبا ,ويف
جزيرة العرب.
قال ابن حجر( :وقد وجد اخلسف يف مواضع ،ولكن حيتمل أن يكون املراد ابخلسوف الثالثة قدراً
زائداً على ما وجد كأن يكون أعظم منه مكاَنً أو قدراً) (.)4

ويؤيد هذا ما جاء يف احلديث أهنا إمنا تقع إذا كثر اخلبث يف الناس وفشت فيهم املعاصي .وهللا أعلم.
أشراط الساعة ليوسف الوابل-ص297 :
_________
( )1رواه مسلم (.)2901

( )2رواه الطرباين ( .)580( )271 /23قال اهليثمي ( :)14 /8فيه حكيم بن َنفع ،وثقه ابن
معني ،وضعفه غريه ،وبقية رجاله ثقات.

((( )3اإلشاعة)) (.)49

((( )4فتح الباري)) (.)84 /13

()264/4

املطلب األول :طلوع الشمس من مغرهبا
طلوع الشمس من مغرهبا من عالمات الساعة الكربى وهو اثبت ابلكتاب والسنة.
األدلة على وقوع ذلك:

(أ) األدلة من القرآن الكرمي:
ك َّلَ ين َفع نَـ ْفسا إِْيَا ُهنَا َمل تَ ُكن آمن ْ ِ
ض ِ ِ
ت ِيف
سبَ ْ
ْ ْ ََ
قال هللا تعاىل :يَـ ْوَم َأيِْيت بَـ ْع ُ َ
ت من قَـ ْب ُل أ َْو َك َ
آايت َرب َ َ ُ ً
ِ ِ
ريا قُ ِل انتَ ِظ ُرواْ إِ ََّن ُمنتَ ِظ ُرو َن [األنعام.]158 :
إْيَاهنَا َخ ْ ً
فقد دلت األحاديث الصحيحة أن املراد ببعض اآلايت املذكورة يف اآلية هو طلوع الشمس من
مغرهبا ،وهو قول أكثر املفسرين (.)1

قال الطربي بعد ذكره ألقوال املفسرين يف هذه اآلية( :وأوىل األقوال ابلصواب يف ذلك ما تظاهرت

به األخبار عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال :ذلك حني تطلع الشمس من مغرهبا) (.)2

وقال الشوكاين( :فإذا ثبت رفع هذا التفسري النبوي من وجه صحيح َّل قادح فيه فهو واجب التقدمي

له حمتم األخذ به) (.)3
األحاديث الدالة على طلوع الشمس من مغرهبا كثرية ،وإليك مجلة منها:

 - 1روى الشيخان عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل تقوم
الساعة حىت تطلع الشمس من مغرهبا ،فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أمجعون ،فذاك حني َّل يَـ ْنـ َف ُع
ت ِمن قَـبل أَو َكسب ْ ِ ِ
ريا [األنعام.)4( ))]158 :
آمنَ ْ ْ ْ ُ ْ َ َ
سا إِْيَا ُهنَا َملْ تَ ُك ْن َ
ت ِيف إْيَاهنَا َخ ْ ً
نَـ ْف ً
 - 2وروى البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل تقوم
الساعة حىت تقتتل فئتان)) فذكر احلديث وفيه ((وحىت تطلع الشمس من مغرهبا ،فإذا طلعت فرآها
ت ِمن قَـبل أَو َكسب ْ ِ ِ
ريا
آمنَ ْ ْ ْ ُ ْ َ َ
سا إِْيَا ُهنَا َملْ تَ ُك ْن َ
ت ِيف إْيَاهنَا َخ ْ ً
الناس آمنوا أمجعون ،فذاك حني َّل يَـ ْنـ َف ُع نَـ ْف ً
[األنعام.)5( ))]158 :

 - 3وروى مسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :ابدروا
ابألعمال ستاً :طلوع الشمس من مغرهبا)) (.)6

 - 4وتقدم حديث حذيفة بن أسيد يف ذكر أشراط الساعة الكربى فذكر منها(( :طلوع الشمس من
مغرهبا)) (.)7
 - 5وروى اإلمام أمحد ومسلم عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال " :حفظت من رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم حديثا مل أنسه بعد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن أول

اآلايت خروجاً طلوع الشمس من مغرهبا)) (.)8

 - 6وعن أيب ذر رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يوماً(( :أتدرون أين تذهب هذه
الشمس؟ قالوا :هللا ورسوله أعلم)) ( .)9أشراط الساعة ليوسف الوابل-ص305 :
_________

((( )1تفسري الطربي)) ((( )96 /8تفسري ابن كثري)) ((( )366 /3تفسري القرطيب)) (،)145 /7
((احتاف اْلماعة)) (.)315 /2

((( )2تفسري الطربي)) (.)103 /8

((( )3تفسري الشوكاين)) (.)182 /2
( )4رواه البخاري ( ،)6506ومسلم (.)157
( )5رواه البخاري (.)7121
( )6رواه مسلم (.)2947
( )7رواه مسلم (.)2901

( )8رواه أمحد ( ،)6881( )201 /2ومسلم (.)2941
( )9رواه مسلم (.)159

()265/4

املطلب الثاين :غلق ابب التوبة بعد طلوع الشمس من مغرهبا
إذا طلعت الشمس من مغرهبا فإنه َّل يقبل اإلْيان ممن مل يكن قبل ذلك مؤمناً ،كما َّل تقبل توبة

العاصي ،وذلك ألن طلوع الشمس من مغرهبا آية عظيمة يراها كل من كان يف ذلك الزمان،

فتنكشف هلم احلقائق ،ويشاهدون من األهوال ما يلوي أعناقهم إىل اإلقرار والتصديق ابهلل وآايته،
وحكمهم يف ذلك حكم من عاين أبس هللا تعاىل كما قال عز وجل :فَـلَ َّما رأَوا أبْسنا قَالُوا آمنَّا ِاب َِّ
َّلل
َ ْ َ ََ
َ
َّت َِّ
ِ ِ
ت ِيف
اَّلل الَِّيت قَ ْد َخلَ ْ
ني فَـلَ ْم يَ ُ
ْسنَا ُسن َ
َو ْح َدهُ َوَك َف ْرََن ِِبَا ُكنَّا بِه ُم ْش ِرك َ
ك يَن َف ُع ُه ْم إِْيَا ُهنُ ْم لَ َّما َرأ َْوا َأب َ
ِعب ِ
ك الْ َكافِ ُرو َن [غافر.]85 - 84 :
ادهِ َو َخ ِس َر ُهنَالِ َ
َ
قال القرطيب( :قال العلماء :وإمنا َّل ينفع نفساً إْياهنا عند طلوع الشمس من مغرهبا ألنه خلص إىل
قلوهبم من الفزع ما ختمد معه كل شهوة من شهوات النفس ،وتفرت كل قوة من قوى البدن ،فيصري

الناس كلهم إليقاهنم بدنو القيامة ،يف حال من حضره املوت يف انقطاع الدواعي إىل أنواع املعاصي

عنهم وبطالهنا من أبداهنم ،فمن اتب يف مثل هذه احلال مل تقبل توبته كما َّل تقبل توبة من حضره
املوت) (.)1

وقال ابن كثري( :إذا أنشأ الكافر إْياَنً يومئذ َّل يقبل منه ،فأما من كان مؤمناً قبل ذلك فإن كان
ٍ
حينئذ مل تقبل منه توبة) (.)2
مصلحاً يف عمله فهو خبري عظيم ،وإن كان خملطاً فأحدث توبة

ض
وهذا هو الذي جاء به القرآن الكرمي واألحاديث الصحيحة فإن هللا تعاىل :قال :يَـ ْوَم َأيِْيت بَـ ْع ُ
ت ِمن قَـبل أَو َكسب ْ ِ ِ
آاي ِ
ريا قُ ِل انتَ ِظ ُرواْ إِ ََّن
آمنَ ْ
ت َربِ َ
ْ ُ ْ ََ
سا إِْيَا ُهنَا َملْ تَ ُك ْن َ
َ
ت ِيف إْيَاهنَا َخ ْ ً
ك َّلَ يَن َف ُع نَـ ْف ً
ُمنتَ ِظ ُرو َن [األنعام.]158 :
وقال صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تنقطع اهلجرة ما تقبلت التوبة ,وَّل تزال التوبة مقبولة حىت تطلع
الشمس من املغرب ,فإذا طلعت طبع على كل قلب ِبا فيه ,وكفى الناس العمل)) (.)3

وقال عليه الصالة والسالم(( :إن هللا عز وجل جعل ابملغرب ابابً عرضه مسرية سبعني عاماً للتوبة َّل
ض آاي ِ
ك َّلَ يَن َف ُع
ت َربِ َ
يغلق ما مل تطلع الشمس من قبله ،وذلك قول هللا تبارك وتعاىل :يَـ ْوَم َأيِْيت بَـ ْع ُ َ
سا إِْيَا ُهنَا)) اآلية)) (.)4
نَـ ْف ً
ويرى بعض العلماء أن الذين َّل يقبل إْياهنم هم الكفار الذين عاينوا طلوع الشمس من مغرهبا ،أما
إذا امتد الزمان ونسي الناس ذلك فإنه يقبل إْيان الكفار وتوبة العصاة (.)5
_________

((( )1التذكرة)) (ص ،)706 :و ((تفسري القرطيب)) (.)146 /7
((( )2تفسري ابن كثري)) (.)371 /3

( )3رواه أمحد ( ،)1671( )192 /1والطرباين ( .)895( )381 /19من حديث ابن السعدي
رضي هللا عنه .قال ابن كثري يف ((تفسري القرآن)) ( :)371 /3إسناده حسن ،وقال اهليثمي (/5

 :)253رجال أمحد ثقات ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (.)133 /3

( )4رواه الرتمذي ( ،)3536واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( .)118 /4من حديث صفوان
بن عسال رضي هللا عنه .قال الرتمذي :حسن صحيح ،وصحح إسناده املنذري ،وقال ابن حجر يف

((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )450 /2حسن ،كما قال ذلك يف املقدمة.
((( )5التذكرة للقرطيب)) (ص )706 :و ((تفسري األلوسي)) (.)63 /8

()266/4

قال القرطيب :قال صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغر)) ( )1أي تبلغ روحه
رأس حلقه ،وذلك وقت املعاينة الذي يرى فيه مقعده من اْلنة ومقعده من النار ،فاملشاهد لطلوع
الشمس من مغرهبا مثله ،وعلى هذا ينبغي أن تكون توبة كل من شاهد ذلك ،أو كان كالشاهد له

مردودة ما عاش ألن علمه ابهلل تعاىل وبنبيه صلى هللا عليه وسلم وبوعده قد صار ضرورة ،فإن

امتدت أايم الدنيا إىل أن ينسى الناس من هذا األمر العظيم ما كان وَّل يتحدثون عنه إَّل قليالً،
فيصري اخلرب عنه خاصاً وينقطع التواتر عنه ،فمن أسلم يف ذلك الوقت أو اتب قبل منه وهللا أعلم

(.)2

وأيد ذلك ِبا روي (أن الشمس والقمر يكسيان بعد ذلك الضوء والنور ،مث يطلعان على الناس

ويغرابن) (.)3

وِبا روي عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :يبقى الناس بعد طلوع الشمس من
مغرهبا عشرين ومائة سنة)) (.)4

وروي عن عمران بن حصني أنه قال(( :إمنا مل تقبل وقت الطلوع حىت تكون صيحة فيهلك فيها كثري
من الناس فمن أسلم أو اتب يف ذلك الوقت مث هلك مل تقبل توبته ،ومن اتب بعد ذلك قبلت

توبته)) (.)5

واْلواب على هذا :أن النصوص دلت على أن التوبة َّل تقبل بعد طلوع الشمس من مغرهبا وأن

الكافر َّل يقبل منه اإلسالم ،ومل تفرق النصوص بني من شاهد هذه اآلية وبني من مل يشاهدها.

والذي يؤيد هذا ما رواه الطربي عن عائشة رضي هللا عنها قالت(( :إذا خرج أول اآلايت :طرحت
األقالم ،وحبست احلفظة وشهدت األجسام على األعمال)) (.)6

واملراد أبول اآلايت هنا هو طلوع الشمس من مغرهبا ,أما ما كان قبل طلوعها من اآلايت فإن

األحاديث تدل على قبول التوبة واإلْيان يف ذلك الوقت.

وروى ابن جرير الطربي أيضاً عن عبد هللا (بن مسعود) رضي هللا عنه قال(( :التوبة مبسوطة ما مل
تطلع الشمس من مغرهبا)) (.)7

وروى اإلمام مسلم عن أيب موسى رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا

يبسط يده ابلليل ،ليتوب مسيء النهار ويبسط يده ابلنهار ،ليتوب مسيء الليل .حىت تطلع الشمس
من مغرهبا)) ( )8فجعل صلى هللا عليه وسلم غاية قبول التوبة هو طلوع الشمس من مغرهبا.

وقد ذكر ابن حجر أحاديث وآاثر كثرية تدل على استمرار قفل ابب التوبة إىل يوم القيامة .مث قال:

(فهذه آاثر يشد بعضها بعضاً متفقة على أن الشمس إذا طلعت من املغرب أغلق ابب التوبة ،ومل

يفتح بعد ذلك ،وأن ذلك َّل خيتص بيوم الطلوع بل ْيتد إىل يوم القيامة) (.)9

وأما ما استدل به القرطيب فاْلواب عنه أن حديث عبد هللا بن عمرو قال فيه احلافظ ابن حجر:

(رفع هذا َّل يثبت) ،وحديث عمران بن حصني (َّل أصل له) (.)10

وأما حديث (أن الشمس والقمر يكسيان الضوء والنور  ) ..إخل فلم يذكر له القرطيب سنداً .وعلى

فرض ثبوته فإن عودهتما إىل ما كاَن عليه ليس فيه دليل على أن ابب التوبة قد فتح مرة أخرى ،وذكر

احلافظ أنه وقف على نص فاصل يف هذا النزاع وهو حديث عبد هللا بن عمرو الذي ذكر فيه طلوع
ض آاي ِ
ت ِمن قَـ ْب ُل أ َْو
آمنَ ْ
ت َربِ َ
سا إِْيَا ُهنَا َملْ تَ ُك ْن َ
الشمس من املغرب وفيه يَـ ْوَم َأيِْيت بَـ ْع ُ َ
ك َّلَ يَن َف ُع نَـ ْف ً
َكسب ْ ِ ِ
ريا قُ ِل انتَ ِظ ُرواْ إِ ََّن ُمنتَ ِظ ُرو َن [األنعام )11( ]158 :أشراط الساعة ليوسف
ََ
ت ِيف إْيَاهنَا َخ ْ ً
الوابل-ص310 :
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)3537وابن ماجه ( ،)4253وأمحد ( ،)6408( )153 /2وابن حبان (/2

 ،)628( )394واحلاكم ( .)286 /4من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما .قال الرتمذي :حسن
غريب ،وقال احلاكم :صحيح اإلسناد ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) (/2
.)449

((( )2تفسري القرطيب)) ((( ،)146 /7التذكرة للقرطيب)) (ص.)706 :
((( )3الكشف والبيان)) للثعليب (.)209 /4

( )4رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( ،)506 /5ونعيم بن محاد يف ((الفنت)) (،656 /2
 .)702عن عبد هللا بن عمرو موقوفاً .قال احلافظ ابن حجر يف ((فتح الباري)) (:)361 /11

رفعه َّل يثبت ،وقد أخرجه عبد بن ُمحيد يف تفسريه بسند جيد ،عن عبد هللا بن عمرو موقوفاً.
((( )5حبر العلوم)) للسمرقندي ( ،)515 /1و ((التذكرة)) للقرطيب (ص .)705 :قال ابن حجر
يف ((فتح الباري)) (َّ :)361 /11ل أصل له.

( )6رواه الطربي يف تفسريه ( ،)265 /12وابن أيب شيبة ( .)670 /8قال ابن حجر يف ((فتح
الباري)) ( :)363 /11إسناده صحيح وهو إن كان موقوفاً فحكمه الرفع.
( )7رواه الطربي يف تفسريه (.)262 /12
( )8رواه مسلم (.)2759

((( )9فتح الباري)) (.)361 /11

((( )10فتح الباري)) (.)361 /11
((( )11فتح الباري)) (.)88 /13

()267/4

املبحث احلادي عشر :خروج الدابة
ض تُ َكلِ ُم ُه ْم أ َّ
وهي اليت ذكرها تعاىل :يف قولهَ :وإِ َذا َوقَ َع الْ َق ْو ُل َعلَْي ِه ْم أَ ْخ َر ْجنَا َهلُ ْم َدابَّةً ِم َن األ َْر ِ
َن
َّاس َكانُوا ِِب َايتِنَا َّل يُوقِنُو َن [النمل]82:
الن َ
وعن أيب أمامة يرفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :خترج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم
مث يغمرون فيكم حىت يشرتي الرجل البعري فيقول ممن اشرتيته فيقول اشرتيته من أحد املخطمني))

( .)1القيامة الصغرى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 286
_________

( )1رواه أمحد ( ،)268 /5وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)6 /8رجاله رجال (الصحيح) غري
عمر بن عبدالرمحن بن عطية وهو ثقة .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)322وهذا

إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون غري عمر  ...ولكن رواية مالك عنه تعديل له.

()268/4

املبحث الثاين عشر :النار اليت حتشر الناس
• املطلب األول :كيفية حشرها للناس.
• املطلب الثاين :أرض احملشر.

• املطلب الثالث :هذا احلشر يف الدنيا.

()269/4

املطلب األول :كيفية حشرها للناس
عند ظهور هذه النار العظيمة من اليمن تنتشر يف األرض ,وتسوق الناس إىل أرض احملشر ،والذين

حيشرون على ثالثة أفواج:

األول :فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون.

والثاين :وفوج ْيشون اترة ويركبون أخرى يعتقبون على البعري الواحد كما سيأيت يف احلديث اثنان على
بعري وثالثة على بعري إىل أن قال :وعشرة على بعري يعتقبونه وذلك من قلة الظهر يومئذ.

والفوج الثالث :حتشرهم النار فتحيط هبم من ورائهم ,وتسوقهم من كل جانب إىل أرض احملشر ,ومن

ختلف منهم أكلته النار (.)1

ومما جاء من األحاديث يف بيان كيفية حشر هذه النار للناس:
 - 1روى الشيخان عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :حيشر الناس

على ثالث طرائق :راغبني راهبني ،واثنان على بعري ،وثالثة على بعري ،وأربعة على بعري ،وعشرة على
بعري .وحتشر بقيتهم النار ،تقيل معهم حيث قالوا ،وتبيت معهم حيث ابتوا ،وتصبح معهم حيث

أصبحوا ،وْتسي معهم حيث أمسوا)) (.)2

 - 2وعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :تبعث َنر

على أهل املشرق فتحشرهم إىل املغرب تبيت معهم حيث ابتوا ,وتقيل معهم حيث قالوا ,يكون هلا
ما سقط منهم وختلف ,وتسوقهم سوق اْلمل الكسري)) (.)3

 - 3وعن حذيفة بن أسيد رضي هللا عنه قال :قام أبو ذر رضي هللا عنه فقال :اي بين غفار قولوا وَّل
ختتلفوا فإن الصادق املصدوق حدثين ((أن الناس حيشرون ثالثة أفواج :فوج راكبني طاعمني كاسني,
وفوج ْيشون ويسعون ,وفوج تسحبهم املالئكة على وجوههم وحتشرهم إىل النار .فقال قائل منهم:
هذان قد عرفنامها فما ابل الذين ْيشون ويسعون؟ قال :يلقي هللا اآلفة على الظهر فال يبقى ظهر،

حىت أن الرجل ليكون له احلديقة املعجبة فيعطيها ابلشارف ذات القتب فال يقدر عليها)) (.)4
أشراط الساعة ليوسف الوابل-ص329 :
_________

((( )1النهاية يف الفنت واملالحم)) (.)230 /1

( )2رواه البخاري ( ،)6522ومسلم ( .)2861من حديث سهل بن سعد رضي هللا عنه.
( )3رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( ،)8092( )99 /8واحلاكم ( )591 /4وقال :هذا
حديث صحيح ومل خيرجاه ,ووافقه الذهيب ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)15 /8رواه

الطرباين يف الكبري واألوسط ورجاله ثقات.

( )4رواه أمحد ( ،)21494( )164 /5والطرباين يف ((املعجم األوسط)) (،)8437( )214 /8

واحلاكم ( .)608 /4وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد إىل الوليد بن مجيع ومل خيرجاه .وصحح
إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (.)171 /9

()270/4

املطلب الثاين :أرض احملشر
حيشر الناس إىل الشام يف آخر الزمان وهي أرض احملشر كما جاءت بذلك األحاديث الصحيحة:
منها ما روي عن ابن عمر رضي هللا عنهما يف ذكر خروج النار وفيه ((قال :قلنا اي رسول هللا فماذا
أتمرَن؟ قال :عليكم ابلشام)) (.)1

وروى اإلمام أمحد عن حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه فذكر احلديث وفيه قوله صلى هللا عليه

وسلم(( :هاهنا حتشرون ،هاهنا حتشرون ،هاهنا حتشرون  -ثالاثً  -ركباَنً ,ومشاة ,وعلى وجوهكم))
قال ابن أيب بكري :فأشار بيده إىل الشام فقال :إىل هاهنا حتشرون (.)2

ويف رواية الرتمذي عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت :اي رسول هللا أين أتمرين؟ قال:

((هاهنا وحنا بيده حنو الشام)) (.)3

وروى اإلمام أمحد وأبو داود عن عبد هللا بن عمرو قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يقول(( :ستكون هجرة بعد هجرة ,ينحاز الناس إىل مهاجر إبراهيمَّ ,ل يبقى يف األرض إَّل شرار

أهلها ,تلفظهم أرضوهم ,تنذرهم نفس هللا ,حتشرهم النار مع القردة واخلنازير ,تبيت معهم إذا ابتوا
وتقيل معهم إذا قالوا ,وأتكل من ختلف)) (.)4

قال ابن حجر( :ويف تفسري ابن عيينة عن ابن عباس :من شك أن احملشر هاهنا يعين الشام فليقرأ
أول سورة احلشر ،قال هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومئذ :اخرجوا ,قالوا :إىل أين؟ قال :إىل

أرض احملشر) (.)5

والسبب يف كون أرض الشام هي أرض احملشر أن األمن واإلْيان حني تقع الفنت يف آخر الزمان يكون
ابلشام .وقد جاء يف فضله والرتغيب يف سكناه أحاديث صحيحة منها ما أخرجه اإلمام أمحد عن أيب
الدرداء قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :بينا أَن َنئم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من

حتت رأسي؛ فظننت أنه مذهوب به ،فأتبعته بصري ،فعمد به إىل الشام ،أَّل وإن اإلْيان حني تقع
الفنت ابلشام)) (.)6

وأخرج الطرباين عن عبد هللا بن حوالة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :رأيت

ليلة أسري يب عموداً أبيض كأنه لؤلؤة حتمله املالئكة .قلت :ما حتملون؟ فقالوا :عمود الكتاب أمرَن

أن نضعه ابلشام)) (.)7

وروى أبو داود بسنده إىل عبد هللا بن حوالة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:

((سيصري األمر إىل أن تكونوا جنوداً جمندة ,جند ابلشام ,وجند ابليمن ,وجند ابلعراق ,قال ابن

حوالة :خر يل اي رسول هللا إن أدركت ذلك ,فقال :عليك ابلشام ,فإهنا خرية هللا من أرضه ,جيتيب
إليها خريته من عباده ,فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم ,واسقوا من غدركم ,فإن هللا توكل يل ابلشام

وأهله)) (.)8

وقد دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للشام ابلربكة كما ثبت يف الصحيح عن ابن عمر رضي هللا
عنهما قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :اللهم ابرك لنا يف شامنا ،اللهم ابرك لنا يف ْيننا))

(.)9

وقد تقدم أن نزول عيسى عليه السالم يف آخر الزمان يكون ابلشام ,وبه يكون اجتماع املؤمنني

لقتال الدجال .أشراط الساعة ليوسف الوابل-ص331 :
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2217وأمحد ( ،)4536( )8 /2وابن حبان ( .)7305( )294 /16قال
الرتمذي :حسن صحيح غريب ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (،)246 /6
وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

( )2رواه أمحد ( .)20025( )446 /4قال الوادعي يف ((الصحيح املسند)) ( :)1129صحيح.
( )3رواه الرتمذي ( ،)2192وأمحد ( ،)20043( )3 /5واحلاكم ( .)608 /4قال الرتمذي:

حسن صحيح ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وقوى إسناده

ابن حجر يف ((فتح الباري)) (.)387 /11
( )4رواه أبو داود ( ،)2482وأمحد ( .)5562( )84 /2واحلديث سكت عنه أبو داود ،وحسنه
ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( ،)497 /5وقال أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (/11

 :)153إسناده صحيح.

((( )5فتح الباري)) ((( )380 /11تفسري ابن كثري)) (.)84 /8
( )6رواه أمحد ( .)21781( )198 /5قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)60 /10رجال أمحد
رجال الصحيح ،وصحح إسناده ابن حجر يف ((فتح الباري)) (.)420 /12

( )7رواه الطرباين يف ((مسند الشاميني)) ( .)601( )345 /1وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد))
( :)61 /10رجاله رجال الصحيح غري صاحل بن رستم وهو ثقة ،وحسن إسناده ابن حجر يف ((فتح

الباري)) (.)420 /12

( )8رواه أبو داود ( .)2483وسكت عنه ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) (/5

 ،)498وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).
( )9رواه البخاري (.)7094
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املطلب الثالث :هذا احلشر يف الدنيا
هذا احلشر املذكور يف األحاديث يكون يف الدنيا ،وليس املراد به حشر الناس بعد البعث من القبور,
وقد ذكر القرطيب أن احلشر معناه اْلمع وهو على أربعة أوجه:
حشران يف الدنيا وحشران يف اآلخرة:

أما حشران الدنيا :فاألول :إجالء بين النضري إىل الشام.

والثاين :حشر الناس قبل القيامة إىل الشام وهي النار املذكورة هنا يف األحاديث (.)1

وكون هذا احلشر يف الدنيا هو الذي أمجع عليه مجهور العلماء كما ذكر ذلك القرطيب ,وابن كثري,
وابن حجر ,وهو الذي تدل عليه النصوص كما تقدم بسطها.

وذهب بعض العلماء كالغزايل ( )2واحلليمي إىل أن هذا احلشر ليس يف الدنيا ( )3وإمنا هو يف
اآلخرة.

وذكر ابن حجر أن بعض شراح (املصابيح) محله على احلشر من القبور ,واحتجوا على ذلك بعدة

أمور:

أن احلشر إذا أطلق يف عرف الشرع إمنا يراد به احلشر من القبور ما مل خيصه دليل.

أن هذا التقسيم يف اخلرب َّل يستقيم يف احلشر إىل الشام ,ألن املهاجر َّل بد أن يكون راغباً ,أو راهباً,
أو جامعاً بني الصفتني.

أن حشر البقية على ما ذكر ,وإْلاء النار هلم إىل تلك اْلهة ,ومالزمتها حىت َّل تفارقهم قول مل يرد به
التوقيف ،وليس لنا أن حنكم بتسليط النار يف الدنيا على أهل الشقوة من غري توقيف.

أن احلديث يفسر بعضه بعضاً ,وقد وقع يف احلسان من حديث أيب هريرة ,وأخرجه البيهقي من وجه
آخر عن علي بن زيد عن أوس بن أيب أوس عن أيب هريرة بلفظ(( :ثالاثً على الدواب ،وثالاثً
ينسلون على أقدامهم ,وثالاثً على وجوههم)) وهذا التقسيم الذي يف هذا اخلرب موافق ملا جاء يف

اجا ثَالثَةً [الواقعة.)4( ]7 :
سورة الواقعة يف قوله تعاىلَ :وُكنتُ ْم أَ ْزَو ً
واإلجابة عما احتجوا به يتخلص فيما أييت:

أن الدليل قد جاء أبن هذا احلشر يف الدنيا كما سبق ذكر األحاديث يف ذلك.

أن التقسيم املذكور يف آايت سورة الواقعة َّل يستلزم أن يكون هو التقسيم املذكور يف احلديث ،فإن

الذي يف احلديث ورد على القصد من اخلالص من الفتنة ,فمن اغتنم الفرصة سار على فسحة من

الظهر ,ويسرة من الزاد ,راغباً فيما يستقبله ,راهباً فيما يستدبره ,وهم الصنف األول يف احلديث.

قل الظهر اشرتكوا فيه وهم الصنف الثاين .والصنف الثالث هم الذين حتشرهم النار
ومن تواىن حىت َّ

وتسحبهم املالئكة.

أنه تبني من شواهد األحاديث أنه ليس املراد ابلنار َنر اآلخرة ,وإمنا هي َنر خترج يف الدنيا أنذر النيب
صلى هللا عليه وسلم خبروجها ,وذكر كيفية ما تفعل يف األحاديث املذكورة.

أن احلديث الذي احتجوا به من رواية علي بن زيد وهو خمتلف يف توثيقه َّل خيالف األحاديث اليت

بينت أن هذا احلشر يف الدنيا ,وقد وقع يف حديث علي بن زيد املذكور عند اإلمام أمحد أهنم

((يتقون بوجوههم كل حدب وشوك)) ( , )5وأرض املوقف يوم القيامة أرض مستوية َّل عوج فيها,

وَّل أكمة ,وَّل حدب ,وَّل شوك (.)6
_________

((( )1تفسري القرطيب)) ( )2 /18و ((التذكرة)) (ص.)198 :
((( )2فتح الباري)) ( )379 /11و ((التذكرة)) (ص.)199 :
((( )3املنهاج يف شعب اإلْيان)) (.)442 /1
((( )4فتح الباري)) (.)380 /11
( )5رواه أمحد ( .)8632( )354 /2من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .وحسن إسناده ابن حجر
يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( ،)167 /5وقال أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (:)265 /16

إسناده حسن.
((( )6فتح الباري)) (.)380 /11
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قال النووي :قال العلماء :وهذا احلشر يف آخر الدنيا قبيل القيامة وقبيل النفخ يف الصور بدليل قوله
صلى هللا عليه وسلم(( :حتشر بقيتهم النار تبيت معهم وتقيل ,وتصبح وْتسي)) (.)2( )1
وقال احلافظ ابن كثري بعد ذكر لألحاديث الواردة يف خروج النار مبيناً أن هذا احلشر يف الدنيا:

(فهذه السياقات تدل على أن هذا احلشر هو حشر املوجودين يف آخر الدنيا من أقطار األرض إىل

حملة احملشر ،وهي أرض الشام  ..وهذا كله مما يدل على أن هذا يف آخر الزمان حيث األكل

والشرب ,والركوب على الظهر املشرتى وغريه ,وحيث هتلك املتخلفني منهم النار ,ولو كان هذا بعد
نفخة البعث مل يبق موت ،وَّل ظهر يشرتى ،وَّل أكل وَّل شرب ,وَّل لبس يف العرصات) (.)3

وأما حشر اآلخرة فإنه قد جاء يف األحاديث أن الناس مؤمنهم وكافرهم حيشرون حفاة عراة غرَّلً
هبماً ,ففي الصحيح عن ابن عباس قال :قام فينا النيب صلى هللا عليه وسلم فقال(( :إنكم حتشرون
ِِ
ِ
ني [األنبياء.)4( ))]104 :
حفاة عراة غرَّلً َك َما بَ َدأْ ََن أ ََّو َل َخل ٍْق نمعي ُدهُ َو ْع ًدا َعلَْيـنَا إِ ََّن ُكنَّا فَاعل َ
قال ابن حجر( :ومن أين للذين يبعثون بعد املوت عراة حفاة حدائق حىت يدفعوهنا يف الشوارف؟)

(.)5

فدل هذا على أن هذا احلشر يكون يف الدنيا قبل يوم القيامة ،ومن ذهب إىل خالف ذلك فقد

جانب احلق وهللا تعاىل أعلم .أشراط الساعة ليوسف الوابل-ص334 :
_________

( )1احلديث رواه مسلم ( )2861بلفظ ... (( :وحتشر بقيتهم النار .تبيت معهم حيث ابتوا .وتقيل

معهم حيث قالوا :وتصبح معهم حيث أصبحوا .وْتسي معهم حيث أمسوا)) من حديث أيب هريرة
رضي هللا عنه.

((( )2شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)194 /17
((( )3النهاية يف الفنت واملالحم)) ( )186 /1حتقيق د .طه زيين.
( )4رواه البخاري (.)6526
((( )5فتح الباري)) (.)382 /11

()273/4

الفصل الرابع :مثرات اإلْيان أبشراط الساعة
إن قيام الساعة الذي يعين هناية هذا العامل ،هو من أعظم األحداث بعد خلق العامل ،بل إن تغيري
النظام الكوين وإجياد نظام آخر حدث يعدل خلق العامل أول مرة؛ ولذلك تسبقه أحداث كربى خارقة

للعادة ،تكون كاملقدمة له .وهلذا اإلْيان مثرات وفوائد حناول أن جنملها فيما يلي:

أوَّلً :حتقيق ركن من أركان اإلْيان الستة ،وهو اإلْيان ابليوم اآلخر ،ابعتبار أن أشراط الساعة من

َّ ِ
ين يُـ ْؤِمنُو َن ِابلْغَْي ِ
ب [البقرة:
مقدماته ،كما أهنا من اإلْيان ابلغيب الذي قال فيه  -عز وجل :-الذ َ

 ،]3وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن َّل إله إَّل هللا،
ويؤمنوا يب وِبا جئت به ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم ,وأمواهلم إَّل حبقها ،وحساهبم على

هللا)) (... )1

اثنياً :إشباع الرغبة الفطرية يف اإلنسان اليت تتطلع َّلستكشاف ما غاب عنه ،واستطالع ما حيدث يف
املستقبل من وقائع وكائنات ،وإذا كان اإلسالم سد طرق الدجالني الذين يدعون اَّلطالع عليها؛

كاملنجمني ،والعرافني ،والكهان ،وحنوهم إَّل أنه  -استجابة ألشواق الفطرة  -أطلعنا  -من خالل
َنفذة الوحي -على كثري من هذه األحداث (.)2

اثلثاً :أن اإلخبار عن الغيوب املستقبلة  -ابعتبار ما فيها من ٍ
خرق للعادة  -من أهم دَّلئل النبوة؛
حيث إهنا تتضمن حتدايً لعقول البشر أمجعني ،فهذه أمور غيبية َّل تدرك ابلعقل ،وَّل ْيكن معرفة

كنهها على احلقيقة إَّل من خالل الوحي الصادق من هللا تعاىل ،إىل رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وقد

صدرت منه َّل على أهنا توقعات تعتمد على مقدمات تؤدي إىل نتائجها ،وإمنا هي حديث دقيق
قاطع عن تفاصيل املستقبل اجملهول ،حديثاً َّل حيرمه املستقبل ،وَّل يف جزء من أجزائه ،وحينئذ فال

شك أهنا النبوة ،وأن صاحبها متصل ابهلل -تعاىل -عامل الغيب والشهادة؛ كما قال  -عز وجل:-
ِ
ضى ِمن َّر ُس ٍ
َع ِاملُ الْغَْي ِ
ول [اْلن , ]27 - 26:ومن مثرات
َح ًدا إََِّّل َم ِن ْارتَ َ
ب فَ َال يُظْ ِه ُر َعلَى غَْيبِه أ َ

وقوع تلك املغيبات  -على كثرهتا  -مطابقة خلرب الصادق املصدوق صلى هللا عليه وسلم أن يثبت

إْيان املؤمن ،ويطمئن قلبه ،ويزداد يقينه ،ويقول كما قص هللا عن املؤمننيَ :ه َذا َما َو َع َد ََن َّ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ
ِ
ص َد َق َّ
يما [األحزاب ]22 :ومن مثرات ذلك أيضاً إقامة احلجة
اَّللُ َوَر ُسولُهُ َوَما َز َ
َو َ
اد ُه ْم إََِّّل إِْيَ ًاَن َوتَ ْسل ً
على الكافرين ،وإقناعهم بصدق نبوة ورسالة حممد صلى هللا عليه وسلم إىل العاملني.

رابعاً :تعلم الكيفية الصحيحة اليت دلنا عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،كي نتعامل هبا مع
بعض األحداث املقبلة اليت قد يلتبس علينا وجه احلق فيها.

_________
( )1رواه البخاري ( ،)25ومسلم ( .)22من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
( )2انظر(( :مقدمة ابن خلدون)) (ص.)588 - 587 :
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ول ِمن أَن ُف ِس ُكم ع ِزيز علَي ِه ما عنِتمم ح ِريص علَي ُكم ِابلْم ْؤِمنِني رُؤ ٌ ِ
يم
ْ َ ٌ َْ َ َ ْ َ ٌ َْ
قال تعاىل :لََق ْد َجاء ُك ْم َر ُس ٌ ْ
وف َّرح ٌ
ُ َ َ
[التوبة ،]128 :وعن عبد هللا بن عمرو  -رضي هللا عنهما -قال(( :كنا مع رسول هللا صلى عليه
وسلم يف سفر ،فنزلنا منزَّلً))  ...احلديث وفيه(( :إذ َندى منادي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
الصالة جامعة ،فاجتمعنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال :إنه مل يكن نيب قبلي ،إَّل كان

حقاً عليه أن يدل أمته على خري ما يعلمه هلم ،وينذرهم شر ما يعلمه هلم ،وإن أمتكم هذه جعل

عافيتها يف أوهلا ،وسيصيب آخرها بالء ،وأمور تنكروهنا ،وجتئ فتنة ،فريفق بعضها بعضاً ،وجتئ

الفتنة ،فيقول املؤمن :هذه مهلكيت ،مث تنكشف ،وجتئ الفتنة ،فيقول املؤمن :هذه ،هذه ،فمن أحب

أن يزحزح عن النار ويدخل اْلنة ،فلتأته منيته وهو يؤمن ابهلل واليوم اآلخر ،وليأت إىل الناس الذي

حيب أن يؤتى إليه))  ...احلديث (.)1

لقد نصح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصحابه الذين عاصروه نصائح انتفعوا هبا كثرياً:
 فقد بشر عثمان رضي هللا عنه ابْلنة على بلوى تصيبه (.)2 -وأخرب عماراً رضي هللا عنه أنه تقتله الفئة الباغية (.)3

 وأمر أاب ذر رضي هللا عنه أبن يعتزل الفتنة ،وأن َّل يقاتل ولو قتل (.)4 وكان حذيفة رضي هللا عنه يسأله عن الشر ،خمافة أن يدركه ،ودلَّه صلى هللا عليه وسلم كيف يفعليف الفنت (.)5

 وهنى املسلمني عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي سوف ينحسر عنه الفرات (.)6 وبصر أمته بفتنة الدجال ،وأفاض يف وصفها ،وبني هلم ما يعصمهم منها؛ ومن مث قال عبد الرمحناحملاريب( :ينبغي أن يدفع هذا احلديث إىل املؤدب حىت يعلمه الصبيان يف الكتاب) ،وقال السفاريين

 -رمحه هللا ( :-مما ينبغي لكل عامل أن يبث أحاديث الدجال بني األوَّلد ،والنساء والرجال ،وَّل

سيما يف زماننا هذا الذي اشرأبت فيه الفنت ،وكثرت فيه احملن ،واندرست فيه معامل السنن) (.)7اهـ.

_________

( )1رواه مسلم (.)1844
( )2رواه البخاري ( ،)3674ومسلم ( .)2403من حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه.

( )3رواه البخاري ( )447من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه .ورواه مسلم ( )2916من حديث
أم سلمة رضي هللا عنها.

( )4رواه أبو داود ( ،)4261وابن ماجه ( ،)3958وأمحد ( ،)21363( )149 /5وابن حبان
( ،)6685( )78 /15واحلاكم ( ،)169 /2والبيهقي ( .)16575( )191 /8قال أبو داود :مل
يذكر املشعث يف هذا احلديث إَّل محاد بن زيد ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود))،

والوادعي يف ((الصحيح املسند)) ( ،)279وقال شعيب األرَنؤوط يف حتقيقه للمسند :إسناده

صحيح على شرط مسلم.

( )5رواه البخاري ( ،)3606ومسلم (.)1847

( )6رواه البخاري ( ،)7119ومسلم ( .)2894من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )7لوامع األنوار البهية)) (.)107 – 106 /2

()275/4

وامتدت شفقته صلى هللا عليه وسلم؛ لتشمل إخوانه الذين أيتون من بعده ،ومل يروه؛ فبذل هلم
النصح ،ودهلم على ما فيه جناهتم ،وحسن عاقبتهم .فمن ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم(( :اتركوا

الرتك ما تركوكم)) ( ... )1احلديث .فمن مث أمسك املسلمون عن استفزاز واستثارة الرتك ،فسلموا
من غائلتهم ,إىل أن خالفوا التوجيه النبوي ،قال احلافظ ابن كثري  -رمحه هللا تعاىل( :-وقد قتل

جنكيزخان من اخلالئق ما َّل يعلم عددهم إَّل الذي خلقهم ،ولكن كان البداءة من (خوارزم شاه)،
فإنه ملا أرسل جنكيز خان جتاراً من جهته معهم بضائع كثرية من بالده ،فانتهوا إىل إيران ،فقتلهم

َنئبها من جهة خوارزم شاه ،وأخذ مجيع ما كان معهم ،فأرسل جنكيزخان إىل خوارزم شاه يستعلمه:

هل وقع هذا األمر عن رضى منه ،أو أنه َّل يعلم به فأنكره؟ وقال فيما أرسل إليه( :من املعهود من
امللوك أن التجار َّل يقتلون؛ ألهنم عمارة األقاليم ،وهم الذين حيملون إىل امللوك ما فيه التحف

واألشياء النفيسة ،مث إن هؤَّلء التجار كانوا على دينك ،فقتلهم َنئبك ،فإن كان أمراً أمرت به ،طلبنا

بدمائهم ،وإَّل فأنت تنكره ،وتقتص من َنئبك) ،فلما مسع خوارزم شاه ذلك من رسول جنكيز خان،
مل يكن له جواب سوى أنه أمر بضرب عنقه ،فأساء التدبري ،وقد كان خرف وكربت سنه ،وقد ورد

احلديث(( :اتركوا الرتك ما تركوكم)) ( , )2فلما بلغ ذلك جنكيز خان ،جتهز لقتاله ،وأخذ بالده،

فكان بقدر هللا  -تعاىل -ما كان من األمور اليت مل يسمع أبغرب منها ،وَّل أبشع) ( , )3فهنا نرى
أن املسلمني ملا خالفوا أمر النيب صلى هللا عليه وسلم برتك الرتك جاءت العاقبة عنيفة مريرة؛ حيث

اجتاح التتار داير اإلسالم يف كارثة مل يسبق هلا مثيل يف التاريخ ( , )4ويف أكثر من موضع ذكر
وبني أن املسلمني مل يكونوا يتعقبون التتار إذا فروا
احلافظ ابن كثري وقائع القتال بني املسلمني والتتارَّ ،
هاربني أمامهم ،ولو كانت الرماح تناهلم؛ ومثال ذلك ما ذكره يف حوادث سنة ثالث وأربعني وست

مئة( :ويف هذه السنة كانت وقعة عظيمة بني جيش اخلليفة وبني التتار  -لعنهم هللا  -فكسرهم

املسلمون كسرة عظيمة ،وفرقوا مشلهم ،وهزموا من بني أيديهم ،فلم يلحقوهم؛ ومل يتبعوهم ،خوفاً من

غائلة مكرهم ،وعمالً بقوله صلى هللا عليه وسلم(( :اتركوا الرتك ما تركوكم)) (.)6( )5

خامساً :فتح ابب األمل ،واَّلستبشار حبسن العاقبة ألهل اإلْيان ،إذا ادهلمت اخلطوب ،وضاقت

الصدور ،مما يعطي املسلمني طاقة يصارعون هبا ما يسميه املتخاذلون (األمر الواقع)  ,ليصبح عزهم
وجمدهم هو األمر الواقع؛ وذلك بناء على البشارات النبوية ابلتمكني للدين ،وظهوره على الدين
كله ,ولوكره الكافرون.
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4302والنسائي ( ،)43 /6والبيهقي ( .)18378( )176 /9عن رجل من
الصحابة .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) (/5

 ،)110واأللباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).

( )2رواه أبو داود ( ،)4302والنسائي ( ،)43 /6والبيهقي ( .)18378( )176 /9عن رجل من

الصحابة .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) (/5
 ،)110واأللباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).
((( )3البداية والنهاية)) ()119 /13

((( )4البداية والنهاية)) ()91 - 86 /13

( )5رواه أبو داود ( ،)4302والنسائي ( ،)43 /6والبيهقي ( .)18378( )176 /9عن رجل من
الصحابة .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) (/5
 ،)110واأللباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).
((( )6البداية والنهاية)) ()168 /13

()276/4

سادساً :قد ْتر ابملسلمني وقائع يف مقبل األايم حتتاج إىل بيان احلكم الشرعي فيها ،ولو ترك

املسلمون إىل اجتهادهم؛ فإهنم قد خيتلفون ،ورِبا يكون نقصاً تنزه الشريعة عنه .فمن ذلك :أن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخرب أن الدجال ْيكث يف األرض أربعني يوماً ،يوم من أايمه كسنة،
ويوم كشهر ،ويوم كأسبوع ،وبقية أايمه كأايمنا ،وقد سأل الصحابة  -رضي هللا عنهم -رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم عن تلك األايم الطويلة :أتكفي يف الواحد منها صالة يوم؟ فقال صلى هللا عليه

وسلمَّ(( :ل ،اقدروا له قدره)) ( , )1ولو وكل العباد إىل اجتهادهمَّ ،لقتصروا على الصلوات
اخلمس عند األوقات املعروفة يف غري هذه األايم.

وأخرب الرسول صلى هللا عليه وسلم أن عيسى -عليه السالم  -بعد نزوله َّل يقبل اْلزية من اليهود
والنصارى ،وَّل يقبل منهم إَّل اإلْيان ( ،)2وهذا البيان من الرسول صلى هللا عليه وسلم ضروري؛

ألن عيسى حيكم هبذا الشرع ،وهذا الشرع فيه قبول اْلزية ممن بذهلا إىل حني نزول عيسى ابن مرمي،
وحني ذاك توضع اْلزية ،ويقتل كل من رفض اإلْيان ،ولو بذل اْلزية (.)3

كما أن نص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على صفات معينة ألشخاص معينني؛ كاملهدي  -مثالً
ْ -يدَن ابملعيار الالزم للحكم على الدجالني املدعني املهدية ،حىت َّل نتورط يف فتنهم.

َّل يعلم مىت الساعة إَّل هللا وحده:
ِ
ِ
ِ
الس َ ِ
يها لَِوقْتِ َها إَِّلَّ ُه َو
ك َع ِن َّ
قال -تعاىل  :-يَ ْسأَلُونَ َ
اعة أ ََّاي َن ُم ْر َس َ
اها قُ ْل إِ َّمنَا عل ُْم َها عن َد َرِيب َّلَ ُجيَل َ
ك ح ِف ٌّي ع ْنـها قُل إِ َّمنَا ِعلْمها ِعن َد ِ
السمو ِ
ات َواأل َْر ِ
هللا
ثَـ ُقلَ ْ
ض َّلَ َأتْتِي ُك ْم إَِّلَّ بَـغْتَةً يَ ْسأَلُونَ َ
َُ
ت ِيف َّ َ َ
ك َكأَنَّ َ َ َ َ ْ
َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر النَّا ِ
س َّلَ يَـ ْعلَ ُمو َن [األعراف]187 :
ِ
اها [النازعات( ]44 :فيه إيذان
ْم َها ِعن َد َرِيب ،وقوله عز وجل :إِ َىل َربِ َ
ك ُمنتَـ َه َ
فقوله تعاىل :قُ ْل إِ َّمنَا عل ُ
أبن ما هو من شأن الرب َّل يكون للعبد ،فهو تعاىل قد رابه ليكون منذراً ومبشراًَّ ،ل لإلخبار عن
الغيوب أبعياهنا وأوقاهتا ،واإلنذار إمنا يناط ابإلعالم ابلساعة وأهواهلا ،وسالسلها وأغالهلا ،وَّل تتم

الفائدة منه إَّل إبهبام وقتها؛ ليخشى أهل كل زمن إتياهنا فيه ،واإلعالم بوقت إتياهنا ،وحتديد اترخيها،
ينايف هذه الفائدة ،بل فيه مفاسد أخرى ،فلو قال الرسول صلى هللا عليه وسلم للناس :إن الساعة

أتيت بعد ألفي سنة من يومنا هذا  -مثالً  ،-وألفا سنة يف اتريخ العامل ،وآَّلف السنني تعد أجالً قريباً،
لرأى املكذبني يستهزئون هبذا اخلرب ،ويلحون يف تكذيبه ،واملراتبني يزدادون ارتياابً ،حىت إذا ما قرب

األجل وقع املؤمنون يف رعب عظيم ينغص عليهم حياهتم ،ويوقع الشلل يف أعضائهم ،والتشنج يف

أعصاهبم ،حىت َّل يستطيعون عمالً ،وَّل يسيغون طعاماً وَّل شراابً ،ومنهم من خيرج من ماله وما ْيلكه،
يف حني يكون الكافرون آمنني ،يسخرون من املؤمنني ...

فاحلكمة البالغة  -إذاً  -يف إهبام أمر الساعة للعامل ،وكذا الساعة اخلاصة أبفراد الناس ،أو ابألمم
واألجيال ،أو جعلها من الغيب الذي استأثر هللا  -تعاىل  -به) (.)4

_________

( )1رواه مسلم ( .)2937من حديث النواس بن مسعاَن لكاليب رضي هللا عنه.
( )2حديث نزول عيسى رواه البخاري ( ،)3448ومسلم ( .)155من حديث أيب هريرة رضي هللا
عنه.

( )3انظر(( :القيامة الصغرى)) د .عمر األشقر (ص.)132 :
((( )4تفسري املنار)) (.)390 – 389 /9

()277/4
ِ
يها لَِوقْتِ َها إَِّلَّ ُه َو [األعراف ،]187:معناهَّ :ل يكشف حجاب اخلفاء عنها ،وَّل
وقوله تعاىلَّ :لَ ُجيَل َ
يظهرها فيوقتها احملدود عن الرب تعاىل إَّل هو ،فال وساطة بينه وبني عباده يف إظهارها ،وَّل يف
اإلعالم ِبيقاهتا ،وإمنا وساطة الرسل ،عليهم السالم ،يف اإلنذار هبا) (.)1

ونقل الشيخ حممد رشيد رضا رمحه هللا عن اآللوسي ،رمحه هللا وله( :وإمنا أخفى سبحانه ،أمر الساعة
َّلقتضاء احلكمة التشريعية ذلك ،فإنه أدعى إىل الطاعة ،وأزجر عن املعصية ،كما أن إخفاء األجل

اخلاص لإلنسان كذلك ,ولو قيل أبن احلكمة التكوينية تقتضي ذلك أيضاً مل يبعد ،وتدل اآلايت على

أنه صلى هللا عليه وسلم مل يعلم وقت قيامها ،نعم علم صلى هللا عليه وسلم قرهبا على اإلمجال وأخرب

صلى هللا عليه وسلم به) (.)3( )2

وقال صاحب املنار ،رمحه هللا ،تعاىل  -أيضاً :-

(فيجب على املؤمنني أن خيافوا ذلك اليوم ،وأن حيملهم اخلوف على مراقبة هللا تعاىل ،يف أعماهلم؛

فيلتزموا فيها احلق ،ويتحروا اخلري ،ويتقوا الشرور واملعاصي ,وَّل جيعلوا حظهم من أمر الساعة

اْلدال ,والقيل والقال ،وإننا نرى بعض املتأخرين قد شغلوا املسلمني عن ذلك ببحث افتجره بعض

الغالة ,وهو أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يبق طول عمره َّل يعلم مىت تقوم الساعة ،كما تدل عليه

آايت القرآن الكثرية ،بل أعلمه هللا تعاىل به ,بل زعم أنه أطلعه على كل ما يف علمه ،فصار علمه
كعلم ربه ( , )4أي صار نداً وشريكاً هلل تعاىل ،يف صفة العلم احمليط ابلغيوب اليت َّل هناية هلا ،ومن
أصول التوحيد أنه تعاىلَّ ،ل شريك له يف ذاته ,وَّل يف صفة من صفاته ،والرسول صلى هللا عليه

وسلم عبد هللاَّ ،ل يعلم من الغيب إَّل ما أوحاه هللا تعاىل إليه ،ألداء وظيفة التبليغ ،ولكن الغالة يرون
من التقصري يف مدح النيب صلى هللا عليه وسلم وتعظيمه أن تكون صفاته دون صفات ربه وإهله،

وخالق اخللق أمجعني ،فكذبوا كالم هللا تعاىل ,وشبهوا به بعض عبيده ،إرضاء لغلوهم ,ومثل هذا الغلو
مل يعرف عن أحد من سلف هذه األمة ,ولو أراد هللا تعاىل أن يعلم رسوله صلى هللا عليه وسلم بوقت

قيام الساعة بعد كل ما أنزله عليه يف إخفائها واستئثاره بعلمه ملا أكده كل هذا التأكيد يف هذه
ك َح ِف ٌّي َع ْنـ َها [األعراف ]187:ا .هـ.
ك َكأَنَّ َ
السورة وغريها ،كقوله عز وجل :يَ ْسأَلُونَ َ

احلكمة يف تقدمي أشراط الساعة ودَّللة الناس عليها:

ثبت يف حديث جربيل املشهور أنه قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :فأخربين عن الساعة))
فقال صلى هللا عليه وسلم(( :ما املسؤول عنها أبعلم من السائل))  ,قال(( :فأخربين عن أمارهتا))

( )5ويف رواية قال(( :ما املسؤول عنها أبعلم من السائل ،ولكن سأحدثك عن أشراطها )) ...
احلديث (.)6

قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل( :واحلكمة يف تقدم األشراط إيقاظ الغافلني ،وحثهم على التوبة

واَّلستعداد) (.)7

ونقل القرطيب  -رمحه هللا  -عن العلماء قوهلم( :واحلكمة يف تقدمي األشراط ودَّللة الناس عليها،

تنبيه الناس عن رقدهتم ،وحثهم على اَّلحتياط ألنفسهم ابلتوبة واإلَنبة ،كي َّل يباغتوا ابحلول بينهم
وبني تدارك العوارض منهم ،فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا ألنفسهم,

وانقطعوا عن الدنيا ،واستعدوا للساعة املوعود هبا ،وهللا أعلم ،وتلك األشراط عالمة َّلنتهاء الدنيا
وانقضائها) ( )8املهدي وفقه أشراط الساعة حملمد أمحد املقدم  -ص597 - 589:
_________

((( )1تفسري املنار)) (.)390 /9
( )2حديث السؤال عن الساعة رواه البخاري ( ،)50ومسلم ( .)9من حديث أيب هريرة رضي هللا

عنه.

((( )3تفسري املنار)) (.)393 /9
((( )4تفسري املنار)) (.)283 - 282

( )5رواه البخاري ( ،)50ومسلم ( .)9من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )6رواه البخاري ( ،)4777ومسلم ( .)9من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )7فتح الباري)) (.)350 /11
((( )8التذكرة)) (ص.)624 :

()278/4

ْتهيد يف سر تعدد أمساء يوم القيامة:
قد مسى هللا هذا اليوم بعدة أمساء؛ تنويها بشأنه وتنبيها للعباد ليخافوا منه؛ فسماه اليوم اآلخر؛ ألنه

بعد الدنيا وليس بعده يوم غريه .ومساه يوم القيامة؛ لقيام الناس فيه لرهبم .ومساه الواقعة واحلاقة

والقارعة والراجفة والصاخة واآلزفة والفزع األكرب ويوم احلساب ويوم الدين والوعد احلق  ...وكلها
أمساء تدل على عظم شأنه وشدة هوله وما يلقاه الناس فيه من الشدائد واألهوال؛ فهو يوم تشخص
فيه األبصار ،وتطري القلوب عن أماكنها حىت تبلغ احلناجر  ......ومسي ابليوم اآلخر لتأخره عن

الدنيا ،وله أمساء كثرية يف القرآن اإلرشاد إىل صحيح اَّلعتقاد والرد على أهل الشرك واإلحلاد لصاحل
بن فوزان الفوزان  -بتصرف

()279/4

 يوم القيامة:ألن فيه قيام الناس للحساب .ومسي يوم القيامة ،لقيام أمور ثالثة فيه:
ِ ٍ ِ
وم النَّاس لِر ِ
ني
ب ال َْعالَ ِم َ
األول :قيام الناس من قبورهم لرب العاملني ،كما قال تعاىل :ليَـ ْوم َعظ ٍيم يَـ ْوَم يَـ ُق ُ ُ َ
[املطففني.]6 - 5 :

َّ ِ
آمنُوا
الثاين :قيام األشهاد الذين يشهدون للرسل وعلى األمم ،لقوله تعاىل :إِ ََّن لَنَ ُ
ين َ
نص ُر ُر ُسلَنَا َوالذ َ
ِ
اد [غافر.]51 :
وم األَ ْش َه ُ
ِيف ا ْحلَيَاة ال مدنْـيَا َويَـ ْوَم يَـ ُق ُ
ط لِيَـ ْوِم ال ِْقيَ َام ِة [األنبياء .]47:القول املفيد
ين ال ِْق ْس َ
الثالث :قيام العدل ،لقوله تعاىلَ :ونَ َ
ض ُع ال َْم َوا ِز َ
على كتاب التوحيد حملمد بن صاحل بن عثيمني 257 /2 -

()280/4

 اليوم اآلخر:هلل والْيـوِم ِ
ِ
َّ
وه ُك ْم قِبَل ال َْم ْش ِر ِق َوال َْم ْغ ِر ِ
اآلخ ِر
ب َولَ ِك َّن الِ َّ
س الِ َّ
ْرب أَن تُـ َولمواْ ُو ُج َ
آم َن ِاب َ َ ْ
ْرب َم ْن َ
َ
قال تعاىل :ل ْي َ
[البقرة ]177 :إىل آخر اآلية الكرْية.
 -اآلخرة:

قال تعاىل :بل تُـ ْؤثِرو َن ا ْحليا َة ال مدنْـيا و ِ
اآلخ َرةُ َخ ْريٌ َوأَبْـ َقى [األعلى.]17 - 16 :
ََ
َ َ
َْ ُ

قال ابن حجر رمحه هللا يف سبب تسميته ابليوم اآلخر( :وأما اليوم اآلخر فقيل له ذلك ألنه آخر أايم
الدنيا ,أو آخر األزمنة احملدودة) (.)1

وعلى هذا فاملراد ابليوم اآلخر أمران:

األول :فناء هذه العوامل كلها وانتهاء هذه احلياة بكاملها.

الثاين :إقبال احلياة اآلخرة وابتداؤها.

فدل لفظ اليوم اآلخر على آخر يوم من أايم هذه احلياة وعلى اليوم األول واألخري من احلياة الثانية،

إذ هو يوم واحد َّل اثين له فيها البتة (.)2
_________

((( )1فتح الباري)) (.)118 /1
((( )2عقيدة املؤمن)) (ص.)311 :

()281/4

 -يوم اآلزفة:

اج ِر َك ِ
ِ
َنذرُهم يـوم اآل ِزفَ ِة إِ ِذ الْ ُقلُوب لَ َدى ا ْحلنَ ِ
ني ِمن َِ
اظ ِم َ ِ ِ ِ
اع
مح ٍيم َوَّل َش ِفي ٍع يُطَ ُ
ُ
قال تعاىلَ :وأ ْ ْ َ ْ َ
ني َما للظَّالم َ ْ
َ
[غافر ،]18 :واملراد ابآلزفة (يوم القيامة ،مسيت بذلك لقرهبا؛ إذ كل آت قريب) (.)1
_________
((( )1التفسري الواضح)) (.)27 /24

()282/4

 -يوم البعث:

ال الَّ ِذين أُوتُوا ال ِْعلْم وا ِإلْيَا َن لََق ْد لَبِثْـتم ِيف كِت ِ ِ
ث فَـ َه َذا يـوم الْبـ ْع ِ
اَّلل إِ َىل يـوِم الْبـ ْع ِ
ث
قال تعاىلَ :وقَ َ
ُْ َ
َْ ُ َ
اب َّ َ ْ َ
ََ
َ
َولَ ِكنَّ ُك ْم ُكنتُ ْم َّل تَـ ْعلَ ُمو َن [الروم.]56 :
ومسي يوم البعث ملا يقع فيه من إحياء املوتى ,وإخراجهم من قبورهم.

()283/4

 يوم التغابن:ِ
ك يَـ ْو ُم التَّـغَابُ ِن [التغابن.]9 :
يَـ ْوَم َْجي َم ُع ُك ْم لِيَـ ْوم ا ْْلَ ْم ِع ذَلِ َ
(ومسي يوم القيامة يوم التغابن ألنه غنب فيه أهل اْلنة أهل النار ،أي أن أهل اْلنة أخذوا اْلنة وأخذ
أهل النار النار على طريق املبادلة ،فوقع الغنب ألجل مبادلتهم اخلري ابلشر ,واْليد ابلرديء) (.)1
_________
((( )1تفسري القرطيب)) (.)136 /18

()284/4

 يوم التالق:ش يـل ِْقي ال مروح ِمن أَم ِرهِ َعلَى من ي َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
رفِيع الد ِ
نذر يـوم الت ِ
َّالق يَـ ْوَم ُهم
َ ْ ْ
شاء م ْن عبَاده ليُ َ َ ْ َ
َ َ
َّر َجات ذُو ال َْع ْر ِ ُ
َ ُ َ
َّلل الْو ِ
ِِ
اب ِرُزو َن َّل خيََْفى علَى َِّ
اح ِد الْ َقهَّا ِر [غافر .]16 - 15 :مسي
اَّلل ِم ْنـ ُه ْم َش ْيءٌ لِ َم ِن ال ُْمل ُ
َ
َ
ْك الْيَـ ْوَم َّ َ
يوم التالق :قال ابن عباس وقتادة( :يوم يلتقي أهل السماء وأهل األرض) (.)1
وقال قتادة أيضاً ،وأبو العالية ،ومقاتل( :يلتقي فيه اخللق واخلالق) ( ،)2وقيل( :العابدون

واملعبودون) ( ،)3وقيل( :الظامل واملظلوم) ( ،)4وقيل( :يلقى كل إنسان جزاء عمله) ( ،)5وقيل:
(يلتقي األولون واآلخرون على صعيد واحد) ( .)6قال القرطيب :وكله صحيح (.)7

_________

( )1رواه الطربي يف تفسريه ( ،)261 /19والثعليب يف ((الكشف والبيان)) ( ،)270 /8و ((تفسري
البغوي)) (.)143 /7
((( )2الكشف والبيان)) للثعليب ( ،)270 /8و ((تفسري السمعاين)) (.)11 /5
((( )3الكشف والبيان)) للثعليب ( ،)270 /8و ((تفسري البغوي)) (.)143 /7
((( )4الكشف والبيان)) للثعليب ( ،)270 /8و ((تفسري البغوي)) (.)143 /7
((( )5تفسري القرطيب)) (.)300 /15
((( )6تفسري القرطيب)) (.)300 /15
((( )7تفسري القرطيب)) (.)300 /15

()285/4

 يوم التناد:ِ
اف َعلَي ُكم يـوم التـَّنَ ِ
اد [غافر .]32 :مسي بذلك :ملناداة الناس بعضهم بعضاً ،فينادي
َوَاي قَـ ْوم إِِين أ َ
َخ ُ ْ ْ َ ْ َ

أصحاب األعراف رجاَّلً يعرفوهنم بسيماهم ،وينادي أصحاب اْلنة أصحاب النار :أن قد وجدَن ما
وعدَن ربنا حقاً ،وينادي أصحاب النار أصحاب اْلنة :أن أفيضوا علينا من املاء ،وينادي املنادي

أيضاً ابلشقوة والسعادة :أَّل إن فالن بن فالن قد شقي شقاوة َّل يسعد بعدها ،أَّل إن فالن بن فالن
قد سعد سعادة َّل يشقى بعدها أبداً ،وهذا عند وزن األعمال ،وتنادي املالئكة أصحاب اْلنة :أن

تلكموا اْلنة أورثتموها ِبا كنتم تعملون ،وينادى حني يذبح املوت(( :اي أهل اْلنة ،خلود َّل موت،

واي أهل النار ,خلود َّل موت)) ( ،)1وينادى كل قوم إبمامهم ،إىل غري ذلك من النداء (.)2
_________
( )1رواه البخاري ( .)6545من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )2تفسري القرطيب)) (.)311 /15

()286/4

– يوم اْلمع:
ِ
ِ ِ
ب فِ ِيه [الشورى .]7 :ومسي يوم اْلمع ألنه (يوم
لتُنذ َر أ َُّم الْ ُق َرى َوَم ْن َح ْوَهلَا َوتُنذ َر يَـ ْوَم ا ْْلَ ْم ِع َّل َريْ َ
جيمع هللا األولني واآلخرين ،واإلنس واْلن ،وأهل السماء وأهل األرض ،وقيل :هو يوم جيمع هللا بني
كل عبد وعمله ،وقيل :ألنه جيمع فيه بني الظامل واملظلوم ،قيل :ألنه جيمع فيه بني كل نيب وأمته،
وقيل :ألنه جيمع فيه بني ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل املعاصي) (.)1

_________

((( )1تفسري القرطيب)) ((( ،)136 /18تفسري اللباب)) َّلبن عادل (ص ،)4942 :و ((تفسري
السراج)) للشربيين اخلطيب (.)218 /4

()287/4

 يوم احلساب:ال ُم َ ِ
ت بِرِيب َوَربِ ُكم ِمن ُك ِل ُمتَ َكِ ٍرب َّل يُـ ْؤِم ُن بِيَـ ْوِم ا ْحلِس ِ
اب [غافر .]27 :ومسي يوم
َوقَ َ
وسى إِين ُع ْذ ُ َ
َ
احلساب :ألن الباري سبحانه يعدد على اخللق أعماهلم ،من إحسان وإساءة ،يعدد عليهم نعمه مث

يقابل البعض ابلبعض (.)1

أو هو( :توقيف هللا عباده قبل اَّلنصراف من احملشر على أعماهلم ،خرياً كانت أو شراً) (.)2
_________

((( )1التذكرة)) (ص.)271 :
((( )2األسئلة واألجوبة األصولية على العقيدة الواسطية)) (ص.)223 :

()288/4

– احلاقة:
اك َما ا ْحلَاقَّةُ [احلاقة .]3 - 1 :ومسيت بذلك :ألهنا (حتق فيها األمور وجيب
ا ْحلَاقَّةُ َما ا ْحلَاقَّةُ َوَما أَ ْد َر َ
فيها اْلزاء على األعمال) ،وقيل :ألهنا أحقت لكل عامل عمله ،وقيل :ألهنا أحقت لكل قوم

أعماهلم ( ،)1وقيل :مسيت حاقة ألهنا كانت من غري شك ،وقيل :مسيت بذلك ألهنا أحقت ألقوام

النار (.)2

_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)47 /29
((( )2التذكرة)) (ص.)275 :

()289/4

 يوم احلسرة:ِ
َنذرُهم يـوم ا ْحلسرةِ إِ ْذ قُ ِ
ض َي األ َْم ُر َو ُه ْم ِيف غَ ْفلَ ٍة َو ُه ْم َّل يُـ ْؤِمنُو َن [مرمي .]39 :ومسي يوم احلسرة
َوأ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ألنه :يتحسر فيه الكافر على كفره ,والظامل على ظلمه ,واملسيء على إساءته (.)1
ويتحسر الكافر كذلك حينما ييأس من دخول اْلنة ويرى ما فاته من النعيم (.)2
_________

((( )1أوضح التفاسري)) (ص.)371 :
((( )2تفسري الطربي)) (.)88 /16

()290/4

 يوم اخللود:اخلُلُ ِ
وها بِس ٍ
ك يَـ ْو ُم ْ
ود [ق .]34 :مساه يوم اخللود ألنه َّل انتهاء له بل هو دائم أبداً (.)1
الم َذلِ َ
ا ْد ُخلُ َ َ
_________
((( )1فتح القدير)) (.)78 /5

()291/4

 -يوم اخلروج:

ك يَـ ْوُم ْ
وج [ق .]42 :ومسي يوم اخلروج :خلروج الناس فيه من
يَـ ْوَم يَ ْس َم ُعو َن َّ
اخلُُر ِ
الص ْي َحةَ ِاب ْحلَ ِق ذَلِ َ
قبورهم للبعث (.)1

_________
((( )1فتح القدير)) ((( ،)81 /5تفسري الطربي)) (.)183 /26

()292/4

 يوم الدين:ك يـوِم ِ
ِِ
الدي ِن [الفاحتة.]4 :
َمل َ ْ
الدين هنا ِبعىن اْلزاء ،وعن ابن عباس أنه قال( :يوم الدين :يوم احلساب للخالئق وهو يوم القيامة،
يدينهم أبعماهلم؛ إن خرياً فخري ,وإن شراً فشر ،إَّل من عفا عنه) (.)1

قال ابن كثري – رمحه هللا ( :-وكذلك قال غريه من الصحابة والتابعني والسلف وهو ظاهر) (.)2
_________

( )1رواه الطربي يف تفسريه ( ،)156 /1وابن أيب حامت يف تفسريه (.)1498 /5
((( )2تفسري ابن كثري)) (.)25 /1

()293/4

 الساعة:اعةَ ءاَتِيةٌ أَ َك ُ ِ
يها لِتُ ْج َزى ُك مل نَـ ْف ٍ
س ِِبَا تَ ْس َعى [طه.]15 :
إِ َّن َّ
اد أُ ْخف َ
الس َ َ

وقد اختلف الناس يف معىن كلمة الساعة إىل أقوال عديدة :فقال الربديسي :الساعة لغة :اسم لطائفة
من الزمن مبهمة ،وأقل ما يطلق عليه اسم الساعة طرفة عني أو أخذ نفس ورده ،وهي نكرة ،وكل

نكرة تقبل التعريف والتنكري إَّل هذه؛ فإن األلف والالم قد لزمتها على وجه التغليب كالثراي وحنوها،

واملراد يوم القيامة.

اعةً ِم َن
وقال بعضهم :الساعة من أصل الوضع مقدار من الزمان غري معني كقولهَ :كأَن َّملْ يَـ ْلبَـثُواْ إَِّلَّ َس َ
َّها ِر [يونس.]45 :
النـ َ
ويف لسان أهل الشرع :القيامة مسيت بذلك ألهنا تقوم يف آخر ساعات الدنيا ،أو أهنا تقع بغتة،
وصارت علماً ابلغلبة كالكوكب للزهرة ،والساعة يف عرف الفلكيني جزء من أربعة وعشرين جزءاً من

أوقات الليل والنهار.

وقال بعضهم :مسيت بذلك ألهنا ابلنسبة إىل كمال قدرته وجالله كساعة واحدة ،أو من ابب تسمية

الكل بلفظ البعض ،وجيوز أن يراد ابلساعة أول ساعة من اآلخرة ،وقيل :هي عبارة عن آخر ساعات
الدنيا ،وقيل :الساعة عبارة عن انقراض الدنيا (.)1
_________
((( )1كتاب تكملة شرح الصدور)) (ص.)2 ،1 :

()294/4

 الصاخة:َخ ِيه وأ ُِم ِه وأَبِ ِيه وص ِ
ِ ِ
ِ
فَِإذَا ج ِ
الص َّ
احبَتِ ِه َوبَنِ ِيه لِ ُك ِل ْام ِر ٍئ ِم ْنـ ُه ْم يَـ ْوَمئِ ٍذ َشأْ ٌن
اءت َّ
اخةُ يَـ ْوَم يَف مر ال َْم ْرءُ م ْن أ َ َ َ َ
َ
يُـغْنِ ِيه [عبس.]37 - 33:

والصاخة هي :صيحة القيامة ألهنا تصخ اآلذان أي تصمها (.)1

والصاخة :لفظ ذو جرس عنيف َنفذ يكاد خيرق صماخ األذن وهو يشق اهلواء شقاً حىت يصل إىل

اآلذان صاخاً ملحاً (.)2
_________

((( )1تفسري النسفي)) ((( ،)334 /4تفسري اللباب)) َّلبن عادل (ص(( ،)5210 :تفسري أيب
السعود)) (.)112 /9
((( )2يف ظالل القرآن)) لسيد قطب (.)56 /20

()295/4

– الطامة:
ِ َّ
ِ
نسا ُن َما َس َعى [النازعات .]35 - 34 :قال القرطيب:
فَإذَا َجاءت الط َّامةُ الْ ُك ْ َ
ربى يَـ ْوَم يَـتَ َذ َّك ُر ا ِإل َ
(معناها الغالبة ،من قولك :طم الشيء إذا عال وغلب ،وملا كانت تغلب كل شيء كان هلا هذا اَّلسم
حقيقة دون كل شيء) (.)1
_________
((( )1التذكرة)) (ص.)275 :

()296/4

– الغاشية:

يث الْغَ ِ
اشيَ ِة [الغاشية .]1 :مسيت غاشية ألهنا تغشى كل شيء أبهواهلا (.)1
َه ْل أ ََات َك َح ِد ُ
_________

((( )1تفسري اخلازن)) ( ،)237 /7و ((تفسري اخلازن)) (.)333 /4

()297/4

 يوم الفصل:ص ِل َكا َن ِمي َق ًاات [النبأ .]17 :ومسي يوم الفصل :ألنه يوم عظمه هللا ،يفصل هللا فيه بني
إِ َّن يَـ ْوَم الْ َف ْ
األولني واآلخرين أبعماهلم (.)1
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)157 /24

()298/4

 -يوم الفتح:

َّ ِ
ين َك َف ُروا إِْيَا ُهنُ ْم َوَّل ُه ْم يُنظَُرو َن [السجدة .]29 :قال يف (الفتوحات
قُ ْل يَـ ْوَم الْ َف ْت ِح َّل يَن َف ُع الذ َ
اإلهلية)( :يوم الفتح املراد به يوم القيامة الذي هو يوم الفصل بني املؤمنني وأعدائهم) (.)1

وقال اآللوسي :أخرج الفراييب ،وابن أيب شيبة ،وابن جرير ،وابن املنذر ،وابن أيب حامت عن جماهد

قال( :يوم الفتح يوم القيامة) ( .)2مث قال :هذا وتفسري يوم الفتح بيوم القيامة ظاهر على القول أبن
املراد ابلفتح الفصل للخصومة .مث ذكر ما قيل من تفسري يوم الفتح أبنه يوم بدر ،أو يوم فتح مكة،
وما إىل ذلك من أقوال علماء التفسري وهي مرجوحة ،والراجح هو ما تقدم من تفسريه بيوم القيامة

(... )3

_________

((( )1الفتوحات اإلهلية)) (.)420 /3
( )2رواه الطربي يف تفسريه (.)199 /20
((( )3روح املعاين)) (.)140 /21

()299/4

 القارعة:اك َما الْ َقا ِر َعةُ [القارعة( .]3 - 1 :مسيت بذلك ألهنا تقرع القلوب
الْ َقا ِر َعةُ َما الْ َقا ِر َعةُ َوَما أَ ْد َر َ
أبهواهلا) (.)1

_________
((( )1التذكرة)) (ص.)263 :

()300/4

 الواقعة:ت الْواقِعةُ لَيس لِوقـْعتِها َك ِ
اذبَةٌ [الواقعة .]2 - 1 :قال األلوسي بعد أن بني أن الواقعة هي
إِ َذا َوقَـ َع ِ َ َ ْ َ َ َ َ
القيامة – قال( :صرح ابن عباس أبهنا من أمسائها ( )1ومسيت بذلك لإليذان بتحقق وقوعها َّل حمالة)
(.)2

_________

( )1رواه الطربي يف تفسريه ( ،)87 /23وانظر(( :تفسري املاوردي)) ( ،)445 /5و ((تفسري
الثعاليب)) (.)249 /4
((( )2روح املعاين)) (.)129 /28

()301/4

 يوم الوعيد:ونُِف َخ ِيف ال م ِ
ك يـوم الْو ِع ِ
يد [ق .]20 :ومسي يوم الوعيد ألن هللا (أوعد به الكفار ،قال مقاتل:
َ
صوِر ذَل َ َ ْ ُ َ
يعين ابلوعيد العذاب يف اآلخرة ،وخصص الوعيد مع كون اليوم هو يوم الوعد والوعيد مجيعاً لتهويله)
( .)1احلياة اآلخرة لغالب عواجي – 45 /1

وقد مجع الغزايل مث القرطيب – أمساء يوم القيامة  -فبلغت حنو الثمانني امسا فمنها يوم اْلمع ،ويوم
الفزع األكرب ،ويوم التناد ،ويوم الوعيد ،ويوم احلسرة ،ويوم التالق ،ويوم املآب ،ويوم الفصل ،ويوم
العرض على هللا ،ويوم اخلروج ،ويوم اخللود ،ومنها :يوم عظيم ،ويوم عسري ،ويوم مشهود ،ويوم

عبوس قمطرير ،ومنها :يوم تبلى السرائر ،ومنها :يوم َّل ْتلك نفس لنفس شيئا ،ويوم يدعون إىل َنر

جهنم ،ويوم تشخص فيه األبصار ،ويوم َّل ينفع الظاملني معذرهتم ،ويوم َّل ينطقون ،ويوم َّل ينفع مال

وَّل بنون ،ويوم َّل يكتمون هللا حديثا ،ويوم َّل مرد له من هللا ،ويوم َّل بيع فيه وَّل خالل ،ويوم َّل
ريب فيه ،فإذا ضمت هذه إىل ما ذكر يف األصل كانت أكثر من ثالثني امسا معظمها ورد يف القرآن

بلفظه وسائر األمساء املشار إليها أخذت بطريق اَّلشتقاق ِبا ورد منصوصاً كيوم الصدر من قوله:
س ُجتَ ِ
َّاس أَ ْشتَ ًاات [الزلزلة ]6:ويوم اْلدال من قوله :يَـ ْوَم َأتِْيت ُك مل نَـ ْف ٍ
اد ُل َعن نَّـ ْف ِس َها
يَـ ْوَمئِ ٍذ يَ ْ
ص ُد ُر الن ُ

[النحل , ]111:ولو تتبع مثل هذا من القرآن زاد على ما ذكر وهللا أعلم فتح الباري شرح صحيح
البخاري َّلبن حجر العسقالين  -بتصرف395 /11 -

وبعد أن ذكر القرطيب كثرياً من أمساء يوم القيامة – اليت هي على صيغة مجل – ذكر أن أمساء يوم

القيامة قد تتبعها بعض العلماء ،منهم ابن جناح يف (سبل اخلريات) ،وأبو حامد الغزايل يف غري موضع

من كتبه كـ (اإلحياء) ( )2وغريه ،والقتيب يف كتاب (عيون األخبار) ،مث قال( :وَّل ْيتنع أن تسمى
أبمساء غري ما ذكرَن حسب األحوال الكائنة فيه ،من اَّلزدحام ،والتضايق ،واختالف األقدام،

واخلزي ،واهلوان ،والذل ،واَّلفتقار ،والصغار ،واَّلنكسار ،ويوم امليقات ،واملرصاد ،إىل غري ذلك من

األمساء) ( .)3احلياة اآلخرة لغالب عواجي – 45 /1
_________

((( )1فتح القدير)) (.)76 /5
((( )2إحياء علوم الدين)) (.)516 /4
((( )3التذكرة)) (ص(( ،)232 :كتاب تكملة شرح الصدور)) (ص.)9 :

()302/4

الفصل الثاين :البعث والنشور
• املبحث األول :تعريف البعث والنشور.
• املبحث الثاين :حكم اإلْيان ابلبعث وأدلته.
• املبحث الثالث :أصناف منكري البعث.

()303/4

املبحث األول :تعريف البعث والنشور
• املطلب األول :البعث يف اللغة.
• املطلب الثاين :البعث يف الشرع.

• املطلب الثالث :النشور يف اللغة.

• املطلب الرابع :النشور يف اَّلصطالح.
• املطلب اخلامس :املعاد يف اللغة.
• املطلب السادس :املعاد يف اَّلصطالح.

()304/4

املطلب األول :البعث يف اللغة
خيتلف تعريف البعث يف اللغة ابختالف ما علق به ،فقد يطلق ويراد به:
 - 1اإلرسال :يقال بعثت فالَنً أو ابتعثته أي أرسلته.
 - 2البعث من النوم :يقال :بعثه من منامه إذا أيقظه.
 - 3اإلاثرة :وهو أصل البعث ،ومنه قيل للناقة :بعثتها إذا أثرهتا وكانت قبل ابركة.

ويف هذا يقول األزهري (:)1

(قال الليث :بعثت البعري فانبعث إذا حللت عقاله وأرسلته ،لو كان ابركاً فأثرته).

وقال أيضاً( :والبعث يف كالم العرب على وجهني :أحدمها :اإلرسال كقول هللا تعاىلُ :مثَّ بَـ َعثْـنَا ِمن
ِ
بـع ِد ِهم موسى وه ِ ِ
ِِ ِ ِ
ني [األعراف،]103 :
َْ
ْربواْ َوَكانُواْ قَـ ْوًما مْجم ِرم َ
َ ََ ُ
ارو َن إ َىل ف ْر َع ْو َن َوَملَئه ِب َايتنَا فَا ْستَك َُ
معناه أرسلنا.

والبعث أيضاً اإلحياء من هللا للموتى ،ومنه قوله جل وعزُ :مثَّ بَـ َعثْـنَا ُكم ِمن بَـ ْع ِد َم ْوتِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم
تَ ْش ُك ُرو َن [البقرة ،]56 :أي أحييناكم.
وقال أبو هالل( :بعث اخللق :اسم إلخراجهم من قبورهم إىل املوقف ,ومنه قوله تعاىل :قَالُوا َاي َويْـلَنَا
ص َد َق ال ُْم ْر َسلُو َن [يس.)2( )]52 :
َمن بَـ َعثَـنَا ِمن َّم ْرقَ ِد ََن َه َذا َما َو َع َد َّ
الر ْمحَ ُن َو َ
ويقول الفريوز آابدي (:)3
(بعثه كمنعه :أرسله كابتعثه فانبعث ،والناقة أاثرها ،وفالَنً من منامه :أهبه  ...وتبعث مين الشعر

انبعث كأنه سال) (.)4

وقال الراغب( :أصل البعث إاثرة الشيء وتوجيهه ،يقال :بعثته فانبعث ،وخيتلف البعث حبسب ما

علق به.

فبعثت البعري :أثرته وسريته ،وقوله عز وجل :إِ َّمنَا يستَ ِج َّ ِ
ين يَ ْس َم ُعو َن َوال َْم ْوتَى يَـ ْبـ َعثُـ ُه ُم هللاُ ُمثَّ إِلَْي ِه
يب الذ َ
َْ ُ

يُـ ْر َج ُعو َن [األنعام .]36 :أي خيرجهم ويسريهم إىل القيامة.

فالبعث ضرابن :بشري كبعث البعري وبعث اإلنسان يف حاجة .وإهلي وذلك ضرابن:
أحدمها :إجياد األعيان واألجناس واألنواع عن ليس ،وذلك خيتص به الباري تعاىل ،ومل يقدر عليه

أحداً.
والثاين :إحياء املوتى ،وقد خص بذلك بعض أوليائه كعيسى صلى هللا عليه وسلم والثاين ،ومنه قوله
عز وجل :فَـ َه َذا يـوم الْبـ ْع ِ
ث َولَ ِكنَّ ُك ْم ُكنتُ ْم َّل تَـ ْعلَ ُمو َن [الروم ،]56 :يعين احلشر.
َْ ُ َ
ث ِيف األ َْر ِ
ض [املائدة .]31 :أي قيضه.
ث هللاُ غُ َر ًااب يَـ ْب َح ُ
وقوله عز وجل :فَـبَـ َع َ
ي ا ْحلِْزبَ ْ ِ
صى لِ َما لَبِثُوا أ ََم ًدا [الكهف ،]12 :وذلك إاثرة بال
اه ْم لِنَـ ْعلَ َم أَ م
وقوله تعاىلُ :مثَّ بَـ َعثْـنَ ُ
ني أ ْ
َح َ
توجيه إىل مكان) ( .)5احلياة اآلخرة لغالب العواجي 59 /1-
_________

((( )1هتذيب اللغة)) ( )334 /2مادة( :بعث).
((( )2الفروق)) (.)284
((( )3القاموس احمليط)) ( )168 /1مادة( :بعث).
((( )4القاموس احمليط)) (.)168 /1
((( )5املفردات)) (ص.)52 :

()305/4

املطلب الثاين :البعث يف الشرع
البعث يف الشرع يراد به :إحياء هللا للموتى وإخراجهم من قبورهم أحياء للحساب واْلزاء.

قال اإلمام ابن كثري – رمحه هللا ( :-البعث :وهو املعاد وقيام األرواح واألجساد يوم القيامة) (.)1
وقال السفاريين( :أما البعث فاملراد به املعاد اْلسماين؛ فإنه املتبادر عند اإلطالق؛ إذ هو الذي جيب

اعتقاده ويكفر منكره) (.)2

وقال البيجوري( :البعث عبارة عن إحياء املوتى وإخراجهم من قبورهم) (.)3
وقال السيد سابق عن البعث( :هو إعادة اإلنسان روحا وجسداً كما كان يف الدنيا) (.)4

وهكذا يكون حينما تتعلق إرادة هللا تبارك وتعاىل بذلك؛ فيخرجون من القبور حفاة عراة غرَّلً هبماً،
ويساقون وجيمعون إىل املوقف حملاسبتهم ونيل كل خملوق ما يستحقه من اْلزاء العادل.

ك ِأب َّ
َن َّ
وهذا ما تشري إليه كثري من اآلايت الواردة يف كتاب هللا عز وجل ،كما قال هللا تعاىلَ :ذلِ َ
اَّللَ
اعةَ آتِيةٌ ََّّل ري ِ
يها َوأ َّ
ُه َو ا ْحلَ مق َوأَنَّهُ ُْحييِي ال َْم ْوتَى َوأَنَّهُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير َوأ َّ
َن َّ
ث َمن
َن َّ
اَّللَ يَـ ْبـ َع ُ
بفَ
الس َ َ َْ َ
ت [اإلنفطار ،]4 :وقوله تعاىل :إِ َّمنَا
ور بُـ ْعثِ َر ْ
ِيف الْ ُقبُوِر [احلج ]7 - 6 :وقوله تعاىلَ :وإِذَا الْ ُقبُ ُ
يستَ ِج َّ ِ
ين يَ ْس َم ُعو َن َوال َْم ْوتَى يَـ ْبـ َعثُـ ُه ُم هللاُ ُمثَّ إِلَْي ِه يُـ ْر َج ُعو َن [األنعام.]36 :
يب الذ َ
َْ ُ
وابملقارنة بني املعىن الشرعي لكلمة (البعث) واملعىن اللغوي هلا؛ جند ترابطاً ظاهراً ،وذلك أن من
معاين البعث يف اللغة اإلاثرة ملا كان ساكناً من قبل ،وكذا اإلرسال كما يف قوله تعاىلَ :ولََق ْد بَـ َعثْـنَا ِيف
ُك ِل أ َُّم ٍة َّرسوَّلً أ ِ
َن ا ْعبُ ُدواْ هللاَ [النحل ،]36 :وهذا ما جاء يف كلمة البعث مراداً هبا معناها الشرعي
ُ
الذي هو إرسال احلياة إىل األموات وإاثرهتا من جديد ,لتتهيأ ملا يراد منها من اَّلنطالقة إىل املوقف

للحساب .احلياة اآلخرة لغالب العواجي 61 /1-

فالبعث هو :املعاد اْلسماين فإنه املتبادر عند اإلطالق إذ هو الذي جيب اعتقاده ويكفر منكره ،قال

اإلمام احملقق ابن القيم يف كتابه (الروح) كشيخه وغريمها :معاد األبدان متفق عليه بني املسلمني،

واليهود ،والنصارى .وقال اْلالل الدواين هو إبمجاع أهل امللل وبشهادة نصوص القرآن حبيث َّل
ِ
ٍ
ِ
يقبل التأويل كقوله تعاىل :أ ََوَملْ يَـ َر ِْ
ب لَنَا َمثَ ًال
ني َو َ
يم ُمبِ ٌ
ض َر َ
سا ُن أ َََّن َخلَ ْقنَاهُ م ْن نُطْ َفة فَِإ َذا ُه َو َخص ٌ
اإلنْ َ
ال من ُحييِي ال ِْعظَ ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
يم
يها الَّ ِذي أَنْ َ
َونَ ِس َي َخ ْل َقهُ قَ َ َ ْ ْ
يم قُ ْل ُْحييِ َ
َ
شأ ََها أ ََّو َل َم َّرة َو ُه َو ب ُك ِل َخل ٍْق َعل ٌ
ام َوه َي َرم ٌ
[يس .]78:وقد أخرج ابن جرير ،وابن املنذر ،وأبو حامت ،واإلمساعيلي يف (معجمه) ،واحلافظ
الضياء يف (املختارة) ،وابن مردويه ،والبيهقي يف (البعث) عن ابن عباس رضي هللا عنهما ،قال:

((جاء العاص بن وائل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعظم حائل ففته بيده فقال اي حممد ،حييي
هللا هذا بعد ما أرم؟ قال :نعم يبعث هللا هذا مث ْييتك مث حيييك مث يدخلك َنر جهنم)) فنزلت اآلايت
نسا ُن [يس ]77:إىل آخر السورة)) ( .)5وهذا نص صريح يف احلشر
من آخر يس أ ََوَملْ يَـ َر ا ِإل َ
اْلسماين يقلع عرق التأويل ابلكلية .وهلذا قال اإلمام الرازي :اإلنصاف أنه َّل ْيكن اْلمع بني

اإلْيان ِبا جاء به النيب صلى هللا عليه وسلم وبني نفي احلشر اْلسماين ،فإنه قد ورد يف عدة مواضع
من القرآن اجمليد التصريح به حبيث َّل يقبل التأويل أصال .انتهى .وكذلك َّل ْيكن اْلمع بني القول
بقدم العامل على ما يقول الفالسفة وبني احلشر اْلسماين ألن النفوس الناطقة على هذا التقدير غري

متناهية فتستدعي مجيعا أبداَن غري متناهية وأمكنة غري متناهية ،وقد ثبت تناهي األبعاد ابلربهان
وابعرتافهم ،وهللا تعاىل أعلم ...

وأما النشور فهو يرادف البعث يف املعىن ،يقال :نشر امليت ينشر نشورا إذا عاش بعد املوت ،وأنشره

هللا أي :أحياه ،ومنه قوهلم :يوم البعث والنشور .لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية حملمد
بن أمحد السفاريين 157 /2

_________

((( )1تفسري القرآن العظيم)) (.)206 /3
((( )2خمتصر اللوامع)) (ص.)387 :

((( )3شرح جوهرة التوحيد)) (ص.)170 :
((( )4العقائد اإلسالمية)) (ص.)269 :
( )5رواه الطربي يف ((تفسريه)) ( ،)554 /20واحلاكم ( ،)466 /2والضياء يف ((األحاديث
املختارة)) ( .)108 /4قال احلاكم :صحيح على شرط الشيخني ووافقه الذهيب.

()306/4

املطلب الثالث :النشور يف اللغة
النشر يف اللغة أييت ِبعىن البسط ،واَّلنتشار ،وتقلب اإلنسان يف حوائجه ،وأييت ِبعىن التفرق.
ت [التكوير ]10 :ومنه قوله تعاىل:
أما جميئه ِبعىن البسط فمثل قوله تعاىلَ :وإِذَا ال م
ف نُ ِش َر ْ
ص ُح ُ
ِ
َّاشر ِ
ات نَ ْش ًرا [املرسالت ]3 :أي املالئكة اليت تنشر الرايح أو الرايح اليت تنشر السحاب.
َوالن َ
ِ
ِ
اسا َوالنـ َّْوَم ُسبَ ًاات َو َج َع َل
وأما جميئه ِبعىن اَّلنتشار فمثل قوله تعاىلَ :و ُه َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم اللَّْي َل لبَ ً
ورا [الفرقان ]47 :أي جعل فيه اَّلنتشار وابتغاء الرزق.
ار نُ ُ
النـ َ
شً
َّه َ
ِ
ضي ِ
الصالةُ فَانتَ ِش ُروا ِيف األ َْر ِ
ض [اْلمعة]10 :
ت َّ
وعن تقلب اإلنسان يف حوائجه قوله تعاىل :فَِإذَا قُ َ
أي تفرقوا فيها (.)1

قال األزهري يف ابب (نشر)( :قال الليث :النشر :نشر الريح الطيبة ،وعن ثعلب عن ابن األعرايب
قال :النشر :احلياة ،والنشر :الريح الطيبة).

قال األزهري :يقال :أنشر هللا املوتى فنشروا :إذا حيوا ،كما قال األعشى:

حىت يقول الناس مما رأوا  ...اي عجباً للميت الناشر

ور [امللك.)2( )]15 :
وقال الزجاج :يقال :نشرهم هللا أي بعثهم ،كما قال هللا تعاىلَ :وإِلَْي ِه النم ُ
شُ

وقال أبو هالل العسكري( :والنشور :اسم لظهور املبعوثني ،وظهور أعماهلم للخالئق ،ومنه قولك:
نشرت امسك ونشرت قضية فالن ،إَّل أنه قيل :أنشر هللا املوتى  -ابأللف  ،-ونشرت الفضيلة

الثوب ،للفرق بني املعنيني) (.)3

وذكر الزخمشري يف (أساس البالغة) :أن من معانيه أيضاً :إذاعة اخلري ونشره يف الناس ( .)4احلياة

اآلخرة لغالب العواجي – 63 /1
_________

((( )1املفردات للراغب)) (ص.)492 :
((( )2هتذيب اللغة)) (.)338 /11

((( )3الفروق يف اللغة)) (ص.)284 :
((( )4أساس البالغة)) (ص.)456 :

()307/4

املطلب الرابع :النشور يف اَّلصطالح
يطلق ويراد به معىن البعث ،وهو انتشار الناس من قبورهم إىل املوقف للحساب واْلزاء.
وإذا كان املعىن اللغوي يراد به اَّلنتشار والتفرق واَّلنبساط والبعث ،فهي معان عامة يدخل فيها

املعىن اَّلصطالحي وهو نشر هللا لألموات وإحياؤهم من قبورهم ،فالنشور يراد به سراين احلياة يف
األموات ،كما رأيناه يف تعريفات العلماء السابقة من أنه يراد به البعث يف اليوم اآلخر وخروج الناس
من قبورهم أحياء.

ش َرهُ [عبس.]22 :
وهذا ما فسر به قوله تعاىلُ :مثَّ إِذَا َشاء أَن َ

قال ابن كثري( :أي بعثه بعد موته) ،قال( :ومنه يقال :البعث والنشور) (.)1

وجاء يف احلديث عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنهما(( :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان

إذا أراد أن ينام قال :اللهم ابمسك أموت وأحيا .وإذا استيقظ قال :احلمد هلل الذي أحيا نفسي بعد
أن أماهتا وإليه النشور)) ( .)2قال ابن األثري( :يقال :نشر امليت ينشر نشوراً :إذا عاش بعد املوت،
وأنشره هللا أي أحياه) (.)3

وعرفه الربديسي أبنه( :قيام الناس من قبورهم) (.)4

وقال السفاريين( :وأما النشور فهو يرادف البعث يف املعىن ،نشر امليت ينشر نشوراً :إذا عاش بعد
املوت ،وأنشره هللا أي أحياه) ( .)5احلياة اآلخرة لغالب العواجي – 64 /1
_________

((( )1تفسري القرآن العظيم)) (.)472 /4
( )2رواه البخاري (.)6314

((( )3النهاية يف غريب احلديث واألثر)) َّلبن األثري (.)54 /5
((( )4تكملة شرح الصدور)) (ص.)16 :
((( )5خمتصر لوامع األنوار)) (.)388

()308/4

املطلب اخلامس :املعاد يف اللغة

مك إِ َىل
قال الفريوز أابدي( :واملعاد :اآلخرة ،واحلج ،ومكة ،واْلنة – وبكليهما فسر قوله تعاىل :لََراد َ
مع ٍ
اد [القصص ،]85 :واملرجع ،واملصري.
ََ

وقال :وأعاده إىل مكانه :رجعه ،والكالم :كرره ،وتعاودوا يف احلرب :عاد كل فريق إىل صاحبه) (.)1

وقال الراغب( :واملعاد يقال للعود وللزمان الذي يعود فيه ،وقد يكون للمكان الذي يعود إليه)
(.)2

وتدل تلك التعريفات للمعاد على أنه مصدر ميمي مأخوذ من العود ،وهو رجوع الشيء إىل ما كان

عليه أوَّلً .احلياة اآلخرة لغالب العواجي – 65 /1
_________

((( )1القاموس احمليط)) (.)330 /1
((( )2املفردات)) (.)352

()309/4

املطلب السادس :املعاد يف اَّلصطالح
ويف اَّلصطالح :يطلق لفظ املعاد على الرجوع إىل هللا تعاىل يف يوم القيامة ،ورجوع أجزاء البدن

املتفرقة إىل اَّلجتماع كما كانت يف الدنيا ،وحلول الروح فيه.

قال ابن األثري( :ويف أمساء هللا تعاىل "املعيد" هو الذي يعيد اخللق بعد احلياة إىل املمات يف الدنيا،
وبعد املمات إىل احلياة يوم القيامة) (.)1

ومنه احلديث(( :وأصلح يل آخريت اليت فيها معادي)) ( )2أي ما يعود إليه يوم القيامة ،ومنه حديث
علي( :واحلكم هللا واملعود إليه يوم القيامة) أي :املعاد (.)3

وقال الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي رمحه هللا( :املعاد :وهو املرد إىل هللا عز وجل واإلايب إليه)

(.)4

ودو َن [األعراف ]29 :بعد تفسريات كلها تدل على اإلعادة
وقد فسر قوله تعاىلَ :ك َما بَ َدأَ ُك ْم تَـ ُع ُ
والرجوع إىل هللا تعاىل.

ودو َن [األعراف :]29 :حيييكم بعد موتكم) (.)5
عن جماهدَ ( :ك َما بَ َدأَ ُك ْم تَـ ُع ُ

وقال احلسن البصري( :كما بدأكم يف الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء) (.)7( )6

ودو َن [األعراف ]29 :قال :بدأ فخلقهم ومل يكونوا شيئاً مث ذهبوا مث
وقال قتادةَ ( :ك َما بَ َدأَ ُك ْم تَـ ُع ُ

يعيدهم) (.)8

وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم( :كما بدأكم أوَّلً كذلك يعيدكم آخراً) ( .)9احلياة اآلخرة لغالب

عواجي66 /1-

_________

((( )1النهاية يف غريب احلديث واألثر)) َّلبن األثري (.)316 /3
( )2رواه مسلم ( .)2720من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )3ذكره ابن األثري يف ((النهاية يف غريب احلديث واألثر)) (.)316 /3
((( )4ابن األثري يف النهاية)) (.)316 /3

( )5رواه الطربي يف تفسريه (.)385 /12
( )6رواه الطربي يف تفسريه (.)385 /12
((( )7معارج القبول)) (.)101 /2

( )8رواه الطربي يف تفسريه (.)385 /12
((( )9تفسري القرآن العظيم)) (.)208 /3

()310/4

املبحث الثاين :حكم اإلْيان ابلبعث وأدلته
•  -اإلقسام على وقوع البعث.:

•  -التنبيه ابلنشأة األوىل على النشأة الثانية.:
•  -التنبيه إبحياء األرض بعد موهتا على إحياء املوتى.:

•  -التنبيه خبلق السموات واألرض على إحياء املوتى.:
•  -إخبار هللا تعاىل ِبا وقع من البعث احلسي املشاهد يف احلياة الدنيا.

()311/4

 اإلقسام على وقوع البعث:كما نرى يف اآلايت اآلتية:
قال هللا تعاىل آمرا نبيه أن يقسم بربه سبحانه وتعاىل على أن البعث حق َّل ريب فيه ،وأنه َّلبد من

وقوعه ،وحماسبة أولئك املكذبني اْلاحدين له ،وأن ذلك َّل يعجز هللا تعاىل؛ بل هو عليه يسري ،فقال
ك علَى َِّ
ِ
َّ ِ
اَّلل
ين َك َف ُروا أَن لَّن يُـ ْبـ َعثُوا قُ ْل بَـلَى َوَرِيب لَتُـ ْبـ َعثُ َّن ُمثَّ لَتُـنَـبَّـ ُؤ َّن ِِبَا َع ِملْتُ ْم َوذَل َ َ
عز وجلَ :ز َع َم الذ َ
ِ
ري [التغابن.]7 :
يَس ٌ
وقَ َ َّ ِ
اعةُ قُ ْل بَـلَى َوَرِيب لَتَأْتِيَـنَّ ُك ْم َع ِامل الْغَْي ِ
ال ذَ َّرةٍ ِيف
ب َع ْنهُ ِمثْـ َق ُ
ين َك َف ُروا َّل َأتْتِينَا َّ
الس َ
ب َّل يَـ ْع ُز ُ
َ
ال الذ َ
السماو ِ
ك َوَّل أَ ْك َرب إَِّل ِيف كِتَ ٍ
اب مبِ ٍ
ات َوَّل ِيف األ َْر ِ
ني [سبأ.]3 :
َصغَ ُر ِمن ذَلِ َ
ض َوََّل أ ْ
َّ َ َ
ُ
ِ ِ
ين [يونس.]53 :
َويَ ْستَنبِئُونَ َ
كأَ
َح ٌّق ُه َو قُ ْل إِي َوَرِيب إِنَّهُ َحلَ ٌّق َوَما أَنتُ ْم ِبُْعج ِز َ

ففي هذه اآلايت البينات أيمر هللا تعاىل نبيه  -وهو الصادق املصدوق  -أن يقسم على وقوع البعث

واْلزاء وأنه كائن َّل حمالة ،ومعلوم أنه ولو مل يقسم صلى هللا عليه وسلم على وقوع البعث؛ لتلقى
املؤمنون خربه ابلتصديق التام وعدم وجود أدىن شك يف ذلك ،ولكان ذلك اإلخبار كافياً لصحة
ثبوته .احلياة اآلخرة لغالب عواجي78 /1 -

()312/4

 التنبيه ابلنشأة األوىل على النشأة الثانية:ِ
ِ
ِ
ِ
ارةً أ َْو َح ِدي ًدا
 - 1قال تعاىلَ :وقَالُواْ أَئ َذا ُكنَّا عظَ ًاما َوُرفَ ًاات أَإِ ََّن لَ َم ْبـعُوثُو َن َخلْ ًقا َجدي ًدا قُل ُكونُواْ ح َج َ
ِ
ٍ
َّ ِ
ِ
ك
ضو َن إِلَْي َ
سيُـ ْن ِغ ُ
ْرب ِيف ُ
أ َْو َخ ْل ًقا ممَّا يَك ُُ
سيَـ ُقولُو َن َمن يُعي ُد ََن قُ ِل الذي فَطََرُك ْم أ ََّو َل َم َّرة فَ َ
ص ُدوِرُك ْم فَ َ
سى أَن يَ ُكو َن قَ ِريبًا يَـ ْوَم يَ ْد ُعوُك ْم فَـتَ ْستَ ِجيبُو َن ِحبَ ْم ِدهِ َوتَظُنمو َن إِن لَّبِثْـتُ ْم
ُرُؤ َ
وس ُه ْم َويَـ ُقولُو َن َم َىت ُه َو قُ ْل َع َ
إَِّلَّ قَلِيالً [اإلسراء.]52 - 49 :
ِ
ٍ
ِ
ب لَنَا َمثَالً َونَ ِس َي
ني َو َ
يم مبِ ٌ
ض َر َ
نسا ُن أ َََّن َخلَ ْقنَاهُ من نمطْ َفة فَِإذَا ُه َو َخص ٌ
 - 2وقال تعاىل :أ ََوَملْ يَـ َر ا ِإل َ

ال من ُحييِي ال ِْعظَ ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
يم الَّ ِذي
يها الَّ ِذي أَن َ
َخ ْل َقهُ قَ َ َ ْ ْ
يم قُ ْل ُْحييِ َ
َ
شأ ََها أ ََّو َل َم َّرة َو ُه َو ب ُك ِل َخل ٍْق َعل ٌ
ام َوه َي َرم ٌ
َج َع َل لَ ُكم ِم َن َّ
ض ِر ََن ًرا فَِإذَا أَنتُم ِم ْنهُ تُوقِ ُدو َن [يس.]80 - 77 :
الش َج ِر األَ ْخ َ
ِ
ِ
رت َك ُس ًدى أََملْ يَ ُ
 - 3أ َْ
س َّوى فَ َج َع َل م ْنهُ
نسا ُن أَن يُ ْ َ
سُ
ك نُطْ َفةً من َّم ٍِين ْيُْ َىن ُمثَّ َكا َن َعلَ َقةً فَ َخلَ َق فَ َ
ب ا ِإل َ
َحي َ
ك بَِق ِ
َّ ِ َّ
اد ٍر عَلَى أَن ُْحييِ َي ال َْم ْوتَى [القيامة.]40 - 36 :
س ذَلِ َ
الزْو َج ْني الذ َك َر َواألُنثَى أَلَْي َ
وىل فَـلَ ْوَّل تَ َّ
ذك ُرو َن [الواقعة.]62 :
َ - 4ولََق ْد َعلِ ْمتُ ُم النَّ ْشأَ َة األُ َ
ِ
اخلَل َ ِ
السماو ِ
ات َواألَ ْر ِ
َ - 5و ُه َو الَّ ِذي يَـ ْب َدأُ ْ
ض َو ُه َو
ْق ُمثَّ يُعي ُدهُ َو ُه َو أ َْه َو ُن َعلَْيه َولَهُ ال َْمثَ ُل األَ ْعلَى ِيف َّ َ َ
ِ
يم [الروم.]27 :
ال َْع ِز ُيز ا ْحلَك ُ
ِِ
السماء َكطَ ِي ِ
ِ
الس ِج ِل لِ ْل ُكتُ ِ
ني
ب َك َما بَ َدأْ ََن أ ََّو َل َخل ٍْق نمعي ُدهُ َو ْع ًدا َعلَْيـنَا إِ ََّن ُكنَّا فَاعل َ
 - 6يَـ ْوَم نَطْ ِوي َّ َ َ
[األنبياء.]104 :

ب ِمن الْبـ ْع ِ
ث فَِإ ََّن َخلَ ْقنَا ُكم ِمن تُـر ٍ
اب ُمثَّ ِمن نمطْ َف ٍة ُمثَّ ِم ْن َعلَ َق ٍة ُمثَّ ِمن
َّاس إِن ُكنتُ ْم ِيف َريْ ٍ َ َ
َ - 7اي أَيمـ َها الن ُ
َ
ٍِ
م ْ ٍ ٍ
س امى ُمثَّ ُخنْ ِر ُج ُك ْم ِط ْف ًال ُمثَّ
ني لَ ُك ْم َونُِق مر ِيف األ َْر َح ِام َما نَ َ
ضغَة مخمَلَّ َقة َوغَ ِْري ُخمَلَّ َقة لنُـبَِ َ
شاء إِ َىل أ َ
َج ٍل م َ
لِتَـ ْبـلُغُوا أَ ُش َّد ُك ْم َوِمن ُكم َّمن يُـتَـ َو َّىف َوِمن ُكم َّمن يُـ َر مد إِ َىل أَ ْرذَ ِل الْعُ ُم ِر لِ َك ْيال يَـ ْعلَ َم ِمن بَـ ْع ِد ِعل ٍْم َش ْيـئًا َوتَـ َرى
ِ
يج [احلج.]5 :
ت ِمن ُك ِل َزْو ٍج َهبِ ٍ
َنزلْنَا َعلَْيـ َها ال َْماء ْاهتَـ َّز ْ
ت َوأَنبَـتَ ْ
ت َوَربَ ْ
األ َْر َ
ض َهام َد ًة فَِإ َذا أ َ
نسا ُن أَئِ َذا َما ِم م
ك
َ – 8ويَـ ُق ُ
س ْو َ
نسا ُن أ َََّن َخلَ ْقنَاهُ ِمن قَـ ْب ُل َوَملْ يَ ُ
ف أُ ْخ َر ُ
ج َحياا أ ََوَّل يَ ْذ ُك ُر ا ِإل َ
ت لَ َ
ول ا ِإل َ
َش ْيـئًا [مرمي.]67 - 66 :
ني ُمثَّ َج َعلْنَاهُ نُطْ َفةً ِيف قَـ َرا ٍر َّم ِك ٍ
َ - 9ولََق ْد َخلَ ْقنَا ا ِإلنسا َن ِمن ُساللَ ٍة ِمن ِط ٍ
ني ُمثَّ َخلَ ْقنَا النمطْ َفةَ َعلَ َقةً
َ
ِ
ِ
ار َك َّ
ضغَةً فَ َخلَ ْقنَا ال ُْم ْ
فَ َخلَ ْقنَا ال َْعلَ َقةَ ُم ْ
ام َحلْ ًما ُمثَّ أَن َ
شأ ََْنهُ َخ ْل ًقا َ
اَّللُ
س ْوََن الْعظَ َ
آخ َر فَـتَـبَ َ
ضغَةَ عظَ ًاما فَ َك َ
أَحسن ْ ِِ
ك لَ َميِتُو َن ُمثَّ إِنَّ ُك ْم يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة تُـ ْبـ َعثُو َن [املؤمنون.]16 - 13 :
ني ُمثَّ إِنَّ ُك ْم بَـ ْع َد ذَلِ َ
اخلَالق َ
ْ َُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ج ِمن بَ ْ ِ
الرتائِ ِ
صل ِ
ب إِنَّهُ َعلَى َر ْج ِع ِه
ني ال م
ْب َو ََّ
نسا ُن م َّم ُخل َق ُخل َق من َّماء َداف ٍق خيَْ ُر ُ
 - 10فَـلْيَنظُ ِر ا ِإل َ
لََق ِ
الس َرائُِر [الطارق.]9 - 5 :
اد ٌر يَـ ْوَم تُـ ْبـلَى َّ

ويف هذه اآلايت املباركة يوضح تعاىل لعباده أنه يعيد املخلوقات بعد أن ْيوتوا ويبلوا يف األرض ،فكما
أنه أنشأهم أول مرة وأوجدهم من العدم َّل يعجزه أن ينشئهم مرة أخرى ،ومعلوم أن النشأة األخرى
تكون أهون من النشأة األوىل .احلياة اآلخرة لغالب عواجي79 /1 -
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 التنبيه إبحياء األرض بعد موهتا على إحياء املوتى:ب ِمن الْبـ ْع ِ
ث فَِإ ََّن َخلَ ْقنَا ُكم ِمن تُـرا ٍ
ب ُمثَّ ِمن نمطْ َف ٍة ُمثَّ ِم ْن َعلَ َق ٍة ُمثَّ ِمن
َّاس إِن ُكنتُ ْم ِيف َريْ ٍ َ َ
َ - 1اي أَيمـ َها الن ُ
َ
ٍِ
م ْ ٍ ٍ
س امى ُمثَّ ُخنْ ِر ُج ُك ْم ِط ْف ًال ُمثَّ
ني لَ ُك ْم َونُِق مر ِيف األ َْر َح ِام َما نَ َ
ضغَة مخمَلَّ َقة َوغَ ِْري ُخمَلَّ َقة لنُـبَِ َ
شاء إِ َىل أ َ
َج ٍل م َ
لِتَـ ْبـلُغُوا أَ ُش َّد ُك ْم َوِمن ُكم َّمن يُـتَـ َو َّىف َوِمن ُكم َّمن يُـ َر مد إِ َىل أ َْرذَ ِل الْعُ ُم ِر لِ َك ْيال يَـ ْعلَ َم ِمن بَـ ْع ِد ِعل ٍْم َش ْيـئًا َوتَـ َرى
ِ
ك ِأب َّ
َن ا ََّّللَ ُه َو ا ْحلَ مق
ت ِمن ُك ِل َزْو ٍج َهبِ ٍ
َنزلْنَا َعلَْيـ َها ال َْماء ْاهتَـ َّز ْ
ت َوأَنبَـتَ ْ
ت َوَربَ ْ
يج َذلِ َ
األ َْر َ
ض َهام َد ًة فَِإ َذا أ َ
اعةَ آتِيةٌ َّل ري ِ
يها َوأ َّ
َوأَنَّهُ ُْحييِي ال َْم ْوتَى َوأَنَّهُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير َوأ َّ
ث َمن ِيف الْ ُقبُوِر
َن َّ
َن ا ََّّللَ يَـ ْبـ َع ُ
بفَ
الس َ َ َْ َ
[احلج.]7 - 5 :
ت َِّ
آاث ِر ر ْمحَ ِ
ك لَ ُم ْحيِي ال َْم ْوتَى َو ُه َو َعلَى ُك ِل
اَّلل َك ْي َ
ض بَـ ْع َد َم ْوِهتَا إِ َّن ذَلِ َ
ف ُْحييِي األ َْر َ
 - 2فَانظُْر إِ َىل َ َ
َش ْي ٍء قَ ِد ٌير [الروم.]50 :
ك ُختَْر ُجو َن [الزخرف.]11 :
َ - 3والَّ ِذي نَـ َّز َل ِم َن َّ
الس َماء َماء بَِق َد ٍر فَأَن َ
ش ْرََن بِ ِه بَـ ْل َدةً َّم ْيـتًا َك َذلِ َ
ِ
ِ
ِ
اها
َنزلْنَا َعلَْيـ َها ال َْماء ْاهتَـ َّز ْ
ت َوَربَ ْ
آايتِِه أَنَّ َ
َحيَ َ
ت إِ َّن الَّذي أ ْ
ك تَـ َرى األ َْر َ
ض َخاش َعةً فَِإذَا أ َ
َ - 4وم ْن َ
لَ ُم ْحيِي ال َْم ْوتَى إِنَّهُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير [فصلت.]39 :
ِِ
ت سحااب ثَِقاَّلً س ْقنَاهُ لِبـلَ ٍد َّميِ ٍ
َ - 5و ُه َو الَّ ِذي يُـ ْر ِس ُل ِ
ت
الرَاي َح بُ ْش ًرا بَ ْ َ
ُ َ
ني يَ َد ْي َر ْمحَته َح َّىت إِ َذا أَقَـلَّ ْ َ َ ً
فَأَنزلْنَا بِ ِه الْماء فَأَ ْخر ْجنَا بِ ِه ِمن ُك ِل الثَّمر ِ
ْموتَى لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن [األعراف.]57 :
ات َك َذلِ َ
َ
ِج ال ْ
ك ُخنْر ُ
َ
ََ
َ
َّات وح َّ ِ ِ
ات َّهلَا طَلْع نَّ ِ
يد والنَّ ْخل اب ِس َق ٍ
ِ ٍ
ضي ٌد
َ - 6ونَـ َّزلْنَا ِم َن َّ
ٌ
ارًكا فَأَنبَـ ْتـنَا بِه َجن َ َ
ب ا ْحلَص َ َ َ
الس َماء َم ً
اء مبَ َ
ِِ ِ
ك ْ
وج [ق.]11 - 9 :
َحيَـ ْيـنَا بِ ِه بَـ ْل َدةً َّم ْيـتًا َك َذلِ َ
ِر ْزقًا للْعبَاد َوأ ْ
اخلُُر ُ
ت وخيُْرِج الْميِ َ ِ
ِ
ِ
ك ُختَْر ُجو َن [الروم:
ض بَـ ْع َد َم ْوِهتَا َوَك َذلِ َ
ت م َن ا ْحلَ ِي َوُْحييِي األ َْر َ
ِج ا ْحلَ َّي م َن ال َْميِ َ ُ َ
 - 7خيُْر ُ
.]19
ِ
 - 8و َّ َّ ِ
الرايح فَـتُثِري سحااب فَس ْقنَاهُ إِ َىل بـلَ ٍد َّميِ ٍ
ك
ض بَـ ْع َد َم ْوِهتَا َك َذلِ َ
َحيَـ ْيـنَا بِه األ َْر َ
ت فَأ ْ
َ
َ
اَّللُ الذي أ َْر َس َل َِ َ ُ َ َ ً ُ
ور [فاطر.]9 :
النم ُ
شُ
اها َوأَ ْخ َر ْجنَا ِم ْنـ َها َحباا فَ ِم ْنهُ َأيْ ُكلُو َن [يس.]33 :
َحيَـ ْيـنَ َ
ض ال َْم ْيـتَةُ أ ْ
َ - 9وآيَةٌ َّهلُ ُم األ َْر ُ
ووجه الدَّللة من هذه اآلايت البينات واضح ْتام الوضوح؛ بل هو من األمور املشاهدة ،أرض أصاهبا
اْلدب فإذا أبشجارها تيبس بعد نضارهتا ،وإذا بتلك األرض هامدة خاشعة مستكينة قد مات منها

كل شيء يدل على حياهتا ،فرييد هللا إحياءها ،فتنزل عليها األمطار ،فإذا هبا قد اهتزت وربت

وأنبتت من كل زوج هبيج ،وكأهنا مل تكن هي اليت كانت ميتة ابألمس قبل أن ْتطر ،فإذا بثمراهتا تؤيت

أكلها من كل نوع ،وإذا هبا تكسى حلة خضراء ،وإذا ابلزهور على أشكال شىت .احلياة اآلخرة لغالب
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 التنبيه خبلق السموات واألرض على إحياء املوتى:ات واألَرض وَمل يـ ْعي ِخبَل ِْق ِه َّن بَِق ِ
َن هللا الَّ ِذي َخلَ َق َّ ِ
اد ٍر َعلَى أَ ْن ُْحييِ َي
 - 1قال تعاىل :أ ََوَملْ يَـ َرْوا أ َّ َ
الس َم َاو َ ْ َ َ ْ َ َ
ال َْم ْوتَى بَـلَى إِنَّهُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير [األحقاف.]33 :
اها [النازعات.]27 :
 - 2وقال تعاىل :أَأَنتُ ْم أَ َش مد َخلْ ًقا أَِم َّ
الس َماءُ بَـنَ َ
ات واألَرض بَِق ِ
اد ٍر َعلَى أَ ْن خيَْلُ َق ِمثْـلَ ُهم بَـلَى َو ُه َو ْ
اخلَال ُق
س الَّ ِذي َخلَ َق َّ
الس َم َو ِ َ ْ َ
 - 3وقال تعاىل :أ ََولَْي َ
ِ
يم [يس.]81 :
ال َْعل ُ
ات واألَرض قَ ِ
 - 4وقال تعاىل :أ ََوَملْ يَـ َرْواْ أ َّ
اد ٌر َعلَى أَن خيَْلُ َق ِمثْـلَ ُه ْم َو َج َع َل َهلُ ْم
َن هللاَ الَّ ِذي َخلَ َق َّ
الس َم َو ِ َ ْ َ
ِ
أَجالً َّل ري ِ ِ
ورا [اإلسراء.]99 :
َ
ب فيه فَأ ََىب الظَّال ُمو َن إََّلَّ ُك ُف ً
َْ َ
ِ
السمو ِ
َّاس َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
رب م ْن َخل ِْق الن ِ
ات َواأل َْر ِ
َّاس َّل يَـ ْعلَ ُمو َن
 - 5وقال تعاىلَ :خلَل ُ
ْق َّ َ َ
ض أَ ْك َُ
[غافر.]57 :
ويف هذه اآلايت الكرْيات خيرب تعاىل عن وقوع البعث ابلتنبيه على أمر مشاهد أمام األنظار وهو

خلق السموات واألرض ،أمل ير هؤَّلء املكذبون أن هللا الذي خلق السموات واألرض ومل يعي خبلقهن
بقادر على أن حيىي املوتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير ،فالذي يصنع األمر العظيم َّل يعسر عليه أن

يصنع األمر الصغري ،فالذي يستطيع أن يبين قصراً عظيماً َّل يعسر عليه أن يعيد بناء غرفة من غرفه.
احلياة اآلخرة لغالب عواجي87 /1-
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 إخبار هللا تعاىل ِبا وقع من البعث احلسي املشاهد يف احلياة الدنياليكون إحياء هللا للموتى يف الدنيا دليالً على البعث يف يوم القيامة كما يف اآلايت اآلتية:

 - 1قصة العزير – أو غريه ممن ذكرهم علماء التفسري من اخلالف يف تعيني املار على تلك القرية

(:)1

ِ
قال تعاىل :أَو َكالَّ ِذي م َّر َعلَى قَـري ٍة و ِهي َخا ِويةٌ َعلَى ُعر ِ
ال أ َّ
وش َها قَ َ
َىن ُْحييِي َه ِذه هللاُ بَـ ْع َد َم ْوِهتَا فَأ ََماتَهُ
ْ
َْ َ َ َ
َ
ُ
ت ِمئَةَ َع ٍام فَانظُْر إِ َىل
ض يَـ ْوٍم قَ َ
ت قَ َ
هللاُ ِمئَةَ َع ٍام ُمثَّ بَـ َعثَهُ قَ َ
ال بَل لَّبِثْ َ
ال لَبِثْ ُ
ال َك ْم لَبِثْ َ
ت يَـ ْوًما أ َْو بَـ ْع َ

ك َمل يـتسنَّ ْه وانظُر إِ َىل ِمحا ِر َك ولِنجعلَ َ ِ
ف نُ ِ
َّاس وانظُر إِ َىل ِ
ِ
نش ُزَها ُمثَّ
العظَ ِام َك ْي َ
طَ َع ِام َ
َ َ َ َْ
ك آيَةً للن ِ َ ْ
ك َو َش َراب َ ْ َ َ َ َ ْ
ال أَ ْعلَ ُم أ َّ
َن هللاَ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير [البقرة.]259 :
ني لَهُ قَ َ
ْس َ
وها َحلْ ًما فَـلَ َّما تَـبَ َّ َ
نَك ُ

 - 2طلب إبراهيم من ربه مشاهدة إحياء املوتى:
ِ
ال إِبْـر ِاهيم َر ِ
ال بَـلَى َولَ ِكن لِيَط َْمئِ َّن قَـلِْيب
ال أ ََوَملْ تُـ ْؤِمن قَ َ
ف ُحتْيِي ال َْم ْوتَى قَ َ
ب أَِرِين َك ْي َ
قال تعاىلَ :وإ ْذ قَ َ َ ُ
ِ
ك َس ْعيًا
قَ َ
اج َع ْل َعلَى ُك ِل َجبَ ٍل ِم ْنـ ُه َّن ُج ْزًءا ُمثَّ ا ْد ُع ُه َّن َأيْتِينَ َ
ص ْرُه َّن إِلَْي َ
ك ُمثَّ ْ
ال فَ ُخ ْذ أ َْربَـ َعةً م َن الطَّ ِْري فَ ُ
ِ
َوا ْعلَ ْم أ َّ
يم [البقرة.]260 :
َن هللاَ َع ِز ٌيز َحك ٌ
 - 3موت بين إسرائيل الذين تنطعوا يف إْياهنم واشرتطوا لذلك أن يروا رهبم ،فأخذهتم الصاعقة ،مث
بعثهم هللا لرييهم قدرته:
الص ِ
ك َح َّىت نَـ َرى َّ
اع َقةُ َوأَنتُ ْم تَنظُُرو َن
َخ َذتْ ُك ُم َّ
اَّللَ َج ْه َرًة فَأ َ
وسى لَن نمـ ْؤِم َن لَ َ
قال تعاىلَ :وإِ ْذ قُـلْتُ ْم َاي ُم َ

[البقرة.]55 :

 - 4إخبار هللا عن قتيل بين إسرائيل الذي أعاد هللا إليه احلياة بعد ما قتل وأخرب عن قاتله معجزة
لنيب هللا موسى عليه الصالة والسالم:
ض ِربوهُ بِبـ ْع ِ
آايتِِه لَ َعلَّ ُك ْم تَـ ْع ِقلُو َن [البقرة:
ض َها َك َذلِ َ
فقال تعاىل :فَـ ُقلْنَا ا ْ ُ َ
ك ُْحييِي هللاُ ال َْم ْوتَى َويُ ِري ُك ْم َ
.]73

 - 5إخبار هللا تعاىل عن إماتة آَّلف الناس خرجوا من دايرهم حذر املوت ،فأماهتم هللا مث أحياهم :أََملْ
ِ ِ ِ
َّ ِ
وف ح َذر الْمو ِ
َحيَا ُه ْم إِ َّن هللاَ لَ ُذو
ت فَـ َق َ
ال َهلُ ُم هللاُ ُموتُواْ ُمثَّ أ ْ
ين َخ َر ُجواْ من د َاي ِره ْم َو ُه ْم أُلُ ٌ َ َ َ ْ
تَـ َر إِ َىل الذ َ
َّاس َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
ض ٍل َعلَى الن ِ
َّاس َّلَ يَ ْش ُك ُرو َن [البقرة.]243 :
فَ ْ
 - 6إخبار هللا تعاىل عن أهل الكهف ،وهم فتية آمنوا برهبم وحتابوا فيه ،فآواهم ذلك الكهف الذي

كان قرباً هلم إىل حني أراد هللا إظهارهم:
الرقِ ِيم َكانُوا ِمن ِ
اب الْ َك ْه ِ
ت أ َّ
ب إِ ْذ أ ََوى ال ِْف ْتـيَةُ إِ َىل
ف َو َّ
كما قال تعاىل :أ َْم َح ِس ْب َ
َن أ ْ
َص َح َ
ْ َ
آايتنَا َع َج ً
ِ
ضربـنَا َعلَى آ َذاهنِِم ِيف الْ َك ْه ِ ِ
الْ َك ْه ِ
ني
ف فَـ َقالُوا َربَّـنَا آتِنَا ِمن لَّ ُد َ
ف سنِ َ
نك َر ْمحَةً َو َهيِ ْئ لَنَا م ْن أ َْم ِرََن َر َش ًدا فَ َ َ ْ
ْ
ي ا ْحلِْزبَ ْ ِ
صى لِ َما لَبِثُوا أ ََم ًدا [الكهف.]12 - 9 :
اه ْم لِنَـ ْعلَ َم أَ م
َع َد ًدا ُمثَّ بَـ َعثْـنَ ُ
ني أ ْ
َح َ
ويف هذه اآلايت البينات دَّلَّلت واضحات على قدرة هللا تعاىل على إحياء األموات .احلياة اآلخرة

لغالب عواجي88 /1 -
_________

( )1انظر(( :تفسري البغوي)) ( ،)317 /1و ((تفسري القرطيب)) ( ،)289 /3و ((تفسري اللباب))
َّلبن عادل (ص ،)866 :و ((تفسري البحر احمليط)) (.)217 /2

()316/4

املطلب الثاين :أدلة البعث من السنة
وأما األحاديث يف هذا الباب فكثرية جداً ... ،وقال البخاري رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا أبو اليمان حدثنا
شعيب حدثنا أبو الزَند عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :قال هللا:

فأما تكذيبه َّإايي فقوله :لن يعيدين كما
كذبين ابن آدم ومل يكن له ذلك ،وشتمين ومل يكن له ذلكَّ ،
علي من إعادته .وأما شتمه َّإايي فقولهَّ :اختذ هللا ولداً ،وأَن األحد
بدأين ،وليس َّأول اخللق أبهون َّ
الصمد مل ألد ومل أولد ومل يكن يل كفواً أحدا)) ( .)1وقال اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل يف (مسنده):
حدثنا أبو املغرية حدثنا حريز حدثين عبدالرمحن بن ميسرة عن جبري بن نفري عن بسر بن جحاش
((إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بص َق يوماً يف ِ
قالَّ :
كفه فوضع عليها إصبعه ،قال رسول هللا
ََ

أىن تعجزين وقد خلقتك مثل هذه ،حىت إذا سويتك
صلى هللا عليه وسلم :قال هللا تعاىل :بين آدم َّ

ومنعت ،حىت إذا بلغت َّ
الرتاقي قلت
فجمعت
وعدلتك مشيت بني برديك ،ولألرض منك وئيد،
َ
َ

وأىن أوان الصدقة)) ورواه ابن ماجه عن أيب بكر بن أيب شيبة عن يزيد بن هارون عن حريز
أتصدَّقَّ ،

علي بن احلسني بن اْلنيد حدثنا حممد بن العالء حدثنا
بن عثمان به ( .)2وقال ابن أيب حامت :حدثنا م

عثمان بن سعيد الزايت عن هشيم عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي هللا عنهما
ِ
قالَّ :
البطحاء ففتَّه بيده مث قال لرسول هللا صلى هللا عليه
((إن العاص بن وائل أخذ عظماً من

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :نعمْ ،ييتك هللا مث حيييك مث
وسلم :أحييي هللا هذا بعد ما أرم؟ فقال ُ
يدخلك جهنم)) قال :ونزلت اآلايت من آخر يس ( .)3وروى مسلم من طريق معمر عن مهام بن

منبه قال :هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول صلى هللا عليه وسلم ،فذكر أحاديث ،منها :وقال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :
األرض أبداً فيه يركب يوم القيامة.
((إن يف اإلنسان عظماً َّل أتكله
ُ
ُ

ي عظم هو اي رسول هللا؟ قال :عجب الذنب)) ( )4وفيه من طريق أيب الزَند عن األعرج عن
قالوا :أ م

أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :ك مل ابن آدم أيكله الرتاب إَّل عجب الذنب،

منه خلق وفيه يُركب)) ( )5وقال رمحه هللا تعاىل :حدثنا أبو كريب حممد بن العالء حدَّثنا أبو معاوية
عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ما بني

أبيت،
أبيت ،قالوا :أربعون شهراً؟ قالُ :
النفختني أربعون – قالوا :اي أاب هريرة أربعون يوماً؟ قالُ :

قالوا :أربعون سنة؟ قال :أبيت – مثَّ ي ْنزل هللا من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل قال وليس من

اإلنسان شيء إَّل يبلى إَّل عظماً واحداً وهو عجب الذنب ،ومنه يركب اخللق يوم القيامة)) (.)6

ورواه البخاري عن عمر بن حفص عن أبيه عن األعمش ِبعناه ،دون قوله(( :مث يُـ ْن ِز ُل هللا تعاىلِ :م َن
((مث ينفخ يف الصور فال يسمعه أح ٌد إَّل أصغى
السماء ماء)) ( )7وحديث عبدهللا بن عمرو وفيهُ :
ليتا ورفع ليتا.
_________

( )1رواه البخاري (.)4482
( )2رواه أمحد ( ،)17876( )210 /4وابن ماجه ( )2707خمتصرا ،واحلاكم ( .)545 /2وقال:
هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال البوصريي يف ((مصباح الزجاجة)):

إسناد حديثه صحيح رجاله ثقات .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

( )3رواه الطربي يف ((تفسريه)) ( ،)554 /20واحلاكم ( ،)466 /2والضياء يف ((األحاديث
املختارة)) ( .)108 /4قال احلاكم :صحيح على شرط الشيخني ووافقه الذهيب.

( )4رواه مسلم (.)143( )2955
( )5رواه مسلم (.)142( )2955
( )6رواه مسلم (.)141( )2955
( )7رواه البخاري (.)4935

()317/4

يرسل هللا – أو قال
قال :وأول من يسمعه ٌ
رجل يلوط حوض إبله قال فصعق ويصعق الناس ,مث ُ

يُـ ْنزل هللا – مطراً كأنه الط مل – أو الظل ،نعمان الشاك – فتنبت منه أجساد الناس ،مثَّ ينفخ فيه
قيام ينظرون .مث يقال :اي أيها الناس ،هل مموا إىل ربِكم ،وقفوهم إهنم مسؤولون .قال مث
أخرى فإذا هم ٌ
يقال :أخرجوا بعث النار ،فيقولِ :م ْن كم؟ فيقال :من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعني .قال :فذلك
يوم جيعل الولدان شيبا ،وذلك يوم يكشف َع ْن ساق)) ( .)1ويف (الصحيح) عن أيب هريرة رضي هللا
ٌ
عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قالِ :
فع رأسه بعد النفخة اآلخرة ،فإذا أَن ِبوسى
((إين أول من يَـ ْر ُ
ِ
متعل ٌق ابلعرش ،فال أدري كذلك كان أم بعد النفخة)) ( .)2ويف حديث الصور (( ...مث ي ْنزل هللاُ
ماء من حتت العرش ،مث أيمر هللاُ السماء أن ْتطر ،فتمطر أربعني يوماً حىت يكون املاء فوقهم
عليهم ً
اثين عشر ذراعاً ،مث أيمر هللا األجساد أن تنبت ،فتنبت كنبات الطَّراثيت – أو كنبات البقل – حىت

إذا تكاملت أجسادهم ،فكانت كما كانت قال هللا عز وجل :ليحىي محلة العرش ،فيحيون .وأيمر هللا

صور فيضعه على فيه مث يقول :ليحىي جربيل وميكائيل ،فيحييان .مث يدعو
افيل فيأخذ ال م
عز وجل إسر َ
هللا ابألرواح ليؤتى هبا ،تتوهج أرواح املسلمني نوراً وأرواح الكافرين ظلمة فيقبضها مجيعاً مث يلقيها يف
الصور ،مث أيمر هللا تعاىل :إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث ،فينفخ نفخة البعث ،فتخرج األرواح َّ
كأهنا

روح إىل جسده ،فتدخل
َّح ُل قد مألت ما بني السماء واألرض ،فيقول :وعزيت وجاليل لريجعن ك مل ٍ
الن ْ

س مم يف اللديغ،
األرواح يف األرض إىل األجساد فتدخل يف اخلياشيم مث ْتشي يف األجساد كما ْيشي ال م
مث تنشق األرض عنهم ،وأَن َّأول من تنشق األرض عنه فتخرجون سراعاً إىل ربِكم تنسلون)) ()3
احلديث .معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي -بتصرف –
924 /2

_________

( )1رواه مسلم (.)2940

( )2رواه البخاري (.)4813
( )3رواه الطربي خمتصراً ومطوَّلً ( ،331 - 330 /2و )188 - 186 /30ويف (- 110 /17

 )111ويف ( ،)30 /24والطرباين يف األحاديث الطوال (هناية املعجم الكبري  )226 /25وغريهم.

قال أبو موسى املديين :احلديث وإن كان فيه نكارة ويف إسناده من تكلم فيه فعامة ما يروى مفرقاً يف
أسانيد اثبتة .وقال ابن كثري يف ((تفسري القرآن العظيم)) ( :)276 /3هذا حديث مشهور وهو

غريب جدا ،ولبعضه شواهد يف األحاديث املتفرقة ويف بعض ألفاظه نكارة .تفرد به إمساعيل بن رافع
قاص أهل املدينة ،وقد اختلف فيه ،فمنهم من وثقه ،ومنهم من ضعفه ،ونص على نكارة حديثه غري
واحد من األئمة ،كأمحد بن حنبل ،وأيب حامت الرازي ،وعمرو بن علي ال َفالس ،ومنهم من قال فيه:

هو مرتوك .وقال ابن عدي :أحاديثه كلها فيها نظر إَّل أنه يكتب حديثه يف مجلة الضعفاء .قلت:

وقد اختلف عليه يف إسناد هذا احلديث على وجوه كثرية ،قد أفردهتا يف جزء على حدة .وأما سياقه،

فغريب ج ًدا ،ويقال :إنه مجعه من أحاديث كثرية ،وجعله سياقا واحدا ،فأنكر عليه بسبب ذلك.
ومسعت شيخنا احلافظ أاب احلجاج املزي يقول :إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد مجع فيه كل
الشواهد لبعض مفردات هذا احلديث ،فاهلل أعلم.

()318/4

املطلب األول :الصنف األول أنكروا املبدأ واملعاد
وزعموا َّ
أن األكوان تتصرف بطبيعتها فتوجد وتعدم أبنفسها ،ليس هلا رب يتصرف فيها ،إمنا هي
أرحام تدفع وأرض تبلع ،وهؤَّلء هم مجهور الفالسفة الدَّهرية والطبائعية .معارج القبول بشرح سلم
الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – 939 /2

()319/4

املطلب الثاين :الصنف الثاين من الدهرية طائفة يقال هلم الدوريَّة
وهم منكرون للخالق أيضاً ،ويعتقدون أ َّن يف كل ستة وثالثني ألف سنة يعود كل شيء إىل ما كان
تكرر مرات َّل تتناهى فكابروا يف املعقول و َّ
عليه .وزعموا َّ
كذبوا املنقول ،قبحهم هللا تعاىل.
أن هذا قد َّ
وت َوَْحنيَا َوَما يُـ ْهلِ ُكنَا إَِّلَّ
وهااتن الطائفتان يعمهم قوله عز وجل َوقَالُوا َما ِه َي إَِّلَّ َحيَاتُـنَا ال مدنْـيَا َمنُ ُ
وت َوَْحنيَا أي ْيوت
َّه ُر [اْلاثية ]24:وهلذا عن السلف الصاحل فيها تفسريان :األول معىن قوهلم َمنُ ُ
الد ْ
اآلابء وحييا األبناء هكذا أبداً ،وهو قول الطائفة األوىل .واملعىن الثاين َّأهنم َعنَـ ْوا كوهنم ْيوتون وحييون
هم أنفسهم ويتكرر ذلك منهم أبداً وَّل حساب وَّل جزاء ،بل وَّل موجد وَّل معدم وَّل حماسب وَّل
جمازي ،وهذا قول الدورية .معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد

احلكمي – 939 /2

()320/4

املطلب الثالث :الصنف الثالث الدهرية من مشركي العرب ومن وافقهم
وهم مقرون ابلبداءة ،و َّ
أن هللا تعاىل :رهبم وخالقهم َولَئِن َسأَلْتَـ ُهم َّم ْن َخلَ َق ُه ْم لَيَـ ُقولُ َّن َّ
اَّللُ
ين [الدخان ]35:فأقروا
[الزخرف ]87:ومع هذا قالوا :إِ ْن ِه َي إَِّلَّ َم ْوتَـتُـنَا األ َ
ُوىل َوَما َْحن ُن ِِبُن َ
ش ِر َ
البعث واملعاد ،وهم املذكورون يف حديث أيب هريرة الصحيح(( :وأما
ابلبداءة واملبدئ ،وأنكروا
َ
تكذيبه َّإايي فقوله لَ ْن يعيدين كما بدأين ،وليس َّأو َل ِ
علي ِم ْن إعادته)) ( .)1معارج
اخللق أبهون َّ
القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – 939 /2

_________
( )1رواه البخاري (.)4974
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املطلب الرابع :الصنف الرابع مالحدة اْلهمية ومن وافقهم

ت به الرسل عن هللا عز وجل ،بل زعموا َّ
أن هذا
أخرب ْ
أقروا ِبعاد ليس على ما يف القرآن وَّل فيما ََ
ٍ
فحينئذ تكون األرض اليت حتدث أخبارها
العامل يعدم عدماً حمضاً ،وليس املعاد هو بل عامل آخر غريه،

وخترب ِبا عمل عليها من خري وشر ليست هي هذه ،وتكون األجساد اليت تعذب وجتازى وتشهد على

من عمل هبا املعاصي ليست هي اليت أعيدت بل هي غريها ،واألبدان اليت تنعم يف اْلنة وتثاب
ليست هي اليت عملت الطاعة وَّل َّأهنا حتولت من حال إىل حال ،بل هي غريها تُبتدأ ابتداءً حمضاً،
فأنكروا معاد األبدان وزعموا َّ
املعاد بداءة أخرى! معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم
أن َ
األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – 940 /2
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املطلب اخلامس :الرد على منكري البعث

اإلْيان ابملعاد مما دل عليه الكتاب والسنة ،والعقل والفطرة السليمة .فأخرب هللا سبحانه عنه يف كتابه

العزيز ،وأقام الدليل عليه ،ورد على منكريه يف غالب سور القرآن .وذلك :أن األنبياء عليهم السالم
كلهم متفقون على اإلْيان ابهلل ،فإن اإلقرار ابلرب عام يف بين آدم ،وهو فطري ،كلهم يقر ابلرب،

إَّل من عاند ،كفرعون ،خبالف اإلْيان ابليوم اآلخر ،فإن منكريه كثريون ،وحممد صلى هللا عليه وسلم
ملا كان خامت األنبياء ،وكان قد بعث هو والساعة كهاتني ،وكان هو احلاشر املقفى  -بني تفضيل

اآلخرة بياَنً َّل يوجد يف شيء من كتب األنبياء .وهلذا ظنت طائفة من املتفلسفة وحنوهم ،أنه مل

يفصح ِبعاد األبدان إَّل حممد صلى هللا عليه وسلم ،وجعلوا هذه حجة هلم يف أنه من ابب التخييل
واخلطاب اْلمهوري .والقرآن بني معاد النفس عند املوت ،ومعاد البدن عند القيامة الكربى يف غري

موضع .وهؤَّلء ينكرون القيامة الكربى ،وينكرون معاد األبدان ،ويقول من يقول منهم :إنه مل خيرب به

إَّل حممد صلى هللا عليه وسلم على طريق التخييل! وهذا كذب ،فإن القيامة الكربى هي معروفة عند

األنبياء ،من آدم إىل نوح ،إىل إبراهيم وموسى وعيسى وغريهم عليهم السالم ،وقد أخرب هللا هبا من
ض َع ُد ٌّو َولَ ُك ْم ِيف ْاأل َْر ِ
ض ُك ْم لِبَـ ْع ٍ
ض ُم ْستَـ َق ٌّر َوَمتَاعٌ إِ َىل
حني أهبط آدم ،فقال تعاىل :قَ َ
ال ْاهبِطُوا بَـ ْع ُ

ِ
ني ،قَ َ ِ
يها ْتَُوتُو َن َوِم ْنـ َها ُختْر ُجو َن [األعراف ]24 :وملا قال إبليس اللعنيَ :ر ِ
ِح ٍ
ب
يها َحتْيَـ ْو َن َوف َ
ال ف َ
َ
ْت الْمعلُ ِ
ِ
ال فَِإنَّ َ ِ
فَأ ِ
وم [احلجر .]38 - 36:وأما
َنظ ْرِين إِ َىل يَـ ْوِم يُـ ْبـ َعثُو َن قَ َ
ين إِ َىل يَوم ال َْوق ِ َ ْ
ك م َن ال ُْمنظَ ِر َ
ِ
ِ
اَّللُ أَنبَـتَ ُكم ِم َن األ َْر ِ
نوح عليه السالم فقالَ :و َّ
اجا [نوح- 17:
ض نَـبَ ًاات ُمثَّ يُعي ُد ُك ْم ف َ
يها َوخيُْ ِر ُج ُك ْم إِ ْخ َر ً
 .]18وقال إبراهيم عليه السالم :والَّ ِذي أَطْمع أَن يـغْ ِفر ِيل َخ ِطيئَ ِيت يـوم ِ
الدي ِن [الشعراء .]82:إىل
َْ َ
َ
َُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب [إبراهيم .]41:وقالَ :ر ِ
ب
آخر القصة .وقالَ :ربَّـنَا ا ْغ ِف ْر ِيل َولَِوال َد َّ
ْم ْؤمن َ
س ُ
ني يَـ ْوَم يَـ ُق ُ
ي َولل ُ
وم ا ْحل َ
ف ُحتْيِي ال َْم ْوتَى [البقرة ]260:اآلية ،وأما موسى عليه السالم ،فقال هللا تعاىل :ملا َنجاه :إِ َّن
أَِرِين َك ْي َ
ِ
اعةَ ءاَتِيةٌ أَ َك ُ ِ
يها لِتُ ْج َزى ُك مل نَـ ْف ٍ
َّ
ص َّدنَّ َ
ك َع ْنـ َها َم ْن َّلَ يُـ ْؤم ُن ِهبَا َواتَّـبَ َع َه َواهُ
اد أُ ْخف َ
س ِِبَا تَ ْس َعى فَالَ يَ ُ
الس َ َ
فَ َ ْرت َدى [طه .]16 - 15:بل مؤمن آل فرعون كان يعلم املعاد ،وإمنا آمن ِبوسى ،قال تعاىل :حكاية
ِ
ِ ِ
ِ
اَّلل ِمن َع ِ
ِ
م
ضلِ ِل
َخ ُ
اص ٍم َوَمن يُ ْ
عنهَ :وَاي قَـ ْوم إِِين أ َ
ين َما لَ ُكم م َن َّ ْ
اف َعلَْي ُك ْم يَـ ْوَم التـَّنَاد يَـ ْوَم تُـ َولو َن ُم ْدب ِر َ
اَّلل فَما لَهُ ِمن َه ٍ
اد [غافر ،]33 - 32:إىل قوله تعاىلَ ::اي قَـ ْوِم إِ َّمنَا َه ِذهِ ا ْحلَيَاةُ ال مدنْـيَا َمتَاعٌ َوإِ َّن
ْ
َُّ َ
ِ
آل فِ ْر َع ْو َن أَ َش َّد ال َْع َذ ِ
اب [غافر .]46:وقال
اآلخ َرةَ ِه َي َد ُار الْ َق َرا ِر [غافر ،]39:إىل قوله :أَ ْد ِخلُوا َ
موسى :وا ْكتب لَنا ِيف ه ِذهِ ال مدنْـيا حسنةً وِيف ِ
ك [األعراف .]156:وقد أخرب هللا
اآلخ َرةِ إِ ََّن ُه ْد ََن إِلَْي َ
َ ُْ َ َ
َ َ ََ َ
ض ِربوهُ بِبـ ْع ِ
آايتِِه لَ َعلَّ ُك ْم تَـ ْع ِقلُو َن
ض َها َك َذلِ َ
يف قصة البقرة :فَـ ُقلْنَا ا ْ ُ َ
ك ُْحييِي هللاُ ال َْم ْوتَى َويُ ِري ُك ْم َ
[البقرة.]73:
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وقد أخرب هللا أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ،يف آايت (من) القرآن ،وأخرب عن أهل النار أهنم إذا
ت ربِ ُكم وي ِ
قال هلم خزنتها :أََمل أيْتِ ُكم رسل ِمن ُكم يـ ْتـلُو َن َعلَْي ُكم ِ
نذ ُرونَ ُك ْم لَِقاء يَـ ْوِم ُك ْم َه َذا قَالُوا
آاي َ ْ َ ُ
ْ َ ْ ُُ ٌ ْ َ
ْ َ
ِ
ت َكلِ َمةُ ال َْع َذ ِ
ين [الزمر .]71:وهذا اعرتاف من أصناف الكفار
بَـلَى َولَ ِك ْن َح َّق ْ
اب َعلَى الْ َكاف ِر َ
الداخلني جهنم أن الرسل أنذرهتم لقاء يومهم هذا .فجميع الرسل أنذروا ِبا أنذر به خاْتهم ،من
عقوابت املذنبني يف الدنيا واآلخرة .فعامة سور القرآن اليت فيها ذكر الوعد والوعيد ،يذكر ذلك
فيها :يف الدنيا واآلخرة .وأمر نبيه أن يقسم به على املعاد ،فقال :وقَ َ َّ ِ
اعةُ
ين َك َف ُروا َّل َأتْتِينَا َّ
الس َ
َ
ال الذ َ
قُ ْل بَـلَى َوَرِيب لَتَأْتِيَـنَّ ُك ْم َع ِامل الْغَْي ِ
َح ٌّق ُه َو قُ ْل إِي َوَرِيب
ب [سبأ ]3:اآلايت .وقال تعاىلَ ::ويَ ْستَنبِئُونَ َ
كأَ
َّ ِ
ِ ِ
ين َك َف ُروا أَن لَّن يُـ ْبـ َعثُوا قُ ْل بَـلَى َوَرِيب
ين [يونس .]53:وقال تعاىلَ ::ز َع َم الذ َ
إِنَّهُ َحلَ ٌّق َوَما أَنتُ ْم ِبُْعج ِز َ
ِ
َّلل ي ِسري [التغابن .]7:وأخرب عن اقرتاهبا ،فقال :اق َْرتب ِ
ت
لَتُـ ْبـ َعثُ َّن ُمثَّ لَتُـنَـبَّـ ُؤ َّن ِِبَا َع ِملْتُ ْم َو َذلِ َ
ََ
ك َعلَى ا َّ َ ٌ
ش َّق الْ َقمر [القمر .]1:اق َْرتب لِلن ِ ِ
ضو َن [األنبياءَ ،]1:سأ ََل
َّ
اعةُ َوان َ
س ُاهبُ ْم َو ُه ْم ِيف غَ ْفلَ ٍة َّم ْع ِر ُ
الس َ
ََ
َُ
َّاس ح َ

اب واقِ ٍع لِ ْل َكافِرين لَيس لَه دافِع ِمن َِّ
ِ
ِ ِ
وح إليه ِيف يَـ ْوٍم
اَّلل ِذي ال َْم َعار ِ
ج ال َْمالئ َكةُ َوال مر ُ
ِج تَـ ْع ُر ُ
َسائ ٌل ب َع َذ ٍ َ
َ ْ َ َُ ٌ َ
َكا َن ِم ْق َدارهُ مخَْ ِسني أَل َ ٍ
اصِرب ص ْربا َِ
مجيالً إِ َّهنُ ْم يَـ َرْونَهُ بَ ِعي ًدا َونَـ َراهُ قَ ِريبًا [املعارج .]7 - 1:وذم
َ
ُ
ْف َسنَة فَ ْ ْ َ ً
املكذبني ابملعاد ،فقال :قَ ْد َخ ِسر الَّ ِذين َك َّذبواْ بِلِ َقاء ِ
هللا َح َّىت إِذَا َج ْ
اعةُ بَـغْتَةً قَالُواْ َاي َح ْس َرتَـنَا
اءهتُ ُم َّ
الس َ
َ ُ
َ
الل ب ِع ٍ
َّ ِ
ِ
يد [الشورى.]18:
ارو َن ِيف َّ
اع ِة لَِفي َ
الس َ
َعلَى َما فَـ َّرطْنَا ف َ
ض ٍ َ
ين ْيَُ ُ
يها [األنعام .]31:أََّل إِ َّن الذ َ
ك ِم ْنـها بل هم ِم ْنـها ع ِمو َن [النمل .]66:وأَقْسمواْ ِاب ِ
ب ِل اد ِ
ِ ِ
هلل
ْم ُه ْم ِيف اآلخ َرة بَ ْل ُه ْم ِيف َش ٍ َ َ ْ ُ َ َ
َ َُ
َّار َك عل ُ
َ َ
ِ
َّ ِ
ِ
ين َك َف ُرواْ أ ََّهنُ ْم َكانُواْ
َج ْه َد أ َْْيَاهنِِ ْم َّلَ يَـ ْبـ َع ُ
ث هللاُ َمن ْيَُ ُ
وت بَـلَى َو ْع ًدا َعلَْيه َح اقا إىل أن قالَ :وليَـ ْعلَ َم الذ َ
اعةَ آلتِيةٌ َّلَّ ري ِ
ِ
يها َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
َّاس َّل يُـ ْؤِمنُو َن
ني [النمل .]39 - 38:إِ َّن َّ
بفَ
َكاذبِ َ
الس َ َ َْ َ
ِ
ِ ِ
ت
َّم ُكلَّ َما َخبَ ْ
[غافرَ .]59:وَْحن ُ
ص اما َّمأ َْو ُ
ْما َو ُ
ش ُرُه ْم يَـ ْوَم الْقيَ َامة َعلَى ُو ُجوه ِه ْم عُ ْميًا َوبُك ً
اه ْم َج َهن ُ
ِ
ك َج َزآ ُؤ ُهم ِأب ََّهنُ ْم َك َف ُرواْ ِِب َايتِنَا َوقَالُواْ أَئِ َذا ُكنَّا ِعظَ ًاما َوُرفَ ًاات أَإِ ََّن لَ َم ْبـ ُعوثُو َن َخ ْل ًقا َج ِدي ًدا
ريا َذلِ َ
ِز ْد ََن ُه ْم َسع ً
ِ
أَوَمل يـرواْ أ َّ َّ ِ
ِ
السماو ِ
ب فِ ِيه
ات َواأل َْر َ
َ ْ ََ ْ
ض قَاد ٌر َعلَى أَن خيَْلُ َق مثْـلَ ُه ْم َو َج َع َل َهلُ ْم أ َ
َن هللاَ الذي َخلَ َق َّ َ َ
َجالً َّلَّ َريْ َ
ِ
ورا [اإلسراء.]99 - 97:
فَأ ََىب الظَّال ُمو َن إََّلَّ ُك ُف ً
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رب
َوقَالُواْ أَئ َذا ُكنَّا عظَ ًاما َوُرفَ ًاات أَإِ ََّن لَ َم ْبـ ُعوثُو َن َخ ْل ًقا َجدي ًدا قُل ُكونُواْ ح َج َ
ارةً أ َْو َحدي ًدا أَ ْو َخ ْل ًقا ممَّا يَ ْك ُُ
ٍ
َّ ِ
ِ
وس ُه ْم َويَـ ُقولُو َن َم َىت
ضو َن إِلَْي َ
سيُـ ْن ِغ ُ
ِيف ُ
ك ُرُؤ َ
سيَـ ُقولُو َن َمن يُعي ُد ََن قُ ِل الذي فَطََرُك ْم أ ََّو َل َم َّرة فَ َ
ص ُدوِرُك ْم فَ َ
سى أَن يَ ُكو َن قَ ِريبًا يَـ ْوَم يَ ْد ُعوُك ْم فَـتَ ْستَ ِجيبُو َن ِحبَ ْم ِدهِ َوتَظُنمو َن إِن لَّبِثْـتُ ْم إَِّلَّ قَلِيالً [اإلسراء49:
ُه َو قُ ْل َع َ
  .]52فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل :فإهنم قالوا أوَّلَ :وقَالُواْ أَئِ َذا ُكنَّا ِعظَ ًاماَوُرفَ ًاات أَإِ ََّن لَ َم ْبـ ُعوثُو َن َخ ْل ًقا َج ِدي ًدا [اإلسراء ،]49 :فقيل هلم يف جواب هذا السؤال :إن كنتم تزعمون
أنه َّل خالق لكم وَّل رب لكم ،فهال كنتم خلقاً َّل يفنيه املوت ،كاحلجارة واحلديد وما هو أكرب يف
صدوركم من ذلك؟! فإن قلتم :كنا خلقاً على هذه الصفة اليت َّل تقبل البقاء فما الذي حيول بني

خالقكم ومنشئكم وبني إعادتكم خلقاً جديداً؟! وللحجة تقدير آخر ،وهو :لو كنتم من حجارة أو

حديد أو خلق أكرب منهما( ،فإنه) قادر على أن يفنيكم وحييل ذواتكم ،وينقلها من حال إىل حال،

ومن يقدر على التصرف يف هذه األجسام ،مع شدهتا وصالبتها ،ابإلفناء واإلحالة  -فما الذي
يعجزه فيما دوهنا؟ مث أخرب أهنم يسألون آخراً بقوهلم :من يعيدَن إذا استحالت جسومنا وفنيت؟

فأجاهبم بقوله :قل الذي فطركم أول مرة .فلما أخذهتم احلجة ،ولزمهم حكمها ،انتقلوا إىل سؤال
آخر يتعللون به بعلل املنقطع ،وهو قوهلم :مىت هو؟ فأجيبوا بقوله :عسى أن يكون قريبا .ومن هذا

ال من ُحييِي ال ِْعظَ ِ ِ
يم [يس , ]36 :إىل آخر السورة.
قولهَ :و َ
ب لَنَا َمثَ ًال َونَ ِس َي َخ ْل َقهُ قَ َ َ ْ ْ
َ
ض َر َ
ام َوه َي َرم ٌ
فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان ،أن أييت أبحسن من هذه احلجة ،أو ِبثلها

أبلفاظ تشابه هذه األلفاظ يف اإلجياز ووضح األدلة وصحة الربهان ملا قدر .فإنه سبحانه افتتح هذه
احلجة بسؤال أورده ملحد ،اقتضى جواابً ،فكان يف قولهَ :ونَ ِس َي َخ ْل َقهُ ما وىف ابْلواب وأقام احلجة
شأَها أ ََّو َل م َّرةٍ
ِ
يها الَّذي أَنْ َ َ
وأزال الشبهة ملا أراد سبحانه من أتكيد احلجة وزايدة تقريرها فقال :قُ ْل ُْحييِ َ
َ
ِ
ِ
يم [يس ،]79 :فاحتج ابإلبداء على اإلعادة ،وابلنشأة األوىل على النشأة
َو ُه َو ب ُك ِل َخل ٍْق َعل ٌ
األخرى .إذ كل عاقل يعلم ضروراي أن من قدر على هذه قدر على هذه ،وأنه لو كان عاجزاً عن

الثانية لكان عن األوىل أعجز وأعجز .وملا كان اخللق يستلزم قدرة اخلالق على املخلوق ،وعلمه
ِ
ِ
يم فهو عليم بتفاصيل اخللق األول وجزئياته،
بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقولهَ :و ُه َو ب ُك ِل َخل ٍْق َعل ٌ
ومواده وصورته ،فكذلك الثاين .فإذا كان اتم العلم ،كامل القدرة ،كيف يتعذر عليه أن حييي العظام
وهي رميم؟ مث أكد األمر حبجة قاهرة ،وبرهان ظاهر ،يتضمن جواابً عن سؤال ملحد آخر يقول:

العظام إذا صارت رميماً عادت طبيعتها ابردة ايبسة ،واحلياة َّل بد أن تكون مادهتا وحاملها طبيعة
حارة رطبة ِبا يدل على أمر البعث ،ففيه الدليل واْلواب معا ،فقال :الَّ ِذي َج َع َل لَ ُكم ِم َن َّ
الش َج ِر
ض ِر ََن ًرا فَِإذَا أَنتُم ِم ْنهُ تُوقِ ُدو َن [يس.]80:
األَ ْخ َ
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فأخرب سبحانه إبخراج هذا العنصر ،الذي هو يف غاية احلرارة واليبوسة ،من الشجر األخضر املمتلئ
ابلرطوبة والربودة ،فالذي خيرج الشيء من ضده ،وتنقاد له مواد املخلوقات وعناصرها وَّل تستعصي
عليه هو الذي يفعل ما أنكره امللحد ودفعه ،من إحياء العظام وهي رميم مث أكد هذا أبخذ الدَّللة

من الشيء األجل األعظم ،على األيسر األصغر ،فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم اْلليل
فهو على ما دونه بكثري أقدر وأقدر ،فمن قدر على محل قنطار فهو على محل أوقية أشد اقتدارا،
ات واألَرض بَِق ِ
اد ٍر َعلَى أَ ْن خيَْلُ َق ِمثْـلَ ُهم [يس ]81:فأخرب أن الذي
س الَّ ِذي َخلَ َق َّ
الس َم َاو ِ َ ْ َ
فقال :أ ََولَْي َ
أبدع السماوات واألرض ،على جاللتهما ،وعظم شأهنما ،وكرب أجسامها ،وسعتهما ،وعجيب
خلقهما ،أقدر على أن حييي عظاماً قد صارت رميماً ،فريدها إىل حالتها األوىل .كما قال يف موضع
السماو ِ
َّاس َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
رب ِم ْن َخل ِْق الن ِ
ات َواأل َْر ِ
َّاس َّل يَـ ْعلَ ُمو َن [غافر.]57:
آخرَ :خلَل ُ
ْق َّ َ َ
ض أَ ْك َُ
ِ
ات واألَرض بَِق ِ
اد ٍر َعلَى أَ ْن خيَْلُ َق ِمثْـلَ ُهم بَـلَى َو ُه َو ْ
يم
س الَّ ِذي َخلَ َق َّ
الس َم َاو ِ َ ْ َ
اخلَالَّ ُق ال َْعل ُ
وقال :أ ََولَْي َ

[يس .]81:مث أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر ،وهو أنه ليس فعله ِبنزلة غريه ،الذي يفعل

ابآلَّلت والكلفة ،والنصب واملشقة ،وَّل ْيكنه اَّلستقالل ابلفعل ،بل َّل بد معه من آلة ومعني ،بل

يكفي يف خلقه ملا يريد أن خيلقه ويكونه نفس إرادته ،وقوله للمكون :كن ،فإذا هو كائن كما شاءه

وأراده .مث ختم هذه احلجة إبخباره أن ملكوت كل شيء بيده ،فيتصرف فيه بفعله وقوله :وإليه
ك نُطْ َفةً ِمن َّم ٍِين ْيُْ َىن ُمثَّ َكا َن
رت َك ُس ًدى أََملْ يَ ُ
ترجعون .ومن هذا قوله سبحانه :أ َْ
نسا ُن أَن يُ ْ َ
سُ
ب ا ِإل َ
َحي َ
ك بَِق ِ
َعلَ َقةً فَ َخلَ َق فَس َّوى فَ َج َعل ِم ْنهُ َّ ِ َّ
اد ٍر َعلَى أَن ُْحييِ َي ال َْم ْوتَى
س ذَلِ َ
َ
َ
الزْو َج ْني الذ َك َر َواألُنثَى أَلَْي َ
[القيامة .]40 - 36:فاحتج سبحانه على أنه َّل يرتكه مهمالً عن األمر والنهي ،والثواب والعقاب،
وأن حكمته وقدرته أتىب ذلك أشد اإلابء ،كما قال تعاىل :أَفَ َح ِس ْبـتُ ْم أ ََّمنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَـثًا َوأَنَّ ُك ْم إِلَْيـنَا َّل
تُـ ْر َج ُعو َن [املؤمنون ،]115:إىل آخر السورة .فإن من نقله من النطفة إىل العلقة ،مث إىل املضغة ،مث
شق مسعه وبصره ،وركب فيه احلواس والقوى ،والعظام واملنافع ،واألعصاب والرابطات اليت هي
أشده ،وأحكم خلقه غاية اإلحكام ،وأخرجه على هذا الشكل والصورة ،اليت هي أمت الصور وأحسن

األشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة اثنية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يرتكه سدى؟
فال يليق ذلك حبكمته ،وَّل تعجز عنه قدرته .فانظر إىل هذا اَّلحتجاج العجيب ،ابلقول الوجيز،

الذي َّل يكون أوجز منه ،والبيان اْلليل ،الذي َّل يتوهم أوضح منه ،ومأخذه لقريب ،الذي َّل تقع

َّاس
الظنون على أقرب منه .وكم يف القرآن (من) مثل هذا اَّلحتجاج ،كما يف قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها الن ُ
ب ِمن الْبـ ْع ِ
ث فَِإ ََّن َخلَ ْقنَا ُكم ِمن تُـر ٍ
اب ُمثَّ ِمن نمطْ َف ٍة إىل أن قالَ :وأ َّ
َن َّ
ث َمن ِيف
اَّللَ يَـ ْبـ َع ُ
إِن ُكنتُ ْم ِيف َريْ ٍ َ َ
َ
الْ ُقبُوِر [احلج .]7 - 5:وقوله تعاىلَ :ولََق ْد َخلَ ْقنَا ا ِإلنسا َن ِمن ُساللَ ٍة ِمن ِط ٍ
ني إىل أن قالُ :مثَّ إِنَّ ُك ْم
َ
يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة تُـ ْبـ َعثُو َن [املؤمنون .]16 - 12:وذكر قصة أصحاب الكهف ،وكيف أبقاهم موتى
ك أَ ْعثَـ ْرََن َعلَْي ِه ْم لِيَـ ْعلَ ُموا أ َّ
َن
ثالمثاثة سنة مشسية ،وهي ثالمثائة وتسع سنني قمرية ،وقال فيهاَ :وَك َذلِ َ
و ْع َد َِّ
اعةَ َّل ري ِ
اَّلل َح ٌّق َوأ َّ
يها [الكهف.]21:
َن َّ
بفَ
َ
الس َ َْ َ
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والقائلون أبن األجسام مركبة من اْلواهر املفردة ،هلم يف املعاد خبط واضطراب .وهم فيه على
قولني :منهم من يقول :تعدم اْلواهر مث تعاد .ومنهم من يقول :تفرق األجزاء مث جتمع .فأورد عليهم:
اإلنسان الذي أيكله حيوان ،وذلك احليوان أكله إنسان ،فإن أعيدت تلك األجزاء من هذا ،مل تعد

من هذا؟ وأورد عليهم :أن اإلنسان يتحلل دائماً ،فماذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت املوت؟

فإن قيل بذلك ،لزم أن يعاد على صورة ضعيفة ،وهو خالف ما جاءت به النصوص ،وإن كان غري
ذلك ،فليس بعض األبدان أبوىل من بعض! فادعى بعضهم أن يف اإلنسان أجزاء أصلية َّل تتحلل،

وَّل يكون فيها شيء من ذلك احليوان الذي أكله الثاين! والعقالء يعلمون أن بدن اإلنسان نفسه كله

يتحلل ،ليس فيه شيء ابق ،فصار ما ذكروه يف املعاد مما قوى شبهة املتفلسفة يف إنكار معاد
األبدان .والقول الذي عليه السلف ومجهور العقالء :أن األجسام تنقلب من حال إىل حال،

فتستحيل تراابً ،مث ينشئها هللا نشأة أخرى ،كما استحال يف النشأة األوىل :فإنه كان نطفة ،مث صار

علقة ،مث صار مضغة ،مث صار عظاماً وحلماً ،مث أنشأه خلقاً سوايً .كذلك اإلعادة :يعيده هللا بعد أن

يبلى كله إَّل عجب الذنب ،كما ثبت يف (الصحيح) عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،أنه قال(( :كل

ابن آدم يبلى إَّل عجب الذنب ،منه خلق ابن آدم ،ومنه يركب)) ( )1فالنشأاتن نوعان حتت جنس،
يتفقان ويتماثالن من وجه ،ويفرتقان ويتنوعان من وجه .واملعاد هو األول بعينه ،وإن كان بني لوازم
اإلعادة ولوازم البداءة فرق ،فعجب الذنب هو الذي يبقى ،وأما سائره فيستحيل ،فيعاد من املادة

اليت استحال إليها .ومعلوم أن من رأى شخصاً وهو صغري ،مث رآه وقد صار شيخاً ،علم أن هذا هو

ذاك ،مع أنه دائماً يف حتلل واستحالة .وكذلك سائر احليوان والنبات ،فمن رأى شجرة وهي صغرية،
مث رآها كبرية ،قال :هذه تلك .وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة ،حىت يقال

إن الصفات هي املغريةَّ ،ل سيما أهل اْلنة إذا دخلوها فإهنم يدخلوهنا على صورة آدم ،طوله ستون

ذراعاً ،كما ثبت يف (الصحيحني) ( )2وغريمها ،وروي :أن عرضه سبعة أذرع ( .)3وتلك نشأة ابقية
غري معرضة لآلفات ،وهذه النشأة فانية معرضة لآلفات .شرح العقيدة الطحاوية َّلبن أيب العز

احلنفي 589 /2 -
_________

( )1رواه مسلم (.)2955

( )2رواه البخاري ( , )3326ومسلم (.)2841
( )3رواه أمحد ( , )8505( )343 /2والطرباين ( , )79 /19والبيهقي يف ((البعث والنشور))
( , )421 /1من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ,قال ابن عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) (/6

[ :)383فيه] علي بن زيد بن جدعان كان يغايل يف التشيع ومع ضعفه يكتب حديثه ,وقال الذهيب
يف ((ميزان اَّلعتدال)) ([ :)129 /3فيه] علي بن زيد بن جدعان اختلفوا فيه ,وقال ابن حجر يف

((حتفة النبالء)) ([ :)132فيه] علي بن زيد وهو ضعيف ,وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/10

 , )399وأمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) :إسناده حسن.
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املطلب األول :معىن النفخ يف اللغة

ِ
ني يَـ ْوَمئِ ٍذ
قال الراغب( :النفخ؛ نفخ الريح يف الشيء ،قال تعاىل :يَـ ْوَم يُن َف ُخ ِيف ال م
صوِر َوَْحن ُ
ش ُر ال ُْم ْج ِرم َ
ِ
اث إِ َىل رهبِِم ي ِ
َج َد ِ
نسلُو َن [يسَ ]51 :ونُِف َخ ِيف
ُز ْرقًا [طهَ ]102 :ونُِف َخ ِيف ال م
صوِر فَِإذَا ُهم م َن األ ْ
َ َْ
ِ
ض إَِّل من َشاء َّ ِ ِ ِ
صوِر فَص ِع َق من ِيف َّ ِ
ام
ال م
اَّللُ ُمثَّ نُف َخ فيه أُ ْخ َرى فَِإذَا ُهم قيَ ٌ
الس َم َاوات َوَمن ِيف األ َْر ِ َ
َ َ
يَنظُُرو َن [الزمر.]68 :
وذلك حنو قوله :فَِإ َذا نُِق َر ِيف النَّاقُوِر [املدثر ]8 :ومنه نفخ الروح يف النشأة األوىل) (.)1
وذكر الزخمشري بعض اإلطالقات اليت تقال على النفخ ،ومنه (انفخ يف النار ،ونفخ النار ابملنفاخ:
وهو الكري ،ونصبوا على النار املنافيخ ،ونفخت يف الزق فانتفخ ،ونفخت فيه فتنفخ ،وهو جيد نفخة

يف بطنه ،ونفخه انتفاخاً من طعام وغريه) (.)2

وهذه املعاين اللغوية كلها تدور حول النفخ املعروف ،هو دفع اهلواء .احلياة اآلخرة لغالب عواجي-
183 /1

_________
((( )1املفردات)) (ص.)500 :
((( )2أساس البالغة)) (ص.)466 :
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املطلب الثاين :معىن النفخ اصطالحاً
أما معناه اَّلصطالحي :فهو النفخ املخصوص ،يف الوقت املخصوص ،من امللك املخصوص ،إلجياد
ما أراد هللا تعاىل ،كما جاء يف كتاب هللا تعاىل ،وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم من أن َنفخاً ينفخ يف

صور عظيم إلرادة هللا تعاىل تغيري ما يريد تغيريه يف خلقه ألمر القيامة .احلياة اآلخرة لغالب عواجي-

184 /1
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املطلب الثالث :معىن الصور
وأما ما هو الصور؟ فمن أقوال العلماء يف ذلك:
ما قاله ابن جرير الطربي – رمحه هللا – من أن الناس قد اختلفوا فيه (فقال بعضهم :هو قرن ينفخ
فيه نفختان ،إحدامها لفناء من كان حياً على األرض ،والثانية لنشر كل ميت.

وقال آخرون :الصور يف هذا املوضع :مجع صورة ،ينفخ فيها روحها فتحيا) (.)1
ولكنه وهو يذكر هذين القولني يرجح أن الصور قرن ينفخ فيه؛ لقوة األدلة على هذا ،فقال:

(والصواب من القول يف ذلك عندَن ما تظاهرت به األخبار عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه
قال( :إن إسرافيل قد التقم الصور ,وحىن جبهته ينتظر مىت يؤمر فينفخ) ( ،)2وأنه قال( :الصور

قرن ينفخ فيه) (.)3

صوِر [طه.]102 :
وقال اإلمام الرازي( :املسألة الثالث :قوله :يَـ ْوَم يُن َف ُخ ِيف ال م

وَّل شبهة أن املراد منه يوم احلشر ،وَّل شبهة عند أهل اإلسالم أن هللا سبحانه خلق قرَنً ينفخ فيه
ملك من املالئكة ،وذلك القرن يسمى ابلصور ،على ما ذكر هللا تعاىل هذا املعىن يف مواضع من

الكتاب الكرمي.

ولكنهم اختلفوا يف املراد ابلصور يف هذه اآلية على قولني:

القول األول :أن املراد منه ذلك القرن الذي ينفخ فيه ،وصفته مذكورة يف سائر السور.

والقول الثاين :أن الصور مجع صورة ،والنفخ يف الصور عبارة عن النفخ يف صور املوتى) (.)4

مث أبطل الرازي هذا القول األخري واعتربه خطأ فاحشاً من قائله ،كما نقل ذلك عن أهل العلم.

وقد أيد اإلمام ابن كثري ما قاله اإلمام الرازي ،حيث قال فيمن ذهب إىل أن الصور هنا مجع صورة،
وأن معناه :أي يوم ينفخ فيها فتحيا ،قال( :والصحيح أن املراد ابلصور :القرن الذي ينفخ فيه

إسرافيل عليه السالم) (.)5

وكذلك ذهب اآللوسي حيث قال عن قوله تعاىلُ :مثَّ نُِف َخ فِ ِيه أُ ْخ َرى [الزمر( :]68 :ظاهر يف أن

الصور ليس مجع صورة ،وإَّل لقال سبحانه (فيها) بدل (فيه) ،وارتكاب التأويل جيعل الكالم من ابب

التمثيل ظاهر يف إنكار أن يكون هناك صور حقيقة ،وهو خالف ما نطقت به األحاديث الصحاح).
مث قال اآللوسي( :وقد قال أبو اهليثم  -على ما نقل عنه القرطيب يف تفسريه :من أنكر أن يكون

الصور قرَنً ،فهو كمن أنكر العرش والصراط وامليزان ،وطلب هلا أتويالت) (.)6

وعلى هذا؛ فإن الصور هو قرن ينفخ فيه ،وقد ورد أن الذي ينفخ فيه على التعيني هو إسرافيل عليه
السالم .احلياة اآلخرة لغالب عواجي184 /1-
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)241 /7

( )2رواه أمحد ( ،)3010( )326 /1واحلاكم ( .)603 /4بلفظ(( :صاحب القرن قد التقم
القرن)) بدَّلً من(( :إسرافيل قد التقم الصور)) .من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما .قال ابن

كثري يف تفسريه ( ،)148 /2والشوكاين يف ((فتح القدير)) ( :)598 /1جيد ،وصححه أمحد شاكر
يف ((عمدة التفسري)) ( )441 /1كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وقال شعيب األرَنؤوط يف حتقيقه
للمسند :حسن لغريه.

( )3رواه أبو داود ( ،)4742والرتمذي ( ،)2430وأمحد ( ،)6507( )162 /2والدارمي (/2
 ،)2798( )418والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( ،)11312( )392 /6واحلاكم (.)550 /2

من حديث ابن عمرو رضي هللا عنهما .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الرتمذي :حسن ،وقال

احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج

مشكاة املصابيح)) ( )160 /5كما قال ذلك يف املقدمة.
((( )4تفسري الرازي)) (.)34 /13
((( )5تفسري ابن كثري)) (.)146 /2
((( )6روح املعاين)) (.)30 /20
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املبحث الثاين :صفة النفخ يف الصور
وكما يدخل يف اإلْيان ابليوم اآلخر املوت وما بعده من فتنة القرب ونعيمه أو عذابه وابللقاء والبعث
والنشور والقيام من القبور كذلك يدخل يف ذلك اإلْيان ابلصور والنفخ فيه الذي جعله هللا سبب

الفزع والصعق والقيام من القبور ،وهو القرن الذي وكل هللا تعاىل :به إسرافيل كما تقدم يف ذكر
صوِر
املالئكة .وقد ذكر هللا عز وجل النفخ فيه يف مواضع من كتابه ،كقوله عز وجلَ :ونُِف َخ ِيف ال م
ِ
ض إَِّل من َشاء َّ ِ ِ ِ
فَص ِع َق من ِيف َّ ِ
ام يَـ ْنظُُرو َن
اَّللُ ُمثَّ نُف َخ فيه أُ ْخ َرى فَِإ َذا ُه ْم قيَ ٌ
َ َْ
الس َم َاوات َوَم ْن ِيف األ َْر ِ َ ْ َ
السماو ِ
ات َوَم ْن ِيف ْاأل َْر ِ
ض إَِّل
[الزمر ]68:اآلايت ،وقال تعاىلَ :ويَـ ْوَم يُـ ْنـ َف ُخ ِيف ال م
صوِر فَـ َفز َ
ِع َم ْن ِيف َّ َ َ
ِ
اء َّ
ْك يَـ ْوَم يُـ ْنـ َف ُخ ِيف
ين [النمل ]87:اآلايت ،وقال تعاىل :قَـ ْولُهُ ا ْحلَ مق َولَهُ ال ُْمل ُ
اَّللُ َوُكلٌّ أَتَـ ْوهُ َداخ ِر َ
َم ْن َش َ
الشه َ ِ
ِ
صوِر َع ِاملُ الْغَْي ِ
يم ْ
اخلَبِريُ [األنعام .]73:ولنسق ههنا حديث الصور بطوله ملا
ال م
ب َو َّ َ
ادة َو ُه َو ا ْحلَك ُ
فيه من املناسبة هلذه اآلايت وملا اجتمع فيه مما تفرق يف غريه من األحاديث وابهلل التوفيق .قال ابن

كثري رمحه هللا تعاىل :عند هذه اآلية األخرى :وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق احلافظ أيب

القاسم الطرباين يف كتابه (املطوَّلت) قال :حدثنا أمحد بن احلسن املصري األيلي حدثنا أبو عاصم

النبيل حدثنا إمساعيل بن رافع عن حممد بن زايد عن حممد بن كعب القرظي عن أيب هريرة رضي هللا
عنه قال :حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يف طائفة من أصحابه فقالَّ :
((إن هللا تعاىل :ملا
فرغ من خلق السموات واألرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخصاً بصره يف

العرش ينتظر مىت يؤمر قلت :اي رسول هللا وما الصور؟ قال القرن قلت :كيف هو؟ قال عظيم،
والذي بعثين ابحلق إِ َّن ِعظَم دارة فيه كعرض السموات واألرض ،ينفخ فيه ثالث نفخات :النفخةُ
األوىل نفخة الفزع ،والثانية نفخة القيام ِ
لرب العاملني ،أيمر هللا تعاىل :إسرافيل ابلنفخة األوىل فيقول
انفخ ،فينفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السموات واألرض إَِّل من شاء هللا ،وأيمره فيطيلها ويدْيها وَّل
يفرت وهو كقول هللا تعاىل :وما يـ ْنظُر هؤ ِ
َّلء إَِّلَّ صيحةً و ِ
اح َدةً ما َهلَا ِمن فَـو ٍ
اق [ص , ]15:فيسري هللا
ََ َ ُ َُ
َ
َْ َ َ
ْ َ
مر السحاب فتكون سراابً ،مث ترتج األرض أبهلها رجاً فتكون كالسفينة املرمية يف البحر
اْلبال فتمر َّ

ف
تضرهبا األمواج تكفأ أبهلها كالقنديل املعلق يف العرش ترجرجه الرايح ،وهو الذي يقول يَـ ْوَم تَـ ْر ُج ُ
اج َفةُ .تَـ ْتـبـعها َّ ِ
الر ِ
وب يَـ ْوَمئِ ٍذ َوا ِج َفةٌ [النازعات , ]8 – 6:فيمي ُد الناس على ظهرها وتذهل
َّ
الرادفَةُ .قُـلُ ٌ
َ َُ
املراضع وتضع احلوامل وتشيب الولدان وتطري الشياطني هاربة من الفزع حىت أتيت األقطار ،فتأتيها

املالئكة فتضرب وجوهها فرتجع ،ويويل الناس مدبرين ماهلم من أمر هللا من عاصم ينادي بعضهم
بعضاً ،وهو الذي يقول هللا تعاىل :فيه يـوم التـَّنَ ِ
اد فبينما هم على ذلك إذ تصدَّعت األرض من قطر
َْ َ
إىل قطر فر ْأوا أمراً عظيماً مل يروا مثله ،وأخذهم لذلك من الكرب واهلول ما هللا به عليم.
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مث نظروا إىل السماء فإذا هي كاملهل ،مث انشقت السماء فانتثرت جنومها ْ
مشسها وقمرها،
س َف ْ
ت ُ
واخنَ َ
ٍ
بشيء من ذلك قال أبو هريرة :اي رسول هللا
األموات َّل يعلمون
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ُ
السماو ِ
ات َوَم ْن ِيف األ َْر ِ ِ
اء َّ
وج َّل حني يقول فَـ َف ِز َ
اَّللُ
َم ِن استثىن هللاُ َع َّز َ
ع َم ْن ِيف َّ َ َ
ض إَّل َم ْن َش َ
[النمل]87:؟ قال :أولئك الشهداءُ وإِ َّمنا يصل الفزع إىل األحياء وهم أحياء عند رهبم يرزقون،

وقاهم هللا فزع ذلك اليوم وآمنهم منه ،وهو عذاب هللا يبعثه على شرار خلقه قال :وهو الذي يقول
اع ِة َشيء َع ِظيم .يـوم تَـرو َهنَا تَ ْذ َهل ُك مل مر ِ
ض َع ٍة َع َّما
هللا َّ
َّاس اتَّـ ُقوا َربَّ ُك ْم إِ َّن َزل َْزلَةَ َّ
الس َ ْ ٌ ٌ َ ْ َ َ ْ
عز َ
ُ ُْ
وج َّل َاي أَيمـ َها الن ُ
ات محَْ ٍل محَْلَها وتَـرى النَّاس س َكارى وما هم بِس َكارى ولَ ِك َّن ع َذاب َِّ
ضع ُك مل َذ ِ
اَّلل َش ِدي ٌد
ض َع ْ
أ َْر َ
َ َ
ت َوتَ َ ُ
َ ُ َ ََ ُ ْ ُ َ َ
َ ََ

أيمر هللاُ إسرافيل
[احلج ]2 – 1:فيقومون يف ذلك العذاب ما شاء هللا تعاىل :إَّل أَنَّه يطول ،مث ُ
الص ْعق فيصعق أهل السموات واألرض إَّل من شاء هللا ،فإذا هم قد
الص ْع ِق ،فينفخ نفخةَ َّ
بنفخة َّ
َ
وجلَّ فيقول :اي ِ
رب قد مات أهل السموات واألرض إَّل من
مخدوا وجاء ملك املوت إىل اْلبار َع َّز َ
شئت ،فيقول هللا تعاىل :وهو أعلم ِبن بقي :فمن بقي؟ فيقول :اي ِ
أنت احلي الذي َّل
بقيت َ
رب َ

وبقيت محلة العرش وبقي جربيل وميكائيل ،وبقيت أَن ،فيقول هللا عز وجل :ليمت جربيل
ْتوت
ْ
وميكائيل ،فينطق هللا تعاىل :العرش :فيقول :اي ِ
رب ْيوت جربيل وميكائيل؟ فيقول :اسكت فِإِين

كتبت املوت على كل من كان حتت عرشي ،فيمواتن .مث أييت ملك املوت إىل اْلبار فيقول :اي رب

قد مات جربيل وميكائيل ،فيقول هللا عز وجل وهو أعلم ِبن بقي :فمن بقي؟ فيقول :بقيت أنت

لتمت محلةُ العرش .فتموت،
احلي الذي َّل ْتوت وبقيت محلة عرشك وبقيت أَن .فيقول هللا تعاىلْ :
وأيمر هللا تعاىل العرش فيقبض الصور من إسرافيل ،مث أييت ملك املوت فيقول :اي ِ
رب قد مات محلة

فيقول هللا وهو أعلم ِبن بقي :فمن بقي؟ فيقول :اي ِ
بقيت أنت احلي الذي َّل ْتوت
عرشكُ .
ربَ ،
ُ

وبقيت أَن .فيقول هللا تعاىل :أنت خل ٌق من خلقي ،خلقتك ملا رأيت ،فمت .فيموت .فإذا مل يبق إَّل

الصم ُد الذي مل يلد ومل يولد كان آخراً كما كان أوَّلً ،طوى السموات
هللاُ الواحد القهار األحد َّ
طي ِ
الس ِج ِل للكتب مث دحامها مث يلقفهما ثالث مرات مث يقول :أَن اْلبار أَن اْلبار (ثالاثً)
واألرض َّ
مث هتف بصوته :ملن امللك اليوم (ثالث مرات) فال جييبه أحد .مث يقول لنفسهِ :
ِ
الواحد القها ِر.
هلل

ري األ َْر ِ
ات [إبراهيم , ]48:فيبسطهما ويسطحهما مث
يقول هللا تعاىل :يَـ ْوَم تُـبَد ُ
ض َوال َّ
س َم َاو ُ
َّل األ َْر ُ
ض غَ ْ َ

ْيدمها َم َّد األدمي العكاظي َّل ترى فيها عوجاً وَّل أمتاً ،مث يزجر هللا اخللق زجرة واحدة فإذا هم يف هذه
وم ْن كان على ظهرها
األرض املبدلة مثل ما كانوا فيها من األوىلَ :م ْن كان يف بطنها كان يف بطنهاَ ،

كان على ظهرها.
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حىت
أيمر هللاُ السماء أَ ْن ْتطر ،فتمطر أربعني يوماً َّ
مث يُـ ْن ِز ُل هللا تعاىل :عليهم ماءً من حتت العرش ،مث ُ
يكون املاءُ فوقهم اثين عشر ذراعاً ،مث أيمر هللاُ األجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطراثيث أو كنبات
البقل ،حىت إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت ،قال هللا عز وجل :ليحىي محلةُ عرشي،
ور فيضعه على فيه مث يقول :ليحىي جربيل وميكائيل،
فيحيون ،وأيمر هللاُ إسرافيل فيأخذ ال م
ص َ

أرواح املؤمنني نوراً وأرواح الكافرين ظلمةً ،فيقبضها
َّج ُ
فيحييان ،مث يدعو هللاَ ابألرواح فيؤتى هبا تتوه ُ

مجيعاً مث يلقيها يف الصور ،مث أيمر هللاُ إسرافيل أَ ْن ينفخ نفخة البعث فينفخ نفخة البعث ،فتخرج
روح إىل
َّح ُل قد مألت ما بني السماء واألرض فيقول :وعزيت وجاليل
لريجعن ك مل ٍ
َّ
األرواح كأ ََّهنا الن ْ
ُ
ِ
األجساد فتدخل يف اخلياشيم مث ْتشي يف األجساد كما ْيشي
جسده ،فتدخل األرواح يف األرض إىل

س مم يف اللديغ ،مث تنش مق األرض عنهم ،وأَن أول من تنشق األرض عنه ،فتخرجون سراعاً إىل ربكم
ال م
ِِ
َّاع يَـ ُق ُ
ني إىل الد ِ
ول الْ َكافِ ُرو َن َه َذا يَـ ْوٌم َع ِس ٌر [القمر ]8:حفاة عراة غرَّلً ،فتقفون موقفاً
تنسلون ُم ْهطع َ
واحداً مقداره سبعون عاماً َّل ينظر إليكم وَّل يقضى بينكم ،فتبكو َن حىت تنقطع الدمموع ،مث تدمعون
دماً وتعرقون حىت يلجمكم العرق أو يبلغ األذقان ،وتقولون من يشفع لنا إىل ربنا فيقضي بيننا؟

َح مق بذلك من أبيكم آدم ،خلقه هللا بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قُـبُالً ،فيأتون آدم
فتقولون َمن أ َ
فيطلبون ذلك إليه فيأىب ويقول :ما أَن بصاحب ذلك ،فيستقرئون األنبياء نبياً نبياً ُكلَّما جاءوا نبياً أىب
رسول ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم :حىت أيتوين فأنطلق إىل الفحص فأخر ساجداً .قال أبو
عليهم .قال ُ

حىت يبعث هللا إيل ملكاً فيأخذ بعضدي ويرفعين
هريرة :اي َ
رسول هللا وما الفحص؟ قال :قدام العرشَّ ،
حمم ُد .فأقول :نعم اي رب ،فيقول عز وجل :ما شأنك؟ وهو أعلم ،فأقول :اي ِ
رب
فيقول يل :اي َّ

وعدتين َّ
الشفاعة فشفعين يف خلقك فاقض بينهم ،قال هللا :قد شفعتك ،أَن آتيكم أقضي بينكم .قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :فأَرجع فأقف مع الناس ،فبينما حنن وقوف إذ مسعنا من السماء حساً
شديداً فهالنا ،في ْنزل أهل السماء الدنيا ِبثلي من يف األرض من اْلن واإلنس ،حىت إذا دنوا من
األرض أشرقت األرض بنورهم وأخذوا مصافَّهم وقلنا هلم :أفيكم ربنا؟ قالواَّ :ل وهو آت .مث ي ْنزل
أهل السماء الثانية ِبثلي من نزل من املالئكة وِبثلي من فيها من ِ
حىت إذا دنوا ِمن
اْلن واإلنسَّ ،

األرض بنورهم وأخذوا مصافَّهم ،وقلنا هلم :أفيكم ربمنا؟ فيقولونَّ :ل وهو آت ،مث
األرض أشرقت
ُ
اْلبار عز وجل يف ٍ
ظلل من الغمام واملالئكة فيحمل
ي ْنزلون على قدر ذلك من التضعيف ،حىت ي ْنزل ُ
عرشه ٍ
سفلى واألرض والسموات إىل
يومئذ مثانية ،وهم اليوم أربعة ،أقدامهم يف ختوم األرض ال م
زجل يف تسبيحهم يقولون :سبحا َن ذي العزة واْلربوت ،سبحان
حجزهم والعرش على مناكبهم ،هلم ٌ
احلي الذي َّل ْيوت ،سبحان الذي ْييت اخلالئق وَّل ْيوت ،سبوح
ذي امللك وامللكوت ،سبحان ِ
قدوس قدوس قدوس ،سبحان ربنا األعلى رب املالئكة والروح ،سبحان ربنا األعلى الذي ْييت

ش َر ِ
اْلن
اخلالئق وَّل ْيوت .فيضع هللا كرسيَّهُ حيث يشاء من أرضه ،مث يهتف بصوته فيقول :اي َم ْع َ
وا ِإلنْ ِ
صم
ت لكم منذ خلقتكم إىل يومكم هذا أمسع قولكم وأبصر أعمالكم ،فأنصتوا إيل،
س إِِين قد أنْ َ
فإمنا هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم ،فمن وجد خرياً فليحمد هللا ،ومن وجد غري ذلك فال

لوم َّن إَّل نفسه.
ي َ
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آد َم أَ ْن َّل تَـ ْعبُ ُدوا
مث أيمر هللا جهنَّم فيخرج منها عنق
ساطع مظلم ،مث يقول أََملْ أَ ْع َه ْد إِلَْي ُك ْم َاي بَِين َ
ٌ
صرا ٌ ِ
الش ْيطَا َن إِنَّهُ لَ ُكم َع ُد ٌّو مبِ ٌ ِ
ِ
َّ
َض َّل ِم ْن ُك ْم ِجبِالً َكثِرياً أَفَـلَ ْم
يمَ .ولََق ْد أ َ
ُ
ْ
ط ُم ْستَق ٌ
نيَ .وأَن ا ْعبُ ُد ِوين َه َذا َ
ِِ
ِ
وع ُدو َن [يس , ]63 – 60:أو ِهبَا تُ َك ِذبُو َن شك أبو عاصم
َّم الَِّيت ُك ْنـتُ ْم تُ َ
تَ ُكونُوا تَـ ْعقلُو َنَ .هذه َج َهن ُ
ازوا الْيَـ ْوَم أَيمـ َها ال ُْم ْج ِرُمو َن [يس , ]59:فيميز هللا الناس وجتثو األمم ،يقول هللا تعاىلَ :وتَـ َرى ُك َّل
َو ْامتَ ُ
أ َُّم ٍة َجاثِيَةً ُك مل أ َُّم ٍة تُ ْد َعى إىل كِتَ ِاهبَا الْيَـ ْوَم ُجتْ َزْو َن َما ُك ْنـتُ ْم تَـ ْع َملُو َن [اْلاثية , ]28:فيقضي هللا عز وجل
للجم ِاء من ذات
بني خلقه إَّل الثقلني اْلن واإلنس فيقضي بني الوحوش والبهائم حىت إِنَّه ليقضي َّ
القرن .فإذا فرغ من ذلك فلم تبق تبعة عند واحدة لألخرى قال هللا هلا :كوين تراابً ،فعند ذلك يقول

الكافر :اي ليتين كنت تراابً ،مث يقضي هللاُ تعاىل :بني العباد :فكان أول ما يقضي فيه الدماء ،وأييت كل
قتيل يف سبيل هللا ،وأيمر هللا عز وجل كل من قتل فيحمل رأسه تشخب أوداجه فيقول :اي رب فيم

قتلتهم لتكون العزة لك ،فيقول هللاُ له:
قتلين هذا؟ فيقول – وهو أعلم – :فيم قتلتهم؟ فيقولُ :
صدقت ،فيجعل هللا وجهه مثل نوِر الشمس ،مث ْتر به املالئكة إىل اْلنة ،مث أييت كل من قتل على
ب أوداجه فيقول :اي رب قتلين هذا؟ فيقول تعاىل :وهو أعلم :مل قتلتهم؟
غري ذلك حيمل رأسه وت ْش َخ ُ
نفس قتلها إَّل قتل هبا وَّل مظلمة
فيقول :اي رب قتلتهم لتكون العزة يل ،فيقول :تَ ِع ْس َ
ت ،مث َّل تبقى ٌ
ظلمها إَّل أخذ هبا وكان يف مشيئة هللا إِ ْن شاء عذبه وإن شاء رمحه .مث يقضي هللا تعاىل :بني من بقي
ألح ٍد عند أح ٍد إَّل أخذها هللاُ للمظلوم ِم َن الظَّامل حىت إِنَّه ليكلف
من خلقه حىت َّل تبقى مظلمةٌ َ

شائب اللنب ابملاء مث يبيعه أن خيلص اللنب من املاء .فإذا فرغ هللا تعاىل :من ذلك َندى مناد يسمع
اخلالئق :أَّل ليلحق ك مل قوم ِبهلتهم وما كانوا يعبدون من دون هللا ،فال يبقى أح ٌد عُبِ َد من دون هللا إَِّلَّ
ِ
مثلت له آهلتُهُ بني يديه ،وجيعل ٍ
املالئكة على صورة ُعزير وجيعل ملك من املالئكة
يومئذ ملك من

على صورة عيسى بن مرمي مث يتبع هذا اليهود وهذا النَّصارى مث قادهتم آهلتهم إىل النار ،وهو الذي
ِ ِ
ِ
يها َخالِ ُدو َن [األنبياء , ]99:فإذا مل يبق إَّل املؤمنون فيهم
يقول لَ ْو َكا َن َه ُؤَّلء آهلَةً َما َوَر ُد َ
وها َوُكلٌّ ف َ
جاء ُه ُم هللاُ فيما شاء من هيئته فقال :اي أَيمها الناس فاحلقوا ِبهلتكم وما كنتم تعبدون،
املنافقون َ
وهللا ِ
فيقولونِ :
وهللا ما لنا إله إَّل هللا ،وما كنا نعب ُد غريه ،فيكشف هلم عن ساقه ويتجلَّى هلم من
عظمته ما يعرفون أَنَّه َرَّهبم ،فيخ مرون لألذقان ُسجداً على وجوههم وخي مر ك مل مناف ٌق على قفاه ،وجيعل
كصياصي البقر .مث أيذَ ُن هللا هلم فريفعون ويضرب هللا ا ِ
لصراط بني ظهراين جهنَّم
هللاُ عز وجل أصالهبم
ِ
ُ ُ
ُ
كحد الشفرةِ أو ِ
ِ
ِ
ِ
الس ْع َدان دونه جسر
السيف عليه كالليب وخطاطيف وحسك
كحد
كحسك َّ

كمر الريح أو كجياد اخليل أو كجياد ِ
دحض مزلة ،فيم مرون كطرف العني أو كلمح الربق أو ِ
الركاب
أو كجياد ِ
الرجال ،فناج سامل ،وَنج خمدوش ،ومكدوس على وجهه يف جهنم .فإذا أفضى أهل اْلنة
إىل اْلنة قالوا :من يشفع لنا إىل ربِنا فندخل اْلنة؟ فيقولون :من أَح مق بذلك من أبيكم آدم عليه
السالم؟ خلقه هللا بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبال .فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنباً
ويقول :ما أَن بصاحب ذلك ولكن عليكم بنوح فِإنَّه أ ََّول رس ِل ِ
هللا.
ُُ
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فيؤتى نوح فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنباً ويقول :ما أَن بصاحب ذلك ،ويقول عليكم إببراهيم فِإ َّن هللا

ختريه خليالً ،فيؤتى إبراهيم فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنباً ويقول :ما أَن بصاحب ذلك ويقول عليكم
َّ
قربه جنياً وكلَّمه وأَنزل عليه التوراة .فيؤتى موسى فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنباً ويقول:
ِبوسى فِإ َّن هللا َّ

بروح هللا وكلمته عيسى بن مرمي .فيؤتى عيسى بن مرمي فيطلب
ولكن عليكم ِ
ُ
لست بصاحب ذلك ْ

ولكن عليكم ِبحمد .قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :فيأتوين
ذلك إليه فيقول :ما أَن بصاحبكم ْ
ويل عند ِريب ثالث شفاعات وعدنيهن ،فأنطلق فآيت اْلنة فآخذ ِ
حبلقة الباب فأستفتح فيفتح يل

فنظرت إىل ريب خررت له ساجداً فيأذن هللاُ يل من حتميده
دخلت اْلنة
فأُحيا ويرحب يب ،فإذا
ُ
ُ
ٍ
وسل تعط،
وْتجيده بشيء ما أذن به ألحد من خلقه ،مث يقول :ارفع رأسك اي حممد واشفع تشفع ْ
رب وعدتين الشفاعة ِ
ك؟ فأقول :اي ِ
فشفعين يف
رفعت رأسي يقول هللا تعاىل :وهو أعلم :ما شأنُ َ
فإذا ُ
أهل اْلنة فيدخلون اْلنة ،فيقول هللا :قد شفعتك ،وقد أذنت هلم يف دخول اْلنة وكان رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم يقول :والذي نفسي بيده ما أَنْـتُ ْم يف الدنيا أبَ ْع َرف أبزواجكم ومساكنكم من
أهل اْلنة أبزواجهم ومساكنهم فيدخل ك مل ٍ
رجل منهم على اثنتني وسبعني زوجة ،سبعني مما ينشئ هللا
عز وجل وثنتني آدميتني من ولد آدم هلما فضل على من أنشأ هللا لعبادهتم هللا تعاىل :يف الدنيا،
فيدخل على األوىل يف غرفة من ايقوتة على سري ٍر مكلَّ ٍل ابللؤلؤ عليها سبعون زوجاً من سندس

وإستربق ،مث إنه يضع يده بني كتفيها مث ينظر إىل يده من صدرها ومن وراء ثياهبا وجلدها وحلمها وإِنَّه

لينظر إىل ُم ِخ ساقها كما ينظر أحدكم إىل السلك يف قصبة الياقوت .كبدها له مرآة وكبده هلا مرآة،

يفرت ذكره وما تشتكي قبلها.
فبينا هو عندها َّل ْيلها وَّل ْتله ما أيتيها من مرة إَّل وجدها عذراء ما ُ
فبينا هو كذلك إذ نودي :إِ ََّن قد عرفنا أَنِك َّل َْت َّل وَّل ْتَُل ،إَّل أَنَّه َّل َمين وَّل منيَّة ،إَّل أ َّ
َن لك أزواجاً
غريها .فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة كلما أتى واحدة قالت له :وهللا ما أرى يف اْلنة شيئاً أحسن

ك
منك وَّل يف اْلنة شيء أ َّ
َحب َّ
إيل منك .وإذا وقع أهل النار يف النار وقع فيها خلق من خلق ربِ َ
أوبقتهم أعماهلُم ،فمنهم من أتخذ النار قدميه وَّل جتاوز ذلك ومنهم من أتخذه إىل أنصاف ساقيه
حرم
ومنهم من أتخذه إىل ركبتيه ومنهم من أتخذه إىل حقويه ومنهم من أتخذ جسده كلَّه إَّل وجهه َّ
رسول ِ
رب ِ
فأقول اي ِ
شفعين فيمن وقع يف النا ِر ِم ْن
هللا صلى هللا عليه وسلمُ :
هللاُ صورته عليها ،قال ُ
أ َُّم ِيت ،فيقول :أَ ْخ ِر ُجوا من عرفتم فيخرج أولئك حىت َّل يبقى منهم أحد .مث أيذن هللا تعاىل :يف
الشفاعة فال يبقى نيبٌّ وَّل شهيد إَّل ُش ِفع ،فيقول هللا تعاىل :أخرجوا من وجدمت يف قلبه زنة دينار

إْياَنً ،فيخرج أولئك حىت َّل يبقى منهم أح ٌد ،مث يشفع هللا تعاىل :فيقول :أخرجوا من وجدمت يف قلبه

إْياَنً ثلثي دينار ،مث يقول :ثلث دينار ،مث يقول :ربع دينار ،مث يقول :قرياط ،مث يقول :حبة من

خردل ،فيخرج أولئك حىت َّل يبقى منهم أحد وحىت َّل يبقى يف النار من عمل هلل خرياً قط وَّل يبقى
ِ
رجاء أَ ْن يُش َف َع له.
أح ٌد له شفاعة إَّل شفع ،حىت إ َّن إبليس يتطاول مما يرى من رمحة هللا تعاىلَ :
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مث يقول :بقيت وأَن أرحم الرامحني فيدخل يده يف جهنم فيخرج منها ما َّل حيصيه غريه كأ ََّهنم محم
فيلقون على هنر يقال له هنر احليوان فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيل ،فما يلي الشمس منها
أخيضر وما يلي الظل منها أصيفر ،فينبتون ِ
كنبات الطراثيث حىت يكونوا أمثال ِ
مكتوب يف
الذر،
ٌ
رقاهبم :اْلهنميون عتقاء الرمحن ،يعرفهم أهل اْلن َِّة بذلك الكتاب ما عملوا خرياً هلل قط :فيمكثون

يف ِ
الكتاب يف رقاهبم ،مث يقولون :ربنا امح عنا هذا الكتاب ،فيمحوه هللا عز
اْلنة ما شاء هللاُ وذلك
ُ

وجل عنهم)) ( .)1قال ابن كثري :هذا حديث مشهور وهو غريب جداً ولبعضه شواهد يف األحاديث
املتفرقة ،ويف بعض ألفاظه نكارة ،تفرد به إمساعيل بن رافع قاضي أهل املدينة ،وقد اختلف فيه:

فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه ،ونص على نكارة حديثه غري واحد من األئمة كأمحد بن حنبل وأيب
حامت الرازي وعمرو بن علي الفالس ،ومنهم من قال فيه وهو مرتوك ،وقال ابن عدي :أحاديثه كلها
فيها نظر إَّل أنه يكتب حديثه يف مجلة الضعفاء .قال رمحه هللا تعاىل :قلت :وقد اختلف عليه يف

إسناد هذا احلديث على وجوه كثرية قد أفردهتا يف جزء على حدة ،وأما سياقه فغريب جداً ويقال إنه

مجعه من أحاديث كثرية وجعله سياقاً واحداً فأنكر عليه بسبب ذلك .ومسعت شيخنا احلافظ أاب

احلجاج املزي يقول إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد مجعه كالشواهد لبعض مفردات هذا احلديث،

فاهلل أعلم .انتهى كالمه رمحه هللا تعاىل (.)2

ايب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم
وروى اإلمام أمحد عن عبدهللا بن عمرو بن العاص قال:
((جاء أعر ٌّ
َ
صور؟ فقال قرن ينفخ فيه)) ( )3ويف حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه أ َّ
النيب
فقال :ما ال م
َن َّ
ينتظر
أنعم
وصاحب ال م
صور قد التقمه ْ
ُ
وأصغى مسعه وحىن جبهته ُ
صلى هللا عليه وسلم قال(( :كيف ُ
أتم ُرَن؟ قال :قولوا حسبنا هللا ونعم الوكيل)) ( )4معارج القبول
مىت يؤمر ،فقالوا :اي رسول هللا وما ُ
بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي  -ص 969
_________

( )1رواه الطرباين يف األحاديث الطوال (هناية املعجم الكبري  ،)226 /25ورواه الطربي خمتصراً
ومطوَّلً ( ،331 - 330 /2و )188 - 186 /30ويف ( )111 - 110 /17ويف (،)30 /24
وغريهم .قال أبو موسى املديين :احلديث وإن كان فيه نكارة ويف إسناده من تكلم فيه فعامة ما يروى

مفرقًا يف أسانيد اثبتة.

((( )2تفسري القرآن العظيم)) ()276 /3
( )3رواه أمحد ( ،)6507( )162 /2واحلديث رواه أبو داود ( ،)4742والرتمذي (،)2430
واحلاكم ( .)550 /2واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال الرتمذي :هذا حديث حسن .وقال
احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وحسنه ابن حجر يف ((هداية

الرواة)) ( - )160 /5كما أشار لذلك يف املقدمة -.وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) (/10
 :)9إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

( )4رواه الرتمذي ( ،)2431وأمحد ( )11053( )7 /3بلفظ( :صاحب القرن) ،وابن حبان (/3
 .)105قال الرتمذي :هذا حديث حسن .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.
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املطلب األول :األدلة من القرآن الكرمي على إثبات النفخ يف الصور

ذكر هللا سبحانه وتعاىل عدة آايت يف إثبات أن النفخ يف الصور العظيم حيصل حينما أيمر هللا بذلك،

حسب ما يريد سبحانه من تغيري ،وقد ذكر هللا تعاىل يف كتابه الكرمي هذا النفخ يف أكثر من آية ،مما
يدل على أمهيته ومدى خطورته.

لكي يدرك أولئك اهلاربون عن رهبم – وهم َّل يعجزونه – أن هذه احلياة اليت قد غرهتم ليست
بشيء ،فهي تنتهي بنفخة واحدة ،فإذا هبا كأن مل تكن ابألمس.

نفخة واحدة فإذا ابلفزع قد بلغ من كل نفس منتهاه ،ونفخة أخرى فإذا هم أجساد بال أرواح ،مث

نفخة اثلثة فإذا هم قيام ينظرون ،فأي قدرة هذه ،وأي جهل أعظم من جهل من أعرض عن ربه
واغرت بقوته ،ونسي أنه ْيوت بنفخة ،وحييا بنفخة ،رغم هذا التعايل الذي قد مأل رأسه ومجيع

مشاعره.

وسنذكر فيما يلي مصداق ما قدمنا من كتاب هللا تعاىل ومن سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم.
والواقع أن هللا تعاىل قد ذكر النفخ يف الصور فيما يقارب اثىن عشر موضعاً يف كتابه الكرمي ،ونذكر
من تلك اآلايت:

السمو ِ
ات َوَمن ِيف األ َْر ِ
ض إَِّل َمن َشاء َّ
 - 1قوله تعاىلَ :ويَـ ْوَم يُن َف ُخ ِيف ال م
اَّللُ َوُكلٌّ
صوِر فَـ َفز َ
ِع َمن ِيف َّ َ َ
ِ
ين [النمل.]87 :
أَتَـ ْوهُ َداخ ِر َ
صوِر فَ ِ
السمو ِ
ات َوَمن ِيف األ َْر ِ
ض إَِّل َمن َشاءَ َّ
اَّللُ ُمثَّ نُِف َخ فِ ِيه أُ ْخ َرى فَِإذَا
َ - 2ونُِف َخ ِيف ال م
َ
صع َق َمن ِيف َّ َ َ
ِ
ام يَنظُُرو َن [الزمر.]68 :
ُهم قيَ ٌ
ال فَ ُد َّكتا َد َّكةً و ِ
صوِر نَـ ْف َخةٌ و ِ
محلَ ِ
اح َدةٌ و ُِ
اح َدةً [احلاقة.]13 :
 - 3فَِإذَا نُِف َخ ِيف ال م
ض َوا ْْلِبَ ُ َ
ت األ َْر ُ
َ
َ
َ
ِ
اث إِ َىل رهبِِم ي ِ
َج َد ِ
نسلُو َن [يس.]51 :
َ - 4ونُِف َخ ِيف ال م
صوِر فَِإ َذا ُه ْم م َن األ ْ
َ َْ
ٍِ
وج ِيف بَـ ْع ٍ
اه ْم مجَْ ًعا [الكهف.]99 :
ض َونُِف َخ ِيف ال م
َ - 5وتَـ َرْكنَا بَـ ْع َ
صوِر فَ َج َم ْعنَ ُ
ض ُه ْم يَـ ْوَمئذ ْيَُ ُ
ِ
ني يَـ ْوَمئِ ٍذ ُز ْرقًا [طه.]102 :
 - 6يَـ ْوَم يُن َف ُخ ِيف ال م
صوِر َوَْحن ُ
ش ُر ال ُْم ْج ِرم َ
اجا [النبأ.]18 :
 - 7يَـ ْوَم يُن َف ُخ ِيف ال م
صوِر فَـتَأْتُو َن أَفْـ َو ً
ٍِ
ساءلُو َن [املؤمنون.]101 :
 - 8فَِإ َذا نُِف َخ ِيف ال م
َنس َ
اب بَـ ْيـنَـ ُه ْم يَـ ْوَمئذ َوَّل يَـتَ َ
صوِر فَال أ َ
 - 9ونُِف َخ ِيف ال م ِ
ك يـوم الْو ِع ِ
يد [ق.]20 :
َ
صوِر ذَل َ َ ْ ُ َ
ادةِ و ُهو ا ْحلَ ِكيم ْ ِ
ص َوِر َع ِاملُ الْغَْي ِ
ب َو َّ
ري [األنعام:
ْك يَـ ْوَم يُن َف ُخ ِيف ال م
 - 10قَـ ْولُهُ ا ْحلَ مق َولَهُ ال ُْمل ُ
الش َه َ َ َ
اخلَب ُ
ُ
.]73
وهذه اآلايت وغريها تدل دَّللة واضحة ليس بعدها خفاء على حتمية وقوع النفخ يف الصور .احلياة
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املطلب الثاين :األدلة من السنة على إثبات النفخ يف الصور
رأينا كيف اهتم القرآن الكرمي بذكر النفخ يف الصور ،وكيف كرره – لتقريره وتثبيته يف النفوس  -يف

أكثر من آية ،وبني سبحانه وتعاىل نتيجة كل نفخة وما حيصل بسببها من التغيري اهلائل.

وبعد ذكر تلك اآلايت اليت تدلنا على مدى أمهية تلك النفخات ومدى عناية القرآن الكرمي بذكرها،

جيب معرفة أنه قد جاءت السنة النبوية فبينت كذلك هذا األمر العظيم ،واعتنت بذكره عناية
شديدة ،فتكرر ذكره يف أكثر من حديث ،كما نتبني ذلك من عرض األحاديث اآلتية:

عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال(( :بينما يهودي يعرض سلعته ،أعطي هبا شيئاً كرهه ،فقالَّ :ل،
والذي اصطفى موسى على البشر ،فسمعه رجل من األنصار ،فقام فلطم وجهه ،وقال :تقول:

والذي اصطفى موسى على البشر والنيب صلى هللا عليه وسلم بني أظهرَن؟

فذهب إليه فقال :أاب القاسم ،إن يل ذمة وعهداً ،فما ابل فالن لطم وجهي ،فقال :مل لطمت وجهه؟
فذكره ،فغضب النيب صلى هللا عليه وسلم حىت رئي يف وجهه ،مث قالَّ( :ل تفضلوا بني أولياء هللا،

فإنه ينفخ يف الصور ،فيصعق من يف السموات ومن يف األرض إَّل من شاء هللا ،مث ينفخ فيه أخرى،
فأكون أول من بعث ،فإذا موسى آخذ ابلعرش ،فال أدري أحوسب بصعقته يوم الطور ،أم بعث

قبلي)) (.)1
ويف رواية ملسلم عن أيب هريرةَّ(( :ل ختريوين على موسى ،فإن الناس يصعقون يوم القيامة ،فأكون يف

أول من يفيق ،فإذا موسى ابطش جبانب العرش ،فال أدري أكان موسى فيمن صعق فأفاق قبلي ،أو
كان ممن استثىن هللا)) (.)2

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إين أول من يرفع رأسه بعد

النفخة اآلخرة ،فإذا ِبوسى متعلق ابلعرش ،فال أدري أكذلك كان أم بعد النفخة)) ( .)3احلياة
اآلخرة لغالب عواجي199 /1-
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3414ومسلم (.)2373
( )2رواه مسلم (.)2373

((( )3البخاري)) (.)4813
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املبحث الرابع :النفخات الثالث الثابتة
صوِر فَ ِ
السماو ِ
ات َوَمن ِيف ْاأل َْر ِ
ض [الزمر ]68 :وقال تعاىل :فَِإ َّمنَا
قال تعاىلَ :ونُِف َخ ِيف ال م
َ
صع َق َمن ِيف َّ َ َ

ِهي َزجرةٌ و ِ
اح َدةٌ [النازعات.]13 :
َ َْ َ
ٍِ
ساءلُو َن [املؤمنون.]101 :
وقال فَِإذَا نُِف َخ ِيف ال م
َنس َ
اب بَـ ْيـنَـ ُه ْم يَـ ْوَمئذ َوََّل يَـتَ َ
صوِر فَ َال أ َ
صوِر نَـ ْف َخةٌ و ِ
اح َدةٌ [احلاقة.]13 :
وقال فَِإذَا نُِف َخ ِيف ال م
َ

اجا [النبأ.]18 :
وقال يَـ ْوَم يُن َف ُخ ِيف ال م
صوِر فَـتَأْتُو َن أَفْـ َو ً

عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال(( :قال أعرايب اي رسول هللا ما الصور؟ قال :قرن ينفخ

فيه)) .رواه أمحد (.)1

وعن عطية عن ابن عباس يف قوله تعاىل :فَِإذَا نُِق َر ِيف النَّاقُوِر [املدثر ،]8 :قال :قال رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم(( :كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحىن جبهته ينتظر مىت يؤمر فينفخ

فقال أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :كيف نقول؟ قال :قولوا حسبنا هللا ونعم الوكيل على

هللا توكلنا)) .رواه أمحد (.)2

وعن أيب سعيد قال :قال :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن صاحيب الصور أبيديهما أو يف

أيديهما قرَنن يالحظان النظر مىت يؤمران)) .رواه ابن ماجه (.)3
وعن أيب سعيد اخلدري قال ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صاحب الصور فقال(( :عن ْيينه
جربيل وعن يساره ميكائيل عليهم السالم)) رواه أمحد (.)4

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :يف الصور إنه قرن قال :كيف
هو؟ قال :عظيم .قال :والذي بعثين ابحلق إن عظم دارة فيه لعرض السموات واألرض ينفخ فيه

ثالث نفخات (األوىل) نفخة الفزع (والثانية) نفخة الصعق (والثالثة) نفخة القيام لرب العاملني أيمر
هللا إسرافيل ابلنفخة األوىل فيقول :انفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السموات وأهل األرض إَّل من شاء
هللا ،وأيمره تعاىل فيمدها ويطيلها وَّل يفرت وهي اليت يقول هللا وما ينظُر ه ُؤََّلء إََِّّل صيحةً و ِ
اح َدةً َّما َهلَا
ََ َ ُ َ
َْ َ َ
ِمن فَـو ٍ
اق [ص ]15 :فتسري اْلبال سري السحاب فتكون سرااب وترتج األرض أبهلها رجاً فتكون
َ
ف
كالسفينة املوبقة يف البحر تضرهبا األمواج تكفأ أبهلها كالقنديل املعلق ،يقول هللا تعاىل :يَـ ْوَم تَـ ْر ُج ُ
اج َفةٌ أَبصارها َخ ِ
ٍ
اج َفةُ تَـ ْتـبـعها َّ ِ
الر ِ
اش َعةٌ [النازعات .]10 - 6 :فيميد الناس
َّ
وب يَـ ْوَمئِذ َو ِ ْ َ ُ َ
الرادفَةُ قُـلُ ٌ
َ َُ
على وجهها وتذهل املراضع وتضع احلوامل .ويشيب الولدان .وتطري الشياطني هاربة من الفزع حىت
أتيت األقطار فتلقاها املالئكة تضرب وجوهها فرتجع فيولون مدبرين ماهلم من هللا من عاصم ينادي
بعضهم بعضاً وهو الذي يقول هللا يوم القيامة :يـوم التـَّنَ ِ
اد إىل أن قال :وأخذهم لذلك من الكرب
َْ َ
واهلول ما هللا به عليم مث تطوى السماء فإذا هي كاملهل .مث انشقت السماء فانتشرت جنومها وخسف
مشسها وقمرها قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :األموات َّل يعلمون بشيء من ذلك احلديث)).
رواه احلافظ أبو يعلى (.)5

(قلت) :نفخة الفزع أول مبادئ يوم القيامة كما ورد ولذا فإن الناس يشاهدون أموراً عظاماً وأهواَّلً
وتضع احلوامل وذلك ما بني نفخة الفزع هذه ونفخة الصعق انتهى .خالصة معتقد أهل السنة لعبد
هللا بن سليمان املشعلي – ص91 :
_________

( )1رواه أمحد ( .)6507( )162 /2ورواه أبو داود ( ،)4742والرتمذي ( ،)3244واحلاكم (/2
 .)550واحلديث سكت عنه أبو داود ،وحسنه الرتمذي ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد
ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب.

( )2رواه أمحد ( ،)3010( )326 /1واحلاكم ( .)603 /4قال ابن كثري يف ((تفسري القرآن)) (/2

 ،)148والشوكاين يف ((فتح القدير)) ( :)598 /1جيد ،وصححه أمحد شاكر يف ((عمدة
التفسري)) ( )441 /1كما أشار إىل ذلك يف املقدمة.

( )3رواه ابن ماجه ( .)4984قال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( :)253 /4هذا إسناد
ضعيف ،وقال العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ([ :)270 /5فيه] احلجاج بن أرطأة ,خمتلف فيه ،وقال
األلباين يف ((ضعيف سنن ابن ماجه)) :منكر واحملفوظ بلفظ ((صاحب القرن)).

( )4رواه أمحد ( ،)11084( )9 /3واحلاكم ( .)291 /2قال شعيب األرَنؤوط حمقق ((املسند)):
إسناده ضعيف.

( )5مل أقف عليه من رواية أيب يعلى .واحلديث رواه الطرباين يف ((األحاديث الطوال)) ( ،)36وأبو
الشيخ األصبهاين يف ((العظمة)) ( ،)387والبيهقي يف ((البعث والنشور)) ( .)669قال ابن كثري يف
((تفسري القرآن)) ( :)276 /3غريب جداً.
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املبحث اخلامس :النفخة الثانية نفخة الصعق
صوِر فَ ِ
السماو ِ
ات َوَمن ِيف ْاأل َْر ِ
ض إََِّّل َمن َشاء َّ
اَّللُ ُمثَّ نُِف َخ فِ ِيه
قال تعاىلَ :ونُِف َخ ِيف ال م
َ
صع َق َمن ِيف َّ َ َ
ِ
ام يَنظُُرو َن [الزمر.]68 :
أُ ْخ َرى فَِإذَا ُهم قيَ ٌ
ويف نفخة الصعق الثانية هذه ْيوت مجيع أهل السموات وأهل األرض من اإلنس واْلن واملالئكة.
وقيل الذين استثىن هللا هم محلة العرش وقيل جربيل وميكائيل وقيل غري ذلك وهللا أعلم.

ويف حديث أيب هريرة املتقدم بعضه فيما خيتص بنفخة الفزع أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :مث

أيمر هللا إسرافيل فينفخ نفخة الصعق فيصعق أهل السموات وأهل األرض إَّل من شاء هللا فإذا هم

مخدوا :وجاء ملك املوت إىل اْلبار فيقول :اي رب مات أهل السموات وأهل األرض إَّل من شئت
فيقول هللا وهو أعلم ِبن بقي :فمن بقي؟ فيقول :اي رب بقيت أنت احلي الذي َّل ْتوت وبقيت محلة

عرشك وبقي جربيل وميكائيل وبقيت .فيقول هللا عز وجل :ليمت جربيل وميكائيل! فينطق هللا

العرش فيقولْ :يوت جربيل وميكائيل! فيقول :أسكت فإين كتبت املوت على كل من حتت عرشي
فيمواتن مث أييت ملك املوت إىل اْلبار عز وجل فيقول :اي رب قد مات جربيل وميكائيل فيقول :وهو

أعلم ِبن بقي :فمن بقي؟ فيقول :اي رب بقيت أنت احلي الذي َّل ْتوت وبقي محلة عرشك وبقيت
أَن :فيقول هللا تعاىل :فليمت محلة عرشي فيموتون :وأيمر هللا العرش فيقبض الصور من إسرافيل مث
أييت ملك املوت إىل اْلبار عز وجل فيقول قد مات محلة عرشك فيقول وهو أعلم ِبن بقي :فمن

بقي؟ فيقول :اي رب بقيت أنت احلي الذي َّل ْتوت وبقيت أَن فيقول هللا له :أنت خلق من خلقي

خلقتك ملا رأيت فمت فيموت فإذا مل يبق إَّل هللا الواحد القهار األحد الفرد الصمد الذي مل يلد ومل

يولد كان آخراً كما كان أوَّلً طوى السموات واألرض كطي السجل مث دحاها مث تلقفها ثالث مرات

وقال :أَن اْلبار ثالاثً مث يهتف بصوته :ملن امللك اليوم ثالث مرات فال جييبه أحد مث يقول لنفسه هلل
الواحد القهار ويبدل هللا األرض غري األرض والسموات فيبسطها ويسطحها وْيدها مد األدمي
ِ
يها ِع َو ًجا َوَّل أ َْمتًا [طه .))]107 :احلديث رواه احلافظ يف املسند (.)1
العكاظي َّل تَـ َرى ف َ
وعن احلسن قال مسعت أاب موسى األشعري يقول :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يعرض

الناس يوم القيامة ثالث عرضات فعرضتان جدال ومعاذير وعرضة تطاير الصحف فمن أويت كتابه
بيمينه وحوسب حساابً يسرياً دخل اْلنة ومن أويت كتابه بشماله دخل النار)) .رواه ابن أيب الدنيا

وأمحد ( .)2خالصة معتقد أهل السنة لعبد هللا بن سليمان املشعلي – ص93 :
_________

( )1مل أقف عليه من رواية أيب يعلى .واحلديث رواه الطرباين يف ((األحاديث الطوال)) ( ،)36وأبو
الشيخ األصبهاين يف ((العظمة)) ( ،)387والبيهقي يف ((البعث والنشور)) ( .)669قال ابن كثري يف
((تفسري القرآن)) ( :)276 /3غريب جداً.
( )2رواه أمحد ( .)19730( )414 /4قال شعيب األرَنؤوط يف حتقيقه للمسند :إسناده ضعيف
َّلنقطاعه.

()340/4

املبحث السادس :النفخة الثالثة نفخة البعث والنشور
قال تعاىلُ :مثَّ نُِف َخ فِ ِيه أُ ْخرى فَِإذَا هم قِيام ينظُرو َن [الزمر ]68 :وقال فَِإ َّمنَا ِهي َزجرةٌ و ِ
اح َدةٌ فَِإذَا ُهم
َ َْ َ
ُ ٌََ ُ
َ
ِ
لس ِ
اث إِ َىل رهبِِم ي ِ
َج َد ِ
نسلُو َن
اه َرةِ [النازعات ]14 - 13 :وقال َونُِف َخ ِيف ال م
ِاب َّ
صوِر فَِإذَا ُهم م َن ْاأل ْ
َ َْ
[يس.]51 :
ويف حديث الصور قال بعد نفخة الصعق(( :مث يزجر هللا اخللق زجرة واحدة فإذا هم يف مثل ما كانوا
فيه من األوىل من كان يف بطنها ومن كان على ظهرها كان على ظهرها مث ينزل هللا ماء من حتت

العرش مث أيمر هللا السماء أن ْتطر فتمطر أربعني يوماً حىت يكون املاء فوقهم اثنا عشر ذراعاً مث أيمر
هللا األجسام أن تنبت كنبات الطراثيث أو كنبات البقل حىت إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما
كانت قال هللا :ليحي محلة عرشي فيحيون وأيمر هللا إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه مث

يقول :ليحي جربيل وميكائيل فيحييان .مث يدعو هللا األرواح فيؤتى هبا تتوهج أرواح املسلمني نوراً
واألخرى ظلمة فيقبضها مجيعاً مث يلقيها يف الصور مث أيمر هللا إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث فتخرج

األرواح كأهنا النحل قد مألت ما بني السماء واألرض فيقول هللا :وعزيت وجاليل لريجعن كل روح إىل
جسده فتدخل األرواح يف األرض إىل األجساد فتدخل يف اخلياشيم مث ْتشي يف األجساد مشي السم

يف اللديغ مث تنشق األرض عنكم إىل أن قال صلى هللا عليه وسلم :وأَن أول من تنشق األرض عنه
ِِ
ول الْ َكافِ ُرو َن َه َذا يَـ ْوٌم َع ِس ٌر [القمر:
َّاع يَـ ُق ُ
ني إِ َىل الد ِ
فتخرجون منها سراعاً إىل ربكم تنسلون م ْهطع َ
 .))]8رواه احلافظ أبو يعلى من حديث أيب هريرة (.)1
أول اخللق حياة بعد الصعقة:

عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أَن سيد ولد آدم يوم القيامة
وأول من ينشق عنه القرب وأول شافع وأول مشفع)) .رواه مسلم (.)2

وعن عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أَن سيد ولد آدم

وأول من تنشق عنه األرض وأَن أول شافع ومشفع بيدي لواء احلمد حتيت آدم فمن دونه)) .رواه
البيهقي (.)3

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ينفخ يف الصور فيصعق من

يف السموات ومن يف األرض إَّل من شاء هللا مث ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث فإذا موسى

آخذ ابلعرش فال أدري أفاق قبلي أم حوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي)) .رواه أبو بكر بن

أيب الدنيا (( .)4قلت) :قال ابن كثري :وهو يف الصحيح قريب من هذا السياق .خالصة معتقد أهل
السنة لعبد هللا بن سليمان املشعلي– ص95 :
_________

( )1مل أقف عليه من رواية أيب يعلى .واحلديث رواه الطرباين يف ((األحاديث الطوال)) ( ،)36وأبو

الشيخ األصبهاين يف ((العظمة)) ( ،)387والبيهقي يف ((البعث والنشور)) ( .)669قال ابن كثري يف

((تفسري القرآن)) ( :)276 /3غريب جداً.
( )2رواه مسلم (.)2278
( )3رواه البيهقي يف شعب اإلْيان ( .)1488( )180 /2قال ابن كثري يف ((هناية البداية والنهاية))
( :)281 /1إسناده َّل أبس به ،وقال األلباين يف ((بداية السول)) (ص :)34 :إسناده صحيح وله

شاهد.

( )4مل أقف عليه من رواية ابن أيب الدنيا .واحلديث رواه البخاري ( ،)3414ومسلم (.)2373

()341/4

الفصل الرابع :حشر اخلالئق وصفته

• املبحث األول :معىن احلشر يف اللغة.
• املبحث الثاين :معىن احلشر يف اَّلصطالح.
• املبحث الثالث :صفة احلشر.

• املبحث الرابع :صفة حشر اخللق وأهنم على صور شىت.
• املبحث اخلامس :أول من حيشر من اخللق.
• املبحث السادس :التفاضل يف احملشر.

()342/4

املبحث األول :معىن احلشر يف اللغة
قال الراغب األصفهاين( :احلشر :إخراج اْلماعة من مقرهم ,وإزعاجهم عنه إىل احلرب وحنوها.
ويطلق على اإلزالة يقال :حشرت السنة مال بين فالن أي :أزالته عنهم ،وَّل يقال احلشر إَّل يف

اْلماعة) (.)1

ِ ِ
َّ
ري
َخاهُ َوابْـ َع ْ
قال تعاىل :قَالُوا أ َْرِج ِه َوأ َ
ث ِيف ال َْم َدائ ِن َحاش ِر َ
ين [الشعراء ،]36 :وقوله تعاىلَ :والط ْ َ
ت [التكوير.]5 :
وش ُح ِش َر ْ
َْحم ُ
ورةً ُكلٌّ لَّهُ أ ََّو ٌ
اب [ص ،]19 :وقوله تعاىلَ :وإِذَا ال ُْو ُح ُ
ش َ

إىل غري ذلك من اآلايت الواردة يف هذا املعىن ،وهي كثرية تدل على إطالق لفظة احلشر على الكثرة

واْلماعة ،مراداً هبا مجع الناس يف مكان.

وعرفه القرطيب أبنه اْلمع ( ،)2وهو ما عرفه به كذلك الربديسي ( ،)3والسفاريين (.)4

وقال األزهري نقالً عن الليث( :احلشر :حشر يوم القيامة .مث ذكر أن من معانيه وروده ِبعىن اْلمع
الذي حيشر إليه القوم ،وكذلك إذا حشروا إىل بلد أو معسكر وحنوه) (.)5

ويقول أبو هالل العسكري( :احلشر :هو اْلمع مع السوق ،والشاهد قوله تعاىل :قَالُوا أ َْرِج ِه َوأ َ
َخاهُ
ِ ِ
ين [الشعراء ،]36 :أي ابعث من جيمع السحرة ويسوقهم إليك ،ومنه يوم
َوابْـ َع ْ
ث ِيف ال َْم َدائ ِن َحاش ِر َ
احلشر ألن اخللق جيمعون فيه ويساقون إىل املوقف) (.)6

وهو ما ذكره الزخمشري يف (أساس البالغة) (.)7

قال الربديسي( :وأما احملشر بفتح الشني فهو املصدر ،وبكسرها اسم للموضع ،وبعضهم يذهب إىل

أن الكل ِبعىن واحد ،ونقل عن اْلوهري أنه قال :احملشر ابلكسر موضع احلشر .قال :وذكر صاحب
العني أن احملشر ابلكسر والفتح املوضع الذي حيشر الناس إليه) ( .)8احلياة اآلخرة لغالب عواجي-
67 /1

_________

((( )1املفردات)) (ص.)199 :
((( )2التذكرة)) (ص.)242 :

((( )3تكملة شرح الصدور)) (ص(( ،)16 :خمتصر اللوامع)) (ص.)388 :
((( )4لوامع األنوار البهية)) (.)158 /2
((( )5هتذيب اللغة)) (.)177 /4

((( )6الفروق يف اللغة)) (ص.)136 :
((( )7أساس البالغة)) (ص.)84 :

((( )8تكملة شرح الصدور)) (ص.)16 :

()343/4

املبحث الثاين :معىن احلشر يف اَّلصطالح
ويطلق احلشر على يوم القيامة ( ،)1وهو سوق الناس ومجعهم إىل احملشر حلساهبم ،كما ظهر يف

التعريفات السابقة.

وقال ابن حجر يف بيان معىن احلشر :أنه (حشر األموات من قبورهم وغريها بعد البعث مجيعاً إىل
شرََن ُهم فَـلَم نُـغَ ِ
اد ْر ِم ْنـ ُه ْم أَ َح ًدا
ري ا ْْلِبَ َ
ال َوتَـ َرى األ َْر َ
ض َاب ِرَزةً َو َح َ ْ ْ ْ
سِ ُ
املوقف .قال هللا عز وجلَ :ويَـ ْوَم نُ َ
[الكهف.)2( )]47 :
وقال البيجوري( :احلشر عبارة عن سوقهم – أي الناس – مجيعاً إىل املوقف وهو املوضع الذي
يقفون فيه) ( .)3احلياة اآلخرة لغالب عواجي68 /1-
_________

((( )1املفردات)) (ص(( )120 :أساس البالغة)) (ص.)84 :
((( )2فتح الباري)) (.)379 /4

((( )3شرح جوهرة التوحيد)) (ص.)170 :

()344/4

املبحث الثالث :صفة احلشر
حيشر هللا الناس يف املوقف وتدنو منهم الشمس قدر ميل يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة فيشق

على الناس هذا اليوم العظيم ويبلغ فيهم العرق مبلغاً عظيماً فيلجمهم ،أي يصل إىل أفواههم كما

أشار بذلك النيب صلى هللا عليه وسلم إىل فيه .وبعضهم يصل إىل حقويه ،وبعضهم إىل ركبتيه  ..وإىل

كعبيه ،وذلك حبسب أعماهلم وَّل ينجو من هذا العرق إَّل من كتب هللا له النجاة من ذلك ،ومن
هؤَّلء السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله فيكونون حتت ظل هللا الذي خيلقه يوم َّل ظل إَّل ظله.

نص كالم شيخ اإلسالم يف املسالة :قال –رمحه هللا ... ( :-وتقوم القيامة اليت أخرب هللا هبا يف كتابه

وعلى لسان رسوله ،وأمجع عليها املسلمون ،فيقوم الناس من قبورهم لرب العاملني حفاة عراة غرَّلً
وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق) (.)1
ذكر من نقل اإلمجاع من أهل العلم أو نص على املسألة ممن سبق شيخ اإلسالم :مل أقف فيه على

من نقل اإلمجاع من أهل العلم  ..ولكن احلديث فيه صحيح صريح.
ذكر مستند اإلمجاع على دنو الشمس من الناس يوم القيامة وْلومهم ابلعرق :روى اإلمام مسلم يف
صحيحه من حديث املقداد بن األسود قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول( :تدىن

الشمس يوم القيامة من اخللق ،حىت يكون منهم كمقدار ميل ،فيكون الناس على قدر أعماهلم يف

العرق ،فمنهم من يكون إىل كعبيه ،ومنهم من يكون إىل ركبتيه ،ومنهم من يكون إىل حقويه ،ومنهم

من يلجمه العرق إْلاماً وأشار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده إىل فيه) ( .)2املسائل العقدية

اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع جملموعة مؤلفني – ص873 :
_________

((( )1الواسطية)) ((جمموع الفتاوى)) (.)145 /3
( )2رواه مسلم (.)2864

()345/4
رسول ِ
وعن ِ
يوم
هللا صلى هللا عليه وسلم:
سهل بن سعد رضي هللا عنه قال :قال ُ
َّاس َ
((حيشر الن ُ
ُ
ِ
القيامة على ٍ
كقرصة النَّقى ليس فيها معلم ألحد)) ( .)1ويف (صحيح البخاري)
أرض بيضاء عفراء
رسول ِ
األرض يَـ ْوَم القيامة خبزة
هللا صلى هللا عليه وسلم(( :تكو ُن
عن أيب سعيد اخلدري قال :قال ُ
ُ
اْلبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته يف السفر نزَّلً ألهل اْلنة)) ( .)2ويف (صحيح
واحدة يتكفؤها ُ
رسول ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم
مسلم) عن عائشة رضي هللا عنها أ ََّهنا قالت(( :أَن أ ََّول الناس سأل َ
َّلل الْو ِ
ِِ
ري ْاأل َْر ِ
اح ِد الْ َقهَّا ِر [إبراهيم]48:
عن هذه اآلية يَـ ْوَم تُـبَد ُ
ض َو َّ
الس َم َو ُ
َّل ْاأل َْر ُ
ات َوبَـ َرُزوا َّ َ
ض غَ ْ َ
قالت قلت :أين الناس يومئذ اي رسول هللا؟ قال :على الصراط)) ( .)3وفيه من حديث ((اليهودي
َّل األرض غري األرض
الذي سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أين يكون الناس يوم تُبد ُ
رسول ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم :هم يف الظلمة دون اْلسر)) ( )4احلديث .وَّلبن
والسماوات؟ فقال ُ
جرير الطربي رمحه هللا تعاىل :عن أيب أيوب األنصاري رضي هللا عنه ((أ َّ
َن حرباً من اليهود سأل النيب

ري ْاأل َْر ِ
ض
أيت إذ يقول هللاُ تعاىل :يف كتابه يَـ ْوَم تُـبَد ُ
صلى هللا عليه وسلم فقال :أر َ
َّل ْاأل َْر ُ
ض غَ ْ َ
َّلل الْو ِ
ِِ
اح ِد الْ َقهَّا ِر [إبراهيم ]48:فأين اخللق عند ذلك؟ فقال :أضياف هللا ،فلن
َو َّ
الس َم َو ُ
ات َوبَـ َرُزوا َّ َ
يعجزهم ما لديه)) ،ورواه ابن أيب حامت أيضاً ( .)5ويف حديث الصور الطويل عن أيب هريرة رضي هللا
عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أَنَّه قال(( :يبدل هللا األ َْرض غري األ َْر ِ
والسموات فيبسطها
ض َّ
وْيدها َّ
مد األدمي العكاظي َّل ترى فيها عوجاً وَّل أمتاً .مث يزجر هللا اخللق زجرة فإذا هم يف هذه

املبدلة)) ( )6وهذا هو الذي أشار رمحه هللا تعاىل :إليه بقوله :وْتد أيضاً مثل مد أدْينا اخل البيت.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6521ومسلم (.)2790

( )2رواه البخاري ( ،)6520ومسلم (.)2792

( )3رواه مسلم ( )2791بلفظ( :سألت) بدَّلً من (أَن أول الناس).
( )4رواه مسلم (.)315

( )5رواه الطربي ( ،)52 /17وابن أيب حامت (.)2253 /7
( )6رواه الطربي خمتصراً ومطوَّلً ( ،331 - 330 /2و )188 - 186 /30ويف (- 110 /17

 )111ويف ( ،)30 /24والطرباين يف األحاديث الطوال (هناية املعجم الكبري  )226 /25وغريهم.

قال أبو موسى املديين :احلديث وإن كان فيه نكارة ويف إسناده من تكلم فيه فعامة ما يروى مفرقاً يف
أسانيد اثبتة .وقال ابن كثري يف ((تفسري القرآن العظيم)) ( :)276 /3هذا حديث مشهور وهو

غريب جدا ،ولبعضه شواهد يف األحاديث املتفرقة ويف بعض ألفاظه نكارة .تفرد به إمساعيل بن رافع
قاص أهل املدينة ،وقد اختلف فيه ،فمنهم من وثقه ،ومنهم من ضعفه ،ونص على نكارة حديثه غري

واحد من األئمة ،كأمحد بن حنبل ،وأيب حامت الرازي ،وعمرو بن علي ال َفالس ،ومنهم من قال فيه:
هو مرتوك .وقال ابن عدي :أحاديثه كلها فيها نظر إَّل أنه يكتب حديثه يف مجلة الضعفاء .قلت:

وقد اختلف عليه يف إسناد هذا احلديث على وجوه كثرية ،قد أفردهتا يف جزء على حدة .وأما سياقه،

فغريب ج ًدا ،ويقال :إنه مجعه من أحاديث كثرية ،وجعله سياقا واحدا ،فأنكر عليه بسبب ذلك.
ومسعت شيخنا احلافظ أاب احلجاج املزي يقول :إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد مجع فيه كل

الشواهد لبعض مفردات هذا احلديث ،فاهلل أعلم.
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وقوله :ومها كتبديل اْللود لساكين النريان إىل آخر ،يشري إىل قول هللا تعاىلُ :كلَّما نَ ِ
ود ُه ْم
ض َج ْ
ت ُجلُ ُ
َ
ودا غَ ْ ِ
وجهُ املشاهبة بني التبديلني أ َّ
جلود الكفار
َن َ
بَ َّدلْنَ ُ
اب [النساء ]56:و ْ
ريَها ليَ ُذوقُواْ ال َْع َذ َ
اه ْم ُجلُ ً َ
كلما احرتقت قيل هلا عودي فعادت كما كانت ،ومعىن قوله (غريها) أي صارت غريها لعودها بعدما
نضجت واحرتقت ،وإَّل فهي هي اليت عملت املعاصي يف الدنيا وهبا جتازى يف اآلخرة .وقال ابن
عباس رضي هللا عنهما ي ِ
بدلون جلوداً بيضاً أمثال القراطيس ،يعين جتدد هلم اْللود اليت نضجت

كذلك ليتجدد هلم العذاب أبداً والعياذ ابهلل ،وكذلك تبديل األرض والسموات هو تغيريها من حال

إىل حال وإَّل فهي هي .وهللا أعلم .وقوله رمحه هللا :وكذلك يقبض أرضه ومساءه بيديه اخل .يشري إىل
السماء َكطَ ِي ِ
الس ِج ِل لِ ْل ُكتُ ِ
ب َك َما بَ َدأْ ََن أ ََّو َل َخل ٍْق نمعِي ُدهُ َو ْع ًدا َعلَْيـنَا إِ ََّن ُكنَّا
قول هللا تعاىل :يَـ ْوَم نَطْ ِوي َّ َ َ

ِ
ِِ
ض َِ
ني [األنبياء ]104:وقوله عز وجلَ :وَما قَ َد ُروا َّ
ضتُهُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة
مج ًيعا قَـ ْب َ
اَّللَ َح َّق قَ ْد ِره َواأل َْر ُ
فَاعل َ
ت بِيَ ِمينِ ِه [الزمر .]67:ويف (الصحيحني) عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال:
َو َّ
ات َمطْ ِوَّاي ٌ
ماو ُ
الس َ
((جاء رجل ِمن األحبار إىل ِ
حممد إِ ََّن َِجن ُد أ َّ
َن هللاَ عز وجل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :اي َّ
ٌ َ
السمو ِ
واملاء والثَّرى على إصبع،
ات على إصبع ،و
َ
جيعل َّ َ َ
األرضني على إصبع ،والشجر على إصبعَ ،
رسول ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه
وسائر اخللق على إصبع فيقول أَن امللك .فضحك ُ
َ
ِ
ِ
ِ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َوَما قَ َد ُروا َّ
ض َمجي ًعا
تصديقاً لقول احلرب ،مث قرأ ُ
اَّللَ َح َّق قَ ْد ِره َواأل َْر ُ
ضتُهُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة [الزمر ]67:اآلية)) ( .)1ويف (الصحيحني) أيضاً عن أيب هريرة رضي هللا عنه
قَـ ْب َ
السماء بيمينه
ض هللا تعاىل :األرض ويطوي
مسعت َ
قالُ :
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :يَقبِ ُ
َ
األرض)) ( )2وفيهما عن ابن عمر رضي هللا عنهما عن ِ
ِ
رسول هللا
ملوك
مث يقول :أَن امللك أين ُ
صلى هللا عليه وسلم قال(( :إِ َّن هللا تبارك وتعاىل يقبض يوم القيامة األرضني على إصبع وتكون
وات بيمينه مث يقول أَن امللك)) ( .)3ويف لفظ ملسلم ((أيخذ هللا تبارك وتعاىل مساواته وأرضه
َّ
الس َم ُ

يتحرك من أسفل
بيده ويقول أَن هللا – ويقبض أصابعه ويبسطها – أَن امللك – حىت
نظرت إىل املنرب َّ
ُ
ٍ
برسول ِ
ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم)) ( ،)4ولفظ أمحد رمحه هللا
ط هو
شيء منه حىت إِِين ألقول أساق ٌ
رسول ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم قرأ هذه اآلية ذات
تعاىل :عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال(( :إِ َّن َ

ِ
ض َِ
يوم على املنرب َوَما قَ َد ُروا َّ
ت بِيَ ِمينِ ِه
ضتُهُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة َو َّ
ات َمطْ ِوَّاي ٌ
ماو ُ
مج ًيعا قَـ ْب َ
اَّللَ َح َّق قَ ْد ِره َواأل َْر ُ
الس َ
ُس ْب َحانَهُ َوتَـ َع َاىل َع َّما يُ ْش ِرُكو َن [الزمر ]67:ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول هكذا بيده حيركها
ِ
برسول
امللك أَن العز ُيز أَن الكرميُ ،فرجف
الر م
ب نفسه ،أَن اْلبار أَن املتكرب أَن ُ
يقبل هبا ويدبرْ :يجد َ
َّ
ليخرن به)) (.)5
املنرب حىت قلنا
هللا صلى هللا عليه وسلم ُ
_________

( )1رواه البخاري (.)4811

( )2رواه البخاري ( ،)4812ومسلم (.)2787
( )3رواه البخاري ( ،)7412ومسلم (.)2787
( )4رواه مسلم (.)2788

( )5رواه أمحد ( ،)5414( )72 /2والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( ،)402 /4وابن حبان (/16
 ،)322وابن أيب عاصم يف ((السنة)) ( .)546قال شعيب األرَنؤوط يف حتقيقه لـ ((مسند أمحد)):
إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم

 ..وقال األلباين يف ((ظالل اْلنة)) ( :)546صحيح.
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السم ِ
وات السبع ِبا فيها من اخلليقة
وَّلبن أيب حامت عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال( :يطوي هللاُ َّ َ
ٍ
خردلة)
السبع ِبا فيها من اخلليقة ،يطوي ذلك كله بيمينه يكو ُن ذلك كله يف يده ِب ْنزلة
واألرضني َّ

( .)1وقوله رمحه هللا تعاىلِ :
ض اليت كنا هبا ،أخبارها اخل) يشري إىل قوله تعاىل :يَـ ْوَمئِ ٍذ
(وحتد ُ
األر ُ
ث ْ
ارَها ِأب َّ
ك أ َْو َحى َهلَا [الزلزلة ]5 – 4:وقال البخاري رمحه هللا تعاىل :أوحى هلا وأوحى
ُحتَ ِد ُ
َن َربَّ َ
ث أَ ْخبَ َ
إليها ،ووحى هلا ووحى إليها واحد .وكذا قال ابن عباس .وعنه رضي هللا عنه قال :قال هلا رهبا :قويل
فقالت وقال جماهد :أوحى هلا أي أمرها .وقوله رمحه هللا تعاىل:
ِ
ِ
األمثان
كاألسطوان نفائس
العرض من أكبادها ...
وتقيء يوم َ
_________
( )1انظر :تفسري ابن أيب حامت (.)3256 /10
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يشري إىل قول هللا عز وجل :وأَ ْخرج ِ
ض أَثْـ َقا َهلَا [الزلزلة ]2:وإىل ما رواه مسلم رمحه هللا تعاىل:
ت األ َْر ُ
َ ََ

األرض
يف (صحيحه) عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :تُلقي
ُ
أفالذ كبدها أمثال األسطوان من الذهب والفضة ،فيجيءُ القاتل فيقول يف هذا قُتِلت ،وجييءُ القاطع
فيقول يف هذا قطعت رمحي ،وجييء السار ُق فيقول يف هذا قُطعت يدي ،مث يدعونه فال أيخذون منه
ك َع ِن ا ْْلِبَ ِ
ال
شيئاً)) ( .)1وقوله (وكذا اْلبال تفت فتاً حمكماً) يشري إىل قول هللا عز وجلَ :ويَ ْسأَلُونَ َ
ِ
فَـ ُقل ي ِ
يها ِع َو ًجا َوَّل أ َْمتًاً [طه ]107 – 105:وقوله
نس ُف َها َرِيب نَ ْس ًفا فَـيَ َذ ُرَها قَ ً
ص ًفا َّل تَـ َرى ف َ
ص ْف َ
اعا َ
َْ
ِ
ِ
الس َح ِ
اب [النمل ]88:اآلية ،وقوله عز وجل:
عز وجلَ :وتَـ َرى ا ْْلِبَ َ
سبُـ َها َجام َد ًة َوه َي ْتَُمر َم َّر َّ
ال َحتْ َ
سِ
ال َكال ِْع ْه ِن
ت َهبَاء منبَـثاا [الواقعة ]6 – 5:وقوله عز وجل َوتَ ُكو ُن ا ْْلِبَ ُ
ت ا ْْلِبَ ُ
ال بَ ا
َوبُ َّ
سا فَ َكانَ ْ
[املعارج ]9:ويف سورة القارعةَ :كال ِْع ْه ِن ال َْمن ُف ِ
ض
وش [القارعة ]5:وقوله عز وجل :يَـ ْوَم تَـ ْر ُج ُ
ف األ َْر ُ
ِ
ال وَكانَ ِ
ت
ال َكثِيبًا َّم ِهيالً [املزمل ]14:وقوله عز وجلَ :وإِذَا ا ْْلِبَ ُ
ت ا ْْلِبَ ُ
ال نُ ِس َف ْ
َوا ْْلبَ ُ َ
ت [التكوير ]3:وقوله عز وجل :وسِري ِ
ال
ت ا ْْلِبَ ُ
[املرسالت ]10:وقوله عز وجلَ :وإِ َذا ا ْْلِبَ ُ
ري ْ
َُ َ
ال ُسِ َ
ال فَ ُد َّكتا َد َّكةً و ِ
محلَ ِ
ت سرااب [النبأ ]20:وقوله عز وجل :و ُِ
اح َد ًة [احلاقة]14:
ض َوا ْْلِبَ ُ َ
ت األ َْر ُ
َ
َ
فَ َكانَ ْ َ َ ً

ض َاب ِرَزة [الكهف ]47:وما يف معانيها من اآلايت .قال
سِريُ ا ْْلِبَ َ
ال َوتَـ َرى األ َْر َ
وقوله عز وجلَ :ويَـ ْوَم نُ َ

ابن عباس رضي هللا عنهما( :سأل رجل من ثقيف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :كيف تكو ُن اْلبال
ك َع ِن ا ْْلِبَ ِ
ال) أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول فَـ ُق ْل
يوم القيامة؟ فأنزل هللاُ تعاىل :هذه اآلية َويَ ْسأَلُونَ َ
َ
ي ِ
نس ُف َها َرِيب نَ ْس ًفا [طه ]105:أي يذهبها عن أماكنها ِ
ويسريها تسيرياً فيذرها أي األرض قاعاً
َ
ِ
يها
صفصفاً أي بسطاً واحداً ،والقاع هو املنبسط املستوي من األرض والصفصف األملس َّل تَـ َرى ف َ
ِعوجا وَّل أَمتًاً [طه ]107:أي َّل ترى يف األرض ٍ
يومئذ وادايً وَّل رابية وَّل صدعاً وَّل أكمة وَّل مكاَنً
ًَ َ ْ
منخفضاً وَّل مرتفعاً .كذا قال ابن عباس وعكرمة وجماهد واحلسن البصري والضحاك وقتادة وغري
سبُـ َها َج ِام َدة [النمل ]88:أي قائمة واقفة َو ِه َي
واحد من السلف رمحهم هللا تعاىل .وقوله تعاىلَ :حتْ َ
الس َح ِ
اب [النمل ]88:أي تسري سري السحاب حىت تقع على األرض ،قال البغوي رمحه هللا
ْتَُمر َم َّر َّ
تعاىل :وذلك َّ
كل شيء عظيم وُك َّل مجع كثري يقصر عنه البصر لكثرته وبعد ما بني أطرافه فهو يف
أن َّ
حسبان الناظر واقف وهو سائر ،كذلك سري اْلبال َّل يرى يوم القيامة لعظمها ،كما أن سري

السحاب َّل يرى لعظمه وهو سائر .وقال ابن عباس وجماهد وعكرمة وقتادة وغريهم يف قوله تعاىل:
سِ
سا [الواقعة :]5:أي فتت فتاً .وقال عطاء وجماهد ومقاتل :فصارت كالدقيق
ت ا ْْلِبَ ُ
ال بَ ا
َوبُ َّ
ِ
ت على
ري ْ
املبسوس ،وهو املبلول .قال سعيد بن املسيب والسدي :كسرت كسراً .وقال الكليبُ :سِ َ
وجه األرض تسيرياً .وقال احلسن :قلعت من أصلها فذهبت .ونظريها فَـ ُقل ي ِ
نس ُف َها َرِيب نَ ْس ًفا
َْ
ُ
ت َهبَاء منبَـثاا
[طه ]105:وقال ابن كيسان :جعلت كثيباً مهيالً بعد أن كانت شاخمة طويلة فَ َكانَ ْ
[الواقعة :]6:غباراً متفرقاً كالذي يرى يف شعاع الشمس إذا دخل الكوة وهو اهلباء .وقال أبو

إسحاق :عن احلارث عن علي رضي هللا عنه َهبَاء منبَـثاا :كوهج الغبار يسطع مث يذهب فال يبقى منه

شيء.

_________
( )1رواه مسلم (.)1013
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وقال العويف عن ابن عباس( :اهلباء يطري من النار إذا اضطرمت ،يطري منه الشرر ،فإذا وقع مل يكن
هباء منبثاً ،كيبيس الشجر
شيئاً) ( .)1وقال عكرمة :املنبث الذي قد ذرته الريح وبثَّته .وقال قتادةً :

الذي تذروه الرايح ،وقال جماهد وعكرمة وسعيد بن جبري واحلسن وقتادة وعطاء اخلراساين والضحاك

والسدي :العهن الصوف ،وقال البغوي :كالصوف املصبوغ ،وَّل يقال ِعهن إَّل للمصبوغ .وقال

احلسن :كالصوف األمحر وهو أضعف الصوف .وقال :املنفوش املندوف .وقال ابن كثري :املنفوش
الذي قد شرع يف الذهاب والتمزق .وقال يف قوله َكثِيبًا َّم ِهيالً :أي تصري ككثبان الرمل بعدما كانت
حجارة صماء .وقال البغوي :رمالً سائالً .قال الكليب :هو الرمل الذي إذا أخذت منه شيئاً تبعك ما
ت قلعت من
بعده ،يقال أهلت الرمل أهيله هيالً إذا حركت أسفله حىت اهنال من أعاله .وقال نُ ِس َف ْ

ت َس َر ًااب :أي خييل إىل
أماكنها .وقال ابن كثري :ذهب هبا فال يبقى هلا عني وَّل أثر .وقال يف فَ َكانَ ْ
ِ
َّ
ال:
ري ا ْْلِبَ ُ
النَّاظر أَهنا شيء ،وليس بشيء ،وبعد هذا تذهب ابلكلية فال عني وَّل أثر .وقال يف َوتَس ُ
ض َاب ِرَزة [الكهف ]47:أي ابدية ظاهرة ليس فيها معلم
تذهب عن أماكنها وتزولَ .وتَـ َرى األ َْر َ
ألحد ،وَّل مكان يواري أحداً ،بل اخللق كلهم ضاحون لرهبم َّل ختفى عليه منهم خافية .قال جماهد
ض َاب ِرَزة َّل حجر فيها وَّل غيابة .وقال قتادة أيضاًَّ :ل بناء وَّل شجر .وقال
وقتادةَ :وتَـ َرى األ َْر َ
البغوي :فَ ُد َّكتا كسرات َد َّكةً كسرة و ِ
اح َدةً .قال :وأول ما تتغري اْلبال تصري رمالً مهيالً ،مث ِعهناً
َ
َ

هباء منثوراً .وقوله رمحه هللا تعاىل :وكذا البحار فإهنا مسجورة ،قد فجرت إخل ،يشري
منفوشاً ،مث تصري ً
ِ
ِ
ت [اَّلنفطار]3:
ار فُ ِج َر ْ
ار ُس ِج َر ْ
ت [التكوير ]6:وقوله عز وجلَ :وإِ َذا الْب َح ُ
إىل قوله تعاىلَ :وإِ َذا الْب َح ُ
قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس( :فجر هللا تعاىل :بعضها يف بعض) ( .)2وقال احلسن :فجر
هللا تعاىل :بعضها يف بعض فذهب ماؤها .وقال قتادة :اختلط عذهبا ِباحلها .وقال الكليب :ملئت.
ت قال ابن عباس( :أوقدت فصارت َنراً تضطرم) ( .)3وقال جماهد ومقاتل :يعين
وقوله تعاىلُ :س ِج َر ْ
فجر بعضها يف بعض ،العذب وامللح ،فصارت كلها حبراً واحداً .وقال الكليب :ملئت .وقيل :صارت
مياهها حبراً واحداً من احلميم ألهل النار .وقال احلسن :يبست .وهو قول قتادة ،قال :ذهب ماؤها
فلم يبق فيها قطرة .واملعىن املتحصل من أقواهلم رمحهم هللا أهنا يفجر بعضها يف بعض فتمتلئ مث

تسجر َنراً فيذهب ماؤها ،وهلذا مجع ابن القيم رمحه هللا تعاىل :بينهما فقال (مسجورة قد فجرت)

وهللا تعاىل :أعلم .وقوله رمحه هللا تعاىل( :وكذلك القمران أي َذ ُن ربمنا هلما فيجتمعان) إخل ،يشري إىل
ف الْ َقمر و ُِ
س َوالْ َق َم ُر [القيامة ]9 – 8:وقوله إِذَا َّ
مج َع َّ
ت
س ُك ِوَر ْ
س َ َُ َ
قول هللا عز وجل َو َخ َ
الش ْم ُ
الش ْم ُ
[التكوير ]1:خسف :أظلم وذهب نوره وضوؤه .و ُِ
مج َع َّ
س َوالْ َق َم ُر [القيامة ]9:أي صارا
َ
الش ْم ُ
مكورين كأهنما ثوران عقريان .وقال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس إِذَا َّ
ت
أسودين َّ
س ُك ِوَر ْ
الش ْم ُ
[التكوير :]1:أظلمت ( .)4وقال العويف عنه :ذهبت .وقال جماهد :اضمحلت وذهبت .وكذا قال

الضحاك .وقال قتادة :ذهب ضوؤها .وقال سعيد بن جبري :كورت غورت .وقال ربيع بن خيثم :رمي

هبا .وقال أبو صاحل :ألقيت .وعنه أيضاً :نكست .وقال زيد بن أسلم :تقع يف األرض.
_________

( )1رواه الطربي يف ((تفسريه)) (.)94 /23

( )2رواه الطربي يف ((تفسريه)) (.)267 /24
( )3انظر(( :تفسري البغوي)) (.)346 /8
( )4رواه الطربي يف ((تفسريه)) ( ،)237 /24وابن أيب حامت يف ((تفسريه)) (.)3402 /10
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وقال ابن جرير :والصواب عندَن من القول يف ذلك أ َّ
التكوير مجع الشيء بعضه على بعض ،ومنه
َن
َ
ت مجع بعضها إىل بعض مث
تكوير العمامة ،ومجع الثياب بعضها على بعض ،فمعىن قوله تعاىلُ :ك ِوَر ْ
َّلفت فرمي هبا ،وإذا فعل هبا ذلك ذهب ضوؤها .وَّلبن أيب حامت (عن ابن عباس إِذَا َّ
ت
س ُك ِوَر ْ
الش ْم ُ
[التكوير ]1:قال :يكور هللا تعاىل :الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة يف البحر ويبعث هللا تعاىل:
رحياً دبوراً فيضرمها َنراً) ( .)1وكذا قال عامر الشعيب .وَّلبن أيب حامت عن ابن يزيد بن أيب مرمي عن
أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يف قول هللا تعاىل :إِذَا َّ
ت [التكوير ]1:قال:
س ُك ِوَر ْ
الش ْم ُ

ِ
ت يف َج َهنَّم)) ( )2وللبخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم:
((كوَر ْ
َّ
كوران يَـ ْوَم القيامة)) ( .)3وقوله رمحه هللا تعاىل( :وكواكب األفالك تنثر كلها إخل)
((الشمس والقمر يُ َّ
ِ
ِ
ت
ب انتَـثَـ َر ْ
وم ان َك َد َر ْ
مج ُ
يشري إىل قول هللا عز وجل َوإِذَا الن ُ
ت [التكوير ]2:وقوله تعاىلَ :وإذَا الْ َك َواك ُ
[اَّلنفطار ،]2:وقوله تعاىل :فَِإذَا النمج ِ
ت [املرسالت ]8:أي حمي نورها وذهب ضوؤها.
س ْ
ُ ُ
وم طُم َ
وانكدرت :تناثرت من السماء وتساقطت على األرض .يقال انك َد َر الطائر إذا سقط عن عشه .قال
الكليب وعطاءْ :تطر السماء يومئذ جنوماً فال يبقى جنم إَّل وقع.
_________

( )1رواه ابن أيب حامت يف ((تفسريه)) (.)3402 /10
( )2رواه ابن أيب حامت ((تفسريه)) (.)3402 /10

( )3رواه البخاري ( )3200بلفظ( :مكوران) بدَّل من (يكوران).
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وقوله رمحه هللا تعاىل( :وكذا السماء تشق شقاً ظاهراً وْتور) إخل ،يشري إىل قوله تعاىل :إِ َذا َّ
الس َماءُ
ش َّق ِ
الس َماءُ فَ ِه َي يَـ ْوَمئِ ٍذ َو ِاهيَةٌ [احلاقة ]16:وقوله َويَـ ْوَم
ت َّ
ت [اَّلنشقاق ]1:وقوله تعاىلَ :وان َ
ش َّق ْ
ان َ
الس َماءُ ُمن َف ِط ٌر بِ ِه [املزمل ]18:وقوله تعاىل:
الس َماءُ ِابلْغَ َم ِام [الفرقان ]25:وقوله عز وجلَّ :
ش َّق ُق َّ
تَ َ
ت [التكوير ]11:وقوله عز وجل
ت [اَّلنفطار ]1:وقوله تعاىلَ :وإِذَا َّ
إِذَا َّ
الس َماءُ ان َفطََر ْ
الس َماءُ ُك ِشطَ ْ
ت [املرسالت ]9:وقوله تعاىل :وفُتِح ِ
ت أَبْـ َو ًااب [النبأ ]19:وقوله
ت َّ
َوإِ َذا َّ
الس َماءُ فَ َكانَ ْ
الس َماءُ فُ ِر َج ْ
َ َ
الس َماءُ َكال ُْم ْه ِل [املعارج]8:
الس َماءُ َم ْوًرا [الطور ]9:وقوله عز وجل يَـ ْوَم تَ ُكو ُن َّ
ور َّ
تعاىل :يَـ ْوَم ْتَُ ُ
ت ور َدةً َك ِ
الد َه ِ
ش َّق ِ
ش َّق ِ
ت َّ
ت أي :صارت أبواابً
ان [الرمحن ]37:وقوله ان َ
وقوله فَِإذَا انْ َ
الس َماءُ فَ َكانَ ْ َ ْ
ت َو ْر َدةً عن ابن عباس( :تغري لوهنا ،وعنه قال كالفرس الورد) ( .)1وقال أبو
لنُزول املالئكة فَ َكانَ ْ
صاحل :كالربذون الورد .وحكى البغوي وغريه أَ َّن الفرس الورد تكون يف الربيع صفراء ويف الشتاء
السماء يف تلوهنا عند انشقاقها هبذا الفرس يف تلونهَ .ك ِ
الد َه ِ
ان
محراء فإذا اشتد الربد اغربَّ لوهنا ،فشبَّه َّ َ َ
قال الضحاك وجماهد وقتادة والربيع :هو مجع دهن ،شبه السماء يف تلوهنا بلون الورد من اخليل،
وشبه الوردة يف اختالف ألواهنا ابلدهن ،وقال عطاء بن أيب رابح :كالدهان كعصري الزيت يتلون يف
الساعة ألواَنً ،وقال مقاتل :كدهن الورد الصايف ،وقال ابن جريج :تصري السماء كالدهن الذائب.

وذلك حني يصيبها حر جهنم .وقال ابن عباس والكليب :كالدهان أي كاألدمي األمحر ومجعه دهنة
ٍ
ويومئذ لوهنا
ودهن .وقال عطاء اخلراساين :كلون الدهن يف الصفرة ،وقال قتادة :هي اليوم خضراء

ي والفضةُ يف السبك،
إىل احلمرة يوم ذو ألوان ،وقال ابن كثري رمحه هللا:
تذوب كما يذوب الدرد م
ُ
وتتلون كما تتلون األصباغ اليت يدهن هبا فتارة محراء وصفراء وزرقاء وخضراء ،وذلك من ِشدَّةِ األمر

رسول ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم:
وهو يوم القيامة العظيم .ولإلمام أمحد عن أنس بن مالك قال :قال ُ
((يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم)) ( )2قال اْلوهري :الطش املطر الضعيف .وقوله

الس َماء َم ْوًرا [الطور .]9:قال ابن عباس وقتادة :تتحرك حتريكاً ،وعنه :هو تشققها.
ور َّ
تعاىل :يَـ ْوَم ْتَُ ُ
وقال جماهد :تدور دوراً ،وقال الضحاك :استدارهتا وحتركها ألمر هللا وموج بعضها يف بعض ،وهذا
اختيار ابن جرير أَنَّه التحرك يف استدارة .وقال عطاء اخلراساين :ختتلف أجزاؤها بعضها يف بعض،

وقيل تضطرب ،وقال البغوي :تدور كدوران الرحى وتتكفأ أبهلها تكفؤ السفينة .قال :واملور جيمع

هذه املعاين كلها :فهو يف اللغة الذهاب واجمليء ،والرتدد والدوران ،واَّلضطراب .وقال تعاىل:
ش َّق ِ
ك َعلَى أَ ْر َجائِ َها [احلاقة ]17 – 16:عن علي قال( :تنشق
ت َّ
َوان َ
الس َماءُ فَ ِه َي يَـ ْوَمئِ ٍذ َو ِاهيَةٌ َوال َْملَ ُ
السماء من اجملرة) رواه ابن أيب حامت (،)3
_________
( )1رواه الطربي يف ((تفسريه)) (.)49 /23

( )2رواه أمحد ( ،)13841( )266 /3وأبو يعلى ( .)99 /7قال ابن كثري يف ((هناية البداية

والنهاية)) ( :)308 /1إسناده َّل أبس به .قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)334 /10رواه
أمحد ،وأبو يعلى ،وفيه عبدالرمحن بن أىب الصهباء ذكره ابن أىب حامت ومل يذكر فيه جرحا ،وبقية رجاله

ثقات .وقال شعيب األرَنؤوط يف حتقيقه لـ ((مسند أمحد)) :صحيح لغريه ،وهذا إسناد حسن.
( )3رواه ابن أيب حامت يف ((تفسريه)) (.. )3411 /10
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وامللك اسم جنس – أي املالئكة – على أرجاء السماء ،قال ابن عباس( :على ما مل ير منها) ()1
أي حافاهتا .وكذلك قال سعيد بن جبري واألوزاعي ،وقال الضحاك :أي أطرافها ،وقال احلسن

البصري :أبواهبا ،وقال الربيع بن أنس :على ما اسرتق من السماء ينظرون إىل أهل األرض .وقوله
الس َماءُ ُمن َف ِط ٌر بِ ِه [املزمل :]18:متشقق .قال احلسن وقتادة أي بسببه من شدته وهوله،
تعاىلَّ :
ت قال ابن كثري :أي انفطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها ...
وفُ ِر َج ْ

وقوله:

اد هللا إخراج الورى  ...بعد املمات إىل ٍ
معاد ِ
اثن
وإذا أر َ ُ
َ
ألقى على األرض اليت هم حتتها  ... ... ... ...إخل

يشري إىل حديث عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما بطوله وفيه(( :مث يرسل هللا – أو قال يُـ ْنزل هللا –

تعاىل مطراً كأنه الطل أو الظل ،فتنبت منه أجساد الناس)) ( )2احلديث .ويف حديث الصور الطويل:
((مث يُـ ْن ِز ُل هللا عليهم ماءً ِم ْن حتت العرش ،مث أيمر هللاُ السماء أن ْتطر أربعني يوماً حىت يكون املاء
فوقهم اثين عشر ذراعاً ،مث أيمر األجساد أن تنبت فتنبت ِ
كنبات الطراثيث أو كنبات البقل)) ()3
رب السماء َّ
فتشققت إخل)
وهو الذي عناه بقوله( :عشراً وعشراً بعدها عشران) .وقوله( :أوحى هلا م
ت [اَّلنفطار ،]4:وقوله أَفَال يَـ ْعلَ ُم إِذَا بُـ ْعثِ َر َما ِيف الْ ُقبُوِر
ور بُـ ْعثِ َر ْ
يشري إىل قول هللا عز وجل َوإِذَا الْ ُقبُ ُ
[العادايت ]9:قال ابن عباس :حبثت ( ،)4وقال السدي :تبعثر حترك فيخرج من فيها ،وقال

البغوي :حبثت وقلب تراهبا وبعث من فيها من املوتى أحياء ،يقال بعثرت احلوض وحبثرته إذا قلبته
فجعلت أسفله أعاله ،وقال يف اآلية األخرى إِذَا بُـ ْعثِ َر :أثري وأخرج َما ِيف الْ ُقبُوِر أي من األموات.
لود إخل) يشري إىل قوله تعاىل :وأَلْ َق ْ ِ
ت [اَّلنشقاق ]4:قال
يها َوَختَلَّ ْ
األم الو ُ
ت َما ف َ
وقوله( :وختلت ُ
َ
ألقت ما يف بطنها ِم َن األموات وختلَّت منهم .اهـ.
جماهد وسعيد وقتادةْ :

_________

( )1رواه الطربي يف ((تفسريه)) ( )582 /23بلفظ( :مل يَِه) بدَّلً من (مل ير).
( )2رواه مسلم (.)2940

( )3رواه الطربي خمتصراً ومطوَّلً ( ،331 - 330 /2و )188 - 186 /30ويف (- 110 /17

 )111ويف ( ،)30 /24والطرباين يف األحاديث الطوال (هناية املعجم الكبري  )226 /25وغريهم.

قال أبو موسى املديين :احلديث وإن كان فيه نكارة ويف إسناده من تكلم فيه فعامة ما يروى مفرقاً يف
أسانيد اثبتة .وقال ابن كثري يف ((تفسري القرآن العظيم)) ( :)276 /3هذا حديث مشهور وهو

غريب جدا ،ولبعضه شواهد يف األحاديث املتفرقة ويف بعض ألفاظه نكارة .تفرد به إمساعيل بن رافع

قاص أهل املدينة ،وقد اختلف فيه ،فمنهم من وثقه ،ومنهم من ضعفه ،ونص على نكارة حديثه غري

واحد من األئمة ،كأمحد بن حنبل ،وأيب حامت الرازي ،وعمرو بن علي ال َفالس ،ومنهم من قال فيه:
هو مرتوك .وقال ابن عدي :أحاديثه كلها فيها نظر إَّل أنه يكتب حديثه يف مجلة الضعفاء .قلت:

وقد اختلف عليه يف إسناد هذا احلديث على وجوه كثرية ،قد أفردهتا يف جزء على حدة .وأما سياقه،
فغريب ج ًدا ،ويقال :إنه مجعه من أحاديث كثرية ،وجعله سياقا واحدا ،فأنكر عليه بسبب ذلك.
ومسعت شيخنا احلافظ أاب احلجاج املزي يقول :إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد مجع فيه كل

الشواهد لبعض مفردات هذا احلديث ،فاهلل أعلم.
( )4رواه الطربي يف ((تفسريه)) (.)268 /24
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وقوله( :وأخرجت أثقاهلا إخل) يشري إىل قوله عز وجل وأَ ْخرج ِ
ض أَثْـ َقا َهلَا – إىل قوله ِ -أب َّ
ك
َن َربَّ َ
ت األ َْر ُ
َ ََ
أ َْو َحى َهلَا [الزلزلة .]5 – 2:قال ابن كثري رمحه هللا :يعين ألقت ما فيها من املوتى ،قاله غري واحد من
السلف :وقد تقدم تفسريها إبلقائها أفالذ كبدها أمثال األسطوان .وقال البغوي رمحه هللا :أثقاهلا
مواتها وكنوزها فتلقيها على ظهرها .وقوله رمحه هللا( :وهللا ينشي خلقه) أي هم أنفسهم َّل غريهم بعد
ني َّ
الزْو َج ْ ِ
الذ َك َر َواألُنثَى ِمن نمطْ َف ٍة إِذَا
عز وجل َوأَنَّهُ َخلَ َق َّ
موهتم (يف نشأة أخرى إخل) يشري إىل قول هللا َّ
ْتُْ َىن [النجم ]46 – 45:فهذه هي النشأة األوىل .قال تعاىلَ :وأ َّ
َن َعلَْي ِه النَّ ْشأَةَ األُ ْخ َرى
ِ
ني َعلَى أَن
َّرََن بَـ ْيـنَ ُك ُم ال َْم ْو َ
ت َوَما َْحن ُن ِِبَ ْسبُوق َ
[النجم ]47:وهو البعث بعد املوت .قال تعاىلَْ :حن ُن قَد ْ
نمـب ِد َل أَمثَالَ ُكم ونُ ِ
ُوىل فَـلَ ْوَّل تَ َّ
ذك ُرو َن [الواقعة– 60:
نشئَ ُك ْم ِيف َما َّل تَـ ْعلَ ُمو َن َولََق ْد َعلِ ْمتُ ُم النَّ ْشأَ َة األ َ
َ ْ َْ

 ]62وما يف معىن ذلك من اآلايت واألحاديث .واملقصود َّ
أن هللا سبحانه وتعاىل يبعث املوتى

أنفسهم وجيمعهم بعد ما فرقهم وينشرهم بعد ما مزقهم ،ويعيدهم كما خلقهم ،قد علم هللا ما تنقص
ٍ
األرض منهم وما َكا َن َّ ِ ِ ِ
ِ
السماو ِ
ات َوَّل ِيف األ َْر ِ
يما قَ ِد ًيرا
ََ
ض إِنَّهُ َكا َن َعل ً
اَّللُ ليُـ ْعج َزهُ من َش ْيء ِيف َّ َ َ
[فاطر .]44:وقوله( :ما قال َّ
إن هللا يعدم خلقه إخل) أي مل يقل هللا تعاىل :وَّل رسوله صلى هللا عليه

وسلم إنه يعدمهم العدم احملض وأييت بغريهم ،وَّل َّ
إن املثاب غري من عمل الطاعات يف الدنيا ،وَّل إ َن
ك بِظَالٍَّم لِلْعبِ ِ
يد
املعذب غري من مرد على املعاصي إِ َّن هللاَ َّلَ يَظْلِ ُم ِمثْـ َق َ
ال ذَ َّرةٍ [النساءَ ]40:وَما َربم َ
َ
ِ
ِ
ِِ ِ
[فصلتَ ]46:وَما َّ
يها نُعِي ُد ُك ْم
اَّللُ يُ ِري ُد ظُل ًْما للْعبَاد [غافر ،]31:بل قال تعاىل :م ْنـ َها َخلَ ْقنَا ُك ْم َوف َ
َوِم ْنـ َها ُخنْ ِر ُج ُك ْم َات َرةً أُ ْخ َرى [طه ،]55:فالذين خلقهم من األرض هم الذين أعادهم فيها ،وهم الذين
خيرجهم منها ،ليسوا غريهم كما يقوله الزَندقة قبحهم هللا تعاىل .والكالم يف هذا الباب يطول جداً،
والنصوص فيه َّل حتصى كثرية ،و َّإمنا أشرَن إىل بعض من كل ودق من جل وقطرة من حبر وهللا

املستعان .إىل آخر ما ذكرَن من التعليق على األبيات اليت سقنا من (نونية ابن القيم) رمحه هللا تعاىل:
مع غاية اَّلختصار ،واإلجياز وهلل احلمد واملنة .معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول

حلافظ بن أمحد احلكمي  -بتصرف – 945 /2

()354/4

املبحث الرابع :صفة حشر اخللق وأهنم على صور شىت

حينما يقوم الناس من قبورهم لرب العاملني يساقون إىل احملشر ( )1لفصل القضاء ،ولتجزى كل نفس

ِبا تسعى؛ فيجزى كل عامل ما يستحق من اْلزاء ،إن خرياً فخري ،وإن شراً فشر.

ولكن كيف يكون جميئهم للحشر؟

واْلواب:

قد بينت السنة النبوية اهليئات اليت أييت هبا اخلالئق ،وهي هيئات وحاَّلت خمتلفة؛ إما حسنة ،وإما

قبيحة ،حبسب ما قدموا من خري ،وشر ،وإْيان ،وكفر ،وطاعة ,ومعصية ،فتزود هلا ابلعمل الصاحل.

ومن تلك اهليئات األمثلة اآلتية:
 - 1ما أخرب به النيب صلى هللا عليه وسلم عن حالة الناس عند حشرهم لفصل القضاء – مؤمنهم

وكافرهم – من أهنم يكونون يف هيئة واحدةَّ ،ل عهد هلم هبا يف الدنيا ،وَّل يتصورون حدوثها ،وهلذا
فقد كثر التساؤل واَّلستغراب لتلك احلالة حينما أخرب هبا الرسول صلى هللا عليه وسلم.

كما يف احلديث الذي ترويه أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم(( :حتشرون حفاة عراة غرَّلً)) (.)2

ومعىن حفاة :أي ْتشون على أرجلكم دون نعل أو خف.

والعاري :هو من َّل ثوب له على جسده ،واألغرل :هو الذي مل خيتنت ،أي إن البشر يرجعون كهيئتهم
يوم ولدوا ،حىت إن الغرلة ترجع وإن كان قد اختنت صاحبها يف الدنيا؛ حتقيقاً لقوله تعاىلَ :ك َما بَ َدأْ ََن
أ ََّو َل َخل ٍْق نمِعي ُدهُ [األنبياء.]104 :
وقد ورد هذا املعىن يف حديث ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قام فينا النيب صلى هللا عليه وسلم
خيطب فقال(( :إنكم حمشورون حفاة عراة)) َك َما بَ َدأْ ََن أ ََّو َل َخل ٍْق نمِعي ُدهُ [األنبياء.)3( ]104 :

 - 2حيشر بعض الناس (وهم الكافرون) وهم يسحبون يف احملشر على وجوههم ،وكم يستغرب كثري
من الناس هذه احلال؛ ألهنم يف الدنيا مل يعرفوا تلك احلال ،ومل يتصوروا وقوعها ،ومع أهنا حالة غريبة

لكنها غري منفية َّل عقال وَّل نقال.

فأما العقل فإنه َّل ينفي وقوعها ،وذلك إذا علمنا أن قدرة هللا على كل شيء أمر هني ،فإن الذي
أمشى هؤَّلء على الرجلني له القدرة على أن ْيشيهم على وجوههم ،بل لو أراد هللا ذلك حلصل يف

الدنيا فضال عن اآلخرة.

ومصداق ما قدمنا ما جاء عن أنس بن مالك رضي هللا عنه كما يف الصحيحني – ((أن رجال قال :اي

نيب هللا ،كيف حيشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلني يف الدنيا قادرا على أن
ْيشيه على وجهه يوم القيامة)) قال قتادة :بلى وعزة ربنا (.)4
(قال ابن حجر يف بيان معىن املشي املذكور يف احلديث قوله(( :أليس الذي أمشاه  )) ...ظاهر يف

أن املراد ابملشي حقيقته؛ فلذلك استغربوا حىت سألوا عن كيفيته) ()5

مث رد على الذين يزعمون أن هذا هو مثل ضربه النيب صلى هللا عليه وسلم أبن (اْلواب الصادر عن

النيب صلى هللا عليه وسلم ظاهر يف تقرير املشي على حقيقته) أي فال حاجة إىل صرف الكالم عن
ظاهره.

ومعلوم أن أمر اآلخرة وأحواهلا غري أمر الدنيا وأحواهلا ،فكل شيء يف اآلخرة جديد وَّل عهد للناس

به ،فهي حياة أخرى هلا مميزات وكيفيات َّل توجد يف الدنيا ،وليس على هللا بعزيز يف أن ْيشي الكافر

على وجهه ،إذ لو أراد هللا ذلك يف الدنيا لكان حاصال فيها ،ولكان أمرا مألوفا كما هو احلال يف
املشي على الرجلني.
_________
((( )1تكملة شرح الصدور)) (ص.)16 :

( )2رواه البخاري ( ،)6527ومسلم (.)2859
( )3رواه البخاري ( ،)3349ومسلم (.)2860
( )4رواه البخاري ( ،)6158ومسلم (.)7265
((( )5فتح الباري)) (.)382 /11

()355/4

وهلل تعاىل فوق هذا كله حكم قد ندركها ،وقد َّل ندركها ،فإن الكافر يف الدنيا كان ذا عتو
واستكبارْ ،يشي على رجليه متبخرتا معتزا بنفسهَّ ،ل حيين رأسه لشيء غري هواه ،فال يعرف التواضع
هلل يف شيء ،بل كان يستنكف من السجود لربه واخلضوع له.

وهذا ما ذهب إليه ابن حجر يف بيان حكمة هذا املشي حني قال( :واحلكمة يف حشر الكافر على
وجهه :أنه عوقب على عدم السجود هلل يف الدنيا ،أبن يسحب على وجهه يف القيامة؛ إظهارا هلوانه،

حبيث صار وجهه مكان يده ورجله يف التوقي عن املؤذايت)) ()1

وكثرة النصوص يف هذا املوضوع ْتنع كونه من ابب التمثيل ،فهو إذا على حقيقته فال ينبغي أتويله،
ابإلضافة إىل أنه من األمور املمكنة عقال ،وليست من قبيل املستحيالت على هللا تعاىل .....

 - 3حشر املتكربين

ومن األوصاف األخرى اليت وردت يف السنة حلشر فئات من الناس ،صنف من الناس حيشرون يف
أحقر صفة وأذهلا ،وهؤَّلء هم املتكربون.

فألهنم يف الدنيا ْيشون يف كربهم وتبخرتهم على الناس ،عالية رؤوسهم عن التواضع هلل أو خللقه،
هؤَّلء املستكربون ورد يف صفة حشرهم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما رواه عمرو بن شعيب

عن أبيه عن جده :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :حيشر املتكربون يوم القيامة أمثال الذر
يف صور الرجال ,يغشاهم الذل من كل مكان)) ( )2احلديث.

ويف رواية عن جابر رضي هللا عنه :عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :يبعث هللا يوم القيامة َنساً
يف صور الذر يطؤهم الناس أبقدامهم ،فيقال :ما هؤَّلء يف صور الذر؟ فيقال :هؤَّلء املتكربون يف

الدنيا)) (.)3

وهذه احلالة املخزية تناسب ما كانوا فيه يف الدنيا من تعاظم وغرور أبنفسهم ،ألهنم كانوا يف الدنيا

يتصورون أنفسهم أعظم وأجل املخلوقات؛ فجعلهم هللا يف دار اْلزاء أحقر املخلوقات وأصغرها.

 - 4حشر السائلني:

ومن الصور األخرى اليت تشاهد يف يوم القيامة صور أولئك السائلني الذين يسألون الناس وعندهم ما
يغنيهم ،أيتون يوم القيامة ويف وجوههم مخوش أو كدوح ،أو أيتون وليس يف وجوههم مزعة حلم،

يعرفهم الناس كلهم.

وهذا ما ورد عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :ما يزال
الرجل يسأل الناس؛ حىت أييت يوم القيامة وليس يف وجهه مزعة حلم)) (.)4

وعن عبد هللا بن مسعود قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من سأل وله ما يغنيه؛ جاءت
مخوشاً أو كدوحاً يف وجهه يوم القيامة)) ( )5واْلزاء من جنس العمل.
_________

((( )1فتح الباري)) (.)382 /11

( )2رواه الرتمذي ( ،)2492وأمحد ( ،)6677( )179 /2والبخاري يف ((األدب املفرد))
( .)557قال الرتمذي :حسن صحيح ،وحسنه البغوي يف ((شرح السنة)) ( ،)537 /6وصححه
ابن مفلح يف ((اآلداب الشرعية)) ( ،)521 /3وقال العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) (:)415 /3

إسناده حسن ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )474 /4كما قال يف املقدمة.
( )3رواه البزار كما يف ((جممع الزوائد)) ( ،)337 /10واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) (/4

 .)293وقالَّ[ :ل يتطرق إليه احتمال التحسني] ،وقال اهليثمي :فيه القاسم بن عبد هللا العمري
وهو مرتوك ،وقال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة)) ( :)5010موضوع.
( )4رواه البخاري ( ،)1474ومسلم (.)1040

( )5رواه أبو داود ( ،)1626والرتمذي ( ،)650والنسائي ( ،)97 /5وابن ماجه ( ،)1502وأمحد
( ،)3675( )388 /1واحلاكم ( ،)565 /1والبيهقي ( .)13586( )24 /7واحلديث سكت عنه
أبو داود ،وقال الرتمذي :حسن ،وصححه ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) ( ،)108 /2وحسنه

ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )273 /2كما قال يف املقدمة.

()356/4

واملزعة هي( :بضم امليم – وحكى كسرها – وسكون الزاي بعدها مهملة :أي قطعة" " ،وقال ابن
التني :ضبطه بعضهم بفتح امليم والزاي).

قال ابن حجر( :والذي أحفظه عن احملدثني الضم).

ومعىن احلديث( :قال اخلطايب :حيتمل أن يكون املراد أنه أييت ساقطاً َّل قدر له وَّل جاه ،أو يعذب يف
وجهه حىت يسقط حلمه ،ملشاكلة العقوبة يف مواضع اْلناية من األعضاء ،لكونه أذل وجهه ابلسؤال،

أو أنه يبعث ووجهه عظم كله؛ فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به).

واملعىن األول الذي ذكره اخلطايب أتويل للحديث بغري معناه ،وهلذا قال ابن حجر( :واألول صرف
للحديث عن ظاهره).

وإن كان قد ورد ما يؤيده ،وهو ما أخرجه الطرباين والبزار من حديث مسعود بن عمرو مرفوعاًَّ(( :ل

يزال العبد يسأل وهو غين؛ حىت خيلق وجهه ،فال يكون له عند هللا وجه)) (.)1

(وقال ابن أيب مجرة :معناه :أنه ليس يف وجهه من احلسن شيء ،ألن حسن الوجه هو ِبا فيه من
اللحمَّ َ ،
ب إىل محله على ظاهره).
ومال املهل ُ
مث ذكر أن السر يف ذلك هو (أن الشمس تدنو يوم القيامة ،فإذا جاء َّل حلم بوجهه؛ كانت أذية
الشمس له أكثر من غريه) قال – يعين املهلَّب( :واملراد به :من سأل تكثراً وهو غين َّل حتل له
الصدقة ،وأما من سأل وهو مضطر فذلك مباح له فال يعاقب عليه) (.)2

 - 5حشر أصحاب الغلول (:)3

ومن املشاهد كذلك :مشهد أقوام أيتون حاملني أثقاَّلً على ظهورهم ،كالبعري والشاة وغريمها ،وهؤَّلء

هم أهل الغلول ،فإهنم حيشرون يف هيئة تشهد عليهم ابخليانة والغلول أمام اخللق أمجعني ،فمن غل
شيئاً يف حياته الدنيا ومل يظهره؛ فسيظهره هللا عليه يوم يبعث ،يكون عالمة له ،وزايدة يف النكاية

وتشهرياً جبرْيته حيمل ما غل على ظهره.

ومصداق هذا ما جاء يف كتاب هللا عز وجل حيث قال :وما َكا َن لِنَِ ٍيب أَن يـغُ َّل ومن يـغْلُل أي ِ
ْت ِِبَا غَ َّل
ََ
َ ََ َ ْ َ
يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة ُمثَّ تُـ َو َّىف ُك مل نَـ ْف ٍ
ت َو ُه ْم َّلَ يُظْلَ ُمو َن [آل عمران.]161 :
سبَ ْ
س َّما َك َ
قال قتادة يف معىن اآلية( :كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا غنم مغنماً؛ بعث منادايً :أَّل َّل يغلن
رجل خميطاً فما دونه ،أَّل َّل يغلن رجل بعرياً ،فيأيت به على ظهره يوم القيامة له رغاء ،أَّل َّل يغلن

رجل فرساً ،فيأيت به على ظهره يوم القيامة له مححمة) (.)4

وما جاء يف السنة النبوية كما يف حديث أيب مسعود األنصاري قال(( :بعثين النيب صلى هللا عليه
وسلم ساعياً ،مث قال :انطلق أاب مسعود َّل ألفينك يوم القيامة جتيء وعلى ظهرك بعري من إبل

الصدقة له رغاء ،قد أغللته قال :إذاً َّل أنطلق ،قال :إذا َّل أكرهك)) (........... )5

واخلالصة :أن من مات على عمل بعث عليه.

قال الربديسي يف شرح حديث جابر رضي هللا عنه :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :يبعث

كل عبد على ما مات عليه)) (.)6
_________

( )1رواه الطرباين ( ،)17546( )333 /20والبزار كما يف ((جممع الزوائد)) ( ،)99 /3واملنذري

( .)31 /2وقال :يف إسناده حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى ،وقال اهليثمي :رواه البزار والطرباين يف
الكبري وفيه حممد بن أيب ليلى وفيه كالم ،وضعف إسناده ابن حجر يف ((خمتصر البزار)) (/1
.)383

((( )2فتح الباري)) (.)339 /3
((( )3تفسري ابن كثري)) (.)420 /1

( )4روه الطربي يف تفسريه (.)364 /7
( )5رواه أبو داود ( ،)2947والطرباين ( ،)14377( )247 /17واملنذري يف ((الرتغيب

والرتهيب)) ( .)25 /2واحلديث سكت عنه أبو داود ،وصحح إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف
((األحكام الصغرى)) ( ،)361وحسنه األلباين يف ((صحيح أيب داود)).
( )6رواه مسلم (.)2878

()357/4

قال( :أي على احلالة اليت مات عليها من خري أو شر ،فالزامر أييت يوم القيامة ِبزماره ،والسكران

بقدحه ،واملؤذن يؤذن ،وحنو ذلك) (.)1

 - 6حشر أهل الوضوء ،أهل الغرة والتحجيل:
وإذا كان من قدمنا ذكرهم كانوا أمثلة سيئة ملن يعمل أعماهلم ،فإنه يف اْلانب اآلخر جند من يتسم

ابلصفات احلميدة ،وهلذا فإنه يبعث محيداً عليه سيما أهل الصالح والتقوى ،سيما أمة حممد صلى

هللا عليه وسلم ،من الغرة والتحجيل بسبب آاثر الوضوء.

وهي كرامة من هللا تعاىل ألوليائه وأحبائه ،كما قال صلى هللا عليه وسلم يف حديث أيب هريرة(( :إن
أميت يدعون يوم القيامة غراً حمجلني من آاثر الوضوء ،فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل))

(.)2

وكما قال صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الذي رواه عبد هللا بن بسر عن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم أنه قال(( :أميت يوم القيامة غر من السجود ,حمجلون من الوضوء)) (.)3

 - 7حشر الشهداء:

ومن املشاهد األخرى :مشهد ألقوام حيشرون ودماؤهم تسيل عليهم ،وهم الشهداء ،فإهنم حيشرون

ودماؤهم تسيل كهيئتها يوم جرحت يف الدنيا ،تفجر دماً ،كما ورد عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم(( :كل كلم يكلمه املسلم يف سبيل هللا مث تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت

تفجر دماً .اللون لون دم والعرف عرف املسك)) إىل آخر احلديث (.)4

وهذا إكرام هلم وبيان ملزاايهم ،وتشهرياً ِبواقفهم وعلو مقامهم عند هللا تعاىل ،ألن اْلزاء من جنس

العمل.

قال النووي( :وأما الكلم – بفتح الكاف وإسكان الالم – فهو اْلرح ،ويكلم – إبسكان الكاف –
أي جيرح) قال( :وفيه دليل على أن الشهيد َّل يزول عنه الدم بغسل وَّل غريه ،واحلكمة يف جميئه يوم

القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه يف طاعة هللا تعاىل) (.)5

ويلخص الربديسي أحوال البشر يف جميئهم إىل املوقف فيقول( :واعلم أن الناس حيشرون يومئذ على
شر ال ُْمت َِّق َ ِ
سو ُق
ثالثة أصناف :ركباَنً ،ومشاة ،وعلى وجوههم .قال تعاىل :يَـ ْوَم َْحن ُ ُ
ني إ َىل ا َّلر ْمحَ ِن َوفْ ًدا َونَ ُ
ال ُْم ْج ِرِم َ ِ
َّم ِو ْر ًدا [مرمي.]86 - 85 :
ني إ َىل َج َهن َ
مث قال :الوفد يف اللغة :القوم املكرمون ،يفدون من بالدهم يف مجاعتهم إىل ملكهم ،فينزلون
ويكرمهم ،والورد :العطاش ،يساقون كما تساق اإلبل وغريها من األنعام ،فتسوقهم املالئكة أبسياط

النار إىل النار ،وقوم ْيشون على وجوههم.

وقال بعضهم :إذا قام الناس من قبورهم لفصل القضاء؛ حضروا على أحوال خمتلفة :فمنهم من
يكسى ،ومنهم من حيشر عرايَنً ،ومنهم راكباً ،ومنهم ماش ،ومسحوب على وجهه ،ومنهم من يذهب
إىل املوقف راغباً ،ومنهم من يذهب خائفاً ،ومنهم من تسوقه النار سوقاً) (.)6

وقوله( :ومنهم راكبا) ،هذه املسألة مما أكثر فيه املؤلف الكالم عنها ،وإن كان القول أبن الناس أيتون
ركباَنً خيالف ما ثبت يف الصحيح من أهنم أيتون ((حفاة عراة غرَّلً)) ،إَّل أن املؤلف مجع بني أقوال

من ذهب إىل أهنم أيتون ركباَنً ،وبني هذا النص وما جاء يف معناه بقوله:

(مث إن الرواايت اليت فيها الركوب يف احملشر ختالف حديث الصحيحني أن الناس حيشرون حفاة عراة،
وَّل يبعد أن يكون الركوب يف احملشر لبعض السعداء ،فيكون حديث الصحيحني حمموَّلً على بعض

الصور) ( .)7احلياة اآلخرة لغالب عواجي  -بتصرف207 /1 -
_________

((( )1تكملة شرح الصدور)) (ص.)12 :
( )2رواه البخاري ( ،)136ومسلم (.)246

( )3رواه الرتمذي ( ،)607وأمحد ( ،)17729( )189 /4والبيهقي يف شعب اإلْيان (،)17 /3

والضياء ( .)94( )106 /9قال الرتمذي :حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث ابن

بسر ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح ،وصحح إسناده على شرط الشيخني
شعيب األرَنؤوط يف حتقيقه للمسند.

( )4رواه مسلم (.)1876
((( )5شرح صحيح مسلم)) (.)541 /4

((( )6تكملة شرح الصدور)) (ص.)18 :
((( )7تكملة شرح الصدور)) (ص.)18 :

()358/4

املبحث اخلامس :أول من حيشر من اخللق

اختلف العلماء يف أول من حيشر من اخللق ،هل هو نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم أو غريه من

األنبياء مثل موسى عليه السالم؟
والصحيح يف ذلك :أن نبينا صلى هللا عليه وسلم هو أول من حيشر؛ حيث تنشق عنه األرض قبل

كل خملوق؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم(( :أَن سيد ولد آدم يوم القيامة ,وأول من ينشق عنه القرب))

(.)1

فهو أول الناس حيشر ،وأول اخللق تنشق عنه األرضَّ ،ل غريه من البشر.

قال الربديسي( :وأما أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة فنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم).
ونقل عن شارح (اْلوهرة) قوله( :وأول من حييا وحيشر نبينا صلى هللا عليه وسلمَّ ،ل موسى على

األصح) (.)2

 - 2وأما أول من يكسى من اخللق :فقد ورد يف حديث ابن عباس أن إبراهيم – عليه وعلى نبينا

أفضل الصالة والسالم -هو أول من يكسى يوم القيامة ،وذلك يف قوله صلى هللا عليه وسلم(( :وإن
أول اخلالئق يكسى يوم القيامة إبراهيم)) (.)3
وهذا يدل على أن اخلالئق خيرجون من القبور دون كسوة كلهم ،مث يكسى بعد ذلك من أراد هللا

كسوته من أصفيائه ،وهذا يعارض ما ورد يف حديث أيب سعيد ( ،)4وما جاء أيضاً عن معاذ بن جبل

( ،)5من أن األموات يبعثون يف ثياهبم اليت كفنوا فيها.

وقد مجع اإلمام ابن حجر بني هذه األحاديث أبن بعضهم حيشر عارايً ،وبعضهم كاسياً ،أو حيشرون
كلهم عراة ،مث يكون أول من يكسى األنبياء ،فأول من يكسى إبراهيم عليه الصالة والسالم ،أو

خيرجون من القبور ابلثياب اليت ماتوا فيها ،مث تتناثر عنهم عند ابتداء احلشر ،فيحشرون عراة ،مث
يكون أول من يكسى إبراهيم.

ومحل بعضهم حديث أيب سعيد على الشهداء؛ ألهنم الذين أمر أن يزملوا يف ثياهبم ويدفنوا فيها،
فيحتمل أن يكون أبو سعيد مسعه يف الشهيد فحمله على العموم.

وممن محله على عمومه معاذ بن جبل؛ فأخرج ابن أيب الدنيا بسند حسن عن عمرو بن األسود قال:
دفنا أم معاذ بن جبل ،فأمر هبا فكفنت يف ثياب جدد وقال :أحسنوا أكفان مواتكم ،فإهنم حيشرون

فيها ( ،)6قال :ومحله بعض أهل العلم على العمل إخل ما أورده ابن حجر ( .)7احلياة اآلخرة لغالب
عواجي234 /1 -
_________

( )1رواه مسلم (.)2278
((( )2تكملة شرح الصدور)) (ص.)12 :

( )3رواه البخاري ( ،)4625ومسلم (.)2860
( )4احلديث رواه أبو داود ( ،)3114وابن حبان ( ،)7316( )307 /16واحلاكم (،)490 /1

والبيهقي ( .)6395( )384 /3واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح
على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،وصحح إسناده النووي يف ((اجملموع)) ( ،)321 /5وحسنه ابن
حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )198 /2كما قال ذلك يف املقدمة.

( )5رواه ابن أيب الدنيا يف ((األهوال)) ( ،)216وابن أيب شيبة ( )153 /3موقوفاً على معاذ بن
جبل بلفظ(( :أحسنوا أكفان مواتكم فإهنم حيشرون فيها)).

( )6رواه ابن أيب الدنيا يف ((األهوال)) ( ،)216وابن أيب شيبة ( )153 /3موقوفاً على معاذ بن

جبل.

((( )7فتح الباري)) (.)383 /11

()359/4

املبحث السادس :التفاضل يف احملشر
أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أن املؤمنني حيشرون حفاة عراة غرَّلً ( , )1وأخرب سبحانه أنه حيشر
ِ
ِ ِ
ص اما
الكافرين على وجوههم ،قال سبحانهَ :وَْحن ُ
ْما َو ُ
ش ُرُه ْم يَـ ْوَم الْقيَ َامة َعلَى ُو ُجوه ِه ْم ُع ْميًا َوبُك ً
شرو َن علَى وج ِ
َّ ِ
وه ِه ْم إِ َىل َج َهنَّ َم [الفرقان .]34 :وسئل صلى هللا
ين ُْحي َ ُ َ ُ ُ
[اإلسراء .]97 :وقال :الذ َ
عليه وسلم :كيف حيشر الكافر على وجهه؟ فقال صلى هللا عليه وسلم(( :أليس الذي أمشاه على
الرجلني يف الدنيا قادراً على أن ْيشيه على وجهه يوم القيامة)) (.)2

وقد قال صلى هللا عليه وسلم(( :حيشر الناس على ثالث طرائق راغبني وراهبني ,واثنان على بعري,
وثالثة على بعري ،وأربعة على بعري وعشرة على بعري .وحيشر بقيتهم النار ،تقيل معهم حيث قالوا،

وتبيت معهم حيث ابتوا ،وتصبح معهم حيث أصبحوا ،وْتسي معهم حيث أمسوا)) ( .)3أخرجه
البخاري يف ابب احلشر وذكره مع احلديثني السابقني يف حشر املؤمنني وحشر الكافرين.

وقد نقل ابن حجر عن اخلطايب – قال( :وصوب عياض ما ذهب إليه اخلطايب وقواه)  -أن احلشر يف
هذا احلديث يكون يف الدنيا قبل قيام الساعة حيشر الناس أحياء إىل الشام ،وأما احلشر من القبور إىل
املوقف فهو خالف هذه الصورة من الركوب على اإلبل والتعاقب عليها وإمنا هو ما ورد يف احلديث

حفاة عراة مشاة (.)4

ونقل رمحه هللا عن بعض أهل العلم اْلزم أبنه احلشر بعد اخلروج من القبور ،وهو ظاهر صنيع

البخاري من إيراده احلديث على الوجه املذكور.

ونقل رمحه هللا عن بعض أهل العلم أن محله على احلشر من القبور أقوى من أوجه ،وذكر أربعة
أوجه ،منها :أن احلشر إذا أطلق يف عرف الشارع إمنا يراد به احلشر من القبور ما مل خيصه بدليل

( .)5وذكر ابن حجر أنه قد مجع بني احلديث ,وحديث حشر الناس عراة حفاة مشاة أبهنم خيرجون
من قبورهم على هذا الوصف مث يفرتق حاهلم من مث إىل املوقف على ما يف هذا احلديث ( .)6ومعلوم

أن القيامة أحوال متعددة ،إَّل أن ابن حجر رجح أن احلشر الوارد يف احلديث إمنا يكون قبل املبعث

( .)7واحلديث دال على التفاضل يف احلشر ،وقد نقل ابن حجر عن بعض أهل العلم قوله( :نرى أن
هذا التقسيم الذي وقع يف هذا احلديث نظري التقسيم الذي وقع يف تفسري الواقعة يف قوله تعاىل:

اجا ثَالثَةً [الواقعة .]7 :اآلايت ،فقوله يف احلديث(( :راغبني راهبني)) يريد به عوام
َوُكنتُ ْم أَ ْزَو ً

املؤمنني ,وهم من خلط عمالً صاحلاً وآخر سيئاً ,فيرتددون بني اخلوف والرجاء ،خيافون عاقبة

سيئاهتم ,ويرجون رمحة هللا إبْياهنم ,وهؤَّلء أصحاب امليمنة ،وقوله ((واثنان على بعري  ..اخل))

السابقني وهم أفاضل املؤمنني حيشرون ركباَنً ،وقوله(( :وحتشر بقيتهم النار)) يريد به أصحاب
املشأمة) (.)8

وقد ذكر ابن القيم أن املراد ابلطبقات املذكورة يف آخر سورة الواقعة – طبقة املقربني وطبقة أصحاب

اليمني ،وطبقة املكذبني – الطبقات عند احلشر األول (.)9
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3349ومسلم ( .)2860من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
( )2رواه البخاري ( .)4760من حديث أنس رضي هللا عنه.
( )3رواه البخاري ( ،)6522ومسلم ( .)2861من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )4فتح الباري)) (.)379 /11
((( )5فتح الباري)) (.)380 /11
((( )6فتح الباري)) (.)379 /11
((( )7فتح الباري)) (.)382 /11
((( )8فتح الباري)) (.)380 /11
((( )9التبيان يف أقسام القرآن)) (.)151

()360/4
ِ
الر ْمحَ ِن َوفْ ًدا [مرمي .]85 :شاهد للطائفة الثانية وهم
ني إِ َىل َّ
ولعل يف قوله تعاىل :يَـ ْوَم َْحن ُ
ش ُر ال ُْمتَّق َ

الركبان ,ألن الوفد َّل يكون إَّل راكباً كما روي عن علي رضي هللا عنه ( )1وقد نقل املفسرون عن

أئمة التفسري أن احلشر املذكور يف هذه اآلية إمنا يكون عند املنصرف من بني يدي هللا يف طريقهم إىل

اْلنة ( , )2فهم َّل يركبون إَّل من املوقف ,أما إذا خرجوا من القبور فحفاة عراة مشاة إىل املواقف
كما يقول القرطيب (.)3

ومن األحوال الفاضلة يف احلشر ،حال الشهيد فقد قال صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يكلم أحد يف

سبيل هللا ،وهللا أعلم ِبن يكلم يف سبيله ،إَّل جاء يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون دم ,والريح

ريح مسك)) (.)4

ومن األحوال الفاضلة يف احملشر ،حال الذين يظلهم هللا بظله يوم َّل ظل إَّل ظله ,ومنهم السبعة
الذين ذكرهم النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله(( :سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم َّل ظل إَّل ظله:

اإلمام العادل ،وشاب نشأ يف عبادة ربه ،ورجل قلبه معلق يف املساجد ،ورجالن حتااب يف هللا اجتمعا
عليه وتفرقا عليه ،ورجل طلبته امرأة ذات منصب ومجال ،فقال إين أخاف هللا ،ورجل تصدق أخفى

حىت َّل تعلم مشاله ما تنفق ْيينه ،ورجل ذكر هللا خالياً ،ففاضت عيناه)) (.)5

وقال صلى هللا عليه وسلم(( :تدين الشمس يوم القيامة من اخللق حىت تكون منهم كمقدار امليل.
قال الراوي :فال أدري ما يعين ابمليل؟ أمسافة األرض ،أم امليل الذي تكتحل به العني؟ قال صلى هللا
عليه وسلم(( :فيكون الناس على قدر أعماهلم يف العرق .فمنهم من يكون إىل كعبيه .ومنهم من

يكون إىل ركبتيه .ومنهم من يكون إىل حقويه .ومنهم من يلجمه العرق إْلاماً)) وأشار رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم بيده إىل فيه)) (.)6

فهذا دليل على تفاضل اخللق يف وقوفهم ابحملشر قبل فصل القضاء.
ومن األحوال املفضولة يف احلشر ،حال املتكربين كما يف احلديث(( :حيشر املتكربون يوم القيامة

أمثال الذر يف صور الرجال ,يغشاهم الذل من كل مكان)) (.)7

وأفضل أمم املؤمنني يف احملشر أمة حممد صلى هللا عليه وسلم ،فقد اختصها هللا عز وجل فيه ِبا ْتتاز

به عن غريها ،ومن هذه اخلصائص:

 -اختصاصها أبهنا أكثر أتباع األنبياء عدداً ،كما يف حديث صحيح مسلم الذي تقدم ذكره(( :أَن

أكثر األنبياء تبعاً يوم القيامة)).

 -وْتيزها بعالمة تعرف هبا وهي أهنم أيتون غراً حمجلني من آاثر الوضوء كما يف احلديث(( :إن أميت

يدعون يوم القيامة غراً حمجلني من آاثر الوضوء)) (.)8

وقال صلى هللا عليه وسلم(( :لكم سيما ليست ألحد غريكم ,تردون علي غراً حمجلني من آاثر
الوضوء)) (.)9

وأفضل أحوال أهل احملشر وأكملهم حال األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم وَّل ريب ،وأفضل

أحوال األنبياء حال آدم وأويل العزم من الرسل اخلمسة :نوح ,وإبراهيم ,وموسى ,وعيسى ,وحممد

صلوات هللا وسالمه عليهم كما دل عليه صراحة حديث الشفاعة املخرج يف الصحيحني ( )10وقد
سبق ذكره .فأهل احملشر يقصدوهنم خاصة من بني سائر األنبياء واملرسلني لكي يشفعوا عند هللا
إلراحتهم من هول املوقف ،وحممد صلى هللا عليه وسلم هو أفضل أهل احملشر ,وحاله أفضل
أحواهلم ,فهو صاحب الشفاعة العظمى اليت يتدافعها األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم  ..مباحث

املفاضلة يف العقيدة حملمد بن عبدالرمحن الشظيفي  -ص393
_________

((( )1املسند)) ( )377 /2و ((تفسري القرطيب)) ( )152 /11و ((الدر املنثور)) (.)285 /5
((( )2تفسري البغوي)) ( )209 /3و ((تفسري ابن كثري)) ( )138 /3و ((تفسري القرطيب)) (/11
 )152و ((الدر املنثور)) (.)284 /4

((( )3التفسري)) (.)153 /11

( )4رواه البخاري ( ،)5533ومسلم ( .)1876من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )5رواه البخاري ( ،)660مسلم ( .)1031من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )6رواه مسلم ( .)2864من حديث املقداد بن األسود رضي هللا عنه.

( )7رواه الرتمذي ( ،)2492وأمحد ( .)6677( )179 /2قال الرتمذي :حسن صحيح ،وحسنه
البغوي يف ((شرح السنة)) ( ،)537 /6وابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )474 /4كما
قال ذلك يف املقدمة.

( )8رواه البخاري ( ،)136ومسلم ( .)249من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )9رواه مسلم (.)247

( )10رواه البخاري ( ،)4712ومسلم (.)194

()361/4

ْتهيد:
إذا انتهى الناس إىل املوقف الذي أعده هللا تبارك وتعاىل مكاَنً َّلجتماع خلقه فيه ،وشرفه جل وعال
بنزوله فيه لفصل القضاء بني عباده؛ فإن اخللق يكونون فيه على ما َّل يتصور وَّل يدرك كنهه من

القلق واخلوف العظيم ،وقد جاء يف القرآن الكرمي ويف السنة النبوية الشريفة أوصافاً كثرية هلذا املوقف

العظيم.

فالشمس فوق رؤوسهم ،والعرق قد بلغ من كل واحد قدر عمله ،حىت إن منهم من يلجمه إْلاماً،
وهم وقوف حفاة عراة غرَّلً ،شاخصة أبصارهم إىل السماء ،ينتظرون فصل القضاءَّ ،ل ينظر أحد إىل
أحد ،يفر احلميم من محيمه ،والقريب من قريبه ،قد ملئت قلوهبم ِبا يشغلها ،وكيف َّل ْتأل وهم

ينتظرون إما َنراً حامية ،وإما جنة عالية.

كل واحد يتذكر ما سعى وما قدم هلذا املوقف العظيم؛ َّل شغل له إَّل ذلك ،حىت يفصل هللا بينهم،

ويتبني مصري كل واحد منهم احلياة اآلخرة لغالب عواجي243 /1 -

()362/4

املبحث األول :تعريف املوقف لغةً واصطالحاً
املوقف يف اللغة :املكان الذي يقف فيه اإلنسان .قال الراغب( :وموقف اإلنسان حيث يقف) (.)1
وقال الفريوزآابدي( :وقف يقف وقوفاً :دام قائماً) .وقال أيضاً( :واملوقف حمل الوقوف) (.)2

أما معناه يف اَّلصطالح:

فهو املكان اخلاص الذي أعده هللا تبارك وتعاىل حلشر الناس حلساهبم وفصل القضاء بينهم .احلياة
اآلخرة لغالب عواجي241 /1 -
_________

((( )1مفردات القرآن)) (ص.)530 :
((( )2القاموس احمليط)) (ص.)1112 :

()363/4

املبحث الثاين :صفته يف القرآن الكرمي
أما ما جاء يف صفته من القرآن الكرمي :فهو ما تتحدث عنه اآلايت اآلتية:
قال هللا تعاىل يف وصف خوف وامتالء اخلالئق ابلغم ،ووقوف قلوهبم يف حناجرهم:
اج ِر َك ِ
ِ
َنذرُهم يـوم اآل ِزفَ ِة إِ ِذ الْ ُقلُوب لَ َدى ا ْحلنَ ِ
ني ِمن َِ
اظ ِم َ ِ ِ ِ
اع
محي ٍم َوَّل َش ِفي ٍع يُطَ ُ
ُ
َ - 1وأ ْ ْ َ ْ َ
ني َما للظَّالم َ ْ
َ

[غافر.]18 :

قال قتادة( :وقفت القلوب يف احلناجر من اخلوف؛ فال خترج وَّل تعود إىل أماكنها) ،وكذا قال

عكرمة ,والسدي ,وغري واحد (.)1
 - 2وقال تعاىل مبيناً حال الكفار وما يصيبهم من الفزع الشديد هلول ما يرون وذلتهم وفراغ قلوهبم
نب هللا غَافِالً َع َّما يـعمل الظَّالِمو َن إِ َّمنَا يـ َؤ ِخرهم لِيـوٍم تَ ْش َخ ِ ِ
ار
ص فيه األَبْ َ
س َ َّ َ
ُ ُُ ْ َْ
ُ
صُ
ُ
عن كل شيءَ :وَّلَ َحتْ َ
َْ َ ُ
م ْه ِط ِعني م ْقنِ ِعي رء ِ
وس ِه ْم َّلَ يَـ ْرتَ مد إِلَْي ِه ْم طَ ْرفُـ ُه ْم َوأَفْئِ َد ُهتُ ْم َه َواء [إبراهيم.]43 - 42 :
ُ َُ
ُُ
(يقول تعاىل ذكره :إمنا يؤخر ربك اي حممد هؤَّلء الظاملني – الذين يكذبونك ,وجيحدون نبوتك –
ليوم تشخص فيه أبصار اخللق ،وذلك يوم القيامة) (.)2
وقال تعاىل يف بيان حال املؤمنني والكافرين ،وما امتاز به كل فريق من عالمات الشقاء أو السعادة:
َّ ِ
ِ
اب ِِبَا
يَـ ْوَم تَـ ْبـيَ م
اس َود ْ
َّت ُو ُج ُ
ين ْ
وه ُه ْم أَ ْك َف ْرُمت بَـ ْع َد إِْيَان ُك ْم فَ ُذوقُواْ ال َْع َذ َ
ض ُو ُجوهٌ َوتَ ْس َو مد ُو ُجوهٌ فَأ ََّما الذ َ
ِ ِ ِ
ِ
َّ ِ
يها َخالِ ُدو َن [آل عمران- 106 :
ين ابْـيَض ْ
َّت ُو ُج ُ
وه ُه ْم فَفي َر ْمحَة هللا ُه ْم ف َ
ُك ْنـتُ ْم تَ ْك ُف ُرو َن َوأ ََّما الذ َ

.]107

فقد جعل هللا مجيع أهل اآلخرة فريقني:

(أحدمها :سوداء وجوهه ،واآلخر :بيضاء وجوهه) (.)3
وقال تعاىلَ :وتَـ َرى ُك َّل أ َُّم ٍة َجاثِيَةً ُك مل أ َُّم ٍة تُ ْد َعى إِ َىل كِتَ ِاهبَا الْيَـ ْوَم ُجتْ َزْو َن َما ُكنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن [اْلاثية.]28 :
(قال الليث :اْلثو :اْللوس على الركب كما جيثى بني يدي احلاكم).
وقال ابن عباس( :جاثية :جمتمعة مرتقبة ملا يعمل هبا ،وإِ َىل كِتَ ِاهبَا أي إىل صحائف أعماهلا) (.)4

وقال ابن كثري( :جاثية :أي على ركبها من الشدة والعظمة ،ويقال إن هذا إذا جيء جبهنم ،فإهنا تزفر
زفرة َّل يبقى أحد إَّل جثا لركبتيه) (.)5
الس َماءُ ُمن َف ِط ٌر بِ ِه َكا َن َو ْع ُدهُ َم ْفعُوَّلً
ف تَـتَّـ ُقو َن إِن َك َف ْرُْمت يَـ ْوًما َْجي َع ُل الْ ِولْ َدا َن ِشيبًا َّ
وقال تعاىل :فَ َك ْي َ
[املزمل.]18 :

يقول تعاىل :كيف تقون أنفسكم إن كفرمت ،أي إن بقيتم على كفركم ،يَـ ْوًما :أي عذاب يوم جيعل

الولدان شيباً ،لشدة هوله ،أي يصري الولدان شيوخاً ،والشيب :مجع أشيب ،وهذا جيوز أن يكون

حقيقة وأهنم يصريون كذلك ،أو ْتثيالً ،ألن من شاهد اهلول العظيم تقاصرت ,قواه وضعفت
الس َماءُ ُمن َف ِط ٌر بِ ِه أي متشققة به لشدته وعظيم
أعضاؤه ,وصار كالشيخ يف الضعف وسقوط القوة َّ
هوله) (.)6
_________

((( )1تفسري ابن كثري)) (.)75 /4
((( )2تفسري الطربي)) (.)236 /13
((( )3تفسري الطربي)) (.)40 /4

((( )4تفسري الرازي)) (.)272 /27
((( )5تفسري ابن كثري)) (.)151 /4
((( )6فتح القدير)) (.)319 /5

()364/4
نت تُـ َر ًااب
ت يَ َداهُ َويَـ ُق ُ
َّم ْ
ول الْ َكافِ ُر َاي لَْيـتَ ِين ُك ُ
وقال تعاىل :إِ ََّن أَن َذ ْرََن ُك ْم َع َذ ًااب قَ ِريبًا يَـ ْوَم يَنظُُر ال َْم ْرءُ َما قَد َ
[النبأ ،]40 :أخرج ابن جرير رمحه هللا عدة رواايت عن أيب هريرة ،وعبد هللا بن عمرو ،وعبد هللا بن

ذكوان ،وسفيان :أن الكافر يقول ذلك حينما يشاهد البهائم وقد أمر هللا هبا فصارت تراابً ،فعند
َّ ِ
ٍِ
ص ُواْ
ين َك َف ُرواْ َو َع َ
ذلك يتمىن أنه صار تراابً مثلها ومل يقف بني يدي هللا تعاىل ( .)1يَـ ْوَمئذ يَـ َو مد الذ َ
ض َوَّلَ يَكْتُ ُمو َن هللاَ َح ِديثًا [النساء.]42 :
الر ُس َ
َّ
س َّوى هبِِ ُم األ َْر ُ
ول لَ ْو تُ َ
َخ ِيه وأ ُِم ِه وأَبِ ِيه وص ِ
ِ ِ
ِ
احبَتِ ِه َوبَنِ ِيه لِ ُك ِل ْام ِر ٍئ ِم ْنـ ُه ْم يَـ ْوَمئِ ٍذ َشأْ ٌن يُـغْنِ ِيه
وقال تعاىل :يَـ ْوَم يَف مر ال َْم ْرءُ م ْن أ َ َ َ َ
وجوهٌ يـومئِ ٍذ مس ِفرةٌ َ ِ
ٍِ
ِ
رتةٌ [عبس.]41 - 34:
ربةٌ تَـ ْرَه ُق َها قَ ََ
ضاح َكةٌ م ْستَـ ْبش َرةٌ َوُو ُجوهٌ يَـ ْوَمئذ َعلَْيـ َها غَ ََ
ُ ُ َْ َ ْ َ
أي يفر عن أخيه ،وصاحبته :أي زوجته اليت كانت زوجته يف الدنيا ،وبنيه حذراً من مطالبتهم إايه ِبا
بينه وبينهم من التبعات واملظامل.
وغَربةٌ ذكر أن البهائم اليت يصريها هللا تراابً ٍ
يومئذ  -بعد القضاء بينها  -حيول ذلك الرتاب غربة يف
ََ
وجوه أهل الكفر ،والقرتة ِبعىن الغربة (.)2
وما هذا الفرار من األخ ,واألم ,واألب ,والزوجة ,واألبناء إَّل ملا يتوقع اإلنسان من األمور العظام
اليت هو يف انتظارها بني حلظة وأخرى لِ ُك ِل ْام ِر ٍئ ِم ْنـ ُه ْم يَـ ْوَمئِ ٍذ َشأْ ٌن يُـغْنِ ِيه.

وقال تعاىل :يف بيان حال املشركني الذين كذبوا على هللا بنسبة الشريك والولد إليه جل وعال ومبيناً
عالمتهم اليت يتصفون هبا ويـوم ال ِْقيام ِة تَـرى الَّ ِذين َك َذبواْ علَى َِّ
َّم
َ ُ َ
اَّلل ُو ُج ُ
س ِيف َج َهن َ
ََ ْ َ َ َ َ
وه ُهم م ْس َو َّدةٌ أَلَْي َ
ِ
ين [الزمر.]60 :
َمثْـ ًوى لل ُ
ْمتَ َكِ ِرب َ
أي يوم القيامة ترى اي حممد الذين كذبوا على هللا من قومك ،فزعموا أن له ولداً وأن له شريكاً،
وعبدوا آهلة من دونه – وجوههم مسودة (.)3

إىل غري ذلك من اآلايت الكثرية الواردة يف وصف هذا املوقف العظيم وما يقع فيه من الثواب
والعقاب ،وما يقع فيه كذلك للخلق من الكرب الشديد ,والفزع العظيم ،وما يكونون عليه من

صفات شىت بينها القرآن الكرمي ْتام البيان ،حىت إهنا لتكاد أن تصل إىل أن يتخيلها اإلنسان وكأهنا
قد وقعت ،لظهورها وكثرة العناية إببرازها واضحة جلية يف أساليب متعددة مؤثرة .احلياة اآلخرة

لغالب عواجي243 /1 -
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)26 /30
((( )2تفسري الطربي)) (.)62 /30
((( )3تفسري الطربي جامع البيان)) (.)22 /24

()365/4

املبحث الثالث :صفته يف السنة النبوية
وأما يف السنة النبوية فقد جاء أن العرق يبلغ من اإلنسان على مقدار عمله ،فمن الناس من يبلغ
العرق إىل أنصاف أذنيه ،ومنهم من يلجمهم إْلاماً ،ومنهم من يكون إىل كعبيه ،ومنهم من يكون إىل
ركبتيه ،ومنهم من يكون إىل حقويه ،فهم على حاَّلت شىت ،ومصداق هذا:

وم النَّاس لِر ِ
ب
 - 1ما جاء عن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :يَـ ْوَم يَـ ُق ُ ُ َ
ني قال(( :يقوم أحدهم يف رشحه إىل أنصاف أذنيه)) (.)1
ال َْعالَ ِم َ
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :يعرق الناس يوم القيامة حىت
يذهب عرقهم يف األرض سبعني ذراعاً ،ويلجمهم حىت يبلغ آذاهنم)) (.)2

ويف رواية مسلم(( :سبعني عاماً ،وإنه ليبلغ إىل أفواه الناس)) (.)3

وهلذا فإن اإلنسان ليتمىن من شدة اهلول والعرق أن يذهب به ولو إىل النار ويسرتيح منه ،كما ورد

عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن الرجل ليلجمه العرق
يوم القيامة ,فيقول :اي رب أرحين ولو إىل النار)) (.)4
ويف الصحيح من حديث عدي بن حامت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :مث ليقفن أحدكم
بني يدي هللا ،ليس بينه وبينه حجاب ،وَّل ترمجان يرتجم له ،مث ليقولن له :أمل أوتك ماَّلً؟ فليقولن:

بلى .مث ليقولن :أمل أرسل إليك رسوَّلً؟ فليقولن :بلى .فينظر عن ْيينه فال يرى إَّل النار ،مث ينظر عن
مشاله فال يرى إَّل النار ،فليتقني أحدكم النار ولو بشق ْترة ،فإن مل جيد فبكلمة طيبة)) (.)5

ويف هذا املوقف الرهيب يكون للشمس وقع شديد على الناس ،فهي تدنو من رؤوس البشر – رغم
حرارهتا اهلائلة – حىت تكون كمقدار ميل ،ولإلنسان أن يتصور مدى ما يلحق أهل املوقف من أمل

حرارهتا.

وهذا ما رواه املقداد بن األسود قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :تدين الشمس

يوم القيامة من اخللق حىت تكون منهم كمقدار ميل .قال سليم بن عامر – أحد رواة احلديث :فوهللا
ما أدري ما يعين ابمليل؛ أمسافة األرض أم امليل الذي تكتحل به العني؟ قال :فيكون الناس على قدر
أعماهلم يف العرق .فمنهم من يكون إىل كعبيه .ومنهم من يكون إىل ركبتيه .ومنهم من يكون إىل

حقويه .ومنهم من يلجمه العرق إْلاماً .قال :وأشار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده إىل فيه))

( .)6احلياة اآلخرة لغالب عواجي247 /1 -
_________

( )1رواه البخاري ( ،)4938ومسلم (.)2862
( )2رواه البخاري (.)6532

( )3رواه مسلم (.)2863

( )4رواه الطرباين ( ،)10132( )107 /10واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) (.)295 /4
وقال :إسناده جيد ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)339 /10رجاله رجال الصحيح.

( )5رواه البخاري (.)1413
( )6رواه مسلم (.)2864
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املبحث الرابع :صفة األرض اليت يقف اخللق عليها
عن سهل بن سعد قال :مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول(( :حيشر الناس يوم القيامة على

أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي)) قال سهل – أو غريه  :-ليس فيها معلم ألحد (.)1

ويتبني من معاين تلك الكلمات الواردة يف احلديث :أن تلك األرض اليت يقف عليها اخللق غري هذه
األرض ،وليس بينهما تشابه ،فتلك أرض هلا صفات وهذه أرض هلا صفات أخرى ،وأن هذه األرض

املعهودة قد انتهت وحلت حملها أرض أخرى هي أكرب منها وأشرف.
أما معىن كوهنا عفراء ،فقال اخلطايب( :العفر :بياض ليس ابلناصع).

وقال عياض( :العفر :بياض يضرب إىل محرة قليالً ،ومنه مسي عفر األرض وهو وجهها) (.)2
وقال ابن فارس( :معىن عفراء :خالصة البياض).

وقال الداودي( :شديدة البياض) ،قال ابن حجر( :كذا قال ،واألول هو املعتمد).
ومعىن (كقرصة النقي :بفتح النون وكسر القاف :أي الدقيق النقي من الغش والنخالة ،قاله
اخلطايب).

ومعىن (ليس فيها معلم ألحد) أو (علم) كما يف رواية مسلم – ومها ِبعىن واحد ،قال اخلطايب( :يريد

أهنا مستوية ،واملعلم – بفتح امليم والالم بينهما مهملة ساكنة – هو الشيء الذي يستدل به على

الطريق).

وقال عياض( :املراد أهنا ليس فيها عالمة سكن ,وَّل بناء ,وَّل أثر ،وَّل شيء من العالمات اليت
يهتدى هبا يف الطرقات كاْلبل ,والصخرة البارزة).

قال ابن حجر( :وفيه تعريض أبرض الدنيا وأهنا ذهبت وانقطعت العالقة منها) ،وقال الداودي:
(املراد أنه َّل حيوز أحد منها شيئا ،إَّل ما أدرك منها).

ويذكر ابن حجر – نقالً عن أيب مجرة – أن يف احلديث إشارة إىل أن أرض املوقف أكرب من هذه

األرض املوجودة جداً.
وأن احلكمة يف نقاء وصفاء تلك األرض املبدلة وانبساطها :أن ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق؛

فاقتضت احلكمة أن يكون احملل الذي يقع فيه ذلك طاهراً عن عمل املعصية والظلم ،وليكون جتليه

سبحانه على عباده املؤمنني على أرض طاهرة لعظمته ،وألن احلكم فيه إمنا يكون هلل وحده؛ فناسب
أن يكون احملل خالصاً له وحده (.)3

وقال صلى هللا عليه وسلم(( :جيمع هللا األولني واآلخرين يف صعيد واحد ,فيسمعهم الداعي وينفذهم
البصر)) (.)4

قال الربديسي( :يريد عليه الصالة والسالم أرضاً مستويةَّ ،ل جبل فيها ,وَّل أكمة ,وَّل ربوة ,وَّل

وهدة ،أرض بيضاء نقية ،مل يسفك عليها دم ،وَّل عمل عليها خطيئة ،وَّل ارتكب فيها حمرم) (.)5

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :يقبض هللا األرض ,ويطوي

السماء بيمينه مث يقول :أَن امللك ,أين ملوك األرض؟)) ( .)6احلياة اآلخرة لغالب عواجي/1 -
251

_________

( )1رواه مسلم (.)2790

((( )2إكمال املعلم)) (.)123 /6
((( )3فتح الباري)) ( ،)375 /11و ((تكملة شرح الصدور)) (ص.)17 :
( )4رواه البخاري ( ،)4712ومسلم ( .)194من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )5تكملة شرح الصدور)) (ص.)17 :

( )6رواه البخاري ( ،)6519ومسلم (.)2787
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املبحث األول :أحوال الناس يوم القيامة

(براءة الناس يومئذ بعضهم من بعض) (وانقطعت عالئق األنساب) كما قال تعاىل :فَِإذَا نُِف َخ ِيف
مح ِ
صوِر فَال أَنساب بـ ْيـنَـ ُهم يـومئِ ٍذ وَّل يـتَساءلُو َن [املؤمنون ،]101:وقال تعاىل :وَّل يسأ ُ ِ
يما
ال م
يم َمح ً
َل َ ٌ
َ َْ
َ َ َ ْ َْ َ َ َ َ
[املعارج ]10:اآلايت ،وقال تعاىل :يـوم ي ِف مر الْمرء ِمن أ ِ
َخ ِيه [عبس ]34:اآلايت ،وقال تعاىل عن
َْ َ َ َ ْ ُ ْ

ِ
ِِ
ني وَّل ص ِد ٍيق َِ
مح ٍيم [الشعراء ،]101 - 100:قال ابن مسعود رضي هللا
الكافرين :فَ َما لَنَا من َشافع َ َ َ
عنه( :إذا كان يوم القيامة مجع هللا األولني واآلخرين مث َندى مناد :أَّل من كان له مظلمة فليجئ
فليأخذ حقه ،قال فيفرح املرء أن يكون له احلق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغرياً.
ٍِ
ساءلُو َن
ومصداق ذلك يف كتاب هللا فَِإذَا نُِف َخ ِيف ال م
َنس َ
اب بَـ ْيـنَـ ُه ْم يَـ ْوَمئذ َوَّل يَـتَ َ
صوِر فَال أ َ

[املؤمنون .]101:رواه ابن أيب حامت ( .)1وروى البغوي إبسناد الثعليب عن جابر بن عبدهللا رضي
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولَّ :
((إن الرجل ليقول يف اْلن ِة :ما فعل
هللا عنه قالُ :

بصديقي فالن؟ وصديقه يف اْلحيم ،فيقول هللا تعاىل :أخرجوا له صديقه إىل اْلنة ،فيقول من بقي:

فما لنا من شافعني وَّل صديق محيم)) ( .)2قال احلسن رمحه هللا تعاىل :استكثروا من األصدقاء
املؤمنني ،فإن هلم شفاعة يوم القيامة .وعن قتادة يف قول هللا عز وجل :يـوم ي ِف مر الْمرء ِمن أ ِ
َخ ِيه َوأ ُِم ِه
َْ َ َ َ ْ ُ ْ
وأَبِ ِيه وص ِ
احبَتِ ِه َوبَنِ ِيه [عبس ]36 – 34:قال :يفر هابيل من قابيل ويفر النيب صلى هللا عليه وسلم
َ َ َ
من أمه ،وإبراهيم عليه السالم من أبيه ،ولوط عليه السالم من صاحبته ،ونوح عليه السالم من ابنه
لِ ُك ِل ْام ِر ٍئ ِم ْنـ ُه ْم يَـ ْوَمئِ ٍذ َشأْ ٌن يُـغْنِ ِيه [عبس ]37:يشغله عن شأن غريه )3( .ويف احلديث (الصحيح)
يف أمر الشفاعة ((أنه إذا طلب إىل كل من أويل العزم أن يشفع عند هللا يف اخلالئق يقول :نفسي
نفسي َّل أسألك إَّل نفسي ،حىت إن عيسى بن مرمي يقولَّ :ل أسأله اليوم إَّل نفسيَّ ،ل أسأله مرمي

اليت ولدتين)) (.)4
ت َس َحائِب األ َْهوا ِل  ...وانْـ َع َجم الْبَلِي ُغ ِيف الْم َق ِ
ال
َو ْارتَ َك َم ْ
َ
ُ َ
َ َ
ص ِمن ِذي الظمل ِْم لِلْمظْلُ ِ
ِ ِ
ِ
وم
َو َعنَت ال ُْو ُجوهُ ل ْل َقيموم َ ...واقـْتُ َّ ْ
َ
_________

( )1رواه ابن أيب حامت يف ((تفسريه)) بنحوه ( ،)954 /3ورواه الطربي يف ((تفسريه)) (- 362 /8

.)363

( )2رواه البغوي يف ((تفسريه)) ( )120 /6وفيه الوليد بن مسلم وحدث عن رجل مبهم.
( )3انظر ((تفسري البغوي)) (.)340 /8

( )4انظر(( :تفسري ابن كثري)) ( .)325 /8وحديث الشفاعة يف (الصحيحني) ولكن ٍ
بلفظ خمتلف.
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(وارتكمت) اجتمعت (سحائب األهوال) مجع هول وهو األمر الشديد اهلائل املفظع (وانعجم)
أسكت فلم يتكلم( .البليغ) الذي كان يف الدنيا مقتدراً على البالغة والفصاحة (يف املقال) قال هللا
ِ
َّ
لر ْمحَ ِن فَال
ات لِ َّ
س إَِّلَّ إبِِ ْذنِِه [هود ،]105:وقال تعاىلَ :و َخ َ
َص َو ُ
ش َعت األ ْ
تعاىل :يَـ ْوَم َأيْت َّلَ تَ َكل ُم نَـ ْف ٌ
ِ
تَ ْس َم ُع إَِّلَّ َ ْ
ص افا َّلَّ يَـتَ َكلَّ ُمو َن إَِّلَّ َم ْن أ َِذ َن لَهُ
وح َوال َْمالئ َكةُ َ
سا [طه ]108:وقال تعاىل :يَـ ْوَم يَـ ُق ُ
وم ال مر ُ
مه ً
لر ْمحَ ِن [طه :]108:سكنت
الرمحَ ُن َوقَ َ
ْ
ات لِ َّ
ص َو ًااب [النبأ ]38:قال ابن عباسَ :و َخ َ
َص َو ُ
ش َعت األ ْ
ال َ
سا [طه ]108:قال :حتريك الشفاه من غري منطق ،وعنه :اهلمس الصوت اخلفي،
فَال تَ ْس َم ُع إَِّلَّ َ ْ
مه ً
وعنه هو وعكرمة وجماهد والضحاك والربيع بن أنس وقتادة وابن زيد وغريهم :اهلمس نَـ ْق ُل األقدام

إىل احملشر كأخفاف اإلبل ،وقال سعيد بن جبري :مهساً سر احلديث ووطء األقدام فجمع بني
القولني ،ويف حديث الشفاعة ((وَّل يتكلم ٍ
يومئذ إَّل الرسل)) ( )1احلديث .و َعنَ ِ
ت ال ُْو ُجوهُ ذلت
َ
ت الْوجوه لِلْح ِي الْ َقيم ِ
ِ
ِ
وم
وخضعت ،ومنه قيل لألسري :عان .الْ َقيموم تضمني ملعىن قوله عز وجلَ :و َعنَ ُ ُ ُ َ
ابن عباس وغري واحد :خضعت وذلَّت واستسلمت اخلالئق ْلبارها احلي الذي َّل
[طه ]111:وقال ُ
ْيوت القيوم الذي َّل ينام وهو قيِم على كل شيء يديره وحيفظه فهو الكامل يف نفسه الذي كل شيء

اب َم ْن َمحَ َل ظُل ًْما [طه ]111:قال ابن عباس :خسر من أشرك
فقري إليه َّل قوام له إَّل به َوقَ ْد َخ َ
ابهلل ( ،)2والظلم هو ِ
الشرك .وقيل املراد ابلظلم هنا العموم فيتناول الشرك وغريه من ظلم العبد
نفسه وظلم العباد بعضهم بعضاً ،فإن هللا سيؤدي كل حق إىل صاحبه حىت يقتص للشاة اْللحاء من
((إايكم والظملم َّ
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)) ( )3فعلى هذا
الشاة القرَنء .ويف (الصحيحني)َّ :

املعىن ظلم دون ظلم وخيبة دون خيبة ،واخليبة كل اخليبة ملن لقي هللا وهو به مشرك ،فإن هللا تعاىل:
الشر َك لَظُل ِ
ِ
يم [لقمان( ]13:واقتص من ذي الظلم) أي اقتص من الظامل (للمظلوم)،
يقول إِ َّن ْ
ْم َعظ ٌ
ٌ
ضِ
اع ْف َها [النساء ]40:وقال تعاىل :الْيَـ ْوَم
وقال تعاىل :إِ َّن هللاَ َّلَ يَظْلِ ُم ِمثْـ َق َ
سنَةً يُ َ
ال ذَ َّرةٍ َوإِن تَ ُ
ك َح َ
اَّلل يـ ْق ِ
ُجتْ َزى ُك مل نَـ ْف ٍ ِ
يع ا ْحلِس ِ
ْم الْيَـ ْوَم إِ َّن َّ
ضي ِاب ْحلَ ِق
سبَ ْ
اب – إىل قوله – َو َُّ َ
ت َّل ظُل َ
اَّللَ َس ِر ُ َ
س ِبَا َك َ
ضي بـ ْيـنَـ ُهم ِاب ْحل ِق و ُهم َّل يظْلَمو َن [الزمر ]69:وقُ ِ
ِ
ض َي بَـ ْيـنَـ ُهم
[غافر ]20 – 17:وقال تعاىلَ :وقُ َ َ
َ
َ َ ْ ُ ُ
ِاب ْحل ِق وقِيل ا ْحلم ُد َِِّ
َّلل َر ِ
ت ُك مل نَـ ْف ٍ
ت َو ُه َو أَ ْعلَ ُم
س َّما َع ِملَ ْ
ني [الزمر ]75:وقال تعاىلَ :وُوفِيَ ْ
ب ال َْعالَ ِم َ
َ َ َ َْ
ِِبَا يَـ ْف َعلُو َن [الزمر ]70:وغريها من اآلايت .وقال البخاري رمحه هللا تعاىل :ابب القصاص يوم

القيامة ،وهي احلاقَّة ألن فيها الثواب وحواق األمور احلقة واحلاقة واحد ،والقارعة والغاشية والصارخة

والتغابن غنب أهل اْلنة أهل النار) مث ساق بسنده حديث ابن مسعود قال النيب صلى هللا عليه
((أول ما يقضى بني الناس ِ
ابلدماء)) (.)4
وسلمَّ :
_________

( )1رواه البخاري ( )806ومسلم ( .)182من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )2انظر(( :تفسري البغوي)) (.)296 /5

( )3رواه البخاري ( ،)2447ومسلم ( )2579بدون قوله( :إايكم والظلم) .من حديث ابن عمر
رضي هللا عنهما.
( )4رواه البخاري ( ،)6533ومسلم (.)1678
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((م ْن كانت عنده مظلمةٌ
وحديث أيب هريرة رضي هللا عنه أ َّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَ :
دينار وَّل درهم ،من قبل أن يؤخذ ألخيه من حسناته ،فإ ْن مل يكن
ألخيه فليتحلله منها فإنَّه ليس مثَّ ٌ
له حسنات أ ِ
ُخ َذ من سيئات أخيه فطرحت عليه)) ( .)1وحديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :خيلص املؤمنون من النار ،فيُحبسون على قنطرةٍ بني

ص لبعضهم من بعض مظاملُكانت بينهم يف الدنيا .حىت إذا هذبوا ونقوا أذن هلم يف
اْلنة والنار ،فيُق م
دخول اْلنة ،فوالذي نفس ٍ
حممد بيده ألحدهم أهدى ِب ْنزله يف اْلنة منه ِب ْنزله كان يف الدنيا)) (.)2
ُ
وللرتمذي عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :أتدرون من املفلس؟
رسول ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم :املفلس
قالوا:
املفلس فينا اي رسول هللا من َّل درهم له وَّل متاع .قال ُ
ُ
من أميت من أييت يوم القيامة بصالةٍ
ٍ
وصيام وزكاة وأييت وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا
وسفك دم هذا وضرب هذا ،فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته .فإن فنيت حسناتُهُ
قبل أن يقتص ما عليه من اخلطااي أ ِ
ُخذ من خطاايهم فطرح عليه مث طُرح يف النار)) ( )3هذا حديث
َّ
حسن صحيح .وله عنه رضي هللا عنه َّ
((لتؤدن احلقوق إىل
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:
أهلها حىت تقاد الشاة اْللحاء من الشاة القرَنء)) قال ويف الباب عن أيب ذر وعبد هللا بن أنيس

حديث أيب هريرة حديث حسن صحيح ( ،)4وروى اإلمام أمحد عن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما
قال(( :بلغين حديث عن رجل مسعه من النيب صلى هللا عليه وسلم ،فاشرتيت بعرياً مث شددت عليه

فسرت عليه شهراً حىت قدمت عليه الشام ،فإذا عبدهللا بن أنيس ،فقلت للبواب :قل له جابر
رحالً
ُ

حديث بلغين
على الباب .فقال :ابن عبدهللا؟ قلت :نعم .فخرج يطأ ثوبه فاعتنقين واعتنقته ،فقلت:
ٌ
فخشيت أ ْن ْتوت وأموت قبل أن
عنك أنَّك مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف القصاص
ُ
أمسعه ،فقال :مسعت رسول صلى هللا عليه وسلم يقول :حيشر هللا عز وجل الناس يوم القيامة – أو
ٍ
بصوت يسمعه َم ْن
قال العباد – عراةً غرَّلً هبما .قلت :وما هبماً؟ قال :ليس معهم شيء .مث يناديهم

ألحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند
قرب :أَن امللك ،أَن الداينَّ ،ل ينبغي َ
ُبعد كما يسمعه من ُ
ٍ
أحد من أهل اْلنة ح ٌق حىت أقضيه منه ،وَّل ينبغي ألحد من أهل اْلنة أن يدخل اْلنة وله عند رجل

من أهل النار ح ٌق حىت أقضيه منه حىت اللطمة .قال :قلنا :كيف َّ
وإمنا أنيت هللا عز وجل حفاةً عراةُ
غرَّلً هبما؟ قال :ابحلسنات والسيئات)) ( )5وقد أشار البخاري إىل هذا احلديث يف مواضع من

(صحيحه) تعليقاً ووصله يف كتاب (خلق أفعال العباد) .وروى عبدهللا بن اإلمام أمحد عن عثمان بن
عفان رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ :
ص من القرَنء يوم
((إن اْلماء لتقت م
القيامة)) (.)6

_________

( )1رواه البخاري (.)6534
( )2رواه البخاري (.)6535

( )3رواه الرتمذي ( .)2418وقال :هذا حديث حسن صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن
الرتمذي)) :صحيح .واحلديث رواه مسلم (.)2581
( )4رواه الرتمذي ( )2420وقال :هذا حديث حسن صحيح .واحلديث رواه مسلم (.)2582

( )5رواه أمحد ( .)16085( )495 /3وقال شعيب األرَنؤوط :إسناده حسن ،وحسنه األلباين يف
((صحيح األدب املفرد)) ( .)970واحلديث يف (الصحيحني) عن عائشة وابن عباس رضي هللا

عنهم.

( )6رواه أمحد ( .)520( )72 /1وقال شعيب األرَنؤوط حسن لغريه  ..وقال اهليثمي يف ((جممع
الزوائد)) ( :)352 /10رواه الطرباين يف ((الكبري)) والبزار وعبد هللا بن أمحد وفيه احلجاج بن نصري
وقد وثق على ضعفه ،وبقية رجال البزار رجال (الصحيح) غري العوام بن مزاحم وهو ثقة .وقال

األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)1588احلديث صحيح.
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شاتني
وروى رمحه هللا عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال(( :رأى ُ

كن هللا يدري وسيحكم بينهما))
ينتطحان فقال :أتدري ما ينتطحان اي أاب هريرة؟ قلتَّ :ل .قال :ل َّ

(.)1

ِ
اب واألَ ْشه ِ
وك لِأل ِ
ِ
وساو ِ
اد
يء ِابلْكتَ ِ َ َ
ت ال ُْملُ ُ ْ
ََ َ
َجنَاد َ ...وج َ

ضاء وا ْْلوارِح  ...وب َد ِ
ِ
ضائِ ُح
ت َّ
ات َوالْ َف َ
الس ْو َء ُ
َو َش ِه َدت األَ ْع َ ُ َ ََ ُ َ َ
ِ
َّمائِْر
ك َّ
ش َ
الس َرائِْر َ ...وانْ َك َ
َوابْـتُلِيَ ْ
ت ُهنَالِ َ
ف ال َْم ْخف مي ِيف الض َ
_________

( )1رواه أمحد ( .)21476( )162 /5وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)352 /10رواه كله
أمحد والبزار ابلرواية األوىل وكذلك الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ،وفيها ليث بن أيب سليم وهو
مدلس ،وبقية رجال أمحد رجال (الصحيح) غري شيخه ابن عائشة وهو ثقة ،ورجال الرواية الثانية

رجال (الصحيح) وفيها راو مل يسم .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)466 /4وهذا

إسناد صحيح عندي ،فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخني غري األشياخ الذين مل يسموا وهم مجع
من التابعني ،يغتفر اْلهل حباهلم َّلجتماعهم على رواية هذا احلديث ،وَّل خيدج يف ذلك قوله يف

الرواية األوىل :أشياخ له فإنه َّل منافاة بني الروايتني ألن األقل يدخل يف األكثر ،وزايدة الثقة مقبولة.
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(وساوت امللوك) العظماء الرؤساء الكرباء (لألجناد) الرعااي ،أي صاروا سواء يف ذلك املوقف
مشرتكني يف هوله الفظيع وكربه الشديد إَّل من رمحه هللا ،وليس ألحد منهم مقال ،وَّل ْيلك لنفسه
ك يـوِم ِ
ِِ
الدي ِن [الفاحتة،]4:
وَّل لغريه نفعاً ،وَّل ضراً ،كل امر ٍئ ِبا كسب رهني ،قال هللا تعاىلَ :مل َ ْ
َّلل َحي ُكم بـيـنـهم [احلج ،]56:وقال تعاىل :يـوم هم اب ِرُزو َن َّل خيََْفى علَى َِّ
وقال تعاىل :الْمل ُ ِ ٍ ِ ِ
اَّلل
َ
ْك يَـ ْوَمئذ َّ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ
َْ َ ُ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س لنَـ ْف ٍ
س
ْك الْيَـ ْوَم ََّّلل ال َْواح ِد الْ َقهَّا ِر [غافر ،]16:وقال تعاىل :يَـ ْوَم َّل ْتَْل ُ
ِم ْنـ ُه ْم َش ْيءٌ لِ َم ِن ال ُْمل ُ
ك نَـ ْف ٌ
َشيـئا واألَمر يـومئِ ٍذ َِِّ
َّلل [اَّلنفطار ]19:وغري ذلك من اآلايت .قال ابن عباس وغريه من الصحابة
ًْ َ ُْ َْ َ
ك يـوِم ِ
ِِ
الدي ِن [الفاحتة ]4:يقول َّل ْيلك أح ٌد معه يف ذلك اليوم حكماً كملكهم يف
والتابعني َمل َ ْ
الدنيا .قال ويوم الدين يوم احلساب للخالئق وهو يوم القيامة ،يدينهم أبعماهلم .إ ْن خرياً فخرياً وإ ْن
لر ْمحَ ِن
ْك يَـ ْوَمئِ ٍذ ا ْحلَ مق لِ َّ
شراً فشر ،إَّل من عفا عنه وقال البغوي يف قوله عز وجل :ال ُْمل ُ

[الفرقان :]26:أي امللك الذي هو امللك احلق ملك الرمحن يوم القيامة .وقال ابن عباس رضي هللا
عنه :يريد أن يوم القيامة َّل ملك يقضي غريه ،ويف احلديث (الصحيح) ((يقبض هللا تعاىل :األرض
ويطوي السماء بيمينه مث يقول :أَن امللك ،أين ملوك األرض)) ( )1ويف لفظ ((أين اْلبارون أين
س َشيـئا واألَمر يـومئِ ٍذ َِِّ
ك نَـ ْف ِ
ِ
َّلل [اَّلنفطار ]19:واألمر
س لنَـ ْف ٍ ْ ً َ ْ ُ َ ْ َ
املتكربون)) ( .)2وقال قتادة يَـ ْوَم َّل ْتَْل ُ ٌ

وهللا اليوم هلل ،ولكنه َّل ينازعه فيه يومئذ أحد .وقال البغوي :يوم َّل ْيَُلك هللا يف ذلك اليوم أحداً من

ِ ِ
رتى
خلقه شيئاً كما ملكهم يف الدنيا.
(وجيء ابلكتاب واألشهاد) قال هللا تعاىلَ :وُوض َع الْكتَ ُ
اب فَ ََ
َ
ال ه َذا ال ِ
الْمج ِرِمني م ْش ِف ِق ِ ِ ِ
ادر ِ
ِ
ِ
ْكتَ ِ
اها
صَ
ني ممَّا فيه َويَـ ُقولُو َن َاي َويْـلَتَـنَا َم ِ َ
ريةً إَِّلَّ أ ْ
َ
َح َ
اب َّل يُـغَ ُ َ
ُْ َُ
ريةً َوَّل َكب َ
صغ َ
ِ ِ
ِ
ِ
اضرا [الكهف ،]49:وقال تعاىل :وأَ ْشرقَ ِ
ِ
اب
ت األ َْر ُ
ض بِنُوِر َرهبَا َوُوض َع الْكتَ ُ
َ َ
َوَو َج ُدوا َما َعملُوا َح ً
ِ
ش َه َداء [الزمر ،]69:وقال تعاىل :لِتَ ُكونُواْ ُش َه َداء َعلَى الن ِ
ني َوال م
ول
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َن َّ
يء ِابلنَّبِيِ َ
َوج َ
ش ِه ٍ
ك َعلَى
ف إِ َذا ِج ْئـنَا ِمن ُك ِل َّأم ٍة بِ َ
َعلَْي ُك ْم َش ِهي ًدا [البقرة ،]143:وقال تعاىل :فَ َك ْي َ
يد َو ِج ْئـنَا بِ َ
ه ُؤَّلء َش ِهي ًدا [النساء ،]41:وقال تعاىل :ويـوم نَـبـع ُ ِ
ِِ
ٍ
ين َك َف ُرواْ َوَّلَ
َ
ََ ْ َ ْ َ
ث من ُك ِل أ َُّمة َش ِهي ًدا ُمثَّ َّلَ يُـ ْؤذَ ُن للَّذ َ
ك
ُه ْم يُ ْستَـ ْعتَـبُو َن [النحل ،]84:إىل قولهَ :ويَـ ْوَم نَـ ْبـ َع ُ
ث ِيف ُك ِل أ َُّم ٍة َش ِهي ًدا َعلَْي ِهم ِم ْن أَن ُف ِس ِه ْم َو ِج ْئـنَا بِ َ
ِ َّ ِ
َش ِهي ًدا َعلَى َه ُؤَّلء [النحل ،]89:وقال تعاىل :ويـوم يـنَ ِ
ين ُكنتُ ْم تَـ ْزعُ ُمو َن
ادي ِه ْم فَـيَـ ُق ُ
ََ ْ َ ُ
ول أَيْ َن ُش َرَكائ َي الذ َ
اءت
َونَـ َز ْعنَا ِمن ُك ِل أ َُّم ٍة َش ِهي ًدا فَـ ُقلْنَا َهاتُوا بُـ ْرَهانَ ُك ْم [القصص ]75 – 74:اآلية ،وقال تعاىلَ :و َج ْ
ُك مل نَـ ْف ٍ
س َّم َع َها َسائِ ٌق َو َش ِهي ٌد [ق ]21:وغري ذلك من اآلايت .وقال البخاري رمحه هللا تعاىل :حدثنا
يوسف بن ر ٍ
اشد حدثنا جر ُير وأبو أسامة – واللفظ ْلرير – عن األعمش عن أيب صاحل .وقال أبو
ُ ُ
رسول ِ
أسامة :حدثنا أبو صاحل عن أيب ٍ
هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يُدعى
سعيد اخلدري قال :قال ُ
ك اي رب ،فيقول :هل بلَّغت؟ فيقول :نعم.
ك وسعديْ َ
نوح يوم القيامة فيقول :لبيَّ َ
ٌ
_________

( )1رواه البخاري ( ،)4812ومسلم (.)2787
( )2رواه مسلم (.)2788
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فيقال ألمته :هل بلَّغكم؟ فيقولون :ما أاتَن من نذير .فيقولَ :م ْن يشهد لك؟ فيقول :حمم ٌد صلى هللا
الرسول عليكم شهيداً ،فذلك قوله جل ذكره
عليه وسلم وأمته .فتشهدون أنَّه قد بلَّغ ،ويكون
ُ
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا لِتَ ُكونُواْ ُش َه َداء َعلَى الن ِ
ول َعلَْي ُك ْم َش ِهي ًدا
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َن َّ
َوَك َذلِ َ

[البقرة .))]143:والوسط :العدل ( .)1ورواه أمح ٌد وأصحاب (السنن) .ورواه اإلمام أمحد أيضاً
الرجالن وأكثر من ذلك فيدعى قومه فيقال
يب يوم القيامة ومعه الرجل والنيب ومعه َّ
بلفظ ((جييء الن م
هلم :هل بلَّغكم هذا؟ فيقولونَّ :ل .فيقال له :هل بلَّغت قومك؟ فيقول :نعم .فيقالَ :م ْن يشهد لك؟

فيقول :حممد وأمته ،فيدعى حممد صلى هللا عليه وسلم وأمته فيقال هلم :هل بلَّغ هذا قومه؟ فيقولون:
ِ
ْمكم؟ فيقولون جاءَن نبينا صلى هللا عليه وسلم فأخربَن أن الرسل قد بلغوا.
نعم .فيقال :وما عل ُ

ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا قال عدَّلً :لِتَ ُكونُواْ ُش َه َداء َعلَى الن ِ
َّاس َويَ ُكو َن
فذلك قوله عز وجل َوَك َذلِ َ
ول َعلَْي ُك ْم َش ِهي ًدا [البقرة .)))2( ]143:ويف (الصحيحني) عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال:
الر ُس ُ
َّ
رسول ِ
رسول هللا أقرأ عليك وعليك أُن ِزل؟
فقلت :اي َ
((قال يل ُ
عليُ .
هللا صلى هللا عليه وسلم :اقرأ َّ
قال :نعم ،إِِين أ ِ
ف إِذَا ِج ْئـنَا
ُح م
أت سورةَ النِساء حىت أتيت هذه اآلية فَ َك ْي َ
ب أَ ْن أمسعه من غريي .فقر ُ
ش ِه ٍ
ك َعلَى َه ُؤَّلء َش ِهي ًدا [النساء ]41:فقالَ :ح ْسبُك اآلن .فإذا عيناه
ِمن ُك ِل َّأم ٍة بِ َ
يد َو ِج ْئـنَا بِ َ
ِ ِ
اب أي :كتاب األعمال الذي فيه اْلليل
تذرفان)) ( .)3قال ابن كثري رمحه هللا تعاىلَ :وُوض َع الْكتَ ُ
ِ
ِِ
ني ِممَّا فِ ِيه [الكهف ]49:أي :من
ني ُم ْشفق َ
رتى ال ُْم ْج ِرم َ
واحلقري والفتيل والقطمري والصغري والكبري فَ ََ

أعماهلم السيئة وأفعاهلم القبيحة َويَـ ُقولُو َن َاي َويْـلَتَـنَا أي :اي حسرتنا وويلنا على ما فرطنا يف أعمالنا،
ال ه َذا ال ِ
ادر ِ
ِ
ِ
ْكتَ ِ
اها [الكهف ]49:أيَّ :ل يرتك ذنباً صغرياً وَّل
صَ
َم ِ َ
ريًة إَِّلَّ أ ْ
َح َ
اب َّل يُـغَ ُ َ
ريًة َوَّل َكب َ
صغ َ
كبرياً وَّل عمالً وإن صغر إَّل أحصاها أي ضبطها وحفظها .وروى البغوي إبسناده عن سهل بن سعد
رسول ِ
وحم ِقرات ال مذنوب ،فِإ َّمنا مثل ِ
حمقرات الذنوب مثل
قال :قال ُ
هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إِ َّاي ُكم ُ
بعود فأنضجوا خبزهتم ،وإِ َّن ِ
بعود وجاء هذا ٍ
بعود وجاء هذا ٍ
واد فجاء هذا ٍ
قوم نزلوا بطن ٍ
حمقرات
الذنوب ملوبقات)) (.)4
_________

( )1رواه البخاري (.)4487

( )2رواه ابن ماجه ( ،)4284وأمحد ( )11575( )58 /3واللفظ له .قال األلباين يف ((السلسلة
الصحيحة)) ( ،)2448وشعيب األرَنؤوط يف حتقيقه لـ ((مسند أمحد)) :وهذا إسناد صحيح على
شرط الشيخني.

( )3رواه البخاري ( ،)5050ومسلم (.)800
( )4رواه البغوي يف ((تفسريه)) ( .)177 /5واحلديث رواه أمحد ( ،)22860( )331 /5والطرباين
( )165 /6بلفظ( :مىت يؤخذ هبا صاحبها هتلكه) بدَّلً من (ملوبقات) .قال اهليثمي يف ((جممع

الزوائد)) ( :)190 /10رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح ،ورواه الطرباين يف الثالثة من طريقني
ورجال إحدامها رجال (الصحيح) غري عبد الوهاب بن عبد احلكم وهو ثقة .وقال األلباين يف
((السلسلة الصحيحة)) ( :)389وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخني ،وهو عند أمحد ثالثي.
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وقوله ووج ُدوا ما َع ِملُوا ح ِ
اض ًرا [الكهف ]49:كقوله عز وجل يَـ ْوَم َِجت ُد ُك مل نَـ ْف ٍ
ت ِم ْن َخ ٍْري
س َّما َع ِملَ ْ
َ
ََ َ َ
ت
ض َر ْ
ت ِمن ُس َوٍء [آل عمران ،]30:وقوله عز وجل َعلِ َم ْ
ض ًرا َوَما َع ِملَ ْ
َح َ
مْحم َ
س َّما أ ْ
ت نَـ ْف ٌ
ت [اَّلنفطار ،]5:وقوله تعاىل :يُـنَـبَّأُ
َّر ْ
َّم ْ
[التكوير ،]14:وقوله تعاىلَ :علِ َم ْ
س َّما قَد َ
ت َوأَخ َ
ت نَـ ْف ٌ
ٍِ
َّر [القيامة ]13:وغريها من اآلايت .وقوله تعاىلَ :ونَـ َز ْعنَا ِمن ُك ِل أ َُّم ٍة
نسا ُن يَـ ْوَمئذ ِِبَا قَد َ
َّم َوأَخ َ
ا ِإل َ
َش ِهي ًدا [القصص ]75:قال البغوي :يعين رسوهلم الذي أرسل إليهم وهو قول جماهد ،وروى ابن
اءت ُك مل نَـ ْف ٍ
س َّم َع َها َسائِ ٌق َو َش ِهي ٌد [ق]21:
جرير عن عثمان بن عفان أنه خطب فقرأ هذه اآلية َو َج ْ
فقال :سائق يسوقُها إىل ِ
هللا تعاىلِ :
وشاه ٌد يشهد عليها ِبا عملت ،وكذا قال جماهد وقتادة وابن زيد

( .)1وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :السائِ ُق امللك والشهيد العمل ( )2وكذا قال الضحاك

والسدي ،وقال ابن عباس رضي هللا عنهما :السائق من املالئكة والشهيد اإلنسان نفسه يشهد على
نفسه ( .)3وقوله تعاىل :وأَ ْشرقَ ِ
ض أضاءت بِنُوِر َرِهبَا بنور خالقها ،ذلك حني يتجلى الرب
ت األ َْر ُ
َ َ

لفصل القضاء بني خلقه ،فما يتضارون يف نوره كما َّل يتضارون يف الشمس يف اليوم الصحو ،قاله
ِ ِ
اب قال قتادة :كتاب األعمال.
البغوي ( .)4واحلديث ((َّل يتضارون يف رؤيته)) (َ .)5وُوض َع الْكتَ ُ
ِ
ني قال ابن عباس رضي هللا عنهما( :يشهدون على األمم أهنم بلغوهم رساَّلت هللا إليهم)
يء ِابلنَّبِيِ َ
َوج َ
(َ .)6وال م
ش َه َد ِاء أي من املالئكة احلفظة على أعمال العباد قال ذلك عطاء ،ويدل عليه قوله تعاىل:
اءت ُك مل نَـ ْف ٍ
س َّم َع َها َسائِ ٌق َو َش ِهي ٌد [ق ]21:قال ابن عباس(( :يعين الذين يشهدون للرسل بتبليغ
َو َج ْ
الرسالة وهم أمة حممد صلى هللا عليه وسلم)) ( .)7ويدل على ذلك قوله تعاىل :لِتَ ُكونُواْ ُش َه َداء َعلَى
الن ِ
اد [غافر ]51:يعين :املالئكة،
وم األَ ْش َه ُ
َّاس [البقرة ]143:وقال جماهد يف قوله تعاىلَ :ويَـ ْوَم يَـ ُق ُ
قال البغوي :يشهدون لل مر ِ
سل ابلتبليغ وعلى الكفار ابلتَّكْذيب( .وشهدت) على كل جاحد
(األعضاء) أعضاؤه (واْلوارح) عطف تفسري ،قال تعاىل :الْيَـ ْوَم َخنْتِ ُم َعلَى أَفْـ َو ِاه ِه ْم َوتُ َكلِ ُمنَا أَيْ ِدي ِه ْم
شر أَ ْع َداء َِّ
ِ
ِ
اَّلل إِ َىل النَّا ِر
َوتَ ْش َه ُد أ َْر ُجلُ ُه ْم ِبَا َكانُوا يَكْسبُو َن [يس ]65:اآلايت ،وقال تعاىلَ :ويَـ ْوَم ُْحي َ ُ
ود ُه ْم ِِبَا َكانُوا يَـ ْع َملُو َن َوقَالُوا
فَـ ُه ْم يُ َ
ارُه ْم َو ُجلُ ُ
وز ُعو َن َح َّىت إِ َذا َما َجا ُؤ َ
وها َش ِه َد َعلَْي ِه ْم مسَْ ُع ُه ْم َوأَبْ َ
صُ
ِْللُ ِ
دمت َعلَْيـنَا قَالُوا أَنطََقنَا َّ
اَّللُ الَّ ِذي أَنطَ َق ُك َّل َش ْي ٍء َو ُه َو َخلَ َق ُك ْم أ ََّو َل َم َّرةٍ َوإِلَْي ِه تُـ ْر َج ُعو َن
ود ِه ْم ِملَ َش ِه مْ
ُ
ِ
ِ
صارُك ْم َوَّل ُجلُو ُد ُك ْم َولَ ِكن ظَنَنتُ ْم أ َّ
ريا
َوَما ُكنتُ ْم تَ ْستَ ُ
َن ا ََّّللَ َّل يَـ ْعلَ ُم َكث ً
رتو َن أَ ْن يَ ْش َه َد َعلَْي ُك ْم مسَْ ُع ُك ْم َوَّل أَبْ َ ُ
ِممَّا تَـعملُو َن وذَلِ ُكم ظَنم ُكم الَّ ِذي ظَنَنتُم بِربِ ُكم أَر َدا ُكم فَأَصبحتُم ِمن ْ ِ
ين [فصلت]23 – 19:
َ ْ ْ ْ َْ ْ ْ
َْ َ ْ
اخلَاس ِر َ
ُ
اآلايت وغريها.
_________

( )1انظر(( :تفسري الطربي)) (.)348 /22
( )2انظر(( :تفسري ابن أيب حامت)) (.)3308 /10

( )3انظر(( :تفسري الطربي)) (.)348 /22
( )4انظر(( :تفسري البغوي)) (.)132 /7

( )5رواه البخاري ( ،)7439ومسلم ( .)2968بلفظَّ( :ل تضارون يف رؤية ربكم) .من حديث أيب
سعيد اخلدري وأيب هريرة رضي هللا عنهما.

( )6انظر(( :تفسري البغوي)) ( ،)39 /8و ((تفسري ابن كثري)) (.)118 /7
( )7انظر(( :تفسري البغوي)) (.)132 /7
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وروى مسلم والنسائي وابن أيب حامت عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قالُ (( :كنَّا عند النيب صلى هللا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أتدرون ِم َّم أضحك؟
عليه وسلم فضحك حىت بدت نواجذه ،مث قال ُ
قلنا :هللاُ ورسوله أعلم .قال صلى هللا عليه وسلمِ :م ْن جمادلة العبد ربَّه يوم القيامة ،يقولِ :
رب أمل

أجيز على نفسي إَّل شاهداً مين .فيقول :كفى بنفسك اليوم
ُجترين من الظلم؟ فيقول :بلى .فيقولَّ :ل ُ

عليك حسيباً ،وابلكرام الكتاب شهوداً ،فيختم على فيه ويقال ألركانه :انطقي ،فتنطق بعمله ،مث
خيلى بينه وبني الكالم فيقول :بعداً وسحقاً فعنك َّن كنت ِ
أَنض ُل)) ( .)1وروى عبدالرزاق أخربَن معمر
عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إِنَّكم تدعون مفدماً على
أفواهكم ابلفدام ،فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه)) ورواه النسائي عن حممد بن رافع عن
عبدالرزاق به )2( .وله هو ومسلم وأبو داود عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم يف حديث القيامة الطويل قال فيه(( :مث يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول اي رب
آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثين خبري ما استطاع فيقول ههنا إذا ,قال
مث يقال له اآلن نبعث شاهدَن عليك ويتفكر يف نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه

ويقال لفخذه وحلمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه وحلمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك

املنافق وذلك الذي يسخط هللا عليه)) (.)3وهذا وهللا أعلم يتضمن بيان قول هللا تعاىل :يَـ ْوَم يَـ ْبـ َعثُـ ُه ُم
ِ
ِ
َّ ِ
وابن أيب حامت وأمحد
اَّللُ َمج ًيعا فَـيَ ْحل ُفو َن لَهُ َك َما َْحيل ُفو َن لَ ُك ْم [اجملادلة ]18:اآلية ،وروى ابن جرير ُ
يقولَّ :
((إن
رمحهم هللا تعاىل :عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه أنَّه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُ
َّأول عظم من اإلنسان يتكلم يوم ُخيتم على األفواهِ فخذه من الرجل اليسرى)) ويف رواية أمحدِ :
((م َن
الر ْجل الشمال)) ( .)4وروى ابن جرير عن محيد بن هالل قال :قال أبو بردة قال أبو موسى
َّ

املؤمن للحساب يوم القيامة فيعرض عليه ربمه عمله فيما بينه وبينه
األشعري رضي هللا عنه( :يُدعى
ُ
فيعرتف فيقول :نعم .أي ِ
رب عملت عملت عملت قال فيغفر هللا له ذنوبه ويسرته منها قال :فما
ُ

على األرض خليقة ترى من تلك الذنوب شيئاً ،وتبدو حسناته َّ
فود أن الناس كلهم يروهنا .ويدعى

علي هذا
الكافر واملنافق للحساب
فيعرض عليه ربمه عمله فيجحد ويقول :أي رب وعزتك لقد كتب َّ
ُ
فيقول له امللك :أما عملت كذا يف يوم كذا يف مكان كذا؟ فيقولَّ :ل وعزتك أي
امللك ما مل أعملُ .
ُ
رب ما عملتُهُ .فإذا فعل ذلك ختم هللا تعاىل :على فيه.
_________

( )1رواه مسلم ( ،)2969وابن أيب حامت (.)81 /10

( )2رواه عبدالرزاق يف املصنف ( ،)130 /11والنسائي يف ((السنن الكربى)) (.)451 /6
( )3رواه مسلم (.)2968

( )4رواه أمحد ( ،)17412( )151 /4والطربي يف ((تفسريه)) ( ،)545 /20وابن أيب حامت يف
((تفسريه)) ( .)3198 /10قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)351 /10رواه أمحد والطرباين
وإسنادمها جيد .قال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) بعد حديث ( :)2713أخرجه أمحد ...
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ،فهو صحيح لوَّل شيخ احلضرمي ،فإنه مل يسم .وعلق على كالم

اهليثمي قائالً :فهو غري جيد .مث قال على إسناد الطربي :فهذا إسناد صحيح إن كان شريح مسعه من
عقبة ،فقد اختلفوا يف مساعه من أحد من الصحابة.
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قال أبو موسى األشعري رضي هللا عنه :فأَن أحسب أول ما ينطق منه فخذه اليمىن مث تال الْيَـ ْوَم َخنْتِ ُم
َعلَى أَفْـو ِاه ِهم وتُ َكلِمنَا أَي ِدي ِهم وتَ ْشه ُد أَرجلُهم ِِبَا َكانُوا يك ِ
ْسبُو َن [يس .)1( )]65:وروى ابن أيب
َ
َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ُْ ُْ

حامت عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال َّلبن األزرق(( :إن يوم القيامة أييت على الناس منه حني،

َّل ينطقون ،وَّل يعتذرون ،وَّل يتكلمون حىت يؤذن هلم ،مث يؤذن هلم فيختصمون فيجحد اْلاحد
بشر ِ
شهداء من
كه ابهلل تعاىل :فيحلفون له كما حيلفون لكم فيبعث هللا تعاىل :عليهم حني جيحدون
َ
جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم وخيتم على أفواههم مث يفتح هلم األفواه فتخاصم
أنفسهم َ
اْلوارح فتقول أَنطََقنَا َّ
اَّللُ الَّ ِذي أَنطَ َق ُك َّل َش ْي ٍء َو ُه َو َخلَ َق ُك ْم أ ََّو َل َم َّرةٍ َوإِلَْي ِه تُـ ْر َج ُعو َن [فصلت]21:
فتقر األلسنة بعد اْلحود)) ( ،)2وروي أيضاً عن رافع أيب احلسن قال :وصف رجالً قال فيشري هللاُ

تعاىل :إىل لسانه فريبو يف فمه حىت ْيأله فال يستطيع أن ِ
ٍ
بكلمة ،مث يقول آلرابِ ِه تكلمي
ينط َق
َ

واشهدي عليه فيشهد عليه مسعه وبصره وجلده وفرجه ويداه ورجاله :صنعنا عملنا فعلنا ( )3وله

أيضاً عن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما .قال :ملا َر َج ْعت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
مهاجرةُ البحر قال(( :أَّل ِ
حتدثون أبعاجيب ما رأيتم ِ
أبرض احلبشة فقال فتيةٌ منهم :بلى اي رسول هللا،
أسها قُـلَّة من ٍ
بينما حنن جلوس إذ مرت علينا عجوٌز من عجائز رهابينهم حتمل على ر ِ
فمرت
ماءَّ ،
ُ
َّ
فلما
خرت على ركبتيها فانكسرت قُـلتُهاَّ ،
بفىت منهم فجعل إحدى يديه بني كتفيها مث دفعها ف َّ
الكرسي ومجع األولني واآلخرين
ارتفعت التفتت إليه فقالت :سوف تعلم اي غدر إذا وضع هللا
َّ
يقول
وتكلَّمت األيدي واألرجل ِبا كانوا يكسبون ،فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غداً .قال ُ
ِ
س هللاُ تعاىل :قوماً َّل يؤخذ لضعيفهم من
ص َدقَ ْ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :
ت صدقت كيف يقد ُ
شديدهم)) ( ،)4ورواه ابن أيب الدنيا ( .)5وقال البخاري رمحه هللا تعاىل :حدثنا الصلت بن حممد

حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن منصور عن جماهد عن أيب معمر عن ابن مسعود َوَما ُكنتُ ْم
ِ
رتو َن أَ ْن يَ ْش َه َد َعلَْي ُك ْم مسَْ ُع ُك ْم [فصلت ]22:اآلية :كان رجالن من قريش وخنت هلما من ثقيف
تَ ْستَ ُ
أو رجالن من ثقيف وخنت هلما من قريش يف ٍ
لبعض :أترون َّ
بيت ،فقال بعضهم ٍ
أن هللا يسمع حديثنا؟
بعضهم :يسمع بعضه ،وقال بعضهم :لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله .فأنزلت َوَما ُكنتُ ْم
قال ُ
ِ
ارُك ْم [فصلت )6( ))]22:احلديث( .وابتليت) أي
رتو َن أَ ْن يَ ْش َه َد َعلَْي ُك ْم مسَْ ُع ُك ْم َوَّل أَبْ َ
تَ ْستَ ُ
صُ
وه ْوله اْلسيم (السرائر) مجع سريرة وهي ضد
اختربت (هنالك) اإلشارة إىل موقف القيامة العظيمَ ،
الس َرائُِر
العالنية (وانكشف املخفي) املستور (يف الضمائر) إشارة إىل قول هللا عز وجل يَـ ْوَم تُـ ْبـلَى َّ
[الطارق ]9:قال البغوي رمحه هللا تعاىل :وذلك يوم القيامة تبلى السرائر تظهر اخلفااي .قال قتادة

ائر فرائض األعمال كالصوم والصالة والوضوء
ومقاتل :ختترب .قال عطاء بن أيب رابح :السر ُ

شاء العبد لقال :صمت ومل يصم،
واَّلغتسال من اْلنابة فإهنا سرائر بني هللا تعاىل وبني العبد ،فلو َ
وصليت ومل يصل ،واغتسلت ومل يغتسل ،فيخترب حىت يظهر من أداها ممن ضيعها ،قال ابن عمر

عز وجل يوم القيامة ُك َّل سر ،فيكون زيناً يف وجوه وشيناً يف وجوه ،يعين
رضي هللا عنهما( :يُبدي هللا َّ

من أدَّاها كان وجهه مشرقاً ومن ضيعها كان وجهه أغرب) ( )7ويف (الصحيح) عن ابن عمر رضي هللا
عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :يُـ ْرفع ِ
لكل غادر لواء عند استه يقال :هذه غدرة
فالن ابن فالن)) ( )8عياذاً ابهلل من ذلك .معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول

حلافظ بن أمحد احلكمي  -ص 998
_________

( )1رواه الطربي يف ((تفسريه)) ( .)544 /20ورواه ابن أيب حامت يف ((تفسريه)) (.)3199 /10

( )2رواه ابن أيب حامت يف ((تفسريه)) (.)3272 /10
( )3رواه ابن املبارك يف ((الزهد)) (.)125 /1

( )4رواه ابن أيب حامت ( .)3272 /10واحلديث رواه ابن ماجه ( .)4010قال البوصريي يف

((مصباح الزجاجة)) ( :)183 /4هذا إسناد حسن سويد خمتلف فيه .وقال ابن امللقن يف ((البدر

املنري)) ( :)542 /9مجيع رجاله احتج هبم مسلم يف (صحيحه) .وقال ابن حجر يف ((بلوغ املرام))
( :)417له شاهد .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :حسن.
( )5رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب ((األهوال)) (.)235

( )6رواه البخاري ( .)4816واحلديث رواه مسلم (.)2775
( )7انظر(( :تفسري البغوي)) (.)395 - 394 /8

( )8غري موجود يف (الصحيح) بتمام هذا اللفظ ،وانظر البخاري ( )6177ومسلم ( .)1735من
حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.

()376/4

املطلب األول :قبض األرض وطي السماء
يقبض احلق تبارك األرض بيده يف يوم القيامة ويطوي السموات بيمينه كما قال تبارك وتعاىلَ :وَما
ِ
ض َِ
قَ َد ُروا َّ
ت بِيَ ِمينِ ِه ُس ْب َحانَهُ َوتَـ َع َاىل
ضتُهُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة َو َّ
ات َمطْ ِوَّاي ٌ
ماو ُ
مج ًيعا قَـ ْب َ
اَّللَ َح َّق قَ ْد ِره َواألَ ْر ُ
الس َ

َع َّما يُ ْش ِرُكو َن [الزمر ،]67:ويف احلديث املتفق عليه عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم(( :يقبض هللا األرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه مث يقول :أَن امللك أين ملوك

األرض)) ( .)1وهذا القبض لألرض والطي للسموات يقع بعد أن يفين هللا خلقه .القيامة الكربى
لعمر بن سليمان األشقر  -ص100
_________
( )1رواه البخاري ( ،)4812ومسلم (.)2787

()377/4

املطلب الثاين :دك األرض ونسف اْلبال
خيربَن ربنا تبارك وتعاىل أن أرضنا الثابتة وما عليها من جبال صم راسية حتمل يف يوم القيامة عندما
صوِر نَـ ْف َخةٌ و ِ
محلَ ِ
اح َدةٌ و ُِ
ال فَ ُد َّكتَا
ض َوا ْْلِبَ ُ
ينفخ يف الصور فتدك دكة واحدة :فَِإذَا نُِف َخ ِيف ال م
ت األ َْر ُ
َ
َ
ِ
ٍِ
ت الْواقِعةُ [احلاقةَ ،]15 - 13 :كالَّ إِذَا ُد َّك ِ
ِ
ض َد اكا َد اكا [الفجر:
ت األ َْر ُ
َد َّكةً َواح َدةً فَـيَـ ْوَمئذ َوقَـ َع َ َ
ف
 ،]21وعند ذلك تتحول هذه اْلبال الصلبة القاسية إىل رمل َنعم ،كما قال تعاىل :يَـ ْوَم تَـ ْر ُج ُ
األَر ُ ِ
ال وَكانَ ِ
ال َكثِيبًا َّم ِهيالً [املزمل ،]14:أي :تصبح ككثبان الرمل بعد أن كانت
ت ا ْْلِبَ ُ
ْ
ض َوا ْْلبَ ُ َ
حجارة صماء ،والرمل املهيل :هو الذي إذا أخذت منه شيئا تبعك ما بعده ،يقال :أهلت الرمل
أهيله هيالً ،إذا حركت أسفله حىت اهنال من أعاله .وأخرب يف موضع آخر أن اْلبال تصبح كالعهن
ال َكال ِْع ْه ِن [القارعة ،]5:ويف نص آخر :مثلها ابلصوف
وهو الصوف كما قال تعاىلَ :وتَ ُكو ُن ا ْْلِبَ ُ
ال َكال ِْع ْه ِن ال َْمن ُف ِ
وش [القارعة .]5:مث إن هللا تبارك وتعاىل يزيل هذه اْلبال وعرب
املنفوشَ :وتَ ُكو ُن ا ْْلِبَ ُ
ت
ت [التكويرَ ،]3:وإِذَا ا ْْلِبَ ُ
القرآن عن إزالتها مرة بتسيريها ومرة بنسفهاَ :وإِذَا ا ْْلِبَ ُ
ري ْ
ال نُ ِس َف ْ
ال ُسِ َ
ال َوتَـ َرى
سِريُ ا ْْلِبَ َ
[املرسالت.]10:مث بني احلق حال األرض بعد تسيري اْلبال ونسفهاَ :ويَـ ْوَم نُ َ
ك َع ِن
ض َاب ِرَزًة [الكهف ،]47:أي :ظاهرة َّل ارتفاع فيها وَّل اخنفاض ،كما قال تعاىلَ :ويَ ْسأَلُونَ َ
األَ ْر َ
ِ
ال فَـ ُقل ي ِ
ِ
يها ِع َو ًجا َوَّل أ َْمتًا [طه- 105:
نس ُف َها َرِيب نَ ْس ًفا فَـيَ َذ ُرَها قَ ً
ص ًفا َّل تَـ َرى ف َ
ص ْف َ
اعا َ
ا ْْلبَ ِ ْ َ
 .]107القيامة الكربى لعمر األشقر  -ص102

()378/4

املطلب الثالث :تفجري البحار وتسجريها

ِ
ت
ار فُ ِج َر ْ
أما هذه البحار  ...فإهنا تفجر يف ذلك اليوم  ...وتشتعل َنراً ،قال تعاىلَ :وإِذَا الْب َح ُ
ِ
ت [التكوير .]6:القيامة الكربى لعمر األشقر ص104
ار ُس ِج َر ْ
[اَّلنفطارَ ،]3:وإِذَا الْب َح ُ

()379/4

املطلب الرابع :موران السماء وانفطارها
الس َماءُ َم ْوًرا [الطور،]9 :
ور َّ
أما مساؤَن فإهنا ْتور موراَنً وتضطرب اضطراابً عظيماً قال تعاىل :يَـ ْوَم ْتَُ ُ
ت
ت [اَّلنفطار ،]1 :إِذَا َّ
مث إهنا تنفطر وتتشقق إِذَا َّ
الس َماءُ ان َفطََر ْ
ت لَِرِهبَا َو ُح َّق ْ
ت َوأ َِذنَ ْ
ش َّق ْ
الس َماءُ ان َ

ش َّق ِ
الس َماءُ فَ ِه َي يَـ ْوَمئِ ٍذ َو ِاهيَةٌ [احلاقة.]16:
ت َّ
[اَّلنشقاق ]2 - 1 :وعند ذلك تصبح واهية َوان َ
القيامة الكربى لعمر األشقر  -ص104

()380/4

املطلب اخلامس :تكوير الشمس وخسوف القمر وتناثر النجوم
فإن الشمس تكور ويذهب ضوؤها كما قال تعاىل :إِ َذا َّ
ت [التكوير ]1 :والتكوير عند
س ُك ِوَر ْ
الش ْم ُ
العرب مجع الشيء بعضه على بعض ومنه تكوير العمامة ومجع الثياب بعضها على بعض وإذا مجع
بعض الشمس على بعض ذهب ضوؤها ورمى هبا .أما القمر فإنه خيسف ويذهب ضوؤه فَِإذَا بَ ِر َق

ف الْ َق َم ُر [القيامة ]8 - 7 :أما تلك النجوم املتناثرة فإن عقدها ينفرط فتتناثر وتنكدر
س َ
الْبَ َ
ص ُر َو َخ َ
ِ
ِ
ت [التكوير .]2:القيامة الكربى لعمر
وم ان َك َد َر ْ
ب انتَـثَـ َر ْ
مج ُ
ت [اَّلنفطارَ ،]2:وإِ َذا الن ُ
َوإ َذا الْ َك َواك ُ
األشقر  -ص105

()381/4

ْتهيد:
الشفاعة من األمور اليت ثبتت ابلكتاب والسنة ،وأحاديثها متواترة؛ قال تعاىل:
إثبات للشفاعة من بعد
َمن ذَا الَّ ِذي يَ ْش َف ُع ِع ْن َدهُ إَِّلَّ إبِِ ْذنِِه [البقرة ]255:فنفي الشفاعة بال إذن ٌ

اإلذن.

ِ
السماو ِ
ٍ
اعتُـ ُه ْم َش ْيـئًا إَِّلَّ ِمن بَـ ْع ِد أَن َأيْ َذ َن َّ
ات َّل تُـ ْغ ِين َش َف َ
اَّللُ
قال تعاىل :عن املالئكةَ :وَكم من َّملَك ِيف َّ َ َ
فبني هللا الشفاعة الصحيحة ،وهي اليت تكون إبذنه ،وملن يرتضي
ضى [النجمَّ .]26:
لِ َمن يَ َ
شاء َويَـ ْر َ
قوله وعمله .شرح العقيدة الواسطية للهراس  -ص 215

()382/4

وقد أنكرها كثري من أهل البدع من اخلوارج واملعتزلة والزيدية ،وقال هؤَّلء :من يدخل النار َّل خيرج
منها َّل بشفاعة وَّل غريها ،وعند هؤَّلء ما مثَّ إَّل من يدخل اْلنة فال يدخل النار ،ومن يدخل النار

فال يدخل اْلنة ،وَّل جيتمع عندهم يف الشخص الواحد ثواب وعقاب .وأما الصحابة والتابعون هلم

إبحسان وسائر األئمة كاألربعة وغريهم فيقرون ِبا تواترت به األحاديث الصحيحة عن النيب صلى هللا
قوما بعد أن يعذهبم هللا ما شاء أن يعذهبم ،خيرجهم بشفاعة حممد
عليه وسلم أن هللا خيرج من النار ً

قوما بال شفاعة .واحتج هؤَّلء املنكرون
صلى هللا عليه وسلم وخيرج آخرين بشفاعة غريه ،وخيرج ً
ِ
س َعن نَّـ ْف ٍ
اعةٌ َوَّلَ يُـ ْؤ َخ ُذ ِم ْنـ َها
س َش ْيئاً َوَّلَ يُـ ْقبَ ُل م ْنـ َها َش َف َ
للشفاعة بقوله تعاىلَ :واتَّـ ُقواْ يَـ ْوماً َّلَّ َجتْ ِزي نَـ ْف ٌ
س َعن نَّـ ْف ٍ
س َش ْيئاً َوَّلَ يُـ ْقبَ ُل ِم ْنـ َها
َع ْد ٌل َوَّلَ ُه ْم يُ َ
نص ُرو َن [البقرة ]48:وبقولهَ :واتَّـ ُقواْ يَـ ْوماً َّلَّ َجتْ ِزي نَـ ْف ٌ
َّ ِ
ين آ ََمنُوا أَنْ ِف ُقوا ِممَّا َرَزقـْنَا ُك ْم
َع ْد ٌل َوَّلَ تَن َف ُع َها َش َف َ
اعةٌ َوَّلَ ُه ْم يُ َ
نص ُرو َن [البقرة ]123:وبقوله :اي أَيمـ َها الذ َ
ِ
اعةٌ َوالْ َكافِ ُرو َن ُه ُم الظَّالِ ُمو َن [البقرة ]254:وبقوله:
م ْن قَـ ْب ِل أَ ْن َأيِْيتَ يَـ ْوٌم ََّل بَـ ْي ٌع فِ ِيه َوََّل ُخلَّةٌ َوََّل َش َف َ
اعةُ َّ ِ ِ
ني ِمن َِ
ِ ِِ
ني
اع [غافر ]18:وبقوله :فَ َما تَن َف ُع ُه ْم َش َف َ
مح ٍيم َوَّل َش ِفي ٍع يُطَ ُ
الشافع َ
َما للظَّالم َ ْ
[املدثر .]48:وجواب أهل السنة أن هذا لعله يراد به شيئان :أحدمها :أهنا َّل تنفع املشركني ،كما
ِ
ك ِمن الْمصلِني وَمل نَ ُ ِ
وض
ني َوُكنَّا َخنُ ُ
ك نُطْع ُم ال ِْم ْسك َ
قال تعاىل يف نعتهمَ :ما َسلَ َك ُك ْم ِيف َس َق َر قَالُوا َملْ نَ ُ َ ُ َ َ َ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
اعةُ َّ ِ ِ
اخلَائِ ِ
َم َع ْ
ني [املدثر- 42:
ني فَ َما تَن َفعُ ُه ْم َش َف َ
الشافع َ
ب بِيَـ ْوم الدي ِن َح َّىت أ ََات ََن الْيَق ُ
ضَ
ني َوُكنَّا نُ َكذ ُ
كفارا .والثاين :أنه يراد بذلك نفي الشفاعة
 ]48فهؤَّلء نفى عنهم نفع شفاعة الشافعني ألهنم كانوا ً

اليت أثبتها أهل الشرك ،ومن شاهبهم من أهل البدع ،من أهل الكتاب واملسلمني ،الذين يظنون أن
للخلق عند هللا من القدر أن يشفعوا عنده بغري إذنه ،كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل
املشفوع إليه شفاعة الشافع حلاجته إليه رغبة ورهبة ،كما يعامل املخلو ُق املخلوق ابملعاوضة.

فاملشركون كانوا يتخذون من دون هللا شفعاء من املالئكة واألنبياء والصاحلني ،ويصورون ْتاثيلهم
فيستشفعون هبا ويقولون :هؤَّلء خواص هللا ،فنحن نتوسل إىل هللا بدعائهم وعبادهتم ليشفعوا لنا ،كما
يتوسل إىل امللوك خبو ِ
اصهم لكوهنم أقرب إىل امللوك من غريهم ،فيشفعون عند امللوك بغري إذن
َُ
امللوك ،وقد يشفع أحدهم عند امللك فيما َّل خيتاره فيحتاج إىل إجابة شفاعته رغبة ورهبة.

()383/4
فأنكر هللا هذه الشفاعة فقال تعاىلَ :من َذا الَّ ِذي يَ ْش َف ُع ِع ْن َدهُ إَِّلَّ إبِِ ْذنِِه [البقرة ،]255:وقالَ :وَكم
ِ
السماو ِ
ٍ
اعتُـ ُه ْم َش ْيـئًا إَِّلَّ ِمن بَـ ْع ِد أَن َأيْ َذ َن َّ
ضى
اَّللُ لِ َمن يَ َ
شاء َويَـ ْر َ
ات َّل تُـ ْغ ِين َش َف َ
من َّملَك ِيف َّ َ َ

ِ
[النجم ]26:وقال عن املالئكةَ :وقَالُوا َّاختَ َذ َّ
الر ْمحَ ُن َولَ ًدا ُس ْب َحانَهُ بَ ْل عبَا ٌد مك َْرُمو َن َّل يَ ْسبِ ُقونَهُ
ِ
ضى َو ُهم ِم ْن
ني أَيْ ِدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف ُه ْم َوَّل يَ ْش َف ُعو َن إَِّلَّ لِ َم ِن ْارتَ َ
ِابلْ َق ْو ِل َو ُهم ِأب َْم ِره يَـ ْع َملُو َن يَـ ْعلَ ُم َما بَ ْ َ
ون َِّ
َخ ْشيتِ ِه م ْش ِف ُقو َن [األنبياء ]28 - 26:وقال :قُ ِل ا ْد ُعوا الَّ ِذين َز َعمتُم ِمن ُد ِ
ال
اَّلل َّل ْيَْلِ ُكو َن ِمثْـ َق َ
َ ْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
السماو ِ
ات َوَّل ِيف األ َْر ِ
ض َوَما َهلُ ْم فِي ِه َما من ِش ْر ٍك َوَما لَهُ م ْنـ ُهم من ظَ ِه ٍري َوَّل تَن َف ُع َّ
اعةُ
الش َف َ
ذَ َّرة ِيف َّ َ َ
ون ِ
ِعن َدهُ إَِّلَّ لِمن أ َِذ َن لَهُ [سبأ ]23 - 22:وقال تعاىل :ويـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
ض مرُه ْم َوَّلَ يَن َف ُع ُه ْم
هللا َما َّلَ يَ ُ
ََ ُ
َْ
ِ ِ
السماو ِ
ِ
ات َوَّلَ ِيف األ َْر ِ
ض ُس ْب َحانَهُ
َويَـ ُقولُو َن َه ُؤَّلء ُش َف َعا ُؤََن عن َد هللا قُ ْل أَتُـنَـبئُو َن هللاَ ِِبَا َّلَ يَـ ْعلَ ُم ِيف َّ َ َ
ِ
َنذر بِ ِه الَّ ِذين َخيَافُو َن أَن ُْحي َ ِ ِِ
س َهلُم
َوتَـ َع َاىل َع َّما يُ ْش ِرُكو َن [يونس ]18:وقال تعاىلَ :وأ ْ
َ
ش ُرواْ إ َىل َرهب ْم لَْي َ
ِمن ُدونِِه وِيلٌّ وَّلَ َش ِفيع لَّعلَّهم يـتَّـ ُقو َن [األنعام ]51:وقال تعاىلِ َّ َّ :
السماو ِ
ض
ات َواأل َْر َ
ٌ َ ُْ َ
اَّللُ الذي َخلَ َق َّ َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استَـ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
ش َما لَ ُكم من ُدونه من َوٍِيل َوَّل َشفي ٍع أَفَال تَـتَ َذ َّك ُرو َن
َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما ِيف ستَّة أ ََّايٍم ُمثَّ ْ
[السجدة ]4:وقال تعاىل :وَّل ْيَْلِ ُ َّ ِ
ين يَ ْد ُعو َن ِمن ُدونِِه َّ
اعةَ إَِّلَّ َمن َش ِه َد ِاب ْحلَ ِق َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن
الش َف َ
َ
ك الذ َ
ادى َك َما َخلَ ْقنَا ُك ْم أ ََّو َل َم َّرةٍ َوتَـ َرْكتُم َّما َخ َّولْنَا ُك ْم َوَراء
[الزخرف ]86:وقال تعاىلَ :ولََق ْد ِج ْئـتُ ُم َ
وَن فُـ َر َ
َّ ِ
ض َّل َعن ُكم َّما
ين َز َع ْمتُ ْم أ ََّهنُ ْم فِي ُك ْم ُش َرَكاء لََقد تَّـ َقطَّ َع بَـ ْيـنَ ُك ْم َو َ
ظُ ُهوِرُك ْم َوَما نَـ َرى َم َع ُك ْم ُش َف َعاء ُك ُم الذ َ
ون َِّ
ُكنتُم تَـ ْز ُعمو َن [األنعام ]94:وقال تعاىل :أَِم َّاختَ ُذوا ِمن ُد ِ
اَّلل ُش َف َعاء قُ ْل أ ََولَ ْو َكانُوا َّل ْيَْلِ ُكو َن َش ْيـئًا
ْ ُ
وَّل يـع ِقلُو َن قُل َِِّ
السماو ِ
اعةُ َِ
ات َواأل َْر ِ
َّلل َّ
ض ُمثَّ إليه تُـ ْر َج ُعو َن َوإِذَا ذُكِ َر َّ
مج ًيعا لَّهُ ُمل ُ
اَّللُ َو ْح َدهُ
الش َف َ
َ َْ
ْك َّ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ َّ ِ
َّت قُـلُ َّ ِ
ْ
ين ِمن ُدونِِه إِذَا ُه ْم يَ ْستَـ ْب ِش ُرو َن [الزمر- 43:
امشَأَز ْ
ُ
ين َّل يُـ ْؤمنُو َن ِابآلخ َرة َوإِذَا ذُك َر الذ َ
وب الذ َ
سا يَـ ْوَمئِ ٍذ َّلَّ تَن َف ُع َّ
اعةُ إَِّلَّ َم ْن
ات لِ َّ
 ]45وقال تعاىلَ :و َخ َ
لر ْمحَ ِن فَال تَ ْس َم ُع إَِّلَّ َ ْ
َص َو ُ
الش َف َ
ش َعت األ ْ
مه ً
ِ
الر ْمحَن ور ِ
ض َي لَهُ قَـ ْوَّلً [طه ]109 - 108:وقال صاحب يسَ :وَما ِيل َّلَ أَ ْعبُ ُد الَّ ِذي فَطََرِين
أَذ َن لَهُ َّ ُ َ َ
َخت ُذ ِمن ُدونِِه ِ
اعتُـهم َش ْيـئًا وَّلَ ي ِنق ُذ ِ
وإِلَْي ِه تُـرجعو َن أَأ َِّ
ون إِِين
آهلَةً إِن يُ ِر ْد ِن َّ
الر ْمحَن بِ ُ
ْ َُ
َ ُ
ض ٍر َّلَّ تُـغْ ِن َع ِين َش َف َ ُ ْ
َ
امسَع ِ
ضالَ ٍل مبِ ٍ
ون [يس .]25 - 22:قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة
إِذًا لَِّفي َ
آم ُ
نت بَِربِ ُك ْم فَ ْ ُ
ني إِِين َ
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املطلب األول :معىن الشفاعة يف اللغة
الشفاعة يف لغة العرب مشتقة من الشفع الذي هو غري الوتر ،أي أن الشفع هو الزوج الذي هو

عكس الوتر عند اإلطالق ،تقول :أعطيتك كتاابً مث شفعته ِبخر ،أي صار ما معك زوجاً بعد أن كان

وتراً ،قال ابن منظور( :شفع الوتر من العدد شفعاً :صريه زوجاً) (.)1

واملشفع – بكسر الفاء – هو الذي يقبل الشفاعة.
واملشفع – بفتح الفاء – هو الذي يقبل شفاعته.

قال ابن األثري يف (النهاية)( :قد تكرر ذكر الشفاعة يف احلديث فيما يتعلق أبمور الدنيا واآلخرة،

وهي السؤال يف التجاوز عن الذنوب واْلرائم بينهم ،يقال :شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع،
واملشفع الذي يقبل الشفاعة واملشفع الذي تقبل شفاعته) (.)2
وعرفها اللقاين أبهنا يف اللغة هي( :الوسيلة والطلب) (.)3

ومن املشفع أخذت تسمية الشفعة اليت هي الزايدة :ألن من حقت له الشفعة زاد يف ماله ذلك
املشفوع؛ فيصري ما معه شفعاً ،وكأن ما حصل معه من امللك قبل الشفعة وتراً ،وبعد أخذ املشفوع

صار شفعاً.
ويف هذا يقول ابن األثري( :الشفعة يف امللك معروفة ،وهي مشتقة من الزايدة ،ألن الشفيع يضم املبيع
إىل ملكه) (.)4

وقال الراغب( :الشفع ضم الشيء إىل مثله) ،قال( :والشفعة :هو طلب مبيع يف شركته ِبا بيع به
ليضمه إىل ملكه ،وهو من الشفع) ( .)5احلياة اآلخرة لغالب عواجي280 /1 -
_________

((( )1لسان العرب)) (.)183 /8

((( )2النهاية يف غريب احلديث واألثر)) (.)485 /2
((( )3شرح جوهرة التوحيد)) (.)186
((( )4النهاية يف غريب احلديث واألثر)) َّلبن األثري (.)485 /2
((( )5املفردات)) (ص.)263 :

()385/4

املطلب الثاين :معىن الشفاعة يف الشرع
معاين الشفاعة الشرعية متقاربة مع معانيها اللغوية ،وذلك ألن الشفاعة يف اللغة يراد هبا معانيها
اللغوية من انضمام شيء إىل شيء آخر ,وزايدته يف شيء خمصوص ،وأما يف الشرع فهي اليت يراد هبا

معناها الواضح الذي ورد به الشرع ،خمرباً عنه ومبيناً أمره ،مما حيصل يف الدار اآلخرة ،وهي :طلب
الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم – أو غريه – من هللا يف الدار اآلخرة حصول منفعة ألحد من

اخللق.

ويدخل حتت هذا التعريف مجيع أنواع الشفاعات اخلاصة بنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وغريه،

كالشفاعة العظمى وهي طلب الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم من ربه إراحة الناس من املوقف
ِبجيئه لفصل القضاء ،ويدخل كذلك شفاعته صلى هللا عليه وسلم يف دخول أهل اْلنة اْلنة،

وشفاعته يف ختفيف العذاب عن أيب طالب ،وشفاعة الشفعاء يف رفع الدرجات يف اْلنة ،وكذا
الشفاعة يف إخراج قوم من النار ,وإدخاهلم اْلنة .احلياة اآلخرة لغالب عواجي283 /1-

()386/4

املبحث الثاين :شروط الشفاعة
وأما الشفاعة والدعاء ،فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع ،فالشفاعة للكفار ابلنجاة من
النار واَّلستغفار هلم مع موهتم على الكفر َّل تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاهاً ،فال شفيع

أعظم من حممد صلى هللا عليه وسلم ،مث اخلليل إبراهيم ،وقد دعا اخلليل إبراهيم ألبيه واستغفر له
ِ ِ
ِ
ني يـوم يـ ُق ِ
ي ولِل ِ ِ
ب [إبراهيم .]41:وقد كان
سا ُ
ْم ْؤمن َ َ ْ َ َ ُ
كما قال تعاىل عنهَ :ربَّـنَا ا ْغف ْر ِيل َول َوال َد َّ َ ُ
وم ا ْحل َ
صلى هللا عليه وسلم أراد أن يستغفر أليب طالب اقتداءً إببراهيم ،وأراد بعض املسلمني أن يستغفر
ِ
َّيب والَّ ِذين آمنُواْ أَن يستَـ ْغ ِفرواْ لِل ِ
ني َولَ ْو َكانُواْ أ ُْوِيل قُـ ْرَىب
ْم ْش ِرك َ
لبعض أقاربه فأنزل هللا تعاىلَ :ما َكا َن للنِ ِ َ َ َ
َْ ُ ُ
ِ ِ
اب ا ْْلَ ِح ِيم [التوبة ]113:مث ذكر هللا عذر إبراهيم فقالَ :وَما َكا َن
ني َهلُ ْم أ ََّهنُ ْم أ ْ
من بَـ ْعد َما تَـبَ َّ َ
َص َح ُ
ِِ
َّلل تَ َّ ِ ِ ِ ِ
ِ ٍ
استِ ْغ َف ِ ِ
ِ
يم َّ
ألواهٌ
ني لَهُ أَنَّهُ َع ُد ٌّو َ
يم ألَبِيه إَِّلَّ َعن َّم ْوع َدة َو َع َد َها إِ َّايهُ فَـلَ َّما تَـبَ َّ َ
ْ ُ
ربأَ م ْنهُ إ َّن إبْـ َراه َ
ار إبْـ َراه َ
حلِيم وما َكا َن هللا لِي ِ
ني َهلُم َّما يَـتَّـ ُقو َن [التوبة .]115 - 114:وثبت
ض َّل قَـ ْوًما بَـ ْع َد إِ ْذ َه َد ُ
اه ْم َح َّىت يُـبَِ َ
ُ ُ
َ ٌ ََ
يف (صحيح البخاري) عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :يلقى إبراهيم أابه آزر
يوم القيامة وعلى وجه آزر قرتة وغربة ،فيقول له إبراهيم :أمل أقل لك َّل تعصين؟ فيقول له أبوه:

فاليوم َّل أعصيك .فيقول إبراهيم :اي رب أنت وعدتين أن َّل ختزين يوم يبعثون ،وأي خزي أخزى من

أيب األبعد؟ فيقول هللا عز وجل :إين حرمت اْلنة على الكافرين ،مث يقال :انظر ما حتت رجليك

فينظر ،فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى يف النار)) ( .)1فهذا ملا مات مشرًكا مل ينفعه
سنَةٌ ِيف
استغفار إبراهيم مع عظم جاهه وقدره ،وقد قال تعاىل للمؤمنني :قَ ْد َكانَ ْ
ت لَ ُك ْم أ ْ
ُس َوةٌ َح َ
ون َِّ
إِبـر ِاهيم والَّ ِذين معهُ إِ ْذ قَالُوا لَِقوِم ِهم إِ ََّن بـراء ِمن ُكم وِممَّا تَـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
اَّلل َك َف ْرََن بِ ُك ْم َوبَ َدا بَـ ْيـنَـنَا
َْ َ َ َ ََ
َْ ُ
ْ ْ َُ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ك
ك َوَما أ َْملِ ُ
َستَـ ْغ ِف َر َّن لَ َ
َوبَـ ْيـنَ ُك ُم ال َْع َد َاوةُ َوالْبَـ ْغ َ
يم ألَبِيه أل ْ
ضاء أَبَ ًدا َح َّىت تُـ ْؤمنُوا اب ََّّلل َو ْح َدهُ إَّلَّ قَـ ْو َل إبْـ َراه َ

ٍ
ك ِمن َِّ
ِ ِِ
ك أَنَـ ْبـنَا وإِلَْي َ ِ
ين َك َف ُروا
ك تَـ َوَّكلْنَا َوإِلَْي َ
اَّلل ِمن َش ْيء َّربَّـنَا َعلَْي َ
َ
ري َربَّـنَا َّل َجتْ َعلْنَا ف ْتـنَةً للَّذ َ
لَ َ َ
ك ال َْمص ُ
ِ
يم [املمتحنة ]5 - 4:فقد أمر هللا تعاىل :املؤمنني أبن يتأسوا
َوا ْغ ِف ْر لَنَا َربَّـنَا إِنَّ َ
كأ َ
َنت ال َْع ِز ُيز ا ْحلَك ُ
َّ
ألستغفرن لك فإن هللا َّل يغفر أن يشرك به .وكذلك
إببراهيم ومن اتبعه ،إَّل يف قول إبراهيم ألبيه:

سيد الشفعاء حممد صلى هللا عليه وسلم ،ففي (صحيح مسلم) عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه

وسلم قال(( :استأذنت ريب أن أستغفر ألمي فلم أيذن يل ،واستأذنته أن أزور قربها فأذن يل)) (.)2
ويف رواية أن النيب صلى هللا عليه وسلم زار قرب أمه فبكى وأبكى من حوله مث قال(( :استأذنت ريب

أن أستغفر ألمي فلم أيذن يل ،واستأذنته يف أن أزور قربها فأذن يل ،فزوروا القبور فإهنا تذكر املوت))

( .)3وثبت عن أنس يف (الصحيح) ((أن رجالً قال :اي رسول هللا أين أيب؟ قال :يف النار .فلما قفى
دعاه فقال :إن أيب وأابك يف النار)) (.)4
_________

( )1رواه البخاري (.)3350
( )2رواه مسلم (.)976
( )3رواه مسلم (.)976
( )4رواه مسلم (.)203
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ِ ِ
ني
ريتَ َ
وثبت ً
ك األَقْـ َربِ َ
أيضا يف (الصحيح) عن أيب هريرة :ملا أنزلت هذه اآليةَ :وأَنذ ْر َعش َ
[الشعراء ]214:دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قريشاً فاجتمعوا فعم وخص فقال(( :اي بين
كعب بن لؤي ،أنقذوا أنفسكم من النار ،اي بين مرة بن كعب ،أنقذوا أنفسكم من النار ،اي بين َع ْبد
مشس ،أنقذوا أنفسكم من النار اي بين عبد مناف ،أنقذوا أنفسكم من النار ،اي بين هاشم ،أنقذوا

أنفسكم من النار ،اي بين عبد املطلب أنقذوا أنفسكم من النار ،اي فاطمة أنقذي نفسك من النار
فإين َّل أملك لكم من هللا شيئاً ،غري أن لكم رمحا سأبُـلمها ببالهلا)) ( .)1ويف رواية عنه(( :اي معشر

قريش ،اشرتوا أنفسكم من هللا ،فإين َّل أغين عنكم من هللا شيئاً ،اي بين عبد املطلب َّل أغين عنكم

من هللا شيئا ،اي عباس بن عبد املطلب َّل أغين عنك من هللا شيئاً ،اي صفية  -عمة رسول هللا َّ -ل

أغين عنك من هللا شيئاً ،اي فاطمة بنت رسول هللا ،سليين من مايل ما شئتَّ ،ل أغين عنك من هللا
ِ ِ
ني قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ريتَ َ
ك األَقـ َْربِ َ
شيئاً)) ( .)2وعن عائشة ملا نزلتَ :وأَنذ ْر َعش َ

فقال(( :اي فاطمة بنت حممد ،اي صفية بنت عبد املطلب ،اي بين عبد املطلبَّ ،ل أملك لكم من هللا

شيئاً ،سلوين من مايل ما شئتم)) ( .)3وعن أيب هريرة قال(( :قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته
خطيباً ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره مث قالَّ :ل َّ
بعري له ُرغاء يقول :اي رسول هللا ،أغثين .فأقولَّ :ل أملك لك شيئاً ،قد أبلغتكَّ ،ل ألفني أحدكم

جييء يوم القيامة على رقبته فرس له مححمة فيقول :اي رسول هللا ،أغثين .فأقولَّ :ل أملك لك شيئاً
قد أبلغتكَّ ،ل ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته شاة هلا ثغاء ،فيقول :اي رسول هللا أغثين.

فأقولَّ :ل أملك لك شيئاً قد أبلغتكَّ ،ل ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته رقاع ختفق فيقول:

اي رسول هللا أغثين ،فأقولَّ :ل أملك لك شيئاً قد أبلغتكَّ ،ل ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على

رقبته صامت فيقول :اي رسول هللا أغثين ،فأقولَّ :ل أملك لك شيئاً ،قد أبلغتك)) ( .)4أخرجاه يف
(الصحيحني) .وزاد مسلم ((َّل ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته نفس هلا صياح ،فيقول :اي

رسول هللا ،أغثين ،فأقولَّ :ل أملك لك شيئاً ،قد أبلغتك)) ( .)5ويف (البخاري) عنه أن النيب صلى

هللا عليه وسلم قال(( :وَّل أييت أحدكم يوم القيامة بشاة حيملها على رقبته هلا يُعار فيقول اي حممد،
فأقولَّ :ل أملك لك شيئا ،قد بلغت ،وَّل أييت أحدكم ببعري حيمله على رقبته له رغاء فيقول :اي

حممد ،فأقولَّ :ل أملك لك شيئاً ،قد بلغت)) ( .)6وقوله هنا صلى هللا عليه وسلم َّل أملك لك من
ك ِمن َِّ
اَّلل ِمن َش ْي ٍء [املمتحنة .]4:قاعدة
ك َوَما أ َْملِ ُ
َستَـغْ ِف َر َّن لَ َ
هللا شيئاً كقول إبراهيم ألبيه :أل ْ
ك لَ َ َ
جليلة يف التوسل والوسيلة لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  -ص 7
للشفاعة شرطان ،مها:

 - 1اإلذن من هللا ،لقوله :أَن َأيْذَ َن َّ
اَّللُ.
_________
( )1رواه مسلم (.)204

( )2رواه البخاري ( ،)4771ومسلم (.)351
( )3رواه مسلم (.)205
( )4رواه البخاري ( ،)3073ومسلم (.)1831
( )5رواه مسلم (.)1831

( )6رواه البخاري (.)1402
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ضى
ضى ،وكما قال تعاىلَ :وَّل يَ ْش َف ُعو َن إَِّلَّ لِ َم ِن ْارتَ َ
 - 2رضاه عن الشافع واملشفوع له ،لقولهَ :ويَـ ْر َ
[األنبياء ،]28 :فال بد من إذنه تعاىل :ورضاه عن الشافع واملشفوع له ،إَّل يف التخفيف عن أيب

طالب ،وقد سبق ذلك .وهذه اآلية يف سياق بيان بطالن ألوهية الالت والعزى ،قال تعاىل :بعد ذكر
املعراج وما حصل للنيب صلى هللا عليه وسلم فيه :لََق ْد رأَى ِمن ِ ِ ِ
ربى [النجم،]18 :
َ ْ َ
آايت َربه الْ ُك ْ َ
ت
أي :العالمات الدالة عليه عز وجل ،فكيف به سبحانه؟! فهو أكرب وأعظم .مث قال :أَفَـ َرأَيْـتُ ُم الالَّ َ
َوال ُْع َّزى َوَمنَاةَ الثَّالِثَةَ األُ ْخ َرى [النجم ،]20 ،19 :وهذا استفهام للتحقري ،فبعد أن ذكر هللا هذه
العظمة قال :أخربوين عن هذه الالت والعزى ما عظمتها؟ وهذا غاية يف التحقري ،مث قال :أَلَ ُك ُم
ْك إِذًا قِسمةٌ ِ
َّ
َنز َل َّ
اَّللُ ِهبَا ِمن
ض َيزى إِ ْن ِه َي إَِّلَّ أ ْ
الذ َك ُر َولَهُ األُنثَى تِل َ
آاب ُؤُكم َّما أ َ
َمسَاءُ َمسَّْيـتُ ُمو َها أَنتُ ْم َو َ
َْ
اءهم ِمن َّرهبِِم ا ْهلَُدى أ َْم لِ ِإلنس ِ
ٍ ِ ِ ِ َّ
ان َما ْتََ َّىن فَلِلَّ ِه
س َولََق ْد َج ُ
ُ
َ
ُس ْلطَان إن يَـتَّب ُعو َن إَّلَّ الظ َّن َوَما َهتَْوى األَن ُف ُ
ِ
ُوىل وَكم ِمن َّملَ ٍ
ك  ....اآلية [النجم .]26 - 21 :فإذا كانت املالئكة وهي يف
اآلخ َرةُ َواأل َ َ

السماوات يف العلو َّل تغين شفاعتهم إَّل بعد إذنه تعاىل :ورضاه ،فكيف ابلالت والعزى وهي يف
ِ
السماو ِ
ٍ
ات [النجم ،]26:مع أن املالئكة تكون يف السماوات
األرض؟! وهلذا قالَ :وَكم من َّملَك ِيف َّ َ َ
ويف األرض ،ولكن أراد املالئكة اليت يف السماوات العلى ،وهي عند هللا  -سبحانه  ،-فحىت
املالئكة املقربون محلة العرش َّل تغين شفاعتهم إَّل من بعد أن أيذن هللا ملن يشاء ويرضى .القول

املفيد على كتاب التوحيد حملمد بن صاحل بن عثيمني 422 /1 -

قال الشيخ حافظ احلكمي رمحه هللا يف شرح هذين البيتني من منظومته (سلم الوصول):
َك َذا لَهُ َّ
صهُ هللاُ ِهبَا تَ َك مرَما
اعةُ ال ُْعظ َْمى َك َما  ...قَ ْد َخ َّ
الش َف َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
رتى
م ْن بَـ ْعد إِ ْذن هللا َّلَ َك َما يَـ َرى ُ ...ك مل قُـبُوِر ٍي َعلَى هللا افْ ََ
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قال( :كذا له) لنبينا صلى هللا عليه وسلم (الشفاعة العظمى) يوم القيامة ،وهو املقام احملمود الذي
ودا [اإلسراء ]79 :ولذا قلنا (قد خصه هللا هبا)
ك َربم َ
سى أَن يَـ ْبـ َعثَ َ
ك َم َق ًاما َّْحم ُم ً
قال هللا تعاىل َع َ

ابلشفاعة (تكرماً) منه عز وجل عليه صلى هللا عليه وسلم وعلى أمته به كما يف (الصحيح) عن جابر

َح ٌد قبلي:
ُعطيت مخساً مل يُـ ْعطَ َّ
بن عبد هللا رضي هللا عنهما أن النَّيب صلى هللا عليه وسلم قال ((أ ُ
هن أ َ
نُ ِ
وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً ،فأََّْيا ٍ
رجل من أ َُّميت أدركته الصالة
ت ابل مرعب مسرية شهر،
ْ
ص ْر ُ
فليصل ،وأ ِ
ت يل الغنائم ومل حتل ٍ
ِ
ألحد قبلي،
ث إىل قومه َّ
خاصةً
النيب يُـ ْبـ َع ُ
ُحلَّ ْ
وأعطيت الشفاعة ،وكان م
ُ

ِ
نيب دعوة
وبعثت إىل الناس عامة)) ( )1وفيه عنه رضي هللا عنه عن النَّيب صلى هللا عليه وسلم
((لكل ٍ
أنس رضي هللا عنه أ َّ
قد دعا هبا يف أ َُّمته ،وخبأت دعويت شفاعة أل َُّميت يوم القيامة)) ( ،)2وفيه عن ٍ
َن
نيب ِ
ِ
((لكل نيب دعوةٌ دعاها أل َُّمته ،وإِِين اختبأت دعويت شفاعةً أل َُّميت
هللا صلى هللا عليه وسلم قال
َّ

رسول ِ
ِ
((لكل
هللا صلى هللا عليه وسلم
يوم القيامة)) ( .)3وفيه عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال ُ
نيب دعوته ،وإِِين
فتعجل كل ٍ
نيب دعوةٌ مستجابةَّ ،
اختبأت دعويت شفاعة أل َُّميت يوم القيامة فهي َنئلةٌ
ُ

إِ ْن شاء هللا تعاىل من مات من أ َُّميت َّل يشرك ابهلل شيئاً)) (.)4
وفيه عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه أ َّ
وج َّل يف
َن النَّيب صلى هللا عليه وسلم تال قول هللا َع َّز َ
ك غَ ُف ِ
ِ
ضلَل ِ
إبراهيم ر ِ َّ
ريا ِم َن الن ِ
يم [إبراهيم:
َّاس فَ َمن تَبِ َع ِين فَِإنَّهُ م ِين َوَم ْن َع َ
ص ِاين فَِإنَّ َ ٌ
ور َّرح ٌ
َ
ب إِهنُ َّن أَ ْ َ
ْن َكث ً
ِ
ِ
ِ
ِ
يم
اد َك َوإِ ْن تَـ ْغف ْر َهلُ ْم فَِإنَّ َ
ك أَنْ َ
 ]36وقال عيسى عليه السالم :إِ ْن تُـ َعذ ْهبُ ْم فَِإ َّهنُ ْم عبَ ُ
ت الْ َع ِز ُيز ا ْحلَك ُ
[املائدة ]118 :فرفع يديه وقال :اللهم أ َُّميت ،وبكى ،فقال هللا عز وجل :اي جربيل اذهب إىل حممد
رسول ِ
هللا صلى هللا
يل عليه السالم فسأله ،فأخربه ُ
– وربك أعلم – فسلْه :ما يبكيك .فأاته جرب ُ
يل اذهب إىل حممد فقل :إِ ََّن سنرضيك يف
عليه وسلم ِبا قال – وهو أعلم – فقال هللاُ تعاىل :اي جرب ُ
أ َُّمتك وَّل نسوؤك)) ( .)5وفيه عنه رضي هللا عنه أَنَّه مسع النَّيب صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إذا
مسعتم ِ
علي صالةً صلَّى هللا عليه هبا عشراً،
علي فِإنه من صلى َّ
املؤذن فقولوا مثل ما يقول ،مث صلموا َّ
مث سلوا هللا يل الوسيلة فِإ َّهنا منزلة يف اْلنة َّل تنبغي إَّل ٍ
لعبد من عباد هللا ،وأرجو أن أكون أَن هو،
سأل هللا يل الوسيلة حلَّت له َّ
الشفاعة)) (.)6
فمن َ
رسول ِ
وفيه عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أ َّ
هللا صلى هللا عليه وسلم قال ((من قال حني
َن َ
رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة ِ
آت حممداً الوسيلة والفضيلة وابعثه
يسمع النداء :اللَّه َّم َّ
مقاماً حمموداً الذي وعدته ،حلَّت له شفاعيت يوم القيامة)) (.)7
_________

( )1رواه البخاري ( )335ومسلم (.)521
( )2رواه مسلم (.)201
( )3رواه مسلم (.)200
( )4رواه مسلم (.)199
( )5رواه مسلم (.)202
( )6رواه مسلم (.)384
( )7رواه البخاري (.)614
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وتلك الشفاعة َّل تكون إَّل من بعد إذن هللا عز وجل ،سواء يف ذلك شفاعة نبينا صلى هللا عليه
وسلم وشفاعة من دونه ،وذلك اإلذن يتعلق ابلشافع واملشفوع فيه ،وبوقت الشفاعة ،فليس يشفع
إَّل من أذن هللا له يف الشفاعة ،وليس له أن يشفع إَّل بعد أن أيذن هللا له ،وليس له أن يشفع إَّل
فيمن أذن هللا تعاىل له أن يشفع فيه ،كما قال تعاىلَ :م ْن ذَا الَّ ِذي يَ ْش َف ُع ِع ْن َدهُ إَِّل إبِِ ْذنِِه [البقرة:
ون َِّ
 ]255ما ِمن َش ِفي ٍع إَّل ِمن بـ ْع ِد إِ ْذنِِه [يونس ]3 :قُ ِل ا ْدعُوا الَّ ِذين َز َعمتُم ِمن ُد ِ
اَّلل َّل ْيَْلِ ُكو َن
َ ْ ْ ْ
َ ْ
َْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
الس َم َاوات َوَّل ِيف األ َْر ِ
ض َوَما َهلُ ْم في ِه َما م ْن ش ْرك َوَما لَهُ م ْنـ ُه ْم م ْن ظَ ِه ٍريَ .وَّل تَـ ْنـ َف ُع
ِمثْـ َق َ
ال ذَ َّرةٍ ِيف َّ
ِ
الش َف ِ
ِ ِ
السماو ِ
ٍ
اعتُـ ُه ْم َش ْيئاً إَّل
ات َّل تُـ ْغ ِين َش َف َ
َّ َ
اعةُ ع ْن َدهُ إَِّل ل َم ْن أَذ َن لَهُ [سبأَ ]23 :وَك ْم م ْن َملَك ِيف َّ َ َ
ضى [النجم ]26 :قُل َِِّ
اعةُ َِ
َّلل َّ
ِم ْن بَـ ْع ِد أَ ْن َأيْذَ َن َّ
ك
اَّللُ لِ َم ْن يَ َ
مجيعاً [الزمرَ ]44 :وَّل ْيَْلِ ُ
شاءُ َويَـ ْر َ
الش َف َ
ْ
َّ ِ
اعةَ إَِّل َم ْن َش ِه َد ِاب ْحلَ ِق َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن [الزخرفَّ ]86 :ل ْيَْلِ ُكو َن َّ
ين يَ ْدعُو َن ِم ْن ُدونِِه َّ
اعةَ
الش َف َ
الش َف َ
الذ َ
ص َواابً [النبأ:
الر ْمحَ ُن َوقَ َ
الر ْمحَ ِن َع ْهداً [مرميَّ ]87 :ل يَـتَ َكلَّ ُمو َن إَِّل َم ْن أ َِذ َن لَهُ َّ
إَِّل َم ِن َّاختَ َذ ِع ْن َد َّ
ال َ
ِ
الر ْمحَن ور ِ
 ]38يَـ ْوَمئِ ٍذ َّل تَـ ْنـ َف ُع َّ
ض َي لَهُ قَـ ْوَّلً [طهَ ]109 :وَّل يَ ْش َفعُو َن إَِّل
الش َف َ
اعةُ إَِّل َم ْن أَذ َن لَهُ َّ ُ َ َ
ِ
اعةُ
لِ َم ِن ْارتَ َ
ضى َو ُه ْم م ْن َخ ْشيَتِ ِه ُم ْش ِف ُقو َن [األنبياء ،]28 :وقال تعاىل يف الكفار :فَ َما تَـ ْنـ َف ُع ُه ْم َش َف َ
َّ ِ ِ
ني ِمن َِ
ِ ِِ
مح ٍيم َوَّل َش ِفي ٍع يُطَاعُ [غافر ،]18 :وقال عنهم :فَ َما لَنَا ِم ْن
الشافع َ
ني [املدثرَ ]48 :ما للظَّالم َ ْ
َّ ِ
ِِ
ني وَّل ِ ِ
آمنُوا أَنْ ِف ُقوا ِممَّا َرَزقـْنَا ُك ْم ِم ْن
َشافع َ َ َ
ين َ
صد ٍيق َمح ٍيم [الشعراء ،]100 :وقال تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
اعةٌ َوالْ َكافِ ُرو َن ُه ُم الظَّالِ ُمو َن [البقرة .]254 :وسيأيت يف
قَـ ْب ِل أَ ْن َأيِْيتَ يَـ ْوٌم َّل بَـ ْي ٌع فِ ِيه َوَّل ُخلَّةٌ َوَّل َش َف َ
ذكر األحاديث مراجعة الرسل الشفاعة بينهم حىت تنتهي إىل نبينا صلى هللا عليه وسلم وأنه أييت
فيستأذن ربه عز وجل ،مث يسجد وحيمده ِبحامد يعلمه تعاىل إايها ،ومل يزل كذلك حىت يؤذن له
ويقال :ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع ،وأنه حيد له حداً فيدخلهم اْلنة مث يرجع

كذلك ،ويف كل مرة يستأذن ويدعو حىت يؤذن له وحيد له حداً حىت ينجو مجيع املوحدين ،وهكذا

كل شافع بعده يسأل الشفاعة من مالكها حىت يؤذن له ،إىل أن يقول الشفعاء مل يبق إَّل من حبسه

القرآن وحق عليه اخللود .واملقصود أن الشفاعة ملك هلل عز وجل وَّل تسأل إَّل منه ،كما َّل تكون
إَّل إبذنه للشافع يف املشفوع حني أيذن يف الشفاعة.

(َّل كما يرى كل قُـبُوري) نسبة إىل القبور لعبادته أهلها (على هللا افرتى) يف ما ينسبه إىل أهل القبور

ويضيفه إليهم من التصرفات اليت هي ملك هلل عز وجل َّل يقدر عليها غريه تعاىل وَّل شريك له فيها،
ورتبوا على ذلك صرف العبادات إىل األموات ودعاءهم إايهم والذبح والنذر هلم دون جبار األرض

والسموات ،وسؤاهلم منهم قضاء احلاجات ودفع امللمات ،وكشف الكرابت واملكروهات معتقدين

فيهم أهنم يسمعون دعاءهم ويستطيعون إجابتهم .وقد تقدم كشف عوارهم وهتك أستارهم ِبا يشفي
ويكفي وهلل احلمد واملنة .معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد
احلكمي  -ص 1062
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املبحث الثالث :أنواع الشفاعة( :الشفاعة املثبتة والشفاعة املنفية)
أقسام الشفاعة الثابتة
 - 1الشفاعة العظمى.

 - 2الشفاعة يف دخول املؤمنني اْلنة.
 - 3الشفاعة لرفع درجات أهل اْلنة.

 - 4الشفاعة لقوم استحقوا النار أن َّل يدخلوها.
 - 5الشفاعة يف أهل الكبائر.
 - 6شفاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم لعمه أيب طالب يف ختفيف العذاب عنه.
 - 7الشفاعة ألقوام أن يدخلوا اْلنة بغري حساب.

 - 8شفاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم ألهل املدينة املنورة.

ومن هذه الشفاعات ما هو خاص ابلرسول صلى هللا عليه وسلم ،ومنها ما يكون له ولألنبياء

اآلخرين عليهم الصالة والسالم ،ومنها ما يكون خلواص اخللق .احلياة اآلخرة لغالب عواجي/1 -
299
أقوال الناس يف الشفاعة والقول احلق يف ذلك ،واحلديث املفصل عن الشفاعة
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وهذا املوضع افرتق الناس فيه ثالث فرق :طرفان ،ووسط .فاملشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل
الكتاب ،كالنصارى ،ومبتدعة هذه األمة :أثبتوا الشفاعة اليت نفاها القرآن .واخلوارج واملعتزلة :أنكروا
شفاعة نبينا صلى هللا عليه وسلم يف أهل الكبائر من أمته .بل أنكر طائفة من أهل البدع انتفاع

اإلنسان بشفاعة غريه ودعائه كما أنكروا انتفاعه بصدقة غريه وصيامه عنه .وأنكروا الشفاعة بقوله
ِ ِ
ني
تعاىل :من قَـ ْب ِل أَن َأيِْيتَ يَـ ْوٌم َّلَّ بَـ ْي ٌع فِ ِيه َوَّلَ ُخلَّةٌ َوَّلَ َش َف َ
اعةٌ [البقرة ]254:وبقوله تعاىلَ :ما للظَّال ِم َ
ِمن َِ
اع [غافر ]18:وحنو ذلك .وأما سلف األمة وأئمتها ،ومن تبعهم من أهل
مح ٍيم َوَّل َش ِفي ٍع يُطَ ُ
ْ
السنة واْلماعة ،فأثبتوا ما جاءت به السنة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،من شفاعته ألهل الكبائر
من أمته ،وغري ذلك من أنواع شفاعاته ،وشفاعة غريه من النبيني واملالئكة .وقالوا :إنه َّل خيلد يف
النار من أهل التوحيد أحد ،وأقروا ِبا جاءت به السنة من انتفاع اإلنسان بدعاء غريه وشفاعته،

والصدقة عنه ،بل والصوم عنه يف أصح قويل العلماء .كما ثبتت به السنة الصحيحة الصرحية ،وما
كان يف معىن الصوم .وقالوا :إن الشفيع يطلب من هللا ويسأل ،وَّل تنفع الشفاعة إَّل إبذنه ،قال
ضى [األنبياء]28:
تعاىلَ :من َذا الَّ ِذي يَ ْش َف ُع ِع ْن َدهُ إَِّلَّ إبِِ ْذنِِه [البقرةَ ]255:وَّل يَ ْش َف ُعو َن إَِّلَّ لِ َم ِن ْارتَ َ
ِ
السماو ِ
ٍ
اعتُـ ُه ْم َش ْيـئًا إَِّلَّ ِمن بَـ ْع ِد أَن َأيْذَ َن َّ
ضى
اَّللُ لِ َمن يَ َ
شاء َويَـ ْر َ
ات َّل تُـ ْغ ِين َش َف َ
َوَكم من َّملَك ِيف َّ َ َ
[النجم .]26:وقد ثبت يف (الصحيح) ،أن سيد الشفعاء صلى هللا عليه وسلم إذا طلبت الشفاعة
منه بعد أن تطلب من آدم وأويل العزم :نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ،فريدوهنا إىل حممد صلى هللا
عليه وسلم ،العبد الذي غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما أتخر -قال(( :فأذهب إىل ريب ،فإذا رأيته
خررت له ساجدا ،فأمحد ريب ِبحامد يفتحها عليَّ ،ل أحسنها اآلن فيقول يل :أي حممد ،ارفع

رأسك ،وقل يسمع وسل تعطه ،واشفع تشفع ،قال :فأقول :رب أميت أميت ،فيحد يل حدا فأدخلهم
َّ ِ
ف الض ِ
مر َعن ُك ْم َوَّلَ َحتْ ِويالً
ين َز َع ْمتُم ِمن ُدونِِه فَالَ ْيَْلِ ُكو َن َك ْش َ
اْلنة)) ( .)1وقال تعاىل :قُ ِل ا ْدعُواْ الذ َ
ِِ ِ
أُولَئِ َ َّ ِ
اب
ب َويَـ ْر ُجو َن َر ْمحَتَهُ َوَخيَافُو َن َع َذابَهُ إِ َّن َع َذ َ
ين يَ ْد ُعو َن يَـ ْبـتَـغُو َن إِ َىل َرهب ُم ال َْوسيلَةَ أَيمـ ُه ْم أَقـ َْر ُ
ك الذ َ
ورا [اإلسراء .]57 - 56:قال طائفة من السلف :كان أقوام يدعون العزير واملسيح
َربِ َ
ك َكا َن َحمْ ُذ ً
واملالئكة فأنزل هللا هذه اآلية ،وقد أخرب فيها أن هؤَّلء املسؤولني يتقربون إىل هللا ويردون رمحته،
وخيافون عذابه .وقد ثبت يف (الصحيح) أن أاب هريرة قال(( :اي رسول هللا أي الناس أسعد بشفاعتك
يوم القيامة قال :اي أاب هريرة لقد ظننت أن َّل يسألين عن هذا احلديث أحد أوىل منك ،ملا رأيته من

حرصك على احلديث ،أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة ،من قالَّ :ل إله إَّل هللا ،يبتغي هبا وجه
هللا)) ( .)2فكلما كان الرجل أمت إخالصا هلل ،كان أحق ابلشفاعة ،وأما من علق قلبه أبحد من

املخلوقني ،يرجوه وخيافه ،فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة .فشفاعة املخلوق عند املخلوق تكون

إبعانة الشافع للمشفوع له ،بغري إذن املشفوع عنده ،بل يشفع إما حلاجة املشفوع عنده إليه ،وإما

خلوفه منه ،فيحتاج إىل أن يقبل شفاعته .وهللا تعاىل :غين عن العاملني وهو وحده سبحانه يدير العاملني
كلهم ،فما من شفيع إَّل من بعد إذنه ،فهو الذي أيذن للشفيع يف الشفاعة.
_________

( )1رواه البخاري ( .)7510من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري (.)99
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وهو يقبل شفاعته ،كما يلهم الداعي الدعاء ،مث جييب دعاءه فاألمر كله له .فإذا كان العبد يرجو
شفيعا من املخلوقني ،فقد َّل خيتار ذلك الشفيع أن يشفع له ،وإن اختار فقد َّل أيذن هللا له يف
الشفاعة ،وَّل يقبل شفاعته .وأفضل اخللق :حممد صلى هللا عليه وسلم ،مث إبراهيم عليهما السالم.

وقد امتنع النيب صلى هللا عليه وسلم ،أن يستغفر لعمه أيب طالب ،بعد أن قال(( :ألستغفرن لك ما مل
ات أَبَ ًدا َوَّلَ
َح ٍد ِم ْنـ ُهم َّم َ
أنه عنك)) ( .)1وقد صلى على املنافقني ودعا هلم فقيل لهَ :وَّلَ تُ َ
ص ِل َعلَى أ َ
ِ
ِ
ِ
ني َم َّرًة فَـلَن يَـ ْغ ِف َر هللاُ َهلُ ْم [التوبة]80:
تَـ ُق ْم َعلَ َى قَ ِْربه [التوبة ]84:وقيل له أوَّل :إِن تَ ْستَـ ْغف ْر َهلُ ْم َس ْبع َ
ت
َستَـ ْغ َف ْر َ
فقال(( :لو أعلم أين لو زدت على السبعني يغفر هلم لزدت)) ( )2فأنزل هللاَ :س َواءُ َعلَْي ِه ْم أ ْ
َهلُ ْم أ َْم َملْ تَ ْستَـغْ ِف ْر َهلُ ْم لَن يَـغْ ِف َر َّ
ب َع ْن
اَّللُ َهلُ ْم [املنافقون .]6:وإبراهيم :قال هللا تعاىل :فَـلَ َّما ذَ َه َ
ِ ِ
وط إِ َّن إِبـر ِاه ِ
ادلُنا ِيف قَـوِم لُ ٍ
ِ ِ
ِ
ض َع ْن
يم َّ
يم أَ ْع ِر ْ
الرْوعُ َو َجاءتْهُ الْبُ ْش َرى ُجيَ ِ َ
ْ
يم أ ََّواهٌ من ٌ
يم َحلَل ٌ
يب َاي إبْـ َراه ُ
َْ َ
إبْـ َراه َ
ك وإِ َّهنُم آتِي ِهم َع َذاب غَ ْري مر ُد ٍ
ِ
ود [هود .]76 - 74:وملا استغفر إبراهيم
ٌ ُ َْ
ْ
َه َذا إِنَّهُ قَ ْد َجاء أ َْم ُر َرب َ َ ْ
ني يـوم يـ ُق ِ
عليه السالم ألبيه ،بعد وعده بقوله :ربَّـنَا ا ْغ ِفر ِيل ولِوالِ َد َّ ِ ِ ِ
اب
س ُ
ي َولل ُْم ْؤمن َ َ ْ َ َ ُ
َ
ْ ََ
وم ا ْحل َ
ِ ِ ِ
ُس َوةٌ َحسنَةٌ ِيف إِبْـر ِاهيم َوالَّ ِذ َ ِ
[إبراهيم ]41:قال تعاىل :قَ ْد َكانَ ْ
ت لَ ُك ْم أ ْ
ين َم َعهُ إ ْذ قَالُوا ل َق ْوم ِه ْم إ ََّن بُـ َراءُ
َ َ
َ
ضاء أَب ًدا ح َّىت تُـ ْؤِمنوا ِاب َِّ
ون َِّ
ِمن ُكم وِممَّا تَـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
َّلل
ُ
َْ ُ
اَّلل َك َف ْرََن بِ ُك ْم َوبَ َدا بَـ ْيـنَـنَا َوبَـ ْيـنَ ُك ُم ال َْع َد َاوةُ َوالْبَـ ْغ َ ُ َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك م َن َّ
اَّلل م ْن َش ْيء [املمتحنة ]4:وقال
ك لَ َ
ك َوَما أ َْمل ُ
َستَـ ْغف َر َّن لَ َ
يم ألَبِيه َأل ْ
َو ْح َدهُ إَّلَّ قَـ ْو َل إبْـ َراه َ
ِ
ِ ِ
َّيب والَّ ِذين آمنُواْ أَن يستَـ ْغ ِفرواْ لِل ِ
ني َهلُ ْم أ ََّهنُ ْم
ني َولَ ْو َكانُواْ أ ُْوِيل قُـ ْرَىب من بَـ ْعد َما تَـبَ َّ َ
ْم ْش ِرك َ
تعاىلَ :ما َكا َن للنِ ِ َ َ َ
َْ ُ ُ
أَصحاب ا ْْل ِح ِيم وما َكا َن استِغْ َفار إِبـر ِاهيم ألَبِ ِيه إَِّلَّ عن َّمو ِع َدةٍ وع َدها إِ َّايه فَـلَ َّما تَـب َّني لَه أَنَّه ع ُد ٌّو ِ ِ
َّلل
ََ ُ ُ َ
َ ْ ََ َ ُ
ْ َ ُ َ ََ
ْ ُ َْ َ
ربأَ ِم ْنهُ [التوبة .]114 - 113:اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم لشيخ اإلسالم
تَ ََّ
أمحد بن عبد احلليم بن تيمية830 /2

قال الشيخ حافظ احلكمي رمحه هللا يف شرح منظومته:
الر ْمح ِن ِيف  ...فَص ِل الْ َق ِ
ني أ َْه ِل الْموقِ ِ
ف
َ
يَ ْش َف ُع أ ََّوَّلً إِ َىل َّ َ
ْ
ضاء بَ ْ َ
َْ
ِ
ِ ِ
ضالَ
َّاس َإىل ُ ...ك ِل أُوِيل ال َْع ْزم ا ْهلَُداةِ الْ ُف َ
م ْن بَـ ْعد أَ ْن يَطْلُبَـ َها الن ُ
هذه الشفاعة األوىل لنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ،وهي أعظم الشفاعات ،وهي املقام احملمود

الذي ذكر هللا عز وجل له ووعده إايه وأمرَن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نسأل هللا إايه له

ك
سى أَ ْن يَـ ْبـ َعثَ َ
صلى هللا عليه وسلم بعد كل أذان .وقال البخاري رمحه هللا تعاىل :ابب قوله تعاىل َع َ
ك َم َقاماً َْحم ُموداً [اإلسراء ]79 :حدثنا إمساعيل بن َّأابن حدَّثنا أبو األحوص عن آدم بن علي قال
َربم َ
مسعت ابن عمر رضي هللا عنهما يقول َّ
((إن الناس يصريون يوم القيامة جثاً كل أمة تتبع نبيها يقولون:

يوم يبعثه هللا املقام
اي فالن اشفع ،حىت تنتهي الشفاعةُ إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،فذلك ٌ

احملمود)) (.)3

_________

( )1رواه البخاري ( ،)1360ومسلم (.)24
( )2رواه البخاري (.)1366
( )3رواه البخاري (.)4718
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وقال مسلم رمحه هللا تعاىل حدَّثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبد هللا بن منري واتفقا يف سياق
احلديث إَّل ما يزيد أحدمها من احلرف بعد احلرف ،قاَّل َّ
بن بِش ٍر حدَّثنا أبو حيان عن أيب
حدثنا حممد ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوماً بلحم فرفع إليه
زرعة عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال(( :أُيت ُ
الذراع وكانت تعجبه فنهس منها هنسة فقال :أَن سيِد الناس يوم القيامة ،وهل تدرون ِمبَ ذاك؟ جيمع
صعيد ٍ
ٍ
واحد فيُ ْسمعهم الداعي ،وينفذهم البصر وتدنو الشمس
األولني واآلخرين يف
هللا يوم القيامة َّ
فيبلغ الناس من ِ
الغم والكرب ما َّل يطيقون وما َّل حيتملون فيقول بعض الناس لبعض :أَّل ترون ما
أنتم فيه ،أَّل ترون ما قد بلغكم ،أَّل تنظرون من يشفع لكم إىل ربِكم؟ فيقول بعض الناس لبعض:
ائتوا آدم فيأتون آدم فيقولون اي آدم أنت أبو البشر خلقك هللا بيده ونفخ فيك من روحه وأمر

املالئكة فسجدوا لك ،اشفع لنا إىل ربك ،أَّل ترى ما حنن فيه ،أَّل ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدمَّ :
إن
ِريب غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ،وإنَّه هناين عن الشجرة فعصيته،

نفسي ،نفسي ،اذهبوا إىل غريي ،اذهبوا إىل نوح .فيأتون نوحاً عليه السالم فيقولون :اي نوح أنت أول

ال مر ُسل إىل األرض ومساك هللا عبداً شكوراً ،اشفع لنا إىل ربك أَّل ترى ما حنن فيه ،أَّل ترى ما قد
بلغنا؟ فيقول هلمَّ :
إن ِريب قد غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ،وإنَّه قد
دعوت هبا على قومي ،نفسي نفسي ،اذهبوا إىل إبراهيم صلى هللا عليه وسلم .فيأتون
كانت دعوةٌ
ُ

نيب هللا وخليلُه من أهل األرض ،اشفع لنا إىل ربك ،أَّل ترى ما حنن فيه ،أَّل
إبراهيم فيقولون أنت م
ترى إىل ما قد بلغنا؟ فيقول هلم إبراهيم صلى هللا عليه وسلم :إن ريب قد غضب اليوم غضباً مل

يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ،وذكر كذابته ،نفسي نفسي ،اذهبوا إىل غريي ،اذهبوا إىل

رسول هللا فضلك هللا برساَّلته وبتكليمه
موسى .فيأتون موسى عليه السالم فيقولون :اي موسى أنت ُ
على الناس ،اشفع لنا إىل ربِك ،أَّل ترى ما حنن فيه ،أَّل ترى ما قد بلغنا؟ فيقول هلم موسى عليه

السالم :إِ َّن ِريب قد غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ،وإِِين قتلت نفساً
مل أؤمر بقتلها ،نفسي نفسي ،اذهبوا إىل عيسى عليه السالم .فيأتون عيسى فيقولون اي عيسى أنت
سول ِ
هللا وكلَّمت الناس يف املهد ،وكلمة منه ألقاها إىل مرمي وروح منه ،فاشفع لنا إىل ربِك ،أَّل ترى
ر ُ
ما حنن فيه ،أَّل ترى ما قد بلغنا؟ فيقول هلم عيسى عليه السالم :إِ َّن ِريب قد غضب اليوم غضباً مل

يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ،ومل يذكر له ذنباً ،نفسي نفسي ،اذهبوا إىل غريي ،اذهبوا
رسول ِ
هللا وخامت األنبياء وغفر هللاُ لك
إىل حممد صلى هللا عليه وسلم .فيأتوين فيقولون :اي حممد أَنت ُ
ما تقدَّم من ذنبك وما أتخَّر ،اشفع لنا إىل ربِك ،أَّل ترى ما حنن فيه ،أَّل ترى إىل ما قد بلغنا؟

فأَنْطلق فآيت حتت العرش فأقع ساجداً ِ
علي ويلهمين من حمامده وحسن الثناء عليه
لريب ،مث يفتح هللا َّ
سل تُـ ْعطه اشفع َّ
تشف ْع فأَرفع رأسي فأقول :اي
شيئاً مل يفتحه ألحد قبلي .مث قال :اي حممد ْ
ارفع رأسك ْ
ِ
رب أ َُّميت أ َُّميت ،فيقال :اي حممد أدخل اْلنة من أ َُّمتك من َّل حساب عليه من الباب األْين من أبواب
اْلنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من األبواب ،والذي نفس حممد بيده إِ َّن ما بني املصراعني
من مصاريع اْلنة لكما بني مكة وهجر أو كما بني مكة وبُصرى)) (.)1

_________

( )1رواه البخاري (.)194
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قال وحدثين زهري بن حرب حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال:
رسول ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم قصعة من ثريد وحلم ،فتناول ِ
((و ِ
ت بني يدي ِ
أحب
الذراع وكانت َّ
ض َع ْ
ُ
الشاة إليه ،فنهس هنسةً فقال :أَن سيِد الناس يوم القيامة ،مث هنس أخرى فقال :أَن سيِ ُد الناس يوم
رسول ِ
هللا؟ قال :يقوم
فلما رأى أصحابه َّل يسألونه قال :أَّل تقولون كيف؟ قالوا :كيف اي َ
القيامةَّ .

الناس ِ
لرب العاملني)) وساق احلديث ِبعىن حديث أيب حيان عن أيب زرعة ،وزاد يف قصة إبراهيم

فقال :وذكر قوله يف الكوكب :هذا ِريب ،وقوله آلهلتهم :بل فعله كبريهم هذا ،وقوله :إِِين سقيم .قال:
حمم ٍد بيده إِ َّن ما بني املصراعني من مصاريع اْلنة إىل عضاديت الباب لكما بني مكة
والذي نفس َّ

ي ذلك قال (.)1
وهجر ،أو هجر ومكة ،قال َّل أدري أ م
رسول ِ
وروى اإلمام أمحد عن كعب بن مالك أ َّ
ث الناس يوم
َن َ
هللا صلى هللا عليه وسلم قال ((يُـ ْبـ َع ُ
القيامة فأكون أَن وأميت على تل ،ويكسوين ِريب َع َّز َ َّ
شاء هللاُ
وج َّل ُحلةً خضراءُ ،مثَّ يُـ ْؤ َذ ُن يل فأقول ما َ

تعاىل أَ ْن أقول ،فذلك املقام احملمود)) (.)2
_________

( )1رواه مسلم (.)194

( )2رواه أمحد ( )15821( )456 /3والطرباين ( )72 /19وقال رواه أمحد ورجاله رجال
الصحيح ,وصححه ابن جرير يف ((التفسري)) ( )181/1 /9وقال الذهيب يف ((سري أعالم النبالء))

( :)284 /6إسناده صاحل ,وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)54 /7رجاله رجال الصحيح,
وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)434 /11أصله يف مسلم.
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وسيأيت إن شاء هللا تعاىل يف حديث أنس رضي هللا عنه قوله صلى هللا عليه وسلم ((جيمع هللاُ الناس
يوم القيامة فيهت ممون لذلك – ويف لفظة فيلهمون لذلك – فيقولون لو استشفعنا إىل ربِنا حىت يرحينا

من مكاننا هذا ،قال فيأتون آدم)) ( )1احلديث ،وتقدم يف حديث الصور قوله صلى هللا عليه وسلم

مقدارهُ سبعون عاماً َّل يُـ ْنظَُر إليكم وَّل يُـ ْقضى بينكم ،فتبكون حىت تنقطع
((فتقفون موقفاً واحداً ُ

الدموع ،مث تدمعون دماً .وتعرقون حىت يلجمكم العرق ويبلغ األذقان ،وتقولون َم ْن يشفع لنا إىل ربِنا

فيقضي بيننا؟ فتقولون من أَح مق بذلك من أبيكم آدم ،خلقه هللا تعاىل بيده ،ونفخ فيه من روحه
األنبياء
وكلَّمه قبالً .فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه ،فيأيت ويقول :ما أََن بصاحب ذلك .فيستقرئون
َ
نبياً نبياً كلما جاؤوا نبياً أىب عليهم .قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :حىت أيتوين فأنطلق إىل
رسول هللا وما الفحص؟ قال قدام العرش ،حىت يبعث هللا
الفحص فأخ مر ساجداً .قال أبو هريرة :اي َ
إيل ملكاً فيأخذ بعضدي ويرفعين فيقول يل :اي حممد .فأقول :نعم اي ِ
وج َّل :ما
رب فيقول هللاُ َّ
عز َ
ك؟ وهو أعلم .فأقول :اي رب وعدتين الشفاعة ِ
فشفعين يف خلقك فاقض بينهم .قال هللا تعاىل:
شأنُ َ
قد شفعتك ،أَن آتيكم أقضي بينكم)) ( )2احلديث.

وروى اإلمام أمحد عن أنس رضي هللا عنه قال :حدَّثين م ِ
لقائم
نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال ((إِِين ٌ
ك اي حممد
جاءتْ َ
أنتظر أ َُّميت تعرب على الصراط ،إذ جاءين عيسى عليه السالم فقال :هذه األنبياء قد َ
يسألون أو قال جيتمعون إليك – ويدعون هللا أَ ْن يفرق بني مجيع األمم إىل حيث يشاء هللا ٍ
لغم جاءهم
فيه ،فاخللق ملجمون ابلعرق ،فأ ََّما املؤمن فهو عليه كالزكمة وأما الكافر فيغشاهُ املوت ،فقال :انتظر
نيب ِ
ملك
هللا صلى هللا عليه وسلم فقام حتت العرش فلقي ما مل يلق ٌ
حىت أرجع إليك ،فذهب م
وج َّل إىل جربيل أن اذهب إىل حممد وقل له :ارفع رأْسك
مصطفى ،وَّل ٌّ
نيب مرسل ،فأ َْوحى هللاُ َع َّز َ

ط وا ْش َف ْع تُشفع)) ( )3احلديث.
سل تُـ ْع َ

وعند مسلم وغريه من حديث نزول القرآن على سبعة أحرف ((فلَك بكل ردة رددتكها مسألة
إيل اخللق كلمهم
اللهم اغفر َّ
اللهم اغفر ألميتَّ ،
تسألنيها .فقلتَّ :
ألميت ،وأخرت الثالثة ليوم يرغب َّ

حىت إبراهيم صلى هللا عليه وسلم)) (.)4
اح َ ...دا ِر الن َِّع ِيم أل ِ
الح
ُويل الْ َف ِ
استِ ْفتَ ِ
َوَاثنِيًا يَ ْش َف ُع ِيف ْ
صتَا بِ ِه بِالَ نُكْر ِ
اعتَ ِ
َه َذا َو َه َاات ِن َّ
ان
ان  ...قَ ْد ُخ َّ
الش َف َ
َ
_________

( )1رواه مسلم ( )322( )193من حديث أنس رضي هللا عنه.
( )2رواه الطرباين يف ((األحاديث الطوال)) ( )266 /1وابن أيب حامت يف ((التفسري)) ()212 /11
واملروزي يف ((تعظيم قدر الصالة)) ( , )283 /1وابو الشيخ يف ((العظمة)) ( )394 /1واسحاق
بن راهويه يف ((مسنده)) ( :)10 /1من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ,قال البخاري يف ((هتذيب
التهذيب)) ( :)524 /9مل يصح ,وقال ابن حبان يف ((هتذيب التهذيب)) ( :)524 /9لست

أعتمد على إسناده ,وقال الدارقطين يف ((هتذيب التهذيب)) ( :)524 /9إسناده َّل يثبت ,وقال
ابن كثري يف ((التفسري)) ( :)276 /3غريب جدا ,وقال العقيلي يف ((الضعفاء الكبري)) (/8

 :)148وقد رويت قصة الصور أبحاديث من غري هذا الوجه أبسانيد جياد وألفاظ خمتلفة وليس
بطول هذا احلديث ,وقال أمحد شاكر يف ((عمدة التفسري)) ( :)788 /1ظاهر النكارة.
( )3رواه أمحد ( )12847( )178 /3قال السيوطي يف ((البدور السافرة)) ( :)118إسناده

صحيح ,وقال مقبل الوادعي يف ((الشفاعة)) ( :)114حسن ألن حرب بن ميمون صدوق وبقية

رجاله رجال الصحيح.
( )4رواه مسلم (.)820
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هذه الشفاعة الثانية يف استفتاح ابب اْلنة ،وقد جاء يف األحاديث أهنا أيضاً من املقام احملمود ،وقال
ٍ
بن إبراهيم .قال قتيبةُ حدَّثنا جرير عن املختار
بن سعيد وإسحا ُق ُ
مسلم رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا قتيبة ُ
رسول ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم ((أََن أ ََّول الناس يشفع يف
بن فلفل عن أَنس بن مالك قال :قال ُ

اْلنة ،وأََن أكثر األنبياء تبعاً)) (.)1

بن هشام عن سفيان عن املختار بن فلفل عن أنس
وحدَّثنا أبو كريب حممد بن العالء حدَّثنا معاويةُ ُ
بن مالك قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((أََن أكثر األنبياء تبعاً يوم القيامة ،وأََن أ ََّول من

يقرع ابب اْلنة)) (.)2

أنس ب ُن
وحدَّثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حسني بن علي عن زائدة عن املختار بن فلفل قال :قال ُ
ٍ
ص ِدقت،
مالك قال النَّيب صلى هللا عليه وسلم ((أََن أ ََّول شفيع يف اْلنة ،مل َ
يصدَّق نيب من األنبياء ما ُ
ِ
رجل واحد)) (.)3
وإ َّن من األنبياء نبياً ما يصدقه من أمته إَّل ٌ
وحدَّثين عمرو الناقد وزهري بن حرب قاَّل حدَّثنا هاشم بن القاسم حدَّثنا سليمان بن املغرية عن اثبت
ِ
القيامة فأستفتح،
يوم
عن أنس بن مالك قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((آيت ابب اْلنة َ
َح ٍد قبلك)) (.)4
فيقول اخلازنَ ،م ْن أَنْ َ
ت؟ فأقول حممد ،فيقول بك أمرت َّل أفتح أل َ
قال حدَّثنا حممد بن طريف بن خليفة البجلي حدَّثنا حممد بن فضيل حدَّثنا أبو مالك األشجعي عن

أيب حازم عن أيب هريرة ،وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة رضي هللا عنه قاَّل :قال رسول هللا صلى هللا

لف هلم اْلنَّة ،فيأتون آدم فيقولون:
((جي َم ُع هللاُ َ
َّاس ،فيقوم املؤمنون حىت تز ُ
عليه وسلم َْ
تبارك وتعاىل الن َ
اي أابَن استفتح لنا اْلنة ،فيقول :وهل أخرجكم من اْلنة إَّل خطيئةُ أبيكم آدم؟ لست بصاحب

لست بصاحب ذلك إمنا كنت
ذلك ،اذهبوا إىل ابين إبراهيم خليل هللا عز وجل .قال فيقول إبراهيمُ :

خليالً من وراء وراء ،اعمدوا إىل موسى الذي كلمه هللا تعاىل تكليماً .فيأتون موسى عليه السالم

فيقول :لست بصاحب ذلك ،اذهبوا إىل عيسى كلمة هللا تعاىل وروحه ،فيقول عيسى عليه السالم:

لست بصاحب ذلك .فيأتون حممداً صلى هللا عليه وسلم فيقوم فيؤذن له ،وترسل األمانة والرحم

بن بكري
فتقومان جنبيت الصراط ُ
فيم مر أولكم كالربق)) ( )5وقال البخاري رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا حيىي ُ

مسعت محزة بن عبد هللا بن عمر قال مسعت عبد هللا بن
حدَّثنا ا ُ
لليث عن عبيد هللا بن أيب جعفر قالُ :
عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((ما يزال الرجل يسأل الناس حىت
ِ
القيامة ليس يف وجهه ُم ْزعةُ حلم)) ( )6وقالَّ :
يوم القيامة حىت يبلغ
يوم
((إن الشمس تدنو َ
أييت َ

العرق نصف األُذن .فبينما هم كذلك استغاثوا ِبدم مث ِبوسى مث ِبحمد صلى هللا عليه وسلم)) .وزاد

عبد هللا حدثين الليث قال حدثين ابن أيب جعفر ((فيشفع ليقضي بني اخللق ،فيمشي حىت أيخذ
ٍ
فيومئذ يبعثه هللا مقاماً حمموداً حيمده أهل اْلمع كلمهم)) (.)7
حبلقة الباب
_________

( )1رواه مسلم (.)330( )196
( )2رواه مسلم (.)331( )196
( )3رواه مسلم (.)32( )196
( )4رواه مسلم (.)197
( )5رواه مسلم (.)195

( )6رواه البخاري (.)1474
( )7رواه البخاري (.)1475
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ففي هذا احلديث اْلمع بني ذكر الشفاعتني :األوىل يف فصل القضاء ،والثانية يف استفتاح ابب اْلنة،
ومسى ذلك كله املقام احملمود (هذا) أي ما ذكر (وهااتن الشفاعتان) املذكوراتن اللتان مها املقام

احملمود (قد خصتا) أي جعلهما هللا تعاىل خاصتني (به) أي بنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وليستا
ألحد غريه (بال نكران) بني أهل السنة واْلماعة ،بل ومل ينكرمها املعتزلة الذين أنكروا الشفاعة الثالثة

يف إخراج عصاة املوحدين من النار ،وهي املشار إليها بقولنا:
َوَاثلِثاً يَ ْش َف ُع ِيف أَقـ َْو ِام َ ...ماتُوا َعلَى ِدي ِن ا ْهلَُدى ا ِإل ْسالَِم
ِ
َّار بِ َذا ا ِإل ْج َر ِام
َوأ َْوبَـ َق ْتـ ُه ْم َكثْـ َرةُ َ
اآلاثِم  ...فَأُ ْدخلُوا الن َ
ش ِذي ا ِإلحس ِ
أَ ْن خيَْرجوا ِم ْنـها إِ َىل ا ْْلِنَ ِ
ض ِل َر ِ
ب ال َْع ْر ِ
ان
ان  ...بَِف ْ
ُُ َ
َْ
فهذه الشفاعة ح ٌق يؤمن هبا أهل السنة واْلماعة كما آمن هبا الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم ودرج
على اإلْيان بذلك التابعون هلم إبحسان رضي هللا عنهم ورضوا عنه ،وأنكرها يف آخر عصر الصحابة

اخلوارج ،وأنكرها يف عصر التابعني املعتزلة وقالوا خبلود من دخل النار من عصاة املوحدين الذين
يشهدون أن َّل إله إَّل هللا وحده َّل شريك له ويشهدون أن حممداً عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم

ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان وحيجون البيت احلرام ويسألون هللا اْلنة ويستعيذون

به من النار يف كل صالة ودعاء ،غري أهنم ماتوا مصرين على معصية عملية عاملني بتحرْيها معتقدين

مؤمنني ِبا جاء فيه الوعيد الشديد فقضوا بتخليدهم يف جهنم مع فرعون وهامان وقارون ،فجحدوا
ِ
ِِ
قول هللا عز وجل أ َْم َْجنعل الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
ين ِيف األ َْر ِ
ني
ض أ َْم َْجن َع ُل ال ُْمتَّق َ
َُ َ َ َ
الصاحلَات َكال ُْم ْفسد َ
َّ ِ
َكالْ ُف َّجا ِر [ص ]28 :وقوله عز وجل أَم ح ِس َّ ِ
اج َرتحوا َّ ِ ِ
آمنُوا
ين َ
ين ْ َ ُ
السيئَات أَ ْن َْجن َعلَ ُه ْم َكالذ َ
ب الذ َ
ْ َ َ
و َع ِملُوا َّ ِ ِ
اء َما َْحي ُك ُمو َن [اْلاثية ]21 :وقوله تعاىل أَفَـنَ ْج َع ُل
اء َْحميَ ُ
َ
اه ْم َوممََا ُهتُ ْم َس َ
الصاحلَات َس َو ً
ِ
ِ
ِ
ف َحتْ ُك ُمو َن [القلم ]36 – 35 :وغريها من اآلايت وسائر
نيَ .ما لَ ُك ْم َك ْي َ
ني َكال ُْم ْج ِرم َ
ال ُْم ْسلم َ
األحاديث الواردة.
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بن حيىي حدَّثنا قتادةُ عن ٍ
أنس رضي
وقال البخاري رمحه هللا تعاىل :وقال َّ
بن منهال حدَّثنا ُ
حج ُ
مهام ُ
اج ُ
ِ
هللا عنه َّ
القيامة حىت يهموا بذلك فيقولون:
يوم
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قالُ ( :
(حيبس املؤمنون َ

لو استشفعنا إىل ربنا فريحينا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون :أنت أبو الناس خلقك هللا بيده وأسكنك
جنته وأسجد لك مالئكته وعلمك أمساء كل ٍ
شيء لتشفع لنا عند ربك حىت يرحينا من مكاننا هذا،
قال فيقول :لست هناكم .قال ويذكر خطيئته اليت أصاب أكله من الشجرة وقد هني عنها ،ولكن

ائتوا نوحاً َّأول نيب بعثه هللا تعاىل إىل أهل األرض فيأتون نوحاً فيقول :لست هناكم ويذكر خطيئته

اليت أصاب سؤاله ربَّه بغري علم ،ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرمحن .قال فيأتون إبراهيم فيقول :إين
وقربه جنياً.
لست هناكم ،ويذكر ثالث كلمات
َّ
كذهبن ،ولكن ائتوا موسى عبداً آاته هللا التوراة وكلَّمه َّ
قال فيأتون موسى فيقولِ :إين لست هناكم ،ويذكر خطيئته اليت أصاب قتله النفس ،ولكن ائتوا
لست هناكم ،ولكن ائتوا
عيسى عبد هللا ورسوله وروح هللا تعاىل وكلمته ،قال :فيأتون عيسى فيقولُ :

حممداً صلى هللا عليه وسلم عبداً غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما أتخر ،فيأتوين فأستأذن على ريب يف

داره فيؤذن يل ،فإذا رأيته وقعت ساجداً ،فيدعين ما شاء هللا تعاىل أن يدعين فيقول :ارفع حممد وقل
يسمع واشفع تُشفع وسل تُعط .قال :فأرفع رأسي فأثين على ِريب ٍ
ٍ
وحتميد يُعلمنيه ،مث أشفع
بثناء
فيح مد يل حداً فأخرج فأدخلهم اْلنة)) .قال قتادة :وقد مسعته يقول ((فأخرج فأخ ِرجهم من النار
وأدخلهم اْلنة ،مث أعود فأستأذن على ِريب يف داره فيؤذن يل عليه ،فإذا رأيته وقعت له ساجداً

ط .قال :فأرفع
وسل تُـ ْع َ
فيدعين ما شاء هللا أن يدعين ،مث يقولْ :
ارفع حممد وقل يسمع واشفع تشفع ْ
رأسي فأثين على ِريب ٍ
ٍ
وحتميد يعلمنيه ،قال :مث أشفع فيحد يل حداً فأخرج فأدخلهم اْلنة)) قال
بثناء

قتادة :ومسعته يقول ((فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم اْلنة مث أعود الثالثة فأستأذن على ِريب يف

ارفع حممد
داره فيؤذن يل عليه ،فإذا رأيته وقعت ساجداً فيدعين ما شاء هللا أن يدعين ،مث يقولْ :
ط .قال :فأرفع رأسي فأثين على ِريب ٍ
ٍ
وحتميد يعلمنيه ،قال :مث
بثناء
وسل تُـ ْع َ
وقل يسمع واشفع تشفع ْ

أشفع فيحد يل حداً فأخرج فأدخلهم اْلنة)) .قال قتادة :وقد مسعته يقول ((فأخرج فأخرجهم من

النار وأدخلهم اْلنة حىت ما يبقى يف النار إَّل من حبسه القرآن)) أي وجب عليه اخللود .قال؛ مث تال
ِ
ك َربم َ
سى أَ ْن يَـ ْبـ َعثَ َ
ك َم َقاماً َْحم ُموداً [اإلسراء ]79 :قال :وهذا املقام احملمود الذي ُوع َدهُ
هذه اآلية َع َ
نبيكم صلى هللا عليه وسلم)) (.)1
وقال أيضاًَّ :
رسول هللا
حدثنا مسدد حدَّثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي هللا عنه قال :قال ُ
يوم القيامة فيقولون :لو استشفعنا إىل ربِنا حىت يرحينا من
صلى هللا عليه وسلم ((جيمع هللا الناس َ
مكاننا – وذكره خمتصراً وقال يف الثالثة أو الرابعة – حىت ما بقي يف النار إَّل من حبسه القرآن))
وكان قتادة يقول عند هذا :أي وجب عليه اخللود (.)2
_________

( )1رواه البخاري (.)7440
( )2رواه البخاري (.)6565
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العتكي حدَّثنا محاد بن زيد
ورواه مسلم من طرق بنحوه ،وقال رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا أبو الربيع
م
حدَّثنا معب ُد بن ٍ
ي .ح .وحدَّثنا سعيد بن منصور – واللفظ له ،حدَّثنا محاد بن زيد حدَّثنا
هالل العنز م
ُ
ٍ
معب ُد بن هالل العنزي قال :انطلقنا إىل ٍ
أنس بن مالك ،وتشفعنا بثابت ،فانتهينا إليه وهو يصلي
اثبت فدخلنا عليه وأجلس اثبت معه على سريره فقال :اي أاب محزة َّ
إن إخوانك
الضحى ،فاستأذن لنا ٌ

من أهل البصرة يسألونك أن حتدثهم حديث الشفاعة .قال :حدَّثنا حمم ٌد صلى هللا عليه وسلم قال:
((إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إىل بعض ،فيأتون آدم فيقولون له :اشفع ل ُذ ِريتك فيقول

خليل هللا ،فيأتون إبراهيم فيقول :لست هلا ولكن
لست هلا ولكن عليكم إببراهيم عليه السالم فإنَّه ُ
عليكم ِبوسى عليه السالم فإنَّه كليم هللا ،فيؤتى موسى فيقول :لست هلا ولكن عليكم بعيسى عليه
السالم فإنَّه روح هللا وكلمته ،فيؤتى عيسى فيقول :لست هلا ،ولكن عليكم ِبحمد صلى هللا عليه
وسلم فأوتى فأقول :أَن هلا فأنطلق فأستأذن على ِريب فيؤذن يل ،فأقوم بني يديه فأمحده ِبحامد َّل

أقدر عليه اآلن ،يُلهمنيه هللا ،مث أَخ مر له ساجداً فيقال يل :اي حممد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل

رب أ َُّم ِيت أ َُّميت ،فيقال :انطلق فمن كان يف قلبه مثقال ٍ
تعطه واشفع تشفع .فأقولِ :
حبة من بُـ َّرةٍ أو
شعرية من إْيان فأ ْخرجه منها ،فأنطلق فأفعل ،مث أرجع إىل ريب فأمحده بتلك احملامد ،مث أ ِ
َخ مر له ساجداً
حمم ُد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع ،فأقول ،أ َُّميت أ َُّميت ،فيقال
له ،فيقال يل اي َّ
مثقال حب ٍة من خردل من إْيان فأخرجه منها ،فأنطلق فأفعل ،مث أعود إىل
يل انطلق فمن كان يف قلبه ُ
ريب عز وجل فأمحده تلك احملامد ،مث أ ِ
حمم ُد ارفع رأسك وقل يسمع لك
َخ مر له ساجداً ،فيقال يل اي َّ

وسل تعطه واشفع تشفع ،فأقول اي رب أ َُّميت ،فيقال يل انطلق فمن كان يف قلبه أدىن أدىن من مثقال
ٍ
حبة من خردل من إْيان فأخرجه من النار ،فأنطلق فأفعل)) هذا حديث أنس الذي أنبأَن به ،فخرجنا
ٍ
مستخف يف دار أيب
من عنده ،فلما كنا بظهر اْلبَّان :قلنا لو ملنا إىل احلسن فسلَّمنا عليه وهو
خليفة .قال فدخلنا عليه فسلَّمنا عليه فقلنا :اي أاب سعيد جئنا من عند أخيك أيب محزة فلم نسمع

مثل حديث حدَّثناه يف الشفاعة .قال :هيهَّ .
فحدثناه احلديث .فقال هيه .قلنا ما زادَن .قال :قد
يومئذ مجيع ،ولقد ترك شيئاً ما أدري أَنَ ِسي الشيخ أو كره أن ِ
سنة وهو ٍ
حدَّثنا به منذ عشرين ٍ
حيدثكم
ٌ
َ
فتتكلوا ،قلنا له :حدَّثنا .فضحك وقالُ :خلِ َق اإلنسان من عَ َجل ،ما ذكرت ل ُكم هذا إَّل وأَن أري ُد

حمم ُد ارفع رأسك وقل
أن أحدثكموه ((مث أرجع إىل ِريب يف الرابعة فأمحده بتلك احملامد ،فيقال يل اي َّ

يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع ،فأقول اي رب ائذن يل فيمن قال َّل إله إَّل هللا .قال :ليس ذاك
ِ
ُخرج َّن من قال َّل إله إَّل
لك – أو قال ليس ذاك إليك – ولكن وع َّزِيت وكربايئي وعظميت وجربايئي أل َ
هللا)) قال :فأشهد على احلسن أنَّه حدَّثنا به أنَّه مسع أنس بن مالك رضي هللا عنه أراه قال :قبل
عشرين سنة وهو ٍ
يومئذ مجيع (.)1
_________
( )1رواه مسلم (.)326( )193
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بن منهال َّ
وهشام
الضرير حدَّثنا يزيد بن ُزريع حدَّثنا سعي ُد بن أيب عروبة
ٌ
وقال أيضاً :حدثنا حممد ُ
رسول ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم .ح.
َّستَـ َوائي عن قتادة عن أنس بن مالك قال :قال ُ
صاحب الد ْ
عي وحممد بن املثىن قاَّل حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدَّثين أيب عن
وحدَّثين أبو غسان املِ ْس َم م
قتادة حدَّثنا أنس بن ٍ
مالك َّ
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ((خيرج من النار من قال َّل إله إَّل هللا
ُ
وكان يف قلبه من اخلري ما يزن شعريًة ،مث خيرج من النار من قال َّل إله إَّل هللا وكان يف قلبه من اخلري

ما يزن برة ،مث خيرج من النار من قال َّل إله إَّل هللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن َذ َّرة)) زاد ابن

فلقيت شعبة فحدَّثته ابحلديث فقال شعبة حدَّثنا به قتادةُ عن أنس بن
منهال يف روايته .قال يزي ُد:
ُ
مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم ابحلديث ،إَّل َّ
أن شعبة جعل مكان الذرة ذُ َرة ،قال يزيد:

صحف فيها أبو بسطام (.)1
َّ

بن دكني حدَّثنا أبو عاصم يعين حممد بن
وقال رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا حجاج بن الشاعر حدَّثنا الفضل ُ
ٍ
عصابة ذوي
أي من رأي اخلوارج فخرجنا يف
أيب أيوب قال حدَّثين يزيد الفقري قال كنت قد شغفين ر ٌ
ٍ
جابر بن عبد هللا رضي هللا
عدد نريد أن َحنُج ،مث خنرج على الناس ،قال فمررَن على املدينة ،فإذا ُ
ِ
لس إىل سارية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فإذا هو قد ذكر
عنهما حيدث القوم ،جا ٌ
رسول ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم ما هذا الذي ِ
اْلهنَّميني قال فقلت له :اي صاحب ِ
حتدثون وهللا تعاىل
ِ
ادوا أَ ْن خيَُْر ُجوا ِم ْنـ َها ِم ْن غَ ٍم
يقول َربَّـنَا إِنَّ َ
َّار فَـ َق ْد أَ ْخ َزيْـتَهُ [آل عمران ]192 :وُكلَّ َما أ ََر ُ
ك َم ْن تُ ْدخ ِل الن َ
ِ ِ
يها [احلج ]22 :فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال :أتقرأُ القرآن؟ قلت نعم .قال فهل
أُعي ُدوا ف َ
حممد صلى هللا عليه وسلم يعين الذي يبعثه هللا فيه؟ قلت :نعم .قال فإنَّه مقام ٍ
ِبقام ٍ
مسعت ِ
حممد
ومر الناس
صلى هللا عليه وسلم
احملمود الذي خيرج هللا به من خيرج .قال مث نعت وضع الصراط َّ
ُ
عليه ،قال وأخاف أن َّل أكون أحفظ ذاك ،قال غري أَنَّه قد زعم َّ
أن قوماً خيرجون من النار بعد أن
يكونوا فيها .قال يعين فيخرجون َّ
السماسم ،قال :فيدخلون هنراً من أهنار اْلنة
كأهنم عيدان َّ

فيغتسلون فيه فيخرجون كأهنم القراطيس ،فرجعنا قلنا :وحيكم أترون الشيخ يكذب على ِ
رسول هللا
رجل ٍ
صلى هللا عليه وسلم ،فرجعنا فال وهللا ما خرج منا غري ٍ
واحد ،أو كما قال أبو نعيم (.)2
وقال رمحه هللا تعاىل :حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدَّثنا سفيا ُن بن عيينة عن عمرو ،مسع جابراً رضي
هللا عنه يقول :مسعه من النَّيب صلى هللا عليه وسلم أبُذنه يقول َّ
((إن هللا خيرج َنساً من النار فيدخلهم
اْلنة)))3( .

ويف رواية له عن محَّاد بن زيد قال :قلت لعمرو بن دينار ((أمسعت جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما
ِ
حيدث عن ِ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أ َّن هللا ُخيرج قوماً من النار ابلشفاعة؟ قال نعم)) (،)4

ورواه البخاري (.)5
قوم من النار ابلشفاعة َّ
ويف رواية له َّ
كأهنم الثَّعارير)) قلت
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :خيرج ٌ
ما الثعارير قال الضَّغابيس وكان قد سقط فمه (.)6
ٍ
أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه
وقال حدَّثنا :هدبة بن خالد حدثنا مهَّام عن قتادة حدَّثنا ُ
سفع .فيدخلون اْلنةِ ،
فيسميهم أهل اْلنة
قوم من النار بعد ما َّ
وسلم قال ((خيرج ٌ
مسهم منها ٌ
اْلهنميني)) (.)7

_________

( )1رواه مسلم ( , )325( )193والبخاري ( )7410مطوَّلً.
( )2رواه مسلم (.)320( )191
( )3رواه مسلم (.)317( )191
( )4رواه مسلم (.)318( )191
( )5رواه البخاري (.)6558
( )6رواه البخاري ()6558
( )7رواه البخاري ()6559
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وقال رمحه هللا تعاىل حدَّثنا قتيبة بن سعيد حدَّثنا إمساعيل بن جعفر عن عمرو عن سعيد بن أيب سعيد
يوم
املقربي عن أيب هريرة رضي هللا عنه أنَّه قال :قلت :اي رسول هللا من أسعد الناس بشفاعتك َ
أيت من
القيامة؟ فقال ((لقد ظننت اي أاب هريرة أن َّل يسألين عن هذا احلديث أح ٌد َّأول منك ،ملا ر ُ
يوم القيامة من قال َّل إله إَّل هللا خالصاً من قلبه))
حرصك على احلديث ،أسعد الناس بشفاعيت َ

(.)1

وهذه الشفاعة الثالثة قد فسر هبا املقام احملمود أيضاً كما يف حديث أنس وحديث جابر رضي هللا

عنهما فيكون املقام احملمود عاماً ْلميع الشفاعات اليت أوتيها نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ،لكن
مجهور املفسرين فسروه َّ
ابلشفاعتني األوليني َّلختصاصه صلى هللا عليه وسلم هبما دون غريه من عباد

وأما هذه الشفاعة الثالثة فهي وإن كانت من املقام احملمود الذي وعده فليست خاصة
هللا املكرمنيَّ ،
كثري من عباد هللا املخلصني ولكن هو صلى هللا عليه وسلم املقدم
به صلى هللا عليه وسلم بل يؤاتها ٌ
فيها ،ومل يشفع أحد من خلق هللا تعاىل يف مثل ما يشفع فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وَّل

يدانيه يف ذلك ملك مقرب وَّل نيب مرسل ،مث بعده يشفع من أذن هللاُ تعاىل له من املالئكة املقربني

واألنبياء واملرسلني والصديقني والشهداء والصاحلني وسائر أولياء هللا تعاىل من املؤمنني املتقني ،ويشفع

األفرا ُ
ط كل منهم يكرمه هللا تعاىل على قدر ما هو له أهل ،مث خيرج هللا تعاىل من النار برمحته أقواماً
بدون شفاعة الشافعني ،ولذا قلنا يف ذلك:
ٍ ِ
صالَ ٍح َوَوِيل
َوبَـ ْع َدهُ يَ ْش َف ُع ُك مل ُم ْر َس ِل َ ...وُك مل َع ْبد ذي َ

ات َعلَى ا ِإل ْْيَ ِ
وخيُْرِج هللا ِمن النِ ْري ِ
ان َِ ...
ان
مج ْي َع َم ْن َم َ
َ ُ ُ َ َ
ِ
وَن
وَن  ...فَ ْحماً فَـيَ ْحيَو َن َويَـ ْنـبُـتُ َ
ْرح َ
ِيف َهنَ ِر ا ْحلَيَاة يُط ُ
ب َِ
الس ْي ِل ِيف َحافَاتِِه
ت ِيف َه ْيـئَاتِِه َ ...ح م
مح ْي ِل َّ
َكأ ََّمنَا يَـ ْنـبُ ُ

((حىت إذا فرغ
تقدم يف حديث أيب هريرة املتفق عليه يف طريق الرؤية قول النَّيب صلى هللا عليه وسلم َّ

هللا تعاىل من فصل القضاء بني العباد وأراد أن خيرج برمحته من أراد من أهل النار ،أمر املالئكة أن
ُخيرجوا من النار من كان َّل يشرك ابهلل شيئاً ممن أراد هللا تعاىل أن يرمحه ممَّن يشهد أن َّل إله إَّل هللا

حرم هللا على النار أن أتكل
فيعرفوهنم يف النار أبثر السجود أتكل النار من ابن آدم إَّل أثر السجودَّ ،
أثر السجود ،فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء احلياة فينبتون حتته كما تنبت احلبة

مقبل بوجهه على النار هو آخر
رجل ٌ
يف محيل السيل ،مث يفرغ هللا تعاىل من القضاء بني العباد ويبقى ٌ

أهل النار دخوَّلً اْلنة)) ( .)2احلديث تقدم بطوله.
_________

( )1رواه البخاري ( )99من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه بزايدة ((أو نفسه)).
( )2رواه البخاري ( )7437ومسلم (.)182
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وتقدم حديث أيب سعيد املتفق عليه أيضاً بطوله – وفيه يف نعت املرور على الصراط(( :حىت ْير
تبني لكم من املؤمن ٍ
آخرهم يُسحب سحباً ،فما أنتم َّ
يومئذ للجبار إذا
أبشد يل مناشدة يف احلق ،قد َّ
رأوا َّأهنم قد جنوا يف إخواهنم يقولون :ربَّنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا،
فيقول هللا تعاىل :اذهبوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال دينار من إْيان فأخرجوه وحيرم هللا تعاىل صورهم

على النار فيأتوهنم وبعضهم قد غار يف النار إىل قدميه وإىل أنصاف ساقيه فيُخرجون من عرفوا .مث
يعودون فيقول :اذهبوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه ،فيُخرجون من عرفوا .مث

يعودون فيقول :اذهبوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال ذرة من إْيان فأخرجوه ،فيُخرجون من عرفوا –
ضِ
قال أبو سعيد :فإن مل تصدقوين فاقرؤوا إِ َّن َّ
اع ْف َها [النساء:
اَّللَ َّل يَظْلِ ُم ِمثْـ َق َ
سنَةً يُ َ
ال ذَ َّرةٍ َوإِ ْن تَ ُ
ك َح َ

 ]40فيشفع النبيون واملالئكة واملؤمنون ،فيقول اْلبار :بقيت شفاعيت ،فيقبض قبضة من النار

فيخرج أقواماً قد امتحشوا فيلقون يف هنر أبفواه اْلنة يقال له ماء احلياة فينبتون يف حافتيه كما تنبت
احلبَّةُ يف محيل السيل قد رأيتموها إىل جانب الصخرة إىل جانب الشجرة ،فما كان إىل الشمس منها

كان أخضر ،وما كان إىل الظل كان أبيض ،فيخرجون كأهنم اللؤلؤ ،فيجعل يف رقاهبم اخلواتيم

فيدخلون اْلنة ،فيقول أهل اْلنة :هؤَّلء عتقاء الرمحن أدخلهم اْلنة بغري عمل عملوه وَّل خ ٍري
قدَّموه ،فيقال هلم :لكم ما رأيتم ومثله معه)) ( .)1ويف لفظ مسلم ((حىت إذا خلص املؤمنون من
النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من ٍ
أحد أبشد مناشدة هلل يف استقصاء ِ
احلق من املؤمنني هلل يوم
القيامة إلخواهنم الذين يف النار ،يقولون :ربَّنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا وحيجون ،فيقال هلم:

أخرجوا من عرفتم ،فتحرم صورهم على النار ،فيخرجون خلقاً كثرياً قد أخذت النار إىل نصف ساقيه
َّمت يف قلبه مثقال
أح ٌد ممَّن أمرتنا به ،فيقول :ارجعوا فمن وجد ُ
وإىل ركبتيه ،مث يقولون ربَّنا ما بقي فيها َ
دينار من خ ٍري فأخرجوه ،فيُخرجون خلقاً كثرياً .مث يقولون :ربَّنا مل نذر فيها أحداً ممن أمرتنا هبم.
يقول :ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال نصف دينا ٍر من خ ٍري فأخرجوه ،فيخرجون خلقاً كثرياً .مث
يقولون :ربنا مل نذر فيها ممن أمرتنا أحداً .مث يقول :ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال ذرةٍ من خري

فأخرجوه ،فيُخرجون كثرياً .مث يقولون :ربنا مل نذر فيها خرياً ،وكان أبو سعيد اخلدري رضي هللا عنه
يقول :إ ْن مل تصدقوين هبذا احلديث فاقرؤوا إن شئتم إِ َّن َّ
سنَةً
اَّللَ َّل يَظْلِ ُم ِمثْـ َقا َل ذَ َّرةٍ َوإِ ْن تَ ُ
ك َح َ
اع ْفها ويـ ْؤ ِ ِ
يَِ
َجراً َع ِظيماً [النساء ،]40 :فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً مل
ت م ْن لَ ُدنْهُ أ ْ
ض َ َُ
ُ
يعملوا خرياً قط قد عادوا محماً ،فيلقيهم يف هنر يف أفواه اْلنة يقال له َهنْر احلياة فيخرجون كما خترج
احلبَّة يف محيل السيل ،أَّل تروهنا تكون إىل احلجر أو إىل الشجر ،ما يكون منها إىل الشمس أصيفر
وأخيضر ،وما يكون منها إىل الظل يكون أبيض .فقالوا اي رسول هللا كأنَّك ترعى ابلبادية ،قال
فيخرجون كاللؤلؤ يف رقاهبم اخلوامت يعرفهم أهل اْلنة هؤَّلء عتقاء ِ
هللا الذين أدخلهم هللا اْلنة بغري

ٍ
عمل عملوه وَّل خ ٍري قدموه .مث يقول :ادخلوا اْلنة فما رأيتموهُ فهو لكم ،فيقولون ربَّنا أعطيتنا ما مل
ي ٍ
شيء أفضل من هذا؟
تعط أحداً من العاملني .فيقول :لكم عندي أفضل من هذا .فيقولون :ربَّنا أ م
فيقول رضاي فال أسخط عليكم بعده أبداً)) (.)2
_________

( )1رواه البخاري (.)7439
( )2رواه مسلم (.)183
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أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ((يدخل هللا أهل ِ
وفيهما من حديثه أيضاً َّ
اْلنة اْلنةَ يدخل
ُ
النار .مث يقول :انظروا من وجدمت يف قلبه مثقال حبَّ ٍة من خردل
من يشاء يف رمحته ويدخل أهل النا ِر َ
من إْيان فأخرجوهُ ،فيُخرجون منها محماً قد امتحشوا فيُـ ْل َق ْو َن يف هنر احلياة أو احليا فينبتون فيه كما

تنبت احلبَّةُ إىل جانب السيل أمل تروها كيف خترج صفراء ملتويةً)) ( – )1ويف رواية ملسلم(( :كما
تنبت الغثاءة يف جانب السيل)) (.)2

((أما أهل النار الَّ ِذين هم أهلها َّ
فإهنم
وله عنه رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َّ

َنس أصابتهم النار بذنوهبم – أو قال خبطاايهم – فأماهتم إماتة حىت
َّل ْيوتون فيها وَّل حييون ،ولكن ٌ
إذا كانوا فحماً أ ُِذ َن ابلشفاعة فجيء هبم ضبائر ضبائر فبُـثموا على أهنار اْلنة ،مث قيل اي أهل اْلنة
رسول ِ
رجل من القومَّ :
هللا صلى
كأن َ
أفيضوا عليهم ،فينبتون نبات احلبة تكون يف محيل السيل .فقال ٌ
هللا عليه وسلم قد كان ابلبادية)) (.)3
مسعت َ ِ
((وع َدِين
وللرتمذي عن أيب أمامة رضي هللا عنه يقولُ :
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولَ :
ِريب أن يدخل اْلنة من أ َُّميت سبعني ألفاً َّل حساب عليهم وَّل عذاب .مع ك مل ٍ
ألف سبعون ألفاً
ٍ
حثيات من حثيات ِريب)) هذا حديث حسن غريب (.)4
وثالث
ٍ
مسعت رسول هللا صلى هللا
رجل منهمُ :
وله عن عبد هللا بن شقيق قال :كنت مع رهط إبيليا فقال ٌ
ِ
بشفاعة رجل من أ َُّميت أكثر من بين ْتيم .قيل :اي رسول هللا سواك؟
عليه وسلم يقول ((يدخل اْلنة
قال :سواي)) فلما قام قلتَ :م ْن هذا؟ قالوا هذا ابن أيب اْلدعاء )5( .هذا حديث حسن صحيح

غريب ،وابن أيب اْلدعاء هو عبد هللا ،وإمنا يعرف له هذا احلديث الواحد ورواه ابن ماجه.
أن رسول ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ :
وللرتمذي أيضاً عن أيب سعيد رضي هللا عنه َّ
((إن ِم ْن أ َُّميت
من يشفع للفئام من الناس ،منهم من يشفع للقبيلة ،ومنهم من يشفع للعصبة ،ومنهم من يشفع

للرجل .حىت يدخلوا اْلنة)) .هذا حديث حسن (.)6

_________

( )1رواه البخاري ( , )6560ومسلم (.)184
( )2رواه مسلم (.)305( )184
( )3رواه مسلم (.)185

( )4رواه الرتمذي ( , )2437وابن ماجه ( , )4286وأمحد ( , )268 /5والطرباين (, )110 /8
قال الرتمذي هذا حديث حسن غريب ,وقال الذهيب يف ((سري أعالم النبالء)) (:)460 /16

إسناده قوي ,وقال ابن كثري يف ((التفسري)) ( :)82 /2إسناده جيد ,وصححه األلباين يف ((السلسة
الصحيحة)) (.)541 /4

( )5رواه الرتمذي ( , )2438وابن ماجه ( , )4316وأمحد ( , )15895( )469 /3وابن حبان
( , )376 /16واحلاكم ( , )142 /1والدارمي ( , )423 /2قال الرتمذي هذا حديث حسن
صحيح غريب ,وقال احلاكم صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ,ووافقه الذهيب ,وصححه األلباين يف
((صحيح سنن ابن ماجه)).

( )6رواه الرتمذي ( , )2440وأمحد ( , )11623( )63 /3قال الرتمذي هذا حديث حسن,
وضعفه األلباين يف ((ضعيف سنن الرتمذي)).
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قوم
ج ٌ
وروى أبو داود عن عمران بن حصني رضي هللا عنهما عن النَّيب صلى هللا عليه وسلم قال :خير ُ
سمون اْلهنميني)) ( )1ورواه ابن ماجه .وله عن أيب موسى
من النار بشفاعة حممد فيدخلون اْلنة ويُ َّ
رسول ِ
ت بني الشفاعة وبني أن
األشعري رضي هللا عنه ،قال :قال ُ
((خِري ُ
هللا صلى هللا عليه وسلم ُ

يدخل نصف أ َُّميت اْلنة فاخرتت الشفاعة ألهنا أعم وأكفى ،تروهنا للمتَّقنيَّ ،ل ولكنها للمذنبني
املتلوثني)) (.)2
اخلطَّائني َّ

خريين
وله عن عوف بن مالك رضي هللا عنه قال :قال ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((أتدرون ما َّ
خريين بني أن يُدخل نصف أميت
ِريب الليلة؟ قلنا :هللاُ ورسوله صلى هللا عليه وسلم أعلم ،قال :فإنَّه َّ

فاخرتت الشفاعة .قلنا :اي رسول هللا ادع هللا أ ْن جيعلنا من أهلها .قال :هي ِ
لكل
اْلنة وبني الشفاعة،
ُ
مسلم)) )3( .ورواه الرتمذي بلفظ ((فاخرتت الشفاعة ،وهي ملن مات َّل ي ْش ِر ُك ِ
ابهلل شيئاً)) ()4
ُ
واألحاديث يف هذا الباب كثرية جداً مشهورة مستفيضة بل متواترة ،وقد ذكرَن منها ما فيه كفاية،

وتقدم يف أحاديث الرؤية مجلة منها عن مجاعة من الصحابة ،وبقي من النصوص يف هذا الباب كثري،
وابهلل التوفيق .معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي -ص
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ومن الشفاعات الثابتة اليت أكرم هللا هبا نبيه صلى هللا عليه وسلم شفاعته ملن سكن يف املدينة املنورة

ومات هبا
وهذه الشفاعة فيها كذلك إكرام للمدينة املنورة وملن سكن هبا صابراً على ألوائها مفضالً هلا على

غريها ،وقد شرفها هللا ِبيزات عديدة ليس هنا موضع ذكرها ومن ذلك أن جعلها مهاجر رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم وعاصمة اإلسالم األوىل ،وأنه أيرز إليها اإلْيان كما أترز احلية إىل جحرها (.)5

مث ميزها هللا تعاىل عن سائر البقاع بثبوت شفاعة نبيه صلى هللا عليه وسلم ألهلها اعتناء خاصاً هبم

ومزيد تشريف هلا.

ومن األدلة على ذلك ما جاء عن عامر بن سعيد عن أبيه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

((إين أحرم ما بني َّلبيت املدينة أن يقطع عضاهها ,أو يقتل صيدها))  ,وقال(( :املدينة خري هلم لو
كانوا يعلمونَّ ,ل يدعها أحد رغبة عنها إَّل أبدل هللا فيها من هو خري منه ,وَّل يثبت أحد على
ألوائها وجهدها إَّل كنت له شفيعاً ،أو شهيداً ،يوم القيامة)) (.)6

وعن أيب سعيد موىل املهدي أنه جاء أاب سعيد اخلدري ليايل احلرة فاستشاره يف اْلالء عن املدينة،
وشكا إليه أسعارها وكثرة عياله ،وأخربه َّأَّل صرب له على جهد املدينة وألوائها .فقال له :وحيك َّل

آمرك بذلك :إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولَّ(( :ل يصرب أحد على ألوائها فيموت

إَّل كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة إذا كان مسلماً)) (.)7
_________

( )1رواه البخاري (.)6566
( )2رواه ابن ماجه ( , )4311قال األلباين يف ((ضعيف ابن ماجه)) :ضعيف هبذا التمام وصحيح

دون قوله(( :ألهنا)) .وقال مقبل الوادعي يف ((الصحيح املسند)) ( :)830رجاله رجال الصحيح إَّل

إمساعيل بن أسيد .ورواه أمحد ( )5452( )75 /2من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما,
قال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( )227 /7واأللباين يف ((كتاب السنة)) ( :)791إسناده

ضعيف,
( )3رواه ابن ماجه ( , )4317وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه))  ,وقال مقبل

الوادعي يف ((أحاديث معلة)) ( :)341سنده رجال الصحيح ولكن قال ابن خزْية :قول سليم
مسعت عوفا أخاف أن يكون ومها وقال أبو حامت :مل يسمع سليم بن عامر من عوف بن مالك.

( )4رواه الرتمذي ( , )2441وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

( )5رواه البخاري ( ،)1876ومسلم ( .)147من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )6رواه مسلم (.)1363
( )7رواه مسلم (.)1374
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وعن ُحينس موىل الزبري أخربه أنه كان جالساً عند عبد هللا بن عمر يف الفتنة فأتته موَّلة له تسلم

عليه ،فقالت :إين أردت اخلروج اي أاب عبد الرمحن ،اشتد علينا الزمان ،فقال هلا عبد هللا :اقعدي
لكاع؛ فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولَّ(( :ل يصرب على ألوائها وشدهتا أحد فيموت

إَّل كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة إذا كان مسلماً)) (.)1

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل يصرب على ألواء املدينة

وشدهتا أحد من أميت إَّل كنت له شهيداً يوم القيامة أو شفيعاً)) (.)2

ومن تلك النصوص السابقة يتبني ثبوت شفاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم ألهل املدينة ،وأنه

يكون شهيداً وشفيعاً هلم.

وقد ورد احلديث إبثبات (أو) ،ويف هذا إشكال؛ هل (أو) هنا جاءت لشك من الرواة ،أم إهنا
صحيحة اثبتة عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ويكون إيرادها هكذا للتقسيم؛ ِبعىن أن الرسول

صلى هللا عليه وسلم يكون شهيداً لبعض أهل املدينة وشفيعاً لبقيتهم ،أو يكون شفيعاً للعاصني,

وشهيداً للمطيعني ،أو شهيداً ملن مات يف حياته ,وشفيعاً ملن مات بعده ،أو تكون (أو) هنا ِبعىن
الواو ،ويكون املعىن أنه يكون شفيعاً وشهيداً هلم.

وقد أجيب عن هذا اَّلستشكال جبواب امتدحه القاضي عياض كما نقله عنه النووي أبنه جواب

مقنع يعرتف بصوابه كل من وقف عليه ،فقال( :سألت قدْياً عن معىن هذا احلديث ،ومل خص ساكن
املدينة ابلشفاعة هنا ،مع عموم شفاعته وادخاره إايها ألمته؟ قال :وأجيب عنه جبواب ٍ
شاف  -مقنع
يف أوراق – اعرتف بصوابه كل واقف عليه.
قال :وأذكر منه هنا ملعاً تليق هبذا املوضع؛ قال بعض شيوخنا( :أو) هنا للشك ،واألظهر عندَن أهنا
ليست للشك ،ألن هذا احلديث رواه جابر بن عبد هللا ،وسعد بن أيب وقاص ،وابن عمر ،وأبو

سعيد ،وأبو هريرة ،وأمساء بنت عميس ،وصفية بنت أيب عبيد ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم هبذا

اللفظ ،ويبعد اتفاقهم مجيعاً ،أو رواهتم على الشك ،وتطابقهم فيه على صيغة واحدة.

بل األظهر أنه قاله صلى هللا عليه وسلم هكذا؛ فإما أن يكون أعلم هبذه اْلملة هكذا ،وإما أن

يكون (أو) للتقسيم ،ويكون شهيداً لبعض أهل املدينة وشفيعاً لبقيتهم :إما شفيعاً للعاصني وشهيداً
للمطيعني ،وإما شهيداً ملن مات يف حياته وشفيعاً ملن مات بعده ،أو غري ذلك.

قال القاضي :وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبني أو للعاملني يف القيمة وعلى شهادته على
مجيع األمة ،وقد قال صلى هللا عليه وسلم يف شهداء أحد(( :أَن شهيد على هؤَّلء)) ( ،)3فيكون

لتخصيصهم هبذا كله مزية أو زايدة منزلة وحظوة.
قال :وقد يكون (أو) ِبعىن الواو؛ فيكون ألهل املدينة شفيعاً وشهيداً .قال :وقد روى(( :إَّل كنت له

شهيداً وله شفيعاً)) (.)4

قال :وإذا جعلنا (أو) للشك كما قاله املشايخ؛ فإن كانت اللفظة الصحيحة (شهيدا) اندفع

اَّلعرتاض؛ ألهنا زائدة على الشفاعة املدخرة اجملردة لغريه ،وإن كانت اللفظة الصحيحة (شفيعاً)
فاختصاص أهل املدينة هبذا مع ما جاء من عمومها وادخارها ْلميع األمة أن هذه شفاعة أخرى غري
العامة اليت هي إلخراج أمته من النار ،ومعافاة بعضهم منها بشفاعته صلى هللا عليه وسلم يف القيامة،
وتكون هذه الشفاعة ألهل املدينة بزايدة الدرجات ،أو ختفيف احلساب ،أو ِبا شاء هللا من ذلك ،أو

إبكرامهم يوم القيامة أبنواع من الكرامة كإيوائهم إىل ظل العرش ،أو كوهنم يف روح وعلى منابر ،أو
اإلسراع هبم إىل اْلنة ،أو غري ذلك من خصوص الكرامات الواردة لبعضهم دون بعض) (.)5

وذكر هذه الشفاعة لساكين املدينة َّل شك أهنا مزية عظيمة هلم ،ولكن ليس معىن هذا أن الشفاعة

تعم كل من سكن املدينة على ما كان من العمل ،كما قد يركن إليه بعض أهل األماين ،بل هذه املزية
خاصة ِبن سكن املدينة مؤمناً ابهلل ورسوله ،عامالً ِبا أوجبه هللا عليه ،صابراً على ما يصيبه فيها من
آَّلم ومشاق؛ حباً فيها وتقدْياً هلا على غريها؛ فهذا هو الذي يستحق مزية اَّلعتناء به واَّلهتمام

ابلشفاعة فيه كما أشار إليه احلديث.

أما من سكن فيها ،ومل يشكر تلك النعمة؛ فأفسد فيها ِبا يتناىف مع حرمتها؛ فقد توعده الرسول
صلى هللا عليه وسلم ابللعن ،كما يف قوله عليه الصالة والسالم يف حديث أيب هريرة ،قال(( :املدينة

حرم ,فمن أحدث فيها حداثً ,أو آوى حمداثً فعليه لعنة هللا ,واملالئكة ,والناس أمجعنيَّ ,ل يقبل منه
يوم القيامة عدل وَّل صرف)) ( .)6احلياة اآلخرة لغالب عواجي407 /1 -
_________

( )1رواه مسلم (.)1377
( )2رواه مسلم (.)1378

( )3رواه البخاري (.)1347
( )4رواه مسلم ( .)1377بلفظ(( :أو شفيعاً)) بدَّلً من(( :وله شفيعاً)).
((( )5شرح النووي ملسلم)) (.)513 /3
( )6رواه مسلم (.)1371
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املبحث الرابع :الشفاعات اليت مل يثبت هبا نص صحيح
 - 1اعتقاد شفاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم ملن زار قربه من الناس بعد موته.
ومن اآلاثر اليت يستدل هبا من يثبت تلك الشفاعة؛ األحاديث اآلتية:

 - 1عن عمر رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :من زار قربي ,أو
قال :من زارين كنت له شفيعاً أو شهيداً ،ومن مات يف أحد احلرمني بعثه هللا يف اآلمنني يوم القيامة))

(.)1

 - 2عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من زارين ابملدينة
حمتسباً كنت له شهيداً ،أو شفيعاً يوم القيامة)) (.)2

(( - 3من زارين حىت ينتهي إىل قربي ،كنت له يوم القيامة شهيداً)) (.)3
(( - 4من زار قربي وجبت له شفاعيت)) (.)4

(( - 5من جاءين زائراًَّ ،ل تعمله حاجة إَّل زايريت ،كان حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة))

(.)5

(( - 6من زار قربي حلت له شفاعيت)) (.)6

(( - 7من زارين متعمداً كان يف جواري يوم القيامة)) (.)7

(( - 8من أتى املدينة زائراً يل وجبت له شفاعيت يوم القيامة ،ومن مات يف أحد احلرمني بعث آمناً))
(.)8
_________
( )1رواه الطيالسي (ص  ،)65( )12والبيهقي ( ،)10053( )245 /5واملنذري يف ((الرتغيب

والرتهيب)) ( .)212 /2قال البيهقي :هذا إسناد جمهول ،وقال املنذري[ :فيه] رجل من آل عمر مل
يسم ،وقال ابن عبداهلادي يف ((الصارم املنكي)) ( :)171ليس بصحيح َّلنقطاعه وجهالة إسناده

واضطرابه ،وألجل اختالف الرواة يف إسناده واضطراهبم فيه.

( )2رواه البيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( ،)489 /3واْلرجاين يف ((التاريخ)) ( .)433 /1من
حديث أنس رضي هللا عنه وليس عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه .قال ابن عبداهلادي يف ((الصارم

املنكي)) ( :)287ليس بصحيح وَّل اثبت ،وقال ابن حجر يف ((التلخيص احلبري)) (:)904 /3
[فيه] سليمان ضعفه ابن حبان والدارقطين ،وطرق هذا احلديث كلها ضعيفة.

( )3ذكره ابن عبداهلادي يف ((الصارم املنكي)) ( )295من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
وقال :موضوع وقد وقع تصحيف يف متنه ويف إسناده.
( )4رواه الدارقطين ( ،)278 /2والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)4159( )490 /3من حديث

ابن عمر رضي هللا عنهما .واحلديث صحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى))

( )467كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وجود إسناده ابن امللقن يف ((البدر املنري)) (.)296 /6
( )5رواه الطرباين ( .)13149( )291 /12من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما .قال ابن عبد
اهلادي يف ((الصارم املنكي)) (ص :)93 :ضعيف اإلسناد منكر املنت ،قال اهليثمي ( :)5 /4فيه
مسلمة بن سامل وهو ضعيف.
( )6رواه الدارقطين ( ،)278 /2والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)4159( )490 /3بلفظ:

(وجبت)) بدَّل من ((حلت)) .من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما .واحلديث صحح إسناده عبد
احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) (ص )467 :كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وجود إسناده

ابن امللقن يف ((البدر املنري)) (.)296 /6

( )7رواه البيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( ،)488 /3والعقيلي يف ((الضعفاء)) ( .)361 /4من

حديث رجل من آل اخلطاب .قال ابن عبداهلادي يف ((الصارم املنكي)) (ص :)173 :مداره على
هارون وهو شيخ جمهول ذكره أبو الفتح األزدي وقال :هو مرتوك احلديث َّل حيتج به ،وقال الذهيب

((ميزان اَّلعتدال)) ([ :)285 /4فيه] هارون بن قزعة قال البخاريَّ :ل يتابع عليه.

( )8ذكره ابن عبداهلادي يف ((الصارم املنكي)) (ص )302 :من حديث بكري بن عبدهللا رضي هللا
عنه .وقال :ابطل َّل أصل له.
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وتلك األحاديث كلها مل يثبت منها شيء عن الرسول صلى هللا عليه وسلم بسند صحيح ،وآفتها يف
رواهتا؛ فهم ما بني ضعيف ,أو كذاب ,أو جمهول ,أو وضاعَّ ،ل يعتمد على روايتهم ،وَّل يركن إليها،
ومل يروها كذلك إَّل من مل يشرتط الصحة يف نقل احلديث.

كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا  -يف رده على القائلني ملشروعية زايرة القرب الشريف:

(فإن أحاديث زايرة قربه كلها ضعيفةَّ ،ل يعتمد على شيء فيها يف الدين؛ وهلذا مل يرو أهل الصحاح

والسنن شيئاً منها ،وإمنا يرويها من يروي الضعاف؛ كالدارقطين والبزار وغريمها) (.)1

أما احلديث األول :فإن إسناده فيه جهالة ،وفيه اضطراب ،وقد أخرجه البيهقي يف سننه ,وحكم عليه

جبهالة إسناده (.)2

ويقول ابن عبد اهلادي( :هذا احلديث ليس بصحيح؛ َّلنقطاعه ,وجهالة إسناده ,واضطرابه) (.)3

أما احلديث الثاين(( :من زارين ابملدينة حمتسباً)) ،فقد أخرجه البيهقي يف (شعب اإلْيان) ،وأورده

السيوطي يف (اْلامع الصغري) ( )4ورمز حلسنه ،لكن املناوي رد عليه هذا التحسني ،وقال أبنه (ليس

حبسن ،ففيه ضعفاء ،منهم أبو املثىن سليمان بن يزيد الكعيب .قال الذهيب :ترك .وقال أبو حامت:
منكر احلديث) (.)5

ويقول ابن عبد اهلادي يف احلكم على هذا احلديث( :هذا احلديث ليس بصحيح وَّل اثبت ،بل هو
حديث ضعيف اإلسناد منقطع ،ولو كان اثبتاً مل يكن فيه دليل على حمل النزاع ،ومداره على أيب

املثىن سليمان بن يزيد الكعيب اخلزاعي املديين ،وهو شيخ غري حمتج حبديثه ،وهو بكنيته أشهر منه
ابمسه ،ومل يدرك أنس بن مالك؛ فروايته عنه منقطعة غري متصلة ،وإمنا يروي عن التابعني وأتباعهم،

وقد ذكره ابن حبان يف كتاب (الثقات يف أتباع التابعني) ،وذكره أيضاً يف كتاب (اجملروحني) (.)6

مث ذكر ما قاله ابن حبان فيه يف كتاب (الثقات) ،وما قاله فيه كتاب (اجملروحني) من تضعيف.
ويقول فيه ابن حجر( :أبو املثىن اخلزاعي امسه سليمان بن يزيد :ضعيف) (.)7

وأما احلديث الثالث وهو(( :من زارين حىت ينتهي إىل قربي)) إخل؛ فقد ذكره السبكي يف كتاب (شفاء
السقام) ،وقال( :ذكره احلافظ أبو جعفر العقيلي يف كتاب (الضعفاء) يف ترمجة فضالة بن سعيد بن
زميل املازين  ..إىل أن يقول :وذكره احلافظ ابن عساكر من جهته أيضاً  ..وفضالة بن سعيد قال
العقيلي يف ترمجته :حديثه غري حمفوظ ،وَّل يعرف إَّل به . .هكذا رأيته يف كتاب العقيلي.

وذكر احلافظ ابن عساكر عنه أنه قالَّ :ل يتابع على حديثه من جهة تثبت ,وَّل يعرف إَّل به) (.)8
(وقد بني العالمة ابن عبد اهلادي أن هذا احلديث (حديث منكر جداً ،ليس بصحيح وَّل اثبت؛ بل
هو حديث موضوع على ابن جريج).

ويذكر كذلك أنه وقع تصحيف يف متنه ويف إسناده أيضاً أما التصحيف يف متنه؛ فقوله(( :من زارين))
من الزايرة ،وإمنا هو ((من رآين يف املنام كان كمن زارين يف حيايت)).

هكذا روايته يف كتاب العقيلي .ويف نسخة ابن عساكر(( :من رآين)) من الرؤية ،وعلى هذا يكون

معناه معىن احلديث الصحيح(( :من رآين يف املنام فقد رآين ،ألن الشيطان َّل يتمثل يب)) (.)9
_________

((( )1القاعدة اْلليلة يف التوسل والوسيلة)) (ص.)72 :
((( )2السنن الكربى)) (.)245 /5

((( )3الصارم املنكي يف الرد على السبكي)) (ص.)86 :
((( )4اْلامع الصغري)) (.)172 /2
((( )5فيض القدير)) (.)140 /6

((( )6الصارم املنكي يف الرد على السبكي)) (ص.)162 :
((( )7تقريب التهذيب)) (.)469 /2
((( )8شفاء السقام)) (ص.)38 :
( )9رواه البخاري ( ،)110ومسلم ( .)2266من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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أما التصحيف يف إسناده فقوله :سعيد بن حممد احلضرمي ،والصواب :شعيب بن حممد ،كما يف رواية
ابن عساكر ،واحلديث ليس بثابت على كل حال سواء كان بلفظ الزايرة أو الرؤية ،وراويه فضالة بن
سعيد بن زميل املازين شيخ جمهولَّ ،ل يعرف له ذكر إَّل يف هذا اخلرب الذي تفرد به ،ومل يتابع عليه)

(.)1

وأما احلديث الرابع وهو(( :من زار قربي وجبت له شفاعيت)) فقد أورده السيوطي ( , )2ورواه البزار

( , )3والدارقطين (.)4

وقد رمز السيوطي لضعف احلديث ،ويف إسناده كذلك راو ضعيف ،وهو عبد هللا بن إبراهيم
الغفاري؛ قال اهليثمي( :وفيه عبد هللا بن إبراهيم الغفاري ،وهو ضعيف) (.)5

ويقول ابن حجر عن هذا الراوي( :عبد هللا بن إبراهيم بن أيب عمرو الغفاري ،أبو حممد املدين:
مرتوك ،نسبه ابن حبان إىل الوضع) (.)6

وقال ابن عبد اهلادي عن احلديث( :وهو حديث منكر ضعيف اإلسناد واه الطريق َّل يصلح
لالحتجاج ِبثله ،ومل يصححه أحد من احلفاظ املشهورين ،وَّل اعتمد عليه أحد من األئمة احملققني)

(.)7

وفيه كذلك من جهة اإلسناد راو تكلم فيه العلماء وضعفوه؛ وهو عبد هللا بن عمر العمري؛ يقول
ابن عبد اهلادي( :وقد تكلم يف عبد هللا العمري مجاعة من أئمة اْلرح والتعديل ،ونسبوه إىل سوء

احلفظ ,واملخالفة للثقات يف الرواايت).

مث نقل كالم العلماء يف جترحيه ( , )8وأن هذا احلديث َّل يثبت به شيء ،وَّل يعتمد عليه حمقق.
ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية عن هذا احلديث( :وأما قوله(( :من زار قربي وجبت له شفاعيت))

وأمثال هذا احلديث – مما روي يف زايرة قربه صلى هللا عليه وسلم – فليس منها شيئاً صحيحاً ،ومل

يرو أحد من أهل الكتب املعتمدة منها شيء؛ َّل أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم ،وَّل أصحاب

السنن كأيب داود والنسائي ،وَّل األئمة من أهل املسانيد كاإلمام أمحد وأمثاله ،وَّل اعتمد على ذلك
أحد من أئمة الفقه كمالك ,والشافعي ,وأمحد ,وإسحاق بن راهويه ,وأيب حنيفة ,والثوري,

واألوزاعي ,والليث بن سعد ،وأمثاهلم؛ بل عامة هذه األحاديث مما يعلم أهنا كذب موضوعة).

إىل أن يقول عن سند احلديث( :ومداره على عبد هللا بن عمر العمري وهو ضعيف) ( )9إخل.

أما احلديث اخلامس وهو(( :من جاءين زائراً َّل تعمله حاجة إَّل زايريت  )) ...إخل ويف رواية ذكرها
الذهيبَّ(( :ل تنزعه حاجة إَّل زايريت)) فقد أخرج هذا احلديث الطرباين ( )10والدارقطين (،)11

وهو من األحاديث اليت أوردها السبكي يف كتابه (شفاء السقام) ( )12وانتصر هلا.

وهذا احلديث غري اثبت بسند صحيح؛ قال فيه ابن عبد اهلادي( :ليس فيه ذكر الزايرة للقرب ،وَّل

ذكر الزايرة بعد املوت ،مع أنه حديث ضعيف اإلسناد ،منكر املنتَّ ،ل يصلح اَّلحتجاج به ،وَّل جيوز
اَّلعتماد على مثله ،ومل خيرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ،وَّل رواه اإلمام أمحد يف مسنده ،وَّل
أحد من األئمة املعتمد على ما أطلقوه يف رواايهتم ،وَّل صححه إمام يعتمد على تصحيحه.

_________
((( )1الصارم املنكي)) (ص.)167 :

((( )2اْلامع الصغري)) ( , )172 /2ورمز لضعفه.
( )3رواه البزار كما يف ((جممع الزوائد)) ( )5 /4للهيثمي.
( )4رواه الدارقطين (.)278 /2
((( )5جممع الزوائد)) (.)5 /4
((( )6تقريب التهذيب)) (.)400 /1
((( )7الصارم املنكي)) (ص.)130 :

((( )8الصارم املنكي)) (.)28 - 11

((( )9كتاب الزايرة ضمن اْلامع الفريد)) (ص(( ،)382 :جمموع الفتاوى)) (.)221 /27
((( )10جممع الزوائد)) (.)2 /4
( )11مل أقف عليه من رواية الدارقطين.
((( )12شفاء السقام)) (ص.)16 :

()410/4

مث ذكر ابن عبد اهلادي علة أخرى لضعف احلديث؛ وهو أنه ضعيف اإلسناد ،ألنه تفرد به شيخ مل
يعرف بنقل العلم ،ومل يشتهر حبمله ،ومل يعرف من حاله ما يوجب قبول خربه ،وهو مسلمة بن سامل
اْلهين الذي مل يشتهر إَّل برواية هذا احلديث املنكر) (.)1

ويقول فيه ابن حجر (( :)2مسلم بن سامل اْلهين بصري ،كان يكون ِبكة ،ضعيف ،ويقال فيه:
مسلمة بزايدة هاء).
وأما احلديث السادس وهو(( :من زار قربي حلت له شفاعيت)) ،فقد أخرجه البزار يف مسنده (،)3

وقد عزاه عبد احلق إىل الدارقطين أيضاً فيما يذكر السبكي ( ،)4وفيه راواين ضعيفان ،تكلم فيهما
العلماء ابلتجريح ،ومها عبد هللا بن إبراهيم الغفاري ،وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم.

ويقول ابن عبد اهلادي يف رده على السبكي( :واعلم أن هذا احلديث الذي ذكره من رواية البزار،
حديث ضعيف منكر ساقط اإلسنادَّ ،ل جيوز اَّلحتجاج ِبثله عند أحد من أئمة احلديث وحفاظ

األثر  ...وأما عبد هللا بن إبراهيم ،فهو ابن أيب عمرو الغفاري ،أبو حممد املدين يقال :إنه من ولد أيب
ذر الغفاري ،وهو شيخ ضعيف احلديث جداً منكر احلديث ،وقد نسبه بعض األئمة إىل الكذب

ووضع احلديث).

مث ذكر ما قاله العلماء يف جترحيه إىل أن قال( :وأما عبد الرمحن بن زيد بن أسلم؛ فضعيف غري حمتج

به عند أهل احلديث).

مث ذكر كذلك ما قاله العلماء يف جترحيه من أوصاف ترد روايته (.)5
وأما احلديث السابع وهو(( :من زارين متعمداً)) إخل احلديث .فقد أخرجه أبو جعفر العقيلي كما ذكر
السبكي (.)6

يقول ابن عبد اهلادي( :إن هذا احلديث ضعيف مضطرب جمهول اإلسناد ،من أوهى املراسيل

وأضعفها) (.)7

وأما احلديث األخري وهو الثامن(( :من أتى املدينة زائراً  )) ..إخل احلديث .فإن السبكي ( )8عزاه
إىل حيىي احلسيين يف أخبار املدينة ،مث ساق احلديث دون أن يبني السبكي درجة احلديث عنده وَّل
الرجل املبهم يف السند.

قال ابن عبد اهلادي عن هذا احلديث( :حديث ابطل َّل أصل له ،وخرب معضل َّل يعتمد على مثله،

وهو من أضعف املراسيل وأوهى املنقطعات ،ولو فرض أنه من األحاديث الثابتة؛ مل يكن فيه دليل

على حمل النزاع) (.)9

وبعرض ما تقدم :يتضح أنه مل يثبت شيء عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف استحقاق الشفاعة لزائر
قربه الشريف صلى هللا عليه وسلم.

 - 2الشفاعة لألقرب فاألقرب منه صلى هللا عليه وسلم:

ورد يف ذلك حديث ضعيف يدل على ترتيب شفاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وأنه يبتدئ
ابألقرب فالذي يليه ،إىل أن ينتهي ابلعجم ،وهذا ما يفيده حديث ابن عمر الذي أخرجه الطرباين

والدارقطين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :أول من أشفع له من أميت أهل بييت ,مث

األقرب فاألقرب ,مث األنصار ,مث من آمن يب من أهل اليمن ,مث سائر العرب ,مث سائر األعاجم ,ومن
أشفع له أوَّلً أفضل)) (.)10
_________

((( )1الصارم املنكى)) (.)38

((( )2تقريب التهذيب)) (.)245 /2
( )3رواه البزار كما يف ((جممع الزوائد)) ( )5 /4للهيثمي.
((( )4شفاء السقام)) (.)14

((( )5الصارم املنكى)) (ص.)30 :
((( )6شفاء السقام)) (ص.)31 :

((( )7الصارم املنكى)) (ص.)92 :
((( )8الصارم املنكى)) (ص.)40 :

((( )9الصارم املنكى)) (ص.)171 :
( )10أخرجه الطرباين ( ،)13550( )421 /12والدارقطين يف ((أوهام اْلمع والتفريق)) (/2
 .)48وقال :غريب من حديث ليث عن جماهد تفرد به حفص بن أيب داود عنه ،وقال الذهيب يف

((ترتيب املوضوعات)) ( :)311رواه حفص بن أيب داود مرتوك ،وقال اهليثمى يف ((جممع الزوائد))

( :)383 /10فيه من مل أعرفهم.

()411/4

وقد قال الدارقطين بعد أن أخرجه( :تفرد به حفص عن ليث ،وقد ضعف احلديث بسبب هذين
الراويني؛ ألن ليثاً ضعيف ،وحفص كذاب وهو املتهم به كما يذكر السيوطي ( ،)1فاحلديث من رواية

كذاب عن ضعيف.

ويقول ابن اْلوزي يف كتابه (املوضوعات) يف ابب ذكر الشفاعة بعد أن أخرج احلديث قوله( :قال

املصنف :قلت :أما ليث فغاية يف الضعف عندهم ،إَّل أن املتهم هذا حفص .قال أمحد ومسلم

والنسائي :هو مرتوك) (.)2

ويقول ابن حجر( :ليث بن أيب سليم بن زنيم – ابلزاي والنون مصغراً – واسم أبيه أْين .وقيل غري

ذلك ،صدوق اختلط أخرياً ،ومل يتميز حديثه فرتك) (.)3

ويقول عن حفص( :حفص بن أيب داود القارئ ،صاحب عاصم ،ويقال له :حفيص ،مرتوك احلديث
مع إمامته يف القراءة) (.)4

وهبذا نعلم أن تلك الرواية ضعيفة وغري مقبولة ،وأن الوارد والثابت من أحاديث الشفاعة أنه يشفع
لكل مؤمن عندما أيذن له هللا ابلشفاعة فيه دون نظر إىل جنسه أو نسبه.

 - 3ومن الشفاعات غري الثابتة أيضاً :القول أبن الرسول صلى هللا عليه وسلم خص بشفاعته أهل

مدن بعينها؛ كمكة واملدينة والطائف وغريها من املدن:

فإن هذا مل يثبت عنه صلى هللا عليه وسلم أنه حدد الشفاعة ألهل مدن معينة ،أو ذكر أهل بلدان

خيصهم ابلشفاعة ،غري ما ورد عن أهل املدينة فيمن فضلها على غريها ,وسكن هبا صابراً على

ألوائها وشدهتا ،ومات هبا.

أما احلديث الذي يروى هنا يف شفاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم ألهل مدن بعينها؛ فهو عن عبد
امللك بن عباد بن جعفر أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :أول من أشفع له من أميت

أهل املدينة ،وأهل مكة ،وأهل الطائف)) ( ،)5وهذا احلديث يف إسناده جماهيل ،كما قال اهليثمي يف
(جممع الزوائد) (.)6
 - 4ومن الشفاعات اليت مل تثبت كذلك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

ما ذكر من شفاعته عليه الصالة والسالم ألكثر مما على وجه األرض من شجر ومدر :كما جاء عن
بريدة رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إين أشفع يوم القيامة ألكثر

مما على وجه األرض من شجر ومدر)) (.)7

قال السفاريين :وأخرجه الطرباين يف ((األوسط)) عن أنيس األنصاري ،ولفظه(( :أكثر مما على وجه
األرض من شجر ومدر)) (.)9( )8
_________

((( )1الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة)) (.)450 /2
((( )2املوضوعات َّلبن اْلوزي)) (.)250 /3
((( )3تقريب التهذيب)) (.)138 /2
((( )4تقريب التهذيب)) (.)186 /1

( )5رواه الطرباين كما يف ((جممع الزوائد)) ( )384 /10وقال :فيه مجاعة مل أعرفهم.
((( )6جممع الزوائد)) ( )384 /10وقال :فيه مجاعة مل أعرفهم.

( )7رواه بنحوه أمحد ( ،)22993( )347 /5واخلطيب يف ((اتريخ بغداد)) (،)329 /12

والديلمي ( .)171( )60 /1قال العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( :)288 /5إسناده حسن.
( )8رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( ،)5360( )295 /5وأبو نعيم يف ((معرفة الصحابة))
من طريق الطرباين ( .)857( )250 /1قال اهليثمي ( :)382 /10فيه أمحد بن عمرو صاحب

علي بن املديين ويعرف ابلقلوري ومل أعرفه ،وبقية رجاله وثقوا على ضعف يف بعضهم.

((( )9لوامع األنوار البهية)) (ص(( ،)205 :النهاية يف غريب احلديث واألثر)) َّلبن األثري (/4
.)309
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وروى اإلمام أمحد عن بريدة قال(( :دخلت على معاوية ،فإذا رجل يتكلم ،فقال بريدة :اي معاوية،
أأتذن يل يف الكالم؟ فقال :نعم ،وهو يرى أنه سيتكلم ِبثل ما قال اآلخر ،فقال بريدة :مسعت رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :إين ألرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على األرض من شجرة أو
مدرة قال :أفرتجوها أنت اي معاوية وَّل يرجوها علي بن أيب طالب رضي هللا عنه)) (.)1

ولكن يف سند احلديث أبو إسرائيل املالئي ،وهو ضعيف ،قال اهليثمي بعد أن أورد احلديث عن

أمحد ,قال( :ورجاله وثقوا على ضعف كثري يف أيب إسرائيل املالئي) (.)2

وأورد اهليثمي حديثاً عن بريدة ،قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :كثري احلجر

والشجر ،ثالث مرات .قلنا :نعم .قال :والذي نفسي بيده ،لشفاعيت أكثر من احلجر والشجر))

( ،)3قال اهليثمي :وفيه سهل بن عبد هللا بن بريدة وهو ضعيف (.)4
 - 5الشفاعة ملن مات يف أحد احلرمني:

وهذه الشفاعة مل أجد فيها حديثا صحيحا ،ويستدل من يقول هبا ِبا روي عن سلمان عن النيب صلى
هللا عليه وسلم أنه قال(( :من مات يف أحد احلرمني استوجب شفاعيت ،وكان يوم القيامة من اآلمنني))
(.)5

وهذا احلديث َّل يتم اَّلستدَّلل به كذلك على ثبوت هذه الشفاعة؛ ألن يف سنده عبد الغفور بن
سعيد ،وهو مرتوك كما يذكر اهليثمي (.)6

أما من مات ابملدينة فقد تقدم الكالم فيه.

 - 6ومن األسباب األخرى يف الشفاعات غري الثابتة:
ما جاء عن سلمان رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أَن شفيع لكل رجلني
آتخيا يف هللا من مبعثي إىل يوم القيامة)) (.)7

واحلديث ضعيف ،ألن يف سنده عمرو بن خالد الكويف ،وهو أبو خالد الواسطي ،وهو كذاب كما
قال عنه وكيع ،وقال ابن حجر :إنه مرتوك (.)8

والتآخي يف هللا أمر مطلوب ،وقد حث عليه الشرع ورغب فيه ،واملؤمنون يشفع بعضهم يف بعض،
كما صرحت بذلك النصوص النبوية ،لكن القول أبن التآخي مما يوجب الشفاعة؛ هو الذي يتوقف
القول به على ثبوت صحته.

 - 7ومنها كذلك ما روي عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال:

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ثالثة أَن شفيع هلم يوم القيامة :الضارب بسيفه أمام ذرييت،
والقاضي هلم حوائجهم عندما اضطروا إليه ،واحملب هلم بقلبه ولسانه)) (.)9
ومن أتمل القصد من وراء هذا احلديث ،يرى أن وضع الشيعة ظاهر عليه.

واحلديث غري اثبت ،ألن يف سنده داود بن سليمان اْلرجاين ،وهو جمهول.
قال فيه ابن أيب حامت( :داود بن سليمان اْلرجاين .مسعت أيب يقول :هو جمهول) (.)10
_________

( )1رواه أمحد ( ،)22993( )347 /5واخلطيب يف ((اتريخ بغداد)) ( ،)329 /12والديلمي
( .)171( )60 /1قال العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( :)288 /5إسناده حسن.
((( )2جممع الزوائد)) (.)381 /10

( )3رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) (.)4100( )246 /4
((( )4جممع الزوائد)) (.)381 /10

( )5رواه الطرباين ( ،)6104( )240 /6والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)496 /3قال ابن
اْلوزي يف ((املوضوعات)) (َّ :)600 /2ل يصح واملتهم به عبد العزيز الواسطي ،قال اهليثمي يف
((جممع الزوائد)) ( :)322 /2فيه عبد الغفور بن سعيد وهو مرتوك.

((( )6جممع الزوائد)) (.)322 /2

( )7رواه أبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( ،)368 /1والديلمي ( .)127( )49 /1قال األلباين يف
((سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة)) ( :)1723موضوع.
((( )8تقريب التهذيب)) (.)69 /2

((( )9عزاه يف الشفاعة)) (ص )253 :إىل أيب طالب يف ((األمايل)).
((( )10اْلرح والتعديل)) (.)413 /3
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وقال الذهيب( :داود بن سليمان اْلرجاين الغازي عن علي بن موسى الرضا وغريه ،كذبه حيىي بن
معني ،ومل يعرفه أبو حامت ،وبكل حال فهو شيخ كذاب ،له نسخة موضوعة على الرضا) (.)1
وقال الشوكاين عن احلديث :إنه موضوع ،وقد أورده بلفظ(( :أربعة أَن شفيع هلم يوم القيامة :املكرم

لذرييت ،والقاضي هلم حوائجهم ,والساعي هلم يف أمورهم مما اضطروا إليه ،واحملب هلم بقلبه ولسانه))

(.)3( )2

ومثل احلديث السابق ما روى الطرباين عن أيب سعيد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال:
((إمنا مثل أهل بييت فيكم مثل ابب حطة يف بين إسرائيل من دخله غفر له)) ( .)4ويف سنده جماهيل.

قال اهليثمي عن سنده( :وفيه مجاعة مل أعرفهم) (.)5

ومثله احلديث اآلخر(( :من أحبين فليحب علياً ,ومن أحب علياً فليحب فاطمة ,ومن أحب فاطمة

فليحب احلسن واحلسني ,وإن أهل اْلنة ليباشرون ويسارعون إىل رؤيتهم ينظرون إليهم ,حمبتهم إْيان,

وبغضهم نفاق ,ومن أبغض أحداً من أهل بييت فقد حرم شفاعيت ,فإنين نيب مكرم ,بعثين هللا

ابلصدق ,فحبوا أهل بييت ,وحبوا علياا)) (.)7( )6

وهذا احلديث موضوع وابطل ,والذي وضعه عبد هللا بن حفص.
 - 8ومنها كذلك:
ما يروى من األحاديث اليت تدل على استحقاق الشفاعة حبفظ أربعني حديثاً من السنة؛ مثل ما

يروى عن أنس بن مالك قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ما من مسلم حيفظ على أميت

أربعني حديثاً يعلمهم هبا أمر دينهم إَّل جيء به يوم القيامة فقيل له :اشفع ملن شئت)) (.)8
ويف سند هذا احلديث يزيد بن أابن الرقاشي ،وهو راو مرتوك ،كما ذكر النسائي وغريه (.)9

وفيه كذلك عمرو بن األزهر ،وكان يضع احلديث ،كما ذكر اإلمام أمحد ،وقال البخاري( :يرمى
ابلكذب) ،وقال النسائي وغريه( :مرتوك) (.)10

وهذا احلديث هو أحد األحاديث اليت ذكرها ابن عبد الرب يف إثبات الشفاعة ملن حفظ أربعني حديثاً،
وقد ذكر ابن اْلوزي عدة أحاديث يف ثبوت الشفاعة ملن حفظ أربعني حديثاً ،مث عقب عليها

ابلتضعيف (.)11

 - 9ومنها كذلك:
ما يروى عن استحقاق الشفاعة ملن قضى حوائج الناس؛ مثل ما يروى عن ابن عمر قال :قال رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من قضى ألخيه حاجة كنت واقفاً عند ميزانه ،فإن رجع وإَّل شفعت له))

(.)12

_________

((( )1ميزان اَّلعتدال)) (.)8 /2
( )2أورده احلافظ يف ((لسان امليزان)) ( )417 /2يف ترمجة داود بن سليمان اْلرجاىن الغازي)

وقال :هو شيخ كذاب له نسخة موضوعة عن علي بن موسى الرضا.
((( )3الفوائد اجملموعة)) (ص.)397 :

( )4رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( .)5870( )85 /6قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد))
( :)171 /9فيه مجاعة مل أعرفهم.
((( )5جممع الزوائد)) (.)171 /9

( )6رواه ابن عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) ( .)434 /5من حديث أنس رضي هللا عنه .وقال:
موضوع ،وأورده ابن اْلوزي يف كتاب ((املوضوعات)) (.)232 /2

((( )7الفوائد اجملموعة)) (ص.)395 :

( )8رواه ابن عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) ( ،)56 /5واخلطيب يف ((شرف أصحاب احلديث))
(ص ،)20 :وابن عبدالرب يف ((جامع بيان العلم وفضله)) ( .)95 /1قال الذهيب يف ((تلخيص
العلل املتناهية)) ( :)135فيه موسى الطويل كذاب ،وضعفه األلباين يف ((ضعيف اْلامع))

(.)5379

( )9انظر(( :الضعفاء واملرتوكني)) ( ،)642و ((ميزان اَّلعتدال)) (.)245 /3
( )10انظر(( :الضعفاء)) للعقيلي ( ،)1262و ((الضعفاء واملرتوكني)) للنسائي ((( ،)454ميزان
اَّلعتدال)) (.)245 /3

((( )11العلل املتناهية)) (.)121 - 111 /1
( )12رواه أبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( .)353 /6وقال :غريب من حديث مالك تفرد به
الغفاري.
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وهذا احلديث َّل يتم به اَّلستدَّلل على ثبوت تلك الشفاعة؛ ألن يف سنده راوايً وضاعاً ،وهو عبد

هللا بن إبراهيم الغفاري ،يقول عنه الذهيب( :نسبه ابن حبان إىل أنه يضع احلديث ،وقال ابن عدي:

عامة ما يرويه َّل يتابع عليه ،وقال الدارقطين :حديثه منكر) (.)1

ومثله كذلك ما عزاه اإلمام ابن كثري إىل ابن مردويه عن عبد هللا بن مسعود قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم قال هللا تعاىل :لِيـوفِيـهم أُجورهم وي ِزي َدهم ِمن فَ ْ ِ ِ
ور [فاطر:
ُ َ َ ُ ْ ُ َُ ْ ََ ُ
ور َش ُك ٌ
ضله إِنَّهُ غَ ُف ٌ
ضلِ ِه :الشفاعة ملن صنع إليهم املعروف يف الدنيا
ورُه ْم :يدخلهم اْلنة َويَ ِزي َد ُهم ِمن فَ ْ
 ]30قال :أ ُ
ُج َ
(.)2
وهذا احلديث َّل يتم به اَّلستدَّلل ،ألن يف سنده إمساعيل بن عبد هللا الكندي ،ذكر اهليثمي يف

(جممع الزوائد) أنه ضعفه الذهيب من عند نفسه فقال( :أتى خبرب منكر ،وبقية رجاله وثقوا) (.)3
وقال ابن كثري( :هذا إسناد َّل يثبت) (.)4

وأورده السيوطي من حديث طويل عن أيب هريرة وابن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم جاء فيه:
((ومن بىن على ظهر طريق يهوي إليه عابروا السبيل بعثه هللا يوم القيامة على جنيبة من در ،ووجهه

يضيء ألهل اْلمع حىت يقول أهل اْلمع :هذا ملك من املالئكة مل ير مثله ,حىت يزاحم إبراهيم يف
قبته ،ويدخل يف اْلنة بشفاعته أربعون ألف رجل)).

وفيه كذلك(( :ومن احتفر بئراً حىت يبسط ماؤها فيبذهلا للمسلمني كان له أجر من توضأ منها

وصلى ،وله بعدد شعر كل من شرب منها حسنات :إنس ،أو جن ،أو هبيمة ،أو سبع ،أو طائر ،أو

غري ذلك ،وله بكل شعرة من ذلك عتق رقبة ،ويرد يف شفاعته يوم القيامة حوض القدس عدد جنوم

السماء .قيل :اي رسول هللا ،وما حوض القدس؟ قال :حوضي ،حوضي ،حوضي)) (.)5

قال ابن حجر( :هذا احلديث بطوله موضوع على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،واملتهم به ميسرة

بن عبد ربهَّ ،ل بورك فيه) ( .)6احلياة اآلخرة لغالب عواجي433 /1 -
_________

((( )1اجملروحني)) ( ،)37 - 36 /2و ((ميزان اَّلعتدال)) (.)388 /2
( )2انظر(( :تفسري ابن كثري)) (.)591 /1
((( )3جممع الزوائد)) (.)13 /7

((( )4تفسري ابن كثري)) (.)592 /1

((( )5الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة)) (.)370 /2
((( )6املطالب العالية)) (.)134 /3
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املطلب األول :شفاعة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم
أما ثبوت شفاعة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ،فقد قدمنا يف ذكر أقسام الشافاعات الثابتة له
صلى هللا عليه وسلم ،ما يدل على منزلته العظمى ،إبكرام هللا له بكثرة شفاعاته ،احلياة اآلخرة لغالب
عواجي469 /1 -

()416/4

املطلب الثاين :شفاعة األنبياء اآلخرين غري نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم:
ومن إكرام هللا تعاىل ألنبيائه وأصفيائه قبول شفاعتهم فيمن يشفعون له ممن سبقت هلم الرمحة،
فيتقدمون بطلب شفاعتهم إىل رهبم يف إخراج أقوام من النار دخوهلا بذنوهبم ليخرجوا منها.

وقد ثبتت هذه الشفاعة ِبا جاء يف الصحيحني من حديث طويل عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا
عنه ،وفيه قوله صلى هللا عليه وسلم(( :فيقول هللا عز وجل :شفعت املالئكة ,وشفع النبيون ,وشفع

املؤمنون .ومل يبق إَّل أرحم الرامحني .فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً مل يعملوا خرياً قط قد

عادوا محماً)) (.)1

وليس معىن هذا أن هللا خيرجهم من النار وهم كفار؛ بل املعىن أهنم مل يعملوا خرياً سوى الشهادتني

ولوَّلمها ملا خرجوا؛ شأهنم شأن غريهم من الكفار.

وعن أيب بكرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :حيمل الناس على الصراط يوم

القيامة فتتقادع هبم جنبتا الصراط تقادع الفراش يف النار .قال :فينجي هللا تعاىل برمحته من يشاء,

قال :مث يؤذن للمالئكة ,والنبيني ,والشهداء أن يشفعوا فيشفعون وخيرجون ,فيشفعون وخيرجون,

فيشفعون وخيرجون)) وزاد عفان مرة فقال أيضاً(( :ويشفعون وخيرجون من كان يف قلبه ما يزن ذرة
من إْيان)) (.)2

وقد بوب اهليثمي يف كتابه (موارد الظمآن) ،إلثبات شفاعة األنبياء واملالئكة بقوله( :ابب يف شفاعة

املالئكة والنبيني) مث أورد احلديث اآليت:

عن صاحل بن أيب طريف قال :قلت أليب سعيد اخلدري :أمسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول
ِ
َّ ِ
ني [احلجر]2 :؟ فقال :نعم ،مسعته يقول(( :خيرج
ين َك َف ُرواْ لَ ْو َكانُواْ ُم ْسل ِم َ
يف هذه اآلية :مرِبََا يَـ َو مد الذ َ
هللا أَنساً من املؤمنني من النار بعدما أيخذ نقمته منهم)) .قال(( :ملا أدخلهم هللا النار مع املشركني،
قال املشركون :أليس كنتم تزعمون يف الدنيا أنكم أولياؤه ،فما لكم معنا يف النار؟ فإذا مسع هللا ذلك

منهم أذن يف الشفاعة ,فتشفع هلم املالئكة والنبيون ،حىت خيرجوا إبذن هللا ،فلما أخرجوا قالوا :اي
َّ ِ
ين َك َف ُرواْ لَ ْو َكانُواْ
ليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة ،فنخرج من النار .فذلك قول هللا :مرِبََا يَـ َو مد الذ َ
ِ
ني قال :فيسمون اْلهنميني من أجل سواد يف وجوههم ،فيقولون :ربنا أذهب عنا هذا اَّلسم,
ُم ْسل ِم َ
فيغتسلون يف هنر يف اْلنة فيذهب ذلك منهم)) (.)3
وقد أورده أيضاً اآلجري ( ،)4ويذكر الرازي أن أكثر املفسرين على هذا القول (.)5

وروى جماهد عن ابن عباس – رضي هللا عنهما – قال(( :ما يزال هللا يرحم املؤمنني ،وخيرجهم من
النار ،ويدخلهم اْلنة بشفاعة األنبياء واملالئكة ،حىت إنه تعاىل يف آخر األمر يقول :من كان من
املسلمني فليدخل اْلنة ،قال :فهنالك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني)) (.)6

وهذا املعىن هو الذي يوافق مذهب السلف َّل املعتزلة ،وهلذا فإن القاضي فيما ذكره عن الرازي
يقول( :إن هذه الرواايت مبنية على أنه تعاىل خيرج أصحاب الكبائر من النار ،وعلى أن شفاعة

الرسول صلى هللا عليه وسلم مقبولة يف إسقاط العقاب ،وهذان األصالن عنده مردودان).

قال الرازي( :فعند هذا محل هذا اخلرب على وجه يطابق قوله ويوافق مذهبه؛ وهو أنه تعاىل يؤخر
إدخال طائفة من املؤمنني اْلنة حبيث يغلب على ظن الكفرة أنه تعاىل َّل يدخلهم اْلنة ،مث إنه تعاىل

يدخلهم اْلنة فيزداد غ مم الكفرة وحسرهتم ،وهناك يودون لو كانوا مسلمني) (.)7

وهذا تكلف من القاضي ظاهر سببه عدم اإلْيان بوقوع الشفاعة يف أهل النار.
ومن أين له الدليل على أن هللا يؤخرهم وقتاً ألجل ِ
غم الكفرة مث يسمح هلم بدخول اْلنة؟!
َّ ِ
ين َك َف ُرواْ لَ ْو َكانُواْ
وقد ذكر اإلمام ابن كثري وغريه من املفسرين عند شرح هذه اآلية :مرِبََا يَـ َو مد الذ َ
ِ
ني [احلجر ]2 :كثرياً من النصوص اليت تدل على أن هللا خيرج من النار أقواماً بفضل رمحته
ُم ْسل ِم َ
وشفاعة الشافعني هلم ( ،)8من األنبياء وغريهم .احلياة اآلخرة لغالب عواجي -بتصرف 469 /1 -
_________

( )1رواه البخاري ( ،)7439ومسلم (.)183
( )2رواه أمحد ( ،)20457( )43 /5والطرباين يف ((املعجم الصغري)) ( ،)929( )142 /2وابن
أيب عاصم يف ((السنة)) ( .)837قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)362 /10رجاله رجال

الصحيح ،وقال السيوطي يف ((البدور السافرة)) ( :)251إسناده صحيح.

((( )3موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان)) (.)2599
((( )4الشريعة)) (.)337

((( )5تفسري الرازي)) (.)154 /19
( )6رواه الطربي ( ،)62 /17واحلاكم ( .)384 /2وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه،
ووافقه الذهيب.

((( )7تفسري الرازي)) (.)154 /19
((( )8تفسري ابن كثري)) (.)546 /2

()417/4

املطلب الثالث :شفاعة املالئكة

ومن الشفعاء كذلك املالئكة عليهم السالم ،وَّل خالف يف ذلك بني الفرق اإلسالمية ,فقد ثبتت
شفاعتهم ابألدلة الصحيحة من كتاب هللا تعاىل وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ،ثبت أهنم يشفعون
إذا أذن هللا هلم ورضي .............

أما األدلة على إثبات شفاعتهم من القرآن الكرمي فهي:
ِ
السماو ِ
ٍ
اعتُـ ُه ْم َش ْيـئًا
ات َّل تُـغْ ِين َش َف َ
 - 1قوله عز وجل مبيناً درجتهم يف الشفاعةَ :وَكم من َّملَك ِيف َّ َ َ
إَِّل ِمن بَـ ْع ِد أَن َأيْ َذ َن َّ
ضى [النجم.]26 :
اَّللُ لِ َمن يَ َ
شاءُ َويَـ ْر َ
ضى َو ُهم ِم ْن َخ ْشيَتِ ِه ُم ْش ِف ُقو َن [األنبياء.]28 :
 - 2وقوله تعاىلَ :وَّل يَ ْش َف ُعو َن إَِّل لِ َم ِن ْارتَ َ
ويف هذه اآلايت يثبت هللا سبحانه وتعاىل أن املالئكة يشفعون يف املذنبني ،وأن شفاعتهم تقبل بعد
إذنه ورضاه يف يوم القيامة.

وقد حصل خالف يف ثبوت شفاعة املالئكة ألهل الكبائر ،أيشفعون هلم أم َّل؟ بعد اتفاق اْلميع

على ثبوت شفاعتهم يف اْلملة.

 - 1فذهب الكعيب من املعتزلة إىل عدم ثبوت شفاعة املالئكة يف أهل الكبائر.
 - 2وذهب أهل القول احلق إىل أهنا تقع.

َّ ِ
ين َْحي ِملُو َن
وخالفهم يدور حول معىن قول هللا تعاىل خمرباً عن دعاء املالئكة للمؤمنني ابْلنة :الذ َ
ِ ِِ
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ش وَم ْن َح ْولَهُ يُ ِ
ت ُك َّل َش ْي ٍء َّر ْمحَةً
آمنُوا َربَّـنَا َو ِس ْع َ
ين َ
ال َْع ْر َ َ
سب ُحو َن حبَ ْمد َرهب ْم َويُـ ْؤمنُو َن به َويَ ْستَـ ْغف ُرو َن للَّذ َ
َ

ِ
ِ ِِ
ك وقِ ِهم َع َذاب ا ْْل ِح ِيم ربَّـنَا وأَ ْد ِخل ُْهم جن ِ
َّات َع ْد ٍن الَِّيت و َع َّ
ِ
دهتُم
ْ َ
ين َاتبُوا َواتَّـبَـعُوا َسبيلَ َ َ ْ
َ
َ َ َ َ
َوعل ًْما فَا ْغف ْر للَّذ َ
ومن صلَح ِمن آابئِ ِهم وأَ ْزو ِ
َنت ال َْع ِز ُيز ا ْحلَ ِكي ُم [غافر.]8 - 7 :
اج ِه ْم َوذُ ِرَّايهتِِ ْم إِنَّ َ
كأ َ
ََ َ َ ْ َ ْ َ َ
حيث أخرب هللا تعاىل يف هذه اآلية الكرْية عن دعائهم واستشفاعهم للمؤمنني وألوَّلد املؤمنني

وزوجاهتم أن يدخلهم هللا جنات عدن ،وهذا الدعاء هلم بظهر الغيب ،استشفاع منهم إىل هللا تعاىل،
يف أن يرحم املؤمنني ويغفر هلم ما صدر منهم من الذنوب.

ِ ِِ
آمنُوا [غافر( :]7 :أي
ين َ
قال ابن كثري عن معىن قول هللا تعاىل عن وصف املالئكةَ :ويَ ْستَـ ْغف ُرو َن للَّذ َ
من أهل األرض ممن آمن ابلغيب ،فقيض هللا تعاىل مالئكته املقربني أن يدعوا للمؤمنني بظهر الغيب،

وملا كان هذا من سجااي املالئكة عليهم الصالة والسالم ،كانوا يؤمنون على دعاء املؤمن ألخيه بظهر

الغيب ،كما ثبت يف صحيح مسلم(( :من دعا ألخيه بظهر الغيب ،قال امللك املوكل به :آمني ،ولك

ِبثل)) ( ،)2( )1وهذا من ْتام حمبتهم اخلري للبشر ,وعطفهم عليهم ,ورغبتهم يف ثواهبم.

أما اعرتاض الكعيب الذي استنبطه من هذه اآلية بزعمه؛ لريد به على من يقول من أهل السنة حبصول

الشفاعة يف املذنبني حبجة أن الشفاعة – كما هو رأي املعتزلة – َّل تكون إَّل يف وقوع زايدة الثواب
ِ ِِ
ين َاتبُوا
للمؤمنني َّل يف إسقاط العقاب عن املذنبني – قال :وذلك ألن املالئكة قالوا :فَا ْغف ْر للَّذ َ

ك .قال( :وليس املراد :فاغفر للذين اتبوا من الكفر .سواء أكان مصراً على الفسق أم
َواتَّـبَـ ُعوا َسبِيلَ َ
مل يكن كذلك؛ ألن من هذا حاله َّل يوصف بكونه متبعاً سبيل ربه وَّل يطلق ذلك فيه).
_________

( )1رواه مسلم ( .)2732من حديث أيب الدرداء رضي هللا عنه.
((( )2تفسري ابن كثري)) (.)130 /7

()418/4
مث ذكر اعرتاضاً آخر فقال :وأيضاً إن املالئكة يقولون :ربـَّنَا وأَ ْد ِخل ُْهم جن ِ
َّات َع ْد ٍن الَِّيت و َع َّ
دهتُم ،وهذا
ْ َ
َ
َ َ
َّل يليق ابلفاسقني ،ألن خصومنا – يعين القائلني ابلشفاعة يف املذنبني – َّل يقطعون على أن هللا تعاىل

وعدهم اْلنة وإمنا جيوز ذلك ،فثبت – كما يقول ( :-إن شفاعة املالئكة َّل تتناول إَّل أهل الطاعة)
(.)1

هذا ما يتعلق ابعرتاضه واحتجاجه هبذه اآلية على نفي شفاعة املالئكة للمذنبني.

وقد أجاب الرازي عن تلك الشبهة فقال( :إن هذه اآلية تدل على حصول الشفاعة من املالئكة

للمذنبني) ،مث ذكر الوجوه اليت تدل على هذا بقوله:
ِ ِِ
آمنُوا ،واَّلستغفار :طلب املغفرة ،واملغفرة َّل تذكر إَّل يف إسقاط
ين َ
األول :قوله َويَ ْستَـ ْغف ُرو َن للَّذ َ
العقاب ،أما طلب النفع الزائد فإنه َّل يسمى استغفاراً.
ِ ِِ
آمنُوا وهذا يدل على أهنم يستغفرون لكل أهل اإلْيان ،فإذا
ين َ
الثاين :قوله تعاىلَ :ويَ ْستَـغْف ُرو َن للَّذ َ
دللنا على أن صاحب الكبرية مؤمن ،وجب دخوله حتت هذه الشفاعة.
ِ ِِ
ك ،طلب املغفرة للذين اتبوا ،وَّل جيوز أن يكون
ين َاتبُوا َواتَّـبَـ ُعوا َسبِيلَ َ
الثالث :قوله تعاىل :فَا ْغف ْر للَّذ َ

املراد إسقاط عقوبة الكبرية بعد التوبة ،ألن ذلك واجب على هللا عند اخلصم ،وما كان فعله واجباً
كان طلبه ابلدعاء قبيحاً ،وَّل جيوز أيضاً أن يكون املراد إسقاط عقوبة الصغائر ،ألن ذلك واجب فال
حيسن طلبه ابلدعاء ،وَّل جيوز أن املراد طلب زايدة منفعة على الثواب ،ألن ذلك َّل يسمى مغفرة،
ِ ِِ
ك إَّل على إسقاط عقاب الكبرية قبل
ين َاتبُوا َواتَّـبَـ ُعوا َسبِيلَ َ
فثبت أنه َّل ْيكن محل قوله :فَا ْغف ْر للَّذ َ
التوبة ،وإذا ثبت هذا يف حق املالئكة فكذلك يف حق األنبياء َّلنعقاد اإلمجاع على أنه َّل فرق.

مث قال الرازي متابعاً رده على الكعيب( :أما الذي يتمسك به الكعيب وهو أهنم طلبوا املغفرة للذين
اتبوا ،فنقول :جيب أن يكون املراد منه ،الذين اتبوا عن الكفر واتبعوا سبيل اإلْيان.

وقوله :إن التائب عن الكفر املصر على الفسق َّل يسمى اتئباً ،وَّل متبعاً سبيل هللا.

قلناَّ :ل نسلم قوله؛ بل يقال :إنه اتئب عن الكفر ،واتبع سبيل هللا يف الدين والشريعة ،وإذا ثبت أنه
اتئب عن الكفر ثبت أنه اتئب؛ أَّل ترى أنه يكفي يف صدق وصفه بكونه ضارابً وضاحكاً ،صدور

الضرب والضحك عنه مرة واحدة ،وَّل يتوقف ذلك على صدور كل أنواع الضرب والضحك عنه؟

فكذا هاهنا) (.)2

وإذا ثبتت شفاعة املالئكة للذين آمنوا وثبت كذلك اهتمامهم ابلدعاء هلم ،فيحسن أن يعرف السر

يف هذا اَّلهتمام واَّلستشفاع إىل هللا يف طلب العفو واملغفرة للبشر.

وقد أجاب الرازي عن السر يف هذا اَّلهتمام فيما ينقله عن أهل التحقيق بقوله( :إن هذه الشفاعة

الصادرة عن املالئكة يف حق البشر جتري جمرى اعتذار عن ذلة سبقت؛ وذلك ألهنم قالوا يف أول
ك ِ
ِ ِ
ِ
الد َماء [البقرة ،]30 :فلما سبق منهم هذا الكالم
يها َويَ ْس ِف ُ
يها َمن يُـ ْفس ُد ف َ
ختليق البشر :أ ََجتْ َع ُل ف َ
تداركوا يف آخر األمر أبن قالوا :فَا ْغ ِفر لِلَّ ِذين َاتبوا واتَّـبـعوا سبِيلَ َ ِ
اب ا ْْلَ ِح ِيم [غافر.]7 :
ك َوق ِه ْم َع َذ َ
َ ُ َ َُ َ
ْ
وهذا كالتنبيه على أن من آذى غريه ،فاألوىل أن جيرب ذلك اإليذاء إبيصال نفع عليه) (.)3

هذا فيما يتعلق ابَّلستدَّلل من القرآن الكرمي على ثبوت شفاعة املالئكة.

أما فيما يتعلق بورود ذلك يف السنة ،فقد قدمنا يف حبث شفاعة األنبياء بعض األحاديث اليت تثبت
شفاعة األنبياء واملالئكة يف مساق واحد ،كما جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه الثابت

يف الصحيحني ( ،)4وكذا حديث أيب بكرة الذي أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ( ،)5وكذا حديث
صاحل بن أيب طريف عن أيب سعيد اخلدري ( .)6احلياة اآلخرة لغالب عواجي – بتصرف – /1
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_________

((( )1تفسري الرازي)) (.)34 /27
((( )2تفسري الرازي)) (.)34 /27
((( )3تفسري الرازي)) (.)34 /27
( )4رواه البخاري ( ،)7439ومسلم (.)183

( )5رواه أمحد ( ،)20457( )43 /5والطرباين يف ((املعجم الصغري)) ( ،)929( )142 /2وابن
أيب عاصم يف ((السنة)) ( .)837قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)362 /10رجاله رجال
الصحيح ،وقال السيوطي يف ((البدور السافرة)) ( :)251إسناده صحيح.

((( )6موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان)) (ص ،)2599 :و ((الشريعة)) (ص.)377 :

()419/4

املطلب الرابع :شفاعة الشهداء
ومن الشفعاء الذين أكرمهم هللا تعاىل بقبول شفاعتهم :الشهداء ........

أما األدلة على ثبوت شفاعة الشهداء:

فمنها ما جاء يف حديث الوليد بن رابح الذماري عن منران بن عتبة الذماري قال :دخلنا على أم
الدرداء وحنن أيتام ،فقالت :أبشروا ،فإين مسعت أاب الدرداء يقول :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم(( :يشفع الشهيد يف سبعني من أهل بيته)) (.)1

وقد بوب اإلمام أبو داود على هذا احلديث بقوله( :ابب يف الشهيد يشفع) ،مث أشار إىل السند أبن
الصواب يف اسم الوليد بن رابح أنه (رابح بن الوليد).

وعن املقدام بن معدي كرب ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :للشهيد عند هللا ست
خصال :يغفر له يف أول دفعة ,ويرى مقعده من اْلنة ،وجيار من عذاب القرب ،وأيمن من الفزع

األكرب ،ويوضع على رأسه اتج الوقار ،الياقوتة منها خري من الدنيا وما فيها ،ويزوج اثنتني وسبعني

زوجة من احلور العني ،ويشفع يف سبعني من أقاربه)) (.)2

وعن عثمان بن عفان قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يشفع يوم القيامة ثالثة :األنبياء،

مث العلماء ،مث الشهداء)) (.)3

وذكر اآلجري حديثاً عن املقدام بن معدي كرب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :للشهيد

عند هللا تسع خصال :يغفر له يف أول دفعة من دمه ،ويرى مقعده من اْلنة ،وحيلى حلة اإلْيان،
ويزوج من احلور العني ،وجيار من عذاب القرب ،وأيمن من الفزع األكرب ،ويوضع على رأسه اتج

الوقار ،الياقوتة منها خري من الدنيا وما فيها ،ويزوج اثنتني وسبعني زوجة من احلور العني ،ويشفع يف

سبعني من أقاربه)) ( .)4ومثله ما جاء عن عبادة بن الصامت عن النيب صلى هللا عليه وسلم (.)5
ويف مسند اإلمام أمحد من حديث أيب بكر الصديق رضي هللا عنه(( :مث يقال :ادعوا الصديقني،

فيشفعون ،مث يقال :ادعوا األنبياء ،قال :فيجيء النيب ومعه العصابة ،والنيب ومعه اخلمسة والستة،

والنيب ليس معه أحد ،مث يقال :ادعوا الشهداء ،فيشفعون ملن أرادوا)) وقال(( :فإذا فعلت الشهداء

ذلك ،قال :يقول هللا عز وجل :أَن أرحم الرامحني ،أدخلوا جنيت من كان َّل يشرك يب شيئاً)) احلديث

(.)6

وعن أيب بكرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،قال(( :حيمل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع
هبم جنبتا الصراط تقادع الفراش يف النار)) .قال(( :فينجي هللا تعاىل برمحته من يشاء)) .قال(( :مث

يؤذن للمالئكة ,والنبيني ,والشهداء أن يشفعوا ,فيشفعون وخيرجون ,فيشفعون وخيرجون ,فيشفعون

وخيرجون))  -وزاد عفان مرة فقال أيضاً(( :ويشفعون وخيرجون من كان يف قلبه ما يزن ذرة من
إْيان)) ( .)7احلياة اآلخرة لغالب عواجي – بتصرف480 /1 -
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)2522وابن حبان ( ،)4660( )517 /10والبيهقي ()164 /9
( .)18308واحلديث سكت عنه أبو داود ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).

( )2رواه الرتمذي ( ،)1663وابن ماجه ( ،)2274وأمحد ( ،)17221( )131 /4والبيهقى ىف
((شعب اإلْيان)) ( .)25 /4قال الرتمذي :حسن صحيح غريب ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج
مشكاة املصابيح)) ( )16 /4كما قال ذلك يف املقدمة ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن

الرتمذي)).

( )3رواه ابن ماجه ( ،)4992والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)265 /2قال العراقي يف ((ختريج
اإلحياء)) ( :)21 /1إسناده ضعيف ،وقال األلباين يف ((ضعيف سنن ابن ماجه)) :موضوع.

( )4رواه اآلجري يف ((الشريعة)) (ص.)349 :
( )5رواه اآلجري يف ((الشريعة)) (ص.)349 :

( )6رواه أمحد ( ،)15( )4 /1والبزار ( ،)76( )149 /1وابن أىب عاصم ( ،)812وأبو يعلى (/1
 ،)56( )56وابن حبان ( .)6476( )393 /14قال ابن القيم يف ((حادي األرواح)) (:)255

متواتر ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)377 /10رواه أمحد وأبو يعلى بنحوه والبزار ورجاهلم

ثقات ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (.)29 /1

( )7رواه أمحد ( ،)20457( )43 /5والطرباين يف ((املعجم الصغري)) ( ،)929( )142 /2وابن
أيب عاصم يف ((السنة)) ( .)837قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)362 /10رجاله رجال
الصحيح ،وقال السيوطي يف ((البدور السافرة)) ( :)251إسناده صحيح.

()420/4

املطلب اخلامس :شفاعة الولدان
ومن الشفاعات الثابتة ما جاء يف شفاعة الولدان يف آابئهم وأمهاهتم إذا احتسبوهم عند هللا تعاىل بنية

صادقة ،رمحة من هللا تعاىل وكرماً منه ،ليجرب قلوب اآلابء واألمهات ِبا حلقهم من فقد أوَّلدهم.

ومن األدلة على ذلك ما قاله صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عنه أيب هريرة رضي هللا عنهَّ(( :ل
ْيوت ملسلم ثالث من الولد فيلج النار إَّل حتلة القسم)) (.)1

وعنه أيضاً أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لنسوة من األنصارَّ(( :ل ْيوت إلحداكن ثالثة من
الولد فتحتسبه إَّل دخلت اْلنة ,فقالت امرأة منهن :أو اثنني اي رسول هللا؟ قال :أو اثنني)) (.)2

وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه أن النساء قلن للنيب صلى هللا عليه وسلم(( :اجعل لنا يوماً،
فوعظهن ،وقال :أْيا امرأة مات هلا ثالثة من الولد كانوا له حجاابً من النار .قالت امرأة :واثنان؟

قال :واثنان ويف رواية :مل يبلغوا احلنث)) (.)3

وعن أنس رضي هللا عنه قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :ما من الناس من مسلم يتوىف له
ثالث مل يبلغوا احلنث إَّل أدخله هللا اْلنة بفضل رمحته إايهم)) (.)4

وعن أيب هريرة قال(( :جاءت امرأة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم اببن هلا فقالت :اي رسول هللا ,إنه
يشتكي ,وإين أخاف عليه؛ قد دفنت ثالثة .قال :لقد احتظرت حبظار شديد من النار)) (.)5
وأورد مسلم أيضاً رواية أخرى عن أيب هريرة ِبعىن ما تقدم (.)6

وعن أيب حسان قال(( :قلت أليب هريرة :إنه قد مات يل ابنان ،فما أنت حمدثي عن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم حبديث تطيب به أنفسنا عن مواتَن؟ قال :قال :نعم صغارهم دعاميص اْلنة يتلقى

أحدهم أابه – أو قال أبويه – فيأخذ بثوبه – أو قال :بيده – كما آخذ أَن بصنفة ثوبك هذا فال

يتناهى – أو قال :فال ينتهي – حىت يدخله هللا وأابه اْلنة)) (.)7

وعن شرحبيل بن شفعة عن بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم يقول(( :يقال للولدان يوم

القيامة :أدخلوا اْلنة قال :فيقولون :اي ربنا حىت يدخل آابؤَن وأمهاتنا .قال :فيأبون .قال :فيقول هللا

عز وجل :ما يل أراهم حمبنطئني ،ادخلوا اْلنة .قال :فيقولون :اي رب آابؤَن وأمهاتنا .قال :فيقول:
ادخلوا اْلنة أنتم وآابؤكم)) (.)8

وقد أخرج هذا احلديث اإلمام أمحد ،ورجاله رجال الصحيح سوى شرحبيل وهو ثقة (.)9
وهذا املوقف من األبناء لوالديهم هو كرد اْلميل إليهم حيث كانوا يف الدنيا يولوهنم العطف

والشفقة.

وهلذا جاء يف احلديث أن امرأة أعتقت من النار وأدخلت اْلنة ِبجرد حصول عطف منها على ابنتني

هلا؛ حيث أطعمتهما وصربت هي على اْلوع ،كما يف صحيح مسلم عن عائشة رضي هللا عنها أهنا
ت ُك َّل و ِ
ني َهلَا فَأَطْعمتُـ َها ثَالَ َ ٍ
اءتْ ِىن ِم ْس ِكينَةٌ َحتْ ِمل ابْـنَـتَ ْ ِ
اح َدةٍ ِم ْنـ ُه َما ْتََْرةً,
َْ
قالتَ :
ث ْتَََرات ,فَأَ ْعطَ ْ َ
((ج َ
ُ
ِ
ورفَـع ْ ِ
ش َّق ِ
ت تُ ِري ُد أَ ْن َأتْ ُكلَ َها بَـ ْيـنَـ ُه َما,
ت الت َّْم َرَة الَِّىت َكانَ ْ
اها فَ َ
استَط َْع َم ْتـ َها ابْـنَـتَ َ
يها ْتََْرةً لتَأْ ُكلَ َها فَ ْ
ت إِ َىل ف َ
ََ َ
ول َِّ
فَأَ ْعجب ِىن َشأْ ُهنَا فَ َذ َكر ُ ِ
ت لِر ُس ِ
ال :إِ َّن َّ
ب
اَّلل  -صلى هللا عليه وسلم -فَـ َق َ
ت الَّذى َ
ََ
ْ
اَّللَ قَ ْد أ َْو َج َ
صنَـ َع ْ َ
َهلَا ِهبَا ا ْْلَنَّةَ أ َْو أَ ْعتَـ َق َها ِهبَا ِم َن النَّا ِر)) (.)10
_________
( )1رواه البخاري ( ،)1251ومسلم (.)2632
( )2رواه مسلم (.)2632

( )3رواه البخاري ( ،)1249ومسلم (.)2633
( )4رواه البخاري (.)1381
( )5رواه مسلم (.)2636

((( )6شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)486 /6
( )7رواه مسلم (.)2635

( )8رواه أمحد ( .)17012( )105 /4قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)386 /10رجاله
رجال الصحيح غري شرحبيل وهو ثقة.

((( )9جممع الزوائد)) للهيثمي (.)386 /10
( )10رواه مسلم (.)2630

()421/4

وقد بوب اهليثمي إلثبات شفاعة الولدان هذه بقوله( :ابب شفاعة الولدان) (.)1
وقد جعل هللا قبول هلذه الشفاعة من األبناء آلابئهم تفضالً منه؛ لزايدة أسباب ثواهبم ورفع درجاهتم،
حيث عوضهم هللا من فقد مثرة أكبادهم صغاراً بقبول شفاعتهم فيهم.

فمن مات له ثالثة من األوَّلد ،أو اثنان فليبشر ببشارة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له أبنه َّل

ْتسه النار إَّل حتلة القسم ،وأهنم يكونون له حجاابً من النار ،وأن هللا يدخله اْلنة بفضل رمحته إايهم.
وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :إَّل حتلة القسم)) هذه إشارة إىل القسم املقدر يف قوله تعاىلَ :وإِن
ِ
ك ح ْتما َّم ْق ِ
ِ
ضياا أي النار ،حبيث َّل يدخل املسلم الذي مات له ثالثة
من ُك ْم إَِّل َوا ِر ُد َها َكا َن َعلَى َرب َ َ ً
من الولد النار إَّل حتلة لقسم هللا تعاىل أبن كل شخص يردها.
وقد ذكر هللا يف كتابه الكرمي أنه جيمع بني اآلابء وأبنائهم إذا اختلفت درجاهتم يف اْلنة إكراماً لآلابء

لتقر أعينهم بذلك.
قال تعاىل :والَّ ِذين آمنُوا واتَّـبـع ْتـهم ذُ ِريَّـتُـهم إبِِْيَ ٍ
اهم ِم ْن َع َملِ ِهم ِمن َش ْي ٍء
ان أَ ْحلَْقنَا هبِِ ْم ذُ ِريَّـتَـ ُه ْم َوَما أَلَْتـنَ ُ
ُ
َ َ َ َ ََ ُ ْ
ُك مل ام ِر ٍئ ِِبَا َكس ِ
ني [الطور.]21 :
ب َره ٌ
ْ
َ َ
وهذه البشارة للمؤمنني تشري إىل سعة فضل هللا ,وكرمه ,وامتنانه ,ولطفه ,وكمال إحسانه إليهم.
قال ابن كثري( :فإذا اتبعتهم ذرايهتم يف اإلْيان يلحقهم ِبابئهم يف املنزلة ،وإن مل يبلغوا عملهم ،لتقر
أعني اآلابء ابألبناء عندهم يف منازهلم ،فيجمع بينهم على أحسن الوجوه أبن يرفع الناقص العمل

بكامل العمل ،وَّل ينقص ذلك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبني ذاك) ( .)2احلياة اآلخرة لغالب
عواجي494 /1 -
_________

((( )1جممع الزوائد)) (.)383 /10
((( )2تفسري ابن كثري)) (.)432 /7

()422/4

املطلب السادس :شفاعة املؤمنني بعضهم لبعض
وثبت كذلك أن الصاحلني من املؤمنني يشفعون يف إخواهنم الذين يف النار وهم الذين خلطوا عمالً
صاحلاً وآخر سيئاً ،فدخلوا النار تطهرياً هلم.
ومن األدلة على ذلك:

ما جاء عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه أنه قال(( :قلنا :اي رسول هللا ،هل نرى ربنا يوم القيامة؟
قال :هل تضارون يف رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواً؟ قلناَّ :ل ،قال :فإنكم َّل تضارون يف
رؤية ربكم يومئذ إَّل كما تضارون يف رؤيتهما .مث قال :ينادي مناد :ليذهب كل قوم إىل ما كانوا

يعبدون ،فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم ،وأصحاب األواثن مع أواثهنم ،وأصحاب كل آهلة

مع آهلتهم ،حىت يبقى من كان يعبد هللا ،من بر أو فاجر ،وغربات من أهل الكتاب ،مث يؤتى جبهنم

تعرض كأهنا سراب ،فيقال لليهود :ما كنتم تعبدون؟ قالوا :كنا نعبد عزيراً ابن هللا ،فيقال :كذبتم ،مل

يكن هلل صاحبة وَّل ولد ،فما تريدون؟ قالوا :نريد أن تسقينا ،فيقال :اشربوا ،فيتساقطون يف جهنم.

مث يقال للنصارى :ما كنتم تعبدون؟ فيقولون :كنا نعبد املسيح ابن هللا ،فيقال :كذبتم ،مل يكن هلل
صاحبة وَّل ولد ،فما تريدون؟ فيقولون :نريد أن تسقينا ،فيقال :اشربوا ،فيتساقطون ،حىت يبقى من

كان يعبد هللا ،من بر أو فاجر ،فيقال هلم :ما حيبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون :فارقناهم وحنن

أحوج منا إليه اليوم ،وإَن مسعنا منادايً ينادي :ليلحق كل قوم ِبا كانوا يعبدون ،وإمنا انتظرَن ربنا ،قال:
فيأتيهم اْلبار يف صورة غري صورته اليت رأوه فيها أول مرة ،فيقول :أَن ربكم ،فيقولون :أنت ربنا ،فال

يكلمه إَّل األنبياء ،فيقول :هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون :الساق ،فيكشف عن ساقه،
فيسجد له كل مؤمن ،ويبقى من كان يسجد هلل رايء ومسعة ،فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقاً
واحداً ،مث يؤتى ابْلسر فيجعل بني ظهري جهنم .قلنا :اي رسول هللا ،وما اْلسر؟ قال :مدحضة

مزلة ،عليه خطاطيف وكالليب ،وحسكة مفلطحة هلا شوكة عقيفاء ،تكون بنجد ،يقال هلا :السعدان،

املؤمن عليها كالطرف ,وكالربق ,وكالريح ،وكأجاويد اخليل والركاب ،فناج مسلم ,وَنج خمدوش،

ومكدوس يف َنر جهنم ،حىت ْير آخرهم يسحب سحباً ،فما أنتم أبشد يل مناشدة يف احلق  -قد

تبني لكم -من املؤمنني يومئذ للجبار -وإذا رأوا أهنم قد جنوا -يف إخواهنم ،يقولون :ربنا إخواننا،
كانوا يصلون معنا ،ويصومون معنا ،ويعملون معنا ،فيقول هللا تعاىل :اذهبوا فمن وجدمت يف قلبه

مثقال دينار من إْيان فأخرجوه ،وحيرم هللا صورهم على النار ،فيأتوهنم وبعضهم قد غاب يف النار إىل

قدمه ،وإىل أنصاف ساقيه ،فيخرجون من عرفوا ،مث يعودون ،فيقول :اذهبوا فمن وجدمت يف قلبه

مثقال نصف دينار فأخرجوه ،فيخرجون من عرفوا مث يعودون ،فيقول :اذهبوا فمن وجدمت يف قلبه
مثقال ذرة من إْيان فأخرجوه ،فيخرجون من عرفوا .قال أبو سعيد :فإن مل تصدقوين فاقرؤوا :إِ َّن هللاَ

اع ْفها ويـ ْؤ ِ ِ
ك حسنةً ي َ ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
يما .فيشفع النبيون ,واملالئكة,
ت من لَّ ُدنْهُ أ ْ
ض َ َُ
َّلَ يَظْل ُم مثْـ َقا َل َذ َّرة َوإِن تَ ُ َ َ َ ُ
َج ًرا َعظ ً

واملؤمنون ،فيقول اْلبار :بقيت شفاعيت ،فيقبض قبضة من النار ،فيخرج أقواماً قد امتحشوا ،فيلقون
يف هنر أبفواه اْلنة يقال له :ماء احلياة ،فينبتون يف حافتيه كما تنبت احلبة يف محيل السيل ،قد

رأيتموها إىل جانب الصخرة ،وإىل جانب الشجرة؛ فما كان إىل الشمس منها كان أخضر ،وما كان
منها إىل الظل كان أبيض ،فيخرجون كأهنم اللؤلؤ ،فيجعل يف رقاهبم اخلواتيم ،فيدخلون اْلنة ،فيقول
أهل اْلنة :هؤَّلء عتقاء الرمحن ،أدخلهم اْلنة بغري عمل عملوه ،وَّل خري قدموه ،فيقال هلم :لكم ما
رأيتم ومثله معه)) (.)1

_________
( )1رواه البخاري ( ،)7439ومسلم (.)183

()423/4

وقد اشتمل هذا احلديث على مسائل منها :إثبات رؤية هللا تعاىل ،وإثبات الصراط ,وصفته ,وكيفية
مرور الناس عليه ،وكذلك إثبات شفاعة املالئكة واألنبياء.
وبعض تلك املسائل قد سبق ذكرها وبعضها سيأيت ،والقصد من إيراد هذا احلديث هنا هو إثبات
شفاعة الصاحلني من املؤمنني ،وإحلاحهم يف طلب الشفاعة إىل هللا تعاىل إلخراج إخواهنم من أهل

الكبائر من النار.

وقوله صلى هللا عليه وسلم يف رواية البخاري للحديث(( :فما أنتم أبشد يل مناشدة يف احلق  -قد

تبني لكم -من املؤمنني يومئذ للجبار)).
وقعت هذه اْلملة يف صحيح مسلم من رواية أيب سعيد هكذا(( :حىت إذا خلص املؤمنون من النار
فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد أبشد مناشدة يف استقصاء احلق من املؤمنني هلل يوم القيامة

إلخواهنم الذين يف النار)).

وقد اختلف العلماء يف ضبط كلمة (استقصاء) ،ذكر النووي أن بعضهم يرويها (استيضاء) ،وبعضهم

(استضاء) ،وبعضهم (استيفاء) ،وبعضهم (استقصاء).
واملعىن ما أنتم أبشد مناشدة يف استقصاء احلق يف الدنيا من املؤمنني هلل يوم القيامة إلخواهنم.

وهذا جواب القاضي عياض فيما ينقله عنه النووي ،وخطأ القاضي عياض الرواايت األخرى ،وقال
أبن معىن تلك الرواية (استقصاء) هبا يتم الكالم ويتوجه.

ورد عليه النووي أبنه( :ليس األمر على ما قاله ,بل مجيع الرواايت اليت ذكرَنها صحيحة لكل منها

معىن حسن).

مث قال( :وقد جاء يف رواية حيىي بن بكري عن الليث :فما أنتم أبشد مناشدة يف احلق – قد تبني لكم
– من املؤمنني يومئذ للجبار – تعاىل وتقدس – إذا رأوا أهنم قد جنوا يف إخواهنم ،وهذه الرواية اليت

ذكرها الليث توضح املعىن.
فمعىن الرواية األوىل والثانية :أنكم إذا عرض لكم يف الدنيا أمر مهم ،والتبس احلال فيه ،وسألتم هللا

تعاىل بيانه ,وَنشدْتوه يف استيضائه ,وابلغتم فيها؛ َّل تكون مناشدة أحدكم مناشدة أبشد من مناشدة

املؤمنني هلل تعاىل يف الشفاعة إلخواهنم.

وأما الرواية الثالثة والرابعة فمعنامها أيضاً :ما منكم من أحد يناشد هللا تعاىل يف الدنيا يف استيفاء
حقه ,أو استقصائه وحتصيله من خصمه واملتعدي عليه؛ أبشد من مناشدة املؤمنني هللا تعاىل يف

الشفاعة إلخواهنم يوم القيامة) (.)1

وقوله صلى هللا عليه وسلم عن هللا تعاىل(( :اذهبوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال دينار من إْيان
فأخرجوه)).

هذا اخلطاب للمؤمنني الذين طلبوا الشفاعة إىل هللا تعاىل.
ويف رواية أيب هريرة عند البخاري أن اخلطاب للمالئكة لقوله(( :أمر املالئكة أن خيرجوهم)) (.)2

ويف حديث أنس عنده :أن الذي خيرجهم هو الرسول صلى هللا عليه وسلم لقوله(( :مث اشفع ،فيحد

يل حداً ،مث أخرجهم من النار وأدخلهم اْلنة)) (.)3

وَّل منافاة بني تلك الرواايت ،بل جيمع بينهما أبن هللا حينما شفع املؤمنني والرسل ،أيمر تعاىل
املالئكة ِبباشرة إخراج أولئك من النار ممن أمرهتم الرسل إبخراجه منها (.)4

وعن الصناحبي عن عبادة بن الصامت أنه قال(( :دخلت عليه وهو يف املوت فبكيت ،فقال :مهالً،
مل تبكي؟ فوهللا لئن شهدت ألشهدن لك ،ولئن شفعت ألشفعن لك ،ولئن استطعت ألنفعنك .مث
قال :وهللا ما من حديث مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لكم فيه خري إَّل حدثتكموه إَّل
حديثاً واحداً وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي ،مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يقول :من شهد أن َّل إله إَّل هللا وأن حممداً رسول هللا حرم هللا عليه النار)) (.)5
_________

((( )1شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)438 /1
( )2رواه البخاري (.)6573
( )3رواه البخاري ( ،)6565ومسلم (.)193

((( )4فتح الباري)) (.)456 /11
( )5رواه مسلم (.)29

()424/4

وأخرج اإلمام أمحد من مسند أيب بكر الصديق يف إثبات شفاعة الصاحلني واملؤمنني قوله صلى هللا
عليه وسلم(( :مث يقال :ادعوا األنبياء ،فيشفعون ،مث يقال :ادعوا الصديقني ،فيشفعون ،مث يقال:
ادعوا الشهداء فيشفعون)) (.)1

وكذا حديث أيب بكرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :حيمل الناس على الصراط،
فينجي هللا من شاء برمحته مث يؤذن للمالئكة ,والنبيني ,والشهداء ,والصديقني فيشفعون)) احلديث

(.)2

كما ثبت أيضاً حصول شفاعة املؤمنني إلخواهنم قبل يوم القيامة ،وذلك يف الدنيا ،وهي استشفاعهم
إىل هللا تعاىل يف الصالة على من مات منهم ابلرمحة والغفران والتجاوز ،فقد أخرج اإلمام مسلم رمحه
هللا عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :ما من ميت تصلي عليه أمة من املسلمني يبلغون
مائة كلهم يشفعون له إَّل شفعوا فيه)) (.)3

وأخرج كذلك عن عبد هللا بن عباس ((أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال :اي كريب ،انظر ما
اجتمع له الناس ،قال :فخرجت ،فإذا َنس قد اجتمعوا له ،فأخربته ،فقال :تقول :هم أربعون؟ قال:

نعم ،قال :فأخرجوه فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :ما من رجل مسلم ْيوت فيقوم
على جنازته أربعون رجالً َّل يشركون ابهلل شيئاً إَّل شفعهم فيه)) (.)4

وْتام احلديث عن ابن ماجه(( :ما من أربعني من مؤمن يشفعون ملؤمن إَّل شفعهم هللا فيه)) (.)5

وأخرج ابن ماجة عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :من صلى
عليه مائة من املسلمني غفر له)) ( .)6احلياة اآلخرة لغالب عواجي508 /1 -
_________

( )1رواه أمحد ( ،)15( )4 /1والبزار ( ،)76( )149 /1وابن أىب عاصم ( ،)812وأبو يعلى (/1
 ،)56( )56وابن حبان ( .)6476( )393 /14قال ابن القيم يف ((حادي األرواح)) (:)255

متواتر ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)377 /10رواه أمحد وأبو يعلى بنحوه والبزار ورجاهلم

ثقات ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (.)29 /1

( )2رواه أمحد ( ،)20457( )43 /5والطرباين يف ((املعجم الصغري)) ( ،)929( )142 /2وابن

أيب عاصم يف ((السنة)) (ص .)837 :قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)362 /10رجاله رجال
الصحيح ،وقال السيوطي يف ((البدور السافرة)) ( :)251إسناده صحيح.

( )3رواه مسلم (.)947
( )4رواه مسلم (.)948

( )5رواه ابن ماجه ( .)1219وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

( )6رواه ابن ماجه ( .)1218قال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( :)228 /1هذا إسناد
صحيح رجاله رجال الصحيحني ،وقال العيين يف ((عمدة القاري)) ( :)167 /8إسناده صحيح،

وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) ،وقال الوادعي يف ((الشفاعة)) (ص :)285 :رجاله

رجال الصحيح وهو على شرط الشيخني.

()425/4

املطلب السابع :شفاعة القرآن الكرمي
وكذلك فإن من مظاهر رمحة هللا تعاىل وكرمه على عباده أن جعل القرآن الكرمي أيضاً من الشفعاء

املقبول شفاعتهم ،وليس ذلك فقط بل أيضاً يطلب املزيد من اإلكرام لصاحبه.

وكيف َّل يكون كذلك وهو كالم هللا – تعاىل وتقدس -وهو حبله املتني وصراطه املستقيم ،أنزله على

أفضل خلقه نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ,وجعل تالوته ثواابً يف الدنيا ،لكل حرف حسنة وشفاعة
يف يوم القيامة ،وملا كان القرآن الكرمي كذلك فالبد لنا من إيضاح بعض النقاط اآلتية:

 - 1بيان الفضل العظيم الذي ورد يف القرآن عموماً.
 - 2وبيان ما جاء يف أفضلية بعض سور القرآن وكلها فاضلة.
 - 3وبيان ما ورد من نصوص كذلك حتث على قراءة القرآن واملواظبة على ذلك.

فقد قال صلى هللا عليه وسلم – حمرضاً على قراءة القرآن (( :-مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن

كاألترجة ،طعمها طيب ,ورحيها طيب .والذي َّل يقرأ القرآن كالتمرة ،طعمها طيب وَّل ريح هلا .ومثل

الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة ،رحيها طيب وطعمها مر .ومثل الفاجر الذي َّل يقرأ القرآن

كمثل احلنظلة ،طعمها مر وَّل ريح هلا)) (.)1

وقال صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل حسد إَّل على اثنتني :رجل آاته هللا الكتاب وقام به آَنء الليل،

ورجل أعطاه هللا ماَّلً فهو يتصدق به آَنء الليل وآَنء النهار)) (.)2

وقد أخرب صلى هللا عليه وسلم يف أحاديث كثرية عن فضل بعض اآلايت والسور ،مثل سورة البقرة

( , )3والكهف ( , )4والفتح ,وقل هو هللا أحد ( , )5واملعوذتني ( ،)6وآية الكرسي ( ،)7وغري
ذلك مما َّل نطيل ابَّلستدَّلل عليه.

فينبغي على كل مسلم أن يكثر من قراءة القرآن بتدبر وعناية ،وأن حيتسب ذلك عند هللا تعاىل،
ليأخذ جزاءه يف يوم القيامة ،وأن حيذر أن يتصف أبنه من الذين اختذوه مهجوراً ،وفيما يلي نعرض

بعض النصوص اليت يتعلق هبا غرض البحث.

فمما ورد يف شفاعة القرآن عموماً ما جاء عن معقل بن يسار رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم(( :اعملوا ابلقرآن ,وأحلوا حالله ,وحرموا حرامه ,واقتدوا به ,وَّل تكفروا بشيء
منه ,وما تشابه عليكم منه فردوه إىل هللا وإىل أويل العلم من بعدي ,كيما خيربونكم ,وآمنوا ابلتوراة,

واإلجنيل ,والزبور ,وما أويت النبيون من رهبم ,وليسعكم القرآن وما فيه من البيان ,فإنه شافع مشفع,
وماحل مصدق ,أَّل ولكل آية منه نور يوم القيامة ,وإين أعطيت سورة البقرة من الذكر األول,
وأعطيت طه وطواسني وحواميم من ألواح موسى ,وأعطيت فاحتة الكتاب من حتت العرش)) (.)8

_________

( )1رواه البخاري ( .)5020من حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه.

( )2رواه البخاري ( ،)5025ومسلم ( .)815من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
( )3رواه البخاري ( ،)4008ومسلم ( .)807من حديث أيب مسعود رضي هللا عنه.
( )4رواه مسلم ( .)809من حديث أيب الدرداء رضي هللا عنه.

( )5رواه البخاري ( .)6643من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
( )6رواه مسلم ( .)814من حديث عقبة بن عامر رضي هللا عنه.
( )7رواه البخاري ( .)2311من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )8رواه الطرباين ( )525( )225 /20وأخرجه احلاكم ( ،)757 /1والبيهقي ()9 /10
( .)19490قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وقال اهليثمي ( :)174 /1له

إسنادان يف أحدمها عبيد هللا بن أىب محيد وقد أمجعوا على ضعفه ،وىف اآلخر عمران القطان ذكره ابن

حبان يف الثقات وضعفه الباقون.

()426/4

وعن عبد هللا رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :القرآن شافع مشفع ،وماحل
مصدق ،من جعله أمامه قاده إىل اْلنة ،ومن جعله خلفه ساقه إىل النار)) (.)1
وعن عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم
القيامة ,يقول الصيام :أي رب ،منعته الطعام والشهوات ابلنهار ،فشفعين فيه ،ويقول القرآن :منعته

النوم ابلليل فشفعين فيه ،فيشفعان)) (.)2
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :جييء القرآن يوم القيامة فيقول:
اي رب حله ،فيلبس اتج الكرامة ،مث يقول :اي رب زده ،فيلبس حلة الكرامة ،مث يقول :اي رب أرض

عنه ،فريضى عنه ،فيقال له :اقرأ وارق وتزاد بكل آية حسنة)) ( .)3احلياة اآلخرة لغالب عواجي-

520 /1

_________

( )1رواه الطرباين ( ،)8655( )132 /9وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( ،)108 /4وابن أيب شيبة
( ،)30054( )131 /6وابن عدي ( .)127 /3قال أبو نعيم :غريب من حديث األعمش تفرد به
عنه الربيع ،وقال ابن عدي :ربيع بن بدر بن عمرو بن جراد السعدي  ..عامة حديثه ورواايته عمن

يروي عنهم مما َّل يتابعه أحد عليه ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)164 /7فيه الربيع بن بدر

وهو مرتوك.

( )2رواه أمحد ( ،)6626( )174 /2والطرباين كما يف ((جممع الزوائد)) ( ،)184 /3واحلاكم (/1

 ،)740وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( ،)161 /8واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) (/2
 .)107قال احلاكم :صحيح على شرط مسلم ،وقال املنذري :رجاله حمتج هبم يف الصحيح ،وقال
اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)184 /3رجال الطرباين رجال الصحيح ،وقال يف (:)384 /10
رواه أمحد وإسناده حسن على ضعف يف ابن هليعة وقد وثق.

( )3رواه الرتمذي ( ،)2915واحلاكم ( ،)738 /1والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)347 /2قال
الرتمذي :حسن صحيح ،وصحح إسناده احلاكم ،وعبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى))
( )901كما أشار إىل ذلك يف املقدمة.

()427/4

املطلب األول :معىن العرض يف اللغة
من معاين العرض :اإلبراز والظهور ،ويقال :عرض اْلند :جعلهم ْيرون عليه واحداً واحداً ،وعرض له

من حقه شيئاً :أعطاه إايه مكان حقه ،وعرض القوم على النار :أحرقهم هبا ( .)1احلياة اآلخرة لغالب

عواجي815 /2 -
_________

( )1انظر كتب اللغة مادة عرض(( ،املفردات للراغب)) (ص(( ،)330 :أساس البالغة)) (ص:
 ،)298و ((معجم األلفاظ واألعالم القرآنية)) (ص.)337 :

()428/4

املطلب الثاين :معىن العرض يف اَّلصطالح
فإن املراد ابلعرض على هللا عند اإلطالق :هو بروز اخلالئق وعرضهم على رهبم سبحانه وتعاىل يف

املوقف ،عندما يتجلى تبارك وتعاىل هلم حلساهبم وفصل القضاء بينهم ،وهو كذلك عرض أعمال

العباد عليهم ,وعرض بعض األشخاص عليه عرضاً خاصاً بعد خروجهم من النار ،وهذا املعىن اخلاص
للعرض اَّلصطالحي هو أخص من العرض اللغوي العام كما أفادته النصوص الشريفة من كتاب هللا

عز وجل وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ،وقد قسم الشيخ حافظ احلكمي رمحه هللا معاين العرض إىل
معنيني ،فقال :العرض له معنيان :معىن عام ،وهو عرض اخلالئق كلهم على رهبم عز وجل ,ابدية له

صفحاهتمَّ ,ل ختفى عليه منهم خافية ،وهذا يدخل فيه من يناقش احلساب ومن َّل حياسب ،واملعىن
الثاين :عرض معاصي املؤمنني عليهم ,وتقريرهم هبا ,وسرتها عليهم ,ومغفرهتا هلم (.)1
واملقصود هنا هو ذكر عرض اخلالئق مجيعهم على رهبم ،أما العرض الثاين وهو عرض احلساب

واملناقشة .احلياة اآلخرة لغالب عواجي815 /2 -
_________
((( )1معارج القبول)) ()247 /2

()429/4

املطلب األول :األدلة من القرآن الكرمي
والعرض على هللا تعاىل هو ما عربت عنه اآلايت الكرْية ،اليت تبني حالة عرض اخلالئق على رهبم
للحساب واْلزاء وهي:
ضو َن ََّل َختَْفى ِمن ُك ْم َخافِيَةٌ [احلاقة]18 :
 - 1قوله تعاىل :يَـ ْوَمئِ ٍذ تُـ ْع َر ُ
وَن َك َما َخلَ ْقنَا ُك ْم أ ََّو َل َم َّرةٍ بَ ْل َز َع ْمتُ ْم أَلَّن َّْجن َع َل
ضوا َعلَى َربِ َ
 - 2وقوله تعاىلَ :و ُع ِر ُ
ص افا لََّق ْد ِج ْئـتُ ُم َ
ك َ
لَ ُكم َّم ْو ِع ًدا [الكهف]48:
 - 3وقوله تعاىل :ومن أَظْلَم ِممَّ ِن افْ َرتى علَى ِ
اد
ضو َن َعلَى َرهبِِ ْم َويَـ ُق ُ
ك يُـ ْع َر ُ
هللا َك ِذ ًاب أ ُْولَئِ َ
ول األَ ْش َه ُ
َ َ
ََ ْ ُ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ني [هود]18 :
ين َك َذبُواْ عَلَى َرهبِِ ْم أََّلَ لَ ْعنَةُ هللا َعلَى الظَّال ِم َ
َه ُؤَّلء الذ َ
ال الض ِ ِ
ِِ ِ
ْربواْ إِ ََّن ُكنَّا لَ ُك ْم تَـبَـ ًعا فَـ َه ْل أَنتُم م ْغنُو َن
ين ْ
 - 4وقوله تعاىلَ :وبَـ َرُزواْ َّلل َمج ًيعا فَـ َق َ َ
مع َفاءُ للَّذ َ
استَك َُ
ٍ
عنَّا ِمن ع َذ ِ ِ ِ
ص َ ْربََن َما لَنَا ِمن َِّحمي ٍ
ص
َ ْ َ
َج ِز ْعنَا أ َْم َ
اب هللا من َش ْيء قَالُواْ لَ ْو َه َد َاَن هللاُ َهلَ َديْـنَا ُك ْم َس َواءُ َعلَْيـنَآ أ َ
[إبراهيم]21 :
هلل الْو ِ
ِ
ري األ َْر ِ
اح ِد الْ َقهَّا ِر [إبراهيم]48 :
 - 5وقوله تعاىل :يَـ ْوَم تُـبَد ُ
ض َو َّ
الس َم َاو ُ
َّل األ َْر ُ
ات َوبَـ َرُزواْ َ
ض غَ ْ َ
َّلل الْو ِ
ِِ
 - 6وقوله تعاىل :يـوم هم اب ِرُزو َن ََّل خيََْفى علَى َِّ
اح ِد الْ َقهَّا ِر
اَّلل ِم ْنـ ُه ْم َش ْيءٌ لِ َم ِن ال ُْمل ُ
َ
ْك ْ
َْ َ ُ َ
اليوَم َّ َ
[غافر]16 :

ِ ِ
َح ًدا [الكهف]47 :
ض َاب ِرَزةً َو َح َ
 - 7وقوله تعاىلَ :وتَـ َرى ْاأل َْر َ
ش ْرََن ُه ْم فَـلَ ْم نُـغَاد ْر م ْنـ ُه ْم أ َ

وَّل شك أن هذا العرض إمنا يكون ألجل احلساب واْلزاء .احلياة اآلخرة لغالب عواجي819 /2 -

()430/4

املطلب الثاين :األدلة من السنة
من تلك األدلة ما أخرج مسلم عن جرير بن عبد هللا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :أما
إنكم تعرضون على ربكم فرتونه كما ترون هذا القمر)) (.)1

وأخرج الرتمذي يف جامعه ،يف ابب ما جاء يف العرض ،وابن ماجه واإلمام أمحد ،عن أيب هريرة قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يعرض الناس يوم القيامة ثالث عرضات ،فأما عرضتان

فجدال ومعاذير ،وأما العرض الثالثة :فعند ذلك تطري الصحف يف األيدي فآخذ بيمينه ،وآخذ

بشماله)))2( .

وقد أخرج بن جرير هذا احلديث عن جماهد بن موسى قال :ثنا يزيد قال :ثنا سليمان بن حيان عن

مروان األصفر عن أيب وائل عن عبد هللا قال( :يعرض الناس يوم القيامة ثالث عرضات ،عرضتان

معاذير وخصومات ،والعرضة الثالثة تطري الصحف يف األيدي) ( .)3وأخرجه كذلك عن قتادة بلفظ:
ضو َن ََّل َختَْفى ِمن ُك ْم َخافِيَةٌ ذكر لنا
حدثنا بشر قال :ثنا يزيد قال :سعيد عن قتادة :قوله :يَـ ْوَمئِ ٍذ تُـ ْع َر ُ
النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول(( :يعرض الناس ثالث عرضات يوم القيامة ،فأما عرضتان
ففيهما خصومات ومعاذير وجدال ،وأما العرضة الثالثة فتطري الصحف يف األيدي)) (.)4
قال ابن كثري( :إن احلديث مرسل) (.)5

وأخرج اإلمام أمحد عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال(( :أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

فقلت :ما أتيتك حىت حلفت عدد أصابعي هذه أن َّل آتيك ،أراَن عفان وطبق كفيه ،فبالذي بعثك
ابحلق ،ما الذي بعثك به؟ قال :اإلسالم ،قال :وما اإلسالم؟ قال :أن تسلم قلبك هلل تعاىل ،وأن

توجه وجهك إىل هللا تعاىل ،وتصلي الصالة املكتوبة ،وتؤدي الزكاة املفروضة ،أخوان نصريانَّ ,ل يقبل

هللا عز وجل من أحد توبة أشرك بعد إسالمه ،قلت :ما حق زوجة أحدَن عليه؟ قال :تطعمها إذا

طعمت ،وتكسوها إذا اكتسيت ،وَّل تضرب الوجه ،وَّل تقبح ،وَّل هتجر إَّل يف البيت .قال :حتشرون
ها هنا – وأوما بيده حنو الشام – مشاة وركباَنً وعلى وجوهكم ،تعرضون على هللا تعاىل ،وعلى

أفواهكم الفدام )6( ،وأول ما يعرب عن أحدكم فخذه ،وقال :ما من موىل له ،فيسأله من فضل

عنده ،فيمنعه ،إَّل جعل هللا تعاىل عليه شجاعاً ينهشه قبل القضاء)) (.)7

وهذه األحاديث تدل على حصول عرض العباد على رهبم ،وقد جاء يف عرض أعمال العباد :أن

املؤمن تعرض أعماله بكل يسر وسهولة دون مناقشة واستقصاء ،كما جاء يف حديث عائشة رضي هللا
عنها عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :من نوقش احلساب عذب ،قالت :قلت :أليس يقول هللا
ف ُحياس ِ
ِ
ريا [اَّلنشقاق]8 :؟ قال :ذلك العرض)) (.)8
س ْو َ َ َ ُ
س ًااب يَس ً
بحَ
تعاىل :فَ َ
_________

( )1رواه مسلم (.)633

( )2رواه الرتمذي ( .)2425من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .وقالَّ :ل يصح .وقال املباركفوري
يف ((حتفة األحوذي)) ( :)296 /6منقطع.

( )3رواه الطربي يف تفسريه (.)584 /23
( )4رواه الطربي يف تفسريه (.)584 /23
((( )5تفسري ابن كثري)) (.)414 /4

( )6الفدام :هو ما يشد على فم اإلبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه ،أي أهنم
ْينعون الكالم أبفواههم حىت تتكلم جوارحهم فشبه ذلك ابلفدام(( .النهاية)) َّلبن األثري (/3

.)421

( )7رواه أبو داود ( ،)2142وابن ماجه ( ،)1850وأمحد ( ،)20027( )447 /4والنسائي يف
((السنن الكربى)) ( .)9171( )373 /5واحلديث سكت عنه أبو داود ،وحسنه النووي يف

((رايض الصاحلني)) ( )149وابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )301 /3كما أشار إىل
ذلك يف املقدمة ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف ((عمدة التفسري)) ( ،)277 /1وقال األلباين يف
((صحيح سنن أيب داود)) :حسن صحيح.
( )8رواه البخاري ( .)103من حديث عائشة رضي هللا عنها.

()431/4

وجاء عن صفوان بن حمرز قال :كنت آخذاً بيد ابن عمر ،إذ عرض له رجل ،قال :كيف مسعت

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يف النجوى يوم القيامة؟ قال :مسعته يقول(( :إن هللا عز وجل

يدين املؤمن ،فيضع عليه كنفه ,ويسرته من الناس ،ويقرره بذنوبه ,ويقول له :أتعرف ذنب كذا؟

أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حىت إذا قرره بذنوبه ,ورأى يف نفسه أنه قد هلك ،قال :فإين
سرتهتا عليك يف الدنيا ،وأَن أغفرها لك اليوم ،مث يعطى كتاب حسناته ،وأما الكفار واملنافقون فيقول
األشهاد :ومن أَظْلَم ِممَّ ِن افْ َرتى علَى ِ
َّ ِ
ين
ضو َن َعلَى َرهبِِ ْم َويَـ ُق ُ
ك يُـ ْع َر ُ
هللا َك ِذ ًاب أ ُْولَئِ َ
ول األَ ْش َه ُ
َ َ
اد َه ُؤَّلء الذ َ
ََ ْ ُ
ِ
ِ
ني)) ([ )1هود ]18 :وهذا دليل كذلك على ثبوت عرض
َك َذبُواْ َعلَى َرهبِِ ْم أََّلَ لَ ْعنَةُ هللا َعلَى الظَّال ِم َ
اخلالئق على رهبم للحساب (.)2
ومما جاء يف العرض اخلاص أن أَنساً خيرجون من النار فيعرضون على رهبم كما أخرج مسلم يف

صحيحه عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :خيرج من النار أربعة فيعرضون

على هللا ،فيلتفت أحدهم فيقول :أي رب إذا خرجتين منها فال تعدين فيها ،فينجيه هللا منها)) (.)3
احلياة اآلخرة لغالب عواجي820 /2 -
_________

( )1رواه البخاري ( ،)2441ومسلم (.)2768
((( )2تفسري ابن كثري)) ((( ،)441 /2فتح القدير)) (.)490 /2
( )3رواه مسلم (.)192

()432/4

الفصل التاسع :الصحف
• املبحث األول :األدلة على كتابة املالئكة لكل ما يصدر عن العباد.
• املبحث الثاين :إثبات أن كل إنسان يقرأ كتابه يف يوم القيامة واألدلة على ذلك.

()433/4

املبحث األول :األدلة على كتابة املالئكة لكل ما يصدر عن العباد
• املطلب األول :األدلة من القرآن الكرمي.
• املطلب الثاين :األدلة من السنة.

()434/4

املطلب األول :األدلة من القرآن الكرمي
أما ثبوت إحصاء الكرام الكاتبني لكل ما يصدر عن العبد فهو ما حتدث عنه القرآن الكرمي يف آايت

كثرية.

وقد نوع هللا تعاىل يف كتابه الكرمي األخبار عن كتابة املالئكة ألعمال البشر إىل أنواع كثرية:

فتارة يسند الكتابة إىل الكرام الكاتبني ،واترة يسند الكتابة إليه جل وعال ،تعظيماً لذلك واهتماماً
بذكره ،واترة خيرب تعاىل عن كتابة أعمال العباد إبسنادها للمجهول ،هتويالً لذكره أو تعظيماً له ،وكل

ذلك هو ما حتدثت عنه اآلايت اآلتية:
قال تعاىل :وإِ َّن َعلَي ُكم َحلافِ ِظ ِ
ني يَـ ْعلَ ُمو َن َما تَـ ْف َعلُو َن [اَّلنفطار]11 - 10 :
ني ك َر ًاما َكاتِبِ َ
ْ ْ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
وقال تعاىل :إِ ْذ يَـتَـلَ َّقى ال ُْمتَـلَقيَان َع ِن اليم ِ
يب َعتي ٌد
ني َو َع ِن الش َمال قَعيد َما يَـلْف ُ
ظ من قَـ ْول إََِّّل لَ َديْه َرق ٌ
[ق]18 - 17 :
ِ
َس َرعُ َمك ًْرا إِ َّن
ض َّراء َم َّ
َّاس َر ْمحَةً ِمن بَـ ْع ِد َ
آايتِنَا قُ ِل هللاُ أ ْ
ْر ِيف َ
س ْتـ ُه ْم إِذَا َهلُم َّمك ٌ
وقال تعاىلَ :وإذَا أَذَقـْنَا الن َ
ُر ُسلَنَا يَ ْكتُـبُو َن َما ْتَْ ُك ُرو َن [يونس]21:
ِ
اهم بَـلَى َوُر ُسلُنَا لَ َديْ ِه ْم يَ ْكتُـبُو َن [الزخرف]80:
سبُو َن أ َََّن ََّل نَ ْس َم ُع س َّرُه ْم َوَْجن َو ُ
وقال تعاىل :أ َْم َْحي َ
وقال تعاىل يف إسناد كتابة بعض األمور إليه جل وعال  -ومعلوم أن الذي يتوىل كتابتها هم املالئكة،

َّ ِ
َّ ِ
ين قَالُواْ
ولكنه أسند عز وجل ذلك إليه مبالغة يف اَّلهتمام بذلك  -فقال تعاىل :ل َق ْد َمس َع هللاُ قَـ ْو َل الذ َ
ِ
ِ
اب ا ْحلَ ِر ِيق [آل
ب َما قَالُواْ َوقَـ ْتـلَ ُه ُم األَنبِيَاء بِغَ ِْري َح ٍق َونَـ ُق ُ
ول ذُوقُواْ َع َذ َ
إِ َّن هللاَ فَق ٌ
ري َوَْحن ُن أَ ْغنيَاء َسنَكْتُ ُ

عمران]181:

ويف هذا التعبري من التهديد والوعيد ما َّل خيفى (.)1
وسبب نزول هذه اآلية كان يف شأن اليهود ،حينما قال قائلهم  -وهو فنحاص  -أليب بكر" :وهللا اي
أاب بكر ما بنا إىل هللا من حاجة فقر ،وإنه إلينا لفقري" تعاىل هللا عن قوله ذلك (.)2

ب َما قَالُواْ [آل عمران ]181:أي( :سنكتبه يف
قال الشوكاين عن معىن التعبري بقوله تعاىلَ :سنَكْتُ ُ

صحف املالئكة أو سنحفظه ،واملراد الوعيد هلم ،وأن ذلك َّل يفوت على هللا ،بل هو معد هلم ليوم

اْلزاء) (.)3

َّ
الر ْمحَ ِن َع ْه ًدا
ت الَّ ِذي َك َف َر ِِب َايتِنَا َوقَ َ
ال َألُوتَ َ َّ
ب أَِم َّاختَ َذ ِعن َد َّ
وقال تعاىل :أَفَـ َرأَيْ َ
ني َم ًاَّل َوَولَ ًدا أَاطلَ َع الْغَْي َ
ول َوَمنُ مد لَهُ ِم َن ال َْع َذ ِ
اب َمداا [مرمي]79 - 77 :
ب َما يَـ ُق ُ
َك َّال َسنَكْتُ ُ
ند َك بـيَّ َ ِ ِ
ِ ِ ِ
ري الَّ ِذي تَـ ُق ُ
وقال تعاىل عن املنافقنيَ :ويَـ ُقولُو َن طَ َ
ول َوهللاُ
اعةٌ فَِإذَا بَـ َرُزواْ م ْن ع َ
ت طَآئ َفةٌ م ْنـ ُه ْم غَ ْ َ
هللا وَك َفى ِاب ِ
ِ
هلل َوكِيالً [النساء]81 :
ب َما يُـبَـيِتُو َن فَأَ ْع ِر ْ
يَكْتُ ُ
ض َع ْنـ ُه ْم َوتَـ َوَّك ْل َعلَى َ
ٍ
ِ
ِ
ص ْيـنَاهُ ِيف إِ َم ٍام ُمبِ ٍ
ني [يس:
َّموا َو َ
آاث َرُه ْم َوُك َّل َش ْيء ْ
أح َ
ب َما قَد ُ
وقال تعاىل :إ ََّن َْحن ُن ُْحنيي ال َْم ْوتَى َونَكْتُ ُ
]12
ٍ
ص ْيـنَاهُ كِتَ ًااب [النبأ]29:
وقال تعاىلَ :وُك َّل َش ْيء أ ْ
َح َ
ِ
اد
وقال تعاىل مسنداً الكتابة إىل اجملهول ،هتويالً لشأن املكتوبَ :و َج َعلُوا ال َْم َالئِ َكةَ الَّ ِذي َن ُه ْم عبَ ُ
َّ ِ
اد ُهتُ ْم َويُ ْسأَلُو َن [سورة الزخرف]19 :
ب َش َه َ
الر ْمحَ ِن إ ََن ًاث أَ َش ِه ُدوا َخ ْل َق ُه ْم َستُكْتَ ُ
وقال تعاىل ترغيباً وتعظيماً لشأن املكتوبَ :ما َكا َن ِأل َْه ِل ال َْم ِدينَ ِة َوَم ْن َح ْوَهلُم ِم َن األَ ْعر ِ
اب أَن يَـتَ َخلَّ ُفواْ
َ
ول ِ
ِ
َعن َّر ُس ِ
صةٌ ِيف
هللا َوَّلَ يَـ ْرغَبُواْ ِأبَن ُف ِس ِه ْم َعن نَّـ ْف ِس ِه ذَلِ َ
ب َوَّلَ َخمْ َم َ
ك ِأب ََّهنُ ْم َّلَ يُصيبُـ ُه ْم ظَ َمأٌ َوَّلَ نَ َ
صٌ
يل ِ
ظ الْ ُك َّفار وَّلَ يـنالُو َن ِمن ع ُد ٍو نَّـيالً إَِّلَّ ُكتِب َهلم بِ ِه عمل ِ
َسبِ ِ
هللا َوَّلَ يَطَُؤو َن َم ْو ِطئًا يَ ِغي ُ
َ َ ََ
ْ َ ْ
صال ٌح إِ َّن هللاَ
َ ُ ََ ٌ َ
ضيع أَجر الْمح ِسنِني وَّلَ ي ِنف ُقو َن نَـ َف َقةً ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ب َهلُ ْم لِيَ ْج ِزيَـ ُه ُم
َ
َّلَ يُ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ
ريةً َوَّلَ يَـ ْقطَ ُعو َن َواد ًاي إَّلَّ ُكت َ
ريةً َوَّلَ َكب َ
صغ َ
س َن َما َكانُواْ يَـ ْع َملُو َن [التوبة]121 - 120 :
هللاُ أ ْ
َح َ
وهذه اآلايت دَّللتها واضحة على أن كل ما يقوله أو يفعله الشخص يكون مسجالً ومكتوابً َّل
يضيع منه شيء.

وبعد أن عرضنا تلك اآلايت اليت تثبت تسجيل املالئكة ألعمال العباد يف الدنيا ،وأهنم موكلون

بذلك ،أمناء على ما يكتبونَّ ،ل يغيب عنهم من أعمال العباد شيء ،وأننا نؤمن بذلك إْياَنً كامالً َّل
ارتياب فيه -بعد عرض ذلك نذكر ما جاء يف السنة النبوية من أحاديث تثبت كتابة وتسجيل

املالئكة على اإلنسان ما يعمله يف الدنيا من خري أو شر .احلياة اآلخرة لغالب عواجي843 /2 -
_________

((( )1انظر تفسري ابن كثري)) (.)434 /1
((( )2انظر جامع البيان)) (.)195 /4
((( )3فتح القدير)) (.)406 /1
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املطلب الثاين :األدلة من السنة
أخرج الشيخان وغريمها يف فضل اْلمعة عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال النيب صلى هللا عليه

وسلم(( :إذا كان يوم اْلمعة وقفت املالئكة على ابب املسجد يكتبون األول فاألول ،ومثل املهجر
كمثل الذي يهدي بدنة ،مث كالذي يهدي بقرة ،مث كبشاً ،مث دجاجة ،مث بيضة ،فإذا خرج اإلمام طووا
صحفهم ويستمعون الذكر)) (.)1

وعن رفاعة بن رافع الزرقي قال(( :كنا يوماً نصلي وراء النيب صلى هللا عليه وسلم ،فلما رفع رأسه

من الركعة قال :مسع هللا ملن محده ،قال رجل وراءه :ربنا ولك احلمد محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه ،فلما

انصرف قال :من املتكلم؟ قال :أَن ،قال :رأيت بضعة وثالثني ملكاً يبتدروهنا ،أيهم يكتبها أوَّلً))
(.)2

وأخرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن فضل هللا وكرمه :أن العبد إذا هم حبسنة فعملها تكتب له

عشر حسنات ،إىل سبعمائة ضعف ،إىل أضعاف كثرية ،وإن هم هبا ومل يعملها كتبها هللا عنده حسنة
كاملة ،وابلعكس السيئة :فإن العبد إذا هم هبا فعملها كتبت عليه سيئة واحدة ،وإن هم هبا ومل
يعملها كتب له حسنة كاملة.

ومصداق هذا ما جاء عن ابن عباس رضي هللا عنهما :عن النيب صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن
ربه عز وجل قال(( :قال هللا :إن هللا كتب احلسنات والسيئات مث بني ذلك ،فمن هم حبسنة فلم
يعملها كتبها هللا له عنده حسنة كاملة ،فإن هو هم هبا فعملها كتبها هللا عنده عشر حسنات إىل
سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية ،ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها هللا له عنده حسنة كاملة ،فإن

هو هم هبا فعملها كتبها هللا سيئة واحدة)) ()3

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال(( :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال هللا عز وجل إذا

حتدث عبدي أبن يعمل حسنة ،فأَن أكتبها له حسنة ما مل يعملها ،فإذا عملها ،فأَن أكتبها بعشر

أمثاهلا ،وإذا حتدث أبن يعمل سيئة ،فأَن أغفرها له ما مل يعملها ،فإذا عملها فأَن أكتبها له ِبثلها))
()4

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :قالت املالئكة :رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة ،وهو

أبصر به ،فقال :ارقبوه ،فإن عملها فاكتبوها ِبثلها ،وإن تركها فاكتبوها له حسنة ،إمنا تركها من
جرائي)) ()5

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إذا أحسن أحدكم إسالمه ،فكل حسنة يعملها تكتب بعشر
أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف ،وكل سيئة يعملها تكتب له ِبثلها حىت يلقى هللا عز وجل)) ()6

وقد أرشد صلى هللا عليه وسلم أمته إىل أمور إذا فعلها العبد كتب هللا له بسببها األجر العظيم ،كما
يف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :من قالَّ :ل إله إَّل هللا
وحده َّل شريك له ،له امللك وله احلمد ،وهو على كل شيء قدير ،يف يوم مائة مرة ،كانت له عدل
عشر رقاب ،وكتبت له مائة حسنة ،وحميت عنه مائة سيئة ،وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك

حىت ْيسي ،ومل أيت أحد أبفضل مما جاء به إَّل أحد عمل أكثر من ذلك ،ومن قال سبحان هللا
وحبمده يف يوم مائة مرة حطت خطاايه ولو كانت مثل زبد البحر)) ()7

وعن مصعب بن سعد قال :حدثين أيب قال :كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :أيعجز

أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه :كيف يكسب أحدَن ألف حسنة؟
قال :يسبح مائة تسبيحة ،فيكتب له ألف حسنة ،أو حيط عنه ألف خطيئة)) (.)8
_________

( )1رواه البخاري ( ،)929ومسلم (.)850
( )2رواه البخاري ( ،)799وأبو داود (.)770

( )3رواه البخاري ( ،)6491ومسلم ( .)131من حديث ابن عباس رضي هللا عنه.
( )4رواه مسلم (.)129
( )5رواه مسلم (.)129

( )6رواه البخاري ( ،)42ومسلم (.)129
( )7رواه البخاري ( ،)6405ومسلم (.)2691
( )8رواه مسلم (.)2698
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ويف الصحيحني وغريمها من السنن واملسانيد أحاديث كثرية ،كلها تدل على كتابة املالئكة احلسنة
بعشر أمثاهلا إىل ما يشاء هللا من التضعيف ،والسيئة ِبثلها .وهذا ما قرره القرآن الكرمي:
ِ
لسيِئَ ِة فَالَ ُْجي َزى إَِّلَّ ِمثْـلَ َها َو ُه ْم َّلَ يُظْلَ ُمو َن
سنَ ِة فَـلَهُ َع ْش ُر أ َْمثَ ِاهلَا َوَمن َجاء ِاب َّ
قال تعاىلَ :من َجاء اب ْحلَ َ
[األنعام]160:
وغريها من اآلايت :كاآلايت اليت ذكرها هللا يف مضاعفة ثواب الصدقات ،وهي كثرية يف القرآن

الكرمي.

بل تكرم هللا ِبا هو فوق هذا كله ،حيث أنه أيمر ابستمرار الكتابة يف صحيفة حسنات العبد املؤمن

الذي يشغله عن عبادته اليت كان يعتادها سفر أو مرض أو أي شاغل آخر.

كما جاء يف حديث عبد هللا بن عمرو قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إذا اشتكى العبد
املسلم ،قيل للكاتب الذي يكتب عمله ،اكتب له مثل عمله إذا كان طليقاً ،حىت أقبضه أو أطلقه))

()1

ويف هذه األحاديث اليت عرضناها دَّللة صرحية على كتابة كل ما يصدر عن العبد ,وتسجيله يف

سجله اخلاص خرياً كان أم شراً ،فإذا جاء يوم القيامة ورأى ما مل يسره يف كتابه ،أخذ جيادل ,وجيحد,

وينكر ما كتبه احلفظة راداا شهادهتم عليهم.

كما جاء عن أنس بن مالك قال(( :كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فضحك وقال :هل
تدرون مم أضحك؟ قال :قلنا :هللا ورسوله أعلم ،قال :من خماطبة العبد ربه ،يقول :ايرب أمل جترين

من الظلم؟ قال :يقول :بلى ،قال :فيقول :فإين َّل أجيز على نفسي إَّل شاهداً مين ،قال :فيقول:

كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً ،وابلكرام الكاتبني شهوداً ،قال :فيختم على فيه ،فيقال ألركانه:

انطقي ،قال :فتنطق أبعماله ،قال :مث خيلى بينه وبني الكالم ،قال :فيقول :بعداً لكن وسحقاً فعنكن

كنت أَنضل)) ( .)2احلياة اآلخرة لغالب عواجي847 /2 -
_________

( )1رواه أمحد ( .)6916( )205 /2وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (،)131 /11

وقال األلباين يف ((صحيح اْلامع)) ( :)343صحيح.
( )2رواه مسلم (.)2969
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ْتهيد
وبعد عرض ما تقدم من إثبات تسجيل املالئكة لكل ما يصدر عن الشخص من أقوال وأفعال ،نورد
هنا إثبات قراءة كتاب األعمال يف يوم القيامة ،كما جاء به القرآن الكرمي والسنة النبوية .احلياة
اآلخرة لغالب عواجي859 /2 -

()438/4

املطلب األول :األدلة من القرآن الكرمي على ذلك
ِِ
 قال هللا تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي :وُك َّل إِ ٍِ
ِج لَهُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة كِتَ ًااب
نسان أَل َْزْمنَاهُ طَآئ َرهُ ِيف ُعنُقه َوُخنْر ُ
َ
َ
ك َح ِسيبًا [اإلسراء]14 - 13:
يَـ ْل َقاهُ َمن ُ
اليوَم َعلَيْ َ
ك َك َفى بِنَـ ْف ِس َ
ورا اقـ َْرأْ َكتَابَ َ
ك ْ
ش ً
خيرب سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية الكرْية أنه ما من إنسان إَّل وسيجد كتاب أعماله مالزماً له ،ينشر

عليه يف يوم القيامة ،ويقال له :اقرأ كتابك وأنت حسيب نفسك ،بعد أن تقف على كل أعمالك اليت

عملتها يف الدنيا ،وهذا هو العدل التام ,واإلنصاف الكامل.
(عن أنس رضي هللا عنه يف قوله :طَآئَِرهُ ِيف عُنُ ِق ِه [اإلسراء ]13:قال :كتابه) (.)1
وعن السدي رضي هللا عنه يف اآلية قال :الكافر خيرج له يوم القيامة كتاب ،فيقول :رب إنك قد
اليوَم
ك َك َفى بِنَـ ْف ِس َ
قضيت أنك لست بظالم للعبيد ,فاجعلين أحاسب نفسي ،فيقال :اقـ َْرأْ َكتَابَ َ
ك ْ
ك َح ِسيبًا [اإلسراء]14:
َعلَْي َ
ويف قراءة أيب بن كعب رضي هللا عنه( :وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه يقرؤه يوم القيامة كتاابً يلقاه
منشوراً).
وعن جماهد رضي هللا عنه أنه قرأ( :وخيرج له يوم القيامة كتاابً .بفتح الياء :يعين خيرج الطائر كتاابً).
ك [اإلسراء ]14:قال ):يقرأ يومئذ من مل يكن قارائً يف الدنيا).
وعن قتادة يف قوله تعاىل :اقـ َْرأْ َكتَابَ َ

وقد عرب هللا عن كتاب األعمال ابلطائر :أي عمله الذي طار عنه من خري وشر (.)2
ٍ ِ
2ـ وقال تعاىل :فَأ ََّما َم ْن أ ِ
سابِيه فَـ ُه َو
ُويتَ كِتَابَهُ بِيَ ِمينِ ِه فَـيَـ ُق ُ
ول َها ُؤ ُم اقـ َْرُؤوا كِتَابِي ْه إِِين ظَنَ ُ
نت أَِين ُم َالق ح َ
اخلَ ِ
ٍ ٍ
ش ٍة َّر ِ
َسلَ ْفتُ ْم ِيف ْاأل ََّايِم ْ
الية وأ ََّما َم ْن
ِيف ِعي َ
اضيَة ِيف َجنَّة َعالية قُطُوفُـ َها َدانِيَةٌ ُكلُوا َوا ْش َربُوا َهنِيئًا ِِبَا أ ْ
ت الْ َق ِ
ُوت كِتَابِي ْه وَملْ أَ ْد ِر ما ِحسابِي ْه اي لَْيـتَـ َها َكانَ ِ
أِ
اضيَةَ َما أَ ْغ َىن
ُويتَ كِتَابَهُ بِ ِش َمالِ ِه فَـيَـ ُق ُ
ول َاي لَْيـتَِين َملْ أ َ
َ َ َ
َ
ك َع ِين ُس ْلطَانِي ْه [احلاقة]29 - 19:
َع ِين َمالي ْه َهلَ َ
وهذا وصف من هللا جل وعال ،وتقسيم كذلك حلال الناس ابلنسبة إليتائهم كتبهم :قسم أيخذه

بيمينه ،مث يعرب عن سروره وغبطته ,وما يصري إليه حاله من النعيم العظيم ,والفوز الكبري.

وقسم آخر أيخذه بشماله ،مث يعرب عن حسرته وندامته وْتنيه أنه مل يكلف بقراءة كتاب ومل يوقف

حلساب ،أو ْتنيه كذلك ألن تكون موتته اليت ماهتا هي القاضية فال يبعث وَّل حياسب ،مث يتذكر

بعض األسباب اليت كانت حتول بينه وبني السعادة يف اآلخرة ،واليت منها اغرتاره ابملال والسلطان،
ومها آفة الكثري ممن يقع عليهم شدة احلساب ووقوع العذاب.
قال ابن جرير رمحه هللا يف معىن اآلية:

(يقول تعاىل ذكره :فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه فيقول :تعالوا اقـ َْرُؤوا كِتَابِي ْه [احلاقة،]19 :
وأخرج عن ابن زيد يف قول هللاَ :ها ُؤ ُم اقـ َْرُؤوا كِتَابِي ْه [احلاقة ]19 :قال :تعالوا ،وأخرج عن قتادة أنه
قال( :كان بعض أهل العلم يقول :وجدت أكيس الناس من قالَ :ها ُؤُم اقـ َْرُؤوا كِتَابِي ْه[ .احلاقة:
)]19
ٍ ِ
سابِي ْه [احلاقة ]20 :يقول :إين علمت أين مالق حسابيه إذا
ومعىن قوله :إِِين ظَنَ ُ
نت أَِين ُم َالق ح َ
وردت يوم القيامة على ريب.
_________

( )1رواه ابن أيب حامت يف ((العلل)) ( .)74 /3من حديث عريف بن درهم عن أنس .قال أبو حامت:
عريف كويف ،ومل يسمع من أنس شيئا.
((( )2املفردات)) (ص .)310
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قال ابن عباس يف معىن الظن املذكور يف اآلية( :أي أيقنت) ،وقال قتادة( :ظن ظناً يقيناً فنفعه هللا
نت
بظنه) ،وقال ابن زيد( :إن الظن من املؤمن يقني) ،وعن جماهد قال( :كل ظن يف القرآن إِِين ظَنَ ُ

[احلاقة ]20 :يقول :أي علمت).

ِ
وأما الكافر الذي أعطي كتابه بشماله فقال :اي لَْيـتَ ِين َملْ أ َ ِ ِ
سابِي ْه [احلاقة25 :
َ
ُوت كتَابي ْه َوَملْ أَ ْد ِر َما ح َ

  ]26يقول :ومل أدر أي شيء حسابيه.ت الْ َق ِ
اي لَْيـتَـ َها َكانَ ِ
اضيَةَ [احلاقة ]27 :يقول :اي ليت املوتة اليت متها يف الدنيا كانت هي الفراغ من
َ
كل ما بعدها ،ومل يكن بعدها حياة وَّل بعث.
قال قتادةْ :تىن املوت ومل يكن يف الدنيا شيء أكره عنده من املوت)1( .

ال ه َذا ال ِ
ْكتَاب فَ َرتى الْمج ِرِمني م ْش ِف ِق ِ ِ ِ
ِ ِ
ْكتَ ِ
اب ََّل
ني ممَّا فيه َويَـ ُقولُو َن َاي َويْـلَتَـنَا َم ِ َ
َ
 وقال تعاىلَ :وُوض َع ال ُ َ ُ ْ َ ُادر ِ
ِ
اها ووج ُدوا ما َع ِملُوا ح ِ
ِ
َح ًدا [الكهف]49:
اض ًرا َوََّل يَظْلِ ُم َربم َ
ريةً إََِّّل أَ ْح َ
يُـغَ ُ َ
كأَ
َ
ص َ ََ َ َ
ريةً َوََّل َكب َ
صغ َ
وهذا تصوير بديع حلالة وقوف الناس على كتبهم خائفني وجلني ،وكأهنم قد اطلعوا على ما فيها من

تسجيل كامل ْلرائمهم اليت كانوا يتفننون يف ارتكاهبا ،ومع هذا اخلوف الشديد ,والرهبة الكاملة فهم
َّل خيفون انزعاجهم من دقة هذا الكتاب ،الذي َّل يغادر صغرية وَّل كبرية إَّل أحصاها ,ووضحها ْتام
الوضوح ،ولكن هذا صنع من يريد العدل – سبحانه وتعاىل -بعباده ،فليس هناك خوف من الظلم،

فليطمئن كل خملوق إىل أنه سوف َّل يقع عليه إَّل ما قدم لنفسه.
ِ ِ
اب [الكهف ]49:أي كتاب األعمال الذي فيه اْلليل
قال ابن كثري عن معىن اآليةَ :وُوض َع الْكتَ ُ
ِ
ِِ
ني [الكهف ]49:أي من
ني ُم ْشفق َ
رتى ال ُْم ْج ِرم َ
واحلقري ،والفتيل والقطمري ،والصغري والكبري ،فَ ََ
أعماهلم السيئة ,وأفعاهلم القبيحة ،ألن هذا الكتاب مل يغادر صغرية وَّل كبرية إَّل أحصاها.

قال سعد بن جنادة رضي هللا عنه(( :ملا فرغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من غزوة حنني ،نزلنا

قفراً من األرض ليس فيه شيء ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :امجعوا من وجد عوداً فليأت به،

ومن وجد حطباً أو شيئاً فليأت به ،قال :فما كان إَّل ساعة حىت جعلناه ركاماً ،فقال النيب صلى هللا
عليه وسلم :أترون هذا؟ فكذلك جتمع الذنوب على الرجل منكم كما مجعتم هذا ،فليتق هللا رجل,

وَّل يذنب صغرية وَّل كبرية ،فإهنا حمصاة عليه)) ()3( .)2

وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه اآلية يقول( :اي وليتنا :ضجوا إىل هللا من الصغائر قبل الكبائر)
(.)4

س إبِِ َم ِام ِه ْم فَ َم ْن أ ِ
 وقال تعاىل :يَـ ْوَم نَ ْد ُعو ُك َّل أ ََُن ٍك يَـ ْق َرُؤو َن كِتَ َاهبُ ْم َوَّلَ يُظْلَ ُمو َن
ُويتَ كِتَابَهُ بِيَ ِمينِ ِه فَأ ُْولَئِ َ
فَتِيالً [اإلسراء]71 :
خيرب سبحانه وتعاىل أنه يف يوم القيامة ،يف موقف فصل القضاء ،يدعو كل أمة إبمامهم ،مث يعطون
كتب أعماهلم ،على ما سبق وصفه ،إما ابليمني أو ابلشمال ،وأخرب سبحانه أنه َّل يقع على أي

خملوق ظلم أو نقص من عمل ،حىت وإن كان شيئاً اتفهاً َّل يسرتعي اَّلنتباه ،كالفتيل ومثقال الذرة

وما إىل ذلك.

ويف قوله تعاىل :يَـ ْوَم نَ ْدعُو ُك َّل أ ََُن ٍ
س إبِِ َم ِام ِه ْم [اإلسراء ]71 :خالف بني العلماء يف املراد ابإلمام
املذكور وهل هو:

أ -كتاب األعمال.
ب_ أو هو النيب يف كل أمة.
ج _ أو هو الكتاب الذي أنزل على كل أمة تشريعاً هلم.

د -أو املراد به من كان إماماً لكل قوم.

هـ-أو املراد به األمهات ،أي ندعو كل إنسان أبمه ،فيقال :اي فالن ابن فالنة.
أقوال ألهل العلم ،أما القول األول فهو َّلبن عباس واختاره ابن كثري ،وأما األقوال األخرى :فإن

أضعفها القول أبن اإلمام املذكور األمهات ،وقد قال الشنقيطي عنه أبنه( :ابطل بال شك) (.)5
ف ُحياس ِ
ِ
ِِ
ِ
( )5وقال تعاىل :فَأ ََّما من أ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ورا
َْ
ب إىل أ َْهله َم ْس ُر ً
ريا َويَن َقل ُ
س ْو َ َ َ ُ
س ًااب يَس ً
بحَ
ُويتَ كتَابَهُ بيَمينه فَ َ
ِ
وأ ََّما من أ ِ ِ
ِ
ريا [اَّلنشقاق ]12 - 7 :احلياة اآلخرة
س ْو َ
ورا َويَ ْ
َ َْ
ف يَ ْد ُعو ثُـبُ ً
صلَى َسع ً
ُويتَ كتَابَهُ َوَراء ظَ ْه ِره فَ َ
لغالب عواجي859 /2 -
_________

( )1انظر ((جامع البيان)) (.)62 /29
( )2رواه الطرباين ( ،)5485( )52 /6واملنذري ( .)289 /3وقالَّ[ :ل يتطرق إليه احتمال
التحسني] ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)193 /10فيه نفيع أبو داود وهو ضعيف،

وضعفه األلباين يف ((سلسلة األحاديث الضعيفة)) (.)6879
((( )3تفسري القرآن العظيم)) (.)88 – 87 /3
((( )4التذكرة)) (ص .)259

( )5انظر ((أضواء البيان)) (.)617 – 616 /3

()440/4

املطلب الثاين :األدلة من السنة النبوية
أما ما جاء يف السنة النبوية يف إثبات ذلك ،فقد تقدم حديث ابن عمر الثابت يف الصحيحني حينما

سئل عن النجوى وتقرير هللا لعبده بذنوبه ،وفيه:

((فيقول سرتهتا عليك يف الدنيا ،وأَن أغفرها لك اليوم ،مث تطوى صحيفة حسناته)) .كما يف لفظ

البخاري ( ،)1ويف لفظ مسلم ((فيعطى صحيفة حسناته)) احلديث (.)2

وكذلك احلديث املروي عن أيب هريرة ,وأيب موسى األشعري ,وقتادة وابن مسعود يف ابب العرض
وفيه:

((وأما العرضة الثالثة ،فعند ذلك تطري الصحف يف األيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله)) ()3

وكذلك  ...حديث البطاقة ،وفيه(( :فينشر عليه تسعة وتسعون سجالً ،كل سجل مد البصر)).

احلديث ( )4وغريه من األحاديث.

وعن أيب داود عن عائشة رضي هللا عنها(( :أهنا ذكرت النار فبكت ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ما يبكيك؟ قلت :ذكرت النار فبكيت ،فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم :أما يف ثالثة مواطن فال يذكر أحد أحداً :عند امليزان حىت يعلم أخيف ميزانه أو

يثقل ،وعند الكتاب حني يقال :هاؤم اقرءوا كتابيه [احلاقة ]19 :حىت يعلم أين يقع كتابه أيف ْيينه,
أم يف مشاله ,أم من وراء ظهره ،وعند الصراط إذا وضع بني ظهري جهنم)) ()5

وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

((توضع املوازين يوم القيامة ،فيؤتى ابلرجل ،فيوضع يف كفة ،فيوضع ما أحصى عليه ،فتمايل به
امليزان ،قال :فيبعث به إىل النار ،قال :فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من عند الرمحن يقولَّ :ل

تعجلوا َّل تعجلوا ،فإنه قد بقي له .فيؤتى ببطاقة فيها َّل إله إَّل هللا ،فتوضع مع الرجل يف كفة حىت

ْييل به امليزان)) .وهذه رواية اإلمام أمحد ()6
_________
( )1رواه البخاري (.)4685
( )2رواه مسلم (.)2768

( )3رواه الرتمذي ( .)2425من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .وقالَّ :ل يصح .وقال املباركفوري
يف ((حتفة األحوذي)) ( :)296 /6منقطع.

( )4رواه الرتمذي ( ،)2639وابن ماجه ( ،)3488وأمحد ( ،)6994( )213 /2واحلاكم (/1
 .)46من حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما .قال الرتمذي ،والبغوي يف ((شرح السنة)) (/7

 :)490حسن غريب ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح مل خيرج يف الصحيحني وهو صحيح على

شرط مسلم ،ووافقه الذهيب ،وابن امللقن يف ((شرح صحيح البخاري)) ( ،)595 /33وحسنه ابن

حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )173 /5كما أشار لذلك يف املقدمة ،وصححه السفاريين

احلنبلي يف ((لوائح األنوار السنية)) ( ،)197 /2وقال املناوي يف ((ختريج أحاديث املصابيح)) (/5
 :)22رجاله موثقون ،وقال الشوكاين يف ((فتح القدير)) ( :)273 /2حسن ،وصحح إسناده أمحد
شاكر يف حتقيقه للمسند ( ،)176 /11وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

( )5رواه أبو داود ( ،)4755واحلاكم ( .)622 /4واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال احلاكم:
هذا حديث صحيح على شرط الشيخني لوَّل إرسال فيه بني احلسن وعائشة على أنه قد صحت

الرواايت أن احلسن كان يدخل وهو صيب منزل عائشة رضي هللا عنها وأم سلمة ،ووافقه الذهيب.
وجود إسناده العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) (.)280 /5

( )6رواه أمحد ( .)7066( )221 /2قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)82 /10رواه الرتمذي

ابختصار ،رواه أمحد وفيه ابن هليعة وحديثه حسن ،وبقية رجاله رجال الصحيح .وقال أمحد شاكر يف
((مسند أمحد)) ( :)24 /12إسناده صحيح.
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وعن أم سلمة رضي هللا عنها قالت :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :حيضر الناس يوم
القيامة عراة حفاة ،فقالت أم سلمة :فقلت :اي رسول هللا ،واسوأاته ينظر بعضهم إىل بعض؟ فقال:
شغل الناس ،قلت :ما شغلهم؟ قال :نشر الصحائف فيها مثاقيل الذر ,ومثاقيل اخلردل)) (.)1

وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :خيرج َّلبن آدم يوم القيامة

ثالثة دواوين ،ديوان فيه العمل الصاحل ،وديوان فيه ذنوبه ،وديوان فيه النعم من هللا عليه ،فيقول عز
وجل ألصغر نعمة ،أحسبه قال :يف ديوان النعم ،خذي مثنك من عمله الصاحل ،فتستوعب عمله

الصاحل ،مث تنحى وتقول :وعزتك ما استوفيت ،وتبقى الذنوب والنعم وقد ذهب العمل الصاحل ،فإذا
أراد هللا أن يرحم عبداً قال :اي عبدي ،قد ضاعفت لك حسناتك ,وجتاوزت عن سيئاتك ،أحسبه
قال :ووهبت لك نعمي)) (.)2

وروى اإلمام أمحد واحلاكم عن عائشة قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :الدواوين عند

هللا عز وجل ثالثة :ديوان َّل يعبأ هللا به شيئاً ،وديوان َّل يرتك هللا منه شيئاً ،وديوان َّل يغفره هللا.
فأما الديوان الذي َّل يغفره هللا :فالشرك ابهلل ,قال هللا عز وجل :إِنَّه من ي ْش ِر ْك ِاب َِّ
َّلل فَـ َق ْد َح َّرَم َّ
اَّللُ
َُ ُ
َعلَ ِيه ا ْْلَنَّةَ [املائدة]72 :
وأما الديوان الذي َّل يعبأ هللا به شيئاً ،فظلم العبد نفسه فيما بينه وبني ربه ،من صوم يوم تركه أو
صالة تركها ،فإن هللا عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء.
وأما الديوان الذي َّل يرتك هللا منه شيئاً :فظلم العباد بعضهم بعضاً ،القصاص َّل حمالة)) (.)3

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه :عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :يف قوله تعاىل :يَـ ْوَم نَ ْد ُعو ُك َّل أ ََُن ٍ
س
إبِِ َم ِام ِه ْم [اإلسراء ]71 :قال :يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ،وْيد له يف جسمه ستون ذراعاً،

ويبيض وجهه ،وجيعل على رأسه اتج من لؤلؤ يتألأل ،وينطلق إىل أصحابه فريونه من بعيد فيقولون:

اللهم آتنا هبذا ،وابرك لنا يف هذا ،حىت أيتيهم فيقول :أبشروا ،لكل رجل منكم مثل هذا .قال :وأما

الكافر ،فيسود وجهه ،وْيد له يف جسمه ستون ذراعاً على صورة آدم ،فيلبس اتجاً فرياه أصحابه،

فيقولون :نعوذ ابهلل من شر هذا ،اللهم َّل أتتنا هبذا ،قال :فيأتيهم ،فيقولون :اللهم أخزه ،فيقول:

أبعدكم هللا ،فإن لكل رجل منكم مثل هذا)) (.)4
_________

( )1رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( .)254 /1قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/10
 :)335رجاله رجال الصحيح غري حممد بن موسى بن أيب عياش وهو ثقة ،وصحح إسناده السيوطي
يف ((البدور السافرة)) ( ،)56والسفاريين احلنبلي يف ((لوائح األنوار السنية)) (.)223 /2

( )2رواه البزار كما يف ((جممع الزوائد)) للهيثمي ( ،)360 /10واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب))
( .)299 /4وقالَّ[ :ل يتطرق إليه احتمال التحسني] ،وقال اهليثمي :فيه صاحل املري وهو ضعيف.
( )3رواه أمحد ( ،)26073( )240 /6واحلاكم ( .)619 /4وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد

ومل خيرجاه .وقال الذهيب يف ((التلخيص)) :صدقة ضعفوه وابن اببنوس فيه جهالة .وقال أمحد شاكر

يف ((املسند)) ( :)520 /1إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((ضعيف اْلامع)) ( :)3022ضعيف.

( )4رواه الرتمذي ( ،)3136وأبو يعلى ( ،)6144 )3 /11وابن حبان (،)7349( )346 /16
وأبو نعيم ىف ((حلية األولياء)) ( ،)15 /9واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( .)310 /4قال
الرتمذي :حسن غريب ،وقال املنذري[ :إسناده صحيح أو حسن أو ما قارهبما].

()442/4

وأخرج اإلمام ابن ماجه بسنده إىل عبد هللا بن بسر أنه قال :قال النيب صلى هللا عليه سلم(( :طوىب
ملن وجد يف صحيفته استغفاراً كثرياً)) (.)1

وعن أنس بن مالك قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يؤتى يوم القيامة بصحف خمتمة،
فتنصب بني يدي هللا تبارك وتعاىل ،فيقول تبارك وتعاىل ،ألقوا هذه واقبلوا هذه ،فتقول املالئكة،

وعزتك ما رأينا إَّل خرياً ،فيقول هللا عز وجل إن هذا كان لغري وجهي ،وإين َّل أقبل اليوم إَّل ما ابتغي
به وجهي)) ويف رواية(( :فتقول املالئكة :وعزتك ما كتبنا إَّل ما عمل ،قال :صدقتم إن عمله كان

لغري وجهي)) (.)2
وثبت يف صحيح مسلم – ِبعىن هذا احلديث – عن أيب هريرة رضي هللا عنه :أن رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم قال(( :قال هللا تبارك وتعاىل :أَن أغىن الشركاء عن الشرك ،من عمل عمالً أشرك فيه
معي غريي تركته وشركه)) ()3

وأخرج العقيلي عن أنس رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :الكتب كلها حتت
ك
العرش ،فإذا كان يوم القيامة يبعث هللا رحياً فتطريها ابألْيان والشمائل ،أول خط فيها :اقـ َْرأْ َكتَابَ َ
ك َح ِسيبًا [اإلسراء.)4( ))]14 :
اليوَم َعلَْي َ
َك َفى بِنَـ ْف ِس َ
ك ْ

وعن عائشة رضي هللا عنها قالت(( :قلت :اي رسول هللا ،هل يذكر احلبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال:

اي عائشة ،أما عند ثالث فال ،أما عند امليزان حىت يثقل أو خيف فال ،وأما عند تطاير الكتب فإما أن
يعطى بيمينه ,أو يعطى بشماله فال ،وحني خيرج عنق من النار ،فينطوي عليهم ,ويتغيظ عليهم،

ويقول ذلك العنق :وكلت بثالثة ،وكلت بثالثة ،وكلت ِبن ادعى مع هللا إهلاً آخر ،ووكلت ِبن َّل

يؤمن بيوم احلساب ،ووكلت بكل جبار عنيد ,قال :فينطوي عليهم ،ويرمي هبم يف غمرات جهنم،

وْلهنم جسر ،أدق من الشعرة ,وأحد من السيف ،عليه كالليب وحسك ،أيخذون من شاء هللا،
والناس عليه كالطراف)) إخل احلديث (.)5

وقال اإلمام أمحد :حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن إمساعيل ثنا عامر ،وحدثنا حممد بن عبيد ثنا

إمساعيل بن أيب خالد عن رجل عن الشعيب قال :مر عمر بطلحة (فذكر معناه) قال :مر عمر بطلحة
فرآه مهتماً ،قال :لعلك ساءك إمارة ابن عمك – قال يعين أاب بكر رضي هللا عنه _ فقالَّ :ل،

ولكين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إين ألعلم كلمة َّل يقوهلا الرجل عند موته إَّل

كانت نوراً يف صحيفته ،أو وجد هلا روحاً عند املوت ،قال عمر :أَن أخربك هبا ،هي الكلمة اليت أراد

هبا عمه :شهادة أن َّل إله إَّل هللا ،قال :فكأمنا كشف عين غطاء ،قال :لو علم كلمة هي أفضل منها

ألمره هبا)) (.)6
وذكر ابن كثري – وعزاه إىل ابن أيب الدنيا – عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال( :يدين هللا العبد يوم

القيامة ،فيضع كنفه ليسرته من اخلالئق كلها ،ويدفع إليه كتابه يف ذلك السرت ،فيقول :اقرأ اي ابن

آدم كتابك ،فيمر ابحلسنة فيبيض هلا وجهه ,ويسر هبا قلبه ،قال :فيقول هللا تعاىل :أتعرف اي عبدي؟

فيقول :اي رب أعرف ،فيقول :إين قد تقبلتها منك ،فيخر ساجداً ،فيقول :ارفع رأسك ,وخذ يف

كتابك ،فيمر ابلسيئة فيسود هلا وجهه ،ويوجل منها قلبه ،وترعد منها فرائصه ،وأيخذه من احلياء من
ربه ما َّل يعلمه غريه ،فيقول هللا :أتعرف اي عبدي؟ فيقول :نعم ايرب أعرف ،فيقول :فإين قد غفرهتا

لك.

فال يزال بني حسنة تقبل وسيئة تغفر فيسجدَّ ،ل يرى اخلالئق منه إَّل ذلك السجود ،حىت ينادي

اخلالئق بعضها بعضا :طوىب هلذا العبد الذي مل يعص هللا قط ،وَّل يدرون ما لقي فيما بينه وبني هللا

تعاىل مما قد وقفه عليه) ( )7احلياة اآلخرة لغالب عواجي865 /2 -
_________

( )1رواه ابن ماجه ( ،)3093والبزار ( ،)3508( )433 /8والنسائى يف ((السنن الكربى)) (/6

 ،)10289( )118والبيهقي ىف ((شعب اإلْيان)) ( ،)647( )440 /1والضياء ()95 /9

( ،)79واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( .)384 /2وقال :إسناده صحيح ،وقال البوصريي يف
((زوائد ابن ماجه)) ( :)247 /2هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ،وقال ابن حجر يف ((األمايل

املطلقة)) ( :)249حسن وله شاهد.
( )2رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( ،)2603( )97 /3واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب))
( .)57 /1وقال[ :روي] إبسنادين رواة أحدمها رواة الصحيح ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد))
([ :)353 /10روي] إبسنادين ورجال أحدمها رجال الصحيح.
( )3رواه مسلم (.)2985

( )4رواه العقيلي يف ((الضعفاء)) ( )466 /4وقال :منكر.

( )5رواه أمحد ( .)24837( )110 /6قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)361 /10فيه ابن
هليعة وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح.
( )6رواه أمحد ( .)252( )37 /1قال شعيب األرَنؤوط يف حتقيقه :صحيح بطرقه.
( )7ذكره ابن كثري يف ((النهاية)) ( )135 /2وعزاه إىل ابن أيب الدنيا.

()443/4

املطلب األول :تعريف احلساب يف اللغة
جاءت يف كتب اللغة عدة إطالقات للفظة احلساب.
ومن بني تلك اإلطالقات :أن احلساب يطلق ويراد به :العدد ,واملعدود ,واإلحصاء ابلدقة التامة دون
زايدة وَّل نقصان ،وقد ذكر أهل اللغة يف مادة حسب كثرياً من املعاين اليت جاءت هلذه الكلمة.

ويف هذا يقول األزهري( :وإمنا مسي احلساب يف املعامالت حساابً ألنه يعلم به ما فيه كفاية ليس فيه
زايدة على املقدار وَّل نقصان).

وقال الليث( :واحلساب واحلسابة عدك الشيء ،تقول :حسبت الشيء أحسب حساابً وحسابة

وحسبته).

وأييت احلساب كذلك ِبعىن الكثرة ،قال أبو عبيد عن أيب يزيد) أحسبت الرجل أي أعطيته ما يرضى،
ِ
س ًااب [النبأ ]36 :أي كثرياً.
وقال :غريه معناه أعطيته حىت قال :حسيب ،قال هللا عز وجلَ :عطَاء ح َ

ويقال :أاتين حساب من الناس أي مجاعة كثرية وهي لغة هذيل) (.)1

وأتيت لفظة حسبان مرادفة لكلمة احلساب والكل ِبعىن واحد ،نقل األزهري عن أيب العباس أنه قال:

(حسابنا مصدر كما تقول :حسبته أحسبه حسباَنً وحساابً ،وقال األخفش :إن حسباَن مجع حساب،

وقال أبو اهليثم :احلسبان مجع حساب وكذلك أحسبة ،مثل شهاب وأشهبة وشهبان) (.)2
وقال أيضاً( :وأخربين املنذري عن ثعلب أنه قال :قال األخفش يف قوله عز وجلَ :و َّ
س َوالْ َق َم َر
الش ْم َ

ُح ْسبَ ًاَن [األنعام ]96 :فمعناه :حبساب فحذف الباء) (.)3

ويقول الفريوزآابدي( :حسبه حسباً وحسباَنً ابلضم ,وحسباَنً وحساابً وحسبة وحسابة بكسرهن:
عده ،واملعدود حمسوب) (.)4

ويقول اهلوريين( :حسبته أحسبه ابلضم حسباً وحساابً وحسباَنً وحسابة إذا عددته ،واملعدود
حمسوب) (.)5

وذكر أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي أن حسب هلا معان فقال( :األول :العدد ،تقول :حسبت
الشمس والْ َقمر ِحبسب ٍ
ان [الرمحن)6( )]5 :
الشيء أحسبة وحسباَنً ،قال هللا تعاىلَ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ َّ :

وقال الراغب( :احلساب :استعمال العدد ،يقال :حسبت أحسب حسااب وحسباَن ،قال تعاىل:
لِتَـعلَمواْ َع َد َد ِ
السنِ َ ِ
اب [يونس ]5 :وقال تعاىلَ :و َج َع َل اللَّْي َل َس َكنًا َو َّ
س َوالْ َق َم َر ُح ْسبَ ًاَن
س َ
ْ ُ
ني َوا ْحل َ
الش ْم َ
[األنعام)7( )]96 :
واحلسبان ما حياسب عليه فيجازى حبسبه ،وكذا لفظة احلسيب واحملاسب فإهنا تطلق مراداً هبا

احلساب قال الراغب( :واحلسيب واحملاسب :من حياسبك مث يعرب عن املكافئ ابحلساب) (.)8

وقد ورد يف القرآن الكرمي كذلك إطالق لفظة احلساب مرادا هبا اْلزاء كما قال تعاىل:
ِ ِ ِ َّ ِ
1ـ ومن ي ْدع مع َِّ
سابُهُ ِعن َد َربِ ِه إِنَّهُ ََّل يُـ ْفلِ ُح الْ َكافِ ُرو َن [املؤمنون:
اَّلل إِ َهلًا َ
ََ َ ُ َ َ
آخ َر ََّل بُـ ْرَها َن لَهُ به فَإمنَا ح َ
 ]117قال الطربي( :فإمنا حساب عمله السيئ عند ربه وهو موفيه جزاءه إذا قدم عليه) (.)9
ِ ِ
ِ ِ ِ
س ُاهبُ ْم إَِّلَّ
ك األ َْر َذلُو َن قَ َ
ك َواتَّـبَـ َع َ
2ـ وقال تعاىل :قَالُوا أَنُـ ْؤِم ُن لَ َ
ال َوَما علْمي ِبَا َكانُوا يَـ ْع َملُو َن إ ْن ح َ
َعلَى َرِيب لَ ْو تَ ْش ُع ُرو َن [الشعراء( ]113 - 111 :قال ابن جريج :أي هو أعلم ِبا يف أنفسهم)
(.)10

ِ
ِ
ِ
ِ
س َاهبُ ْم [الغاشية ]26 - 25 :قال ابن كثري( :أي حنن
3ـ قال تعاىل :إ َّن إلينَا إ َاي َهبُ ْم ُمثَّ إ َّن َعلَْيـنَا ح َ

حناسبهم على أعماهلم وجنازيهم هبا ،إن خرياً فخري وإن شراً فشر) (.)11
ك َح ِسيبًا [اإلسراء ]14 :أي
اليوَم َعلَْي َ
ويطلق أيضاً على حماسبة النفس :قال تعاىلَ :ك َفى بِنَـ ْف ِس َ
ك ْ
شاء بِغَ ِْري ِحس ٍ
اب
كفى بك لنفسك حماسباً ,ويطلق على التوسعة يف الرزق كما قال تعاىل :يَـ ْرُز ُق َمن يَ َ
َ
[آل عمران , ]38 :أي بغري تقتري وتضييق ،كقولك :فالن ينفق بغري حساب ،أي يوسع النفقة وَّل

حيسبها.

واحلاصل أن أقوال أهل اللغة يف املراد ابحلساب ،تشري إىل أنه يرد ِبعىن الكثرة يف الشيء ،والزايدة
فيه ،والعدد ،واإلحصاء ،والدقة يف العدد دون زايدة وَّل نقصان .احلياة اآلخرة لغالب عواجي/2 -
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_________
( )1انظر كتب اللغة مادة حسب(( ،هتذيب اللغة)) ( )333 - 332 /4وانظر ((اتج العروس))

( ،)213 - 210 /1وانظر كذلك ((القاموس احمليط)) ( )56 /1و ((الصحاح)) للجوهري (/1
.)110

((( )2هتذيب اللغة)) (.)332 – 331 /4
((( )3هتذيب اللغة)) (.)332 – 331 /4
((( )4القاموس احمليط)) (.)56 /1

((( )5فوائد يف اللغة والصحاح)) (ص.)42 :
((( )6معجم مقاييس اللغة)) ( )58 /2ط (1390( )2هـ1970/م) مطبعة احلليب.
((( )7املفردات)) (ص.)117 - 166 :
((( )8املفردات)) (ص.)117 - 116 :

((( )9جامع البيان)) ( )64 /18وانظر ((تفسري ابن كثري)) (.)259 /3
((( )10الدر املنثور)) (.)311 /19
((( )11تفسري ابن كثري)) (.)504 /4

()444/4

املطلب الثاين :تعريف احلساب يف الشرع

أما املراد ابحلساب يف الشرع فإنه يراد به( :توقيف هللا عباده قبل اَّلنصراف من احملشر على أعماهلم،

خرياً كانت أو شراً ،تفصيالً َّل ابلوزن ،إَّل من استثىن منهم) (.)1

وقولهَّ( :ل ابلوزن) حيتمل أنه يريد أن هللا حياسبهم مث يزن أعماهلمَّ ،ل أنه يكتفي ابحملاسبة عن الوزن
(إَّل من استثىن منهم) فإنه َّل حياسبهم وَّل يزن أعماهلم.

وحيتمل أيضا أن يكون املعىن :أن هللا يوقفهم على أعماهلم تفصيالً ،وَّل يكتفي ابملعرفة اإلمجالية اليت

تتأتى من طريق الوزن.

ونقل السفاريين عن الثعليب تعريفه للحساب قائالً( :احلساب تعريف هللا – عزوجل – اخلالئق مقادير

اْلزاء على أعماهلم ،وتذكريه إايهم ما قد نسوه من ذلك ،يدل على هذا قوله تعاىل :يَـ ْوَم يَـ ْبـ َعثُـ ُه ُم َّ
اَّللُ
َِ
صاهُ َّ
سوهُ [اجملادلة)2( )]6 :
مج ًيعا فَـيُـنَـبِئُـ ُهم ِِبَا َع ِملُوا أ ْ
َح َ
اَّللُ َونَ ُ
والظاهر :أن تعريف الثعليب أمشل من تعريف السفاريين ،ألنه يتضمن تعريف هللا عباده أبعماهلم
تفصيالً على مقدار ما يستحقونه من اْلزاء ،خرياً أو شراً ،وتعريف السفاريين ينفرد أبن هذه احملاسبة
َّل يغين عنها امليزان ،وَّل تغين عن امليزان.

وقال القرطيب رمحه هللا يف تعريف احلساب( :ومعناه أن البارئ – سبحانه -يعدد على اخللق أعماهلم
من إحسان وإساءة ،يعدد عليهم نعمه مث يقابل البعض ابلبعض) (.)3

ومعىن هذه العبارة :أن نتيجة مقابلة بعضها ببعض أي السيئات ابحلسنات – إلظهار أيهما أرجح،

وعليه حيكم على الشخص ،إن كان من أهل اخلري أو أهل الشر .احلياة اآلخرة لغالب عواجي/2 -
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ويراد ابحلساب واْلزاء أن يوقف احلق تبارك وتعاىل عباده بني يديه ويعرفهم أبعماهلم اليت عملوها

وأقواهلم اليت قالوها وما كانوا عليه يف حياهتم الدنيا من إْيان وكفر واستقامة واحنراف وطاعة وعصيان
وما يستحقونه على ما قدموه من إاثبة وعقوبة ،وإيتاء العباد كتبهم أبْياهنم إن كانوا صاحلني وبشماهلم
إن كانوا طاحلني .ويشمل احلساب ما يقوله هللا لعباده وما يقولونه له وما يقيمه عليهم من حجج

وبراهني وشهادة الشهود ووزن لألعمال .واحلساب منه اليسري ومنه العسري ومنه التكرمي ومنه التوبيخ
والتبكيت ومنه الفضل والصفح ومتويل ذلك أكرم األكرمني .القيامة الكربى لعمر بن سليمان

األشقر – ص193 :
_________

((( )1لوامع األنوار)) ( ،)165 /2وانظر(( :الكواشف اْللية)) (ص.)343 :
((( )2لوامع األنوار)) (.)165 /2
((( )3التذكرة)) (ص.)271 :
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ْتهيد
لقد حظي ذكر احلساب بنصوص كثرية يف كتاب هللا – عز وجل – ويف سنة نبيه صلى هللا عليه
وسلم ،وأمجع عليه مجيع أهل اإلسالم ،إذ هو من املسائل األخروية املعلومة من الدين ابلضرورة.

وقد أكثر هللا من ذكره يف القرآن الكرمي ،يف مواضع كثرية ،بعبارات متنوعة ،ودَّلَّلت خمتلفة مصوراً
هول ذلك ,أو خمرباً عنه ومبشراً به ،كل ذلك لزايدة العناية وللفت أنظار الناس إليه ليكونوا على بينة

من أمرهم فيستعدوا له ابلعمل الصاحل إذ أنه من أهم األمور اليت حتدث يف يوم القيامة ،بل هو املراد
ببعث الناس ( )1وقيامهم من قبورهم ويف املوقف (.)2

وبه يتميز الناس فيسعد من يسعد ,ويشقى من يشقى ,حينما يفصل هللا بني خلقه يف أكمل صور
العدل وأجلها ،ونعرض فيما يلي أدلة إثباته من كتاب هللا عز وجل ومن سنة نبيه صلى هللا عليه

وسلم .احلياة اآلخرة لغالب عواجي913 /2 -
_________

( )1ألن ما يقع بعده من عذاب أو نعيم إمنا هو نتيجة للحساب
( )2أي :وقيامهم يف املوقف.
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املطلب األول :األدلة من القرآن الكرمي

األدلة يف القرآن الكرمي على وقوع احلساب كثرية َّل يتسع املقام لذكرها كلها غري أننا سنقتصر على

إبراز أهم اْلوانب اليت جاءت يف أمر احلساب ،فمن ذلك:

ِ
يع ا ْحلِس ِ
اب
1ـ ما جاء يف إخباره عز وجل عن سرعة وقوع احلساب ،فقال تعاىلَ :واتَّـ ُقواْ هللاَ إ َّن هللاَ َس ِر ُ َ
[املائدة]4:

وقال تعاىل يف بيان أن سرعة ذلك احلساب يكون مع ْتام العدل :لِيَ ْج ِزي هللاُ ُك َّل نَـ ْف ٍ
ت إِ َّن
سبَ ْ
س َّما َك َ
يع ا ْحلِس ِ
اب [إبراهيم]51 :
هللاَ َس ِر ُ َ
اليوَم ُجتْ َزى ُك مل نَـ ْف ٍ ِ
يع ا ْحلِس ِ
ْم الي ْوَم إِ َّن َّ
اب [غافر]17 :
سبَ ْ
ْ
ت ََّل ظُل َ
اَّللَ َس ِر ُ َ
س ِبَا َك َ
ِ
ضع الْموا ِزين ال ِْقس َ ِ
ِ ِ
ال َحبَّ ٍة ِم ْن َخ ْر َد ٍل أَتَـ ْيـنَا ِهبَا
س َش ْيـئًا َوإِن َكا َن ِمثْـ َق َ
َونَ َ ُ َ َ َ ْ
ط ليَـ ْوم الْقيَ َامة فَ َال تُظْلَ ُم نَـ ْف ٌ
ِ
ني [األنبياء]47 :
َوَك َفى بِنَا َحاسبِ َ
2ـ واحلساب اترة يكون يسرياً على أهل اإلْيان والطاعات ,واترة يكون عسرياً على أهل الكفر

ف ُحياس ِ
ِ
ِِ
ِ
واملعاصي .فَأ ََّما من أ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ورا
َْ
ب إىل أ َْهله َم ْس ُر ً
ريا َويَن َقل ُ
س ْو َ َ َ ُ
س ًااب يَس ً
بحَ
ُويتَ كتَابَهُ بيَمينه فَ َ
[اَّلنشقاق.]9 - 7 :
ٍ ِ
فَأ ََّما َم ْن أ ِ
سابِي ْه [احلاقة- 19 :
ُويتَ كِتَابَهُ بِيَ ِمينِ ِه فَـيَـ ُق ُ
ول َها ُؤ ُم اقـ َْرُؤوا كِتَابِي ْه إِِين ظَنَ ُ
نت أَِين ُمالق ح َ
]20

ِ
وأ ََّما من أ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ول اي لَْيـتَ ِين َملْ أ َ ِ ِ
سابِي ْه [احلاقة]26 - 25 :
َ َْ
ُويتَ كتَابَهُ بش َماله فَـيَـ ُق ُ َ
ُوت كتَابي ْه َوَملْ أَ ْد ِر َما ح َ
َّ ِ
ِِ
ِ ِِ
ض َِ
ين َملْ يَ ْستَ ِجيبُواْ لَهُ لَ ْو أ َّ
َن َهلُم َّما ِيف األ َْر ِ
مج ًيعا َوِمثْـلَهُ َم َعهُ َّلَفْـتَ َد ْواْ
ين ْ
استَ َجابُواْ ل َرهب ُم ا ْحلُ ْس َىن َوالذ َ
للَّذ َ
اهم َج َهن ِ
ك َهلُ ْم ُسوءُ ا ْحلِ ِ
اد [الرعد]18 :
بِ ِه أ ُْولَئِ َ
س ال ِْم َه ُ
ساب َوَمأ َْو ُ ْ ُ
َ
َّم َوب ْئ َ
يل َِّ
َّاس ِاب ْحل ِق وََّل تَـتَّبِ ِع ا ْهلَوى فَـي ِ
اك َخلِي َفةً ِيف ْاأل َْر ِ
ك َعن َسبِ ِ
اَّلل
ود إِ ََّن َج َعلْنَ َ
ضلَّ َ
َاي َد ُاو ُ
اح ُكم بَ ْ َ
ض فَ ْ
َ ُ
ني الن ِ َ َ
يل َِّ
إِ َّن الَّ ِذين ي ِ
اب َش ِدي ٌد ِِبَا نَسوا يَـ ْوَم ا ْحلِس ِ
ضلمو َن َعن َسبِ ِ
اب [ص]26 :
اَّلل َهلُ ْم َع َذ ٌ
ََ
َ
ُ
اب بِِقيع ٍة َحيسبه الظَّمآ ُن ماء ح َّىت إِذَا جاءه َمل َِجي ْده َشيـئا ووج َد َّ ِ
َّ ِ
اَّللَ عن َدهُ
َ ُ ْ ُ ًْ ََ َ
س َر ٍ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ
َوالذ َ
ين َك َف ُروا أَ ْع َما ُهلُ ْم َك َ
َّ ِ
يع ا ْحلِس ِ
سابَهُ َو َّ
اب [النور]39 :
اَّللُ َس ِر ُ َ
فَـ َوفاهُ ح َ
ِِ
السم ِ
اوات َوَما
3ـ وقال تعاىل يف بيان إحاطة علمه بكل ما يصدر عن العباد ظاهراً أو ابطناًََّّ :لل ما ِيف َّ َ
ِ
ض وإِن تُـب ُدواْ ما ِيف أَن ُف ِس ُكم أَو ُختْ ُفوهُ ُحي ِ
ب َمن يَ َ
اس ْب ُكم بِ ِه هللاُ فَـيَـ ْغ ِف ُر لِ َمن يَ َ
َ
شاء َوهللاُ
شاء َويُـ َعذ ُ
ْ ْ
ِيف األ َْر ِ َ ْ َ
َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير [البقرة]284 :
وقد عفا هللا عما يضمره اإلنسان يف قلبه فال حياسبه عليه.
ِ
4ـ وقال تعاىل يف مدح املؤمنني وخوفهم من هول احلساب :والَّ ِذ ِ
وص َل
ين يَصلُو َن َما أ ََم َر هللاُ بِه أَن يُ َ
َ َ
وء احلِس ِ
اب [الرعد]21 :
َوخيَْ َ
ش ْو َن َرَّهبُ ْم َوَخيَافُو َن ُس َ َ
ِِ
ِ ِ َّ ِ
سنُوا ِيف
ين أ ْ
ين َ
آمنُوا اتَّـ ُقوا َربَّ ُك ْم للَّذ َ
5ـ وقال تعاىل يف مدح الصابرين وبيان أجرهم :قُ ْل َاي عبَاد الذ َ
َح َ
ِ
ِِ
اَّلل و ِ
اس َعةٌ إِ َّمنَا يُـو َّىف َّ ِ
َجرُهم بِغَ ِْري ِحس ٍ
اب [الزمر]10 :
سنَةٌ َوأ َْر ُ
ض َّ َ
َ
الصاب ُرو َن أ ْ َ
َ
َهذه ال مدنْـيَا َح َ
ِ
ِ َّ
س ًااب [النبأ.]27 :
6ـ وقال تعاىل يف ذم املكذبني ابحلساب :إهنُ ْم َكانُوا ََّل يَـ ْر ُجو َن ح َ
ال ُم َ ِ
ت بِرِيب َوَربِ ُكم ِمن ُك ِل ُمتَ َكِ ٍرب ََّّل يُـ ْؤِم ُن بِيَـ ْوِم ا ْحلِس ِ
اب [غافر.]27 :
َوقَ َ
وسى إِين ُع ْذ ُ َ
َ
وأما ما ورد من قوهلمَ :ربَّـنَا َع ِجل لَّنَا قِطَّنَا قَـ ْبل يَـ ْوِم ا ْحلِس ِ
اب [ص , ]16 :فإمنا هو قول على سبيل
َ
َ
اَّلستهزاء ( )1أو التحدي للرسول صلى هللا عليه وسلم أن يريهم صكاكهم ( )2حبظوظهم من اخلري
أو الشر الذي وعد هللا عباده أن يؤتيهموها يف اآلخرة قبل يوم القيامة يف الدنيا استهزاء بوعيد هللا

(.)3

ونكتفي ِبا تقدم ذكره من اآلايت اليت تدل على وقوع احلساب يف يوم القيامة ,وهبا يتبني مدى عناية
القرآن الكرمي بذكره وعظيم شأنه .ونضيف إىل ما تقدم من األدلة الواردة يف القرآن الكرمي أدلة
أخرى من السنة النبوية فيما أييت :احلياة اآلخرة لغالب عواجي913 /2 -

_________

( )1انظر(( :تفسري القرآن العظيم)) (.)29 /4
( )2أي كتب أعماهلم.
( )3انظر(( :جامع البيان)) (.)135 /23
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املطلب الثاين :األدلة من السنة النبوية
وكما حظي ذكر احلساب يف القرآن الكرمي بكثرة العناية بذكره وإيراده يف أكثر من موضع كما رأينا
فيما سبق عرضه ،فقد حظي كذلك ابلذكر والعناية واَّلهتمام على لسان املصطفى صلى هللا عليه

وسلم ،فقد وردت أحاديث كثرية بشأنه وسنذكر منها ما يتبني به صدق ما قدمناه وذلك فيما يلي:
قال صلى هللا عليه وسلم يف احلث على اَّلستعداد ابلعمل الصاحل ,وحماسبة النفس ,وعدم تركها ترتع

كيف شاءت ،وهو ما ورد عن شداد بن أوس عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :الكيس من
دان نفسه وعمل ملا بعد املوت ،والعاجز من أتبع نفسه هواها ,وْتىن على هللا األماين)) ( .)1قال
الرتمذي( :ومعىن قوله صلى هللا عليه وسلم(( :دان نفسه)) يقول :حاسب نفسه يف الدنيا قبل أن

حياسب يوم القيامة) (.)2

فإذا مل يستعد العبد ابلعمل الصاحل ,ومل يسلك ما أمره هللا به ,ومل ينته عما هناه عنه بل كفر بربه
ولقائه ,فإنه سيندم يوم القيامة ,ويتمىن أن لو كان له ملء األرض ذهباً ويفتدي به لو نفعه حني

حياسب بني يدي هللا تبارك وتعاىل.

كما جاء يف حديث أنس رضي هللا عنه أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول(( :جياء ابلكافر

يوم القيامة فيقال له :أرأيت لو كان لك ملء األرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ فيقول :نعم ،فيقال له:
قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك)) (.)3

وقدجاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف سهولة احلساب ويسره وجتاوز هللا تعاىل :عن عائشة رضي
هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :ليس أحد حياسب يوم القيامة إَّل هلك ،فقلت:
ف ُحياس ِ
ِ
اي رسول هللا أليس قد قال هللا تعاىل :فَأ ََّما من أ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ريا
َْ
س ْو َ َ َ ُ
س ًااب يَس ً
بحَ
ُويتَ كتَابَهُ بيَمينه فَ َ

[اَّلنشقاق .]9 - 7 :فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إمنا ذلك العرض ،وليس أحد يناقش
احلساب يوم القيامة إَّل عذب)) ( .)4ويف بعض رواايت هذا احلديث(( :من حوسب عذب)) إخل

احلديث (.)5

وقال صلى هللا عليه وسلم يف جتاوز هللا تعاىل عمن يتجاوز عن الناس يف احلساب ,وييسر عليهم,

وختفيف هللا عن عباده ،عن أيب مسعود البدري أنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

((حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من اخلري شيء إَّل أنه كان خيالط الناس وكان موسراً،
فكان أيمر غلمانه أن يتجاوزوا عن املعسر .قال :قال هللا عز وجل :حنن أحق بذلك منه ،جتاوزوا

عنه)) (.)6

وعن عائشة رضي هللا عنها قالت(( :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يف بعض صالته:
اللهم حاسبين حساابً يسرياً ،فلما انصرف قلت :اي نيب هللا ما احلساب اليسري؟ قال :أن ينظر هللا يف
كتابه فيتجاوز عنه ،من نوقش احلساب يومئذ اي عائشة هلك ،وكل ما يصيب املؤمن يكفر هللا عز

وجل به عنه حىت الشوكة تشوكه)) (.)7
_________

( )1رواه الرتمذى ( ،)2459وابن ماجه ( ،)4983وأمحد ( ،،)17164( )124 /4وأبو نعيم ىف
((احللية)) ( ،)267 /1والطرباين ( ،)7141( )281 /7واحلاكم ( ،)125 /1والبيهقي (/3

 .)6306( )369قال الرتمذي :حسن ،وقال احلاكم :صحيح على شرط البخارى .وحسنه البغوي
يف ((شرح السنة)) (.)333 /7

((( )2سنن الرتمذي)) (.)449 /5
( )3رواه البخاري ( ،)6538ومسلم (.)2805
( )4رواه البخاري (.)103

( )5رواه البخاري ( ،)6538ومسلم (.)2805
( )6رواه مسلم (.)1561

( )7رواه أمحد ( ،)24261( )48 /6وابن خزْية ( ،)849( )30 /2وابن حبان ()372 /16
( ،)7372واحلاكم ( )385 /1وقال :صحيح على شرط مسلم ،وقال األلباين يف ((أصل صفة
الصالة)) ( :)1007 /3إسناده جيد.
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وعن حممود بن لبيد أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :اثنان يكرههما ابن آدم :املوت ،واملوت
خري للمؤمن من الفتنة ،ويكره قلة املال ،وقلة املال أقل للحساب)) (.)1
وعن السدي قال :حدثين من مسع علياا يقول :ملا نزلت هذه اآليةَ :وإِن تُـ ْب ُدواْ َما ِيف أَن ُف ِس ُك ْم أ َْو ُختُْفوهُ
ِ
ُحي ِ
شاء [البقرة ]284 :أحزنتنا ،قال :قلنا :حيدث أحدَن
ب َمن يَ َ
اس ْب ُكم بِ ِه هللاُ فَـيَـغْ ِف ُر لِ َمن يَ َ
َ
شاء َويُـ َعذ ُ
ِ
ف
نفسه فيحاسب بهَّ ،ل ندري ما يغفر منه وما َّل يغفر ،فنزلت هذه اآلية بعدها فنسختهاَّ :لَ يُ َكل ُ
هللاُ نَـ ْف ِ
ت [البقرة.]286 :
سبَ ْ
سبَ ْ
ت َو َعلَْيـ َها َما ا ْكتَ َ
سا إَّلَّ ُو ْس َع َها َهلَا َما َك َ
ً
وعن العدل يف القصاص يوم القيامة وتبادل احلسنات والسيئات يقول صلى هللا عليه وسلم(( :من

كانت عنده مظلمة ألخيه فليتحلله منها ،فإنه ليس مثَّ دينار وَّل درهم من قبل أن يؤخذ ألخيه من
حسناته ،فإن مل يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه)) (.)2

وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :خيلص املؤمنون من

النار ,فيحبسون على قنطرة بني اْلنة والنار ,فيقص لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف الدنيا،

حىت إذا هذبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اْلنة ،فوالذي نفس حممد بيده ألحدهم أهدى ِبنزله يف اْلنة
منه ِبنزله كان يف الدنيا)) ()3

وقد أخرب صلى هللا عليه وسلم أن َنساً َّل حياسبون ،وهم سبعون ألفاً إكراماً هلم كما جاء يف حديث
ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :عرضت علي األمم فرأيت النيب

ومعه الرهيط والنيب ومعه الرجل والرجالن ،والنيب ليس معه أحد ،إذ رفع يل سواد عظيم فظننت أهنم
أميت فقيل يل :هذا موسى وقومه ،ولكن انظر إىل األفق ,فنظرت فإذا سواد عظيم ,فقيل يل انظر إىل
األفق اآلخر ,فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل يل :هذه أمتك ومنهم سبعون ألفاً يدخلون اْلنة بغري

حساب وَّل عذاب ،مث هنض فدخل منزله فخاض الناس يف أولئك الذين يدخلون اْلنة بغري حساب

وَّل عذاب ،فقال بعضهم :فلعلهم الذين صحبوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وقال بعضهم:

فلعلهم الذين ولدوا يف اإلسالم ومل يشركوا ابهلل شيئاً ،وذكروا أشياء ،فخرج عليهم رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم فقال :وما الذي ختوضون فيه؟ فأخربوه ,فقال :هم الذين َّل يرقون ,وَّل يسرتقون ,وَّل

يتطريون ,وعلى رهبم يتوكلون ،فقام عكاشة بن حمصن فقال :ادع هللا أن جيعلين منهم ،فقال :أنت
منهم ،مث قام رجل آخر فقال :ادع هللا أن جيعلين منهم ،فقال :سبقك هبا عكاشة)) ()4

ويف بيان أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أول ما يقضى

بني الناس ابلدماء)) ()5

عن حريث بن قبيصة قال :قدمنا املدينة فقلت :اللهم يسر يل جليساً صاحلاً ،قال فجلست إىل أيب
هريرة فقلت :إين سألت هللا أن يرزقين جليساً صاحلاً ،فحدثين حبديث مسعته من رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم ،لعل هللا أن ينفعين به ،فقال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن أول ما

حياسب به العبد يوم القيامة من عمله صالته ،فإن صلحت فقد أفلح وأجنح ,وإن فسدت فقد خاب
وخسر ،فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل :انظروا هل لعبدي من تطوع ,فيكمل هبا

ما نتقص من الفريضة ،مث يكون سائر عمله على ذلك)) ()6

وعن أول اخللق حساابً يقول صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه ابن عباس عن النيب صلى هللا عليه

وسلم أنه قال(( :حنن آخر األمم وأول من حياسب ،يقال :أين األمة األمية ونبيها؟ فنحن اآلخرون

األولون)) ( .)7احلياة اآلخرة لغالب عواجي916 /2 -
_________

( )1رواه أمحد ( ،)23675 ،23674( )427 /5وأبو نعيم ىف ((معرفة الصحابة)) (/5
 ،)2525واملنذري ( .)147 /4وقال :رواه أمحد إبسنادين ،رواة أحدمها حمتج هبم ىف الصحيح،

وحممود له رؤية ،ومل يصح له مساع فيما أرى .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)260 /10رواه

أمحد إبسنادين ورجال أحدمها رجال الصحيح .وقال أيضاً ( :)324 /2رجاله رجال الصحيح،
وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )36 /5كما قال ذلك يف املقدمة.

( )2رواه البخاري ( .)6534من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )3رواه البخاري (.)6535
( )4رواه البخاري (.)6541

( )5رواه البخاري ( ،)6533ومسلم ( .)1678من حديث عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه.
( )6رواه أبو داود ( ،)864والرتمذي ( ،)413والنسائي ( ،)232 /1وابن ماجه ( ،)1425وأمحد
( .)9490( )425 /2واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال الرتمذي :حديث أيب هريرة حديث

حسن غريب من هذا الوجه .وقال النووي يف ((اجملموع)) :إسناده صحيح ِبعناه .وقال ابن امللقن يف
((حتفة احملتاج)) ( :)333 /1إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

( )7رواه ابن ماجه ( .)3482قال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( :)337 /2هذا إسناد
صحيح رجاله ثقات ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

()449/4

املطلب األول :العدل التام اخلايل من الظلم
يويف احلق عز وجل عباده يف يوم القيامة أجورهم كاملة غري منقوصة وَّل تظلم نفس شيئاً وإن كان
مثقال حبة من خردل ُمثَّ تُـ َو َّىف ُك مل نَـ ْف ٍ
ت َو ُه ْم َّلَ يُظْلَ ُمو َن [البقرة .]281:وقال لقمان يف
سبَ ْ
س َّما َك َ
ك ِمثْـ َق َ ٍ ِ
ص ْخ َرةٍ أ َْو ِيف
ين إِ َّهنَا إِن تَ ُ
وصيته َّلبنه معرفا إايه بعدل هللاَ :اي بُ ََّ
ال َحبَّة م ْن َخ ْر َد ٍل فَـتَ ُكن ِيف َ
ض أيْ ِ
َّ ِ
اَّللَ لَ ِط ٌ ِ
اَّللُ إِ َّن َّ
ت ِهبَا َّ
ري [لقمان ،]16:وقال تعاىل :فَ َمن يَـ ْع َم ْل
يف َخب ٌ
الس َم َاوات أ َْو ِيف األ َْر ِ َ
ِمثْـ َق َ ٍ
ال ذَ َّرةٍ َش ارا يَـ َرهُ [الزلزلة ،]8 - 7:فقد أخرب احلق تبارك وتعاىل يف
ريا يَـ َرهُ َوَمن يَـ ْع َم ْل ِمثْـ َق َ
ال ذَ َّرة َخ ْ ً
هذه النصوص أنه يويف كل عبد عمله وأنه َّل يضيع منه وَّل ينقص منه مقدار الذرة .القيامة الكربى
لعمر بن سليمان األشقر – ص203 :

()450/4

املطلب الثاينَّ :ل يؤخذ أحد جبريرة غريه

قاعدة احلساب واْلزاء اليت ْتثل قمة العدل ومنتهاه أن هللا جيازي العباد أبعماهلم إن خريا فخري وإن
ض َّل فَِإ َّمنَا ي ِ
ض مل
شرا فشر وَّل حيمل أحدا وزر غريه قال تعاىلَّ :م ِن ْاهتَ َدى فَِإ َّمنَا يَـ ْهتَدي لِنَـ ْف ِس ِه َوَمن َ
َ
ِ
ث َر ُسوَّلً [اإلسراء .]15:القيامة الكربى
ني َح َّىت نَـ ْبـ َع َ
َعلَْيـ َها َوَّلَ تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِو ْزَر أُ ْخ َرى َوَما ُكنَّا ُم َعذبِ َ
لعمر بن سليمان األشقر – ص204 :

()451/4

املطلب الثالث :اطالع العباد على سجالت أعماهلم

حىت حيكموا على أنفسهم فال يكون هلم بعد ذلك عذر قال تعاىل :يَـ ْوَم َِجت ُد ُك مل نَـ ْف ٍ
ت ِم ْن
س َّما َع ِملَ ْ
ت ِمن ُس َوٍء تَـ َو مد لَ ْو أ َّ
َن بَـ ْيـنَـ َها َوبَـ ْيـنَهُ أ ََم ًدا بَعِي ًدا [آل عمران ،]30:وقالَ :وَو َج ُدوا
ض ًرا َوَما َع ِملَ ْ
َخ ٍْري مْحم َ
ما َع ِملُوا ح ِ
َح ًدا [الكهف ]49:القيامة الكربى لعمر بن سليمان األشقر –
اض ًرا َوَّل يَظْلِ ُم َربم َ
كأَ
َ
َ
ص206 :

()452/4

املطلب الرابع :مضاعفة احلسنات دون السيئات
ضِ
ضوا َّ
اع ْفهُ لَ ُك ْم َويَـ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم
سنًا يُ َ
اَّللَ قَـ ْر ً
ومن رمحته أن يضاعف أجر األعمال الصاحلة إِن تُـ ْق ِر ُ
ضا َح َ
ِ
سنَ ِة فَـلَهُ َع ْش ُر أ َْمثَ ِاهلَا
[التغابن ]17:وأقل ما تضاعف به احلسنة عشرة أضعافَ :من َجاء اب ْحلَ َ
لسيِئَ ِة فَالَ ُْجي َزى إَِّلَّ ِمثْـلَ َها
[األنعام ]160:أما السيئة فال جتزى إَّل مثلها َوَمن َجاء ِاب َّ
[األنعام .]160:وهذا مقتضى عدله تبارك وتعاىل .ومن األعمال اليت أخرب الرسول صلى هللا عليه

وسلم أهنا تضاعف عشرة أضعاف قراءة القرآن عن ابن مسعود قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم(( :من قرأ حرفًا من كتاب هللا فله به حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا َّل أقول امل حرف ولكن ألف
حرف وَّلم حرف وميم حرف)) ( ،)1وغري ذلك كالصالة ،والصوم .ومن فضل هللا أن املسلم الذي

يهم بفعل احلسنة ولكنه َّل يفعلها تكتب له حسنة اتمة ،وأن املسلم الذي يهم بفعل السيئة مث تدركه
خمافة هللا فيرتكها تكتب له حسنة اتمة .عن ابن عباس رضى هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم

فيما يرويه عن ربه عز وجل قال(( :إن هللا كتب احلسنات والسيئات ،مث بني ذلك فمن هم حبسنة

فلم يعملها كتبها هللا له عنده حسنة كاملة ،فإن هو هم هبا فعملها كتبها هللا له عنده عشر حسنات
إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية ،ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها هللا له عنده حسنة كاملة ،فإن

هو هم هبا فعملها كتبها هللا له سيئة واحدة)) ( .)2وتبلغ رمحة هللا بعباده وفضله عليهم أن يبدل

سيئاهتم حسنات عن أىب ذر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إين ألعلم آخر أهل اْلنة

دخوَّل اْلنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال :اعرضوا عليه صغار ذنوبه
وارفعوا عنه كبارها .فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا
وكذا كذا وكذا .فيقول :نعمَّ .ل يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه .فيقال
له :فإن لك مكان كل سيئة حسنة .فيقول :رب قد عملت أشياء َّل أراها ها هنا)) .فلقد رأيت

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضحك حىت بدت نواجذه ( .)3القيامة الكربى لعمر بن سليمان

األشقر – ص207 :
_________

( )1رواه الرتمذي ( .)2910وقال :هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه .وصحح
إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )901كما أشار لذلك يف مقدمته .وقال

األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

( )2رواه البخاري ( ،)6491ومسلم ( .)131من حديث ابن عباس رضي هللا عنه.
( )3رواه مسلم (.)190

()453/4

املطلب اخلامس :إقامة الشهود

نص ُر ُر ُسلَنَا
وقد أشارت أكثر من آية إىل الشهداء الذين يشهدون على العباد كقوله تعاىل :إِ ََّن لَنَ ُ
ِ
َّ ِ
ني َوال م
ش َه َداء
وم األَ ْش َه ُ
اد [غافر ،]51:وقوله تعاىلَ :و ِجيءَ ِابلنَّبِيِ َ
آمنُوا ِيف ا ْحلَيَاة ال مدنْـيَا َويَـ ْوَم يَـ ُق ُ
ين َ
َوالذ َ
ف إِذَا
[الزمر .]69:وأول من يشهد على األمم رسلها فيشهد كل رسول على أمته ابلبالغ :فَ َك ْي َ
ش ِه ٍ
ث ِيف ُك ِل أ َُّم ٍة َش ِهي ًدا
ك َعلَى َه ُؤَّلء َش ِهي ًدا [النساءَ ،]41:ويَـ ْوَم نَـ ْبـ َع ُ
ِج ْئـنَا ِمن ُك ِل َّأم ٍة بِ َ
يد َو ِج ْئـنَا بِ َ
ك َش ِهي ًدا َعلَى َه ُؤَّلء [النحل ،]89:وقولهَ :ش ِهي ًدا َعلَْي ِهم ِم ْن أَن ُف ِس ِه ْم هم
َعلَْي ِهم ِم ْن أَن ُف ِس ِه ْم َو ِج ْئـنَا بِ َ
الرسل ألن كل أمة رسوهلا منها ،كما قال تعاىل :لََق ْد َجاء ُك ْم َر ُس ٌ
ول ِم ْن أَن ُف ِس ُك ْم [التوبة .]128:وكما
يشهدون على أممهم ابلبالغ يشهدون عليهم ابلتكذيب ،ومن األشهاد األرض واألايم والليايل تشهد
َّ ِ
ين
ِبا عمل فيها وعليها ويشهد املال على صاحبه ،كما تشهد املالئكةَ :ويَـ ُق ُ
ول األَ ْش َه ُ
اد َه ُؤَّلء الذ َ
َك َذبُواْ َعلَى َرهبِِ ْم [هود .]18:القيامة الكربى لعمر بن سليمان األشقر – ص212 :

()454/4

املبحث الرابع :مىت يكون احلساب؟ وأين يكون احملاسبون؟
حينما يبعث هللا العباد من قبورهم خيرجون وهم َّل يذكرون شيئاً من أعماهلم اليت قدموها يف حياهتم
اَّلل َِ
مج ًيعا فَـيُـنَـبِئُـ ُهم ِِبَا
الدنيا ،كما ذكر هللا ذلك عنهم يف كتابه العزيز يف قوله عز وجل :يَـ ْوَم يَـ ْبـ َعثُـ ُه ُم َُّ
صاهُ َّ
سوهُ [اجملادلة]6 :
َع ِملُوا أ ْ
َح َ
اَّللُ َونَ ُ
وما أسرع نسيان اإلنسان ألعماله اليت يعملها هو غافل َّل يدري أن هناك من يراقبه مراقبة دقيقة
يسجل عليه كل ما يصدر عنه من قول أو فعل.
قال الطربي عن معىن اآلية( :يقول تعاىل ذكره أحصى هللا ما عملوا ،فعده عليهم ,وأثبته ,وحفظه,

ونسيه عاملوه ،وهللا على كل شيء شهيد) (.)1

فإذا مجعهم هللا يف املوقف ,وأذن بفصل القضاء فيهم أعطاهم هللا تلك الكتب ليقفوا على ما فيها،
ف ُحياس ِ
ِ
ِ
مث بعد ذلك تبدأ احملاسبة :فَأ ََّما من أ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ب إىل أَ ْهلِ ِه
َْ
ريا َويَن َقل ُ
س ْو َ َ َ ُ
س ًااب يَس ً
بحَ
ُويتَ كتَابَهُ بيَمينه فَ َ
ِ
مسرورا وأ ََّما من أ ِ ِ
ورا [اَّلنشقاق]10 - 7 :
س ْو َ
َ ُْ ً َ َ ْ
ف يَ ْد ُعو ثُـبُ ً
ُويتَ كتَابَهُ َوَراء ظَ ْه ِره فَ َ

ويف تقدمي هللا تعاىل ذكر الكتاب -أو صحف األعمال – على ذكر احلساب دَّللة على تقدمي أخذ

الصحف على احلساب ,ويف هذا يقول القرطىب( :فإذا وقف الناس على أعماهلم ,من الصحف اليت

يؤثرها بعد البعث حوسبوا عليها) (.)2

وقبل حساهبم ْيتاز كل فريق عن األخر ,املؤمنون يف مكان ,وغريهم من الكفار كل فرقة يف مكان,
قال احلافظ ابن كثري( :فإذا نصب كرسي فصل القضاء ,امناز الكافرون عن املؤمنني يف املوقف إىل

اليوَم
َنحية الشمال وبقي املؤمنون عن ْيني العرض ,ومنهم من يكون بني يديه ,قال تعاىلَ :و ْامتَ ُ
ازوا ْ
أَيمـ َها ال ُْم ْج ِرُمو َن [يس)3( )]59 :
قال الطربي يف معناها( :أي ْتيزوا) (.)4

وقال ابن كثري يف معناها( :يقول هللا تعاىل خمرباً عما يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة ,من أمره هلم
مجيعا ُمثَّ نَـ ُق ُ ِ ِ
ِ
ين
أن ْيتازواِ ,بعىن ْييزون عن املؤمنني يف موقفهم ،كقوله تعاىلَ :ويَـ ْوَم َْحن ُ
ش ُرُه ْم َ ً
ول للَّذ َ
أَ ْش َرُكواْ َم َكانَ ُك ْم أَنتُ ْم َو ُش َرَك ُ
اعةُ
وم َّ
الس َ
آؤُك ْم فَـ َزيَّـلْنَا بَـ ْيـنَـ ُه ْم [يونس .]28 :وقال عز وجلَ :ويَـ ْوَم تَـ ُق ُ
يَـ ْوَمئِ ٍذ يَـتَـ َف َّرقُو َن [الروم ]14 :أي يصريون صدعني فرقتني) ()5

ويقول مقاتل( :معناه :اعتزلوا اليوم – ِبعىن يف اآلخرة – من الصاحلني) ،وقال السدي( :كونوا على
حدة) ،وقال الزجاج( :انفردوا عن املؤمنني)  ,وقال الضحاكْ( :يتاز اجملرمون بعضهم من بعض,

فيمتاز اليهود فرقة ,والنصاري فرقة ,واجملوس فرقة ,والصابئون فرقة ,وعبدة األواثن فرقة) ،وقال

داود بن اْلراحْ( :يتاز املسلمون عن اجملرمني ,إَّل أصحاب األهواء فإهنم يكونون مع اجملرمني) (.)6
وقد أخرج الطربي بسنده إىل أيب هريرة رضي هللا عنه أن الرسول صلي هللا عليه وسلم قال(( :إذا
آد َم
كان يوم القيامة ,أمر هللا جهنم ،فيخرج منها عنق ساطع مظلم ,مث يقول :أََملْ أَ ْع َه ْد إلي ُك ْم َاي بَِين َ
ِِ
أَن َّلَّ تَـ ْعبُ ُدوا َّ
وع ُدو َن[ .. .يس:
َّم الَِّيت ُكنتُ ْم تُ َ
الش ْيطَا َن [ ...يس ]60 :اآلية إىل قولهَ :هذه َج َهن ُ

اليوَم أَيمـ َها ال ُْم ْج ِرُمو َن [يس ]59 :فيتميز الناس وجيثون وهي قوله تعاىلَ :وتَـ َرى ُك َّل أ َُّم ٍة
َ ]63و ْامتَ ُ
ازوا ْ
َجاثِيَةً[ .اْلاثية.)7( ))]28 :
_________

((( )1جامع البيان)) (.)12 /28
((( )2التذكرة)) (ص.)255 :
((( )3النهاية)) (.)110 /2

((( )4جامع البيان)) (.)22 /23
((( )5تفسري القرآن العظيم)) (.)576 /3

( )6انظر(( :فتح القدير)) ( )337 /4هكذا يف الكتاب( :فإهنم يكونون مع اجملرمني).
((( )7جامع البيان)) (.)22 /23
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فالثابت هنا هو ْتيز كل فريق عن الفريق اآلخر ,دون حتديد للجهات اليت ذكرها احلافظ ابن كثري
مجيعا ُمثَّ نَـ ُق ُ ِ ِ
ِ
ين أَ ْش َرُكواْ
رمحه هللا ,كما يف اآلية السابقة ,وكذا يف قوله تعاىلَ :ويَـ ْوَم َْحن ُ
ش ُرُه ْم َ ً
ول للَّذ َ
ال ُش َرَكآ ُؤ ُهم َّما ُكنتُ ْم إِ َّاي ََن تَـ ْعبُ ُدو َن [يونس.]28 :
َم َكانَ ُك ْم أَنتُ ْم َو ُش َرَكآ ُؤُك ْم فَـ َزيَّـلْنَا بَـ ْيـنَـ ُه ْم َوقَ َ
قال ابن كثري يف معين اآليةُ :مثَّ نَـ ُق ُ ِ ِ
ين أَ ْش َرُكواْ َم َكانَ ُك ْم أَنتُ ْم َو ُش َرَكآ ُؤُك ْم فَـ َزيَّـلْنَا بَـ ْيـنَـ ُه ْم [يونس:
ول للَّذ َ
( :]28الزموا أنتم وهم مكاَن معينا ،امتازوا فيه عن مقام املؤمنني))4( .
اعةُ يَـ ْوَمئِ ٍذ يَـتَـ َف َّرقُو َن[ .الروم]14 :
وم َّ
الس َ
وقال تعاىلَ :ويَـ ْوَم تَـ ُق ُ
وفسر الرازي هذا التفرق أبنه( :جيعل فريق يف اْلنة ,وفريق يف السعري) (.)5
لدي ِن الْ َقيِ ِم ِمن قَـب ِل أَن أيِْيت يـوم َّلَّ مر َّد لَه ِمن َِّ
ك لِ ِ
َّعو َن [الروم:
اَّلل يَـ ْوَمئِ ٍذ يَ َّ
وقال تعاىل :فَأَقِ ْم َو ْج َه َ
صد ُ
ْ
َ َ َ ْ ٌ ََ ُ َ
 ]43أي يصريون فرقتني

وِبثل ما فسر الرازي هذا التفرق فسره كذلك الشوكاين حيث قال( :واملراد بتفرقهم هاهنا :أن أهل

اْلنة يصريون إىل اْلنة وأهل النار يصريون إىل النار) (.)1
ون َِّ
صر ِ
شروا الَّ ِذين ظَلَموا وأَ ْزواجهم وما َكانُوا يـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
ِ
اط
اَّلل فَ ْاه ُد ُ
وقال تعاىلْ :
َُ
َ ُ َ َ َ ُ ْ ََ
وه ْم إىل َ
اح ُ ُ
ا ْْلَ ِح ِيم [الصافات]23 - 22 :
وهذه اآلية فسرها بعضهم أبن كل صنف يتميز مع مثله ,فقد جاء عن عمر بن اخلطاب رضي هللا
عنه يف قول هللا :اح ُ َّ ِ
اج ُه ْم [الصافات ،]22 :قال( :أمثاهلم ,الذين هم مثلهم,
ْ
ين ظَلَ ُموا َوأَ ْزَو َ
ش ُروا الذ َ
جييء أصحاب الراب مع أصحاب الراب ,وأصحاب اخلمر مع أصحاب اخلمر ,أزواج يف اْلنة ,وأزواج
يف النار).

ويف رواية عن ابن عباس :قال( :أشباههم)  ,ويف لفظ( :نظراءهم) ،ويف رواية عن عكرمة مثله.

وعن جماهد قال( :أمثاهلم ,القتلة مع القتلة ,والزَنة مع الزَنة ,وأكلة الراب مع أكلة الراب) (.)2
وخالصة ما قيل عن ْتيز املؤمنني عن غريهم ,وْتيز كل فرقة ِبفردها :أن هللا تعاىل أمر أبن يتميز أهل
حمبته ورضوانه عن أهل عداوته وعصيانه ,إىل حيث يشاء سبحانه وتعاىل ,كما أمر أن ينفرد أهل

عصيانه عن أهل طاعته ,ليكون لكل فرقة من الفرق موضع يليق هبا ,وليعرف كل فريق حاله .احلياة

اآلخرة لغالب عواجي925 /2 -
_________

((( )1فتح القدير)) (.)229 /4
( )2انظر(( :الدر املنثور)) (.)84 – 7
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املبحث اخلامس :من يشملهم احلساب
الناس يف يوم القيامة يردون فصل القضاء طوائف متفرقة ,وأصنافاً شىت ,منهم من يستحق غاية
اإلكرام ,ومنهم من يستحق غاية التعذيب ,ومنهم من هو بني ذلك.

فهناك األنبياء ,وهناك املؤمنون – السابقون منهم واملقتصدون  ,-وهناك من خلط عمالً صاحلاً
وآخر سيئاً ,وهناك كفارهم أعداء هللا وحمل سخطه وبغضه.

إهنم يردون أصنافاً شىت َّل يعلمهم إَّل هللا تعاىل ,فمن من هؤَّلء حياسب؟ ومن من هؤَّلء َّل حياسب,

بل يكرمهم هللا فال حياسبهم؟

قد أمجل القرطيب رمحه هللا اْلواب عن هذه األصناف ابلنسبة للحساب ,فقسمهم إىل ثالثة فرق

فقال:

(فرقةَّ :لحياسبون أصالً ,وفرقة :حتاسب حساابً يسرياً – ومها من املؤمنني  -وفرقة :حتاسب حساابً
شديداً ,يكون منها مسلم وكافر ,وإذا كان من املؤمنني من يكون أدىن إىل رمحة هللا ,فال يبعد أن
يكون من الكفار من هو أدىن إىل غضب هللا ,فيدخله النار بغري حساب) (.)1

والواقع أن اإلجابة حتتاج إىل تفصيل أكثر لطوائف الناس ,وسنذكر فيما يلي تفصيل ما قيل عن كل
طائفة:

 - 1أما األنبياء عليهم الصالة والسالم:

ففي حماسبة هللا تعاىل هلم خالف بني العلماء ,وسبب اخلالف فيهم هو ما جاء ىف قوله تعاىل:
ِ
فَـلَنَسأَلَ َّن الَّ ِذ ِ
ني [األعراف]6:
ين أ ُْرس َل إلي ِه ْم َولَنَ ْسأَلَ َّن ال ُْم ْر َسل َ
ْ
َ
فإن هذه اآلية تدل على أن هللا حياسب مجيع البشر؛ الرسل واملرسل إليهم ,وهذا هو ما يذهب إليه

بعض العلماء.

قال الرازي يف إثبات أن السؤال يقع على األنبياء واألمم أيضاً:

(املسألة الثانية :الذين أرسل إليهم هم األمة ,واملرسلون هم الرسل ,فبني تعاىل أنه يسأل هذين
ك لَنَسأَلَنـَّهم أ ْ ِ
ِ
ني َع َّما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن [احلجر,92 :
َمجَع ْ َ
الفريقني .قال :ونظري هذه اآلية قوله :فَـ َوَرب َ ْ ُ ْ
)2( )]93

وقال أيضاً يف معرض عده للمسائل اليت اشتملت عليها اآلية:

(املسألة الرابعة :اآلية تدل على أنه تعاىل حياسب كل عباده؛ ألهنم َّل خيرجون عن أن يكون رسالً أو

مرسالً إليهم ,ويبطل قول من يزعم أنه َّل حساب على األنبياء والكفار) (.)3

ويذكر ابن كثري أن هللا تعاىل يسأل األنبياء عن تبيلغ أقوامهم رسالة هللا تعاىل ,فقال( :فيسأل هللا

األمم يوم القيامة عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به ,ويسأل الرسل أيضاً عن إبالغ رساَّلته .مث نقل

عن ابن عباس يف تفسري اآلية :أن هللا يسأل الرسل عما بلغوا) ()4
ِ
ني [األعراف( ]6:أن السؤال لألنبياء الذين بعثهم
ويذكر الشوكاين يف معىن اآليةَ :ولَنَ ْسأَلَ َّن ال ُْم ْر َسل َ
هللا :أي نسأهلم عما أجاب به أمهم عليهم ,ومن أطاع منهم ومن عصى ,وقيل :املعىن فلنسألن الذين
أرسل إليهم يعين األنبياء ,ولنسألن املرسلني يعين املالئكة) (.)1
وقال السفاريين عن مسألة حساهبم( :واْلواب أنه َّلحساب على األنبياء عليهم السالم على سبيل

املناقشة والتقريع))2( .

ويقول النسفي فيما ينقله عنه السفاريين( :األنبياء َّلحساب عليهم ,وكذلك أطفال املؤمنني ,وكذلك
العشرة املبشرة ابْلنة ,هذا ىف حساب املناقشة ,وعموماً اآلايت الكرْية خمصوص أبحاديث من

يدخل اْلنة بغري حساب ,وهلذا قال علماؤَن يف عقائدهم :وحياسب املسلمون املكلفون ,إَّل من شاء

هللا أن يدخل اْلنة بغري حساب وكل مكلف مسؤول ,ويسأل من شاء من الرسل عن تبليغ الرسالة,
ومن شاء من الكفار عن تكذيب الرسل) (.)3

وعلى القول أبهنم يسألون – ومعلوم أنه َّل ذنوب هلم ليحاسبوا عليها – فما املقصود من وقوع
السؤال عليهم؟

_________
((( )1التذكرة)) (ص .)343

((( )2التفسري الكبري)) (.)22 – 14
((( )3التفسري الكبري)) (.)24 /14
((( )4تفسري ابن كثري)) (.)200 /2
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أجاب الرازي عن ذلك بقوله( :فإن قيل :فما الفائدة ىف سؤال الرسل مع العلم أبنه مل يصدر عنهم
تقصري ألبتة؟ قلنا ألهنم إذا أثبتوا أنه مل يصدر عنهم تقصري ألبتة؛ التحق التقصري بكليته ابألمة؛

فيضاعف إكرام هللا ىف حق الرسل لظهور براءهتم عن مجيع موجبات التقصري ,ويتضاعف أسباب

اخلزي واإلهانة ىف حق الكفار ملا ثبت أن كل التقصري كان منهم) (.)4
فالذي يظهر أن إطالق القول أبن األنبياء يسألون؛ أن املقصود به مساءلتهم عن تبليغهم الدعوة إىل

أقوامهم ,وهو جمرد مساءلة لزايدة إقامة احلجة على العصاة ,وليس مساءلة مناقشة وتقريع ,كما ظهر

مما سبق.

وأما إطالق القول أبهنم َّل يسألون ,فاملراد به ما تقدم من أهنم َّل يسألون سؤال مناقشة واستظهار.

وإذا كان قد ثبت أن طائفة من أتباع األنبياء يدخلون اْلنة بغري حساب ,فكيف ابألنبياء الذين هلم
املزية األوىل يف كل تكرمي؟

قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه هللا عن مساءلة األنبياء( :وسؤال هللا للرسل ماذَا أ ِ
ُج ْبـتُ ْم
َ
[املائدة ]109 :لتوبيخ الذين كذبوهم ,كسؤال املوءودة أبي ذنب قتلت لتوبيخ قاتلها) (.)5

 - 2وأما بقية املؤمنني بصورة عامة:

فال ريب أن هللا تعاىل حياسبهم حماسبة من توزن حسناته وسيئاته ,وابحلساب ْيتاز بعضهم على بعض
ابلدرجات؛ نتيجة لثقل موازينهم وخفتها فَمن يـعمل ِمثْـ َق َ ٍ
ال ذَ َّرةٍ َش ارا
ريا يَـ َرهُ َوَمن يَـ ْع َم ْل ِمثْـ َق َ
ال ذَ َّرة َخ ْ ً
َ َْ َ ْ
يَـ َرهُ [الزلزلة]8 - 7 :
وقد قدمنا ذكر للنصوص اليت تدل على حماسبة هللا تعاىل عباده املؤمنني.

وأما أولئك السبعون األلف الذين ورد النص أبهنم َّل حياسبون ,فهو إكرام من هللا تعاىل لنبينا حممد

صلي هللا عليه وسلم ألمته.

قال النووي ىف تعليقه على هذا احلديث( :إن فيه عظم ما أكرم هللا سبحانه وتعاىل به النيب صلي هللا

عليه وسلم وأمته ,زادها هللا فضالً وشرفاً) ()1

وقال السفاريين( :ثبت ىف عدة أخبار عن النىب املختار صلى هللا عليه وسلم – ما كر الليل على

النهار – أن طائفة من هذه األمة بال ارتياب يدخلون اْلنة بغري حساب ,فيدخلون جنات النعيم قبل
وضع املوازين ,وأخذ الصحف ابلشمال واليمني))2( .

ومصداق هذا ما جاء عن ابن عباس رضي هللا عنهما عن النيب صلي هللا عليه وسلم ىف السواد الذي
رفع له كما مر ,وعن أيب أمامة أن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم قال(( :إن هللا وعدين أن يدخل

اْلنة من أميت سبعني ألف بغري حساب ,فقال يزيد األخنس :وهللا ما أولئك يف أمتك إَّل كالذابب

األصهب يف الذابن ,فقال رسول هللا :فإن ريب عز وجل قد وعدين سبعني ألفاً مع كل ألف سبعني

ألفاً ,وزادين ثالث حثيات ,قال فما حوضك؟ قال :ما بني عدن إىل عمان ,وأوسع وأوسع – يشري

بيده – قال :فيه مثعبان من ذهب وفضة .قال :فما حوضك اي نيب هللا؟ قال :أشد بياضاً من اللنب,
وأحلى من العسل ,وأطيب من رائحة املسك ,من شرب منه مل يظمأ بعدها أبداً ,ومل يسود وجهه

أبداً)) (.)1

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن الرسول صلي هللا عليه وسلم قال(( :سألت هللا تعاىل الشفاعة

ألميت ,فقال لك سبعون ألفاً يدخلون اْلنة بغري حساب وَّل عذاب ,قلت ريب زدين ,فحثا يل بيديه
مرتني ,وعن ْيينه ,وعن مشاله)) ( .)1احلياة اآلخرة لغالب عواجي945 /2 -

()458/4

املطلب األول :الكفر والشرك

ِ
يل َهلُ ْم أَيْ َن َما ُكنتُ ْم
فيسأهلم عن الشركاء واألنداد الذين كانوا يعبدوهنم من دون هللا ،قال تعاىلَ :وق َ
ِ ِ
ِ
اَّلل َهل ينصرونَ ُكم أَو ينتَ ِ
ص ُرو َن [الشعراء ،]93:ويسألون عن عبادهتم لغري هللا من
تَـ ْعبُ ُدو َن من ُدون َّ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ
صيبا ِممَّا رَزقـْناهم َات ِ
ِ
ِ
هلل
تقدمي القرابني لآلهلة اليت كانوا يعبدوهنا .قال تعاىلَ :وَْجي َعلُو َن ل َما َّلَ يَـ ْعلَ ُمو َن نَ ً َ َ ُ ْ
لَتُسأَلُ َّن َع َّما ُكنتُم تَـ ْف َرتو َن [النحل ،]56:ويسألون عن تكذيبهم للرسل :ويـوم يـنَ ِ
ول َماذَا
ادي ِه ْم فَـيَـ ُق ُ
ََ ْ َ ُ
ْ ُ
ْ
ِ
ٍِ
ساءلُو َن [القصص .]66:القيامة الكربى
ني فَـ َع ِميَ ْ
َج ْبـتُ ُم ال ُْم ْر َسل َ
أَ
ت َعلَْي ِه ُم األَنبَاء يَـ ْوَمئذ فَـ ُه ْم َّل يَـتَ َ
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()459/4

املطلب الثاين :ما عمله يف دنياه

ك
يسأل املرء يف يوم القيامة عن مجيع أعماله اليت عملها يف احلياة الدنيا كما قال تعاىل :فَـ َوَربِ َ
ِ
ني َع َّما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن [احلجر ]93 - 92:وعن أىب برزة األسلمى قال :قال رسول هللا
َّه ْم أَ ْمجَع ْ َ
لَنَ ْسأَلَنـ ُ
صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه
فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أباله)) ( .)1القيامة الكربى لعمر

بن سليمان األشقر  -ص 217
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2417والدارمي ( .)144 /1قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.

وصحح إسناده اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )871كما أشار إىل ذلك يف مقدمته .وقال

األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

()460/4

املطلب الثالث :النعيم الذي يتمتع به

يسأل هللا عباده يف يوم القيامة عن النعيم الذي خوهلم إايه يف الدنيا ،كما قالُ :مثَّ لَتُ ْسأَلُ َّن يَـ ْوَمئِ ٍذ َع ِن
الن َِّع ِيم [التكاثر .]8 :يعين ابلنعيم شبع البطون ،وابرد املاء ،وظالل املساكن ،واعتدال اخللق ،ولذة
النوم ،وقال سعيد بن جبري :حىت عن شربة عسل .وقال جماهد :عن كل لذة من لذات الدنيا .وقال
احلسن البصري :من النعيم الغذاء والعشاء .وقال أبو قالبة :من النعيم أكل السمن والعسل ابخلبز

النقي .وعن ابن عباس :النعيم صحة األبدان واألمساع واألبصار ( )1وهذا الذي فسروها به من ابب
ِ
ِ
وها
ص َ
التنوع يف التفسري ،فإن أصناف النعيم كثرية َّل تعد وَّل حتصى َوإِن تَـ ُعدمواْ ن ْع َمةَ هللا َّلَ ُحتْ ُ

[النحل ،]18:وبعض أنواع النعيم من الضرورايت وبعضها من الكماليات ،والناس يتفاوتون يف ذلك
فيما بينهم ،ويوجد يف عصر ما َّل جيده أهل عصور أخرى ،ويف بلد ما َّل جيده أهل بالد أخرى ،وكل

ذلك يسأل عنه العباد .روى الرتمذي إبسناده عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم(( :إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له :أمل نصح لك جسمك؟

ونرويك من املاء البارد)) ( .)2وبعض الناس َّل يستشعر النعم العظيمة اليت وهبه هللا إايها ،فال يدرك

النعمة اليت يف شربة املاء ،ولقمة الطعام ،وفيما وهبه هللا من مسكن وزوجة وأوَّلد ،ويظن أن النعم
تتمثل يف القصور والبساتني واملراكب فحسب ،فقد سأل رجل عبدهللا بن عمرو بن العاص فقال:
ألسنا من فقراء املهاجرين؟ فقال له عبدهللا :ألك امرأة أتوي إليها؟ قال :نعم .قال :ألك مسكن

تسكنه؟ قال :نعم .فأنت من األغنياء .قال فإن يل خادماً .قال :فأنت من امللوك )3( .ويف صحيح
البخاري عن ابن عباس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :نعمتان مغبون فيهما كثري من
الناس :الصحة والفراغ)) ( ،)4ومعىن هذا أهنم مقصرون يف شكر هاتني النعمتنيَّ ،ل يقومون

بواجبهما ،ومن َّل يقوم حبق ما وجب عليه فهو مغبون .ويف (مسند أمحد) أن رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم قالَّ(( :ل أبس ابلغىن ملن اتقى هللا عز وجل ،والصحة ملن اتقى هللا خري من الغىن ،وطيب

النفس من النعم)) ( .)5ويف بعض األحاديث النبوية بيان من الرسول صلى هللا عليه وسلم عن صورة
من صور السؤال عن النعيم الذي يواجه هللا به عباده يف ذلك اليوم ،ففي (صحيح مسلم) عن أيب

هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :يلقى (الرب) العبد فيقول :أي فُل ،أمل أكرمك،

وأسودك ،وأزوجك ،وأسخر لك اخليل واإلبل ،وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول :بلى .قال :فيقول:
أفظننت أنك مالقي؟ قال :فيقولَّ :ل .فيقول :فإين أنساك كما نسيتين .مث يلقى الثاين فيقول :أي

فُل ،أمل أكرمك ،وأسودك ،وأزوجك ،وأسخر لك اخليل واإلبل ،وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول :بلى .أي
رب ،فيقول :أفظننت أنك مالقي؟ فيقولَّ :ل .فيقول :فإين أنساك كما نسيتين .مث يلقى الثالث،

فيقول له مثل ذلك .فيقول :اي رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ،ويثين
خبري ما استطاع .فيقول :ههنا اذن .قال :مث يقال له :اآلن نبعث عليك شاهداً عليك ،ويتفكر يف

نفسه ،من ذا يشهد علي؟ فيختم هللا على فيه .ويقال لفخذه وحلمه وعظامه :انطقي فتنطق فخذه
وحلمه وعظامه بعمله .وذلك ليعذر من نفسه .وذلك املنافق الذي يسخط هللا عليه)) )6( .والسؤال
عن النعيم سؤال عن شكر العبد ملا أنعم هللا به عليه ،فإذا شكر فقد أدى حق النعمة ،وإن أىب وكفر،

أغضب عليه هللا ،ففي (صحيح مسلم) عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا
لريضى عن العبد أن أيكل األكلة ،فيحمده عليها ،أو يشرب الشربة فيحمده عليها)) ( .)7القيامة

الكربى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 218
_________

( )1انظر(( :تفسري ابن أيب حامت)) (.)3460 /10

( )2رواه الرتمذي ( .)3358وقال :هذا حديث غريب .وقال ابن العريب يف ((عارضة األحوذي))
( ،)406 /6واأللباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.
( )3رواه مسلم (.)2979

( )4رواه البخاري (.)6412
( )5رواه ابن ماجه ( ،)2141وأمحد ( ،)23206( )372 /5والبخاري يف ((األدب املفرد))
( .)231من حديث معاذ بن عبد هللا بن خبيب عن أبيه عن عمه .قال البوصريي يف ((مصباح

الزجاجة)) ( :)6 /3هذا إسناد صحيح رجاله ثقات .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)):

صحيح.

( )6رواه مسلم (.)2968
( )7رواه مسلم (.)2734

()461/4

املطلب الرابع :العهود واملواثيق

اَّلل ِمن قَـبل َّل يـولمو َن األَ ْدابر وَكا َن عه ُد َِّ
اَّلل
َ َ َ َْ
يسأل هللا عباده عما عاهدوه عليه َولََق ْد َكانُوا َع َ
اه ُدوا ََّ
ْ ُ َُ

َم ْس ُؤوَّلً [األحزاب ،]15 :وكل عهد مشروع بني العباد فإن هللا سائل العبد عن الوفاء بهَ :وأ َْوفُواْ
ِابل َْع ْه ِد إِ َّن ال َْع ْه َد َكا َن َم ْس ُؤوَّلً [اإلسراء ]34 :القيامة الكربى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 221

()462/4

املطلب اخلامس :السمع والبصر والفؤاد

ك بِ ِه
يسأل هللا العباد عن مجيع ما يقولونه ،ولذلك حذرهم من القول بال علم َوَّلَ تَـ ْق ُ
س لَ َ
ف َما لَْي َ
ِ
ك َكا َن َع ْنهُ َم ْس ُؤوَّلً [اإلسراء ،]36 :قال قتادةَّ :ل تقل
ْم إِ َّن َّ
اد ُك مل أُولئِ َ
ص َر َوالْ ُف َؤ َ
الس ْم َع َوالْبَ َ
عل ٌ
رأيت ومل تر ،ومسعت ومل تسمع ،وعلمت ومل تعلم ،فإن هللا سائلك عن ذلك كله .قال ابن كثري:
ومضمون ما ذكروه يف اآلية :أن هللا هنى عن القول بغري علم ،بل ابلظن ،الذي هو التوهم واخليال.
كما قال تعاىل :اجتنِبوا َكثِ ِ
ض الظَّ ِن إِ ْمثٌ [احلجرات ،]12:ويف احلديث(( :إايكم
ريا م َن الظَّ ِن إِ َّن بَـ ْع َ
َْ ُ
ً

والظن فإن الظن أكذب احلديث)) ( ،)1ويف (سنن أيب داود)(( :بئس مطية الرجل زعموا)) (،)2

ويف احلديث اآلخر(( :إن أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما مل تراي)) ( )3ويف (الصحيح)(( :من

حتلم حلماً كلف يوم القيامة أن يعقد بني شعريتني وليس بفاعل)) ( .)4القيامة الكربى لعمر بن
سليمان األشقر  -ص221
_________

( )1رواه البخاري ( ،)5143ومسلم ( .)2563من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه أبو داود ( .)4972من حديث أبو قالبة عبدهللا بن زيد اْلرمي عن أيب قالبة قال :قال
أبو مسعود أليب عبدهللا أو قال أبو عبدهللا أليب مسعود مث ذكر احلديث .واحلديث سكت عنه أبو

داود .قال النووي يف ((األذكار)) ( :)470إسناده صحيح .وقال ابن حجر يف ((اإلصابة)) (/4

 :)126إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )3رواه البخاري (.)7043

( )4رواه البخاري (ٍ )7042
ٍ
مقارب .من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
بلفظ

()463/4

املبحث السابع :أول من حياسب من الناس
حياسب هللا سبحانه وتعاىل البشر يف أسرع وقت كما ذكر ,سبحانه َّل يشغله شأن عن شأن ,وقد
اختلفت أقوال العلماء يف ذكر أول من حياسب يف يوم القيامة من اْلماعات أو األفراد ,هل هم

املالئكة؟ أم هو اللوح احملفوظ؟ أم هم األنبياء والرسل؟ أم أرابب األموال والسعة؟ أم أهنم أول من

تبارزوا يف يوم بدر؛ علي بن أيب طالب ,ومحزة ,وعبيدة ,وأقراهنم من املشركني؟ أم أن أول احملاسبني

جاران من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم؟ أم الزوج وزوجته؟.

كل ذلك قد قيل ,ونوضح فيما يلي أدلة تلك األقوال واْلمع بينها:

 أما ما جاء من أهنم املالئكة :فهو ما روى ابن أنعم عن حبان بن أيب جيلة فيما يعزوه الربديسيقال( :أول من يدعى يوم القيامة إسرافيل ,فيقول هللا عز وجل ثناؤه :هل بلغت عهدي؟ فيقول :نعم
اي رب ,فيخلى عن إسرافيل ,ويقول ْلربيل :ما صنعت بعهدي؟ فيقول :بلغت الرسل ,فتدعى الرسل
فيقول :هل بلغكم جربيل عهدي؟ فيقولون :نعم فيخلى جربيل .ويقال للرسل :هل بلغتم عهدي؟

فيقولون :نعم قد بلغناه األمم ,فتدعى األمم فيقال :هل بلغكم الرسل عهدي؟ فمكذب ,ومصدق,
فتقول الرسل :لنا عليكم شهداء ,فيقول هللا تبارك وتعاىل وهو أعلم :من؟ فيقولون :أمة حممد صلى

هللا عليه وسلم ,فيقال هلم :أتشهدون أن الرسل قد بلغت األمم؟ فتقول األمم :اي رب ,كيف يشهد
علينا من مل يدركنا؟ فيقول هللا عز وجل :تشهدوا عليهم ومل تدركوهم؟ فيقولون :اي ربنا أرسلت إلينا

رسوَّلً ,وأنزلت علينا كتاابً ,فقصصت علينا فيه أن قد بلغوا قولك) (.)1

 -وأما ما جاء من أول احملاسبني اللوح احملفوظ :فهو ماجاء عن سنان أنه قال( :اللوح احملفوظ معلق

ابلعرش ,فإذا أراد هللا أن يوحي بشئ كتب يف اللوح احملفوظ ,فيجيء اللوح حىت يقرع جبهة إسرافيل,
فينظر فيه ,فإن كان ألهل السماء دفعه إىل ميكائيل ,وإن كان ألهل األرض دفعه إىل جربيل.
فأول ما حياسب يوم القيامة اللوح احملفوظ ,يدعى به ترعد فرائصه ,فيقال :هل بلغت؟ فيقول :نعم,

فيقال :من يشهد لك؟ فيقول :إسرافيل ،فيجاء إبسرافيل ترعد فرائصه ,فيقال :هل بلغك اللوح؟
فإذا قال :نعم؛ قال اللوح :احلمد هلل الذى جناين من سوء احلساب ,مث كذلك).

وىف حديث وهب بن الورد أن ((إسرافيل عليه السالم يقول :بلغت جربيل ,فيدعى جربيل عليه

السالم ترعد فرائصه ,فيقال :ما صنعت فيما بلغك إسرافيل؟ فيقول :بلغت الرسل ،فيؤتى ابلرسل
َّ ِ
ين
فيقال :ما صنعتم فيما أدى إليكم جربيل؟ فيقولون :بلغنا الناس ,فهو قوله تعاىل :فَـلَنَ ْسأَلَ َّن الذ َ
أ ُْر ِس َل إلي ِه ْم َولَنَ ْسأَلَ َّن ال ُْم ْر َسلِني [األعراف.)2( ))]6 :
وأما ما جاء من أن أول احملاسبني األنبياء والرسل فقد قال الربديسي( :فيبدأ ابألنبياء عليهم الصالة
السالم ,فيقول :ماذا أجبتم؟ قيل يف تفسريها :كانوا قد علموا ولكن ذهبت عقوهلم ,وغربت أفهامهم

ونسوا من شدة اهلول ,وعظيم اخلطب ,وصعوبة األمر ،فقالواَّ :ل علم لنا إنك أنت عالم الغيوب ,مث
يقويهم هللا عز وجل فيدعى بنوح عليه الصالة والسالم) ()1

()464/4

مث استدل ِبا أخرج البخاري من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم(( :يدعى بنوح عليه السالم يوم القيامة ,فيقول :لبيك وسعديك اي رب ,فيقول :هل
بلغت؟ فيقول :نعم فيقال ألمته :هل بلغكم؟ فيقولون :ما جاءَن من نذير ,فيقول :من يشهد لك؟
ك
فيقول :حممد وأمته ,فيشهدون أنه قد بلغ ,ويكون الرسول عليهم شهيداً ,وذلك يف قولهَ :وَك َذلِ َ
ِ
اء َعلَى الن ِ
ول َعلَْي ُك ْم َش ِهي ًدا [البقرة.]143 :
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َن َّ
َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا لتَ ُكونُواْ ُش َه َد َ
والوسط :العدل ,أى عدوَّلً خياراً ,وخري األمور الوسط)) (.)2

 -وأما ما جاء من أهنم العلماء ,أو املغازون ,أو أرابب املال والسعة :فهو ما ذكره السفاريين إَّل أنه

مل يسنده إىل أحد (.)3
 -أما ما جاء من أهنم الذين تبارزوا ىف يوم بدر :فهو ما أخرج البخاري بسنده إىل علي بن أيب طالب

رضي هللا عنه أنه قال(( :أَن أول من جيثو بني يدي الرمحن للخصومة يوم القيامة)) (.)1

وروى كذلك عن قيس بن عباد وعن أيب ذر عن علي بن أيب طالب أن اآلية من قوله تعاىلَ :ه َذ ِ
ان
َخ ْ ِ
ص ُموا ِيف َرهبِِ ْم [احلج .]19 :أهنا نزلت يف شأن الذين تبارزوا يوم بدر ,وهم محزة,
ص َمان ا ْختَ َ
وعلي ,وعبيدة – أبو عبيدة – ابن احلارث ,وشيبة بن ربيعة ,وعتبة ,والوليد بن عتبة (.)4

 وأما ما جاء من أهنم جاران :فهو ما روى اإلمام أمحد عن عقبة بن عامر قال :قال رسول هللاصلي هللا عليه وسلم(( :أول خصمني يوم القيامة جاران)) (.)1

وجيمع بني تلك األقوال:

أن ما صح من تلك األقوال والرواايت فإنه حيمل على أولية مقيدة ىف ابهبا ,على أن هذه الرواايت
اليت تقدمت حتتاج إىل نصوص تؤيدها  ...وأما ابلنسبة لألمم ,فقد جاء يف السنة أن أول األمم

يقضي هللا بينهم هم أمة حممد صلى هللا عليه وسلم ,وهذه مزية ومفخرة هلم؛ ليكونوا شهداء على

الناس.

ومما ورد يف هذا ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :حنن آخر
األمم ,وأول من حياسب ,يقال :أين األمة األمية ونبيها؟ فنحن اآلخرون األولون)) (.)1

وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم(( :جيئ النيب ومعه

الرجالن .وجيئ النيب ومعه الثالثة ,وأكثر من ذلك وأقل ,فيقال له :هل بلغت قومك؟ فيقول :نعم,

فيدعى قومه فيقال :هل بلغكم؟ فيقولونَّ :ل ,فيقال :من شهد لك؟ فيقول :حممد وأمته ,فتدعى أمة

حممد ,فيقال :هل بلغ هذا؟ فيقولون :نعم ,فيقول :وما علمكم بذلك؟ فيقولون أخربَن نبينا بذلك؛
ِ
اء َعلَى
أن الرسل قد بلغوا فصدقناه قال فذلكم قوله تعاىلَ :وَك َذلِ َ
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا لتَ ُكونُواْ ُش َه َد َ
الن ِ
ول َعلَْي ُك ْم َش ِهي ًدا [البقرة.)1( ))]143 :
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َن َّ
وورد عن رفاعة اْلهين قال(( :صدرَن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :والذي نفس حممد
بيده ما من عبد يؤمن مث يسدد إَّل سلك به يف اْلنة ,وأرجو أَّل يدخلوها حىت تبوؤا أنتم ومن صلح

من ذراريكم مساكن يف اْلنة ,ولقد وعدين ريب عز وجل أن يدخل اْلنة من أميت سبعني ألفاً بغري

حساب)) (.)1

وعن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إنكم
وفيتم سبعني أمة ,أنتم خريها وأكرمها على هللا)) (.)1

فثبت هبذه النصوص أن أمة حممد صلى هللا عليه وسلم هم أول األمم حتاسب ,وأول األمم تدخل

اْلنة ,ويف هذا يقول احلافظ ابن كثري( :ويكون أو األمم يقضى بينهم هذه األمة ,لشرف نبيها صلى
هللا عليه وسلم ،كما أهنم أول من يدخل على الصراط ,وأول من يدخل اْلنة) )1( .احلياة اآلخرة

لغالب عواجي -بتصرف969 /2 -
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)3001وابن ماجه ( ،)3480وأمحد ( ،)20041( )3 /5واحلاكم (/4
 ،)94والبيهقي ( .)18172( )5 /9قال الرتمذي :حسن ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح

اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وصححه ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) ( ،)112 /6وقال

ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)73 /8حسن صحيح ،وله شاهد مرسل رجاله ثقات ،وحسنه
األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).
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املطلب األول :أول ما حياسب عليه العبد من أعماله
أول ما حياسب عليه العبد من حقوق هللا تبارك وتعاىل الصالة ،فإن صلحت أفلح وجنح وإَّل خاب
وخسر ،ففي (سنن الرتمذي) و (النسائي) عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يقول(( :إن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة من عمله صالته ،فإن صلحت فقد

أفلح وأجنح ،وإن فسدت فقد خاب وخسر ،فإن انتقص من فريضته شيئاً .قال الرب تبارك وتعاىل:

انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل هبا ما انتقص من الفريضة ،مث يكون سائر عمله على ذلك))

( .)1ويف (سنن أيب داود) عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن أول ما حياسب
الناس به يوم القيامة من أعماهلم الصالة ،قال :يقول ربنا – عز وجل – ملالئكته :انظروا يف صالة

عبدي ،أْتها أم نقصها؟ فإن كانت اتمة كتبت له اتمة ،وإن كان انتقص منها شيئاً ،قال :انظروا ،هل
لعبدي من تطوع ،فإن كان له تطوع ،قال :أْتوا لعبدي فريضته من تطوعه ،مث تؤخذ األعمال بعد

ذلك)) ( .)2القيامة الكربى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 223
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)413والنسائي ( .)232 /1وقال الرتمذي :حديث أيب هريرة حديث حسن
غريب من هذا الوجه .وقال النووي يف ((اجملموع)) ( :)55 /4إسناده صحيح ِبعناه .وقال األلباين
يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.
( )2رواه أبو داود ( .)864وسكت عنه .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.
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املطلب الثاين :أنواع احلساب
يتفاوت حساب العباد ،فبعض العباد يكون حساهبم عسرياً وهؤَّلء هم الكفرة اجملرمون الذين أشركوا
ابهلل ما مل ينزل به سلطاَنً ،وْتردوا على شرع هللا ،وكذبوا ابلرسل ،وبعض عصاة املوحدين قد يطول
حساهبم ويعسر بسبب كثرة الذنوب وعظمها .وبعض العباد يدخلون اْلنة بغري حساب ،وهم فئة

قليلة َّل جياوزون السبعني ألفاً ،وهم الصفوة من هذه األمة ،والقمم الشاخمة يف اإلْيان والتقى

والصالح واْلهاد ،وسيأيت ذكرهم وصفتهم عند احلديث عن أهل اْلنة وبعض العباد حياسبون حساابً
يسرياً ،وهؤَّلء َّل يناقشون احلساب ،أي َّل يدقق ،وَّل حيقق معهم ،وإمنا تعرض عليهم ذنوهبم مث
ف ُحياس ِ
يتجاوز هلم عنها .وهذا معىن قوله تبارك وتعاىل :فَأ ََّما من أ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
س ًااب
َْ
س ْو َ َ َ ُ
بحَ
ُويتَ كتَابَهُ بيَمينه فَ َ
ِ
ريا [اَّلنشقاق ،]8 - 7 :ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه
يَس ً
وسلم قال(( :ليس أحد حياسب يوم القيامة إَّل هلك ،فقلت :اي رسول هللا ،أليس قد قال هللا تعاىل:
ف ُحياس ِ
ِ
فَأ ََّما من أ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ريا [اَّلنشقاق ،]8 - 7 :فقال رسول هللا صلى
َْ
س ْو َ َ َ ُ
س ًااب يَس ً
بحَ
ُويتَ كتَابَهُ بيَمينه فَ َ
هللا عليه وسلم :إمنا ذلك العرض ،وليس أحد يناقش احلساب يوم القيامة إَّل عذب)) ( .)1قال

النووي يف شرحه للحديث :معىن نوقش احلساب :استقصي عليه .قال القاضي :وقوله( :عذب) له

معنيان :أحدمها :أن نفس املناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب ملا فيه من التوبيخ.
والثاين :أنه مفض إىل العذاب ابلنار ويؤيده قوله يف الرواية األخرى( :هلك) مكان (عذب) هذا كالم

القاضي .قال النووي :وهذا الثاين هو (الصحيح) ،ومعناه أن التقصري غالب يف العباد فمن استقصي
عليه ،ومل يسامح هلك ،ودخل النار ،ولكن هللا تعاىل :يعفو ويغفر ما دون الشرك ملن يشاء .ونقل
ابن حجر عن القرطيب يف معىن قوله :إمنا ذلك العرض ،قال :إن احلساب املذكور يف اآلية إمنا هو أن

تعرض أعمال املؤمن عليه حىت يعرف منَّة هللا عليه يف سرتها عليه يف الدنيا ،ويف عفوه عنها يف

اآلخرة .واملراد ابلعرض  -كما هو ظاهر من هذه األحاديث  -عرض ذنوب املؤمنني عليهم ،كي

يدركوا مدى نعمة هللا عليهم يف غفراهنا هلم .القيامة الكربى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 224

_________
( )1رواه البخاري ( ،)4939ومسلم (.)2876
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املطلب الثالث :أمثلة من السنة للمناقشة والعرض واملعاتبة

ورد يف السنة النبوية مشاهد للمناقشة والعرض واملعاتبة اليت تكون من هللا لعباده ،وسنسوق لكل

واحد من هذه األنواع الثالثة مشهداً مما صح يف السنة.
 -مناقشة املرائني

روى مسلم والرتمذي والنسائي عن شفي بن ماتع األصبحي رمحه هللا أنه دخل املدينة ،فإذا هو برجل
قد اجتمع عليه الناس ،فقال :من هذا؟ فقالوا :أبو هريرة ،فدنوت منه ،حىت قعدت بني يديه ،وهو

حيدث الناس ،فلما سكت وخال ،قلت له :أسألك حبق وحق ،ملا حدثتين حديثاً مسعته من رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم عقلته وعلمته ،فقال أبو هريرة(( :أفعل ،ألحدثنك حديثاً حدثنيه رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم ،عقلته وعلمته ،مث نشغ أبو هريرة نشغة ،فمكثنا قليالً ،مث أفاق ،فقال:

ألحدثنك حديثاً حدثنيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف هذا البيت ،ما معنا أح ٌد غريي وغريه ،مث

نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ،مث أفاق ومسح عن وجهه ،وقال :أفعل ،ألحدثنك حديثاً حدثنيه رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم ،أَن وهو يف هذا البيت ،ما معنا أح ٌد غريي وغريه ،مث نشغ أبو هريرة نشغة
شديدة ،مث مال خاراً على وجهه ،فأسندته طويالً ،مث أفاق ،فقال :حدثين رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم :أن هللا إذا كان يوم القيامة ينزل إىل العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية ،فأول من يدعو به

ورجل كثري املال ،فيقول هللا للقارئ :أمل أعلمك ما أنزلت
رجل مجع القرآن ،ورجل قتل يف سبيل هللاٌ ،

على رسويل؟ قال :بلى ،اي رب ،قال :فماذا عملت فيما علمت؟ قال :كنت أقوم به آَنء الليل وآَنء

النهار ،فيقول هللا له :كذبت ،وتقول له املالئكة :كذبت ،ويقول هللا له :بل أردت أن يقال :فالن
قارئ ،وقد قيل ذلك .ويؤتى بصحاب املال فيقول هللا :أمل أوسع عليك ،حىت مل أدعك حتتاج إىل

أحد؟ قال :بلى ،اي رب ،قال :فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال :كنت أصل الرحم ،وأتصدق ،فيقول

هللا له :كذبت ،وتقول له املالئكة :كذبت ،ويقول هللا :بل أردت أن يقال :فالن جواد ،فقيل ذلك.
مث يؤتى ابلذي قتل يف سبيل هللا ،فيقول هللا :يف ماذا قتلت؟ فيقول :أمرت ابْلهاد يف سبيلك،

فقاتلت حىت قتلت ،فيقول هللا له :كذبت ،وتقول له املالئكة :كذبت ،ويقول هللا :بل أردت أن
يقال :فالن جريء ،فقد قيل ذلك .مث ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ركبيت ،فقال :اي
أاب هريرة ،أولئك الثالثة أول خلق هللا تسعر هبم النار يوم القيامة)) .قال الوليد أبو عثمان املدائين:

فأخربين عقبة بن مسلم :أن شفياً هو الذي دخل على معاوية فأخربه هبذا .قال أبو عثمان :وحدثين

العالء بن أيب حكيم :أنه كان سيافاً ملعاوية ،فدخل عليه رجل ،فأخربه هبذا عن أيب هريرة ،فقال

بكاء شديداً ،حىت ظننا أنه
معاوية :قد فعل هبؤَّلء هكذا ،فكيف ِبن بقي من الناس؟ مث بكى معاوية ً

هالك ،وقلنا :قد جاء هذا الرجل بشر ،مث أفاق معاوية ،ومسح عن وجهه ،وقال :صدق هللا ورسوله:
ِ
ف إِلَي ِهم أَ ْعما َهلم فِيها وهم فِيها َّلَ يـب َخسو َن أُولَئِ َ َّ ِ
س
َمن َكا َن يُ ِري ُد ا ْحلَيَاةَ ال مدنْـيَا َوِزينَـتَـ َها نُـ َو ْ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ
ك الذ َ
ين لَْي َ
ِ ِ
ِ
يها َوَاب ِط ٌل َّما َكانُواْ يَـ ْع َملُو َن [هود .]16 - 15 :أخرجه
َّار َو َحبِ َ
صنَـ ُعواْ ف َ
ط َما َ
َهلُ ْم ِيف اآلخ َرة إَِّلَّ الن ُ
الرتمذي)1( .

_________

( )1رواه الرتمذي ( .)2382وقال :هذا حديث حسن غريب .وقال األلباين يف ((صحيح سنن
الرتمذي)) :صحيح ..
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ويف رواية مسلم والنسائي عن سليمان بن يسار :قال(( :تفرق الناس عن أيب هريرة ،فقال له َنتل
أخو أهل الشام :أيها الشيخ حدثين حديثاً مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فقال :نعم

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه :رجل استشهد،
فأيت به ،فعرفه نعمه ،فعرفها ،قال :فما عملت فيها؟ قال :قاتلت فيك حىت استشهدت ،فقال:

كذبت ،ولكنك قاتلت ألن يقال :جريء فقد قيل ،مث أمر به ،فسحب على وجهه ،حىت ألقي يف

النار .ورجل تعلم العلم وعلمه ،وقرأ القرآن ،فأويت به ،فعرفه نعمه فعرفها ،قال :فما عملت فيها؟

قال :تعلمت العلم وعلمته ،وقرأت فيك القرآن ،قال :كذبت ،ولكنك تعلمت العلم ليقال عاملٌ،
وقرأت القرآن ليقال :هو قارئ ،فقد قيل ،مث أمر به ،فسحب على وجهه ،حىت ألقي يف النار ،ورجل
وسع هللا عليه ،وأعطاه من أصناف املال كله ،فأيت به فعرفه بنعمه ،فعرفها ،قال :فما عملت فيها؟

قال :ما تركت من سبيل حتب أن ينفق فيها إَّل أنفقت فيها لك ،قال :كذبت ولكنك فعلت ليقال:

هو جواد ،فقد قيل ،مث أمر به فسحب على وجهه مث ألقي يف النار)) (.)1
 -عرض الرب ذنوب عبده عليه

عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن هللا يدين
املؤمن ،فيضع عليه كنفه ،ويسرته ،فيقول :أتعرف ذنب كذا ،أتعرف ذنب كذا؟ فيقول :نعم أي رب.

حىت إذا قرره بذنوبه ،ورأى يف نفسه أنه هلك ،قال :سرتهتا عليك يف الدنيا وأَن أغفرها لك اليوم،
َّ ِ
ين َك َذبُواْ َعلَى َرهبِِ ْم أََّلَ لَ ْعنَةُ
فيعطى كتاب حسناته .وأما الكافر واملنافقون فيقول األشهادَ :ه ُؤَّلء الذ َ
ِ
ِ
ني [هود .)2( ))]18 :قال القرطيب يف قوله :فيضع عليه كنفه أي :سرته ولطفه
هللا َعلَى الظَّال ِم َ

وإكرامه ،فيخاطب خطاب مالطفة ،ويناجيه مناجاة املصافاة واحملادثة ،فيقول له :هل تعرف؟ فيقول:

رب أعرف ،فيقول هللا ممتناً عليه ،ومظهراً فضله لديه :فإين قد سرتهتا عليك يف الدنيا ،أي مل
أفضحك هبا فيها ،وأَن أغفرها لك اليوم.

 معاتبة الرب عبده فيما وقع منه من تقصريوقد حدثنا الرسول صلى هللا عليه وسلم عن معاتبة الرب لعبده يوم القيامة ،ففي (صحيح مسلم)

عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا تعاىل :يقول يوم
رب العاملني؟ قال :أما
القيامة :اي ابن آدم ،مرضت فلم تعدين .قال :اي رب كيف أعودك وأنت م

علمت أن عبدي فالَنً مرض فلم تعده ،أما علمت أنك لو عدته لوجدتين عنده؟ اي ابن آدم،

استطعمتك فلم تطعمين؟ قال :اي رب كيف أطعمك وأنت رب العاملني؟ قال :أما علمت أنه

استطعمك عبدي فالن فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ اي ابن آدم،
استسقتيك فلم تسقين؟ قال :اي رب كيف أسقيك وأنت رب العاملني؟ قال :استسقاك عبدي فالن

فلم تسقه؟ أما علمت أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي؟)) ( .)3القيامة الكربى لعمر بن سليمان
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 -إيتاء العباد كتبهم

يف ختام مشهد احلساب يعطى كل عبد كتابه املشتمل على سجل كامل ألعماله اليت عملها يف احلياة
الدنيا وختتلف الطريقة اليت يؤتى هبا العباد كتبهم ،فأما املؤمن فإنه يؤتى كتابه بيمينه من أمامه،
فيحاسب حساابً يسرياً ،وينقلب إىل أهله يف اْلنة مسروراً فَأ ََّما من أ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ب
س ْو َ
َْ
ف ُحيَ َ
اس ُ
ُويتَ كتَابَهُ بيَمينه فَ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ورا [اَّلنشقاق ،]9 - 7 :وإذا اطلع املؤمن على ما حتويه
ب إِ َىل أ َْهله َم ْس ُر ً
ريا َويَن َقل ُ
س ًااب يَس ً
حَ
صحيفته من التوحيد وصاحل األعمال سر واستبشر ،وأعلن هذا السرور ،ورفع به صوته ،فَأ ََّما َم ْن
ٍ ِ
ش ٍة َّر ِ
أِ
اضيَ ٍة ِيف َجن ٍَّة
ُويتَ كِتَابَهُ بِيَ ِمينِ ِه فَـيَـ ُق ُ
سابِي ْه فَـ ُه َو ِيف ِعي َ
ول َها ُؤ ُم اقـ َْرُؤوا كِتَابِي ْه إِِين ظَنَ ُ
نت أَِين ُمالق ح َ
ٍِ
َسلَ ْفتُ ْم ِيف األ ََّايِم ْ
اخلَالِيَ ِة [احلاقة .]24 - 19 :وأما الكافر
َعاليَة قُطُوفُـ َها َدانِيَةٌ ُكلُوا َوا ْش َربُوا َهنِيئًا ِِبَا أ ْ
واملنافق وأهل الضالل فإهنم يؤتون كتبهم بشماهلم من وراء ظهورهم ،وعند ذلك يدعو الكافر ابلويل
ِ
والثبور ،وعظائم األمور :وأ ََّما من أ ِ ِ
ِ
ريا [اَّلنشقاق:
س ْو َ
ورا َويَ ْ
َ َْ
ف يَ ْد ُعو ثُـبُ ً
صلَى َسع ً
ُويتَ كتَابَهُ َوَراء ظَ ْه ِره فَ َ
ِ
ِ
 .]12 - 10وأ ََّما من أ ِ ِ ِ ِ ِ
ول اي لَْيـتَ ِين َملْ أ َ ِ ِ
سابِي ْه َاي لَْيـتَـ َها
َ َْ
ُويتَ كتَابَهُ بش َماله فَـيَـ ُق ُ َ
ُوت كتَابي ْه َوَملْ أَ ْد ِر َما ح َ
ِ
ِ
ِ
ت الْ َق ِ
َكانَ ِ
م
صلموهُ [احلاقة- 25 :
اضيَةَ َما أَ ْغ َىن َع ِين َمالي ْه َهلَ َ
يم َ
ك َع ِين ُس ْلطَاني ْه ُخ ُذوهُ فَـغُلوهُ ُمثَّ ا ْْلَح َ
 .]31وعندما يعطى العباد كتبهم يقال هلم :ه َذا كِتابـنا ي ِ
نط ُق َعلَي ُكم ِاب ْحل ِق إِ ََّن ُكنَّا نَستَ ِ
نس ُخ َما ُكنتُ ْم
ْ
َ
َ َ َُ َ
ْ
تَـ ْع َملُو َن [اْلاثية .]29 :القيامة الكربى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 230
_________

( )1رواه مسلم ( ،)1905والنسائي (.)23 /6
( )2رواه البخاري ( ،)2441ومسلم (.)2768
( )3رواه مسلم (.)2569

()469/4

املبحث التاسع :التفاضل يف احلساب
قسم هللا عباده يف احلساب قسمني:

األول :من يكون حسابه يسرياً وهم أهل اليمني ،قال تعاىل :فَأ ََّما من أ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ف
س ْو َ
َْ
ُويتَ كتَابَهُ بيَمينه فَ َ
ُحياس ِ
ِ
ريا [اَّلنشقاق.]8 - 7 :
َ َ ُ
س ًااب يَس ً
بحَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َّ
ين ْ
ين َملْ
استَ َجابُواْ ل َرهب ُم ا ْحلُ ْس َىن َوالذ َ
الثاين :من يلقى سوء احلساب وهم أهل جهنم ،قال تعاىل :للَّذ َ
ض َِ
ك َهلُ ْم ُسوءُ ا ْحلِس ِ
يَ ْستَ ِجيبُواْ لَهُ لَ ْو أ َّ
َن َهلُم َّما ِيف األ َْر ِ
اه ْم
مج ًيعا َوِمثْـلَهُ َم َعهُ َّلَفْـتَ َد ْواْ بِ ِه أ ُْولَئِ َ
اب َوَمأ َْو ُ
َ
َج َهن ِ
اد [الرعد .]18 :ويف نصوص السنة دَّللة على أن املؤمنني يف احلساب ثالثة
س ال ِْم َه ُ
ُ
َّم َوب ْئ َ
أصناف:
فصنف َّل حياسب ،وهؤَّلء طائفة من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم أخرب عنهم صلى هللا عليه

وسلم ,وعدهتم سبعون ألفاً يدخلون اْلنة بال حساب ،ففي احلديث(( :عرضت علي األمم ،فجعل

ْير النيب ومعه الرجل ،والنيب ومعه الرجالن ،والنيب معه الرهط ،والنيب ليس معه أحد ،ورأيت سواداً
سد األفق ،فرجوت أن تكون أميت ،فقيل :هذا موسى وقومه ،مث قيل :انظر ،فرأيت سواداً كثرياً سد

األفق ،فقيل يل :انظر هكذا وهكذا ،فرأيت سواداً كثرياً سد األفق ،فقيل :هؤَّلء أمتك ،ومع هؤَّلء

سبعون ألفاً يدخلون اْلنة بال حساب)) (.)1

ويف رواية(( :هؤَّلء أمتك ،وهؤَّلء سبعون ألفاً قدامهم َّل حساب عليهم وَّل عذاب)) (.)2

فهذه زايدة فضيلة هلؤَّلء أهنم يتقدمون األمة ،وجاء يف وصفهم أهنم يدخلون اْلنة(( :متماسكني آخذ
بعضهم ببعضَّ ،ل يدخل أوهلم حىت يدخل آخرهم ،وجوههم على صورة القمر ليلة البدر)) (.)3

ويف حديث آخر أهنم يدخلون زمرة واحدة (.)4

ويف رواية يف الصحيحني(( :سبعون ألفاً ،أو سبعمائة ألف)) شك من الراوي (.)5
ووقع يف أحاديث أخرى يف غري الصحيحني أن مع السبعني ألفاً زايدة عليهم (.)6

والصنف الثاينَّ :ل يناقشون احلساب ،وإمنا تعرض أعماهلم مث يتجاوز هلم عنها ،ففي احلديث أن النيب

صلى هللا عليه وسلم قال(( :من نوقش احلساب عذب)) فقالت عائشة(( :أو ليس يقول هللا تعاىل:
ف ُحياس ِ
ِ
ريا – فقال :إمنا ذلك العرض ,ولكن من نوقش احلساب يهلك)) (.)7
س ْو َ َ َ ُ
س ًااب يَس ً
بحَ
فَ َ
وعن عائشة رضي هللا عنها قالت(( :مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول يف بعض صالته :اللهم
حاسبين حساابً يسرياً ,فلما انصرف قلت :اي نيب هللا ما احلساب اليسري؟ قال :أن ينظر يف كتابه
فيتجاوز عنه – (ويف رواية قال :الرجل تعرض عليه ذنوبه مث يتجاوز له عنها) – أن من نوقش
احلساب يومئذ اي عائشة هلك)) (.)8
_________

( )1رواه البخاري ( ،)5752ومسلم ( .)220من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
( )2رواه البخاري ( ،)6541ومسلم ( .)216من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
( )3رواه البخاري ( ،)6554ومسلم ( .)219من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه.
( )4رواه مسلم ( .)217من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )5رواه البخاري ( ،)6543ومسلم ( .)219من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه.
((( )6فتح الباري)) (.)410 /11

( )7رواه البخاري ( .)103من حديث عائشة رضي هللا عنها.
( )8رواه أمحد ( ،)24261( )48 /6واحلاكم ( .)125 /1هذا حديث صحيح على شرط مسلم
ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وقال ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( :)175 /5أصله يف

الصحيح ،وجود إسناده األلباين يف ((أصل صفة الصالة)) (.)1007 /3
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والصنف الثالث :يناقشون احلساب ويسألون فيه عن أعماهلم ،حياسبون حماسبة من توزن حسناته
وسيئاته ( .)1ومن أمثلة هذا الصنف الذي يناقش احلساب وتوزن حسناته وسيئاته صاحب البطاقة
الذي قال فيه صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا سيخلص رجالً من أميت على رؤوس اخلالئق يوم

القيامة ،فينشر عليه تسعة وتسعون سجالً ،كل سجل مد البصر ،مث يقول له :أتنكر من هذا شيئاً؟
أظلمك كتبيت احلافظون؟ فيقولَّ :ل اي رب فيقول :أفلك عذر أو حسنة؟ فبهت الرجل فيقولَّ :ل اي
رب ،فيقول :بلى إن لك عندَن حسنة واحدةَّ ،ل ظلم اليوم عليك ،فتخرج له بطاقة فيها :أشهد أَّل
إله إَّل هللا ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،فيقول :احضروه ،فيقول :اي رب ما هذه البطاقة مع هذه
السجالت؟ فيقال :إنك َّل تظلم ،قال :فتوضع السجالت يف كفة ،والبطاقة يف كفة ،فطاشت

السجالت ،وثقلت البطاقة ،فال يثقل مع اسم هللا شيء)) (.)2
فهذه دَّلئل على تفاضل املؤمنني يف احلساب.

ويف هذا الباب تظهر فضيلة خص هللا هبا أمة حممد صلى هللا عليه وسلم وهي اختصاصها بشهادهتا
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً
لألنبياء على أممهم ,وبشهادة رسوهلم صلى هللا عليه وسلم عليها ،قال تعاىلَ :وَك َذلِ َ
َو َسطًا لِتَ ُكونُواْ ُش َه َداء َعلَى الن ِ
ول َعلَْي ُك ْم َش ِهي ًدا [البقرة .]143 :وقال عز وجل:
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َن َّ
ِ
ول َش ِهي ًدا َعلَْي ُك ْم َوتَ ُكونُوا ُش َه َداء َعلَى الن ِ
َّاس
الر ُس ُ
مني ِمن قَـ ْب ُل َوِيف َه َذا لِيَ ُكو َن َّ
ُه َو َمسَّا ُك ُم ال ُْم ْسل َ

[احلج .]78 :وتكون شهادة هذه األمة على حنو ما قال صلى هللا عليه وسلم(( :جييء نوح وأمته،

فيقول هللا تعاىل :هل بلغت؟ فيقول :نعم أي رب ،فيقول ألمته :هل بلغكم؟ فيقولونَّ :ل ،ما جاءَن

من نيب ،فيقول لنوح :من يشهد لك؟ فيقول حممد صلى هللا عليه وسلم وأمته ،فنشهد أنه قد بلغ،
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا لِتَ ُكونُواْ ُش َه َداء َعلَى الن ِ
َّاس والوسط :العدل)) (.)3
وهو قوله جل ذكرهَ :وَك َذلِ َ
مباحث املفاضلة يف العقيدة حملمد بن عبدالرمحن الشظيفي –ص398 :
_________

((( )1الفتاوى)) (.)146 /3
( )2رواه الرتمذي ( ،)2850وابن ماجه ( ،)4300وأمحد ( ،)6994( )213 /2واحلاكم (/1

 .)529 ،46قال أبو عيسى :هذا حديث حسن غريب .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح مل خيرج
يف الصحيحني وهو صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهيب .وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة))

( - )173 /5كما أشار إىل ذلك يف مقدمته  .-وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) (/11
 :)176إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.
( )3رواه البخاري ( .)3339من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
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ْتهيد

يقتص احلكم العدل يف يوم القيامة للمظلوم من ظامله ،حىت َّل يبقى ألحد عند أحد مظلمة ،حىت
احليوان يقتص لبعضه من بعض ،فإذا انططحت شااتن إحدامها جلحاء َّل قرون هلا ،واألخرى ذات
قرون ،فإنه يقتص لتلك من هذه ،ففي (صحيح مسلم) عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم قال(( :لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة ،حىت يقاد للشاة اْللحاء من الشاة القرَنء)) (.)1
والذي يعتدي على غريه ابلضرب ،يقتص منه ابلضرب يف يوم القيامة ،ففي احلديث الصحيح الذي

يرويه البخاري يف (األدب املفرد) والبيهقي يف (السنن) ،عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من ضرب بسوط ظلماً ،اقتص منه يوم القيامة)) .ويف (معجم الطرباين

الكبري) عن عمار ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من ضرب مملوكه ظاملاً ،أقيد منه يوم

القيامة)) ( .)2وإسناده صحيح والذي يقذف مملوكه ابلزَن يقام عليه احلد يف يوم القيامة ،إن كان

كذاابً فيما رماه به ،ففي (صحيح مسلم) عن أيب هريرة قال :قال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم:

((من قذف مملوكه ابلزَن يقام عليه احلد يوم القيامة ،إَّل أن يكون كما قال)) ( .)3القيامة الكربى
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_________

( )1رواه مسلم (.)2582
( )2رواه البخاري يف ((األدب املفرد)) ( ،)185والبيهقي ( .)45 /8وقال األلباين يف ((صحيح
األدب املفرد)) :صحيح.
( )3رواه مسلم (.)1660

()472/4

املبحث األول :كيف يكون اَّلقتصاص يف يوم القيامة
إذا كان يوم القيامة كانت ثروة اإلنسان ورأس ماله حسناته ،فإذا كانت عليه مظامل للعباد فإهنم

أيخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم ،فإن مل يكن له حسنات أو فنيت حسناته ،فإنه يؤخذ من
سيئاهتم فيطرح فوق ظهره .ففي (صحيح البخاري) عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم(( :من كانت له مظلمة ألخيه من عرضه أو شيء ،فليتحلل منه اليوم ،قبل أن

َّل يكون دينار وَّل درهم ،إن كان له عمل صاحل أخذ منه بقدر مظلمته ،وإن مل يكن له حسنات أخذ
من سيئات صاحبه فحمل عليه)) ( .)1وهذا الذي أيخذ الناس حسناته ،مث يقذفون فوق ظهره

بسيئاهتم هو املفلس ،كما مساه الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ففي (صحيح مسلم) عن أيب هريرة أن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :أتدرون من املفلس؟ قالوا :املفلس فينا من َّل درهم له وَّل
متاع .فقال :إن املفلس من أميت ،من أييت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ،وأييت وقد شتم هذا،

وقذف هذا ،وأكل مال هذا ،وسفك دم هذا ،وضرب هذا ،فيعطى هذا من حسناته ،وهذا من

حسناته ،فإذا فنيت حسناته ،قبل أن يقضي ما عليه ،أخذ من خطاايهم فطرحت عليه ،مث طرح يف

النار)) ( .)2واملدين الذي مات ،وللناس يف ذمته أموال أيخذ أصحاب األموال من حسناته ِبقدار
ٍ
إبسناد صحيح عن ابن عمر رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا
ما هلم عنده ،ففي (سنن ابن ماجه)
صلى هللا عليه وسلم(( :من مات وعليه دينار أو درهم ،قضى من حسناته ،ليس مث دينار وَّل درهم))
( .)3وإذا كانت بني العباد مظامل متبادلة اقتص لبعضهم من بعض ،فإن تساوى ظلم كل واحد منهما

لآلخر كان كفافاً َّل له وَّل عليه ،وإن بقي لبعضهم حقوق عند اآلخرين أخذها .ففي (سنن الرتمذي)

عن عائشة ،قالت(( :جاء رجل فقعد بني يدي الرسول صلى هللا عليه وسلم ،فقال :اي رسول هللا ،إن

يل مملوكني يكذبونين ،وخيونين ،ويعصونين ،وأشتمهم وأضرهبم ،فكيف أَن منهم؟ فقال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :إذا كان يوم القيامة حيسب ما خانوك وعصوك وكذبوك ،وعقابك إايهم ،فإن كان

عقابك إايهم بقدر ذنوهبم كان كفافاً َّل لك ،وَّل عليك .وإن كان عقابك إايهم دون ذنبهم كان

فضالً لك ،وإن كان عقابك إايهم فوق ذنوهبم ،اقتص هلم منك الفضل فتنحى الرجل ،وجعل يهتف
ط لِيَـ ْوِم
ين ال ِْق ْس َ
ويبكى .فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أما تقرأ قوله تعاىلَ :ونَ َ
ض ُع ال َْم َوا ِز َ
ال ِْقيام ِة فَال تُظْلَم نَـ ْفس َشيـئا وإِن َكا َن ِمثْـ َق َ ٍ ِ
ِ
ني
ال َحبَّة م ْن َخ ْر َد ٍل أَتَـ ْيـنَا ِهبَا َوَك َفى بِنَا َحاسبِ َ
ََ
ُ ٌ ًْ َ
فحري ابلعباد الذين خيافون ذلك اليوم أن يرتكوه
[األنبياء .)4( ))]47:وملا كان هذا شأن الظلم
ٌّ
وجيتنبوه وقد أخرب الرسول صلى هللا عليه وسلم أن الظلم يكون ظلمات يف يوم القيامة ،ففي

(صحيح البخاري) و (مسلم) عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم

قال(( :الظلم ظلمات يوم القيامة)) ( .)5ويف (صحيح مسلم) عن جابر بن عبدهللا أن رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم(( :اتقوا الظلم ،فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)) ( .)6القيامة الكربى لعمر بن
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_________

( )1رواه البخاري ( )6534بلفظ( :طرحت) بدَّلً من (محل).
( )2رواه مسلم (.)2581

( )3رواه ابن ماجه ( .)2414قال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)46 /3إسناده حسن.
قال البوصريي يف ((مصباح الزجاجة)) ( :)65 /3هذا إسناد فيه مقال مطر الوراق خمتلف فيه،

سواء قال فيه ابن أيب حامت :أدركته ومل أكتب عنه .اهـ .ومل أر لغريه من األئمة فيه
وحممد بن ثعلبة بن َّ

كالماً .وابقي رجال اإلسناد ثقات على شرط مسلم .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)):
صحيح.

( )4رواه الرتمذي ( .)3165وقال :هذا حديث غريب َّل نعرفه إَّل من حديث عبدالرمحن بن
غزوان .وقال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)223 /3عبدالرمحن بن غزوان ثقة احتج به

البخاري بقية رجال أمحد احتج هبم البخاري ومسلم .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)):
صحيح اإلسناد.

( )5رواه البخاري ( ،)2447ومسلم (.)2579
( )6رواه مسلم (.)2578

()473/4

املبحث الثاين :عظم شأن الدماء
من أعظم األمور عند هللا أن يسفك العباد بعضهم دم بعض يف غري الطريق الذي شرعه هللا تبارك
وتعاىل ،ففي احلديث الصحيح الذي يرويه الرتمذي عن ابن مسعود ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم
قال(( :جييء الرجل آخذاً بيد الرجل ،فيقول :اي رب ،هذا قتلين :فيقول :مل قتلته؟ فيقول :قتلته

لتكون العزة لك .فيقول :فإهنا يل .وجييء الرجل آخذاً بيد الرجل ،فيقول :إي رب ،إن هذا قتلين.
فيقول هللا :مل قتلته؟ فيقول :لتكون العزة لفالن .فيقول :إهنا ليست لفالن ،فيبوء إبمثه)) ( )1ويف

(السنن) للرتمذي ،وأيب داود ،وابن ماجه ،عن ابن عباس ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
((جييء املقتول ابلقاتل يوم القيامةَ ،نصيته ورأسه بيده ،وأوداجه تشخب دماً ،فيقول :اي رب ،سل

هذا فيم قتلين؟ حىت يدنيه من العرش)) )2( .ولعظم أمر الدماء فإهنا تكون أول شيء يقضى فيه بني
العباد .فقد روى البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي عن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه أن النيب

صلى هللا عليه وسلم قال(( :أول ما يقضى بني الناس يوم القيامة يف الدماء)) ( .)3قال ابن حجر يف
شرحه للحديث :ويف احلديث عظم أمر الدم ،فإن البداءة إمنا تكون ابألهم ،والذنب يعظم حبسب
عظم املفسدة وتفويت املصلحة ،وإعالم البنية اإلنسانية غاية يف ذلك .وَّل تعارض بني هذا احلديث

وحديث أن أول ما حياسب عليه العبد الصالة ،قال ابن حجر العسقالين :وَّل يعارض هذا حديث
أيب هريرة رفعه(( :إن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة صالته)) ( )4احلديث أخرجه أصحاب

(السنن) ،ألن األول حممول على ما يتعلق ِبعامالت اخللق .والثاين :فيما يتعلق بعبادة اخلالق .وقد

مجع النسائي يف روايته يف حديث ابن مسعود بني اخلربين ،ولفظه(( :أول ما حياسب العبد عليه
صالته ،وأول ما يقضى بني الناس يف الدماء)) ( .)5القيامة الكربى لعمر بن سليمان األشقر  -ص

240

_________

( )1احلديث مل يروه الرتمذي .ورواه النسائي ( ،)84 /7والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) (.)341 /4
وقال األلباين يف ((صحيح سنن النسائي)) :صحيح.

( )2رواه الرتمذي ( ،)3029والنسائي ( ،)87 /7وابن ماجه ( .)2621قال الرتمذي :هذا حديث
حسن غريب .وقال ابن حجر يف ((موافقة اخلرب اخلرب)) ( :)334 /2صحيح .وقال األلباين يف
((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

( )3رواه البخاري ( ،)6533ومسلم ( ،)1678والرتمذي ( ،)1397والنسائي ( ،)83 /7وابن

ماجه (.)2615

( )4رواه أبو داود ( ،)864والرتمذي ( ،)413والنسائي ( ،)232 /1وابن ماجه ( ،)1425وأمحد
( .)9490( )425 /2واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال الرتمذي :حديث أيب هريرة حديث

حسن غريب من هذا الوجه .وقال النووي يف ((اجملموع)) :إسناده صحيح ِبعناه .وقال ابن امللقن يف
((حتفة احملتاج)) ( :)333 /1إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.
( )5رواه النسائي ( .)83 /7وقال األلباين يف ((صحيح سنن النسائي)) :صحيح.

()474/4

املبحث الثالث :اَّلقتصاص للبهائم بعضها من بعض
يقضي هللا بني خلقه :اْلن واإلنس والبهائم ،وإنه ليقيد يومئذ اْلماء من القرَنء ،حىت إذا مل يبق تبعة
نت تُـ َر ًااب [النبأ.]40 :
عند واحدة ألخرى قال هللا :كونوا تراابً ،فعند ذلك يقول الكافرَ :اي لَْيـتَ ِين ُك ُ

هذا حديث أخرجه ابن جرير يف (تفسريه) إبسناده إىل أيب هريرة يرفعه ( ،)1ويف رواية أخرى أخرجها

ابن جرير أيضاً عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن هللا حيشر اخللق كلهم،
نت
كل دابة وطائر وإنسان ،يقول للبهائم والطري :كونوا تراابً ،فعند ذلك يقول الكافرَ :اي لَْيـتَ ِين ُك ُ

تُـ َر ًااب [النبأ .)2( ))]40 :وعن ابن جرير أيضاً عن عبدهللا بن عمرو قال :إذا كان يوم القيامة مد

األدمي ،وحشر الدواب والبهائم والوحش ،مث حيصل القصاص بني الدواب ،يقتص للشاة اْلماء من

الشاة القرَنء نطحتها ،فإذا فرغ من القصاص بني الدواب ،قال هلا :كوين تراابً ،قال فعند ذلك يقول
نت تُـ َر ًااب [النبأ )3( ]40 :وأخرج مسلم يف (صحيحه) عن أيب هريرة عن رسول
الكافرَ :اي لَْيـتَ ِين ُك ُ
هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة ،حىت يقاد للشاة اْللحاء من

الشاة القرَنء)) ( )4وأخرج أمحد يف (مسنده) إبسناد رجاله رجال (الصحيح) عن أيب هريرة رضي هللا

عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :يقتص اخللق بعضهم من بعض حىت اْلماء من القرَنء،
الذرة من َّ
وحىت َّ
الذرة)) ( )5ويف (املسند) أيضاً عن أيب هريرة يرفعه(( :أَّل والذي نفسي بيده
ليختصمن كل شيء يوم القيامة ،حىت الشااتن فيما انتطحتا)))6( .

_________

( )1رواه الطربي يف ((تفسريه)) ( .)180 /24وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (:)1966

يف ولكنه قد توبع فأخرجه ابن جرير من طريق جعفر بن برقان عن يزيد بن األصم
وهذا إسنا ٌد ضع ٌ

عن أيب هريرة وهذا إسناد صحيح ،ورجاله ثقات رجال مسلم غري ابن ثور وهو حممد الصنعاين وهو
وإن كان موقوفا فإنه شاهد قوي للمرفوع ألنه َّل يقال من قبل الرأي .ويشهد له ما عند ابن جرير

أيضا من طريق عوف عن أيب املغرية عن عبدهللا بن عمرو قال :إذا كان يوم القيامة مد األدمي وحشر
الدواب والبهائم والوحش ،مث حيصل القصاص بني الدواب ،يقتص للشاة اْلماء من الشاة القرَنء
نطحتها ،فإذا فرغ من القصاص بني الدواب قال هلا :كوين تراابً ،قال :فعند ذلك يقول الكافر( :اي

ليتين كنت ترااب) قلت :وإسناده جيد ،رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب املغرية هذا وهو القواس َّل

يسمى ،قال الذهيب يف ((امليزان)) :لينه سليمان التميمي ،وقال ابن املديينَّ :ل أعلم أحدا روى عنه
غري عوف .قلت :لكن قال ابن معني :إنه ثقة كما يف ((اْلرح والتعديل)) وذكره ابن حبان يف

((الثقات)) ،فثبت اإلسناد.

( )2رواه الطربي يف ((تفسريه)) ( .)180 /24وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) بعد حديث
(:)1966وهذا إسناد صحيح ،ورجاله ثقات رجال مسلم غري ابن ثور.
( )3رواه الطربي يف ((تفسريه)) ( .)180 /24وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) بعد حديث

( :)1966إسناده جيد ،رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب املغرية هذا وهو القواس َّل يسمى ،قال
الذهيب يف ((امليزان)) :لينه سليمان التميمي ،وقال ابن املديينَّ :ل أعلم أحدا روى عنه غري عوف.

قلت :لكن قال ابن معني :إنه ثقة كما يف ((اْلرح والتعديل)) وذكره ابن حبان يف ((الثقات)) ،فثبت

اإلسناد.
( )4رواه مسلم (.)2582

( )5رواه أمحد ( .)8741( )363 /2قال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)1967إسناده
صحيح رجاله ثقات رجال مسلم.

( )6رواه أمحد ( .)8741( )390 /2قال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( )302 /4واهليثمي
يف ((جممع الزوائد)) ( :)352 /10إسناده حسن  ..وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) بعد
حديث ( :)1588وإسناده حسن يف املتابعات.

()475/4

وروى أمحد إبسناد صحيح عن أيب ذر ((أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى شاتني تنتطحان،
فقال :اي أاب ذر ،هل تدري فيم تنتطحان؟ قالَّ :ل .قال :لكن هللا يدري ،وسيقضي بينهما)))1( .
كيف يقتص من البهائم وهي غري مكلفة؟ أشكل على كثري من أهل العلم هذا الذي ذكره الرسول

صلى هللا عليه وسلم من حشر البهائم واَّلقتصاص لبعضها من بعض ،وقد وضح هذا النووي يف

شرحه على صحيح مسلم فقال :هذا تصريح حبشر البهائم يوم القيامة ،وإعادهتا يوم القيامة كما يعاد
أهل التكليف من اآلدميني ،وكما يعاد األطفال واجملانني ،ومن مل تبلغه دعوة .وعلى هذا تظاهرت
ت [التكوير ]5 :وإذا ورد لفظ الشرع ومل
وش ُح ِش َر ْ
دَّلئل القرآن والسنة ،قال هللا تعاىلَ :وإِذَا ال ُْو ُح ُ
ْينع من إجرائه على ظاهره عقل وَّل شرع ،وجب محله على ظاهره .قال العلماء :وليس من شرط

احلشر واإلعادة يف القيامة اجملازاة والعقاب والثواب .وأما القصاص من القرَنء اْللحاء فليس هو من
قصاص التكليف ،إذ َّل تكليف عليها ،بل هو قصاص مقابلة ،و (اْللحاء) ابملد هي اْلماء اليت َّل

قرن هلا .وهللا أعلم .قال الشيخ َنصر الدين األلباين بعد إيراده هذه الفقرة من كالم النووي :وذكر

حنوه ابن مالك ( .)2ونقل عنه العالمة الشيخ علي القاري يف (املرقاة) ( )3أنه قال :فإن قيل :الشاة
غري مكلفة ،فكيف يقتص منها؟ قلنا :إن هللا تعاىل :فعال ملا يريد ،وَّل يُسأل عما يفعله ،والغرض منه

إعالم أن احلقوق َّل تضيع ،بل يقتص حق املظلوم من الظامل .قال القاري :وهو وجه حسن ،وتوجيه
مستحسن ،إَّل أن التعبري عن احلكمة بـ (الغرض) وقع يف غري موضعه .ومجلة األمر أن القضية دالة

بطريق املبالغة على كمال العدالة بني كافة املكلفني ،فإنه إذا كان هذا حال احليواَنت اخلارجة عن

التكليف ،فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف ،والقوي والضعيف؟ .وعقب على هذا الشيخ
َنصر قائالً :ومن املؤسف أن ترد كل هذه األحاديث من بعض علماء الكالم ِبجرد الرأي ،وأعجب
منه أن جينح إليه العالمة األلوسي! فقال بعد أن ساق احلديث عن أيب هريرة من رواية مسلم ومن
ت [التكوير ]5 :يف تفسريه( :روح
وش ُح ِش َر ْ
رواية أمحد بلفظ الرتمجة عند تفسريه آيةَ :وإِذَا ال ُْو ُح ُ
املعاين) ( :)4ومال حجة اإلسالم الغزايل ومجاعة إىل أنه َّل حيشر غري الثقلني لعدم كونه مكلفاً ،وَّل
أهالً لكرامة بوجه ،وليس يف هذا الباب نص من كتاب أو سنة معول عليها يدل على حشر غريمها
من الوحوش ،وخرب مسلم والرتمذي وإن كان صحيحاً ،لكنه مل خيرج خمرج التفسري لآلية ،وجيوز أن

يكون كناية عن العدل التام .وإىل هذا القول أميل ،وَّل أجزم خبطأ القائلني ابألول ،ألن هلم ما يصلح

مستنداً يف اْلملة .وهللا تعاىل أعلم .قلت (الشيخ َنصر) :كذا قال  -عفا هللا عنا وعنه  -وهو منه

غريب جداً ألنه على خالف ما نعرفه عنه يف كتابه املذكور ،من سلوك اْلادة يف تفسري آايت الكتاب
على هنج السلف ،دون أتويل أو تعطيل ،فما الذي محله هنا على أن يفسر احلديث على خالف ما

يدل عليه ظاهره ،وأن حيمله على أنه كناية عن العدل التام ،أليس هذا تكذيباً للحديث املصرح أبنه

يقاد للشاة اْلماء من الشاة القرَنء ،فيقول هو تبعاً لعلماء الكالم :إنه كناية! أي َّل يقاد للشاة

اْلماء .وهذا كله يقال لو وقفنا ابلنظر عند رواية مسلم املذكورة ،أما إذا انتقلنا به إىل الرواايت
اآلخرى كحديث الرتمجة ،وحديث أيب ذر وغريه ،فإهنا قاطعة يف أن القصاص املذكور هو حقيقة

وليس كناية ،ورحم هللا اإلمام النووي ،فقد أشار بقوله السابق :وإذا ورد لفظ الشرع ومل ْينع من
إجرائه على ظاهره عقل وَّل شرع وجب محله على ظاهره .قلت :أشار هبذا إىل رد التأويل املذكور،

وِبثل هذا التأويل أنكر الفالسفة وكثري من علماء الكالم كاملعتزلة وغريهم رؤية املؤمنني لرهبم يوم

القيامة ،وعلوه على عرشه ،ونزوله إىل السماء الدنيا كل ليلة ،وجميئه تعاىل يوم القيامة ،وغري ذلك من
آايت الصفات وأحاديثها.

وابْلملة :فالقول حبشر البهائم واَّلقتصاص لبعضها من بعض هو الصواب الذي َّل جيوز غريه ،فال
جرم أن ذهب إليه اْلمهور كما ذكر األلوسي نفسه يف مكان آخر من (تفسريه) ( ،)5وبه جزم

الشوكاين يف تفسري آية (التكوير) من تفسريه (فتح القدير) ( )6فقال :الوحوش ما توحش من دواب
ت بعثت ،حىت يقتص لبعضها من بعض ،فيقتص للجماء من القرَنء .القيامة
الرب ،ومعىن ُح ِش َر ْ
الكربى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 242
_________

( )1رواه أمحد ( .)21476( )162 /5قال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) بعد حديث

( :)1967وهذا إسناد صحيح عندي ،فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخني غري األشياخ الذين مل
يسموا وهم مجع من التابعني ،يغتفر اْلهل حباهلم َّلجتماعهم على رواية هذا احلديث.
( )2انظر(( :مبارق األزهار)) ( )293 /2خمتصراً.
((( )3املرقاة)) (.)761 /4
( )4انظر(( :روح املعاين)) (.)3006 /9
( )5انظر(( :روح املعاين)) (.)281 /9

( )6انظر(( :فتح القدير)) (.)377 /5
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املبحث الرابع :مىت يقتص للمؤمنني بعضهم من بعض
يف (صحيح البخاري) عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:

((إذا خلص املؤمنون من النار ،حبسوا بقنطرة بني اْلنة والنار ،فيتقاصون مظامل كانت بينهم يف
الدنيا ،حىت إذا نقوا ِ
وهذبوا ،أذن هلم بدخول اْلنة ،فوالذي نفس حممد بيده ،ألحدهم ِبسكنه يف
اْلنة أدل ِبنزله كان يف الدنيا)) ( .)1القيامة الكربى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 246

_________

( )1رواه البخاري (.)2440
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الفصل الثاين عشر :امليزان
• املبحث األول :تعريف امليزان لغة واصطالحاً.
• املبحث الثاين :أدلة إثبات امليزان.
• املبحث الثالث :وجوب اإلْيان ابمليزان ,وإمجاع األمة على ذلك.
• املبحث الرابع :حقيقة امليزان عند أهل السنة.
• املبحث اخلامس :صفات امليزان.
• املبحث السادس :األقوال يف املوزون.
• املبحث السابع :حكمة هللا تعاىل يف وزن أعمال العباد والرد على من ينكره.
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املبحث األول :تعريف امليزان لغة واصطالحاً
• املطلب األول :تعريف امليزان يف اللغة.
• املطلب الثاين :امليزان يف اَّلصطالح.
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املطلب األول :تعريف امليزان يف اللغة
قال الليث( :الوزن ثقل شيء بشيء مثله).
وقد أطلقت لفظة الوزن وامليزان على عدة معان ,فهو يطلق ويراد به بيان قدر الشيء وقيمته,
ِ
يم َهلُ ْم يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة َو ْزًَن [الكهف.]105 :
أوخسة الشيء وسقوطه ,كما قال تعاىل :فال نُق ُ
قال أبو العباس :قال ابن األعرايب :العرب تقول( :ما لفالن عندَن وزن أي قدر؛ خلسته ،ويقال :وزن
الشئ إذا قدره ,وزن مثر النخيل إذا خرصه).

وذكر األزهري  -بعدما تقدم من تلك املعاين اللغوية :أن امليزان أييت يف ابب اللغة مراداً به امليزان

ذي الكفات ,وأييت مراداً به العدل أيضاً ,كما أييت ويراد به الكتاب الذي فيه أعمال اخللق .مث قال:
وهذا كله يف ابب اللغة واَّلحتجاج سائغ (.)1

وقال الراغب :الوزن معرفة قدر الشيء  ...واملتعارف يف الوزن عند العامة ما يقدر ابلقسط والقبان.

مث ذكر بعض اآلايت اليت تدل على أنه أييت مراداً به املعدلة يف مجيع ما يتحراه اإلنسان من األفعال
ِ
ِ
واألقوال ,مثل قوله تعاىلَ :وِزنُوا ِابل ِْق ْسطَ ِ
يموا ال َْو ْز َن ِابل ِْق ْس ِط
اس ال ُْم ْستَق ِيم[ .الشعراءَ ،]182 :وأَق ُ
[الرمحن.]9 :
ط لِيَـ ْوِم ال ِْقيَ َام ِة [األنبياء:
ين ال ِْق ْس َ
وأنه أييت ِبعىن العدل يف حماسبة الناس ,كما قال تعاىلَ :ونَ َ
ض ُع ال َْم َوا ِز َ
)2( ]47

أما امليزان؛ فهو( :اآللة اليت يوزن هبا األشياء) وجيمع على :موازين.

ين
(وجائز أن يقال للميزان الواحد  -أبوزانه ومجيع آلته  -املوازين ,قال هللا عز وجلَ :ونَ َ
ض ُع ال َْم َوا ِز َ
ط لِيَـ ْوِم ال ِْقيَ َام ِة [األنبياء ]47 :يريد نضع امليزان ذا القسط .وسيأيت تفصيل هذا.
ال ِْق ْس َ
وجاء إطالق املوازين على األعمال:
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن [األعراف]8 :
كما قال تعاىلَ :وال َْو ْز ُن يَـ ْوَمئِ ٍذ ا ْحلَ مق فَ َمن ثَـ ُقلَ ْ
ت َم َوا ِزينُهُ فَأ ُْولَئِ َ
قال األزهري( :أراد وهللا أعلم  :-فمن ثقلت أعماله اليت هي حسناته))3( .
وذكر الراغب( :أن جميء امليزان على صيغة اْلمع اترة ,وجميئه اترة أخرى ابإلفراد فإمنا هو ابعتبار
احملاسب واحملاسبني ,فمجيئه بلفظ الواحد اعتباراً ابحملاسب ،وجميئه ابْلمع اعتباراً ابحملاسبني) (.)1
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املطلب الثاين :امليزان يف اَّلصطالح
أما املراد ابمليزان يف اَّلصطالح الشرعي فهو امليزان الذي أخرب هللا تعاىل عنه يف كثري من آايت
القرآن الكرمي.

وأخرب عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف األحاديث الشريفة يف أكثر من مناسبة ,تنويها بعظم
شأنه وخطورة أمره.
وهو ميزان حقيقي ,له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد ,خريها وشرها ,وقد أخرب هللا تعاىل عنه يف

القرآن الكرمي إخباراً جممالً من غري تفصيل حلقيقته ,وجاءت السنة النبوية فبينته .احلياة اآلخرة لغالب

عواجي1085 /2 -
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ْتهيد

ثبت ميزان األعمال الذي ينصبه املوىل جلت قدرته إلظهار مقادير أعمال اخللق الذين حياسبهم

يف موقف فصل القضاء ثبواتً واضحاً ,وقد جاء ذكره يف كتاب هللا تعاىل يف أكثر من موضع .وجاء
ذكره كذلك يف سنة املصطفى صلى هللا عليه وسلم يف أكثر من مناسبة ,وأمجع على القول به

واعتقاده مجيع السلف الصاحل من أهل اإلسالم ممن يعتد بقوهلم يف ابب العقائد.
وسنعرض فيما أدلة إثباته:

أ – من كتاب هللا تعاىل

ب – ومن سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم احلياة اآلخرة لغالب عواجي1083 /2 -
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املطلب األول :أدلة إثبات امليزان من القرآن الكرمي
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن َوَم ْن
 – 1قال تعاىل يف كتابه الكرميَ :وال َْو ْز ُن يَـ ْوَمئِ ٍذ ا ْحلَ مق فَ َمن ثَـ ُقلَ ْ
ت َم َوا ِزينُهُ فَأ ُْولَئِ َ
ِ
ت موا ِزينُهُ فَأُولَئِ َ َّ ِ
س ُهم ِِبَا َكانُواْ ِِب َايتِنَا يِظْلِ ُمو َن [األعراف.]9 - 8 :
ْ
ك الذ َ
َخ َّف ْ َ َ
ين َخس ُرواْ أَن ُف َ
ضع الْموا ِزين ال ِْقس َ ِ ِ ِ ِ
ال َحبَّ ٍة ِم ْن
س َش ْيـئًا َوإِن َكا َن ِمثْـ َق َ
 – 2وقال تعاىلَ :ونَ َ ُ َ َ َ ْ
ط ليَـ ْوم الْقيَ َامة فَال تُظْلَ ُم نَـ ْف ٌ
ِ
ني [األنبياء.]47 :
َخ ْر َد ٍل أَتَـ ْيـنَا ِهبَا َوَك َفى بِنَا َحاسبِ َ

ِ
ت موا ِزينُهُ فَأُولَئِ َ َّ ِ
ين َخ ِس ُروا
 – 3وقال تعاىل :فَ َمن ثَـ ُقلَ ْ
ت َم َوا ِزينُهُ فَأ ُْولَئِ َ
ْ
ك الذ َ
ك ُه ُم ال ُْم ْفل ُحو َن َوَم ْن َخ َّف ْ َ َ
َّم َخالِ ُدو َن [املؤمنون.]103 - 102 :
س ُه ْم ِيف َج َهن َ
أَن ُف َ
ش ٍة َّر ِ
ت َم َوا ِزينُهُ فَأُمهُ َها ِويَةٌ
اضيَ ٍة َوأ ََّما َم ْن َخ َّف ْ
ت َم َوا ِزينُهُ فَـ ُه َو ِيف ِعي َ
 – 4وقال تعاىل :فَأ ََّما َمن ثَـ ُقلَ ْ
[القارعة]9 - 6 :
ِ
ك الَّ ِذين َك َفروا ِِباي ِ
يم َهلُ ْم يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة
ت َرهبِِ ْم َولَِقائِِه فَ َحبِطَ ْ
 – 5وقال تعاىل :أُولَئِ َ
َ ُ َ
ت أَ ْع َما ُهلُ ْم فَال نُق ُ
َو ْزًَن [الكهف]105 :
ودَّللة تلك اآلايت على إثبات امليزان أمر ظاهر ,وقد وصف هللا فيها املوازين ابلثقل واخلفة.
ووصفها كذلك أبهنا موازين عدل ,وأن من ثقل ميزانه فقد أفلح وعاش عيشة راضية ,ومن خف
ميزانه فقد خسر وهوى إىل جهنم ,وإذا كان األمر كذلك؛ فليستكثر العبد الصاحل إذا أراد ثقل

موازينه ,وليطمئن إىل أنه َّل يفوته مما قدم من أعمال اخلري شيء .احلياة اآلخرة لغالب عواجي/2 -
1089
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املطلب الثاين :أدلة إثبات امليزان من السنه النبوية
وأما أدلة إثبات امليزان من السنة وهي كثرية – فمنها:
إخباره صلى هللا عليه وسلم ابألمور اليت تكون ثقيلة يف ميزان العبد إذا فعلها خملصاً من قلبه ,كما يف
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :كلمتان حبيبتان إىل

الرمحن ,خفيفتان على اللسان ثقيلتان يف امليزان :سبحان هللا وحبمده ,سبحان هللا العظيم)) ()1
ويف قوله(( :كلمتان)) إطالق كلمة على الكالم ,وهو مثل كلمة اإلخالص وكلمة الشهادة و (املعىن:
حمبوب قائلهما) ( ,وخص لفظ الرمحن ابلذكر ألن املقصود من احلديث بيان سعة رمحة هللا تعاىل على

عباده؛ حيث جيازي على العمل القليل ابلثواب الكثري).

ومعىن وصفهما ابخلفة والثقل هو (لبيان قلة العمل وكثرة الثواب).
ومعىن وصفهما ابخلفة (إشارة إىل قلة كالمهما وأحرفهما ورشقاهتما)
قال الطييب( :اخلفة مستعارة للسهولة ,وشبه سهولة جرايهنا على اللسان ِبا خف من بعض األمتعة,

فال تتعبه كالشئ الثقيل ,وفيه إشارة إىل أن سائر التكاليف صعبة شاقة على النفس ثقيلة ,وهذه
سهلة عليها مع أهنا تثقل امليزان كثقل الشاق من التكاليف.

وقد سئل بعض السلف عن سبب ثقل احلسنة وخفة السيئة فقال( :ألن احلسنة حضرت مرارهتا

وغابت حالوهتا؛ فثقلت؛ فال حيملنك ثقلها على تركها ,والسيئة حضرت حالوهتا وغابت مرارهتا؛

فلذلك خفت؛ فال حيملنك خفتها على ارتكاهبا))1( .

وعن أيب مالك األشعري قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :الطهور شطر اإلْيان ,واحلمد
هلل ْتأل امليزان ,وسبحان هللا واحلمد هلل ْتأل ما بني السموات واألرض والصالة نور ,والصدقة برهان,
والصرب ضياء ,والقرآن حجة لك أو عليك ,كل الناس يغدو ,فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها)) (.)2

قال النووي عن مزية هذا احلديث :هذا حديث عظيم ,وأصل من أصول اإلسالم ,وقد اشتمل على
مهمات من قواعد اإلسالم.

أما معىن (الطهور شطر اإلْيان) فإن الشطر معناه النصف ,وإذا كان الشطر هو النصف فكيف كان

الطهور – الذى أصله النظافة والتنزه – نصف اإلْيان؟ اختلف العلماء يف ذلك.
فقيل معناه:

 - 1إن األجر ينتهي تضعيفه إىل النصف أجر اإلْيان.
 - 2وقيل :معناه :إن اإلْيان جيب ما قبله من اخلطااي ,وكذلك الوضوء ألن الوضوء َّليصح إَّل مع
اإلْيان؛ فصار – لتوقفه على اإلْيان – يف معىن الشطر.

 - 3وقيل :املراد ابإلْيان هنا :الصالة ,كما قال تعاىل :وما َكا َن َّ ِ ِ
يع إِْيَانَ ُك ْم [البقرة]143 :
اَّللُ ليُض َ
ََ

 ,والطهارة شرط يف صحة الصالة؛ فصارت كالشطر ,وليس يلزم يف الشطر أن يكون نصفاً حقيقياً.
 ..وقد رجح النووي القول األخري من تلك األقوال.

وزاد فذكر أنه (حيتمل أن يكون معناه أن اإلْيان تصديق ابلقلب ,وانقياد ابلظاهر ,ومها شطران
لإلْيان ,والطهارة متضمنة الصالة ,فهي انقياد يف الظاهر).)3( .

وَّل يستبعد أن يكون القول األول هو الراجح أيضاً؛ ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم أخرب عن هذه
الفضائل يف معرض الرتغيب يف األجر.

وهذه األلفاظ اليت ذكرها الرسول صلى هللا عليه وسلم من أن ((احلمد هلل ْتأل امليزان ,وسبحان هللا
واحلمد هللا ْتأل ما بني السموات واألرض)) .تفضل عظيم من هللا تعاىل على عباده ,حيث جعل جزاء
هذه الكلمات اليسرية ذلك األجر العظيم حينما يتقبل هللا قوهلا من العبد ,إذ أن ذلك شرط َّلبد

منه.

فليس كل من قاهلا حيصل له هذا الفضل العظيم ِبجرد القول وإن مل تتحقق فيه أهلية قبوهلا .وهللا
تعاىل كما أخرب يف كتابه الكرمي أنه َّليقبل إَّل من املتقني َّل سواهم.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6406ومسلم (.)2694

( )2انظر(( :شرح النووي بصحيح مسلم)) (.)501 /1
( )3رواه مسلم (.)223

()484/4

وأخرج النسائي عن أيب مالك األشعري أن رسول صلى هللا عليه وسلم قال(( :إسباغ الوضوء شطر
اإلْيان ,واحلمد هلل ْتأل امليزان  ..والتسبيح والتكبري ْيأل السموات واألرض والصالة نور ,والزكاة

برهان ,والصرب ضياء ,والقرآن حجة لك أو عليك)) (.)1

وهذا احلديث دَّللته كدَّللة احلديث السابق ,ومعىن إسباغ الوضوء :أن يتمه كامالً.
والزكاة برهان على إْيان صاحبها ,والصرب ضياء له ْيشي مستضيئاً به يف طريق الصواب.

وأخرج الرتمذي بسند حسن عن جرير النهدي عن رجل من بين سليم قال(( :عدهن رسول صلى
هللا عليه وسلم يف يدي أو يف يده :التسبيح نصف امليزان واحلمد ْيأله ,والتكبري ْيأل ما بني

السموات واألرض ,والصوم نصف الصرب ,والطهور نصف اإلْيان)) (.)2
قال أبو عيسي :هذا حديث حسن ,وقد رواه شعبة وسفيان الثوري عن أيب اسحاق ويف رواية ألمحد:

((والطهور نصف امليزان)) ( .)3وعن موىل لرسول صلى هللا عليه وسلم أن رسول صلى هللا عليه

وسلم قال(( :بخ بخ ,مخس ما أثقلهن يف امليزانَّ :لإله إَّل هللا ,وهللا أكرب ,وسبحان هللا ,واحلمد هلل,

والولد الصاحل يتوىف فيحتسبه والده)) احلديث (.)4

وهذا احلديث ظاهر يف فضائل تلك األمور اليت ذكرت فيه.
وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :بخ بخ)) (هي كلمة تقال عند املدح والرضى ابلشيء ,وتكرر

للمبالغة) (.)5

وعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال :قال رسول صلى هللا عليه وسلم(( :خلتان َّل حيصيهما

رجل مسلم إَّل دخل اْلنة ومها يسري ,ومن يعمل هبما قليل :يسبح هللا يف دبر كل صالة عشراً,
وحيمده عشراً ,ويكربه عشراً ,قال :فأَن رأيت رسول صلى هللا عليه وسلم يعقدمها بيده قال :فتلك
مخسون ومائة ابللسان ,وألف ومخسمائة يف امليزان ,وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكربه ,وحتمده

مائة ,فتلك مائة ابللسان وألف يف امليزان ,فأيكم يعمل يف اليوم والليلة ألفني ومخسمائة سيئة؟ قالوا:

وكيف َّل حيصيهما؟ قال :أييت أحدكم الشيطان وهو يف صالته ,فيقول :اذكر كذا ,اذكر كذا؛ حيت

ينتقل فلعله َّل يفعل ,وأيتيه وهو يف مضجعه ,فال يزال ينومه حىت ينام)) (.)6

وما دامت احلسنة بعشر أمثاهلا ,فإن احلسنات ستكون كثرية جداً أكثر من السيئات ,إذ إن الشخص

َّل ْيكن أن يفعل يف اليوم ألفني ومخسمائة سيئة ,كما أشار احلديث.

وأخرب رسول صلى هللا عليه وسلم عن بعض األعمال ,وأهنا تكون اثبتة يف ميزان العبد؛ ثواابً على ما

عمل من األعمال الىت يوضحها حديث أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:

((من احتبس فرساً يف سبيل هللا ,إْياَنً ابهلل وتصديقاً بوعده؛ فإن شبعه ,وريه ,وروثه ,وبوله ,يف ميزانه
يوم القيامة)) (.)7

ويف هذا احلديث بيان فضل من احتبس فرساً يف سبيل هللا تعاىل.

قال ابن حجر يف معين كون روثه يف ميزان العبد( :يريد ثواب ذلكَّ ,ل أن األرواث بعينها توزن.
_________

( )1رواه النسائي ( ،)5 /5وابن ماجه ( ،)229وأمحد ( .)22959( )343 /5وصححه األلباين
يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).
( )2رواه الرتمذي ( ،)3519وأمحد ( .)23123( )363 /5قال الرتمذي :حسن ،وصححه لغريه
شعيب األرَنؤوط يف حتقيقه للمسند.

( )3رواه أمحد ( .)23188( )370 /5وصححه لغريه شعيب األرَنؤوط يف حتقيقه للمسند.

( )4رواه أمحد ( .)18101( )237 /4قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)54 /1رواه أمحد
ورجاله ثقات.
((( )5النهاية يف غريب احلديث)) َّلبن األثري (.)101 /1

( )6رواه الرتمذي ( ،)3410والنسائي ( .)492 /3قال الرتمذي :حسن صحيح ،وحسنه ابن
حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )476 /2كما قال ذلك يف املقدمة.
( )7رواه البخاري (.)2853

()485/4

وعن فائدة تنصيص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ذكر هذه األمور ,وأهنا تكون يف ميزان
العبد؛ يقول ابن أيب مجرة :يستفاد من هذا احلديث أن هذه احلسنات تقبل من صاحبها؛ لتنصيص
الشارع على أهنا يف ميزانه ,خبالف غريها ,فقد َّل تقبل فال تدخل امليزان) (.)1

ومثل احلديث السابق أيضاً ما وراه معاذ عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :والذي نفس

حممد بيده :ما شحب وجه ,واغربت قدم يف عمل تبتغي فيه درجات اْلنة – بعد الصالة املفروضة –

كجهاد يف سبيل هللا ,وَّل ثقل ميزان عبد كدابة تنفق له يف سبيل هللا ,أو حيمل عليها يف سبيل هللا))

(.)2

وأخرب عن ذلك امليزان العظيم ,وأنه َّل يؤثر فيه الثقل املادي ،كما جاء عن أيب هريرة رضي هللا عنه
عن الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :إنه ليأيت الرجل العظيم السمني يوم القيامة َّل يزن
ِ
يم َهلُ ْم يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة َو ْزًَن [الكهف)3( ))]105 :
عند هللا جناح بعوضة ,اقرأوا :فَال نُق ُ
وأخرج الرتمذي واإلمام أمحد ,عن أيب الدرداء ,أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :ما من شئ

أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من خلق حسن ,وإن هللا ليبغض الفاحش البذيء)) (.)4

ويف هذين احلديثني إثبات وزن العامل وعمله أيضاً.
وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
((توضع املوازين يوم القيامة ،فيؤتى ابلرجل فيوضع ىف كفة ,فيوضع ما أحصي عليه؛ فتمايل به
امليزان ,قال :فيبعث به إىل النار ,قال :فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من عند الرمحن يقولَّ :لتعجلوا
َّل تعجلوا ,فإنه قد بقي له ,فيؤتى ببطاقة فيهاَّ :ل إله إَّل هللا ,فتوضع مع الرجل يف كفة حيت ْييل به

امليزان)) (.)5

وهذا احلديث _ كذلك دليل على وزن العامل ,ووزن صحف األعمال.
ومسألة وزن هللا لإلنسان وعمله وصحف األعمال ,وما قيل حول ذلك ,سيأيت الكالم عنها إن شاء
هللا فيما بعد مفصلة أبدلتها.

وعندما ينصب امليزان يبلغ اخلوف واهللع ابلناس إىل أقصى حدوده ,حبيث ينسي احلبيب حبيبه,

ويذهل فيه كل ذي لب عن أهله وعن كل شئ إَّل فكره يف امليزان وماذا ستكون نتيجة وزن عمله.
_________

((( )1فتح الباري)) (.)57 /6
( )2رواه أمحد ( ،)22175( )246 /5والطرباين ( .)115( )63 /20قال املنذري يف ((الرتغيب

والرتهيب)) ( :)254 /2رواه أمحد ،والبزار من رواية شهر بن حوشب عن معاذ ،وَّل أراه مسع منه.
وقال اهليثمى ( :)275 /5فيه شهر بن حوشب ،وهو ضعيف وقد حيسن حديثه.
( )3رواه البخاري ( ،)4729ومسلم (.)2785

( )4رواه الرتمذي ( ،)2002وأمحد ( .)27557( )446 /6قال الرتمذي :حسن صحيح ،وقال
ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) ( :)357 /4معىن صحيح جدا وإن مل يصححه تعضده

األحاديث واألصول ،وصحح إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )852كما أشار

إىل ذلك يف املقدمة

( )5رواه أمحد ( .)7066( )221 /2قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)85 /10رواه أمحد
وفيه ابن هليعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح ،وحسن إسناده السيوطي يف ((البدور

السافرة)) ( ،)235والسفاريين يف ((لوائح األنوار السنية)) (.)198 /2

()486/4

قال أبو داود يف (ابب ذكر امليزان) :عن عائشة رضي هللا عنها أهنا ذكرت النار فبكت ,فقال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ما يبكيك؟ قالت :ذكرت النار فبكيت ,فهل تذكرون أهليكم يوم

القيامة؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أما يف ثالثة مواطن فال يذكر أحد أحداً :عند امليزان

حىت يعلم أخيف ميزانه أم يثقل؟ وعند الكتاب حني يقال :هاؤم اقرءوا كتابيه ,حىت يعلم أين يقع كتابه

أيف ْيينه ,أم يف مشاله ,أم من وراء ظهره؟ وعند الصراط إذا وضع بني ظهري جهنم)) ( )1احلياة
اآلخرة لغالب عواجي1090 /2 -

روي (أن داود عليه السالم سأل ربه أن يريه امليزان فلما رآه غشي عليه ,فلما أفاق قال :إهلي من

ذا الذي يقدر ْيأل كفة حسنته فقال :إذا رضيت عن عبدي مألهتا بتمرة واحدة) .ذكره الفخر (،)2
والثعليب .وقال عبد هللا ( )3بن سالم رضي هللا عنه( :إن ميزان رب العاملني ينصب للجن واإلنس،

يستقبل به العرش ،إحدى كفتيه على اْلنة ،واألخرى على جهنم لو وضعت السماوات واألرض يف

إحدامها لوسعتهن ،وجربيل آخذ بعموده ينظر إىل لسانه).
قال العالمة (( :)4يف كالم ابن سالم إن أعمال اْلن توزن كما توزن أعمال اإلنس ،وهو كذلك
ارتضاه األئمة) انتهى.

قال القرطيب( :املتقون توضع حسناهتم يف الكفة النرية ،وصغائرهم يف الكفة األخرى ،فال جيعل هللا

لتلك الصغائر وزَنً ،وتثقل الكفة النرية حىت َّل ترتفع ،وترفع املظلمة ارتفاع الفارغة اخلالية) .قال:
(وأما الكفار فيوضع كفرهم ،وأوزارهم يف الكفة املظلمة ،وإن كان هلم أعمال بر وضعت يف الكفة

األخرى فال يقاومها إظهار لفضل املتقني ،وذل الكافرين) ( .)5قلت :احلق أن الكفار َّل يقيم هللا

هلم وزَنً وهللا أعلم.

وأخرج احلاكم وصححه عن سلمان رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :يوضع

امليزان يوم القيامة ,فلو وزن فيه السماوات واألرض لوسعهن ،فتقول املالئكة :اي رب ملن يزن هذا؟
فيقول :ملن شئت من خلقي فتقول املالئكة :سبحانك ما عبدَنك حق عبادتك)) (.)6

وأخرج البزار ،والبيهقي عن أنس رضي هللا عنه( :أن ملكاً من مالئكة هللا عز وجل موكل يوم القيامة
ِبيزان ابن آدم ،فيؤتى به حىت يوقف بني كفيت امليزان ،فيوزن عمله ،فإن ثقل ميزانه َندى امللك

بصوت يسمعه اخلالئق ابسم الرجل :أَّل سعد فالن سعادة َّل يشقى بعدها أبداً ،وإن خفت ميزانه
َندى امللك :أَّل شقي فالن شقاوة َّل يسعد بعدها أبداً) (.)7

وذكر الثعليب ،وغريه ،وابن جرير يف (تفسريه) ،وابن أيب الدنيا عن حذيفة رضي هللا عنه أنه قال:

(صاحب امليزان يوم القيامة جربيل عليه السالم) ( .)8وقال احلسن (( :)9هو ميزان له كفتان،

ولسان ،وهو بيد جربيل عليه السالم) .البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة حملمد بن أمحد السفاريين –

851 /2

_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4755واحلاكم ( .)622 /4واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال احلاكم:
هذا حديث صحيح على شرط الشيخني لوَّل إرسال فيه بني احلسن وعائشة على أنه قد صحت

الرواايت أن احلسن كان يدخل وهو صيب منزل عائشة رضي هللا عنها وأم سلمة ،ووافقه الذهيب.
وجود إسناده العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) (.)280 /5

( )2ذكره الرازي يف ((التفسري الكبري)) ( .)176 /22و ((البغوي يف تفسريه)) (.)321 /5
( )3انظر ((تفسري الرازي)) (.)28 /14
((( )4حتقيق الربهان)) (ص.)64 :

( )5ذكره يف ((التذكرة)) (ص.)365 :
( )6رواه احلاكم ( .)629 /4وقال :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ،ووافقه

الذهيب.

( )7رواه البزار كما يف ((جممع الزوائد)) للهيثمي ( )353 /10وقال :فيه صاحل املري وهو جممع
على ضعفه ،وقال ابن كثري يف ((تفسري القرآن)) ( :)490 /5إسناده ضعيف [فيه] داود بن احملرب

مرتوك.

( )8رواه الطربي يف تفسريه (.)310 /12
( )9ذكره يف ((زاد املسري)) ((( )171 /3فتح الباري)) ( )539 /13الاللكائي (.)2210
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املبحث الثالث :وجوب اإلْيان ابمليزان ,وإمجاع األمة على ذلك
بعد أن ثبت ذكر امليزان يف كتاب هللا تعاىل ويف سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم؛ مل يبق جمال لوجود

أدىن شك يف إنكاره.

وقد تلقى املسلمون اإلْيان بوقوعه ,ومل خيالف فيه أحد ممن يعتد بقوله يف اإلسالم وقد جعله الرسول
صلى هللا عليه وسلم من األمور الىت تعد من ضرورايت اإلْيان ابهلل كما يف حديث جربيل عليه

السالم يف رواية اإلمام أمحد ,حينما قال له:

)) اي رسول هللا ما اإلْيان؟ قال :أن تؤمن ابهلل ,واليوم اآلخر ,واملالئكة ,والكتاب ,والنبيني واملوت,
واحلياة بعد املوت ,واْلنة ,والنار ,واحلساب وامليزان ,والقدر كله ,خريه وشره ,قال :فإذا فعلت

ذلك آمنت؟ قال :نعم)) (.)1
قال ابن بطة يف اإلابنة:

وقد اتفق أهل العلم ابألخبار والعلماء الزهاد العباد يف مجيع األمصار :أن اإلْيان بذلك _ يعىن
امليزان _ واجب َّلزم.)2( .

ويقول السفاريين :واحلاصل :أن اإلْيان ابمليزان _ كأخذ الصحف _ اثبت ابلكتاب والسنة واإلمجاع

(.)3

وقد ترجم الربديسي لثبوته بقوله:
ابب :يف املوازين والكتب .مث قال :اعلم أن املوازين حق اثبت ابلكتاب والسنة وإمجاع األمة (.)4

وقد بوب البخاري على إثبات امليزان وما يوزن فيه بقوله:
ط لِيَـ ْوِم ال ِْقيَ َام ِة [األنبياء ]47 :وأن أعمال بين آدم وقوهلم
ين ال ِْق ْس َ
ابب :قوله تعاىلَ :ونَ َ
ض ُع ال َْم َوا ِز َ
يوزن (.)5
ومعلوم أن املراد ابمليزان _ فيما تقدم _ هو امليزان احلقيقي املعلوم بلسان العرب ,الذى توزن به
األشياءَّ ,ل امليزان ِبعىن العدل أو غريه ,كما ذهب إليه من شذ قوله.
وقال سفيان بن عيينة( :السنة عشرة ,فمن كن فيه فقد استكمل السنة ,ومن ترك منها شيئاً فقد ترك
السنة :إثبات القدر ,وتقدمي أيب بكر وعمر ,واحلوض ,والشفاعة ,وامليزان ,والصراط) (.)6

وقال اإلمام أمحد بن حنبل :أصول السنة عندَن :التمسك ِبا كان عليه أصحاب رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم واَّلقتداء هبم .إىل أن يقول :واإلْيان ابمليزان (.)7
وهو ما قاله أيضاً شيخه علي بن املديين.

وهناك أقوال كثرية ألهل العلم يف إثبات ميزان األعمال إثبااتً حقيقياً كما أثبته هللا تعاىل ورسوله صلى
هللا عليه وسلم .احلياة اآلخرة لغالب عواجي1101 /2 -
_________

( )1رواه أمحد ( .)17207( )129 /4قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)44 /1يف إسناده
شهر بن حوشب.
((( )2اإلابنة)) (ص  )97حتقيق رضا.
((( )3لوامع األنوار)) (.)184 /2

((( )4تكملة شرح الصدور)) (ص .)15
((( )5صحيح البخاري)) (.)34 /9

((( )6شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) (.)155 /1
((( )7شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) (.)158 /1
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املبحث الرابع :حقيقة امليزان عند أهل السنة
امليزان عند أهل السنة ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد وخالف يف هذا املعتزلة ،وقلة قليلة من
أهل السنة .قال ابن حجر :قال أبو إسحاق الزجاج :أمجع أهل السنة على اإلْيان ابمليزان ،وأن
أعمال العباد توزن به يوم القيامة ،وأن امليزان له لسان وكفتان وْييل ابألعمال ،وأنكرت املعتزلة

امليزان ،وقالوا :هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة ،ألن هللا أخرب أنه يضع املوازين لوزن
األعمال ،لريى العباد أعماهلم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين .وقال ابن فورك :أنكرت املعتزلة

امليزان ،بناءً منهم على أن األعراض يستحيل وزهنا إذ َّل تقوم أبنفسها .قال :وقد روى بعض

املتكلمني عن ابن عباس أن هللا تعاىل :يقلب األعراض أجساماً فيزهنا .انتهى .وقد ذهب بعض

السلف إىل أن امليزان ِبعىن العدل والقضاء ،وعزا الطربي القول بذلك إىل جماهد .والراجح ما ذهب

إليه اْلمهور .وذكر امليزان عند احلسن فقال :له لسان وكفتان ( .)1وعزا القرطيب تفسري امليزان
ابلعدل إىل جماهد والضحاك واألعمش .ولعل هؤَّلء العلماء فسروا امليزان ابلعدل يف مثل قوله تعاىل:
ِ ِ ِ
السماء رفَـع َها وو َ ِ
يموا ال َْو ْز َن ِابل ِْق ْس ِط َوَّل ُختْ ِس ُروا ال ِْم َيزا َن
ض َع الْم َيزا َن أََّلَّ تَطْغَ ْوا ِيف الْم َيزان َوأَق ُ
َو َّ َ َ َ َ َ
[الرمحن ،]9 - 7 :فامليزان يف هذه اآلية العدل ،أمر هللا عباده أن يتعاملوا به فيما بينهم ،أما امليزان

الذي ينصب يف يوم القيامة فقد تواترت بذكره األحاديث ،وأنه ميزان حقيقي ،وهو ظاهر القرآن.
ط
ين ال ِْق ْس َ
وقد رد اإلمام أمحد على من أنكر امليزان أبن هللا تعاىل :ذكر امليزان يف قولهَ :ونَ َ
ض ُع ال َْم َوا ِز َ
لِيَـ ْوِم ال ِْقيَ َام ِة [األنبياء .]47 :والنيب صلى هللا عليه وسلم ذكر امليزان يوم القيامة ،فمن رد على النيب
صلى هللا عليه وسلم فقد رد على هللا عز وجل .وقد استدل شيخ اإلسالم على أن امليزان غري
العدل ،وأنه ميزان حقيقي توزن به األعمال ابلكتاب والسنة ،فقال :امليزان :هو ما يوزن به األعمال،
وهو غري العدل كما َّ
ت َم َوا ِزينُهُ [األعراف:
دل على ذلك الكتاب والسنة ،مثل قوله تعاىل ::فَ َمن ثَـ ُقلَ ْ
ط لِيَـ ْوِم ال ِْقيَ َام ِة [األنبياء.]47 :
ين ال ِْق ْس َ
َ ،]8وَم ْن َخ َّف ْ
ت َم َوا ِزينُهُ [األعراف ،]9:وقولهَ :ونَ َ
ض ُع ال َْم َوا ِز َ
ويف (الصحيحني) عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :كلمتان خفيفتان على اللسان ،ثقيلتان
يف امليزان ،حبيبتان إىل الرمحن :سبحان هللا وحبمده ،سبحان هللا العظيم)) ( .)2وقال عن ساقي

عبدهللا بن مسعود(( :هلما يف امليزان أثقل من أحد)) ( .)3ويف الرتمذي وغريه حديث البطاقة،

وصححه الرتمذي واحلاكم وغريمها يف الرجل الذي يؤتى به ،فينشر له تسعة وتسعون سجالً ،كل

سجل منها مد البصر ،فيوضع يف كفة ،ويؤتى ببطاقة فيها شهادة أن َّل إله إَّل هللا .قال النيب صلى

هللا عليه وسلم(( :فطاشت السجالت وثقلت البطاقة)) ( .)4وهذا وأمثاله مما يبني أن األعمال توزن

ِبوازين تبني هبا رجحان احلسنات على السيئات وابلعكس ،فهو ما به تبني العدل ،واملقصود ابلوزن
العدل ،كموازين الدنيا .وأما كيفية تلك املوازين فهو ِبنزلة كيفية سائر ما أخربَن به من الغيب .وقد

رد القرطيب على الذين أنكروا امليزان وأولوا النصوص الواردة فيه ومحلوها على غري حمملها قائالً:
قال علماؤَن :ولو جاز محل امليزان على ما ذكروهْ ،لاز محل الصراط على الدين احلق ،واْلنة والنار
على ما يرد على األرواح دون األجساد من األحزان واألفراح ،والشياطني واْلن على األخالق
املذمومة ،واملالئكة على القوى احملمودة ،وهذا كله فاسد ،ألنه رد ملا جاء به الصادق ،ويف

(الصحيحني)(( :فيعطى صحيفة حسناته)) ( ،)5وقوله :فيخرج له بطاقة ،وذلك يدل على امليزان
احلقيقي ،وأن املوزون صحف األعمال كما بينا وابهلل التوفيق .القيامة الكربى لعمر بن سليمان

األشقر  -ص 248
_________

( )1رواه الاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) (.)1173 /6
( )2رواه البخاري ( ،)6406ومسلم (.)2694

( )3رواه أمحد ( ،)3991( )420 /1وابن حبان ( .)546 /15قال أمحد شاكر يف ((املسند))
( :)39 /6إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)2750إسناده حسن وهو
صحيح بطرقه الكثرية.

( )4رواه الرتمذي ( ،)2639وابن ماجه ( ،)4300وأمحد ( ،)6994( )213 /2واحلاكم (/1
 .)46من حديث عبدهللا بن عمرو بن العاص .قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب ،وقال

احلاكم :هذا حديث صحيح مل خيرج يف (الصحيحني) وهو صحيح على شرط مسلم .ووافقه الذهيب.

وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)135وهو كما قاَّل.

( )5رواه البخاري ( ،)4685ومسلم ( .)2768من حديث عبدهللا بن عمر رضي هللا عنه.
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املبحث اخلامس :صفات امليزان
الواقع أن العلماء مل يتفقوا على إثبات أوصاف امليزان _ وقد تقدمت اإلشارة إىل بعض اْلوانب يف

وجوب اإلْيان ابمليزان ,ومواقف الناس يف ذلك _ وأما خالفهم يف ثبوت صفاته فقد انقسموا إىل
فريقني:

 - 1أما الفريق األول :فهم املثبتون لصفات امليزان احلسية ,من أن له كفتني .. .إىل آخر أوصافه,
وهؤَّلء وإن أثبتوا هذا لكنهم يرجعون صفة تلك الكفات واللسان إىل علم هللا تعاىل.
 - 2أما الفريق اآلخر :فهم النافون لتلك الصفات.
وسنذكر رأي الفريقني فيما يلي- :

( )1املثبتون لصفات امليزان:

يثبت هؤَّلء _ وهم مجهور العلماء _ أن امليزان له كفتان حسيتان مشاهداتن ,وله لسان كذلك.
يقررون هذه احلقيقة غري ملتفتني إىل من تشمئز قلوهبم من مساعها ,لعدم قبول عقوهلم هلا ,وعدم تفهم
ما ورد عن املصطفى صلى هللا عليه وسلم يف ذلك .ذلك أن احلق ضالة املؤمن ,وما ورد به الشرع

هو الذى ينبغي أن يقدم على هوى النفس وحكم العقل.

وسنذكر فيما يلي بعض أقوال هؤَّلء كأمثلة على ثبوت ما ذكرَن.

قال القرطيب  -رداا على من ينكر امليزان ,ويؤول الوزن أبنه من ضرب املثل ,وأن الوزن يراد به
العدل والقضاء – قال( :وهذا جماز .وليس بشيء ,وإن كان شائعاً يف اللغة – للسنة الثابتة يف امليزان

احلقيقي ,ووصفه بكفتني ولسان ,وأن كل كفة منها طباق السموات واألرض) (.)1

ويعزو القرطيب إىل ابن عباس أنه قال( :توزن احلسنات والسيئات يف ميزان له كفتان ولسان) (.)2

وأخرج البيهقي يف شعب اإلْيان عن ابن عباس أنه قال( :امليزان له لسان وكفتان ,يوزن فيه احلسنات

والسيئات ,فيؤتى ابحلسنات يف أحسن صورة فتوضع يف كفة امليزان ,فتثقل على السيئات؛ فتؤخذ

فتوضع يف اْلنة  ...ويؤتى ابلسيئات يف أقبح صورة فتوضع يف كفة امليزان فتخف .)3( ) ...
ك ُه ُم
ويقول ابن قدامة( :وامليزان له كفتان ولسان ،توزن به األعمال ،فَ َمن ثَـ ُقلَ ْ
ت َم َوا ِزينُهُ فَأ ُْولَئِ َ
ِ
ِ
ت موا ِزينُهُ فَأُولَئِ َ َّ ِ
َّم َخالِ ُدو َن [املؤمنون,102 :
ْ
ك الذ َ
ال ُْم ْفل ُحو َن َوَم ْن َخ َّف ْ َ َ
س ُه ْم ِيف َج َهن َ
ين َخس ُروا أَن ُف َ
.)4( )]103

ويقول أبو احلسن األشعري يف معرض بيانه َّلختالف الناس يف امليزان ومبيناً رأي أهل السنة :فقال

أهل احلق( :له لسان وكفتان ,توزن يف إحدى كفتيه احلسنات ويف األخرى السيئات ,فمن رجحت

حسناته؛ دخل اْلنة ,ومن رجحت سيئاته دخل النار ,ومن تساوت حسناته وسيئاته ,تفضل هللا عليه

فأدخله اْلنة) (.)5

ويثبت ابن كثري أن للميزان كفتني حسيتني ,ويستدل على هذا من السنة حبديث صاحب البطاقة

املشهور وغريه من األحاديث (.)6

وأخرج الطربي عن ابن جريج قال :قال يل عمرو بن دينار( :قولهَ :وال َْو ْز ُن يَـ ْوَمئِ ٍذ ا ْحلَ مق [األعراف:

 ]8قال :إَن نرى ميزاَنً وكفتني ،مسعت عبيد بن عمري يقول :جيعل الرجل العظيم الطويل يف امليزان،

مث َّل يقوم جبناح ذابب) ( .)7وهو القول الذى رجحه الطربي أيضاً.
ويقول ابن أيب العز( :والذى دلت عليه السنة :أن ميزان األعمال له كفتان حسيتان مشاهداتن)

(.)8

وقال أبو إسحاق الزجاج – كما نقل عنه احلافظ ابن حجر( :أمجع أهل السنة على اإلْيان ابمليزان,
وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة ,وأن امليزان له لسان وكفتان ,وْييل ابألعمال) (.)9
_________

((( )1التذكرة)) (ص .)378
((( )2التذكرة)) (ص .)378
((( )3الدر املنثور)) (.)70 /3
( )4ابن قدامة يف ((ملعة اإلعتقاد)) (ص .)33
((( )5املقاَّلت)) (.)164 /2
((( )6النهاية)) (.)24 /2

((( )7جامع البيان)) (.)123 /8
((( )8الطحاوية)) (ص .)472
( )9نقله عنه احلافظ ابن حجر يف ((فتح الباري)) (.)538 /13
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ويقول السفاريين( :فقد دلت اآلاثر على أنه ميزان حقيقي ذو كفتني ولسان ,كما قال ابن عباس,
واحلسن البصري ,وصرح بذلك علماؤَن ,واألشعرية وغريهم ,وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر ،وانعقد
إمجاع أهل احلق من املسلمني عليه) (.)1

ويقول الربديسي:

(وانعقد اإلمجاع على أنه ميزان حسي له كفتان ولسان يوضع فيه صحف أعمال العباد ليظهر الرابح

واخلاسر) (.)2

ويروى من طريق عبد امللك بن أيب سليمان أنه قال( :ذكر امليزان عند احلسن فقال :له لسان
وكفتان) (.)3

وعن سليمان قال( :يوضع امليزان وله كفتان ,لو وضع يف إحدامها السموات واألرض ومن فيهن

لوسعته) (.)4

ويقول اهلراس( :وهناك تنصب املوازين فتوزن هبا أعمال العباد ,وهي موازين حقيقية كل ميزان منها

له لسان وكفتان ,ويقلب هللا أعمال العباد – وهي أعراض – أجساماً هلا ثقل ,فتوضع احلسنات يف

كفة والسيئات يف كفة) (.)5

ونقتصر يف إثبات أن امليزان له لسان وكفتان على ما قدمناه من ذكر أقوال العلماء.

وهبذا يتبني أن أهل احلق – أهل السنة واْلماعة – يثبتون حقيقة امليزان على ضوء ما جاء يف كتاب

هللا تعاىل وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلمَّ ,ل يتأولون معناه ,وَّل يردون ما جاء يف وصفه ,ويقولون:
هللا وحده هو الذي يعلم قدرمها وكيفيتهما.
إذ لو مل يكن له لسان وكفتان؛ بل هو ِبعىن العدل والقضاء كما ذهب إليه بعض العلماء ,لو مل يكن

كذلك ملا وصف يف السنة النبوية أبن له لساَن وكفتني ,وأنه خيف ويثقل؛ إذ العدل َّل يقال فيه تلك

الصفات ,فصح أنه ميزان حقيقي يزن هللا فيه أعمال العباد ,فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل
اْلنة ,ومن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار ,على ما علم من مذهب السلف.

وإذ كنا نثبت صفات امليزان على ضوء ما جاء به الشرع فإنه َّل ينبغي أن نتكلف فنثبت له أوصافاً
حتتاج إىل إثبات من الشارع ,أو نستند إىل أخبار مل تثبت ,فإن الغلو يف هذا مذموم.
وكمثال على هذا :ما يذهب إليه بعض الناس من أن كفيت امليزان من ذهب (.)6
أو القول أبن كفة احلسنات من نور ,وكفة السيئات من ظالم (.)7

أو أن كفة احلسنات عن ْيني العرش مقابل اْلنة ,وكفة السيئات عن يسار العرش مقابل النار (.)8
أو ما يقال إن صاحب امليزان يوم القيامة هو جربيل عليه السالم (.)9

فتلك املسائل كلها حتتاج إلثباهتا – فضالً عن اعتقادها – إىل نص صحيح ,فإن بعض العلماء

يتساهل فيما يقرره من هذه املسائل ,مثل ما يرويه السفاريين بصيغة التضعيف – يروى – (أن داود
عليه السالم سأل ربه أن يريه امليزان ,فلما رآه غشي عليه ,فلما أفاق قال :إهلي من ذا الذي يقدر
ْيأل كفة حسناته؟ فقال :إذا رضيت عن عبدي مألهتا بتمرة) (.)10

أو ما يذكره عن عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه – غري معزو إىل أحد – أنه قال( :ميزان رب العاملني
ينصب للجن واإلنس ,يستقبل به العرش ,إحدى كفتيه على اْلنة ,واألخرى على جهنم ,لو وضعت

السموات واألرض يف إحدامها لوسعتهن ,وجربيل آخذ بعمود ينظر إىل لسانه) (.)11
_________

((( )1لوامع األنوار)) (.)185 /2
((( )2تكملة شرح الصدور)) (ص .)14
((( )3تفسري املنار)) (.)322 /8

((( )4فتح الباري)) (.)539 /13
((( )5شرح العقيدة الواسطية)) (ص .)123
((( )6الفصل َّلبن حزم)) (.)65 /4
((( )7التذكرة)) (ص .)313
((( )8التذكرة)) (ص  ،)314وعزاه إىل الرتمذي احلكيم.

( )9أخرجه الطربي يف ((جامع البيان)) ( )123 /8عن احلارث ,قال :ثنا عبد العزيز قال :ثنا
يوسف بن صهيب ,عن موسي ,عن بالل ابن حيى ,عن حذيفة.

( )10ذكره السفاريين يف ((لوامع األنوار)) ( ،)184 /2وعزاه إىل الرازي والثعليب.
((( )11لوامع األنوار)) ( )184 /2ومل يعزه إىل أحد.
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وكذا ما يروى عن عمر مرفوعاً(( :من كرب تكبرية يف سبيل هللا ,كانت صخرة يف ميزانه أثقل من

السموات السبع وما فيهن وما حتتهن ,وأعطاه هللا هبا رضوانه األكرب ,ومجع بينه وبني حممد وإبراهيم

واملرسلني يف دار اْلالل :ينظر إىل هللا بكرة وعشياً)) (.)1

ويف رواية أخرى عن ابن عمر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من كرب تكبرية على
ساحل البحر ,كان يف ميزانه صخرة ,قيل :اي رسول هللا ,وما قدرها؟ قالْ :تأل ما بني السموات

واألرض)) (.)2

ويقول السفاريين( :ظواهر اآلاثر وأقوال العلماء :أن كيفية الوزن يف اآلخرة – خفة وثقالً – مثل
كيفيته يف الدنيا ,ما ثقل نزل إىل أسفل مث يرفع إىل عليني ,وما خف طاش إىل أعلى مث نزل إىل

سجني ,وبه صرح مجوع ,منهم القرطيب).

وقال بعض املتأخرين بل الصفة خمتلفة ,وأن عمل املؤمن إذا رجح صعد وسفلت سيئته ,والكافر
الصالِ ُح يَـ ْرفَـ ُعهُ [فاطر.]10 :
تسفل كفته خللو األخرى عن احلسنات ,مث تال قوله تعاىلَ :وال َْع َم ُل َّ
وذكر بعضهم يف صفة الوزن :أن جتعل مجيع أعمال العباد يف امليزان يف مرة واحدة ,كل احلسنات يف

كفة النور ,وهي ْيني العرش جهة اْلنة ,والسيئات يف كفة الظلمة ,وهي عن يسار جهة النار ,وخيلق
هللا لكل إنسان علماً ضرورايً يدرك به خفة أعماله وثقلها.

وقيل :بل عالمة الرجحان عمود نور يقوم يف كفة احلسنات حىت يكسو كفة السيئات ,وعالمة اخلفة

عمود ظلمة يقوم من كفة السيئات حىت يكسو كفة احلسنات ,لكل أحد (.)3

والظاهر أن هذه الكيفيات كلها حتتاج إىل إثبات ,فهي مسألة غيبية ,وهللا تعاىل له القدرة على ما

يشاء.

 – 2النافون لصفات امليزان:
وهؤَّلء قالوا بعكس ما قاله الفريق األول ,حيث أحجموا عن وصف امليزان ابألوصاف اليت تقدمت,

واكتفوا إبثبات أن هناك ميزاَنً فقط.

 - 1يقول حممد رشيد رضا – يف نفي تلك الصفات ويف رده على الزجاج( :وإذا مل يكن يف

الصحيحني وَّل يف كتب السنة املعتمدة حديث صحيح مرفوع يف صفة امليزان ,وَّل يف أن له كفتني

ولساَنً ,فال تغرت بقول الزجاج أن هذا مما أمجع عليه أهل السنة ,فإن كثرياً من املصنفني يتساهلون

إبطالق كلمة اإلمجاع وَّلسيما غري احلفاظ املتقنني ,والزجاج ليس منهم ,ويتساهلون يف عزو كل ما
يوجد يف كتب أهل السنة إىل مجاعتهم ,وإن مل يعرف له أصل من السلف ,وَّل اتفق عليه اخللف

منهم ,وهذه املسألة مما اختلف فيه السلف واخللف كما علمت) (.)4

وقال أيضاً( :واألصل الذي عليه سلف األمة يف اإلْيان بعامل الغيب :أن كل ما ثبت من أخباره يف

الكتاب والسنة فهو حق َّل ريب فيه ,نؤمن به ,وَّل حنكم رأينا يف صفته وكيفيته ,فنؤمن إذا أبن يف

األخرة وزَنً لألعمال قطعاً ,وونرجع أنه ِبيزان يليق بذلك العامل ,ويوزن به اإلْيان ,واألخالق,

واألعمال ,وَّل نبحث عن صورته وكيفيته ,وَّل عن كفتيه – إن صح احلديث فيهما – كما صوره

الشعراين يف ميزانه) (.)5
_________

( )1قال السيوطي يف ((الآللئ املصنوعة))( :قال ابن حبان َّل أصل له ،إسحاق أييت ابملوضعات عن
الثقات .قلت – وكذا قال الدارقطين يف ((غرائب مالك)) إنه موضوع) (.)137 /2
( )2قال ابن عدي( :هذا ما وضعه النخعي ،وزيد ليس بشئ)(( .الآللئ املصنوعة)) ()137 /2
((( )3لوامع األنوار)) (.)189 – 188 /2
((( )4تفسري املنار)) (.)322 /8
((( )5تفسري املنار)) (.)323 /8
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والواقع أن ما قاله حممد رشيد رضا – من إنكار أن يكون هناك أي إشارة إىل أن امليزان له كفتان من
السنة – غري مسلم فقد جاء يف السنة بعض األحاديث الىت تدل على وزن العمل ووزن العامل وكما
أخرج البخاري(( :يؤيت ابلرجل فيوضع يف كفة)) ( )1وكقوله أيضاً(( :فطاشت السجالت وثقلت

البطاقة)) ( .)2وغريها من األحاديث اليت قدمنا ذكرها ,وفيها إشارة إىل إثبات أن ميزان األعمال له
كفتان.

مث إن إثبات أن امليزان له كفتان مل يقل به الزجاج وحده ,بل هو ما عليه األئمة الذين قدمنا ذكر
أقواهلم.
 - 2ما علقه الدكتور طه حممد الزيين على ترمجة ابن كثري يف إثبات أن للميزان كفتني حسيتني بقوله:
(َّل يوجد دليل قاطع يف القرآن وَّل يف احلديث على أن كفيت ميزان احلساب يوم القيامة حسيتان –

أي يدركان إبحدى احلواس اخلمس ,وأقرب احلواس إىل إدراك الكفتني اللمس ابليد – بل كل ما يف
القرآن واحلديث حيتمل أن يكون الوزن معنوايً ,بل هو األرجح؛ ألن األعمال يوم القيامة أكثرها
معنوي يقرب إىل األذهان بتشبيهه ابحلسيات) (.)3

وهذا القول من الدكتور طه الزيين يعترب بعيداً عما قرره العلماء ,وخمالفاً ملا جاءت به السنة يف وزن

األعمال ,وليس ما يذكره من أعمال يوم القيامة من األشياء املتخيلة اليت يشبه فيها املعنوي ابحلسي.

فإن القول هبذا يفتح ابابً خطرياً من التشكيك يف أموراآلخرة ,وينبغي على من يقول هبذا أن يعيد

النظر فيه .احلياة اآلخرة لغالب عواجي1119 /2 -
_________

( )1احلديث رواه أمحد ( .)7066( )221 /2قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)82 /10رواه

الرتمذي ابختصار ،رواه أمحد وفيه ابن هليعة وحديثه حسن ،وبقية رجاله رجال الصحيح .وقال أمحد

شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)24 /12إسناده صحيح.
( )2احلديث رواه الرتمذي ( ،)2639وابن ماجه ( ،)3488وأمحد ( ،)6994( )213 /2واحلاكم
( .)46 /1من حديث ابن عمرو رضي هللا عنهما .قال الرتمذي :حسن غريب ،وقال احلاكم :هذا
حديث صحيح مل خيرج يف الصحيحني ،وهو على شرط مسلم ،ووافقه الذهيب ،وقال البغوي يف

((شرح السنة)) ( :)490 /7حسن غريب.
((( )3النهاية)) (.)91 /2
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املطلب األول :ما الذي يوزن يف امليزان
اختلف أهل العلم يف املوزون يف ذلك اليوم على أقوال:

األول :أن الذي يوزن يف ذلك اليوم األعمال نفسها ،وأهنا جتسم فتوضع يف امليزان ،ويدل لذلك
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه يف (الصحيح) قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :كلمتان
حبيبتان إىل الرمحن ،خفيفتان على اللسان ،ثقيلتان يف امليزان :سبحان هللا وحبمده ،سبحان هللا
العظيم)) ( .)1وقد دلت نصوص كثرية على أن األعمال أتيت يف يوم القيامة يف صورةٍ هللا أعلم هبا،

فمن ذلك جميء القرآن شافعاً ألصحابه يف يوم القيامة ،وأن البقرة وآل عمران أتتيان كأهنما غمامتان

أو غيابتان ،أو فرقان من طري صواف حتاجان عن أصحاهبما .ففي (صحيح مسلم) عن أيب أمامة

قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :اقرؤوا القرآن ،فإنه أييت يوم القيامة شفيعاً
ألصحابه .اقرؤوا الزهراوين :البقرة وسورة آل عمران ،فإهنما أتتيان يوم القيامة كأهنما غمامتان ،أو
غيايتان ،أو فرقان من طري صواف حتاجان عن أصحاهبما)) )2( .وروى مسلم أيضاً عن النواس بن

مسعان قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :يؤتى ابلقرآن يوم القيامة وأهله الذين

كانوا يعملون به ،تقدمه سورة البقرة وآل عمران ،كأهنما غمامتان ،أو ظلتان بينهما شرق ،أو كأهنما

رجحه ابن حجر العسقالين ونصره،
فرقان من طري صواف حتاجان عن صاحبهما)) )3( .وهذا القول َّ

فقال :والصحيح أن األعمال هي اليت توزن ،وقد أخرج أبو داود والرتمذي ،وصححه ابن حبان عن
أيب الدرداء عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :ما يوضع يف امليزان يوم القيامة أثقل من حسن

اخللق)) (.)4

الثاين :أن الذي يوزن هو العامل نفسه ،فقد دلَّت النصوص على أن العباد يوزنون يف يوم القيامة،
فيثقلون يف امليزان أو خيفون ِبقدار إْياهنمَّ ،ل بضخامة أجسامهم ،وكثرة ما عليهم من حلم ودهن،
ففي (صحيح البخاري) عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إنه ليأيت الرجل
ِ
يم َهلُ ْم يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة َو ْزًَن
العظيم السمني يوم القيامة َّل يزن عند هللا جناح بعوضة ،وقال :اقرؤوا :فَال نُق ُ
[الكهف .)5( ))]105 :ويؤتى ابلرجل النحيف الضعيف دقيق الساقني فإذا به يزن اْلبال ،روى

أمحد يف (مسنده) ،عن زر بن حبيش عن ابن مسعود(( ،أنه كان رقيق الساقني ،فجعلت الريح تلقيه،

فضحك القوم منه ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :مم تضحكون؟ قالوا :اي نيب هللا من رقة
ساقيه .قال :والذي نفسي بيده هلما أثقل يف امليزان من أحد)) (.)6

وما أحسن ما قال الشاعر:
ترى الرجل النحيف فتزدريه  ...ويف أثوابه أسد هرير

ويعجبك الطرير فتبتليه  ...فيخلف ظنك الرجل الطرير
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6406ومسلم (.)2694
( )2رواه مسلم (.)804
( )3رواه مسلم (.)805

( )4رواه أبو داود ( ،)4799والرتمذي ( ،)2003وابن حبان ( .)230 /2واحلديث سكت عنه
أبو داود .وقال الرتمذي :هذا حديث غريب من هذا الوجه .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب

داود)) :صحيح.

( )5رواه البخاري ( ،)4729ومسلم (.)2785
( )6رواه أمحد ( .)3991( )420 /1قال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)39 /6إسناده

صحيح .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)2750إسناده حسن وهو صحيح بطرقه

الكثرية.
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الثالث :أن الذي يوزن إمنا هو صحائف األعمال .فقد روى الرتمذي يف (سننه) عن عبدهللا بن عمرو
بن العاص رضي هللا عنهما ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن هللا سيخلص رجالً من

أميت على رؤوس اخلالئق يوم القيامة ،فينشر له تسعة وتسعني سجالً ،كل سجل مثل مد البصر ،مث

يقول :أتنكر من هذا شيئاَ؟ أظلمك كتبيت احلافظون؟ فيقولَّ :ل اي رب ،فيقول :ألك عذر؟ فيقول:
َّل اي رب .فيقول هللا تعاىل :بلى ،إن لك عندَن حسنة ،فإنه َّل ظلم اليوم ،فتخرج بطاقة فيها أشهد

أن َّل إله إَّل هللا ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،فيقول :احضر وزنك فيقول :اي رب ما هذه

البطاقة مع هذه السجالت؟ فيقول :فإنك َّل تظلم ،فتوضع السجالت يف كفة ،والبطاقة يف كفة،

فطاشت السجالت ،وثقلت البطاقة ،وَّل يثقل مع اسم هللا شيء)) ( .)1وقد مال القرطيب إىل هذا
القول ،فقال :والصحيح أن املوازين تثقل ابلكتب فيها األعمال مكتوبة ،وهبا ختف . .،قال ابن

عمر :توزن صحائف األعمال ،وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام ،فيجعل هللا تعاىل :رجحان إحدى

الكفتني على األخرى دليالً على كثرة أعماله إبدخاله اْلنة أو النار .وقال السفارييين :واحلق أن
املوزون صحائف األعمال ،وصححه ابن عبد الرب والقرطيب وغريمها ،وصوبه الشيخ مرعي يف

(هبجته) ،وذهب إليه مجهور من املفسرين ،وحكاه ابن عطية عن أيب املعايل .ولعل احلق أن الذي

يوزن هو العامل وعمله وصحف أعماله ،فقد دلت النصوص اليت سقناها على أن كل واحد من هذه
الثالثة يوزن ،ومل تنف النصوص املثبتة لوزن الواحد منها أن غريه َّل يوزن ،فيكون مقتضى اْلمع بني

النصوص إثبات الوزن للثالثة املذكورة مجيعها .وهذا ما رجحه الشيخ حافظ احلكمي فقال :والذي
استظهر من النصوص – وهللا أعلم – أن العامل وعمله وصحيفة عمله – كل ذلك يوزن ،ألن

األحاديث اليت يف بيان القرآن ،قد وردت بكل ذلك ،وَّل منافاة بينها ،ويدل كذلك ما رواه أمحد –

رمحه هللا تعاىل – :عن عبدهللا بن عمرو يف قصة صاحب البطاقة بلفظ :قال :قال رسول هللا:

((توضع املوازين يوم القيامة ،فيؤتى ابلرجل ،فيوضع يف كفة ،ويوضع ما أحصي عليه ،فيمايل به

امليزان .قال :فيبعث به إىل النار .قال :فإذا أدبر ،إذ صائح من عند الرمحن  -عز وجل  -يقولَّ :ل

تعجلوا ،فإنه قد بقي له ،فيؤتى ببطاقة فيها َّل إله إَّل هللا ،فتوضع مع الرجل يف كفة ،حىت ْييل به
امليزان)) ( )2فهذا يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها يف كفة وسيئاته مع صحيفتها
يف الكفة األخرى ،وهذا غاية اْلمع بني ما تفرق ذكره يف سائر أحاديث الوزن ،وهلل احلمد واملنة
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_________

( )1رواه الرتمذي ( .)2639واحلديث رواه ابن ماجه ( ،)4300وأمحد (،)6994( )213 /2
واحلاكم ( .)46 /1قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح مل

خيرج يف (الصحيحني) وهو صحيح على شرط مسلم .ووافقه الذهيب .وقال األلباين يف ((السلسلة

الصحيحة)) ( :)135وهو كما قاَّل.

( )2رواه أمحد ( .)7066( )221 /2قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)82 /10رواه الرتمذي

ابختصار ،رواه أمحد وفيه ابن هليعة وحديثه حسن ،وبقية رجاله رجال الصحيح .وقال أمحد شاكر يف

((مسند أمحد)) ( :)24 /12إسناده صحيح.

()495/4

املطلب الثاين :األعمال اليت تثقل يف امليزان
أثقل ما يوضع يف ميزان العبد حسن اخللق ،فعن أيب الدرداء عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:

((إن أثقل شيء يوضع يف ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن ،وإن هللا يبغض الفاحش البذيء)).
رواه الرتمذي ،وروى أبو داود الشطر األول ( )1ويف (صحيحي البخاري ومسلم) عن أيب هريرة

رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :كلمتان خفيفتان على اللسان ،ثقيلتان يف

امليزان ،حبيبتان إىل الرمحن :سبحان هللا وحبمده ،سبحان هللا العظيم)) ( .)2ويف (صحيح مسلم) عن
أيب مالك األشعري قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :الطهور شطر اإلْيان ،واحلمد هلل ْتأل

امليزان ،وسبحان هللا واحلمد هلل ْتآلن (أو ْتأل) .ما بني السماء واألرض)) ( .)3وروى البخاري

والنسائي وأمحد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :من احتبس فرساً يف سبيل هللا،
إْياَنً ابهلل ،وتصديقاً بوعده ،كان شبعه وريه ،وروثه ،وبوله ،حسنات يف ميزانه يوم القيامة)) (.)4
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_________

( )1روى أبو داود شطره األول ( ،)4799والرتمذي ( .)2002وقال الرتمذي :هذا حديث حسن
صحيح .وحسن إسناده البزار يف ((البحر الزخار)) ( .)36 /10وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي

يف ((األحكام الصغرى)) ( - )852كما أشار لذلك يف مقدمته  .-وقال األلباين يف ((صحيح سنن
الرتمذي)) :صحيح.
( )2رواه البخاري ( ،)6406ومسلم (.)2694
( )3رواه مسلم (.)223

( )4رواه البخاري ( ،)2853والنسائي ( ،)225 /6وأمحد (.)8853( )374 /2

()496/4

املبحث السابع :حكمة هللا تعاىل يف وزن أعمال العباد والرد على من ينكره
كل مسلم يعلم أن هللا تعاىل حكيم عليم ,يفعل ما يشاء حلكمة ,وقد يعرف الناس بعض اْلوانب من
احلكم ,وقد ختفى عليهم ,وإذا كان الناس ينزهون العقالء من بين آدم عن إتياهنم أعماَّلً َّلحكمة

فيها وَّل فائدة من ورائها ,فكيف ابهلل سبحانه وتعاىل؟!

وليس من صفات املسلم احلق أن يرد ما أخرب هللا به ,أو يتأوله ِبا يبطل املراد منه.

ومن ذلك أمر امليزان ,فقد أخرب هللا به ,وأخرب به رسول صلى هللا عليه وسلم فيجب اإلْيان بذلك,
وأن هلل حكمة عظيمة يف نصبه يوم القيامة ,من أعظمها وأجلها :إظهار أقصى كمال عدله جل وعال
بني عباده ,حىت َّليساوى احملسن واملسيء ,وليظهر التفاوت بني البشر جلياً واضحاً ,يقتنع كل

خملوق بذلك كما يقتنعون ِبا يرجحه امليزان يف الدنيا ,ولو شاء هللا أن َّل يقيم ميزان وأيخذ العباد ِبا

يعلمه سبحانه من أعماهلم الطيبة أواخلبيثة؛ ملا كان يف ذلك أي نقص على العباد وَّل هضم حلق أي
يف ْ ِ
ري [امللك.]14 :
خملوق :أََّل يَـ ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َق َو ُه َو اللَّ ِط ُ
اخلَب ُ
لكن هللا تعاىل مل يشأ ذلك ,بل أراد أن يعلم العباد أبعماهلم ِبا يقتنعون به هم أنفسهم ,وحىت َّل يبقي
حجة وَّل اعرتاض ملعرتض ,وهلل احلجة البالغة.

ويف بيان حكمة هللا يف إقامة امليزان يقول الثعليب أبن احلكمة يف ذلك :تعريف هللا عباده عدد ماهلم

عنده من اْلزاء من خري أوشر (.)1

وقال الشيخ مرعي – فيما ينسبه إليه السفاريين  :-بل احلكمة فيه :إظهار العدل وبيان الفضل،
ضِ
اع ْف َها ويـ ْؤ ِ
حيث إنه يزن مثاقيل الذر من خري أو شر إِ َّن َّ
ت
اَّللَ َّلَ يَظْلِ ُم ِمثْـ َق َ
سنَةً يُ َ
ال ذَ َّرةٍ َوإِن تَ ُ
َُ
ك َح َ
ِ
ِ
يما [النساء.)2( ]40 :
من لَّ ُدنْهُ أ ْ
َج ًرا َعظ ً
ويقول الربديسي :وحكمة الوزن ليبني ما يستحقه من العذاب وما يكون فيه من درجات اْلنة (.)3
ويقول القاضي عبد اْلبار – من كبار املعتزلة – عن فائدة وضع املوازين :وأما فائدته :فهو تعجيل

مسرة املؤمن وغم الكافر ,هذا يف القيامة ,وفيه فائدة أخرى تتعلق ابلتكليف :وهي أن املرء مع علمه

أن أعماله توزن على املأل؛ كان عند ذلك أقرب إىل أداء الواجبات واجتناب املقبحات ,وهذه فائدة

عظيمة (.)4

ويقول الطربي يف رده على من ينكر امليزان واحلكمة منه :فإن أنكر ذلك جاهل بتوجيه معىن (.)5
خرب هللا عن امليزان وخرب رسوله صلى هللا عليه وسلم عنه وجهته ( .)6وقال أوابهلل حاجة إىل وزن

األشياء وهو العامل ِبقدار كل شيء قبل خلقه إايه ,وبعده ,ويف كل حال؟ أو قال :وكيف توزن

األعمال واألعمال ليس أبجسام توصف ابلثقل واخلفة؟ وإمنا توزن األشياء ليعرف ثقلها من خفتها،

وكثرهتا من قلتها ،وذلك َّل جيوز إَّل على األشياء اليت توصف ابلثقل واخلفة والكثرة والقلة ,قيل له

يف قوله :وما وجه وزن هللا األعمال وهو العامل ِبقاديرها قبل كوهنا :وزن نظري إثباته إايه يف أم الكتاب

واستنساخه ذلك يف الكتاب من غري حاجة إليه ومن غري نسيانه ،ليكون ذلك حجة على خلقه كما
ٍ
ٍ ِ
ِ ِ
اليوَم ُجتْ َزْو َن َما ُكنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن
قال جل ثناؤه يف تنزيلهَ :وتَـ َرى ُك َّل أ َُّمة َجاثيَةً ُك مل أُ َّمة تُ ْد َعى إىل كتَاهبَا ْ
ه َذا كِتابـنا ي ِ
نط ُق َعلَْي ُكم ِاب ْحلَ ِق [اْلاثية.]29 - 28 :
َ َ َُ َ
_________
((( )1لوامع األنوار)) (.)188 /2
((( )2لوامع األنوار)) (.)188 /2

((( )3تكملة شرح الصدور)) (ص .)29
((( )4شرح األصول اخلمسة)) (ص .)736
( )5هكذا العبارة يف الكتاب املشار إليه ولعل معناها فإن أنكر ذلك جاهل ابملراد من معىن خرب هللا

عن امليزان.

( )6هكذا العبارة يف الكتاب.

()497/4

فكذلك وزنه تعاىل خلقه ابمليزان :حجة عليهم وهلم إما ابلتقصري يف طاعته وإما ابلتكميل والتتميم
(.)1

ويقول ابن أيب العز – يف رده على الذين ينفون امليزان ،خلفاء احلكمة عليهم ،وقوهلم :إنه َّل حيتاج إىل
امليزان إَّل البقال والفوال ومدى خطورة هذا الكالم – يقول (فعلينا اإلْيان ابلغيب كما أخربَن

الصادق صلى هللا عليه وسلم ،من غري زايدة وَّل نقصان ،واي خيبة من ينفي وضع املوازين القسط

ليوم القيامة كما أخرب الشارع – خلفاء احلكمة عليه – ويقدح يف النصوص بقولهَّ :لحيتاج إىل امليزان
إَّل البقال والفوال وما أحراه أبن يكون من الذين َّل يقيم هللا هلم يوم القيامة وزَن ولو مل يكن من

احلكمة يف وزن األعمال إَّل ظهور عدله سبحانه ْلميع عباده ,فإنه َّل أحد أحب إليه العذر من هللا,
من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ,فكيف ووراء ذلك من احلكم ما َّل اطالع لنا عليه)

(.)2

مث إن الذين حياولون التشكيك يف امليزان ,وإنكار حقيقتهَّ ,ل يستندون على أي دليل يصح

اَّلحتجاج به ،بل غاية ما تشبثوا به ,جمرد اَّلستبعادات العقلية ,وليس يف ذلك حجة على أحد,

فهذا إذا مل تقبله عقوهلم فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقوهلم من الصحابة والتابعني واتبعيهم،
حىت جاءت البدع كالليل املظلم ،وقال كل ما شاء ,وتركوا الشرع خلف ظهورهم ,وليتهم جاؤوا
أبحكام عقلية يتفق العقالء عليها ويتحذ قبوهلم هلا ,بل كل فريق يدعي على العقل ما يطابق هواه,
ويوافق ما يذهب إليه هواه ,ومن هو اتبع له .فتتناقض عقوهلم على حسب ما تناقضت مذاهبهم،

يعرف هذا كل منصف ،ومن أنكره فليصمت فهمه وعقله عن شوائب التعصب والتمذهب ،فإنه إن

فعل ذلك أسفر الصبح لعينيه (.)3

وذكر حممد رشيد رضا( :أن حكمة وزن األعمال بعد احلساب :أنه يكون أعظم مظهر لعدل الرب

تبارك وتعاىل ,أي ولعلمه وحكمته وعظمته يف ذلك اليوم العظيم ,إذ يرى فيه عباده – أفرادا وشعواب

وأمما – ذلك أبعينهم ,ويعرفونه معرفة إدراك ووجدان يف أنفسهم ,فإن أعماهلم تتجلى هلم فيها أوَّل,
مث تتجلى هلم ولسائر اخللق يف خارجها اثنيا ,فياله من منظر مهيب ,وايله من مظهر رهيب ,وما أشد
غفلة من قال :إنه َّل حاجة إليه لالستغناء بعلم هللا عنه (.)4

ومهما قيل يف احلكمة فإن األمر َّل يزال يتطلب اإلْيان الكامل أبن وزن األعمال هو عني احلكمة,

وأن هذه جمرد استنباطات للعلماء ,وتبقى حقيقة علم ذلك إىل هللا وحده .احلياة اآلخرة ما بني البعث
إىل دخول اْلنة أو النار لغالب بن علي عواجي1153 /2 -
_________

((( )1جامع البيان)) (.)124 /8
((( )2شرح الطحاوية)) (ص .)475
((( )3فتح القدير)) (.)190 /2

((( )4تفسري املنار)) (.)325 /8

()498/4

املبحث األول :كل أمة تتبع اإلله الذي كانت تعبده
يف ختام هذا اليوم حيشر العباد إما إىل اْلنة وإما إىل النار ،ومها املقر األخري الذي يصري إليه العباد

مجيعاً ،وقد أخربَن الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه يطلب من كل أمة يف آخر ذلك اليوم أن تتبع

اإلله الذي كانت تعبده ،فالذي كان يعبد الشمس يتبع الشمس ،والذي كان يعبد القمر يتبع القمر،

والذي كان يعبد األصنام تصور هلم آهلتهم مث تسري أمامهم ويتبعوهنا ،والذين كانوا يعبدون فرعون

يتبعونه ،مث إن هذه اآلهلة الباطلة تتساقط يف النار ،ويتساقط عبادها وراءها يف السعري ،كما قال
تعاىل :يف فرعون :يَـ ْق ُد ُم قَـ ْوَمهُ يَـ ْوَم ال ِْقيَا َم ِة فَأ َْور َد ُهم الن ِ
ود [هود.]98:
س الْ ِو ْر ُد ال َْم ْوُر ُ
َ ُ َ
َّار َوب ْئ َ
وَّل يبقى بعد ذلك إَّل املؤمنون وبقااي أهل الكتاب ،ويف املؤمنني املنافقون الذين كانوا معهم يف

الدنيا ،فيأتيهم رهبم ،فيقول هلم :ما تنتظرون؟ فيقولون :ننتظر ربنا ،فيعرفونه بساقه عندما يكشفها
ف َعن س ٍ
اق َويُ ْد َع ْو َن إِ َىل
ش ُ
هلم ،وعند ذلك خيرون له سجوداً ،إَّل املنافقون فال يستطيعون يَـ ْوَم يُ ْك َ
َ
ِ
ال م ِ
يعو َن [القلم ،]42 :مث يتبع املؤمنون رهبم ،وينصب الصراط ويعطى املؤمنون
س ُجود فَال يَ ْستَط ُ
أنوارهم ،ويسريون على الصراط ،ويطفأ نور املنافقني ،ويقال هلم :ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً ،مث
يضرب بينهم بسور له ابب ابطنه فيه الرمحة ،وظاهره من قبله العذاب ،وْير العباد على الصراط
مسرعني بقدر إْياهنم وأعماهلم الصاحلة .روى مسلم يف (صحيحه) عن أيب سعيد اخلدري ،عن النيب
صلى هللا عليه وسلم قال(( :إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن :لتتبع كل أمة ما كانت تعبد ،فال يبقى

أحد كان يعبد غري هللا سبحانه من األصنام واألنصاب إَّل يتساقطون يف النار ،حىت إذا مل يبق إَّل من

كان يعبد هللا من بر وفاجر ،وغرب أهل الكتاب .فيدعى اليهود ،فيقال هلم :ما كنتم تعبدون؟ قالوا:

كنا نعبد عزير ابن هللا .فيقال :كذبتم ما اختذ هللا من صاحبة وَّل ولد .فماذا تبغون؟ قالوا :عطشنا اي
ربنا ،فاسقنا .فيشار إليهم :أَّل تردون؟ فيحشرون إىل النار كأهنا سراب حيطم بعضها بعضاً،
فيتساقطون يف النار .مث يدعى النصارى ،فيقال هلم :ما كنتم تعبدون؟ قالوا :كنا نعبد املسيح ابن هللا،
فيقال هلم :كذبتم ،ما اختذ هللا من صاحبة وَّل ولد ،فيقال هلم :ما تبغون؟ فيقولون :عطشنا ،اي ربنا

فاسقنا ،قال :فيشار إليهم :أَّل تردون؟ فيحشرون إىل جهنم كأهنم سراب ،حيطم بعضها بعضاً،
فيتساقطون يف النار .حىت إذا مل يبق إَّل من كان يعبد هللا من بر وفاجر ،أاتهم رب العاملني سبحانه
وتعاىل يف أدىن صورة من اليت رأوه فيها ،قال :فماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد .قالوا :اي
ربنا ،فارقنا الناس يف الدنيا أفقر ما كنا إليهم ،ومل نصاحبهم ،فيقول :أَن ربكم ،فيقولون :نعوذ ابهلل

منكَّ ،ل نشرك ابهلل شيئاً (مرتني أو ثالاثً) حىت إن بعضهم ليكاد أن ينقلب .فيقول :هل بينكم وبينه
آية فتعرفونه هبا؟ فيقولون :نعم ،فيكشف عن ساق ،فال يبقى من كان يسجد هلل من تلقاء نفسه إَّل

ورايء إَّل جعل هللا ظهره طبقة واحدة كلما أراد
أذن هللا له ابلسجود ،وَّل يبقى من كان يسجد اتقاءً ً

خر على قفاه ،مث يرفعون رؤوسهم ،وقد حتول يف صورته اليت رأوه فيها أول مرة ،فقال :أَن
أن يسجد َّ
ربكم ،فيقولون :أنت ربنا .مث يضرب اْلسر على جهنم ،وحتل الشفاعة ،ويقولون :اللهم سلم سلم.
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قيل :اي رسول هللا ،وما اْلسر؟ قال :دحض مزلة ،فيه خطاطيف وكالليب وحسك ،تكون بنجد فيها
شويكة يقال هلا :السعدان ،فيمر املؤمنون كطرف العني ،وكالربق وكالريح وكالطري وكأجاويد اخليل
والركاب ،فناج مسلم ،وخمدوش مرسل ،ومكدوس يف َنر جهنم)) ( .)1وروى مسلم أيضاً عن أيب

هريرة يف وصف املرور على الصراط ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :وترسل األمانة

والرحم ،فتقومان على جنبيت الصراط ْييناً ومشاَّلً ،فيمر أولكم كالربق ،قال :قلت :أبيب أنت وأمي،
أي شيء كالربق؟ قال :أمل تروا إىل الربق كيف ْي مر ويرجع يف طرفة عني؟ مث كمر الريح ،مث كم ِر الطري
ِ
وشد الرجال ،جتري هبم أعماهلم ،ونبيكم قائم على الصراط يقول :رب ،سلم سلم .حىت تعجز أعمال
العباد ،حىت جييء الرجل فال يستطيع السري إَّل زحفاً ،قال :وعلى حافيت الصراط كالليب معلقة

مأمورة أبخذ من أمرت به .فمخدوش َنج ،ومكدوس يف النار)) ( .)2وروى مسلم يف (صحيحه)
عن أيب الزبري ،أنه مسع جابر بن عبدهللا يسأل عن الورود ،فقال :جنيء حنن يوم القيامة عن كذا وكذا

انظر إىل ذلك فوق الناس ،قال :فتدعى األمم أبواثهنا ،وما كانت تعبد ،األول فاألول ،مث أيتينا ربنا
بعد ذلك فيقول :من تنظرون؟ فيقولون :ننظر ربنا ،فيقول :أَن ربكم ،فيقولون :حىت ننظر إليك،
فيتجلى هلم يضحك .قال :فينطلق هبم ويتبعونه ،ويعطى كل إنسان منهم ،منافق أو مؤمن نوراً ،مث

يتبعونه ،وعلى جسر جهنم كالليب وحسك ،أتخذ من شاء هللا مث يطفأ نور املنافقني ،مث ينجو

املؤمنون أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر ،سبعون ألفاً َّل حياسبون ،مث الذين يلوهنم كأضوأ جنم يف
السماء  .)3( ..وروى البخاري ومسلم يف (صحيحيهما) عن أيب هريرة أن الرسول صلى هللا عليه

وسلم قال يف إجابته للصحابة عندما سألوه عن رؤيتهم هللا(( :هل تُضا مرون يف القمر ليلة البدر ليس
دونه سحاب؟ قالواَّ :ل اي رسول هللا .قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك ،جيمع هللا الناس ،فيقول:

من كان يعبد شيئاً فليتبعه ،فيتبع من كان يعبد الشمس ،ويتبع من كان يعبد القمر ،ويتبع من كان

يعبد الطواغيت ،وتبقى هذه األمة فيها منافقوها ،فيأتيهم هللا يف غري الصورة اليت يعرفون ،فيقول :أَن

ربكم ،فيقولون :نعوذ ابهلل منك ،هذا مكاننا حىت أيتينا ربنا ،فإذا أاتَن ربنا عرفناه ،فيأتيهم هللا يف
الصورة اليت يعرفون ،فيقول :أَن ربكم ،فيقولون :أنت ربنا ،فيتبعونه ،ويضرب جسر جهنم ،قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :فأكون أول من جييز ،ودعاء الرسل يومئذ :اللهم سلم سلم ،وبه

كالليب مثل شوك السعدان ،أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا :بلى اي رسول هللا ،قال :فإهنا مثل شوك
السعدان ،غري أهنا َّل يعلم قدر عظمها إَّل هللا ،فتخطف الناس أبعماهلم ،منهم املوبق بعمله ،ومنهم

املخردل ،مث ينجوا)) ( .)4وقد دلت هذه النصوص الصحيحة الصرحية الواضحة على عدة أمور
ُ

مهمة ،فقد ذكرت حشر الكفار إىل النار ،ومسري املؤمنني إىل اْلنة على الصراط ،وخالص املؤمنني
من املنافقني ،كما أشارت يف مجلتها إىل معىن الورود على النار الذي نص هللا عليه يف قولهَ :وإِن
ِمن ُك ْم إَِّلَّ َوا ِر ُد َها [مرمي ]71:القيامة الكربى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 263
_________
( )1رواه مسلم (.)183
( )2رواه مسلم (.)195
( )3رواه مسلم (.)191
( )4رواه البخاري ( ،)7437ومسلم (.)182
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املبحث الثاين :حشر الكفار إىل النَّار
جاءت نصوص كثرية تصور لنا كيف يكون حشر الكفار إىل النار هم وآهلتهم اليت كانوا يعبدوهنا:
 - 1فمن ذلك أهنم حيشرون كقطعان املاشية مجاعات مجاعات ،ينهرون هنراً غليظاً ،ويصاح هبم من
هنا وهناك ،كما يفعل الراعي ببقره أو غنمه و ِس َ َّ ِ
َّم ُزَم ًرا [الزمر ،]71 :يَـ ْوَم
َ
يق الذ َ
ين َك َف ُروا إىل َج َهن َ
شر أَ ْع َداء َِّ
ِ
وز ُعو َن
اَّلل إِ َىل النَّا ِر فَـ ُه ْم يُ َ
َّم َدعاا [الطور ،]13 :وقالَ :ويَـ ْوَم ُْحي َ ُ
يُ َدعمو َن إ َىل ََن ِر َج َهن َ
[فصلت .]19 :ومعىن يوزعون أي :جيمعون ،جتمعهم الزابنية على آخرهم ،كما يفعل البشر
ابلبهائم.
 - 2وأفادت النصوص أهنم حيشرون إىل النار على وجوههمَّ ،ل كما كانوا ْيشون يف الدنيا على
َّ ِ
ِ ِ
َض مل َسبِيالً [الفرقان:
ين ُْحي َ
ك َش ٌّر َّم َك ًاَن َوأ َ
َّم أ ُْولَئِ َ
أرجلهم ،قال تعاىل :الذ َ
ش ُرو َن َعلَى ُو ُجوه ِه ْم إ َىل َج َهن َ
.]34
روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك(( :أن رجالً قال :اي رسول هللا ،كيف حيشر الكافر على

وجهه يوم القيامة؟ قال :أليس الذي أمشاه على رجليه يف الدنيا قادر أن ْيشيه على وجهه يوم
القيامة قال قتادة :بلى وعزة ربنا)) (.)1

ومع حشرهم على هذه الصورة املنكرة على وجوههم فإهنم حيشرون عمياً َّل يرون ،وبكماً َّل
ِ
ِ ِ
َّم
يتكلمون ،وصماً َّل يسمعون َوَْحن ُ
ص اما َّمأ َْو ُ
ْما َو ُ
ش ُرُه ْم يَـ ْوَم الْقيَ َامة َعلَى ُو ُجوه ِه ْم ُع ْميًا َوبُك ً
اه ْم َج َهن ُ

ِ
ريا [اإلسراء.]97 :
ُكلَّ َما َخبَ ْ
ت ِز ْد ََن ُه ْم َسع ً

 - 3ويزيد بالءهم أهنم حيشرون مع آهلتهم الباطلة وأعواهنم وأتباعهم اح ُ َّ ِ
اج ُه ْم
ْ
ين ظَلَ ُموا َوأَ ْزَو َ
ش ُروا الذ َ
ون َِّ
صر ِ
وما َكانُوا يـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
اَّلل فَ ْاه ُد ُ ِ ِ
اط ا ْْلَ ِح ِيم [الصافات.]23 - 22 :
َُ
ََ
وه ْم إ َىل َ
َِّ ِ
ين َك َفرواْ َستُـغْلَبُو َن َوُحتْ َ ِ
َّم
ش ُرو َن إ َىل َج َهن َ
 - 4وهم يف هذا مغلوبون مقهورون أذَّلء صاغرون قُل للذ َ ُ
ِ
اد [آل عمران.]12 :
س ال ِْم َه ُ
َوب ْئ َ
 - 5وقبل أن يصلوا إىل النار تصك مسامعهم أصواهتا اليت ْتأل قلوهبم رعباً وهلعاً إِذَا َرأ َْهتُم ِمن
ِ
ٍ ٍِ ِ
ريا [الفرقان.]12 :
َّم َكان بَعيد َمس ُعوا َهلَا تَـغَيمظًا َوَزف ً
ى إِ ْذ
 - 6وعندما يبلغون النار ويعاينون أهواهلا يندمون ويتمنون العودة إىل الدنيا كي يؤمنوا َولَ ْو تَـ َر َ
ِ
ِ
وقِ ُفواْ َعلَى النَّا ِر فَـ َقالُواْ اي لَْيـتَـنَا نُـر مد وَّلَ نُ َك ِذب ِِباي ِ
ني [األنعام،]27 :
ت َربِنَا َونَ ُكو َن م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
َ َ
َ َ
َ
ُ
ِ
َّ
ِ
ص ِرفًا
وها َوَملْ َجي ُدوا َع ْنـ َها َم ْ
َّار فَظَنموا أَهنُم م َواق ُع َ
ولكنهم َّل جيدون من النار مفراًَ :وَرأَى ال ُْم ْج ِرُمو َن الن َ
[الكهف.]53 :
_________
( )1رواه البخاري ( ،)4760ومسلم (.)2806
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َّم
 - 7وعند ذلك يؤمرون ابلدخول يف النار وغضب اْلبار أذَّلء خاسرين فَا ْد ُخلُواْ أَبْـ َو َ
اب َج َهن َ
َخالِ ِدين فِ َ ِ
ين [النحل ،]29 :وَّل ينجو من النار من اْلن واإلنس إَّل
س َمثْـ َوى ال ُْمتَ َكِ ِرب َ
َ
يها فَـلَب ْئ َ
ش َرَّهنُ ْم
ك لَنَ ْح ُ
األتقياء الذين آمنوا ابهلل وصدقوا املرسلني ،واتبعوا ما أنزل إليهم من رهبم فَـ َوَربِ َ
و َّ ِ
ِ َّ
الر ْمحَ ِن ِعتِياا ُمثَّ
َّم ِجثِياا ُمثَّ لَنَن ِز َع َّن ِمن ُك ِل ِش َيع ٍة أَيمـ ُه ْم أَ َش مد َعلَى َّ
الشيَاط َ
َ
ني ُمثَّ لَنُ ْحض َرهنُ ْم َح ْو َل َج َهن َ
ِ َّ ِ
ِ
لَنَ ْحن أَ ْعلَم ِابلَّ ِذين ُهم أَو َىل ِهبا ِ
ين
صلِياا َوإِن ِمن ُك ْم إَِّلَّ َوا ِر ُد َها َكا َن َعلَى َربِ َ
َ ْ ْ َ
ك َح ْت ًما َّم ْقضياا ُمثَّ نُـنَجي الذ َ
ُ ُ
ِ
اتَّـ َقوا َّونَ َذر الظَّال ِم ِ
يها ِجثِياا [مرمي .]72 - 68 :يقول سيد قطب رمحه هللا تعاىل :يف تفسري هذه
ني ف َ
َ
ُ
اآلايت :يقسم هللا بنفسه وهو أعظم قسم وأجله أهنم سيحشرون بعد املوت ،فهذا أمر مفروغ منه
شرَّهنُم و َّ ِ
ك لَنَ ْح ُ َّ
ني [مرمي ]68 :فهم
فَـ َوَربِ َ
الشيَاط َ
ش َرهنُ ْم [مرمي ،]68 :ولن يكونوا وحدهم لَنَ ْح ُ َ ْ َ
والشياطني سواء ،والشياطني هم الذين يوسوسون ابإلنكار ،وبينهما صلة التابع واملتبوع ،والقائد
واملقود ,وهنا يرسم صورة حسية وهم جاثون حول جهنم جثو اخلزي واملهانةُ ،مثَّ لَنُ ْح ِ
ض َرَّهنُ ْم َح ْو َل
َّم ِجثِياا [مرمي ،]68 :وهي صورة رهيبة ،وهذه اْلموع اليت َّل حيصيها العد حمشورة حمضرة إىل
َج َهن َ

جهنم جاثية حوهلا ،تشهد هوهلا ،ويلفحها حرها ،وتنتظر يف كل حلظة أن تؤخذ فتلقى فيها ،وهم

جاثون على ركبهم يف ذلة وفزع ،وهو مشهد ذليل للمتجربين املتكربين ،يليه مشهد النزع واْلذب
الر ْمحَ ِن ِعتِياا [مرمي ،]69 :ويف
ملن كانوا أشد عتواً وجترباًُ :مثَّ لَنَن ِز َع َّن ِمن ُك ِل ِش َيع ٍة أَيمـ ُه ْم أَ َش مد َعلَى َّ

اللفظ تشديد ،لريسم بظله وجرسه صورة هلذا اَّلنتزاع ،تتبعها صورة القذف يف النار ،وهي احلركة اليت

يكملها اخليال .وإن هللا ليعلم من هم أوىل أبن يصلوها ،فال يؤخذ أحد جزافاً من هذه اْلموع اليت َّل
حتصى ،واليت أحصاها هللا فرداً فرداًُ :مثَّ لَنَ ْحن أَ ْعلَم ِابلَّ ِذين ُهم أَو َىل ِهبا ِ
صلِياا [مرمي ،]70:فهم
َ ْ ْ َ
ُ ُ
املختارون ليكونوا طليعة املقذوفني .وقد غريت هذه اآليةَ :وإِن ِمن ُك ْم إَِّلَّ َوا ِر ُد َها [مرمي ]71 :أحوال
الصاحلني ،فأسهرت ليلهم ،وعكرت عليهم صفو العيش ،وحرمتهم الضحك ،والتمتع ابلشهوات،
فقد ذكر ابن كثري أن أاب ميسرة كان إذا أوى إىل فراشه قال :اي ليت أمي مل تلدين ،مث يبكي ،فقيل

له :ما يبكيك اي أاب ميسرة؟ فقال :أخربَن هللا أَن واردوها ،ومل خنرب أَن صادرون عنها .وقال عبدهللا بن

املبارك عن احلسن البصري ،قال :قال رجل ألخيه :هل أاتك أنك وارد النار؟ قال :نعم ،قال :فهل
أاتك أنك صادر عنها؟ قالَّ :ل ،قال :ففيم الضحك؟ قال :فما رئي ضاحكاً حىت حلق ابهلل ،وقال
ابن عباس لرجل حياوره :أما أَن وأنت اي أاب راشد فسنردها ،فانظر هل نصدر عنها أم َّل؟ (.)1
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• املبحث التاسع :القنطرة.
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املبحث األول :تعريف الصراط
قال ابن منظور يف (اللسان) (( :)430 /2الصراط ,والسراط ,والزراط ,الطريق ،قال الشاعر:
أكر على احلروريني مهرى  ...وامحلهم على وضح الصراط)

وقال الزبيدي يف (اتج العروس) (( :)345 /19السراط ابلكسر :السبيل الواضح ،وبه فسر قوله
ِ
تعاىلِ :
اهد ََن ِ
يم [الفاحتة .]6 :أي ثبتنا على املنهاج الواضح كما قاله األزهري).
الص َرا َ
ط املُستَق َ
وقال الفريوز أابدي يف (ترتيب القاموس احمليط) (( :)814 /2الصراط ابلكسر :الطريق ،وجسر
ممدود على منت جهنم .وابلضم السيف الطويل).

وقال حيىي بن سالم يف (التصاريف) رقم (( :)330 /104الصراط على وجهني:
صر ٍ
ِ ِ
اط [األعراف .]86 :يعين بكل طريق.
 - 1الطريق ،وذلك يف قولهَ :وَّلَ تَـ ْق ُع ُدواْ ب ُك ِل َ
ِ
 - 2الدين وذلك يف قولهِ :
اهد ََن ِ
يم [الفاحتة ]6 :يعين الدين املستقيم.
الص َرا َ
ط املُستَق َ
ِ ِ
ِ
وقال يف َوأ َّ
يما [األنعام :]153 :يعين ديناً مستقيماً).
َن َه َذا ص َراطي ُم ْستَق ً
وقال القرطيب( :يف (اْلامع ألحكام القرآن) ( )147 /1أصل الصراط يف كالم العرب الطريق.
قال عامر بن الطفيل:

شحنَّا أرضهم ابخليل حىت  ...تركناهم أذل من الصراط)
وقرئ السراط من اَّلسرتاط ِبعىن اَّلبتالع ،كأن الطريق يسرتط من يسلكه .وقال الراغب يف

(املفردات يف غريب القرآن) (ص( :)337السراط :الطريق املستسهل .أصله من :سرطت الطعام
وزردته :ابتلعته) .صفة الصراط حلاي احلاي  -ص 11
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املبحث الثاين :صفة الصراط
وردت يف السنة أحاديث صحيحة يف صفة الصراط ,ووصفته وصفاً جلياً فينبغي على املسلم أن

يعرف هذه الصفات ويستشعرها يف فؤاده حىت ينجو من عذاب اْلبار سبحانه وتعاىل وذلك
ابلوقوف عند أوامره ,واجتناب سخطه وغضبه ،وهذه الصفات هي:

 - 1الصراط زلق :وذلك من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه :قلنا ما اْلسر اي رسول هللا
قال(( :مدحضة مزلة)) (.)2( )1
ِ
سر واْلِسر :ما عرب عليه من قنطرة وحنوها.
قال أبو إسحاق احلريب :اْل َ
(غريب احلديث أليب إسحاق إبراهيم احلريب  3 /1ابب جسر).

وقال العيين( :مدحضة من دحضت رجله دحضاً زلقت ،ودحضت الشمس عند كبد السماء :زالت،
ودحضت حجته بطلت.

مزلة :من زلت األقدام سقطت ،وقال الكرماين :بكسر الزاي وفتحها ( , )3قال ابن اْلوزي،

دحض :زلق ( ،)4وقال الفيومي :دحض الرجل :زلق (.))5

 - 2وله جنبتان أو حافتان :كما يف حديث أيب بكرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:
((حيمل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع هبم جنبتا الصراط تقادع الفراش يف النار)) (.)6
قال ابن األثري يف (النهاية) (( :)24 /4قوله(( :فتتقادع هبم جنبتا الصراط تقادع الفراش يف النار))
أي تسقطهم فيها بعضهم فوق بعض .وتقادع القوم :إذا مات بعضهم إثر بعض) .اهـ.

 - 3وحلافيت الصراط كالليب :وذلك من حديث أيب هريرة وحذيفة رضي هللا عنهما عند مسلم عن
النيب صلى هللا عليه وسلم(( :ويف حافيت الصراط كالليب معلقة مأمورة أبخذ من أمرت به)) ()7
ومن حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه(( :قلنا اي رسول هللا ما اْلسر؟ قال :مدخضة مزلة,
عليه خطاطيف ,وكالليب ,وحسكة مفلطحة هلا شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال هلا السعدان)) ()8

ومن حديث أيب هريرة رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :وبه كالليب مثل شوك

السعدان أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا :بلى اي رسول هللا قال :فإهنا مثل شوك السعدان ،غري أن َّل

يعلم قدر عظمها إَّل هللا)) (.)9

قال العيين يف (عمدة القاري) (( :)316 /20كالليب مجع كلوب بفتح الكاف وهو حديدة معطوفة
الرأس يعلق عليها اللحم .وقيل :الكلوب الذي يتناول به احلداد احلديد من النار .كذا يف كتاب ابن
بطال) .اهـ.

وقال أيضاً رمحه هللا( :خطاطيف :مجع خطاف ابلضم وهو احلديدة املعوجة كالكلوب خيتطف هبا

الشيء.

وقوله :حسكة :بفتحات وهي شوكة صلبة معروفة وقال صاحب التهذيب .احلسك نبات له مثر
خشن يتعلق أبصواف الغنم ,ورِبا اختذ مثله من حديد وهو من آَّلت احلرب.

مفلطحة :أي عريضة.

عقيفاء :معوجة) (.)10
وقوله شوك السعدان :قال احلافظ( :مجع سعدانة وهو نبات ذو شوك يضرب به املثل يف طيب مرعاه

قالوا :مرعى وَّل كالسعدان .وقوله :أما رأيتم شوك السعدان :هو استفهام تقرير َّلستحضار الصورة
املذكورة) (.)11
_________

( )1رواه البخاري ( )7439واللفظ له ،ومسلم (.)183
((( )2فتح الباري)) (.)421 /13

((( )3عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيين أيب حممد بن حممود بن أمحد العيين))
(.)320 /20

((( )4غريب احلديث َّلبن اْلوزي)) (.)326 /1
((( )5املصباح املنري)) (.)190
( )6رواه أمحد ( ،)20457( )43 /5والطرباين يف ((املعجم الصغري)) ( ،)929( )142 /2وابن
أيب عاصم يف ((السنة)) ( .)837قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)362 /10رجاله رجال

الصحيح ،وقال السيوطي يف ((البدور السافرة)) ( :)251إسناده صحيح.

( )7رواه مسلم (.)195

( )8رواه البخاري ( )7439واللفظ له ،ومسلم (.)183
( )9رواه البخاري ( ،)7437ومسلم (.)182
((( )10عمدة القاري)) (.)320 /20

((( )11فتح الباري كتاب الرقاق)) (.)453 /11
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قال الزين بن املنري( :تشبيه الكالليب بشوك السعدان خاص بسرعة اختطافها وكثرة اَّلنتشاب فيها
مع التحرز والتصون ْتثيالً هلم ِبا عرفوه يف الدنيا وألفوه ابملباشرة ).اهـ .ذكره احلافظ يف (الفتح)

(.)453 /11

وقولهَّ( :ل يعلم قدر عظمها إَّل هللا) يف رواية مسلمَّ( :ل يعلم ما قدر عظمها إَّل هللا).

قال اْلوهري ،عظم الشيء عظماً :أي كرب فتقديره َّل يعلم قدر كربها إَّل هللا وعظم الشيء أكثره
(.)1

 - 4والصراط مثل حد املوسى أو حد السيف :قلت :كما يف حديث سلمان رضي هللا عنه عن النيب
صلى هللا عليه وسلم:

((ويوضح الصراط مثل حد املوسى ،فتقول املالئكة :من جييز على هذا؟ فيقول :من شئت من
خلقي :فيقولون :ما عبدَنك حق عبادتك)) ()2

وحديث ابن مسعود الطويل الذي فيه يقول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :والصراط كحد السيف،

دحض مزلة)) ( .)3صفة الصراط حلاي احلاي – ص 14
_________

((( )1عمدة القاري)) ( .)98 /19كتاب الرقاق ابب الصراط جسر جهنم (.)453 /11

( )2رواه احلاكم ( .)629 /4وقال :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ،ووافقه
الذهيب .وقال ابن رجب يف ((التخويف من النار)) (ص :)224 :املعروف أنه موقوف على سلمان
الفارسي من قوله ،وأورده األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) ( )941وإسناده صحيح

موقوفا وله حكم الرفع.

( )3رواه احلاكم ( .)408 /2وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه هبذا اللفظ،

ووافقه الذهيب ،وقال السيوطي يف ((البدور السافرة)) ( :)158طريقه صحيحة متصلة رجاهلا ثقات،
وصححه األلباين يف ((صحيح الرتغيب والرتهيب)) (.)3629
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املبحث الثالث :معتقد أهل السنة يف الصراط
ونؤمن ابلصراط ،وهو جسر على جهنم ،إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم املوقف إىل الظلمة اليت دون

الصراط ،كما قالت عائشة رضي هللا عنها(( :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل :أين الناس يوم
تبدل األرض غري األرض والسماوات؟ فقال :هم يف الظلمة دون اْلسر)) ( .)1وقد بني السفاريين
رمحه هللا تعاىل – :موقف الفرق من الصراط ،وهل هو صراط جمازي أم حقيقي؟ مث قرر مذهب أهل

احلق الذي دلت عليه النصوص فيه ،فقال :اتفقت الكلمة على إثبات الصراط يف اْلملة ،لكن أهل
احلق يثبتونه على ظاهره من كونه جسراً ممدوداً على منت جهنم ،أحد من السيف وأدق من الشعر،

وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد اْلبار املعتزيل ،وكثري من أتباعه زعماً منهم أنه َّل ْيكن عبوره ،وإن

أمكن ففيه تعذيب ،وَّل عذاب على املؤمنني والصلحاء يوم القيامة ،وإمنا املراد طريق اْلنة املشار إليه
بقوله تعاىل :سيـ ْه ِدي ِهم وي ِ
وه ْم إِ َىل
ْ َُ ْ
صل ُح َاب َهلُ ْم [حممد ،]5 :وطريق النار املشار إليه بقوله تعاىل :فَ ْاه ُد ُ
ََ
صر ِ
ِ
اط ا ْْلَ ِح ِيم [الصافات ،]23:ومنهم من محله على األدلة الواضحة واملباحات واألعمال الرديئة
َ
اليت يسأل عنها ويؤاخذ هبا ،وكل هذا ابطل وخرافات لوجوب محل النصوص على حقائقها ،وليس

العبور على الصراط أبعجب من املشي على املاء أو الطريان يف اهلواء ،أو الوقوف فيه ،وقد أجاب

صلى هللا عليه وسلم عن سؤال حشر الكافر على وجهه أبن القدرة صاحلة لذلك .وأنكر العالمة

القرايف كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف ،وسبقه إىل ذلك شيخه العز بن عبد السالم،
واحلق أن الصراط وردت به األخبار الصحيحة وهو حممول على ظاهره بغري أتويل كما ثبت يف

(الصحيحني) و (املسانيد) و (السنن الصحاح) مما َّل حيصى إَّل بكلفة من أنه جسر مضروب على
منت جهنم ْير عليه مجيع اخلالئق ،وهم يف جوازه متفاوتون .وذكر القرطيب مذهب القائلني ِبجازية

الصراط ،املأولني للنصوص املصرحة به ،فقال :ذهب بعض من تكلم على أحاديث وصف الصراط
أبنه أدق من الشعر ،وأح مد من السيف أن ذلك راجع إىل يسره وعسره على قدر الطاعات

واملعاصي ،وَّل يعلم حدود ذلك إَّل هللا تعاىل :خلفائها وغموضها ،وقد جرت العادة بتسمية الغامض

اخلفي دقيق ،فضرب املثل بدقة الشعر ،فهذا من هذا الباب ،ومعىن قوله :أحد من السيف أن األمر
الدقيق الذي يصعد من عند هللا تعاىل :إىل املالئكة يف إجازة الناس على الصراط يكون يف نفاذ حد

السيف ومضيه إسراعاً منهم إىل طاعته وامتثاله ،وَّل يكون له مرد كما أن السيف إذا نفذ حبده وقوة

ضاربه يف شيء مل يكن له بعد ذلك مرد ،وإما أن يقال :إن الصراط نفسه أحد من السيف وأدق من

الشعر فذلك مدفوع ِبا وصف من أن املالئكة يقومون جبنبيه ،وأن فيه كالليب وحسكاً ،أي أن من

ْير عليه يقطع على بطنه ،ومنهم من يزل مث يقوم ،وفيه أن من الذين ْيرون عليه من يعطى النور بقدر

موضع قدميه ،ويف ذلك إشارة إىل أن للمارين عليه مواطئ األقدام ،ومعلوم أن دقة الشعر َّل حيتمل
هذا كله .مث رد عليهم مقالتهم ،فقال :ما ذكره هذا القائل مردود ِبا ذكرَن من األخبار وأن اإلْيان
جيب بذلك ،وأن القادر على إمساك الطري يف اهلواء قادر على أن ْيسك عليه املؤمن ،فيجريه أو
ْيشيه ،وَّل يعدل عن احلقيقة إىل اجملاز إَّل عند اَّلستحالة ،وَّل استحالة يف ذلك لآلاثر املروية يف

ذلك ،وبياهنا بنقل األئمة العدول ،ومن مل جيعل هللا له نوراً فما له من نور .القيامة الكربى لعمر بن

سليمان األشقر  -ص 279
_________
( )1رواه مسلم (.)315
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املبحث الرابع :مرور املؤمنني على الصراط وخالص املؤمنني من املنافقني
عندما يذهب ابلكفرة امللحدين ،واملشركني الضالني إىل دار البوار :جهنم يصلوهنا ،وبئس القرار،
يبقى يف عرصات القيامة أتباع الرسل املوحدون ،وفيهم أهل الذنوب واملعاصي ،وفيهم أهل النفاق،

وتلقى عليهم الظلمة قبل اْلسر كما يف احلديث الذي يرويه مسلم يف (صحيحه) عن عائشة قالت:
((سئل الرسول صلى هللا عليه وسلم :أين يكون الناس يوم تبدل األرض غري األرض والسماوات؟

فقال :هم يف الظلمة دون اْلسر)) ( .)1يقول شارح (الطحاوية) :ويف هذا املوضع يفرتق املنافقون
عن املؤمنني ،ويتخلفون عنهم ،ويسبقهم املؤمنون ،وحيال بينهم بسور ْينعهم من الوصول إليهم .روى
البيهقي بسنده عن مسروق ،عن عبدهللا ،قال :جيمع هللا الناس يوم القيامة إىل أن قال :فمنهم من

يعطى نوره مثل اْلبل بني يديه ،ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك ،ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة
بيمينه ،ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه ،حىت يكون آخر من يعطى نوره يف إهبام قدمه ،يضيء مرة

ويطفأ أخرى ،إذا أضاء قدم قدمه ،وإذا أطفأ قام ،قال :فيمر وْيرون على الصراط ،والصراط كحد

السيف دحض مزلة ،ويقال هلم :امضوا على قدر نوركم ،فمنهم من ْير كانقضاض الكوكب ،ومنهم
من ْير كالريح ،ومنهم من ْير كالطرف ،ومنهم من ْير كشد الرجل ،يرمل رمالً على قدر أعماهلم،

حىت ْير الذي نوره على إهبام قدمه ،ختر يد ،وتعلق يد ،وختر رجل وتعلق رجل ،وتصيب جوانبه النار،

فيخلصون فإذا خلصوا ،قالوا :احلمد هلل الذي جناَن منك ،بعد أن أراَنك ،لقد أعطاَن ما مل يعط أحد
ِ
ني
( .)2وقد حدثنا تبارك وتعاىل عن مشهد مرور املؤمنني على الصراط ،فقال :يَـ ْوَم تَـ َرى ال ُْم ْؤمنِ َ
َّات َجتْ ِري ِمن َحتْتِها األ َْهنَار َخالِ ِد ِ
ِ ِ
يها
ني أَيْ ِدي ِه ْم َو ِأب َْْيَاهنِِم بُ ْش َرا ُك ُم الْيَـ ْوَم َجن ٌ
ين ف َ
َ
ورُهم بَ ْ َ
ُ
َوال ُْم ْؤمنَات يَ ْس َعى نُ ُ
َ
وَن نَـ ْقتبِ ِ
ِ
ِ
ول الْمنَافِ ُقو َن والْمنَافِ َق ُ ِ ِ
يل
َذلِ َ
ين َ
َ ُ
يم يَـ ْوَم يَـ ُق ُ ُ
ات للَّذ َ
ك ُه َو الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
آمنُوا انظُُر َ َ ْ
س من نموِرُك ْم ق َ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
اب
ب َاب ِطنُهُ فِ ِيه َّ
ورا فَ ُ
سوٍر لَّهُ َاب ٌ
الر ْمحَةُ َوظَاه ُرهُ من قبَله ال َْع َذ ُ
ض ِر َ
سوا نُ ً
ب بَـ ْيـنَـ ُهم ب ُ
ْارج ُعوا َوَراء ُك ْم فَالْتَم ُ
ِ
صتُ ْم َو ْارتَـ ْبـتُ ْم َوغَ َّرتْ ُك ُم األ ََم ِاينم َح َّىت َجاء
اد َ
يُـنَ ُ
س ُك ْم َوتَـ َربَّ ْ
وهنُ ْم أََملْ نَ ُكن َّم َع ُك ْم قَالُوا بَـلَى َولَكنَّ ُك ْم فَـتَنتُ ْم أَن ُف َ
ِ
أَمر َِّ
ِ َّ ِ
ِ ِ
َّار ِه َي َم ْوَّل ُك ْم
ين َك َف ُروا َمأ َْوا ُك ُم الن ُ
اَّلل َوغَ َّرُكم ِاب ََّّلل الْغَ ُر ُ
ور فَالْيَـ ْوَم َّل يُـ ْؤ َخ ُذ من ُك ْم ف ْديَةٌ َوَّل م َن الذ َ
ُْ
ِ
ِ
ري [احلديد.]15 - 12 :
س ال َْمص ُ
َوب ْئ َ
_________

( )1رواه مسلم ( .)315من حديث ثوابن رضي هللا عنه.
( )2رواه البيهقي يف ((البعث والنشور)) ( .)419واحلديث رواه الطرباين ( ،)357 /9واحلاكم (/2

 .)408وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه هبذا اللفظ .وقال األلباين يف
((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص :)469صحيح.
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فاحلق خيرب أن املؤمنني واملؤمنات الذين استناروا هبذا الدين العظيم يف الدنيا ،وعاشوا يف ضوئه،
يعطون يف يوم القيامة نوراً يكشف هلم الطريق املوصلة إىل جنات النعيم ،وجينبهم العثرات واملزالق يف
طريق دحض مزلة ،وهناك يبشرون جبنات النعيم ،وحيرم املنافقون الذين كانوا يزعمون يف الدنيا أهنم

مع املؤمنني ،وأهنم منهم ،لكنهم يف احلقيقة مفارقون هلم َّل يهتدون هبداهم ،وَّل يسلكون سبيلهم من
النور ،كما حرموا أنفسهم يف الدنيا من نور القرآن العظيم ،فيطلب املنافقون من أهل اإلْيان أن

ينتظروهم ليستضيئوا بنورهم ،وهناك خيدعون ،كما كانوا خيدعون املؤمنني يف الدنيا ،ويقال هلم :ارجعوا

وراءكم فالتمسوا نوراً ،وبذلك يعود املنافقون إىل الوراء ،ويتقدم املؤمنون إىل األمام ،فإذا ْتايز

الفريقان ،ضرب هللا بينهم بسور له ابب ابطنه فيه الرمحة وظاهره من قبله العذاب ،ويكون مصري
املؤمنني واملؤمنات اْلنة ،ومصري املنافقني واملنافقات النار .وقد أخرب احلق أن دعاء املؤمنني عندما
ِ
ورََن [التحرمي ،]8:قال تعاىل :يَـ ْوَم َّل خيُْ ِزي َّ
اَّللُ
يسعى نورهم بني أيديهم وأبْياهنم هو َربَّـنَا أ َْْت ْم لَنَا نُ َ
ِِ
َّيب والَّ ِذين آمنُوا معهُ نُورهم يسعى ب ْ ِ
ِ
ك َعلَى
ورََن َوا ْغ ِف ْر لَنَا إِنَّ َ
النِ َّ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ
ني أَيْدي ِه ْم َو ِأب َْْيَاهن ْم يَـ ُقولُو َن َربَّـنَا أ َْْت ْم لَنَا نُ َ
ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير [التحرمي .]8 :قال جماهد والضحاك واحلسن البصري وغريهم :هذا يقوله املؤمنون
حني يرون يوم القيامة نور املنافقني قد طُفئ .القيامة الكربى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 272
ويتفاوت الناس يف املرور على الصراط تفاواتً عظيماً وذلك ألن املرور عليه إمنا يكون بقدر األعمال
الصاحلة اليت قدمها املرء املسلم لربه يف احلياة الدنيا ،وْيكن أن نلخص كيفية املرور ِبا يلي:
 - 1يعطي هللا كل إنسان نوراً على قدر عمله يتبعه على الصراط:

كما يف حديث جابر عند مسلم ( )1عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :ويعطى كل إنسان منهم
منافق أو مؤمن نوراً .مث يتبعونه وعلى جسر جهنم كالليب وحسك أتخذ من شاء هللا)).

وكما يف حديث ابن مسعود الطويل الذي فيه يقول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :فيعطون نورهم على

قدر أعماهلم وقال :فمنهم من يعطى نوره مثل اْلبل بني يديه ،ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك،

ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ،ومنهم من يعطى نوره دون ذلك بيمينه ،حىت يكون آخر
من يعطي نوره على إهبام قدمه ،يضيء مرة ,ويطفأ مرة إذا أضاء قدم قدمه ,وإذا أطفئ قام)) ()2

 - 2انطفاء نور املنافقني :يف هذا املوقف الرهيب حيث جتد أن الذعر واخلوف قد استحوذ على

الناس ،كلهم يريد النجاة حبشاشة نفسه من الكالليب ,واخلطاطيف ,فإذا نور املنافقني يطفأ كما يف

حديث جابر عند مسلم ((( )3ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نوراً .مث يتبعونه وعلى جسر

جهنم كالليب وحسك أتخذ من شاء هللا ,مث يطفأ نور املنافقني .مث ينجو املؤمنون)).
_________
( )1رواه مسلم (.)191

( )2رواه احلاكم ( .)408 /2وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه هبذا اللفظ،
ووافقه الذهيب ،وقال السيوطي يف ((البدور السافرة)) ( :)158طريقه صحيحة متصلة رجاهلا ثقات،

وصححه األلباين يف ((صحيح الرتغيب والرتهيب)) (.)3629
( )3رواه مسلم (.)191
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 - 3اختالف سرعة الناس يف املرور على الصراط :ختتلف سرعة الناس يف املرور على الصراط وذلك
ابختالف قوة النور الذي يعطى هلم على قدر أعماهلم كما بينا يف الفقرة السابقة ،ويدل عليه حديث

ابن مسعود الطويل الذي فيه يقول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :وْيرون على الصراط والصراط كحد

السيف ،دحض مزلة ,فيقال هلم :امضوا على قدر نوركم ،فمنهم من ْير كانقضاض الكوكب ،ومنهم

من ْير كالريح ,ومنهم من ْير كالطرف ,ومنهم من ْير كشد الرجل ،يرمل رمالً ,فيمرون على قدر

أعماهلم ،حىت ْير الذي نوره على إهبام قدمه خت مر يد ،وتعلق يد ,وختر رجل ،وتعلق رجل ,وتصيب

جوانبه النار ،فيخلصون ,فإذا خلصوا قالوا :احلمد هلل الذي جناَن منك بعد أن أراَنك لقد أعطاَن هللا

ما مل يعط أحد)) (.)1

قلت :ويف رواية أخرى عن ابن مسعود تبني أن الناس يردون النار كلهم مث خيرجون منها أبعماهلم مع
اختالف يف سرعتهم ,كما قال السدي(( :سألت مرة اهلمداين عن قول هللا عز وجلَ :وإِن ِمن ُك ْم إَِّل
ك ح ْتما َّم ْق ِ
ِ
ضياا [مرمي.]71 :
َوا ِر ُد َها َكا َن َعلَى َرب َ َ ً
فحدثين أن عبد هللا بن مسعود حدثهم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :يرد الناس كلهم
النار مث يصدرون منها أبعماهلم فأوهلم كلمع الربق ,مث كمر الريح ,مث كحضر الفرس ,مث كالراكب ,مث

كشد الرجال ،مث كمشيهم)) (.)2

وكذلك يف رواية أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه بعد أن وصف النيب صلى هللا عليه وسلم صفة

الصراط ,وذكر الشوكة العقيفاء ،قال(( :املؤمن عليها كالطرف ,وكالربق ,وكالريح ,وكأجاويد اخليل,
والركاب)) (.)3

شرح األلفاظ :قال العيين( :كالطرف) :بكسر الطاء وهو الكرمي من اخليل وابلفتح البصر)).

قلت :املعىن الثاين هو املراد بدليل أن النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر بعد ذلك الربق ,والريح,
ومرور اخليل على الرتتيب يف السرعة.

بني اْلودة.
أجاويد اخليل :مجع األجود وهو مجع اْلواد وهو فرس َّ ٌ

(الركاب :اإلبل واحدهتا الراحلة من غري لفظها)( .عمدة القاري) (.)320 /20

قلت :وهناك من يزحف على الصراط زحفاً كما يف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى
هللا عليه وسلم قال(( :ونبيكم قائم على الصراط يقول :رب سلم سلم .حىت تعجز أعمال العباد،

حىت جييء الرجل فال يستطيع السري إَّل زحفاً)) (.)4

أما آخر الناس مروراً على الصراط فهو املسحوب كما يف حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه

عن النيب صلى هللا عليه وسلم وفيه يقول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :حىت ْير آخرهم يسحب
سحباً)) (.)5

_________

( )1رواه احلاكم ( .)408 /2وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه هبذا اللفظ،
ووافقه الذهيب ،وقال السيوطي يف ((البدور السافرة)) ( :)158طريقه صحيحة متصلة رجاهلا ثقات،
وصححه األلباين يف ((صحيح الرتغيب والرتهيب)) (.)3629

( )2رواه احلاكم ( .)407 /2وقال :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ،ووافقه
الذهيب ،وقال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) ( :)311إسناده صحيح على شرط

مسلم.

( )3رواه البخاري ( ،)7439ومسلم (.)183
( )4رواه مسلم (.)195
( )5رواه البخاري ( ،)7439ومسلم (.)183
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أثر ابن مسعود :قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه( :أيمر هللا تبارك وتعاىل ابلصراط فيضرب على
جهنم قال :فيمر الناس زمراً على قدر أعماهلم ،أوائلهم كلمح الربق (اخلاطف)  ,مث كمر الريح ،مث

كمر الطائر ،مث كأسرع البهائم ,مث كذلك مث ْير الرجل سعياً ،مث ْير الرجل ماشياً ،مث يكون آخرهم
رجالً يتلبط على بطنه يقول :اي رب مل أبطأت يب؟ فيقول :إمنا أبطأ بك عملك!) ( .)1قلت :هذا

األثر له حكم الرفع ألنه مما َّل يقال ابلرأي فهو من األمور الغيبية.

األمانة والرحم على الصراط :يدل على ذلك حديث أيب هريرة وحذيفة رضي هللا عنهما عن النيب

صلى هللا عليه وسلم عندما ذكر ذهاب الناس إىل آدم ,مث إبراهيم ,مث موسى ,مث عيسى ,مث حممد،

قال صلى هللا عليه وسلم(( :وترسل األمانة والرحم فتقومان جنبيت الصراط ْييناً ومشاَّلً)) ()2

قلت :وذلك يدل على عظم شأهنما والظاهر والراجح أهنما تقومان كشيئني ،وَّل يعلم حقيقتهما إَّل
هللا عز وجل.

قال احلافظ (( :)3واملعىن أن األمانة والرحم لعظم شأهنما وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهما

يوقفان هناك لألمني واخلائن ,واملواصل والقاطع ,فيحاجان عن احملق ,ويشهدان على املبطل) .اهـ.
السماو ِ
ات
قال الطييب (( :)4وْيكن أن يكون املراد ابألمانة ما يف قوله تعاىل :إِ ََّن َع َر ْ
ضنَا األ ََمانَةَ َعلَى َّ َ َ
َّ ِ
واأل َْر ِ ِ ِ
ساءلُو َن بِ ِه
َ
ض َوا ْْلبَال [األحزاب )2( .]72 :وصلة الرحم ما يف قوله تعاىلَ :واتَّـ ُقواْ هللاَ الذي تَ َ
ام [النساء .]1 :فيدخل فيه معىن التعظيم ألمر هللا والشفقة على خلق هللا فكأهنما اكتنفتا
َواأل َْر َح َ
جنبيت اإلسالم الذي هو الصراط املستقيم وفطريت اإلْيان والدين القومي) .اهـ .صفة الصراط حلاي
احلاي – ص 19
_________

( )1رواه احلاكم ( .)641 /4وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،وقال ابن
كثري يف ((هناية البداية والنهاية)) ( :)92 /2روي مرفوعاً وموقوفاً واملوقوف أصح.

( )2رواه مسلم (.)195

((( )3فتح الباري)) ( )453 /11و ((مسلم)) (.)164 /1
((( )4فتح الباري)) (.)453 /11
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املبحث اخلامس :الذين ْي مرون على الصراط هم املؤمنون دون املشركني

دلت األحاديث اليت سقناها على أن األمم الكافرة تتبع ما كانت تعبد من آهلة ابطلة ،فتسري تلك

اآلهلة ابلعابدين ،حىت هتوي هبم يف النار ،مث يبقى بعد ذلك املؤمنون وفيهم املنافقون ،وعصاة

املؤمنني ،وهؤَّلء هم الذين ينصب هلم الصراط .ومل أر يف كتب أهل العلم من تنبه إىل ما قررَنه من
أن الصراط إمنا يكون للمؤمنني دون غريهم من الكفرة املشركني وامللحدين غري ابن رجب احلنبلي
رمحه هللا تعاىل ،فإنه قال :يف كتابه (التخويف من النار) :واعلم أن الناس منقسمون إىل مؤمن يعبد هللا

وحده َّل يشرك به شيئاً ،ومشرك يعبد مع هللا غريه ،فأما املشركون ،فإهنم َّل ْيرون على الصراط ،وإمنا
يقعون يف النار قبل وضع الصراط .وقد ساق بعض األحاديث اليت سقناها ،ومنها حديث أيب سعيد

اخلدري الذي يف (الصحيحني) ،مث قال :فهذا احلديث صريح يف أن كل من أظهر عبادة شيء سوى

هللا كاملسيح والعزير من أهل الكتاب ،فإنه يلحق ابملشركني يف الوقوع يف النار قبل نصب الصراط،

إَّل أن عباد األصنام والشمس والقمر وغري ذلك من املشركني تتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد يف

الدنيا ،فرتد النار مع معبودها أوَّلً ،وقد دل القرآن على هذا املعىن يف قوله تعاىل :يف شأن فرعون:
يَـ ْق ُد ُم قَـ ْوَمهُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة فَأ َْور َد ُهم الن ِ
ود [هود ]98 :وأما من عبد املسيح والعزير
س الْ ِو ْر ُد ال َْم ْوُر ُ
َ ُ َ
َّار َوب ْئ َ
من أهل الكتاب ،فإهنم يتخلفون مع أهل امللل املنتسبني إىل األنبياء ،مث يردون النار بعد ذلك .وقد
ورد يف حديث آخر أن من كان يعبد املسيح ْيثل له شيطان املسيح فيتبعونه ،وكذلك من كان يعبد

العزير ،ويف حديث الصور أنه ْيثل هلم ملك على صورة املسيح ،وملك على صورة العزير ،وَّل يبقى

بعد ذلك إَّل من كان يعبد هللا وحده يف الظاهر سواء كان صادقاً أو منافقاً من هذه األمة وغريها ،مث
يتميز املنافقون عن املؤمنني ابمتناعهم عن السجود ،وكذلك ْيتازون عنهم ابلنور الذي يقسم

للمؤمنني .وهذا نظر سديد من قائله رمحه هللا .القيامة الكربى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 275
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املبحث السادس :أول من جييز الصراط
الرسول صلى هللا عليه وسلم مث أمته أول من جييز الصراط :يدل على ذلك حديث أيب هريرة رضي
هللا عنه املتفق عليه الذي فيه يقول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :ويضرب السراط بني ظهري جهنم,
فأكون أَن وأميت أول من جييزها)) (( .)1وهذا لفظ البخاري).

وكذلك رواية أيب هريرة رضي هللا عنه يف كتاب اآلذان من صحيح البخاري وفيها يقول النيب صلى هللا

عليه وسلم(( :فيضرب الصراط بني ظهراين جهنم فأكون أول من جيوز من الرسل أبمته ،وَّل يتكلم
يومئذ أحد إَّل الرسل ,وكالم الرسل يومئذ :اللهم سلم سلم)) (.)2

قلت :ورواية أيب هريرة رضي هللا عنه عند مسلم توضح مكان النيب صلى هللا عليه وسلم إىل أن ْتر

أمته كلها – وهو على الصراط صلى هللا عليه وسلم وذلك لقوله صلى هللا عليه وسلم فيها بعد أن
ذكر صفات الذين ْيرون على الصراط(( :ونبيكم قائم على الصراط يقول :رب سلم سلم)) (.)3
وكذلك األنبياء عليهم السالم كما يف رواية أيب سعيد رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم

قال(( :واألنبياء جبنبيت الصراط وأكثر قوهلم :اللهم سلم سلم)) ( .)4صفة الصراط حلاي احلاي –
ص 24

_________

((( )1فتح الباري)) ( )419 /13و ((مسلم)) (.)164 /1
((( )2فتح الباري)) (.)292 /2
( )3رواه مسلم (.)195
( )4رواه مسلم (.)183

()12/5

املبحث السابع :الناجون واهلالكون

بني الرسول صلى هللا عليه وسلم مصري الناس بعد املرور على الصراط يف أحاديث كثرية ،فقال يف

حديث رواه ابن أيب عاصم من رواية أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه بعد أن ذكر كيف ْير الناس
على الصراط(( :فناج مسلم ,وخمدوش مكلم ,ومكردس يف النار)) (.)1

وقال صلى هللا عليه وسلم يف حديث أيب سعيد اخلدري أيضاً عند ابن ماجة وغريه(( :فناج مسلم,

وخمدوش به ,مث َنج وحمتبس به ومنكوس فيها)) ( .)2ويف رواية أيب سعيد عند البخاري قال صلى
هللا عليه وسلم(( :فناج مسلم ,وخمدوش ,ومكدوس يف َنر جهنم)) ()3

قال ابن أيب مجرة معلقاً على حديث البخاري( :يؤخذ منه أن املارين على الصراط ثالثة أصناف1 :
َ -نج بال خدش - 2 .وهالك من أول وهلة - 3 .ومتوسط بينهما يصاب مث ينجو .وكل قسم

منها ينقسم أقساماً تعرف بقوله( :بقدر أعماهلم)) اهـ (.)4

قلت :وهناك قسم رابع وهو احملتبس به كما يف حديث أيب سعيد اخلدري الذي تقدم .وهللا أعلم.

أما الصنف األول الذي ذكره ابن أيب مجرة وهو:

 - 1الناج بال خدش :فقد ذكره صلى هللا عليه وسلم يف أحاديث كثرية بلفظ (َنج مسلم) كما يف
األحاديث السابقة ،والناس من هذا الصنف هم الذين يعطون نوراً عظيماً على الصراط على قدر

أعماهلم ,فينطلقون عليه بسرعة عظيمة كما بيَّنا يف فصل (كيف ْير الناس على الصراط) (ص.)19
وقد ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حديث جابر صفتهم بقوله(( :مث ينجو املؤمنون ،فتنجو

أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر ،سبعون ألفاً َّل حياسبون ،مث الذين يلوهنم كأضوأ جنم يف

السماء)) ()5

والصنف الثاين وهو - 2 :اهلالك من أول وهلة :ذكره النيب صلى هللا عليه وسلم أبلفاظ خمتلفة

كقوله يف األحاديث السابقة(( :مكردس يف النار)) و ((منكوس فيها)) و ((مكدوس يف َنر جهنم))
وقوله يف رواية أيب هريرة عند البخاري(( :املوبق بقي بعمله)) (.)6

والناس يف هذا الصنف هم املنافقون الذين يعطيهم هللا تعاىل نوراً فينطلقون على الصراط مث يطفأ
نورهم فيسقطون يف النار والعياذ ابهلل ...

وكذلك العصاة والفسقة من املوحدين وهللا أعلم.

وقوله(( :منكوس فيها)) قال الراغب يف كتابه (املفردات يف غريب القرآن) (ص( :)505النكس

قلب الشيء على رأسه) .اهـ وقال الفيومي يف (املصباح) (ص ( :)625ومنه قيل ولد (منكوس) إذا
خرج رجاله قبل رأسه ألنه خمالف للعادة) .اهـ.

قلت :مما سبق يتبني لنا أن قوله صلى هللا عليه وسلم(( :منكوس فيها)) .أي مقلوب فيها على رأسه
وهللا أعلم .وقوله(( :مكدوس يف َنر جهنم)) .قال ابن األثري يف (النهاية) (( :)155 /4أي مدفوع،
وتكدس اإلنسان إذا دفع من ورائه فسقط ،ويروى ابلشني املعجمة ،من الكدش ،وهو السوق

الشديد .اهـ .وقوله( :املوبق بقي بعمله) قال العيين :املوبق :من وبق :أي هلك ،أوبقته ذنوبه:
أهلكته) .اهـ (.)7

قلت :كما يف حديث(( :اجتنبوا السبع املوبقات)) أي املهلكات.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)7439ومسلم (.)183
( )2رواه ابن ماجه ( ،)3472وأمحد ( ،)11096( )11 /3وابن حبان (،)7377( )377 /16

واحلاكم ( .)628 /4وقال :صحيح على شرط مسلم ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن
ماجه)).
( )3رواه البخاري (.)7449

((( )4فتح الباري)) (.)454 /11
( )5رواه مسلم (.)191

((( )6فتح الباري)) (.)420 /13
((( )7عمدة القاري)) (.)316 /20

()13/5

أما الصنف الثالث وهو - 3 :املتوسط بينهما يصاب مث ينجو :فقد ذكره النيب صلى هللا عليه وسلم
أبلفاظ خمتلفة كقوله يف األحاديث السابقة(( :خمدوش مكلم)) و ((خمدوج به)) وكقوله يف رواية أيب
هريرة عند البخاري ((ومنهم املخردل مث ينجو)) ( .)1وقوله يف رواية أيب هريرة عند مسلم(( :ومنهم

نجى)) (.)2
اجملازى حىت يُ َّ

والناس من هذا الصنف هم الذين اجرتحوا السيئات واكتسبوا اخلطااي ،فتخطفهم الكالليب ,فتجرح
أجسادهم ,مث ينجون بفضل رمحة هللا مث ِبا قدموه من طاعات يف احلياة الدنيا ،وهللا أعلم.

وقوله(( :خمدوش مكلم)) قال ابن األثري يف (النهاية) (( :)14 /2خدش اْللد :قشره بعود أو حنوه).
اهـ .وقال الكرماين( :خمدوش :أي خمموش ممزوق .وهو من اخلمش وهو ْتزيق الوجه ابألظافري) (.)3
وقوله ((مكلم)) من الكلم وهو اْلرح .وقوله ((خمدوج به)) من اخلداج وهو النقصان كما قال ابن

األثري يف (النهاية) ( .)12 /2قلت :واملعىن أن كالليب الصراط جترحه فتنقص من جسده ،وهللا

أعلم.

وقوله(( :ومنهم املخردل مث ينجو)) قال ابن األثري يف (النهاية) (( :)20 /3هو املرمي املصروع،
وقيل :املقطع ،تقطعه كالليب الصراط ،يقال :خردلت اللحم :أي فصلت أعضاءه وقطعته ومنها

قصيدة كعب بن زهري:

يغدو فيلحم ضرغامني عيشهما  ...حلم من القوم معفور خراديل
أي مقطع قطعاً) .اهـ.

قلت :واملعىن الثاين أنسب لسياق اخلرب ،وهللا أعلم .وقوله(( :اجملازي حىت ينجى)) اجملازى :من
اْلزاء .واملعىن وهللا أعلم أن ما حيدث له على الصراط من تقطيع وترويع عظيمني إمنا هو جزاء له

على أعماله الفاسدة ,وعلى تقصريه يف حق ربه يف حياته الدنيا.

كالم الناجني بعد املرور على الصراط :بني لنا النيب صلى هللا عليه وسلم يف حديث ابن مسعود

الطويل الذي تقدم ماذا يقول الناجون بعد اَّلنتهاء من املرور على الصراط وجناهتم من السقوط يف

النار بقوله بعد أن ذكر مرور الناس على الصراط(( :فيخلصون فإذا خلصوا قالوا :احلمد هلل الذي
جناَن منك بعد أن أراَنك ,لقد أعطاَن هللا ما مل يعط أحد)) (.)4

نسأل هللا تعاىل الرمحن الرحيم ،أن نكون من الناجني يف ذلك اليوم العظيم العصيب ،فالنجاة يف ذلك

اليوم َّل تكون إَّل بفضل مشيئة هللا تعاىل ورمحته مث ِبا قدمه املرء من أعمال صاحلة يف هذه احلياة
الفانية ،كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :ويوضع الصراط مثل حد املوسى ،فتقول املالئكة :من

جييز على هذا؟ فيقول :من شئت من خلقي ،فيقولون :ما عبدَنك حق عبادتك)) ( .)5صفة الصراط

حلاي احلاي  -بتصرف – ص 25
_________

((( )1فتح الباري)) (.)316 /11

((( )2رواه يف كتاب اإلْيان)) (.)165 /1
((( )3عمدة القاري)) (.)320 /20
( )4رواه احلاكم ( .)408 /2وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه هبذا اللفظ،
ووافقه الذهيب ،وقال السيوطي يف ((البدور السافرة)) ( :)158طريقه صحيحة متصلة رجاهلا ثقات،
وصححه األلباين يف ((صحيح الرتغيب والرتهيب)) (.)3629

( )5رواه احلاكم ( .)629 /4وقال :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ،ووافقه
الذهيب .وقال ابن رجب يف ((التخويف من النار)) (ص :)224 :املعروف أنه موقوف على سلمان
الفارسي من قوله ،وأورده األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) ( )941وإسناده صحيح
موقوفا وله حكم الرفع.
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املبحث الثامن :التفاضل يف املرور على الصراط
واملؤمنون يتفاضلون يف املرور على الصراط ،وهم يف ذلك ثالثة أصناف كما أخرب النيب صلى هللا
عليه وسلم(( :فناج مسلم ,وَنج خمدوش ،ومكدوس يف َنر جهنم)) (.)1
فهم يف اْلملة صنفان:

َ - 1نجون ساملون من السقوط يف جهنم جيوزون الصراط.

 - 2مطروحون ساقطون يف جهنم َّل يتمون املرور على الصراط ،فإذا عوقبوا على معاصيهم أخرجوا
من النار إىل اْلنة ،وقد ورد إمجاهلم يف هذين الصنفني عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف رواية إذ
قال(( :فمنهم من يوبق بعمله ,ومنهم من خيردل مث ينجو)) (.)2

مث الناجون يف اْلملة صنفان :ساملون من خدش الكالليب اليت على الصراط ,وخمدوشون قد َنلت
منهم الكالليب شيئاً حبسب أعماهلم.

مث الناجون متفاضلون يف صفة مرورهم على الصراط ,فمنهم من ْير عليه كالطرف ،ومنهم من ْير

كالربق ،ومنهم من ْير كالريح ،ومنهم من ْير كأجاويد اخليل ,حىت ْير آخرهم يسحب سحباً ،أخرب
بذلك النيب صلى هللا عليه وسلم (.)3

وأفضل املارين على الصراط وأكملهم مروراً األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم ،وقد قال صلى هللا
عليه وسلم(( :وَّل يتكلم يومئذ أحد إَّل الرسل ,وكالم الرسل يومئذ :اللهم سلم سلم)) ()4

وأفضل أتباع األنبياء مروراً أمة حممد صلى هللا عليه وسلم ,فهم أول من جيوز الصراط من األمم ،قال
صلى هللا عليه وسلم(( :فأكون أول من جيوز من الرسل أبميت)) (.)5

وقد سئل صلى هللا عليه وسلم(( :من أول الناس إجازة؟ قال :فقراء املهاجرين)) ( )6وهذه فضيلة
لفقراء املهاجرين .مباحث املفاضلة يف العقيدة حملمد بن عبدالرمحن الشظيفي  -ص402

_________

( )1رواه البخاري ( ،)7439ومسلم ( .)183من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( .)806من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )3رواه البخاري ( ،)7439ومسلم ( .)183من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
( )4رواه البخاري ( ،)806ومسلم ( .)182من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )5رواه البخاري ( )806بلفظ(( :فأكون أول من جيوز من الرسل أبمته)).
( )6رواه مسلم ( .)315من حديث ثوابن موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

()15/5

ْتهيد
هذه القنطرة ثبتت يف السنة النبوية ،وهي خاصة ملسلك املؤمنني إىل اْلنة ،حيث يقفون عليها
ليقتص بعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف الدنيا ،حىت إذا هذبوا ونقوا؛ أذن هلم بدخول اْلنة

,كما ورد بذلك احلديث ،وهي أشبه ماتكون بتصفية الذهب ْلعله نقيا خالصا من كل شائبة مهما

دقت.

وقد اختلف العلماء فيها :هل هي صراط مستقل وله ميزات خاصة به؟ أم إهنا من تتمة الصراط

العظيم املنصوب على منت جهنم؟  ...واخلالف املشار إليه إمنا هو يف موضعها َّل يف ثبوهتا ،فهي اثبتة
َّل شك فيه ،كما يتضح من أدلتها اآلتية .احلياة اآلخرة لغالب عواجي1321 /2 -

()16/5

املطلب األول :أدلة إثبات القنطرة
حديث القنطرة :وهو حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم(( :خيلص املؤمنون من النار ،فيحبسون على قنطرة بني اْلنة والنار فيقص لبعضه من بعض
مظامل كانت بينهم يف الدنيا حىت إذا هذبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اْلنة ,فوالذي نفس حممد بيده

ألحدهم أهدى ِبنزله يف اْلنة ِبنزله كان يف الدنيا)) (.)1

قلت :وعند البخاري يف (املظامل) ((( :)96 /5إذا خلص املؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بني اْلنة
والنار)) .قال احلافظ(( :واختلف يف القنطرة املذكورة فقيل :هي من تتمة الصراط وهي طرفه الذي

يلي اْلنة وقيل أهنما صراطان وهبذا الثاين جزم القرطيب)) اهـ ( .)2قلت :ويف كتاب (املظامل) رجح
احلافظ األول فقال( :الذي يظهر أهنا طرف الصراط مما يلي اْلنة ،وحيتمل أن تكون من غريه بني

الصراط واْلنة) .اهـ ( .)3قلت :ذكر القرطيب أن الصراط صراطان يف كتابه التذكرة فقال( :اعلم

رمحك هللا أن يف اآلخرة صراطني :أحدمها جماز ألهل احملشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم إَّل من دخل اْلنة
بغري حساب ,أو من يلتقطه عنق النار فإذا خلص من هذا الصراط األكرب الذي ذكرَنه وَّل خيلص

منه إَّل املؤمنون الذين علم هللا منهم أن القصاص َّل يستنفذ حسناهتم حبسوا على صراط آخر خاص

هلم وَّل يرجع إىل النار من هؤَّلء أحد إن شاء هللا ألهنم قد عربوا الصراط األول املضروب على منت

جهنم الذي يسقط فيها من أوبقه ذنبه ,وأرىب على احلسنات ابلقصاص جرمه) .اهـ (.)4

( )3قلت :وذكر العيين حنو ذلك فقال عند ذكر القنطرة( :قيل هذا يشعر أبن يف القيامة جسرين،
هذا والذي على منت جهنم املشهور ابلصراط .واجب أبنه َّل حمذور فيه ،ولئن ثبت ابلدليل أنه واحد

فتأويله أن هذه القنطرة من تتمة األول) اهـ (.)5

قلت :الذي ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن الصراط واحد ,ومل يذكر صلى هللا عليه وسلم أن

الصراط صراطان (جماز أو خاص) كما ذكر القرطيب رمحه هللا.

والذي يقتضي الدليل رجحانه أن القنطرة جسر بني اْلنة والنار َّل عالقة له ابلصراط كما هو ظاهر

حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه ،وظاهره يدل أيضاً على أن املؤمنني خلصوا أي فرغوا وانتهوا
من املرور على الصراط كما قال احلافظ( :قوله(( :إذا خلص املؤمنون من النار)) :أي جنوا من

السقوط فيها بعد ما جازوا على الصراط) اهـ (.)6
وكما قال القرطيب رمحه هللا( :معىن خيلص املؤمنون من النار أن خيلصوا من الصراط املضروب على

النار) ( .)7قلت :ويشهد لذلك حديث ابن مسعود الطويل الذي تقدم والذي يصف فيه النيب

صلى هللا عليه وسلم مرور الناس على الصراط حىت قال فيه(( :حىت ْير الذي نوره على إهبام قدمه

ختر يد ،وتعلق يد وختر رجل ،وتعلق رجل ,وتصيب جوانبه النار ،فيخلصون فإذا خلصوا قالوا:
احلمد هلل الذي جناَن منك بعد أن أراَنك لقد أعطاَن هللا ما مل يعط أحد)) (.)8

قلت :فهذا احلديث نص صريح يف أن معىن خلصوا هو انتهاء الناس من املرور على الصراط،
وبذلك نعلم أن القنطرة ليست تتمة للصراط ،والعلم عند هللا تعاىل .صفة الصراط حلاي احلاي – ص
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((( )1فتح الباري)) (.)395 /11
((( )2فتح الباري)) (.)399 /11
((( )3فتح الباري كتاب املظامل)) (.)96 /5
((( )4التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة)) (.)338
((( )5عمدة القاري)) (.)75 /19
((( )6فتح الباري)) (.)399 /11

((( )7التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة)) (ص.)338 :
( )8رواه احلاكم ( .)408 /2وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه هبذا اللفظ،
ووافقه الذهيب ،وقال السيوطي يف ((البدور السافرة)) ( :)158طريقه صحيحة متصلة رجاهلا ثقات،
وصححه األلباين يف ((صحيح الرتغيب والرتهيب)) (.)3629
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املطلب الثاين :موضع تلك القنطرة
أما موضع تلك القنطرة؛ فقد اختلف العلماء كما أشرَن سابقا – يف موضعها ،وحاصل اخلالف يرجع
إىل أمرين- :

األمر األول :أن تلك القنطرة هي جزء من الصراط وتتمة له.
األمر الثاين :أهنا صراط مستقل بني الصراط األول واْلنة ،خاصة ِبن كتبت هلم السعادة.
وبعض العلماء مل يرتجح لديه أحد األمرين.

قال ابن حجر :واختلف يف القنطرة املذكورة ،فقيل :هي من تتمة الصراط ،وهي طرفه الذي يلي

اْلنة ،وقيل :إهنما صراطان.

وذهب القرطيب إىل القول أبن القنطرة ليست من الصراط األول العظيم املنصوب على منت جهنم،

وإمنا هي صراط اثن وقد بوب على هذا بقوله :ابب :ذكر الصراط الثاين ،وهو القنطرة اليت بني اْلنة

والنار ،وذكر أن املؤمنني إذا خلصوا من صراط جهنم حبسوا على صراط آخر خاص هلم .قال :وَّل
يرجع إىل النار من هؤَّلء أحد _ إن شاء هللا _ ألهنم قد عربوا الصراط األول املضروب على منت
جهنم ،الذي يسقط فيها من أوبقه ذنبه ،وأرىب على احلسنات ابلقصاص جرمه)1( .

ونقل القرطيب – عن مقاتل أيضا – ما يفيد أنه يرى أن القنطرة صراط آخر ,وذلك يف قوله :قال
مقاتل :إذا قطعوا جسر جهنم؛ حبسوا على قنطرة بني اْلنة والنار؛ فيقتص لبعضهم من بعض مظامل

كانت بينهم يف الدنيا ،حىت إذا هذبوا وطيبوا؛ قال هلم رضوان وأصحابهَ :سالَ ٌم َعلَْي ُك ْم [الزمر]73 :
ِ
ِِ
ين [الزمر)2( .]73 :
ِبعين التحية ط ْبـتُ ْم فَا ْد ُخلُ َ
وها َخالد َ
وينقل السفاريين عن السيوطي ترجيحه لكون القنطرة طرف من الصراط الذي يلي اْلنة؛ أي أنه يرى
أهنا جزء من الصراط وتتمة له؛ حسب نقل السفاريين اآليت :قال احلافظ جالل الدين السيوطي يف

كتابه (البدور السافرة يف علوم اآلخرة) :واألول – يعين أنه طرف الصراط الذي يلي اْلنة – هو
املختار الذي دلت عليه أحاديث القناطر واحلساب على الصراط)3( .

أما اإلمام ابن كثري فإنه جيعلها بعد هناية النار ,وكأنه جيعلها صراطا مستقال منصواب على هول
َّلنعلمه ،فهو بعد ذكر كالم القرطيب ورأيه يف هذه القنطرة من إهنا صراط اثن؛ قال معلقا عليه:

قلت :هذه بعد جماوزة النار فقد تكون القنطرة منصوبة على هول آخر ,مما يعلمه هللا وَّل نعلمه حنن,
وهو أعلم)4( .

فهو مل يرتجح لديه – حسبما يظهر من كالمه – هل هي صراط آخر أو هي متصلة ابلصراط العظيم

الذي هو على منت جهنم؟

وكذلك ابن حجر ،فإنه مل يرجح أاي من القولني حيث قال :والذي يظهر أهنا طرف الصراط مما يلي
اْلنة ،وحيتمل أن يكون من غريه بني الصراط واْلنة )5( .احلياة اآلخرة لغالب عواجي1329 /2 -
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املبحث األول :لفظة الورود يف القرآن الكرمي
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ني
قال هللا تعاىلَ :وإِن ِمن ُك ْم إَِّلَّ َوا ِر ُد َها َكا َن َعلَى َربِ َ
ين اتَّـ َقوا َّونَ َذ ُر الظَّال ِم َ
ك َح ْت ًما َّم ْقضياا ُمثَّ نُـنَجي الذ َ
ِ
يها ِجثِياا [مرمي.]72 - 71 :
فَ
وقد جاءت لفظة الورود يف القرآن الكرمي _ مرادا به الدخول يف النار _ يف ستة مواضع ،يف قوله
تعاىل يف اآلايت اآلتية:
َ - 1وإِن ِمن ُك ْم إَِّلَّ َوا ِر ُد َها [مرمي.]71 :
ِ ِ
َّار [هود]98 :
 - 2يَـ ْق ُد ُم قَـ ْوَمهُ يَـ ْوَم الْقيَ َامة فَأ َْوَر َد ُه ُم الن َ
ِ
ود [هود.]98 :
س الْ ِو ْر ُد ال َْم ْوُر ُ
َ - 3وب ْئ َ
 - 4لَو َكا َن ه ُؤَّلء ِ
آهلَةً َّما َوَر ُدوها [األنبياء]99 :
َ
ْ
ِ
َّم ِو ْر ًدا [مرمي]86 :
سو ُق ال ُْم ْج ِرم َ
ني إىل َج َهن َ
َ - 5ونَ ُ
َّم أَنتُ ْم َهلَا َوا ِر ُدو َن [األنبياء]98 :
َ - 6ح َ
صُ
ب َج َهن َ

وكان ابن عباس يستند إىل هذه اآلايت يف تفسريه للورود ابلدخول يف النار فهل الورود املذكور يف

اآلايت يراد به الدخول يف النار؟ أو جمرد املرور من غري إحساس هبا؟ الواقع أن هذه املسألة هي من
املسائل اليت فيها خالف بني العلماء يف زمن الصحابة ومن بعدهم .احلياة اآلخرة لغالب عواجي-
1347 /2

()19/5

املبحث الثاين :أقوال العلماء يف معين الورود

اختلف العلماء يف املراد هبذا الورود إىل أقوال كثريةْ ،يكن إجيازها فيما يلي:

 - 1الورود املذكور يف اآلية :يراد به الدخول يف النار
 - 2يراد به املرور عليها؛ أي فوق الصراط

 - 3يراد به الدخول ,ولكن عين به الكفار دون املؤمنني

 - 4أنه عام لكل مؤمن وكافر ,غري أن ورود املؤمن املرور ,وورود الكافر الدخول
 - 5ورود املؤمن ما يصيبه يف الدنيا من محى ومرض

 - 6أنه يردها اْلميع مث يصدر عنها املؤمنون أبعماهلم
وتلك أشهر األقوال.
وهناك أقوال أخرى ذكرها بعض أهل العلم منها:

 - 7القول ابلتوقف يف معىن الورود

 - 8ومنها القول أبن املراد ابلورود هنا هو اإلشراف واَّلطالع والقرب منها ،حيث يكونون وهم يف
املوقف يشاهدون النار؛ فينجيهم هللا مما شاهدوه.

ونبدأ اآلن بذكر عزو تلك األقوال إىل أهلها مث الرتجيح فيما أييت:

أما الذين فسروه ابلدخول ,من السلف :فمنهم ابن عباس ,وابن مسعود وعبد هللا بن رواحه ,وجابر

بن عبد هللا ,وأبو ميسرة ,وابن جريج ,وخالد ابن معدان.
أما ابن عباس ,فقد اشتهر رأيه هذا ,يف جوابه لنافع بن األزرق يف مساءَّلت َنفع َّلبن عباس

املشهورة ،فقد جاء َنفع يسأل ابن عباس عن معىن اآلية فقال ابن عباس :الورود :الدخول ،وقال
ون َِّ
َنفعَّ :ل ،فقرأ ابن عباس :إِنَّ ُكم وما تَـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
َّم أَنتُ ْم َهلَا َوا ِر ُدو َن [األنبياء:
اَّلل َح َ
ْ ََ ُ
صُ
ب َج َهن َ
 ]98أورود هو أم َّل؟ وقال :يَـ ْق ُد ُم قَـ ْوَمهُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة فَأ َْور َد ُهم الن ِ
ود [هود:
س الْ ِو ْر ُد ال َْم ْوُر ُ
َ ُ َ
َّار َوب ْئ َ
 ،]98أورود هو أم َّل؟ أما أَن وأنت فسندخلها ،فانظر هل خترج منها أم َّل؟ وما أرى هللا خمرجك
منها بتكذيبك ،قال :فضحك َنفع)1( .

ويف رواية أخرى لعطاء بن أيب رابح قال :قال أبو راشد احلروري – يعىن َنفع بن األزرق  :-ذكروا
ِ
يس َها [األنبياء ،]102 :قال ابن عباس :ويلك ،أجمنون أنت؟
هذا؛ فقال احلروريَّ :ل يَ ْس َم ُعو َن َحس َ
أين قوله تعاىل :ي ْق ُد ُم قَـ ْوَمهُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة فَأ َْور َد ُهم الن ِ
ود [هود ،]98 :وقوله:
س الْ ِو ْر ُد ال َْم ْوُر ُ
َ ُ َ
َّار َوب ْئ َ
ِ
َّم ِو ْر ًدا [مرمي ،]86 :وقوله َوإِن ِمن ُك ْم إَِّلَّ َوا ِر ُد َها [مرمي ،]71 :وهللا إن
سو ُق ال ُْم ْج ِرم َ
ني إىل َج َهن َ
َونَ ُ
كان دعاء من مضى :اللهم أخرجين من النار ساملا وأدخلين اْلنة غامنا)2( .

والرواايت عن ابن عباس يف هذا كثرية وبطرق متعددة ،يرى أن الورود املذكور يف اآلية يراد به
الدخول لكل أحد؛ مسلما كان أم كافرا ،وهو املشهور عنه)3( .

قال اْلمل :وهذا هو تفسري ابن عباس الصحيح عند أهل السنة)1( .
وأما جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه؛ فقد جاء عن أيب مسية أنه قال :اختلفنا هاهنا يف الورود؛ فقال
بعضناَّ :ل يدخلها مؤمن ،وقال بعضنا :يدخلوهنا مجيعا؛ ينجي هللا الذين اتقوا ،فلقيت جابر بن عبد

هللا فقلت :إَن اختلفنا ها هنا يف ذلك ،فقال بعضناَّ :ل يدخلها مؤمن ،وقال بعضنا :يدخلوهنا مجيعا،

فأهوى أبصبعيه إىل أذنيه وقال(( :صمتا إن مل أكن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:

((الورود :الدخول)) َّل يبقى بر وَّل فاجر إَّل دخلها ،فتكون على املؤمنني بردا وسالما كما كانت

على إبراهيم ،حىت إن للنار – أو قال ْلهنم – ضجيجا من بردهم ،مث ينجي هللا الذين اتقوا ويذر
الظاملني)) ( .)2وأخرج الطربي بسنده إىل خالد بن معدان قال( :قال أهل اْلنة بعدما دخلوا اْلنة:
أمل يعدَن ربنا الورود على النار؟ قال :قد مررمت عليها وهي خامدة).
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وأخرج كذلك عن غنيم بن قيس قال( :ذكروا ورود النار ،فقال كعبْ :تسك النار للناس كأهنا منت
إهالة حىت يستوي عليها أقدام اخلالئق ،برهم وفاجرهم مث يناديهم مناد :أن أمسكي أصحابك ودعي
أصحايب ،قال :فيخسف بكل ويل هلا ،وهلي أعلم هبم من الرجل بولده ،وخيرج املؤمنون ندية أبداهنم،
قال :وقال كعب :ما بني منكيب اخلازن من خزنتها مسرية سنة ،مع كل واحد منهم عمود له شعبتان،

يدفع به الدفعة فيصرع به يف النار سبعمائة ألف))4( .
وأخرج عن أيب إسحاق ،قال( :كان أبو ميسرة إذا أوى إىل فراشه قال :اي ليت أمي مل تلدين ،مث

يبكي فقيل :وما يبكيك اي أاب ميسرة؟ قال :أخربَن أَن واردوها ،ومل خيربَن أَن صادرون عنها))5( .

وعن قيس بن أيب حازم قال( :بكى عبد هللا بن رواحة يف مرضه فبكيت امرأته ،فقال :ما يبكيك؟

قالت :رأيتك تبكي فبكيت ،قال ابن رواحة :إين قد علمت أين وارد النار فما أدري أَنج منها أَن أم

َّل؟) ()6

وقال أبو عمرو داود بن الزبرقان :مسعت السدي يذكر عن مرة اهلمداين عن أيب مسعودَ :وإِن ِمن ُك ْم
إَِّلَّ َوا ِر ُد َها [مرمي ،]71 :قال :داخلها)1( .
وأخرج احلاكم عن ابن مسعود أنه سئل عن قولهَ :وإِن ِمن ُك ْم إَِّلَّ َوا ِر ُد َها [مرمي ،]71 :قال :وإن
منكم إَّل داخلها ()2

والرواايت عن ابن مسعود كثرية يفسر الورود يف النار ابلدخول فيها)3( .
ومما يدل على أن الورود املراد به الدخول :ما جاء عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم أنه قال(( :من حرس وراء املسلمني يف سبيل هللا متطوعا َّل أيخذه سلطانه حبرس ،مل
ير النار بعينه ،إَّل حتلة القسم ،فإن هللا تعاىل يقولَ :وإِن ِمن ُك ْم إَِّلَّ َوا ِر ُد َها [مرمي)4( ))]71 :

وكذا ماجاء عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :من مات له ثالثة مل ْتسه النار إَّل

حتلة القسم)) يعىن الورود)5( .

هذا ما يتعلق ابلرأي األول وهو تفسري الورود ابلدخول يف النار ،وهل ذلك يشمل األنبياء والرسل

وخاصة املؤمنني أو َّل؟ سيأيت جوابه يف مسألة خاصة به بعد عرض آراء العلماء يف الورود.
 - 2أما الرأي الثاين وهو تفسري الورود ابملرور عليها:

فهو رأي قتادة وغريه من علماء السلف ويف هذا يقول الطربي :حدثنا بشر ،قال :حدثنا يزيد ،قال:

حدثنا سعيد عن قتادة:
َوإِن ِمن ُك ْم إَِّلَّ َوا ِر ُد َها [مرمي ]71 :يعىن :جهنم ،مر الناس عليها .ويف رواية أخرى عن معمر عن
قتادة ِبا سبق)6( .

ويف صحيح مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال :أخربتين أم مبشر أهنا مسعت النيب صلى هللا عليه

وسلم يقول عند حفصةَّ(( :ل يدخل النار – إن شاء هللا – من أصحاب الشجرة أحد من الذين
ابيعوا حتتها ،قالت :بلى اي رسول هللا ،فانتهرها ،فقالت حفصةَ :وإِن ِمن ُك ْم إَِّلَّ َوا ِر ُد َها [مرمي]71 :
فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :قد قال هللا عز وجلُ :مثَّ نُـنَ ِجي الَّ ِذين اتَّـ َقوا َّونَ َذر الظَّالِ ِم ِ
يها ِجثِياا
ني ف َ
َ
ُ
َ
[مرمي.)1( ))]72 :
قال النووي عن معىن احلديث ((َّليدخل النار إن شاء هللا من أصحاب الشجرة )) ..... .إخل.

قال العلماء :معناه َّل يدخلها أحد منهم قطعا – كما صرح به يف احلديث الذي قبله – وإمنا قال:

إن شاء هللا؛ للتربك َّل للشك ()2
وحديث حاطب الذى أشار إليه النووي هو ما رواه جابر رضي هللا عنه(( :أن عبدا حلاطب جاء

الرسول صلى هللا عليه وسلم يشكو حاطبا فقال اي رسول هللا ،ليدخلن حاطب النار فقال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :كذبتَّ ،ل يدخلها؛ فإنه شهد بدرا واحلديبية)) ()2

_________

( )1رواه مسلم (.)2496
( )2رواه مسلم (.)2495
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وأما قول حفصة :بلى ،وانتهار النيب صلى هللا عليه وسلم هلا؛ فقالتَ :وإِن ِمن ُك ْم إَِّلَّ َوا ِر ُد َها [مرمي:
ِ َّ ِ
ين اتَّـ َقوا [مرمي – ]72 :فيه دليل
 ،]71فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :وقد قالُ :مثَّ نُـنَجي الذ َ
للمناظرة واَّلعرتاض واْلواب ،على وجه اَّلسرتشاد؛ وهو مقصود حفصة؛ َّل أهنا أرادت رد مقالته

صلى هللا عليه وسلم ،والصحيح أن املراد ابلورود يف اآلية :املرور على الصراط؛ وهو جسر منصوب

على جهنم) ()4

ويقول ابن أيب العز :واختلف املفسرون يف املراد ابلورود املذكور يف قوله تعاىلَ :وإِن ِمن ُك ْم إَِّلَّ َوا ِر ُد َها
ِ َّ ِ
ين اتَّـ َقوا
[مرمي ]71 :ماهو؟ واألظهر واألقوى :أنه املرور على الصراط ،قال تعاىلُ :مثَّ نُـنَجي الذ َ
َّونَ َذر الظَّالِ ِم ِ
يها ِجثِياا [مرمي.]72 :
ني ف َ
َ
ُ
مث قال يف تعليقه على حديث حفصة املتقدم( :أشار صلى هللا عليه وسلم إىل أن ورود النار َّل

يستلزم دخوهلا ،وأن النجاة من الشر َّل تسلتزم حصوله؛ بل تستلزم انعقاد سببه ،فمن طلبه عدوه

ودا [هود:
ليهلكوه ومل يتمكنوا منه ،يقال :جناه هللا منهم ،وهلذا قال تعاىلَ :ولَ َّما َجاء أ َْم ُرََن َجنَّْيـنَا ُه ً

.]58

فَـلَ َّما جاء أَمرََن َجنَّيـنَا ص ِ
احلًا [هودَ .]66 :ولَ َّما َجاء أ َْم ُرََن َجنَّْيـنَا ُش َع ْيـبًا [هود ]95 :ومل يكن العذاب
َ ُْ ْ َ
أصاهبم ولكن أصاب غريهم ،ولوَّل ما خصهم هللا به من أسباب النجاة ألصاهبم ما أصاب أولئك،

وكذلك حال الوارد يف النارْ ،يرون فوقها على الصراط ،مث ينجي هللا الذي اتقوا ويذر الظاملني فيها
جثيا))1( .

أما الرأي الثالث :وهو القول أبن الورود هو الدخول ،لكنه عىن الكفار دون املؤمنني ،فإن هذا الرأي
يعزى إىل ابن عباس أيضا وقد ذكر هذا عنه الطربي دون تعيني اسم الراوي عن ابن عباس؛ بل قال
بسنده عن شعبة قال :أخربين عبد هللا بن السائب عن رجل مسع ابن عباس يقرؤهاَ :وإِن ِمن ُك ْم إَِّلَّ

َوا ِر ُد َها [مرمي]71 :؛ يعىن الكفار ،قالَّ :ل يردها مؤمن ( .)2ويعزى كذلك إىل عكرمة :أن املراد
ابلورود هنا ورود الكفار)3( .

ِ
نهم إَِّلَّ َوا ِر ُد َها [مرمي ]71 :يعىن الكفار)4( .
ويذكر ابن كثري عنهما أهنما كاَن يقرآن اآلية َوإِن م ْ
ش َرَّهنُ ْم ُ ,مثَّ
ك لَنَ ْح ُ
قال اْلمل :ملناسبة اآلايت اليت قبل هذه ،فإهنا يف الكفار وهي قوله :فَـ َوَربِ َ
ِ
ِ ِِ
َّ ِ
ِ َّ
نكم إَِّلَّ َوا ِر ُد َها [مرمي- 68 :
ين ُه ْم أ َْو َىل هبَا صليااَ ،وإِن م ْ
لَنُ ْحض َرهنُ ْم ،أَيمـ ُه ْم أَ َشدمُ ،مثَّ لَنَ ْح ُن أَ ْعلَ ُم ِابلذ َ
 ]71وكذلك قرأ عكرمة ومجاعة ،لكن األكثرون على أن املخاطب العامل كلهم كما تقدم)5( .
أما الرأي الرابع :وهو أن الورود عام لكل مؤمن وكافر ،غري أن ورود املؤمن :املرور ،وورود الكافر:

الدخول؛ فهذا رأي ابن زيد ،وهو عبد الرمحن بن زيد بن أسلم.

قال الطربي :حدثين يونس ،قال :أخربَن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد يف قولهَ :وإِن ِمن ُك ْم إَِّلَّ َوا ِر ُد َها

[مرمي :]71 :ورود املسلمني :املرور على اْلسر بني ظهريها ،وورود املشركني أن يدخلوها ،قال النيب

هللا صلى هللا عليه وسلم(( :الزالون والزاَّلت يومئذ كثري ووقد أحاط اْلسر مساطان من املالئكة
ودعواهم يومئذ :اي هللا ،سلم سلم)) ()1

أما الرأي اخلامس :وهو أن ورود املؤمن ما يصيبه يف الدنيا من محى ومرض :فإنه يعزى هذا القول إىل
جماهد أنه قال :احلمى حظ كل مؤمن من النار ،مث قرأ َوإِن ِمن ُك ْم إَِّلَّ َوا ِر ُد َها [مرمي ]71 :ويستدل له
ِبا أسنده الطربي إىل أيب هريرة قال(( :خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعود رجال من أصحابه

وبه وعك ،وأَن معه ،مث قال :إن هللا يقول :هي َنري أسلطها على عبدي املؤمن لتكون حظه من النار

يف اآلخرة)) (.)1

()22/5

أما الرأى السادس :وهو أن معىن الورود :هو أن يردها اْلميع ،مث يصدر عنها املؤمنون أبعماهلم؛

فهذا القول يعزى أيضا إىل عبد هللا بن مسعود ( ،)2وقد سبق أن أشرَن إىل أنه يفسر الورود
ابلدخول.

ومن األدلة هلذا القول :ما أخرجه الرتمذي واإلمام أمحد ،عن عبد هللا بن مسعود أن الرسول صلى

هللا عليه وسلم قال(( :يرد الناس النار ،مث يصدرون منها أبعماهلم ،فأوهلم كلمح الربق ،مث كالريح ،مث

كحضر الفرس ،مث كالراكب يف رحله ,مث كشد الرجل ،مث كمشيه)) .قال الرتمذي بعد أن أخرجه:
هذا حديث حسن )4( .وهو مرفوع من رواية السدي عن مرة اهلمداين عن عبد هللا بن مسعود،
ورواه شعبة عن السدي فلم يرفعه ،وقال عبد الرمحن بن مهدي – أحد رواة احلديث – :قلت
لشعبة :وقد مسعته من السدي مرفوعا ولكين عمدا أدعه .واحلاصل أن احلديث مرفوع
أما ابلنسبة للقول السابع؛ وهو القول ابلتوقف:

فهو ما ذكره الشوكاين بعد أن نسبه إىل كثري من العلماء ،وذلك يف قوله( :وقد توقف كثري من
َّ ِ
ك
ين َسبَـ َق ْ
ت َهلُم ِمنَّا ا ْحلُ ْس َىن أ ُْولَئِ َ
العلماء عن حتقيق هذا الورود ،ومحله على ظاهره لقوله تعاىل :إِ َّن الذ َ

َع ْنـ َها ُم ْبـ َع ُدو َن [األنبياء ،]101 :قالوا فال يدخل النار من ضمن هللا أن يبعده عنها))6( .

فسبب توقفهم عن حتقيق القول يف الورود :أن هللا أخرب أن من سبقت هلم احلسىن َّل يردون النار،

وأخرب يف سورة مرمي أنه ما من أحد إَّل وسريد النار؛ فصاروا إىل التوقف.
َّ ِ
ت َهلُم ِمنَّا ا ْحلُ ْس َىن [األنبياء ]101 :إىل آخرها – تقوي قول من ذهب
ين َسبَـ َق ْ
لكن اآلية  -إِ َّن الذ َ

إىل أن الورود يراد به املرور العادي وعدم الدخول؛ وهو ما يذهب إليه بعض العلماء.

ويف هذا يقول الشوكاين( :ومما يدل على أن الورود َّل يستلزم الدخول :قوله تعاىلَ :ولَ َّما َوَر َد َماء

َم ْديَ َن [القصص ]23 :فإن املراد أشرف عليه َّل أنه دخل فيه ،وقول زهري:
فلما وردن املاء زرقا مجامة  ...وضعن عصي احلاضر املتخيم))1( .

أما القول الثامن – وهو ما ذكره العالمة اْلمل عن بعض الفرق بقوله( :وقالت فرقة :الورود هو
اإلشراف واَّلطالع والقرب ،وذلك أهنم حيضرون موضع احلساب وهو بقرب جهنم؛ فريوهنا وينظرون
إليها يف حالة احلساب ،مث ينجي هللا الذين اتقوا مما نظروا إليه ،ويصار هبم إىل اْلنة ،ويذر الظاملني؛

أي أيمر هبم إىل النار) ( –،)2فهو بعيد عن معىن اآلية واملراد هبا.

القول الراجح يف معىن الورود:

بعد عرض ما سبق؛ اتضح أن معىن الورود الذي ذكره هللا حيتمل معاين كثرية ،وهلذا فقد اختلف كلمة

العلماء يف تعريفه ،واملراد منه ،إىل األقوال اليت ذكرَنها ،والواقع أن تلك األقوال منها ما هو قريب،

ومنها ما هو بعيد إَّل أنه يقال :إن القول السادس منها – وهو أنه يردها اْلميع ،مث يصدر عنها
ِ
ِ َّ ِ
ين
املؤمنون أبعماهلم – وهو الراجح؛ لتصريح اآلية به َوإِن من ُك ْم إَِّلَّ َوا ِر ُد َها [مرميُ ]71 :مثَّ نُـنَجي الذ َ
اتَّـ َقوا َّونَ َذر الظَّالِ ِم ِ
يها ِجثِياا [مرمي ]72 :ابإلضافة إىل ما ثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ني ف َ
َ
ُ
يف وصف الصراط ومرور الناس عليه حبسب أعماهلم.
وهلذا يقول الطربي يف ترجيحه:

وأوىل األقوال يف ذلك ابلصواب قول من قال :يردها اْلميع مث يصدر عنها املؤمنون؛ فينجيهم هللا،
ويهوي فيها الكفار وورودمهوها هو ما تظاهرت به األخبار عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من
مرورهم على الصراط املنصوب على منت جهنم ،فناج مسلم ومكدس فيها)3( .

وقال الشوكاين( :وَّل خيفى أن القول أبن الورود :هو املرور على الصراط أو الورود على جهنم وهي

خامدة ،فيه مجع بني األدلة من الكتاب والسنة؛ فينبغي محل هذه اآلية على ذلك؛ ألنه قد حصل

اْلمع حبمل الورود على دخول النار؛ مع كون الداخل من املؤمنني مبعدا من عذاهبا ،أو حيمله على
املضي فوق اْلسر املنصوب عليها؛ وهو الصراط)1( .

وقد رجح ابن أيب العز أيضا القول أبن الورود يراد به املرور على الصراط كما سبق )2( .احلياة

اآلخرة لغالب بن علي عواجي1347 /2 -
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املطلب األول :معىن األعراف لغة
األعراف – حسب ما يظهر من أقوال العلماء – هو حاجز مرتفع بني أهل اْلنة وأهل النار ،وهو يف
اللغة كما قال األزهري رمحه هللا( :مجع عرف وهو كل عال مرتفع))4( .

وقال الطربي( :األعراف مجع واحدها عرف ،وكل مرتفع من األرض عند العرب فهو عرف ،وإمنا
قيل لعرف الديك عرفَّ ،لرتفاعه على ما سواه من جسده))1( .
وقال الشوكاين( :األعراف مجع عرف ،وهي شرفات السور املضروب بينهم ،ومنه عرف الفرس،

وعرف الديك ،واألعراف يف اللغة :املكان املرتفع))2( .

ويف تعليل تسمية املكان املرتفع عرفا يقول الرازي :ألنه بسبب ارتفاعه يصري أعرف مما اخنفض منه.
( )3احلياة اآلخرة لغالب عواجي1371 /2 -
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املطلب الثاين :معىن األعراف شرعا
اختلف العلماء يف معىن األعراف إىل أقوال كثرية ،وحاصلها ما أييت:
 - 1األعراف :هو مكان مرتفع يشرف على أهل اْلنة والنار.

 - 2األعراف :هو السور الذي ذكره هللا تعاىل فاصال بني اْلنة والنار)4( .
 - 3هو جبل بني اْلنة والنار ،أو تل مرتفع ،ويروى عن ابن عباس أنه تل بني اْلنة والنار حبس

عليه َنس من أهل الذنوب ،وقال سعيد بن جبري :األعراف جبال بني اْلنة والنار ،فهم على أعرافها،

يقول على ذراها)5( .
 - 4األعراف :هو الصراط ،قال ابن جريج :زعموا أنه الصراط.

 - 5هو حجاب بني فريقي أهل اْلنة وأهل النار ،وهو قول جماهد.
 - 6وقال القرطيب :وقيل إنه سور بني اْلنة والنار ،قيل :هو جبل أحد يوضع هناك)6( .

ول
ومن الذين ذهبوا إىل أن األعراف هو السور املذكور يف سورة احلديد يف قوله تعاىل :يَـ ْوَم يَـ ُق ُ
الْمنَافِ ُقو َن والْمنَافِ َق ُ ِ ِ
وَن نَـ ْقتَبِس ِمن نموِرُكم قِ ِ
ِ
ورا
آمنُوا انظُُر َ
ين َ
سوا نُ ً
َ ُ
ُ
ات للَّذ َ
يل ْارج ُعوا َوَراء ُك ْم فَالْتَم ُ
ْ
ْ َ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
اب [احلديد.]13 :
ب َاب ِطنُهُ فِ ِيه َّ
فَ ُ
سوٍر لَّهُ َاب ٌ
الر ْمحَةُ َوظَاه ُرهُ من قبَله ال َْع َذ ُ
ض ِر َ
ب بَـ ْيـنَـ ُهم ب ُ
ومن الذين ذهبوا إىل ذلك :السدي حيث قال :هو السور ،وهو األعراف ،قال :وإمنا مسي األعراف
ألن أصحابه يعرفون الناس.

وقال حذيفة :األعراف سور بني اْلنة والنار ،وعن ابن عباس  -يف رواية عنه  -قال :األعراف هو

السور الذي ذكره هللا يف القرآن ،بني أهل اْلنة وأهل النار)1( .
ِ
ب [احلديد:
وقد روى البيهقي يف األمساء والصفات عن مقاتل يف قوله :فَ ُ
سوٍر لَّهُ َاب ٌ
ض ِر َ
ب بَـ ْيـنَـ ُهم ب ُ

 ]13قال :يعىن ابلسور حائطا بني أهل اْلنة وأهل النار ،له ابب ،ابطنه  -يعين ابطن السور -فيه

الرمحة مما يلي اْلنة ،وظاهره من قبله العذاب  -يعىن جهنم ،وهو احلجاب الذي ضرب بني أهل
اْلنة وأهل النار)2( .

وهناك أقوال أخرى ذكرها بعض العلماء ،غري إهنا َّل خترج يف مفهومها عما سبق.

وعلى أي احتمال كان؛ فإن مجيع األقوال يف األعراف – وهو :إما حجاب أو سور أو تل مشرف،

أو جبال بني اْلنة والنار أو أي حاجز آخر – كلها هتدف إىل إثبات أن حاجزا مرتفعا جيعله هللا يف
يوم القيامة بني اْلنة والنار ،يشرف منه أصحاب األعراف على فريقي اْلنة والنار ،يعرفون كال

بسيماهم ،وأن أصحابه مل يتقرر مصريهم بعد ،ولكن مآهلم إىل اْلنة )3( .احلياة اآلخرة لغالب
عواجي1372 /2 -
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املطلب الثالث :ما ورد يف القرآن الكرمي بشأن أصحاب األعراف
يقول تعاىل :وبـيـنـهما ِحجاب وعلَى األَ ْعر ِ
ِِ
اف ِر َج ٌ
اب ا ْْلَن َِّة أَن
َ َْ َ ُ َ َ ٌ َ َ
اه ْم َوََن َد ْواْ أ ْ
يم ُ
َص َح َ
ال يَـ ْع ِرفُو َن ُكالا بس َ
َ
وها َو ُه ْم يَط َْم ُعو َن [األعراف.]46 :
َسالَ ٌم َعلَْي ُك ْم َملْ يَ ْد ُخلُ َ
ِ
اف ِرجاَّلً يـع ِرفُ َ ِ ِ
اه ْم قَالُواْ َما أَ ْغ َىن َعن ُك ْم مجَْ ُع ُك ْم َوَما ُكنتُ ْم
يم ُ
اب األَ ْع َر َ َ ْ
ويقول تعاىلَ :وََن َدى أ ْ
َص َح ُ
وهنُ ْم بس َ
َّ ِ
ْس ْمتُ ْم َّلَ يَـنَا ُهلُ ُم َّ
ف َعلَْي ُك ْم َوَّلَ أَنتُ ْم َحتْ َزنُو َن
اَّللُ بَِر ْمحَ ٍة ا ْد ُخلُواْ ا ْْلَنَّةَ َّلَ َخ ْو ٌ
ربو َن أ ََه ُؤَّلء الذ َ
تَ ْستَ ْكِ ُ
ين أَق َ
[األعراف.]49 - 48 :
ِ ِ ِ ِِ
ِ
اب [احلديد.]13 :
ب َاب ِطنُهُ فِ ِيه َّ
وقال تعاىل :فَ ُ
سوٍر لَّهُ َاب ٌ
الر ْمحَةُ َوظَاه ُرهُ من قبَله ال َْع َذ ُ
ض ِر َ
ب بَـ ْيـنَـ ُهم ب ُ
( )3احلياة اآلخرة لغالب عواجي1367 /2 -
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املبحث الثاين :اخلالف يف تعيني أصحاب األعراف
اختلف العلماء يف تعيني أصحاب األعراف ،ويف السبب الذي صاروا به موقوفني على األعراف ،كما
أخرب هللا عنهم؛ اختلف العلماء يف ذلك إىل آراء خمتلفة وأقوال متباينة ،وفيما يلي :نذكر ما قيل يف
تعيينهم مث الرتجيح :فمما قيل يف تعيينهم:

 - 1أهنم مساكني أهل اْلنة ،وينسب هذا القول إىل ابن مسعود وكعب األحبار وابن عباس (.)1
وأخرج الطربي عن ابن عباس أنه قال( :األعراف سور بني اْلنة والنار ،وأصحاب األعراف بذلك

املكان ،حىت إذا بدا هلل – هكذا ابألصل – أن يعافيهم؛ انطلق هبم إىل هنر يقال له :احلياة ،حافتاه
قصب الذهب ،مكلل ابللؤلؤ ،ترابه املسك؛ فألقوا فيه ،حىت تصلح ألواهنم ويبدو يف حنورهم شامة
بيضاء يعرفون هبا ،حىت إذا صلحت ألواهنم ،أتى هبم الرمحن ،فقالْ :تنوا ما شئتم ،قال :فيتمنون،

حىت إذا انقطعت أمنيتهم قال هلم :لكم الذي ْتنيتم ومثله سبعني مرة ،فيدخلون اْلنة ويف حنورهم

شامة بيضاء يعرفون هبا ،يسمون مساكني اْلنة) (.)2

وهو رأى عبد هللا بن احلارث –أيضا -كما أخرج الطربي عن جماهد عن عبد هللا بن احلارث قال:
(أصحاب األعراف ينتهى هبم إىل هنر يقال له :احلياة ،حافتاه قصب من ذهب ،قال سفيان :أراه

قال :مكلل ابللؤلؤ ،قال :فيغتسلون فيزدادون ،فكلما اغتسلوا ازدادت بياضاً ،فيقال هلمْ :تنوا ما

شئتم ،فيتمنون ما شاءوا ،فيقال هلم :لكم ماْتنيتم وسبعون ضعفاً ،قال :فهم مساكني أهل اْلنة)

(.)3

 - 2أهنم قوم صاحلون ،فقهاء ،علماء ،وينسب هذا القول إىل جماهد ()4؛ وهذه صفة مدح هلم،
غري أنه جاء يف التفسري املنسوب إىل ابن عباس أن هؤَّلء كانوا شاكني يف الرزق ()5؛ وهذه صفة
ذم ،وقد وصف ابن كثري هذا القول أبن فيه غرابة (.)6

 - 3أهنم الشهداء ،ذكره املهدوي ( ،)7وعزاه الشوكاين إىل القشريي وشرحبيل بن سعد (.)8

 - 4هم فضالء املؤمنني والشهداء ،فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا ملطالعة أحوال الناس ،ذكره أبو
نصر عبد الرمحن بن عبد الكرمي القشريي ( ،)9وعزاه الشوكاين إىل جماهد (.)10
 - 5هم املستشهدون يف سبيل هللا الذين خرجوا عصاة آلابئهم ،ويعزى هذا القول إىل شرحبيل بن

سعد أيضاً (.)11

وأخرج الطربي حديثني يف هذا:

األول منهما قال فيه :حدثين املثىن ،وساق السند إىل حيىي بن شبل ،أو رجالً من بين النضري أخربه
عن رجل من بين هالل ،أن أابه أخربه ،أنه سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أصحاب

األعراف ،فقال(( :هم قوم غزوا يف سبيل هللا عصاة آلابئهم ،فقتلوا فاعتقهم هللا من النار بقتلهم يف

سبيله ،وحبسوا عن اْلنة ِبعصية آابئهم ،فهم آخر من يدخل اْلنة)) (.)12

وأما احلديث الثاين ،فقد أخرجه عن حيىي بن شبل ،موىل بين هاشم ،عن حممد بن عبد الرمحن ،عن

أبيه قال :سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أصحاب األعراف فقال(( :قوم قتلوا يف سبيل هللا

ِبعصية آابئهم ،فمنعهم قتلهم يف سبيل هللا عن النار ،ومنعتهم معصية آابئهم أن يدخلوا اْلنة))
( ،)13وهذا احلديث قد ضعفه بعض العلماء (.)14
_________

((( )1التذكرة)) (ص .)386 :ويرد على هذا أن اْلنة ليس فيها مساكني ،وليس هناك دليل على
ثبوت هذا القول ،ولعل القصد أهنم أقل درجات أهل اْلنة.

((( )2جامع البيان)) (.)191 /8

((( )3جامع البيان)) (.)192 - 191 /8
((( )4التذكرة)) (ص.)386 :

((( )5تنوير املقباس)) ( )17 /2مع ((الدر املنثور)).
((( )6تفسري القرآن العظيم)) (.)217 /2
((( )7التذكرة)) (ص.)386 :

((( )8فتح القدير)) (.)198 /2
((( )9التذكرة)) (ص.)386 :

((( )10فتح القدير)) (.)198 /2
((( )11التذكرة)) (ص.)386 :

((( )12جامع البيان)) (.)192 /8
((( )13جامع البيان)) (.)192 /8
( )14انظر(( :تفسري املنار)) (.)431 /8

()27/5

ويروى عن أيب سعيد أنه قال :سئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن أصحاب األعراف فقال(( :هم
رجال قتلوا يف سبيل هللا وهم عصاة آلابئهم ،فمنعتهم الشهادة أن يدخلوا النار ،ومنعتهم املعصية أن
يدخلوا اْلنة ،وهم على سور بني اْلنة والنار ،حىت تذبل حلومهم وشحومهم ،حىت يفرغ هللا من

حساب اخلالئق ،فإذا فرغ من حساب خلقه فلم يبق غريهم ،تغمدهم منه برمحة فأدخلهم اْلنة
برمحته)) (.)1

وقد ذكر الرازي ،أن القول الذي جيعل األعراف ،عبارة عن الرجال الذين يعرفون أهل اْلنة وأهل

النار ،يعود أيضاً إىل قول من جيعل األعراف ،عبارة عن األمكنة العالية ،على السور املضروب بني

اْلنة وبني النار ،ألن هؤَّلء األقوام َّلبد هلم من مكان عال يشرفون منه على أهل اْلنة وأهل النار

(.)2

 - 6هم :العباس ،ومحزة ،وعلي بن أيب طالب ،وجعفر ذو اْلناحني ،يعرفون حمبيهم ببياض الوجوه
ومبغضهم بسواد الوجوه ،ذكره الثعليب عن ابن عباس (.)3

وبعد هذا القول َّل خيفى؛ ألن هذا التخصيص َّل معىن له ،ولعله من أقوال الشيعة :بل قد ذكر حممد
رشيد رضا أنه من أقواهلم ،وهو كذلك مل يوجد يف كتب التفسري املعتمدة عن السلف؛ قال:

(وهذا القول :ذكر اآللوسي أن الضحاك رواه عن ابن عباس :ومل نره يف شيء من كتب التفسري

املأثورة ،والظاهر أنه نقله عن تفاسري الشيعة ،وفيه أن أصحاب األعراف يعرفون كالً من أهل اْلنة
وأهل النار بسيماهم؛ أي فيميزون بينهم أو يشهدون عليهم ،وأي فائدة يف ْتييز هؤَّلء السادة –

على الصراط -ملن كان يبغضهم من األمويني ،ومن يبغضون علياً خاصة ،من املنافقني والنواصب؟
وأين األعراف من الصراط؟ هذا بعيد عن نظم الكالم وسياقه جداً) (.)4

 - 7هم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس أبعماهلم ،وهم يف كل أمة ،ذكره الزهراوي،

واختاره النحاس (.)5
قال العالمة حممد رشيد رضا( :فكما ثبت أن كل رسول يشهد على أمته أن أمة حممد صلى هللا عليه

وسلم شهداء على مجلة من األمم بعده؛ ثبت أيضاً أن يف األمم شهداء غري األنبياء عليهم السالم،
ش ِه ٍ
ك َعلَى َه ُؤََّل ِء َش ِهي ًدا [النساء.]41 :
ف إِذَا ِج ْئـنَا ِم ْن ُك ِل أ َُّم ٍة بِ َ
قال هللا تعاىل :فَ َك ْي َ
يد َو ِج ْئـنَا بِ َ
ِ
اء َعلَى الن ِ
ول
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َن َّ
وقال يف خطاب هذه األمةَ :وَك َذلِ َ
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا لتَ ُكونُوا ُش َه َد َ
ِ ِ
ِ
َعلَْي ُكم َش ِهي ًدا [البقرة ،]143 :وقال يف صفة يوم القيامة :وأَ ْشرقَ ِ
اب
ت األ َْر ُ
ض بِنُوِر َرهبَا َوُوض َع الكتَ ُ
ْ
َ َ
ش َه َد ِاء وقُ ِ
ِ
ني َوال م
ض َي بَـ ْيـنَـ ُه ْم ِابحلَ ِق َو ُه ْم ََّل يُظْلَ ُمو َن [ال مزمر.]69 :
يء ِابلنَّبِيِ َ
َ
َوج َ
وهؤَّلء الشهداء هم حجة هللا على الناس يف كل زمان بفضائلهم واستقامتهم على احلق والتزامهم

للخري وأعمال الرب) (.)6

 - 8هم قوم أنبياء ،قاله الزجاج (.)7
(أي جيعلهم هللا تعاىل على أعايل ذلك السورْ ،تييزاً هلم على الناس ،وألهنم شهداؤه على األمم،

ورجح هذا القول الرازي) ( .)8هذا كالم حممد رشيد رضا عنه.

وها
وقد أورد الرازي يف تفسريه -بعد ذكر هذا القول -أن هذا الوجه َّل يتفق مع معىن اآليةَ :ملْ يَ ْد ُخلُ َ

َو ُه ْم يَط َْم ُعو َن ،أي مل يدخلوا اْلنة وهم يطمعون يف دخوهلا ،وهذا الوصف َّل يليق ابألنبياء واملالئكة

والشهداء.

_________

((( )1مجع الفوائد)) ( ،)208 /2مث عزاه إىل ((األسوط والصغري)) بضعف ،وفيه حممد بن خملد
الرعيين وهو ضعيف ،كذا يف ((جممع الزوائد)) (.)23 /7

( )2انظر(( :التفسري الكبري)) (.)89 /14
((( )3التذكرة)) (ص.)386 :

((( )4تفسري املنار)) (.)433 /3
((( )5التذكرة)) (ص.)386 :

((( )6تفسري املنار)) (.)432 /8
( )7انظر(( :التذكرة)) (ص.)386 :
((( )8تفسري املنار)) (.)432 /8

()28/5

لكنه قال يف اإلجابة عن هذا( :أجاب الذاهبون إىل هذه الوجه أبن قالواَّ :ل يبعد أن يقال :إنه تعاىل

بني من صفات أصحاب األعراف أن دخوهلم اْلنة يتأخر؛ والسبب فيه أنه تعاىل ميزهم عن أهل

اْلنة وأهل النار ،وأجلسهم على تلك الشرفات العالية واألمكنة املرتفعة ،ليشاهدوا أحوال أهل اْلنة
وأحوال أهل النار ،فيلحقهم السرور العظيم ِبشاهدة تلك األحوال ،مث استقر أهل اْلنة يف اْلنة

وأهل النار يف النار ،فحينئذ ينقلهم هللا تعاىل إىل أمكنتهم العالية يف اْلنة ،فثبت أن كوهنم غري
داخلني يف اْلنةَّ ،ل ْينع من كمال شرفهم وعلو درجتهم.

وأما الطمع املذكور يف اآلية ،فهو على ما ذكر هؤَّلء ،يكون معناه :اليقنيَّ ،ل الطمع الذي َّل يثق
صاحبه حبصول املراد ،وعلى هذا قوله تعاىل عن إبراهيم :والَّ ِذي أَطْمع أَن يـ ْغ ِفر ِيل َخ ِطيئَ ِيت يـوم ِ
الدي ِن
َْ َ
َ
َُ َ َ
[الشعراء ]82 :فهذا الطمع طمع يقني (.)1
 - 9هم قوم كانت هلم صغائر مل تكفر عنهم ابآلَّلم واملصائب يف الدنيا فوقفوا ،وليست هلم كبائر

فيحبسون عن اْلنة ليناهلم بذلك غم ،فيقع يف مقابلة صغائرهم .حكاه ابن عطية القاضي أبو حممد

يف تفسريه (.)2

 - 10ذكره ابن وهب عن ابن عباس ،قال :أصحاب األعراف الذين ذكر هللا يف القرآن ،أصحاب
الذنوب العظام من أهل القبلة ،وذكره ابن املبارك؛ قال :أخربَن جويرب عن الضحاك عن ابن عباس

قال :أصحاب األعراف رجال كانت هلم ذنوب عظام ،وكان جسيم أمرهم هلل ،فأقيموا ذلك املقام،
إذا نظروا إىل أهل النار وعرفوهم بسواد الوجوه ،قالوا :ربنا َّل جتعلنا مع القوم الظاملني ،وإذا نظروا
إىل أهل اْلنة عرفوهم ببياض وجوههم.

ويف رواية سعيد بن جبري عن عبد هللا بن مسعود( :وكانوا آخر أهل اْلنة دخوَّلً اْلنة) (.)3

 - 11أهنم أوَّلد الزَن ،ذكره أبو نصر القشريي عن ابن عباس (.)4

 - 12أهنم مالئكة موكلون هبذا السورْ ،ييزون الكافرين من املؤمنني قبل إدخاهلم اْلنة والنار .قاله
أبو جملز َّلحق بن محيد ،فقيل لهَّ :ل يقال للمالئكة رجال ،فقال :إهنم ذكور وليسوا إبَنث ،فال يبعد
ال ِم َن ا ِإلنْ ِ
إيقاع لفظ الرجال عليهم كما وضع على اْلن يف قوله تعاىلَ :وأَنَّهُ َكا َن ِر َج ٌ
س يَـ ُعوذُو َن
بِ ِر َج ٍ
ال ِم َن اْلِ ِن [اْلن.)5( ]6 :
وذكر الطربي رواايت عن أيب جملز يف تقوية هذا القول الذي يتزعمه ،وجيادل يف أن أهل األعراف هم
رجال من املالئكة.

وهناك رواايت كثرية عن أيب جملز َّل حاجة إىل التطويل بذكرها ،فهي َّل ختلو – سواء أصحت نسبتها

إليه أم مل تصح – عن كوهنا قوَّلً من األقوال حيتاج لصحة إثباته إىل نص عن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم.

على أن ابن كثري قد ذكر بعد إيراد الرواية عنه صحة نسبة هذا القول إىل أيب جملز ،ولكن حكم

عليها ابلغرابة ،وعدم اَّلنسياق مع الظاهر من وصف املالئكة ،فقال( :وهذا صحيح إىل أيب جملز

َّلحق بن محيد – أحد التابعني – وهو غريب من قوله ،وخالف الظهر من السياق) (.)6

وقال حممد رشيد رضا يف سبب حكم ابن كثري على قول أيب جملز ابلغرابة( :وإمنا عده غريباً عنه

ملخالفته لقول اْلمهور ،ولتسميته املالئكة رجاَّلً وهم َّل يوصفون بذكورة وَّل أنوثة) (.)7

 - 13أهنم قوم استوت حسناهتم وسيئاهتم (فجعلوا هناك إىل أن يقضي هللا فيهم ما يشاء ،مث
يدخلهم اْلنة بفضل رمحته إايهم) (.)8
_________

( )1انظر(( :التفسري الكبري)) (.)88 /14
((( )2التذكرة)) (ص.)387 :
((( )3التذكرة)) (ص.)387 :

((( )4التذكرة)) (ص.)387 :

((( )5جامع البيان)) (.)193 /8
((( )6تفسري القرآن العظيم)) (.)217 /2
((( )7تفسري املنار)) (.)432 /8

((( )8جامع البيان)) ((( ،)190 /8فتح القدير)) (.)198 /2
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ويعزى هذا القول إىل ابن مسعود ،وحذيفة بن اليمان ،وابن عباس ،والشعيب ،والضحاك ،وسعيد بن
جبري ،فمما يعزى إىل حذيفة ابلسند ،ما أخرجه الطربي عن الشعيب أنه قال :أرسل إيل عبد احلميد

بن عبد الرمحن ،وعنده أبو الزَند ،وعبد هللا بن ذكوان موىل قريش ،وإذا مها قد ذكرا من أصحاب
األعراف ذكراً ليس كما ذكر.

فقلت هلما :إن شئتما أنبأتكما ِبا ذكر حذيفة ،فقاَّل :هات ،فقلت :إن حذيفة ذكر أصحاب

األعراف فقال :هم قوم جتاوزت هبم حسناهتم النار وقصرت هبم سيئاهتم عن اْلنة ،فإذا صرفت
أبصارهم تلقاء أصحاب النار ،قالوا :ربنا َّل جتعلنا مع القوم الظاملني ،فبياهنم كذلك اطلع إليهم ربك
تبارك وتعاىل فقال :اذهبوا وادخلوا اْلنة؛ فإين قد غفرت لكم.

ويف رواية أخرى للشعيب عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب األعراف ،قال :فقال :هم قوم استوت

حسناهتم وسيئاهتم فقصرت هبم سيئاهتم عن اْلنة ،وخلفت هبم حسناهتم عن النار ،قال :فوقفوا هناك
على السور حىت يقضي هللا فيهم.
وعن عامر عن حذيفة قال :أصحاب األعراف قوم كانت هلم ذنوب وحسنات ،فقصرت ذنوهبم عن

اْلنة وجتاوزت هبم حسناهتم عن النار ،فهم كذلك حىت يقضي هللا بني خلقه فينفذ فيهم أمره ،وفيه
رواايت أخرى عن حذيفة وهي ِبعىن ما سبق.

ومما يعزى إىل ابن مسعود ،ما أخرجه الطربي عن سعيد بن جبري عن ابن مسعود ،قال( :حياسب

الناس يوم القيامة ،فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل اْلنة ،ومن كانت سيئاته أكثر
ك ُه ُم
من حسناته بواحدة دخل النار ،مث قرأ قول هللاَ :وال َْو ْز ُن يَـ ْوَمئِ ٍذ ا ْحلَ مق فَ َمن ثَـ ُقلَ ْ
ت َم َوا ِزينُهُ فَأ ُْولَئِ َ
ِ
ِ
ت موا ِزينُهُ فَأُولَئِ َ َّ ِ
س ُهم [األعراف.]9 - 8 :
ْ
ك الذ َ
ال ُْم ْفل ُحو َن َوَم ْن َخ َّف ْ َ َ
ين َخس ُرواْ أَن ُف َ
مث قال :إن امليزان خيف ِبثقال حبة ويرجح ،قال :فمن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب

األعراف ،فوقفوا على الصراط ،مث عرفوا أهل اْلنة وأهل النار ،فإذا نظروا إىل أهل اْلنة َندوا :سالم
عليكم ،وإذا صرفوا أبصارهم إىل يسارهم ونظروا إىل أصحاب النار ،قالوا :ربنا َّل جتعلنا مع القوم

الظاملني ،فيتعوذون ابهلل من منازهلم.

قال فأما أصحاب احلسنات فإهنم يعطون نوراً فيمشون به بني أيديهم وأبْياهنم ،ويعطى كل عبد يومئذ

نوراً ،وكل أمة نوراً ،فإذا أتوا على الصراط سلب هللا نور كل منافق ومنافقة ،فلما رأى أهل اْلنة ما
ِ
ورََن [التحرمي ،]8 :وأما أصحاب األعراف فإن النور كان يف أيديهم
لقي املنافقون قالواَ :ربـَّنَا أ َْْت ْم لَنَا نُ َ
وها َو ُه ْم يَط َْم ُعو َن ،فكان الطمع دخوَّلً ،قال :فقال
فلم ينزع من أيديهم ،فهنالك يقول هللاَ :ملْ يَ ْد ُخلُ َ
ابن مسعود :على أن العبد إذا عمل حسنة كتب له هبا عشراً ،وإذا عمل سيئة مل تكتب إَّل واحدة،
مث يقول :هلك من غلب وحداته أعشاره) (.)1

وينسب هذا الرأي أيضاً إىل ابن عباس ،فإنه كان يقول :إن أصحاب األعراف قوم استوت حسناهتم

وسيئاهتم ،وهذا ما ينص عليه الطربي بسنده إىل ابن عباس أنه قال( :أصحاب األعراف قوم استوت

حسناهتم وسيئاهتم ،فلم تزد حسناهتم على سيئاهتم ،وَّل سيئاهتم على حسناهتم) (.)2
ويذكر قتادة عن ابن عباس أنه كان يقول( :األعراف بني اْلنة والنار ،حبس عليه أقوام أبعماهلم)،
وكان يقول( :قوم استوت حسناهتم وسيئاهتم ،فلم تزد حسناهتم على سيئاهتم ،وَّل سيئاهتم على

حسناهتم) (.)3

 - 14هم مؤمنو اْلن.
 - 15هم قوم كانت عليهم ديون.
_________

((( )1جامع البيان)) ( ،)191 /8وانظر( :فتح القدير)) (.)198 /2
((( )2جامع البيان)) (.)191 /8
((( )3جامع البيان)) (.)192 /8
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ويذكر السيوطي حديثاً يعزوه إىل البيهقي يف رفع القول األول إىل النيب صلى هللا عليه وسلم؛ فإن
السيوطي بعد أن ذكر تلك األقوال السابقة أورد احلديث اآليت:

عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن مؤمين اْلن هلم ثواب وعليهم عقاب

فسألناه عن ثواهبم فقال :على األعراف وليسوا يف اْلنة مع أمة حممد ،فسألناه :وما األعراف؟ قال:

حائط اْلنة جتري فيه األهنار ،وتنبت فيه األشجار والثمار)) (.. )1
ويف هذا القول – أي أبهنم مؤمنو اْلن – يقول حممد رشيد رضا:

(وروي ابن عساكر فيه حديثاً مرفوعاً عن أنس بن مالك من طريق الوليد بن موسى الدمشقي ،وهو
منكر احلديث يف أعدل األقوال ،ورماه بعضهم ابلوضع) (.)2

أما القول أبهنم قوم عليهم ديون فهو ما يعزى إىل مسلم بن يسار ،قال قتادة( :وقال مسلم بن

يسار :قوم كان عليهم دين) (.)3

ومنها القول أبن أصحاب األعراف هم:

 - 16أهل الفرتة.

 - 17هم أوَّلد املشركني الذين ماتوا قبل سن التكليف.

 - 18هم أهل العجب أبنفسهم ،ويعزى هذا القول إىل احلسن (.)4
 - 19هم آخر من يفصل هللا بينهم ،وهم عتقاؤه من النار) (.)5
وإذا علمنا ذلك اَّلختالف الكثري واملتباين يف بعض األقوال ،فإن قول اإلمام احلافظ ابن كثري رمحه

هللا ،يف اختالف عبارات املفسرين يف أصحاب األعراف وتعيينهم( :وكلها – كما يقول – قريبة ترجع
إىل معىن واحد ،وهو أهنم قوم استوت حسناهتم وسيئاهتم) ( – )6فيه نظر :فإن هذا املعىن الذي
ذكره إمنا هو قول من تلك األقوال املتقدمة اليت بينها غاية التباعد والتباين .احلياة اآلخرة لغالب

عواجي–1377 /2
_________

( )1رواه البيهقي يف ((البعث والنشور)) ( .)100قال الذهيب يف ((سري أعالم النبالء)) (:)8 /17
منكر جدا .وقال األلباين يف ((السلسلة الضعيفة)) ( :)6113موضوع.

((( )2تفسري املنار)) (.)432 /8

((( )3تفسري ابن أيب حامت)) (.)8531
((( )4الدر املنثور)) (.)89 /3

((( )5تفسري املنار)) (.)432 /8
((( )6تفسري ابن كثري)) (.)216 /2
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املبحث الثالث :الراجح يف أهل األعراف
ذكر هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي أصحاب األعراف ،وذكر بعض أوصافهم على سبيل اإلمجال.
واختلف العلماء يف تعينهم اختالفا كثريا ،فتعددت أقواهلم وتضاربت آراؤهم كما تقدم تفصيل ذلك.
وهبذا ندرك أن ترجيح قول من األقوال ،يف تعيني أصحاب األعراف ،أمر من الصعوبة ِبكان؛ ذلك

أن القرآن الكرمي مل يبني من هم ابلتحديد .وما ورد يف السنة من أخبار ،فإهنا كلها َّل ختلو عن مقال،
ومل يثبت منها شيء بسند صحيح يكون قاطعا للنزاع واخلالف.

وأما استنباطات العلماء فهي كما قدمنا تفتقر إىل دليل صحيح ،بغض النظر عن كون تلك األقوال

املنسوبة إىل قائليها تصح نسبتها إليهم أم َّل.

وإذا علم هذا فإنه مل يبق لنا من مستند إَّل ما جاء يف القرآن الكرمي فنثبت ما أثبته يف حقهم وَّل
نتعداه ،فإن هذه املسألة من األمور الغيبية اليت َّلجمال للجزم برأي فيها دون نص اثبت عن رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم ،وقد أخرب القرآن الكرمي عنهم أبهنم :رجال يعرفون أهل اْلنة وأهل النار
بسيماهم ،اختصهم هللا بتلك املزية من بني خلقه.
وقد قال ابن جرير يف الرتجيح بني تلك األقوال ،ويف الرد على أيب جملز( :والصواب من القول يف
أصحاب األعراف أن يقال – كما قال هللا جل ثناؤه فيهم - :هم ِر َج ٌ
ال يَـ ْع ِرفُو َن ُكالا [األعراف:
ِِ
اه ْم [األعراف ]46 :وَّل خرب عن رسول هللا صلى هللا عليه
يم ُ
 ]46من أهل اْلنة وأهل النار بس َ
وسلم يصح سنده ،وَّل أنه متفق على أتويلها ،وإمجاع من األمة على أهنم مالئكة.
فإذا كان ذلك كذلك ،وكان َّل يدرك قياسا ،وكان املتعارف بني أهل لسان العرب أن الرجال اسم
جيمع ذكور بين آدم دون إَنثهم ،ودون سائر اخللق غريهم؛ كان بينا أن ما قاله أبو جملز من أهنم

مالئكة :قول َّل معىن له ،وأن الصحيح من القول يف ذلك ،ما قاله سائر أهل التأويل غريه ،هذا مع

أن من قال خبالفه من أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ومع ما روي عن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم يف ذلك من األخبار ،وإن كان يف أسانيدها ما فيها))2( .

ولعل هذا هو الذي يتعني القول به من بني تلك األقوال ،وإن كان القول أبهنم من استوت حسناهتم
وسيئاهتم هو ما ذهب إليه كثري من العلماء؛ إَّل أن تلك الرواايت مل تصف من الشوائب؛ بل هي كما
قال احلافظ ابن كثري( :هللا أعلم بصحة هذه األخبار املرفوعة ،وقصاراها أن تكون موقوفة) .غري أن

اْلمهور ْتسك هبا.

وعن رأيهم هذا يقول حممد رشيد رضا:

ورجح اْلمهور بكثرة الرواايت أهنم الذين استوت حسناهتم وسيئاهتم)1( .
ِ ِ
ني [األعراف:]47 :
وقال – مستنبطا من دعاء أهل األعرافَ :ربـَّنَا َّلَ َجتْ َعلْنَا َم َع الْ َق ْوم الظَّال ِم َ

(واإلنصاف أن هذا الدعاء أليق حبال من استوت حسناهتم وسيئاهتم ،وكانوا موقوفني جمهوَّل

مصريهم))2( .

ومما تقدم يظهر لنا مدى تفاوت أقوال العلماء يف تعينهم ألهل األعراف .على أن يف بعض هذه

األقوال تناقضا ظاهرا ،واملثال على ذلك :أن بعضهم قال :إن أهل األعراف هم من األنبياء ،وكانوا
على األعراف لعلو منزلتهم وعظيم مكانتهم .وعلى نقيض هذا القول من قال :أن أهل األعراف هم
أوَّلد الزَن أو مساكني أهل اْلنة ،وهذان القوَّلن بينهما من البعد ما َّل خيفى.

على أن هذه األقوال مجيعها ليس هلا سند صحيح من كتاب هللا تعاىل ،وَّل من سنة رسوله صلى هللا
عليه وسلم .وملا كان هذا املوضوع من الغيبيات؛ فالبد للقول إبثباته – على هيئة خاصة أو اعتقاده
– من وجود سند صحيح؛ فاألوىل أن يقال بتفويض العلم حبقيقتهم إىل هللا عز وجل .وهللا أعلم.

احلياة اآلخرة لغالب عواجي1391 /2 -
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ْتهيد
يؤمن أهل السنة واْلماعة بنهر الكوثر الذي أعطاه هللا عز وجل نبيه صلى هللا عليه وسلم وهو

احلوض املورود طوله مسرية شهر ،ماؤه أبيض من اللنب ،ورحيه أطيب من املسك ،وكيزانه كنجوم
السماء ،من شرب منه فال يظمأ أبداً.
نص كالم شيخ اإلسالم يف املسألة :قال – رمحه هللا ( :-اْلنة والنار والبعث  ...واحلوض  ...فإن
هذه األصول كلها متفق عليها بني أهل السنة واْلماعة) ( ...... )1قال اإلمام أبو احلسن األشعري
– رمحه هللا ( :-وأمجعوا  ...على أن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حوضاً يوم القيامة ترده أمته َّل

يظمأ من شرب منه) (.)2

وقال اإلمام ابن بطة العكربي  -رمحه هللا ( :-وحنن اآلن ذاكرون شرح السنة  ...مما أمجع على
شرحنا له أهل اإلسالم وسائر األمة – (فذكر مجلة من معتقد أهل السنة) مث قال  :-مث اإلْيان

ابحلوض) (.)3
وقال اإلمام سفيان بن عيينة  -رمحه هللا ( :-السنة عشرة فمن كن فيه فقد استكمل السنة ومن ترك

شيئاً فقد ترك السنة ،إثبات القدر  ...واحلوض) (.)4

وقال اإلمام أمحد  -رمحه هللا ( :-ومن السنة الالزمة اليت من ترك منها خصلة مل يقلها ويؤمن هبا مل

يكن من أهلها  ...واإلْيان ابحلوض وأن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حوضاً يوم القيامة ترد عليه

أمته .)5( ) ...

وانظر أيضاً ما قاله أبو حممد الربهباري يف (شرح السنة) ( ،)6وأبو احلسن األشعري يف (اإلابنة عن
أصول الداينة) ( ،)7وابن أيب زيد القريواين يف (القريوانية) ( ،)8وابن حزم يف (احمللى) (.)9
اك الْ َك ْوثَـ َر [الكوثر.]1 :
ذكر مستند اإلمجاع على احلوض :قال تعاىل :إِ ََّن أَ ْعطَْيـنَ َ
والكوثر هو احلوض الذي أعطاه هللا عز وجل لنبيه حممد صلى هللا عليه وسلم ،قالت عائشة رضي

هللا عنها – ملن سأهلا عن الكوثر ( :-هو هنر أعطيه نبيكم صلى هللا عليه وسلم ،شاطئاه عليه در
جموف آنيته كعدد النجوم) (.. )10

وقال ابن عباس رضي هللا عنهما يف هنر الكوثر( :هو اخلري الذي أعطاه هللا إايه) (.)1
وعن أنس رضي هللا عنه قال(( :ملا عرج ابلنيب صلى هللا عليه وسلم إىل السماء قال :أتيت على هنر

حافتاه قباب اللؤلؤ جموف ،فقلت ما هذا اي جربيل؟ قال :هذا الكوثر)).)11( .

وعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :حوضي مسرية شهر،
ماؤه أبيض من اللنب ،ورحيه أطيب من املسك ،وكيزانه كنجوم السماء ،من شرب منها فال يظمأ

أبداً)) )12( .املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع جملموعة مؤلفني – ص878 :
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)486 /11
((( )2رسالة إىل أهل الثغر)) (ص.)289 :
((( )3الشرح واإلابنة)) (ص.)203 :

((( )4شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) لاللكائي (.)175 /1
((( )5شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) لاللكائي (.)175 /1
(( )6ص.)72 :

(( )7ص.)179 ،23 :
((( )8شرح القريوانية)) (ص.)60 :
(.)16 /1( )9

( )10رواه البخاري (.)4965
( )11رواه البخاري (.)4964
( )12رواه البخاري (.)6579

()33/5

املطلب األول :احلوض يف اللغة
احلوض يف اللغة يطلق ويراد به :جممع املاء ،ومجعه :حياض وأحواض ،قال الليث :احلوض معروف،
واْلمع :احلياض واألحواض ،والفعل :التحويض ،واستحوض املاء :أي اختذ لنفسه حوضا)1( .

قال اْلوهري :احلوض :واحد احلياض واألحواض ،وحضت أحوض :اختذت حوضا ،واستحوض

املاء :اجتمع ،واحملوض ( – )2ابلتشديد  :-شئ كاحلوض وجيعل للنخلة تشرب منه ،ومنه قوهلم :أَن
أحوض ذلك األمر ،أي أدور حوله ،مثل :أحوط )3( .احلياة اآلخرة لغالب عواجي 1405 /2 -

()34/5

املطلب الثاين :احلوض يف اَّلصطالح
أما املراد ابحلوض يف الشرع :فهو ما جاء به اخلرب ،من أن لنبينا حممد حوضا ،ترد عليه أمته يوم
القيامة ،جعله هللا غيااث هلم ،وإكراما لنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم .احلياة اآلخرة لغالب عواجي -
1405 /2

()35/5

املطلب الثالث :األحاديث الواردة يف احلوض
األحاديث الواردة يف احلوض متواترةَّ ،ل شك يف تواترها عند أهل العلم أبحاديث الرسول صلى هللا
عليه وسلم ،وقد رواها عن الرسول صلى هللا عليه وسلم أكثر من مخسني صحابياً ،وقد ذكر ابن
حجر أمساء رواة أحاديثه من الصحابة القيامة الكربى لعمر بن سليمان األشقر  -ص 258

وحنن نسوق هنا بعض هذه األحاديث:
قال البخاري رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا آدم حدَّثنا شيبا ُن حدثنا قتادة عن أنس رضي هللا عنه قال(( :ملا
فقلت
ِج ِ
قباب اللؤلؤ َّ
ابلنيب صلى هللا عليه وسلم إىل َّ
اجملوف ُ
السماء قال :أتيت على هن ٍر حافَّتاهُ ُ
ُعر َ
يل؟ قال :هذا الكوثر)) (.)1
ما هذا اي جرب ُ

وقال رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا أبو الوليد حدَّثنا مهام عن قتادة عن ٍ
َّيب صلى هللا عليه وسلم.
أنس عن الن ِ

أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم
وحدَّثنا هدبة بن خالد حدثنا ُ
مهام حدثنا قتادة حدثنا ُ
ِ
ِ
باب ِ
يل؟ قال :هذا
الدر َّ
قال ((بينما أَن أسريُ يف اْلنَّة إِذ أَن بنهر حافَّتاهُ ق ُ
اجملوف ،قلت ما هذا اي جرب ُ
ك ،فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر)) شك ُه ْدبَة (.)2
الكوثر الذي أعطاك ربم َ
ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب :حدثين
وقال رمحه هللا تعاىل :حدثنا سعي ُد بن عفري قال حدثين ُ
رسول ِ
أنس بن مالك رضي هللا عنه أ َّ
هللا صلى هللا عليه وسلم قال ((إِ َّن قدر حوضي كما بني أَيْـلَه
َن َ
وصنعاء من اليمن ،وإِ َّن فيه ِمن األابر ِيق بعدد جنوم ا ِ
لسماء)) ووافقه على إخراجه مسلم هبذا اللفظ
َ
صنعاء واملدينة)) وبلفظ ((ترى فيه أابريق َّ
الذهب
حوضي كما بني
( ،)3وبلفظ(( :ما بني َنحييت ْ
َ
والفضة كعدد جنوم السماء)) (.)4

وهيب حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي
بن إبراهيم حدثنا
ٌ
وقال البخاري رمحه هللا تعاىل :حدثنا مسلم ُ
احلوض حىت إذا عرفتهم
َنس من أصحايب
هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ((لَ َِري َد َّن َّ
َ
علي ٌ
أحدثوا بعدك)) ( .)5ورواه مسلم بلفظ ((إِ َّن
فأقول أصحايبُ ،
اختلجوا دوينُ ،
فيقول َّل تدري ما ْ
النيب صلى هللا عليه وسلم قال لريدن علي احلوض ٌ
يل
صاحبين حىت إذا رأيتهم ُورفعوا إ َّ
رجال ممن َ
اختلجوا دوين ،فألقولن أي ِ
َح َدثوا بعدك))
رب أصيحايب أصيحايب،
َّ
فليقالن يل إِنَّك َّل تدري ما أ ْ

()6

َنفع
وأما عن ابن عمر فقال البخاري رمحه هللا تعاىل :حدثنا مسد ُ
َّد حدثنا حيىي عن عبيد هللا حدثين ُ
جرابء
عن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :أمامكم
ٌ
حوض كما بني َ
ِ
وأذرح)) ( )8وزاد يف رواية ((فيه
ابء ُ
ُ
وأذرح)) ( )7ورواه مسلم بلفظ ((ما بني َنحيتيه كما بني َج ْر َ
ِ
السماءَ ،م ْن ورده فشرب منه َّل يظمأ بعدها أبداً)) ( )9زاد يف أخرى :قال عبيد هللا
أابريق كنجوم
((فسألته فقال :قريتني َّ
ابلش ِام بينهما مسريةُ ثالث ليال)) (.)10
_________

( )1رواه البخاري (.)4964
( )2رواه البخاري (.)6581

( )3رواه البخاري ( ،)6585ومسلم (.)39( )2303
( )4رواه مسلم (.)41( )2303
( )5رواه البخاري (.)6582
( )6رواه مسلم (.)2304
( )7رواه البخاري (.)6577

( )8رواه مسلم (.)34( )2299
( )9رواه مسلم (.)35( )2299
( )10رواه مسلم (.)34( )2299

()36/5

بن عمارة
وأما عن حارثة بن وهب فقال البخاري رمحه هللا تعاىل :حدثنا م
بن عبدهللا حدثنا حرمي ُ
علي ُ
((مسعت النيب صلى هللا
حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أِنِه مسع حرثة بن وهب رضي هللا عنه يقول:
ُ
ِ
وصنعاء)) ( .)1وزاد ابن أيب عدي عن شعبة عن
املدينة
عليه وسلم وذكر احلوض فقال :كما بني
َ
((ح ْوضه ما بني صنعاءَ واملدينة))
معبد بن خالد عن حارثه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم قولهَ :

تسمعهُ قال األواين؟ قال َّل .قال املستورد :تُرى فيه اآلنيةُ مثل الكواكب))
فقال له املستورد(( :أمل ْ

( .)2ورواه مسلم هبذا اللفظ (.)3

ي رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا عبدان أخربين أيب عن ُشعبة عن عبد
وأما عن جندب بن عبدهللا فقال البخار م

مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول ((أ َََن فَـ َرطُ ُك ْم على احلوض))
مسعت ج ْن َدابً قالُ :
امللك قالُ :

( .)4ورواه مسلم هكذا.)5( .

ي رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا سعي ُد بن أيب مرمي حدثنا حممد بن
وأما عن سهل بن سعد فقال البخار م
مطوف حدثين أبو حازم عن حازم عن سهل بن سعد قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم ِ
((إين

أقوام أعرفهم
شرب مل يظمأ أبداً .لَ َِري َد َّن َّ
فرطُ ُكم على احلوض ،من َم َّر َّ
علي ٌ
علي شرب ،وَم ْن َ

حيال بيين وبينهم)) ( )6قال أبو حازم فسمعين النعمان بن أيب عيَّاش فقال :هكذا
ويعرفونين مثَّ ُ
ِ
أشه ُد على أيب سعيد اخلدري لسمعتُهُ هو يزي ُد فيها ((فأقول
مسعت م ْن سهل؟ فقلت :نعم .فقالَ :
أح َدثُوا بعدك ،فأقول ُس ْحقاً ُسحقاُ ملن غري بعدي)) ( )7ورواه
َّإهنم ِم ِين ،في ُ
قال :إنَّك َّل تدري ما ْ
مسلم وفيه(( :ملن بدل بعدي)) ()8

ائيل عن أيب
ي رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا خال ُد بن يزيد
وأما عن عائشة فقال البخار م
الكاهلي حدثنا إسر ُ
َ
اك الْ َك ْوثَـ َر
إسحاق عن أيب عبيدة َع ْن عائشة رضي هللا عنها قال :سألتُها عن قوله تعاىل :إِ ََّن أَ ْعطَْيـنَ َ
ِ
ف آنيته كعدد
[الكوثر ]1:قالت(( :هنٌْر
جمو ٌ
أعطيه نبي ُكم صلى هللا عليه وسلم شاطئاهُ عليه ُد ٌّر َّ
النجوم)) ()9
وقال مسلم رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا ابن أيب عمر حدثنا حيىي بن سليم عن ابن ُخثيم عن عبدهللا بن

رسول ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم
مسعت َ
عبيد هللا بن أيب ُمليكة أنَّه مسع عائشة رضي هللا عنها تقولُ :
يقول وهو بني ظهراين أصحابه ِ
ليقتطعن دوين
علي منكم ،فوهللا
َّ
يرد َّ
أنتظر َم ْن ُ
((إين على احلوض ُ
فألقولن أي ِ
رب ِ
ٌ
مين ومن أ َُّم ِيت ،فيقول :إنَّك َّل تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على
رجال
َّ
أعقاهبم)) ()10

_________
( )1رواه البخاري (.)6591
( )2رواه البخاري (.)6592
( )3رواه مسلم (.)2298

( )4رواه البخاري (.)6575
( )5رواه مسلم (.)2297

( )6رواه البخاري (.)6583
( )7رواه البخاري (.)6584
( )8رواه مسلم (.)2291

( )9رواه البخاري (.)4965
( )10رواه مسلم (.)2294

()37/5

الليث عن يزيد
وأما عن عقبة بن عامر فقال البخار م
ي رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا عمرو بن خالد حدثنا ُ
عن أيب اخلري عن عقبة رضي هللا عنه َّ
ُح ٍد
أن النيب صلى هللا عليه وسلم خرج يوماً فصلَّى على أهل أ ُ
صالته على امليِ ِ
ط لكم وأَن شهي ٌد عليكمِ ،
وإين وهللا ألنظُُر
ت ،مث انصرف على املنرب فقال(( :إين فر ٌ
وإين أعطيت مفاتيح خزائن األرض – أو مفاتيح األرض – ِ
إىل حوضي اآلن ِ
وإين وهللا ما أخاف أن

تُ ْش ِرُكوا بعدي ،ولكن أخاف عليكم أ ْن تنافسوا فيها)) ( )1ورواه مسلم هبذا اللفظ ( ،)2وبلفظ
رسول ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم على قتلى أُح ٍد ،مث صعد املنرب ِ
كاملودع لألحياء واألموات
وصلَّى ُ
ُ

((إين فرطُ ُكم على احلوضَّ ،
فقالِ :
لست أخشى عليكم أ ْن
وإن عرضه كما بني أيلة إىل اْلُحفةِ .إين ُ
تشركوا بعديِ ،
ولكين أخشى عليكم الدنيا أ ْن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املنرب (.)3
قبلكم)) .قال عقبة :وكانت آخر ما رأيت َ

ي رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا حيىي بن محَّاد حدَّثنا أبو عوانة عن
َّ
وأما عن عبدهللا بن مسعود فقال البخار م
سليمان عن شقيق عن عبدهللا رضي هللا عنه َع ِن النيب صلى هللا عليه وسلم ((أَن فرطُ ُك ْم على

ِ
احلوض)) (.)4

مسعت أاب وائل عن عبدهللا
وحدثين عمرو بن علي حدَّثنا حمم ُد بن جعفر حدَّثنا ُشعبةُ عن املغرية قال ُ
رضي هللا عنه َّ
ولريفَـ َع َّن ٌ
رجال منكم مث
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ((أَن فرطُ ُكم على احلوضُْ ،
لَيُختلَ ُج َّن دوين فأقول اي ِ
أحدثوا بعدك)) اتبعه عاصم عن أيب
رب :أصحايب ،فيقال إنَّك َّل تدري ما ْ

وائل ،وقال حصني عن أيب وائل عن حذيفة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ( .)5وروى مسلم حديث

َُنزعن
ابن مسعود بلفظ قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((أَن فَـ َرطُ ُكم على احلوض وأل َّ
فأقول :اي ِ
فيقال :إنَّك َّل تدري ما أحدثوا بعدك))
رب أصحايب أصحايب ُ
ُغلنب عليهم ُ
أقواماً مث أل َ َّ
( .)6وأشار إىل حديث حذيفة بنحو رواية األعمش ومغرية.

اهيم ب ُن املنذر احلزامي حدَّثنا حمم ُد بن
وأما عن أيب هريرة فقال البخار م
ي رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا إبر ُ

فليح حدثنا أيب قال حدثنا هالل عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا

لم،
رجل من بيين وبينهم فقال ه َّ
قائم فإذا زمرةٌ حىت إذا عرفتهم َ
عليه وسلم قال ((بينا أَن ٌ
خرج ٌ
فقلت إىل أين؟ قال إىل النَّار ِ
وهللا ،قلت وما شأهنم ،قال إهنم ارتدموا بعدك على أدابرهم القهقري ،مث
هلم ،قلت إىل أين؟ قال إىل النَّار ِ
وهللا،
رجل من بيين وبينهم قال َّ
إذا زمرةٌ حىت إذا عرفتهم َ
خرج ٌ

خيلص منهم إَّل مثل مهل
قلت ما شأهنم ،قال إهنم ارتدموا بعدك على أدابرهم القهقري فال أراهُ ُ
النِعم)) (.)7

وله عنه أنه كان ِ
حيدث َّ
ط من
علي يوم القيامة ره ٌ
((يرد َّ
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ُ
فأقول اي ِ
فيقول إنَّك َّل علم لك ِبا أحدثوا بعدك َّإهنم
رب أصحايبُ ،
أصحايب فيحألون عن احلوض ُ

ارتدموا على أدابرهم القهقري)) (.)8
وله عنه َّ
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :ما بني بييت ومنربي روضةٌ من رايض اْلنة ،ومنربي
على حوضي)) ()9
_________

( )1رواه البخاري (.)1344
( )2رواه مسلم (.)30( )2296
( )3رواه مسلم (.)31( )2296
( )4رواه البخاري (.)6575
( )5رواه البخاري (.)6576

( )6رواه مسلم (.)2297

( )7رواه البخاري (.)6587
( )8رواه البخاري (.)6586
( )9رواه البخاري (.)1196

()38/5
مسلم رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا عبدالرمحن بن ٍ
سالم اْلمحي حدَّثنا الربيع يعين ابن مسلم عن
وقال ٌ
َّ
حممد بن زايد عن أيب هريرة رضي هللا عنه َّ
((ألذودن عن حوضي
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال
تذاد الغريبة من اإلبل)) ()1
رجاَّلً كما ُ
وله عن أيب حامت عنه رضي هللا عنه َّ
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ((إِ َّن حوضي أبعد من أيلة
من ٍ
عدن ،هلو أش مد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل ابللَّنب ،وآلنيتُهُ أكثر من عدد النجومِ ،
وإين
رسول ِ
هللا أتعرفنا ٍ
يومئذ .قال :نعم،
ألص مد الناس عنه كما يص مد الرجل إبل الناس عن حوضه ،قالوا اي َ
لكم سيما ليست ٍ
حمجلني من أثر الوضوء)) ()2
علي غُ َّراً َّ
ألحد من األمم ،تردون َّ
ي رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا سعيد بن أيب مرمي َّ
حدثنا
وأما عن عبدهللا بن عمرو بن العاص فقال البخار م

((ح ْوضي
َنفع بن عمر عن ابن أيب مليكة قال :قال عبدهللا بن عمرو قال النيب صلى هللا عليه وسلم َ
مسريةُ شه ٍر ماؤه أبيض من اللنب ورحيه أطيب من املسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فال
يظمأ أبداً)) ( ،)3ورواه مسلم بلفظ(( :حوضي مسرية شه ٍر وزواايه سواء وما ُؤه أبيض من الوِر ِق
ِ
السماء ،فمن شرب منه فال يظمأ بعده أبداً)) (.)4
أطيب من املسك وكيزانه كنجوم
ورحيُهُ ُ
ابن جرير عن سعيد بن جبري عنه رضي هللا
وأما عن ابن عباس فهو ما تقدم يف أول الباب ،وروى ُ
ٍ
هنر يف اْلنَّة حافَّتاه من ٍ
وفضة جيري على الياقوت وال ُد َّر ما ُؤه أبيض من الثلج
ذهب
عنه قال:
الكوثر ٌ
ُ
وأحلى من العسل (.)5

وله عن عطاء بن السائب قال قال يل حمارب بن داثر :ما قال سعيد بن جبري يف الكوثر؟ قلت:

حدَّثنا عن ابن عباس :أنه اخلري الكثري ،فقال صدق وهللا إنه للخري الكثري ،ولكن حدَّثنا ابن عمر
هنر يف اْلنَّة
قال :إِ ََّن أَ ْعطَْيـنَ َ
اك الْ َك ْوثَـ َر [الكوثر ]1:قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :الكوثر ٌ
حافَّتاه من ٍ
ذهب جيري على الدر والياقوت)) (.)6
ي رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا سعي ُد بن أيب مرمي عن َنفع بن عمر ،قال حدثين
وأما عن أمساء فقال البخار م

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
بن أيب مليكة عن أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنهما قالت :قال ُ
َنس دوين فأقول :اي ِ
ِ
رب ِم ِين ومن أ َُّميت،
علي منكمْ ،
يرد َّ
((إين على احلوض حىت أنظر من ُ
وسيؤخذ ٌ
فيقال :هل شعرت ما عملوا بعدك ِ
وهللا ما برحوا يرجعون على أعقاهبم)) .وكان ابن أيب مليكة يقول

((اللَّ ُه َّم َّإَن نعوذ بك أَ ْن نرجع على أعقابنا أو نُفنت عن ديننا)) ( )7ورواه مسلم بسند حديث عبدهللا
بن عمرو متصال ِبتنه ولفظه كلفظ البخاري (.)8

_________

( )1رواه مسلم (.)2302
( )2رواه مسلم (.)246

( )3رواه البخاري (.)6579
( )4رواه مسلم (.)2292

( )5رواه الطربي يف تفسريه (.)645 /24
( )6رواه الرتمذي ( ،)3361وابن ماجه ( ،)4334واحلاكم ( .)625 /3وقال الرتمذي :قال هذا
حديث حسن صحيح .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .وقال األلباين يف

((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.
( )7رواه البخاري (.)6593
( )8رواه مسلم (.)2293
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وابن بشار
مسلم رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا أبو غسان
م
وأما عن ثوابن فقال ٌ
املسمعي وحممد بن املثىن ُ

ابن هشام حدَّثين أيب عن قتادة عن سامل بن أيب اْلعد عن
وألفاظهم متقاربة قالوا :حدَّثنا معاذُ وهو ُ
ي عن ثوابن رضي هللا عنه َّ
نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إِِين
معدان بن أيب طلحة اليعمر م
أن َّ

لَبِ ُع ْق ِر حوضي أذود الناس ألهل اليمن أضرب بعصاي حىت يرفض عليهم ،فسئل عن عرضه فقال:
وسئل عن شرابه فقال :أش مد بياضاً من اللنب وأحلى من العسل يغت فيه
من مقامي إىل عمانُ ،
ميزاابن ْيدَّانه من اْلنة أحدمها من ٍ
ذهب واآلخر من ورق)) (.)1

وقال الرتمذي رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا حممد بن إمساعيل أنبأَن حيىي بن صاحل أنبأَن حمم ُد بن مهاجر عن

فلما دخل عليه
العباس عن أيب سالم احلبشي قال :بعث إيل عمر بن عبد العزيز فحملت على الربيد َّ

أمري املؤمنني لقد َّ
علي مركيب الربيد .فقال :اي أاب سالم ما أردت أن أشق عليك ،ولكن
شق َّ
قال :اي َ
بلغين عنك حديث ِ
حتدثه عن ثوابن عن النَّيب صلى هللا عليه وسلم يف احلوض فأحببت أن تشافهين
به ،قال أبو سالم :حدَّثين ثواب ُن رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ((حوضي من
ِ
َحلى من العسل ،وأكوابه عدد جنوم السماء ،من
عدن إىل َّ
عمان البلقاء ،ما ُؤه أش مد بياضاً من اللنب وأ ْ
شرب منه مل يظمأ بعدها أبداًَّ ،أول الناس وروداً عليه فقراء املهاجرين ،ال م
شعث رؤوساً الدمنس ثياابً،
الذين َّل ينكحون املتنعمات وَّل تفتح هلم السدد)) قال عمرِ :
لكين نكحت املتنعمات وفتحت يل
السدد ،ونكحت فاطمة بنت عبد امللكَّ ،ل جرم إِِين َّل أغسل رأسي حىت يشعث ،وَّل أغسل ثويب
((إن حوضي ما بني ٍ
الذي يلي جسدي حىت يتسخ ( .)2ورواه ابن ماجه بلفظ َّ
عدن إىل أيلة أش مد
بياضاً من اللنب وأحلى من العسل ،أكاويبه كعدد جنوم السماء ،من شرب منه شربةً مل يظمأ بعدها
أبداً)) احلديث وفيه قال :فبكى عمر حىت اخضلت حليته .وفيه ((وَّل أدهن رأسي حىت يشعث))

(.)3

مسلم رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ
وأما عن أيب ذر فقال ٌ
َّلبن أيب شيبة ،قال إسحاق أخربَن  -وقال اآلخران حدثنا  -عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن

((قلت اي رسول هللا ما آنية احلوض؟
أيب عمران اْلوين عن عبدهللا بن الصامت عن أيب ذر قال:
ُ
قال :والذي نفس ٍ
حممد بيده آلنيته أكثر من عدد جنوم السماء وكواكبها ،أَّل يف الليلة املظلمة

يشخب فيه ميزاابن من اْلنة من شرب منه
املصحية .آنية اْلنة من شرب منها مل يظمأ آخر ما عليه ُ

عمان إىل أيْلة ما ُؤه أش مد بياضاً من اللنب وأحلى من العسل)) ()4
مل يظمأ .عرضه مثل طوله ما بني َّ
رواه الرتمذي هبذا اللفظ وقال :حسن صحيح غريب (.)5
_________

( )1رواه مسلم (.)2301

( )2رواه الرتمذي ( .)2444وقال :هذا حديث غريب من هذا الوجه .وقال البزار يف ((البحر
الزخار)) ( :)103 /10إسناده حسن .وقال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)136 /4رواته
رواة الصحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح املرفوع منه.

( )3رواه ابن ماجه ( .)4303وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.
( )4رواه مسلم (.)2300

( )5رواه الرتمذي ( .)2445وقال :هذا حديث حسن صحيح غريب .وقال األلباين يف ((صحيح
سنن الرتمذي)) :صحيح.
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يف
َّ
مسلم بن احلجاج :حدثين يونس بن عبد األعلى الصد م
وأما عن أم سلمة رضي هللا عنها فقال ُ
أخربين عبدهللا بن وهب أخربين عمرو وهو ابن احلارث َّ
أن بكرياً حدَّثه عن القاسم بن عباس اهلامشي
عن عبدهللا بن رافع موىل أم سلمة عن أُِم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم َّأهنا قالتُ (( :كنت
أمسع الناس يذكرون احلوض ومل أمسع ذلك من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فلما كان يوماً من

شطين فسمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :أيمها الناس .فقلت للجارية:
ذلك واْلارية ْت ُ
رسول هللا صلى
استأخري عين .قالتَّ :إمنا دعا الرجال ومل يدع النساء .فقلتِ :إين من الناس .فقال ُ

يذب البعري
ْتني أحدكم
هللا عليه وسلم :إِِين لكم فر ٌ
فإايي َّل أي َّ
فيذب عين كما م
م
ط على احلوضَّ ،
الضال ،فأقول فيم هذا؟ فيقال :إنَّك َّل تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقاً)) (.)1

السكوين
وأما عن جابر بن مسرة فقال مسلم رمحه هللا تعاىل :حدَّثين الوليد بن شجاع بن الوليد َّ

حدثين أيب رمحه هللا تعاىل :حدَّثين زايد بن خيثمة عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة عن ِ
رسول هللا
ط لكم على احلوض ،وإِ َّن بُـ ْع َد ما بني طرفيه كما بني صنعاء
صلى هللا عليه وسلم قال(( :أَّل إِِين فر ٌ

وأَيلة ،كأ َّ
َن األابريق فيه النجوم)) (.)2

وأ ََّما عن زيد بن أرقم فقال أبو داود رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا حفص بن عمر النمري حدَّثنا شعبة عن
رسول ِ
عمرو بن مرة عن أيب محزة عن زيد بن أرقم قالُ (( :كنَّا مع ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم فنزلنا
ٍ
ٍ
علي احلوض .قال قلت :كم كنتم ٍ
يومئذ؟ قال:
منزَّلً فقال :ما أنتم جبزء من مائة ألف جزء ممَّن يرد َّ
سبعمائة أو مثامنائة)) (.)3
ي أنبأَن حممد
بن نيزك البغداد م
وأما عن مسرة بن جندب فقال الرتمذ م
ي رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا أمحد ُ
رسول ِ
َّ
هللا صلى هللا
بكار الدمشقي أنبأَن سعيد بن بشري عن قتادة عن احلسن بن مسرة قال :قال ُ
عليه وسلم(( :إِ َّن ِ
نيب حوضاً وإِ َّهنم يتباهون أَيمهم أكثر وارده ،وإِِين أرجو أن أكون أكثرهم
لكل ٍ
وارده)) (.)4

وقال ابن ماجه رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا علي بن مسهر عن أيب مالك ِ
سعد
رسول ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم ((إِ َّن حوضي ألبعد من أيلة
بعي عن حذيفة قال :قال ُ
بن طارق عن ر ِ
إىل ٍ
عدن ،والذي نفسي بيده آلنيته أكثر من عدد النجوم ،وهلو أش مد بياضاً من اللنب وأحلى من
العسل ،والذي نفسي بيده إِِين ألذود عنه الرجال كما يذود الرجل اإلبل الغريبة عن حوضه .قيل :اي
حمجلني من أَثر الوضوء ،ليست ٍ
ألحد غريكم)) (.)5
علي غُراً َّ
رسول هللا أتعرفنا؟ قال :نعم تردون َّ

ورواه مسلم يف الطهارة هبذا اللفظ وهبذا السند (.)6
_________

( )1رواه مسلم (.)2295
( )2رواه مسلم (.)2305
( )3رواه أبو داود ( .)4746وسكت عنه .وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) (- )192 /5
كما ذكر يف املقدمة  .-وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )4رواه الرتمذي ( .)2443وقال :هذا حديث غريب وقد روى األشعث بن عبد امللك هذا
احلديث عن احلسن عن النيب صلى هللا عليه وسلم مرسالً ومل يذكر فيه عن مسرة وهو أصح .قال
األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

( )5رواه ابن ماجه ( .)4302وقال الشيخ األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.
( )6رواه مسلم (.)248
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بن إبراهيم حدَّثنا عبد السالم بن أيب
مسلم ُ
وأما عن أيب برزة فقال أبو داود رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا ُ
شهدت أاب برزة دخل على ِ
عبيد هللا بن ٍ
زايد فحدَّثين فال ٌن مساه مسلم وكان
حازم أبو طالوت قال:
ُ

السماط فلما رآه عبي ُد ِ
يف ِ
هللا قال إِ َّن حممديكم هذا لدحداح ،ففهمها الشيخ فقال :ما كنت أحسب
أَِين أبقى يف ٍ
حمم ٍد صلى هللا عليه وسلم ،فقال له عبيد هللا :إِ َّن صحبة ٍ
ِ
حممد صلى
قوم يعريوين
بصحبة َّ
رسول ِ
هللا
هللا عليه وسلم لك زين غري شني ،مث قال :إِ َّمنا بعثت إليك ألسألك عن احلوض ،مسعت َ
مرة وَّل اثنتني وَّل ثالاثً وَّل أربعاً وَّل
صلى هللا عليه وسلم يذكر فيه شيئاً؟ فقال أبو برزة :نعم َّل َّ

مخساً ،فمن كذب به فال سقاهُ هللا منه ،مث خرج مغضباً (.)1
وأما حديث أيب ٍ
سعيد اخل ِ
دري فقال ابن ماجه رمحه هللا تعاىل :حدَّثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدَّثنا حممد
بن بش ٍر حدَّثنا زكراي حدَّثنا عطية عن أيب سعيد اخلدري أَن النَّيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إِ َّن يل
ُ
حوضاً ما بني الكعبة وبيت املقدس أبيض من اللنب آنيته عدد النجوم ،وإِِين ألكثر األنبياء تبعاً يوم
القيامة)) (.)2

وأما عن عبدهللا بن زيد فرواه البخاري ومسلم عنه مطوَّلً يف قصة قسم غنائم حنني ،ويف آخره قوله
ستلقو َن بعدي أثرة ،فاصربوا حىت ت ْل َق ْوِين على
صلى هللا عليه وسلم لألنصار رضي هللا عنهم(( :إنَّكم
ْ

احلوض)) ()3

وأما عن أسامة بن زيد فقال ابن جرير رمحه هللا تعاىل :حدَّثين الربين حدَّثنا ابن أيب مرمي َّ
حدثنا حممد
بن عثمان عن عبدالرمحن األعرج عن أسامة بن زيدَّ :
رسول
((أن َ
بن جعفر بن أيب كثري أخربين حر ُام ُ

هللا صلى هللا عليه وسلم أتى محزة بن عبد املطلب فلم جيده فسأل عنه امرأته وكانت من بين النجار

نيب هللا عامداً حنوك ،فأظنمه أخطأك يف بعض أزقة بين النجارَ .أوَّل تدخل اي رسول
فقالت :خرج اي َّ

رسول هللا هنيئاً لك ومريئاً ،لقد جئت وأَن
هللا؟ فدخل ،فقدمت إليه حيساً فأكل منه ،فقالت :اي َ
أريد أن آتيك ألهنيك وأمريك ،أخربين أبو عمارة أنَّك أعطيت هنراً يف اْلنة يدعى الكوثر .فقال:
أجل وعرضه – يعين أرضه – ايقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ)) ( .)4قال ابن كثري رمحه هللا تعاىل:

بن عثمان ضعيف ،ولكن هذا سياق حسن ،وقد صح أصل هذا بل قد تواتر من طرق تفيد
حرام ُ

القطع عند كثري من أئمة احلديث (.)5اهـ .قلت :وقد ذكرَن منها ما تيسر .ويف الباب عدة أحاديث
غري ما ذكرَن ،وملن ذكرَن من الصحابة أحاديث أخر مل نذكرها ،وهلم رواايت يف األصول اليت عزوَن

إليها غري ما سقناه ،وإمنا أشرَن إشارة إىل بعضها لتعرف شهرة هذا الباب واستفاضته وتواتره مع
اإلجياز واَّلختصار .وهلل احلمد واملنة .معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن

أمحد احلكمي  -ص 1047
_________

( )1رواه أبو داود ( .)4749واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب
داود)) :صحيح.
( )2رواه ابن ماجه ( .)4301قال البوصريي يف ((مصباح الزجاجة)) ( :)259 /4هذا إسنا ٌد فيه
عطية العويف وهو ضعيف .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

( )3رواه البخاري ( ،)4330ومسلم ( .)1061من حديث عبدهللا بن زيد بن عاصم رضي هللا

عنه.

( )4رواه الطربي ( .)651 /24قال ابن كثري يف ((تفسري القرآن)) ( :)502 /8فيه حرام بن
عثمان ضعيف؛ ولكن هذا سياق حسن ،وقد صح أصل هذا ،بل قد تواتر من طريق تفيد القطع

عند كثري من أئمة احلديث .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)366 /10فيه حرام بن عثمان
وهو مرتوك.
( )5انظر(( :تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري (.)502 /8
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وقد أورد القرطيب يف (التذكرة) بعض األحاديث اليت سقناها مث قال :قال علماؤَن رمحة هللا عليهم
أمجعني :فكل من ارتد عن دين هللا أو أحدث فيه ما َّل يرضاه هللا ،ومل أيذن به هللا فهو من املطرودين

عن احلوض ،املبعدين عنه ،وأشدهم طرداً من خالف مجاعة املسلمني وفارق سبيلهم كاخلوارج على

اختالف فرقها ،والروافض على تباين ضالهلا ،واملعتزلة على أصناف أهوائها ،فهؤَّلء كلهم مبدلون.

وكذلك الظلمة املسرفون يف اْلور وتطميس احلق وقتل أهله وإذَّلهلم واملعلنون ابلكبائر املستخفون

ابملعاصي ومجاعة أهل الزيغ واألهواء والبدع .مث البعد قد يكون يف حال ،ويقربون بعد املغفرة إن كان

التبديل يف األعمال ،ومل يكن يف العقائد ،وعلى هذا يكون نور الوضوء يعرفون به ،مث يقال هلم:

سحقاً ،وإن كانوا من املنافقني الذين كانوا على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يُظهرون اإلْيان
ويسرون الكفر فيأخذهم ابلظاهر ،مث يكشف هلم الغطاء فيقال هلم :سحقاً سحقاً ،وَّل خيلد يف النار

إَّل كل جاحد مبطل ،ليس يف قلبه مثقال حبة من خردل من إْيان .القيامة الكربى لعمر بن سليمان
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وقال اْلالل السيوطي يف كتابه (البدور السافرة) (( :)1قد ورد ذكر احلوض من رواية بضع ومخسني

صحابياً منهم اخللفاء األربعة ،وأيب بن كعب ،وأنس ،والرباء بن عازب ،وجابر ،وأيب هريرة ،وعائشة،

وأم سلمة) .وذكر بقيتهم.

قال يف (التذكرة) (( :)2ذهب صاحب (القوت) إىل أن احلوض بعد الصراط والصحيح أنه قبله).
وهكذا قال الغزايل( :ذهب بعض السلف إىل أن احلوض يورد بعد الصراط وهو غلط من قائله).
قال القرطيب( :واملعىن يقتضي تقدمي احلوض على الصراط ,فإن الناس خيرجون عطاشاً من قبورهم كما

تقدم فناسب تقدْيه).

قال ابن عباس رضي هللا عنهما(( :سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الوقوف بني يدي رب
العاملني :هل فيه ماء؟ قال :إي والذي نفسي بيده إن فيه ملاء ،وإن أولياء هللا لريدون إىل حياض

األنبياء عليهم السالم)) (.)3
وأخرج الشيخان عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم(( :حوضي مسرية شهر ماؤه أبيض من اللنب ،ورحيه أطيب من املسك ،وكيزانه كنجوم

السماء ،من شرب منه َّل يظمأ أبداً)) ( )4ويف رواية(( :حوضي مسرية شهر ،وزواايه سواء ،وماؤه
أبيض من الورق)) ( .)5وهي عندمها أيضاً.
_________

((( )1البدور السافرة)) (ص.)215 :
(.)457 /1( )2

( )3أورده ابن كثري يف تفسريه ( )238 /3وعزاه َّلبن مردويه ،وقال :هذا حديث غريب ،وقال

األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( )119 /4بعد أن عزاه َّلبن أيب الدنيا[ :فيه] الزبري بن شبيب

وحمصن بن عقبة مل أجد من ترمجهما.
( )4رواه البخاري ( ،)6579ومسلم (.)2292
( )5رواه مسلم (.)2292
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وأخرج اإلمام أمحد بسند صحيح ،وابن حبان يف صحيحه واللفظ لإلمام أمحد عن أيب أمامة رضي
هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن هللا وعدين أن يدخل من أميت سبعني ألفاً بغري

حساب)) فقال يزيد بن األخنس :وهللا ما أولئك يف أمتك إَّل كالذابب األصهب يف الذابب .فقال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :قد وعدين سبعني ألفاً مع كل ألف سبعون ألفاً ،وزادين ثالث

حثيات)) .قال :فما سعة حوضك اي رسول هللا؟ قال(( :كما بني عدن إىل ُع َمان ،وأوسع وأوسع))

يشري بيده قال(( :فيه مثعبان)) بضم امليم والعني املهملة بينهما مثلثة وآخره موحدة هو مسيل املاء

قاله احلافظ املنذري(( :من ذهب)) أي ذلك املثعبان من ذهب(( :وفضة)) قال :فما حوضك اي نيب

هللا؟ قال(( :أشد بياضاً من اللنب ،وأحلى من العسل ،وأطيب رائحة من املسك ،من شرب منه شربة
مل يظمأ بعدها أبداً ،ومل يسود وجهه أبداً)) (.)1

وأخرج مسلم عن ثوابن رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :إين لبعقر حوضي))

أي :مؤخره وهو بضم العني إسكان القاف ((أذود الناس ألهل اليمن)) أي :أطردهم وأدفعهم لريد
أهل اليمن قاله ابن املنذر ((أضرب بعصاي حىت يرفض عليهم)) فسئل عن عرضه؟ فقال(( :من

مقامي إىل عمان)) .وسئل عن شرابه؟ فقال(( :أشد بياضاً من اللنب ،وأحلى من العسل يغت)) أي:
بغني معجمة مضمومة مث مثناة فوق أي :جيراين ((فيه ميزاابن ْيدانه من اْلنة ،أحدمها من ذهب،

واآلخر من ورق)) (.)2

وروى الرتمذي ،وابن ماجه ،واحلاكم وصححه عن أيب سالم احلبشي قال :بعث إيل عمر بن عبد
العزيز ,فحملت على الربيد فلما دخلت إليه قلت :اي أمري املؤمنني لقد شق علي مركيب الربيد فقال:

اي أاب سالم ما أردت أن أشق عليك ,ولكن بلغين عنك حديث حتدثه عن ثوابن ،عن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يف احلوض فأحببت أن تشافهين به فقلت :حدثين ثوابن أن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم قال(( :حوضي مثل ما بني عدن إىل عمان البلقاء ,ماؤه أشد بياضاً من الثلج ،وأحلى من

العسل ،وأكوابه عدد جنوم السماء ،من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبداً ،أول الناس وروداً عليه

فقراء املهاجرين الشعث رءوساً)) أي :البعيد عهداً بدهن رأسه ،وغسله ،وتسريح شعره(( .الدنس

ثيااب)) أي :الوسخ ثياابً وهو بضم الدال والنون مجع دنس(( .الذين َّل ينكحون املنعمات ،وَّل تفتح

هلم األبواب السدد)) .فقال عمر :قد نكحت املنعمات فاطمة بنت عبد امللك ،وفتحت يل األبواب
السدد ,وَّل جرم َّل أغسل رأسي حىت يشعث ،وَّل ثويب الذي يلي جسدي حىت يتسخ (.)3

_________

( )1رواه أمحد ( ،)22210( )250 /5وابن حبان ( .)6457( )369 /14قال املنذري يف

((الرتغيب والرتهيب)) ( :)311 /4رواته حمتج هبم يف الصحيح ،وحسن إسناده ابن كثري يف ((تفسري

القرآن)) ( ،)82 /2وصحح إسناده ابن حجر يف ((اإلصابة)) (.)651 /3
( )2رواه مسلم (.)2301

( )3رواه الرتمذي ( ،)2444وابن ماجه ( ،)4303وأمحد ( ،)22421( )275 /5والبزار (/10
 ،)103والطرباين ( ،)1437( )99 /2واحلاكم ( .)204 /4قال البزار :إسناده حسن ،وقال

احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن

الرتمذي)) :صحيح املرفوع منه.
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وأخرج اإلمام أمحد إبسناد حسن عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قال(( :حوضي كما بني عدن وعمان ,أبرد من الثلج ،وأحلى من العسل ،وأطيب رحياً من املسك,

أكوابه مثل جنوم السماء ،من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبداً ،أول الناس عليه وروداً صعاليك

املهاجرين)) .قال قائل :من هم اي رسول هللا؟ قال(( :الشعثة رؤوسهم الشحبة)) أي :بفتح الشني

املعجمة وكسر املهملة بعدها موحدة :املتغرية ((وجوههم)) وذلك من جوع ,أو هزال ,أو تعب

((الدنسة ثياهبم)) أي :الوسخة ثياهبم ((َّل تفتح هلم السدد)) أي :األبواب املغلقة وذلك إلهانتهم

عند الناس ,وعدم اكرتاثهم هبم ((وَّل ينكحون املنعمات ,الذين يعطون كل الذي عليهم ,وَّل أيخذون

كل الذي هلم)) (.)1

وعند الطرباين إبسناد حسن يف املتابعات عن أيب أمامة رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم
أنه قال(( :حوضي كما بني عدن وعمان فيه أكاويب)) مجع كوب وهو كوز َّل عروة له ،وقيلَّ :ل

خرطوم له .فإذا كان له خرطوم فهو إبريق(( .عدد جنوم السماء ،من شرب منه مل يظمأ بعده أبدا))
( )2احلديث.
وعن أنس رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :ما بني َنحييت حوضي كما بني

صنعاء واملدينة)) ويف رواية(( :مثل املدينة وعمان)) .ويف رواية ((فيه أابريق الذهب والفضة كعدد

جنوم السماء)) .زاد يف رواية(( :وأكثر من عدد جنوم السماء)) رواه البخاري ،ومسلم ،وغريمها (.)3
ويف صحيح البخاري من حديث مهام عن قتادة عن أنس رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم قال(( :بينا أَن أسري يف اْلنة إذ أَن بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ اجملوف فقلت :ما هذا اي جربيل؟

قال :هذا الكوثر الذي أعطاك ربك .قال :فضرب امللك فإذا طينه مسك أذفر)) ()4
ويف صحيح مسلم عنه مرفوعاً(( :الكوثر هنر يف اْلنة وعدنيه ريب عز وجل)) (.)5

ويف (حادي األرواح) لإلمام احملقق ابن القيم قدس هللا روحه :عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم(( :دخلت اْلنة فإذا بنهر جيري ،حافتاه خيام اللؤلؤ ,فضربت بيدي إىل ما
جيري فيه من املاء ,فإذا أَن ِبسك أذفر فقلت :ملن هذا اي جربيل؟ قال :هذا الكوثر الذي أعطاكه

هللا عز وجل)) (.)6
_________

( )1رواه أمحد ( ،)6162( )132 /2والطرباين كما يف ((جممع الزوائد)) ( ،)368 /10واملنذري
( .)313 /4وقال :إسناده حسن ،وقال اهليثمي :رواه أمحد والطرباين من رواية عمرو بن عمر

األمحوشي عن املخارق بن أيب املخارق واسم أبيه عبد هللا بن جابر وقد ذكرمها ابن حبان يف الثقات

وشيخ أمحد أبو املغرية من رجال الصحيح.

( )2رواه الطرباين ( .)7546( )119 /8قال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) (:)313 /4
إسناده حسن يف املتابعات ،وقال اهليثمي ( :)369 /10رجاله وثقوا على ضعف يف بعضهم.
( )3رواه مسلم (.)2303

( )4رواه البخاري (.)4964
( )5رواه مسلم (.)400

( )6رواه الرتمذي ( ،)3360وأمحد ( ،)12027( )103 /3والنسائي يف ((السنن الكربى)) (/6
 ،)11706( )523وابن حبان ( ،)6472( )390 /14واحلاكم ( .)152 /1قال الرتمذي:

حسن صحيح ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه هبذا اللفظ ،ووافقه

الذهيب ،وقال العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( :)307 /5مل أجده هكذا بتمامه ،وقال ابن حجر يف
((فتح الباري)) ( :)490 /13أصله عند البخاري بنحوه.
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ويف سنن الرتمذي عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
((الكوثر هنر يف اْلنة حافتاه من ذهب ،وجمراه على الدر والياقوت ،تربته أطيب من املسك ،وماؤه

أحلى من العسل ،وأبيض من الثلج)) قال الرتمذي :حديث حسن صحيح (.)1

تنبيه :قال يف (التذكرة) (( :)2الصحيح أن للنيب صلى هللا عليه وسلم حوضني أحدمها :يف املوقف
قبل الصراط والثاين يف اْلنة وكالمها يسمى كوثراً والكوثر يف كالم العرب اخلري الكثري).

قال اْلالل السيوطي (( :)3وقد ورد التصريح يف حديث صحيح عند احلاكم وغريه أبن احلوض بعد

الصراط ,ورجحه القاضي عياض) قال السيوطي( :فإن قيل :إذا خلصوا من املوقف دخلوا اْلنة فلم
حيتج إىل الشرب منه .قلت :كال بل هم حمبوسون هناك ألجل املظامل فكان الشرب يف موقف
القصاص .وحيتمل اْلمع أبن يقع الشرب من احلوض قبل الصراط لقوم وأتخريه بعده آلخرين حبسب

ما عليهم من الذنوب حىت يهذبوا منها على الصراط ولعل هذا أقوى ).انتهى.

قال العالمة يف (البهجة)( :هذا كالم يف غاية التحقيق جامع للقولني وهو دقيق) .انتهى.

قال القرطيب يف (التذكرة) (( :)4وَّل خيطر ببالك أو يذهب ومهك إىل أن هذا احلوض يكون على
وجه هذه األرض ,وإمنا يكون وجوده على األرض املبدلة على مسافات هذه األقطار ،ويف املواضع
اليت تكون بدَّلً من هذه املواضع يف هذه األرض ،وهي أرض بيضاء كالفضة مل يسفك عليها دم ،ومل

يظلم على ظهرها أحد قط كما تقدم).

لطيفة :أخرج ابن أيب الدنيا عن ابن مسعود رضي هللا عنه( :حيشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا
قط ،وأجوع ما كانوا قط ،وأظمأ ما كانوا قط ،وأنصب ما كانوا قط ,فمن كسا هلل كساه هللا ،ومن

أطعم هلل أطعمه هللا ،ومن سقا هلل أسقاه هللا ،ومن عمل هلل أغناه هللا ،ومن عفا هلل أعفاه هللا) (.)5
وأخرج ابن خزْية ،والبيهقي عن سلمان مرفوعاً(( :من يسقي صائماً هلل سقاه هللا من حوضي شربة َّل
يظمأ حىت يدخل اْلنة)) (.)6

وأخرج احلاكم عن أيب هريرة مرفوعاً(( :من أاته أخوه منتصالً-أي :معتذراً -فليقبل ذلك منه حمقاً

كان ذلك أو مبطالً ,فإن مل يفعل مل يرد احلوض)).

وأخرج الطرباين عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها مرفوعا(( :من اعتذر إىل أخيه املسلم فلم يقبل
عذره مل يرد على احلوض)) (.)7

تنبيه :قال القرطيب( :ظن بعض الناس أن هذه التحديدات يف أحاديث احلوض اضطراب واختالف).

قال( :وليس كذلك وإمنا حتدث النيب صلى هللا عليه وسلم حبديث احلوض مرات عديدة وذكر فيها
تلك األلفاظ املختلفة خماطباً لكل طائفة ِبا كانت تعرف من مسافات مواضعها فيقول ألهل الشام:
ما بني أدرج وحرابء ،وألهل اليمن :من صنعاء إىل عدن .واترة يقدر ابلزمان فيقول :مسرية شهر

واملقصود أنه حوض كبري متسع اْلوانب والزوااي وكان ذلك التحديد حبسب من (حضره) ممن يعرف

تلك اْلهات فيخاطب كل قوم ابْلهة اليت يعرفوهنا) انتهى .وسيأيت للكالم على احلوض تتمة يف
صفات اْلنة إن شاء هللا تعاىل.

تتمة :اعلم أن لكل نيب حوضاً كما ورد ذلك يف األخبار ،واألحاديث ،واآلاثر ،فقد أخرج الرتمذي
عن مسرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن لكل نيب حوضاً ،وإهنم

يتباهون أيهم أكثر وارداً ،وإين أرجو أن أكون أكثرهم وارداً)) ( )8قال الرتمذي :حديث حسن

غريب  ......ويف حديث ابن عباس رضي هللا عنهما( :وإن أولياء هللا لريدون إىل حياض األنبياء)

( .)10( )9البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة حملمد بن أمحد السفاريين  -بتصرف– 887 /2
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)3361وابن ماجه ( ،)4334واحلاكم ( .)625 /3وقال الرتمذي :قال هذا
حديث حسن صحيح .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .وقال األلباين يف

((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.
((( )2التذكرة)) (.)368 /1

((( )3البدور السافرة)) (ص.)240 :
((( )4التذكرة)) (.)371 /1
( )5رواه ابن أيب الدنيا يف ((قضاء احلوائج)) (.)30

( )6رواه ابن خزْية ( ،)1887( )191 /3والبيهقي ( .)3608( )305 /3قال الضياء املقدسي
يف ((السنن واألحكام)) ([ :)400 /3فيه] على بن زيد بن جدعان تكلم فيه مجاعة من العلماء.

( )7رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( .)6295( )241 /6قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد))
( :)84 /8فيه خالد بن زيد العمري وهو كذاب ،وقال األلباين يف ((ضعيف اْلامع)) (:)3714
موضوع.

( )8رواه الرتمذي ( .)2443وقال :هذا حديث غريب وقد روى األشعث بن عبد امللك هذا

احلديث عن احلسن عن النيب صلى هللا عليه وسلم مرسالً ومل يذكر فيه عن مسرة وهو أصح .قال
األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

( )9أورده ابن كثري يف تفسريه ( )238 /3وعزاه َّلبن مردويه ،وقال :هذا حديث غريب ،وقال
األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( )119 /4بعد أن عزاه َّلبن أيب الدنيا[ :فيه] الزبري بن شبيب
وحمصن بن عقبة مل أجد من ترمجهما.
((( )10احللية)) (.)325 /7

()46/5

املبحث الثاين :اإلْيان ابحلوض
ْكتَاب َّلَ ريب فِ ِيه ه ًدى لِلْمت َِّقني الَّ ِذين يـ ْؤِمنُو َن ِابلْغَي ِ ِ
قال تعاىل :ذَلِ َ ِ
الصالةَ َوِممَّا
يمو َن َّ
ُ
ْ
ُ َ َُ
ب َويُق ُ
ك ال ُ َْ َ
اه ْم يُ ِنف ُقو َن [البقرة ،]3 - 2:فاإلْيان ابلغيب هو أول صفة وصف هللا هبا عباده املؤمنني يف
َرَزقـْنَ ُ

كتابه الكرمي.

ولذلك كان اإلْيان ابلغيب من أسس العقيدة اإلسالمية ،ومن ركائزها املتينة ،اليت عليها تقوم وعلى

أساسها ترتكز.

والغيب كل ما غاب عنا ,وأخربَن به هللا عز وجل أو رسوله صلى هللا عليه وسلم ,ومن ذلك الغيب

الذي جيب أن نؤمن به اْلنة والنار ،واحلساب والعقاب ،والصراط وامليزان ،والشفاعة واحلوض ....

وغري ذلك من األمور الغيبية.
فاإلْيان حبوض النيب صلى هللا عليه وسلم واجب ،فقد وردت فيه أحاديث كثرية عن مجع من
الصحابة بلغت حد التواتر.

قال القاضي عياض رمحه هللا تعاىل:

(أحاديث احلوض صحيحة ،واإلْيان به فرض ،والتصديق به من اإلْيان ،وهو على ظاهره عند أهل

السنة واْلماعةَّ ،ل يتأول وَّل خيتلف فيه.
قال( :وحديثه متواتر النقل ,رواه خالئق من الصحابة ).أ .هـ ()1

قال احلافظ رمحه هللا تعاىل :بعد ما ذكر أمساء الصحابة الذين رووا أحاديث احلوض:
(فجميع من ذكرهم عياض مخسة وعشرون نفساً ،وزاد عليه النووي ثالثة ،وزدت عليهم أمجعني قدر

ما ذكروه سواء فزادت العدة على اخلمسني).

قال( :ولكثري من هؤَّلء الصحابة يف ذلك زايدة على احلديث الواحد ,كأيب هريرة ,وأنس ,وابن

عباس ,وأيب سعيد ,وعبدهللا بن عمرو.

قال( :وأحاديثهم بعضها يف مطلق ذكر احلوض ،ويف صفته بعضها ,وفيمن يرد عليه بعضها ،وفيمن

يدفع عنه بعضها)
قال( :وبلغين أن بعض املتأخرين وصلها إىل رواية مثانني صحابياً) أهـ ( )2تيسري الكرمي العلي يف

وصف حوض النيب لوحيد عبدالسالم ابيل – ص 5
_________

((( )1شرح النووي)) ()53 /15
((( )2فتح الباري)) ()469 /11

()47/5

املبحث الثالث :أقوال علماء اإلسالم يف إثبات احلوض
قال السفاريين( :واحلوض والكوثر اثبت ابلنص وإمجاع أهل السنة واْلماعة حىت عده أهل السنة يف

العقائد الدينية ألجل الرد على أهل البدع والضالل) (.)1

وقد ذكر ابن كثري – رمحه هللا – عددا من الصحابة الذين رووا أحاديث احلوض ،فقال :ذكر ما ورد
يف احلوض النبوي احملمدي – سقاَن هللا منه يوم القيامة – من األحاديث املتواترة املتعددة من الطرق

الكثرية املتضافرة؛ وإن رغمت أنوف كثرية من املبتدعة املعاندة املكابرة ،القائلني جبحوده ،املنكرين
لوجوده ،وأخلق هبم أن حيال بينهم وبني وروده ،كما قال بعض السلف(( :من كذب بكرامة مل ينلها))

مث شرع يف ذكر أمساء الصحابة الذين رووا أحاديث احلوض ،ونذكر هنا أمساءهم إمجاَّل(( :أيب بن
كعب ،وأنس بن مالك ،واحلسن بن علي ،ومحزة بن عبد املطلب ،والرباء بن عازب ،ويزيد بن

حبيب ،وثوابن موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وجابر بن مسرة ،وجابر بن عبد هللا ،وجرير بن

عبد هللا البجلي ،وحارثة ابن وهب ،وحذيفة بن أسيد ،وحذيفة بن اليمان ،وزيد بن أرقم ،وعبد هللا
ابن عباس ،وعبد هللا بن عمر ،وعبد هللا بن عمرو بن العاص ،وعبد هللا بن مسعود ،وعتبة بن عبد

هللا السلمي ،وعثمان بن مظعون ،واملستورد ،وعقبة بن عامر اْلهين ،والنواس بن مسعان ،وأبو أمامة

الباهلي ،وأبو برزة األسلمي ،وأبو بكرة ،وأبو ذر الغفاري ،وأبو سعيد اخلدري ،وخولة بنت قيس،

وأبو هريرة الدوسي ،وأمساء بنت أيب بكر ،وعائشة ،وأم سلمة ،رضي هللا عنهم أمجعني ،امرأة محزة عم

الرسول صلى هللا عليه وسلم ,وهي من بين النجار راوية أيب كعب األنصاري رضي هللا عنه) (.)2
ويقول ابن حجر رمحه هللا :وقال القرطيب يف (املفهم) – تبعا للقاضي عياض يف غالبه؛ أي أغلب

الكالم اآليت - :مما جيب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن هللا سبحانه وتعاىل قد خص نبيه
حممدا صلى هللا عليه وسلم ابحلوض املصرح ابمسه وصفته وشرابه يف األحاديث الصحيحة الشهرية
اليت حيصل ِبجموعها العلم القطعي؛ إذ روى ذلك عن النيب صلى هللا عليه وسلم من الصحابة نيف
على الثالثني منهم؛ يف الصحيحني ما ينيف على العشرين ،ويف غريمها بقية ذلك مما صح نقله

واشتهرت رواته ،مث رواه عن الصحابة املذكورين من التابعني وأمثاهلم ومن بعدهم أضعاف أضعافهم،
وهلم جرا ،وأمجع على إثبات السلف وأهل السنة من اخللف.)3( .

وقال القاضي عياض – رمحه هللا – فيما ينقله النووي :أحاديث احلوض صحيحة واإلْيان به فرض،
والتصديق به من اإلْيان ،وهو على ظاهره عند أهل السنة واْلماعة َّل يتأول وَّل خيتلف فيه وقال

القاضي :وحديثه متواتر النقل رواه خالئق من الصحابة ،مث شرع يف ذكر أمسائهم ،قال النووي :وقد
مجع ذلك كله اإلمام احلافظ أبو بكر البيهقي يف كتابه البعث والنشور أبسانيده وطرقه املتكاثرات

(.)4

وكل تلك الرواايت املتكاثرة جتعل املسلم جيزم دون أي تردد يف إثبات احلوض ،بل إن يف بعض هذا

ما يقتضي كون احلديث متواترا ( .)5كما قال عياض – رمحه هللا .-

وقد ذكر ابن حجر مجيع من روى أحاديث احلوض وأماكن تلك الرواايت مث قال :فجميع من ذكرهم
عياض مخسة وعشرون نفسا وزاد عليه النووي ثالثة ،وزدت عليهم أمجعني قدر ما ذكروه سواء،

فزادت العدة على اخلمسني ،ولكثري من هؤَّلء الصحابة يف ذلك زايدة على احلديث الواحد كأيب
هريرة وأنس وابن عباس وأيب سعيد وعبد هللا بن عمرو ،وأحاديثهم بعضها يف مطلق ذكر احلوض ،ويف
صفته بعضها ،وفيمن يرد عليه بعضها ،وفيمن يدفع عنه بعضها ،وكذلك يف األحاديث اليت أوردها

املصنف – يعين البخاري – يف هذا الباب ،ومجلة طرقها تسعة عشر طريقا ،وبلغىن أن بعض
املتأخرين أوصلها إىل رواية مثانني صحابيا ( .)6احلياة اآلخرة لغالب عواجي1427 /2 -
_________

((( )1شرح ثالثيات املسند)) (.)537 /1
((( )2النهاية)) (.)29 /2

((( )3فتح الباري)) (.)467 /11
((( )4شرح النووي ملسلم)) (.)150 /5

((( )5شرح النووي ملسلم)) (.)150 /5
((( )6فتح الباري)) (.)469 /11

()48/5

املطلب األول :سعة حوض النيب صلى هللا عليه وسلم
حوض النيب صلى هللا عليه وسلم مسرية شهر ابلراكب املسرع كما بني أيلة يف الشام وصنعاء يف
اليمن ,وعرضه كطوله يعىن مربعاً.
 - 1فعن حارثة بن وهب رضي هللا عنه قال :مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم وذكر احلوض فقال:
((كما بني املدينة وصنعاء)) ()1

قلت :يعين طول احلوض كما بني املدينة املنورة وصنعاء اليت يف اليمن.

 - 2وعن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :أمامكم حوض كما بني
جرابء وأذرح)) ()2

قلت :وجرابء وأذرح قريتان ابلشام.
 - 3وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن قدر حوضي
كما بني أيلة وصنعاء من اليمن ،وإن فيه من اإلابريق كعدد جنوم السماء)) (.)3

قلت :وأيلة مدينة كانت جبوار العقبة املعروفة اآلن يف األردن.

 - 4وعن عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :حوضي مسرية شهر،
ماؤه أبيض من اللنب ,ورحيه أطيب من املسك ،وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فال يظمأ أبداً))
(.)4
قلت :مسرية شهر يعين للجواد املسرع.

ويف رواية ملسلم(( :حوضي مسرية شهر ،وزواايه سواء ,وماؤه أبيض من الورق ،ورحيه أطيب من

املسك)) (.)5

قلت :ومعىن زواايه سواء يعين عرضه كطوله (مربعاً)  ,وماؤه أبيض من الورق :يعين الفضة.

 - 5وعن عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال(( :صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على قتلى أحد،
مث صعد املنرب كاملودع لألحياء واألموات فقال :إين فرطكم على احلوض ,وإن عرضه ملا بني أيلة إىل
اْلحفة ,إين لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ،ولكين أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها,

وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم)) (.)6

قال عقبة( :فكانت آخر ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املنرب) .تيسري الكرمي العلي يف
وصف حوض النيب لوحيد عبدالسالم ابيل – ص10 - 8 :
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6591ومسلم (.)2298
( )2رواه البخاري ( ،)6577ومسلم (.)2299
( )3رواه البخاري ( ،)6580ومسلم (.)2303
( )4رواه البخاري (.)6579
( )5رواه مسلم (.)2292

( )6رواه البخاري ( ،)4042ومسلم (.)2296

()49/5

املطلب الثاين :لون ماء احلوض ورحيه
 - 1فعن عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :حوضي
مسرية شهر ،ماؤه أبيض من اللنب ،ورحيه أطيب من املسك)) ( )1ما أمجل ماءه ،وما أطيب رحيه،
وكيف َّل؟ وقد أعده هللا تبارك وتعاىل حلبيبه حممد صلى هللا عليه وسلم.
ولكن ما طعم هذا املاء الذي أعده هللا لنبيه صلى هللا عليه وسلم؟

 - 2فعن أيب ذر رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :ماؤه أشد بياضاً من اللنب,
وأحلى من العسل)) (.)2

 - 3وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن حوضي أبعد من أيلة إىل
عدن ،هلو أشد بياضاً من الثلج ,وأحلى من العسل ابللنب ,وآلنيته أكثر من عدد النجوم)) (.)3
ولكن من أين أييت هذا املاء؟ وهل ْيكن أن ينتهي؟

 - 4فعن ثوابن رضي هللا عنه(( :أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل عن شراب احلوض فقال :أشد
بياضاً من اللنب ,وأحلى من العسل ,يغث فيه ميزاابن ْيدانه من اْلنة أحدمها من ذهب واآلخر من

ورق)) (.)4

كيف ينتهي ماؤه والنهران يصبان فيه من اْلنة؟

بل كيف ينتهي والذي أعده هو هللا رب العاملني؟

َّل وهللا لن ينتهي أبداً ،سيظل مكرمة للنيب صلى هللا عليه وسلم.
ولكن هل هذا املاء ابرد أم ساخن؟

 - 5فعن ابن عمر رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :حوض كما بني عدن
وعمان ,أبرد من الثلج ,وأحلى من العسل وأطيب رحياً من املسك)) ( .)5تيسري الكرمي العلي يف
وصف حوض النيب لوحيد عبدالسالم ابيل  -بتصرف  -ص13 - 11
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6579ومسلم (.)2292
( )2رواه مسلم (.)2300
( )3رواه مسلم (.)247

( )4رواه مسلم (.)2301
( )5رواه أمحد ( ،)6162( )132 /2والطرباين كما يف ((جممع الزوائد)) ( ،)368 /10واملنذري
( .)313 /4وقال :إسناده حسن ،وقال اهليثمي :رواه أمحد والطرباين من رواية عمرو بن عمر

األمحوشي عن املخارق بن أيب املخارق واسم أبيه عبد هللا بن جابر وقد ذكرمها ابن حبان يف الثقات

وشيخ أمحد أبو املغرية من رجال الصحيح.

()50/5

املطلب الثالث :أابريق احلوض
 - 1عن عبدهللا بن عمرو أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :حوضي مسرية شهر ،ماؤه أبيض من
اللنب ،ورحيه أطيب من املسك وكيزانه كنجوم السماء ،من شرب منها فال يظمأ أبداً)) (.)1
كيزانه كنجوم السماء :يعين يف الكثرة وقيل يف اللون يعين تضئ وتلمع كنجوم السماء.

 - 2عن حارثة بن وهب رضي هللا عنه أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :حوضه ما بني
صنعاء واملدينة)) فقال له املستورد :أمل تسمعه قال :األواين! قالَّ :ل ,قال املستورد( :ترى فيه اآلنية
مثل الكوكب) (.)2

 - 3وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن قدر حوضي
كما بني أيله وصنعاء من اليمن ،وإن فيه من األابريق كعدد جنوم السماء)) (.)3

 - 4وعن عبدهللا بن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن

أمامكم حوضاً كما بني جرابء وأذرح ،فيه أابريق كنجوم السماء ,من ورده فشرب منه مل يظمأ بعدها

أبداً)) (.)4

 - 5وعن أيب ذر رضي هللا عنه قال(( :قلت اي رسول هللا ما آنية احلوض؟ قال :والذي نفسي بيده

آلنيته أكثر من عدد جنوم السماء وكواكبها أَّل يف الليلة املظلمة املصحية آنية اْلنة من شرب منها مل
يظمأ آخر ما عليه ,يشخب فيه ميزاابن من اْلنة من شرب منه مل يظمأ ,عرضه مثل طوله ما بني

عمان إىل أيله ,ماؤه أشد بياضاً من اللنب وأحلى من العسل)) (.)5

قوله :الليلة املظلمة يعين اليت َّل قمر فيها ,ألن وجود القمر يسرت كثرياً من النجوم ,ورغم ذلك فإن
السماء صافية ،وجنومها ظاهرة ,يشخب فيه ميزاابن من اْلنة :يصب فيه هنران من اْلنة.

 - 6وعن جابر بن مسرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إين فرط لكم على

احلوض ,وإن بعد ما بني طرفيه كما بني صنعاء وأيلة ,كأن األابريق فيه النجوم)) (.)6

 - 7وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن يل حوضاً ما بني
الكعبة وبيت املقدس ,أبيض مثل اللنب ,آنيته عدد النجوم ,وإين ألكثر األنبياء تبعاً يوم القيامة))

(.)7

 - 8وعن ثوابن رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن حوضي من عدن إىل عمان

البلقاء ,ماؤه أشد بياضاً من اللنب ,وأحلى من العسل ,أكاويبه عدد النجوم ,من شرب منه شربة مل
يظمأ بعدها أبداً)) (.)8

ومن جمموع تلك األحاديث يتبني لنا أن احلوض فيه كيزان كنجوم السماء ,وفيه آنية كنجوم السماء,
وفيه أابريق كعدد جنوم السماء ,وفيه أكواب كنجوم السماء ,كل هذا يف حوض نبينا صلى هللا عليه

وسلم ,أعطاه هللا إايه فضالً منه ونعمة وشرفاً له وكرامة تيسري الكرمي العلي يف وصف حوض النيب
لوحيد عبدالسالم ابيل – ص17 - 14 :

_________
( )1رواه البخاري ( ،)6579ومسلم (.)2292
( )2رواه البخاري ( ،)6591ومسلم (.)2298
( )3رواه البخاري ( ،)6580ومسلم (.)2303
( )4رواه البخاري ( ،)6577ومسلم (.)2299
( )5رواه مسلم (.)2300
( )6رواه مسلم (.)2305

( )7رواه ابن ماجه ( .)3489وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

( )8رواه الرتمذي ( ،)2444وابن ماجه ( ،)4303وأمحد ( ،)22421( )275 /5والبزار (/10
 ،)103والطرباين ( ،)1437( )99 /2واحلاكم ( .)204 /4قال البزار :إسناده حسن ،وقال

احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن

الرتمذي)) :صحيح املرفوع منه.

()51/5

املبحث اخلامس :التفاضل يف ورود احلوض
وأما احلوض :فإن لكل نيب حوض كما يف احلديث(( :إن لكل نيب حوضاً ،وأهنم يتباهون أيهم أكثر

واردة ،وإين ألرجو أن أكون أكثرهم واردة)) (.)1

وأحواض األنبياء متفاضلة ،وأفضلها حوض النيب صلى هللا عليه وسلم فهو أكثرهم وارداً ،وقد جاء
يف صفته أنه مسرية شهر ,وأن زواايه سواء ,وأن ماءه أبيض من اللنب ,ورحيه أطيب من املسك،

وكيزانه كنجوم املاء من شرب منه مل يظمأ أبداً ( .)2وماء حوض نبياً صلى هللا عليه وسلم ((يشخب
فيه ميزاابن من اْلنة)) ( )3كما قال صلى هللا عليه وسلم.

اك الْ َك ْوثَـ َر [الكوثر:
وقد خص صلى هللا عليه وسلم عن األنبياء ابلكوثر كما قال تعاىل :إِ ََّن أَ ْعطَْيـنَ َ

 .]1والكوثر هنر يف اْلنة ،قال صلى هللا عليه وسلم(( :بينما أَن أسري يف اْلنة إذا بنهر حافتاه قباب
الدر اجملوف ،قلت :ما هذا اي جربيل؟ قال :هذا الكوثر الذي أعطاك ربك ,فإذا طيبه – أو طينه -

مسك أذفر)) ( .)4شك من الراوي .وهذا من فضائله صلى هللا عليه وسلم.
واملؤمنون يتفاضلون يف ورود احلوض ,فمنهم من يرده ,ومنهم من يذاد عنه .قال صلى هللا عليه

وسلم(( :إين على احلوض حىت أنظر من يرد علي منكم ,وسيؤخذ َنس دوين فأقول :اي رب مين ومن
أميت ،فيقال :هل شعرت ما عملوا بعدك ,وهللا ما برحوا يرجعون على أعقاهبم)) (.)5

وقال صلى هللا عليه وسلم(( :إين لبعقر حوضي أذود الناس ألهل اليمن أضرب بعصاي حىت يرفض
عليهم)) (.)6
وهذه فضيلة ألهل اليمن ,وكرامة أن يدفع النيب صلى هللا عليه وسلم الناس عن حوضه حىت يشربوا

هم ويتقدموا يف الشرب ( .)7مباحث املفاضلة يف العقيدة حملمد بن عبدالرمحن الشظيفي  -ص402
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2443والطرباين ( .)6881( )212 /7من حديث مسرة رضي هللا عنه .قال

الرتمذي :غريب [روي] مرسال وهو أصح ،وقال العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ([ :)292 /5روي]

عن احلسن عن النيب صلى هللا عليه وسلم مرسالً ,ومل يذكر فيه عن مسرة ,وهو أصح ،وصححه
األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

( )2رواه البخاري ( .)6579من حديث ابن عمرو رضي هللا عنه.
( )3رواه مسلم ( .)2300من أيب ذر الغفاري رضي هللا عنه.
( )4رواه البخاري ( .)6581من حديث أنس رضي هللا عنه.

( )5رواه البخاري ( ،)6593ومسلم ( .)2293من حديث أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنهما.
( )6رواه البخاري ( .)2301من حديث ثوابن موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
( )7انظر ((شرح النووي ملسلم)) (.)62 /15
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املطلب األول :تعريف الكوثر لغة
يطلق الكوثر يف اللغة على عدة معان دائرة حول الكثرة واَّلتساع ،ومن تعريفات أهل اللغة له ما

قاله األزهري :الكوثر فوعل من الكثرة ،ومعناه اخلري الكثري (.)1

وقال الفريوز آابدي :والكوثر :الكثري من كل شئ ،والكثري امللتف من الغبار ،واإلسالم ،والنبوة،

والرجل اخلري املعطاء ،والسيد والنهر ،وهنر يف اْلنة تتفجر منه مجيع أهنارها (.)2

وعرفه الراغب بقوله :قيل :هو هنر يف اْلنة يتشعب عنه األهنار ،وقيل :بل هو اخلري العظيم الذي
أعطاه النيب صلى هللا عليه وسلم ،وقد يقال للرجل السخي :كوثر ،ويقال :تكوثر الشئ :كثر كثرة

متناهية ،قال الشاعر :وقد اثر نقع املوت حىت تكوثرا (.)3

وكل تعريفات أهل اللغة يف مادة :كثر تدور حول معىن الكثرة واَّلتساع .احلياة اآلخرة لغالب

عواجي1493 /2 -
_________

((( )1هتذيب اللغة)) (.)178 /10

((( )2القاموس احمليط)) (.)129 /2
((( )3املفردات)) (ص  , )426وانظر(( :أساس البالغة)) (ص .)387
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املطلب الثاين :تعريف الكوثر اصطالحا
أما تعريفه يف اَّلصطالح ،فهو حسب مفهوم تعريفات العلماء له – على ضوء ما عرفه رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم من أنه :هنر يف اْلنة ،أعطاه هللا نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم زايدة يف إكرامه

ولطفه به وأبمته .وهو متصل ابحلوض الذي هو يف املوقف – كما أشرَن إىل ذلك يف مبحث احلوض،

وكما سيأيت إيضاحه أيضا.

وقد فسر الكوثر أبنه هنر يف اْلنة ،كما جاء يف حديث أيب عبيدة عن عائشة رضي هللا عنها أنه قال:
اك الْ َك ْوثَـ َر [الكوثر ]1 :قالت :هو هنر أعطيه نبيكم صلى هللا
((سألتها عن قوله تعاىل :إِ ََّن أَ ْعطَْيـنَ َ
عليه وسلم ،شاطئاه عليه در جموف آنيته كعدد النجوم)) (.)1

فهذا احلديث نص يف تفسري الكوثر أبنه النهر الذي أعطيه الرسول صلى هللا عليه وسلم ،على أنه قد

جاء يف رواية ابن عباس أنه فسر الكوثر تفسريا عاما يندرج حتته الكوثر الذي هو النهر يف اْلنة

وغريه ،وذلك فيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال يف الكوثر( :هو اخلري الذي
أعطاه هللا إايه)  ,قال أبو بشر :قلت لسعيد بن جبري :فإن الناس يزعمون أنه هنر يف اْلنة ،فقال
سعيد :النهر الذي يف اْلنة من اخلري الذي أعطاه هللا إايه ( , )2وهذا مجع من سعيد بن جبري بني

ابن عباس وعائشة وما يف معنامها مما يدل على تفسري الكوثر ابلنهر.

قال ابن حجر :هذا أتويل من سعيد بن جبري بني حديثي عائشة وابن عباس ،وكأن الناس الذين

عناهم أبو بشر وأبو اسحاق وقتادة وحنومها ممن روى ذلك صرحيا أن الكوثر هو النهر ( ،)3على أنه
َّل تعارض بني تفسري ابن عباس وتفسري عائشة للكوثر – كما ذكر ابن حجر العسقالين – إذ إن
حاصل ما قاله سعيد بن جبري أن قول غريه أن املراد به هنر يف اْلنة؛ ألن النهر فرد من أفراد اخلري

الكثري.

ولعل سعيدا أومأ إىل أن أتويل ابن عباس أوىل لعمومه؛ ألنه يشمل كل خري كثري مفرط؛ من علم

وعمل وشرف الدارين ،وهذا – وإن كان أتويال حسنا – لكن ثبت ختصيصه ابلنهر من لفظ النيب
صلى هللا عليه وسلم من عدة طرق عن عدد من الصحابة ،فال معدل عنه؛ لثبوت ذلك وصحته عن

الذي أنزل عليه الوحي ( .... )4وهناك أقوال ألهل العلم يف بيان معىن الكوثر ،هي يف الواقع َّل

خترج عن مضمون ما سبق ،قال الشوكاين( :وذهب أكثر املفسرين – كما حكاه الواحدي – إىل أن
الكوثر هنر يف اْلنة ،وقيل :هو حوض النيب صلى هللا عليه وسلم يف املوقف ،قاله عطاء ،وقال

عكرمة :،الكوثر النبوة ،وقال احلسن :هو القرآن ،وقال احلسن بن الفضل :هو تفسري القرآن

وختفيف الشرائع ،وقال أبوبكر بن عياش :هو كثرة األصحاب واألمة ،وقال ابن كيسان :هو اإليثار،
وقيل :هو اإلسالم ،وقيل :رفعة الذكر ،وقيل :نور القلب ،وقيل :الشفاعة ،وقيل :املعجزات ،وقيل:
إجابة الدعوة ،وقيلَّ :ل إله إَّل هللا ،وقيل :الفقه يف الدين ،وقيل :الصلوات اخلمس) (.)5

وذكر السيوطي عن جماهد رضي هللا عنه قال :الكوثر خري الدنيا واآلخرة ( ،)6فهذا األقوال َّل ينايف
بعضها بعضا؛ إذ أهنا تشرتك يف إثبات أن خريا خص هللا نبيه حممدا صلى هللا عليه وسلم إكراما

وتشريفا له ،وهذا يصدق على كل ما قيل يف ذلك ،أما القول األول؛ وهو أن الكوثر هنر يف اْلنة،

فهذا هو الراجح يف بيان معناه والذي تشهد له النصوص كما أشرَن إليه.
_________

( )1رواه البخاري (.)4965
( )2رواه البخاري (.)4966
((( )3فتح الباري)) (.)732 /8
((( )4شرح ثالثيات املسند)) ( ،)535 /1و ((فتح الباري)) (.)732 /8
((( )5فتح القدير)) ((( , )503 - 502 /5فتح الباري)) (.)732 /8

((( )6الدر املنثور)) ( ،)503 – 502 /6وعزاه إىل ابن جرير وابن عساكر.
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وأما القول الثاين :وهو أن الكوثر هو نفس احلوض الذي وعد به نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم
فهو من ابب تغليب التسمية ابعتبار ما يصب فيه من الكوثر الذي هو داخل اْلنة – كما سيأيت يف

وجه اَّلتصال بينهما ،وأما األقوال األخرى فإهنا كلها هتدف إىل إثبات خري أوتيه نبينا صلى هللا عليه
وسلم ،وكلها تدخل يف تعريف من عرف الكوثر أبنه اخلري الكثري ،وإن كان يف تلك الصفات ما

خيتص به وحده ومنها ما يشركه فيها من األنبياء والرسل وأتباعهم كالشفاعة مثال.

ويف هذا يقول اخلازن يف تفسريه :فجميع ما جاء يف تفسري الكوثر فقد أعطيه النيب صلى هللا عليه
وسلم؛ أعطي النبوة ،والكتاب ،واحلكمة ،والعلم ،والشفاعة واحلوض املورود ،واملقام احملمود ،وكثرة

األتباع ،واإلسالم وإظهاره على األداين كلها والنصر على األعداء ،وكثرة الفتوح يف زمنه وبعده إىل
يوم القيامة .وأوىل األقاويل يف الكوثر الذي عليه مجهور العلماء أنه هنر يف اْلنة (.)1

وقال النيسابوري :قال أهل املعىن :ولعله إمنا مسي كوثرا ألنه أكثر أهنار اْلنة ماء أو خريا ،وألن أهنار

اْلنة تتفجر منه (.)2

ويقول ابن حجر :والكوثر فوعل من الكثرة ،مسي هبا لكثرة مائه وآنيته وعظم قدره وخريه (.)3

وقد ذكر النيسابوري إضافة إىل ما سبق من األقوال قولني يبدو عليهما أثر التكلف؛ مثل القول أبن

املراد ابلكوثر هم أوَّلد الرسول صلى هللا عليه وسلم ،أي أوَّلد ابنته فاطمة ،أو هم علماء أمته (.)4
ومها وإن كاَن داخلني يف عموم لفظ الكوثر ِبعناه اللغوي إَّل أهنما َّل دليل عليهما .احلياة اآلخرة
لغالب عواجي  -بتصرف1496 /2 -
_________

((( )1تفسري اخلازن)) (.)414 /4
((( )2غرائب القرآن)) (.)194 /30
((( )3فتح الباري)) (.)831 /8

((( )4غرائب القرآن ورغائب الفرقان)) (.)195 /30
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املطلب األول :األدلة من القرآن الكرمي:
جاء يف كتاب هللا عز وجل اَّلمتنان على نيب هللا حممد صلى هللا عليه وسلم ِبا حباه به ربه من إعطائه
رت
الكوثر ،فقال عز وجل مبشرا له :إِ ََّن أَ ْعطَْيـنَ َ
ك َو ْاحنَ ْر إِ َّن َشانِئَ َ
ص ِل لَِربِ َ
اك الْ َك ْوثَـ َر فَ َ
ك ُه َو األَبْ َُ
[الكوثر.]3 - 1 :
فهذه اآلية الكرْية صرحية يف ثبوت الكوثر ،لكنها مل حتدد موقعه.

ولكن جاءت السنة النبوية فوضحت ذلك ،وأنه هنر يف اْلنة .وهذا ما نتبينه يف األدلة اآلتية من

السنة النبوية.
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املطلب الثاين :األدلة من السنة:

اك الْ َك ْوثَـ َر
أخرج عن أيب عبيدة عن عائشة رضي هللا عنها قال سألتها عن قوله تعاىل :إِ ََّن أَ ْعطَْيـنَ َ

[الكوثر ،]1 :فقالت(( :هو هنر أعطيه نبيكم صلى هللا عليه وسلم وشاطئاه عليه در جموف ،آنيته

كعدد النجوم)) (.)1

وعن أنس رضي هللا عنه قال :ملا عرج ابلنيب صلى هللا عليه وسلم إىل السماء قال(( :أتيت على هنر

حافتاه قباب اللؤلؤ جموف فقلت :ما هذا اي جربيل؟ قال :هذا الكوثر)) ()2

ويف رواية أخرى للبخاري عن أنس رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :بينما أَن أسري
يف اْلنة إذا بنهر حافتاه قباب الدر اجملوف ،فقلت :ما هذا اي جربيل؟ قال :هذا الكوثر الذي أعطاك

ربك ،فإذا  -طينه – أو طيبه – مسك أذفر)) (.)3
وهذه الرؤية حصلت ليلة اإلسراء.

وعن أنس رضي هللا عنه قال(( :بينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم بني أظهرَن إذ أغفى

علي آنفا (.)5
إغفاءة ( .)4مث رفع رأسه مبتسما فقلنا :ما أضحكك اي رسول هللا؟ قال :أنزلت َّ
رت
سورة فقرأ :بسم هللا الرمحن الرحيم إِ ََّن أَ ْعطَْيـنَ َ
ك َو ْاحنَ ْر إِ َّن َشانِئَ َ
ص ِل لَِربِ َ
اك الْ َك ْوثَـ َر فَ َ
ك ُه َو األَبْ َُ
[الكوثر.)6( ]3 - 1 :

مث قال :أتدرون ما الكوثر؟ ( )7فقلنا :هللا ورسوله أعلم قال :فإنه هنر وعدنيه ريب عز وجل ،عليه

خري كثري هو حوض ترد عليه أميت يوم القيامة ،آنيته عدد النجوم ،فيختلج ( )8العبد منهم ،فأقول:

رب إنه من أميت ،فيقول :ماتدري ما أحدثت بعدك))  ,زاد ابن حجر يف حديثه ((بني أظهرَن يف
املسجد  ...وقال :ما أحدث بعدك)) ( )9والقائل له هذا القول :حيتمل أن يكون من املالئكة

وحيتمل أن يكون هللا تعاىل (.)10
ولعل هذا احلديث إمنا يتوجه إىل احلوض الذي هو خارج اْلنة ،بدليل ما يقع فيه من اختالج أقوام

ومنعهم من الشرب منه؛ إذ لو كان املراد النهر الذي هو داخل اْلنة ملا حصل املنع واَّلختالج ،وأما

تسميته ابلكوثر؛ فإن ذلك يرجع على مالحظة أن ماء احلوض إمنا هو من الكوثر حيث ْيد بواسطة

ميزابني.

وهلذا فإن الداودي استشكل ما جاء من أخبار الرسول صلى هللا عليه وسلم أبن هنر الكوثر داخل
اْلنة بقوله عليه الصالة والسالم(( :بينما أَن أسري يف اْلنة إذ بنهر  )) ...إخل .احلديث ( )11وبني

ما جاء يف طرد أَنس واختالجهم عنه بعدما يراهم ويناديهم ومعلوم أن تلك الرؤية له صلى هللا عليه
وسلم حصلت يف اإلسراء ،فظن الداودي – كما يذكر ابن حجر – أن هذا يكون يف يوم القيامة ألنه

قال :إن كان هذا حمفوظا دل على أن احلوض الذي يدفع عنه أقوام غري النهر الذي يف اْلنة ،ويكون

يراهم وهو داخل اْلنة وهم من خارجها ،فيناديهم فيصرفون عنه.
قال ابن حجر معلقا على هذا القول:

(وهو تكلف عجيب يغين عنه أن احلوض الذي هو خارج اْلنة ْيد من النهر الذي هو داخل اْلنة
فال إشكال أصال) (.)12

وقد جاء التصريح كذلك أبنه هنر يف اْلنة يف رواية اإلمام أمحد ،وقد ذكرها ِبا تقدم عند مسلم
بزايدة قال(( :هو هنر أعطانيه ريب يف اْلنة)) احلديث (.)13

_________
( )1رواه البخاري (.)4965
( )2رواه البخاري (.)4964
( )3رواه البخاري ( ،)6581ومسلم (.)162
( )4أغفى إغفاءة :أي َنم
( )5آنفا :أي قريبا

( )6شانئك :أي مبغضك ،األبرت :هو املنقطع العقب.
( )7الكوثر :هنر يف اْلنة كما فسرة الرسول صلى هللا عليه وسلم هنا وويف بعض األحاديث أنه اخلري
الكثري

( )8خيتلج أي ينتزع ويقطع
( )9رواه مسلم (.)400

((( )10شرح ثالثيات املسند)) (.)536 /1
( )11رواه البخاري ( ،)6581ومسلم (.)162
((( )12فتح الباري)) (.)473 /11
( )13رواه مسلم ( ،)400وأمحد (.)12015( )102 /3

()57/5

وقد قال النووي يف شرحه للحديث :والكوثر هنا هنر يف اْلنة – كما فسره النيب صلى هللا عليه
وسلم ،وهو يف موضع آخر عبارة عن اخلري الكثري (.)1
وعن املختار بن فلفل قال :مسعت أنس بن مالك يقول :أغفى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إغفاءة
بنحو حديث ابن مسهر – أي السابق – غري إنه قال(( :هنر وعدنيه ريب عز وجل يف اْلنة وعليه
احلوض)) ،ومل يذكر آنيته عدد النجوم (.)2

وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :الكوثر هنر من اْلنة

حافتاه من ذهب ،جمراه على الياقوت والدر ،تربته أطيب من املسك ،وماؤه أحلى من العسل وأشد
بياضا من الثلج)) (.)3

وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما الكوثر؟ فقال :ذاك

هنر أعطانيه هللا)) – يعىن يف اْلنة – ((أشد بياضا من اللنب ،وأحلى من العسل ،فيه طري أعناقها
كأعناق اْلزر ( .)4قال عمر :إن هذه لناعمة ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أكلتها أنعم
منها)) (.)5

وأخرج الطربي عن أنس أن القائل ((إهنا لناعمة)) هو أبو بكر رضي هللا عنه ( ،.)6وأخرج أيضا

رواية أخرى أن القائل هو عمر ( .)7وَّل منافاة يف هذا فيمكن أن يكون كل منهما قد قال هذا
القول ،وَّلمانع من حصول هذا وهللا أعلم .ويف رواية اإلمام أمحد(( :أكلتها أنعم منها)) ()8

وعند الطربي(( :آكلها أنعم منها)) ( .)9ففي األوىل جاء الوصف لبيان لذة أكلها ،ويف الثانية جاء
الوصف لبيان نعومة آكلها ،ويف كلتا احلالتني فاألمر َّل خيتلف؛ فإن أكلها َنعم ولذيذ وآكلها كذلك
َنعم .وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :الكوثر هنر يف

اْلنة ،حافتاه من ذهب ،واملاء جيري على اللؤلؤ ،وماؤه أشد بياضا من اللنب ،وأحلى من العسل،
وأطيب رحيا من املسك ،أكوابه مثل جنوم السماء ،من شرب شربة مل يظمأ بعدها ،أول الناس ورودا

علي صعاليك املهاجرين .قيل :من هم اي رسول هللا؟ قال :الشعثة رؤوسهم والنحيفة وجوهم والدنسة

ثياهبمَّ ،ل تفتح هلم السدد وَّل ينكحون املنعمات والذين يعطون كل الذي عليهم ،وَّل أيخذون كل
الذي هلم)) ( )10احلياة اآلخرة لغالب عواجي1501 /2 -
_________

((( )1شرح النووي ملسلم)) (.)37 /2
( )2رواه مسلم (.)400

( )3رواه الرتمذي ( ،)3361وابن ماجه ( ،)3514وأمحد ( .)5355( )67 /2قال الرتمذي:
حسن صحيح ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ( ،)191 /7وقال األلباين يف

((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

( )4اْلزر :مجع جزور ،وهو البعري ذكرا كان أو أنثى ،إَّل أن اللفظة مؤنثة)) ((جامع األصول))
(.)467 /10

( )5رواه الرتمذي ( ،)2542وأمحد ( ،)13505( )236 /3والنسائي يف ((السنن الكربى)) (/6
 ،)11703( )523واحلاكم ( .)585 /2قال الرتمذي :حسن غريب ،وقال املناوي يف ((ختريج

أحاديث املصابيح)) ( :)69 /5رجاله رجال مسلم ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة
املصابيح)) ( )210 /5كما قال ذلك يف املقدمة.

( )6رواه الطربي يف تفسريه (.)650 /24
( )7رواه الطربي يف تفسريه ()650 /24

( )8رواه الرتمذي ( , )2542وأمحد ( .)13330( )220 /3قال الرتمذي :هذا حديث حسن
غريب .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :حسن صحيح.

( )9رواه الطربي يف تفسريه (.)650 /24

( )10روى أوله الرتمذي ( ،)3361وابن ماجه ( ،)4334ورواه أمحد ()6162( )132 /2

بلفظ(( :حوضي كما بني عدن وعمان أبرد من الثلج)) بدَّلً من ((الكوثر هنر يف اْلنة ،حافتاه من

ذهب ،واملاء جيري على اللؤلؤ ,وماؤه أشد بياضا من اللنب)) ،واحلاكم ( .)625 /3وقال الرتمذي:

قال هذا حديث حسن صحيح .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .وقال اهليثمي

يف ((جممع الزوائد)) ( :)368 /10رواه أمحد والطرباين من رواية عمرو بن عمر األمحوشي عن
املخارق بن أيب املخارق واسم أبيه عبد هللا بن جابر وقد ذكرمها ابن حبان يف الثقات وشيخ أمحد أبو
املغرية من رجال الصحيح ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

()58/5

املبحث الثالث :تسمية الكوثر ابحلوض واحلوض ابلكوثر وبيان وجه اَّلتصال بينهما
فسر الرسول صلى هللا عليه وسلم الكوثر أبنه :هنر يف اْلنة من أهنارها ،وأخرب عن احلوض ِبا يدل
على أنه يف املوقف يف عرصات القيامة ،وأخرب عن وجه اَّلتصال بينهما أبن ذلك يتم بواسطة ميزابني

جيراين من الكوثر إىل احلوض ،ولكن وقع خالف بني العلماء يف إطالق بعض العلماء التسمية على
احلوض أنه الكوثر؟ واستدل إلثباته من القرآن الكرمي بسورة الكوثر.

واْلواب عن ذلك :أن تفسري الكوثر أبنه هنر يف اْلنة هو ما أخرب به الرسول صلى هللا عليه وسلم

كما تقدمت أدلة ذلك ،وعلى هذا الرأي كثري من العلماء ،ومنهم :اإلمام الطربي ،حيث قال – بعد
أن ذكر أقوال العلماء يف معىن الكوثر :أوىل هذه األقوال ابلصواب عندي قول من قال :هو اسم

النهر الذي أعطيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اْلنة؛ وصفه هللا ابلكثرة لعظم قدره (.)1ومنهم

الشوكاين ،فهو بعد أن أورد بعض األحاديث اليت تثبت الكوثر أبنه هنر يف اْلنة قال :فهذه

األحاديث تدل على أن الكوثر هو النهر الذي يف اْلنة فيتعني املصري إليها وعدم التعويل على غريها

(.)2

وليس معىن هذا أن يغفل اتصال الكوثر ابحلوض ،فإن اتصاهلما أمر معلوم كما ورد.

وأما الذين أطلقوا تسمية الكوثر على احلوض فهو من ابب تغليب األصل على الفرع ووقد أصبح
معلوما أن موقع احلوض غري موقع الكوثر ،وتسمية احلوض – بغض النظر عن اتصاله ابلكوثر – غري
الكوثر ،ولكن اإليراد أييت على من فسر الكوثر ابحلوض وحيث غلب الفرع على األصل ،مثلما كان

يفسر عطاء الكوثر ملن يسأله عنه ابحلوض الذي يكثر الناس عليه ،أي حوض نبينا صلى هللا عليه
وسلم (.)3

وكذلك ما يذكره صاحب النشر الطيب أن الكوثر هو احلوض ،وأن هذا هو قول اْلمهور ،وذلك يف
قوله :اختلف يف تفسري الكوثر على أقوال :األول أنه احلوض ،وصححه ابن جزي وعليه اْلمهور،

لظاهر هذا احلديث – يعين به حديث أنس يف وصف الكوثر والطري اليت ترد عليه ،وملا يف

الصحيحني عن أنس عنه صلى هللا عليه وسلم حني أنزلت عليه سورة الكوثر(( :أتدرون ما الكوثر؟))
( .)4إخل احلديث

ومثله ما ذكره عاشور يف كتابه :نعيم اْلنة من أن الكوثر هو حوض النيب صلى هللا عليه وسلم ،وهو

رأي اْلمهور (.)5

وأما حجتهم يف تسمية احلوض ابلكوثر فهو ما أشار إليه ابن حجر من أهنم ْتسكوا حبديث املختار

بن فلفل.
قال ابن حجر :وجاء إطالق الكوثر على احلوض يف حديث املختار بن فلفل (.)6

وقد قدمنا ذكر هذا احلديث وهو واضح يف إطالق الكوثر على احلوض ملا فيه من الصفات اليت
تليق ابحلوض ،ولكن الرسول صلى هللا عليه وسلم حينما قال هذا لعله غلب تسمية الكوثر على

احلوض مع مراعاة الفوارق بينهما.

أما من َنحية وجه اَّلتصال بينهما حقيقة فهو ما أخرب به الرسول صلى هللا عليه وسلم من أنه
يشخب فيه ميزاابن من الكوثر ْيدانه.

وقد صرح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم – كما يف حديث ثوابن الذي قدمناه ذكره يف ابب احلوض
– ابلرابطة اليت تربط بني احلوض والكوثر ،وهو قوله صلى هللا عليه وسلم(( :يغت فيه ميزاابن ْيدانه
من اْلنة ،أحدمها من ذهب ،واآلخر من ورق)) ( .. )7ومثل حديث ثوابن حديث آخر عن ابن

مسعود ،وفيه التصريح ببيان وجه اَّلتصال بني احلوض والكوثر أيضا ،وهو حديث طويل أنخذ منه
قوله صلى هللا عليه وسلم(( :ويفتح هنر من الكوثر إىل احلوض)) ( )8احلديث .احلياة اآلخرة لغالب

عواجي1509 /2 -
_________

((( )1جامع البيان)) (.)323 /30
((( )2فتح القدير)) (.)503 /5

( )3انظر(( :زاد املسري يف علم التفسري)) ( ،)249 /9و ((جامع البيان)) (.)323 /30
((( )4النشر الطيب)) (.)391 /2
((( )5نعيم اْلنة)) (ص .)48

((( )6فتح الباري)) (.)467 /11
( )7رواه مسلم (.)2301

( )8رواه أمحد ( ،)3787( )398 /1والبزار ( ،)1534( )339 /4والطرباين ()80 /10

( ،)10017واحلاكم ( .)396 /2وقال :صحيح اإلسناد وعثمان بن عمري هو ابن اليقظان .وقال
الذهىبَّ :ل وهللا فعثمان ضعفه الدارقطىن والباقون ثقات.

()59/5

املبحث األول :تعريف اْلنة
اْلنة هي اْلزاء العظيم ،والثواب اْلزيل ،الذي أعده هللا ألوليائه وأهل طاعته ،وهي نعيم كامل َّل

يشوبه نقص ،وَّل يعكر صفوه كدر ،وما حدثنا هللا به عنها ،وما أخربَن به الرسول  -صلى هللا عليه
وسلم  -حيري العقل ويذهله ،ألن تصور عظمة ذلك النعيم يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه .استمع
إىل قوله تبارك وتعاىل يف احلديث القدسي ((أعددت لعبادي الصاحلني ما َّل عني رأت ،وَّل أذن

مسعت ،وَّل خطر على قلب بشر)) مث قال الرسول  -صلى هللا عليه وسلم (( :-اقرؤوا إن شئتم فَال
تَـ ْعلَ ُم نَـ ْفس ما أُ ْخ ِفي َهلُم ِمن قُـ َّرةِ أَ ْع ُ ٍ
ني َج َزاء ِِبَا َكانُوا يَـ ْع َملُو َن [السجدة )1( ))]17:وتظهر عظمة
ٌ
َ
النعيم ِبقارنته ِبتاع الدنيا ،فإن متاع الدنيا جبانب نعيم اآلخرة اتفه حقريَّ ،ل يساوي شيئاً .ففي

(صحيح البخاري) عن سهل بن سعد الساعدي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :موضع

سوط يف اْلنة خري من الدنيا وما فيها)) ( )2ولذا كان دخول اْلنة والنجاة من النار يف حكم هللا
س َذآئَِقةُ الْمو ِ
وتقديره هو الفالح العظيم ،والفوز الكبري ،والنجاة العظمى قال تعاىلُ :ك مل نَـ ْف ٍ
ت َوإِ َّمنَا
َْ
ِ ِ
از [آل عمران ،]185:وقال:
ِح َع ِن النا ِر َوأُ ْد ِخ َل ا ْْلَنَّةَ فَـ َق ْد فَ َ
تُـ َوفَّـ ْو َن أ ُ
ورُك ْم يَـ ْوَم الْقيَ َامة فَ َمن ُز ْحز َ
ُج َ

ِ
نات َجتْ ِري ِمن َحتْتِها األ َْهنَار َخالِ ِد ِ
يها ومساكِن طَيِبةً ِيف ج ِ
ات ج ٍ
ِ ِ
نات
َ
َو َع َد هللاُ ال ُْم ْؤمنِ َ
ين ف َ َ َ َ َ َ
َ
ني َوال ُْم ْؤمنَ َ
ُ
َ
ْك ح ُدود ِ
ع ْد ٍن وِر ْ ِ ِ
ِ
هللا َوَمن
رب ذَلِ َ
يم [التوبة ،]72:وقال أيضا :تِل َ ُ ُ
َ َ
ض َوا ٌن م َن هللا أَ ْك َُ
ك ُه َو الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
ِ
نات َجتْ ِري ِمن َحتْتِها األَ ْهنَار َخالِ ِد ِ
ي ِط ِع هللا ورسولَهُ ي ْد ِخلْهُ ج ٍ
يم [النساء]13:
يها َوذَلِ َ
ين ف َ
َ
َ
َ ََ ُ ُ
ُ
ُ
َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر -ص117
_________
( )1رواه البخاري ( ،)3244ومسلم (.)2824
( )2رواه البخاري (.)3250
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ْتهيد:
َّل شك أن سعادة املؤمنني َّل تعادهلا سعادة عندما يساقون معززين مكرمني زمراً إىل جنات النعيم،

حىت إذا ما وصلوا إليها فتحت أبواهبا ،واستقبلتهم املالئكة الكرام يهنئوهنم بسالمة الوصول ،بعدما
ِ
عانوه من الكرابت ،وشاهدوه من األهوال و ِس َ َّ ِ
وها
ين اتَّـ َق ْوا َرَّهبُ ْم إِ َىل ا ْْلَنَّة ُزَم ًرا َح َّىت إِذَا َجا ُؤ َ
َ
يق الذ َ
ِ
ِ
ِ
ين [الزمر ،]73:أي طابت
ت أَبْـ َو ُاهبَا َوقَ َ
َوفُتِ َح ْ
الم َعلَْي ُك ْم ط ْبـتُ ْم فَا ْد ُخلُ َ
ال َهلُ ْم َخ َزنَـتُـ َها َس ٌ
وها َخالد َ
أعمالكم وأقوالكم وعقائدكم ،فأصبحت نفوسكم زاكية ،وقلوبكم طاهرة ،فبذلك استحققتم اْلنات.
اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر -ص119 :
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املطلب األول :الشفاعة يف دخول اْلنة
ثبت يف األحاديث الصحيحة أن املؤمنني عندما يطول عليهم املوقف يف يوم اْلزاء يطلبون من

األنبياء أن يستفتحوا هلم ابب اْلنة ،فكلهم ْيتنع ويتأىب ،ويقول :لست هلا حىت يبلغ األمر نبينا حممد
 صلى هللا عليه وسلم  -فيشفع يف ذلك ،فيُشفع ،ففي (صحيح مسلم) عن حذيفة بن اليمان وأيبهريرة رضي هللا عنهما قاَّل :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-جيمع هللا تبارك وتعاىل

الناس ،فيقوم املؤمنون ،حىت تزلف هلم اْلنة ،فيأتون آدم ،فيقولون :اي أابَن ،استفتح لنا اْلنة ،فيقول:
وهل أخرجكم من اْلنة إَّل خطيئة أبيكم ،لست بصاحب ذلك  .)) ..احلديث ()1

وذكر فيه تدافع األنبياء هلا ،حىت أيتون حممداً  -صلى هللا عليه وسلم  ،-فيؤذن هلم .اْلنة والنار

لعمر بن سليمان األشقر -ص120
_________
( )1رواه مسلم (.)195

()62/5

املطلب الثاين :هتذيب املؤمنني وتنقيتهم قبل الدخول
بعد أن جيتاز املؤمنون الصراط يوقفون على قنطرة بني اْلنة والنار ،مث يهذبون وينقون ،وذلك أبن
يقتص لبعضهم من بعض إذا كانت بينهم مظامل يف الدنيا ،حىت إذا دخلوا اْلنة كانوا أطهاراً أبراراً،
ليس ألحد عند اآلخر مظلمة ،وَّل يطلب بعضهم بعضاً بشيء .روى البخاري يف (صحيحه) عن أيب
سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-خيلص املؤمنون من

النار ،فيحبسون على قنطرة بني اْلنة والنار ،فيقتص لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف الدنيا،

حىت إذا هذبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اْلنة ،فوالذي نفس حممد بيده ألحدهم أهدى ِبنزله يف اْلنة
منه ِبنزله كان يف الدنيا)) ( )1ورسولنا  -صلى هللا عليه وسلم  -هو أول من يستفتح اْلنة بعد أن
أيىب أبو البشر آدم وأولوا العزم من الرسل التعرض هلذه املهمة .اْلنة والنار لعمر بن سليمان

األشقر -ص121
_________

( )1رواه البخاري (.)6535
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املطلب الثالث :األوائل يف دخول اْلنة
أن أول من يقرع ابب اْلنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأول من يدخلها من األمم أمته.

وأخرج الطرباين عن أنس رضي هللا عنه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :آيت ابب اْلنة
فأستفتح فيقوم اخلازن فيقولَّ :ل أفتح ألحد قبلك ,وَّل أقوم ألحد بعدك)) ( )1وذلك أن قيامه إليه
صلى هللا عليه وسلم خاصة إظهار املرتبة ومرتبته ،وَّل يقوم يف خدمة أحد بعده ,بل خزنة اْلنة دونه

يقومون يف خدمته ،وهو كامللك عليهم ,وقد أقامه هللا يف خدمة عبده ورسوله ،حىت مشى إليه وفتح

الباب.

وأخرجه مسلم يف صحيحه عنه بلفظ(( :آيت ابب اْلنة يوم القيامة فأستفتح فيقول اخلازن :من أنت؟
فأقول :حممد فيقول :بك أمرت أن َّل أفتح ألحد قبلك)) (.)2

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :أَن أول من يفتح له ابب
اْلنة ,إَّل أن امرأة تبادرين فأقول هلا :ما لك أو ما أنت؟ فتقول :أَن امرأة قعدت على أيتامي)) (.)3

ويف الرتمذي من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما قال(( :جلس َنس من أصحاب النيب صلى هللا
عليه وسلم ينتظرونه ,فخرج حىت إذا دَن منهم مسعهم يتذاكرون ,فسمع حديثهم ,فقال بعضهم:

عجباً إن هلل من خلقه خليالً اختذ هللا إبراهيم خليالً ,وقال آخر :ماذا أبعجب من كالمه موسى كلمه
تكليماً ،وقال آخر :فعيسى كلمة هللا وروحه ,وقال آخر :آدم اصطفاه هللا ,فخرج عليهم فسلم
وقال :مسعت كالمكم وعجبكم إن إبراهيم خليل هللا وهو كذلك ،وموسى جني هللا وهو كذلك،

وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك ،وآدم اصطفاه هللا وهو كذلك ،أَّل وأَن حبيب هللا وَّل فخر ،وأَن
حامل لواء احلمد يوم القيامة وَّل فخر ،وأَن أول شافع وأول مشفع يوم القيامة وَّل فخر ،وأَن أكرم

األولني واآلخرين وَّل فخر)) ( .)4قوله صلى هللا عليه وسلم( :وَّل فخر) ( )5أي :وَّل فخر أعظم
من هذا الفخر.

وقال بعضهم :وعندي أن معناه أين َّل أقول ذلك افتخاراً واستكباراً بل على سبيل التنويه والتعريف
والتذكر بنعم هللا تعاىل:
ث [الضحى.]11 :
ك فَ َح ِد ْ
قال تعاىلَ :وأ ََّما بِنِ ْع َم ِة َربِ َ
فما قاله صلى هللا عليه وسلم من ابب التحدث ابلنعم.

نكتةَّ :ل أبس للعامل أن يذكر ما لديه من العلوم على سبيل التنويه ليقصد ويؤخذ عنه ذلك َّل على

سبيل اَّلفتخار ,فإن ذلك مزلة إىل النار ,ومب يعجب العاقل وما لديه من العلم ليس من وسعه وقوته,
وإمنا هو من فضل موَّله ومنته وهللا أعلم.
وعن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أَن أول الناس خروجاً إذا بعثوا،

وأَن خطيبهم إذا أنصتوا ،وقائدهم إذا وفدوا ،وشافعهم إذا حبسوا ،وأَن مبشرهم إذا يئسوا ،لواء

احلمد بيدي ،ومفاتح اْلنة يومئذ بيدي ،وأَن أكرم ولد آدم يومئذ على ريب وَّل فخر ,يطوف علي

ألف خادم كأهنم اللؤلؤ املكنون)) .رواه الرتمذي ،والبيهقي واللفظ له (.)6
_________

( )1احلديث رواه مسلم ( ،)197وأمحد ( )12420( )136 /3ومل أقف عليه من رواية الطرباين.

قال شعيب األرَنؤوط حمقق ((املسند)) :إسناده صحيح على شرط مسلم.

( )2رواه مسلم (.)197

( )3رواه أبو يعلى ( ،)6651( )7 /12واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( .)315 /3وقال:
إسناده حسن إن شاء هللا.

( )4رواه الرتمذي ( )3616وقال :غريب ،وقال املناوي يف ((ختريج أحاديث املصابيح)) (/5
[ :)127فيه] سلمة بن وهرام ضعفه أبو داود وفيه زمعة بن صاحل ضعفه أمحد ،وضعفه األلباين يف
((صحيح سنن الرتمذي)).

((( )5حادي األرواح)) (ص.)160 - 159 :

( )6رواه الرتمذي ( ،)3610والدارمي ( .)48( )39 /1ومل أقف على احلديث عند البيهقي .قال
الرتمذي :هذا حديث حسن غريب.
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ويف صحيح مسلم عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أَن أكثر
الناس تبعاً يوم القيامة ،وأَن أول من يقرع ابب اْلنة)) (.)1

ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :حنن
السابقون األولون يوم القيامة بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا ،وأوتيناه من بعدهم)) ( )2أي :مل

يسبقوَن إَّل هبذا القدر.

قال يف (حادي األرواح)( :معىن (بيد) معىن سوى ،وغري ،وإَّل وحنوها أي من أدوات اَّلستثناء فمعىن
بيد أهنم أي :غري أهنم وهللا أعلم).

ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :حنن اآلخرون األولون يوم

القيامة ،وحنن أول من يدخل اْلنة بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهداَن

هللا ملا اختلفوا فيه من احلق إبذنه)) (.)3

ويف الصحيحني عنه مرفوعاً(( :حنن اآلخرون األولون يوم القيامة ،حنن أول الناس دخوَّلً اْلنة ,بيد
أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا ,وأوتيناه من بعدهم)) (.)4

وعند الدارقطين عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ،عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن
اْلنة حرمت على األنبياء كلهم حىت أدخلها ،وحرمت على األمم حىت تدخلها أميت)) (.)5

واحلديث غريب كما نبه عليه الدارقطين ،واحلاصل أن هذه األمة املشرفة أسبق األمم خروجاً من

األرض ،وأسبقهم إىل أعلى مكان يف املوقف ,وأسبقهم إىل ظل العرش ،وأسبقهم إىل الفصل والقضاء
بينهم ،وإىل اْلواز على الصراط ،وإىل دخول اْلنة ,فاْلنة حمرمة على األنبياء حىت يدخلها حممد
صلى هللا عليه وسلم ،وحمرمة على األمم حىت تدخلها أمته ,وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء.

وأخرج أبو داود يف سننه عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
((أاتين جربيل فأخذ بيدي فأراين ابب اْلنة الذي تدخل منه أميت ،فقال أبو بكر :اي رسول هللا

وددت أين كنت معك حىت أنظر إليه ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أما إنك اي أاب بكر أول
من يدخل اْلنة من أميت)) (.)6

وقوله رضي هللا عنه( :وددت أين كنت معك) حرص منه على زايدة اليقني ,وأن يصري اخلرب عياَنً َّل

أنه رضي هللا عنه عنده شك يف ذلك – معاذ هللا – نظريه قول سيدَن إبراهيم صلى هللا عليه وسلم:
َر ِ
ال بَـلَى َولَ ِكن لِيَط َْمئِ َّن قَـلِْيب [البقرة.]260 :
ال أ ََوَملْ تُـ ْؤِمن قَ َ
ف ُحتْيِي ال َْم ْوتَى قَ َ
ب أَِرِين َك ْي َ
ومن املعلوم أنه ليس اخلرب كالعيان ,وإن جزم أبن املخرب به واقع َّل حمالة .البحور الزاخرة يف علوم

اآلخرة حملمد بن أمحد السفاريين – 1016 /3
_________

( )1رواه مسلم (.)196

( )2رواه البخاري ( ،)896ومسلم (.)855
( )3رواه مسلم (.)855
( )4رواه البخاري ( ،)896ومسلم (.)855

( )5رواه ابن عدي يف ((الكامل)) ( )209 /5وابن أيب حامت يف ((العلل)) (.)2167
( )6رواه أبو داود ( ،)4652والطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( ،)2594( )93 /3واحلاكم (/3
 .)77واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال احلاكم :صحيح على شرط الشيخني ،ووافقه الذهيب،
وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )396 /5كما قال ذلك يف املقدمة.

()65/5

املطلب الرابع :الذين يدخلون اْلنة بغري حساب
أول زمرة تدخل من هذه األمة اْلنة هي القمم الشاخمة يف اإلْيان والتقى والعمل الصاحل واَّلستقامة

على الدين احلق ،يدخلون اْلنة صفاً واحداًَّ ،ل يدخل أوهلم حىت يدخل آخرهم ،صورهم على صورة
القمر ليلة البدر.

روى البخاري يف (صحيحه) عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم

(( :-أول زمرة تلج اْلنة صورهتم على صورة القمر ليلة البدرَّ ،ل يبصقون فيها وَّل ْيتخطون ،وَّل

يتغوطون ،آنيتهم فيها الذهب ،أمشاطهم من الذهب والفضة ،وجمامرهم األَلَُّوة ،ورشحهم املسك،
ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من احلسنَّ ،ل اختالف بينهم وَّل

تباغض ،قلوهبم قلب رجل واحد ،يسبحون هللا بكرة وعشياً)) ()1

وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :ليدخلن اْلنة
من أميت سبعون ألفاً أو سبعمائة ألف َّل يدخل أوهلم حىت يدخل آخرهم ،وجوههم على صورة القمر
ليلة البدر)))2( .

وقد صح أن هللا أعطى رسوله  -صلى هللا عليه وسلم  -مع كل واحد من السبعني هؤَّلء سبعني
ألفاً ،ففي (مسند أمحد) إبسناد صحيح عن أيب بكر رضي هللا عنه أن رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم  -قال(( :أعطيت سبعني ألفاً من أميت يدخلون اْلنة بغري حساب ،وجوههم كالقمر ليلة

البدر ،قلوهبم على قلب رجل واحد ،فاستزدت ريب عز وجل ،فزادين مع كل واحد سبعني ألفاً)) ()3
ويف (مسند أمحد) و (سنن الرتمذي) و (صحيح ابن حبان) عن أيب أمامة إبسناد صحيح أن رسول

هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :وعدين ريب أن يدخل اْلنة من أميت سبعني ألفاً بال حساب

عليهم وَّل عذاب ،مع كل ألف سبعون ،وثالث حثيات من حثيات ريب)) ( )4فذكر هذا احلديث
زايد ثالث حثيات.

وبني عالماهتم ،ففي (صحيح
وقد وصف الرسول صلى هللا عليه وسلم السبعني ألفاً األوائل َّ

البخاري) عن ابن عباس قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :عُرضت علي األمم ،فأخذ النيب ْير
معه األمة ،والنيب ْير معه النفر ،والنيب ْير معه العشرة ،والنيب ْير معه اخلمسة ،والنيب ْير وحده،

فنظرت فإذا سواد كثري ،قلت :اي جربيل ،هؤَّلء أميت؟ قالَّ :ل ،ولكن انظر إىل األفق ،فنظرت فإذا
سواد كثري .قال :هؤَّلء أمتك ،وهؤَّلء سبعون ألفاً قدامهم َّل حساب عليهم وَّل عذاب ،قلت :ومل؟
قال :كانوا َّل يكتوون ،وَّل يسرتقون ،وَّل يتطريون ،وعلى رهبم يتوكلون ،فقام إليه عكاشة بن حمصن
فقال :ادع هللا أن جيعلين منهم .قال :اللهم اجعله منهم .مث قام إليه رجل آخر فقال :ادع هللا أن

جيعلين منهم .قال :سبقك هبا عكاشة)) ()5

ك ال ُْم َق َّربُون
ولعل هؤَّلء هم الذين مساهم احلق ابملقربني ،وهم السابقونَ ،والسابُِقو َن السابُِقو َن أ ُْولَئِ َ
ِ
[الواقعة ،]12 - 10:وهؤَّلء ثلة من األولني وقليل من اآلخرين ثُـلَّةٌ ِمن األ ََّولِني وقَلِ ِ
ين
يل م َن اآلخ ِر َ
َ
ََ ٌ

[الواقعة ]14 - 13:اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر -ص123
_________

( )1رواه البخاري (.)3245
( )2رواه البخاري (.)3247
( )3رواه أمحد ( .)22( )6 /1وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)1484صحيح
بشواهده.

( )4رواه الرتمذي ( ،)2437وأمحد ( ،)22357( )268 /5وابن حبان ( .)231 /16قال
الرتمذي :هذا حديث حسن غريب .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.
( )5رواه البخاري (.)6541

()66/5

املطلب اخلامس :الفقراء يسبقون األغنياء إىل اْلنة
روى مسلم يف (صحيحه) عن عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا  -صلى هللا
عليه وسلم (( :-إن فقراء املهاجرين يسبقون األغنياء يوم القيامة إىل اْلنة أبربعني خريفاً)))1( .

وروى الرتمذي عن أيب سعيد ( ،)2وأمحد والرتمذي وابن حبان عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم (( :-فقراء املهاجرين يدخلون اْلنة قبل أغنيائهم خبمسمائة سنة)) ()3

وقد بني الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -يف موضع آخر أن هؤَّلء مل يكن عندهم شيء حياسبون
عليه ،هذا مع جهادهم وفضلهم ،أخرج احلاكم يف (مستدركه) عن عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما
قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-أتعلم أول زمرة تدخل اْلنة من أميت؟ قلت :هللا

ورسوله أعلم ،فقال :فقراء املهاجرين ،أيتون يوم القيامة إىل ابب اْلنة ،ويستفتحون ،فيقول هلم

اخلزنة :أو قد حوسبتم؟ فيقولون :أبي شيء حناسب ،وإمنا كانت أسيافنا على عواتقنا يف سبيل هللا

حىت متنا على ذلك؟ قال :فيفتح هلم ،فيقيلون فيه أربعني عاماً قبل أن يدخلها الناس)) ( )4ويف

(صحيح البخاري) عن أسامة بن زيد عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :قمت على ابب
اْلنة فكان عامة من دخلها املساكني ،وأصحاب اْلد حمبوسون غري أن أصحاب النار قد أمر هبم إىل

النار)) ( .)5وأصحاب اْلد هم األغنياء من املسلمني .وقد وقع يف األحاديث السابقة أن الفقراء

يسبقون األغنياء أبربعني خريفاً ،وجاء يف حديث آخر خبمسمائة عام ،ووجه التوفيق بني احلديثني أن

الفقراء خمتلفو احلال ،وكذلك األغنياء – كما يقول القرطيب .-فالفقراء متفاوتون يف قوة إْياهنم

وتقدمهم ،واألغنياء كذلك ،فإذا كان احلساب ابعتبار أول الفقراء دخوَّلً اْلنة وآخر األغنياء دخوَّلً
اْلنة فتكون املدة مخسمائة عام ،أما إذا نظرت إىل آخر الفقراء دخوَّلً اْلنة وأول األغنياء دخوَّلً

اْلنة فتكون املدة أربعني خريفاً ،ابعتبار أول الفقراء وآخر األغنياء وهللا أعلم" .اْلنة والنار لعمر بن

سليمان األشقر -ص126
_________

( )1رواه مسلم (.)2979
( )2رواه الرتمذي ( .)2351وقال :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .وقال ابن القيم يف
((عدة الصابرين)) ( :)311 /1حسن .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

( )3رواه الرتمذي ( )2354بلفظ( :املسلمني) بدَّلً من (املهاجرين) ،وأمحد ()7933( )296 /2

بلفظ( :املؤمنني) بدَّلً من (املهاجرين) ،وابن حبان ( )451 /2بلفظ( :املؤمنني) بدَّلً من

(املهاجرين) .قال الرتمذي :هذا حديث صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :حسن

صحيح.

( )4رواه احلاكم ( .)80 /2وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه .وقال
األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)853إمنا هو على شرط مسلم فقط.
( )5رواه البخاري (.)5196

()67/5

املطلب السادس :دخول عصاة املؤمنني اْلنة
إخراجهم من النار وإدخاهلم اْلنة ابلشفاعة
روى مسلم يف (صحيحه) عن أيب سعيد قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-أما أهل

النار الذين هم أهلها فإهنم َّل ْيوتون فيها وَّل حييون ،ولكن َنس أصابتهم النار بذنوهبم (أو قال:

خبطاايهم) فأماهتم إماتة ،حىت إذا كانوا فحماً ،أذن ابلشفاعة فجيء هبم ضبائر ضبائر ،فبثوا على

أهنار اْلنة ،مث قيل :اي أهل اْلنة أفيضوا عليهم ،فينبتون نبات احلبة تكون يف محيل السيل)) (.)1

وملسلم من حديث جابر بن عبدهللا يرفعه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن أقواماً خيرجون
من النار حيرتقون فيها ،إَّل دارات وجوههم ،حىت يدخلون اْلنة)) (.)2

وهؤَّلء الذين خيرجون من النار ويدخلون اْلنة يسميهم أهل اْلنة ابْلهنميني ،ففي (صحيح

البخاري) عن عمران بن حصني رضي هللا عنهما ،عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :خيرج
قوم من النار بشفاعة حممد  -صلى هللا عليه وسلم  ،-فيدخلون اْلنة ،يسمون اْلهنميني)) (.)3

ويف (الصحيح) أيضاً عن جابر رضي هللا عنه أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :خيرج من
النار ابلشفاعة كأهنم الثعارير ،قلت :وما الثعارير؟ قال :الضغابيس)) ()4

وروى البخاري عن أنس بن مالك عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :خيرج قوم من النار
بعدما مسهم منها سفع ،فيدخلون اْلنة ،فيسميهم أهل اْلنة اْلهنميني)) ()5

ويف (صحيح مسلم) من حديث أيب هريرة الطويل يف وصف اآلخرة(( :حىت إذا فرغ هللا من القضاء
بني العباد ،وأراد أن خيرج برمحته من أراد من أهل النار ،أمر املالئكة أن خيرجوا من النار من كان َّل

يشرك ابهلل شيئاً ،ممن أراد هللا أن يرمحه ،ممن يقولَّ :ل إله إَّل هللا ،فيعرفوهنم يف النار ،يعرفوهنم أبثر

السجود ،أتكل النار من ابن آدم إَّل أثر السجود ،حرم هللا على النار أن أتكل أثر السجود،

فيخرجون من النار وقد امتحشوا (احرتقوا) ،فيصب عليهم ماء احلياة ،فينبتون منه ،كما تنبت احلبة
يف محيل السيل)) ()6

وقد ورد يف أكثر من حديث أن هللا خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال دينار أو نصف دينار أو

مثقال ذرة من إْيان ،بل خيرج أقواماً مل يعملوا خرياً قط ،ففي حديث أيب سعيد اخلدري قال :قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يدخل هللا أهل اْلنة اْلنة ،يدخل من يشاء برمحته ،ويدخل أهل

النار النار ،مث يقول :انظروا من وجدمت يف قلبه حبة من خردل من إْيان فأخرجوه)) ()7
ويف حديث جابر بن عبدهللا يف ورود النار(( :مث حتل الشفاعة ،ويشفعون حىت خيرج من النار من قال:
َّل إله إَّل هللا ،وكان يف قلبه من اخلري مثقال شعرية ،فيجعلون بفناء اْلنة ،وجيعل أهل اْلنة يرشون

عليهم املاء ،حىت ينبتوا نبات الشيء يف محيل السيل .ويذهب حراقه مث يسأل حىت جيعل له الدنيا
وعشرة أمثاهلا معها)) (.)8

ويف حديث أنس بن مالك أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :خيرج من النار من قالَّ :ل إله
إَّل هللا ،وكان يف قلبه من اخلري ما يزن شعرية ،مث خيرج من النار من قالَّ :ل إله إَّل هللا ،وكان يف قلبه

ما يزن برة ،مث خيرج من النار من قالَّ :ل إله إَّل هللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن الذرة)) ( )9اْلنة
والنار لعمر بن سليمان األشقر – ص129 :
_________

( )1رواه مسلم (.)185
( )2رواه مسلم (.)191

( )3رواه البخاري (.)6566
( )4رواه البخاري (.)6558
( )5رواه البخاري (.)6559
( )6رواه البخاري (.)6573
( )7رواه البخاري (.)6560
( )8رواه مسلم (.)191
( )9رواه البخاري ( ،)44ومسلم (.)193

()68/5

املطلب السابع :آخر من يدخل اْلنة
حدثنا الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -قصة آخر رجل خيرج من النار ويدخل اْلنة ،وما جرى من
حوار بينه وبني ربه ،وما أعطاه هللا من الكرامة العظيمة اليت مل يُصدق أن هللا أكرمه هبا لعظمها ،وقد
مجع ابن األثري رواايت هذا احلديث يف (جامع األصول) ،ومنه نقلنا هذه األحاديث:

 - 1عن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم – ((إين

ألعلم آخر أهل النار خروجاً منها ،وآخر أهل اْلنة دخوَّلً اْلنة :رجل خيرج من النار حبواً ،فيقول
هللا له :اذهب فادخل اْلنة فيأتيها ،فيخيل إليه أهنا مألى ،فريجع فيقول :اي رب ،وجدهتا مألى،

فيقول هللا عز وجل :اذهب فادخل اْلنة فإن لك مثل الدنيا ،وعشرة أمثاهلا أو إن لك مثل عشرة
أمثال الدنيا ،فيقول :أتسخر يب – أو أتضحك يب – وأنت امللك؟ قال :فلقد رأيت رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم  -ضحك حىت بدت نواجذه ،فكان يقال :ذلك أدىن أهل اْلنة منزلة)) أخرجه

البخاري ومسلم (.)1

وملسلم قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-إين ألعرف آخر أهل النار خروجاً من

النار :رجل خيرج منها زحفا ،فيقال له :انطلق فادخل اْلنة ،قال :فيذهب فيدخل اْلنة ،فيجد الناس

ْتن ،فيتمىن فيقال
قد أخذوا املنازل ،فيقال له :أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول :نعم ،فيقال لهَّ :
له :لك الذي ْتنيت ،وعشرة أضعاف الدنيا ،فيقول :أتسخر يب وأنت امللك؟ قال :فلقد رأيت

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يضحك حىت بدت نواجذه)) ( .)2ويف رواية الرتمذي مثل هذه
اليت ملسلم (.)3

 - 2عن عبدهللا بن مسعود رضي هللا أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :آخر من

يدخل اْلنة رجل ،فهو ْيشي مرة ،ويكبو مرة ،وتسفعه النار مرة ،فإذا ما جاوزها التفت إليها ،فقال:
تبارك الذي جناين منك ،لقد أعطاين هللا شيئاً ما أعطاه أحداً من األولني واآلخرين ،فرتفع له شجرة،
فيقول :اي رب ،أدنين من هذه الشجرة فألستظل بظلها ،وأشرب من مائها ،فيقول هللا عز وجل :اي

ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتين غريها؟ فيقولَّ :ل ،اي رب ويعاهده أن َّل يسأله غريها ،قال :وربه
عز وجل يعذره ،ألنه يرى ما َّل صرب له عليه ،فيدنيه منها ،فيستظل بظلها ،ويشرب من مائها ،مث

ترفع له شجرة هي أحسن من األوىل ،فيقول :أي رب ،أدنين من الشجرة ألشرب من مائها وأستظل
بظلهاَّ ،ل أسألك غريها فيقول :اي ابن آدم ،أمل تعاهدين أن َّل تسألين غريها؟ فيقول :لعلي إن أدنيتك
منها تسألين غريها؟ فيعاهده أن َّل يسأله غريها ،وربه تعاىل يعذره ،ألنه يرى ما َّل صرب له عليه،

فيدنيه منها ،فيستظل بظلها ،ويشرب من مائها ،مث ترفع له شجرة عند ابب اْلنة ،وهي أحسن من

األوليني ،فيقول :أي رب أدنين من هذه ألستظل بظلها ،وأشرب من مائهاَّ ،ل أسألك غريها ،فيقول:
اي ابن آدم ،أمل تعاهدين أن َّل تسألين غريها؟ قال :بلى ،اي رب َّل أسألك غريها – وربه عز وجل
يعذره ،ألنه يرى ما َّل صرب له عليه ،فيدنيه منها ،فإذا أدَنه منها مسع أصوات أهل اْلنة فيقول :أي

رب أدخلنيها ،فيقول :اي ابن آدم ،ما يصريين منك ،أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال :اي

رب ،أتستهزئ مين وأنت رب العاملني؟ فضحك ابن مسعود ،فقال :أَّل تسألوين مم أضحك؟ فقالوا:

مم تضحك؟ قال :هكذا ضحك رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فقالوا :مم تضحك اي رسول
هللا؟ فقال :من ضحك رب العاملني ،حني قال :أتستهزئ مين وأنت رب العاملني؟ فيقول :إين َّل
أستهزئ منك ،ولكين على ما أشاء قادر)) أخرجه مسلم ()4

وهذا احلديث هكذا أخرجه احلميدي وحده يف أفراد مسلم ،والذي قبله يف املتفق عليه ،وقال :إمنا

أفردَنه للزايدة اليت فيه.

وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :إن أدىن أهل
اْلنة منزلة :رجل صرف هللا وجهه عن النار قِبل اْلنة ،ومثل له شجرة ذات ظل ،فقال :أي رب،
قدمين إىل هذه الشجرة ألكون يف ظلها وساق احلديث بنحو حديث ابن مسعود ،ومل يذكر :فيقول:
اي ابن آدم ،ما يصريين منك؟ . .إىل آخر احلديث)) .وزاد فيه(( :ويذكره هللا ،سل كذا وكذا ،فإذا
انقطعت به األماين ،قال هللا :هو لك وعشرة أمثاله ،قال :مث يدخل بيته ،فتدخل عليه زوجتاه من

احلور العني ،فيقوَّلن :احلمد هلل الذي أحياك لنا ،وأحياَن لك ،قال :فيقول :ما أعطي أحد مثل ما
أعطيت)) أخرجه مسلم هكذا عقيب حديث ابن مسعود )5( .اْلنة والنار لعمر بن سليمان
األشقر -ص135

_________

( )1رواه البخاري ( ،)6571ومسلم (.)186
( )2رواه مسلم ( .)186من حديث عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه.

( )3رواه الرتمذي ( .)2595من حديث عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه .وقال :هذا حديث حسن
صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.
( )4رواه مسلم (.)187
( )5رواه مسلم (.)188
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املطلب الثامن :الذين دخلوا اْلنة قبل يوم القيامة

ك ا ْْلَنَّةَ َوُكالَ ِم ْنـ َها
َنت َوَزْو ُج َ
اس ُك ْن أ َ
أول من دخل اْلنة من البشر هو أبو البشر آدم َوقُـلْنَا َاي َ
آد ُم ْ
الشجرةَ فَـت ُك َ ِ
ِ
ِ
اس ُك ْن
َرغَداً َح ْي ُ
ني [البقرة ،]35:وقالَ :وَاي َ
ث ِش ْئـتُ َما َوَّلَ تَـ ْق َرَاب َه ِذه َّ َ َ َ
آد ُم ْ
وَن م َن الْظال ِم َ
الشجرةَ فَـت ُك َ ِ
ِ
ِ
ني [األعراف:
ك ا ْْلَنَّةَ فَ ُكالَ ِم ْن َح ْي ُ
َنت َوَزْو ُج َ
أ َ
ث ِش ْئـتُ َما َوَّلَ تَـ ْق َرَاب َه ِذه َّ َ َ َ
وَن م َن الظال ِم َ
 ،]19ولكن آدم عصى ربه أبكله من الشجرة اليت هناه هللا عن األكل منها فأهبطه هللا من اْلنة إىل
دار الشقاء :ولََق ْد ع ِه ْد ََن إِ َىل ِ
ِ
ِ
ِ
آلد َم
اس ُج ُدوا َ
َ
َ َ
آد َم من قَـ ْب ُل فَـنَس َي َوَملْ َِجن ْد لَهُ َع ْزًما َوإِ ْذ قُـلْنَا لل َْمالئِ َكة ْ
ِ ِِ
ك فَال خيُْ ِر َجنَّ ُك َما ِم َن ا ْْلَن َِّة فَـتَ ْش َقى إِ َّن
ك َولَِزْو ِج َ
آد ُم إِ َّن َه َذا َع ُد ٌّو لَّ َ
يس أ ََىب فَـ ُقلْنَا َاي َ
فَ َ
س َج ُدوا إَّلَّ إبْل َ
ِ
ك أََّلَّ َجتُو َ ِ
س إِلَْي ِه َّ
آد ُم َه ْل
الش ْيطَا ُن قَ َ
يها َوَّل تَ ْ
يها َوَّل تَـ ْع َرى َوأَنَّ َ
لَ َ
ال َاي َ
ك َّل تَظ َْمأُ ف َ
عفَ
ض َحى فَـ َو ْس َو َ
ِ
ص َف ِ
ت َهلُما سوآ ُهتُما وطَِف َقا خيَْ ِ
ك َعلَى َشجرةِ ْ ِ ٍ
ان َعلَْي ِه َما ِمن
َدلم َ
أُ
اخلُلْد َوُملْك َّلَّ يَـ ْبـلَى فَأَ َكال م ْنـ َها فَـبَ َد ْ َ َ ْ َ َ
ََ
ِ
ال ْاهبِطَا ِم ْنـ َها َِ
ض ُك ْم
اب َعلَْي ِه َو َه َدى قَ َ
مج ًيعا بَـ ْع ُ
صى َ
آد ُم َربَّهُ فَـغَ َوى ُمثَّ ْ
َوَر ِق ا ْْلَنَّة َو َع َ
اجتَـبَاهُ َربمهُ فَـتَ َ
لِبَـ ْع ٍ
ض َع ُد ٌّو [طه.]123 - 115 :

وقد رأى الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -اْلنة ففي (صحيح البخاري) عن عمران بن حصني عن

النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :اطلعت يف اْلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ،واطلعت يف النار
فرأيت أكثر أهلها النساء)))1( .
ومن الذين يدخلون اْلنة قبل يوم القيامة الشهداء ،ففي (صحيح مسلم) عن مسروق قال :سألنا
نب الَّ ِذين قُتِلُواْ ِيف سبِ ِ ِ
َحيَاء ِعن َد َرهبِِ ْم
يل هللا أ َْم َو ًاات بَ ْل أ ْ
َ
س َ َّ َ
عبدهللا بن مسعود عن هذه اآليةَ :وَّلَ َحتْ َ
يُـ ْرَزقُو َن [آل عمران .]169:قال(( :إَن قد سألنا عن ذلك فقال ":أرواحهم يف أجواف طري خضر،

هلا قناديل معلقة ابلعرش ،تسرح من اْلنة حيث شاءت ،مث أتوي إىل تلك القناديل ،فاطلع إليهم رهبم

اطالعه ،فقال :هل تشتهون شيئاً؟ قالوا :أي شيء نشتهي ،وحنن نسرح من اْلنة حيث شئنا ،ففعل

هبم ثالث مرات فلما رأوا أهنم لن يرتكوا من أن يسألوا :قالوا :اي رب ،نريد أن ترد أرواحنا يف
أجسادَن حىت نقتل يف سبيلك مرة أخرى ،فلما رأى أن ليس هلم حاجة تركوا)))2( .

ومن مات عرض عليه مقعده من اْلنة والنار ابلغداة والعشي ،ففي (صحيح مسلم) عن ابن عمر
رضي هللا عنهما أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :إن أحدكم إذا مات عرض عليه

مقعده ابلغداة والعشي إن كان من أهل اْلنة فمن أهل اْلنة ،وإن كان من أهل النار فمن أهل النار،

يقال :هذا مقعدك حىت يبعثك هللا إليه يوم القيامة)) ( )3اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر-

ص138

_________

( )1رواه البخاري (.)3241
( )2رواه مسلم (.)1887
( )3رواه مسلم ( .)2866واحلديث رواه البخاري (.)1379
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املبحث الثالث :أمساء اْلنة

قال يف (حادي األرواح) :هلا عدة أمساء ابعتبار صفاهتا ،ومسماها واحد ابعتبار الذات ،فهي مرتادفة

من هذا الوجه ،وهكذا أمساء الرب تعاىل ،وأمساء كتابه ،وأمساء رسوله ،وأمساء اليوم اآلخر ،وأمساء
النار.

اَّلسم األول :اْلنة ،وهو العام املتناول لتلك الدار مجلة ،وما اشتملت عليه يف أنواع النعيم ،وأصل

اشتقاقه من السرت والتغطية ،ومنه اْلنني َّلستتاره يف البطن ,واْلان َّلستتاره عن عيون اإلنس،

واجملن ،السرتة ووقاية الوجه ،واجملنون َّلستتار عقله ،وتواره عنه .واْلان وهي احلية الصغرية الدقيقة،
ومنه مسي البستان جنة؛ ألنه يسرت ما داخله من األشجار ،وَّل يطلق هذا اَّلسم إَّل على موضع كثري
الشجر خمتلف األنواع ،واْلنة ابلضم ما يستجن أي :يوقى به من حنو ترس ،وابلكسر اْلن كما يف
قوله تعاىل ِم َن ا ْْلِن َِّة َوالن ِ
َّاس [الناس.]6 :
السالَِم ِعن َد َرهبِِ ْم [األنعام]127 :
الثاين :دار السالم وقد مساه هللا هبذا اَّلسم يف قوله تعاىلَ :هلُ ْم َد ُار َّ

السالَِم [يونس ،]25 :وهي جديرة هبذا اَّلسم؛ لسالمتها من كل بلية
وقولهَ :وهللاُ يَ ْد ُعو إِ َىل َدا ِر َّ
وآفة ،فإن هللا هو السالم ،وهي داره ،فمن أمسائه احلسىن السالم .فاهلل سبحانه سلم هذه الدار،

وسلم أهلها من كل نكبة وداهية ،وحتيتهم فيها سالم ،والرب تعاىل سلم عليهم من فوقهم ،واملالئكة
يدخلون عليهم من كل ابب سالم عليكم ،وكالمهم كله فيها سالم ،وَّل يسمعون فيها لغوا إَّل

سالماً.
ني فَس َالم لَّ َ ِ
ِ
َص َح ِ
َص َح ِ
اب الْيَ ِم ِ
ني [الواقعة- 90 :
ك م ْن أ ْ
وأما قوله تعاىلَ :وأ ََّما إِن َكا َن م َن أ ْ
اب الْيَ ِم ِ َ ٌ
 ]91فحقق يف (حادي األرواح) أن املعىن :سالم لك أيها الراحل يف الدنيا ,سلموا من الدنيا
وأنكادها ,والنار وعذاهبا ,فبشر ابلسالمة عند ارحتاله من الدنيا وقدومه على هللا تعاىل ،كما يبشر

امللك روحه عند أخذها بقوله(( :أبشري بروح ورحيان ,ورب غري غضبان)) ( .)1وهذا أول البشرى

اليت للمؤمنني يف اآلخرة.

الثالث :دار اخللد ،ومسيت بذلك ألن أهلها َّل يظعنون عنها ،واشتقاقه من اخللد وهو دوام البقاء.

تقول :خلد الرجل خيلد خلوداً وأخلده هللا سبحانه وتعاىل إخالداً .وخلده ختليداً أبقاه .وأخلدت إىل

فالن :ركنت إليه.

وأخلد ابملكان أقام به ،وأما اخللد ابلتحريك :فالبال.
يقال :سنح يف خلدي أي :خطر يف روعي وابيل وقليب ،واخللد أيضاً :ضرب من اْلرادين أعمى .وهللا

أعلم.

ِ ِ َّ ِ
ب َعنَّا ا ْحلََز َن إِ َّن َربَّـنَا
الرابع :دار املقامة :قال تعاىل حكاية عن أهلهاَ :وقَالُوا ا ْحلَ ْم ُد ََّّلل الذي أَ ْذ َه َ
لَغَ ُفور َش ُك ِ
ضلِ ِه [فاطر ]35 - 34 :قال مقاتل :أنزلنا دار اخللود
َحلَّنَا َد َار ال ُْم َق َام ِة ِمن فَ ْ
ٌ
ٌ
ور الَّذي أ َ
أقاموا فيها أبداً َّل ْيوتون وَّل يتحولون .قال أهل اللغة :املقامة واإلقامة ِبعىن.

ام
اخلامس :جنة املأوى ،وهو مفعل من آوى أيوي أي انضم إىل املكان .قال تعاىلَ :وأ ََّما َم ْن َخ َ
اف َم َق َ
ِِ
س َع ِن ا ْهلََوى فَِإ َّن ا ْْلَنَّةَ ِه َي ال َْمأ َْوى [النازعات ]41 - 40 :وقال يف النار :فَِإ َّن
َربه َو َهنَى النَّـ ْف َ
ِ
يم ِه َي ال َْمأ َْوى [النازعات ]39 :وقال تعاىلِ :عن َد ِس ْد َرةِ ال ُْم ْنـتَـ َهى ِعن َد َها َجنَّةُ ال َْمأ َْوى [النجم:
ا ْْلَح َ
.]15 - 14

_________

( )1رواه ابن ماجه ( ،)3456وأمحد ( .)8754( )364 /2من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
قال ابن جرير يف ((مسند عمر)) ( :)503 /2إسناده صحيح ،وقال البوصريي يف ((زوائد ابن

ماجه)) ( :)333 /2هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ،وقال ابن امللقن يف ((شرح صحيح البخاري))
( :)604 /29إسناده جيد.
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قال عطاء عن ابن عباس رضي هللا عنهما( :هي اْلنة اليت أيوي إليها جربيل واملالئكة) .وقال مقاتل:
(هي جنة أتوي إليها أرواح الشهداء) .وقال كعب( :جنة املأوى جنة فيها طري خضر ترعى فيها
أرواح الشهداء).

وقالت عائشة رضي هللا عنها( :هي جنة من اْلنات).
قال احملقق( :والصحيح أنه اسم من أمساء اْلنة).

السادس :جنات عدن قيل :هو اسم ْلنة من مجلة اْلنات.

قال احملقق( :والصحيح أنه اسم ْلملة اْلنات ،فكلها جنات عدن).
َّات ع ْد ٍن الَِّيت وع َد َّ ِ
ادهُ ِابلْغَْي ِ
وهنَا
َّات َع ْد ٍن يَ ْد ُخلُ َ
ب [مرمي ]61 :وقالَ :جن ُ
الر ْمحَ ُن عبَ َ
ََ
قال تعاىلَ :جن ِ َ
ِ
ُحيلَّو َن فِ ِ
ب ولُ ْؤلًُؤا [فاطر ]33 :وقال تعاىل :ومساكِن طَيِبةً ِيف جن ِ
َّات َع ْد ٍن
َْ َ
ََ َ َ َ
َ
يها م ْن أ َ
َسا ِوَر من ذَ َه ٍ َ
[الصف.]12 :

واَّلشتقاق يدل على أن مجيعها جنات عدن ،فإنه من اإلقامة والدوام .يقال عدن ابملكان :إذا أقام
به ،وعدنت البلد :توطنته ،وعدنت اإلبل ِبكان كذا :لزمته فلم تربح منه.
قال اْلوهري( :ومنه جنات عدن أي :جنات إقامة .ومث قول أبن جنة عدن اسم ملوضع من اْلنة

خمصوص) (.)1

وهو جنة من مجلة اْلنان ... ،وَّل مانع من كونه اسم ملوضع خمصوص ،ويطلق على الكل أنه عدن
أي :أقام ,وخلد ,واستمر ،وأما أنه جنة خمصوصة من مجلة اْلنان فهذا أظهر من الشمس الصاحبة

لورود األحاديث الثابتة بذلك... ،
ما أخرج الطرباين يف املعجم عن أيب الدرداء رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

((ينزل هللا تعاىل يف آخر ثالث ساعات يبقني من الليل ،فينظر هللا يف الساعة األوىل منهن يف الكتاب
الذي َّل ينظر فيه غريه ،فيمحو ما يشاء ويثبت ،مث ينظر يف الثانية يف جنة عدن وهي مسكنه الذي

يسكن َّل يكون معه فيها أحد إَّل األنبياء ,والشهداء ,والصديقون ،وفيها ما مل يره أحد ,وَّل خطر
على قلب بشر ,مث يهبط آخر ساعة من الليل فيقول :أَّل مستغفر يستغفرين فأغفر له؟ أَّل سائل

يسألين فأعطيه؟ أَّل داع يدعوين فأستجيب له؟ حىت يطلع الفجر)) ( .)2قال تعاىلَ :وقُـ ْرآ َن الْ َف ْج ِر
ودا [اإلسراء ]78 :فيشهده هللا.
إِ َّن قُـ ْرآ َن الْ َف ْج ِر َكا َن َم ْش ُه ً
وأخرج الدارمي عن ابن عمر موقوفاً( :خلق هللا أربعة أشياء بيده :العرش ،والقلم ،وعدن ،وآدم مث

قال لسائر اخللق :كن فكان) (.)3

وأخرج الدارمي عن ميسرة( :إن هللا مل ْيس شيئاً من خلقه بيده غري ثالث :خلق آدم بيده ،وكتب

التوراة بيده ،وغرس جنة عدن بيده) (.)4

وأخرج عن كعب قال( :مل خيلق هللا بيده غري ثالث :خلق آدم بيده ،وكتب التوراة بيده ،وغرس جنة
عدن بيده ،مث قال هلا :تكلمي .قالت :قَ ْد أَفْـلَ َح ال ُْم ْؤِمنُو َن [املؤمنون.)5( )]1 :
وذكر احلاكم عن جماهد( :أن هللا تعاىل غرس جنات عدن بيده فلما تكاملت أغلقت فهي تفتح كل
سحر ،فينظر هللا إليها فيقول :قَ ْد أَفْـلَ َح ال ُْم ْؤِمنُو َن) (.)6
_________
((( )1حادي األرواح)) (ص.)143 - 138 :

( )2رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( .)8635( )279 /8قال الذهيب يف ((ميزان اَّلعتدال))
( :)98 /2ألفاظ منكرة مل أيت هبا غري زايدة بن حممد األنصاري .وقد انفرد حبديث الرقية :ربنا هللا

الذي يف السماء ،قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)157 /10فيه زايدة بن حممد األنصاري وهو
منكر احلديث.

( )3رواه الدارمي يف ((نقضه على املريسي اْلهمي العنيد فيما افرتى على هللا عز وجل من
التوحيد)) ( ،)261 /1والذهيب يف ((العلو)) ( )82وقال :إسناده جيد ،وقال األلباين يف ((خمتصر

العلو)) ( :)53إسناده صحيح على شرط مسلم.
( )4رواه الدارمي يف نقضه (.)263 /1
( )5رواه الدارمي يف نقضه (.)265 /1
( )6أبو نعيم يف ((صفة اْلنة)) (.)18
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وأخرج ابن أيب الدنيا عن أنس رضي هللا عنه مرفوعاً(( :خلق هللا جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء،

ولبنة من ايقوتة محراء ،ولبنة من زبرجدة خضراء ,مالطها املسك ,وحصباؤها اللؤلؤ ,وحشيشها
الزعفران .مث قال هلا :انطقي .قالت :قَ ْد أَفْـلَ َح ال ُْم ْؤِمنُو َن .فقال هللا عز وجل :وعزيت وجاليل َّل
ك ُه ُم
جياورين فيك خبيل .مث تال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :وَمن يُو َق ُش َّح نَـ ْف ِس ِه فَأ ُْولَئِ َ
ال ُْم ْفلِ ُحو َن [احلشر )1( ))]9 :فهذه اْلنة من اْلنان كآدم يف نوع احليوان جبامع أن كالً منها خلقه

هللا بيده جل شأنه وتعاىل سلطانه.

قال يف (حادي األرواح)( :أتمل هذه العناية كيف خص اْلنة اليت غرسها بيديه ملن خلقه ،وألفضل

ذريته اعتناء ,وتشريفاً ,وإظهاراً لفضل ما خلقه بيده على غريه .فهذا كله يدل على أن جنة عدن

اسم ملوضع من اْلنان خمصوص ،ويطلق على مجلة اْلنات ،إما حقيقة لوجود احلقيقة وهي اإلقامة

والدوام واَّلستمرار ،وإما جمازاً من ابب إطالق البعض على الكل .هذا ما ظهر يل ،وهللا تعاىل أعلم)
(.)2

َّار ْاآل ِخ َرةَ َهلِ َي ا ْحلَيَـ َوا ُن [العنكبوت]64 :
السابع من أمساء اْلنة :دار احليوان قال تعاىلَ :وإِ َّن الد َ

واملراد اْلنة.

َّار ْاآل ِخ َرَة يعين :اْلنة َهلِ َي ا ْحلَيَـ َوا ُن هي :دار احلياة اليت َّل موت فيها).
(وإِ َّن الد َ
قال أهل التفسريَ :
قال أهل اللغة( :احليوان ِبعىن :احلياة).

قال أبو عبيدة وابن قتيبة( :احلياة :احليوان)... ،
قال أبو علي( :يعين :إهنا مصادر ،فاحلياة فعلة كاْلبلة ،واحليوان كالنزوان والغليان ،واحلي كالعي).
وقال أبو زيد( :احليوان ما فيه روح ،واملواتن واملوات ما َّل روح فيه ,والصواب :أن احليوان يقع على

ضربني :أحدمها :مصدر كما حكاه أبو عبيدة ،والثاين :وصف كما حكاه أبو زيد).

فعلى قول أيب زيد يكون املعىن أهنا الدار اليت َّل تفىن ,وَّل تنقطع ,وَّل تبيد كما تفىن األحياء يف هذه

الدار ,فهي أحق هبذا اَّلسم من احليوان الذي يفىن وْيوت واألول أظهر وهللا أعلم.

الثامن :الفردوس.
ِ
ِ
َّ ِ
يها َخالِ ُدو َن [املؤمنون]11 - 10 :
قال تعاىل :أ ُْولَئِ َ
س ُه ْم ف َ
ك ُه ُم ال َْوا ِرثُو َن الذ َ
ين يَ ِرثُو َن الْف ْر َد ْو َ
وقال :إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
َّات ال ِْف ْر َد ْو ِ
س نُـ ُزًَّل [الكهف... ،]107 :
ات َكانَ ْ
ت َهلُ ْم َجن ُ
الص َ
َ َ َ
قال كعب( :هو البستان الذي فيه األعناب) .وقال الليث( :الفردوس جنة ذات كروم يقال :كرم

مفردس أي :معرش) .وقال الضحاك( :واختاره املربد أهنا اْلنة امللتفة ابألشجار) .وقيل( :إنه ليس

بعريب ،وإمنا هو رومي ومعناه ابلعربية :البستان) قاله الزجاج وقال( :حقيقته البستان الذي جيمع كل
ما يكون يف البساتني).

قال حسان بن اثبت رضي هللا عنه:
وإن ثواب هللا لكل خملد  ...جنان من الفردوس فيها خيلد

التاسع :جنات النعيم
قال تعاىل :إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
َّات الن َِّع ِيم [لقمان ]8 :وهو اسم جامع ْلميع
ات َهلُ ْم َجن ُ
الص َ
َ َ َ
اْلنات ملا اشتملت عليه من النعيم املقيم.

العاشر :املقام األمني.
ِ
ني ِيف َم َق ٍام أ َِم ٍ
ني [الدخان ]51 :فاملقام موضع اإلقامة واألمني األمن من كل سوء
قال تعاىل :إِ َّن ال ُْمتَّق َ
ومكروه.
احلادي عشر والثاين عشر :مقعد الصدق وقدم الصدق
_________
( )1رواه ابن أيب الدنيا يف ((صفة اْلنة)) ( ،)18واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) (.)283 /4
وقال األلباين يف ((ضعيف الرتغيب والرتهيب)) ( :)2192ضعيف جدا.

((( )2حادي األرواح)) (ص.)75 :
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ِ
َّات و َهنَ ٍر ِيف م ْقع ِد ِ
ٍ
ص ْد ٍق [القمر ]55 - 54 :فسمى اْلنة مقعد صدق
قال تعاىل :إِ َّن ال ُْمتَّق َ
َ َ
ني ِيف َجن َ
حلصول ما يراد من املقعد احلسن كما يقال :مودة صادقة إذا كانت اثبتة وموضوع هذه اللفظة يف

كالمهم الصحة والكمال ،ومنه قوله صلى هللا عليه وسلم(( :الصدق يهدي إىل الرب ،والرب يهدي إىل
اْلنة)) ( .)1ومنه الصدق يف احلديث ،والصدق يف العمل ،والصديق الذي يصدق قوله ابلعمل.

وفسر قدم الصدق ابْلنة ،وفسر ابألعمال اليت تنال هبا اْلنة ،وفسر ابلسابقة اليت سبقت هلم من
هللا ،وفسر ابلرسول الذي على يده وهدايته َنلوا ذلك .قال احملقق( :والتحقيق أن اْلميع حق ,فإهنم

سبقت هلم من هللا السابقة ابألسباب اليت قدرها هلم على يد رسوله ,وادخر هلم جزاءها يوم القيامة,
ولسان الصدق هو لسان الثناء الصادق ِبحاسن األفعال ,ومجيل الطرائق ,ويف كونه لسان صدق
إشارة إىل مطابقته للواقع ،وأنه ثناء حبق َّل بباطل.

ومدخل الصدق ،وخمرج الصدق هو املدخل واملخرج الذي يكون صاحبه فيه ضامناً على هللا وهو

دخوله وخروجه ابهلل وهلل ,وهذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبد ,فإنه َّل يزال داخالً يف أمر وخارجاً من
آخر ,فمىت كان دخوله هلل وابهلل وخروجه كذلك كان قد أدخل مدخل صدق وأخرج خمرج صدق.

وهللا أعلم) ( .)2البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة حملمد بن أمحد السفاريين  -بتصرف – 998 /3
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6094ومسلم ( .)2607من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه.
((( )2حادي األرواح)) (.)147 - 143
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املطلب األول :نعيم اْلنة
قال هللا عز وجل :وب ِش ِر الَّ ِذين آَمنُوا و َع ِملُوا ال َّ ِ
ِ ِ
ٍ
احل ِ
ات أ َّ
ار ُكلَّ َما
ص َ
ََ
َن َهلُ ْم َجنَّات َجتْ ِري م ْن َحتْت َها األَ ْهنَ ُ
َ َ َ
ِ
َّرةٌ َو ُه ْم
ُرِزقُوا ِم ْنـ َها ِم ْن َمثََرةٍ ِر ْزقًا قَالُوا َه َذا الَّ ِذي ُرِزقـْنَا ِم ْن قَـ ْب ُل َوأُتُوا بِ ِه ُمتَ َ
ش ِاهبًا َوَهلُ ْم ف َ
يها أَ ْزَو ٌ
اج ُمطَه َ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
يها َخالِ ُدو َن [البقرة ]25 :والَّ ِذين آَمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
ار
فَ
الصاحلَات َسنُ ْدخلُ ُه ْم َجنَّات َجتْ ِري م ْن َحتْت َها األ َْهنَ ُ
َ َ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َخالِ ِد ِ
ني ِيف جن ٍ
َّات
يها أَبَ ًدا َهلُ ْم ف َ
ين ف َ
يها أَ ْزَو ٌ
َّرةٌ َونُ ْدخلُ ُه ْم ظ اال ظَل ًيال [النساء ،]57 :إِ َّن ال ُْمتَّق َ َ
َ
اج ُمطَه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
و ُعي ٍ
ِ
ون ا ْد ُخلُ َ ِ
يها
ني َّلَ ْيََ م
س ُه ْم ف َ
ص ُدوِرهم م ْن غ ٍل إِ ْخ َو ًاَن َعلَى ُس ُرٍر متَـ َقابِل َ
سالٍَم آمن َ
ني َونَـ َز ْعنَا َما ِيف ُ
َ ُ
وها ب َ
ِ
ِ ِ َّ ِ
ب َعنَّا ا ْحلََز َن إِ َّن َربَّـنَا
ب َوَما ُهم م ْنـ َها ِِبُ ْخ َرِج َ
نَ َ
صٌ
ني [احلجرَ ،]48 - 45 :وقَالُوا ا ْحلَ ْم ُد ََّّلل الذي أَ ْذ َه َ
سنَا فِيها نَصب وَّل ْيََ م ِ
لَغَ ُفور َش ُكور الَّ ِذي أَحلَّنَا َدار الْم َقام ِة ِمن فَ ْ ِ ِ
وب [فاطر:
يها لُغُ ٌ
سنَا ف َ
ٌ
ٌ
َ ُ َ
َ
ضله َّل ْيََ م َ َ ٌ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّات وعُي ٍ
ٍ
ون يَـلْبَسو َن من ُسن ُد ٍ ِ
ني ِيف َم َق ٍام أَم ٍ
ني
رب ٍق متَـ َقابِل َ
 ،]35 - 34إِ َّن ال ُْمتَّق َ
ني ِيف َجن َ ُ
س َوإ ْستَ ْ َ
ُ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
اهم ِحبُوٍر ِع ٍ
ُوىل
ت إَِّلَّ ال َْم ْوتَةَ األ َ
يها ال َْم ْو َ
َك َذلِ َ
ك َوَزَّو ْجنَ ُ
ني َّل يَ ُذوقُو َن ف َ
يها بِ ُك ِل فَاك َهة آمنِ َ
ني يَ ْد ُعو َن ف َ
ِ
السابِ ُقو َن
يم [الدخانَ ،]57 - 52 :و َّ
اب ا ْْلَ ِح ِيم فَ ْ
ك ذَلِ َ
ضالً ِمن َّربِ َ
َوَوقَ ُ
اه ْم َع َذ َ
ك ُه َو الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
ِ
َّات الن َِّع ِيم ثُـلَّةٌ ِمن األ ََّولِني وقَلِ ِ
ك الْم َق َّربو َن ِيف جن ِ
ِ
ضونٍَة
َّ
ين َعلَى ُس ُرٍر َّم ْو ُ
َ
السابُِقو َن أ ُْولَئ َ ُ ُ
يل م َن اآلخ ِر َ
َ
ََ ٌ
ِ
ِ
وف َعلَْي ِه ْم ِولْ َدا ٌن مخمَلَّ ُدو َن ِأبَ ْك َو ٍ
ْس ِمن َّم ِع ٍ
يق َوَكأ ٍ
ص َّدعُو َن
ني يَطُ ُ
اب َوأ ََاب ِر َ
ني َعلَْيـ َها ُمتَـ َقابِل َ
ُمتَّكئِ َ
ني َّل يُ َ
ع ْنـها وَّل ين ِزفُو َن وفَاكِه ٍة ِممَّا يـت َخ َّريو َن و َحل ِم طَ ٍري ِممَّا ي ْشتـهو َن وح ِ
ال اللم ْؤلُ ِؤ الْمكْنُ ِ
ني َكأ َْمثَ ِ
ون َج َزاء
ور ع ٌ
َ َ ََ ُ َ ْ ْ َ َ ُ َ ُ ٌ
ََ َ ُ
َ
ض ٍ
اب الْيَ ِم ِ
اب الْيَ ِم ِ
ْح
ود َوطَل ٍ
ني ِيف ِس ْد ٍر َّخمْ ُ
ني َما أ ْ
ِِبَا َكانُوا يَـ ْع َملُو َن [الواقعةَ ،]24 - 10 :وأ ْ
َص َح ُ
َص َح ُ
وب وفَاكِه ٍة َكثِ ٍ
َّم ُ ٍ ِ
ٍ
ٍ
وع ٍة َوفُـ ُر ٍ
شأ ََْن ُه َّن
وع ٍة إِ ََّن أَن َ
ش َّم ْرفُ َ
وع ٍة َوَّل ممَْنُ َ
رية َّلَّ َم ْقطُ َ
نضود َوظ ٍل َّممْ ُدود َوَماء َّم ْس ُك َ َ َ
ني [الواقعة ،]38 - 27 :وجوهٌ يـومئِ ٍذ َن ِ
ِ
َص َح ِ
اب الْيَ ِم ِ
َّع َمةٌ
إِن َ
ارا عُ ُرًاب أَتْـ َر ًااب أل ْ
شاء فَ َج َع ْلنَ ُ
ُ ُ َْ َ
اه َّن أَبْ َك ً
اضيةٌ ِيف جن ٍَّة عالِي ٍة َّلَّ تَسمع فِيها ِ
ِ
ِ
َّلغيَةً [الغاشية.]11 - 8 :
َُْ َ
َ َ َ
س ْعيِ َها َر َ
لَ

()75/5

أخرج أبو بكر البزار من حديث أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :خلق هللا
تبارك وتعاىل اْلنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ,ومالطها املسك ,وقال هلا :تكلمي فقالت :قد أفلح
املؤمنون فقالت املالئكة :طوىب لك منزل امللوك)) ( )1وهذا يروى موقوفاً عن أيب سعيد قال( :خلق

هللا اْلنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وغرسها وقال هلا :تكلمي ،فقالت :قد أفلح املؤمنون،
فدخلتها املالئكة فقالت :طوىب لك منزل امللوك) (.)2

ومن حديث مسلم عن أيب سعيد اخلدري(( :أن ابن صياد سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن تربة

اْلنة فقال (درمكة) بيضاء مسك خالص)) (.)3

وعن أنس بن مالك عن النيب عليه السالم قال(( :أدخلت اْلنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا تراهبا
املسك)) ()4

اْلنابذ :القباب واحدها جنبذة.

وذكر مسلم أيضاً من حديث أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :قال هللا عز وجل

أعددت لعبادي الصاحلني ما َّل عني رأت ,وَّل أذن مسعت ,وَّل خطر على قلب بشر ,مصداق ذلك
يف كتاب هللا عز وجل فَ َال تَـ ْعلَ ُم نَـ ْفس َما أُ ْخ ِفي َهلُ ْم ِم ْن قُـ َّرةِ أَ ْع ُ ٍ
اء ِِبَا َكانُوا يَـ ْع َملُو َن [السجدة:
ني َج َز ً
ٌ
َ
.)5( ))]17
وذكر مسلم أيضاً من حديث سهل بن (سعد) عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن يف

اْلنة لشجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام َّل يقطعها)) ( )6قال أبو حازم :فحدثت به النعمان بن
أيب عياش (الرزقي) فقال :حدثين أبو سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن يف
اْلنة شجرة يسري الراكب ذو اْلواد املضمر السريع مائة عام َّل يقطعها)) (.)7

وذكر الرتمذي من حديث أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يقول هللا عز وجل:
أعددت لعبادي الصاحلني ما َّل عني رأت ,وَّل أذن مسعت ,وَّل خطر على قلب بشر ,اقرؤا إن شئتم:
فَ َال تَـ ْعلَ ُم نَـ ْفس َما أُ ْخ ِفي َهلُ ْم ِم ْن قُـ َّرةِ أَ ْع ُ ٍ
اء ِِبَا َكانُوا يَـ ْع َملُو َن ويف اْلنة شجرة يسري الراكب يف
ني َج َز ً
ٌ
َ
ظلها مائة عام َّل يقطعها واقرؤوا إن شئتم :و ِظ ٍل ممَْ ُد ٍ
ود [الواقعة ]30 :وملوضع سوط يف اْلنة خري
َ
ِ
از َوَما احلَيَاةُ ال مدنْـيَا إََِّّل
ِح َع ِن النَّا ِر َوأُ ْدخ َل اْلَنَّةَ فَـ َق ْد فَ َ
من الدنيا وما فيها ،واقرؤوا إن شئتم :فَ َم ْن ُز ْحز َ
اع الغُ ُروِر [آل عمران.)8( ))]185 :
َمتَ ُ
وأما ما أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن يف اْلنة
شجرة يستظل الراكب يف ظلها مائة سنة واقرؤوا إن شئتم :و ِظ ٍل ممَْ ُد ٍ
ود  ,ولقاب قوس أحدكم من
َ
اْلنة خري مما طلعت عليه الشمس أو تغرب)) (.)9

_________

( )1رواه البزار كما يف ((جممع الزوائد)) للهيثمي ( )732 /10وقال :رواه البزار مرفوعا وموقوفا. .
ورجال املوقوف رجال الصحيح وأبو سعيد َّل يقول هذا إَّل بتوقيف.
( )2رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( .)99 /4وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/10

 :)732رواه البزار مرفوعا وموقوفا والطرباين يف األوسط إَّل أنه قال :عن النيب صلى هللا عليه وسلم
قال(( :إن هللا خلق جنة عدن بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضة)) والباقي بنحوه ورجال املوقوف
رجال الصحيح وأبو سعيد َّل يقول هذا إَّل بتوقيف.

( )3رواه مسلم ()2928

( )4رواه البخاري ( ،)3342ومسلم (.)163
( )5رواه مسلم (.)2824
( )6رواه مسلم (.)2827
( )7رواه مسلم (.)2828

((( )8سنن الرتمذي)) ( )3197وقال :حسن صحيح ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)):
صحيح .وروى البخاري ( )3244ومسلم ( ،)2824اْلزء األول من احلديث.
( )9رواه البخاري (.)3253 ،3252

()76/5

وذكر الرتمذي من حديث أيب هريرة :قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ما يف اْلنة شجرة
إَّل وساقها من ذهب)) ( .... )1وذكر ابن املبارك عن سليم بن عامر قال(( :كان أصحاب النيب
صلى هللا عليه وسلم يقولون :إنه لينفعنا هللا ابألعراب ومسائلهم أقبل أعرايب يوماً فقال :اي رسول هللا

لقد ذكر هللا يف اْلنة شجرة مؤذية ,وما كنت أدري يف اْلنة شجرة تؤذي صاحبها ,فقال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :وما هي؟ قال :السدر فإن له شوكاً مؤذايً ,فقال رسول هللا صلى هللا عليه
ض ٍ
ود خضد هللا شوكه ,فجعل مكان كل ذي شوكة مثرة ,فإهنا لتنبت
وسلم :أو ليس يقولِ :س ْد ٍر َّخمْ ُ
ْتراً تفتق التمرة منها عن اثنني وسبعني لوَنً من طعام ،ما فيها لون يشبه اآلخر)) ( )2ويروى مثراً
ابلثاء املثلثة فيها كلها.

وقال عليه السالم :وذكر سدرة املنتهى ((وإذا مثرها كالقالل)) ( )3ذكره مسلم بن احلجاج رمحه هللا.

وذكر مسلم أيضاً عن أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن هللا عز وجل

يقول ألهل اْلنة :اي أهل اْلنة .فيقولون :لبيك ربنا وسعديك واخلري يف يديك .فيقول :هل رضيتم؟

فيقولون :وما لنا َّل نرضى اي ربنا وقد أعطيتنا ما مل تعط أحداً من خلقك؟ فيقول :أَّل أعطيكم أفضل

من ذلك؟ فيقولون :اي رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول :أحل عليكم رضواين فال أسخط

عليكم بعده أبداً)) (.)4

وذكر مسلم أيضاً من حديث أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن أهل

اْلنة ليرتاءون (أهل الغرف) من فوقهم كما ترتاءون الكوكب الدري الغائر من األفق من املشرق أو

املغرب لتفاضل ما بينهم .قالوا :اي رسول هللا تلك منازل األنبياء َّل يبلغها غريهم؟ قال :بلى والذي
نفسي بيده ,رجال آمنوا ابهلل وصدقوا املرسلني)) (.)5
وذكر مسلم أيضاً عن حممد بن سريين قال( :أما تفاخروا وأما تذاكروا ,الرجال أكثر يف اْلنة أم

النساء) فقال أبو هريرة أمل يقل أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم(( :إن أول زمرة تدخل اْلنة على
صورة القمر ليلة البدر ,واليت بعدها على أضوأ كوكب دري يف السماء ,لكل امرئ منهم زوجتان

اثنتان ,يرى مخ سوقها من وراء اللحم وما يف اْلنة أعزب)) (.)6

وذكر الرتمذي عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إن أول زمرة يدخلون اْلنة يوم القيامة
ضوء وجوههم على مثل ضوء القمر ليلة البدر ,والزمرة الثانية على مثل أحسن كوكب يف السماء,

لكل واحد منهم زوجتان ,على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من ورائها)) (.)7
وذكر مسلم بن احلجاج عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن أول زمرة

يدخلون اْلنة على صورة القمر ليلة البدر ,والذين يلوهنم على أشد كوكب دري يف السماء إضاءة,

َّل يبولون ,وَّل يتغوطون ,وَّل يتمخطون ,وَّل يتفلون ,أمشاطهم الذهب ,ورشحهم املسك ,وجمامرهم

األَلَُّوة ،وأزواجهم احلور العني ,أخالقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً يف
السماء)) (.)8

_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2525وابن حبان ( .)425 /16وقال :هذا حديث حسن غريب من حديث
أيب سعيد رضي هللا عنه .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

( )2رواه ابن املبارك يف ((الزهد)) (.)263
( )3رواه مسلم (.)162
( )4رواه مسلم (.)2829
( )5رواه مسلم (.)2831
( )6رواه مسلم (.)2734

((( )7سنن الرتمذي)) ( )2522وقال :حديث حسن صحيح ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن
الرتمذي)) .كما رواه مسلم ( )2834بلفظ آخر.
( )8رواه مسلم (.)2834

()77/5

وذكر مسلم أيضاً من حديث أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن أول زمرة

تدخل اْلنة من أميت على صورة القمر ليلة البدر ,مث الذين يلوهنم على أشد جنم يف السماء إضاءة,

مث هم بعد ذلك منازل َّل يتغوطون ,وَّل يبولون ,وَّل يتمخطون ,وَّل يبصقون ,أمشاطهم الذهب,

وجمامرهم األَلَُّوة ,ورشحهم املسك ,أخالقهم على خلق رجل واحد ,على طول أبيهم آدم عليه

السالم ستون ذراعاً يف السماء)) ( )1ويروى :على خلق.

وذكر أيضاً من حديث أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :أول زمرة تلج اْلنة

صورهم على صورة القمر ليلة البدرَّ ,ل يبصقون فيها ,وَّل يتمخطون فيها ,وَّل يتغوطون فيها ,آنيتهم

وأمشاطهم من الذهب والفضة ,وجمامرهم من األَلَُّوة ,ورشحهم املسك ,ولكل واحد منهم زوجتان
يرى مخ ساقها من وراء اللحم من احلسنَّ ,ل اختالف بينهم وَّل تباغض ،قلوهبم قلب واحد,

يسبحون هللا بكرة وعشياً)) (.)2

وذكر من حديث جابر بن عبد هللا قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أيكل أهل اْلنة فيها

ويشربون ,وَّل يتغوطون ,وَّل يتمخطون ,وَّل يبولون ,ولكن طعامهم ذلك (جشاء) كرشح املسك،
يلهمون التسبيح واحلمد كما يلهمون النفس)) (.)3

وذكر النسائي من حديث زيد بن أرقم قال(( :جاء رجل من اليهود إىل النيب صلى هللا عليه وسلم
فقال :اي أاب القاسم أتزعمون أن أهل اْلنة أيكلون ويشربون؟ فقال :إي والذي نفسي بيده إن الرجل

منهم ليعطى قوة مائة رجل يف األكل ,والشرب ,واْلماع ,والشهوة .قال الرجل :فإن الذي أيكل

ويشرب تكون له احلاجة ,وليس يف اْلنة أذى ,فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :حاجة أحد منهم
رشح يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر)) (.)4

وذكر الرتمذي من حديث أنس بن مالك قال(( :سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما الكوثر؟
قال :ذلك هنر أعطانيه هللا ،يعين يف اْلنة ,أشد بياضاً من اللنب ,وأحلى من العسل ,فيه طري أعناقها
كأعناق اْلزر ،قال عمر :إن هذه لناعمة .قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :آكلها أنعم منها))

( .... )5وذكر الرتمذي أيضاً عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :من مات

من أهل اْلنة من صغري أو كبري يردون بين ثالثني يف اْلنة َّل يزيدون عليها أبداً ,وكذلك أهل النار))

(.)6

كذا قال ثالثني ،واألول أحسن إسناداً.

وذكر مسلم من حديث أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :من يدخل اْلنة ينعم وَّل

ييأسَّ ,ل تبلى ثيابه ,وَّل يفىن شبابه)) (.)7

وذكر مسلم أيضاً من حديث أيب سعيد اخلدري ,وأيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:

((ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبداً ,وإن لكم أن حتيوا فال ْتوتوا أبداً ,وإن لكم أن
ودوا أَ ْن تِلْ ُك ُم
تشبوا فال هترموا أبداً ,وإن لكم أن تنعموا فال تبأسوا أبداً ,فذلك قوله عز وجلَ :ونُ ُ
وها ِِبَا ُك ْنـتُ ْم تَـ ْع َملُو َن)) ( .)8العاقبة أو املوت واحلشر والنشور لعبد احلق األشبيلي
اْلَنَّةُ أُوِرثْـتُ ُم َ
اآلذى– ص311 :
_________

( )1رواه مسلم (.)2834
( )2رواه مسلم (.)2834
( )3رواه مسلم (.)2835
( )4رواه أمحد ( ،)19333( )371 /4والنسائي يف ((السنن الكربى)) (.)11478( )454 /6
قال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)381 /4رواته حمتج هبم ي الصحيح ،وصحح إسناده

العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) (.)305 /5

( )5رواه الرتمذي ( ،)2542وأمحد ( ،)13505( )236 /3والنسائي يف ((السنن الكربى)) (/6

 ،)11703( )523واحلاكم ( .)585 /2قال الرتمذي :حسن غريب ،وقال املناوي يف ((ختريج
أحاديث املصابيح)) ( :)69 /5رجاله رجال مسلم ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة
املصابيح)) ( )210 /5كما قال ذلك يف املقدمة.

( )6رواه الرتمذي ( )2562وقال :هذا حديث غريب َّل نعرفه إَّل من حديث رشدين .وقال البغوي
يف ((شرح السنة)) ( :)543 /7غريب .وقال املناوي يف ((ختريج أحاديث املصابيح)) (:)74 /5
[فيه] رشدين سيئ احلفظ.

( )7رواه مسلم (.)2836
( )8رواه مسلم (.)2837

()78/5

املطلب الثاين :مفتاح اْلنة
واعلم أن الباب َّلبد له من مفتاح ،وأن مفتاح اْلنة هي كلمة اإلخالص ،وهي شهادة أن َّل إله إَّل
هللا ,وأن حممداً صلى هللا عليه وسلم عبده ورسوله.

أخرج اإلمام أمحد عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه مرفوعاً(( :مفتاح اْلنة شهادة أن َّل إله إَّل هللا))

( .)1قال احلافظ ابن رجب يف كتابه (التوحيد) :إسناده منقطع وسنده صحيح.

البخاري عن وهب بن منبه( :أنه قيل له :أليس مفتاح اْلنة َّل إله إَّل هللا؟ قال :بلى ولكن ليس من

مفتاح إَّل له أسنان فإن أتيت ِبفتاح له أسنان فتح لك وإَّل مل يفتح) (.)2

 .........ويف املسند عن معاذ رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أَّل أدلك

على ابب من أبواب اْلنة؟ قلت :بلى .قالَّ :ل حول وَّل قوة إَّل ابهلل)) (.)3

قال يف حادي األرواح( :ولقد جعل هللا لكل مطلوب مفتاحاً يفتح به ،فجعل مفتاح الصالة الطهارة،
كما قال صلى هللا عليه وسلم(( :مفتاح الصالة الطهور)) ( ،)4ومفتاح احلج اإلحرام ،ومفتاح الرب

الصدق ،ومفتاح اْلنة التوحيد ،ومفتاح العلم حسن السؤال ،وحسن اإلصغاء ،ومفتاح النصر والظفر
الصرب ،ومفتاح املزيد الشكر ،ومفتاح الوَّلية احملبة ،ومفتاح احملبة الذكر ،ومفتاح الفالح التقوى،

ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة ،ومفتاح اإلجابة الدعاء ،ومفتاح اإلْيان التفكر فيما دعا هللا عباده إىل
التفكر فيه ،ومفتاح الدخول على هللا سالمة القلب ،وسالمته له واإلخالص له يف احلب والبغض

والفعل والرتك ،ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن ,والتضرع ابألسحار ,وترك الذنوب واألوزار ،ومفتاح

حصول الرمحة اإلحساس يف عبادة اخلالق والسعي يف نفع عبيده ،ومفتاح حصول الرزق السعي مع
اَّلستغفار والتقوى ،ومفتاح العز طاعة هللا ورسوله ،ومفتاح اَّلستعداد لآلخرة قصر األمل ،ومفتاح

كل خري الرغبة يف هللا والدار اآلخرة ،ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول األمل ،وهذا ابب عظيم من

أنفع أبواب العلم ملعرفة مفاتيح اخلري والشر ،فإن هللا جعل للخري وللشر مفتاحاً وابابً يدخل فيه إليه،

كما جعل الشرك والكرب واإلعراض عما بعث هللا به رسوله والغفلة عن ذكره والقيام حبقه مفتاحاً
للنار ،واخلمر مفتاح كل إمث ،والغناء مفتاح الزَن ،وإطالق النظرة يف الصور مفتاح الطلب ،والعشق
والكسل والراحة مفتاح اخليبة واحلرمان ،واملعاصي مفتاح الكفر ،والكذب مفتاح النفاق ،والشح

واحلرص مفتاح البخل ،وقطيعة الرحم وأخذ املال من غري حله واإلعراض عما جاء به الرسول مفتاح
كل بدعة وضاللة ,فسبحان مسبب األسباب وهللا املوفق) وإىل املفتاح أشار يف النونية بقوله (:)5

هذا وفتح الباب ليس ِبمكن  ...إَّل ِبفتاح على أسنان

مفتاحه بشهادة اإلخالص والتوحيد  ...تلك شهادة اإلْيان
أسنانه األعمال وهي شرائع اإلسالم  ...واملفتاح ابألسنان

َّل تلغني هذا املثال فكم به  ...من حل إشكال لذي العرفان

@ البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة حملمد بن أمحد السفاريين – بتصرف – 962 /3
_________

( )1رواه أمحد ( .)22155( )242 /5بلفظ(( :مفاتيح)) بدَّلً من(( :مفتاح)) .قال اهليثمي يف

((جممع الزوائد)) ( :)21 /1فيه انقطاع بني شهر ومعاذ وإمساعيل بن عياش روايته عن أهل احلجاز

ضعيفة وهذا منها ،وقال يف ( :)85 /10رواه أمحد ورجاله وثقوا إَّل أن شهرا مل يسمع من معاذ،
وقال حممد جار هللا الصعدي يف ((النوافح العطرة)) ( :)335رجاله موثقون.

( )2رواه البخاري معلقاً قبل حديث ( ،)1237ووصله أبو نعيم يف ((حلية األولياء)) (.)66 /4
وانظر(( :تغليق التعليق)) َّلبن حجر (.)454 - 453 /2

( )3رواه أمحد ( ،)22049( )228 /5ورواه النسائي ( ،)97 /6والطرباين ()174 /20

( )17128بلفظ(( :أَّل أدلك على كنز من كنوز اْلنة)) ،واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) (/2
 .)366وقال :إسناده صحيح إن شاء هللا ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)100 /10رواه
أمحد والطرباين  ...رجاهلما رجال الصحيح غري عطاء بن السائب وقد حدث عنه محاد بن سلمة قبل

اَّلختالط ،وقال األلباين يف ((صحيح الرتغيب والرتهيب)) ( :)1581صحيح لغريه.

( )4رواه أبو داود ( ،)61والرتمذي ( ،)3وأمحد ( .)1006( )123 /1من حديث علي رضي هللا
عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الرتمذي :أصح شيء يف هذا الباب وأحسن ،وحسنه

البغوي يف ((شرح السنة)) ( ،)184 /2وقال ابن العريب يف (عارضة األحوذي)) ( :)36 /1رواه أبو
داود بسند صحيح.
((( )5شرح ابن عيسى)) (.)474 /2

()79/5

املطلب الثالث :أبواب اْلنة
ِ
قال تعاىل :و ِس َ َّ ِ
ال َهلُ ْم َخ َزنَـتُـ َها
ت أَبْـ َو ُاهبَا َوقَ َ
وها َوفُتِ َح ْ
ين اتَّـ َق ْوا َرَّهبُ ْم إِ َىل ا ْْلَنَّة ُزَم ًرا َح َّىت إِذَا َجا ُؤ َ
َ
يق الذ َ
ِ
ِِ
ت
وها فُتِ َح ْ
ين [الزمر ،]73 :وقال يف صفة النارَ :ح َّىت إِذَا َجا ُؤ َ
َس َال ٌم َعلَْي ُك ْم ط ْبـتُ ْم فَا ْد ُخلُ َ
وها َخالد َ
أَبْـ َو ُاهبَا [الزمر ،]71 :بغري واو ,فزعمت طائفة أن هذه الواو واو الثمانية دخلت يف أبواب اْلنة
لكوهنا مثانية خبالف أبواب النار فإهنا سبعة ,وذكره اإلمام َنصر السنة ابن اْلوزي يف (التبصرة)

وانتصر له.

وها وأن اْلواب حمذوف.
 ...الواو عاطفة على قوله تعاىلَ :جا ُؤ َ

( ...وهو اختيار أيب عبيدة ،واملربد ،والزجاج ،وغريهم ،قال املربد( :وحذف اْلواب أبلغ عند أهل

العلم) .قال أبو الفتح ابن جين( :وأصحابنا يدفعون زايدة الواو ،وَّل جييزونه ،ويرون أن اْلواب

حمذوف للعلم به) .فإن قيل :ما السر يف حذف اْلواب يف آية أهل اْلنة ،وذكره يف آية أهل النار؟
فاْلواب :إن هذا أبلغ يف املوضعني ,فإن املالئكة تسوق أهل النار إليها وأبواهبا مغلقة ,حىت إذا

جاءوها فتحت يف وجوههم ففجئهم العذاب بغتة ,فحني انتهوا إليها فتحت أبواهبا بال مهلة ،فإن
هذا أن اْلزاء املرتب على الشرط أن يكون عقيبه ،فإهنا دار اإلهانة واخلزي ،فلم يستأذن هلم يف

دخوهلا ،وأما اْلنة فدار كرامته تعاىل ،وحمل خواصه وأوليائه ,فإذا انتهوا إليها صادفوها مغلقة

فريغبون إىل صاحبها ومالكها أن يفتحها هلم ،ويستشفعون إليه أبويل العزم من رسله فكلهم يتأخر

عن ذلك حىت تقع الدَّللة على خاْتهم ،وسيدهم ،وأفضلهم فيقول(( :أَن هلا)) ( .)1فيأيت حتت

العرش ،وخير ساجداً لربه فيدعه ما شاء أن يدعه ,مث أيذن له يف رفع رأسه ،وأن يسأل حاجته فيشفع

إليه سبحانه يف فتح أبواهبا فيشفعه ،ويفتحها تعظيماً خلطرها ,وإظهاراً ملنزلة رسوله وكرامته عليه وإن
مثل هذه الدار اليت هي دار ملك امللوك إمنا يدخل إليها بعد تلك األهوال العظيمة اليت أوهلا من

حني عقل العبد يف هذه الدار إىل أن ينتهي إليها وما ركبه من األطباق طبقاً فوق طبق) (.)2
نب طَبَـ ًقا َعن طَبَ ٍق [اَّلنشقاق( :]19 :يعين
قال ابن عباس رضي هللا عنهما يف قوله تعاىل :لَ َ ْرتَك ُ َّ
الشدائد واألهوال واملوت ،مث البعث ،مث العرض).

وقال عكرمة (( :)3حاَّلً بعد حال رضيعاً ،مث فطيماً ،مث غالماً ،مث شاابً ،مث شيخاً هذا معىن اآلية

الكرْية).

وقيل غري ذلك من الشدائد ،واملصائب شدة بعد أخرى حىت أيذن هللا سبحانه لنبيه وخامت رسله أن

يشفع إليه يف فتحها هلم ,وهذا أبلغ وأعظم يف ْتام النعمة ،وحصول الفرح والسرور لئال يتوهم

اْلاهل أهنا ِبنزلة اخلان الذي يدخله من شاء فجنة هللا غالية ،ومنزلة عالية بني الناس ,وبينها من
العقاب ،واملفاوز ،واألخطار ما َّل تنال إَّل به ,فما ملن أتبع نفسه هواها ،وْتىن على هللا األماين وهلذه

الدار ,فليعد عنها إىل ما هو أوىل به وقد خلق هلا وهي له ...
_________

( )1جزء من حديث رواه مسلم ( .)193من حديث أنس رضي هللا عنه.
( )2انظر(( :حادي األرواح)) (ص.)83 - 82 :
( )3ذكره البغوي يف ((تفسريه)) (.)376 /8

()80/5
ِ
وها أي :سالمتكم ودخوهلا يطيبكم،
تدبر قوله تعاىلُ :زَم ًرا وأتمل قول خزنة اْلنة ألهلها :ط ْبـتُ ْم فَا ْد ُخلُ َ
فإن هللا حرمها إَّل على الطيبني فيبشروهنم ابلسالمة ,والطيب ,والدخول ,واخللود ،وأما أهل النار

فإهنم ملا انتهوا إليها على تلك احلالة من اهلم ,والغم ,واخلزي ,واحلزن فتحت هلم أبواهبا ,فوقفوا
عليها وزيدوا على ما هم عليه من اخلزي والنكال توبيخ خزنتها وتبكيتهم بقوهلم :أََملْ َأيْتِ ُك ْم ُر ُس ٌل
ت ربِ ُكم وي ِ
ِمن ُكم يـ ْتـلُو َن َعلَْي ُكم ِ
ت َكلِ َمةُ
نذ ُرونَ ُك ْم لَِقاء يَـ ْوِم ُك ْم َه َذا فاعرتفوا وقَالُوا بَـلَى َولَ ِك ْن َح َّق ْ
آاي َ ْ َ ُ
َْ
ْ َ
ِ
ال َْع َذ ِ
ين [الزمر.]71 :
اب َعلَى الْ َكاف ِر َ
َّاس أ ْ ِ
وكلمة العذاب قوله تعاىلَ :ولَ ِك ْن َح َّق الْ َق ْو ُل ِم ِين َأل َْم َأل َّ
َّم ِم َن ا ْْلِن َِّة َوالن ِ
ني [السجدة:
َمجَع َ
َن َج َهن َ
.]13

وحقت ِبعىن وجبت ،فيبشروهنم حينئذ بدخوهلا واخللود فيها ,وأهنا بئس املأوى هلم ،وأتمل قول خزنة

اْلنة ألهليها :ادخلوها وقول خزنة النار ألهلها :ادخلو أبواب جهنم جتد حتته سراً لطيفاً ,ومعىن

بديعاً ظريفاً ،وهو أهنا ملا كانت دار العقوبة فأبواهبا أفظع كل شيء ,وأشده حراً ,وأعظمه غماً,
يستقبل الداخل يف العذاب ما هو أشد منها ,ويدنو من الغم واخلزي بدخول األبواب فقيل :ادخلوا
أبواهبا صغاراً هلم ,وإذَّلَّلً وخزايً مث قيل هلمَّ :ل يقتصر بكم على جمرد ذلك ,ولكن وراء ذلك اخللود
يف النار.

وأما اْلنة فهي دار الكرامة ,واملنزل الذي أعد هللا ألوليائه ,فيبشرون من أول وهلة ابلدخول إىل
َّكئِ ِ
ِ
ِ ٍ
يها يَ ْد ُعو َن
ني ف َ
اب ُمت َ
َّحةً َّهلُ ُم ْاألَبْـ َو ُ
املقاعد واملنازل واخللود فيها ،وأتمل قوله تعاىلَ :جنَّات َع ْدن م َفت َ
ِ
يها بَِفاكِ َه ٍة َكثِريةٍ َو َشر ٍ
اب [ص ]51 - 50 :كيف جتد حتته معىن بديعاً ،وهو أهنم إذا دخلوا مل تغلق
فَ
َ َ
أبواهبا عليهم ,بل تبقى مفتحة كما هي خالف النار ,فإذا دخلوها أغلقت عليهم ،كما قال تعاىل :إِ َّهنَا
ص َدةٌ [اهلمزة ]8 :أي :مطبقة ,ومنه مسي الباب وصيداً ,وهي مؤصدة يف عمد ممدة ,قد
َعلَْي ِهم م ْؤ َ
جعلت العمد ممسكة لألبواب من خلفها كاحلجر العظيم الذي جيعل خلف الباب.

قال مقاتل( :يعين أبواهبا عليهم مطبقة فال يفتح هلا ابب ,وَّل خيرج منها غم ,وَّل (يدخل فيها روح)

وَّل يدخل فيها نسيم آخر األبد ،وأيضاً فإن يف فتح األبواب حيث شاؤوا ,ودخول املالئكة عليهم
من كل ابب يف كل وقت ,ابلتحف واأللطاف من رهبم ,وأيضاً إشارة إىل أهنا دار من َّل حيتاج إىل

غلق األبواب كما يف الدنيا ...

وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :يف اْلنة

مثانية أبواب :ابب منها يسمى الراين َّل يدخله إَّل الصائمون)) ()1

وفيهما عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :من أنفق زوجني من

شيء من األشياء يف سبيل هللا دعي من أبواب اْلنة :اي عبد هللا هذا خري ،فمن كان من أهل الصالة

دعي من ابب الصالة ،ومن كان من أهل اْلهاد دعي من ابب اْلهاد ،ومن كان من أهل الصدقة

دعي من ابب الصدقة ،ومن كان من أهل الصيام دعي من ابب الراين .فقال أبو بكر رضي هللا عنه:
وهللا اي رسول هللا ما على أحد من ضرورة من أيها دعي ،فهل يدعى منها كلها أحد اي رسول هللا؟

قال :نعم ،وإين ألرجو أن تكون منهم)) ( )2قال القرطيب( :قيل الدعاء من مجيعها دعاء تنويه
وإكرام مث يدخل من الباب الذي غلب عليه العمل) (.)3

_________

( )1رواه البخاري ( ،)1896ومسلم (.)1152

( )2رواه البخاري ( , )3666ومسلم (.)1027
( )3انظر(( :التذكرة)) (ص.)536 :

()81/5

وأخرج مسلم عن عمر رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :ما منكم من أحد
يتوضأ فيبلغ – أو فيسبغ – الوضوء مث يقول :أشهد أَّل إله إَّل هللا وحده َّل شريك له ,وأشهد أن
حممداً عبده ورسوله ,اللهم اجعلين من التوابني .إَّل فتحت له أبواب اْلنة الثمانية يدخل من أيها

شاء)) ( .)1زاد الرتمذي(( :واجعلين من املتطهرين)) ( .)2زاد اإلمام أمحد وأبو داود(( :مث رفع
نظره إىل السماء فقال :اللهم اجعلين  )3( )) ...احلديث.

وعند اإلمام أمحد عن أنس رضي هللا عنه يرفعه(( :من توضأ فأحسن الوضوء مث قال ثالث مرات:

أشهد أن َّل إله إَّل هللا وحده َّل شريك له ,وأشهد أن حممداً عبده ورسوله .إَّل فتح له مثانية أبواب
اْلنة من أيها شاء دخل)) (.)4

وأخرج عبد هللا بن اإلمام أمحد ،وابن ماجه عن عتبة بن عبد هللا السلمي مرفوعاً(( :ما من مسلم

يتوىف له ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث إَّل تلقوه من أبواب اْلنة الثمانية من أيها شاء دخل)) (.)5
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_________

( )1رواه مسلم (.)234

( )2رواه الرتمذي ( .)55وصحح إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )123كما
أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وقال أمحد شاكر يف ((شرح سنن الرتمذي)) ( :)78 /1إسناده صحيح
مستقيم ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

( )3رواه أبو داود ( ،)170وأمحد ( .)121( )19 /1واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال ابن
حجر يف ((نتائج األفكار)) ( :)240 /1حسن من هذا الوجه ،ولوَّل الرجل املبهم لكان على شرط

البخاري.

( )4رواه أمحد ( .)13818( )265 /3قال النووي يف ((اجملموع)) ( :)457 /1إسناده ضعيف،
وقال ابن حجر يف ((نتائج األفكار)) ( :)242 /1غريب.

( )5رواه ابن ماجه ( ،)1313وأمحد ( .)17681( )184 /4قال املنذري يف ((الرتغيب
والرتهيب)) ( :)118 /3إسناده حسن ،وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

()82/5

املطلب الرابع :درجات اْلنة

ٍ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ين أ ْ
يما َد َر َجات م ْنهُ َوَم ْغف َرةً َوَر ْمحَةً َوَكا َن هللاُ
َج ًرا َعظ ً
ين َعلَى الْ َقاعد َ
َّل هللاُ ال ُْم َجاهد َ
قال هللا تعاىلَ :وفَض َ
ِ
يما [النساء.]96 - 95 :
غَ ُفوًرا َّرح ً

قال ابن حمرييز( :هي سبعون درجة ما بني الدرجتني عدو الفرس اْلواد املضمر سبعني عاماً) .وأخرج
ات ِعن َد َرهبِِ ْم [األنفال ]4 :وقال بعضهم :أفضل من
ابن املبارك عن الضحاك يف قوله تعاىلَّ :هلُ ْم َد َر َج ٌ
بعض فريى الذي عقد فضل به فضله ,وَّل يرى الذي أسفل منه أنه فضل عليه أحد من الناس قلت:
وهذا من ْتام نعم هللا على عبده ألن األنفس مطبوعة على التأمل ِبشاهدة من هو فوقها إَّل من وفقه

عن يل أن أنبه عليها وهي :أن العاقل ينبغي له أن يتأمل بسبق غريه له يف الطاعات
هللا ،وهنا نكتة َّ

ووجوه اخلري فيبادر إىل فعل مثل ما فعل ذلك املبادر

إذا أعجبتك خالَّلً منه  ...فكنه تكن مثل من يعجبك

فليس على اْلود واملكرمات  ...إذا جئتها حاجب حيجبك

وهللا املوفق

ِِ
ين اآليتني أوقع التفضل أوَّلً بدرجة مث أوقعه اثنياً بدرجات فقيل:
َّل هللاُ ال ُْم َجاهد َ
 ...قوله تعاىل :فَض َ

ات
األول بني القاعد ,املعذور ,واجملاهد .والثاين :بني القاعد بال عذر واجملاهد .وقال تعاىلُ :ه ْم َد َر َج ٌ
ِعن َد ِ
ِ َّ ِ
هللا وهللا ب ِ
صٌِ
ت
ين إِذَا ذُكِ َر هللاُ َو ِجلَ ْ
َُ
ري ِبَا يَـ ْع َملُو َن [آل عمران ]163 :وقال :إِ َّمنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
ات ِعن َد َرهبِِ ْم َوَمغْ ِف َرةٌ َوِر ْز ٌق َك ِرميٌ [األنفال- 3 :
ك ُه ُم ال ُْم ْؤِمنُو َن َح اقا َّهلُ ْم َد َر َج ٌ
قُـلُ ُ
وهبُ ْم إىل قوله :أ ُْولَئِ َ
.]4

ويف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن
أهل اْلنة ليرتاءون أهل الغرف من فوقهم كما ترتاءون الكوكب الدري الغابر من األفق من املشرق

واملغرب لتفاضل ما بينهم قالوا :اي رسول هللا تلك منازل األنبياء َّل يبلغها غريهم .قال :بلى والذي

نفسي بيده رجال آمنوا ابهلل وصدقوا املرسلني)) (.)1

ولفظ البخاري يف ((األفق)) وهو أبني قال يف ((حادي األرواح))( :الغابر هو :الذاهب املاضي الذي

قد تدىل للغروب ويف التمثيل به دون الكوكب – املسامت للرأس وهو أعلى فائداتن أحدمها :بعده
عن العيون .والثانية :أن اْلنة درجات بعضها فوق بعض وأعلى من بعض وإن مل تسامت العليا

السفلى كالبساتني املمتدة من رأس اْلبل إىل ذيله) ( .)2انتهى.
وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن أهل اْلنة ليرتاءون

الغرفة كما تراءون الكوكب يف أفق السماء)) ( )3وأخرج اإلمام أمحد عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أن أهل اْلنة ليرتاءون يف اْلنة كما تراءون أو ترون الكوكب

الدري الغارب يف األفق الطالع يف تفاضل الدرجات .قالوا :اي رسول هللا أولئك النبيون قال :بلى،
والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا ابهلل وصدقوا املرسلني)) (.)4
قال يف (حادي األرواح) :ورجال هذا اإلسناد احتج هبم البخاري يف صحيحه .ويف هذا احلديث:

(الغارب) ويف حديث أيب سعيد( :الغابر) وقوله( :الطالع) صفة للكوكب وصفة بكونه غارابً وبكونه

طالعاً.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3256ومسلم (.)2831
((( )2حادي األرواح)) (ص.)54 :

( )3رواه البخاري ( ،)6555ومسلم (.)2830
( )4رواه أمحد ( ،)8452( )339 /2واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( .)370 /4وقال :رواته
حمتج هبم يف الصحيح ،وصححه لغريه األلباين يف ((صحيح الرتغيب والرتهيب)) (.)3708

()83/5

وقد خرج هذا املعىن يف احلديث الذي رواه ابن املبارك عن فليح بن سليمان عن هالل بن علي عن
عطاء عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إن أهل اْلنة ليرتاءون يف الغرف كما يرى

الكوكب الشرقي والكوكب الغريب يف األفق يف تفاضل الدرجات .قالوا :اي رسول هللا أولئك النبيون
قال :بلى والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا ابهلل وصدقوا املرسلني)) ( .)1قال :وهذا على شرط

البخاري أيضاً.
ويف املسند عن أيب سعيد رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن املتحابني
لرتى غرفهم يف اْلنة كالكوكب الطالع الشرقي والغريب فيقال :من هؤَّلء؟ فيقال :هؤَّلء املتحابون يف

هللا عز وجل)) (.)2

ويف املسند من حديث أيب سعيد أيضاً عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن اْلنة مائة درجة ولو

أن العاملني اجتمعوا يف إحداهن وسعتهم)) وفيه عنه أيضاً عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :يقال

لصاحب القرآن إذا دخل اْلنة :اقرأ واصعد .فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حىت يقرأ آخر شيء معه))

(.)3

قال احملقق :وهذا صريح يف أن درج اْلنة تزيد على مائة.

وأما حديث البخاري عن أيب هريرة مرفوعاً(( :أن اْلنة مائة درجة أعدها هللا للمجاهدين يف سبيله بني
كل درجتني كما بني السماء واألرض .فإذا سألتم هللا فسلوه الفردوس فإنه وسط اْلنة وأعلى اْلنة

وفوقه عرش الرمحن ومنه تفجر أهنار اْلنة)) (.)4
فاْلواب عنه :أنه حيتمل أن تكون هذه املائة درجة من مجلة الدرج أو تكون هنايتها هذه املائة ،ويف

ضمن كل درجة درج دوهنا.

 ...والثاين أوجه؛ ألن لفظ حديث البخاري معرفة الطرفني فيفيد احلصر على رأي البيانيني ،وإن

استوجه احملقق األول ،واستدل له ِبا خرجه الرتمذي عن معاذ رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا
يقول(( :من صلى هؤَّلء الصلوات اخلمس ،وصام شهر رمضان كان حقاً على هللا أن يغفر له هاجر

أو قعد حيث ولدته أمه .قلت :اي رسول هللا أَّل أخرج فأؤذن الناس؟ قال :ذر الناس يعملون ,فإن يف

اْلنة مائة درجة بني كل درجتني منهما مثل ما بني السماء واألرض ،وأعلى درجة منها الفردوس،

وعليها يكون العرش ،وهي أوسط شيء يف اْلنة ،ومنها تفجر أهنار اْلنة ،فإذا سألتم هللا فاسألوه

الفردوس)) ( )5فرواه بلفظة (يف).
_________

( )1رواه ابن املبارك يف مسنده (.)116

( )2رواه أمحد ( .)11847( )87 /3قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)425 /10رجاله رجال
الصحيح ،وصحح إسناده السيوطي يف ((البدور السافرة)) (.)404

( )3رواه أمحد ( .)11254( )29 /3ورواه الرتمذي ( ،)2532وأبو يعلى (.)1398( )530 /2
قال الرتمذي :غريب ،وضعفه األلباين يف ((ضعيف سنن الرتمذي)).
( )4رواه البخاري (.)7423

( )5رواه الرتمذي ( ،)2530وابن ماجه ( ،)3512وأمحد ( .)22140( )240 /5واحلديث
صححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) ،وقال شعيب األرَنؤوط يف حتقيقه للمسند :حديث
صحيح وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح غري أنه منقطع.

()84/5

وأخرج أيضاً عن عبادة بن الصامت مرفوعاً(( :يف اْلنة مائة درجة)) ( )1فذكر حنوه وعنده أيضاً عن
أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :يف اْلنة مائة درجة)) ( )2وذكر حنوه وقال حديث

حسن غريب ،وفيه عن أيب سعيد مرفوعاً(( :إن يف اْلنة مائة درجة لو أن العاملني اجتمعوا يف إحداهن

لوسعتهم)) ( )3ورواه اإلمام أمحد بدون لفظة (يف) كما تقدم فرويت هذه األحاديث بلفظة يف

وبدوهنا .فإن كان احملفوظ ثبوهتا فهي من مجلة درجتها ،وإن كان احملفوظ سقوطها فهي الدرج الكبار

املتضمنة للدرج الصغار ،وَّل تناقض بني تقدير ما بني الدرجتني ابملائة وتقديرها ابخلمسمائة َّلختالف

السري يف السرعة والبطء ،والنيب صلى هللا عليه وسلم ذكر هذا تقريباً لإلفهام يدل له حديث أيب

سعيد رضي هللا عنه مرفوعاً(( :مائة درجة يف اْلنة ما بني الدرجتني ما بني السماء واألرض ،وأبعدمها

بني السماء واألرض .قلت :اي رسول هللا :ملن؟ قال :جملاهدين يف سبيل هللا)) ( .)4البحور الزاخرة يف

علوم اآلخرة حملمد بن أمحد السفاريين – 962 /3

وهذه اْلنات متفاضلة ،ففيها جنات ُعلَى كما قال سبحانه :ومن أيْتِِه م ْؤِمنًا قَ ْد َع ِمل َّ ِ
احل ِ
ات
الص َ
ََ ْ َ ُ
َ
ات ال ُْعلَى [طه .]75 :وفيها درجات دون اليت فوقها كما قال سبحانهَ :ولِ َم ْن
َّر َج ُ
فَأ ُْولَئِ َ
ك َهلُ ُم الد َ
ان إىل أن قال :وِمن ُدوهنِِما جنـَّتَ ِ
اف م َقام ربِ ِه جنـَّتَ ِ
ان [الرمحن .]62 - 46 :واْلنات بعضها فوق
َ َ
َخ َ َ َ َ َ
َ
بعض كما دل عليه قوله صلى هللا عليه وسلم(( :إن أهل اْلنة يرتاءون أهل الغرف من فوقهم كما
يرتاءون الكوكب الدري الغابر يف األفق من املشرق أو املغرب لتفاضل ما بينهم)) (.)5

فقوله(( :من فوقهم)) يدل على ما ذكر ،وهذه اْلنات متباعدات كما دل عليه قوله صلى هللا عليه

وسلم(( :إن يف اْلنة مائة درجة أعدها هللا للمجاهدين يف سبيل هللا ,ما بني الدرجتني كما بني السماء
واألرض ،فإذا سألتم هللا فاسألوه الفردوس فإنه أوسط اْلنة ,وأعلى اْلنة ,وفوقه عرش الرمحن ,ومنه

تفجر أهنار اْلنة)) (.)6

فهذا تباعد ما بني درجات هذه املائة اليت أعدت للمجاهدين ،ودرجات اْلنة كثرية مل يرد حصرها يف
عدد ,فهذه مائة أعدت للمجاهدين ,وقال صلى هللا عليه وسلم(( :يقال لصاحب القرآن :اقرأ وارتق

ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا ,فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها)) ( )7وهذا يدل على أن درج اْلنة
َّل حصر هلا.

_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2531وأمحد ( ،)22747( )316 /5واحلاكم ( ،)153 /1والضياء (/8

 .)328قال الضياء :إسناده صحيح ،وقال املناوي يف ((ختريج أحاديث املصابيح)) (:)55 /5
إسناده صحيح َّل غبار عليه ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

( )2رواه الرتمذي ( .)2529وقال :حسن غريب ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

( )3رواه الرتمذي ( ،)2532وأمحد ( .)11254( )29 /3قال الرتمذي :حديث غريب ،وصححه
ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى)) (.)125 /14

( )4رواه مسلم ( ،)1884والنسائي ( ،)19 /6وأمحد (.)11117( )14 /3
( )5رواه البخاري ( ،)3256ومسلم ( .)2831من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
( )6رواه البخاري ( .)7423من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )7رواه أبو داود ( ،)1464والرتمذي ( ،)2914وأمحد ( ،)6799( )192 /2وابن حبان (/3
 ،)766( )43واحلاكم ( .)739 /1واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الرتمذي :حسن صحيح،
وصحح إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )901كما أشار إىل ذلك يف املقدمة،

وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )372 /2كما قال ذلك يف املقدمة.

()85/5

واْلنات على كثرهتا وعدم إحصائها إَّل أهنا ترجع إىل نوعني :جنتان ذهبيتان بكل ما اشتملتا عليه,
ومها املخصوصتان ابملقربني ،وجنتان فضيتان بكل ما اشتملتا عليه ومها ألصحاب اليمني ( )1قال

ِ
ان إىل أن قال :وِمن ُدوهنِِما جنـَّتَ ِ
اف م َقام ربِ ِه جنـَّتَ ِ
ان [الرمحن.]62 - 46 :
َ َ
تعاىلَ :ول َم ْن َخ َ َ َ َ َ
َ

قال صلى هللا عليه وسلم(( :جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ،وجنتان من ذهب آنيتهما وما

فيهما)) (.)2

واملؤمنون متفاضلون بتفاضل درجاهتا ،وأعالهم وأكملهم درجة األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم،
كما يف احلديث املذكور قريباً ،قال صلى هللا عليه وسلم(( :إن أهل اْلنة يرتاءون أهل الغرف من

فوقهم كما يرتاءون الكوكب الدري الغابر يف األفق من املشرق أو املغرب لتفاضل ما بينهم قالوا :اي

رسول هللا ،تلك منازل األنبياء َّل يبلغها غريهم ،قال :بلى والذي نفسي بيده ،رجال آمنوا ابهلل
وصدقوا املرسلني)) (.)3

أي :نعم هي منازل األنبياء إبجياب هللا تعاىل هلم ذلك ,ولكن قد يتفضل هللا تعاىل على غريهم

ابلوصول إىل تلك الدرجة (.)4

وأفضل األنبياء درجة حممد صلى هللا عليه وسلم فقد قال صلى هللا عليه وسلم(( :إذا مسعتم املؤذن
فقولوا مثل ما يقول .مث صلوا علي .فإنه من صلى علي صالة صلى هللا عليه هبا عشراً .مث سلوا هللا

يل الوسيلة .فإهنا منزلة يف اْلنة َّل تنبغي إَّل لعبد من عباد هللا .وأرجو أن أكون أَن هو)) (.)5

فهذه منزلة يف اْلنة خاصة به صلى هللا عليه وسلم ،وهو صلى هللا عليه وسلم أول من يقرع ابب
اْلنة فقد قال(( :أَن أول من يقرع ابب اْلنة)) ()6

فيكون أول من يفتح له ،قال صلى هللا عليه وسلم(( :آيت ابب اْلنة يوم القيامة .فأستفتح .فيقول

اخلازن :من أنت؟ فأقول :حممد .فيقول :بك أمرت َّل أفتح ألحد قبلك)) (.)7
_________

( )1انظر(( :حادي األرواح)) (ص  ،)77و ((شرح النونية للهراس)) (.)358 - 356 /2
( )2رواه البخاري ( ،)4878ومسلم ( .)180من حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه.
( )3رواه البخاري ( ،)3256ومسلم ( .)2831من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
( )4انظر(( :فتح الباري)) (.)328 /6
( )5رواه مسلم ( .)384من حديث ابن عمرو رضي هللا عنهما.

( )6رواه مسلم ( .)196من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.
( )7رواه مسلم ( .)197من حديث أنس رضي هللا عنه.

()86/5

مث يتفاضل املؤمنون بعد األنبياء يف اْلنات ،قال صلى هللا عليه وسلم(( :إن أول زمرة يدخلون اْلنة
على صورة القمر ليلة البدر ،مث الذين يلوهنم على أشد كوكب دري يف السماء إضاءة)) ( .)1ولعل
املراد أبول زمرة السبعون ألفاً الذين يدخلون اْلنة بال حساب من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم كما
تقدم يف األحاديث املذكورة فيهم أهنم يتقدمون األمة ,وأن من صفاهتم أهنم زمرة واحدة على صورة

القمر .وأقل أهل اْلنة منزلة املخرجون من النار بعد العقوبة ،قال صلى هللا عليه وسلم(( :خيرج قوم
من النار بعد ما مسهم منها سفع ,فيدخلون اْلنة ،فيسميهم أهل اْلنة :اْلهنميني)) ( .)2وهؤَّلء

يتفاضلون يف خروجهم من النار ،خيرج بعضهم قبل بعض على منازهلم يف اإلْيان كما يف حديث الرؤية
الطويل الذي فيه ((أن اجملاوزين الصراط إذا رأوا أهنم قد جنو وبقي إخواهنم يقولون :ربنا إخواننا كانوا
يصلون معنا ويصومون معنا ،ويعملون معنا ،فيقول هللا تعاىل :اذهبوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال دينار

من إْيان فأخرجوه ،وحيرم هللا صورهم على النار ،فيأتوهنم وبعضهم قد غاب يف النار إىل قدمه ،وإىل
أنصاف ساقيه ،فيخرجون من عرفوا ،مث يعودون ،فيقول :اذهبوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال نصف

دينار فأخرجوه ،فيخرجون من عرفوا مث يعودون ،فيقول :اذهبوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال ذرة من
إْيان فأخرجوه ،فيخرجون من عرفوا)) (.)3

وآخر أهل النار خروجاً منها ما جاء فيه(( :إين ألعلم آخر أهل النار خروجا منها ،وآخر أهل اْلنة
دخوَّلً ،رجل خيرج من النار حبواً ،فيقول هللا :اذهب فادخل اْلنة ،فيأتيها ،فيخيل إليه أهنا مألى،
فريجع فيقول :اي رب وجدهتا مألى ،فيقول :اذهب فادخل اْلنة ،فيأتيها فيخيل إليه أهنا مألى،

فريجع فيقول :اي ريب وجدهتا مألى ،فيقول :اذهب فادخل اْلنة ،فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثاهلا))
وجاء يف آخر الرواية(( :فكان يقال :ذلك أدىن أهل اْلنة منزلة)) (.)4

وهذا هو أدىن أهل اْلنة منزلة كما يف حديث(( :سأل موسى ربه :ما أدىن أهل اْلنة منزلة؟ قال :هو

رجل جييء بعد ما أدخل أهل اْلنة اْلنة فيقال له :ادخل اْلنة .فيقول :أي رب ,كيف وقد نزل

الناس منازهلم ,وأخذوا أخذهتم؟ فيقال له :أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟

فيقول :رضيت رب ،فيقول :لك ذلك ومثله ,ومثله ,ومثله ,ومثله .فقال يف اخلامسة :رضيت رب،
فيقول :هذا لك وعشرة أمثاله .ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك .فيقول :رضيت رب ،قال:

رب فأعالهم منزلة؟ قال :أولئك الذين أردت ,غرست كرامتهم بيدي ,وختمت عليها .فلم تر عني,

س َّما
ومل تسمع أذن ,ومل خيطر على قلب بشر .قال ومصداقه يف كتاب هللا عز وجل :فَال تَـ ْعلَ ُم نَـ ْف ٌ
أُ ْخ ِفي َهلُم ِمن قُـ َّرةِ أَ ْع ُ ٍ
ني َج َزاء ِِبَا َكانُوا يَـ ْع َملُو َن [السجدة.)5( ))]17 :
َ
وحظ الرجال من اْلنة أعظم من حظ النساء ففي احلديث(( :أريت النار فلم أر منظراً كاليوم قط
أفظع ,ورأيت أكثر أهلها النساء)) (.)6

وقال صلى هللا عليه وسلم للنساء(( :تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم)) (.)7

وأمة حممد صلى هللا عليه وسلم أفضل أهل اْلنة ,فهم أول من يدخل اْلنة ،قال صلى هللا عليه
وسلم(( :حنن اآلخرون األولون يوم القيامة .وحنن أول من يدخل اْلنة)) ( .)8وهم أكثر أهل اْلنة,

إذ هم نصف أهل اْلنة .ففي احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ألصحابه(( :أترضون أن
تكونوا ربع أهل اْلنة؟ .قلنا :نعم ،قال :أترضون أن تكونوا ثلث أهل اْلنة؟ قالوا :نعم ،فقال:
((والذي نفس حممد بيده ،إين ألرجو أن تكونوا نصف أهل اْلنة ،وذلك أن اْلنة َّل يدخلها إَّل

نفس مسلمة ،وما أنتم يف أهل الشرك إَّل كالشعرة البيضاء يف جلد الثور األسود ،أو كالشعرة

السوداء يف جلد الثور األمحر)) ( .)9مباحث املفاضلة يف العقيدة حملمد بن عبدالرمحن الشظيفي –
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_________

( )1رواه البخاري ( ،)3254ومسلم ( .)2834من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( .)6559من حديث أنس رضي هللا عنه.
( )3رواه البخاري ( .)7439من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.

( )4رواه البخاري ( ،)6571ومسلم ( .)186من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه.
( )5رواه مسلم ( .)189من حديث املغرية بن شعبة رضي هللا عنه.

( )6رواه البخاري ( .)1052من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
( )7رواه مسلم ( .)885من حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه.
( )8رواه مسلم ( .)855من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )9رواه البخاري ( ،)6528ومسلم ( .)221من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه.
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املطلب اخلامس :تربة اْلنة
أخرج اإلمام أمحد عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال(( :قلنا :اي رسول هللا إذا رأيناك رقت قلوبنا ،وكنا
من أهل اآلخرة ،وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا ،ومشمنا النساء واألوَّلد قال :لو تكونون على كل حال
على احلال اليت أنتم عليها عندي لصافحتكم املالئكة أبكفهم ،ولزارتكم يف بيوتكم ،ولو مل تذنبوا

ْلاء هللا بقوم يذنبون كي يغفر هلم .قال :قلنا :اي رسول هللا ,حدثنا عن اْلنة ما بناؤها؟ قال :لبنة

ذهب ،ولبنة فضة ،ومالطها املسك ،وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت ،وتراهبا الزعفران ,من يدخلها ينعم

َّل يبأس ،وخيلد َّل ْيوت َّل تبلى ثيابه ،وَّل يفىن شبابه ,ثالثة َّل ترد دعوهتم :اإلمام العادل ،والصائم

حىت يفطر ،ودعوة املظلوم حتمل على الغمام ،وتفتح هلا أبواب السموات ،ويقول الرب :وعزيت

وجاليل ألنصرنك ولو بعد حني)) (.)1

قوله(( :ومالطها املسك)) قال يف النهاية( :املالط الطني الذي جيعل بني ساقي البناء ْيلط به احلائط
أي :خيلط... .

ويف الصحيحني عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :كان أبو ذر رضي هللا عنه حيدث أن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم قال(( :أدخلت اْلنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ ،وإذا تراهبا املسك)) ( )2وهو

قطعة من حديث املعراج .قوله(( :جنابذ اللؤلؤ)) ابْليم والنون املفتوحني ،مث ألف ،مث ذال معجمة

القباب ,ويف (مشارق األنوار) للقاضي عياض ما نصه :ويف احلديث(( :وإذا فيها جنابذ اللؤلؤ)) كذا
يف كتاب مسلم ،ويف البخاري يف كتاب األنبياء ( )3من رواية غري املروزي فسروه ابلقباب ,واحدهتا

جنبذة ابلضم ،واْلنبذة ما ارتفع من البناء وجاء يف البخاري يف الصالة ((حبائل اللؤلؤ))  ,وزعم قوم
أنه تصحيف من جنابذ وقال :يف حرف اْلاء مع الباء ((فيها حبائل اللؤلؤ)) كذا ْلميعهم يف

البخاري ويف مسلم ((جنابذ اللؤلؤ)) وهو الصواب وقد جاء يف حديث آخر ((حافاته قباب اللؤلؤ))
واْلنابذ مجع جنبذة وهي القبة وقال من ذهب إىل صحة الرواية :إن احلبائل القالئد العقود ،أو

يكون من حبال الرمل أي :فيها اللؤلؤ كحبال الرمل أي :وهو ما طال منه وضخم ،قال :أو من

احلبلة وهو ضرب من احللي معروف.
قال ابن قرقول يف (استدراكاته) على القاضي عياض :وهذا كله ختييل ضعيف ،بل هو َّل شك

تصحيف من الكاتب ،واحلبائل إمنا تكون مجع حبالة ،أو حبيلة .انتهى.

ويف صحيح مسلم عن أيب سعيد رضي هللا عنه(( :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سأل ابن صياد
عن تربة اْلنة فقال :درمكة بيضاء مسك خالص ،فقال صلى هللا عليه وسلم :صدق)) (.)4

_________
( )1رواه أمحد ( .)8030( )304 /2وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (،)189 /15
وقال شعيب األرَنؤوط يف حتقيقه للمسند :صحيح بطرقه وشواهده.

( )2رواه البخاري ( ،)3342ومسلم (.)163
((( )3البخاري)) (.)3342
( )4رواه مسلم (.)2928
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قال سفيان بن عيينة ،عن جمالد ،عن الشعيب ،عن جابر رضي هللا عنه قال(( :جاء رجل إىل رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :اي حممد قد غلب أصحابك .قال :وأبي شيء غلبوا؟ قال :سأهلم
اليهود :كم عدد خزنة النار؟ فقالواَّ :ل ندري حىت نسأل نبينا ,فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
أيغلب قوم سئلوا عما َّل يعلمون فقالوا :حىت نسأل نبينا ،ولكن هم أعداء هللا سألوا نبيهم أن يريهم

هللا جهرة ،علي أبعداء هللا فإين سائلهم عن تربة اْلنة ،وإهنا درمكة .فلما أن جاءوا قالوا :اي أاب

القاسم ،كم عدة خزنة أهل النار؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيديه كلتيهما :هكذا وهكذا
وقبض واحدة أي :تسعة عشر فقال هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما تربة اْلنة؟ فنظر بعضهم
إىل بعض فقالوا :خبزة اي أاب القاسم فقال صلى هللا عليه وسلم :اخلبزة من الدرمك)) (.)1

فحصل من هذه األحاديث ثالث صفات يف تربتها :قيل :زعفران ،أو مسك ،أو خبزة.

قال يف (حادي األرواح)َّ :ل تعارض بينها إلمكان اْلمع قال :ذهبت طائفة من السلف إىل أن تربتها
متضمنة للنوعني :املسك ،والزعفران .قال :وحيتمل معنني آخرين أحدمها :أن يكون الرتاب من:

زعفران فإذا عجن ابملاء صار مسكاً ،والطني يسمى تراابً ويدل على هذا قوله (مالطها املسك)

واملالط الطني .ويف بعض الرواايت(( :تراهبا الزعفران وطينها املسك)) ( )2فلما كانت تربتها طيبة

وماؤها طيب وانضم أحدمها إىل اآلخر حدث هلما طيب آخر فصار مسكاً.
الثاين :أن يكون زعفراَنً ابعتبار لونه ،مسكاً ابعتبار رائحته ،وهذا من أحسن شيء يكون البهجة

واإلشراق لون الزعفران ورائحة املسك .قال :وكذلك تشبيهها ابلدرمك ،وهو اخلبز الصايف الذي
يضرب لونه إىل صفرة مع لينها ونعومتها ،قال :وهذا معىن ما ذكره سفيان بن عيينة عن ابن أيب
جنيح ،عن جماهد( :أرض اْلنة من فضة ،وتراهبا مسك ،فاللون يف البياض لون الفضة ،والرائحة رائحة

املسك) (.)3

وأخرج ابن أيب الدنيا عن أيب هريرة رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :أرض اْلنة

بيضاء عرصتها صخور الكافور ،وقد أحاط به املسك مثل كثبات الرمل ،فيها أهنار مطردة ،فيجتمع
فيها أهل اْلنة أدَنهم وآخرهم فيتعارفون ،فيبعث هللا ريح الرمحة ،فتهيج عليهم ريح املسك))

احلديث (.)4

وأخرج أبو الشيخ عن أيب بن كعب رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :قلت
ليلة أسري يب :اي جربيل إهنم سيسألوين عن اْلنة؟ قال :فأخربهم :أهنا من درة بيضاء ،وأن أرضها

عقيان)) (.)5

قال يف (حادي األرواح)( :العقيان من الذهب فإن كان (ابن عالثة حفظه) فهي أرض اْلنتني
الذهبيتني ،ويكون جربيل أخربه أبعلى اْلنتني وهللا أعلم) ( .)6البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة حملمد

بن أمحد السفاريين – 1036 /3
_________

( )1رواه أمحد ( .)14926( )361 /3قال اهليثمى ( :)412 /10إسناده حسن ،وحسنه لغريه
شعيب األرَنؤوط يف حتقيقه للمسند.

( )2رواه أبو نعيم يف ((صفة اْلنة)) ( .)154من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )3رواه أبو نعيم يف ((صفة اْلنة)) (.)155

( )4رواه ابن أيب الدنيا يف ((صفة اْلنة)) ( ،)26واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) (.)373 /4
وقالَّ[ :ل يتطرق إليه احتمال التحسني] ،وقال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الضعيفة

واملوضوعة)) ( :)6902ضعيف جدا أو موضوع.
( )5رواه أبو نعيم يف ((صفة اْلنة)) ( .)145ومل أقف عليه من رواية أبو الشيخ.
((( )6حادي األرواح)) (ص.)199 :
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املطلب السادس :أهنار اْلنة

ِ
ِ ِ
الصاحل ِ
ات أ َّ
َن َهلُ ْم
آمنُواْ َو َع ِملُواْ
َ
أخربَن هللا تبارك وتعاىل أبن اْلنة جتري من حتتها األهنارَ ،وبَش ِر الَّذين َ
ِ ِ
ٍ
ار ُكلَّ َما ُرِزقُواْ ِم ْنـ َها ِمن َمثََرةٍ ِر ْزقاً قَالُواْ َه َذا الَّ ِذي ُرِزقـْنَا ِمن قَـ ْب ُل َوأُتُواْ بِ ِه
َجنات َجتْ ِري من َحتْت َها األ َْهنَ ُ
ِ
ِ
يها َخالِ ُدو َن [البقرة ]25:وأحياَن يقول :جتري حتتهم األهنار:
ُمتَ َ
َّرةٌ َو ُه ْم ف َ
ش ِاهباً َوَهلُ ْم ف َ
يها أَ ْزَو ٌ
اج مطَه َ
نات ع ْد ٍن َجتْ ِري ِمن َحتْتِ ِهم ْاأل َْهنَار ُحيلَّو َن فِ ِ
َسا ِوَر ِمن ذَ َه ٍ
ض ًرا
سو َن ثِيَ ًااب ُخ ْ
أ ُْولَئِ َ
ك َهلُ ْم َج ُ َ
ُ َْ َ
يها م ْن أ َ
ُ
ب َويَـلْبَ ُ
َّكئِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِمن ُسن ُد ٍ ِ
ت ُم ْرتَـ َف ًقا [الكهف .]31:وقد
سنَ ْ
ني ف َ
رب ٍق مت َ
يها َعلَى ْاأل ََرائك ن ْع َم الثـ ََّو ُ
س َوإ ْستَ ْ َ
اب َو َح ُ
حدثنا الرسول صلى هللا عليه وسلم عن أهنار اْلنة حديثا واضحاً بينا ،ففي إسرائه صلوات هللا
وسالمه عليه(( :رأى أربعة أهنار خيرج من أصلها هنران ظاهران وهنران ابطنان ،فقلت :اي جربيل ،ما
هذه األهنار؟ قال :أما النهران الباطنان :فنهران يف اْلنة وأما الظاهران :فالنيل والفرات)) ()1

ويف (صحيح البخاري) عن أنس بن مالك قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-رفعت

يل السدرة ،فإذا أربعة أهنار :هنران ظاهران ،وهنران ابطنان ،فأما الظاهران :فالنيل والفرات ،وأما

الباطنان :فنهران يف اْلنة)))2( .

ويف (صحيح مسلم) عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-سيحان

وجيحان والفرات والنيل كل من أهنار اْلنة))( )3( .ولعل املراد من كون هذه األهنار من اْلنة أن
أصلها منها كما أن أصل اإلنسان من اْلنة ،فال ينايف احلديث ما هو معلوم مشاهد من أن هذه
األهنار تنبع من منابعها املعروفة يف األرض ،فإذا مل يكن هذا هو املعىن أو ما يشبهه ،فاحلديث من

أمور الغيب اليت جيب اإلْيان هبا ،والتسليم للمخرب عنها).
_________

( )1رواه مسلم (.)164
( )2رواه البخاري (.)3887
( )3رواه مسلم (.)2839
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وقال القاري " :إمنا جعل األهنار األربعة من أهنار اْلنة ،ملا فيها من العذوبة واهلضم ،ولتضمنها الربكة
اإلهلية ،وتشرفها بورود األنبياء إليها وشرهبم منها " .ومن أهنار اْلنة الكوثر الذي أعطاه هللا لرسوله
اك الْ َك ْوثَـ َر [الكوثر ،]1:وقد رآه الرسول  -صلى هللا عليه
 صلى هللا عليه وسلم  :-إَِن أَ ْعطَْيـنَ َوسلم  -وحدثنا عنه ،ففي (صحيح البخاري) عن أنس بن مالك عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم
 قال(( :بينما أَن أسري يف اْلنة ،إذ أَن بنهر حافتاه قباب الدر اجملوف ،قلت :ما هذا اي جربيل؟قال :هذا الكوثر الذي أعطاك ربك ،فإذا طيبه -أو طينه – مسك أذفر)) شك ُه ْدبة )1( .وقد

فسر ابن عباس الكوثر ابخلري الكثري الذي أعطاه هللا لرسوله  -صلى هللا عليه وسلم  ،-فقال أبو

بشر لسعيد بن جبري راوي هذا التفسري عن ابن عباس :إن أَنساً يزعمون أنه هنر يف اْلنة ،فقال

سعيد :النهر الذي يف اْلنة من اخلري الذي أعطاه هللا إايه ( )2وقد مجع احلافظ بن كثري األحاديث

اليت أخرب الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -فيها عن الكوثر ،فمن هذه األحاديث ما رواه مسلم يف
اك الْ َك ْوثَـ َر
(صحيحه) عن أنس ،أن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -حني أنزلت عليه إَِن أَ ْعطَْيـنَ َ
[الكوثر ]1:قال(( :أتدرون ما الكوثر؟ قالوا :هللا ورسوله أعلم .قال :هو هنر وعدنيه هللا عز وجل،
عليه خري كثري)) )3( .وساق حديث أنس عند أمحد يف (مسنده) عن الرسول  -صلى هللا عليه

وسلم  -قال(( :أعطيت الكوثر ،فإذا هنر جيري على ظهر األرض ،حافتاه قباب اللؤلؤ ،ليس

مسقوفاً ،فضربت بيدي إىل تربته ،فإذا تربته مسك أذفر ،وحصباؤه اللؤلؤ)) )4( .ويف رواية أخرى
يف (املسند) عن أنس يرفعه(( :هو هنر أعطانيه هللا يف اْلنة ،ترابه مسك ،ماؤه أبيض من اللنب،

وأحلى من العسل ،ترده طيور أعناقها مثل أعناق اْلزور)) )5( .وقد ساق احلافظ ابن كثري رواايت
أخرى كثرية يف املوضوع فارجع إليه إن شئت املزيد)6( .
وأهنار اْلنة ليست ماء فحسب ،بل منها املاء ،ومنها اللنب ،ومنها اخلمر ،ومنها العسل املصفى.
قال تعاىل :مثَل ا ْْلن َِّة الَِّيت و ِع َد الْمتَّـ ُقو َن فِيها أ َْهنَ ِ
ِ
ار ِمن لََّ ٍ
نب َّملْ يَـتَـغَ َّْري طَ ْع ُمهُ
ار من ماء غَ ِْري آس ٍن َوأ َْهنَ ٌ
َ ٌ
َ ُ َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
وأ َْهنَ ِ
ٍِ
ِ
يها من ُك ِل الثَّمرا ِ
ت َوَمغْ ِف َرةٌ من َّرهبِِ ْم َك َم ْن
ص افى َوَهلُ ْم ف َ
ار م ْن مخَْ ٍر لَّ َّذة للشا ِربِ َ
س ٍل م َ
ني َوأ َْهنَ ٌ
َ ٌ
ََ
ار م ْن َع َ
ِ
ِ
اءه ْم [حممد .]15:ويف (سنن الرتمذي) إبسناد صحيح
يما فَـ َقطَّ َع أ َْم َع ُ
ُه َو َخال ٌد ِيف النا ِر َو ُس ُقوا َماء َمح ً

عن حكيم بن معاوية (وهو جد هبز بن حكيم) أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :إن يف

اْلنة حبر العسل ،وحبر اخلمر ،وحبر اللنب ،وحبر املاء ،مث تنشق األهنار بعد)) ( )7فأهنار اْلنة تنشق
من تلك البحار اليت ذكرها الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  ،-وأخربَن الرسول  -صلى هللا عليه

وسلم  -عن هنر يسمى ابرق يكون على ابب اْلنة ،ويكون الشهداء يف الربزخ عند هذا النهر ،ففي
(مسند أمحد) ،و (معجم الطرباين) ،و (مستدرك احلاكم) عن ابن عباس إبسناد حسن أن رسول هللا

 -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :الشهداء على ابرق هنر بباب اْلنة ،يف قبة خضراء ،خيرج عليهم

رزقهم من اْلنة بكرة وعشياً)) )8( .اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر -ص165
_________

( )1رواه البخاري (.)6581
( )2رواه البخاري (.)4966
( )3رواه مسلم (.)400

( )4رواه أمحد ( .)12564( )152 /3وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ()2513
وشعيب األرَنؤوط حمقق ((املسند)) :إسناده صحيح على شرط مسلم.
( )5رواه أمحد ( .)13500( )236 /3وقال شعيب األرَنؤوط حمققه :حديث صحيح وهذا إسناد
حسن حممد بن عبدهللا بن مسلم الزهري -وإن روى له الشيخان -فيه كالم ينزله عن رتبة الصحيح

وابقي رجال اإلسناد ثقات.

( )6انظر(( :تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري (.)500 - 499 /8
( )7رواه الرتمذي ( , )2571وأمحد ( , )20064( )5 /5وابن حبان ( , )424 /16والطرباين
( , )424 /19قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح ,وقال ابن عدي يف ((الكامل يف

الضعفاء)) ([ :)253 /2فيه] هبز بن حكيم أرجو أنه َّل أبس به ,وقال أبو نعيم يف ((احللية)) (/6

 :)221غريب عن اْلريري تفرد به عن حكيم ,وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.
( )8رواه أمحد ( ،)2390( )266 /1والطرباين يف ((األوسط)) ( ،)45 /1واحلاكم (.)84 /2

وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال ابن كثري يف

تفسريه ( :)142 /2إسناده جيد .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)297 /5إسناده رجاله
ثقات .وقال ابن حجر يف ((أسئلة وأجوبة)) ( :)32إسناده حسن .وقال األلباين يف ((صحيح
اْلامع)) ( :)3742حسن.
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املطلب السابع :عيون اْلنة

ِ
ِ
ٍ
ني ِيف ج ٍ
ني
نات َو ُعيُون [احلجر ،]45:إِ َّن ال ُْمتَّق َ
يف اْلنة عيون كثرية خمتلفة الطعوم واملشارب إِ َّن ال ُْمتَّق َ َ
ِ
ون [املرسالت ،]41:وقال يف وصف اْلنتني اللتني أعدمها ملن خاف ربه فِي ِهما َع ْيـنَ ِ
الل و ُعي ٍ
ان
ِيف ظ ٍ َ ُ
َ
ضاختَ ِ
َجتْ ِراي ِن [الرمحن .]50:وقال يف وصف اْلنتني اللتني دوهنما فِي ِهما َع ْيـنَ ِ
ان [الرمحن.]66 :
ان نَ َ
َ
َ

ويف اْلنة عينان يشرب املقربون ماءها صرفاً غري خملوط ،ويشرب منهما األبرار الشراب خملوطاً
ممزوجاً بغريه.
ِ
العني األوىل :عني الكافور قال تعاىل :إِ َّن األَبْـ َر َار يَ ْش َربُو َن ِمن َكأ ٍ
ب ِهبَا
ورا َع ْيـنًا يَ ْش َر ُ
ْس َكا َن م َز ُ
اج َها َكافُ ً
ِعب ِ
اَّلل يـ َف ِجر َ ِ
ريا [اإلنسان .]6 - 5 :فقد أخرب أن األبرار يشربون شراهبم ممزوجاً من عني
َُ
وهنَا تَـ ْفج ً
اد َّ ُ ُ
الكافور ،بينما عباد هللا يشربوهنا خالصاً.
ف ِيف وج ِ
ِ ِ
ِِ
العني الثانية :عني التسنيم ،قال ٍ
وه ِه ْم
تعاىل :إِ َّن األَبْـ َر َار لَفي نَع ٍيم َعلَى األ ََرائك يَنظُُرو َن تَـ ْع ِر ُ ُ ُ
نضرةَ الن َِّع ِيم يس َقون ِمن َّرِح ٍ ٍ
ِ
ِ
ك فَـ ْليَـتَـنَافَ ِ
اجهُ ِمن تَ ْسنِ ٍيم
ُْ َْ
يق َّخمْتُوم ِختَا ُمهُ ِم ْس ٌ
ك َوِيف ذَلِ َ
سو َن َوم َز ُ
َ َْ
س ال ُْمتَـنَاف ُ
ب ِهبَا ال ُْم َق َّربُو َن [املطففني.]28 - 22:
َع ْيـنًا يَ ْش َر ُ
ِ
ِ
ِ
يها
اج َها َزجنَبِيالً َع ْيـنًا ف َ
ومن عيون اْلنة عني تسمى السلسبيل ،قال تعاىلَ :ويُ ْس َق ْو َن ف َ
ْسا َكا َن م َز ُ
يها َكأ ً
ْسبِيالً [اإلنسان .]18 - 17:ولعل هذه هي العني األوىل نفسها .اْلنة والنار لعمر بن
س َّمى َسل َ
تُ َ
سليمان األشقر  -ص169
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املطلب الثامن :قصور اْلنة وخيامها

يبين هللا ألهل اْلنة يف اْلنة مساكن طيبة حسنة كما قال تعاىل :ومساكِن طَيِبةً ِيف ج ِ
نات َع ْد ٍن
ََ َ َ َ
َ

[التوبة .]72:وقد مسى هللا يف مواضع من كتابه هذه املساكن ابلغرفات ،قال تعاىلَ :وَما أَ ْم َوالُ ُك ْم َوَّل
أَوَّل ُد ُكم ِابلَِّيت تُـ َق ِرب ُكم ِعن َد ََن ُزلْ َفى إَِّل من آمن و َع ِمل ِ
ك َهلُم جزاء ِ
ِ
الض ْع ِ
ف ِِبَا َع ِملُوا َو ُه ْم
صاحلًا فَأ ُْولَئ َ ْ َ َ
َْ ََ َ َ َ
ْ
ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ربوا َويُـلَ َّق ْو َن
ِيف الْغُُرفَات آمنُو َن [سبأ ،]37:وقال يف جزاء عباد الرمحن :أ ُْولَئ َ
ك ُْجي َزْو َن الْغُ ْرفَةَ ِِبَا َ
ص َُ
ِ َّ ِ
فِ َ ِ
ف
ين اتَّـ َق ْوا َرَّهبُ ْم َهلُ ْم غُ َر ٌ
يها َحتيَّةً َو َس ً
الما [الفرقان ،]75:وقال تعاىل واصفاً هذه الغرفات :لَك ِن الذ َ
ف َّمبنِيَّةٌ َجتْ ِري ِمن َحتْتِها ْاأل َْهنَار و ْع َد َِّ
ِ ِ
ف َّ
اد [الزمر .]20:قال ابن
اَّلل َّل خيُْلِ ُ
اَّللُ ال ِْم َيع َ
من فَـ ْوق َها غُ َر ٌ ْ
َ
َُ
كثري :أخرب عز وجل عن عباده السعداء أن هلم غرفاً يف اْلنة وهي القصور أي الشاهقةِ ،من فَـ ْوقِ َها
ف َّم ْبنِيَّةٌ [الزمر ،]20 :طباق فوق طباق مبنيات حمكمات مزخرفات عاليات.
غُ َر ٌ
وقد وصف لنا الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -هذه القصور ،ففي احلديث الذي يرويه أمحد يف

علي أن رسول هللا  -صلى
(مسنده) وابن حبان يف (صحيحه) عن أيب مالك األشعري والرتمذي عن ٍ

هللا عليه وسلم  -قال(( :إن يف اْلنة غرفاً يرى ظاهرها من ابطنها ،وابطنها من ظاهرها ،أعدها هللا

تعاىل ملن أطعم الطعام ،وأَّلن الكالم ،واتبع الصيام ،وصلى ابلليل والناس نيام)) ( )1وقد أخربَن
ات ِيف ْ
اخلِيَ ِام [الرمحن .]72:وهذه
ور ٌ
ور َّم ْق ُ
احلق تبارك وتعاىل أن يف اْلنة خياماً ،قال تعاىلُ :ح ٌ
صَ

اخليام خيام عجيبة ،فهي من لؤلؤ ،بل هي من لؤلؤة واحدة جموفة ،طوهلا يف السماء ستون ميالً ،ويف

بعض الرواايت عرضها ستون ميالً ففي (صحيح البخاري) عن عبدهللا بن قيس قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم(( :اخليمة درة جموفة طوهلا يف السماء ثالثون ميالً ،يف كل زاوية منها للمؤمن

أهل َّل يراهم اآلخرون)) ،قال أبو عبد الصمد واحلارث عن أيب عمران(( :ستون ميالً)) ()2

ورواه مسلم عن عبدهللا بن قيس عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :إن للمؤمن يف اْلنة

خليمة من لؤلؤة واحدة جموفة ،طوهلا ستون ميالًٍ  ،للمؤمن فيها أهلون ،يطوف عليهم املؤمن ،فال يرى

بعضهم بعضاً)))3( .
_________

( )1رواه الرتمذي ( .)2527من حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه .وقال :هذا حديث
غريب .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :حسن .ورواه أمحد (،)22956( )343 /5

وابن حبان ( .)262 /2من حديث أيب مالك األشعري رضي هللا عنه .وحسنه األلباين يف ((صحيح
اْلامع)) (.)2123

( )2رواه البخاري (.)3243
( )3رواه مسلم (.)2838
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ويف رواية عند مسلم(( :يف اْلنة خيمة من لؤلؤة جموفة عرضها ستون ميالً يف كل زاوية منها أهل ،ما
يرون اآلخرين ،يطوف عليهم املؤمن)) ( )1وقد أخربَن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -عن

صفات قصور بعض أزواجه وبعض أصحابه ،ففي (صحيحي البخاري ومسلم) عن أيب هريرة ،قال:

أتى جربيل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال(( :اي رسول هللا هذه خدجية قد أتت معها إَنء فيه
إدام وطعام ،فإذا أتتك فاقرأ عليها السالم من رهبا ومين ،وبشرها ببيت يف اْلنة من قصبَّ ،ل

صخب فيه وَّل نصب)) ( )2ويف (صحيح البخاري) ومسلم عن جابر قال :قال رسول هللا  -صلى
هللا عليه وسلم (( :-دخلت اْلنة فإذا أَن ابلرميصاء امرأة أيب طلحة ومسعت خشفة ،فقلت :من

هذا؟ فقال :هذا بالل ،ورأيت قصراً بفنائه جارية ،فقلت :ملن هذا؟ فقالوا :لعمر بن اخلطاب،
فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غريتك ،فقال عمر :أبيب أنت وأمي اي رسول هللا :أعليك

أغار؟)) ( )3وقد أخرب الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -ابلطريق الذي حيصل به املؤمن على مزيد
من البيوت يف اْلنة ،فالذي يبين هلل مسجداً يبين هللا له بيتاً يف اْلنة ،ففي (مسند أمحد) عن ابن
عباس إبسناد صحيح أن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :من بين هلل مسجداً ،ولو

كمفحص قطاة لبيضها بين هللا له بيتاً يف اْلنة)) )4( .ويف (مسند أمحد) و (صحيحي البخاري

ومسلم) و (سنن الرتمذي) و (سنن ابن ماجه) عن عثمان أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -

قال(( :من بين مسجداً ،يبتغي به وجه هللا ،بين هللا له مثله يف اْلنة)) )5( .ويف (صحيح مسلم) و

(مسند أمحد) و (سنن أيب داود) ،و (سنن النسائي) ،و (سنن ابن ماجه) عن أم حبيبة أن رسول هللا

 صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :من صلى يف اليوم والليلة اثنيت عشرة ركعة تطوعاً ،بين هللا له بيتاًيف اْلنة)) ( )6اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر -ص171
_________
( )1رواه مسلم (.)2838

( )2رواه البخاري ( ،)3820ومسلم (.)2432
( )3رواه البخاري ( ،)3679ومسلم (.)2394

( )4رواه أمحد ( .)2157( )241 /1وقال حمققه شعيب األرَنؤوط :صحيح لغريه ،وهذا إسناد
ضعيف .وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)6128

( )5رواه البخاري ( ،)450ومسلم ( ،)533والرتمذي ( ،)318وابن ماجه ( ،)736وأمحد (/1
.)434( )61

( )6رواه مسلم ( ،)728وأبو داود ( ،)1250والنسائي ( ،)261 /3وابن ماجه ( ،)1141وأمحد
(.)26811( )326 /6
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املطلب التاسع :الثامن :عيم اْلنةنور اْلنة
قال القرطيب( :قال العلماء :ليس يف اْلنة ليل وهنار ،وإمنا هم يف نور دائم أبداً ،وإمنا يعرفون مقدار

الليل إبرخاء احلجب وإغالق األبواب ،ويعرفون مقدار النهار برفع احلجب وفتح األبواب ،ذكره أبو
ِ
ْك ا ْْلَنَّةُ الَِّيت
يها بُك َْرةً َو َع ِشياا تِل َ
الفرج بن اْلوزي .قال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل َوَهلُ ْم ِر ْزقُـ ُه ْم ف َ
ث ِمن ِعب ِ
اد ََن َمن َكا َن تَِقياا [مرمي " ]63 - 62:أي يف مثل وقت البكرات ووقت العشياتَّ ،ل
نُوِر ُ ْ َ
أن هناك ليالً وهناراً ،ولكنهم يفٍ أوقات تتعاقب يعرفون مضيها أبضواء وأنوار) .ويقول ابن تيمية يف

هذا املوضوع( :واْلنة ليس فيها مشس وَّل قمر ،وَّل ليل وَّل هنار ،لكن تعرف البكرة والعشية بنور
يظهر من قِبل العرش) .اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر -ص174
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املطلب العاشر :ريح اْلنة
أما رحيها فأخرج الطرباين عن عبد هللا بن عمرو ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :من قتل قتيالً
من أهل الذمة مل يرح رائحة اْلنة ،وإن رحيها ليوجد يف مسرية مائة عام)) ( .)1وأخرجه البخاري يف
صحيحه بلفظ(( :ليوجد من مسرية أربعني عاماً)) (.)2

وأخرج الرتمذي عن أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً(( :أَّل من قتل نفساً معاهداً له ذمة هللا ،وذمة
رسوله فقد أخفر بذمة هللا فال يرح رائحة اْلنة ،وإن رحيها ليوجد من مسرية سبعني خريفاً)) (.)3

قال الرتمذي :حديث حسن صحيح.

قال يف (حادي األرواح)( :قال حممد بن عبد الواحد :وإسناده عندي على شرط الصحيح) (.)4

 ...وقد رواه الطرباين عنه مرفوعاً ((من قتل نفساً معاهدة بغري حقها مل يرح رائحة اْلنة ،وإن ريح

اْلنة يوجد من مسرية مائة عام)) ( )5وأخرج عن أيب بكرة رضي هللا عنه مسعت رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم يقول(( :ريح اْلنة يوجد من مسرية مائة عام)) (.)6

قال يف (حادي األرواح)( :وهذه األلفاظ َّل تعارض بينها بوجه ،وقد أخرجا يف الصحيحني عن أنس
رضي هللا عنه قال(( :مل يشهد عمي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدرا قال :فشق عليه قال:

أول مشهد شهده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غبت عنه ,فإن أراين هللا مشهداً فيما بعد مع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لريين هللا ما أصنع قال :فهاب أن يقول غريها .قال :فشهد مع

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد قال :فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أين؟ فقال :واها لريح
اْلنة أجده دون أحد قال :فقاتلهم حىت قتل قال :فوجد يف جسده بضع ومثانون من بني ضربة،

وطعنة ،ورمية فقالت أخته :عميت الربيع بنت النضر :فما عرفت أخي إَّل ببنانه ،ونزلت هذه اآلية
ِ
ِ
اه ُدوا َّ
ني ِر َج ٌ
اَّللَ َعلَْي ِه [األحزاب ]23 :قال :فكانوا يرون أهنا نزلت فيه،
ص َدقُوا َما عَ َ
م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ال َ
ويف أصحابه)) (.)8( )7

قال يف (حادي األرواح) (( :)9وريح اْلنة نوعان :ريح يوجد يف الدنيا تشمه األرواح أحياَنً َّل يدركه
العباد ،وريح يدرك حباسة الشم لألبدان كما تشم روائح األزهار ،وغريها ،وهذا يشرتك أهل اْلنة يف
إدراكه يف اآلخرة من قرب وبعد ،وأما يف الدنيا فقد يدركه من شاء هللا من أنبيائه ،ورسله ،وهذا

الذي وجده أنس بن النضر رضي هللا عنه جيوز أن يكون من هذا ،وأن يكون من األول) .انتهى.
 ...الظاهر أنه من الثاين؛ ألنه قوله( :لريح اْلنة أجده دون أحد ،يشري إىل هذا) ،فتأمل.

_________

( )1رواه النسائي ( )25 /8بلفظ(( :أربعني عاما)) بدَّلً من ((مائة عام)) ،واحلاكم (،)137 /2

والبيهقي ( )16260( )133 /8بلفظ ((ليوجد من كذا وكذا)) بدَّلً من ((ليوجد يف مسرية مائة

عام)) .قال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ،ووافقه الذهيب ،وصححه األلباين يف
((صحيح سنن النسائي)).

( )2رواه البخاري (.)6914
( )3رواه الرتمذي ( .)1403وقال :حسن صحيح ،وصحح إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف

((األحكام الصغرى)) ( )598كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن

الرتمذي)).
((( )4حادي األرواح)) (ص.)108 :

( )5رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( .)663( )206 /1قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد))

( :)297 /6رواه الطرباين يف ((األوسط)) عن شيخه أمحد بن القاسم ومل أعرفه وبقية رجاله ثقات
رجال الصحيح غري معلل بن نفيل وهو ثقة ،وقال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة))

( :)2356إسناده على شرط الصحيح.

( )6رواه الطرباين كما يف ((جممع الزوائد)) للهيثمي ( )296 /6وقال :فيه حممد بن عبد الرمحن
العالف ومل أعرفه ،وبقية رجاله ثقات.

( )7رواه البخاري ( ،)2805ومسلم (.)1903
((( )8حادي األرواح)) (ص.)109 :
((( )9حادي األرواح)) (ص.)230 :
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وأخرج (أبو نعيم) عن أيب هريرة مرفوعاً(( :رائحة اْلنة توجد من مسرية مخسمائة عام)) (.)1

وأخرج الطرباين عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((ريح اْلنة يوجد
من مسرية ألف عام وهللا َّل جيدها عاق ،وَّل قاطع رحم ،وَّل شيخ زان ،وَّل جار إزاره خيالء)) (.)2

وأخرج أبو داود الطيالسي عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما(( :من ادعى إىل غري أبيه مل يرح
رائحة اْلنة ,وإن رحيها ليوجد من مسرية مخسمائة عام)) (.)3

أخرج الطرباين ،وأبو نعيم عن أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً قال(( :تراح رائحة اْلنة من مسرية
مخسمائة عام ،وَّل جيد رحيها منان بعمله ،وَّل عاق ،وَّل مدمن مخر)) (.)4

وأخرج أبو داود ،وابن ماجه ،وابن حبان ،واحلاكم وصححه عن أيب هريرة مرفوعاً(( :من تعلم علماً
مما يبتغى به وجه هللا َّل يتعلمه إَّل ليصيب به عرضاً من الدنيا مل جيد عرف اْلنة يوم القيامة)) (.)5
 ...واْلمع بني هذه األحاديث أنه خيتلف ذلك ابختالف الشام ،وهذا الذي أومأ إليه احملقق يف

(حادي األرواح) ( )6حيث قال( :وهذه األلفاظ َّل تعارض بينها وهللا املوفق).

قال يف (حادي األرواح) (( :)7وأشهد هللا سبحانه عباده يف هذه الدار آاثراً من آاثر اْلنة ،وأمنوذجاً
منها من الرائحة الطيبة ،واللذات املشتهاه ،واملناظر البهية ،والفاكهة احلسنة ،والنعيم والسرور ،وقرة

العني).

وأخرج أبو نعيم عن جابر رضي هللا عنه مرفوعاً(( :يقول هللا عز وجل للجنة :طييب ألهلك فتزداد

طيباً .فذلك الربد الذي جيده الناس ابلسحر من ذلك)) ( ،)8كما جعل سبحانه َنر الدنيا وآَّلمها
اعا [الواقعة.]73 :
اها تَذْكِ َرةً َوَمتَ ً
وأحزاهنا مذكرة بنار اآلخرة قال تعاىل يف هذه النارَْ :حن ُن َج َعلْنَ َ
وأخرب الصادق صلى هللا عليه وسلم أن(( :شدة احلر والربد من أنفاس جهنم)) ( .)9فالبد أن يشهد
عباده أنفاس جنته ،وما يذكرهم هبا ،وهللا املستعان .البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة حملمد بن أمحد

السفاريين – 1075 /3
_________

( )1رواه أبو نعيم يف ((احللية)) ( )307 /3ويف ((صفة اْلنة)) ( ،)42 /2واحلديث أصله يف مسلم
(.)2128

( )2رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( .)5664( )18 /6قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد))
( :)128 /5فيه حممد بن كثري الكويف وهو ضعيف جدا ،وقال يف ([ :)151 /8فيه] حممد بن كثري
عن جابر اْلعفي وكالمها ضعيف جدا.

( )3رواه ابن ماجه ( .)517قال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( :)72 /2هذا إسناد صحيح
رجاله ثقات ،وقال األلباين يف ((ضعيف سنن ابن ماجه)) :ضعيف واحملفوظ يف هذا احلديث سبعني

عاما ،وقال الوادعي يف ((الصحيح املسند)) ( :)787جيد.

( )4رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( ،)4938( )159 /5وأبو نعيم يف ((حلية األولياء))
( .)307 /3قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)151 /8فيه الربيع بن بدر وهو مرتوك.

( )5رواه أبو داود ( ،)3664وابن ماجه ( ،)206وأمحد ( ،)8438( )338 /2واحلاكم (/1
 .)160واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح سنده ثقات على شرط
الشيخني ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وصحح إسناده النووي يف ((اجملموع)) (.)23 /1

((( )6حادي األرواح)) (ص.)229 :
((( )7حادي األرواح)) (ص.)231 :
( )8رواه أبو نعيم يف ((صفة اْلنة)) (.)20
( )9رواه البخاري ( ،)534 - 533من حديث أيب هريرة وابن عمر .ومسلم (.)617( ،)615
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الفرع األول :كثرة أشجار اْلنة ومثارها
أشجار اْلنة كثرية طيبة متنوعة ،وقد أخربَن احلق أن يف اْلنة أشجار العنب والنخل والرمان ،كما فيها
ِ
أشجار السدر والطلح ،إِ َّن لِل ِ
ني م َف ً ِ
ب أَتْـ َر ًااب [النبأ ،]32 - 31:فِي ِه َما
ْمتَّق َ َ
ُ
ازا َح َدائ َق َوأَ ْعنَ ًااب َوَك َواع َ
ِ
ض ٍ
اب الْيَ ِم ِ
اب الْيَ ِم ِ
ْح
ود َوطَل ٍ
ني ِيف ِس ْد ٍر َّخمْ ُ
ني َما أ ْ
فَاك َهةٌ َوَخنْ ٌل َوُرما ٌن [الرمحنَ ،]68:وأ ْ
َص َح ُ
َص َح ُ
َّم ُ ٍ ِ
ٍ
ٍ ِ ٍ ِ
ريةٍ [الواقعة ،]32 - 27:والسدر هو شجر النبق
نضود َوظ ٍل َّممْ ُدود َوَماء َّم ْس ُكوب َوفَاك َهة َكث َ
الشائك ،ولكنه يف اْلنة خمضود شوكه ،أي منزوع .والطلح :شجر من شجر احلجاز من نوع العضاه
فيه شوك ،ولكنه يف اْلنة منضود معد للتناول بال كد وَّل مشقة.

وهذا الذي ذكره القرآن من أشجار اْلنان شيء قليل مما حتويه تلك اْلنان ،ولذا قال احلق :فِي ِه َما
ِمن ُك ِل فَاكِه ٍة َزوج ِ
ان [الرمحن ]52 :ولكثرهتا فإن أهلها يدعون منها ِبا يريدون ،ويتخريون منها ما
َ َْ
ِ ٍِ
يشتهون متَّكِئِني فِيها ي ْدعو َن فِيها بَِفاكِه ٍة َكثِ ٍ
ٍ
ريو َن
ُ َ َ َ ُ
َ
رية َو َش َراب [صَ ]51:وفَاك َهة مما يَـتَ َخ َُّ
َ َ
ِ
ِ
الل و ُعي ٍ
ون َوفَـ َواكِهَ ِمما يَ ْشتَـ ُهو َن [املرسالت ،]42 - 41:وابْلملة
[الواقعة ]20:إِ َّن ال ُْمتَّق َ
ني ِيف ظ ٍ َ ُ
صح ٍ
ِ
اف ِمن
فإن يف اْلنة من أنواع الثمار والنعيم كل ما تشتهيه النفوس وتلذه العيون يُطَ ُ
اف َعلَْي ِهم بِ َ
ِِ
ب وأَ ْكو ٍ ِ
ني َوأَنتُ ْم فِي َها َخالِ ُدو َن [الزخرف.]71:
س َوتَـلَ مذ ْاألَ ْع ُُ
اب َوف َ
َذ َه ٍ َ َ
يها َما تَ ْشتَهيه ْاألَن ُف ُ
وقال ابن كثري كالماً لطيفاً دلل فيه على عظيم مثار اْلنة ،إذ استنتج أن هللا نبه ابلقليل على الكثري،
واهلني على العظيم عندما ذكر السدر والطلح ،قال( :وإذا كان السدر الذي يف الدنيا َّل يثمر إَّل مثرة
ضعيفة وهو النبق ،وشوكه كثري ،والطلح الذي َّل يراد منه يف الدنيا إَّل الظل ،يكوَنن يف اْلنة يف

غاية من كثرة الثمار وحسنها ،حىت إن الثمرة الواحدة منها تتفتق عن سبعني نوعاً من الطعوم،

واأللوان ،اليت يشبه بعضها بعضاً ،فما ظنك بثمار األشجار ،اليت تكون يف الدنيا حسنة الثمار،

كالتفاح ،والنخل ،والعنب ،وغري ذلك؟ وما ظنك أبنواع الرايحني ،واألزاهري؟ وابْلملة فإن فيها ما

َّل عني رأت ،وَّل أذن مسعت ،وَّل خطر على قلب بشر ،نسأل هللا منها من فضله).

وأشجار اْلنة دائمة العطاء ،فهي ليست كأشجار الدنيا تعطي يف وقت دون وقت ،وفصل دون
ِ َّ ِ
ِ ِ
ار أُ ُكلُ َها َدآئِ ٌم
فصل ،بل هي دائمة اإلمثار والظالل َّمثَ ُل ا ْْلَنَّة ال ِيت ُوع َد ال ُْمتَّـ ُقو َن َجتْ ِري من َحتْت َها األَ ْهنَ ُ
ْك ع ْقىب الَّ ِذين اتَّـ َقواْ َّوع ْقىب الْ َكافِ ِرين النار [الرعد ]35 :وفَاكِه ٍة َكثِ ٍ
ِم ِ
وع ٍة َوَّل
رية َّلَّ َم ْقطُ َ
َ ُ
َ
َ َ َ
ُ َ
ِوظل َها تل َ ُ َ
وع ٍة [الواقعة ]33 - 32:أي دائمة مستمرة ،وهي مع دوامها َّل ْينع عنها أهل اْلنة .ومن
ممَْنُ َ

لطائف ما جيده أهل اْلنة عندما أتتيهم مثارها أهنم جيدوهنا تتشابه يف املظهر ،ولكنها ختتلف يف
ِ
اج
املخربُ ،كلَّ َما ُرِزقُواْ ِم ْنـ َها ِمن َمثََرةٍ ِر ْزقاً قَالُواْ َه َذا الَّ ِذي ُرِزقـْنَا ِمن قَـ ْب ُل َوأُتُواْ بِ ِه ُمتَ َ
ش ِاهباً َوَهلُ ْم ف َ
يها أَ ْزَو ٌ
ِ
يها َخالِ ُدو َن [البقرة.]25:
َّرةٌ َو ُه ْم ف َ
مطَه َ
ِ
اف م َقام ربِ ِه جنَّـتَ ِ
ان فَبِأ ِ
َي آَّلء َربِ ُك َما تُ َك ِذ َاب ِن
وأشجار اْلنة ذات فروع وأغصان ابسقة َنمية َول َم ْن َخ َ َ َ َ َ

ان [الرمحن ،]48 - 46:وهي شديدة اخلضرة :وِمن ُدوهنِِما جنـَّتَ ِ
َذو َاات أَفْـنَ ٍ
ان فَبِأ ِ
َي آَّلء َربِ ُك َما
َ َ
َ
َ
ِ
ُم ْد َه َّامتَان [الرمحن ،]64 - 62:وَّل توصف اْلنة أبهنا مدهامة إَّل إذا كانت أشجارها مائلة إىل
السواد من شدة خضرهتا ،واشتباك أشجارها .أما مثار تلك األشجار فإهنا قريبة دانية مذللة يناهلا أهل
ِ
ني َد ٍ
ني َعلَى فُـر ٍ ِ ِ ِ
رب ٍق َو َج َىن ا ْْلَنـَّتَ ْ ِ
ان [الرمحنَ ،]54:و َدانِيَةً
اْلنة بيسر وسهولةُ ،متَّكئِ َ
ش بَطَائنُـ َها م ْن إ ْستَ ْ َ
ُ
ت قُطُوفُـ َها تَ ْذلِ ًيال [اإلنسان .]14:أما ظلها فكما قال تعاىلَ :ونُ ْد ِخلُ ُه ْم ِظالا ظَلِيالً
َعلَْي ِه ْم ِظال ُهلَا َوذُلِلَ ْ
ِ
[النساءِ ،]57:
ِ
ٍ
الل و ُعي ٍ
ون [املرسالت ]41:اْلنة
ووظ ٍل َّممْ ُدود [الواقعة ،]30:إِ َّن ال ُْمتَّق َ
ني ِيف ظ ٍ َ ُ
َ
والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص176

()98/5

الفرع الثاين :وصف بعض شجر اْلنة
حدثنا الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -عن بعض شجر اْلنة حديثاً عجباً ينبيك عن خلق بديع

هائل يسبح اخليال يف تقديره والتعرف عليه طويالً ،وحنن نسوق لك بعض ما حدثنا به الرسول صلى
هللا عليه وسلم .اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص179

 -الشجرة اليت يسري الراكب يف ظلها مائة عام

هذه شجرة هائلة َّل يقدر قدرها إَّل الذي خلقها ،وقد بني الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -عظم

هذه الشجرة أبن أخرب أن الراكب لفرس من اخليل اليت تعد للسباق حيتاج إىل مائة عام حىت يقطعها

إذا سار أبقصى ما ْيكنه ،ففي (الصحيحني) عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال(( :إن يف اْلنة

لشجرة يسري الراكب اْلواد املضمر السريع مائة عام وما يقطعها)) ()1
ويف (صحيح البخاري) عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم – قال(( :إن

يف اْلنة لشجرة يسري الراكب يف ظلها مائة سنة ،واقرؤوا إن شئتم( :وظل ممدود) [الواقعة.))]30:

()2

ورواه مسلم عن أيب هريرة وسهل بن سعد عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم – قال(( :إن يف

اْلنة لشجرة يسري الراكب يف ظلها مائة سنة َّل يقطعها)) ( )3اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر
 -ص179

 سدرة املنتهىوهذه الشجرة ذكرها احلق يف حمكم التنزيل ،وأخرب احلق أن رسولنا حممداً  -صلى هللا عليه وسلم -

رأى جربيل على صورته اليت خلقه هللا عليها عندها ،وأن هذه الشجرة عند جنة املأوى ،كما أعلمنا

أنه قد غشيها ما غشيها مما َّل يعلمه إَّل هللا عندما رآها الرسول  -صلى هللا عليه وسلم َ :-ولََق ْد َرآهُ
شى ِ
ص ُر َوَما
الس ْد َرةَ َما يَـغْ َ
نَـ ْزلَةً أُ ْخ َرى ِعن َد ِس ْد َرةِ ال ُْم ْنـتَـ َهى ِعن َد َها َجنَّةُ ال َْمأ َْوى إِ ْذ يَـغْ َ
شى َما َزاغَ الْبَ َ
طَغَى [النجم.]17 - 13:
وقد أخربَن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -عن هذه الشجرة بشيء مما رآه(( :مث رفعت يل سدرة
املنتهى ،فإذا نبقها مثل قالل هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة .قال( :أي جربيل) هذه سدرة

املنتهى ،وإذا أربعة أهنار ،هنران ابطنان ،وهنران ظاهران ،قلت :ما هذان اي جربيل؟ قال :أما الباطنان
فنهران يف اْلنة ،وأما الظاهران فالنيل والفرات)) .رواه البخاري ومسلم )4( .ويف (الصحيحني)

أيضاً(( :مث انطلق يب حىت انتهى إىل سدرة املنتهى ،ونبقها مثل قالل هجر ،وورقها مثل آذان الفيلة،
تكاد الورقة تغطي هذه األمة ،فغشيها ألوان َّل أدري ما هي ،مث أدخلت اْلنة ،فإذا فيها جنابذ

اللؤلؤ ،وإذا تراهبا املسك)) .)5( .اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص180
 شجرة طوىب_________

( )1رواه البخاري ( ،)6553ومسلم (.)2828
( )2رواه البخاري ( ،)3252ومسلم (.)2826
( )3رواه البخاري ( ،)3251ومسلم (.)2826
( )4رواه البخاري ( ،)3887ومسلم (.)164
( )5رواه البخاري ( ،)3207ومسلم (.)164

()99/5

وهذه شجرة عظيمة كبرية تصنع ثياب أهل اْلنة ،ففي (مسند أمحد) ،و (تفسري ابن جرير) ،و

(صحيح ابن حبان) عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :طوىب
شجرة يف اْلنة ،مسرية مائة عام ،ثياب أهل اْلنة خترج من أكمامها)) ( )1وقد دل على أن ثياب
أهل اْلنة تشقق عنها مثار اْلنة – احلديث الذي يرويه أمحد يف (مسنده) عن عبدهللا بن عمرو قال:

جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :اي رسول هللا ،أخربَن عن ثياب أهل اْلنة خلقاً ختلق،

أمن نسجاً تنسج؟ فضحك بعض القوم ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ومم تضحكون ،من

جاهل سأل عاملاً؟ مث أكب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -مث قال :أين السائل؟ قال :هو ذا أَن
اي رسول هللا ،قالَّ :ل بل تشقق عنها مثر اْلنة ،ثالث مرات)) )2( .اْلنة والنار لعمر بن سليمان

األشقر  -ص180
 -سيد رحيان اْلنة

ِ
ح َوَرْحيَا ٌن َو َجنَّةُ نَ ِع ٍيم [الواقعة- 88 :
أخربَن هللا أن يف اْلنة رحياَنً فَأ ََّما إِ ْن َكا َن م َن ال ُْم َق َّربِ َ
ني فَـ َرْو ٌ

 ،]89وأخربَن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -أن سيد رحيان أهل اْلنة احلناء ،ففي (معجم

الطرباين الكبري) إبسناد صحيح على شرط الشيخني عن عبدهللا بن عمرو عن النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -قال(( :سيد رحيان اْلنة احلناء)) ( )3اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص181
 -سيقان أشجار اْلنة من ذهب

ومن عجب ما أخربَن به الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -أن سيقان أشجار اْلنة من ذهب ،ففي

(سنن الرتمذي) ،و (صحيح ابن حبان) ،و (سنن البيهقي) ،إبسناد صحيح ،عن أيب هريرة أن رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :ما يف اْلنة شجرة إَّل وساقها من ذهب)) ( )4اْلنة والنار لعمر بن
سليمان األشقر  -ص182

 كيف يكثر املؤمن حظه من أشجار اْلنة؟طلب خليل الرمحن أبو األنبياء إبراهيم عليه السالم من نبينا حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -يف ليلة
اإلسراء أن يبلغ أمته السالم وأن خيربهم ابلطريقة اليت يستطيعون هبا تكثري حظهم من أشجار اْلنة،

فقد روى الرتمذي إبسناد حسن عن ابن مسعود قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم:
((لقيت إبراهيم ليلة أسري يب ،فقال :اي حممد ،أقرئ أمتك أن اْلنة أرض طيبة الرتبة ،عذبة املاء،

وأهنا قيعان ،وأن غراسها سبحان هللا ،واحلمد هلل ،وَّل إله إَّل هللا ،وهللا أكرب)) ( )5اْلنة والنار لعمر
بن سليمان األشقر  -ص182
_________

( )1رواه أمحد ( ،)71 /3والطربي يف ((تفسريه)) ( ،)101 /13وابن حبان ( .)2625وقال
األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)1985سنده َّل أبس به يف الشواهد.

( )2رواه أمحد ( , )7095( )224 /2والنسائي يف ((السنن الكربى)) (, )5872( )441 /3
قال أمحد شاكر :إسناده صحيح .وانظر(( :السلسلة الصحيحة)) لأللباين (.)1985

( )3مل أجده يف املطبوع من الطرباين ولعله يف املفقود منه .قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/5
 :)157رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح خال عبدهللا بن أمحد بن حنبل وهو ثقة مأمون .وقال
األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)1420سنده صحيح على شرط الشيخني.

( )4رواه الرتمذي ( ،)2525وابن حبان ( .)425 /16وقال :هذا حديث حسن غريب من حديث
أيب سعيد رضي هللا عنه .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

( )5رواه الرتمذي ( , )3462والطرباين ( .)173 /10وقال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب
من هذا الوجه من حديث ابن مسعود ,وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( - )439 /2كما

أشار لذلك يف مقدمته  .-وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :حسن.

()100/5

املطلب الثاين عشر :دواب اْلنة وطيورها

يف اْلنة من الطيور والدواب ماَّل يعلمه إَّل هللا تعاىل ،قال تعاىل فيما يناله أهل اْلنة من النعيم َو َحلِْم
طَ ٍري ِمما ي ْشتـهو َن وح ِ
ني [الواقعة ،]22 - 21 :ويف (سنن الرتمذي) عن أنس قال :سئل رسول
ور ع ٌ
ْ َ َُ َ ُ ٌ

هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -ما الكوثر؟ قال(( :ذاك هنر أعطانيه هللا – يعين يف اْلنة – أشد بياضاً
من اللنب ،وأحلى من العسل ،فيه طري أعناقها كأعناق اْلزر)) .قال عمر :إن هذه لناعمة ،قال
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم(( :أكلتها أنعم منها)) )1( .وأخرج أبو نعيم يف (احللية) ،واحلاكم
يف (مستدركه) عن ابن مسعود قال(( :جاء رجل بناقة خمطومة ،فقال :اي رسول هللا هذه الناقة يف

سبيل هللا .فقال :لك هبا سبعمائة َنقة خمطومة يف اْلنة)) .)2( .ورواه مسلم يف (صحيحه) عن أيب
مسعود األنصاري ،قال :جاء رجل بناقة خمطومة ،فقال :هذه يف سبيل هللا ،فقال رسول هللا  -صلى

هللا عليه وسلم (( :-لك هبا يوم القيامة سبعمائة َنقة كلها خمطومة)) )3( .اْلنة والنار لعمر بن
سليمان األشقر  -ص183
_________

( )1رواه الرتمذي ( , )2542وأمحد ( .)13330( )220 /3قال الرتمذي :هذا حديث حسن
غريب .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :حسن صحيح.

( )2رواه احلاكم ( ،)99 /2وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( .)116 /8وقال احلاكم :هذا حديث
صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجه البخاري .ووافقه الذهيب .وقال األلباين يف ((السلسلة
الصحيحة)) ( :)634وهو كما قاَّل.
( )3رواه مسلم (.)1892

()101/5

املطلب األول :بعض األعمال اليت استحقوا هبا اْلنة
أصحاب اْلنة هم املؤمنون املوحدون ،فكل من أشرك ابهلل أو كفر به ،أو كذب أبصل من أصول

اإلْيان فإنه حيرم من اْلنان ،ويكون يف النريان.

والقرآن يذكر كثرياً أن أصحاب اْلنة هم املؤمنون الذين يعملون الصاحلات ،ويف بعض األحيان

يفصل األعمال الصاحلة اليت يستحق هبا صاحبها اْلنة .ومن املواضع اليت نص القرآن على
ِ
ِ ِ
الصاحل ِ
ات
آمنُواْ َو َع ِملُواْ
َ
استحقاق أهل اْلنة اْلنة ابإلْيان واألعمال الصاحلة قوله تعاىلَ :وبَش ِر الَّذين َ
ِ ِ
ٍ
أ َّ
ار ُكلَّ َما ُرِزقُواْ ِم ْنـ َها ِمن َمثََرةٍ ِر ْزقاً قَالُواْ َه َذا الَّ ِذي ُرِزقـْنَا ِمن قَـ ْب ُل َوأُتُواْ
َن َهلُ ْم َجنات َجتْ ِري من َحتْت َها األ َْهنَ ُ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
آمنُواْ َو َع ِملُواْ
بِ ِه ُمتَ َ
َّرةٌ َو ُه ْم ف َ
ش ِاهباً َوَهلُ ْم ف َ
يها أَ ْزَو ٌ
ين َ
يها َخال ُدو َن [البقرة .]25 :وقولهَ :والذ َ
اج مطَه َ
ِ
نات َجتْ ِري ِمن َحتْتِها األ َْهنَار َخالِ ِد ِ
ات سنُ ْد ِخلُ ُهم ج ٍ
ِ ِ
َّرةٌ َونُ ْد ِخلُ ُه ْم
يها أَبَ ًدا َّهلُ ْم ف َ
ين ف َ
َ
يها أَ ْزَو ٌ
ْ َ
الصاحلَ َ
ُ
َ
اج مطَه َ
ِ ِ
ِ
َّ ِ
الصاحل ِ
ك
آمنُواْ َو َع ِملُواْ
ات َّلَ نُ َكلِ ُ
سا إَِّلَّ ُو ْس َع َها أ ُْولَئِ َ
َ
ين َ
ظالا ظَليالً [النساء ،]57 :وقولهَ :والذ َ
ف نَـ ْف ً
ِ
ِ
ِ ِ
ات ج ٍ
ِ ِ
نات َجتْ ِري
أْ
يها َخال ُدو َن [األعراف ،]42 :وقولهَ :و َع َد هللاُ ال ُْم ْؤمنِ َ
اب ا ْْلَنَّة ُه ْم ف َ
َص َح ُ
ني َوال ُْم ْؤمنَ َ
نات ع ْد ٍن وِر ْ ِ ِ
ِمن َحتْتِها األ َْهنَار َخالِ ِد ِ
يها ومساكِن طَيِبةً ِيف ج ِ
ك ُه َو الْ َف ْوُز
رب ذَلِ َ
َ
ين ف َ َ َ َ َ َ
َ
َ َ
ُ
َ
ض َوا ٌن م َن هللا أَ ْك َُ
ِ
ِ
َّ ِ
الصاحل ِ
ات يَـ ْه ِدي ِه ْم َرمهبُ ْم إبِِْيَاهنِِ ْم َجتْ ِري ِمن َحتْتِ ِه ُم
آمنُواْ َو َع ِملُواْ
َ
ين َ
يم [التوبة ،]72 :وقوله :إِ َّن الذ َ
ال َْعظ ُ
َن ا ْحلم ُد ِ ِ
ِ
ِ
نات الن َِّع ِيم َد ْعو ِ
آخر َد ْعو ُ ِ
األ َْهنَار ِيف ج ِ
َّلل
يها ُس ْب َحانَ َ
َُ
ك اللَّ ُه َّم َوَِحتيَّـتُـ ُه ْم ف َ
اه ْم ف َ
اه ْم أ َ ْ
ُ َ
يها َسالَ ٌم َو ُ َ
ك َهلُم ج ُ ٍ
ِ ِ
ِ
َر ِ
ار ُحيَلَّ ْو َن
ب ال َْعالَ ِم َ
ني [يونس .]10 - 9 :وقوله تعاىل :أ ُْولَئ َ ْ َ
نات َع ْدن َجتْ ِري من َحتْت ِه ُم ْاأل َْهنَ ُ
ب ويـلْبسو َن ثِيااب ُخ ْ ِ
ِ
فِ ِ
س وإِستَ ْرب ٍق متَّكِئِ ِ
يها َعلَى ْاألَرائِ ِ
ك نِ ْع َم
ني ف َ
َ
َ
يها م ْن أ َ
َ
َسا ِوَر من ذَ َه ٍ َ َ َ ُ َ ً
ض ًرا من ُسن ُد ٍ َ ْ َ
ِ
الصاحل ِ
ك
ت ُم ْرتَـ َف ًقا [الكهف .]31 :وقوله تعاىلَ :وَم ْن َأيْتِِه ُم ْؤِمنًا قَ ْد َع ِم َل
سنَ ْ
ات فَأ ُْولَئِ َ
الثـ ََّو ُ
َ
اب َو َح ُ
نات َع ْد ٍن َجتْ ِري ِمن َحتْتِها األ َْهنَار َخالِ ِد ِ
ك َج َزاء َمن تَـ َزَّكى [طه75 :
يها َوذَلِ َ
ات ال ُْعلَى َج ُ
َّر َج ُ
ين ف َ
َ
ُ
َهلُُم الد َ
َ
 .]86 -ويف بعض األحيان يذكر أهنم استحقوا اْلنة لتحقيقهم أمراً من أمور اإلْيان أو عمالً صاحلاً،

وقد يفصل يف األعمال الصاحلة ،ويطيل يف ذلك .ففي بعض األحيان يذكر أهنم استحقوا اْلنة
ِ
َّ ِ
ابإلْيان واإلسالم اي ِعب ِ
ني
اد َّل َخ ْو ٌ
آمنُوا ِِب َايتِنَا َوَكانُوا ُم ْسل ِم َ
َ َ
ين َ
ف َعلَْي ُك ُم الْيَـ ْوَم َوَّل أَنتُ ْم َحتْ َزنُو َن الذ َ
ربو َن [الزخرف .]70 - 68:وأحياَنً يذكر أهنم استحقوها ألهنم
ا ْد ُخلُوا ا ْْلَنَّةَ أَنتُ ْم َوأَ ْزَو ُ
اج ُك ْم ُحتْ َُ
أخلصوا دينهم هلل :إَِّلَّ ِعب ِ
وم فَـواكِهُ و ُهم مكْرمو َن ِيف ج ِ
اَّلل الْم ْخلَ ِ
نات
ني أُ ْولَئِ َ
ََ
صَ
َ
َُ
ك َهلُ ْم ِر ْز ٌق َّم ْعلُ ٌ َ َ
اد َّ ُ
الن َِّع ِيم [الصافات.]43 - 40 :
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ِ
ِ َّ ِ
ين إِ َذا
وأحياَنً يذكر استحقاقهم هلا لقوة ارتباطهم ابهلل ورغبتهم إليه وعبادهتم له إِ َّمنَا يُـ ْؤم ُن ِِب َايتنَا الذ َ
ضِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
اج ِع يَ ْد ُعو َن
ْربو َن تَـتَ َج َ
اىف ُجنُ ُ
وهبُ ْم َع ِن ال َْم َ
ذُك ُروا هبَا َخ مروا ُس َّج ًدا َو َسبَّ ُحوا حبَ ْمد َرهب ْم َو ُه ْم َّل يَ ْستَكِ ُ
ِ
اه ْم يُ ِنف ُقو َن فَال تَـ ْعلَ ُم نَـ ْفس ما أُ ْخ ِفي َهلُم ِمن قُـ َّرةِ أَ ْع ُ ٍ
ني َج َزاء ِِبَا َكانُوا
َرَّهبُ ْم َخ ْوفًا َوطَ َم ًعا َومما َرَزقـْنَ ُ
ٌ
َ
ِ
َّ ِ
الصاحل ِ
ات
آمنُوا َو َع ِملُوا
َ
ين َ
يَـ ْع َملُو َن [السجدة .]18 - 15 :ومن األعمال الصرب والتوكلَ :والذ َ
لَنُـبـ ِوئَـنـَّهم ِمن ا ْْلن َِّة غُرفًا َجتْ ِري ِمن َحتْتِها األ َْهنَار َخالِ ِدين فِيها نِعم أَجر الْع ِاملِ َّ ِ
ربوا َو َعلَى َرهبِِ ْم
َ َ َْ ُْ َ َ
َ
ين َ
ُ
ني الذ َ
ص َُ
َ ُ َ َ َ
َّ ِ
ين قَالُوا َربمـنَا َّ
اَّللُ ُمثَّ
يَـتَـ َوَّكلُو َن [العنكبوت .]59 - 58 :ومنها اَّلستقامة على اإلْيان :إِ َّن الذ َ
ك أَصحاب ا ْْلن َِّة َخالِ ِد ِ
ِ
يها َج َزاء ِِبَا َكانُوا يَـ ْع َملُو َن
استَـ َق ُاموا فَال َخ ْو ٌ
ين ف َ
ْ
ف َعلَْي ِه ْم َوَّل ُه ْم َْحي َزنُو َن أ ُْولَئ َ ْ َ ُ َ
َ
ِ
َّ ِ
الصاحل ِ
ات َوأَ ْخبَـتُواْ
آمنُواْ َو َع ِملُواْ
َ
ين َ
[األحقاف ،]14 - 13 :ومنها اإلخبات إىل هللا تعاىل :إِ َّن الذ َ
ِ ِ
اف
يها َخالِ ُدو َن [هود ،]23 :ومن ذلك اخلوف من هللاَ :ولِ َم ْن َخ َ
إِ َىل َرهبِِ ْم أ ُْولَئِ َ
كأ ْ
اب اْلَنَّة ُه ْم ف َ
َص َح ُ
ام َربِ ِه َجنـَّتَا ِن [الرمحن .]46 :ومن ذلك بغض الكفرة املشركني ،وعدم موادهتم َّل َِجت ُد قَـ ْوًما
َم َق َ
يـ ْؤِمنو َن ِاب َِّ
اد َّ
َّلل َوالْيَـ ْوِم ْاآل ِخ ِر يُـ َوادمو َن َم ْن َح َّ
ءه ْم أ َْو أَبْـنَاء ُه ْم أ َْو إِ ْخ َوا َهنُ ْم أ َْو
ُ ُ
آاب ُ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َكانُوا َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ب ِيف قُـلُوهبِِ ُم ِْ
ار
اإلْيَا َن َوأَيَّ َد ُهم بُِر ٍ
ريَهتُ ْم أ ُْولَئِ َ
وح م ْنهُ َويُ ْدخلُ ُه ْم َجنات َجتْ ِري من َحتْت َها ْاأل َْهنَ ُ
ك َكتَ َ
َعش َ
اَّلل أََّل إِ َّن ِحزب َِّ
ك ِحزب َِّ
َخالِ ِد ِ
ِ
يها ر ِ
ض َي َّ
اَّلل ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن [اجملادلة:
اَّللُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
ْ َ
ضوا َع ْنهُ أ ُْولَئ َ ْ ُ
ين ف َ َ
َ
 .]22ويف بعض األحيان تفصل اآلايت يف ذكر األعمال الصاحلة اليت يستحق هبا أصحاهبا اْلنة
تفصيالً كثرياً ،فذكر يف سورة الرعد أهنم استحقوها ابعتقادهم أن ما أنزل على الرسول  -صلى هللا

عليه وسلم  -هو احلق ،وبوفائهم ابلعهود ،وعدم نقضهم امليثاق ،ووصلهم ما أمر هللا بوصله،

وخشيتهم هلل ،وخوفهم من سوء احلساب ،وصربهم هلل ،وإقام الصالة ،واإلنفاق سراً وعالنية ،ودرئهم
ك ا ْحلَ مق َك َم ْن ُه َو أَ ْع َمى إِ َّمنَا يَـتَ َذ َّكر أ ُْولُواْ األَلْبَ ِ
اب
ك ِمن َربِ َ
ابحلسنة السيئة أَفَ َمن يَـ ْعلَ ُم أ ََّمنَا أُن ِز َل إِلَْي َ
ُ
الَّ ِذين يوفُو َن بِعه ِد ِ
ِ
ضو َن ال ِْميثَا َق والَّ ِذ ِ
ش ْو َن َرَّهبُ ْم
وص َل َوخيَْ َ
هللا َوَّلَ يِن ُق ُ
َْ
ين يَصلُو َن َما أ ََم َر هللاُ بِه أَن يُ َ
َُ
َ َ
ِ
وَخيَافُو َن سوء احلِس ِ َّ ِ
ربواْ ابْتِغَاء َو ْج ِه َرهبِِ ْم َوأَقَ ُامواْ َّ
اه ْم ِس ارا َو َعالَنِيَةً
الصالَةَ َوأَن َف ُقواْ مما َرَزقْـنَ ُ
ين َ
َ
اب َوالذ َ
ص َُ
ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ك َهلُ ْم ُع ْق َىب الدار [الرعد ]24 - 19 :ويف مطلع سورة املؤمنون حكم
سنَة َّ
السيِئَةَ أ ُْولَئ َ
َويَ ْد َرُؤو َن اب ْحلَ َ
أن الفالح إمنا هو للمؤمنني ،مث بني األعمال اليت تؤهلهم للفالح ،وأعلمنا أن فالحهم إمنا يكون
َّ ِ
إبدخاهلم الفردوس خالدين فيها أبداً .قَ ْد أَفْـلَح الْم ْؤِمنُو َن الَّ ِذين هم ِيف ِِ ِ
ين ُه ْم
َ ُْ َ
َ ُ
صالهت ْم َخاش ُعو َن َوالذ َ
ضو َن والَّ ِذين هم لِ َّ ِ ِ
ِ
َّ ِ
وج ِهم حافِظُو َن إَِّلَّ َعلَى أَ ْزو ِ
ِ
اج ِه ْم ْأو َما
ين ُه ْم ل ُف ُر ْ َ
َع ِن اللَّغْ ِو ُم ْع ِر ُ َ َ ُ ْ
َ
لزَكاة فَاعلُو َن َوالذ َ
ِ
َّ ِ
ين ُه ْم ألَ َم َاَنهتِِ ْم
َملَ َك ْ
ك فَأ ُْولَئِ َ
ني فَ َم ِن ابْـتَـغَى َوَراء َذلِ َ
ك ُه ُم ال َْع ُ
ت أ َْْيَا ُهنُ ْم فَِإ َّهنُ ْم غَ ْريُ َملُوم َ
ادو َن َوالذ َ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
يها
صلَ َواهتِِ ْم ُحيَافِظُو َن أ ُْولَئِ َ
َو َع ْه ِده ْم َر ُ
س ُه ْم ف َ
ين ُه ْم َعلَى َ
اعو َن َوالذ َ
ك ُه ُم ال َْوا ِرثُو َن الذي َن يَ ِرثُو َن الْف ْر َد ْو َ
َخالِ ُدو َن [املؤمنون .]11 – 1 :وقد حدثنا الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -عن ثالثة أعمال
عظيمة يستحق هبا أصحاهبا اْلنة ،فقد روى مسلم يف (صحيحه) عن عياض بن محار اجملاشعي أن

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال ذات يوم يف خطبته ... (( :وأهل اْلنة ثالثة ذو سلطان

مقسط متصدق موفق ،ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرىب ومسلم ،وعفيف متعفف ذو عيال)).

( )1اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص185
_________

( )1رواه مسلم (.)2865
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املطلب الثاين :طريق اْلنة شاق
اْلنة درجة عالية ،والصعود إىل العلياء حيتاج إىل جهد كبري ،وطريق اْلنة فيه خمالفة ألهواء النفوس

وحمبوابهتا ،وهذا حيتاج إىل عزْية ماضية ،وإرادة قوية ،ففي احلديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن
أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-حجبت النار ابلشهوات،

وحجبت اْلنة ابملكاره)) وملسلم حفت بدل حجبت ( )1ويف (سنن النسائي) و (الرتمذي) و (أيب

داود) عن أيب هريرة أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :ملا خلق هللا اْلنة قال ْلربيل:
اذهب فانظر إليها ،فذهب فنظر إليها ،فقال :وعزتك َّل يسمع هبا أحد إَّل دخلها ،فحفها ابملكاره،
فقال :اذهب فانظر إليها ،فذهب فنظر إليها ،مث جاء فقال :وعزتك لقد خشيت أن َّل يدخلها

أحد)) ( )2وقد علق النووي يف (شرحه على مسلم) على احلديث األول قائالً :هذا من بديع الكالم
وفصيحه وجوامعه اليت أوتيها  -صلى هللا عليه وسلم  -من التمثيل احلسن ،ومعناه َّل يوصل اْلنة
إَّل ابرتكاب املكاره ،والنار ابلشهوات ،وكذلك مها حمجوبتان هبما ،فمن هتك احلجاب وصل إىل
احملجوب ،فهتك حجاب اْلنة ابقتحام املكاره ،وهتك حجاب النار ابرتكاب الشهوات ،فأما املكاره

فيدخل فيها اَّلجتهاد يف العبادة ،واملواظبة عليها ،والصرب على مشاقها ،وكظم الغيظ ،والعفو،

واحللم ،والصدقة ،واإلحسان إىل املسيء ،والصرب عن الشهوات ،وحنو ذلك " ( )3اْلنة والنار لعمر

بن سليمان األشقر  -ص190
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6487ومسلم ( )2822بلفظ( :حفت) بدَّل من (حجبت).

( )2رواه أبو داود ( ،)4744والرتمذي ( ،)2560والنسائي ( ،)3 /7وأمحد ()332 /2
( ،)8379واحلاكم ( .)79 /1قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح .وقال احلاكم :هذا حديث

صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)):

حسن صحيح.

( )3انظر(( :شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)165 /17
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املطلب الثالث :أهل اْلنة يرثون نصيب أهل النار يف اْلنة
جعل هللا لكل واحد من بين آدم منزلني :منزَّلً يف اْلنة ،ومنزَّلً يف النار ،مث إن من كتب له الشقاوة

من أهل الكفر والشرك يرثون منازل أهل اْلنة اليت كانت هلم يف النار ،والذين كتب هلم السعادة من

أهل اْلنة يرثون منازل أهل النار اليت كانت هلم يف اْلنة ،قال تعاىل يف حق املؤمنني املفلحني بعد أن
ِ
ِ
َّ ِ
يها َخالِ ُدو َن
ذكر أعماهلم اليت تدخلهم اْلنة :أ ُْولَئِ َ
س ُه ْم ف َ
ك ُه ُم ال َْوا ِرثُو َن الذ َ
ين يَ ِرثُو َن الْف ْر َد ْو َ
[املؤمنون.]11 - 10 :

قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية " :قال ابن أيب حامت – وساق اإلسناد إىل أيب هريرة رضي هللا عنه

– قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-ما منكم من أحد إَّل وله منزَّلن :منزل يف
ك ُه ُم ال َْوا ِرثُو َن
اْلنة ،ومنزل يف النار ،فإن مات فدخل النار َو َ
رث أهل اْلنة منزله ،فذلك قوله :أُولَئِ َ
ك ُه ُم ال َْوا ِرثُو َن قال(( :ما من
[املؤمنون .)1( ))]10 :وقال ابن ُج َريْج ،عن لَْيث ،عن جماهد :أُولَئِ َ
عبد إَّل وله منزَّلن :منزل يف اْلنة ،ومنزل يف النار ،فأما املؤمن فيبين بيته الذي يف اْلنة ،ويهدم بيته
الذي يف النار)) ( .)2وروي عن سعيد بن جبري حنو ذلك ،فاملؤمنون يرثون منازل الكفار ،ألهنم

خلقوا لعبادة هللا وحده َّل شريك له ،فلما قام هؤَّلء ِبا وجب عليهم من العبادة ،وترك أولئك ما
أمروا به مما خلقوا له ،أحرز هؤَّلء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا رهبم عز وجل ،بل أبلغ من هذا

أيضاً ،وهو ما ثبت يف (صحيح مسلم) عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم
 -قال(( :جييء َنس يوم القيامة من املسلمني بذنوب أمثال اْلبال ،فيغفرها هللا هلم ،ويضعها على

اليهود والنصارى)) ( )3ويف لفظ له :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-إذا كان يوم

القيامة دفع هللا لكل مسلم يهودايً أو نصرانياً ،فيقال :هذا فكاكك من النار)) ( .)4وهذا احلديث
ث ِمن ِعب ِ
ْك ا ْْلَنَّةُ الَِّيت
اد ََن َم ْن َكا َن تَِقياا [مرمي ]63:وقولهَ :وتِل َ
كقوله تعاىل :تِل َ
ْك ا ْْلَنَّةُ الَِّيت نُوِر ُ ْ َ
وها ِِبَا ُكنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن [الزخرف )5( ]72 :فهم يرثون نصيب الكفار يف اْلنان .اْلنة والنار
أُوِرثْـتُ ُم َ
لعمر بن سليمان األشقر  -ص192

_________

( )1انظر(( :تفسري ابن أيب حامت)) ( ،)213 /12و ((تفسري ابن كثري)) ( .)464 /5واحلديث
رواه ابن ماجه ( .)4341وقال البوصريي يف ((مصباح الزجاجة)) ( :)267 - 266 /4هذا إسناد

صحيح على شرط الشيخني .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.
( )2رواه الطربي يف ((تفسريه)) (.)13 /19
( )3رواه مسلم (.)51( )2767
( )4رواه مسلم (.)49( )2767
( )5انظر(( :تفسري ابن كثري)) (.)465 - 464 /5

()105/5

املطلب الرابع :الضعفاء أكثر أهل اْلنة

أكثر من يدخل اْلنة الضعفاء الذين َّل أيبه الناس هلم ،ولكنهم عند هللا عظماء ،إلخباهتم لرهبم،
وتذللهم له ،وقيامهم حبق العبودية هلل ،روى البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب قال :قال رسول هللا
 -صلى هللا عليه وسلم (( :-أَّل أخربكم أبهل اْلنة؟ قالوا :بلى ،قال :كل ضعيف متضعف ،لو

أقسم على هللا ألبره)) ( .)1قال النووي يف شرحه للحديث :ومعناه يستضعفه الناس ،وحيتقرونه،
ويتجربون عليه ،لضعف حاله يف الدنيا ،واملراد أن أغلب أهل اْلنة هؤَّلء  ...وليس املراد

اَّلستيعاب ( )2ويف (الصحيحني) و (مسند أمحد) عن أسامة بن زيد ،قال :رسول هللا  -صلى هللا
عليه وسلم (( :-قمت على ابب اْلنة ،فكان عامة من دخلها املساكني ،وأصحاب اْلد حمبوسون
غري أن أصحاب النار قد أمر هبم إىل النار ،وقمت على ابب النار فإذا عامة من دخلها النساء)).

( )3ويف (الصحيحني) عن ابن عباس قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-اطلعت يف
اْلنة ،فرأيت أكثر أهلها الفقراء ،واطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها النساء)) ( )4اْلنة والنار لعمر

بن سليمان األشقر  -ص194
_________

( )1رواه البخاري ( ،)4918ومسلم (.)2853

( )2انظر(( :شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)187 /17

( )3رواه البخاري ( ،)5196ومسلم (.)2736
( )4رواه البخاري ( ،)6449ومسلم (.)2737

()106/5

املطلب اخلامس :هل الرجال أكثر يف اْلنة أم النساء؟
ختاصم الرجال والنساء يف هذا والصحابة أحياء ،ففي (صحيح مسلم) عن ابن سريين قال :اختصم
الرجال والنساء :أيهم أكثر يف اْلنة؟ ويف رواية :إما تفاخروا ،وإما تذاكروا :الرجال يف اْلنة أكثر أم

النساء؟ فسألوا أاب هريرة ،فاحتج أبو هريرة على أن النساء يف اْلنة أكثر بقول الرسول  -صلى هللا

عليه وسلم (( :-إن أول زمرة تدخل اْلنة على صورة القمر ليلة البدر ،واليت تليها على أضوأ كوكب
دري يف السماء ،لكل امر ٍئ منهم زوجتان اثنتان ،يرى مخ سوقهما من وراء اللحم ،وما يف اْلنة
أعزب)) )1( .واحلديث واضح الدَّللة على أن النساء يف اْلنة أكثر من الرجال ،وقد احتج بعضهم
على أن الرجال أكثر حبديث(( :رأيتكن أكثر أهل النار)) ( .)2واْلواب أنه َّل يلزم من كوهنن أكثر
أهل النار أن يكن أقل ساكين اْلنة كما يقول ابن حجر العسقالين ( ،)3فيكون اْلمع بني احلديثني
أن النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل اْلنة ،وبذلك يكن أكثر من الرجال وجوداً يف اخللق .وْيكن
أن يقال :إن حديث أيب هريرة يدل على أن نوع النساء يف اْلنة أكثر سواء كن من نساء الدنيا أو

من احلور العني ،والسؤال هو :أيهما أكثر يف اْلنة :رجال أهل الدنيا أم نساؤها؟ وقد وفق القرطيب

بني النصني أبن النساء يكن أكثر أهل النار قبل الشفاعة وخروج عصاة املوحدين من النار ،فإذا
خرجوا منها بشفاعة الشافعني ورمحة أرحم الرامحني كن أكثر أهل اْلنة.

ويدل على قلة النساء يف اْلنة ما رواه أمحد وأبو يعلى عن عمرو بن العاص قال(( :بينما حنن مع

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يف هذا الشعب إذ قال :انظروا هل ترون شيئا؟ فقلنا :نرى
غرابَنً فيها غراب أعصم ،أمحر املنقار والرجلني ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم َّ :-ل

يدخل اْلنة من النساء إَّل من كان منهن مثل هذا الغراب يف الغرابن)) )4( .اْلنة والنار لعمر بن

سليمان األشقر  -ص195
قال يف (حادي األرواح) ( :)5فإن كن من نساء الدنيا فالنساء يف الدنيا أكثر من الرجال ،وإن كن

من احلور العني مل يلزم أن يكن يف الدنيا أكثر ،والظاهر أهنن من احلور العني ملا رواه اإلمام أمحد عن

أيب هريرة مرفوعاً(( :للرجل من أهل اْلنة زوجتان من احلور العني على كل واحدة سبعون حلة يرى

مخ ساقها من وراء الثياب)) (.)6

فإن قيل :كيف هذا مع حديث جابر املتفق عليه(( :شهدت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العيد

صلى قبل أن خيطب بغري أذان وَّل إقامة ،مث خطب بعدما صلى فوعظ الناس وذكرهم ،مث أتى النساء

فوعظهن ومعه بالل فذكرهن ،وأمرهن ابلصدقة قال :فجعلت املرأة تلقي خاْتها ,وخرصها ,والشيء

كذلك ,فأمر النيب صلى هللا عليه وسلم بالَّلً فجمع ما هناك .قال :إن منكن يف اْلنة ليسري ،فقالت
امرأة :اي رسول هللا مل؟ قال :إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشري)) ( )7ويف احلديث اآلخر(( :إن أقل

ساكين اْلنة النساء)) (.)8

فاْلواب كما يف (حادي األرواح)( :إن هذا يدل على أهنن إمنا كن يف اْلنة أكثر ابحلور العني الاليت

خلقن يف اْلنة ,وأقل ساكنيها ابعتبار نساء الدنيا ,فنساء الدنيا أقل أهل اْلنة ،وأكثر أهل النار)
( .)9البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة حملمد بن أمحد السفاريين – 1036 /3
_________

( )1رواه مسلم (.)2834
( )2رواه البخاري ( ،)1462ومسلم (.)80
( )3انظر(( :فتح الباري)) (.)325 /6

( )4رواه أمحد ( ،)17805( )197 /4وأبو يعلى ( .)271 /13قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد))
( :)274 /4ورجال أمحد ثقات .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)1850هذا سند
صحيح.
((( )5حادي األرواح)) (ص.)180 :

( )6رواه أمحد ( .)8523( )345 /2قال شعيب األرَنؤوط حمقق املسند :إسناده صحيح على
شرط مسلم.

( )7رواه البخاري ( ،)978ومسلم (.)885
( )8رواه مسلم (.)2738
((( )9حادي األرواح)) (ص.)181 - 180 :

()107/5

املطلب السادس :مقدار ما يدخل اْلنة من هذه األمة
يدخل من هذه األمة اْلنة مجوع كثرية هللا أعلم بعددهم ،ففي (صحيح البخاري) عن سعيد بن جبري
قال :حدثين ابن عباس ،قال :قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم (( :-عرضت علي األمم ،فأخذ

النيب ْير معه األمة ،والنيب ْير معه النفر ،والنيب ْير معه العشرة ،والنيب ْير معه اخلمسة ،والنيب ْير

وحده ،فنظرت فإذا سواد كثري ،قلت :اي جربيل هؤَّلء أميت؟ قالَّ :ل ،ولكن انظر إىل األفق ،فنظرت
فإذا سواد كثري ،قال :هؤَّلء أمتك ،وهؤَّلء سبعون ألفاً قدامهم َّل حساب عليهم وَّل عذاب)) ()1

والسواد األول الذي ظنه الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -أمته هم بنو إسرائيل ،كما يف بعض

الرواايت يف (الصحيح) ((فرجوت أن تكون أميت فقيل :هذا موسى وقومه)) )2( .وَّل شك أن أمة

حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -أكثر من بين إسرائيل ،ففي احلديث(( :فإذا سواد كثري)) قال ابن
حجر يف رواية سعيد بن منصور ((عظيم)) وزاد ((فقيل يل :انظر إىل األفق ،فنظرت فإذا سواد

عظيم ،فقيل يل :انظر إىل األفق اآلخر مثله)) ،ويف رواية ابن فضيل(( :فإذا سواد قد مأل األفق،
فقيل يل :انظر هاهنا ،وهاهنا يف آفاق السماء)) ( )3ويف حديث ابن مسعود(( :فإذا األفق قد سد
بوجوه الرجال)) ( ،)4ويف لفظ ألمحد(( :فرأيت أميت قد ملؤوا السهل واْلبل ،فأعجبين كثرهتم

وهيئتهم ،فقيل :أرضيت اي حممد؟ قلت :نعم اي رب)) ( )5وقد ورد يف بعض األحاديث أن مع كل

ألف من السبعني ألفاً سبعني ألفاً ،وثالث حثيات من حثيات هللا ،ففي (مسند أمحد) ،و (سنن

الرتمذي) و (ابن ماجه) عن أيب أمامة ،قال :مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول:

((وعدين ريب أن يدخل اْلنة من أميت سبعني ألفاً َّل حساب عليهم ،وَّل عذاب ،مع كل ألف سبعون

ألفاً ،وثالث حثيات من حثيات ريب)) ( ،)6وَّل شك أن الثالث حثيات تدخل اْلنة خلقاً كثرياً .وقد
كان رسولنا  -صلى هللا عليه وسلم  -يرجو أن تكون هذه األمة نصف أهل اْلنة ،ففي احلديث

املتفق عليه عن أيب سعيد اخلدري عن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -يف ذكر بعث النار ،قال
صلوات هللا وسالمه عليه يف آخره(( :والذي نفسي بيده إين ألرجو أن تكونوا ربع أهل اْلنة "

فكربَن .فقال " :أرجو أن تكونوا ثلث أهل اْلنة " ،فكربَن .فقال " :أرجو أن تكونوا نصف أهل
اْلنة " فكربَن .قال " :ما أنتم يف الناس إَّل كالشعرة السوداء يف جلد ثور أبيض ،أو كشعرة بيضاء يف

جلد ثور أسود)) ()7
_________

( )1رواه البخاري (.)6541
( )2رواه البخاري (.)5705
( )3رواه البخاري (.)5705

( )4رواه أمحد ( , )3806( )401 /1وابن حبان ( , )341 /16والطرباين (, )6 /10

والطيالسي ( , )53 /1قال ابن كثري يف ((التفسري)) ( :)79 /2إسناده صحيح من هذا الوجه,
وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ([ :)408 /10روي] أبسانيد وأحد أسانيده رجاله رجال

الصحيح  ,وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) :إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح

املوارد)) (.)2235
( )5رواه أمحد ( , )4339( )454 /1واحلاكم ( , )460 /4وأبو يعلى ( , )233 /9قال احلاكم:
هذا حديث صحيح اإلسناد من أوجه ومل خيرجاه ,ووافقه الذهيب.

( )6رواه الرتمذي ( ،)2437وأمحد ( ،)22357( )268 /5وابن ماجه ( .)4286قال الرتمذي:
هذا حديث حسن غريب .وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( - )172 /5كما ذكر ذلك يف

املقدمة  -وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.
( )7رواه البخاري ( ،)3348ومسلم (.. )222

()108/5

بل ورد يف بعض األحاديث أن هذه األمة تبلغ ثلثي أهل اْلنة ،ففي (سنن الرتمذي) إبسناد حسن ،و
(سنن الدارمي) ،و (البعث والنشور) للبيهقي عن بريدة ،قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم
(( :أهل اْلنة عشرون ومائة صف ،مثانون منها من هذه األمة ،وأربعون من سائر األمم)) ( )1ويف(صحيح مسلم) عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-أَن أول

شفيع يف اْلنة مل يصدق نيب من األنبياء ما صدقت ،وإن من األنبياء نبياً ما صدقه من أمته إَّل رجل

واحد)) ( )2والسر يف كثرة من آمن من هذه األمة أن معجزة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -

الكربى كانت وحياً متلواً خياطب العقول والقلوب ،وهي معجزة ابقية حمفوظة إىل قيام الساعة ،ففي
(الصحيحني) عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-ما من

األنبياء من نيب إَّل قد أعطي من اآلايت ما مثله آمن عليه البشر ،وإمنا كان الذي أوتيت وحياً أوحى

هللا إيل ،وأرجو أن أكون أكثرهم اتبعاً يوم القيامة)) ( )3اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر -
ص206

ِ
ِ
ني َوثُـلَّةٌ ِم َن
وأخرج عبد هللا ولد اإلمام أمحد عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال(( :ملا نزلت ثُـلَّةٌ م َن ْاأل ََّول َ
ِ
ين قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أنتم ربع أهل اْلنة ،أنتم ثلث أهل اْلنة ،أنتم نصف
ْاآلخ ِر َ

أهل اْلنة)) ( )4قال الطرباين :تفرد به ابن املبارك عن الثوري.

واعلم أنه َّل تنايف بني هذه الرواايت ،وبني حديث الشطر؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم رجا أن يكونوا

شطر أهل اْلنة فأعطاه هللا رجاءه ،وزاده عليه شيئاً آخر قاله يف (حادي األرواح) .البحور الزاخرة يف

علوم اآلخرة حملمد بن أمحد السفاريين – 1035 /3
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2546وابن ماجه ( , )4289والدارمي ( , )434 /2وابن حبان (/16

 , )499وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( - )211 /5كما ذكر ذلك يف املقدمة – وصححه
األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

( )2رواه مسلم (.)196

( )3رواه البخاري ( ،)7274ومسلم (.)152

( )4رواه أمحد ( ،)9069( )391 /2وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( .)111 /7وقال :تفرد
برفعه ابن مبارك عن الثوري فيما قاله سليمان ،وقال شعيب األرَنؤوط حمقق املسند :حسن لغريه.

()109/5

املطلب السابع :أعلى أهل اْلنة منزلة

ْك ال مر ُس ُل فَ َّ
ضلْنَا
وأما أعلى أهل اْلنة منزلة فهو نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم .قال تعاىل :تِل َ
ات وآتَـ ْيـنَا ِعيسى ابْن مرَميَ الْبـيِنَ ِ
ٍ
ض ُه ْم َعلَى بَـ ْع ٍ
ات [البقرة:
ض ِم ْنـ ُهم َّمن َكلَّ َم هللاُ َوَرفَ َع بَـ ْع َ
بَـ ْع َ
َ َ َْ َ
ض ُه ْم َد َر َج َ
 ]253قال جماهد وغريه( :منهم من كلم هللا موسى ،ورفع بعضهم درجات هو حممد صلى هللا عليه
وسلم) ،ويف حديث اإلسراء املتفق عليه أنه صلى هللا عليه وسلم ملا جاوز موسى قال(( :رب مل أظن

أن يرفع علي أحد)) ( )1مث عال فوق ذلك ِبا َّل يعلمه إَّل هللا حىت جاوز سدرة املنتهى.

ويف صحيح مسلم عن عمرو بن العاص أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إذا مسعتم املؤذن
فقولوا مثل ما يقول ،مث صلوا علي فإنه من صلى علي صالة صلى هللا عليه هبا عشراً ،مث سلوا يل

الوسيلة ،فإهنا منزلة يف اْلنة َّل تنبغي إَّل لعبد من عباد هللا ،وأرجو أن أكون أَن هو ،فمن سأل يل

الوسيلة حلت له الشفاعة)) (.)2

ويف صحيح مسلم أيضاً عن املغرية بن شعبة مرفوعاً(( :إن موسى عليه السالم سأل ربه :ما أدىن أهل
اْلنة منزلة؟ فقال( :يعين هللا سبحانه وتعاىل) رجل (أي :هو رجل) جييء بعدما دخل أهل اْلنة اْلنة

فيقال له :ادخل اْلنة .فيقول :رب كيف وقد نزل الناس منازهلم ,وأخذوا أخذاهتم؟ فيقال له :أترضى
أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول :رضيت رب .فيقول :لك ذلك ،ومثله ،ومثله،

ومثله .فقال يف اخلامسة :رضيت رب .قال :رب فأعالهم منزلة .قال :أولئك الذين أردت غرست

كرامتهم بيدي ،وختمت عليها فلم تر عني ،ومل تسمع أذن ،ومل خيطر على قلب بشر)) (.)3

وأخرج الرتمذي عن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :إن أدىن أهل
اْلنة منزلة ملن ينظر إىل خيامه ،وأزواجه ،ونعمه ،وخدمه ،وسرره مسرية ألف سنة ،وأكرمهم على هللا
من ينظر إىل وجهه غدوة وعشية ،مث قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :وجوهٌ يـومئِ ٍذ ََّن ِ
ض َرةٌ إِ َىل َرِهبَا
ُ ُ َْ َ
ََن ِظ َرةٌ [القيامة .)4( ))]23 - 22 :وهلذا احلديث طرق ،وروي موقوفاً على ابن عمر ،ومرفوعاً كما
هنا وهللا سبحانه وتعاىل أعلم .البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة حملمد بن أمحد السفاريين – /3
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_________

( )1رواه البخاري ( ،)7517ومسلم ( .)162من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.
( )2رواه مسلم (.)384
( )3رواه مسلم (.)189
( )4رواه الرتمذي ( ،)3330وأمحد ( .)5317( )64 /2قال الرتمذي :غريب ،وصححه الشوكاين
يف ((الفتح الرابين)) (.)766 /2

()110/5

املطلب األول :سيدا كهول أهل اْلنة
روى مجع من الصحابة منهم علي بن أيب طالب ،وأنس بن مالك ،وأبو جحيفة ،وجابر بن عبد هللا،
وأبو سعيد اخلدري أن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل
اْلنة من األولني واآلخرين)) ( ... )1اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص185
_________
( )1رواه الرتمذي ( ،)3665وابن ماجه ( ،)95وأمحد ( .)602( )80 /1من حديث علي بن أيب
طالب رضي هللا عنه .قال الرتمذي :هذا حديث غريب من هذا الوجه .وقال األلباين يف ((صحيح

سنن ابن ماجه)) :صحيح .واحلديث روي من طرق عن أنس بن مالك ،وأيب جحيفة ،وجابر بن عبد
هللا ،وأيب سعيد اخلدري رضي هللا عنهم.

()111/5

املطلب الثاين :سيدا شباب أهل اْلنة
احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اْلنة ،ثبت ذلك من طرق كثرية تبلغ درجة التواتر  ...فقد رواه
الرتمذي واحلاكم والطرباين وأمحد وغريهم عن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم (( :-احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اْلنة)) ( .)1ورواه الرتمذي وابن حبان وأمحد

والطرباين وغريهم عن حذيفة رضي هللا عنه قال(( :أتيت النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-فصليت

معه املغرب ،مث قام يصلي حىت العشاء ،مث خرج ،فاتبعته ،فقال " :عرض يل ملك استأذن ربه أن
يسلم علي ويبشرين يف أن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اْلنة)) ( )2اْلنة والنار لعمر بن
سليمان األشقر  -بتصرف  -ص185
_________
( )1رواه الرتمذي ( ،)3768وأمحد ( ،)11012( )3 /3واحلاكم ( ،)182 /3والطرباين (/3

 .)38قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح .وقال احلاكم :هذا حديث قد صح من أوجه كثرية
وأَن أتعجب أهنما مل خيرجاه .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)204 /9رواه أمحد وأبويعلى
ورجاهلما رجال الصحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

( )2رواه الرتمذي ( ،)3781وأمحد ( ،)23377( )391 /5وابن حبان ( ،)413 /15والطرباين
( .)37 /3قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه َّل نعرفه إَّل من حديث إسرائيل.

وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( – )457 /5كما أشار لذلك يف مقدمته  .-وقال األلباين يف
((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

()112/5

املطلب الثالث :سيدات نساء أهل اْلنة
السيد احلق هو الذي يثين عليه ربه ويشهد له ،والسيدة الفاضلة هي اليت يرضى عنها رهبا ،ويتقبلها

بقبول حسن ،وأفضل النساء هن اللوايت حيزن جنات النعيم ،ونساء أهل اْلنة يتفاضلن ،وسيدات

نساء أهل اْلنة :خدجية ،وفاطمة ،ومرمي وآسية ،ففي (مسند أمحد) ،و (مشكل اآلاثر) للطحاوي ،و
(مستدرك احلاكم) ،إبسناد صحيح عن ابن عباس قال(( :خط رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -

يف األرض أربعة أخطط ،مث قال :تدرون ما هذا؟ قالوا :هللا ورسوله أعلم .قال :أفضل نساء أهل اْلنة
خدجية بنت خويلد ،وفاطمة بنت حممد ،ومرمي ابنة عمران ،وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون)))1( .
ومرمي وخدجية أفضل األربع ،ففي (صحيح البخاري) عن علي بن أيب طالب عن النيب  -صلى هللا

عليه وسلم  -قال(( :خري نسائها مرمي ،وخري نسائها خدجية)) ( )2ومرمي هي سيدة النساء األوىل
وأفضل النساء على اإلطالق ،فقد روى الطرباين إبسناد صحيح على شرط مسلم عن جابر قال:

قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم – ((سيدات نساء أهل اْلنة بعد مرمي ابنة عمران ،فاطمة،
وخدجية ،وآسية امرأة فرعون)) ( .)3وكوهنا أفضل النساء على اإلطالق صرح به القرآن :وإِ ْذ قَالَ ِ
ت
َ
ِ
اك وطَه ِ
ِ
ِ
ني [آل عمران ،]42 :وكيف َّل
َّرك َو ْ
ال َْمالَئِ َكةُ َاي َم ْرَميُ إِ َّن هللاَ ْ
ساء ال َْعالَ ِم َ
اصطََف َ َ
اصطََفاك َعلَى ن َ
ِ ٍ
سنًا [آل عمران.]37 :
س ٍن َوأَنبَـتَـ َها نَـبَ ًاات َح َ
تكون كذلك وقد صرح احلق أبنه تقبلها ب َقبُول َح َ
وهؤَّلء األربع مناذج رائعة للنساء الكامالت الصاحلات ،فمرمي ابنة عمران أثىن عليها رهبا يف قوله:
ِِِ ِ
ومرَمي ابـن َ ِ
ت بِ َكلِم ِ
ت
ات َرِهبَا َوُكتُبِ ِه َوَكانَ ْ
صنَ ْ
َ َ ْ َ َْ
ت ع ْم َرا َن الَِّيت أ ْ
َح َ
ت فَـ ْر َج َها فَـنَـ َف ْخنَا فيه من مروحنَا َو َ
ص َّدقَ ْ َ
ِ
ني [التحرمي .]12:وخدجية الصديقة اليت آمنت ابلرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -من غري
م َن الْ َقانِتِ َ
تردد ،وثبتته ،وواسته بنفسها وماهلا ،وقد بشرها رهبا يف حياهتا بقصر يف اْلنة من قصب َّل صخب
فيه وَّل نصب ،فقد روى البخاري يف (صحيحه) عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال(( :أتى جربيل النيب
 صلى هللا عليه وسلم  -فقال :اي رسول هللا ،هذه خدجية قد أتت معها إَنء فيه إدام أو طعام أوشراب ،فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السالم من رهبا ومين ،وبشرها ببيت يف اْلنة من قصبَّ ،ل

صخب فيه وَّل نصب)))4( .

وآسية امرأة فرعون هان عليها ملك الدنيا ونعيمها ،فكفرت بفرعون وألوهيته ،فعذهبا زوجها فصربت
ِِ
ت َر ِ
ب َّ
ب ابْ ِن ِيل ِعن َد َك
آمنُوا اِ ْم َرأَةَ فِ ْر َع ْو َن إِ ْذ قَالَ ْ
حىت خرجت روحها إىل ابرئها َو َ
ض َر َ
ين َ
اَّللُ َمثَ ًال للَّذ َ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ني [التحرمي .]11 :وفاطمة الزهراء ابنة
بَـ ْيـتًا ِيف ا ْْلَنَّة َوَِجن ِين من ف ْر َع ْو َن َو َع َمله َوَِجن ِين م َن الْ َق ْوم الظال ِم َ
الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -الصابرة احملتسبة التقية الورعة فرع الشجرة الطاهرة ،وتربية معلم
البشرية .اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص185
_________

( )1رواه أمحد ( ،)2903( )316 /1واحلاكم ( ،)539 /2والطحاوي يف ((املشكل)) (.)128
وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هبذا اللفظ .ووافقه الذهيب .وقال النووي يف

((هتذيب األمساء واللغات)) ( :)341 /2إسناده حسن .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/9

 :)226رواه أمحد وأبو يعلى والطرباين ورجاهلم رجال الصحيح .وصحح إسناده ابن حجر يف ((فتح
الباري)) ( .)543 /6وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)1508ورجاله ثقات رجال
البخاري غري علباء بن أمحد ،فهو من رجال مسلم.

( )2رواه البخاري (.)3815
( )3رواه الطرباين ( .)415 /11وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)203 /9ورجال الكبري

رجال الصحيح غري حممد بن مروان الذهلي وثقه ابن حبان .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة))

بعد حديث ( :)1508إسناده صحيح.
( )4رواه البخاري ( ،)3820ومسلم (.)2432

()113/5

املطلب الرابع :العشرة املبشرون ابْلنة
نص الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -نصاً صرحياً على أن عشرة من أصحابه من أهل اْلنة ،ففي

(مسند أمحد) ،و (سنن الرتمذي) عن عبدالرمحن بن عوف عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال:
((أبو بكر يف اْلنة ،وعمر يف اْلنة ،وعثمان يف اْلنة ،وعلي يف اْلنة ،وطلحة يف اْلنة ،والزبري يف

اْلنة ،وعبد الرمحن بن عوف يف اْلنة ،وسعد بن أيب وقاص يف اْلنة ،وسعيد بن زيد يف اْلنة ،وأبو

عبيدة بن اْلراح يف اْلنة)).وإسناده صحيح ()1

وروى احلديث اإلمام أمحد وأبو داود وابن ماجه والضياء يف املختارة عن سعيد بن زيد بلفظ فيه
شيء من اَّلختالف عن سابقه ،ولفظه(( :عشرة يف اْلنة :النيب يف اْلنة ،وأبو بكر يف اْلنة ،وعمر

يف اْلنة ،وعثمان يف اْلنة ،وعلي يف اْلنة ،وطلحة يف اْلنة ،والزبري بن العوام يف اْلنة ،وعبد الرمحن
بن عوف يف اْلنة ،وسعيد بن زيد يف اْلنة)) وإسناده صحيح )2( .وتذكر لنا كتب السنة أن الرسول

 -صلى هللا عليه وسلم  -كان يوماً جالساً على بئر أريس وأبو موسى األشعري بواب له ،فجاء أبو

بكر الصديق فاستأذن ،فقال له الرسول  -صلى هللا عليه وسلم (( :-ائذن له وبشره ابْلنة مث جاء
عمر فقال :ائذن له ،وبشره ابْلنة مث جاء عثمان ،فقال :ائذن له وبشره ابْلنة على بلوى تصيبه))

( )3وروى ابن عساكر إبسناد صحيح عن ابن مسعود عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال:

((القائم بعدي يف اْلنة ،والذي يقوم بعده يف اْلنة ،والثالث والرابع يف اْلنة)) ( .)4ومراده ابلقائم

بعده :الذي يلي احلكم بعد موته ،وهؤَّلء األربعة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي هللا عنهم

مجيعاً .وروى الرتمذي واحلاكم إبسناد صحيح عن عائشة رضي هللا عنها ((أن الرسول  -صلى هللا

عليه وسلم  -قال أليب بكر " :أنت عتيق من النار)) ( )5اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر -
ص185

_________
( )1رواه الرتمذي ( ،)3747وأمحد ( .)1675( )193 /1وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة))
( - )436 /5كما ذكر يف مقدمته  .-وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)136 /3إسناده
صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

( )2رواه أبو داود ( ،)4649وابن ماجه ( ،)133وأمحد ( .)1631( )188 /1واحلديث سكت
عنه أبو داود .وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)110 /1إسناده صحيح .وقال األلباين يف
((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

( )3رواه البخاري ( ،)3674والرتمذي ( ،)3710وأمحد (.)19660( )406 /4
( )4رواه ابن عساكر ( .)108 /39وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)2319احلديث

صحيح.

( )5رواه الرتمذي ( ،)3679واحلاكم ( .)64 /3وقال الرتمذي :هذا حديث غريب .وقال احلاكم:
هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

()114/5

املطلب اخلامس :بعض من نص على أهنم يف اْلنة غري من ذكر
 - 2 - 1جعفر بن أيب طالب ،ومحزة بن عبد املطلب:
من الذين أخرب الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -أهنم يف اْلنة جعفر ومحزة ،ففي (سنن الرتمذي)،

و (مسند أيب يعلى) ،و (مستدرك احلاكم) وغريهم عن أيب هريرة أن رسول هللا  -صلى هللا عليه
وسلم  -قال(( :رأيت جعفر بن أيب طالب ملكاً يطري يف اْلنة جبناحني)) ()1

وروى الطرباين ،وابن عدي ،واحلاكم عن ابن عباس أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال:

((دخلت اْلنة البارحة ،فنظرت فيها ،فإذا جعفر يطري مع املالئكة ،وإذا محزة متكئ على سرير)).

وإسناده صحيح)2( .

وقد صح أن الرسول قال(( :سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب)) ()3

 - 3عبدهللا بن سالم:

روى أمحد والطرباين واحلاكم إبسناد صحيح عن معاذ قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -

(( :عبدهللا بن سالم عاشر عشرة يف اْلنة)) (.)4
 - 4زيد بن حارثة:

روى الروايين والضياء عن بريدة أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :دخلت اْلنة ،فاستقبلتين
جارية شابة ،فقلت :ملن أنت؟ قالت :لزيد بن حارثة)) ()5

 - 5زيد بن عمرو بن نفيل:

روى ابن عساكر إبسناد حسن عن عائشة قالت :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-

((دخلت اْلنة ،فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتني)) ()6

وزيد هذا كان يدعو إىل التوحيد يف اْلاهلية ،وكان على احلنيفية ملة إبراهيم.

 - 6حارثة بن النعمان:
وروى الرتمذي واحلاكم عن عائشة أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :دخلت اْلنة،
فسمعت فيها قراءة ،فقلت :من هذا؟ قالوا :حارثة بن النعمان ،كذلكم الرب ،كذلكم الرب)) ()7

 - 7بالل بن رابح:

روى الطرباين وابن عدي إبسناد صحيح عن أيب أمامة عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال:

((دخلت اْلنة ،فسمعت َخشفة بني يدي ،قلت :ما هذه اخلشفة؟ فقيل :هذا بالل ْيشي أمامك)).

()8

_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)3763وأبو يعلى ( .)350 /11وقال الرتمذي :هذا حديث غريب من

حديث أيب هريرة َّل نعرفه إَّل من حديث عبدهللا ابن جعفر وقد ضعفه حيىي بن معني وغريه وعبد هللا

بن جعفر هو والد علي بن املديين ويف الباب عن ابن عباس .وقال األلباين يف ((صحيح سنن
الرتمذي)) :صحيح.

( )2رواه الطرباين ( ،)107 /2وابن عدي يف ((الكامل)) ( )230 /3واحلاكم ( .)217 /3وقال:
صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .وقال األلباين يف ((صحيح اْلامع)) ( :)3363صحيح.

( )3رواه احلاكم ( .)130 /2من حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما .وقال :صحيح اإلسناد.
وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)374حديث اثبت.
( )4رواه أمحد ( ،)22157( )242 /5والطرباين ( ،)119 /20واحلاكم ( .)177 /1وقال :هذا

حديث صحيح على شرط الشيخني .ووافقه الذهيب .وقال ابن عبد الرب يف ((اَّلستيعاب)) (/3
 :)54حسن اإلسناد صحيح .وقال ابن حجر يف ((اإلصابة)) ( :)321 /2إسناده جيد .وقال
األلباين يف ((صحيح اْلامع)) ( :)3975صحيح.

( )5رواه ابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) ( .)371 /19قال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة))
( :)1859وهذا سند صحيح على شرط مسلم ،واحلديث عزاه يف ((اْلامع)) للروايين والضياء يف
((املختارة)) عن بريدة.

( )6رواه ابن عساكر ( .)512 /19قال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)1406وهذا سند
حسن.

( )7رواه أمحد ( ،)24126( )36 /6وابن وهب يف ((اْلامع)) ( ،)146واحلاكم (.)229 /3
وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشخني ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وصححه األلباين
يف ((السلسلة الصحيحة)) (.)913

( )8رواه الطرباين ( ،)236 /8وابن عدي يف الكامل ( .)213 /7قال األلباين يف ((صحيح
اْلامع)) ( :)3369صحيح.
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ويف (املسند) إبسناد صحيح عن ابن عباس عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :دخلت اْلنة

ليلة أسري يب ،فسمعت من جانبها وجساً ،فقلت :اي جربيل ما هذا؟ قال :بالل املؤذن)))1( .
 – 8أبو الدحداح:

روى مسلم يف (صحيحه) وأبو داود والرتمذي وأمحد عن جابر بن مسرة أن رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم  -قال(( :كم من عذق معلق أليب الدحداح يف اْلنة)) ()2

وأبو الدحداح هذا هو الذي تصدق ببستانه :بريحاء ،أفضل بساتني املدينة عندما مسع هللا يقولَ :م ْن
ضِ
ِ
ِ
ط َوإِلَْي ِه تُـ ْر َج ُعو َن
سُ
اع َفهُ لَهُ أَ ْ
سنًا فَـيُ َ
ض هللاَ قَـ ْر ً
ريًة َوهللاُ يَـ ْقبِ ُ
َذا الَّذي يُـ ْق ِر ُ
ض َعافًا َكث َ
ض َويَـ ْب ُ
ضا َح َ
[البقرة.]245 :
 - 9ورقة بن نوفل:

روى احلاكم إبسناد صحيح عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال:

((َّل تسبوا ورقة بن نوفل ،فإين قد رأيت له جنة أو جنتني)) ()3

وورقة آمن ابلرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -عندما جاءته خدجية ابلرسول  -صلى هللا عليه وسلم
 -يف أول مرة ،وْتىن على هللا أن يدرك ظهور أمر الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -لينصره .اْلنة

والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص185
_________

( )1رواه أمحد ( .)2324( )257 /1قال ابن كثري يف تفسريه :إسناد صحيح ومل خيرجوه .وقال
شعيب األرَنؤوط يف حتقيقه للمسند :إسناده ضعيف وصحح ابن كثري إسناده يف التفسري! .قلنا

(األرَنؤوط) :وْلله شواهد.

( )2رواه مسلم ( ،)965وأبو داود ( ،)3178والرتمذي ( ،)1013وأمحد (.)20866( )90 /5
( )3رواه احلاكم ( .)666 /2وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه .ووافقه
الذهيب .قال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)405وهو كما قاَّل.
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املطلب السادس :اْلنة ليست مثناً للعمل

اْلنة شيء عظيمَّ ،ل ْيكن أن يناله املرء أبعماله اليت عملها ،وإمنا تنال برمحة هللا وفضله ،روى مسلم

يف (صحيحه) عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-لن يدخل أحد منكم
عمله اْلنة قالوا :وَّل أنت اي رسول هللا؟ قال :وَّل أَن إَّل أن يتغمدين هللا منه بفضل ورمحة)))1( .

س ما
وقد يشكل على هذا النصوص اليت تشعر أبن اْلنة مثن للعمل ،كقوله تعاىل :فَال تَـ ْعلَ ُم نَـ ْف ٌ
أُ ْخ ِفي َهلُم ِمن قُـ َّرةِ أَ ْع ُ ٍ
وها ِِبَا
ني َج َزاء ِِبَا َكانُوا يَـ ْع َملُو َن [السجدة ،]17 :وقوله :تِْل ُك ُم ا ْْلَنَّةُ أُوِرثْـتُ ُم َ
َ
ُكنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن [األعراف .]43 :وَّل تعارض بني اآلايت وما دل عليه احلديث ،فإن اآلايت تدل على
أن األعمال سبب لدخول اْلنة ،وليست مثناً هلا .واحلديث نفى أن تكون األعمال مثناً للجنة .وقد
ضل يف هذا فرقتان :اْلربية اليت استدلت ابحلديث على أن اْلزاء غري مرتب على األعمال ،ألنه َّل

صنع للعبد يف عمله ،والقدرية استدلوا ابآلايت ،وقالوا :إهنا تدل على أن اْلنة مثن للعمل ،وأن العبد

مستحق دخول اْلنة على ربه بعمله.
يقول شارح الطحاوية يف هذه املسالة( :وأما ترتب اْلزاء على األعمال ،فقد ضل فيه اْلربية

والقدرية ،وهدى هللا أهل السنة ،وله احلمد واملنة ،فإن الباء اليت يف النفي غري الباء اليت يف اإلثبات.

فاملنفي يف قوله  -صلى هللا عليه وسلم (( :-لن يدخل أحد منكم عمله اْلنة)) – ابء العوض ،وهو

أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إىل اْلنة ،كما زعمت املعتزلة أن العامل مستحق دخول اْلنة
على ربه بعمله ،بل ذلك برمحه هللا وفضله .والباء اليت يف قولهَ :ج َزاء ِِبَا َكانُوا يَـ ْع َملُو َن [السجدة:
 ]17وغريها ابء السبب ،أي بسبب عملكم ،وهللا تعاىل هو خلق األسباب واملسببات ،فرجع الكل
إىل حمض فضل هللا ورمحته) .اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص185

_________
( )1رواه البخاري ( ،)5673ومسلم (.)2816
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املبحث السابع :صفة أهل اْلنة ونعيمهم فيها
• املطلب األول :نعيم أهل اْلنة.
• املطلب الثاين :طعام أهل اْلنة وشراهبم.
• املطلب الثالث :مخر أهل اْلنة.

• املطلب الرابع :أول طعام أهل اْلنة.
• املطلب اخلامس :طعام أهل اْلنة وشراهبم َّل دنس معه.

• املطلب السادس :ملاذا أيكل أهل اْلنة ويشربون وْيتشطون؟.
• املطلب السابع :آنية طعام أهل اْلنة وشراهبم.

• املطلب الثامن :لباس أهل اْلنة وحليهم ومباخرهم.
• املطلب التاسع :فرش أهل اْلنة.
• املطلب العاشر :خدم أهل اْلنة.

• املطلب احلادي عشر :سوق أهل اْلنة.
• املطلب الثاين عشر :زايرة أهل اْلنة رهبم.

• املطلب الثالث عشر :اجتماع أهل اْلنة وأحاديثهم.
• املطلب الرابع عشر :أماين أهل اْلنة.
• املطلب اخلامس عشر :نساء أهل اْلنة.

• املطلب السادس عشر :املرأة آلخر أزواجها.
• املطلب السابع عشر :احلور العني.

• املطلب الثامن عشر :غناء احلور العني.

• املطلب التاسع عشر :غرية احلور العني على أزواجهن يف الدنيا.
• املطلب العشرون :يُعطى املؤمن يف اْلنة قوة مائة رجل.

• املطلب احلادي والعشرون :ضحك أهل اْلنة من أهل النار.
• املطلب الثاين والعشرون :التسبيح والتكبري من نعيم أهل اْلنة.
• املطلب الثالث والعشرون :رؤية هللا ورضاه أفضل ما يُعطاه أهل اْلنة.

()118/5

املطلب األول :نعيم أهل اْلنة
فضل نعيم اْلنة على متاع الدنيا
متاع الدنيا واقع مشهود ،ونعيم اْلنة غيب موعود ،والناس يتأثرون ِبا يرون ويشاهدون ،ويثقل على

قلوهبم ترك ما بني أيديهم إىل شيء ينالونه يف الزمن اآليت ،فكيف إذا كان املوعود ينال بعد املوت؟

من أجل ذلك قارن احلق تبارك وتعاىل بني متاع الدنيا ونعيم اْلنة ،وبني أن نعيم اْلنة خري من الدنيا
وأفضل ،وأطال يف ذم الدنيا وبيان فضل اآلخرة ،وما ذلك إَّل ليجتهد العباد يف طلب اآلخرة ونيل

نعيمها .وجتد ذم الدنيا ومدح نعيم اآلخرة ،وتفضيل ما عند هللا على متاع الدنيا القريب العاجل يف
َّات َجتْ ِري ِمن َحتْتِها ْاأل َْهنَار َخالِ ِد ِ
ِ َّ ِ
يها نُـ ُزًَّل
ين اتَّـ َق ْوا َرَّهبُ ْم َهلُ ْم َجن ٌ
ين ف َ
ْ َ
ُ
َ
مواضع كثرية ،كقوله تعاىل :لَك ِن الذ َ
اَّلل وما ِع ْن َد َِّ
ِ ِ ِ ِ
ري لِ ْألَبْـ َرا ِر [آل عمران ،]198 :وقولهَ :وَّل ْتَُد َّ
َّعنَا بِ ِه
َّن َع ْيـنَـ ْي َ
ك إِ َىل َما َمتـ ْ
م ْن ع ْند َّ َ َ
اَّلل َخ ٌْ
ري َوأَبْـ َقى [طه .]131 :وقال يف موضع
اجا ِم ْنـ ُه ْم َز ْه َرَة ا ْحلَيَاةِ الدمنيَا لِنَـ ْفتِنَـ ُه ْم فِ ِيه َوِر ْز ُق َربِ َ
أَ ْزَو ً
ك َخ ٌْ
ات ِمن النِساء والْبنِني والْ َقن ِ
اط ِري ال ُْم َقنطََرةِ ِم َن َّ
الذ َه ِ
اثلثُ :زيِ َن لِ ِ
ب َّ
ب َوال ِْف َّ
ض ِة َو ْ
اخلَْي ِل
لناس ُح م
الش َه َو ِ َ َ َ َ َ َ َ
الْمس َّوم ِة واألَنْـع ِام وا ْحلر ِ
ك َمتَاعُ ا ْحلَيَاةِ ال مدنْـيَا َوهللاُ ِعن َدهُ ُح ْس ُن ال َْم ِ
آب قُ ْل أَ ُؤنَـبِئُ ُكم ِخبَ ٍْري ِمن
ث ذَلِ َ
ُ َ َ َ َ َ َْ
ضوا ٌن ِمن هللاِ
ِ
ِ
نات َجتْ ِري من َحتْتِها األ َْهنَار َخال ِد ِ
ِ ِِ
ين اتَّـ َق ْوا ِعن َد َرهبِِ ْم َج ٌ
ين ف َ
َ
يها َوأَ ْزَو ٌ
ُ
َّرةٌ َوِر ْ َ َ
َ
ذَل ُك ْم للَّذ َ
اج مطَه َ
ِ
ري ِابل ِْعبَاد [آل عمران .]15 - 14 :ولو ذهبنا نبحث يف سر أفضلية نعيم اآلخرة على
َوهللاُ بَص ٌ
متاع الدنيا لوجدَنه من وجوه متعددة:
الدنْـيا قَلِيل و ِ
اآلخ َرةُ َخ ْريٌ لِ َم ِن اتَّـ َقى [النساء.]77 :
أوَّلً :متاع الدنيا قليل ،قال تعاىل :قُ ْل َمتَ ُ
اع َّ َ ٌ َ
وقد صور لنا الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -قلة متاع الدنيا ابلنسبة إىل نعيم اآلخرة ِبثال ضربه
فقال(( :وهللا ما الدنيا يف اآلخرة إَّل مثل ما جيعل أحدكم إصبعه هذه  -وأشار ابلسبابة  -يف اليم،

فلينظر مب ترجع)) ( .)1ما الذي أتخذه اإلصبع إذا غمست يف البحر اخلضم ،إهنا َّل أتخذ منه

قطرة .هذا هو نسبة الدنيا إىل اآلخرة .وملا كان متاع الدنيا قليالً ،فقد عاتب هللا املؤثرين ملتاع الدنيا
يل ِ
على نعيم اآلخرة اي أَيمـها الَّ ِذين آمنُواْ ما لَ ُكم إِذَا قِيل لَ ُكم ِ
هللا ااثقَـلْتُ ْم إِ َىل األ َْر ِ
انف ُرواْ ِيف َسبِ ِ
ض
َ َ
َ َ َ ْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
يل [التوبة.]38 :
أ ََرضيتُم اب ْحلَيَاة ال مدنْـيَا م َن اآلخ َرة فَ َما َمتَاعُ ا ْحلَيَاة ال مدنْـيَا ِيف اآلخ َرة إَّلَّ قَل ٌ
_________
( )1رواه مسلم (.)2858
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الثاين :هو أفضل من حيث النوع ،فثياب أهل اْلنة وطعامهم وشراهبم وحليهم وقصورهم  -أفضل
مما يف الدنيا ،بل َّل وجه للمقارنة ،فإن موضع سوط يف اْلنة خري من الدنيا وما فيها ،ففي (صحيح
البخاري) و (مسلم) عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-
((موضع سوط يف اْلنة خري من الدنيا وما فيها)) ( .)1ويف احلديث اآلخر الذي يرويه البخاري

ومسلم أيضاً عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-ولقاب قوس أحدكم

من اْلنة خري مما طلعت عليه الشمس)) ( .)2وقارن نساء أهل اْلنة بنساء الدنيا لتعلم فضل ما يف
اْلنة على ما يف الدنيا ،ففي (صحيح البخاري) عن أنس ،قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم (( :-لو أن امرأة من نساء أهل اْلنة اطلعت على األرض ألضاءت ما بينهما ،وملألت ما
بينهما رحياً ،ولنصيفها على رأسها خري من الدنيا وما فيها)) (.)3
_________

( )1رواه البخاري ( .)3250من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه وليس من حديث
أيب هريرة رضي هللا عنه .واحلديث مل يروه مسلم.

( )2رواه البخاري ( .)2793واحلديث مل يروه مسلم.
( )3رواه البخاري (.)6568
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الثالث :اْلنة خالية من شوائب الدنيا وكدرها ،فطعام أهل الدنيا وشراهبم يلزم منه الغائط والبول،
والروائح الكريهة ،وإذا شرب املرء مخر الدنيا فقد عقله ،ونساء الدنيا حيضن ويلدن ،واحمليض أذى،
واْلنة خالية من ذلك كله ،فأهلها َّل يبولون وَّل يتغوطون ،وَّل يبصقون وَّل يتفلون ،ومخر اْلنة كما
وصفها خالقها بـي َ ٍ ِ
ِ
يها غَ ْو ٌل َوَّل ُه ْم َع ْنـ َها يُ َنزفُو َن [الصافات ]47 - 46 :وماء
َْ
ني َّل ف َ
ضاء لَ َّذة للشا ِربِ َ
اْلنة َّل أيسن ،ولبنها َّل يتغري طعمه أ َْهنَ ِ
ِ
ار ِمن لََّ ٍ
نب َّملْ يَـتَـغَ َّْري طَ ْع ُمهُ [حممد:
ار من ماء غَ ِْري آس ٍن َوأ َْهنَ ٌ
ٌ
 ،]15ونساء أهل اْلنة مطهرات من احليض والنفاس وكل قاذورات نساء الدنيا ،كما قال تعاىل:
ِ
ِ
يها َخالِ ُدو َن [البقرة .]25 :وقلوب أهل اْلنة صافية ،وأقواهلم طيبة،
َّرةٌ َو ُه ْم ف َ
َوَهلُ ْم ف َ
يها أَ ْزَوا ٌ
ج مطَه َ
وأعماهلم صاحلة ،فال تسمع يف اْلنة كلمة َنبية تكدر اخلاطر ،وتعكر املزاج ،وتستثري األعصاب،
ِ
ِ
يم [الطور ،]23 :وَّل يطرق املسامع
فاْلنة خالية من ابطل األقوال واألعمالَّ( ،ل لَ ْغ ٌو ف َ
يها َوَّل َأتْث ٌ
ِ
ِ
ذااب [النبأ:
إَّل الكلمة الصادقة الطيبة الساملة من عيوب كالم أهل الدنيا َّل يَ ْس َم ُعو َن ف َ
يها لَ ْغ ًوا َوَّل ك ً
َّ ،]35ل يسمعو َن فِيها لَغْوا إَِّل سالما [مرميَّ ،]62 :ل تَسمع فِيها ِ
َّلغيَةً [الغاشية ،]11 :إهنا دار
َُْ َ
َ ْ َُ
َ ً
َ ً
ِ
يها لَغْ ًوا
الطهر والنقاء والصفاء اخلالية من األشواب واألكدار ،إهنا دار السالم والتسليم َّل يَ ْس َم ُعو َن ف َ
ِ
ِ
الما [الواقعة .]26 - 25 :ولذلك فإن أهل اْلنة إذا خلصوا من النار
الما َس ً
يما إَِّلَّ قيالً َس ً
َوَّل َأتْث ً
حبسوا على قنطرة بني اْلنة والنار ،مث يهذبون وينقون أبن يقتص لبعضهم من بعض ،فيدخلون اْلنة
وقد صفت منهم القلوب ،وزال ما يف نفوسهم من تباغض وحسد وحنو ذلك مما كان يف الدنيا ،ويف

(الصحيحني) يف صفة أهل اْلنة عند دخول اْلنة ((َّل اختالف بينهم وَّل تباغض ،قلوهبم قلب
ص ُدوِرِهم ِم ْن ِغ ٍل إِ ْخ َو ًاَن
واحد ،يسبحون هللا بكرة وعشياً)) ( .)1وصدق هللا إذ يقولَ :ونَـ َز ْعنَا َما ِيف ُ
ِ
ني [احلجر .]47 :والغل :احلقد ،وقد نقل عن ابن عباس وعلي بن أيب طالب أن
َعلَى ُس ُرٍر متَـ َقابِل َ

أهل اْلنة عندما يدخلون اْلنة يشربون من عني فيذهب هللا ما يف قلوهبم من غل ،ويشربون من عني
اه ْم َرمهبُ ْم َش َر ًااب
أخرى فتشرق ألواهنم وتصفو وجوههم .ولعلهم استفادوا هذا من قوله تعاىلَ :و َس َق ُ

ورا [اإلنسان .]21 :الرابع :نعيم الدنيا زائل ،ونعيم اآلخرة ابق دائم ،ولذلك مسى احلق تبارك
طَ ُه ً

وتعاىل ما زين للناس من زهرة الدنيا متاعاً ،ألنه يتمتع به مث يزول ،أما نعيم اآلخرة فهو ابق ،ليس له
ِ ِ
ِ
هللا اب ٍق [النحل ،]96 :إِ َّن َه َذا لَ ِر ْزقُـنَا ما لَهُ ِمن نَّـ َف ٍ
اد [ص،]54 :
َ
نفادَ ،ما عن َد ُك ْم يَن َف ُد َوَما عن َد َ
ب َهلُم
أُ ُكلُ َها َدآئِ ٌم ِو ِظلم َها [الرعد ،]35 :وقد ضرب هللا األمثال لسرعة زوال الدنيا وانقضائها َوا ْ
ض ِر ْ
ِ
يما تَ ْذ ُروهُ ِ
ات ْاأل َْر ِ
ح َوَكا َن
الس َماء فَا ْختَـلَ َ
َّمثَ َل ا ْحلَيَاةِ ال مدنْـيَا َك َماء أَن َزلْنَاهُ ِم َن َّ
ط بِ ِه نَـبَ ُ
ض فَأ ْ
الرَاي ُ
َصبَ َح َهش ً
ِ
َّ
ك ثَـ َو ًااب
ات
اَّللُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء م ْقتَ ِد ًرا ال َْم ُ
ات َخ ْريٌ ِعن َد َربِ َ
الصاحلَ ُ
ال َوالْبَـنُو َن ِزينَةُ ا ْحلَيَاةِ ال مدنْـيَا َوالْبَاقِيَ ُ
ري أ ََم ًال [الكهف .]46 - 45 :فقد ضرب هللا مثالً لسرعة زوال الدنيا وانقضائها ابملاء النازل
َو َخ ٌْ
من السماء الذي خيالط نبات األرض فيخضر ويزهر ويثمر ،وما هي إَّل فرتة وجيزة حىت تزول هبجته،

فيذوي ويصفر ،مث تعصف به الرايح يف كل مكان ،وكذلك زينة الدنيا من الشباب واملال واألبناء

احلرث والزرع  ...كلها تتالشى وتنقضي ،فالشباب يذوي ويذهب ،والصحة والعافية تبدل هرماً
ومرضاً ،واألموال واألوَّلد قد يذهبون ،وقد ينتزع اإلنسان من أهله وماله ،أما اآلخرة فال رحيل ،وَّل
ِ ِ
ِ
ني [النحل.]31 - 30 :
ري َولَنِ ْع َم َد ُار ال ُْمتَّق َ
فناء ،وَّل زوال َولَ َد ُار اآلخ َرة َخ ٌْ
اخلامس :العمل ملتاع الدنيا ونسيان اآلخرة يعقبه احلسرة والندامة ودخول النريانُ ،ك مل نَـ ْف ٍ
س َذآئَِقةُ
ِ ِ
ِ
از َوما ا ْحلَيَاةُ ال مدنْـيَا
ِح َع ِن النا ِر َوأُ ْد ِخ َل ا ْْلَنَّةَ فَـ َق ْد فَ َ
ال َْم ْوت َوإِ َّمنَا تُـ َوفَّـ ْو َن أ ُ
ورُك ْم يَـ ْوَم الْقيَ َامة فَ َمن ُز ْحز َ
ُج َ
اع الْغُ ُروِر [آل عمران .]185 :اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص223
إَِّلَّ َمتَ ُ
_________
( )1رواه البخاري ( ،)3245ومسلم ( .)2834من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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املطلب الثاين :طعام أهل اْلنة وشراهبم

وأما طعام أهل اْلنة ،وشراهبم ومصرفه فقد قال تعاىل :إِ َّن الْمت َِّقني ِيف ِظ َال ٍل وعُي ٍ
ون َوفَـ َواكِهَ ِممَّا
ُ َ
َ ُ
يَ ْشتَـ ُهو َن ُكلُوا َوا ْش َربُوا َهنِيئًا ِِبَا ُكنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن [املرسالت .]42 - 41 :وقال تعاىلُ :كلُوا َوا ْش َربُوا
َسلَ ْفتُ ْم ِيف ْاأل ََّايِم ْ
وها ِِبَا ُكنتُ ْم
اخلَالِيَ ِة [احلاقة .]24 :وقال تعاىلَ :وتِل َ
ْك ا ْْلَنَّةُ الَِّيت أُوِرثْـتُ ُم َ
َهنِيئًا ِِبَا أ ْ
تَـ ْعملُو َن لَ ُكم فِ َ ِ ِ
ريةٌ ِم ْنـ َها َأتْ ُكلُو َن [الزخرف .]73 - 72 :وقالَّ :مثَ ُل ا ْْلَن َِّة الَِّيت ُو ِع َد
ْ
َ
يها فَاك َهةٌ َكث َ
يق َّخمتومٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ار أُ ُكلُ َها َدآئِ ٌم ِوظلم َها [الرعد ]35 :وقال تعاىل :يُ ْس َق ْو َن من َّرح ٍ ُْ
ال ُْمتَّـ ُقو َن َجتْ ِري من َحتْت َها األ َْهنَ ُ
ِ
ك فَـلْيَـتَـنَافَ ِ
سو َن [املطففني.]26 - 25 :
ِختَ ُامهُ ِم ْس ٌ
ك َوِيف َذلِ َ
س ال ُْمتَـنَاف ُ
وأخرج مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أيكل أهل اْلنة،
ويشربون ،وَّل يتمخطون ،وَّل يتغوطون ،وَّل يبولون ،طعامهم ذلك جشاء كريح املسك ،يلهمون

التسبيح والتكبري كما تلهمون النفس)) وفيه أيضاً عنه أهنم قالوا للنيب صلى هللا عليه وسلم :فما ابل

الطعام؟ قال(( :جشاء ورشح كرشح املسك ,يلهمون التسبيح واحلمد)) ()1

قوله :فما ابل الطعام؟ قال(( :جشاء)) كذا يف مجيع نسخ مسلم .قال الوقشي ولعله (فمال)؛ ألنه
جاء يف رواية الزبيدي (أن يهودايً) يعين حديث ابن أرقم الذي أخرجه اإلمام أمحد :قال يف (مشارق
األنوار) والبال :أييت ِبعىن احلال كقوله ما ابل هذه؟ أي :ما حاهلا وشأهنا؟ فمعناه :ما ابل عقبا

الطعام؟ وما شأن عقباه؟ وأخرج اإلمام أمحد ،والنسائي إبسناد صحيح عن زيد بن أرقم قال(( :جاء

رجل من أهل الكتاب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :اي أاب القاسم تزعم أن أهل اْلنة أيكلون

ويشربون ،قال :نعم .والذي نفس حممد بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل يف األكل ،والشرب،

واْلماع ،والشهوة .قال :فإن الذي أيكل ،ويشرب يكون له حاجة ،وليس يف اْلنة أذى ،قال تكون

حاجة أحدهم رشحاً يفيض من جلودهم كرشح املسك فيضمر بطنه)) ( .)2ورواه احلاكم يف

صحيحه بنحوه.

ويف (حادي األرواح) ( )3عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال(( :قال يل رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم إنك لتنظر إىل الطري يف اْلنة ،فتشتهيه ،فيخر بني يديك مشوايً)) (.)4

وأخرج احلاكم عن حذيفة رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :إن يف اْلنة طرياً
مثل البخايت ،فقال أبو بكر رضي هللا عنه :إهنا لناعمة اي رسول هللا قال :أنعم منها من أيكلها اي أاب
بكر)))5( .

_________

( )1رواه مسلم (.)2835
( )2رواه أمحد ( ،)19333( )371 /4والنسائي يف ((السنن الكربى)) (.)11478( )454 /6
قال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)381 /4رواته حمتج هبم ي الصحيح ،وصحح إسناده

العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) (.)305 /5

((( )3حادي األرواح)) (ص.)269 :

( )4رواه البيهقي يف ((البعث والنشور)) ( ،)307وابن أيب الدنيا يف ((صفة اْلنة)) ( ،)100وابن
عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) ( .)75 /3وقال :ليس ِبستقيم وَّل يتابع عليه.

( )5رواه البيهقي يف ((البعث والنشور)) ( ،)308وابن عدي يف ((الكامل)) ( .)122 /7وقال:
[فيه] الفضل بن خمتار َّل يتابع عليه إما إسنادا وإما متنا.
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ْس ِمن َّم ِع ٍ
ويف (حادي األرواح) ( )1عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف قوله تعاىلَ :وَكأ ٍ
ني [الواقعة:
ِ
يها غَ ْو ٌل وَّل صداع ،ويف قولهَ :وََّل يُن ِزفُو َن [الواقعةَّ ]19 :ل تذهب عقوهلم،
 ]18يقول :اخلمر ََّل ف َ
يق َّخمت ٍ
ِ
وم [املطففني ]25 :يقول :اخلمر ختم
ْسا ِد َهاقًا [النبأ ]34 :ممتلئة ،ويف قولهَّ :رح ٍ ُْ
ويف قولهَ :وَكأ ً
ابملسك .وقال علقمة عن ابن مسعود رضي هللا عنه( :ختامه مسك :قال :خلطه وليس خبامت خيتم).

قال احملقق( :قلت يريد – وهللا أعلم – أن آخره مسك ،فيخالطه ،فهو من اخلاْتة ليس من اخلامت).

وعن مسروق( :الرحيق :اخلمر ،واملختوم :جيدون عاقبتها طعم املسك) .وقال عبد هللا يف قوله تعاىل:
ِ
اجهُ ِمن تَ ْسنِ ٍيم [املطففني ]27 :قالْ( :يزج ألصحاب اليمني ويشرهبا املقربون صرفاً) وكذلك
َوم َز ُ
قال ابن عباس( :يشرب منها املقربون صرفاً ،وْتزج ملن دوهنم) .وقال عطاء( :التسنيم :اسم العني
اليت ْيزج منها اخلمر).

ِ
ْسبِ ًيال [اإلنسان( ]18 :قال
وقال يف (حادي األرواح) ( )2يف قوله تعاىلَ :ع ْيـنًا ف َ
س َّمى َسل َ
يها تُ َ

بعضهم إهنا مجلة مركبة من فعل وفاعل ،وسلسبيالً :منصوب على املفعول أي :سلسبيالً إليها قال:
وليس هذا بشيء ،وإمنا السلسبيل كلمة مفردة وهي اسم للعني نفسها ابعتبار صفتها).

وقال قتادة يف اشتقاقها( :سلسلة هلم يصرفوهنا حيث شاؤا) ،وهو من اَّلشتقاق األكرب .وقال جماهد:
(سلسلة السبيل حديدة اْلرية).

وقال أبو العالية( :تسيل عليهم يف الطرق ،ويف منازهلم ،وهذا من سالستها ،وحدة جريتها) .وقال
آخرون :معناها طيب الطعم واملذاق .وقال أبو إسحاق :سلسبيل :صفة ملا كان يف غاية السالسة
فسميت العني بذلك ,وصوب ابن األنباري أن سلسبيل صفة للماء وليس ابسم العني ،واحتج أبن

سلسبيل مصروف ،ولو كان امساً للعني ملنع من الصرف ،وأيضاً فإن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:

(معناه أهنا تسيل يف حلوقهم انسالل) البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة حملمد بن أمحد السفاريين – /3
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_________
((( )1حادي األرواح)) (ص.)271 - 270 :
((( )2حادي األرواح)) (ص.)273 :

()123/5

املطلب الثالث :مخر أهل اْلنة
من الشراب الذي يتفضل هللا على أهل اْلنة اخلمر ،ومخر اْلنة خايل من العيوب واآلفات اليت
تتصف هبا مخر الدنيا ،فخمر الدنيا تذهب العقول ،وتصدع الرؤوس ،وتوجع البطون ،وْترض

األبدان ،وجتلب األسقام ،وقد تكون معيبة يف صنعها أو لوهنا أو غري ذلك ،أما مخر اْلنة فإهنا خالية
ني بـي َ ٍ ِ
ِ
اف َعلَي ِهم بِ َكأ ٍ ِ ِ
يها غَ ْو ٌل
ْس من َّمع ٍ َ ْ
من ذلك كله ،مجيلة صافية رائقة ،يُطَ ُ ْ
ني َّل ف َ
ضاء لَ َّذة للشا ِربِ َ

ضاء مث بني أهنا تلذ
َوَّل ُه ْم َع ْنـ َها يُ َنزفُو َن [الصافات .]47 - 45 :لقد وصف هللا مجال لوهنا بَـ ْي َ
شارهبا من غري اغتيال لعقله ،كما قال :وأ َْهنَ ِ
ٍِ
ني [حممد ،]18:مث إن شارهبا َّل
ار م ْن مخَْ ٍر لَّ َّذة للشا ِربِ َ
َ ٌ
ِ
يها غَ ْو ٌل َوَّل ُه ْم َع ْنـ َها يُ َنزفُو َن [الصافات ،]47 :وقال يف موضع آخر يصف مخر
ْيل من شرهبا َّل ف َ
وف َعلَْي ِه ْم ِولْ َدا ٌن مخمَلَّ ُدو َن ِأبَ ْك َو ٍ
ْس ِمن َّم ِع ٍ
يق َوَكأ ٍ
صدَّعُو َن َع ْنـ َها َوَّل يُن ِزفُو َن
اْلنة :يَطُ ُ
اب َوأ ََاب ِر َ
ني َّل يُ َ

[الواقعة .]19 - 17 :قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلايتَّ( :ل تصدع رؤوسهم ،وَّل تنزف عقوهلم،

بل هي اثبتة مع الشدة املطربة واللذة احلاصلة ،وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال :يف اخلمر

أربع خصال :السكر ،والصداع ،والقيء ،والبول ،فذكر هللا مخر اْلنة ،ونزهها عن هذه اخلصال).
( )1وقال احلق يف موضع اثلث :يس َقون ِمن رِح ٍ ٍ
ك فَـ ْليَـتَـنَافَ ِ
س
يق َخمْتُوم ِختَ ُامهُ ِم ْس ٌ
ك َوِيف ذَلِ َ
ُْ َْ ْ َ
ِ
سو َن [املطففني ،]26 - 25 :والرحيق اخلمر ،ووصف هذا اخلمر بوصفني :األول أنه خمتوم،
ال ُْمتَـنَاف ُ
أي موضوع عليه خامت .األمر الثاين :أهنم إذا شربوه وجدوا يف ختام شرهبم له رائحة املسك .اْلنة
والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص230
_________
( )1انظر(( :تفسري القرآن العظيم)) (.)520 /7

()124/5

املطلب الرابع :أول طعام أهل اْلنة
أول طعام ي ِ
تحف هللا به أهل اْلنة زايدة كبد احلوت ،فقد روى البخاري ومسلم عن أيب سعيد
ُ
اخلدري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-تكون األرض يوم القيامة
خبزة واحدة ،يتكفؤها اْلبار بيده ،كما يتكفأ أحدكم خبزته يف السفر نزَّلً ألهل اْلنة " فأتى رجل

من اليهود ،فقال :ابرك الرمحن عليك اي أاب القاسم ،أَّل أخربك بنزل أهل اْلنة يوم القيامة؟ قال :بلى

قال :تكون األرض خبزة واحدة كما قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فنظر النيب  -صلى هللا

عليه وسلم  -إلينا ،مث ضحك حىت بدت نواجذه مث قال :أَّل أخربك إبدامهم؟ قال إدامهم ابَّلم

ونون .قالوا :وما هذا؟ قال :ثور ونون ،أيكل من زائدة كبدمها سبعون ألفاً)) )1( .قال النووي يف

شرح احلديث ما ملخصه :النزل :ما يعد للضيف عند نزوله( ،ويتكفأها بيده) ،أيْ :ييلها من يد إىل
يد حىت جتتمع وتستوي ،ألهنا ليست منبسطة كالرقاقة وحنوها ،ومعىن احلديث :أن هللا تعاىل جيعل

األرض كالرغيف العظيم ،ويكون طعاماً ونزَّلً ألهل اْلنة ،والنون :الثور ،والـ (ابَّلم) :لفظة عربانية،

معناها :ثور ،وزائدة كبد احلوت :هي القطعة املنفردة املتعلقة يف الكبد ،وهي أطيبها )2( .ويف

(صحيح البخاري) أن عبدهللا بن سالم سأل النيب صلى هللا عليه وسلم أول قدومه املدينة أسئلة

منها(( :ما أول شيء أيكله أهل اْلنة؟ فقال :زايدة كبد احلوت)) )3( .ويف (صحيح مسلم) عن

ثوابن أن يهودايً سأل الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :فما حتفتهم حني يدخلون اْلنة؟
قال :زايدة كبد احلوت .قال :فما غذاؤهم على إثرها؟ قال :ينحر هلم ثور اْلنة الذي أيكل من

أطرافها .قال :فما شراهبم عليه؟ قال :من عني تسمى سلسبيال)) قال :صدقت )4( .اْلنة والنار

لعمر بن سليمان األشقر  -ص231
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6520ومسلم (.)2792
((( )2شرح صحيح مسلم للنووي)) (.)135 /17
( )3رواه البخاري (.)3938
( )4رواه مسلم (.)315

()125/5

املطلب اخلامس :طعام أهل اْلنة وشراهبم َّل دنس معه
قد يتبادر إىل الذهن أن الطعام والشراب يف اْلنة ينتج عنه ما ينتج عن طعام أهل الدنيا وشراهبم من

البول والغائط واملخاط والبزاق وحنو ذلك ،واألمر ليس كذلك ،فاْلنة دار خالصة من األذى،

وأهلها مطهرون من أوشاب أهل الدنيا ،ففي احلديث الذي يرويه صاحبا (الصحيحني) عن أيب هريرة
عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال َنفياً هذا الظن(( :أول زمرة تلج اْلنة صورهتم على صورة
القمر ليلة البدرَّ ،ل يبصقون فيها ،وَّل ْيتخطون ،وَّل يتغوطون فيها)) ( )1وليس هذا خاص أبول

زمرة تدخل اْلنة ،وإمنا هو عام يف كل من يدخل اْلنة ،ففي رواية عند مسلم عن أيب هريرة قال :قال

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-أول زمرة تدخل اْلنة من أميت على صورة القمر ليلة البدر،
مث الذين يلوهنم على أشد جنم يف السماء إضاءة ،مث هم بعد ذلك منازلَّ ،ل يتغوطون ،وَّل يتبولون،
وَّل يبزقون)) )2( .فالذي يتفاوت فيه أهل اْلنة مما نص عليه يف احلديث قوة نور كل منهم ،أما

خلوصهم من األذى فإهنم يشرتكون فيه مجيعاً ،فهم َّل يتغوطون وَّل يتبولون ،وَّل يتفلون ،وَّل يبزقون،
وَّل ْيتخطون .وقد يقال :فأين تذهب فضالت الطعام والشراب ،وقد وجه هذا السؤال إىل الرسول

 -صلى هللا عليه وسلم  -من قبل أصحابه ،فأفاد أن بقااي الطعام والشراب تتحول إىل رشح كرشح

املسك يفيض من أجسادهم ،كما يتحول بعض منه أيضاً إىل جشاء ،ولكنه جشاء تنبعث منه روائح
طيبة عبقة عطرة ،ففي (صحيح مسلم) عن جابر بن عبد هللا ،قال :مسعت رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم  :-يقول(( :إن أهل اْلنة أيكلون فيها ويشربون ،وَّل يتفلون ،وَّل يتبولون ،وَّل يتغوطون،
وَّل ْيتخطون" ،قالوا :فما ابل الطعام؟ قال :جشاء كجشاء املسك)) ( )3اْلنة والنار لعمر بن
سليمان األشقر  -ص232
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3245ومسلم (.)2834
( )2رواه مسلم (.)2834
( )3رواه مسلم (.)2835

()126/5

املطلب السادس :ملاذا أيكل أهل اْلنة ويشربون وْيتشطون؟
إذا كان أهل اْلنة فيها خالدون ،وكانت خالية من اآلَّلم واألوجاع واألمراضَّ ،ل جوع فيها وَّل

عطش ،وَّل قاذورات وَّل أوساخ ،فلماذا أيكل أهل اْلنة فيها ويشربون ،وملاذا يتطيبون وْيتشطون؟
أجاب القرطيب يف التذكرة عن هذا السؤال قائالً( :نعيم أهل اْلنة وكسوهتم ليس عن دفع أمل

اعرتاهم ،فليس أكلهم عن جوع ،وَّل شرهبم عن ظمأ ،وَّل تطيبهم عن ننت ،وإمنا هي لذات متوالية،
ِ
ك أََّلَّ َجتُو َ ِ
ض َحى
يها َوَّل تَ ْ
يها َوَّل تَـ ْع َرى َوأَنَّ َ
ونعم متتابعة ،أَّل ترى قوله تعاىل آلدم :إِ َّن لَ َ
ك َّل تَظ َْمأُ ف َ
عفَ
[طه .]119 - 118 :وحكمة ذلك أن هللا تعاىل عرفهم يف اْلنة بنوع ما كانوا يتنعمون به يف
الدنيا ،وزادهم على ذلك ما َّل يعلمه إَّل هللا عز وجل) .اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر -

ص234

()127/5

املطلب السابع :آنية طعام أهل اْلنة وشراهبم
صح ٍ
ِ
ب َوأَ ْك َو ٍ
اف ِمن ذَ َه ٍ
اب [الزخرف ]71 :والصحاف مجع
وأما آنيتهم فقال تعاىل :يُطَ ُ
اف َعلَْي ِهم بِ َ

صحفة ،وهي القصاع قاله الكليب ،وقال الليث( :الصحفة :قصعة مسلنطحة عريضة ،واْلمع:

صحاف) ( ،)1واألكواب :مجع كوب هو املستدير الرأس الذي َّل أذن له ,ومرت اإلشارة إليها.
وف َعلَْي ِه ْم ِولْ َدا ٌن مخمَلَّ ُدو َن ِأبَ ْك َو ٍ
ْس ِمن َّم ِع ٍ
يق َوَكأ ٍ
ني [اإلنسان]18 - 17 :
وقال تعاىلَ :ويَطُ ُ
اب َوأ ََاب ِر َ

فاألابريق هي :األكواب غري أن هلا خراطيم ,فإن مل يكن هلا خراطيم ،وَّل عرى فهي أكواب ،وأابريق

اْلنة من الفضة يف صفاء القوارير يرى من ظاهرها ما يف ابطنها ،والعرب تسمي السيف إبريقاً لربيق

لونه.

ِ ِ ٍ
اف َعلَي ِهم ِِبنِي ٍة ِمن فِض ٍ
َّة َوأَ ْك َو ٍ
وها تَـ ْق ِد ًيرا
اب َكانَ ْ
َّر َ
قال تعاىلَ :ويُطَ ُ ْ
َ
ت قَـ َوا ِر َيرا قَـ َوا ِر َير من فضَّة قَد ُ
[اإلنسان ]16 - 15 :فالقوارير :هو الزجاج ،وشفافته ،وهذا من أحسن األشياء وأعجبها ،وقطع
توهم كون تلك القوارير من زجاج بقولهِ :من فِض ٍ
َّة [اإلنسان.]15 :
وأخرج البخاري ،ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل
تشربوا يف آنية الذهب والفضة ،وَّل أتكلوا يف صحافها فإهنا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة)) (.)2

وأخرج أبو يعلى املوصلي عن أنس رضي هللا عنه قال(( :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تعجبه
الرؤاي فرِبا رأى الرجل الرؤاي فيسأل عنه إذا مل يكن يعرفه ,فإذا أثين عليه معروفاً كان أعجب لرؤايه

إليه ،فأتته امرأة فقالت :اي رسول هللا رأيت كأين أتيت فأخرجت من املدينة فأدخلت اْلنة ،فسمعت

وجبة ارجتت هلا اْلنة ،فنظرت فإذا فالن بن فالن ،وفالن بن فالن فسمت اثين عشر رجالً .كان
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد بعث سرية قبل ذلك ,فجيء هبم عليهم ثياب طلس تشخب

أوداجهم فقيل :اذهبوا هبم إىل هنر البيدخ أو البيدي ،فغمسوا فيه ،فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة
البدر ،فأتوا بصحفة من ذهب فيها بسر ،فأكلوا من بسره ما شاؤوا ،فما يقلبوهنا من وجه إَّل أكلوا
من الفاكهة ما أرادوا ،وأكلت معهم)) .فجاء البشري من تلك السرية فقال :أصيب فالن ،وفالن

حىت َّ
عد اثين عشر رجالً فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املرأة فقال(( :قصي رؤايك)) قصتها

وجعلت تقول :جيء بفالن وفالن كما قال)) ( .)3ورواه اإلمام أمحد يف مسنده بنحوه .قال يف

(حادي األرواح) (( :)4وإسناده على شرط مسلم) .البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة حملمد بن أمحد
السفاريين – 1120 /3
_________

(( )1حادي األرواح) (ص(( ،)277 :لسان العرب)) (مادة :ص ح ف).
( )2رواه البخاري (.)5426

( )3رواه أبو يعلى ( .)3289( )44 /6قال ابن القيم يف ((حادي األرواح)) (ص[ :)176 :روى]

بنحوه وإسناده على شرط مسلم ،وصححه األلباين يف ((صحيح املوارد)) (.)1513
((( )4حادي األرواح)) (ص.)281 :
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املطلب الثامن :لباس أهل اْلنة وحليهم ومباخرهم
أهل اْلنة يلبسون فيها الفاخر من اللباس ،ويتزينون فيها أبنواع احللي من الذهب والفضة واللؤلؤ،
ربوا َجنَّةً
فمن لباسهم احلرير ،ومن حالهم أساور الذهب والفضة واللؤلؤ :قال تعاىلَ :و َج َز ُ
اهم ِِبَا َ
ص َُ
ِ
وح ِريرا [اإلنسانُ ،]12 :حيلَّو َن فِ ِ
ِ
َسا ِوَر ِمن ذَ َه ٍ
يها َح ِر ٌير [احلج،]23 :
اس ُه ْم ف َ
َْ َ
ب َولُ ْؤلًُؤا َولبَ ُ
يها م ْن أ َ
ََ ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َسا ِوَر من ذَ َه ٍ
يها َح ِر ٌير [فاطر،]33 :
نات َع ْد ٍن يَ ْد ُخلُ َ
َج ُ
اس ُه ْم ف َ
وهنَا ُحيَلَّ ْو َن ف َ
ب َولُ ْؤلًُؤا َولبَ ُ
يها م ْن أ َ
ِ ِ ٍ
ورا [اإلنسان .]21:ومالبسهم ذات ألوان ،ومن ألوان
َسا ِوَر من فضَّة َو َس َق ُ
َو ُحلموا أ َ
اه ْم َرمهبُ ْم َش َر ًااب طَ ُه ً
الثياب اليت يلبسون اخلضر من السندس واإلستربق ُحيلَّو َن فِ ِ
َسا ِوَر ِمن ذَ َه ٍ
سو َن ثِيَ ًااب
َْ َ
يها م ْن أ َ
ب َويَـلْبَ ُ
َّكئِ ِ
ِ
ِِ ِ
ضرا ِمن ُسن ُد ٍ ِ
ت ُم ْرتَـ َف ًقا [الكهف،]31 :
سنَ ْ
ني ف َ
رب ٍق مت َ
يها َعلَى ْاأل ََرائك ن ْع َم الثـ ََّو ُ
س َوإ ْستَ ْ َ
ُخ ْ ً
اب َو َح ُ
ِ ِ ٍ
ِ ِ
س ُخ ْ ِ
اب ُسن ُد ٍ
ورا [اإلنسان:
َسا ِوَر من فضَّة َو َس َق ُ
َعاليَـ ُه ْم ثيَ ُ
رب ٌق َو ُحلموا أ َ
اه ْم َرمهبُ ْم َش َر ًااب طَ ُه ً
ض ٌر َوإ ْستَ ْ َ
 .]21ولباسهم أرقى من أي ثياب صنعها اإلنسان ،فقد روى البخاري يف (صحيحه) عن الرباء بن

عازب رضي هللا عنهما قال(( :أتى الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -بثوب من حرير ،فجعلوا

يعجبون من حسنه ولينه ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  :-ملناديل سعد بن معاذ يف اْلنة

أفضل من هذا)) ( )1وقد أخربَن الرسول صلى هللا عليه وسلم أن ألهل اْلنة أمشاطاً من الذهب

والفضة ،وأهنم يتبخرون بعود الطيب ،مع أن روائح املسك تفوح من أبداهنم الزاكية ،ففي (صحيح
البخاري) عن أيب هريرة عن الرسول صلى هللا عليه وسلم يف صفة الذين يدخلون اْلنة(( :آنيتهم

الذهب والفضة ،وأمشاطهم الذهب ،ووقود جمامرهم األَلَُّوة – قال أبو اليمان :عود الطيب –

ورشحهم املسك)) ( )2ومن حليهم التيجان ،ففي (سنن الرتمذي) و (ابن ماجه) عن املقدام بن معد

يكرب عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يف ذكر اخلصال اليت يُعطاها الشهيد(( :ويوضع على
رأسه اتج الوقار ،الياقوتة منه خري من الدنيا وما فيها)) ( .)3وثياب أهل اْلنة وحليهم َّل تبلى وَّل

تفىن ،ففي (صحيح مسلم) عن أيب هريرة عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم – قال(( :من يدخل

اْلنة ينعم َّل يبأسَّ ،ل تبلى ثيابه ،وَّل يفىن شبابه)) ( .)4اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر -
ص236

_________

( )1رواه البخاري ( )3249واللفظ له ،ومسلم (.)2468
( )2رواه البخاري ( ،)3246ومسلم (.)2834

( )3رواه الرتمذي ( )1663واللفظ له ،وابن ماجه ( .)2799وقال الرتمذي :هذا حديث حسن
صحيح غريب .قال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.
( )4رواه مسلم (.)2836
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املطلب التاسع :فرش أهل اْلنة
أعدت قصور اْلنة ،وأماكن اْللوس يف حدائقها وبساتينها أبلوان فاخرة رائعة من الفرش للجلوس
واَّلتكاء وحنو ذلك ،فالسرر كثرية راقية والفرش عظيمة القدر بطائنها من اإلستربق ،فما ابلك

بظاهرها ،وهناك ترى النمارق مصفوفة على حنو يسر اخلاطر ،ويبهج النفس ،والزرايب مبثوثة على
ِ
ايب َم ْبـثُوثَةٌ
ص ُفوفَةٌ َوَزَر ِ م
اب َّم ْو ُ
ض َ
يها ُس ُرٌر َّم ْرفُ َ
وعةٌ َوَمنَا ِر ُق َم ْ
وعةٌ َوأَ ْك َو ٌ
شكل منسق متكامل ،قال تعاىل :ف َ
ِ
ني َد ٍ
ني َعلَى فُـر ٍ ِ ِ ِ
رب ٍق َو َج َىن ا ْْلَنـَّتَ ْ ِ
ان [الرمحن،]54 :
[الغاشيةُ ،]16 - 13 :متَّكئِ َ
ش بَطَائنُـ َها م ْن إ ْستَ ْ َ
ُ
ِ
ني [الطور ،]20 :ثُـلَّةٌ ِمن األ ََّولِني وقَلِ ِ
َّكئِني َعلَى سرٍر َّم ْ ٍ
ِ
اهم ِحبُوٍر ِع ٍ
ين
ص ُفوفَة َوَزَّو ْجنَ ُ
ُمت َ
يل م َن اآلخ ِر َ
َ
ُُ
ََ ٌ
ِ
َعلَى سرٍر َّمو ُ ٍ ِ
ني [الواقعة .]16 - 13 :واتكاؤهم عليها على هذا النحو
ني َعلَْيـ َها ُمتَـ َقابِل َ
ضونَة ُمتَّكئِ َ
ُُ ْ
ِ
ِ
ص ُدوِرهم م ْن
نوع من النعيم الذي يتمتع به أهل اْلنة حني جيتمعون كما أخرب هللا تعاىلَ :ونَـ َز ْعنَا َما ِيف ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ض ٍر و َع ْبـ َق ِر ٍي ِحس ٍ
ان
ني [احلجر ]47 :وقالُ :متَّكئِ َ
غ ٍل إِ ْخ َو ًاَن َعلَى ُس ُرٍر متَـ َقابِل َ
ني َعلَى َرفْـ َرف ُخ ْ َ
َ
[الرمحن ،]76 :متَّكِئِ ِ
يها َعلَى ْاألَرائِ ِ
ك [الكهف .]31 :واملراد ابلنمارق :املخاد ،والوسائد:
ني ف َ
َ
َ
املساند ،والزرايب :البسط ،والعبقري :البسط اْلياد .والرفرف :رايض اْلنة .وقيل :نوع من الثياب،
واألرائك :السرر .اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص238
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املطلب العاشر :خدم أهل اْلنة
وف
خيدم أهل اْلنة ولدان ينشئهم هللا خلدمتهم ،يكونون يف غاية اْلمال والكمال ،كما قال تعاىل :يَطُ ُ

َعلَْي ِه ْم ِولْ َدا ٌن مخمَلَّ ُدو َن ِأبَ ْك َو ٍ
ْس ِمن َّم ِع ٍ
يق َوَكأ ٍ
ني [الواقعة ،]18 - 17 :وقال يف موضع آخر:
اب َوأ ََاب ِر َ
ِ
ورا [اإلنسان .]19 :قال ابن كثري رمحه
َويَطُ ُ
وف َعلَْي ِه ْم ِولْ َدا ٌن مخمَلَّ ُدو َن إِذَا َرأَيْـتَـ ُه ْم َحس ْبـتَـ ُه ْم لُْؤلًُؤا َّمنثُ ً
هللا تعاىل( :يطوف على أهل اْلنة للخدمة ولدان من ولدان أهل اْلنة مخمَلَّ ُدو َن أي :على حالة واحدة
خملدون عليهاَّ ،ل يتغريون عنهاَّ ،ل تزيد أعمارهم عن تلك السن ،ومن فسرهم أبهنم خمرصون ،يف

آذاهنم األقرطة ،فإمنا عرب عن املعىن ،ألن الصغري هو الذي يليق له ذلك دون الكبري .وقوله تعاىل:
ِ
ورا [اإلنسان ،]19 :أي إذا رأيتهم يف انتشارهم يف قضاء حوائج
إِذَا َرأَيْـتَـ ُه ْم َحس ْبـتَـ ُه ْم لُ ْؤلًُؤا َّمنثُ ً

السادة وكثرهتم وصباحة وجوههم وحسن ألواهنم وثياهبم وحليهم ،حسبتهم لؤلواً منثوراً ،وَّل يكون يف

التشبيه أحسن من هذا ،وَّل يف املنظر أحسن من اللؤلؤ املنثور على املكان احلسن) )1( .وقد ذهب

بعض أهل العلم إىل أن هؤَّلء الولدان هم الذين ْيوتون صغاراً من أبناء املؤمنني أو املشركني ،وقد رد

العالمة ابن تيمية رمحه هللا تعاىل هذا القول ،وبني أن الولدان املخلدون هم خلق من خلق اْلنة قال:
(والولدان الذين يطوفون على أهل اْلنة :خلق من خلق اْلنة ليسوا من أبناء الدنيا ،بل أبناء أهل

الدنيا إذا دخلوا اْلنة كمل خلقهم كأهل اْلنة ،على صورة أبيهم آدم) .اْلنة والنار لعمر بن سليمان
األشقر  -ص239
_________

( )1رواه مسلم (.)2836
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املطلب احلادي عشر :سوق أهل اْلنة
أخرج مسلم يف صحيحه عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:

((إن يف اْلنة لسوقا أيتوهنا كل مجعة فتهب ريح الشمال فتحثوا يف وجوههم وثياهبم ،فيزدادون حسناً
ومجاَّلً ,فريجعون إىل أهليهم وقد ازدادوا حسناً ومجاَّلً ،فيقول هلم أهلوهم وهللا لقد ازددمت بعدَن
حسناً ومجاَّلً ،فيقولون :وأنتم وهللا لقد ازددمت حسناً ومجاَّلً .)1( )).اإلمام أمحد يف املسند ،وقال:

((فيها كثبان املسك فإذا أخرجوا إليها هبت الريح)) (.)2

وأخرج ابن أيب عاصم يف كتاب (السنة) أن سعيد بن املسيب لقي أاب هريرة رضي هللا عنه فقال أبو
هريرة رضي هللا عنه :أسأل هللا أن جيمع بيين وبينك يف سوق اْلنة .فقال سعيد أوفيها سوق؟ قال:

نعم(( .أخربين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن أهل اْلنة إذا دخلوها بفضل أعماهلم فيؤذن هلم يف

مقدار يوم اْلمعة من أايم الدنيا فيزورون هللا تبارك وتعاىل ،فيربز هلم عرشه ،ويتبدى هلم يف روضة من
رايض اْلنة ،فيوضع هلم منابر من نور ،ومنابر من مسك ،ومنابر من زبرجد ،ومنابر من ايقوت،

ومنابر من ذهب ،ومنابر من فضة ،وجيلس أدَنهم (وما فيهم دين) على كثبان املسك والكافور ما

يرون أن أصحاب الكرسي أبفضل منهم جملساً.
قال أبو هريرة رضي هللا عنه :وهل نرى ربنا عز وجل؟ قال :نعم هل ْتارون يف رؤية الشمس والقمر
ليلة البدر؟ قلناَّ :ل .قال :فكذلك َّل ْتارون يف رؤية ربكم ،وَّل يبقى يف ذلك اجمللس أحد إَّل حاضره

هللا حماضرة حىت يقول :اي فالن ابن فالن أتذكر يوم فعلت كذا وكذا .فيذكره ببعض غدراته يف الدنيا

فيقول :بلى أفلم تغفر يل؟ فيقول :بلى فبمغفريت بلغت منزلتك هذه قال :فبيناهم على ذلك غشيتهم

سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيباً مل جيدوا مثل رحيه شيئاً قط قال :مث يقول ربنا تبارك وتعاىل:

قوموا إىل ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما شئتم .قال :فيأتون سوقاً قد حفت به املالئكة فيه

ما مل تنظر العيون إىل مثله ،ومل تسمع اآلذان ،ومل خيطر على القلوب فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع

فيه ،وَّل يشرتى ،ويف ذلك السوق يلقى أهل اْلنة بعضهم بعضاً.
قال :فيقبل ذو البزة املرتفعة ،فيلقى من هو دونه (وما فيهم دين) فريوعه ما يرى عليه من اللباس،

واهليئة فما ينقضي آخر حديثه حىت يتمثل عليه أحسن منه ،وذلك أنه َّل ينبغي ألحد أن حيزن فيها.

قال :مث ننصرف إىل منازلنا :فيلقاَن أزواجنا فيقلن :مرحباً وأهالً لقد جئت وإن بك من اْلمال

والطيب أفضل مما فارقتنا عليه .فيقول :إَن جالسنا اليوم ربنا اْلبار عز وجل وحبقنا أن ننقلب ِبثل ما

انقلبنا)) (.)3
ورواه الرتمذي يف صفة اْلنة ،وابن ماجه .البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة حملمد بن أمحد السفاريين –

1120 /3

_________

( )1رواه مسلم (.)2833
( )2رواه أمحد ( .)14067( )284 /3وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) ( ،)2124وقال
شعيب األرَنؤوط حمقق املسند :إسناده صحيح على شرط مسلم.
( )3رواه ابن أيب عاصم ( .)585قال اهليتمي يف ((الزواجر)) ( :)261 /2رواته ثقات.
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املطلب الثاين عشر :زايرة أهل اْلنة رهبم
ذكر الرتمذي عن سعيد بن املسيب أنه لقى أاب هريرة فقال أبو هريرة(( :أسأل هللا أن جيمع بيين
وبينك يف سوق اْلنة ,فقال سعيد أفيها سوق؟ قال :نعم ،أخربين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن
أهل اْلنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعماهلم ,مث يؤذن هلم يف مقدار يوم اْلمعة من أايم الدنيا,
فيزورون رهبم ,ويربز هلم عرشه ,ويتبدى هلم يف روضة من رايض اْلنة ,فتوضع هلم منابر من نور,
ومنابر من اللؤلؤ ,ومنابر من ايقوت ,ومنابر من زبرجد ,ومنابر من ذهب ,ومنابر من فضة ,وجيلس
أدَنهم وما فيهم من دين على كثبان املسك والكافور ,ما يرون أن أصحاب الكراسي أبفضل منهم

جملساً ,قال أبو هريرة :قلت اي رسول هللا وهل نرى ربنا؟ قال :نعم ,هل تتمارون يف رؤية الشمس

والقمر ليلة البدر؟ قلناَّ :ل ،قال :كذلك َّل تتمارون يف رؤية ربكم ,وَّل يبقى يف ذلك اجمللس رجل

(إَّل) حاضره هللا حماضرة ,حىت يقول للرجل فيهم :اي فالن بن فالن أتذكر يوم قلت كذا وكذا,

فيذكره ببعض غدراته يف الدنيا فيقول :اي رب أفلم تغفر يل؟ فيقول :بلى فبسعة مغفريت بلغت بك

منزلتك هذه( .فبينا) هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم ,فأمطرت عليهم طيباً مل جيدوا مثل

رحيه شيئاً قط ,ويقول ربنا :قوموا إىل ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما (اشتهيتم)  ,فنأيت سوقاً
قد حفت به املالئكة( ,فيه) ما مل تنظر العيون إىل مثله ,ومل تسمع اآلذان ,ومل خيطر على القلوب,
فيحمل لنا ما اشتهينا ,ليس يباع فيها وَّل يشرتى ,ويف ذلك السوق يلقى أهل اْلنة بعضهم بعضاً
قال :فيقبل الرجل ذو املنزلة املرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دين فريوعه ما يرى عليه من
اللباس (فما) ينقضي آخر حديثه (حىت) يتخيل (عليه) ما هو أحسن منه ,وذلك أنه َّل ينبغي ألحد

أن حيزن فيها ,مث ننصرف إىل منازلنا ,فتتلقاَن أزواجنا فيقلن :مرحباً وأهالً لقد جئت وإن (لك) من

اْلمال أفضل مما فارقتنا عليه ,فيقول :إَن جالسنا اليوم ربنا اْلبار جل جالله (وحيق لنا) أن ننقلب
ما انقلبنا)) (.)1

ِِ
ين
 - 541وذكر الرتمذي من حديث صهيب عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله تعاىل :للَّذ َ
سنُوا احلُ ْس َىن َوِزَاي َدةٌ [يونس ]26 :قال(( :إذا دخل أهل اْلنة اْلنة َندى مناد :إن لكم عند هللا
أْ
َح َ
موعداً يريد أن ينجزكموه ،قالوا :أمل يبيض وجوهنا؟ أمل ينجنا من النار؟! أمل يدخلنا اْلنة؟! قالوا:
بلى ،فيكشف احلجاب ,فوهللا ما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه)) )2( .العاقبة أو املوت
واحلشر والنشور لعبد احلق األشبيلي اآلذى– ص325 :
_________

( )1رواه الرتمذي ( .)2549وقال :هذا حديث غريب َّل نعرفه إَّل من هذا الوجه .وقال املنذري يف
((الرتغيب والرتهيب)) ([ :)393 /4فيه] عبد احلميد هو كاتب األوزاعي خمتلف فيه وبقية رواة

اإلسناد ثقات .وضعفه األلباين يف ((ضعيف سنن الرتمذي)) ( ،)2549و ((ضعيف سنن ابن

ماجه)) ( ،)5001و ((السلسلة الضعيفة)) (.)1722

( )2رواه الرتمذي ( .)2552وصححه ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى)) ( )11 /6وابن رجب يف
((سري الدْلة)) ( .)432 /4واأللباين يف صحيح الرتمذي (.)3105
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املطلب الثالث عشر :اجتماع أهل اْلنة وأحاديثهم
أهل اْلنة يزور بعضهم بعضاً ،وجيتمعون يف جمالس طيبة يتحدثون ،ويذكرون ما كان منهم يف الدنيا،
وما من هللا به عليهم من دخول اْلنان ،قال تعاىل يف وصف اجتماع أهل اْلنةَ :ونَـ َز ْعنَا َما ِيف
ِ ِ ِ
ِ
ني [احلجر ،]47 :وأخربَن هللا بلون من ألوان األحاديث
ص ُدوِرهم م ْن غ ٍل إِ ْخ َو ًاَن َعلَى ُس ُرٍر متَـ َقابِل َ
ُ
ِ
ِِ
ض ُه ْم َعلَى بَـ ْع ٍ
ني
اليت يتحدثون هبا يف جمتمعاهتم َوأَقـْبَ َل بَـ ْع ُ
ساءلُو َن قَالُوا إَِن ُكنا قَـ ْب ُل ِيف أ َْهلنَا ُم ْشفق َ
ض يَـتَ َ
ِ
فَ َم َّن َّ
الرِحيم [الطور- 25 :
الس ُموم إَِن ُكنا ِمن قَـ ْب ُل نَ ْد ُعوهُ إِنَّهُ ُه َو ال َْربم َّ
اب َّ
اَّللُ َعلَْيـنَا َوَوقَ َاَن َع َذ َ
 .]27ومن ذلك تذكرهم أهل الشر الذين كانوا يشككون أهل اإلْيان ،ويدعوهنم إىل الكفران،
َّك لَ ِمن الْم ِ ِ
ال قَائِل ِم ْنـ ُهم إِِين َكا َن ِيل قَ ِرين يـ ُق ُ ِ
ض ُه ْم َعلَى بَـ ْع ٍ
ني أَئِ َذا
فَأَقـْبَ َل بَـ ْع ُ
صد ق َ
ول أَئن َ ْ ُ َ
ٌَ
ساءلُو َن قَ َ ٌ ْ
ض يَـتَ َ
ال َات َِّ
َّلل إِ ْن
ال َه ْل أَنتُم مطَّلِ ُعو َن فَاطَّلَ َع فَـ َرآهُ ِيف َس َواء ا ْْلَ ِح ِيم قَ َ
ِم ْتـنَا َوُكنا تُـ َر ًااب َو ِعظَ ًاما أَئِنا لَ َم ِدينُو َن قَ َ
كِ َّ
ني
ني إَِّلَّ َم ْوتَـتَـنَا األ َ
نت ِم َن ال ُْم ْح َ
دت لَ ُْرتِدي ِن َولَ ْوَّل نِ ْع َمةُ َرِيب لَ ُك ُ
ُوىل َوَما َْحن ُن ِِبَُع َّذبِ َ
ين أَفَ َما َْحن ُن ِِبَيِتِ َ
ض ِر َ
ِ
ِ
يم لِ ِمثْ ِل َه َذا فَـ ْليَـ ْع َم ْل ال َْع ِاملُو َن [الصافات ]61 - 50 :اْلنة والنار لعمر بن
إ َّن َه َذا َهلَُو الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
سليمان األشقر  -ص242

()134/5

املطلب الرابع عشر :أماين أهل اْلنة
يتمىن بعض أهل اْلنة فيها أماين تتحقق على حنو عجيبَّ ،ل تشبه حال ما حيدث يف الدنيا ،وقد
حدثنا الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -عن بعض هذه األماين وكيفية حتققها.

فهذا واحد من أهل اْلنة يستأذن ربه يف الزرع ،فيأذن له ،فما يكاد يلقي البذر ،حىت يضرب جبذوره
يف األرض ،مث ينمو ،ويكتمل ،وينضج يف نفس الوقت ،ففي (صحيح البخاري) عن أيب هريرة رضي

هللا عنه أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كان يتحدث – وعنده رجل من أهل البادية (( :-إن
رجالً من أهل اْلنة استأذن ربه يف الزرع ،فقال له :ألست فيما شئت؟ .قال :بلى ،ولكن أحب

الزرع ،فبذر ،فبادر الطرف نباته .واستواؤه ،واستحصاده ،فكان أمثال اْلبال ،فيقول هللا تعاىل:

دونك اي ابن آدم ،فإنه َّل يشبعك شيء فقال األعرايب :وهللا َّل جتده إَّل قرشياً أو أنصارايً ،فإهنم

أصحاب الزرع ،وأما حنن فلسنا أبصحاب زرع ،فضحك رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم –)).

()1

وهذا آخر يتمىن الولد ،فيحقق هللا له أمنيته يف ساعة واحدة ،حيث حتمل وتضع يف ساعة واحدة.

وروى الرتمذي يف (سننه) ،وأمحد يف (مسنده) ،وابن حبان يف (صحيحه) إبسناد صحيح عن أيب

سعيد أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :املؤمن إذا اشتهى الولد يف اْلنة ،كان محله ووضعه
وسنه يف ساعة واحدة كما يشتهي)) ( )2اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص243
_________

( )1رواه البخاري (.)2348
( )2رواه الرتمذي ( ،)2563وأمحد ( ،)11078( )9 /3وابن حبان ( .)417 /16قال الرتمذي:
هذا حديث حسن غريب .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

()135/5

املطلب اخلامس عشر :نساء أهل اْلنة
زوجة املؤمن يف الدنيا زوجته يف اآلخرة إذا كانت مؤمنة

نات َع ْد ٍن
إذا دخل املؤمن اْلنة ،فإن كانت زوجته صاحلة ،فإهنا تكون زوجته يف اْلنة أيضاًَ :ج ُ
وهنَا ومن صلَح ِمن آابئِ ِهم وأَ ْزو ِ
اج ِه ْم َوذُ ِرايهتِِ ْم [الرعد ،]23 :وهم يف اْلنات منعمون مع
يَ ْد ُخلُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
الل َعلَى ْاألَرائِ ِ
اج ُهم ِيف ِظ ٍ
ك ُمتَّكِ ُؤو َن [يس:
األزواج ،يتكئون يف ظالل اْلنة مسرورين فرحني ُه ْم َوأَ ْزَو ُ ْ
َ
ربو َن [الزخرف .]70 :اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر -
 ،]56ا ْد ُخلُوا ا ْْلَنَّةَ أَنتُ ْم َوأَ ْزَو ُ
اج ُك ْم ُحتْ َُ
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()136/5

املطلب السادس عشر :املرأة آلخر أزواجها
روى أبو علي احلراين يف (اتريخ الرقة) عن ميمون بن مهران قال :خطب معاوية بن أيب سفيان رضي
هللا عنه أم الدرداء ،فأبت أن تتزوجه ،وقالت :مسعت أن أاب الدرداء يقول :قال رسول هللا  -صلى

هللا عليه وسلم (( :-املرأة يف آخر أزواجها ،أو قال :آلخر أزواجها)) ( )1ورجال هذا اإلسناد

موثقون غري العباس بن صاحل فليس له ترمجة ،ورواه أبو الشيخ يف (التاريخ) إبسناد صحيح مقتصراً
منه على املرفوع ،ورواه الطرباين يف (معجمه األوسط) إبسناد ضعيف ،ولكنه ِبجموع الطريقني قوي،

واملرفوع منه صحيح ،وله شاهدان موقوفان :األول يرويه ابن عساكر عن عكرمة ((إن أمساء بنت أيب

بكر كانت حتت الزبري بن العوام ،وكان شديداً عليها ،فأتت أابها ،فشكت ذلك إليه ،فقال :اي بنية

اصربي ،فإن املرأة إذا كان هلا زوج صاحل ،مث مات عنها ،فلم تزوج بعده مجع بينهما يف اْلنة)) (.)2

ورجاله ثقات إَّل أن فيه إرساَّلً ألن عكرمة مل يدرك أاب بكر إَّل أن يكون تلقاه عن أمساء .واآلخر

أخرجه البيهقي يف (السنن) أن حذيفة قال لزوجته(( :إن شئت أن تكوين زوجيت يف اْلنة ،فال تزوجي

بعدي ،فإن املرأة يف اْلنة آلخر أزواجها يف الدنيا)) ( .)3فلذلك حرم هللا على أزواج النيب  -صلى
هللا عليه وسلم  -أن ينكحن من بعده ،ألهنن أزواجه يف اآلخرة .اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر
 -ص245

_________

( )1رواه أبو علي احلراين يف ((اتريخ الرقة)) ( ،)39 /3ورواه الطرباين يف ((األوسط)) (،)275 /3
وأبو الشيخ يف ((طبقات احملدثني)) ( .)1120وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (:)1281
قوي ابلطرق.

( )2رواه ابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) ( .)16 /69وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) بعد
حديث ( .)1281ورجاله ثقات إَّل أن فيه إرساَّل ألن عكرمة مل يدرك أاب بكر إَّل أن يكون تلقاه
عن أمساء بنت أيب بكر.

( )3رواه البيهقي ( .)69 /7قال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) بعد حديث ( :)1281ورجاله
ثقات لوَّل عنعنة أيب إسحاق  -وهو السبيعي  -واختالطه .وله شاهد مرفوع أخرجه اخلطيب يف

((التاريخ)) ( )328 /9من طريق محزة النصييب عن ابن أيب مليكة عن عائشة مرفوعا به .لكن محزة
هذا مرتوك متهم فال يستشهد به.

()137/5

املطلب السابع عشر :احلور العني

ك
يزوج هللا املؤمنني يف اْلنة بزوجات مجيالت غري زوجاهتم اللوايت يف الدنيا ،كما قال تعاىلَ :ك َذلِ َ
اهم ِحبُوٍر ِع ٍ
ني [الدخان .]54 :واحلور :مجع حوراء ،وهي اليت يكون بياض عينها شديد
َوَزَّو ْجنَ ُ

البياض ،وسواده شديد السواد .والعني :مجع عيناء ،والعيناء هي واسعة العني .وقد وصف القرآن
ِ
احلور العني أبهنن كواعب أتراب ،قال تعاىل :إِ َّن لِل ِ
ب أَتْـ َر ًااب [النبأ:
ني َم َف ً
ْمتَّق َ
ُ
ازا حدائق وأعناابً َوَك َواع َ
 .]33 - 31والكاعب :املرأة اْلميلة اليت برز ثدايها ،واألتراب املتقارابت يف السن .واحلور العني
اه َّن
من خلق هللا يف اْلنة ،أنشأهن هللا
شأ ََْن ُه َّن إِن َ
إنشاء فجعلهن أبكاراً ،عرابً أتراابً إَِن أَن َ
شاء فَ َج َعلْنَ ُ
ً
ارا عُ ُرًاب أَتْـ َر ًااب [الواقعة ]37 - 35 :وكوهنن أبكاراً يقضي أنه مل ينكحهن قبلهم أحد ،كما قال
أَبْ َك ً
ِ ِ
نس قَـ ْبـلَ ُه ْم َوَّل َج ٌّ
ان [الرمحن ،]56 :وهذا ينفي قول من قال :إن املراد ابلزوجات
تعاىلَ :ملْ يَطْمثْـ ُه َّن إ ٌ
اللوايت ينشئهن هللا يف اْلنة زوجاهتم يف الدنيا إذ يعيدهن شباابً بعد الكهولة واهلرم ،وهذا املعىن

صحيح ،فاهلل يدخل املؤمنات اْلنة يف سن الشباب ،ولكنهن لسن احلور العني اللوايت ينشئهن هللا

ابلع ُرب :الغنجات املتحببات ألزواجهن .وقد حدثنا القرآن عن مجال نساء اْلنة
إنشاء .واملراد ُ
فقال :وح ِ
ال اللم ْؤلُ ِؤ الْمكْنُ ِ
ني َكأ َْمثَ ِ
ون [الواقعة ]23 – 22 :واملراد ابملكنون :املخفي املصان،
ور ع ٌ
َُ ٌ
َ
الذي مل يغري صفاء لونه ضوء الشمس ،وَّل عبث األيدي ،وشبههن يف موضع آخر ابلياقوت
اصر ُ َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
نس قَـ ْبـلَ ُه ْم َوَّل َج ٌّ
ان فَبِأ ِ
َي آَّلء َربِ ُك َما تُ َك ِذ َاب ِن َكأ ََّهنُ َّن
واملرجان في ِه َّن قَ َ
ات الط ْرف َملْ يَطْمثْـ ُه َّن إ ٌ
وت َوال َْم ْر َجا ُن [الرمحن ،]58 - 56 :والياقوت واملرجان حجران كرْيان فيهما مجال ،وهلما
الْيَاقُ ُ
منظر حسن بديع ،وقد وصف احلور العني أبهنن قاصرات الطرف ،وهن اللوايت قصرن بصرهن على
أزواجهن ،فلم تطمح أنظارهن لغري أزواجهن ،وقد شهد هللا حلور اْلنة ابحلسن واْلمال ،وحسبك أن
هللا شهد هبذا ليكون قد بلغ غاية احلسن واْلمال فِي ِه َّن َخري ٌ ِ
سا ٌن فَبِأ ِ
َي آَّلء َربِ ُك َما تُ َك ِذ َاب ِن
َْ
ات ح َ
ات ِيف ْ
اخلِيَ ِام [الرمحن .]72 - 70 :ونساء اْلنة لسن كنساء الدنيا ،فإهنن مطهرات من
ور ٌ
ور َّم ْق ُ
ُح ٌ
صَ
ِ
اج
(وَهلُ ْم ف َ
يها أَ ْزَو ٌ
احليض والنفاس ،والبصاق واملخاط والبول والغائط ،وهذا مقتضى قوله تعاىلَ :
ِ
يها َخالِ ُدو َن [البقرة .]25 :وقد حدثنا الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -عن مجال
َّرةٌ َو ُه ْم ف َ
مطَه َ
نساء أهل اْلنة ،ففي احلديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-أول زمرة تلج اْلنة صورهتم على صورة القمر ليلة البدرَّ ،ل
يبصقون ،وَّل ْيتخطون ،آنيتهم فيها الذهب ،أمشاطهم من الذهب والفضة ،وجمامرهم األلوة،

ورشحهم املسك ،ولكل واحد منهم زوجتان ،يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من احلسن)))1( .
وانظر إىل هذا اْلمال الذي حيدث عنه الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -هل جتد له نظرياً مما
تعرف؟ ((ولو أن امرأة من أهل اْلنة اطلعت إىل أهل األرض ألضاءت ما بينهما ،وملألته رحياً،

ولنصيفها على رأسها خري من الدنيا وما فيها)) رواه البخاري)2( .

وحتديد عدد زوجات كل شخص يف اْلنة ابثنني يبدو أنه أقل عدد ،فقد ورد أن الشهيد يزوج ابثنتني
وسبعني زوجة من احلور العني ،ففي (سنن الرتمذي) و (سنن ابن ماجه) .إبسناد صحيح عن املقدام

بن معد يكرب قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-للشهيد عند هللا ثالث خصال:
يغفر له يف أول دفعة من دمه ،ويرى مقعده من اْلنة ،وجيار من عذاب القرب ،وأيمن من الفزع
األكرب ،ويوضع على رأسه اتج الوقار ،الياقوتة منها خري من الدنيا وما فيها ،ويزوج اثنتني وسبعني

زوجة من احلور العني ،ويشفع يف سبعني من أقرابئه)) ( .)3اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر -
ص246

_________

( )1رواه البخاري ( ،)3245ومسلم (.)2834
( )2رواه البخاري (.)2796

( )3رواه الرتمذي ( ،)1663وابن ماجه ( ،)2799وأمحد ( .)17221( )131 /4قال الرتمذي:
هذا حديث حسن صحيح غريب .وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( – )16 /4كما أشار
لذلك يف املقدمة  .-وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

()138/5

املطلب الثامن عشر :غناء احلور العني
وقد أخربَن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -أن احلور العني يف اْلنان يغنني أبصوات مجيلة عذبة،
ففي (معجم الطرباين األوسط) إبسناد صحيح عن ابن عمر عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -

قال(( :إن أزواج أهل اْلنة ليغنني أزواجهن أبحسن أصوات ما مسعها أحد قط .إن مما يغنني :حنن
اخلريات احلسان ،أزواج قوم كرام ،ينظرن بقرة أعيان .وإن مما يغنني به :حنن اخلالدات فال ْيتنه ،حنن

اآلمنات فال خيفنه ،حنن املقيمات فال يظعنه)) ()1

وروى مسويه يف (فوائده) عن أنس ،عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-إن احلور العني لتغنني
يف اْلنة ،يقلن :حنن احلور احلسان ،خبئنا ألزواج كرام)) )2( .اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر
 -ص249

_________

( )1رواه الطرباين يف ((األوسط)) ( .)149 /5قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)419 /10رواه

الطرباين يف ((الصغري)) و ((األوسط)) ورجاله رجال الصحيح .وقال األلباين يف ((صحيح اْلامع))
( :)1561صحيح.

( )2رواه مسويه كما ذكر السيوطي يف ((اْلامع الصغري)) .وقال األلباين يف ((صحيح اْلامع))
( :)1602صحيح.

()139/5

املطلب التاسع عشر :غرية احلور العني على أزواجهن يف الدنيا
أخربَن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -أن احلور العني يغرن على أزواجهن يف الدنيا إذا آذى

الواحد زوجته يف الدنيا ،ففي (مسند أمحد) ،و (سنن الرتمذي) إبسناد صحيح عن معاذ عن رسول
هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قالَّ(( :ل تؤذي امرأة زوجها يف الدنيا ،إَّل قالت زوجته من احلور

العنيَّ :ل تؤذيه قاتلك هللا ،فإمنا هو دخيل عندك ،يوشك أن يفارقك إلينا)) ( )1اْلنة والنار لعمر

بن سليمان األشقر  -ص250
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)1174وأمحد ( .)22154( )242 /5قال الرتمذي :هذا حديث حسن
غريب َّل نعرفه إَّل من هذا الوجه ورواية إمساعيل بن عياش عن الشاميني أصلح وله عن أهل احلجاز
وأهل العراق مناكري .قال الذهيب يف ((سري أعالم النبالء)) ( :)47 /4إسناده صحيح متصل.

وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( - )301 /3كما أشار لذلك يف املقدمة  .-وقال األلباين يف
((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

()140/5

املطلب العشرون :يُعطى املؤمن يف اْلنة قوة مائة رجل

عن أنس ،عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :يعطى املؤمن يف اْلنة قوة كذا من اْلماع)).

قيل :اي رسول هللا ،أو يطيق ذلك؟ قال(( :يعطى قوة مائة رجل)) رواه الرتمذي ( )1اْلنة والنار
لعمر بن سليمان األشقر  -ص250

_________

( )1رواه الرتمذي ( .)2536وقال :هذا حديث صحيح غريب َّل نعرفه من حديث قتادة عن أنس
إَّل من حديث عمران القطان .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :حسن صحيح.

()141/5

املطلب احلادي والعشرون :ضحك أهل اْلنة من أهل النار
(وََن َدى
بعد أن يدخل هللا أهل اْلنة اْلنة ينادون خصومهم من الكفار أهل النار مبكتني ومؤنبني َ
ِ
اب النا ِر أَن قَ ْد َو َج ْد ََن َما َو َع َد ََن َربمـنَا َح اقا فَـ َه ْل َو َج م
دمت ما َو َع َد َربم ُك ْم َح اقا قَالُواْ
اب ا ْْلَنَّة أ ْ
أْ
َص َح َ
َص َح ُ
ِ
ِ
ِ
ني [األعراف .]44:لقد كان الكفار يف الدنيا
نَـ َع ْم فَأَذَّ َن ُم َؤذ ٌن بَـ ْيـنَـ ُه ْم أَن لَّ ْعنَةُ هللا َعلَى الظال ِم َ

خياصمون املؤمنني ،ويسخرون منهم ،ويهزؤون هبم ،ويف ذلك اليوم ينتصر املؤمنون ،فإذا هبم وهم يف
النعيم املقيم ،ينظرون إىل اجملرمني ،فيسخرون منهم ،ويهزؤون هبم ،إِ َّن األَبْـرار لَِفي نَ ِع ٍيم َعلَى األَرائِ ِ
ك
َ
ََ
وه ِهم نضرةَ الن َِّع ِيم يس َقون ِمن َّرِح ٍ ٍ
ِ
ك فَـ ْليَـتَـنَافَ ِ
س
يَنظُُرو َن تَـ ْع ِر ُ
ُْ َْ
يق َّخمْتُوم ِختَ ُامهُ ِم ْس ٌ
ك َوِيف ذَلِ َ
ف ِيف ُو ُج ْ َ ْ َ
ِ َّ ِ
َّ ِ
الْمتَـنَافِسو َن وِم َزاجهُ ِمن تَسنِ ٍيم َع ْيـنًا ي ْشر ِ
آمنُوا
ين أ ْ
َ َُ
ين َ
ُ ُ َ ُ
ْ
َج َرُموا َكانُواْ م َن الذ َ
ب هبَا ال ُْم َق َّربُو َن إِ َّن الذ َ
ِ
ِ
ِِ
ني َوإِ َذا َرأ َْو ُه ْم قَالُوا إِ َّن َه ُؤَّلء
يَ ْ
ض َح ُكو َن َوإِ َذا َم مرواْ هب ْم يَـتَـغَ َام ُزو َن َوإِ َذا ان َقلَبُواْ إِ َىل أ َْهل ِه ُم ان َقلَبُواْ فَك ِه َ
ِ
ِِ
َّ ِ
ِ
ضح ُكو َن َعلَى األَرائِ ِ
ك يَنظُُرو َن
لَ َ
ضالمو َن َوَما أ ُْرسلُوا َعلَْي ِه ْم َحافظ َ
آمنُواْ م َن الْ ُكفا ِر يَ ْ َ
ين َ
َ
ني فَالْيَـ ْوَم الذ َ
فار َما َكانُوا يَـ ْف َعلُو َن [املطففني .]36 - 22 :نعم ،وهللا لقد جوزي الكفار ِبثل ما
َه ْل ثُـ ِو َ
ب الْ ُك ُ
كانوا يفعلون ،واْلزاء من جنس العمل ،ويتذكر املؤمن يف جنات النعيم ذلك القرين أو الصديق
الذي كان يزين له الكفر يف الدنيا ،وكان يدعوه إىل تلك املبادئ الضالة اليت جتعله يف صف الكافرين
أعداء هللا ،فيحدث إخوانه عن ذلك القرين ،ويدعوهم للنظر إليه يف مقره الذي يعذب فيه ،فعندما

يرى ما يعاينه من العذاب – يعلم مدى نعمة هللا عليه ،وكيف خلصه من حاله ،مث يتوجه إليه ابللوم
ض يـتساءلُو َن قَ َ ِ ِ
َّك لَ ِم ْن
ين يَـ ُق ُ
ول أَئِن َ
والتأنيب فَأَقـْبَ َل بَـ ْع ُ
ال قَائ ٌل م ْنـ ُه ْم إِِين َكا َن ِيل قَ ِر ٌ
ض ُه ْم َعلَى بَـ ْع ٍ َ َ َ
الْم ِ ِ
ال َه ْل أَنتُم مطَّلِ ُعو َن فَاطَّلَ َع فَـ َرآهُ ِيف َس َواء
ني أَئِ َذا ِم ْتـنَا َوُكنا تُـ َر ًااب َو ِعظَ ًاما أَئِنا لَ َم ِدينُو َن قَ َ
صدق َ
ُ َ
ال َات َِّ
َّلل إِ ْن كِ َّ
ني إَِّلَّ َم ْوتَـتَـنَا
ا ْْلَ ِح ِيم قَ َ
نت ِم َن ال ُْم ْح َ
دت لَ ُْرتِدي ِن َولَ ْوَّل نِ ْع َمةُ َرِيب لَ ُك ُ
ين أَفَ َما َْحن ُن ِِبَيِتِ َ
ض ِر َ
ِ
ُوىل َوَما َْحن ُن ِِبَُع َّذبِ َ ِ
يم [الصافات ]60 - 50 :اْلنة والنار لعمر بن
األ َ
ني إ َّن َه َذا َهلَُو الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
سليمان األشقر  -ص251

()142/5

املطلب الثاين والعشرون :التسبيح والتكبري من نعيم أهل اْلنة
اْلنة دار جزاء وإنعامَّ ،ل دار تكليف واختبار ،وقد يشكل على هذا ما رواه البخاري وغريه عن أيب

هريرة عن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -يف صفة أول زمرة تدخل اْلنة ،قال يف آخره:

((يسبحون هللا بكرة وعشياً)) ( .)1وَّل إشكال يف ذلك إن شاء هللا تعاىل ،ألن هذا ليس من ابب

التكليف ،قال ابن حجر يف شرحه للحديث :قال القرطيب( :هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام!،

وقد فسره جابر يف حديثه عند مسلم بقوله(( :يُلهمون التسبيح والتكبري كما تلهمون النفس)) ()2
ووجه التشبيه أن تنفس اإلنسان َّل كلفة عليه فيه ،وَّل بد منه ،فجعل تنفسهم تسبيحاً ،وسببه أن

قلوهبم تنورت ِبعرفة الرب سبحانه ،وامتألت حببه ،ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره) .وقد قرر شيخ

اإلسالم أن هذا التسبيح والتكبري لون من ألوان النعيم الذي يتمتع به أهل اْلنة ،قال( :هذا ليس
من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل ،بل نفس هذا العمل من النعيم الذي تتنعم به

األنفس وتتلذذ به) اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص253
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3245ومسلم (.)2834
( )2رواه مسلم (.)2835

()143/5

املطلب الثالث والعشرون :رؤية هللا ورضاه أفضل ما يُعطاه أهل اْلنة

عن أيب سعيد قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-إن هللا تعاىل يقول ألهل اْلنة :اي

أهل اْلنة ،فيقولون :لبيك ربنا وسعديك ،واخلري كله يف يديك ،فيقول :هل رضيتم؟ فيقولون :وما لنا

َّل نرضى اي رب ،وقد أعطيتنا ما مل تعط أحداً من خلقك؟ فيقول :أَّل أعطيكم أفضل من ذلك؟

فيقولون :اي رب ،وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول :أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم بعده

أبداً)) متفق عليه ( )1وأعظم النعيم النظر إىل وجه هللا الكرمي يف جنات النعيم ،يقول ابن األثري:

(رؤية هللا هي الغاية القصوى يف نعيم اآلخرة ،والدرجة العليا من عطااي هللا الفاخرة ،بلغنا هللا منها ما
نرجو) .وقد صرح احلق تبارك وتعاىل برؤية العباد لرهبم يف جنات النعيم وجوهٌ يـومئِ ٍذ ِ
َنض َرةٌ إِ َىل َرِهبَا
ُ ُ َْ َ
ََن ِظ َرةٌ [القيامة ،]23 - 22 :والكفار واملشركون حيرمون من هذا النعيم العظيم ،والتكرمة الباهرة:

َكال إِ َّهنُ ْم َعن َّرهبِِ ْم يَـ ْوَمئِ ٍذ لَّ َم ْح ُجوبُو َن [املطففني ،]15:وقد روى مسلم يف (صحيحه) والرتمذي يف

(سننه) عن صهيب الرومي – رضي هللا عنه – أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :إذا

دخل أهل اْلنة ،يقول تبارك وتعاىل :تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون :أمل تبيض وجوهنا؟ أمل تدخلنا

اْلنة ،وتنجنا من النار؟ قال :فيكشف احلجاب ،فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إىل رهبم
ِِ
سنُواْ ا ْحلُ ْس َىن َوِزَاي َدةٌ [يونس.))]26 :
ين أ ْ
تبارك وتعاىل)) ،زاد يف رواية(( :مث تال هذه اآلية :للَّذ َ
َح َ
( )2ويف (صحيحي البخاري ومسلم) عن أيب موسى األشعري ،قال :قال رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم (( :-إن للمؤمن يف اْلنة خليمة من لؤلؤة جموفة ،عرضها – ويف رواية طوهلا – ستون

ميالً ،يف كل زاوية منها أهل ،ما يرون اآلخرين ،يطوف عليهم املؤمن ،وجنتان من فضة آنيتهما وما

فيهما ،وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ،وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل رهبم إَّل رداء الكربايء

على وجهه يف جنة عدن)))3( .

ِ
يها َولَ َديْـنَا َم ِزي ٌد
والنظر إىل وجه هللا تعاىل هو من املزيد الذي وعد هللا به احملسنني َهلُم ما يَ َ
شا ُؤو َن ف َ
ِِ
سنُواْ ا ْحلُ ْس َىن َوِزَاي َدةٌ [يونس ،]26 :وقد فسرت احلسىن ابْلنة ،والزايدة ابلنظر
ين أ ْ
[ق ،]35 :للَّذ َ
َح َ
إىل وجه هللا الكرمي ،يشري إىل هذا احلديث الذي رواه مسلم  ...ورؤية هللا رؤية حقيقيةَّ ،ل كما تزعم

بعض الفرق اليت نفت رؤية هللا تعاىل ِبقاييس عقلية ابطلة ،وحتريفات لفظية جائرة ،وقد سئل اإلمام
مالك بن أنس إمام دار اهلجرة عن قوله تعاىل :إِ َىل َرِهبَا ََن ِظ َرةٌ [القيامة ،]23 :فقيل :إن قوماً يقولون:
إىل ثوابه .فقال مالك :كذبوا ،فأين هم عن قوله تعاىل :إِ َّهنُ ْم عَن َّرهبِِ ْم يَـ ْوَمئِ ٍذ لَّ َم ْح ُجوبُو َن [املطففني:
]15؟ قال مالك :الناس ينظرون إىل هللا يوم القيامة أبعينهم ،وقال :لو مل ير املؤمنون رهبم يوم
القيامة ،مل يعرب هللا عن الكفار ابحلجاب ،فقالَ :كال إِ َّهنُ ْم َعن َّرهبِِ ْم يَـ ْوَمئِ ٍذ لَّ َم ْح ُجوبُو َن
[املطففني ،]15:رواه يف (شرح السنة) ومن الذين نصوا على رؤية املؤمنني رهبم يف اْلنات الطحاوي

يف العقيدة املشهورة ابسم (العقيدة الطحاوية) ،قال( :والرؤية حق ألهل اْلنة ،بغري إحاطة وَّل كيفية،
كما نطق به كتاب ربنا :وجوهٌ يـومئِ ٍذ ِ
َنض َرةٌ إِ َىل َرِهبَا ََن ِظ َرةٌ [القيامة ،]23 - 22 :وتفسريه على ما
ُ ُ َْ َ
أراد هللا تعاىل وعلمه ،وكل ما جاء يف ذلك احلديث الصحيح عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم
 فهو كما قال ،ومعناه على ما أرادَّ ،ل ندخل يف ذلك متأولني ِبرائنا وَّل متومهني أبهوائنا ،فإنه ماَسلِم يف دينه إَّل من سلم هلل عز وجل ولرسوله  -صلى هللا عليه وسلم  .-ورد علم ما اشتبه عليه إىل
عامله) .وقال شارح (الطحاوية) مبيناً مذاهب الفرق الضالة يف هذه املسألة ومذهب أهل احلق:
(املخالف يف الرؤية اْلهمية واملعتزلة ومن تبعهم من اخلوارج واإلمامية .وقوهلم ابطل مردود ابلكتاب
والسنة ،وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون ،وأئمة اإلسالم املعروفون ابإلمامة يف الدين ،وأهل
احلديث ،وسائر طوائف أهل الكالم املنسوبون إىل السنة واْلماعة) .مث بني أمهية هذه املسألة فقال:

(وهذه املسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها ،وهي الغاية اليت مشر إليها املشمرون ،وتنافس

املتنافسون ،وحرمها الذين هم عن رهبم حمجوبون ،وعن اببه مردودن) .مث بني أن قوله تعاىلُ :و ُجوهٌ
يـومئِ ٍذ ِ
َنض َرةٌ إِ َىل َرِهبَا ََن ِظ َرةٌ [القيامة .]23 - 22 :اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص254
َْ َ
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6549ومسلم (.)2829
( )2رواه مسلم ( ،)181والرتمذي (.)3105

( )3النصف األول من احلديث رواه البخاري ( ،)4879ومسلم ( .)2838والنصف الثاين :رواه
البخاري ( ،)4878ومسلم ( .)180كالمها من حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه.

()144/5

املبحث الثامن :احملاجة بني اْلنة والنار

أخربَن رسولنا  -صلى هللا عليه وسلم  -أن اْلنة والنار حتاجتا عند رهبما ،فعن أيب هريرة رضي هللا
عنه قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-حتاجت اْلنة والنار ،فقالت النار :أوثرت
ابملتكربين واملتجربين ،وقالت اْلنة :فمايل َّل يدخلين إَّل ضعفاء الناس وسقطهم؟  -زاد يف رواية:

وغرهتم – فقال هللا عز وجل للجنة :أنت رمحيت أرحم بك من أشاء من عبادي ،وقال للنار :إمنا أنت
عذايب ،أعذب بك من أشاء من عبادي ،ولكل واحدة منهما ملؤها ،فأما النار :فال ْتتلئ حىت يضع

رجله – ويف رواية :حىت يضع هللا تبارك وتعاىل رجله – فتقول :قط قط قط ،فهنالك ْتتلئ ،ويُزوى
بعضها إىل بعض ،وَّل يظلم هللا من خلقه أحداً ،وأما اْلنة فإن هللا ينشئ هلا خلقاً)) أخرجه البخاري
ومسلم .)1( .وللبخاري قال(( :اختصمت اْلنة والنار إىل رهبما فقالت اْلنة اي رب ما هلا َّل يدخلها
إَّل ضعفاء الناس وسقطهم .وقالت النار  -يعىن  -أوثرت ابملتكربين .فقال هللا تعاىل للجنة أنت

رمحيت .وقال للنار أنت عذايب أصيب بك من أشاء ،ولكل واحدة منكما ملؤها  -قال  -فأما اْلنة
فإن هللا َّل يظلم من خلقه أحدا ،وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد .ثالاث،

حىت يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إىل بعض وتقول قط قط قط)) )2( .وله يف أخرى- :
وكان كثرياً ما يقفه أبو سفيان احلمريي ،أحد رواته ،قال(( :يقال ْلهنم ،هل امتألت؟ وتقول :هل من
مزيد؟ فيضع الرب قدمه عليها ،فتقول :قط قط)) )3( .وملسلم بنحو األوىل ،وانتهى عند قوله:

((ولكل واحدة منهما ملؤها)) ( .)4وقال يف رواية(( :فما يل َّل يدخلين إَّل ضعفاء الناس وسقطهم

وغرهتم؟)) ويف آخره(( :فأما النار ،فال ْتتلئ حىت يضع قدمه عليها ،فهنالك ْتتلئ ،ويزوي بعضها

إىل بعض)) ( )5اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص266
_________

( )1رواه البخاري ( ،)4850ومسلم ( .)2846من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري (.)7449
( )3رواه البخاري (.)4849

( )4رواه مسلم ( )2846بلفظ( :منكما) بدَّلً من (منهما).
( )5رواه مسلم (.)2846
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املبحث التاسع :اْلنة خالدة وأهلها خالدون

• املطلب األول :عدم فناء اْلنة.

• املطلب الثاين :النصوص الدالة على أن اْلنة خالدة وأهلها خالدون.
• املطلب الثالث :القائلون بفناء اْلنة.
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املطلب األول :عدم فناء اْلنة

يؤمن أهل السنة واْلماعة أبن هللا عز وجل أعد لعباده املؤمنني جنة عرضها السموات واألرض

يدخلها املؤمن فينعم وَّل يبأس وخيلد وَّل ْيوت وأهنا دار ابقية َّل تفىن وَّل هناية هلا َعطَاء غَ ْري َْجم ُذ ٍ
وذ
َ

[هود..... ]108 :

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا ( :-وقد اتفق سلف األمة وأئمتها وسائر أهل السنةواْلماعة على أن من املخلوقات ما َّل يعدم وَّل يفىن ابلكلية ،كاْلنة .)1( ) ...

 ........قال اإلمامان احلافظان ،أبو حامت وأبو زرعة  -رمحهما هللا( :-أدركنا العلماء يف مجيع
األمصار  -حجازاً وعراقاً وشاماً وْيناً  -فكان من مذهبهم  ...اْلنة حق والنار حق ،ومها خملوقان َّل

يفنيان أبداً) (.)2

وقال اإلمام أبو إمساعيل الصابوين  -رمحه هللا ( -ويشهد أهل السنة أن اْلنة والنار خملوقتان وإهنما

ابقيتان َّل يفنيان أبداً) (.)3

وقال اإلمام احلافظ ابن حزم  -رمحه هللا ( :-اْلنة حق ،والنار حق ،وأهنما خملوقتان خملداتن مها

ومن فهيما بال هناية  ...كل هذا إمجاع من مجيع أهل اإلسالم ،ومن خرج عنه خرج عن اإلسالم)

(.)4
وغري هؤَّلء كثري ،ممن نقل اإلمجاع على أبدية اْلنة وعدم فنائها.
ذكر مستند اإلمجاع على عدم فناء اْلنة:

َّ ِ
آمنُوا َو َع ِملُوا
ين َ
أخرب هللا تعاىل أبن أهل اْلنة خالدون فيها خلوداً مؤبداً ،فقال تعاىل :إِ َّن الذ َ
َّات َع ْد ٍن َجتْ ِري ِمن َحتْتِها ْاأل َْهنَار َخالِ ِد ِ
َّ ِ
احل ِ
ري ال َِ
يها
ْربيَِّة َج َزا ُؤ ُه ْم ِعن َد َرهبِِ ْم َجن ُ
ات أ ُْولَئِ َ
ين ف َ
َ
الص َ
ُ
َ
ك ُه ْم َخ ْ ُ
ِ
ِ
َّلل ويـعمل ِ
احلا ي َك ِفر َع ْنهُ سيِئَاتِِه وي ْد ِخلْهُ جن ٍ
َّات
أَبَ ًدا [البينة .]8 - 7 :وقال تعاىلَ :وَمن يُـ ْؤمن ِاب َّ َ َ ْ َ ْ َ
َ
َ َُ
ص ً ُ ْ
ِ
َّ ِ
َجتْ ِري ِمن َحتْتِها ْاأل َْهنَار َخالِ ِد ِ
آمنُواْ
يها أَبَ ًدا ذَلِ َ
ين ف َ
َ
ين َ
ُ
يم [التغابن ]9 :وقال تعاىلَ :والذ َ
َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
ِ
ِ
ِ
َّات َجتْ ِري من َحتْتِها األ َْهنَار َخالِ ِد ِ
ات سنُ ْدخلُ ُهم جن ٍ
و َع ِملُواْ َّ ِ ِ
يها أَبَ ًدا َو ْع َد هللا َح اقا َوَم ْن
ين ف َ
َ
ْ َ
الصاحلَ َ
ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َص َد ُق م َن هللا قيالً [النساء.]122 :
أْ
ص ُدوِرِهم ِم ْن ِغ ٍل إِ ْخ َو ًاَن َعلَى ُس ُرٍر
ووصفهم بعدم اخلروج من اْلنة ،فقال تعاىلَ :ونَـ َز ْعنَا َما ِيف ُ
ِ
متَـ َقابِلِني َّلَ ْيََ م ِ
ني [احلجر.]48 - 47 :
ب َوَما ُهم م ْنـ َها ِِبُ ْخ َرِج َ
س ُه ْم ف َ
َ
يها نَ َ
صٌ
ِ
ووصف نعيمهم بعدم اَّلنقطاع ،فقال تعاىل :وأ ََّما الَّ ِذين س ِع ُدواْ فَِفي ا ْْلن َِّة َخال ِد ِ
يها ما َدام ِ
ت
ين ف َ َ َ
َ
َ ُ
َ
َ
ٍ
ري َْجم ُذوذ [هود.]108 :
َّ
ض إَِّلَّ َما َشاء َربم َ
الس َم َاو ُ
ات َواأل َْر ُ
ك َعطَاء غَ ْ َ
وقال تعاىل :وفَاكِه ٍة َكثِ ٍ
وع ٍة [الواقعة.]33 - 32 :
وع ٍة َوََّل ممَْنُ َ
رية ََّّل َم ْقطُ َ
َ َ َ
ويف الصحيح من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
((جياء ابملوت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بني اْلنة والنار فيقال :اي أهل اْلنة هل تعرفون

هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون :نعم ،هذا املوت ،قال فيؤمر به فيذبح .قال مث يقال :اي أهل اْلنة
خلود فال موت ،واي أهل النار خلود فال موت ،قال :مث قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :وأ ِ
َنذ ْرُه ْم
َ
يـوم ا ْحلسرةِ إِ ْذ قُ ِ
ض َي ْاأل َْم ُر َو ُه ْم ِيف غَ ْفلَ ٍة َو ُه ْم ََّل يُـ ْؤِمنُو َن [مرمي ]39 :وأشار بيده إىل الدنيا)) (.)5
َْ َ َ ْ َ
املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع جملموعة مؤلفني  -بتصرف -ص884 :
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) ()307 /18؛ ((بيان تلبيس اْلهمية)) (.)581 /1
((( )2شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) لاللكائي (.)199 /1
((( )3عقيدة السلف وأصحاب احلديث)) (ص.)264 :

((( )4الدرة فيما جيب اعتقاده)) (ص.)27 :
( )5رواه مسلم (.)2849
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املطلب الثاين :النصوص الدالة على أن اْلنة خالدة وأهلها خالدون
اْلنة خالدة َّل تفىن وَّل تبيد ،وأهلها فيها خالدونَّ ،ل يرحلون عنها وَّل يظعنون ،وَّل يبيدون وَّل
َّ ِ
ِ
ِ
ين
ت إَِّل ال َْم ْوتَةَ ْاأل َ
يها ال َْم ْو َ
ُوىل َوَوقَ ُ
ْيوتونَّ ،ل يَ ُذوقُو َن ف َ
اه ْم َع َذ َ
اب ا ْْلَح ِيم [الدخان ،]56:إِ َّن الذ َ
س نُـزَّلً َخالِ ِد ِ
ت َهلم ج ُ ِ
ِ ِ
ِ
يها َّل يَـ ْبـغُو َن َع ْنـ َها ِح َوَّلً
ين ف َ
نات الْف ْر َد ْو ِ ُ
آمنُوا َو َعملُوا الصاحلَات َكانَ ْ ُ ْ َ
َ
َ
[الكهف .]108 - 107:وقد سقنا عند احلديث عن خلود النار – األحاديث اليت خيرب فيها

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذبح املوت بني اْلنة والنار ،مث يقال ألهل اْلنة وألهل النار(( :اي

أهل اْلنة خلود فال موت ،واي أهل النار خلود فال موت)) ( .)1إن مقتضى النصوص الدالة أن

اْلنة ختلق خلقاً غري قابل للفناء ،وكذلك أهلها ،ففي احلديث عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه
وسلم قال(( :من يدخل اْلنة ينعمَّ ،ل يبأسَّ ،ل تبلى ثيابه ،وَّل يفىن شبابه)) )2( .واستمع إىل

النداء العلوي الرابين الذي ينادي به أهل اْلنة بعد دخوهلم اْلنة(( :إن لكم أن تصحوا فال تسقموا

أبداً ،وإن لكم أن حتيوا فال ْتوتوا أبداً ،وإن لكم أن تشبوا فال هترموا أبداً ،وإن لكم أن تنعموا ،فال
ِ ِ ِ
ِ ِ
ار َوقَالُواْ
تبتئسوا أبدا ،فذلك قوله عز وجلَ :ونَـ َز ْعنَا َما ِيف ُ
ص ُدوِرهم م ْن غ ٍل َجتْ ِري من َحتْت ِه ُم األ َْهنَ ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
ودواْ أَن
ي لَ ْوَّل أَ ْن َه َد َاَن هللاُ لََق ْد َج ْ
اءت ُر ُس ُل َربِنَا ِاب ْحلَ ِق َونُ ُ
ا ْحلَ ْم ُد َّلل الذي َه َد َاَن هلَ َذا َوَما ُكنا لنَـ ْهتَد َ
وها ِِبَا ُكنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن [األعراف )3( )).]43:اْلنة والنار لعمر بن سليمان
تِْل ُك ُم ا ْْلَنَّةُ أُوِرثْـتُ ُم َ
األشقر -ص141
_________

( )1رواه البخاري ( , )4730ومسلم ( , )2849من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
( )2رواه مسلم (.)2836
( )3رواه مسلم (.)2837
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املطلب الثالث :القائلون بفناء اْلنة
قال بفناء اْلنة كما قال بفناء النار اْلهم بن صفوان إمام املعطلة ،وليس له سلف قطَّ ،ل من
الصحابة وَّل من التابعني هلم إبحسان ،وَّل من أئمة املسلمني ،وَّل من أهل السنة ،وأنكره عليه عامة

أهل السنة.

وأبو اهلذيل العالف شيخ املعتزلة قال بفناء حركات أهل اْلنة والنار ،حبيث يصريون إىل سكون دائم
َّل يقدر أحد منهم على حركة .وكل هذا ابطل ،قال شارح الطحاوية( :فأما أبدية اْلنة ،وأهنا َّل تفىن

وَّل تبيد ،فهذا مما يعلم ابلضرورة أن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -أخرب به ،قال تعاىلَ :وأَما
الَّ ِذين س ِع ُدواْ فَِفي ا ْْلن َِّة َخالِ ِد ِ
ك َعطَاء غَ ْري َْجم ُذ ٍ
يها ما َدام ِ
وذ
ت َّ
ض إَِّلَّ َما َشاء َربم َ
الس َم َاو ُ
ات َواأل َْر ُ
ين ف َ َ َ
َ
َ ُ
َ
َ
ك [هود )]108:وقد ذكر شارح
[هود ،]108:أي غري مقطوع ،وَّل ينايف ذلك قوله :إَِّلَّ َما َشاء َربم َ
الطحاوية اختالف السلف يف هذا اَّلستثناء فقال( :واختلف السلف يف هذا اَّلستثناء :فقيل :معناه
إَّل مدة مكثهم يف النار ،وهذا يكون ملن دخل منهم إىل النار مث أخرج منهاَّ ،ل لكلهم .وقيل :إَّل

مدة مقامهم يف املوقف .وقيل :إَّل مدة مقامهم يف القبور واملوقف .وقيل :هو استثناء الرب وَّل
يفعله ،كما تقول :وهللا ألضربنك إَّل أن أرى غري ذلك ،وأنت َّل تراه ،بل جتزم بضربه .وقيل( :إَّل)

ِبعىن الواو ،وهذا على قول بعض النحاة ،وهو ضعيف .وسيبويه جيعل إَّل ِبعىن لكن ،فيكون

اَّلستثناء منقطعاً ورجحه ابن جرير وقال :إن هللا تعاىل َّل خلف لوعده ،وقد وصل اَّلستثناء بقوله:
َعطَاء غَ ْري َْجم ُذ ٍ
وذ [هود ،]108:قالوا :ونظريه أن تقول :أسكنتك داري حوَّلً إَّل ما شئت ،أي سوى
َ
ما شئت ،ولكن ما شئت من الزايدة عليه .وقيل :اَّلستثناء إلعالمهم أبهنم – مع خلودهم – يف
مشيئة هللا ،ألهنم َّل خيرجون عن مشيئته ،وَّل ينايف ذلك عزْيته وجزمه هلم ابخللود ،كما يف قوله تعاىل:
ك بِ ِه َعلَْيـنَا َوكِيالً [اإلسراء ،]86:وقوله تعاىل:
َولَئِن ِش ْئـنَا لَنَ ْذ َه َ َّ
ك ُمثَّ َّلَ َِجت ُد لَ َ
نب ِابلَّ ِذي أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ
شِأ َّ
ك [الشورى ،]24:وقوله :قُل لَّْو َشاء هللاُ َما تَـلَ ْوتُهُ َعلَْي ُك ْم َوَّلَ أَ ْد َرا ُكم بِ ِه
(فَِإن يَ َ
اَّللُ خيَْتِ ْم عَلَى قَـ ْلبِ َ
ت فِي ُك ْم ُع ُم ًرا ِمن قَـ ْبلِ ِه أَفَالَ تَـ ْع ِقلُو َن [يونس ،]16:ونظائره كثرية ،خيرب عباده سبحانه أن
فَـ َق ْد لَبِثْ ُ
األمور كلها ِبشيئته ،ما شاء هللا كان ،وما مل يشأ مل يكن.
وقيل :إن (ما) ِبعىن (من) أي :إَّل من شاء هللا دخوله النار بذنوبه من السعداء .وقيل غري ذلك.
وعلى كل تقدير ،فهذا اَّلستثناء من املتشابه ،وقولهَ :عطَاء غَ ْري َْجم ُذ ٍ
وذ [هود .]108:وكذلك قوله
َ
ِ
تعاىل :إِ َّن َه َذا لَ ِر ْزقُـنَا ما لَهُ ِمن نَّـ َف ٍ
ِ
اد [ص .]54:وقوله :أُ ُكلُ َها َدآئ ٌم ِوظلم َها [الرعد.]35:وقد أكد
َ
ِ
ت إَِّل ال َْم ْوتَةَ
يها ال َْم ْو َ
هللا خلود أهل اْلنة ابلتأبيد يف عدة مواضع من القرآن ،وأخرب أهنم َّل يَ ُذوقُو َن ف َ
ُوىل [الدخان.]56:وهذا اَّلستثناء منقطع ،وإذا ضممته إىل اَّلستثناء يف قوله تعاىل :إَِّلَّ َما َشاء
األ َ
ك [هود - ،]108:تبني أن املراد من اآليتني استثناء الوقت الذي مل يكونوا فيه يف اْلنة من مدة
َربم َ

اخللود ،كاستثناء املوتة األوىل من مجلة املوت ،فهذه موتة تقدمت على حياهتم األبدية ،وذلك مفارقة
للجنة تقدمت على خلودهم فيها) .اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر -ص143
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املبحث األول :تعريف النار
النار هي الدار اليت أعدها هللا للكافرين به ،املتمردين على شرعه ،املكذبني لرسله ،وهي عذابه الذي
يعذب فيه أعداءه ،وسجنه الذي يسحن فيه اجملرمني .وهي اخلزي األكرب ،واخلسران العظيم ،الذي
ك من تُ ْد ِخ ِل النَّار فَـ َق ْد أَ ْخزيـته وما لِلظَّالِ ِم ِ
َنصا ٍر
َ
ني م ْن أ َ
ََْ ُ َ َ
َّل خزي فوقه ،وَّل خسران أعظم منهَ ،ربَّـنَا إِنَّ َ َ
َ
َن لَهُ ََنر جهن ِ ِ
ِِ
ك ِْ
ي
يها ذَلِ َ
َّم َخال ًدا ف َ
اخل ْز ُ
[آل عمران ،]192 :أََملْ يَـ ْعلَ ُمواْ أَنَّهُ َمن ُحيَادد هللاَ َوَر ُسولَهُ فَأ َّ َ َ َ َ
ِ
اس ِر َّ ِ
الْع ِظيم [التوبة ،]63 :وقال :إِ َّن ْ ِ
ك ُه َو
س ُه ْم َوأ َْهلِي ِه ْم يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة أََّل َذلِ َ
ين الذ َ
اخلَ َ
َ ُ
ين َخس ُروا أَن ُف َ
ْ
ني [الزمر .]15 :وكيف َّل تكون النار كما وصفنا وفيها من العذاب واآلَّلم واألحزان
اخلُ ْس َرا ُن ال ُْمبِ ُ
ما تعجز عن تسطريه أقالمنا ،وعن وصفه ألسنتنا ،وهي مع ذلك خالدة وأهلها فيها خالدون،
اءت ُم ْستَـ َق ارا َوُم َق ًاما [الفرقان،]66 :
ولذلك فإن احلق أطال يف ذم مقام أهل النار يف النار إِ َّهنَا َس ْ
ِ ِ
ِ
ٍ
اد [ص .]56 – 55 :اْلنة والنار لعمر بن
ني لَ َ
س ال ِْم َه ُ
َّم يَ ْ
َه َذا َوإِ َّن للطَّاغ َ
ش َّر َمآب َج َهن َ
صلَ ْو َهنَا فَب ْئ َ
سليمان األشقر  -ص11
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املبحث الثاين :اْلنة والنار خملوقتان
قال الطحاوي يف العقيدة السلفية اليت تنسب إليه املعروفة ابلعقيدة (الطحاوية) :واْلنة والنار
خملوقتانَّ ،ل تفنيان أبداً وَّل تبيدان ،فإن هللا تعاىل :خلق اْلنة والنار قبل اخللق ،وخلق هلما أهالً،
فمن شاء منهم إىل اْلنة فضالً منه ،ومن شاء منهم إىل النار عدَّلً منه ،وكل يعمل ملا قد فرغ له،

وصائر إىل ما خلق له ،واخلري والشر مقدران على العباد .وقال ابن أيب العز احلنفي شارح (الطحاوية)

يف شرحه هلذا النص :أما قوله :إن اْلنة والنار خملوقتان ،فاتفق أهل السنة على أن اْلنة والنار

خملوقتان موجوداتن اآلن ،ومل يزل أهل السنة على ذلك ،حىت نبغت َنبغة من املعتزلة والقدرية،
فأنكرت ذلك ،وقالت :بل ينشئهما هللا يوم القيامة .ومحلهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا

به شريعة ملا يفعله هللا ،وأنه ينبغي أن يفعل كذا ،وَّل ينبغي له أن يفعل كذا .وقاسوه على خلقه يف

أفعاهلم ،فهم مشبهة يف األفعال ،ودخل التجهم فيهم ،فصاروا مع ذلك معطلة .وقالوا :خلق اْلنة

قبل اْلزاء عبث ،ألهنا تصري معطلة مدداً متطاولة .فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة

الباطلة اليت وضعوها للرب تعاىل ،وحرفوا النصوص عن مواضعها ،وضللوا وبدعوا من خالف

شريعتهم .مث ساق األدلة من الكتاب والسنة اليت تدل على أهنما خملوقتان ،فمن نصوص الكتاب:
َّت لِلَّ ِذين آمنوا ِاب َِّ
ِ
َّت لِل ِ
َّلل َوُر ُسلِ ِه [احلديد:
ني [آل عمران ،]133 :أ ُِعد ْ
َ َُ
ْمتَّق َ
قوله تعاىل :عن اْلنة :أُعد ْ ُ
ت ِمرص ِ ِ
 ،]21وعن النار أ ُِعد ْ ِ ِ
ِ
آاب
َّم َكانَ ْ ْ َ ً
ادا ل ْلطَّاغ َ
ني َم ً
َّت ل ْل َكاف ِر َ
ين [آل عمران ،]131 :إ َّن َج َهن َ
[النبأ .]22 – 21 :وقال تعاىلَ :ولََق ْد َرآهُ نَـ ْزلَةً أُ ْخ َرى ِعن َد ِس ْد َرةِ ال ُْم ْنـتَـ َهى ِعن َد َها َجنَّةُ ال َْمأ َْوى
[النجم .]15 –13 :وقد رأى النيب صلى هللا عليه وسلم سدرة املنتهى ،ورأى عندها جنة املأوى.
كما يف (الصحيحني) ،من حديث أنس رضي هللا عنه ،يف قصة اإلسراء ،ويف آخره(( :مث انطلق يب

جربائيل ،حىت أتى سدرة املنتهى ،فغشيها ألوان َّل أدري ما هي ،قال :مث دخلت اْلنة ،فإذا هي
جنابذ اللؤلؤ ،وإذا تراهبا املسك)) ( .)1ويف (الصحيحني) من حديث عبدهللا بن عمر رضي هللا

عنهما ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده ابلغداة

والعشي ،إن كان من أهل اْلنة فمن أهل اْلنة ،وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ،فيقال :هذا
مقعدك حىت يبعثك هللا يوم القيامة)) ( )2وحديث الرباء بن عازب وفيه(( :ينادي مناد من السماء:

أن صدق عبدي ،فأفرشوه من اْلنة ،وافتحوا له ابابً إىل اْلنة ،قال :فيأتيه من روحها وطيبها)))3( .
ويف (صحيح مسلم) ،عن عائشة رضي هللا عنها ،قالت(( :خسفت الشمس على عهد رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم ،فذكرت احلديث ،وفيه :وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :رأيت يف مقامي

هذا كل شيء وعدمت ،حىت لقد رأيتين أريد أن آخذ قطفاً من اْلنة حني رأيتموين جعلت أقدم .ولقد
رأيت جهنم حيطم بعضها بعضاً حني رأيتموين أتخرت)))4( .
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3342ومسلم (.)163
( )2رواه البخاري ( ،)1379ومسلم (.)2866

( )3رواه أبو داود ( ،)4753وأمحد ( ،)18557( )287 /4والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) (/1
 .)300واحلدبث سكت عنه أبو داود .وقال البيهقي :هذا حديث صحيح اإلسناد .وحسنه املنذري
يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( ،)280 /4وابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( - )116 /1كما أشار
لذلك يف مقدمته  .-وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.
( )4رواه البخاري ( ،)1212ومسلم (.. )901
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ويف (الصحيحني) واللفظ للبخاري ،عن عبدهللا بن عباس ،قال(( :اخنسفت الشمس على عهد
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فذكر احلديث ،وفيه :فقالوا :اي رسول هللا رأيناك تناولت شيئاً يف

مقامك ،مث رأيناك كعكعت؟ فقال :إين رأيت اْلنة ،فتناولت عنقوداً ،ولو أصبته ألكلتم منه ما بقيت

الدنيا ،ورأيت النار ،فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع ،ورأيت أكثر أهلها النساء ،قالوا :مب ،اي رسول
هللا؟ قال :بكفرهن قيل :يكفرن ابهلل؟ قال :يكفرن العشري ،ويكفرن اإلحسان ،لو أحسنت إىل

إحداهن الدهر كله ،مث رأت منك شيئاً ،قالت :ما رأيت خرياً قط)) ( )1ويف (صحيح مسلم) من

حديث عائشة السابق أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال يف خطبته بعد الصالة(( :لو تعلمون ما

أعلم لبكيتم كثرياً ،ولضحكتم قليالً)) )2( .ويف (املوطأ) و (السنن) ،من حديث كعب بن مالك،

طري تعلق يف شجر اْلنة ،حىت يرجعها
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((إمنا نسمة املؤمن ٌ

هللا إىل جسده يوم القيامة)) ( )3وهذا صريح يف دخول الروح اْلنة قبل يوم القيامة .ويف (صحيح
مسلم) و (السنن) و (املسند) ،من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ،أن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم قال(( :ملا خلق هللا اْلنة والنار ،أرسل جربائيل إىل اْلنة ،فقال :اذهب فانظر إليها وإىل ما
أعددت ألهلها فيها ،فذهب فنظر إليها وإىل ما أعد هللا ألهلها فيها ،فرجع فقال :وعزتكَّ ،ل يسمع

هبا أحد إَّل دخلها ،فأمر ابْلنة ،فحفت ابملكاره ،فقال :ارجع فانظر إليها وإىل ما أعددت ألهلها

فيها .قال :فنظر إليها ،مث رجع فقال :وعزتك ،لقد خشيت أن َّل يدخلها أحد .قال :مث أرسله إىل

النار ،قال :اذهب فانظر إليها وإىل ما أعددت ألهلها فيها ،قال :فنظر إليها ،فإذا هي يركب بعضها
بعضاً ،مث رجع فقال :وعزتكَّ ،ل يدخلها أحد مسع هبا ،فأمر هبا فحفت ابلشهوات ،مث قال :اذهب

فانظر إىل ما أعددت ألهلها فيها ،فذهب فنظر إليها ،فرجع فقال :وعزتك ،لقد خشيت أن َّل ينجو

منها أحد إَّل دخلها)) ( )4ونظائر ذلك يف السنة كثرية وقد عقد البخاري يف (صحيحه) ابابً قال

فيه :ابب ما جاء يف صفة اْلنة وأهنا خملوقة وساق يف هذا الباب أحاديث كثرية تدل على أن اْلنة

خملوقة ،منها احلديث الذي ينص على أن هللا يُري امليت عندما يوضع يف قربه مقعده من اْلنة والنار

( ،)5وحديث اطالع الرسول صلى هللا عليه وسلم على اْلنة والنار ( ،)6وحديث رؤية الرسول

صلى هللا عليه وسلم لقصر عمر بن اخلطاب يف اْلنة ( ،)7وغري ذلك من األحاديث ،وقد كان ابن

حجر مصيباً عندما قال :وأصرح مما ذكره البخاري يف ذلك ما أخرجه أمحد وأبو داود إبسناد قوي

عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :ملا خلق هللا اْلنة ،قال ْلربيل :اذهب فانظر

إليها)) ( )9( )8شرح العقيدة الصحاوية َّلبن أيب العز614 /2
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1052ومسلم (.)907

( )2رواه مسلم ( .)901واحلديث رواه البخاري (.)6631
( )3رواه النسائي ( ،)108 /4وابن ماجه ( ،)4271ومالك ( .)240 /1قال ابن عبد الرب يف
((اَّلستذكار)) ( ،)614 /2وابن حجر يف ((توايل التأسيس)) (ص ،)203واأللباين يف ((صحيح

سنن ابن ماجه)) :صحيح.

( )4رواه مسلم خمتصرا ( ،)2822وأبو داود ( ،)4744والرتمذي ( ،)2560والنسائي (،)3 /7

وأمحد ( ،)8379( )332 /2واحلاكم ( .)79 /1وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح ،وقال
احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال األلباين يف ((صحيح

سنن أيب داود)) :حسن صحيح.

( )5احلديث رواه البخاري ( )3240من حديث عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما.
( )6احلديث رواه البخاري ( .)3241من حديث عمران بن حصني رضي هللا عنه.
( )7احلديث رواه البخاري ( .)3242من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )8رواه أبو داود ( ،)4744وأمحد ( .)8379( )332 /2واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال

األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :حسن صحيح .واحلديث رواه مسلم خمتصرا ( ،)2822ورواه

الرتمذي ( ،)2560والنسائي ( ،)3 /7واحلاكم ( .)79 /1وقال الرتمذي :هذا حديث حسن
صحيح ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب.
( )9انظر(( :فتح الباري)) (.)369 /6
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املبحث الثالث :يف بيان وجود النار اآلن
أعلم أنه مل يزل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والتابعون ,وأهل السنة ,واحلديث قاطبة.
وفقهاء اإلسالم ,وأهل التصوف والزهد ,على اعتقاد ذلك وإثباته ،مستندين يف ذلك إىل نصوص

الكتاب العزيز والسنة املطهرة ،وما علم ابلضرورة من أخبار الرسل كلهم من أوهلم إىل آخرهم.... ،
 ،فإهنم دعوا األمم إليها ,وأخربوا هبا ,إىل أن نبغت َنبغة من أهل البدع واألهواء فأنكرت أن تكون

اآلن خملوقة موجودة ،وقالت بل هللا ينشئها يوم املعاد.

وأن خلق النار قبل اْلزاء عبث فإهنا تصري معطلة مدداً متطاولة ليس فيها سكاهنا؛ فردوا من

النصوص األصول والفروع ،وضللوا كل من خالف بدعتهم هذه ِبا َّل يسمن وَّل يغين من جوع.

وهلذا صار السلف الصاحل ومن حنا حنوهم يذكرون يف عقائدهم أن اْلنة والنار خملوقتان اآلن

موجوداتن يف احلال ،ويذكر من صنف يف املقاَّلت أن هذه مقالة أهل السنة واحلديث كافة َّل
خيتلفون فيها ،منهم أبو احلسن األشعري إمام األشاعرة يف كتابه (مقاَّلت اإلسالميني واختالف
املصلني).

وقد ذكر هللا تعاىل النار يف كتابه يف مواضع كثرية يتعسر حدها ويفوت عدها ووصفها .وأخرب هبا على
ِ
ارةُ
َّار الَِّيت َوقُ ُ
َّاس َواحل َج َ
لسان نبيه صلى هللا عليه وسلم ونعتها فقال عز من قال فَاتَّـ ُقوا الن َ
ود َها الن ُ
ِ ِ
أ ُِعد ْ ِ ِ
ط هبِِ ْم ُس َر ِادقُـ َها [الكهف.]29 :
َحا َ
ين [البقرة ]24 :وقال إِ ََّن أَ ْعتَ ْد ََن للظَّال ِم َ
ني ََن ًرا أ َ
َّت ل ْل َكاف ِر َ
ِ
لس َ ِ
وقال إِ ََّن أَ ْعتَ ْد ََن جهن ِ ِ
ب
ين نُـ ُزًَّل [الكهف ]102 :وقال بَ ْل َك َّذبُوا ِاب َّ
اعة َوأَ ْعتَ ْد ََن ل َم ْن َك َّذ َ
َّم ل ْل َكاف ِر َ
ََ َ
ِ
لس َ ِ ِ
َّم
ِاب َّ
ريا [الفرقان ]11 :وقال تعاىل أُ ْغ ِرقُوا فَأُ ْدخلُوا ََن ًرا [نوح ]25 :وقال َوأ َ
اعة َسع ً
َع َّد َهلُ ْم َج َهن َ
صريا [الفتح ]6 :وقال وأَ ْعتَ ْد ََن َهلُم َع َذاب َّ ِ
وساء ْ ِ
ضو َن َعلَْيـ َها
َّار يُـ ْع َر ُ
َ
ْ
السع ِري [امللك ]5 :وقال الن ُ
َ
ََ َ
ت َم ً
غُ ُد اوا َو َع ِشياا [غافر ]46 :إىل غري ذلك من األدلة القطعية اليت كلها صيغ موضوعة للمعىن حقيقة
فال وجه للعدول عنها إىل اجملازات إَّل بصريح آية أو صحيح دَّللة وأىن هلم ذلك؟

ويف الصحيحني من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده ابلغداة والعشي ,إن كان من أهل اْلنة فمن أهل اْلنة ,وإن كان

من أهل النار فمن أهل النار ،يقال هذا مقعدك حىت يبعثك هللا إليه يوم القيامة)) ( .)1وفيهما أيضاً
أن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :رأى يف صالة الكسوف النار فلم ير منظر أفظع من ذلك)) ()2
ويف البخاري عن عمران بن حصني عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :اطلعت يف النار فرأيت

أكثر أهلها النساء)) ( )3وفيه دَّللة على وجودها حال اطالعه ,ورواه الرتمذي والنسائي أيضاً.
ويف الصحيح (ابب صفة النار وأهنا خملوقة اآلن) وعن أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم ((أبردوا
ابلصالة فإن شدة احلر من فيح جهنم)) وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم(( :اشتكت النار إىل رهبا فقالت :رب أكل بعضي بعضاً ,فأذن هلا بنفسني :نفس يف
الشتاء ,ونفس يف الصيف ,فأشد ما جتدون من احلر ,وأشد ما جتدون من الزمهرير)) ( )4رواه

البخاري أي من ذلك التنفس.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1379ومسلم (.)2866

( )2حديث الكسوف رواه البخاري ( ،)51097ومسلم ( .)907من حديث ابن عباس رضي هللا

عنهما.

( )3رواه البخاري (.)5198
( )4رواه البخاري (.)3258
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وعن ابن عباس وابن عمر رضي هللا عنهم قاَّل :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :احلمى من
فيح جهنم ,فأبردوها ابملاء)) ( )1رواه البخاري ويف رواية ((من فور جهنم)) ( )2رواه عن رافع بن
خديج .وكل ذلك يفيد وجود النار اآلن ،ويف مسند أمحد وسنن أيب داود والنسائي من حديث ابن
عمرو رضي هللا عنهما(( :ولقد أدنيت النار مين حىت لقد جعلت أتقيها خشية أن تغشاكم)) ()3

احلديث ويف صحيح مسلم من حديث أنس رضي هللا عنه أنه صلى هللا عليه وسلم :قال ((لو رأيتم

ما رأيت لضحكتم قليالً ولبكيتم كثرياً قالوا :وما رأيت اي رسول هللا؟ قال رأيت اْلنة والنار)) (.)4
ويف مسند أمحد ومسلم والسنن من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم قال(( :ملا خلق هللا اْلنة والنار أرسل جربيل إىل اْلنة فقال :انظر إليها وإىل ما أعددت ألهلها

فيها ،قال :فجاءها ونظر إليها وإىل ما أعد هللا ألهلها فيها ,قال :فرجع إليه وقال :فوعزتك َّل

يسمع هبا أحد إَّل دخلها ,فأمر هبا فحفت ابملكاره ,فقال :ارجع إليها فانظر إىل ما أعددت ألهلها

فيها .قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت ابملكاره ،فرجع إليه فقال :وعزتك لقد خفت أن َّل يدخلها
أحد ،قال اذهب إىل النار فانظر إليها وإىل ما أعددت ألهلها فيها ,فإذا هي يركب بعضها بعضاً،
فرجع إليه :فقال :وعزتك َّل يسمع هبا أحد فيدخلها ,فأمر هبا فحفت ابلشهوات ,فقال :ارجع

إليها ,فرجع إليها فقال :وعزتك لقد خشيت أَّل ينجو منها أحد إَّل دخلها)) ( .)5قال الرتمذي هذا
حديث حسن صحيح.

ويف الصحيحني من حديثه أيضاً يرفعه(( :حجبت اْلنة ابملكاره ,وحجبت النار ابلشهوات)) ( )6ويف
الباب أحاديث كثرية ،وقال الشيخ أمحد ويل هللا احملدث الدهلوي يف عقائده( :اْلنة والنار حق ,ومها
خملوقتان اليوم ,ابقيتان إىل يوم القيامة) انتهى ،وحنوه ومثله يف الكتب األخرى املؤلفة يف أصول

الدين .يقظة أوىل اَّلعتبار مما ورد يف ذكر النار وأصحاب النار لصديق حسن خان  -بتصرف– ص:
13

_________

( )1رواه البخاري ( )3261من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما ،ورواه البخاري (،)3264
ومسلم ( .)2209من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما
( )2رواه البخاري ( ،)3262ومسلم (.)2212

( )3أخرجه أمحد ( ،)6763( )188 /2والنسائي ( .)1482( )137 /3قال أمحد شاكر يف
((مسند أمحد)) :)197 /9( :إسناده حسن.

( )4رواه مسلم (.)426

( )5رواه مسلم ( ،)8223أبو داود ( ،)4744والرتمذي ( ،)2560والنسائي ( ،)3 /7وأمحد
( ،)8379( )332 /2واحلاكم ( .)79 /1وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح ،وقال

احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال األلباين يف ((صحيح

سنن أيب داود)) :حسن صحيح.

( )6رواه البخاري ( ،)6487ومسلم ( .)2823من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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املبحث الرابع :شبهة من قال النار مل ختلق بعد
وقد َنقش شارح (الطحاوية) شبهة الذين قالوا :مل ختلق النار بعد ،ورد عليها فقال :وأما شبهة من

قال :إهنا مل ختلق بعد ،وهي :أهنا لو كانت خملوقة اآلن لوجب اضطراراً أن تفىن يوم القيامة وأن يهلك
ك إَِّلَّ َو ْج َههُ [القصص ،]88 :وُك مل نَـ ْف ٍ
س َذآئَِقةُ
كل من فيها وْيوت ،لقوله تعاىلُ :ك مل َش ْي ٍء َهالِ ٌ
الْمو ِ
ت [آل عمران ،]185:وقد روى الرتمذي يف (جامعه) ،من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه،
َْ
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :لقيت إبراهيم ليلة أسري يب ،فقال :اي حممد ،أقرئ
أمتك مين السالم ،وأخربهم أن اْلنة طيبة الرتبة ،عذبة املاء ،وأهنا قيعان ،وأن غراسها سبحان هللا،

واحلمد هلل ،وَّل إله إَّل هللا وهللا أكرب)) ( .)1وفيه أيضاً :من حديث أيب الزبري ،عن جابر ،عن النيب
صلى هللا عليه وسلم ،أنه قال(( :من قال سبحان هللا العظيم وحبمده ،غرست له خنلة يف اْلنة))

( .)2قالوا :فلو كانت خملوقة مفروغاً منها مل تكن قيعاَنً ،ومل يكن هلذا الغراس معىن .قالوا :وكذا قوله
تعاىل :عن امرأة فرعون أهنا قالتَ :ر ِ
ب ابْ ِن ِيل ِعن َد َك بَـ ْيـتًا ِيف ا ْْلَن َِّة [التحرمي .]11 :فاْلواب :إنكم
إن أردمت بقولكم إهنا اآلن معدومة ِبنزلة النفخ يف الصور وقيام الناس من القبور ،فهذا ابطل ،يرده ما

تقدم من األدلة وأمثاهلا مما مل يذكر ،وإن أردمت أهنا مل يكمل خلق مجيع ما أعد هللا فيها ألهلها ،وأهنا

َّل يزال هللا ُحيدث فيها شيئاً بعد شيء ،وإذا دخلها املؤمنون أحدث فيها عند دخوهلم أموراً أخر -

فهذا حق َّل ْيكن رده ،وأدلتكم هذه إمنا تدل على هذا القدر .وأما احتجاجكم بقوله تعاىلُ :ك مل
ك إَِّلَّ َو ْج َههُ [القصص ،]88 :فأتيتم من سوء فهمكم معىن اآلية ،واحتجاجكم هبا على
َش ْي ٍء َهالِ ٌ

عدم وجود اْلنة والنار اآلن – نظري احتجاج إخوانكم على فنائهما وخراهبما وموت أهلهما!! فلم

توفقوا أنتم وَّل إخوانكم لفهم معىن اآلية ،وإمنا وفق لذلك أئمة اإلسالم .فمن كالمهم :أن املراد ُك مل
ك ،واْلنة والنار ُخلِقتا للبقاء َّل للفناء ،وكذلك العرش،
َش ْيء مما كتب هللا عليه الفناء واهلالك َهالِ ٌ

فإنه سقف اْلنة .وقيل :املراد إَّل ُم ْل َكه .وقيل :إَّل ما أريد به وجهه .وقيل :إن هللا تعاىل :أنزلُ :ك مل
من َعلَْيـها فَ ٍ
ان [الرمحن ،]26 :فقالت املالئكة :هلك أهل األرض ،وطمعوا يف البقاء ،فأخرب تعاىل:
َْ َ
ك إَِّلَّ َو ْج َههُ [القصص ]88 :ألنه حي َّل
عن أهل السماء واألرض أهنم ْيوتون ،فقالُ :ك مل َش ْي ٍء َهالِ ٌ

ْيوت ،فأيقنت املالئكة عند ذلك ابملوت .وإمنا قالوا ذلك توفيقاً بينها وبني النصوص احملكمة ،الدالة

على بقاء اْلنة ،وعلى بقاء النار أيضاً .اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص 13
_________

( )1رواه الرتمذي ( .)3462وقال :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن
مسعود .وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( – )439 /2كما أشار لذلك يف مقدمته  -واأللباين

يف ((صحيح سنن الرتمذي)) .انظر(( :فتح الباري)) (.)369 /6

( )2رواه الرتمذي ( ،)3464واحلاكم ( .)680 /1وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح
غريب َّلنعرفه إَّل من حديث أيب الزبري عن جابر .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط
مسلم ومل خيرجاه .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.
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املبحث اخلامس :خزنة النار
يقوم على النار مالئكة ،خلقهم عظيم ،وأبسهم شديدَّ ،ل يعصون هللا الذي خلقهم ،ويفعلون ما
َّ ِ
ِ
ارةُ َعلَْيـ َها
س ُك ْم َوأ َْهلِي ُك ْم ََن ًرا َوقُ ُ
ين َ
َّاس َوا ْحل َج َ
يؤمرون ،كما قال تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
ود َها الن ُ
آمنُوا قُوا أَن ُف َ
مالئِ َكةٌ ِغال ٌ ِ
صو َن َّ
اَّللَ َما أ ََم َرُه ْم َويَـ ْف َعلُو َن َما يُـ ْؤَم ُرو َن [التحرمي .]6 :وعدهتم تسعة عشر
ظ ش َدا ٌد َّل يَـ ْع ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صليه َس َق َر َوَما أَ ْد َر َ
ش ِر َعلَْيـ َها ت ْس َعةَ
احةٌ للْبَ َ
ملكاً ،كما قال تعاىلَ :سأُ ْ
اك َما َس َق ُر َّل تُـ ْبقي َوَّل تَ َذ ُر لََّو َ

ش َر [املدثر ]30 - 26 :وقد فنت الكفار هبذا العدد ،فقد ظنوا أنه ْيكن التغلب على هذا العدد
َع َ

القليل ،وغاب عنهم أن الواحد من هؤَّلء ْيلك من القوة ما يواجه به البشر مجيعاً ،ولذلك عقب
ِ ِِ
ين َك َف ُروا
اب النَّا ِر إَِّلَّ َمالئِ َكةً َوَما َج َعلْنَا ِعد َ
احلق على ما سبق بقولهَ :وَما َج َعلْنَا أ ْ
َص َح َ
َّهتُ ْم إَِّلَّ ف ْتـنَةً للَّذ َ

[املدثر .]31 :قال ابن رجب :واملشهور بني السلف واخللف أن الفتنة إمنا جاءت من حيث ذكر
عدد املالئكة الذين اغرت الكفار بقلتهم ،وظنوا أهنم ْيكنهم مدافعتهم وممانعتهم ،ومل يعلموا أن كل

واحد من املالئكة َّل ْيكن البشر كلهم مقاومته .وهؤَّلء املالئكة هم الذين مساهم هللا خبزنة جهنم يف
ِ ِ
قوله :وقَ َ َّ ِ
ف َعنَّا يَـ ْوًما ِم َن ال َْع َذ ِ
اب [غافر .]49 :اْلنة
َّم ا ْد ُعوا َربَّ ُك ْم ُخيَِف ْ
َ
ال الذ َ
ين ِيف النَّا ِر خلََزنَة َج َهن َ
والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص 19
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املطلب األول :مكان النار

أما مكاهنا فقد قال ابن عباس رضي هللا عنهما( :جهنم يف األرض السابعة) .رواه أبو نعيم (.)1

وخرج ابن منده عن جماهد قال( :قلت َّلبن عباس رضي هللا عنهما :أين النار؟ قال :حتت سبعة أحبر
مطبقة) ......

وخرج ابن خزْية ،وابن أيب الدنيا عن عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه( :إن اْلنة يف السماء ،وإن النار

يف األرض) ( .)2وابن أيب الدنيا عن قتادة( :كانوا يقولون :اْلنة يف السموات السبع ،وإن جهنم يف

األرضني السبع) ( .)3ويف حديث الرباء يف حق الكافر(( :يقول هللا :اكتبوا كتابه يف سجني يف

األرض السفلى ,فتطرح روحه طرحاً)) ( )4خرجه اإلمام أمحد ،وغريه وتقدم أول الكتاب بطوله.

وأخرج اإلمام أمحد بسند فيه نظر عن يعلى بن أمية ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :البحر
ط هبِِ ْم
َحا َ
هو جهنم)) فقالوا ليعلى :أَّل تركبها .يعين :البحور .قال :أَّل ترون أن هللا يقولََ :ن ًرا أ َ
ُس َر ِادقُـ َها [الكهفَّ .]29 :ل والذي نفس يعلى بيده َّل أدخلها أبداً حىت أعرض على هللا عز وجل
وَّل يصيبين منها قطرة حىت ألقى هللا عز وجل)5( .

قال احلافظ ابن رجب (( :)6وهذا إن شئت فاملراد به أن البحار تفجر يوم القيامة فتصري حبراً
ِ
ار
واحداً ،مث يسجر ويوقد عليها فتصري َنراً ،وتزاد يف َنر جهنم .وقد فسر قوله تعاىلَ :وإِذَا الْب َح ُ
ت [التكوير ]6 :بنحو هذا) .وقال ابن عباس :تسجر تصري َنراً .ويف رواية عنه( :تكون
ُس ِج َر ْ
الشمس والقمر والنجوم يف البحر ,فيبعث هللا عليها رحياً دبورا فتنفخه حىت يرجع َنراً) رواه ابن أيب

ِ
الدنيا ،وابن أيب حامت ،وأخرجا عنه أيضاً يف قوله :وإِ َّن جهن ِ
ين [العنكبوت.]54 :
َّم لَ ُمحيطَةٌ ِابلْ َكاف ِر َ
َ ََ َ

قال( :هو هذا البحر فتنشر الكواكب فيه ،وتكور الشمس والقمر فيه فيكون هو جهنم) .وقال
سيدَن علي رضي هللا عنه ليهودي( :أين جهنم؟ قال :حتت البحر قال علي :صدق ،مث قرأَ :وإِذَا
ِ
ت) [التكوير ]6 :رواه ابن أيب إايس.
ار ُس ِج َر ْ
الْب َح ُ
ِ
ت .قال( :قالت اْلن
ار ُس ِج َر ْ
وخرج ابن أيب حامت عن أيب بن كعب رضي هللا عنه يف قولهَ :وإِ َذا الْب َح ُ
لإلنس :أنتيكم ابخلرب فانطلقوا إىل البحر فإذا هو َنر أتجج) (.)7
_________

( )1رواه أبو نعيم يف ((صفة اْلنة)) (.)127

( )2رواه ابن أيب الدنيا يف ((صفة النار)) (.)177
( )3رواه ابن أيب الدنيا يف ((صفة النار)) (.)183

( )4رواه أبو داود ( ،)4753وأمحد ( ،)18557( )287 /4وابن خزْية يف ((التوحيد)) (ص
 )119وابن منده يف ((اإلْيان)) ( ،)398واحلاكم ( ،)93 /1والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) (/1
 .)395( )355قال ابن منده :هذا إسناد متصل مشهور رواه مجاعة عن الرباء وهو اثبت على رسم
اْلماعة ،وقال احلاكم :صحيح على شرط الشيخني ،وقال البيهقي :صحيح اإلسناد ،وقال اهليثمي

( :)50 /3رجاله رجال الصحيح.

( )5رواه أمحد ( .)17989( )223 /4قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)389 /10رواه أمحد
ورجاله ثقات ،وقال السيوطي يف ((البدور السافرة)) ( :)309رجاله ثقات.
((( )6التخويف من النار)) (ص.)47 :
( )7رواه ابن أيب الدنيا يف ((األهوال)) (.)23

()157/5

ويف سنن أيب داود عن ابن عمرو مرفوعاًَّ(( :ل يركب البحر إَّل حاجاً ،أو معتمراً ،أو غازايً يف سبيل

هللا فإن حتت البحر َنراً ،وحتت النار حبراً)) ( .)1وروي عن ابن عمر مرفوعاً(( :إن جهنم حميطة

ابلدنيا ،وإن اْلنة من ورائها فلذلك كان الصراط على جهنم طريقا إىل اْلنة)) ( .)2قال احلافظ ابن

رجب( :هذا حديث غريب منكر) (.)3

وقيل :إن النار يف السماء .وخرج اإلمام أمحد عن حذيفة رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه

وسلم قال(( :أتيت ابلرباق فلم نزايل طرفه أَن وجربيل حىت أتيت بيت املقدس ،وفتح لنا أبواب
السماء ،ورأيت اْلنة والنار)) (.)4

وخرج عنه أيضاً ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :رأيت ليلة أسري يب اْلنة والنار يف السماء فقرأت
وع ُدو َن [الذارايت ]22 :فكأين مل أقرأها قط)) (.)5
هذه اآليةَ :وِيف َّ
الس َماء ِر ْزقُ ُك ْم َوَما تُ َ
وَّل حجة يف هذا وحنوه على أن النار يف السماء ْلواز أن يراها يف األرض وهو يف السماء ,وهذا

امليت يرى وهو يف قربه اْلنة والنار وليست اْلنة يف األرض ,وقد ثبت أنه صلى هللا عليه وسلم رآمها

وهو يف صالة الكسوف وهو يف األرض ,ويف بعض طريق حديث اإلسراء عن أيب هريرة أنه مر على
أرض اْلنة والنار يف مسريه إىل بيت املقدس ( .)6ومل يدل شيء من ذلك على أن اْلنة يف األرض،
فحديث حذيفة إن ثبت فيه أنه رأى اْلنة والنار يف السماء ،فالسماء ظرف للرؤية َّل للمرئي أي:

رأيت اْلنة والنار حال كوين يف السماء ،يعين :صدرت الرؤاي مين وأَن يف السماء ،وَّل تعرض يف

احلديث للمرئي فتأمل .البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة حملمد بن أمحد السفاريين  -بتصرف – /3
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وعن عبد هللا ابن سالم قال( :إن أكرم خليفة هلل أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم ,وإن اْلنة يف

السماء) ( )7أخرجه أبو نعيم ،وعنده أيضاً عن ابن عباس ((أن اْلنة يف السماء السابعة)) وجيعلها

هللا تعاىل حيث شاء يوم القيامة(( ،وجهنم يف األرض السابعة)) ( )8وعن ابن مسعود رضي هللا عنه:
((اْلنة يف السماء الرابعة ,فإذا كان يوم القيامة جعلها هللا حيث شاء ,والنار يف األرض السابعة فإذا

كان يوم القيامة جعلها هللا حيث شاء)) ( )9أخرجه ابن مندة (.)10
وقال جماهد :قلت َّلبن عباس( :أين اْلنة؟ قال :فوق سبع مسوات ،قلت :فأين النار؟ قال :حتت

سبعة أحبر مطبقة) ( )11رواه ابن منده ،قال الشوكاين يف فتح القدير :واألوىل احلمل على ما هو

األعم من هذه األقوال ,فإن جزاء األعمال مكتوب يف السماء ,والقدر ,والقضاء ينزل منها ,واْلنة
والنار فيها .انتهى.

...
_________

( )1رواه أبو داود ( .)2489وسكت عنه ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) (/4
.)18

( )2رواه اخلطيب يف ((اتريخ بغداد)) ( .)291 /2قال ابن رجب يف ((التخويف من النار)) (:)76
غريب منكر ،وقال ابن حجر يف ((لسان امليزان)) ( :)359 /2هذا منكر جداً حممد بن محزة واه.

((( )3التخويف من النار)) (ص.)48 :

( )4رواه الرتمذي ( ،)3147وأمحد ( ،)23380( )392 /5وابن حبان (،)45( )233 /1

واحلاكم ( .)391 /2قال الرتمذي :حسن صحيح ،وقال احلاكم :صحيح اإلسناد ،ووافقه الذهيب،
وحسن إسناده األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) (.)874

( )5روي ذلك من قول جماهد والضحاك وسفيان كما يف ((تفسري الطربي)) ( )206 /26والعظمة
أليب الشيخ (.)1261 /4
((( )6التخويف من النار)) (ص.)49 :

( )7رواه أبو نعيم يف ((صفة اْلنة)) (.)126
( )8رواه أبو نعيم يف ((صفة اْلنة)) (.)127
( )9رواه أبو نعيم يف ((صفة اْلنة)) (.)129
( )10ذكره ابن القيم إبسناده عنه ( )44و ((لوامع األنوار البهية)) (ص.)237 :
( )11ذكره ابن القيم إبسناده ( )44و ((لوامع األنوار)) (ص.)237 :

()158/5

واحلاصل أن اْلنة فوق السماء السابعة ,وسقفها العرش ،وأن النار يف األرض السابعة على الصحيح
املعتمد وابهلل التوفيق) انتهى (.)1
 ...قال السيوطي يف (إْتام الدراية شرح النقاية)( :ونقف عن النار ,أي نقول فيها ابلوقف ,أي حملها
حيث َّل يعلمه إَّل هللا ،فلم يثبت عندي حديث أعتمده يف ذلك ,وقيل :حتت األرض ملا روى ابن

عبد الرب وضعفه من حديث ابن عمر مرفوعاً ((َّل يركب البحر إَّل غاز أو حاج ,أو معتمر ,فإن حتت

البحر َنراً)) ( ...... )2وقيل :هي على وجه األرض ملا روى وهب أيضاً قال( :قال :أشرف ذو
القرنني على جبل قاف فرأى حتته جباَّلً صغاراً – إىل أن قال – اي قاف ,أخربين عن عظمة هللا,

فقال :إن شأن ربنا لعظيم .إن ورائي أرضاً مسرية مخسمائة عام يف مخسمائة عام ,من جبال ثلج,

حيطم بعضها بعضاً ولوَّل هي َّلحرتقت من جهنم).

وروى احلارث بن أسامة يف مسنده عن عبد هللا بن سالم قال( :اْلنة يف السماء والنار يف األرض)
وقيل :حملها يف السماء) .انتهى كالم السيوطي ومثله يف التذكرة للقرطيب قال( :فهذا يدل على أن

جهنم على وجه األرض وهللا أعلم ِبوضعها ,وأين هي من األرض) .انتهى.

وقال الشيخ أمحد ويل هللا احملدث الدهلوي يف عقيدته( :ومل يصرح نص بتعيني مكاهنما بل حيث شاء

هللا تعاىل إذ َّل إحاطة لنا خبلق هللا وعوامله) ،انتهى.

أقول وهذا القول أرجح األقوال وأحوطها إن شاء هللا تعاىل .يقظة أوىل اَّلعتبار مما ورد يف ذكر النار

وأصحاب النار لصديق حسن خان -بتصرف– ص23 :
_________

((( )1لوامع األنوار البهية)) (ص.)239 :
((( )2التمهيد)) (.)240 - 239 /1

()159/5

املطلب الثاين :سعة النار وبعد قعرها
وأما قعرها وعمقها فعن خالد بن عمري قال(( :خطب عتبة بن غزوان فقال :إنه ذكر لنا أن احلجر
يلقى من شفري جهنم فيهوي فيها سبعني عاماً َّل يدرك هلا قعراً وهللا لَتُمألَن أفعجبتم )1( )).رواه

مسلم موقوفاً هكذا ،وكذا خرجه اإلمام أمحد موقوفاً ،وخرجه أيضاً مرفوعاً .قال احلافظ :واملوقوف

أصح (.)2

وخرج الرتمذي عن عتبة بن غزوان أنه قال على منرب البصرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:

((إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفري جهنم فتهوي فيها سبعني وما تقض إىل قرارها)).

قال :وكان عمر رضي هللا عنه يقول( :أكثروا ذكر النار ,فإن حرها شديد ,وإن قعرها بعيد ,وإن

مقامعها من حديد) (.)3

قال الرتمذي( :رواه احلسن عن عتبة وَّل نعرف للحسن مساعاً من عتبة بن غزوان).

ويف مسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال(( :كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوماً فسمعنا
وجبة ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :أتدرون ما هذا؟ قلنا :هللا ورسوله أعلم .قال :هذا حجر

أرسل يف جهنم منذ سبعني خريفاً)) (.)4

وخرج ابن حبان يف صحيحه عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه

قال(( :لو أن حجراً قذف به يف َنر جهنم هلوى فيها سبعني خريفاً قبل أن يبلغ قعرها)) (.)6( )5

وأخرج ابن املبارك عن أيب أمامة رضي هللا عنه قال( :إن ما بني شفري جهنم مسرية سبعني خريفاً من
حجر يهوي أو صخرة هتوي عظمها كعشر عشراوات أي :نوق عشارية عظام مسان فقال له رجل
حتت ذلك شيء اي أاب أمامة؟ قال :نعم غي وآاثم) (.)7

قال احلافظ يف التخويف (( :)8وقد روي هذا مرفوعاً إبسناد فيه ضعف وزاد فيه(( :قيل وما غي وما

ف يَـ ْل َق ْو َن غَياا
س ْو َ
آاثم قال :بئران يسيل فيهما صديد أهل النار ومها اللتان ذكرمها هللا يف كتابه فَ َ
ْق أ ََاث ًما [الفرقان.)9( )).]68 :
[مرمي ]59 :ويف الفرقان يَـل َ
قال احلافظ( :واملوقوف أصح) (.)10

وأخرج اإلمام أمحد عن عبد هللا عنه صلى هللا عليه وسلم قال(( :ما من حكم حيكم بني الناس إَّل
حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حىت يقفه على شفري جهنم ,مث يرفع رأسه إىل هللا عز وجل فإذا

قال :ألقه ،ألقاه يف مهوي أربعني خريفاً)) (.)11
_________

( )1رواه مسلم ( )2967موقوفاً.
((( )2التخويف من النار)) َّلبن رجب (ص.)72 :

( )3رواه الرتمذي ( )2575وقالَّ :ل نعرف للحسن مساعا من عتبة بن غزوان وإمنا قدم عتبة بن
غزوان البصرة يف زمن عمر وولد احلسن لسنتني بقيتا من خالفة عمر ،وصححه األلباين يف ((صحيح
سنن الرتمذي)).

( )4رواه مسلم (.)2844
( )5رواه ابن حبان ( .)2575( )509 /16وقال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة))
( :)2165رجاله ثقات.

((( )6التخويف من النار)) (ص.)73 - 72 :
( )7رواه ابن املبارك يف ((الزهد)) (.)302

((( )8التخويف من النار)) َّلبن رجب (ص.)74 :
( )9رواه الطرباين ( ،)7747( )175 /8املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( .)255 /4وقال:
[روي] موقوفا على أيب أمامة ،وهو أصح.

((( )10التخويف من النار)) َّلبن رجب (ص.)74 :
( )11رواه أمحد ( .)4097( )430 /1قال الشوكاين يف ((نيل األوطار)) ( :)162 /9يف إسناده
جمالد بن سعيد وثقه النسائي وضعفه مجاعة ،وحسن إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (/6

.)74

()160/5

ويف التخويف للحافظ ( )1بسند فيه عبد هللا بن الوليد الرصايف َّل حيفظ احلديث – وكان شيخاً
صاحلاً – أن أاب ذر رضي هللا عنه قال لعمر رضي هللا عنه ((مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يقول :جياء ابلوايل يوم القيامة فينبذ على جسر جهنم فريتج به اْلسر ارجتاجة َّل يبقي منه مفصل إَّل

زال عن مكانه ,فإن كان مطيعاً هلل يف عمله مضى به ،وإن كان عاصياً هلل يف عمله اخنرق به اْلسر

فهوى يف جهنم مقدار مخسني عاماً .فقال له عمر رضي هللا عنه :من يطلب العمل بعد هذا؟ قال أبو
ذر رضي هللا عنه :من سلت هللا أنفه ,وألصق خده ابلرتاب ,فجاء أبو الدرداء فقال له عمر :اي أاب

الدرداء هل مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ حدثنا حبديث حدثين به أبو ذر ،قال :فأخربه أن
مع اخلمسني مخسني عاما يهوي أو حنو هذا)) (.)2

 ........ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي هللا قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إن العبد

ليتكلم ابلكلمة ما يتبني ما فيها يهوي هبا يف النار)) ( )3ويف لفظ ((يزل هبا يف النار أبعد ما بني

املشرق واملغرب)) (.)4

وأخرج اإلمام أمحد والرتمذي عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن الرجل ليتكلم
ابلكلمة َّل يرى هبا أبساً يهوي هبا يف النار سبعني خريفاً)) (.)5

وخرجه ابن ماجه وكذا البزار بنحوه عن ابن مسعود رضي هللا عنه .هذا عمقها.

وأما سعتها فروى جماهد عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال(( :أتدرون ما سعة جهنم؟ قلناَّ :ل ،قال:

قال :أجل وهللا ما تدرون ,ما بني شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسرية سبعني خريفاً ،جتري فيه أودية

القيح والصديد والدم ،قلنا :أهنار؟ قالَّ :ل بل أودية ،مث قال :أتدرون ما سعة جهنم؟ قلناَّ :ل ،قال:

ض
حدثتين عائشة رضي هللا عنها أهنا سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قوله تعاىلَ :و ْاأل َْر ُ
َِ
ت بِيَ ِمينِ ِه [الزمر ]67 :فأين الناس يومئذ؟ قال :على
ضتُهُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة َو َّ
ات َمطْ ِوَّاي ٌ
ماو ُ
مج ًيعا قَـ ْب َ
الس َ
جسر جهنم)) روه اإلمام أمحد)6( .
وخرج النسائي والرتمذي منه املرفوع وصححه الرتمذي وخرجه احلاكم وقال :صحيح اإلسناد.
البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة حملمد بن أمحد السفاريين  -بتصرف– 1323 /3
_________

((( )1التخويف من النار)) َّلبن رجب (ص.)74 :
( )2رواه الطرباين ( ،)1220( )39 /2واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( .)113 /3قال

اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)208 /5فيه سويد بن عبد العزيز وهو مرتوك ،وضعفه األلباين يف

((ضعيف اْلامع)) (.)1810
( )3رواه البخاري ( ،)6477مسلم (.)2988

( )4رواه مسلم (.)2988

( )5رواه الرتمذي ( ،)2314وأمحد ( .)7214( )236 /2قال ابن حجر يف ((الكايف الشاف))
( :)323أصله يف البخاري ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ( ،)107 /15وقال
األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :حسن صحيح.

( )6رواه أمحد ( ،)24900( )116 /6واحلاكم ( .)473 /2وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد
ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وصحح إسناده األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) (.)561

()161/5

املطلب الثالث :دركات النار
النار متفاوتة يف شدة حرها ،وما أعده هللا من العذاب ألهلها ،فليست درجة واحدة ،وقد قال احلق
تبارك وتعاىل :إِ َّن الْمنَافِ ِقني ِيف الد ِ
َس َف ِل ِم َن النَّا ِر [النساء .]145 :والعرب تطلق :الدرك على
َّرك األ ْ
ُ َ
ْ

كل ما تسافل ،كما تطلق :الدرج على كل ما تعاىل :فيقال :للجنة درجات وللنار دركات ،وكلما

ذهبت النار سفالً كلما عال حرها واشتد هليبها ،واملنافقون هلم النصيب األوفر من العذاب ،ولذلك

كانوا يف الدرك األسفل من النار .وقد تسمى النار درجات أيضاً ،ففي سورة األنعام ذكر هللا أهل
ضوا َن َِّ
اْلنة والنار ،مث قال :ولِ ُك ٍل َدرج ٌ ِ ِ
اَّلل َك َم ْن
ََ
َ
ات ممَّا َعملُواْ [األنعام ،]132 :وقال :أَفَ َم ِن اتَّـبَ َع ِر ْ َ
صري ,هم درج ٌ ِ ِ
ابء بِ ٍ ِ ِ
اَّلل و َّ ِ
ِ
اَّلل وَمأْواهُ َج َهن ِ
ري ِِبَا يَـ ْع َملُو َن [آل
س ال َْم ُ ُ ْ َ َ َ
اَّللُ بَص ٌ
ات ع ْن َد َّ َ
س َخط م َن َّ َ َ
ُ
ََ َ
َّم َوب ْئ َ
عمران ،]163 - 162 :قال عبدالرمحن بن زيد بن أسلم( :درجات اْلنة تذهب علواً ،ودرجات
النار تذهب سفالً) ( .)1وقد ورد عن بعض السلف أن عصاة املوحدين ممن يدخلون النار يكونون
يف الدرك األعلى ،ويكون يف الدرك الثاين اليهود ،ويف الدرك الثالث النصارى ،ويف الدرك الرابع

الصابئون ،ويف اخلامس اجملوس ،ويف السادس مشركو العرب ،ويف السابع املنافقون .ووقع يف بعض
الكتب تسمية هذه الدركات :فاألول جهنم ،والثاين لظى ،والثالث احلطمة ،والرابع السعري ،واخلامس
سقر ،والسادس اْلحيم ،والسابع اهلاوية .ومل يصح تقسيم الناس يف النار وفق هذا التقسيم ،كما مل
يصح تسمية دركات النار على النحو الذي ذكروه ،والصحيح أن كل واحد من هذه األمساء اليت
ذكروها :جهنم ،لظى ،احلطمة  ...إخل اسم علم للنار كلها ،وليس ْلزء من النار دون جزء اْلنة

والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص 25

فعذاب جهنم متفاوت بعضه أشد من بعض ،وعلى هذا فمنازل أهل النار متفاوتة بتفاوت دركاهتا،

وقد أخرب سبحانه أن املنافقني أسفل أهل النار إذ هم يف الدرك األسفل منها.

وأخرب صلى هللا عليه وسلم عن أهون أهل النار عذاابً فقال(( :إن أهون أهل النار عذاابً يوم القيامة
لرجل توضع يف أمخص قدميه مجرة يغلي منها دماغه)) ( .)2وصرح صلى هللا عليه وسلم أنه أبو

طالب فقال(( :أهون أهل النار عذاابً أبو طالب ،وهو متنعل بنعلني يغلي منهما دماغه)) (.)3

وَّل شك أن عصاة املؤمنني الذين يدخلون النار فيعذبون فيها على قدر أعماهلم مث خيرجون منها ....

َّل شك أهنم أهون أهل النار عذاابً ألن عذاهبم فيها مؤقت ،أما بقية أهل النار من الكفار واملنافقني
ف َع ْنـ ُهم ِم ْن َع َذ ِاهبَا [فاطر.]36 :
ضى َعلَْي ِه ْم فَـيَ ُموتُوا َوَّل ُخيََّف ُ
فكما قال هللا عز وجل فيهمَّ :ل يُـ ْق َ

ومقصود النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله(( :أهون أهل النار عذاابً)) يف هذا احلديث أهلها املقيمني

فيها الذين َّل خيرجون منها كما قال صلى هللا عليه وسلم(( :أما أهل النار الذين هم أهلها ،فإهنم َّل

ْيوتون فيها وَّل حييون .ولكن َنس أصابتهم النار بذنوهبم (أو قال :خبطاايهم) فأماهتم إماتة .حىت إذا

كانوا فحماً ،أذن ابلشفاعة .فجيء هبم ضبائر ضبائر .فبثوا على أهنار اْلنة .مث قيل :اي أهل اْلنة

أفيضوا عليهم .فينبتون نبات احلبة تكون يف محيل السيل)) ( .)4مباحث املفاضلة يف العقيدة حملمد

عبدالرمحن الشظيفي  -بتصرف – ص 413
_________

( )1انظر(( :تفسري البغوي)) (.)259 /7

( )2رواه البخاري ( .)6561من حديث النعمان بن بشري رضي هللا عنه.
( )3رواه مسلم ( .)212من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
( )4رواه البخاري ( ،)806ومسلم ( .)182من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

()162/5

املطلب الرابع :سجر جهنم وتسعرها

روى أبو هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :ملا خلق هللا النار أرسل إليها جربيل قال له:

اذهب فانظر إليها وإىل ما أعددت ألهلها ،قال :فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضاً ,فرجع

فقال :وعزتك َّل يدخلها أحد مسع هبا ,فأمر هبا فحفت ابلشهوات ,مث قال له :اذهب فانظر إىل ما

أعددت ألهلها فيها ,فذهب فنظر إليها ورجع فقال :وعزتك لقد خشيت أن َّل ينجو منها أحد إَّل
دخلها)) خرجه اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي (.)1

ويف حديث مسرة بن جندب رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إن ملكني أتياه يف املنام

فذكر رؤاي طويلة وفيها :قال :انطلقت ,فأتينا على رجل كريه املرآة ,كأكره ما أنت راء ،فإذا هو عند

َنر حيشها ويسعى حوهلا قال :قلت :ما هذا؟ قاَّل يل :انطلق)) ويف آخر احلديث(( :قاَّل :فأما الرجل
الكريه املرآة الذي عند النار حيشها ويسعى حوهلا فإنه مالك خازن جهنم)) وقد خرجه البخاري

بتمامه ،وخرج مسلم أوله ومل يتمه (.)2
وقوله(( :كريه املرآة)) أي املنظر ,وقوله(( :حيشها)) أي يوقدها.

وروى هذا احلديث أبو خلدة عن أيب رجاء عن مسرة بن جندب عن النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر
احلديث بطوله ،ويف حديثه قال(( :فرأيت شجرة لو اجتمع حتتها خلق كثري ألظلتهم ,وحتتها رجالن

أحدمها يوقد َنراً واآلخر حيتطب احلطب)) ويف آخر احلديث(( :قلت :فالرجالن اللذان رأيت حتت
الشجرة ،قال :ذلك ملكان من جهنم حيمون جهنم ألعداء هللا إىل يوم القيامة)) (... )3

وجهنم تسجر كل يوم نصف النهار ,ويف (صحيح مسلم) عن عمرو بن عبسة عن النيب صلى هللا
ِ
((صل صالة الصبح مث أقصر عن الصالة حىت تطلع الشمس وترتفع ,فإهنا تطلع
عليه وسلم قال:
بني قرين شيطان ,وحينئذ يسجد هلا الكفار ,مث صل فإن الصالة مشهودة (حمظورة) حىت يستقل الظل
ابلرمح ,مث أقصر عن الصالة فإنه حينئذ تسجر جهنم ،فإذا أقبل الفيء فصل)) ( )4وذكر بقية

احلديث.

وقد روي هذا املعىن عن النيب صلى هللا عليه وسلم من غري وجه من حديث أيب أمامة وغريه (.)5

ويف حديث صفوان بن املعطل عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إذا طلعت الشمس فصل حىت
تعتدل على رأسك مثل املرح ،فإذا اعتدلت على رأسك فإن تلك الساعة تسخر فيها جهنم وتفتح
فيها أبواهبا ,حىت تزول عن حاجبك األْين)) خرجه عبدهللا بن اإلمام أمحد (.)6

ويف حديث أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصالة حىت
ْتيل الشمس ,فإهنا حيئنذ تسعر جهنم ,وشدة احلر من فيح جهنم)) (.)7

وروى أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبدهللا بن مسعود قال( :أن الشمس تطلع بني قرين
شيطان ,أو يف قرين شيطان ,فما ترتفع قصمة يف السماء إَّل فتح هلا ابب من أبواب النار ,فإذا كانت
الظهرية فتحت أبواب النار كلها ,فكنا ننهى عن الصالة عند طلوع الشمس ,وعند غروهبا ,ونصف

النهار) ( )8خرجه يعقوب بن شيبة ورواه اإلمام أمحد عن أيب بكر بن عياش أيضاً.
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إذا اشتد احلر فأبردوا ابلصالة ،فإن شدة احلر
من فيح جهنم)) ( )9ويف رواية خرجها أبو نعيم(( :من فيح جهنم)) أو ((من فيح أبواب جهنم))
( )10التخويف من النار والتعريف حبال دار البوار َّل بن رجب  -ص101 – 98 :

_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4744والرتمذي ( ،)2560والنسائي ( ،)3 /7وأمحد ()332 /2
( ،)8379واحلاكم ( .)79 /1واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال الرتمذي :هذا حديث حسن
صحيح ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال

األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :حسن صحيح .واحلديث رواه مسلم خمتصرا (.)2822
( )2رواه البخاري ( ،)7047ومسلم (.)2275

( )3رواه ابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) (.)4 /27
( )4رواه مسلم (.)832

( )5احلديث رواه الطرباين ( ،)8106( )288 /8والبيهقي ( .)4559( )454 /2وقال :له
شاهد،

( )6رواه عبد هللا بن أمحد يف زوائد املسند ( ،)22713( )312 /5ورواه ابن ماجه (،)1042

واحلاكم ( .)594 /3وقال :صحيح اإلسناد ووافقه الذهيب ،وقال البوصريي ( :)229 /1هذا
إسناد حسن ،وقال اهليثمي ( :)227 /2رواه عبد هللا يف زايداته يف املسند ،ورجاله رجال الصحيح،

إَّل أين َّل أدري مسع سعيد املقربي منه أم َّل؟

( )7رواه ابن حبان ( ،)1550( )418 /4وأبو يعلى ( ،)6581( )457 /11والبيهقي (/3

 .)6023( )302قال ابن رجب يف ((فتح الباري)) ( :)288 /3منقطع ،وضعف إسناده األلباين
يف ((صحيح ابن خزْية)) (.)1275
( )8رواه أبو يعلى ( ،)4977( )390 /8والبزار كما يف ((جممع الزوائد)) ( )237 /2وقال :رواه
أبو يعلى والبزار ورجاهلما ثقات ،وحسنه الوادعي يف ((الصحيح املسند)) (.)877

( )9رواه البخاري ( ،)536ومسلم (.)615
( )10رواه أبو نعيم يف ((حلية األولياء)) (.)274 /6

()163/5

املطلب اخلامس :أبواب النار

أخرب احلق أن للنار سبعة أبواب كما قال تعاىل :وإِ َّن جهنَّم لَمو ِع ُد ُهم أ ْ ِ
ني َهلَا َس ْبـ َعةُ أَبْـ َو ٍ
اب لِ ُك ِل
َمجَع َ
َ ََ َ َْ ْ
ٍ ِ
وم [احلجر .]44 - 43 :قال ابن كثري يف تفسري اآلية :أي قد كتب لكل ابب
سٌ
َابب م ْنـ ُه ْم ُج ْزءٌ َّم ْق ُ

منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه َّل حميد هلم عنه ،أجارَن هللا منها ،وكل يدخل من ابب حبسب
عمله ،ويستقر يف درك حبسب عمله ونُِق َل عن علي بن أيب طالب قوله وهو خيطب :إن أبواب جهنم
هكذا  -قال أبو هارون  -أطباقاً بعضها فوق بعض ونُقل عنه أيضاً قوله :أبواب جهنم سبعة بعضها

يرد الكفار النار تفتح
فوق بعض ،فيمتلئ األول ،مث الثاين ،مث الثالث ،حىت ْتتلئ كلها ( .)1وعندما ُ
أبواهبا ،مث يدخلوهنا خالدين و ِس َ َّ ِ
ِ
ال
ت أَبْـ َو ُاهبَا َوقَ َ
وها فُتِ َح ْ
َّم ُزَم ًرا َح َّىت إِ َذا َجا ُؤ َ
َ
يق الذ َ
ين َك َف ُروا إ َىل َج َهن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آايت َرب ُك ْم َويُنذ ُرونَ ُك ْم ل َقاء يَـ ْوم ُك ْم َه َذا قَالُوا بَـلَى
َهلُ ْم َخ َزنَـتُـ َها أََملْ َأيْت ُك ْم ُر ُس ٌل من ُك ْم يَـ ْتـلُو َن َعلَْي ُك ْم َ
ِ
ت َكلِ َمةُ ال َْع َذ ِ
اب
َولَ ِك ْن َح َّق ْ
ين [الزمر ،]71 :وبعد هذا اإلقرار يقال هلم :ا ْد ُخلُوا أَبْـ َو َ
اب َعلَى الْ َكاف ِر َ
َج َهنَّم َخالِ ِدين فِ َ ِ
ين [الزمر ،]72 :وهذه األبواب تغلق على اجملرمني ،فال
س َمثْـ َوى الْ ُمتَ َكِ ِرب َ
َ
َ
يها فَب ْئ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
اب ال َْم ْشأ ََمة َعلَْي ِه ْم
ين َك َف ُروا ِِب َايتنَا ُه ْم أ ْ
َص َح ُ
مطمع هلم يف اخلروج منها بعد ذلك ،كما قال تعاىلَ :والذ َ
ص َدةٌ مغلقة األبواب ،وقال جماهد :أصد الباب
ص َدةٌ [البلد .]20 - 19 :قال ابن عباس :م ْؤ َ
ََن ٌر م ْؤ َ
بلغة قريش ،أي أغلقه )2( .وقال احلق يف سورة اهلمزةَ :ويْ ٌل لِ ُك ِل ُمهَ َزةٍ لم َم َزةٍ الَّ ِذي َمجَ َع َماَّلً َو َعد َ
َّدهُ
اك ما ا ْحلطَمةُ ََنر َِّ
ِ
ب أ َّ
اَّلل ال ُْموقَ َدةُ الَِّيت تَطَّلِ ُع َعلَى
َن َمالَهُ أَ ْخلَ َدهُ َكالَّ لَيُنبَ َذ َّن ِيف ا ْحلُطَ َمة َوَما أَ ْد َر َ َ ُ َ ُ
سُ
َْحي َ
ِ ِ
َّدةٍ [اهلمزة .]9 - 1 :فأخرب احلق أن أبواهبا مغلقة عليهم،
ص َدةٌ ِيف َع َم ٍد مممَد َ
األَفْئ َدة إِ َّهنَا َعلَْي ِهم م ْؤ َ
َّدةٍ يعين األبواب هي املمددة ،وقال قتادة يف قراءة ابن مسعود :إهنا
وقال ابن عباسِ :يف َع َم ٍد مممَد َ
عليهم مؤصدة بعمد ممددة ،وقال عطية العويف :هي عمد من حديد ،وقال مقاتل :أطبقت األبواب
َّدةٍ صفة
عليهم ،مث شدت أبواتد من حديد ،حىت يرجع عليهم غمها وحرها ،وعلى هذا فقوله :مممَد َ
للعمد ،يعين أن العمد اليت أوثقت هبا األبواب ممددة مطولة ،واملمدود الطويل أرسخ وأثبت من

القصري .وقد تفتح أبواب النار وتغلق قبل يوم القيامة ،فقد أخرب املصطفى أن أبواب النار تغلق يف

شهر رمضان ،فعن أيب هريرة ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إذا جاء رمضان فتحت أبواب

اْلنة ،وغلقت أبواب النار ،وصفدت الشياطني ومردة اْلن)) ( .)3وخرج الرتمذي من حديث أيب

هريرة عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت

الشياطني ومردة اْلن ،وغلقت أبواب النار ،فلم يفتح منها ابب ،وفتحت أبواب اْلنة ،فلم يغلق
منها ابب)) ( )4اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص 27
_________

( )1رواه الطربي يف ((تفسريه)) (.)106 /17
( )2انظر :تفسري ابن كثري (.)409 /8
( )3رواه مسلم (.)1079
( )4رواه الرتمذي ( ،)682والنسائي ( ،)126 /4وابن ماجه ( .)1642قال الرتمذي :غريب.

وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( - )312 /2كما أشار لذلك يف املقدمة  .-وقال األلباين يف
((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.
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املطلب السادس :بُعد أبواب جهنم بعضها من بعض وما أعد هللا تعاىل فيها من العذاب
ٍ ِ
ِ
سوٌم [احلجر ]44 :قال( :من الكفار،
قال بعض أهل العلم يف قوله تعاىل :ل ُك ِل َابب م ْنـ ُه ْم ُج ْزءٌ َم ْق ُ

واملنافقني ,والشياطني ،بني الباب والباب مخسمائة عام ,فالباب األول :يسمى جهنم ألنه يتجهم يف

وجوه الرجال والنساء ،فيأكل حلومهم ،وهو أهون عذاابً من غريه ،والباب الثاين :يقال له :لظى نزاعة

للشوى ،ويقول آكلة لليدين والرجلني ,تَ ْدعُوا َم ْن أَ ْدبَـ َر عن التوحيد وتوىل عما جاء به حممد صلى هللا
عليه وسلم ،والباب الثالث :يقال :له سقر ،وإمنا مسي سقر ألنه أيكل حلوم الرجال والنساء َّل يبقى

اك َما احلُطَ َمةُ اآلية حتطم
هلم حلماً على عظم ،والباب الرابع يقال له :احلطمة .فقد قال تعاىلَ :وَما أَ ْد َر َ
العظام ،وحترق األفئدة :قال تعاىل :الَِّيت تَطَّلِ ُع َعلَى األَفْئِ َدةِ  ,أتخذه النار من قدميه ،وتطلع على
ِ
ص ْف ٌر اآلية ,يعين سوداً
فؤاده ،وترمي بشرر كالقصر ،كما قال تعاىل :تَـ ْرِمي بِ َ
ش َرٍر َكال َق ْ
ص ِر َكأَنَّهُ مجَالَةٌ ُ
فتطلع الشرر إىل السماء ،مث تنزل فتحرق وجوههم ,وأيديهم ,وأبداهنم ،فيبكون الدمع حىت ينفذ ،مث
يبكون الدماء ،مث يبكون القيح حىت تنفذ ،حىت أن السفن لو أرسلت جتري فيما خرج من أعينهم

ْلرت ،والباب اخلامس يقال :له اْلحيم ,وإمنا مسي اْلحيم ألنه عظيم ،اْلمرة الواحدة منه أعظم من

الدنيا.

والباب السادس :يقال له :السعري وإمنا مسي السعري ألن يسعر منذ خلق؛ فيه ثالمثائة قصر يف كل
قصر ثالمثائة بيت يف كل بيت ثالمثائة لون من العذاب ,وفيه احليات ،والعقارب ،والقيود،

والسالسل ،واألغالل ،واألنكال ،وفيه جب احلزن ،ليس يف النار عذاب أشد منه ،إذا فتح ابب

اْلب حزن أهل النار حزَنً شديداً .الباب السابع :يقال له اهلاوية من وقع فيه مل خيرج منه أبداً .وفيه
ِ
ودا أو
صعُ ً
بئر اهلباب إذا فتح خترج منه َنر تستعيذ منه النار ،وفيه الذي قال هللا عز وجلَ :سأ ُْره ُقهُ َ
جبل من َنر تصعده أعداء هللا على وجوههم ,مغلولة أيديهم إىل أعناقهم ,جمموعة أعناقهم إىل
أقدامهم ,والزابنية وقوف على رءوسهم ,أبيديهم مقامع من حديد ،إذا ضرب أحدهم ابملقمعة ضربة
مسع صوهتا الثقالن ،وأبواب النار حديد ،فرشها الشوك ،غشاوهتا الظلمة ,أرضها حناس ,ورصاص,

وزجاج ،النار من فوقهم ،والنار من حتتهم ،هلم من فوقهم ظلل من النار .ومن حتتهم ظلل ,أوقد

عليها ألف عام حىت امحرت ,وألف عام حىت ابيضت ،وألف عام حىت اسودت ،فهي سوداء مدهلمة

مظلمة ،قد مزجت بغضب هللا).

ذكره القتييب يف كتاب (عيون األخبار).

وذكر عن ابن عباس( :أن جهنم سوداء مظلمة َّل ضوء هلا وَّل هلب ،وهي كما قال تعاىلَ :هلَا َس ْبـ َعةُ
أَبْـ َو ٍ
اب على كل ابب سبعون ألف جبل ,على كل جبل سبعون ألف شعب من النار ،يف كل شعب
سبعون ألف شق من َنر ،يف كل شق سبعون ألف واد من َنر ،يف كل واد سبعون ألف قصر من

النار ،يف كل قصر سبعون ألف حية ,وسبعون ألف عقرب ،لكل عقرب سبعون ألف ذنب ،لكل
ذنب سبعون ألف نقار ,لكل نقار سبعون ألف قلة من سم ،فإذا كان يوم القيامة كشف عنها الغطاء,
فتطري منها سرادق عن ْيني الثقلني ,وآخر عن مشاهلم ,وسرادق أمامهم ,وسرادق من فوقهم ,وآخر
من ورائهم ،فإذا نظر الثقالن إىل ذلك جثوا على ركبهم وكل ينادي رب سلم سلم).

قال القرطيب (( :)1ومثله َّل يقال من جهة الرأي ،فهو توقيف ألنه أخبار عن مغيب) .انتهى.
مث نقل عن وهب بن منبه حنوه .وأقول :وهب حيدث عن اإلسرائيليني كثرياً ،وَّل يقبل مثل ذلك عنه،
وَّل عن أمثاله ونظرائه إَّل أن يرد به دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة ،وما ورد يف ذلك من

القرآن واحلديث يكفي ،ويشفي ويغين عن غريه .يقظة أوىل اَّلعتبار مما ورد يف ذكر النار وأصحاب
النار لصديق حسن خان– ص113 :
_________

((( )1التذكرة)) (ص.)386 :
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املطلب السابع :وقود النار

َّ ِ
س ُك ْم َوأ َْهلِي ُك ْم ََن ًرا
ين َ
وقود النار األحجار والفجرة الكفار ،كما قال احلقَ :اي أَيمـ َها الذ َ
آمنُوا قُوا أَن ُف َ
ِ
ِ
َّت
ارةُ أ ُِعد ْ
َّار الَِّيت َوقُ ُ
َوقُ ُ
َّاس َوا ْحل َج َ
ارةُ [التحرمي ،]6 :وقال :فَاتَّـ ُقواْ الن َ
َّاس َوا ْحل َج َ
ود َها الن ُ
ود َها الن ُ
ِ ِ
ين [البقرة .]24 :واملراد ابلناس الذين توقد النار هبم الكفرة املشركون ،وأما نوع احلجارة اليت
ل ْل َكاف ِر َ
تكون للنار وقوداً فاهلل أعلم حبقيقتها ،وقد ذهب بعض السلف إىل أن هذه احلجارة من كربيت ،قال

عبدهللا بن مسعود :هي حجارة من كربيت ،خلقها هللا يوم خلق السماوات واألرض يف السماء الدنيا
يعدها للكافرين ،رواه ابن جرير ،وابن أيب حامت ،واحلاكم يف املستدرك .وقال هبذا القول ابن عباس

وجماهد وابن جريج )1( .وإذا كان القول هذا مأخوذاً من الرسول صلى هللا عليه وسلم فنأخذ به،
وَّل جنادل فيه ،وإن كان أمراً اجتهادايً مبنياً على العلم بطبائع احلجارة وخصائصها فهذا قول غري

مسلم ،فإن من احلجارة ما يفوق حجارة الكربيت قوة واشتعاَّلً .واألوائل رأوا أن حجارة الكربيت هلا
خصائص ليست لغريها من احلجارة فقالوا إهنا مادة وقود النار ،يقول ابن رجب :وأكثر املفسرين

على أن املراد ابحلجارة حجارة الكربيت توقد هبا النار .ويقال :إن فيها مخسة أنواع من العذاب ليس
يف غريها :سرعة اإليقاد ،وننت الرائحة ،وكثرة الدخان ،وشدة اَّللتصاق ابألبدان ،قوة حرها إذا

محيت .وقد يوجد هللا من أنواع احلجارة ما يفوق ما يف الكربيت من خصائص ،وحنن جنزم أن ما يف
اآلخرة مغاير ملا يف الدنيا .ومما توقد به النار اآلهلة اليت كانت تعبد من دون هللا إِنَّ ُك ْم َوَما تَـ ْعبُ ُدو َن ِمن
ون َِّ
ِ
ِ
ُد ِ
يها َخالِ ُدو َن [األنبياء98 :
َّم أَنتُ ْم َهلَا َوا ِر ُدو َن لَ ْو َكا َن َه ُؤَّلء آهلَةً َّما َوَر ُد َ
وها َوُكلٌّ ف َ
اَّلل َح َ
صُ
ب َج َهن َ
–  ]99وحصبها :وقودها وحطبها ،وقال اْلوهري :كل ما أوقدت به النار أو هيجتها فقد حصبتها،
وقال أبو عبيدة :كل ما قذفته يف النار فقد حصبتها به اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص

30
_________

( )1رواه الطربي يف تفسريه ( ،)381 /1وابن أيب حامت ( ،)64 /1واحلاكم ( .)287 /2وقال :هذا
حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال األلباين يف ((صحيح الرتغيب
والرتهيب)) ( :)3675صحيح.
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املطلب الثامن :شدة حرها وعظم دخاهنا وشرارها ،وزمهريرها
مح ٍيم و ِظ ٍل ِمن َحيم ٍ
ِ
ٍ ِ
َص َح ُ ِ ِ
الشم ِ
وم َّلَّ َاب ِرٍد َوَّل
ال َما أ ْ
قال هللا تعاىلَ :وأ ْ
َص َح ُ
ُْ
اب الش َمال ِيف َمسُوم َو َ َ
اب َ
َك ِر ٍمي [الواقعة]44 - 41:
قال ابن عباس( :من دخان) وكذا قال جماهد وعكرمة وغري واحد ( ،)1وعن جماهد قال( :ظل من
دخان جهنم وهو السموم) ( )2وقال أبو مالك( :اليحموم ظل من دخان جهنم) ( )3قال احلسن
وقتادة يف قولهَّ :لَّ َاب ِرٍد َوَّل َك ِر ٍميَّ( :ل ابرد املدخل وَّل كرمي املنظر) ( , )4والسموم :هو الريح احلارة,
قاله قتادة وغريه (.)5

وهذا اآلية تضمنت ذكر ما يتربد به يف الدنيا من الكرب واحلر ،وهو ثالثة ،املاء ,واهلواء ,والظل،

فهواء جهنم ،السموم وهو الريح احلارة الشديدة احلر ،وماؤها احلميم الذي قد اشتد حره ،وظلها

اليحموم ,وهو قطع دخاهنا أجارَن هللا من ذلك كله بكرمه ومنه.
وقال تعاىل :انطَلِ ُقوا إِ َىل ِظ ٍل ِذي ثَ ِ
الث ُش َع ٍ
ب [املرسالت , ]30:قال جماهد( :هو دخان جهنم:

اللهب األخضر ,واألسود ,واألصفر الذي يعلو النار إذا أوقدت).
ص ِر [املرسالت ]32:قال( :زعموا أن شررها ترمي به
قال السدي :يف قوله :إِ َّهنَا تَـ ْرِمي بِ َ
ش َرٍر َكالْ َق ْ
كأصول الشجر مث يرتفع فيمتد).

وقال القرظي( :على جهنم سور ,فما خرج من وراء سورها خيرج منها يف عظم القصور ,ولون القار)

(.)6

ص ِر( :هو كأصول الشجر العظام) (.)7
وقال احلسن والضحاك يف قولهَ :كالْ َق ْ
وقال جماهد( :قطع الشجر واْلبل) (.)8

وصح عن ابن مسعود قال( :شرر كالقصور واملدائن) ( .)9وروى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس
ص ِر يقول :كالقصر العظيم) (.)10
قال( :بِ َ
ش َرٍر َكالْ َق ْ
ويف (صحيح البخاري) عن ابن عباس قال( :كنا نرفع من اخلشب بقصر ثالثة أذرع أو أقل ,نرفعه
للشتاء نسميه القصر) (.)11
ص ْف ٌر قال ابن عباس( :حبال السفن جيمع بعضها إىل بعض تكون كأوساط
وقولهَ :كأَنَّهُ ِمجَالَ ٌ
ت ُ

الرجال) ( )12وقال جماهد( :هي حبال اْلسور) ( .)13وقالت طائفة( :هي اإلبل) منهم احلسن
وقتادة والضحاك ( )14وقالوا( :الصفر هي السود) .وروي عن جماهد أيضاً (.)15
ص ْف ٌر قال( :يقول قطع النحاس) (.)16
وقال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قولهِ :مجَالَ ٌ
ت ُ
_________
((( )1تفسري الطربي)) (.)130 - 129 /23
((( )2تفسري القرطيب)) (.)213 /17

((( )3احملرر الوجيز)) َّلبن عطية ((( ،)222 /5تفسري البحر احمليط)) أليب حيان األندلسي (/8
.)157

((( )4زاد املسري)) َّلبن اْلوزي ( )144 /8عن ابن عباس رضي هللا عنه.
((( )5تفسري البحر احمليط)) أليب حيان (.)440 /5
( )6رواه الطربي يف تفسريه (.)137 /24
( )7رواه الطربي يف تفسريه (.)138 /24
((( )8تفسري الطربي)) ((( ،)137 /24تفسري السمعاين)) (.)131 /6

((( )9الكشف والبيان)) للثعليب (.)110 /10
( )10رواه الطربي يف تفسريه (.)137 /24
( )11رواه البخاري (.)4932
( )12رواه البخاري (.)4933
( )13رواه الطربي يف تفسريه (.)141 - 140 /24
( )14رواه الطربي يف تفسريه (.)140 /24

((( )15تفسري الطربي)) (.)140 - 139 /24
( )16رواه الطربي يف تفسريه (.)141 /24
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قال هللا عز وجل :يـرسل علَي ُكما ُشوا ٌ ِ
صر ِ
ِ
ان [الرمحن ]35:قال علي بن أيب
ظ من ََّن ٍر َوُحنَ ٌ
ُْ َ ُ َ ْ َ َ
اس فَال تَنتَ َ
طلحة عن ابن عباسُ ( :شوا ٌ ِ
اس يقول :دخان النار) ( ،)1وكذا قال
ظ من ََّن ٍر ويقول :هلب النار َوُحنَ ٌ
َ
سعيد بن جبري وأبو صاحل وغريمها :أن النحاس دخان النار ( ،)2وقال سعيد بن جبري عن ابن
ظ ِمن ََّن ٍر قال( :دخان) ( ،)3وقال أبو صاحل( :الشواظ :اللهب الذي فوق النار ودون
عباسُ :ش َوا ٌ
الدخان) ( ،)4قال منصور عن جماهد( :الشواظ ،هو اللهب األخضر املتقطع) وعنه قال( :الشواظ
قطعة من النار فيها خضرة) (.)5

قال احلسني بن منصور :أخرج الفضيل بن عياض رأسه من خوخة ,فقال منصور عن جماهد :يُـ ْر َس ُل
علَي ُكما ُشوا ٌ ِ
صر ِ
ِ
ان [الرمحن ]35:مث أدخل رأسه فانتحب مث أخرج رأسه،
ظ من ََّن ٍر َوُحنَ ٌ
َْ َ َ
اس فَال تَنتَ َ
فقال :هو اللهب املنقطع ,ومل يستطع أن جييز احلديث (.)6

وخرج النسائي والرتمذي من حديث أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل جيتمع غبار

يف سبيل هللا ودخان جهنم يف جوف امرئ أبداً)) ( )7التخويف من النار والتعريف حبال دار البوار

َّلبن رجب  -ص112 – 110 :
ِ
َّم أَ َش مد َح ارا لَّْو َكانُوا يَـ ْف َق ُهو َن [التوبة]81 :
أما حرها فقال تعاىلَ :وقَالُواْ َّلَ تَنف ُرواْ ِيف ا ْحلَ ِر قُ ْل ََن ُر َج َهن َ
ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :اشتكت النار
إىل رهبا فقالت :اي رب أكل بعضي بعضا فنفسين ,فأذن هلا يف نفسني :نفس يف الشتاء ،ونفس يف

الصيف فأشد ما جتدون من احلر من مسومها ,وأشد ما جتدون من الربد من زمهريرها)) (.)8

وفيهما عن أيب هريرة رضي هللا عنه أيضاً أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَ(( :نركم هذه ما

يوقد ابن آدم جزء واحد من سبعني جزءاً من َنر جهنم)) قالوا :وهللا إن كانت لكافية قال(( :إهنا

فضلت عليها بتسعة وستني جزءاً كلهن مثل حرها)) (.)9

وخرجه اإلمام أمحد وزاد فيه(( :وضربت ابلبحر مرتني ,ولوَّل ذلك ما جعل هللا فيها منفعة ألحد))

( )10وتقدم.
_________

( )1رواه الطربي يف تفسريه (.)47 /23
((( )2تفسري الطربي)) (.)47 /23

( )3رواه ابن أيب حامت يف تفسريه (ص.)3270 :
((( )4تفسري ابن كثري)) (.)497 /7

((( )5تفسري الطربي)) ( ،)46 /23و ((تفسري ابن كثري)) (.)497 /7
( )6مل أقف عليه.
( )7رواه الرتمذي ( ،)1633والنسائي ( ،)12 /6وأمحد ( ،)10567( )505 /2واحلاكم (/4

 .)288قال الرتمذي :حسن صحيح ،واحلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه
الذهيب ،وصححه ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) (.)117 /4

( )8رواه البخاري ( ،)537ومسلم (.)617

( )9رواه البخاري ( ،)3265ومسلم (.)2843
( )10رواه أمحد ( .)7323( )244 /2قال ابن كثري يف ((تفسري القرآن)) ( :)129 /4إسناده
صحيح ،وصححه األلباين يف ((صحيح الرتغيب والرتهيب)) (.)3666

()168/5

وخرج اإلمام عن أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً(( :إن النار هذه جزء من مائة جزء من جهنم)) ()1

وروى الطرباين(( :أن جربيل عليه السالم قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم :والذي بعثك ابحلق لو

أن قدر ثقب إبرة فتح من جهنم ملات من يف األرض كلهم مجيعاً من حره)) (.)2

قال احلافظ (( :)3وروي عن احلسن مرسالً من وجه ضعيف ،واحلديث تكلم فيه وهللا تعاىل أعلم).
وقال كعب األحبار رمحه هللا لعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه( :لو فتح من جهنم قدر منخر ثور

ابملشرق ورجل ابملغرب لغلى دماغه حىت يسيل من حرها).

وقال عبد امللك بن عمري( :لو أن أهل النار كانوا يف َنر الدنيا لقالوا فيها).

وقال بشري بن منصور :قلت لعطاء السلمي رمحه هللا( :لو أن إنساَنً أوقدت له َنر وقيل له :من

دخل هذه النار جنا من النار ،فقال عطاء :لو قيل يل ذلك خلشيت أن خترج نفسي فرحاً قبل أن أقع
فيها) (.)4

فإن قلت قد ذكرت عن املصطفى صلى هللا عليه وسلم(( :أن هذه النار جزء من سبعني جزءاً من َنر

جهنم)) ( )5ويف حديث آخر ((من مائة جزء)) ( )6وكال احلديثني اثبت عنه صلى هللا عليه وسلم.
قلت :لفظة سبعني وسبعمائة وسبعة آَّلف وحنوها كثرياً ما يراد به التكثري كقوله تعاىل :إِن تَ ْستَـغْ ِف ْر َهلُ ْم
ِ
ني َم َّرةً فَـلَن يَـ ْغ ِف َر هللاُ َهلُ ْم [التوبة ]80 :وهذا كثري جداً يف كالم العرب أو يقال :إن هذين
َس ْبع َ
احلديثني وردا حبسب اختالف النارين اللتني من َنر الدنيا ,وكل أحد يشاهد أن بعض َنر الدنيا أقوى
وأشد حر من بعض ،هذا معلوم ابحلس َّل ينكره أحد وهللا تعاىل أعلم.

وأما زمهريرها
فروي أن بيتاً يف جهنم يتميز فيه الكافر من برده يعين يتقطع ويتمزع وقال جماهد( :إن يف النار

لزمهريراً يقيلون فيه ،يهربون إىل ذلك الزمهرير فإذا وقعوا حطم عظامهم حىت يسمع هلا نقيض).

وقال ابن عباس رضي هللا عنهما( :يستغيث أهل النار من احلر فيغاثون بريح ابردة يصدع العظام

بردها فيسألون احلر) (.)7

وعن عبد امللك بن عمري أنه قال( :بلغين أن أهل النار يسألون خازهنا أن خيرجهم إىل َحبَّاهنا
فأخرجهم فقتلهم الربد حىت رجعوا إليها فدخلوها مما وجدوا من الربد) (.)8

وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس رضي هللا عنهما :أن كعباً رضي هللا عنه قال( :إن يف جهنم برداً هو

الزمهرير يسقط اللحم حىت يستغيثوا حبر جهنم) ( .)9البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة حملمد بن أمحد

السفاريين – 1343 /3
_________

( )1رواه أمحد ( ،)8910( )379 /2واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( .)337 /4وقال :رواته
رواة الصحيح ،وقال ابن كثري يف ((هناية البداية والنهاية)) ( :)123 /2إسناده على شرط مسلم،
ويف لفظه غرابة ،وصحح إسناده السيوطي يف ((البدور السافرة)) (.)323

( )2رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( .)2583( )89 /3قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد))
( :)389 /10فيه سالم الطويل وهو جممع على ضعفه ،وقال األلباين يف ((سلسلة األحاديث
الضعيفة واملوضوعة)) ( :)5401موضوع.

((( )3التخويف من النار)) (ص.)94 :

((( )4التخويف من النار)) (ص.)95 - 93 :
( )5رواه البخاري ( ،)3265ومسلم (.)2843

( )6رواه أمحد ( ،)8910( )379 /2واملنذري ( .)337 /4وقال :رواته رواة الصحيح ،وقال ابن
كثري يف ((هناية البداية والنهاية)) ( :)123 /2إسناده على شرط مسلم ،ويف لفظه غرابة ،وصحح
إسناده السيوطي يف ((البدور السافرة)) (.)323

( )7رواه ابن أيب الدنيا يف ((صفة النار)) (.)152
( )8رواه ابن أيب الدنيا يف ((صفة النار)) (.)151
( )9رواه أبو نعيم يف ((حلية األولياء)) (.)370 /5

()169/5

املطلب التاسع :النار تتكلم وتبصر
الذي يقرأ النصوص من الكتاب والسنة اليت تصف النار جيدها خملوقاً يبصر ،ويتكلم ،ويشتكي ،ففي

الكتاب العزيز أن النار ترى أهلها وهم قادمون إليها من بعيد ،فعند ذلك تطلق األصوات املرعبة
ِ
ان ب ِع ٍ
ٍ
يد َِمس ُعوا َهلَا
الدالة على مدى حنقها وغيظها على هؤَّلء اجملرمني ،قال تعاىل :إِذَا َرأ َْهتُم من َّم َك َ
ِ
ريا [الفرقان .]12 :وروى ابن جرير عن ابن عباس قال(( :إن الرجل ليجر إىل النار،
تَـغَيمظًا َوَزف ً
فتنزوي وينقبض بعضها إىل بعض ،فيقول هلا الرمحن :مالك؟ فتقول :إنه يستجري مين ،فيقول :أرسلوا
عبدي .وإن الرجل ليجر إىل النار فيقول :اي رب ما كان هذا الظن بك ،فيقول :ما كان ظنك؟
فيقول :أن تسعين رمحتك ،فيقول :أرسلوا عبدي .وإن الرجل إىل النار ،فتشهق إليه النار شهوق

البغلة إىل الشعري ،وتزفر زفرة َّل يبقى أحد إَّل خاف)) ( .)1وقد خرج اإلمام أمحد والرتمذي من
حديث األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال:

((خيرج يوم القيامة عنق من النار ،هلا عينان تبصران ،وأذَنن تسمعان ،ولسان ينطق ،تقول :إين ُوكلت

بثالثة :بكل جبار عنيد ،وبكل من دعا مع هللا إهلا آخر ،وابملصورين)) ( .)2اْلنة والنار لعمر بن
سليمان األشقر  -ص 35
_________

( )1رواه الطربي (.)244 /19قال ابن كثري يف ((تفسريه)) ( :)97 /6وهذا إسناد صحيح.

( )2رواه الرتمذي ( ،)2574وأمحد ( .)8411( )336 /2وقال الرتمذي :هذا حديث حسن

غريب صحيح .وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)184 /16إسناده صحيح .وقال األلباين يف
((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

()170/5

املطلب العاشر :رؤاي ابن عمر للنار
ويف (الصحيحني) واللفظ للبخاري عن ابن عمر(( :أنه رأى يف املنام أنه جاءه ملكان يف يد كل واحد

منهما مقمعة من حديد ،يقبال يب إىل جهنم مث لقيه ملك يف يده مقمعة من حديد ،قالوا :لن تُرع .نعم
الرجل أنت ،لو كنت تكثر الصالة ،قال :فانطلقوا يب حىت وقفوا يب على شفري جهنم ،فإذا هي

مطوية كطي البئر ،له قرون كقرن البئر ،بني كل قرنني ملك بيده مقمعة من حديد ،وأرى فيها رجاَّلً
معلقني ابلسالسل ،رؤوسهم أسفلهم ،عرفت فيها رجاَّلً من قريش ،فانصرفوا يب عن ذات اليمني،

فقصصتها على حفصة ،فقصتها حفصة على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال :إن عبدهللا

رجل صاحل)) ( .)1اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص 36
_________
( )1رواه البخاري (.)7028

()171/5

املطلب احلادي عشر :هل يرى أحد النار قبل يوم القيامة عياَنً؟
الذي نعلمه أن رسولنا صلوات هللا وسالمه عليه قد رأى النار كما رأى اْلنة يف حياته ،ففي
(الصحيحني) عن عبدهللا بن عباس يف صالة اخلسوف أن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -قال:

((إين رأيت اْلنة ،فتناولت عنقوداً ،ولو أصبته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا ،وأريت النار فلم أر منظراً
كاليوم قط أفظع ،ورأيت أكثر أهلها النساء)) ( )1ويف (صحيح البخاري) عن أمساء أن الرسول
صلى هللا عليه وسلم قال(( :قد دنت مين اْلنة ،حىت لو اجرتأت عليها ْلئتكم بقطاف من قطافها،

ودنت مين النار حىت قلت :أي رب وأَن معهم؟ فإذا امرأة  -حسبت أنه قال – ختدشها هرة .قلت:
ما شأن هذه؟ قالوا :حبستها حىت ماتت جوعاًَّ ،ل هي أطعمتها ،وَّل أرسلتها أتكل – قال َنفع:

حسبت أنه قال - :من خشيش أو خشاش األرض)) ( )2ويف (مسند أمحد) عن املغرية بن شعبة عن
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم – ((إن النار أدنيت مين حىت نفخت حرها عن وجهي ،فرأيت

فيها صاحب احملجن ،والذي حبر البحرية ،وصاحب محري ،وصاحبة اهلرة)) ( )3ويف (صحيح مسلم)

عن جابر رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :عرضت علي اْلنة ،حىت لو تناولت

صرت يدي عنه) ،وعرضت علي النار فرأيت فيها
منها قطفاً أخذته( ،أو قال :تناولت منها قطفاً ،ف َق ُ
امرأة من بين إسرائيل تعذب يف هرة هلا ،ربطتها فلم تطعمها ،ومل تدعها أتكل من خشاش األرض،

ورأيت عمرو بن مالك جي مره قصبه يف النار)) ( ،)4وبعد أن ْيوت العباد تعرض عليهم يف الربزخ

مقاعدهم يف اْلنة إن كانوا مؤمنني ،ومقاعدهم يف النار إن كانوا كافرين .اْلنة والنار لعمر بن سليمان

األشقر  -ص 37
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1052ومسلم (.)907
( )2رواه البخاري (.)745
( )3رواه أمحد ( .)18167( )245 /4وقال األلباين يف ((صحيح اْلامع)) ( :)1972صحيح.
وقال شعيب األرَنؤوط يف ((املسند)) :مرفوعه صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جمالد.

( )4رواه مسلم (.)904

()172/5

املطلب الثاين عشر :أتثري النار على الدنيا وأهلها
روى البخاري يف (صحيحه) عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال(( :اشتكت النار إىل رهبا ،فقالت رب

أكل بعضي بعضاً ،فأذن لنا بنفسني :نفس يف الشتاء ونفس يف الصيف ،فأشد ما جتدون من احلر،

وأش مد ما جتدون من الزمهرير)) ( .)1وروى البخاري أيضاً عن أيب سعيد رضي هللا عنه قال :قال النيب

 -صلى هللا عليه وسلم (( :-أبردوا ابلصالة ،فإن شدة احلر من فيح جهنم)) ( .)2اْلنة والنار لعمر

بن سليمان األشقر  -ص 39
_________

( )1رواه البخاري ( ،)537ومسلم (.)617
( )2رواه البخاري (.)3259

()173/5

املطلب األول :أهل النار املخلدون فيها
التعريف هبم:

َّ ِ
ين
أهل النار اخلالدون فيها الذين َّل يرحلون وَّل يبيدون  -هم الكفرة واملشركون .قال تعاىلَ :والذ َ
ِ
يها َخالِ ُدو َن [األعراف ،]36 :وقال :لَ ْو
ْربواْ َع ْنـ َها أ ُْو َل ََئِ َ
كأ ْ
اب النَّا ِر ُه ْم ف َ
َك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا َو ْ
َص َح ُ
استَك َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّم
َكا َن َه ُؤَّلء آهلَةً َّما َوَر ُد َ
يها َخال ُدو َن [األنبياء ،]99 :وقال :إِ َّن ال ُْم ْج ِرم َ
وها َوُكلٌّ ف َ
ني ِيف َع َذاب َج َهن َ
ِ
َّ ِ
ف
ضى َعلَْي ِه ْم فَـيَ ُموتُوا َوَّل ُخيََّف ُ
َّم َّل يُـ ْق َ
َخال ُدو َن [الزخرف ،]74 :وقالَ :والذ َ
ين َك َف ُروا َهلُ ْم ََن ُر َج َهن َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
يها
ين َك َفرواْ َوَك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا أُولَئِ َ
كأ ْ
اب النَّا ِر ُه ْم ف َ
َص َح ُ
َع ْنـ ُهم م ْن َع َذاهبَا [فاطر .]36 :وقالَ :والذ َ
ك علَي ِهم لَعنةُ ِ
ِ
َّ ِ
هللا َوال َْمآلئِ َك ِة
ار أُولَئِ َ َ ْ ْ ْ َ
ين َك َف ُروا َوَماتُوا َو ُه ْم ُك َّف ٌ
َخال ُدو َن [البقرة ،]39 :وقال :إِ َّن الذ َ
َمجَ ِعني َخالِ ِد ِ
َوالن ِ
اب َوَّلَ ُه ْم يُنظَُرو َن [البقرة .]162 - 161:وقال:
يها َّلَ ُخيََّف ُ
ين ف َ
َّاس أ ْ َ
ف َع ْنـ ُه ُم ال َْع َذ ُ
َ
ِ
َن لَهُ ََنر جهن ِ ِ
أََمل يـ ْعلَمواْ أَنَّهُ من ُحي ِ
ك ِْ
اد ِد هللاَ َوَر ُسولَهُ فَأ َّ
يم [التوبة]63 :
يها َذلِ َ
َّم َخال ًدا ف َ
َ َ
َْ ُ
اخل ْز ُ
ي ال َْعظ ُ
َ ََ َ
ِِ
وقال :ما َكا َن لِل ِ
ني أَن يـ ْعمرواْ م ِ
ت أَ ْع َما ُهلُ ْم
ك َحبِطَ ْ
ين َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم ِابلْ ُك ْف ِر أ ُْولَئِ َ
َ
ُ
ساج َد هللا َشاهد َ
ْم ْش ِرك َ َ ُ ُ َ َ
َوِيف النَّا ِر ُه ْم َخالِ ُدو َن [التوبة ]17 :وملا كانوا خالدين فيها فقد وصف احلق عذاب النار أبنه مقيم،
ِ
ني ِم ْنـ َها َوَهلُ ْم
أي َّل ينقطع ،كما أضافه إىل اخللد ،قال تعاىل :يُ ِري ُدو َن أَن خيَْ ُر ُجواْ م َن النَّا ِر َوَما ُهم ِخبَا ِرِج َ
اخلُل ِ
َع َذاب م ِقيم [النجم ]37:وقالُ :مثَّ قِ ِ ِ
اب ْ
ْد َه ْل ُجتْ َزْو َن إََِّّل ِِبَا ُك ْنـتُ ْم
ين ظَلَ ُموا ذُوقُوا َع َذ َ
ٌ ٌ
يل للَّذ َ
َ
تَك ِ
ْسبُو َن [يونس .]52 :ويف (صحيح البخاري) عن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا
عليه وسلم قال(( :يدخل أهل اْلنة اْلنة ،وأهل النار النار ،مث يقوم مؤذن بينهم :اي أهل النار َّل
موت ،واي أهل اْلنة َّل موت ،خلود)) ( .)1وروي عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم(( :يقال ألهل اْلنة :اي أهل اْلنة خلود َّل موت ،وألهل النار ،اي أهل النار

خلود َّل موت)) ( )2وهذا يقال بعد ذبح املوت كما يف حديث ابن عمر عند البخاري ،قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إذا صار أهل اْلنة إىل اْلنة ،وأهل النار إىل النار ،جيء ابملوت

حىت جيعل بني اْلنة والنار ،مث يذبح ،مث ينادي منادي :اي أهل اْلنة َّل موت ،اي أهل النار َّل موت،

فيزداد أهل اْلنة فرحاً إىل فرحهم ،ويزداد أهل النار حزَنً إىل حزهنم)) (.)3

((جياء ابملوت يوم
ويف (صحيح مسلم) عن أيب سعيد قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمُ :

القيامة كأنه كبش أملح ،فيوقف بني اْلنة والنار ،فيقال :اي أهل اْلنة ،هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون

وينظرون ،ويقولون :نعم هذا املوت .قال :ويقال :اي أهل النار ،هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون،

ويقولون :نعم ،هذا املوت ،قال :فيؤمر به فيذبح .قال :مث قال :اي أهل اْلنة خلود فال موت ،واي
ِ
َنذرُهم يـوم ا ْحلسرةِ إِ ْذ قُ ِ
ض َي
أهل النار خلود فال موت .قال :مث قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :وأ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ
األ َْم ُر َو ُه ْم ِيف غَ ْفلَ ٍة َو ُه ْم َّل يُـ ْؤِمنُو َن [مرمي .)4( ))]39 :وأخرج الرتمذي عن أيب سعيد اخلدري يرفعه
قال(( :إذا كان يوم القيامة أيت ابملوت كالكبش األملح ،فيوقف بني اْلنة والنار ،فيذبح وهم
ينظرون ،فلو أن أحداً مات فرحاً ملات أهل اْلنة ،ولو أن أحداً مات حزَنً ملات أهل النار)) ()5
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_________

( )1رواه البخاري ( ،)6544ومسلم (.)2850
( )2رواه البخاري (.)6545

( )3رواه البخاري ( ،)6548ومسلم (.)2850
( )4رواه مسلم (.)2849

( )5رواه الرتمذي ( .)2558وقال :هذا حديث حسن صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن
الرتمذي)) :صحيح دون قوله( :فلو أن أحدا).
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املطلب الثاين :النار مسكن الكفرة املشركني

ملا كان الكفرة املشركون خالدين يف النار فإن النار تعترب ابلنسبة هلم سكناً ومأوى ،كما أن اْلنة
ِ
اهم الن ِ
مار ِِبَا
ني [آل عمران ،]151 :أ ُْولَئِ َ
ك َمأ َْو ُ
س َمثْـ َوى الظَّال ِم َ
اه ُم الن ُ
مسكن املؤمننيَ ،وَمأ َْو ُ ُ ُ
َّار َوب ْئ َ
ِ ِ
ِ
ين [العنكبوت .]68 :وهي مأواهم تتوىل
َّم َمثْـ ًوى ل ْل َكاف ِر َ
س ِيف َج َهن َ
َكانُواْ يَكْسبُو َن [يونس ،]8 :أَلَْي َ
أمرهم َمأْوا ُكم النَّار ِهي َم ْوَّل ُكم [احلديد .]15 :وهي بئس املسكن واملثوى ،فَ َحسبُهُ َج َهن ِ
س
ْ
ْ
ُ
َّم َولَب ْئ َ
َ ُ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
اد [ص- 55:
ني لَ َ
س ال ِْم َه ُ
ال ِْم َه ُ
َّم يَ ْ
اد [البقرةَ ،]206 :ه َذا َوإِ َّن للطَّاغ َ
ش َّر َمآب َج َهن َ
صلَ ْو َهنَا فَب ْئ َ
 .]56اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص 52
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املطلب الثالث :الدعاة إىل النار
أصحاب املبادئ الضالة ،واملذاهب الباطلة املخالفون لشرع هللا ،الدعاة املؤمنون بباطلهم هم دعاة
اه ْم أَئِ َّمةً يَ ْد ُعو َن إِ َىل النَّا ِر [القصص،]41:
النار ،أ ُْولَئِ َ
ك يَ ْد ُعو َن إِ َىل النَّا ِر [البقرةَ ،]221 :و َج َعلْنَ ُ
ِ
وه ْم إِ َىل َع َذ ِ
ومن هؤَّلء الشيطان أ ََولَ ْو َكا َن َّ
اب َّ
الس ِع ِري [لقمان ،]21 :إِ َّمنَا يَ ْدعُو ح ْزبَهُ
الش ْيطَا ُن يَ ْدعُ ُ
ِ
ِ
َص َح ِ
الس ِع ِري [فاطر .]6 :وهؤَّلء الذين يدعون إىل النار يف الدنيا يقودون أقوامهم
اب َّ
ليَ ُكونُوا م ْن أ ْ
ِ ِ
َّار [هود .]98:وكل
وأتباعهم إىل النار يف اآلخرة ،ففرعون مثالً :يَـ ْق ُد ُم قَـ ْوَمهُ يَـ ْوَم الْقيَ َامة فَأ َْوَر َد ُه ُم الن َ

قادة الشر الذين يدعون إىل عقائد ومبادئ خمالفة لإلسالم هم دعاة إىل النار ،ألن الطريق الوحيد
ِ
َّجاةِ َوتَ ْدعُونَِين إِ َىل
الذي ينجي من النار ويدخل اْلنة هو طريق اإلْيان َوَاي قَـ ْوم َما ِيل أَ ْدعُوُك ْم إِ َىل الن َ
النَّا ِر [غافر ،]41 :كانوا يدعونه إىل فرعون وكفره وشركه ،وهو يدعوهم إىل هللا وتوحيده واإلْيان به.

وملا كان الكفار دعاة إىل النار حرم هللا على املؤمنني الزواج من املشركات ،كما حرم على املؤمنات
ِ
نكحواْ الْم ْش ِرَك ِ
ات َح َّىت يُـ ْؤِم َّن َوأل ََمةٌ م ْؤِمنَةٌ َخ ْريٌ ِمن م ْش ِرَك ٍة َولَ ْو أَ ْع َجبَـ ْت ُك ْم َوَّلَ
الزواج من املشركني َوَّلَ تَ ُ ُ
ِ ِ
ِ
ني َح َّىت يُـ ْؤِمنُواْ َولَ َع ْب ٌد م ْؤِم ٌن َخ ْريٌ ِمن م ْش ِر ٍك َولَ ْو أَ ْع َجبَ ُك ْم أ ُْولَئِ َ
تُنك ُحواْ ال ُْمش ِرك َ
ك يَ ْدعُو َن إِ َىل النَّا ِر َوهللاُ
ِِ ِ
ِ
آايتِِه لِلن ِ
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم يَـتَ َذ َّك ُرو َن [البقرة .]221 :اْلنة والنار لعمر
يَ ْد ُع َو إِ َىل ا ْْلَنَّة َوال َْم ْغف َرة إبِِ ْذنِه َويُـبَِ ُ
ني َ
بن سليمان األشقر  -ص 52
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املطلب الرابع :أعظم جرائم اخلالدين يف النار
لقد أطال القرآن يف تبيان جرائم اخلالدين الذين استحقوا هبا اخللود يف النريان ،وحنن نذكر هنا أمهها:
 - 1الكفر والشرك

نادون عندما يكونون يف النار .فيقال هلم :إن مقت هللا
فقد أخربَن احلق تبارك وتعاىل أن الذين كفروا يُ َ

لكم أعظم من مقتكم أنفسكم بسبب كفركم ابإلْيان ،مث بني أن خلودهم يف النار إمنا هو بسبب
كفرهم وشركهم :إِ َّن الَّ ِذين َك َفروا يـنادو َن لَم ْق ُ ِ
َّلل أَ ْكرب ِمن َّم ْقتِ ُكم أَن ُفس ُكم إِ ْذ تُ ْد َعو َن إِ َىل ا ِإلْيَ ِ
ان
ْ
ْ َ ْ
َ ُ َُ َ ْ َ
ت ا َّ َُ
وج ِمن سبِ ٍ ِ
َحيَـ ْيـتَـنَا اثْـنَـتَ ْ ِ
فَـتَ ْك ُف ُرو َن قَالُوا َربَّـنَا أ ََمتـَّنَا اثْـنَـتَ ْ ِ
رتفْـنَا بِ ُذنُوبِنَا فَـ َه ْل إِ َىل ُخ ُر ٍ
يل ذَل ُكم ِأبَنَّهُ
ني َوأ ْ
َ
ني فَا ْع ََ
اَّلل وح َده َك َفرُْمت وإِن ي ْشر ْك بِ ِه تُـ ْؤِمنوا فَا ْحلكْم َِِّ
ِ ِ
َّلل ال َْعلِ ِي الْ َكبِ ِري [غافر .]10 :وحدثنا احلق
ُ
ُ ُ
إذَا ُدع َي َُّ َ ْ ُ ْ َ ُ َ
ك َأتْتِي ُكم رسلُ ُكم ِابلْبـيِنَ ِ
ات
تبارك وتعاىل أن خزنة النار يسألون الكفار عند ورودهم النار قائلني :أ ََوَملْ تَ ُ
َ
ْ ُُ
[غافر ،]50 :فيكون اْلواب :أهنم استحقوا النار بسبب تكذيبهم املرسلني ،وما جاؤوا به قَالُوا بَـلَى

ٍ
ض ٍ
اءَن نَ ِذ ٌير فَ َك َّذبْـنَا َوقُـلْنَا َما نَـ َّز َل َّ
الل َكبِ ٍري [امللك .]9 :وقال يف
اَّللُ ِمن َش ْيء إِ ْن أَنتُ ْم إَِّلَّ ِيف َ
قَ ْد َج َ
املكذبني ابلكتاب :وقَ ْد آتَـيـن َ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين فِ ِيه
َْ
اك من لَّ ُد ََّن ذ ْك ًرا َم ْن أَ ْع َر َ
َ
ض َع ْنهُ فَِإنَّهُ َْحيم ُل يَـ ْوَم الْقيَ َامة ِو ْزًرا َخالد َ
ِ ِِ
َّ ِ
ين
َو َساء َهلُ ْم يَـ ْوَم الْقيَ َامة محْالً [طه .]101 - 99:وقال يف املكذبني ابلكتاب املشركني ابهلل :الذ َ
الس ِ
ِِ
َّ ِ ِ ِ ِ
الس ُل يُ ْس َحبُو َن ِيف
ف يَـ ْعلَ ُمو َن إِ ِذ األَ ْغ ُ
س ْو َ
الل ِيف أَ ْعنَاقِ ِه ْم َو َّ
َكذبُوا ابلْكتَاب َوِبَا أ َْر َسلْنَا به ُر ُسلَنَا فَ َ
ون ا َِّ
ا ْحل ِم ِيم ُمثَّ ِيف النَّا ِر يسجرو َن ُمثَّ قِيل َهلُم أَين ما ُكنتُم تُ ْش ِرُكو َن ِمن ُد ِ
ضلموا َعنَّا بَل َّملْ نَ ُكن
َّلل قَالُوا َ
َ
َ ْ َْ َ ْ
ُ ْ َُ
ِ
ِ
ِ
كي ِ
ين ذَلِ ُكم ِِبَا ُكنتُ ْم تَـ ْف َر ُحو َن ِيف األ َْر ِ
ض مل َّ
ض بِغَ ِْري ا ْحلَ ِق َوِِبَا ُكنتُ ْم
نَّ ْد ُعو من قَـ ْب ُل َش ْيـئًا َك َذل َ ُ
اَّللُ الْ َكاف ِر َ
اب َج َهنَّم َخالِ ِدين فِ َ ِ
ين [غافر .]76 - 70 :وقال يف
ْتََْر ُحو َن ا ْد ُخلُوا أَبْـ َو َ
س َمثْـ َوى ال ُْمتَ َكِ ِرب َ
َ
َ
يها فَب ْئ َ
الكفرة املشركني املسوين آهلتم برب العاملني :فَ ُكب ِكبوا فِيها هم والْغَاوو َن وجن ُ ِ ِ
َمجَ ُعو َن قَالُوا
يس أ ْ
ْ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ُُ
ود إبْل َ
صمو َن َات َِّ
و ُهم فِ َ ِ
ض ٍ
ني إِ ْذ نُس ِوي ُكم بِر ِ
الل مبِ ٍ
ني [الشعراء.]98 - 94 :
َّلل إِن ُكنَّا لَِفي َ
ب ال َْعالَ ِم َ
َ ْ
يها خيَْتَ ُ
َ
َ
ِ
لس َ ِ
لس َ ِ ِ
ريا
ب ِاب َّ
وقال يف حق املكذبني بيوم الدين :بَ ْل َك َّذبُوا ِاب َّ
اعة َوأَ ْعتَ ْد ََن ل َمن َك َّذ َ
اعة َسع ً
يد أُولَئِ َ َّ ِ
ٍِ
ِ ِ
ِ
ين َك َف ُرواْ
ب قَـ ْوُهلُ ْم أَئ َذا ُكنَّا تُـ َر ًااب أَئنَّا لَفي َخ ْل ٍق َجد ْ
[الفرقانَ ،]11:وإِن تَـ ْع َج ْ
ب فَـ َع َج ٌ
ك الذ َ
ِ
يها َخالِدو َن [الرعد .]5 :وقال:
ك األَ ْغالَ ُل ِيف أَ ْعنَاقِ ِه ْم َوأ ُْولَئِ َ
بَِرهبِِ ْم َوأُ ْولَئِ َ
كأ ْ
اب النَّا ِر ُه ْم ف َ
َص َح ُ
ِ
ك َج َزآ ُؤ ُهم ِأب ََّهنُ ْم َك َف ُرواْ ِِب َايتِنَا َوقَالُواْ أَئِ َذا ُكنَّا ِعظَ ًاما َوُرفَ ًاات
َّم ُكلَّ َما َخبَ ْ
ريا َذلِ َ
َّمأ َْو ُ
ت ِز ْد ََن ُه ْم َسع ً
اه ْم َج َهن ُ
أَإِ ََّن لَ َم ْبـ ُعوثُو َن َخ ْل ًقا َج ِدي ًدا [اإلسراء .]98 - 97 :اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص54
 - 2عدم القيام ابلتكاليف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين وترك اَّللتزام ابلضوابط الشرعية
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فقد أخربَن احلق تبارك وتعاىل أن أهل اْلنة يسألون أهل النار قائلنيَ :ما َسلَ َك ُك ْم ِيف َس َق َر
ِ
ك ِمن الْمصلِني وَمل نَ ُ ِ
وض َم َع
ني َوُكنَّا َخنُ ُ
ك نُطْع ُم ال ِْم ْسك َ
[املدثر ]42:فيجيبون قائلني :قَالُوا َملْ نَ ُ َ ُ َ َ َ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
اخلَائِ ِ
ْ
ني [املدثر .]47 - 43 :اْلنة والنار لعمر بن
ب بِيَـ ْوم الدي ِن َح َّىت أ ََات ََن الْيَق ُ
ضَ
ني َوُكنَّا نُ َكذ ُ
سليمان األشقر  -ص 55

 - 3طاعة رؤساء الضالل وزعماء الكفر فيما قرروه من مبادئ الضالل وخطوات الكفر اليت تصد
عن دين هللا ومتابعة املرسلني.

ني أَيْ ِدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف ُه ْم َو َح َّق َعلَْي ِه ُم الْ َق ْو ُل ِيف
قال تعاىل :يف هؤَّلءَ :وقَـيَّ ْ
ضنَا َهلُ ْم قُـ َرََنء فَـ َزيَّـنُوا َهلُم َّما بَ ْ َ
اس ِرين وقَ َ َّ ِ
ِ
ت ِمن قَـ ْبلِ ِهم ِمن ا ْْلِ ِن وا ِإل ِ َّ
ين َك َف ُروا َّل تَ ْس َم ُعوا ِهلَ َذا
أ َُم ٍم قَ ْد َخلَ ْ
نس إِهنُ ْم َكانُوا َخ َ َ
َ
ال الذ َ
َ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِِ
ِ
َس َوأَ الَّ ِذي َكانُوا
َّه ْم أ ْ
ين َك َف ُروا َع َذ ًااب َشدي ًدا َولَنَ ْج ِزيَـنـ ُ
الْ ُق ْرآن َوالْغَ ْوا فيه لَ َعلَّ ُك ْم تَـغْلبُو َن فَـلَنُذي َق َّن الذ َ

ك جزاء أَ ْع َداء َِّ
ِ
اخلُل ِ
ِ
يها َد ُار ْ
ْد َج َزاء ِِبَا َكانُوا ِِب َايتِنَا َْجي َح ُدو َن [فصلت- 25 :
َّار َهلُ ْم ف َ
يَـ ْع َملُو َن َذل َ َ َ
اَّلل الن ُ

 .]28وعندما حيل الكفار يف النار ،وتقلب وجوههم فيها يتندمون لعدم طاعتهم هللا ورسوله،
َع َّد َهلم س ِعريا َخالِ ِد ِ
ِ
وطاعتهم السادة الكرباء :إِ َّن َّ
يها أَبَ ًدا َّلَّ َِجي ُدو َن َولِياا َوَّل
ين ف َ
َ
اَّللَ لَ َع َن الْ َكاف ِر َ
ين َوأ َ ُ ْ َ ً
ِ
َّ
وه ُه ْم ِيف النَّا ِر يَـ ُقولُو َن َاي لَْيـتَـنَا أَطَ ْعنَا َّ
الر ُسوَّل َوقَالُوا َربَّـنَا إِ ََّن أَطَ ْعنَا
اَّللَ َوأَطَ ْعنَا َّ
ب ُو ُج ُ
ريا يَـ ْوَم تُـ َقل ُ
نَص ً
السبِيال [األحزاب .]67 - 64 :اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر -
وَن َّ
اءَن فَأ َ
َضلم َ
رب َ
َس َ
ادتَـنَا َوُك ََ
ص 55
 - 4النفاق :وعد هللا املنافقني النار ،وهو وعد قطعه على نفسه َّل خيلفه
ات والْ ُك َّفار ََنر جهنَّم َخالِ ِدين فِ ِ
ِِ
ِ ِ
اب
يها ه َي َح ْسبُـ ُه ْم َولَ َعنَـ ُه ُم هللاُ َوَهلُ ْم َع َذ ٌ
َ َ
َو َع َد هللا ال ُْمنَافق َ
ني َوال ُْمنَاف َق َ َ َ َ َ َ
ِ
يم [التوبة ،]68 :وأخربَن أن موقع املنافقني يف النار هو دركاهتا السفلى ،وهي أشدها حراً،
مق ٌ
وأكثرها إيالماً إِ َّن الْمنَافِ ِقني ِيف الد ِ
َس َف ِل ِم َن النَّا ِر [النساء .]145 :اْلنة والنار لعمر بن
َّرك األ ْ
ُ َ
ْ
سليمان األشقر  -ص 56

 - 5الكرب

َّ ِ
ك
ْربواْ َع ْنـ َها أ ُْو َل ََئِ َ
ين َك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا َو ْ
وهذه صفة يتصف هبا عامة أهل النار ،قال تعاىلَ :والذ َ
استَك َُ
ِ
يها َخالِ ُدو َن [األعراف .]36 :وقد عقد مسلم يف (صحيحه) ابابً عنون له بقوله:
أْ
اب النَّا ِر ُه ْم ف َ
َص َح ُ
ابب النار يدخلها اْلبارون ،واْلنة يدخلها الضعفاء وذكر فيه احتجاج اْلنة والنار وما قالتا وما قال

هللا هلما ،وساق فيه حديث أيب هريرة يرفعه إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وفيه أن النار قالت:

((يدخلين اْلبارون واملتكربون)) ( )1ويف رواية قالت(( :أوثرت ابملتكربين واْلبارين .وقال هللا هلا:
أنت عذايب أعذب بك من أشاء)) ( .)2ويف (صحيحي البخاري ومسلم) و (سنن الرتمذي) عن

حارثة بن وهب ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أَّل أخربكم أبهل اْلنة؟ كل ضعيف

متضعف ،لو أقسم على هللا ألبره ،أَّل أخربكم أبهل النار ،كل عتل جواظ مستكرب)) ( ،)3ويف رواية
َّم
س ِيف َج َهن َ
ملسلم(( :كل جواظ زنيم متكرب)) ( )4ومصداق هذا يف كتاب هللا تبارك وتعاىل :أَلَْي َ
ِ
ْمتَ َكِ ِربين [الزمر ،]60:وقوله :فَالْيَـ ْوَم ُجتْ َزْو َن َع َذ َ ِ ِ
ْربو َن ِيف األ َْر ِ
ض بِغَ ِْري
َمثْـ ًوى لل ُ
َ
اب ا ْهلُون ِبَا ُكنتُ ْم تَ ْستَكِ ُ
ِ
ِ
يم ِه َي ال َْمأ َْوى
ا ْحلَ ِق [األحقاف ،]20 :وقوله :فَأ ََّما َمن طَغَى َوآثَـ َر ا ْحلَيَاةَ ال مدنْـيَا فَإ َّن ا ْْلَح َ
[النازعات .]39 - 37:اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص 56
_________

( )1رواه مسلم (.)34( )2846
( )2رواه البخاري ( ،)4850ومسلم (.)35( )2846

( )3رواه البخاري ( ،)4918ومسلم (.)46( )2853
( )4رواه مسلم (.)47( )2853

()178/5

املطلب اخلامس :مجلة اْلرائم اليت تدخل النار
سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل :ما عمل أهل النار ،وما عمل أهل اْلنة؟ فأجاب :عمل
أهل النار :اإلشراك ابهلل تعاىل ،والتكذيب للرسل ،والكفر ،واحلسد ،والكذب ،واخليانة ،والظلم،

والفواحش ،والغدر ،وقطيعة الرحم ،واْلنب عن اْلهاد ،والبخل ،واختالف السر والعالنية ،واليأس
من روح هللا ،واألمن من مكر هللا ،واْلزع عند املصائب ،والفخر والبطر عند النعم ،وترك فرائض

رايء ومسعة ،وخمالفة
هللا ،واعتداء حدوده ،وانتهاك حرماته ،وخوف املخلوق دون اخلالق ،والعمل ً
الكتاب والسنة؛ أي :اعتقاداً وعمالً ،وطاعة املخلوق يف معصية اخلالق ،والتعصب للباطل،

واَّلستهزاء ِبايت هللا ،وجحد احلق ،والكتمان ملا جيب إظهاره من علم وشهادة ،والسحر ،وعقوق

الوالدين ،وقتل النفس اليت حرم هللا إَّل ابحلق ،وأكل مال اليتيم ،والراب ،والفرار من الزحف ،وقذف
احملصنات الغافالت املؤمنات .وقد ذكر الرسول صلى هللا عليه وسلم مجاع الذنوب اليت تدخل النار،
ففي صحيح مسلم عن عياض بن محار أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يف خطبة له طويلة:

((وأهل النار مخسة :الضعيف الذي َّل َزبْـ َر له ،الذين هم فيكم تبعاً َّل يبتغون أهال وَّل ماَّلً ،واخلائن

الذي َّل خيفى له طمع ،وإن دق إَّل خانه ،ورجل َّل يصبح وَّل ْيسى إَّل وهو خيادعك عن أهلك

ومالك .وذكر البخل ،والكذب ،والشنظري ،الفحاش)) ( .)1اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر -
ص 57

_________

( )1رواه مسلم (.)2865

()179/5

املطلب السادس :أشخاص أبعياهنم يف النار
الكفار املشركون يف النار َّل شك يف ذلك ،وقد أخربَن القرآن الكرمي ،كما أخربَن الرسول صلى هللا

عليه وسلم أن أشخاصاً أبعياهنم يف النار ،فمن هؤَّلء فرعون موسى ،يَـ ْق ُد ُم قَـ ْوَمهُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة فَأ َْوَر َد ُه ُم
ِ
وح واِمرأَةَ لُ ٍ
ِِ
ب َّ
وط
َّار [هود .]98 :ومنهم :امرأة نوح وامرأة لوطَ ،
ض َر َ
الن َ
اَّللُ َمثَالً للَّذ َ
ين َك َف ُروا ا ْم َرأَةَ نُ ٍ َ ْ َ
امها فَـلَم يـغْنِيا ع ْنـهما ِمن َِّ
ِ
اد ََن ص ِ
ت َعب َدي ِن ِمن ِعب ِ
احلَْ ِ
َّار َم َع
َ
َكانَـتَا َحتْ َ ْ ْ ْ َ
يل ا ْد ُخال الن َ
ني فَ َخانَـتَ َُ ْ ُ َ َ ُ َ َ
اَّلل َش ْيـئًا َوق َ
ِِ
ني [التحرمي.]10 :
الدَّاخل َ
ات َهلَ ٍ
ت يَ َدا أَِيب َهلَ ٍ
ب
ب َوتَ َّ
ومنهم :أبو هلب وامرأته تَـبَّ ْ
صلَى ََن ًرا َذ َ
ب َسيَ ْ
سَ
ب َما أَ ْغ َىن َع ْنهُ َمالُهُ َوَما َك َ
ِ
وامرأَتُهُ َمحَّالَةَ ا ْحلطَ ِ ِ ِ
س ٍد [املسد] .ومنهم :عمرو بن عامر اخلزاعي ،فقد رآه
َ
َ َْ
ب ِيف جيد َها َح ْب ٌل من َّم َ
الرسول جير أمعاءه يف النار ،ومنهم الذي قتل عمار وسلبه ،ففي (معجم الطرباين) إبسناد صحيح عن
عمرو بن العاص وعن ابنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :قاتل عمار وسالبه يف النار)) (.)1
اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص 59
_________

( )1مل أجده يف ((معجم الطرباين الكبري)) ولعله يف املفقود منه .ورواه الطرباين يف ((املعجم األوسط))
( .)103 /9وأمحد ( ،)17811( )198 /4واحلاكم ( .)437 /3وقال :وتفرد به عبدالرمحن بن
املبارك وهو ثقة مأمون عن معتمر عن أبيه فإن كان حمفوظا فإنه صحيح على شرط الشيخني ومل

خيرجاه وإمنا رواه الناس عن معتمر عن ليث عن جماهد .ووافقه الذهيب .وقال اهليثمي يف ((جممع
الزوائد)) ( :)244 /7رواه أمحد والطرباين بنحوه  ..ورجال أمحد ثقات .وقال شعيب األرَنؤوط
حمقق ((املسند)) :إسناده قوي.

()180/5

املطلب السابع :كفرة اْلن يف النار

كفرة اْلن يدخلون النار كما يدخلها كفرة اإلنس ،فاْلن مكلفون كاإلنسَ :وَما َخلَ ْق ُ ِ ِ
نس
ت ا ْْل َّن َواإل َ
إَِّلَّ لِيـ ْعب ُد ِ
ش ُرُه ْم
ون [الذارايت .]56 :ويف يوم القيامة حيشر اْلن واإلنس على حد سواءَ :ويَـ ْوَم ِ ْحي ُ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِ
َّ
استَ ْكثَـ ْرُمت م َن ا ِإل ِ
ش َرهنُ ْم َو َّ
ني ُمثَّ
ك لَنَ ْح ُ
مج ًيعا َاي َم ْع َ
نس [األنعام ،]128 :فَـ َوَربِ َ
الشيَاط َ
ش َر ا ْْل ِن قَد ْ
َّ ِ
ضرَّهنُم حو َل ج َهنَّم ِجثِياا ُمثَّ لَنَن ِز َع َّن ِمن ُك ِل ِشيع ٍة أَيمـ ُهم أَ َش مد َعلَى َّ ِ ِ
ِ
ين
َ ْ
الر ْمحَ ِن عتياا ُمثَّ لَنَ ْح ُن أَ ْعلَ ُم ِابلذ َ
لَنُ ْح َ ْ َ ْ َ َ
ُهم أَو َىل ِهبا ِ
ت ِمن قَـ ْبلِ ُكم ِمن
صلِياا [مرمي ]70 - 68 :مث يقال للكفرة منهم :ا ْد ُخلُواْ ِيف أ َُم ٍم قَ ْد َخلَ ْ
ْ ْ َ
ِ ِ
ا ْْلِ ِن َوا ِإل ِ
يها ُه ْم َوالْغَ ُاوو َن
نس ِيف النَّا ِر [األعراف ،]38 :وعند ذلك يكبكبون يف النار :فَ ُك ْبكبُوا ف َ
وجن ُ ِ ِ
َمجَ ُعو َن [الشعراء ،]95 - 94 :وبذلك تتم كلمة هللا القاضية ِبلء النار من كفرة
يس أ ْ
َ ُُ
ود إبْل َ

َّاس أ ْ ِ
ك أل َْم َّ
َّم ِم َن ا ْْلِن َِّة َوالن ِ
ني [هودَ ]119:و َح َّق َعلَْي ِه ُم
اْلن واإلنس َوَْتَّ ْ
ت َكلِ َمةُ َربِ َ
َمجَع َ
ألن َج َهن َ
ت ِمن قَـ ْبلِ ِهم ِم َن ا ْْلِ ِن َوا ِإل ِ
نس [فصلت .]25 :اْلنة والنار لعمر بن سليمان
الْ َق ْو ُل ِيف أ َُم ٍم قَ ْد َخلَ ْ
األشقر  -ص 60

()181/5

املطلب الثامن :الذين َّل خيلدون يف النار
التعريف هبم :الذين يدخلون النار ،مث خيرجون منها هم أهل التوحيد الذين مل يشركوا ابهلل شيئاً ،ولكن

هلم ذنوب كثرية فاقت حسناهتم ،فخفت موازينهم ،فهؤَّلء يدخلون النار مدداً يعلمها هللا تبارك

وتعاىل ،مث خيرجون بشفاعة الشافعني ،وخيرج هللا برمحته أقواماً مل يعملوا خرياً قط .اْلنة والنار لعمر بن
سليمان األشقر  -ص 61

()182/5

املطلب التاسع :صفات أهل النار
عن حارثة بن وهب عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :أَّل أخربكم أبهل اْلنة؟ كل ضعيف
متضعف ,لو أقسم على هللا ألبره ,أَّل أخربكم أبهل النار؟ كل عتل ,جواظ ,مستكرب)) (.)1
و (العتل) قال جماهد وعكرمة( :هو القوي) ( ،)2وقال أبو رزين( :هو الصحيح) (.)3

وقال عطاء بن يسار :عن وهب الذماري قال( :تبكي السماء واألرض من رجل أمت هللا خلقه,

وأرحب جوفه ,وأعطاه معظماً من الدنيا ,مث يكون ظلوماً غشوماً للناس ,لذلك العتل الزنيم) (.)4
وقال إبراهيم النخعي( :العتل :الفاجر ,والزنيم :اللئيم يف أخالق الناس).

وروى شهر بن حوشب عن عبدالرمحن بن غنم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل يدخل

اْلنة جواظ ,وَّل جعظري ,وَّل العتل الزنيم ,فقال رجل من املسلمني :ما اْلواظ ,اْلعظري ,والعتل

الزنيم؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اْلواظ الذي مجع ومنع ,وأما اْلعظري فالفظ الغليظ
قال هللا تعاىل :فَبِما ر ْمح ٍة ِمن َِّ
ظ الْ َقل ِ
ك [آل
نت فَظاا غَلِي َ
ْب َّلَن َفضمواْ ِم ْن َح ْولِ َ
نت َهلُ ْم َولَ ْو ُك َ
اَّلل لِ َ
َ ََ َ

عمران ]159:وأما العتل الزنيم فشديد اخللق ,رحيب اْلوف ,مصحح ,أكول ,شروب ,واجد
للطعام ,ظلوم لألَنم)) (.)5

وروى معاوية بن صاحل عن كثري بن احلارث عن القاسم موىل معاوية قال :سئل رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم عن العتل الزنيم قال(( :هو الفاحش اللئيم)) ( )6وقال معاوية :وحدثين عياض بن

عبدهللا الفهري عن موسى بن عقبة عن النيب صلى هللا عليه وسلم بذلك خرجه كله ابن أيب حامت

(.)7

س ِيف
وأما املستكرب فهو الذي يتعاطى الكرب على الناس والتعاظم عليهم ,وقد قال هللا تعاىل :أَلَْي َ
ِ
ْمتَ َكِ ِربي َن [الزمر ]60:وقد ذكرَن فيما سبق حديث(( :حيشر املتكربون يوم القيامة
َّم َمثْـ ًوى لل ُ
َج َهن َ
أمثال الذر ,يساقون إىل سجن يف النار يقال له :بولس ,تعلوهم َنر األنيار ,يغشاهم الذل من كل
مكان)) ( )8فإن عقوبة التكرب اهلوان والذل كما قال هللا تعاىل :ويـوم يـعر َّ ِ
ين َك َف ُروا َعلَى النَّا ِر
ََ ْ َ ُ َْ ُ
ض الذ َ
استَ ْمتَـ ْعتُم ِهبَا فَالْيَـ ْوَم ُجتْ َزْو َن َع َذ َ ِ ِ
ْربو َن ِيف
أَ ْذ َه ْبـتُ ْم طَيِبَاتِ ُك ْم ِيف َحيَاتِ ُك ُم ال مدنْـيَا َو ْ
اب ا ْهلُون ِبَا ُكنتُ ْم تَ ْستَكِ ُ
ِ
األ َْر ِ ِ
س ُقو َن [األحقاف]20:
ض بغَ ِْري ا ْحلَ ِق َوِبَا ُكنتُ ْم تَـ ْف ُ
ويف احلديث الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم فيما حيكيه عن ربه عز وجل قال(( :الكربايء
ردائي ,والعظمة إزاري ,فمن َنزعين واحداً منهما عذبته بناري)) يعين :ألقيته يف جهنم (.)9
_________

( )1رواه البخاري ( ،)4918ومسلم (.)2853
((( )2تفسري ابن كثري)) (.)193 /8

( )3رواه الطربي يف تفسريه (،)536 /23
( )4رواه الطربي يف تفسريه (.)536 /23
( )5رواه ابن أيب حامت يف تفسريه (ص.)3309 :

( )6رواه الطربي يف تفسريه ( ،)536 /23وابن أيب حامت يف تفسريه (ص.)3310 :
( )7رواه ابن أيب حامت يف تفسريه (ص.)3310 :

( )8رواه الرتمذي ( ،)2492أمحد ( .)6677( )179 /2من حديث جد عمرو بن شعيب .قال
الرتمذي :حسن صحيح ،وحسنه البغوي يف ((شرح السنة)) ( ،)537 /6وابن حجر يف ((ختريج
مشكاة املصابيح)) ( )474 /4كما قال ذلك يف املقدمة.

( )9رواه مسلم ( )2620بلفظ ((العز إزاره)) ،ورواه أبو داود ( ،)4090وأمحد ()414 /2
( )9348كالمها بلفظ ((قذفته)) ،وابن ماجه ( ،)3383وابن حبان ( )486 /12كالمها بلفظ:
((ألقيته)) .من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

()183/5

ويف (الصحيحني) عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :حتاجت اْلنة والنار ,فقالت
النار :أوثرت ابملتكربين ,واملتجربين ,وقالت اْلنة( :فما يل) َّل يدخلين إَّل ضعفاء الناس وسقطهم
(وغرهتم)  ,قال هللا عز وجل للجنة :أنت رمحيت أرحم بك من أشاء من عبادي ،وقال للنار :أنت

عذايب فال ْتتلئ حىت يضع عليها رجله ,فتقول :قط قط .فهنالك ْتتلئ وينزوي بعضها إىل بعض ,وَّل
يظلم هللا من خلقه أحداً ,وأما اْلنة فإن هللا ينشئ هلا خلقاً)) ()1

ويف رواية خرجها ابن أيب حامت(( :فقالت النار مايل َّل يدخلين إَّل اْلبارون ,واملتكربون ,واألشراف,

وأصحاب األموال)) (.)2

وخرج اإلمام أمحد من حديث أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :افتخرت اْلنة والنار

فقالت النار :اي رب يدخلين اْلبابرة ,واملتكربون ,وامللوك ,واألشراف ،وقالت اْلنة :أي رب يدخلين
الضعفاء ,والفقراء ,واملساكني)) ( )3ذكر احلديث ِبعىن ما تقدم.

وسبب هذا أن هللا عز وجل حف اْلنة ابملكاره ,وحف النار ابلشهوات كما قال تعاىل :فَأ ََّما َمن طَغَى
وآثَـر ا ْحلياةَ ال مدنْـيا فَِإ َّن ا ْْل ِح ِ
اف م َق ِ ِ
س َع ِن ا ْهلََوى فَِإ َّن ا ْْلَنَّةَ
يم ه َي ال َْمأ َْوى َوأ ََّما َم ْن َخ َ َ َ
َ
َ َ ََ
َ َ
ام َربه َو َهنَى النَّـ ْف َ
ِه َي ال َْمأ َْوى [النازعات]41 - 37:
ويف (صحيح البخاري) عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :حجبت
اْلنة ابملكاره ,وحجبت النار ابلشهوات)) ( , )4وخرجه مسلم ولفظه(( :حفت اْلنة ابملكاره,

وحفت النار ابلشهوات)) ( )5وخرجه أيضاً من حديث أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم (.)6
وخرجه اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي من حديث أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:

((ملا خلق هللا اْلنة والنار أرسل جربيل إىل اْلنة فقال :انظر إليها وإىل ما أعددت ألهلها فيها ,قال:
فجاءها فنظر إليها وإىل ما أعد ألهلها فيها ,قال :فرجع إليه فقال :فوعزتك َّل يسمع هبا أحد إَّل

دخلها ,فأمر هبا فحفت ابملكاره ,فقال :ارجع إليها فانظر إىل ما أعددت ألهلها ,قال :فرجع إليها
فإذا هي قد حفت ابملكاره ,فرجع إليه فقال :وعزتك لقد خفت أن َّل يدخلها أحد .قال :فاذهب
إىل النار فانظر إىل ما أعددت ألهلها ,فإذا هي يركب بعضها بعضاً ,فرجع إليه فقال :وعزتك َّل

يسمع هبا أحد فيدخلها ,فأمر هبا فحفت ابلشهوات ،فقال :ارجع إليها ,فرجع إليها فقال :وعزتك

لقد خشيت أَّل ينجو منها أحد إَّل دخلها)) (.)7

_________

( )1رواه البخاري ( ،)4850ومسلم ( .)2846من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )2رواه ابن أيب حامت يف تفسريه (ص.)2096 :

( )3رواه أمحد ( ،)11114( )13 /3وابن خرْية يف ((التوحيد)) ( .)215 /1وقد أشار يف املقدمة
أنه صح وثبت ابإلسناد الثابت الصحيح ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)115 /7رواه أمحد
ورجاله ثقات ألن محاد بن سلمة روى عن عطاء بن السائب قبل اَّلختالط.

( )4رواه البخاري (.)6487
( )5رواه مسلم (.)2823
( )6رواه مسلم (.)2822
( )7رواه أبو داود ( ،)4744والرتمذي ( ،)2560والنسائي ( ،)3 /7وأمحد ()332 /2

( ،)8379واحلاكم ( .)79 /1وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح ،وقال احلاكم :هذا
حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب
داود)) :حسن صحيح.

()184/5

فتبني هبذا أن صحة اْلسد وقوته ,وكثرة املال ,والتنعم بشهوات الدنيا ,والتكرب والتعاظم على اخللق
وهي صفات أهل النار اليت ذكرت يف حديث حارثة بن وهب ,هي مجاع الطغيان والبغي كما قال
ِ
استَـغْ َىن [العلق ]7 - 6:والطغيان وإيثار احلياة الدنيا وشهواهتا
نسا َن لَيَطْغَى أَن َّرآهُ ْ
تعاىلَ :كالَّ إ َّن ا ِإل َ
ِ
ِ
يم ِه َي ال َْمأ َْوى
من موجبات النار كما قال تعاىل :فَأ ََّما َمن طَغَى َوآثَـ َر ا ْحلَيَاةَ ال مدنْـيَا فَإ َّن ا ْْلَح َ
[النازعات.]39 - 37:
وأما الضعيف يف البدن ,واَّلستضعاف يف الدنيا من قلة املال والسلطان ,مع اإلْيان فهو مجاع كل

خري ،وهلذا يقال :من العصمة أن َّل جتد ،فهذه صفة أهل اْلنة اليت ذكرت يف حديث حارثة.

وقد روي حنو حديث حارثة من وجوه متعددة ويف بعضها زايدات  ...ومن حديث سراقة بن مالك

بن جعشم أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال له(( :اي سراقة ,أَّل أخربك أبهل اْلنة وأهل النار؟ قال:

بلى اي رسول هللا ،قال :أما أهل النار فكل جعظري ,جواظ ،مستكرب .وأما أهل اْلنة فالضعفاء
املغلوبون)) ()1

ومن حديث عبدهللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :أَّل أخربكم أبهل اْلنة وأهل
النار ،أما أهل اْلنة فكل ضعيف متضعف ,أشعث ذو طمرين ,لو أقسم على هللا ألبره ،وأما أهل

النار فكل جعظري ,جواظ ,مجاع ,مناع ,ذي تبع)) (... )2

وخرج الطرباين من حديث أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :أَّل أخربكم بصفة أهل

اْلنة؟ قلنا :بلى اي رسول هللا ,قال :كل ضعيف متضاعف ,ذو طمرين ,لو أقسم على هللا ألبره ,أَّل
أنبئكم أبهل النار؟ قلنا :بلى اي رسول هللا ,قال :كل ٍ
جظ ,جعظ ٍر ,مستكرب ،قال :فسألته :ما اْلظ؟
قال :الضخم ,وما اْلعظر؟ قال :العظيم يف نفسه)) (... )3
وروى سليم بن عمر عن فرات البهراين عن أيب عامر األشعري أن رجالً سأل رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم عن أهل النار فقال :لقد سألت عن عظيم ,كل شديد قعربي ,فقال :وما القعربي اي

رسول هللا؟ قال :الشديد على العشرية ,الشديد على األهل ,الشديد على الصاحب ،قال :فمن أهل

اْلنة اي رسول هللا؟ فقال :سبحان هللا ,لقد سألت عن عظيم ,كل ضعيف مزهد)) (.)4

ويف املعىن أحاديث أخر ،ويف (صحيح مسلم) عن عياض بن محار أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال
يف خطبته(( :وأهل اْلنة ثالثة :ذو سلطان مقسط متصدق ,ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرىب

ومسلم ,وعفيف متعفف ذو عيال .وأهل النار مخسة :الضعيف الذي َّل زبر له ,الذين هم فيكم تبعاً
َّل يبغون أهالً ,وَّل ماَّلً .واخلائن الذي َّل خيفى له طمع وإن دق إَّل خانه ,ورجل َّل يصبح وَّل ْيسي
إَّل وهو خيادعك عن أهلك ومالك)) وذكر البخل ,والكذب ,والشنظري الفحاش (.)5

ففي هذا احلديث جعل النيب صلى هللا عليه وسلم أهل اْلنة ثالث أصناف.
_________

( )1رواه أمحد ( ،)17621( )175 /4والطرباين ( ،)6605( )129 /7واحلاكم (،)717 /3
واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( .)38 /4وقال إسناده حسن ،وهو أيضاً ما قاله اهليثمي يف
((جممع الزوائد)) (.)268 /10

( )2رواه أمحد ( ،)7010( )214 /2واحلاكم ( .)541 /2وقال :صحيح على شرط مسلم،

وصحح إسناده ابن القيم يف ((حادي األرواح)) ( ،)112وقال اهليثمي ( :)396 /10رجاله رجال

الصحيح.
( )3رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( .)4263( )302 - 301 /4قال اهليثمي يف ((جممع

الزوائد)) ( :)268 /10رواه الطرباين يف األوسط عن شيخه عبد هللا بن حممد بن أيب مرمي وهو
ضعيف.

( )4ذكره السيوطي يف ((مجع اْلوامع)) ( )7892وقال[ :رواه] الشريازي يف ((األلقاب))،
والديلمي عن أىب عامر األشعري.
( )5رواه مسلم (.)2865

()185/5

أحدمها -ذو السلطان املقسط املتصدق ,وهو من كان له سلطان على الناس ,فسار يف سلطانه
ابلعدل ,مث ارتقى درجة الفضل.
والثاين -الرحيم الرقيق القلب ,الذي َّل خيص برمحته قرابته ,بل يرحم املسلمني عموماً ،فتبني أن
القسمني أهل الفضل واإلحسان.

والثالث :العفيف املتعفف ,ذو العيال ,وهو من حيتاج إىل ما عند الناس فيتعفف عنهم ,وهذا أحد

نوعي اْلود أعين العفة عما يف أيدي الناس َّل سيما مع احلاجة.

وقد وصف هللا يف كتابه أهل اْلنة ببذل الندى ,وكف األذى ولو كان األذى حبق ,فقالَ :و َسا ِر ُعواْ إِ َىل
ات واألَر ِ
َّت لِلْمت َِّق َّ ِ
الس َّراء َوالض ََّّراء
ين يُ ِنف ُقو َن ِيف َّ
ض َها َّ
َمغْ ِف َرةٍ ِمن َّربِ ُك ْم َو َجن ٍَّة َع ْر ُ
ض أُعد ْ ُ َ
الس َم َاو ُ َ ْ ُ
ني الذ َ
ِ
ِ
ِ
ني َع ِن الن ِ
َّاس َو َّ
ني [آل عمران ،]134 - 133:فهذا حال
ني الْغَْي َ
اَّللُ ُِحي م
ب ال ُْم ْحسنِ َ
ظ َوال َْعاف َ
َوالْ َكاظ ِم َ
معاملتهم للخلق مث وصف قيامهم حبق احلق فقال :والَّ ِذين إِ َذا فَـعلُواْ فَ ِ
س ُه ْم ذَ َك ُرواْ
اح َ
َ
َ َ
شةً أ َْو ظَلَ ُمواْ أَنْـ ُف َ
ِ
اَّلل وَمل ي ِ
ِ ِِ
َّ
ك
ص مرواْ َعلَى َما فَـ َعلُواْ َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن أ ُْولَئِ َ
اَّللَ فَ ْ
استَـ ْغ َف ُرواْ ل ُذنُوهب ْم َوَمن يَـ ْغف ُر ال مذنُ َ
وب إَِّلَّ َُّ َ ْ ُ
ِِ
َّات َجتْ ِري ِمن َحتْتِها األ َْهنَار َخالِ ِد ِ
ني [آل
َج َزآ ُؤ ُهم َّمغْ ِف َرةٌ ِمن َّرهبِِ ْم َو َجن ٌ
َج ُر ال َْعامل َ
يها َونِ ْع َم أ ْ
ين ف َ
َ
ُ
َ
عمران ]136 - 135:فوصفهم هللا عند الذنوب ابَّلستغفار ،وعدم اإلصرار ,وهو حقيقة التوبة
النصوح.

اك ما الْع َقبةُ فَ م ٍ
ام ِيف يَـ ْوٍم
ك َرقَـبَة أ َْو إِط َْع ٌ
وقريب من هذه اآلية قوله تعاىل :فَال اقـْتَ َح َم ال َْع َقبَةَ َوَما أَ ْد َر َ َ َ َ
ِ َّ ِ
ِذي مسغَب ٍة يتِيما ذَا م ْقرب ٍة أَو ِمس ِكينًا ذَا م ْ ٍ
اص ْوا
اص ْوا ِاب َّ
لص ِْرب َوتَـ َو َ
آمنُوا َوتَـ َو َ
ين َ
ََ
َ ْ َ َ ً َ ََ ْ ْ
رتبَة ُمثَّ َكا َن م َن الذ َ
اب ال َْم ْي َمنَ ِة [البلد ،]18 - 11:والعقبة قد فسرها ابن عباس ابلنار ،وفسرها
ِابل َْم ْر َمحَ ِة أ ُْولَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ
ابن عمر بعقبة يف النار  ...فأخرب سبحانه أن اقتحامها ،وهو قطعها وجماوزهتا حيصل ابإلحسان إىل
اخللق ،إما بعتق الرقبة ,وإما ابإلطعام يف اجملاعة ,واملطعم إما يتيم من ذوي القرىب ,أو مسكني قد

لصق ابلرتاب فلم يبق له شيء .وَّل بد مع هذا اإلحسان أن يكون من أهل اإلْيان ,واآلمر لغريه

ابلعدل واإلحسان ,وهو التواصي ابلصرب ,والتواصي ابملرمحة ,وأخرب سبحانه أن هذه األوصاف
أوصاف أصحاب امليمنة.

وأما أهل النار فقد قسمهم النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث مخسة أصناف.
الصنف األول :الضعيف ،الذي َّل زبر له ،ويعين ابلزبر القوة واحلرص على ما ينتفع به صاحبه يف

اآلخرة من التقوى والعمل الصاحل ,وخرج العقيلي من حديث أيب هريرة مرفوعاً(( :إن هللا يبغض

املؤمن الذي َّل زبر له)) ( )1قال بعض رواة احلديث :يعين الشدة يف احلق ,وملا حدث مطرف بن

عبدهللا حبديث عياض بن محار هذا وبلغ قوله(( :الضعيف الذي َّل زبر له)) فقيل له :أو يكون هذا؟

قال :نعم وهللا ,لقد أدركتهم يف اْلاهلية وإن الرجل لريعى على احلي ماله إَّل وليدهتم يطؤها ()2

 ........وهذا القسم شر أقسام الناس ,ونفوسهم ساقطة ,ألهنم ليس هلم مهم يف طلب الدنيا وَّل

اآلخرة ,وإمنا مهه شهوة بطنه وفرجه كيف اتفق له ،وهو تبع للناس خادم هلم أو طواف عليهم سائل
هلم.

_________

( )1رواه العقيلي يف ((الضعفاء الكبري)) ( ،)246 /4ترمجة ( )1841مسمع بن حممد األشعري.

وقالَّ :ل يتابع وَّل يعرف ابلنقل .وَّل يتابع عليه هبذا اإلسناد ،وضعفه األلباين يف ((ضعيف اْلامع))

(.)1691
( )2رواه مسلم (.)2865

()186/5

والصنف الثاين :اخلائنَّ :ل خيفى له طمع وإن دق إَّل خانه أي يعين َّل يقدر على خيانة ولو كانت
حقرية يسرية إَّل ابدر إليها واغتنمها ,ويدخل يف ذلك التطفيف يف املكيال وامليزان ,وكذلك اخليانة يف
األماَنت القليلة كالودائع ,وأموال اليتامى ,وغري ذلك ,وهو خصلة من خصال النفاق ,ورِبا يدخل

اخليانة من خان هللا ورسوله يف ارتكاب احملارم سراً مع إظهار اجتناهبا.

قال بعض السلف :كنا نتحدث أن صاحب النار من َّل ْتنعه خشية هللا من شيء خفي له.

الصنف الثالث :املخادع ،الذي دأبه صباحاً ومساء خمادعة الناس على أهليهم وأمواهلم واخلداع من
أوصاف املنافقني كما وصفهم هللا تعاىل بذلك ,واخلداع معناه إظهار اخلري ,وإضمار الشر لقصد

التوصل إىل أموال الناس وأهليهم واَّلنتفاع بذلك ،وهو من مجلة املكر واحليل احملرمة ،ويف حديث
ابن مسعود ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :من غشنا فليس منا واملكر واخلداع يف النار)) ()1

الصنف الرابع :الكذب والبخل ...
الصنف اخلامس :الشنظري وقد فسر ابلسيء اخللق ،والفاحش هو الفاحش املتفحش.

ويف (الصحيحني) عن عائشة رضي هللا عنها عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن من شر الناس
منزلة عند هللا يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه)).

ويف الرتمذي عن ابن مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا يبغض الفاحش الفاحش

البذيء)) والبذيء الذي جيري لسانه ابلسفه وحنوه من لغو الكالم.
ويف (املسند) عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :حبسب امر ٍئ من الشر أن يكون فاحشاً بذيئاً

خبيالً جباَنً)) فالفاحش هو الذي يفحش يف منطقه ويستقبل الرجال بقبيح الكالم من السب وحنوه،
وأييت يف كالمه ابلسخف وما يفحش ذكره .التخويف من النار والتعريف حبال دار البوار َّلبن رجب

– بتصرف  -ص279 – 270 :

_________

( )1رواه الطرباين ( ،)10234( )138 /10وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( ،)210 /4واملنذري
يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( .)32 /3وقال :إسناده جيد ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/4

 :)82رجاله ثقات ،ويف عاصم بن هبدلة كالم لسوء حفظه ،وقال األلباين يف ((صحيح الرتغيب
والرتهيب)) :حسن صحيح.
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املبحث الثامن :الذنوب املتوعد عليها ابلنار
• املطلب األول :الفرق املخالفة للسنة.
• املطلب الثاين :املمتنعون من اهلجرة.
• املطلب الثالث :اْلائرون يف احلكم.

• املطلب الرابع :الكذب على الرسول صلى هللا عليه وسلم.
• املطلب اخلامس :الكرب.

• املطلب السادس :قاتل النفس بغري حق.
• املطلب السابع :أكلة الراب.

• املطلب الثامن :أكلة أموال الناس ابلباطل.
• املطلب التاسع :املصورون.
• املطلب العاشر :الركون إىل الظاملني.

• املطلب احلادي عشر :الكاسيات العارايت والذين جيلدون ظهور الناس.
• املطلب الثاين عشر :الذين يعذبون احليوان.

• املطلب الثالث عشر :عدم اإلخالص يف طلب العلم.

• املطلب الرابع عشر :الذين يشربون يف آنية الذهب والفضة.
• املطلب اخلامس عشر :الذي يقطع السدر الذي يظل الناس.
• املطلب السادس عشر :جزاء اَّلنتحار.
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املطلب األول :الفرق املخالفة للسنة
روى أبو داود والدارمي وأمحد واحلاكم وغريهم عن معاوية بن أيب سفيان أنه قال :أَّل إن رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم  -قام فينا فقال(( :أَّل إن من قبلكم من أهل الكتاب افرتقوا على ثنتني

وسبعني ملة ،وإن هذه امللة ستفرتق على ثالث وسبعني ،ثنتان وسبعون يف النار ،وواحدة يف اْلنة،

وهي اْلماعة)) (.)1

وهذا حديث صحيح .قال فيه احلاكم بعد سياقه ألسانيده :هذه أسانيد تقام هبا احلجة يف تصحيح
احلديث .ووافقه الذهيب .وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية فيه :هو حديث صحيح مشهور .وصححه

الشاطيب يف (اَّلعتصام) ،وقد مجع الشيخ َنصر الدين األلباين طرقه وتكلم على أسانيده ،وبني أنه

حديث صحيح َّل شك يف صحته.

وقد ذهب صديق حسن خان إىل أن الزايدة اليت يف احلديث وهي :كلها هالكة إَّل واحدة ومثلها:
ثنتان وسبعون يف النار زايدة ضعيفة .ونقل تضعيف ذلك عن شيخه الشوكاين ومن قبله عن ابن

الوزير ومن قبله عن ابن حزم .وقد استحسن قول من قال :إن هذه الزايدة من دسيس املالحدة،
فإن فيها التنفري عن اإلسالم والتخويف من الدخول فيه .وقد رد الشيخ َنصر الدين األلباين على

من ضعف هذه الزايدة من وجهني:

األول :أن النقد العلمي احلديثي قد دل على صحة هذه الزايدة ،فال عربة بقول من ضعفها.

الثاين :أن الذين صححوها أكثر وأعلم من ابن حزمَّ ،ل سيما وهو معروف عند أهل العلم بتشدده

ابلنقد ،فال ينبغي أن حيتج به إذا تفرد عند عدم املخالفة ،فكيف إذا خالف.
وأما ابن الوزير فإنه يرد الزايدة من جهة املعىن َّل من جهة اإلسناد ،وقد تكلم على هذا صديق

حسن خان يف (يقظة أويل اَّلعتبار) مبيناً أن مقتضى الزايدة أن الذي يدخل اْلنة من هذه األمة
قليل ،والنصوص الصحيحة الثابتة تدل على أن الداخلني من هذه األمة اْلنة كثري كثري ،يبلغون

نصف أهل اْلنة.

والرد على هذا من عدة وجوه:
األول :ليس معىن انقسام األمة إىل ثالث وسبعني فرقة أن يكون أكثر األمة يف النار ،ألن أكثر األمة

عوام مل يدخلوا يف تلك الفرق ،والذين افرتقوا وقعدوا وأصلوا خمالفني السنة قليل ابلنسبة للذين
جانبوا ذلك كله.

الثاين :ليس كل من خالف أهل السنة يف مسألة من مسائل يعد من الفرق املخالفة للسنة ،بل املراد

هبم الذين تبنوا أصوَّلً تصريهم فرقة مستقلة بنفسها ،تركوا من أجلها كثرياً من نصوص الكتاب

والسنة ،كاخلوارج واملعتزلة والرافضة .أما الذين يتبنون الكتاب والسنة وَّل حييدون عنهما ،فإهنم إذا
خالفوا يف مسألة من املسائل َّل يعدون فرقة من الفرق.

الثالث :الزايدة دلت على أن الفرق يف النار ،ولكنها مل توجب هلم اخللود يف النار.

ومن املعلوم أن بعض أهل هذه الفرق كفرة خالدون يف النار ،كغالة الباطنية الذين يُ ِظهرون اإلْيان

ويُبطنون الكفر كاإلمساعيلية والدروز والنصريية وحنوهم .ومنهم الذين خالفوا أهل السنة يف مسائل

كبرية عظيمة ،ولكنها َّل تصل إىل الكفر ،فهؤَّلء ليس هلم وعد مطلق بدخول اْلنة ،ولكنهم حتت

املشيئة إن شاء هللا غفر هلم وإن شاء عذهبم ،وقد تكون هلم أعمال صاحلة عظيمة تنجيهم من النار،
وقد ينجون من النار بشفاعة الشافعني ،وقد يدخلون النار ،وْيكثون فيها ما شاء هللا أن ْيكثوا ،مث

خيرجون منها بشفاعة الشافعني ورمحة أرحم الرامحني .اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص 61
_________
( )1رواه أبو داود ( ،)4597وأمحد ( ،)16979( )102 /4والدارمي ( ،)314 /2واحلاكم (/1

 .)218واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال احلاكم :هذه أسانيد تقام هبا احلجة يف تصحيح هذا

احلديث .ووافقه الذهيب .وصحح إسناده أبو احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( - )96كما
أشار هلذا يف املقدمة  .-وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :حسن .وانظر كالمه يف
((السلسلة الصحيحة)) (.)204
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املطلب الثاين :املمتنعون من اهلجرة
َّل جيوز للمسلم أن يقيم يف داير الكفر إذا وجدت داير اإلسالم خاصة إذا كان مكثه يف داير الكفر

يعرضه للفتنة ،ومل يقبل هللا الذين ختلفوا عن اهلجرة ،فقد أخربَن احلق أن املالئكة تُـبَكت هذا الصنف
َّ ِ
اه ُم
ين تَـ َوفَّ ُ
من الناس حال املوت ،وَّل تعذرهم عندما يدعون أهنم كانوا مستضعفني يف األرض :إِ َّن الذ َ
ض قَالْواْ أََمل تَ ُكن أَر ِ
هللا و ِ
الْمآلئِ َكةُ ظَالِ ِمي أَنْـ ُف ِس ِهم قَالُواْ فِيم ُكنتُم قَالُواْ ُكنَّا مستَ ْ ِ
اس َعةً
ني ِيف األ َْر ِ َ ْ ْ ْ ُ
ض َعف َ
َ ْ
ْ
ض َ
ُْ
َ
ِ
صريا إَِّلَّ الْمستَ ْ ِ
فَـتُـه ِ ِ
ال والنِساء والْ ِولْ َد ِ
اهم ج َهنَّم وس ْ ِ
ني من ِ ِ
ان َّلَ
يها فَأ ُْولَئِ َ
اج ُرواْ ف َ
َ
ك َمأ َْو ُ ْ َ ُ َ َ
الر َج َ َ َ
ُْ
ض َعف َ َ
اءت َم ً
ِ
ِ
يعو َن حيلَةً َوَّلَ يَـ ْهتَ ُدو َن َسبِيالً [النساء ،]98 - 97 :فلم يعذر هللا من هؤَّلء إَّل املستضعفني
يَ ْستَط ُ
الذين َّل جيدون حيلة للخروج ،وَّل يهتدون إىل الطريق الذي يوصلهم إىل داير اإلسالم .اْلنة والنار
لعمر بن سليمان األشقر  -ص 64
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املطلب الثالث :اْلائرون يف احلكم

أنزل هللا الشريعة ليقوم الناس ابلقسط ،وأمر هللا عباده ابلعدل إِ َّن هللا أيْمر ِابلْع ْد ِل وا ِإلحس ِ
ان
َ َ ُُ َ َ ْ َ
[النحل ،]90 :وفرض على احلكام والقضاة احلكم ابلعدل وعدم اْلور إِ َّن هللاَ َأي ُْم ُرُك ْم أَن تُؤدمواْ
ِ
األَم َاَن ِ
ني الن ِ
َّاس أَن َحتْ ُك ُمواْ ِابل َْع ْد ِل [النساء ،]58 :وقد هتدد احلق الذين
ت إِ َىل أ َْهل َها َوإِذَا َح َك ْمتُم بَ ْ َ
َ
َّل حيكمون ابحلق ابلنار ،فقد روى بريدة بن احلصيب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال:
((القضاة ثالثة :واحد يف اْلنة ،واثنان يف النار ،فأما الذي يف اْلنة :فرجل عرف احلق وقضى به،

ورجل عرف احلق فجار يف احلكم ،فهو يف النار ،ورجل قضى للناس على جهل ،فهو يف النار))
أخرجه أبو داود ( .)1اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص 64
_________
( )1رواه أبو داود ( .)3573وقال :هذا أصح شيء فيه .وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة))
( - )478 /3كما أشار هلذا يف املقدمة  .-وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.
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املطلب الرابع :الكذب على الرسول صلى هللا عليه وسلم
عقد ابن األثري يف كتابه الكبري (جامع األصول) فصالً ساق فيه كثرياً من األحاديث اليت حتذر من

الكذب على الرسول صلى هللا عليه وسلم ،فمنها ما رواه البخاري ومسلم والرتمذي عن علي بن أيب

علي يلج النار))
علي ،فإنه من كذب َّ
طالب قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تكذبوا َّ

(.)1

ومنها ما رواه البخاري عن سلمة بن األكوع قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :من

علي ما مل أقل ،فليتبوأ مقعده يف النار)) ( .)2ومنها ما رواه البخاري يف (صحيحه) ،وأبو داود
تقول َّ

يف (سننه) عن عبدهللا بن الزبري عن أبيه الزبري بن العوام ،قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يقول(( :من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)) ( .)3ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن

املغرية بن شعبة ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن كذابً علي ليس ككذب على أحد،

علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)) ( )4اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص
فمن كذب َّ

65

_________

( )1رواه البخاري ( ،)106ومسلم ( ،)1والرتمذي (.)2660
( )2رواه البخاري (.)109
( )3رواه البخاري ( )107بدون لفظة( :متعمداً) ،وأبو داود (.)3651
( )4رواه البخاري ( ،)1291ومسلم (.)4
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املطلب اخلامس :الكرب
من الذنوب الكبار الكرب ،فعن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يقول هللا
تعاىل :الكربايء ردائي ،والعظمة إزاري ،فمن َنزعين واحداً منهما أدخلته النار (ويف رواية) أذقته

النار)) رواه مسلم (.)1

وعن ابن مسعود قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يدخل اْلنة من كان يف قلبه مثقال
ذرة من كرب قال رجل :إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا ،ونعله حسنا ،قال :إن هللا مجيل حيب

اْلمال .الكرب :بطر احلق ،وغمط الناس)) رواه مسلم ( .)2اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر -
ص 66

_________

( )1رواه مسلم ( )2620بلفظ ((العز إزاره)) ،ورواه أبو داود ( ،)4090وأمحد ()414 /2

( )9348كالمها بلفظ(( :قذفته)) ،وابن ماجه ( ،)4175وابن حبان ( )486 /12كالمها بلفظ:
((ألقيته)) .من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )2رواه مسلم (.)91
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املطلب السادس :قاتل النفس بغري حق
قال تعاىل :ومن يـ ْقتُل م ْؤِمنًا متَـع ِم ًدا فَجزآ ُؤهُ جهن ِ ِ
ِ
َع َّد لَهُ َع َذ ًااب
ب هللاُ َعلَْي ِه َولَ َعنَهُ َوأ َ
َّم َخال ًدا ف َ
َ
ََ َ ْ ُ
يها َوغَض َ
ََ َ َ ُ
ِ
يما [النساء .]93 :فال جيوز يف دين هللا قتل النفس املسلمة إَّل إبحدى ثالث كما يف احلديث
َعظ ً
الذي يرويه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل حيل دم
امرئ مسلم يشهد أن َّل إله إَّل هللا ،وأين رسول هللا ،إَّل إبحدى ثالث :النفس ابلنفس ،والثيب

الزاين ،واملارق من الدين ،التارك للجماعة)) ( )1ويف (صحيح البخاري) عن ابن عمر رضي هللا

عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :لن يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب

دماً حراماً)) ( .)2قال ابن عمر :إن من ورطات األمور اليت َّل خمرج ملن أوقع نفسه فيها سفك الدم
احلرام بغري حله ( .)3وقد حذر الرسول صلى هللا عليه وسلم املسلمني أن يقاتل بعضهم بعضاً،
وأخرب أن القاتل واملقتول يف النار ،فعن أيب بكرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إذا

تواجه املسلمان بسيفيهما ،فالقاتل واملقتول يف النار قال :فقلت ،أو قيل :اي رسول هللا ،هذا القاتل،

فما ابل املقتول؟ قال :إنه كان حريصاً على قتل صاحبه)) ( .)4ولذا فإن العبد الصاحل أىب أن يقاتل
ِ
آد َم ِاب ْحلَ ِق إِ ْذ
ين َ
أخاه ،خشية أن يكون من أهل النار ،فباء القاتل إبمثه وإمث أخيهَ :واتْ ُل َعلَْيه ْم نَـبَأَ ابْ َ ْ
قَـ َّراب قُـرابَن فَـتـ ُقبِل ِمن أ ِ
ِ
ِ
ني لَئِن
َّك قَ َ
اآلخ ِر قَ َ
ال ألَقْـتُـلَن َ
َح ِدمهَا َوَملْ يُـتَـ َقبَّ ْل ِم َن َ
ال إِ َّمنَا يَـتَـ َقبَّ ُل هللاُ م َن ال ُْمتَّق َ
َ
َ َْ ً ُ َ
ِ
ِ ٍِ ِ
ني إِِين أُ ِري ُد أَن
اف هللاَ َر َّ
َخ ُ
طت إِ ََّ
ك إِِين أ َ
ك ألَقْـتُـلَ َ
ي إِلَْي َ
س َ
ب ال َْعالَ ِم َ
يل يَ َد َك لتَـ ْقتُـلَ ِين َما أ َََنْ ببَاسط يَد َ
بَ َ
ِ
ِ
َص َح ِ
ني [املائدة .]29 - 27 :اْلنة والنار
اب النَّا ِر َوذَلِ َ
وء إبِِ ْمثِي َوإِ ْمثِ َ
ك فَـتَ ُكو َن م ْن أ ْ
ك َج َزاء الظَّال ِم َ
تَـبُ َ
لعمر بن سليمان األشقر  -ص 66
_________
( )1رواه البخاري ( ،)6878ومسلم (.)1676
( )2رواه البخاري (.)6862

( )3رواه البخاري (.)6863
( )4رواه البخاري ( ،)31ومسلم (.)2888

()194/5

املطلب السابع :أكلة الراب
من الذنوب اليت توبق صاحبها الراب ،وقد قال احلق يف الذين أيكلونه بعد أن بلغهم حترمي هللا لهَ :وَم ْن
ِ
َّ ِ
ِ
آمنُواْ َّلَ َأتْ ُكلُواْ
اد فَأ ُْولَئِ َ
َع َ
كأ ْ
اب النَّا ِر ُه ْم ف َ
َص َح ُ
ين َ
يها َخال ُدو َن [البقرة ،]275 :وقالَ :اي أَيمـ َها الذ َ
اع َفةً واتَّـ ُقواْ هللا لَعلَّ ُكم تُـ ْفلِحو َن واتَّـ ُقواْ النَّار الَِّيت أ ُِعد ْ ِ ِ
ِ
ين [آل عمران130 :
الرَاب أَ ْ
ض َعافًا م َ
َ
َ َ ْ ُ َ
ضَ َ
َّت ل ْل َكاف ِر َ
.]131 -

وقد عده الرسول صلى هللا عليه وسلم يف احلديث املتفق عليه واحداً من سبعة ذنوب توبق صاحبها،
ففي (الصحيحني) عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :اجتنبوا

السبع املوبقات قالوا :اي رسول هللا وما هن؟ قال :الشرك ابهلل ،والسحر ،وقتل النفس اليت حرم هللا
إَّل ابحلق ،وأكل الراب ،وأكل مال اليتيم ،والتويل يوم الزحف ،وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت))
( )1اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص 67
_________

( )1رواه البخاري ( ،)2766ومسلم (.)89

()195/5

املطلب الثامن :أكلة أموال الناس ابلباطل

من الظلم العظيم الذي يستحق به صاحبه النار أكل أموال الناس ابلباطل ،كما قال تعاىلَ ::اي أَيمـ َها
اط ِل إَِّلَّ أَن تَ ُكو َن ِجتَارةً عن تَـر ٍ ِ
الَّ ِذين آمنواْ َّلَ َأتْ ُكلُواْ أَموالَ ُكم بـيـن ُكم ِابلْب ِ
س ُك ْم
َ َُ
ْ َ ْ َْ َ ْ َ
َ َ َ
اض من ُك ْم َوَّلَ تَـ ْقتُـلُواْ أَن ُف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ْو َ
ك َعلَى هللا يَسرياً
صليه ََن ًرا َوَكا َن َذل َ
يما َوَمن يَـ ْف َع ْل َذل َ
ف نُ ْ
إِ َّن هللاَ َكا َن ب ُك ْم َرح ً
ك ُع ْد َو ًاَن َوظُل ًْما فَ َ
[النساء.]30 - 29 :
ومن أكل أموال الناس ابلباطل أكل أموال اليتامى ظلماً ،وقد خص احلق أمواهلم ابلذكر لضعفهم

َّ ِ
ال الْيَـتَ َامى ظُل ًْما إِ َّمنَا َأيْ ُكلُو َن ِيف
ين َأيْ ُكلُو َن أ َْم َو َ
وسهولة أكل أمواهلم ،ولشناعة هذه اْلرْية إِ َّن الذ َ
ِ
ريا [النساء ]10:اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص 68
بُطُوهنِِ ْم ََن ًرا َو َسيَ ْ
صلَ ْو َن َسع ً

()196/5

املطلب التاسع :املصورون
أشد الناس عذاابً يوم القيامة املصورون الذين يضاهئون خلق هللا ،ففي (الصحيحني) عن عبدهللا بن
مسعود ،قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن أشد الناس عذاابً عند هللا يوم

القيامة املصورون)) (.)1

وعن ابن عباس رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :كل مصور يف

النار ،جيعل له بكل صورة صورها نفساً ،فتعذبه يف جهنم)) متفق عليه ()2

وعن عائشة أن الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :قال يف النمرقة اليت فيها تصاوير :إن أصحاب هذه
الصور يعذبون يوم القيامة ،يقال هلم :أحيوا ما خلقتم)) متفق عليه (.)3

وعن عائشة أيضاً ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :أشد الناس عذاابً الذين يضاهون خبلق
هللا)) متفق عليه)4( .

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :قال عز وجل:
ومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي ،فليخلقوا ذرة ،أو ليخلقوا حبة ،أو ليخلقوا شعرية)) متفق عليه

( )5اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص 68
_________
( )1رواه البخاري ( ،)5950ومسلم (.)2109
( )2رواه مسلم (.)2110

( )3رواه البخاري ( ،)2105ومسلم (.)2107
( )4رواه البخاري ( ،)5954ومسلم (.)2107
( )5رواه البخاري ( ،)7559ومسلم (.)2111

()197/5

املطلب العاشر :الركون إىل الظاملني

َّ ِ
ين ظَلَ ُمواْ
من األسباب اليت تدخل النار الركون إىل الظاملني أعداء هللا ومواَّلهتمَ :وَّلَ تَـ ْرَكنُواْ إِ َىل الذ َ
َّار [هود .]113:اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص 69
فَـتَ َم َّ
س ُك ُم الن ُ

()198/5

املطلب احلادي عشر :الكاسيات العارايت والذين جيلدون ظهور الناس
من األصناف اليت تصلى النار الفاسقات املتربجات اللوايت يفنت عباد هللا ،وَّل يستقمن على طاعة

هللا ،فقد روى أبو هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :صنفان من أهل النار مل
أرمها ،قوم معهم سياط كأذَنب البقر يضربون هبا الناس ،ونساء كاسيات عارايت ،مميالت مائالت،
رؤوسهن كأسنمة البخت املائلةَّ ،ل يدخلن اْلنة وَّل جيدن رحيها ،وإن رحيها لتوجد من مسرية كذا

وكذا)) أخرجه مسلم ،والبيهقي ،وأمحد (.)1

قال القرطيب يف الذين معهم سياط كأذَنب البقر :وهذه الصفة للسياط مشاهدة عندَن ابملغرب إىل

اآلن قال صديق حسن خان معقباً على قول القرطيب :بل هو مشاهد يف كل مكان وزمان ،ويزداد

يوماً فيوماً عند األمراء واألعيان ،فنعوذ ابهلل من مجيع ما كرهه هللا .أقول :وَّل زلنا نرى هذا الصنف

من الناس يف كثري من الداير جيلدون أبشار الناس ،فتباً هلؤَّلء وأمثاهلم .والكاسيات العارايت كثريات
يف زماننا ،ولعله مل يسبق أن انتشرت فتنتهن كما انتشرت يف زماننا ،وهن على النعت الذي وصفه

الرسول صلى هللا عليه وسلم :كاسيات عارايت ،مائالت مميالت ،رؤوسهن كأسنمة البخت .اْلنة
والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص 70
_________
( )1رواه مسلم ( ،)2128وأمحد ( ،)8650( )355 /2والبيهقي (.)234 /2

()199/5

املطلب الثاين عشر :الذين يعذبون احليوان
رضت علي النار،
((ع َ
روى مسلم يف (صحيحه) عن جابر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمُ :

فرأيت فيها امرأة من بين إسرائيل تُعذب يف هرة هلا ،ربطتها فلم تُطعمها ومل تدعها أتكل من خشاش

األرض ،حىت ماتت جوعاً)) ( )1إذا كان هذا حال من يعذب هرة ،فكيف من يتفنن يف تعذيب
العباد؟ فكيف إذا كان التعذيب للصاحلني منهم بسبب إْياهنم وإسالمهم؟ اْلنة والنار لعمر بن

سليمان األشقر  -ص 70
_________

( )1رواه مسلم (.)904

()200/5

املطلب الثالث عشر :عدم اإلخالص يف طلب العلم
ساق احلافظ املنذري كثرياً من األحاديث اليت ترهب من تعلم العلم لغري هللا ،منها :عن أيب هريرة

قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من تعلم علماً مما يُبتغى به وجه هللا عز وجلَّ ،ل يتعلمه

إَّل ليصيب به عرضاً من الدنيا مل جيد عرف اْلنة يوم القيامة)) يعىن رحيها .رواه أبو داود وابن ماجه،
وابن حبان يف (صحيحه) ،واحلاكم ( .)1وعن جابر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل
تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ،وَّل لتماروا به السفهاء ،وَّل ختريوا به اجملالس ،من فعل ذلك فالنار
النار)) رواه ابن ماجة ،وابن حبان يف (صحيحه) ،والبيهقي ( )2اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر
 -ص 71

_________

( )1رواه أبو داود ( ،)3664وابن ماجه ( ،)252وابن حبان ( ،)279 /1واحلاكم (.)160 /1
واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح سنده ثقات على شرط الشيخني
ومل خيرجاه وقد أسنده ووصله عن فليح مجاعة غري ابن وهب .ووافقه الذهيب .وقال النووي يف

((اجملموع)) ( :)23 /1إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.
( )2رواه ابن ماجه ( ،)254وابن حبان ( .)77قال العراقي يف ((املغين)) ( :)86 /1إسناده
حسن .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

()201/5

املطلب الرابع عشر :الذين يشربون يف آنية الذهب والفضة
روى البخاري ومسلم عن أم سلمة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :الذي يشرب يف آنية
الذهب والفضة إمنا جير يف بطنه َنر جهنم)) ( .)1ويف رواية ملسلم(( :إن الذي أيكل ويشرب يف آنية

الفضة والذهب)) )2( .وعن حذيفة ،قال :مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقولَّ(( :ل
تلبسوا احلرير وَّل الديباج ،وَّل تشربوا يف آنية الذهب والفضة ،وَّل أتكلوا يف صحافها ،فإهنا هلم يف
الدنيا ،ولنا يف اآلخرة)) متفق عليه ( )3اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص 73

_________

( )1رواه البخاري ( ،)5634ومسلم (.)2065
( )2رواه مسلم (.)2065

( )3رواه البخاري ( ،)5426ومسلم (.)2067

()202/5

املطلب اخلامس عشر :الذي يقطع السدر الذي يظل الناس
عن عبدهللا بن حبيش قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من قطع سدرة صوب هللا رأسه يف

النار)) رواه أبو داود ( .)1وروى البيهقي إبسناد صحيح عن عائشة عن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم قال(( :إن الذين يقطعون السدر يصبون يف النار على رؤوسهم صباً)) ( )2اْلنة والنار لعمر
بن سليمان األشقر  -ص 73
_________
( )1رواه أبو داود ( .)5239وسكت عنه .وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) (– )201 /3
كما أشار هلذا يف املقدمة  .-وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )2رواه البيهقي ( .)140 /6قال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) حتت حديث رقم (:)614
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد بن شريك وهو ثقة.

()203/5

املطلب السادس عشر :جزاء اَّلنتحار
ثبت يف (الصحيحني) عن أيب هريرة رضي هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :من قتل نفسه
حبديدة ،فحديدته يف يده ،يتوجأ هبا يف بطنه يف َنر جهنم خالداً خملداً فيها أبداً ،ومن شرب مساً فقتل
نفسه ،فهو يف يده يتحساه يف َنر جهنم خالداً خملداً فيها أبداً ،ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو

يرتدى يف َنر جهنم خالداً خملداً فيها أبداً)) ( .)1ويف (صحيح البخاري) عن أيب هريرة عن النيب

صلى هللا عليه وسلم قال(( :الذي خينق نفسه خينقها يف النار ،والذي يطعنها يطعنها يف النار)) ()2
اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص 73
_________

( )1رواه البخاري ( ،)5778ومسلم (.)109
( )2رواه البخاري (.)1365

()204/5

املطلب األول :النصوص الدالة على كثرة أهل النار
جاءت النصوص كثرية وافرة دالة على كثرة من يدخل النار من بين آدم ،وقلة من يدخل اْلنة منهم.
َّاس ولَو حرص َ ِ
ِ ِِ
يس
قال تعاىلَ :وَما أَ ْكثَـ ُر الن ِ َ ْ َ َ ْ
ت ِِبُْؤمنِ َ
ني [يوسف ،]103 :وقالَ :ولََق ْد َ
ص َّد َق َعلَْيه ْم إبْل ُ
ِ
ِ
ني [سبأ .]20 :وقال احلق تبارك وتعاىل إلبليس :أل َْمأل َّ
نك
َّم ِم َ
ظَنَّهُ فَاتَّـبَـعُوهُ إَِّلَّ فَ ِري ًقا م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
َن َج َهن َ
ك ِم ْنـهم أ ْ ِ
ِ ِ
ني [ص ]85 :فكل من كفر فهو من أهل النار على كثرة من كفر من بين
َمجَع َ
َوممَّن تَب َع َ ُ ْ
آدم.
ويدلك على كثرة الكفرة املشركني الذين رفضوا دعوة الرسل أن النيب أييت يف يوم القيامة ومعه

الرهط ،وهم مجاعة دون العشرة ،والنيب ومعه الرجل والرجالن ،بل إن بعض األنبياء أييت وحيداً مل

يؤمن به أحد ،ففي (صحيح مسلم) عن ابن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :عرضت

علي األمم فرأيت النيب ومعه الرهيط ،والنيب ومعه الرجل والرجالن ،والنيب وليس معه أحد)) ()1
وجاءت نصوص كثرية تدل على أنه يدخل يف النار من بين آدم تسعمائة وتسعة وتسعون من كل

ألف ،وواحد فقط هو الذي يدخل اْلنة .فقد روى البخاري يف (صحيحه) عن أيب سعيد قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يقول هللا :اي آدم ،فيقول :لبيك وسعديك ،واخلري يف يديك ،مث

يقول :أخرج بعث النار ،قال :وما بعث النار؟ قال :من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعني ،فذاك

حني يشيب الصغري ،وتضع كل ذات محل محلها ،وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ،ولكن

عذاب هللا شديد .فاشتد ذلك عليهم فقالوا :اي رسول هللا ،أينا ذلك الرجل؟ قال :أبشروا ،فإن من

أيجوج ومأجوج ألفاً ومنكم رجل .مث قال :والذي نفسي بيده ،إين ألطمع أن تكونوا ثلث أهل اْلنة.

قال :فحمدَن هللا وكربَن .مث قال :والذي نفسي بيده إين ألطمع أن تكونوا شطر أهل اْلنة ،إن مثلكم
يف األمم كمثل الشعرة البيضاء يف جلد الثور األسود ،أو كالرقمة يف ذراع احلمار)) (.)2

وروى عمران بن حصني ((أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال وهو يف بعض أسفاره ،وقد
الس َ ِ
َّاس اتَّـ ُقوا َربَّ ُك ْم إِ َّن َزل َْزلَةَ َّ
اعة َش ْيءٌ
تفاوت بني أصحابه السري ،رفع هباتني اآليتني صوتهَ :اي أَيمـ َها الن ُ
ِ
َع ِظيم يـوم تَـرو َهنَا تَ ْذ َهل ُك مل مر ِ
ارى َوَما
ض َع ْ
ت َوتَ َ
ض َع ٍة َع َّما أ َْر َ
ٌ َْ َ َْ
ُ ُْ
َّاس ُس َك َ
ض ُع ُك مل ذَات محَْ ٍل محَْلَ َها َوتَـ َرى الن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب َّ
اَّلل َشدي ٌد [احلج ،]2 - 1 :فلما مسع أصحابه ذلك حثوا املطي ،وعرفوا
ارى َولَك َّن َع َذ َ
س َك َ
ُهم ب ُ
أنه عند قول يقوله ،فلما دنوا حوله قال :أتدرون أي يوم ذاك؟ قال :ذاك يوم يُنادى آدم عليه
السالم ،فيناديه ربه عز وجل ،فيقول :اي آدم ابعث بعثاً إىل النار .فيقول :اي رب ،وما بعث النار؟

فيقول :من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعني إىل النار وواحد يف اْلنة .قال :فأبلس أصحابه ،حىت ما

أوضحوا بضاحكة .فلما رأى ذلك قال :أبشروا واعملوا ،فوالذي نفس حممد بيده إنكم ملع خليقتني

ما كانتا مع شيء قط إَّل كثراته :أيجوج ومأجوج ،ومن هلك من بين آدم وبين إبليس قال :فسري
عنهم ،مث قال :اعملوا وأبشروا ،فوالذي نفس حممد بيده ما أنتم يف الناس إَّل كالشامة يف جنب

البعري أو الرقمة يف ذراع الدابة)) رواه أمحد والرتمذي والنسائي يف كتاب التفسري يف (سننهما) ،وقال
الرتمذي :حسن صحيح ()3
_________

( )1رواه مسلم (.)220
( )2رواه البخاري ( ،)6530ومسلم (.)222

( )3رواه الرتمذي ( ،)3169والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( ،)410 /6وأمحد ()435 /4
( .)19915قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح .وقال الطربي يف ((تفسريه)) (/10
 :)144/1صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.
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وقد يقال كيف جتمع بني هذه األحاديث وبني ما ثبت يف (صحيح البخاري) عن أيب هريرة أن النيب
صلى هللا عليه وسلم قال(( :أول من يدعى يوم القيامة آدم ،فرتاءى ذريته ،فيقال :هذا أبوكم آدم،
فيقول :لبيك وسعديك ،فيقول :أخرج بعث جهنم من ذريتك ،فيقول :أخرج بعث جهنم من

ذريتك ،فيقول :اي رب ،كم أخرج؟ فيقول :أخرج من كل مائة تسعة وتسعني فقالوا :اي رسول هللا ،إذا

أخذ منا من كل مائه تسعة وتسعون ،فما يبقى منا؟ قال :إن أميت يف األمم كالشعرة البيضاء يف الثور
األسود)) ()1

والظاهر أن هذه الرواية َّل ختالف الرواايت األخرى الصحيحة  ...فإن ذلك العدد ابعتبار معني،
وهذا العدد ابعتبار آخر .فاألحاديث اليت جتعل النسبة تسعمائة وتسعة وتسعني ْيكن حتمل على

مجيع ذرية أدم ،وحديث البخاري الذي جيعلها تسعة وتسعني حتمل على مجيع ذريته ما عدا أيجوج
ومأجوج ،ويقرب هذا اْلمع كما يقول ابن حجر أن أيجوج ومأجوج ذكروا يف حديث أيب سعيد دون
حديث أيب هريرة ،وْيكن أن يقال :إن األحاديث األوىل تتعلق ابخللق أمجعني ،فإذا جعلت نسبة من

يدخل النار إىل من يدخل اْلنة ابعتبار األمم مجيعاً تكون النسبة ،ويكون حديث البخاري األخري

مبيناً نسبة من يدخل النار من هذه األمة دون سواها ،قال ابن حجر :ويُقربه أي هذا القول قوهلم يف
حديث أىب هريرة إذا أخذ منا ،مث قال :وحيتمل أن تقع القسمة مرتني مرة من مجيع األمم قبل هذه

األمة ،فيكون من كل ألف واحد إىل اْلنة ،ومرة من هذه األمة ،فيكون من كل ألف عشرة .اْلنة

والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص 75
_________
( )1رواه البخاري (.)6529
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املطلب الثاين :السر يف كثرة أهل النار

ليس السبب يف كثرة أهل النار هو عدم بلوغ احلق إىل البشر على اختالف أزماهنم وأمكنتهم ،فإن
ِ
ث َر ُسوَّلً [اإلسراء ،]15 :ولذلك
ني َح َّىت نَـ ْبـ َع َ
هللا َّل يؤاخذ العباد إذا مل تبلغهم دعوتهَ ،وَما ُكنَّا ُم َعذبِ َ
ِ
ِ ٍ
يها نَ ِذ ٌير [فاطر .]24:ولكن السبب وراء ذلك
فإن هللا أرسل يف كل أمة نذيراًَ ،وإِن م ْن أ َُّمة إَِّلَّ خال ف َ
يعود إىل قلة الذين استجابوا للرسل وكثرة الذين كفروا هبم ،وكثري من الذين استجابوا مل يكن إْياهنم
خالصاً نقياً .وقد تعرض ابن رجب يف كتابه (التخويف من النار) إىل السبب يف قلة أهل اْلنة ،وكثرة

أهل النار فقال :فهذه األحاديث وما يف معناها تدل على أن أكثر بين آدم من أهل النار ،وتدل

أيضاً على أن أتباع الرسل قليل ابلنسبة إىل غريهم ،وغري أتباع الرسل كلهم يف النار إَّل من مل تبلغه

الدعوة أو مل يتمكن من فهمها على ما جاء فيه من اَّلختالف ،واملنتسبون إىل أتباع الرسل كثري منهم
من ْتسك بدين منسوخ ،وكتاب مبدل ،وهم أيضاً من أهل النار كما قال تعاىلَ :وَمن يَ ْك ُف ْر بِ ِه ِم َن
َح َز ِ
َّار َم ْو ِع ُدهُ [هود .]17 :وأما املنتسبون إىل الكتاب احملكم والشريعة املؤيدة والدين احلق
األ ْ
اب فَالن ُ
فكثري منهم من أهل النار أيضاً ،وهم املنافقون الذين هم يف الدرك األسفل من النار ،وأما املنتسبون
إليه ظاهراً وابطناً فكثري منهم فنت ابلشبهات ،وهم أهل البدع والضالل ،وقد وردت األحاديث على
أن هذه األمة ستفرتق على بضع وسبعني فرقة كلها يف النار إَّل فرقة واحدة ،وكثري منها أيضاً فنت

ابلشهوات احملرمة املتوعد عليها ابلنار وإن مل يقتض ذلك اخللود فيها فلم ينج من الوعيد ابلنار ،ومل

يستحق الوعد املطلق ابْلنة من هذه األمة إَّل فرقة واحدة ،وهو ما كان عليه النيب صلى هللا عليه

وسلم وأصحابه ظاهراً وابطناً ،وسلم من فتنة الشهوات والشبهات ،وهؤَّلء قليل جداً َّلسيما يف

األزمان املتأخرة ولعل السبب األعظم هو اتباع الشهوات ،ذلك أن حب الشهوات مغروس يف
ات ِمن النِساء والْبنِني والْ َقن ِ
اط ِري ال ُْم َقنطََرةِ ِم َن َّ
الذ َه ِ
أعماق النفس اإلنسانية ُزيِ َن لِلن ِ
ب َّ
ب
َّاس ُح م
الش َه َو ِ َ َ َ َ َ َ َ
وال ِْفض ِ
اخلَْي ِل الْمس َّوم ِة واألَنْـع ِام وا ْحلر ِ
َّة َو ْ
اع ا ْحلَيَاةِ ال مدنْـيَا [آل عمران .]14 :وكثري من
ث ذَلِ َ
ك َمتَ ُ
ُ َ َ َ َ َ َْ
َ
الناس يريد الوصول إىل هذه الشهوات عن الطريق اليت هتواها نفسه وحيبها قلبه ،وَّل يراعي يف ذلك
ك َما أ َْر َسلْنَا ِمن
شرع هللا املنزل ،أضف إىل هذا ْتسك األبناء ِبرياث اآلابء املناقض لشرع هللا َوَك َذلِ َ
ال أ ََولَ ْو
آاث ِرِهم م ْقتَ ُدو َن قَ َ
ك ِيف قَـ ْريٍَة ِمن نَّ ِذي ٍر إَِّلَّ قَ َ
ءَن َعلَى أ َُّم ٍة َوإِ ََّن َعلَى َ
قَـ ْبلِ َ
آاب َ
رتفُ َ
ال ُم ْ َ
وها إِ ََّن َو َج ْد ََن َ
ِج ْئـتُ ُكم ِأب َْه َدى ِممَّا وج مْ ِ
آابء ُك ْم قَالُوا إِ ََّن ِِبَا أ ُْر ِسلْتُم بِ ِه َكافِ ُرو َن [الزخرف .]24 - 23 :وإلف
ََ
دمت َعلَْيه َ
ما كان عليه اآلابء وتقديسه داء ابتليت به األممَّ ،ل يقل أثره عن الشهوات املغروسة يف أعماق
اإلنسان ،إن مل يكن هو شهوة يف ذاته .وقد روى الرتمذي وأبو داود والنسائي عن أيب هريرة رضي

هللا عنه أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :ملا خلق هللا النار ،قال ْلربيل :اذهب فانظر
إليها ،فذهب فنظر إليها مث جاء ،فقال :وعزتك َّل يسمع هبا أحد فيدخلها ،فحفها ابلشهوات،
فقال :اذهب فانظر إليها ،فذهب فنظر إليها ،فلما رجع ،قال :وعزتك لقد خشيت أن َّل يبقى أحد

إَّل دخلها)) .أخرجه الرتمذي وأبو داود ،وزاد النسائي :بعد قوله(( :اذهب فانظر إليها ،وإىل ما

أعددت ألهلها فيها)) ( )1ويف (صحيحي البخاري ومسلم) عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم (( :-حجبت النار ابلشهوات ،وحجبت اْلنة ابملكاره)) .أخرجه البخاري

ومسلم ،وملسلم ((حفت)) ( )2بدل :حجبت .قال صديق حسن خان :واملراد ابلشهوات مرادات
النفوس ومستلذاهتا وأهويتها ،وقال القرطيب :الشهوات كل ما يوافق النفس ويالئمها ،وتدعو إليه،

ويوافقها ،وأصل احلفاف الدائر ابلشيء احمليط به ،الذي َّل يتوصل إليه بعد أن يتخطى اْلنة والنار

لعمر بن سليمان األشقر  -ص 80
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4744والرتمذي ( ،)2560والنسائي ( ،)3 /7وأمحد ()332 /2
( ،)8379واحلاكم ( .)79 /1واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال الرتمذي :هذا حديث حسن
صحيح ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال

األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :حسن صحيح .واحلديث رواه مسلم خمتصرا (،)2822

( )2رواه البخاري ( ،)6487ومسلم (.)2822
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املطلب الثالث :أكثر من يدخل النار النساء

وأما أكثر أهل النار أجارَن هللا تعاىل منها ِبنه وكرمه فالنساء كما يف الصحيحني عن ابن عباس رضي

هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال يف خطبة الكسوف(( :رأيت النار ،ورأيت أكثر
أهلها النساء لكفرهن قيل :أيكفرن ابهلل قال :يكفرن العشري ,ويكفرن اإلحسان لو أحسنت إىل

إحداهن الدهر مث رأت منك شيئاً قالت :ما رأيت منك خرياً قط)) (.)1
ويف صحيح مسلم(( :اطَّلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها النساء)) (... )2

فاحلاصل أنه يدخل النار من ذرية آدم خلق أكثر من اْلنة ،والذين يدخلون النار من أمة حممد أكثر
من الذين يدخلون اْلنة منهم ابعتبار الدخول األول ،وأكثر من يدخل النار من أمة حممد النساء،

وهللا أعلم .البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة حملمد بن أمحد السفاريين  -بتصرف – 1478 /3
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1250ومسلم (.)907
( )2رواه مسلم (.)2737
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املبحث العاشر :عظم خلق أهل النار
يدخل أهل اْلحيم النار على صورة ضخمة هائلة َّل يقدر قدرها إَّل الذي خلقهم ،ففي احلديث
الذي يرفعه أبو هريرة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :ما بني منكيب الكافر يف النار مسرية
ثالثة أايم للراكب املسرع)) رواه مسلم ( .)1وعن أيب هريرة قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم (( :-ضرس الكافر ،أو َنب الكافر ،مثل أحد ،وغلظ جلده مسرية ثالث)) ( )2وقال زيد
بن أرقم(( :إن الرجل من أهل النار ليعظم للنار ،حىت يكون الضرس من أضراسه كأحد)) .رواه أمحد

وهو مرفوع ،ولكن زيداً مل يصرح برفعه ( )3وعن أيب هريرة قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم (( :-إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً ،وإن ضرسه مثل أحد ،وإن جملسه من جهنم

ما بني مكة واملدينة)) رواه الرتمذي ( )4وروى أبو هريرة قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم
(( :ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد ،وعرض جلده سبعون ذراعاً ،وعضده مثل البيضاء ،وفخذهمثل ورقان ،ومقعده من النار ما بيين وبني الربذة)) أخرجه احلاكم وأمحد )5( .وهذا التعظيم ْلسد

الكافر ليزداد عذابه وآَّلمه ،يقول النووي يف شرحه ألحاديث مسلم يف هذا الباب :هذا كله لكونه
أبلغ يف إيالمه ،وكل هذا مقدور هلل تعاىل :جيب اإلْيان به إلخبار الصادق به .وقال ابن كثري معلقاً
على ما أورده من هذه األحاديث :ليكون ذلك أنكى يف تعذيبهم ،وأعظم يف تعبهم وهليبهم ،كما قال
ِ
اب [النساء ]56 :اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر  -ص 85
شديد العقاب :ليَ ُذوقُواْ ال َْع َذ َ
_________
( )1رواه مسلم ( .)2852واحلديث رواه البخاري (.)6551
( )2رواه مسلم (.)2851

( )3رواه أمحد ( .)19285( )366 /4قال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)1601وهذا
إسناد صحيح على شرط مسلم .وله شاهد من حديث أيب سعيد اخلدري مرفوعا حنوه .وقال شعيب
األرَنؤوط حمقق ((املسند)) :إسناده صحيح على شرط مسلم يزيد بن حيان التيمي من رجاله وبقية

رجاله ثقات رجال الشيخني.
( )4رواه الرتمذي ( .)2577وقال :هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث األعمش .وقال

ابن العريب يف ((العواصم من القواصم)) ( :)230صحيح يف إسناده .وقال األلباين يف ((صحيح سنن
الرتمذي)) :صحيح.

( )5رواه أمحد ( ،)8327( )328 /2واحلاكم ( .)637 /4وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل
خيرجاه هبذه السياقة إمنا اتفقا على ذكر ضرس الكافر فقط .ووافقه الذهيب .وقال املنذري يف

((الرتغيب والرتهيب)) ( ،)352 /4واهليتمي يف ((الزواجر)) ( :)254 /2إسناده جيد .وقال
األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)1105صحيح.
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املبحث احلادي عشر :طعام أهل النار وشراهبم ولباسهم

َّ
ام
س َهلُ ْم طَ َع ٌ
إن طعام أهل النار هوالضريع والزقوم ،وشراهبم احلميم والغسلني والغساق ،قال تعاىل :ل ْي َ
وع [الغاشية ،]7 - 6 :والضريع شوك أبرض احلجاز يقال له
ض ِري ٍع َّل يُ ْس ِم ُن َوَّل يُـغْ ِين ِمن ُج ٍ
إَِّلَّ ِمن َ
الشربق .وعن ابن عباس :الشربق :نبت ذو شوك َّلطئ ابألرض ،فإذا هاج مسي ضريعاً .وقال قتادة:

من أضرع الطعام وأبشعه .وهذا الطعام الذي أيكله أهل النار َّل يفيدهم ،فال جيدون لذة ،وَّل تنتفع
به أجسادهم ،فأكلهم له نوع من أنواع العذاب .وقال تعاىل :إِ َّن شجرَة َّ ِ
ام األَثِ ِيم َكال ُْم ْه ِل
الزقموم طَ َع ُ
َ ََ
يـ ْغلِي ِيف الْبطُ ِ
ون َكغَ ْل ِي ا ْحلَ ِم ِيم [الدخان ]46 - 43 :وقد وصف شجرة الزقوم يف آية أخرى فقال:
ُ
َ
ِ
اها فِ ْتـنَةً لِلظالِ ِم َ َّ
َص ِل ا ْْلَ ِحي ِم طَل ُْع َها
ري نمـ ُزَّلً أ َْم َش َج َرةُ َّ
أَذَلِ َ
ج ِيف أ ْ
الزقموم إَِن َج َعلْنَ َ
ك َخ ٌْ
ني إِهنَا َش َج َرةٌ َختْ ُر ُ
ِ ِ
ِ ِ
الشي ِ
شواب ِمن َِ
اط ِ
مح ٍيم ُمثَّ إِ َّن
ني فَِإ َّهنُ ْم آلكلُو َن م ْنـ َها فَ َمال ُؤو َن م ْنـ َها الْبُطُو َن ُمثَّ إِ َّن َهلُ ْم َعلَْيـ َها لَ َ ْ ً ْ
وس َّ َ
َكأَنَّهُ ُرُؤ ُ
َم ْرِج َع ُه ْم ٍإل َىل ا ْْلَ ِح ِيم [الصافات .]68 - 62 :وقال يف موضع آخرُ :مثَّ إِنَّ ُك ْم أَيمـ َها الضالمو َن
ٍ
ب
شا ِربُو َن َعلَْي ِه ِم َن ا ْحلَ ِم ِيم فَ َ
ال ُْم َك ِذبُو َن آلكِلُو َن ِمن َش َج ٍر ِمن َزقموم فَ َمالُِؤو َن ِم ْنـ َها الْبُطُو َن فَ َ
شا ِربُو َن ُش ْر َ
ا ْهلِ ِيم ه َذا نُـزُهلم يـوم ِ
الدي ِن [الواقعة .]56 - 51 :ويؤخذ من هذه اآلايت أن هذه الشجرة شجرة
َ ُ ُْ َ ْ َ
خبيثة ،جذورها تضرب يف قعر النار ،وفروعها ْتتد يف أرجائها ،ومثر هذه الشجرة قبيح املنظر ولذلك
شبهه برؤوس الشياطني ،وقد استقر يف النفوس قبح رؤوسهم وإن كانوا َّل يروهنم ،ومع خبث هذه
الشجرة وخبث طلعها ،إَّل أن أهل النار يلقى عليهم اْلوع حبيث َّل جيدون مفراً من األكل منها إىل

درجة ملء البطون ،فإذا امتألت بطوهنم أخذت تغلي يف أجوافهم كما يغلي دردي الزيت ،فيجدون

لذلك آَّلماً مربحة ،فإذا بلغت احلال هبم هذا املبلغ اندفعوا إىل احلميم ،وهو املاء احلار الذي تناهى

حره ،فشربوا منه كشرب اإلبل اليت تشرب وتشرب وَّل تروى ملرض أصاهبا ،وعند ذلك يقطع احلميم
ِ
اءه ْم [حممد .]15 :هذه هي ضيافتهم يف ذلك اليوم العظيم،
يما فَـ َقطَّ َع أ َْم َع ُ
أمعاءهم َو ُس ُقوا َماء َمح ً
أعاذَن هللا من حال أهل النار ِبنه وكرمه .وإذا أكل أهل النار هذا الطعام اخلبيث من الضريع والزقوم
ِ
غصوا به لقبحه وخبثه وفساده إِ َّن لَ َديـنَا أَن َكاَّلً وج ِحيما وطَعاما َذا غُ َّ ٍ
يما [املزمل12 :
ْ
ََ ً َ ًَ
صة َو َع َذ ًااب أَل ً
 ،]13 -والطعام ذو الغصة هو الذي يغص به آكله ،إذ يقف يف حلقه .ومن طعام أهل النار

اخلَ ِ
الغسلني ،قال تعاىل :فَـلَْيس لَهُ الْيـوم َه ُ ِ
ام إَِّلَّ ِم ْن ِغ ْسلِ ٍ
ني َّل َأيْ ُكلُهُ إَِّلَّ ْ
اط ُؤو َن
يم َوَّل طَ َع ٌ
َ ََْ
اهنَا َمح ٌ
محيم وغَسا ٌق و َ ِ
ِِ
ِ
اج [ص57 :
آخ ُر من َش ْكله أَ ْزَو ٌ
َ
[احلاقة ،]37 - 35 :وقال تعاىلَ :ه َذا فَـلْيَ ُذوقُوهُ َ ٌ َ
 .]58 -والغسلني والغساق ِبعىن واحد ،وهو ما سال من جلود أهل النار من القيح والصديد،

وقيل :ما يسيل من فروج النساء الزواين ومن ننت حلوم الكفرة وجلودهم ،وقال القرطيب :هو عصارة

أهل النار .وقد أخرب احلق أن الغسلني واحد من أنواع كثرية تشبه هذا النوع يف فظاعته وشناعته.
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ِ
اءه ْم [حممد ،]15 :وقالَ :وقُ ِل ا ْحلَ مق
يما فَـ َقطَّ َع أ َْم َع ُ
أما شراهبم فهو احلميم ،قال تعاىلَ :و ُس ُقوا َماء َمح ً
ِ
ِ
ِ ِ
ط هبِِ ْم ُس َر ِادقُـ َها َوإِن
َحا َ
من َّربِ ُك ْم فَ َمن َشاء فَـلْيُـ ْؤمن َوَمن َشاء فَـلْيَ ْك ُف ْر إَِن أَ ْعتَ ْد ََن للظال ِم َ
ني ََن ًرا أ َ
ِ
ِ
ِ
س َّ
اءت ُم ْرتَـ َف ًقا [الكهف ،]29 :وقال:
اب َو َس ْ
الش َر ُ
يَ ْستَغيثُوا يُـغَاثُوا ِبَاء َكال ُْم ْه ِل يَ ْش ِوي ال ُْو ُجوهَ ب ْئ َ
يد يـتَج َّر ُعهُ وَّلَ ي َك ُ ِ
ويس َقى ِمن ماء ِ ٍ
ِ
يم
َ
صد َ َ َ َ
اد يُسيغُهُ [إبراهيم ،]17 - 16:وقالَ :ه َذا فَـلْيَ ُذوقُوهُ َمح ٌ
َُ ْ
َوغَسا ٌق [ص.]57 :
وقد ذكرت هذه اآلايت أربعة أنواع من شراب أهل النار:

مح ٍيم ٍ
ني َِ
آن
األول :احلميم ،وهو املاء احلار الذي تناهي حره ،كما قال تعاىل :يَطُوفُو َن بَـ ْيـنَـ َها َوبَ ْ َ
[الرمحن ،]44 :والـ (آن) :هو الذي انتهى حره ،وقال :تُ ْس َقى ِم ْن َع ْ ٍ
ني آنِيَ ٍة [الغاشية ،]5:وهي اليت
انتهى حرها فليس بعدها حر.
النوع الثاين :الغساق ...

النوع الثالث :الصديد ،وهو ما يسيل من حلم الكافر وجلده ،ويف (صحيح مسلم) عن جابر عن
النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :إن على هللا عهداً ملن شرب املسكرات ليسقيه طينة اخلبال.
قالوا :اي رسول هللا ،وما طينة اخلبال؟ قال :عرق أهل النار ،أو عصارة أهل النار)) (.)1

الرابع :املهل وقال ابن عباس :يف تفسري املهل(( :غليظ كدردي الزيت)) ( .)2اْلنة والنار لعمر بن

سليمان األشقر -ص87

وأما لباس أهل النار فقد أخربَن احلق تبارك وتعاىل أنه يُفصل ألهل النار حلل من النار ،كما قال
ت َهلم ثِياب ِمن َن ٍر يص م ِ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
يم [احلج .]19 :وكان
ين َك َف ُروا قُط َع ْ ُ ْ َ ٌ
َُ
تعاىل :فَالذ َ
ب من فَـ ْوق ُرُؤوس ِه ُم ا ْحلَم ُ
ِ
ني
إبراهيم التيمي إذا تال هذه اآلية يقول :سبحان من خلق من النار ثياابً .وقال تعاىلَ :وتَـ َرى ال ُْم ْج ِرم َ
يـومئِ ٍذ م َق َّرنِني ِيف األ ْ ِ
اد سرابِيلُهم ِمن قَ ِطر ٍ
النار [إبراهيم.]49 - 48 :
ان َوتَـ ْغ َ
شى ُو ُج َ
َص َف َ َ ُ
َ
َْ َ
وه ُه ْم ُ
َ

والقطران :هو النحاس املذاب .ويف (صحيح مسلم) عن أيب مالك األشعري عن النيب  -صلى هللا

عليه وسلم  -قال(( :النائحة إذا مل تتب قبل موهتا ،تقام يوم القيامة ،وعليها سرابل من قطران ودرع
من جرب)) )3( .وخرجه ابن ماجه ولفظه(( :النائحة إذا ماتت ومل تتب قطع هللا هلا ثياابً من قطران

ودرعاً من جرب)) ( .)4اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر -ص91
_________

( )1رواه مسلم (.)2002

( )2رواه الطربي يف ((تفسريه)) (.)44 /22
( )3رواه مسلم (.)934

( )4رواه ابن ماجه ( .)1581بلفظ( :ودرعاً من هلب) بدَّلً من (ودرعا من جرب) .قال البوصريي

يف ((مصباح الزجاجة)) ( :)45 /2هذا إسناد صحيح رجاله ثقات .وقال األلباين يف ((صحيح سنن
ابن ماجه)) :صحيح.
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املطلب األول :شدة ما يكابده أهل النار من عذاب
النار عذاهبا شديد ،وفيها من األهوال وألوان العذاب ما جيعل اإلنسان يبذل يف سبيل اخلالص منها
نفائس األموال إِ َّن الَّ ِذين َك َفرواْ وماتُواْ وهم ُكفار فَـلَن يـ ْقبل ِمن أ ِ ِ ِ
األر ِ
ض ذَ َهبًا َولَ ِو افْـتَ َدى
َحدهم م ْلءُ ْ
َ ُ ََ َ ُ ْ ٌ
ُ ََ ْ َ
ك َهلم ع َذ ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ين
بِه أ ُْولَئِ َ ُ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
ين [آل عمران ،]91 :وقال احلق يف هذا املعىن :إِ َّن الذ َ
يم َوَما َهلُم من َنص ِر َ
ض َِ
مج ًيعا َوِمثْـلَهُ َم َعهُ لِيَـ ْفتَ ُدواْ بِ ِه ِم ْن َع َذ ِ
َك َف ُرواْ لَ ْو أ َّ
َن َهلُم ما ِيف األ َْر ِ
اب يَـ ْوِم ال ِْقيَ َام ِة َما تُـ ُقبِ َل ِم ْنـ ُه ْم َوَهلُ ْم
ع َذ ِ
يم [سورة املائدة]36:
َ ٌ
اب أَل ٌ
ويف (صحيح مسلم) عن أنس بن مالك قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يؤتى أبنعم أهل
الدنيا من أهل النار يوم القيامة ،فيصبغ يف النار صبغة ،مث يقال :اي ابن آدم ،هل رأيت خرياً قط؟ هل

مر بك نعيم قط؟ فيقولَّ :ل وهللا اي رب)) )1( .إهنا حلظات قليلة تُنسي أكثر الكفار نعيماً كل

أوقات السعادة واهلناء.

ويف (الصحيحني) عن أنس بن مالك قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يقول هللا تبارك

وتعاىل ألهون أهل النار عذاابً لو كانت لك الدنيا وما فيها ،أكنت مفتدايً هبا؟ فيقول :نعم فيقول
أردت منك أهون من هذا ،وأنت يف صلب آدم أن َّل تشرك (أحسبه قال ):وَّل أدخلك النار،

فأبيت إَّل الشرك)) ()2

إن شدة النار وهوهلا تفقد اإلنسان صوابه ،وجتعله جيود بكل أحبابه لينجو من النار ،وأىن له النجاة:
اب يـوِمئِ ٍذ بِبنِ ِيه و ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
صيلَتِ ِه الَِّيت تُـ ْؤ ِ
َخ ِيه وفَ ِ
ويه َوَمن ِيف األ َْر ِ
ض
يَـ َو مد ال ُْم ْج ِرُم لَ ْو يَـ ْفتَدي م ْن َع َذ ِ َ ْ َ َ َ
صاحبَته َوأ َ
مجيعا ُمثَّ ي ِ
ِ
نج ِيه َكالَّ إِ َّهنَا لَظَى [املعارج .]16 - 11 :وهذا العذاب اهلائل املتواصل جيعل حياة هؤَّلء
َ ً ُ
اجملرمني يف تنغيص دائم ،وأمل مستمر .اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر -ص93
_________

( )1رواه مسلم (.)2807
( )2رواه البخاري ( ،)3334ومسلم (.)2805
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املطلب الثاين :صور من عذاهبم

تفاوت عذاب أهل النار

ملا كانت النار دركات بعضها أشد عذاابً وهوَّلً من بعض كان أهلها متفاوتون يف العذاب ،ففي

احلديث الذي يرويه مسلم وأمحد عن مسرة ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف أهل النار(( :إن

منهم من أتخذه النار إىل كعبيه ،ومنهم من أتخذه إىل ركبتيه ،ومنهم من أتخذه إىل حجزته ،ومنهم من

أتخذه إىل ترقوته (ويف رواية) إىل عنقه)) (.)1

وقد حدثنا الرسول صلى هللا عليه وسلم عن أخف أهل النار عذاابً ،ففي (صحيح البخاري) عن

النعمان بن بشري قال :مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن أهون أهل النار عذاابً يوم

القيامة لرجل توضع يف أمخص قدميه مجرة يغلي منها دماغه)) ( .)2ويف رواية أخرى يف (صحيح

البخاري) أيضاً عن النعمان بن بشري(( :إن أهون أهل النار عذاابً يوم القيامة رجل على أمخص قدميه
مجراتن يغلي منهما دماغه كما يغلي املرجل يف القمقم)))3( .

ويف رواية النعمان بن بشري عن مسلم(( :إن أهون أهل النار عذاابً من له نعالن وشراكان من َنر،
يغلي منهما دماغه ،كما يغلي املرجل ،ما يرى أن أحداً أشد منه عذاابً ،وإنه ألهوهنم عذاابً)) ()4

ويف (صحيح مسلم) عن أيب سعيد اخلدري أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :إن أدىن أهل
النار عذااب ينتعل نعلني من َنر يغلي دماغه من حرارة نعليه)) ()5

وروى البخاري ومسلم عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وذُكر عنده عمه أبو طالب ،فقال(( :لعله تنفعه شفاعيت يوم القيامة فيجعل يف ضحضاح من النار
يبلغ كعبيه ،يغلي منه أم دماغه)) ()6

ِِ
ني ِيف
وقد جاءت النصوص القرآنية مصدقة لتفاوت أصحاب النار يف العذاب كقوله تعاىل :إِ َّن ال ُْمنَافق َ
ِ
الد ِ
ِ
ِ
آل
وم
الساعةُ أَ ْد ِخلُوا َ
َ
َّرك األ ْ
ريا [النساء ،]145:وقولهَ :ويَـ ْوَم تَـ ُق ُ
ْ
َس َف ِل م َن النا ِر َولَن َجت َد َهلُ ْم نَص ً
ِ
ِ
َّ
فِ ْر َع ْو َن أَ َش َّد ال َْع َذ ِ
صدمواْ َعن َسبِ ِ
يل هللا ِز ْد ََن ُه ْم َع َذ ًااب فَـ ْو َق
ين َك َف ُرواْ َو َ
اب [غافر ،]46:وقوله :الذ َ
ال َْع َذ ِ
اب ِِبَا َكانُواْ يُـ ْف ِس ُدو َن [النحل.]88 :
يقول القرطيب يف هذا املوضوع :هذا الباب يدلك على أن كفر من كفر فقط ،ليس ككفر من طغى
وكفر وْترد وعصى ،وَّل شك أن الكفار يف عذاب جهنم متفاوتون كما قد علم من الكتاب والسنة،

وألَن نعلم على القطع والثبات أنه ليس عذاب من قتل األنبياء واملسلمني وفتك فيهم وأفسد يف
األرض وكفر ،مساوايً لعذاب من كفر فقط وأحسن لألنبياء واملسلمني ،أَّل ترى أاب طالب كيف

أخرجه النيب صلى هللا عليه وسلم إىل ضحضاح لنصرته إايه ،وذبه عنه وإحسانه إليه؟ وحديث مسلم
عن مسرة يصح أن يكون يف الكفار بدليل حديث أيب طالب ،ويصح أن يكون فيمن يعذب من
املوحدين.

وقال ابن رجب :واعلم أن تفاوت أهل النار يف العذاب هو حبسب تفاوت أعماهلم اليت أدخلوا هبا
النار ،مث ساق األدلة الدالة على ذلك ،وساق قول ابن عباس :ليس عقاب من تغلظ كفره وأفسد يف

األرض ودعا إىل الكفر كمن ليس كذلك .مث قال ابن رجب :وكذلك تفاوت عذاب عصاة املوحدين
يف النار حبسب أعماهلم ،فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أهل الصغائر ،وقد خيفف عن بعضهم
حبسنات أخرى له أو ِبا شاء هللا من األسباب ،وهلذا ْيوت بعضهم يف النار .اْلنة والنار لعمر بن

سليمان األشقر -ص95
_________

( )1رواه مسلم (.)2845
( )2رواه البخاري (.)6561
( )3رواه البخاري (.)6562
( )4رواه مسلم (.)213
( )5رواه مسلم (.)211
( )6رواه البخاري ( ،)3885ومسلم (.)210

()213/5

املطلب الثالث :إنضاج اْللود
إن َنر اْلبار حترق جلود أهل النار ،واْللد موضع اإلحساس أبمل اَّلحرتاق ،ولذلك فإن هللا يبدل هلم
َّ ِ
ين َك َف ُرواْ ِِب َايتِنَا
جلوداً أخرى غري تلك اليت احرتقت ،لتحرتق من جديد ،وهكذا دواليك ،إِ َّن الذ َ
ودا غَ ْ ِ
صلِي ِهم ََنرا ُكلَّما نَ ِ
اب إِ َّن هللاَ َكا َن َع ِز ًيزا
َس ْو َ
ض َج ْ
ت ُجلُ ُ
ود ُه ْم بَ َّدلْنَ ُ
ريَها ليَ ُذوقُواْ ال َْع َذ َ
ف نُ ْ ْ ً َ
اه ْم ُجلُ ً َ
ِ
يما [النساء ]56 :اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر -ص97
َحك ً

()214/5

املطلب الرابع :الصهر

من ألوان العذاب صب احلميم فوق رؤوسهم ،واحلميم هو ذلك املاء الذي انتهى حره ،فلشدة حره
ت َهلم ثِي ِ
ِ
ب ِمن فَـو ِق رُؤ ِ
َّ ِ
وس ِه ُم
صم
ين َك َف ُروا قُط َع ْ ُ ْ َ ٌ
اب من َن ٍر يُ َ
ْ ُ
تذوب أمعاؤهم وما حوته بطوهنم فَالذ َ
ِ
ص َه ُر بِ ِه َما ِيف بُطُوهنِِ ْم َوا ْْلُلُود [احلج.]20 - 19:
يم يُ ْ
ا ْحلَم ُ
أخرج الرتمذي من حديث أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن احلميم ليصب على
رؤوسهم ،فينفذ حىت خيلص إىل جوفه فيسلت ما يف جوفه ،حىت ْيرق من قدميه ،وهو الصهر ،مث

يعود كما كان)) ،وقال :حسن غريب صحيح ( )1اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر -ص98

_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2582وأمحد ( ،)8851( )374 /2واحلاكم ( .)419 /2قال الرتمذي:
هذا حديث حسن صحيح غريب .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .ووافقه
الذهيب .وحسنه ابن القطان يف الوهم واإليهام ( ،)375 /4واأللباين يف ((السلسلة الصحيحة))
(.)3470
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املطلب اخلامس :اللفح
أكرم ما يف اإلنسان وجهه ،ولذلك هناَن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -عن ضرب الوجه ،ومن
إهانة هللا ألهل النار أهنم حيشرون يف يوم القيامة على وجوههم عمياً وصما وبكماً َوَمن يَـ ْه ِد هللاُ فَـ ُه َو

ِ
ِ ِ
ْما
ال ُْم ْهتَ ِد َوَمن يُ ْ
ضلِ ْل فَـلَن َِجت َد َهلُ ْم أ َْولِيَاء ِمن ُدونِِه َوَْحن ُ
ش ُرُه ْم يَـ ْوَم الْقيَ َامة َعلَى ُو ُجوه ِه ْم ُع ْميًا َوبُك ً
ِ
ريا [اإلسراء ،]97:ويلقون يف النار على وجوههم َوَمن
َّم ُكلَّ َما َخبَ ْ
َو ُ
ت ِز ْد ََن ُه ْم َسع ً
ص اما مأواهم َج َهن ُ
وه ُه ْم ِيف النا ِر َه ْل ُجتْ َزْو َن إَِّل َما ُكنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن [النمل .]90:وتلفح النار
َجاء ِاب َّ
لسيِئَ ِة فَ ُكبَّ ْ
ت ُو ُج ُ
ِ
َّ ِ
ني َّل يَ ُك مفو َن َعن
ين َك َف ُروا ح َ
وجوههم وتغشاها أبداً َّل جيدون حائال حيول بينهم وبينها لَ ْو يَـ ْعلَ ُم الذ َ
ِ
ِ
ِ
يها
نص ُرو َن [األنبياء ،]39:تَـ ْل َف ُح ُو ُج َ
النار َو ُه ْم ف َ
النار َوَّل َعن ظُ ُهوِره ْم َوَّل ُه ْم يُ َ
وه ُه ُم ُ
ُو ُجوه ِه ُم َ
ِ
احلو َن [املؤمنون ،]104:سرابِيلُهم ِمن قَ ِطر ٍ
النار [إبراهيم ،]50:أَفَ َمن يَـت َِّقي
ان َوتَـ ْغ َ
شى ُو ُج َ
ََ ُ
َك ُ
وه ُه ْم ُ
َ
اب يـوم ال ِْقيام ِة وقِيل لِلظالِ ِمني ذُوقُوا ما ُكنتُم تَك ِ
ِ ِ
ِ
ْسبُو َن [الزمر ،]24:وانظر إىل هذا
َ
َ ْ
ب َو ْج ِهه ُس َ
وء ال َْع َذ َ ْ َ َ َ َ َ
َّ
وه ُه ْم ِيف النا ِر يَـ ُقولُو َن َاي لَْيـتَـنَا أَطَ ْعنَا َّ
اَّللَ َوأَطَ ْعنَا
ب ُو ُج ُ
املنظر الذي تقشعر هلوله األبدان :يَـ ْوَم تُـ َقل ُ
الر ُسوَّل [األحزاب ،]66 :أرأيت كيف يقلب اللحم على النار ،والسمك يف املقلي ،كذلك تقلب
َّ
وجوههم يف النار ،نعوذ ابهلل من عذاب أهل النار .اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر -ص98
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املطلب السادس :السحب

ِ
ض ٍ
الل َو ُس ُع ٍر يَـ ْوَم
ني ِيف َ
ومن أنواع العذاب األليم سحب الكفار يف النار على وجوههم إِ َّن ال ُْم ْج ِرم َ
يسحبو َن ِيف النا ِر علَى وج ِ
س َس َق َر [القمر ،]48 - 47:ويزيد من آَّلمهم حال
وه ِه ْم ذُوقُوا َم َّ
ُ ْ َُ
َ ُُ
الل ِيف أَ ْعنَاقِ ِه ْم
ف يَـ ْعلَ ُمو َن إِ ِذ األَ ْغ ُ
س ْو َ
سحبهم يف النار أهنم مقيدون ابلقيود واألغالل والسالسل فَ َ
الس ِ
الس ُل يُ ْس َحبُو َن ِيف ا ْحلَ ِم ِيم ُمثَّ ِيف النا ِر يُ ْس َج ُرو َن [غافر ،]72 - 70:قال قتادة :يسحبون مرة يف
َو َّ
النار ويف احلميم مرة .اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر -ص99
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املطلب السابع :تسويد الوجوه

َّ ِ
َّت
يسود هللا يف الدار اآلخرة وجوه أهل النار يَـ ْوَم تَـ ْبـيَ م
اس َود ْ
ين ْ
ض ُو ُجوهٌ َوتَ ْس َو مد ُو ُجوهٌ فَأَما الذ َ
ِ
اب ِِبَا ُك ْنـتُ ْم تَ ْك ُف ُرو َن [آل عمران ،]106:وهو سواد
ُو ُج ُ
وه ُه ْم أَ ْك َف ْرُمت بَـ ْع َد إِْيَان ُك ْم فَ ُذوقُواْ ال َْع َذ َ
َّ ِ
السيِئَ ِ
ات َج َزاء َسيِئَ ٍة ِِبِثْلِ َها َوتَـ ْرَه ُق ُه ْم ِذلَّةٌ ما
سبُواْ َّ
شديد ،كأمنا حلت ظلمة الليل يف وجوههم َوالذ َ
ين َك َ

َهلم ِمن ِ
ِ
هللا ِمن َع ِ
يها
اص ٍم َكأ ََّمنَا أُ ْغ ِشيَ ْ
وه ُه ْم قِطَ ًعا ِم َن اللَّْي ِل ُمظْلِ ًما أ ُْولَئِ َ
كأ ْ
ت ُو ُج ُ
اب النا ِر ُه ْم ف َ
َص َح ُ
ْ
ُ َ
َخالِ ُدو َن [يونس ]27 :اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر -ص100
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املطلب الثامن :إحاطة النار ابلكفار
أهل النار هم الكفار الذين أحاطت هبم ذنوهبم ومعاصيهم ،فلم تبق هلم حسنة ،كما قال تعاىل يف الرد
ِ
َحاطَ ْ
ت بِ ِه َخطيئَـتُهُ
ب َسيِئَةً َوأ َ
سَ
على اليهود الذين قالوا :لن ْتسنا النار إَّل أايماً معدودة ،بَـلَى َمن َك َ
ِ
يها َخالِ ُدو َن [البقرة ،]81:وَّل يكون املرء كذلك إَّل إذا كان كافراً
فَأ ُْولَئِ َ
كأ ْ
اب النا ِر ُه ْم ف َ
َص َح ُ
مشركاً ،يقول صديق حسن خان " :املراد ابلسيئة هنا اْلنس ،وَّلبد أن يكون سببها حميطاً هبا من
مجيع جوانبه ،فال تبقى له حسنة ،وسدت عليها مسالك النجاة ،واخللود يف النار هو للكفار

واملشركني ،فيتعني تفسري السيئة واخلطيئة يف هذه اآلية ابلكفر والشرك ،وهبذا يبطل تشبث املعتزلة

واخلوارج ملا ثبت يف السنة متواتراً من خروج عصاة املوحدين من النار ".

وملا كانت اخلطااي والذنوب حتيط ابلكافر إحاطة السوار ابملعصم ،فإن اْلزاء من جنس العمل ،ولذا
ِ
َّم ِم َها ٌد َوِمن فَـ ْوقِ ِه ْم غَ َو ٍ
ك
اش َوَك َذلِ َ
فإن النار حتيط ابلكفار من كل جهة ،كما قال تعاىلَ :هلُم من َج َهن َ
ِ
ني [األعراف .]41:واملهاد ما يكون من حتتهم ،والغواش مجع غاشية ،وهي اليت تغشاهم
َْجن ِزي الظال ِم َ
اب
من فوقهم ،واملراد أن النريان حتيط هبم من فوقهم ومن حتتهم ،كما قال تعاىل :يَـ ْوَم يَـغْ َ
شُ
اه ُم ال َْع َذ ُ
ِمن فَـوِق ِهم وِمن َحتْ ِ
ول ذُوقُوا َما ُكنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن [العنكبوت ،]55:وقال يف موضع آخر:
ت أ َْر ُجلِ ِه ْم َويَـ ُق ُ
ْ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َّ
ادهُ َاي عبَاد فَاتَّـ ُقون [الزمر،]16:
ك ُخيَ ِو ُ
َهلُم ِمن فَـ ْوقِ ِه ْم ظُلَ ٌل م َن النا ِر َومن َحتْت ِه ْم ظُلَ ٌل َذل َ
اَّللُ بِه عبَ َ
ِ
وقد صرح ابإلحاطة يف موضع آخر :وإِ َّن جهن ِ
ين [التوبة .]49:وقد فسر بعض
َّم لَ ُمحيطَةٌ ِابلْ َكاف ِر َ
َ ََ َ
السلف املهاد ابلفرش ،والغواش ابللحف.

وأتيت اإلحاطة من َنحية أخرى ،ذلك أن للنار سوراً حييط ابلكفار ،فال يستطيع الكفار مغادرهتا أو
اخلروج منها ،كما قال تعاىلَ :وقُ ِل ا ْحلَ مق ِمن َّربِ ُك ْم فَ َمن َشاء فَـ ْليُـ ْؤِمن َوَمن َشاء فَـلْيَ ْك ُف ْر إَِن أَ ْعتَ ْد ََن
ِ ِ
ط هبِِم ُسر ِادقُـ َها وإِن يَستَ ِغيثُوا يُـغَاثُوا ِِبَاء َكالْم ْه ِل يَ ْش ِوي الْو ُج َ ِ
س َّ
اب
للظال ِم َ
الش َر ُ
ني ََن ًرا أ َ
ُ
َ ْ
ُ
َحا َ ْ َ
وه ب ْئ َ
اءت ُم ْرتَـ َف ًقا [الكهف .]29:وسرادق النار سورها وحائطها الذي حييط هبا .اْلنة والنار لعمر بن
َو َس ْ
سليمان األشقر -ص100
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املطلب التاسع :إطالع النار على األفئدة
ذكرَن أن أهل النار يضخم خلقهم يف النار شيئاً عظيماً ،ومع ذلك فإن النار تدخل يف أجسادهم حىت
ِ
ش ِر
ُصلِ ِيه َس َق َر َوَما أَ ْد َر َ
واحةٌ لِلْبَ َ
تصل إىل أعمق شيء فيهم َسأ ْ
اك َما َس َق ُر َّل تُـ ْبقي َوَّل تَ َذ ُر لَ َ
[املدثر ،]29 - 26:قال بعض السلف يف قولهَّ( :ل تبقي وَّل تذر) ،قال( :أتكل العظم واللحم
اك َما ا ْحلُطَ َمةُ ََن ُر
واملخ وَّل تذره على ذلك) .وقال احلق تبارك وتعاىلَ :كالَّ لَيُنبَ َذ َّن ِيف ا ْحلُطَ َم ِة َوَما أَ ْد َر َ
َِّ
اَّلل ال ُْموقَ َدةُ الَِّيت تَطَّلِ ُع َعلَى األَفْئِ َدة [اهلمزة .]7 - 4:قال حممد بن كعب القرظي( :أتكله النار إىل
فؤاده ،فإذا بلغت فؤاده أنشئ خلقه) .وعن اثبت البناين أنه قرأ هذه اآلية ،مث قال( :حترقهم النار إىل
األفئدة وهم أحياء ،لقد بلغ منهم العذاب ،مث يبكي) .اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر-
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املطلب العاشر :اندَّلق األمعاء يف النار
((جياء ابلرجل يوم
يف (الصحيحني) عن أسامة بن زيد عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قالُ :

القيامة ،فيُلقى يف النار ،فتندلق أقتابه يف النار ،فيدور كما يدور احلمار برحاه ،فيجتمع أهل النار

عليه ،فيقولون :أي فالن ،ما شأنك أليس كنت أتمرَن ابملعروف وتنهاَن عن املنكر؟ قال :كنت آمركم

ابملعروف وَّل آتيه ،وأهناكم عن املنكر وآتيه)) ( )1ومن الذين جيرون أمعاءهم يف النار عمرو بن حلي،
وهو أول من غري دين العرب ،وقد رآه الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -جير قصبه يف النار ،ففي
(الصحيحني) عن أيب هريرة ،قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-رأيت عمرو بن عامر
اخلزاعي جير قصبه يف النار ،وكان أول من سيب السوائب)) ( .)2اْلنة والنار لعمر بن سليمان

األشقر -ص103
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3267ومسلم (.)2989
( )2رواه البخاري ( ،)3521ومسلم (.)2856
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املطلب احلادي عشر :قيود أهل النار وأغالهلم وسالسلهم ومطارقهم
ِ ِ
ين َس َال ِس َل َوأَ ْغ َال ًَّل
أعد هللا ألهل النار يف النار سالسل وأغالَّلً وقيوداً ومطارق إِ ََّن أَ ْعتَ ْد ََن ل ْل َكاف ِر َ
ِ
وس ِعريا [اإلنسان ]4:إِ َّن لَ َديـنَا أَن َكاَّلً وج ِحيما وطَعاما ذَا غُ َّ ٍ
يما [املزمل،]13 - 12:
ْ
ََ ً َ ًَ
صة َو َع َذ ًااب أَل ً
ََ ً
ِ َّ ِ
ين َك َف ُروا َه ْل ُْجي َزْو َن إَِّل َما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن
واألغالل توضع يف األعناق َو َج َعلْنَا ْاألَ ْغ َ
الل ِيف أَ ْعنَاق الذ َ
الس ِ
الس ُل يُ ْس َحبُو َن [غافر ،]71:واألنكال :القيود ،مسيت
[سبأ ،]33:إِ ِذ ْاألَ ْغ ُ
الل ِيف أَ ْعنَاقِ ِه ْم َو َّ
ِ
يما [املزمل ،]12:والسالسل نوع آخر من
أنكاَّلً ألن هللا يعذهبم وينكل هبم إِ َّن لَ َديْـنَا أَن َك ًاَّل َو َجح ً
ألوان العذاب اليت يقيد هبا اجملرمون كما يقيد اجملرمون يف الدنيا ،وانظر إىل هذه الصورة اليت أخربَن هبا
ِ
م
اسلُ ُكوهُ
صلموهُ ُمثَّ ِيف ِس ْل ِسلَ ٍة ذَ ْرعُ َها َس ْبـ ُعو َن ِذ َر ً
اعا فَ ْ
يم َ
الكتاب الكرمي ُخ ُذوهُ فَـغُلوهُ ُمثَّ ا ْْلَح َ
[احلاقة .]32 - 30:وأعد هللا ألهل النار مقامع من حديد ،وهي املطارق اليت هتوي على اجملرمني
وهم حياولون اخلروج من النار ،فإذا هبا تطوح هبم مرة أخرى إىل سواء اْلحيم ،وَهلم َّم َق ِامع ِمن ح ِد ٍ
يد
َُ
ُ ْ َ
ِ ِ
ِ ِ
اب ا ْحلَ ِر ِيق [احلج ]22 - 21:اْلنة
ُكلَّ َما أ ََر ُ
ادوا أَن خيَْ ُر ُجوا م ْنـ َها م ْن غَ ٍم أُعي ُدوا ف َ
يها َوذُوقُوا َع َذ َ
والنار لعمر بن سليمان األشقر -ص103

()222/5

املطلب الثاين عشر :قرن معبوداهتم وشياطينهم هبم يف النار

كان الكفار واملشركون يعظمون اآلهلة اليت يبعدوهنا من دون هللا ،ويدافعون عنها ،ويبذلون يف سبيل
ذلك النفس واملال ،ويف يوم القيامة يدخل احلق تلك اآلهلة اليت كانوا يعبدوهنا من دون هللا النار إهانة
لعابديها وإذَّلَّلً هلم ،ليعلموا أهنم كانوا ضالني ،يعبدون ما َّل ْيلك هلم ضراً وَّل نفعاً إِنَّ ُك ْم َوَما تَـ ْعبُ ُدو َن
ون َِّ
ِ
ِ
ِمن ُد ِ
يها َخالِ ُدو َن
َّم أَنتُ ْم َهلَا َوا ِر ُدو َن لَ ْو َكا َن َه ُؤَّلء آهلَةً ما َوَر ُد َ
وها َوُكلٌّ ف َ
اَّلل َح َ
صُ
ب َج َهن َ
[األنبياء.]99 - 98:
يقول ابن رجب( :ملا عبد الكفار اآلهلة من دون هللا ،واعتقدوا أهنا تشفع هلم عند هللا ،وتقرهبم إليه،

عوقبوا أبن جعلت معهم يف النار إهانة هلم وإذَّلَّلً ،ونكاية هلم وإبالغاً يف حسرهتم وندامتهم ،فإن
اإلنسان إذا قرن يف العذاب ِبن كان سبب عذابه كان أشد يف أمله وحسرته).

ومن أجل ذلك يقذف يف يوم القيامة ابلشمس والقمر يف النار ،ليكوَن مما توقد به النار ،تبكيتاً
للظاملني الذين كانوا يعبدوهنا من دون هللا ،ففي احلديث(( :الشمس والقمر مكوران يف النار)) (.)1

يقول القرطيب( :وإمنا جيمعان يف جهنم ،ألهنما قد ُعبدا من دون هللا َّل تكون النار عذاابً هلم ،ألهنما
مجاد ،وإمنا يفعل ذلك هبما زايدة يف تبكيت الكافرين وحسرهتم ،هكذا قال بعض أهل العلم).
ش َعن ِذ ْك ِر َّ
الر ْمحَ ِن نُـ َقيِ ْ
ض لَهُ
وهلذا املعىن يقرن الكفار بشياطينهم ليكون أشداً لعذاهبمَ :وَمن يَـ ْع ُ

السبِ ِ
ت
اءَن قَ َ
صد َ
موهنُ ْم َع ِن َّ
ال َاي لَْي َ
سبُو َن أ ََّهنُم م ْهتَ ُدو َن َح َّىت إِذَا َج َ
ين َوإِ َّهنُ ْم لَيَ ُ
َش ْيطَ ًاَن فَـ ُه َو لَهُ قَ ِر ٌ
يل َوَْحي َ
ِ ِ
ين َولَن يَن َف َع ُكم الْيَـ ْوَم إِذ ظَّلَ ْمتُ ْم أَنَّ ُك ْم ِيف ال َْع َذ ِ
اب ُم ْش َِرتُكون
بَـ ْي ِين َوبَـ ْيـنَ َ
س الْ َق ِر ُ
ُ
ك بُـ ْع َد ال َْم ْش ِرقَ ْني فَب ْئ َ
[الزخرف ]39 - 36:اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر -ص105
_________

( )1رواه البخاري ( .)3200من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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املطلب الثالث عشر :حسرهتم وندمهم ودعاؤهم

عندما يرى الكفار النار يندمون أشد الندم ،وَّلت ساعة مندم َولَ ْو أ َّ
َن لِ ُك ِل نَـ ْف ٍ
ت َما ِيف
س ظَلَ َم ْ
ت بِ ِه وأَس مرواْ النَّ َدامةَ لَما رأَواْ الْع َذاب وقُ ِ
األ َْر ِ
ض َي بَـ ْيـنَـ ُهم ِابل ِْق ْس ِط َو ُه ْم َّلَ يُظْلَ ُمو َن
َ
ض َّلَفْـتَ َد ْ َ َ
َُ َ َ َ

[يونس ،.]54:وعندما يطلع الكافر على صحيفة أعماله ،فريى كفره وشركه الذي يؤهله للخلود يف
ِ
النار ،فإنه يدعو ابلثبور واهلالك وأَما من أ ِ ِ
ِ
ريا
س ْو َ
ورا َويَ ْ
َ َْ
ف يَ ْد ُعو ثُـبُ ً
صلَى َسع ً
ُويتَ كتَابَهُ َوَراء ظَ ْه ِره فَ َ
[اَّلنشقاق .]12 - 10 :ويتكرر دعاؤهم ابلويل واهلالك عندما يلقون يف النار ،ويصلون حرها َوإِذَا
ِ
اح ًدا وا ْد ُعوا ثُـب ِ
ريا
ني َد َع ْوا ُهنَالِ َ
أُلْ ُقوا ِم ْنـ َها َم َك ًاَن َ
ضيِ ًقا ُم َق َّرنِ َ
ًُ
ورا َو َ
ورا َّل تَ ْد ُعوا الْيَـ ْوَم ثُـبُ ً
ك ثُـبُ ً
ورا َكث ً
[الفرقان .]14 - 13:وهناك يعلو صراخهم ويشتد عويلهم ،ويدعون رهبم آملني أن خيرجهم من
صطَ ِر ُخو َن فِيها ربـَّنَا أَ ْخ ِرجنَا نَـعمل ِ
ري الَّ ِذي ُكنا نَـ ْع َم ُل أ ََوَملْ نُـ َع ِم ْرُكم ما يَـتَ َذ َّك ُر فِ ِيه
النارَ ،و ُه ْم يَ ْ
ْ َْ ْ َ
َ َ
صاحلًا غَ ْ َ
ِ ِ
ِ
ني ِمن نَّ ِ
ص ٍري [فاطر ،]37:وهم يعرتفون يف ذلك الوقت
َمن تَ َذ َّك َر َو َجاء ُك ُم النَّذ ُير فَ ُذوقُوا فَ َما للظال ِم َ
ِ
َص َح ِ
السعِ ِري [امللك،]10:
اب َّ
بضالهلم وكفرهم وقلة عقوهلم َوقَالُوا لَ ْو ُكنا نَ ْس َم ُع أ َْو نَـ ْعق ُل َما ُكنا ِيف أ ْ
َحيَـ ْيـتَـنَا اثْـنَـتَ ْ ِ
قَالُوا َربَّـنَا أ ََمتـَّنَا اثْـنَـتَ ْ ِ
وج ِمن َسبِ ٍ
يل [غافر .]11:ولكن
رتفْـنَا بِ ُذنُوبِنَا فَـ َه ْل إِ َىل ُخ ُر ٍ
ني َوأ ْ
ني فَا ْع ََ
ت َعلَْيـنَا ِش ْق َوتُـنَا َوُكنا قَـ ْوًما
طلبهم يرفض بشدة ،وجيابون ِبا تستحق أن جتاب به األنعام قَالُوا َربَّـنَا غَلَبَ ْ
ِ ِ
َِ
ال ا ْخس ُؤوا فِيها وَّل تُ َكلِم ِ
ِ ِ
ون [املؤمنون- 106:
ضال َ
ُ
َ َ
ني َربَّـنَا أَ ْخ ِر ْجنَا م ْنـ َها فَإ ْن ُع ْد ََن فَإَن ظَال ُمو َن قَ َ َ
 .]108لقد حق عليهم القول ،وصاروا إىل املصري الذي َّل ينفع معه دعاء وَّل يقبل فيه رجاء َولَ ْو
وس ِهم ِعن َد رهبِِم ربَّـنَا أَبصرََن و َِمسعنَا فَارِجعنَا نَـعمل ص ِ
ِ
ِ
ِِ
احلًا إَِن ُموقِنُو َن َولَ ْو
َ ْ َ ْ َْ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ
سو ُرُؤ ْ
تَـ َرى إذ ال ُْم ْج ِرُمو َن ََنك ُ

الناس أ ْ ِ
س ُه َد َاها َولَ ِك ْن َح َّق الْ َق ْو ُل ِم ِين أل َْمأل َّ
َّم ِم َن ا ْْلِن َِّة َو ِ
ِش ْئـنَا آلتَـ ْيـنَا ُك َّل نَـ ْف ٍ
ني فَ ُذوقُوا ِِبَا
َمجَع َ
َن َج َهن َ
ِ
ِ ِ
اخلُل ِ
ِ
اب ْ
ْد ِِبَا ُكنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن [السجدة.]14 - 12:
نَسيتُ ْم ل َقاء يَـ ْوم ُك ْم َه َذا إَِن نَسينَا ُك ْم َوذُوقُوا َع َذ َ
ويتوجه أهل النار بعد ذلك ابلنداء إىل خزنة النار ،يطلبون منهم أن يشفعوا هلم كي خيفف هللا عنهم
ِ ِ
َّ ِ
ف َعنا يَـ ْوًما ِم َن ال َْع َذ ِ
ك
َّم ا ْدعُوا َربَّ ُك ْم ُخيَِف ْ
اب قَالُوا أ ََوَملْ تَ ُ
شيئاً مما يعانونه َوقَا َل الذ َ
ين ِيف النا ِر خلََزنَة َج َهن َ
ِ
ِ ِ
ِ
ض ٍ
الل [غافر- 49:
ين إَِّلَّ ِيف َ
َأتْتي ُك ْم ُر ُسلُ ُكم ِابلْبَـينَات قَالُوا بَـلَى قَالُوا فَا ْد ُعوا َوَما ُد َعاء الْ َكاف ِر َ
ك لِيَـ ْق ِ
ال إِنَّ ُكم
ك قَ َ
ض َعلَْيـنَا َربم َ
 .]50عند ذلك يسألون الشفاعة كي يهلكهم رهبم َوََن َد ْوا َاي َمالِ ُ
ماكِثُو َن [الزخرف .]77:إنه الرفض لكل ما يطلبونَّ ،ل خروج من النار ،وَّل ختفيف من عذاهبا ،وَّل
ربوا
ربوا أ َْو َّل تَ ْ
صلَ ْو َها فَ ْ
إهالك ،بل هو العذاب األبدي السرمدي الدائم ،ويقال هلم آن ذاك :ا ْ
صِ ُ
اصِ ُ
َس َواء َعلَْي ُك ْم إِ َّمنَا ُجتْ َزْو َن َما ُكنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن [الطور.]16:
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ِ
ِ
ريا َج َزاء ِِبَا َكانُواْ
هناك يشتد حنيبهم ،وتفيض دموعهم ،ويطول بكاؤهم فَـلْيَ ْ
ض َح ُكواْ قَليالً َولْيَـ ْب ُكواْ َكث ً
يك ِ
ْسبُو َن [التوبة ،]82:إهنم يبكون حىت تنقطع الدموع ،مث يبكون دماً ،وتؤثر دموعهم يف وجوههم
َ

كما يؤثر السيل يف الصخر ،ففي مستدرك احلاكم عن عبدهللا بن قيس أن رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم  -قال(( :إن أهل النار ليبكون ،حىت لو أجريت السفن يف دموعهمْ ،لرت وإهنم ليبكون

الدم – يعين – مكان الدمع)) ( .)1وعن أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ(( :يرسل البكاء على أهل

النار فيبكون حىت تنقطع الدموع ،مث يبكون الدم حىت تصري يف وجوههم كهيئة األخدود ،لو أرسلت

فيه السفن ْلرت)) ( .)2لقد خسر هؤَّلء الظاملون أنفسهم وأهليهم عندما استحبوا الكفر على
َّ
وه ُه ْم ِيف النا ِر يَـ ُقولُو َن َاي لَْيـتَـنَا
ب ُو ُج ُ
اإلْيان ،واستمع إىل عويلهم وهم يرددون حال العذاب يَـ ْوَم تُـ َقل ُ
السبِيال ربَّـنَا آهتِِم ِ
ض ْع َف ْ ِ
أَطَ ْعنَا َّ
ني ِم َن
اَّللَ َوأَطَ ْعنَا َّ
اءَن فَأ َ
َضلم َ
رب َ
الر ُسوَّل َوقَالُوا َربَّـنَا إَِن أَطَ ْعنَا َس َ
ْ
وَن َّ َ
ادتَـنَا َوُك ََ
ِ
ِ
ريا [األحزاب .]68 - 66:وأتمل قوله تعاىل يصف حاهلم ،ونعوذ ابهلل من
ال َْع َذاب َوال َْع ْنـ ُه ْم لَ ْعنًا َكب ً
حاهلم فَأَما الَّ ِذين َش ُقواْ فَِفي النا ِر َهلم فِيها َزفِري و َش ِهي ٌق َخالِ ِد ِ
يها ما َدام ِ
ض إَِّلَّ
ت َّ
الس َم َاو ُ
ات َواألَ ْر ُ
ين ف َ َ َ
ُْ َ ٌ َ
َ
َ
ك [هود ،]106:قال الزجاج :الزفري من شدة األنني وهو املرتفع جداً .وقيل :الزفري:
َما َشاء َربم َ
ترديد النفس يف الصدر من شدة اخلوف حىت تنتفخ منه األضالع ،والشهيق النفس الطويل املمتد،

أو رد النفس إىل الصدر ،واملراد هبما الدَّللة على شدة كرهبم وغمهم وتشبيه حاهلم ِبن استولت
احلرارة على قلبه واحنصر فيه روحه .وقال الليث :الزفري أن ْيأل الرجل صدره حال كونه يف الغم

الشديد من النفس وخيرجه ،والشهيق أن خيرج ذلك النفس ( )11اْلنة والنار لعمر بن سليمان

األشقر -ص106
_________

( )1رواه احلاكم ( .)648 /4وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهيب .وقال
األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)1679وحقه –أي :احلاكم  -أن يزيد قوله( :على شرط
الشيخني) ،فإن رجاله كلهم من رجاهلما.

( )2رواه ابن ماجه ( .)4324وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :ضعيف ،وصح خمتصراً
دون ذكر قوله( :مث يبكون الدم) إىل (كهيئة األخدود).
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املبحث الثالث عشر :كيف يتقي اإلنسان َنر هللا؟

ملا كان الكفر هو السبب يف اخللود يف النار فإن النجاة من النار تكون ابإلْيان والعمل الصاحل ،ولذا
َّ ِ
آمنا فَا ْغ ِف ْر لَنَا
ين يَـ ُقولُو َن َربَّـنَا إِنَّـنَا َ
فإن املسلمني يتوسلون إىل رهبم إبْياهنم كي خيلصهم من النار ،الذ َ
ت هذا اب ِطالً سبحانَ َ ِ
ِ
اب النا ِر َربَّـنَا
ك فَقنَا َع َذ َ
ذُنُوبَـنَا َوقنَا َع َذ َ
ُْ َ
اب النا ِر [آل عمرانَ ،]16:ربَّـنَا َما َخلَ ْق َ َ َ
ك من تُ ْد ِخ ِل النار فَـ َق ْد أَ ْخزيـته وما لِلظالِ ِم ِ
اداي يـنَ ِ
ِ
ادي لِ ِإلْيَ ِ
ِ
ان أَ ْن
َ
ني م ْن أ َ
َنصا ٍر َّربَّـنَا إِنَّـنَا َمس ْعنَا ُمنَ ً ُ
ََْ ُ َ َ
إِنَّ َ َ
َ
ِ
آمنا َربَّـنَا فَا ْغ ِف ْر لَنَا ذُنُوبَـنَا َوَك ِف ْر َعنا َسيِئَاتِنَا َوتَـ َوفَّـنَا َم َع األبْـ َرا ِر َربـَّنَا َوآتِنَا َما َو َعدتَّـنَا َعلَى
آمنُواْ بَِربِ ُك ْم فَ َ
اد [آل عمران .]194 - 191:وقد فصلت
ك َّلَ ُختْلِ ُ
ك َوَّلَ ُختْ ِزََن يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة إِنَّ َ
ُر ُسلِ َ
ف ال ِْم َيع َ
النصوص هذا املوضوع فبينت األعمال اليت تقي النار فمن ذلك حمبة هللا ،ففي (مستدرك احلاكم) و

(مسند أمحد) عن أنس بن مالك ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :وهللا َّل يلقي هللا

حبيبه يف النار)) ( )1والصيام جنة من النار ،ففي (مسند أمحد) ،والبيهقي يف (شعب اإلْيان) إبسناد
حسن عن جابر بن عبدهللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :قال هللا تعاىل :الصيام جنة يستجن

هبا من النار)) )2( .وعند البيهقي يف (الشعب) من حديث عثمان بن أيب العاص عن النيب  -صلى
هللا عليه وسلم (( :-الصوم جنة من عذاب هللا)) ورواه أمحد والنسائي وابن ماجه وابن خزْية

وإسناده صحيح ( .)3أما إذا كان الصوم يف حال جهاد األعداء فذاك الفوز العظيم ،فعن أيب سعيد
اخلدري ،أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :من صام يوماً يف سبيل هللا َّبعد هللا وجهه

عن النار سبعني خريفاً)) ( .)4رواه أمحد ،والبخاري ومسلم والرتمذي والنسائي .ومما ينجي من النار

ِ
اف م َقام ربِ ِه جنَّـتَ ِ
ان [الرمحن ،]46:وروى الرتمذي والنسائي
خمافة هللا ،واْلهاد يف سبيل هللا َول َم ْن َخ َ َ َ َ َ
يف (سننهما) عن أيب هريرة ،قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم َّ(( :-ل يلج النار رجل

بكى من خشية هللا حىت يعود اللنب يف الضرع ،وَّل جيتمع غبار يف سبيل هللا ودخان جهنم)))5( .
_________

( )1رواه أمحد ( ،)12037( )104 /3واحلاكم ( .)126 /1وقال :هذا حديث صحيح على
شرط الشيخني ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال ابن كثري يف ((تفسريه)) ( :)142 /66إسناده على

شرط الصحيحني .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)216 /10رجاله رجال الصحيح .وقال
األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)531 /5صحيح على شرط الشيخني.

( )2رواه أمحد ( ،)15299( )396 /3والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)294 /3قال املنذري يف
((الرتغيب والرتهيب)) ( )107 /2واهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)183 /3إسناده حسن .وقال

األلباين يف ((صحيح اْلامع)) ( :)4308حسن.

( )3رواه البيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)294 /3واحلديث رواه النسائي ( ،)167 /4وابن ماجه
( ،)1639وأمحد ( ،)17939( )217 /4وابن خزْية ( .)301 /3بلفظ( :الصوم جنة من النار
كجنة أحدكم من القتال) .قال األلباين يف ((صحيح اْلامع)) و ((صحيح سنن ابن ماجه)):

صحيح.

( )4رواه البخاري ( )2840ومسلم ( , )1153والرتمذي ( , )1623والنسائي ()172 /4
( , )2245وأمحد (.)11807( )83 /3
( )5رواه الرتمذي ( ،)1633والنسائي ( .)12 /6وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح .وقال
األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح ..
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ويف (صحيح البخاري) عن ابن عبس وهو عبدالرمحن بن جرب ،قال :قال رسول هللا  -صلى هللا
عليه وسلم (( :-ما اغربت قدما عبد يف سبيل هللا ،فتمسه النار)) ( ،)1ويف (صحيح مسلم) عن أيب
هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قالَّ(( :ل جيتمع كافر وقاتله يف النار
َّ ِ
ف َعنا
اص ِر ْ
ين يَـ ُقولُو َن َربَّـنَا ْ
أبداً)) ( )2ومما يقي العبد من النار استجارة العبد ابهلل من النارَ ،والذ َ
اءت ُم ْستَـ َق ارا َوُم َق ًاما [الفرقان ،]66 - 65:ويف (مسند
َّم إِ َّن َع َذ َاهبَا َكا َن غَ َر ًاما إِ َّهنَا َس ْ
َع َذ َ
اب َج َهن َ

أمحد) و (سنن ابن ماجه) و (صحيح ابن حبان) و (مستدرك احلاكم) إبسناد صحيح عن أنس قال:

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ما سأل أحد هللا اْلنة ثالاثً ،إَّل قالت اْلنة :اللهم أدخله
اْلنة ،وَّل استجار رجل مسلم هللا من النار ثالاثً ،إَّل قالت النار :اللهم أجره مين)) ( )3ويف

(الصحيحني) عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف ذكر املالئكة الذين

يلتمسون جمالس الذكر وفيه(( :أن هللا عز وجل يسأهلم وهو أعلم هبم ،فيقول :فمم يتعوذون؟
فيقولون :من النار ،فيقول :وهل رأوها؟ فيقولونَّ :ل وهللا اي رب ما رأوها ،فيقول :كيف لو رأوها؟

فيقولون :لو رأوها كانوا أشد منها فراراً ،وأشد خمافة ،فأشهدكم أين قد غفرت هلم)) ( )4اْلنة والنار

لعمر بن سليمان األشقر -ص111
_________

( )1رواه البخاري (.)2811
( )2رواه مسلم (.)1891

( )3رواه ابن ماجه ( ،)4340وأمحد ( ،)12607( )155 /3وابن حبان ( ،)293 /3واحلاكم
( .)717 /1وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة))

( - )25 /3كما أشار لذلك يف املقدمة  .-وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.
واحلديث رواه الرتمذي والنسائي يف (سننيهما).
( )4رواه البخاري (.)6408
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املطلب األول :النار خالدة َّل تبيد
ِ
يها َخالِ ُدو َن [النساء ]257 :وهذه اآلية يف مواضع من القرآن
قال تعاىل أُولَئِ َ
كأ ْ
اب النَّا ِر ُه ْم ف َ
َص َح ُ
الكرمي وقال تعاىل ي ْد ِخلْهُ ََنرا َخالِ ًدا فِيها [النساء ]14 :وقال تعاىل فَجزآ ُؤهُ جهن ِ ِ
يها
َّم َخال ًدا ف َ
َ
ُ
ً
ََ َ َ ُ
ِ
ِ
ت أَ ْع َما ُهلُ ْم َوِيف النَّا ِر ُه ْم َخال ُدو َن [التوبة ]17 :وقال تعاىل:
ك َحبِطَ ْ
[النساء ]93 :وقال تعاىل :أ ُْولَئ َ
َن لَهُ ََنر جهنَّم َخالِ ًدا فِيها [التوبة ]63 :وقال فَا ْد ُخلُواْ أَبـواب جهنَّم َخالِ ِد ِ
فَأ َّ
يها [النحل]29 :
ين ف َ
َ
َ
َْ َ َ َ َ
َ ََ َ
ِ ِ
ِ
يها َخالِ ُدو َن [األنبياء:
وهذه يف غري موضع من القرآن ،وقال لَ ْو َكا َن َه ُؤََّلء آَهلَةً َما َوَر ُد َ
وها َوُكلٌّ ف َ
 ]99وقال ِيف جهنَّم َخالِ ُدو َن تَـ ْل َفح وجوههم النَّار وهم فِيها َك ِ
احلُو َن املؤمنون 104 - 103 :وقال
ُ ُ ُ َُُ ُ َُ ْ َ
ََ َ
ِ
ِ
َّم َخالِ ُدو َن [الزخرف ]74 :وقال :فَ َكا َن َعاقِبَـتَـ ُه َما أ ََّهنُ َما ِيف النَّا ِر َخالِ َديْ ِن
إِ َّن ال ُْم ْج ِرم َ
ني ِيف َع َذاب َج َهن َ

فِيها [احلشر ]17 :وقالِ :يف ََن ِر جهنَّم َخالِ ِد ِ
ني ِم َن النَّا ِر
يها [البينة ]6 :وقالَ :وَما ُه ْم ِخبَا ِرِج َ
ين ف َ
َ
َ
ََ َ
[البقرة.]167 :

وعن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :يدخل هللا أهل اْلنة اْلنة,

وأهل النار النار ,مث يقوم مؤذن بينهم فيقول :اي أهل اْلنة َّل موت ,واي أهل النار َّل موت ,كل خالد
فيما هو فيه)) ( )1أخرجه الشيخان ويف رواية عنه عندمها ((فيزداد أهل اْلنة فرحاً إىل فرحهم،

ويزداد أهل النار حزَنً إىل حزهنم)) (.)2

وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ((جياء ابملوت يف صورة

كبش أملح ,فيوقف بني اْلنة والنار ,مث يقال اي أهل اْلنة فيطلعون مشفقني ،ويقال :اي أهل النار

فيطلعون فرحني ،فقال :هل تعرفون هذا؟ فيقولون :نعم هذا املوت ،فيذبح بني اْلنة والنار ,ويقال:

اي أهل اْلنة خلود وَّل موت فيها ،واي أهل النار خلود وَّل موت فيها)) ( )3أخرجه البخاري ومسلم.

ويف هذا عدة أحاديث عن أيب هريرة عن الرتمذي وصححه ,واحلاكم ,وابن ماجة ،وعن أنس عن أيب

يعلى ,والبزار ,والطرباين وفيه(( :فيذبح كما تذبح الشاة ,فيأمن هؤَّلء ,وينقطع رجاء هؤَّلء)) ،فثبت
ِبا ذكر من اآلايت الصرحية واألخبار الصحيحة خلود أهل الدارين خلوداً مؤبداً كل ِبا هو فيه من

نعيم وعذاب أليم.

وعلى هذا إمجاع أهل السنة واْلماعة ,فأمجعوا على أن عذاب الكفار َّل ينقطع ,كما أن نعيم أهل

اْلنة َّل ينقطع ،ودليل ذلك الكتاب والسنة .يقظة أوىل اَّلعتبار مما ورد يف ذكر النار وأصحاب النار

لصديق حسن خان– ص17 :
ويعتقد أهل السنة واْلماعة أن النار خملوقة وأعدها هللا عز وجل ملن يستحقها من عباده  ..وأن

الكفار واملشركني خالدون فيها أبداً ،وأهنا دار ابقية َّل تفىن وَّل ينقطع عذاهبا.

قال شيخ اإلسالم رمحه هللا ( :-وقد اتفق سلف األمة وأئمتها وسائر أهل السنة واْلماعة على أنمن املخلوقات ما َّل يعدم وَّل ينفى ابلكلية ،كاْلنة والنار والعرش) (.)4

 .......نقل اإلمجاع على عدم فناء النار كثري من أهل العلم مؤكدين أن عدم فناء النار هو اعتقاد
أهل السنة واْلماعة.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6544ومسلم (.)2850
( )2رواه البخاري ( ،)6548ومسلم (.)2850
( )3رواه البخاري ( ،)4730ومسلم (.)2849
((( )4جمموع الفتاوى)) ()307 /18؛ ((بيان تلبيس اْلهمية)) (.)581 /1
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فقال اإلمامان احلافظان الرازاين – رمحهما هللا – أبو حامت وأبو زرعة( :أدركنا العلماء يف مجيع
األمصار – حجازاً وعراقاً وشاماً وْيناً – فكان من مذهبهم  ...اْلنة حق والنار حق ،ومها خملوقان َّل

يفنيان أبداً) (.)1

وقال اإلمام ابن بطة العكربي  -رمحه هللا  -بعد قوله( :وحنن اآلن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما
هي يف نفسها ،وما الذي إذا ْتسك به العبد ودان هللا به مسي هبا واستحق الدخول يف مجلة أهلها وما

إن خالفه أو شيئاً منه دخل يف مجلة من عبناه وذكرَنه ،وحذر منه من أهل البدع والزيغ مما أمجع على
شرحنا له أهل اإلسالم وسائر األمة مذ بعث هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم إىل وقتنا هذا ( ...فذكر

مجلة من معتقد أهل السنة إىل أن قال)  ..وأما عذاب النار فدائم أبداً بدوام هللا ،وأهلها فيها
خملدون خالدون) (.)2

ونقل ذلك عن أهل السنة أيضاً اإلمام أبو إمساعيل عثمان الصابوين – رمحه هللا – فقال( :ويشهد
أهل السنة أن اْلنة والنار خملوقتان وأهنما ابقيتان َّل يفنيان أبداً ،وأن  ...أهل النار – الذين هم

أهلها خلقوا هلا – َّل خيرجون منها أبداً) (.)3

وقال اإلمام احلافظ ابن حزم  -رمحه هللا ( :-اْلنة حق ،والنار حق داران خملوقتان خملداتن مها ومن
فهيما بال هناية  ...كل هذا إمجاع من مجيع أهل اإلسالم ،ومن خرج عنه خرج عن اإلسالم) (.)4

ويقرر ذلك اإلمام العالمة حافظ املغرب ابن عبد الرب – رمحه هللا – بقوله( :قال أهل السنة :إن
اْلنة والنار خملوقتان وأهنما َّل تبيدان) (.)5

ويؤكد ذلك أيضاً اإلمام احلافظ قوام السنة أبو القاسم إمساعيل التيمي األصبهاين – رمحه هللا –

بقوله( :أهل السنة يعتقدون أن اْلنة والنار خلقتا للبقاء وَّل يفنيان أبداً) (.)6

وانظر أيضاً ما قاله اإلمام أمحد يف (الرد على اْلهمية) ()7؛ وابن خزْية يف كتاب (التوحيد) ()8؛

وأبو جعفر الطحاوي يف عقيدته املشهورة بـ (الطحاوية) ()9؛ وأبو احلسن الربهباري يف (شرح السنة)

()10؛ واآلجري يف (الشريعة) ( ،)11وابن أيب زيد يف (القريوانية) ( ،)12وابن حزم يف (احمللى)
(.)13

ذكر مستند اإلمجاع على عدم فناء النار :أخرب هللا تعاىل أبن أهل النار خالدون فيها خلوداً مؤبداً،
يق جهن ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
ين
َّم َخالد َ
فقال تعاىل :إِ َّن الذ َ
ين َك َف ُرواْ َوظَلَ ُمواْ َملْ يَ ُك ِن هللاُ ليَـغْف َر َهلُ ْم َوَّلَ ليَـ ْهديَـ ُه ْم طَ ِريقاً إَّلَّ طَ ِر َ َ َ َ
ِ
يها أَبَ ًدا [النساء.]169 - 168 :
فَ

ِ
ِ
وقال تعاىل :إِ َّن َّ
ريا [األحزاب.]64 :
ين َوأ َ
اَّللَ لَ َع َن الْ َكاف ِر َ
َع َّد َهلُ ْم َسع ً
ني ِم َن النَّا ِر [البقرة ،]167 :وقال تعاىل:
ووصفهم بعدم اخلروج من النار ،فقال تعاىلَ :وَما ُهم ِخبَا ِرِج َ
ي ِري ُدو َن أَن خيَْرجواْ ِمن النَّا ِر وما هم ِخبَا ِرِجني ِم ْنـها وَهلم َع َذ ِ
يم [املائدة.]37 :
ََ ُ
ٌ
ُ
َ َ َ ُْ
اب مق ٌ
ُُ َ
َّ ِ
ضى
َّم ََّل يُـ ْق َ
وقضى عليهم بعدم املوت وعدم ختفيف العذاب ،فقال تعاىلَ :والذ َ
ين َك َف ُروا َهلُ ْم ََن ُر َج َهن َ
ك َْجن ِزي ُك َّل َك ُفوٍر [فاطر.]36 :
َعلَْي ِه ْم فَـيَ ُموتُوا َوََّل ُخيََّف ُ
ف َع ْنـ ُهم ِم ْن َع َذ ِاهبَا َك َذلِ َ
_________

((( )1شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) (.)199 /1
((( )2الشرح واإلابنة)) (ص.)208 :

((( )3عقيدة السلف وأصحاب احلديث))
((( )4الدرة فيما جيب اعتقاده)) (ص.)27 :

((( )5فتح الرب يف الرتتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد الرب)) (.)116 /2
((( )6احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة)) (.)434 /2
(( )7ص.)58 :
()875 /2( )8

(( )9ص.)264 :
(( )10ص.)74 :
(.)1371 ،1343 /3( )11
((( )12شرح القريوانية)) (ص.)51 :
(.)11 /1( )13
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ِ
ِ
َّار َوَما
وحرم عليهم دخول اْلنة ،فقال تعاىل :إِنَّهُ َمن يُ ْش ِر ْك ِابهلل فَـ َق ْد َح َّرَم هللاُ َعلَيه ا ْْلَنَّةَ َوَمأْ َواهُ الن ُ
لِلظَّالِ ِم ِ
َنصا ٍر [املائدة.]72 :
َ
ني م ْن أ َ

ويف الصحيح من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :أما

أهل النار الذين هم أهلها ،فإهنم َّل ْيوتون فيها وَّل حيييون ولكن َنس أصابتهم النار بذنوهبم – أو
قال خطاايهم – فأماتتهم إماتة ،حىت إذا كانوا فحماً أذن ابلشفاعة  )) ...احلديث.)1( .

من هذه النقوَّلت واألدلة يتبني لنا أن أهل السنة واْلماعة جممعون على أبدية النار وعدم فنائها ..

وقد صرح شيخ اإلسالم بنقل اَّلتفاق عن سلف األمة وأئمتها على ذلك ،وهلذا مل يعقب على

األشعري عندما نقل كالمه يف (درء تعارض العقل والنقل) فقال – رمحه هللا –( :قال األشعري :قال
أهل اإلسالم مجيعاً :ليس للجنة والنار آخر ،وأهنما َّل تزاَّلن ابقيتني) ( ،)2وكذلك يف كتاب نقد

مراتب اإلمجاع فقد نقل ابن حزم – رمحه هللا  -اَّلتفاق على( :أن النار حق ،وأهنا دار عذاب أبداً
َّل تفىن وَّل يفىن أهلها أبداً بال هناية) ( .)3فلم يعقب شيخ اإلسالم على ذلك ومل ينقد نقله هلذا
اَّلتفاق ،مع نقده ملسائل كثرية نقل ابن حزم فيها اإلمجاع.
وقد اشتهر عن شيخ اإلسالم القول بفناء النار !! ..

واْلواب عن ذلك من وجوه:

أوَّلً :أن هذا الذي اشتهر ،لو سلمنا بصحته عن شيخ اإلسالم – ومل ينقل نص صريح بذلك عنه –

فإن غاية ما فيه رأي رآه يف أول حياته مث تبني له خالفه ،وذلك مجعاً بني ما ثبت عنه من نقل اَّلتفاق
على عدم فناء النار وما ينسب له من القول بفنائها ،وَّل ْيكن أن ينقل اَّلتفاق على ذلك مث يقول

خبالفه  !! ..وقد قال شيخ اإلسالم حبياة اخلضر ( )4مث تبني له بعد ذلك الصواب يف خالفه فقال

– رمحه هللا ( :-والصواب الذي عليه احملققون أنه ميت) ( .. )5وهلذا قال األلباين – رمحه هللا – يف
مسألة فناء النار واعتماد شيخ اإلسالم على بعض اآلاثر الضعيفة( :ولعل ذلك كان منه إابن طلبه

للعلم ،وقبل توسعه يف دراسة الكتاب والسنة ،وتضلعه ِبعرفة األدلة الشرعية) (.)6

اثنياً :لو قال قائل إننا َّل ندري أي القولني قبل اآلخر  ،!! ..فال يقال إن هذا رأي رآه يف أول حياته

مث تبني له خالفه !! ..

َّ ِ
ي
 ...هب أن األمر كذلك  ..فلقد رسم هللا عز وجل لنا قاعدة عظيمة حمكمة وذلك بقولهُ :ه َو الذ َ
ْكت ِ
َّ ِ
ات ه َّن أُم ال ِ
أَنز َل َعلَي َ ِ
ْكتَ ِ
ين يف قُـلُوهبِِ ْم َزيْ ٌغ
ش ِاهبَ ٌ
ُخ ُر ُمتَ َ
آاي ٌ
اب َوأ َ
ت مْحم َك َم ٌ ُ
َ ْ
ك ال َ َ
اب م ْنهُ َ
ات فَأ ََّما الذ َ
الر ِ
اس ُخو َن ِيف الْعِل ِْم يَـ ُقولُو َن
شابَهَ ِم ْنهُ ابْتِغَاء ال ِْف ْتـنَ ِة َوابْتِغَاء َأتْ ِويلِ ِه َوَما يَـ ْعلَ ُم َأتْ ِويلَهُ إَِّلَّ هللاُ َو َّ
فَـيَـتَّبِعُو َن َما تَ َ
آمنَّا بِ ِه ُكلٌّ ِمن ِع ِ
ند َربِنَا َوَما يَ َّذ َّكر إَِّلَّ أ ُْولُواْ األلْبَ ِ
اب [آل عمران ،]7 :فإذا ورد نصان أحدمها حمكم
ْ
َ
ُ

َّل حيتمل إَّل معىن واحداً ،واآلخر متشابه حيتمل أكثر من معىن فإن حال الراسخني يف العلم يردون

املتشابه إىل احملكم فيصبح الكل حمكماً ،قال حممد بن جرير الطربي – رمحه هللا ( :-وقال آخرون:
احملكمات من آي الكتاب :ما مل حيتمل من التأويل غري وجه واحد ،واملتشابه منها :ما احتمل من

التأويل أوجها) (.)7
_________

( )1رواه مسلم (.)185

((( )2درء تعارض العقل والنقل)) (.)358 /2
((( )3مراتب اإلمجاع)) (ص.)268 :
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)339 /4

((( )5جمموع الفتاوى)) (.)100 /27
((( )6مقدمة رفع األستار)) (ص.)25 :
((( )7تفسري الطربي)) (.)174 /3
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وإذا طبقنا هذه القاعدة العظيمة على مسألتنا ،جند أن نقل اَّلتفاق على عدم فناء النار نص حمكم
جلي َّل حيتمل إَّل وجهاً واحداً؛ وهو اَّلتفاق على عدم فناء النار  ..وقول البعض إن كالم شيخ

اإلسالم حممول على القول بعدم فناء اْلنة والنار معاً  ..قول مردود وذلك أن عبارته صرحية يف نقل
اَّلتفاق على اْلميع ابعتبار كل واحدة منفصلة فهو يضرب أمثلة على خملوقات َّل تفىن وَّل تعدم

ابلكلية فيقول – رمحه هللا ( :-وقد اتفق سلف األمة وأئمتها وسائر أهل السنة واْلماعة على أن من
املخلوقات ما َّل يعدم وَّل يفىن ابلكلية كاْلنة والنار والعرش وغري ذلك) (.)1

فهو نص حمكم َّل حيتمل إَّل وجهاً واحداً وهو اَّلتفاق على عدم فناء النار ،وأما ما ينسب إليه من
القول بفناء النار فهو قول متشابه ،وهلذا اختلفت آراء العلماء يف توجيهه ،فإذا رددَن املتشابه من

قوله إىل احملكم أصبح الكل حمكماً ،ويكون قول شيخ اإلسالم كسائر أقوال أهل السنة.

اثلثاً :أنه لو سلم أن هذا رأي لشيخ اإلسالم واثبت عنه ومل يكن رأايً متقدماً يف الزمن – أي يف أول

حياته – ومل يكن متشاهباً بل كالم حمكم ،فإنه يكون رأايً له – رمحه هللا  .. -واحلق أحق وأوىل

ابَّلتباع  ..فهو العلم الذي َّل جيارى والبحر املتالطم أمواجه  ..ولكنه بشر غري معصوم  !! ..وهو

مأجور على اجتهاده.

بقي أن يقال هل يوجد خمالف من السلف قبل شيخ اإلسالم هلذا اإلمجاع؟!

مل أقف على خمالف هلذا اإلمجاع  ..واإلمجاع فيها قائم وسامل َّل معارض له  ..ويدل لذلك أمور:
أوَّلً :النصوص الكثرية اليت نقلها سلف األمة وأئمة هذا الدين من اإلمجاع على عدم فناء النار

وخلود الكفار فيها خلوداً مؤبداً ،وقد أشرَن إىل بعضها آنفاً ،مع اختالف أزماهنم وبلداهنم ولن يتتابع
هؤَّلء األئمة يف نقل اإلمجاع على مسألة وفيها من خيالف هذا اإلمجاع من العلماء فضالً عن أن

يكون املخالف من الصحابة!!.

اثنياً :الذين ذكروا بعض املخالفني لفناء النار  ..فقد نقلوا اإلمجاع على خلود الكفار فيها خلوداً
مؤبداً.

فيقول ابن القيم – رمحه هللا ( :-الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأمجع عليه السلف أن اْلنة والنار
خملوقتان ،وأن أهل النار َّل خيرجون منها وَّل خيفف عنهم من عذاهبا ،وَّل يفرت عنهم وأهنم خالدون

فيها) (.)2

ويقول – رمحه هللا ( :-الذي دل عليه القرآن أن الكفار خالدون يف النار أبداً ،وأهنم غري خارجني
منها وهذا كله مما َّل نزاع فيه بني الصحابة والتابعني وأئمة املسلمني) (.)3

اثلثاً :اآلاثر اليت استدل هبا من يقول بفناء النار  ..فقد بني العالمة حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين
– رمحه هللا – يف كتابه املوسوم (رفع األستار إلبطال أدلة القائلني بفناء النار) وحمقق الكتاب العالمة

األلباين – رمحه هللا – بينا أهنا آاثر َّل تصح والصحيح منها غري صريح ،فهي إما غري صحيحة أو

غري صرحية! فكيف خيالف هبا اإلمجاع املنقول عن سلف األمة وأئمتها!! املسائل العقدية اليت حكى
فيها ابن تيمية اإلمجاع جملموعة مؤلفني  -بتصرف – ص887 :

_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)307 /18
((( )2حادي األرواح)) (ص.)314 :
((( )3حادي األرواح)) (ص.)314 :
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املطلب الثاين :القائلون بفناء النار
املخالفون ملذهب أهل احلق يف هذه املسألة : ...

 - 1اْلهمية :القائلون بفناء النار وفناء اْلنة أيضاً ،وقد حكى اإلمام أمحد يف آخر كتاب (الرد على
الزَندقة) مذهب اْلهمية أبن النار واْلنة تفنيان ،ورد عليهم ذاكراً النصوص الدالة على عدم

فنائهما.

 - 2اخلوارج واملعتزلة :يقولون خبلود كل من يدخل النار ،ولو كانوا من أهل التوحيد ،وسر هذا
القول أن اخلوارج يكفرون املسلمني ابلذنوب ،فكل من ارتكب ذنباً ،فإنه كافر خالد خملد يف َنر

جهنم ،واملعتزلة يرون أن من ارتكب ذنباً يف منزلة بني املنزلتني ،فال هو مؤمن وَّل كافر ،وجيرون عليه

أحكام اإلسالم يف الدنيا ،ولكنه يف اآلخرة خملد يف َنر جهنم ،وقد سقنا كثرياً من النصوص الدالة

على أن أهل التوحيد خيرجون من النار.

 - 3اليهود :الذين يزعمون أهنم يعذبون يف النار وقتاً حمدوداً ،مث خيلفهم غريهم فيها ،وقد أكذهبم هللا
سنا النَّار إَِّلَّ أ ََّايماً َّمع ُدود ًة قُل أ ََّختَ ْذ ُْمت ِعن َد ِ
هللا َع ْه ًدا فَـلَن
يف زعمهم ،ورد عليهم مقالتهم َوقَالُواْ لَن ْتََ َّ َ ُ
ْ َ ْ
ِ
ك
َحاطَ ْ
خيُْلِ َ
ت بِ ِه َخ ِطيئَـتُهُ فَأ ُْولَئِ َ
ب َسيِئَةً َوأ َ
سَ
ف هللاُ َع ْه َدهُ أ َْم تَـ ُقولُو َن َعلَى هللا َما َّلَ تَـ ْعلَ ُمو َن بَـلَى َمن َك َ
ِ
صيبا ِمن ال ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ْكتَ ِ
اب
أْ
اب النَّا ِر ُه ْم ف َ
َص َح ُ
ين أ ُْوتُواْ نَ ً َ
يها َخال ُدو َن [البقرة .]81 - 80 :أََملْ تَـ َر إِ َىل الذ َ
اب ِ
يُ ْد َع ْو َن إِ َىل كِتَ ِ
َّار
ك ِأبَ َّهنُ ْم قَالُواْ لَن ْتََ َّ
ضو َن ذَلِ َ
هللا لِيَ ْح ُك َم بَـ ْيـنَـ ُه ْم ُمثَّ يَـتَـ َو َّىل فَ ِري ٌق ِم ْنـ ُه ْم َو ُهم م ْع ِر ُ
سنَا الن ُ
ِِ
إَِّلَّ أ ََّايما َّم ْع ُد َ ٍ
رتو َن [آل عمران.]24 - 23 :
ً
ودات َوغَ َّرُه ْم ِيف دين ِهم َّما َكانُواْ يَـ ْف َُ
ونقل ابن جرير يف تفسريه عن ابن عباس أنه قال يف تفسري آية البقرة( :قال أعداء هللا اليهود :لن

يدخلنا هللا النار إَّل حتلة القسم ،األايم اليت أصبنا فيها العجل :أربعني يوما ،فإذا انقضت عنا تلك
األايم ،انقطع عنا العذاب).
وذكر ابن جرير عن السدي قوله( :قالت اليهود :إن هللا يدخلنا النار أربعني ليلة ،حىت إذا أكلت

النار خطاايَنَ ،ندى مناد :أخرجوا كل خمتون من ولد بين إسرائيل ،فلذلك أمرَن أن خننت ،قالوا :فال

يدعون منا يف النار أحداً إَّل أخرجوه))1( .

وذكر أيضاً ابن عباس قال( :ذكر أن اليهود وجدوا يف التوراة مكتوابً :إن ما بني طريف جهنم مسرية

أربعني سنة إىل أن ينتهي إىل شجرة الزقوم اثبتة يف أصل اْلحيم ،وكان ابن عباس يقول :إن اْلحيم

سقر ،وفيها شجرة الزقوم ،فزعم أعداء هللا أنه خال العدد الذي وجدوا يف كتاهبم أايماً معدودة).

قال ابن جرير( :وإمنا يعين بذلك يعين بذلك املسري الذي ينتهي يف أصل اْلحيم ،فقالوا :إذا خال
ار إَِّلَّ أ ََّاي ًما
العدد انتهى األجل ،فال عذاب وتذهب جهنم وهتلك ،فذلك قوله :لَن ْتََ َّ
سنَا النَّ ُ
ود ٍ
ات [البقرة .]80:يعنون بذلك األجل ،فقال ابن عباس( :ملا اقتحموا من ابب جهنم ساروا
َّم ْع ُد َ
يف العذاب ،حىت انتهوا إىل شجرة الزقوم آخر يوم من األايم املعدودة ،قال هلم خزان سقر :زعمتم

أنكم لن ْتسكم النار إَّل أايماً معدودة ،فقد خال العدد ،وأنتم يف األبد ،فأخذ هبم يف الصعود يف
جهنم يرهقون))2( .

 - 4قول إمام اَّلحتادية ابن عريب الطائي ،فإنه زعم أن أهلها يعذبون فيها مدة ،مث تنقلب طبائعهم
َنرية يتلذذون ابلنار ملوافقتها لطبائعهم ،قال ابن حجر يف الفتح( :وهذا قول بعض من ينسب إىل

التصوف من الزَندقة))3( .
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)381 /1
((( )2تفسري الطربي)) (.)381 /1
((( )3فتح الباري)) (.)421 /11
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 - 5قول من زعم أن أهلها خيرجون منها ،وتبقى على حاهلا خالدة َّل تبيد - 6 .قول أيب هذيل
العالف من أئمة املعتزلة الذاهب إىل أن حياة أهل النار تفىن ،ويصريون مجاداً َّل يتحركون ،وَّل

حيسون أبمل ،قال بذلك ألنه يقول ابمتناع حوادث َّل هناية هلا ،فخالف األدلة الصرحية القطيعة الثبوت
ِبقاييس عقلية ابطلة ... .وقد تتابع العلماء يف التأليف لبيان خطأ هذا املذهب ،يقول ابن حجر

العسقالين بعد حكايته هلذا القول( :وقد مال بعض املتأخرين إىل هذا القول ،ونصره بعدة أوجه من
جهة النظر ،وهو مذهب رديء مردود على قائله ،وقد أطنب السبكي الكبري يف بيان وهائه فأجاد)

( ،)1وهذا الكتاب الذي أشار إليه هو (اَّلعتبار ببقاء اْلنة والنار) لتقي الدين علي بن عبد الكايف
السبكي الشافعي املتوىف سنة  .756وقال صديق حسن خان( :وقد ألف العالمة الشيخ مرعي
الكرمي احلنبلي رسالة مساها( :توفيق الفريقني على خلود أهل الدارين) ،ويف الباب رسالة للسيد

اإلمام حممد بن إمساعيل األمري ،ورسالة للقاضي العالمة اجملتهد حممد بن علي الشوكاين ،حاصلهما
بقاء اْلنة والنار وخلود أهلهما فيهما) ... )2( .ومن الذين تعرضوا هلذه املسألة القرطيب يف

(التذكرة) ،فقد ساق النصوص الدالة على خلود اْلنة والنار ،واملخربة أبن املوت يذبح بني اْلنة

والنار مث يقال( :اي أهل اْلنة خلود فال موت ،واي أهل النار خلود فال موت) مث قال( :هذه
األحاديث مع صحتها يف خلود أهل الدارين فيهاَّ ،ل إىل غاية وَّل إىل أمد ،مقيمني على الدوام
والسرمد من غري موت وَّل حياة وَّل راحة وَّل جناة))3( .

ورد القرطيب على الذين قالوا بفناء النار ،وبني أن الذي يفىن إمنا هو النار اليت يدخلها عصاة

املوحدين ،قال( :فمن قال :إهنم خيرجون منها ،وأن النار تبقى خالية جبملتها خاوية على عروشها،
وأهنا تفىن وتزول ،فهو خارج عن مقتضى املعقول ،وخمالف ملا جاء به الرسول ،وما أمجع عليه أهل
السنة واألئمة العدول .وإمنا ختلى جهنم وهي الطبقة العلية اليت فيها العصاة من أهل التوحيد ،وهي

اليت ينبت على شفريها اْلرجري))4( .

ونقل القرطيب عن فضل بن صاحل املعافري قال( :كنا عند مالك بن أنس ذات يوم ،فقال لنا:

انصرفوا ،فلما كان العشية رجعنا إليه ،فقال :إمنا قلت لكم انصرفوا ،ألنه جاءين رجل يستأذن علي

زعم أنه قدم من الشام يف مسألة فقال :اي أاب عبد هللا ما تقول يف أكل اْلرجري ،فإنه يتحدث عنه أنه

ينبت على شفري جهنم؟ فقلت لهَّ :ل أبس به ( .)5فقال :أستودعك هللا ،وأقرأ عليك السالم ،ذكره
اخلطيب أبو بكر أمحد رمحه هللا ،وذكر أبو بكر البزار ،عن عمرو بن ميمون ،عن عبد هللا بن عمرو

بن العاص ،قال(( :أييت على النار زمان ختفق الرايح أبواهبا ،ليس فيها أحد ،يعين من املوحدين))
( )6هكذا رواه موقوفاً عن عبد هللا بن عمرو ،وليس فيه ذكر النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-
ومثله َّل يقال من جهة الرأي ،فهو مرفوع) )7( .اْلنة والنار لعمر سليمان األشقر – ص 42
_________

((( )1فتح الباري)) (.)422 /11
((( )2يقظة أويل اَّلعتبار)) ،لصديق حسن خان (ص ،)42 :ورسالة الصنعاين طبعها املكتب
اإلسالمي بريوت ،وقد حققها وكتب هلا مقدمة ضافية الشيخ َنصر الدين األلباين فأجاد.

((( )3التذكرة)) للقرطيب (ص.)436 :
( )4هذا القول َّل يصح فيه خرب اثبت ،وكأن قائله أراد منه مخود النار اليت يكون فيها عصاة
املوحدين حىت ينبت النبات على حوافها.

( )5هذه القصة إن كانت صحيحة فقد تكلف هذا السائل يف سفره لتبني أمر هو يف غاية الوضوح.

( )6رواه البزار يف ((املسند)) ( .)442 /6قال العيين يف ((عمدة القاري)) ( :)52 /19وهذا وإن
كان موقوفا فإن مثله َّل يقال ابلرأي.
((( )7التذكرة للقرطيب)) (ص.)437 :
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قال القرطيب :أمجع علماء أهل السنة على أن أهل النار خملدون فيها غري خارجني منها ,كإبليس

وفرعون ,وهامان ,وقارون ,وكل من كفر وتكرب ,وطغى وجترب ,فإن له َنر جهنم َّل ْيوت فيها وَّل
حيىي ،وقد وعدهم هللا عذاابً أليماً فقال عز وجلُ :كلَّما نَ ِ
ريَها
ض َج ْ
اه ْم ُجلُ ً
ت ُجلُ ُ
ود ُه ْم بَ َّدلْنَ ُ
َ
ودا غَ ْ َ
ِ
اب وأمجع أهل السنة أيضاً على أنه َّل يبقى فيها مؤمن ,وَّل خيلد فيها إَّل كافر جاحد.
ليَ ُذوقُواْ ال َْع َذ َ
فاعلمه.
وقد زل هنا بعض من ينتمي إىل العلم والعلماء :فقال إنه خيرج من النار كل كافر ,ومبطل ,وشيطان,

وجاحد ويدخل اْلنة ,وإنه جائز يف العقل أن تنقطع صفة الغضب ،فيعكس عليه فيقال :وكذلك

جائز يف العقل :أن تنقطع صفة الرمحة ,فيلزم عليه أن تدخل األنبياء واألولياء النار يعذبون فيها،
وهذا فاسد مردود بوعده احلق وقوله الصدق قال تعاىل يف حق أهل اْلنان َعطَاء غَ ْري َجمْ ُذ ٍ
وذ [هود:
ً َ
 ]108أي غري مقطوع وقال :وما ُهم ِم ْنـها ِِبُ ْخرِجني [احلجر ]48 :وقالَ :هلُم أَجر غَ ْري ممَْنُ ٍ
ون
ََ ْ َ َ َ
ْ ٌْ ُ
ِ
ِِ
[اَّلنشقاق ]25 :وقالَّ :هلم فِيها نَ ِع ِ
يها أَبَ ًدا [التوبة ]22 - 21 :وقال يف حق
ين ف َ
يم مق ٌ
ُْ َ ٌ
يم َخالد َ
الكافرينََّ :ل ي ْد ُخلُو َن اْلنَّةَ ح َّىت يلِج اْلمل ِيف س ِم اخلِي ِ
اط [األعراف ]40 :وقال فَاليَـ ْوَم ََّل خيَُْر ُجو َن
َ َ َ َ ََ ُ َ َ
َ
ِم ْنـ َها َوََّل ُه ْم يُ ْستَـ ْعتَـبُو َن [اْلاثية ]35 :وهذا واضح.
وابْلملة فال مدخل للعقول فيمن اقتطع أصله ابإلمجاع والنقول .ومن مل جيعل هللا له نوراً فما له من

نور ،انتهى .يقظة أوىل اَّلعتبار مما ورد يف ذكر النار وأصحاب النار لصديق حسن خان– ص17 :
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املطلب األول :القضاء لغة
هو ابملد ،ويقصر ،أصله ،قضاي ،فلما جاءت الياء بعد ألف زائدة متطرفة مهزت ومجعه أقضية (.)1
قال ابن فارس( :القاف والضاد واحلرف املعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه

ْلهته) ( .)2وقال يف (النهاية)( :القضاء يف اللغة على وجوه مرجعها إىل انقطاع الشيء وْتامه) (.)3
ويتبني مما تقدم أن معىن القضاء يف اللغة هو إحكام الشيء وإْتام األمر ،وهذا هو أصل معىن

القضاء ،وإليه ترجع مجيع معاين القضاء الواردة يف اللغة ،وقد أييت ِبعىن القدر (.)4

وقد ورد لفظ القضاء ومشتقاته كثرياً يف القرآن الكرمي ،وكل معانيه ،اليت قد أتيت متداخلة أحياَنً،
ترجع إىل األصل السابق ،فمن املعاين اليت ورد هبا:
ك أََّلَّ تَـ ْعبُ ُدواْ إَِّلَّ إِ َّايهُ [اإلسراء ،]23 :أي :أمر سبحانه
ضى َربم َ
 - 1معىن األمر ،ومنه قوله تعاىلَ :وقَ َ

وتعاىل بعبادته وحده َّل شريك له (.)5
ك األ َْم َر [احلجر ،]66 :أي :تقدمنا إليه وأهنينا (.)6
ض ْيـنَا إِلَْي ِه َذلِ َ
 - 2معىن األداء واإلهناءَ ،وقَ َ
َنت قَ ٍ
 - 3معىن احلكم ،ومنه قوله تعاىل :فَاق ِ
اض [طه ]72 :اصنع ,واحكم ,وافعل ما شئت
ْض َما أ َ

وما وصلت إليه يدك (.)7

اه َّن س ْبع َمسَاو ٍ
ات ِيف يَـ ْوَم ْ ِ
ني [فصلت ]12 :أي :فرغ من
 - 4ومعىن الفراغ ،ومنه قوله تعاىل :فَـ َق َ
ضُ َ َ َ
َج َل [القصص ]29 :أي:
تسويتهن سبع مسوات يف يومني ,ومنه قوله تعاىل :فَـلَ َّما قَ َ
وسى ْاأل َ
ضى ُم َ

فرغ من األجل األوىف واألمت (.)8

ضيـتُم َّمنَ ِ
اس َك ُك ْم [البقرة ]200 :أديتموها وفرغتم منها
 - 5ومعىن األداء ،ومنه قوله تعاىل :فَِإذَا قَ َ ْ

( )9وهذا داخل يف املعىن السابق.

ض ْيـنَا إِ َىل بَِين إِ ْسرائِيل ِيف الْ ِكتَ ِ
ض َم َّرتَ ْ ِ
اب لَتُـ ْف ِس ُد َّن ِيف األ َْر ِ
ني
 - 6ومعىن اإلعالم ،ومنه قوله تعاىلَ :وقَ َ
َ َ
ِ
ريا [اإلسراء ]4 :أي :تقدمنا وأخربَن بين إسرائيل يف الكتاب الذي أنزل إليهم أهنم
َولَتَـ ْعلُ َّن ُعلُ اوا َكب ً
سيفسدون يف األرض مرتني (.)10

ضى َعلَْي ِه
وسى فَـ َق َ
 - 7وِبعىن املوت ،يقال :ضربه فقضى عليه ،أي :قتله ( )11قال تعاىل :فَـ َوَك َزهُ ُم َ
[القصص , ]15 :أي قتله.

هذه هي أهم معاين (القضاء) يف اللغة ،وهناك اشتقاقات أخرى ذكرهتا كتب اللغة ( )12ومن خالل

عرض هذه املعاين يتبني ما بني املعىن اللغوي واملعىن الشرعي من رابط قوي ،فتقدير هللا لألمور،

وكتابته لذلك ،وكوهنا جتري حبكمة ودقة على حسب ما أرادها سبحانه وقضاها ،كل هذه املعاين
يوحي هبا املعىن اللغوي .القضاء والقدر لعبدالرمحن بن صاحل احملمود  -ص25 :
_________

( )1انظر(( :الصحاح)) للجوهري ( ،)2463 /6وانظر(( :لسان العرب)) ( , )186 /15و
((اتج العروس)) (.)296 /10

((( )2معجم مقاييس اللغة)).)99 /5( :
((( )3النهاية يف غريب احلديث واألثر))َّ :لبن األثري ( ،)78 /4وانظر(( :لسان العرب)) (/15
 ،)186و ((اتج العروس)) (.)296 /10

( )4انظر(( :مفردات ألفاظ القرآن)) للراغب األصفهاين (ص.)422 :
( )5انظر(( :تفسري الطربي)) ( ،)62 /15وانظر(( :لسان العرب)) ( ،)186 /15و ((اتج

العروس)) ((( ،)296 /10مفردات القرآن)) للراغب األصفهاين (ص )421 :مادة (قضى).

( )6انظر(( :تفسري ابن كثري)) ( ،)460 /4وانظر(( :زاد املسري)) َّلبن اْلوزي (،)407 /4
وانظر(( :الصحاح)) للجوهري ( ،)2463 /6و ((لسان العرب)) ( )187 /15مادة (قضى).

( )7انظر(( :تفسري الطربي)) ( ،)189 /16و ((تفسري ابن كثري)) (.)298 /5

( )8انظر(( :تفسري الطربي)) ( ،)99 /24وابن كثري ((( ،)156 /7تفسري البغوي)) (،)172 /5
وانظر(( :مفردات القرآن)) (ص ،)421 :و ((الصحاح)) للجوهري ( ،)2463 /6و ((لسان

العرب)) ( )187 ،186 /15مادة قضى.
( )9انظر(( :تفسري الطربي)) ( ،)295 /2و ((تفسري ابن كثري)) ( ،)355 /1وانظر(( :الصحاح))

للجوهري ( ،)2664 /6و ((ترتيب القاموس احمليط)) (.)641 /3

( )10انظر(( :تفسري الطربي)) ( ،)21 ،20 /15و ((تفسري ابن كثري)) ( ،)43 /5وانظر:
((لسان العرب)) (.)187 /15

( )11انظر(( :الصحاح)) ( ،)2463 /6و ((لسان العرب)) ( ،)187 /15وانظر(( :هتذيب
الصحاح)) (.)1051 /3
( )12انظر(( :الصحاح)) للجوهري ( ،)2463 /6و ((هتذيب الصحاح)) ( ،)1051 /3و

((لسان العرب)) ( ،)186 /15و ((اتج العروس)) ( )296 /10مادة (قضى) ،وانظر(( :أساس

البالغة)) للزخمشري (ص.)513 :
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املطلب الثاين :القدر لغة

قدر( :القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه وهنايته)

وهو بتسكني الدال وفتحها مع فتح القاف ,وقد نقل الصغاين عن الفراء أنه قد أييت بضم القاف
(قدر) وملا كان لفظ القدر أييت بسكون الدال وفتحها قال اللحياين :إن القدر – ابلفتح  -اَّلسم،

والقدر -ابلسكون  -املصدر ويطلق القدر على احلكم والقضاء ,ومن ذلك حديث اَّلستخارة وفيه:
((فاقدره يل ويسره يل)).

والقدر ،بتحريك الدال وإسكاهنا ،الطاقة ومن ذلك قوله تعاىلَ :علَى الْم ِ
وس ِع قَ َد ُرهُ َو َعلَى ال ُْم ْقِ ِرت قَ ْد ُرهُ
ُ
[البقرة ]236:بفتح الدال ،وقرئ إبسكاهنا.
وأييت القدر ِبعىن التضييق ،ومنه قوله تعاىلَ :وأ ََّما إِذَا َما ابْـتَ َالهُ فَـ َق َد َر َعلَْي ِه ِر ْزقَهُ [الفجر ]16:وعليه
فسر قوله –تعاىل -عن يونس-عليه السالم :-فَظَ َّن أَ ْن لَ ْن نَـ ْق ِد َر َعلَْي ِه األنبياء[ 87 :أي :لن نضيق
عليه].
وقدرت الشيء أقدره من التقدير ،ومنه احلديث(( :فإن غم عليكم فاقدروا له)) ( )1أي :قدروا له

عدد الشهر حىت تكملوه ثالثني يومياً ،وقيل :قدروا له منازل القمر ،فإنه يدلكم على أن الشهر تسع
وعشرون أو ثالثون (.)2

وقدر كل شيء ومقداره :مقياسه ،يقال قدره به قدراً إذا قاسه ،والقدر من الرحال والسروج:
والوسط ،وقدرت الشيء قدارة ،أي :هيأت ووقت ،ومنه قول األعشى:

فأقدر ِ
ت القدارة
بذرعك بيننا  ...إن كنت َّبوأْ َ

والقدرة ،اليسار ،والغىن ،والقوة (.)3

هذه هي أهم املعاين لـ (القدر) يف اللغة .وهناك معان أخرى جانبية تعرضت هلا كتب اللغة (.)4

ويتبني مما سبق ما بني املعىن اللغوي لكل من القضاء والقدر واملعىن الشرعي  -كما سيأيت  -من

رابط قوي ،فكل منهما أييت ِبعىن اآلخر ،ومن معاين القضاء ترجع إىل إحكام األمر وإتقانه وإنفاذه،
ومن معانيه األمر ،واحلكم ،واإلعالم ،كما أن معاين القدر ترجع إىل التقدير ،وهللا سبحانه وتعاىل قدر
مقادير اخللق ،فعلمها وكتبها وشاءها وخلقها ،وهي مقضية ومقدرة فتقع حسب أقدارها ،ويتبني من

خالل ذلك ما بني معىن القضاء والقدر يف اللغة والشرع من ترابط .القضاء والقدر لعبدالرمحن بن

صاحل احملمود  -ص27 :
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1900ومسلم ( .)1080من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه.
((( )2النهاية يف غريب احلديث واألثر)) َّلبن األثري (.)41 /4
( )3انظر(( :الصحاح)) للجوهري ( ،)786 ،161 /2و ((معجم مقاييس اللغة)) (،62 /5

 ،)74وانظر(( :اتج العروس)) ( ،)482 ،481 /3و ((ترتيب القاموس احمليط)) (،)570 /3
وانظر(( :تفسري ابن كثري)) (.)361 /5

( )4انظر يف مادة (قدر) ((الصحاح)) للجوهري ( )786 /2وما بعدها ،و ((التكملة والذيل
والصلة)) ( )159 /3وما بعدها ،و ((معجم مقاييس اللغة)) َّلبن فارس ( ،)63 – 62 /5و
((لسان العرب)) ( )74 /5وما بعدها ،و ((اتج العروس)) ( )481 /3وما بعدها ،و ((أساس
البالغة)) للزخمشري (ص.)495 :

()236/5

املطلب األول :معىن القضاء والقدر شرعاً
هو تقدير هللا تعاىل األشياء يف القدم ،وعلمه سبحانه أهنا ستقع يف أوقات معلومة عنده ،وعلى
صفات خمصوصة ،وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته له ،ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه هلا (.)1

القضاء والقدر لعبدالرمحن بن صاحل احملمود  -ص30 :
_________

( )1انظر(( :العقيدة الواسطية)) َّلبن تيمية (ص ،)21 :وانظر أيضاً(( :شفاء العليل)) َّلبن القيم
(ص.)29 :

()237/5

املطلب الثاين :الفرق بني القضاء والقدر
انقسم العلماء يف ذلك إىل فريقني:
الفريق األول :قالوا أبنه َّل فرق بني القضاء والقدر ،فكل واحد منهما يف معىن اآلخر ،فإذا أطلق

التعريف على أحدمها مشل اآلخر ،ولذلك إذا أطلق القضاء وحده فسر ابلقدر ،وكذلك القدر ،فال

فرق بينهما يف اللغة ،كما أنه َّل دليل على التفريق بينهما يف الشرع.

الفريق الثاين :قالوا ابلفرق بينهما ،ولكن هؤَّلء اختلفوا يف التمييز بينهما على أقوال:

القول األول :رأي أيب حامد الغزايل ,أن هناك  -ابلنسبة لتدبري هللا وخلقه  -ثالثة أمور:
 - 1احلكم :وهو التدبري األول الكلي ،واألمر األزيل.

 - 2القدر :وهو توجيه األسباب الكلية حبركاهتا املقدرة احملسوبة إىل مسبباهتا املعدودة احملدودة،
بقدر معلوم َّل يزيد وَّل ينقص (.)1

القول الثاين :من فرق بينهما أبن القضاء :هو احلكم ابلكليات على سبيل اإلمجال يف األزل ،والقدر:

احلكم بوقوع اْلزيئات اليت لتلك الكليات على سبيل التفصيل (.)2

القول الثالث :أن القدر هو التقدير والقضاء هو التفصيل والتقطيع فالقضاء أخص من القدر الذي

هو كاألساس (.)3
القول الرابع :ذكر بعض العلماء أن القدر ِبنزلة املعد للكيل ،والقضاء ِبنزلة الكيل ،وهذا كما قال

أبو عبيدة لعمر رضي هللا عنه ملا أراد الفرار من الطاعون ابلشام( :أتفر من القضاء؟ قال :أفر من

قضاء هللا إىل قدر هللا) ( )4تنبيهاً على أن القدر ما مل يكن قضاء فمرجو أن يدفعه هللا ,فإذا قضي

فال مدفع له ()5

واَّلستشهاد ابحلادثة ضعيف ألهنا مل ترد هبذا اللفظ
القول اخلامس :قول املاتريدية وقد فرقوا بينهما :أبن القضاء هو اخللق الراجع إىل التكوين ،أي:

اإلْيان على وفق القدر السابق ،والقدر هو ما يتعلق بعلم هللا األزيل ،وذلك جبعل الشيء ابإلرادة

على مقدار حمدد قبل وجوده (.)6

القول السادس :قول األشاعرة ومجهور أهل السنة:

أ -أن القضاء هو إرادة هللا األزلية املتعلقة ابألشياء على وفق ما توجد عليه يف وجودها احلادث.
ب -والقدر إجياد هللا األشياء على مقاديرها احملددة يف كل ما يتعلق هبا ()7

هذه هي أهم األقوال يف الفرق بني القضاء والقدر ،ونلخص منها إىل ما يلي:

 - 1الذين فرقوا بينهما ليس هلم دليل واضح من الكتاب والسنة يفصل يف القضية.
 - 2عند إطالق أحدمها يشمل اآلخر ( , )8وهذا يوحي أبنه َّل فرق بينهما يف اَّلصطالح ولذا
فالراجح أنه َّل فرق بينهما.

 - 3وَّل فائدة من هذا اخلالف ،وعلى هذا فيكون التعريف السابق للقضاء والقدر شرعاً هو
الراجح .القضاء والقدر لعبدالرمحن بن صاحل احملمود  -ص30 :
_________

( )1انظر :كتاب ((األربعني يف أصول الدين)) للغزايل (ص ،)24 :وانظر(( :الدين اخلالص)) (/3
.)154
( )2انظر(( :فتح الباري)) َّلبن حجر ( ،)477 ،149 /11وانظر(( :عمدة القاري)) لبدر الدين

العيين (.)145 /23

( )3انظر(( :مفردات ألفاظ القرآن)) للراغب األصفهاين (ص ،)422 :وانظر(( :إرشاد الساري))
للقسطالين (.)343 /9

( )4رواه البخاري ( ،)5729ومسلم ( )2219بلفظ( :أفراراً من قدر هللا؟  ...قال عمر :نفر من
قدر إىل هللا إىل قدر هللا) .من حديث ابن عباس رضي هللا عنه.

((( )5مفردات ألفاظ القرآن)) (ص.)422 :

( )6انظر(( :العقائد النسفية مع شرحها)) (ص ،)113 - 112 :و ((العقيدة اإلسالمية وأسسها))
لعبدالرمحن حبنكة امليداين ( ،)414 /2و ((حملات يف وسائل الرتبية اإلسالمية وغاايهتا)) حملمد أمني

املصري (ص ،)198 :و ((أركان اإلْيان)) لوهيب األلباين (ص.)303 :
( )7انظر(( :العقيدة اإلسالمية وأسسها)) ( ،)414 /2و ((الدرر السنية)) ( ،)255 /1و ((الدين
اخلالص)) حملمد صديق خان (.)154 /3

( )8انظر(( :تفسري فتح البيان يف مقاصد القرآن)) حملمد صديق خان (.)375 /7

()238/5

املبحث الثالث :نشأة القول ابلقدر (القدرية األوىل)
اإلْيان ابلقدر أحد أصول اإلْيان ،وقد َّبني هذا الكتاب والسنة مفهوم القدر ،وبني الرسول صلى هللا
عليه وسلم أن العمل واألخذ ابألسباب هو من القدر وَّل ينافيه وَّل يناقضه ،وحذر أمته من الذين

يكذبون ابلقدر ،أو يعارضون به الشرع .وغضب الرسول صلى هللا عليه وسلم غضباً شديداً عندما

امحر وجهه ،حىت كأمنا فُقئ يف وجنتيه الرمان،
خرج على أصحابه يوماً وهم يتنازعون يف القدر ،حىت َّ
فقال(( :أهبذا أمرمت ،أم هبذا أرسلت إليكم؟ إمنا هلك من كان قبلكم حني تنازعوا يف هذا األمر،

عزمت عليكم أَّل تنازعوا فيه)) ( .)1واستجاب الصحابة رضوان هللا عليهم لعزْية نبيهم وتوجيهه،
فلم يُعرف عن أحد منهم أنه َنزع يف القدر يف حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم أو بعد وفاته.

ومل يَر ْد إلينا أن واحداً من املسلمني َنزع يف القدر يف عهد اخللفاء الراشدين أيب بكر وعمر وعثمان،
وكل ما ورد إلينا أن أاب عبيدة عامر بن اْلراح اعرتض على رجوع عمر ابلناس عن دخول الشام

عندما انتشر هبا الطاعون ،وقال لعمر بن اخلطاب( :اي أمري املؤمنني أفراراً من قدر هللا؟) فقال عمر:

(لو غريك قاهلا اي أاب عبيدة ،نعم نفر من قدر هللا إىل قدر هللا .أرأيت إن كان لك إبل هبطت وادايً له

عدواتن :إحدامها خصيبة ،واألخرى جدبة ،أليس إن رعيت اخلصبة بقدر هللا ،وإن رعيت اْلدبة

رعيتها بقدرة هللا) ( .)2وروى الاللكائي أن عمر بن اخلطاب خطب الناس ابْلابية (من أرض الشام

فقال يف خطبته :من يضلل هللا فال هادي له ,وكان اْلثاليق بني يديه ،فقال :إن هللا َّل يضل أحداً،
وعندما كررها عمر بن اخلطاب نفض اْلثاليق ثوبه ينكر قول عمر .فقال له عمر بعد أن تُرجم له

كالمه :كذبت اي عدو هللا خلقك هللا ،وهللا يضلك ،مث ْييتك ،فيدخلك النار إن شاء هللا  ...إن هللا

خلق اخللق ،وقال :حني خلق آدم نثر ذريته يف يده ،وكتب أهل اْلنة وما هم عاملون ،وكتب أهل

النار وما هم عاملون ،مث قال :هؤَّلء هلذه ،وهؤَّلء هلذه فتفرق الناس وما خيتلف يف القدر اثنان)
( .)3اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص15

وقد اختلفت اآلراء حول نشأة القول ابلقدر يف اإلسالم ،وعلى يد من نشأ القول به ,وأهم األقوال

اليت قيلت يف ذلك هي:
_________

( )1رواه الرتمذي ( .)2133وقال :هذا حديث غريب َّل نعرفه إَّل من هذا الوجه من حديث صاحل
املري وصاحل املري له غرائب ينفرد هبا َّل يتابع عليها .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)):

حسن.

( )2رواه البخاري ( ،)5729ومسلم (.)2219
( )3رواه الاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) (.)659 /4

()239/5

القول األول :تكاد جتمع املصادر على أن أول من قال ابلقدر (معبد اْلهين)  ,وأن ذلك كان
ابلبصرة يف أواخر عهد الصحابة رضوان هللا عليهم ،وكل من ترجم ملعبد اْلهين هذا قال عنه :إنه
أول من تكلم ابلقدر ( ،)1أو ابتدع القول ابلقدر ،ومعلوم أن املقصود إمنا هو نفي القدر ،ودليل

هذا القول :رواية مسلم يف صحيحه يف احلديث املشهور فقد روى عن حيىي بن يعمر قال( :كان أول

من قال يف القدر ابلبصرة معبد اْلهين ,فانطلقت أَن ومحيد بن عبدالرمحن احلمريي حاجني أو

معتمرين ,فقلنا :لو لقينا أحداً من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤَّلء
يف القدر ,فوفق لنا عبدهللا بن عمر بن اخلطاب داخالً املسجد ,فاكتنفته أَن وصاحيب ,أحدَن عن

ْيينه واآلخر عن مشاله ,فظننت أن صاحيب سيكل األمر إيل ،فقلت :أاب عبدالرمحن ,إنه قد ظهر قبلنا

َنس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم (وذكر من شأهنم) وأهنم يزعمون أَّل قدر ،وأن األمر أنف ) ...
احلديث ( ،)2وهذا يفيد أن معبداً هو أول من قال ابلقدر.

وهناك من يقول :إن أول من ابتدع القول ابلقدر رجل من أهل البصرة من اجملوس امسه (سيسويه)

( )3وقال حممد بن شعيب األوزاعي( :أول من نطق ابلقدر رجل من أهل العراق يقال له( :سوسن)
 ,وكان نصرانياً فأسلم مث تنصر) وهؤَّلء يقولون :إن معبداً اْلهين أخذ عن (سوسن) القول ابلقدر

(.)4

وقد يكون من احملتمل أن الفكرة من أساسها كانت عند هذا الرجل النصراين الذي تظاهر ابإلسالم,

أو عند هذا اجملوسي سيسويه ،ولكنه مل يستطع بشخصه أن جياهر هبا ويذيعها بني الناس لعدم ثقة
الناس به ،فتأثر به معبد اْلهين الذي نطق هبا عالنية ونشرها ,فاشتهرت عنه.
ويالحظ أن اسم (سيسويه) و (سوسن) متقارابن ،فلعلهما شخص واحد.

وهناك من املعاصرين من ينكر أي أثر للنصارى أو لرجل نصراين على معبد اْلهين حول فكرة القول

ابلقدر ،مدعياً (أن حماولة ربط عقائد أصحاب مذهب اإلرادة احلرة بنصراين أسلم مث تنصر حماولة غري
صحيحة ،سار عليها أصحاب الفرق املختلفة) (.)5

وهذه دعوة َّل يعتمد عليها يف القضية ،إذ املعتمد يف النفي أو اإلثبات إمنا هو الرواايت التارخيية يف

صحتها أو عدم صحتها ،والكتاب نفسه ذكر يف كتابه الذي قال فيه هذا الكالم فصالً طويالً عن
أثر (املسيحية) يف نشأة علم الكالم والفرق (.)6

هذا هو القول األول ،وقد أخذ عن معبد اْلهين قوله بنفي القدر شخص آخر امسه غيالن الدمشقي

ويعد اثين من تكلم ابلقدر.
_________

( )1وهو ما ذكره البخاري يف ((التاريخ األوسط)) ( ،)236 /1والذهيب يف ((سري أعالم النبالء))
(.)185 /4

( )2رواه مسلم ( .)8من حديث عمر رضي هللا عنه.
((( )3شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) للاللكائي ( ،)536 /3و ((اإلابنة)) َّلبن بطة
(.)298 /2

( )4رواه اآلجري يف ((الشريعة)) (ص ،)232 :والاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة

واْلماعة)) ( ،)750 /4وابن بطة يف ((اإلابنة)) (.)298 /2

((( )5نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم)) لعلي سامي النشار (.)319 /1
((( )6نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم)) لعلي سامي النشار ( )90 /1وما بعدها.

()240/5

وهؤَّلء هم القدرية األوائل الذين أنكروا القدر ,وأنكروا علم هللا السابق ابألمور ،وهذا معىن ما يف
حديث مسلم أهنم :يزعمون أَّل قدر ,وأن األمر أنف ،أي :مستأنف مل يسبق هلل  -تعاىل  -فيه علم,
وهؤَّلء هم الذين تربأ منهم من مسع هبم من الصحابة كعبد هللا بن عمر ،وأيب هريرة ،وابن العباس،
وأنس بن مالك ،وعبدهللا بن أيب أوىف ،وعقبة بن عامر اْلهين ،وواثلة بن األسقع ،وغريهم (, )1

وهؤَّلء أيضاً هم الذين قال فيهم األئمة كمالك والشافعي وأمحد وغريهم :إن املنكرين لعلم هللا،
القدرية يكفرون (.)2

القول الثاين :أن أول ما حدث القول ابلقدر يف احلجاز ،قبل معبد اْلهين ،وأن ذلك وقع ملا احرتقت
الكعبة وعبدهللا بن الزبري رضي هللا عنه حمصورا ِبكة فقال أَنس :احرتقت بقدر هللا تعاىل ,وقال:

أَنس مل حترتق بقدر هللا (.)3

القول الثالث :أن أول من َندى ابلقدر يف الشام هو (عمرو املقصوص)  ,وكان عمرو هذا معلماً
ملعاوية الثاين ,وأثر عليه كثرياً ,فاعتنق أقواله يف القدر ،حىت إنه ملا أن توىل اخلالفة كان عمرو هذا هو
الذي أثر عليه فاعتزهلا حىت مات ،ووثب بنو أمية على عمرو املقصوص وقالوا :أنت أفسدته

وعلمته ،مث دفنوه حياً حىت مات ,وهذا القول ضعيف ،ألن معاوية بن يزيد كان رجالً صاحلاً ،وعمرو

املقصوص مل أجد من ذكر قصته من املؤرخني غري ابن العربي.

هذه هي أهم األقوال يف أول من قال ابلقدر ،وَّل شك أن القول األول هو أشهرها وأرجحها ،وَّل
مانع أن تكون هناك أقوال مفردة قبل ذلك ،ويكون كل قول هو األول ابعتبار البلد الذي ابتدئ

القول ابلقدر فيه ،لكن الذي نشأ به القول األول ابلقدر وكان له رجال كانوا سبباً يف نشره فيما بعد،
هو ما بدأه معبد اْلهين ،وغيالن الدمشقي .القضاء والقدر لعبدالرمحن بن صاحل احملمود  -ص
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مث أخذ هذا املذهب عن معبد رؤوس اَّلعتزال وأئمته كواصل بن عطاء ،وعمرو بن عبيد ،وغيالن
الدمشقي .فأما واصل بن عطاء رأس اَّلعتزال ،فقد زعم أن الشر َّل جيوز إضافته إىل هللا ،ألن هللا

حكيم ،وَّل جيوز أن يريد من العباد خالف ما أيمر ،وحيتم عليهم شيئاً ،مث جيازيهم عليه .وقرر يف

مقالته :أن العبد هو الفاعل للخري والشر ،واإلْيان والكفر ،والطاعة واملعصية ،وهو اجملازى على

والرب تعاىل أقدره على ذلك كله .وذهب النظام من املعتزلة إىل أن هللا َّل يوصف ابلقدرة على
فعله،
م

الشرور واملعاصي ،وليست هي مقدورة هلل.
_________

( )1انظر(( :الفرق بني الفرق)) (ص ،)19 :وانظر(( :اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)368 :
( )2انظر(( :حاشية كتاب التوحيد)) لعبدالرمحن بن قاسم( ،ص.)365 :

( )3انظر(( :إكمال املعلم)) و ((مكمل اإلكمال)) ومها شرحان لـ ((صحيح مسلم)) (،)51 /1
وانظر(( :اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)368 :
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وهذه الفرقة هي اليت أطلق عليها علماؤَن :اسم القدرية .ومسوا بذلك ألهنم أثبتوا للعبد قدرة توجد
الفعل ابنفرادها واستقالهلا دون هللا تعاىل ،ونفوا أن تكون األشياء بقدر هللا وقضائه ،وهؤَّلء مع

ضاللتهم يضيفون هذا اَّلسم إىل خمالفيهم من أهل اهلدى ،فيقولون :أنتم القدرية حني جتعلون األشياء

جارية بقدر من هللا ،وإنكم أوىل هبذا اَّلسم منا ( .)11وقد ذكر النووي يف شرحه على (صحيح
مسلم)( :أن بعض القدرية قال :لسنا بقدرية ،بل أنتم القدريةَّ ،لعتقادكم إثبات القدر) )1( .قال

ابن قتيبة واإلمام (يريد اإلمام اْلويين)( :هذا ْتويه من هؤَّلء اْلهلة ومباهتة وتواقح ،فإن أهل احلق

يفوضون أمورهم إىل هللا سبحانه وتعاىل ،ويضيفون القدر واألفعال إىل هللا سبحانه وتعاىل ،وهؤَّلء

ومدَّعي الشيء لنفسه ،ومضيفه إليها أوىل أبن ينسب إليه ممن يعتقده
اْلهلة يضيفونه إىل أنفسهمُ ،
لغريه ،وينفيه عن نفسه) ( .)2وقد صح أن الرسول صلى هللا عليه وسلم مسى القدرية جموس هذه

األمة ،واحلديث أخرجه أبو داود يف (سننه) واحلاكم يف (مستدركه على الصحيحني) ،وقال :صحيح

على شرط الشيخني إن صح مساع أيب حازم من ابن عمر ( .)3والسبب يف تسمية هذه الفرقة

ِبجوس هذه األمة (مضاهاة مذهبهم اجملوس يف قوهلم ابألصلني :النور والظلمة ،يزعمون أن اخلري من
فعل النور ،والشر من فعل الظلمة ،فصاروا ثَـنَ ِويَّة ،وكذلك القدرية يضيفون اخلري إىل هللا تعاىل ،والشر
إىل غريه ،وهللا – سبحانه وتعاىل – خالق اخلري والشر مجيعاًَّ ،ل يكون شيء منهما إَّل ِبشيئته ،فهما

مضافان إليه – سبحانه وتعاىل – خلقاً وإجياداً ،وإىل الفاعلني هلما من عباده فعالً واكتساابً) .ونشأ يف
آخر عهد بين أمية أقوام يزعمون أن العبد جمبور على فعله ،ليس له خيار فيما أيخذ أو يدع،

وبعضهم يثبت للعبد قدرة غري مؤثرة ،وأول من ظهر عنه هذا القول هو اْلهم بن صفوان ،وتفرع عن

هذه البدعة أقوال شنيعة ،وضالل كبري .وقد انتشر هذا القول يف األمة اإلسالمية وتقلده كثري من

العباد والزهاد واملتصوفة ،وإذا كان الفريق األول أشبه اجملوس فإن هذا الفريق أشبه املشركني الذين
شر من
آاب ُؤََن َوَّلَ َح َّرْمنَا ِمن َش ْي ٍء[ .األنعام .]148:وهذا الفريق ٌّ
قالوا :لَ ْو َشاء هللاُ َما أَ ْش َرْكنَا َوَّلَ َ
الفريق األول ،ألن األولني عظموا األمر والنهي ،وأخرجوا أفعال العباد عن تكون خلقاً هلل ،وهذا
الفريق أثبت القدر ،واحتج به على إبطال األمر والنهي .اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان
األشقر – ص21
_________
( )1انظر(( :شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)154 /1
( )2انظر(( :شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)154 /1
( )3رواه أبو داود ( ،)4691واحلاكم ( .)286واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال احلاكم :هذا
حديث صحيح على شرط الشيخني :إن صح مساع أيب حازم من ابن عمر ومل خيرجاه .وقال األلباين

يف ((صحيح سنن أيب داود)) :حسن.
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املطلب األول :حكم اإلْيان ابلقضاء والقدر
اإلْيان ابلقدر من أصول اإلْيان اليت َّل يتم إْيان العبد إَّل هبا ،ففي (صحيح مسلم) من حديث عمر

بن اخلطاب يف سؤال جربيل عليه السالم الرسول صلى هللا عليه وسلم عن اإلْيان قال(( :أن تؤمن

ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله ،وتؤمن ابلقدر خريه وشره .قال (أي جربيل عليه السالم) :صدقت))
( .)1والنصوص املخربة عن قدرة هللا أو اآلمرة ابإلْيان ابلقدر كثرية ،فمن ذلك قوله تعاىل :إَِن ُك َّل
َشي ٍء َخلَ ْقناه بَِق َد ٍر [القمر .]49:وقوله :وَكا َن أَمر َِّ
ورا [األحزاب ،]38 :وقولهَ :ولَ ِكن
َُ
اَّلل قَ َد ًرا َّم ْق ُد ً
َ ُْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ
ض َوَملْ يَـتَّخ ْذ َولَ ًدا
ْك َّ
لِيَـ ْقض َي هللاُ أ َْمراً َكا َن َم ْف ُعوَّلً [األنفال .]42:وقال :الَّذي لَهُ ُمل ُ
ْك و َخلَ َق ُك َّل َشي ٍء فَـ َقد ِ
ِ
ك
َوَملْ يَ ُكن لَّهُ َش ِر ٌ
اس َم َربِ َ
َّرهُ تَـ ْقد ًيرا [الفرقان .]2:وقالَ :سبِ ِح ْ
َ
يك ِيف ال ُْمل َ
ْ
َّ ِ
َّ ِ
َّر فَـ َه َدى [األعلى .]3 - 1 :وروى مسلم يف (صحيحه) عن
س َّوى َوالذي قَد َ
األَ ْعلَى الذي َخلَ َق فَ َ
طاووس قال(( :أدركت َنساً من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولون :كل شيء بقدر

والع ْجز)) ( .)2وروى مسلم أيضاً عن أيب هريرة قال(( :جاء
حىت
ُ
العجز وال َك ْيس ،أو ال َك ْيس َ
مشركو قريش خياصمون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف القدر ،فنزلت :يَـ ْوَم يُ ْس َحبُو َن ِيف النا ِر َعلَى
وج ِ
س َس َق َر إَِن ُك َّل َش ْي ٍء َخلَ ْقنَاهُ بَِق َد ٍر [القمر .)3( ))]49 :48 :والنصوص يف ذلك
وه ِه ْم ذُوقُوا َم َّ
ُُ
كثرية جداً فإن النصوص الدالة على علم هللا وقدرته ومشيئته وخلقه تدل على قدره تبارك وتعاىل،
فالقدر يتضمن اإلْيان بعلم هللا ومشيئته وخلقه ... ،وذكر النصوص الواردة يف ذلك .والقدر يدل

بوضعه – كما يقول الراغب األصفهاين فيما نقله عنه ابن حجر العسقالين – على القدرة وعلى
املقدور الكائن ابلعلم.

فلله تعاىل القدرة املطلقة ،وقدرته َّل يعجزها شيء ،ومن أمسائه – تبارك وتعاىل – القادر والقدير

واملقتدر ،والقدرة صفة من صفاته .فالقادر اسم فاعل من قدر يقدر .والقدير فعيل منه ،وهو
للمبالغة ،ومعىن (القدير) الفاعل ملا يشاء ،على قدر ما تقتضيه احلكمة َّل زائداً عليه ،وَّل َنقصاً
عنه ،ولذلك َّل يصح أن يوصف به إَّل هللا عز وجل .قال تعاىل :إِنَّهُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير
[األحقاف .]33:و (املقتدر) مفتعل من اقتدر ،وهو أبلغ من (قدير) ومنه قولهِ :يف م ْقع ِد ِ
ص ْد ٍق
َ َ
ِعن َد ملِ ٍ
يك م ْقتَ ِد ٍر [القمر .]55 :وقد سئل اإلمام أمحد – رمحة هللا تعاىل – عن القدر :فقال:
َ
القدر قدرة هللا .واستحسن ابن عقيل هذا
(القدر قدرة هللا) .قال ابن القيم( :وقال اإلمام أمحدُ :
الكالم جداً ،وقال :هذا يدل على دقة أمحد وتبحره يف معرفة أصول الدين ،وهو كما قال أبو

الوفاء ،فإن إنكاره إنكار لقدرة الرب على خلق أفعال العباد وكتابتها وتقديرها) وقد صاغ ابن القيم

هلذا املعىن شعراً فقال:

واستحسن ابن عقيل ذا من أمحد  ...ملا حكاه عن الرضا الرابن
فحقيقة القدر الذي حار الورى  ...يف شأنه هو قدرة الرمحن

_________

( )1رواه مسلم (.)8

( )2رواه مسلم (.)2655
( )3رواه مسلم (.)2656
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ولذا فإن الذين يكذبون ابلقدر َّل يثبتون قدرة هللا تعاىل ،يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا
(م ْن مل يقل بقول السلف فإنه َّل يُثبِت هلل قدرة ،وَّل يثبته قادراً كاْلهمية ومن اتبعهم ،واملعتزلة
تعاىلَ :
اجملربة والنافية :حقيقة قوهلم أنه ليس قادراً ،وليس له امللك ،فإن املُلك إما أن يكون هو القدرة ،أو

املقدور ،أو كالمها ،وعلى كل تقدير فال َّ
بد من القدرة ،فمن مل يثبت له قدرة حقيقية مل يثبت له

ملكاً) ( .)1والذين كذبوا ابلقدر مل يوحدوا هللا عز وجل ،فإن نفاة القدر يقولون :خالق اخلري غري

خالق الشر ،ويقول من كان منهم يف ملتنا :إن الذنوب الواقعة ليست واقعة ِبشيئة هللا تعاىل ،ورِبا

قالوا :وَّل يعلمها أيضاً ،ويقولون :إن مجيع أفعال احليوان واقعة بغري قدرته وَّل صنعه ،فيجحدون
ِ
والنص على وجوب اإلْيان
مشيئته النافذة ،وقدرته الشاملة .وقد تقاطر أهل العلم على تقرير القدر

نص على وجوب
به ،وما من عامل من علماء أهل السنة الذين هم أعالم اهلدى وأنوار الدجا إَّل وقد َّ
اإلْيان به ،وبدَّع َّ
وسفه من أنكره وردَّه .يقول النووي رمحه هللا تعاىل يف شرحه ألحاديث القدر من
(صحيح مسلم)( :ويف هذه األحاديث كلها دَّلَّلت ظاهرة ملذهب أهل السنة يف إثبات القدر ،وأن

مجيع الواقعات بقضاء هللا وقدره خريها وشرها نفعها وضرها) ( .)2وقال يف موضع آخر( :تظاهرت
األدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة وأهل احلل والعقد من السلف واخللف على

إثبات قدر هللا سبحانه وتعاىل) ( .)3ويقول ابن حجر رمحه هللا تعاىل( :مذهب السلف قاطبة أن
األمور كلَّها بتقدير هللا تعاىل ،كما قال تعاىل :وإِن ِمن شي ٍء إَِّلَّ ِعندَن خزائِنه وما نـنـ ِزلُه إَِّلَّ بَِقد ٍر َّمعلُ ٍ
وم
َ َ َ َ ُ ُ َ َ َُ ُ
َ ْ
َ
َْ

[احلجر .)4( )]21 :اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص11
_________

( )1انظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)30 /8
((( )2شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)195 /16
((( )3شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)155 /1
((( )4فتح الباري)) (.)478 /11
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املطلب الثاين :األدلة على وجوب اإلْيان ابلقدر
الفرع األول :األدلة العامة من القرآن الكرمي على وجوب اإلْيان ابلقدر
األدلة العامة من القرآن الكرمي على وجوب اإلْيان ابلقدر :وردت يف كتاب هللا تعاىل آايت تدل على
أن األمور جتري بقدر هللا تعاىل وعلى أن هللا تعاىل علم األشياء وقدرها يف األزل ،وأهنا ستقع على

وفق ما قدرها هللا سبحانه وتعاىل ومن هذه اآلايت:
قوله تعاىل :إِ ََّن ُك َّل َش ْي ٍء َخلَ ْقنَاهُ بَِق َد ٍر [القمر... ]49 :
اَّلل ِيف الَّ ِذين َخلَوا ِمن قَـبل وَكا َن أَمر َِّ
 - 2وقوله تعاىل سنَّةَ َِّ
ورا [األحزاب( ]38:أي
َ ْ
ُ
اَّلل قَ َد ًرا َّم ْق ُد ً
ْ ُ َ ُْ
قضاء مقضياً ،وحكماً مبتواتً ،وهو كظل ظليل ,وليل أليل ،وروض أريض يف قصد التأكيد) (.)1
 - 3وقوله تعاىل عن موسى عليه السالم :فَـلَبِثْ َ ِ
وسى
ني ِيف أ َْه ِل َم ْديَ َن ُمثَّ ِج ْئ َ
ت سنِ َ
ت َعلَى قَ َد ٍر َاي ُم َ
[طه ]40 :أي أنه جاء موافقاً لقدر هللا تعاىل وإرادته على غري ميعاد (.)2
ني إِ َىل قَد ٍر َّمعلُ ٍ
وم فَـ َق َدرََن فَنِ ْعم الْ َق ِ
 - 4وقوله تعاىل :فَ َج َعلْنَاهُ ِيف قَـ َرا ٍر َّم ِك ٍ
اد ُرو َن [املرسالت- 21 :
َ ْ
ْ
َ
 .]23أي :جعلنا املاء يف مقر يتمكن فيه وهو الرحم مؤجالً إىل قدر معلوم قد علمه هللا سبحانه

وحكم به ,فقدرَن على ذلك فنعم القادرون حنن ,أو :فقدرَن ذلك تقديراً فنعم املقدرون له حنن –
ِ
ٍ
َّرهُ
على قراءتني )3( -والقراءة الثانية (قدرَن) ابلتشديد توافق قوله تعاىل :من نمطْ َفة َخلَ َقهُ فَـ َقد َ
[عبس.]19:

فهذه اآلايت تفيد اإلخبار عن قدر هللا الشامل لكل شيء ،وأخبار القرآن مقطوع هبا .القضاء

والقدر لعبدالرمحن بن صاحل احملمود -بتصرف -ص39 :
الفرع الثاين :األدلة العامة من السنة النبوية على وجوب اإلْيان ابلقدر

دلت نصوص السنة على وجوب اإلْيان ابلقضاء والقدر ،واألحاديث الواردة يف ذلك كثرية جداً،
ولكن نعرض لبعضها ... ،فمنها:

 - 1حديث جربيل املشهور – برواايته املختلفة (.)4

 - 2حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يؤمن
عبد حىت يؤمن ابلقدر خريه وشره من هللا ،وحىت يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه ,وأن ما أخطأه مل

يكن ليصيبه)) ( , )5فنفى اإلْيان حىت يؤمن العبد ابلقدر وأن ما جيري عليه إمنا هو بقدر من هللا َّل
يتغري أبداً ,ونفي اإلْيان عمن مل يؤمن ابلقدر يدل على وجوبه.

_________

((( )1فتح البيان يف مقاصد القرآن)) تفسري صديق حسن خان (.)375 /7
( )2انظر(( :تفسري ابن كثري)) (.)287 /5

( )3انظر(( :تفسري القرآن اْلليل)) للنسفي ( ،)308 /5و ((فتح البيان)) (- 190 /10
 ،)191وانظر ابلنسبة للقراءات وتوجيهها يف اآلية(( :حجة القراءات)) أليب زرعة عبدالرمحن بن
جنلة (ص )744 - 743 :حتقيق سعيد األفعاين.

( )4احلديث رواه مسلم ( ،)8ورواه أبو داود ( ،)4695والرتمذي ( ،)2610وابن ماجه (،)63
وأمحد ( ،)367( )51 /1والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( ،)11721( )528 /6وابن خزْية

( ،)2504( )127 /4وابن حبان ( ،)168( )389 /1والبيهقي ( .)20660( )203 /10من
حديث عمر رضي هللا عنه.

( )5رواه الرتمذي ( .)2144وقال :غريب َّل نعرفه إَّل من حديث عبد هللا بن ميمون ،وصححه
األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
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 - 3حديث علي رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يؤمن عبد حىت يؤمن
أبربع :يشهد أن َّل إله إَّل هللا وأين حممد رسول هللا بعثين ابحلق ،ويؤمن ابملوت ,وابلبعث بعد املوت,

ويؤمن ابلقدر)) ()1

فاملراد ابحلديث نفي أصل اإلْيان عن من مل يؤمن هبذه األربع :شهادة أن َّل إله إَّل هللا ,وشهادة أن
حممداً رسول هللا ،ويؤمن ابملوت :أي فناء الدنيا ،أو املراد :اعتقاد أن املوت حيصل أبمر هللا َّل بفساد

املزاج كما يقول الطبائعيون ،ويؤمن ابلبعث بعد املوت ,ويؤمن ابلقدر ,وأن كل ما جيري بقدر هللا
تعاىل وقضائه ,ونفي أصل اإلْيان عمن مل يؤمن هبذه األمور يدل على وجوب اإلْيان هبا.

 - 4حديث طاوس قال :أدركت أَنساً من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولون(( :كل

شيء بقدر حىت العجز والكيس ,أو الكيس والعجز)) ( ،)2وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال:
((جاء مشركو قريش خياصمون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف القدر فنزلت :يَـ ْوَم يُ ْس َحبُو َن ِيف
النَّا ِر علَى وج ِ
س َس َق َر إِ ََّن ُك َّل َش ْي ٍء َخلَ ْقنَاهُ بَِق َد ٍر [القمر )3( ))]49 - 48:وهذان
وه ِه ْم ذُوقُوا َم َّ
َ ُُ
احلديثان يدَّلن على التصريح إبثبات القدر وأنه عام يف كل شيء ،حىت أن العاجز قد قدر عجزه,

والكيس قد قدر كيسه ،فكل ذلك مقدر يف األزل ,معلوم هلل مراد له ,وهذا يدل على وجوب اإلْيان

ابلقدر.

 - 5حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ثالث من

أصل اإلْيان الكف عمن قالَّ :ل إله إَّل هللا ،وَّل نكفره بذنب ،وَّل خنرجه من اإلسالم بعمل،
واْلهاد ٍ
ماض منذ بعثين هللا إىل أن يقاتل آخر أميت الدجالَّ ،ل يبطله جور جائر ,وَّل عدل عادل,
واإلْيان ابألقدار)) ( )4فإذا كان اإلْيان ابألقدار من أصل اإلْيان فيجب اإلْيان به.

 - 6وقد ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم التحذير من التكذيب ابلقدر ،وذلك يف احلديث الذي
رواه أبو الدرداء رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قالَّ(( :ل يدخل اْلنة عاق ,وَّل
مدمن مخر ,وَّل مكذب بقدر)) ( )5وَّل شك أن هذه األمور املنفي دخول اْلنة بسببها متفاوتة
وأعظمها التكذيب ابلقدر ،فالتصديق ابلقدر واجب وسبب لدخول اْلنة .القضاء والقدر

لعبدالرمحن بن صاحل احملمود  -بتصرف -ص40 :
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2145وابن ماجه ( ،)81وأمحد ( ،)758( )97 /1واحلاكم (.)87 /1

وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )100 /1كما قال ذلك يف املقدمة ،وصحح

إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ( ،)111 /2وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه).

( )2رواه مسلم ( )2655من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما مرفوعاً.
( )3رواه مسلم ( )2656من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )4رواه أبو داود ( ،)2532والبيهقي ( ،)18261( )156 /9وسعيد بن منصور ()176 /2
( ،)2367وأبو يعلى ( ،)4311( )287 /7والديلمي ( .)2465( )86 /2قال البيهقي يف

((اَّلعتقاد)) ( :)220له شواهد ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )83 /1كما

قال يف املقدمة.

( )5رواه أمحد ( ،)27524( )441 /6والبزار ( ،)45 /10وابن أىب عاصم (،)321( )141 /1
والطرباين كما يف ((جممع الزوائد)) ( .)203 /7قال البزار :إسناده حسن ،وقال اهليثمي :فيه

سليمان بن عتبة الدمشقي وثقه أبو حامت وغريه وضعفه ابن معني وغريه ،وصحح إسناده أمحد شاكر

يف ((عمدة التفسري)) ( ،)320 /1وحسنه األلباين يف ((كتاب السنة)) ( ،)321والوادعي يف
((الصحيح املسند)) (.)1048
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ْتهيد
أقر هبا مجيعاً فإن إْيانه ابلقدر يكون مكتمالً ،ومن انتقص
اإلْيان ابلقدر يقوم على أربعة مراتب ،من َّ

واحداً منها أو أكثر فقد اختل إْيانه ابلقدر ،وهذه املراتب هي:
األول :اإلْيان بعلم هللا الشامل احمليط.

الثاين :اإلْيان بكتابة هللا يف اللوح احملفوظ لكل ما هو كائن إىل يوم القيامة.

الثالث :اإلْيان ِبشيئة هللا النافذة وقدرته التامة ،فما شاء كان وما مل يشأ مل يكن.

الرابع :خلقه تبارك وتعاىل لكل موجودَّ ،ل شريك له يف خلقه.

وسنتناول هذه املراتب األربعة بشيء من التفصيل .اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األشقر

 -ص26
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املطلب األول :املرتبة األوىل ،اإلْيان بعلم هللا الشامل
وقد كثر يف كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم تقرير هذا األصل العظيم ،فعلم هللا حميط

بكل شيء ،يعلم ما كان ،وما سيكون ،وما مل يكن لو كان كيف يكون ،ويعلم املوجود واملعدوم،
واملمكن واملستحيل.

وهو عامل ابلعباد وآجاهلم وأرزاقهم وأحواهلم وحركاهتم وسكناهتم وشقاوهتم وسعادهتم ،ومن منهم من
أهل اْلنة ،ومن منهم من أهل النار من قبل أن خيلقهم ،وخيلق السماوات واألرض.
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وكل ذلك مقتضى اتصافه – تبارك وتعاىل – ابلعلم ،ومقتضى كونه – تبارك وتعاىل – هو العليم
اَّللُ الَّ ِذي َّل إِلَهَ إَِّل ُه َو َع ِاملُ الْغَْي ِ
ب َو َّ
اخلبري السميع البصري .قال تعاىلُ :ه َو َّ
ادةِ [احلشر]22:
الش َه َ
اَّللَ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير َوأ َّ
وقال :لِتَـ ْعلَ ُموا أ َّ
َن َّ
َن َّ
ط بِ ُك ِل َش ْي ٍء ِعل ًْما [الطالق .]12:وقال:
َحا َ
اَّللَ قَ ْد أ َ
وقَ َ َّ ِ
الساعةُ قُ ْل بَـلَى َوَرِيب لَتَأْتِيَـنَّ ُك ْم َع ِامل الْغَْي ِ
ال َذ َّرةٍ ِيف
ين َك َف ُروا َّل َأتْتِينَا
ب َع ْنهُ ِمثْـ َق ُ
َ
ب َّل يَـ ْع ُز ُ
َ
ال الذ َ
السماو ِ
ك َوَّل أَ ْك َرب إَِّل ِيف كِتَ ٍ
اب مبِ ٍ
ات َوَّل ِيف ْاأل َْر ِ
ك
ني [سبأ .]3 :وقال :إِ َّن َربَّ َ
َصغَ ُر ِمن ذَلِ َ
ض َوَّل أ ْ
َّ َ َ
ُ

ِ
ِ ِِ
شأَ ُكم
ين [النحل .]125:وقالُ :ه َو أَ ْعلَ ُم بِ ُك ْم إِ ْذ أَن َ
ُه َو أَ ْعلَ ُم ِِبَن َ
ض َّل َعن َسبيله َو ُه َو أَ ْعلَ ُم ِابل ُْم ْهتَد َ
ِ ِ
ِ
ِم َن ْاأل َْر ِ ِ
س ُك ْم ُه َو أَ ْعلَ ُم ِِبَ ِن اتَّـ َقى [النجم.]32 :
ض َوإ ْذ أَنتُ ْم أَجنَّةٌ ِيف بُطُون أ َُّم َهات ُك ْم فَال تُـ َزمكوا أَن ُف َ
ادواْ لِ َما ُهنُواْ َع ْنهُ [األنعام،]28:
وقال احلق مقرراً علمه ِبا مل يكن لو كان كيف سيكون َولَ ْو ُردمواْ لَ َع ُ
فاهلل يعلم أن هؤَّلء املكذبني الذين يتمنون يف يوم القيامة الرجعة إىل الدنيا أهنم لو عادوا إليها لرجعوا
ِ
ِ
َمسَ َع ُه ْم
ريا َأل ْ
إىل تكذيبهم وضالهلم .وقال يف الكفار الذين َّل يطيقون مساع اهلدىَ :ولَ ْو َعل َم هللاُ في ِه ْم َخ ْ ً
ضو َن [األنفال .]23:ومن علمه تبارك وتعاىل ِبا هو كائن علمه ِبا كان
َولَ ْو أ ْ
َمسَ َع ُه ْم لَتَـ َولَّواْ َّو ُهم م ْع ِر ُ
األطفال الذين توفوا صغاراً عاملني لو أهنم كربوا قبل مماهتم .روى البخاري يف (صحيحه) عن ابن
عباس قال(( :سئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن أوَّلد املشركني ،فقال :هللا أعلم ِبا كانوا عاملني))

( .)1وروى مسلم عن عائشة أم املؤمنني قالت :تويف صيب ،فقلت :طوىب له عصفور من عصافري

اْلنة .فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أوَّل تدرين أن هللا خلق اْلنة والنار ،فخلق هلذه أهالً
((دعي رسول هللا صلى هللا عليه
وهلذه أهالً)) ( .)2ويف رواية عند مسلم أيضاً عن عائشة قالتُ :
وسلم إىل جنازة صيب من األنصار ،فقلت :اي رسول هللا طوىب هلذا ،عصفور من عصافري اْلنة ،مل

يعمل السوء ومل يدركه .قال :أو غري ذلك اي عائشة ،إن هللا خلق للجنة أهالً ،خلقهم هلا وهم يف
أصالب آابئهم ،وخلق للنار أهالً ،خلقهم هلا وهم يف أصالب آابئهم)) ( .)3وهذه األحاديث

تتحدث عن علم هللا يف من مات صغرياًَّ ،ل أن هؤَّلء يدخلهم هللا النار بعلمه فيهم من غري أن

يعملوا .يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل يف قوله صلى هللا عليه وسلم يف أبناء املشركني:
((هللا أعلم ِبا كانوا عاملني)) (أي يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا ،مث إنه جاء يف حديث

إسناده مقارب عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إذا كان يوم القيامة

فإن هللا ْيتحنهم ،ويبعث إليهم رسوَّلً يف عرصة القيامة ،فمن أجابه أدخله اْلنة ،ومن عصاه أدخله
النار)) فهنالك يظهر فيهم ما علمه هللا سبحانه ،وجيزيهم على ما ظهر من العلم ،وهو إْياهنم

وكفرهمَّ ،ل على جمرد العلم))4( .
_________
( )1رواه البخاري (.)6597
( )2رواه مسلم (.)2662
( )3رواه مسلم (.)2662

((( )4جمموع الفتاوى)) (.)246 /4
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األدلة العقلية على أن هللا علم مقادير اخلالئق قبل خلقهم :واحلق أن وجود هذا الكون ،ووجود كل
خملوق فيه يدل دَّللة واضحة على أن هللا علم به قبل خلقه( ،فإنه يستحيل إجياده األشياء مع

اْلهل ،ألن إجياده األشياء إبرادته ،واإلرادة تستلزم تصور املراد ،وتصور املراد هو العلم ابملراد ،فكان
اإلجياد مستلزماً لإلرادة ،واإلرادة مستلزمة للعلم ،فاإلجياد مستلزم للعلم) .وأيضاً فإن (املخلوقات

فيها من األحكام واإلتقان ما يستلزم علم الفاعل هلا ،ألن الفعل احملكم املتقن ْيتنع صدوره عن غري

علم) .واستدل العلماء على علمه تبارك وتعاىل بقياس األوىل( :فاملخلوقات فيها ما هو عامل ،والعلم

صفة كمال ،وْيتنع أن َّل يكون اخلالق عاملاً).
واَّلستدَّلل هبذا الدليل له صيغتان:
أحدمها :أن يقال :حنن نعلم ابلضرورة أن اخلالق أكمل من املخلوق ،وأن الواجب أكمل من املمكن،
ونعلم ضرورة أَن لو فرضنا شيئني:

أحدمها عامل واآلخر غري عامل ،كان العامل أكمل ،فلو مل يكن اخلالق عاملاً لزم أن يكون املمكن أكمل
منه ،وهو ممتنع.

الثاين :كل علم يف املخلوقات فهو من هللا تبارك وتعاىل ،ومن املمتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه

كل نقص تنزه
عارايً منه ،بل هو أحق به ،ذلك أن كل ما ثبت للمخلوق من كمال فاخلالق أحق به ،و َ

عنه خملوق ما ،فتنزه اخلالق عنه أوىل .وكل هذه األدلة ْيكنك أن تلمحها يف قوله تعاىل :أََّل يَـ ْعلَ ُم َم ْن
يف ْ ِ
ري [امللك .]14:ويستدل على علمه – تبارك وتعاىل – إبخباره ابألشياء
َخلَ َق َو ُه َو اللَّ ِط ُ
اخلَب ُ
واألحداث قبل وقوعها وحدوثها ،فقد أخرب احلق يف كتبه السابقة عن بعثة رسولنا الكرمي صلوات هللا

وسالمه عليه ،وصفاته وأخالقه وعالماته ،كما أخرب عن الكثري من صفات أمته ،وأخرب يف حمكم كتابه

أن الروم سينتصرون يف بضع سنني على ال ُفرس اجملوس ،ووقع األمر كما أخرب ،واإلخبار عن املغيبات
املستقبلة كثري يف الكتاب والسنة .اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص26
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املطلب الثاين :املرتبة الثانية ،اإلْيان أبن هللا كتب يف اللوح احملفوظ كل شيء
• الفرع األول :مرتبة الكتابة.
• الفرع الثاين :أدلة مرتبة الكتابة.
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الفرع األول :مرتبة الكتابة
دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن هللا كتب يف اللوح احملفوظ كل شيء ،ففي احلديث الذي
يرويه مسلم يف (صحيحه) عن عبدهللا بن عمرو بن العاص قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم يقول(( :كتب هللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة ،قال:

((قدر هللا املقادير قبل أن خيلق السماوات واألرض
وعرشه على املاء)) ( .)1ورواه الرتمذي بلفظ:
َّ
خبمسني ألف سنة)) ( .)2ويف (سنن الرتمذي) أيضاً عن عبادة بن الصامت قال :قال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم(( :إن أول ما خلق هللا القلم فقال :اكتب قال :ما أكتب؟ قال :اكتب القدر ما

كان ،وما هو كائن إىل األبد)) ( .)3واللوح احملفوظ الذي كتب هللا فيه مقادير اخلالئق مساه القرآن

ابلكتاب ،وابلكتاب املبني ،وابإلمام املبني وأبم الكتاب ،والكتاب املسطور .قال تعاىل :بَ ْل ُه َو قُـ ْرآ ٌن
َِّجمي ٌد ِيف لَو ٍح َّْحم ُف ٍ
وظ [الربوج .]22 - 21 :وقال :أََملْ تَـ ْعلَ ْم أ َّ
الس َماء َو ْاأل َْر ِ
َن َّ
ض إِ َّن
اَّللَ يَـ ْعلَ ُم َما ِيف َّ
ْ
ٍ
ك ِيف كِتَ ٍ
ص ْيـنَاهُ ِيف إِ َم ٍام ُمبِ ٍ
ني [يس .]12 :وقالَ :والطموِر
ذَلِ َ
اب [احلج ]70:وقالَ :وُك َّل َش ْيء ْ
أح َ
ِ ِ
شوٍر [الطور .]3 - 1 :وقال :وإِنَّهُ ِيف أُِم ال ِ
ْكتَ ِ
وكِتَ ٍ
يم
اب َّم ْسطُوٍر ِيف َر ٍق َّمن ُ
اب لَ َديْـنَا لَ َعل ٌّي َحك ٌ
َ
َ
[الزخرف ]4:اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص30
_________

( )1رواه مسلم (.)2653

( )2رواه الرتمذي ( , )2156وأمحد ( .)6579( )169 /2قال الرتمذي :حديث حسن صحيح
غريب ,وصححه الزرقاين يف ((خمتصر املقاصد)) ( , )706واأللباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
( )3رواه الرتمذي ( .)2155وقال :وهذا حديث غريب من هذا الوجه .وقال األلباين يف ((صحيح
سنن الرتمذي)) :صحيح.
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الفرع الثاين :أدلة مرتبة الكتابة
وهي أن هللا تعاىل كتب مقادير املخلوقات ،واملقصود هبذه الكتابة ،الكتابة يف اللوح احملفوظ ،وهو

الكتاب الذي مل يفرط فيه هللا من شيء ،فكل ما جرى وجيري فهو مكتوب عند هللا ،وأدلة هذه
املرتبة كثرية نذكر منها:

أ -األدلة من القرآن الكرمي:
 - 1قوله تعاىلَّ :ما فَـ َّرطْنَا ِيف ِ
الكتَ ِ
اب ِمن َش ْي ٍء [األنعام ]38 :على أحد الوجهني ,وهو أن املقصود
ابلكتاب هنا اللوح احملفوظ ،فاهلل أثبت فيه مجيع احلوادث ( , )1فكل ما جيري مكتوب عند هللا يف
اللوح احملفوظ.

الص ِ
الزبوِر ِمن بـع ِد ِ
ِ ِ
الذ ْك ِر أ َّ
احلُو َن [األنبياء:
ي َّ
َْ
َن ْاأل َْر َ
 - 2وقال تعاىلَ :ولََق ْد َكتَـ ْبـنَا ِيف َّ ُ
ض يَ ِرثُـ َها عبَاد َ

]105

(فأخرب تعاىل أن هذا مكتوب مسطور يف الكتب الشرعية والقدرية فهو كائن َّل حمالة) ( )2واآلية

دالة على مرتبة الكتابة عند من فسر الزبور ابلكتب بعد الذكر ,والذكر أم الكتاب عند هللا وهو

اللوح احملفوظ (.)3

 - 3وقال تعاىل يف قصة أسرى بدر :لَّوَّلَ كِت ِ ِ
هللا سب َق لَم َّ ِ
اب َع ِظي ٌم
يما أ َ
َخ ْذ ُْمت َع َذ ٌ
ْ َ ٌ
س ُك ْم ف َ
اب م َن َ َ َ
[األنفال ]68 :أي :لوَّل كتاب سبق به القضاء والقدر عند هللا أنه قد أحل لكم الغنائم ,وأن هللا
رفع عن أمة حممد صلى هللا عليه وسلم العذاب ,ملسكم العذاب ( )4فاآلية دليل على الكتاب

السابق.

ك علَى َِّ
ِ
ك ِيف كِتَ ٍ
 - 4وقال تعاىل :أََملْ تَـ ْعلَ ْم أ َّ
الس َماء َو ْاأل َْر ِ
َن َّ
اَّلل
اَّللَ يَـ ْعلَ ُم َما ِيف َّ
ض إِ َّن ذَلِ َ
اب إِ َّن ذَل َ َ
ِ
ري [احلج ]70 :وهذه اآلية من أوضح األدلة الدالة على علمه احمليط بكل شيء ,وأنه علم
يَس ٌ
الكائنات كلها قبل وجودها ,وكتب هللا ذلك يف كتابه اللوح احملفوظ ( )5فاآلية مجعت بن املرتبتني.
ض إََِّّل ِيف كِتَ ٍ
اب مبِ ٍ
الس َماء َو ْاأل َْر ِ
ني [النمل .]75:أي :خفية ,أو
 - 5وقال تعاىلَ :وَما ِم ْن غَائِبَ ٍة ِيف َّ

سر من أسرار العامل العلوي والسفلي إَّل يف كتاب مبني قد أحاط ذلك الكتاب جبميع ما كان ويكون

إىل أن تقوم الساعة ,فما من حادث جلي أو خفي إَّل وهو مطابق ملا كتب يف اللوح احملفوظ (, )6
فاآلية دليل على الكتابة السابقة لكل ما سيقع.

 - 6وقال تعاىل يف آية مجعت بني مرتبيت العلم والكتابة :وما تَ ُكو ُن ِيف َشأ ٍْن وما تَـ ْتـلُو ِم ْنهُ ِمن قُـر ٍ
آن
ََ
ََ
ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ودا إِ ْذ تُِف ُ ِ ِ
ك من مثْـ َق ِ
ال ذَ َّرة ِيف
ب َعن َّربِ َ
َوَّلَ تَـ ْع َملُو َن م ْن َع َم ٍل إَِّلَّ ُكنَّا َعلَْي ُك ْم ُش ُه ً
يضو َن فيه َوَما يَـ ْع ُز ُ
ك َوَّل أَ ْك َرب إَِّلَّ ِيف كِتَ ٍ
اب مبِ ٍ
األ َْر ِ
ني [يونس ]61 :فما يعزب عن
ض َوَّلَ ِيف َّ
َصغََر ِمن َذلِ َ
الس َماء َوَّلَ أ ْ
َ
ربك ،أي :ما يغيب عن علمه ,وبصره ,ومسعه ومشاهدته أي شيء حىت مثاقيل الذر ،بل ما هو
أصغر منها ،وهذه مرتبة العلم ,وقوله :إَِّلَّ ِيف كِتَ ٍ
اب مرتبة الكتابة ،وكثرياً ما يقرن هللا سبحانه وتعاىل
بني هاتني املرتبتني (.)7

هذه بعض أدلة مرتبة الكتابة من القرآن ،وننتقل إىل بيان بعض أدلتها من السنة.

ب -األدلة من السنة:
_________

( )1انظر(( :فتح البيان يف مقاصد القرآن)) ( .)157 /3وانظر(( :تفسري ابن كثري)) (.)248 /3
والوجه الثاين :أن املقصود ابلكتاب القرآن ،انظر(( :شفاء العليل)) (ص.)40 :
((( )2تفسري ابن كثري)) (.)379 /5

( )3انظر(( :تفسري النسفي)) ( ،)257 /3وانظر(( :تفسري ابن كثري)) (.)378 /5
( )4انظر(( :تفسري ابن سعدي)) ( )191 /3حتقيق :حممد زهري النجار.

( )5انظر(( :تفسري ابن كثري)) ( ،)448 /5وانظر أيضاً(( :تفسري النسفي)) (.)389 /3
( )6انظر(( :تفسري ابن سعدي)) (.)598 /5
( )7انظر(( :تفسري ابن سعدي)) (.)366 /3
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 - 1من أوضح أدلة هذه املرتبة ما رواه عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :مسعت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :كتب هللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض
خبمسني ألف سنة ،قال :وكان عرشه على املاء)) ( )1فالدليل من احلديث قوله(( :كتب هللا مقادير
اخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض)).

 - 2ويف احلديث الطويل الذي رواه علي رضي هللا عنه بيان أن كل نفس قد كتب مكاهنا من اْلنة
والنار ,وقد كتبت شقية أو سعيدة ونصه :قال(( :كنا يف جنازة يف بقيع الغرقد ،ومعه خمصرة فنكس,
فجعل ينكت ِبخصرته ،مث قال :ما منكم من أحد ,ما من نفس منفوسة إَّل وكتب هللا مكاهنا من

اْلنة والنار ,وإَّل وقد كتبت شقية أو سعيدة قال :فقال رجل :اي رسول هللا ,أفال منكث على كتابنا

وندع العمل؟ فقال :من كان من أهل السعادة فسيصري إىل عمل أهل السعادة ,ومن كان من أهل

الشقاوة فسيصري عمل أهل الشقاوة ,فقال :اعملوا فكل ميسر ,أما أهل السعادة فييسرون لعمل
ص َّد َق
أهل السعادة ,وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة مث قرأ :فَأ ََّما َمن أَ ْعطَى َواتَّـ َقى َو َ
ِاب ْحلسىن فَ ِ ِ
استَـ ْغ َىن وَك َّذ َ ِ
سنُـيَ ِس ُرهُ لِلْعُ ْس َرى [الليل- 5 :
سنُـيَس ُرهُ للْيُ ْس َرى َوأ ََّما َمن َِخب َل َو ْ
ب اب ْحلُ ْس َىن فَ َ
َ
َُْ َ
 )2( ))]10وهذا دليل واضح على الكتابة السابقة ومنها كتابة أهل اْلنة وأهل النار.

 - 3وقد ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم ما يبني أن ما مضت به املقادير ،وسبق علم هللا به ،قد
ْتت كتابته يف اللوح احملفوظ ،وجف القلم الذي كتب به ،وامتنعت فيه الزايدة والنقصان ،فعن جابر
رضي هللا عنه قال(( :جاء سراقة بن مالك بن جعشم -رضي هللا عنه -قال :اي رسول هللاِ ,بني لنا

ديننا كأَن خلقنا اآلن ،فيم العمل اليوم؟ أفيما جفت به األقالم ,وجرت به املقادير ،أم فيما نستقبل؟
قالَّ :ل ،بل فيما جفت به األقالم ,وجرت به املقادير ,قال :ففيم العمل؟ قال زهري :مث تكلم أبو
الزبري بشيء مل أفهمه ,فسألت ما قال؟ فقال :اعملوا فكل ميسر)) (.)3
_________

( )1رواه مسلم (.)2653

( )2رواه البخاري ( ،)1362ومسلم (.)2647
( )3رواه مسلم (.)2648
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 - 4ومن األحاديث املشهورة حديث :أول ما خلق هللا القلم ،وفيه أن هللا أمره بكتابة ما هو كائن
إىل يوم القيامة ،فعن أيب حفصة قال(( :قال عبادة بن الصامت َّلبنه :اي بين إنك لن جتد طعم حقيقة
اإلْيان حىت تعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك ,وما أخطأك مل يكن ليصيبك ,مسعت رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم يقول :إن أول ما خلق هللا القلم ،فقال له :اكتب قال :رب وماذا أكتب؟ قال

اكتب مقادير كل شيء حىت تقوم الساعة ،اي بين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :من

مات على غري هذا فليس مين)) ( , )1ويف رواية أخرى عن عبدالواحد بن سليم قال(( :قدمت مكة
فلقيت عطاء بن أيب رابح ،فقلت له :اي أاب حممد :إن أهل البصرة يقولون يف القدر ,قال :اي بين أتقرأ
القرآن؟ قلت :نعم ,قال :فاقرأ الزخرف .قال :فقرأت :حم وال ِ
ْكتَ ِ
اب ال ُْمبِ ِ
آَن َع َربِياا
ني إِ ََّن َج َعلْنَاهُ قُـ ْر ً
َ
ِ ِ
لَّعلَّ ُكم تَـع ِقلُو َن وإِنَّهُ ِيف أُِم ال ِ
ْكتَ ِ
يم فقال :أتدري ما أم الكتاب؟ قلت :هللا ورسوله
َ ْ ْ
اب لَ َديْـنَا لَ َعل ٌّي َحك ٌ
َ
أعلم ،قال :فإنه كتاب كتبه هللا قبل أن خيلق السموات ,وقبل أن خيلق األرض ,فيه أن فرعون من
أهل النار ,وفيه تبت يد أيب هلب وتب ،قال عطاء :فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب
رسول صلى هللا عليه وسلم فسألته :ما كانت وصية أبيك عند املوت؟ قال :دعاين أيب فقال يل :اي

بين ,اتق هللا ,واعلم أنك لن تتقي هللا حىت تؤمن ابهلل ,وتؤمن ابلقدر خريه وشره ،فإن مت على غري
هذا دخلت النار .وإين مسعت رسول صلى هللا عليه وسلم يقول( :إن أول ما خلق هللا القلم فقال:

اكتب .فقال :ما أكتب؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إىل األبد)) ( )2فقوله للقلم بعد

خلقه(( :اكتب مقادير كل شيء))  ,مجع مقدار وهو الشيء الذي يعرف به قدر الشيء ,وكميته,
كاملكيال وامليزان ,وقد يستعمل ِبعىن القدر نفسه وهو الكمية والكيفية ,ويف الرواية األخرى:

((اكتب القدر))  ,واملقصود أبم الكتاب يف اآلية اليت استشهد هبا عطاء :اللوح احملفوظ ,فالروايتان

فيهما دليل على مرتبة الكتابة ,حيث أمر هللا القلم بكتابة ما هو كائن إىل يوم القيامة.
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4700وابن أيب عاصم ( ،)102والطرباين يف ((مسند الشاميني)) ()58 /1
( ،)59والبيهقي ( ،)20664( )204 /10والضياء ( .)336( )274 /8واحلديث سكت عنه

أبو داود ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) ،وحسنه ابن عثيمني يف ((جمموع الفتاوى))

(.)205 /4

( )2رواه الرتمذي ( ،)2155والطيالسي (ص ،)79 :والضياء ( .)429( )351 /8قال الرتمذي:
غريب من هذا الوجه ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )95 /1كما قال ذلك يف
املقدمة ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
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 - 5وعن عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال(( :خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ويف يده كتاابن فقال :أتدرون ما هذان الكتاابن فقلناَّ :ل اي رسول هللا إَّل أن ختربَن ,فقال:

للذي يف يده اليمىن :هذا كتاب من رب العاملني فيه أمساء أهل اْلنة ,وأمساء آابئهم ,وقبائلهم ,مث
أمجل على آخرهم فال يزاد فيهم ,وَّل ينقص منهم أبداً ,مث قال للذي يف مشاله :وهذا كتاب من رب

العاملني ,فيه أمساء أهل النار ,وأمساء آابئهم ,وقبائلهم ,مث أمجل على آخرهم فال يزاد فيهم وَّل ينقص

منهم أبداً  ...احلديث)) ( ،)1فقوله(( :ويف يده كتاابن فقال :أتدرون ما هذان الكتاابن؟)) .الظاهر
من اإلشارة أهنما حسيان ,وقيلْ :تثيل واستحضار للمعىن الدقيق اخلفي يف مشاهدة السامع حىت

كأنه ينظر إليه رأي العني  ...وَّل يستبعد إجراؤه على احلقيقة ،فإن هللا قادر على كل شيء ,والدليل
من احلديث قوله :هذا كتاب من رب العاملني لكل من أهل اْلنة وأهل النار ,مكتوبة فيه أمساؤهم

وقبائلهم ،ففي ذلك إثبات الكتابة ملا قضاه هللا وقدره وعلمه.

وبعد الكالم على أدلة هاتني املرتبتني :مرتبة العلم ،ومرتبة الكتابة ،حيسن أن نذكر هنا أنه يتعلق

هباتني املرتبتني عدة تقادير وهي إبجياز:

أ -التقدير األول :كتابة ذلك قبل خلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة عندما خلق هللا القلم.
ودليل هذا التقدير احلديث األول من أدلة مرتبة الكتابة والذي تقدم قبل قليل ،وأيضاً قول النيب

صلى هللا عليه وسلم أليب هريرة(( :جف القلم ِبا أنت َّلق)) (.)2
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2141وأمحد ( ،)6563( )167 /2والنسائي يف ((السنن الكربى)) (/6

 ،)11473( )452وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( .)168 /5قال الرتمذي :حسن غريب

صحيح ،وقال ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) ([ :)12 /5رواته] كلهم عدول ،وقال ابن رجب
يف ((جامع العلوم واحلكم)) ( :)171 /1روي هذا احلديث عن النيب – صلى هللا عليه وسلم -من

وجوه متعددة.
( )2رواه البخاري (.)5076
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ب -التقدير حني أخذ امليثاق على بين آدم وهم على ظهر أبيهم آدم ،ودليله حديث عمر بن
َخ َذ ربم َ ِ
آد َم ِمن ظُ ُهوِرِه ْم ذُ ِريَّـتَـ ُه ْم
ك من بَِين َ
اخلطاب رضي هللا عنه حني سئل عن هذه اآليةَ :وإِ ْذ أ َ َ
ت بَِربِ ُك ْم قَالُواْ بَـلَى [األعراف ]172 :اآلية فقال :مسعت رسول هللا
َوأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم أَلَ ْس َ
صلى هللا عليه وسلم سئل عنها فقال(( :إن هللا خلق آدم عليه السالم مث مسح ظهره بيمينه،
فاستخرج منه ذريته ،قال :خلقت هؤَّلء للجنة ,وبعمل أهل اْلنة يعملون ,فقال رجل :اي رسول هللا,
ففيم العمل؟ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن هللا عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله

بعمل أهل اْلنة حىت ْيوت على عمل من أعمال أهل اْلنة فيدخل به اْلنة ،وإذا خلق العبد للنار
استعمله بعمل أهل النار حىت ْيوت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار)) ( )1وهناك

رواايت أخرى ذكرها ابن كثري ,والسيوطي وليس هذا موضع مناقشة مسألة امليثاق واخلالف فيه،

وإمنا املقصود هنا أن من رجح أن املقصود ابآلية الفطرة قالوا :إن الرواايت الواردة يف ذلك ترجع إىل
القدر السابق.

ج -التقدير العمري عند أول ختليق النطفة ،وهذا دليله حديث عبدهللا بن مسعود – رضي هللا عنه
– قال :حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو الصادق املصدوق(( :إن أحدكم جيمع خلقه يف

بطن أمه أربعني يوماً نطفة ،مث يكون علقة مثل ذلك ,مث يكون مضغة مثل ذلك ,مث يبعث هللا إليه

ملكاً أبربع كلمات :بكتب رزقه ,وأجله ,وعمله ,وشقي أو سعيد ،مث ينفخ فيه الروح ،فوهللا الذي َّل
إله غريه ،إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اْلنة حىت ما يكون بينه وبينها إَّل ذراع فيسبق عليه الكتاب

فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ,وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها إَّل

ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اْلنة فيدخلها)) ()2
ِ
يها يُـ ْف َر ُق ُك مل أ َْم ٍر َح ِك ٍيم [الدخان ]4 :أي:
د -التقدير احلويل يف ليلة القدر ،ودليله قوله تعاىل :ف َ
(يقضى فيها أمر السنة كلها من معايش الناس ومصائبهم ،وموهتم وحياهتم ،إىل مثلها من السنة
األخرى).

هـ  -التقدير اليومي ،ودليله قوله  -تعاىل ُ :-ك َّل يَـ ْوٍم ُه َو ِيف َشأ ٍْن [الرمحن ]29 :قال صلى هللا

عليه وسلم يف هذه اآلية(( :من شأنه أن يغفر ذنباً ,ويفرج كرابً ،ويرفع قوماً وخيفض آخرين)) ()3

القضاء والقدر لعبدالرمحن بن صاحل احملمود  -ص51 - 45 :
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4703والرتمذي ( ،)3075وأمحد ( ،)311( )44 /1والنسائي يف ((السنن
الكربى)) ( ،)11190( )347 /6وابن حبان ( ،)6166( )37 /14واحلاكم (.)80 /1

واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الرتمذي :حسن ،ومسلم بن يسار مل يسمع من عمر وذكر

بعضهم بينهما رجالً جمهوَّلً ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرطهما ومل خيرجاه ،وقال ابن

عبدالرب يف ((التمهيد)) ( :)6 /2منقطع هبذا اإلسناد ولكن معىن هذا احلديث قد صح عن النيب

صلى هللا عليه وسلم من وجوه اثبتة ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )97 /1كما

قال يف املقدمة.

( )2رواه مسلم (.)2643

( )3رواه ابن ماجه ( ،)168والبزار ( ،)39 /1وابن حبان ( ،)689( )464 /2والطرباين يف
((املعجم األوسط)) ( .)3140( )278 /3من حديث أيب الدرداء رضي هللا عنه .وحسن إسناده
البزار والبوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( ،)29 /1وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).
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املطلب الثالث :املرتبة الثالثة ،اإلْيان ِبشيئة هللا الشاملة وقدرته النافذة
• الفرع األول :مرتبة املشيئة.
• الفرع الثاين :أدلة مرتبة املشيئة.
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الفرع األول :مرتبة املشيئة
وهذا األصل يقضي ابإلْيان ِبشيئة هللا النافذة ،وقدرته الشاملة ،فما شاء هللا كان ،وما مل يشأ مل

يكن ،وأنه َّل حركة وَّل سكون يف السماوات وَّل يف األرض إَّل ِبشيئته ،فال يكون يف ملكه إَّل ما
شاء َّ
شا ُؤو َن إَِّل أَن يَ َ
يريد .والنصوص املصرحة هبذا األصل املقررة له كثرية وافرة ،قال تعاىلَ :وَما تَ َ
اَّللُ
ش ْرََن َعلَْي ِه ْم
َر م
ني [التكوير ،]29 :وقالَ :ولَ ْو أَنَّـنَا نَـ َّزلْنَا إِلَْي ِه ُم ال َْمآلئِ َكةَ َوَكلَّ َم ُه ُم ال َْم ْوتَى َو َح َ
ب ال َْعالَ ِم َ
ُك َّل َش ْي ٍء قُـبُالً ما َكانُواْ لِيُـ ْؤِمنُواْ إَِّلَّ أَن يَ َ
شاء هللاُ [األنعام ،]111 :وقالَ :ولَ ْو َشاء َربم َ
ك َما فَـ َعلُوهُ
َّ ِ
ين
اد َش ْيـئًا أَ ْن يَـ ُق َ
[األنعام ،]112:وقال :إِ َّمنَا أ َْم ُرهُ إِذَا أ ََر َ
ول لَهُ ُك ْن فَـيَ ُكو ُن [يس ،]36 :وقالَ :والذ َ
صر ٍ
ِ
َك َّذبواْ ِِبايتِنَا ص ٌّم وبكْم ِيف الظملُم ِ
اط م ْستَ ِق ٍيم [األنعام:
شأِ هللاُ يُ ْ
ضلِلْهُ َوَمن يَ َ
ات َم ْن يَ َ
َ
ُ َ ُ َُ ٌ
شأْ َْجي َعلْهُ َعلَى َ
 .]39ومشيئة هللا النافذة وقدرته الشاملة جيتمعان فيما كان وما سيكون ،ويفرتقان فيما مل يكن وَّل

هو كائن .فما شاء هللا تعاىل كونه فهو كائن بقدرته َّل حمالة ،وما مل يشأ هللا تعاىل إايه َّل يكن لعدم
مشيئة هللا تعاىل ليس لعدم قدرته عليه ،قال تعاىلَ :ولَ ْو َشاء هللاُ َما اقْـتَـتَـلُواْ َولَ ِك َّن هللاَ يَـ ْف َع ُل َما يُ ِري ُد
ِ
ِ
ك
رب َعلَْي َ
[البقرة ،]253 :وقالَ :ولَ ْو َشاء هللاُ َْلََعلَ ُك ْم أ َُّمةً َواح َد ًة [املائدة ،]48:وقالَ :وإن َكا َن َك َُ
ٍ
ِ
ِ
ت أَن تَـ ْبـتَ ِغ َي نَـ َف ًقا ِيف األ َْر ِ
ض أ َْو ُسلَّ ًما ِيف َّ
إِ ْع َرا ُ
استَطَ ْع َ
ض ُه ْم فَِإن ْ
الس َماء فَـتَأْتيَـ ُهم ِِبيَة َولَ ْو َشاء هللاُ
ِ
ِِ
ني [األنعام ،]35 :وقالَ :ولَ ْو َشاء هللاُ َما أَ ْش َرُكواْ [األنعام:
َْلَ َم َع ُه ْم َعلَى ا ْهلَُدى فَالَ تَ ُكونَ َّن م َن ا ْْلَاهل َ
ض ُكلم ُهم َِ
ك
مج ًيعا [يونس ،]99:وقال :أََملْ تَـ َر إِ َىل َربِ َ
 ،]107وقالَ :ولَ ْو َشاء َربم َ
ك َ
آلم َن َمن ِيف األ َْر ِ ْ
ف م َّد ِ
الظ َّل َولَ ْو َشاء َْلََعلَهُ َساكِنًا [الفرقان ،]45 :واآلايت يف هذا كثرية تدل على عدم وجود ما
َك ْي َ َ
مل يشأ وجوده لعدم مشيئته ذلكَّ ،ل لعدم قدرته عليه ،فإنه على كل شيء قدير تبارك وتعاىل .اإلْيان
ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص32
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الفرع الثاين :أدلة مرتبة املشيئة
أي :أن كل ما جيري يف هذا الكون فهو ِبشيئة هللا سبحانه وتعاىل فما شاء هللا كان وما مل يشأ مل
يكن ،فال خيرج عن إرادته شيء ،وقد وردت أدلة كثرية جداً هلذه املرتبة من الكتاب والسنة:
فمن أدلتها من الكتاب:

 - 1قوله تعاىل يف معرض احلديث عن أهل الكتاب وهني النيب صلى هللا عليه وسلم عن أن يتبع
أهواءهم وأمره أن يلتزم احلكم ِبا أنزل هللا مبيناً أن لكل من األمم الثالث :اليهود والنصارى وأمة

حممد ،شريعة ومنهاجاً يف كل من التوراة واإلجنيل والقرآن (وقد نسخ القرآن ما قبله) َولَ ْو َشاء هللاُ
َْلعلَ ُكم أ َُّمةً و ِ
آات ُكم [املائدة ]48:أيْ :لعلكم على شريعة واحدة،
اح َدةً َولَ ِكن لِيَـ ْبـلُ َوُك ْم ِيف َمآ َ
ََ ْ َ
وكتاب واحد ،ورسول واحد ،لكن ملا مل يشأ هللا ذلك بل شاء اَّلبتالء واَّلختبار فكنتم على احلالة

اليت أنتم عليها ( )1فمشيئة هللا مطلقة والنافذ هو ما يشاؤه سبحانه وتعاىل فهذا دليل على مرتبة

املشيئة.

 - 2وقد ورد يف القرآن الكرمي  -يف احلديث عن بعض األنبياء وغريهم  -تعليقهم كل أمر ِبشيئة
نت ِمن َّ ِ ِ
ِ ِ ِ
ني
الصادق َ
هللا سبحانه وتعاىل ,فنوح عليه الصالة والسالم ملا قال له قومه :فَأْتنَا ِبَا تَع ُد ََن إِن ُك َ َ
ِ ِِ
ِ ِ
ين [هود .]33 :وشعيب عليه
[األعراف , ]70:قَ َ
ال إِ َّمنَا َأيْتي ُكم به هللاُ إِن َشاء َوَما أَنتُم ِبُْعج ِز َ
السالم بعد ما طلب منه قومه أن يعود إىل ملتهم َّبني أنه َّل ْيكن له أن يعود إىل ملتهم بعد أن جناه
هللا منها هو واملؤمنون معه ,وَّل ينبغي هلم ذلك إَّل إذا شاء هللا ذلك فقال :قَ ِد افْ َرتيـنا علَى ِ
هللا َك ِذ ًاب
َْ َ َ
َّاَن هللا ِم ْنـها وما ي ُكو ُن لَنَا أَن نَّـع َ ِ
ِِ
شاء هللاُ َربمـنَا َو ِس َع َربمـنَا
يها إَِّلَّ أَن يَ َ
ود ف َ
ُ
إِ ْن ُع ْد ََن ِيف ملَّت ُكم بَـ ْع َد إِ ْذ َجن َ ُ َ َ َ َ
ُك َّل َش ْي ٍء ِعل ًْما [األعراف , ]89 :فعلق أعظم شيء وهو اإلْيان والكفر على مشيئة هللا .ويوسف
ِ
ِ
ني [يوسف .]99:وقال
عليه السالم قال ألهله بعد أن التقى هبم :ا ْد ُخلُواْ م ْ
ص َر إِن َشاء هللاُ آمنِ َ
اَّلل صابِرا وََّل أَ ْع ِ
موسى عليه السالم للخضر :قَ َ ِ
ك أ َْم ًرا [الكهف, ]69:
صي لَ َ
ال َستَج ُدِين إِن َشاء َُّ َ ً َ
شي ٍء إِِين فَ ِ
ِ
شاء َّ
ك
ك غَ ًدا إََِّّل أَن يَ َ
اَّللُ َواذْ ُكر َّربَّ َ
اع ٌل َذلِ َ
وهللا سبحانه وتعاىل وجه نبيه قائالًَ :وََّل تَـ ُقولَ َّن ل َ ْ
ِ
ِ
ب ِم ْن َه َذا َر َش ًدا [الكهف , ]24 - 23:فهذه اآلايت
إِذَا نَ ِس َ
سى أَن يَـ ْهديَ ِن َرِيب ألَقـ َْر َ
يت َوقُ ْل َع َ
تدل على استقرار عقيدة املسلمني ويقينهم هبذه املرتبة من مراتب القدر.
 - 3ويف القرآن آايت كثرية تدل على أن حوادث الدنيا إمنا جتري وفق مشيئته سبحانه وتعاىل ,فهو

الذي يؤيت امللك من يشاء ,وينزع امللك ممن يشاء ,وهو الذي يعز من يشاء ,ويذل من يشاء,
ِ
ك الْمل ِ
ْك تُـ ْؤِيت
فتدول الدول ,ويعز الذليل ,ويذل العزيز كل ذلك ِبشيئة هللا قال تعاىل :قُ ِل اللَّ ُه َّم َمال َ ُ
شاء بِيَ ِد َك ْ
ك َعلَ َى ُك ِل
شاء َوتُ ِذ مل َمن تَ َ
شاء َوتُ ِع مز َمن تَ َ
ْك ِممَّن تَ َ
ْك َمن تَ َ
اخلَ ْريُ إِنَّ َ
ِع ال ُْمل َ
ال ُْمل َ
شاء َوتَنز ُ
َش ْي ٍء قَ ِد ٌير [آل عمران , ]26:وهو الذي يصور اخللق يف األرحام كيف يشاء ذكوراً ,وإَناثً ,أشقياء,

ِ
ف
ص ِوُرُك ْم ِيف األَ ْر َح ِام َك ْي َ
وسعداء ,خمتلفني يف صفاهتم وأشكاهلم حسناً وقبحاً ,قال تعاىلُ :ه َو الَّذي يُ َ
ِ
ِ ِ
يم [آل عمران]6:
يَ َ
شاء َّلَ إلَهَ إَّلَّ ُه َو ال َْع ِز ُيز ا ْحلَك ُ
_________
( )1انظر(( :روح البيان يف مقاصد القرآن)) لصديق حسن خان (.)44 /3
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 - 4ويف إثبات أن هللا مريد لكل ما خيلقه جاءت آايت كثرية يف القرآن الكرمي ،فحني يبني سبحانه
أن الذين شقوا يف النار ,وأهنم خالدون يف النار مادامت السموات واألرض ,يعقب على ذلك بقوله:
َخالِ ِد ِ
يها ما َدام ِ
ك فَـعَّ ٌ
ال لِ َما يُ ِري ُد [هود ]107:فال
ت َّ
ك إِ َّن َربَّ َ
ض إَِّلَّ َما َشاء َربم َ
الس َم َاو ُ
ات َواأل َْر ُ
ين ف َ َ َ
َ
يرده أحد عن مراده سبحانه ,وبعد أن بني  -تعاىل  -أنه يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات
ك فَـعَّ ٌ
ال لِ َما يُ ِري ُد  ,ويف آية أخرى يبني
جنات جتري من حتتها األهنار ,عقب على ذلك بقوله :إِ َّن َربَّ َ
ِ
ِ
ص ْد َرهُ لِ ِإل ْسالَِم
هللا تعاىل أنه هو الذي يريد اهلداية واإلضالل قال تعاىل :فَ َمن يُ ِرد هللاُ أَن يَـ ْهديَهُ يَ ْش َر ْح َ
ِ
الس َماء [األنعام.]125:
ضيِ ًقا َح َر ًجا َكأ ََّمنَا يَ َّ
صعَّ ُد ِيف َّ
ص ْد َرهُ َ
َوَمن يُ ِر ْد أَن يُضلَّهُ َْجي َع ْل َ
أدلة هذه املرتبة من السنة:
عقد البخاري رمحه هللا يف صحيحه يف كتاب التوحيد ابابً عرض فيه لبعض النصوص الواردة يف أثبات
املشيئة واإلرادة ،فقال( :ابب يف املشيئة واإلرادة)  ,مث أورد بعض اآلايت واألحاديث الواردة ,وحنن

نذكر شيئاً منها مما أورده البخاري وغريه:

 - 1فعن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال :كان رسول صلى هللا عليه وسلم إذا جاءه السائل

أو طلبت إليه حاجة قال(( :اشفعوا تؤجروا ,ويقضي هللا على لسان نبيه صلى هللا عليه وسلم ما

شاء)) ( , )1فأوصى ابلشفاعة وذلك فيما ليس ِبحرم ,وضابطها ما أذن فيه الشرع دون ما مل أيذن
فيه ،مث بني أن هللا يقضي على لسان رسوله ما شاء أي :يظهر على لسان رسوله ابلوحي أو اإلهلام ما

قدره يف علمه أبنه سيقع ,فهذا يدل على مرتبة املشيئة.

 - 2وقد ((أقر النيب صلى هللا عليه وسلم علي بن أيب طالب رضي هللا عنه حني أجابه بعد سؤاله له
هو وفاطمة بقوله :أَّل تصليان؟ فأجابه بقوله :أنفسنا بيد هللا فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا .قال علي:
فانصرف حيث قلت ذلك ومل يرجع إيل شيئاً ,مث مسعته وهو ٍ
مول يضرب فخذه وهو يقولَ :وَكا َن
ِْ
نسا ُن أَ ْكثَـ َر َش ْي ٍء َج َد ًَّل [الكهف)2( ))]54:؛ ففي هذا احلديث إثبات املشيئة هلل تعاىل وأن
اإل َ

العبد َّل يفعل شيئاً إَّل إبرادة هللا ,أما انصراف النيب صلى هللا عليه وسلم وضربه فخذه واستشهاده

ابآلية ،فمعناه :أنه تعجب من سرعة جوابه وعدم موافقته له على اَّلعتذار هبذا ،وهلذا ضرب فخذه

وقيل :قال تسليماً لعذرمها ,وأنه َّل عتب عليهما ,وقيل غري ذلك (.)3

 - 3وعن عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما أنه مسع رسول صلى هللا عليه وسلم يقول:
((إن قلوب بين آدم كلها بني أصبعني من أصابع الرمحن ،كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ,مث قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك)) ( )4والشاهد
قوله(( :كقلب واحد يصرفه حيث يشاء))؛ فمعناه أنه سبحانه وتعاىل متصرف يف قلوب عباده

كلهم ,فيهدي ويضل كما يشاء ,ففيه دَّللة على مرتبة املشيئة ,واحلديث من أحاديث الصفات

الثابتة واليت جيب اإلْيان هبا وِبا دلت عليه من الصفات من غري أتويل أو تعطيل ,وقد أخطأ النووي
رمحه هللا حيث ذكر يف معىن احلديث قولني ابطلني :أحدمها :أنه من أحاديث الصفات وينبغي اإلْيان

هبا من غري تعرض لتأويل وَّل ملعرفة ,بل يؤمن أبهنا حق ,وأن ظاهرها غري مراد ,والثاين :أن يتأول
حبسب ما يليق هبا ,فعلى هذا املراد اجملاز ,وكال القولني خطأ ,إذ ذهب أهل السنة إىل إثباهتا كما
جاءت ,واإلْيان هبا وِبا دلت عليه على ما يليق جبالل هللا وعظمته.

_________

( )1رواه البخاري (.)1432

( )2رواه البخاري ( .)1127من حديث علي رضي هللا عنه.
( )3انظر(( :فتح الباري)) (.)11 /3
( )4رواه مسلم (.)2654
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 - 4وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل يقل أحدكم اللهم

اغفر يل إن شئت ,ارمحين إن شئت ,ارزقين إن شئت ,وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء َّل مكره له))

( , )1ففيه إثبات املشيئة هلل تعاىل فهو الغفور الرحيم ,والرزاق إذا شاء ,وهو سبحانه يفعل ما يشاء
َّل مكره له ,واحلديث فيه احلث على العزم يف املسألة واْلزم فيها ،دون ضعف أو تعليق على

املشيئة ,وإمنا هنى عن التعليق على املشيئة ألنه َّل يتحقق استعمال املشيئة إَّل يف حق من يتوجه عليه
اإلكراه ,وهللا سبحانه وتعاىل َّل مكره له كما نص عليه الرسول صلى هللا عليه وسلم هنا (.)2

 - 5وعن ابن عباس رضي هللا عنهما ((أن رجالً قال للنيب صلى هللا عليه وسلم :ما شاء هللا وشئت
فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :أجعلتين وهللا عدَّلً ،بل ما شاء هللا وحده)) ( )3واحلديث واضح

الدَّللة على إثبات مرتبة املشيئة ,وأن هللا تعاىل له املشيئة املطلقة ,وأن للعباد مشيئة خاضعة ملشيئة

هللا تعاىل ,والنهي يف احلديث إمنا هو عن قرن مشيئة هللا ِبشيئة الرسول صلى هللا عليه وسلم ,حيث
عطفها ابلواو اليت هي ملطلق اْلمع من غري ترتيب وَّل تعقيب ،والرسول مثل غريه من العباد ،فالكل
خاضعون ملشيئة هللا ،ومشيئتهم اتبعة ملشيئة هللا.

 - 6ومن األحاديث الدالة على اإلرادة واملشيئة :احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:
((من يرد هللا به خرياً يفقهه يف الدين ،وإمنا أَن قاسم وهللا يعطي ،ولن تزال هذه األمة قائمة على أمر

هللا َّل يضرهم من خالفهم حىت أييت أمر هللا)) ( )4فقوله(( :من يرد هللا به خرياً يفقهه يف الدين)) فيه
إثبات مرتبة اإلرادة ،وأن األمور كلها جتري ِبشيئة هللا تعاىل وهلذا قال صلى هللا عليه وسلم(( :وإمنا

أَن قاسم وهللا معطي)) أي :إمنا أَن أقسم ما أمرين هللا بقسمته ،واملعطي حقيقة هو هللا تعاىل ,فاألمور

كلها بتقدير هللا تعاىل واإلنسان مصرف مربوب ,ومن األحاديث الدالة على اإلرادة حديث حذيفة
بن أسيد الغفاري صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ,رفع احلديث إىل رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ((إن ملكاً موكالً ابلرحم ,إذا أراد هللا أن خيلق شيئاً إبذن هللا لبضع وأربعني ليلة  )) ..احلديث

( )5فاهلل هو املريد خللق اآلدمي ،واألحاديث الدالة على مرتبة املشيئة واإلرادة كثرية جداً)6( .
القضاء والقدر لعبدالرمحن بن صاحل احملمود  -ص57 :
_________
( )1رواه البخاري (.)7477

( )2انظر(( :شرح صحيح مسلم)) للنووي ( ،)7 ،6 /17وانظر أيضا(( :فتح الباري)) َّلبن حجر
(.)140 /11

( )3رواه أمحد ( ،)1839( )214 /1والنسائي يف ((السنن الكربى)) (،)10825( )245 /6
والبيهقي ( ،)5603( )217 /3واخلطيب يف ((اتريخ بغداد)) ( .)104 /8واحلديث حسن إسناده
العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( ،)200 /3وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (/3

.)253

( )4رواه البخاري ( ،)71ومسلم (.)1037
( )5رواه مسلم (.)2645

( )6انظر(( :شفاء العليل)) َّلبن القيم (ص.)47 ،44 :
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الفرع األول :مرتبة اخللق
كوهنم وأوجدهم ،فهو اخلالق وما
قررت النصوص أن هللا خالق كل شيء ،فهو الذي خلق اخللق و َّ
ٍ
سواه مربوب خملوق َّ ِ
ٍ ِ
يل [الزمر ،]62 :بَـلَى َو ُه َو ْ
اخلَال ُق
اَّللُ َخال ُق ُك ِل َش ْيء َو ُه َو َعلَى ُك ِل َش ْيء َوك ٌ
ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
السماو ِ
مور [األنعام،]1:
ات َواأل َْر َ
ض َو َج َع َل الظملُ َمات َوالن َ
يم [يسن ،]81:ا ْحلَ ْم ُد َّلل الذي َخلَ َق َّ َ َ
ال َْعل ُ
اح َدةٍ و َخلَق ِم ْنـها َزوجها وب َّ ِ
سوِ
ِ
َّ ِ
ِ
ريا
َ َ َ ْ َ َ ََ
الناس اتَّـ ُقواْ َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُكم من نَّـ ْف ٍ َ
ث م ْنـ ُه َما ِر َجاَّلً َكث ً
َاي أَيمـ َها ُ
ِ
ِ
الشمس والْ َقمر ُكلٌّ ِيف فَـلَ ٍ
ك يَ ْسبَ ُحو َن
ساء [النساءَ ،]1 :و ُه َو الَّذي َخلَ َق اللَّْي َل َوالنـ َ
َّه َ
ار َو َّ ْ َ َ َ َ
َون َ
[األنبياء ،]33 :والنصوص يف هذا كثرية طيبة .اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األشقر -
ص33
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الفرع الثاين :أدلة مرتبة اخللق

أي :أن هللا تعاىل خالق كل شيء ,ومن ذلك أفعال العباد ،فال يقع يف هذا الكون شيء إَّل وهو

خالقه ...
أدلة هذه املرتبة من القرآن الكرمي:

 - 1قال تعاىل يف قصة إبراهيم اخلليل عليه السالم حيث كسر أصنامهم مث جاء إليه قومه يناقشونه
مسرعني فقال هلم كما حكى هللا عنه :أَتَـ ْعبُ ُدو َن َما تَـ ْن ِحتُو َن َو َّ
اَّللُ َخلَ َق ُك ْم َوَما تَـ ْع َملُو َن [الصافات95:
  ،]96أي خلقكم وعملكم فتكون (ما) مصدرية ،وقيل :إهنا ِبعىن الذي ،فيكون املعىن :وهللاخلقكم وخلق الذي تعملونه أبيدكم وهو األصنام ( )1وقد ذكر ابن كثري القولني مث قال( :وكال
القولني متالزم ،واألول أظهر) ( )2وقد علل ذلك ِبا يؤيده من رواية البخاري يف أفعال العباد عن

حذيفة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا يصنع كل صانع وصنعته))

( , )3وتال بعضهم عند ذلك َو َّ
اَّللُ َخلَ َق ُك ْم َوَما تَـ ْع َملُو َن [الصافات , ]96:فأخرب أن الصناعات
وأهلها خملوقة فاهلل تعاىل خالق اخللق وأفعاهلم كما دلت على ذلك اآلية واحلديث.

 - 2وقد وردت آايت كثرية تدل دَّللة واضحة على أن كل شيء مما يف هذا الكون خملوق هلل

سبحانه وتعاىل ,وقد وردت هذه اآلايت بلفظ العموم فقال تعاىل :هللاُ َخالِ ُق ُك ِل َش ْي ٍء [الرعد, ]16:
ويف آية أخرى :ذَلِ ُك ُم َّ
اَّللُ َربم ُك ْم َخالِ ُق ُك ِل َش ْي ٍء [غافر , ]62:وهذه نصوص واضحة يف الدَّللة على
مرتبة اخللق ،وقد جاءت اآلية األوىل يف معرض إنكار أن يكون للشركاء خلق كخلقه ،سبحانه وتعاىل

فنفى ذلك سبحانه آمراً رسوله أن يقرر هذه احلقيقة اليت تفصل يف األمر وتدل على وحدانية هللا
ٍ
ِ
ِ
َّار ويف موضع آخر جاءت هذه
تعاىل وانفراده ابخللق والرزق :هللاُ َخال ُق ُك ِل َش ْيء َو ُه َو ال َْواح ُد الْ َقه ُ
ٍ
اآلية لبيان قدرة هللا تعاىل وكماله ودَّلئل وحدانيتهِ َّ :
ٍ ِ
يل
اَّللُ َخال ُق ُك ِل َش ْيء َو ُه َو َعلَى ُك ِل َش ْيء َوك ٌ
[الزمر , ]62:أما اآلية الثانية فقد جاءت أيضاً لبيان قدرة هللا التامة حيث جعل لعبادة الليل
والنهار مث بني سبحانه أنه خالق كل شيء.

 - 3وقال تعاىل ممتناً على الصحابة رضوان هللا عليهم بعد أن أمرهم ابلتثبت يف خرب الفاسق.
ول َِّ ِ
ب إِلَْي ُك ُم ِْ
َوا ْعلَ ُموا أ َّ
يع ُك ْم ِيف َكثِ ٍري ِم َن ْاأل َْم ِر لَ َعنِت ْمم َولَ ِك َّن َّ
َن فِي ُك ْم َر ُس َ
اإلْيَا َن َوَزيَّـنَهُ
اَّلل لَ ْو يُط ُ
اَّللَ َحبَّ َ
الر ِ
ِ
ِ
اش ُدو َن [احلجرات , ]7:والشاهد
ك ُه ُم َّ
صيَا َن أ ُْولَئِ َ
سو َق َوال ِْع ْ
ِيف قُـلُوب ُك ْم َوَك َّرَه إلَْي ُك ُم الْ ُك ْف َر َوالْ ُف ُ
ب إِلَْي ُك ُم ِْ
قولهَ :ولَ ِك َّن َّ
اإلْيَا َن َوَزيَّـنَهُ َ ..وَك َّرهَ إِلَْي ُك ُم الْ ُك ْف َر  ...فهو سبحانه هو الذي جعل
اَّللَ َحبَّ َ
اإلْيان حمبوابً أو أحب األشياء إليكم ،وهو الذي حسنه بتوفيقه وقربه منكم ،وهو الذي جعل ما
يضاد اإلْيان من الكفر والفسوق والعصيان مكروها عندكم ،وذلك ِبا أودع يف قلوبكم من كراهة
الشر وعدم إرادة فعله ،فالفاعل يف كل ذلك هو هللا تعاىل (.)4

_________

( )1انظر(( :زاد املسري يف علم التفسري)) َّلبن اْلوزي (.)70 /7
((( )2تفسري ابن كثري)) (.)22 /7

( )3رواه البخاري يف ((خلق أفعال العباد)) ( .)102وصححه ابن حجر يف ((فتح الباري)) (/13
 ،)507واأللباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) ( )1636وقال :على شرط مسلم.

( )4انظر(( :فتح البيان يف مقاصد القرآن)) لصديق خان ( ،)74 /9وانظر(( :تفسري ابن
السعدي)) ( ،)131 /7وانظر(( :شفاء العليل)) َّلبن القيم (ص.)57 :
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وهناك آايت أخرى كثرية تدل على أن هللا تعاىل هو املضل ،واهلادي ,واملؤيد لعباده املؤمنني ،واهلازم
ألعدائهم ،وأنه املضحك ,واملبكي ,واملميت ,واحمليي ,وكل ذلك دليل على مرتبة اخللق ،وقد أورد

ابن كثري عند تفسريه آلية احلجرات السابقة ،حديثاً يدل على هذه املرتبة عن ابن رفاعة الزرقي قال:

ملا كان يوم أحد وانكفأ املشركون ,قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :استووا حىت أثين على ريب،

فصاروا خلفه صفوفاً ،فقال :اللهم لك احلمد كله ،اللهم َّل قابض ملا بسطت ،وَّل ابسط ملا قبضت,

وَّل هادي ملا أضللت ,وَّل مضل ملن هديت ،وَّل معطي ملا منعت ،وَّل مانع ملا أعطيت ،وَّل مقرب ملا
بعدت ،وَّل مباعد ملا قربت ،اللهم ابسط علينا من بركاتك ,ورمحتك ,وفضلك ,ورزقك ،اللهم إين
أسالك النعيم املقيم الذي َّل حيول وَّل يزول ,اللهم إين أسالك النعيم يوم العيلة ,واألمن يوم اخلوف,

اللهم إين عائذ بك من شر ما أعطيتنا ,وشر ما منعت ،اللهم حبب إلينا اإلْيان وزينه يف قلوبنا ،وكره
إلينا الكفر والفسوق والعصيان ،واجعلنا من الراشدين ،اللهم توفنا مسلمني ,وأحينا مسلمني ,وأحلقنا

ابلصاحلني ،غري خزااي وَّل مفتونني ,اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ,ويصدون عن سبيلك,

واجعل عليهم رجزك وعذابك ,اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب ،إله احلق)) ( )1فرتى يف هذا
احلديث أبن هللا تعاىل هو الفاعل هلذه األمور ،وهذا دليل على مرتبة اخللق.

أدلة هذه املرتبة من السنة:
 - 1عن زيد بن أرقم رضي هللا عنه قالَّ :ل أقول لكم إَّل كما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يقول :كان يقول(( :اللهم أعوذ بك من العجز والكسل ،واْلنب والبخل ,واهلرم وعذاب ,القرب اللهم

آت نفسي تقواها ,وزكها أنت خري من زكاها ،أنت وليها وموَّلها  )) ...احلديث ( )2والشاهد قوله:
((اللهم آت نفسي تقواها وزكها  ،)) ...فالفاعل هو هللا تعاىل ,فهو الذي يطلب منه ذلك ولفظ

((خري)) ليس للتفضيل بل َّل مزكي للنفس إَّل هللا ،وهلذا قال بعد ذلك :أنت وليها وموَّلها (.)3

ورَها َوتَـ ْق َو َاها [الشمس , ]8:قال
فهو سبحانه امللهم للنفس اخلري والشر ،قال تعاىل :فَأَ ْهلََم َها فُ ُج َ

ورَها َوتَـ ْق َو َاها [الشمس , ]8:أي :فاخللق واإلنسان
سعيد بن جبري يف تفسري هذه اآلية :فَأَ ْهلََم َها فُ ُج َ
قادر على سلوك أيهما شاء وخمري فيه ،وقال ابن زيد يف معىن اآلية( :جعل ذلك فيها بتوفيقه إايها

للتقوى) (.)4

 - 2وعن وراد موىل املغرية بن شعبة قال :كتب معاوية إىل املغرية :اكتب إيل ما مسعت النيب صلى هللا
عليه وسلم يقول خلف الصالة ،فأملى علي املغرية قال :مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول:

خلف الصالةَّ(( :ل إله إَّل هللا وحده َّل شريك له ،اللهم َّل مانع ملا أعطيت ،وَّل معطي ملا منعت،

وَّل ينفع ذا اْلد منك اْلد)) ( .)5والشاهد قوله:

_________

( )1رواه أمحد ( ،)15531( )424 /3والبزار ( ،)175 /9والبخاري يف ((األدب املفرد))
( .)538وقال[ :فيه] عبد الواحد بن أْين مشهور ليس به أبس يف احلديث ،روى عنه أهل العلم،

وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)124 /6رجاله رجال الصحيح ،وصححه ابن حجر يف
((نتائج األفكار)) ( )163 /2واأللباين يف ((صحيح األدب املفرد)) (.)538

( )2رواه مسلم (.)2722

( )3انظر(( :شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)41 /17
((( )4الكشف والبيان)) للثعليب ( ،)213 /10و ((زاد املسري)) ( ،)140 /9و ((تفسري البغوي))
(.)438 /8
( )5رواه البخاري ( ،)844ومسلم (.)593
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((اللهم َّل مانع ملا أعطيت ,وَّل معطي ملا منعت))  ,فاملعطي واملانع هو هللا تعاىل فهو الفاعل هلما،
وهذا يدل على أن اخلالق هو هللا سبحانه وتعاىل وقوله(( :وَّل ينفع ذا اْلد منك اْلد)) أي َّل ينفع
ذا الغىن منك غناه ،أو َّل ينجيه حظه منك ,بل ينفعه عمله الصاحل.

 - 3وقد قال صلى هللا عليه وسلم أليب موسى األشعري رضي هللا عنه(( :اي عبدهللا بن قيس ،أَّل
أدلك على كنز من كنوز اْلنة؟ فقلت بلى اي رسول هللا ،قال :قلَّ :ل حول وَّل قوة إَّل ابهلل)) ()1

والشاهد قولهَّ(( :ل حول وَّل قوة إَّل ابهلل))  ,ففيها اَّلعرتاف أبنه َّل صانع غري هللا ،وَّل راد ألمره،
وأن العبد َّل ْيلك من أمره شيئاً ،فمعناهاَّ :ل حركة ,وَّل استطاعة ,وَّل حيلة إَّل ِبشيئة هللا تعاىل ()2
وقيل :معناه َّل حول يف دفع شر وَّل قوة يف حتصيل خري إَّل ابهلل ،وقيلَّ(( :ل حول عن معصية هللا
إَّل بعصمته ،وَّل قوة على طاعة هللا إَّل ِبعونته)) ( ،)3وحكي هذا عن ابن مسعود رضي هللا عنه,
وكله متقارب ,والكنز هنا :معناه ثواب مدخر يف اْلنة عند هللا وهو ثواب نفيس (.)4

 - 4وعن الرباء بن عازب رضي هللا عنه قال :رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يوم اخلندق ينقل معنا
الرتاب ،وهو يقول:

وهللا لوَّل هللا ما اهتدينا  ...وَّل صمنا وَّل صلينا
فأنزلن سكينة علينا  ...وثبت األقدام إن َّلقينا
املشركون قد بغوا علينا  ...إذا أرادوا فتنة أبينا (.)5

ويف رواية أخرى للبخاري(( :وَّل تصدقنا وَّل صلينا)) ( )6بدل(( :وَّل صمنا وَّل صلينا)) وهبذه
الرواية يستقيم الوزن ،قال ابن حجر( :وهو احملفوظ) ( , )7ودليل هذه املرتبة قوله(( :لوَّل هللا ما

اهتدينا ،وَّل تصدقنا وَّل صلينا)) ،فإهنا دليل على أن هللا هو خالق العباد وأفعاهلم ,ومنها اهلداية،

والصدقة ،والصالة .القضاء والقدر لعبدالرمحن بن صاحل احملمود بتصرف  -ص61 - 57 :
_________

( )1رواه البخاري ( )4025بلفظ(( :أَّل أدلك على كلمة)) بدَّلً من ((أَّل أدلك على كنز))،

ومسلم (.)2704

( )2انظر(( :هتذيب اللغة)) لألزهري ((( ،)243 /5لسان العرب)) ( )184 /11مادة( :حول).
( )3رواه البزار ( ،)374 /5والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( ،)664( )446 /1والديلمي (/5

 .)8478( )375بلفظ(( :إَّل بعون هللا)) بدَّلً من ((إَّل ِبعونته)) .قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد))
( :)102 /10رواه البزار إبسنادين أحدمها :منقطع وفيه عبد هللا بن خراش ،والغالب عليه الضعف،
واآلخر :متصل حسن ،وقال احلسيين يف ((البيان والتعريف)) ( :)289 /2سنده َّل أبس به.

((( )4شرح صحيح مسلم)) للنووي ( ،)27 - 26 /17وانظر(( :عمدة القاري)) للعيين (/23
.)154
( )5رواه البخاري (.)6620

( )6رواه البخاري ( ،)7236ومسلم (.)1803
((( )7فتح الباري)) (.)516 /11

()266/5

املبحث األول :أفعال هللا كلها عدل ورمحة وحكمة
وقد نزه نفسه يف غري موضع من القرآن أن يظلم أحدا من خلقه فال يؤتيه أجره أو حيمل عليه ذنب
ِ
الصاحل ِ
ض ًما [سورة طه]112 :
غريه فقال تعاىلَ :وَمن يَـ ْع َم ْل ِم َن
ات َو ُه َو ُم ْؤِم ٌن فَال َخيَ ُ
اف ظُل ًْما َوَّل َه ْ
َ
ت إِلَي ُكم ِابلْو ِع ِ
ال َّل َختْتَ ِ
ي َوَما أ َََن بِظَ ٍ
الم
يد َما يُـبَد ُ
وقال تعاىل :قَ َ
َّل الْ َق ْو ُل لَ َد َّ
ص ُموا لَ َد َّ
َّم ُ ْ
ي َوقَ ْد قَد ْ
َ
ت َع ْنـهم ِ
ِ
ِ ِ
آهلَتُـ ُه ُم
لل َْعبِيد [ق ،:]29 - 28 :وقال تعاىلَ :وَما ظَلَ ْمنَ ُ
س ُه ْم فَ َما أَ ْغنَ ْ ُ ْ
اه ْم َولَكن ظَلَ ُمواْ أَن ُف َ
ٍ
ون ِ
الَِّيت ي ْد ُعو َن ِمن ُد ِ
ري تَـ ْتبِ ٍ
يب [سورة هود ]101:ويف
هللا ِمن َش ْيء لِما َجاء أ َْم ُر َربِ َ
ك َوَما َز ُ
اد ُ
َ
وه ْم غَ ْ َ
احلديث الصحيح اإلهلي(( :اي عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا))
( )1ذلك أمر حممود منه وَّل يقول أحد إن الظامل معذور ألجل القدر فرب العاملني إذا أنصف بعض

عباده من بعض وأخذ للمظلومني حقهم من الظاملني كيف يكون ذلك ظلما منه ألجل القدر وكذلك

الواحد من العباد إذا وضع كل شيء موضعه فجعل الطيب مع الطيب يف املكان املناسب له وجعل
اخلبيث مع اخلبيث يف املكان املناسب له كان ذلك عدَّل منه وحكمة فرب العاملني إذا وضع كل

شيء موضعه مل جيعل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف األرض ومل جيعل املتقني كالفجار

وَّل املسلمني كاجملرمني واْلنة طيبة َّل يصلح أن يدخلها إَّل طيب وهلذا َّل يدخلها أحد إَّل بعد

القصاص الذي ينظفهم من اخلبث كما ثبت يف (الصحيح) عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه
وسلم ((أن املؤمنني إذا عربوا اْلسر وهو الصراط املنصوب على منت جهنم فإهنم يوقفون على قنطرة

بني اْلنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف الدنيا فإذا هذبوا ونقوا أذن هلم يف
دخول اْلنة)) ()2
_________

( )1رواه مسلم (.)2577

( )2رواه البخاري (ٍ )6535
ٍ
مقارب ..
بلفظ

()267/5

وهذه األمور مبسوطة يف غري هذا املوضع واملقصود هنا أن ما يقوله القدرية من الظلم والعدل الذي
يقيسون به الرب على عباده من بدعهم اليت ضلوا هبا وخالفوا هبا الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة
وكذلك من قابلهم فنفى حكمة الرب الثابتة يف خلقه وأمره وما كتبه على نفسه من الرمحة وما حرمه

على نفسه من الظلم وما جعله للمخلوقات واملشروعات من األسباب اليت شهد هبا النص مع العقل
واحلس واتفق عليها سلف األمة وأئمة الدين كقوله تعاىل :وما أَنز َل هللا ِمن َّ ِ
َحيَا بِ ِه
الس َماء من ماء فَأ ْ
ََ َ ُ َ
ض بـ ْع َد موِهتَا [البقرة ]164:وقوله تعاىل :فَأَنزلْنَا بِ ِه الْماء فَأَ ْخر ْجنَا بِ ِه ِمن ُك ِل الثَّمر ِ
ات ()57
َ
ْ
األر َ َ َ ْ
َ
ََ
َ
[األعراف ]57:وحنو ذلك فإن هذه األقاويل أصلها مأخوذ من اْلهم بن صفوان إمام غالة اجملربة
وكان ينكر رمحة الرب وخيرج إىل اْلذمي فيقول :أرحم الرامحني يفعل مثل هذا يريد بذلك أنه ما مث

إَّل إرادة رجح هبا أحد املتماثلني بال مرجح َّل حلكمة وَّل رمحة وهلذا كان الذين وافقوه على قوله من

املنتسبني إىل مذهب أهل السنة واْلماعة يتناقضون ألهنم إذا خاضوا يف الشرع احتاجوا أن يسلكوا
مسالك أئمة الدين يف إثبات حماسن الشريعة وما فيها من األمر ِبصاحل العباد وما ينفعهم من النهي
اك إَِّل
عن مفاسدهم وما يضرهم وأن الرسول الذي بعث هبا بعث رمحة كما قال تعاىلَ :وَما أ َْر َسلْنَ َ
ٍ
ِ
سأَ ْكتُـبُـ َها
ني [األنبياء ،]107:وقد وصفه هللا تعاىل بقولهَ :وَر ْمحَِيت َو ِس َع ْ
َر ْمحَةً لل َْعالَ ِم َ
ت ُك َّل َش ْيء فَ َ

ول النِ َّ ِ
ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
ِِ
ين يَـتَّـ ُقو َن َويُـ ْؤتُو َن َّ
الر ُس َ
ين يَـتَّبِ ُعو َن َّ
َّيب األُم َّي الَّ ِذي َِجي ُدونَهُ
ين ُهم ِِب َايتنَا يُـ ْؤمنُو َن الذ َ
الزَكا َة َوالذ َ
للَّذ َ
ِ
اهم َع ِن الْمن َك ِر وُِحي مل َهلُم الطَّيِب ِ
َمكْتُوًاب ِعن َد ُه ْم ِيف التـ َّْوَراةِ َوا ِإل ِْجن ِ
ات َوُحيَ ِرُم
ُ َ
يل َأي ُْم ُرُهم ِابل َْم ْع ُروف َويَـ ْنـ َه ُ ْ
ُ َ
َعلَْي ِه ُم ْ
ث [األعراف ]157 - 156:ولو كان املعروف َّل معىن له إَّل املأمور به واملنكر َّل
اخلَبَآئِ َ
معىن له إَّل ما حرم لكان هذا كقول القائل أيمرهم ِبا أيمرهم عما ينهاهم وحيل هلم ما أحل هلم وحيرم

عليهم ما حرم عليهم وهذا كالم َّل فائدة فيه فضال عن أن يكون فيه تفضيل له على غريه)) جمموع
الفتاوى َّلبن تيمية 175 /17-

والظلم ممتنع منه ابتفاق املسلمني ،لكن تنازعوا يف الظلم الذي َّل يقع .فقيل هو املمتنع وكل ممكن

ْيكن أن يفعله َّل يكون ظلماً ،ألن الظلم إما التصرف يف ملك الغري ،وإما خمالفة األمر الذي جيب
عليه طاعته ،وكالمها ممتنع منه.

وقيل :بل ما كان ظلماً من العباد فهو ظلم منه .وقيل :الظلم وضع الشيء يف غري موضعه ،فهو
سبحانه َّل يظلم الناس شيئاً ،قال تعاىل :ومن يـعمل ِمن َّ ِ
احل ِ
اف ظُل ًْما َوَّل
ات َو ُه َو ُم ْؤِم ٌن فَال َخيَ ُ
الص َ
ََ َْ َ ْ َ
ض ًما [طه .]112:قال املفسرون :هو أن حيمل عليه سيئات غريه ويعاقب بغري ذنبه ،واهلضم أن
َه ْ
اع ْفها ويـ ْؤ ِ ِ
ك حسنةً ي َ ِ
اَّلل َّلَ يظْلِم ِمثْـ َق َ ٍ
ِ
ت م ْن لَ ُدنْهُ
ض َ َُ
ال ذَ َّرة َوإِ ْن تَ ُ َ َ َ ُ
يهضم من حسناته .قال تعاىل :إ َّن ََّ َ ُ
ِ
ِ
س ُه ْم [هود .]102:قاعدة جليلة يف
يما [النساءَ ،]40:وَما ظَلَ ْمنَ ُ
أْ
َج ًرا َعظ ً
اه ْم َولَك ْن ظَلَ ُموا أَن ُف َ
التوسل والوسيلة لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية -ص108
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املبحث الثاين :تقسيم القدر إىل خري وشر وبيان عدم جواز نسبة الشر على هللا
قال ابن القيم رمحه هللا :معىن قول السلف من أصول اإلْيان :اإلْيان ابلقدر خريه وشره حلوه ومره

...

أن القدر َّل شر فيه بوجه من الوجوه فإنه علم هللا وقدرته وكتابه ومشيئته وذلك خري حمض وكمال

من كل وجه فالشر ليس إىل الرب تعاىل بوجه من الوجوه َّل يف ذاته وَّل يف أمسائه وَّل يف صفاته وَّل يف

أفعاله وإمنا يدخل الشر اْلزئي اإلضايف يف املقضي املقدر ويكون شرا ابلنسبة إىل حمل وخريا ابلنسبة
إىل حمل آخر وقد يكون خريا ابلنسبة إىل احملل القائم به من وجه كما هو شر له من وجه بل هذا هو

الغالب.

وهذا كالقصاص وإقامة احلدود وقتل الكفار فإنه شر ابلنسبة إليهم َّل من كل وجه بل من وجه دون

وجه وخري ابلنسبة إىل غريهم ملا فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض وكذلك
اآلَّلم واألمراض وإن كانت شرورا من وجه فهي خريات من وجوه عديدة ...

فاخلري والشر من جنس اللذة واألمل والنفع والضرر وذلك يف املقضي املقدر َّل يف نفس صفة الرب

وفعله القائم به فإن قطع يد السارق شر مؤمل ضار له وأما قضاء الرب ذلك وتقديره عليه فعدل خري
وحكمة ومصلحة  ...فإن قيل فما الفرق بني كون القدر خريا شرا وكونه حلوا ومرا قيل احلالوة
واملرارة تعود إىل مباشرة األسباب يف العاجل واخلري والشر يرجع إىل حسن العاقبة وسوءها فهو حلو

ومر يف مبدأه وأوله وخري وشر يف منتهاه وعاقبته وقد أجرى هللا سبحانه سنته وعادته أن حالوة

األسباب يف العاجل تعقب املرارة يف اآلجل ومرارهتا تعقب احلالوة فحلو الدنيا مر اآلخرة ومر الدنيا

حلو اآلخرة وقد اقتضت حكمته سبحانه أن جعل اللذات تثمر اآلَّلم واآلَّلم تثمر اللذات والقضاء

والقدر منتظم لذلك انتظاما َّل خيرج عنه شيء البتة والشر مرجعه إىل اآلَّلم وأسباهبا ،واخلري مرجعه

إىل اللذات وأسباهبا واخلري املطلوب هو اللذات الدائمة والشر املرهوب هو اآلَّلم الدائمة فأسباب

هذه الشرور وإن اشتملت على لذة ما وأسباب تلك اخلريات وإن اشتملت على أمل ما ،فأمل تعقبه
اللذة الدائمة أوىل ابإليثار والتحمل من لذة يعقبها األمل الدائم ،فلذة ساعة يف جنب أمل طويل كال

لذة وأمل ساعة يف جنب لذة طويلة كال أمل.

يف امتناع إطالق القول نفيا وإثباات أن الرب تعاىل مريد للشر وفاعل له

هذا موضع خالف اختلف فيه مثبتوا القدر ونفاته فقال النفاة َّل جيوز أن يقال أن هللا سبحانه مريد
للشر أو فاعل له قالوا َّل يريد الشر وفاعله شرير هذا هو املعروف لغة وعقال وشرعا كما أن الظامل
فاعل الظلم والفاجر فاعل الفجور ومريده والرب يتعاىل ويتنزه عن ثبوت معاين أمساء السوء له فإن

أمسائه كلها حسىن وأفعاله كلها خري فيستحيل أن يريد الشر فالشر ليس إبرادته وَّل بفعله قالوا وقد
قام الدليل على أن فعله سبحانه غري مفعوله والشر ليس بفعل له فال يكون مفعوَّل له وقابلهم اْلربية

فقالوا بل الرب سبحانه يريد الشر ويفعله قالوا ألن الشر موجود فال بد له من خالق وَّل خالق إَّل

هللا وهو سبحانه إمنا خيلق إبرادته فكل خملوق فهو مراد له وهو فعله ووافقوا إخواهنم على أن الفعل
عني املفعول واخللق نفس املخلوق مث قالوا والشر خملوق له ومفعول فهو فعله وخلقه وواقع إبرادته

قالوا وإمنا مل يطلق القول أنه يريد الشر ويفعل الشر أداب لفظيا فقط كما َّل يطلق القول أبنه رب

الكالب واخلنازير ويطلق القول أبنه رب كل شيء وخالقه قالوا وأما قولكم أن الشرير مريد الشر

وفاعله فجوابه من وجهني:

أحدمها :إمنا ْينع ذلك أبن الشرير من قام به الشر وفعل الشر مل يقم بذات الرب فإن أفعاله.
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َّل تقوم به إذ هي نفس مفعوَّلته وإمنا هي قائمة ابخللق وكذلك اشتقت هلم منها األمساء كالفاجر
والفاسق واملصلي واحلاج والصائم وحنوها
اْلواب الثاين :أن أمساء هللا تعاىل توقيفية ومل يسم نفسه إَّل أبحسن األمساء قالوا والرب تعاىل أعظم
من أن يكون يف ملكه ماَّل يريده وَّل خيلقه فإنه الغالب غري املغلوب.
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وحتقيق القول يف ذلك أنه ْيتنع اطالق إرادة الشر عليه وفعله نفيا وإثباات يف إطالق لفظ اإلرادة
والفعل من إهبام املعىن الباطل ونفي املعىن الصحيح فإن اإلرادة تطلق ِبعىن املشيئة وِبعىن احملبة
والرضا فاألول كقوله إِ ْن َكا َن ا ََّّلل ي ِري ُد أَ ْن يـغْ ِوي ُكم وقوله :ومن ي ِر ْد أَ ْن ي ِ
ضلَّهُ وقولهَ :وإِذَا أ ََر ْد ََن أَ ْن
ُ
ََ ْ ُ
ُُ
ُ َ ْ
وب َعلَْي ُك ْم وقوله :يُ ِري ُد َّ
ك قَـ ْريَةً والثاين كقولهَ :و َّ
اَّللُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوََّل يُ ِري ُد بِ ُك ُم ال ُْع ْس َر
ُهنْلِ َ
اَّللُ يُ ِري ُد أَ ْن يَـتُ َ
فاإلرادة ابملعىن األول تستلزم وقوع املراد وَّل تستلزم حمبته والرضا به وابملعىن الثاين َّل تستلزم وقوع
املراد وتستلزم حمبته فإهنا َّل تنقسم بل كل ما أراده من أفعاله فهو حمبوب مرضي له ففرق بني إرادة

أفعاله وإرادة مفعوَّلته فإن أفعاله خري كلها وعدل ومصلحة وحكمة َّل شر فيها بوجه من الوجوه وأما
مفعوَّلته فهي مورد اَّلنقسام وهذا إمنا يتحقق على قول أهل السنة أن الفعل غري املفعول واخللق غري

املخلوق كما هو املوافق للعقول والفطر واللغة ودَّللة القرآن واحلديث وإمجاع أهل السنة كما حكاه

البغوي يف شرح السنة عنهم وعلى هذا فهاهنا إراداتن ومرادان إرادة أن يفعل ومرادها فعله القائم به
وإرادة أن يفعل عبده ومرادها مفعوله املنفصل عنه وليسا ِبتالزمني فقد يريد من عبده أن يفعل وَّل

يريد من نفسه إعانته على الفعل وتوفيقه له وصرف موانعه عنه كما أراد من إبليس أن يسجد آلدم
ومل يرد من نفسه أن يعينه على السجود ويوفقه له ويثبت قلبه عليه ويصرفه إليه ولو أراد ذلك منه
لسجد له َّل حمالة وقوله فَـعَّ ٌ
ال لِ َما يُ ِري ُد إخباره عن إرادته لفعله َّل ألفعال عبيده وهذا الفعل واإلرادة
َّل ينقسم إىل خري وشر كما تقدم وعلى هذا فإذا قيل هو مريد للشر أوهم أنه حمب له راض به وإذا

قيل أنه مل يرده أوهم أنه مل خيلقه وَّل كونه وكالمها ابطل ولذلك إذا قيل أن الشر فعله أو أنه يفعل

الشر أوهم أن الشر فعله القائم به وهذا حمال وإذا قيل مل يفعله أو ليس بفعل له أوهم أنه مل خيلقه ومل

يكونه وهذا حمال فأنظر ما يف إطالق هذه األلفاظ يف النفي واإلثبات من احلق والباطل الذي يتبني

ابَّلستفصال والتفصيل وأن الصواب يف هذا الباب ما دل عليه القرآن والسنة من أن الشر َّل يضاف

إىل الرب تعاىل َّل وصفا وَّل فعال وَّل يتسمى ابمسه بوجه من الوجوه وإمنا يدخل يف مفعوَّلته بطريق
العموم كقوله تعاىل قُل أَعُوذُ بِر ِ
ب الْ َفلَ ِق ِم ْن َش ِر َما َخلَ َق [الفلق ]2 - 1 :فما هاهنا موصولة أو
ْ
َ
مصدرية واملصدر ِبعىن املفعول أي من شر الذي خلقه أو من شر خملوقه وقد حيذف فاعله كقوله
حكاية عن مؤمين اْلن َوأ َََّن ََّل نَ ْد ِري أَ َش ٌّر أُ ِري َد ِِبَ ْن ِيف ْاأل َْر ِ
اد هبِِ ْم َرمهبُ ْم َر َش ًدا [اْلن ]10 :وقد
ض أ َْم أ ََر َ
يسند إىل حمله القائم به كقول إبراهيم اخلليل الَّ ِذي َخلَ َق ِين فَـ ُه َو يَـ ْه ِدي ِن َوالَّ ِذي ُه َو يُط ِْع ُم ِين َويَ ْس ِق ِ
ني
ت لِم ِ
ني [الشعراء , ]80 - 78 :وقول اخلضر أ ََّما َّ ِ
ت فَـ ُه َو يَ ْش ِف ِ
ني
َوإِذَا َم ِر ْ
ضُ
ساك َ
السفينَةُ فَ َكانَ ْ َ َ
ِ
صبًا [الكهف, ]79 :
اء ُه ْم َملِ ٌ
ك َأي ُ
يَـ ْع َملُو َن ِيف الْبَ ْح ِر فَأ ََر ْد ُ
ْخ ُذ ُك َّل َس ِفينَ ٍة غَ ْ
ت أَ ْن أَعيبَـ َها َوَكا َن َوَر َ
َّمهَا [الكهف ]82 :وقد مجع األنواع الثالثة يف
ك أَ ْن يَـ ْبـلُغَا أَ ُشد ُ
اد َربم َ
وقال يف بلوغ الغالمني فَأ ََر َ
صرا َ َّ ِ
ط الْمستَ ِق ِ
ِ ِ
ض ِ
وب َعلَْي ِه ْم َوََّل
ت َعلَْي ِه ْم غَ ِْري ال َْمغْ ُ
ين أَنْـ َع ْم َ
ط الذ َ
يم َ
الفاحتة يف قوله ْاهد ََن الص َرا َ ُ ْ َ
ِ
ني [الفاحتة ]7 - 6 :وهللا تعاىل إمنا نسب إىل نفسه اخلري دون الشر فقال تعاىل قُ ِل اللَّ ُه َّم
الضَّال َ
ِ
ك الْمل ِ
شاءُ بِيَ ِد َك
شاءُ َوتُ ِذ مل َم ْن تَ َ
شاءُ َوتُ ِع مز َم ْن تَ َ
ْك ِممَّ ْن تَ َ
ْك َم ْن تَ َ
شاءُ َوتَـ ْنزِعُ الْ ُمل َ
ْك تُـ ْؤِيت ال ُْمل َ
َمال َ ُ
ْ
ك َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير [آل عمران ]26 :وأخطأ من قال املعىن بيدك اخلري والشر لثالثة
ري إِنَّ َ
اخلَ ْ ُ
أوجه:
أحدها :أنه ليس يف اللفظ ما يدل على إرادة هذا احملذوف بل ترك ذكره قصدا أو بياَن أنه ليس

ِبراد.
الثاين :أن الذي بيد هللا تعاىل نوعان فضل وعدل كما يف احلديث الصحيح عن النيب صلى هللا عليه

وسلمْ(( :يني هللا مألى َّل يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق اخللق فإنه مل

يغض ما يف ْيينه وبيده األخرى القسط خيفض ويرفع)) ( )1فالفضل إلحدى اليدين والعدل لألخرى

وكالمها خري َّل شر فيه بوجه

الثالث :أن قول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :لبيك وسعديك واخلري يف يديك والشر ليس إليك))
( )2كالتفسري لآلية ففرق بني اخلري والشر وجعل أحدمها يف يدي الرب سبحانه وقطع إضافة اآلخر
إليه مع إثبات عموم خلقه لكل شيء .شفاء العليل َّلبن القيم – 733 /2
_________

( )1رواه البخاري ( ،)7411ومسلم (.)193
( )2رواه مسلم (.)771
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املبحث الثالث :قدره سبحانه ليس فيه ظلم ألحد
وهللا – سبحانه وتعاىل – منزه عن الظلم ،ومتصف ابلعدل؛ فال يظلم أحداً مثقال ذرة ،وكل أفعاله
عدل ورمحة .قال هللا تعاىل :وما أ َََن بِظَالٍَّم لِلْعبِ ِ
َح ًدا
يد [ق .]29:وقالَ :وَّل يَظْلِ ُم َربم َ
َ
كأَ
ََ
ال ذَ َّرةٍ [النساء .]40:وهللا تعاىل َّل يسأل عما يفعل وعما
[الكهف ]49:وقال :إِ َّن هللاَ َّلَ يَظْلِ ُم ِمثْـ َق َ
َل َعما يَـ ْف َع ُل َو ُه ْم يُ ْسأَلُو َن [األنبياء.]23:فاهلل تعاىل خلق اإلنسان وأفعاله،
يشاء لقوله تعاىلَّ :ل يُ ْسأ ُ
وجعل له إرادة ،وقدرة ،واختياراً ،ومشيئة ،وهبها هللا له لتكون أفعاله منه حقيقة َّل جمازا ،مث جعل له
عقالً ْييز به بني اخلري والشر ،ومل حياسبه إَّل على أعماله اليت هي إبرادته واختياره؛ فاإلنسان غري جمرب

بل له مشيئة واختيار؛ فهو خيتار أفعاله وعقائده؛ إَّل أنه اتبع يف مشيئته ملشيئة هللا ،وكل ما شاء هللا

كان وما مل يشأ مل يكن ،فاهلل تعاىل هو اخلالق ألفعال العباد ،وهم الفاعلون هلا؛ فهي من هللا خلقاً
ِ
ِ
ِ
شا ُؤو َن إَِّلَّ أَن
يم َوَما تَ َ
وإجياداً وتقديراً ،ومن العبد فعالً وكسبا ،قال تعاىل :ل َمن َشاء من ُك ْم أَن يَ ْستَق َ
شاء َّ
ني [التكوير .]28:ولقد رد هللا تعاىل على املشركني حني احتجوا ابلقدر ،وقالوا:
اَّللُ َر م
يَ َ
ب ال َْعالَ ِم َ
آاب ُؤََن َوَّلَ َح َّرْمنَا ِمن َش ْي ٍء .فرد هللا عليهم كذهبم ،بقوله :قُ ْل َه ْل ِعن َد ُكم ِم ْن
لَ ْو َشاء هللاُ َما أَ ْش َرْكنَا َوَّلَ َ
ِ
صو َن [األنعام .]148:وأهل السنة واْلماعة:
عل ٍْم فَـتُ ْخ ِر ُجوهُ لَنَا إِن تَـتَّبِ ُعو َن إَِّلَّ الظَّ َّن َوإِ ْن أَنتُ ْم إََّلَّ َختْ ُر ُ
يعتقدون أن القدر سر هللا يف خلقه ،مل يطلع عليه ملك مقرب وَّل نيب مرسل ،والتعمق والنظر يف

ذلك ضاللة؛ ألن هللا تعاىل طوى علم القدر عن أَنمه ،وهناهم عن مرامه ،قال تعاىلَّ :ل يُ ْسأ َُل َعما
يَـ ْف َع ُل َو ُه ْم يُ ْسأَلُو َن .وأهل السنة واْلماعة :يسلمون تسليماً مطلقاً لقول هللا تبارك وتعاىل :قُ ْل ُك ال ِم ْن
ِ
ِع ِ ِ
ادو َن يَـ ْف َق ُهو َن َح ِديثًا [النساء .]78:وحياجون به من خالفهم من الفرق
ند هللا فَ َما ِهلَُؤَّلء الْ َق ْوم َّلَ يَ َك ُ
الضالة واملنحرفة .وهذا هو الذي آمن به السلف الصاحل من الصحابة والتابعني ،ومن تبعهم
إبحسان؛ رضوان هللا تعاىل عليهم أمجعني .اإلْيان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدهللا بن
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املبحث الرابع :مشيئة هللا عز وجل َنفذة

ومن ذلك قوله تعاىل إخبارا عن نبيه شعيب أنه قال لقومه قَ ِد افْ َرتيـنا علَى ِ
هللا َك ِذ ًاب إِ ْن ُع ْد ََن ِيف ِملَّتِ ُكم
َْ َ َ
بـع َد إِ ْذ َجن َاَن هللا ِم ْنـها وما ي ُكو ُن لَنَا أَن نَّـع َ ِ
شاء هللاُ َربمـنَا [األعراف ]89 :وهذا يبطل
يها إَِّلَّ أَن يَ َ
َْ
ود ف َ
ُ
ُ َ ََ َ
أتويل القدرية :املشيئة يف مثل ذلك ِبعىن األمر فقد علمت أنه من املمتنع على هللا أن أيمر ابلدخول

يف ملة الكفر والشرك به ولكن استثنوا ِبشيئته اليت يضل هبا من يشاء ويهدي من يشاء مث قال
شعيبَ :و ِس َع َربمـنَا ُك َّل َش ْي ٍء ِعل ًْما [األعراف ]89 :فرد األمر إىل مشيئته وعلمه فإن له سبحانه يف
خلقه علم حميط ومشيئته َنفذة وراء ما يعلمه اخلالئق فامتناعنا من العود فيها هو مبلغ علومنا
ومشيئتنا وهلل علم آخر ومشيئة أخرى وراء علومنا ومشيئتنا فلذلك رد األمر إليه ومثله قول إبراهيم:
شاء َرِيب َش ْيـئًا َو ِس َع َرِيب ُك َّل َش ْي ٍء ِعل ًْما أَفَالَ تَـتَ َذ َّك ُرو َن [األنعام:
َخ ُ
اف َما تُ ْش ِرُكو َن بِ ِه إَِّلَّ أَن يَ َ
َوَّلَ أ َ
 ]80فأعادت الرسل بكمال معرفتها ابهلل أمورها إىل مشيئة الرب وعلمه وهلذا أمر هللا رسوله أن َّل
ٍ
لشيء أنه فاعله حىت يستثين ِبشيئة هللا فإنه إن شاء فعله وإن شاء مل يفعله  ...وابْلملة فكل
يقول

دليل يف القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر وخلق أفعال العباد وهلذا كان إثبات القدر أساس
التوحيد .شفاء العليل َّلبن القيم -بتصرف -ص64
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املبحث اخلامس :الفرق بني املشيئة واإلرادة (اإلرادة الكونية واإلرادة الشرعية)
واحملققون من أهل السنة يقولون :اإلرادة يف كتاب هللا نوعان:

إرادة قدرية خلقية ،وإرادة دينية شرعية.
فاإلرادة الشرعية هي املتضمنة احملبة والرضا ،والكونية هي املشيئة الشاملة ْلميع املوجودات.
فاإلرادة الشرعية كقوله تعاىل :يُ ِري ُد هللاُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوَّلَ يُ ِري ُد بِ ُك ُم ال ُْع ْس َر [البقرة ،]185:وقولهَ :ما
ِ
ِ
ِ
ِ
َّرُك ْم َولِيُتِ َّم نِ ْع َمتَهُ َعلَْي ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن [املائدة:
يُ ِري ُد هللاُ ليَ ْج َع َل َعلَْي ُكم م ْن َح َر ٍج َولَكن يُ ِري ُد ليُطَه َ
ِ
 ]6ي ِري ُد هللا لِيـبِني لَ ُكم ويـ ْه ِدي ُكم سنن الَّ ِذ ِ ِ
ِ
يم َوهللاُ يُ ِري ُد
ين من قَـ ْبل ُك ْم َويَـتُ َ
ُ
يم َحك ٌ
وب َعلَْي ُك ْم َوهللاُ َعل ٌ
ُ َُ َ ْ ََ َ ْ َُ َ َ
ِ
أَن يـتُوب َعلَْي ُكم وي ِري ُد الَّ ِذين يـتَّبِعو َن َّ ِ ِ
ف َعن ُك ْم َو ُخلِ َق
يما يُ ِري ُد هللاُ أَن ُخيَِف َ
ََ ُ
َ َ
ْ َُ
الش َه َوات أَن َْتيلُواْ َم ْيالً َعظ ً
ض ِعي ًفا [النساء ]28 - 26 :وقوله :إِ َّمنَا ي ِري ُد َّ ِ ِ
الر ْجس أ َْهل الْبـ ْي ِ
ت
نسا ُن َ
ب َعن ُك ُم ِ َ َ َ
ُ
اَّللُ ليُ ْذه َ
ا ِإل َ
ريا [األحزاب.]33:
َويُطَ ِه َرُك ْم تَطْ ِه ً
فهذا النوع من اإلرادة َّل تستلزم وقوع املراد ،إَّل إذا تعلق به النوع الثاين من اإلرادة ،وهذه اإلرادة

تدل دَّللة واضحة على أنه َّل حيب الذنوب واملعاصي والضالل والكفر ،وَّل أيمر هبا وَّل يرضاها،

اءها خلقاً وإجياداً.
وإن كان ش َ
وأنه حيب ما يتعلق ابألمور الدينية ويرضاها ويثيب عليها أصحاهبا ،ويدخلهم اْلنة ،وينصرهم يف
احلياة الدنيا ويف اآلخرة ،وينصر هبا العباد من أوليائه املتقني وحزبه املفلحني وعباده الصاحلني.
وهذه اإلرادة تتناول مجيع الطاعات حدثت أو مل حتدث.

واإلرادة الكونية القدرية هي اإلرادة الشاملة ْلميع املوجودات ،اليت يقال فيها :ما شاء هللا كان ،وما
ِ
ِ
ص ْد َرهُ لِ ِإل ْسالَِم َوَمن يُ ِر ْد
مل يشأ مل يكن ،وهذه اإلرادة مثل قوله تعاىل :فَ َمن يُ ِرد هللاُ أَن يَـ ْهديَهُ يَ ْش َر ْح َ
ِ
ص ِحي إِ ْن أ ََر م
َنص َح
ص ْد َرهُ َ
ضيِ ًقا َح َر ًجا [األنعام .]125:وقولهَ :وَّلَ يَن َف ُع ُك ْم نُ ْ
دت أَ ْن أ َ
أَن يُضلَّهُ َْجي َع ْل َ
لَ ُك ْم إِن َكا َن هللاُ يُ ِري ُد أَن يُـ ْغ ِويَ ُك ْم [هود .]34:وقولهَ :ولَ ْو َشاء هللاُ َما اقْـتَـتَـلُواْ َولَ ِك َّن هللاَ يَـ ْف َع ُل َما يُ ِري ُد
اَّلل َّل قُـ َّوةَ إَِّل ِاب َِّ
َّلل إِن تُـ َر ِن أ َََن أَقَ َّل
ْت َجنـَّتَ َ
ك قُـل َ
[البقرة .]253:وقولهَ :ولَ ْوَّل إِ ْذ َد َخل َ
ْت َما َشاء َُّ
نك َم ًاَّل َوَولَ ًدا [الكهف .]39:وهذه اإلرادة إرادة شاملة َّل خيرج عنها أحد من الكائنات ،فكل
ِم َ
احلوادث الكونية داخلة يف مراد هللا ومشيئته هذه ،وهذه يشرتك فيها املؤمن والكافر والرب والفاجر،
وأهل اْلنة وأهل النار ،وأولياء هللا وأعداؤه ،وأهل طاعته الذين حيبهم وحيبونه ،ويصلي عليهم هو

ومالئكته ،وأهل معصيته الذين يبغضهم وْيقتهم ويلعنهم الالعنون .وهذه اإلرادة تتناول ما حدث
من الطاعات واملعاصي دون ما مل حيدث منها .واملخلوقات مع كل من اإلرادتني أربعة أقسام:

األول :ما تعلقت به اإلراداتن ،وهو ما وقع يف الوجود من األعمال الصاحلة ،فإن هللا أراده إرادة دين

وشرع ،فأمره وأحبه ورضيه ،وأراده إرادة كون فوقع ،ولوَّل ذلك ما كان.
والثاين :ما تعلقت به اإلرادة الدينية فقط ،وهو ما أمر هللا به من األعمال الصاحلة ،فعصى ذلك
الكفار والفجار ،فتلك كلها إرادة دين ،وهو حيبها ويرضاها وقعت أم مل تقع.

والثالث :ما تعلقت به اإلرادة الكونية فقط ،وهو ما قدره هللا وشاءه من احلوادث اليت مل أيمر هبا
كاملباحات واملعاصي ،فإنه مل أيمر هبا ،ومل يرضها ،ومل حيبها ،إذ هو َّل أيمر ابلفحشاء وَّل يرضى

لعباده الكفر ،ولوَّل مشيئته وقدرته وخلقه هلا ملا كانت وملا وجدت ،فإنه ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل
يكن.

والرابع :ما مل تتعلق به هذه اإلرادة وَّل هذه ،فهذا ما مل يقع ومل يوجد من أنواع املباحات واملعاصي.

والسعيد من عباد هللا من أراد هللا منه تقديراً ما أراد هللا به تشريعاً ،والعبد الشقي من أراد هللا به

تقديراً ما مل يرد به تشريعاً ،وأهل السنة واْلماعة الذين فقهوا دين هللا حق الفقه ،ومل يضربوا كتاب
هللا بعضه ببعض ،علموا َّ
أن أحكام هللا يف خلقه جتري على وفق هاتني اإلرادتني ،فمن نظر إىل
األعمال الصادرة عن العباد هباتني العينني كان بصرياً ،ومن نظر إىل الشرع دون القدر ،أو نظر إىل

آاب ُؤََن َوَّلَ َح َّرْمنَا ِمن
القدر دون الشرع كان أعور ،مثل قريش الذين قالوا :لَ ْو َشاء هللاُ َما أَ ْش َرْكنَا َوَّلَ َ
ٍ
ك َك َّذب الَّ ِذ ِ ِ
ِ
ْسنَا قُ ْل َه ْل ِعن َد ُكم
َش ْيء [األنعام .]148:قال هللا تعاىلَ :ك َذل َ َ
ين من قَـ ْبل ِهم َح َّىت ذَاقُواْ َأب َ
َ
ِ ِ
صو َن [األنعام .]148:اإلْيان ابلقضاء
م ْن عل ٍْم فَـتُ ْخ ِر ُجوهُ لَنَا إِن تَـتَّبِ ُعو َن إَِّلَّ الظَّ َّن َوإِ ْن أَنتُ ْم إََّلَّ َختْ ُر ُ
والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص104
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املبحث األول :اَّلعتماد يف معرفة القدر وحدوده وأبعاده على الكتاب والسنة
السم َعاين فيما حكاه عنه ابن حجر العسقالين( :سبيل املعرفة يف هذا الباب
يقول أبو املُظََّفر ْ

ضل واته يف حبار
التوقيف من الكتاب والسنة دون حمض القياس والعقل ،فمن عدل عن التوقيف فيه َّ
احلرية ،ومل يبلغ شفاء العني ،وَّل ما يطمئن به القلب ،ألن القدر ِس ٌّر من أسرار هللا تعاىل ،اختص

العليم اخلبري به ،وضرب دونه األستار ،وحجبه عن عقول اخللق ومعارفهم ملا علمه من احلكمة ،فلم
يعلمه نيب مرسل وَّل ملك مقرب) .ويقول الطحاوي رمحه هللا تعاىل :وأصل القدر سر هللا تعاىل يف
خلقه ،مل يطلع على ذلك ملك مقرب ،وَّل نيب مرسل ،والتعمق يف ذلك ذريعة اخلذَّلن ،وسلم

احلرمان ،ودرجة الطغيان ،فاحلذر احلذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة ،فإن هللا طوى علم القدر عن

َل َعما يَـ ْف َع ُل َو ُه ْم يُ ْسأَلُو َن [األنبياء.]23 :
أَنمه ،وهناهم عن مرامه ،كما قال تعاىلَّ :ل يُ ْسأ ُ
يَّ( :ل حيسن ابملسلمني التنقري والبحث يف القدر ،ألن القدر سر من أسرار هللا عز وجل،
اآلج ِر م
وقال ُ
بل اإلْيان ِبا جرت به املقادير من خري أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به ،مث َّل أيمن العبد أن

يبحث عن القدر فيكذب ِبقادير هللا اْلارية على العباد ،فيضل عن طريق احلق) .وقال اإلمام أمحد
رمحه هللا تعاىل( :من السنة الالزمة :اإلْيان ابلقدر خريه وشره ،والتصديق ابألحاديث فيه ،واإلْيان
هباَّ ،ل يقالِ :ملَ؟ وَّل كيف؟ إمنا هو التصديق هبا واإلْيان هبا .ومن مل يعرف تفسري احلديث ،ومل يبلغه
عقله ،فقد كفى ذلك ،وأحكم له ،فعليه اإلْيان به ،والتسليم له ،مثل حديث الصادق املصدوق ،وما
كان مثله يف القدر) .وقال علي بن املديين مثل قول اإلمام أمحد يف القدر.

وهذا الذي قرره أهل العلم يف القدر يضع لنا عدَّة قواعد يف غاية األمهية:
األوىل :وجوب اإلْيان ابلقدر.

الثانية :اَّلعتماد يف معرفة القدر وحدوده وأبعاده على الكتاب والسنة ،وترك اَّلعتماد يف ذلك على

نظر العقول وحمض القياس .فالعقل اإلنساين َّل يستطيع بنفسه أن يضع املعامل والركائز اليت تنقذه يف

هذا الباب من اَّلحنراف والضالل ،والذين خاضوا يف هذه املسألة بعقوهلم ضلوا واتهوا فمنهم من
َّ
كذب ابلقدر ،ومنهم من ظن أن اإلْيان ابلقدر يُلزم القول ابْلرب ،ومنهم من َنقض الشرع ابلقدر،

وكل احنراف من هذه اَّلحنرافات سبب مشكالت يف واقع البشر وحياهتم وجمتمعاهتم ،فاَّلحنراف
العقائدي يسبب احنرافاً يف السلوك وواقع احلياة.

الثالثة :ترك التعمق يف البحث يف القدر ،فبعض جوانبه َّل ْيكن للعقل اإلنساين مهما كان نبوغه أن

يستوعبها ،وبعضها اآلخر َّل يستوعبها إَّل بصعوبة كبرية.

قد يقال :أليس يف هذا املنهج حجر عل العقل اإلنساين؟ واْلواب أن هذا ليس حبجر على الفكر
اإلنساين ،بل هو صيانة هلذا العقل من أن تتبدد قواه يف غري اجملال الذي حتسن التفكري فيه ،إنه

صيانة للعقل اإلنساين من العمل يف غري اجملال الذي حيسنه ويبدع فيه.

كل ما
إن اإلسالم وضع بني يدي اإلنسان معامل اإلْيان ابلقدر ،فاإلْيان ابلقدر يقوم على أن هللا علم َّ

وشاءه وخلقه ،واستيعاب العقل اإلنساين هلذه احلقائق سهل ميسور ،ليس فيه صعوبة،
هو كائن وكتبه َ

وَّل غموض وتعقيد.
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أما البحث يف سر القدر والغوص يف أعماقه فإنه يبدد الطاقة العقلية ويهدرها ،إن البحث يف كيفية
العلم والكتابة واملشيئة واخللق ،حبث يف كيفية صفات هللا ،وكيف تعمل هذه الصفات ،وهذا أمر
حمجوب علمه عن البشر ،وهو غيب جيب اإلْيان به ،وَّل جيوز السؤال عن كنهه ،والباحث فيه

كالباحث عن كيفية استواء هللا على عرشه ،يقال له :هذه الصفات اليت يقوم عليها القدر معناها
معلوم ،وكيفيتها جمهولة ،واإلْيان هبا واجب ،والسؤال عن كيفيتها بدعة .إن السؤال عن الكيفية هو
الذي أتعب الباحثني يف القدر ،وجعل البحث فيه من أعقد األمور وأصعبها ،وأظهر أن اإلْيان به

نص مجع من أهل العلم
صعب املنال ،وهو سبب احلرية اليت وقع فيها كثري من الباحثني .ولذا فقد َّ

على املساحة احملذورة اليت َّل جيوز دخوهلا يف ابب القدر ،وقد سقنا قريباً مقالة اإلمام أمحد بن حنبل

السنة الالزمة اإلْيان ابلقدر خريه وشره والتصديق ابألحاديث
رمحه هللا تعاىل اليت يقول فيها( :من َّ
فيه ،واإلْيان هباَّ ،ل يقالِ :ملَ؟ وَّل كيف؟) .لقد خاض الباحثون يف القدر يف كيفية خلق هللا ألفعال
العباد مع كون هذه األفعال صادرة عن اإلنسان حقيقة ،وحبثوا عن كيفية علم هللا ِبا العباد عاملون،
وكيف يكلف عباده ابلعمل مع أنه يعلم ما سيعملون ،ويعلم مصريهم إىل اْلنة أو النار .وضرب

الباحثون يف هذا كتاب هللا بعضه ببعض ،واتهوا وحاروا ومل يصلوا إىل شاطئ السالمة ،وقد حذر

الرسول صلى هللا عليه وسلم أمته من أن تسلك هذا املسار وتضرب يف هذه البيداء ،ففي (سنن

الرتمذي) إبسناد حسن عن أيب هريرة قال(( :خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحنن نتنازع

امحر وجهه ،حىت كأمنا فقئ يف وجنتيه الرمان ،فقال :أهبذا أمرمت ،أم هبذا
يف القدر ،فغضب حىت َّ

أرسلت إليكم؟ إمنا هلك من كان قبلكم حني تنازعوا يف هذا األمر ،عزمت عليكم أَّل تنازعوا فيه))

( .)1اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص45
_________

( )1رواه الرتمذي ( .)2133وقال :هذا حديث غريب َّل نعرفه إَّل من هذا الوجه من حديث صاحل
املري وصاحل املري له غرائب ينفرد هبا َّل يتابع عليها .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)):

حسن.
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املبحث الثاين :مدى إدراك العقل للعلل واألوامر واألفعال وما فيها من حسن وقبح
ذهب مجهور أهل العلم من السلف واخللف إىل أن ألوامر هللا وخملوقاته علالً و ِحكماً ،فإنه َّل أيمر

إَّل حلكمة ،وَّل خيلق إَّل حلكمة .وبعض هذه احلِكم تعود إىل العباد ،وبعضها يعود إىل هللا تعاىل ،فما
يعود إىل العباد هو ما فيه خريهم وصالحهم يف العاجل واآلجل ،وما يعود إىل هللا تعاىل هو حمبته أن
ت ا ْْلِ َّن
وخياف منه ويتوكل عليه ُ
يُعبد ويطاع ويتاب إليه ويُرجى ُ
وجياهد يف سبيله ،قال تعاىلَ :وَما َخلَ ْق ُ
اإلنس إَِّل لِيـ ْعب ُد ِ
ب ِْ
رت َك ُس ًدى [القيامة ]36 :وقال:
ون [الذارايت ،]56 :وقال :أ َْ
َو ِْ َ َ ُ
نسا ُن أَن يُ ْ َ
سُ
اإل َ
َحي َ
ِ
ني [األنبياء ،]107 :وقال :أَفَ َح ِس ْبـتُ ْم أ ََّمنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَـثًا َوأَنَّ ُك ْم إِلَْيـنَا َّل
َوَما أ َْر َسلْنَ َ
اك إَِّل َر ْمحَةً لل َْعالَ ِم َ
تُـ ْر َج ُعو َن [املؤمنون .]115 :والنصوص الدالة على أن هلل ِح َكماً يف خلقه وأمره كثرية وافرة ،يصعب
حصرها ،والعقول البشرية تستطيع أن تدرك شيئاً من هذه احلكم .وذهب مجهور أهل العلم أيضاً إىل
أن العقل يستطيع أن يدرك ما يف األفعال من حسن وقبح ،فالعقول تدرك أن الظلم والكذب

والسرقة وقتل النفوس قبيح ،وأن العدل والصدق وإصالح ذات البني وإنقاذ الغرقى حسن ومجيل).
اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص49
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املبحث الثالث :احلكم احلاصلة من الشرائع ثالثة أنواع

األول :أن يكون الفعل مشتمالً على مصلحة أو مفسدة ،ولو مل يَ ِر ْد الشرع بذلك ،كما يعلم أن

العدل مشتمل على مصلحة العامل ،والظلم يشتمل على فسادهم ،فهذا النوع حسن وقبيح ،وقد
يعلم ابلعقل والشرع حسن ذلك وقبحه ،لكن َّل يلزم يف العقول أن اإلنسان معاقب على فعل القبيح
من هذا النوع يف اآلخرة إن مل يرد الشرع بذلك ،ومن ادعى أن هللا ْيكن أن يعاقب العباد على

أفعاهلم القبيحة من الشرك والكفر وحنو ذلك من غري إرسال رسول فقد أخطأ.

الثاين :إذا أمر الشارع بشيء صار حسناً ،وإذا هنى عن شيء صار قبيحاً ،واكتسب الفعل صفة
احلسن والقبح خبطاب الشرع.

الثالث :أن أيمر الشارع بشيء امتحاَنً واختباراً كما أمر هللا إبراهيم أبن يذبح ولده إمساعيل .فالشارع
ليس له قصد يف ذبح اَّلبن ،ولكنه اَّلبتالء واَّلختبار .واملعتزلة أقرت ابلنوع األول دون الثاين

والثالث .واألشعرية ذهبت إىل أن مجيع األوامر والنواهي الشرعية هي من قسم اَّلمتحان ،واألفعال

ليست هلا صفة َّل قبل الشرع وَّل ابلشرع ،وأما احلكماء ومجهور أهل العلم فأثبتوا األقسام الثالثة.

وهذا الذي عليه مجهور أهل السنة من أفعال هللا معللة وأن العقل إبمكانه أن يدرك ما يف األفعال من
حسن وقبح ،يفتح الباب أما العقول اإلنسانية لتبحث يف احلِ َكم الباهرة اليت خلق هللا من أجلها

املخلوقات ،وشرع من أجلها ما شرعه من أحكام ،وهو ابب كبري ،حيصل العباد منه على علم عظيم،
ٍ
ِ
ِ
س َن ُك َّل َش ْيء َخلَ َقهُ
يثبت اإلْيان ،ويزيد اليقني ،ويُـعرف العباد إببداع اخلالق العظيم الَّذي أ ْ
َح َ
[السجدة ،]7 :وكيف َّل يكون األمر كذلك وقد وعد احلق تبارك وتعاىل أن يُري عباده من آايته
العظيمة ما يظهر صدق ما جاء به الرسول ،وأنزله يف الكتاب سنُ ِري ِهم آايتِنَا ِيف ْاآلفَ ِ
اق َوِيف أَن ُف ِس ِه ْم
َ ْ َ
ني َهلُ ْم أَنَّهُ ا ْحلَ مق [فصلت.]53:
َح َّىت يَـتَـبَ َّ َ

وقد جاءت النصوص آمرة ابلتدبر والتأمل والنظر يف آايته املنزلة ،وآايته املخلوقة املبدعة أَفَالَ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض [يونس ]101:أَفَال يَنظُُرو َن
يَـتَ َدبَّـ ُرو َن الْ ُق ْرآ َن [حممد ]24 :قُ ِل انظُُرواْ َما َذا ِيف َّ َ َ
ِِ
إِ َىل ِْ
صباا ُمثَّ َش َق ْقنَا
ف ُخلِ َق ْ
اإلبِ ِل َك ْي َ
صبَـ ْبـنَا ال َْماء َ
نسا ُن إِ َىل طَ َعامه أََن َ
ت [الغاشية ]17 :فَـلْيَنظُ ِر ا ِإل َ
ض َش اقا [عبس ]26 – 24 :اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص49
األ َْر َ

()278/5

ْتهيد
َّل خيرج العباد وأفعاهلم عن غريها من املخلوقات ،فقد علم هللا ما سيخلقه من عباده ،وعلم ما هم
فاعلون ،وكتب كل ذلك يف اللوح احملفوظ ،وخلقهم هللا كما شاء ،ومضى قدر هللا فيهم ،فعملوا على

النحو الذي شاءه فيهم ،وهدى َمن كتب هللا له السعادة ،وأضل َمن كتب عليه الشقاوة ،وعلم أهل

اْلنة ويسرهم لعمل أهلها ،وعلم أهل النار ويسرهم لعمل أهلها ... ،قال تعاىلَ :و َّ
اَّللُ َخلَ َق ُك ْم َوَما
تَـ ْع َملُو َن [الصافات ،]96:وقالَ :وُك مل َش ْي ٍء فَـ َعلُوهُ ِيف ال مزبُ ِر [الصافات ،]52:وقالَ :وَما َحتْ ِم ُل ِم ْن
ِ
ك َعلَى َِّ ِ
ِ ِِ
ص ِم ْن ُع ُم ِرهِ إَِّل ِيف كِتَ ٍ
ري
اب إِ َّن ذَلِ َ
أُنثَى َوَّل تَ َ
ض ُع إَِّل بِعلْمه َوَما يُـ َع َّم ُر من م َع َّم ٍر َوَّل يُن َق ُ
اَّلل يَس ٌ
اخلَ ِ
ك ُه ُم ْ
اس ُرو َن
[فاطر .]11:وقالَ :من يَـ ْه ِد هللاُ فَـ ُه َو ال ُْم ْهتَ ِدي َوَمن يُ ْ
ضلِ ْل فَأ ُْولَئِ َ
ِ
ِ ِِ
ين [النحل:
ك ُه َو أَ ْعلَ ُم ِِبَن َ
[األعراف ،]178:وقال :إِ َّن َربَّ َ
ض َّل َعن َسبيله َو ُه َو أَ ْعلَ ُم ِابل ُْم ْهتَد َ
 .]125وجاءت أحاديث كثرية تواتر معناها على أن رب العباد علم ما العباد عاملون ،وقدر ذلك
وقضاه وفرغ منه ،وعلم ما سيصري إليه العباد من السعادة والشقاء ،وأخربت مع ذلك كله أن القدر

َّل ْينع من العمل(( ،اعملوا فكل ميسر ملا خلق له)) ( .)1اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان
األشقر  -ص35
_________

( )1رواه البخاري ( ،)7551ومسلم ( .)2649من حدبث :عمران بن حصني.
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املبحث األول :النصوص الدالة على تقدير هللا أفعال العباد
 - 1األحاديث الدالة على أن أعمال العباد َّ
جفت هبا األقالم وجرت هبا املقادير

روى مسلم يف (صحيحه) عن جابر قال :جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال :اي رسول هللا ،بني لنا
ديننا كأَن خلقنا اآلن ،فيما العمل اليوم؟ أفيما َج َّفت به األقالم ،وجرت به املقادير ،أم فيما يستقبل؟

قالَّ(( :ل ،بل فيما َّ
جفت به األقالم وجرت هبا املقادير)) .قال :ففيم العمل؟ فقال(( :اعملوا فكلٌّ
ميسر لعمله)) ( .)1وروى الرتمذي يف (سننه) أن عمر بن اخلطاب
ميسر)) ويف رواية(( :كل عامل َّ
قال للرسول صلى هللا عليه وسلم :اي رسول هللا أرأيت ما نعمل فيه ،أمر مبتدع أو مبتدأ ،أو فيما

ميسر ،أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل
فرغ منه؟ فقال(( :فيما فرغ منه اي ابن اخلطاب ،وكلٌّ َّ

للسعادة ،وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء)) ( .)2اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن

سليمان األشقر  -ص35
_________

( )1رواه مسلم (.)2648

( )2رواه الرتمذي ( .)2135وقال :هذا حديث حسن صحيح .وقال ابن العريب يف ((عارضة
األحوذي)) ( ،)6 /5واأللباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.
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املبحث الثاين :علم هللا أبهل اْلنة وأهل النار

وروى البخاري عن عمران بن حصني قال :قال رجل :اي رسول هللا(( ،أَيُـ ْعرف أهل اْلنة من أهل

النار؟ فقال :نعم .قال :فلم يعملون؟ قال :كلٌّ يعمل ملا خلق له ،أو يسر له)) ( .)1وروى مسلم يف

(صحيحه) عن علي قال :كنا يف جنازة يف بقيع الغرقد .فأاتَن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقعد
ِ
صرةٌ .فنكس .فجعل ينكث ِبخصرته ،مث قال(( :ما منكم من أحد ،ما من
وقعدَن حوله ،ومعه خمْ َ
نفس منفوسة ،إَّل وقد كتب هللا مكاهنا من اْلنة أو النار ،وإَّل قد كتبت شقيه أو سعيدة)) .قال:

فقال رجل :اي رسول هللا ،أفال منكث على كتابنا ،وندع العمل؟ فقال(( :من كان من أهل السعادة،

فسيصري إىل عمل أهل السعادة ،ومن كان من أهل الشقاوة فسيصري إىل عمل أهل الشقاوة)).

فقال(( :اعملوا فكل ميسر ،أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ،وأما أهل الشقاوة
فييسرون لعمل أهل الشقاوة)) .مث قرأ :فَأَما َمن أَ ْعطَى َواتَّـ َقى َو َ ِ
سنُـيَ ِس ُرهُ لِلْيُ ْس َرى
ص َّد َق اب ْحلُ ْس َىن فَ َ
استَـ ْغ َىن وَك َّذ َ ِ
سنُـيَ ِس ُرهُ لِلْعُ ْس َرى [الليل .)2( ]10 - 5 :اإلْيان ابلقضاء
َوأَما َمن َِخب َل َو ْ
ب اب ْحلُ ْس َىن فَ َ
َ
والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص36
_________

( )1رواه البخاري (.)6596
( )2رواه مسلم ( .)2647واحلديث رواه البخاري (.)4948
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املبحث الثالث :استخراج ذرية آدم من ظهره بعد خلقه وقسمهم إىل فريقني :أهل اْلنة وأهل النار
وأخربَن رسولنا صلى هللا عليه وسلم أن هللا مسح ظهر آدم بعد خلقه له ،واستخرج ذريته من ظهره
أمثال الذر ،واستخرج منهم أهل اْلنة وأهل النار .روى مالك والرتمذي وأبو داود عن مسلم بن
َخ َذ ربم َ ِ
آد َم ِمن
ك من بَِين َ
يسار قال :سئل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه عن هذه اآليةَ :وإِ ْذ أ َ َ
ت بَِربِ ُك ْم قَالُواْ بَـلَى َش ِه ْد ََن أَن تَـ ُقولُواْ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة إَِن ُكنا
ظُ ُهوِرِه ْم ذُ ِريَّـتَـ ُه ْم َوأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم أَلَ ْس َ
ِِ
ني [األعراف .]172 :قال عمر :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يُسأل عنها
َع ْن َه َذا غَافل َ
فقال(( :إن هللا خلق آدم ،مث مسح ظهره بيمينه ،فاستخرج منه ذرية ،فقال :خلقت هؤَّلء للجنة،
وبعمل أهل اْلنة يعملون ،مث مسح ظهره ،فاستخرج منه ذرية ،فقال :خلقت هؤَّلء للنار ،وبعمل

أهل النار يعملون)) .فقال رجل :ففيم العمل اي رسول هللا؟

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل اْلنة ،حىت
ْيوت على عمل من أعمال أهل اْلنة ،فيدخله هللا اْلنة .وإذا خلق هللا العبد للنار ،استعمله بعمل

أهل النار ،حىت ْيوت على عمل من أعمال أهل النار ،فيدخله هللا النار)) ( .)1وروى اإلمام أمحد
يف (مسنده) إبسناد صحيح إىل ابن عباس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أخذ هللا

امليثاق من ظهر آدم بنعمان  -يعين عرفه  -فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها ،فنثرهم بني يديه
ت بَِربِ ُك ْم قَالُواْ بَـلَى َش ِه ْد ََن أَن تَـ ُقولُواْ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة إَِن ُكنا َع ْن َه َذا
كالذر ،مث كلمهم قُـبُالً قال :أَلَ ْس َ
ِِ
آاب ُؤََن ِمن قَـ ْب ُل َوُكنا ذُ ِريَّةً ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم أَفَـتُـ ْهلِ ُكنَا ِِبَا فَـ َع َل ال ُْم ْب ِطلُو َن
غَافل َ
ني أ َْو تَـ ُقولُواْ إِ َّمنَا أَ ْش َر َك َ
[األعراف .)2( ))]173 - 172 :وروى أمحد يف (مسنده) إبسناد صحيح عن أيب الدرداء عن
النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :خلق هللا آدم حني خلقه ،فضرب كتفه اليمىن ،فأخرج ذرية بيضاء

كأهنم الذر ،وضرب كتفه اليسرى ،فأخرج ذرية سوداء كأهنم احلمم ،فقال للذي يف ْيينه :إىل اْلنة
وبني الرسول صلى هللا عليه وسلم يف
وَّل أابيل ،وقال للذي يف َك ِفه اليسرى :إىل النار وَّل أابيل)) (َّ )3
حديث آخرَّ :
((أن هللا  -عز وجل  -خلق خلقه يف ظلمة ،فألقى عليهم من نوره ،فمن أصابه من
ذلك النور اهتدى ،ومن أخطأه ضل)) فلذلك أقول َّ
جف القلم على علم هللا .رواه الرتمذي عن
عبدهللا بن عمرو ( .)4اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص37
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4703والرتمذي ( ،)3075ومالك ( .)898 /2واحلديث سكت عنه أبو

داود .وقال الرتمذي :هذا حديث حسن ومسلم بن يسار مل يسمع من عمر وقد ذكر بعضهم يف هذا

اإلسناد بني مسلم بن يسار وبني عمر رجالً جمهوَّلً .وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ()97 /1
 -كما أشار لذلك يف مقدمته  -وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )2رواه أمحد ( .)2455( )272 /1واحلديث رواه احلاكم ( )80 /1وقال :هذا حديث صحيح
اإلسناد ومل خيرجاه وقد احتج مسلم بكلثوم بن جرب .ووافقه الذهيب .وقال ابن كثري يف ((البداية

والنهاية)) ( :)83 /1إسناده جيد قوي على شرط مسلم .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/7
 :)28رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( )1623بعد

ذكره لكالم احلاكم والذهيب :وحقهما أن يقيداه أبنه على شرط مسلم ،فإن كلثوم بن جرب من رجاله
وسائرهم من رجال الشيخني .وقال حمققه شعيب األرَنؤوط :رجاله ثقات رجال الشيخني غري كلثوم
بن جرب من رجال مسلم وثقه أمحد وابن معني وذكره ابن حبان يف الثقات وقال النسائي ليس

ابلقوي.

( )3رواه أمحد ( .)27528( )441 /6قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)188 /7رواه أمحد
والبزار والطرباين ورجاله رجال الصحيح .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)49صحيح.

( )4رواه الرتمذي ( .)2642وقال :هذا حديث حسن .ووافقه ابن العريب يف ((عارضة األحوذي))
( .)316 /5وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.
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املبحث الرابع :كتابة هللا ألهل اْلنة وأهل النار
وروى الرتمذي يف (سننه) عن عبدهللا بن عمرو بن العاص قال :خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ويف يده كتاابن :فقال(( :أتدرون ما هذان الكتاابن؟)) فقلناَّ :ل اي رسول هللا ،إَّل أن ختربَن.
فقال للذي يف يده اليمىن(( :هذا الكتاب من رب العاملني ،فيه أمساء أهل اْلنة ،وأمساء آابئهم

وقبائلهم ،مثَّ أُمجل آخرهم ،فال يزاد فيهم ،وَّل ينقص منهم أبداً .مثَّ قال للذي يف مشاله :هذا كتاب
من ِ
رب العاملني ،فيه أمساء أهل النار ،وأمساء آابئهم وقبائلهم ،مثَّ أُمجل على آخرهم ،فال يزاد فيهم،

وَّل ينقص منهم أبداً)).
فقال أصحابه :ففيم العمل اي رسول هللا إن كان األمر قد فرغ منه؟ فقالِ :
((سددوا وقاربوا ،فإن

صاحب اْلنة خيتم له بعمل أهل اْلنة ،وإن عمل أي عمل .وإن صاحب النار خيتم له بعمل أهل
النار وإن عمل أي عمل)).

مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيديه فنبذمها .مث قال(( :فرغ ربكم من العباد ،فريق يف اْلنة

وفريق يف السعري)) ( .)1اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص39

_________

( )1رواه الرتمذي ( .)2141وقال :حسن غريب صحيح .وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) (/6
 :)336إسناده حسن .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :حسن.
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املبحث اخلامس :التقدير يف ليلة القدر والتقدير اليومي
أن هللا قدَّر مقادير عباده قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة ،ودل الكتاب والسنة

على أن هناك تقديرين تقدير حويل وتقدير يومي ،فأما التقدير احلويل ففي ليلة القدر ،ففيها يكتب

من أم الكتاب ما يكون يف السنة من موت وحياة ورزق ومطر ،وما يقوم به العباد من أعمال وحنو
نذ ِرين فِيها يـ ْفر ُق ُك مل أَم ٍر ح ِك ٍيم أَمرا ِمن ِع ِ
ِ
َنزلْنَاهُ ِيف لَْيـلَ ٍة مبَ ٍ ِ
ند ََن إَِن
ذلك ،قال تعاىل :إَِن أ َ
ًْ ْ
ْ َ
ارَكة إَن ُكنا ُم َ َ ُ َ
َ
ِِ
ني [الدخان.]5 - 3 :
ُكنا ُم ْرسل َ
أما التقدير اليومي فهو سوق املقادير إىل املواقيت اليت قدرت هلا فيما سبق ،قال تعاىل :يَ ْسأَلُهُ َمن ِيف
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض ُك َّل يَـ ْوٍم ُه َو ِيف َشأ ٍْن [الرمحن ]29 :روى ابن جرير عن منيب بن عبدهللا عن أبيه
َّ َ َ
قال :تال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه اآلية ،فقلنا :اي رسول هللا ،وما ذاك الشأن؟ قال(( :أن
يغفر ذنباً ،ويفرج كرابً ،ويرفع قوماً ،ويضع آخرين)) ( .)1ومجلة أقوال املفسرين يف اآلية :أن هللا من
شأنه يف كل يوم أن حييي وْييت ،وخيلق ويرزق ،ويعز قوماً ويذل قوماً ،ويشفي مريضاً ،ويفك عانياً،
ويفرج مكروابً ،وجييب داعياً ،ويعطي سائالً ،ويغفر ذنباً ،إىل ما َّل حيصى من أفعاله وإحداثه يف
خلقه .اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص40

_________
( )1رواه الطربي يف ((تفسريه)) (.)40 /23
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املبحث السادس :كتابة ما قدر لإلنسان وهو جنني يف رحم أمه
وشقاءه وسعادته ،ففي
ورد يف األحاديث أن هللا يرسل ملكاً للجنني يف رحم أمه فيكتب رزقه وأجله
َ

(صحيحي البخاري ومسلم) عن عبدهللا هو ابن مسعود قال :حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وهو الصادق املصدوق قال(( :إن أحدكم ُجيمع يف بطن أمه أربعني يوماً ،مث يكون علقة مثل ذلك ،مث
يكون مضغة مثل ذلك مث يرسل امللك فينفخ فيه الروح ،ويؤمر أبربع كلمات :بكتب رزقه وأجله

وعمله وشقي أو سعيد .فوالذي َّل إله غريه ،إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اْلنة حىت ما يكون بينه
وبينها إَّل ذراع فيسبق عليه الكتاب ،فيعمل بعمل أهل النار ،فيدخلها ،وإن أحدكم ليعمل بعمل

أهل النار ،حىت ما يكون بينه وبينها إَّل ذراع ،فيسبق عليه الكتاب ،فيعمل بعمل أهل اْلنة،
فيدخلها)) ( .)1ويف (صحيح البخاري) عن أنس بن مالك ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:
((وكل هللا ابلرحم ملكاً ،فيقول :أي رب نطفة ،أي رب علقة ،أي رب مضغة .فإذا أراد هللا أن

يقضي خلقها قال :أي رب ذكر أم أنثى ،أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما األجل ،فيكتب كل ذلك

يف بطن أمه)) ( .)2وروى الرتمذي يف (سننه) عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
((إذا أراد هللا بعبد خرياً استعمله)) .فقيل :كيف يستعمله اي رسول هللا؟ قال(( :يوفقه لعمل صاحل

قبل أن ْيوت)) ( .)3وروى مسلم يف (صحيحه) عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم قال(( :إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل اْلنة ،مث خيتم له عمله بعمل أهل النار ،وإن
الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ،مث خيتم له بعمل أهل اْلنة)) ( .)4وعن سهل بن سعد
الساعدي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن الرجل ليعمل بعمل أهل اْلنة فيما يبدو

للناس وهو من أهل النار ،وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل اْلنة))

( .)5ومما حيسن أن يساق يف هذا الباب ملا فيه من العربة ،قصة الذي أخرب الرسول صلى هللا عليه

وسلم أنه من أهل النار ،ففي (صحيح البخاري) عن أيب حازم عن سهل بن سعد أن رجالً من أعظم

املسلمني غناءً يف غزوة غزاها مع النيب صلى هللا عليه وسلم ،فنظر النيب صلى هللا عليه وسلم فقال:

من أحب أن ينظر إىل رجل من أهل النار ،فلينظر إىل هذا .فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك
احلال من ِ
أشد الناس على املشركني ،حىت ُجرح فاستعجل املوت ،فجعل ذاببة سيفه بني ثدييه ،حىت
خرج من بني كتفيه .فأقبل الرجل إىل الرسول مسرعاً :فقال :أشهد أنك رسول هللا .فقال :وما ذاك؟
قال :قلت لفالن من أحب أن ينظر إىل رجل من أهل النار فلينظر إليه ،وكان من أعظمنا غناء عن
املسلمني ،فعرفت أنه َّل ْيوت على ذلك ،فلما جرح استعجل املوت فقتل نفسه .فقال النيب صلى
هللا عليه وسلم عند ذلك(( :إن العبد ليعمل عمل أهل النار ،وإنه من أهل اْلنة .ويعمل عمل أهل

اْلنة ،وإنه من أهل النار ،وإمنا األعمال ابخلواتيم)) ( .)6اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان

األشقر  -ص34
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3208ومسلم (.)2643

( )2رواه البخاري (.)6595

( )3رواه الرتمذي ( .)2142وقال :هذا حديث حسن صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن
الرتمذي)) :صحيح.

( )4رواه مسلم (.)2651
( )5رواه مسلم (.)112
( )6رواه البخاري (.)6607
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ْتهيد
إن عقيدة القدر اليت جاء هبا اإلسالم مربأة من التخاذل والكسل واخلمول الذي أصاب قطاعاً كبرياً
من األمة اإلسالمية عرب العصور ابسم اإلْيان ابلقدر ،واملسؤول عن ذلك هو احنراف املسلمني يف

ابب القدر حيث مل يفقهوه على وجهه.

ومن أتمل يف عقيدة القدر اليت جاء هبا اإلسالم وجد هلا مثاراً كبرية طيبة ،كانت وَّلزالت سبباً يف

صالح الفرد واألمة اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص109
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املبحث األول :اإلْيان ابلقدر يدعو إىل العمل والنشاط والسعي ِبا يرضي هللا

فاإلْيان ابلقدر مع أنه عقيدة جيب اإلْيان هبا ,وركن من أركان اإلْيان يكفر منكره ،وليس له يف

اإلسالم نصيب ،وهذا وحده كاف يف بيان أمهيته ,ووجوب اَّلعتناء به ،إَّل أن له آاثراً حمسوسة
ملموسة يف حياة الناس ،ومن مث ْتيز هذا الركن عن بعض أركان اإلْيان َّلمتزاجه يف حياة الناس

وأعماهلم وتصرفاهتم يف كل حلظة.

 - 1القدر من أكرب الدواعي اليت تدعو إىل العمل والنشاط والسعي ِبا يرضي هللا يف هذه احلياة,

واإلْيان ابلقدر من أقوى احلوافز للمؤمن لكي يعمل ويقدم على عظائم األمور بثبات وعزم ويقني.
أما دعوى أن اإلْيان ابلقدر يدعو إىل الكسل والتواكل يف حياة املسلمني فهذا مما روجه ويروجه

امللحدون فهم يقولون :إن عقيدة القدر تدعو اإلنسان إىل التعلل ابملكتوب ,فيكسل وَّل يقوم

ابلواجب امللقى عليه ,ويضربون مثالً لذلك بواقع األمة اإلسالمية املتخلف ,واحلقيقة أن واقع األمة
اإلسالمية املرتدي إمنا نشأ ووجد ألسباب عديدة داخلية وخارجية ,ومن األسباب الداخلية :جهل

املسلمني حبقيقة اإلسالم ,وعدم تفاعلهم معه التفاعل اْلهادي الصادق الذي غري واقع األرض أول
مرة ،ومن جوانب اْلهل حبقيقة اإلْيان واإلسالم ،اْلهل بعقيدة القضاء والقدر ،وذلك حني فهموا
أن معىن القدر التسليم ملا يقدره هللا ابلقعود عن تغيري ما أصاب اإلنسان من فقر ,أو مرض ,أو
جهل ،ألن كل ذلك مقدر من عند هللا فال ينبغي مقاومته ,وإمنا جيب اَّلستسالم له وفقط ،وكذلك
حني فهموا أنه َّل حاجة إىل الكد والعمل يف طلب الرزق ,ألن الرزق سيأيت صاحبه وَّل ضرورة

للنشاط واحلركة.

فإذا وجد يف املسلمني من يفهم هذا الفهم املنحرف يف ابب القدر واألخذ ابألسباب فليس عيباً يف

اإلسالم وإمنا هو عيب املسلمني الذين يفهمون هذا الفهم ,ألن الكتاب والسنة مملوءان ابألوامر

والتوجيهات لإلنسان أن يعمل الصاحلات ,ويطلب الرزق ,ويعمر الكون ,وقد طبق هذه التوجيهات

صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ,فعلموا وكدوا ,وأتعبوا أنفسهم يف ابتغاء مرضاة هللا,
فجاهدوا ,وصربوا ,وفتحوا البالد والعباد ,وأقاموا حكم هللا تعاىل يف األرض ,وما وجد فيهم من يقعد
به إْيانه ابلقدر عن ذلك ,بل كان القدر أكرب داع وأكرب عامل هلم ليقوموا ِبا قاموا به رضوان هللا

عليهم.

فاملؤمنون مأمورون ابألخذ ابألسباب مع التوكل على هللا تعاىل ,واإلْيان أبن األسباب َّل تعطي النتائج
إَّل إبذن هللا ,ألن هللا هو الذي خلق األسباب ,وهو الذي خلق النتائج ,وحيرم على املسلم ترك

األخذ ابألسباب ,ولو ترك إنسان السعي يف طلب الرزق كان آمثاً مع أن األرزاق بيد هللا تعاىل,

والرسول صلى هللا عليه وسلم ملا سئل :أرأيت رقى نسرتقي هبا ,وتقى نتقي هبا ,وأدوية نتداوى هبا
هل ترد من قدر هللا شيئاً؟ قال(( :هي من قدر هللا)) ( )1فاَّللتفات إىل األسباب شرك يف التوحيد،
وحمو األسباب أن تكون أسباابً نقص يف العقل ,واإلعراض عن األسباب املأمور هبا قدح يف الشرع،

فعلى العبد أن يكن قلبه معتمداً على هللا َّل على سبب من األسباب ,وهللا ييسر له من األسباب ما
يصلحه يف الدنيا واآلخرة ,فإن كانت األسباب مقدورة له وهو مأمور هبا فعلها مع التوكل على هللا

كما يؤدي الفرائض ,وكما جياهد العدو ,وحيمل السالح ,ويلبس جنة احلرب ,وَّل يكتفي يف دفع
العدو على جمرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به اْلهاد.
_________

( )1رواه الرتمذي ( .)2065من حديث يعمر العذري والد أيب خزامة رضي هللا عنه .وقال الرتمذي:

هذا حديث حسن صحيح ،وصحح إسناده اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )841كما أشار إىل
ذلك يف املقدمة.
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ومن ترك األسباب املأمور هبا فهو عاجز مفرط مذموم ( ،)1وقد روى أبو هريرة رضي هللا عنه عن
النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :املؤمن القوي خري وأحب إيل هللا من املؤمن الضعيف ،ويف ٍ
كل
خري ،احرص على ما ينفعك ،واستعن ابهلل ،وَّل تعجزن ،وإن أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت

لكان كذا وكذا ،ولكن قل قدر هللا وما شاء فعل ،فإن لو تفتح عمل الشيطان)) ()2

قال شارح الطحاوية( :وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينايف اَّلكتساب وتعاطي األسباب ,وأن
األمور كانت مقدرة فال حاجة إىل األسباب ,وهذا فاسد ,فإن اَّلكتساب :منه فرض ,ومنه

مستحب ,ومنه مباح ,ومنه مكروه ,ومنه حرام  ...وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم أفضل

املتوكلني ،يلبس َّلمة احلرب ,وْيشي يف األسواق لالكتساب) ( .)3وقد قال عمر رضي هللا عنه أليب

عبيدة ملا جاء اخلرب ابنتشار الوابء يف الشام ،ورأى عمر الرجوع فقال له أبو عبيدة(( :أفراراً من قدر
هللا فقال عمر :لو غريك قاهلا اي أاب عبيدة ,نعم نفر من قدر هللا إىل قدر هللا ،أرأيت لو كان لك إبل

هبطت وادايً له عدواتن :إحدامها خصبة ،واألخرى جدبة ،أليس إن رعيت اخلصبة رعيتها بقدر هللا،
وإن رعيت اْلدبة رعيتها بقدر هللا)) (.)4

هكذا فهم الصحابة رضوان هللا عليهم العالقة بني اإلْيان ابلقدر واألخذ ابألسباب ,وأن األخذ

ابألسباب داخل يف معىن اإلْيان ابلقدر وَّل ينافيه.
وحني أراد املسلمون تغيري الواقع ابْلهاد أخذوا أبسباب اْلهاد كلها ,مث توكلوا على هللا تعاىل ومل

يقولوا :إن هللا قدر نصر املؤمنني وهزْية الكافرين ،واكتفوا بذلك عن اَّلستعداد واْلهاد ,والصرب,

وخوض املعارك ,بل فعلوا كل هذه األمور ,فنصرهم هللا ,وأعز هللا هبم اإلسالم.

واليوم إذا وجد من يقعد عن تغيري الواقع املؤسف للمسلمني حبجة أنه واقع بقدر من هللا فهذا منه
جهالة عظيمة حبقيقة هذا الدين ،وحبقيقة القدر الذي هو ركن من أركان اإلْيان ,وإننا لنسمع كثرياً
من اليائسني الذين يكررون دائماً عبارات التيئيس للدعاة واملصلحني ،مثل قوهلم :إن الزمان هو

الذي فسد ,وإن اإلصالح صعب ,وهذا آخر الزمان ,وهو زمان غربة اإلسالم ,إىل آخر العبارات
اليت تنم عن جهل كبري ,وأيس قاتل ,وما أدري لو عايش هؤَّلء غربة اإلسالم األوىل حني كانت

الدنيا كلها مطبقة على حرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه حني كانوا قلة مستضعفني ما

أدري لو عايش هؤَّلء تلك الغربة ماذا سيقلون وماذا سيفعلون؟ ( )5القضاء والقدر لعبدالرمحن بن
صاحل احملمود  -ص 293
_________

( )1انظر(( :جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)529 - 528 /8
( )2رواه مسلم ( .)2664من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )3شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)301 :

( )4رواه البخاري ( ،)5729ومسلم ( .)2219من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.

((( )5العقائد اإلسالمية)) لسيد سابق (ص ،)99 - 98 :وانظر(( :اإلْيان :أركانه ,حقيقته،
نواقضه)) للدكتور حممد نعيم ايسني (ص ،)114–112 :و ((علم التوحيد)) حملمد قطب (ص206

  ،)208و ((الدعائم اخللقية للقوانني الشرعية)) لصبحي حممصاين (ص ،)62 - 58 :و((العقيدة اإلسالمية سفينة النجاة)) لكمال عيسى (ص.)429 - 428 :
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املبحث الثاين :من آاثر اإلْيان ابلقدر أن يعرف اإلنسان قدر نفسه
ومن آاثر اإلْيان ابلقدر أن يعرف اإلنسان قدر نفسه .فال يتكرب وَّل يبطر وَّل يتعاىل أبداً ألنه عاجز

عن معرفة املقدور ,ومستقبل ما هو حادث ,ومن مث يقر اإلنسان بعجزه وحاجته إىل ربه تعاىل دائماً،
وهذا من أسرار خفاء املقدور ( .)1القضاء والقدر لعبدالرمحن بن صاحل احملمود – ص296 :
_________

( )1انظر(( :حملات يف وسائل الرتبية اإلسالمية وغايتها)) د .حممد أمني املصري (ص ،)186 :و
((جمموعة حبوث فقهية)) (ص.)241 :
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املبحث الثالث :اإلْيان ابلقدر يقضي على كثري من األمراض اليت تعصف ابجملتمعات
اإلْيان ابلقدر يقضي على كثري من األمراض اليت تعصف ابجملتمعات ,وتزرع األحقاد بني املؤمنني،

وذلك مثل رذيلة احلسد ،فاملؤمن َّل حيسد الناس على ما أاتهم هللا من فضله ،ألنه هو الذي رزقهم

وقدر هلم ذلك ،وهو يعلم أنه حني حيسد غريه إمنا يعرتض على املقدور ،وهكذا فاملؤمن يسعى لعمل
اخلري ،وحيب للناس ما حيب لنفسه ،فإن وصل إىل ما يصبوا إليه محد هللا وشكره على نعمه ،وإن مل

يصل إىل شيء من ذلك صرب ومل جيزع ،ومل حيقد على غريه ممن َنل من الفضل مامل ينله ,ألن هللا هو

الذي يقسم األرزاق فيعطي وْينع ،وكل ذلك ابتالء وامتحان منه سبحانه وتعاىل خللقه ( .)1القضاء
والقدر لعبدالرمحن بن صاحل احملمود  -ص 297

_________

( )1انظر(( :حملات وسائل الرتبية اإلسالمية)) حملمد أمني املصري (ص ،)178 :و ((اإلْيان ابليوم
اآلخر وابلقضاء والقدر)) للشيخ أمحد عز الدين البيانوين (ص.)145–144 :

()290/5

املبحث الرابع :اإلْيان ابلقدر من أكرب العوامل اليت تكون سبباً يف استقامة املسلم

اإلْيان ابلقدر من أكرب العوامل اليت تكون سبباً يف استقامة املسلم ,وخاصة يف معاملته لآلخرين،

فحني يقصر يف حقه أحد أو يسيء إليه ،أو يرد إحسانه ابإلساءة ,أو ينال من عرضه بغري حق ،جتده
يعفو ويصفح ألنه يعلم أن ذلك مقدر ،وهذا إمنا حيسن إذا كان يف حق نفسه ،أما يف حق هللا فال

جيوز العفو ,وَّل التعلل ابلقدر ،ألن القدر إمنا حيتج به يف املصائب َّل يف املعائب ( .)1القضاء والقدر

لعبدالرمحن بن صاحل احملمود – ص300 - 293 :
_________

( )1انظر(( :جمموعة حبوث فقهية)) حبث ((اإلْيان ابلقضاء والقدر وأثره يف سلوك اإلنسان))
للدكتور عبدالكرمي زيدان (ص.)236 :
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املبحث اخلامس :اإلْيان ابلقدر يغرس يف نفس املؤمن حقائق اإلْيان املتعددة
اإلْيان ابلقدر يغرس يف نفس املؤمن حقائق اإلْيان املتعددة ،فهو دائم اَّلستعانة ابهلل ،يعتمد على
هللا ,ويتوكل عليه مع فعل األسباب ،وهو أيضاً دائم اَّلفتقار إىل ربه تعاىل ،يستمد منه العون على

الثبات ،ويطلب منه املزيد ،وهو أيضاً كرمي حيب اإلحسان إىل اآلخرين ،فتجده يعطف عليهم.

واإلْيان ابلقدر يغرس يف نفس املؤمن أيضاً اَّلنكسار واَّلعرتاف هلل تعاىل ,حيث يقع منه الذنب,

ومن مث يطلب من هللا العفو واملغفرة ،وَّل حيتج ابلقدر على ذنوبه ،وإن كانت مقدرة عليه؛ ألنه يعلم

أن اَّلحتجاج ابطل ,ومنهي عنه ,وخمالف ملقتضى الشرع ( .)1القضاء والقدر لعبدالرمحن بن صاحل
احملمود  -ص 299
_________

( )1انظر(( :جمموعة حبوث فقهية)) :حبث ((اإلْيان ابلقضاء والقدر وأثره يف سلوك اإلنسان))
للدكتور عبدالكرمي زيدان (ص.)244 - 240
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املبحث السادس :من آاثر اإلْيان ابلقدر أن الداعي إىل هللا يصدع بدعوته

من آاثر اإلْيان ابلقدر أن الداعي إىل هللا يصدع بدعوته ،وجيهر هبا أمام الكافرين والظاملنيَّ ،ل خياف
يف هللا لومة َّلئم ،يبني للناس حقيقة اإلْيان ,ويوضح هلم مقتضياته ،وواجباهتم جتاه رهبم تبارك وتعاىل،
كما يبني هلم حقائق الكفر ,والشرك ,والنفاق وحيذرهم منها ،ويكشف الباطل ,وزيفه ,ودعاته,

ومحاته ,ويقول كلمة احلق أمام الظاملني ,ويفضح ما هم فيه من كفر وظلم وما يقومون به من إفساد
وتضليل ,يفعل املؤمن كل ذلك وهو راسخ اإلْيان واثق ابهلل ،متوكل عليه ،صابر على كل ما حيصل

له يف سبيله ,ألنه موقن أن اآلجال بيد هللا وحده ،وأن األرزاق عنده وحده ،وأن العبيد َّل ْيلكون من

ذلك شيئاً مهما وجد هلم من قوة وأعوان.

إن املؤمن الصادق َّل يذل إَّل هلل ،وَّل خيضع إَّل له ،وَّل خياف إَّل منه ،وحني يكون كذلك جتده

يسلك الطريق املستقيم ،ويثبت عليه ،ويدعو إليه ،ويصر على ما يلقاه يف سبيل الدعوة من عداء

املعتدين ،وحرب الظاملني ،ومكر املاكرين ،وَّل يصده شيء من ذلك ،ألن هؤَّلء َّل ْيلكون من أمر

احلياة وَّل أمر األرزاق شيئاً ،وإذا كان األمر هكذا فكيف يبقى يف نفس املؤمن الداعية ذرة من خوف
وهو يؤمن بقضاء هللا وقدره ،فما قدر سيكون ،وما مل يقدر لن يكون ،وهذا كله مرجعه إىل هللا،

والعباد َّل ْيلكون من ذلك شيئا ( .)1القضاء والقدر لعبدالرمحن بن صاحل احملمود  -ص 299
_________

( )1انظر(( :اإلْيان :أثره يف حياة اإلنسان)) للدكتور حسن الرتايب (ص.)48 :
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املبحث السابع :اإلْيان ابلقدر طريق اخلالص من الشرك
لقد زعم كثري من الفالسفة أن اخلري من هللا ،والشر من صنع آهلة من دونه ،وإمنا قالوا هذا القول
فراراً من نسبة الشر إىل هللا تعاىل .واجملوس زعموا أن النور خالق اخلري ،والظلمة خالقة الشر .والذين
زعموا من هذه األمة أن هللا مل خيلق أفعال العباد ،أو مل خيلق الضال منها أثبتوا خالقني من دون هللا.

أقر أن هللا وحده اخلالق لكل شيء يف الكون ،وأن إرادته ماضية يف خلقه ما
وَّل يتم توحيد هللا إَّل ملن َّ
شاء كان وما مل يشأ مل يكن ،فكل املكذبني ابلقدر مل يوحدوا رهبم ،ومل يعرفوه حق معرفته ،واإلْيان

ابلقدر مفرق طريق بني التوحيد والشرك .فاملؤمن ابلقدر يُق مر أبن هذا الكون وما فيه صادر عن إله

واحد ومعبود واحد ،ومن مل يؤمن هذا اإلْيان فإنه جيعل من هللا آهلة وأرابابً .اإلْيان ابلقضاء والقدر
لعمر بن سليمان األشقر – ص109 :
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املبحث الثامن :اَّلستقامة على منهج سواء يف السراء والضراء

ِ
العباد ِبا فيهم من قصور وضعف َّل يستقيمون على منهج سواء ،قال تعاىل :إِ َّن ِْ
وعا
نسا َن ُخل َق َهلُ ً
اإل َ
الش مر جزوعا وإذا مسه اخلري منوعاً إَِّل الْم ِ
ني [املعارج .]22 - 19 :واإلْيان ابلقدر
إِ َذا َم َّ
سهُ َّ َ ُ ً
صل َ
ُ َ

جيعل اإلنسان ْيضي يف حياته على منهج سواءَّ ،ل تبطره النعمة ،وَّل تيئسه املصيبة ،فهو يعلم أن كل
ما أصابه من نعم وحسنات من هللاَّ ،ل بذكائه وحسن تدبريه وما بِ ُكم ِمن نِعم ٍة فَ ِمن ِ
هللا [النحل:
ََ
َْ َ
 .]53وَّل يكون حاله حال قارون الذي بغى على قومه ،واستطال عليهم ِبا أعطاه هللا من كنوز
ِ ِ
ِ
ِ
صبَ ِة
وسى فَـبَـغَى َعلَْي ِه ْم َوآتَـ ْيـنَاهُ م َن الْ ُكنُوِز َما إِ َّن َم َفاحتَهُ لَتَـنُوءُ ِابل ُْع ْ
ارو َن َكا َن من قَـ ْوم ُم َ
وأموال :إِ َّن قَ ُ
اَّلل َّل ُِحي م ِ
ِ
أِ
آات َك َّ
الدار ْاآل ِخ َرةَ َوَّل
ُويل الْ ُق َّوةِ إِ ْذ قَ َ
يما َ
ب الْ َف ِرح َ
ال لَهُ قَـ ْوُمهُ َّل تَـ ْف َر ْح إِ َّن ََّ
اَّللُ َ
ني َوابْـتَ ِغ ف َ
ك ِمن ال مدنْـيا وأ ِ
تَنس نَ ِ
اد ِيف ْاأل َْر ِ
ض إِ َّن َّ
س َن َّ
ب
اَّللَ َّل ُِحي م
اَّللُ إِلَْي َ
سَ
َحسن َك َما أ ْ
صيبَ َ َ َ َ ْ
ك َوَّل تَـ ْب ِغ الْ َف َ
َح َ
َ
ِِ
ين [القصص .]78 - 76 :فإذا أصاب العبد الضراء والبالء علم أن هذا بتقدير هللا ابتالء
ال ُْم ْفسد َ

منه ،فال جيزع وَّل ييأس ،بل حيتسب ويصرب ،فيكسب هذا اإلْيان يف قلب العبد املؤمن الرضا
ِ ٍ ِ
والطمأنينة ما أَصاب ِمن م ِ
ِ ِ
صيبَ ٍة ِيف ْاأل َْر ِ
ك
ربأ ََها إِ َّن َذلِ َ
َ َ َ
ض َوَّل ِيف أَن ُفس ُك ْم إَّل ِيف كتَاب من قَـ ْب ِل أَن نَّ ْ َ

ِ
اَّلل ي ِس ِ
ب ُك َّل ُخمْتَ ٍ
آات ُك ْم َو َّ
ال فَ ُخوٍر
اَّللُ َّل ُِحي م
ْس ْوا َعلَى َما فَاتَ ُك ْم َوَّل تَـ ْف َر ُحوا ِِبَا َ
ري ل َك ْيال َأت َ
َعلَى َّ َ ٌ
صيبةٌ قَالُواْ إَِن ِ ِ
َّ ِ
ِ
َّلل َوإَِن إِلَْي ِه
ين إِذَا أ َ
َصابَـ ْتـ ُهم م َ
[احلديد .]23 - 22 :وقد امتدح هللا عباده :الذ َ
رِ
ك ُه ُم ال ُْم ْهتَ ُدو َن [البقرة.]157 - 156 :
صلَ َو ٌ
ات ِمن َّرهبِِ ْم َوَر ْمحَةٌ َوأُولَئِ َ
اجعو َن أُولَئِ َ
ك َعلَْي ِه ْم َ
َ
اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص110
واإلنسان قد خلق حمباً للحياة ،راغباً يف متاعها ،حريصاً على نفع نفسه ,كارهاً لآلَّلم واملصائب اليت
حتل به ،وهو أيضاً حيب اخلري لنفسه وْينعه غريه ،ويكره الشر لنفسه وجيزع منه كما قال تعاىل :إِ َّن
ِ
سهُ َّ
سهُ ْ
وعا [نوح.]21 - 19 :
وعا َوإِذَا َم َّ
وعا إِذَا َم َّ
ري َمنُ ً
الش مر َج ُز ً
نسا َن ُخل َق َهلُ ً
اخلَْ ُ
ا ِإل َ
فإن أصابه اخلري بطر واغرت به ,وإن أصابه الشر واملصيبة جزع ,وحزن ,وَّل يعصم اإلنسان من البطر
والطغيان إذا أصابه اخلري ،واحلزن إذا أصابه الشر إَّل اإلْيان ابلقدر ،وأن ما وقع فقد جرت به

املقادير ,وسبق به علم هللا ,يقول اإلمام الشوكاين( :ومن فوائد رسوخ اإلْيان هبذه اخلصلة أي:

اإلْيان ابلقدر أنه يعلم أنه ما وصل إليه من اخلري على أي صفة كان ،وبيد من اتفق فهو منه عز

وجل ،فيحصل له بذلك من احلبور والسرور ما َّل يقدر قدره ،ملا له سبحانه من العصمة اليت تضيق
أذهان العباد عن تصورها ،وتقصر عقوهلم عن إدراك أدىن منازهلا  ...وما أحسن ما قال احلريب –

رمحه هللا  :-من مل يؤمن ابلقدر مل يتهن بعيشه) ( )1وهذا صحيح فما تعاظمت القلوب ابملصائب,
وضاقت هبا األنفس ،وحرجت هبا الصدور إَّل من ضعف اإلْيان .القضاء والقدر لعبدالرمحن بن

صاحل احملمود -ص 296
_________

((( )1قطر الويل على حديث الويل للشوكاين)) (ص.)396 :
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املبحث التاسع :املؤمن ابلقدر دائماً على حذر

املؤمنون ابلقدر دائماً على حذر فَالَ أيْمن مكْر ِ
هللا إَِّلَّ الْ َق ْوُم ْ
اخلَا ِس ُرو َن [األعراف ]99 :فقلوب
ََُ َ َ

العباد دائمة التقلب والتغري ،والقلوب بني أصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء ،والفنت اليت

توجه سهامها إىل القلوب كثرية ،واملؤمن حيذر دائماً أن أيتيه ما يضله كما خيشى أن خيتم له خباْتة

سيئة ،وهذا َّل يدفعه إىل التكاسل واخلمول ،بل يدفعه إىل اجملاهدة الدائبة لالستقامة ،واإلكثار من

الصاحلات ،وجمانبة املعاصي واملوبقات .كما يبقى قلب العبد معلقاً خبالقه ،يدعوه ويرجوه ويستعينه،

ويسأله الثبات على احلق ،كما يسأله الرشد والسداد .اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان
األشقر  -ص111
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املبحث العاشر :مواجهة الصعاب واألخطار بقلب اثبت
إذا آمن العبد َّ
أبن كل ما يصيبه مكتوب ،وآمن أن األرزاق واآلجال بيد هللا ،فإنه يقتحم الصعاب
واألهوال بقلب اثبت وهامة مرفوعة ،وقد كان هذا اإلْيان من أعظم ما دفع اجملاهدين إىل اإلقدام يف
ميدان النزال غري هيابني وَّل وجلني ،وكان الواحد منهم يطلب املوت يف مظانه ،ويرمى بنفسه يف

مضائق يظن فيها هلكته ،مث تراه ْيوت على فراشه ،فيبكي إن مل يسقط يف ميدان النزال شهيداً ،وهو

الذي كان يقتحم األخطار واألهوال .وكان هذا اإلْيان من أعظم ما ثبَّت قلوب الصاحلني يف مواجهة

الظلمة والطغاة ،وَّل خيافون يف هللا لومة َّلئم ،ألهنم يعلمون أن األمر بيد هللا ،وما قدر هلم سيأتيهم.
وكانوا َّل خيافون من قول كلمة احلق خشية انقطاع الرزق ،فالرزق بيد هللا ،وما كتبه هللا من رزق َّل

يستطيع أحد منعه ،وما منعه هللا لعبد من عبيده َّل يستطيع أحد إيصاله إليه .اإلْيان ابلقضاء والقدر
لعمر بن سليمان األشقر  -ص111

واإلْيان ابلقدر يبعث يف القلوب الشجاعة على مواجهة الشدائد ،ويقوي فيها العزائم ،فتثبت يف

ساحات اْلهاد وَّل ختاف املوت ،ألهنا توقن أن اآلجال حمددة َّل تتقدم وَّل تتأخر حلظة واحدة.

وملا كانت هذه العقيدة راسخة يف قلوب املؤمنني ثبتوا يف القتال ,وعزموا على مواصلة اْلهاد،

فجاءت مالحم اْلهاد حتمل أروع األمثلة على الثبات والصمود أمام األعداء مهما كانت قوهتم،
ومهما كان عددهم ،لقد أيقنوا أنه لن يصيب اإلنسان إَّل ما كتب له ،سواء كان قاعداً يف بيته ،أو

يتقلب يف ساحات القتال من معركة إىل معركة ،فكيف جينب ،وكيف يفر من القتال خوفاً من املوت،
واملوت إذا جاء سيأتيه على آية حال هو.

هكذا كان األمر يف حس املؤمنني فأقبلوا على القتال واْلهاد يف سبيل هللا يف ثبات وعزم ويقني،

وكانت هلم بطوَّلت ما عرفت يف أمة من األمم غريهم.
وإذا قد وجد من املثبطني من املنافقني وغريهم من يتخلف عن اْلهاد مع رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم مدعياً أن السالمة يف ختلفه ،ومرتبصاً ابملؤمنني الدوائر كان الرد عليهم أييت من هللا تعاىل مبيناً
أن املؤمنني يقومون ِبا أوجبه هللا عليهم طاعة هلل ورسوله ,وهم يعتقدون أن كل ما يصيبهم قد جرت

كم ِ
ِ
به املقادير ,قال تعاىل :إِن تُ ِ
َخ ْذ ََن أ َْم َرََن ِمن قَـ ْب ُل
صيبَةٌ يَـ ُقولُواْ قَ ْد أ َ
ص ْب َ
س ْؤ ُه ْم َوإِن تُص ْب َ ُ
سنَةٌ تَ ُ
ك َح َ
صيبـنا إَِّلَّ ما َكتب هللا لَنا هو موَّلَ ََن وعلَى ِ
هللا فَـلْيَـتَـ َوَّك ِل ال ُْم ْؤِمنُو َن قُ ْل َه ْل
َويَـتَـ َولَّواْ َّو ُه ْم فَ ِر ُحو َن قُل لَّن يُ ِ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ
ب ِمن ِع ِ
ِ
صو َن بِنَا إَِّلَّ إِ ْح َدى ا ْحلُ ْسنَـيَ ْ ِ
ندهِ أ َْو ِأبَيْ ِدينَا
تَـ َربَّ ُ
ص بِ ُك ْم أَن يُصيبَ ُك ُم هللاُ بِ َع َذا ٍ ْ
رتبَّ ُ
ني َوَْحن ُن نَ ََ
صو َن [التوبة ،]52 - 51 :وحني قال املنافقونَ :هل لَّنَا ِم َن األ َْم ِر ِمن َش ْي ٍء
رتبِ ُ
رتبَّ ُ
صواْ إِ ََّن َم َع ُكم م ََ
فَ ََ
ِ
اهنَا جاء الرد عليهم :قُل لَّ ْو
[آل عمران ،]154:جاء اْلواب :لَ ْو َكا َن لَنَا م َن األ َْم ِر َش ْيءٌ َّما قُتِلْنَا َه ُ
ضِ
ُكنتُم ِيف بـيوتِ ُكم لَ َربَز الَّ ِذ ِ
اج ِع ِه ْم [آل عمران.]154:
ب َعلَْي ِه ُم الْ َق ْت ُل إِ َىل َم َ
َ
ين ُكت َ
ْ ُُ ْ َ
وهكذا وعى املؤمنون هذه احلقيقة فأيقنوا أنه َّل ْيوت إَّل من كتب عليه املوت ،ولو كان يف مضجعه
يف بيته ،وأيقنوا أيضاً أهنم َّل يرتقبون إَّل إحدى احلسنيني :النصر أو الشهادة ومنهم من نصره هللا
نصراً مبيناً.
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ولقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعلم أصحابه ويربيهم على عقيدة القدر ,ألهنا هي العدة
اليت جتعل املؤمن شجاعاً َّل خياف إَّل هللا ،وهي اليت جتعله يالقي املصائب والصعاب راضياً مطمئناً،
فعن عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما قال :كنت خلف النيب صلى هللا عليه وسلم يوماً فقال(( :اي

غالم إين أعلمك كلمات :احفظ هللا حيفظك ،احفظ هللا جتده جتاهك ،إذا سألت فاسأل هللا ،وإذا

استعنت فاستعن ابهلل ،واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إَّل بشيء قد

كتبه هللا لك ،واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء مل يضروك إَّل بشيء قد كتبه هللا

عليك ،رفعت األقالم وجفت الصحف)) ( )1ويف رواية أخرى(( :احفظ هللا جتده أمامك ،تعرف إىل
هللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة ،واعلم أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك ،وما أصابك مل يكن ليخطئك،
واعلم أن النصر مع الصرب ،وأن الفرج مع الكرب ،وأن مع العسر يسرا)) ( )2وهذا احلديث يدل

على أن اإلْيان ابلقدر يبعث على الشجاعة واَّلجتاه إىل هللا وحده يف وقت الشدائد فيبقى املؤمن

عزيزاً َّل يذل إَّل هلل وحده ( .)3القضاء والقدر لعبدالرمحن بن صاحل احملمود  -ص 300 - 293
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2516وأمحد ( ،)2669( )293 /1واحلاكم ( .)624 /3قال الرتمذي:

صحيح ،وقال احلاكم :هذا حديث كبري عال من حديث عبد امللك بن عمري عن ابن عباس رضي

هللا عنهما إَّل أن الشيخني رضي هللا عنهما مل خيرجا شهاب بن خراش وَّل القداح يف الصحيحني وقد

روي احلديث أبسانيد عن ابن عباس غري هذا.

( )2رواه أمحد ( ،)2804( )307 /1والطرباين ( ،)11243( )123 /11واحلاكم ()623 /3
والبيهقي يف ((اَّلعتقاد)) ( .)147قال احلاكم :هذا حديث كبري عال من حديث عبد امللك بن

عمري عن ابن عباس رضي هللا عنهما إَّل أن الشيخني رضي هللا عنهما مل خيرجا شهاب بن خراش وَّل

القداح يف الصحيحني وقد روي احلديث أبسانيد عن ابن عباس غري هذا ،وقال البيهقي :له شواهد
عن ابن عباس ،وصححه عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام الشرعية الكربى)) (.)333 /3

( )3انظر(( :حملات يف وسائل الرتبية اإلسالمية)) ( ،)181 - 178 /2و ((اإلْيان كما يصوره
الكتاب والسنة)) للدكتور :علي عبداملنعم عبداحلميد (ص – )170 :و ((تبسيط العقائد
اإلسالمية)) حلسن أيوب (ص.)105 :
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املبحث األول :مذهب املكذبني ابلقدر
ذهب بعض الضالني يف هذا الباب إىل نفي القدر ،وزعموا أن هللا – تعاىل عما يقولون – َّل يعلم
ابألشياء قبل حصوهلا ،ومل يتقدم علمه هبا ،وقالوا :إمنا يعلم هللا ابملوجودات بعد خلقها وإجيادها.

وزعم هؤَّلء كذابً وزوراً أن هللا إذا أمر العباد وهناهم َّل يعلم من يطيعه منهم ممن يعصيه ،وَّل يعلم من
يدخل اْلنة ممن يدخل النار ،حىت إذا استجاب العباد لشرعه أو رفضوا – علم السعداء منهم

واألشقياء ،ويرفض هؤَّلء الضالل اإلْيان بعلم هللا املتقدم ،كما يكذبون أبن هللا كتب مقادير اخلالئق
قبل خلق السماوات واألرض ،كما ثبت يف الكتاب والسنة .وقد نشأ القول هبذا يف آخر عهد
الصحابة ،فأول من قال به معبد اْلهين ،مث تقلد عنه هذا املذهب الفاسد رؤوس املعتزلة وأئمتهم

كواصل بن عطاء الغزال ،وعمرو بني عبيد ،ورويت عنهم يف هذا أقوال شنيعة فيها تكذيب هلل

ولرسوله يف أن هللا علم األشياء وكتبها قبل خلقها .وقد خشي الرسول صلى هللا عليه وسلم على أمته

هذا الضالل الذي وقعت فيه هذه الفرقة ،ففي احلديث الصحيح الذي يرويه ابن عساكر عن أيب
حمجن وابن عبد الرب يف (اْلامع) أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :أخاف على أميت من

بعدي ثالاثً :حيف األئمة ،وإْياَنً ابلنجوم ،وتكذيباً ابلقدر)) (.)1
وروى أبو يعلى يف (مسنده) واخلطيب يف (التاريخ) وابن َع ِدي يف (الكامل) إبسناد صحيح عن أنس
رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أخاف على أميت من بعدي خصلتني:

تكذيباً ابلقدر ،وتصديقاً ابلنجوم)) ()2

وحذر الرسول صلى هللا عليه وسلم أمته من هذا الضالل ،ففي احلديث الذي يرويه الطرباين يف
(معجمه األوسط) ،واحلاكم يف (مستدركه) عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه قال(( :أ ِ
ُخر الكالم

يف القدر لشرار أميت)) ()3
_________

( )1رواه ابن عبد الرب يف ((جامع بيان العلم وفضله)) ( ،)940وابن عساكر يف ((اتريخ دمشق))

( .)401 /58وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)1127احلديث له شواهد كثرية يرتقي
هبا إىل درجة الصحة.

( )2رواه أبو يعلى ( ،)162 /7وابن عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) ( .)34 /4قال اهليثمي يف
((جممع الزوائد)) ( :)203 /7رواه أبو يعلى مقتصراً على اثنتني من اخلمس ،وفيه يزيد الرقاشي وهو
ضعيف ووثقه ابن عدى .وقال األلباين يف ((صحيح اْلامع)) ( :)215صحيح.

( )3رواه الطرباين ( ،)96 /6واحلاكم ( .)514 /2وقال :هذا حديث صحيح على شرط البخاري
ومل خيرجاه .وقال األلباين يف ((صحيح اْلامع)) ( :)1124حسن.
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وروى الطرباين يف (معجمه الكبري) عن أيب أمامة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :
((إن أمر

هذه األمة َّل يزال مقارابً حىت يتكلموا يف الولدان ويف القدر)) ( .)1ومسى الرسول صلى هللا عليه

وسلم هذا الفريق ِبجوس هذه األمة ،ألن اجملوس يقولون بوجود خالقني اثنني :النور والظلمة ،وهذا
كل واحد خالق من دون هللا ،وقد أمر الرسول صلى
الفريق يقولون بوجود َخالِقني ،بل يزعمون أن َّ

هللا وسلم هبجران هذا الفريق ،فال يزارون وَّل يعادون ،ففي احلديث الذي يرويه أمحد وأبو داود عن

ابن عمر أيضاً قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :القدرية جموس هذه األمة ،إن مرضوا فال
تعودوهم ،وإن ماتوا فال تشهدوهم)) ( .)2وقد صاح الصحابة أبصحاب هذه الضاللة من كل

َنحية ،وأنكروا عليهم ما جاؤوا به من الضالل والباطل ،وهنوا الناس عن خمالطة هؤَّلء وجمالستهم،
وأوردوا عليهم النصوص الفاضحة لباطلهم ،املقررة للحق يف ابب القدر .ففي (سنن الرتمذي) عن
جاءه رجل فقالَّ :
َنفع َّ
إن فالَنً يَقرأ عليك السالم ،فقال له :بلغين أنه قد أحدث ،فإن
أن ابن عمر َ

كان قد أحدث فال تقرئه مين السالم ،فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :يكون يف

هذه األمة أو يف أميت خسف أو مسخ أو قذف يف أهل القدر)) ( .)3ويف الرتمذي عن ابن عمر

أيضاً يرفعه(( :يكون يف أميت خسف ومسخ وذلك يف املكذبني يف القدر)) (.)4

ويف (سنن الرتمذي) أيضاً عن عبد الواحد بن سليم قال :قدمت مكة فلقيت عطاء بن أيب رابح

فقلت له :اي أاب حممد ،إن أهل البصرة يقولونَّ :ل قدر .قال اي بين ،أتقرأ القرآن؟ قلت :نعم .قال:
فاقرأ الزخرف .قال :فقرأت :حم وال ِ
ْكتَ ِ
اب ال ُْمبِ ِ
آَن َع َربِياا لَّ َعلَّ ُك ْم تَـ ْع ِقلُو َن َوإِنَّهُ ِيف أُِم
ني إَِن َج َعلْنَاهُ قُـ ْر ً
َ
ِ ِ
ال ِ
ْكتَ ِ
يم [الزخرف .]4 - 1 :قال :أتدري ما أم الكتاب؟ قلت :هللا ورسوله أعلم.
اب لَ َديْـنَا لَ َعل ٌّي َحك ٌ
ت يَ َدا
قال :فإنه كتاب كتبه قبل أن خيلق السماوات واألرض ،فيه أن فرعون من أهل النار ،وفيه تَـبَّ ْ
أَِيب َهلَ ٍ
ب [املسد.]1:
ب َوتَ َّ
_________

( )1رواه الطرباين ( ،)162 /12واحلاكم .من حديث ابن عباس وليس من حديث أيب أمامة رضي

هللا عنهم .قال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني وَّل نعلم له علة ومل خيرجاه .ووافقه

الذهيب .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)1675وهذا إسناد صحيح ،رجاله كلهم رجال
البخاري.

( )2رواه أبو داود ( )4691واللفظ له ،وأمحد ( .)6077( )125 /2واحلديث سكت عنه أبو
داود .وقال ابن القطان يف ((الوهم واإليهام)) ( :)445 /5صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن

أيب داود)) :حسن.

( )3رواه الرتمذي ( .)2152وقال :هذا حديث حسن صحيح غريب .وقال األلباين يف ((صحيح
سنن الرتمذي)) :حسن.

( )4رواه الرتمذي ( .)2153وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( – )102 /1كما أشار لذلك
يف املقدمة .-
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قال عطاء :فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسألته ما
كانت وصية أبيك عند املوت؟ قال :دعاين أيب فقال يل :اي بين ،اتق هللا ،واعلم أنك لن تتقي هللا
حىت تؤمن ابهلل ،وتؤمن ابلقدر كله خريه وشره ،فإن مت على غري هذا أدخلت النار ،إين مسعت

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن أول ما خلق هللا القلم قال :اكتب .فقال :ما أكتب؟

قال :اكتب ما كان ،وما هو كائن إىل األبد)) ( .)1وقد نص األئمة على كفر هذه الطائفة اليت مل تقر

بعلم هللا ،وممن نص على كفرهم األئمة مالك والشافعي وأمحد .وقد تالشت هذه الطائفة اليت تكذب
بعلم هللا السابق أو كادت ،يقول السفاريين :قال العلماء :املنكرون هلذا انقرضوا ،وهم الذين كفرهم

اإلمام مالك واإلمام الشافعي واإلمام أمحد وغريهم من األئمة .وقال القرطيب :قد انقرض هذا

املذهب ،فال نعرف أحداً ينسب إليه من املتأخرين .وقال احلافظ ابن حجر العسقالين :القدرية اليوم
مطبقون على أن هللا عامل أبفعال العباد قبل وقوعها ،وإمنا خالفوا السلف يف زعمهم أبن أفعال العباد

مقدورة هلم ،وواقعة منهم على وجه اَّلستقالل ،وهو مع كونه مذهباً ابطالً أخف من املذهب األول.

قال :واملتأخرون منهم أنكروا تعلق اإلرادة أبفعال العباد فراراً من تعلق القدمي ابحملدث .وقال النووي:
قال أصحاب املقاَّلت من املتكلمني :انقرضت القدرية القائلون هبذا القول الشنيع الباطل ،ومل يبق
أحد من أهل القبلة عليه ،وصارت القدرية يف األزمان املتأخرة تعتقد إثبات القدر ،ولكن يقولون:

اخلري من هللا ،والشر من غريه تعاىل هللا عن قوهلم ( .)2والقدرية يعرتفون أبن هللا خلق اإلنسان مريداً،
لكن جيعلونه مريداً ابلقوة والقبول ،أي قابالً ألن يريد هذا ويريد هذا ،وأما كونه مريداً هلذا املَُع َّ ِ
ني،
وهذا املَُع َّ ِ
ني ،فهذا عندهم ليس خملوقاً .فهؤَّلء يف احلقيقة جموس ثَـنَ ِويَّة ،بل أعظم منهم ،فإن الثَنويةَ
أثبتوا خالَِقني للكون كله ،وهؤَّلء أثبتوا خالقني لكل فرد من األفراد ،ولكل فعل من األفعال ،بل
جعلوا املخلوقني كلهم خالقني ،ولوَّل تناقضهم لكانوا أكفر من اجملوس .وطرد قوهلم وَّلزمه وحاصلة

هو إخراج أفعال العباد عن خلق هللا  -عز وجل  -وملكه ،وأهنا ليست داخلة يف ربوبيته عز وجل،

وأنه يكون يف ملكه ما َّل يريد ،ويريد ماَّل يكون ،وأهنم أغنياء عن هللا عز وجل ،فال يستعينون على
طاعته وَّل ترك معصيته ،وَّل يعوذون ابهلل من شرور أنفسهم وَّل سيئات أعماهلم وَّل يستهدونه

الصراط املستقيم .والقدرية بزعمهم أرادوا تنزيه هللا وتقديسه عندما زعموا أن هللا شاء اإلْيان من

ولكن الكافر هو الذي شاء الكفر ،وحجتهم يف ذلك أن هذا يؤدي إىل الظلم ،إذ كيف
الكافرَّ ،

يشاء هللا الكفر من الكافر مث يعذبه عليه .ولكنهم -كما يقول شارح الطحاوية  -صاروا كاملستجري

شر منه فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت
من الرمضاء ابلنار ،فإهنم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو ٌّ

مشيئة هللا تعاىل ،فإن هللا قد شاء اإلْيان منه  -على قوهلم  -والكافر شاء الكفر ،فوقعت مشيئة
الكافر دون مشيئة هللا تعاىل ،وهذا من أقبح اَّلعتقاد ،وهو قول َّل دليل عليه ،بل هو خمالف

للدليل .ومشيئة هللا الكفر من الكافر ليس ظلماً له كما يدعي أهل الظلم من القدرية؛ فلله احلجة
البالغة ،وله يف عباده من احلِ َك ِم ماَّل يعلمه إَّل هو تبارك وتعاىل.
_________

( )1رواه الرتمذي ( .)2155وقال :هذا حديث غريب من هذا الوجه .وحسنه ابن حجر يف

((هداية الرواة)) ( - )95 /1كما أشار لذلك يف املقدمة  -وقال األلباين يف ((صحيح سنن

الرتمذي)) :صحيح.

((( )2شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)154 /1
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ففي (صحيح مسلم) عن أيب األسود ِ
الديلي ،قال :قال يل عمران بن احلصني :أرأيت ما يعمل الناس
اليوم ويكدحون فيه ،أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما

أاتهم به نبيهم ،وثبتت احلجة عليهم؟ فقلت :بل شيء قضي عليهم ،ومضى عليهم .قال :فقال :أفال
يكون ظلماً؟ قال :ففزعت فزعاً شديداً .وقلت :كل شيء َخلْق هللا ِ
وملْك يده فال يسأل عما يفعل
وهم يسألون .فقال يل :يرمحك هللا ،إين مل أرد ِبا سألتك إَّل ألحرز عقلك .إن رجلني من مزينة أتيا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقاَّل :اي رسول هللا ،أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه،

أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق ،أو فيما يستقبلون به مما أاتهم به نبيهم ،وثبتت

احلجة عليهم؟
فقالَّ(( :ل ،بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم ،وتصديق ذلك يف كتاب هللا ونفس وما سواها

فأهلمها فجورها وتقواها [الشمس .)1( ))]8 - 7 :ويف (سنن أيب داود) عن ابن الديلمي قال:
أتيت أُيب بن كعب ،فقلت له :وقع يف نفسي شيء من القدر ،فحدثين بشيء لعل هللا أن يذهبه من
قليب ،قال :لو أن هللا َّ
عذب أهل مسواته وأهل أرضه عذهبم وهو غري ظامل هلم ،ولو رمحهم كانت رمحته
خرياً هلم من أعماهلم ،ولو أنفقت مثل أحد ذهباً يف سبيل هللا ،ما تقبله هللا منك حىت تؤمن ابلقدر،
وتعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك ،وأن ما أخطأك مل يكن ليصيبك ،ولو مت على غري هذا

لدخلت النار .قال :مث أتيت عبدهللا بن مسعود ،فقال مثل ذلك ،مث أتيت حذيفة بن اليمان فقال
مثل ذلك ،مث أتيت زيد بن اثبت فقال مثل ذلك ( .)2والقدرية ِبسلكهم هذا جعلوا ألهل الضالل
سبيالً عليهم ،فقد ذكر عمر بن اهليثم قال :خرجنا يف سفينة ،وصحبنا فيها قدري وجموسي ،فقال

القدري للمجوسي :أسلم .فقال اجملوسي :حىت يريد هللا .فقال القدري :إن هللا يريد ،ولكن الشيطان
َّل يريد .قال اجملوسي :أراد هللا وأراد الشيطان ،فكان ما أراد الشيطان ،هذا شيطان قوي .ويف رواية

أنه قال :فأَن مع أقوامها .اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص53
_________

( )1رواه مسلم (.)2650

( )2رواه أبو داود ( ،)4699والبيهقي ( .)204 /10واحلديث سكت عنه .قال الذهيب يف
((املهذب)) ( :)4212 /8إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

()302/5

املبحث الثاين :حماورة أهل السنة للقدرية
ومل يستطع منطق املعتزلة أن يقف يف جمال احلجاج مع عوام أهل السنة فضالً عن علمائهم وأهل

الرأي فيهم .يذكر أهل العلم أن أعرابياً أتى عمرو بن عبيد ،فقال له :إن َنقيت ُسرقت ،فادع هللا أن
علي.
يردها َّ

قال عمرو بن عبيد :اللهم إن َنقة هذا الفقري ُسرقت ،ومل تُ ِر ْد سرقتها ،اللهم ارددها عليه .فقال
األعرايب :اآلن ذهبت َنقيت ،وأيست منها .قال :كيف؟ قال :ألنه إذا أراد أن َّل تُسرق فس ِرقت ،مل

آمن أن يريد رجوعها فال ترجع ،وهنض من عنده منصرفاً ( .)1اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن
سليمان األشقر  -ص60

إجابة أبو عصام القسطالين لقدري

وقال رجل أليب عصام القسطالين :أرأيت إن منعين اهلدى ،وأوردين الضالل مث عذبين أيكون منصفاً؟
فقال له أبو عصام :إن يكن اهلدى شيئاً هو له ،فله أن يعطيه من يشاء وْينعه من يشاء ( .)2اإلْيان
ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص61
حماورة عبد اْلبار اهلمداين وأيب إسحاق اإلسفراييين
ودخل عبد اْلبار اهلمداين أحد شيوخ املعتزلة  -على الصاحب ابن عباد ،وعنده أبو إسحاق

اإلسفراييين أحد أئمة السنة ،فلما رأى األستاذ قال :سبحان من تنزه عن الفحشاء .فقال األستاذ
صى؟ فقال األستاذ:
فوراً :سبحان من َّل يقع يف ملكه إَّل من يشاء .فقال القاضي :أيشاء ربنا أن يُـ ْع َ

لي ابلردى ،أحسن إيل أم أساء؟
صى ربنا قهراً؟ فقال القاضي :أرأيت إن منعين اهلدى ،وقضى َع َّ
أيُـ ْع َ
فقال األستاذ :إن منعك ما هو لك فقد أساء ،وإن منعك ما هو له فهو خيتص برمحته من يشاء

فبهت القاضي .ويف (اتريخ الطربي) أن غيالن قال مليمون بن مهران حبضرة هشام بن عبد امللك

صي كارهاً؟ ( .)3اإلْيان ابلقضاء
الذي أيت به ليناقشه :أشاء هللا أن يُعصى؟ فقال له ميمون :أفَـ ُع َ
والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص61

بني عمر بن عبد العزيز وغَْيالن الدمشقي
َْ
_________

( )1انظر(( :شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) (.)740 /4
( )2انظر(( :شرح العقيدة الطحاوية)) (.)166
( )3انظر(( :اتريخ الطربي)) (.)516 /5
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وحاور عمر بن عبد العزيز غيالن الدمشقي أحد رؤوس اَّلعتزال ،فقال له عمر :اي غيالن بلغين أنك
تتكلم يف القدر .فقال :يك ِ
علي سورة (يس) .قال :فقرأ عليه:
علي اي أمري املؤمنني .قال :اقرأ َّ
ْذبون َّ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
يس والْ ُقر ِ
ِ
ِ
الرح ِيم لتُنذ َر قَـ ْوًما ما أُنذ َر
يل ال َْع ِزي ِز َّ
آن ا ْحلَ ِك ِيم إِنَّ َ
ك لَم َن ال ُْم ْر َسل َ
َ ْ
ني َعلَى ص َراط م ْستَق ٍيم تَن ِز َ
آاب ُؤ ُه ْم فَـ ُه ْم غَافِلُو َن لََق ْد َح َّق الْ َق ْو ُل َعلَى أَ ْكثَ ِرِه ْم فَـ ُه ْم َّل يُـ ْؤِمنُو َن إَِن َج َعلْنَا ِيف أَ ْعنَاقِ ِه ْم أَ ْغالََّلً فَ ِه َي إِ َىل
َ
األَ ْذقَ ِ
اهم فَـ ُهم َّلَ يـ ْب ِ
ان فَـ ُهم م ْق َم ُحو َن َو َج َعلْنَا ِمن بَ ْ ِ
ص ُرو َن
ني أَيْ ِدي ِه ْم َسداا َوِم ْن َخل ِْف ِه ْم َسداا فَأَ ْغ َ
ش ْيـنَ ُ ْ ْ ُ
[يس .]9 - 1:قال غيالنَّ :ل وهللا لكأين اي أمري املؤمنني مل أقرأها قط إَّل اليوم .أشهد اي أمري
املؤمنني أين اتئب من قويل ابلقدر .فقال عمر :اللهم إن كان صادقاً فتب عليه ،وإن كان كاذابً
مر التيمي ِبنزل ابن عون
فاجعله آية للمؤمنني ( .)1قال معاذ بن معاذ :حدثين صاحب يل قالَّ :

فحدثه هبذا احلديث ،قال ابن عون :أَن رأيته مصلوابً بدمشق ( .)2وقال أبو جعفر اخلطمي :شهدت

عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيالن لشيء بلغه يف القدر فقال له :وحيك اي غيالن ما هذا الذي

علي ما َّل أقول .قال :ما تقول يف العلم؟ قال:
علي اي أمري املؤمنني ،يقال َّ
ب َّ
بلغين عنك؟ قال :يُ ْك َذ ُ

نفذ العلم .قال :أنت خمصوم ،اذهب اآلن فقل ما شئت .اي غيالن ،إنك إن أقررت ابلعلم خصمت،

وإن جحدته كفرت ،وإنك إن تقر به فتخصم ،خري لك من أن جتحد فتكفر .مث قال له :أتقرأ (يس)؟
فقال :نعم .قال :اقرأ .قال :فقرأ يس والْ ُقر ِ
آن ا ْحلَ ِك ِيم إىل قوله :لََق ْد َح َّق الْ َق ْو ُل َعلَى أَ ْكثَ ِرِه ْم فَـ ُه ْم َّل
َ ْ
يُـ ْؤِمنُو َن [يس .]7 - 1 :قال :قف كيف ترى؟ قال :كأين مل أقرأ هذه اآلية اي أمري املؤمنني .قال :زد.
فقرأ :إَِن جعلْنَا ِيف أَ ْعنَاقِ ِهم أَ ْغالََّلً فَ ِهي إِ َىل األَ ْذقَ ِ
اه ْم فَـ ُه ْم
ان فَـ ُهم م ْق َم ُحو َن َوِم ْن َخل ِْف ِه ْم َسداا فَأَ ْغ َ
ش ْيـنَ ُ
ََ
ْ
َ
اهم فَـ ُهم َّلَ يـ ْب ِ
َّلَ يـ ْب ِ
ص ُرو َن
ص ُرو َن [يس .]9 - 8 :فقال له عمر :قل َوِم ْن َخل ِْف ِه ْم َسداا فَأَ ْغ َ
ش ْيـنَ ُ ْ ْ ُ
ُ
ِ
وسواء َعلَي ِهم أَأَن َذرَهتُم أَم َمل تُ ِ
نذ ْرُه ْم َّلَ يُـ ْؤمنُو َن [يس .]10 - 9:قال :كيف ترى؟ .قال :كأين مل أقرأ
َ ََ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
هذه اآلايت قط ،وإين أعاهد هللا أن َّل أتكلم يف شيء مما كنت أتكلم فيه أبداً .قال :اذهب .فلما

وىل قال :اللهم إن كان كاذابً ِبا قال فأذقه حر السالح .قال :فلم يتكلم زمن عمر ،فلما كان يزيد
َّ
بن عبد امللك كان رجالً َّل يهتم هبذا وَّل ينظر فيه .قال :فتكلم غيالن .فلما ويل هشام أرسل إليه

فقال له :أليس قد كنت عاهدت هللا لعمر َّل تتكلم يف شيء من هذا أبداً؟ قال :أقلين ،فوهللا َّل
أعود .قالَّ :ل أقالين هللا إن أقلتك ،هل تقرأ فاحتة الكتاب؟ قال :نعم .قال :اقرأ ا ْحلم ُد ِ
هلل َر ِ
ب
َْ
الْعالَ ِمني .فقرأ :ا ْحلم ُد ِ
ك يـوِم ِ
ِ
الر ْمح ِن َّ ِ ِ ِ
هلل َر ِ
ني
ايك نَـ ْعبُ ُد وإِ َ
الدي ِن إِ َ
ني َّ
ايك نَ ْستَع ُ
ب ال َْعالَ ِم َ
َ َ
َْ
الرح ِيم َمل َ ْ
[الفاحتة .]5 - 2 :قال :قف .على ما استعنته؟ على أمر بيده َّل تستطيعه ،أو على أمر يف يدك أو
بيدك؟ اذهبا فاقطعا يديه ورجليه واضراب عنقه واصلباه .والقدرية النفاة ُحرموا اَّلستعانة ابهلل الواحد

األحد ،ألهنم زعموا أن هللا َّل يقدر على أفعال العباد ،وأن العبد هو اخلالق لفعله ،فكيف يستعينون

ابهلل على ماَّل يقدر عليه.
_________

( )1انظر(( :الشريعة)) لآلجري (ص.)138
( )2رواه اهليثمي يف ((غاية املقصد)) (.)774 /2
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وهؤَّلء يعتمدون فيما يفعلون على حوهلم وقوهتم وعملهم ،وهم يطلبون اْلزاء واألجر من هللا كما
يطلب األجري أجره من مستأجره ،وهللا ليس حمتاجاً إىل العباد وأعماهلم ،بل نفع ذلك عائد إىل العباد
ايك
ايك نَـ ْعبُ ُد وإِ َ
أنفسهم ،ومع كون العباد هم احملتاجني إىل األعمال ،فال غىن هلم عن اَّلستعانة ابهلل إِ َ
ِ
ني [الفاحتة .]5 :فَا ْعبُ ْدهُ َوتَـ َوَّك ْل َعلَْي ِه [هود ]123 :اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان
نَ ْستَع ُ
األشقر  -ص62
بني هشام بن عبد امللك ورجال يقول ابلقدر

بلغ هشام بن عبد امللك أن رجالً قد ظهر يقول ابلقدر ،وقد أغوى خلقاً كثرياً ،فبعث إليه هشام

فأحضره ،فقال :ما هذا الذي بلغين عنك؟ قال :وما هو؟ قال :تقول :إن هللا مل يقدر على خلق
ِ
علمت أين على
فأحضر من شئت حياجين فيه ،فإن غلبته ابحلجة والبيان
الشر؟ قال :بذلك أقول،
ُ

احلق ،وإن غلبين ابحلجة فاضرب عنقي .قال :فبعث هشام إىل األوزاعي فأحضره ملناظرته ،فقال له

شئت عن أربع؟ فقال :سل عما
شئت عن ثالث ،وإن َ
شئت سألتك عن واحدة ،وإن َ
األوزاعي :إن َ
بدا لك ،قال األوزاعي :أخربين عن هللا عز وجل هل تعلم أنه قضى على ما هنى؟ قال :ليس عندي

يف هذا شيء ،فقلت :اي أمري املؤمنني ،هذه واحدة .مث قلت له :أخربين هل تعلم أن هللا حال دون ما

أمر؟ قال :هذه أشد من األوىل ،فقلت :اي أمري املؤمنني ،هذه اثنتان .مث قلت له :هل تعلم أن هللا

أعان على ما حرم؟ قال :هذه أشد من األوىل والثانية ،فقلت :اي أمري املؤمنني ،هذه ثالث قد حل هبا
ضرب عنقه .فأمر به هشام فضربت عنقه .مث قال لألوزاعي :اي أاب عمرو ،فسر لنا هذه املسائل،

قال :نعم اي أمري املؤمنني .سألته :هل يعلم أن هللا قضى على ما هنى؟ هنى آدم عن أكل الشجرة مث
قضى عليه أبكلها .وسألته :هل يعلم أن هللا حال دون ما أمر؟ أمر إبليس ابلسجود آلدم ،مث حال

بينه وبني السجود .وسألته :هل يعلم أن هللا أعان على ما حرم؟ حرم امليتة والدم ،مث أعاننا على أكله
يف وقت اَّلضطرار إليه .قال هشام :والرابعة ما هي اي أاب عمرو؟ قال :كنت أقول :مشيئتك مع هللا

أم دون هللا؟ فإن قال :مع هللا فقد اختذ مع هللا شريكاً ،أو قال :دون هللا ،فقد انفرد ابلربوبية ،فأيهما
أجابين فقد حل ضرب عنقه هبا ،قال هشام :حياة اخللق وقوام الدين ابلعلماء .شرح أصول اعتقاد

أهل السنة واْلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة هلبة هللا بن احلسن الاللكائي 795 /4 -
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املبحث األول :معىن احملو واإلثبات يف الصحف ،وزايدة األجل ونقصانه
قد يشكل على بعض الناس مواضع يف كتاب هللا وأحاديث رسول هللا صلى هللا وسلم ،فيقول
بعضهم :إذا كان هللا علم ما هو كائن ،وكتب ذلك كله عنده يف كتاب فما معىن قولهْ :يَْ ُحو هللاُ َما
ت و ِعن َدهُ أُم ال ِ
ِ
ْكتَ ِ
اب [الرعد.]39 :
يَ َ
شاء َويُـثْب ُ َ
وإذا كانت األرزاق واألعمال واآلجال مكتوبة َّل تزيد وَّل تنقص فما توجيهكم لقوله صلى هللا عليه
سره أن يُبسط له يف رزقه ،ويُنسأ له يف أثره فليصل رمحه)) ( .)1وكيف تفسرون قول
وسلم(( :من َّ
ِ
ِ
ِ
َط ِ ِ
نوح لقومه :أ ِ
َن ا ْعبُ ُدوا َّ
َج َل
اَّللَ َواتَّـ ُقوهُ َوأ ُ
س امى إِ َّن أ َ
يعون يَـغْف ْر لَ ُكم من ذُنُوبِ ُك ْم َويُـ َؤخ ْرُك ْم إِ َىل أ َ
َج ٍل م َ
َِّ ِ
َّر لَ ْو ُكنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن [نوح .]4 - 3 :وما قولكم يف احلديث الذي فيه أن هللا جعل
اَّلل إذَا َجاء َّل يُـ َؤخ ُ
عمر داود عليه السالم مائة سنة بعد أن كان أربعني سنة ( .)2واْلواب أن األرزاق واألعمار نوعان:
نوع جرى به القدر وكتب يف أم الكتاب ،فهذا َّل يتغري وَّل يتبدل ،ونوع أعلم هللا به مالئكته فهذا
ت َو ِعن َدهُ أُم الْكِتَ ِ
اب [الرعد:
هو الذي يزيد وينقص ،ولذلك قال هللا تعاىلْ :يَْ ُحو هللاُ َما يَ َ
شاء َويُـثْبِ ُ
 .]39وأم الكتاب هو اللوح احملفوظ الذي قدر هللا فيه األمور على ما هي عليه .ففي كتب املالئكة
يزيد العمر وينقص ،وكذلك الرزق حبسب األسباب ،فإن املالئكة يكتبون له رزقاً وأجالً ،فإذا وصل

رمحه زيد له يف الرزق واألجل ،وإَّل فإنه ينقص له منهما .واألجل أجالن :أجل مطلق يعلمه هللا،

وأجل مقيد ،فإن هللا أيمر امللك أن يكتب لعبده أجالً ،فإن وصل رمحه ،فيأمره أبن يزيد يف أجله

ورزقه .وامللك َّل يعلم أيزاد له يف ذلك أم َّل ،لكن هللا يعلم ما يستقر عليه األمر ،فإذا جاء األجل مل
يتقدم ومل يتأخر .يقول ابن حجر العسقالين :الذي سبق يف علم هللا َّل يتغري وَّل يتبدل ،والذي جيوز
عليه التغيري والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل ،وَّل يبعد أن يتعلق ذلك ِبا يف علم احلفظة

واملوكلني ابآلدمي ،فيقع فيه احملو واإلثبات ،كالزايدة يف العمر والنقص ،وأما ما يف علم هللا فال حمو
فيه وَّل إثبات والعلم عند هللا ( .)3اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص66
_________

( )1رواه البخاري ( ،)5986ومسلم ( .)2557من حديث أنس رضي هللا عنه.
( )2رواه الرتمذي ( .)3076من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .وقال :هذا حديث حسن
صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

((( )3فتح الباري)) (.)488 /11
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املبحث الثاين :التوفيق بني األقدار وبني كل مولود يولد على الفطرة
وقد يقول بعض الناس كيف يكون هللا قدر كل شيء مع أنه صح عن رسولنا أن كل مولود يولد على

الفطرة؟

فاْلواب أنه َّل تناقض وَّل تعارض بني النصوص املبينة أن كل شيء بقدر ،والنصوص املخربة أبن كل
مولود يولد على الفطرة .فاهلل فطر عباده على السالمة من اَّلعتقادات الباطلة كما فطرهم على

وغريهتا،
قبول العقائد الصحيحة ،مث إذا ولدوا أحاطت هبم شياطني اإلنس واْلن ،فأفسدت فطرهم َّ

وثبَّت هللا من شاء هللا هدايته على احلق .وهللا يعلم من يثبت على الفطرة السوية السليمة ،ومن تتغري
فطرته ،علم ذلك يف األزل وكتبه ،فال منافاة بني هذه النصوص وَّل تعارض بينهما ،ففي احلديث

الذي يرويه مسلم يف (صحيحه) عن عياض بن محار قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما
وحرمت عليهم ما أحللت هلم،
يرويه عن هللا(( :إين خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطنيَّ ،

وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطاَنً)) ( .)1وهللا يعلم من الذي جتتالهُ الشياطني وتغرر به،
ويعلم من يثبت على احلق ،ويهدى للصواب .وإذا عرفت هذا الذي بيناه علمت كيف تُـ َو ِجه قوله

صلى هلل عليه وسلم(( :خلق هللا حيىي بن زكراي يف بطن أمه مؤمناً ،وخلق فرعون يف بطن أمه كافراً)).
رواه ابن عدي يف (الكامل) ،والطرباين يف (األوسط) ( .)2اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان
األشقر  -ص68
_________

( )1رواه مسلم (.)2865
( )2رواه ابن عدي يف ((الكامل)) ( ،)350 /1والطرباين يف ((املعجم الكبري)) ( .)224 /10قال
اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)193 /7رواه الطرباين وإسناده جيد .وحسنه األلباين يف ((صحيح

اْلامع)) (.)3237
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ك
ك ِمن َسيِئَ ٍة فَ ِمن نَّـ ْف ِس َ
َصابَ َ
املبحث الثالث :معىن قولهَ :وَما أ َ
ك ِمن ح ٍ ِ ِ
ك ِمن َسيِئَ ٍة
َصابَ َ
سنَة فَم َن هللا َوَما أ َ
وقد حيتج بعض الناس للقدرية النفاة بقوله تعاىل :ما أ َ
َصابَ َ ْ َ َ
لناس رسوَّلً وَك َفى ِاب ِ
ك وأَرسلْن َ ِ
هلل َش ِهي ًدا [النساء ،]79:ويظنون أن املراد ابحلسنات
فَ ِمن نَّـ ْف ِس َ َ ْ َ َ
اك ل ِ َ ُ َ
والسيئات يف هذه اآلية الطاعات واملعاصي .وهؤَّلء أخطؤوا الفهم ،فاملراد ابحلسنات هنا النعم،

واملراد ابلسيئات املصائب ،يدلنا على صحة هذا الفهم سياق النص .قال تعاىل :أَيْـنَ َما تَ ُكونُواْ
ِِ ِ ِ ِ ِ
هللا وإِن تُ ِ
وج م َ ٍ ِ ِ
ص ْبـ ُه ْم
ت َولَ ْو ُكنتُ ْم ِيف بُـ ُر ٍ
يُ ْد ِرك مك ُم ال َْم ْو ُ
سنَةٌ يَـ ُقولُواْ َهذه م ْن عند َ
شيَّ َدة َوإن تُص ْبـ ُه ْم َح َ
ِ
ند َك قُل ُك ال ِمن ِع ِ ِ
سيِئَةٌ يـ ُقولُواْ ه ِذهِ ِمن ِع ِ
ادو َن يَـ ْف َق ُهو َن َح ِديثًا [النساء:
ند هللا فَ َما ِهلَُؤَّلء الْ َق ْوم َّلَ يَ َك ُ
َ
ْ
ْ
َ َ
ْ
 .]79 - 78فاهلل حيكي عن املنافقني أهنم كانوا إذا أصابتهم حسنة مثل الرزق والنصر والعافية،
ٍ
ض ْر ٍ
ٍ
وخوف من عدو قالوا :هذه من عندك اي
ومرض
ب
قالوا :هذه من هللا ،وإذا أصابتهم سيئة مثل َ

حممد .أنت الذي جئت هبذا الدين الذي عاداَن الناس ألجله ،وابتلينا ألجله هبذه املصائب.
ِ
س ْؤ ُه ْم َوإِن
سنَةٌ تَ ُ
س ْس ُك ْم َح َ
فاحلسنات هنا النعم ،والسيئات املصائب ،وهذه كقوله تعاىل :إن ْتَْ َ
تُ ِ
ض مرُك ْم َك ْي ُد ُه ْم َش ْيـئًا [آل عمران ،]120 :وقوله:
ربواْ َوتَـتَّـ ُقواْ َّلَ يَ ُ
ص ْب ُك ْم َسيِئَةٌ يَـ ْف َر ُحواْ ِهبَا َوإِن تَ ْ
صِ ُ
السيِئَ ِ
وبـلَوََن ُهم ِاب ْحلسنَ ِ
ات لَ َعلَّ ُه ْم يَـ ْرِج ُعو َن [األعراف .]186 :مث قرر احلق أن املصائب والنعم َّل
ات َو َّ
ََ ْ ْ َ َ
ِ
خترج عن قدر هللا ومشيئته قُل ُك ال ِمن ِع ِ ِ
ادو َن يَـ ْف َق ُهو َن َح ِديثًا [النساء:
ند هللا فَ َما ِهلَُؤَّلء الْ َق ْوم َّلَ يَ َك ُ
ْ
ْ
 .]78مث بني احلق تبارك وتعاىل أن السيئات اليت هي املصائب ليس هلا سبب إذا أذنب العبد إَّل من
نفسه ،وأما ما يصيب العبد من اخلري فال تنحصر أسبابه ،ألنه من فضل هللا ،حيصل بعمل العبد وبغري

عمله من إنعام هللا عليه ،فالواجب على العباد أن يشكروا رهبم وحيمدوه على ما أنعم به عليهم ،كما

جيب أن يكثروا من التوبة واألوبة واَّلستغفار مما اقرتفوه من ذنوب سببت هلم املصائب والبالاي .وإذا
ك ِمن ح ٍ ِ ِ
اك
ك َوأ َْر َسلْنَ َ
ك ِمن َسيِئَ ٍة فَ ِمن نَّـ ْف ِس َ
صابَ َ
سنَة فَم َن هللا َوَما أَ َ
أنت أتملت يف قوله :ما أ َ
َصابَ َ ْ َ َ
لناس رسوَّلً وَك َفى ِاب ِ
ِ
هلل َش ِهي ًدا علمت أن احلسنة والسيئة هي فعل هللا ابلعباد اليت هي املصائب
ل ِ َُ َ
ك أي بسبب ذنوب العبد وخطاايه ،وهذا وإن كان مقدراً إَّل أن هللا قدر
والنعم ،أما قوله فَ ِمن نَّـ ْف ِس َ
أن تكون املصيبة بسبب الذنب .أما احلسنات والسيئات اليت هي أفعال العباد فال يقال فيها :فَ ِمن
َّ ِ
ك وإمنا يقول :من جاء ِاب ْحلسنَ ِة فَـلَهُ َخ ْري ِم ْنـها ومن جاء ِاب َّ ِ ِ
السيِئَ ِ
ات
ين َع ِملُوا َّ
نَّـ ْف ِس َ
ٌ َ ََ َ
َ َ
لسيئَة فَال ُْجي َزى الذ َ
ََ
إَِّل َما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن [القصص .]84 :وإمنا قال هنا :جاء ألن احلسنة فعل اْلائي ،ولذلك صرح هبذا
َّ ِ
يف جانب الذنوب واملعاصي :من جاء ِاب ْحلسنَ ِة فَـلَهُ َخ ْري ِم ْنـها ومن جاء ِاب َّ ِ ِ
ين َع ِملُوا
ٌ َ ََ َ
َ َ
لسيئَة فَال ُْجي َزى الذ َ
ََ
السيِئَ ِ
ات إَِّل َما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن [القصص .]84:اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األشقر -
َّ
ص69
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املبحث الرابع :كيف خيلق هللا الشر ويقدره؟
وقد يشاغب بعض القدرية فيقولونَّ :
إن هللا مقدس عن فعل الشر ،وإن الواجب على العباد أن
ينزهوا رهبم عن الشر وفعله ،وهؤَّلء خلطوا حقاً بباطل فالتبست عليهم األمور وجواب هذه الشبهة
ِ
ْمة وَّل رمحة،
أن هللا تعاىل َّل خيلق َّ
الشر احملض الذي َّل خري فيه ،وَّل منفعة فيه ألحد ،وليس فيه حك َ
وَّل يعذب الناس بال ذنب ،وقد بني العلماء أمثال شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وغريمها ما يف
خلق إبليس واحلشرات والكواسر من احلكمة والرمحة .فالشيء الواحد يكون خلقه ابعتبار خرياً،
وابعتبار آخر شراً ،فاهلل خلق إبليس يبتلي به عباده ،فمنهم من ْيقته ،وحياربه وحيارب منهجه،

أولياءه ،ويوايل الرمحن وخيضع له ،ومنهم من يواليه ويتبع خطواته .اإلْيان ابلقضاء
ويعاديه ويعادي َ
والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص70
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الفصل الثالث :التاركون للعمل اتكاَّلً على القدر

ضل فريق آخر يف ابب القدر فقالوا :إذا كان هللا عاملاً بكل شيء نفعله ،وعاملاً ِبصريَن إىل اْلنة أو
النار ،وكان هو اخلالق ألفعالنا ،فلماذا نعمل وننصب؟ وملاذا َّل نرتك األقدار جتري يف أ ِ
َعنَّتِ َها،
وسيأتينا ما قدر لنا شئنا أم أبينا.
العباد والزهاد وأهل التصوف ،ومل تقله طائفة واحدة
وقد تَ َّ
عم َق ْ
ت هذه الضاللة عند طوائف من ُ

بعينها من طوائف أهل املقاَّلت ،وكان وَّل يزال هذا القول على ألسنة كثري من جهال املسلمني وأهل
الزيغ والزندقة .وهذا الفريق يؤمن ابلقدر ،وأن هللا عامل بكل شيء ،وخالق لكل شيء ،ومريد ْلميع

الكائنات ،ولكنهم زعموا أن كل ما خلقه هللا وشاءه فقد رضيه وأحبه ،وزعموا أنه َّل حاجة ابلعباد
إىل العمل واألخذ ابألسباب ،فما قُ ِدر هلم سيأتيهم ،وزعموا أن العباد جمبورون على أفعاهلم،

فاإلنسان عندهم ليس له قدرة تؤثر يف الفعل ،بل هو مع القدر كالريشة يف مهب الريح ،وكالساقط

من قمة جبل شامخ إىل واد بعيد غورهُ ،سحيق قَـ ُعرهَّ ،ل ْيلك وهو يرتدى فيه من أمره شيئاً .لقد

ترك هؤَّلء العمل احتجاجاً ابلقدر قبل وقوعه ،واحتجوا ابلقدر على ما يقع منهم من أعمال خمالفة

للشرع ،ووصل هبم احلال إىل عدم التفريق بني الكفر واإلْيان ،وأهل اهلدى والضالل ،ألن مجيع ذلك

خلق هللا ،فلم التفريق؟ إن هذه العقيدة املنحرفة أضلت عقوَّلً كثرية واحنرف مسارها عن جادة احلق
والصواب ،فاضطربت عندها موازين العدل واحلق ،وعطلت هذه العقيدة املنحرفة طاقات هائلة يف

جريت أعماهلا ملصلحة أعداء اإلسالم يف بعض األحيان .لقد
العامل اإلسالمي ،أقعدهتا عن العمل ،بل َّ

كان من آاثر هذه العقيدة الزعم أبن هللا أحب الكفر والشرك والقتل والزَن والسرقة وعقوق الوالدين
وغري ذلك من الذنوب واملعاصي ،ألهنم يزعمون أن كل شيء خلقه هللا وأوجده فهو حيبه ويرضاه.
ومن آاثرها أن أصحاهبا تركوا األعمال الصاحلة اخلرية اليت توصلهم إىل اْلنة وتنجيهم من النار،

وارتكبوا كثرياً من املوبقات بدعوى أن القدر آت آت ،وكل ما قدر للعبد سيصيبه ،فلماذا العمل
والتعب والنصب.
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لقد ترك هؤَّلء األخذ ابألسباب ،فرتكوا الصالة والصيام ،كما تركوا الدعاء واَّلستعانة ابهلل والتوكل
عليه ،ألنه َّل فائدة منها ،فالذي يريده هللا ماض قادم َّل ينفع معه دعاء وَّل عمل .ورضي كثري من
هؤَّلء بظلم الظاملني وإفساد املفسدين ،ألن ما يفعلوه قدر هللا وإرادته .وتركوا األمر ابملعروف والنهي

عن املنكر ،ومل يهتموا إبقامة احلدود والقصاص ،ألن ما وقع من املفاسد واْلرائم مقدر َّل َّ
بد منه.
وقد عرض شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا – هلذا الفريق ومعتقده وحاله يف مواضع من كتبه،

فقال :الذين اعرتفوا ابلقضاء والقدر ،وزعموا أن ذلك يوافق األمر والنهي ،فهؤَّلء يؤول أمرهم إىل

تعطيل الشرائع واألمر والنهي ،مع اَّلعرتاف ابلربوبية العامة لكل خملوق ،وأنه ما من دابة إَّل ريب
آخذ بناصيتها ،وهذا هو الذي يُبتلى به كثرياً  -إما اعتقاداً وإما حاَّلً  -طوائف من الصوفية

والفقراء حىت خيرج من خيرج منهم إىل اإلابحة للمحرمات ،وإسقاط الواجبات ،ورفع العقوابت .وقال

أيضاً فيهم " :هؤَّلء رأوا أن هللا خالق املخلوقات كلها ،فهو خالق أفعال العباد ،ومريد الكائنات ،ومل
ْييزوا بعد ذلك بني إْيان وكفر ،وَّل عرفان وَّل نكر ،وَّل حق وَّل ابطل ،وَّل مهتدي وَّل ضال ،وَّل

راشد وَّل غوي ،وَّل نيب وَّل متنيبء ،وَّل ويل هلل وَّل عدو ،وَّل مرضي هلل وَّل مسخوط ،وَّل حمبوب هلل
وَّل ممقوت ،وَّل بني العدل والظلم ،وَّل بني الرب والعقوق ،وَّل بني أعمال أهل اْلنة وأعمال أهل

والنار ،وَّل بني األبرار والفجار ،حيث شهدوا ما جتتمع فيه الكائنات من القضاء السابق واملشيئة

النافذة والقدرة الشاملة واخللق العام ،فشهدوا املشرتك بني املخلوقات ،وعموا عن الفارق بينهما.
وقد يغلو أصحاب هذا الطريق حىت جيعلوا عني املوجودات هي هللا ،وْيسكون ِبوافقة اإلرادة القدرية
يف السيئات الواقعة منهم ،كقول احلريري :أَن كافر برب يعصى ،وقول بين إسرائيل:

أصبحت منفعالً ملا خيتاره  ...مين ففعلي كله طاعات

وقد يسمون هذا حقيقة ابعتبار أنه حقيقة الربوبية .وعرض ابن القيم هلذه الفرقة وضالَّلهتا يف كتابه
القيم (شفاء العليل) فقال :مث نبغت طائفة أخرى زعمت أن حركة اإلنسان اَّلختيارية  -وَّل اختيار

 كحركة األشجار عند هبوب الرايح ،وكحركات األمواج ،وأنه على الطاعة جمبور ،وأنه غري ميسرملا خلق له ،بل هو عليه جمبور ومقصور .مث تالهم أتباعهم على آاثرهم مقتدين ،وملنهاجهم مقتفني،
فقرروا هذا املذهب وانتموا إليه ،وحققوه ،وزادوا عليه أن تكاليف الرب تعاىل لعباده كلها تكليف

ماَّل يطاق ،وأهنا يف احلقيقة كتكليف املقعد أن يرقى إىل السبع الطباق ،فالتكليف ابإلْيان وشرائعه

تكليف ِبا ليس من فعل العبد ،وَّل هو ِبقدوره ،وإمنا هو تكليف بفعل من هو منفرد ابخللق ،وهو
على كل شيء قدير ،فكلف عباده أبفعاله ،وليسوا عليها قادرين ،مث عاقبهم عليها ،وليسوا يف

العباد ،فقالوا :ليس يف الكون معصية البتَّة ،إذ
احلقيقة هلا فاعلني .مث تالهم على آاثرهم حمققوهم من ُ

الفاعل مطيع لإلرادة موافق للمراد ،كما قيل:

أصبحت منفعالً ملا خيتاره  ...مين ففعلي كله طاعات

وَّلموا بعض هؤَّلء على فعله فقال :إن كنت عصيت أمره ،فقد أطعت إرادته ،ومطيع اإلرادة غري
ملوم ،وهو يف احلقيقة غري مذموم ،وقرر حمققوهم من املتكلمني يف هذا املذهب أبن اإلرادة واملشيئة

واحملبة يف حق الرب سبحانه هي واحدة ،فمحبته هي نفس مشيئته ،وكل ما يف الكون فقد أراده
وشاءه ،وكل ما شاءه فقد أحبه.
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ولقد ظنت هذه الفرقة ابهلل أسوأ الظنون ،ونسبته إىل أقبح الظلم ،وقالوا :إن أوامر الرب ونواهيه

كتكليف العبد أن يرقى فوق السماوات ،وكتكليف امليت إحياء األموات ،وهللا يعذب عباده َّ
أشد
التعذيب على فعل ماَّل يقدرون على تركه ،وعلى ترك ماَّل يقدرون على فعله ،بل يعاقبهم على نفس

فعله الذي هو هلم غري مقدور ،وليس أحد ميسر له ،بل هو عليه مقهور ،ونرى العارف منهم ينشد
مرتمناً ،ومن ربه متشكياً ومتظلماً:
ألقاه يف اليم مكتوفاً وقال له ... :إايك إايك أن تبتل ابملاء

وقد تنبه ابن القيم إىل أن هذا الصنف من البشر قصدوا حتميل ذنوهبم على األقدار ،وتربيئها من

الذنوب واألوزار ،وقالوا إهنا يف احلقيقة فعل اخلالق العليم .وتنبه املقدم لكتاب (الشفاء) إىل أن هذا
السبب هو الذي جعل اَّلجتاه السائد يف كل العصور هو اْلرب فقال :عقيدة اْلرب حتمل عن اإلنسان
تبعاته ،وتضع عنه أوزار ما اقرتف من اإلمث ،وتلقي التبعة على القوة اليت حركت اإلنسان ،ودفعت

رغبته وقادته يف تصرفاته ،فكاد السواد األعظم من الناس يدين ابْلرب ،فمن كان وثنياً اعتقد أبن أمره

بيد اآلهلة اليت يعبدها ،يلقي التبعة على الدهر ،ويعتقد أن املرء طوع تقلب احلداثن .ومن يقول أنه
مؤمن ابهلل يعتقد أن األقدار تُ ِ
سريه كيف تشاء ،وأنه مسلوب اإلرادة عدمي اَّلختيار ،حىت اختذ هذا
البحث مظهراً جديداً يف العصور احلديثة ،حيث قال اجملربة منهم :إن إرادة اإلنسان مقيدة ابلغرائز
والوراثة والبيئة ،وليس لإلنسان يد يف إحداث هذه األمور ،وإذن فليس له اختيار فيما يقرتف من
ذنب وإمث ،ألن اإلرادة َّل أثر هلا يف البواعث النفسية ،بل هي مثرة هذه البواعث ،وهي خاضعة

ملؤثرات نفسية أو خارجية خضوعاً َّل حميص عنه .وملا انتشرت فكرة اْلرب بني املسلمني يف العصور

أضرت ضرراً عظيماً ،سيما مع ترك األسباب.
املتأخرة عن طريق الطرق الزائغة واملتصوفة َّ

قال بعضهم:

جرى قلم القضاء ِبا يكون  ...فسيان التحرك والسكون
جنون منك أن تسعى لرزق  ...ويرزق يف غيابته اْلنني

ومقالة هذا الفريق تؤدي إىل الكفر ابهلل ،والتكذيب ِبا جاء يف كتبه ،وأخربت به رسله ،يقول ابن

تيمية رمحه هللا تعاىل :فمن أثبت القدر واحتج به على إبطال األمر والنهي فهو شر ممن أثبت األمر

والنهي ،ومل يثبت القدر ،وهذا متفق عليه بني املسلمني وغريهم من أهل امللل بني مجيع اخللق ،فإن
من احتج ابلقدر وشهود الربوبية العامة ْلميع املخلوقات ،ومل يفرق بني املأمور واحملظور واملؤمنني
ٍ
بشيء من الكتب ،وكان عنده
والكفار ،وأهل الطاعة وأهل املعصية مل يؤمن أبحد من الرسل ،وَّل
آدم وإبليس سواء ،ونوح وقومه سواء ،وموسى وفرعون سواء ،والسابقون األولون والكفار سواء.
وقال فيهم أيضاً :من يقر بتقدم علم هللا وكتابه ،ولكن يزعم أن ذلك يغين عن األمر والنهي والعمل،
وأنه َّل حيتاج إىل العمل ،بل من قضى ابلسعادة دخل اْلنة ،بال عمل أصالً ،ومن قضى ابلشقاوة

شقي بال عمل ،فهؤَّلء أكفر من أولئك (يعين املكذبني ابلقدر) وأضل سبيالً ،ومضمون قول هؤَّلء

أكفر من اليهود والنصارى بكثري .وقال أيضاً :هؤَّلء القوم إذا أصروا على هذا اَّلعتقاد كانوا أكفر
من اليهود والنصارى ،فإن اليهود والنصارى يؤمنون ابألمر والنهي ،والوعد والوعيد ،والثواب

والعقاب ،لكن حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض .اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان
األشقر  -ص72
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الفصل الرابع :الرد على القدرية اْلربية
• املبحث األول :الوجه األول خطؤهم يف إطالق اسم اْلرب على ما يؤديه اإلنسان من أفعال.
• املبحث الثاين :الوجه الثاين إنكار اَّلختيار يف أفعال العباد نقص يف العقل.

• املبحث الثالث :الوجه الثالث زعمهم أن كل شيء قدره هللا وخلقه فقد رضيه وأحبه.
• املبحث الرابع :الوجه الرابع زعمهم أن اإلْيان ابلقدر يقضي برتك األعمال وإمهال األسباب.
• املبحث اخلامس :الوجه اخلامس احتجاجهم ابلقدر.
• املبحث السادس :هل الرضا ابملقدور واجب؟.

• املبحث السابع :الوجه السادس الزعم أبن تكليف العباد غري ما فعلوا هو من ابب التكليف ِبا َّل
يطاق.

• املبحث الثامن :الوجه السابع يلزم من قوله التسوية بني املُ ْختَلِ َف ْني.
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املبحث األول :الوجه األول خطؤهم يف إطالق اسم اْلرب على ما يؤديه اإلنسان من أفعال
استعمل هؤَّلء لفظاً مل يرد به الكتاب والسنة ،والواجب على العباد أن يستخدموا األلفاظ اليت

جاءت هبا النصوص ،روى الاللكائي إبسناده إىل بقية قال :سألت األوزاعي والزبيدي عن اْلرب؟

فقال الزبيدي :أمر هللا أعظم وقدرته أعظم من أن جيرب ويقهر ،ولكن يقضي ويقدر وخيلق وجيبل عبده
على ما أحب .وقال األوزاعي :ما أعرف للجرب أصالً من القرآن والسنة فأهاب أن أقول ذلك،

ولكن القضاء والقدر واخللق واْلبل ،فهذا يعرف يف القرآن واحلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم (.)1

وورد مثل هذه األقوال عن مجع من علماء السلف مثل سفيان الثوري وأيب إسحاق الفزاري وغريهم.
وإمنا أنكروا إطالق القول أبن اإلنسان جمرب على فعله ،ألن لفظ (اْلرب) جممل ،فقد يراد ابإلجبار

معىن اإلكراه كقولك :أجرب األب ابنته على النكاح وجرب احلاكم على بيع ماله لوفاء دينه ومعىن

اإلجبار هنا اإلكراه ،فيكون معىن قوهلم :أجرب هللا العباد ،أي :أكرههمَّ ،ل أنه جعلهم مريدين ألفعاهلم
خمتارين هلا عن ٍ
حب ورضا.

وإطالق هذا على هللا تبارك وتعاىل خطأ بني ،فإن هللا أعلى وأجل من أن جيرب أحداً ،وإمنا جيرب غريه

العاجز عن أن جيعله مريداً للفعل خمتاراً له حمباً له راضياً به ،وهللا سبحانه قادر على ذلك ،فهو الذي

جعل املريد للفعل احملب له الراضي به مريداً له حمباً له راضياً به ،فكيف يقال أجربه وأكرهه ،كما جيرب
املخلوق املخلوق.

وأما إطالق اْلرب مراداً به أن هللا جعل العباد مريدين ملا يشاء منهم خمتارين له من غري إكراه فهذا

صحيح ،وقال بعض السلف يف معىن اْلبار :هو الذي جرب العباد على ما أراد .وملا كان لفظ اْلرب

لفظ جممل يطلق على هذا وهذا منع السلف من إطالقه نفياً أو إثبااتً .ذكر شيخ اإلسالم عن أيب
بكر اخلالل يف كتابه (السنة) أن املروزي قال لإلمام أمحد :اي أاب عبد هللا ،رجل يقول إن هللا أجرب

العباد ،فقال :هكذا َّل نقول ،وأنكر ذلك وقال :يُض مل هللا من يشاء ويهدي من يشاء .وذكر عن

املروذي أن رجالً قال :إن هللا مل جيرب العباد على املعاصي ،فرد عليه آخر ،فقال :إن هللا جرب العباد،

أراد بذلك إثبات القدر ،فسألوا عن ذلك أمحد بن حنبل ،فأنكر عليهما مجيعاً على الذي قال َج َرب،

وعلى الذي قال مل جيرب حىت اتب ،وأمره أن يقول :يضل من يشاء ويهدي من يشاء .وذكر عن

إسحاق الفزاري قال :جاءين األوزاعي فقال :أاتين رجالن فسأَّلين عن القدر ،فأجبت أن آتيك هبما

تسمع كالمهما وجتيبهما .قلت :رمحك هللا ،أنت أوىل ابْلواب .قال :فأاتين األوزاعي ومعه الرجالن،

فقال :تكلما .فقاَّل :قدم علينا َنس من أهل القدر ،فنازعوَن يف القدر وَنزعناهم فيه ،حىت بلغ بنا
حرم علينا.
وهبم إىل أن قلنا :إن هللا جربَن على ما هناَن عنه ،وحال بيننا وبني ما أمرَن به ،ورزقنا ما َّ

فقلت :اي هؤَّلء ،إن الذين أتوكم ِبا أتوكم به قد ابتدعوا بدعة ،وأحدثوا حداثً ،وإين أراكم قد خرجتم
من البدعة إىل مثل ما خرجوا إليه .فقال األوزاعي :أصبت وأحسنت اي أاب إسحاق .)2( .اإلْيان

ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص78
_________

( )1رواه الاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) (.)700 /4
( )2رواه اخلالل يف ((السنة)) (.)554 /3
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املبحث الثاين :الوجه الثاين إنكار اَّلختيار يف أفعال العباد نقص يف العقل

الذين يزعمون أن اإلنسان ليس له إرادة يفعل هبا ألغوا عقوهلم ،فضلوا وأضلوا ،وإَّل فإننا نعلم من
أنفسنا أن حركتنا ليست كحركة اْلماد ،الذي َّل ْيلك شيئاً لذاته يف حتركه وسكونه .بل إننا نفرق
بني احلركات غري اإلرادية اليت جتري يف أجسادَن وبني احلركات اإلرادية ،فحركة القلب ،وحركة

الرئتني ،وجراين الدم يف دورته يف عروق اإلنسان ،وآَّلف العمليات املعقدة اليت جتري يف أجسادَن -
من غري أن نعرفها ونعلم هبا  -ليس لنا فيها خيار ،بل هي حركات اضطرارية ليس لإلنسان إرادة يف
إجيادها وحتقيقها ،ومثل ذلك حركة املرعوش الذي َّل ْيلك إيقاف اهتزاز يده .أما أكل اإلنسان

وشربه وركوبه ،وبيعه وشراؤه ،وقعوده وقيامه ،وزواجه وطالقه ،وحنو ذلك فهو يتم إبرادة وقدرة
ومشيئة ،والذين يسلبون اإلنسان هذه القدرة ضلت عقوهلم ،واختلفت عندهم املوازين .والقرآن
ِ
ْصى ال َْم ِدينَ ِة َر ُج ٌل يَ ْس َعى ( )20سورة
مليء إبسناد األفعال إىل من قاموا هبا كقوله تعاىلَ :و َجاء م ْن أَق َ
ِ
ْجبِ ِ
ضى َعلَْي ِه [القصص]15:
وسى فَـ َق َ
[يس ]20:فَـلَما أ ْ
َسلَ َما َوتَـلَّهُ لل َ
ني [الصافات ]103:فَـ َوَك َزهُ ُم َ
فَ َخ َر َج َعلَى قَـ ْوِم ِه ِيف ِزينَتِ ِه [القصص ]79:والنصوص يف هذا كثرية يصعب إحصاؤها اليت تسند
األفعال إىل من قاموا هبا .اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص81
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املبحث الثالث :الوجه الثالث زعمهم أن كل شيء قدره هللا وخلقه فقد رضيه وأحبه
وهذا زعم ابطل ،فاهلل شاء وجود الكفر والشرك والذنوب واملعاصي من الزَن والسرقة وعقوق
الوالدين والكذب وقول الزور ،وأكل مال الناس ابلباطل ،ولكنه كرهها وأبغضها وهنى عباده عنها.

قال ابن القيم :أخربين شيخ اإلسالم قدس هللا روحه أنه َّلم بعض هذه الطائفة على حمبة ما يبغض هللا

ورسوله .فقال له امللوم :احملبة َنر حترق من القلب ما سوى مراد احملبوب ،ومجيع ما يف الكون مراده،
غض منه؟ فقال له الشيخ :إذا كان هللا قد سخط على أقوام ولعنهم وغضب عليهم
فأي شيء أبُ ُ

وذمهم ،فواليتهم أنت وأحببت أفعاهلم ورضيتها ،تكون موالياً له أو معادايً له؟ قال :فبهت اْلربي ومل
ينطق بكلمة ( .)1اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص82
_________

( )1انظر(( :شفاء العليل)) (ص.)4
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املبحث الرابع :الوجه الرابع زعمهم أن اإلْيان ابلقدر يقضي برتك األعمال وإمهال األسباب
لقد أخطأ هذا الفريق يف دعواه أن اإلْيان ابلقدر َّل حيتاج العبد معه إىل العمل ،وذهل هؤَّلء عن

قدر النتائج وأسباهبا ،ومل يقدر املسببات من غري أسباب ،فمن زعم أن هللا قدر
حقيقة القدر ،فاهلل َّ

النتائج واملسببات من غري مقدمتها وأسباهبا فقد أعظم على هللا الفرية .فاهلل إذا َّ
قدر أن يرزق فالَنً
رزقاً جعل لذلك الرزق أسباابً ينال هبا ،فمن ادعى أن َّل حاجة به إىل السعي يف طلب الرزق َّ
وأن ما
قدر له من رزق سوف أيتيه سعي أو مل يسع مل يفقه قدر هللا يف عباده.

وإذا قدر هللا أن يرزق فالَنً ولداً ،فإنه يكون قدر له أن يتزوج ويعاشر زوجه ،فاألسباب هي من

األقدار .وهللا يقدر أن فالَنً يدخل اْلنة ،ويقدر مع ذلك أن هذا اإلنسان يؤمن ويعمل الصاحلات،
ويستقيم على أمر هللا ،ويقدر أن فالَنً يكون من أهل النار ،ويقدر أسباب ذلك من تركه اإلْيان

واألعمال الصاحلة .ويقدر أن فالَنً ْيرض فيتناول الدواء فيشفى ،فاهلل قدر املرض ،وقدر السبب
دعاءه ويقبل
الذي يزيل املرض وحيقق الشفاء .وهللا يقدر أن فالَنً يدعوه ويستغيث به ،فيجيب َ

رجاءه ،ويقدر أن فالَنً َّل يدعوه وَّل يرجوه ،فيكله إىل نفسه ،ويبقيه يف تعسه ،فاهلل قدر املسببات
َ

وقدر أسباهبا ،ومن زعم أن املسبب يقع من غري سبب فإنه مل يفقه دين هللا ،ومل يعرف قدر هللا ،وهو

كمن يزعم أن الولد أييت من غري سبب ،وأن الزرع حيصل من غري ماء وَّل تراب ،وأن الشبع حيدث

من غري طعام ،والري يكون من غري تناول شراب .والنصوص الدالة على هذا الذي شرحناه وبيناه
كثرية وافرة.
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ونصوص الكتاب والسنة حافلة ابألمر ابختاذ األسباب املشروعة يف خمتلف شؤون احلياة ،فقد أمرت
ابلعمل والسعي يف طلب الرزق ،واختاذ العدة ملواجهة األعداء ،والتزود لألسفار .قال تعاىل :فَِإ َذا
ض وابـتـغُوا ِمن فَ ْ ِ
اَّلل واذْ ُكروا َّ ِ
ِ
ضي ِ
ريا لَّ َعلَّ ُك ْم تُـ ْفلِ ُحو َن
ت َّ
الصالةُ فَانتَ ِش ُروا ِيف ْاأل َْر ِ َ ْ َ
قُ َ
اَّللَ َكث ً
ض ِل َّ َ ُ
شور [امللك ]15:وقال :وأ ِ
ِ ِِ ِ
ِِ
َعدمواْ َهلُم
[اْلمعة ]10:وقال :فَ ْام ُ
َ
شوا ِيف َمنَاكب َها َوُكلُوا من ِر ْزقه َوإِلَْيه النم ُ ُ
اخلَي ِل تُـرِهبو َن بِ ِه ع ْد َّو ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ين ِمن ُدوهنِِ ْم َّلَ تَـ ْعلَ ُم َ
هللا َو َع ُد َّوُك ْم َو َ
َ
ما ْ
وهنُ ُم هللاُ
استَطَ ْعتُم من قُـ َّوة َومن ِرَابط ْ ْ ْ ُ
آخ ِر َ
يل ِ
هللا يُـ َو َّ
يَـ ْعلَ ُم ُه ْم َوَما تُ ِنف ُقواْ ِمن َش ْي ٍء ِيف َسبِ ِ
ف إِلَْي ُك ْم َوأَنتُ ْم َّلَ تُظْلَ ُمو َن [األنفال ]60:وأمر املسافرين
ِ
ال َربم ُك ُم
ري الز ِاد التَّـ ْق َوى [البقرة ]197 :وأمر ابلدعاء واَّلستعانة َوقَ َ
للحج ابلتزود َوتَـ َزَّو ُدواْ فَإ َّن َخ ْ َ
ِ
ِ ِِ
ا ْد ُع ِوين أ ْ ِ
ربواْ [األعراف .]128:وأمر
ب لَ ُك ْم [غافر ]60:قَ َ
استَ ِعينُوا ِابهلل َو ْ
وسى ل َق ْومه ْ
ال ُم َ
َستَج ْ
اصِ ُ
ابختاذ األسباب الشرعية اليت تؤدي إىل رضوانه وجنته كالصالة والصيام والزكاة واحلج .وحياة الرسول
صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ،بل حياة املرسلني مجيعاً والسائرين على هنجهم كلها شاهدة على

أخذهم ابألسباب ،واْلد واَّلجتهاد يف األعمال .إن األخذ ابألسباب هو من قدر هللا تبارك وتعاىل،
وليس مناقضاً للقدر وَّل منافياً له .وقد َّ
وجب
فقه الرسول صلى هللا عليه سلم ِبعىن القدر ،وأنه َّل يُ ُ

ترك العمل ،بل يوجب اْلد واَّلجتهاد فيه لبلوغه ما يطمح اإلنسان يف نيله وحتقيقه ،فقد سأل
الصحابة الرسول صلى هللا عليه وسلم عن فائدة العمل إذا كانت األعمال مقدرة مقضية َّ
جف هبا

القلم ،وفرغ منها رب العاملني ،فقال(( :اعملوا فكل ميسر ملا خلق له)) ( )1وقرأ عليه السالم :فَأَما
من أَ ْعطَى واتَّـ َقى وص َّد َق ِاب ْحلسىن فَ ِ ِ
استَـغْ َىن وَك َّذ َ ِ
سنُـيَ ِس ُرهُ
سنُـيَس ُرهُ للْيُ ْس َرى َوأَما َمن َِخب َل َو ْ
َ َ
َ
َ
ب اب ْحلُ ْس َىن فَ َ
َ
َُْ َ
لِل ُْع ْس َرى [الليل .]10 - 5:وقال بعض الصحابة الذين فقهوا عن هللا ورسوله مراده ملا مسع أحاديث
القدر :ما كنت أبشد اجتهاداً مين اآلن .إن الذي يفقه عن هللا مراده يف القدر يعلم أن القدر السابق
َّل ْينع العمل ،وَّل يوجب اَّلتكال ،بل يدفع إىل اْلد واَّلجتهاد واحلرص على حتصيل ما ينفعه يف
أخ َذ ابألسباب فإنه َّل جيوز أن يعتمد عليها،
الدنيا واآلخرة .إَّل أنه جيب التنبه إىل أن العبد وإن َ

ويتوكل عليها ،بل جيب أن يتوكل على خالقها ومنشئها .وقد قال علماؤَن :اَّللتفات إىل األسباب

شرك يف التوحيد ،وحمو األسباب أن تكون أسباابً نقص يف العقل ،واإلعراض عن األسباب ابلكلية

قدح يف الشرع ،وإمنا التوكل والرجاء معىن يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع .وبيان ذلك:
أن اَّللتفات إىل السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه واَّلستناد إليه ،وليس يف املخلوقات ما

يستحق هذا ،ألنه ليس مستقالً ،وَّل َّ
بد له من شركاء وأضداد ،ومع هذا كله فإن مل يسخره مسبب

رب كل شيء ومليكه ،وأن السماوات واألرض وما بينهما
األسباب مل يسخر ،وهذا مما يبني أن هللا م

واألفالك وما حوته هلا خالق مدبر غريها ،وذلك أن كل ما يصدر عن فلك أو كوكب أو ملك أو غري

ذلك ،فإنك جتده ليس مستقالً إبحداث شيء من احلوادث ،بل َّل َّ
بد له من مشارك ومعاون ،وهو

مع ذلك له معارضات وممانعات.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)4949ومسلم ( .)2647من حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.
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فكل سبب له شريك وله ضد ،فإن مل يعاونه شريكه ،ومل يُصرف عنه ضده مل حيصل سببه ،فاملطر
وحده َّل ينبت إَّل ِبا ينضم إليه من اهلواء والرتاب وغري ذلك ،مث الزرع َّل يت مم حىت تصرف عنه

اآلفات املفسدة له ،والطعام والشراب َّل يغذي إَّل ِبا جعل يف البدن من األعضاء والقوى وجمموع

ذلك َّل يفيد إن تصرف املفسدات .والعقالء من البشر يعلمون أهنم َّل يستقلون بفعل ما يريدون،
َخ َذ ِ
ض ُز ْخ ُرفَـ َها
ىت إِذَا أ َ
ت األ َْر ُ
فكثري منهم تتهيأ له األسباب ،مث حيال بينه وبني ما يشتهي وما يريد َح ََّ
َّ ِ
اها ح ِ
صي ًدا َكأَن َّملْ تَـ ْغ َن ِابأل َْم ِ
س
َو َّازيَّـنَ ْ
ارا فَ َج َعلْنَ َ َ
ت َوظَ َّن أ َْهلُ َها أَهنُ ْم قَاد ُرو َن َعلَْيـ َهآ أ ََات َها أ َْم ُرََن لَْيالً أ َْو َهنَ ً
صل اآلاي ِ
َك َذلِ َ ِ
ت لَِق ْوٍم يَـتَـ َف َّك ُرو َن [يونس .]24:يذكر الاللكائي أن رجالً طلب من جاريته أن
ك نُـ َف ُ َ
تسقيه ،فجاءته بقدح من زجاج ،فصبت له ماء ،فوضعه على راحته ،مث رفعه إىل فيه ،مث قال :يزعم
َنس أين َّل أستطيع أن أشرب هذا ،مث قال :هي حرة إن مل أشربه (يعين جاريته اليت صبت املاء) فما
كان من اْلارية إَّل ضربت القدح بِردن قميصه ،فوقع القدح وانكسر وأهرق املاء (.)1

وهكذا أثبتت اْلارية هلذا املسكني أنه َّل يقدر على كل ما يريد ما مل يقدره هللا ،فلقنته درساً ،وحررت
نفسها من رق العبودية .وكم من ثري أو قوي أو ُمقدم قوم ظن أن الدنيا خضعت له وأعطته زمامها،

مرض
وجد نفسه عاجزاً َّل يستطيع أن يفعل شيئاً ،قد يقعده عن فعل ما يشتهي عدو طاغ ،أو ٌ
ِ
ِ
ني َما يَ ْشتَـ ُهو َن [سبأ .]54 :اإلْيان ابلقضاء
يل بَـ ْيـنَـ ُه ْم َوبَ ْ َ
ُم ْقع ٌد ،أو خيانة صديق .أو طمع حمب َوح َ
والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص83

_________
( )1رواه الاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) (.)426 /4
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املبحث اخلامس :الوجه اخلامس احتجاجهم ابلقدر
وهؤَّلء حيتجون ابلقدر على ترك العمل ،فتجد الواحد عندما يدعى إىل الصالة والصيام وقراءة
القرآن يقول :لو شاء هللا يل أن أعمل هذا عملته ،كما حيتجون به على ما يوقعونه ابلناس من الظلم
والفساد ،أو ما يقع من ظلم وفساد ،فيقولون يف املظامل واملناكر واملفاسد اليت تقع :هذه إرادة هللا

ومشيئته وليس لنا حيلة يف ذلك ،وقد أدى هذا هبم إىل ترك الباطل يستشري يف داير اإلسالم .وترى

هذا الصنف من البشر خاضعني للظلمة ،بل إن بعضاً منهم يصبح أعواَنً للظلمة ،وتراهم خياطبون
الناس قائلني :ليس لكم إَّل أن تصربوا على مشيئة هللا وقدره فيكم .وترى بعض هؤَّلء يفعلون

املوبقات ويرتكبون املنكرات من الزَن والفسوق والعصيان وحيتجون ألفعاهلم ابلقدر .وهؤَّلء إن
اعتقدوا أن كل شيء واقع فهو حجة أضحكوا العقالء منهم ،وأوقعوا أنفسهم يف مأزق َّل جيدون منه
خالصاً ،وابن القيم يذكر وقائع من هؤَّلء تزري أبصحاب العقول ،وجتعل أصحاهبا يف مرتبة أقل من
البهائم ،يذكر عن واحد من هؤَّلء أنه رأى غالمه يفجر جباريته ،فلما أراد معاقبتهما ،وكان غالمه

يعرف مذهبه يف القدر ،فقال له :إن القضاء والقدر مل يدعاَن حىت فعلنا ذلك .فقال له ذلك اْلاهل:
ِ
إيل من كل شيء ،أنت حر لوجه هللا.
ك ابلقضاء والقدر أحب َّ
ْم َ
لَعل ُ
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ورأى آخر رجالً يفجر بزوجته ،فأقبل يضرهبا وهي تقول :القضاء والقدر ،فقال :اي عدوة هللا أتزنني

وتعتذرين ِبثل هذا؟ فقالتَّ :أوه تركت السنة ،وأخذت ِبذهب ابن عباس .فتنبه ،ورمى ابلسوط من

يده ،واعتذر إليها ،وقال :لوَّل أنت لضللت .ورأى آخر رجالً يفجر ابمرأته ،فقال :ما هذا؟ فقالت:
هذا قضاء هللا وقدره .فقال :اخلرية فيما قضى هللا .فلقب ابخلرية فيما قضى هللا .ولو كان اَّلحتجاج

ابلقدر صحيحاً ألمكن لكل واحد أن يقتل ويفسد وأيخذ األموال ويظلم العباد ،فإذا سئل عن
أفعاله احتج ابلقدر ،وكل العقالء يعلمون أبن هذه احلجة مرفوضة غري مرضية ،وإَّل فإن احلياة

تفسد .وكثري من الذين حيتجون ابلقدر لظلمهم وفسقهم وضالهلم يثورون إذا ما وقع عليهم الظلم،

وَّل يرضون من غريهم أن حيتج على ظلمه هلم ابلقدر .إن املنهج الذي فقهه علماؤَن عن ربنا ونبينا
أنه جيب علينا أن نؤمن ابلقدر ،ولكن َّل جيوز لنا أن حنتج به على ترك العمل ،كما َّل جيوز لنا أن

حنتج به على خمالفتنا للشرع ،وإمنا حيتج ابلقدر على املصائب دون املعايب .يقول شيخ اإلسالم رمحه

هللا تعاىل ( :)1العبد له يف املقدور حاَّلن :حال قبل القدر وحال بعد القدر .فعليه قبل املقدور أن
يستعني ابهلل ويتوكل عليه ويدعوه ،فإذا قدر املقدور بغري فعله فعليه أن يصرب عليه أو يرضى به ،وإن

كان بفعله وهو نعمة محد هللا على ذلك ،وإن كان ذنباً استغفر إليه من ذلك .وله يف املأمور حاَّلن:

حال قبل الفعل ،وهو العزم على اَّلمتثال واَّلستعانة ابهلل على ذلك ،وحال بعد الفعل وهو
اَّلستغفار من التقصري وشكر هللا على ما أنعم به من اخلري .قال تعاىل :فَاصِرب إِ َّن و ْع َد َِّ
اَّلل َح ٌّق
ْْ َ
ك [غافر ]55:أمره أن يصرب على املصائب املقدرة ،ويستغفر من الذنب .وقال تعاىل:
استَـ ْغ ِف ْر لِ َذنبِ َ
َو ْ
وإِن تصِربواْ وتـتَّـ ُقواْ فَِإ َّن ذَلِ ِ ِ
صِ ْرب
َ َ ْ ُ ََ
َ
ك م ْن َع ْزم األ ُُموِر [آل عمران .]186:وقال يوسف :إِنَّهُ َمن يَـت َِّق َويِ ْ
ِ
ِ
ني [يوسف .]90:فذكر الصرب على املصائب والتقوى برتك املعايب،
َج َر ال ُْم ْحسنِ َ
يع أ ْ
فَِإ َّن هللاَ َّلَ يُض ُ
وقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :احرص على ما ينفعك واستعن ابهلل وَّل تعجز ،وإن أصابك شيء

فال تقل لو أين فعلت كان كذا وكذا ،ولكن قل :قدر هللا وما شاء فعل ،فإن لو تفتح عمل
الشيطان)) ( .)2إن العبد املؤمن احلصيف َّل يرتك العمل بدعوى َّ
أن قدر هللا ماض فيه ،بل الواجب
عليه أن أيخذ األمر بقوة ،يعلم ما يطلبه هللا ،ويفكر فيما يفيده وينفعه ،مث يبذل قصارى جهده يف

القيام أبمر هللا ،وابألخذ ابألسباب لألمور اليت يظن أن فيها نفعه وصالحه ،فإذا مل يوفق فال يقضي
وقته ابلتحسر والتأسف ،وإمنا يقول يف هذا املوضع قدر هللا وما شاء فعل .إن اإلْيان ابلقدر

واَّلحتجاج به أييت ملعاْلة املشكل النفسي الذي يذهب الطاقة اإلنسانية ويبددها يف حال الفشل

واإلخفاق ،وَّل يكون مانعاً من العمل واإلبداع يف مقبل الزمان.
استدَّلهلم حبديث احتجاج آدم ابلقدر:

قل عمله حبديث احتجاج آدم وموسى على اَّلحتجاج ابلقدر يف املعايب ،وهو
وقد يستدل من َّ
حديث صحيح روته كتب (الصحاح) ،و (السنن).
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)76 /8
( )2رواه مسلم ( .)2664من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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روى أبو هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :احتج آدم وموسى عليهما
السالم عند رهبما ،فحج آدم موسى .قال موسى :أنت آدم الذي خلقك هللا بيده ،ونفخ فيك من

روحه ،وأسجد لك مالئكته ،وأسكنك يف جنته ،مث أُهبط الناس خبطيئتك إىل األرض؟ فقال آدم:

أنت موسى الذي اصطفاك هللا برساَّلته وبكالمه ،وأعطاك األلواح فيها تبيان كل شيء ،وقربك جنياً،
فبكم وجدت هللا كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى :أبربعني عاماً .قال آدم :فهل وجدت فيها:

وعصى آدم ربه فغوى؟ قال :نعم .قال :أفتلومين على أن عملت عمالً كتبه هللا علي أن أعمله قبل
أن خيلقين أبربعني سنة؟ قال رسول هللا فحج آدم موسى)) (.)1

وليس يف هذا احلديث حجة للذين حيتجون ابلقدر على القبائح واملعايب ،فآدم عليه السالم مل حيتج

ابلقضاء والقدر على الذنب ،وموسى عليه السالم مل يلم أابه آدم على ذنب اتب منه ،واتب هللا
عليه منه واجتباه وهداه ،وإمنا وقع اللوم من موسى على املصيبة اليت أخرجت آدم وأوَّلده من اْلنة.

فاحتج آدم ابلقدر على املصيبةَّ ،ل على اخلطيئة ،فإن القدر حيتج به عند املصائب َّل عند املعايب.
صيبةٌ قَالُواْ إَِن ِ ِ
َّ ِ
ِ
َّلل َوإَِن إِلَْي ِه
ين إِذَا أ َ
َصابَـ ْتـ ُهم م َ
فعلى العبد أن يستسلم للقدر إذا أصابته مصيبة الذ َ
رِ
اجعو َن [البقرة ،]156:أما املذنبون فليس هلم اَّلحتجاج ابلقدر ،بل الواجب عليهم أن يتوبوا
َ
ويستغفروا فَاصِرب إِ َّن و ْع َد َِّ
ك [غافر ]55:فأرشد إىل الصرب يف املصائب
استَـ ْغ ِف ْر لِ َذنبِ َ
اَّلل َح ٌّق َو ْ
ْْ َ
واَّلستغفار من الذنوب واملعايب.
ال َر ِ
ب ِِبَآ أَ ْغ َويْـتَِين [احلجر ،]39:وإمنا على احتجاجه
وهللا ذم إبليس َّل َّلعرتافه ابملقدر يف قوله :قَ َ
ابلقدر.

وأجاب ابن القيم عن اإلشكال الذي وقع يف حديث احتجاج آدم ابلقدر جبواب آخر فقال:
اَّلحتجاج ابلقدر على الذنب ينفع يف موضع ،ويضر يف موضع ،فينفع إذا احتج به بعد وقوعه

والتوبة منه ،وترك معاودته ،كما فعل آدم ،فيكون يف ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أمساء
الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع ،ألنه َّل يدفع ابلقدر أمراً وَّل هنياً ،وَّل يبطل به
اءة من احلول والقوة .يوضحه أن آدم قال
شريعة ،بل خيرب ابحلق احملض على وجه التوحيد والرب َ

علي قبل أن أخلق؟ فإذا أذنب الرجل ذنباً مث اتب
ملوسى :أتلومين على أن عملت عمالً كان مكتوابً َّ
منه توبة ،وزال أمره حىت كأن مل يكن ،فأنَّبهُ عليه وَّلمه ،حسن منه أن حيتج ابلقدر بعد ذلك ويقول:
هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق ،فإنه مل يدفع ابلقدر حقاً ،وَّل ذكره حجة له على ابطل وَّل
حمظور يف اَّلحتجاج به .وأما املوضع الذي يضر اَّلحتجاج به ،ففي حال املستقبل أبن يرتكب فعالً

حمرماً أو يرتك واجباً ،فيلومه عليه َّلئم ،فيحتج ابلقدر على إقامته عليه ،وإصراره ،فيبطل به حقاً،
ويرتكب به ابطالً ،كما احتج به املصرون على شركهم وعبادهتم غري هللا )2( .اإلْيان ابلقضاء والقدر
لعمر بن سليمان األشقر  -ص87
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3409ومسلم (.)2652
( )2انظر(( :شفاء العليل)) (ص.)18
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املبحث السادس :هل الرضا ابملقدور واجب؟
قضاءه ونبغضه ،واْلواب :أنه َّل يوجد يف كتاب
إذا كانت املعاصي بقضاء هللا فكيف لنا أن نكره َ
هللا ،وَّل يف سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم آية وَّل حديث أيمر العباد أبن يرضوا بكل مقدر من

أفعال العباد حسنها وسيئها ،ولكن الواجب على الناس أن يرضوا ِبا أمر هللا به ،فليس ألحد أن
ك َّلَ يـ ْؤِمنُو َن ح َّىت ُحي ِكم َ ِ
يما َش َج َر بَـ ْيـنَـ ُه ْم ُمثَّ َّلَ َِجي ُدواْ ِيف
يسخط ما أمر هللا به .قال تعاىل :فَالَ َوَربِ َ ُ
وك ف َ
َ َ َ ُ
ِ
ت وي ِ
يما [النساء.]65:
أَن ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِمما قَ َ
سل ُمواْ تَ ْسل ً
ض ْي َ َ ُ َ
وينبغي للعبد أن يرضى ِبا يقدره هللا عليه من املصائب اليت ليست ذنوابً ،مثل أن يبتليه بفقر أو
مرض أو ذل وأذى اخللق له ،فإن الصرب على املصائب واجب ،وأما الرضا هبا فهو مشروع ،ولكن
هل هو واجب أو مستحب؟ على قولني ألصحاب أمحد وغريهم :أصحهما أنه مستحب ليس

بواجب .اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص93
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املبحث السابع :الوجه السادس الزعم أبن تكليف العباد غري ما فعلوا هو من ابب التكليف ِبا َّل
يطاق

وزعم من ذهب هذا املذهب أن فاعلي املعاصي والذنوب َّل يستطيعون غري ما فعلوا ،وتكليفهم
خبالف ما فعلوا تكليف ِبا َّل يطاق ،وتكليف ماَّل يطاق جاءت الشريعة بنفيه يف قولهَّ :لَ يُ َكلِ ُ
ف هللاُ
ف َّ
آات َها [الطالق ،]7:واحتجوا ِبثل قوله
سا إَِّلَّ ُو ْس َع َها [البقرةَّ .]286:ل يُ َكلِ ُ
سا إَِّل َما َ
اَّللُ نَـ ْف ً
نَـ ْف ً

ِ
ِ
َّ ِ
ِ
يعو َن مسَْ ًعا [الكهف ،]101:وقوله:
ين َكانَ ْ
ت أَ ْعيُـنُـ ُه ْم ِيف غطَاء َعن ذ ْك ِري َوَكانُوا َّل يَ ْستَط ُ
تعاىل :الذ َ
ِ
السمع وما َكانُواْ يـ ْب ِ
ص ُرو َن [هود ،]20:وقولهَ :و َج َعلْنَا ِمن
اع ُ
يُ َ
ضَ
اب َما َكانُواْ يَ ْستَط ُ
ف َهلُُم ال َْع َذ ُ
ُ
يعو َن َّ ْ َ َ َ
اهم فَـ ُهم َّلَ يـ ْب ِ
بَ ْ ِ
ص ُرو َن [يس .]9:قالوا :فهذه اآلايت
ني أَيْ ِدي ِه ْم َسداا َوِم ْن َخل ِْف ِه ْم َسداا فَأَ ْغ َ
ش ْيـنَ ُ ْ ْ ُ
مصرحة أبهنم مل يكونوا يستطيعون الفعل ،وهؤَّلء ضربوا كتاب هللا بعضه ببعض ،وزعموا أنه متناقض،
وحاشاه أن يكون كذلك .واْلواب عما شغبوا به أن اَّلستطاعة املنفية يف اآلايت اليت احتجوا هبا
ليست هي اَّلستطاعة املشروطة يف األمر والنهي ،فإن تلك إذا انتفت انتفى األمر والنهي ،والوعد

والوعيد ،واحلمد والذم ،والثواب والعقاب .ومعلوم أن العباد يف هذه احلال مأمورون منهيون

موعودون متوعدون ،فعلم أن املنفية ليست هي املشروطة يف األمر والنهي .فاَّلستطاعة املنفية يف

اآلايت اليت احتجوا هبا ليست بسبب استحالة الفعل أو عجزهم عنه ،وإمنا هي بسبب تركهم له

واَّلشتغال بضده ،كالكافر كلفه هللا اإلْيان يف حال كفره ،ألنه غري عاجز عنه وَّل مستحيل فعله،

فهو كالذي َّل يقدر على العلم َّلشتغاله ابملعيشة .أما اَّلستطاعة اليت هي مناط التكليف ،فهي
املذكورة يف مثل قوله تعاىل :وِ ِ
الناس ِح مج الْبـ ْي ِ
َّلل َعلَى ِ
اع إِلَْي ِه َسبِيالً [آل عمران،]97:
استَطَ َ
ت َم ِن ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام َش ْه َريْ ِن ُمتَـتَابِ َع ْ ِ
ني م ْسكينًا
ام ست َ
ني من قَـ ْب ِل أَن يَـتَ َماسا فَ َمن َّملْ يَ ْستَط ْع فَِإط َْع ُ
وقوله :فَ َمن َّملْ َِجي ْد فَصيَ ُ
ِ
((صل قائماً فإن مل تستطع فقاعداً ،فإن مل تستطع
[اجملادلة ،]4:ومثل قوله صلى هللا عليه وسلم:
فعلى جنب)) ( .)1ومعلوم أن هللا َّل يكلف ماَّل يطاق لوجود ضده من العجز ،فال يكلف املقعد
أبن يصلي قائماً ،وَّل يكلف املريض ابلصيام ،وَّل يكلف األعمى ابْلهاد والقتال ،خلروج ذلك عن
املقدور .وقد اتفق أهل العلم أن العبد إذا عجز عن بعض الواجبات سقط عنه ما عجز عنه ،فمن

قطعت منه رجله سقط عنه غسلها ،ومن مل يستطع اغتسال اْلنابة أو القيام أو الركوع وحنو ذلك

سقط عنه ما عجز عنه .وبذلك يظهر لك أن عدم اَّلستطاعة املذكورة يف اآلايت اليت احتج هبا هذا
الفريق غري مشروطة يف شيء من األمر والنهي والتكليف ابتفاق املسلمني ،واَّلستطاعة الشرعية اليت

هي مناط األمر والنهي يف اآلايت اليت سقناها هي اليت مل يكلف هللا أحداً شيئاً بدوهنا .اإلْيان
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_________

( )1رواه البخاري ( )1117من حديث عمران بن حصني رضي هللا عنه.
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املبحث الثامن :الوجه السابع يلزم من قوله التسوية بني املُ ْختَلِ َف ْني
لقد أدى هذا املذهب أبصحابه والقائلني به إىل التسوية بني األخيار والفجار ،واألبرار واألشرار،
ِ
َّ ِ
الصاحل ِ
ات
آمنُوا َو َع ِملُوا
َ
ين َ
وأهل اْلنة وأهل النار ،وقد فرق بينهم العليم اخلبري أ َْم َْجن َع ُل الذ َ
ض أَم َْجنعل الْمت َِّقني َكالْ ُفجا ِر [ص ،]28 - 27:وقال :أًم ح ِس َّ ِ
ِِ
رت ُحوا
ين ْ
ين ِيف ْاأل َْر ِ ْ َ ُ ُ َ
اج ََ
ب الذ َ
َكال ُْم ْفسد َ
ْ َ َ
ِ
َّ ِ
الصاحل ِ
َّ ِ ِ َّ
اهم َوممََا ُهتُ ْم َساء َما َْحي ُك ُمو َن
آمنُوا َو َع ِملُوا
ات َس َواء َّحمْيَ ُ
َ
ين َ
السيئَات أن ْجن َعلَ ُه ْم َكالذ َ
ِ
ِ
ف َحتْ ُك ُمو َن [القلم.]36 - 35:
ني َما لَ ُك ْم َك ْي َ
ني َكال ُْم ْج ِرم َ
[اْلاثية ،]21:وقال :أَفَـنَ ْج َع ُل ال ُْم ْسل ِم َ
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الفصل اخلامس :مذهب أهل السنة واْلماعة يف القدر
بيان املذهب احلق يف القدر ونقصد بذلك مذهب السلف ،وأهل السنة واْلماعة ،من الصحابة

والتابعني ،واتبعيهم إىل يوم القيامة ،وهم الذين كانوا على احلق سائرين وهم الذين ثبتوا على طريق
اهلدى والرشاد حني بدأت بذور الفنت والفرقة تدب بني املسلمني ,فنشأت هذه النحل واملقاَّلت
الفاسدة وصار هلا دعاهتا ومؤيدوها ومناصروها ،وأصبحت كل فرقة تدعي أهنا على احلق ،وتستدل

ألقواهلا أبدلة من الكتاب والسنة ،تزعم أهنا تؤيد ما ذهبت إليه ,بل قد تنسب أقواهلا ومذاهبها إىل
بعض الصحابة وكبار التابعني ,وكان من آاثر ذلك أن اختلطت املفاهيم ،وضل فئام من الناس عن

منهج هللا املستقيم بكامله ,أو يف جانب من جوانب العقيدة.

أما أهل احلق فقد ثبتوا عليه ،رغم احملن والشدائد وهب العلماء من السلف يبينون للناس العقيدة
الصحيحة ،ودَّلئلها من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ,ويردون على أهل األهواء

مذاهبهم وعقائدهم الفاسدة ،ويدحضوهنا ابلعلة وابلرهان ،ويبينون ما هي عليه من زيف وابطل,
وجاهد علماء السلف يف ذلك ،حىت نصرهم هللا وأيدهم ,فبقي مذهبهم هو مذهب عامة املسلمني يف
مشارق األرض ومغارهبا ،وبقيت عقيدة السلف متميزة واضحة ْتام الوضوح ،يتلقاها اخللف عن

السلف ،أما النحل واألهواء الفاسدة ،فإهنا وإن بقيت ،وبقي هلا مؤيدوها إَّل أن ما فيها من ابطل قد
وضح للناس واحلمد هلل رب العاملني.

وعقيدة أهل احلق من السلف يف القدر واضحة صحيحة مستمدة من كتاب هللا وسنة رسوله صلى
هللا عليه وسلم ,قد جالها ووضحها علماء السلف رضوان هللا عليهم  ...وأهنم يؤمنون ابلقدر خريه

وشره ،حلوه ومره من هللا تعاىل.

 - 1وهو يشمل أربع مراتب يف درجتني:

الدرجة األوىل:

أن هللا تعاىل علم ما اخللق عاملون بعلمه القدمي ،الذي هو موصوف به أزَّلً ,وعلم مجيع أحواهلم من
الطاعات واملعاصي واألرزاق واآلجال ،مث كتب هللا يف اللوح احملفوظ مقادير اخللق ,فما أصاب

اإلنسان مل يكن ليخطئه ,وما أخطأه مل يكن ليصيبه ,جفت األقالم وطويت الصحف.

وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون يف مواضع مجلة وتفصيالً ,فقد كتب يف اللوح احملفوظ ما
شاء ,وإذا خلق جسد اْلنني قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكاً ,فيؤمر أبربع كلمات فيقال له:
اكتب رزقه ،وأجله ،وعمله وشقي أو سعيد.

فهذه الدرجة تشمل مرتبتني :األوىل :العلم ،والثانية :الكتابة.

الدرجة الثانية :مشيئة هللا النافذة ,وقدرته الشاملة وهو اإلْيان أبن ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن،

وأن ما يف السموات وما يف األرض من حركة وَّل سكون إَّل ِبشيئة هللا سبحانه وتعاىلَّ ,ل يكون يف
ملكه إَّل ما يريد ،وأنه سبحانه على كل شيء قدير من املوجودات واملعدومات ,فما من خملوق يف

األرض وَّل يف السماء إَّل هللا خالقه سبحانه فال خالق غريه ,وَّل رب سواه ,ومع ذلك فقد أمر العباد

بطاعته ,وطاعة رسله ,وهناهم عن معصيته ,وهو سبحانه حيب املتقني ,واحملسنني ,واملقسطني ,ويرضى

عن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ،وَّل حيب الكافرين ،وَّل يرضى عن القوم الفاسقني ،وَّل أيمر
ابلفحشاء ,وَّل يرضى لعباده الكفر ،وَّل حيب الفساد.
فهذه الدرجة تشمل مرتبتني :األوىل اإلرادة واملشيئة والثانية :اخللق والتكوين.

 - 2أما أفعال العباد فهي داخلة يف املرتبة الرابعة ،ومذهب السلف فيها :أن هللا خالق أفعال العباد،
والعباد فاعلون حقيقة ،والعبد هو املؤمن والكافر ،والرب والفاجر ،واملصلي والصائم ،وللعباد قدرة

على أعماهلم ،وهلم إرادة وهللا خالقهم ،وخالق قدرهتم وإرادهتم .القضاء والقدر لعبدالرمحن بن صاحل
احملمود – بتصرف – ص248 - 247 :
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الفصل السادس :من أقوال السلف يف القدر
 -يقول اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا يف عقيدته اليت نقلها ابن اْلوزي:

(ونؤمن ابلقضاء والقدر خريه وشره ،حلوه ومره من هللا) ويقول أيضاً( :أمجع سبعون رجالً من

التابعني ,وأئمة املسلمني ،وأئمة السلف ,وفقهاء األمصار على أن السنة اليت تويف عليها رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :أوهلا الرضا بقضاء هللا ,والتسليم ألمر هللا ,والصرب حتت حكمه ,واألخذ ِبا أمر

هللا به ،والنهي عما هنى عنه ،وإخالص العمل هلل ،واإلْيان ابلقدر خريه وشره ،وترك املراء واْلدال
واخلصومات يف الدين) (.)1
ويف مسائل اإلمام أمحد( :أخربَن أبو بكر قال :حدثنا أبو داود قال :مسعت أمحد قال له رجل:

تلجئين القدرية إىل أن أقول :الزَن بقدر ،والسرقة بقدر ،قال :اخلري والشر من هللا) (.)2

 -وقد نقل اإلمام البخاري يف كتابه (خلق أفعال العباد) عدة رواايت تدل على أن هللا خالق أفعال

العباد ،مث قال( :قال ابن عباس رضي هللا عنهما :كل شيء بقدر حىت وضعك يدك على خدك .قال

أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل :مسعت عبدهللا بن سعيد يقول :مازلت أمسع من أصحابنا يقولون إن

أفعال العباد خملوقة ,قال أبو عبدهللا :حركاهتم وأصواهتم ،واكتساهبم ،وكتابتهم ،خملوقة) ( )3وقال:
(فاهلل يف ذاته هو اخلالق ,وحظك واكتسابك من فعلك خلق ،ألن كل شيء دون هللا يصنعه وهو
خلق) (.)4

 ويقول شيخ املالكية يف املغرب ابن أيب زيد القريواين( :واإلْيان ابلقدر خريه وشره حلوه ومره ،وكلذلك قد قدره هللا ربنا ,ومقادير األمور بيده ،ومصدرها عن قضائه ،علم كل شيء قبل كونه ،فجرى

على قدرهَّ ،ل يكون من عباده قول وَّل عمل إَّل وقد قضاه وسبق علمه به أ َََّل يَـ ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َق َو ُه َو
يف ْ ِ
ري [امللك , ]14:يضل من يشاء فيخذله بعدله ،ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله ،فكل
اللَّ ِط ُ
اخلَب ُ
ميسر بتيسريه إىل ما سبق من عمله ،وقدره من شقي أو سعيد ،تعاىل أن يكون يف ملكه ما َّل يريد،
أو يكون ألحد عنه غىن ،خالقاً لكل شيء ,أَّل هو رب العباد ،ورب أعماهلم ،واملقدر حلركاهتم

وآجاهلم) (.)5

 -ويذكر اإلمام البيهقي يف كتابه( :اَّلعتقاد على مذهب السلف أهل السنة واْلماعة) رواايت

عديدة تبني مذهب السلف ،وأن هللا خالق أفعال العباد ،وقال معقباً على بعضها( :فثبت أن األفعال
وه ْم َولَ ِك َّن هللاَ قَـتَـلَ ُه ْم َوَما
كلها خريها وشرها صادرة عن خلقه وإحداثه إايها ،وألنه قال :فَـلَ ْم تَـ ْقتُـلُ ُ
الزا ِرعُو َن [الواقعة]64:
ت َولَ ِك َّن هللاَ َرَمى [األنفال , ]17:وقال :أَأَنتُ ْم تَـ ْزَرعُونَهُ أ َْم َْحن ُن َّ
ت إِ ْذ َرَم ْي َ
َرَم ْي َ
 ,فسلب عنهم فعل القتل والرمي والزرع مع مباشرهتم إايه ،وأثبت فعلها لنفسه ,ليدل بذلك على أن
املعىن املؤثر يف وجودها بعد عدمها هو إجياده وخلقه ,وإمنا وجدت من عباده مباشرة تلك األفعال

بقدرة حادثة أحدثها خالقنا  -عز وجل  -على ما أراد فهي من هللا  -سبحانه وتعاىل  -خلق ,على
معىن أنه هو الذي اخرتعها بقدرته القدْية ,وهي من عبادة كسب ,على معىن تعلق قدرة حادثة

ِبباشرهتم اليت هي أكساهبم) (.)6

مث قال( :أخربَن أبو عبدهللا احلافظ ،قالَ :ن الزبري بن عبدالواحد احلافظ ,قال حدثين محزة بن علي
العطار ،قالَ :ن الربيع بن سليمان ,قال سئل الشافعي رضي هللا عنه عن القدر فأنشأ يقول:

_________

((( )1مناقب اإلمام أمحد)) َّلبن اْلوزي (ص ،)228 :وانظر(( :املدرسة السلفية)) حملمد عبد
الستار نصار (.)525 /2

( )2انظر(( :السنة)) للخالل (.)543 /3
((( )3خلق أفعال العباد)) للبخاري (.)106
((( )4خلق أفعال العباد)) للبخاري (.)108
((( )5مقدمة رسالة ابن أيب زيد القريواين)) (ص.)7 - 6 :
((( )6اَّلعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد)) (ص.)144 - 143 :
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(فـ) ما شئت كان وإن مل أشأ  ...وما شئت إن مل تشأ مل يكن
خلقت العباد على ما علمت  ...ففي العلم جيري الفىت واملسن
على ذا مننت وهذا خذلت  ...وهذا أعنت وذا مل تعن

فمنهم شقي ومنهم سعيد  ...ومنهم قبيح ومنهم حسن
وعلى حنو قول الشافعي رضي هللا عنه يف إثبات القدر هلل ,ووقوع أعمال العباد ِبشيئته ,درج أعالم
الصحابة والتابعني وإىل مثل ذلك ذهب فقهاء األمصار :األوزاعي ,ومالك بن أنس ,وسفيان الثوري,

وسفيان بن عيينة ,والليث بن سعد ,وأمحد بن حنبل ,وإسحاق بن إبراهيم وغريهم رضي هللا عنهم,
وحكينا عن أيب حنيفة رمحه هللا مثل ذلك ,وهو فيما أخربَن أبو عبدهللا احلافظ قال :مسعت أاب بكر
حممد بن جعفر املزكي يقولَ :ن أبو العباس أمحد بن سعيد بن مسعود املري قالَ :ن سعد بن معاذ

قال :ثنا إبراهيم بن رستم قال :مسعت أاب عصمة يقول :سألت أاب حنيفة من أهل اْلماعة قال :من
فضل أاب بكر وعمر ،وأحب علياا وعثمان ،وآمن ابلقدر خريه وشره من هللا .)1( ) ...

 -ويقول اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبدالرمحن الصابوين يف رسالته (عقيدة السلف أصحاب

احلديث)( :ومن قول أهل السنة واْلماعة يف أكساب العباد أهنا خملوقة هلل تعاىل َّل ْيرتون فيه ،وَّل

يعدون من أهل اهلدى ودين احلق من ينكر هذا القول وينفيه ،ويشهدون أن هللا تعاىل يهدي من
يشاء ,ويضل من يشاءَّ ,ل حجة ملن أضله هللا عليه ,وَّل عذر له لديه  ..ويشهد أهل السنة

ويعتقدون أن اخلري والشر والنفع والضر بقضاء هللا وقدره َّل مرد هلما ،وَّل حميص وَّل حميد عنهما،

وَّل يصيب املرء إَّل ما كتبه له ربه  ..ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قوهلم أبن اخلري والشر من
هللا ،وبقضائه َّل يضاف إىل هللا ما يتوهم منه نقص على اَّلنفراد فال يقال :اي خالق القردة واخلنازير
واخلنافس واْلعالن ،وإن كان َّل خملوق إَّل والرب خالقه  ..ومن مذهب أهل السنة واْلماعة أن هللا

عز وجل مريد ْلميع أعمال العباد ،خريها وشرها ،مل يؤمن أحد إَّل ِبشيئته ,ومل يكفر أحد إَّل

ِبشيئته ,ولو شاء ْلعل الناس أمة واحدة ،ولو شاء أَّل يعصى ما خلق إبليس ,فكفر الكافرين،

وإْيان املؤمنني ،بقضائه سبحانه وتعاىل وقدره ,وإرادته ومشيئته ،أراد كل ذلك وشاءه وقضاه ,ويرضى

اإلْيان والطاعة ,ويسخط الكفر واملعصية) (.)2

 -ويقول اإلمام ابن قتيبة رمحه هللا( :وعدل القول يف القدر أن تعلم أن هللا عدل َّل جيور ,كيف

خلق ,وكيف قدر ،وكيف أعطى ،وكيف منع ,وأنه َّل خيرج من قدرته شيء ,وَّل يكون يف ملكوته من
السموات واألرض إَّل ما أراد ,وأنه َّل دين ألحد عليه ،وَّل حق ألحد قبله ،فإن أعطى فبفضل ،وإن
منع فبعدل ،وإن العباد يستطيعون ويعملون ،وجيزون ِبا يكسبون ،وإن هلل لطيفة يبتدئ هبا من أراد,

ويتفضل هبا على من أحب ،يوقعها يف القلوب فيعود هبا إىل طاعته ،وْينعها من حقت عليه كلمته،

فهذه مجلة ما ينتهي إليه علم ابن آدم من قدر هللا عز وجل ,وما سوى ذلك خمزون عنه) ( )3القضاء
والقدر لعبدالرمحن بن صاحل احملمود – ص254 - 249 :
_________

((( )1اَّلعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد)) (ص.)163 - 162 :
((( )2عقيدة السلف أصحاب احلديث)) (ص.)31 - 29 :
((( )3اَّلختالف يف اللفظ والرد على اْلهمية واملُشبِهة)) (ص.)22 :
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يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا :مذهب أهل السنة واْلماعة يف هذا الباب ما َّ
دل عليه
الكتاب والسنة ،وكان عليه السابقون األولون من املهاجرين واألنصار ،والذين اتبعوهم إبحسان:
وهو َّ
أن هللا خالق كل شيء ومليكه ،وقد دخل يف ذلك مجيع األعيان القائمة بنفسها وصفاهتا القائمة

هبا من أفعال العباد وغري أفعال العباد .وأنه سبحانه ما شاء كان ،وما مل يشأ مل يكن ،فال يكون شيء

اءه ،بل هو القادر على كل شيء وَّل يشاء شيئاً إَّل وهو
إَّل ِبشيئته وقدرتهَّ ،ل ْيتنع عليه شيء ش َ

قادر عليه .وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون ،وما مل يكن لو كان كيف يكون ،وقد دخل يف ذلك
أفعال العباد وغريها ،وقد قدر هللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلقهم :قدر آجاهلم وأرزاقهم وأعماهلم

وكتب ذلك ،وكتب ما يصريون إليه من سعادة وشقاوة .فهم يؤمنون خبلقه لكل شيء ،وقدرته على
كل شيء ،ومشيئته لكل ما كان ،وعلمه ابألشياء قبل أن تكون ،وتقديره هلا ،وكتابته إايها قبل أن
تكون جمموع فتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية 449 /8 -

وقال :وسلف األمة وأئمتها متفقون على أن العباد مأمورون ِبا أمرهم هللا به ،منهيون عما هناهم هللا

عنه ،ومتفقون على اإلْيان بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة .ومتفقون على أنه َّل حجة
ألحد على هللا يف واجب تركه ،وَّل حمرم فعله ،بل هلل احلجة البالغة على عباده .جمموع فتاوى لشيخ

اإلسالم ابن تيمية 452 /8 -

وقال :ومما اتفق عليه سلف األمة وأئمتها مع إْياهنم ابلقضاء والقدر وأن هللا خالق كل شيء ،وأنه ما
شاء كان ،وما مل يشأ مل يكن ،وأن هللا يضل من يشاء ويهدي من يشاء ،وأن العباد هلم مشيئة وقدرة،
يفعلون بقدرهتم ومشيئتهم ما أقدرهم هللا عليه مع قوهلم :إن العباد َّل يشاؤون إَّل أن يشاء هللا.

جمموع فتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية 459 /8 -
اآلج ِري يف القدر
 -عقيدة اإلمام أيب بكر حممد احلسني ُ

قال رمحه هللا :مذهبنا يف القدر أن نقول :إن هللا عز وجل خلق اْلنة وخلق النار ،ولكل واحدة منهما
أهل ،وأقسم بعزته أنه ْيأل جهنم من اْلِنَّة والناس أمجعني .مث خلق آدم عليه السالم ،واستخرج من
ظهره كل ذرية هو خالقها إىل يوم القيامة .مث جعلهم فريقني :فريق يف اْلنة وفريق يف السعري .وخلق

إبليس ،وأمره ابلسجود آلدم عليه السالم ،وقد علم أنه َّل يسجد للمقدور ،الذي قد جرى عليه من

الشقوة اليت سبقت يف العلم من هللا عز وجلَّ ،ل معارض هلل الكرمي يف حكمه ،يفعل يف خلقه ما

يريد ،عدَّلً من ربنا قضاؤه وقدره .وخلق آدم وحواء عليهما السالم ،لألرض خلقهما ،وأسكنهما
اْلنة ،وأمرمها أن أيكال منها رغداً ما شاءا ،وهنامها عن شجرة واحدة أن َّل يقرابها ،وقد جرى

مقدوره أهنما سيعصيانه أبكلهما من الشجرة .فهو تبارك وتعاىل يف الظاهر ينهامها ،ويف الباطن من
َل َعما يَـ ْف َع ُل َو ُه ْم يُ ْسأَلُو َن [األنبياء .]23:مل يكن
علمه :قد قدر عليهما أهنما أيكالن منهاَّ :ل يُ ْسأ ُ
هلما بُ مد من أكلهما ،سبباً للمعصية ،وسبباً خلروجهما من اْلنة ،إذ كاَن لألرض خلقاً ،وأنه سيغفر هلما
بعد املعصية ،كل ذلك سابق يف علمهَّ ،ل جيوز أن يكون شيء حيدث يف مجيع خلقه ،إَّل وقد جرى

مقدوره به ،وأحاط به علماً قبل كونه أنه سيكون.

خلق اخللق ،كما شاء ملا شاء ،فجعلهم شقياً وسعيداً قبل أن خيرجهم إىل الدنيا ،وهم يف بطون

أمهاهتم ،وكتب آجاهلم ،وكتب أرزاقهم ،وكتب أعماهلم ،مث أخرجهم إىل الدنيا ،وكل إنسان يسعى
ِ
ب له وعليه.
فيما ُكت َ
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مث بعث رسله ،وأنزل عليهم وحيه ،وأمرهم ابلبالغ خللقه ،فبلغوا رساَّلت رهبم ،ونصحوا قومهم،
فمن جرى يف مقدور هللا عز وجل أن يؤمن آمن ،ومن جرى يف مقدوره أن يكفر كفر ،قال هللا عز
ِ
وجلُ :ه َو الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم فَ ِمن ُك ْم َكافِ ٌر َوِمن ُكم م ْؤِم ٌن َو َّ
ري [التغابن ]2:أحب من أراد
اَّللُ ِِبَا تَـ ْع َملُو َن بَص ٌ
من عباده ،فشرح صدره لإلْيان واإلسالم ،ومقت آخرين ،فختم على قلوهبم ،وعلى مسعهم وعلى

َل َعما يَـ ْف َع ُل َو ُه ْم يُ ْسأَلُو َن
أبصارهم فلن يهتدوا أبداً ،يضل من يشاء ويهدي من يشاء َّل يُ ْسأ ُ
[األنبياء .]23:اخللق كلهم له ،يفعل يف خلقه ما يريد ،غري ظامل هلم ،جل ذكره عن أن ينسب ربنا
إىل الظلم ،إمنا يظلم من أيخذ ما ليس له ِبلك ،وأما ربنا عز وجل فله ما يف السماوات وما يف

الثرى ،وله الدنيا واآلخرة ،جل ذكره ،وتقدست أمساؤه ،أحب الطاعة
األرض وما بينهما ،وما حتت َّ

من عباده ،وأمر هبا ،فجرت ممن أطاعه بتوفيقه هلم ،وهنى عن املعاصي ،وأراد كوهنا من غري حمبته منه
هلا ،وَّل لألمر هبا ،تعاىل هللا عز وجل أن أيمر ابلفحشاء ،أو حيبها ،وجل ربنا وعز أن جيري يف ملكه
ما مل يرد أن جيري ،أو شيء مل حيط به علمه قبل كونه ،قد علم ما اخللق عاملون قبل أن خيلقهم،

وبعد أن خيلقهم ،قبل أن يعملوا قضاء وقدراً .قد جرى القلم أبمره عز وجل يف اللوح احملفوظ ِبا

يكون ،من بر أو فجور ،يثين على من عمل بطاعته من عبيده ،ويضيف العمل إىل العباد ،ويعدهم
عليه اْلزاء العظيم ،لوَّل توفيقه هلم ما عملوا ما استوجبوا به منه اْلزاء َسابُِقوا إِ َىل َم ْغ ِف َرةٍ ِمن َّربِ ُك ْم
ضل َِّ
َّت لِلَّ ِذين آمنوا ِاب َِّ
الس َماء َو ْاأل َْر ِ
ض َها َك َع ْر ِ
شاء
ض َّ
ض أ ُِعد ْ
اَّلل يُـ ْؤتِ ِيه َمن يَ َ
َّلل َوُر ُسلِ ِه ذَلِ َ
َو َجن ٍَّة َع ْر ُ
َ َُ
ك فَ ْ ُ
َو َّ
ض ِل ال َْع ِظ ِيم [احلديد ]21 :وكذا ذم قوماً عملوا ِبعصيته ،وتوعدهم على العمل هبا،
اَّللُ ذُو الْ َف ْ
وأضاف العمل إليهم ِبا عملوا ،وذلك ِبقدور جرى عليهم ،يضل من يشاء ،ويهدي من يشاء .قال
حممد بن احلسني رمحه هللا تعاىل :هذا مذهبنا يف القدر ( .)1الشريعة لآلجري 319 /1-
ويقول الطحاوي رمحه هللا يف القدر :خلق اخللق بعلمه ،وقدر هلم أقداراً وضرب هلم آجاَّلً ،ومل خيف
عليه شيء قبل أن خيلقهم ،وعلم ما هم عاملون قبل أن خيلقهم ،وأمرهم بطاعته ،وهناهم عن

معصيته.

وكل شيء جيري بتقديره ومشيئته ،ومشيئته تنفذَّ ،ل مشيئة للعباد ،إَّل ما شاء هللا هلم ،فما شاء هللا
كان ،وما مل يشأ مل يكن .يهدي من يشاء ،ويعصم ويعايف فضالً ،ويضل من يشاء ،وخيذل ويبتلي

عدَّلً .وكلهم متقلبون يف مشيئته بني فضله وعدله .وهو متعال عن األضداد واألندادَّ ،ل راد
لقضائه ،وَّل معقب حلكمه ،وَّل غالب ألمره .آمنا بذلك كله ،وأيقنا أن ا
كال من عنده .شرح العقيدة
الطحاوية َّلبن أيب العز – 125 /1
_________
( )1انظر(( :الشريعة)) (ص.)144
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وقال :وقد علم هللا تعاىل فيما مل يزل عدد من يدخل اْلنة ،وعدد من يدخل النار ،مجلة واحدةَّ ،ل
يزاد يف ذلك العدد ،وَّل ينقص منه .وكذلك أفعاهلم فيما علم منهم أن يفعلوه ،وكل ميسر ملا خلق له

 ...واألعمال ابخلواتيم ،والسعيد من سعد بقضاء هللا ،والشقي من شقي بقضاء هللا  ...وأصل القدر
سر هللا تعاىل يف خلقه ،مل يطلع على ذلك ملك مقرب وَّل نيب مرسل ،والتعمق يف ذلك ذريعة
اخلذَّلن ،وسلم احلرمان ،ودرجة الطغيان ،فاحلذر كل احلذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة ،فإن هللا

َل َعما يَـ ْف َع ُل َو ُه ْم
تعاىل طوى علم القدر عن أَنمه ،وهناهم عن مرامه ،كما قال هللا تعاىلَّ :ل يُ ْسأ ُ
يُ ْسأَلُو َن [األنبياء .]23 :فمن سألِ :ملَ فعل؟ فقد رد حكم الكتاب ،ومن رد حكم الكتاب كان من
الكافرين .فهذا مجلة ما حيتاج إليه من هو منوٌر قلبه من أولياء هللا تعاىل ،وهي درجة الراسخني يف

العلم ،ألن العلم علمان :علم يف اخللق موجود ،وعلم يف اخللق مفقود ،فإنكار العلم املوجود كفر،

وادعاء العلم املفقود كفر ،وَّل يثبت اإلْيان إَّل بقبول العلم املوجود ،وترك العلم املفقود .ونؤمن

ابللوح والقلم ،وجبميع ما فيه قد قدر ،فلو اجتمع اخللق كلهم على شيء كتبه هللا تعاىل يف أنه كائن،
ليجعلوه غري كائن ،مل يقدروا عليه ،ولو اجتمعوا كلهم على شيء مل يكتبه هللا تعاىل فيه ليجعلوه كائناً
مل يقدروا عليه ،جف القلم ِبا هو كائن إىل يوم القيامة ،وما أخطأ العب َد مل يكن ليصيبه وما أصابه مل

يكن ليخطئه .وعلى العبد أن يعلم أن هللا قد سبق علمه يف كل كائن من خلقه ،فقدر ذلك تقديراً
حمكماً مربماً ،ليس فيه َنقض ،وَّل معقب ،وَّل مزيل وَّل مغري ،وَّل َنقص وَّل زائد من خلقه يف مساواته

وأرضه ،وذلك من عقد اإلْيان ،وأصول املعرفة ،واَّلعرتاف بتوحيد هللا وربوبيته ،كما قال تعاىل يف
كتابه :و َخلَق ُك َّل َشي ٍء فَـ َقدَّره تَـ ْق ِديرا [الفرقان .]2:وقال تعاىل :وَكا َن أَمر َِّ
ورا
َ َ
اَّلل قَ َد ًرا َّم ْق ُد ً
َ ُْ
َُ ً
ْ

[األحزاب ،]38:فويل ملن صار يف القدر هلل خصيماً ،وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماً ،لقد التمس

بومهه يف فحص الغيب سراً كتيماً ،وعاد ِبا قال فيه أفاكاً أثيماً .شرح العقيدة الطحاوية َّلبن أيب
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املبحث األول :أسباب الضالل يف القدر
والسبب يف ضالل كل من القدرية النفاة والقدرية اجملربة يف هذا الباب أن كل واحد من الفريقني رأى

جزءاً من احلقيقة وعمي عن جزء منها ،فكان مثله مثل األعور الذي يرى أحد جانيب الشيء ،وَّل

يرى اْلانب اآلخر ،فالقدرية النفاة الذين نفوا القدر قالوا :إن هللا َّل يريد الكفر والذنوب واملعاصي

وَّل حيبها وَّل يرضاها ،فكيف نقول إنه خلق أفعال العباد وفيها الكفر والذنوب واملعاصي .والقدرية
اجملربة آمنوا أبن هللا خالق كل شيء ،وزعموا أن كل شيء خلقه وأوجده فقد أحبه ورضيه .وأهل

السنة واْلماعة أبصروا احلقيقة كلها ،فآمنوا ابحلق الذي عند كل واحد من الفرقني ،ونفوا الباطل

الذي تلبس كل واحد منها .فهم يقولون :إن هللا وإن كان يريد املعاصي قدراً ،فهو َّل حيبها ،وَّل

يرضاها وَّل أيمر هبا ،بل يبغضها وينهى عنها .وهذا قول السلف قاطبة ،فيقولون :ما شاء هللا كان،

وما مل يشأ مل يكن ،وهلذا اتفق الفقهاء على أن احلالف لو قال :وهللا ألفعلن كذا إن شاء هللا مل حينث

إذا مل يفعله ،وإن كان واجباً أو مستحباً .ولو قال :إن أحب هللا ،حنث إن كان واجباً أو مستحباً.
واحملققون من أهل السنة يقولون :اإلرادة يف كتاب هللا نوعان :إرادة قدرية خلقية ،وإرادة دينية شرعية
اإلْيان ابلقضاء والقدر لعمر بن سليمان األشقر  -ص105
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املبحث الثاين :حكم اَّلحتجاج ابلقدر
عقيدة اإلْيان ابلقدر لقيت كما لقي غريها من أركان اإلْيان كثرياً من اَّلعرتاضات ,وأثريت حوهلا كثري

من الشبهات ،وليس هذا ِبستغرب ما دام الصراع بني احلق والباطل موجوداً منذ أن استكرب إبليس
على ربه ،وأىب السجود آلدم عليه السالم ،وإىل أن تقوم الساعة.

ومل يكن هناك داع لطرق هذا املوضوع  ...لوَّل أن القدر قد اشتهر عنه بصفة خاصة :يف بطون

الكتب ,وعلى ألسنة الناس يف كل زمان ومكان هذا املوضوع الذي هو موضوع اَّلحتجاج به ,فكل
من عرض له موضوع القدر ,أو حتدث عنه ,أو كتب فيه جتده يناقش هذه املسألة.

ومن املعلوم أن كثراً من الكافرين واملشركني والضالني ،واملقصرين يف عبادة هللا واملنحرفني عن منهج

هللا قد وجدوا يف القدر جماَّلً لالحتجاج به على كفرهم ,وفسادهم ,وتقصريهم .ولذلك ورد يف
الكتاب والسنة ,وأقوال العلماء ما يرد على هؤَّلء مجيعاً ويدحض حججهم كلها.

هلذا كله كان من ْتام الكالم يف القدر أن نناقش أهم هذه األسئلة اليت تثار حوله ،واملقصود :األسئلة

اليت تثار حول القدر على وفق عقيدة السلف أهل السنة واْلماعة ،وإَّل فاألسئلة اليت أثريت وتثار

على مذاهب املنحرفني يف القدر كثرية وكثرية جداً ،ومن مث فسنقصر احلديث على األسئلة اليت أثريت
حول عقيدة السلف يف القدر فقط .وستكون طريقتنا أن نذكر كل حجة على شكل سؤال ,مث نعقبه

مباشرة ابملناقشة والبيان ،وهكذا يف احلجة الثانية وإىل آخر احلجج.

السؤال األول:

وهو سؤال عام جيمع حججاً عديدة ،ولذلك كان من أشهر احلجج وأكثرها شيوعاً عند كل من
احنرف عن الطريق املستقيم يف ابب القدر ،وملخصه:

أن كل من أذنب ذنباً ،أو ارتكب معصية فإنه حيتج أبنه مقدر عليه ،وأنه أمر مقدور ،حاصل َّل

حمالة ،ومن مث فما ذنب العاصي يف معصيته ،ما دامت مكتوبة عليه ،وهؤَّلء يستدلون أبن آدم عليه
السالم قد احتج ابلقدر ،وأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد قال :حج آدم موسى ،وذلك يف

احلديث الذي رواه أبو هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :احتج آدم وموسى ،فقال له
موسى :اي آدم أنت أبوَن خيبتنا ،وأخرجتنا من اْلنة ،قال له آدم :اي موسى ,اصطفاك هللا بكالمه،

وخط لك بيده ،أتلومين على أمر قدره هللا علي قبل أن خيلقين أبربعني سنة ،فحج آدم موسى ،فحج

آدم موسى ،ثالاثً)) (.)1

جواب هذا السؤال ومناقشته من وجوه:

 - 1أنه قد علم ابَّلضطرار أن اَّلحتجاج ابلقدر حجة ابطلة وداحضة ابتفاق كل ذي عقل ,ودين
من مجيع العاملني ،ويوضح هذا أن الواحد من هؤَّلء إما أن يرى القدر حجة للعبد ،وإما أن َّل يراه

حجة للعبد ،فإن كان القدر حجة للعبد فهو حجة ْلميع الناس ،فإهنم كلهم مشرتكون يف القدر،

فحينئذ يلزم أن َّل ينكر على من يظلمه ويشتمه ،وأيخذ ماله ،ويفسد حرْيه ,ويضرب عنقه ,ويهلك

احلرث والنسل ,وهؤَّلء مجيعاً كذابون متناقضون ,فإن أحدهم َّل يزال يذم هذا ,ويبغض هذا,

وخيالف هذا ,حىت إن الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه ،وينكرون عليه ،فإن كان القدر حجة ملن

فعل احملرمات ,وترك الواجبات ,لزمهم أَّل يذموا أحداً ,وَّل يبغضوا أحداً ,وَّل يقولوا يف أحد :إنه ظامل

ولو فعل ما فعل ،ومعلوم أن هذا َّل ْيكن أحداً فعله ،ولو فعل الناس هذا هللك العامل ،فتبني أن
قوهلم فاسد يف العقل كما أنه كفر يف الشرع.

_________
( )1رواه البخاري ( ،)6614ومسلم (.)2652
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وهذا يدل على ما خيتلج يف النفوس من شهوات وشبهات ,ولذلك تراهم حيتجون ابلقدر على أفعاهلم
ومعاصيهم ,ويف نفس الوقت ينتقمون ممن اعتدى عليهم أو ظلمهم ،ولو احتج عليهم ابلقدر ملا
قبلوا ،بل لو كان اَّلعتداء ِبا حيسن اَّلحتجاج ابلقدر عليه كاملصائب اليت يقدرها هللا سبحانه وتعاىل

َّلعرتضوا ومل يقبلوا أن حيتج ابلقدر من كانت على يديه هذه املصائب دون عمد منه أو تفريط ,وعند

اَّلستقراء جتد أن هؤَّلء حيتجون ابلقدر يف ترك حق رهبم ،وخمالفة أمرهَّ ،ل يف ترك ما يرونه حقاً هلم،
وَّل خمالفة أمرهم ،ويقول ابن تيمية عن هؤَّلء( :وهلذا جتد احملتجني واملستندين إليه من النساك,

والصوفية ،والفقراء ,والعامة ,واْلند ,والفقهاء وغريهم يفرون إليه عند اتباع الظن وما هتوى األنفس،
فلو كان معهم علم وهدى مل حيتجوا ابلقدر أصالً ،بل يعتمدون عليه لعدم اهلدى والعلم ،وهذا أصل
شريف من اعتىن به علم منشأ الضالل والغي لكثري من الناس) ( , )1ومعلوم أن الصوفية هم شر
من ابتلي يف هذا الباب حيث اعتقدوا أن ما وقع فاهلل حيبه ويرضاه ،وما مل يقع فاهلل َّل حيبه وَّل

يرضاه ،والواقع هو تبع القدر ملشيئة هللا وقدرته ،فاملقدور هو حمبوب هلل تعاىل مهما كان.

 - 2أنه يلزم على اَّلحتجاج ابلقدر َّلزم ابطل أَّل وهو تعطيل الشرائع ،وحني تعطل الشرائع يلزم
عليها أن يكون إبليس ,وفرعون ,وقوم نوح ,وعاد وكل من عذبه هللا بسبب خمالفته أمره معذوراً,
ويلزم أيضاً أَّل يفرق بني املؤمنني والكفار ,وَّل بني أولياء هللا وأولياء الشيطان ,وهذه كلها لوازم معلوم
بطالهنا ابلضرورة.

والقدرية ثالثة أصناف:

األوىل :القدرية املشركية ،وهم الذين اعرتفوا ابلقضاء والقدر ،وزعموا أن ذلك يوافق األمر والنهي
آاب ُؤََن َوَّلَ َح َّرْمنَا ِمن َش ْي ٍء [األنعام ،]148:وهؤَّلء يؤول أمرهم إىل
فقالوا :لَ ْو َشاء هللاُ َما أَ ْش َرْكنَا َوَّلَ َ
تعطيل الشرائع وإن كانوا معرتفني بربوبية هللا العامة لكل خملوق.
الثانية :القدرية اإلبليسية :وهم الذين يصدقون ابلشرع والقدر ،ولكن عندهم أن هذا تناقض,

وهؤَّلء كثري يف سفهاء الشعراء وحنوهم من الزَندقة.

الثالثة :القدرية اجملوسية ،وهم الذين جيعلون هلل شركاء يف خلقه ،فيقولون :خالق اخلري غري خالق

الشر ،ويقولون إن الذنوب ليست واقعة ِبشيئة هللا وَّل قدرته ،وهؤَّلء هم املعتزلة الذين يعظمون

األمر والنهي ،ولكنهم يشركون معه يف ابب القدر ،وهلذا مسوا ابلقدرية اجملوسية ،فهؤَّلء َّل ينظرون إىل
القدر يف املصائب وَّل يف املعائب ،يف حيث أن األولني حيتجون ابلقدر يف املصائب واملعائب ،وكل
منهم ضال يف هذا الباب ,وهو مقصر إما يف جانب الشرع ،أو يف جانب القدر.

ولو كان القدر حجة للعباد مل يعذب أحد من اخللق َّل يف الدنيا وَّل يف اآلخرة ،ومل تقطع يد سارق،
وَّل أقيم حد على زان ،وَّل جوهد يف سبيل هللا.

 - 3أن هللا سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان وهو متمكن من اإلْيان قادر عليه ,وكما هو معلوم فإن
القدرة اليت هي شرط يف األمر تكون موجودة قبل الفعل لكل مكلف ،ومن مث فاإلنسان قادر

متمكن ،وقد خلق هللا فيه القدرة على اإلْيان ،وحينئذ فحني َّل يؤمن يكون هو الذي َّل يريد

اإلْيان ،ومادام األمر كذلك فليس ألحد أن يقول :ملاذا مل جيعلين هللا مريداً لإلْيان ،ألنه لو أراد

اإلْيان لقدر عليه ،ومادام اإلنسان مريداً قادراً فاحتجاجه ابلقدر ابطل.

وينبغي أن يعلم أن اَّلحتجاج ابلقدر إمنا يرد على من َّل يقر لإلنسان إبرادة وَّل قدرة كاْلهمية
واألشاعرة ،أما على مذهب أهل السنة احلقيقي فال يرد ،ألهنم يقولون إن اإلنسان مريد وفاعل

حقيقة ،وله قدرة يقع هبا الفعل.
_________

((( )1منهاج السنة النبوية)) (.)59 - 58 /3
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 - 4وأقرب مثال على بطالن اَّلحتجاج ابلقدر أن يقال :إذا كان معلوماً أن هللا قد علم وكتب أن
فالَنً يتزوج امرأة ويطؤها ويولد له ،وأن فالَنً يبذر البذر فينبت الزرع  ...إخل وَّل ْيكن ألحد أن
حيتج ابلقدر هنا فيقول :أَن َّل أتزوج أو أطأ امرأة ،فإن كان قدر هللا أن يولد يل ولد فسيولد ،أو

يقول :أن َّل أبذر البذر ،فإن كان قدر هللا أن تنبت أرضي زرعاً فستنبت ،ألن من قال هذا عد من
أجهل اْلاهلني ،إذا وضح هذا املثال فنقول :إن هللا تعاىل علم وكتب أن فالَنً يؤمن ويعمل صاحلاً
فيدخل اْلنة ،وفالَنً يعصي ويفسق فيدخل النار ،وحينئذ فمن قال :إن كنت من أهل اْلنة فأَن

سأدخلها بال عمل صاحل ،كان قوله قوَّلً ابطالً متناقضاً ،ألنه علم أنه يدخل اْلنة بعمله الصاحل ،فلو
دخلها بال عمل كان هذا مناقضاً ملا علمه هللا وقدره ،وهذا شبيه ِبن قال :أَن َّل أطأ امرأة ,وإن كان
قد قدر أن أيتيين منها ولد فسيأتيين (.)1

ومعلوم أن مجيع األسباب قد تقدم علم هللا هبا ،وكتابته هلا ،وتقديره إايها ،وقضاؤه هبا ،كما تقدم ربط

ذلك ابملسببات ،ومنها األسباب اليت هبا خيلق هللا النبات من املطر وغريه ،فمن ظن أن الشيء إذا
علم وكتب أنه يكفي ذلك يف وجوده ,وَّل حيتاج إىل ما به يكون من الفاعل الذي يفعله وسائر

األسباب فهو ضال جاهل من وجهني:

أحدمها( :من جهة كونه جعل العلم جهالً :فإن العلم يطابق املعلوم ،ويتعلق به على ما هو عليه ،وهو
سبحانه قد علم أن املكوَنت تكون ِبا خيلقه من األسباب ,ألن ذلك هو الواقع فمن قال :إنه يعلم

شيئاً بدون األسباب ,فقد قال على هللا الباطل ,وهو ِبنزلة من قال :إن هللا يعلم أن هذا الولد ولد

بال أبوين ،وأن هذا النبات نبت بال ماء ،فإن تعلق العلم ابملاضي واملستقبل سواء) ( ،)2فاهلل أخرب
أن األعمال هي سبب يف الثواب والعقاب ,فلو قال قائل :إن هللا قد أخرج آدم بال ذنب ,وأنه قد

قدر عليه ،أو قال :إن هللا قد غفر آلدم بال توبة ،وأنه قد علم ذلك ،كان هذا كذابً وهبتاَنً ,خبالف
ما إذا أقر أبن آدم قد أذنب ،وأنه قد اتب فتاب هللا عليه ،وكل ذلك مقدر ،فإنه يكون صادقاً،
ويقاس على ذلك ما ذكره هللا سبحانه وتعاىل من أن السعادة والشقاوة تكون ابألعمال املأمور هبا

واملنهي عنها (.)3
_________

( )1انظر(( :القدر)) َّلبن تيمية (ص ،)266–265 :وانظر(( :رسالة يف حتقيق التوكل)) َّلبن تيمية
(ص )93 :ضمن ((جامع الرسائل)) َّلبن تيمية.

((( )2القدر)) َّلبن تيمية (ص.)277 :
((( )3القدر)) َّلبن تيمية (ص.)279 - 278 :
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والثاين( :أن العلم أبن الشيء سيكون ,واخلرب عنه بذلك ,وكتابة ذلك َّل يوجب استغناء ذلك عما به
يكون من األسباب اليت َّل يتم إَّل هبا ،كالفاعل ،وقدرته ،ومشيئته ،فإن اعتقاد هذا غاية يف اْلهل,
إذ هذا العلم ليس موجباً بنفسه لوجود املعلوم ابتفاق العلماء بل هو مطابق له على ما هو عليهَّ ،ل

يكسبه صفة ،وَّل يكتسب منه صفةِ ،بنزلة علمنا ابألمور اليت قبلنا ،كاملوجودات اليت كانت قبل

وجودَن ،مثل علمنا ابهلل وأمسائه وصفاته ،فإن هذا العلم ليس مؤثراً يف وجود املعلوم ابتفاق العلماء,
وإن كان من علومنا ما يكون له أتثري يف وجود املعلوم ,كعلمنا ِبا يدعوَن إىل الفعل ،ويعرفنا صفته

وقدره ،فإن األفعال اَّلختيارية َّل تصدر إَّل ممن له شعور وعلم ,إذ اإلرادة مشروطة بوجود العلم،

وهذا التفصيل املوجود يف علمنا حبيث ينقسم إىل علم فعلي له أتثري يف املعلوم ،وعلم انفعايل َّل أتثري
له يف وجود املعلوم هو فصل اخلطاب يف العلم) ( , )1وهكذا علم هللا تبارك وتعاىل فعلمه بنفسه -

سبحانه َّ -ل أتثري له يف وجود املعلوم ،أما علمه ِبخلوقاته اليت خلقها ِبشيئته وإراداته فهو مما له

أتثري يف وجود معلوماته ,وهلذا كان اخللق مستلزماً للعمل ودليالً عليه( ،وأما إذا أخرب ِبا سيكون قبل
أن يكون ،فعلمه وخربه حينئذ ليس هو املؤثر يف وجوده ،لعلمه وخربه ،به بعد وجوده ،لثالثة أوجه:

أحدمها :أن العلم واخلرب عن املستقبل كالعلم واخلرب عن املاضي.

الثاين :أن العلم املؤثر هو املستلزم لإلرادة املستلزمة للخلق ،ليس هو ما يستلزم اخلرب ...

الثالث :أنه لو قدر أن العلم واخلرب ِبا سيكون له أتثري يف وجود املعلوم املخرب به ،فال ريب أنه َّل بد
مع ذلك من القدرة واملشيئة فال يكون جمرد العلم موجباً له بدون القدرة واإلرادة ،فتبني أن العلم
واخلرب والكتاب َّل يوجب اَّلكتفاء بذلك عن الفاعل القادر املريد ،ومما يدل على ذلك ،أن هللا

سبحانه وتعاىل يعلم وخيرب ِبا يكون من مفعوَّلت الرب ،كما يعلم أنه سيقيم القيامة وخيرب بذلك ،ومع

ذلك فمعلوم أن هذا العلم واخلرب َّل يوجب وقوع املعلوم املخرب به بدون األسباب اليت جعلها هللا
أسباابً له) (.)2

ومن مث فاَّلحتجاج بعلم هللا السابق ابطل ،وهبذا تبطل كثري من الشبه اليت تثار حول القدر.

 - 5أما حديث احتجاج آدم وموسى ،فقد تكلم فيه العلماء وأطالوا اإلجابة عنه ،وغالب أجوبتهم
بعيدة عن الصواب ،ومن األجوبة:

أ -أن آدم حج موسى ألنه أبوه ،فحجه كما حيج الرجل ابنه ،وهذا فاسد؛ ألن احلجة جيب املصري
إليها سواء كانت مع األب أو اَّلبن ,أو العبد أو السيد.
ب – وقيل :إن آدم حج موسى ألن الذنب كان يف شريعة ،واللوم يف شريعة ،وهذا كالذي قبله ،ألن
أمة حممد صلى هللا عليه وسلم تلوم األمم اليت قبلها املخالفة لرسلها.

ج -وقيل :حجه ألنه َّلمه يف غري دار التكليف ،ولو َّلمه يف دار التكليف لكانت حجة ملوسى
عليه ،وهذا فاسد ،كما ذكر ابن القيم ،لوجهني:

أحدمها :أن آدم مل يقل له ملتين يف غري دار التكليف ،وإمنا قال :أتلومين على أمر قدر علي قبل أن
أخلق ،فلم يتعرض للدار ،وإمنا احتج ابلقدر السابق.

والثاين :أن هللا سبحانه يلوم امللومني من عباده يف غري دار التكليف ،فيلومهم بعد املوت ،ويلومهم

يوم القيامة.

_________

((( )1القدر)) َّلبن تيمية (ص)280 :
((( )2القدر)) َّلبن تيمية (ص.)281 :
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د -وقيل :إنه حجه ألن آدم شهد احلكم وجراينه على اخلليقة ،وتفرد الرب  -سبحانه وتعاىل-
بربوبيته ،وقالوا :إن مشاهدة العبد احلكم َّل يدع له استقباح سيئة؛ ألنه شهد نفسه عدماً حمضاً ،قالوا
ومن شهد هذا املشهد سقط عنه اللوم ،وهذا قول بعض الصوفية ،ويقول عنه ابن القيم( :وهذا

املسلك أبطل مسلك سلك يف علم احلديث  ...ولو صح لبطلت الدايَنت مجلة ،وكان القدر حجة
لكل مشرك ,وكافر ,وظامل ،ومل يبق للحدود معىن ,وَّل يالم ٍ
جان على جنايته ،وَّل ظامل على ظلمه،
وَّل ينكر منكر أبداً) ()1

هـ  -وقيل :إمنا حجه ألنه كان قد اتب من الذنب ،والتائب من الذنب كمن َّل ذنب له ،وَّل جيوز
لومه ،وهذا َّل يصح أيضاً لوجوه منها:

 أن آدم مل يذكر ذلك يف جوابه ,وَّل جعله حجة على موسى ،ومنها :أن موسى عليه الصالةوالسالم ،أعرف ابهلل من أن يلومه على ذنب قد اتب منه (.)2

وإذا تبني فساد هذه األقوال فما هو اْلواب الصحيح يف معىن هذا احلديث؟
اْلواب الصحيح( :أن آدم مل حيتج ابلقضاء والقدر على الذنب ،وهو كان أعلم بربه وذنبه ،بل آحاد

بنيه من املؤمنني َّل حيتج ابلقدر ،فإنه ابطل ،وموسى عليه السالم ،كان أعلم أببيه وبذنبه من أن يلوم
آدم على ذنب قد اتب منه ،واتب هللا عليه ,واجتباه ،وهداه ،وإمنا وقع اللوم على املصيبة اليت

أخرجت أوَّلده من اْلنة ،فاحتج آدم ابلقدر على املصيبة َّل على اخلطيئة ,فإن القدر حيتج به عند
املصائب َّل عند املعائب) (.)3
وقد ذكر هذا اْلواب ابن القيم – رمحه هللا – وحكاه عن ابن تيمية ،مث قال( :وقد يتوجه جواب

آخر ،وهو أن اَّلحتجاج ابلقدر على الذنب ينفع يف موضع ،ويضر يف موضع ،فينفع إذا احتج به

بعد وقوعه والتوبة منه ،وترك معاودته ،كما فعل آدم ،فيكون يف ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد,

ومعرفة أمساء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع ،ألنه َّل يدفع ابلقدر أمراً وَّل هنياً,
وَّل يبطل به شريعة ،بل خيرب ابحلق احملض على وجه التوحيد والرباءة من احلول والقوة ،يوضحه :أن
لي قبل أن أخلق ،فإذا أذنب الرجل
آدم قال ملوسى ،أتلومين على أن عملت عمالً كان مكتوابً ع َّ
ذنباً مث اتب منه توبة ،وزال أمره حىت كأن مل يكن ،مث أنبه مؤنب عليه وَّلمه ،حسن منه أن حيتج

علي قبل أن أخلق ،فإنه مل يدفع ابلقدر حقاً ،وَّل
ابلقدر بعد ذلك ويقول :هذا أمر كان قد قدر َّ

ذكره حجة له على ابطل ،وَّل حمذور يف اَّلحتجاج به ،وأما املوضع الذي يضر اَّلحتجاج به ففي

احلال واملستقبل ،أبن يرتكب فعالً حمرماً ،أو يرتك واجباً ،فيلومه عليه َّلئم ،فيحتج ابلقدر على

إقامته عليه وإصراره ،فيبطل ابَّلحتجاج به حقاً ,ويرتكب ابطالً كما احتج به املصرون على شركهم

وعبادهتم غري هللا) (.)4

وهذا الذي ذكره ابن القيم جواب جيد ،وإن كان ظاهره أنه يرجع إىل اْلواب األول ،ألن من أذنب
ذنباً مث اتب منه ،وجاء اخلرب من هللا أنه اتب عليه من هذا الذنب ،فإذا كان قد ترتب على هذا
الذنب عقوبة معجلة فهي من قبيل املصائب ،وهللا أعلم.

هذا هو ملخص الرد على سؤال اَّلحتجاج ابلقدر ،ورِبا يدخل فيها بعض األسئلة اليت سرتد فيما
بعد ،فلعل يف هذه اإلجابة ما يغين عن كثري من األمور اليت حتتاج إىل جواب.

_________

((( )1شفاء العليل)) (ص.)14 :
((( )2شفاء العليل)) (ص.)14 :
((( )3شرح العقيدة الطحاوية)) (ص ،)155 - 154 :وانظر(( :القدر)) َّلبن تيمية (ص،108 :

 ،)178و ((جمموعة الرسائل واملسائل)) ( ،)89 /1و ((منهاج السنة)) ( ،)10 /2و ((رسالة

اَّلحتجاج ابلقدر)) َّلبن تيمية (ص ،)26 :و ((شفاء العليل)) (ص ،)18 :و ((الكواشف اْلليلة))

(ص.)525 :

((( )4شفاء العليل)) (ص.)18 :
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السؤال الثاين :وملخصه :ملاذا من هللا سبحانه وتعاىل ابهلداية على املؤمنني ،دون الكافرين ،وإذا كان
– تعاىل -قد بني طرق اهلدى للناس ،فلماذا أعان املؤمن حىت أصبح مؤمناً طائعاً ،ومل يعن الكافر

فأصبح عاصياً كافراً؟
وجواب ذلك كما يلي:
 - 1أن الزعم أبن منة هللا ابهلداية على املؤمنني دون الكافرين ظلم منه ،ابطل ألمرين:
َسلَ ُموا قُل ََّّل ْتَُنموا عَلَ َّي إِ ْس َال َم ُكم بَ ِل
أحدمها :أن هذا تفضل من هللا ،كما قال تعاىلْ :يَُنمو َن َعلَْي َ
ك أَ ْن أ ْ
ان إِن ُكنتُم ِ ِ
اَّلل ْيَُ من َعلَْي ُكم أَ ْن َه َدا ُكم لِ ِْإلْيَ ِ
ني [احلجرات ]17:وكما قالت األنبياء :إِن َّْحن ُن إَِّلَّ
صادق َ
ْ َ
َُّ
ْ
ْ
بَ ِ
ِ
شاء ِمن ِعب ِ
ادهِ [إبراهيم ،]11:فتخصيص هذا ابإلْيان
ش ٌر مثْـلُ ُك ْم َولَك َّن هللاَ ْيَُ من َعلَى َمن يَ َ ْ َ
َ
كتخصيص هذا ِبزيد قوة وعلم ،وصحة ،ومجال ،ومال ،وهللا – سبحانه وتعاىل -قد تفضل على
مجيع عباده بنعم جليلة َّل حتصى ،ولو عبدوا هللا أبنواع العبادات والقرابت طوال أعمارهم ليالً وهناراً
ملا جاءت إَّل يف مقابل جزء صغري من نعم هللا وأفضاله عليهم ،ولذلك فاهلل – تعاىل -يدخل عباده
اْلنة برمحته َّل أبعماهلم ،وأعماهلم سبب لدخول اْلنة َّل بدل هلا ،فإذا تفضل على بعض عباده

ابهلداية كان ذلك له سبحانه ،وَّل يعد ظلماً.
والثاين :أن الظلم وضع الشيء يف غري موضعه ،وهللا سبحانه وتعاىل إمنا يضع العقوبة يف حملها ،فإذا
بني سبحانه اهلدى للناس مجيعاً ،وأقام احلجة عليهم ,أقدرهم على اإلْيان وعدمه ,كان كل ذلك

حمض العدل منه ،فحني ْين على بعض عباده ابإلْيان وَّل ْين على بعضهم َّل يكون ذلك ظلماً منه

سبحانه وتعاىل (.)1

 - 2أن هللا – سبحانه وتعاىل – قد قامت حجته على من منعهم اهلدى ،وذلك بتخليته بينهم وبني
اهلدى ،فاهلل تعاىل قد أرسل هلم الرسل لريدوهم إىل الصراط املستقيم ,ويدهلوهم عليه ،كما أقام هلم
أسباب اهلداية ظاهراً وابطناً ،ومل حيل سبحانه وتعاىل بينهم وبني تلك األسباب اليت توصلهم إىل

اهلداية ،فلم يكلف سبحانه الصغري واجملنون ،فاهلل مل ْينعهم من اهلدى ،ومل حيل بينهم وبينه ،وحني

تكون احلجة قائمة عليهم َّل يبقى ملعرتض اعرتاض على توفيق هللا ومنته لبعض عباده ابهلدى والتوفيق

( ،)2وكم هلل سبحانه وتعاىل من النعم على الكفار (.)3

 - 3أما قول من يقول :ملاذا أعان املؤمن دون الكافر؟ فهذا ابطل لوجوه:
أحدها :أن حقيقة هذا القول :ملاذا مل يهد هللا مجيع الناس ،وهذا فاسد ألن هلل تعاىل ،حكماً عظيمة

وجليلة يف خلق الناس متفاوتني ،ولو شاء سبحانه وتعاىل أن جيمعهم على اهلدى ْلمعهم ،ولكنه،
تعاىل مل يفعل حلكم عظيمة ،ظهر بعضها للعباد ,وبعضها مل ظهر (.)4

_________

( )1انظر(( :منهاج السنة)) (.)93 - 92 /1
( )2انظر(( :شفاء العليل)) (ص.)80 :

( )3انظر(( :الفصل)) َّلبن حزم (.)187 /3
( )4انظر(( :شرح العقيدة الطحاوية)) (ص)284 :
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الثاين :أن اإلعانة من أفعاله تعاىل ,ومن مث فما فعله سبحانه وتعاىل فلحكمة ,وما مل يفعله فالنتفاء
احلكمة ،أما الطاعة فهي من فعل اإلنسان ،وتعود مصلحتها له ،فإذا أعان هللا عبداً من عباده كان

فضالً منه ،وإذا خذله كان ذلك عدَّلً منه ،وملا كان من املعلوم أن هللا تعاىل قد بني اهلدى للناس

وأقام احلجة عليهم ،فحينئذ من أقبل على هللا مؤمناً به مصدقاً برسوله ،فاهلل تعاىل يعينه على اهلدى

وْيكنه منه ،أما من كذب رسله وأعرض عن هداه فإن هللا تعاىل خيذله وَّل ْيكنه من اهلدى كما قال
استَ َحبموا ال َْع َمى َعلَى ا ْهلَُدى [فصلت ،]17:فهم الذين استحبوا العمى
تعاىلَ :وأ ََّما َمثُ ُ
ود فَـ َه َديْـنَ ُ
اه ْم فَ ْ

على اهلدى فعاقبهم هللا ابخلذَّلن ,وسد أبواب اهلداية عنهم عقوبة هلم (( , )1فإنه إذا دعا عبده إىل

معرفته وحمبته ،وذكره وشكره ،فأىب العبد إَّل إعراضاً وكفراً ،قضى عليه أبن أغفل قلبه عن ذكره،

وصده عن اإلْيان ،وحال بني قلبه وبني قبول اهلدى ،وذلك عدل منه فيه) (.)2

الثالث :أن التكليف إرشاد وهدى ،وتعريف للعباد ِبا ينفعهم يف الدنيا واآلخرة ،فمن عرف أن هذا

الفعل يضره وهذا ينفعه ،فعليه أن يذل هلل وخيضع له حىت يعينه على فعل ما ينفعه ،وَّل يقول :أَن َّل
أفعل حىت خيلق هللا يفَّ الفعل ،كما أنه لو هجم عليه عدو أو سبع فإنه يهرب ويفر وَّل يقول :سأنتظر
حىت خيلق هللا يف اهلرب (.)3

الرابع :أن إعانة هللا تعاىل للكفار قد تستلزم فوات حمبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة اليت
رضيها له ،وقد يكون وقوع تلك الطاعة يتضمن مفسدة أكره إليه سبحانه من حمبته لتلك الطاعة،
ومثال ذلك ،أن اْلهاد يف سبيل هللا َّل شك أنه طاعة ،ولكن حني يفضي إىل بعض املفاسد اليت

ترتب على خروج املنافقني مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جند أن هللا تعاىل ثبط املنافقني ألنه
ِ
ِ
ِ
يل
كرهه منهم ،قال تعاىلَ :ولَ ْو أ ََر ُ
وج أل َ
ادواْ ا ْخلُُر َ
َعدمواْ لَهُ ُع َّد ًة َولَكن َك ِرهَ هللاُ انب َعاثَـ ُه ْم فَـثَـبَّطَ ُه ْم َوق َ
ِِ
ين [التوبة ]46:فأهم املفاسد املرتتبة على خروج هؤَّلء مع املؤمنني :زايدة املؤمنني
اقـ ُ
ْع ُدواْ َم َع الْ َقاعد َ
خباَّلً أي :فساداً وشرا ،وإيضاعهم خالهلم ابلسعي بينهم ابلفساد والشر ،وإرادهتم الفتنة ،ويف
املؤمنني مساعون هلم قابلون منهم ،مستجيبون هلم ،فينتج من سعي هؤَّلء وقبول هؤَّلء من الشرور

واملفاسد ما هو أعظم من مصلحة خروجهم (.)4

ومن هذا املثال يتضح أن هلل حكماً حني يرضى لعبده شيئاً وَّل يعينه عليه.

اخلامس :أن هللا خلق اإلنسان وهو متمكن من اإلْيان ،قادر عليه ،فلو أراده لفعله ,فإذا مل يؤمن كان

ذلك دليالً على أنه مل يردهَّ ،ل بعجزه وعدم قدرته ،ألهنا موجودة ،وحينئذ( :فمن أراد الطاعة وعلم

أهنا تنفعه ،أطاع قطعاً إذا مل يكن عاجزاً ،فإن نفس اإلرادة اْلازمة للطاعة مع القدرة توجب الطاعة،

فإهنا مع وجود القدرة والداعي التام توجب وجود املقدور) ( )5ومن مل يرد الطاعة فإنه َّل يفعلها ،وَّل
يطلب أن خيلقها هللا تعاىل فيه ويعينه عليها ،ألنه لو أرادها لفعلها (.)6

_________

( )1انظر(( :القضاء والقدر)) حملمد متويل الشعراوي (ص.)50 - 49 :
((( )2شفاء العليل)) (ص.)86 :

( )3انظر(( :منهاج السنة النبوية)) (.)7 /2

( )4انظر(( :شرح العقيدة الطحاوية)) (ص ،)285 :وانظر(( :منهاج السنة)) (.)38 /2
((( )5منهاج السنة)) (.)7 /2
((( )6منهاج السنة)) (.)7 /2

()339/5

السادس :ننبه إىل خطأ املعتزلة يف هذا الباب ،فإهنم قالوا :إن هللا مل خيلق أفعال العباد ،وقالوا :إن هللا

إذا أمر العباد فيلزمه أن يعينهم ،فلما رأوا أن بعض العباد مل يعن ومات كافراً ،قالواَّ :ل جيوز أن

يكون هللا خالقاً ألفعال العباد ،ألن من أمر غريه أبمر فال بد أن يفعل ما يكون املأمور أقرب إىل

فعله ،كالبشر والطالقة وهتيئة املقاعد واملساند وحنو ذلك ،وقد أجاب عن ذلك شيخ اإلسالم ابن

تيمية فبني أن قول املعتزلة هذا يكون على وجهني:

أحدمها :أن يكون اآلمر أمر غريه ملصلحة تعود إليه ،كأمر امللك جنده ِبا يؤيد ملكه ،وأمر السيد
عبده ِبا يصلح ماله ،فهذا تلزم إعانته ،والثاين :أن يكون اآلمر يرى اإلعانة للمأمور مصلحة له،

كاآلمر ابملعروف إذا أعان املأمور على الرب والتقوى ،فإنه قد علم أن هللا يثيبه على إعانته على
الطاعة ،فهذا أيضاً تلزم إعانته ،ولكن تبقى حالة وهي:

ما إذا كان اآلمر إمنا أمر املأمور ملصلحة املأمورَّ ،ل نفع يعود إليه من فعله ،كالناصح فإنه قد أيمر

غريه وينهاه مريداً للنصيحة ،وإن كان مع ذلك َّل يريد أن يعينه على ذلك الفعل ,إذ ليس كل ما

يكون من مصلحته أن أيمر غريه وينصحه ،يكون من مصلحته أن يعينه عليه ،بل قد تكون مصلحته
إرادة ما يضاده ،كالرجل الذي يستثري غريه يف خطبة امرأة ،فإنه أيمره أن يتزوجها ألن ذلك مصلحة

املأمور ,وإن كان يرى أن مصلحته يف أن يتزوجها هو دونه ،فإذا أمكن الفرق يف حق املخلوقني ففي

حق هللا تعاىل أوىل  -وهلل املثل األعلى  -فاهلل أمر خلقه على ألسنة رسله ِبا ينفعهم ،وهناهم عما

يضرهم ،فمنهم من استجاب وأعانه هللا ومنهم من مل يعنه ،وَّل يلزمه سبحانه إذا أمرهم أن يعينهم ،بل
قد يكون يف خلقه ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة ،فتبني أن هللا إذا أمر العباد ِبا يصلحهم

ابألمر مل يلزم من ذلك أن يعينهم ،وهذا ما غلط فيه املعتزلة (.)1

 - 4إذا تبني ما سبق ،وأن اَّلعرتاض مردود ،وحجة هللا قد قامت على عباده ،فتبقى مسألة :وهي:
أصل القدر ،وهو كونه  -تعاىل  -قدر املقادير فأوجد وأفىن ،وأفقر وأغىن ،وأمات وأحيا ،وأضل

وهدى ،مع كونه – تعاىل -غنياً عن خلقه الغىن التام ،فما أصل القدر؟ اْلواب ما قاله الطحاوي:

(وأصل القدر سر هللا تعاىل يف خلقه ,مل يطلع على ذلك ملك مقرب ،وَّل نيب مرسل ،والتعمق والنظر

يف ذلك ذريعة اخلذَّلن ,وسلم احلرمان ,ودرجة الطغيان ,فاحلذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة ,فإن

َل َع َّما يَـ ْف َع ُل َو ُه ْم
هللا تعاىل طوى علم القدر عن أَنمه ،وهناهم عن مرامه ،كما قال تعاىلََّ :ل يُ ْسأ ُ
يُ ْسأَلُو َن [األنبياء ]23:فمن سأل :مل فعل؟ فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من
الكافرين) ( )2وعلم القدر قال عنه علي رضي هللا عنه( :القدر سر هللا فال تكشفه) ( )3ومساه

الطحاوي ابلعلم املفقود ،ألن هللا طواه عن اخللق ( , )4وحنن نؤمن أبن له تعاىل يف خلقه حكماً
عظيمة ,وإذا كان هناك من احلكم ما هون خاف فال يلزم من خفاء حكمة هللا علينا عدمها ،وَّل من
جهلنا انتفاء حكمته تبارك وتعاىل (.)5

السؤال الثالث :يقول مورد هذا السؤال :إذا كانت املعاصي مقدرة من هللا ،فلماذا يعاقب عليها؟

واْلواب عليه من وجوه:

 - 1هذا السؤال ليس بعيداً عن السؤال السابق ،وفيما سبق من جوابه ما يغين عن جواب هذا

السؤال ,ولكن نزيد األمر بياَنً وْتحيصاً إبضافة الوجوه التالية:
_________

( )1انظر(( :منهاج السنة)) (.)3839 /2
((( )2شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)276 :
((( )3شرح العقيدة الطحاوية)) (ص)277 :
((( )4شرح العقيدة الطحاوية)) (ص)292 :
((( )5شرح العقيدة الطحاوية)) (ص)292 :

()340/5

 - 2أن هللا سبحانه وتعاىل قد أنعم على مجيع عباده  -وفيهم العصاة  -بنعم عظيمة ,ومنها أمران
عظيمان مها أصل السعادة:
أحدمها :أن هللا خلقهم يف أصل النشأة على الفطرة السليمة ،فكل مولود يولد على الفطرة ،كما قال
صلى هللا عليه وسلم(( :ما من مولود إَّل يولد على الفطرة ،فأبواه يهودانه وينصرانه )1( )) ...

وحينئذ فإذا تركت النفس وفطرهتا مل تؤثر على حمبة ابريها وفاطرها وعبادته شيئاً ،ومل تشرك به ,ومل

جتحد ربوبيته ،ولكن إذا اقرتن هبا شيطان من شياطني اإلنس أو اْلن فقد يزين هلا اإلغواء ،فتنحرف
عن اهلدى.
الثاين :أنه سبحانه وتعاىل هدى الناس هداية عامة ,وذلك ِبا أودعه فيهم من املعرفة ,وِبا أرسل من

الرسل ,وِبا أنزل من الكتب ،وقد هدى هللا مجيع العباد إىل معرفته واإلْيان ،حىت قامت احلجة

عليهم ،فإذا ما أعرض اإلنسان عن اهلدى كان هو املريد لذلك املختار له ،ومن مث فهو الذي يتحمل

عاقبة إعراضه وكفره (.)2

 - 3أن األعمال واألقوال من الطاعات واملعاصي من العبدِ ،بعىن أهنا قائمة به ،وحاصلة ِبشيئته
وقدرته ،وهو املتصف هبا املتحرك ،الذي يعود حكمها عليه ،وهي مع ذلك خملوقة هلل  -سبحانه

وتعاىل -وهذا َّل يعارض كوهنا فعالً للعبد ،كما هو مذهب أهل السنة واْلماعة ،وبناء على ذلك:
فمن فعل املعاصي ،فقد فعلها ابختياره فهو الذي أعرض وتوىل عن اهلدى ,وهو الذي توجه إىل

علي .فيقال
املعصية وفضلها على الطاعة ,فإذا اعرتض العاصي هنا وقال :إن املعصية كانت مكتوبة َّ
له :قبل أن تقرتف املعصية ،ما يدريك عن علم هللا تعاىل؟ فما دمت َّل تعلم ،ومعك اَّلختيار

والقدرة ،وقد وضحت لك طرق اخلري والشر ،فحينئذ إذا عصيت فأنت خمتار للمعصية ،املفضل هلا

على الطاعة ,املعرض عن اهلدى ,وإذا كان األمر كذلك فتتحمل عقوبة معصيتك ,وَّل حجة لك
مطلقاً (.)3

 - 4ومما يوضح الوجه السابق أن يقال :إذا كانت املعصية مقدرة من عند هللا فكيف يعاقب عليها،

نقول له :إذا كان هللا قد علم وكتب أن فالَنً سيعصي وقدر هللا سيقع َّل حمالة ،كما علمه سبحانه،

فهل يقال :إنه مستحق للعقوبة بذلك ,أم أن هللا أخرب أنه َّل يعاقب إَّل بعد وقوع املعصية منه؟ أم أن
األمر سيان؟ فإذا كان من املقطوع به أن العقاب َّل يقع إَّل بعد وقوع املعاصي من العباد ،دل ذلك
على أن القدر السابق َّل حجة فيه للعاصي ,فاهلل سبحانه قد علم قبل أن يوجد عباده أحواهلم ،وما

هم عاملون ،وما هم إليه صائرون ,مث أخرجهم إىل هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم كما

علمه ,وابتالهم من األمر والنهي ،واخلري والشرِ ،با أظهر معلومه ،فاستحقوا املدح والذم ،والثواب
والعقابِ ،با قام هبم من األفعال والصفات املطابقة للعلم السابق ،ومل يكونوا يستحقون ذلك وهي
يف علمه قبل أن يعملوها ،فأرسل رسله وأنزل كتبه ،وشرع شرائعه ،إعذاراً إليهم ،وإقامة للحجة

عليهم ،لئال يقولوا :كيف تعاقبنا على علمك فينا ،وهذا َّل يدخل حتت كسبنا وقدرتنا؟ إذا فقول

القائل :كيف يعاقب العاصي وقد قدر عليه املعصية؟ ابطل ومردود.

 - 5والسؤال بصيغته يدل على أن املقصود من إيراده من جانب املنحرفني إاثرة الشبهة واإلفساد،
ولذلك جتدهم يركزون على َنحية املعاصي فقط ،فيقولون :كيف يقدر هللا املعاصي ،مث يعاقب عليها،

ولكنهم يتجاهلون الشق الثاين من السؤال الذي جيب أن يرد مع الشق األول ،وهو :إذا كانت
الطاعات بقدر هللا فلماذا يثيب هللا عليها؟

_________

( )1رواه البخاري ( ،)6599ومسلم ( .)2658من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2انظر(( :شفاء العليل)) (ص.)173 :
((( )3شفاء العليل)) (ص ،)35 :وانظر(( :القضاء والقدر)) للشعراوي (ص.)56 :
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إذن ملاذا يوردون الشق األول دون الثاين؟ وملاذا يفرقون بني السؤالني؟ إن اهلوى وحماولة إجياد مربرات
اَّلحنراف والعصيان هو الداعي لذلك ( )1كما قال بعض العلماء( :أنت عند الطاعة قدري ،وعند
املعصية جربي ،أي مذهب وفق هواك ْتذهبت به) (.)2

 - 6وأخرياً يقال :إن العقاب على املعاصي يقع ألن اإلنسان يفعلها إبرادته واختياره ،ولذلك َّل

يعاقب ما ليس من اختياره ،فلو كان يف جسم اإلنسان برص أو عيب خلق فيه ،فإنه َّل يستحسن

ذمه وَّل عقابه على ذلك ،فعلم أن الفرق بني تعذيب اإلنسان على فعله اَّلختياري وغري فعله
اَّلختياري مستقر يف فطر العقول (.)3

السؤال الرابع :وملخصه :كيف أيمر هللا الكافر ابإلْيان ،وَّل يريده منه؟ ويقول يلزم أن يكون الكافر

مطيعاً ألنه فعل ما هو مراد هللا تعاىل.

واْلواب من وجوه:

 - 1أن منشأ الضالل يف هذا السؤال هو التسوية بني اإلرادة واملشيئة وبني احملبة والرضا... ،

والقول احلق الذي تعضده أدلة الكتاب والسنة ،وأدلة العقول ،وملخص القول احلق :أن هناك فرقاً
بني اإلرادة واحملبة والرضى ،إذ إن النصوص دالة على أن كل شيء جيري ِبشيئة هللا تعاىل وإرادته،
وهذا يشمل الطاعات واملعاصي ،مث إن النصوص دلت على أن هللا َّل حيب الكفر وَّل املعاصي وَّل
الفساد ،وقد اتفقت األمة على أن هللا يكره املنهيات دون املأمورات ،وحيب املأمورات دون
املنهيات ،فالطاعات يريدها هللا من العباد اإلرادة املتضمنة حملبته هلا ،ورضاه هبا ،إذا وقعت وإن مل

يفعلها ،واملعاصي يبغضها ويكره من يفعلها من العباد وإن شاء أن خيلقها هو حلكمة اقتضت ذلك،
وَّل يلزم إذا كرهها للعبد لكوهنا تضر ابلعبد أن يكره أن خيلقها هو ملا له فيه من احلكمة ،وكون

اإلرادة َّل تستلزم احملبة مما هو مستقر يف فطر العقول ويف واقع الناس ،كإرادة املريض للدواء الذي
يبغضه ،وكمحبة املريض للطعام الذي يضره ،وحمبة الصائم للطعام والشراب الذي َّل يريد أن أيكله
وَّل يريد أن يشربه ,وحمبة اإلنسان للشهوات اليت َّل يريدها واليت يكرهها بعقله ودينه ،فإذا عقل

ثبوت أحدمها دون اآلخر ,وأن أحدمها َّل يستلزم اآلخر ,فكيف َّل ْيكن ثبوت ذلك يف حق اخلالق
تعاىل وهلل املثل األعلى (.)4

إن هذا كاف يف اإلجابة على هذا السؤال ولكن نزيد األمر وضوحاً إبضافة الوجوه التالية:

 - 2أن يقال :املراد نوعان :مراد لنفسه ومراد لغريه ،فاملراد لنفسه مطلوب حمبوب هلل ،مرضي له،
فما فيه من اخلري فهو مراد إرادة الغاايت واملقاصد ،واملراد لغريه :هو املراد ابلعرض ،وهذا قد َّل

يكون مقصوداً ملا يريد ،وَّل فيه مصلحة ابلنظر إىل ذاته ،ولكنه وسيلة إىل مقصوده فهو مكروه له من
حيث نفسه وذاته ،مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إىل مراده ،فيجتمع فيه األمران :بغضه وإرادته،

وَّل يتنافيان َّلختالف متعلقهما (.)5
_________

( )1انظر(( :القضاء والقدر)) للشعراوي (ص.)54 :
((( )2منهاج السنة)) (.)362 /1
( )3انظر(( :منهاج السنة)) (.)362 - 361 /1

( )4انظر(( :شرح العقيدة الطحاوية)) (ص ،)280–279 :و ((منهاج السنة)) (.)36 - 35 /2
( )5انظر(( :شرح العقيدة الطحاوية)) (ص ،)281–280 :و ((منهاج السنة)) (.)36 /2
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ومما يوضح ما سبق ما عقب عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية على هذه املسألة فقد قال( :وعلى هذا
ينبين مسألة حمبة الرب – عز وجل – نفسه ،وحمبته لعباده ،فإن الذين جعلوا احملبة والرضا هو املشيئة
العامة قالوا :إن الرب َّل حيب يف احلقيقة وَّل حيب ،وأتولوا حمبته – تعاىل – لعباده إبرادة ثواهبم،

وحمبتهم له إبرادة طاعتهم له والتقرب إليه ،ومنهم طائفة كثرية قالوا :هو حمبوب يستحق أن حيب،

ولكن حمبته لغريه بغريه ِبعىن مشيئته ،وأما السلف ،واألئمة ,وأئمة احلديث ،وأئمة التصوف وكثري من
أهل الكالم والنظر  ..فأقروا أبنه حمبوب لذاته ،بل َّل يستحق أن حيب لذاته إَّل هو ،وهذا حقيقة

األلوهية ،وهو حقيقة ملة إبراهيم ومن مل يقر بذلك مل يفرق بني الربوبية واإلهلية ،ومل جيعل هللا معبوداً
لذاته ،وَّل أثبت التلذذ ابلنظر إليه  ...وأما الذين أثبتوا أنه حمبوب ،وأن حمبته لغريه ِبعىن مشيئته،
فهؤَّلء ظنوا أن كل ما خلقه فقد أحبه وهؤَّلء قد خيرجون إىل مذاهب اإلابحة فيقولون :إنه حيب

الكفر والفسوق والعصيان ويرضى ذلك ،وأن العارف إذا شهد املقام مل يستحسن حسنة ،ومل يستقبح

سيئة ,لشهوده القيومية العامة وخلق الرب لكل شيء) ( )1ومن هذا يتبني أن اَّلحنراف يف هذه

املسألة ،مسألة هل اإلرادة مستلزمة للمحبة؟ قد َّل يقف عند حد ،بل قد يوصل إىل الكفر وإبطال
الشرائع.

 - 3أن اإلرادة نوعان :إرادة تتعلق ابألمر ،وإرادة تتعلق ابخللق ،فاإلرادة املتعلقة ابألمر :أن يريد من
العبد فعل ما أمره ،وهذه اإلرادة متضمنة للمحبة والرضا ،وهي اإلرادة الدينية الشرعية ،وأما إرادة
اخللق ،فأن يريد ما يفعله هو ،وهي املشيئة ,وهي اإلرادة الكونية القدرية ،وحينئذ فالطاعة موافقة

لألمر املستلزم لتلك اإلرادة ،فتكون طاعة حمبوبة مرضياً عنها ,أما املعصية فليست مرادة هلل تعاىل،

ابَّلعتبار األول ،أي اإلرادة الدينية ،وحني تكون موافقة للنوع الثاين أي اإلرادة الكونية َّل تكون
طاعة ِبجرد ذلك ( )2وهبذا التفصيل يف ابب اإلرادة تزول كل اإلشكاَّلت.

ومما يوضح هذا األمر أن يقال :اإلرادة نوعان :أحدمهاِ :بعىن املشيئة وهو :أن يريد الفاعل أن يفعل

فعالً فهذه اإلرادة املتعلقة بفعله ,والثاين :أن يريد من غريه أن يفعل فهذه اإلرادة لفعل الغري ,وكال

النوعني مفعول يف الناس وكل من اْلهمية والقدرية قال بنوع واحد فقط ,فاْلربية قالوا ابلنوع األول

فقط ألن األمر عندهم يتضمن اإلرادة ،والقدرية قالوا ابلنوع الثاين ألن هللا عندهم َّل خيلق أفعال

العباد ،ولكن القول الصحيح إثبات النوعني من اإلرادة كما أثبت ذلك السلف واألئمة ألن هللا تعاىل
أمر اخللق ِبا ينفعهم وهناهم عما يضرهم ,ولكن منهم من أراد أن خيلق فعله فأراد هو  -سبحانه -

أن خيلق ذلك الفعل وجيعله فاعالً له ,ومنهم من مل يرد أن خيلق فعله ،فتبني أن جهة خلقه  -سبحانه
 -ألفعال العباد وغريها من املخلوقات غري جهة أمره للعبد على وجه بيان ظاهر ,مصلحة للعبد أو

مفسدة (.)3

 - 5ابلوجوه السابقة يتضح جواب هذا السؤال ,فاهلل  -تعاىل  -أمر الكافر ابإلْيان وحني أمره هيأ
له أسبابه ،ففطره على الفطرة السليمة ،وبني له طرق اهلدى ,وأعطاه اإلرادة والقدرة على الفعل,

ولكن كونه سبحانه مل يرد اإلْيان منه كوَنًَّ ,ل يعارض هذا وَّل يتناقض معه ،وليس فيه حجة ألحد،

إذ إن الطاعة هي يف موافقة األمر َّل موافقة اإلرادة ،فتبني بذلك أن هللا قد أيمر الكافر ابإلْيان شرعاً
وَّل يريده منه كوَنً.
_________

((( )1منهاج السنة)) (.)37 /2
( )2انظر(( :منهاج السنة)) (.)38 /2
( )3انظر(( :منهاج السنة)) (.)35 /2
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وكذلك فإن الكافر َّل يكون مطيعاً ألنه فعل ما هو مراد هلل كوَنً ،ألن الكفر قد هنى هللا عنه ،وَّل

يلزم من كونه  -تعاىل  -أراد أمراً أن يكون حمبوابً له ،وهذا كما أنه تعاىل خلق كثرياً من الشرور وهي

مبغضة له غري حمبوبة ،ولكن خلقها ألهنا تفضي إىل حمبوابت له كثرية ,وأقرب مثال إىل ذلك خلق هللا

إلبليس لعنه هللا الذي هو مادة الفساد يف األداين واألعمال واَّلعتقادات ،وهو سبب لشقاوة كثري

من العباد ,ومع ذلك فهو وسيلة إىل حماب كثرية للرب تعاىل ترتبت على خلقه ,ووجودها أحب إليه

من عدمها منها :ظهور أمسائه القهرية مثل :القهار ،والعدل ،والضار ،والشديد العقاب .ومنها ظهور

أمسائه املتضمنة حللمة وعفوه ومغفرته .ومنها :حصول العبودية املتنوعة اليت لوَّل خلق إبليس ما
وجدت ،كعبودية اْلهاد ،وعبودية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ,وعبودية الصرب وخمالفة اهلوى
 ...إىل غري ذلك من احلكم اليت تعجز العقول عن تعدادها وحصرها (.)1

السؤال اخلامس:

وخالصة هذا السؤال :إذا كان الكفر بقضاء هللا ،فيلزم عدم الرضا بقضاء هللا وقدره.

وجوابه كما يلي:
 - 1أن يقال :إننا َّل نسلم أبن الرضا واجب لكل املقتضيات ،وَّل دليل على وجوب ذلك من

كتاب وَّل سنة ،وَّل قاله أحد من السلف وهللا – تعاىل – أخرب أبنه َّل يرضى أبمور مع أهنا خملوقة

له ،فهو – سبحانه – يكره أموراً كثرية ويبغضها وْيقتها ،وقد أمرَن هللا أن نكرهها ونبغضها ,وذلك

كالكفر واملعاصي وغريها (.)2

وقد تنازع الناس يف الفقر واملرض والذل ،هل جيب الرضا به أم يستحب على قولني ،والراجح أنه َّل

جيب بل هو مستحب وإمنا أوجب تعاىل الصرب على ذلك ()3

 - 2ويقال أيضاً :املسألة حتتاج إىل تفصيل.

أ -فالقضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله كعلمه ,وكتابه ,وتقديره ,ومشيئته ,فالرضا به واجب ألنه
من ْتام الرضا ابهلل رابً ,وإهلاً ,ومالكاً ,ومدبراً.
ب – أما الرضا ابلقضاء الذي هو املقضي ،ففيه تفصيل ،ألن القضاء نوعان :ديين وكوين .فالديين:
جيب الرضا به وهو من لوازم اإلسالم ،أما الكوين :فمنه ما جيب الرضا به كالنعم اليت جيب شكرها،

ومن ْتام شكرها الرضا هبا ،ومنه ما َّل جيوز الرضا به كاملعايب والذنوب اليت يسخطها هللا ،وإن كانت

بقضائه وقدره ،ومنه ما يستحب الرضا به كاملصائب (.)4

 - 3وقد قيل يف اإلجابة :إن املقدورات هلا وجهان :وجه يرضى هبا منه وهو إضافتها إىل هللا خلقاً
ومشيئة ،ووجه فيه تفصيل وهو تعليقها ابلعبد ،فمنه ما يرضى به كالطاعات ،ومنه ماَّل يرضى به
كالكفر غري املفعول (.)5

وهذان اْلواابن فيهما ضعف ،فيحتاجان إىل إيضاح ،فنقول :من املعلوم أن هلل يف خلقه حكماً
عظيمة ،وقد خلق تعاىل الشرور واملفاسد لكوهنا تفضي إىل حمبوابت هلل كثرية ،فيقال :العبد جيب عليه
أن يكره الذنوب ويبغضها ألن هللا تعاىل يبغضها وْيقتها ,وجيب عليه أن يرضى ابحلكمة اليت خلقها
هللا ألجلها فهي من جهة فعل العبد هلا مكروهة مسخوطة ,ومن جهة خلق الرب هلا حمبوبة مرضية،

ألن هللا خلقها ملا له يف ذلك من احلكمة فنرضى بقضاء هللا وقدره (.)6
السؤال السادس :وخالصته :ما الفائدة من التكليف مع سبق األقدار؟

وجوابه من وجوه:
_________

( )1انظر(( :شفاء العليل)) (ص )236 :وما بعدها.
( )2انظر(( :شرح العقيدة الطحاوية)) (ص ،)287 :وانظر(( :منهاج السنة)) (.)49 /2
( )3انظر(( :منهاج السنة)) (.)49 /2

( )4انظر(( :شفاء العليل)) (ص.)278 :

( )5انظر(( :شفاء العليل)) (ص ،)278 :وانظر(( :منهاج السنة)) (.)51 /2
( )6انظر(( :منهاج السنة)) (.)50 /2
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 - 1أن هذا سؤال فاسد ،ألن معناه إنكار أن يكون هلل تعاىل أية حكمة يف خلق السموات واألرض،
وخلق البشر ,ألن العلم السابق كاف يف ثبوت هذه احلكم ,وهذا من أبطل الباطل.
وظهور ما هلل تعاىل من احلكم يف خلقه ويف تعريض عباده لالبتالء واَّلمتحان هي حكم عظيمة جليلة

َّل حتصى ,إمنا يتم ذلك بوقوعه كما قدره هللا ,وَّل ْيكن أن يقال إهنا حاصلة بدون ذلك.

 - 2وإقامة احلجة على العباد َّل ْيكن أن تتم إَّل بعد إجيادهم ،وْتكينهم وتبيني طرق اهلدى هلم،

إبرسال الرسل وإنزال الكتب ،حىت يعرفوا طريق اهلدى وطريق الشر ،فيختاروا أحد الطريقني ،وبعد

ذلك ينالوا جزاءهم يف الدار اآلخرة إما النعيم وإما العذاب ولو مل يقع اَّلبتالء واَّلمتحان يف الدنيا مث
عوقبوا يف اآلخرة على مقتضى القدر َّلحتجوا على هللا.

والقول أبن العلم السابق كاف يف وقوع املقدور قد بينا بطالنه يف الرد على السؤال الثاين.

 - 3وهللا سبحانه وتعاىل (أبرز خلقه من العدم إىل الوجود ليجري عليهم أحكام أمسائه وصفاته,

فيظهر كماله املقدس وإن كان مل يزل كامالً فمن كماله ظهور آاثر كماله يف :خلقه ،وأمره ,وقدره,
ووعده ,ووعيده ,ومنعه ,وإعطائه ,وإكرامه ,وإهانته .)1( ) ...

هذه هي أهم األسئلة اليت وردت وترد يف ابب القدرَ ،نقشناها وبينا وجه احلق فيها ،وإن كانت هناك

أسئلة أخرى فهي إما راجعة إىل أحد األسئلة اليت ذكرَنها ،أو أهنا ضعيفة َّل تستحق الرد ،أو أهنا

جاءت اعرتاضاً على املذاهب املنحرفة يف القدر ,وَّل أتيت على مذهب السلف أهل السنة واْلماعة.
القضاء والقدر لعبدالرمحن بن صاحل احملمود -بتصرف  -ص 290 - 271
_________
( )1انظر(( :شفاء العليل)) (ص.)243 :
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املبحث األول :تعريف اإلْيان لغة
اإلْيان لغة :مصدر آمن يؤمن إْياَنً فهو مؤمن ( ،)1وأصل آمن أأمن هبمزتني لينت الثانية ( ،)2وهو

من األمن ضد اخلوف (.)3

قال الراغب( :أصل األمن طمأنينة النفس وزوال اخلوف) (.)4

وقال شيخ اإلسالم( :فإن اشتقاقه من األمن الذي هو القرار والطمأنينة ،وذلك إمنا حيصل إذا استقر
يف القلب التصديق واَّلنقياد) ( )5وقد عرف اإلْيان بعدة تعريفات :فقيل :هو التصديق ،وقيل :هو

الثقة ،وقيل :هو الطمأنينة ،وقيل :هو اإلقرار .زايدة اإلْيان ونقصانه وحكم اَّلستثناء فيه لعبد الرزاق
البدر -ص17

وله يف لغة العرب استعماَّلن:

 - 1فتارة يتعدى بنفسه فيكون معناه التأمني أي إعطاء األمان ،وآمنته ضد أخفته ،ويف الكتاب
العزيز :الَّ ِذي أَطْعمهم ِمن جو ٍع وآمنـهم ِمن َخو ٍ
ف [قريش ]4 :فاألمن ضد اخلوف ويف احلديث
ََُ
ُ َ ََ ُ ْ ْ
الشريف(( :النجوم أمنة السماء ،فإذا ذهبت النجوم ،أتى السماء ما توعد ،وأَن أمنة ألصحايب فإذا

ذهبت أتى أصحايب ما يوعدون ،وأصحايب أمنة ألميت فإذا ذهب أصحايب أتى األمة ما توعد)) ()6
ت َمثَابَةً
قال ابن األثري األمنة يف هذا احلديث مجع أمني ،وهو احلافظ وقوله عز وجلَ :وإِ ْذ َج َعلْنَا الْبَـ ْي َ
لِلن ِ
َّاس َوأ َْمناً [البقرة ]125 :قال أبو إسحاق :أراد ذا أمن فهو آمن وأمن وأمني ويف الكتاب العزيز:
َو َه َذا الْبَـلَ ِد األ َِم ِ
ني [التني ]3 :أي اآلمن يعين مكة.
ِ
ني ِيف َم َق ٍام أ َِم ٍ
ني [الدخان ]51 :أي قد أمنوا فيه الغري واستأمن إليه :دخل
وقوله عز وجل :إِ َّن ال ُْمتَّق َ
يف أمانة ،وقد أمنه وآمنه وقرئ يف سورة براءة( :إهنم َّل إْيان هلم) [التوبة )7( ]12 :أي أهنم إن
أجاروا وأمنوا املسلمني مل يفوا وغدروا ،واإلْيان هاهنا اإلجارة
واألمنة واألمانة نقيض اخليانة

ويف احلديث(( :املؤذن مؤْتن)) ( )8مؤْتن القوم :الذي يثقون فيه ويتخذونه أميناً حافظاً ،تقول:
اؤْتن الرجل فهو مؤْتن ،يعين أن املؤذن أمني الناس على صالهتم وصيامهم

واملؤمن من أمساء هللا تعاىل .قيل :يف صفة هللا الذي أمن اخللق من ظلمه وقيل :املؤمن الذي آمن

أولياءه عذابه وقيل :املؤمن الذي يصدق عباده ما وعدهم قال ابن األثري( :يف أمساء هللا تعاىل املؤمن
وهو الذي يصدق عباده وعده فهو من اإلْيان التصديق ،أو يؤمنهم يف القيامة عذابه ،فهو من

األمان ضد اخلوف).

 - 2واترة يتعدى ابلباء أو الكالم فيكون معناه التصديق.
َنت ِِبُْؤِم ٍن لِنَا ولَو ُكنَّا ِ ِ
ني [يوسف ]17 :أي ِبصدق ،آمنت بكذا ،أي
وىف التنزيلَ :وَما أ َ
صادق َ
َ
َْ
صدقت .واملؤمن مبطن من التصديق مثل ما يظهر.

واألصل يف اإلْيان الدخول يف صدق األمانة اليت ائتمنه هللا عليها ،فإذا اعتقد التصديق بقلبه كما

صدق بلسانه فقد أدى األمانة ،وهو مؤمن ،ومن مل يعتقد التصديق بقلبه فهو غري مؤد لألمانة اليت
ائتمنه هللا عليها ،وهو منافق.
_________

((( )1هتذيب اللغة)) لألزهري (.)513 /15
((( )2الصحاح)) للجوهري (.)2071 /5
((( )3الصحاح)) للجوهري ( ،)2071 /5و ((القاموس احمليط)) للفريوزآابدي (ص.)1518
((( )4املفردات)) (ص.)35

((( )5الصارم املسلول)) (ص.)519

( )6رواه مسلم ( .)2531من حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه.
( )7انظر(( :تفسري الطربي)) .329 /6

( )8رواه أبو داود ( ،)517والرتمذي ( ،)207وأمحد ( .)7169( )232 /2من حديث أيب هريرة
رضي هللا عنه .قال أبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( :)87 /7صحيح متفق عليه  -أي :اتفق العلماء
على صحته  .-وقال ابن عساكر يف ((معجم الشيوخ)) ( :)809هذا حديث حسن صحيح من
حديث أيب صاحل .وقال األلباين يف ((إرواء الغليل)) ( :)217( )232 /1صحيح.
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ضنَا األَمانَةَ َعلَى َّ ِ
ض وا ْْلِبَ ِ
ني أَن َْحي ِم ْلنَـ َها
ال فَأَبَ ْ َ
قال الزجاج :أما قوله عز وجل :إِ ََّن َع َر ْ َ
الس َم َاوات َواألَ ْر ِ َ
ِ
وما َج ُهوَّل [األحزاب ]72 :والذي عندي فيه أن األمانة
نسا ُن إِنَّهُ َكا َن ظَلُ ً
َوأَ ْش َف ْق َن م ْنـ َها َو َمحَلَ َها ا ِإل َ
ههنا النية اليت يعتقدها اإلنسان فيما يظهره ابللسان من اإلْيان ،ويؤديه من مجيع الفرائض يف

الظاهر ،ألن هللا عز وجل ائتمنه عليها ومل يظهر عليها أحداً من خلقه ،فمن أضمر التوحيد

والتصديق مثل ما أظهر فقد أدى األمانة ،ومن أضمر التكذيب ،وهو مصدق ابللسان يف الظاهر

فقد محل األمانة ومل يؤدها.
هلل ويـ ْؤِمن لِل ِ
ِ
ِ
ني [التوبة ،]61 :وقال ثعلب :يصدق هللا ويصدق
ْم ْؤمنِ َ
وقوله عز وجل :يُـ ْؤم ُن ِاب َ ُ ُ ُ
املؤمنني .ومنه قوله عز وجل :قُولُواْ آمنَّا ِاب ِ
هلل [البقرة ،]136 :وأَفَـتَط َْم ُعو َن أَن يُـ ْؤِمنُواْ لَ ُك ْم [البقرة:
َ
 ،]75ويفهم من الكالم السابق ،أن التصديق كما يكون ابلقلب واللسان يكون ابْلوارح أيضاً ،ومنه
قوله صلى هللا عليه وسلم(( :والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)) (.)1

قال اْلوهري( :والصديق بوزن السكيت :الدائم التصديق ،ويكون الذي يصدق قوله ابلعمل).

نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن عبد هللا بن علي الوهييب /1 -
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ولكن لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل رأي آخر يف معىن اإلْيان اللغوي ،وهو من آرائه

السديدة ،واختياراته املوفقة؛ حيث اختار معىن (اإلقرار) لإلْيان .ألنه رأى أن لفظة (أقر) أصدق يف
الدَّللة والبيان على معىن اإلْيان الشرعي من غريها؛ ألمور وأسباب ذكرها مث َنقشها ابملعقول ،ورد

بتحقيق علمي رصني قول من ادعى :أن اإلْيان مرادف للتصديق ،وذكر فروقاً بينهما؛ ْتنع دعوى

الرتادف.

قال رمحه هللا( :فكان تفسريه أي اإلْيان بلفظ اإلقرار؛ أقرب من تفسريه بلفظ التصديق ،مع أن

بينهما فرقا) (.)2

وقال أيضاً( :ومعلوم أن اإلْيان هو اإلقرار؛ َّل جمرد التصديق ،واإلقرار ضمن قول القلب الذي هو
التصديق ،وعمل القلب الذي هو اَّلنقياد) (.)3

وقال رمحه هللا يف رده على من ادعى الرتادف بني اإلْيان والتصديق( :إنه -أي اإلْيان -ليس مرادفاً
للتصديق يف املعىن؛ فإن كل خمرب عن مشاهدة ،أو غيب ،يقال له يف اللغة :صدقت ،كما يقال:
كذبت؛ فمن قال :السماء فوقنا ،قيل له :صدق ،كما يقال :كذب.

وأما لفظ اإلْيان؛ فال يستعمل إَّل يف اخلرب عن غائب ،مل يوجد يف الكالم أن من أخرب عن مشاهدة،
كقول :طلعت الشمس وغربت ،أنه يقال :آمناه ،كما يقال :صدقناه.
وهلذا؛ احملدثون والشهود وحنوهم ،يقال :صدقناهم ،وما يقال :آمنا هلم؛ فإن اإلْيان مشتق من األمن،

فإمنا يستعمل يف خرب يؤْتن عليه املخرب؛ كاألمر الغائب الذي يؤمن عليه املخرب ،وهلذا مل يوجد قط يف
القرآن وغريه لفظ :آمن له؛ إَّل يف هذا النوع) (.)4

وقال أيضاً( :إن لفظ اإلْيان يف اللغة مل يقابل ابلتكذيب؛ كلفظ التصديق؛ فإنه من املعلوم يف اللغة

أن كل خمرب يقال له :صدقت ،أو كذبت ،ويقال :صدقناه ،أو كذبناه ،وَّل يقال :لكل خمرب :آمنا له،

أو كذبناه.

_________

( )1وهو جزء من حديث أوله(( :إن هللا كتب على ابن آدم حظه من الزَن ،أدرك ذلك َّل حمالة ...
)) رواه البخاري ( ،)6243ومسلم ( .)2657من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

((( )2جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)291 /7

((( )3جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)638 /7
((( )4جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)291 /7
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وَّل يقال :أنت مؤمن له ،أو مكذب له؛ بل املعروف يف مقابلة اإلْيان لفظ الكفر ،يقال :هو مؤمن
أو كافر ،والكفر َّل خيتص ابلتكذيب) ( .)1واملعلوم يف اللغة أن كل خمرب يقال له :صدقت ،أو
كذبت ،ويقال :صدقناه ،أو كذبناه،

وقال الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا( :أكثر أهل العلم يقولون :إن اإلْيان يف اللغة:

التصديق ،ولكن يف هذا نظر! ألن الكلمة إذا كانت ِبعىن الكلمة؛ فإهنا تتعدى بتعديها ،ومعلوم أن

التصديق يتعدى بنفسه ،واإلْيان َّل يتعدى بنفسه؛ فنقول مثالً :صدقته ،وَّل تقول آمنته! بل تقول:
آمنت به ،أو آمنت له .فال ْيكن أن نفسر فعالً َّلزماً َّل يتعدى إَّل حبرف اْلر بفعل متعد ينصب
املفعول به بنفسه ،مث إن كلمة (صدقت) َّل تعطي معىن كلمة (آمنت) فإن (آمنت) تدل على

طمأنينة خبربه أكثر من (صدقت).
وهلذا؛ لو فسر (اإلْيان) بـ (اإلقرار) لكان أجود؛ فنقول :اإلْيان :اإلقرار ،وَّل إقرار إَّل بتصديق،

فتقول أقر به ،كما تقول :آمن به ،وأقر له كما تقول :آمن له) (.)2

واعلم أخي املسلم علمنا هللا وإايك طريقة السلف الصاحل :أن احلقائق قد تعرف ابلشرع كاإلْيان،

وقد تعرف ابللغة كالشمس ،وقد تعرف ابلعرف كالقبض.

وأن التعريف الشرعي قد يتفق مع التعريف اللغوي ،وقد خيتلف؛ حبيث يكون ابملعىن الشرعي أمشل
من اللغوي ،ولكن العربة ابملعىن الشرعي الذي نتعبد هللا تعاىل به.

وهكذا يف مسمى اإلْيان؛ إذ التصديق أحد أجزاء املعىن الشرعي على الصحيح املشهور عند أئمة
أهل السنة واْلماعة ،وعلى ذلك دلت نصوص الكتاب والسنة.

فاملعىن املختار لإلْيان لغة :هو اإلقرار القليب :ويكون اإلقرار :ابعتقاد القلب :أي تصديقه ابألخبار.

عمل القلب :أي إذعانه وانقياده لألوامر .اإلْيان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدهللا بن
عبداحلميد األثري  -ص8
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)291 /7
( )2انظر ((شرح العقيدة الواسطية)) (.)229 /2
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املبحث الثاين :تعريف اإلْيان شرعا
هو التصديق اْلازم ،واإلقرار الكامل ،واَّلعرتاف التام؛ بوجود هللا تعاىل وربوبيته وألوهيته وأمسائه
وصفاته ،واستحقاقه وحده العبادة ،واطمئنان القلب بذلك اطمئناَنً تُرى آاثره يف سلوك اإلنسان،
والتزامه أبوامر هللا تعاىل ،واجتناب نواهيه.

وأن حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم رسول هللا ،وخامت النبيني ،وقبول مجيع ما أخرب به صلى

هللا عليه وسلم عن ربه جل وعال وعن دين اإلسالم؛ من األمور الغيبية ،واألحكام الشرعية ،وجبميع
مفردات الدين ،واَّلنقياد له صلى هللا عليه وسلم ابلطاعة املطلقة فيما أمر به ،والكف عما هنى عنه

صلى هللا عليه وسلم وزجر؛ ظاهراً وابطناً ،وإظهار اخلضوع والطمأنينة لكل ذلك.
وملخصه( :هو مجيع الطاعات الباطنة والظاهرة).

الباطنة :كأعمال القلب ،وهي تصديق القلب وإقراره.
الظاهرة :أفعال البدن من الواجبات واملندوابت.

وجيب أن يتبع ذلك كله :قول اللسان ،وعمل اْلوارح واألركان ،وَّل جيزئ واحد من الثالث إَّل
ابآلخر؛ ألن أعمال اْلوارح داخلة يف مسمى اإلْيان ،وجزء منه.

فمسمى اإلْيان عند أهل السنة واْلماعة؛ كما أمجع عليه أئمتهم وعلماؤهم ،هو( :تصديق ابْلنان،
وقول ابللسان ،وعمل ابْلوارح واألركان؛ يزيد ابلطاعة ،وينقص ابملعصية) .اإلْيان حقيقته خوارمه
نواقضه عند أهل السنة عبدهللا بن عبداحلميد األثري – ص13

وقد ذهب عامة أهل السنة إىل أن اإلْيان الشرعي هو اعتقاد وقول وعمل.

قال اإلمام حممد بن إمساعيل بن حممد بن الفضل التيمي األصبهاين( :واإلْيان يف لسان الشرع هو

التصديق ابلقلب ،والعمل ابألركان).
وقال اإلمام البغوي( :اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن األعمال من

اإلْيان  ..وقالوا :إن اإلْيان قول وعمل وعقيدة).

وقال احلافظ ابن عبد الرب( :أمجع أهل الفقه واحلديث على أن اإلْيان قول وعمل وَّل عمل إَّل بنية

 ...إَّل ما ذكر عن أيب حنيفة وأصحابه فإهنم ذهبوا إىل أن الطاعات َّل تسمى إْياَنً .) ...

(قال اإلمام الشافعي يف (كتاب األم)  ..وكان اإلمجاع من الصحابة ،والتابعني من بعدهم ممن أدركنا:

أن اإلْيان قول وعمل ونية َّل جيزئ واحد من الثالثة عن اآلخر).

وروى اإلمام الاللكائي عن اإلمام البخاري قوله :لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء ابألمصار فما

رأيت أحداً منهم خيتلف يف أن اإلْيان قول وعمل ،يزيد وينقص)1( .

والنصوص عن األئمة كثرية جداً يف قوهلم :إن اإلْيان قول وعمل ،نقل كثرياً منها املصنفون يف عقيدة

أهل السنة من األئمة املتقدمني كاإلمام الاللكائي وابن بطه وابن أيب عاصم وغريهم.

وَّل فرق بني قوهلم :إن اإلْيان قول وعمل ،أو قول وعمل ونية ،أو قول وعمل واعتقاد .فكل ذلك
من ابب اختالف التنوع ،فمن قال من السلف :إن اإلْيان قول وعمل أراد قول القلب واللسان

وعمل القلب واْلوارح.

ومن زاد اَّلعتقاد رأى لفظ القول َّل يفهم منه إَّل القول الظاهر ،أو خاف ذلك ،فزاد اَّلعتقاد

ابلقلب.
ومن قال :قول وعمل ونية ،قال :القول يتناول اَّلعتقاد (قول القلب) ،وقول اللسان ،وأما العمل
فقد َّل يفهم منه النية (عمل القلب) ،فزاد ذلك.

خالصة ما سبق من حقيقة اإلْيان الشرعي أهنا (مركبة من قول وعمل ،والقول قسمان :قول القلب،
وهو اَّلعتقاد ،وقول اللسان ،وهو التكلم بكلمة اإلسالم.

والعمل قسمان :عمل القلب :وهو نيته وإخالصه ،وعمل اْلوارح .فإذا زالت هذه األربعة ،زال
اإلْيان بكماله ،وإذا زال تصديق القلب مل تنفع بقية األجزاء ،فإن تصديق القلب شرط يف اعتقادها
وكوهنا َنفعة ،وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع املعركة بني املرجئة وأهل السنة،

فأهل السنة جممعون على زوال اإلْيان ،وأنه َّل ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب ،وهو حمبته

وانقياده ،كما مل ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود واملشركني الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول،
بل ويقرون به سراً وجهراً ،ويقولون :ليس بكاذب ،ولكن َّل نتبعه وَّل نؤمن به) نواقض اإلْيان

اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن عبد هللا بن علي الوهييب – 33 /1
_________

( )1رواه الاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) (.)174 - 173 /1
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املبحث الثالث :العالقة بني املعىن اللغوي والشرعي
العالقة بني املعىن اللغوي والشرعي :عرفنا أن من معاين اإلْيان لغة :التصديق ،وأن التصديق يكون
ابلقلب واللسان واْلوارح ،وهكذا اإلْيان الشرعي ،عبارة عن تصديق خمصوص ،وهو ما يسمى عند
السلف ،بقول القلب ،وهذا التصديق َّل ينفع وحده ،بل َّلبد معه من اَّلنقياد واَّلستسالم ،وهو ما
يسمى بعمل القلب ويلزم من ذلك قول اللسان ،وعمل اْلوارح ،وهذه األجزاء مرتابطةَّ ،ل غىن
لواحدة منها عن األخرى ومن آمن ابهلل عز وجل ،فقد أمن من عذابه نواقض اإلْيان اَّلعتقادية
وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن عبد هللا بن علي الوهييب – 31 /1

فاملنهج الصحيح إذن لفهم األلفاظ الشرعية هو أن نتلقى تفسريهم وفهم السلف ملعاين هذه األلفاظ

أوَّلً ،مث نضبط هبذا الفهم ألفاظ النصوص ،وليس العكس ،أي ليس استخراج املعاين من النظر

املباشر إىل الدَّلَّلت اللغوية أللفاظ النصوص ،كما ذهب إىل ذلك من ذهب من أهل األهواء والبدع

......

ولكن قوماً خرجوا على هذا املنهج ،وعدلوا عن معرفة كالم هللا ورسوله ،وأخذوا يتكلمون يف

املسميات الشرعية بطرق مبتدعة ومقدمات لغوية وعقلية مظنونة ،فقالوا :إن اإلْيان َّل تدخل فيه
األعمال وإمنا هو التصديق اجملرد؛ فخالفوا بذلك كالم هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم وإمجاع

السلف.

وقد بنوا قوهلم هذا على مقدمتني مظنونتني (:)1

املقدمة األوىل :قوهلم إن اإلْيان يف اللغة هو التصديق ،والرسول إمنا خاطب الناس بلغة العرب مل
يغريها ،فيكون مراده ابإلْيان التصديق.

املقدمة الثانية :قوهلم إن التصديق إمنا يكون ابلقلب واللسان ،أو ابلقلب ،فاألعمال ليست من

اإلْيان.

وقد تصدى علماء السنة واْلماعة هلؤَّلء القوم ،فردوا عليهم قوهلم ،ودحضوا شبهاهتم ،وكشفوا

زيغهم وضالهلم .ويتلخص الرد على أصحاب هذا اَّلجتاه من خالل استعراض أصول ثالثة ....
األصل األول :إن أهل اللغة مل يثبت عنهم أن اإلْيان قبل نزول القرآن هو التصديق:

أما عن األصل األول فنقول :إن أهل اللغة ،إما يقصد هبم املتكلمون ابللغة قبل اإلسالم ،فهؤَّلء مل

نشهدهم وَّل نقل لنا أحد عنهم أن اإلْيان عندهم قبل نزول القرآن هو التصديق ( ،)2فمن يزعم

أهنم مل يعرفوا يف اللغة إْياَنً غري ذلك من أين هلم هذا النفي الذي َّل ْتكن اإلحاطة به؟ بل هو قول

بال علم (.)3

وإما يقصد أبهل اللغة نقلتها ،كأيب عمرو واألصمعي واخلليل وحنوهم ،فهؤَّلء َّل ينقلون كل ما كان

قبل اإلسالم إبسناد ،وإمنا ينقلون ما مسعوه من العرب يف زماهنم ،وما مسعوه يف دواوين الشعر وكالم

العرب وغري ذلك ابإلسناد ،وَّل نعلم فيما نقلوه لفظ اإلْيان ،فضالً عن أن يكونوا أمجعوا عليه ،بل

نسأل :من نقل هذا اإلمجاع؟ ومن أين يعلم هذا اإلمجاع؟ ويف أي كتاب ذكر هذا اإلمجاع؟ (.)4

بل إن بعضهم يذهب إىل أن اإلْيان يف اللغة مأخوذ من األمن الذي هو ضد اخلوف ( ،)5والبعض

اآلخر يذهب إىل أنه ِبعىن اإلقرار وغريه (.)6
_________

((( )1اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)274 :
((( )2اإلْيان))َّ ،لبن تيمية (ص.)118 :
((( )3اإلْيان))َّ ،لبن تيمية (ص.)121 :
((( )4اإلْيان))َّ ،لبن تيمية (ص.)117 :
((( )5اإلْيان))َّ ،لبن تيمية (ص.)278 :
((( )6اإلْيان))َّ ،لبن تيمية (ص.)117 :
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ولو قدر أن بعضهم نقل كالماً عن العرب يُفهم منه أن اإلْيان هو التصديق ،فهم آحاد َّل يثبت

بنقلهم تواتر ،بل نقلهم ذلك ليس أببلغ من نقل املسلمني كافة ملعاين القرآن عن النيب صلى هللا عليه

وسلم ( )1إذ ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كالم هللا ورسوله ،بل ليس ألحد أن حيمل كالم أحد من
الناس إَّل على ما عرف أنه أرادهَّ ،ل على ما حيتمله ذلك اللفظ يف كالم كل أحد (.)2
فنحن َّل حاجة بنا مع بيان الرسول ملا بعثه هللا به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن،

والقرآن نزل بلغة قريش ،والذين خوطبوا به كانوا عرابً ،وقد فهموا ما أريد به ،وهم الصحابة ،مث

الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إىل التابعني حىت انتهى إلينا ،فلم يبق بنا حاجة إىل أن تتواتر عندَن

تلك اللغة من غري طريق تواتر القرآن (.)3

إن األلفاظ َّل ينطق هبا وَّل تستعمل إَّل مقيدة ،إذ َّل يوجد يف الكالم حال إطالق حمض لأللفاظ ،بل
الذهن يفهم من اللفظ يف كل موضع ما يدل عليه اللفظ يف ذلك املوضع (.)4
والشارع قد استعمل األلفاظ أيضاً مقيدة َّل مطلقة ،كقوله تعاىل :وِ ِ
َّاس ِح مج الْبـ ْي ِ
َّلل َعلَى الن ِ
ت [آل
َ
َ
ت أَ ِو ا ْعتَ َم َر [البقرة .]158 :فذكر حجاً خاصاً وهو حج
عمران ]97 :وكذلك قوله :فَ َم ْن َح َّج الْبَـ ْي َ

البيت ،فلم يكن لفظ احلج متناوَّلً لكل قصد ،بل لقصد خمصوص دل عليه اللفظ نفسه من غري
تغيري .فاحلج املخصوص الذي أمر هللا به دلت عليه اإلضافة أو التعريف ابلالم ،فإذا قيل :احلج
فرض عليك ،كانت َّلم العهد تبني أنه حج البيت (.)5

وكذلك لفظ الزكاة ،بني النيب صلى هللا عليه وسلم مقدار الواجب ،ومساها الزكاة املفروضة ،فصار
لفظ الزكاة إذا عرف ابلالم ينصرف إليها ألجل العهد ،ولفظ اإلْيان أمر به مقيداً ابإلْيان ابهلل

ومالئكته وكتبه ورسله ،وكذلك لفظ اإلسالم ابَّلستسالم هلل رب العاملني ،وكذلك لفظ الكفر مقيداً،
فخطاب هللا ورسوله للناس هبذه األمساء ،كخطاب الناس بغريها ،وهو خطاب مقيد خاص َّل مطلق
حيتمل أنواعاً (.)6

وقد بني الرسول تلك اخلصائص ،واَّلسم دل عليها ،فال يقال إهنا منقولة ،وَّل إنه زيد يف احلكم دون
اَّلسم ،بل اَّلسم إمنا استعمل على وجه خيتص ِبراد الشارع ،مل يستعمل مطلقاً ،وهو إمنا قال:

(أقيموا الصالة) بعد أن عرفهم الصالة املأمور هبا ،فكان التعريف منصرفاً إىل الصالة اليت يعرفوهنا،

مل ينزل لفظ الصالة وهم َّل يعرفون معناه ،وكذلك اإلْيان واإلسالم وقد كان معىن ذلك عندهم من
أظهر األمور (.)7

فالواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل يف القرآن والسنة ،وما كان الصحابة يفهمون من

الرسول عند مساع تلك األلفاظ ،فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم هللا ورسوله (.)8

األصل الثاين :أن لفظ اإلْيان ليس مرادفاً للفظ التصديق معىن واستخداماً:
وأما عن األصل الثاين ،فإن لفظ اإلْيان يباين لفظ التصديق ،سواء من حيث مواقع اَّلستخدام يف
اللغة أو من حيث املعىن .فأما من حيث اَّلستخدام فإن اإلْيان خيتلف عن التصديق من عدة وجوه:

_________

((( )1اإلْيان))َّ ،لبن تيمية (ص.)118 :
((( )2اإلْيان))َّ ،لبن تيمية (ص.)33 :

((( )3اإلْيان))َّ ،لبن تيمية (ص.)119 :
((( )4اإلْيان))َّ ،لبن تيمية (ص.)101 :
((( )5اإلْيان))َّ ،لبن تيمية (ص.)383 :
((( )6اإلْيان))َّ ،لبن تيمية (ص.)285 ،284 :
((( )7اإلْيان))َّ ،لبن تيمية (ص.)286 ،285 :
((( )8اإلْيان))َّ ،لبن تيمية (ص.)101 :
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أحدها :أن يقال للمخرب إذا صدقته :صدقه ،وَّل يقال :آمنه وآمن به ،بل يقال :آمن له ،كما قال
ِ
وسى إَِّلَّ ذُ ِريَّةٌ ِمن قَـ ْوِم ِه [يونس]83 :
آم َن لَهُ لُو ٌ
آم َن ل ُم َ
ط [العنكبوت .]26 :وقال :فَ َما َ
تعاىل :فَ َ
(.)1

فإن قيل :فقد يقال :ما أنت ِبصدق لنا؟ قيل :الالم تدخل على ما يتعدى بنفسه إذا ضعف عمله،

إما بتأخريه ،أو بكونه اسم فاعل أو مصدراً ،أو ابجتماعهما فيقال :فالن يعبد هللا وخيافه ويتقيه ،مث

إذا ذكر ابسم الفاعل قيل :هو عابد لربه ،متق لربه ،خائف لربه ( )2فقول القائل :ما أنت ِبصدق

لنا ،أدخل فيه الالم كونه اسم فاعل ،وإَّل فإمنا يقال :صدقتهَّ ،ل يقال :صدقت له ،ولو ذكروا الفعل
لقالوا :ما صدقتنا ،وهذا خبالف لفظ اإلْيان ،فإنه يتعدى إىل الضمري ابلالم دائماًَّ ،ل يقال :آمنته

قط ،وإمنا يقال :آمنت له ،كما يقال :أقررت له ،فكان تفسريه بلفظ اإلقرار أقرب من تفسريه بلفظ

التصديق ،مع أن بينهما فرقاً (.)3

الثاين :أن اإلْيان َّل يستعمل يف مجيع اإلخبار ،بل يف اإلخبار عن األمور الغائبة وحنوها مما يدخلها

الريب ،فإذا أقر هبا املستمع قيل :آمن ،خبالف لفظ التصديق ،فإنه عام متناول ْلميع اإلخبار ()4
فإن كل خمرب عن مشاهدة أو غيب يقال له يف اللغة :صدقت ،كما يقال :كذبت ،فمن قال :السماء

فوقنا ،قيل له :صدق ،كما يقال كذب .وأما لفظ اإلْيان فال يستعمل إَّل يف اخلرب عن غائب (،)5
فإن اإلْيان مشتق من األمن ،فإمنا يستعمل يف خرب يؤْتن عليه املخرب ،كاألمر الغائب الذي يؤْتن
عليه املخرب ،وهلذا مل يوجد قط يف القرآن وغريه لفظ ،آمن له ،إَّل يف هذا النوع ( ،)6فاللفظ

متضمن مع التصديق معىن اَّلئتمان واألمانة ،كما يدل عليه اَّلستعمال واَّلشتقاق ،وهلذا قالواَ :وَما
َنت ِِبُْؤِم ٍن لِنَا [يوسف .]17 :أي َّل تقر خبربَن ،وَّل تثق به ،وَّل تطمئن إليه ،ولو كنا صادقني؛ ألهنم
أ َ
مل يكونوا عنده ممن يؤْتن على ذلك ،فلو صدقوا مل أيمن هلم (.)7

الثالث :أن لفظ اإلْيان يف اللغة مل يقابل ابلتكذيب ،كلفظ التصديق ،فإنه من املعلوم يف اللغة أن كل

خمرب يقال له :صدقت وكذبت ،ويقال :صدقناه أو كذبناه ،وَّل يقال لكل خمرب :آمنا له أو كذبناه،

وَّل يقال :أنت مؤمن له أو مكذب له ،بل املعروف يف مقابلة اإلْيان لفظ الكفر ،يقال :هو مؤمن أو

كافر ،والكفر َّل خيتص ابلتكذيب ،بل لو قال :أَن أعلم أنك صادق ،ولكن َّل أتبعك ،بل أعاديك

وأبغضك وأخالفك وَّل أوافقك ،لكان كفره أعظم ،فلما كان الكفر املقابل لإلْيان ليس هو التكذيب
فقط ،علم أن اإلْيان ليس هو التصديق فقط ،بل إذا كان الكفر يكون تكذيباً ،ويكون خمالفة

ومعاداة وامتناعاً ،بال تكذيب ،فال بد أن يكون اإلْيان تصديقاً مع موافقة ومواَّلة وانقيادَّ ،ل يكفي
جمرد التصديق (.)8
_________

((( )1اإلْيان))َّ ،لبن تيمية (ص ،)275 :و ((اإلْيان األوسط)) (ص.)71 :
((( )2اإلْيان))َّ ،لبن تيمية (ص ،)275 :و ((األوسط)) (ص.)72 :
((( )3اإلْيان))َّ ،لبن تيمية (ص ،)276 :و ((اإلْيان األوسط)) (ص.)72 :
((( )4اإلْيان))َّ ،لبن تيمية (ص ،)276 :و ((اإلْيان األوسط)) (ص.)71 :
((( )5اإلْيان))َّ ،لبن تيمية (ص.)276 :
((( )6اإلْيان))َّ ،لبن تيمية (ص.)276 :
((( )7اإلْيان))َّ ،لبن تيمية (ص.)277 :
((( )8اإلْيان))َّ ،لبن تيمية (ص.)277 :
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الرابع :أن احلقائق الثابتة يف نفسها اليت قد تعلم بدون خرب ،أو الذوات اليت حتب أو تبغض ،وتوايل
أو تعادي ،وتطاع أو تعصى ،ويذل هلا أو يستكرب عنها ،ختتص كل هذه املعاين بلفظ اإلْيان والكفر
وحنو ذلكَّ ،ل يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب؛ ألن التصديق إخبار عن صدق املخرب،

والتكذيب إخبار عن كذب املخرب ،فهما نوعان من اخلرب ،ومها خرب عن اخلرب ،لذا فهما يستخدمان
يف إثبات أو نفي اخلرب املتعلق ابحلقائق دون احلقائق ابتداء (.)1
ويشهد هلذا الدعاء املأثور املشهور عند استالم احلجر( :اللهم إْياَنً بك ،وتصديقاً بكتابك ،ووفاء

بعهدك ،واتباعاً لسنة نبيك حممد صلى هللا عليه وسلم) ( )2فقال :إْياَنً بك ،ومل يقل :تصديقاً بك،
ت بِ َكلِم ِ
ات َرِهبَا [التحرمي ]12 :فجعل
كما قال :تصديقاً بكتابك .وقال تعاىل عن مرميَ :و َ
ص َّدقَ ْ َ
التصديق ابلكلمات والكتب (.)3
وَّل يوجد يف كالم السلف :صدقت ابهلل ،أو فالن صدق ابهلل ،أو صدق ابهلل ،وحنو ذلك ،بل القرآن
واحلديث وكالم اخلاصة والعامة مملوء من لفظ اإلْيان ابهلل ،وآمن ابهلل ،ونؤمن ابهلل (.)4

والرسول صلى هللا عليه وسلم جيب أن يؤمن به ويؤمن له ،يؤمن به من جهة أن رسالته مما أخرب هبا،
فاإلْيان به من حيث نبوته غيب عنا أخربَن به ،ويؤمن له من جهة أنه خمرب علينا أن نطيعه ،وليس كل

غيب آمنا به علينا أن نطيعه (.)5

وأما عن خمالفة اإلْيان للتصديق يف املعىن ،فهو أن اإلْيان مأخوذ من األمن الذي هو الطمأنينة،
فكان تفسريه ابإلقرار أقرب – وإن كان بينهما فرق – فاإلقرار مأخوذ من قر يُقر ،وهو قريب من
آمن أيمن ،فاملؤمن من دخل يف األمن ،كما أن املقر دخل يف اإلقرار ( .)6ولفظ اإلقرار يتضمن

اَّللتزام ،مث إنه يكون على وجهني (:)7
أحدمها :اإلخبار ،وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق ،والشهادة ،وحنومها ،وهذا معىن اإلقرار الذي

يذكره الفقهاء يف كتاب اإلقرار.

ِ
ال
ص ِري قَالُواْ أَقـ َْر ْرََن قَ َ
والثاين :إنشاء اَّللتزام ،كما يف قوله تعاىل :أَأَقـ َْر ْرُْمت َوأ َ
َخ ْذ ُْمت َعلَى ذَل ُك ْم إِ ْ
فَا ْشه ُدواْ وأ َََنْ مع ُكم ِمن َّ ِ ِ
ين [آل عمران.]81 :
َ َ ََ
الشاهد َ
َ
ِ
ني لَ َما آتَـ ْيـتُ ُكم ِمن كِتَ ٍ
اب
وليس هو هنا ِبعىن اخلرب اجملرد ،فإنه سبحانه قالَ :وإِ ْذ أ َ
َخ َذ هللاُ ميثَا َق النَّبِيِ ْ َ
ول م ِ ِ
ِ ِ
و ِحك ٍ
َخ ْذ ُْمت َعلَى ذَلِ ُك ْم
نص ُرنَّهُ قَ َ
ال أَأَقـ َْر ْرُْمت َوأ َ
صد ٌق ل َما َم َع ُك ْم لَتُـ ْؤمنُ َّن بِه َولَتَ ُ
ْمة ُمثَّ َجاء ُك ْم َر ُس ٌ َ
َ َ
ص ِري [آل عمران ]81 :فهذا اَّللتزام لإلْيان والنصر للرسول.
إِ ْ
_________

((( )1اإلْيان األوسط)) َّلبن تيمية (ص.)74 ،73 :
( )2رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( ،)492( )157 /1والبيهقي ( )9034( )79 /5بدون
لفظة(( :ووفاء بعهدك)) .من حديث علي رضي هللا عنه .قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/3

 :)243فيه احلارث وهو ضعيف وقد وثق .وضعفه األلباين يف ((السلسلة الضعيفة)) (.)1049
((( )3اإلْيان األوسط)) (ص.)75 ،74 :
((( )4اإلْيان األوسط)) (ص.)75 :

((( )5اإلْيان األوسط)) (ص .)76 ،75 :و ((اإلْيان)) (ص.)78 :
((( )6اإلْيان األوسط)) (ص.)72 :
((( )7اإلْيان األوسط)) (ص.)73 :
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وكذلك لفظ (اإلْيان) فيه إخبار وإنشاء التزام ،خبالف لفظ (التصديق) اجملرد ،فمن أخرب الرجل خبرب
َّل يتضمن طمأنينة إىل املخربَّ ،ل يقال فيه :آمن له ،خبالف اخلرب الذي يتضمن طمأنينة إىل صدقه،

فإذا تضمن طاعة املستمع مل يكن مؤمناً للمخرب إَّل ابلتزام طاعته مع تصديقه ،بل قد استعمل لفظ

الكفر  -املقابل لإلْيان  -يف نفي اَّلمتناع عن الطاعة واَّلنقياد ،فقياس ذلك أن يستعمل لفظ

اإلْيان كما استعمل لفظ اإلقرار يف نفي التزام الطاعة واَّلنقياد ،فإن هللا أمر إبليس ابلسجود آلدم

فأىب واستكرب وكان من الكافرين (.)1

األصل الثالث :أن التصديق َّل يكون ابلقلب فقط وَّل ابلقلب واللسان فقط:
وأما عن األصل الثالث فنقول :هب أن اإلْيان قد رادف التصديق يف بعض النقول ،فما هو املقصود
ابلتصديق يف هذه النقول؟

إذا كان تصديق القلب داخالً يف املراد ،فليس املراد ذلك وحده ،بل املراد التصديق ابلقلب

واللسان ،فإن جمرد تصديق القلب دون اللسان َّل يعلم حىت خيرب به عنه ( !)2وَّل يوجد قط يف كالم
العرب أن من علم وجود شيء مما خياف ويرجى ،وجيب حبه وتعظيمه ،وهو مع ذلك َّل حيبه وَّل

يعظمه ،وَّل خيافه وَّل يرجوه ،بل جيحد به ويكذب به بلسانه ،مل يقولوا :هو مصدق به ،ولو صدق به
مع العمل خبالف مقتضاه ،مل يقولوا :هو مؤمن به (.)3
َنت ِِبُْؤِم ٍن لِنَا [يوسف ]17 :فليس يف اآلية ما يدل على أن
وأما اَّلستدَّلل بقوله تعاىلَ :وَما أ َ

املصدق مرادف للمؤمن ،فإن صحة املعىن أبحد اللفظني َّل يدل على أنه مرادف لآلخر ،فلو قلت:
ما أنت ِبسلم لنا ،ما أنت ِبؤمن لنا صح املعىن ،لكن ملا قلت :إن هذا هو املراد بلفظ مؤمن؟ وإذا
ِ
الصالَةَ ،ولو قال القائل :أْتوا الصالة ،وَّلزموا الصالة ،والتزموا الصالة ،وافعلوا
يمواْ َّ
قال هللاَ :وأَق ُ
الصالة ،كان املعىن صحيحاً ،لكن َّل يدل هذا على معىن :أقيموا .فكون اللفظ يرادف اللفظ ،يراد
دَّللته على ذلك (.)4
ولو فرض أن اإلْيان يف اللغة التصديق ،فمعلوم أن اإلْيان ليس هو التصديق بكل شيء ،بل بشيء

خمصوص وهو ما أخرب به الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وحينئذ فيكون اإلْيان يف كالم الشارع أخص

من اإلْيان يف اللغة (.)5

والقرآن ليس فيه ذكر إْيان مطلق غري مفسر ،بل لفظ اإلْيان فيه إما مقيد وإما مطلق مفسر ،فاملقيد
ِ
كقوله :يُـ ْؤِمنُو َن ِابلْغَْي ِ
وسى إَِّلَّ ذُ ِريَّةٌ ِمن قَـ ْوِم ِه [يونس.]83 :
آم َن ل ُم َ
ب [البقرة ]3 :وقوله :فَ َما َ
ِ َّ ِ
وهبُ ْم [األنفال ]2 :وحنو
ين إِذَا ذُكِ َر هللاُ َو ِجلَ ْ
ت قُـلُ ُ
واملطلق املفسر كقوله تعاىل :إِ َّمنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
ذلك .وكل إْيان مطلق يف القرآن فقد بني فيه أنه َّل يكون الرجل مؤمناً إَّل ابلعمل مع التصديق

(.)6

وقد جرى عرف اللغة عند العرب على أن اَّلسم يكون مطلقاً وعاماً ،مث يدخل فيه قيد أخص من
معناه ،فبتقدير أن يكون يف لغتهم التصديق ،فإنه قد بني الشارع هلم أنه َّل يكتفي بتصديق القلب

واللسان ،فضالً عن تصديق القلب وحده ،بل َّلبد أن يعمل ِبوجب ذلك التصديق ،فبني هلم أن
التصديق الذي َّل يكون الرجل مؤمناً إَّل به ،هو أن يكون تصديقاً على هذا الوجه ،وهذا بني يف
القرآن والسنة من غري تغيري للغة وَّل نقل هلا (.)7
_________

((( )1اإلْيان األوسط)) (ص.)73 :
((( )2اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)120 - 119 :
((( )3اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)120 :

((( )4اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)275 ،120 :
((( )5اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)121 :

((( )6اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)122 - 121 :
((( )7اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)123 ،122 :
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وأخرياً نقول :إن األفعال نفسها تسمى تصديقاً ،كما ثبت يف (الصحيح) عن النيب صلى هللا عليه

وسلم أنه قال(( :العينان تزنيان وزَنمها النظر ،واألذن تزين وزَنها السمع ،واليد تزين وزَنها البطش،
والرجل تزين وزَنها املشي ،والقلب يتمىن ذلك ويشتهي ،والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)) (.)1

وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف واخللف (.)2

قال اْلوهري( :والصديق مثال الفسيق :الدائم التصديق ،ويكون الذي يصدق قوله ابلعمل) (.)3
وقال احلسن البصري( :ليس اإلْيان ابلتحلي وَّل ابلتمين ،ولكن ما وقر يف القلب وصدقته األعمال)
(.)4

وقال سعيد بن جبري( :والتصديق أن يعمل العبد ِبا صدق به من القرآن ،وما ضعف عن شيء منه
وفرط فيه ،عرف أنه ذنب ،واستغفر هللا واتب منه ومل يصر عليه ،فذلك هو التصديق) (.)5

وقال األوزاعي( :واإلْيان ابهلل ابللسان ،والتصديق به العمل) (.)6
وهكذا نرى أن اإلْيان  -وإن كان أصله التصديق  -فهو تصديق خمصوص ،كما أن الصالة دعاء

خمصوص ،واحلج قصد خمصوص ،والصيام إمساك خمصوص ،وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه

داخلة يف مسماه عند اإلطالق ،فإن انتفاء الالزم يقتضي انتفاء امللزوم ،ويبقى النزاع لفظياً :هل

اإلْيان دال على العمل ابلتضمن أو ابللزوم؟ ( .)7حقيقة اإلْيان عند أهل السنة واْلماعة حملمد

عبداهلادي املصري  -بتصرف – ص23 :

العمدة عند مجاهري املرجئة أن اإلْيان يف مفهوم اللغة
ذهب كثري من املتكلمني وغريهم؛ بل هو ُ
َنت ِِبُْؤِم ٍن لِنَا َولَ ْو ُكنَّا
العربية هو جمرد التصديق ،استدَّلَّلً بقوله تعاىل يف أول سورة يوسفَ :وَما أ َ
ِِ
ني [يوسف.]17 :
صادق َ
َ
الصواب :أن معىن اإلْيان يف اللغة ليس مرادفاً للتصديق ،بل التصديق وزايدة ،من اإلقرار واإلذعان
والتسليم وحنوها ،لعدة اعتبارات.
أن معىن اآلية يف احلقيقة :ما أنت ِبُقر لنا وَّل تطمئن إىل قولنا وَّل تثق به وَّل تتأكد منه ولو كناَّ
صادقني ،فإهنم لو كانوا كذلك فصدقهم ،لكنه مل يتأكد ومل يطمئن إىل قوهلم .وهذه بالغة يف اللغة.

أن لفظة اإلْيان يقابلها الكفر ،وهو ليس التكذيب فقط بل قدر زائد عليه ،وإمنا الكذب يقابل لفظة

التصديق.

فلما كان الكفر يف اللغة ليس مقصوراً على التكذيب ،فكذلك ما يقابل الكفر وهو اإلْيان َّل يقابل

التصديق ،وليس مقصوراً عليه.

أن لفظ اإلْيان َّل يستعمل يف مجيع األخبار املشاهدة وغريها ،وإمنا يُستعمل يف األمور الغائبة مما

يدخلها الريب والشك ،فإذا أقر هبا املستمع قيل آمن ،خبالف التصديق ،فإنه يتناول اإلخبار عن

الغائب والشاهد ،وإخوة يوسف أخربوا أابهم عن غائب غري مشاهد فصح أن اإلْيان أخص من
التصديق.

أن لفظ اإلْيان تكرر يف الكتاب والسنة كثرياً جداً ،وهو أصل الدين الذي َّل بد لكل مسلم من

حتمال
معرفته ،فالبد أن يؤخذ معناه من مجيع موارده اليت ورد فيها يف الوحيني َّل من آية واحدة؛ اَّل ُ

ُمتطرق إىل دَّللتها!

أن اإلْيان خمالف للتصديق يف اَّلستعمال اللغوي ويف املعىن:

فأما اللغة فقد مضت يف اْلواب الثالث؛ فاَّلستعمال اللغوي لإلْيان يُتعدى فيه إىل املُ ِ
خرب ابلالم
وإىل املُخرب عنه ابلباء كقوله تعاىل :فَ ِآمنوا ِاب َِّ
َّلل َوَر ُسولِ ِه [األعراف.]158 :
ُ
َ
_________
( )1رواه البخاري ( ،)5889ومسلم ( ،)6924وأمحد ( )8507( )343 /2واللفظ له .من
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

((( )2اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)278 :
((( )3اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)278 :

((( )4اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)278 :
((( )5اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)279 :
((( )6اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)280 :
((( )7اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)281 :
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قر يَـ ُقر ،وهو
أما املعىن :فإن اإلْيان مأخوذ من األمن وهو الطمأنينة ،كما أن لفظ اإلقرار مأخوذ من َّ
قريب من آمن أيمن.

وأما الصدق فهو عدم الكذب ،وَّل يلزم أن يوافقه طمأنينة إَّل إذا كان املُخرب الصادق يُطمئن إىل

خربه وحاله.

ط [العنكبوت ،]26 :وقول
آم َن لَهُ لُو ٌ
أن لفظ اإلْيان يتعدى إىل غريه ابلالم دائماً حنو قوله تعاىل :فَ َ

آم َن
آمنتُ ْم لَهُ قَـ ْب َل أَ ْن آذَ َن لَ ُك ْم [الشعراء ،]49 :وقوله تعاىل يف يونس :فَ َما َ
فرعون يف الشعراءَ :
ِ
ش َريْ ِن ِمثْلِنَا َوقَـ ْوُم ُه َما لَنَا َعابِ ُدو َن
وسى إَِّلَّ ذُ ِريَّةٌ ِمن قَـ ْوِم ِه [يونس ،]83 :وقوله :فَـ َقالُوا أَنُـ ْؤِم ُن لِبَ َ
ل ُم َ
ك األ َْر َذلُو َن [الشعراء ،]111 :وآايت عديدة .أما لفظ
ك َواتَّـبَـ َع َ
[املؤمنون .]47 :وقوله :أَنُـ ْؤِم ُن لَ َ
ْت ال مرْؤَاي إَِنَّ
ص َّدق َ
التصديق وصدق ليصدق فإنه يتعدى بنفسه حنو :قوله تعاىل يف الصافات :قَ ْد َ
ِ
ِ
ني [الصافات:
َك َذلِ َ
ص َّد َق ال ُْم ْر َسل َ
ك َْجن ِزى ال ُْم ْحسنِ َ
ني [الصافات .]105 :ويف أوهلا :بَ ْل َجاء ِاب ْحلَ ِق َو َ
ِِ ِ
ص َدقَـنَا َو ْع َدهُ [الزمر ]74 :فكلها ِبقابل الكذب.
 .]37ويف سورة الزمرَ :وقَالُوا ا ْحلَ ْم ُد ََّّلل الَّذي َ
لو فرضنا أن معىن اإلْيان لغة التصديق ،لوجب أن َّل خيتص ابلقلب فقط بل يكون تصديقاً ابللسان،
وتصديقاً ابْلوارح كما يف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه (( ..العينان تزنيان  )1( )) ..احلديث.
كذلك لو قلنا :إن اإلْيان أصله التصديق ،فإنه تصديق خمصوص ،كما أن الصالة دعاء خمصوص،

يتبني ابملعىن الشرعي حيث يكون للتصديق لوازم شرعية دخلت يف مسماه
والصوم إمساك خمصوص َّ

( )2مسألة اإلْيان لعلي بن عبد العزيز الشبل  -ص20

وْيكن أن جنمل األمور اليت ذكرها شيخ اإلسالم يف دفع دعوى الرتادف بني اإلْيان والتصديق يف
النقاط التالية:

 - 1أن لفظة آمن ختتلف عن لفظة صدق من جهة التعدي ،حيث إن آمن َّل تتعدى إَّل حبرف إما
ِ
ِ
ِ ِ
ط َوقَ َ ِ
يم
آم َن لَهُ لُو ٌ
الباء أو الالم كما يف قوله تعاىل :فَ َ
ال إِين ُم َهاج ٌر إ َىل َرِيب إنَّهُ ُه َو ال َْع ِز ُيز ا ْحلَك ُ

ول ِِبَا أُن ِز َل إِلَي ِه ِمن َّربِ ِه والْم ْؤِمنو َن ُكلٌّ آمن ِاب ِ
هلل َوَمآلئِ َكتِ ِه َوُكتُبِ ِه
الر ُس ُ
آم َن َّ
َ ُ ُ
ْ
[العنكبوت ،]26 :وقولهَ :
ََ
ورسلِ ِه َّلَ نُـ َف ِر ُق بني أ ٍ ِ
ِِ
ك ربَّـنَا وإِلَْي َ ِ
ِ
ري [البقرة.]285 :
َْ َ َ
َُ ُ
َحد من مر ُسله َوقَالُواْ َمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا غُ ْف َرانَ َ َ َ
ك ال َْمص ُ
فيقال :آمن به وآمن له ،وَّل يقال :آمنه ،خبالف لفظة صدق فإنه يصح تعديتها بنفسها فيقال:

صدقه.

 - 2أنه ليس بينهما ترادف يف املعىن ،فإن اإلْيان َّل يستخدم إَّل يف األمور اليت يؤْتن فيها املخرب
مثل األمور الغيبية ،ألنه مشتق من األمن ،أما األمور املشاهدة احملسوسة فهذه َّل يصلح أن يقال
فيها :آمن وإمنا يقال :صدق ،ألن كل خمرب عن مشاهدة أو غيب يقال له يف اللغة :صدقت كما

يقال :كذبت ،أما لفظ اإلْيان فال يستعمل إَّل يف اخلرب عن غائب.

_________

( )1رواه أمحد  .)8507( 344 /2واحلديث رواه البخاري بنحوه ( ،)6243ومسلم (.)2657
من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )2هذه األوجه وغريها بسطها ابن تيمية يف مواضع من كتبه(( :شرك األصفهانية)) (- 142
 ،)143و ((جمموع الفتاوى)) ( ،)276 - 269 /10وغريهم.
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 - 2أن لفظة إْيان يف اللغة َّل تقابل ابلتكذيب ،فإذا مل يصدق املخرب يف خربه يقال :كذبت ،وإذا

صدق يقال :صدقت فيقال :صدقناه :أو كذبناه ،وَّل يقال لكل خمرب :آمنا له أو كذبناه ،وَّل يقال:
أنت مؤمن له أو مكذب له ،بل املعروف يف مقابلة اإلْيان لفظ الكفر ،يقال :هو مؤمن أو كافر،

والكفر َّل خيتص ابلتكذيب ،بل لو قال :أَن أعلم أنك صادق لكن َّل أتبعك بل أعاديك وأبغضك

وأخالفك وَّل أوافقك ،لكان كفره أعظم ،فلما كان الكفر املقابل لإلْيان ليس هو التكذيب فقط،
علم أن اإلْيان ليس هو التصديق فقط.

 - 4أن اإلْيان يف اللغة مشتق من األمن الذي هو ضد اخلوف ،فآمن أي :صار داخال يف األمن،
فهو متضمن مع التصديق معىن اَّلئتمان واألمانة كما يدل عليه اَّلستعمال واَّلشتقاق ،وهلذا قال
َنت ِِبُْؤِم ٍن لِنَا ولَو ُكنَّا ِ ِ
ني [يوسف ]17 :أي َّل تقر خبربَن وَّل تثق به
إخوة يوسف ألبيهمَ :وَما أ َ
صادق َ
َ
َْ

وَّل تطمئن إليه ولو كنا صادقني ،ألهنم مل يكونوا عنده ممن يؤْتن على ذلك ،فلو صدقوا مل أيمن هلم.

أما التصديق فال يتضمن شيئا من ذلك.

فهذه األمور تدفع دعوى الرتادف بني اإلْيان والتصديق ،كما يظنه طائفة من الناس ،وبناء عليها
فاإلْيان ليس هو التصديق فحسب ،وإمنا هو تصديق وأمن أو تصديق وطمأنينة ،وهو متضمن

إنشاء ،خبالف لفظ التصديق اجملرد ،فمن أخرب غريه خبرب َّل
لاللتزام ابملؤمن به سواء كان خرباً أو
ً
يتضمن طمأنينة إىل املخرب ،واملخرب قد يتضمن خربه طاعة املستمع له وقد َّل يتضمن إَّل جمرد

الطمأنينة إىل صدقه ،فإذا تضمن طاعة املستمع مل يكن مؤمناً للمخرب إَّل ابلتزام طاعته مع تصديقه،
فإن صدقه دون التزام بطاعته ،فهذا يسمى تصديقاً وَّل يسمى إْياَنً (.)1

وهلذا فإن اللفظ املطابق آلمن من جهة اللغة هو لفظ أقر ،لتوافقه مع لفظ آمن يف األمور املتقدمة،
فإن اإلْيان مأخوذ من األمن الذي هو الطمأنينة كما أن لفظ اإلقرار مأخوذ من قر يقر ،وهو قريب

من آمن يؤمن ،لكن الصادق يطمئن إىل خربه والكاذب خبالف ذلك كما يقال الصدق طمأنينة،

والكذب ريبة ،فاملؤمن دخل يف األمن كما أن املقر دخل يف اإلقرار ،ولفظ اإلقرار يتضمن اَّللتزام مث

إنه يكون على وجهني:

أحدمها :اإلخبار ،وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة وحنومها ،وهذا اإلقرار الذي يذكره
الفقهاء يف كتاب اإلقرار.

ِ
ص ِري قَالُواْ أَقـ َْر ْرََن قَ َ
ال فَا ْش َه ُدواْ
والثاين :إنشاء اَّللتزام كما يف قوله تعاىل :أَأَقـ َْر ْرُْمت َوأ َ
َخ ْذ ُْمت َعلَى ذَل ُك ْم إِ ْ
وأ َََنْ مع ُكم ِمن َّ ِ ِ
ين [آل عمران ]81 :وليس هو هنا ِبعىن اخلرب اجملرد فإنه سبحانه قالَ :وإِ ْذ
َ ََ
الشاهد َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني لَ َما آتَـ ْيـتُ ُكم من كِتَ ٍ
ْم ٍة ُمثَّ َجاء ُك ْم َر ُس ٌ
ص ِد ٌق ل َما َم َع ُك ْم لَتُـ ْؤمنُ َّن بِ ِه
أَ
َخ َذ هللاُ ميثَا َق النَّبِيِ ْ َ
ول م َ
اب َوحك َ
ِ
ال فَا ْشه ُدواْ وأ َََنْ مع ُكم ِمن َّ ِ ِ
ين
نص ُرنَّهُ قَ َ
ال أَأَقـ َْر ْرُْمت َوأ َ
َخ ْذ ُْمت َعلَى َذل ُك ْم إِ ْ
َولَتَ ُ
ص ِري قَالُواْ أَقْـ َر ْرََن قَ َ َ َ َ َ
الشاهد َ
َ
[آل عمران ]81 :فهذا اَّللتزام لإلْيان والنصر للرسول وكذلك لفظ اإلْيان فيه إخبار وإنشاء
والتزام خبالف لفظ التصديق اجملرد (.)2

ولذا فاإلْيان لغة هو اإلقرار ،ألن التصديق إمنا يطابق اخلرب فقط ،وأما اإلقرار فيطابق اخلرب واألمر

وألن قر وآمن متقارابن ،فاإلْيان دخول يف األمن ،واإلقرار دخول يف القرار ( .)3زايدة اإلْيان
ونقصانه وحكم اَّلستثناء فيه لعبد الرزاق البدر -ص18
_________

( )1انظر ((الفتاوى)) ( )290 /7و (.)534 /7
( )2انظر ((الفتاوى)) (.)530 /7
( )3انظر ((الفتاوى)) (.)638 /7
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ْتهيد :أمهية مسألة اإلْيان
مسألة اإلْيان من مسائل العقيدة اْلليلة اليت وقع اَّلختالف فيها ،واَّلفرتاق عليها قدْياً يف

املسلمني؛ بل َّل يبعد إذا قيل إهنا أول مسائل اَّلختالف يف هذه األمة اليت وقع النزاع فيها بني

طوائفها ،فخالف فيها املبتدعة األمة اإلسالمية!
ومن مث ترتب عليها اختالفات أخر يف مسائل وثيقة الصلة ِبسألة اإلْيان.

ومسائل اإلْيان يعرب عنها العلماء ِبسألة (األمساء واألحكام) ِبعىن :اسم العبد يف الدنيا هو هل مؤمن

أو كافر أو َنقص اإلْيان  ...؟ وحكمه يف اآلخرة أمن أهل اْلنة هو أم من أهل النار ،أم ممن يدخل

النار مث خيرج منها وخيلد يف اْلنة؟

وألمهية هذه املسائل ضمنها أهل السنة واْلماعة يف مباحث العقيدة الكبار ،وقال احلافظ ابن رجب
مبيناً أمهية هذه املسألة( :وهذه املسائل ،أعين مسائل اإلسالم واإلْيان ،والكفر والنفاق مسائل

عظيمة جداً.
فإن هللا عز وجل علق هبذه األمساء السعادة والشقاوة ،واستحقاق اْلنة والنار.

واَّلختالف يف مسمياهتا أول اختالف وقع يف هذه األمة ،وهو خالف اخلوارج للصحابة حيث

أخرجوا عصاة املوحدين من اإلسالم ابلكلية ،وأدخلوهم يف دائرة الكفر ،وعاملوهم معاملة الكفار،

واستحلوا بذلك دماء املسلمني وأمواهلم ،مث حدث بعدهم خالف املعتزلة وقوهلم ابملنزلة بني املنزلتني.
مث حدث خالف املرجئة وقوهلم :إن الفاسق مؤمن كامل اإلْيان.
وقد صنف العلماء قدْياً وحديثاً يف هذه املسائل تصانيف متعددة ،وممن صنف يف اإلْيان من أئمة

السلف :اإلمام أمحد ،وأبو عبيد القاسم بن سالم ،وأبو بكر بن أيب شيبة ،وحممد بن أسلم الطوسي،
-رمحهم هللا تعاىل -وكثرت فيه التصانيف بعدهم من مجيع الطوائف) اهـ (.)1

وهكذا شأن اَّلبتداع يف الدين ،فما يبتدع أحد بدعة  -وَّل سيما يف أصول الدين وابب السنة  -إَّل
اتسعت اتساعاً كبرياً شرباً فباعاً فميالً  ..وحسبك أن تعلم ما يقابل هذا اَّلتساع من خفاء السنن
واندراسها.

وَّل يبتدع مبتدع من أهل األهواء بدعة يف هذا الباب إَّل وأييت عقبه من يبتدع بدعة تضاد بدعته

وتقابلها ،حىت يكون احلق عند من جيده وسطاً بني البدعتني ،وهذا تالحظه يف:

بدعة اخلوارج الوعيدية ومن تبعهم يف مسائل اإلْيان ،ومقابلة املرجئة بطوائفها هلم ببدعتهم ،واحلق

وسط بينهما!

ويف ابب الصفات ببدعة املمثلة املشبهة ،ومقابلة املعطلة هلم.

ويف ابب القدر واإلرادة بني بدعة القدرية نفاة القدر ،وما قابلها من بدعة اْلربية الغالة يف إثباته.
ويف ابب الصحابة واإلمامة بني بدعة اخلوارج النواصب وما قابلهم من بدعة الروافض.

واحلق يف كل هو الوسط بني تلك البدع! مسألة اإلْيان لعلي بن عبد العزيز الشبل – ص12 :

_________
((( )1جامع العلوم واحلكم)) (ص.)30 :
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املبحث األول :اإلْيان عند أهل السنة واْلماعة

اإلْيان اعتقاد وقول وعمل اإلْيان أصله يف القلب :قال عز وجلَ :ولَ َّما يَ ْد ُخ ِل ا ِإلْيَا ُن ِيف قُـلُوبِ ُك ْم
[احلجرات ،]8 :وقال تعاىلَ :ولَ ِك َّن َّ
ب إِلَْي ُك ُم ا ِإلْيَا َن َوَزيَّـنَهُ ِيف قُـلُوبِ ُك ْم [احلشر ،]7 :وقال
اَّللَ َحبَّ َ
ب ِيف قُـلُوهبِِ ُم ا ِإلْيَا َن [اجملادلة]22 :
أيضاً :أ ُْولَئِ َ
ك َكتَ َ
وقال أيضاً :إَِّلَّ من أُ ْك ِرهَ وقَـلْبهُ مطْمئِ ٌّن ِاب ِإلْيَ ِ
ان [النحل]106 :
َْ
َ ُ ُ َ
وقال صلى هللا عليه وسلم(( :اي معشر من آمن بلسانه ،ومل يدخل اإلْيان إىل قلبه)) (.)1

إىل غري ذلك من األدلة الصرحية يف أن إْيان القلب شرط يف اإلْيان ،وَّل يصح اإلْيان بدونه ،وأنه إذا
وجد سرى ذلك إىل اْلوارح وَّلبد.

وإْيان القلب ليس جمرد العلم واملعرفة والتصديق ابهلل عز وجل ،وخرب الرسول صلى هللا عليه وسلم
 بل َّلبد مع ذلك من اَّلنقياد واَّلستسالم ،واخلضوع واإلخالص ،مما يدخل حتت عمل القلب.يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية :اإلْيان أصله اإلْيان الذي يف القلب ،وَّلبد فيه من شيئني:

تصديق القلب وإقراره ومعرفته ،ويقال هلذا :قول القلب ،قال اْلنيد بن حممد :التوحيد قول القلب،
والتوكل عمل القلب " فال بد فيه من قول القلب وعمله ،مث قول البدن وعمله ،وَّل بد فيه من عمل

القلب ،مثل حب هللا ورسوله ،وإخالص العمل هلل وحده ،وتوكل القلب على هللا وحده ،وغري ذلك
من أعمال القلوب اليت أوجبها هللا ورسوله وجعلها جزءاً من اإلْيان مث القلب هو األصل ،فإذا كان
فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إىل البدن ضرورة َّل ْيكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب ،وهلذا

قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :أَّل وإن يف اْلسد مضغة ،إذا صلحت صلح هلا سائر اْلسد ،وإذا

فسدت فسد هلا سائر اْلسد ،أَّل وهي القلب)) (.)2

فإذا كان القلب صاحلا ِبا فيه من اإلْيان علماً وعمالً قلبياً لزم ضرورة صالح اْلسد ابلقول الظاهر،

والعمل ابإلْيان املطلق ...

ويقول أيضاً :اإلْيان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله ،والعمل اتبع هلذا العلم والتصديق مالزم له،

وَّل يكون العبد مؤمناً إَّل هبا.

ويقول رمحه هللا مبيناً شدة الرتابط بني األصل والفرع( :إذا قام ابلقلب التصديق به ،واحملبة له (قول
القلب ،وعمله) لزم ضرورة أن يتحرك البدن ِبوجب ذلك من األقوال الظاهرة ،واألعمال الظاهرة،

فما يظهر على البدن من األقوال واألعمال هو موجب ما يف القلب وَّلزمه ،ودليله ومعلوله ،كما أن

ما يقوم ابلبدن من األقوال واألعمال له أيضاً أتثري فيما يف القلب ،فكل منهما يؤثر يف اآلخر ،لكن

القلب هو األصل والبدن فرع له ،والفرع يستمد من أصله ،واألصل يثبت ويقوى بفرعه).

ويقول اإلمام املروزي رمحه هللا :أصل اإلْيان التصديق ابهلل ،وِبا جاء من عنده ،وعنه يكون اخلضوع

هلل ألنه إذا صدق ابهلل خضع له ،وإذا خضع أطاع  ..ومعىن التصديق هو املعرفة ابهلل ،واَّلعرتاف له

ابلربوبية ،بوعده ،ووعيده ،وواجب حقه ،وحتقيق ما صدق به من القول والعمل  ..ومن التصديق
ابهلل يكون اخلضوع هلل ،وعن اخلضوع تكون الطاعات ،فأول ما يكون عن خضوع القلب هلل الذي
أوجبه التصديق من عمل اْلوارح واإلقرار ابللسان (.)3
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4880والرتمذي ( ،)2032وأمحد ( .)19791( )420 /4من حديث أيب
برزة األسلمي رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أيب داود .وقال احلافظ العراقي يف ((املغين)) (/2
 :)250إسناده جيد .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :حسن صحيح.

( )2رواه البخاري ( ،)52ومسلم ( .)1599من حديث النعمان بن بشري رضي هللا عنه.
((( )3تعظيم قدر الصالة)) (.)696 - 695 /2
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ويقول أيضاً( :وإمنا املعرفة اليت هي إْيان ،هي معرفة تعظيم هللا ،وجالله ،وهيبته ،فإذا كان كذلك،

فهو املصدق الذي َّل جيد حميصاً عن اإلجالل ،واخلضوع هلل ابلربوبية ،فبذلك ثبت أن اإلْيان يوجب
اإلجالل هلل ،والتعظيم له ،واخلوف منه ،والتسارع إليه ابلطاعة على قدر ما وجب يف القلب من

عظيم املعرفة) (.)1

ويقول( :أصل اإلْيان هو التصديق ،وعنه يكون اخلضوع ،فال يكون مصدقاً إَّل خاضعاً ،وَّل خاضعاً
إَّل مصدقاً ،وعنهما تكون األعمال) (.)2
يتضح لنا من النقل السابق أن العلم واملعرفة والتصديق (أي قول القلب) ،إن مل يصحبها اَّلنقياد

واَّلستسالم واخلضوع( ،أي عمل القلب واْلوارح) مل يكن املرء مؤمناً ،بل تصديق هذا شر من عدمه
ألنه ترك اَّلنقياد مع علمه ومعرفته.

والدليل على أن التصديق واملعرفة فقط َّل تنفع صاحبها وصف هللا به إبليس بقولهَ :خلَ ْقتَ ِين ِمن ََّن ٍر
[األعراف ]12 :وقوله :قَ َ ِ
ك ألُ ْغ ِويـنـَّهم أ ْ ِ
ني [ص ،]82 :فأخرب أنه قد عرف أن هللا
ال فَبِ ِع َّزت َ
َمجَع َ
َ ُْ
خلقه ،ومل خيضع ألمره فيسجد آلدم كما أمره ،فلم ينفعه معرفته إذ زايله اخلضوع.

والدليل على ذلك أيضاً شهادة هللا على قلوب بعض اليهود أهنم يعرفون النيب صلى هللا عليه وسلم

وما أنزل إليهم كما يعرفون أبناءهم ،فال أحد أصدق شهادة على ما يف قلوهبم من هللا ،إذ يقول لنبيه:
ِ
َّ ِ
ِِ
اب يَـ ْع ِرفُونَهُ َك َما يَـ ْع ِرفُو َن
ين آتَـ ْيـنَ ُ
فَـلَ َّما َج ُ
اه ُم الْكتَ َ
اءهم َّما َع َرفُواْ َك َف ُرواْ به [البقرة ،]89 :وقال :الذ َ
اءه ْم [البقرة ،]146 :وقال :لَيَكْتُ ُمو َن ا ْحلَ َّق َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة ]146 :فشهد على قلوهبم
أَبْـنَ ُ
أبهنا عارفة عاملة ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ومل يوجب هلم اسم اإلْيان ِبعرفتهم وعلمهم ابحلق إذ مل
يقارن معرفتهم التصديق واخلضوع هلل ولرسوله ابلتصديق له والطاعة (.)3

ومما جيدر ذكره أن بعض السلف يطلق التصديق أو اعتقاد القلب ويقصد به قول القلب وعمله

مجيعاً ،أو عمل القلب وحده.
_________

((( )1تعظيم قدر الصالة)) ( )776 - 775 /2ويالحظ من هذا النقل ،والذي قبله أنه َّل فرق
بني مفهومي التصديق ،واملعرفة عند اإلمام املروزي وكالمها داخل حتت قول القلب.

((( )2تعظيم قدر الصالة)) (.)716 - 715 /2
((( )3تعظيم قدر الصالة)) (.)698 ،696 /2
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يقول اإلمام أمحد رمحه هللا :وأما من زعم أن اإلْيان اإلقرار ،فما يقول يف املعرفة؟ هل حيتاج إىل
املعرفة مع اإلقرار؟ وهل حيتاج أن يكون مصدقاً ِبا عرف؟ فإن زعم أنه حيتاج إىل املعرفة مع اإلقرار،
فقد زعم أنه من شيئني ،وإن زعم أنه حيتاج أن يكون مقرا ومصدقا ِبا عرف ،فهو من ثالثة أشياء،

وإن جحد وقالَّ :ل حيتاج إىل املعرفة والتصديق فقد قال قوَّلً عظيماً ( )1فاملالحظ من كالم اإلمام

أمحد أنه يعين ابلتصديق عمل القلب ويعين ابملعرفة قول القلب ،أما اإلقرار فقول اللسان ( )2وقال
اإلمام أبو ثور ملا سئل عن اإلْيان ما هو؟( :فاعلم يرمحنا هللا وإايك أن اإلْيان تصديق ابلقلب والقول

ابللسان وعمل ابْلوارح ،وذلك أنه ليس بني أهل العلم خالف يف رجل لو قال :أشهد أن هللا عز

وجل واحد ،وأن ما جاءت به الرسل حق ،وأقر جبميع الشرائع ،مث قال :ما عقد قليب على شيء من
هذا وَّل أصدق به أنه ليس ِبسلم ولو قال :املسيح هو هللا ،وجحد أمر اإلسالم ،قال مل يعتقد قليب

على شيء من ذلك أنه كافر إبظهار ذلك وليس ِبؤمن ،فلما مل يكن ابإلقرار إذا مل يكن معه

التصديق مؤمناً وَّل ابلتصديق إذا مل يكن معه اإلقرار مؤمناً ،حىت يكون مصدقاً بقلبه مقراً بلسانه فإذا

كان تصديق ابلقلب وإقرار ابللسان كان عندهم مؤمناً وعند بعضهم َّل يكون حىت يكون مع
التصديق عمل ،فيكون هبذه األشياء إذا اجتمعت مؤمناً .)3( ) ...

مث رد على من أخرج العمل من اإلْيان فالغالب أنه يقصد ابلتصديق هنا (قول القلب وعمله) وهللا
أعلم.
يقول ابن تيمية :وكذلك قول من قال :اعتقاد ابلقلب ،وقول ابللسان وعمل ابْلوارح ،جعل القول

والعمل امساً ملا يظهر ،فاحتاج أن يضم إىل ذلك اعتقاد القلب ،وَّل بد أن يدخل يف قوله :اعتقاد

القلب ،أعمال القلب املقارنة لتصديقه ،مثل حب هللا ،وخشية هللا والتوكل عليه ،وحنو ذلك ،فإن
دخول أعمال القلب يف اإلْيان أوىل من دخول أعمال اْلوارح ابتفاق الطوائف كلها (.)4

ويقول اإلمام ابن القيم موضحاً ذلك :وحنن نقول :اإلْيان هو التصديق ،ولكن ليس التصديق جمرد

اعتقاد صدق املخرب دون اَّلنقياد له ،ولو كان جمرد اعتقاد التصديق إْياَنً لكان إبليس وفرعون

وقومه وقوم صاحل واليهود الذين عرفوا أن حممداً رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -كما يعرفون
أبناءهم مؤمنني صادقني (.)5

وخنتم هذا البحث ابلتأكيد على أمهية اخلضوع واَّلستسالم واَّلنقياد (عمل القلب واْلوارح) وأنه
أساس دعوة األنبياء والرسل ،وأن قضيتهم مع أقوامهم دائماً ليست قضية املعرفة والعلم اجملرد (أي

قول القلب).
ت ِ
قال تعاىل :فَِإ َّهنُم َّلَ ي َك ِذبونَ َ ِ
ني ِِباي ِ
ِِ
هللا َْجي َح ُدو َن [األنعام ]33 :وقال تعاىل:
ْ ُ ُ
ك َولَك َّن الظَّالم َ َ
ِ
ِ
ِ
ين [النمل.]14 :
س ُه ْم ظُل ًْما َو ُعلُ اوا فَانظُْر َك ْي َ
َو َج َح ُدوا ِهبَا َو ْ
ف َكا َن َعاقبَةُ ال ُْم ْفسد َ
استَـ ْيـ َقنَـ ْتـ َها أَن ُف ُ
_________
((( )1جمموع الفتاوى)) (.)393 /7

( )2يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى)) (( :)397 /7فأراد أمحد ابلتصديق أنه مع

املعرفة به صار القلب مصدقا له ،اتبعاً له ،حمباً له ،معظماً له  ..وهذا أشبه أبن حيمل عليه كالم

اإلمام أمحد).

((( )3شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (.)850 - 849 /4
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)506 /7

((( )5الصالة وحكم اتركها)) (ص.)45 - 44
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فالكفار واملنافقون غالباً ما يقرون ابلربوبية والرسالة ولكن الكرب والبغض وحب الرايسة والشهوات

وحنوها تصدهم عن الطاعة واإلخالص واملتابعة (أي توحيد األلوهية) ومن مث فال ينفعهم ذلك ،وَّل
ينجيهم من عذاب هللا عز وجل يف اآلخرة وَّل من سيف املؤمنني يف الدنيا ،فيجب على الدعاة إىل
هللا أن ترتكز دعوهتم على ذلك ،وأن َّل يقتصروا ابَّلهتمام بتوحيد الربوبية دون الدعوة إىل توحيد

األلوهية ،وإمنا يكون اهتمامهم ابلربوبية طريقاً ومنطلقاً لرتسيخ وتثبيت توحيد األلوهية وعبادة هللا

وحده َّل شريك له.

قول اللسان (اإلقرار ابللسان) قول اللسان جزء من مسمى اإلْيان ،واملقصود بقول اللسان:

األعمال اليت تؤدى ابللسان :كالشهادتني والذكر وتالوة القرآن والصدق والنصيحة والدعاء وغري

ذلك مما َّل يؤدى إَّل ابللسان وهذه األعمال منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب ومنها ما هو

شرط لصحة اإلْيان ولنبدأ أوَّلً ابلنصوص الدالة على أن قول اللسان يدخل يف مسمى اإلْيان

ومنها:

هلل ومآ أُن ِز َل إِلَيـنا وما أُن ِز َل إِ َىل إِبـر ِاه ِ ِ
ِ
وب
يل َوإِ ْس َح َق َويَـ ْع ُق َ
َْ ََ
آمنَّا ِاب َ َ
 - 1قوله عز وجل :قُولُواْ َ
َْ َ
يم َوإ ْمسَاع َ
ِ
ِ
واألسب ِ
يسى َوَما أ ِ
اط َوَما أ ِ
َح ٍد ِم ْنـ ُه ْم َوَْحن ُن لَهُ ُم ْسلِ ُمو َن
ُويتَ النَّبِيمو َن من َّرهبِِ ْم َّلَ نُـ َف ِر ُق بَ ْ َ
َ َْ
ني أ َ
ُويتَ ُم َ
وسى َوع َ
آمنُواْ ِِبِثْ ِل َما آ َمنتُم بِ ِه فَـ َق ِد ْاهتَ َدواْ [البقرة.]137 :
[البقرة ،]136 :مث قال عز وجل :فَِإ ْن َ
ِ
آمنتُم بِ ِه أن ذلك
آمنُواْ ِِبثْ ِل َما َ
آمنَّا مث أخرب بقوله تعاىل :فَِإ ْن َ
قال احلليمي :فأمر املؤمنني أن يقولوا َ
ِ
آمنتُم بِ ِه.
آمنُواْ ِِبثْ ِل َما َ
القول منهم إْيان ،ومسي قوهلم مثل ذلك إْياَن ،إذ َّل معىن لقوله :فَِإ ْن َ
إَّل فإن آمنوا أبن قالوا :مثل ما قلتم فكانوا مؤمنني كما آمنتم فصح أن القول إْيان) (.)1
ِ
ِ ِ
ني
آمنَّا ِاب ََّّلل َو ْح َدهُ َوَك َف ْرََن ِِبَا ُكنَّا بِه ُم ْش ِرك َ
ْسنَا قَالُوا َ
 - 2وقال عز وجل يف آية أخرى :فَـلَ َّما َرأ َْوا َأب َ
ْسنَا [غافر ]85 - 84 :هذا اإلْيان منهم ملا رأوا البأس مل ينقلهم
فَـلَ ْم يَ ُ
ك يَن َف ُع ُه ْم إِْيَا ُهنُ ْم لَ َّما َرأ َْوا َأب َ

من الكفر ومل ينفعهم فثبت أنه لو كان قبلها لنفعهم أبن ينقلهم من الكفر إىل اإلْيان وبذلك يكون

هذا القول منهم لو كان قبل رؤية البأس لكان إْياَن (.)2

 - 3ومن األحاديث الشريفة يف ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم(( :أمرت أن أقاتل الناس ،حىت

يقولوا َّل إله إَّل هللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إَّل حبقها)) ( )3فقد أخرب صلى هللا
عليه وسلم يف هذا احلديث الشريف أن العصمة املزايلة للكفر تثبت ابلقول فبذلك يثبت أن القول
إْيان ألن اإلْيان هو العاصم من السيف (.)4

 - 4ومن األحاديث أيضاً قوله صلى هللا عليه وسلم(( :اإلْيان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة
فأفضلها قول َّل إله إَّل هللا ،وأدَنها إماطة األذى عن الطريق ،واحلياء شعبة من اإلْيان)) (.)5

فهذا احلديث أصل يف دخول األعمال واألقوال يف مسمى اإلْيان ...

نكتفي هبذه األدلة الصرحية على دخول قول اللسان يف مسمى اإلْيان وأنيت إىل مسألة مهمة وهي:

الشهاداتن أصل قول اللسان ومها شرط يف صحة اإلْيان:
_________
((( )1املنهاج يف شعب اإلْيان)) (.)26 /1

( )2انظر(( :املنهاج يف شعب اإلْيان)) (.)26 /1
( )3رواه البخاري ( ،)25ومسلم ( .)22من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما.
( )4انظر(( :املنهاج يف شعب اإلْيان)) (.)27 /1

( )5رواه البخاري ( ،)9ومسلم ( )35واللفظ له .من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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اتفق أهل السنة على أن النطق ابلشهادتني شرط لصحة اإلْيان قال اإلمام النووي تعليقاً على

حديث ((أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا َّل إله إَّل هللا)) (( )1وفيه أن اإلْيان شرطه اإلقرار

ابلشهادتني مع اعتقادمها واعتقاد مجيع ما أتى به النيب صلى هللا عليه وسلم ( )2وقال أيضاً :واتفق

أهل السنة من احملدثني والفقهاء واملتكلمني ،على أن املؤمن الذي حيكم أبنه من أهل القبلة ،وَّل خيلد

يف النارَّ ،ل يكون إَّل من اعتقد بقلبه دين اإلسالم اعتقاداً جازماً خالياً من الشكوك ،ونطق
ابلشهادتني ،فإن اقتصر على إحدامها مل يكن من أهل القبلة أصال.)3( .

ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية :وقد اتفق املسلمون على أنه من مل أيت ابلشهادتني فهو كافر)4( .

وقال أيضاً (فأما الشهاداتن) إذا مل يتكلم هبما مع القدرة فهو كافر ابتفاق املسلمني ،وهو كافر ابطناً
وظاهراً عند سلف األمة وأئمتها ومجاهري علمائها) ( )5وقال أيضاً (إن الذي عليه اْلماعة أن من مل
يتكلم ابإلْيان بلسانه من غري عذر مل ينفعه ما يف قلبه من املعرفة ،وأن القول من القادر عليه شرط

يف صحة اإلْيان) ( )6وقال اإلمام ابن أيب العز احلنفي عند كالمه على حديث شعب اإلْيان (وهذه
الشعب منها ما يزول اإلْيان بزواهلا إمجاعاً كشعبة الشهادتني ،ومنها ما َّل يزول بزواهلا إمجاعاً ،كرتك
إماطة األذى عن الطريق ..

وقال اإلمام ابن رجب احلنبلي( :ومن ترك الشهادتني خرج من اإلسالم) ()7

ويقول احلافظ ابن حجر تعليقاً على حديث ((خيرج من النار من قال َّل إله إَّل هللا ،ويف قلبه وزن
شعرية من خري  )) ..احلديث (( )8فيه دليل على اشرتاط النطق ابلتوحيد )9( ) ..

واملقصود ابلشهادتني كما َّل خيفى ليس جمرد النطق هبما ،بل التصديق ِبعانيهما وإخالص العبادة هلل،

والتصديق بنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم واإلقرار ظاهراً وابطناً ِبا جاء به فهذه الشهادة هي اليت
تنفع صاحبها عند هللا عز وجل ،ولذلك ثبت يف األحاديث الصحيحة قوله صلى هللا عليه وسلم:

((من قال َّل إله إَّل هللا خملصاً من قلبه)) ( )10ويف رواية ((صدقاً)) ( )11ويف رواية ((غري شاك))

((( )12مستيقناً)) (.)13
_________

( )1رواه البخاري ( ،)25ومسلم ( .)22من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه.
((( )2شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)212 /1
((( )3شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)149 /1

((( )4جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية ()302 /7
((( )5جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)609 /7

((( )6الصارم املسلول)) (ص )525واملقصود ابلقول هنا :شهادة أَّل إله إَّل هللا .قال احلافظ ابن
حجر يف ((فتح الباري)) (( :)46 /1فأما القول املراد به النطق ابلشهادتني).اهـ .وهذا ليس حصراً
لقول اللسان ابلشهادتني وإمنا الكالم عن القول الذي هو شرط يف اإلْيان.

( )7انظر(( :جامع العلوم واحلكم)) (ص.)23

( )8رواه البخاري ( ،)44ومسلم ( .)193من حديث أنس بن مالك.
((( )9فتح الباري)) (.)104 /1

( )10رواه أمحد ( ،)22113( )236 /5وابن حبان ( .)200( )429 /1من حديث معاذ بن
جبل رضي هللا عنه .وصححه األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( )2355وقال :صحيح على

شرط الشيخني.

( )11رواه البخاري ( .)128من حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه.
( )12رواه مسلم ( .)27من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )13رواه مسلم ( .)31من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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قال اإلمام املروزي :مث قال صلى هللا عليه وسلم يف حديث ابن عباس لوفد عبد القيس(( :آمركم
ابإلْيان ،مث قال أتدرون ما اإلْيان ابهلل؟ شهادة أن َّل إله إَّل هللا)) ( )1فبدأ أبصله والشاهد بال إله
إَّل هللا هو املصدق املقر بقلبه يشهد هبا هلل بقلبه ،ولسانه يبتدئ بشهادة قلبه واإلقرار به مث يثين
ول َِّ
اَّلل [املنافقون]1 :
ك لََر ُس ُ
ابلشهادة بلسانه واإلقرار به ليس كما شهد املنافقون إذ قَالُوا نَ ْش َه ُد إِنَّ َ
وهللا يشهد إهنم لكاذبون ،فلم يكذب قلوهبم أنه حق يف عينه ،ولكن كذهبم من قوهلم ،فقال َو َّ
اَّللُ
اَّلل ي ْشه ُد إِ َّن الْمنَافِ ِقني لَ َك ِ
اذبُو َن
يَـ ْعلَ ُم إِنَّ َ
ُ َ
ك لََر ُسولُهُ [املنافقون ]1 :أي كما قالوا ،مث قالَ :و َُّ َ َ
[املنافقون ]1 :فكذهبم من قوهلمَّ ،ل أهنم قالوا أبلسنتهم ابطالً وَّل كذابً ،وكذلك حني أجاب النيب
صلى هللا عليه وسلم جربيل بقوله(( :اإلسالم شهادة أن َّل إله إَّل هللا)) ( )2مل يرد شهادة ابللسان
كشهادة املنافقني ولكن أراد شهادة بدؤها من القلب ابلتصديق ابهلل أبنه واحد) (.)3

قال القرطيب ردا على من زعم أن التلفظ ابلشهادتني كاف يف اإلْيان :بل هو مذهب معلوم الفساد

من الشريعة ملن وقف عليها وألنه يلزم منه تسويغ النفاق ،واحلكم للمنافق ابإلْيان الصحيح وهو

ابطل قطعاً ( )4وقال اإلمام حممد بن عبد الوهاب تعليقاً على قوله صلى هللا عليه وسلم(( :من قال

َّل إله إَّل هللا ،وكفر ِبا يعبد من دونه حرم ماله ودمه ،وحسابه على هللا)) ( )5قال( :وهذا من أعظم

ما يبني معىن (َّل إله إَّل هللا) فإنه مل جيعل التلفظ هبا عاصماً للدم واملال ،بل وَّل معرفة معناها مع

لفظها بل وَّل اإلقرار بذلك بل وَّل كونه َّل يدعو إَّل هللا وحده َّل شريك له بل َّل حيرم ماله ودمه

حىت يضيف إىل ذلك الكفر ِبا يعبد من دون هللا ،فإن شك أو توقف مل حيرم ماله ودمه فيا هلا من

مسألة ما أعظمها وأجلها ،واي له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع) ( )6واملقصود من
النقل السابق التأكيد على أن التلفظ ابلشهادتني وحده َّل يفي لصحة اإلْيان والنجاة يف اآلخرة ما مل

يقرتن ذلك خبضوع وانقياد وتصديق وإخالص على حسب ما جاء يف النصوص األخرى وأمجل عبارة

خمتصرة ْيكن أن تقال هبذه املناسبة ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية (وتواترت النصوص أبنه حيرم على

النار من قالَّ :ل إله إَّل هللا ومن شهد أن َّل إله إَّل هللا وأن حممداً رسول هللا لكن جاءت مقيدة

ابلقيود الثقال) ( )7نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن عبد هللا بن
علي الوهييب – 38 /1

ومن أصول أهل السنة واْلماعة اليت اتفقوا عليها يف مسمى اإلْيان على اختالف عباراهتم يف التعبري

– إمجاَّلً وتفصيالً – وذلك خوفاً من اَّلشتباه ،أو اَّللتباس؛ أن اإلْيان مركب من:

(قول ،وعمل) .أو (قول ،وعمل ،ونية) .أو (قول ،وعمل ،ونية ،واتباع السنة).

أي :أن مسمى اإلْيان يطلق عند أهل السنة واْلماعة على ثالث خصال جمتمعةَّ ،ل جيزئ أحدمها

عن اآلخر ،وهذه األمور الثالثة جامعة لدين اإلسالم:
(اعتقاد القلب ،إقرار اللسان ،عمل اْلوارح).

وبعبارة أخرى عندهم:

قول القلب ،وقول اللسان.

عمل القلب ،وعمل اْلوارح.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)53ومسلم ( .)17من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
( )2رواه مسلم ( .)8من حديث عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه.
((( )3تعظيم قدرة الصالة)) ()708 ،707 /2

((( )4املفهم على صحيح مسلم)) نقالً من ((فتح اجمليد)) (ص.)32

( )5رواه مسلم ( .)23من حديث طارق بن أشيم األشجعي رضي هللا عنه.

((( )6فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد)) لعبد الرمحن بن حسن آل الشيخ (ص.)81
( )7نقالً عن ((فتح اجمليد)) لعبد الرمحن بن حسن آل الشيخ (ص.)38
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وْيكن توضيح ذلك؛ ابلتفصيل التايل:
أوَّلً  -قول القلب :هو معرفته للحق ،واعتقاده ،وتصديقه ،وإقراره ،وإيقانه به؛ وهو ما عقد عليه

القلب ،وْتسك به ،ومل يرتدد فيه ،قال هللا تبارك وتعاىل:
ِ
ِ
ِ ِ
ني
ك ُه ُم ال ُْمتَّـ ُقو َن َهلُم َّما يَ َ
شاءو َن ِعن َد َرهبِِ ْم َذلِ َ
ص َّد َق بِ ِه أ ُْولَئِ َ
ك َج َزاء ال ُْم ْحسنِ َ
َوالَّذي َجاء ِابلص ْدق َو َ

[الزمر.]34 - 33 :
ات واألَر ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وت َّ ِ
ني [األنعام.]57 :
يم َملَ ُك َ
وقال تعاىلَ :وَك َذلِ َ
ض َوليَ ُكو َن م َن ال ُْموقنِ َ
الس َم َاو َ ْ
ك نُ ِري إبْـ َراه َ
وقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :خيرج من النار من قال َّل إله إَّل هللا ،ويف قلبه وزن شعرية من

خري)) (.)1

قول اللسان :إقراره والتزامه.
أي :النطق ابلشهادتني ،واإلقرار بلوازمها.
ِ
ِ ِ
اعيل وإِسح َق ويـع ُقوب واألسب ِ
ِ ِ ِ
ِ
اط
يم َوإِ ْمسَ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
قال تعاىل :قُولُواْ َ
آمنَّا ابهلل َوَمآ أُن ِز َل إلَْيـنَا َوَما أُن ِز َل إ َىل إبْـ َراه َ
ِ
ِ
يسى َوَما أ ِ
َوَما أ ِ
َح ٍد ِم ْنـ ُه ْم َوَْحن ُن لَهُ ُم ْسلِ ُمو َن [البقرة:
ُويتَ النَّبِيمو َن من َّرهبِِ ْم َّلَ نُـ َف ِر ُق بَ ْ َ
ني أ َ
ُويتَ ُم َ
وسى َوع َ
.]136
َّ ِ
ين قَالُوا َربمـنَا َّ
ف َعلَْي ِه ْم َوََّل ُه ْم َْحي َزنُو َن [األحقاف.]13 :
استَـ َق ُاموا فَ َال َخ ْو ٌ
اَّللُ ُمثَّ ْ
وقال تعاىل :إِ َّن الذ َ
وقال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم(( :أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن َّل إله إَّل هللا ،وأن

حممداً رسول هللا ،ويقيموا الصالة ،ويؤتوا الزكاة .)2( )) ...

اثنياً :عمل القلب :نيته ،وتسليمه ،وإخالصه ،وإذعانه ،وخضوعه ،وانقياده ،والتزامه ،وإقباله إىل هللا

تعاىل ،وتوكله عليه – سبحانه – ورجاؤه ،وخشيته ،وتعظيمه ،وحبه وإرادته.
ِ َّ ِ
ين يَ ْد ُعو َن َرَّهبُم ِابلْغَ َداةِ َوال َْع ِش ِي يُ ِري ُدو َن َو ْج َههُ [األنعام.]52 :
قال هللا تعاىلَ :وَّلَ تَط ُْرد الذ َ
ِ ِِ
وقال تعاىل :وما أل ٍ ِ ِ ِ ٍ
ِ ِ
ضى [الليل- 19 :
س ْو َ
ف يَـ ْر َ
ََ َ
َحد عن َدهُ من ن ْع َمة ُجتْ َزى إَّلَّ ابْتغَاء َو ْجه َربه األَ ْعلَى َولَ َ
.]21
وقال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم(( :اي معشر من آمن بلسانه ،ومل يدخل اإلْيان قلبه)) (.)3

عمل اْلوارح:

أي فعل املأمورات والواجبات ،وترك املنهيات واحملرمات.

فعمل اللسان :ما َّل يؤدى إَّل به؛ كتالوة القرآن ،وسائر األذكار؛ من التسبيح ،والتحميد ،والتهليل،
والتكبري ،والدعاء ،واَّلستغفار ،والدعوة إىل هللا تعاىل ،وتعليم الناس اخلري ،وغري ذلك من األعمال
اليت تؤدى ابللسان؛ فهذا كله من اإلْيان.
قال تعاىل :إِ َّن الَّ ِذين يـ ْتـلُو َن كِتاب َِّ
الص َالةَ وأَن َف ُقوا ِممَّا رَزقـْنَ ِ
ِ
ِ
ارةً لَّن
َ ُ
َ َ
ََ
اه ْم س ارا َو َعالنيَةً يَـ ْر ُجو َن جتَ َ
اَّلل َوأَقَ ُاموا َّ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
آمنُوا اذْ ُك ُروا َّ
ريا [األحزاب.]41 :
ين َ
تَـبُ َ
ور [فاطر .]29 :وقالَ :اي أَيمـ َها الذ َ
اَّللَ ذ ْك ًرا َكث ً
وعمل اْلوارح :مثل الصالة ،والقيام ،والركوع ،والسجود ،والصيام ،والصدقات ،واملشي يف مرضاة
هللا تعاىل؛ كنقل اخلطا إىل املساجد ،واحلج ،واْلهاد يف سبيل هللا ،واألمر ابملعروف والنهي عن
املنكر ،وغري ذلك من أعمال شعب اإلْيان.

َّ ِ
اس ُج ُدوا َوا ْعبُ ُدوا َربَّ ُك ْم َوافْـ َعلُوا ْ
ري لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْفلِ ُحو َن
آمنُوا ْارَك ُعوا َو ْ
ين َ
قال هللا تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
اخلَ ْ َ
اه ُدوا ِيف َِّ
ِِ
وج ِ
اجتَـبَا ُك ْم [احلج.]78 - 77 :
اَّلل َح َّق ِج َهاده ُه َو ْ
ََ
ِ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
شو َن َعلَى األ َْر ِ
ين
اد َّ
ين ْيَْ ُ
وقال تعاىلَ :وعبَ ُ
ض َه ْوًَن َوإِذَا َخاطَبَـ ُه ُم ا ْْلَاهلُو َن قَالُوا َس ً
الما َوالذ َ
الر ْمحَ ِن الذ َ
يَبِيتُو َن لَِرهبِِ ْم ُس َّج ًدا َوقِيَ ًاما [الفرقان.]64 - 63 :
فهذه اخلصال الثالث:
(اعتقاد القلب ،إقرار اللسان ،عمل اْلوارح).

اشتمل عليها مسمى اإلْيان عند أهل السنة واْلماعة؛ فمن أتى جبميعها؛ فقد اكتمل إْيانه .اإلْيان

حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدهللا بن عبداحلميد األثري – ص15
_________

( )1رواه البخاري ( .)44من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.

( )2رواه البخاري ( ،)25ومسلم ( .)22من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه.
( )3رواه أبو داود ( ،)4880والرتمذي ( ،)2032وأمحد ( .)19791( )420 /4من حديث أيب
برزة األسلمي رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أيب داود .وقال احلافظ العراقي يف ((املغين)) (/2
 :)250إسناده جيد .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :حسن صحيح.
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ْتهيد
استقرأ الشيخ أبو العباس ابن تيمية هذا األصل اْلامع للنزاع يف اإلْيان من خالل سربه ألقوال
الطوائف يف اإلْيان وْتحيصه حلقائقها ،وهو املطلع على أقوال أهل املقاَّلت اطالعاً مل يُعرف له

نظري.

وهذه األصول هي يف الواقع قواعد قعَّدها – رمحه هللا -يف مواقف تلك الطوائف من دَّلئل الوحي
يف مسألة اإلْيان ،وأجوبتهم عليها .وهي :مسألة اإلْيان لعلي بن عبد العزيز الشبل – ص17

()366/5

األصل األول
قال رمحه هللا يف اإلْيان األوسط :وأصل نزاع هذه الفرق يف اإلْيان من اخلوارج واملرجئة واملعتزلة
واْلهمية وغريهم أهنم جعلوا اإلْيان شيئاً واحداً ،إذا زال بعضه زال مجيعه ،وإذا ثبت بعضه ثبت

مجيعه .فلم يقولوا بذهاب بعض وبقاء بعض ،كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :خيرج من النار
من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من اإلْيان)) .)1( .مسألة اإلْيان لعلي بن عبد العزيز الشبل
– ص17

_________
( )1رواه البخاري ( ،)7510ومسلم ( .)193من حديث أنس رضي هللا عنه.
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األصل الثاين

ضمنه شرحه لألصفهانية حيث قال :وأصل هؤَّلء أهنم ظنوا أن الشخص الواحد َّل يكون
ما َّ

ُمستحقاً للثواب والعقاب ،والوعد والوعيد ،واحلمد والذم .بل إما هلذا وإما هلذا ،فأحبطوا مجيع
حسناته ابلكبرية اليت فعلها  ...اهـ (.)1

وهذا هو معىن أن جيتمع يف العبد :إْيان وكفر ،وإسالم ونفاق ،وسنة وبدعة ،وطاعة ومعصية  ..وهو
احلق الذي دلت عليه نصوص اإلْيان من الكتاب والسنة .مسألة اإلْيان لعلي بن عبد العزيز الشبل

– ص17

_________
( )1يف ((شرح األصفهانية)) ( ،)138 - 137وانظر(( :الفرقان بني احلق والباطل)) (- 13
.)48

()368/5

األصل الثالث
ما ذكره العلماء -رمحهم هللا -من طريقة أهل البدع يف تلقي النصوص والسنة الشريفة (الوحي) سواء
كانوا من الوعيدية من اخلوارج واملعتزلة ،أو من املرجئة على تنوع مراتبهم وأصنافهم ،فهم َّل جيمعون

بني نصوص الوعد والوعيد؛ بل إهنم – يف استدَّلهلم ،ينفردون فيهما ِبا يؤيد مذاهبهم.

أ -فالوعيدية يستدلون بنصوص الوعيد ،ويهملون نصوص الوعد ،أو َّل جيمعوهنا مع نصوص الوعيد
يف التلقي واَّلستدَّلل.

ب -وكذلك املرجئة ي ِ
عولون على نصوص الوعد ،دون اعتبار للنصوص الواردة يف الوعيد ،ومجعها يف
التلقي واَّلستدَّلل مع نصوص الوعد .فكالمها آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض.
أما أهل السنة واْلماعة فآمنوا ابلكتاب كله ،وعولَّوا على النصوص مجيعها ،فنظروا إىل نصوص

الوعيد مع نصوص الوعد ،فلم يضطربوا ومل يفرقوا بني املتماثالت وإمنا كانوا األمة الوسط ،وأسعد
الفريقني ابملذهب احلق .مسألة اإلْيان لعلي بن عبد العزيز الشبل – ص18
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األصل الرابع

ٌ
وشعب عديدة ،ومراتب متعددة ،فمن اإلْيان شعب إذا
خصال
أن اإلْيان وكذا الكفر ،لكل منهما
ٌ
زالت زال اإلْيان كله كالصدق يف احلديث واحلياء .وكذلك الكفر منه شعب إذا وقعت وقع الكفر

األكرب كاَّلستهزاء والسب هلل ولدينه ولرسوله ،ومنه شعب إذا وقعت مل يقع الكفر األكرب املخرج عن

امللة ،كسب املسلم وقتاله والنياحة وغري ذلك ،وإمنا يكون مقرتفها واقعاً يف الكفر األصغر ،وهو
الكفر العملي ،وهو َّل خيرج من امللة ( .)1مسألة اإلْيان لعلي بن عبد العزيز الشبل – ص19
_________

( )1انظر(( :اقتضاء الصراط املستقيم)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية ( ،)237 /1و ((تعظيم قدر
الصالة)) للمروزي ( ،)520 - 516 /2وكتاب ((الصالة)) َّلبن القيم ( ،)61 - 54و ((الرسائل
املفيدة)) للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن ( ،)29 /27و ((أعالم السنة املنشورة))

للحافظ احلكمي ( )75 - 73وغريها كثري!
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املبحث الثالث :معىن اإلقرار والتصديق يف كالم السلف
أن إْيان القلب يشتمل على أصلني:

األول :قول القلب.

الثاين :عمل القلب.

وقد ورد عن بعض السلف تفسري إْيان القلب :ابلتصديق ،أو اإلقرار ،أو اَّلعتقاد .ويوصف قول

القلب ابلعلم أو املعرفة إضافة إىل عمل القلب .فهذه سبعة معان مضافة للقلب وردت يف عبارات
السلف .وِبعرفة حقيقة هذه املعاين يتضح الفرق بني أقوال القلوب وأعماهلا ،والعالقة بينها .حيث
إن بعض الناس قد خيلط بني أقوال القلوب وأعماهلا ،فتخفى عليهم بعض أحكام أعمال القلوب.

ولذا سوف أوضح – إن شاء هللا – هذه املعاين ،وبيان مراد السلف هبا ،من خالل املسائل الثالث
التالية:

املسألة األوىل :املراد بتصديق القلب

يطلق تصديق القلب على شيئني:

األول :التصديق اخلربي العلمي الذهينِ ،بعىن أن يقع يف القلب نسبة الصدق إىل املخرب واخلرب ذاته
جمردا عما سوى ذلك من أعمال القلوب .وهذا هو قول القلب.
الثاين :التصديق العملي ،أي تصديق اخلرب ابَّلمتثال واَّلنقياد .وهذا هو الذي قصده السلف عند

إطالق التصديق .فمن قال من السلف أبن اإلْيان هو :التصديق ،فإنه يقصد بذلك املعنيني؛ قول
القلب وعمله .أو عمل القلب املتضمن لتصديقه.

قال اإلمام اآلجري رمحه هللا( :اعلموا – رمحنا هللا وإايكم – أن الذي عليه علماء املسلمني :أن
اإلْيان واجب على مجيع اخللق ،وهو تصديق ابلقلب ،وإقرار ابللسان ،وعمل ابْلوارح) (.)1
وقد دلت األدلة من الكتاب والسنة ولغة العرب وأقوال السلف على أن التصديق ليس حمصورا يف

التصديق اخلربي .بل ورد كذلك يف التصديق العملي ،فمن شواهد ذلك:
ِ ِ
ِ
ني [الصافات:
ْت ال مرْؤَاي إِ ََّن َك َذلِ َ
ص َّدق َ
ك َْجن ِزي ال ُْم ْحسنِ َ
يم قَ ْد َ
 )1قوله تعاىلَ :وََن َديْـنَاهُ أَ ْن َاي إبْـ َراه ُ
 ،]105 - 104أي قد امتثلت األمر وحققته فكأنه قد ذبح ابنه .ألن املقصود هو عمل القلب.
ِ
ِ ِ
ك ُه ُم ال ُْمتَّـ ُقو َن [الزمر .]33 :فقد فسرها ابن
ص َّد َق بِ ِه أ ُْولَئِ َ
 )2قوله تعاىلَ :والَّذي َجاء ِابلص ْدق َو َ
عباس رضي هللا عنهما – أن الصدق هو شهادة أن َّل إله إَّل هللا .فمن جاء مصدقا هبا من املؤمنني

ومصدقا ِبحمد صلى هللا عليه وسلم فهو املتقي (.)2
ْرب من آمن ِاب ِ
ْرب أَن تُـولمواْ وجوه ُكم قِبل الْم ْش ِر ِق والْم ْغ ِر ِ ِ
َّ
هلل َوالْيَـ ْوِم
َ َ
س الِ َّ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ
ب َولَك َّن الِ َّ َ ْ َ َ
 )3قوله تعاىل :ل ْي َ
ِ
ال َعلَى حبِ ِه ذَ ِوي الْ ُقرىب والْيـتَامى والْم ِ
اآلخ ِر والْمآلئِ َك ِة وال ِ
ْكتَ ِ
ني َوابْ َن
ني َوآتَى ال َْم َ
ساك َ
اب َوالنَّبِيِ َ
ُ
َ
َ َ
َْ َ َ َ َ َ َ
ِ ِِ
يل و َّ ِ
اه ُدواْ و َّ ِ
َّ ِ
الرقَ ِ
الصالةَ َوآتَى َّ
ني َوِيف ِ
ين ِيف
ام َّ
السآئِل َ
اب َوأَقَ َ
الزَكاةَ َوال ُْموفُو َن ب َع ْهده ْم إِذَا َع َ َ
السب ِ َ
الصاب ِر َ
ِ
ْس أُولَئِ َ َّ ِ
ني الْبَأ ِ
ك ُه ُم ال ُْمتَّـ ُقو َن [البقرة.]177 :
ص َدقُوا َوأُولَئِ َ
ْساء والض ََّّراء َوح َ
ين َ
الْبَأ َ
ك الذ َ

قال ابن كثري رمحه هللا :قوله أُولَئِ َ َّ ِ
ص َدقُوا ،أي هؤَّلء الذين اتصفوا هبذه الصفات هم الذين
ين َ
ك الذ َ

صدقوا يف إْياهنم ،ألهنم حققوا اإلْيان القليب ابألقوال واألفعال) (.)3

وهبذا يتضح معىن تصديق القلب عند السلف إذا أفرد ،وأهنم يريدون بذلك التصديق اخلربي
املستلزم لعمل القلب ،أو عمل القلب املتضمن لقوله ،أو مها مجيعا.

ومن اخلطأ أن يظن أن مرادهم ابلتصديق عند اإلطالق هو جمرد نسبة الصدق إىل اخلرب ،أو ما أشبهه
كاملعرفة اجملردة ،أو العلم اجملرد.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :اإلْيان أصله اإلْيان الذي يف القلب ،وَّل بد فيه من شيئني:

_________

((( )1الشريعة)) ((( )611 /2شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) (.)849 /4
((( )2تفسري ابن كثري)) (.)70 /4
((( )3تفسري ابن كثري)) (.)284 /1
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تصديق القلب ،وإقراره ومعرفته ،ويقال هلذا قول القلب.
وَّلبد فيه من عمل القلب ،مثل حب هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم .وغري ذلك من أعمال
القلوب ،اليت أوجبها هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم ،وجعلها من اإلْيان) (.)1

وقال أيضاً( :اإلْيان وإن كان يتضمن التصديق ،فليس هو جمرد التصديق ،وإمنا هو اإلقرار

والطمأنينة ،وذلك ألن التصديق إمنا يعرض للخرب فقط ،فأما األمر فليس فيه تصديق من حيث هو
أمر ،وكالم هللا خرب وأمر ،فاخلرب يستوجب تصديق املخرب ،واألمر يستوجب اَّلنقياد له واَّلستالم،

وهو عمل يف القلب مجاعة اخلضوع واَّلنقياد لألمر فإذا قوبل اخلرب ابلتصديق ،واألمر ابَّلنقياد ،فقد
حصل أصل اإلْيان يف القلب ،وهو الطمأنينة واإلقرار ،وذلك إمنا حيصل إذا استقر يف القلب

التصديق واَّلنقياد) (.)2

وقال ابن القيم رمحه هللا( :وحنن نقول :اإلْيان هو التصديق ،ولكن ليس التصديق جمرد اعتقاد صدق
املخرب دون اَّلنقياد له ،ولو كان جمرد اعتقاد التصديق إْياَن ،لكن إبليس وفرعون وقومه وقوم صاحل
واليهود الذين عرفوا أن حممدا رسول هللا كما يعرفون أبناءهم مؤمنني مصدقني  ..فالتصديق إمنا يتم
أبمرين :أحدمها :اعتقاد الصدق.

والثاين :حمبة القلب ،وانقياده) (.)3

وقال الشيخ حافظ احلكمي رمحه هللا( :ومن هنا يتبني لك أن من قال من أهل السنة يف اإلْيان هو:
التصديق على ظاهر اللغة؛ أهنم إمنا عنوا التصديق اإلذعاين املستلزم لالنقياد ظاهرا وابطنا بال شك،

مل يعنوا جمرد التصديق) (.)4

فاحلاصل أن لفظ تصديق القلب عند السلف له أربعة معان:
 )1أن يراد به قول القلب فقط ،وهذا فيما إذا قرن بعمل القلب.
 )2أن يراد به عمل القلب املتضمن لقوله.

 )3أن يراد به قول القلب املستلزم لعمل القلب.
 )4أن يراد به قول القلب وعمله مجيعا.

وأما أن يفرد ويراد به قول القلب فقط فهذا مل يرد عن السلف ،بل هو من اصطالحات أهل البدع.

مث ليعلم أن التصديق ِبعناه اخلربي ،الذي هو جمرد أن يقع يف القلب نسبة الصدق إىل املخرب واخلرب

من غري إذعان وقبول؛ يساوي ْتاما عند السلف واألئمة معىن العلم أو املعرفة ،إذ َّل يوجد فرق بني
العلم واملعرفة والتصديق.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :فإن الفرق بني معرفة القلب وبني جمرد تصديق القلب اخلايل
عن اَّلنقياد والذي جيعل قول القلب ،أمر دقيق .وأكثر العقالء ينكرونه ،وبتقدير صحته َّل جيب

على كل أحد أن يوجب شيئني َّل يتصور الفرق بينهما .وأكثر الناس َّل يتصورون الفرق بني معرفة
القلب وتصديقه ،ويقولون :إن ما قاله ابن كالب واألشعري من الفرق كالم ابطل َّل حقيقة له ،وكثري
من أصحابه اعرتف بعدم الفرق – إىل أن قال رمحه هللا واملقصود هنا أن اإلنسان إذا رجع إىل نفسه
عسر عليه التفريق بني علمه أبن الرسول صلى هللا عليه وسلم صادق ،وبني تصديق قلبه تصديقا

جمردا عن اَّلنقياد وغريه من أعمال القلوب أبنه صادق) (.)5

واملتتبع لبعض تعاريف السلف لإلْيان جيد أهنم يعربون عن التصديق ابملعرفة ،وعن املعرفة ابلتصديق،

بل ويعرفون املعرفة أبهنا التصديق ،والتصديق أبنه املعرفة.
قال اإلمام املروزي رمحه هللا( :وإمنا املعرفة اليت هي إْيان :هي معرفة تعظيم هللا وجالله وهيبته ،فإذا

كان كذلك فهو املصدق الذي َّل جيد حميصا عن اإلجالل هلل ابلربوبية) (.)6
_________

((( )1اإلْيان)) (.)176
((( )2الصارم املسلول)) ( )966 /3وانظر ((اإلْيان)) (ص.)120 :
((( )3الصالة)) (ص.)28:

((( )4معارج القبول)) (.)17 /2
((( )5اإلْيان)) (.)381

((( )6تعظيم قدر الصالة)) (.)775 /2
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وقال أيضاً( :ومعىن التصديق :هو املعرفة ابهلل ،واَّلعرتاف له ابلربوبية ،وبوعده ،ووعيده ،وواجب
حقه ،وحتقيق ما صدق به من القول والعمل) (.)1

وقال ابن القيم رمحه هللا( :ومن أتمل ما يف السري واألخبار الثابتة من شهادة كثري من أهل الكتاب
واملشركني له صلى هللا عليه وسلم ابلرسالة؛ وأنه صادق ،فلم تدخلهم هذه الشهادة يف اإلسالم ،علم
أن اإلسالم أمر وراء ذلك ،وأنه ليس هو املعرفة فقط ،وَّل املعرفة واإلقرار فقط ،بل املعرفة واإلقرار،

واَّلنقياد ،والتزام طاعته ودينه ظاهرا وابطنا) (.)2

فتبني من خالل هذه النقول أنه َّل فرق بني املعرفة والتصديق اجملرد.

املسألة الثانية :املراد ابعتقاد القلب
اَّلعتقاد يف اللغة مصدر عقد يعقد عقدا ،مأخوذ من العقد ،والربط ،والشد بقوة (.)3

وأما اعتقاد القلب عند السلف الصاحل فهو يتضمن ركنني قلبيني:

األول :املعرفة والعلم والتصديق .ويطلق عليه قول القلب ،وهذا املعىن عندما يقرتن اَّلعتقاد بعمل

القلب (.)4

الثاين :اَّللتزام واَّلنقياد والتسليم .ويطلق عليه عمل القلب ،وهذا املعىن لالعتقاد عند السلف إذا
جاء مفردا.

وهبذا يتبني أن من قال من السلف أبن اإلْيان اعتقاد ابلقلب وقول ابللسان وعمل ابْلوارح .فمراده

ابَّلعتقاد هنا قول القلب وعمله.

وهلذا بوب اإلمام ابن منده رمحه هللا يف كتابه اإلْيان اباب بعنوان( :ذكر خرب يدل على أن اإلْيان قول
ابللسان ،واعتقاد ابلقلب ،وعمل ابألركان ،يزيد وينقص) (.)5
وكذا بوب اإلمام الاللكائي رمحه هللا بقوله( :سياق ما روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن اإلْيان

تلفظ ابللسان ،واعتقاد ابلقلب ،وعمل ابْلوارح) ( .)6مث ذكر األدلة الدالة على أنه اعتقاد ابلقلب.
وتقدم أن من أقوال السلف وأئمة السنة يف تفسري اإلْيان ،أهنم اترة يقولون :قول ابللسان ،واعتقاد

ابلقلب ،وعمل ابْلوارح (.)7

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :وكذلك قول من قال :اعتقاد ابلقلب ،وقول ابللسان ،وعمل
ابْلوارح .جعل القول والعمل امسا ملا ظهر ،فاحتاج أن يضم إىل ذلك اعتقاد القلب .وَّلبد أن يدخل
يف قوله :اعتقاد القلب؛ أعمال القلب املقارنة لتصديقه مثل حب هللا ،وخشية هللا ،والتوكل عليه،

وحنو ذلك) (.)8
وأما إذا ذكر اَّلعتقاد مع عمل القلب ،فإنه يراد به عند السلف قول القلب.

املسألة الثالثة :املراد إبقرار القلب:
إقرار القلب يطلق على شيئني:

األول :على قول القلب .وهذا عند ذكره مع عمل القلب.
_________

((( )1تعظيم قدر الصالة)) (.)695 /2
((( )2زاد املعاد)) (.)638 /3
((( )3معجم مقاييس اللغة)) ((( )86 /4الصحاح)) ((( )510 /2لسان العرب)) ()296 /3
((القاموس احمليط)) (.)383

( )4ذكر ابن القيم رمحه هللا يف ((إغاثة اللهفان)) ( )13 /1أن أقوال القلب هي العقائد .وأعمال
القلب هي اإلرادة واحملبة والكراهية وتوابعها.

((( )5اإلْيان)) (ب.)341 /1
((( )6شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) ( ،)830 /4وانظر ((التمهيد)) (.)243 /9

وعرف الشيخ حممد بن صاحل العثيمني يف كتابه ((شرح ثالثة األصول)) (ص – )76 :اإلْيان أبنه:

(اعتقاد ابلقلب ،وقول ابللسان ،وعمل ابْلوارح).

((( )7اإلْيان َّلبن تيمية)) (ص.)162 :

((( )8اإلْيان األوسط املطبوع ضمن جمموع الفتاوى)) (.)506 /7
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َخ َذ
الثاين :على عمل القلب .ويكون املراد به اَّللتزام ،وهذا عند اإلطالق ،كما يف قوله تعاىلَ :وإِ ْذ أ َ
هللا ِميثَا َق النَّبِيِني لَما آتَـيـت ُكم ِمن كِت ٍ ِ
ْم ٍة ُمثَّ َجاء ُك ْم َر ُس ٌ
ص ِد ٌق لِ َما َم َع ُك ْم لَتُـ ْؤِمنُ َّن بِ ِه
َ
َْ َ ُْ
ول م َ
ُ
اب َوحك َ

ِ
ال فَا ْشه ُدواْ وأ َََنْ مع ُكم ِمن َّ ِ ِ
ين
نص ُرنَّهُ قَ َ
ال أَأَقـ َْر ْرُْمت َوأ َ
َخ ْذ ُْمت َعلَى َذل ُك ْم إِ ْ
َولَتَ ُ
ص ِري قَالُواْ أَقـ َْر ْرََن قَ َ َ َ َ َ
الشاهد َ
َ
[آل عمران .]81 :فاإلقرار هنا ليس معناه اخلرب اجملرد ،بل معناه اَّللتزام لإلْيان والنصرة للرسول
صلى هللا عليه وسلم وهذا هو اإلْيان ِبا فيه عمل القلب.

ويقابل اإلقرار ابملعىن األول اإلنكار واْلحود .وابملعىن الثاين يقابله اإلابء واَّلمتناع .كما أن الكفر

منه كفر إنكار وجحود .ومنه كفر إابء وامتناع ككفر إبليس.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :ولفظ اإلقرار :يتناول اَّللتزام والتصديق ،وَّلبد منهما ،وقد

يراد ابإلقرار جمرد التصديق بدون التزام الطاعة) (.)1

وقد تقدم كالم شيخ اإلسالم أن قول القلب :هو تصديقه وإقراره ومعرفته ( .)2وعليه فيقال يف

اإلقرار كما قيل يف التصديق واَّلعتقاد.

وخالصة هذا املبحث :أن التصديق واَّلعتقاد واإلقرار يتناول عند السلف:

 )1قول القلب فقط ،وذلك عند اقرتاهنا بعمل القلب.
 )2قول القلب املستلزم لعمل القلب.
 )3عمل القلب ،املتضمن لقول القلب.
 )4قول القلب وعمله مجيعا.

وكل ذلك حبسب التقييد واإلطالق .فيتبني بذلك مراد السلف يف عباراهتم ،وأنه َّل اختالف بينها.
وأما معرفة القلب وعلمه فال إشكال يف أن املراد هبا قول القلب فقط .أعمال القلوب حقيقتها

وأحكامها عند أهل السنة واْلماعة وعند خمالفيهم للعتييب141-
_________

((( )1اإلْيان)) (ص.)380 :
((( )2اإلْيان)) (ص.)176 :
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املبحث الرابع :معىن قول السلف اإلْيان قول وعمل
من الواضح لكل ذي عقل سليم أن معىن قول السلف :اإلْيان قول وعمل هو :أنه التزام وتنفيذ

وإقرار واعتقاد وطاعة -ابلقلب واللسان واْلوارح -ولكن املرجئة ابستخدامهم املتكلف ملنطق

اليوَنن والفلسفة األعجمية العجماء -فهموا أن هذه العبارة حد منطقي غري جامع وَّل مانع ،إذ مل

يفهموا إَّل أن القول هو ألفاظ اللسان والعمل حركات اْلوارح ،فاعرتضوا على قول السلف -من

هذا الوجه -أبهنم أمهلوا إْيان القلب! وتبعهم يف هذا بعض املتأخرين ممن أتثر ِبنطق هؤَّلء ومنهجهم
يف التفكري.

وبعضهم ذهب به اخلبث إىل التحايل على العبارة نفسها ،فقالوا :صحيح أن اإلْيان قول وعمل،

ولكن من قال بلسانهَّ :ل إله إَّل هللا -فقد عمل أما عمل اْلوارح فليس من اإلْيان فأخرجوا عبارة
السلف عن معناها البدهي الفطري إىل هذا املعىن السقيم الساقط.

وهلذا اقتضى األمر إيضاح معىن كالم السلف بشيء من التفصيل ،فنقول:
إن اإلْيان عند السلف حقيقة شرعية يف غاية الوضوح ،فهي ترادف وتساوي كلمة الدين ،حىت إن

كثرياً منهم كان نص عبارته :الدين قول وعمل ،وليس يف معىن الدين خفاء حيتاج معه أي مسلم إىل
تكلفات منطقية وسفسطة كالمية ،بل مل يكن هنالك حاجة إىل تعريفه أو بيان معناه أصالً ،وكيف
يعرفون أمراً يعيشونه ويعملونه ويقرءون حقائقه كل حني.

فلما ابتدعت املرجئة قوهلا :إن اإلْيان قول فقط -متأثرة ابملنطق الغريب عن اإلسالم والفطرة

أكذهبم السلف وردوا دعواهم قائلني :بل هو قول وعمل ،فمن ها هنا نشأت العبارة .فال
واللغةَ -
املرجئة الذين ابتدعوا ذلك -أول مرة -أرادوا ألفاظ اللسان اجملردة عن إْيان القلب ،وَّل السلف

الذين ردوا عليهم أرادوا ألفاظ اللسان وحركات اْلوارح جمردة عن عمل إْيان القلب أيضاً.
ولكن املعركة اْلدلية املستمرة ودافع اهلوى والشبهة وترك منطق الفطرة والبديهة إىل منطق اليوَنن؛
كل ذلك جعل املرجئة يتحايلون على األلفاظ ،وْياحكون يف املعاين لتصحيح نظريتهم.
واحلاصل :أن أعمال القلوب مل تكن موضع نزاع بني السلف وأصناف املرجئة املتقدمني ،إَّل فرقة

شاذة هي فرقة اْلهم بن صفوان ومن وافقه كالصاحلي ،وهي فرقة كفرها السلف هبذا ،وِبقاَّلهتا
األخرى يف الصفات والقدر...... ,

وإمنا أصبحت أعمال القلوب حمل نزاع كبري بعد أن تبىن األشاعرة مذهب جهم يف اإلْيان ،وحصروه

يف عمل قليب واحد وهو التصديق ،ومال إليهم املاتريدية الذين كان أصل مذهبهم على إرجاء
ٍ
فحينئذ بعدت الشقة وعظمت الظاهرة حىت آل األمر إىل أن تصبح عقيدة اإلرجاء
املتقدمني احلنفية،
اْلهمي هي عقيدة عامة األمة يف القرون األخرى..... ،

وهذا ما استدعى علماء السنة يف عصر انتشار الظاهرة إىل إيضاح معىن قول السلف وبسط القول

يف أعمال القلوب وأمهيتها ،وهذا ما نفعله هنا نقالً عنهم وإيضاحاً لكالمهم:
يقول َش ْيخ ا ِإل ْس ِ
الم ابن تيمية( :أمجع السلف أن اإلْيان قول وعمل ،يزيد وينقص ،ومعىن ذلك :أنه
قول القلب وعمل القلب ،مث قول اللسان وعمل اْلوارح.

فأما قول القلب :فهو التصديق اْلازم ابهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،ويدخل فيه
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم.
اإلْيان بكل ما جاء به الرسول َ
مث الناس يف هذا على أقسام:

أ -منهم من صدق به مجلةً ومل يعرف التفصيل.

ب -ومنهم من صدق مجلةً وتفصيالً.
مث منهم من يدوم استحضاره وذكره هلذا التصديق -جممالً أو مفصالً -ومنهم من يغفل عنه ويذهل،
ومنهم من استبصر فيه ِبا قذف هللا يف قلبه من النور واإلْيان ،ومنهم من جزم به لدليل قد تعرتض

فيه شبهة ,أو تقليد جازم.
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صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم وتعظيم هللا
قال :وهذا التصديق يتبعه عمل القلب ،وهو حب هللا ورسوله َ

ورسوله وتعزير هللا ورسوله وتوقريه ،وخشية هللا واإلَنبة إليه واإلخالص له والتوكل عليه ،إىل غري ذلك
من األحوال.
فهذه األعمال القلبية كلها من اإلْيان ،وهي مما يوجبها التصديق واَّلعتقاد إجياب العلة املعلول.

ويتبع اَّلعتقاد قول اللسان ،ويتبع عمل القلب عمل اْلوارح من الصالة والزكاة والصوم واحلج وحنو
ذلك (.))1

وقال بعد أن نقل عبارات السلف املذكورة ( : ....وليس بني هذه العبارات اختالف معنوي ،ولكن
القول املطلق والعمل املطلق يف كالم السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب واْلوارح،
فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول املنافقني ،وهذا َّل يسمى قوَّلً إَّل ابلتقييد ،كقوله تعاىل:
ِ ِ ِِ
س ِيف قُـلُوهبِِ ْم [الفتح.]11 :
يَـ ُقولُو َن أبَلْسنَته ْم َما لَْي َ
وكذلك عمل اْلوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال املنافقني اليت َّل يتقبلها هللا.
فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر ((.)2

قال( :وكذلك قول من قال :اعتقاد ابلقلب وقول ابللسان وعمل ابْلوارح ،جعل القول والعمل امساً
ملا يظهر ،فاحتاج أن يضم إىل ذلك اعتقاد القلب ،وَّل بد أن يدخل يف قوله :اعتقاد القلب أعمال
القلب املقارنة لتصديقه ،مثل :حب هللا وخشية هللا ،والتوكل على هللا وحنو ذلك.

فإن دخول أعمال القلب يف اإلْيان أوىل من دخول أعمال اْلوارح ابتفاق الطوائف كلها ((.)3

وقد سبق ضمن كالمه الشبيه هبذا  .....قوله( :إن من قال من السلف :اإلْيان قول وعمل ،أراد

قول القلب واللسان ،وعمل القلب واْلوارح ((.)4

وقوله( :فإذا قالوا :قول وعمل ،فإنه يدخل يف القول قول القلب واللسان مجيعاً) ( )5وعند هذه

العبارة علق احملقق بقوله :وعلى هامش النسخة اهلندية :وقول القلب هو إقراره ومعرفته وتصديقه،
وعمله هو انقياده ملا صدق به.
ويقول اإلمام ابن القيم( :إن اإلْيان قول وعمل ،والقول قول القلب واللسان ,والعمل عمل القلب

واْلوارح ،وبيان ذلك أن من عرف هللا بقلبه ومل يقر بلسانه مل يكن مؤمناً كما قال عن قوم فرعون:
س ُه ْم [النمل.]14:
َو َج َح ُدوا ِهبَا َو ْ
استَـ ْيـ َقنَـ ْتـ َها أَنْـ ُف ُ
ِ
ساكِنِ ِه ْم َوَزيَّ َن َهلُ ُم ال َّ
ش ْيطَا ُن
وكما قال عن قوم عاد وقوم صاحلَ :و َعاداً َوَمثُ َ
ود َوقَ ْد تَـبَ َّ َ
ني لَ ُك ْم م ْن َم َ
ِ
السبِ ِ
ين [العنكبوت.]38:
َّه ْم َع ِن َّ
صد ُ
أَ ْع َما َهلُ ْم فَ َ
يل َوَكانُوا ُم ْستَـ ْبص ِر َ
ال لََق ْد علِمت ما أَنْـز َل هؤ ِ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
صائَِر
وقال موسى لفرعون :قَ َ
َّلء إََِّّل َر م
َ ْ َ َ َ َُ
ض بَ َ
ب َّ َ َ
[اإلسراء.]102:

فهؤَّلء حصلوا قول القلب -وهو املعرفة والعلم -ومل يكونوا بذلك مؤمنني ،وكذلك من قال بلسانه

ما ليس يف قلبه مل يكن بذلك مؤمناً ،بل كان من املنافقني.

وكذلك :من عرف بقلبه وأقر بلسانه مل يكن ِبجرد ذلك مؤمناً حىت أييت بعمل القلب من احلب
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ويوايل أولياء هللا ويعادي أعداءه،
والبغض واملواَّلة واملعاداة ،فيحب هللا ورسوله َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم وطاعته والتزام شريعته ظاهراً
ويستسلم بقلبه هلل وحده ،وينقاد ملتابعة رسوله َ
وابطناً .وإذا فعل ذلك مل يكف يف كمال إْيانه حىت يفعل ما أمر به ،فهذه األركان األربعة هي أركان
اإلْيان اليت قام عليها بناؤه) ()6
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)672 /7
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)506 - 505 /7
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)506 /7
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)171 /7
((( )5جمموع الفتاوى)) (.)170 /7
((( )6عدة الصابرين)) (ص.)89 - 88 :
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واحلاصل أن السلف وعلماء أهل السنة واْلماعة يف كل عصر إمنا يستخدمون يف منهج التفكري
املنطق الفطري البدهي الذي يقسم عمل اإلنسان حبسبه قسمني :ظاهر وابطن.

فالباطن :قول القلب وعمله ،والظاهر :قول اللسان وعمل اْلوارح.

فعلى هذا قالوا :اإلْيان قول وعمل ،أي :شامل للظاهر والباطنَّ ،ل سيما إذا ضممنا إىل ذلك ما هو
معروف -بداهةً وفطرًة -من أن حقيقة اإلنسان قسمان :قلب وأعضاء ،وأعماله قسمان :أقوال

وأفعال ،فيكون أمشل عبارة أن يقال :قول وعمل ابلقلب واألعضاء ،وهذا هو مراد السلف قطعاً،
وإمنا اكتفوا عن آخر اْلملة أبوهلا؛ ألن منهجهم الفطري يف التفكري ومنهجهم البليغ يف التعبري هو
القصد إىل املطلوب إبجياز دون العروج على ما هو معلوم بداهة.

وهبذا يظهر أن عبارة قول وعمل على إجيازها جامعة مانعةَّ ،ل من جهة أهنا حد منطقي -أي تعريف
للماهية -ولكن من جهة أهنا كشف عن احلقيقة وبيان هلا.

ولذلك فإنين -بعد طول أتمل -أختار هذه العبارة وأفضلها على عبارة :اعتقاد ابْلنان ،وقول
ابللسان ،وعمل ابألركان وحنوها ،على أن تشرح ِبا أوضحنا آنفاً ،ومن أسباب اَّلختيار:
أهنا املنقولة عن متقدمي السلف ،مع إجيازها ومشوهلا.

أن العبارة األخرى َّل تسلم أيضاً من الفهم اخلطأ.

فإن فهم بعض الناس -املرجئة وغريهم -أن( :قول وعمل) تعين قول اللسان وعمل اْلوارح دون
قول القلب وعمله أمر تنكره البديهة وترده ،ولكن العبارة األخرى توقع يف لبس قلَّ من يفطن له وَّل

يستطيع كل أحد رده ،وهو أن هذه الثالثة -أي اَّلعتقاد والقول والعمل -منفصلة بعضها عن

بعضِ ،بعىن أن الطاعات -اليت هي فروع اإلْيان وشعبه -على ثالثة أقسام :قسم قليب ،وقسم
لساين ،وقسم عملي وعلى هذا قد يفهم أنه ْيكن أن يتحقق يف اإلنسان ركنان من ثالثة أبن يتحقق
لديه اَّلعتقاد والقول مع عدم العمل ابلكلية ،وهذا الذي جزم السلف ابستحالة وقوعه.

وبيان ذلك يتضح من خالل أتمل كالم أحد علماء السنة احملققني -وهو احلافظ ابن حجر -رمحه
هللا -وهو من هو علماً وفهماً وإحاطة أبقوال السلف ،فانظر إليه حني يقول -شرحاً لرتمجة

البخاري ،وهو قول وفعل يزيد وينقص( :فأما القول فاملراد به النطق ابلشهادتني ،وأما العمل فاملراد

به ما هو أعم من عمل القلب واْلوارح ليدخل اَّلعتقادات والعبادات .ومراد من أدخل ذلك يف
تعريف اإلْيان ومن نفاه إمنا هو ابلنظر إىل ما عند هللا تعاىل.

فالسلف قالوا :هو اعتقاد ابلقلب ونطق ابللسان وعمل ابألركان ،وأرادوا بذلك أن األعمال شرط

يف كماله ،ومن هنا نشأ هلم القول ابلزايدة والنقص .....
واملرجئة قالوا :هو اعتقاد ونطق فقط.

والكرامية قالوا :هو نطق فقط.

واملعتزلة قالوا :هو العمل والنطق واَّلعتقاد ،والفارق بينهم وبني السلف أهنم جعلوا األعمال شرطاً
يف صحته ،والسلف جعلوها شرطاً يف كماله.

وهذا كله كما قلنا ابلنظر إىل ما عند هللا تعاىل ،أما ابلنظر إىل ما عندَن فاإلْيان هو اإلقرار فقط ،فمن
أقر أجريت عليه األحكام يف الدنيا ومل حيكم بكفره إَّل إن اقرتن به فعل يدل على كفره كالسجود

للصنم  )1( ) ..إخل

فقارئ كالمه يفهم منه التناقض بني تعريفي السلف يف موضوع العمل ،فإنه يف التعريف األول :قول

وعمل يعترب ركناً ،يف حني أنه حسب التعريف األخري :اعتقاد وقول وعمل ليس إَّل شرط كمال

فقط.

ويفهم منه -كذلك -أن الفرق بني املرجئة والسلف ،أن السلف :زادوا على تعريف املرجئة العمل
وجعلوه شرط كمال ،وعليه فمن ترك العمل ابلكلية فهو عند املرجئة مؤمن كامل اإلْيان ،وعند

السلف مؤمن اترك لشرط الكمال فحسب.
_________
((( )1فتح الباري)) (.)46 /1
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وْيكن أن نفهم منه أيضاً أن تعريف املرجئة واملعتزلة أوجه من تعريف السلف ،ألن املرجئة عرفوه

بركنني واملعتزلة بثالثة والسلف عرفوه -حسب فهمه -بركنني وشرط كمال ،والتعريفات إمنا تذكر
األركان َّل الشروط ظاهرة اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي لسفر احلوايل  -بتصرف – 221 /1

ومن أصول أهل السنة واْلماعة أن الدين واإلْيان قول وعمل ،قول القلب واللسان ،وعمل القلب

واللسان واْلوارح (.)1
فهذه مخسة أمور اشتمل عليها مسمى اإلْيان عند أهل السنة واْلماعة :قول القلب ،وعمله ،وقول

اللسان ،وعمله ،وعمل اْلوارح .واألدلة على دخول هذه األمور يف مسمى اإلْيان كثرية وفرية وفيما

يلي ذكر بعضها:

ِ
ِ ِ
ك ُه ُم
ص َّد َق بِ ِه أ ُْولَئِ َ
أوَّل :قول القلب ،وهو تصديقه وإيقانه ،قال هللا تعاىلَ :والَّذي َجاء ِابلص ْدق َو َ
ِ
ك
ال ُْمتَّـ ُقو َن َهلُم َّما يَ َ
ني [الزمر ]34 - 33 :وقال تعاىلَ :وَك َذلِ َ
شاءو َن ِعن َد َرهبِِ ْم ذَلِ َ
ك َج َزاء ال ُْم ْحسنِ َ
ات واألَر ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وت َّ ِ
ني [األنعام ]75 :وقال تعاىل :إِ َّمنَا
يم َملَ ُك َ
ض َوليَ ُكو َن م َن ال ُْموقنِ َ
الس َم َاو َ ْ
نُ ِري إبْـ َراه َ
يل َِّ
ِ
ِِ
ِ َّ ِ
اه ُدوا ِأب َْم َواهلِِ ْم َوأَن ُف ِس ِه ْم ِيف َسبِ ِ
ك ُه ُم
اَّلل أ ُْولَئِ َ
آمنُوا ِاب ََّّلل َوَر ُسوله ُمثَّ َملْ يَـ ْرَاتبُوا َو َج َ
ين َ
ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
َّ ِ
ِ ِِ
س ِيف قُـلُوهبِِ ْم
الصادقُو َن [احلجرات ]15 :وقال تعاىل يف املراتبني الشاكني :يَـ ُقولُو َن أبَفْـ َواههم َّما لَْي َ
[آل عمران.]167 :

ويف حديث الشفاعة ((خيرج من النار من قال َّل إله إَّل هللا ويف قلبه من اخلري ما يزن شعرية)) (،)2

وغري ذلك من األدلة.

اثنيا :قول اللسان وهو النطق ابلشهادتني شهادة أن َّل إله إَّل هللا وأن حممدا رسول هللا ،واإلقرار
هلل ومآ أُن ِز َل إِلَيـنا وما أُن ِز َل إِ َىل إِبـر ِاه ِ ِ
ِ
يل َوإِ ْس َح َق
َْ ََ
بلوازمهما ،قال هللا تعاىل :قُولُواْ آ َمنَّا ِاب َ َ
َْ َ
يم َوإ ْمسَاع َ
ُويت النَّبِيمو َن ِمن َّرهبِِم َّلَ نُـ َف ِر ُق بني أ ِ
ِ
ويـع ُقوب واألسب ِ
اط َوَما أ ِ
َح ٍد م ْنـ ُه ْم َوَْحن ُن لَهُ
ََ ْ َ َ ْ َ
َْ َ َ
ُويتَ ُم َ
ْ
وسى َوع َ
يسى َوَما أ ِ َ
ِ
ِ
ِ
آمنَّا بِ ِه إِنَّهُ ا ْحلَ مق من َّربِنَا إِ ََّن ُكنَّا من
ُم ْسل ُمو َن [البقرة ،]136 :وقال تعاىلَ :وإِذَا يُـ ْتـلَى َعلَْي ِه ْم قَالُوا َ
ِِ ِ
اَّللُ ِمن كِتَ ٍ
َنز َل َّ
اب [الشورى ]15 :وقال
آم ُ
قَـ ْبله ُم ْسل ِم َ
نت ِِبَا أ َ
ني [القصص ]53 :وقال تعاىلَ :وقُ ْل َ
َّ ِ
ين قَالُوا َربـمنَا َّ
اَّللُ ُمثَّ
تعاىل :إَِّل َمن َش ِه َد ِاب ْحلَِق َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن [الزخرف ]86 :وقال تعاىل :إِ َّن الذ َ
ف َعلَْي ِه ْم َوَّل ُه ْم َْحي َزنُو َن [األحقاف ]13 :وقال صلى هللا عليه وسلم(( :أمرت أن
استَـ َق ُاموا فَال َخ ْو ٌ
ْ
أقاتل الناس حىت يشهدوا أَّل إله إَّل هللا وأين رسول هللا  )3( )) ..وما يف معىن هذا من النصوص.
_________
((( )1العقيدة الواسطية)) َّلبن تيمية (ص )161 :بشرح اهلراس.
( )2رواه البخاري ( )473 /13ومسلم (.)177 /1

( )3رواه البخاري ( ،)25ومسلم ( .)138من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
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اثلثا :عمل القلب ،وهو النية واإلخالص واحملبة واَّلنقياد ،واإلقبال على هللا عز وجل ،والتوكل عليه،
ِ َّ ِ
ين يَ ْد ُعو َن َرَّهبُم ِابلْغَ َداةِ َوال َْع ِش ِي يُ ِري ُدو َن َو ْج َههُ َما
ولوازم ذلك وتوابعه ،قال هللا تعاىلَ :وَّلَ تَط ُْرد الذ َ
ٍ
ِ
ِ
ٍ ِ ِ
ك ِمن ِح ِِ ِ
ِ
ني
سابِ َ
ك َعلَْي ِهم من َش ْيء فَـتَط ُْر َد ُه ْم فَـتَ ُكو َن م َن الظَّال ِم َ
ساهبم من َش ْيء َوَما م ْن ح َ
َعلَْي َ ْ َ
ِ
َح ٍد ِعن َدهُ ِمن نِ ْع َم ٍة ُجتْ َزى إَِّل ابْتِغَاء َو ْج ِه َربِ ِه األَ ْعلَى [الليل ]20 :وقال:
[األنعام ]52 :وقالَ :وَما أل َ

ِ َّ ِ
اد ْهتُ ْم إِْيَ ًاَن َو َعلَى َرهبِِ ْم
وهبُ ْم َوإِ َذا تُلِيَ ْ
ين إِ َذا ذُكِ َر هللاُ َو ِجلَ ْ
ت قُـلُ ُ
آايتُهُ َز َ
ت َعلَْي ِه ْم َ
إِ َّمنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
َّ ِ
وهبم و ِجلَةٌ أ ََّهنُم إِ َىل رهبِِم ر ِ
اج ُعو َن [املؤمنون:
ْ َ َْ
ين يُـ ْؤتُو َن َما آتَوا َّوقُـلُ ُُ ْ َ
يَـتَـ َوَّكلُو َن [األنفال ،]2 :وقالَ :والذ َ
 ]60وغري ذلك من النصوص الدالة على وجوب التوكل واخلوف والرجاء واخلشية واخلضوع واإلَنبة
وغري ذلك من أعمال القلوب ،وهي كثرية جدا يف الكتاب والسنة.

رابعا :عمل اللسان ،وهو العمل الذي َّل يؤدى إَّل به كتالوة القرآن وسائر األذكار من التسبيح
والتحميد والتكبري والدعاء واَّلستغفار وغري ذلك من األعمال اليت تؤدى ابللسان ،قال تعاىل :إِ َّن
ِ
الَّ ِذين يـ ْتـلُو َن كِتاب َِّ
اه ْم ِس ارا و َع َالنِيَةً يَـ ْر ُجو َن ِجتَ َّ
ور [فاطر:
اَّلل َوأَقَ ُاموا َّ
الصالةَ َوأَن َف ُقوا ممَّا َرَزقـْنَ ُ
َ َ
ََ
ارةً لن تَـبُ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ك من كِتَ ِ
ك َّل ُمبَ ِد َل لِ َكلِ َماتِِه َولَن َِجت َد من ُدونِِه ُملْتَ َح ًدا
اب َربِ َ
 ،]29وقالَ :واتْ ُل َما أُوح َي إِلَْي َ
َّ ِ
اَّلل ِذ ْكرا َكثِريا وسبِحوهُ بكْرًة وأ ِ
َصيال [األحزاب:
ين َ
آمنُوا اذْ ُك ُروا ََّ ً ً َ َ ُ ُ َ َ
[الكهف ،]27 :وقالَ :اي أَيمـ َها الذ َ
 ]42 - 41واستـ ْغ ِفرواْ هللا إِ َّن هللا غَ ُف ِ
يم [املزمل .]20 :وغري ذلك من نصوص الشرع الدالة
َ َْ ُ َ
َ ٌ
ور َّرح ٌ
على أعمال اللسان والطاعات اليت تؤدى به.

خامسا :عمل اْلوارح ،وهو العمل الذي َّل يؤدى إَّل هبا مثل القيام والركوع والسجود واملشي يف
مرضاة هللا ،كمثل اخلطا إىل املساجد وإىل احلج وإىل اْلهاد يف سبيل هللا ،وغري ذلك من األعمال اليت
والصالَةِ الْوسطَى وقُ ِ ِ
ِ
الصلَو ِ
ني [البقرة:
ات َّ
ومواْ َّلل قَانِتِ َ
ُْ َ ُ
تؤدى ابْلوارح ،قال هللا تعاىلَ :حافظُواْ َعلَى َّ َ
َّ ِ
اس ُج ُدوا َوا ْعبُ ُدوا َربَّ ُك ْم َوافْـ َعلُوا ْ
ري لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْفلِ ُحو َن
آمنُوا ْارَك ُعوا َو ْ
ين َ
 ]238وقال تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
اخلَ ْ َ
ِ
اه ُدوا ِيف َِّ
ِِ
وج ِ
َّ ِ
ين
اد َّ
اجتَـبَا ُك ْم [احلج ]78 - 77 :وقال تعاىلَ :وعبَ ُ
اَّلل َح َّق ِج َهاده ُه َو ْ
ََ
الر ْمحَ ِن الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ض َه ْوًَن وإِ َذا َخاطَبَـ ُهم ا ْْلَاهلُو َن قَالُوا َس ً َّ
شو َن َعلَى ْاأل َْر ِ
ين يَبِيتُو َن ل َرهب ْم ُس َّج ًدا َوقيَ ًاما
ْيَْ ُ
َ
الما َوالذ َ
ُ
[الفرقان ،]64 - 63 :والنصوص يف هذا كثرية جدا (.)1

قال حممد بن حسني اآلجري يف ابب (القول أبن اإلْيان تصديق ابلقلب ،وإقرار ابللسان ,وعمل

ابْلوارحَّ ،ل يكون مؤمناً إَّل أن جيتمع فيه هذه اخلصال الثالث) قال( :اعلموا رمحنا هللا وإايكم أن

الذي عليه علماء املسلمني أن اإلْيان واجب على مجيع اخللق ،وهو تصديق ابلقلب وإقرار ابللسان
وعمل ابْلوارح.
_________
((( )1معارج القبول)) للحكمي (.)17 /2
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مث اعلموا أنه َّل جتزئ املعرفة ابلقلب والتصديق إَّل أن يكون معه اإلْيان ابللسان نطقا ،وَّل جتزئ
معرفة القلب ونطق اللسان حىت يكون عمل ابْلوارح ،فإذا كملت فيه هذه الثالث اخلصال كان
مؤمناً ،دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء املسلمني .)1( ) ..

مث ساق من النصوص القرآنية ،واألحاديث النبوية ،واآلاثر السلفية ما يدل على ذلك ويؤيده .زايدة

اإلْيان ونقصانه وحكم اَّلستثناء فيه لعبد الرزاق البدر -ص25 - 21:
قال حافظ احلكمي رمحه هللا تعاىل يف شرح قوله يف منظومة سلم الوصول
ا ْعلَ ْم ِأب َّ
اح َفظْهُ َوافْـ َه ْم َما َعلَْي ِه ذَا ا ْشتَ َم ْل
قو ٌل َ
وع َم ْل  ...فَ ْ
الدين ْ
َن َ
قال( :اعلم) اي أخي وفقين هللا وإايك واملسلمني (أبن الدين) الذي بعث هللا به رسله وأنزل به كتبه

ورضيه ألهل مساواته وأرضه وأمر أن َّل يعبد إَّل به وَّل يقبل من أحد سواه وَّل يرغب عنه إَّل من سفه
نفسه وَّل أحسن دينا ممن التزمه واتبعه هو (قول) أي ابلقلب واللسان (وعمل) أي ابلقلب واللسان

واْلوارح فهذه أربعة أشياء جامعة ألمور دين اإلسالم.

ِ
ِ ِ
ك ُه ُم
ص َّد َق بِ ِه أُولَئِ َ
اء ِابلص ْدق َو َ
األول قول القلب وهو تصديقه وإيقانه قال هللا تعاىلَ :والذي َج َ
ك
املُتَّـ ُقو َن َهلُ ْم َما يَ َ
ك َج َزاءُ احملُ ْسنِني [الزمر ]34 - 33 :وقال هللا تعاىلَ :وَك َذلِ َ
شاءُو َن ِع ْن َد َرهبِِ ْم َذلِ َ
ات واألَر ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وت َّ ِ
ني [األنعام ]75 :وقال هللا تعاىل :إِ َّمنَا
يم َملَ ُك َ
ض َوليَ ُكو َن م َن ال ُْموقنِ َ
الس َم َاو َ ْ
نُ ِري إبْـ َراه َ
يل َِّ
ِ
ِِ
ِ َّ ِ
اه ُدوا ِأب َْم َواهلِِ ْم َوأَن ُف ِس ِه ْم ِيف َسبِ ِ
ك ُه ُم
اَّلل أ ُْولَئِ َ
آمنُوا ِاب ََّّلل َوَر ُسوله ُمثَّ َملْ يَـ ْرَاتبُوا َو َج َ
ين َ
ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
الص ِ
ادقُو َن [احلجرات ]15 :صدقوا مث مل يشكوا ويف حديث الدرجات العلى(( :بلى والذي نفسي
َّ

َّ ِ
ين يُـ ْؤِمنُو َن ِابلْغَْي ِ
ب [البقرة]3 :
بيده رجال آمنوا ابهلل وصدقوا املرسلني)) ( )2وقال هللا تعاىل :الذ َ
هلل ومآ أُن ِز َل إِلَيـنا وما أُن ِز َل إِ َىل إِبـر ِاه ِ ِ
ِ
وب
يل َوإِ ْس َح َق َويَـ ْع ُق َ
َْ ََ
آمنَّا ِاب َ َ
وقال هللا تعاىل :قُولُواْ َ
َْ َ
يم َوإ ْمسَاع َ
ِ
ِ
واألسب ِ
يسى َوَما أ ِ
اط َوَما أ ِ
َح ٍد ِم ْنـ ُه ْم َوَْحن ُن لَهُ ُم ْسلِ ُمو َن
ُويتَ النَّبِيمو َن من َّرهبِِ ْم َّلَ نُـ َف ِر ُق بَ ْ َ
َ َْ
ني أ َ
ُويتَ ُم َ
وسى َوع َ
ِ
اَّللُ من كِتَ ٍ
َنز َل َّ
اب [الشورى ]15 :وغري
آم ُ
نت ِِبَا أ َ
[البقرة ]136 :اآلايت وقال هللا تعاىلَ :وقُ ْل َ
ذلك من اآلايت.
ويف حديث الشفاعة(( :خيرج من النار من قال َّل إله إَّل هللا ويف قلبه من اخلري ما يزن شعرية)) ()3
احلديث.

ويف حديث اآلخرة(( :فيقال انطلق فمن كان يف قلبه مثقال حبة من برة أو شعرية من إْيان مث من

كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من إْيان مث من كان يف قلبه أدىن أدىن أدىن مثقال حبة من خردل
من إْيان)) (.)4

_________
((( )1الشريعة)) لآلجري ( )19وانظر ((شرح اعتقاد أهل السنة)) لاللكائي (.)832 /4

( )2رواه البخاري ( ،)3256ومسلم ( .)2831من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
( )3رواه البخاري ( ،)7410ومسلم ( .)193من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.
( )4رواه البخاري ( ،)7510ومسلم ( .)193من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.
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وقال هللا تعاىل يف املكذبني :أَأَن َذرَهتُم أَم َمل تُ ِ
نذ ْرُه ْم َّلَ يُـ ْؤِمنُو َن [يس ]10 :وقال هللا تعاىل يف املراتبني
ْ ْ ْ ْ
ِ ِِ
الر ُس ُ
س ِيف قُـلُوهبِِ ْم [آل عمران ]167 :وقال فيهمَ :اي أَيمـ َها َّ
ول َّلَ
الشاكني :يَـ ُقولُو َن أبَفْـ َواههم َّما لَْي َ
ِ َّ ِ
َْحيز َ َّ ِ
وهبُ ْم [املائدة ]41 :وقال
آمنَّا ِأبَفْـ َو ِاه ِه ْم َوَملْ تُـ ْؤِمن قُـلُ ُ
ُ
ين قَالُواْ َ
سا ِر ُعو َن ِيف الْ ُك ْف ِر م َن الذ َ
نك الذ َ
ين يُ َ
ِ
ك لََر ُسولُهُ َو َّ
اَّلل َو َّ
ول َّ
اَّللُ يَ ْش َه ُد
ك لََر ُس ُ
هللا تعاىل فيهم :إِذَا َج َ
اَّللُ يَـ ْعلَ ُم إِنَّ َ
اءك ال ُْمنَافِ ُقو َن قَالُوا نَ ْش َه ُد إِنَّ َ
إِ َّن الْمنَافِ ِقني لَ َك ِ
اذبُو َن [املنافقون ]1 :أي :يف قوهلم نشهد أي كذبوا إهنم َّل يشهدون بذلك بقلوهبم
ُ َ
إمنا هو أبلسنتهم تقية ونفاقا وخمادعة.
الثاين :قول اللسان وهو النطق ابلشهادتني شهادة أن َّل إله إَّل هللا وأن حممدا رسول هللا واإلقرار
آمنَّا بِ ِه إِنَّهُ ا ْحلَ مق ِمن َّربِنَا
آمنَّا [البقرةَ ]136 :وإِذَا يُـ ْتـلَى َعلَْي ِه ْم قَالُوا َ
بلوازمها قال هللا تعاىلَ :وقُولُوا َ
ِ ِِ ِ
اَّللُ ِمن كِتَ ٍ
َنز َل َّ
اب [الشورى ]15 :وقال
آم ُ
إِ ََّن ُكنَّا من قَـ ْبله ُم ْسل ِم َ
نت ِِبَا أ َ
ني [القصصَ ،]53 :وقُ ْل َ
َّ ِ
ين قَالُوا َربمـنَا َّ
ف َعلَْي ِه ْم
استَـ َق ُاموا فَال َخ ْو ٌ
اَّللُ ُمثَّ ْ
هللا تعاىل :إَِّل َمن َش ِه َد ِاب ْحلَِق [الزخرف ]86 :إِ َّن الذ َ
َوَّل ُه ْم َْحي َزنُو َن [األحقاف ]13 :وقال صلى هللا عليه وسلم(( :أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا
أن َّل إله إَّل هللا وإين رسول هللا)) ( )1وما يف معناه مما سنذكر وما َّل نذكر.
_________
( )1رواه البخاري ( ،)25ومسلم ( .)22من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما.
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والثالث عمل القلب وهو النية واإلخالص واحملبة واَّلنقياد واإلقبال على هللا عز وجل والتوكل عليه
ِ
ِ ِ
الع ِش ِي يُ ِري ُدو َن َو ْج َهه
ولوازم ذلك وتوابعه قال هللا تعاىلَ :وَّل تَط ُْرد الذي َن يَ ْد ُعو َن َرَّهبُ ْم ِابلغَ َداة َو َ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
ت
وهبُ ْم َوإِذَا تُلِيَ ْ
ين إِذَا ذُكِ َر هللاُ َو ِجلَ ْ
ت قُـلُ ُ
[األنعام ]52 :إِ َّمنَا نُطْع ُم ُك ْم ل َو ْجه هللا [اإلنسان ]9 :الذ َ
َّ ِ
وهبم و ِجلَةٌ أ ََّهنُم إِ َىل رهبِِم ر ِ
اجعُو َن
آايتُهُ َز َ
ْ َ َْ
ين يُـ ْؤتُو َن َما آتَوا َّوقُـلُ ُُ ْ َ
َعلَْي ِه ْم َ
اد ْهتُ ْم إِْيَ ًاَن [األنفالَ ]2 :والذ َ

ش ِع مر ِم ْنهُ جلُ ُ َّ ِ
َحسن ا ْحل ِد ِ
[املؤمنونَّ ]60 :
ش ْو َن َرَّهبُ ْم ُمثَّ
ين خيَْ َ
ش ِاهبًا َّمثَ ِاينَ تَـ ْق َ
يث كِتَ ًااب متَ َ
ُ
اَّللُ نَـ َّز َل أ ْ َ َ َ
ود الذ َ
شاء ومن ي ْ ِ
وهبم إِ َىل ِذ ْك ِر َِّ ِ
ِ
ك ه َدى َِّ ِ ِ
اَّلل فَما لَهُ ِمن َه ٍ
اد
ني ُجلُ ُ
اَّلل ذَل َ ُ
تَل ُ
ْ
اَّلل يَـ ْهدي بِه َم ْن يَ َ َ َ ُ
ود ُه ْم َوقُـلُ ُُ ْ
ضل ْل َُّ َ
[الزمر ]23 :الَّ ِذين آمنواْ وتَطْمئِ من قُـلُ ُ ِ ِ
ِ ِ ِ
وب [الرعد ]28 :وقال
وهبُم بِذ ْك ِر هللا أََّلَ بِذ ْك ِر هللا تَط َْمئ من الْ ُقلُ ُ
َ َُ َ َ
ِ
هللا تعاىل :أََّل َِِّ
ِ
ِ
َّلل ال ِدين ْ ِ
صني لَهُ ِ
الدين [البينة،]5 :
ص [الزمرَ ،]3 :وَما أُم ُروا إَِّل ليَـ ْعبُ ُدوا هللا ُخمْل ِ َ
اخلَال ُ
ُ
ِ
اَّلل أَ ْعب ُد ُخمْلِ َّ ِ
آمنُوا أَ َش مد ُحباً هلل [البقرة:
ً
قُ ِل ََّ ُ
ين َ
صا لهُ د ِيين [الزمر ،]14 :وقال هللا تعاىلَ :والذ َ
ُِ ،]165حيبمـ ُه ْم َوُِحيبمونَهُ [املائدة ]54 :قُ ْل إِن ُكنتُ ْم ُِحتبمو َن هللاَ فَاتَّبِ ُع ِوين ُْحيبِْب ُك ُم هللاُ َويَـ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم
وهللا غَ ُف ِ
يم [آل عمرانَ ،]31 :ولَ ِك َّن َّ
ب إِلَْي ُك ُم ا ِإلْيَا َن َوَزيَّـنَهُ ِيف قُـلُوبِ ُك ْم َوَك َّرَه إِلَْي ُك ُم
َ ُ ٌ
ور َّرح ٌ
اَّللَ َحبَّ َ
ك هم َّ ِ
ِ
س ُن ِدينًا
سو َق َوال ِْع ْ
الراش ُدو َن [احلجرات ،]7 :وقال هللا تعاىلَ :وَم ْن أ ْ
صيَا َن أ ُْولَئ َ ُ ُ
َح َ
الْ ُك ْف َر َوالْ ُف ُ
ِممَّن أَسلَم وجهه هلل وهو ُْحم ِسن [النساء ]125 :ومن يسلِم وجهه إِ َىل َِّ
ِ
ِ
ك
سَ
ََ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ
اَّلل َو ُه َو ُْحمس ٌن فَـ َقد ْ
ٌ
ْ ْ َ َ ْ َ ُ َ َُ
استَ ْم َ
اَّلل عاقِبةُ األُموِر [لقمان ،]22 :فَِإ َهل ُكم إِلَهٌ و ِ
ِ
اح ٌد فَـلَه أ ِ
ِ
ِ
ني
َسل ُموا َوبَش ِر ال ُْم ْخبِتِ َ
ُ ْ
ِابل ُْع ْرَوة ال ُْوثْـ َقى َوإِ َىل َّ َ َ ُ
ُ ْ َ
ك َّلَ يـ ْؤِمنُو َن ح َّىت ُحي ِكم َ ِ
يما َش َج َر بَـ ْيـنَـ ُه ْم ُمثَّ َّلَ َِجي ُدواْ ِيف أَن ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِممَّا
[احلج ]34 :فَالَ َوَربِ َ ُ
وك ف َ
َ َ َ ُ
ِ
ت وي ِ
يما [النساء .]65 :وقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إمنا األعمال ابلنيات
قَ َ
سل ُمواْ تَ ْسل ً
ض ْي َ َ ُ َ
وإمنا لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله فهجرته إىل هللا ورسوله ومن كانت هجرته
لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه)) (.)1

وقال صلى هللا عليه وسلم(( :قال هللا تعاىل :أَن أغىن الشركاء عن الشرك من عمل عمال أشرك معي

فيه غريي تركته وشركه)) (.)2

و  ...قال صلى هللا عليه وسلم(( :ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلْيان أن يكون هللا ورسوله
أحب إليه مما سوامها)) ( )3احلديث وقال صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يؤمن أحدكم حىت أكون أحب

إليه من ولده ووالده والناس أمجعني)) (.)4
_________

( )1رواه البخاري ( )1واللفظ له ،ومسلم ( .)1907من حديث عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه.
( )2رواه مسلم ( .)2985من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )3رواه البخاري ( ،)16ومسلم ( .)43من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.
( )4رواه البخاري ( ،)15ومسلم ( .)44من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.
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وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :اللهم إين أسألك حبك وحب من حيبك وحب كل
عمل صاحل يقربين إىل حبك)) (.)1
وقال صلى هللا عليه وسلم(( :اللهم حبب إلينا اإلْيان وزينه يف قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق
والعصيان واجعلنا من الراشدين)) (... )2
_________
( )1رواه الرتمذي ( ،)3235وأمحد ( .)22162( )243 /5من حديث معاذ بن جبل رضي هللا

عنه .وقال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح ،سألت حممد بن إمساعيل عن هذا احلديث فقال:
هذا حديث حسن صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

( )2رواه أمحد ( ،)15531( )424 /3والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( ،)156 /6والبزار يف
((البحر الزخار)) ( .)3147( )63 /9من حديث رفاعة بن رافع الزرقي .قال البزار :وهذا احلديث

َّل نعلمه يروى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إَّل من هذا الوجه رواه عنه رفاعة بن رافع وحده،

وَّل نعلم رواه عبيد إَّل عبد الواحد بن أْين وهو رجل مشهور ليس به أبس يف احلديث روى عنه أهل
العلم .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)176 /6رواه أمحد والبزار واقتصر على عبيد بن رفاعة
عن أبيه وهو الصحيح  ...ورجال أمحد رجال الصحيح .وقال األلباين يف ((صحيح األدب املفرد))

( :)261صحيح.
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الرابع عمل اللسان واْلوارح فعمل اللسان ما َّل يؤدى إَّل به كتالوة القرآن وسائر األذكار من
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري والدعاء واَّلستغفار وغري ذلك وعمل اْلوارح ما َّل يؤدى إَّل

هبا مثل القيام والركوع والسجود واملشي يف مرضاة هللا كنقل اخلطا إىل املساجد وإىل احلج واْلهاد يف

سبيل هللا عز وجل واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر وغري ذلك مما يشمله حديث شعب اإلْيان
قال هللا تعاىل :إِ َّن الَّ ِذين يـ ْتـلُو َن كِتاب َِّ
الصال َة وأَن َف ُقوا ِممَّا رَزقـْنَ ِ
ِ
ِ
ارًة
َ ُ
َ َ
ََ
اه ْم س ارا َو َعالنيَةً يَـ ْر ُجو َن جتَ َ
اَّلل َوأَقَ ُاموا َّ َ
لَّن تَـبور [فاطر ]29:اآلايت وقال هللا تعاىل :واتْل ما أ ِ
ك ِمن كِتَ ِ
ك َّل ُمبَ ِد َل لِ َكلِ َماتِِه
اب َربِ َ
ُوح َي إِلَْي َ
َ َُ
َُ
ولَن َِجت َد ِمن ُدونِِه ملْتَح ًدا [الكهف ]27 :وقال هللا تعاىل :اي أَيمـ َها الَّ ِذين آمنُوا اذْ ُكروا َّ ِ ِ
ريا
ُ َ
َ َ
َ
َ
اَّللَ ذ ْك ًرا َكث ً
ُ
ِ
وسبِحوهُ بكْرةً وأ ِ
ض مرعاً َوخي َفةً َو ُدو َن
ك تَ َ
ك ِيف نَـ ْف ِس َ
َصيالً [األحزاب ]41 :وقال هللا تعاىلَ :واذْ ُكر َّربَّ َ
ََ ُ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اآلص ِ
ني [األعراف ]205 :اآلايت وقال هللا تعاىل:
ال َوَّلَ تَ ُكن م َن الْغَافل َ
ا ْْلَ ْه ِر م َن الْ َق ْو ِل ِابلْغُ ُد ِو َو َ

ِ
وقُ ِل ا ْحلم ُد ِ ِ
َّلل الَّ ِذي َمل يـت ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ريا
َّخ ْذ َولَ ًدا َوَمل يَ ُكن لَّهُ َش ِر ٌ
َْ
َْ
َ
يك ِيف ال ُْملْك َوَملْ يَ ُكن لهُ َوِيلٌّ م َن ال مذل َوَكِ ْربهُ تَ ْكب ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ات َخ ْريٌ عن َد
[اإلسراء ]111 :وقال هللا تعاىل :ال َْم ُ
ات َّ
الصاحلَ ُ
ال َوالْبَـنُو َن ِزينَةُ ا ْحلَيَاة ال مدنْـيَا َوالْبَاقيَ ُ
ك ثَـ َو ًااب َو َخ ْريٌ أ ََمال [الكهف ]46 :وهي ((سبحان هللا واحلمد هلل وَّل إله إَّل هللا وهللا أكرب وَّل
َربِ َ
حول وَّل قوة إَّل ابهلل العلي العظيم)) ()1
_________
( )1رواه النسائي يف ((السنن الكربى)) ( ،)212 /6واحلاكم ( ،)725 /1والبيهقي يف ((شعب
اإلْيان)) ( .)606( )425 /1من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .وقال احلاكم :هذا حديث

صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه .وقال األلباين يف ((صحيح اْلامع)) ( :)3214صحيح ..

()384/5
ِ
ين [األعراف ]55 :اآلايت ،وقال هللا
ض مر ًعا َو ُخ ْفيَةً إِنَّهُ َّلَ ُِحي م
وقال هللا تعاىل :ا ْد ُعواْ َربَّ ُك ْم تَ َ
ب ال ُْم ْعتَد َ
تعاىل :واستـغْ ِفرواْ هللا إِ َّن هللا غَ ُف ِ
َّ ِ
ين يَ ْذ ُك ُرو َن هللاَ قِيَ ًاما
َ َْ ُ َ
َ ٌ
ور َّرح ٌ
يم [املزمل ]20 :وقال هللا تعاىل :الذ َ
والصالَةِ
ِ
الصلَو ِ
ِِ
ات َّ
َوقُـ ُع ً
ودا َو َعلَ َى ُجنُوهب ْم [آل عمران ]191 :اآلايت وقال هللا تعاىلَ :حافظُواْ َعلَى َّ َ
الْوسطَى وقُ ِ ِ
َّ ِ
اس ُج ُدوا
آمنُوا ْارَك ُعوا َو ْ
ومواْ َّلل قَانِتِ َ
ين َ
ُْ َ ُ
ني [البقرة ]238 :وقال هللا تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
ِ
ِ
ِ
اَّلل ح َّق ِجه ِ
َوا ْعبُ ُدوا َربَّ ُك ْم َوافْـ َعلُوا ْ
ادهِ [احلج ]78 - 77 :اآلايت
ري لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْفل ُحو َن َو َجاه ُدوا ِيف َّ َ َ
اخلَ ْ َ
ِ
ِ
َّ ِ
شو َن َعلَى األ َْر ِ
الما
اد َّ
ين ْيَْ ُ
وقال هللا تعاىلَ :وعبَ ُ
ض َه ْوًَن َوإِذَا َخاطَبَـ ُه ُم ا ْْلَاهلُو َن قَالُوا َس ً
الر ْمحَ ِن الذ َ
َّ ِ
آَنء
ين يَبِيتُو َن لَِرهبِِ ْم ُس َّج ًدا َوِقيَ ًاما [الفرقان ]64 - 63 :اآلايت وقال هللا تعاىل :أ ََّم ْن ُه َو قَانِ ٌ
ت َ
َوالذ َ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِِ
ِ
ِ
ين َّل يَـ ْعلَ ُمو َن
ين يَـ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
اللَّْي ِل َساج ًدا َوقَائ ًما َْحي َذ ُر اآلخ َرَة َويَـ ْر ُجو َر ْمحَةَ َربه قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ
ِ
اب [الزمر ]9 :وقال هللا تعاىل :إِ َّن هللا ا ْش َ ِ
إِ َّمنَا يَـتَ َذ َّكر أ ُْولُوا األَلْبَ ِ
س ُه ْم َوأ َْم َوا َهلُم ِأب َّ
َن
رتى م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
َ َ
ُ
ني أَن ُف َ
َهلم اْلنَّةَ يـ َقاتِلُو َن ِيف سبِ ِ ِ
ِ
ِ
يل والْ ُقر ِ
آن َوَم ْن
َ
ُُ َ ُ
يل هللا فَـيَـ ْقتُـلُو َن َويُـ ْقتَـلُو َن َو ْع ًدا َعلَْيه َح اقا ِيف التـ َّْوَراة َوا ِإل ِجن ِ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم التَّائِبُو َن ال َْعابِ ُدو َن
استَـبْ ِش ُرواْ بِبَـ ْي ِع ُك ُم الَّ ِذي َابيَـ ْعتُم بِ ِه َوذَل َ
أ َْو َىف بِ َع ْهده م َن هللا فَ ْ
ك ُه َو الْ َف ْوُز الْ َعظ ُ
ِ
ِ
الس ِ
َّاهو َن َع ِن ال ُْمن َك ِر َوا ْحلَافِظُو َن ِحلُ ُدو ِد
السائِ ُحو َن َّ
الراكِ ُعو َن َّ
ا ْحلَ ِام ُدو َن َّ
اجدو َن اآلم ُرو َن ِابل َْم ْع ُروف َوالن ُ
ِ
ِ ِ
ني [التوبة.]112 - 111 :
هللا َوبَش ِر ال ُْم ْؤمنِ َ
واآلايت واألحاديث يف هذا الباب كثرية جدا ليس هذا موضع بسطها وإمنا املقصود تقرير هذه
األمور من أصول الدين فإذا حققت هذه األمور األربعة حتقيقاً ابلغاً وعرفت ما يراد هبا معرفة اتمة

وفهمت فهما واضحا مث أمعنت النظر يف أضدادها ونواقضها تبني لك أن أنواع الكفر َّل خترج عن

أربعة:

كفر جهل وتكذيب ،وكفر جحود ،وكفر عناد واستكبار ،وكفر نفاق
فأحدها خيرج من امللة ابلكلية وإن اجتمعت يف شخص فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ ابهلل من
ذلك ألهنا إما أن تنتفي هذه األمور كلها قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل اْلوارح أو ينتفي
َّ ِ
ين َك َف ُرواْ َس َواءٌ َعلَْي ِه ْم أَأَن َذ ْرَهتُ ْم أ َْم َملْ
بعضها فإن انتفت كلها اجتمع أنواع الكفر غري النفاق إِ َّن الذ َ
ِ
ِ
ِ
نذرُهم َّلَ يـ ْؤِمنُو َن َختَم هللا َعلَى قُـلُ ِ
يم
صا ِرِه ْم ِغ َ
ش َاوةٌ َوَهلُ ْم َع َذ ٌ
وهب ْم َو َعلَى مسَْع ِه ْم َو َعلَى أَبْ َ
َ ُ
تُ ْ ْ ُ
اب عظ ٌ
[البقرة.]7 - 6 :
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وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم ابحلق فكفر اْلهل والتكذيب قال هللا تعاىل :بَ ْل َك َّذبُواْ ِِبَا َملْ
ِ
ِ
ِ
ك َك َّذ َّ ِ
ِِ
ِ ِِ
ِ
ني [يونس:
ين ِمن قَـ ْبلِ ِه ْم فَانظُْر َك ْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الظَّال ِم َ
ُحييطُواْ بِعلْمه َولَ َّما َأيْهت ْم َأتْ ِويلُهُ َك َذل َ َ
ب الذ َ
ال أَ َك َّذبْـتُم ِِب َايِيت َوَملْ ُِحتيطُوا ِهبَا ِعل ًْما أ ََّماذَا ُكنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن
 ]39وقال هللا تعاىلَ :ح َّىت إِذَا َجا ُؤوا قَ َ
[النمل .]84 :وإن كتم احلق مع العلم بصدقه فكفر اْلحود والكتمان قال هللا تعاىلَ :و َج َح ُدوا ِهبَا
ِِ
ِ
ين [النمل ]14 :وقال هللا تعاىل:
س ُه ْم ظُل ًْما َو ُعلُ اوا فَانظُْر َك ْي َ
َو ْ
ف َكا َن َعاقبَةُ ال ُْم ْفسد َ
استَـ ْيـ َقنَـ ْتـ َها أَن ُف ُ
ِ
ولَ َّما جاءهم كِت ِ ِ ِ ِ
هللا م ِ ِ
َّ ِ
ِ
ين َك َف ُرواْ فَـلَ َّما
َ َ ُْ َ ٌ
اب م ْن عند ُ َ
صد ٌق ل َما َم َع ُه ْم َوَكانُواْ من قَـ ْب ُل يَ ْستَـ ْفت ُحو َن َعلَى الذ َ
َّ ِ
ِ
اءهم َّما َع َرفُواْ َك َف ُرواْ بِ ِه فَـلَ ْعنَةُ َّ
اه ُم
ين آتَـ ْيـنَ ُ
َج ُ
ين [البقرة ]89 :وقال هللا تعاىل :الذ َ
اَّلل َعلَى الْ َكاف ِر َ
ِ
ك فَالَ
اءه ْم َوإِ َّن فَ ِريقاً ِم ْنـ ُه ْم لَيَكْتُ ُمو َن ا ْحلَ َّق َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن ا ْحلَ مق ِمن َّربِ َ
اب يَـ ْع ِرفُونَهُ َك َما يَـ ْع ِرفُو َن أَبْـنَ ُ
الْكتَ َ
ِ
ين [البقرة.]147 - 146 :
تَ ُكونَ َّن م َن ال ُْم ْم َِرت َ

وإن انتفى عمل القلب من النية واإلخالص واحملبة واإلذعان مع انقياد اْلوارح الظاهرة فكفر نفاق
سواء وجد التصديق املطلق أو انتفى وسواء انتفى بتكذيب أو شك قال هللا تعاىلَ :وِم َن الن ِ
َّاس َمن
هلل وِابلْيـوِم ِ
ِ
اآلخ ِر وما ُهم ِِبُْؤِمنِني  -إىل قوله  -ولَو َشاء هللا لَ َذ َهب بِ ِ
صا ِرِه ْم
يَـ ُق ُ
َ
س ْمع ِه ْم َوأَبْ َ
ُ
َْ
آمنَّا ِاب َ َ ْ
ََ
ول َ
َ َ
إِ َّن َّ
اَّلل َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير [البقرة ]20 - 8 :وإن انتفى عمل القلب وعمل اْلوارح مع معرفة
ابلقلب واَّلعرتاف ابللسان فكفر عناد واستكبار ككفر إبليس وكفر غالب اليهود شهدوا أن الرسول
حق ومل يتبعوه أمثال حيي بن أخطب وكعب بن األشرف وغريهم وكفر من ترك الصالة عنادا

واستكبارا وحمال أن ينتفي انقياد اْلوارح ابألعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب قال النيب صلى هللا
عليه وسلم(( :إن يف اْلسد مضغة إذا صلحت صلح اْلسد كله وإذا فسدت فسد اْلسد كله أَّل

وهي القلب)) ( .)1ومن هنا يتبني لك أن من قال من أهل السنة يف اإلْيان هو التصديق على ظاهر
اللغة إمنا عنوا التصديق اإلذعاين املستلزم لالنقياد ظاهرا وابطنا بال شك مل يعنوا جمرد التصديق فإن
إبليس مل يكذب يف أمر هللا تعاىل له ابلسجود وإمنا أىب عن اَّلنقياد كفرا واستكبارا واليهود كانوا

يعتقدون صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يتبعوه وفرعون كان يعتقد صدق موسى ومل ينقد
بل جحد ِبايت هللا ظلما وعلوا فأين هذا من تصديق من قال هللا تعاىل فيه :والَّ ِذي جاء ِاب ِ
لص ْد ِق
َ
َ
ِ
ك ُه ُم ال ُْمتَّـ ُقو َن [الزمر ]33 :اآلايت وأين تصديق من قال هللا فيهم :قَالُواْ َمس ْعنَا
ص َّد َق بِ ِه أ ُْولَئِ َ
َو َ
َّ ِ
آمنَّا َوإِذَا َخالَ بَـ ْع ُ ِ
ىل بَـ ْع ٍ
وهنُم ِِبَا
ض قَالُواْ أ َُحتَ ِدثُ َ
َو َع َ
آمنُواْ قَالُواْ َ
ين َ
ص ْيـنَا [البقرةَ ]93 :وإِذَا لَُقواْ الذ َ
ض ُه ْم إ ََ
فَـتَ َح هللاُ َعلَْي ُك ْم لِيُ َحآ مجوُكم بِ ِه ِعن َد َربِ ُك ْم أَفَالَ تَـ ْع ِقلُو َن [البقرة ]76 :من تصديق من قالوا َوقَالُواْ َِمس ْعنَا
ك ربَّـنَا وإِلَْي َ ِ
ري [البقرة ]285 :وهللا املوفق معارج القبول بشرح سلم الوصول
َوأَطَ ْعنَا غُ ْف َرانَ َ َ َ
ك ال َْمص ُ
إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي  -ص735
_________

( )1رواه البخاري ( ،)52ومسلم ( .)1599من حديث النعمان بن بشري رضي هللا عنه.

()386/5

وأقوال السلف الصاحل يف هذه املسألة متفقة على أن اإلْيان قول وعمل ،وسنذكر بعض أقواهلم على
النحو التايل :يقول اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا :اإلْيان قول وعمل ،يزيد وينقص)1( .

وعقد اإلمام اآلجري رمحه هللا ابابً يف كتابه (الشريعة) قائالً :ابب القول أبن اإلْيان تصديق ابلقلب،
وإقرار ابللسان ،وعمل ابْلوارح ،وَّل يكون مؤمناً إَّل أن جيتمع فيه هذه اخلصال الثالث (.)2

وقال اإلمام ابن بطة رمحه هللا يف تعريف اإلْيان :معناه التصديق ِبا قاله ،وأمر به وافرتضه ،وهنى عنه

من كل ما جاءت به الرسل من عنده ،ونزلت فيه الكتب ،وبذلك أرسل املرسلني ،فقال عز وجل:
ول إَِّل نُ ِ
وحي إِلَْي ِه أَنَّهُ َّل إِلَهَ إَِّل أ َََن فَا ْعب ُد ِ
ك ِمن َّر ُس ٍ
ون [األنبياء ]25 :والتصديق
َوَما أ َْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ
ُ
بذلك قول ابللسان ،وتصديق ابْلنان ،وعمل ابألركان ... )3( .تنوعت عبارات السلف الصاحل يف
تعريف اإلْيان ،فتارة يقولون :هو قول وعمل ،واترة يقولون :قول ابللسان واعتقاد ابلقلب وعمل
ابْلوارح واترة يقولون :هو قول وعمل ونية ،واترة يقولون :قول وعمل ونية واتباع السنة وكل هذا

صحيح ،فليس بني هذا العبارات اختالف معنوي ،كما بني ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية قائالً :إذا

قالوا :قول وعمل فإنه يدخل يف القول قول القلب واللسان مجيعاً ،وهذا هو املفهوم من لفظ القول

والكالم ،وحنو ذلك إذا أطلق فإن القول املطلق ،والعمل املطلق يف كالم السلف يتناول قول القلب

واللسان ،وعمل القلب واْلوارح ،فقول ابللسان بدون اعتقاد القلب هو قول املنافقني ،وهذا َّل
ِ ِ ِِ
س ِيف قُـلُوهبِِ ْم [الفتح ]11 :وكذلك عمل
يسمى قوَّلً إَّل ابلتقييد (كقوله تعاىل يَـ ُقولُو َن أبَلْسنَتهم َّما لَْي َ
اْلوارح بدون أعمال القلوب ،هي من أعمال املنافقني ،اليت َّل يتقبلها هللا ،فقول السلف يتضمن
القول والعمل الباطن والظاهر.
_________

( )1انظر(( :السنة)) لإلمام عبد هللا بن اإلمام أمحد بن حنبل ( ،)307 /1وله عدة رواايت يف
تعريف اإلْيان.

((( )2الشريعة)) لإلمام اآلجري (ص.)119
((( )3الشرح واإلابنة عن أصول السنة والداينة)) (ص.)176
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ومن أراد اَّلعتقاد رأى أن لفظ القول َّل يفهم منه إَّل القول الظاهر ،أو خاف ذلك ،فزاد اَّلعتقاد
ابلقلب ،ومن قال :قول وعمل ونية ،قال :القول يتناول اَّلعتقاد وقول اللسان ،وأما العمل فقد َّل

يفهم منه النية فزاد ذلك ،ومن زاد اتباع السنة فألن ذلك كله َّل يكون حمبوابً هلل إَّل ابتباع السنة،

وأولئك مل يريدوا كل قول وعمل ،إمنا أرادوا ما كان مشروعاً من األقوال واألعمال ،ولكن كان

مقصودهم الرد على املرجئة الذين جعلوه قوَّلً فقط .فقالوا :بل هو قول وعمل ،والذين جعلوه

(أربعة أقسام) فسروا مرادهم ،كما سئل سهل بن عبد هللا التسرتي عن اإلْيان ما هو؟ فقال :قول

وعمل ونية وسنة ،ألن اإلْيان إذا كان قوَّلً بال عمل فهو كفر ،وإذا كان قوَّلً وعمالً بال نية فهو

نفاق وإذا كان قوَّلً وعمالً ونية بال سنة فهو بدعة ( ... )1يقول ابن تيمية يف هذا الشأن :إن اإلْيان
قول وعمل ،فمن اعتقد الوحدانية يف األلوهية هلل سبحانه وتعاىل والرسالة لعبده ورسوله ،مث مل يتبع

هذا اَّلعتقاد موجبه من اإلجالل واإلكرام الذي هو حال يف القلب يظهر أثره على اْلوارح ،بل قارنه

اَّلستخفاف والتسفيه واَّلزدراء ابلقول أو الفعل ،كان وجود ذلك اَّلعتقاد كعدمه ،وكان ذلك موجباً
لفساد ذلك اَّلعتقاد ،ومزيالً ملا فيه من املنفعة والصالح ،إذ اَّلعتقادات اإلْيانية تزكي النفوس
وتصلحها ،فمىت مل توجب زكاء النفس ،وَّل صالحها ،فما ذاك إَّل ألهنا مل ترسخ يف القلب))2( .
نواقض اإلْيان القولية والعملية لعبد العزيز بن حممد بن علي العبد اللطيف – ص17

قال اإلمام حممد بن إمساعيل بن حممد بن الفضل التيمي األصبهاين( :واإلْيان يف لسان الشرع هو
التصديق ابلقلب ،والعمل ابألركان).)3( .

وقال اإلمام البغوي( :اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن األعمال من
اإلْيان  ..وقالوا :إن اإلْيان قول وعمل وعقيدة))4( .

وقال احلافظ ابن عبد الرب( :أمجع أهل الفقه واحلديث على أن اإلْيان قول وعمل وَّل عمل إَّل بنية
 ...إَّل ما ذكر عن أيب حنيفة وأصحابه فإهنم ذهبوا إىل أن الطاعات َّل تسمى إْياَنً (.) ... )5

(قال اإلمام الشافعي يف (كتاب األم)  ..وكان اإلمجاع من الصحابة ،والتابعني من بعدهم ممن أدركنا:
أن اإلْيان قول وعمل ونية َّل جيزئ واحد من الثالثة عن اآلخر) (.)6

وروى اإلمام الاللكائي عن اإلمام البخاري قوله :لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء ابألمصار فما

رأيت أحداً منهم خيتلف يف أن اإلْيان قول وعمل ،يزيد وينقص (.)7

والنصوص عن األئمة كثرية جداً يف قوهلم :إن اإلْيان قول وعمل ،نقل كثرياً منها املصنفون يف عقيدة
أهل السنة من األئمة املتقدمني كاإلمام الاللكائي وابن بطه وابن أيب عاصم وغريهم.

وَّل فرق بني قوهلم :إن اإلْيان قول وعمل ،أو قول وعمل ونية ،أو قول وعمل واعتقاد .فكل ذلك
من ابب اختالف التنوع ،فمن قال من السلف :إن اإلْيان قول وعمل أراد قول القلب واللسان
وعمل القلب واْلوارح.

ومن زاد اَّلعتقاد رأى لفظ القول َّل يفهم منه إَّل القول الظاهر ،أو خاف ذلك ،فزاد اَّلعتقاد

ابلقلب.
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية ( )171 - 170 /7بتصرف يسري ،وانظر/7( :
.)506 - 505

((( )2الصارم املسلول)) (ص .)370 - 369
((( )3شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)146 /1
((( )4شرح السنة)) (.)39 - 38 /1

((( )5التمهيد)) ( )238 /9وانظر ( )243 /9منه.
((( )6شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (.)887 /5

((( )7شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) ( ،)886 /5وذكره احلافظ ابن حجر يف ((فتح الباري))
(.)47 /1
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ومن قال :قول وعمل ونية ،قال :القول يتناول اَّلعتقاد (قول القلب) ،وقول اللسان ،وأما العمل
فقد َّل يفهم منه النية (عمل القلب) ،فزاد ذلك (.)1
خالصة ما سبق من حقيقة اإلْيان الشرعي أهنا (مركبة من قول وعمل ،والقول قسمان :قول القلب،

وهو اَّلعتقاد ،وقول اللسان ،وهو التكلم بكلمة اإلسالم.

والعمل قسمان :عمل القلب :وهو نيته وإخالصه ،وعمل اْلوارح .فإذا زالت هذه األربعة ،زال

اإلْيان بكماله ،وإذا زال تصديق القلب مل تنفع بقية األجزاء ،فإن تصديق القلب شرط يف اعتقادها
وكوهنا َنفعة ،وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع املعركة بني املرجئة وأهل السنة،
فأهل السنة جممعون على زوال اإلْيان ،وأنه َّل ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب ،وهو حمبته

وانقياده ،كما مل ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود واملشركني الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول،
بل ويقرون به سراً وجهراً ،ويقولون :ليس بكاذب ،ولكن َّل نتبعه وَّل نؤمن به) ( .)2نواقض اإلْيان
اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن عبد هللا بن علي الوهييب – 31 /1

أمجع السلف ( ...أن اإلْيان قول وعمل ،يزيد وينقص ،ومعىن ذلك أنه قول القلب ،وعمل القلب،
مث قول اللسان ،وعمل اْلوارح) (.)3

فقول القلب هو :الـ (تصديق ابلقلب ،وإقراره ،ومعرفته) (.)4
ويراد به( :التصديق اْلازم ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ،ويدخل فيه اإلْيان بكل ما جاء

به الرسول صلى هللا عليه وسلم) (.)5
(وهذا أصل القول) (.)6

وأما عمل القلب فـ (هو حب هللا ورسوله ،وتعظيم هللا ورسوله ،وتعزير الرسول وتوقريه ،وخشية هللا
واإلَنبة إليه ،واإلخالص له ،والتوكل عليه ،إىل غري ذلك من األحوال ،فهذه األعمال القلبية كلها

من اإلْيان ،وهي مما يوجبها التصديق واَّلعتقاد ،إجياب العلة املعلول) (.)7

(وهذا أصل العمل) (.)8

(والفرق بني أقوال القلب وأعماله؛ أن أقواله هي العقائد اليت يعرتف هبا ويعتقدها ،وأما أعمال

القلب فهي حركته اليت حيبها هللا ورسوله ،وهي حمبة اخلري وإرادته اْلازمة ،وكراهية الشر والعزم على

تركه) (.)9
وأما قول اللسان فهو (اإلقرار ابهلل وِبا جاء من عنده والشهادة هلل ابلتوحيد ،ولرسوله ابلرسالة،

وْلميع األنبياء والرسل ،مث التسبيح والتكبري ،والتحميد ،والتهليل ،والثناء على هللا ،والصالة على
رسوله ،والدعاء ،وسائر الذكر) (.)10

وأما عمل اْلوارح فهو (أفعال سائر اْلوارح من الطاعات والواجبات اليت بين عليها اإلسالم ،أوهلا

إْتام الطهارات كما أمر هللا عز وجل ،مث الصلوات اخلمس ،وصوم شهر رمضان ،والزكاة على ما بينه
الرسول صلى هللا عليه وسلم ،مث حج البيت من استطاع إليه سبيالً ،وترك الصالة كفر ،وكذلك

جحود الصوم والزكاة واحلج ،واْلهاد فرض على كفاية مع الرب والفاجر ،وسائر (األعمال) التطوع
اليت يستحق بفعلها اسم زايدة اإلْيان ،واألفعال املنهي عنها اليت بفعلها يستحق نقصان اإلْيان)

(.)11

فأعمال اْلوارح تنشأ عن أعمال القلوب وهي أصله ،وقول اللسان ينشأ عن قول القلب وهو

أصله.

قال شيخ اإلسالم( :فاإلْيان َّل بد فيه من هذين األصلني:
_________

( )1انظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)171 /7

((( )2الصالة وحكم اتركها)) َّلبن القيم (ص.)54 :
((( )3جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)672 /7
((( )4جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)186 /7
((( )5جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)672 /7
((( )6جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)540 /7
((( )7جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)672 /7
((( )8جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)540 /7

((( )9شرح العقيدة الواسطية)) لصاحل الفوزان (ص.)179 :
((( )10اإلْيان)) َّلبن منده (.)362 /1
((( )11اإلْيان)) َّلبن منده ()362 /1

()389/5

التصديق ابحلق ،واحملبة له ،فهذا أصل القول ،وهذا أصل العمل.
مث احلب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن ابلقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة ...
وإذا قام ابلقلب التصديق به واحملبة له ،لزم ضرورة أن يتحرك البدن ِبوجب ذلك من األقوال
الظاهرة ،واألعمال الظاهرة .)1( ) ...

فلهذا كانت هذه األربعة أجزاء يف اإلْيان وأركانه اليت قام عليها بناؤه.
قال ابن القيم( :إن اإلْيان قول وعمل؛ والقول قول القلب واللسان ،والعمل عمل القلب واْلوارح.
وبيان ذلك أن من عرف هللا بقلبه ومل يقر بلسانه مل يكن مؤمناً ،كما قال عن قوم فرعونَ :و َج َح ُدوا ِهبَا
س ُه ْم [النمل.]14 :
َو ْ
استَـ ْيـ َقنَـ ْتـ َها أَن ُف ُ
ِ
ساكِنِ ِه ْم َوَزيَّ َن َهلُ ُم َّ
الش ْيطَا ُن
ادا َوَمثُ َ
وكما قال عن قوم عاد وقوم صاحلَ :و َع ً
ود َوقَد تَّـبَ َّ َ
ني لَ ُكم من َّم َ
يل وَكانُوا مستَـ ْب ِ
َّهم َع ِن َّ ِ
ص ِري َن [العنكبوت.]38 :
أَ ْع َما َهلُ ْم فَ َ
صد ُ ْ
ُْ
السب ِ َ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
صآئَِر [اإلسراء:
وقال موسى لفرعون :قَ َ
َنز َل َه ُؤَّلء إَِّلَّ َر م
ال لََق ْد َعلِ ْم َ
ض بَ َ
ت َما أ َ
ب َّ َ َ

.]102

فهؤَّلء حصلوا قول القلب ،وهو املعرفة والعلم ،ومل يكونوا بذلك مؤمنني.

وكذلك من قال بلسانه ما ليس يف قلبه مل يكن بذلك مؤمناً ،بل كان من املنافقني.

وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه مل يكن ِبجرد ذلك مؤمناً حىت أييت بعمل القلب من احلب
والبغض واملواَّلة واملعاداة ،فيحب هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم ،ويوايل أولياء هللا ويعادي

أعداءه ،ويستسلم بقلبه هلل وحده ،وينقاد ملتابعة رسوله صلى هللا عليه وسلم وطاعته والتزام شريعته
ظاهراً وابطناً.
وإذا فعل ذلك مل يكف يف كمال إْيانه حىت يفعل ما أمر به ،فهذه األركان األربعة هي أركان اإلْيان
اليت قام عليها بناؤه) (.)2

(فإن انتفت كلها اجتمع أنواع الكفر غري النفاق ...

وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم ابحلق فكفر اْلهل والتكذيب ...
وإن كتم احلق مع العلم بصدقه فكفر اْلحود والكتمان ...

وإن انتفى عمل القلب من النية واإلخالص واحملبة واإلذعان مع انقياد اْلوارح الظاهرة فكفر نفاق،
سواء وجد التصديق املطلق أو انتفى ،وسواء انتفى بتكذيب أو شك ...

وإن انتفى عمل القلب وعمل اْلوارح مع املعرفة ابلقلب واَّلعرتاف ابللسان فكفر عناد واستكبار
...
وحمال أن ينتفي انقياد اْلوارح ابألعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب ،قال النيب صلى هللا عليه

وسلم(( :إن يف اْلسد مضغة إذا صلحت صلح اْلسد كله ،وإذا فسدت فسد اْلسد كله ،أَّل وهي

القلب)) ( .)4( ))3براءة أهل احلديث والسنة من بدعة املرجئة حملمد بن سعيد الكثريي – ص:
57

_________

((( )1جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)540 /7
((( )2عدة الصابرين)) َّلبن القيم (ص.)129 :

( )3رواه البخاري ( ،)52ومسلم ( .)4178من حديث النعمان بن بشري رضي هللا عنه.
((( )4معارج القبول)) حلافظ حكمي (.)23 - 22 /2

()390/5

األصل األولَّ :ل يكون إسالم إَّل إبْيان ،وَّل يكون إْيان إَّل إبسالم.

فمثل اإلسالم من اإلْيان ،كمثل البدن من الروح (فال يوجد عندَن روح إَّل مع البدن ،وَّل يوجد بدن

حي إَّل مع الروح ،وليس أحدمها اآلخر ،فاإلْيان كالروح ،فإنه قائم ابلروح ومتصل ابلبدن ،واإلسالم
كالبدن ،وَّل يكون البدن حياً إَّل مع الروحِ ،بعىن أهنما متالزمان َّل أن مسمى أحدمها هو مسمى

اآلخر) (.)1

ومثلهما –أيضاً( -كمثل الشهادتني إحدامها من األخرى ،فشهادة الرسالة غري شهادة الوحدانية،

فهما شيئان يف األعيان ،وإحدامها مرتبطة ابألخرى يف املعىن واحلكم كشيء واحد ،كذلك اإلسالم
واإلْيانَّ ،ل إْيان ملن َّل إسالم له ،وَّل إسالم ملن َّل إْيان له؛ إذ َّل خيلو املؤمن من إسالم به يتحقق
إْيانه ،وَّل خيلو املسلم من إْيان به يصح إسالمه) (.)2

ومثلهما  -أيضاً – (كفسطاط قائم يف األرض له ظاهر وأطناب ،وله عمود يف ابطنه ،فالفسطاط
مثل اإلسالم ،له أركان من أعمال العالنية واْلوارح ،وهي األطناب اليت ْتسك أرجاء الفسطاط،

والعمود الذي يف وسط الفسطاط ،مثله كاإلْيانَّ ،ل قوام للفسطاط إَّل به ،فقد احتاج الفسطاط
إليها ،إذ َّل قوام له وَّل قوة إَّل هبا ،كذلك اإلسالم يف أعمال اْلوارحَّ ،ل قوام له إَّل ابإلْيان،
واإلْيان من أعمال القلوبَّ ،ل نفع له إَّل ابإلسالم ،وهو صاحل األعمال) ( .)3براءة أهل احلديث

والسنة من بدعة املرجئة حملمد بن سعيد الكثريي – ص93 :
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)367 /7

((( )2شرح الطحاوية)) لعلي بن علي بن أيب العز الدمشقي (.)490 /2
( )3من كالم أيب طالب املكي ،انظر(( :كتاب اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)318 :

()391/5

األصل الثاينَّ :ل إْيان إَّل بعمل ،وَّل عمل إَّل ابإلْيان
وهذا قول أئمة اإلسالم :األوزاعي ومالك وسعيد بن عبدالعزيز التنوخي ،كانوا (ينكرون قول من

يقول :إن اإلْيان إقرار بال عمل ،ويقولونَّ :ل إْيان إَّل بعمل ،وَّل عمل إَّل ابإلْيان) (.)1
وقال عطاء( :فألزم اَّلسم العمل ،وألزم العمل اَّلسم).

ويزيد يف إيضاح ما تقدم – مع وضوحه – قول عبدهللا بن عبيد بن عمري الليثي( :اإلْيان ابهلل مع
العمل ،والعمل مع اإلْيان ،وَّل يصلح هذا إَّل مع هذا حىت يقدمان على اخلري إن شاء هللا) (.)2

وأما أهل البدع فقد فرقوا بني اإلْيان والعمل ،قال اإلمام القدوة الثبت أبو علي الفضيل بن عياض
التميمي( :فميز أهل البدع العمل من اإلْيان ،وقالوا :إن فرائض هللا ليس من اإلْيان ،ومن قال ذلك

فقد أعظم الفرية ،أخاف أن يكون جاحداً للفرائض راداً على هللا عز وجل أمره.

ويقول أهل السنة :إن هللا – عز وجل – قرن العمل ابإلْيان ،وأن فرائض هللا  -عز وجل  -من
اإلْيان ،قالوا :والَّ ِذين آمنُواْ و َع ِملُواْ َّ ِ
احل ِ
ات [البقرة ]82 :فهذا موصول العمل ابإلْيان.
الص َ
َ َ َ َ
ويقول أهل اإلرجاء :إنه مقطوع غري موصول.
الص ِ
ات ِمن ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَى َو ُه َو ُم ْؤِم ٌن [النساء ]124 :فهذا
وقال أهل السنةَ :وَمن يَـ ْع َم ْل ِم َن َّ
احلَ َ
موصول.

وأهل اإلرجاء ،يقولون :بل هو مقطوع.
وقال أهل السنة :ومن أراد اآلخرة وسعى هلا سعيها وهو مؤمن [اإلسراء ]19 :فهذا موصول ،وكل
شيء يف القرآن من أشباه ذلك ،فأهل السنة يقولون :هو موصول جمتمع.

وأهل اإلرجاء يقولون :هو مقطوع متفرق .ولو كان األمر كما يقولون لكان من عصى وارتكب
املعاصي واحملارم مل يكن عليه سبيل ،وكان إقراره يكفيه من العمل ،فما أسوأ هذا من قول وأقبحه،

فإَن هلل وإَن إليه راجعون) (.)3

فانظر إىل هذا اإللزام الذي ألزمته أهل السنة املرجئة ،وهو يدل على أن املرجئة الذين أنكر السلف

قوهلم َّل ينكرون الوعيد يف حق العصاة ،وَّل ينكرون أبن من مل أيت ابلعمل أنه اترك للفرائض ،وأنه

معرض للوعيد ،لكنهم يرفضون دخول العمل يف اإلْيان ،وأن من مل أيت به ليس مؤمناً ،وهذا هو
مرادهم من فصل العمل عن اإلْيان.

(وقد جاء عن اإلمام الشافعي يف مناظرته أحد املرجئة الذين قالوا :إن اإلْيان قول.

قال اإلمام الشافعي :ومن أين قلت؟
قال :من قول هللا تعاىل :إِ َّن الَّ ِذين آمنُواْ و َع ِملُواْ َّ ِ
احل ِ
ات [البقرة .]277 :فصار الواو فصالً بني
الص َ
َ َ َ
اإلْيان والعمل؛ فاإلْيان قول ،واألعمال شرائع.
فقال الشافعي :وعندك الواو فصل؟ قال :نعم.

ب ال َْم ْش ِرقَ ْ ِ
ب
ني َوَر م
قال :فإذا كنت تعبد إهلني :إهلاً يف املشرق ،وإهلاً يف املغرب؛ ألن هللا تعاىل يقولَ :ر م
ال َْم ْغ ِربَ ْ ِ
ني [الرمحن ]17 :فغضب الرجل ،وقال :سبحان هللا! أجعلتين وثنياً.
فقال الشافعي :بل أنت جعلت نفسك كذلك.
قال :كيف؟
قال :بزعمك أن الواو فصل.

فقال الرجل :فإين أستغفر هللا مما قلت ،بل َّل أعبد إَّل رابً واحداً ،وَّل أقول بعد اليوم :إن الواو
فصل ،بل أقول :إن اإلْيان قول وعمل ،ويزيد وينقص) (.)4

فقول املرجئ (واألعمال شرائع) يدل على أن األعمال عندهم مطلوبة ،وهذا حمل اتفاق عندهم ،قال

عبدالقاهر البغدادي – عند كالمه على األصول اليت اجتمع عليها أهل السنة يعين األشاعرة :-
(قالوا يف الركن الثالث عشر :املضاف إىل اإلْيان واإلسالم :إن أصل اإلْيان املعرفة والتصدق

ابلقلب ،وإمنا اختلفوا يف تسمية اإلقرار وطاعات األعضاء إْياَنً مع اتفاقهم على وجوب الطاعات
املفروضة ،وعلى استحباب النوافل املشروعة .) ...

ومجهورهم على أن اترك الطاعات املفروضة معرض للوعيد ،لكنهم خيتلفون مع السلف يف إدخاهلا يف
اإلْيان ،أي يف ترتيب اإلْيان على وجودها ،والكفر على انتفائها ،وهذا ما تدل عليه مقولة السلف:
َّل إْيان إَّل بعمل ،وَّل عمل إَّل إبْيان .براءة أهل احلديث والسنة من بدعة املرجئة حملمد بن سعيد

الكثريي – ص94 :
_________

((( )1صريح السنة)) (ص ،)25 :و ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) للاللكائي (.)930 /4
((( )2شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) للاللكائي (.)930 /4

((( )3السنة)) عبدهللا بن أمحد بن حنبل الشيباين (.)376 /1
( )4أخرج هذه املناظرة أبو نعيم يف ((احللية)) (.)110 /9

()392/5

األصل الثالثَّ :ل يقبل قول إَّل بعمل ،وَّل يقبل عمل إَّل بقول
َّل يقبل قول إَّل بعمل ،وَّل يقبل عمل إَّل بقول قاهلا سعيد بن جبري ،وتتابع أئمة أهل السنة عليها:
فمن قائلَّ :ل جيوز القول إَّل ابلعمل.

ومن قائلَّ :ل يكون قول إَّل بعمل.

ومن قائلَّ :ل يستقيم قول إَّل بعمل.

ومن قائلَّ :ل يصلح قول إَّل بعمل.
ومن قائلَّ :ل ينفع قول إَّل بعمل.

وهي متواردة على معىن واحد ،وهو (أن من يتكلم ابإلْيان وَّل يعمل بهَّ ،ل يكون قلبه مؤمناً) (.)1
براءة أهل احلديث والسنة من بدعة املرجئة حملمد بن سعيد الكثريي – ص97 :

_________
((( )1جمموع الفتاوى)) (.)120 /14

()393/5

األصل الرابع :اإلْيان قول وعمل قرينانَّ ،ل ينفع أحدمها إَّل ابآلخر
اإلْيان :قول وعمل قرينانَّ ،ل ينفع أحدمها إَّل ابآلخر .قاله الزهري وقد جاء حنو هذا القول يف
حديث مرسل ،عن حممد بن علي ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :اإلْيان ابهلل والعمل

قرينانَّ ،ل يصلح واحد منهما إَّل مع صاحبه)) (.)1

وبوب عليه احلافظ املسند شيخ احلرم يف زمانه حممد بن حيىي بن أيب عمر العدين يف كتابه (اإلْيان):

ابب مالزمة العمل لإلْيان.

ونص على مضمونه عدد من أئمة أهل السنة يف عقائدهم:
 -اإلمام املزين – رمحه هللا :قال( :واإلْيان قول وعمل مع اعتقاده ابْلنان ،وقول ابللسان ،وعمل

ابْلوارح واألركان ،ومها سيان ونظامان وقرينان َّل نفرق بينهماَّ ،ل إْيان إَّل بعمل ،وَّل عمل إَّل

إبْيان) (.)2

 وقال أبو طالب املكي( :اإلْيان والعمل قرينانَّ ،ل ينفع أحدمها بدون صاحبه). -وقال ابن أيب زمنني( :واإلْيان ابهلل هو ابللسان والقلب ،وتصديق ذلك العمل.

فالقول والعمل قرينان َّل يقوم أحدمها إَّل بصاحبه) ( .)3براءة أهل احلديث والسنة من بدعة املرجئة
حملمد بن سعيد الكثريي – ص98 :
_________

( )1رواه العدين يف ((اإلْيان)) (ص .)79 :قال األلباين يف ((السلسلة الضعيفة)) (:)2245هذا
إسناد ضعيف إلرساله.

((( )2شرح السنة)) للمزين (ص.)78 :
((( )3رايض اْلنة بتخريج أصول السنة)) َّلبن أيب زمنني (ص)207 :
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األصل اخلامس :أن ترك الفرائض ليس ِبنزلة ركوب احملارم
أن ترك الفرائض ليس ِبنزلة ركوب احملارم وقد ذكر هذا اإلمام الثقة احلافظ الفقيه أبو حممد سفيان
بن عيينة اهلاليل ،قال رمحه هللا( :واملرجئة أوجبوا اْلنة ملن شهد أن َّل إله إَّل هللا مصراً بقلبه على

ترك الفرائض ،ومسوا ترك الفرائض ذنباً ِبنزلة ركوب احملارم ،وليس بسواء؛ ألن ركوب احملارم من غري

استحالل معصية ،وترك الفرائض متعمداً من غري جهل وَّل عذر هو كفر) ( .)1براءة أهل احلديث
والسنة من بدعة املرجئة حملمد بن سعيد الكثريي – ص99 :

_________

((( )1السنة)) لعبدهللا بن أمحد (.)348 - 347 /1
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األصل السادس :قول أهل السنة إَن َّل نكفر ابلذنب ،إمنا يراد به املعاصي َّل املباين
قال شيخ اإلسالم( :حنن إذا قلنا :أهل السنة متفقون على أنه َّل يكفر ابلذنب ،فإمنا نريد به

املعاصي :كالزَن والشرب.

وأما هذه املباين ففي تكفري اتركها نزاع مشهور ،وعن أمحد يف ذلك نزاع ،وإحدى الرواايت عنه :أنه

يكفر من ترك واحدة منها ،وهو اختيار أيب بكر وطائفة من أصحاب مالك ،كابن حبيب.

وعنه رواية اثنيةَّ :ل يكفر إَّل برتك الصالة والزكاة فقط.

ورواية اثلثةَّ :ل يكفر إَّل برتك الصالة والزكاة إذا قاتل اإلمام عليها.
ورابعةَّ :ل يكفر إَّل برتك الصالة.

وخامسةَّ :ل يكفر برتك شيء منهن.

وهذه أقوال معروفة للسلف.

قال احلكم بن عتيبة( :من ترك الصالة متعمداً فقد كفر ،ومن ترك الزكاة متعمداً فقد كفر ،ومن ترك

احلج متعمداً فقد كفر ،ومن ترك صوم رمضان متعمداً فقد كفر).

وقال سعيد بن جبري( :من ترك الصالة متعمداً فقد كفر ابهلل ،ومن ترك الزكاة متعمداً فقد كفر ابهلل،

ومن ترك صوم رمضان متعمداً فقد كفر ابهلل).

وقال الضحاكَّ( :ل ترفع الصالة إَّل ابلزكاة) (.)1

وقال عبدهللا بن مسعود( :من أقام الصالة ومل يؤت الزكاة فال صالة له) ،رواه أسد بن موسى (.)2
وقال عبدهللا بن عمرو( :من شرب اخلمر ممسياً أصبح مشركاً ،ومن شربه مصبحاً أمسى مشركاً،
فقيل إلبراهيم النخعي :كيف ذلك؟ قال :ألنه يرتك الصالة) (.)3
وهبذا يعلم أن من قال بكفر اترك أحد املباين األربعة مل خيرج من أقوال أهل السنة ،وإن كنا نرى أن
قوله قول مرجوح يف غري الصالة ،وهللا أعلم .براءة أهل احلديث والسنة من بدعة املرجئة حملمد بن

سعيد الكثريي – ص99 :
_________

((( )1األموال)) َّلبن زجنويه (.)1064
( )2رواه الطرباين (.)8974( )199 /9
( )3انظر هذه اآلاثر احلديثية والرواايت الفقهية يف ((اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)288 - 287 :
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األصل السابع :يف بيان الفرق بني ترك الصالة وترك العمل
خيلط بعض من يتكلم يف موضوعنا بني مسألة ترك الصالة ،ومسألة ترك العمل ،ومل ْييز بينهما؛ إما
لدخول الشبهة عليه ،وإما للتشغيب على خمالفه ،حىت ْتنطق بعضهم مناقشاً خمالفه يف حماورة من

نسج خياله هذى هبا أمام أصحابه قائالً :نقول هلم :ما تقولون يف رجل ترك الزكاة والصيام واحلج

لكنه يصلي ،أيكفر؟ قال :فإن قالوا َّل يكفر ،قيل هلم :فما تقولون يف رجل فعل مجيع األركان :الزكاة

والصوم واحلج إَّل الصالة ،أيكفر؟ فإن قالوا :نعم ،قيل هلم :إذاً املسألة مسألة ترك الصالة ،وهي
مسألة خالفية ،خالف فيها كثري من العلماء ،فلماذا تنكرون على العلماء ،وترموهنم ابإلرجاء!!

وقد طار فرحاً هذا املتمنطق هبذا اخليال الذي ظن أنه مفحم خلصمه وَنقض ملذهبه .فلقطع الطريق
أمام كل مشغب ،ولتجلية املوضوع لكل من اشتبه عليه األمر أقول:

( - 1شعار املسلمني الصالة؛ وهلذا يعرب عنها هبا ،فيقال :اختلف أهل الصالة ،واختلف أهل

القبلة.

واملصنفون ملقاَّلت املسلمني يقولون :مقاَّلت اإلسالميني واختالف املصلني.
ويف الصحيح(( :من صلى صالتنا ،واستقبل قبلتنا ،وأكل ذبيحتنا؛ فذلك املسلم له ما لنا ،وعليه ما

علينا)) (.)1

وأمثال هذه النصوص كثرية يف الكتاب والسنة) (.)2

 - 2توافرت النصوص عن الصحابة يف إكفار اترك الصالة ومل ينقل عن أحدهم خالف ذلك.
فعن أيب املليح اهلذيل ،قال :مسعت عمر رضي هللا عنه على املنرب يقولَّ( :ل إسالم ملن مل يصل) (.)3
وقال أيضاً رضي هللا عنهَّ( :ل حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة) ( )4بعد إفاقته ملا طعن ِبحضر من
الصحابة ،ومل ينكروه عليه.

وقال ابن مسعود رضي هللا عنه( :من ترك الصالة فال دين له) (.)5

وقال أبو الدرداء رضي هللا عنهَّ( :ل إْيان ملن َّل صالة له) (.)6

 - 3حكى مجاعة من أهل العلم إمجاع الصحابة على إكفار اترك الصالة ،فمن ذلك:
أ) قال جماهد بن جرب( :قلت ْلابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما :ما كان يفرق بني الكفر واإلْيان

عندكم من األعمال يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال :الصالة (.)7
وقوله (عندكم) أي عند الصحابة رضي هللا عنهم.

ب) وقال عبدهللا بن شقيق( :مل يكن أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم يرون شيئاً من األعمال تركه

كفر غري الصالة) (.)8

وعبدهللا بن شقيق روى (عن عمر وأيب ذر والكبار) قاله الذهيب يف الكاشف (.)9

_________

( )1رواه البخاري ( )384بلفظ(( :من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك املسلم
الذي له ذمة هللا وذمة رسوله فال حتقروا هللا يف ذمته)) .من حديث أنس رضي هللا عنه.

((( )2جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)613 /7

( )3رواه ابن نصر يف ((تعظيم قدر الصالة)) رقم ( ،)930وابن سعد يف ((الطبقات)) (.)157 /6
( )4رواه مالك يف ((املوطأ)) ( ،)54 /2وابن أيب شيبة يف ((اإلْيان)) برقم ( ،)103وابن نصر يف
((تعظيم قدر الصالة)) رقم (.)927 ،925

( )5رواه ابن نصر يف ((تعظيم قدر الصالة)) برقم (.)935

( )6رواه ابن نصر يف ((تعظيم قدر الصالة)) برقم ( ،)945والاللكائي برقم ( .)1536قال األلباين
يف ((صحيح الرتغيب والرتهيب)) :صحيح موقوف .واحلديث روي مرفوعاً عن غري واحد :فرواه

العدين مرفوعاً يف كتاب ((اإلْيان)) (ص ،)126 :من حديث أيب بكر بن حويطب .ورواه الربيع
مرفوعاً يف مسنده (ص ،)54 :من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.

( )7رواه ابن نصر يف ((تعظيم قدر الصالة)) برقم ( ،)892والاللكائي برقم ( ،)1538واخلالل يف
((السنة)) (.)1379

( )8رواه ابن أيب شيبة يف ((اإلْيان)) ( ،)137والاللكائي ( ،)1538واخلالل يف ((السنة))
(.)1379

(.)86 /2(( )9
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ج) وقال احلسن البصري رمحه هللا( :بلغين أن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانوا يقولون:
بني العبد وبني أن يشرك فيكفر؛ أن يدع الصالة من غري عذر) (.)1

واحلسن اتبعي كبري ،قد أدرك كبار الصحابة ،فقوله املذكور إن مل يكن مساعاً من كثري من الصحابة،
فال أقل من أن يكون حكاية عامل فقيه مطلع على اخلالف واإلمجاع ،والعلماء يعتدون ِبن هو أقل

من احلسن يف مثل هذا ،وهللا أعلم.

د) وقال أيوب السختياين رمحه هللا( :ترك الصالة كفر َّل خيتلف فيه) (.)2
قلت :أيوب سيد الفقهاء والعلماء يف زمانه ،وهو إمام حافظ ثبت قد نقل اَّلتفاق على أن ترك

الصالة كفر ،وهذا يدل على أن اخلالف يف املسألة حادث بعد وفاته أو قبله بقليل ،وقد كانت وفاته

سنة (131هـ) وسيأيت يف كالم ابن نصر ما يشهد هلذا.

هـ) اإلمام حممد بن نصر املروزي ،قال رمحه هللا ... ( :مث ذكرَن األخبار املروية عن النيب صلى هللا

عليه وسلم يف إكفار اتركها ،وإخراجه إايه من امللة ،وإابحة قتل من امتنع من إقامتها ،مث جاءَن عن

الصحابة رضي هللا عنهم مثل ذلك ،ومل جيئنا عن أحد منهم خالف ذلك ،مث اختلف أهل العلم بعد
ذلك يف أتويل ما روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم مث عن الصحابة رضي هللا عنهم يف إكفار
اتركها ،وإجياب القتل على من امتنع من إقامتها) (.)3

 - 4ظهر خالف بعد الصحابة احتج له أصحابه أبدلة قيمها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف

كلمة جامعة ،قال فيها( :وأما الذين مل يكفروا برتك الصالة وحنوها ،فليست هلم حجة إَّل وهي
متناولة للجاحد كتناوهلا للتارك ،فما كان جواهبم عن اْلاحد ،كان جواابً هلم عن التارك ،مع أن
النصوص علقت الكفر ابلتوايل - ،كما تقدم  -وهذا مثل استدَّلهلم ابلعمومات اليت حيتج هبا

املرجئة؛ كقوله(( :من شهد أن َّل إله إَّل هللا وأن حممداً رسول هللا وأن عيسى عبد هللا ورسوله وكلمته
ألقاها إىل مرمي وروح منه  ...أدخله هللا اْلنة)) ( )4وحنو ذلك من النصوص) (.)5

َّ - 5ل خالف بني أهل السنة يف أن اإلْيان :اعتقاد وقول وعمل ،وأن من مل أيت هبذه الثالثة فليس
مؤمناً :قال اإلمام الشافعي – وهو يف املشهور عنه َّل يرى كفر اترك الصالة ( :-وكان اإلمجاع من

الصحابة والتابعني من بعدهم ومن أدركناهم ،يقولون :إن اإلْيان قول وعمل ونية َّل جيزئ واحد من

الثالثة إَّل ابآلخر).
وقال إسحاق بن راهويه( :غلت املرجئة حىت صار من قوهلم أن قوماً يقولون :من ترك الصلوات

املكتوابت ،وصوم رمضان والزكاة واحلج وعامة الفرائض ،من غري جحود هلا إَن َّل نكفره يرجأ أمره
إىل هللا بعد؛ إذا هو مقر ،فهؤَّلء الذين َّل شك فيهم ،يعين يف أهنم مرجئة) (.)6

وقال – يف اترك الصالة ( :-من ترك الصالة متعمداً حىت ذهب وقتها ،الظهر إىل املغرب ،واملغرب

إىل نصف الليل ،فإنه كافر ابهلل العظيم ،يستتاب ثالثة أايم ،فإن مل يرجع ،وقال :تركها َّل يكون كفراً
ضربت عنقه  -يعين :اتركها وقائل ذلك  ،-وأما إذا صلى وقال ذلك ،فهذه مسألة اجتهاد) (.)7

ا .هـ.

ففرق إسحاق – رمحه هللا – بني املسألتني وجعل مسألة تكفري اترك الصالة إذا كان يصلي مسألة

اجتهادية مع قوله بكفره ،خبالف مسألة اترك العمل فقد جعل املخالف يف تكفريه مرجئاً.
ومما تقدم يعلم أمران:
_________

( )1رواه اخلالل يف ((السنة)) ( ،)1372وابن بطة يف ((اإلابنة الكربى)) (،)877
( )2رواه ابن نصر يف ((تعظيم قدر الصالة)) (.)978
((( )3تعظيم قدر الصالة)) َّلبن نصر (.)925 /2

( )4رواه البخاري ( ،)3435ومسلم ( .)28من حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه.
((( )5جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)614 - 613 /7
((( )6فتح الباري)) َّلبن رجب (.)21 /1
((( )7اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)293 :
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األول :أن القولني متفقان على تكفري اترك جنس العمل؛ ألن هذا األمر مبين على تعريف أهل السنة
واْلماعة لإلْيان وأنه قول وعمل.

الثاين :أهنما يفرتقان يف حتديد العمل الذي يكفر به اتركه ،فأصحاب القول األول يرون أنه عمل
خمصوص ،وهو الصالة؛ وابلتايل فتارك الصالة عندهم كافر ولو أتى بسائر األعمال.

وأما أصحاب القول الثاين فال يكفر عندهم اترك الصالة ما دام يقوم ببعض األعمال.

وهذا األمر  -وهو حتديد العمل الذي يكفر به اتركه  -مبناه على النصوص الدالة على كفر اترك
الصالة وعدمه ،وهو حمل خالف ،كما تقدم بيانه.

ومن هنا نقول :إن احملاورة املذكورة إمنا نسجت على أحد قويل أهل السنة يف ترك الصالة ،وليس
على قوهلم يف ترك العمل الذي هو جزء من اإلْيان وركن فيه.

قال شيخ اإلسالم  -مبيناً ما بني األمرين من ارتباط ( :-فإن اإلْيان عند أهل السنة واْلماعة :قول
وعمل ،كما دل عليه الكتاب والسنة وأمجع عليه السلف ،وعلى ما هو مقرر يف موضعه.

فالقول :تصديق الرسول.

والعمل :تصديق القول ،فإذا خال العبد عن العمل ابلكلية مل يكن مؤمناً.
والقول الذي يصري به مؤمناً قول خمصوص؛ فكذلك العمل هو الصالة) (.)1

فقد بىن – رمحه هللا – القول بكفر اترك الصالة على مقدمات مسلم هبا عند أهل السنة ،وهي:
 - 1أن اإلْيان َّل بد فيه من قول وعمل.

 - 2أن القول تصديق الرسول صلى هللا عليه وسلم.

 - 3أن القول الذي َّل بد منه ،هو قول خمصوص.

 - 4أن العمل هو تصديق القول ،أي( :إذا خال العبد عن العمل ابلكلية مل يكن مؤمناً).
وهذه املقدمات حمل اتفاق بني أهل السنة ،ولذا قدمها ليبين عليها القول بكفر اترك الصالة حيث

قال( :والقول الذي يصري به مؤمناً ،قول خمصوص ،فكذلك العمل هو الصالة) أي ِبا أن اإلْيان َّل

بد فيه من عمل ،وهو تصديق القول ،وقد صار القول عندهم قوَّلً خمصوصاً وهو كلمة التوحيد،
فكذلك ينبغي أن يكون العمل الذي َّل بد منه عمل خمصوص ،وهو الصالة.

ففرق  -رمحه هللا  -بني املسألتني إذ جعل األوىل  -مسألة اترك العمل  -مقدمة مسلماً هبا عند أهل
السنة ،والثانية  -مسألة اترك الصالة  -حمل خالف ،مث بىن الثانية على األوىل.

وقوله هذا يتفق مع قوله( :ومن قال :حبصول اإلْيان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات – سواء

جعل فعل تلك الواجبات َّلزماً له أو جزءاً منه ،فهذا نزاع لفظي – كان خمطئاً خطئاً بيناً ،وهذه بدعة
اإلرجاء اليت أعظم السلف واألئمة الكالم يف أهلها ،وقالوا فيها من املقاَّلت الغليظة ما هو معروف،
والصالة هي أعظمها وأعمها وأوهلا وأجلها) ( )2ا .هـ.
 - 6عد بعض السلف تكفري اترك الصالة مما ْييز أهل السنة عن املرجئة.

قال ابن معني( :قيل لعبدهللا بن املبارك :إن هؤَّلء يقولون :من مل يصم ومل يصل بعد أن يقر به فهو

مؤمن مستكمل اإلْيان.

قال عبدهللاَّ :ل نقول حنن كما يقول هؤَّلء ،من ترك الصالة متعمداً من غري علة ،حىت أدخل وقتاً يف

وقت فهو كافر) (.)3

قلت :جعل ابن املبارك مما ْييزه عن املرجئة تكفري اترك الصالة ،وهذا – وهللا أعلم – َّل لعدم
تكفريهم اترك الصالة ،فإنه قول مجاعة من األئمة ،وإمنا لقوهلم :هو مؤمن كامل اإلْيان.

وقد يكون كالمه من املنطوق الذي َّل مفهوم له ،فمن قال بكفر اترك الصالة فقد ابين املرجئة

وخالفهم ،وَّل يعين هذا أن من مل يكفره مل يباينهم.
_________

((( )1شرح العمدة – كتاب الصالة)) َّلبن تيمية (ص.)86 :
((( )2جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)621 /7

( )3رواه حممد بن نصر يف ((تعظيم قدر الصالة)) (.)926 /2

()399/5

وأما من قال إن من مل يكفر اترك الصالة كسالً فقد أتثر ابإلرجاء شعر أم مل يشعر فقد أخطأ ،كما أن
قول من قال إن من كفر اترك الصالة (فقد التقى مع اخلوارج يف بعض قوهلم) .خطأ َّل ينبغي.

إذا تبني ما تقدم ،فليعلم أن بعضهم قد اعرتض علينا ِبا جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة ،وهذا نصه:

(س :يقول رجلَّ :ل إله إَّل هللا حممد رسول هللا ،وَّل يقوم ابألركان األربعة الصالة والزكاة والصيام

واحلج ،وَّل يقوم ابألعمال األخرى املطلوبة يف الشريعة اإلسالمية ،هل يستحق هذا الرجل شفاعة
النيب صلى هللا عليه وسلم يوم القيامة حبيث َّل يدخل النار ،ولو لوقت حمدود؟

ج :من قال َّل إله إَّل هللا حممد رسول هللا وترك الصالة والزكاة واحلج جاحداً لوجوب هذه األركان

األربعة أو لواحد منها بعد البالغ ،فهو مرتد عن اإلسالم يستتاب ،فإن اتب قبلت توبته ،وكان أهالً
للشفاعة يوم القيامة إن مات على اإلْيان ،وإن أصر على إنكاره قتله ويل األمر لكفره وردته ،وَّل

حظ له يف شفاعة النيب صلى هللا عليه وسلم وَّل غريه ،وإن ترك الصالة وحدها كسالً وفتوراً فهو

كافر كفراً خيرج به من ملة اإلسالم يف أصح قويل العلماء ،فكيف إذا مجع إىل تركها ترك الزكاة

والصيام وحج بيت هللا احلرام؟! وعلى هذا َّل يكون أهالً لشفاعة النيب صلى هللا عليه وسلم وَّل غريه
إن مات على ذلك.

ومن قال من العلماء :إنه كافر كفراً عملياً َّل خيرجه عن حظرية اإلسالم برتكة هلذه األركان ،يرى أنه

أهل للشفاعة فيه ،وإن كان مرتكباً ملا هو من الكبائر إن مات مؤمناً .وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على
نبينا حممد وآله وصحبه وسلم) (.)1

فيقال :إن هذه الفتوى حتتمل أحد وجهني:
األول :أن يقال :إن الفتوى يف حق رجل ترك األركان األربعة ،لكنه َّل زال يقوم ببعض األعمال

املطلوبة شرعاً ،وإن وقع يف السؤال ما يدل على نفي ذلك ،فليس يف اْلواب سوى اَّلقتصار على

ترك األركان وهي األربعة.

الوجه الثاين :أن يقال :إن الفتوى يف حق من ترك جنس العمل ،لكن حتقيق ترك اْلنس يف حق

الشخص املعني َّل يعرف يف الظاهر إَّل ابإلصرار على الرتك ،وهو أن يعيش فرتة من الزمن بعد تركه
للعمل مع القدرة عليه وعدم املانع ،وهذا ما مل تتحقق اللجنة من توفره.

ويدل على هذا قول اللجنة يف آخر الفتوى – تعقيباً على القول الثاين( :-إن من مات مؤمناً) فهذا
قيد احرتزت به اللجنة من هذه الصورة ،وهللا أعلم.

والقول أبحد هذين الوجهني َّل بد منه ،ألن اللجنة اليت أصدرت هذه الفتوى ،هي اللجنة اليت
أصدرت البيان التحذيري من كتاب (ضبط الضوابط) ووصفته أبنه كتاب (يدعو إىل مذهب اإلرجاء
املذموم) ومما جاء فيه قول كاتبه( :ولألسف فقد أتثر بعض الناس هبذا الفكر ،وزعموا أن من نطق

ابلشهادتني ومل أيت بناقض ،ومل يقم بشيء من أركان اإلسالم اخلمسة سواها فليس ِبسلم ،بل هو
من أهل اخللود يف النار ،مث نسبوا ذلك إىل مذهب أهل السنة ،ونسبوا من خالفهم يف ذلك إىل

اإلرجاء) (.)2

هذا نقوله من ابب اْلمع بني كالم علمائنا ،وَّل نصنع كما صنع من احنرف يف هذا الباب من ضرب

كالمهم بعضه ببعض هروابً وحيدة عن احلق الواضح إىل ما اشتبه ،وهذه مسة من مسات أهل األهواء،
نعوذ ابهلل من مساهتم .براءة أهل احلديث والسنة من بدعة املرجئة حملمد بن سعيد الكثريي – ص:

101

_________

((( )1فتاوى اللجنة الدائمة)) مجع الشيخ أمحد الدويش (.)24 - 23 /2
((( )2ضبط الضوابط يف اإلْيان ونواقضه)) ألمحد بن صاحل الزهراين (ص.)40 :

()400/5

األصل الثامن :اإلْيان ثالث درجات (.)1
املؤمنون متفاوتون يف مراتب إْياهنم ،فمنهم من معه أصل اإلْيان  -احلد األدىن  -دون حقيقته

الواجبة ،ومنهم من بلغ درجات الكمال الواجب ،ومنهم من بلغ درجات الكمال املستحب ،ويف
ْكتَ َّ ِ
ِ
اصطََفيـنَا ِمن ِعب ِ
اد ََن فَ ِم ْنـ ُهم ظَ ِامل لِنَـ ْف ِس ِه وِم ْنـ ُهم م ْقتَ ِ
ص ٌد َوِم ْنـ ُه ْم
ْ ٌ
قوله تعاىلُ :مثَّ أ َْوَرثْـنَا ال َ
ين ْ ْ ْ َ
َ
اب الذ َ
ات إبِِ ْذ ِن َِّ
سابِ ٌق ِاب ْخلَ ْري ِ
ِ
ري [فاطر ]32 :إشارة إىل املراتب الثالث .براءة أهل
ك ُه َو الْ َف ْ
اَّلل َذلِ َ
َ
ض ُل الْ َكب ُ
َ
احلديث والسنة من بدعة املرجئة حملمد بن سعيد الكثريي – ص93 :
_________

( )1انظر(( :حقيقة اإلْيان عند أهل السنة واْلماعة)) حممد عبداهلادي املصري (ص ،)55 :و
((نواقض اإلْيان اَّلعتقادية)) د .حممد بن عبدهللا بن علي الوهييب (.)94 /1

()401/5

األصل التاسع :يف بيان األعمال الظاهرة الدالة على حقيقة إْيان القلب
تقدم أن جنس األعمال من لوازم إْيان القلب ،وأنه (َّل إسالم إَّل إبْيان ،وَّل إْيان إَّل إبسالم) يعين

كما أنه َّل بد يف اإلسالم من إْيان يصححه ،فكذلك َّل بد يف اإلْيان من إسالم يصححه ،أي عمل

ظاهر يدل على أن يف القلب إْياَنً صحيحاً.
فإذا أتى إنسان ابلشهادتني حكمنا إبسالمه يف الظاهر لكن احلكم ابإلسالم َّل يستلزم ثبوت اإلْيان
الباطن .فاإلسالم حيكم به يف الظاهر لكل من جاء ابلشهادتني مع جواز أن يكون يف الباطن كافراً
منافقاً ،وعليه فال منافاة بني احلكم ابإلسالم ملن جاء ابلشهادتني ،وبني القول أبن اإلْيان الباطن

يستلزم العمل الظاهر.

وهذا ما عليه أهل السنة واْلماعة ،ومن زعم خالف ذلك ،فقال بوجود إْيان صحيح يف القلب دون
أن يظهر أثره على اْلوارح ،قال بقول املرجئة الذي قالوا :اإلْيان قول بال عمل.

وهؤَّلء كان السلف يردون عليهم بذلك أدلة دخول العمل يف اإلْيان ،دون اخلوض يف ماهية

األعمال املطلوبة ،إذ هي فرع من األصل املتنازع فيه ،وَّل حاجة للخوض يف الفرع حىت يقر املنازع
ابألصل .براءة أهل احلديث والسنة من بدعة املرجئة حملمد بن سعيد الكثريي – ص121 :

()402/5

األصل العاشر :أعمال اْلوارح اتبعة ألعمال القلوب وَّلزمة هلا
قال ابن القيم عن أعمال القلوب ( :-هي األصل املراد املقصود ،وأعمال اْلوارح تبع ومكملة
ومتممة ،وأن النية ِبنزلة الروح ،والعمل ِبنزلة اْلسد لألعضاء ،الذي إذا فارق الروح فموات،
وكذلك العمل إذا مل تصحبه النية فحركة عابث .فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام

اْلوارح؛ إذ هي أصلها ،وأحكام اْلوارح متفرعة عليها) (.)1
وقال شيخ اإلسالم( :مث القلب هو األصل ،فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إىل البدن

ابلضرورةَّ ،ل ْيكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب؛ وهلذا قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف

احلديث الصحيح(( :أَّل وإن يف اْلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا سائر اْلسد ،وإذا فسدت،

فسد هلا سائر اْلسد ،أَّل وهي القلب)) (.)2

وقال أبو هريرة :القلب ملك واألعضاء جنوده ،فإذا طاب امللك طابت جنوده ،وإذا خبث امللك
خبثت جنوده.

فإذا كان القلب صاحلاً ِبا فيه من اإلْيان علماً وعمالً قلبياً لزم ضرورة صالح اْلسد ابلقول الظاهر

والعمل ابإلْيان املطلق ،كما قال أئمة أهل احلديث :قول وعمل ،قول ابطن وظاهر ،وعمل ابطن

وظاهر ،والظاهر اتبع للباطن َّلزم له ،مىت صلح الباطن صلح الظاهر ،وإذا فسد فسد) (.)3

وقال – أيضا  ... ( :-وشرح حديث جربيل الذي فيه بيان أن اإلْيان أصله يف القلب ،وهو اإلْيان
ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله ،كما يف املسند عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :اإلسالم عالنية،
واإلْيان يف القلب)) ( ،)4وقد قال صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح(( :أَّل إن يف اْلسد
مضغة إذا صلحت صلح هلا سائر اْلسد ،وإذا فسدت فسد هلا سائر اْلسد ،أَّل وهي القلب))
( .)5فإذا كان اإلْيان يف القلب ،فقد صلح القلب ،فيجب أن يصلح سائر اْلسد ،فلذلك هو مثرة
ما يف القلب؛ فلهذا قال بعضهم :األعمال مثرة اإلْيان.

وصحته – أي اْلسد – ملا كانت َّلزمة لصالح القلب دخلت يف اَّلسم ،كما نطق بذلك الكتاب
والسنة يف غري موضع) (.)6

وقال – أيضاً ( :-وفصل اخلطاب يف هذا الباب :أن اسم اإلْيان قد يذكر جمرداً ،ويذكر مقروَنً
ابلعمل أو ابإلسالم) (.)7
_________
((( )1بدائع الفوائد)) (.)224 /3

( )2رواه البزار يف مسنده ( ،)3267( )488 /1والطرباين يف ((املعجم الصغري)) ()235 /1
( .)382واحلديث يف الصحيحني بلفظ(( :إن يف اْلسد مضغة إذا صلحت صلح اْلسد كله وإذا
فسدت فسد اْلسد كله أَّل وهي القلب)) .رواه البخاري ( ،)52ومسلم ( .)4178من حديث
النعمان بن بشري رضي هللا عنه.
((( )3جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)187 /7

( )4رواه أمحد ( ،)12404( )134 /3وأبو يعلى يف مسنده ( ،)2923( )301 /5وابن أيب شيبة
( .)30955( )11 /11من حديث أنس رضي هللا عنه .قال ابن عدي يف ((الكامل يف الضعفاء))

( :)353 /6غري حمفوظ .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)57 /1رواه أمحد وأبو يعلى بتمامه،
والبزار ابختصار ،ورجاله رجال الصحيح ما خال علي بن مسعدة ،وقد وثقه ابن حبان وأبو داود
الطيالسي وأبو حامت وابن معني وضعفه آخرون .واحلديث ضعفه األلباين يف ((ضعيف اْلامع))

(.)2280

( )5رواه البزار يف مسنده ( ،)3267( )488 /1والطرباين يف ((املعجم الصغري)) ()235 /1

( .)382واحلديث يف الصحيحني بلفظ(( :إن يف اْلسد مضغة إذا صلحت صلح اْلسد كله وإذا
فسدت فسد اْلسد كله أَّل وهي القلب)) .رواه البخاري ( ،)52ومسلم ( .)4178من حديث
النعمان بن بشري رضي هللا عنه.

((( )6جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)39 /13
((( )7جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)271 /18

()403/5

فإذا ذكر جمرداً تناول األعمال؛ كما يف الصحيحني ... (( :اإلْيان بضع وستون أو بضع وسبعون
شعبة ،أعالها قول َّل إله إَّل هللا ،وأدَنها إماطة األذى عن الطريق)) ( ،)1وفيهما أنه قال لوفد

عبدالقيس(( :آمركم ابإلْيان ابهلل ،أتدرون ما اإلْيان ابهلل؟ شهادة أن َّل إله إَّل هللا ،وأن حممداً رسول

هللا ،وإقامة الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وأن تؤدوا مخس ما غنمتم)) (.)2

وإذا ذكر مع اإلسالم – كما يف حديث جربيل أنه سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن اإلْيان

واإلسالم واإلحسان – فرق بينهما ،فقال(( :اإلْيان أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله  )) ...إىل
آخره (.)3

ويف املسند عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :اإلسالم عالنية ،واإلْيان يف القلب)) ( )4فلما ذكرمها

مجيعاً ،ذكر أن اإلْيان يف القلب ،واإلسالم ما يظهر من األعمال.

وإذا أفرد اإلْيان أدخل فيه األعمال الظاهرة ،ألهنا لوازم ما يف القلب؛ ألنه مىت ثبت اإلْيان يف

القلب والتصديق ِبا أخرب به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة ،فإنه ما أسر أحد سريرة إَّل
أبداها هللا على صفحات وجهه وفلتات لسانه ،فإذا ثبت التصديق يف القلب مل يتخلف العمل
ِبقتضاه ألبتة ،فال تستقر معرفة اتمة وحمبة صحيحة ،وَّل يكون هلا أثر يف الظاهر.

وهلذا ينفي هللا اإلْيان عمن انتفت عنه لوازمه ،فإن انتفاء الالزم يقتضي انتفاء امللزوم ،كقوله تعاىل:
ِ
وه ْم أ َْولِيَاء [املائدة.]81 :
َولَ ْو َكانُوا يُـ ْؤِمنُو َن ِابهلل والنِ ِ
َّيب َوَما أُن ِز َل إِلَْيه َما َّاختَ ُذ ُ
وقولهََّ :ل َِجت ُد قَـوما يـ ْؤِمنو َن ِاب َِّ
اد َّ
َّلل َوالْيَـ ْوِم ْاآل ِخ ِر يُـ َوادمو َن َم ْن َح َّ
ءه ْم أ َْو
ًْ ُ ُ
آاب ُ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َكانُوا َ
ِ
ِ
ِ
وح م ْنهُ وي ْدخلُ ُهم جن ٍ
أَبْـنَ ُ ِ
ب ِيف قُـلُوهبِِ ُم ِْ
َّات
ريَهتُ ْم أ ُْولَئِ َ
ْ َ
اإلْيَا َن َوأَيَّ َد ُهم بُِر ٍ َ ُ
ك َكتَ َ
اءه ْم أ َْو إ ْخ َو َاهنُ ْم أ َْو َعش َ
اَّلل أ َََّل إِ َّن ِحزب َِّ
ك ِحزب َِّ
َجتْ ِري ِمن َحتْتِها ْاأل َْهنَار َخالِ ِد ِ
ِ
يها ر ِ
ض َي َّ
اَّلل ُه ُم
اَّللُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
َ
ْ َ
ضوا َع ْنهُ أ ُْولَئ َ ْ ُ
ين ف َ َ
ُ
َ
ال ُْم ْفلِ ُحو َن [اجملادلة ]22 :وحنوها.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)9ومسلم ( .)162من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( ،)1334ومسلم ( .)124من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.

( )3رواه البخاري ( ،)50ومسلم ( .)106من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )4رواه أمحد ( ،)12404( )134 /3وأبو يعلى يف مسنده ( ،)2923( )301 /5وابن أيب شيبة
( .)30955( )11 /11من حديث أنس رضي هللا عنه .قال ابن عدي يف ((الكامل يف الضعفاء))

( :)353 /6غري حمفوظ .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)57 /1رواه أمحد وأبو يعلى بتمامه،
والبزار ابختصار ،ورجاله رجال الصحيح ما خال علي بن مسعدة ،وقد وثقه ابن حبان وأبو داود
الطيالسي وأبو حامت وابن معني وضعفه آخرون .واحلديث ضعفه األلباين يف ((ضعيف اْلامع))
(.)2280

()404/5

فالظاهر والباطن متالزمانَّ ،ل يكون الظاهر مستقيماً إَّل مع استقامة الباطن ،وإذا استقام الباطن فال
بد أن يستقيم الظاهر؛ وهلذا قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :أَّل إن يف اْلسد مضغة ،إذا صلحت

صلح هلا سائر اْلسد ،وإذا فسدت فسد هلا سائر اْلسد ،أَّل وهي القلب)) ( ،)1وقال عمر ملن
رآه يعبث يف صالته( :لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه) (.)2

ويف احلديثَّ(( :ل يستقيم إْيان عبد حىت يستقيم لسانه ،وَّل يستقيم لسانه حىت يستقيم قلبه)) (.)3

وهلذا كان الظاهر َّلزماً للباطن من وجه ،وملزوماً له من وجه ،وهو دليل عليه من جهة كونه ملزوماً
َّل من جهة كونه َّلزماً ،فإن الدليل ملزوم املدلول ،يلزم من وجود الدليل وجود املدلول ،وَّل يلزم من
وجود الشيء وجود ما يدل عليه ،والدليل يطرد وَّل ينعكس خبالف احلد فإنه يطرد وينعكس) (.)4
براءة أهل احلديث والسنة من بدعة املرجئة حملمد بن سعيد الكثريي – ص126 :
_________

( )1رواه البزار يف مسنده ( ،)3267( )488 /1والطرباين يف ((املعجم الصغري)) ()235 /1
( .)382واحلديث يف الصحيحني بلفظ(( :إن يف اْلسد مضغة إذا صلحت صلح اْلسد كله وإذا
فسدت فسد اْلسد كله أَّل وهي القلب)) .رواه البخاري ( ،)52ومسلم ( .)4178من حديث

النعمان بن بشري رضي هللا عنه.
( )2مل أقف عليه من قول عمر رضي هللا عنه ،ولكن وقفت عليه من قول سعيد املسيب؛ رواه ابن

املبارك يف ((الزهد)) (ص ،)419 :وعبدالرزاق ( ،)3308( )266 /2وابن أيب شيبة ()289 /2

( ،)6854والبيهقي معلقاً ( .)3365( )285 /2واحلديث روي مرفوعاً؛ حيث رواه احلكيم

الرتمذي يف ((نوادر األصول)) ( )210 /3من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .قال العراقي يف

((املغين)) ( :)105 /1سنده ضعيف ،واملعروف أنه من قول سعيد بن املسيب .وقال األلباين يف
((السلسلة الضعيفة)) ( :)910فاحلديث موضوع مرفوعا ،ضعيف موقوفا بل مقطوعا ،مث وجدت

للموقوف طريقا آخر؛ فقال أمحد يف ((مسائل ابنه صاحل)) (ص :)83 :حدثنا سعيد بن خثيم قال
حدثنا حممد بن خالد عن سعيد بن جبري قال :نظر سعيد إىل رجل وهو قائم يصلي  ...إخل .قلت:

وهذا إسناد جيد ،يشهد ملا تقدم عن العراقي أن احلديث معروف عن ابن املسيب .اهـ.

( )3رواه أمحد ( ،)13071( )198 /3وابن أيب الدنيا يف ((الصمت)) ( ،)9واخلرائطي يف ((مكارم
األخالق)) ( .)442من حديث أنس رضي هللا عنه .قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)213 /1
رواه أمحد ويف إسناده علي بن مسعدة وثقه مجاعة وضعفه آخرون .وقال العراقي يف ((املغين)) (/2

 :)767رواه ابن أيب الدنيا يف ((الصمت)) واخلرائطي يف ((مكارم األخالق)) بسند فيه ضعف.
وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)2841رجاله ثقات رجال مسلم غري الباهلي وهو

حسن احلديث.
((( )4جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)273 - 272 /18

()405/5

األصل احلادي عشر :جنس األعمال من لوازم إْيان القلب

قال شيخ اإلسالم( :والقرآن يبني أن إْيان القلب يستلزم العمل الظاهر حبسبه ،كقوله تعاىلَ :ويَـ ُقولُو َن
ك ِابلْم ْؤِمنِني وإِ َذا دعوا إِ َىل َِّ
ِ
َّلل وِاب َّلر ُس ِ
اَّلل
ول َوأَطَ ْعنَا ُمثَّ يَـتَـ َو َّىل فَ ِري ٌق ِم ْنـ ُهم ِمن بَـ ْع ِد َذلِ َ
ك َوَما أ ُْولَئِ َ ُ َ َ ُ ُ
َ
آمنَّا ِاب َّ َ
ِ ِ
ض
َوَر ُسولِ ِه لِيَ ْح ُك َم بَـ ْيـنَـ ُه ْم إِذَا فَ ِري ٌق ِم ْنـ ُهم م ْع ِر ُ
ني أَِيف قُـلُوهبِِم َّم َر ٌ
ضو َن َوإِن يَ ُكن َّهلُ ُم ا ْحلَ مق َأيْتُوا إِلَْيه ُم ْذعنِ َ
ِ
ِ
يف َّ
ني إِذَا
أَِم ْارَاتبُوا أ َْم َخيَافُو َن أَن َِحي َ
اَّللُ َعلَْي ِه ْم َوَر ُسولُهُ بَ ْل أ ُْولَئِ َ
ك ُه ُم الظَّال ُمو َن إِ َّمنَا َكا َن قَـ ْو َل ال ُْم ْؤمنِ َ
دعوا إِ َىل َِّ
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن [النور– 47 :
اَّلل َوَر ُسولِ ِه لِيَ ْح ُك َم بَـ ْيـنَـ ُه ْم أَن يَـ ُقولُوا َِمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا َوأ ُْولَئِ َ
ُُ
.]51

فنفى اإلْيان عمن توىل عن طاعة الرسول ،وأخرب أن املؤمنني إذا دعوا إىل هللا ورسوله ليحكم بينهم
مسعوا وأطاعوا ،فبني أن هذا من لوازم اإلْيان) (.)1

وقال  -رمحه هللا ( :-لكنهم – أي مرجئة الفقهاء – إذا مل يدخلوا أعمال القلوب يف اإلْيان لزمهم
قول جهم ،وإن أدخلوها يف اإلْيان لزمهم دخول أعمال اْلوارح أيضاً ،فإهنا َّلزمة هلا) (.)2

وقال -رمحه هللا ( :-وأيضاً فإخراجهم – أي مرجئة الفقهاء – العمل يشعر أهنم أخرجوا أعمال

القلوب أيضاً ،وهذا ابطل قطعاً ،فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعاً
ابلضرورة ،وإن أدخلوا أعمال القلوب يف اإلْيان أخطأوا أيضاً؛ َّلمتناع قيام اإلْيان ابلقلب من غري
حركة بدن.

وليس املقصود هنا ذكر عمل معني ،بل من كان مؤمناً ابهلل ورسوله بقلبه هل يتصور إذا رأى الرسول
وأعداءه يقاتلونه ،وهو قادر على أن ينظر إليهم وخيص على نصر الرسول ِبا َّل يضره ،هل ْيكن

مثل هذا يف العادة إَّل أن يكون منه حركة ما إىل نصر الرسول؟! فمن املعلوم أن هذا ممتنع؛ فلهذا

كان اْلهاد املتعني حبسب اإلمكان من اإلْيان ،وكان عدمه دليالً على انتفاء حقيقة اإلْيان ) ...

(.)3

وقال  -أيضاً ( :-واملرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن اإلْيان ،فمن قصد منهم إخراج أعمال

القلوب أيضاً وجعلها هي التصديق ،فهذا ضالل بني ،ومن قصد إخراج العمل الظاهر ،قيل هلم:
العمل الظاهر َّلزم للعمل الباطن َّل ينفك عنه ،وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن) (.)4

وقال  -رمحه هللا  ... ( :-وقد تقدم أن اإلْيان الباطن يستلزم اإلقرار الظاهر بل وغريه) (.)5

وقال  -عندما حتدث عن أغالط املرجئة ( :-ظن الظان أن ما يف القلب من اإلْيان املقبول ْيكن
ختلف القول الظاهر والعمل الظاهر عنه) (.)6

وقال ... ( :فالعمل يصدق أن يف القلب إْياَنً ،وإذا مل يكن عمل كذب أن يف قلبه إْياَنً؛ ألن ما يف

القلب مستلزم للعمل الظاهر ،وانتفاء الالزم يدل على انتفاء امللزوم) ( .)7براءة أهل احلديث
والسنة من بدعة املرجئة حملمد بن سعيد الكثريي – ص129 :

_________

((( )1جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)221 /7
((( )2جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)194 /7
((( )3جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)556 /7
((( )4جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)554 /7
((( )5جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)609 /7
((( )6جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)554 /7
((( )7جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)294 /7

()406/5

األصل الثاين عشر( :اإلرادة اْلازمة للفعل مع القدرة التامة (توجب وقوع املقدور) أو (َّل يتخلف
عنها العمل) أو (توجب فعل املراد) (.)1

قال شيخ اإلسالم( :فاإلْيان َّل بد فيه من هذين األصلني :التصديق ابحلق ،واحملبة له ،فهذا أصل
القول ،وهذا أصل العمل.
مث احلب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن ابلقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة كما تقدم ...

وإذا قام ابلقلب التصديق به واحملبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن ِبوجب ذلك من األقوال الظاهرة
واألعمال الظاهرة ،فما يظهر على البدن من األقوال واألعمال هو موجب ما يف القلب وَّلزمه

ودليله ومعلوله ،كما أن ما يقوم ابلبدن من األقوال واألعمال له أيضاً أتثري فيما يف القلب.

فكل منهما يؤثر يف اآلخر لكن القلب هو األصل ،والبدن فرع له ،والفرع يستمد من أصله،

واألصل يثبت ويقوى بفرعه) (.)2

وقال  -رمحه هللا ( :-واإلرادة اْلازمة مع القدرة تستلزم وجود املراد ووجود املقدور عليه منه،
فالعبد إذا كان مريداً للصالة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلى ،فإذا مل يصل مع القدرة دل ذلك

على ضعف اإلرادة.

وهبذا يزول اَّلشتباه يف هذا املقام ،فإن الناس تنازعوا يف اإلرادة بال عمل ،هل حيصل هبا عقاب؟
وكثر النزاع يف ذلك ...

والفصل يف ذلك أن يقال :فرق بني اهلم واإلرادة ،فاهلم قد َّل يقرتن به شيء من األعمال الظاهرة،
فهذا َّل عقوبة فيه حبال ...

وأما اإلرادة اْلازمة فال بد أن يقرتن هبا مع القدرة فعل املقدور ،ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو
خطوة أو حتريك بدن .)3( ) ...

وقال  -رمحه هللا ( :-وأما إذا قرن اإلْيان ابإلسالم ،فإن اإلْيان يف القلب ،واإلسالم ظاهر ،كما يف
املسند عند النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :اإلسالم عالنية واإلْيان يف القلب)) ( )4و
((اإلْيان أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسوله والبعث بعد املوت وتؤمن ابلقدر خريه وشره)) (،)5

ومىت حصل له هذا اإلْيان وجب ضرورة أن حيصل له اإلسالم الذي هو الشهاداتن والصالة والزكاة
والصيام واحلج؛ ألن إْيانه ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله يقتضي اَّلستسالم هلل واَّلنقياد له ،وإَّل فمن

املمتنع أن يكون قد حصل له اإلقرار واحلب واَّلنقياد ابطناً ،وَّل حيصل ذلك يف الظاهر مع القدرة

عليه ،كما ْيتنع وجود اإلرادة اْلازمة مع القدرة بدون وجود املراد) (.)6

_________

((( )1اْلواب الصحيح)) َّلبن تيمية (.)489 /6
((( )2جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)541 - 540 /7
((( )3جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)527 - 525 /7
( )4رواه أمحد ( ،)12404( )134 /3وأبو يعلى يف مسنده ( ،)2923( )301 /5وابن أيب شيبة
( .)30955( )11 /11من حديث أنس رضي هللا عنه .قال ابن عدي يف ((الكامل يف الضعفاء))

( :)353 /6غري حمفوظ .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)57 /1رواه أمحد وأبو يعلى بتمامه،
والبزار ابختصار ،ورجاله رجال الصحيح ما خال علي بن مسعدة ،وقد وثقه ابن حبان وأبو داود
الطيالسي وأبو حامت وابن معني وضعفه آخرون .واحلديث ضعفه األلباين يف ((ضعيف اْلامع))

(.)2280

( )5رواه البخاري ( ،)50ومسلم ( .)106من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )6جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)553 /7

()407/5

وذكر  -رمحه هللا  -يف ثنااي كالم له ،أن من جعل اإلرادة اْلازمة مع القدرة التامة َّل يكون هبا شيء
من الفعل دخلت عليه الشبهة اليت دخلت على املرجئة واْلهمية ،قال – رمحه هللا ( :-فمن عرف
ارتباط الظاهر ابلباطن زالت عنه الشبهة يف هذا الباب ،وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر

ابلوجوب  -أي وجوب الصالة  -وامتنع عن الفعل َّل يقتل أو يقتل مع إسالمه ،فإنه دخلت عليه
الشبهة اليت دخلت على املرجئة واْلهمية ،واليت دخلت على من جعل اإلرادة اْلازمة مع القدرة

التامة َّل يكون هبا شيء من الفعل) (.)1

وهذه األصول الثالثة األخرية تتفق يف دَّللتها على أمر واحد ،وهو (ارتباط الظاهر ابلباطن) وشيخ
اإلسالم يبين عليها القول بكفر اترك الفرائض األربع ،قال  -رمحه هللا ( :-وأما الفرائض األربع،
فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ احلجة ،فهو كافر ...
وأما مع اإلقرار ابلوجوب إذا ترك شيئاً من هذه األركان األربعة ففي التكفري أقوال للعلماء ،هي
رواايت عن أمحد ...

وهذه املسألة هلا طرفان:

أحدمها :يف إثبات الكفر الظاهر.

والثاين :يف إثبات الكفر الباطن.

فأما الطرف الثاين :فهو مبين على مسألة كون اإلْيان قوَّلً وعمالً  -كما تقدم  ،-ومن املمتنع أن

يكون الرجل مؤمناً إْياَنً اثبتاً يف قلبه أبن هللا فرض عليه الصالة والزكاة والصيام واحلج ويعيش دهره
َّل يسجد هلل سجدة ،وَّل يصوم من رمضان ،وَّل يؤدي هلل زكاة ،وَّل حيج إىل بيته ،فهذا ممتنع ،وَّل

يصدر هذا إَّل مع نفاق يف القلب وزندقةَّ ،ل مع إْيان صحيح ،وهلذا إمنا يصف سبحانه ابَّلمتناع من
ِ
ِ
اق وي ْد َعو َن إِ َىل ال م ِ
ٍ
ارُه ْم
ش ُ
السجود الكفار ،كقوله :يَـ ْوَم يُ ْك َ
يعو َن َخاش َعةً أَبْ َ
س ُجود فَ َال يَ ْستَط ُ
ف َعن َس َ ُ ْ
صُ
سج ِ
ِ
ود َو ُه ْم َسالِ ُمو َن ([ )42القلم .)2( )]43 - 42 :براءة
تَـ ْرَه ُق ُه ْم ذلَّةٌ َوقَ ْد َكانُوا يُ ْد َع ْو َن إِ َىل ال م ُ
أهل احلديث والسنة من بدعة املرجئة حملمد بن سعيد الكثريي – ص131 :
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)616 /7
((( )2جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)611 /7
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املبحث األول :اإلْيان حقيقة مركبة
إن أصل اخلالف بني أهل السنة واملرجئة يف موضوع العمل هو أن املرجئة َّل يقرون هبذه الرتكيبية ،بل

يعتقدون أن اإلْيان شيء واحد؛ هو تصديق القلب دون سائر أعمال القلب واْلوارح  ...وهم

يوافقون على أن من أتى جبميع أعمال اْلوارح الواجبة واملستحبة ظاهراً ،لكن قلبه مع ذلك خال
من اإلْيان إنه َّل يكون مؤمنا – وذلك ابستثناء اخلالف اللفظي الذي شذت به الكرامية ،حيث

يطلق عليه اسم اإلْيان – مع إقرارها أنه كافر خملد يف النار ،فخالفوا يف اَّلسم َّل يف احلكم –

ولكنهم خيالفون يف عكس هذه القضية وهى أن أحداً مل يعمل عمالً من األعمال الواجبة والظاهرة
قط ،حىت أنه مل ينطق بكلمة الشهادة وهو مع ذلك مؤمن كامل اإلْيان.

وهي القضية اليت ينفي أهل السنة وجودها يف الواقع أصال – كما سنرى  ،-والفرق بينهما وبني
القضية األوىل واليت يقر هبا املرجئة من حيث الوجود والعدم يرجع إىل الفرق بني مفهوم اإلْيان

املفرتض وجوده عند الطائفتني ،فلما كان اإلْيان عند املرجئة هو التصديق على النحو الذي فسروه

به – مل يصعب عليهم تصور وجوده مع فقد كل األعمال الواجبة ،لكنه ملا كان عند أهل السنة له

معىن آخر مركب ،مل يتصوروا أن يوجد ابطن اإلْيان وَّل يوجد شيء من ظاهره؛ ألن ذلك من قبيل

افرتاض وجود األصل الالزم والعلة التامة ،مع انتفاء اجملزوم واملعلوم ،فهو نفى لتلك العالمة الرتكيبية
املزجية.

وهذا ما قرره السلف كثرياً؛ كقول أىب ثور يف إلزام املرجئة( :أرأيتم أن رجالً قال :أعمل ما أمر هللا به
وَّل أقر به ،أيكون مؤمنا؟ فإن قالواَّ :ل ،قيل هلم :فإن قال :أقر جبميع ما أمر هللا به وَّل أعمل منه

شيئا أيكون مؤمناً؟ فإن قالوا :نعم ،قيل هلم :ما الفرق وقد زعمتم أن هللا عز وجل أراد األمرين

مجيعاً ،فإن جاز أن يكون أبحدمها مؤمناً إذا ترك اآلخر جاز أن يكون اآلخر مؤمناً – إذا عمل ومل

يقر – َّل فرق بني ذلك  ،)1( ) ....وْيكن حترير ذلك ابستخدام السرب والتقسيم فيقال:
إن تعلق العمل ابإلْيان منحصر يف أربع حاَّلت َّل خامس هلا (:)2

أن جيتمعا معاً – أي إْيان القلب وعمل اْلوارح.
أن ينتفيا معا.

أن توجد أعمال اْلوارح مع انتفاء إْيان القلب.
أن يوجد إْيان القلب مع انتفاء عمل اْلوارح.
فأما القضية األوىل فمتفق عليها (مؤمن).

فأما القضية الثانية فمتفق عليها (كافر).

أما القضية الثالثة فمتفق عليها (منافق)
وأما القضية الرابعة فمختلف فيها.

فاملرجئة يلحقون حكمها حبكم األوىل ،بل يقولون :إن إْيان من تنطبق عليه القضية األوىل كإْيان من

تنطبق عليه القضية الرابعة سواء بسواء؛ إذ األعمال عندهم خارجة عن اإلْيان ،واإلْيان شيء واحد
َّل يزيد وَّل ينقص وَّل يتفاضل الناس فيه –كما سبق بيانه ،فهو لدى اَّلثنني سواء ،بل قالوا ما هو

أسوء من ذلك؛ وهو إن ارتكاب مجيع احملرمات وترك مجيع الطاعات َّل يذهب شيئاً من اإلْيان؛ إذ
لو ذهب منه شيء مل يبق منه شيء (.)3

وهذا القدر املشرتك بينهم كاف يف الرد عليهم مجيعا رداً واحداً –أي من يعترب النطق ومن َّل يعتربه-

.

وأما أهل السنة واْلماعة فينفون وجود احلالة الرابعة يف الواقع أصالً؛ بناء على مفهومهم اخلاص

لإلْيان.

فتبني إن فساد تصور املرجئة لإلْيان أدى إىل تصور هذه احلالة ،وعليه :فبيان خطأ قوهلم هذا يستلزم
فساد تصورهم لإلْيان بال ريب ،وإن اإلْيان الذي يتكلمون عنه ويصفونه ليس اإلْيان الشرعي حبال.

_________

((( )1أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) ،الاللكائي ()851 /3
( )2وهي قسمة نظرية فقط ،وإَّل فعلى احلقيقة َّل وجود للقسم الرابع.
( )3وهذا ما اتفقت عليه فرقهم ،كلها كما سبق بيانه يف فصل ((أصول مذاهب املرجئة)) السابق.
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كما إنه يدل على تناقض من وافقهم من الفقهاء املنتسبني إىل السنة واألئمة يف بعض األحكام
الظاهرة –كالقول أبن اترك الصالة املصر على تركها حىت ضربت عنقه ابلسيف إمنا قتل حدا؛ إذ إن
مذهب املرجئة يف حكم اترك الصالة يتفق ومفهوم اإلْيان عندهم ،لكن من يعتقد أن اإلْيان قول

وعمل – ويكون ذلك مذهب إمامه –كيف يوافقهم على إن اترك مجيع العمل َّل يكفر ،إَّل إذا

انتفى منهم تصديق القلب أي كان مستحالً أو غري مقر ابلوجوب ويوافقهم على أن شامت الرسول
صلى هللا عليه وسلم ومهني املصحف عمداً وقاتل النيب كافر ظاهراً ،وجيوز أن يكون مؤمناً يف

الباطن؟! ()1

وأهل السنة حني يقرون أن ترك العمل ترك لركن اإلْيان الذي َّل يكون إَّل بهَّ ،ل يعتمدون على

تفلسف أو نظرايت ذهنية ،وإمنا ينطلقون من منطلق واقعي وعلمي يف غاية الوضوح؛ وهو أن هذه
احلالة الرابعة َّل وجود هلا يف واقع اْليل األول ،وَّل يف تصوره ،وكذا َّل وجود هلا يف الواقع النفسي

احملسوس ،كما َّل ْيكن أن تتفق مع حقيقة اإلْيان الشرعية اليت تشهد النصوص أبهنا مركبة من القول

والعمل معاً ،كما َّل تتفق مع النصوص األخرى الكثرية يف حكم التويل عن طاعة هللا ورسوله صلى هللا
عليه وسلم ،وترك اَّلمتثال ألوامره ،والتخاذل عن القيام بفرائضه.

وهو كذلك مناقض ملا ورد عن السلف األخيار ،واألئمة األعالم يف هذا األمر ظاهرة اإلرجاء يف

الفكر اإلسالمي لسفر احلوايل – 636 /2
_________

( )1انظر عن هذه األخرية(( :اإلْيان))( ،ص ،)386 – 384 :وهلذا جتد كالم أحدهم ابعتباره
فقيها – كما إذا كتب يف الردة من املصنفات الفقهية – يغاير كالمه إذا كتب ابعتباره متكلما!!
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املبحث الثاين :أدلة أهل السنة على إدخال األعمال يف مسمى اإلْيان

ِ ِ
يع
أدلة أهل السنة على إدخال األعمال يف مسمى اإلْيان منها :قول هللا عز وجلَ :وَما َكا َن هللاُ ليُض َ
َّاس لَرُؤ ٌ ِ
ِ
ِ
ِ
يم [البقرة ]143 :ثبت يف سبب نزول هذه اآلية كما يف حديث
وف َّرح ٌ
إْيَانَ ُك ْم إ َّن هللاَ ابلن ِ َ
الرباء الطويل وغريه ويف آخره ((أنه مات على القبلة قبل أن حتول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول
ِ ِ
يع إِْيَانَ ُك ْم)) ( )1ووضع البخاري هذا احلديث يف مواضع
فيهم فأنزل هللا تعاىلَ :وَما َكا َن هللاُ ليُض َ

ومنها (ابب :الصالة من اإلْيان) ( )2قال احلليمي :أمجع املفسرون على أنه أراد صالتكم إىل بيت
املقدس ،فثبت أن الصالة إْيان ،وإذا ثبت ذلك ،فكل طاعة إْيان إذ مل أعلم فارقاً يف هذه التسمية
ِ َّ ِ
وهبُ ْم
ين إِذَا ذُكِ َر هللاُ َو ِجلَ ْ
ت قُـلُ ُ
بني الصالة وسائر العبادات ( )3كذلك قوله تعاىل :إِ َّمنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
وإِ َذا تلِيت علَي ِهم آايته زاد ْهتُم إِْياَن وعلَى رهبِِم يـتـوَّكلُو َن الَّ ِذين ي ِقيمو َن َّ ِ
اه ْم يُ ِنف ُقو َن
الصالَ َة َوممَّا َرَزقـْنَ ُ
َُ ُ
َ ُ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ً َ َ َ ْ ََ َ
ك ُه ُم ال ُْم ْؤِمنُو َن َح اقا [األنفال ]4 - 1 :ومثله مجيع اآلايت املشاهبة كقوله عز وجل إِ َّمنَا
أ ُْولَئِ َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِِ
ِ َّ ِ
ِ
ين
ين َ
آمنُوا ِاب ََّّلل َوَر ُسوله َوإِذَا َكانُوا َم َعهُ َعلَى أ َْم ٍر َجام ٍع َملْ يَ ْذ َهبُوا َح َّىت يَ ْستَأْذنُوهُ إِ َّن الذ َ
ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
ِ
ِ
ِِ
ك أُولَئِ َ َّ ِ
ِ
وك لِبَـ ْع ِ
ت ِم ْنـ ُه ْم
استَأْذَنُ َ
ض َشأْهنِِ ْم فَأْذَن لِ َمن ِش ْئ َ
ين يُـ ْؤمنُو َن ِاب ََّّلل َوَر ُسوله فَِإذَا ْ
يَ ْستَأْذنُونَ َ ْ
ك الذ َ
اَّلل غَ ُف ِ
استَـ ْغ ِف ْر َهلُ ُم َّ
يم [النور ]62 :ففي هذه اآلايت إشارة إىل أن مجيع األعمال
َو ْ
اَّللَ إِ َّن ََّ ٌ
ور َّرح ٌ
املذكورة من واجبات اإلْيان فلهذا نفي اإلْيان عمن مل أيت هبا ،فإن حرف إمنا يدل على إثبات
املذكور ونفي غريه (.)4

ومن األدلة الصرحية يف ذلك حديث وفد عبد القيس وفيه قوله صلى هللا عليه وسلم(( :آمركم
ابإلْيان ابهلل وحده)) وقال(( :هل تدرون ما اإلْيان ابهلل وحده))؟ قالوا :هللا ورسوله أعلم قال:

((شهادة أن َّل إله إَّل هللا ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وأن تعطوا من الغنائم اخلمس)) احلديث

( .)5ففي هذا احلديث فسر الرسول صلى هللا عليه وسلم للوفد اإلْيان هنا بقول اللسان ،وأعمال

اْلوارح

(ومعلوم أنه مل يرد أن هذه األعمال تكون إْياَنً ابهلل بدون إْيان القلب ،ملا قد أخرب يف مواضع أنه

َّلبد من إْيان القلب ،فعلم أن هذه مع إْيان القلب هو اإلْيان ،وأي دليل على أن األعمال داخلة

يف مسمى اإلْيان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر اإلْيان ابألعمال ومل يذكر التصديق مع العلم أبن هذه
األعمال َّل تفيد مع اْلحود) ()6
_________

( )1رواه البخاري (.)40

((( )2فتح الباري)) (.)95 /1

((( )3املنهاج يف شعب اإلْيان)) ( ،)37 /1وانظر(( :اإلْيان)) َّلبن منده ( )329 /1و ((اْلامع
لشعب اإلْيان)) للبيهقي (.)121 /1

( )4انظر(( :جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)18 /7
( )5رواه البخاري ( ،)53ومسلم ( .)17من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
((( )6شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)389
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ومن األدلة أيضاً قوله صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن)) احلديث ( )1وما
يف معناه من األحاديث يف نفي اإلْيان عمن ارتكب الكبائر وترك الواجبات كقوله صلى هللا عليه

وسلمَّ(( :ل إْيان ملن َّل أمانة له)) ( )2يقول ابن رجب تعليقاً على ذلك :فلوَّل أن ترك هذه الكبائر
من مسمى اإلْيان ملا انتفى اسم اإلْيان عن مرتكب شيء منها ألن اَّلسم َّل ينتفي إَّل ابنتفاء بعض

أركان املسمى أو واجباته )3( .ويقول ابن تيمية :مث إن نفي اإلْيان عند عدمها دال على أهنا واجبة
فاهلل ورسوله َّل ينفيان اسم مسمى أمر هللا به ورسوله إَّل إذا ترك بعض واجباته كقوله صلى هللا عليه

وسلمَّ(( :ل صالة إَّل أبم القرآن)) (.)4

وقوله صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل إْيان ملن َّل أمانة له ،وَّل دين ملن َّل عهد له)) (.)6( )5

ومن األحاديث أيضاً قوله صلى هللا عليه وسلم(( :الطهور شطر اإلْيان)) ( )7ومثله(( :حسن العهد
من اإلْيان)) ( )8وغريها كثري.

ومنها قوله صلى هللا عليه وسلم(( :من أعطى هلل ومنع هلل ،وأحب هلل وأبغض هلل ،وأنكح هلل فقد

استكمل إْيانه)) (.)9

وهذا يدل على أن هذه األعمال جزء من مسمى اإلْيان يكمل بوجودها وينقص بنقصها ،ومثل ذلك
مجيع اآلايت واألحاديث الدالة على زايدة اإلْيان ونقصانه كما سيأيت (ألن األعمال إذا كانت إْياَن

كان بكماهلا تكامل اإلْيان ،وبتناقصها تناقص اإلْيان وكان املؤمنون متفاضلني يف إْياهنم كما هم
متفاضلون يف أعماهلم ،وحرم أن يقول قائل (إْياين وإْيان املالئكة والنبيني واحد) ألن الطاعات كلها

إذا كانت إْياَنً فمن كان أكثر طاعة كان أكثر إْياَنً ومن خلط الطاعات ابملعاصي كان أنقص إْياَنً
ممن أخلص الطاعات) ( .)10نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن عبد

هللا بن علي الوهييب 50 /1 -
_________

( )1رواه البخاري ( ،)2475ومسلم ( .)57من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )2رواه أمحد ( ،)12406( )135 /3وابن حبان ( .)194( )422 /1من حديث أنس بن
مالك رضي هللا عنه .قال الذهيب يف ((املهذب)) :سنده قوي ،وقال األلباين يف ((صحيح اْلامع))
( :)7179صحيح.

((( )3جامع العلوم واحلكم)) (ص.)25
( )4رواه البخاري ( ،)756ومسلم ( .)394من حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه.

( )5رواه أمحد ( ،)12406( )135 /3وابن حبان ( .)194( )422 /1من حديث أنس بن
مالك رضي هللا عنه .قال الذهيب يف ((املهذب)) :سنده قوي ،وقال األلباين يف ((صحيح اْلامع))

( :)7179صحيح.

((( )6جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)14 /7
( )7رواه مسلم ( .)223من حديث أيب مالك األشعري رضي هللا عنه.

( )8رواه أبو عبيد (ص ،)28واحلاكم ( .)62 /1من حديث عائشة رضي هللا عنها .وقال احلاكم:
هذا حديث صحيح على شرط الشيخني فقد اتفقا على اَّلحتجاج برواته يف أحاديث كثرية وليس له

علة ،ووافقه الذهيب يف ((التلخيص)) ،وحسنه األلباين يف ((اإلْيان)) (ص ،)28ويف ((صحيح
اْلامع)) (.)2056

( )9رواه أبو داود ( .)4681من حديث أيب أمامة رضي هللا عنه .ورواه الرتمذي ( ،)2521وأمحد
( .)15655( )438 /3من حديث معاذ اْلهين رضي هللا عنه .قال أبو عيسى :هذا حديث

وحسن األلباين كال الطريقني يف ((السلسلة الصحيحة)) ( )380مث قال :واحلديث ِبجموع
حسنَّ .

الطريقني صحيح.

((( )10املنهاج يف شعب اإلْيان)) للحليمي (.)51 /1

()412/5

ْتهيد:
يطلق لفظ (اإلْيان) عند السلف على ثالثة عناصر جمتمعة ،وهذه العناصر هي:

العنصر األول :اَّلعتقاد ابلقلب.
العنصر الثاين :اإلقرار ابللسان.

العنصر الثالث :العمل ابْلوارح.

وحول هذه العناصر (جمتمعة) تدور تعريفات السلف املتنوعة لإلْيان ،إمجاَّلً وتفصيالً وشرحاً
وتوضيحاً .وملزيد بيان نعرض لكل عنصر من هذه العناصر على حدة ابلتعريف والتحليل ،مدعمني
ذلك ببعض النقول عن سلف األمة وأئمتها .حقيقة اإلْيان عند أهل السنة واْلماعة حملمد عبد
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املسألة األوىل :اَّلعتقاد ابلقلب
اَّلعتقاد عند السلف يتضمن ركنني قلبيني َّل يغين أحدمها عن اآلخر ،ويلزم حتقيقهما جمتمعني يف

القلب ليدخل صاحبه يف مسمى اإلْيان:

الركن األول :املعرفة والعلم والتصديق .ويطلق عليه (قول القلب).
الركن الثاين :اَّللتزام واَّلنقياد والتسليم .ويطلق عليه (عمل القلب).

أما عن الركن األول وهو قول القلب ،أو معرفة القلب للحق وتصديقه به ،فال حنسب أن أحداً من
العقالء يدفعه أو جيادل فيه فيقول مثالً :إن اإلْيان َّل حيتاج إىل املعرفة والتصديق.

يقول اإلمام أمحد بن حنبل – رمحه هللا ( :-من جحد املعرفة والتصديق فقد قال قوَّلً عظيماً ،فإن
فساد هذا القول معلوم من دين اإلسالم) اهـ (.)1

وقد أورد صاحب (معارج القبول) سبعة شروط ملن ينطق بكلمة التوحيد قيد هبا انتفاعه ابلشهادتني

يف الدنيا واآلخرة من الدخول يف اإلسالم والفوز ابْلنة والنجاة من النار ،فوضع بداهة على رأس
هذه الشروط شرط املعرفة حلقيقة معناها فقال:

(العلم ِبعناها املراد منها نفياً وإثبااتً ،املنايف للجهل بذلك ،قال هللا – عز وجل  :-فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ ََّل إِلَهَ
إََِّّل َّ
اَّللُ [حممد .]19 :وقال تعاىل :إََِّّل َمن َش ِه َد ِاب ْحلَِق [الزخرف ]86 :أي :بال إله إَّل هللا َو ُه ْم
يَـ ْعلَ ُمو َن بقلوهبم معىن ما نطقوا به أبلسنتهم) اهـ (.)2
َّاس ا ْعبُ ُدواْ َربَّ ُك ُم [البقرة ]21 :يف سورة البقرة:
ويقول البيضاوي يف تفسري قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها الن ُ
(فاملطلوب من الكفار هو الشروع فيها – أي العبادة – بعد اإلتيان ِبا جيب تقدْيه من املعرفة

واإلقرار ابلصانع ،فإن من لوازم وجوب الشيء وجوب ما َّل يتم إَّل به) اهـ (.)3

وأما عن الركن اآلخر ،وهو اَّللتزام واَّلنقياد والتسليم واخلضوع ولوازم ذلك كله من عمل القلب

كاحملبة والتعظيم والتوكل واخلشية والرجاء ،فإن سلف األمة وأئمتها متفقون على أنه للركن األول

ومالزم له وَّل يكون العبد مؤمناً إَّل هبما.

وإَّل فإن جمرد التصديق ابهلل ورسوله دون احملبة والتعظيم واَّلنقياد هلما ليس إْياَنً ابتفاق هؤَّلء

األئمة ،بل هذا ظاهر اثبت بدَّلئل الكتاب والسنة وإمجاع األمة ،بل ذلك معلوم ابَّلضطرار من دين

اإلسالم ( .)4والتصديق الذي َّل يكون معه شيء من ذلك ليس إْياَنً ألبتة ،بل هو كتصديق فرعون
واليهود وإبليس (.)5

يقول اإلمام ابن تيمية( :فإن اإلْيان أصله اإلْيان الذي يف القلب ،وَّل بد فيه من شيئني:

 -تصديق ابلقلب ،وإقراره ومعرفته ،ويقال هلذا قول القلب .قال اْلنيد بن حممد :التوحيد قول

القلب ،والتوكل عمل القلب ،فال بد فيه من قول القلب وعمله ،مث قول البدن وعمله.

وَّل بد فيه من عمل القلب ،مثل حب هللا ورسوله ،وخشية هللا ،وحب ما حيبه هللا ورسوله ،وبغض ما
يبغضه هللا ورسوله ،وإخالص العمل هلل وحده ،وتوكل القلب على هللا وحده ،وغري ذلك من أعمال

القلوب اليت أوجبها هللا ورسوله وجعلها من اإلْيان) اهـ (.)6

ويشرح اإلمام حممد بن نصر املروزي يف كتابه (الصالة) حديث جربيل عن اإلْيان واإلسالم

واإلحسان فيقول( :أما قوله :اإلْيان أن تؤمن ابهلل:
فأن توحده وتصدق به ابلقلب واللسان.

وختضع له وألمره إبعطاء العزم لألداء ملا أمر ،جمانباً لالستنكاف واَّلستكبار واملعاندة ،فإذا فعلت
ذلك لزمت حمآبه صلى هللا عليه وسلم ،واجتنبت مساخطه) اهـ (.)7

_________

((( )1اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)377 ،376 :
((( )2معارج القبول)) (.)308 - 307 /1
((( )3تفسري البيضاوي)) (ص.)16 :

((( )4اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)381 :
((( )5اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)292 ،291 :
((( )6اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)176 :

((( )7تعظيم قدر الصالة)) ()393 - 392 /1
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ويعلق اإلمام ابن القيم على قصة وفد جنران فيقول يف الفقه املستفاد من هذه القصة( :ومن أتمل ما
يف السري واألخبار الثابتة من شهادة كثري من أهل الكتاب واملشركني له صلى هللا عليه وسلم ابلرسالة
وأنه صادق فلم تدخلهم هذه الشهادة يف اإلسالم ،علم أن اإلسالم أمر وراء ذلك ،وأنه ليس هو

املعرفة فقط ،وَّل املعرفة واإلقرار فقط ،بل :املعرفة ،واإلقرار ،واَّلنقياد ،والتزام طاعته ودينه ظاهراً
وابطناً) اهـ (.)1
إن معرفة القلب وتصديقه ابحلق إذا صادفت قلباً سليماً خالياً من احلسد والكرب واَّلنشغال

ابلشهوات واألهواء وما إىل ذلك ،فإن هذا القلب سيخضع للحق حتماً وينقاد له ،ألن القلوب

مفطورة على حب احلق وإرادته ،وَّل شيء أحب إىل هذه القلوب السليمة من هللا عز وجل (.)2

ولكن قد يعرض للقلوب ما يفسدها ،إما من الشبهات اليت تصدها عن التصديق ابحلق ،وإما من
الشهوات اليت تصدها عن أتباعه .فالنصارى مثالً رغم عبادهتم َّل علم هلم ،واليهود رغم أهنم يعرفون
احلق كما يعرفون أبناءهمَّ ،ل يتبعونه ملا فيهم من الكرب واحلسد الذي يوجب بغض احلق ومعاداته.

وهلذا قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :اليهود مغضوب عليهم ،والنصارى ضالون)) ()3؛ ألن هؤَّلء
هلم معرفة بال قصد صحيح ،وهؤَّلء هلم قصد يف اخلري بال معرفة له ،فال يبقى يف احلقيقة معرفة َنفعة

وَّل قصد َنفع (.)4

إن أهم عناصر اإلْيان اليت جيب حبثها وعرضها وتركيز انتباه الناس إليها هو عنصر عمل القلب ،فهو
صلب قضية اإلْيان يف كل وقت وحني ،وحجر زاوية الدين الذي بعث هللا به األنبياء واملرسلني.

إن قضية الرسل مع أقوامهم كانت دائماً قضية اخلضوع واَّلنقياد والتسليم هلل ورسله ,ومل تكن أبداً
قضية املعرفة والتصديق ،مهما حاولوا طمس هذه احلقيقة والتشويش عليها حتت زعم تكذيب األنبياء
ت ِ
والرسل ،وصدق هللا حيث يقول :فَِإ َّهنُم َّلَ ي َك ِذبونَ َ ِ
ني ِِباي ِ
ِِ
هللا َْجي َح ُدو َن [األنعام:
ْ ُ ُ
ك َولَك َّن الظَّالم َ َ
.]33

ِ
ْح ِق َكا ِرُهو َن [املؤمنون.]70 :
ويقول سبحانه وتعاىل :بَ ْل َج ُ
اءهم ِاب ْحلَ ِق َوأَ ْكثَـ ُرُه ْم لل َ
ِ
ِ
ِ
ْح ِق َكا ِرُهو َن [الزخرف.]78 :
ويقول عز وجل :لََق ْد ج ْئـنَا ُكم ِاب ْحلَ ِق َولَك َّن أَ ْكثَـ َرُك ْم لل َ
القضية إذن هي :حمبة احلق وابتغاؤه واخلضوع له ،أو كراهيته والصد عنه واإلابء واَّلستكبار
واَّلستنكاف عن التسليم له واَّلنقياد حلكمه.
إن الكرب واحلسد والتطلع إىل الزعامة والرايسة وحب الشهوات واَّلستغراق فيها وأمثال ذلك من

املكاسب الدنيوية العاجلة ،هي اليت تصد القلوب ابتداء عن التسليم للحق وإرادته واخلضوع له

وتعظيمه ،بل ورِبا ران اهلوى على القلب ْتاماً فطمس بصريته وأعماه ،حىت إن القلب ليتعلق ْتاماً ِبا

دون هللا من األغيار فيستغرقه حبها وإرادهتا واَّلعتقاد هبا ْتاماً ،بل وقد يدخله الشك والريبة ،بل
والتكذيب للحق نفسه.

إن احلق دائماً واضح أبلج لكل ذي عينني – إَّل من شذ ممن أعمى هللا بصريته قبل بصره – ومل تكن
قضية املعرفة إَّل مقدمة يبدأ هبا الرسول لتذكري قومه ابحلق ،مث َّل يلبث أن يعرض عليهم صلب
ِ ٍِ
رسالته وجوهر دعوته :ا ْعبُ ُدواْ َّ
ريهُ [األعراف ]59 :أي أطيعوه ،وابتغوا حمبته،
اَّللَ َما لَ ُكم م ْن إلَه غَ ْ ُ
وعظموه ،وانقادوا لشرعه ،واستسلموا لرسله ،إىل آخر لوازم ذلك كله.
_________

((( )1زاد املعاد)) (.)42 /3

((( )2اإلْيان األوسط)) (ص.)79 :
( )3رواه الرتمذي ( ،)2953وابن خزْية يف ((التوحيد)) ( )381 /1بلفظ(( :ضالل)) بدَّلً من
((ضالون)) .من حديث عدي بن حامت رضي هللا عنه .قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب.

وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
((( )4اإلْيان األوسط)) (ص.)71 ،70 :
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إن اختالط هذه القضية يف أذهان كثري من املنتسبني لدين هللا ،وعدم وضوحها يؤدي إىل عدة أمور
كلها خطري:

األمر األول :هو إسقاط قيمة عمل القلب  -بدرجات متفاوتة  -ابعتباره ركناً أصلياً َّل يتم إَّل به،

وذلك على املستوى الذهين أو النظري للشخص ،مما يبعد به عن إدراك حقيقة دين هللا ،ويسقط به

يف دركات متفاوتة من البدع ،بعيداً عن منهج السلف ،وذلك بقدر ما تبهت يف ذهنه قيمة هذا الركن

األصلي لإلْيان.

األمر الثاين :هو اختالل املوازين اليت يزن هبا املرء واقعه هو جتاه ربه ودينه ورسوله ،مما يؤدي به إىل
اإلخالل الفعلي هبذا الركن اإلْياين من قلبه ،فتحت زعم أنه يصدق ابهلل ورسوله ،وطاملا أن اإلْيان

عنده هو جمرد التصديق فقط ،يفقد املرء تدرجيياً دون أن يدري – وحتت ضغط الشهوات – احملبة

الواجبة هلل ورسوله ،والتعظيم الواجب هلما ،واَّلنقياد الواجب حلكمهما ،وْيتلئ قلبه حبب األغيار

وتعظيمها واَّلنقياد هلا ،وينمو النفاق يف قلبه ويرتعرع حىت يكون يف احلال اليت قال هللا تعاىل فيها:
ُهم لِ ْل ُك ْف ِر يـومئِ ٍذ أَقـْرب ِم ْنـهم لِ ِإلْيَ ِ
ان [عمران ،]167 :وقد يفقد إْيانه ْتاماً – والعياذ ابهلل – دون
َْ َ َ ُ ُ ْ
ْ
َّ ِ
َصواتَ ُكم فَـو َق صو ِ
َّيب َوََّل َجتْ َه ُروا لَهُ ِابلْ َق ْو ِل
ت النِ ِ
آمنُوا ََّل تَـ ْرفَـ ُعوا أ ْ َ ْ ْ َ ْ
ين َ
أن يشعر ،قال تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
َكج ْه ِر بـ ْع ِ
ض ُك ْم لِبَـ ْع ٍ
ط أَ ْع َمالُ ُك ْم َوأَنتُ ْم ََّل تَ ْش ُع ُرو َن [احلجرات.]2 :
ض أَن َحتْبَ َ
َ َ
األمر الثالث :هو اختالل املوازين اليت يزن هبا املرء واقع اآلخرين من حوله ،واليت جيب أن تتفق مع
منهاج هللا وأحكامه ،فيخطئ املرء نتيجة لذلك يف التعامل مع هذا الواقع وفق منهاج هللا وَّل يطبق

أحكام هللا على مناطها الصحيح .فطاملا أن هذا الواقع احمليط مل يعلن تكذيبه هلل والرسول (بصريح
اللفظ) ،وطاملا أن اإلْيان عنده هو التصديق فقط ،فإن هذا الواقع عنده واقع مؤمن ابهلل ورسوله،
حىت وإن سب هللا ورسوله! .وهذا الواقع عنده مؤمن ابهلل ورسوله ،حىت وإن فسق عن حكم هللا

ورسوله! .وهذا الواقع عنده مؤمن ابهلل ورسوله ،حىت وإن هزأ بدين هللا وسخر من سنة رسوله! وَّل
حول وَّل قوة إَّل ابهلل.
وقبل أن ننتقل من الكالم يف عنصر اَّلعتقاد القليب نورد ثالث مالحظات هامة:

( )1املالحظة األوىل :أن التصديق املقصود هنا هو التصديق اخلربي أو العلميِ ،بعىن أن يقع يف
القلب نسبة الصدق إىل املخرب واخلرب ذاته ،جمرداً عما سوى هذا من جنس عمل القلب من اَّلنقياد
والطاعة واحملبة وأمثاهلا ،وإَّل فمن أطلق لفظ (التصديق) على التصديق اخلربي العلمي وعلى لوازمه

وتوابعه من عمل القلب ،وقال إن اَّلعتقاد املطلوب هو التصديق ،فإن اخلالف معه خالف لفظي
فقط.

وقد استخدم كثري من السلف واألئمة لفظ التصديق هبذا املعىن األخري ،ولذلك يقول صاحب
(معارج القبول)( :ومن هنا يتبني لك أن من قال من أهل السنة يف اإلْيان هو :التصديق على ظاهر

اللغة ،أهنم إمنا عنوا التصديق اإلذعاين املستلزم لالنقياد ظاهراً وابطناً بال شك ،مل يعنوا جمرد
التصديق) اهـ (.)1

واإلمام القسطالين عندما يعرف اإلْيان أبنه التصديق سرعان ما يعقب على ذلك بقوله( :فليس

حقيقة التصديق أن يقع يف القلب نسبة التصديق إىل اخلرب أو املخرب من غري إذعان وقبول ،بل هو

إذعان وقبول لذلك حبيث يقع عليه اسم التسليم) (.)2

_________

((( )1معارج القبول)) (.)20 ،19 /2
((( )2إرشاد الساري)) (.)82 /1
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ويقول اإلمام ابن القيم يف جمال شرح عمل القلب( :وحنن نقول :اإلْيان هو التصديق ،ولكن ليس
التصديق جمرد اعتقاد صدق املخرب دون اَّلنقياد له ... ،فالتصديق إمنا يتم أبمرين :أحدمها :اعتقاد
الصدق ،والثاين :حمبة القلب وانقياده) (.)1

ويقول ابن القيم( :فإن اإلْيان ليس جمرد التصديق – كما تقدم بيانه – وإمنا هو التصديق املستلزم

للطاعة واَّلنقياد) اهـ (.)2

( )2املالحظة الثانية :أن (التصديق) ِبعناه اخلربي  -وهو جمرد أن يقع يف القلب نسبة الصدق إىل
املخرب واخلرب من غري إذعان وقبول  -يساوي ْتاماً عند السلف واألئمة معىن (العلم) أو (املعرفة):

إذ مل يتصور هؤَّلء األئمة بل ومجهور العقالء فرقاً واحداً معقوَّلً بني العلم واملعرفة ،وبني التصديق.
يقول ابن تيمية( :فإن الفرق بني معرفة القلب وبني جمرد تصديق القلب اخلايل عن اَّلنقياد الذي

جيعل قول القلب ،أمراً دقيقاً ،وأكثر العقالء ينكرونه ،وبتقدير صحته َّل جيب على كل أحد أن

يوجب شيئني َّل يتصور الفرق بينهما ،وأكثر الناس َّل يتصورون الفرق بني معرفة القلب وتصديقه،

ويقولون إن ما قاله ابن كالب واألشعري من الفرق كالم ابطل َّل حقيقة له ،وكثري من أصحابه
اعرتف بعدم الفرق  ...واملقصود هنا أن اإلنسان إذا رجع إىل نفسه عسر عليه التفريق بني علمه أبن

الرسول صادق ،وبني تصديق قلبه تصديقاً جمرداً عن انقياد وغريه من أعمال القلب أبنه صادق) اهـ

(.)3

( )3واملالحظة الثالثة :أن (املعرفة) أو قول القلب اليت اشرتطها السلف كركن أصلى لإلْيان غري
(املعرفة) اليت اشرتطها املعتزلة وغريهم من املتكلمني ،فاملعرفة اليت اشرتطها السلف هي حتقق العلم
املنايف للجهل ،أي :أن يعرف املرء حقيقة ما يؤمن به ،سواء حتققت هذه املعرفة عن طريق التقليد أو

عن طريق النظر واَّلستدَّلل.

وأما املعرفة اليت اشرتطها املعتزلة وأمثاهلم فهي أن يعرف املرء أصول دينه عن طريق النظر والدليل
العقلي وحدهَّ ،ل عن طريق التقليد أو السماع.

يقول البدر العيين( :قال أهل السنة :من اعتقد أركان الدين من التوحيد والنبوة والصالة والزكاة

والصوم واحلج ،تقليداً ،فإن اعتقد مع ذلك جواز ورود شبهة عليها وقالَّ :ل آمن ورود شبهة

تفسدها ،فهو كافر .وإن مل يعتقد جواز ذلك بل جزم على ذلك اَّلعتقاد ،فقد اختلفوا فيه ...

وقال عامة املعتزلة :إنه ليس ِبؤمن وَّل كافر .وقال أبو هاشم :إنه كافر .فعندهم إمنا حيكم إبْيانه إذا

عرف ما جيب اإلْيان به من أصول الدين ،ابلدليل العقلي على وجه ْيكنه جمادلة اخلصوم وحل مجيع

ما يورد عليه من الشبه ،حىت إذا عجز عن شيء من ذلك مل حيكم إبسالمه) ( .)4حقيقة اإلْيان عند

أهل السنة واْلماعة حملمد عبد اهلادي املصري – ص 25
_________

((( )1كتاب الصالة)) َّلبن القيم (ص.)20 ،19 :
((( )2كتاب الصالة)) َّلبن القيم (ص.)25 :

((( )3اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)383 - 381 :
((( )4عمدة القاري)) (.)107 ،106 /1
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املسألة الثانية :أمهية عمل القلب

القلب هو موضع اإلْيان األصلي ،وإْيانه أهم أجزاء اإلْيان ،ومن هنا كان قوله وعمله هو أصل

اإلْيان الذي َّل يوجد بدونه مهما عملت اْلوارح من اإلْيان ،وَّل خالف بني عقالء بين آدم يف أن
كل حركة ابْلارحة َّل تكون إَّل إبرادة قلبية ،وإَّل فهي من تصرفات اجملانني أو حركات املضطرين

فاقدي اإلرادة.

فالقلب ليس ملك األعضاء فحسب ،بل هو أعظم من ذلك ،إذ هو مصدر توجيهها ومنبع عملها

وأساس خريها وشرها ،فإذا كانت إرادته إْيانية كانت األفعال العضوية إْياَن ،وإذا كانت إرادته إرادة
كفر ونفاق أو عصيان كانت تلك مثلها.
والنصوص يف ذلك كثرية .منها:

ك َكتب ِيف قُـلُوهبِِم اإلْيَا َن وأَيَّ َدهم بِر ٍ ِ
ِ
وح م ْنهُ
 - 1يقول هللا تعاىل يف حق من حققوا الوَّلء والرباء :أُولَئ َ َ َ
َ ُْ ُ
ُ
[اجملادلة]22:
 - 2ويقولَ :ولَ ِك َّن َّ
ب إِلَْي ُك ُم اإلْيَا َن َوَزيَّـنَهُ ِيف قُـلُوبِ ُك ْم [احلجرات]7:
اَّللَ َحبَّ َ
 - 3ويقول يف حق األعرابَ :ولَ َّما يَ ْد ُخ ِل اإلْيَا ُن ِيف قُـلُوبِ ُك ْم [احلجرات]14 :
ِ ِ
 - 4ويقولَ :ولِيَـ ْبـتَلِ َي َّ
ص َما ِيف قُـلُوبِ ُك ْم [آل عمران]154:
اَّللُ َما ِيف ُ
ص ُدوِرُك ْم َوليُ َمح َ
وغري ذلك كاآلايت الدالة على الطبع واخلتم على قلوب الكافرين أو كوهنا يف أكنه أو مغلقة –
وحنوها.

وكل آية ورد فيها قوله :بِ َذ ِ
ص ُدوِر (.)1
ات ال م

ومن السنة يقول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :التقوى هاهنا ،وأشار إىل صدره ثالث مرات)) (.)2
ويقول(( :أَّل إن يف اْلسد مضغة إذا صلحت صلح اْلسد كله ،وإذا فسدت فسد اْلسد كله أَّل

وهي القلب)) (.)3

ويقول  -كما روى اإلمام أمحد يف املسند (( :-اإلسالم عالنية ،واإلْيان يف القلب ،وأشار إىل صدره
ثالث مرات قائال :التقوى هاهنا ،التقوى هاهنا)) (.)4

ويقول(( :اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك)) (.)5
فهذه النصوص تدل على أن القلب هو األصل ،وأن إْيانه هو جزء اإلْيان األساس الذي يقوم عليه

اْلزء الظاهر ويتفرع منه ،ويرتبط به ارتباط العلة ابملعلول ،بل ارتباط أجزاء احلقيقة الواحدة اْلامعة،
ومن هنا مل يسم املنافق مؤمنا قط وإن كثر عمل جوارحه ابْلهاد والصالة.

بل املؤمن اجملاهد إذا نوى جبهاده طلب الدنيا أو الرايء حبط عمله وتبدلت املثوبة يف حقه عقوبة
وعذااب ،وهذا ما يدل على أمهية عمل القلب ،وقد سبق تفصيل لذلك يف فصل حقيقة النفس

اإلنسانية.

_________

( )1وهي كثرية ،وتدل على ارتباط أعمال القلب أبعمال اْلوارح ،ألهنا كثريا ما ترد يف أعمال

اْلوارح.

( )2رواه مسلم ( .)2564من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )3رواه البخاري ( ،)52ومسلم ( .)1599من حديث النعمان بن بشري رضي هللا عنه.

( )4رواه أمحد ( .)12404( )134 /3من حديث أنس رضي هللا عنه .قال اهليثمي يف ((جممع
الزوائد)) ( :)57 /1رواه أمحد وأبو يعلى بتمامه ،والبزار ابختصار ورجاله رجال الصحيح ما خال

علي بن مسعدة وقد وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسي وأبو حامت وابن معني وضعفه آخرون ،وقال

األلباين يف ((سلسلة األحاديث الضعيفة)) ( :)6906منكر.
( )5رواه الرتمذي ( ،)2140وابن ماجه ( ،)3107وأمحد ( ،)12128( )112 /3واحلاكم (/1

 .)707من حديث أنس رضي هللا عنه .قال الرتمذي :حسن ،وحسنه أيضاً ابن حجر يف ((ختريج
مشكاة املصابيح)) ( )99 /1كما أشار لذلك يف املقدمة ،وقال املناوي يف ((ختريج أحاديث

املصابيح)) ( :)112 /1رجاله رجال مسلم يف الصحيح ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن
الرتمذي)).
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ومن العجيب أن املرجئة استدلت ببعض األدلة السابقة على إن اإلْيان هو جمرد التصديق القليب،
وأن أعمال اْلوارح  -بل بقية أعمال القلب  -ليست من اإلْيان ،فهذا هو ذا (اإلجيي) يف
(املواقف) يذكر مذهب أصحابه األشاعرة :وهو أنه التصديق ،ومذهب املاتريدية ،وهو أنه التصديق

مع الكلمتني ،ويذكر (مذهب السلف وأصحاب األثر :أنه جمموع هذه الثالثة ،فهو تصديق ابْلنان،

وإقرار ابللسان ،وعمل ابألركان) (.)1

مث يقول يف اَّلنتصار ملذهبه( :لنا وجوه (:)2

ب ِيف قُـلُوهبِِ ُم اإلْيَا َن [اجملادلة،]22 :
األول :اآلايت الدالة على حملية القلب لإلْيان حنو :أُولَئِ َ
ك َكتَ َ
ولَ َّما ي ْد ُخ ِل اإلْيَا ُن ِيف قُـلُوبِ ُكم [احلجرات ،]14 :وقَـلْبهُ مطْمئِ ٌّن ِابإلْيَ ِ
ان [النحل.]106 :
َ َ
ْ
َ ُ ُ َ
ومنه اآلايت الدالة على اخلتم على القلوب ،ويؤيده دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم(( :اللهم ثبت

قليب على دينك)) ( )3وقوله ألسامة  -وقد قتل من قال َّل إله إَّل هللا (( -هال شققت عن قلبه))

(.)5( ).)4

والرد عليهم واضح ،فإن النصوص الدالة على اْلزء الباطن من اإلْيان َّل تنفي وجود اْلزء الظاهر
َّ -ل سيما وهلذا اْلزء نصوص مماثلة  -وغاية ما فيها بيان أن إْيان القلب هو األصل واألساس

إلْيان اْلوارح كما تقدم.

اثنيا :من جهة اثنية هذه النصوص َّل تدل على التصديق بل على أمر زائد عنه ،فما كتبه هللا يف

قلوب املعادين ألعدائه وما زينه يف قلوب املؤمنني وما نفى دخوله يف قلوب األعراب وهكذا ،ليس
هو التصديق اجملرد كما حيسبون وإمنا هو أعمال قلبية كاحملبة والرضا واليقني وحنوها.
اثلثا :ومن جهة اثلثة يرد عليهم أبن من أتمل هذه النصوص اليت أوردها صاحب املواقف جيد أهنا

تدل على إْيان اْلوارح بنوع من أنواع الدَّللة ،وأن اإلْيان املذكور يف بعضها ليس هو اإلْيان العام
املقابل لكلمة (الكفر) واملرادف لكلمة (الدين) ،بل هو اإلْيان اخلاص املقابل لكلمة (اإلسالم) إذا

اجتمعا ،أي على النحو الذي دل عليه احلديث السابق(( :اإلسالم عالنية واإلْيان يف القلب)) ()6

وَّل جمال للبسط أكثر من هذا.
_________

((( )1املواقف)) (.)528 ،527 /3
( )2انظر إىل تصرحيه ِبذهب السلف وأصحاب األثر مث تصرحيه ِبخالفة أصحابه ،ومع هذا يزعم

معاصروهم أهنم أهل السنة واْلماعة أو منهم!!

( )3رواه الرتمذي ( ،)2140وابن ماجه ( ،)3107وأمحد ( ،)12128( )112 /3واحلاكم (/1
 .)707من حديث أنس رضي هللا عنه .قال الرتمذي :حسن ،وحسنه أيضاً ابن حجر يف ((ختريج
مشكاة املصابيح)) ( )99 /1كما أشار لذلك يف املقدمة ،وقال املناوي يف ((ختريج أحاديث

املصابيح)) ( :)112 /1رجاله رجال مسلم يف الصحيح ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن
الرتمذي)).

( )4رواه مسلم ( .)96من حديث أسامة بن زيد رضي هللا عنهما.
((( )5املواقف)) ( ،)528 /3مث ذكر وجهني آخرين الرد عليهما واضح ....

( )6رواه أمحد ( .)12404( )134 /3من حديث أنس رضي هللا عنه .قال اهليثمي يف ((جممع
الزوائد)) ( :)57 /1رواه أمحد وأبو يعلى بتمامه ،والبزار ابختصار ورجاله رجال الصحيح ما خال

علي بن مسعدة وقد وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسي وأبو حامت وابن معني وضعفه آخرون ،وقال
األلباين يف ((سلسلة األحاديث الضعيفة)) ( :)6906منكر.
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ومن أفسد األصول اليت بناها املرجئة على هذا اَّلعتقاد  -أي احنصار اإلْيان يف التصديق القليب
وحده  -أهنم حصروا الكفر يف التكذيب القليب أيضا ،حىت أهنم مل يعتربوا األعمال الكفرية الصرحية
كالسجود للصنم ،وإهانة املصحف ،وسب الرسول صلى هللا عليه وسلم إَّل دَّلَّلت على انتفاء

التصديق القليب ،وليست مكفرة بذاهتا (.)1
وكذلك هلذه العقيدة آاثر عميقة املدى على األمة ،بل هي يف عصرَن هذا أساس للضالل والتخبط

الواقع يف مسألة التكفري ،ومنها نشأ التوسع يف استخدام (شرط اَّلستحالل) حىت اشرتطوا يف أعمال
الكفر الصرحية ،كإهانة املصحف ،وسب الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وإلغاء شريعة هللا ،فقالواَّ :ل
يكفر فاعلها إَّل إذا كان مستحال بقلبه!! واشرتط بعضهم مساءلة املرتد قبل احلكم عليه ،فإن أقر

أنه يعتقد أن فعله كفر ،وإن قال أنه مصدق بقلبه ويعتقد أن اإلسالم أفضل مما هو عليه من الردة مل
يكفروه ( !!)2ظاهرة اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي لسفر احلوايل – 534 /2
_________

( )1وهذا من األصول الثابتة يف مذاهب األشاعرة قدْيا وحديثا ،انظر مثال(( :املواقف)) (/3

 ،)536وبراءة األشعريني ( ،)149 /1ومن أعظم الرد عليهم أن األشعري نفسه يف ((املقاَّلت))

( )132،133،141 /1ذكر هذه األقوال نفسها عن فرق املرجئة :كاْلهمية والصاحلية واملريسية
وهذا يدل على صحة ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيميه مرارا ،وما استنتجناه من حبثنا هذا ،وهو أن

األشاعرة على مذهب جهم والصاحلى وإن غريوا قليال.

( )2وغرضهم هو التثبيت يف إطالق الكفر – بزعمهم – وهذا إىل أفعال احلمقى أقرب منه إىل
أفعال املثبتني ،وإَّل فهل يذهب عاقل إىل طاغوت حمارب للشريعة أو إىل زعيم حزب شيوعي فيسأله
هل يعتقد أن اإلسالم أفضل؟؟!!
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املسألة الثالثة :إثبات عمل القلب
ملا كان إْيان القلب من األمهية  ....كان َّل بد أن يكون حظ احلديث عنه من الذكر احلكيم الذي

أنزله هللا إلصالح حياة العاملني وتزكيتها هو احلظ األوفر ،وهكذا جاء يف القرآن آايت كثرية تبني

أعمال القلب وأمهيتها يف اإلْيان أصال أو وجواب ،ولو ذهبنا يف مجعها واستقصائها لطال املقام جدا.
وحسبنا أن نورد ما يتجلى به صحة مذهب أهل السنة واْلماعة وشذوذ املرجئة املنكرين لدخول

أعمال القلب يف اإلْيان عدا التصديق القليب ،ويتضح أن مصدر القوم يف التلقي مل يكن الكتاب

والسنة ،وإَّل فكيف يضربون صفحا عن هذه اآلايت احملكمات ،ويعتمدون أكثر ما يعتمدون على

آية واحدة ليست يف مورد اإلْيان الشرعي ،بل حكاها هللا تعاىل عن قوم قالوها يف التصديق اخلربي
ت ِِبُْؤِم ٍن لَنَا [يوسف!!]17 :
اجملرد ،وهو قوله تعاىل على لسان إخوة يوسفَ :وَما أَنْ َ
وهذه بعض أعمال القلب مقرونة ِبا تدل عليها من اآلايت ،منها ما هو يف حق املؤمنني ،ومنها ما

هو يف حق الكفار داَّل على أمور سوى التكذيب الذي مل يقر املرجئة بغريه ،ونظرا لكثرهتا اكتفيت ِبا
ورد فيها العمل مسندا إىل القلب  -أو الصدر  -ابملنطوق الصريح.
ِ َّ ِ
وهبُ ْم [األنفال]2:
ين إِ َذا ذُكِ َر هللاُ َو ِجلَ ْ
ت قُـلُ ُ
 - 1الوجل :إِ َّمنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
ِ
َّ ِ
ِ
وهبُ ْم
ت لَهُ قُـلُ ُ
ْم أَنَّهُ ا ْحلَ مق ِمن َّربِ َ
ك فَـيُـ ْؤِمنُوا بِ ِه فَـتُ ْخبِ َ
 - 2اإلخباتَ :وليَـ ْعلَ َم الذ َ
ين أُوتُوا الْعل َ
[احلج]54:

 - 3السالمة من الشرك دقيقه وجليله :يَـ ْوَم ََّل يَـ ْنـ َف ُع َم ٌ
ال َوََّل بَـنُو َن إَّل من أتى هللا بقلب سليم
[الشعراء ]89 ،88

ْب منِ ٍ
ب َو َجاء بَِقل ٍ
الر ْمحَن ِابلْغَْي ِ
يب [ق.]33 :
 - 4اإلَنبةَ :م ْن َخ ِش َي َّ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
وب [الرعد]28 :
 - 5الطمأنينةَ :ولَكن ليَط َْمئ َّن قَـلِْيب [البقرة .. ]260 :أََّلَ بِذ ْك ِر هللا تَط َْمئ من الْ ُقلُ ُ
وهبم بِ ِذ ْك ِر ِ
َّ ِ
ِ
هللا [الرعد]28 :
آمنُواْ َوتَط َْمئ من قُـلُ ُُ
ين َ
الذ َ
واشرتطها يف املكره إَِّلَّ َم ْن أُ ْك ِرهَ َوقَـلْبُهُ ُمط َْمئِ ٌّن ِاب ِإلْيَا ِن [النحل ]106 :فكيف بغريه.
ك ومن يـع ِظم َشعائِر َِّ
ِ
وب [احلج .. ]32 :أُولَئِ َ َّ ِ
اَّلل فَِإ َّهنَا ِمن تَـ ْق َوى الْ ُقلُ ِ
ين
ْ
ك الذ َ
 - 6التقوىَ :ذل َ َ َ ُ َ ْ َ َ
ْامتَ َح َن َّ
وهبُ ْم لِلتَّـ ْق َوى [احلجرات]3:
اَّللُ قُـلُ َ
ِ
ِ
ص ْد َرهُ لِ ِإل ْسالَِم [األنعام ]125:أَفَ َمن َش َر َح َّ
ص ْد َرهُ
اَّللُ َ
 - 7اَّلنشراح :فَ َمن يُ ِرد هللاُ أَن يَـ ْهديَهُ يَ ْش َر ْح َ
لِ ِْإل ْس َالِم فَـ ُه َو َعلَى نُوٍر ِمن َّربِ ِه [الزمر.]22 :
ِ
الس ِكينَةَ ِيف قُـلُ ِ
وب [الفتح]4 :
َنز َل َّ
 - 8السكينةُ :ه َو الَّذي أ َ
وهبم إِ َىل ِذ ْك ِر َِّ
ِ
اَّلل [الزمر ]23 :وقد أسنده للقلب واْلوارح هنا.
ني ُجلُ ُ
 - 9اللنيُ :مثَّ تَل ُ
ود ُه ْم َوقُـلُ ُُ ْ
وهبم لِ ِذ ْك ِر َِّ
ِِِ
اَّلل [احلديد]16 :
آمنُوا أَن َختْ َ
ين َ
ش َع قُـلُ ُُ ْ
 - 10اخلشوع :أََملْ َأيْن للَّذ َ
 - 11الطهارة :ذَلِ ُك ْم أَط َْه ُر لِ ُقلُوبِ ُك ْم َوقُـلُوهبِِ َّن [األحزاب ]53 :وهي يف آية احلجاب ،فدلت على

التالزم بني عمل القلب وعمل اْلوارح.
 - 12اهلداية ومن يـ ْؤِمن ِاب َِّ
َّلل يَـ ْه ِد قَـلْبَهُ [التغابن ]11:وهى مما يدل على تالزم أعمال القلب.
ََ ُ
ِ ِ
ٍ ِ
ما أَص ِ ِ ٍ
اَّلل و َّ ِ
يم [التغابن]11 :
َ َ َ
اَّللُ ب ُك ِل َش ْيء َعل ٌ
اب من مصيبَة إََِّّل إبِِ ْذن َّ َ
ِ
ريوا ِيف ْاأل َْر ِ
وب يَـ ْع ِقلُو َن ِهبَا [احلج]46 :
ض فَـتَ ُكو َن َهلُ ْم قُـلُ ٌ
 - 13العقل :أَفَـلَ ْم يَس ُ
 - 14التدبر :أَفَ َال يَـتَ َدبَّـرو َن الْ ُق ْرآ َن أ َْم َعلَى قُـلُ ٍ
وب أَقْـ َفا ُهلَا [حممد]24 :
ُ
ِ
وب َّلَّ يَـ ْف َق ُهو َن هبَا [األعراف]179 :
 - 15الفقهَ :هلُ ْم قُـلُ ٌ
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ِ َّ ِ
وهبُ ْم [املائدة.]41 :
آمنَّا ِأبَفْـ َو ِاه ِه ْم َوَملْ تُـ ْؤِمن قُـلُ ُ
ين قَالُواْ َ
 - 16اإلْيان :م َن الذ َ
ِ
ِ
ِ
َسلَ ْمنَا َولَ َّما يَ ْد ُخ ِل ِْ
اإلْيَا ُن ِيف
آمنَّا قُل َّملْ تُـ ْؤمنُوا َولَكن قُولُوا أ ْ
وىف اإلْيان اخلاص :قَالَت ْاألَ ْع َر ُ
اب َ
وهبُ ْم [التوبة.]60:
قُـلُوبِ ُك ْم [احلجرات ]14 :وهلذا كان فيهم الصنف الذي مساه هللاَ :وال ُْم َؤلََّف ِة قُـلُ ُ
ِ ِ ِِ
آمنُوا [احلشر]10:
ين َ
 - 17السالمة من الغل للمؤمنني َوََّل َجتْ َع ْل ِيف قُـلُوبنَا غ اال للَّذ َ
ك َّلَ يـ ْؤِمنُو َن ح َّىت ُحي ِكم َ ِ
يما َش َج َر بَـ ْيـنَـ ُه ْم ُمثَّ َّلَ َِجي ُدواْ ِيف أَن ُف ِس ِه ْم
 - 18الرضا والتسليم فَالَ َوَربِ َ ُ
وك ف َ
َ َ َ ُ
ِ
ت وي ِ
يما [النساء.]65 :
َح َر ًجا ِممَّا قَ َ
سل ُمواْ تَ ْسل ً
ض ْي َ َ ُ َ

ويالحظ أن اإلسناد فيها للنفس َّل للقلب أو الصدر ،حلكمة دقيقة هي أن النفس مكمن اهلوى

واَّلعرتاض.

ومما ورد مسنداً إىل القلب غري املؤمن:
 - 1اإلنكار :فَالَّ ِذين َّلَ يـ ْؤِمنو َن ِاب ِ
ِ
ْربو َن [النحل.]22 :
آلخ َرةِ قُـلُ ُ
َ ُ ُ
وهبُم منك َرةٌ َو ُهم م ْستَكِ ُ
ِ
ِ
اَّللُ َعلَى ُك ِل قَـل ِ
ك يَطْبَ ُع َّ
ْب
رب َّما ُهم بِبَالِ ِغ ِيه [غافرَ ،]56 :ك َذلِ َ
 - 2الكرب :إِن ِيف ُ
ص ُدوِره ْم إََِّّل ك ٌْ
ُمتَ َكِ ٍرب َجبَّا ٍر [غافر.]35 :
 - 3اإلعراض واللهو( :ما أيْتِي ِهم ِمن ِذ ْك ٍر َّمن َّرهبِِم مْحم َد ٍ
وهبُ ْم
استَ َم ُعوهُ َو ُه ْم يَـل َْعبُو َن ََّل ِهيَةً قُـلُ ُ
ث إََِّّل ْ
َ َ
[األنبياء]3 - 2 :
َّت قُـلُ َّ ِ
اَّللُ َو ْح َدهُ ْ
 - 4اَّلمشئزاز َوإِ َذا ذُكِ َر َّ
ين ََّل يُـ ْؤِمنُو َن ِاب ْآل ِخ َرةِ [الزمر.]45 :
امشَأَز ْ
ُ
وب الذ َ
َّ ِ
 - 5الزيغ :فَـلَ َّما َزاغُوا أ ََزاغَ َّ
ين يف قُـلُوهبِِ ْم َزيْ ٌغ فَـيَـتَّبِعُو َن َما تَ َ
اَّللُ قُـلُ َ
شابَهَ
وهبُ ْم [الصف .. ]5:فَأ ََّما الذ َ
ِم ْنهُ [آل عمران.]7:
ِ
ص ُدوِر [احلج]46 :
وب الَِّيت ِيف ال م
 - 6العمى :فَِإ َّهنَا ََّل تَـ ْع َمى ْاألَبْ َ
ار َولَكن تَـ ْع َمى الْ ُقلُ ُ
صُ
 - 7القفل ،وعدم الفقه ،وعدم العقل :وقد تقدم ما يدل عليها.
اد ُه ُم هللاُ َم َرضاً [البقرة]10:
ض فَـ َز َ
 - 8املرضِ :يف قُـلُوهبِِم َّم َر ٌ
ِ
ارةِ أ َْو أَ َش مد قَ ْس َوةً [البقرة]74 :
س ْ
ت قُـلُوبُ ُكم ِمن بَـ ْع ِد ذَلِ َ
ك فَ ِه َي َكا ْحل َج َ
 - 9القسوةُ :مثَّ قَ َ
وهبُ ْم ِيف غَ ْم َرةٍ ِم ْن َه َذا [املؤمنون]63 :
 - 10الغمرة :بَ ْل قُـلُ ُ
 - 11الرانَ :ك َّال بل را َن َعلَى قُـلُوهبِِم َّما َكانُوا يك ِ
ْسبُو َن [املطففني]14:
َ
َْ َ
ت الْبـ ْغ َ ِ
ِ
ِ
ِ
رب [آل عمران:
ضاء م ْن أَفْـ َواه ِه ْم َوَما ُختْفي ُ
 - 12العداوة للحق وأهله :قَ ْد بَ َد َ
ص ُد ُ
ورُه ْم أَ ْك َُ

.]118
اي أَيمـها الَّ ِذين آمنُواْ َّلَ تَـت ِ
َّخ ُذواْ بِطَانَةً ِمن ُدونِ ُكم َّلَ أيْلُونَ ُكم َخباَّلً ودمواْ ما َعنِتمم قَ ْد بـيَّـنَّا لَ ُكم اآلاي ِ
ت
َ َ
ْ َ ْ َ َ َ ْ َ
َ َ
ُ َ
ِ
إِن ُكنتُ ْم تَـ ْعقلُو َن ( )118سورة آل عمران
واآلايت يف ذلك وعالقته أبعمال اْلوارح كثرية أيضا .وأكثر مما ذكرَن اآلايت الواردة يف أعمال
القلوب ،ولكن مل يذكر فيها لفظه ،كآايت اخلوف والرجاء والتوكل واَّلستعانة والرضا وغريها.

وإمنا املقصود إثبات هذا اْلزء العظيم من اإلْيان الذي أمهله أكثر املسلمني وليس املرجئة خاصة،

وقد حصل املقصود إن شاء هللا ظاهرة اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي لسفر احلوايل  -بتصرف – /2
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العنصر الثاين اإلقرار ابللسان
اإلقرار ابللسان عند السلف عنصر أصلي من عناصر اإلْيان ،فال يتصور حتقق اإلْيان القليب التام

من قول القلب وعمله دون حتقق اإلقرار ابللسان ،فهو على هذا األساس يكون من جهة ،عبارة عن
(إنشاء) عقد جديد يتضمن اَّللتزام واَّلنقياد ،ومن جهة أخرى يكون عبارة عن (إخبار) عما يف
النفس من اعتقاد.

فمن استخدم لفظ (اإلقرار) ِبعناه العام هذا من اإلخبار واَّللتزام وقال إن اإلْيان هو اإلقرار،

فاخلالف معه خالف لفظي ،ومن استخدم اللفظ يف املعىن األخري وحده وهو اإلخبار لزمه يف تعريف
اإلْيان أن يضيف إليه اَّلعتقاد ابلقلب.

يقول ابن تيمية( :ولفظ اإلقرار يتضمن اَّللتزام ،مث إنه يكون على وجهني:
أحدمها :اإلخبار ،وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق ،والشهادة ،وحنومها .وهذا معىن اإلقرار الذي

يذكره الفقهاء يف كتاب اإلقرار.

ِ
ال
ص ِري قَالُواْ أَقـ َْر ْرََن قَ َ
والثاين :إنشاء اَّللتزام ،كما يف قوله تعاىل :أَأَقـ َْر ْرُْمت َوأ َ
َخ ْذ ُْمت َعلَى ذَل ُك ْم إِ ْ
فَا ْشه ُدواْ وأ َََنْ مع ُكم ِمن َّ ِ ِ
ين [آل عمران ]81 :وليس هو هنا ِبعىن اخلرب اجملرد  ...فهذا
َ َ ََ
الشاهد َ
َ
اَّللتزام لإلْيان والنصر للرسول – وكذلك لفظ اإلْيان – فيه إخبار وإنشاء التزام) اهـ (.)1

فاإلقرار ابللسان إذن نتيجة تلقائية للتعبري عن حتقق اإلْيان القليب من تصديق ابحلق وانقياد له.

(ولذلك فإن العرب َّل تعرف يف لغتها التصديق والتكذيب إَّل ما كان معىن ولفظاً أو لفظاً يدل على

معىن ،فال يوجد يف كالم العرب أن يقال :فال صدق فالَنً أو كذبه إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق أو

كاذب ومل يتكلم بذلك .فمن مل يصدق بلسانه مع القدرة َّل يسمى يف لغة القوم مؤمناً ،كما اتفق

على ذلك سلف األمة من الصحابة والتابعني هلم إبحسان .فمن صدق بقلبه ومل يتكلم بلسانه فإنه َّل

يعلق به شيء من أحكام اإلْيان َّل يف الدنيا وَّل يف اآلخرة ،إذ مل جيعل هللا أحداً مصدقاً للرسل ِبجرد

العلم والتصديق الذي يف قلوهبم ،حىت يصدقوهم أبلسنتهم .وهلذا كان القول الظاهر من اإلْيان الذي

َّل جناة للعبد إَّل به عند عامة السلف واخللف من األولني واآلخرين ،حيث اتفق املسلمون على أن
من مل أيت ابلشهادتني مع القدرة على ذلك فهو كافر ،وهو كافر ابطناً وظاهراً عند سلف األمة

وأئمتها) (.)2

يقول البدر العيين( :اتفق أهل السنة من احملدثني والفقهاء واملتكلمني على ما قاله النووي :إن املؤمن

الذي حيكم أبنه من أهل القبلة وَّل خيلد يف النارَّ ،ل يكون من اعتقد بقلبه دين اإلسالم اعتقاداً

جازماً خالياً من الشكوك ،ونطق مع ذلك ابلشهادتني.

قال :فإن اقتصر على أحدمها مل يكن من أهل القبلة أصالً ،بل خيلد يف النار إَّل أن يعجز عن النطق

خللل يف لسانه ،أو لعدم التمكن منه ملعاجلة املنية ،أو لتغري ذلك ،فإنه حينئذ يكون مؤمناً ابَّلعتقاد
من غري لفظ) اهـ (.)3

وَّل بد أن نقرر هنا – وبناء على كل ما سبق  -أن التلفظ ابلشهادتني إذن ليس مقصوداً لذاته ،وإمنا
املقصود هو اإلعالن عن حتقيق مدلوهلما من:

اإلقرار ابلتوحيد (ولوازمه من النبوة والبعث).
ترك الشرك والتربئ منه.
التزام شرائع اإلسالم.

فإذا مل تعرب الشهادة عن نفس هذه املعاين مل تقبل من قائلها ،حىت تكون تعبرياً واقعياً عن مدلوهلا.

وإذا عرب عن نفس هذه املعاين بكلمات أخرى قبلت من قائلها ،حىت يلقن الشهادتني أو يتعلمهما

أو حيسن التكلم هبما.
_________

((( )1اإلْيان األوسط)) (ص.)73 ،72 :
( )2راجع(( :اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص .)287 ،207 ،135 ،131 ،126 :وراجع ((اإلْيان
األوسط)) (ص.)151 ،95 :

((( )3عمدة القاري)) (.)110 /1
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واملتتبع ألقوال األئمة يف هذا األمر يالحظ مدى تعدد اجتهاداهتم يف اعتبار أو رفض الدَّلَّلت
املختلفة اليت تعرب عن حتقق مدلول الشهادتني ،وذلك حسب حال القائل ،والظروف واملالبسات

املختلفة اليت حتيط به مما يؤكد على هذه احلقيقة وهي أن العربة دائماً ابحلقائق واملعاين والدَّلَّلت

وليس ابأللفاظ اجملردة.

يقول اإلمام ابن القيم( :وقد اختلف أئمة اإلسالم يف الكافر إذا قال :أشهد أن حممداً رسول هللا ومل

يزد ،هل حيكم إبسالمه بذلك؟ على ثالثة أقوال وهي ثالث رواايت عن اإلمام أمحد .أحدها حيكم

إبسالمه بذلك ،والثانية َّل حيكم إبسالمه حىت أييت بشهادة أن َّل إله إَّل هللا ،والثالثة أنه إذا كان مقرا

ابلتوحيد حكم إبسالمه ،وإن مل يكن مقرا مل حيكم إبسالمه حىت أييت به) اهـ (.)1

ويقول البدر العيين( :وإذا نطق هبما مل يشرتط معهما أن يقول :أَن بريء من كل دين خالف دين
اإلسالم على األصح ،إَّل أن يكون من كفار يعتقدون اختصاص الرسالة ابلعرب ،وَّل حيكم إبسالمه

حىت يتربأ .ومن أصحابنا من اشرتط التربؤ مطلقاً ،وهو غلط لقوله صلى هللا عليه وسلم(( :أمرت أن

أقاتل الناس حىت يشهدوا أن َّل إله إَّل هللا وأن حممداً رسول هللا)) ( .)2ومنهم من استحبه مطلقاً
كاَّلعرتاف ابلبعث.
أما إذا اقتصر الكافر على قوله َّل إله إَّل هللا ،ومل يقل :حممد رسول هللا ،فاملشهور من مذهبنا

ومذهب اْلمهور أنه َّل يكون مسلماً .ومن أصحابنا من قال :يصري مسلماً ويطالب ابلشهادة

األخرى ،فإن أىب جعل مرتداً .وحجة اْلمهور الرواية السالفة ،وهي مقدمة على هذه ،ألهنا زايدة من
ثقة ،وليس فيها نفي للشهادة الثانية ،وإمنا فيها تنبيه على األخرى.

وأغرب القاضي حسني فشرط يف ارتفاع السيف عنه أن يقر أبحكامها مع النطق هبا ،فأما جمرد قوهلا

فال ،وهو عجيب منه.
وقال النووي :اشرتط القاضي أبو الطيب من أصحابنا الرتتيب بني كلميت الشهادة يف صحة اإلسالم،

فيقدم اإلقرار ابهلل على اإلقرار برسوله ،ومل أر من وافقه وَّل من خالفه.

وذكر احلليمي يف منهاجه ألفاظاً تقوم مقام َّل إله إَّل هللا ،يف بعضها نظر َّلنتفاء ترادفها حقيقة،

فقال :وحيصل اإلسالم بقولهَّ :ل إله غري هللا ،وَّل إله سوى هللا أم ما عدا هللا ،وَّل إله إَّل الرمحن أو

البارئ ،أو َّل رمحن أو َّل ابرئ إَّل هللا ،أو َّل ملك أو َّل رزاق إَّل هللا ،وكذا لو قالَّ :ل إله إَّل العزيز
أو العظيم أو احلكيم أو الكرمي .وابلعكس قال :لو قال :أمحد أبو القاسم رسول هللا فهو كقوله:
حممد) اهـ (.)3

ويقول الشوكاين( :وعن ابن عمر قال :بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خالد بن الوليد إىل بين
جذْية فدعاهم إىل اإلسالم ،فلم حيسنوا أن يقولوا أسلمنا ،فجعلوا يقولون :صبأَن صبأَن ،فجعل

خالد يقتل وأيسر ،ودفع إىل كل رجل منا أسريه ،حىت إذا أصبح أمر خالد أن يقتل كل رجل منا
أسريه ،فقال :وهللا َّل أقتل أسريي وَّل يقتل رجل من أصحايب أسريه ،حىت قدمنا على رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم فقال(( :اللهم إين أبرأ مما صنع خالد ،ومرتني)) رواه أمحد والبخاري ( .)4وهو دليل
على أن الكناية مع النية كصريح لفظ اإلسالم.

قوله :صبأَن صبأَن ،أي دخلنا يف دين الصابئة ،وكان أهل اْلاهلية يسمون من أسلم صابئاً ،وكأهنم

قالوا :أسلمنا أسلمنا  ...وقد استدل املصنف أبحاديث الباب على أنه يصري الكافر مسلماً ابلتكلم

ابلشهادتني ولو كان ذلك على طريق الكناية بدون تصريح ...

_________

((( )1زاد املعاد)) (.)42 /2
( )2رواه البخاري ( ،)25ومسلم ( .)138من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
((( )3عمدة القاري)) (.)111 ،110 /1

( )4رواه أمحد ( ،)6382( )150 /2والبخاري ( .)4084من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
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قال احلافظ يف (الفتح) عند الكالم على حديث(( :أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا َّل إله إَّل هللا))
( )1يف ابب قتل من أىب من قبول الفرائض من كتاب استتابة املرتدين واملعاندين ما لفظه :وفيه منع

قتل من قال َّل إله إَّل هللا ولو مل يزد عليها ،وهو كذلك ،لكن هل يصري ِبجرد ذلك مسلماً؟ الراجح

َّل ،بل جيب الكف عن قتله حىت خيترب ،فإن شهد ابلرسالة والتزم أحكام اإلسالم حكم إبسالمه ،وإىل

ذلك اإلشارة ابَّلستثناء بقوله :إَّل حبق اإلسالم.

قال البغوي :الكافر إذا كان وثنياً أو ثنوايً َّل يقر ابلوحدانية ،فإذا قالَّ :ل إله إَّل هللا حكم إبسالمه،

مث جيرب على قبول مجيع األحكام ،ويربأ من كل دين خالف اإلسالم .وأما من كان مقراً ابلوحدانية

منكراً للنبوة فإنه َّل حيكم إبسالمه حىت يقول :حممد رسول هللا .فإن كان يعتقد أن الرسالة احملمدية

إىل العرب خاصة ،فال بد أن يقول :إىل مجيع اخللق ،فإن كان كفره جبحود واجب أو استباحة حمرم

فيحتاج إىل أن يرجع عن اعتقاده.

قال احلافظ :ومقتضى قوله جيرب ،أنه إذا مل يلتزم جيرى عليه حكم املرتد ،وبه صرح القفال ،واستدل
حبديث الباب وادعى أنه مل يرد يف خرب من األخبار أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا َّل إله إَّل هللا

وأن حممداً رسول هللا ،وهي غفلة عظيمة ،فإن ذلك اثبت يف الصحيحني يف كتاب اإلْيان منهما ()2
كما قدمنا اإلشارة إىل ذلك .اهـ.)3( ).

فالقضية إذن هي قضية حتقق أصل اإلْيان يف القلب ،مث التعبري عن حتقق هذا األصل ابللسان.

فالشهادة إذن ليست حجاابً من الكلمات اليت يتمتم هبا قائلها فرتفع عنه السيف يف الدنيا مث تسرته
من العذاب يف اآلخرة ،دون أن يكون هلا أية حقيقة يف قلبه ويف ظاهر أمره ،من العلم واملعرفة

والتصديق ابحلق على ما هو عليه فعالً ،مث اخلضوع واَّلنقياد واَّلستسالم له ،وحمبته واَّللتزام به

وتعظيمه ولوازم ذلك كله ،من كراهية الباطل واَّلخنالع عنه والتربئ منه ،واَّللتزام بشريعة الرسول

والدخول يف طاعته وحمبته وتوقريه صلى هللا عليه وسلم .حقيقة اإلْيان عند أهل السنة واْلماعة حملمد
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مسألة :عالقة قول اللسان بقول القلب وعمله

إن قول القلب :هو متعلق التوحيد اخلربي اَّلعتقادي.
وعمل القلب :وهو متعلق التوحيد الطليب اإلرادي.
فإن اإلْيان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر يتضمن توحيد األمساء والصفات،

وتصديق الرسول صلى هللا عليه وسلم يف كل ما أخرب عن ربه من الكتب وما فيها ،واملالئكة

وأعماهلم وصفاهتم ،والنبيني ودعوهتم وأخبارهم ،وأحوال الربزخ واآلخرة ،واملقادير وسائر املغيبات.
فاإلقرار هبذا والتصديق به جممال أو مفصال هو قول القلب ،وهو التوحيد اخلربي اَّلعتقادي.

وعمل القلب  ...يتضمن توحيد هللا عز وجل بعبادته وحده حبا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وإَنبة

وتوكال وخشوعا واستعانة ودعاء وإجالَّل وتعظيما وانقيادا ،وتسليما ألمره الكوين وأمره الشرعي،
ورضا حبكمه القدري والشرعي ،وسائر أنواع العبادة اليت صرفها لغري هللا شرك (.)4

_________

( )1رواه البخاري ( ،)25ومسلم ( .)138من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
( )2رواه البخاري ( ،)25ومسلم ( .)138من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.

((( )3نيل األوطار)) للشوكاين ( )10 ،9 /8ابب ما يصري به الكافر مسلماً.
( )4كما يتضمن عمل القلب أعماَّل دون ذلك مما افرتضها هللا وجعلها من واجبات اإلْيان ،كمحبة
املؤمنني والنصح هلم ،والتواضع ،والشفقة ،واجتناب الكرب واحلسد ،وحنو ذلك.
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وهذان مها نوعا التوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزل هللا به الكتب ،وشهادة أن َّل إله إَّل هللا -

اليت هي رأس األعمال وأول واجب على العبد  -إمنا هي إنشاء لاللتزام هبذين النوعني ومن مث مسيت
كلمة التوحيد ،ومن هنا كان أجهل الناس ابلتوحيد من ظن أن املطلوب بقولَّ :ل إله إَّل هللا هو
التلفظ هبا ابللسان فقط.

 ...أن كل عمل من أعمال اإلنسان الظاهرة  -على اللسان أو اْلوارح َّ -ل بد أن يكون تعبريا عما

يف القلب وحتقيقا له ومظهرا إلرادته وإَّل كان صاحبه منافقا النفاق الشرعي أو العريف وأخص من

ذلك العبادات ،فكل عبادة قولية وفعلية َّل بد أن يقرتن هبا من عمل القلب وما يفرق بينها وبني

أفعال اْلمادات أو احلركات الالإرادية أو أفعال املنافقني.

فما ابلك برأس العبادات وأعظمها ،بل أعظم شيء يف الوجود ،الذي يرجح ابلسموات واألرض
وعامرهن غري هللا تعاىل :وهي شهادة أن َّل إله إَّل هللا؟!

وهلذا يتفاوت قائلوا هذه الكلمة تفاوات عظيما حبسب تفاوت ما يف قلوهبم من التوحيد.
فلوَّل تفاوت أقوال القلوب وأعماهلا  -ولو أن املراد من كلمة الشهادة هو نطقها -ملا كان ملوحد

فضل على موحد وملا كان لصاحب البطاقة -اآليت حديثه  -فضل على سواه من قائليها ،وملا كان
لقائلها ابللسان فضل عن قائلها ابلقلب واللسان ،وملا كان ملن قاهلا من خيار الصحابة السابقني

فضل عن من قاهلا يتعوذ هبا من السيف يف املعركة.

وانظر إىل هذا احلوار بني العزيز احلكيم وبني عبده موسى الكليم ،حيث قال موسى(( :اي رب علمين
شيئا أذكرك وأدعوك به ،قال :قل اي موسىَّ :ل إله إَّل هللا ،قال كل عبادك يقولون هذا!!! – زاد يف

رواية :إمنا أريد أن ختصين به – قال :اي موسى ،لو أن السموات السبع – وعامرهن غريي –
واألرضون السبع يف كفة ،وَّل إله إَّل هللا يف كفه مالت هبن َّل إله إَّل هللا)) (.)1

فكل املسلمني يقولون (َّل إله إَّل هللا) ،ولكن ما قائل كقائل ،ألن ما يف القلوب يتفاوت مثل تفاوت

السماوات واألرض ،والذرة اليت َّل تكاد ترى.

يقول اإلمام ابن القيم رمحه هللا( :اعلم أن أشعة (َّل إله إَّل هللا) تبدد من ضباب الذنوب وغيومها
بقدرة قوة الشعاع وضعفه ،فلها نور ،وتفاوت أهلها يف ذلك النور قوة وضعفا َّل حيصيه إَّل هللا تعاىل،
فمن الناس :نور هذه الكلمة يف قلبه كالشمس ،ومنهم :من نورها يف قلبه كالكوكب الدري ،ومنهم:

من نورها يف قلبه كاملشعل العظيم ،وآخر :كالسراج املضيء ،وآخر كالسراج الضعيف.

وهلذا تظهر األنوار يوم القيامة أبْياهنم وبني أيديهم على هذا املقدار ،حبسب ما يف قلوهبم من نور

هذه الكلمة ،علما وعمال ،ومعرفة وحاَّل.

وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات حبسب قوته وشدته ،حىت إنه رِبا
وصل إىل حال َّل يصادف معها شبهة وَّل شهوة وَّل ذنبا إَّل أحرقه ،وهذا حال الصادق يف توحيده
الذي مل يشرك ابهلل شيئا فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها ،فسماء إْيانه قد

حرست ابلنجوم من كل سارق حلسناته فال ينال منها السارق إَّل على غرة وغفلة َّل بد منها للبشر،
فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنفذه من سارقه ،أو حصل أضعافه بكسبه ،فهو هكذا أبدا من

لصوص اْلن واإلنس ،ليس كمن فتح هلم خزانته ووىل الباب ظهره) (.)2
_________

( )1رواه النسائي يف ((السنن الكربى)) ( ،)10670( )209 /6وأبو يعلى يف ((املسند)) (/2

 ،)1393( )528وابن حبان ( ،)6218( )102 /14واحلاكم ( .،)710 /1من حديث أيب سعيد
اخلدري رضي هللا عنه .قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،قال اهليثمي يف ((جممع

الزوائد)) ( :)85 /10رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا وفيهم ضعف ،وضعفه األلباين يف ((ضعيف
الرتغيب والرتهيب)) (.)923
((( )2مدارج السالكني)) (.)330 - 329 /1

()426/5

(وليس التوحيد جمرد إقرار العبد أبنه َّل خالق إَّل هللا ،وأن هللا رب كل شيء ومليكه  -كما كان عباد
األصنام مقرين بذلك وهم مشركون ،بل التوحيد يتضمن من حمبة هللا ،واخلضوع له ،والذل له وكمال
اَّلنقياد لطاعته ،وإخالص العبادة له ،وإرادة وجهه األعلى جبميع األقوال واألعمال ،واملنع ،والعطاء،
واحلب ،والبغض  -ما حيول بني صاحبه وبني األسباب الداعية إىل املعاصي واإلصرار عليها ،ومن

عرف هذا عرف قول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا حرم على النار من قالَّ :ل إله إَّل هللا))
( )1وما جاء من هذا الضرب من األحاديث اليت أشكلت على كثري من الناس ،حىت ظنها بعضهم

على َنر املشركني والكفار ،وأول بعضهم الدخول ابخللود وقال :املعىن َّل يدخلها خالدا ،وحنو ذلك

من التأويالت املستكرهة) (.)2

(والشارع  -صلوات هللا وسالمه عليه  -مل جيعل ذلك حاصال ِبجرد قول اللسان فقط ،فإن
املنافقني يقولوهنا أبلسنتهم ،وهم حتت اْلاحدين هلا يف الدرك األسفل من النار ،فال بد من قول
القلب وقول اللسان.

وقول القلب :يتضمن معرفتها ،والتصديق هبا ،ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي واإلثبات ،ومعرفة

حقيقة اإلهلية املنفية عن غري هللا ،املختصة به ،اليت يستحيل ثبوهتا لغريه ،وقيام هذا املعىن ابلقلب،

علما ومعرفة ويقينا وحاَّل  -ما يوجب حترمي قائلها على النار ،وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه
من الثواب ،فإمنا هو القول التام  -كقوله صلى هللا عليه وسلم(( :من قال يف يوم :سبحان هللا
وحبمده مائه مرة حطت عنه خطاايه – أو غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر)) ( )3وليس هذا
مرتبا على جمرد اللسان .نعم من قاهلا بلسانه ،غافال عن معناها ،معرضا عن تدبرها ،ومل يواطئ قلبه

لسانه ،وَّل عرف قدرها وحقيقتها ،راجيا من ذلك ثواهبا حطت من خطاايه حبسب ما يف قلبه ،فتكون

صورة العملني واحدة ،وبينهما يف التفاضل كما بني السماء واألرض ،والرجالن يكون مقامهما يف

الصف واحدا وبني صالتيهما كما بني السماء واألرض.

وأتمل حديث البطاقة اليت توضع يف كفة ،ويقابلها تسعة وتسعون سجال ،كل سجل منها مد البصر،

فتثقل البطاقة وتطيش السجالت ،فال يعذب (.)4

ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة ،وكثري منهم يدخل النار بذنوبه ،ولكن السر الذي ثقل
بطاقة ذلك الرجل ،وطاشت ألجله السجالت ،ملا مل حيصل لغريه من أرابب البطاقات انفردت بطاقته

ابلثقل والرزانة.

وإذا أردت زايدة اإليضاح هلذا املعىن فانظر إىل ذكر من قلبه مآلن ِبحبتك ،وذكر من هو معرض

عنك غافل ساه ،مشغول بغريك ،قد اجنذبت دواعي قلبه إىل حمبه غريك وإيثاره عليك ،وهل يكون

ذكرمها واحدا؟ أم هل يكون ولداك اللذان مها هبذه املثابة ،أو عبداك ،أو زوجتاك ،عندك سواء؟

وأتمل ما قام بقلب قاتل املائة من حقائق اإلْيان اليت مل تشغله عند السياق عن السري إىل القرية،
ومحلته – وهو يف تلك احلال – على أن جعل ينوء بصدره ويعاجل سكرات املوت .فهذا أمر آخر،
وإْيان آخر .وَّل جرم أن أحلق ابلقرية الصاحلة وجعل من أهلها.

وقريب من هذا :ما قام بقلب البغي اليت رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش أيكل الثرى ،فقام
بقلبها ذلك الوقت – مع عدم اآللة ،وعدم املعني ،وعدم من ترائيه بعملها – ما محلها على أن

غررت بنفسها يف نزول البئر ،وملء املاء يف خفها ،ومل تعبأ بتعرضها للتلف ،ومحلها خفها بفيها وهو

مآلن ،وحىت أمكنها الرقى من البئر ،مث تواضعها هلذا املخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه،
فأمسكت له اخلف بيدها حىت شرب ،ومن غري أن ترجو منه جزاء وَّل شكورا ،فأحرقت أنوار هذا

القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء ،فغفر هلا.

فهكذا األعمال والعمال عند هللا ،والغافل يف غفلة من هذا اإلكسري الكيماوي ،الذي إذا وضع منه
مثقال ذرة على قناطري من حناس األعمال قلبها ذهبا وهللا املستعان) ( )5ظاهرة اإلرجاء يف الفكر

اإلسالمي لسفر احلوايل – 534 /2
_________

( )1رواه البخاري ( ،)425ومسلم ( .)33من حديث عتبان بن مالك الساملي رضي هللا عنه.
((( )2مدارج السالكني)) (.)330 /1

( )3رواه البخاري ( ،)6405ومسلم ( .)2691من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )4حديث البطاقة رواه الرتمذي ( ،)2639وابن ماجه ( ،)3488وأمحد (،)6994( )213 /2
واحلاكم ( .)46 /1من حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما .قال الرتمذي ،والبغوي يف ((شرح

السنة)) ( :)490 /7حسن غريب ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح مل خيرج يف الصحيحني وهو

صحيح على شرط مسلم ،ووافقه الذهيب ،وابن امللقن يف ((شرح صحيح البخاري)) (،)595 /33

وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )173 /5كما أشار لذلك يف املقدمة ،وصححه

السفاريين احلنبلي يف ((لوائح األنوار السنية)) ( ،)197 /2وقال املناوي يف ((ختريج أحاديث

املصابيح)) ( :)22 /5رجاله موثقون ،وقال الشوكاين يف ((فتح القدير)) ( :)273 /2حسن.
((( )5مدارج السالكني)) (.)332 - 331 /1

()427/5

العنصر الثالث العمل ابْلوارح
• املسألة األوىل :العالقة بني إْيان القلب وعمل اْلوارح.
• املسألة الثانية :دقة عبارات السلف يف تقرير التالزم بني اإلْيان والعمل.

()428/5

املسألة األوىل :العالقة بني إْيان القلب وعمل اْلوارح
إن العالقة بني إْيان القلب وعمل اْلوارح ملن أهم قضااي اإلْيان ،ومن عدم فهمها دخل الضالل

على املرجئة بل على أكثر املسلمني ،حني ظنوا أنه ْيكن أن يكون إنسان كامل اإلْيان يف القلب مع
عدم عمل اْلوارح مطلقا .كما ظنوا أن ْتاثل الناس يف أعمال اْلوارح يقتضى ْتاثل إْياهنم وأجورهم،
ومل يدركوا أنه حبسب عالقة عمل اْلارحة بعمل القلب يكون احلكم على العمل والثواب عليه ،فقد

يتفق العمالن يف املظهر واألداء ،وبينهما مثل ما بني السماء واألرض يف الدرجة واألجر.
وأساس فهم هذه القضية أن نعلم حقيقة الرتابط بني أجزاء اإلْيان على ضوء مذهب السلف.

فقد قررَن أن اإلْيان قول وعمل وأن ذلك يشمل القلب واْلوارح معا ، ......

فهذان الركنان  -القول والعمل  -أو األربعة األجزاء  -قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل

اْلوارح  -يرتكب منهما هيئة جمتمعة أو حقيقة جامعة ألمور ،هذه اهليئة واحلقيقة هي (اإلْيان

الشرعي) كما أن حقيقة اإلنسان مركبة من اْلسد والروح أو العقل والوجدان ،وكما أن الشجرة
ترتكب من اْلذور الضاربة يف األرض والساق واألغصان الظاهرة.

ومما يوضح ذلك تشبيه تركيب اإلْيان ابلرتكيب الكيميائي :مثلما يرتكب امللح مثال من الكلور

والصوديوم أو يرتكب جزيء املاء من ذريت هيدروجني وذرة أكسجني حبيث لو انتفى الرتكيب َّلنتفت
احلقيقة مطلقا وحتولت األجزاء إىل أشياء خمتلفة ْتاما.

ولكن َّل يقف الرتكيب عند هذا احلد ،بل جيب أن نضيف إليه أن هذه األجزاء أو اهليئة املركبة

تتكون تفصيال من بضع وسبعني شعبة ،وكل شعبة منها قابلة للتفاوت بني أعلى درجات الكمال
وأدىن درجات النقص أو اَّلضمحالل والعدم.

وهبذا نفهم اندراج كل األعمال والطاعات فرضا أو نفال يف مسمى اإلْيان املطلق ودخوهلا يف حقيقته
اْلامعة ،كما يظهر تفاوت الناس يف اإلْيان ودرجاته ،ومن أظهر األدلة على هذا الرتكيب واَّلمتزاج

أنه قد وردت النصوص بتسمية اإلْيان عمال وتسمية العمل إْياَن:

فأما تسمية األعمال إْياَن فنصوص كثرية جدا ،حىت إن البخاري رمحه هللا عقد يف كتاب اإلْيان من

الصحيح تراجم كثرية لذلك :مثل (ابب اْلهاد من اإلْيان ،ابب تطوع قيام رمضان من اإلْيان ،ابب
صوم رمضان من اإلْيان ،ابب الصالة من اإلْيان ،ابب اتباع اْلنائز من اإلْيان) وحنو ذلك ،وأورد

يف ذلك األحاديث الصحيحة اليت شاركه يف إخراجها كتب السنة األخرى.

ْك
وأما تسمية اإلْيان عمال فقد عقد أيضا له (ابب من قال إن اإلْيان هو العمل ،لقوله تعاىلَ :وتِل َ
وها ِِبَا ُكنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن [الزخرف .]72 :وقال عدة من أهل العلم يف قوله تعاىل:
ا ْْلَنَّةُ الَِّيت أُوِرثْـتُ ُم َ
ك لَنَسأَلَنـَّهم أ ْ ِ
ِ
ني َع َّما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن [احلجر :]93 - 92 :عن قول َّل إله إَّل هللا .وقال:
َمجَع ْ َ
فَـ َوَرب َ ْ ُ ْ
لِ ِمثْ ِل َه َذا فَـ ْليَـ ْع َم ْل ال َْع ِاملُو َن [الصافات.)]61 :
مث روى البخاري بسنده عن أىب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل :أي العمل أفضل؟ فقال
((إْيان ابهلل ورسوله)) قيل :مث ماذا؟ قال(( :اْلهاد يف سبيل هللا)) ،قيل :مث ماذا؟ قال(( :حج
مربور)) (.)1

_________

( )1رواه البخاري ( ،)26ورواه مسلم (.)83

()429/5

وهذا احلديث رواه اإلمام أمحد عن عبيدهللا بن أسلم موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( ،)1وعن
عبدهللا بن حبشي اخلثعمي ( ،)2ورواه أبو داود الطيالسي عن أيب هريرة ( )3أيضاً ورواه غريهم عن

أيب ذر (.)4

ومن ذلك قوله تعاىل :وما أَموالُ ُكم وََّل أَوََّل ُد ُكم ِابلَِّيت تُـ َق ِرب ُكم ِعن َد ََن ُزلْ َفى إََِّّل من آمن و َع ِمل ص ِ
احلًا
َْ ََ َ َ َ
ََ َْ ْ َ ْ
ُ ْ
ت ِ
ف ِِبَا َع ِملُوا و ُهم ِيف الْغُرفَا ِ
ك َهلُم جزاء ِ
ِ
الض ْع ِ
آمنُو َن [سبأ.]37 :
فَأ ُْولَئ َ ْ َ َ
َ ْ
ُ
فقولهِ :با عملوا يشمل إْياهنم بقلوهبم وأعماهلم الصاحلة جبوارحهم املذكورين قبل.
وهذا ما فهمه السلف الصاحل وأمجعوا على معناه  -كما سبق يف فصل حقيقة اإلْيان الشرعية ،-
قال الوليد بن مسلم( :مسعت األوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبدالعزيز ينكرون قول من يقول:
إن اإلْيان قول بال عمل .ويقولونَّ :ل إْيان إَّل بعمل وَّل عمل إَّل إبْيان) (.)5

وقد سبق إيراد قول اإلمام األوزاعي رمحه هللا( :كان من مضى من سلفنا َّل يفرقون بني اإلْيان

والعمل ،العمل من اإلْيان واإلْيان من العمل ،وإمنا اإلْيان اسم جيمع كما جيمع هذه األداين امسها،
ويصدقه العمل) ،وقول الشافعي رمحه هللا( :وكان اإلمجاع من الصحابة والتابعني من بعدهم ومن
أدركناهم يقولون :اإلْيان قول وعمل ونيةَّ ،ل جيزئ أحد الثالثة إَّل ابآلخر) (.)6

ولنوضح ذلك ِبثالني :أحدمها من أعمال اْلوارح واآلخر من أعمال القلوب ،يظهر يف كل منها
حقيقة العالقة التالزمية وحقيقة التفاوت:

 - 1الصالة:

ِ ِ
يع إِْيَانَ ُك ْم
وهي من أعمال اْلوارح ،وقد ورد تسميتها إْياَنً يف القرآن ،قال تعايلَ :وَما َكا َن هللاُ ليُض َ
أي صالتكم إىل بيت املقدس ( , )7وهي بال ريب أعظم شعب اإلْيان العملية الظاهرة بعد
الشهادتني ،فلو أتملنا لوجدَن أهنا تشمل أجزاء اإلْيان األربعة ،وهي قول القلب :وهو إقراره
وتصديقه بوجوهبا ،وعمل القلب :وهو اَّلنقياد واإلذعان ابإلرادة اْلازمة وحتريك اْلوارح لفعلها

والنية حال أدائها ،وعمل اللسان :وهو القراءة واألذكار الواردة فيها ،وعمل اْلوارح :وهو القيام
والركوع والسجود وغريها.
 - 2احلياء:

_________
( )1رواه أمحد ( .)19032( )342 /4من حديث ماعز وليس عبيدهللا بن أسلم رضي هللا عنهما.

قال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)166 /2رواه أمحد إىل ماعز رواة الصحيح ،وقال اهليثمي

يف ((جممع الزوائد)) ( :)210 /3رجال أمحد رجال الصحيح ،وقال ابن حجر يف ((اإلصابة)) (/3

 :)337رواته ثقات ،وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)1091

( )2رواه أمحد ( ،)15437( )411 /3ورواه النسائي ( .)469 /8واحلديث حسنه ابن حجر يف
((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )16 /4كما أشار لذلك يف املقدمة ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن

النسائي)) :صحيح.

( )3رواه الطيالسي (ص .)2518( )329 :واحلديث رواه البخاري ( ،)26ومسلم (.)83
( )4رواه البخاري ( ،)2518ومسلم (.)84

( )5رواه الطربي يف ((صريح السنة)) (ص ،)25 :والاللكائي يف ((اعتقاد أهل السنة)) ()930 /4
(.)1586
( )6انظر(( :جامع العلوم واحلكم)) ( )57 /1و ((اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)280 :

( )7انظر الفتح ( )95 /1كما ورد تسميتها إْياَن يف حديث وفد عبد الفيس السابق وغريه ،ومع
ذلك أخرج املرجئة الصالة من اإلْيان وأولو اآلية أبن املراد ليس صالتكم بل التصديق هبا ،انظر
املواقف ص 386

()430/5

وهو عمل قليب ،وقد صح تسميته إْياَن يف حديث الشعب وغريه ،ومع ذلك فال ْيكن تصور وجوده
يف القلب إَّل بظهور أثره على اللسان واْلوارح ،وِبقدار حياء اْلوارح يقاس حياء القلب .وقد ورد
يف ذلك أحاديث كثرية ،منها يف األفعال قصة الثالثة الذين دخلوا علي النيب صلي هللا عليه وسلم

وهو يف احللقة ،فدخل أحدهم فيها وأعرض الثالث ،وأما األوسط فرتدد مث جلس خلفهم ،فقال عنه

النيب صلي هللا عليه وسلم ((وأما اآلخر فاستحيا ،فاستحيا هللا منه)) ( ،)1أي إمنا منعه من الذهاب

حياؤه ،فشهد له الرسول صلى هللا عليه وسلم ابحلياء بناء على فعله ،فلو ذهب لقال فيه ما قال
فيمن ذهب.

وأما احلياء يف القول ،فمنه قول علي رضي هللا عنه(( :كنت رجال مذاء ،فاستحييت أن أسأل رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم ،فأمرت املقداد بن األسود فسأله)) ( ،)2فما يف قلب علي رضي هللا عنه

من احلياء منعه من السؤال بنفسه ،وهذا مما يعلمه كل إنسان يف نفسه ،أي مىت يستحي وممن يستحي

حبسب ما يف قلبه.

مث أييت بعد هذا مسألة التفاوت يف الصالة والتفاوت يف احلياء ،فصالة يقرتن هبا اخلشوع وحضور
القلب وحسن األداء َّل تكون كأخرى منقورة نقر الغراب ،وكذلك حياء مقرون به زايدة التقوى

وحسن السمت وورع اللسان َّل يكون كحياء رجل ليس لديه إَّل ما ْيسكه عما يفعله أو يقوله من َّل

حياء له.

ومثل هذا التفاوت هو الواقع يف اإلْيان كله حبسب كمال الشعب مجيعها أو كمال بعضها دون بعض

أو فقدان بعضها ابلكلية.

هذا يف األفعال ،واحلال يف الرتوك كذلك ،فلنمثل هلا أيضا ِبثالني:
 - 1ترك الزَن:

وهو عمل اْلارحة ،وهو من اإلْيان بدليل نفي الشارع اإلْيان عمن فعله ،وهو يشمل قول القلب،
أي اإلقرار حبرمته وتصديق الشارع يف ذلك؛ وعمل القلب ،وهو اَّلنقياد واإلذعان ابلكره والنفور

واإلرادة اْلازمة إلمساك اْلوارح عنه؛ وعمل اْلوارح ،وهو الكف عن فعله ومقدماته.

فمن ارتكب هذه الفاحشة جبوارحه فإن عمل قلبه مفقود بال شك  -خاصة حني الفعل  ،-ألن

اإلرادة اْلازمة على الرتك يستحيل معها وقوع الفعل ،فمن هنا نفى الشارع عنه اإلْيان تلك اللحظة
((َّل يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن)) ( ،)3لكن وجود قول القلب عنده منع من احلكم خبروجه من

اإلْيان كله خالفا للخوارج ،فلو أظهر ما يدل على انتفاء إْيان القلب واستحالله له لكان خارجا من

امللة عند أهل السنة واْلماعة ،أما جمرد الفعل فإمنا يدل على انتفاء عمل القلب َّل قوله.
 - 2ترك احلسد:

وهو من أعمال القلب ،وقد أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أنه َّل جيتمع واإلْيان يف قلب ( ،)4فال
يتصور خلو القلب من احلسد مع وجود آاثره ودَّلئله على اْلوارح ،كما َّل يستطيع أحد أن يدعي

أن فالَن حسود مع عجزه عن اإلتيان بدليل ظاهر من عمله.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)66ومسلم ( .)2176من حديث أيب واقد الليثي رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( ،)178ومسلم ( .)303من حديث علي رضي هللا عنه.

( )3رواه البخاري ( ،)2475ومسلم ( .)57من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )4رواه النسائي ( )12 /6بلفظ(( :وَّل جيتمعان يف قلب عبد اإلْيان واحلسد)) ،وأمحد (/2
 )8460( )340بلفظ(( :وَّل جيتمعان يف قلب عبد اإلْيان والشح)) ،وابن حبان ()466 /10
( ،)4606واحلاكم ( ،)82 /2والبيهقي ( ،)18289( )161 /9ويف ((شعب اإلْيان)) (/5

 .)6609( )266من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .قال الطربي يف ((مسند عمر)) (:)102 /1
إسناده صحيح ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب،

وحسنه ابن مفلح يف ((اآلداب الشرعية)) ( ،)303 /3وابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح))
( )280 /2كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،واأللباين يف ((صحيح سنن النسائي)).
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وقد أخربَن هللا تعاىل عن إخوة يوسف وما صنعوا أبخيهم حسدا له على مكانته من أبيه ،ومن احملال
أن يصدر منهم هذا مع خلو قلوهبم من احلسد ،إذ أن أعمال اْلوارح إمنا هي تنفيذ وحتقيق إلرادة
القلب اْلازمة ،فوجودها يف احلالة السوية  -أي حالة عدم اإلكراه وحنوه  -يقطع بوجود أصلها

القليب.

سيَـ ُقولُو َن بَ ْل
وهذا خبالف اهتام املنافقني للصحابة رضي هللا عنهم ،الذي أخرب هللا عنه بقوله فَ َ
س ُدونَـنَا [الفتح ،]15 :ألن املنافقني ادعوا أن مانع املؤمنني من استصحاهبم إايهم إىل املغامن هو
َحتْ ُ
احلسد ،وهي هتمة مل أيتوا عليها بدليل إَّل املنع نفسه ،وهللا تعاىل أمر املؤمنني أن يقولوا هلم :لَ ْن
ال َّ
اَّللُ ِم ْن قَـ ْب ُل [الفتح.]15 :
وَن َك َذلِ ُك ْم قَ َ
تَـتَّبِ ُع َ
فهذا سبب املنع ،فإذا اهتمهم أولئك بعد هذا ابحلسد مل يكن هلذا اَّلهتام موقع.
واملقصود أنه مع عدم حصول أي دليل أو إشارة للحسد يف أعمال أي إنسان َّل يصح وَّل يقبل من
أحد أن يدعي أن قلبه مملوء حسدا ،وهذا يعرفه الناس مجيعا  -املرجئة وغريهم  -يف سائر أعمال

القلوب ،لكن املرجئة تناقض هذا فيما هو أعظم وأهم ،فتزعم أنه ْيكن أن يكون القلب مملوءا
ابإلْيان وَّل يظهر من ذلك على اْلوارح شيء ! بل تزعم وجوده يف القلب مع أن أعمال اْلوارح
كلها خبالفه ،يف حني أهنا َّل تصدق أن إنساَن سليم القلب من احلسد إذا كانت أعماله كلها دالة

عليه.

نعم ،أعمال القلوب هي األصل وكما قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :التقوى هاهنا)) ( ،)1وقال:
((إن يف اْلسد مضغة إذا صلحت صلح اْلسد كله ،وإذا فسدت فسد اْلسد كله ،أَّل وهي

القلب)) ( .)2وحنو ذلك مما سبق أو سيأيت من النصوص.

وهلذا حتصل حالة شاذة خفية ،وهي أن يضعف إْيان القلب ضعفا َّل يبقى معه قدرة على حتريك

اْلوارح لعمل خري ،مثله مثل املريض الفاقد احلركة واإلحساس ،إَّل أن يف قلبه نبضاً َّل يستطيع

األطباء معه احلكم بوفاته مع أنه ميئوس من شفائه ،فهو ظاهرا يف حكم امليت وابطنا لديه هذا القدر
الضئيل من احلياة الذي َّل حركة معه ،وهذه هي حالة اْلهنميني الذين خيرجهم هللا من النار مع أهنم

مل يعملوا خريا قط ،وسيأيت تفصيل احلديث عن هذه احلالة ( ،)3وإمنا أشرت إليها هنا ليسلم لنا
تصور األصل ،حىت إذا مت إيضاحه عرجنا على احلاَّلت الشاذة.

ولقد وصل الشذوذ ابملرجئة الغالية  -كاألشاعرة ومن حذا حذوهم  -إىل حد القول أبن َّل إله إَّل

هللا ابللسان ليس شرطاً يف اإلْيان عندهم ،بل قالوا :يكفي حصول اإلْيان يف القلب لنجاة صاحبه

عند هللا ،وأما أحكام الدنيا فإمنا جعلت الشهاداتن أمارة على ما يف القلب لنحكم على قائلها

ابإلْيان ،وهذا هو الغاية من الشهادتني عندهم ،وليس هلم على هذا من شبهة إَّل شبهة أن اإلْيان

حمله كله القلب ،وأن ما يظهر على اْلوارح جمرد أمارات ومثرات  -على ما سبق تفصيله يف اببه -

وافرتضوا تبعا لذلك من املسائل اليت حتيلها العقول الشيء الكثري.
فالقوم ملا خفيت عليهم حقيقة اإلْيان اْلامعة وترابط أجزائه احملكم وقعوا يف هذه الغلطة الكربى،

اليت كان َّلنتشارها من اآلاثر املدمرة يف األمة اإلسالمية ما تنوء بشرحه اجمللدات ،وحسبك ما وقعت
فيه األمة من شرك أكرب  -قدْيا وحديثا  -وهي حتسب أهنا يف ذروة اإلْيان ،ألن القلب مصدق

للرسول واللسان َنطق أبن َّل إله إَّل هللا!!

ومن هنا كان لزاما علينا إيضاح الدَّلئل القاطعة ألهل السنة واْلماعة على أن للقلب أعماَّل سوى
التصديق ينخرم اإلْيان ابخنرامها ،وقبل ذلك نبني أمهية قولَّ :ل إله إَّل هللا ،وعالقة سائر األقوال

املتعبد هبا إبْيان القلب ،تلك العالقة اليت هي عالقة امتزاج وتركيب ،وهلذا مل يوجد يف مذهب أهل
السنة أبدا استخدام عبارة (مؤمن ابطنا ،كافر ظاهرا) ،وَّل إمكان وجود ذلك .ظاهرة اإلرجاء يف

الفكر اإلسالمي لسفر احلوايل 521 /2 -
_________

( )1رواه مسلم ( .)2564من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( ،)52ومسلم ( .)1599من حديث النعمان بن بشري رضي هللا عنه.
( )3يف مبحث الشبهات النقلية من الباب األخري.

()432/5

املسألة الثانية :دقة عبارات السلف يف تقرير التالزم بني اإلْيان والعمل

لقد قرر السلف رمحهم هللا هذه القاعدة اليت هي أهم قاعدة من قواعد اإلْيان والدين على اإلطالق
أْيا تقرير وحرروها أْيا حترير وذلك لعلمهم أبن اخلطأ يف هذه القاعدة أو اْلهل هبا وِبا يرتتب عليها

ليس كاْلهل بغريها من القواعد العقدية (فإن اخلطأ يف اسم اإلْيان ليس كاخلطأ يف اسم حمدث ،وَّل

كاخلطأ يف غريه من األمساء ،إذ كانت أحكام الدنيا واآلخرة ابسم اإلْيان واإلسالم والكفر والنفاق)
( )1ولذلك فإن السلف رمحة هللا عليهم قد صرحوا يف أوضح عبارة وأبني دَّللة أبن فاقد العمل

ليس ِبؤمن وقد عربوا جبميع عبارات النفي بعدم صحة اإلْيان بال عمل إطالقا ،فلم تبق عبارة لنفي

اإلْيان عمن مل جيمع بني القول والعمل إَّل وعربوا هبا كي َّل يبقى جمال للشك يف معىن هذه القاعدة
وتقعيدها إبمجاع السلف أبدق الكلمات وأوضح العبارات.

وفيما يلي نص عباراهتم وصريح كلماهتم على أتصيل هذه القاعدة:

 - 1فمن تعبريات السلف النفي املطلق لإلْيان الذي ليس معه عمل (واملقصود ابلعمل هو العمل
الظاهر مع عمل القلب َّل عمل القلب وحده كما يزعم البعض) ( )2وهذا ما سيأيت بيانه من كالمهم
رمحهم هللا ويف مبحث خاص إن شاء هللا.

 - 1قال سفيان بن عيينة رمحه هللا (اإلْيان قول وعمل وَّل يكون قول إَّل بعمل) (.)3

 - 2وقال احلسن رمحه هللا (اإلْيان قول ،وَّل قول إَّل بعمل ،وَّل قول وعمل إَّل بنية وَّل قول
وعمل ،ونية إَّل بسنة) (.)4

 - 3وقال اإلمام اآلجري رمحه هللا (ابب القول أبن اإلْيان تصديق ابلقلب وإقرار ابللسان وعمل
ابْلوارح َّل يكون مؤمنا إَّل أبن جيتمع فيه اخلصال الثالث) (.)5
وقال رمحه هللا (وقد قال تعاىل يف كتابه وبني يف غري موضع أن اإلْيان َّل يكون إَّل بعمل وبينه النيب
صلى هللا عليه وسلم خالف ما قالت املرجئة الذين لعب هبم الشيطان) (.)6

وقال أيضاً( :فاألعمال – رمحكم هللا – ابْلوارح تصديق عن اإلْيان ابلقلب واللسان ،فمن مل

يصدق اإلْيان بعمل جوارحه ،مثل الطهارة والصالة والزكاة والصيام واحلج وأشباه هلذه ،ورضي من
نفسه ابملعرفة والقول مل يكن مؤمنا ،ومل تنفعه املعرفة والقول ،وكان تركه للعمل تكذيبا إلْيانه وكان

العمل ِبا ذكرَنه تصديقا إلْيانه ،وابهلل التوفيق) (.)7

ويف كالم اإلمام اآلجري هذا بيان واضح أبن اإلْيان احلقيقي املقبول عند هللا املانع من اخللود يف

النار املوجب لدخول اْلنة َّل ْيكن إَّل بعمل اْلوارح الظاهرة بعد عمل القلب واللسان وأنه

يستحيل أن يدعي اإلنسان اإلْيان بلسانه ومل أيت ابلعمل فإن ذلك كما قال رمحه هللا تكذيب إلْيانه
كما أن العمل تصديق لصحة إْيانه وما أقر به على لسانه (.)8
 - 4وِبثله قال تلميذه ابن بطة رمحه هللا (ابب بيان اإلْيان وفرضه وأنه تصديق ابلقلب وإقرار
ابللسان وعمل ابْلوارح واحلركات َّل يكون العبد مؤمنا إَّل هبذه الثالث (.)9
_________

((( )1اإلْيان)) (.)309
( )2وعلى هذا األساس بىن مرجئة العصر منهجهم يف اإلْيان.
((( )3الشريعة)) لآلجري (.)604 /2

((( )4أصول السنة)) َّلبن أيب زمنني ((( ،)109الشريعة)) لآلجري (.)639 /3
((( )5الشريعة)) لآلجري (.)611 /2
((( )6الشريعة)) لآلجري (.)614 /2
((( )7الشريعة)) لآلجري (.)614 /2
( )8فهل بعد هذا البيان أييت من يقرر خالف ذلك وينسبها إىل السلف زورا وهبتاَن.
((( )9اإلابنة/اإلْيان)) (.)760 /2
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وقال أيضاً (يف مواضع كثرية من القرآن ،أمر هللا فيها إبقامة الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصيام شهر

رمضان ،واْلهاد يف سبيل هللا ،وإنفاق األموال ،وبذل النفس يف ذلك ،واحلج حبركة األبدان ،ونفقة
األموال فهذا كله من اإلْيان والعمل به فرض َّل يكون املؤمن إَّل بتأديته) (.)1

 - 2ومن تعبريات السلف رمحهم هللا قوهلم (َّل يصلح قول إَّل بعمل) روى ذلك عبدهللا بن اإلمام
أمحد رمحهما هللا بسنده يف كتاب السنة عن األئمة :حممد بن مسلم الطائفي وفضيل بن عياض
والثوري ،رحم هللا اْلميع (.)2

وقال حممد بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان بن عفان رمحهم هللاَّ( :ل يصلح قول إَّل بعمل) (.)3

 - 3ومن تعبرياهتم أيضاً قوهلم رمحهم هللا (َّل يستقيم اإلْيان إَّل ابلعمل).

 - 1قال اإلمام األوزاعي رمحه هللاَّ :ل يستقيم اإلْيان إَّل ابلقول وَّل يستقيم اإلْيان والقول إَّل
ابلعمل وَّل يستقيم اإلْيان والقول إَّل ِبوافقة للسنة (.)4
 - 2وقال داود بن أيب هند رمحه هللا (َّل يستقيم قول إَّل بعمل وَّل قول وعمل ونية إَّل ِبوافقة

السنة) (.)5

 - 3وقال الثوري رمحه هللا (كان الفقهاء يقولون َّل يستقيم قول إَّل بعمل وَّل يستقيم قول وعمل إَّل
بنية وَّل يستقيم قول وعمل ونية إَّل ِبوافقة السنة) (.)6

 - 4ومن تعبرياهتم أيضاً :أنه َّل ينفع اإلْيان إَّل بعمل :قال احلسن رمحه هللا (اإلْيان كالم وحقيقته

العمل فإن مل حيقق القول ابلعمل مل ينفعه القول) (.)7

 - 1وروى معمر عن الزهري رمحهما هللا( :واإلْيان قول وعمل قرينان َّل ينفع أحدمها إَّل ابآلخر)

(.)8

 - 2وقال احلميدي رمحه هللا( :اإلْيان قول وعمل يزيد وينقص َّل ينفع قول إَّل بعمل ،وَّل عمل
وقول إَّل بنية وَّل قول وعمل إَّل بسنة) (.)9

 - 3وقال اإلمام حممد بن نصر املروزي رمحه هللا( :وأن اإلْيان والعمل قرينان َّل ينفع أحدمها بدون

صاحبه) (.)10

 - 4وقال اإلمام ابن بطة رمحه هللا (واعلموا رمحكم هللا أن هللا عز وجل مل يثن على املؤمنني ومل
يصف ما أعد هلم من النعيم املقيم والنجاة من العذاب األليم ،ومل خيربهم برضاهم عنهم إَّل ابلعمل

الصاحل والسعي الرابح وقرن القول ابلعمل والنية ابإلخالص ،وحىت صار اسم اإلْيان مشتمال على
املعاين الثالثة َّل ينفصل بعضها من بعض وَّل ينفع بعضها دون بعض حىت صار اإلْيان قوَّل ابللسان

وعمال ابْلوارح ومعرفة القلب خالفا لقول املرجئة الضالة الذين زاغت قلوهبم وتالعبت الشياطني
بعقوهلم وذكر هللا عز وجل ذلك يف كتابه والرسول صلى هللا عليه وسلم يف سنته) (.)11

 - 5وعربوا أيضاً بقوهلم أن اإلْيان َّل جيزئ إَّل ابلعمل:

وقد ذكرَن قول اإلمام الشافعي رمحه هللا حيث قال( :وكان اإلمجاع من الصحابة والتابعني ومن

بعدهم ممن أدركناهم أن اإلْيان قول وعمل ونية َّل جيزئ واحد من الثالثة إَّل ابآلخر) (.)12

 - 1وقال اإلمام اآلجري رمحه هللا( :اإلْيان معرفة ابلقلب تصديقا يقينا ،وقول ابللسان وعمل
ابْلوارح َّل يكون مؤمنا إَّل هبذه الثالثة َّل جيزئ بعضها عن بعض) (.)13
_________

((( )1اإلابنة/اإلْيان)) (.)713 /2
((( )2السنة)) لعبد هللا (.)337 /1

((( )3تقريب التهذيب)) (.)340 /2
((( )4شرح اَّلعتقاد)) للاللكائي ( )886 /5و ((اإلابنة/اإلْيان)) (.)807 /2
((( )5أصول السنة)) َّلبن أيب زمنني (.)209
((( )6اإلابنة/اإلْيان)) (.)807 /2
((( )7الشريعة)) لآلجري (.)634 /2
((( )8اإلْيان)) َّلبن تيمية (.)231

((( )9أصول السنة آخر مسند احلميدي)) (.)546 /2
((( )10جمموع الفتاوى)) (.)335 /7
((( )11اإلابنة/اإلْيان)) (.)779 /2

((( )12شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة للاللكائي)) (.)956 /5
((( )13الشريعة)) (.)686 /2

()434/5

وقال أيضاً (اعلموا رمحنا هللا وإايكم أن الذي عليه علماء املسلمني :أن اإلْيان واجب على مجيع
اخللق وهو تصديق ابلقلب وإقرار ابللسان وعمل ابْلوارح ،مث اعلموا أنه َّل جتزئ املعرفة ابلقلب

والتصديق إَّل أن يكون معه اإلْيان ابللسان نطقا وَّل جتزئ معرفة ابلقلب ونطق اللسان حىت يكون
عمل اْلوارح ،فإذا كملت فيه هذه اخلصال الثالث كان مؤمنا دل على ذلك القرآن والسنة وقول

علماء املسلمني) (.)1

 - 2وقال تلميذه ابن بطة رمحه هللا (اعلموا رمحكم هللا أن هللا جل ثناؤه وتقدست أمساؤه فرض على
القلب املعرفة به والتصديق له ولكنه وبكل ما جاءت به السنة وعلى األلسن النطق بذلك واإلقرار

به قوَّل وعلى األبدان واْلوارح العمل بكل ما أمر به وفرض من األعمال َّل جتزئ واحدة من هذه إَّل

بصاحبتها وَّل يكون العبد مؤمنا إَّل أبن جيمعها كلها حىت يكون مؤمنا بقلبه مقرا بلسانه عامال جمتهدا
جبوارحه ،مث َّل يكون أيضاً مع ذلك مؤمنا حىت يكون موافقا للسنة يف كل ما يقوله ويعمله متبعا

للكتاب والعلم يف مجيع أقواله وأعماله وبكل ما شرحته لكم نزل به القرآن ومضت به السنة وأمجع

عليه علماء األمة) (.)2

 - 6ومن عبارات السلف رمحهم هللا :أنه َّل يقبل اإلْيان إَّل بعمل :قال اإلمام األوزاعي رمحه هللا:
(وكان من مضى من سلفنا َّل يفرقون بني اإلْيان والعمل ،والعمل من اإلْيان واإلْيان من العمل ،وإمنا
اإلْيان اسم جيمع هذه األداين امسها ويصدقها العمل ،فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه ومل يصدق

بعمله مل يقبل منه وكان يف اآلخرة من اخلاسرين).

وقال ابن بطة رمحه هللا (  ...وأن هللا َّل يقبل قوَّل إَّل بعمل وَّل عمال إَّل بقول) (.)3

 - 7وعربوا أيضاً بنفي صحة اإلْيان بال عمل:

 - 1قال اإلمام اآلجري رمحه هللا (َّل يصح الدين إَّل ابلتصديق ابلقلب واإلقرار ابللسان ،والعمل
ابْلوارح مثل الصالة والزكاة والصيام واحلج واْلهاد وما أشبه ذلك) ( .)4قواعد يف بيان حقيقة
اإلْيان عند أهل السنة واْلماعة لعادل الشيخاين -ص210
_________

((( )1الشريعة)) (.)611 /2

((( )2اإلابنة/اإلْيان)) (.)761 - 610 /2
((( )3اإلابنة/اإلْيان)) (.)795 /2
((( )4الشريعة)) (.)563 /2

()435/5

املبحث األول :تعريف الكفر

الكفر لغة :السرت والتغطية قال أبو عبيد :وأما الكافر فيقال وهللا أعلم :إمنا مسي كافرا ألنه ِ
متكفر به
ِ
كاملتكفر ابلسالح وهو الذي قد ألبسه السالح حىت غطى كل شيء منه ،وكذلك غطى الكفر قلب
الكافر ،وهلذا قيل لليل :كافر؛ ألنه ألبس كل شيء .قال لبيد يذكر الشمس:

ظالمها
حىت إذا ألقت يدا يف كافر َّ
وأجن عورات الثغور ُ

غمامها ...
وقال أيضاً :يف ليلة كفر
َ
النجوم ُ

ويقال :الكافر مسي بذلك للجحود ،كما يقال :كافرين فالن حقي إذا جحده حقه) (.)1
وقال ابن قتيبةَّ :أما الكافر ،فهو من قولك :ك َف ْرت الشيء إذا غطَّْيته ،ومنه يقالَّ :
تكفر فالن يف
ِ
ِ
فاعول ألنَّه يغطي
سه .وقال بعضهم :ومنه كافور النَّ ْخل وهو قشر الطَّلْعة تقديره ُ
السالح إذا لَب َ
يس ُرت كل شيء .قال لبيد وذكر الشمس:
ليل كافر ألنَّه ْ
ال ُك ُف َّرى .ومنه قيلٌ :
ِ
المها
حىت إذا ألقت يداً يف كافِر َّ
وأجن َع ْورات الثغور ظَ ُ
قوله :ألقت يداً يف كافر ،أي دخل أوهلا يف الغور ،وهو مثل قول اآلخر يصف ظليما أو نعامة:
َّ
ص ْبح :ابن
ت ذُكاء ْيينها يف كافر وذُكاء :هي الشمس ،ومنه يقال لل م
فتذكرا ثَـ َقالً رشيداً بعدما  ...أل َق ْ
ذُكاء؛ َّ
ألن ضوءه من الشمس ،فكأن األصل يف قوهلم :كافر ،أي ساتر لِنِ َعم هللا عليه .وكان بعض
ِ
ِ
ِ
ض ُك ْم
ارا يَ ْ
ب بَـ ْع ُ
ض ِر ُ
املُ َحدثني يذهب يف قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تَـ ْرج ُعوا بَـ ْعدي ُك َّف ً
ض)) ( )2إىل التك مفر يف السالح ،يريد :ترجعوا بعد الوَّلية أعداء َّ
اب بَـ ْع ٍ
يتكفر بعضكم لبعض يف
ِرقَ َ
احلرب) (.)3

وقال األزهري :وقال الليث :يقال :إنه ُِمس َي الكافر كافراً ألن ال ُكفر غطَّى قلبه كلَّه  ...ومعىن قول
الليث :قيل له كافر ألن الكفر غطَّى قلبه ،حيتاج إىل بيان م
يدل عليه ،وإيضاحه أن الكفر يف اللغة
معناه التَّغطية ،والكافر ذو كفر أي ذو تغطية لقلبه بكفره ،كما يقال لالبس ِ
السالح :كافر وهو

الذي غطاه السالح.
ومثله رجل ٍ
كاس :ذو كسوة ،وماء دافق :ذو َدفق.

وفيه قول آخر :وهو أحسن مما ذهب إليه الليث .وذلك أن الكافر ملا دعاه هللا جل وعز إىل توحيده

فقد دعاه إىل نعمة يُنعم هبا عليه إذا قبلها ،فلما َّ
رد ما دعاه إليه من توحيده كان كافراً نعمة هللا أي

مغطياً هلا إبابئه حاجباً هلا عنه.

افر،
وأخربين املنذري عن احلراين عن ابن السكيت أنه قال :إذا لبس الرجل فوق درعه ثواب فهو ك ٌ

وقد كفر فوق درعه .قال :وكل ما غطى شيئاً فقد كفره ،ومنه قيل لليل :كافر ألنه سرت بظلمته كل
شيء وغطَّاه  ...قال :ومنه ُِمسي الكافر كافراً ألنه سرت نعم هللا.

قلت :ونعم هللا جل وعز :آايته الدالة على توحيده  ...والعرب تقول للزارع :كافر ألنه يكفر البذر
وعزَ :كمثَ ِل غَْي ٍ
ث
املبذور يف األرض برتاب األرض اليت أاثرها مث َّ
أمر عليها مالََقه ،ومنه قول هللا جل َّ َ
ار نَـبَاتُهُ [احلديد ]20:أي أعجب ال مزَّراع نباته مع علمهم به فهو غاية ما يستحسن،
ب الْ ُك َّف َ
أَ ْع َج َ
والغيث هاهنا :املطر ،وهللا أعلم) (.)4
والكفر شرعا :ضد اإلْيان ،فيكون قوَّل وعمال واعتقادا وتركا ،كما أن اإلْيان قول وعمل واعتقاد.

وهذا مما اتفق عليه أهل السنة واْلماعة ،خالفا ملن حصر الكفر يف التكذيب أو اْلحود ابلقلب أو
ابلقلب واللسان ،ونفى أن يكون ابلعمل أو ابلرتك.
_________

((( )1غريب احلديث)) أليب عبيد (.)13 /3
( )2رواه البخاري ( ،)12ومسلم (.)65

((( )3غريب احلديث)) َّلبن قتيبة (.)247 /1
((( )4هتذيب اللغة)) لألزهري ( ،)194 /10و ((لسان العرب)) ( )145 /5مادة :كفر.

()436/5

قال شيخ اإلسالم :الكفر عدم اإلْيان ابهلل ورسوله ،سواء كان معه تكذيب أو مل يكن معه تكذيب،
بل شك وريب أو إعراض عن هذا حسدا أو كربا أو اتباعا لبعض األهواء الصارفة عن اتباع الرسالة

(.)1

وقال ابن حزم :وهو يف الدين صفة من جحد شيئا مما افرتض هللا تعاىل اإلْيان به بعد قيام احلجة

عليه ،ببلوغ احلق إليه ،بقلبه دون لسانه ،أو بلسانه دون قلبه ،أو هبما معا ،أو عمل عمال جاء النص

أبنه خمرج له بذلك عن اسم اإلْيان (.)2

وقال اإلمام إسحاق بن راهويه :ومما أمجعوا على تكفريه وحكموا عليه كما حكموا على اْلاحد،

فاملؤمن الذي آمن ابهلل تعاىل ومما جاء من عنده مث قتل نبيا أو أعان على قتله ،ويقول :قتل األنبياء

حمرم ،فهو كافر (.)3
وقال الربهباري :وَّل خيرج أحد من أهل القبلة من اإلسالم حىت يرد آية من كتاب هللا ،أو يرد شيئا من
آاثر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أو يذبح لغري هللا ،أو يصلي لغري هللا ،وإذا فعل شيئا من ذلك

فقد وجب عليك أن خترجه من اإلسالم (.)4

وقال شيخ اإلسالم :فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غري ٍ
حاجة عامداً هلا عاملاً أبهنا كلمة الكفر،

فإنه يكفر بذلك ظاهرا وابطنا ،وَّل جيوز أن يقال إنه يف الباطن جيوز أن يكون مؤمنا ،ومن قال ذلك
فقد مرق من اإلسالم (.)5

وقال :إن سب هللا أو سب رسوله :كفر ظاهرا وابطنا ،سواء كان الساب يعتقد أن ذلك حمرم أو كان
مستحال له ،أو كان ذاهال عن اعتقاده ،وهذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلني أبن اإلْيان

قول وعمل (.)6

وقال أيضا :فمن صدق الرسول ،وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه ،فهو كافر قطعا ابلضرورة (.)7

وقال ابن القيم :وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية ،فكما يكفر ابإلتيان بكلمة الكفر اختيارا،

وهي شعبة من شعب الكفر ،فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم واَّلستهانة
ابملصحف ،فهذا أصل ( .)8اإلْيان عند السلف وعالقته ابلعمل وكشف شبهات املعاصرين حملمد
بن حممود آل خضري 127 /1 -
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)335 /12
((( )2اإلحكام يف أصول األحكام)) (.)49 /1
( )3نقله يف ((تعظيم قدر الصالة)) (.)930 /2
((( )4شرح السنة للربهباري)) (ص.)81
((( )5الصارم املسلول)) (.)975 /3
((( )6الصارم املسلول)) (.)955 /3
((( )7جمموع الفتاوى)) (.)556 /7
((( )8الصالة وحكم اتركها)) (ص.)45

()437/5

املبحث الثاين :اخلوارج واملعتزلة وقوهلم يف أصحاب الذنوب
ذهب اخلوارج واملعتزلة إىل أن اإلْيان قول وعمل ،لكنه َّل يزيد وَّل ينقص وَّل يستثىن فيه ،وهو شيء
واحد إن ذهب بعضه ذهب كله .وهذا ما دعاهم إىل القول بتخليد مرتكب الكبرية يف النار ،لكنهم
اختلفوا يف حكمه يف الدنيا ،فقالت اخلوارج بكفره ،وقالت املعتزلة إنه يف منزلة بني املنزلتني.

قال اإلمام ابن منده يف معرض بيانه َّلختالف الناس يف اإلْيان ما هو :وقالت اخلوارج :اإلْيان فعل

الطاعات املفرتضة كلها ابلقلب واللسان وسائر اْلوارح (.)1

وقال القاضي أبو يعلى :وأن اإلْيان الشرعي مجيع الطاعات الباطنة والظاهرة ،الواجبة واملندوبة،
وهذا قول أكثر املعتزلة .وقال منهم أبو هاشم واْلبائي :إن ذلك خمتص ابلواجبات دون التطوع

(.)2

وقال شيخ اإلسالم( :مث قالت اخلوارج واملعتزلة :الطاعة كلها من اإلْيان فإذا ذهب بعض اإلْيان،
فذهب سائره ،فحكموا أبن صاحب الكبرية ليس معه شيء من اإلْيان) (.)3

وقال :وأصل نزاع هذه الفرق يف اإلْيان من اخلوارج واملرجئة واملعتزلة واْلهمية وغريهم أهنم جعلوا
اإلْيان شيئا واحدا إذا زال بعضه زال مجيعه ،وإذا ثبت بعضه ثبت مجيعه ،فلم يقولوا بذهاب بعضه
وبقاء بعضه كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال حبة من

اإلْيان)) (.)5( )4

هذا ويرى اخلوارج واملعتزلة أن اإلسالم واإلْيان شيء واحد (.)6

قوهلم يف أصحاب الذنوب:
سبق تقرير أن أهل السنة َّل يكفرون أصحاب املعاصي وَّل يسلبوهنم اسم اإلْيان ابلكلية.

أما اخلوارج فقد ذهبوا إىل كفر مرتكب الكبرية وخلوده يف النار وأنه يعذب فيها عذاب الكفار.
قال أبو احلسن األشعري يف بيان معتقدهم( :وأمجعوا على أن كل كبرية كفر ،إَّل النجدات فإهنا َّل

تقول بذلك .وأمجعوا على أن هللا سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذااب دائما إَّل النجدات أصحاب
جندة) (.)7

وأما النجدات فقالواَّ( :ل ندري لعل هللا يعذب املؤمنني بذنوهبم ،فإن فعل فإمنا يعذهبم يف غري النار،

بقدر ذنوهبم ،وَّل خيلدهم يف العذاب ،مث يدخلهم اْلنة ،وزعموا أن من نظر نظرة صغرية أو كذب
كذبة صغرية ،مث أصر عليها فهو مشرك ،وأن من زىن وسرق وشرب اخلمر غري مصر فهو مسلم)

(.)8

وقال الشهرستاين( :وكبار فرق اخلوارج ستة :األزارقة ،والنجدات ،والصفرية ،والعجاردة ،واإلابضية،

والثعالبة ،والباقون فروعهم ،وجيمعهم القول ابلتربؤ من عثمان وعلي ،ويقدمون ذلك على كل طاعة،
وَّل يصححون املناكحات إَّل على ذلك ،ويكفرون أصحاب الكبائر ،ويرون اخلروج على اإلمام إذا

خالف السنة حقا واجبا) (.)9
وذكر الدكتور غالب العواجي حفظه هللا أن أكثر اخلوارج على تكفري العصاة كفر ملة ،وأهنم خارجون
عن اإلسالم خملدون يف النار مع سائر الكفار .بينما ذهبت اإلابضية إىل أهنم كفار كفر نعمة ،ومع

هذا فإهنم حيكمون على صاحب املعصية ابلنار إذا مات عليها ،وحيكمون عليه يف الدنيا أبنه منافق،

وجيعلون النفاق مرادفا لكفر النعمة (.)10

وأما املعتزلة فمشهور قوهلم يف أصحاب الكبائر أهنم ليسوا مؤمنني وَّل كفارا ،بل هم ِبنزلة بني

املنزلتني ،لكنهم خملدون يف النار ،كما تقول اخلوارج ،غري أهنم قالوا :إن عذاهبم ليس كعذاب الكفار.

_________
((( )1اإلْيان)) َّلبن منده ( ،)331 /1وانظر(( :الفصل)) َّلبن حزم (.)227 /3
((( )2مسائل اإلْيان)) (ص.)156

((( )3جمموع الفتاوى)) (.)510 /7

( )4رواه البخاري ( ،)22مسلم ( )84كالمها ٍ
ٍ
مقارب.
بلفظ
((( )5جمموع الفتاوى)) (.)510 /7
((( )6جمموع الفتاوى)) (.)414 /7

((( )7مقاَّلت اإلسالميني)) (.)168 /1
((( )8مقاَّلت اإلسالميني)) (.)175 /1
((( )9امللل والنحل)) (.)107 /1

((( )10فرق معاصرة)) (.)109 /1

()438/5

قال األشعري يف املقاَّلت( :وكانت املعتزلة أبسرها قبله  -أي قبل اْلبائي  -إَّل األصم ،تنكر أن
يكون الفاسق مؤمنا ،وتقول :إن الفاسق ليس ِبؤمن وَّل كافر ،وتسميه منزلة بني املنزلتني ،وتقول :يف

الفاسق إْيان َّل نسميه به مؤمنا ،ويف اليهودي إْيان َّل نسميه به مؤمنا) (.)1

وقال( :وأما الوعيد :فقول املعتزلة فيه وقول اخلوارج قول واحد؛ ألهنم يقولون :إن أهل الكبائر

الذين ْيوتون على كبائرهم يف النار خالدين فيها خملدين ،غري أن اخلوارج يقولون :إن مرتكيب الكبائر
ممن ينتحل اإلسالم يعذبون عذاب الكافرين ،واملعتزلة يقولون :إن عذاهبم ليس كعذاب الكافرين)

(.)2
وح َكى عنهم اختالفا كثريا يف حتديد الصغرية والكبرية ،ويف غفران الصغائر ابجتناب الكبائر ،وغري
ذلك مما َّل حاجة لذكره.

وَّل شك أن قول اخلوارج واملعتزلة من البدع املشهورة املخالفة للكتاب والسنة وما عليه سلف األمة.

قال شيخ اإلسالم( :ينبغي أن يعرف أن القول الذي مل يوافق اخلوارج واملعتزلة عليه أحد من أهل

السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر يف النار ،فإن هذا القول من البدع املشهورة ،وقد اتفق الصحابة
والتابعون هلم إبحسان وسائر أئمة املسلمني على أنه َّل خيلد يف النار أحد ممن يف قلبه مثقال ذرة من

إْيان ،واتفقوا أيضا على أن نبينا صلى هللا عليه وسلم يشفع فيمن أيذن هللا له ابلشفاعة فيه من أهل
الكبائر من أمته ،ففي الصحيحني عنه أنه قال صلى هللا عليه وسلم(( :لِ ُك ِل نَِ ٍيب َد ْع َوةٌ ُم ْستَ َجابَةٌ َوإِِين
اعةً ِأل َُّم ِيت يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة)) ( .)4( ،)3اإلْيان عند السلف وعالقته ابلعمل وكشف
ا ْختَـبَأ ُ
ْت َد ْع َوِيت َش َف َ
شبهات املعاصرين حملمد بن حممود آل خضري – 189 /1
_________

((( )1مقاَّلت اإلسالميني)) (.)331 /1
((( )2مقاَّلت اإلسالميني)) (.)240 /1

( )3رواه البخاري ( ،)7474ومسلم ( )199واللفظ له .من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)222 /7

()439/5

املطلب األول :قوهلم يف اإلْيان
ذهب جهم ومن وافقه إىل أن اإلْيان هو املعرفة ابهلل فقط ،وأن الكفر هو اْلهل به فقط ،وأن قول

اللسان وعمل القلب واْلوارح ليس من اإلْيان ،وأن اإلْيان شيء واحد َّل يتفاضل وَّل يستثىن منه.
وهذا أفسد قول قيل يف اإلْيان ،وهلذا كفر أمحد ووكيع وغريمها من قال بذلك.

قال األشعري يف املقاَّلت :اختلفت املرجئة يف اإلْيان ما هو؟ وهم اثنتا عشرة فرقة :فالفرقة األوىل

منهم يزعمون أن اإلْيان ابهلل هو املعرفة ابهلل وبرسله وجبميع ما جاء من عند هللا فقط ،وأن ما سوى
املعرفة من اإلقرار ابللسان واخلضوع ابلقلب واحملبة هلل ولرسوله والتعظيم هلما واخلوف منهما والعمل

ابْلوارح فليس إبْيان ،وزعموا أن الكفر ابهلل هو اْلهل به ،وهذا قول حيكى عن جهم بن صفوان
(.)1

وقال الشهرستاين يف بيان أقوال جهم :ومنها قوله :من أتى ابملعرفة مث جحد بلسانه مل يكفر جبحده؛

ألن العلم واملعرفة َّل يزوَّلن ابْلحد ،فهو مؤمن .قال :واإلْيان َّل يتبعض ،أي َّل ينقسم إىل عقد

وقول وعمل .قال :وَّل يتفاضل أهله فيه ،فإْيان األنبياء وإْيان األمة على منط واحد؛ إذ املعارف َّل
تتفاضل .وكان السلف كلهم من أشد الرادين عليه ،ونسبته إىل التعطيل احملض (.)2

وقال شيخ اإلسالم بعد نقل كالم األشعري عن فرق املرجئة( :فهذه األقوال اليت ذكرها األشعري

عن املرجئة يتضمن أكثرها أنه َّلبد يف اإلْيان من بعض أعمال القلوب عندهم ،وإمنا َنزع يف ذلك
فرقة يسرية كجهم والصاحلي) (.)3
وقال( :وَّلبد أن يكون مع التصديق شيء من حب هللا وخشية هللا ،وإَّل فالتصديق الذي َّل يكون

معه شيء من ذلك ليس إْياَن البتة ،بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس ،وهذا هو الذي أنكره
السلف على اْلهمية .قال احلميدى :مسعت وكيعا يقول :أهل السنة يقولون :اإلْيان قول وعمل،
واملرجئة يقولون :اإلْيان قول ،واْلهمية يقولون :اإلْيان املعرفة .وىف رواية أخرى عنه :وهذا كفر.

قال حممد بن عمر الكاليب :مسعت وكيعا يقول :اْلهمية شر من القدرية .قال :وقال وكيع :املرجئة
الذين يقولون اإلقرار جيزئ عن العمل ،ومن قال هذا فقد هلك ،ومن قال :النية جتزئ عن العمل
فهو كفر ،وهو قول جهم ،وكذلك قال أمحد بن حنبل) (.)4

وقال( :بل قد كفر أمحد بن حنبل ووكيع وغريمها من قال بقول جهم يف اإلْيان) (.)5

وقال( :وأما جهم فكان يقول :إن اإلْيان جمرد تصديق القلب وإن مل يتكلم به ،وهذا القول َّل يعرف
عن أحد من علماء األمة وأئمتها ،بل أمحد ووكيع وغريمها كفروا من قال هبذا القول ،ولكن هو الذي

نصره األشعري وأكثر أصحابه ،ولكن قالوا مع ذلك :إن كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره
واستدللنا بتكفري الشارع له على خلو قلبه من املعرفة) (.)6

_________

((( )1مقاَّلت اإلسالميني)) (.)214 /1
((( )2امللل والنحل)) ( ،)74 /1وانظر(( :الفصل)) َّلبن حزم (.)227 /3
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)549 /7

((( )4جمموع الفتاوى)) (.)307 /7

((( )5جمموع الفتاوى)) ( ،)120 /7وانظر (.)272 /10( ،)405 /7( ،)121 /14
((( )6جمموع الفتاوى)) ( ،)47 /13وسيأيت بيان مذهب األشعري وأصحابه.

()440/5

ويالحظ هنا أن شيخ اإلسالم يسوي بني القول أبن اإلْيان هو املعرفة ،والقول أبنه جمرد التصديق،
وقد قال يف بيان ذلك( :وأيضا فإن الفرق بني معرفة القلب وبني جمرد تصديق القلب اخلايل عن

أمر دقيق ،وأكثر العقالء ينكرونه .وبتقدير صحتهَّ ،ل جيب على
اَّلنقياد الذي ُجيعل قول القلبٌ ،

كل أحد أن يوجب شيئني َّل يتصور الفرق بينهما ،وأكثر الناس َّل يتصورون الفرق بني معرفة القلب

وتصديقه ،ويقولون :إن ما قاله ابن كالب واألشعري من الفرق كالم ابطل َّل حقيقة له ،وكثري من

عسر
أصحابه اعرتف بعدم الفرق) ( ،)1إىل أن قال( :واملقصود هنا أن اإلنسان إذا رجع إىل نفسه ُ
عليه التفريق بني علمه أبن الرسول صادق ،وبني تصديق قلبه تصديقا جمردا عن انقياد وغريه من

أعمال القلب أبنه صادق) (... )2
واحلاصل أن جهما ومن وافقه يرون أن اإلْيان هو جمرد املعرفة أو التصديق ،وأن ذلك ينفع صاحبه
ولو مل يتكلم قط ابإلسالم ،وَّل فعل شيئا من واجباته .ومع ذلك فقد التزم جهم بتكفري من كفره

الشرع كإبليس وفرعون ،زاعما أنه مل يكن يف قلبيهما شيء من املعرفة ابهلل.

وَّلشك أن إلزام اْلهمية ابلقول إبْيان إبليس وفرعون لوجود التصديق منهما -كما سيأيت -إلزام َّل
حميد هلم عنه ،وهلذا اضطربوا يف اْلواب عنه.
قال ابن القيم( :ومن قال إن اإلْيان هو جمرد اعتقاد صدق الرسول فيما جاء به وإن مل يلتزم متابعته،

وعاداه وأبغضه ،وقاتله ،لزمه أن يكون هؤَّلء كلهم مؤمنني ،وهذا إلزام َّل حميد عنه ،وهلذا اضطرب
هؤَّلء يف اْلواب عن ذلك ملا َورد عليهم ،وأجابوا ِبا يستحي العاقل من قوله ،كقول بعضهم :إن
إبليس كان مستهزائ ومل يكن يقر بوجود هللا وَّل أبن هللا ربه وخالقه ،ومل يكن يعرف ذلك ،وكذلك

فرعون وقومه مل يكونوا يعرفون صحة نبوة موسى ،وَّل يعتقدون وجود الصانع.
وهذه فضائح نعوذ ابهلل من الوقوع يف أمثاهلا ،ونصرة املقاَّلت وتقليد أرابهبا حتمل على أكثر من

هذا ،ونعوذ ابهلل من اخلذَّلن) (.)3

وقد دلت األدلة على أن إبليس كان عارفا ابهلل ،مصدقا بربوبيته ،وكذلك كان فرعون ،كما قال

ض وألُ ْغ ِويـنـَّهم أ ْ ِ
ال َر ِ
ني [احلجر،]39:
سبحانه عن إبليس :قَ َ
َمجَع َ
ب ِِبَآ أَ ْغ َويْـتَ ِين أل َُزيِنَ َّن َهلُ ْم ِيف األ َْر ِ َ َ ُ ْ
وقال :قَ َ ِ
ك ألُ ْغ ِويـنـَّهم أ ْ ِ
ني [ص.]82:
ال فَبِ ِع َّزت َ
َمجَع َ
َ ُْ
ف َكا َن َعاقِبَةُ
س ُه ْم ظُل ًْما َو ُعلُ اوا فَانظُْر َك ْي َ
وقال عن فرعون وقومهَ :و َج َح ُدوا ِهبَا َو ْ
استَـ ْيـ َقنَـ ْتـ َها أَن ُف ُ
ِِ
ت َما
ين [النمل ،]14:وقال حاكياً قول موسى صلى هللا عليه وسلم لفرعون :قَ َ
ال لََق ْد َعلِ ْم َ
ال ُْم ْفسد َ
ض بصآئِر وإِِين ألَظُن َ ِ
ب َّ ِ
ورا [اإلسراء ،]102:فدل
َنز َل َه ُؤَّلء إَِّلَّ َر م
أَ
مك َاي ف ْر َعو ُن َمثْـبُ ً
الس َم َاوات َواأل َْر ِ َ َ َ َ
هذا على أن إبليس وفرعون كاَن مصدقني ،وأن الكفر َّل خيتص ابلتكذيب ،أو اْلهل ،كما زعم جهم
ومن وافقه .اإلْيان عند السلف وعالقته ابلعمل وكشف شبهات املعاصرين حملمد بن حممود آل

خضري – .199 /1
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)398 /7
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)400 /7
((( )3مفتاح دار السعادة)) (.)94 /1

()441/5

املطلب الثاين :مفهوم الكفر عند اْلهمية
سبق أن الكفر عند جهم هو اْلهل ابهلل فقط ،على ما حكاه األشعري ،ونقله شيخ اإلسالم عنه.

فجهم حصر اإلْيان يف معرفة القلب ،وجعل الكفر ما ضاد ذلك ،أي ذهاب املعرفة أو التصديق،
فلم ير الكفر غري ذلك.
قال شيخ اإلسالم َنقال عن األشعري :وزعموا أن الكفر ابهلل هو اْلهل به ،وهذا قول حيكى عن

اْلهم بن صفوان .قال :وزعمت اْلهمية أن اإلنسان إذا أتى ابملعرفة مث جحد بلسانه أنه َّل يكفر

جبحده ،وأن اإلْيان َّل يتبعض وَّل يتفاضل أهله فيه ،وأن اإلْيان والكفر َّل يكوَنن إَّل يف القلب دون
اْلوارح) (.)1

وقال الشهرستاين( :ومنها قوله (أي جهم) :من أتى ابملعرفة مث جحد بلسانه مل يكفر جبحده ،ألن
العلم واملعرفة َّل يزوَّلن ابْلحد فهو مؤمن) (.)2

تكفري من أتى املكفرات الظاهرة يف
وجهم وإن حصر الكفر يف جهل القلب وتكذيبه ،إَّل أنه التزم
ٌ
َ
الدنيا ،واحلكم أبنه مؤمن يف الباطن من أهل اْلنة! إَّل من جاء النص على أنه كافر معذب يف

اآلخرة.

قال شيخ اإلسالم( :وهلذا ملا عرف متكلمهم مثل جهم ومن وافقه أنه َّلزم التزموه ،وقالوا :لو فعل

ما فعل من األفعال الظاهرة مل يكن بذلك كافرا يف الباطن ،لكن يكون دليال على الكفر يف أحكام

الدنيا .فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرا يف اآلخرة .قالوا :فهذه النصوص تدل على

أنه يف الباطن ليس معه من معرفة هللا شيء فإهنا عندهم شيء واحد فخالفوا صريح املعقول وصريح
الشرع) (.)3

وحصر الكفر يف القلب مما ذهب إليه كثري من أهل اإلرجاء -من غري اْلهمية -أيضا ،لكن منهم من
َّل يقصره على التكذيب واْلهل ،بل يضيف إليه ما يناقض عمل القلب كالعداوة واَّلستخفاف.
وهؤَّلء مجيعا يوافقون أهل السنة يف تكفري من أتى الكفر الظاهر ِ
كسب هللا أو التكلم ابلتثليث ،أو
السجود للصنم ،لكنهم َّل يرون ذلك كفرا يف ذاته ،بل هو عالمة على الكفر.

ومن هؤَّلء أبو احلسني الصاحلي ،حيث وافق جهما يف أن الكفر هو اْلهل ابهلل فقط ،وأن قول

القائل :إن هللا اثلث ثالثة ليس كفرا ،ولكنه َّل يظهر إَّل من كافر؛ ألن هللا كفر من قال ذلك ،وأمجع
املسلمون أنه َّل يقوله إَّل كافر (.)4
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) ( .)543 /7وانظر زايدة بيان حول مفهوم الكفر عند جهم ،والفرق بينه
وبني األشعري ،يف ( )290 /2من هذا البحث.

((( )2امللل والنحل)) (.)74 /1
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)401 /7

((( )4مقاَّلت اإلسالميني)) ( ،)214 /1و ((جمموع الفتاوى)) (،)544 /7و ((امللل والنحل))
( ،)142 /1و ((الفرق بني الفرق)) (ص.)195
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وهذا ما اختاره األشعري يف أحد قوليه ،قال شيخ اإلسالم( :وقد ذكر األشعري يف كتابه املوجز قول
الصاحلي هذا وغريه ،مث قال :والذي أختاره يف األمساء قول الصاحلي) (.)1

ومن هؤَّلء :بشر املريسي ،وكان يزعم أن السجود للشمس ليس بكفر ،وَّل السجود لغري هللا كفر،

ولكنه َعلَم على الكفر؛ ألن هللا بني أنه َّل يسجد للشمس إَّل كافر (.)2

ومنهم :أبو معاذ التومين وأصحابه ،وكان يقول :من قتل نبيا أو لطمه كفر ،وليس من أجل اللطمة

كفر ،ولكن من أجل اَّلستخفاف والعداوة والبغض له (.)3

قال ابن حزم يف بيان مذهب اْلهمية ومن وافقهم( :وقال هؤَّلء :إن شتم هللا وشتم رسول هللا ليس

كفرا ،لكنه دليل على أن يف قلبه كفرا) (.)4

وقال( :وأما سب هللا تعاىل فما على ظهر األرض مسلم خيالف يف أنه كفر جمرد إَّل أن اْلهمية
واألشعرية ومها طائفتان َّل يعتد هبما يصرحون أبن سب هللا تعاىل وإعالن الكفر ليس كفرا .قال

بعضهم :ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفرَّ ،ل أنه كافر بيقني بسبه هللا تعاىل .وأصلهم يف هذا أصل

سوء خارج عن إمجاع أهل اإلسالم ،وهو أهنم يقولون :اإلْيان هو التصديق ابلقلب فقط وإن أعلن
ابلكفر وعبادة األواثن بغري تقية وَّل حكاية ،لكن خمتارا ذلك يف اإلسالم.

قال أبو حممد :وهذا كفر جمرد؛ ألنه خالف إلمجاع األمة وحلكم هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه

وسلم ومجيع الصحابة ومن بعدهم ،ألنه َّل خيتلف أحد َّل كافر وَّل مؤمن يف أن هذا القرآن هو الذي
جاء به حممد صلى هللا عليه وسلم ،وذكر أنه وحي من هللا تعاىل -وإن كان قوم كفار من الروافض
ادعوا أنه نقص منه وحرف ،-فلم خيتلفوا أن مجلته كما ذكرَن ،ومل خيتلفوا يف أن فيه التسمية ابلكفر،
َّ ِ
ين قَالُواْ إِ َّن هللاَ ُه َو
واحلكم ابلكفر قطعا على من نطق أبقوال معروفة ،كقوله تعاىل :لََق ْد َك َف َر الذ َ
ِ
يح ابْ ُن َم ْرَميَ [املائدة ،]72:وقوله تعاىلَ :ولََق ْد قَالُواْ َكلِ َمةَ الْ ُك ْف ِر َوَك َف ُرواْ بَـ ْع َد إِ ْسالَِم ِه ْم
ال َْمس ُ
[التوبة ،]74:فصح أن الكفر يكون كالما.
_________
((( )1جمموع الفتاوى)) ( ،)544 /7وانظر .)509 /7( :وكثريا ما يقرن شيخ اإلسالم بني جهم

والصاحلي ،وجيعل األشاعرة ممن نصروا قوهلما يف اإلْيان .وَّلشك أن جهما والصاحلي متفقان على أن
اإلْيان هو املعرفة ابهلل فقط ،وأن الكفر هو اْلهل به فقط ،كما حكاه األشعري عنهما يف املقاَّلت،

ونقله شيخ اإلسالم  ،/لكن عند التحقيق يتبني أن الصاحلي خيالف جهما يف مسألتني :األوىل :أنه

زعم أن (معرفة هللا هي احملبة له ،وهي اخلضوع هلل) ((املقاَّلت)) ( )214 /1و ((جمموع الفتاوى))
( )544 /7فأثبت عمل القلب ،لكن جعله نفس املعرفة .وأما جهم فال يثبت عمل القلب ،كما
تقدم .لكن مذهب الصاحلي ابطل أيضا؛ ويلزم منه القول أبن إبليس وفرعون مل يكوَن مصدقني،

لذهاب عمل القلب منهما ،ولعل شيخ اإلسالم كان يشري إىل الصاحلي ومن تبعه حني قال :واملرجئة

أخرجوا العمل الظاهر عن اإلْيان ،فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا ،وجعلها هي

التصديق ،فهذا ضالل بني) ((جمموع الفتاوى)) ( .)554 /7وانظر ما سبق (ص )77 - 70عن
العالقة بني التصديق وعمل القلب ،وما سيأيت عند الكالم على الفرق بني "معرفة" جهم و"تصديق"

األشاعرة( ،ص .)247الثانية :أن ظاهر ما نقل عن الصاحلي أنه حيكم ابلكفر ابطنا ،ملن أتى

املكفرات الظاهرة ،وأما جهم فقد التزم أن من قال الكفر أو فعله ،فهو كافر يف الظاهر مؤمن يف
الباطن ،واألشعري تبع قول الصاحلي ،وخالف جهما يف هذا.،

((( )2املقاَّلت)) ( ،)140 /1و ((جمموع الفتاوى)) ( ،)548 /7و ((الفرق بني الفرق))
(ص.)193
((( )3امللل والنحل)) للشهرستاين (.)141 /1
((( )4الفصل)) َّلبن حزم (.)239 /3
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وقد حكم هللا تعاىل ابلكفر على إبليس ،وهو عامل أبن هللا خلقه من َنر ،وخلق آدم من طني ،وأمره
ابلسجود آلدم وكرمه عليه ،وسأل هللا تعاىل النظرة إىل يوم يبعثون.

مث يقال هلم :إ ْذ ليس شتم هللا تعاىل كفرا عندكم فمن أين قلتم إنه دليل على الكفر؟
فإن قالوا :ألنه حمكوم على قائله حبكم الكفر.

قيل هلم :حمكوم عليه بنفس قوله َّل ِبغيب ضمريه الذي َّل يعلمه إَّل هللا تعاىل ،فإمنا حكم له ابلكفر

بقوله فقط ،فقوله هو الكفر ،ومن قطع على أنه يف ضمريه؟ وقد أخرب هللا تعاىل عن قوم يَـ ُقولُو َن
ِ ِ ِِ
س ِيف قُـلُوهبِِ ْم [الفتح ]11:فكانوا بذلك كفاراً ،كاليهود الذين عرفوا صحة نبوة رسول
أبَلْسنَتهم َّما لَْي َ
هللا صلى هللا عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ،وهم مع ذلك كفار ابهلل تعاىل قطعا بيقني ،إذ أعلنوا

كلمة الكفر) (.)1
واحلاصل أن اْلهمية ومن وافقهم حيصرون الكفر يف جهل القلب أو تكذيبه ،ومع ذلك يكفرون من
أتى املكفرات اجملمع عليهاِ ،
كسب هللا ،والسجود للصنم ،ويقولون :إن الشارع جعل ذلك أمارة على
الكفر ،وقد يكون صاحبه مؤمنا يف الباطن.

هذا هو مسلكهم العام يف هذه القضية ،ينفون التالزم بني الظاهر والباطن ،ويزعمون أن اإلْيان يكون
اتما صحيحا يف القلب مع وجود كلمات الكفر األكرب وأعماله يف الظاهر ،وأنه إن حكم لفاعل ذلك
ابلكفر ظاهرا ،فال ْينع أن يكون مؤمنا ابطنا ،سعيدا يف الدار اآلخرة.

لكن إذا أورد عليهم نص أو إمجاع أن شخصا ما كافر ظاهرا وابطنا ،معذب يف اآلخرة عذاب الكفر،
كإبليس وفرعون ،قالوا :هذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قبله!

قال شيخ اإلسالم( :فهؤَّلء القائلون بقول جهم والصاحلي قد صرحوا أبن سب هللا ورسوله والتكلم

ابلتثليث وكل كلمة من كالم الكفر ليس هو كفرا يف الباطن ،ولكنه دليل يف الظاهر على الكفر،

الساب الشامت يف الباطن عارفا ابهلل موحدا له مؤمنا به ،فإذا أقيمت
وجيوز مع هذا أن يكون هذا
م

عليهم حجة بنص أو إمجاع أن هذا كافر ابطنا وظاهرا ،قالوا :هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب

الباطن ،وأن اإلْيان يستلزم عدم ذلك) (.)2
وقال( :ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه ،حيث ظنوا أن اإلْيان جمرد تصديق

القلب وعلمه ،ومل جيعلوا أعمال القلب من اإلْيان ،وظنوا أنه قد يكون اإلنسان مؤمنا كامل اإلْيان

بقلبه وهو مع هذا يسب هللا ورسوله ،ويعادي هللا ورسوله ،ويعادي أولياء هللا ،ويوايل أعداء هللا،

ويقتل األنبياء ،ويهدم املساجد ،ويهني املصاحف ،ويكرم الكفار غاية الكرامة ،ويهني املؤمنني غاية
ٍ
معاص َّل تنايف اإلْيان الذي يف قلبه ،بل يفعل هذا وهو يف الباطن عند هللا
اإلهانة ،قالوا :وهذه كلها
مؤمن .قالوا :وإمنا ثبت له يف الدنيا أحكام الكفار؛ ألن هذه األقوال أمارة على الكفر ليحكم

ابلظاهر كما حيكم ابإلقرار والشهود ،وإن كان يف الباطن قد يكون خبالف ما أقر به وخبالف ما شهد
به الشهود ،فإذا أُورد عليهم الكتاب والسنة واإلمجاع على أن الواحد من هؤَّلء كافر يف نفس األمر
معذب يف اآلخرة ،قالوا :فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه .فالكفر عندهم شيء

واحد ،وهو اْلهل ،واإلْيان شيء واحد ،وهو العلم ،أو تكذيب القلب وتصديقه ،فإهنم متنازعون

هل تصديق القلب شيء غري العلم أو هو هو؟
_________

((( )1خمتصر اإليصال)) ملحق بـ ((احمللى)) ( )435 /12وما بعدها.
((( )2جمموع الفتاوى)) ( ،)557 /7وانظر.)583 /7( :
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وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل يف اإلْيان فقد ذهب إليه كثري من أهل الكالم املرجئة ،وقد كفر
السلف كوكيع بن اْلراح وأمحد بن حنبل وأيب عبيد وغريهم من يقول هبذا القول ،وقالوا :إبليس كافر
بنص القرآن ،وإمنا كفره ابستكباره وامتناعه عن السجود آلدمَّ ،ل لكونه كذب خربا .وكذلك فرعون
ف َكا َن َع ِاقبَةُ
س ُه ْم ظُل ًْما َو ُعلُ اوا فَانظُْر َك ْي َ
وقومه ،قال هللا تعاىل فيهمَ :و َج َح ُدوا ِهبَا َو ْ
استَـ ْيـ َقنَـ ْتـ َها أَن ُف ُ
ِِ
َنز َل َه ُؤَّلء
ين [النمل ،]14:وقال موسى صلى هللا عليه وسلم لفرعون :قَ َ
ال لََق ْد َعلِ ْم َ
ت َما أ َ
ال ُْم ْفسد َ

ض بصآئِر وإِِين ألَظُن َ ِ
ب َّ ِ
ورا [اإلسراء ]102:بعد قولهَ :ولََق ْد
إَِّلَّ َر م
مك َاي ف ْر َعو ُن َمثْـبُ ً
الس َم َاوات َواأل َْر ِ َ َ َ َ
ِ ِ
ت بـيِنَ ٍ
آتَـ ْيـنَا موسى تِسع ٍ
وسى
اءه ْم فَـ َق َ
ال لَهُ فِ ْر َعو ُن إِِين ألَظُن َ
يل إِ ْذ َج ُ
ات فَ ْ
مك َاي ُم َ
آاي َ
ُ َ َْ َ
اسأ َْل بَِين إ ْس َرائ َ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
مك َاي فِ ْر َعو ُن
ورا قَ َ
َنز َل َه ُؤَّلء إَِّلَّ َر م
صآئَِر َوإِِين ألَظُن َ
ال لََق ْد َعلِ ْم َ
ض بَ َ
ت َما أ َ
ب َّ َ َ
َم ْس ُح ً

ورا [اإلسراء]101 - 100:
َمثْـبُ ً

فموسى وهو الصادق املصدوق يقول :لقد علمت ما أنزل هؤَّلء إَّل رب السموات واألرض بصائر،

فدل على أن فرعون كان عاملا أبن هللا أنزل اآلايت وهو من أكرب خلق هللا عنادا وبغيا ،لفساد إرادته
وقصدهَّ ،ل لعدم علمه .قال تعاىل :إِ َّن فِ ْر َع ْو َن َعال ِيف األَ ْر ِ
ف طَائَِفةً
ض َو َج َع َل أ َْهلَ َها ِشيَـ ًعا يَ ْستَ ْ
ض ِع ُ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ين [القصص ،]4:وقال تعاىلَ :و َج َح ُدوا
س ُ
م ْنـ ُه ْم يُ َذبِ ُح أَبْـنَ ُ
اءه ْم إِنَّهُ َكا َن م َن ال ُْم ْفسد َ
اءه ْم َويَ ْستَ ْحيي ن َ
ِِ
ِ
ين [النمل ،]14:وكذلك اليهود
س ُه ْم ظُل ًْما َو ُعلُ اوا فَانظُْر َك ْي َ
ِهبَا َو ْ
ف َكا َن َعاقبَةُ ال ُْم ْفسد َ
استَـ ْيـ َقنَـ ْتـ َها أَن ُف ُ
ِ
َّ ِ
اءه ْم [البقرة ]146:وكذلك
اب يَـ ْع ِرفُونَهُ َك َما يَـ ْع ِرفُو َن أَبْـنَ ُ
ين آتَـ ْيـنَ ُ
اه ُم الْكتَ َ
الذين قال هللا فيهم :الذ َ
ت ِ
كثري من املشركني الذين قال هللا تعاىل فيهم :فَِإ َّهنُم َّلَ ي َك ِذبونَ َ ِ
ني ِِباي ِ
ِِ
هللا َْجي َح ُدو َن
ْ ُ ُ
ك َولَك َّن الظَّالم َ َ
[األنعام.)1( ]33:
وقال بعد ذكر ما ألزم به اإلمام أمحد هؤَّلء من القول إبْيان من شد الزَنر يف وسطه ،وصلى

للصليب ،وأتى الكنائس والبيع ،ألنه مقر ابهلل ،قال( :قلت :هذا الذي ذكره اإلمام أمحد من أحسن

ما احتج الناس به عليهم ،مجع يف ذلك ُمجال يقول غريه بعضها .وهذا اإللزام َّل حميد هلم عنه ،وهلذا
َّلزم التزموه وقالوا :لو فعل ما فعل من األفعال الظاهرة
ملا عرف متكلمهم مثل جهم ومن وافقه أنه ٌ
مل يكن بذلك كافرا يف الباطن ،لكن يكون دليال على الكفر يف أحكام الدنيا ،فإذا احتج عليهم

بنصوص تقتضي أنه يكون كافرا يف اآلخرة قالوا :فهذه النصوص تدل على أنه يف الباطن ليس معه
من معرفة هللا شيء ،فإهنا عندهم شيء واحد .فخالفوا صريح املعقول وصريح الشرع) ( ،)2بل

خالفوا (ما أمجع عليه طوائف بين آدم السليمي الفطرة ومجاهري النظار؛ فإن اإلنسان قد يعرف أن

احلق مع غريه ،ومع هذا جيحد ذلك ،حلسده إايه أو لطلب علوه عليه أو هلوى النفس ،وحيمله ذلك

اهلوى على أن يعتدي عليه ،ويرد ما يقول بكل طريق ،وهو يف قلبه يعلم أن احلق معه.
وعامة من كذب الرسل علموا أن احلق معهم وأهنم صادقون ،لكن إما حلسدهم ،وإما إلرادهتم العلو

والرايسة ،وإما حلبهم دينهم الذي كانوا عليه وما حيصل هلم به من األغراض ،كأموال ورايسة وصداقة
أقوام وغري ذلك ،فريون يف اتباع الرسل ترك األهواء احملبوبة إليهم ،أو حصول أمور مكروهة إليهم،
فيكذبوهنم ويعادوهنم ،فيكونون من أكفر الناس ،كإبليس وفرعون ،مع علمهم أبهنم على الباطل،

والرسل على احلق) ( .)3اإلْيان عند السلف وعالقته ابلعمل وكشف شبهات املعاصرين حملمد بن
حممود آل خضري – .204 /1

_________

((( )1جمموع الفتاوى)) ( )188 /7وما بعدها .وانظر )146 /7( :وما بعدها.
((( )2جمموع الفتاوى)) ( )401 /7وما بعدها.
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)191 /7
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املطلب الثالث :أغالط جهم
ذكر شيخ اإلسالم ما وقع فيه جهم من اَّلحنراف ،يف مواضع من كتبه ،وذلك لعظم خطرها وضررها
وفسادها ،ولكونه قد اتبعه عليها مجاعة كبرية من املنتسبني إىل أهل السنة ،قال( :وأصل جهم يف

اإلْيان تضمن غلطا من وجوه:

منها :ظنه أنه جمرد تصديق القلب ومعرفته ،بدون أعمال القلب كحب هللا وخشيته وحنو ذلك.

ومنها :ظنه أن من حكم الشرع بكفره وخلوده يف النار ،فإنه ْيتنع أن يكون يف قلبه شيء من

التصديق ،وجزموا أبن إبليس وفرعون واليهود وحنوهم مل يكن يف قلوهبم شيء من ذلك) (.)1
وقال( :وقد ذكرَن فيما تقدم أهنم غلطوا يف ثالثة أوجه:

أحدها :ظنهم أن اإلْيان الذي يف القلب يكون اتما بدون العمل الذي يف القلب ،تصديق بال ٍ
عمل
للقلب كمحبة هللا وخشيته وخوفه والتوكل عليه والشوق إىل لقائه.

والثاين :ظنهم أن اإلْيان الذي يف القلب يكون اتما بدون العمل الظاهر ،وهذا يقول به مجيع

املرجئة.

والثالث :قوهلم :كل من َّ
كفره الشارع فإمنا كفره َّلنتفاء تصديق القلب ابلرب تبارك وتعاىل.

وكثري من املتأخرين َّل ْييزون بني مذاهب السلف وأقوال املرجئة واْلهمية َّلختالط هذا هبذا يف كالم
كثري منهم ،ممن هو يف ابطنه يرى رأي اْلهمية واملرجئة يف اإلْيان ،وهو ِ
معظم للسلف وأهل
احلديث ،فيظن أنه جيمع بينهما ،أو جيمع بني كالم أمثاله وكالم السلف) (.)2

وقال( :ومن كان موافقا لقول جهم يف اإلْيان بسبب انتصار أيب احلسن لقوله يف اإلْيان ،يبقى اترة
يقول بقول السلف واألئمة ،واترة يقول بقول املتكلمني املوافقني ْلهم ،حىت يف مسألة سب هللا

ورسوله ،رأيت طائفة من احلنبليني والشافعيني واملالكيني إذا تكلموا بكالم األئمة قالوا :إن هذا كفر
ابطنا وظاهرا .وإذا تكلموا بكالم أولئك قالوا :هذا كفر يف الظاهر وهو يف الباطن جيوز أن يكون

مؤمنا اتم اإلْيان ،فإن اإلْيان عندهم َّل يتبعض) ( .)3اإلْيان عند السلف وعالقته ابلعمل وكشف

شبهات املعاصرين حملمد بن حممود آل خضري – .214 /1
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) ( ،)749 /10وانظر ،)584 - 582 /7( :فقد ذكر فيها ستة أغالط من
أغالطهم ،وانظر )190 /7( :واكتفى فيها بذكر أصلني مما غلطت فيه اْلهمية.
((( )2جمموع الفتاوى)) ( )363 /7وما بعدها.
((( )3جمموع الفتاوى)) ()403 /7
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املبحث الرابع :مذهب الكرامية
وقد ذهبت الكرامية إىل أن اإلْيان قول ابللسان فقط ،وأنه شيء واحد َّل يزيد وَّل ينقص ،وَّل

يستثىن فيه.

كرام،
قال األشعري يف املقاَّلت( :والفرقة الثانية عشرة من املرجئة :الكرامية ،أصحاب حممد بن َّ
يزعمون أن اإلْيان هو اإلقرار والتصديق ابللسان دون القلب ،وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو

شيء غري التصديق ابللسان إْياَن ،وزعموا أن املنافقني الذين كانوا على عهد رسول هللا كانوا مؤمنني

على احلقيقة ،وزعموا أن الكفر ابهلل هو اْلحود واإلنكار له ابللسان) (.)1
 ...الكرامية تسمي املنافق مؤمنا ،ولكنهم حيكمون أبنه خملد يف النار ...

وقال ابن منده( :وقالت طائفة منهم  -أي املرجئة  :-اإلْيان فعل اللسان دون القلب ،وهم أهل
الغلو يف اإلرجاء) (.)2

وقال ابن حزم( :وذهب قوم إىل أن اإلْيان هو اإلقرار ابللسان ابهلل تعاىل ،وإن اعتقد الكفر بقلبه،
فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل اْلنة ،وهذا قول حممد بن كرام السجستاين وأصحابه) (.)3

 ...وما ذكره ابن حزم هنا خطأ على الكرامية ،فإهنم َّل حيكمون بنجاة املنافق ،بل يقولون إنه خملد يف

النار.
قال شيخ اإلسالم( :والكرامية توافق املرجئة واْلهمية يف أن إْيان الناس كلهم سواء ،وَّل يستثنون يف

اإلْيان ،بل يقولون :هو مؤمن حقا ،ملن أظهر اإلْيان ،وإذا كان منافقا فهو خملد يف النار عندهم ،فإنه

إمنا يدخل اْلنة من آمن ابطنا وظاهرا .ومن حكى عنهم أهنم يقولون :املنافق يدخل اْلنة ،فقد كذب

عليهم ،بل يقولون :املنافق مؤمن؛ ألن اإلْيان هو القول الظاهر ،كما يسميه غريهم مسلما؛ إذ

اإلسالم هو اَّلستسالم الظاهر.

وَّل ريب أن قول اْلهمية أفسد من قوهلم من وجوه متعددة شرعا ولغة وعقال.

وإذا قيل :قول الكرامية قول خارج عن إمجاع املسلمني ،قيل :وقول جهم يف اإلْيان قول خارج عن
إمجاع املسلمني قبله ،بل السلف كفروا من يقول بقول جهم يف اإلْيان) (.)4
وقال( :فاملؤمن املستحق للجنة َّلبد أن يكون مؤمنا يف الباطن ،ابتفاق مجيع أهل القبلة حىت

الكرامية الذين يسمون املنافق مؤمنا ،ويقولون :اإلْيان هو الكلمة ،يقولون :إنه َّل ينفع يف اآلخرة إَّل
اإلْيان الباطن.

وقد حكى بعضهم عنهم أهنم جيعلون املنافقني من أهل اْلنة ،وهو غلط عليهم ،إمنا َنزعوا يف اَّلسم
َّل يف احلكم ،بسبب شبهة املرجئة يف أن اإلْيان َّل يتبعض وَّل يتفاضل) (.)5

ويشري شيخ اإلسالم بكالمه عن شبهة املرجئة ،إىل أن الكرامية جعلوا اإلْيان شيئا واحدا هو القول،
ومل يضيفوا إليه اَّلعتقاد فرارا من القول بتبعيضه وجتزئته.
قال شيخ اإلسالم( :مع أن الكرامية َّل تنكر وجوب املعرفة والتصديق ،ولكن تقولَّ :ل يدخل يف

اسم اإلْيان ،حذرا من تبعضه وتعدده؛ ألهنم رأوا أنه َّل ْيكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه ،بل ذلك
يقتضي أن جيتمع يف القلب إْيان وكرب ( ،)6واعتقدوا اإلمجاع على نفي ذلك ،كما ذكر هذا اإلمجاع

األشعري وغريه.

_________
((( )1مقاَّلت اإلسالميني)) (.)233 /1
((( )2اإلْيان)) َّلبن منده (.)331 /1
((( )3الفصل)) (.)227 /3

((( )4جمموع الفتاوى)) (.)141 /7
((( )5جمموع الفتاوى)) ( )215 /7وما بعدها ،وانظر(( :التدمرية)) (ص.)193
( )6لعل الصواب :وكفر.
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وهذه الشبهة اليت أوقعتهم مع علم كثري منهم وعبادته وحسن إسالمه وإْيانه ،وهلذا دخل يف إرجاء
الفقهاء مجاعة هم عند األمة أهل علم ودين ،وهلذا مل يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء،
بل جعلوا هذا من بدع األقوال واألفعالَّ ،ل من بدع العقائد ،فإن كثريا من النزاع فيها لفظي ،لكن

اللفظ املطابق للكتاب والسنة هو الصواب .فليس ألحد أن يقول خبالف قول هللا ورسولهَّ ،لسيما

وقد صار ذلك ذريعة إىل بدع أهل الكالم من أهل اإلرجاء وغريهم ،وإىل ظهور الفسق ،فصار ذلك
اخلطأ اليسري يف اللفظ سببا خلطأ عظيم يف العقائد واألعمال ،فلهذا عظم القول يف ذم اإلرجاء)

(.)1

شذوذ قول الكرامية:

وقد تبني مما سبق أن الكرامية مجعوا بني بدعة اإلرجاء وإخراج العمل من اإلْيان ،وبني الشذوذ

اللفظي يف تسميتهم املنافق مؤمنا.

قال شيخ اإلسالم مقارَن بني قول جهم يف إخراج أعمال القلوب من اإلْيان ،وبني قول الكرامية:

(وهذا القول شاذ  -أي قول جهم  -كما أن قول الكرامية الذين يقولون هو جمرد قول اللسان شاذ
أيضا) .إىل أن قال( :وقول ابن كرام فيه خمالفة يف اَّلسم دون احلكم ،فإنه وإن مسى املنافقني مؤمنني،

يقول :إهنم خملدون يف النار ،فيخالف اْلماعة يف اَّلسم دون احلكم .وأتباع جهم خيالفون يف اَّلسم

واحلكم مجيعا) ( .)2اإلْيان عند السلف وعالقته ابلعمل وكشف شبهات املعاصرين حملمد بن حممود
آل خضري 217 /1 -
_________
((( )1جمموع الفتاوى)) (.)394 /7

((( )2جمموع الفتاوى)) ( .)550 /7وقد حكى ابن حزم عن ابن كرام وأصحابه أهنم يقولون :من
اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن عند هللا عز وجل ،ويل له عز وجل ،من أهل اْلنة ،مث ذكر أن بعض

الكرامية تقول ذلك ،ومسى منهم حممد بن عيسى الصويف األلبريي ،مث قال( :وقالت طائفة من

الكرامية :املنافقون مؤمنون مشركون من أهل النار) انتهى من الفصل ( .)74 ،73 /5وقد ذكر
شيخ اإلسالم يف مواضع من كتبه أن نسبة القول إبْيان املنافق عند هللا وجناته يف اآلخرة إىل الكرامية،
غلط عليهم .انظر ما سيأيت يف اْلزء الثاين ص288
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املطلب األول :قوهلم يف اإلْيان
أما أبو احلسن األشعري  -إمام الطائفة  -فقد اشتهر عنه القوَّلن :موافقة السلف ،وموافقة جهم.
فقد نصر قول السلف يف كتابيه :مقاَّلت اإلسالميني ،واإلابنة .قال يف حكاية ما عليه أصحاب

احلديث وأهل السنة( :ويقرون أبن اإلْيان قول وعمل ،يزيد وينقص ،وَّل يقولون :خملوق ،وَّل غري

خملوق  ...وَّل يشهدون على أحد من أهل الكبائر ابلنار ،وَّل حيكمون ابْلنة ألحد من املوحدين
حىت يكون هللا سبحانه ينزهلم حيث شاء .ويقولون :أمرهم إىل هللا إن شاء عذهبم وإن شاء غفر هلم.

ويؤمنون أبن هللا سبحانه خيرج قوما من املوحدين من النار ،على ما جاءت به الرواايت عن رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم) (.)1

مث قال( :هذه مجلة ما أيمرون به ويستعملونه ويرونه .وبكل ما ذكرَن من قوهلم نقول ،وإليه نذهب،
وما توفيقنا إَّل ابهلل ،وهو حسبنا ونعم الوكيل ،وبه نستعني ،وعليه نتوكل ،وإليه املصري) (.)2

وقال يف (اإلابنة) :فإن قال لنا قائل :قد أنكرمت قول املعتزلة والقدرية واْلهمية واحلرورية والرافضة
واملرجئة فعرفوَن قولكم الذي به تقولون وداينتكم اليت هبا تدينون .قيل له :قولنا الذي نقول به،
وداينتنا اليت ندين هبا :التمسك بكتاب هللا ربنا وبسنة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وما روي عن

السادة الصحابة والتابعني وأئمة احلديث ،وحنن بذلك معتصمون ،وِبا كان يقول به أبو عبد هللا أمحد
بن حممد بن حنبل نضر هللا وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ،وملا خالف قوله خمالفون؛ ألنه
اإلمام الفاضل ،والرئيس الكامل ،الذي أابن هللا به احلق ،ودفع به الضالل ،وأوضح به املنهاج،

وقمع به بدع املبتدعني ،وزيغ الزائغني ،وشك الشاكني ،فرمحة هللا عليه من إمام مقدم ،وجليل معظم،
وكبري مفهم ،ومجلة قولنا أَن نقر ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله وِبا جاءوا به من عند هللا ،وما رواه

الثقات عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َّل نرد من ذلك شيئا) مث سرد مجلة من اَّلعتقاد ،مث قال:

(وأن اإلْيان قول وعمل ،يزيد وينقص ،ونسلم الرواايت الصحيحة يف ذلك عن رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم ،اليت رواها الثقات عدل عن عدل حىت تنتهي الرواية إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)

(.)3
وقال :ونقول :إن اإلسالم أوسع من اإلْيان ،وليس كل إسالم إْياَن (.)4

فهذا قوله املوافق ألهل السنة ،وأما قوله اآلخر ،فقد سبقت حكايته يف قول شيخ اإلسالم( :وقد
ذكر األشعري يف كتابه املوجز قول الصاحلي هذا وغريه مث قال :والذي أختاره يف األمساء قول

الصاحلي) (.)5

وقول الصاحلي -على ما حكاه األشعري يف املقاَّلت( -أن اإلْيان هو املعرفة ابهلل فقط ،والكفر هو
اْلهل به فقط ،فال إْيان ابهلل إَّل املعرفة به ،وَّل كفر ابهلل إَّل اْلهل به ،وأن قول القائل :إن هللا اثلث

ثالثة ليس بكفر ،ولكنه َّل يظهر إَّل من كافر ،وذلك أن هللا سبحانه أكفر من قال ذلك ،وأمجع

املسلمون أنه َّل يقوله إَّل كافر .وزعموا أن معرفة هللا هي احملبة له وهي اخلضوع هلل  ...واإلْيان
عندهم َّل يزيد وَّل ينقص ،وهو خصلة واحدة ،وكذلك الكفر .والقائل هبذا القول أبو احلسني

الصاحلي) (.)6

_________
((( )1مقاَّلت اإلسالميني)) (.)347 /1
((( )2مقاَّلت اإلسالميني)) (.)350 /1
((( )3اإلابنة)) (ص.)59 ،52
((( )4اإلابنة)) (ص.)57

((( )5جمموع الفتاوى)) ( .)544 /7وقال أبو املعني النسفي بعد نقل مذهب الصاحلي :وقد قال

األشعري يف بعض كتبه :إن الذي أختاره يف اإلْيان هو ما ذهب إليه الصاحلي(( .تبصرة األدلة)) (/2

.)799
((( )6املقاَّلت)) (.)214 /1
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وقد نص شيخ اإلسالم يف مواضع من كتبه على أن األشعري نصر قول جهم يف اإلْيان ،ومن ذلك

قوله :وهبذا وغريه يتبني فساد قول جهم والصاحلي ومن اتبعهما يف اإلْيان كاألشعري يف أشهر قوليه،
وأكثر أصحابه ،وطائفة من متأخري أصحاب أىب حنيفة ،كاملاتريدي وحنوه ،حيث جعلوه جمرد

تصديق يف القلب ،يتساوى فيه العباد ،وأنه إما أن يُعدم وإما أن يوجدَّ ،ل يتبعض ،وأنه ْيكن وجود
اإلْيان اتما يف القلب مع وجود التكلم ابلكفر والسب هلل ورسوله طوعا من غري إكراه ،وأن ما ُعلم
من األقوال الظاهرة أن صاحبه كافر فألن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي يف القلب ()1

وأن األعمال الصاحلة الظاهرة ليست َّلزمة لإلْيان الباطن الذي يف القلب ،بل يوجد إْيان القلب
اتما بدوهنا ،فإن هذا القول فيه خطأ من وجوه .)2( ...
وقوله( :واملرجئة ثالثة أصناف :الذين يقولون :اإلْيان جمرد ما يف القلب .مث من هؤَّلء من يدخل فيه

أعمال القلوب ،وهم أكثر فرق املرجئة ،كما قد ذكر أبو احلسن األشعري أقواهلم يف كتابه ،وذكر

فرقا كثرية يطول ذكرهم ،لكن ذكرَن مجل أقواهلم .ومنهم من َّل يدخلها يف اإلْيان كجهم ومن اتبعه

كالصاحلي ،وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه (.)3

والقول الثاين :من يقول :هو جمرد قول اللسان ،وهذا َّل يعرف ألحد قبل الكرامية.
والثالث :تصديق القلب وقول اللسان ،وهذا هو املشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم) (.)4

وقال شيخ اإلسالم( :وأبو احلسن األشعري نصر قول جهم يف اإلْيان ،مع أنه نصر املشهور عن أهل
السنة من أنه يُستثىن يف اإلْيان ،فيقول :أَن مؤمن إن شاء هللا؛ ألنه نصر مذهب أهل السنة يف أنه َّل
يكفر أحد من أهل القبلة ،وَّل خيلدون يف النار ،وتقبل فيهم الشفاعة وحنو ذلك.

قول أهل احلديث ،لكنه مل يكن
وهو دائما ينصر يف املسائل اليت فيها النزاع بني أهل احلديث وغريهم َ
خبريا ِبآخذهم ،فينصره على ما يراه هو من األصول اليت تلقاها عن غريهم ،فيقع يف ذلك من
التناقض ما ينكره هؤَّلء وهؤَّلء ،كما فعل يف مسألة اإلْيان ،ونصر فيها قول جهم مع نص ِره

لالستثناء ،وهلذا خالفه كثري من أصحابه يف اَّلستثناء ،كما سنذكر مأخذه يف ذلك ،واتبعه أكثر
أصحابه على نصر قول جهم يف ذلك.

ومن مل يقف إَّل على كتب الكالم ومل يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة يف هذا الباب ،فيظن أن ما
ذكروه هو قول أهل السنة ،وهو قول مل يقله أحد من أئمة السنة ،بل قد كفر أمحد بن حنبل ووكيع

وغريمها من قال بقول جهم يف اإلْيان الذي نصره أبو احلسن ،وهو عندهم شر من قول املرجئة)
(.)5

وقال أيضا( :وقال أبو عبدهللا الصاحلي :إن اإلْيان جمرد تصديق القلب ومعرفته ،لكن له لوازم ،فإذا
ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب ،وإن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر،
كان ذلك ألنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته ،وليس الكفر إَّل تلك اخلصلة الواحدة،

وليس اإلْيان إَّل جمرد التصديق الذي يف القلب واملعرفة.

وهذا أشهر قويل أىب احلسن األشعري ،وعليه أصحابه كالقاضي أيب بكر وأيب املعايل

وأمثاهلما ،وهلذا عدَّهم أهل املقاَّلت من املرجئة.

والقول اآلخر عنه كقول السلف وأهل احلديث :إن اإلْيان قول وعمل ،وهو اختيار طائفة من
أصحابه ،ومع هذا فهو ومجهور أصحابه على قول أهل احلديث يف اَّلستثناء يف اإلْيان .واإلْيان

املطلق عنده ما حيصل به املوافاة ،واَّلستثناء عنده يعود إىل ذلكَّ ،ل إىل الكمال والنقصان واحلال)

(.)6

قلت :وممن عد األشاعرة من املرجئة :ابن حزم (.)7

ونقل الشهرستاين عن األشعري قوله( :اإلْيان هو التصديق ابْلنان .وأما القول ابللسان والعمل
ابألركان ففروعه ،فمن صدق ابلقلب ،أي أقر بوحدانية هللا تعاىل ،واعرتف ابلرسل تصديقا هلم فيما

جاءوا به من عند هللا تعاىل ابلقلب ،صح إْيانه ،حىت لو مات عليه يف احلال كان مؤمنا َنجيا ،وَّل

خيرج من اإلْيان إَّل إبنكار شيء من ذلك) ( .)8اإلْيان عند السلف وعالقته ابلعمل وكشف
شبهات املعاصرين حملمد بن حممود آل خضري – 225 /1
_________

( )1يف نسخة ((جمموع الفتاوى)) وردت هنا كلمة :األفعال ،وكتب يف اهلامش :بياض يف األصل،
وقد رأى حمقق ((اإلْيان األوسط)) حذفها .انظر :شرح حديث جربيل أو ((اإلْيان األوسط)) ،حتقيق

الدكتور علي بن خبيت الزهراين (ص.)493
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)582 /7

( )3وسيأيت حتقيق مذهب األشاعرة ،وبيان أن متأخريهم يدخلون أعمال القلوب يف اإلْيان.
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)195 /7
((( )5جمموع الفتاوى)) (.)195 /7
((( )6جمموع الفتاوى)) (.)509 /7
((( )7الفصل)) (.)227 /3
((( )8امللل والنحل)) (.)88 /1

()450/5

املطلب الثاين :أشاعرة وافقوا السلف
مثة طائفة من األشاعرة وافقت السلف يف اإلْيان ،كأيب علي الثقفي ،وأيب العباس القالنسي .قال
شيخ اإلسالم( :فأما أبو العباس القالنسي وأبو على الثقفي وأبو عبد هللا بن جماهد شيخ القاضي أيب
بكر وصاحب أيب احلسن ،فإهنم نصروا مذهب السلف.

وابن كالب نفسه ،واحلسني بن الفضل البجلي وحنومها ،كانوا يقولون :هو التصديق والقول مجيعاً،
موافقة ملن قاله من فقهاء الكوفيني ،كحماد بن أىب سليمان ومن اتبعه مثل أىب حنيفة وغريه) (.)1
وقال( :قال أبو القاسم األنصاري شيخ الشهرستاين يف شرح اإلرشاد أليب املعايل ،بعد أن ذكر قول
أصحابه ،قال :وذهب أهل األثر إىل أن اإلْيان مجيع الطاعات ،فرضها ونفلها ،وعربوا عنه أبنه إتيان

ما أمر هللا به فرضا ونفال ،واَّلنتهاء عما هنى عنه حترْيا وأداب ،قال :وهبذا كان يقول أبو علي الثقفي

من متقدمي أصحابنا ،وأبو العباس القالنسي ،وقد مال إىل هذا املذهب أبو عبد هللا بن جماهد .قال:

وهذا قول مالك بن أنس إمام دار اهلجرة ،ومعظم أئمة السلف رضوان هللا عليهم أمجعني) (.)2

وقال ابن السبكي( :وإىل مذهب السلف ذهب اإلمام الشافعي ومالك وأمحد والبخاري وطوائف من
أئمة املتقدمني واملتأخرين .ومن األشاعرة :الشيخ أبو العباس القالنسي ،ومن حمققيهم األستاذ أبو

منصور البغدادي ،واألستاذ أبو القاسم القشريي ،وهؤَّلء يصرحون بزايدة اإلْيان ونقصانه ) ...
(.)3
القول املعتمد عند األشاعرة:

يدرس يف كثري
ودونه املتأخرون يف كتبهم ،مما أصبح َّ
وأعين بذلك ما استقر عليه املذهب األشعريَّ ،
من اْلامعات واملعاهد ،بغض النظر عن رأي األشعري ،أو املتقدمني من أصحابه.

وحاصل ما ذهبوا إليه :أن اإلْيان هو التصديق ابلقلب ،وأن قول اللسان شرط إلجراء األحكام يف

الدنيا ،وأن عمل اْلوارح شرط كمال يف اإلْيان ،وأن اإلْيان يزيد وينقص.

وهذه بعض النقوَّلت اليت توضح مذهبهم:

قال اْلرجاين يف شرح املواقف( :املقصد األول يف حقيقة اإلْيان :اعلم أن اإلْيان يف اللغة) هو
َنت ِِبُْؤِم ٍن لِنَا [يوسف ]17:أي ِبصدق
(التصديق) مطلقا (قال تعاىل حكاية عن إخوة يوسفَ :وَما أ َ
فيما حدثناك به ،وقال عليه الصالة والسالم« :ا ِإلْيَا ُن أَ ْن تُـ ْؤِمن ِاب َِّ
َّلل َوَمالئِ َكتِ ِه َوُكتُبِ ِه َوُر ُسلِ ِه» أي
َ
تصدق) ،ويقال :فالن يؤمن بكذا ،أي يصدقه ويعرتف به( .وأما يف الشرع وهو متعلق ما ذكرَن من

األحكام) يعين الثواب على التفاصيل املذكورة (فهو عندَن) يعين أتباع الشيخ أيب احلسن (وعليه أكثر
األئمة كالقاضي واألستاذ) ووافقهم على ذلك الصاحلي وابن الراوندي من املعتزلة (التصديق للرسول
فيما علم جميئه به ضرورة ،تفصيال فيما علم تفصيال وإمجاَّل فيما علم إمجاَّل) فهو يف الشرع تصديق
خاص (وقيل ):اإلْيان (هو املعرفة تقوم ابهلل) وهو مذهب جهم بن صفوان) انتهى (.)4

وقال الشيخ إبراهيم اللقاين يف جوهرة التوحيد:
ِ
ِ
ابلتحقيق
ْف
ابلتصديق ...
وفُ ِسر اإلْيان
والنطق فيه اخلُل ُ
ُ

ابلعمل
اشرحن
شطر واإلسالم
فقيل شرط
َّ
بل ٌ ...
ْ
كالعمل وقيل ْ
ْ
مثال هذا احلج والصالةُ  ...كذا الصيام فا ْد ِر والزكاةُ
ِ
ِ
اإلنسان
ورِجحت زايدةُ
اإلْيان ِ ...با تزي ُد طاعةُ
ُ
_________
((( )1جمموع الفتاوى)) (.)119 /7

((( )2جمموع الفتاوى)) ( )143 /7وما بعدها ،وقد نقله شيخ اإلسالم يف ((التسعينية)) أيضا (/2
 )659وعقب عليه بقوله( :فإنه ليس الغرض هنا ذكر أقوال السلف واألئمة ،واعرتاف هؤَّلء ِبا

اجرتءوا عليه من خمالفة السلف واألئمة وأهل احلديث يف اإلْيان ،مع علمهم بذلك ،ملا عنت هلم من

شبهة اْلهمية واملرجئة).

((( )3طبقات الشافعية الكربى)) (.)130 /1
((( )4شرح املواقف)) ( ،)351 /8وانظر(( :املواقف)) لإلجيي (ص.)384

()451/5
ِ
ْف كذا قَد نُِقال
وقيل َّل  ...وقِيل َّل ُخل َ
ُ
ونقصه بنقصه َ

وقال ابنه الشيخ عبد السالم يف شرحه املسمى إبحتاف املريد( :وفُ ِسر اإلْيان) أي حدَّه مجهور

األشاعرة واملاتريدية وغريهم (ابلتصديق) املعهود شرعا ،وهو تصديق نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم
يف كل ما علم جميئه به من الدين ابلضرورة ،أي فيما اشتهر بني أهل اإلسالم وصار العلم به يشابه

العلم احلاصل ابلضرورة ،حبيث يعلمه العامة من غري افتقار إىل نظر واستدَّلل ،وإن كان يف أصله

نظراي ،كوحدة الصانع ،ووجوب الصالة وحنوها ،ويكفي اإلمجال فيما يالحظ إمجاَّل كاإلْيان بغالب
األنبياء واملالئكة ،وَّلبد من التفصيل فيما يالحظ كذلك ،وهو أكمل من األول ،كاإلْيان جبمع من
األنبياء واملالئكة كآدم وحممد وجربيل عليهم الصالة والسالم ،فلو مل يصدق بوجوب الصالة وحنوها

عند السؤال عنه يكون كافرا) (.)1

وبني أن اخلالف يف النطق ابلشهادتني هو يف حق املتمكن القادر ،أما العاجز كاألخرس ومن اخرتمته
َّ َ
املنية قبل النطق من غري تراخ ،فهو مؤمن َنج .مث قال( :فقال حمققو األشاعرة واملاتريدية وغريهم:

النطق من القادر (شرط) يف إجراء أحكام املؤمنني الدنيوية عليه لتناط به تلك األحكام ،هذا فهم
اْلمهور ،وعليه فمن صدق بقلبه ومل يقر بلسانه َّل لعذر منعه وَّل إلابء ،بل اتفق له ذلك فهو مؤمن

عند هللا غري مؤمن يف أحكام الشرع الدنيوية .ومن أقر بلسانه ومل يصدق بقلبه كاملنافق ،فبالعكس،
حىت نطلع على ابطنه فنحكم بكفره.

أما اآليب فكافر يف الدارين ،واملعذور مؤمن فيهما.

فه ُم األقل ،والنصوص معاضدة هلذا املذهب كقوله تعاىل:
وقيل إنه شرط يف صحة اإلْيان ،وهو ْ
ت قَـلِْيب َعلَى
ب ِيف قُـلُوهبِِ ُم ا ِإلْيَا َن [اجملادلة ]22:وقوله عليه الصالة والسالم(( :اللَّ ُه َّم ثَـبِ ْ
أ ُْولَئِ َ
ك َكتَ َ
ك)) (.)3( ).)2
ِدينِ َ

واملعتمد عندهم هو القول األول ،أي أن قول اللسان شرط إلجراء األحكام الدنيوية ،كما صرح

بذلك الصاوي والبيجوري وابن األمري (.)4

قال الصاوي( :وقيل شرط يف صحة اإلْيان .املعتمد األول).

وقال البيجوري عن القول أبن النطق شرط صحة( :وهو قول ضعيف كالقول أبهنا شطر منه،

والراجح أهنا شرط إلجراء األحكام الدنيوية فقط ،فهي شرط كمال يف اإلْيان على التحقيق) (.)5
_________
((( )1إحتاف املريد)) مطبوع مع ((حاشية ابن األمري)) (ص )89وما بعدها.

( )2رواه الرتمذي ( ،)2140وابن ماجه ( )3834واللفظ له ،وأمحد (،)12128( )112 /3
واحلاكم ( .)707 /1من حديث أنس رضي هللا عنه .قال الرتمذي :حديث حسن .ووافقه ابن حجر
يف ((هداية الرواة)) ( - )99 /1كما أشار لذلك يف مقدمته – وقال احلاكم :إسناده صحيح .وقال
األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

((( )3إحتاف املريد)) (ص.)92

((( )4شرح الصاوي على اْلوهرة)) (ص ،)132و ((شرح البيجوري)) (ص ،)45و ((حاشية ابن
األمري على إحتاف املريد)) (ص ،)92و ((شرح أم الرباهني)) ألمحد عيسى األنصاري (ص.)83

((( )5حاشية البيجوري على منت السنوسية الصغرى)) (ص ،)57وانظر(( :حاشية الشرقاوي على
شرح اهلدهدي على السنوسية)) (ص.)136

()452/5

تنبيه :قول األشاعرة السابق عن اآليب ،وكفره يف الدارين ،يدل على خطأ من ألزمهم القول إبْيان أيب
طالب؛ ألنه مصدق .قال البيجوري( :وأما اآليب أبن طُلب منه النطق ابلشهادتني ،فأىب ،فهو كافر
فيهما ،ولو أذعن يف قلبه ،فال ينفعه ذلك ولو يف اآلخرة) (.)1

وقد سبق – عن أهل السنة -أن من مل ينطق ابلشهادتني مع القدرة وعدم املانع فهو كافر ظاهرا

وابطنا .فقول اللسان ركن يف حقيقة اإلْيان -وليس شرطا إلجراء األحكام يف الدنيا فقط -بل َّل

يُتصور وجود اإلْيان بدونه إَّل يف حال العذر كاخلرس ،فتقوم اإلشارة مكانه .وأما اخلوف فليس مانعا

من النطق به؛ إذ َّل يشق النطق به سرا.

وابْلملة فحيث قام اإلْيان ابلقلب امتنع أَّل يتكلم ابلشهادتني مع القدرة ،وَّل عربة يف هذا بقول

جهم وَّل من وافقه.

وأما عمل اْلوارح :فهو شرط كمال اإلْيان عندهم.

قال يف إحتاف املريد( :وقوله( :كالعمل) :تشبيه يف مطلق الشرطية ،يعين أن املختار عند أهل السنة

يف األعمال الصاحلة أهنا شرط كمال لإلْيان ،فالتارك هلا أو لبعضها من غري استحالل وَّل عناد وَّل

فوت على نفسه الكمال ،واآليت هبا ممتثال حمصل ألكمل اخلصال) (.)2
شك يف مشروعيتها مؤمن َّ

وقال الصاوي( :ألن املختار عند أهل السنة أن األعمال الصاحلة شرط كمال لإلْيان) ( .)3اإلْيان
عند السلف وعالقته ابلعمل وكشف شبهات املعاصرين حملمد بن حممود آل خضري – 231 /1

_________

((( )1شرح البيجوري على اْلوهرة املسمى بتحفة املريد)) (ص .)45وسيأيت تصريح الصاوي أبن

أاب طالب كان يشهد للنيب صلى هللا عليه وسلم ابلصدق ،من غري إذعان ،فكان كافرا .انظر :هامش

(ص )248وقد ذهب بعض املتكلمني واملتصوفة إىل القول إبْيان أيب طالب ،واعتمدوا يف ذلك على

حجج واهية ،زاعمني أن امتناع أيب طالب عن النطق ابلشهادة مل يكن إابء ،وهو خمالف ملا جاء يف
ب ِ
آخ َر َما َكلَّ َم ُه ْمَ :علَى ِملَّ ِة َع ْب ِد ال ُْمطَّلِ ِ
ال أَبُو طَالِ ٍ
ب وأىب أَ ْن يَـ ُق َ
الصحيحنيَ ... (( :ح َّىت قَ َ
ول َّل إِلَهَ
إَِّل َّ
ول
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اَّللُ)) رواه البخاري ( )4772ومسلم ( .)24وروى مسلم (َ )25ع ْن أَِيب ُه َريْـ َرةَ قَ َ
َِّ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم لِ َع ِم ِه(( :قُ ْل ََّل إِلَهَ إََِّّل َّ
ريِين
ك ِهبَا يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة)) قَ َ
اَّللُ أَ ْش َه ُد لَ َ
ال :لَ ْوَّل أَ ْن تُـ َعِ َ
ِ
ت
ك .فأنزل هللا :إِنَّ َ
ت ِهبَا َع ْيـنَ َ
ك ا ْْلََزعُ ألَقـ َْر ْر ُ
ش يَـ ُقولُو َن :إِ َّمنَا َمحَلَهُ َعلَى ذَلِ َ
َحبَـ ْب َ
قُـ َريْ ٌ
ك َّل َهتْدي َم ْن أ ْ
ِ
َولَ ِك َّن َّ
ك َّل َهتْ ِدي
اَّللَ يَـ ْه ِدي َم ْن يَ َ
ين .قال النووي( :وأما قوله عز وجل) :إِنَّ َ
شاءُ َو ُه َو أَ ْعلَ ُم ِابل ُْم ْهتَد َ
ِ
ت َولَ ِك َّن َّ
ين فقد أمجع املفسرون على أهنا نزلت يف
اَّللَ يَـ ْه ِدي َم ْن يَ َ
َحبَـ ْب َ
َم ْن أ ْ
شاءُ َو ُه َو أَ ْعلَ ُم ِابل ُْم ْهتَد َ
أىب طالب ،وكذا نقل إمجاعهم على هذا الزجاج وغريه) انتهى من ((شرح صحيح مسلم)) (/1

 .)215وإذا انتفت عنه اهلداية يف هذا املوطن ،ومات على ذلك ،فكيف يقال بنجاته!

((( )2إحتاف املريد)) (ص )92وما بعدها ،وانظر(( :شرح البيجوري)) (ص .)51 ،49 ،45وقوله:
(املختار عند أهل السنة  ) ...يعين األشاعرة .وَّل شك أن قوهلم أبن العمل شرط كمال ،هو من

مجلة ما خالفوا فيه أهل السنة ،بل العمل ركن وجزء يف اإلْيانَّ ،ل يصح بدونه ،كما سيأيت إيضاحه
مفصال يف الباب الثالث إن شاء هللا.

((( )3شرح الصاوي على اْلوهرة)) (ص .)132وسيأيت يف الفصل الثاين من الباب الرابع ،ذكر
نقوَّلت أخرى عن األشاعرة يف أن العمل شرط كمال لإلْيان ،وذلك يف جواب الشبهة اخلامسة من
الشبهات العقلية.
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املطلب الثالث :قوهلم يف الزايدة والنقصان
واملرجح عندهم إثبات الزايدة والنقصان يف اإلْيان.

قال الصاوي( :تقدم أن أعمال اْلوارح من كمال اإلْيان ،فمن صدق بقلبه ،ونطق بلسانه ومل يعمل

جبوارحه فهو مؤمن َنقص اإلْيان ،فلما كان له مدخلية يف كمال اإلْيانَ ،شرع  -أي صاحب اْلوهرة
(ورجحت  ...اخل) وهذا الرتجيح ْلمهور
 -يتكلم على زايدته ابلعمل ،ونقصه بنقصه ،فقالُ :

األشاعرة واملاتريدية ،ومالك والشافعي وأمحد .وحجتهم العقل والنقل ،أما العقل :فألنه يلزم عليه
مساواة إْيان املنهمكني يف الفسق واملعاصي إلْيان األنبياء واملالئكة ،والالزم ابطل فكذا امللزوم.
اد ْهتُ ْم إِْيَ ًاَن [األنفال ،]3:وقال ابن عمر رضي هللا
وأما النقل :فقوله تعاىلَ :وإِذَا تُلِيَ ْ
آايتُهُ َز َ
ت َعلَْي ِه ْم َ

عنهما(( :قلت اي رسول هللا :إن اإلْيان يزيد وينقص؟ قال :نعم ،يزيد حىت يدخل صاحبه اْلنة،

وينقص حىت يدخل صاحبه النار)) ( .)1وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :لو وزن إْيان أيب

بكر إبْيان هذه األمة لرجح)) ( ،)2وقال عمر يف حق أيب بكر :ليت عملي مدى عمري كيوم وليلة
أليب بكر ،إمنا أَن حسنة من حسناته .)3( .ومراد عمر ابليوم والليلة يوم وفاته عليه الصالة والسالم،
وليلة الغار ،فإنه رافقه يف الغار ،وثبت الناس حني دهشوا يوم الوفاة.

املشاهد للشخص يف نفسه أنه عند كثرة عبادته وذكره وإقباله على هللا جيد يف نفسه رقة
وأيضا :فإن
َ

ونورا ،مل يوجد عند عدم الطاعة) (.)4

جحت زايدة اإلْيان) أي ورجح مجاعة من العلماء القول بقبول اإلْيان
(ور ْ
وقال يف (إحتاف املريد)ُ :
الزايدة ووقوعها فيهِ( ،با تزيد طاعة) أي بسبب زايدة طاعة (اإلنسان) وهي فعله املأمور به،

واجتناب املنهي عنه (ونقصه) أي اإلْيان من حيث هو َّل بقيد حمل خمصوص ،فال يرد األنبياء
واملالئكة إذ َّل جيوز على إْياهنم أن ينقص (بنقصها) يعين الطاعة إمجاعا ( ،)5هذا مذهب مجهور
األشاعرة ( ...وقيل) أي وقال مجاعة من العلماء أعظمهم اإلمام أبو حنيفة وأصحابه وكثري من

املتكلمني :اإلْيان (َّل) يزيد وَّل ينقص؛ ألنه اسم للتصديق البالغ حد اْلزم واإلذعان ،وهذا َّل
يتصور فيه ما ذكر) (.)6

لفظي ،فرعُ تفسري اإلْيان ،فإن قلنا :هو التصديق فال يقبل الزايدة
وادعى الرازي أن اخلالف ٌ
والنقصان ،وإن قلنا :هو األعمال قبل ذلك (.)7

واملرجح عند األشاعرة أن اخلالف حقيقي ،وأن التصديق نفسه يزيد وينقص.
قال يف شرح املواقف( :واحلق أن التصديق يقبل الزايدة والنقصان) (.)8

وقال يف إحتاف املريد( :ألن األصح أن التصديق القليب يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح األدلة

وعدم ذلك ،وهلذا كان إْيان الصديقني أقوى من إْيان غريهم حبيث َّل تعرتيه الشبه ،ويؤيده أن كل
أحد يعلم أن ما يف قلبه يتفاضل حىت يكون يف بعض األحيان أعظم يقينا وإخالصا منه يف بعضها،
فكذلك التصديق واملعرفة حبسب ظهور الرباهني وكثرهتا) (.)9

هذا ما عليه متأخرو األشاعرة ،وهو الذي استقر عليه مذهبهم .وقد ذهب إىل القول ابلزايدة
والنقصان مجاعة من متقدميهم أيضا ،كالبيهقي ،وأيب منصور عبد القاهر البغدادي ،وأيب القاسم
القشريي ،واآلمدي ،مث النووي وصفي الدين اهلندي وتقي الدين السبكي ،على ما ذكره التاج

السبكي يف الطبقات ( .)10اإلْيان عند السلف وعالقته ابلعمل وكشف شبهات املعاصرين حملمد
بن حممود آل خضري 238 /1 -
_________

( )1مل أجده.

( )2عزاه يف املقاصد احلسنة ،ص ( )555إىل (إسحاق بن راهويه والبيهقي يف الشعب بسند صحيح
عن عمر من قوله) .وقال يف الفوائد اجملموعة ،ص (( :)335وسنده موقوفا على عمر صحيح

ومرفوعا ضعيف).

( )3رواه احلاكم ( ،)6 /3عن حممد بن سريين قال :ذكر رجال على عهد عمر فكأهنم فضلوا عمر

على أيب بكر قال فبلغ ذلك عمر فقال :وهللا لليلة من أيب بكر خري من آل عمر وليوم من أيب بكر
خري من آل عمر .قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط الشيخني لوَّل إرسال فيه ومل

خيرجاه .ووافقه الذهيب يف ((التلخيص)) .وانظر(( :البداية والنهاية)) َّلبن كثري ( ،)180 /3و

((كنز العمال)) (.)733 /12

((( )4شرح الصاوي)) (ص.)136 - 134

( )5قوله( :إمجاعا) راجع إىل إْيان األنبياء واملالئكة ،كما بينه ابن األمري يف حاشيته.
((( )6إحتاف املريد)) (ص.)102 - 99
((( )7حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين)) (ص.)571
((( )8شرح املواقف)) (.)360 /8

((( )9إحتاف املريد)) (ص ،)105وانظر(( :شرح البيجوري على اْلوهرة)) (ص ،)51و ((شرح

الصاوي)) (ص)138

((( )10طبقات الشافعية الكربى)) ( ،)133 - 130 /1وانظر(( :اَّلعتقاد)) للبيهقي
(ص ،)191و ((شرح النووي على مسلم)) (.)148 /1
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املطلب الرابع :قوهلم يف اَّلستثناء يف اإلْيان
جوزه منهم فباعتبار املوافاة ،ومرادهم أن اإلْيان هو ما مات
اختلف األشاعرة يف اَّلستثناء ،ومن َّ

عليه العبد ،ويوايف به ربه ،وهذا جمهول للعبد فيستثين لذلك.

قال البغدادي( :والقائلون أبن اإلْيان هو التصديق من أصحاب احلديث خمتلفون يف اَّلستثناء فيه،

فمنهم من يقول به ،وهو اختيار شيخنا أيب سهل حممد بن سليمان الصعلوكي وأيب بكر حممد بن

احلسني بن فورك .ومنهم من ينكره ،وهذا اختيار مجاعة من شيوخ عصرَن ،منهم أبو عبد هللا ابن

جماهد ،والقاضي أبو بكر حممد بن الطيب األشعري ،وأبو إسحاق إبراهيم بن حممد اإلسفرائيين .وكل
من قال من أهل احلديث أبن مجلة الطاعات من اإلْيان ،قال ابملوافاة ( ،)1وقال :كل من واىف ربه

على اإلْيان فهو املؤمن ،ومن وافاه بغري اإلْيان الذي أظهره يف الدنيا عُلم يف عاقبته أنه مل يكن قط

مؤمنا .والواحد من هؤَّلء يقول :أعلم أن إْياين حق ،وضده ابطل ،وإن وافيت ريب عليه كنت مؤمنا
حقا ،فيستثين يف كونه مؤمنا ،وَّل يستثين يف صحة إْيانه) (.)2

وقال اْلويين بعد تقرير أن اإلْيان َّل يزيد وَّل ينقص( :فإن قيل :قد أُثر عن سلفكم ربط اإلْيان
ابملشيئة وكان إذا سئل الواحد منهم عن إْيانه قال :إنه مؤمن إن شاء هللا ،فما حمصول ذلك؟

قلنا :اإلْيان اثبت يف احلال قطعا َّل شك فيه ،ولكن اإلْيان الذي هو َعلم على الفوز وآية النجاة،

إْيان املوافاة ،فاعتىن السلف به وقرنوه ابملشيئة ،ومل يقصدوا التشكيك يف اإلْيان الناجز) (.)3

ومن كالم األشاعرة يف مسألة املوافاة ،قول القرطيب( :قال علماؤَن رمحة هللا عليهم :املؤمن ضرابن:
مؤمن حيبه هللا ويواليه ،ومؤمن َّل حيبه هللا وَّل يواليه ،بل يبغضه ويعاديه ،فكل من علم هللا أنه يوايف

ابإلْيان ،فاهلل حمب له ،موال له ،راض عنه .وكل من علم هللا أنه يوايف ابلكفر ،فاهلل مبغض له،
ساخط عليهٍ ،
معاد لهَّ ،ل ألجل إْيانه ،ولكن لكفره وضالله الذي يوايف به .والكافر ضرابن :كافر

يعاقب َّل حمالة ،وكافر َّل يعاقب .فالذي يعاقب هو الذي يوايف ابلكفر ،فاهلل ساخط عيه ٍ
معاد له.

والذي َّل يعاقب هو املوايف ابإلْيان ،فاهلل غري ساخط على هذا وَّل مبغض له ،بل حمب له موالَّ ،ل

لكفره لكن إلْيانه املوايف به .فال جيوز أن يطلق القول وهي:

أبن املؤمن يستحق الثواب ،والكافر يستحق العقاب ،بل جيب تقييده ابملوافاة .وألجل هذا قلنا :إن
هللا ر ٍ
اض عن عمر يف الوقت الذي كان يعبد األصنام ،ومريد لثوابه ودخوله اْلنةَّ ،ل لعبادته الصنم،
لكن إلْيانه املوايف به .وإن هللا تعاىل ساخط على إبليس يف حال عبادته ،لكفره املوايف به.

وخالفت القدرية يف هذا وقالت :إن هللا مل يكن ساخطاً على إبليس وقت عبادته ،وَّل راضياً عن عمر
وقت عبادته للصنم .وهذا فاسد ،ملا ثبت أن هللا سبحانه عامل ِبا يواىف به إبليس لعنه هللا ،وِبا يواىف

به عمر فيما مل يزل ،فثبت أنه كان ساخطاً على إبليس حمباً لعمر .)4( ) ...
_________

( )1القول ابملوافاة ليس قوَّل ألحد من السلف ،كما سيأيت.
((( )2أصول الدين)) (ص.)253

((( )3اإلرشاد)) للجويين (ص.)336

ول آمنَّا ِاب ِ
((( )4تفسري القرطيب)) ( )239 /1لقوله تعاىلَ :وِم َن النَّ ِ
هلل *البقرة*8:
اس َمن يَـ ُق ُ َ
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والقول ابملوافاة نسبه شيخ اإلسالم إىل األشعري وابن فورك ،وبسط الكالم يف ذلك يف كتابه اإلْيان

الكبري ،ومما قاله( :والذين أوجبوا اَّلستثناء هلم مأخذان :أحدمها :أن اإلْيان هو ما مات عليه

اإلنسان ،واإلنسان إمنا يكون عند هللا مؤمنا وكافرا ابعتبار املوافاة وما سبق يف علم هللا أنه يكون
عليه .وما قبل ذلك َّل عربة به .قالوا :واإلْيان الذي يتعقبه الكفر ،فيموت صاحبه كافرا ،ليس

إبْيان ،كالصالة اليت يفسدها صاحبها قبل الكمال ،وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب،
وصاحب هذا هو عند هللا كافر؛ لعلمه ِبا ْيوت عليه .وكذلك قالوا يف الكفر ،وهذا املأخذ مأخذ

كثري من املتأخرين من الكالبية وغريهم ،ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة واحلديث من

قوهلم :أَن مؤمن إن شاء هللا ،ويريد مع ذلك أن اإلْيان َّل يتفاضل ،وَّل يشك اإلنسان يف املوجود
منه ،وإمنا يشك يف املستقبل ،وانضم إىل ذلك أهنم يقولون :حمبة هللا ورضاه وسخطه وبغضه قدمي ،مث

هل ذلك هو اإلرادة أم صفات أخر؟ هلم يف ذلك قوَّلن ...

قالوا :وهللا حيب يف أزله من كان كافرا ،إذا علم أنه ْيوت مؤمنا .فالصحابة ما زالوا حمبوبني هلل وإن

كانوا قد عبدوا األصنام مدة من الدهر ،وإبليس ما زال هللا يبغضه ،وإن كان مل يكفر بعد .وهذا على
أحد القولني هلم ،فالرضى والسخط يرجع إىل اإلرادة ،واإلرادة تطابق العلم ،فاملعىن :ما زال هللا يريد
أن يثيب هؤَّلء بعد إْياهنم ،ويعاقب إبليس بعد كفره ،وهذا معىن صحيح؛ فإن هللا يريد أن خيلق كل
ما علم أنه سيخلقه .وعلى قول من يثبتها صفات أخر ،يقول :هو أيضا حبه اتبع ملن يريد أن يثيبه،

فكل من أراد إاثبته فهو حيبه ،وكل من أراد عقوبته فإنه يبغضه ،وهذا اتبع للعلم .وهؤَّلء عندهمَّ :ل

يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطا عليه ،وَّل يفرح بتوبة عبد بعد أن اتب عليه ،بل ما زال يفرح

بتوبته ،والفرح عندهم إما اإلرادة ،وإما الرضى ،واملعىن :ما زال يريد إاثبته ،أو يرضى عما يريد إاثبته.

وكذلك َّل يغضب عندهم يوم القيامة دون ما قبله ،بل غضبه قدمي ،إما ِبعىن اإلرادة وإما ِبعىن آخر.

فهؤَّلء يقولون :إذا علم أن اإلنسان ْيوت كافرا ،مل يزل مريدا لعقوبته ،فذاك اإلْيان الذي كان معه
ابطل َّل فائدة فيه ،بل وجوده كعدمه ،فليس هذا ِبؤمن أصال .وإذا علم أنه ْيوت مؤمنا ،مل يزل
مريدا إلاثبته ،وذاك الكفر الذي فعله ،وجوده كعدمه ،فلم يكن هذا كافرا عندهم أصال.

فهؤَّلء يستثنون يف اإلْيان بناء على هذا املأخذ ،وكذلك بعض حمققيهم يستثنون يف الكفر ،مثل أيب
منصور املاتريدي ،فإن ما ذكروه مطرد فيهما ،ولكن مجاهري األئمة على أنه َّل يُستثىن يف الكفر،
واَّلستثناء فيه بدعة مل يعرف عن أحد من السلف ،ولكن هو َّلزم هلم .) ...

إىل أن قال( :وهذا القول قاله كثري من أهل الكالم أصحاب ابن ُكالب ،ووافقهم على ذلك كثري من
أتباع األئمة ،لكن ليس هذا قول أحد من السلفَّ ،ل األئمة األربعة وَّل غريهم ،وَّل كان أحد من

السلف الذين يستثنون يف اإلْيان يعللون هبذاَّ ،ل أمحد وَّل من قبله) (.)1
_________
((( )1جمموع الفتاوى)) (.)432 - 429 /7
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وقال( :وكثري من أهل الكالم يف كثري مما ينصرهَّ ،ل يكون عارفا حبقيقة دين اإلسالم يف ذلك ،وَّل ما
جاءت به السنة ،وَّل ما كان عليه السلف ،فينصر ما ظهر من قوهلم بغري املآخذ اليت كانت مآخذهم
يف احلقيقة ،بل ِبآخذ أخر ،قد تلقوها عن غريهم من أهل البدع ،فيقع يف كالم هؤَّلء من التناقض
واَّلضطراب واخلطأ ما ذم به السلف مثل هذا الكالم وأهله ،فإن كالمهم يف ذم مثل هذا الكالم

كثري .والكالم املذموم هو املخالف للكتاب والسنة ،وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو ابطل
ك ِ
ص ْدقًا َو َع ْدَّل [األنعام.]115:
وكذب ،فهو خمالف للشرع والعقل َوَْتَّ ْ
ت َربِ َ
ت َكلِ َم ُ

فهؤَّلء ملا اشتهر عندهم عن أهل السنة أهنم يستثنون يف اإلْيان ،ورأوا أن هذا َّل ْيكن إَّل إذا ُجعل
اإلْيان هو ما ْيوت العبد عليه ،وهو ما يوايف به العبد ربه ،ظنوا أن اإلْيان عند السلف هو هذا،

فصاروا حيكون هذا عن السلف .وهذا القول مل يقل به أحد من السلف ،ولكن هؤَّلء حكوه عنهم

حبسب ظنهم ،ملا رأوا أن قوهلم َّل يتوجه إَّل على هذا األصل ،وهم يدَّعون أن ما نصروه من أصل

جهم يف اإلْيان هو قول احملققني والنظار من أصحاب احلديث) (.)1

ونقل شيخ اإلسالم عن أيب القاسم األنصاري شارح "اإلرشاد" فيما حكاه عن أيب إسحاق
اإلسفرائيين ،ملا ذكر قول أيب احلسن األشعري وأصحابه يف اإلْيان ،وصحح أنه تصديق القلب ،قال:

ومن أصحابنا من قال ابملوافاة وشرط يف اإلْيان احلقيقي أن يوايف ربه به وخيتم عليه ،ومنهم من مل
جيعل ذلك شرطا فيه يف احلال.
(مث قال  -أي األنصاري  :-والذي اختاره احملققون أن اإلْيان هو التصديق ،وقد ذكرَن اختالف

أقواهلم يف املوافاة ،وأن ذلك هل هو شرط يف صحة اإلْيان وحقيقته يف احلال ،وكونه معتدا عند هللا

به ،وىف حكمه .فمن قال :إن ذلك شرط فيه ،يستثنون يف اإلطالق يف احلالَّ ،ل أهنم يشكون يف

حقيقة التوحيد واملعرفة ،لكنهم يقولونَّ :ل يدرى أي اإلْيان الذي حنن موصوفون به يف احلال ،هل
هو معتد به عند هللا؟ على معىن أَن ننتفع به يف العاقبة ،وجنتين من مثاره) (.)2

قال شيخ اإلسالم( :وأما املوافاة فما علمت أحدا من السلف علل هبا اَّلستثناء ،ولكن كثري من
املتأخرين يعلل هبا من أصحاب احلديث ،من أصحاب أمحد ومالك والشافعي وغريهم ،كما يعلل هبا
نظارهم كأيب احلسن األشعري ،وأكثر أصحابه ،لكن ليس هذا قول سلف أصحاب احلديث) (.)3

وقال( :وهؤَّلء يقولون إن حب هللا وبغضه ورضاه وسخطه ووَّليته وعداوته إمنا يتعلق ابملوافاة فقط،
فاهلل حيب من علم أنه ْيوت مؤمنا ،ويرضى عنه ويواليه حبب قدمي ومواَّلة قدْية ،ويقولون :إن عمر
حال كفره كان وليا هلل ،وهذا القول معروف عن ابن كالب ومن تبعه كاألشعري وغريه.

وأكثر الطوائف خيالفونه يف هذا ،فيقولون بل قد يكون الرجل عدوا هلل مث يصري وليا هلل ،ويكون هللا
يبغضه مث حيبه ،وهذا مذهب الفقهاء والعامة ،وهو قول املعتزلة والكرامية واحلنفية قاطبة وقدماء
املالكية والشافعية واحلنبلية.
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) ( )435 /7وما بعدها.
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)437 /7
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)439 /7
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ِ
ِ
وعلى هذا يدل القرآن ،كقوله :قُ ْل إِن ُكنتُ ْم ُحتبمو َن هللاَ فَاتَّبِعُ ِوين ُْحيبِْب ُك ُم هللاُ َويَـ ْغف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوهللاُ
غَ ُف ِ
َّ ِ
آمنُواْ ُمثَّ َك َف ُرواْ
ووإِن تَ ْش ُك ُروا يَـ ْر َ
ٌ
ين َ
ور َّرحي ٌم [آل عمرانَ ،]31:
ضهُ لَ ُك ْم [الزمر ،]7:وقوله :إِ َّن الذ َ
[النساء ،]137:فوصفهم بكفر بعد إْيان ،وإْيان بعد كفر ،وأخرب عن الذين كفروا أهنم كفار ،وأهنم
ِ
اهم أ ْ ِ
ني
آس ُف َ
َمجَع َ
إن انتهوا يُغفر هلم ما قد سلف ،وقال :فَـلَ َّما َ
وَن انتَـ َق ْمنَا م ْنـ ُه ْم فَأَ ْغ َرقـْنَ ُ ْ
َنز َل َّ
ط أَ ْع َما َهلُ ْم [حممد.]28:
َحبَ َ
[الزخرف ،]55:وقالَ :ذلِ َ
اَّللُ فَأ ْ
ك ِأب ََّهنُ ْم َك ِرُهوا َما أ َ
ِ
ِ
ِ
ضبًا َملْ يَـ ْغ َ
ب غَ َ
ب قَـ ْبـلَهُ مثْـلَهُ
ض ْ
ويف الصحيحني يف حديث الشفاعة ،تقول األنبياء(( :إ َّن َرِيب قَ ْد غَض َ
ب بَـ ْع َدهُ ِمثْـلَهُ)) (.)2( )1
َولَ ْن يَـغْ َ
ضَ
وقال ابن حزم( :وأما قوهلم :إن هللا تعاىل َّل يسخط ما رضي ،وَّل يرضى ما سخط ،فباطل وكذب،
بل قد أمر هللا تعاىل اليهود بصيانة السبت وحترمي الشحوم ،ورضي هلم ذلك ،وسخط منهم خالفه،

وكذلك أحل لنا اخلمر ،ومل يلزمنا الصالة وَّل الصوم برهة من زمن اإلسالم ،ورضي لنا شرب اخلمر

وأكل رمضان والبقاء بال صالة ،وسخط تعاىل بال شك املبادرة بتحرمي ذلك ،كما قال تعاىلَ :وَّل
تَـ ْعجل ِابلْ ُقر ِ
ك َو ْحيُهُ َوقُل َّر ِ
ب ِز ْدِين ِعل ًْما [طه ،]114:مث فرض علينا
ضى إِلَْي َ
آن ِمن قَـ ْب ِل أَن يُـ ْق َ
َْ ْ
الصالة والصوم ،وحرم علينا اخلمر ،فسخط لنا ترك الصالة وأكل رمضان وشرب اخلمر ،ورضي لنا
خالف ذلك ،وهذا َّل ينكره مسلم .ومل يزل هللا تعاىل عليما أنه سيحل ما كان أحل من ذلك مدة

كذا ،وأنه سريضى منه ،مث أنه سيحرمه ويسخطه ،وأنه سيحرم ما حرم من ذلك ويسخطه مدة ،مث أنه
حيله ويرضاه ،كما علم أنه سيحيي من أحياه مدة كذا ،وأنه يعز من أعزه مدة ،مث يذله ،وهكذا مجيع

ما يف العامل من آاثر صنعته َّل خيفى ذلك على من له أدىن حس ،وهكذا املؤمن ْيوت مرتدا ،والكافر
ْيوت مسلما؛ فإن هللا تعاىل مل يزل يعلم أنه سيسخطه فعل الكافر ما دام كافرا ،مث أنه يرضى عنه إذا

أسلم ،وأن هللا تعاىل مل يزل يعلم أنه يرضى عن أفعال املسلم وأفعال الرب ،مث أنه يسخط أفعاله إذا
ضى لِ ِعب ِ
ادهِ الْ ُك ْف َر َوإِن تَ ْش ُك ُروا يَـ ْر َ
ضهُ
ارتد أو فسق ،ونص القرآن يشهد بذلك ،قال تعاىلَ :وَّل يَـ ْر َ َ
لَ ُك ْم [الزمر ]78:فصح يقينا أن هللا تعاىل يرضى الشكر ممن شكره فيما شكره ،وَّل يرضى الكفر ممن
كفر إذا كفر مىت كفر كيف كان انتقال هذه األحوال من اإلنسان الواحد) (.)3
وتغري احلال ( ،)4وبني القول
وهبذا يظهر الفرق بني من استثىن من السلف ألجل خوف العاقبة َّ

القول أبن اإلْيان هو ما مات عليه العبد ،وأن اإلنسان
وتضمن َ
ابملوافاة ،الذي ذهب إليه األشاعرةَّ ،
إمنا يكون عند هللا مؤمنا وكافرا ابعتبار املوافاة وما سبق يف علم هللا أنه يكون عليه ،وما قبل ذلك َّل
عربة به ،وتضمن أيضا :أن حب هللا وبغضه ،ورضاه وسخطه ووَّليته وعداوته إمنا يتعلق ابملوافاة

فقط.
وسر املسألة كما بني شيخ اإلسالم أن األشاعرة ينفون األفعال اَّلختيارية ،ويثبتون رضا وحمبة قدْية

ِبعىن اإلرادة ،وعندهم أن هللا َّل يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطا عليه ،وَّل يفرح بتوبة عبد بعد

أن اتب عليه ،وأما أهل السنة فقد أخذوا ِبا دلت عليه النصوص من أن هللا تعاىل ،حيب من شاء إذا
شاء ،ويرضى عمن شاء مىت شاء ،ويسخط عمن شاء ،وقت ما يشاء ،سبحانه ،فمحبته ورضاه

وسخطه صفات تتعلق ِبشيئته.

واحلاصل :أن القول أبن اإلْيان هو ما واىف به العبد ربه ،وتعليل اَّلستثناء بذلك ،قول حمدثَّ ،ل
دليل عليه .وقد مضى ذكر اَّلعتبارات اليت بىن عليها السلف قوهلم يف اَّلستثناء .اإلْيان عند
السلف وعالقته ابلعمل وكشف شبهات املعاصرين حملمد بن حممود آل خضري 241 /1 -

_________

( )1رواه البخاري ( )4712ومسلم ( .)194من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )2جمموع الفتاوى)) ( )582 /16وما بعدها ،وانظر )62 /11( :وما بعدها.

((( )3الفصل)) َّلبن حزم ( )48 /4وما بعدها ،وفيه رد قوي على األشاعرة يف هذه املسألة.
( )4وهو أحد أوجه اَّلستثناء عند أهل السنة ،كما سبق .انظر( :ص )93من هذا البحث.
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املطلب اخلامس :الفرق بني تصديق األشاعرة ومعرفة جهم
سبق أن شيخ اإلسالم ينسب إىل جهم أن اإلْيان هو املعرفة ،أو التصديق ،ويقرر أن الفرق بني

معرفة القلب وبني جمرد التصديق اخلايل من اَّلنقياد ،أمر دقيق ،وأكثر العقالء ينكرونه.

كما أنه نسب إىل األشعري يف أحد قوليه ،وإىل أكثر أصحابه أهنم نصروا قول جهم يف اإلْيان ،ومسى
من هؤَّلء :الباقالين ،واْلويين ،والرازي.

لكن هل ينطبق هذا على متأخري األشاعرة؟ وهل يثبتون تصديقا جمردا من أعمال القلوب؟

واحلق أن الناظر يف كتب هؤَّلء املتأخرين يتبني له أهنم َّل يثبتون تصديقا جمردا عن أعمال القلوب،
بل يدخلون يف التصديق :اإلذعان واَّلنقياد والقبول والرضى ،ويفرقون بينه وبني املعرفة اليت أثبتها

جهم ،كما أهنم يقررون كفر كثري من املشركني وأهل الكتاب الذين كانوا يعرفون احلق وَّل ينقادون له.
ومن أقواهلم يف تعريف التصديق:

قال يف (إحتاف املريد)( :وهو تصديق نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم يف كل ما علم جميئه به من

الدين ابلضرورة  ...واملراد من تصديقه صلى هللا عليه وسلم :قبول ما جاء به مع الرضا برتك التكرب

والعناد ،وبناء األعمال عليهَّ ،ل جمرد وقوع نسبة الصدق إليه يف القلب من غري إذعان وقبول له،

حىت يلزم احلكم إبْيان كثري من الكفار الذين كانوا عاملني حبقيقة نبوته عليه الصالة والسالم وما جاء

به ،ألهنم مل يكونوا أذعنوا لذلك وَّل قبلوه وَّل بنوا األعمال الصاحلة عليه ،حبيث صار يطلق عليه

اسم التسليم كما هو مدلوله الوضعي) (.)1

وقال البيجوري( :واملراد بتصديق النيب يف ذلك :اإلذعان ملا جاء به والقبول له ،وليس املراد وقوع
نسبة الصدق إليه يف القلب من غري إذعان وقبول له حىت يلزم احلكم إبْيان كثري من الكفار الذين
َّ ِ
اه ُم
ين آتَـ ْيـنَ ُ
كانوا يعرفون حقيقة نبوته ورسالته صلى هللا عليه وسلم ،مصداق ذلك قوله تعاىل :الذ َ
ِ
اءه ْم [البقرة ]146:قال عبد هللا بن سالم :لقد عرفته حني رأيته كما
اب يَـ ْع ِرفُونَهُ َك َما يَـ ْع ِرفُو َن أَبْـنَ ُ
الْكتَ َ
أعرف ابين ،ومعرفيت حملمد أشد) (.)2
_________

((( )1إحتاف املريد)) (ص ،)91 - 87وعلق ابن األمري يف حاشيته على قوله( :وبناء األعمال
عليه) فقال( :فيه أن هذا َّل يتوقف عليه أصل احلقيقة ،فإن محل على اعتقاد البناء مل يكن زائدا
على ما قبله) انتهى.
((( )2شرح البيجوري)) (ص.)43
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وقال الدردير يف شرحه على (اخلريدة)( :واملراد من تصديقه عليه الصالة والسالم :اإلذعان والقبول
ملا جاء به حبيث يقع عليه اسم التسليم من غري تكرب وعنادَّ ،ل جمرد وقوع نسبة الصدق إليه يف
القلب من غري إذعان وقبول حىت يلزم احلكم إبْيان كثري من الكفار ( )1الذين كانوا عاملني حبقيقة

نبوته عليه الصالة والسالم وما جاء به؛ ألهنم مل يكونوا أذعنوا لذلك وَّل قبلوه حبيث يطلق عليه اسم

التسليم .وعلى هذا فاإلْيان الشرعي هو حديث النفس التابع للمعرفة ،أي اإلدراك اْلازم ،بناء على
الصحيح من أن إْيان املقلد صحيح .فاإلذعان والقبول والتصديق والتسليم عبارات عن شيء

واحد ،وهو حديث النفس املذكور ،فيكون اإلْيان فعال من أفعال النفس ،وليس من قبيل العلوم
واملعارف ،ويظهر من كالم بعضهم أنه الراجح) مث ذكر ما ذهب إليه التفتازاين وكثري من احملققني من
أن التصديق هو نفس اإلدراك ،فيكون من قبيل العلوم واملعارف (.)2

ويف (حاشية السيالكويت على شرح املواقف) ،بعد أن ذكر أن التصديق كسيب اختياري ،قال:

(واإلْيان الشرعي جيب أن يكون من األول ،فإن النيب صلى هللا عليه وسلم إذا ادعى النبوة وأظهر
املعجزة فوقع صدقه يف قلب أحد ضرورة من غري أن ينسب إليه اختيارَّ ،ل يقال يف اللغة :إنه

صدقه ،فال يكون إْياَن شرعيا ،كذا يف شرح املقاصد .وفيه حبث ،فإن من حصل له تصديق بال

اختيار إذا التزم العمل ِبوجبه يكون إْياَن اتفاقا ،ولو صدق النيب صلى هللا عليه وسلم ابلنظر يف
معجزاته اختيارا ،ومل يلتزم عمل ِبوجبه ،بل عانده فهو كافر اتفاقا .فعلم أن املعترب يف اإلْيان الشرعي
هو اختيار يف التزام موجب التصديق َّل يف نفسه ،وهذا هو التسليم الذي اعتربه بعض الفضالء أمرا

زائدا على التصديق فليتأمل) (.)3

واحلاصل أن األشاعرة يشرتطون يف اإلْيان :اإلذعان واَّلنقياد والقبول وترك العناد والتكرب ،لكنهم

جيعلون ذلك نفس (التصديق) ،مث يتكلفون يف إجياد الفرق بني (املعرفة) و (التصديق) ولو قالوا :إن

التصديق جيب أن يصحبه إذعان وانقياد وقبول ،لسهل األمر ،لكنهم يعلمون أن ذلك مبطل

ألصلهم الذي بنوا عليه إخراج العمل من اإلْيان ،وهو الزعم أبن اإلْيان لُغوي ،وأن الشرع مل يغري
معناه الذي هو التصديق ،ومل يتصرف فيه ،وأن اإلْيان شيء واحد.

وهلذا ملا نقل شيخ اإلسالم عن بعضهم القول أبهنم( :اختلفوا يف إضافة ما َّل يدخل يف مجلة

التصديق إليه لصحة اَّلسم ،فمنها ترك قتل الرسول ،وترك إيذائه ،وترك تعظيم األصنام ،فهذا من
الرتوك .ومن األفعال :نصرة الرسول ،والذب عنه ،وقالوا :إن مجيعه يضاف إىل التصديق شرعا.

وقال آخرون :إنه من الكبائرَّ ،ل خيرج املرء ابملخالفة فيه عن اإلْيان).
_________

( )1قال الصاوي يف حاشيته( :أي كأيب طالب ،فإنه كان يشهد له ابلصدق من غري إذعان) انتهى
من ((حاشية الصاوي على شرح اخلريدة)) (ص.)72

((( )2شرح اخلريدة البهية للدردير)) (ص )72وما بعدها .وانظر ما قاله التفتازاين يف الفرق بني
املعرفة والتصديق يف ((شرح العقائد النسفية)) (ص )82وحاصله أن التصديق املعترب أمر كسيب

يثبت ابختيار املصدق ،خبالف املعرفة فإهنا رِبا حتصل بال كسب كمن وقع بصره على جسم فحصل
له معرفة أنه جدار أو حجر.

((( )3حاشية السيالكويت على شرح املواقف)) ( ،)352 /8وانظر(( :شرح اخلريدة)) حلسني عبد
الرحيم مكي (ص.)64
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علق شيخ اإلسالم بقوله( :قلت :وهذان القوَّلن ليسا قول جهم ،لكن من قال ذلك فقد اعرتف
أبنه ليس جمرد تصديق القلب ،وليس هو شيئا واحدا ،وقال :إن الشرع تصرف فيه .وهذا يهدم
أصلهم ،وهلذا كان حذاق هؤَّلء كجهم والصاحلي وأيب احلسن والقاضي أيب بكر على أنه َّل يزول عنه
اسم اإلْيان إَّل بزوال العلم من قلبه) (.)1

مث نقل عن أيب املعايل اْلويين وأيب القاسم األنصاري شارح اإلرشاد ما يفيد أن اإلْيان هو التصديق
ابلقلب ،إَّل أن الشرع أوجب ترك العناد ،وعليه فكفر اليهود العاملني بنبوة حممد صلى هللا عليه
وسلم هو من هذا الباب ،أي كفروا عنادا وبغيا وحسدا.

قال شيخ اإلسالم :واحلذاق يف هذا املذهب كأيب احلسن والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهم عرفوا

أن هذا تناقض يفسد األصل ،فقالواَّ :ل يكون أحد كافرا إَّل إذا ذهب ما يف قلبه من التصديق،

والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره فإنه ليس يف قلبه شيء من معرفة هللا وَّل معرفة رسوله ،وهلذا

أنكر هذا عليهم مجاهري العقالء وقالوا :هذا مكابرة وسفسطة (.)2
نفس التصديق:
بطالن مذهب من جعل َ
عمل القلب َ

قد تبني مما سبق أن متأخري األشاعرة أثبتوا عمل القلب ،من القبول واَّلنقياد واإلذعان ،لكنهم

جعلوا ذلك نفس التصديق ،كما يف قول الدردير( :فاإلذعان والقبول والتصديق والتسليم عبارات

عن شيء واحد) ،وسبقت اإلشارة إىل أن هذا مذهب أيب احلسني الصاحلي ،وأن شيخ اإلسالم جزم

بفساد هذا القول ،واعتربه ضالَّل بينا ،قال( :واملرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن اإلْيان؛ فمن قصد
منهم إخراج أعمال القلوب أيضا ،وجعلها هي التصديق فهذا ضالل ِبني) ( .)3وإدخال عمل القلب
يف التصديق ،ابطل ألمور كثرية أظهرها ما يرتتب على ذلك من القول َّ
أبن من كان كفره من جهة

انتفاء عمل القلب ،كإبليس وفرعون واليهود العاملني بنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم ،فليس يف قلبه
عمل القلب هو نفس التصديق ،كان انتفاؤه يعين انتفاء التصديق،
شيء من التصديق ،ألنه إذا كان ُ
ويلزم على ذلك َّ
أن هؤَّلء املذكورين ليسوا مصدقني ،وأنه َّل يزول اسم اإلْيان عن أحد إَّل بزوال
العلم والتصديق من قلبه .وهذا الذي اعتمده احلذاق يف هذا املذهب كأيب احلسن والقاضي أيب بكر،
كما سبق.

وأما املتأخرون فقد وقعوا يف التناقض الذي أشار إليه شيخ اإلسالم ،فأثبتوا العلم والتصديق لكثري

من املشركني وأهل الكتاب ،ونفوا عنهم اإلذعان واَّلنقياد ،مع قوهلم :إن التصديق هو نفس اإلذعان

واَّلنقياد!

وهؤَّلء يلزمهم أن يقولواَّ :
إن اإلْيان الواجب يف القلب أمران :التصديق ،والعمل ،وأنه قد يوجد
لكن هذا يفسد األصل الذي بنوا عليه مذهبهم ،وهو أن اإلْيان جمرد
التصديق من غري العملَّ ،

التصديق ،وأنه شيء واحد ،وأن الشرع مل يتصرف فيه!

وهذا اَّلضطراب جزاء من أعرض عن نصوص الكتاب والسنة ،والتمس اهلدى يف غريمها من اآلراء
الكالمية ،والقواعد املنطقية.

وهذا ما سيظهر أيضا من خالل عرض مفهوم الكفر عندهم .اإلْيان عند السلف وعالقته ابلعمل

وكشف شبهات املعاصرين حملمد بن حممود آل خضري 251 /1 -
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)145 /7
((( )2جمموع الفتاوى)) ( )146 /7وما بعدها.
((( )3جمموع الفتاوى)) ( ،)554 /7وانظر( :ص )202من هذا البحث.
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املطلب السادس :مفهوم الكفر عند األشاعرة
يرى األشاعرة أن الكفر هو التكذيب ،أو اْلهل ابهلل تعاىل ،وأن ما كان من أمور الكفر اجملمع عليها
كالسجود للصنم وعبادة األفالك ليس كفرا يف نفسه ،لكنه عالمة على الكفر ،وجيوز أن يكون فاعل
ذلك يف الباطن مؤمنا .ومنهم من يقول :هذه األمور جعلها الشارع عالمة على التكذيب ،فيحكم

على فاعلها بوجود التكذيب يف قلبه وانتفاء التصديق منه.

قال الباقالين( :ابب القول يف معىن الكفر :إن قال قائل :وما الكفر عندكم؟
قيل له :ضد اإلْيان ،وهو اْلهل ابهلل عز وجل ،والتكذيب به ،الساتر لقلب اإلنسان عن العلم به،
فهو كاملغطي للقلب عن معرفة احلق  ...وقد يكون الكفر ِبعىن التكذيب واْلحد واإلنكار ،ومنه

قوهلم :كفرين حقي أي جحدين.

وليس يف املعاصي كفر غري ما ذكرَنه ،وإن جاز أن يسمى أحياَن ما ُجعل علَما على الكفر كفرا ،حنو

عبادة األفالك والنريان ،واستحالل احملرمات ،وقتل األنبياء ،وما جرى جمرى ذلك مما ورد التوقيف به

وصح اإلمجاع على أنه َّل يقع إَّل من كافر ابهلل ومكذب له وجاحد به) (.)1
وقال البغدادي( :فقال أبو احلسن األشعري :إن اإلْيان هو التصديق هلل ولرسله صلى هللا عليهم

وسلم يف أخبارهم ،وَّل يكون هذا التصديق إَّل ِبعرفته .والكفر عنده هو التكذيب ،وإىل هذا القول

ذهب ابن الراوندي واحلسني بن الفضل البجلي) (.)2

وقال( :املسألة العاشرة من هذا األصل يف بيان األفعال الدالة على الكفر :قال أصحابنا :إن أكل
اخلنزير من غري ضرورة وَّل خوف ،وإظهار زي الكفرة يف بالد املسلمني من غري إكراه عليه،

والسجود للشمس أو الصنم ،وما جرى جمرى ذلك من عالمات الكفر وإن مل يكن يف نفسه كفرا،

يضامه عقد القلب على الكفر .ومن فعل شيئا من ذلك أجرينا عليه حكم الكفر وإن مل نعلم
إذا مل َّ

كفره ابطنا) (.)3

وقال اإلجيي( :املقصد الثالث :يف الكفر :وهو خالف اإلْيان ،فهو عندَن عدم تصديق الرسول يف

بعض ما علم جميئه به ضرورة .فإن قيل :فشا مد الزَنر وَّلبس الغيار ابَّلختيار َّل يكون كافرا؟ قلنا:
جعلنا الشيء عالمة للتكذيب ،فحكمنا عليه بذلك) (.)4

واحلاصل أن األشاعرة َّل يرون الكفر إَّل تكذيب القلب أو جهله ،وَّل يرون عمال أو قوَّل هو كفر
بذاتهَّ ،
وأن من ُحكم بكفره ،فلذهاب التصديق من قلبه ،أو يقال :هو كافر ظاهرا ،وقد يكون مؤمنا
ابطنا .وهم يلتقون مع جهم يف هذا التأصيل.

قال شيخ اإلسالم( :ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه ،حيث ظنوا أن اإلْيان جمرد
تصديق القلب وعلمه ،مل جيعلوا أعمال القلب من اإلْيان ،وظنوا أنه قد يكون اإلنسان مؤمنا كامل

اإلْيان بقلبه وهو مع هذا يسب هللا ورسوله ،ويعادي هللا ورسوله ،ويعادي أولياء هللا ،ويوايل أعداء
هللا ،ويقتل األنبياء ،ويهدم املساجد ،ويهني املصاحف ،ويكرم الكفار غاية الكرامة ،ويهني املؤمنني
غاية اإلهانة ،قالوا :وهذه كلها معاص َّل تنايف اإلْيان الذي يف قلبه ،بل يفعل هذا وهو يف الباطن

عند هللا مؤمن .قالوا :وإمنا ثبت له يف الدنيا أحكام الكفار؛ ألن هذه األقوال أمارة على الكفر
ليحكم ابلظاهر كما حيكم ابإلقرار والشهود ،وإن كان يف الباطن قد يكون خبالف ما أقر به وخبالف
ما شهد به الشهود ،فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة واإلمجاع على أن الواحد من هؤَّلء كافر يف

نفس األمر معذب يف اآلخرة ،قالوا :فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه .فالكفر عندهم
شيء واحد ،وهو اْلهل ،واإلْيان شيء واحد ،وهو العلم ،أو تكذيب القلب وتصديقه ،فإهنم
متنازعون هل تصديق القلب شيء غري العلم أو هو هو.
_________

(ْ(( )1تهيد األوائل)) (ص.)394 - 392
((( )2أصول الدين)) للبغدادي (ص.)247
((( )3أصول الدين)) (ص.)266
((( )4املواقف)) (ص.)388
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وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل يف اإلْيان فقد ذهب إليه كثري من أهل الكالم املرجئة) (.)1
وقال( :فهؤَّلء القائلون بقول جهم والصاحلي قد صرحوا أبن سب هللا ورسوله ،والتكلم ابلتثليث
وكل كلمة من كالم الكفر ليس هو كفرا يف الباطن ،ولكنه دليل يف الظاهر على الكفر ،وجيوز مع
هذا أن يكون هذا الساب الشامت يف الباطن عارفا ابهلل موحدا مؤمنا به) (.)2
وَّلبن حزم كالم قوي يف الرد على األشاعرة يف هذه املسألة ،ومن ذلك قوله:

(ونقول للجهمية واألشعرية يف قوهلم :إن جحد هللا تعاىل وشتمه وجحد الرسول صلى هللا عليه وسلم
إذا كان كل ذلك ابللسان فإنه ليس كفرا لكنه دليل على أن يف القلب كفرا :أخربوَن عن هذا الدليل
الذي ذكرمت ،أتقطعون به فتثبتونه يقينا وَّل تشكون يف أن يف قلبه جحدا للربوبية وللنبوة ،أم هو دليل

جيوز ويدخله الشك وْيكن أن َّل يكون يف قلبه كفر؟ وَّل بد من أحدمها ،فإن قالوا :إنه دليل َّل
نقطع به قطعا وَّل نثبته يقينا ،قلنا هلم :فما ابلكم حتتجون ابلظن الذي قال تعاىل فيه :إِن يَـتَّبِعُو َن إَِّل
الظَّ َّن َوإِ َّن الظَّ َّن َّل يُـ ْغ ِين ِم َن ا ْحلَِق َش ْيـئًا [النجم.)3( )]28:
وقال أيضا( :وأما قوهلم :إن شتم هللا تعاىل ليس كفرا ،وكذلك شتم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
فهو دعوى؛ ألن هللا تعاىل قالَ :حيلِ ُفو َن ِاب ِ
هلل َما قَالُواْ َولََق ْد قَالُواْ َكلِ َمةَ الْ ُك ْف ِر [التوبة ]74:فنص تعاىل
ْ
ت ِ
على أن من الكالم ما هو كفر .وقال تعاىل :أَ ْن إِ َذا َِمس ْعتُم آاي ِ
هللا يُ َك َف ُر ِهبَا َويُ ْستَـ ْه َزأُ ِهبَا فَالَ تَـ ْق ُع ُدواْ
ْ َ
َم َع ُه ْم [النساء ]140:فنص تعاىل أن من الكالم يف آايت هللا تعاىل ما هو كفر بعينه مسموع .وقال
ٍِ
ِ
ب طَائَِفةً [التوبة،]66 - 65:
تعاىلَّ :ل تَـ ْعتَ ِذ ُروا قَ ْد َك َف ْرُْمت بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم إِ ْن نَـ ْع ُ
ف َع ْن طَائَِفة منْ ُك ْم نُـ َعذ ْ
فنص تعاىل على أن اَّلستهزاء ابهلل تعاىل أو ِبايته أو برسول من رسله كفر خمرج عن اإلْيان ،ومل يقل
تعاىل يف ذلك :إين علمت أن يف قلوبكم كفرا ،بل جعلهم كفارا بنفس اَّلستهزاء ،ومن ادعى غري هذا

قول هللا تعاىل ما مل يقل ،وكذب على هللا تعاىل) (.)4
فقد َّ

وقال( :وأما األشعرية فقالوا :إن شتم من أظهر اإلسالم هلل تعاىل ولرسوله أبفحش ما يكون من

الشتم ،وإعالن التكذيب هبما ابللسان بال تقية وَّل حكاية ،واإلقرار أبنه يدين بذلك ،ليس شيء من
ذلك كفرا ،مث خشوا مبادرة مجيع أهل اإلسالم هلم فقالوا :لكنه دليل على أن يف قلبه كفرا .فقلنا
هلم :وتقطعون بصحة ما دل عليه هذا الدليل؟ فقالواَّ :ل) (.)5

_________
((( )1جمموع الفتاوى)) ( )188 /7وما بعدها.

((( )2جمموع الفتاوى)) (.)557 /7
((( )3الفصل)) (.)259 /3
((( )4الفصل)) (.)244 /3
((( )5الفصل)) (.)75 /5

()463/5

وقال( :وأما سب هللا تعاىل ،فما على ظهر األرض مسلم خيالف يف أنه كفر جمرد إَّل أن اْلهمية
واألشعرية ،ومها طائفتان َّل يعتد هبما ،يصرحون أبن سب هللا تعاىل ،وإعالن الكفر ليس كفرا ،قال
بعضهم :ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفرَّ ،ل أنه كافر بيقني بسبه هللا تعاىل .وأصلهم يف هذا أصل
سوء خارج عن إمجاع أهل اإلسالم ،وهو أهنم يقولون :اإلْيان هو التصديق ابلقلب فقط وإن أعلن

ابلكفر وعبادة األواثن بغري تقية وَّل حكاية لكن خمتارا يف ذلك اإلسالم .قال أبو حممد :وهذا كفر

جمرد؛ ألنه خالف إلمجاع األمة ،وحلكم هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم ومجيع الصحابة ومن
بعدهم؛ ألنه َّل خيتلف أحدَّ -ل كافر وَّل مؤمن  -يف أن هذا القرآن هو الذي جاء به حممد صلى هللا
وح ِرف-
عليه وسلم وذكر أنه وحي من هللا تعاىل -وإن كان قوم من الروافض ادعوا أنه نقص منهُ ،

فلم خيتلفوا أن مجلته كما ذكرَن .ومل خيتلفوا يف أن فيه التسمية ابلكفر ،واحلكم ابلكفر قطعا على من
ِ
َّ ِ
يح ابْ ُن َم ْرَميَ [املائدة،]72:
ين قَالُواْ إِ َّن هللاَ ُه َو ال َْمس ُ
نطق أبقوال معروفة ،كقوله تعاىل :لََق ْد َك َف َر الذ َ
وقوله تعاىلَ :ولََق ْد قَالُواْ َكلِ َمةَ الْ ُك ْف ِر َوَك َف ُرواْ بَـ ْع َد إِ ْسالَِم ِه ْم [التوبة ،]74:فصح أن الكفر يكون
كالما.
وقد حكم هللا تعاىل ابلكفر على إبليس ،وهو عامل أبن هللا خلقه من َنر وخلق آدم من طني ،وأمره

ابلسجود آلدم وكرمه عليه ،وسأل هللا تعاىل النظرة إىل يوم يبعثون.

مث يقال هلم :إذ ليس شتم هللا تعاىل كفرا عندكم ،فمن أين قلتم :إنه دليل على الكفر؟ فإن قالوا :ألنه
حمكوم على قائله حبكم الكفر؟ قيل هلم :نعم ،حمكوم عليه بنفس قولهَّ ،ل ِبغيب ضمريه الذي َّل

يعلمه إَّل هللا تعاىل؛ فإمنا حكم له ابلكفر بقوله فقط ،فقوله هو الكفر ،ومن قطع على أنه يف ضمريه
ِ ِِ
س ِيف قُـلُوهبِِ ْم َوهللاُ أَ ْعلَ ُم ِِبَا يَكْتُ ُمو َن [آل
وقد أخرب هللا تعاىل عن قوم :يَـ ُقولُو َن أبَفْـ َواههم َّما لَْي َ
عمران ،]167:فكانوا بذلك كفارا ،كاليهود الذين عرفوا صحة نبوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
كما يعرفون أبناءهم ،وهم مع ذلك كفار ابهلل تعاىل قطعا بيقني ،إذ أعلنوا كلمة الكفر) ( .)1اإلْيان

عند السلف وعالقته ابلعمل وكشف شبهات املعاصرين حملمد بن حممود آل خضري 257 /1 -

_________

((( )1خمتصر اإليصال)) ملحق ابحمللى (.)435 /12

()464/5

املطلب األول :قوهلم يف اإلْيان
أما أبو منصور املاتريدي  -شيخ الطائفة  -فقد ذهب إىل أن اإلْيان هو التصديق ،وأن قول اللسان

شرط إلجراء األحكام الدنيوية فقط ،وأن اإلْيان َّل يزيد وَّل ينقص ،وَّل يستثىن فيه.

قال املاتريدي( :مث قد ثبت أبدلة القرآن وما عليه أهل اإلْيان ،والذي جرى به من اللسان أن اإلْيان

هو التصديق) (.)1

وقال( :األصل عندَن قطع القول ابإلْيان وابلتسمي به ابإلطالق ،وترك اَّلستثناء فيه؛ ألن كل معىن
مما ابجتماع وجوده ْتام اإلْيان عنده ،مما إذا استثين فيه مل يصح ذلك املعىن) (.)2

وقال شيخ اإلسالم( :وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أيب حنيفة كأيب منصور املاتريدي وأمثاله
إىل نظري هذا القول يف األصل ،وقالوا :إن اإلْيان هو ما يف القلب ،وأن القول الظاهر شرط لثبوت

أحكام الدنيا) (.)3

وقال مال علي القاري( :وذهب مجهور احملققني إىل أن اإلْيان هو التصديق ابلقلب ،وإمنا اإلقرار
شرط إلجراء األحكام يف الدنيا  ...وهذا هو اختيار الشيخ أيب منصور املاتريدي) (.)4

أصله شيخهم إَّل أن منهم من جعل قول اللسان ركنا يف اإلْيان ،ومنهم
وقد سار املاتريدية على ما َّ
من أثبت الزايدة والنقصان ،بل نُسب ذلك إىل مجهورهم -وليس كذلك -كما اشرتطوا اشتمال
التصديق على اإلذعان والقبول ،ومنهم من جوز اَّلستثناء.

قال التفتازاين :وليس حقيقة التصديق أن يقع يف القلب نسبة الصدق إىل اخلرب أو املخرب من غري

إذعان وقبول ،بل هو إذعان وقبول لذلك حبيث يقع عليه اسم التسليم (.)5

وقال النسفي :واإلْيان هو التصديق ِبا جاء به من عند هللا تعاىل واإلقرار به) قال شارحه( :وهذا
الذي ذكره من أن اإلْيان هو التصديق واإلقرار مذهب بعض العلماء ،وهو اختيار اإلمام مشس

األئمة وفخر اإلسالم رمحهما هللا) (.)6

فالنسفي– وهو ماتريدي -اختار هنا قول مرجئة الفقهاء ،وجعل اإلقرار جزءا من اإلْيان.

وأما عمل اْلوارح ،فقد أخرجوه من اإلْيان ،ومنهم من صرح أبنه من كمال اإلْيان.

قال املال علي القاري( :وأما العمل ابألركان فهو من كمال اإلْيان ،ومجال اإلحسان) (.)7
قوهلم يف الزايدة والنقصان:

القول بزايدة اإلْيان ونقصانه (.)8
نسب الصاوي يف (شرح اْلوهرة) إىل مجهور املاتريديةَ ،

والذي يظهر أن مجهورهم على خالف ذلك ،قال يف العقائد النسفية( :واإلْيان َّل يزيد وَّل ينقص)

(.)9

وقال أبو املعني النسفي( :وإذا ثبت أن اإلْيان هو التصديق ،وهو َّل يتزايد يف نفسه ،دل أن اإلْيان
َّل يزيد وَّل ينقص ،فال زايدة له ابنضمام الطاعات إليه ،وَّل نقصان له ابرتكاب املعاصي؛ إذ

التصديق يف احلالني على ما كان قبلهما) (.)10
قوهلم يف اَّلستثناء:

ذهب بعض املاتريدية إىل جواز اَّلستثناء ،لكن جعلوه خالف األوىل ،وخالفوا األشعرية فيما ذهبوا

إليه من القول ابملوافاة.
_________

((( )1التوحيد)) للماتريدي (ص .)332وانظر(( :املسامرة على املسايرة)) (ص.)274
((( )2التوحيد)) (ص.)388

((( )3جمموع الفتاوى)) (.)510 /7
((( )4شرح الفقه األكرب)) (ص )125وما بعدها .ومثله يف ((شرح العقائد النسفية)) للتفتازاين
(ص.)79

((( )5شرح العقائد النسفية)) (ص.)78
((( )6شرح العقائد النسفية)) (ص )78وما بعدها.

((( )7شرح الفقه األكرب)) (ص )103وانظر( :ص.)130 :
((( )8شرح جوهرة التوحيد)) (ص )134وقد سبق نقل كالمه.
((( )9العقائد النسفية)) أليب حفص النسفي ،مع شرحها للتفتازاين (ص.)80

((( )10التمهيد)) للنسفي (ص ،)102نقال عن :املاتريدية دراسة وتقوْيا ،د .أمحد بن عوض هللا
احلريب ص ( ،)463وانظر(( :تبصرة األدلة)) أليب املعني النسفي ((( ،)809 /2حاشية القاسم بن
قطلوبغا احلنفي على املسامرة)) (ص.)310 ،308 :

()465/5

قال التفتازاين شارحا قول أيب حفص النسفي( :وَّل ينبغي أن يقول :أَن مؤمن إن شاء هللا)( :ألنه إن
كان للشك فهو كفر َّل حمالة ،وإن كان للتأدب وإحالة األمور إىل مشيئة هللا تعاىل ،أو للشك يف

العاقبة واملآلَّ ،ل يف اآلن واحلال ،أو للتربك بذكر هللا تعاىل ،أو للتربؤ عن تزكية نفسه واإلعجاب
حباله ،فاألوىل تركه؛ ملا أنه يوهم الشك ،وهلذا قال :وَّل ينبغي ،دون أن يقولَّ :ل جيوز؛ ألنه إذا مل
يكن للشك فال معىن لنفي اْلواز ،كيف وقد ذهب إليه كثري من السلف حىت الصحابة والتابعني) إىل
أن قال( :وملَّا نقل عن بعض األشاعرة أنه يصح أن يقال :أَن مؤمن إن شاء هللا بناء على أن العربة يف
اإلْيان والكفر والسعادة والشقاوة ابخلاْتة ،حىت أن املؤمن السعيد من مات على اإلْيان وإن كان

طول عمره على الكفر والعصيان ،وأن الكافر الشقي من مات على الكفر -نعوذ ابهلل -وإن كان
طول عمره على التصديق والطاعة  ...أشار إىل إبطال ذلك بقوله( :والسعيد قد يشقى) أبن يرتد
بعد اإلْيان نعوذ ابهلل (والشقي قد يسعد) أبن يؤمن بعد الكفر) ( .)1اإلْيان عند السلف وعالقته

ابلعمل وكشف شبهات املعاصرين حملمد بن حممود آل خضري 267 /1 -
_________

((( )1شرح العقائد النسفية)) (ص .)84وأبو حفص النسفي هو عمر بن حممد النسفي السمرقندي
املتوىف سنة 537هـ ،وهو غري أيب املعني النسفي ميمون بن حممد املتوىف سنة 508هـ ،ونسف مدينة
كبرية بني جيحون ومسرقند.

()466/5

املطلب الثاين :مفهوم الكفر عند املاتريدية
َّل خيتلف املاتريدية عن األشاعرة يف تعريفهم للكفر وأنه التكذيب ،وأن من األعمال واألقوال ما
جعله الشارع عالمة على التكذيب ،فيُحكم بكفر مرتكبها.

قال النسفي( :الكفر هو التكذيب واْلحود ،ومها يكوَنن ابلقلب) (.)1

وقال التفتازاين( :فإن قيل :من استخف ابلشرع أو الشارع أو ألقى املصحف يف القاذورات أو شد
الزَنر ابَّلختيار كافر إمجاعا ،وإن كان مصدقا للنيب صلى هللا عليه وسلم يف مجيع ما جاء به  ...قلنا:
لو سلم اجتماع التصديق املعترب يف اإلْيان مع تلك األمور اليت هي كفر وفاقا ،فيجوز أن جيعل

الشارع بعض حمظورات الشرع عالمة على التكذيب ،فيحكم بكفر من ارتكبه ،وبوجود التكذيب

فيه ،وانتفاء التصديق عنه) ( .)2اإلْيان عند السلف وعالقته ابلعمل وكشف شبهات املعاصرين

حملمد بن حممود آل خضري 271 /1 -
_________

((( )1التمهيد)) (ص ،)100نقالً عن(( :املاتريدية دراسةً وتقوْياً)) (ص .)454وانظر(( :تبصرة
األدلة)) (.)208 /2

((( )2شرح املقاصد)) ( )225 /5نقالً عن(( :نواقض اإلْيان اَّلعتقادية)) د .حممد بن عبد هللا
الوهييب (.)185 /1

()467/5

املطلب األول :قوهلم يف اإلْيان
واملقصود ِبرجئة الفقهاء :من نسب إليه اإلرجاء من الفقهاء ،كحماد بن أيب سليمان ،وأيب حنيفة

رمحهما هللا ومن تبعهما.

وقد ذهبوا إىل أن اإلْيان تصديق ابلقلب ،وقول ابللسان ،وأخرجوا العمل من مسماه ،وزعموا أنه َّل
يزيد وَّل ينقص ،وَّل يستثىن منه ،مع قوهلم إن مرتكب الكبرية معرض للوعيد ،وهو حتت املشيئة ،كما

هو القول عند أهل السنة واْلماعة.

قال أبو حنيفة يف كتاب الوصية املنسوب إليه( :اإلْيان إقرار ابللسان وتصديق ابْلنان ،واإلقرار

وحده َّل يكون إْياَن؛ ألنه لو كان إْياَن لكان املنافقون كلهم مؤمنني ،وكذلك املعرفة وحدها أي جمرد

التصديق َّل يكون إْياَن؛ ألهنا لو كانت إْياَن لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنني .قال هللا تعاىل يف حق
اَّلل ي ْشه ُد إِ َّن الْمنَافِ ِقني لَ َك ِ
اذبُو َن [املنافقون ،]1:أي يف دعواهم اإلْيان حيث َّل تصديق
ُ َ
املنافقنيَ :و َُّ َ َ
ِ
َّ ِ
اءه ْم
اب يَـ ْع ِرفُونَهُ َك َما يَـ ْع ِرفُو َن أَبْـنَ ُ
ين آتَـ ْيـنَ ُ
اه ُم الْكتَ َ
هلم .وقال هللا تعاىل يف حق أهل الكتاب :الذ َ
[البقرة.)1( )]146:

وقال يف الفقه األكرب املنسوب إليه أيضا( :وَّل نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبرية ،إذا
مل يستحلها ،وَّل نزيل عنه اسم اإلْيان .ونسميه مؤمنا حقيقة ،وجيوز أن يكون مؤمنا فاسقا غري

كافر).

مث قال( :وَّل نقول :إن املؤمن َّل تضره الذنوب ،وَّل نقول :إنه َّل يدخل النار ،وَّل نقول :إنه خيلد

فيها وإن كان فاسقا بعد أن خيرج من الدنيا مؤمنا ،وَّل نقول :إن حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة

كقول املرجئة ،ولكن نقول :من عمل حسنة جبميع شرائطها خالية عن العيوب املفسدة واملعاين

املبطلة ،ومل يبطلها ابلكفر والردة حىت خرج من الدنيا مؤمنا ،فإن هللا تعاىل َّل يضيعها بل يقبلها منه
ويثيبه عليها .وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ومل يتب عنها صاحبها حىت مات مؤمنا ،فإنه

يف مشيئة هللا تعاىل إن شاء عذبه ابلنار ،وإن شاء عفا عنه ومل يعذبه ابلنار أصال).

إىل أن قال( :وإْيان أهل السماء واألرض َّل يزيد وَّل ينقص من جهة املؤمن به ،ويزيد وينقص من
جهة اليقني والتصديق .واملؤمنون مستوون يف اإلْيان والتوحيد ،متفاضلون يف األعمال) (.)2

وقال يف الوصية( :مث اإلْيان َّل يزيد وَّل ينقص؛ ألنه َّل يتصور زايدة اإلْيان إَّل بنقصان الكفر ،وَّل
يتصور نقصان اإلْيان إَّل بزايدة الكفر ،فكيف جيوز أن يكون الشخص الواحد يف حالة واحدة مؤمنا
وكافرا ،واملؤمن َّل مؤمن حقا .وليس يف إْيان املؤمن شك ،كما أنه ليس يف كفر الكافر شك ) ...

(.)3

_________

((( )1الوصية)) أليب حنيفة ،نقال عن ((شرح الفقه األكرب)) ملال علي القاري (ص .)124ويف ثبوت
هذا الكتاب إىل أيب حنيفة نظر؛ إذ سند الكتاب إليه مسلسل ابجملاهيل ،مع اشتماله على مسائل

كثرية خمالفة ملذهب أهل السنة واْلماعة .وانظر حتقيق ذلك يف(( :براءة األئمة األربعة من مسائل

املتكلمني املبتدعة)) للدكتور عبد العزيز بن أمحد احلميدي حفظه هللا( ،ص.)79 - 76

((( )2الفقه األكرب)) مع شرحه ملال علي القاري (ص .)129 - 102ونسبة كتاب الفقه األكرب
هذا إىل أيب حنيفة َّل تصح ،كما بينه الدكتور عبد العزيز ابن أمحد احلميدي يف ((براءة األئمة األربعة
من مسائل املتكلمني املبتدعة)) (ص )71 - 46لكن القول ابإلرجاء اثبت عن أيب حنيفة ،أثبته

معاصروه ،ومن جاء بعده ،انظر املصدر السابق (ص.)212 - 207

((( )3الوصية)) أليب حنيفة ،نقالً عن ((شرح الفقه األكرب)) (ص )127وما بعدها.

()468/5

وقال أيضا( :مث العمل غري اإلْيان ،واإلْيان غري العمل ،بدليل أن كثريا من األوقات يرتفع العمل من
املؤمن ،وَّل جيوز أن يقال :يرتفع عنه اإلْيان ،فإن احلائض ترتفع عنها الصالة وَّل جيوز أن يقال:
يرتفع عنها اإلْيان ،أو أمر هلا برتك اإلْيان .)1( ) ...

وقال الطحاوي يف عقيدته املشهورة اليت ذكر أهنا عقيدة أيب حنيفة وصاحبيه رمحهم هللا( :واإلْيان هو

اإلقرار ابللسان والتصديق ابْلنان ،ومجيع ما صح عن رسول هللا من الشرع والبيان كله حق .واإلْيان
واحد وأهله يف أصله سواء ،والتفاضل بينهم ابخلشية والتقى وخمالفة اهلوى ومالزمة األوىل) (.)2
وقد عد أصحاب املقاَّلت أاب حنيفة وأصحابه من املرجئة إلخراجهم العمل من مسمى اإلْيان

ونفيهم الزايدة والنقصان ،واشتد إنكار السلف عليهم لذلك.

قال األشعري يف املقاَّلت يف عد فرق املرجئة( :والفرقة التاسعة من املرجئة :أبو حنيفة وأصحابه،
يزعمون أن اإلْيان املعرفة ابهلل ،واإلقرار ابهلل ،واملعرفة ابلرسول ،واإلقرار ِبا جاء من عند هللا يف

اْلملة دون التفسري) (.)3

وقال شيخ اإلسالم( :واملرجئة الذين قالوا :اإلْيان تصديق القلب وقول اللسان ،واألعمال ليست

منه ،كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ،ومل يكن قوهلم مثل قول جهم .فعرفوا أن اإلنسان

َّل يكون مؤمنا إن مل يتكلم ابإلْيان مع قدرته عليه ،وعرفوا أن إبليس وفرعون وغريمها كفار مع

تصديق قلوهبم .لكنهم إذا مل يدخلوا أعمال القلوب يف اإلْيان لزمهم قول جهم ،وإن أدخلوها يف
اإلْيان لزمهم دخول أعمال اْلوارح أيضا؛ فإهنا َّلزمة هلا .ولكن هؤَّلء هلم حجج شرعية بسببها
اشتبه األمر عليهم) (.)4

وقال( :وأنكر محاد بن أىب سليمان ومن اتبعه تفاضل اإلْيان ودخول األعمال فيه واَّلستثناء فيه،
وهؤَّلء من مرجئة الفقهاء .وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ محاد بن أىب سليمان وأمثاله،

ومن قَبله من أصحاب ابن مسعود ،كعلقمة واألسود ،فكانوا من أشد الناس خمالفة للمرجئة ،وكانوا

يستثنون يف اإلْيان ،لكن محاد بن أىب سليمان خالف سلفه ،واتبعه من اتبعه ،ودخل يف هذا طوائف
من أهل الكوفة ومن بعدهم .مث إن السلف واألئمة اشتد إنكارهم على هؤَّلء ،وتبديعهم وتغليظ

القول فيهم ،ومل أعلم أحدا منهم نطق بتكفريهم ،بل هم متفقون على أهنم َّل يكفرون يف ذلك .وقد

نص أمحد وغريه من األئمة على عدم تكفري هؤَّلء املرجئة .ومن نقل عن أمحد أو غريه من األئمة
تكفريا هلؤَّلء ،أو جعل هؤَّلء من أهل البدع املتنازع يف تكفريهم فقد غلط غلطا عظيما).

إىل أن قال( :وهؤَّلء املعروفون مثل محاد بن أىب سليمان وأيب حنيفة وغريمها من فقهاء الكوفة ،كانوا
جيعلون قول اللسان واعتقاد القلب من اإلْيان ،وهو قول أىب حممد بن كالب وأمثاله ،مل خيتلف قوهلم
يف ذلك ،وَّل نقل عنهم أهنم قالوا :اإلْيان جمرد تصديق القلب) (.)5

_________

((( )1الوصية)) أليب حنيفة ،نقالً عن ((شرح الفقه األكرب)) (ص.)130
((( )2شرح العقيدة الطحاوية)) (.)331

((( )3مقاَّلت اإلسالميني)) ( ،)219 /1وانظر(( :الفصل)) َّلبن حزم ((( ،)227 /3امللل

والنحل)) للشهرستاين ((( ،)144 /1جمموع الفتاوى)) (.)547 /7

((( )4جمموع الفتاوى)) (.)194 /7

((( )5جمموع الفتاوى)) ( )507 /7وما بعدها.

()469/5

وقال( :واحلزب الثاين ( )1وافقوا أهل السنة على أنه َّل خيلد يف النار من أهل التوحيد أحد ،مث ظنوا
أن هذا َّل يكون إَّل مع وجود كمال اإلْيان؛ َّلعتقادهم أن اإلْيان َّل يتبعض ،فقالوا :كل فاسق فهو
كامل اإلْيان ،وإْيان اخللق متماثل َّل متفاضل ،وإمنا التفاضل يف غري اإلْيان من األعمال .وقالوا:

األعمال ليست من اإلْيان؛ ألن هللا فرق بني اإلْيان واألعمال يف كتابه .مث قال الفقهاء املعتربون من

أهل هذا القول :إن اإلْيان هو تصديق القلب وقول اللسان ،وهذا املنقول عن محاد بن أىب سليمان
ومن وافقه كأيب حنيفة وغريه) (.)2

وحاصل ما عليه مرجئة الفقهاء هو ما يلي:

 - 1أن اإلْيان تصديق ابلقلب وقول ابللسان.
 - 2إخراج العمل الظاهر من مسمى اإلْيان.

 - 3أن اإلْيان َّل يتبعض وَّل يزيد وَّل ينقص.
 - 4أن أهله متساوون يف أصله ،وأن التفاضل إمنا يقع يف غري اإلْيان.
 - 5أنه َّل يستثىن فيه.

 - 6أما أعمال القلوب ،فظاهر كالمهم أهنا ليست من اإلْيان .وهو ظاهر ما نقله أصحاب
املقاَّلت عنهم أيضا .وقد سبق قول شيخ اإلسالم عنهم( :لكنهم إذا مل يدخلوا أعمال القلوب يف

اإلْيان لزمهم قول جهم ،وإن أدخلوها يف اإلْيان لزمهم دخول أعمال اْلوارح أيضا؛ فإهنا َّلزمة هلا).
وقال( :واملرجئة ثالثة أصناف :الذين يقولون :اإلْيان جمرد ما يف القلب ،مث من هؤَّلء من يدخل فيه
أعمال القلوب ،وهم أكثر فرق املرجئة ،كما قد ذكر أبو احلسن األشعري أقواهلم يف كتابه ،وذكر

فرقا كثرية يطول ذكرهم ،لكن ذكرَن مجل أقواهلم .ومنهم من َّل يدخلها يف اإلْيان كجهم ومن اتبعه
كالصاحلي ،وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه.

والقول الثاين :من يقول :هو جمرد قول اللسان ،وهذا َّل يعرف ألحد قبل الكرامية.

والثالث :تصديق القلب وقول اللسان ،وهذا هو املشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم .وهؤَّلء

غلطوا من وجوه :أحدها :ظنهم أن اإلْيان الذي فرضه هللا على العباد متماثل يف حق العباد ،وأن
اإلْيان الذي جيب على شخص جيب مثله على كل شخص) (.)3

إىل أن قال -بعد استطراد( :-الوجه الثاين من غلط املرجئة :ظنهم أن ما يف القلب من اإلْيان ليس
إَّل التصديق فقط دون أعمال القلوب كما تقدم عن جهمية املرجئة.

الثالث :ظنهم أن اإلْيان الذي يف القلب يكون اتما بدون شيء من األعمال ،وهلذا جيعلون األعمال
مثرة اإلْيان ومقتضاه ِبنزلة السبب مع املسبب ،وَّل جيعلوهنا َّلزمة له ،والتحقيق أن إْيان القلب التام
يستلزم العمل الظاهر حبسبه َّل حمالة ،وْيتنع أن يقوم ابلقلب إْيان اتم بدون عمل ظاهر) (.)4

فصرح أبن اْلهمية خيرجون أعمال القلوب من اإلْيان ،وهذا يذكره يف مواضع ،أما مرجئة الفقهاء
فرتاه َّل جيزم هنا بقوهلم يف هذه املسألة ،لكنه قال يف موضع آخر( :وعند اْلهمية اإلْيان جمرد

تصديق القلب وعلمه ،هذا قول جهم والصاحلي واألشعري يف املشهور عنه وأكثر أصحابه .وعند

فقهاء املرجئة :هو قول اللسان مع تصديق القلب ،وعلى القولني أعمال القلوب ليست من اإلْيان
عندهم كأعمال اْلوارح ،فيمكن أن يكون الرجل مصدقا بلسانه وقلبه مع كراهة ما نَّزل هللا) (.)5
وقال أيضا( :ومن هنا غلطت اْلهمية واملرجئة ،فإهنم جعلوا اإلْيان من ابب القول :إما قول القلب
الذي هو علمه ،أو معىن غري العلم عند من يقول ذلك ،وهذا قول اْلهمية ومن تبعهم كأكثر

األشعرية ،وبعض متأخري احلنفية .وإما قول القلب واللسان ،كالقول املشهور عن املرجئة ،ومل جيعلوا
عمل القلب مثل حب هللا ورسوله ومثل خوف هللا من اإلْيان ،فغلطوا يف هذا األصل) (.)6

ومما يرجح أهنم َّل يدخلون أعمال القلوب يف اإلْيان ،ما قاله الطحاوي– وسبق نقله -أن اإلْيان
واحد وأهله يف أصله سواء ،والتفاضل بينهم ابخلشية والتقى .وَّل شك أن اخلشية والتقى من أعمال
القلوب ،وقد دخلها التفاضل ألهنا ليست من اإلْيان.

وسبق أيضا قول شيخ اإلسالم عنهم( :وإْيان اخللق متماثل َّل متفاضل ،وإمنا التفاضل يف غري اإلْيان
من األعمال .وقالوا :األعمال ليست من اإلْيان).

فحيث أثبتوا التفاضل يف أعمال القلوب ،دل ذلك على أهنا خارجة عن مسمى اإلْيان عندهم.
اإلْيان عند السلف وعالقته ابلعمل وكشف شبهات املعاصرين حملمد بن حممود آل خضري /1 -

271

_________

( )1أي :من القائلني أبن اإلْيان َّل يتبعض وَّل يتفاضل .واحلزب األول هم اخلوارج واملعتزلة.
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)271 /18
((( )3جمموع الفتاوى)) ( )195 /7وما بعدها.

((( )4جمموع الفتاوى)) (.)204 /7

((( )5منهاج السنة النبوية)) (.)288 /5
((( )6جامع املسائل)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)246 /5

()470/5

املطلب الثاين :هل اخلالف بني أهل السنة ومرجئة الفقهاء حقيقي أم لفظي؟
ومنشأ النزاع يف ذلك أن هؤَّلء املرجئة ،مع قوهلم إبخراج العمل من اإلْيان ،ونفي الزايدة والنقصان

عنه ،ومنع اَّلستثناء فيه ،إَّل أهنم كانوا (مع سائر أهل السنة متفقني على أن هللا يعذب من يعذبه من
أهل الكبائر ابلنار ،مث خيرجهم ابلشفاعة ،كما جاءت األحاديث الصحيحة بذلك .وعلى أنه َّلبد يف
اإلْيان أن يتكلم بلسانه ،وعلى أن األعمال املفروضة واجبة ،واتركها مستحق للذم والعقاب) (.)1
وهلذا ذهب بعض أهل العلم إىل أن اخلالف بينهم وبني أهل السنة خالف يف اَّلسم واللفظ دون

احلكم ،وذهب آخرون إىل أنه خالف حقيقي يف اَّلسم واللفظ واحلكم.
حتقيق قول شيخ اإلسالم يف هذه املسألة:

عزا بعض الباحثني إىل شيخ اإلسالم أنه ممن يرى النزاع بني أهل السنة ومرجئة الفقهاء نزاعا لفظيا،

على ما هو املتبادر من بعض كالمه.

والتحقيق يف ذلك أن شيخ اإلسالم له عبارات متنوعة يف تناول هذه املسألة:

 - 1فتارة يقول عن اخلالف يف األعمال هل هي من اإلْيان ويف اَّلستثناء وحنو ذلك :إن عامته نزاع
لفظي.
 - 2واترة يقول :هذه البدعة أخف البدع فإن كثريا من النزاع فيها نزاع يف اَّلسم واللفظ دون احلكم

(.)2

 - 3واترة يشري إىل أن ذلك من بدع األقوال واألفعال َّل العقائد .قال( :وهلذا دخل يف إرجاء
الفقهاء مجاعة هم عند األمة أهل علم ودين ،وهلذا مل يكفر أحد من السلف أحدا من (مرجئة

الفقهاء) بل جعلوا هذا من بدع األقوال واألفعالَّ ،ل من بدع العقائد؛ فإن كثريا من النزاع فيها
لفظي ،لكن اللفظ املطابق للكتاب والسنة هو الصواب .فليس ألحد أن يقول خبالف قول هللا

ورسولهَّ ،لسيما وقد صار ذلك ذريعة إىل بدع أهل الكالم من أهل اإلرجاء وغريهم ،وإىل ظهور
الفسق ،فصار ذلك اخلطأ اليسري يف اللفظ سببا خلطأ عظيم يف العقائد واألعمال ،فلهذا عظم القول

يف ذم اإلرجاء حىت قال إبراهيم النخعي :لفتنتهم يعىن املرجئة أخوف على هذه األمة من فتنة

األزارقة) وذكر آاثرا يف ذم املرجئة (.)3

وهذه املواضع الثالثة َّل تعارض بينهاَّ ،
فإن فيها إقرارا أبن هذا النزاع منه ما هو حقيقي ،ومنه ما هو

لفظي وهو الغالب واألكثر (.)4

أقر أبن أعمال اْلوارح َّلزمة إلْيان
 - 4واترة يبني شيخ اإلسالم أن اخلالف إمنا يكون لفظياً مع من َّ
القلب ،حبيث إذا انتفى الالزم انتفى امللزوم.

وهذا يذكره يف مواضع ،ومع هذا فقد غفل كثري من الباحثني عن اإلشارة إليه.
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) ( )38 /13وما بعدها.
( )2انظر هذين املوضعني يف(( :جمموع الفتاوى)) ( )38 /13وما بعدها.
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)394 /7

( )4لكنه صرح يف موض ٍع أبن هذا النزاع كثري منه معنوي ،قال( :مث بعد ذلك تنازع الناس يف اسم
املؤمن واإلْيان نزاعا كثريا ،منه لفظي ،وكثري منه معنوي ،فإن أئمة الفقهاء مل ينازعوا يف شيء مما

ذكرَنه من األحكام ،وان كان بعضهم أعلم ابلدين وأقوم به من بعض ،ولكن تنازعوا يف األمساء،
كتنازعهم يف اإلْيان هل يزيد وينقص ،وهل يستثىن فيه أم َّل ،وهل األعمال من اإلْيان أم َّل ،وهل
الفاسق امللي مؤمن كامل اإلْيان أم َّل؟)(( .جمموع الفتاوى)) ( )504 /7وما بعدها .وهذا ْيكن
محله على عموم النزاع الواقع بني (الناس) يف مسألة اإلْيان ،فيدخل يف ذلك خالف اْلهمية
واخلوارج واملعتزلة ،وَّلشك أن النزاع حينئذ يكون أكثره معنواي.

()471/5

ومن هذه املواضع قوله( :وقيل ملن قال دخول األعمال الظاهرة يف اسم اإلْيان جماز :نزاعك لفظي،

فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم اإلْيان الواجب الذي يف القلب وموجباته ،كان عدم الالزم موجبا

لعدم امللزوم ،فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن ،فإذا اعرتفت هبذا كان النزاع لفظيا .وإن قلت
ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه ،من أنه يستقر اإلْيان التام الواجب يف القلب مع إظهار ما هو كفر

وترك مجيع الواجبات الظاهرة ،قيل لك :فهذا يناقض قولك أن الظاهر َّلزم له وموجب له ،بل قيل:
حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن اترة ،ويفارقه أخرى ،فليس بالزم له وَّل موجب ومعلول له،

ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن ،وإذا عدم مل يدل عدمه على العدم ،وهذا حقيقة قولك)

(.)1

وقال( :وهذا يلزم كل من مل يقل إن األعمال الظاهرة من لوازم اإلْيان الباطن .فإذا قال :إهنا من

لوازمه وأن اإلْيان الباطن يستلزم عمال صاحلا ظاهرا ،كان بعد ذلك قوله :إن تلك األعمال َّلزمة
ملسمى اإلْيان أو جزءا منه نزاعا لفظيا كما تقدم) (.)2

وقال( :وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو احلسن يف كتاب (املوجز) ،وهو أن القرآن نفى اإلْيان عن غري
ِ َّ ِ
وهبُ ْم [األنفال ،]2:ومل يقل إن هذه األعمال
ين إِذَا ذُكِ َر هللاُ َو ِجلَ ْ
ت قُـلُ ُ
هؤَّلء كقوله :إِ َّمنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
من اإلْيان .قالوا :فنحن نقول :من مل يعمل هذه األعمال مل يكن مؤمنا؛ ألن انتفاءها دليل على

انتفاء العلم من قلبه .واْلواب عن هذا من وجوه:

أحدها :أنكم سلمتم أن هذه األعمال َّلزمة إلْيان القلب فإذا انتفت مل يبق يف القلب إْيان ،وهذا

هو املطلوب ،وبعد هذا فكوهنا َّلزمة أو جزءا نزاع لفظي.
ض ٌع َو َس ْبـ ُعو َن ُش ْعبَةً)) ().)3
ض ٌع َو ِستمو َن أ َْو بِ ْ
الثاين :أن نصوصا صرحت أبهنا جزء كقوله(( :ا ِإلْيَا ُن بِ ْ
(.)4
وقال( :واملرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن اإلْيان ،فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا

وجعلها هي التصديق ،فهذا ضالل بني .ومن قصد إخراج العمل الظاهر ،قيل هلم :العمل الظاهر

َّلزم للعمل الباطن َّل ينفك عنه ،وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن ،فبقي النزاع يف أن العمل الظاهر
هل هو جزء من مسمى اإلْيان يدل عليه ابلتضمن أو َّلزم ملسمى اإلْيان؟
والتحقيق أنه اترة يدخل يف اَّلسم ،واترة يكون َّلزما للمسمى ،حبسب إفراد اَّلسم واقرتانه ) ..

(.)5

_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)577 /7
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)584 /7
( )3رواه البخاري ( )9ومسلم ( )35من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)202 /7

( )5جمموع الفتاوى ( )554 /7وما بعدها.
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وقال( :وملا كان إْيان القلب له موجبات يف الظاهر ،كان الظاهر دليال على إْيان القلب ثبوات
َّلل والْيـوِم ِ
ِ
ِ
اد َّ
اآلخ ِر يُـ َوادمو َن َم ْن َح َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ
وانتفاء ،كقوله تعاىلَّ :ل َِجت ُد قَـ ْوًما يُـ ْؤمنُو َن ِاب َّ َ َ ْ
ِ
وه ْم أ َْولِيَاء َولَ ِك َّن
[اجملادلة ،]22:وقوله عز وجلَ :ولَ ْو َكانُوا يُـ ْؤِمنُو َن ِابهلل والنِ ِ
َّيب َوَما أُن ِز َل إِلَْيه َما َّاختَ ُذ ُ
َكثِريا ِم ْنـهم فَ ِ
اس ُقو َن [املائدة ]81:وأمثال ذلك .وبعد هذا فنزاع املنازع يف أن اإلْيان يف اللغة هل
ً ُْ
هو اسم جملرد التصديق دون مقتضاه ،أو اسم لألمرين يؤول إىل نزاع لفظي .وقد يقال :إن الدَّللة
ختتلف ابإلفراد واَّلقرتان .والناس منهم من يقول :إن أصل اإلْيان يف اللغة التصديق ،مث يقول:

والتصديق يكون ابللسان ويكون ابْلوارح ،والقول يسمى تصديقا ،والعمل يسمى تصديقا ،كقول
ان تَـ ْزنِي ِ
النيب صلى هللا عليه وسلم(( :الع ْيـنَ ِ
الس ْم ُع َوالْيَ ُد تَـ ْزِين
ان َوِزََن ُمهَا النَّظَُر َو ْاألُذُ ُن تَـ ْزِين َوِزََن َها َّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ْش َو ِ
ك أ َْو يُ َكذبُهُ))
صد ُق َذل َ
ج يُ َ
َوِزََن َها الْبَط ُ
ْب يَـتَ َم َّىن َويَ ْشتَ ِهي َوالْ َف ْر ُ
الر ْج ُل تَـ ْزِين َوِزََن َها ال َْم ْش ُي َوالْ َقل ُ
( ،)1وقال احلسن البصري :ليس اإلْيان ابلتمين وَّل ابلتحلي ولكن ِبا وقر يف القلب وصدقه العمل
(.)2

ومنهم من يقول :بل اإلْيان هو اإلقرار وليس هو مرادفا للتصديق  ...وإمنا املقصود أن فقهاء املرجئة
خالفهم مع اْلماعة خالف يسري ،وبعضه لفظي ،ومل يعرف بني األئمة املشهورين ابلفتيا خالف إَّل
يف هذا ،فإن ذلك قول طائفة من فقهاء الكوفيني كحماد بن أيب سليمان وصاحبه أيب حنيفة

وأصحاب أيب حنيفة) (.)3

وقال( :وهذا التصديق له لوازم داخلة يف مسماه عند اإلطالق ،فإن انتفاء الالزم يقتضي انتفاء
امللزوم ،ويبقى النزاع لفظيا :هل اإلْيان دال على العمل ابلتضمن أو ابللزوم؟

_________

آدم نَ ِ
ِ
صيبُهُ ِم ْن ِ
الزََن ُم ْد ِر ٌك
ب َعلَى ابْ ِن َ َ
( )1رواه مسلم ( )2657من حديث أيب هريرة ،ولفظهُ (( :كت َ
ِ
ك َّل َحمَالَةَ فَالْع ْيـنَ ِ
ان ِزََن ُمهَا النَّظَر واألُذُ ََن ِن ِزََن ُمهَا ْ ِ
ْش
ذَلِ َ
الم َوالْيَ ُد ِزََن َها الْبَط ُ
سا ُن ِزََنهُ الْ َك ُ
َ
ُ َ
اَّلست َماعُ َوالل َ
َو ِ
الر ْج ُل ِزََن َها ْ
ج َويُ َك ِذبُهُ)) .ورواه البخاري ()6243
ص ِد ُق َذلِ َ
ْب يَـ ْه َوى َويَـتَ َم َّىن َويُ َ
ك الْ َف ْر ُ
اخلُطَا َوالْ َقل ُ
أبخصر من هذا.
( )2رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( ،30351و.)35211
((( )3شرح األصفهانية)) (ص.)181
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ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بني أهل السنة يف هذه املسألة هو نزاع لفظي ،وإَّل فالقائلون أبن
اإلْيان قول من الفقهاء ،كحماد بن أىب سليمان ،وهو أول من قال ذلك ،ومن اتبعه من أهل الكوفة
وغريهم متفقون مع مجيع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون حتت الذم والوعيد ،وإن

قالوا :إن إْياهنم كامل كإْيان جربيل ( ،)1فهم يقولون :إن اإلْيان بدون العمل املفروض ومع فعل

احملرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله اْلماعة .ويقولون أيضا أبن من أهل الكبائر
من يدخل النار كما تقوله اْلماعة .والذين ينفون عن الفاسق اسم اإلْيان من أهل السنة متفقون

على أنه َّل خيلد يف النار ،فليس بني فقهاء امللة نزاع يف أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين ابطنا

وظاهرا ِبا جاء به الرسول وما تواتر عنه أهنم من أهل الوعيد وأنه يدخل النار منهم من أخرب هللا
ورسوله بدخوله إليها وَّل خيلد منهم فيها أحد وَّل يكونون مرتدين مباحي الدماء) (.)2

ومن خالل هذه النقوَّلت يتضح أن شيخ اإلسالم يرى اخلالف لفظيا مع من أقر ابلتالزم بني الظاهر

والباطن ،وأن العمل الظاهر َّلزم لإلْيان الباطن َّل ينفك عنه ،حبيث إذا انتفى الالزم انتفى امللزوم.

وأما من يرى العمل مثرة تقارن الباطن اترة وتفارقه أخرى ،فهذا قائل بقول جهم ،والنزاع معه حقيقي
بال ريب.

_________

( )1نقل بعض احلنفية عن أيب حنيفة قوله :إْياين كإْيان جربيل ،وَّل أقول :مثل إْيان جربيل؛ وعللوا

ذلك أبن إْيان جربيل يزيد يف الصفة من كونه عن مشاهدة ،فيحصل به زايدة اَّلطمئنان ،وبه حيصل
زايدة القرب ورفع املنزلة .ونقل بعضهم عنه كراهة ذلك ،قال ابن عابدين( :لكن ما نقل عن اإلمام

هنا خيالفه ما يف اخلالصة من قوله :قال أبو حنيفة :أكره أن يقول الرجل إْياين كإْيان جربيل ،ولكن
يقول :آمنت ِبا آمن به جربيل اهـ .وكذا ما قاله أبو حنيفة يف كتاب العامل واملتعلم :إن إْياننا مثل

إْيان املالئكة ألَن آمنا بوحدانية هللا تعاىل وربوبيته وقدرته ،وما جاء من عند هللا عز وجل ِبثل ما

أقرت به املالئكة وصدقت به األنبياء والرسل ،فمن ها هنا إْياننا مثل إْياهنم ،ألَن آمنا بكل شيء
آمنت به املالئكة مما عاينته من عجائب هللا تعاىل ومل نعاينه حنن ،وهلم بعد ذلك علينا فضائل يف
الثواب على اإلْيان ومجيع العبادات اخل) حاشية ابن عابدين ( ،)274 /3البحر الرائق (.)310 /3

قلت :وقد روى ابن عدي يف الكامل ( )9 /7إبسناده إىل غسان بن الفضل قال :ثنا محاد بن زيد
قال :قلت أليب حنيفة إن جابرا  -أي اْلعفي  -روى عنك وأنك تقول :إْياين كإْيان جربيل

وميكائيل .قال :ما قلت هذا ،ومن قال هذا فهو مبتدع ،قال :فذكرت ذلك حملمد بن احلسن

صاحب الرأي قول محاد بن زيد ،فقال :صدق محاد إن أاب حنيفة كان يكره أن يقول ذلك) .وروى
عن علي بن اْلعد قال :مسعت أاب يوسف يقول :من قال :إْياين كإْيان جربيل فهو صاحب بدعة)

الكامل ( .)145 /7وقال شيخ اإلسالم( :وقد ذكر بعض من صنف يف هذا الباب من أصحاب أىب
حنيفة ،قال :وأبو حنيفة وأبو يوسف وحممد كرهوا أن يقول الرجل :إْياين كإْيان جربيل وميكائيل-

قال حممد :ألهنم أفضل يقينا -أو إْياين كإْيان جربيل ،أو إْياين كإْيان أىب بكر ،أو كإْيان هذا ،ولكن
يقول :آمنت ِبا آمن به جربيل وأبو بكر) ((جمموع الفتاوى)) (.)41 /13

((( )2جمموع الفتاوى)) ( ،)297 /7وانظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)271 /18( ،)575 /7
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وقول شيخ اإلسالم( :خالفهم مع اْلماعة خالف يسري ،وبعضه لفظي) ،وقوله( :أن أكثر التنازع بني
أهل السنة يف هذه املسألة هو نزاع لفظي) وحنو هذا من كالمه ،يدل على أن اخلالف مع مرجئة

الفقهاء -وإن قالوا ابلتالزم -حقيقي يف بعض املسائل ،ولعله يشري إىل قوهلم يف اَّلستثناء ،أو
جتويزهم أن يقول أفسق الناس :إن إْيانه كإْيان جربيل عليه السالم!

وقد ترتب على قوهلم يف اَّلستثناء مذهب شنيع ،وهو تكفري املستثين ،حبجة أنه شاك يف إْيانه ،وهلذا

منع بعض احلنفية من تزويج القائل ابَّلستثناء؛ لكن احملققني منهم على خالفه.
قال ابن جنيم( :وقال الرستغفينَّ :ل جتوز املناكحة بني أهل السنة واَّلعتزال .وقال الفضلَّ :ل جيوز

بني من قال :أَن مؤمن إن شاء هللا تعاىل؛ ألنه كافر .ومقتضاه منع مناكحة الشافعية ،واختلف فيها

هكذا ،قيل :جيوز ،وقيل :يتزوج بنتهم وَّل يزوجهم بنته ،وعلله يف البزازية بقوله :تنزيال هلم منزلة أهل

الكتاب .وقد قدمنا يف ابب الوتر والنوافل إيضاح هذه املسألة ،وأن القول بتكفري من قال :أَن مؤمن

إن شاء هللا غلط ،وجيب محل كالمهم على من يقول ذلك شاكا يف إْيانه ،والشافعية َّل يقولون به،
فتجوز املناكحة بني احلنفية والشافعية بال شبهة .وأما املعتزلة فمقتضى الوجه حل مناكحتهم؛ ألن
احلق عدم تكفري أهل القبلة ،كما قدمنا نقله عن األئمة يف ابب اإلمامة) (.)1

واحلاصل أن إرجاء الفقهاء حيتمل أمرين:

األول :عدم إثبات التالزم بني الظاهر والباطن ،والقائل هبذا خالفه مع أهل السنة خالف حقيقي
جوهري.
والثاين :إثبات التالزم بني الظاهر والباطن ،والتسليم أبن انتفاء الالزم يدل على انتفاء امللزوم،

والقائل هبذا خالفه مع أهل السنة أكثره لفظي ،وبدعته يف إخراج العمل من مسمى اإلْيان ،من بدع
األقوال واألفعالَّ ،ل من بدع العقائد.

هذا حترير مذهب شيخ اإلسالم ،يف هذه املسألة ،حسبما ظهر يل من تتبع كالمه يف مواطن كثرية من

كتبه.

وممن ذهب إىل أن اخلالف بني أهل السنة ومرجئة الفقهاء خالف صوري:

ابن أيب العز احلنفي يف شرحه على الطحاوية ،حيث قال( :واَّلختالف الذي بني أيب حنيفة واألئمة

الباقني من أهل السنة خالف صوري؛ فإن كون أعمال اْلوارح َّلزمة إلْيان القلب ،أو جزءا من
اإلْيان ،مع اَّلتفاق على أن مرتكب الكبرية َّل خيرج من اإلْيان ،بل هو يف مشيئة هللا إن شاء عذبه

وإن شاء عفا عنه :نزاع لفظي َّل يرتتب عليه فساد اعتقاد) (.)2

وهذا موافق ملا قرره شيخ اإلسالم ،من جعل اخلالف مع هؤَّلء املرجئة لفظياً ،إذا أقروا أبن أعمال

اْلوارح َّلزمة إلْيان القلب.

ومنهم :احلافظ الذهيب ،فقد قال( :قال معمر :قلت حلماد :كنت رأسا وكنت إماما يف أصحابك،

فخالفتهم فصرت اتبعا .قال :إين أن أكون اتبعا يف احلق ،خري من أن أكون رأسا يف الباطل.

قلت :يشري معمر إىل أنه حتول مرجئا إرجاء الفقهاء ،وهو أهنم َّل يعدون الصالة والزكاة من اإلْيان،
ويقولون :اإلْيان إقرار ابللسان ،ويقني يف القلب ،والنزاع على هذا لفظي إن شاء هللا ،وإمنا غلو

اإلرجاء من قالَّ :ل يضر مع التوحيد ترك الفرائض .نسأل هللا العافية) (.)3
وصرح بعض أهل العلم أبن اخلالف حقيقي جوهري ،إبطالق:
_________

((( )1البحر الرائق شرح كنز الدقائق)) ( ،)110 /3وينظر(( :فتح القدير)) َّلبن اهلمام (/3
(( ،)231حاشية ابن عابدين)) ( .)46 /3وينبغي التنبه َّلختالط كالم احلنفية ،بكالم املاتريدية،

بعد انتشار مذهب املاتريدي ،مما يصعب معه اْلزم أبن الفروع اليت يذكروهنا يف ابب اإلْيان والكفر

مما تقول به املرجئة األوائل.

((( )2شرح العقيدة الطحاوية)) (.)508 /2
((( )3سري أعالم النبالء)) (.)233 /5

()475/5

قال الشيخ ابن ابز معلقا على قول الطحاوي يف عقيدته املشهورة( :واإلْيان هو اإلقرار ابللسان،
والتصديق ابْلنان)( :هذا التعريف فيه نظر وقصور ،والصواب الذي عليه أهل السنة واْلماعة أن

اإلْيان قول وعمل واعتقاد ،يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية ،واألدلة على ذلك من الكتاب والسنة

أكثر من أن حتصر ،وقد ذكر الشارح ابن أيب العز مجلة منها فراجعها إن شئت .وإخراج العمل من
اإلْيان هو قول املرجئة ،وليس اخلالف بينهم وبني أهل السنة فيه لفظياً ،بل هو لفظي ومعنوي،

ويرتتب عليه أحكام كثرية ،يعلمها من تدبر كالم أهل السنة وكالم املرجئة ،وهللا املستعان) (.)1

وقال الشيخ األلباين معلقا على كالم الطحاوي أيضا( :هذا مذهب احلنفية واملاتريدية ،خالفاً للسلف

ومجاهري األئمة كمالك والشافعي وأمحد واألوزاعي وغريهم ،فإن هؤَّلء زادوا على اإلقرار والتصديق:

العمل ابألركان.

وليس اخلالف بني املذهبني اختالفاً صورايً كما ذهب إليه الشارح رمحه هللا تعاىل ،حبجة أهنم مجيعاً
اتفقوا على أن مرتكب الكبرية َّل خيرج عن اإلْيان ،وأنه يف مشيئة هللا ،إن شاء عذبه وإن شاء عفا
عنه .فإن هذا اَّلتفاق وإن كان صحيحاً ،فإن احلنفية لو كانوا غري خمالفني للجماهري خمالفة حقيقية يف
إنكارهم أن العمل من اإلْيانَّ ،لتفقوا معهم على أن اإلْيان يزيد وينقص وأن زايدته ابلطاعة ،ونقصه
ابملعصية ،مع تضافر أدلة الكتاب والسنة واآلاثر السلفية على ذلك ،وقد ذكر الشارح طائفة طيبة
منها (ص )344 - 342ولكن احلنفية أصروا على القول خبالف تلك األدلة الصرحية يف الزايدة

والنقصان ،وتكلفوا يف أتويلها تكلفاً ظاهراً ،بل ابطالً ،ذكر الشارح (ص )342منوذجاً منها ،بل
حكى عن أيب املعني النسفي أنه طعن يف صحة حديث(( :اإلْيان بضع وسبعون شعبة  )) ..مع

احتجاج كل أئمة احلديث به ،ومنهم البخاري ومسلم يف صحيحيهما ،وهو خمرج يف (الصحيحة)

( )1769وما ذلك إَّل ألنه صريح يف خمالفة مذهبهم!
مث كيف يصح أن يكون اخلالف املذكور صورايً ،وهم جييزون ألفجر واحد منهم أن يقول :إْياين

كإْيان أيب بكر الصديق! بل كإْيان األنبياء واملرسلني وجربيل وميكائيل عليه الصالة والسالم! كيف

وهم بناء على مذهبهم هذا َّل جييزون ألحدهم  -مهما كان فاجراً فاسقاً  -أن يقول :أَن مؤمن إن
ِ َّ ِ
ت
ين إِ َذا ذُكِ َر هللاُ َو ِجلَ ْ
شاء هللا تعاىل ،بل يقول :أَن مؤمن حقاً! وهللا عز وجل يقول :إِ َّمنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
قُـلُوهبم وإِذَا تلِيت علَي ِهم آايته زاد ْهتُم إِْياَن وعلَى رهبِِم يـتـوَّكلُو َن الَّ ِذين ي ِقيمو َن َّ ِ
اه ْم
الصالَةَ َوممَّا َرَزقـْنَ ُ
َُ ُ
ُُ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ً َ َ َ ْ َ َ َ
ات ِعن َد َرهبِِ ْم َوَمغْ ِف َرةٌ َوِر ْز ٌق َك ِرميٌ [األنفالَ ،]4 - 2:وَم ْن
ك ُه ُم ال ُْم ْؤِمنُو َن َح اقا َّهلُ ْم َد َر َج ٌ
يُن ِف ُقو َن أ ُْولَئِ َ
أَص َد ُق ِمن َِّ
اَّلل قِيال [النساء ]122:وبناء على ذلك كله اشتطوا يف تعصبهم ،فذكروا أن من استثىن
ْ
َ
يف إْيانه فقد كفر! وفرعوا عليه أنه َّل جيوز للحنفي أن يتزوج ابملرأة الشافعية! وتسامح بعضهم–

زعموا – فأجاز ذلك دون العكس ،وعلل ذلك بقوله :تنزيالً هلا منزلة أهل الكتاب! وأعرف شخصاً
من شيوخ احلنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية ،فأىب قائالً :لوَّل أنك شافعي! فهل بعد هذا

جمال للشك يف أن اخلالف حقيقي؟ ومن شاء التوسع يف هذه املسألة فلريجع إىل كتاب شيخ اإلسالم

ابن تيمية( :اإلْيان) فإنه خري ما ألف يف هذا املوضوع) ( .)2اإلْيان عند السلف وعالقته ابلعمل

وكشف شبهات املعاصرين حملمد بن حممود آل خضري 283 /1 -
_________

((( )1التعليق على الطحاوية)) ضمن ((جمموع فتاوى ومقاَّلت الشيخ ابن ابز)) (.)265 /1
((( )2العقيدة الطحاوية)) شرح وتعليق (ص )42وما بعدها.

()476/5

املطلب األول :حول ما ينسب إىل املرجئة من أنه َّل يضر مع اإلْيان ذنب
اشتهر على ألسنة كثري من الناس أن املرجئة هي الفرقة اليت تقولَّ :ل يضر مع اإلْيان ذنب ،كما َّل

ينفع مع الكفر طاعة ،وهذا القول وإن نسب إىل بعض املرجئة ،كاليونسية ( ،)1إَّل أنه َّل يُعلم قائل
من أهل العلم قد ذهب إليه ،ونسبته إىل مقاتل بن سليمان كذب عليه.

قال شيخ اإلسالم( :وأما ما يذكر عن غالة املرجئة أهنم قالوا :لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد،
فال نعرف قائال مشهورا من املنسوبني إىل العلم يذكر عنه هذا القول) (.)2
وقال( :وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولونَّ :ل يدخل النار من أهل التوحيد أحد ،لكن ما
علمت معيناً أحكي عنه هذا القول ،وإمنا الناس حيكونه يف الكتب وَّل يعيِنون قائله ،وقد يكون قول

من َّل خالق له ،فإن كثريا من الفساق واملنافقني يقولونَّ :ل يضر مع اإلْيان ذنب أو مع التوحيد،
وبعض كالم الرادين على املرجئة وصفهم هبذا) (.)3

واخلطر الذي يكمن من شيوع هذه املقالة ،هو ظن كثري من الناس أن من برئ من هذا فقد برئ من
اإلرجاء ،وظنهم أن اإلرجاء قول متهافت ظاهر البطالنَّ ،ل ْيكن أن يقول به أحد قرأ القرآن ،ونظر
يف السنة ،وعرف شيئا من نصوص الوعيد؛ َّ
فإن كون املسلم املوحد قد يدخل النار بذنبه ،تواتر تواترا
يفيد العلم الضروري.

ولو كان اإلرجاء منحصرا يف هذه املقالة املتهافتة ،ملا ذهب إليه مجع من العباد والزهاد ،والفقهاء
والنظار ،من أمثال طلق بن حبيب ،وذر بن عبد هللا ،ومحاد بن أيب سليمان ،وأيب حنيفة النعمان بن
اثبت ،وأيب احلسن األشعري يف أحد قوليه ،وأيب منصور املاتريدي ،ومن تبعهما من األشاعرة

واملاتريدية ،وفيهم خلق كثري من احلنفية واملالكية والشافعية ،وبعض احلنابلة.

وهذا اْلهل حبقيقة اإلرجاء ،ومقاَّلت املرجئة ،أدى إىل شيوعه وانتشاره ،وتبين كثري من املتأخرين له،

حىت دخل على بعض املنتسبني للحديث والسنة يف هذه األزمنة ،كما دخل على من قبلهم ممن

يصرح ابلرباءة من قول املرجئة ،مع نصره لشيء من مقاَّلهتم.
وأَن أسوق إليك شواهد ،تدل على ما ذكرت:

 - 1قال املال علي القاري يف الدفاع عن أيب حنيفة( :مث املرجئة املذممة من املبتدعة ليسوا من
القدرية ،بل هم طائفة قالواَّ :ل يضر مع اإلْيان ذنب ،كما َّل ينفع مع الكفر طاعة .فزعموا أن أحدا

من املسلمني َّل يعاقب على شيء من الكبائر ،فأين هذا اإلرجاء؟! مث قول أيب حنيفة مطابق لنص
شاء [النساء]48:
ك لِ َمن يَ َ
القرآن ،وهو قوله تعاىل :إِ َّن هللاَ َّلَ يَـغْ ِف ُر أَن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَـغْ ِف ُر َما ُدو َن ذَلِ َ
( ،)4خبالف املرجئة حيث َّل جيعلون الذنوب مما عدا الكفر حتت املشيئة  ...مث اعلم أن مذهب

املرجئة أن أهل النار إذا دخلوا النار فإهنم يكونون يف النار بال عذاب ،كاحلوت يف املاء ،إَّل أن الفرق
بني الكافر واملؤمن أن للمؤمن استمتاعا يف اْلنة ،أيكل ويشرب ،وأهل النار يف النار ليس هلم

استمتاع أكل وشرب ،وهذا القول ابطل ابلكتاب والسنة وإمجاع األمة من أهل السنة واْلماعة
وسائر املبتدعة) (.)5
_________

( )1انظر(( :شرح املواقف)) للجرجاين (.)428 /4
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)486 /7

((( )3جمموع الفتاوى)) ( ،)181 /7و ((شرح األصفهانية)) (ص.)182
( )4ومقصود املؤلف أن أاب حنيفة مسي مرجئا لتأخريه أمر صاحب الكبرية إىل املشيئة ،كما نقل ذلك
عن القونوي ،قبل أسطر من كالمه هذا.
((( )5شرح الفقه األكرب)) (ص )104وما بعدها.

()477/5

 - 2وقال أبو البقاء الكفوي( :املرجئة :هم الذين حيكمون أبن صاحب الكبرية َّل يعذب أصال،
وإمنا العذاب للكفار .واملعتزلة جعلوا عدم القطع ابلعقاب وتفويض األمر إىل هللا تعاىل ،يغفر إن
شاء -على ما ذهب إليه أهل احلق -إرجاءِ ،بعىن أنه أتخري لألمر ،وعدم اْلزم ابلثواب والعقاب،
وهبذا اَّلعتبار ،جعل أبو حنيفة من املرجئة) (.)1

قلت :فهذا الظ من  -مع اَّلعتقاد املخالف للسنَّة ،-محل هؤَّلء على تربئة أيب حنيفة من اإلرجاء،

ولو كان مصرحا أبن اإلْيان هو اإلقرار والتصديق فقط ،وأنه َّل يزيد وَّل ينقص!

 - 3وقال شيخ اإلسالم معلقا على قول ابن الصالح( :مث إن اسم اإلْيان يتناول ما فسر به
اإلسالم يف هذا احلديث وسائر الطاعات؛ لكوهنا مثرات للتصديق الباطن الذي هو أصل اإلْيان

ومقوايت ومتممات وحافظات له):

(وقول القائل( :الطاعات مثرات التصديق الباطن) يراد به شيئان:
يراد به أهنا لوازم له ،فمىت وجد اإلْيان الباطن وجدت .وهذا مذهب السلف وأهل السنة.

ويراد به أن اإلْيان الباطن قد يكون سببا ،وقد يكون اإلْيان الباطن اتما كامال وهي مل توجد ،وهذا

قول املرجئة من اْلهمية وغريهم .وقد ذكرَن فيما تقدم أهنم غلطوا يف ثالثة أوجه .) ...

إىل أن قال( :وكثري من املتأخرين َّل ْييزون بني مذاهب السلف وأقوال املرجئة واْلهمية؛ َّلختالط

هذا هبذا يف كالم كثري منهم ممن هو يف ابطنه يرى رأي اْلهمية واملرجئة يف اإلْيان ،وهو معظم

للسلف وأهل احلديث ،فيظن أنه جيمع بينهما ،أو جيمع بني كالم أمثاله وكالم السلف) (.)2

فهذا يبني أمهية الوقوف على مقاَّلت املرجئة ،وْتييزها عن مقاَّلت أهل السنة ،حىت َّل يقع اخللط
بينها .اإلْيان عند السلف وعالقته ابلعمل وكشف شبهات املعاصرين حملمد بن حممود آل خضري -

299 /1

_________

((( )1الكليات)) (ص.)350
( )2جمموع الفتاوى (.)364 - 361 /7

()478/5

املطلب الثاين :حول قول بعض السلف :من قال :اإلْيان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من
اإلرجاء

هذه املقولة السلفية النافعة ،نُقلت عن غري واحد من األئمة ،منهم أبو عبد هللا أمحد بن حنبل ،فقد
عمن قال :اإلْيان يزيد وينقص؟ قال:
روى اخلالل إبسناده إىل إمساعيل بن سعيد قال :سألت أمحد َّ

هذا بريء من اإلرجاء (.)1

وقال الربهباري( :من قال :اإلْيان قول وعمل ،يزيد وينقص ،فقد خرج من اإلرجاء كله ،أوله وآخره)

(.)2

وهذه املقولة اغرت هبا بعض املتعاملني ،ممن خلط بني قول السلف ،وقول املرجئة يف ابب اإلْيان
والكفر ،فزعم أن اإلْيان قول وعمل يزيد وينقص ،مث قالَّ :ل يكفر ٍ
بقول أو عمل! وَّل يكفر برتك
العمل! وهذا من أعظم املخالفة لكالم السلف.

فهذه املقولة (حق وَّل شك ،لكن على فهم قائليها ،وهو أن العمل والقول واَّلعتقاد أركان يف
اإلْيانَّ ،ل جيزئ أحدها عن اآلخر ،وإَّل فمن قال ذلك وهو َّل يرى أعمال اْلوارح ركنا يف اإلْيان،
أو قال ذلك وهو حيصر الكفر يف التكذيب واَّلستحالل ،فإنه قد نطق ِبا قاله السلف يف تعريف

اإلْيان ،لكن َّل على الوجه الذي أرادوه  ...وهلذا حذر أهل العلم من بعض الكتب وأهنا تدعو إىل
مذهب اإلرجاء ،مع تبنيها أن اإلْيان قول وعمل ،يزيد وينقص) (.)3

و  ...من املرجئة من قال ابلزايدة والنقصان ،وأبن العمل شرط كمال لإلْيان ،كما هو مذهب

متأخري األشاعرة ،مع حصرهم للكفر يف اْلحود والتكذيب ،فهل حيتج أحد بقول أمحد  -السابق

 -على أن هؤَّلء قد برئوا من اإلرجاء! ()4

وأبلغ من ذلك أن يقال :قد وجد من املرجئة من يقول :اإلْيان قول وعمل!
قال اإلمام حرب الكرماين( :ومسعت إسحاق يقول :أول من تكلم ابإلرجاء زعموا أن احلسن بن

حممد بن احلنفية ،مث غلت املرجئة حىت صار من قوهلم :أن قوما يقولون :من ترك املكتوابت ،وصوم
رمضان ،والزكاة ،واحلج ،وعامة الفرائض ،من غري جحود هبا أَن َّل ِ
نكفره ،يرجى أمره إىل هللا بعد؛ إذ
هو مقر .فهؤَّلء املرجئة الذين َّلشك فيهم .مث هم أصناف:

منهم من يقول :حنن مؤمنون البتة ،وَّل يقول :عند هللا ،ويرون اإلْيان قوَّل وعمال ،وهؤَّلء أمثلهم.
وقوم يقولون :اإلْيان قول ،ويصدقه العمل ،وليس العمل من اإلْيان ،ولكن العمل فريضة ،واإلْيان
هو القول ،ويقولون :حسناتنا متقبلة ،وحنن مؤمنون عند هللا ،وإْياننا وإْيان جربيل واحد ،فهؤَّلء

الذين جاء فيهم احلديث أهنم املرجئة اليت لعنت على لسان األنبياء) (.)5

فهذه طائفة من املرجئة ،كانت تقول :اإلْيان قول وعمل ،ومل خترج بذلك من اإلرجاء.

إن القول أبن اإلْيان قول وعمل ،يعين إثبات أمرين َّل نزاع فيهما بني أهل السنة:
األول :أنه َّل جيزئ القول وَّل يصح من دون العمل ،وهذا ُمصرح به من أئمة السلف ،وعليه
إمجاعهم....... ،

الثاين :أن الكفر يكون ابلقول ،والعمل ،كما يكون ابَّلعتقاد والرتك ،على ما سبق بيانه أبدلته.
فاملخالف يف هذا ،أو يف بعضه ،خمالف ألهل السنة ،موافق للمرجئة ،ولو ادعى غري ذلك.

_________
( )1السنة للخالل ( )582 /3رقم 1009

( )2شرح السنة ،للربهباري ،ص (.)123

((( )3ملحق الواسطية)) لعلوي بن عبد القادر السقاف( ،ص )265مطبوع مع ((شرح الواسطية))
للهراس ،وانظر :حتذير أهل العلم من الكتب الداعية لإلرجاء ،يف مالحق البحث.

( )4ومن املرجئة من قال( :اإلْيان يتبعض ويتفاضل أهله) وهذا مذهب أصحاب حممد بن شبيب،
انظر(( :مقاَّلت اإلسالميني)) ( ،)218 /1و ((جمموع الفتاوى)) (.)546 /7
((( )5مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رواية حرب الكرماين)) (ص.)377
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ومثل هذا يقال فيمن قال :اإلْيان قول وعمل ،يزيد وينقص ،مث هو ِ
يكفر أهل اإلسالم ،ويستحل
الدماء واألموال ،فهو موافق للخوارج ،خمالف ألهل السنة ،ولو ادعى غري ذلك ،فالعربة ابحلقائق
واملعاينَّ ،ل ابأللفاظ واملباين ،وإن كان اللفظ السين واجب اَّلتباع يف هذا الباب.

وما ذكره إسحاق من غلو املرجئة ،وزعمها إسالم اترك عامة الفرائض ،هو ما يدندن حوله اليوم

بعض املعاصرين ،ويزعمون أنه قول السلف!
واملقصود أنه يقع اخللط بني كالم أهل السنة ،وكالم غريهم ،عند بعض الناس ،فيأخذون من هذا

ومن هذا ،وقد جيمعون بني املتناقضات ،وخيلطون بني املقاَّلت ،على غري بصرية ،فيكون من أقواهلم:

 - 1اإلْيان قول ابللسان واعتقاد ابْلنان ،وعمل ابألركان ،لكن الكفر َّل يكون إَّل ابلقلب ،دون

البدن.

 - 2اإلْيان قول وعمل ،واترك العمل ابلكلية  -مع القدرة والتمكن  -مسلم موحد.
 - 3اإلْيان قول وعمل ،والكفر يكون ابلقول والعمل ،لكن َّل يكفر املعني إَّل إذا اعتقد الكفر ،أو
قصده ،أو استحله ،إىل غري ذلك من مقوَّلت اْلهل والتعامل ،املخالفة ملا عليه أهل العلم والسنة.

قال الشيخ صاحل الفوزان حفظه هللا مشريا إىل هذا التلفيق بني كالم أهل السنة ،وكالم غريهم:

ط يف كمال اإلْيان الواجب ،أو
وهم الذين ي ُقولون إن األعمال شر ٌ
(وهناك فرقةٌ خامسة ظهرت اآلنُ ،

الكمال املُستحب) (.)1

وقال حفظه هللا( :وهذا يدل على بطالن قول من يقول :إن من قال كلمة الكفر ،أو عمل الكفرَّ ،ل
يكفر حىت يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل .ومن يقول :إن اْلاهل يعذر مطلقا ،ولو كان إبمكانه أن

يسأل ويتعلم ،وهي مقالة ظهرت ممن ينتسبون إىل العلم واحلديث يف هذا الزمان) (.)2

وسئل حفظه هللا( :هل تصح هذه املقولة :أن من قال اإلْيان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص ،فقد
برئ من اإلرجاء كله حىت لو قالَّ :ل كفر إَّل ابعتقاد وجحود؟

فأجاب :هذا تناقض ألنه إذا قالَّ :ل كفر إَّل ابعتقاد أو جحود ،فهذا يناقض قوله :إن اإلْيان قول

ابللسان ،واعتقاد ابلقلب ،وعمل ابْلوارح.

ادا ابْلنان ،وعمال ابْلوارح ،وأنه يزيد ابلطاعة ،وينقص
ألنه إذا كان اإلْيان قوًَّل ابللسان ،واعتق ً

ابملعصية ،فمعناه أن من ختلى عن األعمال هنائيًا فإنه َّل يكون مؤمنًا؛ ألن اإلْيان جمموع هذه األشياء

مقصورا على اْلحود ،وإمنا اْلحود نوع من أنواعه ،فالكفر يكون
وَّل يكفي بعضها .والكفر ليس
ً

ابلقول ،وابلفعل ،وابَّلعتقاد ،وابلشك ،كما ذكر العلماء ذلك .وانظر ابب :أحكام املرتد من كتب

الفقه) ( .)3اإلْيان عند السلف وعالقته ابلعمل وكشف شبهات املعاصرين حملمد بن حممود آل
خضري 303 /1 -
_________

((( )1التعليق املختصر على القصيدة النونية)) ( )647 /2وما بعدها ،وقد سبق بتمامه( ،ص:
)14

((( )2شرح كشف الشبهات)) (ص.)55 :
((( )3مسائل يف اإلْيان)) أجاب عنها الشيخ صاحل الفوزان ،اعتىن إبخراجها األخ عبد الرمحن بن
حممد اهلريف (ص.)23 :
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املطلب الثالث :مقاَّلت املرجئة املعاصرة
أتكيداً ملا سبق من أن البدع تتطور ،وتتخذ أشكاَّل وألواَن جديدة من اَّلحنراف ،ورغبةً يف حتذير أهل
اإلْيان ،من مقاَّلت املرجئة الذين تالعب هبم الشيطان ،فقد رأيت أن أسرد من مقاَّلهتم ما هو
موجود يف هذه األزمنة ،مما جزم أهل العلم أبنه من كالم املرجئة ،الذي خالفت به أهل السنة:

 - 1اإلْيان هو التصديق واإلقرار ،وهذا مذهب مرجئة الفقهاء ،وإليه ذهب مجاعة من املاتريدية
واألشاعرة ،وهو مقرر يف كثري من املعاهد واْلامعات.

 - 2اإلْيان هو التصديق فقط ،وقول اللسان شرط إلجراء األحكام يف الدنيا ،فمن صدق بقلبه ،ومل
أيت به -من غري إابء -فهو مؤمن َنج عند هللا ،وهذا معتمد األشاعرة واملاتريدية ،وهو أسوأ من

قول مرجئة الفقهاء ،كما َّل خيفى ،بل هو مذهب جهم على التحقيق ،إَّل أن متأخريهم يثبتون عمل

القلب من اإلذعان واَّلنقياد ،وجيعلونه نفس التصديق ،كما سبق.

 - 3اإلْيان تصديق ابلقلب ،وعمل ابلقلب ،دون اْلوارح ،وهو قول عامة املرجئة ،إَّل جهما ومن
وافقه ،كما بني شيخ اإلسالم.

 - 4اإلْيان َّل يزيد وَّل ينقص ،وهو قول املرجئة األوائل ،وبه يقول أكثر املاتريدية اليوم.
 - 5الكفر هو التكذيب ،واْلحود ،وليس شيء من األقوال أو األعمال كفرا بذاته ،لكن من
األقوال واألعمال ما جعله الشرع عالمة على الكفر .وهذا مذهب أيب احلسني الصاحلي ،وابن

الراوندي ،وبشر املريسي ،وهو قول األشاعرة واملاتريدية ،كما سبق ( .)1وأسوأ منه ما ذهب إليه
بعض املعاصرين ،من أنه َّل يكفر من قال الكفر أو عمله( ،ألن أولئك قالوا :أبن الفعل والقول

يكون عالمة على الكفر ،حبيث حيكم عليه ابلكفر لفعله أو قوله ،يف أحكام الدنيا دون أحكام

اآلخرة ،وأما املتأخرون فلم حيكموا عليه ابلكفر فيهما ،مما يعين إبطال حد الردة .لكن قول هؤَّلء
املتأخرين أخف من قول املرجئة املتقدمني من وجه آخر ،وهو إدخال العمل يف مسمى اإلْيان
املطلق ،فإن املرجئة األوائل َّل يدخلون العمل يف مسمى اإلْيان املطلق ،وهؤَّلء يدخلونه) (.)2

 - 6الكفر َّل يكون إَّل يف القلب ،لكنه َّل ينحصر يف التكذيب ،بل يدخل فيه ما يناقض عمل
القلب ،كاَّلستكبار وعدم اخلضوع ،واَّلستخفاف والعداوة والبغض ،وهذا قول بعض املرجئة ،كأتباع

يونس السمري ،وأيب معاذ التومين (.)3

 - 7الكفر َّل يكون إَّل ابَّلعتقاد ،ويريدون ابَّلعتقاد :التكذيب ،أو اَّلستحالل ،فريجع إىل قول
األشاعرة واملاتريدية السابق .وهو من مقوَّلت غالة املتصوفة-أيضا -وينسجم مع قوهلم :إن دعاء
األموات والذبح والنذر هلم َّل يكون كفرا ،إَّل مع اعتقاد النفع والضر فيهم ،استقالَّل!

 - 8الكفر يكون ابلقول وابلفعل ،لكن َّل يكفر املعني إَّل إذا اعتقد الكفر ،وهذه حيلة ظاهرة على

اشرتاط اَّلعتقاد يف التكفري ،فال فرق بني هذا وبني قوهلم :الكفر َّل يكون إَّل ابَّلعتقاد ،وهو مذهب

كفر يف حد ذاته ،ولو كان القول أو الفعل كفرا-عند هذا
املرجئة ،كما سبق؛ ألن اعتقاد الكفر ٌ
املخالف -مل حيتج إىل وجود ِ
مكفر آخر ،وإَّل كان ذكره عبثا ،وهو قد جعله شرطا!
_________

( )1انظر(( :مقاَّلت اإلسالميني)) (.)222 ،214 /1

((( )2حقيقة اإلْيان وبدع اإلرجاء يف القدمي واحلديث)) د .سعد بن َنصر الشثري( ،ص.)23
((( )3مقاَّلت اإلسالميني)) (.)222 ،214 /1
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 - 9من سب هللا تعاىل ،أو سب نبيه صلى هللا عليه وسلم َّل يكفر إَّل إذا استحل ذلك .وإليه
ذهب بعض الفقهاء كالقاضي أيب يعلى( ،وإمنا أوقع من وقع يف هذه املهواة ما تلقوه من كالم طائفة
من متأخري املتكلمني ،وهم اْلهمية اإلَنث ،الذين ذهبوا مذهب اْلهمية األوىل ،يف أن اإلْيان هو
جمرد التصديق الذي يف القلب وإن مل يقرتن به قول اللسان ،ومل يقتض عمال يف القلب وَّل يف

اْلوارح) (.)1

 - 10اشرتاط اَّلستحالل للتكفري ابملكفرات القولية والعملية ،كسب هللا ،والسجود للصنم ،ودعاء
األموات ،وحقيقته حصر الكفر يف اَّلعتقاد ،وبيان ذلك ،أن من قال هذا فقد جعل األقوال
واألعمال الكفريةِ ،بنزلة املعاصي ،كالزَن وشرب اخلمر ،وجعل وجودها غري مؤثر يف التكفري ،بل

املؤثر هو اعتقاد حلها ،فآل األمر إىل حصر الكفر يف اَّلعتقاد.

َّ - 11ل يكفر أحد إَّل أن يقصد الكفر ،ويريده ،وينشرح صدره به ،وهذا قول خمالف للكتاب
والسنة واإلمجاع ،كما سبق ،ومؤداه حصر الكفر يف القلب ،وهو مذهب املرجئة.

وقد يقول بعضهم:
 - 12الكفر يكون ابلقول وابلفعل ،لكن من شروط التكفري :قصد الكفر ،فريجع إىل ما قبله ،من
غري شك؛ ألنه إن كان القول كفرا ،يف ذاته ،مل حيتج إىل ِ
مكفر اثن ،وهو قصد الكفر ،أو إرادته.
 - 13الكفر يكون ابلقول أو الفعل ،لكن من فعل ذلك لشهوة ،أو لعرض من الدنيا :مل يكفر،

وهذا كسابقه؛ ألن حقيقته اشرتاط اعتقاد الكفر ،أو قصده ،وجعل ذلك هو املوجب للتكفري ،وقد

مضى بيان بطالن هذا القول.
 - 14ترك العمل الظاهر ابلكلية ليس كفرا ،وهذا قول املرجئة -كما صرح سفيان ،وإسحاق -وهو
مبين على قوهلم يف نفي التالزم بني الظاهر والباطن وظنهم أن اإلْيان يستقر يف القلب ،من غري أن

يظهر أثره على اْلوارح  ، ...وقد حذرت اللجنة الدائمة لإلفتاء من بعض الكتب اليت ذهبت إىل

احلكم إبسالم من ترك مجيع العمل الظاهر ،واعتربت ذلك إخراجا للعمل من حقيقة اإلْيان الشرعي،
وأنه مذهب املرجئة .ومثله قوهلم:

 - 15عمل اْلوارح شرط كمال لإلْيان ،وليس ركنا أو جزءا أو شرط صحة إلْيان القلب ،وهذا
مذهب األشاعرة.
 - 16عمل اْلوارح ركن يف اإلْيان ،لكن اتركه ابلكلية -من غري عذر -مسلم حتت املشيئة .وَّل

فرق بني هذا وبني الذي قبله إَّل يف اللفظ ،وقد حذرت اللجنة الدائمة من أحد الكتب اليت تبنت

ذلك ،واعتربته داعيا إىل مذهب املرجئة املذموم.

 - 17ترك الصالة ليس كفرا؛ ألن الكفر عمل قلب ،وليس عمل بدن ،أو ألن الكفر َّل يكون إَّل
ابلقلب ،وهذا هو قول املرجئة ،وأما من مل يكفر اترك الصالة ،اعتمادا على النظر يف األدلة ،مع

التسليم أبن الكفر يكون ابلقول والفعل ،فليس ِبرجئ (.)2
تنبيه:

ما سبق من أقوال املرجئة ،قد خيفى أمره على بعض الناس ،أو يوجد يف زَّلت بعض املنسوبني إىل
العلم ،فيقلده فيه غريه ،مع كراهته لإلرجاء ،وذمه للمرجئة ،فال يقالَّ :
كل من دان بشيء من
إن َّ

هذا ،فهو مرجئ إبطالق ،ولكن يقال :هذا القول قول املرجئة ،والقائل به وافق املرجئة يف كذا ،أو

دخلت عليه شبهة اإلرجاء ،وهو إن كان معذورا ابجتهاد أو أتويل فاهلل يغفر له ،وإن كان جاهال مل

يفسق ،بل يدعى إىل احلق ،ويبني له الصواب ،وهذا من اإلنصاف
تقم عليه احلجة ،فال يبدَّع وَّل َّ

والعدل الذي أمرَن به ،ولذلك مل يقل أحد من أهل العلم -فيما بلغنا -إن القاضي أاب يعلى احلنبلي

مرجئ ،ملوافقته املرجئة -يف أحد قوليه -يف اشرتاط اَّلستحالل يف كفر الساب ،بل ُعد ذلك منه زلة
منكرة ،وهفوة عظيمة ( ،)3غفر هللا له.

ومعلوم أن الفاضل َّل هتدر حسناته ألجل خطأ وقع فيه ،واعترب يف ذلك ِبا ذكره الذهيب عن أيب

زرعة قال( :كنت عند أمحد بن حنبل ،فذكر إبراهيم بن طهمان وكان متكئاً فجلس ،وقالَّ :ل ينبغي

أن يذكر الصاحلون فيتكأ ،وقال أمحد :كان مرجئاً شديداً على اْلهمية) ( .)4اإلْيان عند السلف
وعالقته ابلعمل وكشف شبهات املعاصرين حملمد بن حممود آل خضري 308 /1 -

_________

((( )1الصارم املسلول)) (.)960 /3

( )2انظر(( :ملحق الواسطية)) لعلوي السقاف (ص )263فقد ذكر ثالث عشرة مجلة ،من قال
هبا ،فقد قال ابإلرجاء ،أو دخلت عليه شبهته .وانظر أيضا(( :حقيقة اإلْيان وبدع اإلرجاء يف القدمي
واحلديث)) (ص.)61

((( )3الصارم املسلول)) (.)960 /3
((( )4سري أعالم النبالء)) (.)381 /7
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املطلب الرابع :رد شبهات املرجئة قدْياً ،ومن وقع يف اإلرجاء حديثاً
الشبهة األوىل :استشهادهم حبديث حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم(( :يدرس اإلسالم كما يدرس وشي الثوب ،حىت َّل يدرى ما صيام وَّل صالة وَّل نسك
وَّل صدقة .ويسرى على كتاب هللا عز وجل يف ليلة فال يبقى يف األرض منه آية وتبقى طوائف من

الناس ،الشيخ الكبري والعجوز ،يقولون :أدركنا آابءَن على هذه الكلمة َّل إله إَّل هللا فنحن نقوهلا.
فقال له صلة" :ما تغين عنهم َّل إله إَّل هللا وهم َّل يدرون ما صالة وَّل صيام وَّل نسك وَّل صدقة

فأعرض عنه حذيفة ،مث ردها عليه ثالاثً ،كل ذلك يعرض عنه حذيفة ،مث أقبل عليه يف الثالثة فقال :اي

صلة تنجيهم من النار ثالاثً)) (.)1

لقد فهم بعضهم من قول حذيفة رضي هللا عنه لصلة بن زفر( :تنجيهم من النار) أن اترك العمل
الظاهر كلية من غري عذر مؤمن َنقص اإلْيان ،وإن عاش حياته كلها َّل يسجد هلل سجدة ،وَّل يركع

هلل ركعة ،وَّل يؤدي زكاة ،وَّل صوماً ،وَّل حجا ،وَّل أي عمل من أعمال اْلوارح ،طاملا وأنه يقولَّ( :ل

إله إَّل هللا)!!

إنه ملن العجب العجاب أن يصدر ذلك ممن يتصدر لتدريس العقيدة والتوحيد ،ويريب الشباب على

منهج السلف – زعم  -فنتج عن قوله التفلت من التكاليف الشرعية ،وعدم أخذ الكتاب بقوة
وجدية .وإَن هلل وإَن إليه راجعون.

فهذا احلديث َّل يصلح دليالً ملن استشهد به على جناة اترك العمل الظاهر كلية ،ولو فهم هذا

املستشهد احلديث وأتمله ،وراجع كالم أهل العلم فيه َّلتضح له ذلك جلياً.
فإن احلديث يف حالة خاصة يعذر صاحبها إذا ترك العمل الظاهر؛ ولذلك قال شيخ اإلسالم ابن
تيمية رمحه هللا :كثري من الناس قد ينشأ يف األمكنة واألزمنة الذي يندرس فيها كثري من علوم

النبوات ،حىت َّل يبقى من يبلغ ما بعث هللا به رسوله من الكتاب واحلكمة ،فال يعلم كثرياً مما يبعث

هللا به رسوله وَّل يكون هناك من يبلغه ذلك ،ومثل هذا َّل يكفر؛ وهلذا اتفق األئمة على أن من نشأ
ببادية بعيدة عن أهل العلم واإلْيان وكان حديث العهد ابإلسالم ،فأنكر شيئاً من هذه األحكام

الظاهرة املتواترة فإنه َّل حيكم بكفره حىت يعرف ما جاء به الرسول.

وهلذا جاء يف احلديث(( :أييت على الناس زمان َّل يعرفون فيه صالة وَّل زكاة وَّل صوماً وَّل حجا ،إَّل

الشيخ الكبري ،والعجوز الكبرية ،يقولون َّل إله إَّل هللا ،وهم َّل يدرون صالة وَّل زكاة وَّل حجا.

فقال :وَّل صوم ينجيهم من النار)) .اهـ (.)2
_________

( )1رواه ابن ماجه ( )4049واحلاكم ( )8460( )520 /4من حديث حذيفة بن اليمان رضي هللا

عنه ,قال ابن حجر ((فتح الباري)) ( :)19 /13إسناده قوي ,وقال األلباين يف ((السلسلة

الصحيحة)) ( :)87صحيح على شرط مسلم ،وقال الوادعي يف ((الصحيح املسند)) (:)303

صحيح.

((( )2جمموع الفتاوى)) ( .)408 ،407 /11واحلديث رواه ابن ماجه ( )4049بلفظ(( :يدرس
اإلسالم كما يدرس وشي الثوب  )) .....من حديث حذيفة بن اليمان .قال ابن حجر يف ((فتح

الباري)) ( :)19 /13إسناده قوي .وصححه األلباين يف ((صحيح ابن ماجه)) ( ،)3289والوادعي
يف ((الصحيح املسند)) (.)303
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وقال رمحه هللا أيضاً( :وأكثر هؤَّلء ليس عندهم من آاثر الرسالة ومرياث النبوة ما يعرفون به اهلدى،
وكثري منهم مل يبلغهم ذلك .ويف أوقات الفرتات وأمكنة الفرتات يثاب الرجل على ما معه من اإلْيان
القليل ،ويغفر هللا فيه ملن مل تقم احلجة عليه ما َّل يغفر به ملن قامت احلجة عليه ،كما يف احلديث

املعروف(( :أييت على الناس زمان َّل يعرفون فيه صالة ،وَّل صياماً ،وَّل حجاً ،وَّل عمرة ،إَّل الشيخ

الكبري والعجوز الكبرية يقولون :أدركنا آابءَن وهم يقولونَّ" :ل إله إَّل هللا")) .فقيل حلذيفة بن
اليمان :ما تغين عنهم (َّل إله إَّل هللا)؟ فقال" :تنجيهم من النار") .اهـ (.)1

وقال الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا:

(القسم اخلامس :ما ورد مقيداً حبال يعذر فيها برتك الصالة ،كاحلديث الذي رواه ابن ماجه عن

حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يدرس اإلسالم كما

يدرس وشي الثوب  )2( )) ...احلديث .وفيه(( :وتبقى طوائف الناس)).

فإن هؤَّلء الذين أجنتهم الكلمة من النار كانوا معذورين برتك شرائع اإلسالم ،ألهنم َّل يدرون عنها،
فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه ،وحاهلم تشبه من ماتوا قبل فرض الشرائع ،أو قبل أن يتمكنوا

من فعلها ،كمن مات عقيب شهادته قبل أن يتمكن من فعل الشرائع ،أو أسلم قبل العلم ابلشرائع)
(.)3
الشبهة الثانية :استشهادهم على ما ذهبوا إليه حبديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا تعاىل عنهما،

والذي اشتهر حبديث البطاقة ،وفيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :يصاح برجل من أميت

يوم القيامة ،فينشر له تسعة وتسعون سجالً ،كل سجل مد البصر ،مث يقول هللا عز وجل هل تنكر

من هذا شيئاً فيقولَّ :ل اي رب فيقول أظلمك كتبيت احلافظون مث يقول ألك عندَن حسنة فيهاب

الرجل فيقول َّل فيقول بلى إن لك عندَن حسنات وإنه َّل ظلم عليك اليوم ،فتخرج له بطاقة فيها

أشهد أن َّل إله إَّل هللا وأن حممداً عبده ورسوله فيقول اي رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت
فيقول إنك َّل تظلم.

فتوضع السجالت يف كفة والبطاقة يف كفة فطاشت السلجات وثقلت البطاقة)) (.)4
قال حممد بن حيىي – شيخ ابن ماجه – (البطاقة :الرقعة .وأهل مصر يقولون للرقعة :بطاقة).

احتج بعضهم هبذا احلديث على أن النجاة من النار يوم القيامة تكون ابعتقاد القلب ،ونطق اللسان،

وإن خال العبد من أي عمل من أعمال اْلوارح.

واْلواب عن ذلك من مخسة أوجه:

الوجه األولَّ :لبد من محل هذا احلديث على من قاهلا مع النجاة من الشرك ،وإَّل فإنه لو قاهلا مع

الشرك ابهلل تعاىل مل تنفعه - ،وهم متفقون مع أهل السنة يف ذلك  .-قال هللا تعاىل خلري خلقه
وصفوة أنبيائه ورسله :ولََق ْد أ ِ
َّ ِ
ك َولَتَ ُكونَ َّن
ت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َملُ َ
ين ِم ْن قَـ ْبلِ َ
ُوح َي إِلَْي َ
ك لَئِ ْن أَ ْش َرْك َ
َ
ك َوإِ َىل الذ َ
ِمن ْ ِ
ين [الزمر.]65 :
اخلَاس ِر َ
َ
_________
((( )1جمموع الفتاوى)) (.)165 /35

( )2رواه ابن ماجه ( )4049واحلاكم ( )8460( )520 /4من حديث حذيفة بن اليمان رضي هللا
عنه ,قال ابن حجر ((فتح الباري)) :إسناده قوي ( , )19 /13وقال األلباين يف ((السلسلة
الصحيحة)) ( :)87صحيح على شرط مسلم ،وقال الوادعي يف ((الصحيح املسند)) (:)303

صحيح.

((( )3حكم اترك الصالة)) (ص.)26 ،25 :

( )4رواه الرتمذي ( )2639وابن ماجه واللفظ له ( )4300وأمحد ( )6994( )213 /2واحلاكم
( )9( )46 /1من حديث عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما ,قال الرتمذي :حسن
غريب ,وكذا قال البغوي يف ((شرح السنة)) ( , )490 /7وحسنه الشوكاين يف ((فتح القدير)) (/2
 , )273وقال األلباين ((مشكاة املصابيح)) ( :)5492إسناده صحيح.
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وهذا فهم من النصوص األخرى غري حديث البطاقة ،ومثله يقال يف أعمال اْلوارح ،علماً أبن
بعضها ركن يف اإلْيان ،وبعضها من كماله الواجب وبعضها من ْتامه املستحب.

فالبد من مجع النصوص وضم بعضها إىل بعض ...

الوجه الثاين :يقال هلم :أنتم توافقوَن يف أنه َّلبد من تصديق القلب الذي َّل يصح إْيان قائل (َّل إله

إَّل هللا) إَّل به ،وهذا مل يذكر يف حديث البطاقة أيضاً ،ولكنه مأخوذ من األدلة األخرى ،فالبد من

محل احلديث على حالة خاصة.

الوجه الثالث :قولكم( :يكفي اَّلعتقاد والتلفظ للنجاة من اخللود يف النار) َّلزمه أن خترجوا عما
أمجع عليه أهل السنة من أن اإلْيان (قول وعمل واعتقاد) ،إىل القول أبنه( :قول واعتقاد) فقط ،أو

القول أبنه( :قول وعمل واعتقاد ،ولكن األعمال شرط يف كماله) .وهل األول إَّل قول املرجئة ،وهل
الثاين إَّل قول األشاعرة والذين كم حذر السلف من بدعتهم؟!! (.)1

الوجه الرابعَّ :لبد ملن أتى بـ (َّل إله إَّل هللا) أن يقوهلا عن صدق ويقني وإخالص ،وكذا ابقي الشروط

املعروفة .وهذا أيضا مل يرد يف احلديث ،ولكنه فهم من النصوص األخرى.
_________

( )1نقل بعضهم قول اَّلشاعرة يف اإلْيان ،والبعض اآلخر نقل قول املرجئة ،والكل ينسبه إىل
السلف!! وهذا َنشئ إما عن اْلهل أو عن التلبيس.

()485/5

الوجه اخلامس :ليس يف احلديث أن صاحب البطاقة املذكورة مل أيت بصالة وَّل زكاة وَّل صيام وَّل
حج ،بل فيه ما يدل على خالفه وأن الرجل املذكور له حسنات ( ،)1ففي احلديث يقول هللا عز

وجل(( :بلى ،إن لك عندَن حسنات)) ( ،)2أما احملو هبذه البطاقة فإنه للكبائر (.)3
_________

( )1تنبيه :ورد عند اإلمام أمحد يف ((املسند)) ( )6994رواية(( :إن لك عندَن حسنة واحدة)).
وليس يف ذلك دليل ملن قال بنجاة اترك العمل الظاهر كلية بال عذر – على فرض صحة الرواية -؛
وذلك ملا سبق من الوجوه املذكورة ،وما سيأيت إن شاء هللا تعاىل .بيد أهنا رواية تفرد هبا إبراهيم بن

إسحاق الطالقاين ،قال عنه احلافظ ابن حجر رمحه هللا يف ((التقريب)) ( :)104صدوق يغرب.

( )2رواه الرتمذي ( )2639وابن ماجه واللفظ له ( )4300وأمحد ( )6994( )213 /2واحلاكم

( )9( )46 /1من حديث عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما ,قال الرتمذي :حسن

غريب ,وكذا قال البغوي يف ((شرح السنة)) ( , )490 /7وحسنه الشوكاين يف ((فتح القدير)) (/2

 , )273وقال األلباين يف ((مشكاة املصابيح)) ( :)5492إسناده صحيح.

( )3مسألة :ذهب مجهور أهل العلم إىل أنه تشرتط التوبة لتكفري الكبائر ،وذهب شيخ اإلسالم ابن
تيمية رمحه هللا أهنا تغفر ابألعمال واحلسنات ،وإن مل تقع التوبة ،قال رمحه هللا وهو يتحدث عن
أسباب زوال عقوبة الذنوب عن العبد :وسؤاهلم على هذا الوجه أن يقولوا :احلسنات إمنا تكفر
الصغائر فقط ،فأما الكبائر فال تغفر إَّل ابلتوبة ،كما قد جاء يف بعض األحاديث( :ما اجتنبت

الكبائر) .فيجاب عن هذا بوجوه :أحدها :أن هذا الشرط جاء يف الفرائض :كالصلوات اخلمس،
واْلمعة ،وصيام رمضان ،وذلك أن هللا تعاىل يقول :إِن َجتْتَنِبُواْ َكبَآئَِر َما تُـ ْنـ َه ْو َن َع ْنهُ نُ َك ِف ْر َعن ُك ْم
َسيِئَاتِ ُك ْم *النساء ،*31 :فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفري السيئات ،وأما األعمال الزائدة
من التطوعات فالبد أن يكون هلا ثواب آخر ،فإن هللا سبحانه يقول :فَمن يـعمل ِمثْـ َق َ ٍ
ريا يَـ َرهُ
ال ذَ َّرة َخ ْ ً
َ َْ َ ْ
ال ذَ َّرةٍ َش ارا يَـ َرهُ *الزلزلة .*8 - 7 :الثاين :أنه قد جاء التصريح يف كثري من األحاديث
َوَمن يَـ ْع َم ْل ِمثْـ َق َ
أبن املغفرة قد تكون مع الكبائر كما يف قوله( :غفر له وإن كان فر من الزحف) ،ويف ((السنن)):

(أتينا رسول هللا يف صاحب لنا قد أوجب فقال اعتقوا عنه يعتق هللا بكل عضو منه عضواً منه من
النار) ،ويف ((الصحيحني)) يف حديث أيب ذر( :وإن زَن وإن سرق) .الثالث :أن قوله ألهل بدر

وحنوهم( :اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) .إن محل على الصغائر أو على املغفرة مع التوبة مل يكن
فرق بينهم وبني غريهم ،فكما َّل جيوز محل احلديث على الكفر ملا قد علم أن الكفر َّل يغفر إَّل
ابلتوبةَّ ،ل جيوز محله على جمرد الصغائر املكفرة ابجتناب الكبائر .وساق رمحه هللا وجهني آخرين،
وأطال النفس يف ذلك ،فلريجع إليه يف ((جمموع الفتاوى)) (.)498 - 489 /1
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قال شيخ اإلسالم رمحه هللا( :فاحملو والتكفري يقع ِبا يتقبل من األعمال ،وأكثر الناس يقصرون يف
احلسنات حىت يف نفس صالهتم .فالسعيد منهم من يكتب له نصفها ،وهم يفعلون السيئات كثرياً؛
فلهذا يكفر ِبا يقبل من الصلوات اخلمس شيء ،والنوع الواحد من العمل قد يفعله اإلنسان على

وجه يكمل فيه إخالصه وعبوديته هلل فيغفر هللا له به كبائر ،كما يف الرتمذي وابن ماجه وغريمها ،عن
عبد هللا بن عمرو بن العاص عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :يصاح برجل من أميت يوم

القيامة على رؤوس اخلالئق ،فينشر عليه تسعة وتسعون سجالً ،كل سجل منها مد البصر ،فيقال هل

تنكر من هذا شيئاً فيقول َّل اي رب ،فيقولَّ :ل ظلم عليك ،فتخرج له بطاقة قدر الكف ،فيها

شهادة أن َّل إله إَّل هللا ،فيقول :أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجالت فتوضع هذه البطاقة يف

كفة ،والسجالت يف كفة ،فثقلت البطاقة وطاشت السجالت)) (.)1

فهذه حال من قاهلا إبخالص وصدق كما قاهلا هذا الشخص ،وإَّل فأهل الكبائر الذين دخلوا النار
كلهم كانوا يقولون َّل إله إَّل هللا ،ومل يرتجح قوهلم على سيئاهتم كما ترجح قول صاحب البطاقة) .اهـ

(.)2

الشبهة الثالثة :استشهادهم ابلنصوص املطلقة يف دخول من شهد أن (َّل إله إَّل هللا) اْلنة:

ومما استشهد به املرجئة قدْياً ،ومن وقع يف اإلرجاء حديثاً:
شاء ومن ي ْش ِر ْك ِاب ِ
 - 1قوله تعاىل :إِ َّن هللا َّلَ يـ ْغ ِفر أَن ي ْشر َك بِ ِه ويـ ْغ ِفر ما ُدو َن ذَلِ َ ِ
هلل فَـ َق ِد
ك ل َمن يَ َ َ َ ُ
ََ ُ َ
َ َ ُ ُ َ
ِ
يما [النساء.]48 :
افْ ََ
رتى إِ ْمثًا َعظ ً
 - 2عن عثمان رضي هللا تعاىل عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من مات وهو
يعلم أنه َّل إله إَّل هللا دخل اْلنة)) (.)3

 - 3وعن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه ،قال(( :كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف مسري فنفدت
أزواد القوم حىت هم بنحر بعض محائلهم ،فقال عمر :اي رسول هللا! لو مجعت ما بقي من أزواد

القوم ،فدعوت هللا عليها .ففعل ،فجاء ذو الرب بربه ،وذو التمر بتمره - ،قال جماهد :ذو النواة بنواه
– قلت – أبو صاحل :الراوي عن أيب هريرة رضي هللا عنه  :-وما كانوا يصنعون ابلنوى؟ قال :كانوا
ْيصونه ويشربون عليه املاء ،فدعا عليها ،حىت مأل القوم أزودهتم ،فقال عند ذلك :أشهد أن َّل إله

إَّل هللا وأين رسول هللا َّل يلقى هللا هبما عبد ،غري شاك فيهما ،إَّل دخل اْلنة)) (.)4
_________

( )1رواه الرتمذي ( )2639وابن ماجه واللفظ له ( )4300وأمحد ( )6994( )213 /2واحلاكم
( )9( )46 /1من حديث عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما ,قال الرتمذي :حسن
غريب ,وكذا قال البغوي يف ((شرح السنة)) ( , )490 /7وحسنه الشوكاين يف ((فتح القدير)) (/2

 , )273وقال األلباين ((مشكاة املصابيح)) ( :)5492إسناده صحيح.
((( )2منهاج السنة النبوية)) (.)220 - 218 /6

( )3رواه مسلم ( )26من حديث عثمان بن عفان رضي هللا عنه.
( )4رواه مسلم ( )27من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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 - 4وعن أيب هريرة أو عن أيب سعيد رضي هللا عنهما – شك األعمش – قال(( :ملا كان غزوة
تبوك ،أصاب الناس جماعة ،قالوا :اي رسول هللا! لو أذنت لنا فنحرَن نواضحنا فأكلنا وادهنا ،فقال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :افعلوا .قال :فجاء عمر فقال :اي رسول هللا! إن فعلت قل الظهر

ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ،مث ادع هللا هلم عليها ابلربكة ،لعل هللا أن جيعل يف ذلك ،فقال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم :نعم .قال :فدعا بنطع فبسطه ،مث دعا بفضل أزوادهم ،قال :فجعل الرجل

جييء بكف ذرة ،قال :جييء اآلخر بكف ْتر ،قال :وجييء اآلخر بكسرة ،حىت اجتمع على النطع
من ذلك شيء يسري ،قال :فدعا رسول هللا عليه ابلربكة ،مث قال :خذوا يف أوعيتكم قال :فأخذوا يف
أوعيتهم ،حىت ما تركوا يف العسكر وعاء إَّل ملؤوه ،قال :فأكلوا حىت شبعوا ،وفضلت فضلة ،فقال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أشهد أن َّل إله إَّل هللا ،وأين رسول هللاَّ ،ل يلقى هللا هبما عبد غري

شاك فيحجب عن اْلنة)) (.)1

 - 5وعن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من قال
أشهد أن َّل إله إَّل هللا وحده َّل شريك له ،وأن حممداً عبده ورسوله ،وأن عيسى عبدهللا وابن أمته
وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه ،وأن اْلنة حق ،وأن النار حق ،أدخله هللا من أي أبواب اْلنة

الثمانية شاء)) (.)2

 - 6وعن الصناحبي ،أنه قال :دخلت على عبادة بن الصامت رضي هللا عنه وهو يف املوت،

فبكيت ،فقال :مهالً ،مل تبكي؟ فوهللا! لئن استشهدت ألشهدن لك ،ولئن شفعت ألشفعن لك،

ولئن استطعت ألنفعنك ،مث قال :وهللا! ما من حديث مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لكم

فيه خري إَّل حدثتكموه ،إَّل حديثاً واحداً ،وسوف أحدثكموه اليوم ،وقد أحيط بنفسي ،مسعت

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :من شهد أن َّل إله إَّل هللا ،وأن حممداً رسول هللا ،حرم هللا

عليه النار)) (.)3

 - 7عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه ،قال :كنت ردف النيب صلى هللا عليه وسلم ،ليس بيين وبينه
إَّل مؤخرة الرحل ،فقال(( :اي معاذ بن جبل .قلت :لبيك رسول هللا وسعديك ،مث سار ساعة ،مث

قال :اي معاذ بن جبل .قلت :لبيك رسول هللا وسعديك ،مث سار ساعة ،مث قال اي معاذ بن جبل.
قلت :لبيك رسول هللا وسعديك ،قال :هل تدري ما حق هللا على العباد قلت :هللا ورسوله أعلم،
قال :فإن حق هللا على العباد أن يعبدوه وَّل يشركوا به شيئاً ،مث سار ساعة ،قال :اي معاذ بن جبل

قلت :لبيك رسول هللا وسعديك ،قال :هل تدري ما حق العباد على هللا إذا فعلوا ذلك قلت :هللا
ورسوله أعلم ،قال :أن َّل يعذهبم)) (.)4

 - 8وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أنه قال(( :قيل اي رسول هللا! من أسعد الناس بشفاعتك يوم

القيامة؟ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :لقد ظننت اي أاب هريرة أن َّل يسألين عن هذا احلديث
أحد أول منك ،ملا رأيت من حرصك على احلديث ،أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قالَّ :ل إله

إَّل هللا خالصاً من قلبه أو نفسه)) (.)5

 - 9وعن عتبان بن مالك رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... (( :فإن هللا
حرم على النار من قال َّل إله إَّل هللا ،يبتغي بذلك وجه هللا)) (.)6

_________

( )1رواه مسلم ( )27من حديث أيب هريرة أو أيب سعيد رضي هللا عنهما.

( )2رواه البخاري ( )3435ومسلم واللفظ له ( )28من حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه.
( )3رواه مسلم ( )29من حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه.
( )4رواه البخاري ( )6500ومسلم ( )30من حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه.
( )5رواه البخاري ( )99من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )6رواه البخاري ( , )425ومسلم ( )33من حديث عتبان بن مالك رضي هللا عنه.

()488/5

ووجه الدَّللة عند هؤَّلء من هذه النصوص - ،وحنوها من النصوص العامة – أن عمومها يدل على
أنه َّل خيلد يف النار إَّل املشرك ،ومل يذكر يف هذه النصوص أن اترك العمل من املخلدين يف النار ،وأن

بعض هذه األدلة علق السعادة والشفاعة ألهل كلمة (َّل إله إَّل هللا) ،ومل يذكر فيها العمل ،وأن

العصمة تكون ألهل كلمة التوحيد دون تعرض للعمل ،وأن بعض األحاديث فرق بني شهادة َّل إله
إَّل هللا والعمل ،مما يدل على املغايرة  ...وغري ذلك من أقواهلم.

اْلواب عن استشهادهم هبذه األدلة:
( - 1قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا :وأما الذين مل يكفروا برتك الصالة وحنوها ،فليست هلم

حجة إَّل وهي متناولة للجاحد كتناوهلا للتارك ،فما كان جواهبم عن اْلاحد كان جواابً هلم عن التارك،
مع أن النصوص علقت الكفر ابلتويل كما تقدم ،وهذا مثل استدَّلهلم ابلعمومات اليت حيتج هبا

املرجئة كقوله( :من شهد أن َّل إله إَّل هللا وأن حممداً رسول هللا ،وأن عيسى عبد هللا ورسوله ،وكلمته

ألقاها إىل مرمي وروح منه ،أدخله هللا اْلنة) .وحنو ذلك من النصوص) (.)1

 - 2قال الشيخ العالمة محد بن علي بن حممد بن عتيق رمحه هللا معلقاً على حديث عبادة بن

الصامت رضي هللا عنه السابق(( :من شهد أن َّل إله إَّل هللا)) أي من شهد أن َّل معبود حبق إَّل هللا،
وقام بوظائف هذه الكلمة من إخالص العبادة جبميع أنواعها هلل ،وتربأ من كل املعبودات سواه ،سواء

كان ذلك املعبود نبياً أو غريه ،وأن حممداً عبده ورسوله الصادق املصدوق ،أفضل الرسل ،فهو عبد

هللا ورسوله ،أوجب هللا تعاىل على اخللق طاعته ،وهنى عن عبادته ،وأمر إبخالص العبادة هلل جبميع
أنواعها ،كما قالَ :وا ْعبُ ُدواْ هللاَ َوَّلَ تُ ْش ِرُكواْ بِ ِه َش ْيـئًا [النساء .]36 :وليس املراد أن اإلنسان إذا شهد
هبذا من غري عمل ِبقتضاه حيصل له دخول اْلنة ،بل املراد به الشهادة هلل ابلتوحيد ،والعمل ِبا

تقتضيه شهادة أن َّل إله إَّل هللا ،من اإلخالص ،وما تقتضيه شهادة أن حممداً عبده ورسوله ،من

اإلْيان به ،وتصديقه ،وأتباعه) (.)2

وقال رمحه هللا أيضاً عند تعليقه على حديث عتبان بن مالك رضي هللا عنه السابق( :قوله(( :يبتغي

بذلك وجه هللا)) كقوله(( :من شهد أن َّل إله إَّل هللا ،وأن حممداً عبده ورسوله ،حرم هللا عليه النار))

( ،)3وحنوه ،وكاألحاديث اليت فيها أن من أتى ابلشهادتني دخل اْلنة .قال شيخ اإلسالم وغريه:

هذه األحاديث إمنا هي فيمن قاهلا ومات عليها كما جاءت مقيدة ،وقاهلا خملصاً من قلبه ،مستيقناً هبا

قلبه ،غري شاك فيها بصدق ويقني .فإن حقيقة التوحيد اجنذاب الروح إىل هللا مجلة ،فمن شهد :أن َّل

إله إَّل هللا ،خالصاً من قلبه دخل اْلنة؛ ألن اإلخالص هو اجنذاب القلب إىل هللا أن يتوب من

الذنوب توبة نصوحاً ،فإذا مات على تلك احلال َنل ذلك .وقال احلسن :معىن هذه األحاديث :من
قال هذه الكلمة ،وأدى حقها وفريضتها .وقيل إن ذلك ملن قاهلا عند الندم والتوبة ومات على
ذلك ،وهذا قول البخاري .وقال ابن املسيب :كان هذا قبل أن تنزل الفرائض واألمر والنهي.

_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)614 ،613 /7
((( )2إبطال التنديد ابختصار كتاب التوحيد)) (ص.)21 :
( )3رواه البخاري ( , )425ومسلم ( )33من حديث عتبان بن مالك رضي هللا عنه.
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قال بعض احملققني :قد يتخذ أمثال هذه األحاديث البطلة واملباحية ذريعة إىل طرح التكاليف ،ورفع
األحكام ،وإبطال األعمال ،معتقدين أن الشهادة وعدم اإلشراك كاف ،ورِبا يتمسك هبا املرجئة،
طي بساط الشريعة ،وإبطال احلدود والزواجر السمعية .ويوجب أن يكون
وهذا اَّلعتقاد يستلزم َّ
التكليف ابلرتغيب يف الطاعات والتحذير من املعاصي واْلناايت غري متضمن طائالً ،بل يقتضي
اَّلخنالع عن ربقة الدين وامللة ،واَّلنسالل عن قيد الشريعة واحلكمة والسنة ،والولوج يف اخلبط

واخلروج عن الضبط) .اهـ (.)1

وقال :النطق ابلشهادتني دليل على العصمة َّل أنه عصمة ،أو يقال :هو العصمة لكن بشرط العمل.

اهـ (.)2

_________

((( )1إبطال التنديد ابختصار كتاب التوحيد)) (ص.)24 ،23 :
((( )2إبطال التنديد ابختصار كتاب التوحيد)) (ص.)24 :
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 - 3قال فضيلة الشيخ العالمة صاحل بن فوزان الفوزان حفظه هللا تعاىل( :ليس املقصود قولَّ( :ل
إله إَّل هللا) ابللسان فقط من غري فهم ملعناهاَّ ،لبد أن تتعلم ما معىن (َّل إله إَّل هللا) ،أما إذا قلت
وأنت َّل تعرف معناها ،فإنك َّل تعتقد ما دلت عليه ،فكيف تعتقد شيئاً جتهله ،فالبد أن تعرف

معناها حىت تعتقده ،تعتقد بقلبك ما يلفظ به بلسانك ،فالزم أن تتعلم معىن (َّل إله إَّل هللا) .أما جمرد

نطق اللسان من غري فهم ملعناها فهذا َّل يفيد شيئاً .أيضاً َّل يكفي اَّلعتقاد ابلقلب ونطق اللسان،

بل َّلبد من العمل ِبقتضاها ،وذلك إبخالص العبادة هلل ،وترك عبادة من سواه سبحانه وتعاىل ،فـ (َّل
إله إَّل هللا) كلمة نطق وعلم وعمل ،ليست كلمة لفظ فقط .أما املرجئة فهم يقولون :يكفي التلفظ بـ

(َّل إله إَّل هللا) ،أو يكفي التلفظ هبا مع اعتقاد معناها ،والعمل ليس بالزم ،من قاهلا ولو مل يعمل

شيئاً من لوازمها من أهل اْلنة ،ولو مل يصل ،ومل يزك ،ومل حيج ،ومل يصم ،ولو فعل الفواحش والكبائر
والزَن والسرقة وشرب اخلمر ،وفعل ما يريد من املعاصي ،وترك الطاعات كلها؛ ألنه تكفيه (َّل إله إَّل
هللا) عندهم ،هذا مذهب املرجئة ،الذين خيرجون العمل من حقيقة اإلْيان ويعتربون العمل إذا جاء

فبها ونعمت ،وإن مل جيئ فإهنا تكفي (َّل إله إَّل هللا) عندهم ،ويستدلون أبحاديث تفيد أن من قال:
(َّل إله إَّل هللا) ،دخل اْلنة ،ولكن الرسول صلى هللا عليه وسلم ما اقتصر على هذه األحاديث،

فالرسول صلى هللا عليه وسلم له أحاديث أخرى تقيد هذه األحاديث ،وَّلبد من أن جتمع بني كالم

الرسول صلى هللا عليه وسلم بعضه إىل بعض َّل أن أتخذ منه طرفا وترتك طرفا ألن كالم الرسول

صلى هللا عليه وسلم يفسر بعضه بعضا ،أما الذي أيخذ طرفاً ويرتك ،طرفاً فإنه من أهل الزيغ الذين
شابَهَ ِم ْنهُ ابْتِغَاء ال ِْف ْتـنَ ِة َوابْتِغَاء َأتْ ِويلِ ِه [آل عمران .]7 :الرسول صلى هللا عليه وسلم
يتبعونَ :ما تَ َ
قال :من قالَّ(( :ل إله إَّل هللا وكفر ِبا يعبد من دون هللا)) ( .)1وهذا حديث صحيح ،فلماذا
غفلتم عنه ،وقال صلى هللا عليه وسلم(( :فإن هللا حرم على النار من قالَّ :ل إله إَّل هللا ،يبتغي
بذلك وجه هللا)) ( ،)2أما الذي يقول (َّل إله إَّل هللا) ،وَّل يكفر ِبا يعبد من دون هللا ،ويدعو

األولياء والصاحلني ،فإن هذا َّل تنفعه (َّل إله إَّل هللا)؛ ألن كالم الرسول صلى هللا عليه وسلم يفسر
َّ ِ
ي
بعضه بعضاً ،ويقيد بعضه بعضاً فال أتخذ بعضه وترتك بعضه ،وهللا سبحانه وتعاىل يقولُ :ه َو الذ َ
ْكت ِ
َّ ِ
ات ه َّن أُم ال ِ
أَنز َل َعلَي َ ِ
ْكتَ ِ
ين يف قُـلُوهبِِ ْم َزيْ ٌغ
ش ِاهبَ ٌ
ُخ ُر ُمتَ َ
آاي ٌ
اب َوأ َ
ت مْحم َك َم ٌ ُ
َ ْ
ك ال َ َ
اب م ْنهُ َ
ات فَأ ََّما الذ َ
شابَهَ ِم ْنهُ [آل عمران ]7 :أيخذون الذي يصلح هلم ،ويرتكون الذي َّل يصلح هلم،
فَـيَـتَّبِعُو َن َما تَ َ
ويقولون :استدللنا ابلقرآن .نقول :ما استدللتم ابلقرآن ،فالقرآن إذا قال كذا فقد قال كذا ،فلماذا
اس ُخو َن ِيف ال ِْعل ِْم يـ ُقولُو َن آمنَّا بِ ِه ُكلٌّ ِمن ِع ِ
الر ِ
ند َربِنَا [آل عمران:
أتخذون بعضه وترتكون بعضاً؟ َو َّ
ْ
َ
َ
 ،]7احملكم واملتشابه ،فريدون املتشابه إىل احملكم ،ويفسرونه به ويقيدونه به ،ويفضلونه ،أما إهنم

أيخذون املتشابه ويرتكون احملكم فهذه طريقة أهل الزيغ .فالذين أيخذون حبديث أن من قالَّ(( :ل إله

إَّل هللا دخل اْلنة)) ،ويقتصرون على هذا ،وَّل يوردون األحاديث الواضحة اليت فيها القيود ،وفيها
التفصيل ،فهؤَّلء أهل زيغ.
_________

( )1أخرجه مسلم ( )23من حديث طارق بن أشيم رضي هللا عنه.
( )2أخرجه البخاري ( ،)425ومسلم ( )33من حديث عتبان بن مالك رضي هللا تعاىل عنه.
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فيجب على طالب العلم أن يعرف هذه القاعدة العظيمة؛ ألهنا هي مجاع الدين وأساس امللة .ليس
املقصود أنك أتخذ آية أو حديثاً وترتك غريه ،بل املقصود أنك أتخذ القرآن كله ،وأتخذ السنة كلها،
وكذلك كالم أهل العلم .العامل إذا قال كالماً َّل أتخذه وحده حىت ترده إىل كالمه الكامل ،وتتبع

كالمه يف مؤلفاته؛ ألنه يقيد بعضه بعضاً؛ ألهنم على سنن كتاب هللا وسنة رسوله ،فرتد املطلق إىل

املقيد من كالمهم ،فطالب العلم جيب عليه أن أيخذ هذه القاعدة معه دائماً ،وحيذر من طريقة أهل
الزيغ الذين أيخذون الذي يصلح هلم من الكتاب ،ومن السنة ،ومن كالم أهل العلم ،ويبرتون

النقول ،ويرتكون ابقي الكالم ،أو يرتكون الكالم الثاين الذي يوضحه ،وأيخذون الكالم املشتبه

ويرتكون الكالم البني ،كثري من الذين يدعون العلم غفلوا عن هذا الشيء ،إما عن قصد التضليل،
وإما عن جهل ،فيجب معرفة هذه األمور ،وأن تكون أصوَّلً وقواعد عند طالب العلم) .اهـ (.)1
 - 4وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا :فإن قيل :فقد روى أبو هريرة قال :قال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم(( :أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا َّل إله إَّل هللا ،فإذا قالوها عصموا مين
دماءهم وأمواهلم إَّل حبقها)) ( .)2متفق عليه.
_________

((( )1سلسلة شرح الرسائل)) ((تفسري كلمة التوحيد)) (ص.)139 - 135 :
( )2رواه البخاري ( ،)1399ومسلم ( )20من حديث أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه.
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قلنا :هذا اخلرب قد روي فيه ((حىت يشهدوا أن َّل إله إَّل هللا وأن حممداً رسول هللا ،ويقيموا الصالة،
ويؤتوا الزكاة ،مث قد حرم دماؤهم وأمواهلم وحساهبم على هللا)) .رواه ابن ماجه وابن خزْية يف

(صحيحة) ( .)1فهذا املقيد يقضي على ذلك املطلق ،مث لو كان قد قيل مفرداً ،فإن الصالة والزكاة
من حقها ،كما قال الصديق لعمر ووافقه عمر وسائر الصحابة على ذلك ،ويكون صلى هللا عليه

وسلم قد قال كال من احلديثني يف وقت ،فقال(( :أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا َّل إله إَّل هللا))
()2؛ ليعلم املسلمون أن الكافر احملارب إذا قاهلا وجب الكف عنه ،وصار دمه وماله معصوماً ،مث بني
يف احلديث اآلخر أن القتال ممدود إىل الشهادتني والعبادتني؛ ليعلم أن ْتام العصمة وكماهلا إمنا حتصل

لذلك ،ولئال تقع الشبهة؛ فإن جمرد اإلقرار َّل يعصم على الدوام ،كما وقعت لبعض الصحابة حىت

طالها الصديق مث وافقه ،وتكون فائدة ذلك أنه إذا قال (َّل إله إَّل هللا) كان قد شرع يف العاصم

لدمه ،فيجب الكف عنه ،فإن ْتم ذلك حتققت العصمة وإَّل بطلت ،وعن عبيد هللا بن عدي بن
اخليار ((أن رجالً من األنصار حدثه أنه أتى النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يف جملس فساره فاستأذنه
يف قتل رجل من املنافقني ،فجهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :أليس يشهد أن َّل إله إَّل هللا

قال األنصاري :بلى اي رسول هللا ،وَّل شهادة له ،فقال :أليس يشهد أن حممداً رسول هللا قال :بلى

وَّل شهادة له ،قال :أليس يصلي قال :بلى وَّل صالة له ،قال :أولئك الذين هناين هللا عن قتلهم))

( .)3رواه الشافعي ،وأمحد يف (مسنديهما) .ولو كانت الشهاداتن موجبة للعصمة مع ترك الصالة مل
يسأل عنها ،ومل يسقها مع الشهادتني مساقاً واحداً .وقوله بعد ذلك(( :أولئك الذين هناين هللا عن
قتلهم)) .يوجب حصر الذين هني عن قتلهم يف هذا الصنف .وعن أيب سعيد يف حديث اخلوارج،
فقال ذو اخلويصرة التميمي للنيب صلى هللا عليه وسلم(( :اي رسول هللا ،اتق هللا .فقال :ويلك،
ألست أحق أهل األرض أن يتقي هللا قال :مث وىل الرجل ،فقال خالد بن الوليد :اي رسول هللا أَّل

أضرب عنقه فقالَّ :ل ،لعله أن يكون يصلي .قال خالد :وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس يف
قلبه .قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :مل أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ،وَّل أشق بطوهنم))

رواه مسلم ( ،)4فلما هنى عن قتله وعلل ذلك ابحتمال صالته علم أن ذلك هو الذي حقن دمه َّل
جمرد اإلقرار ابلشهادتني؛ فإنه قد قال :اي رسول هللا ،ومع هذا مل جيعل النيب صلى هللا عليه وسلم

ذلك وحده موجبا حلقن الدم .وعن أم سلمة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :يستعمل عليكم

أمراء ،فتعرفون وتنكرون ،فمن أنكر فقد برئ ،ومن كره فقد سلم ،ولكن من رضي واتبع ،فقالوا اي
رسول هللا أَّل نقاتلهم فقال َّل ،ما صلوا)) رواه اْلماعة إَّل البخاري والنسائي .وألن الصالة أحد

مباين اإلسالم اخلمسة فيقتل اتركها كالشهادتني.
_________

( )1رواه ابن ماجه ( )3927وابن خزْية ( )2248واللفظ له من حديث أيب هريرة رضي هللا تعاىل
عنه.
( )2رواه البخاري ( ،)1399ومسلم ( )20من حديث أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه.

( )3رواه مالك يف املوطأ ( )413( )171 /1وأمحد ( )23720( )432 /5والشافعي يف مسنده
( )1496( )320 /1وابن حبان يف صحيحه ( )5971( )309 /13من حديث عبدهللا بن عدي
بن احلمراء رضي هللا تعاىل عنه .قال الذهيب (املهذب) ( :)1295 /3جيد اإلسناد من أمايل عبد

الرزاق ومل خيرجوه يف الستة وقال العراقي (طرح التثريب) ( :)145 /2إسناده صحيح وقال اهليثمي
(جممع الزوائد) ( :)29 /1رجاله رجال الصحيح.
( )4رواه البخاري ( , )4351ومسلم ( )1064من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
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اهـ (.)1
وقال رمحه هللا أيضا( :وهذه املسألة ( )2هلا طرفان:
أحدمها :يف إثبات الكفر الظاهر.

والثاين :يف إثبات الكفر الباطن.

فأما الطرف الثاين فهو مبين على مسألة كون اإلْيان قوَّلً وعمالً كما تقدم ،ومن املمتنع أن يكون

الرجل مؤمناً إْياَنً اثبتاً يف قلبه أبن هللا فرض عليه الصالة والزكاة والصيام واحلج ويعيش دهره َّل

يسجد هلل سجدة ،وَّل يصوم من رمضان ،وَّل يؤدي هلل زكاة ،وَّل حيج إىل بيته ،فهذا ممتنع ،وَّل يصدر

هذا إَّل مع نفاق يف القلب وزندقةَّ ،ل مع إْيان صحيح ،وهلذا إمنا يصف سبحانه ابَّلمتناع من
ِ
اق وي ْد َعو َن إِ َىل ال م ِ
ٍ
يعو َن [القلم]42 :
ش ُ
السجود الكفار ،كقوله :يَـ ْوَم يُ ْك َ
س ُجود فَ َال يَ ْستَط ُ
ف َعن َس َ ُ ْ
(.)3

الشبهة الرابعة :قوهلم :اإلْيان لغة هو التصديق ،وهو ابق على معناه اللغوي مل ينقل عنه ،فوجب أن

يكون كذلك يف الشرع.
قال العالمة حممد بن نصر املروزي رمحه هللا مبينا أن هذا من حجج املرجئة( :ومن أعظم حجج

املرجئة اليت يقولون هبا عند أنفسهم :اللغة ،وذلك أهنم زعموا أن اإلْيان َّل يعرف يف اللغة إَّل

ابلتصديق ،وزعم بعضهم أن التصديق َّل يكون إَّل ابلقلب ،وقال بعضهمَّ :ل يكون إَّل ابلقلب

واللسان ،وقد وجدَن العرب يف لغتنا تسمي كل عمل حققت به عمل القلب واللسان :تصديقاً) .اهـ

(.)4

اْلواب عن هذه الشبهة من أربعة أوجه ،كلها لفارس امليدان ،وبطل املضمار شيخ اإلسالم ابن تيمية

رمحه هللا.

 - 1رده رمحه هللا على من يرى أن لفظ اإلْيان مرادف للفظ التصديق ِبا يشفي صدور املؤمنني،
ويزيل شبهة املبتدعني واملغرورين ،وسوف أنقل كالمه بطوله ألمهيته:

قال رمحه هللا( :وليس لفظ اإلْيان مرادفاً للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس ،فإن التصديق

يستعمل يف كل خرب ،فيقال :ملن أخرب ابألمور املشهورة مثل :الواحد نصف اَّلثنني ،والسماء فوق

األرض ،جميبا :صدقت ،وصدقنا بذلك ،وَّل يقال :آمنا لك ،وَّل آمنا هبذا ،حىت يكون املخرب به من
َنت ِِبُْؤِم ٍن
األمور الغائبة ،فيقال للمخرب :آمنا له ،وللمخرب به :آمنا به ،كما قال إخوة يوسفَ :وَما أ َ
لِنَا [يوسف ،]17 :أيِ :بقر لنا ،ومصدق لنا؛ ألهنم أخربوه عن غائب ،ومنه قوله تعاىل :قَالُوا أَنُـ ْؤِم ُن
هلل ويـ ْؤِمن لِل ِ
ِ ِ
ني [التوبة،]61 :
ك َواتَّـبَـ َع َ
لَ َ
ْم ْؤمنِ َ
ك ْاأل َْرذَلُو َن [الشعراء ،]111 :وقوله تعاىل :يُـ ْؤم ُن ِاب َ ُ ُ ُ
ش َريْ ِن ِمثْلِنَا َوقَـ ْوُم ُه َما لَنَا َعابِ ُدو َن [املؤمنون ،]47 :وقوله تعاىلَ :وإِ ْن َّملْ تُـ ْؤِمنُوا ِيل
وقوله :أَنُـ ْؤِم ُن لِبَ َ

ِ
ِ
وسى إَِّلَّ ذُ ِريَّةٌ ِمن قَـ ْوِم ِه [يونس ،]83 :أي أقر
آم َن ل ُم َ
فَا ْعتَ ِزلُون [الدخان ،]21 :وقوله تعاىل :فَ َما َ

له.

وذلك أن اإلْيان يفارق التصديق ،أي :لفظا ومعىن ،فإنه أيضا يقال :صدقته ،فيتعدى بنفسه إىل

املصدق ،وَّل يقال :أمنته إَّل من األمان الذي هو ضد اإلخافة ،بل آمنت له ،وإذا ساغ أن يقال :ما

أنت ِبصدق لفالن ،كما يقال :هل أنت مصدق له؛ ألن الفعل املتعدي بنفسه إذا قدم مفعوله عليه،
أو كان العامل اسم فاعل وحنوه مما يضعف عن الفعل ،فقد يعدونه ابلالم تقوية له ،كما يقال :عرفت
هذا ،وأَن به عارف ،وضربت هذا ،وأَن له ضارب ،ومسعت هذا ورأيته ،وأَن له سامع وراء ،كذلك

يقال :صدقته ،وأَن له مصدق ،وَّل يقال صدقت له به ،وهذا خالف آمن ،فإنه َّل يقال إذا أردت

التصديق :آمنته كما يقال :أقررت له ،ومنه قوله :آمنت له ،كما يقال :أقررت له ،فهذا فرق يف
اللفظ.

_________

( )1رواه مسلم ( )1854من حديث أم سلمة رضي هللا عنها.
( )2املراد :مسالة حكم اترك األركان األربعة.
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)611 /7

((( )4تعظيم قدر الصالة)) (.)716 /2
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الفرق الثاين :ما تقدم من أن اإلْيان َّل يستعمل يف مجيع األخبار ،بل يف اإلخبار عن األمور الغائبة،
وحنوها مما يدخلها الريب .فإذا أقر هبا املستمع قيل :آمن ،خبالف لفظ التصديق ،فإنه عام متناول

ْلميع األخبار.

وأما املعىن :فإن اإلْيان مأخوذ من األمن الذي هو الطمأنينة ،كما أن لفظ اإلقرار مأخوذ من :قر،

يقر ،وهو قريب من آمن ،أيمن ،لكن الصادق يطمئن إىل خربه والكاذب خبالف ذلك ،كما يقال:
الصدق طمأنينة ,والكذب ريبة ،فاملؤمن دخل يف األمن كما أن املقر دخل يف اإلقرار ،ولفظ اإلقرار
يتضمن اَّللتزام ،مث إنه يكون على وجهني:

أحدمها :اإلخبار ،وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة وحنومها ،وهذا معىن اإلقرار الذي

يذكره الفقهاء يف كتاب اإلقرار.

ِ
ال
ص ِري قَالُواْ أَقـ َْر ْرََن قَ َ
والثاين :إنشاء اَّللتزام ،كما يف قوله تعاىل :أَأَقـ َْر ْرُْمت َوأ َ
َخ ْذ ُْمت َعلَى َذل ُك ْم إِ ْ
فَا ْشه ُدواْ وأ َََنْ مع ُكم ِمن َّ ِ ِ
ين [آل عمران ،]81 :وليس هو هنا ِبعىن اخلرب اجملرد؛ فإنه سبحانه
َ َ ََ
الشاهد َ
َ
َخ َذ هللا ِميثَا َق النَّبِيِني لَما آتَـيـت ُكم ِمن كِت ٍ ِ
ْم ٍة ُمثَّ َجاء ُك ْم َر ُس ٌ
ص ِد ٌق لِ َما َم َع ُك ْم
َ
َْ َ ُْ
ول م َ
قالَ :وإِ ْذ أ َ ُ
اب َوحك َ
ِ
ِ ِ
ال فَا ْش َه ُدواْ َوأ َََنْ َم َع ُكم ِم َن
ص ِري قَالُواْ أَقـ َْر ْرََن قَ َ
نص ُرنَّهُ قَ َ
ال أَأَقـ َْر ْرُمتْ َوأ َ
َخ ْذ ُْمت َعلَى ذَل ُك ْم إِ ْ
لَتُـ ْؤمنُ َّن بِه َولَتَ ُ
َّ ِ ِ
ين [آل عمران ،]81 :فهذا اَّللتزام لإلْيان والنصر للرسول ،وكذلك لفظ اإلْيان فيه إخبار
الشاهد َ
وإنشاء والتزام ،خبالف لفظ التصديق اجملرد ،فمن أخرب الرجل خبرب َّل يتضمن طمأنينة إىل املخرب َّل
يقال فيه :آمن له ،خبالف اخلرب الذي يتضمن طمأنينة إىل املخرب .واملخرب قد يتضمن خربه طاعة

املستمع له ،وقد َّل يتضمن إَّل جمرد الطمأنينة إىل صدقه ،فإذا تضمن طاعة املستمع مل يكن مؤمنا

للمخرب إَّل ابلتزام طاعته مع تصديقه ،بل قد استعمل لفظ الكفر املقابل لإلْيان يف نفس اَّلمتناع عن
الطاعة واَّلنقياد ،فقياس ذلك أن يستعمل لفظ اإلْيان كما استعمل لفظ اإلقرار يف نفس التزام
الطاعة واَّلنقياد؛ فإن هللا أمر إبليس ابلسجود آلدم فأىب واستكرب وكان من الكافرين.

وأيضا :فلفظ التصديق إمنا يستعمل يف جنس اإلخبار ،فإن التصديق إخبار بصدق املخرب،
والتكذيب إخبار بكذب املخرب ،فقد يصدق الرجل الكاذب اترة ،وقد يكذب الرجل الصادق

أخرى ،فالتصديق والتكذيب نوعان من اخلرب ،ومها خرب عن اخلرب .فاحلقائق الثابتة يف نفسها اليت قد
تعلم بدون خرب َّل يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب إن مل يقدر خيرب عنها ،خبالف اإلْيان,

واإلقرار ,واإلنكار ,واْلحود وحنو ذلك ،فإنه يتناول احلقائق واإلخبار عن احلقائق أيضا) .اهـ ()1
(.)2
 - 2رد شيخ اإلسالم على من ادعى اإلمجاع على أن اإلْيان لغة هو التصديق:
قال رمحه هللا :وللجمهور من أهل السنة وغريهم عن هذا أجوبة:

أحدها( :قول من ينازعه يف أن اإلْيان يف اللغة مرادف للتصديق ،ويقول :هو ِبعىن اإلقرار وغريه.

والثاين :قول من يقول :وإن كان يف اللغة هو التصديق ،فالتصديق يكون ابلقلب ,واللسان ,وسائر
اْلوارح ،كما قال النيب(( :والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)) (.)3
_________

( )1هذا أتصيل نفيس ،وقياس بديع ،يسطر ِباء العيون ،فرحم هللا أاب العباس ،وهلل دره من إمام،
نصر هللا به امللة ،وقمع به البدعة ،فهل سيفقه كالمه من ختبط يف بدعة اإلرجاء؟!!

((( )2جمموع الفتاوى)) (.)532 – 529 /7

( )3رواه البخاري ( )6612ومسلم ( )2657من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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والثالث :أن يقال :ليس هو مطلق التصديق ،بل هو تصديق خاص ،مقيد بقيود اتصل اللفظ هبا،
وليس هذا نقالً للفظ وَّل تغيرياً له ،فإن هللا مل أيمرَن إبْيان مطلق ،بل إبْيان خاص وصفه وبينه.

والرابع :أن يقال :وإن كان هو التصديق ،فالتصديق التام القائم ابلقلب مستلزم ملا وجب من أعمال

القلب واْلوارح ،فإن هذه لوازم اإلْيان التام ،وانتفاء الالزم دليل على انتفاء امللزوم .ونقول :إن هذه
اللوازم تدخل يف مسمى اللفظ اترة ،وخترج عنه أخرى.

اخلامس :قول من يقول :أن اللفظ ابق على معناه يف اللغة ،ولكن الشارع زاد فيه أحكاماً.
السادس :قول من يقول :أن الشارع استعمله يف معناه اجملازي ،فهو حقيقة شرعية جماز لغوي.
السابع :قول من يقول :أنه منقول.
فهذه سبعة أقوال:

األول :قول من ينازع يف أن معناه يف اللغة التصديق ،ويقول :ليس هو التصديق بل ِبعىن اإلقرار

وغريه.

قوله :إمجاع أهل اللغة قاطبة على أن اإلْيان قبل نزول القرآن هو التصديق.
فيقال له :من نقل هذا اإلمجاع؟ ومن أين يعلم هذا اإلمجاع؟ ويف أي كتاب ذكر هذا اإلمجاع؟

الثاين :أن يقال :أتعين أبهل اللغة نقلتها ،كأيب عمرو ،واألصمعي ،واخلليل وحنوهم ،أو املتكلمني هبا؟
فإن عنيت األول ،فهؤَّلء َّل ينقلون كل ما كان قبل اإلسالم إبسناد ،وإمنا ينقلون ما مسعوه من العرب

يف زماهنم ،وما مسعوه يف دواوين الشعر وكالم العرب وغري ذلك ابإلسناد ،وَّل نعلم فيما نقوله لفظ

اإلْيان ،فضالً عن أن يكونوا أمجعوا عليه ،وإن عنيت املتكلمني هبذا اللفظ قبل اإلسالم ،فهؤَّلء مل
نشهدهم ،وَّل نقل لنا أحد عنهم ذلك.

الثالث :أنه َّل يعرف عن هؤَّلء مجيعهم أهنم قالوا اإلْيان يف اللغة هو التصديق ،بل وَّل عن بعضهم،

وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا إمجاعاً.
الرابع :أن يقال هؤَّلء َّل ينقلون عن العرب أهنم قالوا عىن هذا اللفظ كذا وكذا ،وإمنا ينقلون الكالم
املسموع من العرب ،وأنه يفهم منه كذا وكذا ،وحينئذ فلو قدر أهنم نقلوا كالماً عن العرب يفهم منه
أن اإلْيان هو التصديق ،مل يكن ذلك أبلغ من نقل املسلمني كافة للقرآن عن النيب ،وإذا كان مع
ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد به معىن ومل يدره ،فظن هؤَّلء ذلك فيما ينقلونه عن العرب أوىل.
اخلامس :أنه لو قدر أهنم قالوا :هذا فهم آحاد َّل يثبت بنقلهم التواتر ،والتواتر من شرطه استواء

الطرفني والواسطة ،وأين التواتر املوجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن أهنم كانوا َّل يعرفون

لإلْيان معىن غري التصديق؟ فإن قيل :هذا يقدح يف العلم ابللغة قبل نزول القرآن ،قيل :فليكن،

وحنن َّل حاجة بنا مع بيان الرسول ملا بعثه هللا به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن،

والقرآن نزل بلغة قريش ،والذين خوطبوا به كانوا عرابً ،وقد فهموا ما أريد به ،وهم الصحابة ،مث

الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إىل التابعني ،حىت انتهى إلينا فلم يبق بنا حاجة إىل أن تتواتر عندَن

تلك اللغة من غري طريق تواتر القرآن ،لكن ملا تواتر القرآن لفظاً ومعىن ،وعرفنا أنه نزل بلغتهم،

عرفنا أنه كان يف لغتهم لفظ السماء واألرض ،والليل والنهار ،والشمس والقمر وحنو ذلك ،على ما
هو معناها يف القرآن ،وإَّل فلو كلفنا نقالً متواتراً آلحاد هذه األلفاظ من غري القرآن لتعذر علينا

ذلك يف مجيع األلفاظَّ ،لسيما إذا كان املطلوب أن مجيع العرب كانت تريد ابللفظ هذا املعىن ،فإن
هذا يتعذر العلم به ،والعلم ِبعاين القرآن ليس موقوفاً على شيء من ذلك ،بل الصحابة بلغوا معاين

القرآن كما بلغوا لفظه ،ولو قدرَن أن قوماً مسعوا كالماً أعجمياً وترمجوه لنا بلغتهم ،مل حنتج إىل معرفة

اللغة اليت خوطبوا هبا أوَّلً.
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السادس :أنه مل يذكر شاهداً من كالم العرب على ما ادعاه عليهم ،وإمنا استدل من غري القرآن بقول
الناس :فالن يؤمن ابلشفاعة ،وفالن يؤمن ابْلنة والنار ،وفالن يؤمن بعذاب القرب ،وفالن َّل يؤمن

بذلك ،ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن ،بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر
الصحابة ،ملا صار من الناس أهل البدع يكذبون ابلشفاعة وعذاب القرب ،ومرادهم بذلك هو مرادهم
بقوله :فالن يؤمن ابْلنة والنار ،وفالن َّل يؤمن بذلك ،والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخالً
يف مراده فليس مراده ذلك وحده ،بل مراده التصديق ابلقلب واللسان ،فإن جمرد تصديق القلب
بدون اللسان َّل يعلم حىت خيرب به عنه.

السابع :أن يقال :من قال ذلك فليس مراده التصديق ِبا يرجى وخياف بدون خوف وَّل رجاء ،بل

يصدق بعذاب القرب وخيافه ،ويصدق ابلشفاعة ويرجوها ،وإَّل فلو صدق أبنه يعذب يف قربه ومل يكن
يف قلبه خوف من ذلك أصال مل يسموه مؤمناً به ،كما أهنم َّل يسمون مؤمناً ابْلنة والنار إَّل من رجا

اْلنة وخاف النار ،دون املعرض عن ذلك ابلكلية مع علمه أبنه حق ،كما َّل يسمون إبليس مؤمناً
ابهلل وإن كان مصدقا بوجوده وربوبيته ،وَّل يسمون فرعون مؤمناً وإن كان عاملا أبن هللا بعث موسى،

وأنه هو الذي أنزل اآلايت وقد استيقنت هبا أنفسهم مع جحدهم هلا أبلسنتهم ،وَّل يسمون اليهود

مؤمنني ابلقرآن والرسول وإن كانوا يعرفون أنه حق كما يعرفون أبناءهم .فال يوجد قط يف كالم العرب
أن من علم وجود شيء مما خياف ويرجى ،وجيب حبه وتعظيمه ،وهو مع ذلك َّل حيبه ,وَّل يعظمه,
وَّل خيافه ,وَّل يرجوه ،بل جيحد به ويكذب به بلسانه ،أهنم يقولون هو مؤمن ،بل ولو عرفه بقلبه

وكذب به بلسانه مل يقولوا :هو مصدق به ،ولو صدق به مع العمل خبالف مقتضاه مل يقولوا :هو
َنت ِِبُْؤِم ٍن لِنَا َولَ ْو
مؤمن به ،فال يوجد يف كالم العرب شاهد واحد يدل على ما ادعوه ،وقولهَ :وَما أ َ
ُكنَّا ِ ِ
ني [يوسف ]17 :قد تكلمنا عليها يف غري هذا املوضع ،فإن هذا استدَّلل ابلقرآن وليس
صادق َ
َ
يف اآلية ما يدل على أن املصدق مرادف للمؤمن ،فإن صحة هذا املعىن أبحد اللفظني َّل يدل على
أنه مرادف لآلخر كما بسطناه يف موضعه.

الوجه الثامن :قولهَّ :ل يعرفون يف اللغة إْياَنً غري ذلك ،من أين له هذا النفي الذي َّل ْتكن اإلحاطة
به؟! بل هو قول بال علم.

التاسع :قول من يقول :أصل اإلْيان مأخوذ من األمن كما ستأيت أقواهلم إن شاء هللا ،وقد نقلوا يف
اللغة اإلْيان بغري هذا املعىن ،كما قاله الشيخ أبو البيان يف قول.

الوجه العاشر :أنه لو فرض أن اإلْيان يف اللغة التصديق ،فمعلوم أن اإلْيان ليس هو التصديق بكل

شيء ،بل بشيء خمصوص ،وهو ما أخرب به الرسول ،وحينئذ فيكون اإلْيان يف كالم الشارع أخص

من اإلْيان يف اللغة ،ومعلوم أن اخلاص ينضم إليه قيود َّل توجد يف مجيع العام ،كاحليوان إذا أخذ
بعض أنواعه وهو اإلنسان ،كان فيه املعىن العام ومعىن اختص به ،وذلك اجملموع ليس هو املعىن

العام .فالتصديق الذي هو اإلْيان أدىن أحواله أن يكون نوعاً من التصديق العام ،فال يكون مطابقاً له

يف العموم واخلصوص من غري تغيري اللسان وَّل قلبه ،بل يكون اإلْيان يف كالم الشارع مؤلفاً من العام
واخلاص ،كاإلنسان املوصوف أبنه حيوان وأنه َنطق.
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الوجه احلادي عشر :أن القرآن ليس فيه ذكر مطلق غري مفسر .بل لفظ اإلْيان فيه إما مقيد وإما
ِ
مطلق مفسر ،فاملقيد كقوله :يُـ ْؤِمنُو َن ِابلْغَْي ِ
وسى إَِّلَّ ذُ ِريَّةٌ ِمن قَـ ْوِم ِه
آم َن ل ُم َ
ب [البقرة ،]3 :وقوله :فَ َما َ
ِ َّ ِ
وهبُ ْم [األنفال:
ين إِ َذا ذُكِ َر هللاُ َو ِجلَ ْ
ت قُـلُ ُ
[يونس ]83 :واملطلق املفسر كقوله تعاىل :إِ َّمنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
ِ
ِِ
ِ َّ ِ
اه ُدوا ِأب َْم َواهلِِ ْم َوأَن ُف ِس ِه ْم ِيف َسبِ ِ
يل
آمنُوا ِاب ََّّلل َوَر ُسوله ُمثَّ َملْ يَـ ْرَاتبُوا َو َج َ
ين َ
 ،]2وقوله :إِ َّمنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ

ِ
َِّ
الص ِ
وك
ك ُه ُم َّ
ىت ُحيَ ِك ُم َ
ادقُو َن [احلجرات ]15 :وحنو ذلك ،وقوله :فَالَ َوَربِ َ
اَّلل أ ُْولَئِ َ
ك َّلَ يُـ ْؤمنُو َن َح ََّ
ِ
ت وي ِ
ِ
يما [النساء ،]65 :وأمثال
يما َش َج َر بَـ ْيـنَـ ُه ْم ُمثَّ َّلَ َِجي ُدواْ ِيف أَن ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِممَّا قَ َ
سل ُمواْ تَ ْسل ً
فَ
ض ْي َ َ ُ َ
هذه اآلايت .وكل إْيان مطلق يف القرآن فقد يبني فيه أنه َّل يكون الرجل مؤمناً إَّل ابلعمل مع

التصديق ،فقد بني يف القرآن أن اإلْيان َّلبد فيه من عمل مع التصديق كما ذكر مثل ذلك يف اسم

الصالة والزكاة والصيام واحلج.
فإن قيل :تلك األمساء ابقية ،ولكن ضم على املسمى أعماَّلً يف احلكم َّل يف اَّلسم ،كما يقوله

القاضي أبو يعلى وغريه ،قيل :إن كان هذا صحيحاً قيل مثله يف اإلْيان ،وقد أورد هذا السؤال
لبعضهم مث مل جيب عنه جبواب صحيح ،بل زعم أن القرآن مل يذكر فيه ذلك ،وليس كذلك ،بل

القرآن والسنة مملوءان ِبا يدل على أن الرجل َّل يثبت له حكم اإلْيان إَّل ابلعمل مع التصديق،

وهذا يف القرآن أكثر بكثري من معىن الصالة والزكاة ،فإن تلك إمنا فسرهتا السنة ،واإلْيان بني معناه
الكتاب والسنة وإمجاع السلف.
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الثاين عشر :أنه إذا قيل :أن الشارع خاطب الناس بلغة العرب ،فإمنا خاطبهم بلغتهم املعروفة ،وقد
جرى عرفهم أن اَّلسم يكون مطلقاً وعاماً ،مث يدخل فيه قيد أخص من معناه ،كما يقولون :ذهب إىل

القاضي والوايل واألمري يريدون شخصا معينا يعرفونه ،دلت عليه الالم مع معرفتهم به ،وهذا اَّلسم
يف اللغة اسم جنس َّل يدل على خصوص شخص ،وأمثال ذلك .فكذلك اإلْيان والصالة والزكاة،

إمنا خاطبهم هبذه األمساء بالم التعريف ،وقد عرفهم قبل ذلك أن املراد اإلْيان الذي صفته كذا وكذا،
والدعاء الذي صفته كذا وكذا ،فبتقدير أن يكون يف لغتهم التصديق ،فإنه قد بني أنه َّل يكتفي

بتصديق القلب واللسان ،فضالً عن تصديق القلب وحده ،بل َّلبد أن يعمل ِبوجب ذلك التصديق،
كما يف قوله تعاىل :إِ َّمنَا الْم ْؤِمنو َن الَّ ِذين آمنوا ِاب َِّ
َّلل َوَر ُسولِ ِه ُمثَّ َملْ يَـ ْرَاتبُوا [احلجرات ،]15 :إِ َّمنَا
َ َُ
ُ ُ
ِ َّ ِ
وهبُ ْم [األنفال ،]2 :ويف قوله صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل
ين إِ َذا ذُكِ َر هللاُ َو ِجلَ ْ
ت قُـلُ ُ
ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
تؤمنون حىت تكونوا كذا)) ويف قوله تعاىلََّ :ل َِجت ُد قَـوما يـ ْؤِمنو َن ِاب َِّ
اد َّ
َّلل َوالْيَـ ْوِم ْاآل ِخ ِر يُـ َوادمو َن َم ْن َح َّ
ًْ ُ ُ
اَّللَ
ِ
وه ْم أ َْولِيَاء [املائدة:
َوَر ُسولَهُ [اجملادلةَ ،]22 :ولَ ْو َكانُوا يُـ ْؤِمنُو َن ِابهلل والنِ ِ
َّيب َوَما أُن ِز َل إِلَْيه َما َّاختَ ُذ ُ
 ،]81ومثل هذا كثري يف الكتاب والسنة ،كقوله عليه السالمَّ(( :ل يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن))

( ،)1وقولهَّ(( :ل يؤمن من َّل أيمن جاره بوائقه)) ( )2وأمثال ذلك .فقد َّبني هلم أن التصديق الذي

بني يف القرآن والسنة من
َّل يكون الرجل مؤمنا إَّل به هو أن يكون تصديقا على هذا الوجه ،وهذا ِ ٌ
غري تغيري للغة ،وَّل نقل هلا.

ري ،قوله :لو نقل لتواتر ،قيل :نعم ،وقد تواتر أنه أراد ابلصالة
الثالثة عشر :أن يقال :بل نقل وغُِ َ

والزكاة والصيام واحلج معانيها املعروفة ،وأراد ابإلْيان ما بينه بكتابه وسنة رسوله ،من أن العبد َّل
يكون مؤمنا إَّل به ،كقوله :إِ َّمنَا ال ُْم ْؤِمنُو َن وهذا متواتر يف القرآن والسنن ،ومتواتر أيضاً أنه مل يكن

حيكم ألحد حبكم اإلْيان إَّل أن يؤدي الفرائض ،ومتواتر عنه أنه أخرب أنه من مات مؤمنا دخل اْلنة
ومل يعذب ،وأن الفساق َّل يستحقون ذلك بل هم معرضون للعذاب ،فقد تواتر عنه من معاين اسم

اإلْيان وأحكامه ما مل يتواتر عنه يف غريه ،فأي تواتر أبلغ من هذا؟ وقد توفرت الدواعي على نقل

ذلك وإظهاره وهلل احلمد .وَّل يقدر أحد أن ينقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم نقالً يناقض هذا،
لكن أخرب أنه خيرج منها من كان معه شيء من اإلْيان ،ومل يقل :إن املؤمن يدخلها ،وَّل قال :إن

الفساق مؤمنون ،لكن أدخلهم يف مسمى اإلْيان يف مواضع ،كما أدخل املنافقني يف اسم اإلْيان يف
مواضع مع القيود ،وأما اَّلسم املطلق الذي وعد أهله ابْلنة فلم يدخل فيه َّل هؤَّلء وَّل هؤَّلء.
_________

( )1رواه البخاري ( )2475ومسلم ( )57من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه مسلم بلفظ (َّل يدخل اْلنة) ( )46ورواه أمحد ( )7865( )288 /2من حديث أيب
هريرة رضي هللا عنه.
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الوجه الرابع عشر :قوله :وَّل وجه للعدول ابآلايت اليت تدل على أنه عريب عن ظاهرها ،فيقال له:
اآلايت اليت فسرت املؤمن ,وسلبت اإلْيان عمن مل يعمل أصرح وأبني وأكثر من هذه اآلايت ،مث إذا
دلت على أنه عريب فما ذكر َّل خيرجه عن كونه عربيا؛ وهلذا ملا خاطبهم بلفظ الصالة واحلج وغري
ذلك مل يقولوا :هذا ليس بعريب ،بل خاطبهم ابسم املنافقني ،وقد ذكر أهل اللغة أن هذا اَّلسم مل

يكن يعرف يف اْلاهلية ،ومل يقولوا :أنه ليس بعريب؛ ألن املنافق مشتق من نفق إذا خرج ،فإذا كان
اللفظ مشتقاً من لغتهم وقد تصرف فيه املتكلم به كما جرت عادهتم يف لغتهم ،مل خيرج ذلك عن
كونه عربيا.

الوجه اخلامس عشر :أنه لو فرض أن هذه األلفاظ ليست عربية ،فليس ختصيص عموم هذه األلفاظ

أبعظم من إخراج لفظ اإلْيان عما دل عليه الكتاب والسنة وإمجاع السلف ،فإن النصوص اليت تنفي

اإلْيان عمن َّل حيب هللا ورسوله ،وَّل خياف هللا وَّل يتقيه ،وَّل يعمل شيئاً من الواجب ،وَّل يرتك شيئا
من احملرم ،كثرية صرحية ،فإذا قدر أنه عارضها آية ،كان ختصيص اللفظ القليل العام أوىل من رد

النصوص الكثرية الصرحية.

السادس عشر :أن هؤَّلء واقفة يف ألفاظ العمومَّ ،ل يقولون بعمومها ،والسلف يقولون :الرسول
وقفنا على معاين اإلْيان ،وبيَّنه لنا ،وعلمنا مراده منه ابَّلضطرار ،وعلمنا من مراده علما ضرورايً أن

من قيل :أنه صدق ومل يتكلم بلسانه ابإلْيان مع قدرته على ذلك ،وَّل صلى ،وَّل صام ،وَّل أحب هللا

ورسوله ،وَّل خاف هللا ،بل كان مبغضاً للرسول ،معادايً له ،يقاتله ،أن هذا ليس ِبؤمن) .اهـ (.)1

 - 3وقال رمحه هللا أيضا( :وأما املقدمة الثانية فيقال :إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق ،فقوهلم أن
التصديق َّل يكون إَّل ابلقلب أو اللسان عنه جواابن:

أحدمها :املنع ،بل األفعال تسمى تصديقاً ،كما ثبت يف (الصحيح) عن النيب صلى هللا عليه وسلم
أنه قال(( :العينان تزنيان وزَنمها النظر ،واألذن تزين وزَنها السمع ،واليد تزين ،وزَنها البطش،

والرجل تزين وزَنها املشي ،والقلب يتمىن ذلك ويشتهي ،والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)) (،)2
يق مثال ِ
وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف واخللف .قال اْلوهريِ :
الف ِس ِ
يق ،الدائم
والص ِد ُ
التصديق ،ويكون الذي يصدق قوله ابلعمل .وقال احلسن البصري :ليس اإلْيان ابلتحلي وَّل

ابلتمين ،ولكنه ما وقر يف القلب وصدقته األعمال ،وهذا مشهور عن احلسن ،يروى عنه من غري
وجه ،كما رواه عباس الدوري :حدثنا حجاج ،حدثنا أبو عبيدة الناجي ،عن احلسن قال( :ليس
اإلْيان ابلتحلي وَّل ابلتمين ،ولكن ما وقر يف القلب وصدقته األعمال) ،من قال حسنا وعمل غري
ص َع ُد
صاحل رد هللا عليه قوله ،ومن قال حسنا وعمل صاحلاً رفعه العمل ،ذلك أبن هللا يقول :إِلَْي ِه يَ ْ
ِ َِّ
الصالِ ُح [فاطر .]10 :ورواه ابن بطة من الوجهني :وقوله :ليس اإلْيان
ب َوال َْع َم ُل َّ
الْ َكل ُم الطي ُ
ابلتمين ,يعين الكالم ،وقوله :ابلتحلي ,يعين أن يصري حلية ظاهرة له ،فيظهره من غري حقيقة من
قلبه ،ومعناه ليس هو ما يظهر من القول وَّل من احللية الظاهرة ،ولكن ما وقر يف القلب وصدقته
األعمال ،فالعمل يصدق أن يف القلب إْياَنً ،وإذا مل يكن عمل كذب أن يف قلبه إْياَنً؛ ألن ما يف
القلب مستلزم للعمل الظاهر ،وانتفاء الالزم يدل على انتفاء امللزوم) .اهـ (.)3

_________

((( )1اإلْيان)) (ص.)125 - 116 :
( )2رواه البخاري ( )6612ومسلم ( )2657من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)294 ،293 /7
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 - 4وقال رمحه هللا أيضاً( :فإن اإلْيان حبسب كالم هللا ورسالته .وكالم هللا ورسالته يتضمن أخباره

وأوامره ،فيصدق القلب أخباره تصديقاً يوجب حاَّلً يف القلب حبسب املصدق به ،والتصديق هو من
نوع العلم والقول .وينقاد ألمره ويستسلم ،وهذا اَّلنقياد واَّلستسالم هو نوع من اإلرادة والعمل،

وَّل يكون مؤمناً إَّل ِبجموع األمرين.

فمن ترك اَّلنقياد كان مستكرباً فصار من الكافرين وإن كان مصدقاً ،فالكفر أعم من التكذيب.

يكون تكذيباً وجهالً ،ويكون استكباراً وظلماً ،وهلذا مل يوصف إبليس إَّل ابلكفر واَّلستكبار دون

التكذيب.

وهلذا كان كفر من يعلم مثل اليهود وحنوهم من جنس كفر إبليس ،وكان كفر من جيهل مثل النصارى

وحنوهم ضالَّلً وهو اْلهل ،أَّل ترى أن نفراً من اليهود جاؤوا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وسألوه

عن أشياء ،فأخربهم ،فقالوا :نشهد أنك نيب ومل يتبعوه ،وكذلك هرقل وغريه ،فلم ينفعهم هذا العلم

وهذا التصديق ،أَّل ترى أن من صدق الرسول أبن ما جاء به هو رسالة هللا ،وقد تضمنت خربا وأمرا،

فإنه حيتاج إىل مقام اثن ،وهو تصديقه خرب هللا وانقياده ألمر هللا.
فإذا قال( :أشهد أن َّل إله إَّل هللا) فهذه الشهادة تتضمن تصديق خربه واَّلنقياد ألمره ،فإذا قال:

(وأشهد أن حممداً رسول هللا) تضمنت تصديق الرسول فيما جاء به من عند هللا ،فبمجموع هاتني

الشهادتني يتم اإلقرار.

فلما كان التصديق َّلبد منه يف كال الشهادتني – وهو الذي يتلقى الرسالة ابلقبول – ظن من ظن أنه

أصل ْلميع اإلْيان ،وغفل عن أن األصل اآلخر َّلبد منه وهو اَّلنقياد ،وإَّل فقد يصدق الرسول
ظاهراً وابطناً مث ْيتنع من اَّلنقياد لألمر ،إذ غايته يف تصديق الرسول أن يكون ِبنزلة من مسع الرسالة
من هللا سبحانه وتعاىل – كإبليس .-

وهذا مما يبني لك أن اَّلستهزاء ابهلل ورسوله ينايف اَّلنقياد له ،والطاعة منفاة ذاتية ،وينايف التصديق
بطريق اَّلستلزام؛ ألنه ينايف موجب التصديق ومقتضاه ،وْينعه عن حصول مثرته مقصوده .لكن

اإلْيان ابلرسول إمنا يعود أصله إىل التصديق فقط؛ ألنه مبلغ خلرب هللا وأمره ،لكن يستلزم اَّلنقياد له؛

ألنه قد بلغ عن هللا أنه أمر بطاعته ،فصار اَّلنقياد له من تصديقه يف خربه ،فمن مل ينقد ألمره فهو
إما مكذب له أو ممتنع عن اَّلنقياد لربه ،وكالمها كفر صريح) .اهـ (.)1

فهذا واضح جلي يف أن اإلقرار واَّلنقياد َّلزم للتصديق القليب ،فهل سيعقل ذلك من نقل عن شيخ

اإلسالم رمحه هللا خالفه؟!!

الشبهة اخلامسة :قالوا :إن هللا تعاىل خاطب املؤمنني ابسم اإلْيان قبل وجود األعمال ،فدل ذلك
على حتقيق اإلْيان بدوهنا.

اْلواب عن هذه الشبهة :قد أجاب عن هذه الشبهة شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا فقال :اْلواب

عن قوهلم :خوطبوا ابإلْيان قبل األعمال ،فنقول :يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه ،فلما نزل إن مل
يقروا بوجوبه مل يكونوا مؤمنني ،وهلذا قال تعاىل :وِ ِ
َّاس ِح مج الْبـ ْي ِ
َّلل َعلَى الن ِ
اع إِلَْي ِه َسبِيالً
استَطَ َ
ت َم ِن ْ
َ
َ
ني [آل عمران ]97 :وهلذا مل جييء ذكر احلج يف أكثر األحاديث
َوَمن َك َف َر فَِإ َّن هللا غَ ِ ٌّ
ين َع ِن ال َْعالَ ِم َ
اليت فيها ذكر اإلسالم واإلْيان ،كحديث وفد عبد القيس ،وحديث الرجل النجدي الذي يقال له:

ضمام بن ثعلبة وغريمها ،وإمنا جاء ذكر احلج يف حديث ابن عمر وجربيل؛ وذلك ألن احلج آخر ما

فرض من اخلمس ،فكان قبل فرضه َّل يدخل يف اإلْيان واإلسالم ،فلما فرض أدخله النيب صلى هللا
عليه وسلم يف اإلْيان إذا أفرد ،وأدخله يف اإلسالم إذا قرن ابإلْيان وإذا أفرد ،وسنذكر إن شاء هللا

مىت فرض احلج.
_________
((( )1الصارم املسلول)) (.)969 – 967 /3
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وكذلك قوهلم :من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناً فصحيح؛ ألنه أتى ابإلْيان
الواجب عليه ،والعمل مل يكن وجب عليه بعد) .اهـ (.)1

وقال رمحه هللا أيضاً( :وإذا أفرد اإلْيان أدخل فيه األعمال الظاهرة؛ ألهنا لوازم ما يف القلب ،ألنه

مىت ثبت اإلْيان يف القلب ،والتصديق ِبا أخرب به الرسول ،وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة ،فإنه

ما أسر أحد سريرة إَّل أبداها هللا على صفحات وجهه وفلتات لسانه ،فإذا ثبت التصديق يف القلب

مل يتخلف العمل ِبقتضاه البتة ،فال تستقر معرفة اتمة وحمبة صحيحة وَّل يكون هلا أثر يف الظاهر،

وهلذا ينفي هللا اإلْيان عمن انتفت عنه لوازمه ،فإن انتفاء الالزم يقتضي انتفاء امللزوم ،كقوله تعاىل:
ِ
وه ْم أ َْولِيَاء [املائدة ،]81 :وقولهََّ :ل َِجت ُد قَـ ْوًما
َولَ ْو َكانُوا يُـ ْؤِمنُو َن ِابهلل والنِ ِ
َّيب َوَما أُن ِز َل إِلَْيه َما َّاختَ ُذ ُ
يـ ْؤِمنو َن ِاب َِّ
اد َّ
َّلل َوالْيَـ ْوِم ْاآل ِخ ِر يُـ َوادمو َن َم ْن َح َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ [اجملادلة ]22 :اآلية وحنوها .فالظاهر والباطن
ُ ُ
متالزمانَّ .ل يكون الظاهر مستقيماً إَّل مع استقامة الباطن ،وإذا استقام الباطن فالبد أن يستقيم

الظاهر؛ وهلذا قال النيب(( :أَّل إن يف اْلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا سائر اْلسد ،وإذا فسدت

فسد هلا سائر اْلسد ،أَّل وهي القلب)) ( .)2اهـ) (.)3

وقال رمحه هللا أيضاً( :فإذا كان القلب صاحلاً ِبا فيه من اإلْيان ،علماً وعمالً قلبيا ،لزم ضرورة

صالح اْلسد ابلقول الظاهر ,والعمل ابإلْيان املطلق ،كما قال أئمة أهل احلديث :قول وعمل ،قول
ابطن وظاهر ،وعمل ابطن وظاهر ،وإذا فسد فسد ،وهلذا قال من قال من الصحابة عن املصلي

العابث( :لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه) .فالبد يف إْيان القلب من حب هللا ورسوله ،وأن
ون ِ
ِ
َّاس من يـت ِ
َّخ ُذ ِمن ُد ِ
هللا أَن َداداً
يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها ،قال هللا تعاىلَ :وم َن الن ِ َ َ
هللا والَّ ِذين آمنواْ أَ َش مد حباا ِ ِ
وهنُم َكح ِ ِ
ِ
َّلل [البقرة .]165 :فوصف الذين آمنوا أبهنم أشد حبا هلل
ب َ َ َُ
ُحيبم َ ْ ُ
ُ
من املشركني ألندادهم .اهـ) (.)4
الشبهة السادسة :استشهادهم بقول بعض السلف" :اإلسالم الكلمة ،واإلْيان العمل".

وهذا القول مروي عن الزهري ،وابن أيب ذئب ،ورواية عن أمحد ،رمحهم هللا مجيعاً.
قال اإلمام أبو داود السجستاين رمحه هللا ( :)5قال الزهري – يعين على قوله تعاىل  :-قُل َّملْ تُـ ْؤِمنُوا
ِ
َسلَ ْمنَا [احلجرات ]14 :قال :نرى اإلسالم الكلمة واإلْيان العمل (.)6
َولَكن قُولُوا أ ْ
وقال الاللكائي رمحه هللا( :أخربَن حممد أخربَن عثمان قال :ثنا حنبل قال :مسعت أاب عبد هللا – يعين
أمحد بن حنبل – وسئل عن اإلْيان واإلسالم قال :قال ابن أيب ذئب :اإلسالم الكلمة واإلْيان

العمل ( .)7وساق اخلالل بسنده إىل أمحد بن القاسم قال:

مسعت أاب عبد هللا يقول ... :قال الزهري :فنرى أن اإلسالم الكلمة واإلْيان العمل .فاستحسنه أبو
عبد هللا (.)8

والذين استشهدوا بذلك قالوا :فإن ترك العمل خرج من اإلْيان إىل اإلسالم.

اْلواب عن استشهادهم من ثالثة أوجه:
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) ()197 ،196 /7
( )2رواه البخاري ( )52ومسلم ( )1599من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)272 /18

((( )4جمموع الفتاوى)) (.)188 ،187 /7

( )5لقد كان من فقه اإلمام أيب داود رمحه هللا أن ساق حديث( :بني العبد والكفر ترك الصالة) يف
(ابب يف رد اإلرجاء).
( )6رواه أبو داود (.)4684

((( )7شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (.)1500( )895 /4
((( )8جمموع الفتاوى)) (.)415 /7
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 - 1قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا :قال الزهري :اإلسالم الكلمة .وعلى ذلك وافقه أمحد
وغريه ،وحني وافقه مل يرد أن اإلسالم الواجب هو الكلمة وحدها؛ فإن الزهري أجل من أن خيفى
عليه ذلك ،وهلذا أمحد مل جيب هبذا يف جوابه الثاين ،خوفاً من أن يظن أن اإلسالم ليس هو إَّل

الكلمة (.)1

 - 2وقال رمحه هللا :وأمحد بن حنبل وإن كان قد قال يف هذا املوضع :إن اإلسالم هو الكلمة ،فقد

قال يف موضع آخر :إن األعمال من اإلسالم ،وهو اتبع هنا الزهري رمحه هللا ،فإن كان مراد من قال

ذلك أنه ابلكلمة يدخل يف اإلسالم وإن مل يعمل فهذا غلط قطعا ،بل قد أنكر أمحد هذا اْلواب،

وهو قول من قال :يطلق عليه اإلسالم وإن مل يعمل متابعة حلديث جربيل ،فكان ينبغي أن يذكر قول

أمحد مجيعه .قال إمساعيل بن سعيد :سألت أمحد عن اإلسالم واإلْيان ,فقال :اإلْيان قول وعمل،
واإلسالم اإلقرار .وقال :وسألت أمحد عمن قال يف الذي قال جربيل للنيب صلى هللا عليه وسلم إذ
سأله عن اإلسالم :فإذا فعلت ذلك فأَن مسلم؟ فقال :نعم .فقال قائل :وإن مل يفعل الذي قال

جربيل للنيب فهو مسلم أيضا؟ فقال :هذا معاند للحديث .فقد جعل أمحد من جعله مسلماً إذا مل

أيت ابخلمس معانداً للحديث ،مع قوله أن اإلسالم اإلقرار ،فدل ذلك على أن ذاك أول الدخول يف
اإلسالم ،وأنه َّل يكون قائماً ابإلسالم الواجب حىت أييت ابخلمس .وإطالق اَّلسم مشروط هبا ،فإنه

ذم من مل يتبع حديث جربيل ،وأيضاً فهو يف أكثر أجوبته يكفر من مل أيت ابلصالة ،بل وبغريها من
املباين .والكافر َّل يكون مسلماً ابتفاق املسلمني ،فعلم أنه مل يرد أن اإلسالم هو جمرد القول بال

عمل ،وإن قدر أنه أراد ذلك ،فهذا يكون أنه َّل يكفر برتك شيء من املباين األربعة ،وأكثر الرواايت

عنه خبالف ذلك ،والذين َّل يكفرون من ترك هذه املباين جيعلوهنا من اإلسالم ،كالشافعي ومالك وأيب
حنيفة وغريهم ،فكيف َّل جيعلها أمحد من اإلسالم ،وقوله يف دخوهلا يف اإلسالم أقوى من قول غريه.

اهـ) (.)2

 - 3اإلمام الزهري رمحه هللا يرى أن األحاديث اليت فيها (من قالَّ :ل إله إَّل هللا .دخل اْلنة) كانت
قبل نزول الفرائض واحلدود ،كما نقله عنه احلافظ ابن رجب رمحه هللا (.)3

فالبد من مجع كالم األئمة ،وضم بعضه إىل بعض ،كما هي طريقة أهل السنة ،واليت ْتيزوا هبا عن

املبتدعة ،ولئن كان ذلك مطلوابً يف كالم األئمة ،ففي النصوص الشرعية أوىل وأحرى.

الشبهة السابعة :استشهادهم بقوله صلى هللا عليه وسلم يف حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا تعاىل

عنه ،والذي يعرف حبديث الشفاعة ،أو حديث اْلهنميني ،وفيه(( :أدخلهم هللا اْلنة بغري عمل

عملوه ،وَّل خري قدموه)) ( .)4ويعد من قال بنجاة اترك أعمال اْلوارح كلية حديث الشفاعة نصاً
يف ذلك َز َع َم.
أوَّلً :بعض طرق احلديث اليت هلا عالقة ابملسألة:

 - 1حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا تعاىل عنه:
_________

((( )1السنة)) للخالل( :ق  /160أ).
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)370 /7

( )3انظر تفضالً ((كتاب التوحيد)) َّلبن رجب رمحه هللا (ص.)45 :
( )4رواه البخاري ( )7439ومسلم (.)183
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أ) من طريق الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار
عن أيب سعيد ،قال :قلنا :اي رسول هللا ،هل نرى ربنا يوم القيامة؟  ...فساق احلديث ،وذكر أتباع

كل أمة ما كانت تعبد ،ومرور املؤمنني على الصراط ،وأن آخرهم ْير وهو يسحب سحباً ،قال:

((فما أنتم أبشد يل مناشدة يف احلق قد تبني لكم من املؤمنني يومئذ للجبار ،وإذا رأوا أهنم قد جنوا يف

إخواهنم يقولون :ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ،ويصومون معنا ،ويعملون معنا ،فيقول هللا تعاىل:

اذهبوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال دينار من إْيان فأخرجوه ،وحيرم هللا صورهم على النار ،فيأتوهنم

وبعضهم قد غاب يف النار إىل قدمه ،وإىل أنصاف ساقيه ،فيخرجون من عرفوا ،مث يعودون فيقول:
اذهبوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه ،فيخرجون من عرفوا ،مث يعودون ،فيقول:
اذهبوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال ذرة من إْيان فأخرجوه ،فيخرجون من عرفوا قال أبو سعيد :فإن مل
ضِ
اع ْف َها [النساء ،]40 :قال رسول هللا
تصدقوا فاقرؤوا :إِ َّن هللاَ َّلَ يَظْلِ ُم ِمثْـ َق َ
سنَةً يُ َ
ال ذَ َّرةٍ َوإِن تَ ُ
ك َح َ
صلى هللا عليه وسلم :فيشفع النبيون واملالئكة واملؤمنون ،فيقول اْلبار :بقيت شفاعيت .فيقبض

قبضة من النار ،فيخرج أقواماً قد امتحشوا ،فيلقون يف هنر أبفواه اْلنة ،يقال له :ماء احلياة ،فينبتون

يف حافتيه كما تنب احلبة يف محيل السيل ،قد رأيتموها على جانب الصخرة ،إىل جانب الشجرة ،فما
كان إىل الشمس منها كان أخضر ،وما كان منها إىل الظل كان أبيض ،فيخرجون كأهنم اللؤلؤ،

فيجعل يف رقاهبم اخلواتيم ،فيدخلون اْلنة ،فيقول أهل اْلنة :هؤَّلء عتقاء الرمحن ،أدخلهم هللا اْلنة
بغري عمل عملوه ،وَّل خري قدموه ،فيقال هلم :لكم ما رأيتم ،ومثله معه)) (.)1
ب) رواية مسلم من طريق سويد بن سعيد قال :حدثين حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء

بن يسار عن أيب سعيد ،وفيه(( :فناج مسلم ،وخمدوش مرسل ،ومكدوس يف َنر جهنم ،حىت إذا

خلص املؤمنون من النار ،فوالذي نفسي بيده ،ما منكم من أحد أبشد مناشدة هلل يف استقصاء احلق،
من املؤمنني هلل يوم القيامة إلخواهنم الذين يف النار ،يقولون :ربنا! كانوا يصومون معنا ،ويصلون،

وحيجون .فيقال هلم :أخرجوا من عرفتم ،فتحرم صورهم على النار ،فيخرجون خلقاً كثرياً ،قد أخذت
النار إىل نصف ساقيه ،وإىل ركبتيه ،مث يقولون :ربنا ,ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به ،فيقول :ارجعوا،

فمن وجدمت يف قلبه مثقال دينار من خري فأخرجوه .فيخرجون خلقاً كثرياً ،مث يقولون :ربنا مل نذر فيها

أحداً ممن أمرتنا ،مث يقول :ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال نصف دينار من خري فأخرجوه.

فيخرجون خلقاً كثرياً ،مث يقولون :ربنا مل نذر فيها ممن أمرتنا أحداً .مث يقول :ارجعوا فمن وجدمت يف

قلبه مثقال ذرة من خري فأخرجوه ،فيخرجون خلقاً كثرياً ،مث يقولون :ربنا مل نذر فيها أحداً ممن أمرتنا،

مث يقول :ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال نصف دينار من خري فأخرجوه .فيخرجون خلقاً كثرياً ،مث

يقولون :ربنا مل نذر فيها ممن أمرتنا أحداً ،مث يقول :ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال ذرة من خري

فأخرجوه ،فيخرجون خلقاً كثرياً ،مث يقولون :ربنا مل نذر فيها خرياً  ...إىل أن قال :فيقبض قبضة من

النار ،فيخرج منها قوماً مل يعملوا خرياً قط ،قد عادوا محما ،فيلقيهم يف هنر يف أفواه اْلنة  ...إىل أن
قال :فيخرجون كاللؤلؤ ،يف رقاهبم اخلواتيم ،يعرفهم أهل اْلنة ،هؤَّلء عتقاء هللا ،الذين أدخلهم هللا

اْلنة ،بغري عمل عملوه ،وَّل خري قدموه  )) ...احلديث (.)2
_________

( )1رواه البخاري ( )7439ومسلم ( )183من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( )7439ومسلم (.)183
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 - 2حديث أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه:
من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه(( ،أن الناس قالوا :اي
رسول هللا ،هل نرى ربنا يوم القيامة  ...فذكر احلديث)) ،وفيه(( :حىت إذا فرغ هللا من القضاء بني
العباد ،وأراد أن خيرج برمحته من أراد من أهل النار ،أمر املالئكة أن خيرجوا من النار من كان َّل

يشرك ابهلل شيئاً ،ممن أراد هللا أن يرمحه ،ممن يشهد أن َّل إله إَّل هللا ،فيعرفوهنم يف النار أبثر السجود،
أتكل النار ابن آدم إَّل أثر السجود ،حرم هللا على النار أن أتكل أثر السجود ،فيخرجون من النار
قد امتحشوا ،فيصب عليهم ماء احلياة ،فينبتون حتته كما تنبت احلِبَّة يف محيل السيل  )) ....احلديث

(.)1

 - 3حديث أنس رضي هللا تعاىل عنه:
من طريق محاد بن زيد حدثنا معبد بن هالل العنزي عن أنس رضي هللا عنه مرفوعاً  ...وفيه ذكر

إتيان الناس األنبياء عليهم الصالة والسالم طلباً للشفاعة ،مث قال النيب صلى هللا عليه وسلم:

((فأقول :أَن هلا .فأستأذن على ريب ،فيؤذن يل ،ويلهمين حمامد أمحده هباَّ ،ل حتضرين اآلن ،فأمحده

بتلك احملامد ،وأخر له ساجداً ،فيقال :اي حممد ،ارفع رأسك ،وقل يسمع لك ،وسل تعط ،واشفع

تشفع ،فأقول :اي رب ،أميت أميت ،فيقال :انطلق فأخرج منها من كان يف قلبه مثقال شعرية من إْيان.

فأنطلق فأفعل ،مث أعود فأمحده بتلك احملامد ،مث أخر له ساجداً ،فيقال :اي حممد ,ارفع رأسك ،وقل
يسمع لك ،وسل تعط ،واشفع تشفع .فأقول :اي رب ،أميت ،فيقال :انطلق فأخرج منها من كان يف

قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إْيان ،فأنطلق فأفعل ،مث أعود فأمحده بتلك احملامد ،مث أخر له ساجداً،
فيقال :اي حممد ارفع رأسك ،وقل يسمع لك ،وسل تعط ،واشفع تشفع ،فأقول :اي رب ،أميت أميت،
فيقول :انطلق فأخرج من كان يف قلبه أدىن أدىن (أدىن) مثقال حبة من خردل من إْيان ،فأخرجه من

النار ،من النار ،من النار ،فأنطلق فأفعل فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا :لو مررَن

ابحلسن -وهو متوار يف منزل أيب خليفة -فحدثنا ِبا حدثنا أنس بن مالك ،فأتيناه فسلمنا عليه،
فأذن لنا ،فقلنا له :اي أاب سعيد ،جئناك من عند أخيك أنس بن مالك ،فلم نر مثل ما حدثنا يف

الشفاعة ،فقال :هيه .فحدثناه ابحلديث ،فانتهى إىل هذا املوضع ،فقال :هيه ،فقلنا :مل يزد لنا على

هذا ،فقال :لقد حدثين وهو مجيع منذ عشرين سنة ،فال أدري أنسي أم كره أن تتكلموا ( ،)2فقلنا:
اي أاب سعيد ،فحدثناه ،فضحك وقال :خلق اإلنسان عجوَّلً ،ما ذكرته إَّل وأَن أريد أن أحدثكم.

حدثين كما حدثكم به ،قال :مث أعود الرابعة ،فأمحد بتلك ،مث أخر له ساجداً ،فيقال :اي حممد ،ارفع

رأسك ،وقل يسمع ،وسل تعطه ،واشفع تشفع ،فأقول :اي رب ،ائذن يل فيمن قالَّ :ل إله إَّل هللا.
فيقول :وعزيت ،وجاليل ،وكربايئي ،وعظميت ألخرجن منها من قالَّ :ل إله إَّل هللا)) (.)3

 - 4حديث عمران بن حصني رضي هللا تعاىل عنه:

من طريق احلسن بن ذكوان حدثنا أبو رجاء حدثنا عمران بن حصني رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا
عليه وسلم قال(( :خيرج قوم من النار بشفاعة حممد صلى هللا عليه وسلم ،فيدخلون اْلنة ،يسمون

اْلهنميني)) (.)4
_________

( )1رواه البخاري واللفظ له ( ،)7437ومسلم ( )182من حديث أيب هريرة رضي هللا عنها.
( )2عند اإلمام مسلم رمحه هللا( :تتكلوا).

( )3رواه البخاري واللفظ له ( ،)7510ومسلم ( )193من حديث أنس رضي هللا عنه.
( )4رواه البخاري (.)6566
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تنبيه مهم :قال إمام األئمة ابن خزْية رمحه هللا :فأصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم رِبا اختصروا
أخبار النيب صلى هللا عليه وسلم إذا حدثوا هبا ،ورِبا اقتصوا احلديث بتمامه ،ورِبا كان اختصار بعض
األخبار أن بعض السامعني حيفظ بعض اخلرب وَّل حيفظ مجيع اخلرب ،ورِبا نسي بعد احلفظ بعض املنت.
فإذا مجعت األخبار كلها علم حينئذ مجيع املنت والسند( ،و) دل بعض املنت على بعض ،كذكرَن

أخبار النيب صلى هللا عليه وسلم يف كتبنا ،نذكر املختصر منها ،واملتقصى منها ،واجململ واملفسر،
فمن مل يفهم هذا الباب مل حيل له تعاطي علم األخبار وَّل ادعاؤها) .اهـ (.)1

وقال رمحه هللا أيضاً( :والناظر يف أحاديث الشفاعة جيد هذا جبالء ،بل َّل تكاد ترى حديثاً يف هذا
الباب إَّل وفيه إمجال أو إهبام ،واملوفق من وفقه هللا ،وَّل حول وَّل قوة إَّل ابهلل (.)2

اثنياً :كالم أهل العلم حول احلديث ،وبيان خطأ من استشهد به على جناة اترك العمل الظاهر كلية
دون عذر ،وذلك من عدة أوجه:

الوجه األول :أن هذا احلديث َّل ْيكن األخذ بظاهره واَّلكتفاء به دون تقييده ابألدلة األخرى .وبيان

ذلك :أن التدرج املذكور يف احلديث:
((فمن وجدمت يف قلبه مثقال دينار من خري فأخرجوه)).

((فمن وجدمت يف قلبه مثقال نصف دينار من خري فأخرجوه)).

((فمن وجدمت يف قلبه مثقال ذرة من خري فأخرجوه)).

((مث قول املالئكة بعد ذلك :ربنا مل نذر فيها خريا)).

مث قول هللا عز وجل(( :شفعت املالئكة ،وشفع النبيون ،وشفع املؤمنون ،ومل يبق إَّل أرحم الرامحني،
فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً مل يعملوا خرياً قط)).

هذا التدرج يدل بظاهره على أن هؤَّلء ليسوا من أهل التوحيد ،فليس معهم شيء من إْيان القلب،

وَّل مثقال ذرة من خري ،ومل يعملوا خرياً قطَّ ،ل من أعمال اْلوارح وَّل من أعمال القلوب ،كما

يفيده هذا النفي.

ومل يذكر يف احلديث أهنم قالواَّ( :ل إله إَّل هللا)؛ وهلذا احتج به بعض أهل البدع على إخراج غري

املؤمنني من النار .قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا :تنبيه ،قرأت يف (تنقيح الزركشي) :وقع هنا يف

حديث أيب سعيد بعد شفاعة األنبياء ،فيقول هللا(( :بقيت شفاعيت فيخرج من النار من مل يعمل
خرياً)).
وْتسك به بعضهم يف جتويز إخراج غري املؤمنني من النار.
ورد بوجهني:
أحدمها :أن هذه الزايدة ضعيفة؛ ألهنا غري متصلة كما قال عبد احلق يف (اْلمع) (.)3

والثاين :أن املراد ابخلري املنفي ما زاد على أصل اإلقرار ابلشهادتني ،كما تدل عليه بقية األحاديث.
هكذا قال ،والوجه األول غلط منه ،فإن الرواية متصلة هنا ،وأما نسبة ذلك لعبد احلق فغلط على

غلط؛ ألنه مل يقله إَّل يف طريق أخرى وقع فيها(( :أخرجوا من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من
خري  )) ...قال :هذه متصلة .اهـ (.)4
وقد نسب الشيخ األلباين رمحه هللا ( )5هذا الوجه الثاين إىل احلافظ ابن حجر ،ومل ينبه على أنه كالم

الزركشي وارتضى هذا اْلواب ،ومثل لألحاديث املشار إليها يف كالم الزركشي حبديث أنس رضي هللا

عنه الطويل يف الشفاعة.
_________

((( )1كتاب التوحيد)) لإلمام ابن خزْية رمحه هللا (.)602 /2
((( )2كتاب التوحيد)) لإلمام ابن خزْية رمحه هللا (.)707 /2

((( )3اْلمع بني الصحيحني)) لعبد احلق اإلشبيلي (.)156 /1
((( )4فتح الباري)) (.)423 /13
((( )5حكم اترك الصالة)) (ص.)33 ،32 :
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وقوهلم :إن املراد ابخلري املنفي ما زاد على أصل اإلقرار ابلشهادتني .قد يفهم منه اشرتاط التصديق
وعمل القلب ،وقد ينازع يف هذا الفهم؛ وهلذا كان أجود منه قول الطييب :هذا يؤذن أبن كل ما قدر

قبل ذلك ِبقدار شعرية ،مث حبة ،مث خردلة ،مث ذرة ،غري اإلْيان الذي يعرب به عن التصديق واإلقرار،
بل هو ما يوجد يف قلوب املؤمنني من مثرة اإلْيان ،وهو على وجهني:
أحدمها :ازدايد اليقني وطمأنينة النفس ،ألن تضافر األدلة أقوى للمدلول عليه وأثبت لعدمه.

والثاين :أن يراد العمل ،وأن اإلْيان يزيد وينقص ابلعمل ،وينصر هذا الوجه قوله يف حديث أيب
سعيد(( :مل يعملوا خرياً قط)) .اهـ (.)1

واحلاصل أن ظاهر احلديث مشكل ،وأنه َّل ْيكن القول به إَّل مع مراعاة األدلة األخرى.

الوجه الثاين :أن املخالف إن قال :بل هؤَّلء الذين مل يعملوا خريا قط ،إَّل اإلقرار والتصديق وعمل
القلب.

قيل له :من أين لك هذا ،وَّل وجود له يف احلديثَّ ،لسيما مع "التدرج" الذي حتتج به؟
فإن قال :جاء هذا من النصوص األخرى اليت تشرتط للنجاة قول (َّل إله إَّل هللا) بصدق ويقني

وإخالص.

قيل له :وحنن نثبت وجود عمل اْلوارح َّلسيما الصالة.

الوجه الثالث :قوله صلى هللا عليه وسلم( :مل يعملوا خريا قط) ليس املراد منه نفي مجيع العمل ،بل
جاء إطالق هذه العبارة يف النصوص مع إثبات العمل ،وقد وقع هذا يف حديث الشفاعة ويف غريه

وهناك طرفاً من ذلك ،مع كالم السلف:

 - 1يف رواية حذيفة رضي هللا عنه عن أيب بكر الصديق رضي هللا عنه حلديث الرؤية والشفاعة(( :مث
يقال ادعوا الصديقني فيشفعون ،مث يقال :ادعوا األنبياء .قال :فيجيء النيب ومعه العصابة ،والنيب

معه اخلمسة والستة ،والنيب ليس معه أحد ،مث يقال :ادعوا الشهداء فيشفعون ملن أرادوا ،قال :فإذا

فعلت الشهداء ذلك قال :فيقول هللا عز وجل :أَن أرحم الرامحني ،ادخلوا جنيت من كان َّل يشرك يب
شيئاً ،قال :فيدخلون اْلنة .قال :مث يقول هللا عز وجل :انظروا يف أهل النار هل تلقون من أحد عمل

خرياً قط؟

قال :فيجدون يف النار رجالً ،فيقولون له :هل عملت خرياً قط؟ فيقولَّ :ل ،غري أين كنت أسامح
الناس يف البيع.

فيقول هللا عز وجل :امسحوا لعبدي بسماحته إىل عبيدي .مث خيرجون من النار رجالً يقول له :هل

عملت خرياً قط؟

فيقولَّ :ل ،غري أين أمرت ولدي إذا مت فأحرقوين يف النار مث اطحنوين حىت إذا كنت مثل الكحل

فاذهبوا يب إىل البحر فاذروين يف الريح ،فوهللا َّل يقدر علي رب العاملني أبداً.
فقال هللا عز وجل له :مل فعلت ذلك؟ قال :من خمافتك .قال :فيقول هللا عز وجل :انظر إىل ملك,
أعظم ملك ،فإن له مثله وعشرة أمثاله .قال :فيقول :أتسخر يب وأنت امللك)) (.)2
_________

((( )1فتح الباري)) للحافظ ابن حجر رمحه هللا (.)438 /13
( )2رواه أمحد ( )15( )4 /1وابن حبان ( )6476( )393 /14وأبو يعلى يف مسنده ()56 /1

( )56من حديث أيب بكر الصديق رضي هللا عنه ,قال البزار ((البحر الزخار)) ( :)149 /1إسناده
مع ما فيه ،إَّل أنه قد رواه مجاعة من جلة أهل العلم ابلنقل واحتملوه وقال األلباين ((صحيح
الرتغيب)) ( :)3641حسن.
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 - 2ويف رواية أنس رضي هللا تعاىل عنه ،عند أمحد وابن منده أن هؤَّلء اْلهنميني كانوا يعبدون هللا
وَّل يشركون به شيئاً يف الدنيا .قال اإلمام أمحد :حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد – يعين ابن اهلاد
– عن عمرو بن أيب عمرو عن أنس قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إين ألول

الناس تنشق األرض عن مججميت يوم القيامة وَّل فخر ،وأعطى لواء احلمد وَّل فخر ،وأَن سيد الناس

يوم القيامة وَّل فخر ،وأَن أول من يدخل اْلنة يوم القيامة وَّل فخر ،وإين آيت ابب اْلنة فآخذ
حبلقتها ،فيقولون :من هذا؟ فأقول :أَن حممد ،فيفتحون يل فأدخل ،فإذا اْلبار عز وجل مستقبلي

فأسجد له ،فيقول :ارفع رأسك اي حممد ،وتكلم يسمع منك ،وقل يقبل منك ،واشفع تشفع ،فأرفع

رأسي فأقول :أميت أميت اي رب .فيقول :اذهب إىل أمتك فمن وجدت يف قلبه مثقال حبة من شعري
من اإلْيان فأدخله اْلنة .فأقبل فمن وجدت يف قلبه ذلك فأدخله اْلنة ،فإذا اْلبار عز وجل

مستقبلي فأسجد له ،فيقول :ارفع رأسك اي حممد ،وتكلم يسمع منك ،وقل يقبل منك ،واشفع
تشفع .فأرفع رأسي فأقول :أميت أميت أي رب .فيقول :اذهب إىل أمتك فمن وجدت يف قلبه نصف
حبة من شعري من اإلْيان فأدخلهم اْلنة .فأذهب فمن وجدت يف قلبه مثقال ذلك أدخلهم اْلنة،
فإذا اْلبار عز وجل مستقبلي فأسجد له ،فيقول :ارفع رأسك اي حممد ،وتكلم يسمع منك ،وقل

يقبل منك ،واشفع تشفع .فأرفع رأسي فأقول :أميت أميت ،فيقول :اذهب إىل أمتك فمن وجدت يف
قلبه مثقال حبة من خردل من اإلْيان فأدخله اْلنة ،فأذهب فمن وجدت يف قلبه مثقال ذلك

أدخلتهم اْلنة.

وفرغ هللا من حساب الناس وأدخل من بقي من أميت النار مع أهل النار .فيقول أهل النار :ما أغىن

عنكم أنكم كنتم تعبدون هللا عز وجل َّل تشركون به شيئاً .فيقول اْلبار عز وجل :فبعزيت ألعتقنهم

من النار .فريسل إليهم فيخرجون وقد امتحشوا فيدخلون يف هنر احلياة ،فينبتون فيه كما تنبت احلبة

يف غثاء السيل ،ويكتب بني أعينهم :هؤَّلء عتقاء هللا عز وجل ،فيذهب هبم فيدخلون اْلنة ،فيقول

هلم أهل اْلنة :هؤَّلء اْلهنميون .فيقول اْلبار :بل هؤَّلء عتقاء اْلبار عز وجل)) (.)1

قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا( :ووقع يف رواية عمرو بن أيب عمرو عن أنس عند النسائي ذكر
سبب آخر إلخراج املوحدين من النار ولفظه(( :وفرغ من حساب الناس وأدخل من بقي من أميت

النار مع أهل النار ،فيقول أهل النار :ما أغىن عنكم أنكم كنتم تعبدون هللا َّل تشركون به شيئاً.
فيقول اْلبار :فبعزيت ألعتقنهم من النار فريسل إليهم فيخرجون)) .ويف حديث أيب موسى عند ابن أيب
عاصم والبزار رفعه(( :وإذا اجتمع أهل النار يف النار ومعهم من شاء هللا من أهل القبلة يقول هلم

الكفار :أمل تكونوا مسلمني؟ قالوا بلى .قالوا :فما أغىن عنكم إسالمكم وقد صرمت معنا يف النار؟
_________

( )1رواه أمحد ( )12491( )144 /3والدارمي يف سننه ( )52( )41 /1وابن منده يف ((اإلْيان))
( )846 /2من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه .قال ابن منده :هذا حديث صحيح مشهور,
وقال األلباين ((السلسلة الصحيحة)) ( :)100 /4إسناده جيد ورجاله رجال الصحيح.
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فقالوا :كانت لنا ذنوب فأخذَن هبا .فيأمر هللا من كان من أهل القبلة فأخرجوا .فقال الكفار :اي ليتنا

كنا مسلمني)) ( .)1ويف الباب عن جابر ،وقد تقدم يف الباب الذي قبله ،وعن أيب سعيد اخلدري
عند ابن مردويه ).اهـ (.)2

فهؤَّلء اْلهنميون عتقاء الرمحن :يعبدون هللا ،وهم من أهل القبلة ،فكيف يظن أهنم مل يعملوا شيئاً
من أعمال اْلوارح؟!
 - 3حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعني نفساً يف (الصحيحني) :وقد جاء فيه عند مسلم(( :أن

مالئكة العذاب تقول :إنه مل يعمل خرياً قط ،وأن مالئكة الرمحة تقول :جاء اتئباً مقبالً بقلبه إىل هللا))

(.)3

واملالئكة مجيعهم صادقون يف وصفهم للرجل.

فعلم هبذا أنه قد يقال عن رجل :مل يعمل خرياً قط ،مع تلبسه ببعض األعمال الصاحلة .ويكون املراد

ابلنفي أنه مل أيت بكمال العمل الواجب.

ويف احلديث(( :ومن حيول بينه وبني التوبة؟! انطلق إىل أرض كذا وكذا فإن هبا أَنساً يعبدون هللا

فاعبد هللا معهم ،وَّل ترجع إىل أرضك فإهنا أرض سوء .فانطلق حىت إذا نصف الطريق أاته املوت،
فاختصمت فيه مالئكة الرمحن ومالئكة العذاب ،فقالت مالئكة الرمحة :جاء اتئباً مقبالً بقلبه إىل

هللا ،وقالت مالئكة العذاب :إنه مل يعمل خرياً قط ،فأاتهم ملك يف صورة آدمي ،فجعلوه بينهم،

فقال :قيسوا ما بني األرضني فإىل أيتهما كان أدىن فهو له .فقاسوه ،فوجوده أدىن إىل األرض اليت
أراد ،فقبضته مالئكة الرمحة)) (.)4

قال قتادة :فقال احلسن :ذكر لنا أنه ملا أاته املوت أنى بصدره.
فهذا السري واَّلنطالق ،مث النأي ابلصدر ،أليس عمالً صاحلاً من أعمال اْلوارح؟!

وهذا فهم السلف ومن على درهبم من أهل العلم املعاصرين هلذه اللفظة ((مل يعملوا خرياً قط)).

قال اإلمام ابن خزْية رمحه هللا( :هذه اللفظة(( :مل يعملوا خرياً قط)) :من اْلنس الذي تقول العرب:
ينفي اَّلسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام ،فمعىن هذه اللفظة على هذا األصل :مل يعملوا

خرياً قط على التمام والكمالَّ ،ل على ما أوجب عليه وأمر به ،وقد بينت هذا املعىن يف مواضع من

كتيب ).اهـ (.)5

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث والعلمية واإلفتاء ابلسعودية ،زادها هللا عزا وْتكينا( :وأما ما جاء يف
احلديث(( :إن قوماً يدخلون اْلنة مل يعملوا خرياً قط)) :فليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو
يقدر عليه ،وإمنا هو خاص أبولئك لعذر منعهم من العمل ،أو لغري ذلك من املعاين اليت تتفق مع

مقاصد الشريعة) (.)6
وقد سئل فضيلة الشيخ العالمة :حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا( :هل هناك تعارض بن أدلة تكفري

اترك الصالة ،وحديث ((مل يعملوا خرياً قط))؟

فأجاب رمحه هللاَّ :ل تعارض بينهما ،فهذا عام خيصص أبدلة تكفري اترك الصالة ).اهـ (.)7

فإن قيل :إنه َّل يليق أن يطلق على من معه هذه الشعرية العظيمة "الصالة" مل يعمل خرياً قط.

فجوابه :وهل يليق أن يطلق على من معه عمل القلب (من اإلخالص واليقني والصدق واخلشية)،

وكذا من يقول أعظم كلمة – (َّل إله إَّل هللا) – مل يعمل خرياً قط؟!

فإن كان اْلوابَّ :ل – وَّل يصح غريه  -فهذا حيملكم على أنه َّلبد من اْلمع بني النصوص حىت َّل
يقع الزلل الذي ضلت به الفرق من قبل.

هذا ما يسر هللا تعاىل مجعه من جواب أهل العلم األثبات عما استشهد به املرجئة وكذا من وقع يف
اإلرجاء ،ونسأل هللا تعاىل أن يوفقنا لتعظيم الكتاب والسنة ،ويوفقنا للعمل هبما ،والدعوة إليهما

والذب عنهما ،وهللا تعاىل اهلادي إىل سواء السبيل .إحتاف النبالء برد شبهات من وقع يف اإلرجاء
لعلي بن عبد العزيز موسى – ص 97
_________

((( )1الفتح)) (.)464 ،463 /11

( )2رواه احلاكم يف ((املستدرك)) ( )2954( )265 /2وابن أيب عاصم يف ((السنة)) ( )843من
حديث أيب موسى رضي هللا عنه ,قال اهليثمي ((جممع الزوائد)) ( :)48 /7فيه خالد بن َنفع

األشعري قال أبو داود مرتوك قال الذهيب َّل يستحق الرتك وبقية رجاله ثقات وصححه الشيخ
األلباين يف حتقيقه لـ ((السنة)) َّلبن أيب عاصم (.)843
( )3رواه البخاري ( )3470ورواه مسلم واللفظ له ( )2766من حديث أيب سعيد اخلدري رضي

هللا عنه.

( )4رواه البخاري ( )3470ورواه مسلم واللفظ له ( )2766من حديث أيب سعيد اخلدري رضي

هللا عنه.

((( )5كتاب التوحيد)) (.)732 /2
((( )6فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء)) اجملموعة الثانية – فتوى رقم- 21436( :
.)132 /2

((( )7حكم اترك الصالة)) (ص.)11 - 9 :
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املبحث األول :األدلة من القرآن الكرمي
ِ َّ ِ
وهبُ ْم َوإِذَا تُلِيَ ْ
ين إِذَا ذُكِ َر هللاُ َو ِجلَ ْ
ت قُـلُ ُ
آايتُهُ
ت َعلَْي ِه ْم َ
قوله تعاىل يف أول األنفال :إِ َّمنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
اد ْهتُ ْم إِْيَ ًاَن َو َعلَى َرهبِِ ْم يَـتَـ َوَّكلُو َن [األنفال.]2 :
َز َ
َّ ِ
ال َهلُم الن ِ
اد ُه ْم
َّاس قَ ْد َمجَ ُعواْ لَ ُك ْم فَا ْخ َ
ش ْو ُه ْم فَـ َز َ
وقوله سبحانه يف أواخر آل عمران :الذ َ
َّاس إ َّن الن َ
ين قَ َ ُ ُ

ِ
ِ
ِ
يل [آل عمران.]173 :
إْيَاَنً َوقَالُواْ َح ْسبُـنَا هللاُ َون ْع َم ال َْوك ُ
ول أَيم ُكم َز َ ِ ِ
ِ
تس ِ
اد ْهتُ ْم
آمنُواْ فَـ َز َ
ادتْهُ َهذه إِْيَ ًاَن فَأ ََّما الَّذي َن َ
ورةٌ فَم ْنـ ُهم َّمن يَـ ُق ُ ْ
ويف آخر التوبةَ :وإِذَا َما أُن ِزلَ ْ ُ َ
َّ ِ
ِ
سا إِ َىل ِر ْج ِس ِه ْم َوَماتُواْ َو ُه ْم َكافِ ُرو َن
ض فَـ َز َ
ين ِيف قُـلُوهبِِم َّم َر ٌ
إِْيَ ًاَن َو ُه ْم يَ ْستَـ ْبش ُرو َن َوأ ََّما الذ َ
اد ْهتُ ْم ِر ْج ً
[التوبة.]125 - 124 :
فاملؤمنون يزدادون إْياَنً بنزول القرآن واملنافقون يزدادون كفراً ورجساً وينقص إْياهنم إن كان بقي منه

شيء قبل نزوله!

ِ
ص َد َق َّ
اب قَالُوا َه َذا َما َو َع َد ََن َّ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ
ويف سورة األحزابَ :ولَ َّما َرأَى ال ُْم ْؤمنُو َن األ ْ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ َو َ
َح َز َ
ِ
يما [األحزاب.]22 :
َوَما َز َ
اد ُه ْم إَِّل إِْيَ ًاَن َوتَ ْسل ً
ِ
ِ
الس ِكينَةَ ِيف قُـلُ ِ
ادوا إِْيَ ًاَن َّم َع إِْيَاهنِِ ْم [الفتح.]4 :
َنز َل َّ
ني لِيَـ ْز َد ُ
وب ال ُْم ْؤمنِ َ
ويف أول الفتحُ :ه َو الَّذي أ َ
ْكتَاب ويـ ْز َد َ َّ ِ
ِ
ِ ِ َّ ِ
آمنُوا إِْيَ ًاَن [املدثر.]31 :
ين َ
ين أُوتُوا ال َ َ َ
اد الذ َ
ويف سورة املدثر :ليَ ْستَـ ْيق َن الذ َ
وكما يزيد اإلْيان  ...فإنه يزيد بزايدة أفراده كاخلشوع كما يف آية السجدة من اإلسراءَ :وَِخي مرو َن
لِألَ ْذقَ ِ
وعا [] اإلسراء].[ 109 :
ان يَـ ْب ُكو َن َويَ ِزي ُد ُه ْم ُخ ُ
ش ً
وزايدة اهلدى واهلداية كما يف قوله يف سورة مرمي :وي ِزي ُد َّ َّ ِ
ين ْاهتَ َد ْوا ُه ًدى [مرمي.]76 :
ََ
اَّللُ الذ َ
َّ ِ
واه ْم [حممد.]17 :
اد ُه ْم ُه ًدى َو َ
ين ْاهتَ َد ْوا َز َ
آات ُه ْم تَـ ْق ُ
ويف سورة حممدَ :والذ َ
ِ
ِ
آمنُوا بَِرهبِِ ْم َوِز ْد ََن ُه ْم ُه ًدى [الكهف.]13 :
وقوله عن الفتية أصحاب الكهف :إِ َّهنُ ْم ف ْتـيَةٌ َ
فما زاد شيء إَّل نقص ،بدليل كونه قبل الزايدة أنقص منه بعدها.
ِ
ك
ك ِمن َّربِ َ
ريا ِم ْنـ ُهم َّما أُن ِز َل إِلَْي َ
وكما أن الكفر يزيد كما يف قوله تعاىل يف آييت املائدةَ :ولَيَ ِزي َد َّن َكث ً
اب لَستُم َعلَى َشي ٍء ح َّ ِ
ِ
ِِ
يل َوَما
طُ ْغيَ ًاَن َوُك ْف ًرا [املائدة .]64 :قُ ْل َاي أ َْه َل الْكتَ ِ ْ ْ
ىت تُق ُ
يمواْ التـ َّْوَراةَ َواإلجن َ
ْ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ْس َعلَى الْ َق ْوِم
ك ِمن َّربِ َ
ريا ِم ْنـ ُهم َّما أُن ِز َل إِلَْي َ
ك طُغْيَ ًاَن َوُك ْف ًرا فَالَ َأت َ
أُن ِز َل إلَْي ُكم من َّرب ُك ْم َولَيَ ِزي َد َّن َكث ً
ِ
ين [املائدة.]68 :
الْ َكاف ِر َ
اك إَِّلَّ فِ ْتـنَةً لِلن ِ
ط ِابلن ِ
َّاس
ؤاي الَِّيت أ ََريْـنَ َ
َحا َ
ك إِ َّن َربَّ َ
وقوله يف اإلسراءَ :وإِ ْذ قُـلْنَا لَ َ
كأَ
َّاس َوَما َج َعلْنَا ال مر َ
ِ
ِ
ِ
َو َّ
ريا [اإلسراء.]60:
الش َج َرةَ ال َْمل ُْعونَةَ ِيف ال ُق ْرآن َوُخنَ ِوفُـ ُه ْم فَ َما يَ ِزي ُد ُه ْم إَّلَّ طُ ْغيَ ًاَن َكب ً
َّ ِ
ك ُه ُم الضَّآلمو َن
ادواْ ُك ْف ًرا لَّن تُـ ْقبَ َل تَـ ْوبَـتُـ ُه ْم َوأ ُْولَئِ َ
ين َك َف ُرواْ بَـ ْع َد إِْيَاهنِِ ْم ُمثَّ ا ْز َد ُ
ويف آل عمران :إِ َّن الذ َ
[آل عمران.]90 :
َّ ِ
ادوا ُك ْف ًرا [النساء.]137 :
آمنُوا ُمثَّ َك َف ُروا ُمثَّ ا ْز َد ُ
آمنُواْ ُمثَّ َك َف ُرواْ ُمثَّ َ
ين َ
ويف النساء :إِ َّن الذ َ
فكذلك اإلْيان يزيد حىت يبلغ أعلى درجاته ،والكفر يزيد حىت يسفل إىل أدىن دركاته.
أيضاً مما يدل على زايدة اإلْيان عند أهله تفاضلهم فيه ،بكون بعضهم أفضل من بعض.
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ني عَلَى بَـ ْع ٍ
كما قال سبحانه عن األنبياءَ :ولََق ْد فَ َّ
ورا [اإلسراء:
ض َوآتَـ ْيـنَا َد ُاو َ
ض النَّبِيِ َ
ضلْنَا بَـ ْع َ
ود َزبُ ً
.]55

ضهم علَى بـع ٍ ِ
ض ُهم َدرج ٍ
ْك ال مر ُس ُل فَ َّ
ات َوآتَـ ْيـنَا
ويف البقرة :تِل َ
ضلْنَا بَـ ْع َ ُ ْ َ َ ْ
ض م ْنـ ُهم َّمن َكلَّ َم هللاُ َوَرفَ َع بَـ ْع َ ْ َ َ
ِعيسى ابْن مرَميَ الْبـيِنَ ِ
وح الْ ُق ُد ِ
س [البقرة.]253 :
ات َوأَيَّ ْد ََنهُ بُِر ِ
َ َ َْ َ
ِ
ات وأَ ْك َرب تَـ ْف ِ
ٍ
ض ُه ْم َعلَى بَـ ْع ٍ
ف فَ َّ
ضيالً [اإلسراء:
ويف اإلسراء :انظُْر َك ْي َ
ضلْنَا بَـ ْع َ
رب َد َر َج َ ُ
ض َولَآلخ َرةُ أَ ْك َُ
.]21

يل َِّ ِ ِ ِ
السماو ِ
وفاضل سبحانه بني الصحابة يف آية احلديدَ :وَما لَ ُك ْم أََّل تُ ِنف ُقوا ِيف َسبِ ِ
ات
ري ُ
اث َّ َ َ
اَّلل َو ََّّلل م َ
َواأل َْر ِ
ض َّل يَ ْستَ ِوي ِمن ُكم َّم ْن أَن َف َق ِمن قَـ ْب ِل الْ َف ْت ِح َوقَاتَ َل [احلديد.]10 :
ِ
ِ ِ
ري أ ُْوِيل الض ََّرِر
وفاضل بني اجملاهدين وغريهم يف سورة النساءَّ :لَّ يَ ْستَ ِوي الْ َقاع ُدو َن م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ني غَ ْ ُ
والْمج ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِِ
اه ُدو َن ِيف سبِ ِ ِ ِ ِِ
ِِ
ين
َ َُ
َ
ين ِأب َْم َواهل ْم َوأَن ُفس ِه ْم َعلَى الْ َقاعد َ
َّل هللاُ ال ُْم َجاهد َ
يل هللا أب َْم َواهل ْم َوأَن ُفسه ْم فَض َ
ِِ
ِِ
َجرا َع ِظيما َدرج ٍ
ات ِم ْنهُ َوَم ْغ ِف َرةً
ً ََ
ين َعلَى الْ َقاعد َ
َّل هللاُ ال ُْم َجاهد َ
ين أ ْ ً
َد َر َجةً َوُكالا َو َع َد هللاُ ا ْحلُ ْس َىن َوفَض َ
ور ْمحةً وَكا َن هللا غَ ُف ِ
يما [النساء.]96 - 95 :
ورا َّرح ً
ُ ً
ََ َ َ
هللا ِأبَمواهلِِم وأَن ُف ِس ِهم أَ ْعظَم درجةً ِعن َد هللاِ
يل ِ
َّ ِ
اه ُدواْ ِيف َسبِ ِ
اج ُرواْ َو َج َ
ْ ُ َََ
آمنُواْ َو َه َ
ين َ
َْ ْ َ
ومن ذلك قوله :الذ َ
ك ُه ُم الْ َفائُِزو َن [التوبة.]20 :
َوأ ُْولَئِ َ
ِ
َّ ِ
وفاضل بني درجات العلماء أهل اإلْيان بقوله يف سورة اجملادلة :يـرفَ ِع َّ َّ ِ
ين
ين َ
َْ
آمنُوا من ُك ْم َوالذ َ
اَّللُ الذ َ
أُوتُوا ال ِْعلْم َدرج ٍ
ات َو َّ
اَّللُ ِِبَا تَـ ْع َملُو َن َخبِريٌ [اجملادلة.]11 :
َ ََ
ومايز سبحانه بني أهل الطاعة واملعصية بقوله يف سورة اْلاثية :أَم ح ِس َّ ِ
السيِئَ ِ
ات أَن
رت ُحوا َّ
ين ْ
اج ََ
ب الذ َ
ْ َ َ
َّْجنعلَ ُهم َكالَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
اء َما َْحي ُك ُمو َن [اْلاثية ،]21 :ويف
آء َّْحميَ ُ
َ ْ
َ َ َ
اهم َوممََا ُهتُ ْم َس َ
الصاحلَات َس َو ً
سورة الواقعة ذكر أصحاب اليمني ،مث أصحاب الشمال ،مث السابقني .وكل هذه املفاضالت للتمايز
يف زايدة اإلْيان مسألة اإلْيان لعلي بن عبد العزيز الشبل – بتصرف -ص28
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املبحث الثاين :األدلة من السنة املطهرة
منها:
 -ما يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل يزين

الزاين حني يزين وهو مؤمن ،وَّل يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن وَّل يشرب اخلمر حني يشرهبا
وهو مؤمن ،وَّل ينهب هنُبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أببصارهم حني ينتهبها وهو مؤمن))
(.)1

فنفى عنه كمال اإلْيان الواجب بفعل هذه الكبائر ،مما دل على نقص اإلْيان بفعلها.

وهكذا كل ما ورد من نفي كمال اإلْيان الواجب أو املستحب تدل على زايدته ،ومن مثَّ نقصانه!

 -ومنها ما عقده البخاري يف صحيحه من كتاب اإلْيان ابابً يف تفاضل أهل اإلْيان ابألعمال وذكر

فيه:

حديث أيب سعيد رضي هللا عنه مرفوعاً(( :يدخل أهل اْلنة اْلنة ،وأهل النار النار ،مث يقول عز
وجل :أخرجوا من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من إْيان .)2( )) ..

مما يدل على أنه أنقص املؤمنني إْياَنً ،ولو كان اإلْيان َّل يزيد وَّل ينقص َّلستحق أهله كلهم اْلنة،

وبدرجات متساوية!

 -وحديث أيب سعيد رضي هللا عنه أيضاً أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :بينا أَن َنئم ،رأيت

علي عمر بن
علي وعليهم قمص ،منها ما يبلغ الثدي ،ومنها ما دون ذلك ،وعرض َّ
الناس يُعرضون َّ

اخلطاب وعليه قميص جيره قالوا :فما َّأولت ذلك اي رسول هللا؟ قال :الدين)) (.)3
ورؤاي األنبياء حق ،فدل على زايدة اإلْيان يف أقوام ،ونقصانه يف آخرين.

 حديث أيب سعيد اخلدري وابن عمر وأيب هريرة رضي هللا عنهم ،أن النيب صلى هللا عليه وسلمقال(( :ما رأيت من َنقصات عقل ودين أذهب ِ
للب الرجل احلازم من إحداكن ،قلن وما نقصان

ديننا وعقلنا اي رسول هللا؟ قال :أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل ،قلن :بلى؟ قال :فذلك
من نقصان عقلها ،أليس إذا حاضت مل ِ
تصل ومل تصم ،قلن :بلى قال :فذلك من نقصان دينها))
(.)4

فهو وإن كان النقص ليس من فعلهن ،لكن من صلى وصام كان أكمل إْياَنً منهن هبذا اَّلعتبار

لصالته وصيامه ...

حديث ابن مسعود رضي هللا عنه وفيه(( :فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ،ومن جاهدهم بلسانهفهو مؤمن ،ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ،وليس وراء ذلك من اإلْيان حبة خردل)) ( .)5ويفسره

ويبني مدلوله حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :من رأى منكم

منكراً فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلْيان)) (.)6

فدل على أن اإلْيان َّل يزال يضعف بتخلف تلك املراتب وهو النقصان ،وحتصيلها هو زايدته.

-ومثله حديث أيب أمامة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :من أحب هلل وأبغض

هلل ،وأعطى هلل ،ومنع هلل ،فقد استكمل اإلْيان)) (.)7
_________

( )1رواه البخاري ( ،)2475ومسلم ( .)75من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )2رواه البخاري ( ،)22ومسلم ( .)184من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
( )3رواه البخاري ( ،)23ومسلم ( .)2390من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.

( )4رواه البخاري ( )304واللفظ له ،ومسلم ( .)80 ،79من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا
عنه،

( )5رواه مسلم ( .)50من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه.
( )6رواه مسلم (.)49
( )7رواه أبو داود ( .)4681من حديث أيب أمامة رضي هللا عنه .ورواه الرتمذي ( ،)2521وأمحد
( .)15655( )438 /3من حديث معاذ اْلهين رضي هللا عنه .قال أبو عيسى :هذا حديث

وحسن األلباين كال الطريقني يف ((السلسلة الصحيحة)) ( )380مث قال :واحلديث ِبجموع
حسنَّ .

الطريقني صحيح.

()11/6

 ومثله حديث أيب هريرة وغريه رضي هللا عنهم مرفوعاً(( :أكمل املؤمنني إْياَنً أحسنهم أخالقاً))( )1مسألة اإلْيان لعلي بن عبد العزيز الشبل – بتصرف  -ص30
 -قوله صلى هللا عليه وسلم(( :خيرج من النار من قالَّ :ل إله إَّل هللا ،ويف قلبه وزن شعرية من خري،

وخيرج من النار من قالَّ :ل إله إَّل هللا ويف قلبه وزن برة من خري ،وخيرج من النار من قالَّ :ل إله إَّل

هللا ويف قلبه وزن ذرة من خري)).
وقال البخاري :وقال أابن حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم من ((إْيان)) مكان
من ((خري)) (.)2

وقد وضع اإلمام البخاري هذا احلديث حتت ابب (زايدة اإلْيان ونقصانه) وهو ظاهر الدَّللة على

تفاوت الناس ِبا يف قلوهبم من اإلْيان (واملراد حببة اخلردل ما زاد من األعمال على أصل التوحيد

( )3مثل ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم(( :من رأى منكم منكراً  ...إىل قوله وذلك أضعف
اإلْيان)) (.)4

ويف حديث األمانة .. (( :وما يف قلبه مثقال حبة من خردل من إْيان  ..احلديث)) ()5

 األحاديث اليت فيها نفي اإلْيان كقوله صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يؤمن أحدكم حىت أكون أحبإليه من ولده ووالده والناس أمجعني)) (.)6

وقوله صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن  ...احلديث)) (.)7
وقولهَّ(( :ل إْيان ملن َّل أمانة له  ..اخل)) (.)8

قال النووي( :فالقول الصحيح الذي قاله احملققون أن معناه َّل يفعل هذه املعاصي وهو كامل اإلْيان،

وهذا من األلفاظ اليت تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله وخمتاره ،كما يقالَّ :ل علم إَّل ما نفع،

وَّل مال إَّل اإلبل ،وَّل عيش إَّل عيش اآلخرة) (.)9
فالذي يرتك هذه املعاصي أكمل إْياَنً ممن يقرتفها.

 -قوله صلى هللا عليه وسلم(( :أكمل املؤمنني إْياَنً أحسنهم خلقاً)) (.)10

قال احلليمي رمحه هللا( :فدل هذا القول على أن حسن اخللق إْيان ،وأن عدمه نقصان إْيان ،وأن

املؤمنني متفاوتون يف إْياهنم ،فبعضهم أكمل إْياَنً من بعض) (... )11

قال اإلمام البغوي :وقالوا (أي أهل السنة) :إن اإلْيان قول وعمل وعقيدة ،يزيد ابلطاعة ،وينقص

ابملعصية على ما نطق به القرآن يف الزايدة ،وجاء احلديث ابلنقصان يف وصف النساء) (.)12
وقال احلليمي( :فإذا كانت املرأة لنقصان صالهتا عن صالة الرجال تكون أنقص ديناً منهم ،مع أهنا
غري جانية برتك ما ترتك من الصالة ،أفال يكون اْلاين برتك الصلوات أنقص ديناً من املقيم هبا

املواظب؟) ( .)13نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن عبد هللا بن علي
الوهييب – بتصرف 82 /1 -
_________
( )1رواه أبو داود ( ،)4682والرتمذي ( ،)1162وأمحد ( .)7396( )250 /2من حديث أيب
هريرة رضي هللا عنه .وقال أبوعيسى :حديث أيب هريرة هذا حديث حسن صحيح .وهو ما ذهب
إليه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

( )2رواه البخاري ( .)44من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.
( )3فتح الباري .73 /1
( )4رواه مسلم ( .)49من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.

( )5رواه مسلم ( .)143من حديث حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه.

( )6رواه البخاري ( ،)15ومسلم ( .)44من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.
( )7رواه البخاري ( ،)2475ومسلم ( .)57من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )8رواه أمحد ( ،)12406( )135 /3وابن حبان ( .)194( )422 /1من حديث أنس بن
مالك رضي هللا عنه .قال الذهيب يف ((املهذب)) :سنده قوي ،وقال األلباين يف ((صحيح اْلامع))
( :)7179صحيح.

((( )9شرح مسلم للنووي)) (.)41 /2
( )10رواه أبو داود ( .)4681من حديث أيب أمامة رضي هللا عنه .ورواه الرتمذي (،)2521

وأمحد ( .)15655( )438 /3من حديث معاذ اْلهين رضي هللا عنه .قال أبو عيسى :هذا حديث
وحسن األلباين كال الطريقني يف ((السلسلة الصحيحة)) ( )380مث قال :واحلديث ِبجموع
حسنَّ .

الطريقني صحيح.

((( )11املنهاج يف شعب اإلْيان)) (.)61 /1
((( )12شرح السنة)) (.)39 /1
((( )13املنهاج)) (.)63 /1

()12/6

الفصل الثاين :أقوال أهل السنة يف مسمى اإلْيان ،وما يدخل يف مسمى اإلْيان من األوامر والنواهي
• املبحث األول :أقوال أئمة أهل السنة واْلماعة يف مسمى اإلْيان وزايدته ونقصانه.
• املبحث الثاين :ما يدخل يف مسمى اإلْيان من األوامر والنواهي.
• املبحث الثالث :ما روي عن اإلمام مالك يف زايدة اإلْيان ونقصانه.

()13/6

املبحث األول :أقوال أئمة أهل السنة واْلماعة يف مسمى اإلْيان وزايدته ونقصانه
• ْتهيد.

• املطلب األول :نقل اإلمجاع على أن اإلْيان قول وعمل ويزيد وينقص.
• املطلب الثاين :أقوال السلف يف أن اإلْيان قول وعمل يزيد وينقص.

()14/6

ْتهيد
اتفق أئمة أهل السنة واْلماعة  -سلفاً وخلفاً  -على أن اإلْيان :قول وعمل ،قول القلب واللسان،
وعمل القلب واْلوارح؛ يزيد ابلطاعة وكثرة العبادة ،وينقص ابملعصية والغفلة ،وقد حكى اإلمجاع

على ذلك أكثر أهل العلم  -رمحهم هللا  -بل أصبح هذا القول من مميزات أهل السنة واْلماعة،
والفارقة بينهم وبني أهل البدع واألهواء ....

وعلى هذه العقيدة تويف الرسول صلى هللا عليه وسلم وعلى هذا املنهج كان مجيع الصحابة والتابعني،
ومن تبعهم إبحسان :من احملدثني ،والفقهاء ،ومجيع أئمة الدين ،ومل خيالفهم أحد من السلف واخللف؛

إَّل الذين مالوا عن احلق يف هذا األمر ،وجانبوا الصواب.

واآلاثر عن السلف يف مسمى اإلْيان وحقيقته كثرية جداً ،وَّل ْيكن حصرها هنا ،وقد قال هبذا القول
خلق كثري  -غريهم  -من أهل السنة واْلماعة  ...نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند
السلف حملمد بن عبد هللا بن علي الوهييب  -بتصرف  -ص57

()15/6

املطلب األول :نقل اإلمجاع على أن اإلْيان قول وعمل ويزيد وينقص
قال حيىي بن سعيد القطان( :ما أدركت أحداً من أصحابنا ،إَّل على سنتنا يف اإلْيان ،ويقولون:
اإلْيان يزيد وينقص) (.)1

وقال اإلمام أبو عبدالرازق الصنعاين رمحه هللا( :لقيت اثنني وستني شيخا  ..فذكر عددا منهم مث قال:

كلهم يقولون :اإلْيان قول وعمل ،يزيد وينقص) (.)2

وقال اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم( :هلم تسمية من كان يقول اإلْيان قول وعمل ،يزيد وينقص،
 ...فسمى أكثر من مائة وثالثني رجال من أهل العلم من الصحابة وغريهم  ..مث قال :هؤَّلء كلهم
يقولون اإلْيان قول وعمل ،يزيد وينقص ،وهو قول أهل السنة ،واملعمول به عندَن) (.)3

وقال إمام أهل السنة واْلماعة أمحد بن حنبل رمحه هللا( :أمجع سبعون رجال من التابعني وأئمة

املسلمني وفقهاء األمصار على أن السنة اليت تويف عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ...فذكر

أموراً منها :اإلْيان قول وعمل ،يزيد ابلطاعة ،وينقص ابملعصية) (.)4

وقال أمري املؤمنني يف احلديث أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل البخاري رمحه هللا( :لقيت أكثر من ألف
رجل من العلماء ابألمصار فما رأيت أحداً خيتلف يف أن اإلْيان قول وعمل ،ويزيد وينقص) (.)5
وقال أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي( :اإلْيان عندَن أهل السنة اإلخالص هلل ابلقلوب

واأللسنة ،واْلوارح ،وهو قول وعمل ،يزيد وينقص ،على ذلك وجدَن كل من أدركنا من عصرَن ِبكة
واملدينة والشام والبصرة والكوفة ،مث ذكر منهم بضعاً وثالثني) (.)6

وقال سهل بن املتوكل الشيباين( :أدركت ألف أستاذ وأكثر كلهم يقولون :اإلْيان قول وعمل يزيد

وينقص .)7( ) ..

وقال ابن جرير الطربي( :وأما القول يف اإلْيان هل قول وعمل يزيد وينقص ،أم َّل زايدة فيه وَّل
نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال :هو قول وعمل يزيد وينقص ،وبه جاء اخلرب عن مجاعة من
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وعليه مضى أهل الدين والفضل) (.)8

وقال أبو عمر بن عبدالرب( :أمجع أهل الفقه واحلديث على أن اإلْيان قول وعمل ،وَّل عمل إَّل بنية،
واإلْيان عندهم يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية) (.)9

وقال أبو احلسن األشعري رمحه هللا( :وأمجعوا على أن اإلْيان يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية ،وليس

نقصانه عندَن شك فيما أمرَن ابلتصديق به ،وَّل جهل به ،ألن ذلك كفر ،وإمنا هو نقصان يف مرتبة
العلم وزايدة البيان كما خيتلف وزن طاعتنا وطاعة النيب صلى هللا عليه وسلم وإن كنا مجيعا مؤديني

للواجب علينا) (.)10
_________

( )1رواه ابن هانئ يف مسائل اإلمام أمحد ( ،)162 /2وذكر حنوه الذهيب يف ((سري أعالم النبالء))
( )179 /9يف ترمجة حيىي بن سعيد.
( )2رواه الاللكائي يف ((شرح أصول اَّلعتقاد)) (.)1737( )958 /5

( )3رواه ابن بطة يف ((اإلابنة)) ( )1117( )814 /2وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب
((اإلْيان)) (ص.)293 :

( )4رواه ابن اْلوزي يف ((مناقب اإلمام أمحد)) (ص )228 :وابن أيب يعلى يف ((طبقات احلنابلة))
( )130 /1بلفظ أمجع تسعون  ...إخل.
( )5ذكره احلافظ ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( ،)47 /1والزبيدي يف ((إحتاف السادة املتقني))

( )256 /2وعزواه لاللكائي يف ((اعتقاد أهل السنة)) ،وصححا إسناده.

( )6رواه الاللكائي يف ((شرح اعتقاد أهل السنة)) (.)1753( )963 /5
( )7رواه الاللكائي يف ((شرح اعتقاد أهل السنة)) (.)1754( )964 /5
((( )8صريح السنة)) (.)25

((( )9التمهيد)) ( ،)238 /9ونقله عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية انظر(( :الفتاوى)) (.)330 /7
((( )10رسالة إىل أهل الثغر)) (.)272

()16/6

وقال ابن أيب زيد القريواين يف كتابه (املفرد يف السنة)( :فصل فيما أمجعت عليه األمة من أمور الداينة
ومن السنن اليت خالفها بدعة وضاللة  ..فذكر أموراً منها :أن اإلْيان قول ابللسان وإخالص ابلقلب
وعمل ابْلوارح يزيد ذلك ابلطاعة وينقص ابملعصية نقصاً عن حقائق الكمال َّل حمبط لإلْيان ،وَّل
قول إَّل بعمل وَّل قول وَّل عمل إَّل بنية ،وَّل قول وَّل عمل وَّل نية إَّل ِبوافقة السنة) (.)1

وقال ابن بطال املالكي( :مذهب مجاعة أهل السنة من سلف األمة وخلفها أن اإلْيان قول وعمل،
يزيد وينقص) (.)2

وقال احلافظ عبدالغين املقدسي يف عقيدته:

(اعلم وفقنا هللا وإايك  ..أن صاحل السلف وخيار اخللف وسادات األئمة وعلماء األمة اتفقت
أقواهلم وتطابقت آراؤهم فذكر أموراً مث قال :واإلْيان أبن اإلْيان قول وعمل ونية يزيد ابلطاعة
وينقص ابملعصية) مث أورد بعض النصوص الدالة على ذلك (.)3

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :وأمجع السلف أن اإلْيان قول وعمل ،يزيد وينقص) (.)4

وقال ابن القيم .. ( :فإنه إبمجاع السلف :يزيد ابلطاعة ،وينقص ابملعصية) ( .)5و  ...قول ابن كثري
رمحه هللا( :وهذا مذهب مجهور األمة ،بل حكى اإلمجاع عليه غري واحد من األئمة كالشافعي وأمحد

بن حنبل وأيب عبيد) (.)6

وقال السفاريين( :والذي اعتمده أئمة األثر وعلماء السلف :أن اإلْيان :تصديق ابْلنان وإقرار
ابللسان ،وعمل ابألركان ،يزيد ابلطاعة وينقص ابلعصيان) ( .)7زايدة اإلْيان ونقصانه وحكم

اَّلستثناء فيه لعبد الرزاق البدر -بتصرف -ص 106
_________

( )1نقله عنه ابن القيم يف ((اجتماع اْليوش اإلسالمية)) (.)150

( )2نقله عنه النووي يف شرحه لـ ((صحيح مسلم)) ( )146 /1والكرماين يف شرحه لـ ((صحيح
البخاري)) (.)76 /1

((( )3عقيدة احلافظ عبدالغين املقدسي ضمن "اجملموعة العلمية السعودية")) مجع عبدهللا بن محيد
(ص.)49 - 30
((( )4الفتاوى)) (.)672 /7

((( )5مدارج السالكني)) (.)421 /1
((( )6تفسري ابن كثري)) (.)285 /2
((( )7شرح ثالثيات املسند)) (.)218 /2

()17/6

املطلب الثاين :أقوال السلف يف أن اإلْيان قول وعمل يزيد وينقص
وبعد هذه النقول السابقة املبينة إلمجاع أهل السنة واْلماعة على زايدة اإلْيان ونقصانه ،وأهنم
متضافرون على قول واحد فيه ،أذكر مجلة من النقول عن بعض الصحابة والتابعني ومن بعدهم ممن

نقل عنه ذلك ،ذاكراً أقوال الصحابة أوَّلً ،فالتابعني ،فمن بعدهم ،مرتباً هلم حسب وفياهتم عدا
الصحابة فلم أراع يف ترتيبهم ذلك:

 - 1كان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقول ألصحابه( :هلموا نزداد إْياَن) ويف لفظ( :تعالوا نزداد
إْياَن) (.)1
 - 2وقال عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه( :اجلسوا بنا نزداد إْياَن) ( .)2وكان يقول يف دعائه:
(اللهم زدين إْياَن ويقينا وفقها) (.)3

 - 3وعن معاذ بن جبل رضي هللا عنه أنه كان يقول( :اجلسوا بنا نؤمن ساعة) (.)4

قال ابن حجر مبينا وجه دَّللته على زايدة اإلْيان ونقصانه( :ووجه الدَّللة منه ظاهرة ،ألنه َّل حيمل

على أصل اإلْيان لكونه كان مؤمناً وأي مؤمن ،وإمنا حيمل على إرادة أنه يزداد إْياَن بذكر هللا تعاىل)

(.)5

أما قول ابن العريب عنهَّ( :ل تعلق فيه للزايدة معلالً ذلك :أن معاذاً إمنا أراد جتديد اإلْيان ،ألن العبد

يؤمن يف أول مرة فرضاً ،مث يكون أبدا جمددا كلما نظر أو فكر) (.)6

فغري صحيح ،ألن اإلْيان الذي ينجم عن النظر والتفكر بعد حتقق أصل اإلْيان ،يعد يف احلقيقة زايدة

إْيان ،فما مساه ابن العريب هنا جتدد إْيان هو يف واقع أمره زايدة إْيان وإن مسي بغري امسه.
ولذا تعقبه احلافظ بقوله( :وما نفاه أوَّلً أثبته آخرا ،ألن جتدد اإلْيان إْيان) (.)7

( - 4وكان عبدهللا بن رواحة رضي هللا عنه أيخذ بيد النفر من أصحابه فيقول :تعالوا نؤمن ساعة،
تعالوا فلنذكر هللا ونزدد إْياَن بطاعته ،لعله يذكرَن ِبغفرته) (.)8
 - 5وعن أيب الدرداء عوْير األنصاري رضي هللا عنه أنه قال( :اإلْيان يزداد وينقص) (.)9
_________

( )1رواه ابن أيب شيبة ( )26 /11ويف ((اإلْيان)) (ص ،)36 :والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) (/1
 ،)37( )69واآلجري يف ((الشريعة)) (ص )108 :وابن بطة يف اإلابنة ()1134( )847 /2
والاللكائي يف ((شرح اَّلعتقاد)) (.)1700( )941 /5

( )2رواه البيهقي يف ((شعب اإلْيان)) (.)45( )73 /1
( )3رواه الطرباين ( ،)8549( )105 /9والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( ،)46( )73 /1وعبدهللا
يف ((السنة)) ( ،)797( )368 /1واآلجري يف ((الشريعة)) (ص )108 :وابن بطة يف ((اإلابنة))

( )1132( )846 /2والاللكائي يف ((شرح اَّلعتقاد)) ( .)1704( )942 /5قال اهليثمي يف
((جممع الزوائد)) ( :)188 /10إسناده جيد.

( )4رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم قبل حديث رقم ( ،)7ووصله ابن أيب شيبة يف املصنف (/11
 )26 ،25ويف ((اإلْيان)) ( ،)105وأبو نعيم يف ((احللية)) ( ،)235 /1والبيهقي يف ((شعب

اإلْيان)) ( ،)44( )73 /1وعبدهللا يف ((السنة)) ( ،)823( )378 /1( ،)796( )368 /1وابن

بطة يف ((اإلابنة)) ( )1135( )847 /2والاللكائي يف ((شرح اَّلعتقاد)) (،1706( )943 /5

 .)1707قال ابن حجر يف ((تغليق التعليق)) ( :)21 /2موقوف صحيح .وصحح العيين إسناده يف
((عمدة القاري)) ( ،)190 /1وقال األلباين يف ((اإلْيان َّلبن أيب شيبة)) ( )105إسناده صحيح

على شرط الشيخني.
((( )5فتح الباري)) (.)48 /1

( )6نقله عنه احلافظ يف ((فتح الباري)) (.)48 /1
((( )7فتح الباري)) (.)48 /1

( )8رواه ابن أيب شيبة ( )43 /11ويف ((اإلْيان َّلبن أيب شيبة)) ( ،)116وبنحوه البيهقي يف
((شعب اإلْيان)) ( .)50( )75 /1وقال األلباين يف ((اإلْيان)) :إسناده ضعيف.

( )9رواه ابن ماجه بعد حديث رقم ( ،)72والبيهقي يف الشعب ( .)54( )76 /1وقال األلباين يف
((ضعيف سنن ابن ماجه)) :ضعيف.

()18/6

وروي عنه رضي هللا عنه أنه قال( :من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص ،وإن من فقه العبد
أن يعلم نزغات الشيطان أىن أتتيه) (.)1
 - 6وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال( :اإلْيان يزداد وينقص) (.)2

وروي عنه وعن ابن عباس رضي هللا عنهما أهنما قاَّل( :اإلْيان يزيد وينقص) (.)3

 - 7وعن جندب بن عبدهللا البجلي رضي هللا عنه قال( :كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فتياَن حزاورة فتعلمنا اإلْيان ،مث تعلمنا القرآن فازددَن به إْياَن) (.)4

 - 8وعن عمري بن حبيب اخلطمي رضي هللا عنه قال( :اإلْيان يزيد وينقص ،فقيل :وما زايدته

ونقصانه؟ قال :إذا ذكرَن هللا عز وجل ومحدَنه وسبحناه فذلك زايدته ،وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا،

فذلك نقصانه) (.)5
قال ابن القيم رمحه هللا( :وأقدم من روي عنه زايدة اإلْيان ونقصانه من الصحابة عمري بن حبيب

اخلطمي) (.)6

ومل يتبني يل وجه هذه األقدمية ،ومل أقف على اتريخ وفاة عمري رضي هللا عنه ،وإمنا عد ممن أسلم قبل

الفتح ،ويف الذين نقل عنهم من الصحابة ذلك عبدهللا بن رواحة وكان قد استشهد يف غزوة مؤتة يف
حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (.)7
وعن عقبة بن عامر اْلهين رضي هللا عنه قال( :إن الرجل ليتفضل ابإلْيان كما يتفضل ثوب املرأة)

(.)8

ولعل التشبيه بثوب املرأة هو لكونه ضافيا وافيا ،وقد تقدم معنا الرؤاي اليت رآها رسول هللا صلى هللا

علي وعليهم قمص  )9( )) ..احلديث ،مث
عليه وسلم حيث قال(( :بينا أَن َنئم رأيت الناس يعرضوه َّ

فسر القمص ابلدين.

 - 10وعن عمار بن ايسر رضي هللا عنه قال( :ثالث من مجعهن فقد مجع اإلْيان :اإلنفاق من
اإلقتار ،واإلنصاف من النفس ،وبذل السالم للعامل) (.)10

_________

( )1رواه ابن بطة يف ((اإلابنة)) ( ،)1140( )849 /2وذكره شيخ اإلسالم يف كتاب ((اإلْيان))
(ص .)211 :وإسناده ضعيف إلهبام شيخ حريز.

( )2رواه البيهقي يف ((الشعب)) ( ،)55( )77 /1وعبدهللا يف ((السنة)) ()622( 314 /1
واآلجري يف الشريعة ( )108 /1وابن بطة يف ((اإلابنة)) ()1128 ،1127( )844 /2

والاللكائي يف ((شرح اَّلعتقاد)) (.)1171( )945 /5
( )3رواه ابن ماجه ( ،)72والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)53( )76 /1واألثر ضعفه البوصريي
يف ((زوائد ابن ماجه)) ،وقال األلباين :يف ((ضعيف ابن ماجه)) :ضعيف جدا.

( )4رواه ابن ماجه ( ،)61والطرباين يف الكبري ( ،)1678( )165 /2والبيهقي ()120 /3

( .)5075وصحح إسناده البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( ،)12 /1وقال األلباين يف ((صحيح
سنن ابن ماجه)) :صحيح.

( )5رواه عبدهللا بن أمحد يف ((السنة)) ( ،)680( )330 /1واآلجري يف ((الشريعة) (ص،)108 :
واخلطايب يف ((الغنية)) (ص ،)45 :وأبو أمحد احلاكم يف ((شعار أصحاب احلديث)) (.)8
((( )6هتذيب السنن)) (.)56 /7

((( )7السرية النبوية)) َّلبن هشام ( )1200 /3و ((عيون األثر)) َّلبن سيد الناس (.)165 /2
( )8رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( )694( )334 /1وابن بطة يف ((اإلابنة)) ()969( )716 /2
والاللكائي يف ((شرح اَّلعتقاد)) ( 947 /5ح.)1716

( )9رواه البخاري ( ،)23ومسلم ( .)6340من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
( )10رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم قبل حديث ( ،)28ووصله عبدالرزاق ( ،)386 /10وابن
أيب شيبة يف ((اإلْيان)) (ص  ،)44وابن حجر يف ((تغليق التعليق)) ( .)38 /2قال األلباين يف
((اإلْيان أليب عبيد)) ( :)26روي مرفوعاً وموقوفاً والراجح املوقوف على أن يف سنده من كان

اختلط.

()19/6

 - 11وعن علقمة بن قيس النخعي رمحه هللا أنه كان يقول ألصحابه( :امشوا بنا نزدد إْياَن) (.)1
 - 12وكتب عمر بن عبدالعزيز إىل عدي بن عدي أحد عماله على اْلزيرة( :أما بعد :فإن لإلْيان
حدودا وشرائع وفرائض ،من استكملها استكمل اإلْيان ،ومن مل يستكملها مل يستكمل اإلْيان).

علقه البخاري يف كتاب اإلْيان من صحيحه ( ،)2وقال ابن حجر مبينا سبب ذكر البخاري له:

(والغرض من هذا األثر أن عمر بن عبدالعزيز كان ممن يقول أبن اإلْيان يزيد وينقص ،حيث قال:

استكمل ومل يستكمل) (.)3

 - 13وعن جماهد بن جرب قال( :اإلْيان قول وعمل ،يزيد وينقص) (.)4
 - 14وقال عبدالرمحن بن عمرو األوزاعي( :اإلْيان قول وعمل ،يزيد وينقص فمن زعم أن اإلْيان
يزيد وَّل ينقص فاحذروه فإنه مبتدع) (.)5

(وسئل رمحه هللا عن اإلْيان أيزيد؟ قال :نعم حىت يكون كاْلبال قيل :فينقص؟ قال :نعم حىت َّل
يبقى منه شيء) (.)6

 - 15وقال سفيان الثوري( :اإلْيان يزيد وينقص) (.)7
 - 16وكتب محاد بن زيد إىل جرير بن عبداحلميد( :بلغين أنك تقول يف اإلْيان ابلزايدة ،وأهل
الكوفة يقولون بغري ذلك ،أثبت على ذلك ثبتك هللا) (.)8

 - 17وثبت عن اإلمام مالك رمحه هللا القول بزايدة اإلْيان ونقصانه من طرق متعددة أييت ذكرها يف
مبحث مستقل.

 - 18وقال عبدهللا بن املبارك( :اإلْيان قول وعمل ،واإلْيان يتفاضل) (.)9
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وبعضهم أي :السلف عدل عن لفظ الزايدة والنقصان إىل لفظ

التفاضل .فقال أقول :اإلْيان يتفاضل ويتفاوت ،ويروى هذا عن ابن املبارك ،وكان مقصوده
اإلعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إىل معىن َّل ريب يف ثبوته) (.)10

وَّل ريب كذلك يف ثبوت لفظ الزايدة والنقصان عند السلف؛ فالزايدة مصرح هبا يف القرآن،

والنقصان مصرح به يف السنة كما تقدم بيانه ،ولعل سبب عدول ابن املبارك رمحه هللا عن لفظ الزايدة
والنقصان هو استحسانه لكلمة (التفاضل) َّل لسبب آخر ،كما أنه روي ذلك عن بعض السلف،
فقد ساق اخلالل بسنده إىل حممد بن أابن قال قلت لعبدالرمحن بن مهدي :اإلْيان قول وعمل؟

قال :نعم .قلت :يزيد وينقص؟ قال يتفاضل كلمة أحسن من كلمة ( .)11فهذا هو وجه عدول ابن
مهدي عن كلمة الزايدة والنقصان كما هو منصوصه على ذلك ،فلعل ذلك أيضاً هو سبب عدول
ابن املبارك عن هذه الكلمة ،وهللا أعلم.
_________

( )1رواه ابن أيب شيبة ( )25 /11ويف ((اإلْيان)) (ص )34 :وأبو نعيم يف ((احللية)) ()99 /2
والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)57( )77 /1وحسن األلباين إسناده يف ((اإلْيان َّلبن أيب
شيبة)).

( )2رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم قبل حديث ( ،)8ووصله ابن أيب شيبة ( ،)48 /11ويف

((اإلْيان)) (ص )45 :والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( )197 /1والبغوي يف ((شرح السنة)) (/1

 .)40قال ابن امللقن يف ((شرح البخاري)) ( :)440 /2إسناده صحيح.

((( )3فتح الباري)) (.)47 /1

( )4رواه البيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( ،)60( )78 /1وعبدهللا يف ((السنة)) ()611( )311 /1
وابن بطة يف اإلابنة ( )1167( )859 /2والاللكائي يف ((شرح اَّلعتقاد)) (.)1728( )952 /5

( )5رواه اآلجري يف ((الشريعة)) (ص )114والاللكائي يف ((شرح اَّلعتقاد)) ()958 /5
(.)1739

( )6رواه الاللكائي يف السنة (.)1340( )959 /5
( )7رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)604( )310 /1وابن بطة يف ((اإلابنة)) (.)1149( )852 /2
( )8رواه ابن أيب حامت يف ((اْلرح والتعديل)) ( ،)177 /1ومن طريقه الاللكائي يف ((شرح
اَّلعتقاد)) (.)1746( )961 /5
( )9رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)631( )316 /1والاللكائي يف ((شرح اَّلعتقاد)) ()961 /5
(.)1746

((( )10الفتاوى)) (.)506 /7
((( )11السنة)) (.)1005( )580 /3

()20/6

وقد كان من السلف من ينكر على من عدل عن لفظة الزايدة والنقصان لثبوهتا كما قد روى ذلك
عبدالرمحن بن مهدي نفسه رمحه هللا قال( :أَن أقول اإلْيان يتفاضل ،وكان األوزاعي يقول :ليس هذا
زمان تعلم ،هذا زمان ْتسك) (.)1

مث وقفت على أثر عن اإلمام أمحد رمحه هللا قد يفهم منه سبب اختيار ابن املبارك للفظة (يتفاضل)
فقد قال ابن هانئ يف مسائله( :مسعت أاب عبدهللا ابن أيب رزمة ما كان أبوك يقول عن عبدهللا بن

املبارك يف اإلْيان؟ قال :كان يقول :اإلْيان يتفاضل.

قال أبو عبدهللا :اي عجباه ،إن قال لكم يزيد وينقص رمجتموه ،وإن قال يتفاضل تركتموه ،وهل شيء

يتفاضل إَّل وفيه الزايدة والنقصان) (.)2

وعلى ٍ
كل فابن املبارك عدل عن ذلك ،وصار يصرح بزايدة اإلْيان ،لكوهنا منصوصاً عليها يف

القرآن ،قال رمحه هللا( :مل أجد بدا من اإلقرار بزايدة اإلْيان إزاء كتاب هللا).

ذكر ذلك ملا قال له املستملي :اي أاب عبدالرمحن :إن ها هنا قوماً يقولون :اإلْيان َّل يزيد ،فسكت
عبدهللا ،حىت سأله ثالاث .فأجابه ،فقالَّ :ل تعجبين هذه الكلمة منكم أن ها هنا قوما ،ينبغي أن

يكون أمركم مجعا ،مث ساق ابن املبارك بسنده قول عمر بن اخلطاب( :لو وزن إْيان أيب بكر إبْيان
أهل األرض لرجحهم) مث قال :بلى إن اإلْيان يزيد ،بلى إن اإلْيان يزيد ثالاث ،وقال( :مل أجد بدا من
اإلقرار بزايدة اإلْيان إزاء كتاب هللا) (.)3

(وقال له شيبان بن فروخ :ما تقول فيمن يزين ويشرب اخلمر ونو هذا أمؤمن هو؟ قال ابن املباركَّ :ل
أخرجه من اإلْيان :فقال شيبان :على كرب السن صرت مرجئا؟ فقال له ابن املبارك :اي أاب عبدهللا إن
املرجئة َّل تقبلين أَن أقول اإلْيان يزيد واملرجئة َّل تقول بذلك ،واملرجئة تقول :حسناتنا متقبلة ،وأَن

َّل أعلم تقبلت مين حسنة) (.)4

بل قد وجد يف كالمه رمحه هللا التصريح بنقصان اإلْيان .كما روى ذلك النجاد عن علي بن احلسن
بن شقيق قال مسعت عبدهللا بن املبارك يقول( :اإلْيان قول وعمل يزيد وينقص) (.)5

وروى إسحاق بن راهويه يف مسنده حممد بن أعني قال( :قال ابن املبارك وذكر له اإلْيان فقال :قوم
يقولون إْياَن مثل جربيل وميكائيل .أما فيه زايدة أما فيه نقصان ،هو مثله سواء ،وجربيل رِبا صار

مثل الوضع من خوف هللا تعاىل .وذكر أشباه ذلك) (.)6

قلت :أي ذكر أشباه ذلك من أساليب اإلنكار على املرجئة القائلني بعدم زايدة اإلْيان ونقصانه ،وأن
أهله فيه سواء ،وهبذا يعلم أن ابن املبارك رمحه هللا كان يقول بزايدة اإلْيان ونقصانه كغريه من أئمة

أهل السنة واْلماعة ،رحم هللا اْلميع.

 – 19وقال خالد بن احلارث( :اإلْيان قول وعمل ،يزيد وينقص) (.)7

 - 20وقال جرير بن عبداحلميد( :اإلْيان قول وعمل ،يزيد وينقص) (.)8
_________
( )1رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)688( )333 /1وابن بطة يف ((اإلابنة)) (.)1137( )848 /2
((( )2مسائل اإلمام أمحد)) برواية ابن هانئ (.)127 /2
( )3رواه إسحاق بن راهويه يف مسنده (.)671 /3
( )4رواه إسحاق بن راهويه يف مسنده (.)670 /3
((( )5الرد على من يقول القرآن خملوق)) للنجاد (.)54
((( )6مسند إسحاق)) (.)670 /3

( )7رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)699( )336 /1

( )8رواه أبو داود يف مسائل اإلمام أمحد (ص )273 :وعبدهللا يف ((السنة)) ()626( )315 /1
واخلالل يف السنة ق ،1 /110ح )1163واآلجري يف ((الشريعة)) (ص ،)126 :والاللكائي يف
((شرح اَّلعتقاد)) (.)1747( )961 /5

()21/6

 - 21وقال وكيع بن اْلراح( :اإلْيان يزيد وينقص) (.)1
 - 22وحسن حيىي بن سعيد القطان( :الزايدة والنقصان ورآه) قاله اإلمام أمحد (.)2
ونقدم يف صدر هذا املبحث قول حيىي( :ما أدركت أحدا من أصحابنا إَّل على سنتنا يف اإلْيان

ويقولون :اإلْيان يزيد وينقص) (.)3

 - 23وقال ابن عيينة( :اإلْيان قول وعمل ،يزيد وينقص ،فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة :اي أاب

حممد َّل تقولن يزيد وينقص؛ فغضب وقال :اسكت اي صيب بل ينقص حىت َّل يبقى منه شيء) (.)4

(وقيل له :هل اإلْيان يزيد وينقص؟ قال :فأي شيء إذن) (.)5
وسئل أيضاً عن اإلْيان فقال( :قول وعمل ،يزيد وينقص ،يزيد ما شاء هللا ،وينقص حىت ما يبقى منه
يعين مثل هذه وأشار بيده) (.)6

 - 24وقال النضر بن مشيل( :اإلْيان قول وعمل ،واإلْيان يتفاضل) (.)7

 - 25وقال اإلمام حممد بن إدريس الشافعي (اإلْيان قول وعمل يزيد وينقص) (.)8
وروي أن اثنني تناظرا عند الشافعي يف هذه املسألة فذهب أحدمها إىل القول بعدم زايدة اإلْيان
ونقصانه ،فحمي الشافعي وتقلد املسألة على أن اإلْيان قول وعمل يزيد وينقص (.)9

 - 26وقال عبدالرزاق الصنعاين( :مسعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس ،وابن جريج،
وسفيان بن عيينة يقولون :اإلْيان قول وعمل يزيد وينقص) (.)10

ويف رواية أن عبدالرزاق قال( :وأَن أقول ذلك ،اإلْيان قول وعمل واإلْيان يزيد وينقص ،فإن
خالفتهم فقد ضللت إذن وما أَن من املهتدين).
 - 27وقال عبدهللا بن الزبري احلميدي( :اإلْيان قول وعمل ،يزيد وينقصَّ ،ل ينفع قول إَّل بعمل،
وَّل عمل وَّل قول إَّل بنية ،وَّل قول وعمل بنية إَّل بسنة) (.)11

_________

( )1رواه أبو داود يف مسائل اإلمام أمحد (ص )272:وعبدهللا يف ((السنة)) (،)606 ))310 /1
وابن بطة يف ((اإلابنة)) ( ،)1146( )851 /2والاللكائي يف ((شرح اَّلعتقاد)) ())962 /5
 )1749كلهم من طريق أمحد رمحه هللا تعاىل.

( )2رواه أبو داود يف مسائل اإلمام أمحد (ص )272وعبدهللا يف ((السنة)) ()605( )310 /1
واخلالل يف) ((السنة)) (.)1015( )682 /2
( )3رواه ابن هانئ يف مسائل اإلمام أمحد ( ،)162 /2وذكر حنوه الذهيب يف ((سري أعالم النبالء))
( )179 /9يف ترمجة حيىي بن سعيد.

( )4رواه احلميدي يف رسالته ((أصول السنة))  -يف آخر مسنده  )546 /2( -ومن طريقه العدين
يف ((اإلْيان)) (ص ،)94 :واآلجري يف ((الشريعة)) (ص ،)114وابن بطة يف ((اإلابنة)) (/2

 ،)1155( )855والاللكائي يف ((شرح اَّلعتقاد)) ( ،)1745( )960 /5وابن عبدالرب يف
((التمهيد)) (.)254 /9

( )5رواه اآلجري يف ((الشريعة)) (ص ،)113 :وابن بطة يف ((اإلابنة)) (.)1157( )855 /2
( )6رواه ابن بطة يف ((اإلابنة)) (( )855 /2ح ،)1156ورواه بنحوه أبو نعيم يف ((احللية)) (/7

.)290

( )7رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)632( )316 /1

( )8رواه أبو نعيم يف ((احللية)) ( ،)115 /10واحلاكم يف ((مناقب الشافعي)) (كما يف الفتح /1
 )47وابن عبدالرب يف ((اَّلنتقاء)) (ص ،)81 :والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( )81 /1ويف
((اَّلعتقاد)) (ص )120ويف ((مناقب الشافعي)) ( .)385 /1وذكره النووي يف ((هتذيب األمساء

واللغات)) ( ،)66 /1والذهيب يف ((السري)) ( ،)32 /10وابن حجر يف ((الفتح)) (.)47 /1

( )9روى ذلك ابن أيب حامت يف ((آداب الشافعي)) ( )119وأبو نعيم يف ((احللية)) (،)115 /10

والاللكائي يف ((شرح اَّلعتقاد)) ( ،)1751( )962 /5والبيهقي يف ((مناقب الشافعي)) (/1
.)387

( )10رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)342 /1واآلجري يف ((الشريعة)) (ص ،)129 :والاللكائي يف
((شرح اَّلعتقاد)) ( ،)1735( )957 /5وابن عبدالرب يف ((التمهيد)) ( ،)252 /9وذكره الذهيب

يف ((السري)) (.)108 /8
((( )11أصول السنة))  -يف آخر مسنده .)546 /2( -

()22/6

 – 28وقال إسحاق بن راهويه( :اإلْيان يزيد وينقص حىت َّل يبقى منه شيء) (.)1
 - 29وأما قول إمام أهل السنة أمحد بن حنبل يف زايدة اإلْيان ونقصانه فكثرية جدا.

قال رمحه هللا( :اإلْيان بعضه أفضل من بعض ،يزيد وينقص ،وزايدته يف العمل ،ونقصانه يف ترك

العمل ،ألن القول هو مقر به) (.)2
وقال( :اإلْيان قول وعمل يزيد وينقص ،إذا عملت اخلري زاد ،وإذا ضيعت نقص) (.)3

وسئل رمحه هللا عن زايدة اإلْيان ونقصانه فقال( :يزيد حىت يبلغ أعلى السموات السبع ،وينقص حىت
ُ
يصري إىل أسفل السافلني السبع) ()4

وأقواله غري ما ذكرت كثرية يطول ذكرها (.)5

 - 30وقال أبو زرعة الرازي( :اإلْيان عندَن قول وعمل ،يزيد وينقص ،ومن قال غري ذلك فهو
مبتدع مرجئ) (.)6

 - 31وقال أبو حامت الرازي( :مذهبنا واختيارَن وما نعتقده وندين هللا به ونسأله السالمة يف الدين
والدنيا :أن اإلْيان قول وعمل  ..يزيد وينقص) (.)7

هذه بعض أقوال السلف الصاحل أهل السنة واْلماعة يف زايدة اإلْيان ونقصانه ،واألمر كما قال شيخ

اإلسالم( :واآلاثر يف هذا كثرية ،رواها املصنفون يف هذا الباب عن الصحابة والتابعني يف كتب كثرية

معروفة) ( )8زايدة اإلْيان ونقصانه وحكم اَّلستثناء فيه لعبد الرزاق البدر -ص 110
_________
( )1رواه اخلالل يف ((السنة)) ( )1011( )680 /2و (.)1048( )694 /2
( )2رواه اخلالل يف ((السنة)) (( )678 /2ح.)1008
( )3رواه اخلالل يف ((السنة)) (.)1013( )680 /2

( )4رواه ابن أيب يعلى يف ((طبقات احلنابلة)) (.)259 /1
( )5انظرها يف ((السنة)) للخالل ( )957( 655 /2و ( )1004( 676 /2و ()680 /2
( ،)1010و ( )1020( )683 /2و ( )1032( )689 /2ومسائل اإلمام أمحد أليب داود (ص:

 ،)272ومسائل اإلمام أمحد َّلبن هانئ ( )164 ،162 ،156 /2و ((الشريعة)) لآلجري

(ص ،)129 ،114و ((اإلابنة)) َّلبن بطة ( ،)1199( )875 /2( ،)1146( )851 /2و
((طبقات احلنابلة)) َّلبن أيب يعلى ( ،)343 ،313 ،295 ،131 ،130 ،25 ،24 /1و

((مناقب اإلمام أمحد)) َّلبن اْلوزي (ص ،)201 :وغريها مما يطول ذكره.

( )6رواه ابن أيب يعلى يف ((طبقات احلنابلة)) (.)203 /1
( )7رواه ابن أيب يعلى يف ((طبقات احلنابلة)) (.)286 /1
((( )8الفتاوى)) (.)225 /7

()23/6

املبحث الثاين :ما يدخل يف مسمى اإلْيان من األوامر والنواهي
ات واألَر ِ
َّت لِلْمت َِّق َّ ِ
ين
ض َها َّ
قال هللا تعاىلَ :و َسا ِر ُعواْ إِ َىل َم ْغ ِف َرةٍ ِمن َّربِ ُك ْم َو َجن ٍَّة َع ْر ُ
ض أُعد ْ ُ َ
الس َم َاو ُ َ ْ ُ
ني الذ َ
ِ
ب الْمح ِسنِ َّ ِ
ِ
ني َع ِن الن ِ
ين إِذَا
ني الْغَْي َ
يُ ِنف ُقو َن ِيف َّ
َّاس َوهللاُ ُِحي م ُ ْ َ
ظ َوال َْعاف َ
الس َّراء َوالض ََّّراء َوالْ َكاظ ِم َ
ني َوالذ َ
فَـعلُواْ فَ ِ
استَـغْ َفرواْ لِ ُذنُوهبِِم ومن يـغْ ِفر ال مذنُوب إَِّلَّ هللا وَمل ي ِ
ص مرواْ
اح َ
َ
َ
َُُْ
ْ ََ َ ُ
س ُه ْم ذَ َك ُرواْ هللاَ فَ ْ ُ
شةً أ َْو ظَلَ ُمواْ أَنْـ ُف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ين
ك َج َزآ ُؤ ُهم َّم ْغف َرةٌ من َّرهب ْم َو َجن ٌ
َعلَى َما فَـ َعلُواْ َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن أ ُْولَئ َ
َّات َجتْ ِري من َحتْت َها األ َْهنَ ُ
ار َخالد َ
ِِ
ِ
ني [آل عمران ]136 - 133 :اآلايت.
َج ُر ال َْعامل َ
يها َونِ ْع َم أ ْ
فَ
ِ ِ
ْكتَ ِ ِ ِ
ِ
َّ ِ
آمنَّا بِ ِه إِنَّهُ
ين آتَـ ْيـنَ ُ
اه ُم ال َ
اب من قَـ ْبله ُهم بِه يُـ ْؤمنُو َن َوإِذَا يُـ ْتـلَى َعلَْي ِه ْم قَالُوا َ
وقال هللا تعاىل :الذ َ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
َج َرُهم َّم َّرتَ ْ ِ
السيِئَةَ
سنَ ِة َّ
ني أ ُْولَئِ َ
ك يُـ ْؤتَـ ْو َن أ ْ
ا ْحلَ مق من َّربِنَا إِ ََّن ُكنَّا من قَـ ْبله ُم ْسل ِم َ
ني ِِبَا َ
ص َُ
ربوا َويَ ْد َرُؤو َن اب ْحلَ َ
ِ
الم َعلَْي ُك ْم َّل
اه ْم يُ ِنف ُقو َن َوإِ َذا َِمسعُوا اللَّ ْغ َو أَ ْع َر ُ
َوممَّا َرَزقـْنَ ُ
ضوا َع ْنهُ َوقَالُوا لَنَا أَ ْع َمالُنَا َولَ ُك ْم أَ ْع َمالُ ُك ْم َس ٌ
ِِ
ِ
ني [القصص]55 - 52 :
نَـ ْبـتَغي ا ْْلَاهل َ
ِ
ِ
َّ ِ
شو َن َعلَى األ َْر ِ
الما
اد َّ
ين ْيَْ ُ
وقال هللا تعاىلَ :وعبَ ُ
ض َه ْوًَن َوإِذَا َخاطَبَـ ُه ُم ا ْْلَاهلُو َن قَالُوا َس ً
الر ْمحَ ِن الذ َ
َّ ِ
ِ
والَّ ِذ ِ ِ ِِ
َّم إِ َّن َع َذ َاهبَا َكا َن غَ َر ًاما
اص ِر ْ
ين يَـ ُقولُو َن َربَّـنَا ْ
ف َعنَّا َع َذ َ
ين يَبيتُو َن ل َرهب ْم ُس َّج ًدا َوقيَ ًاما َوالذ َ
َ َ
اب َج َهن َ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ين َّل
إِ َّهنَا َس ْ
ني َذل َ
ين إِ َذا أَن َف ُقوا َملْ يُ ْس ِرفُوا َوَملْ يَـ ْق ُرتُوا َوَكا َن بَ ْ َ
ك قَـ َو ًاما َوالذ َ
اءت ُم ْستَـ َق ارا َوُم َق ًاما َوالذ َ
ي ْدعو َن مع َِّ
س الَِّيت َح َّرَم َّ
ْق
اَّللُ إَِّلَّ ِاب ْحلَ ِق َوَّل يَـ ْزنُو َن َوَمن يَـ ْف َع ْل ذَلِ َ
اَّلل إِ َهلًا َ
ك يَـل َ
َ ُ ََ
آخ َر َوَّل يَـ ْقتُـلُو َن النَّـ ْف َ
ف لَهُ الْع َذاب يـوم ال ِْقيام ِة وخيَْلُ ْد فِ ِيه مه ًاَن إَِّلَّ من َاتب وآمن و َع ِمل َعمالً ص ِ
ك
اع ْ
احلًا فَأ ُْولَئِ َ
أ ََاث ًما يُ َ
ضَ
َُ
َ َ َ ََ َ َ َ َ
َ ُ َْ َ َ َ َ
احلا فَِإنَّه يـتوب إِ َىل َِّ
اَّلل غَ ُفورا َّرِحيما ومن َاتب و َع ِمل ِ
ِ
اَّلل سيِئَاهتِِم ح ٍ
اَّلل َمتَ ًااب
ص ً ُ َُ ُ
َ َ َ َ
سنَات َوَكا َن َُّ ً ً َ َ
يُـبَد ُل َُّ َ ْ َ َ
ِ
َّ ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِِ ِ
ص اما
ين إِ َذا ذُك ُروا ِِب َايت َرهب ْم َملْ َخي مروا َعلَْيـ َها ُ
ين َّل يَ ْش َه ُدو َن ال مز َ
ور َوإِ َذا َم مروا ِابللَّ ْغ ِو َم مروا ك َر ًاما َوالذ َ
َوالذ َ
ِ
ني واجعلْنَا لِل ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ك ُْجي َزْو َن
ني إِ َم ًاما أ ُْولَئِ َ
ْمتَّق َ
ين يَـ ُقولُو َن َربَّـنَا َه ْ
ب لَنَا م ْن أَ ْزَواجنَا َوذُ ِرَّايتنَا قُـ َّرةَ أَ ْع ُ ٍ َ ْ َ ُ
َو ُع ْميَ ًاَن َوالذ َ
الْغُرفَةَ ِِبَا صربوا ويـلَ َّقو َن فِيها َِحتيَّةً وسالما َخالِ ِد ِ
ت ُم ْستَـ َق ارا َوُم َق ًاما [الفرقان- 63 :
سنَ ْ
ين ف َ
َ َُ َ ُ ْ َ
ََ ً
ْ
َ
يها َح ُ
.]76

()24/6

ِ
وقال تعاىل :إِ َّن هللا ا ْش َ ِ
س ُه ْم َوأ َْم َوا َهلُ ْم ِأب َّ
َن َهلُُم اْلَنَّةَ يُـ َقاتِلُو َن ِيف َسبِ ِ
يل هللا فَـيَـ ْقتُـلُو َن
رتى م َن املُْؤمنِ َ
َ
ني أَنْـ ُف َ
ِِ ِ
ِ
َويُـ ْقتَـلُو َن َو ْعداً َعلَْيـنَا َحقاً ِيف التـ َّْوَراةِ َوا ِإل ِْجن ِ
استَـ ْب ِش ُروا بِبَـ ْيعِ ُك ُم
يل َوال ُق ْرآن َوَم ْن أ َْو َىف بِ َع ْهده م َن هللا فَ ْ
اج ُدو َن ِ
ك هو ال َفوُز ِ
ِ ِ
ِ
الس ِ
ِ
اآلم ُرو َن
السائِ ُحو َن َّ
الراكِ ُعو َن َّ
العابِ ُدو َن َّ
العظيم التَّائبُو َن َ
الذي َابيَـ ْعتُ ْم بِه َوذَل َ ُ َ ْ َ
ِ
َّاهو َن َع ِن املُْن َك ِر واحلافِظُو َن ِحل ُد ِ
ود هللا َوبَ ِشر املُْؤِمنِني [التوبة.]112 - 111 :
ِابملَْع ُروف َوالن ُ
ُ
َ َ
ِ
سهُ َّ
صلِني
الش ُر َج ُزوعاً َوإِ َذا َم َّ
سا َن ُخلِ َق َهلُوعاً إِ َذا َم َّ
ري َمنُوعاً إَِّل املُ َ
سهُ اخلَْ ُ
وقال هللا تعاىل :إ َّن ا ِإلنْ َ
ِ
ِ
ِ
الذين ِيف أ َْمواهلِِم ح ٌّق م ْعلُوم َّ ِ
الذين ُهم َعلَى ِِ ِ
ص ِدقُو َن بِيَـ ْوِم
ين يُ َ
َ
َ ْ َ َ
َ ْ
للسائ ِل َواملَ ْح ُروم َوالذ َ
صالهت ْم َدائ ُمون َو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الذين ُهم لُِفر ِ
اب رهبِِم م ْش ِف ُقون إِ َّن َع َذ ِِ
وج ِه ْم َحافِظُون
َ
ين ُه ْم م ْن َع َذ ِ َ ْ ُ
الدين َوالذ َ
اب َرهب ْم غَ ْ ُ
ري َمأْ ُمون َو َ ْ ُ
ِ
إَِّل َعلَى أَ ْزو ِ
ِ َّ
ادون
اج ِه ْم أَو َما َملَ َك ْ
ك فَأُولَئِ َ
اء ذَلِ َ
الع ُ
ك ُه ُم َ
َ
ت أ َْْيَا ُهنُ ْم فَإهنُ ْم غَ ْريُ َملُومني فَ َم ْن ابْـتَـغَى َوَر َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
صالهت ْم ُحيَافظُون
ين ُه ْم بِ َ
ش َه َ
ين ُه ْم أل ََم َاَنهت ْم َو َع ْهده ْم َر ُ
ين ُه ْم َعلَى َ
اداهت ْم قَائ ُمو َن َوالذ َ
اعون َوالذ َ
َوالذ َ
ك ِيف جن ٍ
ِ
َّات ُمك َْرُمون [املعارج]35 - 19 :
أُولَئ َ َ
ِ
الوا ِرثُون [املؤمنون ]10 - 1 :اآلايت.
وقال هللا تعاىل :قَ ْد أَفْـلَ َح املُْؤمنُون  -إىل قوله َ -
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ين ُه ْم
ين ُه ْم ِِب َايت َرهب ْم يُـ ْؤمنُون َوالذ َ
ين ُه ْم م ْن َخ ْشيَة َرهب ْم ُم ْشف ُقون َوالذ َ
وقال هللا تعاىل :إِ َّن الذ َ
ِ
وهبم و ِجلَةٌ أ ََّهنُم إِىل رهبِِم ر ِ
ِ ِِ
سا ِر ُعون ِيف
اج ُعون أُولَئِ َ
ْ َ ْ َ
ين يُـ ْؤتُو َن َما آتُوا َوقُـلُ ُُ ْ َ
ب َرهب ْم َّل يُ ْش ِرُكون َوالذ َ
ك يُ َ
اخلَ ْري ِ
ات َو ُه ْم َهلَا َسابِ ُقون َوَّل نُ َكلِ م
ف نَـ ْفساً إَِّل ُو ْس َع َها [املؤمنون]62 - 57 :
َ
ِِ
ِ
ٍ
ك ُحمْ ِسنِني َكانُوا
آات ُه ْم َرمهبُ ْم إِ َّهنُ ْم َكانُوا قَـ ْب َل ذَلِ َ
ين َما َ
وقال هللا تعاىل :إِ َّن املُتَّق َ
ني ِيف َجنَّات َو ُعيُون آخذ َ
ِ ِ
للسائِ ِل َواملَ ْح ُروم [الذارايت:
َس َحا ِر ُه ْم يَ ْستَـغْ ِف ُرون َوِيف أ َْم َواهلِِ ْم َح ٌق َّ
قَليالً م َن اللَّْي ِل َما يَـ ْه َج ُعون َوِابأل ْ
.]19 - 15

الرب من آمن ِابهلل واليـوِم ِ
اآلخ ِر واملَالئِ َك ِة و ِ
ِ
الكتَ ِ
ني َوآتَى املَالَ َعلَى
اب َوالنَبِيِ َ
َ َْ
َ
َ
وقال هللا تعاىلَ :ولَك َّن ِ َّ َ ْ َ َ
يل و َّ ِ
حبِ ِه ذَ ِوي ال ُقرِىب واليـتَامى واملَ ِ
ني وابْ ِن َّ ِ
الرقَ ِ
الصالةَ َوآتَى َّ
ني َوِيف ِ
ام َّ
الزَكاةَ
السائِل َ
اب َوأَقَ َ
ُ
السب ِ َ
ساك ِ َ
ْ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اه ُدوا و َّ ِ
ِ
ني البَأ ِ
ك
ص َدقُوا َوأُولَئِ َ
ْس أُولَئِ َ
ْساء َو َ
الض َّراء َوح َ
ين َ
ين ِيف البَأ َ
َواملُوفُو َن ب َع ُهده ْم إِ َذا َع َ َ
ك الذ َ
الصاب ِر َ
ُه ُم املُتَّـ َقون [البقرة]177 :
ِ
ات و َّ ِ ِ
ِ ِ
ني واملُْؤِمنَ ِ
ِِ
ِ ِ
ني
الصادق َ
ات َوال َقانِتِ َ
وقال هللا تعاىل :إِ َّن املُ ْسل ِم َ
ني َوال َقانتَ َ
ني َواملُ ْسل َمات َواملُْؤمن َ َ
ات واملُتَ ِ ِ
ِِ
ني واملُتَص ِدقَ ِ
ِ ِ
الصابِر ِ
و َّ ِ ِ
ات و َّ ِ
ني
ات َو َّ
الصائِ ِم َ
ات َواخلَاشع َ
صدق َ َ َ
ني َواخلَاش َع َ َ
الصادقَ َ
َ
الصاب ِر َ
ين َو َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الذاكِر ِ
ِ
ِ ِ
الصائِم ِ
َجراً
ات أ َ
َع َّد هللا َهلُ ْم َمغْف َرةً َوأ ْ
ات َواحلَافظ َ
ني فُـ ُر َ
َو َّ َ
وج ُه ْم َواحلَافظَات َوال َذاك ِر َ
ين هللا َكثرياً َو َّ َ
َع ِظيما [األحزاب.]35:
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وك ِرجاَّلً وعلَى ُك ِل َ ِ
وقال هللا تعاىلَ :وأ َِذ ْن ِيف الن ِ
ني ِم ْن ُك ِل فَ ٍج َع ِميق – إىل
َّاس ِابحلَ ِج َأيْتُ َ َ َ َ
ضام ٍر َأيْتِ َ
قوله – َوهلل َعاقِبَةُ األ ُُمور [التوبة]3 :
ِ
اج ِر ِ
ِ
ض َواَنً
ضالً ِم َن هللا َوُر ْ
ين أُ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َاي ِرِه ْم َوأ َْم َواهلِِ ْم يَـ ْبـتَـغُو َن فَ ْ
ين الذ َ
وقال هللا تعاىل :لل ُف َق َرآء املَُه َ
ِ
ك ُهم َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اج َر
َويَـ ْن ُ
ين تَـبَـ َّوأُوا الدَّا َر َوا ِإلْيَا َن م ْن قَـ ْبل ِه ْم ُحيبمو َن َم ْن َه َ
الصادقُو َن َوالذ َ
ص ُرو َن هللا َوَر ُسولَهُ أُولَئ َ ُ
إِلَي ِهم وَّل َِجي ُدو َن ِيف ص ُدوِرِهم ح ِ
ِ
ِِ
ِ
اصةٌ َوَم ْن يُو َق
اجةً ممَّا أُوتُوا َويُـ ْؤث ُرو َن َعلَى أَنْـ ُفس ِه ْم َولَ ْو َكا َن هب ْم َخ َ
ص َ
ُ ْ َ َ
ْ َْ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين
ُش َّح نَـ ْف ِس ِه فَأُولَئِ َ
ين َجاءُوا م ْن بَـ ْعده ْم يَـ ُقولُو َن َربَّـنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
ك ُه ُم املُْفل ُحون َوالذ َ
ِ ِ ِ
ِ
وف َرِحيم [احلشر.]10 - 9 :
ك َرُؤ ٌ
آمنُوا َربـَّنَا إِنَّ َ
َسبَـ ُق َ
ين َ
وَن ِاب ِإلْيَان َوَّل َجتْ َع ْل ِيف قُـلُوبنَا غال للذ َ
ِ
ت لِغَد [احلشر ]18 :اآلايت
َّم ْ
س َما قَد َ
ين َ
وقال هللا تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
آمنُوا اتَّـ ُقوا هللا َولْتَـ ْنظُْر نَـ ْف ٌ
الذين آمنُوا َّل تَـت ِ
ِ
َّخ ُذوا َع ُد ِوي َو َع ُد َّوُك ْم أ َْولِيَاء [املمتحنة ]1 :إىل آخر السورة
وقال هللا تعاىلَ :اي أَيمـ َها َ َ
ِ
ِ
ني يَ َد ِي هللا َوَر ُسولِه [احلجرات ]1 :إىل آخر السورة
آمنُوا َّل تُـ َقد ُموا بَ ْ َ
ين َ
وقال هللا تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
وقال هللا تعاىلَ :وا ْعبُ ُدوا هللا َوَّل تُ ْش ِرُكوا بِ ِه َش ْيئاً َوِاب َلوالِ َديْ ِن إِ ْحساَنً َوبِ ِذي ال ُق ْرَىب َواليَـتَ َامى َواملَساكِ ِ
ني
َ
َ
ب و َّ ِ
ِ
ب ِابْلَْن ِ
السبِ ِ
ب
ت أ َْْيَانُ ُك ْم إِ َّن هللا َّل ُِحي م
ب َوابْ ِن َّ
يل َوَما َملَ َك ْ
َواْلَا ِر ذي ال ُق ْرَىب َواْلَا ِر اْلُنُ ِ َ
الصاح ُ

َم ْن َكا َن ُخمْتَاَّلً فَ ُخورا [النساء]36 :
ِ
ِ
الذين يك ِ
ِ
ْسبُو َن ا ِإل ْمثَ َسيُ ْج َزْو َن ِِبَا َكانُوا يَـ ْق َِرتفُون [األنعام:
وقال هللا تعاىلَ :وذَ ُروا ظَاه َر ا ِإل ِْمث َوَابطنَهُ إِ َّن َ َ
.]120
ِِ
ِ ِ ِ
ساَنً َوَّل
وقال هللا تعاىل :قُ ْل تَـ َعالُوا اتْ ُل َما َح َّرَم َربم ُك ْم َعلَْي ُك ْم أَ ْن َّل تُ ْش ِرُكوا به َش ْيئاً َواب َلوال َديْ ِن إ ْح َ
ِ
ِ
ٍ
ش َما ظَ َه َر ِم ْنـ َها َوَما بَطَ َن َوَّل تَـ ْقتُـلُوا
تَـ ْقتُـلُوا أ َْوَّل َد ُك ْم م ْن إِ ْمالق َْحن ُن نَـ ْرُزقُ ُك ْم َوإِ َاي ُه ْم َوَّل تَـ ْق َربُوا ال َف َواح َ
س ِ
ال اليَتِ ِيم إَِّل ِاب ِليت ِه َي
صا ُك ْم بِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم تَـ ْع ِقلُو َن َوَّل تَـ ْق َربُوا َم َ
اليت َح َّرَم هللا إَِّل ِابحلَ ِق ذَلِ ُك ْم َو َّ
النَّـ ْف َ
ف نَـ ْفساً إَِّل ُو ْس َع َها َوإِذَا قُـلْتُ ْم فَا ْع ِدلُوا
س ُن َح َىت يَـ ْبـلُ َغ أَ ُشدَّهُ َوأ َْوفَوا ال َك ْي َل َواملِ َيزا َن ِاب ِلق ْس ِط َّل نُ َكلِ ُ
أْ
َح َ
َن ه َذا ِ ِ
ولَو َكا َن َذا قُـرىب وبِع ْه ِد هللا أَوفُوا َذلِ ُكم و َّ ِ
ص َراطي ُم ْستَ ِقيماً فَاتَّبِ ُعوهُ
صا ُك ْم بِه لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرون َوأ َّ َ
ْ
َْ َ َ
َْ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
صا ُك ْم بِه لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقون [األنعام.]153 - 151 :
سبُ َل فَـتَـ َف َّر َق بِ ُك ْم َع ْن َسبِيله َذل ُك ْم َو َّ
َوَّل تَـتَّبِ ُعوا ال م
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ِ
ِ
ك أََّلَّ تَـ ْعبُ ُدواْ إَِّلَّ إِ َّايهُ َوِابل َْوالِ َديْ ِن إِ ْح ِ
َح ُد ُمهَا أَ ْو
ضى َربم َ
وقال هللا تعاىلَ :وقَ َ
رب أ َ
س ًاَن إ َّما يَـ ْبـلُغَ َّن عن َد َك الْك ََ
َ
كِالَ ُمها فَالَ تَـ ُقل َّهلمآ أ ٍ
الر ْمحَ ِة َوقُل
اح ال مذ ِل ِم َن َّ
ُف َوَّلَ تَـ ْنـ َه ْر ُمهَا َوقُل َّهلَُما قَـ ْوَّلً َك ِرْيًا َوا ْخ ِف ْ
َ
ض َهلَُما َجنَ َ
َُ

ِ
ِ
ب ارمحَْهما َكما ربَّـي ِاين ِ
ورا
ني فَِإنَّهُ َكا َن لأل ََّوابِ َ
صاحلِِ َ
ريا َّربم ُك ْم أَ ْعلَ ُم ِِبَا ِيف نُـ ُفوس ُك ْم إِن تَ ُكونُواْ َ
َّر ِ ْ ُ َ َ َ َ َ
ني غَ ُف ً
صغ ً
الشي ِ
ِ
ِ ِ
ِ
و ِ
اط ِ
السبِ ِ
ني َوَكا َن
ني َوابْ َن َّ
آت ذَا الْ ُق ْرَىب َح َّقهُ َوال ِْم ْسك َ
ين َكانُواْ إِ ْخ َوا َن َّ َ
َ
يل َوَّلَ تُـبَذ ْر تَـ ْبذ ًيرا إِ َّن ال ُْمبَذ ِر َ
ِ ِِ
َّ
َّ
ورا َوَّلَ َجتْ َع ْل
ض َّن َع ْنـ ُه ُم ابْتِغَاء َر ْمحَ ٍة ِمن َّربِ َ
ورا َوإِ َّما تُـ ْع ِر َ
ك تَـ ْر ُج َ
س ً
الش ْيطَا ُن ل َربه َك ُف ً
وها فَـ ُقل هلُ ْم قَـ ْوَّلً َّم ْي ُ
ِ
شاء
سُ
ط ال ِر ْز َق لِ َمن يَ َ
ورا إِ َّن َربَّ َ
يَ َد َك َمغْلُولَةً إِ َىل عُنُ ِق َ
سط َْها ُك َّل الْبَ ْسط فَـتَـ ْق ُع َد َملُ ً
سً
ك يَـ ْب ُ
وما َّحمْ ُ
ك َوَّلَ تَـ ْب ُ
ويـ ْق ِدر إِنَّهُ َكا َن بِ ِعب ِ
ادهِ َخبِ ِ
صريا وَّلَ تَـ ْقتُـلُواْ أَوَّل َد ُكم َخ ْشيةَ إِ ْم ٍ
الق َّْحن ُن نَـ ْرُزقُـ ُه ْم َوإِ َّاي ُكم َّ
إن قَـ ْتـلَ ُه ْم َكا َن
ْ ْ َ
َ
ريا بَ ً َ
ََ ُ
ً
الزىن إِنَّه َكا َن فَ ِ
ِ
ِخط ِ
س الَِّيت َح َّرَم هللاُ إَِّلَّ ِابحلَ ِق
اح َ
ريا َوَّلَ تَـ ْق َربُواْ ِ َ ُ
ً
ْءا َكب ً
شةً َو َساء َسبيالً َوَّلَ تَـ ْقتُـلُواْ النَّـ ْف َ
ِِِ
ِ
ال الْيَتِ ِيم
ورا َوَّلَ تَـ ْق َربُواْ َم َ
وما فَـ َق ْد َج َعلْنَا ل َوليِه ُس ْلطَ ًاَن فَالَ يُ ْس ِرف ِيف الْ َق ْت ِل إِنَّهُ َكا َن َم ْن ُ
َوَمن قُت َل َمظْلُ ً
صً
ِ
س ُن َح َّىت يَـ ْبـلُ َغ أَ ُشدَّهُ َوأ َْوفُواْ ِابل َْع ْه ِد إِ َّن ال َْع ْه َد َكا َن َم ْس ُؤوَّلً َوأ َْوفُوا الْ َك ْي َل إِذا كِلْتُ ْم َوِزنُواْ
إَِّلَّ ِابلَِّيت ه َي أ ْ
َح َ
ف ما لَيس لَ َ ِ ِ ِ
َح َ ِ
ِاب ِلق ْسطَ ِ
ص َر
ْم إِ َّن َّ
اس ال ُْم ْستَ ِق ِيم َذلِ َ
ك َخ ْريٌ َوأ ْ
الس ْم َع َوالْبَ َ
ك به عل ٌ
س ُن َأتْويالً َوَّلَ تَـ ْق ُ َ ْ َ
ش ِيف األ َْر ِ
ك َكا َن َع ْنهُ َم ْس ُؤوَّلً َوَّلَ ْتَْ ِ
ال
ض َولَن تَـ ْبـلُ َغ ا ْْلِبَ َ
ض َم َر ًحا إِنَّ َ
اد ُك مل أُولئِ َ
َوالْ ُف َؤ َ
ك لَن َختْ ِر َق األ َْر َ
ك ِمن ا ْحلِكْم ِة وَّلَ َجتْعل مع ِ
هللا
ك ِممَّا أ َْو َحى إِلَْي َ
وها ذَلِ َ
ك َكا َن َسيٍئُهُ ِع ْن َد َربِ َ
طُوَّلً ُك مل ذَلِ َ
ْر ً
َ َ َ ْ ََ
ك َربم َ َ
ك َمك ُ
ورا [اإلسراء.]39 - 23 :
إِ َهلًا َ
َّم َملُ ً
وما َّم ْد ُح ً
آخ َر فَـتُـ ْل َقى ِيف َج َهن َ
ِ
ش َما ظَ َه َر ِم ْنـ َها َوَما بَطَ َن َوا ِإل ْمثَ َوالْبَـ ْغ َي بِغَ ِْري ا ْحلَ ِق َوأَن تُ ْش ِرُكواْ
وقال هللا تعاىل :قُ ْل إِ َّمنَا َح َّرَم َرِ َيب الْ َف َواح َ
هلل ما َمل يـنـ ِز ْل بِ ِه س ْلطَ ًاَن وأَن تَـ ُقولُواْ علَى ِ
ِ
هللا َما َّلَ تَـ ْعلَ ُمو َن [األعراف]33 :
َ
ِاب َ ْ ُ َ
ُ
َ
وقال هللا تعاىل :إِ َّن هللا أيْمر ِابلْع ْد ِل وا ِإلحس ِ
شاء َوال ُْمن َك ِر َوالْبَـغْ ِي
ان َوإِيتَاء ِذي الْ ُق ْرَىب َويَـ ْنـ َهى َع ِن الْ َف ْح َ
َ َ ُُ َ َ ْ َ
ِ ِ
ِِ
اه مْ
دمت َوَّلَ تَن ُق ُ
يَ ِعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن َوأ َْوفُواْ بِ َع ْهد هللا إِذَا َع َ
ضواْ األ َْْيَا َن بَـ ْع َد تَـ ْوكيد َها َوقَ ْد َج َعلْتُ ُم هللاَ
َعلَْي ُك ْم َك ِفيالً إِ َّن هللاَ يَـ ْعلَ ُم َما تَـ ْف َعلُو َن [النحل ]91 - 90:اآلايت
وقال هللا تعاىل :اتَّبِ ُعواْ َما أُن ِز َل إِلَْي ُكم ِمن َّربِ ُك ْم َوَّلَ تَـتَّبِ ُعواْ ِمن ُدونِِه أ َْولِيَاء [األعراف]3 :
ِ
ِ
ور َرِحيم [آل
وقال هللا تعاىل :قُ ْل إِ ْن ُك ْنـتُ ْم ُحتبمو َن هللا فَاتَّبِ ُع ِوين ُْحيبِْب ُك ُم هللا َويَـغْف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوهللا غَ ُف ٌ
عمران ]31 :اآليتني.
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ِ
استَـ َقاموا تَـتَـ ْنـ َّز ُل َعلَْي ِه ُم املَالئِ َكةُ أََّل َختَافُوا َوَّل َحتْ َزنُوا
ين قَالُوا َربمـنَا هللا ُمثَّ ْ
وقال هللا تعاىل :إِ َّن الذ َ
[فصلت ]30 :اآلايت
احلاً وَّل ي ْش ِر ْك بِ ِعب َ ِ ِ
وقال هللا تعاىل :فَمن َكا َن يـرجو لَِقاء ربِ ِه فَـ ْليـعمل َعمالً ِ
َحدا [الكهف:
َْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ
َْ
ادة َربِه أ َ
ص َ ُ
.]11

وآايت القرآن يف هذا الباب كثرية وشهرية َّل ختفى بل القرآن كله يف تقرير الدين من فاحتته إىل خاْتته
دعوة وبشارة ونذارة وأمرا وهنيا وخربا كله َّل خيرج عن شأن الدين إما دعوة إليه أو بشارة ملن اتبعه
برضاء هللا واْلنة أو نذارة ملن أىب عنه من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة أو أمرا بشرائعه أصوهلا

وفروعها وآدابه وأحكام كل منها أو هنيا عن نواقضه مجيعه أو نواقض شيء منها أو ما يوجب أدىن
خلل فيه أو يف شيء من شرائعه أو خربا عن نصر من جاء به وصدق به وحفظه وأتييده يف الدنيا أو
خربا عما أعد هللا هلم يف اآلخرة من الفوز والنعيم والنجاة من عذاب اْلحيم أو خربا عن إهالك من

استكرب عنه يف الدنيا وما أحله هللا هبم من غضبه عاجال من اخلسف واملسخ والقذف وغري ذلك وما
أعده هلم يف اآلخرة من العذاب والعقاب وما فاهتم وحرموه من الثواب وغري ذلك .وأما األحاديث
فمنها قوله صلى هللا عليه وسلم(( :اإلْيان بضع وسبعون شعبة :أعالها قول َّل إله إَّل هللا وأدَنها

إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة من اإلْيان)) ( .)1وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :ابيعوين على

أن َّل تشركوا ابهلل شيئا وَّل تسرقوا وَّل تزنوا وَّل تقتلوا أوَّلدكم من إمالق وَّل أتتوا ببهتان تقرتفونه بني

أيديكم وأرجلكم وَّل تعصوا يف معروف فمن وىف منكم فأجره على هللا ومن أصاب من ذلك شيئا
فعوقب يف الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فسرته هللا فهو إىل هللا إن شاء عفا عنه وإن
شاء عاقبه قال عبادة بن الصامت :فبايعناه على ذلك)) (... )2

وقوله صلى هللا عليه وسلم ملعاوية بن حيدة ملا قال له(( :ما الذي بعثك هللا به؟ قال اإلسالم قلت

وما اإلسالم؟ قال أن تسلم قلبك هلل تعاىل وأن توجه وجهك هلل وأن تصلي الصالة املكتوبة وتؤدي
الزكاة املفروضة)) (.)3
_________

( )1رواه البخاري ( ،)9ومسلم ( )35واللفظ له .من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( ،)18ومسلم ( .)1709من حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه.

( )3رواه النسائي ( ،)4 /5وأمحد ( ،)20025( )446 /4والنسائي يف ((السنن الكربى)) (/5
 ،)260وابن حبان ( .)376 /1وقال األلباين يف ((اإلْيان)) :حسن ،وقال الوادعي يف ((الصحيح
املسند)) ( :)1127صحيح.
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ويف رواية قال(( :وما آية اإلسالم؟ قال أن تقول أسلمت وجهي هلل وختليت وتقيم الصالة وتؤيت
الزكاة وكل املسلم على املسلم حرام)) ( .)1وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :ثالث َّل يغل عليهن
قلب مسلم :إخالص العمل هلل ومناصحة وَّلة األمور ولزوم مجاعة املسلمني فإن دعوهتم حتيط من

ورائهم)) ( )2وقوله صلى هللا عليه وسلم يف جواب أي املسلمني أفضل(( :من سلم املسلمون من
لسانه ويده)) ( .)3وقوله صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل حتاسدوا وَّل تباغضوا وَّل تدابروا وَّل يبع
بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد هللا إخواَن املسلم اخو املسلم َّل يظلمه وَّل خيذله وَّل حيقره

التقوى هاهنا – وأشار إىل صدره ثالاث – حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم)) ( .)4وقوله
صلى هللا عليه وسلم(( :املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده واملهاجر من هجر ما هنى هللا

عنه)) ( .)5وقوله صلى هللا عليه وسلم يف جواب من قال أي اإلسالم خري :قال(( :أن تطعم الطعام
وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف)) ( .)6وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :من حسن إسالم

املرء تركه ما َّل يعنيه)) ( .)7وقوله صلى هللا عليه وسلم يف جواب من سأله قل يل يف اإلسالم قوَّل
َّل أسأل عنه أحدا غريك :قال(( :قل آمنت ابهلل مث استقم)) ( .)8وقوله صلى هللا عليه وسلم:
((ذاق طعم اإلْيان من رضي ابهلل راب وابإلسالم دينا وِبحمد صلى هللا عليه وسلم نبيا ورسوَّل))

( .)9وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلْيان :أن يكون هللا ورسوله
أحب إليه مما سوامها وأن حيب املرء َّل حيبه إَّل هلل وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه هللا منه

كما يكره أن يقذف يف النار)) (.)10
_________

( )1رواه النسائي ( ،)4 /5وابن ماجه ( ،)2536وأمحد ( ،)4 /5واحلاكم ( )634 /4وقال :هذا
حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب .واحلديث حسنه األلباين يف ((صحيح سنن

النسائي)) ،ويف ((السلسلة الصحيحة)) (.)369

( )2رواه ابن ماجه ( ،)230وأمحد ( .)21630( )183 /5من حديث زيد بن اثبت رضي هللا
عنه .قال ابن عبد الرب يف ((التمهيد)) ( :)275 /21اثبت .وصححه األلباين يف ((صحيح ابن
ماجه)) .ورواه الرتمذي ( .)2658من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه .قال ابن حجر يف
((موافقة اخلرب اخلرب)) :صحيح .وقال األلباين يف ((مشكاة املصابيح)) ( :)223إسناده صحيح.

( )3رواه البخاري ( ،)10ومسلم ( .)40من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما.
( )4رواه مسلم ( .)2564من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )5رواه البخاري ( ،)10ومسلم ( .)40من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما.
( )6رواه البخاري ( ،)12ومسلم ( .)39من حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما.

( )7رواه الرتمذي ( ،)2317وابن ماجه ( .)3967من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .قال أبو
عيسى :هذا حديث غريب َّل نعرفه من حديث أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه
وسلم إَّل من هذا الوجه .وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)5911

( )8رواه مسلم ( .)38من حديث سفيان بن عبد هللا الثقفي رضي هللا عنه.
( )9رواه مسلم ( .)34من حديث العباس بن عبد املطلب رضي هللا عنه.

( )10رواه البخاري ( ،)16ومسلم ( .)43من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.
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وقوله صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس
أمجعني)) ( )1ويف رواية ((من أهله وماله)) ( .)2وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :من سرته حسنته
وساءته سيئته فهو مؤمن)) (... )3
_________

( )1رواه البخاري ( ،)15ومسلم ( .)44من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.
( )2رواه مسلم ( .)44من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.

( )3رواه الرتمذي ( ،)2165وأمحد ( ،)14( )18 /1واحلاكم ( .)197 /1من حديث عمر بن
اخلطاب رضي هللا عنه .قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح غريب .وقال احلاكم :هذا

حديث صحيح على شرط الشيخني .ووافقه الذهيب ،وقال األلباين يف ((إرواء الغليل)) (:)215 /6

وهو كما قاَّل.
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وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :أكمل املؤمنني إْياَن أحسنهم خلقا)) ( .)1وقوله صلى هللا عليه
وسلم(( :ثالث من فعلهن فقد طعم اإلْيان :من عبد هللا وحده أبنه َّل إله إَّل هو وأعطى زكاة ماله

طيبة هبا نفسه يف كل عام)) احلديث ويف آخره ((فقال رجل فما تزكية املرء نفسه اي رسول هللا قال:

أن يعلم أن هللا معه حيثما كان)) ( .)2وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :مثل املؤمنني يف توادهم
وترامحهم وتعاطفهم كمثل اْلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اْلسد ابلسهر

واحلمى)) ( )3ويف رواية(( :املؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه

اشتكى كله)) ( .)4وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك

بني أصابعه)) ( .)5وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :املؤمن يف أهل اإلْيان ِبنزلة الرأس من اْلسد أيمل
املؤمن ألهل اإلْيان كما أيمل اْلسد ملا يف الرأس)) ( )6وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :املؤمن مرآة

املؤمن أخو املؤمن يكف عنه ضيعته وحيوطه من ورائه)) ( )7وقوله صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يؤمن
أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه)) ( )8وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :من كان يؤمن ابهلل

واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن

ابهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره)) ( )9وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :وهللا َّل يؤمن وهللا َّل يؤمن وهللا

َّل يؤمن)) قالوا من ذلك اي رسول هللا؟ قال(( :من َّل أيمن جاره بوائقه)) ()10
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4682والرتمذي ( ،)1162وأمحد ( ،)7396( )250 /2واحلاكم (/1
 .)43من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .قال أبوعيسى :حديث أيب هريرة هذا حديث حسن
صحيح .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح مل خيرج يف الصحيحني وهو صحيح على شرط مسلم بن
احلجاج .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)284صحيح.

( )2رواه أبو داود ( ،)1582والطرباين يف ((املعجم الصغري)) ( ،)555( )334 /1والبيهقي يف

((السنن الكربى)) ( .)95 /4من حديث عبد هللا بن معاوية الغاضري رضي هللا عنه .قال الطرباين:
َّل يروى هذا احلديث عن ابن معاوية إَّل هبذا اإلسناد وَّل نعرف لعبد هللا بن معاوية الغاضري حديثا
مسندا غري هذا .وقال الزيلعي يف ((نصب الراية)) ( :)256 /2ومل يصل أبو داود به سنده ووصله

الطرباين والبزار .وقال ابن حجر يف ((تلخيص احلبري)) ( :)155 - 154 /2ورواه الطرباين ووجوه
إسناده وسياقه أمت سندا ومتناً .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)1046صحيح.

( )3رواه البخاري ( ،)6011ومسلم ( .)2586من حديث النعمان بن بشري رضي هللا عنه.
( )4رواه مسلم ( .)2586من حديث النعمان بن بشري رضي هللا عنه.
( )5رواه البخاري ( ،)481ومسلم ( .)2585من حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه.

( )6رواه أمحد ( ،)22928( )340 /5والطرباين ( .)131 /6من حديث سهل بن سعد الساعدي
رضي هللا عنه .قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)164 /8رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح غري

عبد هللا بن مصعب بن اثبت وهو ثقة ،ورواه الطرباين يف األوسط والكبري ورجاله رجال الصحيح غري
سوار بن عمارة الرملي وهو ثقة .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)129 /3صحيح
يشهد له حديث النعمان بن بشري رضي هللا عنه.

( )7رواه أبو داود ( ،)4918والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( .)134 /8من حديث أيب هريرة
رضي هللا عنه .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :حسن.

( )8رواه البخاري ( ،)13ومسلم ( .)45من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.
( )9رواه البخاري ( ،)6475ومسلم ( .)47من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )10رواه البخاري ( .)6016من حديث أيب شريح رضي هللا عنه ..
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وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :ليس املؤمن الذي يشبع وجاره جائع)) ( .)1وقوله صلى هللا عليه
وسلم(( :من أعطى هلل ومنع هلل وأحب هلل وأبغض هلل فقد استكمل إْيانه)) ( ... )2وقوله صلى هللا
عليه وسلم(( :أوثق عرى اإلْيان أن حتب يف هللا وتبغض يف هللا)) ( .)3وقوله صلى هللا عليه وسلم

ملعاذ بعد ما أخربه أبركان اإلسالم(( :أَّل أدلك على أبواب اخلري؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ اخلطيئة
ضِ
اج ِع يَ ْد ُعو َن َرَّهبُ ْم
كما يطفئ املاء النار وصالة الرجل يف جوف الليل مث تال تَـتَ َج َ
اىف ُجنُ ُ
وهبُ ْم َع ِن املَ َ
ِ
اه ْم يُـ ْن ِف ُقون [السجدة ]16 :مث قال :أَّل أخربك برأس األمر وعموده وذروة
َخ ْوفاً َوطَ َمعاً َوممَّا َرَزقـْنَ ُ
سنامه؟ رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة وذروة سنامه اْلهاد يف سبيل هللا مث قال له :أَّل أخربك

ِبالك ذلك كله؟ فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا)) ( .)4معارج القبول بشرح سلم الوصول

إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي  -ص794
_________

( )1رواه الطرباين ( ،)154 /12وأبو يعلى ( ،)92 /5والبيهقي يف ((السنن الكربى)) (.)3 /10
من حديث ابن عباس رضي هللا عنه .قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)167 /8رواه الطرباين
وأبو يعلي ورجاله ثقات .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)149صحيح.

( )2رواه أبو داود ( .)4681من حديث أيب أمامة رضي هللا عنه .ورواه الرتمذي ( ،)2521وأمحد
( .)15655( )438 /3من حديث معاذ اْلهين رضي هللا عنه .قال أبو عيسى :هذا حديث

وحسن األلباين كال الطريقني يف ((السلسلة الصحيحة)) ( )380مث قال :واحلديث ِبجموع
حسنَّ .

الطريقني صحيح.

( )3رواه الطرباين ( .)215 /11من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما .وقال اهليثمي يف ((اجملمع))
( )90 /1فيه ليث بن ايب سليم وضعفه األكثر وقال البوصريي يف ((إحتاف اخلرية)) ()12 /1

ومدار طرقهم عن ليث بن أيب سليم وهو ضعيف وقال األلباين يف ((الصحيحة)) ( )1728احلديث

ِبجموع طرقه يرتقي إىل درجة احلسن على األقل.

( )4رواه الرتمذي ( ،)2616وابن ماجه ( ،)3973وأمحد ( ،)22069( )231 /5واحلاكم (/2

 .)447قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط
الشيخني ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.
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املبحث الثالث :ما روي عن اإلمام مالك يف زايدة اإلْيان ونقصانه
لقد جاء عن اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل يف مسألة زايدة اإلْيان ونقصانه روايتان ،قال يف إحدامها :إن
اإلْيان يزيد أما النقصان فتوقف فيه وطلب من السائل أن يكف عن السؤال عنه ،ألنه مل جيد عليه

دليال من كتاب هللا.

أما الرواية األخرى :فقد جاءت عنه من طرق متعددة صحيحة ،قال فيها :إن اإلْيان يزيد وينقص،

كقول أهل السنة واْلماعة سواء.
وهلذا خصصت هذا الفصل لدراسة الرواية الواردة عنه رمحه هللا يف أن اإلْيان يزيد مع التوقف يف

النقصان ،وذكر ما قاله أهل العلم من تعليالت لقوله هذا ،وبيان الصواب منها ،مع ذكر الرواايت

األخرى الثابتة عنه يف أن اإلْيان يزيد وينقص.

ولنبدأ أوَّلً ابلرواية األوىل اليت فيها قوله أن اإلْيان يزيد وتوقف يف النقصان ،فهذه الرواية جاءت عنه
من ثالث طرق:

األوىل -من طريق عبدهللا بن وهب:

قال :سئل مالك بن أنس عن اإلْيان؟ فقال :قول وعمل ،قلت أيزيد وينقص؟ قال :قد ذكر هللا

سبحانه يف غري آي من القرآن أن اإلْيان يزيد ،فقلت له :أينقص؟ قال :دع الكالم يف نقصانه وكف

عنه .فقلت بعضه أفضل من بعض؟ قال :نعم (.)1
الثانية – من طريق ابن القاسم:

قال ابن عبدالرب( :وقد روى ابن القاسم عن مالك أن اإلْيان يزيد ،ووقف يف نقصانه) (.)2

ونقله عن شيخ اإلسالم ابن تيمية (.)3

وقال القاضي عياض( :قال ابن القاسم :كان مالك يقول :اإلْيان يزيد ،وتوقف عن النقصان ،وقال:

ذكر هللا زايدته يف غري موضع فدع الكالم يف نقصانه وكف عنه) (.)4

ونقله عنه الذهيب يف (سري أعالم النبالء) (.)5
الثالثة – من طريق إمساعيل بن أيب أويس:

قال :سئل مالك عن اإلْيان يزيد وينقص؟ فقال :يزيد (وينقص) وذلك يف كتاب هللا ،فقيل له:

وينقص اي أاب عبدهللا؟ قال :وَّل أريد أن أبلغ هذا (.)6
فهذا ما وقفت عليه مما نقل عنه رمحه هللا يف أن اإلْيان يزيد مع التوقف يف النقصان ،ومل أقف فيما

اطلعت عليه من رواايت عن اإلمام أنه جزم بعدم نقص اإلْيان ،وإمنا الذي ورد عنه يف بعض

الرواايت التوقف يف القول بنقص اإلْيان ،وفرق بني اْلزم بنفي الشيء ،وبني التوقف فيه .وهبذا يتبني
خطأ قول الزبيدي عندما أورد قول مالك هذا (أي :توقفه يف النقصان) مث أورد بعده ما روي عن أيب

حنيفة من طريق غسان ومجاعة من أصحابه أنه قال( :اإلْيان يزيد وَّل ينقص) .مث قال الزبيدي:

(وهو بعينه قول مالك) (.)7
فهذا خطأ ِبني إذ أن مالكاً رمحه هللا إمنا جاء عنه التوقف ابلنقصان َّل اْلزم بعدمه ،والفرق بني
األمرين ظاهر.

فهو رمحه هللا كان متوقفا يف القول بنقص اإلْيان لعدم بلوغ النص إليه ،مث ملا بلغه ذلك جزم بنقص

اإلْيان ،كما هو اثبت عنه من طرق متعددة.

أما توقفه يف النقصان يف هذه الرواية فقد ذكر له أهل بعض التعليالت:

 - 1فقيل إنه توقف يف بعض الرواايت عن القول ابلنقصان ،ألن التصديق ابهلل تعاىل ورسوله صلى
هللا عليه وسلم َّل ينقص؟ إذ َّل جيوز نقصان التصديق ،ألنه إذا نقص صار شكا وخرج عن اسم
اإلْيان ،قاله ابن بطال (.)8
_________

( )1رواه ابن عبدالرب يف ((اَّلنتقاء)) (ص.)33 :
((( )2التمهيد)) (.)252 /9
((( )3الفتاوى)) (.)331 /7

((( )4ترتيب املدارك)) (.)43 /2
((( )5السري)) (.)102 /8

( )6رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى "القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم")) (ص:
 .)438حتقيق :زايد حممد منصور.

((( )7إحتاف السادة املتقني)) (.)256 /2
((( )8شرح صحيح البخاري)) َّلبن بطال (.)57 /1
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 - 2وقال بعض أهل العلم :إمنا توقف مالك عن القول بنقصان اإلْيان خشية أن يتأول عليه موافقة
اخلوارج الذين يكفرون أهل املعاصي من املؤمنني ابلذنوب (.)1
 - 3وقيل :إنه توقف يف ذلك ألنه وجد ذكر الزايدة يف القرآن ومل جيد ذكر النقص.

قال شيخ اإلسالم( :وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعني مل يوافقوا يف إطالق النقصان عليه .ألهنم

وجدوا ذكر الزايدة يف القرآن ،ومل جيدوا ذكر النقص ،وهذه إحدى الروايتني عن مالك) (.)2

فهذا مجلة ما وقفت عليه من تعليالت هلذه الرواية ،والذي أراه صوااب من هذه التعليالت الثالث
منها ،وهو أنه توقف عن القول ابلنقص لعدم وقوفه على النص ،ألمور:

أوَّلً :إن هذا هو الالئق به رمحه هللا واألنسب ملقامه ،فما وجده يف الكتاب والسنة قال به ،وما مل
جيده مل يقل به ،وهذا هو شأن العلماء احملققني من أهل السنة واْلماعة َّل يصدرون يف أقواهلم
وأعماهلم إَّل عن كتاب أو سنة ،وكثريا ما كان يتمثل رمحه هللا بقول الشاعر:

وخري أمور الدين ما كان سنة  ...وشر األمور احملداثت البدائع ()3

اثنياً :أن هذا هو منصوصه رمحه هللا ،فقد نص يف مجيع الرواايت املتقدمة أنه إمنا قال ابلزايدة

لوجودها يف القرآن ،وملا مل جيد للنقص ذكرا توقف عنه .ففي رواية ابن وهب قال( :قد ذكر هللا

سبحانه يف غري آي من القرآن أن اإلْيان يزيد).
ويف رواية ابن القاسم قال( :قد ذكر هللا زايدته يف غري موضع ،فدع الكالم يف نقصانه وكف عنه).

ويف رواية ابن أيب أويس قال( :وذلك يف كتاب هللا).

فظاهر من هذه الرواايت أنه إمنا قال ابلزايدة لورود النص فيها ،أما النقص فتوقف عن القول به لعدم

وقوفه على النيب صلى هللا عليه وسلم فيه.

اثلثاً :يؤكد ذلك أنه ورد عنه رواايت متعددة صحيحة  ...فيها القول بزايدة اإلْيان ونقصانه ،فلعل
هذا بعد أن تبني له النص يف النقص كحديث(( :ما رأيت من َنقصات عقل ودين)) ( )4أو وقف

على بعض اآلاثر الكثرية عن الصحابة والتابعني ،واليت فيها التصريح ابلزايدة والنقصان ،أو غري
ذلك ،فصار يقول به لوقوفه على النص فيه.

رابعاً :أن هذا ما رآه شيخ اإلسالم ابن تيمية ذو الفهم الثاقب ،واَّلطالع الواسع والعناية الفائقة

أبقوال السلف ،فهو من أعلم الناس أبقواهلم وأفهمهم هلا ،وإن النفس لتطمئن كثرياً وغالباً ملا خيتاره

ويراه لدقة فهمه وشدة حتريه ،وقد تقدم من قوله رمحه هللا تعليل رواية مالك هذه أبنه توقف ألنه مل

جيد التنصيص على النقصان يف القرآن.

أما التعليل األول والثاين فـ  ...غري سديدين.
أما األول :وهو أنه توقف يف النقص ألن التصديق َّل ينقص فغري صحيح بل ابطل ،ألن التصديق

يعرتيه النقص كما تعرتيه الزايدة ...

فقول :أن نقصان التصديق شك ليس من قول أهل السنة واْلماعة يف شيء ،فغري َّلئق أن يتأول

قول مالك رمحه هللا على هذا القول الباطل ،ويرتك السبب الذي جاء عنه هو يف تعليل تركه للقول

بنقصان اإلْيان.

أما الثاين :وهو أنه توقف حىت َّل يفهم منه موافقة اخلوارج الذين يكفرون أهل املعاصي من املؤمنني
ابلذنوب ،فبعيد جدا.
ألن القول بنقص اإلْيان َّل يفهم منه ألبتة كفر من نقص إْيانه إَّل على مذهب اخلوارج وغريهم من

القائلني أبن اإلْيان كل واحد َّل يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كله ،وهو قول ابطل بال ريب ترده
نصوص الكتاب والسنة.
_________

((( )1شرح صحيح مسلم للنووي)) ( )146 /1وانظر(( :اْلامع)) َّلبن أيب زيد القريواين (ص:
.)122

((( )2الفتاوى)) (.)506 /7
((( )3اَّلنتقاء)) َّلبن عبدالرب (ص.)37 :
( )4رواه البخاري ( ،)298ومسلم ( .)252من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
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أما أهل السنة واْلماعة فاإلْيان عندهم له أجزاء وأبعاض وشعب والناس متفاوتون يف القيام هبا ،فهو
يزيد بزايدهتا وينقص بنقصها ،فإماطة األذى عن الطريق إْيان كما يف حديث الشعب ( ،)1وترك
إماطته نقص يف كمال اإلْيان املستحب وَّل يقال إن فعله هذا كفر لرتكه شيئاً من أمور اإلْيان ،وَّل

يفهم هذا منه.

مث لو فهم هذا ممن احنرفت فطرهم وسادت فيهم البدع واخلرافات ،فال يليق أن ينسب إليه رمحه هللا

أنه ترك ما جاء الدليل مصرحاً به حىت َّل يفهم كالمه على غري مراده ،فلو كان ذلك كذلك وطرد

هذا األمر على بقية أمور اَّلعتقاد لضاع الدين.

فهل يرتك القول أبن هللا مسيع بصري عليم خبري وأنه مستو على عرشه وأن له يدا وقدما وغري ذلك
من أوصاف كماله سبحانه وتعاىل حىت َّل يقال جمسمة؟!

أو يرتك العناية ابألحاديث وتتبع اآلاثر والتنقيب عنها وفهمها حىت َّل يقال حشوية؟!
أو يرتك اَّلستثناء يف اإلْيان أبن يقال :أَن مؤمن أو أَن مؤمن حقاً حىت َّل يقال شكاكا؟! وغري ذلك
مما يطول ذكره.

وهل َّل نروي قول النيب صلى هللا عليه وسلمَّ :ل يؤمن أحدكم كذا يف أحاديث كثرية حىت َّل يفهم

من ذلك أَن نرى ما يراه اخلوارج وغريهم من خروج مرتكب الكبرية من اإلْيان؟!

ولقد فهم املبتدعة من كالم هللا يف كتابه وكالم رسوله صلى هللا عليه وسلم يف الثابت عنه ما يوافق
مذاهبهم ،وليس العيب يف النص تنزه كالم هللا ورسوله عن ذلك ،بل العيب يف فهمهم على حد قول

الشاعر:

وكم من عائب قوَّلً صحيحاً  ...وآفته من الفهم السقيم

ومل ْينع فهمهم من نص شرعي موافقة مذهبهم أن يتلى النص ويبلغ ويتداول.
وعليه فـ  ...ليس من الالئق أبداً أن يؤول قول اإلمام على ذلك وأن يفهم من قوله هذا الفهم

الفاسد ،ولو كان رمحه هللا خيشى ما فهمه هؤَّلء لقال ِبا جاء به النص( :اإلْيان يزيد وينقص) مث بني

للسائل أنه َّل يلزم من القول بنقصه أنه يكفر ،إذ َّل تالزم بينهما ،أو حنو هذا مما يبني السبيل ويزيل
اإلشكال إن وجد .وهللا أعلم.
وعلى ٍ
كل فاإلمام رمحه هللا نص على أنه من ترك القول ابلنقص لعدم ورود النص ،فال حاجة بنا بعد
إىل مثل هذه التعليالت.
وأيضاً فاإلمام ثبت عنه القول بزايدة اإلْيان ونقصانه وترك قوله األول ،بل إن قوله األخري هو

املعروف عنه عند أهل العلم كما قال أمحد بن القاسم :تذاكرَن من قال :اإلْيان يزيد وينقص فعد

اإلمام أمحد غري واحد مث قال :ومالك بن أنس يقول :يزيد وينقص ،فقلت له إن مالكا حيكون عنه

أنه قال :يزيد وَّل ينقص .فقال :بلى قد روي عنه يزيد وينقص كان ابن َنفع حيكيه عن مالك ،فقلت
له :ابن َنفع حيكيه عن مالك؟ قال :نعم (.)2
والرواايت الواردة عنه رمحه هللا يف أن اإلْيان يزيد وينقص كثرية ... ،منها:

أوَّلً – رواية عبدالرزاق:

قال عبدالرزاق( :مسعت معمراً وسفيان الثوري ومالك بن أنس ،وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون:
اإلْيان قول وعمل ،يزيد وينقص) (.)3

وقال( :لقيت اثنني وستني شيخا منهم معمر  ...ومالك بن أنس  ...كلهم يقولون :اإلْيان قول

وعمل يزيد وينقص) (.)4
اثنيا – رواية إسحاق بن حممد الفروي:

قال( :كنت عند مالك بن أنس فسمعت محاد بن أيب حنيفة يقول ملالك اي أاب عبدهللا إن لنا رأاي
نعرضه عليك فإن رأيته غري ذلك كففنا عنه ،قال :وما هو؟ قال :اي أاب عبدهللا َّل نكفر أحدا بذنب،

الناس كلهم مسلمون عندَن.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)9ومسلم ( .)162من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه اخلالل يف ((السنة)) ( )1043( )591 /3بتصرف.
( )3رواه اآلجري يف ((الشريعة)) (ص ،)113 :وابن عبدالرب يف ((اَّلنتقاء)) (ص.)34 :
( )4رواه الاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (.)1029 /5
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قال :ما أحسن هذا ،ما هبذا أبس .فقام إليه داود بن أيب زنرب وإبراهيم بن حبيب وأصحاب له فقاموا
إليه فقالوا :اي أاب عبدهللا إن هذا يقول ابإلرجاء ،قال :ديين مثل دين جربيل وميكائيل واملالئكة
ِ
ِ
الس ِكينَةَ ِيف قُـلُ ِ
ادوا إِْيَ ًاَن
َنز َل َّ
ني لِيَـ ْز َد ُ
وب ال ُْم ْؤمنِ َ
املقربني ،قالَّ :ل وهللا :اإلْيان يزيد وينقص ُه َو الَّذي أ َ
ِِ
ض وَكا َن َّ ِ
ِ
ود َّ ِ
يما [الفتح ،]4 :وقال إبراهيم أَِرِين
َّم َع إِْيَاهنِِ ْم َو ََّّلل ُجنُ ُ
يما َحك ً
اَّللُ َعل ً
الس َم َاوات َواأل َْر ِ َ
ال بَـلَى َولَ ِكن لِيَط َْمئِ َّن قَـلِْيب [البقرة ]260 :فطمأنينة قلبه زايدة
ال أ ََوَملْ تُـ ْؤِمن قَ َ
ف ُحتْيِي ال َْم ْوتَى قَ َ
َك ْي َ
يف إْيانه) (.)1

اثلثاً – رواية ابن َنفع:

قال :كان مالك بن أنس يقول( :اإلْيان قول وعمل ،يزيد وينقص) (.)2

رابعاً – رواية معن بن عيسى:

أشار إليها ابن عبدالرب يف (التمهيد) ( )3ونقلها عنه شيخ اإلسالم ( ،)4ومل أقف عليها مسندة.

خامساً – رواية أيب عثمان سعيد بن داود بن أيب زنرب الزنريي:
قال كان مالك يقول( :اإلْيان قول وعمل يزيد وينقص) (.)5

سادساً – رواية سويد بن سعيد بن سهل اهلروي:

قال( :مسعت مالك بن أنس ومحاد بن زيد  ..ومجيع من محلت عنهم العلم يقولون :اإلْيان قول

وعمل يزيد وينقص .)6( ) ..
فالقول أبن اإلْيان يزيد وينقص اثبت عنه رمحه هللا من طرق متعددة ،ولذا قال ابن عبدالرب يف

(التمهيد) بعد أن أشار إىل رواية ابن القاسم عنه يف أن اإلْيان يزيد مع التوقف يف النقصان ،قال:
(وروى عنه عبدالرزاق ،ومعمر بن عيسى ،وابن َنفع ،وابن وهب أنه يزيد وينقص ،يزيد ابلطاعة

وينقص ابملعصية وعلى هذا مذهب اْلماعة من أهل احلديث واحلمد هلل) (.)7

وقال القاضي عياض( :قال غري واحد :مسعت مالكا يقول اإلْيان قول وعمل يزيد وينقص ،وبعضه

أفضل من بعض) (.)8

وخالصة الكالم يف هذا الفصل أن مالكا رمحه هللا كان يقول إن اإلْيان يزيد وَّل يقول ينقص متوقفاً
يف ذلك َّل منكراً له ،مث ابن له بعد ذلك وظهر من خالل أتمله للنصوص وإعادة النظر فيها أنه
ينقص ،مستدَّلً على ذلك بنصوص القرآن املصرحة ابلزايدة نفسها ،إذ إن ما دل على الزايدة

تصرحياً يدل على النقصان لزوماً.
قال ابن رشد( :وقد روي عن مالك رمحه هللا أنه كان يطلق القول بزايدة اإلْيان وكف عن إطالق
نقصانه ،إذ مل ينص هللا تعاىل إَّل على زايدته ،فروي عنه أنه قال عند موته َّلبن َنفع وقد سأله عن
ذلك :قد أبرمتموين إين تدبرت هذا األمر فما من شيء يزيد إَّل وينقص ،وهو الصحيح وهللا سبحانه

وتعاىل أعلم) (.)9
_________

( )1رواه الاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (.)1743( )960 /5
( )2رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( )636( )317 /1واخلالل يف ((السنة)) (،)1082( )608 /3
وأبو نعيم يف ((احللية)) ( ،)327 /6واآلجري يف ((الشريعة)) (ص )114 :والاللكائي يف ((اعتقاد

أهل السنة)) ( ،)1742( )959 /5وابن عبدالرب يف ((اَّلنتقاء)) (ص.)36 :
( )252 /9( )3وتصحف فيه معن إىل معمر وهو خطأ.
((( )4الفتاوى)) (.)331 /7

( )5رواه اخلالل يف ((السنة)) (.)1014( )582 /3
( )6رواه البيهقي ( ،)206 /10ويف ((األمساء والصفات)) (.)542( )605 /1

((( )7التمهيد)) (.)252 /9

((( )8ترتيب املدارك)) (.)43 /2
((( )9املقدمات)) (.)37 /1
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وقول ابن رشد هذا فيه حترير جيد ملوقف مالك من هذه املسألة ،أَّل أن قوله عنه أنه قال ذلك عند
موته فيه نظر  ، ...إذ إن الرواايت املتقدمة عنه رمحه هللا يف أن اإلْيان يزيد وينقص من طريق غري

واحد من أصحابه َّل تفيد ذلك وليس فيها تصريح به ،سيما رواية ابن َنفع املعينة هنا وقد تقدمت
معناً ولفظها( :كان مالك يقول اإلْيان يزيد وينقص) ( )1فليس فيها ما يفيد أن ذلك إمنا كان عند
موته رمحه هللا ،مث إن تعدد الرواايت عنه يف ذلك من طريق عبدالرزاق ومعمر وابن َنفع وغريهم من

أصحابه تفيد أن قوله إن اإلْيان يزيد وينقص مل يكن قال به عند موته فقط بل قبل ذلك ،فلست

أدري على ماذا استند ابن رشد يف قوله هذا؟ والذي أراه أنه َّل مستند له ،فجميع الذين رووه من

طريق َنفع ممن تقدم ذكرهم يف التخريج مل يذكر أحد منهم ما أشار إليه ابن رشد ،مث إن الرواايت
األخرى عنه يف أن اإلْيان يزيد وينقص تدل على عدم صحة هذا كما هو ظاهر مما تقدم ،وهللا أعلم.

وعلى كل فهذا القول أعين قول مالك رمحه هللا( :اإلْيان يزيد وينقص) هو األخري من أقواله وهو

املشهور عنه عند أصحابه وغريهم َّل األول ،أما قول الزبيدي( :وتوقف مالك عن القول بنقصانه،
هذا هو املشهور من مذهبه) ( .)2فغري صحيح ،إَّل إن كان يعين ابلشهرة شهرته عند أهل البدع

فنعم ،فهم يتتبعون ما وافق أهواءهم من النصوص وأقوال أهل العلم وأيخذون به ويعدونه صحيحا
مشهورا ويدعون ما سواه.

فاملشهور عن مالك هو القول أبن اإلْيان يزيد وينقص ،وهلذا ملا عدد اإلمام أمحد من قال اإلْيان

يزيد وينقص من أهل العلم عد منهم مالكاً رمحه هللا مع علمه أنه روي عنه القول أبن اإلْيان يزيد مع

التوقف يف النقصان.

وملا عدد عبدالرزاق رمحه هللا القائلني أبن اإلْيان يزيد وينقص عد منهم مالكاً رمحه هللا ،وهكذا صنع
أبو عبيد وغريهم من أهل العلم ،وما ذاك إَّل ألنه املشهور عن مالك رمحه هللا.

وهلذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا بعد أن أشار إىل توقف مالك يف النقصان( :والرواية

األخرى عنه ،وهو املشهور عند أصحابه كقول سائرهم إنه يزيد وينقص) (.)3

رواية غريبة:

وقد ذكر القاضي عياض يف (ترتيب املدارك) رواية غريبة عن مالك يف ذلك فقال( :قال زهري بن
عباد :قلت ملالك ما قولك يف صنفني عندَن ابلشام اختلفوا يف اإلْيان فقالوا :يزيد وينقص؟

قال بئس ما قالوا  ) ...إىل آخر سياق هذه الرواية وهو طويل (.)4

وهذا غريب جداً ،بل َّل يثبت عن مالك رمحه هللا َّل سيما أن القاضي عياض ذكره مرسالً هكذا .ومل
يذكر من خرجه ومل يذكر له سنداً ،فعلى هذا َّل يكون صحيحاً ،وَّل تصح نسبته إليه ،كيف وهو

خمالف للصحيح الثابت عنه رمحه هللا ،اللهم إَّل أن يكون يف الرواية حتريف أو سقط ،وهللا أعلم ..

زايدة اإلْيان ونقصانه وحكم اَّلستثناء فيه لعبد الرزاق البدر  -بتصرف -ص277
_________

( )1رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( )636( )317 /1واخلالل يف ((السنة)) (،)1082( )608 /3

وأبو نعيم يف ((احللية)) ( ،)327 /6واآلجري يف ((الشريعة)) (ص )114 :والاللكائي يف ((اعتقاد

أهل السنة)) ( ،)1742( )959 /5وابن عبدالرب يف ((اَّلنتقاء)) (ص.)36 :
((( )2إحتاف السادة املتقني)) (.)256 /2
((( )3الفتاوى)) (.)506 /7

((( )4ترتيب املدارك)) (.)42 /2
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املبحث األول :أوجه زايدة اإلْيان ونقصانه
الوجه األول :اإلمجال والتفصيل فيما أمروا به ،فإنه وإن وجب على مجيع اخللق اإلْيان ابهلل ورسوله،
ووجب على كل أمة التزام ما أيمرهم به رسوهلم ،فمعلوم أنه َّل جيب يف أول األمر ما وجب بعد نزول

القرآن كله وإْتام الشرع ،وَّل جيب على كل عبد أن يؤمن إْياَنً مفصالً بكل ما أخرب به الرسول إن مل
يبلغه تفاصيل ذلك ،فمن بلغه وجب عليه أن يؤمن به إْياَنً مفصالً ،فإن من عرف القرآن والسنن

ومعانيها لزمه من اإلْيان املفصل بذلك ما َّل يلزم غريه .فلو آمن رجل ابهلل وابلرسول ابطناً وظاهراً،
مث مات قبل أن يعرف شرائع الدين ،مات مؤمناً ِبا وجب عليه اإلْيان ،وليس ما وجب عليه وَّل ما
وقع منه مثل إْيان من عرف الشرائع بتفاصيلها فآمن هبا وعمل هبا ،بل إْيان هذا األخري أكمل

وجواب ووقوعاً ،ألن ما وجب عليه من اإلْيان أكمل وكذلك ما وقع منه أكمل ،وهبذا يعلم أنه ليس

من التزم طاعة الرسول جممالً ،ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به ،كمن عاش حىت عرف ذلك
مفصالً وأطاعه فيه ،فليس إْيان من آمن ابلرسول جممالً من غري معرفة منه بتفاصيل أخباره ،كمن

عرف ما أخرب به عن هللا وأمسائه وصفاته ،واْلنة والنار واألمم ،وآمن به يف ذلك كله ،فشتان ما بني

هذا وذاك.

ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم [املائدة ]3 :املراد به إكمال التشريع ابألمر والنهي،
وقول هللا تعاىل :الْيَـ ْوَم أَ ْك َمل ُ

وليس املراد به أن كل واحد من األمة وجب عليه ما جيب على سائر األمة ،وأنه فعل ذلك ،بل لقد

ثبت يف الصحيحني عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه وصف النساء أبهنن ((َنقصات عقل ودين))
( ،)1وجعل نقصان عقلها أن شهادة امرأتني شهادة رجل واحد ،ونقصان دينها أهنا إذا حاضت َّل

تصوم وَّل تصلي ،وهذا النقصان ليس هو نقصاً مما أمرت به ،فلهذا َّل تعاقب عليه ألهنا مل تؤمر به،
لكن من أمر ابلصالة والصوم ففعله كان دينه كامالً ابلنسبة إىل هذه الناقصة الدين ،واليت ترتك

الصالة والصوم حال حيضها ،وإن كانت مأمورة هبذا الرتك ،فذاك إْيانه أكمل من هذه للتفاوت
بينهما يف املأمور به .فهذا وجه من أوجه الزايدة والنقصان يف اإلْيان.
وذكر شيخ اإلسالم حنو ما تقدم يف شرحه للعقيدة األصفهانية مث قال( :فصار النقص يف الدين

واإلْيان نوعني نوعا َّل يذم العبد عليه لكونه مل جيب عليه لعجزه عنه حساً أو شرعاً ،وإما لكونه

مستحباً ليس بواجب ،ونوعا يذم عليه وهو ترك الواجبات) ( ... )2أي دون عذر.
الوجه الثاين:

اإلمجايل والتفصيل فيما وقع منهم ،فإن الناس وإن تساووا يف وجوب اإلْيان عليهم مجيعا ،فهم
متفاوتون يف القيام به:

 - 1فمنهم من يطلب علم ما أمر به وما وجب عليه فيتعلمه ويعمل به ،فيجمع بني العلم والعمل.
 - 2ومنهم من يطلب علم ما أمر به فيتعلمه ويؤمن به ويصدق ،ولكن َّل يعمل به.

 - 3ومنهم من يؤمن ِبا جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مطلقاً وَّل يكذبه قط ،لكنه يعرض

عن معرفة أمره وهنيه ويعرض عن طلب العلم الواجب عليه بل يتبع هواه فال يتعلم الواجب عليه وَّل

يعمل به.

_________

( )1رواه البخاري ( ،)298ومسلم ( .)252من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.

((( )2شرح العقيدة األصفهانية)) ((( ،)139الفتاوى)) ((( ،)196 /7فتح رب الربية)) َّلبن
عثيمني (.)66
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فهؤَّلء الثالثة وإن اشرتكوا يف الوجوب ،فإهنم متفاوتون يف اإلْيان تفاواتً عظيماً فاألول منهم وهو

الذي طلب علم التفصيل وعمل به إْيانه أكمل من إْيان الثاين الذي عرف ما جيب عليه والتزمه وأقر
به ،لكنه مل يعمل به وهو خائف من عقوبة ربه على ترك العمل معرتف بذنبه ،وهذا الثاين إْيانه أكمل
من إْيان الثالث الذي مل يطلب معرفة ما أمر به الرسول صلى هللا عليه وسلم وَّل عمل بذلك وَّل هو

خائف أن يعاقب ،بل هو يف غفلة عن تفصيل ما جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،مع أنه مقر

بنبوته ابطناً وظاهراً.
وهذا التفاوت بينهم يف اإلْيان إمنا هو فيما وقع منهمَّ ،ل يف ما أمروا به ألهنم متساوون يف وجوبه

عليهم مجيعاً ،وهبذا يتبني أن اإلْيان يزيد وينقص من جهة قيام املؤمنني به ووقوعه منهم ،فكلما علم

القلب ما أخرب به الرسول فصدقه ،وما أمر به فالتزمه ،كان ذلك زايدة يف إْيانه على من مل حيصل له

ذلك ،وإن كان معه التزام عام وإقرار عام ،وكذلك من عرف أمساء هللا ومعانيها ،فآمن هبا ،كان إْيانه

أكمل ممن مل يعرف تلك األمساء بل آمن هبا إْياَنً جممالً ،أو عرف بعضها ،وكلما ازداد اإلنسان معرفة
أبمساء هللا وصفاته وآايته ،كان إْيانه هبا أكمل.

وابْلملة فإنه كلما ازداد املسلم قياماً أبوامر هذا الدين والتزاماً ألحكامه ،زاد إْيانه بذلك ،وكان

أكمل من غريه ممن مل يقم بذلك ،وهذه الزايدة يف اإلْيان إمنا وقعت من جهة قيام املؤمنني به ووقوعه

منهم.

الوجه الثالث:
إن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك والريب ،وهذا أمر
يشهده كل أحد من نفسه ،فإن اإلنسان جيد يف نفسه أن علمه ِبعلومه يتفاضل حاله فيه ،كما

يتفاضل حاله يف مسعه ملسموعه ،ورؤيته ملرئيه ،وحبه حملبوبه ،وكراهيته ملكروهه ،ورضاه ِبرضيه ،وبغضه
لبغيضه ،وَّل ينكر التفاضل يف هذه أحد ،بل من أنكر التفاضل فيها كان مسفسطا مكذاب لألمور

املسلمات.

فالعلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات احلي من القدرة واإلرادة والسمع

والبصر والكالم ،بل سائر األعراض من احلركة والسواد والبياض وحنو ذلك ،فإذا كانت القدرة على
الشيء تتفاوت فكذلك اإلخبار عنه يتفاوت ،وإذا قال القائل العلم ابلشيء الواحد َّل يتفاضل كان
ِبنزلة قوله القدرة على املقدور الواحد َّل تتفاضل ،وقوله ورؤية الشيء الواحد َّل تتفاضل.

ومن املعلوم أن اهلالل املرئي يتفاضل الناس يف رؤيته ،فهم وإن اشرتكوا فيها ،فبعضهم تكون رؤيته أمت
من بعض ،وكذلك مسع الصوت الواحد يتفاضلون يف إدراكه ،وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم هبا

الشخصان ويتفاضالن يف النطق هبا ،وكذلك شم الرائحة الواحدة وذوق النوع الواحد من الطعام

يتفاضل الشخصان فيه ،فما من صفة من صفات احلي وأنواع إدراكاته وحركاته ،بل وغري صفات
احلي ،إَّل وهي تقبل التفاضل والتفاوت إىل ما َّل حيصره البشر ،وهذا مما َّل خيتلف فيه اثنان.
فإذا كان ذلك كذلك فإن علم القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من هذا بكثري ،فاملعاين اليت يؤمن هبا

من معاين أمساء الرب وكالمه ،يتفاضل الناس يف معرفتها ،أعظم من تفاضلهم يف معرفة غريها ،وهكذا
سائر أمور اإلْيان.

ومما يوضح هذا الوجه يف التفاضل يف تصديق القلب ،أن التصديق املستلزم لعمل القلب أكمل من
التصديق الذي َّل يستلزم عمله ،فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي َّل يعمل به،

فمن آمن وصدق أبن هللا حق ،ورسوله حق ،واْلنة حق ،والنار حق ،وأوجب له هذا التصديق حمبة
هللا وخشيته والرغبة يف اْلنة ،واهلرب من النار ،فإْيان هذا أكمل ممن آمن وصدق هبذه األمور إَّل أن
إْيانه مل يوجب له ذلك.
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قال النووي بعد أن ذكر قول من قال إن التصديق َّل يزيد وَّل ينقص وإنه مىت قبل الزايدة كان شكاً
وكفراً ،قال( :واألظهر وهللا أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر األدلة وهلذا يكون إْيان

الصديقني أقوى من إْيان غريهم حبيث َّل تعرتيهم الشبه ،وَّل يتزلزل إْياهنم بعارض ،بل َّل تزال قلوهبم

منشرحة نرية وإن اختلفت عليهم األحوال ،وأما غريهم من املؤلفة ومن قارهبم وحنوهم فليسوا كذلك،
فهذا مما َّل ْيكن إنكاره .)1( ) ..

وقال النووي أيضاً( :والناس يتفاضلون يف تصديق القلب على قدر علمهم ومعاينتهم فمن زايدته
ابلعلم قوله تعاىل :أَيم ُكم َز َ ِ ِ
ني الْيَ ِق ِ
ني فجعل له مزية
رتُو َّهنَا َع ْ َ
ادتْهُ َهذه إِْيَ ًاَن ومن املعاينة قوله تعاىلُ :مثَّ لَ ََ
ْ

على علم اليقني وهللا أعلم) (.)2

ونقله عنه احلافظ يف (الفتح) مث قال( :ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما يف قلبه يتفاضل ،حىت إنه

يكون يف بعض األحيان اإلْيان أعظم يقيناً وإخالصاً وتوكالً منه يف بعضها ،وكذلك يف التصديق

واملعرفة حبسب ظهور الرباهني وكثرهتا) (.)3

وقال شيخ اإلسالم( :إن التصديق نفسه يتفاضل كنهه ،فليس ما أثىن عليه الربهان بل تشهد له

األعيان ،وأميط عنه كل أذى وحسبان ،حىت بلغ أعلى درجات اإليقان ،كتصديق زعزعته الشبهات،
وصدقته الشهوات ،ولعب به التقليد ،ويضعف لشبه املعاند العنيد ،وهذا أمر جيده من نفسه كل

منصف رشيد) (.)4

وقال ابن رجب( :والتصديق القائم ابلقلوب يتفاضل ،وهذا هو الصحيح ،وهو أصح الروايتني عن
أيب عبدهللا أمحد بن حنبل ،فإن إْيان الصديقني الذي يتجلى الغيب لقلوهبم حىت يصري كأنه شهادة

حبيث َّل يقبل التشكيك واَّلرتياب ليس كإْيان غريهم ممن َّل يبلغ هذه الدرجة حبيث لو شكك
لدخله الشك .)5( ) ...

مل أقف على نقل لإلمام أمحد رأى فيه أن التصديق َّل يتفاضل ،وإمنا الذي نقل عن اإلمام فيه روايتان
فيما اطلعت عليه هو( :املعرفة القلبية) كما أشار إىل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ،وكما

سيأيت يف الوجه التايل ،فعل احلافظ ابن رجب قصد ابلروايتني عنه يف التصديق ما جاء عنه يف املعرفة
وهللا أعلم.
وقال الكرخي( :إن نفس التصديق يقبل القوة ،وهي اليت عرب عنها ابلزايدة للفرق املميز بني يقني
األنبياء ويقني آحاد األمة وكذا من قام عليه دليل واحد ومن قامت عليه أدلة كثرية ،ألن تظاهر

األدلة أقوى للمدلول عليه وأثبت لقدمه) (.)6

فبهذا البيان والنقول يتضح ِبا َّل جمال للشك فيه أن التصديق نفسه يقبل الزايدة والنقصان ،فتأمل

هذا الوجه جيدا فقد اشتمل على أوضح رد وأجلى بيان لبطالن قول من قال إن التصديق َّل يزيد
وَّل ينقص ،وإن نقصانه يقتضي الشك والكفر ...

الوجه الرابع:

_________

((( )1شرح صحيح مسلم)) للنووي ((( ،)148 /1املسائل املنثورة)) (.)194
((( )2شرح البخاري)) (.)226 /1
((( )3فتح الباري)) (.)46 /1

((( )4الفتاوى)) ((( )480 /6هتذيب السنن)) َّلبن القيم (.)56 /7
((( )5جامع العلوم واحلكم)) ( )28بتصرف يسري.

( )6نقله عنه أبو السعود يف تفسريه ( )4 /3وصديق حسن خان يف كتابه ((فتح البيان)) (.)6 /4
والنقل بتصرف.
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إن املعرفة القلبية – وهي دون التصديق ( – )1يتفاضل الناس فيها ،فهي ختتلف من حيث اإلمجال
والتفصيل ،والقوة والضعف ،ودوام احلضور والغفلة؛ فليست املعرفة املستحضرة الثابتة اليت يثبت هللا
صاحبها كاجململة اليت غفل عنها صاحبها ،وإذا حصل له ما يريبه فيها اراتب مث رغب إىل هللا يف

كشف الريب.

قال شيخ اإلسالم( :وكذلك املعرفة اليت يف القلوب تقبل التفاضل على الصحيح عند أهل السنة،

ويف هذا نزاع ،فطائفة من املنتسبني إىل السنة تنكر التفاضل يف هذا كله كما خيتار ذلك القاضي أبو
بكر وابن عقيل وغريمها ،وقد حكي عن أمحد يف التفاضل يف املعرفة روايتان) (.)2
وقال شيخ اإلسالم( :وقد ذكر القاضي أبو يعلى يف ذلك عن أمحد روايتني) (.)3

وكلتا الروايتني اثبتتان عن اإلمام رمحه هللا بسند صحيح ،أما الرواية األوىل فقد خرجها اخلالل يف
((السنة)) من طريق أيب بكر حممد بن علي أن يعقوب بن خبتان حدثهم قال :سألت أاب عبدهللا عن

املعرفة والقول تزيد وتنقص؟ قالَّ :ل ،قد جئنا ابلقول واملعرفة وبقي العمل (.)4

وأما الرواية الثانية فخرجها أيضاً اخلالل يف ((السنة)) من طريق املروذي قال :قلت أليب عبدهللا يف
معرفة هللا عز وجل يف القلب يتفاضل فيه؟ قال :نعم ،قلت :ويزيد؟ قال :نعم (... )5

وَّل تعارض  ...بني هاتني الروايتني عن اإلمام ،فهو رمحه هللا جزم يف الرواية األوىل ابإلتيان ابملعرفة
والقول ،وهذا مما َّل جيوز ملسلم أن يراتب فيه إذ إن من شك يف إتيانه ابملعرفة والقول يكفر ،لكن

املعرفة ختتلف من شخص آلخر قوةً وضعفاً حبسب قوة األدلة وكثرة النظر ،وهذا ما بينه رمحه هللا يف
الرواية الثانية ،حيث بني أن الناس يتفاضلون يف املعرفة وأهنا تزيد ،وهذا َّل يتناىف مع اْلزم ابإلتيان

ابملعرفة ،ألن القدر الواجب من املعرفة جيزم به املسلم ،وَّل ْيكن أن جيزم أبنه بلغ أعلى درجات
املعرفة ،ألن املعرفة درجات والناس متفاضلون فيها ،وهللا أعلم.

مث  ...وقفت على كالم حنوه للقاضي أيب يعلى يف التوفيق بينهما ،حيث قال رمحه هللا بعد أن أشار

إىل هاتني الروايتني( :وعندي أن املسألة ليست على روايتني وإمنا هي على اختالف حالني ،فاملوضع
الذي قال َّل تزيد وَّل تنقص يعين به نفس املعرفة ،ألن املعرفة هي :معرفة املعلوم على ما هو به،

وذلك َّل خيتلف حبال  ...واملوضع الذي قال :تزيد وتنقص يعين ابلزايدة يف معرفة األدلة ،وذلك قد
يزيد وينقص ،فمنهم من يعرف الشيء من جهة واحدة ،ومنهم من يعرفه من جهات كثرية) (.)6
مث إن مما يوضح لنا هذا الوجه .أعين التفاضل يف املعرفة ويبينه أن معرفة اإلنسان ابلشيء إن عاينه

ختتلف عن معرفته به إن مل يعاينه وإن كان جازماً بصدق من أخربه.
_________

( )1ملعرفة الفرق بني املعرفة والتصديق انظر :رسالة اإلمام أمحد للجوزجاين ضمن ((السنة))

للخالل ،وانظرها وشرح شيخ اإلسالم هلا يف ((الفتاوى)) ( ،390 /7وما بعدها) ،قال شيخ اإلسالم

يف شرحها (" :)395 /7وأمحد فرق بني املعرفة اليت يف القلب وبني التصديق الذي يف القلب ." ...
((( )2الفتاوى)) ( )408 /7و ((( )722 /10شرح الكوكب املنري)) َّلبن النجار (.)18

((( )3درء التعارض)) ( )451 /7قلت :ذكر القاضي أبو يعلى هاتني الروايتني عن اإلمام يف كتابه
((الروايتني والوجهني)).

((( )4السنة)) للخالل (.)677 /2
((( )5السنة)) للخالل (.)676 /2
((( )6الروايتني والوجهني)) (القرآن /251ب).
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وهلذا قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :ليس اخلرب كاملعاينة)) ( )1فإن موسى ملا أخربه ربه أن قومه
عبدوا العجل ،مل يلق األلواح ،فلما رآهم قد عبدوه ألقاها ،وليس ذلك لشك موسى يف خرب هللا،
لكن املخرب وإن جزم بصدق املخرب ،فقد َّل يتصور املخرب به يف نفسه كما يتصوره إذا عاينه ،بل

يكون قلبه مشغوَّلً عن تصور املخرب به ،وإن كان مصدقاً به ،ومعلوم أنه عند املعاينة حيل له من
تصور املخرب به ما مل يكن عند اخلرب (.)2

فالزايدة والنقصان يف اإلْيان شاملة ملعرفة القلوب لتفاضل الناس فيها ،من جهة اإلمجال والتفصيل،
شيء عليم ،وعلى كل ٍ
والقوة والضعف ،والذكر والغفلة ،فمعرفة هللا وأمسائه وصفاته ،وأنه بكل ٍ
شيء
قدير ،وأنه غفور رحيم ،عزيز حكيم ،شديد العقاب ،إىل غري ذلك من صفاته ،كل ذلك داخل يف

اإلْيان ،إذ َّل ْيكن ملسلم أن يقول إنه ليس من اإلْيان ،ومعلوم أن الناس متفاوتون يف معرفتها وغري
متماثلني ،بل َّل ْيكن ألحد أن يدعي ْتاثل الناس يف ذلك (.)3
مث من املعلوم أيضاً أن الناس يتفاضلون يف معرفة املالئكة وصفاهتم ،ويتفاضلون يف معرفة الروح

وصفاهتا ،ويف معرفة اْلن وصفاهتم ،ويف معرفة اآلخرة وما هبا من نعيم وعذاب ،بل ويتفاضلون يف
معرفة أبداهنم وصفاهتا وصحتها ومرضها وما يتبع ذلك ،فإن كانوا متفاضلني يف ذلك كله ،فتفاضلهم

يف معرفة هللا أعظم وأعظم (.)4

قال شيخ اإلسالم( :وَّل ريب أن املؤمنني يعرفون رهبم يف الدنيا ،ويتفاوتون يف درجات العرفان ،والنيب

صلى هللا عليه وسلم أعلمنا ابهلل وقد قالَّ(( :ل أحصي ثناء عليك ،أنت كما أثنيت على نفسك))

( )5وهذا يتعلق ِبعرفة زايدة املعرفة ونقصها املتعلقة ِبسألة زايدة اإلْيان ونقصه) (.)6

وقال ابن قاضي اْلبل يف أصوله( :األصح التفاوت ،فإَن جند ابلضرورة الفرق بني كون الواحد نصف
اَّلثنني ،وبني ما علمناه من جهة التواتر مع كون اليقني حاصل فيهما) (.)7

قال السبكي يف رسالة له ألفها يف اَّلستثناء نقل أكثرها الزبيدي يف (اإلحتاف)( :واملعرفة يتفاوت

الناس فيها تفاواتً كثرياً  ..وأعلى اخللق معرفة النيب صلى هللا عليه وسلم مث األنبياء واملالئكة على
مراتبهم وأدىن املراتب الواجب الذي َّل بد منه يف النجاة من النار ويف عصمة الدم ،وبني ذلك
وسائط كثرية منها واجب ومنها ما ليس بواجب وكل ذلك داخل يف اسم اإلْيان) (.)8

وهبذا يتبني أن املعرفة القلبية تقبل الزايدة والنقصان وابهلل التوفيق.

فائدة جليلة :تنازع الناس يف املعرفة القلبية هل حصلت ابلشرع أو ابلعقل؟
_________

( )1رواه أمحد ( ،)2447( )271 /1وابن حبان ( ،)6213( )96 /14واحلاكم ( .)351 /2من
حديث ابن عباس رضي هللا عنه .وقال :حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،ووافقه

الذهيب .وقال الزركشي يف ((الآللئ املنثورة)) ( :)78إسناده صحيح ،وحسنه ابن حجر يف ((موافقة
اخلرب اخلرب)) ( ،)138 /2وقال حممد الغزي يف ((إتقان ما حيسن)) ( :)475 /2إسناده جيد ،وقال
الزرقاين يف ((خمتصر املقاصد)) ( ،)846واأللباين يف ((صحيح اْلامع)) ( :)5374صحيح.

((( )2الفتاوى)) (.)243 /7
((( )3الفتاوى)) (.)414 /7
((( )4الفتاوى)) (.)569 /7

( )5جزء من حديث رواه مسلم ( .)1118من حديث عائشة رضي هللا عنها.
((( )6الفتاوى)) (.)479 /6

( )7نقله عنه ابن النجار يف شرح ((الكوكب املنري)) (.)18
((( )8إحتاف السادة املتقني)) (.)280 /2
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قال شيخ اإلسالم بعد أن نقل اخلالف يف ذلك ((وحقيقة املسألة :أن املعرفة منها ما حيصل ابلعقل،
ومنها ما َّل يعرف إَّل ابلشرع ،فاإلقرار الفطري :كاإلقرار الذي أخرب هللا به عن الكفار ،قد حيصل
اَّلل قُ ِل ا ْحلم ُد َِِّ
السماو ِ
ِ
َّلل بَ ْل أَ ْكثَـ ُرُه ْم
ات َواأل َْر َ
َْ
ض لَيَـ ُقولُ َّن َُّ
ابلعقل كقوله تعاىلَ :ولَئن َسأَلْتَـ ُهم َّم ْن َخلَ َق َّ َ َ

َّل يَـ ْعلَ ُمو َن [لقمان.]25 :

نت
ك أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ
وأما ما يف القلوب من اإلْيان املشار إليه يف قوله تعاىلَ :وَك َذلِ َ
وحا ِم ْن أ َْم ِرََن َما ُك َ
ك ُر ً
صر ٍ
ِ
اإلْيَا ُن ولَ ِكن جعلْنَاهُ نُورا َّهنْ ِدي بِ ِه من نَّ َ ِ ِ ِ
اد ََن وإِنَّ َ ِ ِ ِ
اط
ََ
تَ ْد ِري َما الْكتَ ُ
َْ
شاء م ْن عبَ َ
ً
اب َوََّل ِْ َ
ك لَتَـ ْهدي إ َىل َ
م ْستَ ِق ٍيم [الشورى ]52 :فال حيصل إَّل ابلوحي .)1( )) ..
الوجه اخلامس:
إن أعمال القلوب كاحملبة واخلشية واخلشوع والذل واإلَنبة والتوكل واحلياة والرغبة والرهبة واخلوف

والرجاء وغريها .يتفاضل الناس فيها تفاضالً عظيماً .وهي مجيعها من أعمال اإلْيان كما دل على
ذلك الكتاب والسنة واتفاق سلف هذه األمة.

فاحملبة مثالً الناس متفاوتون فيها ،ما بني أفضل اخللق حممد وإبراهيم عليهما الصالة والسالم ومها
خليال هللا وأشد الناس حمبة له ،إىل أدىن الناس درجة يف اإلْيان كمن يف قلبه مثقال ذرة من إْيان،

وبني هذين احلدين من الدرجات ما حيصيه إَّل رب األرض والسماوات ،فإنه ليس يف أجناس
املخلوقات ما يتفاضل بعضه على البعض كبين آدم.

بل إن التفاضل يف احملبة يعلمه كل إنسان من نفسه حبسب احلب الذي قام يف قلبه ألي حمبوب كان،

سواء كان حباً لولده أو َّلمرأته أو لرايسته أو لصديقه أو غري ذلك ،فإن حبه هلذه األشياء على

درجات ،فاحلب أوله عالقة لتعلق القلب ابحملبوب ،مث صبابة َّلنصباب القلب حنوه ،مث غرام للزومه

القلب كما يلزم الغرمي غرْيه ،إىل غري ذلك من درجات احلب وهذا أمر جيده اإلنسان يف نفسه فإنه

قد يكون الشيء الواحد حيبه اترة أكثر مما حيبه اترة ،فإذا علم تفاضل الناس يف حب هذه األشياء من
حمبوابهتم ،فتفاضلهم يف حب هللا أعظم.

وقد دل كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم على تفاضل الناس فيه قال تعاىلَ :وِم َن الن ِ
َّاس
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
َّ ِ
وهنُم َكح ِ ِ َّ ِ
ِ
ين ظَلَ ُمواْ إِ ْذ
َمن يَـتَّخ ُذ من ُدون هللا أَن َداداً ُحيبم َ ْ ُ
ين َ
آمنُواْ أَ َش مد ُحباا َّلل َولَ ْو يَـ َرى الذ َ
ب هللا َوالذ َ
َن الْ ُق َّوةَ ِ ِ
َّلل َِ
َن هللاَ َش ِدي ُد ال َْع َذ ِ
مجيعاً َوأ َّ
اب أ َّ
اب [البقرة.]165 :
يَـ َرْو َن ال َْع َذ َ
ِ
ريتُ ُك ْم َوأ َْم َو ٌ
وها َوِجتَا َرةٌ
ْرتفْـتُ ُم َ
آاب ُؤُك ْم َوأَبْـنَآ ُؤُك ْم َوإِ ْخ َوانُ ُك ْم َوأَ ْزَو ُ
ال اق ََ
وقال تعاىل :قُ ْل إِن َكا َن َ
اج ُك ْم َو َعش َ
ِ ِ
ِ ِِ
ِِ ِ ٍ
َح َّ
َختْ َ
ساكِ ُن تَـ ْر َ
سَ
رتبَّ ُ
صواْ َح َّىت َأيِْيتَ هللاُ
ض ْو َهنَا أ َ
ب إِلَْي ُكم م َن هللا َوَر ُسوله َوج َهاد ِيف َسبيله فَ ََ
اد َها َوَم َ
ش ْو َن َك َ
ِ
ِِ
ِ
ني [التوبة.]24 :
ِأب َْم ِره َوهللاُ َّلَ يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َفاسق َ
فهااتن اآليتان فيهما دَّللة على تفاضل الناس يف احملبة ،ففي قوله أَ َش مد ُحباا يف اآلية األوىل وقوله:

ب يف اآلية الثانية أعظم دَّللة على ذلكَّ ،لستخدام أفعل التفضيل فيهما الدال صراحة على
َح َّ
أَ

التفاضل.

ويف الصحيحني :عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ثالث
من كن فيه وجد حالوة اإلْيان :أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها ،وأن حيب املرء َّل حيبه إَّل

هلل ،وأن يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يقذف يف النار)) (.)2
_________

((( )1درء التعارض)) (.)458 /7
( )2رواه البخاري ( ،)21ومسلم ( )43من حديث أنس رضي هللا عنه.
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وفيهما عنه رضي هللا عنه قال :قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يؤمن أحدكم حىت

أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني)) (.)1

ويف صحيح البخاري :عن عبدهللا بن هشام رضي هللا عنه قال(( :كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم
وهو آخذ بيد عمر بن اخلطاب فقال له عمر :اي رسول هللا ألنت أحب إيل من كل شيء إَّل من

نفسي ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلمَّ :ل والذي نفسي بيده ،حىت أكون أحب إليك من نفسك.

فقال له عمر :فإنه اآلن وهللا ألنت أحب إيل من نفسي .فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :اآلن اي

عمر)) (.)2

فهذه األحاديث الصحيحة الثابتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،فيها أوضح دَّللة على تفاضل
الناس يف احملبة .فقد ذكر فيه كلمة (أحب) الدالة على التفاضل تصرحياً.
فمن أنكر ذلك وقال خبالفه ،فقد خالف الكتاب والسنة ،بل وخالف اللغة والعقل واحلس.
وكما أن الناس يتفاضلون يف احملبة  ...وهي عمل قليب ،فهم كذلك يتفاضلون يف سائر أعمال

القلوب من خشية وإَنبة وتوكل ورجاء وخوف وحياء وغري ذلك ،فهذه كلها يتفاضل الناس فيها
تفاضالً عظيماً ،وهذا من األمور املعلومة الظاهرة ،واألدلة يف الكتاب والسنة كثرية منها:
اَّلل ِمن ِعب ِ
َّو ِ
قول هللا تعاىلَ :وِم َن الن ِ
ادهِ الْعُلَ َماء إِ َّن
اب َواألَنْـ َع ِام ُخمْتَلِ ٌ
ك إِ َّمنَا خيَْ َ
ف أَل َْوانُهُ َك َذلِ َ
شى ََّ ْ َ
َّاس َوالد َ
َّ
ور [فاطر.]28 :
اَّللَ َع ِز ٌيز غَ ُف ٌ
ِ َّ ِ
اد ْهتُ ْم إِْيَ ًاَن َو َعلَى َرهبِِ ْم
وهبُ ْم َوإِ َذا تُلِيَ ْ
ين إِ َذا ذُكِ َر هللاُ َو ِجلَ ْ
ت قُـلُ ُ
آايتُهُ َز َ
ت َعلَْي ِه ْم َ
وقوله :إِ َّمنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ

يَـتَـ َوَّكلُو َن [األنفال.]2 :
ِ
شع قُـلُ ُ ِ ِ ِ
َّ ِ
ِِِ
ين أُوتُوا
آمنُوا أَن َختْ َ َ
ين َ
وهبُ ْم لذ ْك ِر ا ََّّلل َوَما نَـ َز َل م َن ا ْحلَ ِق َوَّل يَ ُكونُوا َكالذ َ
وقوله :أََملْ َأيْن للَّذ َ
وهبم وَكثِري ِم ْنـهم فَ ِ
ِ
اس ُقو َن [احلديد.]16 :
اب ِمن قَـ ْب ُل فَطَ َ
س ْ
الْكتَ َ
ت قُـلُ ُُ ْ َ ٌ ُ ْ
ال َعلَْي ِه ُم األ ََم ُد فَـ َق َ
وقوله :الَّ ِذين آمنواْ وتَطْمئِ من قُـلُ ُ ِ ِ
ِ ِ ِ
وب [الرعد.]28 :
وهبُم بِذ ْك ِر هللا أََّلَ بِذ ْك ِر هللا تَط َْمئ من الْ ُقلُ ُ
َ َُ َ َ
ِِ ِ
وقوله :أُولَئِ َ َّ ِ
ب َويَـ ْر ُجو َن َر ْمحَتَهُ َوَخيَافُو َن َع َذابَهُ إِ َّن
ين يَ ْد ُعو َن يَـ ْبـتَـغُو َن إِ َىل َرهب ُم ال َْوسيلَةَ أَيمـ ُه ْم أَقـ َْر ُ
ك الذ َ
ورا [اإلسراء]57 :
اب َربِ َ
َع َذ َ
ك َكا َن َْحم ُذ ً
ِ
كوِ
َّ ِ
ين َْجيتَنِبُو َن َكبَائَِر ِْ
اس ُع ال َْمغْ ِف َرةِ ُه َو أَ ْعلَ ُم بِ ُك ْم إِ ْذ
اإل ِْمث َوالْ َف َواح َ
ش إَِّل اللَّ َم َم إِ َّن َربَّ َ َ
وقوله :الذ َ
ِ ِ
ِ
شأَ ُكم ِم َن األ َْر ِ ِ
س ُك ْم ُه َو أَ ْعلَ ُم ِِبَ ِن اتَّـ َقى [النجم:
أَن َ
ض َوإ ْذ أَنتُ ْم أَجنَّةٌ ِيف بُطُون أ َُّم َهات ُك ْم فَال تُـ َزمكوا أَن ُف َ
.]32

َّ ِ
آمنُواْ إَن تَـتَّـ ُقواْ هللاَ َْجي َعل لَّ ُك ْم فُـ ْرقَاَنً َويُ َك ِف ْر َعن ُك ْم َسيِئَاتِ ُك ْم َويَـ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم َوهللاُ ذُو
ين َ
وقولهِ :اي أَيمـ َها الذ َ
ض ِل ال َْع ِظ ِيم [األنفال.]29 :
الْ َف ْ
ِ
ِِ
اَّلل و ِ
ِِ
ِ ِ َّ ِ
اس َعةٌ إِ َّمنَا
سنَةٌ َوأ َْر ُ
ين أ ْ
ين َ
ض َّ َ
آمنُوا اتَّـ ُقوا َربَّ ُك ْم للَّذ َ
وقوله :قُ ْل َاي عبَاد الذ َ
سنُوا ِيف َهذه ال مدنْـيَا َح َ
َح َ
يُـو َّىف َّ ِ
َجرُهم بِغَ ِْري ِحس ٍ
اب [الزمر.]10 :
َ
الصاب ُرو َن أ ْ َ
َ
حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((خيرج من النار من
قال َّل إله إَّل هللا ويف قلبه وزن شعرية من خري)) احلديث (.)3
_________

( )1رواه البخاري ( )15ومسلم ( )44واللفظ له ،من حديث أنس رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( )6632من حديث عبدهللا بن هشام رضي هللا عنه.
( )3رواه البخاري ( ،)44ومسلم (.)499
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وحديث أيب أمامة الباهلي رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :من أحب هلل
وأبغض هلل وأعطى هلل ومنع هلل فقد استكمل اإلْيان)) (.)1
وحديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :واحلياء شعبة من
اإلْيان)) (.)2

وحديث عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن أتقاكم وأعلمكم

ابهلل أَن)) (.)3

وغريها من األحاديث ففي هذه النصوص أوضح دَّللة على تفاضل الناس يف أعمال القلوب

وتفاوهتم فيها.

مث إن النصوص الواردة يف ذلك كثرية ،ولو تتبعتها وذكرت كل عمل من األعمال القلبية أبدلته ...

لطال املقام ،واألمر َّل حيتاج إىل ذلك ،ألن كل إنسان حيس ذلك ويلمسه يف نفسه ،فإن اإلنسان جيد
نفسه يف وقت أشد حياء منه يف الوقت اآلخر ،ويف وقت أشد خوفاً منه يف الوقت اآلخر ،وهكذا
سائر أعمال القلب ،فإن اإلنسان حيس يف نفسه تفاوته من وقت آلخر فيها.

قال شيخ اإلسالم( :فإنه من املعلوم ابلذوق الذي جيده كل مؤمن ،أن الناس يتفاضلون يف حب هللا
ورسوله وخشية هللا واإلَنبة إليه والتوكل عليه واإلخالص له ،ويف سالمة القلوب من الرايء والكرب

والعجب ،وحنو ذلك ،والرمحة للخلق والنصح هلم  ..مث ذكر بعض نصوص الكتاب والسنة الدالة

على ذلك ،مث قال :وهذا أمر جيده اإلنسان يف نفسه ،فإنه قد يكون الشيء الواحد حيبه اترة أكثر مما
حيبه اترة ،وخيافه اترة أكثر مما خيافه اترة) (.)4
وبني يف موضع آخر أن هذا هو قول أهل السنة واْلماعة ،فقال( :والذي مضى عليه سلف األمة
وأئمتها أن نفس اإلْيان الذي يف القلوب يتفاضل .)5( ) ..

وقال اإلمام اجملدد شيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب رمحه هللا( :وأما كون الذي يف القلب والذي يف

اْلوارح يزيد وينقص فذاك شيء معلوم ،والسلف كانوا خيافون على اإلنسان إذا كان ضعيف اإلْيان
سلب اإلْيان كله) (.)6
النفا َق أو َ
الوجه السادس:

إن األعمال الظاهرة يتفاضل الناس فيها وتزيد وتنقص وهذا شامل ألعمال اللسان ،كالتسبيح
والتكبري واَّلستغفار والذكر وقراءة القرآن وغريها ،وشامل ألعمال اْلوارح ،كالصالة واحلج واْلهاد

والصدقة وغريها .فهذه األعمال الظاهرة هي من اإلْيان ،وداخله يف مسماه ،والتفاضل يقع فيها كما

يقع يف األعمال الباطنة.
قال شيخ اإلسالم( :وهذا مما اتفق الناس على دخول الزايدة فيه والنقصان ،لكن نزاعهم يف دخول

ذلك يف مسمى اإلْيان .)7( ) ...

وقال( :وأما زايدة العمل الصاحل الذي على اْلوارح ونقصانه فمتفق عليه وإن كان يف دخوله يف

مطلق اإلْيان نزاع ،والذي عليه أهل السنة واحلديث أن اإلْيان قول وعمل يزيد وينقص) (.)8

أما األدلة على تفاضل الناس يف األعمال الظاهرة :أعمال اللسان ،وأعمال اْلوارح فكثريةٌ جداً.
فمن أدلة تفاضل الناس يف أعمال اللسان:

َّ ِ
اَّلل ِذ ْكرا َكثِريا وسبِحوهُ بكْرةً وأ ِ
َصيال [األحزاب.]42 :
ين َ
آمنُوا اذْ ُك ُروا ََّ ً ً َ َ ُ ُ َ َ
قول هللا تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
وقول هللا تعاىل :واذْ ُكر َّربَّ َ ِ
ريا َو َسبِ ْح ِابل َْع ِش ِي َوا ِإلبْ َكا ِر [آل عمران.]41 :
َ
ك َكث ً
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4681وابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) ( .)168 /17واحلديث سكت
عنه أبو داود ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )71 /1كما أشار هلذا يف املقدمة،
وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )2رواه البخاري ( ،)9ومسلم (.)161
( )3رواه البخاري (.)20

((( )4الفتاوى)) (.)563 /7
((( )5الفتاوى)) (.)479 /6

((( )6الدرر السنية)) ( )106 /1وجمموع مؤلفات الشيخ ((قسم الفتاوى)) (ص.)51 :
((( )7الفتاوى)) (.)562 /7
((( )8الفتاوى)) ( )479 /6ابختصار.
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َّ ِ
السماو ِ
ِِ
ات َواأل َْر ِ
ض َربَّـنَا َما
ين يَ ْذ ُك ُرو َن هللاَ قِيَ ًاما َوقُـ ُع ً
ودا َو َعلَ َى ُجنُوهب ْم َويَـتَـ َف َّك ُرو َن ِيف َخل ِْق َّ َ َ
وقوله :الذ َ
ت هذا اب ِطالً سبحانَ َ ِ
اب النَّا ِر [آل عمران.]191 :
ك فَقنَا َع َذ َ
ُْ َ
َخلَ ْق َ َ َ
ِ
ِ
الذاكِر ِ
الذاكِ ِرين َّ ِ
َع َّد َّ
يما [األحزاب.]35 :
ات أ َ
اَّللُ َهلُم َّم ْغف َرةً َوأ ْ
َج ًرا َعظ ً
وقولهَ :و َّ َ
اَّللَ َكث ً
ريا َو َّ َ
وقوله :إِ َّن الَّ ِذين يـ ْتـلُو َن كِتاب َِّ
الصالةَ وأَن َف ُقوا ِممَّا رَزقـْنَ ِ
ِ
ِ
ارةً لَّن
َ ُ
َ َ
ََ
اه ْم س ارا َو َعالنيَةً يَـ ْر ُجو َن جتَ َ
اَّلل َوأَقَ ُاموا َّ َ
ور [فاطر.]29 :
تَـبُ َ
الر ْمحَن َخ مروا ُس َّج ًدا َوبُ ِكياا [مرمي.]58 :
ت َّ
آاي ُ
وقوله :إِذَا تُـ ْتـلَى َعلَْي ِه ْم َ
ويف الصحيحني :عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
((مثل الذي يذكر ربه والذي َّل يذكر ربه مثل احلي وامليت)) (.)1
ويف الرتمذي :وغريه عن عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم(( :يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا ،فإن منزلتك عند آخر
آية تقرأ هبا)) (.)2

فهذه النصوص فيها أوضح دَّللة على تفاضل الناس يف أعمال اللسان ،إذ هم ليسوا سواء يف القيام

أبعماله ،بل متفاوتون.

ومن أدلة تفاضل الناس يف أعمال اْلوارح:
والصالَةِ الْوسطَى وقُ ِ ِ
ِ
الصلَو ِ
ني [البقرة.]238 :
ات َّ
ومواْ َّلل قَانِتِ َ
ُْ َ ُ
قول هللا تعاىلَ :حافظُواْ َعلَى َّ َ
ِ ِ
ِ
اد َّ ِ
ِِ ِ
اه ْم ِس ارا َو َعالنِيَةً ِمن قَـ ْب ِل أَن َأيِْيتَ يَـ ْوٌم َّلَّ
يمواْ َّ
الصالَ َة َويُنف ُقواْ ممَّا َرَزقـْنَ ُ
ين َ
آمنُواْ يُق ُ
ي الذ َ
وقوله :قُل لعبَ َ
بَـ ْي ٌع فِ ِيه َوَّلَ ِخالَ ٌل [إبراهيم.]31 :
َّ ِ
َّ ِ
وقوله :قَ ْد أَفْـلَح الْم ْؤِمنُو َن الَّ ِذين هم ِيف ِِ ِ
ين ُه ْم
ين ُه ْم َع ِن اللَّغْ ِو ُم ْع ِر ُ
َ ُْ َ
َ ُ
ضو َن َوالذ َ
صالهت ْم َخاش ُعو َن َوالذ َ
ِ
لِ َّ ِ ِ
َّ ِ
وج ِهم حافِظُو َن إَِّل َعلَى أَ ْزو ِ
ِ ِ
ِ َّ
ني
اج ِه ْم ْأو َما َملَ َك ْ
ري َملُوم َ
ين ُه ْم ل ُف ُر ْ َ
َ
لزَكاة فَاعلُو َن َوالذ َ
ت أ َْْيَا ُهنُ ْم فَإهنُ ْم غَ ْ ُ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ين ُه ْم َعلَى
ك فَأ ُْولَئِ َ
فَ َم ِن ابْـتَـغَى َوَراء َذلِ َ
ك ُه ُم ال َْع ُ
ين ُه ْم أل ََم َاَنهتِِ ْم َو َع ْه ِده ْم َر ُ
اعو َن َوالذ َ
ادو َن َوالذ َ
ِ
ِ
َّ ِ
يها َخالِ ُدو َن [املؤمنون.]11 - 1 :
صلَ َواهتِِ ْم ُحيَافِظُو َن أ ُْولَئِ َ
س ُه ْم ف َ
َ
ك ُه ُم ال َْوا ِرثُو َن الذ َ
ين يَ ِرثُو َن الْف ْر َد ْو َ
و  ...حديث الشعب .. ،فيه جعل النيب صلى هللا عليه وسلم إماطة األذى عن الطريق من اإلْيان

( ،)3و  ...قوله صلى هللا عليه وسلم(( :من رأى منكم منكرا فليغريه بيده  )) ..احلديث (.)4
_________

( )1رواه البخاري ( )6044واللفظ له ،ومسلم (.)1859
( )2رواه الرتمذي ( .)2914ورواه أبو داود ( )1464وأمحد ( ،)6799( )192 /2وابن حبان

( )766( )43 /3واحلاكم ( )553 /1والبغوي ( .)435 /4واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال
الرتمذي :حديث حسن صحيح ،وصحح إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى))
( )901كما أشار لذلك يف مقدمته ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ()372 /2
كما أشار لذلك يف مقدمته ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :حسن صحيح.

( )3رواه البخاري ( ،)9ومسلم ( .)162من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )4رواه مسلم ( .)186من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
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فهذه النصوص فيها ذكر مجلة من األعمال اإلْيانية كالصالة والزكاة ،وأداء األمانة ،والوفاء ابلعهد،
وتغيري املنكر ابليد على حسب اَّلستطاعة ،وإماطة األذى عن الطريق فهذه كلها من األعمال
اإلْيانية اليت تكون ابْلوارح ،وما من شك يف أن الناس متفاضلون يف هذه األعمال أداء هلا وحمافظة

عليها وقياماً هبا ،فهم ليسوا يف ذلك على درجة واحدة ،بل بينهم فيها تفاوت عظيم.
الوجه السابع:

إن اإلْيان يتفاضل ويزيد وينقص من جهة استحضار اإلنسان بقلبه ألمور اإلْيان ،وذكره هلا ،ودوامه

وثباته عليها ،حبيث َّل يكون غافالً عنها ،فإن من كان كذلك أكمل إْياَنً ممن صدق ابملأمور به وغفل

عنه.

وذلك ألن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق والذكر ،وأما دوام اَّلستحضار وعدم الغفلة فإنه

يكمل العلم واليقني ويقوي اإلْيان ،فالعامل ابلشيء يف حالة غفلته عنه دون العامل ابلشيء حال ذكره
له ،والعلم وإن كان يف القلب فالغفلة تنايف حتققه.

فالغفلة وعدم استحضار األوامر ،هلا أثر يف نقص كمال اإلْيان وضعفه وهلذا قال عمري بن حبيب

اخلطمي رضي هللا عنه( :إذا ذكرَن هللا ومحدَنه وسبحناه فذلك زايدته ،وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا

فذلك نقصانه) ( .)1وكان معاذ بن جبل يقول ألصحابه (اجلسوا بنا نؤمن ساعة) ( .)2وهذا يدلنا
على أن احلذر من الغفلة ،واستحضار اإلْيان سبب لزايدة اإلْيان ،وعدم ذلك سبب لنقصه .وهلذا
فإن هللا الكرمي نبه يف مواضع كثرية من كتابه على أمهية الذكرى وعظم شأهنا ،وخطر الغفلة وشدة
ِ
ِ
ِ
ني [الذارايت]55 :
ضررها ،ومن ذلك قولهَ :وذَك ْر فَِإ َّن الذ ْك َرى تَن َف ُع ال ُْم ْؤمنِ َ
وقوله :إِ َّن ِيف ذَلِ َ ِ ِ
الس ْم َع َو ُه َو َش ِهي ٌد [ق ]37 :ومعىن شهيد
ْب أ َْو أَلْ َقى َّ
ك لَذ ْك َرى ل َمن َكا َن لَهُ قَـل ٌ
أي :حاضر القلب وليس بغافل.
شى َويَـتَ َجنَّـبُـ َها األَ ْش َقى [األعلى.]11 :
وقولهَ :سيَ َّذ َّك ُر َمن خيَْ َ
وقولهَ :وَّل تُ ِط ْع َم ْن أَ ْغ َفلْنَا قَـلْبَهُ َعن ِذ ْك ِرََن َواتَّـبَ َع َه َواهُ َوَكا َن أ َْم ُرهُ فُـ ُرطًا [الكهف.]28 :
ِ
ِ
اآلص ِ
ال َوَّلَ تَ ُكن ِم َن
ك تَ َ
ك ِيف نَـ ْف ِس َ
وقولهَ :واذْ ُكر َّربَّ َ
ض مرعاً َوخي َفةً َو ُدو َن ا ْْلَ ْه ِر م َن الْ َق ْو ِل ِابلْغُ ُد ِو َو َ
ِِ
ني [األعراف ]205 :وغريها من اآلايت.
الْغَافل َ
الوجه الثامن:

إن اإلنسان قد يكون مكذابً ومنكراً ألمور َّل يعلم أهنا من اإلْيان ،ولو كان عاملاً أبهنا منه مل يكذب

ومل ينكر ،فإذا تبني له بعد أهنا من اإلْيان ،وظهر له ذلك بوجه من الوجوه ،فإنه يصدق ِبا كان

مكذابً به ،ويعرف ما كان منكراً له ،وهذا تصديق جديد ،وإْيان جديد ،ازداد به إْيانه ،وهو مل يكن

قبل ذلك كافراً بل جاهالً.
_________

( )1رواه عبدهللا بن أمحد يف ((السنة)) ( ،)680( )330 /1واآلجري يف ((الشريعة) (ص،)108 :
واخلطايب يف ((الغنية)) (ص ،)45 :وأبو أمحد احلاكم يف ((شعار أصحاب احلديث)) (.)8

( )2رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم قبل حديث رقم ( ،)7ووصله ابن أيب شيبة يف املصنف (/11
 )26 ،25ويف ((اإلْيان)) ( ،)105وأبو نعيم يف ((احللية)) ( ،)235 /1والبيهقي يف ((شعب

اإلْيان)) ( ،)44( )73 /1وعبدهللا يف ((السنة)) ( ،)823( )378 /1( ،)796( )368 /1وابن

بطة يف ((اإلابنة)) ( )1135( )847 /2والاللكائي يف ((شرح اَّلعتقاد)) (،1706( )943 /5

 .)1707قال ابن حجر يف ((تغليق التعليق)) ( :)21 /2موقوف صحيح .وصحح العيين إسناده يف
((عمدة القاري)) ( ،)190 /1وقال األلباين يف ((اإلْيان َّلبن أيب شيبة)) ( )105إسناده صحيح
على شرط الشيخني.
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وهذا حيصل لكثري من الناس وَّل سيما أهل العلوم والعبادات ،فإنه يقوم بقلوهبم من التفصيل أمور
كثرية ختالف ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم وهم َّل يعرفون أهنا ختالف ،فإذا عرفوا رجعوا.

وكل من ابتدع يف الدين قوَّلً أخطأ فيه ،أو عمل عمال أخطأ فيه ،وهو مؤمن ابلرسول صلى هللا عليه
وسلم مصدق ِبا جاء به مث عرف ما قاله وآمن به وترك ما كان عليه من خطأ ،فهو من هذا الباب،

وكل مبتدع قصده متابعة الرسول فهو من هذا الباب ،فمن علم ما جاء به الرسول وعمل به ،أكمل
ممن أخطأ ذلك ،ومن علم الصواب بعد اخلطأ وعمل به أكمل ممن مل يكن كذلك.

فهذا أحد أوجه زايدة اإلْيان ونقصانه ،وهو وإن أشبه الوجه األول وهو اجململ واملفصل من جهة أنه

جتدد عند هذا وهذا شيء من معارف اإلْيان وعلومه مما مل يكن قبل عندمها ،إَّل أهنما خمتلفان من
ٍ
لشيء من التفاصيل وعن معرفة
جهة أن صاحب الوجه األول كان قلبه خالياً من تكذيب وتصديق

وإنكار لشيء من ذلك ،أما صاحب هذا الوجه فهو مكذب بشيء من التفاصيل منكر هلا ْلهله أهنا

من اإلْيان وهبذا يظهر الفرق بني الوجهني.
الوجه التاسع:

إن التفاضل حيصل من هذه األمور من جهة األسباب املقتضية هلا ،فمن كان مستنداً يف تصديقه

وحمبته على أدلة توجب اليقني وَّل تدع جماَّلً للشبه العارضة ،بل تدحضها وتبني فسادها ،فهو ليس

ِبنزلة من كان تصديقه ألسباب دون ذلك ،فإن تصديقه قد يتزعزع ويداخله الشك والريب لضعف

أسباب التصديق عنده وكذلك من جعل له علوماً ضرورية قوي ْتكنها يف نفسه حبيث َّل ْيكنه دفعها
عن نفسه ،مل يكن ِبنزلة من تعارضه الشبه ويريد إزالتها ابلنظر والبحث وقد َّل يستطيع.

وَّل يسرتيب عاقل أن العلم بكثرة األدلة وقوهتا ،وبفساد الشبه املعارضة لذلك وبطالهنا ليس كالعلم

الذي هو مستند على دليل واحد أو دليلني من غري معرفة ابلشبه املعارضة له ،وفسادها.

فالشيء كلما قويت أسبابه ،وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت كان أوجب لكماله وقوته وْتامه،

والعكس ابلعكس.

فهذه األوجه التسعة تبني تفاضل الناس فيما يقوم ابلقلب واللسان واْلوارح ،وابلتأمل قد يظهر
غريها.

مث إن هذه األوجه التسعة تتلخص يف وجهني اثنني مها:

 - 1إن اإلْيان يتفاضل من جهة أمر الرب.

 - 2إن اإلْيان يتفاضل من جهة فعل العبد.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :وذلك أن أصل أهل السنة أن اإلْيان يتفاضل من وجهني:

من جهة أمر الرب ،ومن جهة فعل العبد.

أما األول فإنه ليس اإلْيان الذي أمر به شخص من املؤمنني هو اإلْيان الذي أمر به كل شخص ،فإن
املسلمني يف أول األمر كانوا مأمورين ِبقدار من اإلْيان ،مث بعد ذلك أمروا بغري ذلك ،وأمروا برتك ما

كانوا مأمورين به كالقبلة ،فكان اإلْيان يف أول األمر اإلْيان بوجوب استقبال الكعبة ،فقد تنوع

اإلْيان يف الشريعة الواحدة .وأيضاً فمن وجب عليه احلج والزكاة أو اْلهاد جيب عليه من اإلْيان أن

يعلم ما أمر به ويؤمن أبن هللا أوجب عليه ما َّل جيب على غريه إَّل جممال ،وهذا جيب عليه فيه اإلْيان

املفصل ،وكذلك الرجل أول ما يسلم إمنا جيب عليه اإلقرار اجململ ،مث إذا جاء وقت الصالة كان
عليه أن يؤمن بوجوهبا ويؤديها ،فلم يتساو الناس فيما أمروا به من اإلْيان.

والنوع الثاين :هو تفاضل الناس يف اإلتيان به مع استهوائهم يف الواجب ،وهذا الذي يظن أنه حمل

النزاع وكالمها حمل النزاع.

وهذا أيضاً يتفاضلون فيه فليس إْيان السارق والزاين والشارب كإْيان غريهم ،وَّل إْيان من أدى

الواجبات كإْيان من أخل ببعضها ،كما أنه ليس دين هذا وبره وتقواه مثل دين هذا وبره وتقواه ،بل

هذا أفضل ديناً وبراً وتقوى فهو كذلك أفضل إْياَنً  )1( ) ..زايدة اإلْيان ونقصانه وحكم اَّلستثناء

فيه لعبدالرزاق البدر -بتصرف -ص136
_________

((( )1الفتاوى)) (.)277 /18 ،51 /13
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ْتهيد
لقد جعل هللا سبحانه لكل مرغوب ومطلوب سبباً وطريقاً يوصل إليه ،وإن أهم وأعظم املطالب

وأعمها نفعاً هو اإلْيان ،وقد جعل هللا له مواد كثرية جتلبه وتقويه ،وأسباابً عديدة تزيده وتنميه ،إذا

فعلها العباد قوي يقينهم وزاد إْياهنم ،بينها هللا يف كتابه وبينها رسوله صلى هللا عليه وسلم يف سنته.
ولعل أهم هذه األسباب ما يلي :زايدة اإلْيان ونقصانه وحكم اَّلستثناء فيه لعبد الرزاق البدر-

ص167
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املطلب األول :تعلم العلم النافع
إن أهم وأنفع أسباب زايدة اإلْيان تعلم العلم النافع علم الشريعة املستمد من كتاب هللا وسنة رسوله
صلى هللا عليه وسلم (.)1

قال ابن رجب معرفا هبذا العلم( :فالعلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها،
والتقيد يف ذلك ابملأثور عن الصحابة والتابعني واتبعيهم يف معاين القرآن واحلديث ،وفيما ورد عنهم
من الكالم يف مسائل احلالل واحلرام والزهد والرقائق واملعارف وغري ذلك ،واَّلجتهاد على ْتييز

صحيحه من سقيمه أوَّلً ،مث اَّلجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه اثنياً ،ويف ذلك كفاية ملن

عقل ،وشغل ملن ابلعلم النافع عين واشتغل .)2( ) ..

وقال ابن حجر( :واملراد ابلعلم العلم الشرعي الذي يفيد ما جيب على املكلف من أمر دينه يف
عبادته ومعامالته ،والعلم ابهلل وصفاته ،وما جيب له من القيام أبمره ،وتنزيهه عن النقائص ،ومدار
ذلك على التفسري واحلديث والفقه) (.)3

 ...فمن وفق هلذا العلم ،فقد وفق ألعظم أسباب زايدة اإلْيان ،ومن أتمل نصوص الكتاب والسنة

علم ذلك:

قال هللا تعاىلَ :ش ِه َد هللاُ أَنَّهُ َّلَ إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو َوال َْمالَئِ َكةُ َوأ ُْولُواْ ال ِْعل ِْم قَآئِ َماً ِابل ِْق ْس ِط َّلَ إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو ال َْع ِز ُيز
ِ
يم [آل عمران.]18 :
ا ْحلَك ُ
الر ِ
ك
وقال تعاىل :لَّ ِك ِن َّ
يك َوَما أُن ِز َل ِمن قَـ ْبلِ َ
اس ُخو َن ِيف ال ِْعل ِْم ِم ْنـ ُه ْم َوال ُْم ْؤِمنُو َن يُـ ْؤِمنُو َن ِِبَا أُن ِز َل إِلَ َ
هلل والْيـوِم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
والْم ِق ِ
الصالَ َة َوال ُْم ْؤتُو َن َّ
يما
ني َّ
اآلخ ِر أ ُْولَئِ َ
يم َ
الزَكا َة َوال ُْم ْؤمنُو َن ِاب َ َ ْ
ك َسنُـ ْؤتي ِه ْم أَ ْج ًرا َعظ ً
َ ُ

[النساء.]162 :
وقال تعاىل :قُل ِ
آمنُواْ بِ ِه أَو َّلَ تُـ ْؤِمنُواْ إِ َّن الَّ ِذين أُوتُواْ ال ِْعلْم ِمن قَـ ْبلِ ِه إِذَا يـ ْتـلَى َعلَْي ِهم َِخي مرو َن لِألَ ْذقَ ِ
ان
ْ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
س َّج ًدا ويـ ُقولُو َن س ْبحا َن ربِنَا إِن َكا َن و ْع ُد ربِنَا لَم ْفعوَّلً وَِخي مرو َن لِألَ ْذقَ ِ
وعا
ان يَـ ْب ُكو َن َويَ ِزي ُد ُه ْم ُخ ُ
ش ً
ُ ََ
َ َ َ ُ َ
ُ َ َ
[اإلسراء.]108 :
ِ
َّ ِ
اَّلل َهلَ ِ
ِ
اد
ت لَهُ قُـلُ ُ
ْم أَنَّهُ ا ْحلَ مق ِمن َّربِ َ
ك فَـيُـ ْؤِمنُوا بِ ِه فَـتُ ْخبِ َ
وهبُ ْم َوإِ َّن ََّ
وقال تعاىلَ :وليَـ ْعلَ َم الذ َ
ين أُوتُوا الْعل َ
صر ٍ
َّ ِ
ِ ِ
اط م ْستَ ِق ٍيم [احلج.]54 :
ين َ
الذ َ
آمنُوا إ َىل َ
صر ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِ ِ
اط ال َْع ِزي ِز
ك ِمن َّربِ َ
ْم الَّ ِذي أُن ِز َل إِلَْي َ
وقال تعاىلَ :ويَـ َرى الذ َ
ك ُه َو ا ْحلَ َّق َويَـ ْهدي إ َىل َ
ين أُوتُوا الْعل َ
ا ْحل ِم ِ
يد [سبأ]6 :
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّو ِ
وقال تعاىلَ :وم َن الن ِ
شى َّ
اَّللَ م ْن عبَاده الْعُلَ َماء إِ َّن
اب َواألَنْـ َع ِام ُخمْتَل ٌ
ك إِ َّمنَا خيَْ َ
ف أَلْ َوانُهُ َك َذل َ
َّاس َوالد َ

َّ
ور [فاطر]28 :
اَّللَ َع ِز ٌيز غَ ُف ٌ
اَّلل الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم والَّ ِذين أُوتُوا ال ِْعلْم َدرج ٍ
ِ
ات َو َّ
ري [اجملادلة:
َ ََ
وقال تعاىل :يَـ ْرفَ ِع َُّ َ َ
اَّللُ ِِبَا تَـ ْع َملُو َن َخب ٌ
َْ َ
]11
ويف الصحيحني من حديث معاوية رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((من يرد

هللا به خرياً يفقهه يف الدين)) (.)4
_________

((( )1الفتاوى)) (.)80 /28
((( )2فضل علم السلف على علم اخللف)) (ص.)45 :
((( )3فتح الباري)) (.)141 /1
( )4أخرجه البخاري ( ،)71ومسلم (.)1037
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ويف املسند وغريه من حديث أيب الدرداء رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
((من سلك طريقاً يطلب فيه علماً ،سلك هللا به طريقاً من طرق اْلنة ،وإن املالئكة لتضع أجنحتها

لطالب العلم رضاً ِبا يصنع ،وإن العامل ليستغفر له من يف السموات ومن يف األرض واحليتان يف

جوف املاء ،وإن فضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ،وإن العلماء

ورثة األنبياء ،وإن األنبياء مل يورثوا ديناراً وَّل درمهاً ،إمنا ورثوا العلم ،فمن أخذه أخذ حبظ وافر))

(.)1

ويف الرتمذي وغريه من حديث أيب أمامة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
((فضل العامل على العابد كفضلي على أدَنكم ،إن هللا عز وجل ومالئكته وأهل السموات واألرض،

حىت النملة يف جحرها وحىت احلوت ليصلون على معلم الناس اخلري)) (.)2

فهذه النصوص املذكورة فيها بيان منزلة العلم ومكانته ،وعظم شأنه وأمهيته ،وما يرتتب عليه من آاثر
محيدة وخصال كرْية يف الدنيا واآلخرة ،وما ينتج عنه من خضوع وانقياد لشرع هللا ،وإذعان وامتثال

ألمره ،فالعامل عرف ربه ،وعرف نبيه ،وعرف أوامر هللا وحدوده ،وميز بني ما حيبه هللا ويرضاه وبني ما
يكرهه وأيابه ،فهو يعمل أبمر هللا فيما أييت ويذر ،هذا إن وفق للعمل ِبا علم وإَّل فعلمه وابل عليه.
قال اآلجري يف مقدمة كتابه (أخالق العلماء)( :إن هللا عز وجل وتقدست أمساؤه اختص من خلقه

من أحب فهداهم لإلْيان ،مث اختص من سائر املؤمنني من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب

واحلكمة وفقههم يف الدين وعلمهم التأويل ،وفضلهم على سائر املؤمنني ،وذلك يف كل زمان وأوان،
رفعهم ابلعلم وزينهم ابحللم ،هبم يعرف احلالل من احلرام ،واحلق من الباطل ،والضار من النافع،
واحلسن من القبيح ،فضلهم عظيم وخطرهم جزيل ،ورثة األنبياء ،وقرة عني األولياء ،احليتان يف

البحار هلم تستغفر ،واملالئكة أبجنحتها هلم ختضع ،والعلماء يف القيامة بعد األنبياء تشفع ،جمالسهم
تقيد احلكمة ،وأبعماهلم ينزجر أهل الغفلة ،هم أفضل من العباد ،وأعلى درجة من الزهاد ،حياهتم

غنيمة ،وموهتم مصيبة ،يذكرون الغافل ،ويعلمون اْلاهلَّ ،ل يتوقع هلم ابئقة ،وَّل خياف منهم غائلة،
حبسن أتديبهم يتنازع املطيعون ،وجبميل موعظتهم يرجع املقصرون ،مجيع اخللق إىل علمهم حمتاج ..
إىل أن قال :فهم سراج العباد ،ومنار البالد ،وقوام األمة ،وينابيع احلكمة ،هم غيظ الشيطان ،هبم

حتيا قلوب أهل احلق ،وْتوت قلوب أهل الزيغ ،مثلهم يف األرض كمثل النجوم يهتدى هبا يف ظلمات
الرب والبحر ،إذا انطمست النجوم حتريوا ،وإذا أسفر عنها الظالم أبصروا) (.)3
مث ساق من نصوص الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم ما يؤيد ما ذكره.

فالعلم له منزلة عالية ،ومكانة سامقة ،ومن أعظم ما يبني لنا فضله وعظم شأنه ،قول هللا تعاىل :يَـ ْرفَ ِع
اَّلل الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم والَّ ِذين أُوتُوا ال ِْعلْم َدرج ٍ
ات َو َّ
اَّللُ ِِبَا تَـ ْع َملُو َن َخبِريٌ [اجملادلة.]11 :
َ ََ
َُّ َ َ
َْ َ
_________

( )1رواه أمحد ( .)21763( )196 /5ورواه أبو داود ( ،)3641والرتمذي ( ،)2682وابن ماجه
( ،)223وابن حبان ( .)88( )289 /1واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الرتمذي :ليس هو

عندي ِبتصل ،وقال ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) (َّ :)106 /4ل يصح ،وقال ابن عساكر يف
((اتريخ دمشق)) ( :)247 /25له طرق كثرية ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح))

( )151 /1كما أشار لذلك يف املقدمة ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.
( )2رواه الرتمذي ( .)2685وقال :غريب ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
((( )3أخالق العلماء)) (ص.)13 :
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قيل يف تفسريها :يرفع هللا املؤمن العامل على املؤمن غري العامل ،ورفعة الدرجات تدل على الفضل ،إذ
املراد به كثرة الثواب وهبا ترتفع الدرجات ،ورفعتها تشمل املعنوية يف الدنيا بعلو املنزلة وحسن

الصيت ،واحلسية يف اآلخرة بعلو املنزلة يف اْلنة (.)1
وكذلك قول هللا تعاىلَ :وقُل َّر ِ
ب ِز ْدِين ِعل ًْما [طه .]114 :ودَّللة هذه اآلية على فضل العلم ظاهرة،

ألن هللا مل أيمر نبيه صلى هللا عليه وسلم بطلب اَّلزدايد من شيء إَّل من العلم ،ملا يرتتب عليه من
اس ُخو َن ِيف ال ِْعل ِْم يـ ُقولُو َن آمنَّا بِ ِه ُكلٌّ ِمن ِع ِ
الر ِ
ند َربِنَا َوَما يَ َّذ َّك ُر
زايدة اإلْيان والثبات عليه ،قال تعاىلَ :و َّ
ْ
َ
َ
إَِّلَّ أ ُْولُواْ األلْبَ ِ
اب [آل عمران]7 :
الر ِ
ك
وقال تعاىل :لَّ ِك ِن َّ
يك َوَما أُن ِز َل ِمن قَـ ْبلِ َ
اس ُخو َن ِيف ال ِْعل ِْم ِم ْنـ ُه ْم َوال ُْم ْؤِمنُو َن يُـ ْؤِمنُو َن ِِبَا أُن ِز َل إِلَ َ
[النساء.]162 :
وقال تعاىلَ :ش ِه َد هللاُ أَنَّهُ َّلَ إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو َوال َْمالَئِ َكةُ َوأ ُْولُواْ ال ِْعل ِْم قَآئِ َماً ِابل ِْق ْس ِط َّلَ إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو ال َْع ِز ُيز
ِ
يم [آل عمران.]18 :
ا ْحلَك ُ
وهذه اآلية األخرية كتب فيها ابن القيم رمحه هللا حبثاً حافالً بني فيه دَّللتها على فضل العلم من
وجوه كثرية جدا ،تربو على مائة ومخسني وجهاً ،يف كتابه القيم (مفتاح دار السعادة) (.)2

وقول النيب(( :من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين)) ( )3من أعظم ما يبني فضل العلم وأهله ،وأن
من وفق له فقد وفق للخري كله ،يدلنا على ذلك تنكري لفظة (خري) يف احلديث ليعم اخلري كله

ويشمل القليل منه والكثري ،وهذا كله من فضل هللا وكرمه وعظيم إحسانه على من وفق للعلم ،وعلى

العكس من ذلك من حرم العلم فقد حرم اخلري ،بدَّللة احلديث نفسه.

قال ابن القيم( :وهذا يدل على أن من مل يفقهه يف دينه مل يرد به خرياً ،كما أن من أراد به خرياً فقهه

يف دينه ،ومن فقهه يف دينه فقد أراد به خرياً ،إذا أريد ابلفقه العلم املستلزم للعمل ،وأما إن أريد به

جمرد العلم فال يدل على أن من فقه يف الدين فقد أريد به خرياً ،فإن الفقه حينئذ يكون شرطاً إلرادة

اخلري وعلى األول يكون موجباً وهللا أعلم) (.)4

وقال ابن حجر( :ومفهوم احلديث أن من مل يتفقه يف الدين ،أي :مل يتعلم قواعد اإلسالم وما يتصل

هبا من الفروع فقد حرم اخلري  ...ألن من مل يعرف أمور دينه َّل يكون فقيهاً وَّل طالب فقه فيصح أن
يوصف أبنه ما أريد به اخلري ،ويف ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ،ولفضل التفقه يف

الدين على سائر العلوم) (.)5

وإمنا َنل العلم هذه املكانة العظيمة ،ألنه وسيلة ألعظم الغاايت وهي عبادة هللا تعاىل وحده َّل شريك
له والقيام بتوحيده على الوجه املطلوب.

فالعلم ليس مقصوراً لذاته وإمنا هو مقصود لغريه وهو العمل ،فكل علم شرعي فطلب الشرع له إمنا
يكون حيث هو وسيلة إىل التعبد به هلل تعاىلَّ ،ل من جهة أخرى ،ويدل على ذلك أمور:

أحدها :أن الشرع إمنا جاء ابلتعبد ،وهو املقصود من بعثة األنبياء عليهم السالم ،كقوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها
َّ ِ
َّ ِ
ين ِمن قَـ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن [البقرة.]21 :
َّاس ا ْعبُ ُدواْ َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم َوالذ َ
الن ُ
_________
((( )1فتح الباري)) َّلبن حجر (.)141 /1
( )2انظر (ص 52وما بعدها).

( )3أخرجه البخاري ( ،)71ومسلم (.)1037
((( )4مفتاح دار السعادة)) (ص ،)65 :وانظر(( :الفتاوى)) (.)80 /28
((( )5فتح الباري)) (.)165 /1
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وقوله :الر كِتَاب أ ِ
ت آايتُهُ ُمثَّ فُ ِ
ت ِمن لَّ ُد ْن َح ِك ٍيم َخبِ ٍري أََّلَّ تَـ ْعبُ ُدواْ إَِّلَّ َّ
اَّللَ [هود .]1 :وقوله
صلَ ْ
ٌ ْ
ُحك َم ْ َ
ول إََِّّل نُ ِ
وحي إِلَْي ِه أَنَّهُ ََّل إِلَهَ إََِّّل أ َََن فَا ْعب ُد ِ
ك ِمن َّر ُس ٍ
ون [األنبياء]25 :
تعاىلَ :وَما أَ ْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ
ُ
الدين ْ ِ
ِِ ِ
اَّلل ُخمْلِ َّ ِ
ِ
وقوله :إِ ََّن أَنزلْنَا إِلَي َ ِ
ص [الزمر.]3 :
َ ْ
اب ِاب ْحلَ ِق فَا ْعبُد ََّ ً
ك الْكتَ َ
اخلَال ُ
ين أََّل ََّّلل ُ
صا لهُ الد َ
وما أشبه ذلك من اآلايت اليت َّل تكاد حتصى إَّل بكلفة كلها دالة على أن املقصود من العلم هو

التعبد هلل عز وجل ،وصرف مجيع أنواع العبادات والطاعات له.
الثاين :ما جاء به من األدلة على أن روح العلم هو العمل ،وإَّل فالعلم عارية وغري منتفع به.
ادهِ
اَّلل ِمن ِعب ِ
َّو ِ
فقد قال هللا تعاىلَ :وِم َن الن ِ
اب َواألَنْـ َع ِام ُخمْتَلِ ٌ
ك إِ َّمنَا خيَْ َ
ف أَل َْوانُهُ َك َذلِ َ
شى ََّ ْ َ
َّاس َوالد َ
ال ُْعلَ َماء إِ َّن َّ
ور [فاطر.]28 :
اَّللَ َع ِز ٌيز غَ ُف ٌ

اج ًدا وقَائِما َحي َذر ِ
آَنء اللَّْي ِل س ِ
اآلخ َرَة َويَـ ْر ُجو َر ْمحَةَ َربِ ِه قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي
وقال تعاىل :أ ََّم ْن ُه َو قَانِ ٌ
ت َ
َ
َ ً ْ ُ
َّ ِ
َّ ِ
ين َّل يَـ ْعلَ ُمو َن إِ َّمنَا يَـتَ َذ َّكر أ ُْولُوا األَلْبَ ِ
اب [الزمر.]9 :
ين يَـ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
الذ َ
ُ
فهذه األدلة وغريها تدل على أن العلم وسيلة من الوسائل ،ليس مقصوداً لنفسه من حيث النظر

الشرعي ،وإمنا هو وسيلة إىل العمل ،وكل ما ورد يف فضل العلم إمنا هو اثبت للعلم من جهة ما هو
مكلف ابلعمل به.
ومن املعلوم أن أفضل العلوم هو العلم ابهلل عز وجل ،ومع هذا َّل تصح به فضيلة لصاحبه حىت

يصدق ِبقتضاه وهو اإلْيان ابهلل (.)1

الثالث :ما ثبت يف نصوص الشرع من التهديد الشديد ،والتغليظ والوعيد ملن مل يعمل بعلمه ،وأن

العامل يسأل عن علمه ماذا عمل به ،وأن من مل يعمل بعلمه يكون علمه وابَّل عليه وحسرة وندامة.
ِ
َّاس ِابلِ ِ
اب أَفَالَ تَـ ْع ِقلُو َن [البقرة.]44 :
س ُك ْم َوأَنتُ ْم تَـ ْتـلُو َن الْكتَ َ
قال تعاىل :أ ََأت ُْم ُرو َن الن َ
نس ْو َن أَن ُف َ
ْرب َوتَ َ
وقال تعاىل :اي أَيمـها الَّ ِذين آَمنوا ِمل تَـ ُقولُو َن ما َّل تَـ ْفعلُو َن َكرب م ْقتا ِعن َد َِّ
اَّلل أَن تَـ ُقولُوا َما َّل تَـ ْف َعلُو َن
َُ َ ً
َ َ
َ
َ
َ َُ َ
[الصف.]3 :
ُخالَِف ُك ْم إِ َىل َما أ َْهنَا ُك ْم َع ْنهُ إِ ْن
وقال تعاىل حكاية عن شعيب عليه السالم أنه قال لقومهَ :وَما أُ ِري ُد أَ ْن أ َ
ت وما تَـوفِ ِيقي إَِّلَّ ِاب ِ
هلل َعلَْي ِه تَـوَّكل ُ ِ ِ ِ
يب [هود.]88 :
أُ ِري ُد إَِّلَّ ا ِإل ْ
صالَ َح َما ْ
استَطَ ْع ُ َ َ ْ
ْت َوإلَْيه أُن ُ
َ
وغريها من النصوص ،وقد جاء عن السلف يف هذا آاثر كثرية ،عظيمة النفع ،جليلة القدر تناقلها

العلماء يف مؤلفاهتم.

وقال شيخ اإلسالم .. ( :وهلذا يقال :العلم علمان :علم يف القلب ،وعلم على اللسان ،فعلم القلب
هو العلم النافع ،وعلم اللسان هو حجة هللا على عباده ( .. )2فالفقيه الذي تفقه قلبه ،غري

اخلطيب الذي خيطب بلسانه ،وقد حيصل للقلب من الفقه والعلم أمور عظيمة ،وَّل يكون صاحبه
خماطباً بذلك لغريه ،وقد خياطب غريه أبمور كثرية من معارف القلوب وأحواهلا ،وهو عار عن ذلك،

فارغ منه) (.)3

_________
((( )1املوافقات)) للشاطيب (.)60 /1

( )2هذا من كالم احلسن البصري رمحه هللا ،أخرجه الدارمي ( )102 /1وغريه وذكره شيخ اإلسالم
يف ((الفتاوى)) وعزاه للحسن انظر.)23 /7( :
((( )3درء التعارض)) (.)453 /7
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وِبا تقدم يعرف قدر العلم ومكانته ،وعظم منافعه وعوائده ،وقوة أثره على قوة اإلْيان وثباته ،وأنه
أعظم أسباب زايدته ومنائه وقوته ،وذلك ملن عمل به .بل إن األعمال إمنا تتفاوت يف زايدهتا ونقصها،
وقبوهلا وردها من جهة موافقتها للعلم ومطابقتها له ،كما قال ابن القيم رمحه هللا( :واألعمال إمنا
تتفاوت يف القبول والرد حبسب موافقتها للعلم وخمالفتها له ،فالعمل املوافق للعلم هو املقبول،
واملخالف له هو املردود؛ فالعلم هو امليزان ،وهو احملك) (.)1

وقال( :وكل علم وعمل َّل يزيد اإلْيان قوة فمدخول .)2( ) ..
وزايدة اإلْيان احلاصلة من جهة العلم تكون من وجوه متعددة :من جهة خروج أهله يف طلب العلم،

وجلوسهم يف حلق الذكر ،ومذاكرة بعضهم بعضاً يف مسائل العلم ،وزايدة معرفتهم ابهلل وشرعه،

وتطبيقهم ملا تعلموه ،وفيمن تعلم منهم العلم هلم فيه أجر ،فهذه جوانب متعددة يزداد به اإلْيان

بسبب العلم وحتصيله.

قال ابن رجب( :فمىت كان العلم َنفعاً ووقر يف القلب فقد خشع القلب هلل وانكسر له وذل هيبةً
وإجالَّلً وخشيةً وحمبةً وتعظيماً ،ومىت خشع القلب هلل وذل وانكسر له قنعت النفس بيسري احلالل
يف الدنيا وشبعت به فأوجب هلا ذلك القناعة والزهد يف الدنيا  ..وأوجب له علمه املسارعة إىل ما

فيه حمبة هللا ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه) ( )3وهذا زايدة إْيان .زايدة اإلْيان ونقصانه

وحكم اَّلستثناء فيه لعبد الرزاق البدر -بتصرف -ص167

أبواب العلم الشرعي اليت حيصل هبا زايدة اإلْيان كثرية جداً منها:
املسألة األوىل :قراءة القرآن الكرمي وتدبره

فإن هذا من أعظم أبواب العلم املؤدية إىل زايدة اإلْيان وثباته وقوته ،فقد أنزل هللا كتابه املبني على

وضياء ونوراً وبشرى وذكرى للذاكرين.
هدى ورمحةً
عباده ً
ً
َّ ِ
قال هللا تعاىل :وه َذا كِتَاب أَنزلْنَاهُ مبار ٌك مص ِد ُق الَّ ِذي ب ْ ِ ِ ِ
ين
ََ
ََ
ٌ َ َُ َ َ
ني يَ َديْه َولتُنذ َر أ َُّم الْ ُق َرى َوَم ْن َح ْوَهلَا َوالذ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
صالَهتِِ ْم ُحيَافِظُو َن [األنعام]92 :
يُـ ْؤمنُو َن ِابآلخ َرة يُـ ْؤمنُو َن بِه َو ُه ْم َعلَى َ
ِ
ار ٌك فَاتَّبِعُوهُ َواتَّـ ُقواْ لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْر َمحُو َن [األنعام]155 :
وقال تعاىلَ :و َه َذا كتَ ٌ
اب أ َ
َنزلْنَاهُ ُمبَ َ
اهم بِ ِكتَ ٍ
صلْنَاهُ َعلَى ِعل ٍْم ُه ًدى َوَر ْمحَةً لَِق ْوٍم يُـ ْؤِمنُو َن [األعراف]52 :
اب فَ َّ
وقال تعاىلَ :ولََق ْد ِج ْئـنَ ُ
ك َش ِهي ًدا َعلَى َه ُؤَّلء َونَـ َّزلْنَا
وقال تعاىلَ :ويَـ ْوَم نَـ ْبـ َع ُ
ث ِيف ُك ِل أ َُّم ٍة َش ِهي ًدا َعلَْي ِهم ِم ْن أَن ُف ِس ِه ْم َو ِج ْئـنَا بِ َ
ْكتاب تِبـي ًاَن لِ ُك ِل َشي ٍء وه ًدى ور ْمحةً وب ْشرى لِل ِ
َعلَي َ ِ
ني [النحل.]89 :
ْ
ْم ْسل ِم َ
ك ال َ َ ْ َ
ْ َ ُ َ َ َ َُ َ ُ
ك مب ِ
ِ
آايتِِه َولِيَـتَ َذ َّكر أ ُْولُوا األَلْبَ ِ
اب [ص.]29 :
وقال تعاىل :كتَ ٌ
اب أ َ
ار ٌك ليَ َّدبَّـ ُروا َ
َنزلْنَاهُ إِلَْي َ ُ َ َ
َ

وقال تعاىل :إِ َّن ه َذا الْ ُقرآ َن يِ ْه ِدي لِلَِّيت ِهي أَقـْوم ويـب ِشر الْم ْؤِمنِني الَّ ِذين يـعملُو َن َّ ِ
احل ِ
ات أ َّ
َن َهلُ ْم
َ
الص َ
ْ
َ َ ُ َ َُ ُ ُ َ َ َ ْ َ
أْ ِ
ريا [اإلسراء.]9 :
َج ًرا َكب ً
آن ما هو ِش َفاء ور ْمحةٌ لِل ِ
ِ
ِ
ِ
ارا [اإلسراء:
ني َوَّلَ يَ ِزي ُد الظَّال ِم َ
ْم ْؤمنِ َ
سً
ََ َ ُ
وقال تعاىلَ :ونُـنَـ ِز ُل م َن الْ ُق ْر َ ُ َ
ني إََّلَّ َخ َ
.]82
وقال تعاىل :إِ َّن ِيف َذلِ َ ِ ِ
الس ْم َع َو ُه َو َش ِهي ٌد [ق.]37 :
ْب أ َْو أَلْ َقى َّ
ك لَذ ْك َرى ل َمن َكا َن لَهُ قَـل ٌ
_________
((( )1مفتاح دار السعادة)) (ص.)89 :
((( )2الفوائد)) (ص.)162 :
((( )3فضل علم السلف على علم اخللف)) (ص )46 :بتقدمي وأتخري يف النقل.

()54/6

فهذه اآلايت الكرْيات فيها فضل القرآن الكرمي كتاب رب العاملني ،وأن هللا جعله مباركاً وهدى

للعاملني ،وجعل فيه شفاء من األسقام سيما أسقام القلوب وأمراضها من شبهات وشهوات ،وجعله
بشرى ورمحة للعاملني وذكرى للذاكرين ،وجعله يهدي لليت هي أقوم ،وصرف فيه من اآلايت والوعيد

لعلهم يتقون أو حيدث هلم ذكرى.

فالذي يقرأ كتاب هللا ويتدبر آايته ويتأملها ،جيد فيه من العلوم واملعارف ما يقوي إْيانه ويزيده

وينميه ،ذلك أنه جيد يف خطاب القرآن ملكا له امللك كله ،وله احلمد كله ،أزمة األمور كلها بيده،
ومصدرها منه ،ومردها إليه ،مستوايً على عرشهَّ ،ل ختفى عليه خافية يف أقطار مملكته ،عاملا ِبا يف

نفوس عبيده ،مطلعا على أسرارهم وعالنيتهم ،منفردا بتدبري اململكة ،يسمع ويرى ،ويعطي وْينع،

ويثيب ويعاقب ،ويكرم ويهني ،وخيلق ويرزق ،وْييت وحييي ،ويقدر ويقضي ويدبر .ويدعو عباده،
ويدهلم على ما فيه سعادهتم وفالحهم ،ويرغبهم فيه ،وحيذرهم مما فيه هالكهم ،ويتعرف إليهم

وأيمرهم ِبا يستوجبون به ْتامها ،وحيذرهم من نقمه ويذكرهم ِبا أعد هلم من الكرامة إن أطاعوه ،وما
أعد هلم من العقوبة إن عصوه وخيربهم بصنعه يف أوليائه وأعدائه ،وكيف كانت عاقبة هؤَّلء وهؤَّلء.
ويثين على أوليائه بصاحل أعماهلم ،وأحسن أوصافهم ،ويذم أعداءه بسيئ أعماهلم ،وقبيح صفاهتم،

ويضرب األمثال ،وينوع األدلة والرباهني ،وجييب عن شبه أعدائه أحسن األجوبة ،ويصدق الصادق،
ويكذب الكاذب ،ويقول احلق ،ويهدي السبيل ،ويدعو إىل دار السالم ،ويذكر أوصافها وحسنها

ونعيمها ،وحيذر من دار البوار ،ويذكر عذاهبا وقبحها وآَّلمها ،ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة

حاجتهم إليه من كل وجه ،وأهنم َّل غىن هلم عنه طرفة عني ،ويذكر غناه عنهم وعن مجيع املوجودات،
وأنه الغين بنفسه عن كل ما سواه ،وكل ما سواه فقري إليه بنفسه ،وإنه َّل ينال أحد ذرة من اخلري فما

فوقها إَّل بفضله ورمحته ،وَّل ذرة من الشر فما فوقها إَّل بعدله وحكمته.

ويشهد من خطابه عتابه ألحبابه ألطف عتاب ،وأنه مع ذلك مقبل عثراهتم ،وغافر زَّلهتم ،ومقيم
أعذارهم ،ومصلح فاسدهم ،والدافع عنهم ،واحملامي عنهم ،والناصر هلم ،والكفيل ِبصاحلهم،

واملنجي هلم من كل كرب ،واملويف هلم بوعده وأنه وليهم الذي َّل ويل هلم سواه ،فهو موَّلهم احلق،
ونصريهم على عدوهم ،فنعم املوىل ونعم النصري.

فال يزال العبد يستفيد من هذا التدبر لكتاب هللا ،ويشهد قلبه فيه من العلوم ما يزيد يف إْيانه

ويقويه ،وكيف َّل؟ وهو جيد يف القرآن ملكاً عظيماً رحيماً جواداً مجيالً هذا شأنه ،فكيف َّل حيبه

وينافس يف القرب منه ،وينفق أنفاسه يف التودد إليه ،وكيف َّل يكون أحب إليه مما سواه ،وكيف َّل

يؤثر رضاه عن رضا كل من سواه ،وكيف َّل يلهج بذكره ،ويصري حبه والشوق إليه واألنس به هو
غذاؤه وقوته ودواؤه ،حبيث إن فقد ذلك فسد وهلك ،ومل ينتفع حبياته (.)1

قال اآلجري رمحه هللا (ومن تدبر كالمه عرف الرب عز وجل ،وعرف عظيم سلطانه وقدرته ،وعرف

عظيم تفضله على املؤمنني ،وعرف ما عليه من فرض عبادته ،فألزم نفسه الواجب ،فحذر مما حذره
موَّله الكرمي ،فرغب فيما رغبه ،ومن كانت هذه صفته عند تالوته للقرآن وعند استماعه من غريه

كان القرآن له شفاء فاستغىن بال مال ،وعز بال عشرية ،وأنس مما يستوحش منه غريه ،وكان مهه عند
التالوة للسورة إذا افتتحها مىت أتعظ ِبا أتلو؟ ومل يكن مراده مىت أختم السورة؟ وإمنا مراده مىت أعقل
عن هللا اخلطاب؟ مىت أزدجر؟ مىت أعترب؟ ألن تالوة القرآن عبادةَّ ،ل تكون بغفلة ،وهللا املوفق

لذلك) (.)2

_________

( )1انظر(( :الفوائد)) َّلبن القيم (ص.)58 :
((( )2أخالق محلة القرآن)) لآلجري (ص.)10 :
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وهلذا فإن هللا الكرمي أمر عباده وحثهم على تدبر القرآن فقال سبحانه :أَفَالَ يَـتَ َدبَّـ ُرو َن الْ ُق ْرآ َن َولَ ْو َكا َن
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ريا [النساء.]82 :
م ْن عند غَ ِْري هللا لََو َج ُدواْ فيه ا ْختالَفًا َكث ً
وقال :أَفَال يَـتَ َدبَّـرو َن الْ ُق ْرآ َن أ َْم َعلَى قُـلُ ٍ
وب أَقْـ َفا ُهلَا [حممد.]24 :
ُ
ِ
ك مب ِ
ِ
آايتِِه َوليَـتَ َذ َّك َر أُ ْولُوا
وأخرب سبحانه أنه إمنا أنزله لتدبر آايته ،فقال :كتَ ٌ
اب أ َ
ار ٌك ليَ َّدبَّـ ُروا َ
َنزلْنَاهُ إِلَيْ َ ُ َ َ
األَلْبَ ِ
اب [ص.]29 :
وبني سبحانه أن سبب عدم هداية من ضل عن الصراط املستقيم ،هو تركه لتدبر القرآن واستكباره
ِ
صو َن ُم ْستَكِ ِ
ين بِ ِه َس ِام ًرا
عن مساعه ،فقال :قَ ْد َكانَ ْ
آايِيت تُـ ْتـلَى َعلَْي ُك ْم فَ ُكنتُ ْم َعلَى أَ ْع َقابِ ُك ْم تَنك ُ
ت َ
ْرب َ
ِ
ِ
ني [املؤمنون]68 - 67 :
آاب ُ
َهتْ ُج ُرو َن أَفَـلَ ْم يَ َّدبَّـ ُروا الْ َق ْو َل أ َْم َج ُ
ءه ُم األ ََّول َ
اءهم َّما َملْ َأيْت َ
وأخرب سبحانه عن القرآن أنه يزيد املؤمنني إْياَن إذا قرأوه وتدبروا آايته ،فقال سبحانه :إِ َّمنَا ال ُْم ْؤِمنُو َن
َّ ِ
اد ْهتُ ْم إِْيَ ًاَن َو َعلَى َرهبِِ ْم يَـتَـ َوَّكلُو َن [األنفال:
وهبُ ْم َوإِذَا تُلِيَ ْ
ين إِذَا ذُكِ َر هللاُ َو ِجلَ ْ
ت قُـلُ ُ
آايتُهُ َز َ
ت َعلَْي ِه ْم َ
الذ َ
.]2
وأخرب عن صاحل أهل الكتاب أن القرآن إذا تلي عليهم خيرون لألذقان سجداً يبكون ويزيدهم
ِ
َّ ِ
ِ ِِ
ِ
ْم ِمن قَـ ْبلِ ِه إِ َذا
خشوعاً وإْياَنً وتسليماً ،فقال سبحانه :قُ ْل آمنُواْ به أ َْو َّلَ تُـ ْؤمنُواْ إِ َّن الذ َ
ين أُوتُواْ الْعل َ
ان س َّج ًدا ويـ ُقولُو َن س ْبحا َن ربِنَا إِن َكا َن و ْع ُد ربِنَا لَم ْفعوَّلً وَِخي مرو َن لِألَ ْذقَ ِ
ِ ِ ِ
ان
يُـ ْتـلَى َعلَْي ِه ْم َخي مرو َن لألَ ْذقَ ُ َ َ
َ َ َ ُ َ
ُ َ َ
وعا [اإلسراء.]109 - 107 :
يَـ ْب ُكو َن َويَ ِزي ُد ُه ْم ُخ ُ
ش ً
وأخرب سبحانه أنه لو أنزل القرآن الكرمي على جبل خلشع وتصدع من خشية هللا عز وجل ،وجعل
ِ
ص ِد ًعا
َنزلْنَا َه َذا الْ ُق ْرآ َن َعلَى َجبَ ٍل لََّرأَيْـتَهُ َخاش ًعا متَ َ
هذا مثالً للناس يبني هلم عظمة القرآن ،فقال :لَ ْو أ َ
ِمن َخ ْشي ِة َِّ
ض ِرُهبَا لِلن ِ
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم يَـتَـ َف َّك ُرو َن [احلشر.]21 :
ْك ْاأل َْمثَ ُ
ال نَ ْ
اَّلل َوتِل َ
ْ َ
ووصفه أبنه أحسن احلديث ،وأنه ثىن فيه من اآلايت وردد القول فيه ليفهم ،وأن جلود األبرار عند
شا ِهبا َّمثَ ِاين تَـ ْق َ ِ
ِ ِ ِ
مساعه تقشعر خشية وخوفاً ،فقالَّ :
ود
ش ِع مر م ْنهُ ُجلُ ُ
اَّللُ نَـ َّز َل أ ْ
َح َ
س َن ا ْحلَديث كتَ ًااب متَ َ ً َ
ك ه َدى َِّ
وهبم إِ َىل ِذ ْك ِر َِّ ِ
ِ
َّ ِ
شاء َوَمن
اَّلل يَـ ْه ِدي بِ ِه َم ْن يَ َ
ين خيَْ َ
ني ُجلُ ُ
اَّلل َذل َ ُ
ش ْو َن َرَّهبُ ْم ُمثَّ تَل ُ
ود ُه ْم َوقُـلُ ُُ ْ
الذ َ
ي ِْ
اَّلل فَما لَهُ ِمن َه ٍ
اد [الزمر.]23 :
ْ
ُ
ضل ْل َُّ َ

وعاتب سبحانه املؤمنني على عدم خشوعهم عند مساع القرآن ،وحذرهم من مشاهبة الكفار يف ذلك،
ِ
وهبم لِ ِذ ْك ِر َِّ
َّ ِ
ِِِ
ين أُوتُوا
آمنُوا أَن َختْ َ
ين َ
ش َع قُـلُ ُُ ْ
اَّلل َوَما نَـ َز َل م َن ا ْحلَ ِق َوََّل يَ ُكونُوا َكالذ َ
فقال :أََملْ َأيْن للَّذ َ
وهبم وَكثِري ِم ْنـهم فَ ِ
ِ
اس ُقو َن [احلديد.]16 :
اب ِمن قَـ ْب ُل فَطَ َ
س ْ
الْكتَ َ
ت قُـلُ ُُ ْ َ ٌ ُ ْ
ال َعلَْي ِه ُم ا ْأل ََم ُد فَـ َق َ
فهذه اآلايت املتقدمة فيها أوضح دَّللة على أمهية القرآن ولزوم العناية به وعلى قوة أثره على
القلوب ،وأنه أعظم شيء يزيد اإلْيان ،سيما إذا كانت القراءة بتدبر وأتمل وحماولة لفهم معانيه.
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قال ابن القيم رمحه هللا( :وابْلملة فال شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن ابلتدبر والتفكر ،فإنه
جامع ْلميع منازل السائرين وأحوال العاملني ومقامات العارفني ،وهو الذي يورث احملبة والشوق
واخلوف والرجاء واإلَنبة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصرب ،وسائر األحوال اليت هبا حياة
القلب وكماله ،وكذلك يزجر عن مجيع الصفات واألفعال املذمومة اليت هبا فساد القلب وهالكه.

فلو علم الناس ما يف قراءة القرآن ابلتدبر َّلشتغلوا هبا عن كل ما سواها ،فإذا قرأه يتفكر حىت مر
ِبية وهو حمتاج إليها يف شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة ،ولو ليلة ،فقراءة آية بتفكر وتفهم خري من
قراءة ختمة بغري تدبر وتفهم ،وأنفع للقلب وأدعى إىل حصول اإلْيان وذوق حالوة القرآن ) ..
(.)1

وقال حممد رشيد رضا( :واعلم أن قوة الدين وكماله اإلْيان واليقني َّل حيصالن إَّل بكثرة قراءة
القرآن واستماعه مع التدبر بنية اَّلهتداء به والعمل أبمره وهنيه .فاإلْيان اإلذعاين الصحيح يزداد
ويقوى وينمي وترتتب عليه آاثره من األعمال الصاحلة وترك املعاصي والفساد بقدر تدبر القرآن،

وينقص ويضعف على هذه النسبة من ترك تدبره وما آمن أكثر العرب إَّل بسماعه وفهمه ،وَّل فتحوا
األقطار ومصروا األمصار ،واتسع عمراهنم ،وعظم سلطاهنم ،إَّل بتأثري هدايته ،وما كان اْلاحدون

املعاندون من زعماء مكة جياهدون النيب ويصدونه عن تبليغ دعوة ربه إَّل ِبنعه من قراءة القرآن على
ال الَّ ِذين َك َفروا َّل تَسمعوا ِهلَ َذا الْ ُقر ِ
آن َوالْغَ ْوا فِ ِيه لَ َعلَّ ُك ْم تَـ ْغلِبُو َن [فصلت.]26 :
الناس َوقَ َ
ْ َُ
ْ
َ ُ
وما ضعف اإلسالم منذ القرون الوسطى حىت زال أكثر ملكه إَّل هبجر تدبر القرآن وتالوته والعمل
به) (.)2
فالقرآن الكرمي هو من أعظم مقوايت اإلْيان ،وأنفع دواعي زايدته ،وهو يزيد إْيان العبد من وجوه

متعددة.

قال ابن سعدي( :ويقويه من وجوه كثرية ،فاملؤمن ِبجرد ما يتلو آايت هللا ،ويعرف ما ركب عليه من
األخبار الصادقة واألحكام احلسنة حيصل له من أمور اإلْيان خري كبري ،فكيف إذا أحسن أتمله،

وفهم مقاصده وأسراره) (.)3

لكن ينبغي أن يعلم أن زايدة اإلْيان اليت تكون بقراءة القرآن َّل تكون إَّل ملن اعتىن بفهم القرآن

وتطبيقه والعمل بهَّ ،ل أن يقرأه قراءة جمردة دون فهم أو تدبر وإَّل فكم قارئ للقرآن حجيجه
وخصيمه يوم القيامة.

فقد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال( :إن هللا يرفع هبذا الكتاب أقواما ويضع آخرين)

(.)4

وثبت عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال .. ( :والقرآن حجة لك أو عليك) (.)5

فهو حجة لك ويزيد يف إْيانك إن عملت به ،وحجة عليك وينقص إْيانك إن فرطت به وأمهلت

حدوده.
قال قتادة( :مل جيالس هذا القرآن أحد إَّل قام عنه بزايدة أو نقصان) (.)6

_________

((( )1مفتاح دار السعادة)) (ص.)204 :
((( )2خمتصر تفسري املنار)) (.)170 /3

((( )3التوضيح والبيان لشجرة اإلْيان)) (ص.)27 :

( )4رواه مسلم ( .)1934من حديث عمر رضي هللا عنه.
( )5رواه مسلم ( .)556من حديث أيب مالك األشعري رضي هللا عنه.
( )6رواه ابن املبارك يف ((الزهد)) (ص ،)272 :واآلجري يف ((أخالق محلة القرآن)) (ص،)73 :
واملروزي يف ((قيام الليل)) (ص ،)77 :وذكره البغوي يف تفسريه (.)133 /3

()57/6

وقال احلسن البصري مبينا معىن تدبر القرآن (  ..أما وهللا ما هو حيفظ حروفه وإضاعة حدوده ،حىت
إن أحدهم ليقول :لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا ،وقد وهللا أسقطه كله ما يرى له
القرآن يف خلق وَّل عمل ،حىت إن أحدهم ليقول :إين ألقرأ السورة يف نفس وهللا ما هؤَّلء ابلقراء وَّل
العلماء وَّل احلكماء وَّل الورعة ،مىت كانت القراء مثل هذا َّل كثر هللا يف الناس مثل هؤَّلء) (.)1

قلت :يرحم هللا احلسن ،وما عساه قائل لو رأى قراء زماننا هذا ،الذين فتنوا ابألحلان وإقامة احلروف

وتزويقها ،مع إمهال احلدود وتضييعها ،بل وانصرفت أمساع الناس معهم عند مساع القرآن إىل إقامة
احلروف وتلحينها ،مع إمهال اَّلتصاَّلت والتدبر لكالم هللا ،وبكل حال َّل اعرتاض على جتويد
القرآن وترتيله والتغين به وحتسني أدائه ،وإمنا اَّلعرتاض على التكلف يف إقامة احلروف والتنطع يف

ذلك ،دون اهتمام أو مباَّلة إبقامة األوامر اليت أنزل من أجلها القرآن ،حىت إنك َّل ترى يف كثري من
هؤَّلء الورع القائم حبدود هللا ،بل وَّل ترى فيهم القيام ابلقرآن َّل يف خلق وَّل يف عمل.

فتجد القارئ منهم احلافظ للقرآن احملسن يف إقامة حروفه حيلق حليته أو يطيل مئزره ،بل ويهمل

الصالة إما كلية أو مع اْلماعة ،إىل غري ذلك من املنكرات حىت إن أحد هؤَّلء وهللا املستعان افتتح

ِبايت من القرآن الكرمي حفال غنائيا ملرأة فاجرة ،فقرأ بني يدي أغنيتها آايت من القرآن الكرمي ،جل

كالم ربنا أن يدنسه مثل هؤَّلء ،وحسيب أن أقول مثل ما قاله احلسن رمحه هللا :مىت كانت القراء مثل
هذا َّل كثر هللا يف الناس مثل هؤَّلء.
وقال ابن العريب واصفاً قراء زمانه ابنشغاهلم إبقامة حروف القرآن مع إمهال حدوده ،واختاذهم هلذا

العمل صناعة مع أن القرآن إمنا أنزل ليعمل به قال .. ( :ولكن ملا صارت هذه القراءة صناعة،

رفرفوا عليها وَنضلوا عنها ،وأفنوا أعمارهم  -من غري حاجة إليهم  -فيها ،فيموت أحدهم وقد أقام

القرآن كما يقام القدح لفظاً ،وكسر معانيه كسر اإلَنء ،فلم يلتئم عليه منها معىن) (.)2

فينبغي للمسلم قبل أن يقرأ القرآن أن يتعلم كيفية اَّلستفادة منه حىت يتم له اَّلنتفاع به وقد ذكر ابن
القيم رمحه هللا يف هذا قاعدة جليلة القدر عظيمة النفع وهي( :إذا أردت اَّلنتفاع ابلقرآن فامجع

قلبك عند تالوته ومساعه وألق مسعك واحضر حضور من خياطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه)
(.)3

قلت :فمن طبق هذه القاعدة وسار على هذا املنهج عند تالوته للقرآن أو مساعه إايه ظفر ابلعلم
والعمل معا ،وزاد إْيانه وثبت ثبوت اْلبال الشوامخ وهللا املسؤول أن يوفقنا لذلك ،ولكل خري.

مث إن التفكر والتدبر يف آايت هللا على نوعني( :تفكر فيه ليقع على مراد الرب منه ،وتفكر يف معاين

ما دعا عباده إىل التفكر فيه ،فاألول تفكر يف الدليل القرآين ،والثاين تفكر يف الدليل العياين ،األول
تفكر يف آايته املسموعة ،والثاين تفكر يف آايته املشهودة) ( )4قاله ابن القيم.

_________

( )1رواه عبدالرزاق يف مصنفه ( ،)363 /3وابن املبارك يف ((الزهد)) (ص ،)274 :واآلجري يف
((أخالق محلة القرآن)) (ص )41 :واملروزي يف ((قيام الليل)) (ص.)76 :

((( )2العواصم من القواصم)) ( )486 /2ضمن كتاب ((آراء أيب بكر بن العريب الكالمية)) لعمار
الطاليب .وانظر :ما كتبه الذهيب عن أمثال هؤَّلء القراء يف كتابه ((زغل العلم)) (ص.)25 :

((( )3الفوائد)) (ص )5 :وانظر(( :الفتاوى)) َّلبن تيمية ( )48 /16و (.)236 /7
((( )4مفتاح دار السعادة)) (ص.)204 :
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قلت :والكالم الذي ذكرته هنا هو عن التفكر يف آايت هللا املسموعة ،أما التفكر يف آايته املرئية
املشهودة فسيأيت الكالم عليه قريباً إن شاء هللا .زايدة اإلْيان ونقصانه وحكم اَّلستثناء فيه لعبد

الرزاق البدر -ص177

املسألة الثانية :معرفة أمساء هللا احلسىن وصفاته العلى
فإن معرفة أمساء هللا وصفاته الواردة يف الكتاب والسنة ،واليت تدل على كمال هللا املطلق من كافة

الوجوه ،ملن أعظم أبواب العلم اليت حيصل هبا زايدة اإلْيان ،واَّلشتغال ِبعرفتها وفهمها والبحث
التام عنها مشتمل على فوائد كثرية وعظيمة ،منها:

 - 1أن علم توحيد األمساء والصفات أشرف العلوم وأجلها على اإلطالق ،فاَّلشتغال بفهمه
والبحث عنه اشتغال أبعلى املطالب ،وحصوله للعبد من أشرف املواهب.

 - 2أن معرفة هللا تدعو إىل حمبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخالص العمل له ،وهذا عني سعادة
العبد ،وَّل سبيل إىل معرفة هللا إَّل ِبعرفة أمسائه وصفاته والتفقه يف فهم معانيها.

 - 3أن هللا خلق اخللق ليعرفوه ويعبدوه ،وهذا هو الغاية املطلوبة منهم ،فاَّلشتغال بذلك اشتغال ِبا
ُخلق له العبد ،وتركه وتضييعه إمهال ملا ُخلق له ،وقبيح بعبد مل تزل نعم هللا عليه متواترة ،وفضله عليه

عظيم من كل وجه أن يكون جاهالً بربه معرضاً عن معرفته.

 - 4أن أحد أركان اإلْيان ،بل أفضلها وأصلها اإلْيان ابهلل ،وليس اإلْيان جمرد قوله :آمنت ابهلل من

غري معرفته بربه ،بل حقيقة اإلْيان أن يعرف الذي يؤمن به ويبذل جهده يف معرفة أمسائه وصفاته حىت

يبلغ درجة اليقني ،وحبسب معرفته بربه يكون إْيانه ،فكلما ازداد معرفةً بربه ،ازداد إْيانه ،وكلما
نقص نقص ،وأقرب طريق يوصله إىل ذلك تدبر صفاته وأمسائه سبحانه وتعاىل.

 - 5أن العلم به تعاىل أصل األشياء كلها ،حىت إن العارف به حقيقة املعرفة ،يستدل ِبا عرف من
صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من األحكام ،ألنه َّل يفعل إَّل ما هو مقتضى أمسائه

وصفاته ،فأفعاله دائرة بني العدل والفضل واحلكمة ،ولذلك َّل يشرع ما يشرعه من األحكام إَّل على
حسب ما اقتضاه محده وحكمته وفضله وعدله ،فأخباره كلها حق وصدق ،وأوامره ونواهيه عدل
وحكمة (.)1

ومن هذه الفوائد أن معرفة األمساء احلسىن والصفات العلى مقتضية آلاثرها من العبودية واخلضوع،
فلكل صفة عبودية خاصة هي من مقتضياهتا ،وموجبات العلم هبا ،والتحقق ِبعرفتها ،وهذا مطرد يف

مجيع أنواع العبودية اليت على القلب واْلوارح.

وبيان ذلك أن العبد إذا علم بتفرد الرب تعاىل ابلضر والنفع والعطاء واملنع واخللق والرزق واإلحياء
واإلماتة فإن ذلك يُثمر له عبودية التوكل عليه ابطناً ،ولوازم التوكل ومثراته ظاهراً.

وإذا علم أبن هللا مسيع بصري عليم َّل خيفى عليه مثقال ذرة يف السموات وَّل يف األرض ،وأنه يعلم
السر وأخفى ،ويعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور ،فإن هذا يثمر له حفظ اللسان واْلوارح

وخطرات القلب عن كل ما َّل يرضي هللا ،وأن جيعل تعلقات هذه األعضاء ِبا حيبه هللا ويرضاه.

وإذا علم أبن هللا غين كرمي بر رحيم واسع اإلحسان فإن هذا يوجب له قوة الرجاء ،والرجاء يثمر
أنواع العبودية الظاهرة والباطنة حبسب معرفته وعلمه.
وإذا علم بكمال هللا ومجاله أوجب له هذا حمبة خاصة وشوقاً عظيماً إىل لقاء هللا ،وهذا يثمر أنواعاً
كثرية من العبادة.
وهبذا يعلم أن العبودية كلها راجعة إىل مقتضيات األمساء والصفات (.)2
_________

( )1انظر(( :تفسري ابن سعدي)) ( )24 /1وخالصة تفسريه (ص.)15 :

((( )2مفتاح دار السعادة)) َّلبن القيم (ص )424 :وانظر حنوه أبوسع منه يف ((الفوائد)) له (ص:
.)128
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فإذا عرف العبد ربه املعرفة احلقيقة املطلوبة الساملة من طرق أهل الزيغ يف معرفة هللا واليت تبىن على
حتريف األمساء والصفات أو تعطيلها أو تكييفها أو تشبيهها ،فمن سلم من هذه املناهج الكالمية

الباطلة ،اليت هي يف احلقيقة أعظم ما حيول بني العبد وبني معرفة ربه وأعظم ما ينقص اإلْيان ويضعفه،

وعرف ربه أبمسائه احلسىن وصفاته العلى اليت تعرف هبا إىل خلقه واليت وردت يف الكتاب والسنة
وفهمها على منهج السلف الصاحل ،فقد وفق ألعظم أسباب زايدة اإلْيان.

وقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم اخلرب أن هلل تسعة وتسعني امساً من أحصاها كانت سبباً يف
دخوله اْلنة.

ففي الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((إن

هلل تسعة وتسعني امسا ،مائة إَّل واحدة ،من أحصاها دخل اْلنة)) (.)1
(وليس املراد ابإلحصاء عدها فقط ،ألنه قد يعدها الفاجر ،وإمنا املراد العمل هبا) (.)2

فال بد من فهم األمساء والصفات ومعرفة ما تدل عليه من معاين حىت يتسىن اَّلستفادة التامة هبا.

قال أبو عمر الطلمنكي( :من ْتام املعرفة أبمساء هللا تعاىل وصفاته اليت يستحق هبا الداعي واحلافظ ما

قاله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،املعرفة ابألمساء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه

من احلقائق ،ومن مل يعلم ذلك مل يكن عاملاً ملعاين األمساء وَّل مستفيداً بذكرها ما تدل عليه من

املعاين) (.)3

وقد ذكر ابن القيم رمحه هللا إلحصائها ثالث مراتب:
املرتبة األوىل :إحصاء ألفاظها وعددها.
املرتبة الثانية :فهم معانيها ومدلوَّلهتا.

املرتبة الثالثة :دعاء هللا هبا ،وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء املسألة (.)4

وقال ابن سعدي مبيناً معىن (أحصاها) الواردة يف حديث أيب هريرة املتقدم( :أي :من حفظها وفهم

معانيها واعتقدها وتعبد هللا هبا دخل اْلنة ،واْلنة َّل يدخلها إَّل املؤمنون فعلم أن ذلك أعظم ينبوع
ومادة حلصول اإلْيان وقوته وثباته ،ومعرفة األمساء احلسىن هي أصل اإلْيان واإلْيان يرجع إليها)

( .)5فمن عرف هللا هذه املعرفة كان من أقوى الناس إْياَنً وأشدهم طاعةً وتعبد هلل ،وأعظمهم خوفاً
ومراقبة له سبحانه.
اَّلل ِمن ِعب ِ
ادهِ ال ُْعلَ َماء إِ َّن َّ
ور [فاطر.]28 :
قال تعاىل :إِ َّمنَا خيَْ َ
اَّللَ َع ِز ٌيز غَ ُف ٌ
شى ََّ ْ َ
قال ابن جرير الطربي يف تفسريه هلذه اآلية( :يقول تعاىل ذكره :إمنا خياف هللا فيتقي عقابه بطاعته

العلماء بقدرته على ما يشاء من شيء وأنه يفعل ما يريد ،ألن من علم ذلك أيقن بعقابه على معصيته

فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه) (.)6

وقال ابن كثري( :أي :إمنا خيشاه حق خشيته العلماء العارفون به ،ألنه كلما كانت املعرفة للعظيم
العليم املوصوف بصفات الكمال املنعوت ابألمساء احلسىن كلما كانت املعرفة به أمت والعلم به أكمل

كانت اخلشية له أعظم وأكثر) (.)7

وقد مجع هذا املعىن أحد السلف يف عبارة خمتصرة ،فقال( :من كان ابهلل أعرف كان له أخوف) (.)8

_________

( )1رواه البخاري ( ،)2585ومسلم (.)6986
((( )2فتح الباري)) ( )226 /11وهو من كالم األصيلي.
((( )3فتح الباري)) (.)226 /11

((( )4بدائع الفوائد)) (.)164 /1

((( )5التوضيح والبيان)) (ص.)26 :
((( )6تفسري الطربي)) (.)132 /12
((( )7تفسري ابن كثري)) (.)553 /3

((( )8الرسالة القشريية)) أليب القاسم القشريي (ص )141 :والقائل هو أبو عبدهللا أمحد بن عاصم
األنطاكي ،انظر ترمجته يف ((السري)) (.)409 /11
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وقال ابن القيم رمحه هللا( :وليست حاجة األرواح قط إىل ٍ
شيء أعظم منها إىل معرفة ابريها وفاطرها،
وحمبته وذكره واَّلبتهاج به ،وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده وَّل سبيل إىل هذا إَّل ِبعرفة أوصافه
وأمسائه فكلما كان العبد هبا أعلم كان ابهلل أعرف وله أطلب وإليه أقرب ،وكلما كان هلا أنكر كان

ابهلل أجهل وإليه أكره ومنه أبعد ،وهللا ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه .)1( ) ..

فمعرفة هللا عز وجل تقوي جانب اخلوف واملراقبة ،وتعظم الرجاء يف القلب ،وتزيد يف إْيان العبد،

وتثمر أنواعاً كثرية من العبادة ،وَّل سبيل إىل هذه املعرفة وَّل طريق إليها إَّل تدبر كتاب هللا وما تعرف
به سبحانه إىل عباده على ألسنة رسله من أمسائه وصفاته وأفعاله ،وما نزه نفسه عنه مما َّل ينبغي له

وَّل يليق به سبحانه وتدبر أايمه وأفعاله يف أوليائه وأعدائه اليت قصها على عباده وأشهدهم إايها

ليستدلوا هبا على أنه إهلهم احلق املبني الذي َّل تنبغي العبادة إَّل له ،ويستدلوا هبا على أنه على كل
شيء قدير ،وأنه بكل شيء عليم ،وأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم وأنه العزيز احلكيم ،وأنه
الفعال ملا يريد وأنه الذي وسع كل ٍ
شيء رمحة وعلماً وأن أفعاله كلها دائرة بني احلكمة والرمحة

والعدل واملصلحة َّل خيرج شيء منها عن ذلك ،وهذه الثمرة َّل سبيل إىل حتصيلها إَّل بتدبر كالمه

والنظر يف آاثر أفعاله (.)2

أما من خالف هذه اْلادة ،وتنكب هذا الصراط ،وسلك طرق أهل الزيغ يف معرفة هللا ،فما أبعده
عن معرفة ربه وخالقه ،بل إنه يكون أضعف الناس معرفة ابهلل ،وأقلهم خوفاً وخشية منه.

قال ابن القيم رمحه هللا بعد أن بني أن تفاوت الناس يف معرفة هللا يرجع إىل تفاوهتم يف معرفة النصوص

النبوية وفهمها ،والعلم بفساد الشبه املخالفة حلقائقها ،قال( :وجتد أضعف الناس بصرية أهل الكالم
الباطل املذموم الذي ذمه السلفْ ،لهلهم ابلنصوص ومعانيها ،وْتكن الشبه الباطلة من قلوهبم).

مث بني أن العوام أحسن حاَّلً من هؤَّلء وأقوى معرفةً برهبم منهم فقال:

(وإذا أتملت حال العامة – الذين ليسوا مؤمنني عند أكثرهم – رأيتهم أمت بصرية منهم ،وأقوى إْياَنً،
وأعظم تسليماً للوحي ،وانقياداً للحق) (.)3
وقد كان رمحه هللا نبه قبل هذا على أمهية البصرية يف توحيد األمساء والصفات وفقهها ،وفهمها على

هنج السلف الصاحل ،وعلى أمهية احلذر من شبه أهل الكالم الباطل املفسد هلذا التوحيد.
_________

((( )1الكافية الشافية)) (ص.)3 :

((( )2مفتاح دار السعادة)) (ص.)202 :
((( )3مدارج السالكني)) (.)125 /1
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مث ذكر كالماً َنفعاً جامعاً مؤدايً إىل هذه البصرية ،فقال( :وعقد هذا :أن يشهد قلبك الرب تبارك

وتعاىل مستوايً على عرشه ،متكلماً أبمره وهنيه ،بصرياً حبركات العامل علوية وسفلية ،وأشخاصه،

وذواته ،مسيعاً ألصواهتم ،رقيباً على ضمائرهم وأسرارهم ،وأمر املمالك حتت تدبريهَ ،نزل من عنده

وصاعد إليه ،وأمالكه بني يديه تنفذ أوامره يف أقطار املمالك ،موصوفاً بصفات الكمال ،منعواتً
بنعوت اْلالل ،منزها عن العيوب والنقائص واملثال ،هو كما وصف نفسه يف كتابه ،وفوق ما يصف
به خلقه ،حي َّل ْيوت ،قيوم َّل ينام ،عليم َّل خيفى عليه مثقال ذرة يف السموات وَّل يف األرض،
بصري يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء يف الليلة الظلماء ،مسيع يسمع ضجيج

األصوات ،ابختالف اللغات على تفنن احلاجاتْ ،تت كلماته صدقاً وعدَّلً ،وجلت صفاته أن تقاس

بصفات خلقه شبهاً ومثالً ،وتعالت ذاته أن تشبه شيئاً من الذوات أصالً ،ووسعت اخلليقة أفعاله

عدَّلً ،وحكمة ورمحة وإحساَنً وفضالً ،له اخللق واألمر ،وله النعمة والفضل ،وله امللك واحلمد ،وله

الثناء واجملد ،أول ليس قبله شيء ،أمساؤه كلها أمساء مدح ومحد وثناء وْتجيد ،ولذلك كانت حسىن،
وصفاته كلها صفات كمال ،ونعوته كلها نعوت جالل ،وأفعاله كلها حكمة ورمحة ومصلحة وعدل،

كل شيء من خملوقاته دال عليه ،ومرشد ملن رآه بعني البصرية إليه ،مل خيلق السموات واألرض وما
بينهما ابطالً ،وَّل ترك اإلنسان سدى عاطالً ،بل خلق اخللق لقيام توحيده وعبادته ،وأسبغ عليهم

نعمه ليتوسلوا بشكرها إىل زايدة كرامته ،تعرف إىل عباده أبنواع التعرفات ،وصرف هلم اآلايت ،ونوع
هلم الدَّلَّلت ،ودعاهم إىل حمبته من مجيع األبواب ،ومد بينه وبينهم من عهده أقوى األسباب ،فأمت
عليهم نعمه السابغة ،وأقام عليهم حجته البالغة ،أفاض عليهم النعمة ،وكتب على نفسه الرمحة،

وضمن الكتاب الذي كتبه أن رمحته تغلب غضبه) (.)1

فمن كانت معرفته هلل كذلك ،وتفقه يف هذه البصرية ،كان من أقوى الناس إْياَنً ،وأحسنهم إجالَّلً

وتعظيماً ومراقبة هلل عز وجل ،وأكثرهم طاعة وتقرابً إليه ،والناس يف ذلك متفاوتون فمقل ومستكثر.
زايدة اإلْيان ونقصانه وحكم اَّلستثناء فيه لعبد الرزاق البدر -ص187

املسألة الثالث :أتمل سرية النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم

فإن من أسباب زايدة اإلْيان النظر يف سرية النيب صلى هللا عليه وسلم ودراستها وأتمل ما ذكر فيها
من نعوته الطيبة ،وخصاله الكرْية ،ومشائله احلميدة ،فهو أمني هللا على وحيه ،وخريته من خلقه،
وسفريه بينه وبني عباده ،املبعوث ابلدين القومي ،واملنهج املستقيم ،أرسله هللا رمحة للعاملني ،وإماما

للمتقني ،وحجة على اخلالئق أمجعني ،أرسله على حني فرتة من الرسل فهدى به إىل أقوم الطرق

وأوضح السبل ،وافرتض على العباد طاعته وتعزيره ،وتوقريه وحمبته ،والقيام حبقوقه ،وسد دون اْلنة

الطرق فلن تفتح ألحد إَّل من طريقه ،فشرح له صدره ،ورفع له ذكره ،ووضع عنه وزره ،وجعل الذلة
والصغار على من خالف أمره بل وَّل سبيل ألحد جاء بعده يف نيل السعادة يف الدنيا واآلخرة إَّل

ابتباعه وطاعته والسري على هنجه.
_________

((( )1مدارج السالكني)) ((( )252 /3( ،)124 /1الوابل الصيب َّلبن القيم)) (ص.)125 :
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قال ابن القيم رمحه هللا( :ومن ها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إىل معرفة الرسول وما جاء
به ،وتصديقه فيما أخرب به ،وطاعته فيما أمر ،فإنه َّل سبيل إىل السعادة والفالح يف الدنيا وَّل يف

اآلخرة إَّل على أيدي الرسل ،وَّل سبيل إىل معرفة الطيب واخلبيث على التفصيل إَّل من جهتهم ،وَّل
ينال رضى هللا ألبتة إَّل على أيديهم ،فالطيب من األعمال واألقوال واألخالق ليس إَّل هديهم وما
جاءوا به ،فهم امليزان الراجح الذي على أقواهلم وأعماهلم وأخالقهم توزن األقوال واألخالق

واألعمال ،وِبتابعتهم يتميز أهل اهلدى من أهل الضالل ،فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إىل
روحه ،والعني إىل نورها ،والروح إىل حياهتا ،فأي ضرورة وحاجة فرضت ،فضرورة العبد وحاجته إىل

الرسل فوقها بكثري.
وما ظنك ِبن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عني ،فسد قلبك وصار كاحلوت إذا فارق املاء،

ووضع يف املقالة ،فحال العبد عند مفارقة قلبه ملا جاء به الرسل كهذه احلال ،بل أعظم ،ولكن َّل
حيس هبذا إَّل قلب حي ،وما ْلرح ِبيت إيالم.

وإذا كانت سعادة العبد يف الدارين معلقة هبدي النيب صلى هللا عليه وسلم فيجب على كل من نصح

نفسه ،وأحب جناهتا وسعادهتا ،أن يعرف من هديه وسريته وشأنه ما خيرج به عن اْلاهلني به ،ويدخل
به يف عداد أتباعه وشيعته وحزبه ،والناس يف هذا بني مستقبل ،ومستكثر ،وحمروم ،والفضل بيد هللا

يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم) (.)1

وهلذا فإن من درس السنة وأتمل يف نعوت وصفات النيب صلى هللا عليه وسلم اليت جاء ذكرها يف
الكتاب والسنة وكتب السري ،فقد استكثر لنفسه من اخلري ،وازداد حبه للنيب صلى هللا عليه وسلم،
وأورثته هذه احملبة املتابعة له يف القول والعمل( ،وأصل األصول العلم ،وأنفع العلوم النظر يف سرية

الرسول وأصحابه) (.)2

فمن أتمل مثال قول هللا تعاىل يف وصف نبيه صلى هللا عليه وسلم:
ول ِمن أَن ُف ِس ُكم ع ِزيز علَي ِه ما عنِتمم ح ِريص علَي ُكم ِابلْم ْؤِمنِني رُؤ ٌ ِ
يم [التوبة:
ْ َ ٌ َْ َ َ ْ َ ٌ َْ
لََق ْد َجاء ُك ْم َر ُس ٌ ْ
وف َّرح ٌ
ُ َ َ

.]128
ك لَ َعلى ُخلُ ٍق َع ِظ ٍيم [القلم.]4 :
َوإِنَّ َ
فَبِما ر ْمح ٍة ِمن ِ
ظ الْ َقل ِ
استَـ ْغ ِف ْر َهلُ ْم
نت فَظاا غَلِي َ
ك فَا ْع ُ
ْب َّلَن َفضمواْ ِم ْن َح ْولِ َ
نت َهلُ ْم َولَ ْو ُك َ
هللا لِ َ
ف َع ْنـ ُه ْم َو ْ
َ ََ َ
ت فَـتـوَّكل علَى ِ
ِِ
ني [آل عمران ]159 :اآلية
هللا إِ َّن هللاَ ُِحي م
َو َشا ِو ْرُه ْم ِيف األ َْم ِر فَِإذَا َع َزْم َ َ َ ْ َ
ب ال ُْمتَـ َوكل َ
وغريها من اآلايت.
وأتمل يف السنة ما جاء عن الصحابة رضي هللا عنهم يف نعت النيب صلى هللا عليه وسلم مثل:

حديث عائشة رضي هللا عنها قالت(( :ما خري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني أمرين ،إَّل أخذ
أيسرمها ،ما مل يكن إمثا ،فإذا كان إمثا كان أبعد الناس منه ،وما انتقم لنفسه إَّل أن تنتهك حمارم هللا

فينتقم هلل هبا)) (.)3

وحديث أنس بن مالك رضي هللا عنه قال(( :خدمته صلى هللا عليه وسلم عشر سنني ،فوهللا ما قال
يل أف قط ،وَّل قال لشيء فعلته مل فعلت كذا ،وَّل لشيء مل أفعله ،أَّل فعلت كذا)) (.)4

وقال رضي هللا عنه(( :كان صلى هللا عليه وسلم أجود الناس ،وأمجل الناس ،وأشجع الناس)) (.)5
وقال رضي هللا عنه(( :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحسن الناس خلقا)) (.)6
_________

((( )1زاد املعاد)) (.)69 /1

((( )2صيد اخلاطر)) َّلبن اْلوزي (ص.)66 :
( )3رواه البخاري ( )3367ومسلم (.)6190
( )4رواه البخاري ( )5691ومسلم (.)6151

( )5رواه البخاري ( ،)2665ومسلم ( .)6164بلفظة(( :أحسن)) بدَّلً من ((أمجل)).
( )6رواه البخاري ( ،)5850ومسلم (.)5747
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وحديث عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنه(( :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يكن فاحشا وَّل
متفحشا ،وأنه كان يقول :خياركم أحسنكم أخالقا)) (.)1
وحديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال(( :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشد حياء من
العذراء يف خدرها ،وكان إذا كره شيئا عرفناه يف وجهه)) ( .)2وغريها مما يطول ذكره.

فإن من أتمل ذلك انتفع به غاية اَّلنتفاع ،مث إن هذا من أعظم ما يقوي احملبة يف قلب املسلم لنبيه

صلى هللا عليه وسلم ،وزايدة احملبة له صلى هللا عليه وسلم زايدة يف اإلْيان ،تورث املتابعة والعمل
الصاحل ،وهذا من أعظم أبواب وسبل اهلداية.

وقد ذكر ابن القيم رمحه هللا ،أن للهداية أسباابً متعددة ،وطرقاً متنوعة ،وهذا من لطف هللا بعباده،
لتفاوت عقوهلم وأذهاهنم وبصائرهم ،وذكر من هذه األسباب أتمل حال وأوصاف النيب صلى هللا
عليه وسلم ،وأن هذا سبب هلداية بعض الناس.

قال رمحه هللا( :ومنهم من يهتدي ِبعرفته حباله صلى هللا عليه وسلم وما فطر عليه من كمال األخالق

واألوصاف واألفعال ،وأن عادة هللا أن َّل خيزي من قامت به تلك األوصاف واألفعال ،لعلمه ابهلل

ومعرفته به ،وأنه َّل خيزي من كان هبذه املثابة ،كما قالت أم املؤمنني خدجية رضي هللا عنها له صلى

هللا عليه وسلم(( :أبشر فوهللا لن خيزين هللا أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق احلديث وحتمل الكل
وتقري الضيف وتعني على نوائب احلق)) (.)4( ).)3

وقال ابن سعدي رمحه هللا( :ومن طرق موجبات اإلْيان وأسبابه معرفة النيب صلى هللا عليه وسلم،
ومعرفة ما هو عليه من األخالق العالية ،واألوصاف الكاملة ،فإن من عرفه حق املعرفة مل يرتب يف
صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة ،والدين احلق ،كما قال تعاىل :أ َْم َملْ يَـ ْع ِرفُوا َر ُسوَهلُ ْم فَـ ُه ْم
لَهُ م ِ
نك ُرو َن [املؤمنون .]69 :أي :فمعرفته صلى هللا عليه وسلم توجب للعبد املبادرة لإلْيان ممن مل
ُ
يؤمن ،وزايدة اإلْيان ممن آمن به .وقال تعاىل حااثً هلم على تدبر أحوال الرسول الداعية لإلْيان :قُ ْل
َّلل مثْىن وفُـرادى ُمثَّ تَـتـ َف َّكروا ما بِص ِ
اح َدةٍ أَن تَـ ُق ِ ِ
َعظُ ُكم بِو ِ
إِ َّمنَا أ ِ
احبِ ُكم ِمن ِجن ٍَّة إِ ْن ُه َو إََِّّل نَ ِذ ٌير لَّ ُكم
وموا َّ َ َ َ َ َ
َ ُ َ َ
ُ
َ
اب َش ِد ٍ
ني يَ َد ْي َع َذ ٍ
يد [سبأ.]46 :
بَ ْ َ

وأقسم تعاىل بكمال هذا الرسول وعظمة أخالقه ،وأنه أكمل خملوق بقوله :ن َوالْ َقلَ ِم َوَما يَ ْسطُُرو َن َما
ك ألَجرا غَ ْري ممَْنُ ٍ
َنت بِنِ ْع َم ِة َربِ َ ِ ٍ ِ
ك لَ َعلى ُخلُ ٍق َع ِظ ٍيم [القلم.]4 - 1 :
ون َوإِنَّ َ
أ َ
ك ِبَ ْجنُون َوإ َّن لَ َ ْ ً َ

فهو صلى هللا عليه وسلم أكرب داع لإلْيان يف أوصافه احلميدة ،ومشائله اْلميلة ،وأقواله الصادقة،
ول َِّ
وأفعاله الرشيدة ،فهو اإلمام األعظم والقدوة األكمل لََق ْد َكا َن لَ ُكم ِيف ر ُس ِ
سنَةٌ لِ َمن
اَّلل أ ْ
ْ َ
ُس َوةٌ َح َ
ِ
اآلخر وذَ َكر َّ ِ
َكا َن يَـ ْر ُجو َّ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُك ْم
الر ُس ُ
آات ُك ُم َّ
ريا [األحزابَ ]21 :وَما َ
اَّللَ َكث ً
اَّللَ َوالْيَـ ْوَم َ َ َ
اَّللَ َش ِدي ُد الْ ِع َق ِ
اَّللَ إِ َّن َّ
َع ْنهُ فَانتَـ ُهوا َواتَّـ ُقوا َّ
اب [احلشر.]7 :
_________

( )1رواه البخاري ( )3366ومسلم (.)6177
( )2رواه البخاري ( )3369ومسلم (.)6176
( )3رواه البخاري ( )4670ومسلم ( )422وهو جزء من حديث طويل.
((( )4مفتاح دار السعادة)) (ص )340 :وانظره أيضاً( :ص.)323 :
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اداي يـنَ ِ
ِ
ادي لِ ِإلْيَ ِ
ِ
ان
وقد ذكر هللا عن أويل األلباب الذين هم خواص اخللق أهنم قالواَّ :ربَّـنَا إِنَّـنَا َمس ْعنَا ُمنَ ً ُ
ِ
آمنَّا َربَّـنَا فَا ْغ ِف ْر لَنَا ذُنُوبَـنَا َوَك ِف ْر َعنَّا َسيِئَاتِنَا َوتَـ َوفَّـنَا َم َع األبْـ َرا ِر [آل عمران]193 :
أَ ْن آمنُواْ بَِربِ ُك ْم فَ َ
ِ ِ ِ
آمنَّا أي :إْياَن َّل
وهو هذا الرسول الكرمي يُـنَادي ل ِإلْيَان بقوله وخلقه ،وعمله ودينه ،ومجيع أحواله فَ َ
يدخله ريب ) ...
إىل أن قال( :وهلذا كان الرجل املنصف الذي ليس له إرادة إَّل اتباع احلقِ ،بجرد ما يراه ويسمع
كالمه يبادر إىل اإلْيان به صلى هللا عليه وسلم ،وَّل يراتب يف رسالته ،بل كثري منهم ِبجرد ما يرى

وجهه الكرمي يعرف أنه ليس بوجه كذاب  .)1( ) ...زايدة اإلْيان ونقصانه وحكم اَّلستثناء فيه لعبد

الرزاق البدر -ص195

املسألة الرابعة :أتمل حماسن الدين اإلسالمي

فإن الدين اإلسالمي كله حماسن ،عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها ،وأخالقه أمحد األخالق
وأمجلها ،وأعماله وأحكامه أحسن األحكام وأعدهلا.

وهبذا النظر اْلليل ،والتأمل اْلميل يف حماسن هذا الدين ،يزين هللا اإلْيان يف قلب العبد ،وحيببه إليه
كما امنت به على خيار خلقه بقوله َولَ ِك َّن َّ
ب إِلَْي ُك ُم ا ِإلْيَا َن َوَزيَّـنَهُ ِيف قُـلُوبِ ُك ْم َوَك َّرَه إِلَْي ُك ُم الْ ُك ْف َر
اَّللَ َحبَّ َ

الر ِ
اش ُدو َن [احلجرات ]7 :فيكون اإلْيان يف القلب أعظم احملبوابت،
ك ُه ُم َّ
صيَا َن أ ُْولَئِ َ
سو َق َوال ِْع ْ
َوالْ ُف ُ
وأمجل األشياء ،وهبذا يذوق العبد حالوة اإلْيان ،وجيدها يف قلبه ،فيتجمل الباطن أبصول اإلْيان

وحقائقه ،وتتجمل اْلوارح أبعمال اإلْيان (.)2

قال ابن القيم رمحه هللا( :وإذا أتملت احلكمة الباهرة يف هذا الدين القومي وامللة احلنيفية والشريعة

احملمدية اليت َّل تنال العبارة كماهلا وَّل يدرك الوصف حسنها وَّل تقرتح عقول العقالء ولو اجتمعت
وكانت على أكمل عقل رجل منهم فوقها ،وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها

وشهدت بفضلها ،وأنه ما طرق العامل شريعة أكمل وَّل أجل وَّل أعظم منها ،فهي نفسها الشاهد

واملشهود له ،واحلجة واحملتج له ،والدعوى والربهان ولو مل أيت الرسول بربهان عليها لكفى هبا برهاَنً
وآيةً وشاهداً على أهنا من عند هللا) (.)3
وهلذا فإن أتمل حماسن هذا الدين ،والنظر فيما جاء فيه من أوامر ونواه ،وشرائع وأحكام ،وأخالق

وآداب ،ملن أعظم الدواعي والدوافع للدخول فيه ملن مل يؤمن ،ولالزدايد منه ملن آمن ،بل إن من

قوي أتمله حملاسن هذا الدين ،ورسخت قدمه يف معرفته ومعرفة حسنه وكماله ،وقبح ما خالفه ،كان
من أقوى الناس إْياَنً وأحسنهم ثبااتً عليه ،وْتسكاً به.

وهلذا يقول ابن القيم رمحه هللا( :واملقصود أن خواص األمة ،ولباهبا ،ملا شهدت عقوهلم حسن هذا
الدين وجاللته وكماله ،وشهدت قبح ما خالفه ونقصه ورداءته خالط اإلْيان به وحمبته بشاشة

القلوب ،فلو خري بني أن يلقى يف النار وبني أن خيتار ديناً غريهَّ ،لختار أن يقذف يف النار وتقطع

أعضاؤه وَّل خيتار ديناً غريه ،وهذا الضرب من الناس هم الذين استقرت أقدامهم يف اإلْيان ،وهم
أبعد الناس عن اَّلرتداد عنه وأحقهم ابلثبات عليه إىل يوم لقاء هللا) (.)4

_________

((( )1التوضيح والبيان)) (ص.)29 :
((( )2التوضيح والبيان)) (ص.)32 :
((( )3مفتاح دار السعادة)) (ص 328 ،324 :وما بعدها).
((( )4مفتاح دار السعادة)) (.)340
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قلت :ويشهد ملا قاله ابن القيم هنا ،حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى
((ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلْيان أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها،
هللا عليه وسلم:
ٌ
وأن حيب املرء َّل حيبه إَّل هلل ،وأن يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يقذف يف النار)) (.)1

فهذا الذي ذاق حالوة اإلْيان وخالطت بشاشته سويداء قلبه ،وأضاء نوراً به ،واطمأن بذلك أشد
اَّلطمئنانَّ ،ل يكاد بعد ذلك يرجع إىل الكفر والضالل ،واتباع األهواء والظنون الكاذبة بل إنه

يكون من أرسخ الناس إْياَنً وأشدهم ْتسكاً وثبااتً ،وأقواهم تعلقاً بربه وخالقه ،ألنه دخل اإلسالم

عن علم وقناعة ومعرفة ،فعرف حسن اإلسالم وهباءه ،وجودته ونقاءه ،وْتيزه عن غريه من األداين،

فرضيه ديناً لنفسه ،وأنس به أشد األنس ،فكيف يبغي بعد ذلك غريه بدَّلً ،أو يطلب عنه مصرفاً،
أو يروم عنه انتقاَّلً أو حتويالً.

وهلذا فإن من الفوائد اْلليلة املستنبطة من هذا احلديث أنه يعد دليالً من أدلة أهل السنة واْلماعة

الكثرية على زايدة اإلْيان ونقصانه ،وتفاضل أهله فيه .كما قال الوالد حفظه هللا( :ومن فقه احلديث
وما يستنبط منه  ...فذكر أموراً منها :أن يف احلديث دليالً على تفاضل الناس يف اإلْيان ،وأنه يزيد
ابلطاعة وينقص ابملعصية ،وذلك أن من وجدت فيه اخلصال الثالث وجد حالوة اإلْيان خبالف

غريه) ( .)2زايدة اإلْيان ونقصانه وحكم اَّلستثناء فيه لعبد الرزاق البدر -ص200
املسألةاخلامسة :قراءة سرية سلف هذه األمة

فإن سلف هذه األمة أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم واتبعيهم إبحسان ،أهل الصدر األول من

اإلسالم ،هم خري القرون ،ومحاة اإلسالم ،وهداة األَنم ،وليوث الصدام ،وأهل املشاهد واملواقف
العظام ،وهم محلة هذا الدين ونقلته ملن جاء بعدهم من العاملني ،أقوى الناس إْياَنً وأرسخهم علماً
وأبرهم قلوابً وأزكاهم نفوساً ،وخص منهم أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم الذين خصهم هللا برؤية
نبيه صلى هللا عليه وسلم ومتعهم ابلنظر إىل طلعته ،وأكرمهم بسماع صوته واألنس حبديثه ،فأخذوا

الدين منه غضاً طرايً ،فاستحكمت به قلوهبم ،واطمأنت به نفوسهم ،وثبتوا عليه ثبوت اْلبال.
ت لِلن ِ
َّاس [آل عمران.]110 :
ري أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
ويكفي يف بيان فضلهم أن هللا خاطبهم بقولهُ :كنتُ ْم َخ ْ َ

واملعىن :أهنم خري األمم ،وأنفع الناس للناس.

ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((خري أميت
القرن الذين بعثت فيه مث الذين يلوهنم .)3( )) ...

فمن أتمل حال هؤَّلء األخيار ،وقرأ سريهم ،وعرف حماسنهم ،وأتمل ما كانوا عليه من خلق عظيم،

وأتس ابلرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم ،وتعهد لإلْيان ،وخوف من الذنوب واملعاصي ،وحذر من
الرايء والنفاق ،وإقبال على الطاعة ،وتنافس يف فعل اخلري ،وتبصر يف حاهلم وقوة إْياهنم ،وشدة

تعبدهم هلل ،وحرصهم على طاعته ،وإعراضهم عن الدنيا الفانية ،وإقباهلم على اآلخرة الباقية ،فإنه

سيقف من خالل هذا التأمل والنظر على مجل من املكاسب وكثري من النعوت واخلالل ما يدعوه إىل
صدق التأسي هبم ،وحمبة التحلي بنعوهتم ،فذكرهم يذكر ابهلل ،وأتمل أحواهلم يقوي اإلْيان وجيلو

الفؤاد ،وما أحسن ما قيل:

كرر علي حديثهم اي حادي  ...فحديثهم جيلي الفؤاد الصادي
_________

( )1أخرجه البخاري ( )16ومسلم (.)174
((( )2عشرون حديثاً من صحيح البخاري دراسة أسانيدها وشرح متوهنا)) للوالد الكرمي الشيخ
عبداحملسن العباد (ص.)168 :

( )3رواه ((مسلم)) (.)6636
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وموضع التأمل والبحث يف سري وأخبار هؤَّلء األخيار :كتب التاريخ ،والسري والزهد ،والرقائق،
والورع ،وغريها ،واَّلستفادة مما صح منها ،فهذا التأمل والنظر يورث صاحبه حسن التشبه هبؤَّلء،

وكما يقول شيخ اإلسالم( :ومن كان هبم أشبه كان ذلك فيه أكمل) ( ،)1ومن تشبه بقوم فهو منهم.

فهذه األمور املتقدمة مجيعها تزيد يف اإلْيان وتقويه ،وهي مندرجة حتت العلم الشرعي املستمد من
كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وما كان عليه سلف هذه األمة.

مث إن العلوم األخرى غري العلم الشرعي كعلم الطب واهلندسة وعلم الفلك واحلساب وعلم النبات،
وغريها من العلوم اليت توسع الناس فيها حديثا وأعطيت من العناية واَّلهتمام أكثر من حقها ،حىت
شغلت الكثري ممن اعتىن هبا عن تعلم بدائيات الدين ،واألمور املعلومة منه ابلضرورة فهذه العلوم

أيضاً هلا أثر ابلغ يف زايدة إْيان من اشتغل هبا واعتىن بتحصيلها ،إن أخلص القصد ،وأراد احلق،

وجترد من اهلوى.

وكم من رجل آمن وازداد إْيانه بسبب اشتغاله ابلطب ،ووقوفه على إعجاز هللا ودقة صنعه يف خلق
اإلنسان ،وما ركبه فيه من عجائب اخللق ودقة الصنع ما يبهر العقول وحيري األلباب.
س ِن تَـ ْق ِو ٍمي [التني.]4 :
نسا َن ِيف أ ْ
َح َ
قال تعاىل :لََق ْد َخلَ ْقنَا ا ِإل َ

ص َوَرُك ْم [غافر.]64 :
ص َّوَرُك ْم فَأ ْ
س َن ُ
وقالَ :و َ
َح َ

وقال :وِيف أَن ُف ِس ُكم أَفَال تُـ ْب ِ
ص ُرو َن [الذارايت.]21 :
ْ
َ

وكذلك اَّلشتغال بباقي العلوم األخرى يزيد يف إْيان اإلنسان حبسب تفكره وأتمله وحتريه لنيل احلق،

واألمر أوَّلً وأخرياً بيد هللا سبحانه فهو يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم.

مث إن هذه العلوم َّل تؤدي إىل زايدة اإلْيان ،إَّل إذا صحبها تفكر وأتمل يف آايت هللا الباهرة
وحججه الظاهرة ،فإن عدمت ذلك عدمت هذه الفائدة اْلليلة والثمرة العظيمة ومل تنفع صاحبها
هذا النفع العائد على إْيانه ابلزايدة والقوة والثبات.

وهذا يبني أمهية التفكر والتأمل يف آايت هللا وخملوقاته ،وهو السبب الثاين من أسباب زايدة اإلْيان،
وهو موضوع البحث التايل .زايدة اإلْيان ونقصانه وحكم اَّلستثناء فيه لعبد الرزاق البدر -ص203
_________

((( )1العبودية)) (ص.)94 :
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املطلب الثاين :التأمل يف آايت هللا الكونية
فإن التأمل فيها ،والنظر يف خملوقات هللا املتنوعة العجيبة ،من مساء وأرض ،ومشس وقمر ،وكواكب

وجنوم ،وليل وهنار ،وجبال وأشجار ،وحبار وأهنار ،وغري ذلك من خملوقات هللا اليت َّل تعد وَّل حتصى،
ملن أعظم دواعي اإلْيان ،وأنفع أسباب تقويته.

فتأمل خلق السماء وارجع البصر فيها كرة بعد كرة كيف تراها من أعظم اآلايت يف علوها وارتفاعها،
وسعتها وقرارها حبيث َّل تصعد علوا كالنار وَّل هتبط َنزلة كاألجسام الثقيلة ،وَّل عمد حتتها ،وَّل
عالقة فوقها ،بل هي ممسوكة بقدرة هللا ،مث أتمل استواءها واعتداهلا ،فال صدع فيها وَّل فطر وَّل

شق ،وَّل أمت وَّل عوج.

مث أتمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذي هو أحسن األلوان ،وأشدها موافقة للبصر وتقوية له.

وأتمل خلق األرض وكيف أبدعت ،تراها من أعظم آايت فاطرها وبديعها ،خلقها سبحانه فراشاً
ومهاداً ،وذللها لعباده ،وجعل فيها أرزاقهم ،وأقواهتم ومعايشهم ،وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها يف

حوائجهم ،وتصرفاهتم ،وأرساها ابْلبال فجعلها أواتداً حتفظها لئال ْتيد هبم ،ووسع أكنافها ودحاها،
فمدها وبسطها وطحاها فوسعها من جوانبها ،وجعلها كفااتً لألحياء تضمهم على ظهرها ما داموا

أحياء ،وكفااتً لألموات تضمهم يف بطنها إذا ماتوا ،فظهرا وطن لألحياء وبطنها وطن لألموات.

مث انظر إليها وهي ميتة هامدة خاشعة فإذا أنزل هللا عليها املاء اهتزت وربت ،فارتفعت واخضرت
وأنبتت من كل زوج هبيج ،فأخرجت عجائب النبات يف املنظر واملخرب ،هبيج للناظرين كرمي

للمتناولني.

مث أتمل كيف أحكم جوانب األرض ابْلبال الراسيات الشوامخ الصم الصالب وكيف نصبها فأحسن
نصبها .وكيف رفعها وجعلها أصلب أجزاء األرض ،لئال تضمحل على تطاول السنني ،وترادف
األمطار والرايح ،بل أتقن صنعها وأحكم وضعها ،وأودعها من املنافع واملعادن والعيون ما أودعها.

مث أتمل هذا اهلواء اللطيف احملبوس بني السماء واألرض يدرك حبس اللمس عند هبوبه ،يدرك جسمه
وَّل يرى شخصه فهو جيري بني السماء واألرض والطري حملقة فيه ساحبة أبجنحتها كما تسبح

حيواَنت البحر يف املاء ،وتضطرب جوانبه ،وأمواجه عند هيجانه كما تضطرب أمواج البحار.

مث أتمل كيف يُنشئ سبحانه هبذا الريح السحاب املسخر بني السماء واألرض فتثريه كسفا مث يؤلف
بينه ويضم بعضه إىل بعض مث تلقحه الريح وهي اليت مساها سبحانه لواقح مث يسوقه على متوهنا إىل

األرض احملتاجة إليه ،فإذا عالها واستوى عليها اهراق ماءه عليها فريسل سبحانه عليه الريح وهو يف
اْلو فتذروه وتفرقه لئال يؤذي ويهدم ما ينزل عليه جبملته حىت إذا رويت وأخذت حاجتها منه أقلع

عنها وفارقها فهي روااي األرض حممولة على ظهور الرايح.

مث أتمل البحار املكتنفة لألقطار اليت هي خلجان من البحر احمليط األعظم جبميع األرض حىت أن

املكشوف من األرض واْلبال واملدن ابلنسبة إىل املاء كجزيرة صغرية يف حبر عظيم ،وبقية األرض

مغمورة ابملاء ،ولوَّل إمساك الرب تبارك وتعاىل له بقدرته ومشيئته وحبسه املاء لطفح على األرض
وعالها كلها.

وأتمل الليل والنهار ومها من أعجب آايت هللا كيف جعل الليل سكناً ولباساً يغشي العامل فتسكن
فيه احلركات ،وأتوي احليواَنت إىل بيوهتا ،والطري إىل أوكارها ،وتستجم النفوس وتسرتيح من كد

السعي والتعب حىت إذا أخذت منها النفوس راحتها وسباهتا وتطلعت إىل معايشها وتصرفها جاء فالق
اإلصباح سبحانه وتعاىل ابلنهار يقدم جيشه بشري الصباح ،فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق
وكشفها عن العامل فإذا هم مبصرون ،فانتشر احليوان وتصرف يف معاشه ومصاحله ،وخرجت الطيور
من أوكارها ،فيا له من معاد ونشأة دال على قدرة هللا سبحانه على املعاد األكرب.

()68/6

وأتمل حال الشمس والقمر يف طلوعهما وغروهبا إلقامة دوليت الليل والنهار ،ولوَّل طلوعهما لبطل
أمر العامل ،وكيف كان الناس يسعون يف معاشهم ،ويتصرفون يف أمورهم ،والدنيا مظلمة عليهم وكيف
السماء بـروجا وجعل فِ ِ
ِ
اجا َوقَ َم ًرا
ار َك الَّذي َج َع َل ِيف َّ َ ُ ُ ً َ َ َ َ َ
يها س َر ً
كانوا يتهنون ابلعيش مع فقد النور فـ تَـبَ َ
منِريا وهو الَّ ِذي جعل اللَّيل والنـَّه ِ
ورا [الفرقان.]62 - 61 :
اد أَن يَ َّذ َّك َر أ َْو أ ََر َ
ار خ ْل َفةً لِ َم ْن أ ََر َ
اد ُش ُك ً
ََ َ ْ َ َ َ َ
ً َ َُ
وأتمل خلق احليواَنت على اختالف صفاته وأجناسه وأشكاله ومنافعه وألوانه وعجائبه املودعة فيه،
فمنه املاشي على بطنه ومنه املاشي على رجليه ،ومنه املاشي على أربع ،ومنه ما جعل سالحه يف

رجليه وهو ذو املخالب ،ومنه ما جعل سالحه املناقري كالنسر والرخم والغراب ،ومنه ما جعل سالحه
األسنان ،ومنه ما جعل سالحه القرون يدافع عن نفسه.

وأتمل وخذ العربة عموماً من وضع هذا العامل وأتليف أجزائه ونظمها على أحسن نظام وأدلة على

كمال قدرة خالقه وكمال علمه ،وكمال حكمته وكمال لطفه ،فإنك إذا أتملت العامل وجدته كالبيت
املبين املعد فيه مجيع آَّلته ومصاحله وكل ما حيتاج إليه ،فالسماء سقفه املرفوع عليه ،واألرض مهاده

بساط وفراش ومستقر للساكن ،والشمس والقمر سراجان يزهران فيه ،والنجوم مصابيح له وزينة
وأدلة للمتنقل يف طرق هذه الدار واْلواهر واملعادن خمزونة فيه ،كالذخائر واحلواصل املعدة املهيأة كل
شيء منها لشأنه الذي يصلح له وضروب النبات مهيأة ملآربه ،وصنوف احليوان مصروفة يف مصاحله

فمنها الركوب ومنها احللوب ومنها الغذاء ومنها اللباس واألمتعة واآلَّلت ،ومنها احلرس ،وجعل

اإلنسان كامللك املخول يف ذلك احملكم فيه ،املتصرف بفعله وأمره ففي هذا أعظم دَّللة وأقوى
برهان على اخلالق العليم احلكيم اخلبري ،الذي قدر خلقه أحسن تقدير ،ونظمه أحسن تنظيم.
بل وأتمل وخذ العربة على وجه اخلصوص من خلق هللا لك أيها اإلنسان وأتمل يف مبدأ خلقك

ووسطه وآخره ،فانظر بعني البصرية ،إىل أول خلقك من نطفة من ماء مهني مستقذر كيف استخرجها
رب األرابب من بني الصلب والرتائب منقادة لقدرته ،على ضيق طرقها واختالف جماريها إىل أن
ساقها إىل مستقرها وجممعها ،وكيف مجع سبحانه بني الذكر واألنثى ،وألقى احملبة بينهما ،وكيف

قادمها بسلسلة الشهوة واحملبة إىل اَّلجتماع الذي هو سبب ختليق الولد وتكوينه ،وتكيف قدر
اجتماع ذينك املاءين مع بُعد كل منهما عن صاحبه ،وساقهما من أعماق العروق واألعضاء،

ومجعهما يف موضع واحد جعل هلما قراراً مكيناً َّل يناله هواء يفسده وَّل برد جيمده وَّل عارض يصل

إليه ،مث قلب تلك النطفة البيضاء املشربة علقة محراء تضرب إىل سواد ،مث جعلها مضغة حلم خمالفة
للعلقة يف لوهنا وحقيقتها وشكلها ،مث جعلها عظاماً جمردة َّل كسوة عليها مباينة للمضغة يف شكلها
وهيئتها وقدرها وملمسها ولوهنا ،وهكذا تندرج أطوار خلق اإلنسان إىل أن خيرج هبذه الصور اليت

صوره هللا عليها فشق له السمع والبصر والفم واألنف وسائر املنافذ ومد اليدين والرجلني وبسطهما

وقسم رؤوسهما ابألصابع ،مث قسم األصابع ابألَنمل ،وركب األعضاء الباطنة من القلب واملعدة

والكبد والطحال والرئة والرحم واملثانة واألمعاء كل واحد منها له قدر خيصه ومنفعة ختصه ()1
فسبحان الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى القائل :وِيف أَن ُف ِس ُكم أَفَال تُـ ْب ِ
ص ُرو َن [الذارايت.]21 :
ْ
َ
_________

((( )1مفتاح دار السعادة)) (ص(( )226 - 205 :التبيان يف أقسام القرآن)) (ص)295 :
((شفاء العليل)) (ص(( )66 :العظمة أليب الشيخ األصبهاين)) (.)209 /1
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(فجميع املخلوقات من الذرة إىل العرش سبل متصلة إىل معرفته – تعاىل – وحجج ابلغة على أزليته،
والكون مجيعه ألسن َنطقة بوحدانيته ،والعامل كله كتاب يقرأ حروف أشخاصه املتبصرون على قدر
بصائرهم) (.)1

فتأمل هذه اآلايت وغريها مما خلق هللا يف السموات واألرض وتدبرها وإمعان النظر وإجالة الفكر فيها
من أعظم ما يعود على اإلنسان ابلنفع يف تقوية إْيانه وتثبيته ،ألنه يعرف من خالهلا وحدانية خالقه

ومليكه ،وكماله سبحانه وتعاىل ،فيزداد حبه وتعظيمه وإجالله له ،وتزداد طاعته وانقياده وخضوعه
له ،وهذه من أعظم مثرات هذا النظر.

قال ابن القيم رمحه هللا( :وإذا أتملت ما دعى هللا سبحانه يف كتابه عباده إىل التفكر فيه ،أوقعك على
العلم به سبحانه وتعاىل ،وبوحدانيته ،وصفات كماله ،ونعوت جالله ،من عموم قدرته وعلمه ،وكمال

حكمته ورمحته ،وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه؛ فبهذا تعرف إىل عباده
وندهبم إىل التفكر يف آايته) (.)2

وقال ابن سعدي رمحه هللا( :ومن أسباب اإلْيان ودواعيه ،التفكر يف الكون يف خلق السموات

واألرض وما فيهن من املخلوقات املتنوعة ،والنظر يف نفس اإلنسان وما هو عليه من الصفات فإن
داع ٍ
قوي لإلْيان ،ملا يف هذه املوجودات من عظمة اخللق الدال على قدرة خالقها وعظمته ،وما
ذلك ٍ
فيها من احلسن واَّلنتظام واإلحكام الذي حيري األلباب ،الدال على سعة علم هللا ومشول حكمته وما

فيها من أصناف املنافع والنعم الكثرية اليت َّل تعد وَّل حتصى ،الدالة على سعة رمحة هللا وجوده وبره،

وذلك كله يدعو إىل تعظيم مبدعها وابرئها وشكره واللهج بذكره وإخالص الدين له وهذا هو روح
اإلْيان وسره) (.)3

وهلذا فإن هللا الكرمي سبحانه ندب عباده يف كتابه إىل أتمل هذه اآلايت والدَّلَّلت ،وإىل النظر

والتفكر يف مواضع كثرية منه ،وذلك لكثرة منافعها للعباد وعظم عوائدها عليهم.
ات واألَر ِ ِ ِ
قال تعاىل :إِ َّن ِيف َخل ِْق َّ ِ
َّها ِر والْ ُفل ِ
ْك الَِّيت َجتْ ِري ِيف الْبَ ْح ِر ِِبَا
الس َم َاو َ ْ
ض َوا ْختالَف اللَّْي ِل َوالنـ َ َ
ِ
السماء ِمن َّماء فَأَحيا بِ ِه األرض بـع َد موِهتَا وب َّ ِ
يها ِمن ُك ِل َدآبٍَّة
ثفَ
َّاس َوَما أ َ
َْ
ْ َ َ ْ َ ْ ََ
َنز َل هللاُ م َن َّ َ
يَن َف ُع الن َ
اب الْم ِ
ض آلاي ٍ
ص ِر ِ
الس َح ِ
يف ِ
ت لَِق ْوٍم يَـ ْع ِقلُو َن [البقرة]164 :
ني َّ
الرَاي ِح َو َّ
َوتَ ْ
سخ ِر بَ ْ َ
الس َماء َواأل َْر ِ َ
َُ
ِ
السماو ِ
ض َوَما بَ َّ
ات َواأل َْر ِ
شاء
ث فِي ِه َما ِمن َدابٍَّة َو ُه َو َعلَى مجَْ ِع ِه ْم إِذَا يَ َ
آايتِِه َخل ُ
ْق َّ َ َ
وقال تعاىلَ :وم ْن َ
قَ ِد ٌير [الشورى.]29 :
السماء َكي َ ِ
ف نُ ِ
ت وإِ َىل ا ْْلِبَ ِ
ت
صبَ ْ
ال َك ْي َ
ف ُخلِ َق ْ
وقال تعاىل :أَفَال يَنظُُرو َن إِ َىل ا ِإلبِ ِل َك ْي َ
ت َوإِ َىل َّ َ ْ
ف ُرف َع ْ َ
َوإِ َىل األ َْر ِ
ت [الغاشية.]20 - 17 :
ف ُس ِط َح ْ
ض َك ْي َ
وغريها من اآلايت ،وهي كثرية يف القرآن ،يدعو فيها عباده إىل النظر يف آايته ومفعوَّلته اليت هي

أعظم دليل على توحده وتفرده وعلى قدرته ومشيئته وعلمه سبحانه وتعاىل ،وعلى بره ولطفه وكرمه،

وهذا أعظم داع للعباد إىل حمبة هللا وشكره وتعظيمه وطاعته ومالزمة ذكره ،وهبذا يتبني أن النظر يف
الكون والتأمل فيه من أعظم أسباب اإلْيان وأنفع دواعيه .زايدة اإلْيان ونقصانه وحكم اَّلستثناء فيه

لعبد الرزاق البدر -ص206
_________

((( )1ذيل طبقات احلنابلة َّلبن رجب)) (.)307 /1
((( )2مفتاح دار السعادة)) (ص.)204 :
((( )3التوضيح والبيان)) (ص )31 :وانظر(( :الرايض الناضرة)) (ص.)280 - 258 :
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املطلب الثالث :اَّلجتهاد يف القيام ابألعمال الصاحلة

أن جيتهد املسلم يف القيام ابألعمال الصاحلة اخلالصة لوجه هللا تعاىل وأن يكثر منها ،ويداوم عليها.

فإن كل عمل يقوم به املسلم مما شرعه هللا وخيلص نيته فيه يزيد يف إْيانه ،ألن اإلْيان يزيد بزايدة
الطاعات وكثرة العبادات.

مث إن العبودية اليت شرعها هللا لعباده وطلب منهم القيام هبا ،فرضها ونفلها منقسمة على القلب

واللسان واْلوارح وعلى كل منها عبودية ختصه.

فمن عبودية القلب اليت ختصه :اإلخالص واحملبة والتوكل واإلَنبة والرجاء واخلوف واخلشية والرهبة
والرضى والصرب وغريها من األعمال القلبية.

ومن عبودية اللسان اليت ختصه :قراءة القرآن ،والتكبري والتسبيح والتهليل واَّلستغفار ،ومحد هللا

والثناء عليه ،والصالة والسالم على رسوله وغريها من األعمال اليت َّل تكون إَّل ابللسان.

ومن عبودية اْلوارح اليت ختصها :الصدقة ،واحلج ،والصالة ،والوضوء ،واخلطى إىل املسجد وحنوها
من األعمال اليت تكون ابْلوارح.

فهذه األعمال القلبية واليت ابللسان واليت ابْلوارح كلها من اإلْيان وداخلة يف مسماه فالقيام هبا

واإلكثار منها زايدة يف اإلْيان وإمهاهلا وإنقاصها نقص يف اإلْيان .زايدة اإلْيان ونقصانه وحكم

اَّلستثناء فيه لعبد الرزاق البدر -ص213
ومنها:

-التقرب إىل هللا والتعرف إليه بتحقيق التوحيد أبلوهيته وربوبيته وأمسائه احلسىن وصفاته العلى.

فإنه وَّل شك كلما ازداد هبا حتقيقاً ازداد إْياَنً.
-فعل الفرائض والنوافل واإلحسان فيها ،واإلصابة يف صفاهتا ،واملكاثرة واملسارعة واملداومة يف

ذلك.

-ترك املعاصي واملنهيات تقرابً إىل هللا وابتغاء وجهه سبحانه.

النظر واَّلعتبار يف آايت هللا الشرعية ،ومنها العلم ،وآايته الكونية املورث للعلم والعمل ،ولنيالقلب.
اإلقبال على الدار اآلخرة والسعي هلا ،والزهد يف الدنيا واإلعراض عن زخرفها ِبالحظة ما أعده هللالعباده الصاحلني املستكملني لإلْيان ،وما أعده إلرضائهم.

-التزام السنة النبوية والعض عليها ابلنواجذ ،ولو مع قلة املعاون علماً وفهماً وعمالً ودعوة.

كثرة سؤال هللا والتضرع إليه ابلثبات على دينه ،وحسن العاقبة وسؤاله اهلداية وحسن العمل وقبولهواَّلستزادة من اخلري ،واَّلنطراح بني يديه َّلسيما يف األوقات الفاضلة املستجابة .مسألة اإلْيان لعلي
بن عبد العزيز الشبل – ص26
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املبحث الثالث :أسباب نقصان اإلْيان
وهي عدة عوامل:
أوَّلً -اْلهل وهو ضد العلم:

فهذا من أعظم أسباب نقص اإلْيان ،كما أن العلم من أعظم أسباب زايدته ،فاملسلم العامل َّل يؤثر
حمبة وفعل ما يضره ويشقى به ويتأمل به على ما فيه نفعه وفالحه وصالحه ،أما اْلاهل فإنه لفرط
جهله وقلة علمه فإنه قد يؤثر مثل هذه األشياء على ما فيه فالحه وصالحه ،وذلك َّلنقالب املوازين

عنده ولضعف التصور فيه ،فالعلم أصل لكل خري ،واْلهل أصل لكل شر.

وحمبة الظلم والعدوان وارتكاب الفواحش واقرتاف املناهي سببه األول هو اْلهل وفساد العلم ،أو
فساد القصد ،وفساد القصد من فساد العلم ،فاْلهل وفساد العلم هو السبب الرئيس واألول يف

فساد األعمال ونقص اإلْيان.

قال ابن القيم( :وقد قيل :إن فساد القصد من فساد العلم وإَّل فلو علم ما يف الضار من املضرة
ولوازمها حقيقة العلم ملا آثره ،وهلذا من علم من طعام شهي لذيذ أنه مسموم فإنه َّل يقدم عليه،
فضعف علمه ِبا يف الضار من وجوه املضرة ،وضعف عزمه عن اجتناب ما يوقعه يف ارتكابه ،وهلذا

كان اإلْيان حبسب ذلك ،فإن املؤمن ابلنار حقيقة اإلْيان حىت كأنه يراهاَّ ،ل يسلك طريقها املوصلة
إليها ،فضالً عن أن يسعى فيها جبهده ،واملؤمن ابْلنة حقيقة اإلْيان َّل تطاوعه نفسه أن يقعد عن
طلبها ،وهذا أمر جيده اإلنسان يف نفسه فيما يسعى فيه يف الدنيا من املنافع ،أو التخلص منه من

املضار) (.)1
فالنفس هتوى ما يضرها وَّل ينفعها ْلهلها ِبضرته وهلذا فإن من يتأمل القرآن الكرمي ،جيد فيه أعظم

إشارة إىل أن اْلهل هو سبب الذنوب واملعاصي.
قال تعاىل :قَالُواْ اي موسى اجعل لَّنَا إِ َهلا َكما َهلم ِ
ال إِنَّ ُك ْم قَـ ْوٌم َجتْ َهلُو َن [األعراف.]138 :
آهلَةٌ قَ َ
َ ُ َ َْ
ً َ ُْ
ِ
ِ
ِ
ال َش ْهو ًة ِمن ُدونِ
ِ
ِ
شةَ َوأَنتُ ْم تُـ ْبص ُرو َن أَئنَّ ُك ْم لَتَأْتُو َن ِ
وقال تعاىلَ :ولُوطًا إِ ْذ قَ َ
ال لَِق ْومه أ ََأتْتُو َن الْ َفاح َ
الر َج َ َ
ِ
ساء بَ ْل أَنتُ ْم قَـ ْوٌم َجتْ َهلُو َن [النمل.]55 - 54 :
الن َ
وقال تعاىل :قُل أَفَـغَ ِ
اَّلل َأتْمر ِوين أَ ْعب ُد أَيمـها ا ْْل ِ
اهلُو َن [الزمر.]64 :
ُ َ َ
ْ َْ
ري َّ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ني َّ
الزَكاةَ َوأَط ْع َن َّ
ُوىل َوأَقِ ْم َن َّ
رب َج ا ْْلَاهليَّ ِة األ َ
رب ْج َن تَ َم
وقال تعاىلَ :وقَـ ْر َن ِيف بُـيُوتِ ُك َّن َوَّل تَ ََّ
الصالةَ َوآتِ َ
اَّللَ
ورسولَه إِ َّمنَا ي ِري ُد َّ ِ ِ
ِ
ب َعن ُك ُم ِ
ريا [األحزاب.]33 :
ََ ُ ُ ُ
اَّللُ ليُ ْذه َ
س أ َْه َل الْبَـ ْيت َويُطَ ِه َرُك ْم تَطْ ِه ً
الر ْج َ
وغريها من النصوص الدالة على أن ما وقع فيه الناس من شرك وكفر وفجور وارتكاب للمعاصي
أعظم أسبابه اْلهل ابهلل وأبمسائه وصفاته وبثوابه وعقابه.
وهلذا فإن كل من عصى هللا واقرتف شيئا من الذنوب فهو جاهل ،كما جاء ذلك عن السلف الصاحل

ِِِ
س َو َء ِجبَ َهالَ ٍة ُمثَّ يَـتُوبُو َن ِمن قَ ِري ٍ
ك
ين يَـ ْع َملُو َن ال م
ب فَأ ُْولَئِ َ
يف تفسري قوله تعاىل :إِ َّمنَا التـ َّْوبَةُ َعلَى هللا للَّذ َ
يـتُوب هللا َعلَي ِهم وَكا َن هللا َعلِيماً ح ِكيماً [النساء ،]17 :وقوله :وإِذَا ج َ َّ ِ
ين يُـ ْؤِمنُو َن ِِب َايتِنَا
ُ
َ َ
َ
اءك الذ َ
َ ُ ُ ْ َْ
الر ْمحةَ أَنَّه من ع ِمل ِمن ُكم سوءا ِجبهالَ ٍة ُمثَّ َاتب ِمن بـع ِدهِ
ِِ
َ َْ
ب َربم ُك ْم َعلَى نَـ ْفسه َّ َ ُ َ َ َ ْ ُ ً َ َ
فَـ ُق ْل َسالَ ٌم َعلَْي ُك ْم َكتَ َ
وأَصلَح فَأَنَّهُ غَ ُفور َّرِحيم [األنعام ،]54 :وقولهُ :مثَّ إِ َّن ربَّ َ ِ ِ
وء ِجبَ َهالَ ٍة ُمثَّ َاتبُواْ ِمن
ين َع ِملُواْ ال م
َ
ٌ ٌ
َ ْ َ
ك للَّذ َ
س َ
ك ِمن بـع ِدها لَغَ ُف ِ
يم [النحل.]119 :
بَـ ْع ِد َذلِ َ
َصلَ ُحواْ إِ َّن َربَّ َ َ ْ َ
ك َوأ ْ
ٌ
ور َّرح ٌ
_________
((( )1إغاثة اللهفان)) (.)133 /2
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ومعىن قوله جبهالة يف اآلايت أي جهالة من فاعلها بعاقبتها وإجياهبا لسخط هللا وعقابه وجهله منه
لنظر هللا ومراقبته له ،وجهل منه ِبا أتول منه من نقص اإلْيان أو عدمه ،فكل عاص هلل فهو جاهل

هبذا اَّلعتبار ،وإن كان عاملا ابلتحرمي ،بل العلم ابلتحرمي شرط لكوهنا معصية معاقباً عليها (.)1

وبنحو هذا التفسري لآلية قال مجاعة من السلف ،وروى مجلة منها الطربي يف تفسريه:

فروى عن أيب العالية أنه كان حيدث أن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،كانوا يقولون( :كل

ذنب أصابه عبد فهو جبهالة).

وعن قتادة قال( :اجتمع أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي هللا به

فهو جهالة ،عمدا كان أو غريه).

وعن جماهد قال( :كل من عصى ربه فهو جاهل ،حىت ينزع عن معصيته) وقال أيضاً( :كل من عمل
ِبعصية هللا فذاك منه جبهل حىت يرجع عنه).

وقال السدي( :ما دام يعصي هللا فهو جاهل).
وقال ابن زيد( :كل امرئ عمل شيئاً من معاصي هللا فهو جاهل أبداً حىت ينزع عنها) (.)2

قال شيخ اإلسالم( :وسبب ذلك أن العلم احلقيقي الراسخ يف القلب ْيتنع أن يصدر معه ما خيالفه
من قول أو فعل فمىت صدر خالفه فال بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما

يعارضه ،وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصري جهالً هبذا اَّلعتبار.)3( ).

فاْلهل ابهلل داء خطري ،ومرض فتاك ،جير على صاحبه من الويالت والعواقب الوخيمة الشيء

الكثري ،فمن ْتكن منه هذا الداء وسيطر عليه ،فال تسأل عن هلكته ،فهو هاو يف ظلمة املعاصي

والذنوب ،متنكب عن صراط هللا املستقيم ،مستسلم لدواعي الشبهات والشهوات ،إَّل أن تتداركه

رمحة هللا بغياث القلوب ونور األبصار ومفتاح اخلري العلم النافع املثمر للعمل الصاحل ،إذ ليس هناك

دواء هلذا الداء غري العلم ،وَّل ينفك هذا الداء عن صاحبه إَّل أبن يعلمه هللا ما ينفعه ،ويلهمه

رشده ،فمن أراد هللا به اخلري علمه ما ينفعه ،وفقهه يف دينه وبصره ِبا فيه فالحه وسعادته ،فخرج به
عن اْلهل ومىت مل يرد به خريا أبقاه على جهله ،وهللا املسؤول أن يغيث قلوبنا ابلعلم واإلْيان،

ويعيذَن من اْلهل والعدوان.

اثنياً – الغفلة واإلعراض والنسيان:

فإن هذه األمور الثالثة سبب عظيم من أسباب نقص اإلْيان ،فمن اعرتته الغفلة ،وشغله النسيان،

وحصل منه اإلعراض ،نقص إْيانه وضعف حبسب توافر هذه األمور الثالثة فيه أو بعضها ،وأوجبت

له مرض القلب أو موته ابستيالء الشهوات والشبهات عليه.

أما الغفلة فقد ذمها هللا يف كتابه وأخرب أهنا خلق ذميم من أخالق الكافرين واملنافقني ،وحذر منها

سبحانه أشد التحذير:
ني َّلَّ يـ ْب ِ
قال تعاىل :ولََق ْد ذَرأْ ََن ِْل َهن ِ
ِ
ريا ِم َن ا ْْلِ ِن َوا ِإل ِ
ص ُرو َن ِهبَا
نس َهلُ ْم قُـلُ ٌ
وب َّلَّ يَـ ْف َق ُهو َن هبَا َوَهلُ ْم أَ ْع ٌُ ُ
َ
َّم َكث ً
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ُه ُم الْغَافلُو َن [األعراف.]179 :
َض مل أ ُْولَئ َ
ك َكاألَنْـ َعام بَ ْل ُه ْم أ َ
َوَهلُ ْم آذَا ٌن َّلَّ يَ ْس َم ُعو َن هبَا أ ُْولَئ َ
ِ
ِ َّ ِ
َّ ِ
آايتِنَا غَافِلُو َن
اءَن َوَر ُ
ين َّلَ يَـ ْر ُجو َن لَِق َ
ين ُه ْم َع ْن َ
ضواْ ِاب ْحلَياة ال مدنْـيَا َواط َْمأَنمواْ هبَا َوالذ َ
وقال تعاىل :إَ َّن الذ َ
[يونس.]7 :
ِ ِ
ريا ِم َن الن ِ
آايتِنَا لَغَافِلُو َن
ك لِتَ ُكو َن لِ َم ْن َخ ْل َف َ
يك بِبَ َدنِ َ
وقال تعاىل :فَالْيَـ ْوَم نُـنَ ِج َ
َّاس َع ْن َ
ك آيَةً َوإ َّن َكث ً
[يونس.]92 :
_________

((( )1تفسري ابن سعدي)) (.)39 /2

( )2انظر هذه اآلاثر :يف ((تفسري الطربي)) ((( )209 /5 ،299 /3تفسري البغوي)) ()407 /1
((الفتاوى)) َّلبن تيمية ((( )22 /7تفسري ابن كثري)) (.)463 /1
((( )3اقتضاء الصراط املستقيم)) (ص.)78 :
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اهرا ِمن ا ْحلياةِ ال مدنْـيا وهم ع ِن ِ
ِ
اآلخ َرةِ ُه ْم غَافِلُو َن [الروم.]7 :
َ َُْ َ
وقال تعاىل :يَـ ْعلَ ُمو َن ظَ ً َ ََ
ض مرعاً َو ِخي َفةً َو ُدو َن ا ْْلَ ْه ِر ِم َن الْ َق ْو ِل
ك تَ َ
ك ِيف نَـ ْف ِس َ
وقال لرسوله صلى هللا عليه وسلمَ :واذْ ُكر َّربَّ َ
ِ
ِِ
اآلص ِ
ني [األعراف.]205 :
ال َوَّلَ تَ ُكن م َن الْغَافل َ
ِابلْغُ ُد ِو َو َ

فالغفلة  -وهي :سهو يعرتي من قلة التحفظ والتيقظ ( - )1داء خطري إذا اعرتى اإلنسان وْتكن
منه مل يشتغل بطاعة هللا وذكره وعبادته ،بل يشتغل ابألمور امللهية املبعدة عن ذكر هللا ،وإن عمل
أعماَّل يف طاعته أتيت منه على حال سيئة ووضع غري حسن فتكون أعماله عارية من اخلشوع

واخلضوع واإلَنبة واخلشية والطمأنينة والصدق واإلخالص ،فهذه بعض آاثر الغفلة السيئة على
اإلْيان.

أما اإلعراض ،فقد أخرب هللا يف القرآن الكرمي أن له آاثرا سيئة كثرية وعواقب ونتائج وخيمة:
منها :أن هللا وصف املعرض أبنه َّل أحد أظلم منه ،ووصفه أبنه من اجملرمني كما يف قوله تعاىلَ :وَم ْن
ِ
ِ
أَظْلَم ِممَّن ذُكِر ِِباي ِ ِ
ني ُمنتَ ِق ُمو َن [السجدة.]22 :
ض َع ْنـ َها إِ ََّن م َن الْ ُم ْج ِرم َ
ت َربِه ُمثَّ أَ ْع َر َ
َ َ
ُ
ومنها :إخبار هللا أن املعرض جيعل هللا على قلبه أكنةً وأقفاَّلً فال يفقه وَّل يهتدي أبداً كما يف قوله:
ِ
ومن أَظْلَم ِممَّن ذُكِر ِِباي ِ ِ
ت يَ َداهُ إِ ََّن َج َعلْنَا َعلَى قُـلُوهبِِ ْم أَكِنَّةً أَن
َّم ْ
ت َربِه فَأَ ْع َر َ
ض َع ْنـ َها َونَس َي َما قَد َ
َ َ
ََ ْ ُ
يَـ ْف َق ُهوهُ َوِيف آذَاهنِِ ْم َوقـ ًْرا َوإِن تَ ْد ُع ُه ْم إِ َىل ا ْهلَُدى فَـلَن يَـ ْهتَ ُدوا إِذًا أَبَ ًدا [الكهف.]57 :
ض َعن ِذ ْك ِري
ومنها :أن إعراضه يسبب له عيشة الضنك والضيق دنيا وآخرة ،كما يف قولهَ :وَم ْن أَ ْع َر َ
ش ُرهُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة أَ ْع َمى [طه.]124 :
ضن ًكا َوَْحن ُ
فَِإ َّن لَهُ َم ِعي َ
شةً َ
ومنها :أن املعرض عن ذكر هللا يقيض له القرَنء من الشياطني فيفسدون عليه دينه ،كما يف قوله:
ين [الزخرف.]36 :
ش َعن ِذ ْك ِر َّ
الر ْمحَ ِن نُـ َقيِ ْ
َوَمن يَـ ْع ُ
ض لَهُ َش ْيطَ ًاَن فَـ ُه َو لَهُ قَ ِر ٌ
ك
ومنها :إخبار هللا أبن املعرض حيمل يوم القيامة وزراً ،وأنه يسلك العذاب الصعد كما يف قولهَ :ك َذلِ َ
ك ِمن أَنباء ما قَ ْد سبق وقَ ْد آتَـيـن َ ِ
ِ
ض َع ْنهُ فَِإنَّهُ َْحي ِم ُل يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة
نَـ ُق م
َْ
اك من لَّ ُد ََّن ذ ْك ًرا َم ْن أَ ْع َر َ
ص َعلَْي َ ْ َ َ
ََ َ َ
ِو ْزًرا [طه.]100 - 99 :
ِ ِ
ص َع ًدا [اْلن.]17 :
وقوله :لِنَـ ْفتِنَـ ُه ْم فِ ِيه َوَمن يُـ ْع ِر ْ
ض َعن ذ ْك ِر َربِه يَ ْسلُكْهُ َع َذ ًااب َ
وغريها من اآلايت اليت خيرب فيها سبحانه وتعاىل عن أخطار اإلعراض وأضراره ،واليت من أخطرها
وأشنعها أنه مانع من اإلْيان وحائل دونه ملن مل يؤمن ،وموهن ومضعف إلْيان من آمن ،وحبسب

إعراض اإلنسان يكن له نصيب من هذه النتائج واألخطار.

وأما النسيان  -وهو :ترك اإلنسان ضبط ما استودع ،إما لضعف قلبه ،وإما عن غفلة ،وإما عن
قصد حىت يرتفع عن القلب ذكره ( - )2فله أثر ابلغ يف اإلْيان ،فهو سبب من أسباب ضعفه،

وبوجوده تقل الطاعات ،وتكثر املعاصي.

والنسيان الذي جاء ذكره يف القرآن الكرمي على نوعني :نوعَّ :ل يعذر فيه اإلنسان وهو ما كان أصله
ك هم الْ َف ِ
َّ ِ
ِ
سوا َّ
اس ُقو َن
َنس ُ
عن تعمد منه ،مثل قولهَ :وَّل تَ ُكونُوا َكالذ َ
س ُه ْم أ ُْولَئ َ ُ ُ
اه ْم أَن ُف َ
اَّللَ فَأ َ
ين نَ ُ
[احلشر.]19 :
_________

((( )1بصائر ذوي التمييز)) للفريوزآابدي (.)140 /4
((( )2بصائر ذوي التمييز)) للفريوزآابدي (.)49 /5
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ونوع :يعذر فيه وهو ما مل يكن سببه منه كما يف قوله تعاىل :ربـَّنا َّلَ تُـ َؤ ِ
اخ ْذ ََن إِن نَّ ِسينَا أ َْو أَ ْخطَأ ََْن
ََ
[البقرة ]286 :وقد جاء يف احلديث أن هللا تعاىل قال( :فعلت) (.)1
واملسلم مطالب ِبجاهدة نفسه وإبعادها عن الوقوع فيه ،حىت َّل يتضرر يف دينه وإْيانه.

اثلثاً – فعل املعاصي وارتكاب الذنوب:

فإن هذا َّل خيفى ما به من الضرر وسوء األثر على اإلْيان ،فاإلْيان كما قال غري واحد من السلف:

(يزيد ابلطاعة ،وينقص ابملعاصي) ،فكما أن فعل ما أمر هللا به من واجب ومندوب يزيد يف اإلْيان،
فكذلك فعل ما هنى هللا عنه من حمرم ومكروه ينقص اإلْيان ،إَّل أن الذنوب متفاوتة يف درجاهتا

ومفاسدها وشدة ضررها تفاواتً عظيماً ،كما قال ابن القيم رمحه هللا( :وَّل ريب أن الكفر والفسوق
واملعاصي درجات ،كما أن اإلْيان والعمل الصاحل درجات ،كما قال تعاىل :هم درج ٌ ِ ِ
ات عن َد هللا وهللاُ
ُ ْ َََ
ِ
ك بِغَافِ ٍل َع َّما يَـ ْع َملُو َن
ري ِِبَا يَـ ْع َملُو َن [آل عمران ،]163 :وقالَ :ولِ ُك ٍل َد َر َج ٌ
ات ِممَّا َع ِملُواْ َوَما َربم َ
بَص ٌ
َّ ِ
ِ
اد ْهتُ ْم
آمنُواْ فَـ َز َ
ين َ
[األنعام ،]132 :وقال :إِ َّمنَا النَّسيءُ ِزَاي َدةٌ ِيف الْ ُك ْف ِر [التوبة ،]37 :وقال :فَأ ََّما الذ َ
َّ ِ
ِ
سا إِ َىل ِر ْج ِس ِه ْم َوَماتُواْ َو ُه ْم َكافِ ُرو َن
ض فَـ َز َ
ين ِيف قُـلُوهبِِم َّم َر ٌ
إِْيَ ًاَن َو ُه ْم يَ ْستَـ ْبش ُرو َن َوأ ََّما الذ َ
اد ْهتُ ْم ِر ْج ً
[التوبة ،]125 - 124 :ونظائره يف القرآن كثري) (.)2

وقد دل القرآن والسنة على أن من الذنوب كبائر وصغائر ،قال تعاىل :إِن َجتْتَنِبُواْ َكبَآئَِر َما تُـ ْنـ َه ْو َن َع ْنهُ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ين َْجيتَنِبُو َن َكبَائَِر ا ِإل ِْمث
نُ َكف ْر َعن ُك ْم َسيئَات ُك ْم َونُ ْدخ ْل ُكم م ْد َخالً َك ِرْيًا [النساء ،]31 :وقال تعاىل :الذ َ
ِ
ش إَِّل اللَّ َم َم [النجم.]32 :
َوالْ َف َواح َ
ويف صحيح مسلم :عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

((الصلوات اخلمس ،واْلمعة إىل اْلمعة ،ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا بينهن إذا اجتنبت

الكبائر)) (.)3

ويف الصحيحني :عن عبدالرمحن بن أيب بكرة عن أبيه ،قال :كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فقال(( :أَّل أنبئكم أبكرب الكبائر؟ ثالاثً :اإلشراك ابهلل ،وعقوق الوالدين ،وشهادة الزور)) (.)4

وفيهما عنه صلى هللا عليه وسلم أنه سئل :أي الذنب أكرب عند هللا؟ قال(( :أن تدعو هلل ندا وهو

خلقك ،قيل مث أي؟ قال :أن تقتل ولدك خمافة أن يطعم معك ،قيل مث أي؟ قال :أن تزاين حبليلة
جارك)) (........ )5

رابعا – النفس األمارة ابلسوء:
_________

( )1رواه مسلم ( )345من حديث ابن عباس رضي هللا عنه.
((( )2إغاثة اللهفان)) (.)142 /2
( )3رواه مسلم (.)574

( )4رواه البخاري ( ،)2511ومسلم (.)269
( )5رواه البخاري ( ،)6468ومسلم ( .)268من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه.
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وهي نفس مذمومة جعلها هللا يف اإلنسان ،أتمره بكل سوء ،وتدعوه إىل املهالك ،وهتديه إىل كل

قبيح ،هذا طبعها ،وتلك سجيتها ،إَّل ما وفقها هللا وثبتها وأعاهنا ،فما ختلص أحد من شر نفسه إَّل
سِ
بتوفيق هللا ،كما قال تعاىل حاكيا عن امرأة العزيزَ :وَما أُبَـ ِر ُ ِ ِ َّ
وء إَِّلَّ َما
ارةٌ ِابل م
س أل ََّم َ
ئ نَـ ْفسي إن النَّـ ْف َ
رِحم رِيب إِ َّن رِيب غَ ُفور َّرِحيم [يوسف ،]53 :وقال تعاىل :اي أَيمـ َها الَّ ِذين آمنُوا ََّل تَـتَّبِعوا ُخطُو ِ
ات
ُ
َ َ
َ
ٌ ٌ
َ َ ََ َ
َ
ضل َِّ
الش ْيطَ ِ
َّ ِ
ان ومن يـتَّبِ ْع ُخطُو ِ
ات َّ
اَّلل َعلَْي ُك ْم َوَر ْمحَتُهُ َما
ان فَِإنَّهُ َأي ُْم ُر ِابلْ َف ْح َ
الش ْيطَ َ َ َ
َ
شاء َوال ُْمن َك ِر َولَ ْوََّل فَ ْ ُ
ِ ِ
اَّلل َِمس ِ
َح ٍد أَبَ ًدا َولَ ِك َّن َّ
يم [النور ،]21 :وقال تعاىل ألكرم
اَّللَ يُـ َزكِي َمن يَ َ
شاء َو َُّ ٌ
َزَكا من ُكم م ْن أ َ
يع عَل ٌ
اك لََق ْد كِ َّ
دت تَـ ْرَك ُن إِلَْي ِه ْم َش ْيـئًا قَلِيالً [اإلسراء ،]74 :وكان
خلقه عليه وأحبهم إليهَ :ولَ ْوَّلَ أَن ثَـبَّـ ْتـنَ َ
النيب صلى هللا عليه وسلم يعلمهم خطبة احلاجة(( :احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل

من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له)) ()1

فالشر كامن يف النفس وهو يوجب سيئات األعمال ،فإن خلى هللا بني العبد وبني نفسه هلك بني

شرها وما تقتضيه من سيئات األعمال ،وإن وفقه وأعانه جناه من ذلك كله (.)2

وقد جعل هللا سبحانه لإلنسان يف مقابلة هذه النفس ،نفسا مطمئنة ،فإذا أمرته النفس األمارة

ابلسوء ،هنته عنه النفس املطمئنة ،فهو يطيع هذه مرة ،وهذه مرة ،وهو للغالب عليه منهما (.)3

قال ابن القيم رمحه هللا( :وقد ركب هللا سبحانه يف اإلنسان نفسني :نفساً أمارة ،ونفساً مطمئنة ،ومها

متعاديتان ،فكل ما خف على هذه ثقل على هذه ،وكل ما التذت به هذه أتملت به األخرى ،فليس
على النفس األمارة أشق من العمل هلل ،وإيثار رضاه على هواها ،وليس هلا أنفع منه .وليس على
النفس املطمئنة أشق من العمل لغري هللا وما جاء به داعي اهلوى ،وليس عليها شيء أضر منه ...

واحلروب مستمرة َّل تضع أوزارها إَّل أن يستوىف أجلها من الدنيا) (.)4

فال أضر على إْيان الشخص ودينه من نفسه األمارة ابلسوء ،اليت هذا شأهنا ،وهذا وصفها ،فهي

سبب رئيس ،وعضو فعال يف إضعاف اإلْيان وزعزعته وتوهينه.

ومن هنا لزم من أراد احلفاظ على إْيانه من النقص والضعف ،أن يعىن ِبحاسبة هذه النفس

ومعاتبتها ،وأن يكثر من لومها ،حىت يسلم من مغبتها وعواقبها الوخيمة املردية  ...زايدة اإلْيان

ونقصانه وحكم اَّلستثناء فيه لعبد الرزاق البدر-بتصرف -ص235
وكذلك أيضا إن من أهم أسباب نقصان اإلْيان يف قلب العبد هو عدم تعاهد أسباب زايدة اإلْيان،
وإمهال تقويته ،وترك العناية به؛ فكما أن احملافظة على هذه األسباب سبب يف زايدة اإلْيان فإمهاهلا
سبب يف نقصه .ومن أهم أسباب نقص اإلْيان :اْلهل أبمور الدين ،وعلوم الشرع .الغفلة،

واإلعراض ،والنسيان .فعل املعاصي ،وارتكاب الذنوب .طاعة النفس األمارة ابلسوء .الركون إىل
الدنيا ،وفتنتها ،وزينتها .جمالس اللهو ،وقرَنء السوء .اتباع خطوات الشيطان .إىل غري ذلك من
األسباب .اإلْيان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدهللا بن عبداحلميد األثري – ص48

_________

( )1أخرج هذه اخلطبة أبو داود ( )1097والنسائي ( ،)105 /3وابن ماجه ( ،)1535وأمحد (/1

 )3720( )392من حديث عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أيب داود ،وقال

النووي يف ((األذكار)) ( :)355إسناده صحيح ،وصححه ابن دقيق العيد يف ((اإلملام)) ()622 /2
كما اشرتط على نفسه يف املقدمة ،والذهيب يف ((املهذب)) ( ،)1142 /3وابن امللقن يف ((البدر

املنري)) ( ،)530 /7وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )264 /3كما أشار لذلك
يف املقدمة ،وقال العيين يف ((العلم اهليب)) ( :)946أسانيده صحيحة ،وصححه األلباين يف

((صحيح سنن ابن ماجه)) .وراجع رسالته ((خطبة احلاجة)) فقد مجع فيها طرق وألفاظ هذه اخلطبة.

((( )2الروح َّلبن القيم)) (.)226

((( )3الوابل الصيب)) (.)27
((( )4اْلواب الكايف)) (.)184

()76/6

املبحث األول :شعب اإلْيان
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :اإلْيان بضع وسبعون أو
بضع وستون شعبة ،فأفضلها قول َّل إله إَّل هللا وأدَنها إماطة األذى عن الطريق ،واحلياء شعبة من

اإلْيان)) ( )1وقد اعتىن األئمة هبذا احلديث واعتربوه أصالً إلدخال الطاعات يف اإلْيان وعدوها من
شعبه وألفوا يف ذلك بعض املصنفات ،ومن أغزرها (املنهاج يف شعب اإلْيان) لإلمام أيب عبد هللا

احلليمي واختصره اإلمام البيهقي يف كتاب (اْلامع لشعب اإلْيان) مع عنايته ابألسانيد خالفاً
للحليمي ،واختصر كتاب البيهقي اإلمام القزويين ومجيعهم عدوا سبعاً وسبعني شعبة من شعب اإلْيان

مع شرحها

وممن اعتىن حبصر شعب اإلْيان اإلمام الاللكائي فقد ذكر يف كتابه (شرح أصول اعتقاد أهل السنة)
اثنتني وسبعني خصلة من خصال اإلْيان وذكر حتت كل خصلة ما يناسبها من األحاديث (.)2

وعد اإلمام ابن بطه يف اإلْيان سبعني شعبة سرداً دون ذكر أدلتها (.)3

وقال أبو حامت بن حبان :تتبعت معىن هذا احلديث مدة وعددت الطاعات فإذا هي تزيد على العدد

شيئا كثرياً فرجعت إىل السنن فعددت كل طاعة عدها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من اإلْيان فإذا
هي تنقص عن البضع والسبعني فرجعت إىل كتاب هللا فقرأته ابلتدبر وعددت كل طاعة عدها هللا

تعاىل من اإلْيان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعني ،فضممت الكتاب إىل السنن وأسقطت املعاد

فإذا هي كل شيء عده هللا تعاىل ونبيه صلى هللا عليه وسلم من اإلْيان تسع وسبعني شعبة َّل يزيد
عليها وَّل تنقص فعلمت أن مراد النيب صلى هللا عليه وسلم يف الكتاب والسنن) (.)4

وعدها أيضاً احلافظ ابن حجر فقال( :هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب ،وأعمال اللسان،

وأعمال البدن ،فأعمال القلب فيه املعتقدات والنيات وتشتمل على أربع وعشرين خصلة مث ذكرها
وأعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال مث ذكرها وأعمال البدن وتشتمل على مثان وثالثني خصلة

مث ذكرها ،إىل أن قال :فهذه تسع وستون خصلة وْيكن عدها تسعاً وسبعني خصلة ابعتبار أفراد ما

ضم بعضه إىل بعض مما ذكر .وهللا أعلم) ( )5وأخرياً ننقل كالماً للقاضي عياض قال فيه( :وبقي بني

هذين الطرفني  -أي الشهاداتن وإماطة األذى  -أعداد لو تكلف اجملتهد حتصيلها بغلبة الظن وشدة
التتبع ألمكنه وقد فعل ذلك بعض من تقدم ،ويف احلكم أبن ذلك مراد النيب صلى هللا عليه وسلم

صعوبة ،مث إنه َّل يلزم معرفة أعياهنا ،وَّل يقدح جهل ذلك يف اإلْيان ،إذ أصول اإلْيان وفروعه
معلومة حمققة واإلْيان أبهنا هذا العدد واجب يف اْلملة) (.)6

اإلْيان شعب ،والكفر شعب:
قال اإلمام اخلطايب :ويف هذا احلديث بيان أن اإلْيان الشرعي اسم ملعىن ذي شعب وأجزاء له أدىن

وأعلى ،فاَّلسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها ،واحلقيقة تقتضي مجيع شعبها وتستويف مجلة أجزائها،

كالصالة الشرعية ،هلا شعب وأجزاء ،واَّلسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها ،واحلقيقة تقتضي مجيع

أجزائها وتستوفيها.)7( .
_________

( )1رواه البخاري ( ،)9ومسلم ( )35واللفظ له .من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2انظر ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (.)940 - 911 /5
( )3انظر(( :اإلابنة)) َّلبن بطة ()653 - 650 /2

( )4ذكر ذلك يف كتاب ((وصف اإلْيان وشعبه)) نقالً عن ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (/2

.)504

((( )5فتح الباري)) (.)53 - 52 /1
( )6نقالً عن ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)4 /2
((( )7معامل السنن)) حباشية سنن أيب داود (.)56 /5

()77/6

ويقول اإلمام ابن القيم :اإلْيان أصل له شعب متعددة ،وكل شعبة تسمى إْياَنً ،فالصالة من اإلْيان،
وكذلك الزكاة واحلج والصوم ،واألعمال الباطنة كاحلياء والتوكل  ..وهذه الشعب منها ما يزول

اإلْيان بزواهلا كشعبة الشهادة ،ومنها ما َّل يزول بزواهلا كرتك إماطة األذى عن الطريق ،وبينهما شعب
متفاوتة تفاواتً عظيماً ،منها ما يلحق بشعبة الشهادة ،ويكون إليها أقرب ،ومنها ما يلحق بشعبة

إماطة األذى ،ويكون إليها أقرب ،وكذلك الكفر ذو أصل وشعب ،فكما أن شعب اإلْيان إْيان،
فشعب الكفر كفر ،واحلياء شعبة من اإلْيان ،وقلة احلياء شعبة من شعب الكفر ،والصدق شعبة من

شعب اإلْيان ،والكذب شعبة من شعب الكفر  ...واملعاصي كلها من شعب الكفر ،كما أن

الطاعات كلها من شعب اإلْيان )1( .نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف حملمد
بن عبد هللا بن علي الوهييب – 50 /1

(وشعب اإلْيان قسمان :قولية وفعلية ،وكذلك شعب الكفر نوعان :قولية وفعلية .ومن شعب اإلْيان

القولية شعب يوجب زواهلا زوال اإلْيان ،فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زواهلا زوال اإلْيان،
وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية .فكما يكفر ابإلتيان بكلمة الكفر اختياراً – وهي شعبة من

شعب الكفر – فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم ،واَّلستهانة ابملصحف ،فهذا
أصل) كتاب الصالة َّلبن قيم اْلوزية – ص70

إن اإلْيان عند مجهور أهل السنة له شعب متعددة ،كما أخرب بذلك أعلم اخللق صلى هللا عليه وسلم
يف حديث شعب اإلْيان ،وكل شعبة منه تسمى إْياَنً ،فالصالة وسائر أعمال اْلوارح من اإلْيان،
واألعمال الباطنة كاحلياء والتوكل والرجاء من اإلْيان ،وهذه الشعب منها ما يزول اإلْيان بزواهلا

كشعبة الشهادة ،ومنها ما َّل يزول بزواهلا كرتك إماطة األذى عن الطريق وبينهما شعب متفاوتة تفاوات
عظيماً ،منها ما يلحق بشعبة الشهادة ،ويكون إليها أقرب ،ومنها ما يلحق بشعبة إماطة األذى،
ويكون إليها أقرب (.)2

وإذا كان اإلْيان مشتمالً على شعب متعددة ،ومتفاوتة ،فإنه يتضمن بناء على تفاوت شعبه أركاَنً،
وواجبات ،ومستحبات ،وكما يقول ابن تيمية :اإلْيان :مركب من أصل َّل يتم بدونه ،ومن واجب
ينقص بفواته نقصاً يستحق صاحبه العقوبة ،ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة ،فالناس فيه ظامل
لنفسه ،ومقتصد ،وسابق ،كاحلج وكالبدن واملسجد وغريها من األعيان والصفات ،فمن أجزائه ما إذا
ذهب ،نقص عن األكمل ،ومنه ما نقص عن الكمال ( )3وهو ترك الواجبات أو فعل احملرمات،

ومنه ما نقص ركنه وهو ترك اَّلعتقاد والقول (.)4

فاإلْيان كاحلج  -مثالً -يف اشتماهلما على أركان ،وواجبات ،ومستحبات ،ففي احلج أركان مىت

تركت ،مل يصح احلج كالوقوف بعرفة ،ومشتمل على واجبات من فعل أو ترك ،أيمث برتكها أو فعلها
عمداً ،وجيب مع تركها اْلربان بدم ،كاإلحرام من املواقيت املكانية ،ورمي اْلمار وحنو ذلك،

ومشتمل على مستحبات من فعل وترك يكمل احلج هبا ،فال أيمث برتكها ،وَّل جيب دم ،مثل :رفع

الصوت ابإلهالل واإلكثار منه ،ودعائه يف الطواف وغريمها ( ،)5فكذا اإلْيان كما سبق ذكره ومن مث
فإن الناس متفاوتون يف اإلْيان ،فمنهم الظامل لنفسه ،ومنهم املقتصد ،ومنهم السابق ابخلريات إبذن

ربه ،ولقد تواترت النصوص الدالة على أن اإلْيان يقبل التبعيض والتجزئة.
كقوله صلى هللا عليه وسلم(( :خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال حبة من اإلْيان)) ( )6خالفاً

للمبتدعة القائلني أن اإلْيان َّل يقبل التبعيض والتجزئة ،وأنه شيء واحد .نواقض اإلْيان القولية

والعملية لعبد العزيز بن حممد بن علي العبد اللطيف – ص32
_________

( )1كتاب ((الصالة)) (ص.)53
( )2كتاب ((الصالة)) َّلبن القيم (ص )53بتصرف.
( )3أي الكمال الواجب ،فالشارع َّل ينفي اإلْيان عن شيء ،إَّل َّلنتفاء ما هو واجبَّ ،ل َّلنتفاء ما
هو مستحب .انظر(( :جمموع الفتاوى)) ( )268 /18و ((منهاج السنة)) (.)208 /5

((( )4جمموع الفتاوى)) ( ،)637 /7وانظر(( :تعظيم قدر الصالة)) للمروزي (.)806 /2

( )5انظر(( :جمموع الفتاوى َّلبن تيمية)) (.)291 ،290 /19 ،514 /7 ،473 ،472 /12
( )6رواه البخاري ( ،)7510ومسلم ( .)193من حديث أنس رضي هللا عنه.

()78/6

املبحث الثاين :األدلة على أن اإلْيان مركب من شعب
فإنه من القواعد املقررة واألصول املعتربة ،يف عقيدة أهل السنة واْلماعة أن اإلْيان مركب من شعب

وأجزاء .وهذه الشعب واألجزاء اليت يتكون منها اإلْيان تتفاوت وتتفاضل .وأهل اإلْيان يتفاضلون

أيضا ِبا قام لديهم من إْيان ويقني ،وِبا يقومون به من الرب والتقوى وموافقة األوىل ،وترك ما هنى عنه

هللا تعاىل من املنهيات احملرمات منها واملكروهات وما يرتدد بينهما من املتشاهبات؛ استرباء للدين
والعرض ونيال للدرجات العلى.
والتفاضل عند أهل السنة واْلماعة يشمل اإلْيان واألعمال أيضا ،فيتفاضل اإلْيان الذي قام

ابلقلب ويتفاضل ما يقام به ابْلوارح واإلْيان يتفاضل ما يقام به ابْلوارح واإلْيان يتفاضل حبسب ما
يقوم به صاحبه من واجباته .وهذه الواجبات يتنوع بتنوع الناس فيه؛ مث إن قدرهم يف أداء الواجب

متفاوتة بني مقل فيه ومكثر .ومعرفة أهل اإلْيان هبذه الواجبات ختتلف ابإلمجال والتفصيل يف املعرفة

هبا .وقوة تلك املعرفة وضعفه ودوام احلضور والغفلة ،فليست املعرفة املفصلة املستحضرة الثابتة اليت
يثبت هللا صاحبها ابلقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة .كاجململة اليت غفل عنها؛ وكذلك حبسب
ما تقوم ابلقلب من أحوال وأعمال ومقامات من حمبة هللا ورسوله وخشية هللا ،والتوكل عليه والصرب

على حكمه ،والشكر له واإلَنبة إليه ،وإخالص العمل له ملا يتفاضل الناس فيها تفاضال َّل يعرف

قدره إَّل هللا عز وجل ،ومن أنكر تفاضل أهل اإلْيان يف اإلْيان واألعمال فهو إما جاهل مل يتصوره

وإما معاند (.)1

واألدلة من الكتاب والسنة على ذلك كثرية:

أ -فمن أدلة الكتاب ما ذكره اإلمام البخاري يف صحيحه بقوله" :ابب أمور اإلْيان وقول هللا تعاىل:
هلل والْيـوِم ِ
ِ
َّ
وه ُك ْم قِبَل ال َْم ْش ِر ِق َوال َْم ْغ ِر ِ
اآلخ ِر َوال َْمآلئِ َك ِة
ب َولَ ِك َّن الِ َّ
س الِ َّ
ْرب أَن تُـ َولمواْ ُو ُج َ
آم َن ِاب َ َ ْ
ْرب َم ْن َ
َ
ل ْي َ
يل و َّ ِ
ال َعلَى حبِ ِه ذَ ِوي الْ ُقرىب والْيـتَامى والْم ِ
وال ِ
ني وابْن َّ ِ
ْكتَ ِ
ني َوِيف
ني َوآتَى ال َْم َ
السآئِل َ
اب َوالنَّبِيِ َ
ُ
السب ِ َ
َ
ساك َ َ َ
َْ َ َ َ َ َ َ
ِ
ِ ِِ
اه ُدواْ و َّ ِ
الرقَ ِ
الصالةَ َوآتَى َّ
ِ
ني
ام َّ
ْساء والض ََّّراء َوح َ
اب َوأَقَ َ
ين ِيف الْبَأ َ
الزَكاةَ َوال ُْموفُو َن ب َع ْهده ْم إِذَا َع َ َ
الصاب ِر َ
ْس أُولَئِ َ َّ ِ
الْبَأ ِ
ك ُه ُم ال ُْمتَّـ ُقو َن [البقرة.]177 :
ص َدقُوا َوأُولَئِ َ
ين َ
ك الذ َ
وهذه اآلية من أمجع اآلايت يف ذكر شعب اإلْيان فقد ذكر هللا تعاىل فيها من شعب اإلْيان- 1 :

اإلْيان ابهلل - 2 .اإلْيان ابليوم اآلخر - 3 .اإلْيان ابملالئكة - 4 .اإلْيان ابلكتب - 5 .اإلْيان

ابلنبيني - 6 .صرف املال يف الصدقات بطيب النفس وحبا يف حصول األجر والثواب على

األصناف الستة املذكورة يف اآلية - 7 .إقامة الصالة - 8 .إيتاء الزكاة - 9 .الوفاء ابلعهد- 10 .
الصرب يف البأساء والضراء وحني البأس.

وقد شهد هللا تعاىل ملن أتى هبذه الشعب ابلصدق والتقوى فقال جل جالله :أُولَئِ َ َّ ِ
ص َدقُوا
ين َ
ك الذ َ
ك ُه ُم ال ُْمتَّـ ُقو َن [البقرة.]177 :
َوأُولَئِ َ
_________

((( )1جمموع الفتاوى/اإلْيان)) (.)408 /7

()79/6
َّ ِ
ب -قوله تعاىل :قَ ْد أَفْـلَح الْم ْؤِمنُو َن الَّ ِذين هم ِيف ِِ ِ
ضو َن
ين ُه ْم َع ِن اللَّغْ ِو ُم ْع ِر ُ
َ ُْ َ
َ ُ
صالهت ْم َخاش ُعو َن َوالذ َ
والَّ ِذين هم لِ َّ ِ ِ
ِ
َّ ِ
وج ِهم حافِظُو َن إَِّل َعلَى أَ ْزو ِ
ِ
ت أ َْْيَا ُهنُ ْم فَِإ َّهنُ ْم
اج ِه ْم ْأو َما َملَ َك ْ
ين ُه ْم ل ُف ُر ْ َ
َ َ ُْ
َ
لزَكاة فَاعلُو َن َوالذ َ
ِ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ين
ك فَأ ُْولَئِ َ
ني فَ َم ِن ابْـتَـغَى َوَراء َذلِ َ
ك ُه ُم ال َْع ُ
ين ُه ْم أل ََم َاَنهتِِ ْم َو َع ْه ِده ْم َر ُ
ري َملُوم َ
اعو َن َوالذ َ
ادو َن َوالذ َ
غَ ْ ُ
ِ
ِ
َّ ِ
يها َخالِ ُدو َن [املؤمنون1 :
صلَ َواهتِِ ْم ُحيَافِظُو َن أ ُْولَئِ َ
س ُه ْم ف َ
ُه ْم َعلَى َ
ك ُه ُم ال َْوا ِرثُو َن الذ َ
ين يَ ِرثُو َن الْف ْر َد ْو َ
  .]11ويف هذه اآلية ذكر هللا تعاىل جمموعة من شعب اإلْيان القولية والفعلية وهي - 1 :اخلشوعيف الصالة - 2 .اإلعراض عن اللغو - 3 .إيتاء الزكاة - 3 .حفظ الفروج - 4 .رعاية األمانة

وحفظها - 5 .الوفاء ابلعهد .احملافظة على الصلوات.

اخلَ ْري منوعا إَِّل الْم ِ
ِ
ِ
سهُ َّ
ني
وعا َوإِ َذا َم َّ
وعا إِ َذا َم َّ
سهُ ْ ُ َ ُ ً
الش مر َج ُز ً
نسا َن ُخل َق َهلُ ً
صل َ
ُ َ
ج -قوله تعاىل :إ َّن ا ِإل َ
ِ َّ ِ
ِِ
َّ ِ
وم لِ َّ ِ
الَّ ِذين ُهم َعلَى ِِ ِ
ص ِدقُو َن بِيَـ ْوِم
ين ِيف أ َْم َواهل ْم َح ٌّق َّم ْعلُ ٌ
ين يُ َ
َ
َ ْ
لسائ ِل َوال َْم ْح ُروم َوالذ َ
ص َالهت ْم َدائ ُمو َن َوالذ َ
ِ
ِ َّ ِ
ٍ
ون والَّ ِذين ُهم لُِفر ِ
اب رهبِِم م ْش ِف ُقو َن إِ َّن َع َذ ِِ
وج ِه ْم َحافِظُو َن
َ
ين ُهم م ْن َع َذ ِ َ
الدي ِن َوالذ َ
اب َرهب ْم غَ ْ ُ
ري َمأ ُْم َ َ ْ ُ
ِ
إَِّل َعلَى أَ ْزو ِ
ِ َّ
ادو َن
اج ِه ْم أ َْو َما َملَ َك ْ
ك فَأ ُْولَئِ َ
ني فَ َم ِن ابْـتَـغَى َوَراء ذَلِ َ
ك ُه ُم ال َْع ُ
ري َملُوم َ
َ
ت أ َْْيَا ُهنُ ْم فَإهنُ ْم غَ ْ ُ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
َّ ِ
ِ
َّ
َّ
صالهت ْم ُحيَافظُو َن
ين ُهم بِ َ
ش َه َ
ين ُه ْم أل ََم َاَنهت ْم َو َع ْهده ْم َر ُ
ين ُه ْم َعلَى َ
اداهت ْم قَائ ُمو َن َوالذ َ
اعو َن َوالذ َ
َوالذ َ
[املعارج.]34 - 19 :
والشعب املذكورة يف هذه اآلية هي:

 - 1املواظبة على أداء الصالة.
 - 2إخراج الصدقة.

 - 3اإلْيان بيوم القيامة.

 - 4اخلوف من عذاب هللا.
 - 5حفظ الفروج عما حرمه هللا.
 - 6حفظ األمانة.

 - 7الصدق يف الشهادة.
 - 8احملافظة على إقامة الصالة.
ِ
اآلمرو َن ِابلْمعر ِ
الراكِعو َن َّ ِ
د – قوله تعاىل :التَّائِبو َن الْعابِ ُدو َن ا ْحل ِام ُدو َن َّ ِ
وف
السائ ُحو َن َّ ُ
ُ َ
َ
َ ُْ
الساجدو َن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني [التوبة ]112 :ذكر هللا تعاىل يف هذه
َوالن ُ
َّاهو َن َع ِن ال ُْمن َك ِر َوا ْحلَافظُو َن حلُ ُدود هللا َوبَش ِر ال ُْم ْؤمن َ
اآلية مثان صفات من صفات املؤمنني وكلها من شعب اإلْيان .وقد اقتصرَن على ذكر هذه األمثلة
األربعة َّلحتواء هذه اآلايت على أكرب عدد من شعب اإلْيان وإَّل فإن نصوص الكتاب يف ذلك

كثرية جدا .وأما أدلة السنة :فأشهرها قول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :اإلْيان بضع وسبعون ،أو

بضع وستون شعبة ،فأفضلها قول َّل إله إَّل هللا وأما أدَنها إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة من

اإلْيان)) (.)1
وأحاديث شعب اإلْيان كثرية جدا يصعب حصرها واإلحاطة هبا؛ فإن مجيع ما جاء عن النيب صلى
هللا عليه وسلم وثبت عنه من األوامر واجبها ومستحبها ،ومن النواهي حمرمها ومكروهها ،تعد من

شعب اإلْيان .وقد صنفت يف ذلك مصنفات عظيمة أودع فيها أصحاهبا معظم هذه األحاديث ...

وأكثر املصنفات ذكرا ألدلة السنة يف شعب اإلْيان كتاب (شعب اإلْيان) للحافظ البيهقي رمحه هللا
نظرا لكون احلافظ من أعالم أهل احلديث والعارفني به رواية ودراية .قواعد يف بيان حقيقة اإلْيان
عند أهل السنة واْلماعة لعادل الشيخاين -بتصرف356 -

_________
( )1رواه البخاري ( )9ومسلم ( )35واللفظ له .من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

()80/6

الفصل اخلامس :اَّلستثناء يف اإلْيان
• ْتهيد.:
• املبحث األول :بيان قول أهل السنة يف اَّلستثناء ومأخذهم فيه وأدلتهم عليه.
• املبحث الثاين :نقل أقوال السلف يف اَّلستثناء مع التوفيق بينها.

• املبحث الثالث :ما ورد عنهم من تبديع السؤال بـ (أمؤمن أنت).

()81/6

ْتهيد:

من كان مذهبه أن اإلْيان يزيد وينقص وأن أهله يتفاضلون فيه ،يرى اَّلستثناء يف اإلْيان على اعتبار

أنه َّل يقطع بتكميل اإلْيان وابإلتيان به على الدرجة العالية املطلوبة ،خبالف من يرى أن اإلْيان
شيء واحد َّل يتجزأ وَّل يزيد وَّل ينقص ،وأن أهله فيه سواء؛ فصاحب هذا القول يرى عدم جواز
اَّلستثناء يف اإلْيان ويقطع إبْيانه ،بل ويعد من استثىن يف إْيانه شاكاً.
وهبذا يعلم مدى صلة هذه املسألة ِبسألة زايدة اإلْيان ونقصانه ،وإن كان اْلميع يعد من مسائل
اإلْيان ومباحثه املهمة.

ومما يوضح قوة صلة هذه املسألة بسابقتها؛ أن هذه املسألة تبحث دائماً يف كتب العقيدة تلو مسألة
زايدة اإلْيان ونقصانه لالرتباط بني املسألتني ولتعلق نتائج ٍ
كل بنتائج األخرى ،وهذا يعلم ِبطالعة

كتب العقيدة.

مث بني املسألتني ارتباط من جهة أخرى؛ وهي أن كلتا املسألتني حدث اخلوض فيهما بسبب اإلرجاء

الذي نشأ يف األمة بفعل أهل األهواء ،وهلذا ذم سلف األمة اإلرجاء وما يشتمل عليه من عقائد
منحرفة ،منها عدم القول بزايدة اإلْيان ونقصانه ،ومنها القطع ابإلْيان عند هللا وبكمال اإلْيان.

يقول حممد بن احلسني اآلجري رمحه هللا( :احذروا رمحكم هللا قول من يقول :إن إْيانه كإْيان جربيل

وميكائيل ،ومن يقول :أَن مؤمن عند هللا ،وأَن مؤمن مستكمل اإلْيان ،هذا كله مذهب أهل اإلرجاء)

(.)1

مث ساق بسنده إىل األوزاعي أنه قال( :ثالث هن بدعة :أَن مؤمن مستكمل اإلْيان ،وأَن مؤمن حقاً،
وأَن مؤمن عند هللا تعاىل) (.)2
وأول اخلوض يف مسألة اَّلستثناء هذه وسببه هم املرجئة ،بل إن أصل اإلرجاء وأُس نشأته هو ترك
اَّلستثناء يف اإلْيان ،كما قال عبدالرمحن بن مهدي رمحه هللا( :إذا ترك اَّلستثناء فهو أصل اإلرجاء)

( ،)3ويف لفظ آخر له (أول اإلرجاء ترك اَّلستثناء) ( ،)4ويف لفظ اثلث له( :أصل اإلرجاء من قال
إين مؤمن) (.)5

وهلذا كان أئمة السلف كاإلمام أمحد وغريه يكرهون سؤال الرجل لغريه أمؤمن أنت؟ ويكرهون اْلواب

عن ذلك؛ ألن هذه بدعة أحدثها املرجئة ليحتجوا هبا لقوهلم ،فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس

بكافر ،بل جيد قلبه مصدقاً ِبا جاء به الرسول ،فيقول :أَن مؤمن ،فيثبت أن اإلْيان هو التصديق،
ألنه جيزم أبنه مؤمن ،وَّل جيزم أبنه فعل كما أمر به.

_________

((( )1الشريعة)) لآلجري (ص.)146 :
((( )2الشريعة لآلجري)) (ص ،)146 :وذكره حيىي بن أيب اخلري العمراين يف كتابه(( :اَّلنتصار يف

الرد على املعتزلة القدرية األشرار)) (.)795 /3

( )3رواه اآلجري يف ((الشريعة)) (ص ،)136 :وابن بطة يف ((اإلابنة)) (.)871 /2
( )4رواه اخلالل يف ((السنة)) (.)598 /3
( )5رواه الطربي يف ((هتذيب اآلاثر)) برقم (.)1023

()82/6

فلما علم السلف مقصدهم ذلك صاروا يكرهون اْلواب أو يفصلون فيه ( )1بل ويعدون السؤال
هذا بدعة حمدثة ،وما أروع ما قاله األوزاعي يف هذا ،وذلك حينما ُسئل عن الرجل يسأل الرجل

أمؤمن أنت؟ فأجاب رمحه هللا( :إن املسألة عما تسأل عنه بدعة والشهادة به تعمق مل نكلفه يف ديننا،

ومل يشرعه نبينا ،ليس ملن يسأل عن ذلك فيه إمام ،القول به جدل واملنازعة فيه حدث ،ولعمري ما
شهادتك لنفسك ابليت توجب لك تلك احلقيقة إن مل تكن كذلك ،وما تركك الشهادة لنفسك هبا

ابليت خترجك من اإلْيان إن كنت كذلك ،وإن الذي يسألك عن إْيانك ليس بشك يف ذلك منك،

ولكنه يريد أن ينازع هللا تبارك وتعاىل علمه يف ذلك حىت تزعم أن علمه وعلم هللا يف ذلك سواء

فاصرب نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم ،وقل فيما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل
سلفك الصاحل فإنه يسعك ما وسعهم ،وقد كان أهل الشام يف غفلة من هذه البدعة حىت قذفها

إليهم بعض أهل العراق ممن دخل يف تلك البدعة بعدما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم فأشرهبم قلوب
طوائف منهم واستحلتها ألسنتهم وأصاهبم ما أصاب غريهم من اَّلختالف.

ولست ِبيس أن يدفع هللا عز وجل شر هذه البدعة إىل أن يصريوا إخواَنً يف دينهم وَّل قوة إَّل ابهلل.
مث قال :لو كان هذا خرياً ما خصصتم به دون أسالفكم فإنه مل يدخر عنهم شيء خيبء لكم دوهنم

لفضل عندكم ،وهم أصحاب نبينا صلى هللا عليه وسلم الذين اختارهم هللا له وبعثه فيهم ووصفه هبم
ِ
ول َِّ َّ ِ
ض ًال
فقال :محمَ َّم ٌد َّر ُس ُ
اه ْم ُرَّك ًعا ُس َّج ًدا يَـ ْبـتَـغُو َن فَ ْ
ين َم َعهُ أَشدَّاء َعلَى الْ ُك َّفا ِر ُر َمحَاء بَـ ْيـنَـ ُه ْم تَـ َر ُ
اَّلل َوالذ َ
[ ...الفتح ،]26 :إىل آخر السورة) ( ،)2اهـ.
يرمحه هللا ما أروع بيانه ،وما أجود نصحه وتبيانه ،وَّل وهللا َّل خري فيمن مل يسعه ما وسعهم فإهنم عن
علم اثقب وقفوا ،وعن بصرية نرية كفوا ،واخلري كل اخلري يف اتباعهم.

مث إن اآلاثر املروية عن السلف يرمحهم هللا يف ذم اإلرجاء بعامة ،ويف ذم ترك اَّلستثناء وذم سؤال
الناس عن إْياهنم خباصة كثرية جداً ،وكذلك النصوص عنهم يف تبديع أهل هذه املسائل كثرية ...

مث إنه ملا خاض هؤَّلء يف هذه املسألة بباطل ،وقلبوا فيها األمور ،وَنقضوا احلقائق ،لزم أهل احلق أن

يتصدوا هلذا التيار وأن جياهبوا هذا الباطل بدحضه ورده وإحقاق احلق مكانه ،هلذا كثر كالم أهل
السنة يف هذه املسألة وطال نقاشهم وردهم هلذا الباطل يف كتبهم املفيدة ورسائلهم العديدة فنفع هللا

هبا من شاء من خلقه.

زايدة اإلْيان ونقصانه وحكم اَّلستثناء فيه لعبدالرزاق البدر  -بتصرف  -ص 455

_________

((( )1الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)449 - 448 /7
((( )2الشريعة لآلجري)) (ص .)139 :وانظر(( :احلجة يف بيان احملجة)) أليب القاسم التيمي (/1
.)112

()83/6

املبحث األول :بيان قول أهل السنة يف اَّلستثناء ومأخذهم فيه وأدلتهم عليه
إن جممل قول أهل السنة واْلماعة يف هذه املسألة هو أن اَّلستثناء يف اإلْيان جائز مشروع؛ ألن
اإلْيان عندهم شامل لالعتقادات واألقوال واألعمال ،فإذا سئل أحدهم هذا السؤال استثىن يف إْيانه
خمافة عدم تكميل األعمال اليت بكماهلا يكمل اإلْيان؛ فيقول أحدهم إذا أجاب :أَن مؤمن إن شاء

هللا ،أو مؤمن أرجو ،أو حنو ذلك.
وليس هذا منهم شكاً يف أصل اإلْيان معاذ هللا .فهم أعلى وأرفع من ذلك ،وإمنا هو ترك لتزكية
النفس والشهادة هلا بتكميل األعمال ،هلذا وقع منهم اَّلستثناء يف اإلْيان.

وهلم على ذلك دَّلئل وشواهد كثرية من الكتاب والسنة  ...وعلى هذا مضى مذهبهم واتفقت

كلمتهم.

وقال الوليد بن مسلم( :مسعت أاب عمرو يعين األوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبدالعزيز ينكرون
أن يقول :أَن مؤمن ،وأيذنون يف اَّلستثناء أن يقول :أَن مؤمن إن شاء هللا) (.)1

وقال البيهقي( :وقد روينا هذا  -يعين اَّلستثناء يف اإلْيان  -عن مجاعة من الصحابة والتابعني
والسلف الصاحل رضي هللا عنهم أمجعني) (.)2

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وأما مذهب سلف أصحاب احلديث كابن مسعود وأصحابه،
والثوري ،وابن عيينة ،وأكثر علماء الكوفة ،وحيىي بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل

البصرة ،وأمحد بن حنبل وغريه من أئمة السنة؛ فكانوا يستثنون يف اإلْيان ،وهذا متواتر عنهم ) ...
(.)3
وقال( :واملأثور عن الصحابة وأئمة التابعني ومجهور السلف ،وهو مذهب أهل احلديث ،وهو

املنسوب إىل أهل السنة؛ أن اإلْيان قول وعمل يزيد وينقص؛ يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية ،وأنه

جيوز اَّلستثناء فيه) (.)4

وقال( :اَّلستثناء يف اإلْيان سنة عند أصحابنا وأكثر أهل السنة) ( ،)5ومعىن قوله اَّلستثناء سنة
أي :جائز ،رداً على من هنى عنه وحرمه ...

وأما مأخذ السلف يف اَّلستثناء ،ووجه استثنائهم يف اإلْيان ،فاملتأمل ألقواهلم الواردة يف ذلك جيد

أهنم عندما كانوا يستثنون يلحظون أموراً أربعة  -وإن كان يف بعضها نوع تداخل  ...وهي:

 - 1أن اإلْيان املطلق الشامل لكل ما أمر هللا به والبعد عن كل ما ينهى عنه ،وَّل يدعي أحد إنه
جاء بذلك كله على التمام والكمال.

 - 2أن اإلْيان النافع هو املتقبل عند هللا.
 - 3البعد عن تزكية النفس ،وليس هناك تزكية هلا أعظم من التزكية ابإلْيان.

 - 4أن اَّلستثناء يكون يف األمور املتيقنة غري املشكوك فيها كما جاءت بذلك السنة.

فهذا جممل األمور اليت كان يستثين من أجلها السلف يف إْياهنم ،وتفصيل هذه األمور كما يلي:

 - 1فاملأخذ األول:

للسلف يف استثنائهم يف اإلْيان هو اعتبارهم أن اإلْيان املطلق يتضمن فعل ما أمر هللا به عبده كله،
وترك احملرمات كلها ،فإذا قال الرجل :أَن مؤمن ،هبذا اَّلعتبار فقد شهد لنفسه أبنه من األبرار املتقني
القائمني بفعل مجيع ما أمروا به وترك كل ما هنوا عنه ،فيكون من أولياء هللا ( .)6وَّل يدعي مسلم

عاقل هذا لنفسه.

هلذا كان السلف يستثنون خمافة واحتياطاً أن َّل يكونوا كملوا األعمال وأتوا هبا على وجهها املطلوب،
فقول أَن مؤمن عندهم كقول أَن ويل أو أَن تقي ،وَّل جيزم أحد أنه كمل مراتب التقوى ،وأمت مراتب

الوَّلية إَّل من خسف عقله وقل خوفه ،فكذلك َّل جيزم أنه كمل مراتب اإلْيان وأمت درجاته ،فعندئذ
لزمه اَّلستثناء يف إْيانه خمافة واحتياطاً.
_________

( )1رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)347 /1وابن بطة يف ((اإلابنة)) (.)873 /2
((( )2شعب اإلْيان)) للبيهقي (.)212 /1
((( )3الفتاوى)) (.)439 ،438 /7
((( )4الفتاوى)) (.)505 /7
((( )5الفتاوى)) (.)666 /7
( )6انظر(( :الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)446 /7

()84/6

فهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون يف اإلْيان؛ ألن اإلْيان عندهم قول وعمل ،والقول كل

جيزم أنه أتى به ،وأما العمل فال ،إذ الناس متفاوتون يف القيام به تفاواتً عظيماً ،وأقوال السلف يف هذا

كثرية.

قال اإلمام أمحد( :أذهب إىل حديث ابن مسعود يف اَّلستثناء يف اإلْيان ،ألن اإلْيان قول وعمل،

والعمل الفعل ،فقد جئنا ابلقول وخنشى أن نكون قد فرطنا يف العمل ،فيعجبين أن نستثين يف اإلْيان
بقول :أَن مؤمن إن شاء هللا) (.)1

وقال( :لو كان القول كما تقول املرجئة أن اإلْيان قول مث استثىن بعد على القول لكان هذا قبيحاً أن
تقول َّل إله إَّل هللا إن شاء هللا ولكن اَّلستثناء على العمل) (.)2

وقالَّ( :ل جند بداً من اَّلستثناء؛ ألنه إذا قال :أَن مؤمن ،فقد جاء ابلقول ،فإمنا اَّلستثناء ابلعمل َّل
ابلقول) (.)3

وقال له رجل :قيل يل أمؤمن أنت؟ قلت :نعم .هل علي يف ذلك شيء هل الناس إَّل مؤمن وكافر؟
آخرو َن مرجو َن ِألَم ِر ِ
هللا [التوبة]106 :
فغضب أمحد وقال :هذا كالم اإلرجاء ،قال هللا عز وجلَ :و َ ُ ُ ْ َ ْ ْ

من هؤَّلء؟ مث قال أمحد :أليس اإلْيان قوَّلً وعمالً؟ فقال الرجل :بلى ،قال فجئنا ابلعمل؟ قالَّ :ل.
قال :كيف تعيب أن تقول إن شاء هللا وتستثين ()4؟

وعن امليموين أنه سأل أاب عبدهللا عن قوله ورأيه يف مؤمن إن شاء هللا .قال( :أقول مؤمن إن شاء هللا

ومؤمن أرجو؛ ألنه َّل يدري كيف أداؤه لألعمال على ما افرتضت عليه أم َّل) (.)5

وقال اإلمام أمحد( :إمنا نصري اَّلستثناء على العمل؛ ألن القول قد جئنا به) (.)6

قال شيخ اإلسالم بعد أن ذكر طائفة من هذه النقول( :ومثل هذا كثري يف كالم أمحد وأمثاله) (.)7
وقال حممد بن حسني اآلجري .. ( :هذا طريق الصحابة رضي هللا عنهم والتابعني هلم إبحسان،

عندهم أن اَّلستثناء يف األعمالَّ ،ل يكون يف القول ،والتصديق ابلقلب ،وإمنا اَّلستثناء يف األعمال
املوجبة حلقيقة اإلْيان ،والناس عندهم على الظاهر مؤمنون ،به يتوارثون ،وبه يتناكحون ،وبه جتري

أحكام ملة اإلسالم ،ولكن اَّلستثناء منهم على حسب ما بيناه لك ،وبينه العلماء من قبلنا .روي يف
هذا سنن كثرية) (.)8
 - 2وأما املأخذ الثاين:

فهو اَّلستثناء ابلنظر إىل تقبل األعمال من هللا تعاىل ،إذ إن من قام ابلعمل وأتى به َّل يدري هل

تقبل منه عمله أو َّل؟

َّ ِ
وهبم و ِجلَةٌ أ ََّهنُم إِ َىل رهبِِم ر ِ
اج ُعو َن [املؤمنون:
ْ َ َْ
ين يُـ ْؤتُو َن َما آتَوا َّوقُـلُ ُُ ْ َ
قال تعاىل يف وصف املؤمننيَ :والذ َ

.]60

وقد سألت عائشة رضي هللا عنها النيب صلى هللا عليه وسلم عن هؤَّلء فقالت :اي رسول هللا أهو

الرجل يزين ويسرق ويشرب اخلمر ،وخياف أن يعذب؟ قالَّ(( :ل ،اي ابنة الصديق ،ولكنه الرجل
يصلي ويصوم ويتصدق وخياف أن َّل يقبل منه)) (.)9
_________

( )1رواه اخلالل يف ((السنة)) ( ،)600 /3و ((ابن هانئ يف مسائله)) ( ،)162 /2وذكره شيخ
اإلسالم ،وانظر(( :الفتاوى)) (.)447 /7

( )2رواه اخلالل يف ((السنة)) (.)601 /3
( )3رواه اخلالل يف ((السنة)) (.)597 /3
( )4رواه اخلالل يف ((السنة)) ( ،)597 /3و ((أبو داود يف مسائله)) (ص ،)273 :وبنحوه
اآلجري يف ((الشريعة)) (ص.)137 :

( )5رواه اخلالل يف ((السنة)) ( )601 /3وذكره شيخ اإلسالم ((الفتاوى)) ( ،)448 /7وانظر
تعليق شيخ اإلسالم عليه.

( )6رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)308 /1
((( )7الفتاوى)) (.)448 /7

((( )8الشريعة)) لآلجري (ص.)136 :
( )9رواه الرتمذي ( ،)3175وابن ماجه ( ،)3403وأمحد ( ،)25746( )205 /6والبيهقي يف
((شعب اإلْيان)) ( .)477 /1قال ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) ( ،)258 /6واأللباين يف
((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.
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وهكذا كان دأب السلف الصاحل من صحابة واتبعني ،يقومون ابألعمال الكثرية اْلليلة ،مث خيافون أن
َّل تكون قد تقبلت منهم.

قال ابن بطة العكربي( :فهذه سبيل املؤمنني وطريق العقالء من العلماء لزوم اَّلستثناء واخلوف

والرجاء َّل يدرون كيف أحواهلم عند هللا وَّل كيف أعماهلم أمقبولة هي أم مردودة؟ قال هللا عز وجل:
ِ
ِ
ني [املائدة ]27 :وأخرب عن عبده الصاحل سليمان عليه السالم يف مسألته
إِ َّمنَا يَـتَـ َقبَّ ُل هللاُ م َن ال ُْمتَّق َ
ِ
ي وأَ ْن أَ ْعمل ص ِ
ال َر ِ
إايه َوقَ َ
احلًا تَـ ْر َ
ب أ َْوِز ْع ِين أَ ْن أَ ْش ُك َر نِ ْع َمتَ َ
ك الَِّيت أَنْـ َع ْم َ
ضاهُ
ََ َ
ت َعلَ َّي َو َعلَى َوال َد َّ َ
[النمل.]19 :

أفال تراه كيف يسأل هللا الرضا منه ابلعمل الصاحل ألنه قد علم أن األعمال ليست بنافعة وإن كانت

يف منظر العني صاحلة إَّل أن يكون هللا عز وجل قد رضيها وقبلها ،فهل جيوز ألحد يؤمن ابهلل واليوم
اآلخر أن جيزم أن أعماله الصاحلة من أفعال اخلري وأعمال الرب كلها مرضية وعنده زكية ولديه مقبولة،

هذا َّل يقدر على حتمه وجزمه إَّل جاهل مغرت ابهلل ،نعوذ ابهلل من الغرة ابهلل واإلصرار على معصية
هللا.

أما ترون رمحكم هللا إىل الرجل من املسلمني قد صلى الصالة فأْتها وأكملها ورِبا كانت يف مجاعة

ويف وقتها وعلى ْتام طهارهتا فيقال له :صليت؟ فيقول :قد صليت إن قبلها هللا ،وكذلك القوم

يصومون شهر رمضان؛ فيقولون يف آخره :صمنا إن كان هللا قد تقبله منا ،وكذلك يقول من قدم من

حجه بعد فراغه من حجه وعمرته ،وقضاء مجيع مناسكه إذا سئل عن حجه إمنا يقول :قد حججنا ما

بقي غري القبول ،وكذلك دعاء الناس ألنفسهم ودعاء بعضهم لبعض :اللهم تقبل صومنا وصالتنا
وزكاتنا ،وبذلك يلقى احلاج فيقال له :قبل هللا حجك وزكى عملك ،وكذا يتالقى الناس عند انقضاء

شهر رمضان فيقول بعضهم لبعض :قبل هللا منا ومنك.

هبذا مضت سنة املسلمني وعليه جرت عادهتم وأخذه خلفهم عن سلفهم ،فليس خيالف اَّلستثناء يف

اإلْيان وأيىب قبوله إَّل رجل خبيث مرجئ ضال قد استحوذ الشيطان على قلبه نعوذ ابهلل منه) (.)1
وقال شيخ اإلسالم( :وخوف من خاف من السلف أن َّل يتقبل منه ،خلوفه أن َّل يكون أتى ابلعمل
على وجهه املأمور ،وهذا أظهر الوجوه يف استثناء من استثىن منهم يف اإلْيان ويف أعمال اإلْيان

كقول أحدهم :أَن مؤمن إن شاء هللا ،وصليت إن شاء هللا ،خلوف أن َّل يكون أتى ابلواجب على
الوجه املأمور بهَّ ،ل على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق) (.)2

(وسئل ابن املبارك فقيل له :إن قوماً يقولون :إن سفيان الثوري حني كان يقول إن شاء هللا كان ذاك
ُ

منه شك ،فقال ابن املبارك :أترى سفيان كان يستثين يف وحدانية الرب أو يف حممد صلى هللا عليه

وسلم ،إمنا كان استثناؤه يف قبول إْيانه وما هو عند هللا) (.)3

وقد نقل اإلمام أمحد عن سليمان بن حرب أنه كان يستثين وحيمل هذا على التقبل يقول( :حنن
نعمل ،وَّل ندري يتقبل منا أو َّل؟) ()4

فهذا وجه من أوجه اَّلستثناء عند السلف الصاحل وهو النظر إىل التقبل ،وهو يف احلقيقة عند التأمل
يعود إىل الوجه األول ،وهو النظر إىل األعمال وتكميلها؛ ألن القبول متعلق ابإلتيان ابألعمال على

الوجه املطلوب ،فمن كان عمله كذلك قبل منه.
_________
((( )1اإلابنة)) َّلبن بطة (.)873 ،872 /2

((( )2الفتاوى)) ( ،)496 /7وانظر ((السلسلة الصحيحة)) لأللباين (.)257 /1
( )3رواه إسحاق بن راهويه يف مسنده (.)670 /3
( )4رواه اخلالل يف ((السنة)) ( ،)597 /3وابن بطة يف ((اإلابنة)) (.)873 /2

()86/6

لذا يقول شيخ اإلسالم عقب ذكره ألثر سليمان بن حرب املتقدم( :والقبول متعلق بفعله كما أمر.
فكل من اتقى هللا يف عمله ،ففعله كما أمر فقد تقبل منه لكن هو َّل جيزم ابلقبول ،لعدم جزمه

بكمال الفعل) ( )1مث ذكر حديث عائشة املتقدم.
 - 3املأخذ الثالث:

يف اَّلستثناء عند السلف ،هو البعد عن تزكية النفس ( ،)2وليس هناك تزكية للنفس وراء الشهادة
ِ َّ ِ
ت
وهبُ ْم َوإِذَا تُلِيَ ْ
ين إِذَا ذُكِ َر هللاُ َو ِجلَ ْ
ت قُـلُ ُ
هلا ابإلْيان ،الذي قال هللا يف وصف أهله :إِ َّمنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
علَي ِهم آايته زاد ْهتُم إِْياَن وعلَى رهبِِم يـتـوَّكلُو َن الَّ ِذين ي ِقيمو َن َّ ِ
ك ُه ُم
اه ْم يُ ِنف ُقو َن أ ُْولَئِ َ
الصالَةَ َوممَّا َرَزقـْنَ ُ
َُ ُ
َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ً َ َ َ ْ ََ َ
ات ِعن َد َرهبِِ ْم َوَمغْ ِف َرةٌ َوِر ْز ٌق َك ِرميٌ [األنفال.]4 - 2 :
ال ُْم ْؤِمنُو َن َح اقا َّهلُ ْم َد َر َج ٌ
فمن قال عن نفسه إنه مؤمن فقد زكاها أبعظم تزكية ونعتها أبكمل الصفات وأمجلها ،وهللا قد هنى
س ُك ْم ُه َو أَ ْعلَ ُم ِِبَ ِن اتَّـ َقى [النجم.]3 :
عن ذلك يف حمكم تنزيله ،قال تعاىل :فَ َال تُـ َزمكوا أَن ُف َ
قال احلسن يف معىن اآلية( :علم هللا من كل نفس ما هي صانعة وإىل ما هي صائرة ،فال تزكوا
أنفسكم فال تربئوها عن اآلاثم وَّل ْتدحوها حبسن أعماهلا) (.)3

فإذا علم أن هللا قد هنى عباده عن الثناء على أنفسهم وتزكيتها ،فأي وصف وثناء أبلغ من الثناء
عليها ابإلْيان وأي تزكية أعظم من هذا ،يقول اخلليل النحوي( :إذا قلت إين مؤمن فأي شيء بقي)

(.)4

ومن لطيف ما روي يف هذا (أن أعرابياً سئل أمؤمن أنت؟ فقال :أزكي نفسي) ( .)5وأتمل كيف وفق
هذا األعرايب بفطرته السليمة إىل هذا الفقه املسدد ،الذي َّل يتهيأ مثله ملن شغل أوقاته ابلفلسفات

الكالمية واآلراء املنطقية ،اليت هي أشد ما يكون خطراً على اإلْيان والفطر.

فينبغي للعقالء أهل اإلْيان أن يتجنبوا قول ما فيه تزكية نفوسهم ،كما قال ابن بطة رمحه هللا يف ذكر

بعض أوصاف أهل اإلْيان( :اعلموا رمحنا هللا وإايكم أن من شأن املؤمنني وصفاهتم وجود اإلْيان

فيهم ،ودوام اإلشفاق على إْياهنم ،وشدة احلذر على أدايهنم ،فقلوهبم وجلة من خوف السلب ،قد
أحاط هبم الوجلَّ ،ل يدرون ما هللا صانع هبم يف بقية أعمارهم ،حذرين من التزكية ،متبعني ملا أمرهم
س ُك ْم ُه َو أَ ْعلَ ُم ِِبَ ِن اتَّـ َقى [النجم.)6( ) ... ]32 :
به موَّلهم الكرمي حني يقول :فََال تُـ َزمكوا أَن ُف َ

فهذا مأخذ اثلث للسلف يف اَّلستثناء ،يستثنون خمافة تزكية النفس ،فكلمة مؤمن تعدل عندهم كلمة

بر وتقي ومن أهل اْلنة.

قال شيخ اإلسالم( :فإذا قال الرجل :أَن مؤمن ،هبذا اَّلعتبار فقد شهد لنفسه أبنه من األبرار املتقني

القائمني بفعل مجيع ما أمروا به ،وترك كل ما هنوا عنه ،فيكون من أولياء هللا ،وهذا من تزكية اإلنسان

لنفسه ،وشهادته لنفسه ِبا َّل يعلم ،ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه
ابْلنة؛ فشهادته لنفسه ابإلْيان كشهادته لنفسه ابْلنة إذا مات على هذه احلال ،وهذا مأخذ عامة

السلف الذين كانوا يستثنون) (.)7
 - 4املأخذ الرابع:

هو أن اَّلستثناء جيوز يف األمور املتيقنة اليت َّل شك فيها ،وقد جاءت السنة ِبثل هذا ملا فيه من

احلكمة (.)8

_________

((( )1الفتاوى)) (.)447 /7
( )2انظر(( :الفتاوى)) (.)668 /7
((( )3تفسري البغوي)) (.)253 /4

( )4رواه اخلالل يف ((السنة)) ( )568 /3وعبدهللا يف ((السنة)) ( ،)316 /1والاللكائي يف ((شرح
اَّلعتقاد)) (.)961 /5

( )5رواه الاللكائي يف ((شرح اَّلعتقاد)) (.)1007 /5
((( )6اإلابنة)) َّلبن بطة (.)862 /2
((( )7الفتاوى)) (.)446 /7

( )8انظر(( :الفتاوى)) (.)450 /7

()87/6

قال اإلمام أمحد :قول النيب صلى هللا عليه وسلم حني وقف على املقابر فقال(( :وإَن إن شاء هللا
بكم َّلحقون)) ( ،)1وقد نعيت إليه نفسه أنه صائر إىل املوت ،ويف قصة صاحب القرب ((عليه
حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء هللا)) ( ،)2ويف قول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إين

اختبأت دعويت شفاعة ألميت وهي َنئلة إن شاء هللا من َّل يشرك ابهلل شيئا)) ( ،)3ويف مسألة الرجل
للنيب صلى هللا عليه وسلم أحدَن يصبح جنباً يصوم فقال(( :إين ألفعل ذلك مث أصوم)) فقال :إنك

لست مثلنا أنت قد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك ،فقال(( :وهللا إين ألرجو أن أكون أخشاكم هلل))

( ،)4وهذا كثري وأشباهه على اليقني.

(ودخل عليه شيخ فسأله عن اإلْيان فقال :قول وعمل ،فقال له :يزيد ،قال :يزيد وينقص .فقال له:
أقول مؤمن إن شاء هللا؟ قال نعم ،فقال له :إهنم يقولون يل :إنك شاك .قال :بئس ما قالوا .مث خرج

فقال :ردوه ،فقال :أليس يقولون :اإلْيان قول وعمل يزيد وينقص ،قال :نعم .قال هؤَّلء مستثنون،

قال له :كيف اي أاب عبدهللا؟ قال :قل هلم :زعمتم أن اإلْيان قول وعمل ،فالقول قد أتيتم به ،والعمل

فلم أتتوا به ،فهذا اَّلستثناء هلذا العمل ،فقيل له :فيستثىن يف اإلْيان؟ قال :نعم ،أقول :أَن مؤمن إن
شاء هللا ،استثين على اليقني َّل على الشك ،مث قال :قال هللا عز وجل :لَتَ ْد ُخلُ َّن ال َْم ْس ِج َد ا ْحلََر َام إِن
َشاء َّ ِ
ني [الفتح ]27 :فقد علم تبارك وتعاىل أهنم داخلون املسجد احلرام) (.)5
اَّللُ آمنِ َ
قال شيخ اإلسالم  -معلقاً على كالم أمحد هذا منبهاً على ما فيه من فوائد ( :-فقد بني أمحد يف
كالمه أنه يستثين مع تيقنه ِبا هو اآلن موجود فيه ،يقوله بلسانه وقلبه َّل يشك يف ذلك ،ويستثين

لكون العمل من اإلْيان وهو َّل يتيقن أنه أكمله بل يشك يف ذلك ،فنفى الشك وأثبت اليقني فيما
يتيقنه من نفسه وأثبت الشك فيما َّل يعلم وجوده ،وبني أن اَّلستثناء مستحب هلذا الثاين الذي َّل

يعلم هل أتى به أم َّل ،وهو جائز أيضاً ملا يتيقنه ،فلو استثىن لنفس املوجود يف قلبه جاز كقول النيب
صلى هللا عليه وسلم(( :وهللا ألرجو أن أكون أخشاكم هلل)) ( )6وهذا أمر موجود يف احلال ليس

ِبستقبل وهو أخشاَن ،فإنه َّل يرجو أن يصري أخشاَن هلل ،بل هو يرجو أن يكون حني هذا القول

أخشاَن هلل ،كما يرجو املؤمن إذا عمل عمالً أن يكون هللا تقبله منه وخياف أن َّل يكون تقبله منه)

(.)7

_________
( )1جزء من حديث رواه أمحد ( .)7980( )300 /2واحلديث رواه مسلم يف صحيحه (.)607
من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )2جزء من حديث رواه أمحد ( .)25133( )139 /6من حديث عائشة رضي هللا عنها .قال

املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( ،)278 /4والسيوطي يف ((شرح الصدور)) ( :)193إسناده
صحيح ،واحلديث حسنه األلباين يف صحيح اْلامع الصغري (.)1968

( )3رواه أمحد ( .)9500( )426 /2واحلديث رواه مسلم ( .)512من حديث أيب هريرة رضي هللا

عنه.

( )4رواه أمحد ( .)24430( )67 /6واحلديث رواه مسلم ( .)2649من حديث أيب هريرة رضي

هللا عنه.

( )5رواه اخلالل يف ((السنة)) (.)596 ،595 /3
( )6رواه أمحد ( .)24430( )67 /6واحلديث رواه مسلم ( .)2649من حديث أيب هريرة رضي

هللا عنه.
((( )7الفتاوى)) (.)452 /7

()88/6

وعن حممد بن احلسن بن هارون قال( :سألت أاب عبدهللا عن اَّلستثناء يف اإلْيان؟ فقال :نعم
اَّلستثناء على غري معىن شك خمافةً واحتياطاً للعمل ،وقد استثىن ابن مسعود وغريه وهو مذهب
الثوري ،قال هللا عز وجل لَت ْد ُخلُ َّن الْمس ِج َد ا ْحلرام إِن َشاء َّ ِ
ني [الفتح ،]27 :وقال النيب
َ
اَّللُ آمنِ َ
ََ َ
َْ
صلى هللا عليه وسلم ألصحابه(( :إين ألرجو أن أكون أتقاكم هلل)) ( )1وقال يف البقيع(( :عليه تبعث
إن شاء هللا)) (.)3( ).)2

قال شيخ اإلسالم موضحاً كالم اإلمام أمحد هذا( :فقد بني أمحد أنه يستثين خمافة واحتياطاً للعمل،

فإنه خياف أن َّل يكون قد كمل املأمور به ،فيحتاط ابَّلستثناء وقال على غري معىن شك يعين من غري

شك مما يعلمه اإلنسان من نفسه ،وإَّل فهو يشك يف تكميل العمل الذي خاف أن َّل يكون كمله،
فيخاف من نقصه وَّل يشك يف أصله) (.)4

وقال الفضل بن زايد مسعت أاب عبدهللا يقول :إذا قال أين مؤمن إن شاء هللا ليس هو بشاك ،قيل له:
إن شاء هللا ليس هو شكاً؟ قال :معاذ هللا أليس قد قال هللا عز وجل :لَتَ ْد ُخلُ َّن ال َْم ْس ِج َد ا ْحلََر َام إِن
َشاء َّ ِ
ني [الفتح ]27 :ويف علمه أهنم يدخلون ،وصاحب القرب إذ قال(( :عليه تبعث إن شاء
اَّللُ آمنِ َ
هللا)) ( )5فأي شك هاهنا وقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :وإَن إن شاء هللا بكم َّلحقون)) ()6
(.)7
وقال حرب بن إمساعيل مسعت أمحد يقول يف التسليم على أهل القبور أنه قال(( :وإَن إن شاء هللا

بكم َّلحقون)) ( )8قال :هذا حجة يف اَّلستثناء يف اإلْيان؛ ألنه َّل بد من حلوقهم ليس فيه شك،
وقال هللا عز وجل :لَتَ ْد ُخلُ َّن ال َْم ْس ِج َد ا ْحلََر َام إِن َشاء َّ
اَّللُ [الفتح ]27 :وهذه حجة أيضاً ألنه َّلبد
داخلوه (.)9
وقال أبو بكر األثرم( :مسعت أاب عبدهللا أمحد بن حنبل ُسئل عن اَّلستثناء يف اإلْيان ما تقول فيه؟

قال :أما أَن فال أعيبه ،قال أبو عبدهللا :إذا كان تقول أن اإلْيان قول وعمل فاستثين خمافة واحتياطاً،
ليس كما يقولون على الشك ،إمنا يستثىن للعمل ،قال هللا عز وجل :لَتَ ْد ُخلُ َّن ال َْم ْس ِج َد ا ْحلََر َام إِن َشاء
َّ ِ
ني [الفتح ]27 :فهذا استثناء بغري شك ،وقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إين ألرجو أن
اَّللُ آمنِ َ

أكون أخشاكم هلل عز وجل)) ( )10قال :هذا كله تقوية لالستثناء يف اإلْيان) (.)11
_________

( )1رواه أمحد ( .)24430( )67 /6واحلديث رواه مسلم ( .)2649من حديث أيب هريرة رضي

هللا عنه .بلفظ(( :أخشاكم)) بدَّلً من ((أتقاكم)).

( )2جزء من حديث رواه أمحد ( .)25133( )139 /6من حديث عائشة رضي هللا عنها .قال
املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( ،)278 /4والسيوطي يف ((شرح الصدور)) ( :)193إسناده

صحيح ،واحلديث حسنه األلباين يف صحيح اْلامع الصغري (.)1968
((( )3السنة)) للخالل ()594 - 593 /3
((( )4الفتاوى)) (.)450 /7

( )5جزء من حديث رواه أمحد ( .)25133( )139 /6من حديث عائشة رضي هللا عنها .قال

املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( ،)278 /4والسيوطي يف ((شرح الصدور)) ( :)193إسناده

صحيح ،واحلديث حسنه األلباين يف صحيح اْلامع الصغري (.)1968
( )6جزء من حديث رواه أمحد ( .)7980( )300 /2واحلديث رواه مسلم يف صحيحه (.)607
من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )7رواه اآلجري يف ((الشريعة)) (ص)132 :

( )8جزء من حديث رواه أمحد ( .)7980( )300 /2واحلديث رواه مسلم يف صحيحه (.)607
من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )9رواه اخلالل يف ((السنة)) (.)595 /3

( )10رواه أمحد ( .)24430( )67 /6واحلديث رواه مسلم ( .)2649من حديث أيب هريرة
رضي هللا عنه.
( )11رواه اآلجري يف ((الشريعة)) (ص ،)137 :وذكره شيخ اإلسالم يف ((الفتاوى)) (.)254 /7

()89/6

وقال املروذي( :قيل أليب عبدهللا إن استثنيت يف إْياين أكن شاكاً؟ قالَّ :ل) (.)1

وقال محاد بن زيد( :يسموننا الشكاك ،وهللا ما شككنا يف ديننا قط ،ولكن جاءت أشياء ،أليس ذكر

أن اليسري من الرايء شرك ،فأينا مل يراء؟) (.)2

فبهذه النقول اْلليلة واألقوال اْلميلة ،يندفع عن أهل السنة واْلماعة شناعة املشنعني من أهل

البدع واألهواء أبهنم شكاك ،وحاشاهم رمحهم هللا ،بل هم أهل دين وورع وعلم ويقني.

وبعد ،فهذه وجوه أربعة من أجلها استثىن من استثىن من السلف يف إْيانه ،وملخص هذه الوجوه ما

ذكره شيخ اإلسالم بقوله( :فإذا كان مقصوده  -أي املستثين يف إْيانه  -إين َّل أعلم أين قائم بكل ما
أوجب هللا علي ،وأنه يقبل أعمايل ،ليس مقصوده الشك فيما يف قلبه فهذا استثناؤه حسن ،وقصده

أن َّل يزكي نفسه ،وأن َّل يقطع أبنه عمل عمالً كما أمر فقبل منه ،والذنوب كثرية والنفاق خموف
على عامة الناس) ( .)3فجمع رمحه هللا يف كلمته هذه اْلامعة الوجوه األربعة اليت كان يلحظها
السلف عند استثنائهم يف اإلْيان.

وعلى كل فهذا ما كان يستثىن السلف ألجله يف إْياهنم ومل يكن أحد من السلف يستثين يف إْيانه
حبسب املوافاة كما يظنه بعض أهل األهواء بل هذا من الغلط عليهم ،ويف بيان سبب هذا الغلط

يقول شيخ اإلسالم( :فهؤَّلء ملا اشتهر عندهم عن السلف أهنم يستثنون يف اإلْيان ،ورأوا أن هذا َّل

ْيكن إَّل إذا جعل اإلْيان هو ما ْيوت العبد عليه ،وهو ما يوايف به العبد ربه ،ظنوا أن اإلْيان عند
السلف هو هذا ،فصاروا حيكون هذا عن السلف ،وهذا القول مل يقل به أحد من السلف ،ولكن

هؤَّلء حكوه عنهم حبسب ظنهم ،ملا رأوا أن قوهلم َّل يتوجه إَّل على هذا األصل  .)4( ) ..زايدة

اإلْيان ونقصانه وحكم اَّلستثناء فيه لعبدالرزاق البدر  -ص 463
_________

( )1رواه ابن بطة يف ((اإلابنة)) (.)905 /2
( )2رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)347 /1
((( )3الفتاوى)) (.)41 /13
((( )4الفتاوى)) (.)436 /7
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املبحث الثاين :نقل أقوال السلف يف اَّلستثناء مع التوفيق بينها
السلف هلم يف اَّلستثناء صيغ متعددة ،فمنهم من يستثين بقول :إن شاء هللا ،أو أرجو ،أو آمنت ابهلل
 ، ...أو َّل إله إَّل هللا أو حنو ذلك من الصيغ ،ومجيع هذه الصيغ مؤداها واحد ،وهو عدم القطع

ابإلْيان املطلق الكامل ،وتفويض ذلك إىل هللا سبحانه.

وفيما يلي أنقل بعض ما ورد عن السلف يف ذلك ،مصنفاً أقواهلم حسب الصيغ الواردة عنهم يف
اَّلستثناء.

 - 1استثناؤهم بقول( :إن شاء هللا):

(أ) عن عبدالرمحن بن عصمة قال( :كنت عند عائشة رضي هللا عنها فأاتها رسول معاوية رضي هللا

عنه هبدية فقال :أرسل هبا إليك أمري املؤمنني ،فقالت :أنتم املؤمنون إن شاء هللا تعاىل ،وهو أمريكم
وقد قبلت هديته) (.)1

(ب) وعن أمحد بن حنبل قال :مسعت سفيان بن عيينة يقول( :إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء هللا مل
جيبه ،وسؤالك إايي بدعة ،وَّل أشك يف إْياين ،وقال :إن شاء هللا ليس يكره ،وليس بداخل يف

الشك) (.)2

(ج) وقال جرير بن عبداحلميد( :كان األعمش ومنصور ومغرية وليث وعطاء بن السائب وإمساعيل

بن خالد وعمارة بن القعقاع والعالء بن املسيب وابن شربمة وسفيان الثوري وأبو حيىي  -صاحب
احلسن  -ومحزة الزايت يقولون :حنن مؤمنون إن شاء هللا ،ويعيبون من مل يستثن) (.)3
(د) (وسئل أمحد ما تقول يف اَّلستثناء يف اإلْيان؟ قال :حنن نذهب إليه.

قيل :الرجل يقول :أَن مؤمن إن شاء هللا؟ قال :نعم) (.)4

(وسئل عن الرجل يقال له :أمؤمن أنت؟ قال :سؤاله إايك بدعة ،يقول :إن شاء هللا) (.)5
ُ
(وسئل عن الرجل يسألين :مؤمن أنت؟ قال :تقول :نعم إن شاء هللا) (.)6

 - 2استثناؤهم بقول( :أرجو):
(أ) عن سعيد بن جبري قال( :سألت ابن عمر ،قال :قلت :أغتسل من غسل امليت؟ قال :مؤمن
هو؟ قلت :أرجو ،قال :فتمسح ابملؤمن وَّل تغتسل منه) (.)7

(ب) عن إبراهيم النخعي قال( :قال رجل لعلقمة :أمؤمن أنت؟ قال :أرجو) (.)8

(ج) وعن إبراهيم النخعي (عن علقمة – وتكلم عنده رجل من اخلوارج بكالم كرهه – فقال علقمة:
ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ ِ
احتَ َملُوا ُهبْتَ ًاَن َوإِ ْمثًا مبِينًا [األحزاب]58 :
سبُوا فَـ َقد ْ
ين يُـ ْؤذُو َن ال ُْم ْؤمنِ َ
َوالذ َ
ني َوال ُْم ْؤمنَات بغَ ِْري َما ا ْكتَ َ
فقال له اخلارجي :أ ََومنهم أنت؟ فقال :أرجو) (.)9

(د) وعن احلسن بن عبيدهللا قال( :قال إبراهيم النخعي :إذا قيل لك :أمؤمن أنت؟ فقل :أرجو)

(.)10

(وسئل أمحد بن حنبل عمن يقال له أنت مؤمن؟ فقال :سؤاله إايك بدعة ،وقل :أَن مؤمن أرجو)
(هـ) ُ
(.)11

 - 3استثناؤهم بقول( :آمنت ابهلل ومالئكته :) ..

_________

( )1رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)349 /1
( )2رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)310 /1

( )3رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)335 /1واآلجري يف الشريعة (ص ،)139 :وابن بطة يف اإلابنة
(.)871 /2
( )4رواه اخلالل يف ((السنة)) (.)594 /3
( )5رواه اخلالل يف ((السنة)) (.)602 /3
( )6رواه اخلالل يف ((السنة)) (.)602 /3

( )7رواه ((ابن أيب شيبة يف مصنفه)) ( ،)267 /3وعبدهللا يف ((السنة)) (.)321 /1
( )8رواه أبو عبيد يف ((اإلْيان)) (ص ،)68 :وابن أيب شيبة يف ((اإلْيان)) (ص ،)9 :ويف

((املصنف)) ( ،)15 /11وعبدهللا يف ((السنة)) ( ،)340 /1واآلجري يف ((الشريعة)) (ص:

.)136
( )9رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)322 /1واآلجري يف ((الشريعة)) (ص ،)141 :وابن بطة يف
((اإلابنة)) (.)870 /2

( )10رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)340 /1والطربي يف ((هتذيب اآلاثر)) (برقم ،)1000
واآلجري يف ((الشريعة)) (ص ،)141 :وابن بطة يف ((اإلابنة)) (.)879 /2

( )11رواه اخلالل يف ((السنة)) (.)602 /3
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(أ) عن علقمة بن األسود قال( :قال رجل عند عبدهللا :إين مؤمن .قال :قل :إين يف اْلنة ،ولكنا
نقول :آمنا ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله) (.)1

(ب) وعن ابن طاووس عن أبيه (أنه كان إذا قيل له :أمؤمن أنت؟ قال :آمنت ابهلل ومالئكته وكتبه
ورسله ،وَّل يزيد على هذا) (.)2
(ج) وعن سفيان بن حمل قال :قال يل إبراهيم( :إذا قيل لك :أمؤمن أنت فقل :آمنا ابهلل ومالئكته

وكتبه ورسله) (.)3

(د) وعن عبدالرمحن بن بكري السلمي قال( :كنت عند حممد بن سريين وعنده أيوب فقلت له :اي أاب

بكر يقول يل :أمؤمن أنت؟ أقول :مؤمن ،فانتهرين أيوب ،فقال حممد :وما عليك أن تقول آمنت ابهلل

ومالئكته وكتبه ورسله) (.)4

(هـ) وعن حبيب بن الشهيد قال :قال حممد بن سريين( :إذا قيل لك :أنت مؤمن؟ فقل :آمنا ابهلل

وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق) (.)5

(و) (وعن أمحد بن أصرم املزين أن أاب عبدهللا قيل له :إذا سألين الرجل أمؤمن أنت؟ فقال :سؤاله
إايك بدعةَّ ،ل شك يف إْياننا .قال املزين :وحفظي أن أاب عبدهللا قال :أقول كما قال طاووس :آمنت

ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله) (.)6

 - 4استثناؤهم بقول (َّل إله إَّل هللا):

(أ) عن سوار بن شبيب قال (جاء رجل إىل ابن عمر فقال :إن هاهنا قوماً يشهدون علي ابلكفر،

قال :أَّل تقول َّل إله إَّل هللا فتكذهبم) (.)7

(ب) وعن احلسن بن عمرو عن إبراهيم النخعي قال( :إذا قيل لك :أمؤمن أنت؟ فقلَّ :ل إله إَّل

هللا) (.)8
فجميع هذه النقول تدل بوضوح على أن اَّلستثناء يف اإلْيان سنة ماضية عند السلف الصاحل بصيغ
خمتلفة ،مدارها على البعد عن تزكية النفس والشهادة هلا بتكميل األعمال وإْتام اإلْيان.

وَّل يشكل على هذا ما نقل عن بعض السلف أنه أجاب أبنه مؤمن دون استثناء مثل:

 - 1ما نقل عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه أنه خطبهم فقال( :أنتم املؤمنون وأنتم أهل اْلنة ،وهللا
إين ألطمع أن يكون عامة من تصيبون بفارس والروم يف اْلنة ،فإن أحدهم يعمل اخلري فيقول:
أحسنت ابرك هللا فيك أحسنت رمحك هللا ،وهللا يقول :ويستَ ِجيب الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
ات
الص َ
َ َ َ
ََ ْ ُ
ضلِ ِه [الشورى.)9( )]26 :
َويَ ِزي ُد ُهم ِمن فَ ْ
فهذا األثر خوطب فيه اْلماعة ومل يعني به شخص ،ويف آخره رجع إىل اَّلستثناء يف دخول اْلنة
فقال( :إين ألطمع) (.)10

 - 2وعن ابن أيب كثري عن رجل مل يسمه عن أبيه قال( :مسعت ابن مسعود يقول :أَن مؤمن) (.)11
وإسناد هذا األثر ضعيف فالرجل الذي مل يسم وأبوه جمهوَّلن.

_________

( )1رواه أبو عبيد يف ((اإلْيان)) (ص ،)67 :وابن أيب شيبة يف ((اإلْيان)) (ص ،)9 :وعبدهللا يف
((السنة)) (.)322 /1

( )2رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)23 /1واآلجري يف ((الشريعة)) (ص ،)142 :وابن بطة يف
((اإلابنة)) (.)878 /2

( )3رواه أبو عبيد يف ((اإلْيان)) (ص ،)68 :وعبدهللا يف ((السنة)) ( ،)320 /1واآلجري يف
((الشريعة)) (ص ،)141 :وابن بطة يف ((اإلابنة)) (.)878 /2

( )4رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( )320 /1وابن بطة يف ((اإلابنة)) (.)878 /2

( )5رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)320 /1واآلجري يف ((الشريعة)) (ص ،)141 :وابن بطة يف
((اإلابنة)) (.)879 /2
( )6رواه اخلالل يف ((السنة)) (.)601 /3

( )7رواه ابن أيب شيبة يف ((اإلْيان)) (ص ،)10 :ويف ((املصنف)) (.)30 /11
( )8رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)321 /1واآلجري يف ((الشريعة)) (ص ،)141 :وابن بطة يف
((اإلابنة)) (.)878 /2

( )9رواه احلاكم ( ،)444 /2والبيهقي يف ((الشعب)) ( ،)213 /1وقال احلاكم صحيح اإلسناد

ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب.

( )10انظر(( :شعب اإلْيان)) للبيهقي (.)214 /1
( )11رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) (( ،)29 /11ويف كتاب ((اإلْيان)) (ص.)10 :
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 - 3وعن عبدهللا بن يزيد األنصاري قال( :تسموا ابمسكم الذي مساكم هللا ابحلنيفية واإلسالم

واإلْيان) (.)1

 - 4وعن أيب عبدالرمحن الشيباين قال( :لقيت عبدهللا بن معقل فقلت له :إن أَنساً من أهل

الصالح يعيبون علي أن أقول :أَن مؤمن ،فقال عبدهللا :لقد خبت وخسرت إن مل تكن مؤمناً) (.)2

 - 5وعن إبراهيم التميمي قال( :وما على أحدكم أن يقول :أَن مؤمن ،فوهللا لئن كان صادقاً َّل

يعذبه هللا على صدقه ،وإن كان كاذابً ملا دخل عليه من الكفر أشد عليه من الكذب) (.)3

ومراده بـ (أَن مؤمن) أصل اإلْيان كما يدل على ذلك آخر كالمه قوله( :ملا دخل عليه من الكفر ...

).
 - 6وعن أيب عبدالرمحن السلمي قال( :إذا سئل أحدكم :أمؤمن أنت؟ فال يشك يف إْيانه) (.)4

 - 7وعن سيف بن ميمون قال :قلت لعطاء( :إن قبلنا قوماً نعدهم من أهل الصالح إن قلنا :حنن

مؤمنون عابوا ذلك علينا ،قال :فقال عطاء :حنن املسلمون املؤمنون ،وكذلك أدركنا أصحاب رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم يقولون) (.)5

فهذه اآلاثر َّل تشكل على ما ذكرته آنفاً من أن مذهب السلف هو جواز اَّلستثناء يف اإلْيان ،ألهنا
َّل ختلو من أحد أمور:

 - 1إما أن تكون ضعيفة اإلسناد غري اثبتة عن الصحايب أو التابعي املروية عنه كما يف بعض اآلاثر
املتقدمة.
 - 2أو أن يكون قاله على سبيل التعميم كما يف األثر األول ،وهذا َّل إشكال فيه إذ أهل القبلة
كلهم مؤمنون ابعتبار الظاهر منهم ،وبذلك يتوارثون ويتناكحون ويتعاملون ابألخوة اإلْيانية.

 - 3أو أن يكون قصد بذلك أصل اإلْيان إلْتامه وكماله ،بل هذا هو مقصودهم عند إطالق القول
(أَن مؤمن) أو (أنت مؤمن) ،ألن اسم اإلْيان عند السلف على ضربني :مطلق ومقيد.

فإذا استعمل مطلقاً مشل مجيع ما حيبه هللا ورسوله من أقوال العبد وأعماله الظاهرة والباطنة.

وإذا استعمل مقيداً يكون متناوَّلً ألصل اإلْيان وأساسه ،وهو اإلْيان الباطن أبركانه الستة الواردة يف
حديث جربيل املشهور (.)6

ولإلْيان عندهم أصل وفرع؛ فأصل اإلْيان يف القلب وهو قول القلب وعمله ،وفرعه األعمال

الظاهرة أبنواعها (.)7

وعلى هذا فإن من استثىن من السلف يف إْيانه قصد به اإلْيان التام الكامل املقبول عند هللا ،ومن مل

يستثن قصد اإلْيان الباطن الذي هو أصل اإلْيان وأساسه وهذا َّل استثناء فيه.

وعلى هذا ينبغي ملن سئل هل هو مؤمن أو َّل؟ أن يستفصل من السائل ماذا يريد ابإلْيان؟ هل يريد
بذلك اإلْيان الكامل التام املقبول عند هللا الذي أهله يقيناً يف اْلنة؟ أو يريد اإلْيان املقيد الذي هو

أصل اإلْيان وأساسه؟

فإن أراد األول فال بد من اَّلستثناء ،وإن أراد الثاين فال استثناء ...

وأتكيداً ملا ذكرت أنقل بعض أقوال السلف املؤكدة لذلك واملؤيدة له ،واملبينة أن مقصودهم برتك
اَّلستثناء يف اإلْيان أصله ،وابَّلستثناء فيه ْتامه وكماله.

_________

( )1رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( ،)30 /11ويف كتاب ((اإلْيان)) (ص.)10 :
( )2رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( ،)29 /11ويف كتاب ((اإلْيان)) (ص.)10 :
( )3رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( ،)15 /11ويف كتاب ((اإلْيان)) (ص.)23 :
( )4رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( ،)29 /11ويف كتاب ((اإلْيان)) (ص.)9 :
( )5رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( ،)35 /11ويف كتاب ((اإلْيان)) (ص.)16 :

( )6احلديث يف الصحيحني؛ رواه البخاري ( ،)50ومسلم ( .)106من حديث أيب هريرة رضي هللا

عنه.

( )7انظر(( :الفتاوى)) َّلبن تيمية ( 642 /7وما بعدها).
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فعن ْتام بن جنيح قال سأل رجل احلسن البصري عن اإلْيان فقال( :اإلْيان إْياَنن فإن كنت تسألين
عن اإلْيان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واْلنة والنار والبعث واحلساب فأَن مؤمن ،وإن كنت تسألين
ِ َّ ِ
اد ْهتُ ْم
وهبُ ْم َوإِذَا تُلِيَ ْ
ين إِذَا ذُكِ َر هللاُ َو ِجلَ ْ
ت قُـلُ ُ
آايتُهُ َز َ
ت َعلَْي ِه ْم َ
عن قول هللا عز وجل إِ َّمنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
إِْياَن وعلَى رهبِِم يـتـوَّكلُو َن الَّ ِذين ي ِقيمو َن َّ ِ
ك ُه ُم ال ُْم ْؤِمنُو َن َح اقا
اه ْم يُ ِنف ُقو َن أ ُْولَئِ َ
الصالَةَ َوممَّا َرَزقـْنَ ُ
َُ ُ
َ ً َ َ َ ْ ََ َ
[األنفال ]4 - 2 :فوهللا ما أدري أَن منهم أم َّل) (.)1
قال البيهقي معلقاً( :فلم يتوقف احلسن يف أصل إْيانه يف احلال ،وإمنا توقف يف كماله الذي وعد هللا
ات ِعن َد َرهبِِ ْم َوَمغْ ِف َرةٌ َوِر ْز ٌق َك ِرميٌ [األنفال.)2( )]4 :
عز وجل ألهله اْلنة بقولهَّ :هلُ ْم َد َر َج ٌ
وقال سفيان الثوري( :الناس عندَن مؤمنون يف األحكام واملواريث ونرجو أن يكونوا كذلك ،وَّل ندري
ما حالنا عند هللا عز وجل) (.)3

وعن وكيع قال( :كان سفيان الثوري يقول أَن مؤمن وأهل القبلة كلهم مؤمنون يف النكاح والدية

واملواريث ،وَّل يقول مؤمن عند هللا عز وجل) (.)4

وعن قتيبة بن سعيد قال( :هذا قول األئمة املأخوذ يف اإلسالم والسنة بقوهلم  ...ونقول :الناس

عندَن مؤمنون ابَّلسم الذي مساهم هللا يف اإلقرار واحلدود واملواريث ،وَّل نقول :حقاً ،وَّل نقول :عند

هللا وَّل نقول :كإْيان جربيل وميكائيل؛ ألن إْياهنم متقبل) (.)5

وعن إمساعيل بن سعيد قال( :سألت أمحد من قال :أَن مؤمن عند نفسي من طريق األحكام
واملواريث وَّل أعلم ما أَن عند هللا عز وجل ،قال :ليس هذا ِبرجئ) (.)6

فبهذه النقول يعلم ما سبق ذكره عن مذهب السلف أهنم جيوزون اَّلستثناء ابعتبار ،وْينعونه ابعتبار،

حسب مراد القائل بكلمة اإلْيان.
وهلذا كان من السلف من يرى أن اَّلستثناء وتركه سواء على املعىن الذي أشرت إليه.

قال األوزاعي( :من قال أَن مؤمن فحسن ،ومن قال :أَن مؤمن إن شاء هللا فحسن ،لقول هللا عز
وجل :لَت ْد ُخلُ َّن الْمس ِج َد ا ْحلرام إِن َشاء َّ ِ
ني [الفتح .]27 :وقد علم أهنم داخلون) (.)7
َ
اَّللُ آمنِ َ
ََ َ
َْ

وَّل يتناىف هذا مع ما جاء عن بعضهم من كراهة ترك اَّلستثناء كما روي ذلك عن سفيان الثوري أنه

ينكر ويكره أن يقول( :أَن مؤمن) ( ،)8و  ...عن مجع من السلف أهنم كانوا يعيبون من َّل يستثين.
قال أبو عبيد( :وإمنا كراهتهم عندَن أن يثبتوا الشهادة ابإلْيان خمافة ما أعلمتكم يف الباب األول من

التزكية واَّلستكمال عند هللا ،وأما على أحكام الدنيا فإهنم يسمون أهل امللة مجيعاً مؤمنني؛ ألن

وَّليتهم وذابئحهم وشهاداهتم ومناكحتهم ومجيع سنتهم إمنا هي على اإلْيان ،وهلذا كان األوزاعي يرى

اَّلستثناء وتركه مجيعاً واسعني) (.)9

ولكن ملا كان ترك اَّلستثناء شعاراً للمرجئة ،ومتضمناً لتزكية النفس والثناء عليها وهذا منهي عنه

شرعاً ،فإين أرى أن لزوم اَّلستثناء أوىل وأكمل ،وأن َّل يرتك اَّلستثناء إَّل إذا بني املقصود واملراد.
وهلذا كان اإلمام أمحد َّل يعجبه ترك اَّلستثناء ( ،)10بل قال مرة حلسني بن منصور :من قال من

العلماء :أَن مؤمن؟ قلت :ما أعلم رجالً أثق به .قال :مل تقل شيئاً مل يقله أحد من أهل العلم قبلنا

(.)11

قال شيخ اإلسالم ... ( :وهلذا كان الصحيح أنه جيوز أن يقول :أَن مؤمن بال استثناء إذا أراد ذلك
– أي أصل اإلْيان – لكن ينبغي أن يقرن كالمه ِبا يبني أنه مل يرد اإلْيان املطلق ،وهلذا كان أمحد
يكره أن جييب على املطلق بال استثناء يقدمه) (.)12

ومل يكن أمحد رمحه هللا ينكر على من ترك اَّلستثناء إذا مل يكن قصده قصد املرجئة أن اإلْيان جمرد

القول ،قال األثرم( :قلت أليب عبدهللا :فكأنك َّل ترى أبساً أن َّل يستثين ،فقال :إذا كان ممن يقول:

اإلْيان قول وعمل فهو أسهل عندي ،مث قال أبو عبدهللا :إن قوماً تضعف قلوهبم عن اَّلستثناء،

فتعجب منهم) ( .)13زايدة اإلْيان ونقصانه وحكم اَّلستثناء فيه -لعبدالرزاق البدر – بتصرف -
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_________

( )1رواه البيهقي يف ((اَّلعتقاد)) (ص ،)120 :ويف ((الشعب)) (.)218 /1
((( )2اَّلعتقاد)) (ص.)120 :
( )3رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)311 /1وأبو داود يف ((مسائل اإلمام أمحد)) (ص،)274 :
واآلجري يف ((الشريعة)) (ص ،)138 :وابن بطة يف ((اإلابنة)) (.)872 /2

( )4رواه البيهقي يف ((الشعب)) (.)219 /1
( )5رواه البيهقي يف ((الشعب)) (.)219 /1
( )6رواه اخلالل يف ((السنة)) (.)574 /3
( )7رواه أبو عبيد يف ((اإلْيان)) (ص ،)69 :وبنحوه اخلالل يف ((السنة)) (.)598 /3

( )8رواه اآلجري يف ((الشريعة)) (ص ،)138 :وابن بطة يف ((اإلابنة)) (.)871 /2
((( )9اإلْيان)) (ص.)68 :

( )10رواه اخلالل يف ((السنة)) (.)598 /3
( )11رواه اخلالل يف ((السنة)) (.)566 /3
((( )12الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)449 /7
( )13ذكره شيخ اإلسالم يف ((الفتاوى)) ( ،)669 ،225 /7وانظر أيضاً (.)449 /7

()94/6

املبحث الثالث :ما ورد عنهم من تبديع السؤال بـ (أمؤمن أنت)
ملا كان املرجئة هم أول من أاثر مسألة اَّلستثناء يف اإلْيان؛ حلاجة يف نفوسهم وملقصد سيء يف
صدورهم ،وهو دعم قوهلم يف اإلْيان وأنه التصديق وحده وأن العمل خارج من مسماه ،وملا أكثروا
من طرح هذه املسألة بني الناس بغية حتقيق ذاك املقصد ،أنكر عليهم السلف ذلك أشد اإلنكار

وحاربوا مقالتهم أقوى حماربة ،وهلذا كثرت أقواهلم رمحهم هللا املبينة للجواب الشرعي على هذه
املسألة البدعية ،ونصوا رمحهم هللا على كراهة هذه املسألة وأهنا من بدع املرجئة السيئة.

وأقواهلم رمحهم هللا يف ذم هذه املسألة وتبديع قائلها كثرية جداً ،حىت إن بعض من صنف يف العقيدة

على رسم السنة أفرد ابابً يف مصنفه يف هذا املوضوع على اخلصوص كاآلجري يف (الشريعة) ،فقد

أفرد ابابً (فيمن كره من العلماء ملن سأل غريه فيقول له :أنت مؤمن هذا عندهم مبتدع رجل سوء)

( )1وكذلك فعل ابن بطة يف (اإلابنة) فقد أفرد ابابً بعنوان( :سؤال الرجل لغريه أمؤمن أنت؟ وكيف
اْلواب له؟ وكراهية العلماء هذا السؤال وتبديع السائل عن ذلك) (.)2

وقد أوردا رمحهما هللا يف هذين البابني نصوصاً كثرية عن السلف رمحهم هللا يف ذم املرجئة وتبديعهم يف
مقالتهم هذه ،صيانة منهم للمعتقد وحفاظاً على الداينة.

قال ابن بطة رمحه هللا يف هناية الباب املذكور( :فقد ذكرت يف هذا الباب من كالم أئمة املسلمني

وقول الفقهاء والتابعني ما إن عمل به املؤمن أراح به نفسه من خصومة املرجئ الضال ،وأزاح به
علته ،وكان لدينه بذلك صيانة ووقاية وهللا أعلم) (.)3

وملا كان األمر هبذه املثابة خصصت هذا املوضوع هبذا املبحث ألنقل فيه بعض ما ورد عن السلف

يف ذلك حتذيراً من هذه املقالة السيئة املبتدعة ،وتبصرياً ابحلق والسنة.

( - 1سأل رجل ميمون بن مهران قال :فقال يل :أمؤمن أنت؟ قال :قل :آمنت ابهلل ومالئكته

وكتبه ،قالَّ :ل يرضى مين بذلك ،قال :فردها ،فقالَّ :ل يرضى ،فردها عليه مث ذره يف غيظه يرتدد)

(.)4

 - 2وعن إبراهيم النخعي قال( :سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت؟ بدعة) ( .)5وسأله رجل :أمؤمن
أنت؟ فقال( :ما أشك يف إْياين ،وسؤالك إايي عن هذا بدعة) (.)6
 - 3وقال اإلمام أمحد مسعت سفيان بن عيينة يقول( :إذا سئل أمؤمن أنت؟ إن شاء مل جيبه ،أو
يقول :سؤالك إايي بدعة ،وَّل أشك يف إْياين) (.)7

 - 4وقيل له الرجل يقول :مؤمن أنت؟ فقال( :فقل :ما أشك يف إْياين وسؤالك إايي بدعة ،وتقول
ما أدري أَن عند هللا عز وجل شقي أم سعيد ،مقبول العمل أم َّل؟) (.)8

 - 5وسئل اإلمام أمحد عن الرجل يقال له( :أمؤمن أنت؟ قال :سؤاله إايك بدعة ،ويقول :إن شاء

هللا) (.)9

 - 6وقال اإلمام حممد بن حسني اآلجري( :إذا قال لك رجل :أنت مؤمن؟ فقل :آمنت ابهلل
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واملوت والبعث من بعد املوت واْلنة والنار ،وإن أحببت أن َّل

جتيبه تقول له :سؤالك إايي بدعة ،فال أجيبك ،وإن أجبته ،فقلت :أَن مؤمن إن شاء هللا على النعت
الذي ذكرَنه فال أبس به ،واحذر مناظرة مثل هذا ،فإن هذا عند العلماء مذموم ،واتبع من مضى من
أئمة املسلمني تسلم إن شاء هللا تعاىل) (.)10

وهبذه النقول الطيبة عن سلف األمة يعلم أن من البدع احلوادث ومن األقوال املبتدعة سؤال الرجل
أخاه أمؤمن أنت؟ فالواجب على املسلم العاقل أن حيبس نفسه على السنة ،وأن حيذر من البدعة،
وأن يقف حيث وقف القوم ،ويقول فيما قالوا ،ويكف عما كفوا ،ويسلك سبيل السلف الصاحل
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_________

((( )1الشريعة)) (ص.)140 :
(( )2اإلابنة)) (.)877 /2

((( )3اإلابنة)) (.)883 /2
( )4رواه ابن بطة يف ((اإلابنة)) (.)877 /2

( )5رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)321 /1واآلجري يف ((الشريعة)) (ص ،)765 :وابن بطة يف
((اإلابنة)) (.)880 /2
( )6رواه عبدهللا يف ((السنة)) (.)339 /1

( )7رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)310 /1واخلالل يف ((السنة)) ( ،)602 /3واآلجري يف
((الشريعة)) (ص ،)138 :وابن بطة يف ((اإلابنة)) (.)881 /2

( )8رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( ،)338 /1واآلجري يف ((الشريعة)) (ص.)140 :
( )9رواه اخلالل يف السنة (.)601 /3
((( )10الشريعة)) (ص.)140 :

()95/6

ْتهيد
قال الشيخ حافظ حكمي:
ين َعلَى  ...مخَْ ٍ
س فَ َح ِق ْق َوا ْد ِر َما قَ ْد نُِقالَ
فَـ َق ْد أَتَى ا ِإل ْسالَ ُم َم ْب ِ ٌّ
ِ
أ ََّوُهلَا ال مرْكن األَساس األَ ْعظَم  ...و ْهو ِ
يم األَقـ َْوُم
الص َرا ُ
ُ َ َ
ُ َ ُ
ط ال ُْم ْستَق ُ
صم ِ ...ابلْعروةِ الْوثْـ َقى الَِّيت َّلَ تَـ ْنـ َف ِ
ِ
ادتَ ْ ِ
ُرْك ُن َّ
ص ْم
ني فَاثْـبُ ْ
الش َه َ
ت َوا ْعتَ ْ
ُْ َ ُ
الصالةِ َ ...وَاثلِثَاً َأت ِْديَةُ َّ
الزَك ِاة
َوَاثنِيَاً إِقَ َامةُ َّ
امسع واتَّبِع  ...و ْ ِ
ِ
س ا ْحلَ مج َعلَى َم ْن يَ ْستَ ِط ْع
َو َّ
الرابِ ُع الصيَ ُ
ام فَ َْ ْ َ ْ َ
اخلَام ُ
وهذه أركان املرتبة األوىل مرتبة اإلسالم وهي على قسمني قولية وعملية
فالقولية :الشهاداتن والعملية الباقي وهي ثالثة أقسام:

بدنية وهي الصوم والصالة ومالية وهي الزكاة وبدنية مالية وهو احلج وقول القلب وعمله شرط يف

ذلك كله مما تقدم.
والنصوص يف هذه األمور اخلمسة كثرية جدا وهي على نوعني قسم شامل ْلميعها وقسم خيص كل

خصلة منها.

فلنبدأ ابلقسم األول ما تيسر منه على حدته  ...فمن ذلك حديث جربيل  ...عن اْلم الغفري من

الصحابة والتابعني فمن بعدهم ومنها حديث وفد عبد القيس  ...ومنها حديث ابن عمر رضي هللا
عنهما يف الصحيحني وغريمها قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :بين اإلسالم على
مخس :شهادة أن َّل إله إَّل هللا وأن حممدا رسول هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم

رمضان فقال له رجل واْلهاد يف سبيل هللا فقال ابن عمر :اْلهاد حسن هكذا حدثنا رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم)) (.)1

ومنها حديث جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه عند أمحد وغريه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم(( :شهادة أن َّل إله إَّل هللا وأن حممدا رسول هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم
رمضان)) ( )2وإسناده صحيح.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)8ومسلم (.)16
( )2رواه أمحد ( ،)19240( )363 /4وأبو يعلى يف مسنده ( ،)417 /13والطرباين يف ((املعجم
الكبري)) ( ،)326 /2ويف ((املعجم الصغري)) ( .)60 /2قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/1

 )52رواه أمحد وأبو يعلى والطرباين يف الكبري والصغري وإسناد أمحد صحيح .وقال األلباين يف ((إرواء

الغليل)) ( :)781وأما حديث جرير فريويه الشعيب عنه مرفوعا به رواه أمحد والطرباين من طريق جابر
عن الشعيب به .قلت –أي :األلباين :-ورجاله ثقات غري جابر هذا وهو اْلعفي وقد ضعف بل اهتم.

لكن اتبعه داود بن يزيد األودي وهو ضعيف أيضا .وأخرجه الطرباين يف ((الكبري)) واتبعه عبد هللا بن
حبيب بن أيب اثبت أيضا .أخرجه يف ((الكبري)) عن سورة بن احلكم .ويف ((الصغري)) عن أشعب بن
عطاف كالمها عن عبد هللا به .وهذا سند حسن سورة بن احلكم ترجم له ابن أيب حامت واخلطيب ومل

يذكرا فيه جرحا وَّل تعديال وقد روى عنه مجاعة .وأشعث بن عطاف قال ابن عديَّ :ل أبس به .وأما
عبد هللا بن حبيب فثقة احتج به مسلم  ...و [احلديث] صحيح .وقد ورد من حديث عبد هللا بن
عمر وجرير بن عبد هللا البجلي وعبد هللا بن عباس.

()96/6

ومن ذلك حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه قال(( :هنينا أن نسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
عن شيء فكان يعجبنا أن جييء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله وحنن نسمع فجاء رجل من
أهل البادية فقال :اي حممد أاتَن رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن هللا تعاىل أرسلك؟ فقال صلى هللا

عليه وسلم :صدق قال :فمن خلق السماء؟ قال :هللا قال :فمن خلق األرض؟ قال :هللا قال :فمن

نصب هذه اْلبال وجعل فيها ما جعل؟ قال :هللا قال :فبالذي خلق السماء وخلق األرض ونصب
هذه اْلبال آهلل أرسلك؟ قال صلى هللا عليه وسلم :نعم قال :فزعم رسولك أن علينا مخس صلوات
يف يومنا وليلتنا؟ قال صلى هللا عليه وسلم :صدق قال :فبالذي أرسلك آهلل أمرك هبذا؟ قال :نعم

قال :وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان من سنتنا؟ قال صلى هللا عليه وسلم :نعم وصدق

قال :فبالذي أرسلك آهلل أمرك هبذا؟ قال صلى هللا عليه وسلم :نعم قال :وزعم رسولك أن علينا

حج البيت من استطاع إليه سبيال؟ قال صلى هللا عليه وسلم :صدق قال :مث وىل فقال :والذي

بعثك ابحلق نبيا َّل أزيد عليهن وَّل أنقص منهن شيئا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :لئن صدق

ليدخلن اْلنة)) ( .)1ويف رواية قال :آمنت ِبا جئت به وأَن رسول من ورائي إىل قومي وأَن ضمام بن
ثعلبة أخو بين سعيد بن بكر (.)2
ويف الصحيحني  ...عن طلحة بن عبيد هللا(( :أن أعرابيا جاء إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اثئر

الرأس فقال :اي رسول هللا أخربين ماذا فرض هللا علي من الصالة؟ فقال :مخس صلوات إَّل أن تطوع

شيئا فقال :أخربين ما فرض هللا علي من الصيام؟ فقال :شهر رمضان إَّل أن تطوع شيئا فقال :أخربين

ِبا فرض هللا علي من الزكاة؟ قال :فأخربه الرسول صلى هللا عليه وسلم بشرائع اإلسالم قال :والذي
أكرمك َّل أتطوع شيئا وَّل أنقص مما فرض هللا علي شيئا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أفلح

إن صدق أو دخل اْلنة إن صدق)) )3( .وله عن أيب أيوب رضي هللا عنه ((أن رجال قال للنيب

صلى هللا عليه وسلم :أخربين بعمل يدخلين اْلنة؟ فقال :ماله ماله .فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم أرب ماله تعبد هللا وَّل تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصل الرحم)) ()4

وهلما عن أيب هريرة رضي هللا عنه ((أن أعرابيا أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :دلين على عمل

إذا عملته دخلت اْلنة قال :تعبد هللا َّل تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان

قال :والذي نفسي بيده َّل أزيد على هذا فلما وىل قال النيب صلى هللا عليه وسلم :من سره أن ينظر

إىل رجل من أهل اْلنة فلينظر إىل هذا)) (.)5
_________

( )1رواه مسلم (.)12
( )2رواه البخاري (.)63

( )3رواه البخاري ( )1891واللفظ له ،ومسلم (.)11
( )4رواه البخاري ( )5983واللفظ له ،ومسلم (.)13
( )5رواه البخاري ( ،)1397ومسلم (.)14
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ويف حديث ابن املنتفق رضي هللا عنه يف وفادته على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :قلت
ثنتان أسألك عنهما :ما ينجيين من النار وما يدخلين اْلنة؟ قال :فنظر رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم إىل السماء مث نكس رأسه مث أقبل علي بوجهه قال :لئن كنت أوجزت يف املسألة لقد أعظمت

وأطولت فاعقل عين إذاً اعبد هللا َّل تشرك به شيئا وأقم الصالة وأد الزكاة وصم رمضان وما حتب أن
يفعله بك الناس فافعل هبم وما تكره أن أييت إليك الناس فذر منه)) رواه أمحد (... )1

ولعل ابن املنتفق هذا هو الرجل املبهم يف رواية أيب أيوب املتقدمة يف الصحيح فإن يف مسلم ((أن

ذلك الرجل أخذ خبطام َنقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو بزمامها ويف آخرها قول النيب صلى
هللا عليه وسلم :دع الناقة)) بعد أن علمه وابن املنتفق قال(( :فأخذت خبطام راحلة رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم أو قال :بزمامها ويف آخره قال صلى هللا عليه وسلم :خل سبيل الراحلة)) ويف الرواية

األخرى ((خل سبيل الركاب)) فيشبه أن يكون هو صاحب القصة وقد حفظ الصوم واحلج زايدة

على ما يف حديث أيب أيوب ورجاله رجال الصحيح ,وهو السائل أعلم جبواب النيب صلى هللا عليه
وسلم وأوعى له وأحفظ له وأضبط من غريه وهللا أعلم.
وعن ربعي بن خراش عن رجل من بين عامر رضي هللا عنه ((أنه استأذن على النيب صلى هللا عليه

وسلم فقال :أأجل فقال النيب صلى هللا عليه وسلم خلادمة :اخرجي إليه فإنه َّل حيسن اَّلستئذان فقويل
له :فليقل السالم عليكم أأدخل قال :فأذن يل أو قال :فدخلت فقلت :مب أتيتنا به قال :مل آتكم إَّل

خبري؛ أتيتكم أن تعبدوا هللا وحده َّل شريك له قال شعبة :وأحسبه قال :وحده َّل شريك له وأن

تَ َد ُعوا الالت والعزى وأن تصلوا ابلليل والنهار مخس صلوات وأن تصوموا من السنة شهرا وأن حتجوا

البيت وأن أتخذوا من مال أغنيائكم فرتدوها على فقرائكم قال :فقال :فهل بقي من العلم شيء َّل
تعلمته؟ قال :قد علمين هللا عز وجل خريا وإن من العلم ما َّل يعلمه إَّل هللا عز وجل إِ َّن َّ ِ
اَّللَ عن َدهُ
ِ
ِ
ِ
س
ْم َّ
اع ِة َويُـنَـ ِز ُل الْغَْي َ
الس َ
س َّماذَا تَكْس ُ
عل ُ
ب غَ ًدا َوَما تَ ْد ِري نَـ ْف ٌ
ث َويَـ ْعلَ ُم َما ِيف ْاأل َْر َحام َوَما تَ ْد ِري نَـ ْف ٌ
اَّللَ َعلِ ِ
ِأب ِ
َي أ َْر ٍ
ري [لقمان )2( ))]34 :رواه أمحد ورجاله ثقات أئمة وروى أبو داود
ض ْتَُ ُ
يم َخب ٌ
وت إِ َّن َّ ٌ
طرفا منه ...
واألحاديث يف هذا املعىن كثرية يطول استقصاؤها وفيما ذكرَن كفاية .معارج القبول بشرح سلم
الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – ص763

_________

( )1رواه أمحد ( .)27197( )383 /6قال البيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( :)3556 /7إسناده
أوىل ابلصحة .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)48 /1رواه أمحد والطرباين يف الكبري ويف
إسناده عبد هللا بن أيب عقيل اليشكري ومل أر أحدا روى عنه غري ابنه املغرية بن عبد هللا .وقال

األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (:)1477إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غري عبد هللا اليشكري
قال احلافظ :ليس ابملشهور.

( )2روى أبو داود أوله ( ،)5177وأمحد ( )368 /5واللفظ له ،والبخاري يف ((األدب املفرد))

( .)1084قال ابن كثري يف ((تفسري القرآن العظيم)) ( :)357 /6إسناده صحيح .قال األلباين يف
((السلسلة الصحيحة)) ( :)1170وهذا إسناد صحيح ،رجاله ثقات رجال الشيخني غري الرجل
العامري فإنه مل يسم وَّل يضر ذلك ألنه صحايب والصحابة كلهم عدول.
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املبحث األول :الشهاداتن
(أوهلا) أو أول هذه األركان (الركن األساس األعظم)
الركن يف اللغة اْلانب األقوى وهو حبسب ما يطلق فيه كركن البناء وركن القوم وحنو ذلك فمن

األركان ما َّل يتم البناء إَّل به ومنها ما يقوم ابلكلية إَّل به وإمنا قيل هلذه اخلمسة األمور أركان ودعائم

لقوله صلى هللا عليه وسلم(( :بين اإلسالم على مخس)) ( )1فشبهه ابلبنيان املركب على مخس
دعائم وهذا الركن هو أصل األركان الباقية وهلذا قلنا (األساس) الذي َّل يقوم البناء إَّل عليه وَّل

ْيكن إَّل به وَّل حيصل بدونه (األعظم) هذه الصيغة مشعرة بتعظيم بقية األركان وإمنا هذا أعظمها

فإهنا كلها اتبعة له وَّل يدخل العبد يف شيء من الشريعة إَّل به.

(وهو الصراط) الطريق الواضح (املستقيم) الذي َّل اعوجاج فيه وَّل غبار عليه بل هو معتدل نري
(األقوم) أي األعدل من سلكه أوصله إىل جنات النعيم ومن احنرف عنه هوى يف قعر اْلحيم فإن من
مل يثبت عليه يف الدنيا مل يثبت على جسر جهنم يوم القيامة وذلك الركن املشار إليه هو (ركن

الشهادتني) هذا إضافة الشيء إىل نفسه أي الركن الذي هو الشهادتني ومها شهادة أن َّل إله إَّل هللا
وأن حممد رسول هللا فال يدخل العبد اإلسالم إَّل هبما وَّل خيرج منه إَّل ِبناقضتهما إما جحودا ملا دلتا

عليه أو ابستكبار عما استلزمتاه وهلذا مل يدع الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل شيء قبلهما ومل يقبل

هللا تعاىل وَّل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أحد شيئا دوهنما فبالشهادة األوىل يعرف املعبود وما
جيب له وابلثانية يعرف كيف يعبده وأبي طريق يصل إليه وكيف يؤمن ابلعبادة أحد قبل تعريفه

ابملعبود وكيف يؤديها من مل يعرف كيف أمر هللا أن يعبد

ففي الشهادة األوىل توحيد املعبود الذي ما خلق اخللق ليعبدوه وحده َّل شريك له ويف الشهادة

الثانية توحيد الطريق الذي َّل يوصل إىل هللا تعاىل إَّل منه وَّل يقبل دينا ممن ابتغى غريه ورغب عنه

فإن عبادة هللا تعاىل اليت خلق اخللق هلا وقضى عليهم إفراده هبا هي أمر جامع لكل ما حيبه هللا تعاىل
ويرضاه اعتقادا وقوَّل وعمال ومعرفة حمابه تعاىل ومرضاته َّل حتصل إَّل من طريق الشرع الذي أرسل
ِ
ِ
ور
به رسوله وأنزل به كتابه قُ ْل إِن ُكنتُ ْم ُحتبمو َن هللاَ فَاتَّبِعُ ِوين ُْحيبِْب ُك ُم هللاُ َويَـغْف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوهللاُ غَ ُف ٌ
ِ
يم [آل عمران... ]31 :
َّرح ٌ
(فاثبت) أيها العبد املريد جناة نفسه من النار والفوز ابْلنة على هذا الصراط املستقيم النري الواضح

اْللي وَّل تستوحش من قلة السالكني وإايك أن تنحرف عنه فتهلك مع اهلالكني ((فإن هللا عز وجل
ينادي يوم القيامة اي آدم فيقول :لبيك وسعديك فيقول :أخرج بعث النار فيقول :من كم؟ فيقول:

من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعني)) ( )2فالناجي حينئذ واحد من ألف فاغتنم أن تكون من تلك
اآلحاد واحذر أن تغرت جبموع الضاللة فتكون من حطب جهنم وبئس املهاد.

(واعتصم) أي استمسك (ابلعروة) أي العقد األوثق يف الدين والسبب املوصل إىل رب العاملني

(الوثقى) أتنيث األوثق (اليت َّل تنفصم) أي َّل تنقطع .معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم
األصول حلافظ بن أمحد احلكمي -بتصرف – ص769
_________

( )1رواه البخاري ( ،)8ومسلم ( .)16من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما.
( )2رواه البخاري ( ،)3348ومسلم ( .)222من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
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املبحث الثاين :الصالة
ْتهيد
(واثنيا) من األركان اخلمسة (إقامة الصالة) جبميع حقوقها ولوازمها (واثلثا أتدية الزكاة) إعطاؤها على

الوجه املشروع وقد تقرر اقرتان هذين الركنني ابلتوحيد وتقدْيهما بعده على غريمها يف غري موضع من
ْكتَاب َّلَ ريب فِ ِيه ه ًدى لِلْمت َِّقني الَّ ِذين يـ ْؤِمنُو َن ِابلْغَي ِ ِ
القرآن أمرا وخربا قال تعاىل ذَلِ َ ِ
يمو َن
ُ
ْ
ُ َ َُ
ب َويُق ُ
ك ال ُ َْ َ
الصالةَ وِممَّا رَزقـْنَاهم ي ِنف ُقو َن [البقرة ]3 - 2 :قال هللا تعاىل :إِ َّن الَّ ِذين آمنُواْ و َع ِملُواْ َّ ِ
احل ِ
ات
الص َ
َّ َ َ ُ ْ ُ
َ َ َ
الصالَ َة َوآتَـ ُواْ َّ
ف َعلَْي ِه ْم َوَّلَ ُه ْم َْحي َزنُو َن [البقرة]277 :
َج ُرُه ْم ِعن َد َرهبِِ ْم َوَّلَ َخ ْو ٌ
َوأَقَ ُامواْ َّ
الزَكا َة َهلُ ْم أ ْ
ِ
ِ
الصال َة َوآتُوا َّ
ول لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْر َمحُو َن [النور ]56 :وقال هللا
الر ُس َ
يموا َّ
يعوا َّ
الزَكا َة َوأَط ُ
وقال هللا تعاىلَ :وأَق ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
الزَكا َة و َذلِ َ ِ
اَّلل ُخمْلِ ِ
ين
يموا َّ
صَ
تعاىلَ :وَما أُم ُروا إَِّل ليَـ ْعبُ ُدوا ََّ
الصال َة َويُـ ْؤتُوا َّ َ
ين ُحنَـ َفاء َويُق ُ
كد ُ
ني لَهُ الد َ
الصالَةَ َوآتَـ ُواْ َّ
ور
الْ َقيِ َم ِة [البينة ]5 :وقال هللا تعاىل :فَِإن َاتبُواْ َوأَقَ ُامواْ َّ
الزَكاةَ فَ َخلمواْ َسبِيلَ ُه ْم إِ َّن هللاَ غَ ُف ٌ
ِ
يم [التوبة ]5 :ويف حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه ملا بعثه النيب صلى هللا عليه وسلم إىل
َّرح ٌ
اليمن قال له ((إنك أتيت قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن َّل إله إَّل هللا
وأين رسول هللا فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة فإن
أطاعوا لذلك فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم فإن هم

أطاعوا لذلك فإايك وكرائم أمواهلم واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني هللا حجاب)) ( )1ويف
رواية ((فليكن ما تدعوهم إليه عبادة هللا عز وجل فإذا عرفوا هللا تعاىل فأخربهم)) ( )2احلديث.
معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – ص770

املطلب األول :فضل الصالة
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1496ومسلم (.)29( )19
( )2رواه البخاري ( ،)1458ومسلم (.)31( )19

()100/6

اعلم هداَن هللا وإايك أن الصالة قد اشتملت على جل أنواع العبادة من اَّلعتقاد ابلقلب واَّلنقياد

واإلخالص واحملبة واخلشوع واخلضوع واملشاهدة واملراقبة واإلقبال على هللا عز وجل وإسالم الوجه له
والصمود واَّلطراح بني يديه وعلى أقوال اللسان وأعماله من الشهادتني وتالوة القرآن والتسبيح
والتحميد والتقديس والتمجيد والتهليل والتكبري واألدعية والتعوذ واَّلستغفار واَّلستغاثة واَّلفتقار

إىل هللا تعاىل والثناء عليه واَّلعتذار من الذنب إليه واإلقرار ابلنعم له وسائر أنواع الذكر وعلى عمل
اْلوارح من الركوع والسجود والقيام واَّلعتدال واخلفض والرفع وغري ذلك هذا مع تضمنته من
الشرائط والفضائل منها الطهارة احلسية من األحداث واألجناس احلسية واملعنوية من اإلشراك

والفحشاء واملنكر وسائر األرجاس وإسباغ الوضوء على املكاره ونقل اخلطا إىل املساجد وانتظار
الصالة بعد الصالة وغري ذلك مما مل جيتمع يف غريها من العبادات وهلذا قال النيب صلى هللا عليه

وسلم(( :وجعلت قرة عيين يف الصالة)) ( )1وَّلشتماهلا على معاين اإلْيان مساها هللا إْياَن يف قوله
ِ ِ
يع إِْيَانَ ُك ْم [البقرة.]143 :
تعاىل َوَما َكا َن هللاُ ليُض َ

وهي اثنية أركان اإلسالم يف الفرضية فإهنا فرضت يف ليلة املعراج بعد عشر من البعثة مل يدع رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم قبلها إىل شيء غري التوحيد الذي هو الركن األول ففرضت مخسني مث

خففها هللا عز وجل إىل مخس كما تواترت النصوص بذلك يف الصحيحني وغريمها وهي اثنية يف الذكر
فما ذكرت شرائع اإلسالم يف آية من اآلايت أو حديث من السنة إَّل وبدئ هبا بعد التوحيد قبل

غريها كما يف اآلايت السابقة وكما يف حديث جربيل ( )2وحديث ((بين اإلسالم)) ( )3وحديث وفد
عبد القيس ( )4وحديث معاذ بن جبل ( )5وحديث ((أمرت أن أقاتل الناس)) ( )6وغريها مما َّل

حيصى.

وهي اثنية يف آايت األمر ابْلهاد ويف آايت وعيد الكفار كما يف قوله تعاىل :فَِإن َاتبُواْ َوأَقَ ُامواْ َّ
الصالَةَ
[التوبة ]5 :وقال هللا تعاىلُ :كلُوا وْتََتـَّعوا قَلِيالً إِنَّ ُكم مْجم ِرمو َن ويل يـومئِ ٍذ لِلْم َك ِذبِ ِ ِ
يل َهلُ ُم
ُ َْ ٌ َْ َ ُ َ
َ ُ
ني َوإ َذا ق َ
ٍِ ِ
ني [املرسالت.]49 - 46 :
ْارَك ُعوا َّل يَـ ْرَك ُعو َن َويْ ٌل يَـ ْوَمئِذ لل ُْم َكذبِ َ
وهي اثنية يف مدح املؤمنني كما قال هللا تعاىل :قَ ْد أَفْـلَح الْم ْؤِمنُو َن الَّ ِذين هم ِيف صالهتِِم َخ ِ
اشعُو َن
َ ُْ َ ْ
َ ُ
ِ
ئ َعلَْي ِه ُم
[املؤمنون ]2 - 1 :ويف ذم الكفار برتكها كما يف قوله تعاىل :فَ َما َهلُ ْم َّل يُـ ْؤمنُو َن َوإِذَا قُ ِر َ
ِ
ب َوتَـ َو َّىل
صلَّى َولَكن َك َّذ َ
ص َّد َق َوَّل َ
الْ ُق ْرآ ُن َّل يَ ْس ُج ُدو َن [اَّلنشقاق ]21 - 20 :وقوله :فَال َ
ِِ
ني
[القيامة ]32 - 31 :وكذا يف ذم املنافقني بعدم اهتمامهم هلا كما يف قوله تعاىل :إِ َّن ال ُْمنَافق َ
ادعهم وإِذَا قَامواْ إِ َىل َّ ِ
ِ
ِ
َّاس َوَّلَ يَ ْذ ُك ُرو َن هللاَ إَِّلَّ قَلِيالً
ُ
ُخيَاد ُعو َن هللاَ َو ُه َو َخ ُ ُ ْ َ
س َاىل يُـ َرآ ُؤو َن الن َ
الصالَة قَ ُامواْ ُك َ
[النساء.]142 :
_________
( )1رواه النسائي ( ،)61 /7وأمحد ( ،)12315( )128 /3واحلاكم ( ،)174 /2والبيهقي (/7
 .)78من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه .قال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم
ومل خيرجاه ووافقه الذهيب .وقال ابن امللقن يف ((البدر املنري)) ( :)501 /1إسناده صحيح .وقال

األلباين يف ((صحيح سنن النسائي)) :حسن صحيح.
( )2رواه مسلم (.)8
( )3رواه البخاري ( ،)8ومسلم (.)16

( )4رواه البخاري ( ،)53ومسلم ( .)17من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
( )5رواه البخاري ( .)128من حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه.
( )6رواه البخاري ( ،)25ومسلم ( .)22من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما.
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وهي اثنية يف حساب العبد يوم القيامة كما يف قوله صلى هللا عليه وسلم(( :أول ما يسأل عنه العبد
يوم القيامة صالته فإن قبلت منه تقبل منه سائر عمله وإن ردت عليه رد عليه سائر عمله)) (.)1

ومعىن قوله ((أول ما يسأل عنه العبد)) أي بعد التوحيد.

ِ
ٍ
ني َما
ساءلُو َن َع ِن ال ُْم ْج ِرم َ
وهي اثنية فيما يذكر اجملرمون أهنم عوقبوا به كما يف قوله تعاىل ِيف َجنَّات يَـتَ َ
ك ِمن الْم ِ
ني [املدثر ]43 - 40 :اآلايت والنصوص يف شأهنا كثرية َّل
صل َ
َسلَ َك ُك ْم ِيف َس َق َر قَالُوا َملْ نَ ُ َ ُ َ
والصالَةِ الْوسطَى وقُ ِ ِ
ِ
الصلَو ِ
ني
ات َّ
ومواْ َّلل قَانِتِ َ
ُْ َ ُ
حتصى وهي متنوعة فمنها ما فيه األمر هبا َحافظُواْ َعلَى َّ َ
ِ
ك ِمن ال ِ
ْكتَ ِ
شاء
الصالةَ إِ َّن َّ
اب َوأَقِ ِم َّ
الص َالةَ تَـ ْنـ َهى َع ِن الْ َف ْح َ
[البقرة ]238 :وقوله اتْ ُل َما أُوح َي إِلَْي َ َ
والْمن َك ِر ولَ ِذ ْكر َِّ
الصالَةَ لِ ُدلُ ِ
الش ْم ِ
وك َّ
رب َو َّ
س
صنَـ ُعو َن [العنكبوت ]45 :وقوله :أَقِ ِم َّ
اَّللُ يَـ ْعلَ ُم َما تَ ْ
اَّلل أَ ْك َُ
َ ُ َ ُ
ِ
ودا [اإلسراء ]78 :وما يف معناها.
س ِق اللَّْي ِل َوقُـ ْرآ َن الْ َف ْج ِر إِ َّن قُـ ْرآ َن الْ َف ْج ِر َكا َن َم ْش ُه ً
إ َىل غَ َ
ومنها ما فيه بيان حملها من الدين كالنصوص السابقة وكقوله صلى هللا عليه وسلم ملعاذ ((رأس األمر
اإلسالم وعموده الصالة وذروة سنامه اْلهاد يف سبيل هللا)) (.)2
َّ ِ
َّ ِ
ين يَ ِرثُو َن
صلَ َواهتِِ ْم ُحيَافِظُو َن أ ُْولَئِ َ
ين ُه ْم َعلَى َ
ك ُه ُم ال َْوا ِرثُو َن الذ َ
ومنها يف ثواب أهلها كقوله تعاىلَ :والذ َ
ِ
ِ
يها َخالِ ُدو َن [املؤمنون.]11 - 9 :
س ُه ْم ف َ
الْف ْر َد ْو َ
ومنها ما فيه جناهتم من النار كقوله صلى هللا عليه وسلم يف عصاة املوحدين ((فيعرفوهنم ِباثر السجود
أتكل النار من ابن آدم إَّل أثر السجود حرم هللا على النار أن أتكل أثر السجود)) (.)3
ومنها ما يف عقاب اتركها كقوله تعاىل فَـويل لِلْمصلِني الَّ ِذين هم َعن ِِ
اهو َن [املاعون- 4 :
صالهت ْم َس ُ
َ
َْ ٌ ُ َ َ َ ُ ْ
الصال َة واتَّـبـعوا َّ ِ
ف يَـ ْل َق ْو َن غَياا إَِّلَّ
س ْو َ
ف ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم َخل ٌ
 ]5وقوله تعاىل :فَ َخلَ َ
ْف أ َ
َض ُ
اعوا َّ َ َ ُ
الش َه َوات فَ َ
سج ِ
ٍ
ود فَال
ش ُ
ب [مرمي ]60 - 59 :اآلية ,وقوله تعاىل :يَـ ْوَم يُ ْك َ
َمن َات َ
ف َعن َساق َويُ ْد َع ْو َن إِ َىل ال م ُ
ِ
ِ
سج ِ
ِ
ود َو ُه ْم َسالِ ُمو َن [القلم- 42 :
يعو َن َخاش َعةً أَبْ َ
يَ ْستَط ُ
ارُه ْم تَـ ْرَه ُق ُه ْم ذلَّةٌ َوقَ ْد َكانُوا يُ ْد َع ْو َن إِ َىل ال م ُ
صُ
.]43
_________
((( )1املصنف)) (َّ )7772( )171 /2لبن أيب شيبة وروي أبلفاظ مقاربة ،قال اهليثمي يف

((اجملمع)) ( )292 /1رواه الطرباين يف اَّلوسط وفيه القسم بن عثمان قال البخاري له أحاديت َّل
يتابع عليها وذكره ابن حبان يف الثقات وقال رِبا أخطأ ،وصححه األلباين يف ((الصحيحة))

()1358

( )2رواه الرتمذي ( ،)2616وابن ماجه ( ،)3973وأمحد ( ،)22069( )231 /5واحلاكم (/2

 .)447قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط
الشيخني ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

( )3رواه البخاري ( ،)806ومسلم ( .)182من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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ف يَـ ْل َق ْو َن غَياا إَِّلَّ َمن
س ْو َ
ومنها ما فيه تكفري اتركها ونفي اإلْيان عنه وإحلاقه إببليس كقوله تعاىل :فَ َ
َاتب وآمن و َع ِمل ص ِ
احلًا [مرمي ]60 - 59 :فإنه لو كان مضيع الصالة مؤمنا مل يشرتط يف توبته
َ َ ََ َ َ َ
ت لَِقومٍ
ِ
صل اآلاي ِ
ِ
الصالَةَ َوآتَـ ُواْ َّ
اإلْيان .وقوله :فَِإن َاتبُواْ َوأَقَ ُامواْ َّ
ْ
الزَكاةَ فَِإ ْخ َوانُ ُك ْم ِيف الدي ِن َونُـ َف ُ َ
يَـ ْعلَ ُمو َن [التوبة ]11 :فعلق أخوهتم للمؤمنني بفعل الصالة فإذا مل يفعلوا مل يكونوا أخوة للمؤمنني
ِ
ِ َّ ِ
ين إِ َذا ذُكِ ُروا ِهبَا َخ مروا ُس َّج ًدا َو َسبَّ ُحوا ِحبَ ْم ِد
فال يكونون مؤمنني وقال هللا تعاىل :إِ َّمنَا يُـ ْؤم ُن ِِب َايتنَا الذ َ
ِ
ِ
ِِ
آلد َم
اس ُج ُدواْ َ
ْربو َن [] السجدة[ 15 :وقال هللا تعاىلَ :وإِ ْذ قُـلْنَا لل َْمالَئِ َكة ْ
َرهب ْم َو ُه ْم َّل يَ ْستَكِ ُ
ِ
ِ ِِ
ِ
ين] البقرة].[ 34 :
يس أ ََىب َو ْ
ْرب َوَكا َن م َن الْ َكاف ِر َ
استَك ََ
فَ َ
س َج ُدواْ إَّلَّ إبْل َ
ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إذا قرأ
ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول :اي ويله – ويف رواية اي ويلي – أمر ابن آدم
ابلسجود فسجد فله اْلنة وأمرت ابلسجود فأبيت فلي النار)) (.)1

وفيه عن جابر رضي هللا عنه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن بني الرجل وبني

الشرك والكفر ترك الصالة)) ( ،)2ورواه الرتمذي وقال حسن صحيح ( )3وله عن عبد هللا بن

بريدة عن أبيه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن
تركها فقد كفر)) (... )4

وروى اإلمام أمحد والنسائي عن حمجن بن األدرع األسلمي(( :أنه كان يف جملس النيب صلى هللا عليه

وسلم فأذن ابلصالة فقام النيب صلى هللا عليه وسلم مث رجع وحمجن يف جملسه فقال له :ما منعك أن

تصلي ألست برجل مسلم قال :بلى ولكين صليت يف أهلي فقال له :إذا جئت فصل مع الناس وإن

كنت قد صليت)) ( )5فجعل الفارق بني املسلم والكافر الصالة ولفظ احلديث يتضمن أنك لو
كنت مسلما لصليت.

ويف املسند واألربع السنن عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما ((عن النيب صلى هللا
عليه وسلم أنه ذكر الصالة يوما فقال له :من حافظ عليها كانت له نورا وبرهاَن وجناة يوم القيامة

ومن مل حيافظ عليها مل يكن له نور وبرهان وَّل جناة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأيب

بن خلف)) ( .... )6معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي –
ص771

املطلب الثاين :حكم اترك الصالة
_________

( )1رواه مسلم (.)81
( )2رواه مسلم (.)82
( )3سنن الرتمذي ( .)2620قال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

( )4رواه الرتمذي ( )2621وقال :حسن صحيح غريب .وقال احلاكم ( :)48 /1هذا حديث
صحيح اإلسناد َّل تعرف له علة بوجه من الوجوه فقد احتجا مجيعا بعبد هللا بن بريدة عن أبيه واحتج

مسلم ابحلسني بن واقد ومل خيرجاه هبذا اللفظ وهلذا احلديث شاهد صحيح على شرطهما مجيعا.
وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

( )5رواه النسائي ( ،)112 /2وأمحد ( .)16440( )34 /4قال احلاكم ( :)371 /1حديث
صحيح .وقال النووي يف ((اخلالصة)) ( :)666 /2صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن

النسائي)) :صحيح.

( )6رواه أمحد ( ،)6576( )169 /2والدارمي ( ،)2721( )390 /2والبيهقي يف ((شعب
اإلْيان)) ( .)46 /3قال الذهيب يف ((تنقيح التحقيق)) ( :)300 /1إسناده جيد .وقال العراقي يف
((طرح التثريب)) ( :)147 /2صحيح .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)297 /1رجال أمحد
ثقات .وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)83 /10إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((الثمر

املستطاب)) (ص :)53سنده حسن.
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قال الرتمذي رمحه هللا تعاىل :حدثنا قتيبة أخربَن بشر بن املفضل عن اْلريري عن عبد هللا بن شقيق
العقيلي قال :كان أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم َّل يرون شيئا من األعمال تركه كفر غري

الصالة (.)1

الصالَ َة [التوبة ]5 :اآلية وقوله
ومنها ما فيه التصريح بوجوب قتله كقوله تعاىل :فَِإن َاتبُواْ َوأَقَ ُامواْ َّ

صلى هللا عليه وسلم(( :أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن َّل إله إَّل هللا وأن حممدا رسول هللا

ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة)) ( )2احلديث وغري ذلك من اآلايت واألحاديث.

وأما اآلاثر يف شأهنا عن الصحابة والتابعني ومن بعدهم فأكثر من أن حتصر وقد أمجعوا على قتله كفرا
إذا كان تركه للصالة عن جحود لفرضيتها أو استكبار عنها وإن قال َّل إله إَّل هللا ملا تقدم من

اآلايت واألحاديث السابقة ولدخوله يف التارك لدينه املفارق للجماعة ويف قوله صلى هللا عليه وسلم
((من بدل دينه فاقتلوه)) ( )3فإنه بذلك يكون مرتدا مبدَّل لدينه وأما إن كان تركه هلا َّل ْلحود وَّل
استكبار بل لنوع تكاسل وهتاون كما هو حال كثري من الناس فقال النووي رمحه هللا تعاىل واْلماهري

من السلف واخللف إىل أنه َّل يكفر بل يفسق ويستتاب فإن اتب وإَّل قتلناه حدا كالزاين احملصن

ولكنه يقتل ابلسيف.

وذهب مجاعة من السلف وهو مروي عن علي بن أيب طالب كرم هللا وجهه وهي إحدى الروايتني عن

أمحد بن حنبل رمحه هللا تعاىل وبه قال عبد هللا بن مبارك وإسحاق بن راهويه وهو وجه لبعض
أصحاب الشافعي رضوان هللا عليه وذهب أبو حنيفة ومجاعة من أهل الكوفة واملزين صاحب

الشافعي رمحهم هللا تعاىل إىل أنه َّل يكفر وَّل يقتل بل يعزر وحيبس حىت يصلي قال رمحه هللا تعاىل:

واحتج من قال بكفره بظاهر حديث جابر ((إن بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة)) ()4
وابلقياس على كلمة التوحيد.
_________

( )1رواه الرتمذي ( .)2622قال النووي يف ((اخلالصة)) ( )245 /1والعراقي يف ((طرح التثريب))
( ،)146 /2والسخاوي يف ((األجوبة املرضية)) ( )819 /2واأللباين يف ((مشكاة املصابيح))
( :)551إسناده صحيح.

( )2رواه البخاري ( ،)25ومسلم ( .)22من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما.
( )3رواه البخاري ( .)6922من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
( )4رواه مسلم (.)82
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واحتج من قال َّل يقتل حبديث ((َّل حيل دم امرئ مسلم إَّل إبحدى ثالث)) ( )1وليس فيه الصالة
ك لِ َم ْن
واحتج اْلمهور على أنه َّل يكفر بقوله تعاىل :إِ َّن هللا َّل يَـ ْغ ِف ُر أَ ْن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَـ ْغ ِف ُر َما ُدو َن َذلِ َ

شاء [النساء ]48 :وبقوله صلى هللا عليه وسلم(( :من قال َّل إله إَّل هللا دخل اْلنة ومن مات وهو
يَ َ
يعلم أن َّل إله إَّل هللا دخل اْلنة وَّل يلقى هللا عبد هبما غري شاك فيحجب عن اْلنة وحرم هللا على
النار من قال َّل إله إَّل هللا)) ( )2وغري ذلك واحتجوا على قتله بقوله تعاىل :فَِإن َاتبُواْ َوأَقَ ُامواْ
الزَكاةَ فَ َخلمواْ سبِيلَهم إِ َّن هللا غَ ُف ِ
الصالَةَ َوآتَـ ُواْ َّ
يم [التوبة ]5 :وقوله صلى هللا عليه وسلم:
َّ
َ ٌ
َ ُْ
ور َّرح ٌ
((أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا َّل إله إَّل هللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك
عصموا مين دماءهم وأمواهلم)) ( )3وأتولوا قوله صلى هللا عليه وسلم(( :بني العبد وبني الكفر ترك

الصالة)) ( )4على معىن أنه يستحق برتك الصالة عقوبة الكافر وهي القتل أو أنه حممول على

املستحل أو على أنه قد يؤول به إىل الكفر أو أن فعله فعل الكفار وهللا أعلم انتهى كالمه .معارج
القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – ص777

املطلب الثالث :حكم ترك الصالة هتاوَن وكسالً
من تعمد ترك الصالة هتاوَنً وكسالً ،هل هو كافر أو مسلم؟ فيه قوَّلن ،وهذه املسألة حمل خالف
طويل بني أهل العلم ،وسنورد أقواهلم وأدلتهم ومناقشتها على النحو التايل-:

القول األول -:قال بتكفري اترك الصالة مجع من الصحابة رضي هللا عنهم ،والتابعني وكثري من أئمة

العلم وأهله.

يقول حممد بن نصر املروزي عن هذا القول - :وهذا مذهب مجهور أصحاب احلديث)5( .

ويقول ابن حزم( - :فروينا عن عمر بن اخلطاب – رضي هللا عنه – ومعاذ بن جبل وابن مسعود
ومجاعة من الصحابة – رضي هللا عنهم – وعن ابن املبارك ،وأمحد بن حنبل ،وإسحاق بن راهويه
رمحة هللا عليهم ،وعن ْتام سبعة عشر رجالً من الصحابة ،والتابعني رضي هللا عنهم ،أن من ترك

صالة فرض عامداً ذاكراً حىت خيرج وقتها ،فإنه كافر ومرتد ،وهبذا يقول عبد هللا بن املاجشون
صاحب مالك ،وبه يقول عبد امللك بن حبيب األندلسي وغريه) (.)6

وقال ابن قدامة - :واختلفت الرواية هل يقتل لكفره أو حداً؟ فروي أنه يقتل لكفره كاملرتد ،فال
يغسل وَّل يكفن وَّل يدفن بني املسلمني ،وَّل يرثه أحد ،وَّل يرث أحداً ،اختارها أبو إسحاق بن

شاقال ،وابن حامد ،وهو مذهب احلسن ،والنخعي ،والشعيب ،وأيوب السختياين ،واألوزاعي ،وابن

املبارك ،ومحاد بن زيد ،وإسحاق ،وحممد بن احلسن )7( ...
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6878ومسلم ( .)1676من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.
( )2رواه مسلم (.)27
( )3رواه البخاري ( ،)25ومسلم ( .)22من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما.

( )4رواه أبو داود ( ،)4678والرتمذي ( ،)2620والنسائي ( ،)232 /1وابن ماجه (،)1078

وأمحد ( .)15021( )370 /3من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه
أبو داود .وقال أبو عيسى :حسن صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

((( )5تعظيم قدر الصالة)) (.)636 /2

((( )6الفصل)) ( ،)274 /3وانظر(( :احمللى)) ( ،)327 ،326 /2و ((الشريعة)) لآلجري
(ص )135 - 133و ((اإلابنة الكربى)) َّلبن بطة ( ،)684 - 669 /2و ((التمهيد)) َّلبن عبد

الرب (.)225 /4

((( )7املغين)) ( ،)354 /3وانظر(( :اإلنصاف)) للمرداوي (.)405 ،404 /1
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وقال النووي( - :من تركها بال عذر تكاسالً وهتاوَنً فيأمث بال شك ،وجيب قتله إذا أصر ،وهل

يكفر؟ فيه وجهان ،حكامها املصنف الشريازي وغريه ،أحدمها يكفر ،قال العبدري :وهو قول منصور
الفقيه من أصحابنا وحكاه املصنف يف كتابه يف اخلالف عن أيب الطيب بن سلمة من أصحابنا) (.)1

وقال ابن تيمية( :وإن كان التارك للصالة واحداً فقد قيل إنه يعاقب ابلضرب واحلبس حىت يصلي،
ومجهور العلماء على أنه جيب قتله إذا امتنع من الصالة بعد أن يستتاب ،فإن اتب وصلى ،وإَّل

قتل ،وهل يقتل كافراً أو مسلماً فاسقاً؟ فيه قوَّلن ،وأكثر السلف على أنه يقتل كافراً ،وهذا كله مع

اإلقرار بوجوهبا) (.)2

وأما القائلون بعدم تكفري اترك الصالة فكثري من الفقهاء.
قال ابن قدامة( - :والرواية الثانية :يقتل حداً ،مع احلكم إبسالمه ،كالزاين احملصن ،وهذا اختيار أيب
عبد هللا ابن بطة ،وأنكر قول من قال إنه يكفر  ...وهذا قول أكثر الفقهاء ،وقول أيب حنيفة

ومالك ،والشافعي) (.)3

وقال النووي – عن هذا القول( :وهو الصحيح املنصوص الذي قطع به اْلمهور) (.)4
(أ) أدلة الفريق األول-:
استدل القائلون بتكفري اترك الصالة أبدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع أما الكتاب-:
ِ
ِ
ِ
اب فِ ِيه تَ ْد ُر ُسو َن
ني َما لَ ُك ْم َك ْي َ
ف َحتْ ُك ُمو َن أ َْم لَ ُك ْم كتَ ٌ
ني َكال ُْم ْج ِرم َ
 - 1فقوله تعاىل - :أَفَـنَ ْج َع ُل ال ُْم ْسل ِم َ
ِِ
ِ
ريو َن أ َْم لَ ُك ْم أ َْْيَا ٌن َعلَْيـنَا َابلِغَةٌ إِ َىل يَـ ْوِم ال ِْقيَ َام ِة إِ َّن لَ ُك ْم لَ َما َحتْ ُك ُمو َن َسل ُْهم أَيمـ ُهم
إ َّن لَ ُك ْم فيه لَ َما يَـتَ َخ َُّ

بِ َذلِ َ ِ
شرَكائِ ِهم إِن َكانُوا ِ ِ
ف َعن س ٍ
ِ
اق
ش ُ
ني– إىل قوله – يَـ ْوَم يُ ْك َ
صادق َ
َ
َ
يم أ َْم َهلُ ْم ُش َرَكاء فَـلْيَأْتُوا ب ُ َ ْ
ك َزع ٌ
ِ
ِ
سج ِ
ِ
وي ْد َعو َن إِ َىل ال م ِ
ود َو ُه ْم
يعو َن َخاش َعةً أَبْ َ
س ُجود فَال يَ ْستَط ُ
ارُه ْم تَـ ْرَه ُق ُه ْم ذلَّةٌ َوقَ ْد َكانُوا يُ ْد َع ْو َن إِ َىل ال م ُ
َُ ْ
صُ
َسالِ ُمو َن [القلم.]43 - 35 :
ف عَن س ٍ
اق
ش ُ
يقول ابن تيمية( - :إمنا يصف سبحانه ابَّلمتناع عن السجود الكفار ،كقوله يَـ ْوَم يُ ْك َ
َ
ِ
ِ
وي ْد َعو َن إِ َىل ال م ِ
ارُه ْم تَـ ْرَه ُق ُه ْم ِذلَّةٌ [القلم)5( )]42:
يعو َن َخاش َعةً أَبْ َ
س ُجود فَال يَ ْستَط ُ
َُ ْ
صُ
ويقول ابن القيم( - :فوجه الدَّللة من اآلية - :أنه سبحانه أخرب أنه َّل جيعل املسلمني كاجملرمني ،وأن
هذا األمر َّل يليق حبكمته ،وَّل حبكمه ،مث ذكر أحوال اجملرمني الذين هم ضد املسلمني ،فقال- :

(يوم يكشف عن ساق) وأهنم يدعون إىل السجود لرهبم – تبارك وتعاىل – فيحال بينهم وبينه ،فال

يستطيعون السجود مع املسلمني عقوبة هلم على ترك السجود له مع املصلني يف دار الدنيا ،وهذا

يدل على أهنم مع الكفار واملنافقني الذين تبقى ظهورهم إذا سجد املسلمون كصياصي البقر (،)6
ولو كانوا من املسلمني ألذن هلم ابلسجود كما أذن للمسلمني) (.)7

_________
((( )1اجملموع)) (.)17 /3

((( )2جمموع الفتاوى)) ( ،)308 /28وانظر ،)360 ،359 /28( :وكتاب ((الصالة)) َّلبن القيم
(ص ،)33و ((جامع العلوم واحلكم)) َّلبن رجب (.)147 /1

((( )3املغين)) ( ،)355 /3وانظر(( :اإلنصاف)) للمرداوي (.)405 ،404 /1
((( )4اجملموع)) ( ،)17 /3وانظر(( :طرح التثريب شرح التقريب)) للعراقي ( ،)147 /2و
((مقدمات ابن رشد)) (ص ،)101و ((التمهيد)) َّلبن عبد الرب (.)230 /4

((( )5جمموع الفتاوى)) (.)611 /7

( )6صياصي البقر :أي قروهنا .انظر(( :لسان العرب)) َّلبن منظور ( ،)52 /7و ((مفردات ألفاظ
القرآن)) لألصفهاين (ص.)429

( )7كتاب ((الصالة)) (ص.)38 ،37
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ِ
س ِِبَا َكسب ْ ِ
ٍ
َص َح َ ِ ِ
 - 2قوله تعاىلُ :ك مل نَـ ْف ٍ
ني َما
ت َرهينَةٌ إَِّلَّ أ ْ
ساءلُو َن َع ِن ال ُْم ْج ِرم َ
ََ
اب الْيَمني ِيف َجنَّات يَـتَ َ
ِ
ك ِمن الْمصلِني وَمل نَ ُ ِ
اخلَائِ ِ
وض َم َع ْ
ني َوُكنَّا
ضَ
ني َوُكنَّا َخنُ ُ
ك نُطْع ُم ال ِْم ْسك َ
َسلَ َك ُك ْم ِيف َس َق َر قَالُوا َملْ نَ ُ َ ُ َ َ َ ْ

ِ
ِ ِ
ِ
ني [املدثر]47 - 38 :
ب بِيَـ ْوم الدي ِن َح َّىت أ ََات ََن الْيَق ُ
نُ َكذ ُ

يقول حممد بن نصر املروزي - :أوَّل تراه أابن أن أهل املعاد إىل اْلنة املصلني ،وأن املستوجبني

لإلايس من اْلنة املستحقني للتخليد يف النار من مل يكن من أهل الصالة إبخباره تعاىل عن املخلدين
ك ِمن الْم ِ
ني [املدثر)1( .]42 :
صل َ
يف النار حني سئلوا َما َسلَ َك ُك ْم ِيف َس َق َر قَالُوا َملْ نَ ُ َ ُ َ

وقال ابن القيم( - :قد جعل هللا سبحانه اجملرمني ضد املسلمني ،واترك الصالة من اجملرمني السالكني
ِ
الل وسع ٍر يـوم يسحبو َن ِيف النَّا ِر علَى وج ِ
س
وه ِه ْم ذُوقُوا َم َّ
ني ِيف َ
يف سقر ،وقد قال :إِ َّن ال ُْم ْج ِرم َ
ض ٍ َ ُ ُ َْ َ ُ ْ َُ
َ ُُ

َس َق َر [القمر]48 ,47 :
ِ َّ ِ
َّ ِ
ض َح ُكو َن [املطففني ،]29 :فجعل اجملرمني
آمنُوا يَ ْ
ين أ ْ
ين َ
َج َرُموا َكانُواْ م َن الذ َ
وقال تعاىل - :إِ َّن الذ َ
ضد املؤمنني املسلمني) (.)2
الصالةَ واتَّـبـعوا َّ ِ
ف يَـ ْل َق ْو َن غَياا إَِّلَّ
س ْو َ
ف ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم َخل ٌ
 - 3قوله تعاىل :فَ َخلَ َ
ْف أ َ
َض ُ
اعوا َّ َ َ ُ
الش َه َوات فَ َ
ب [مرمي.]59 :
َمن َات َ
ومعىن أضاعوا الصالة أي تركوها ،كما اختاره ابن جرير وغريه ( ،)3وأما املقصود بغي ،فقد ساق
اإلمام حممد بن نصر بسنده عن أيب أمامة الباهلي رضي هللا عنه قال - :مسعت رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم يقول(( :لو أن صخرة زنة عشر عشروات ( )4قذف هبا من شفري جهنم ما بلغت قعرها

سبعني خريفاً ،مث تنتهي إىل غي وأاثم ،فقلت :وما غي وأاثم؟ قال :بئران يف أسفل جهنم ،يسيل فيها

صديد أهل جهنم)))5( .

يقول ابن القيم( :فوجه الدَّللة من اآلية أن هللا سبحانه جعل هذا املكان من النار ملن أضاع الصالة،
واتبع الشهوات ،ولو كان مع عصاة املسلمني ،لكانوا يف الطبقة العليا من طبقات النار ،ومل يكونوا يف

هذا املكان الذي هو يف أسفلها ،فإن هذا ليس من أمكنة أهل اإلسالم ،بل من أمكنه الكفار ،ومن
ف يـ ْل َقو َن غَياا إَِّلَّ من َاتب وآمن و َع ِمل ص ِ
احلًا فلو كان مضيع
َ َ َ ََ َ َ َ
س ْو َ َ ْ
اآلية دليل آخر وهو قوله تعاىل :فَ َ
الصالة مؤمناً ،مل يشرتط يف توبته اإلْيان ،وأنه يكون حتصيالً للحاصل) (.)6
ِ
صل اآلاي ِ
ِ
الصالَةَ َوآتَـ ُواْ َّ
ت
 - 4قوله عز وجل - :فَِإن َاتبُواْ َوأَقَ ُامواْ َّ
الزَكاةَ فَِإ ْخ َوانُ ُك ْم ِيف الدي ِن َونُـ َف ُ َ
لَِق ْوٍم يَـ ْعلَ ُمو َن [التوبة.]11 :
_________
((( )1تعظيم قدر الصالة)) (.)1007 /2
( )2كتاب ((الصالة)) (ص.)38

( )3انظر(( :تفسري الطربي)) ( ،)66 /16و ((تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري ( ،)125 /3و
((فتح القدير)) للشوكاين (.)339 /3

( )4عشروات :مجع عشراء :وهي الناقة اليت أتى عليها من وقت احلمل عشرة أشهر .انظر(( :لسان

العرب)) ( ،)572 /4و ((خمتار الصحاح)) (ص.)434

((( )5تعظيم قدر الصالة)) ( ،)120 ،119 /1ورواه الطربي ( ،)217 /18والطرباين (/8

 .)175قال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)231 /4رواه الطرباين والبيهقي مرفوعاً ،ورواه
غريمها موقوفاً على أيب أمامة وهو أصح .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( " :)389 /10رواه
الطرباين وفيه ضعفاء قد وثقهم ابن حبان وقال :خيطئون .وقال األلباين يف ((ضعيف الرتغيب))

( :)2147ضعيف.

((( )6كتاب الصالة)) (ص.)41
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فمفهوم هذه اآلية أهنم إن مل يقيموا الصالة مل يكونوا من إخوان املؤمنني ،ومن انتفت عنهم أخوة
املؤمنني ،فهم من الكافرين؛ ألن هللا تعاىل يقول :إِ َّمنَا الْم ْؤِمنو َن إِ ْخوةٌ فَأ ِ
َخ َويْ ُك ْم َواتَّـ ُقوا َّ
ني أ َ
ُ ُ
َ ْ
َصل ُحوا بَ ْ َ
اَّللَ
لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْر َمحُو َن [احلجرات ،]10 :فاألخوة الدينية َّل تنتفي ابملعاصي وإن عظمت ،ولكن تنتفي
ابخلروج عن اإلسالم)1( .

ِ
ب َوتَـ َو َّىل [القيامة.]32 - 31 :
صلَّى َولَكن َك َّذ َ
ص َّد َق َوَّل َ
 - 5قوله سبحانه وتعاىل :فَال َ

يقول حممد بن نصر املروزي( - :فالكذب ضد التصديق ،والتويل ترك الصالة وغريها من الفرائض،

ك فَأ َْو َىل [القيامة.)2( )]35 - 34 :
ك فَأ َْو َىل ُمثَّ أ َْو َىل لَ َ
مث أوعده وعيداً بعد وعيد فقال - :أ َْو َىل لَ َ
ويقول ابن القيم – عن هذه اآلايت( :فلما كان اإلسالم تصديق اخلرب ،واَّلنقياد لألمر ،جعل

سبحانه له ضدين :عدم التصديق ،وعدم الصالة ،وقابل التصديق ابلتكذيب ،والصالة ابلتويل فقال:
ِ
ب َوتَـ َو َّىل .فكما أن املكذب كافر ،فاملتويل عن الصالة كافر ،فكما يزول اإلسالم
َولَكن َك َّذ َ
ابلتكذيب يزول ابلتويل عن الصالة) (.)3
 - 6قوله تبارك وتعاىل - :اي أَيمـها الَّ ِذين آمنوا َّل تُـ ْل ِه ُكم أَموالُ ُكم وَّل أَوََّل ُد ُكم عن ِذ ْك ِر َِّ
اَّلل َوَمن
ْ َْ ْ َ ْ ْ َ
َ َُ
َ َ
اخلَ ِ
ك ُه ُم ْ
اس ُرو َن [املنافقون.]9 :
ك فَأ ُْولَئِ َ
يَـ ْف َع ْل ذَلِ َ
قال عطاء بن أيب رابح( :هي الصالة املكتوبة) (.)4
يقول ابن القيم( - :ووجه اَّلستدَّلل ابآلية أن هللا حكم ابخلسران املطلق ملن أَ ْهلَاه ماله وولده عن

الصالة ،واخلسران املطلق َّل حيصل إَّل للكفار ،فإن املسلم ولو خسر بذنوبه ومعاصيه ،فآخر أمره

إىل الربح ،يوضحه أنه سبحانه وتعاىل – أكد خسران اترك الصالة يف هذه اآلية أبنواع من التأكيد:

األول :إتيانه به بلفظ اَّلسم الدال على ثبوت اخلسران ولزومه دون الفعل الدال على التجدد
واحلدوث.

الثاين - :تصدير اَّلسم ابأللف والالم املؤدية حلصول كمال املسمى هلم فإنك إذا قلت :زيد العامل
الصاحل ،أفاد ذلك إثبات كمال ذلك ،خبالف قولك عامل صاحل.

الثالث - :إتيانه – سبحانه – ابملبتدأ واخلرب معرفتني ،وذلك من عالمات احنصار اخلرب يف املبتدأ كما
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن [البقرة ،]5 :وقوله تعاىل َ -والْ َكافِ ُرو َن ُه ُم الظَّالِ ُمو َن
يف قوله تعاىلَ - :وأ ُْولَئِ َ
[البقرة.]254 :

الرابع - :إدخال ضمري الفصل بني املبتدأ واخلرب ،وهو يفيد مع الفصل فائدتني أخريني :قوة

اإلسناد ،واختصاص املسند إليه ابملسند ،كقوله تعاىل-:
ِ
ين ا ْحل ِمي ُد [احلج ]64 :وقوله - :وهللا ُهو َّ ِ
َوإِ َّن َّ
يم [املائدة.)5( )]76 :
السم ُ
اَّللَ َهلَُو الْغَِ م َ
َ ُ َ
يع ال َْعل ُ
 - 7قوله تعاىلُ :كلُوا وْتََتـَّعوا قَلِيالً إِنَّ ُكم مْجم ِرمو َن ويل يـومئِ ٍذ لِلْم َك ِذبِ ِ ِ
يل َهلُُم ْارَك ُعوا َّل يَـ ْرَك ُعو َن
ُ َْ ٌ َْ َ ُ َ
َ ُ
ني َوإذَا ق َ
ويل يـومئِ ٍذ لِل ِ
ني [املرسالت.]49 - 46 :
ْم َكذبِ َ
َْ ٌ َْ َ ُ
يقول ابن القيم( :توعدهم على ترك الركوع ،وهو الصالة إذا دعوا إليها ،وَّل يقال إمنا توعدهم على
التكذيب ،فإنه سبحانه وتعاىل إمنا أخربهم عن تركهم هلا ،وعليه وقع الوعيد.

...

_________
( )1انظر(( :جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية ( ،)613 /7وكتاب ((الصالة)) َّلبن القيم (ص،41
 ،)42و ((أضواء البيان)) للشنقيطي ( ،)311 /4و ((رسالة الطهارة والصالة)) َّلبن عثيميني

(ص.)58

((( )2تعظيم قدر الصالة)) (.)129 /1
( )3كتاب ((الصالة)) (ص ،)42وانظر(( :فتاوى ابن تيمية)) (.)613 ،612 /7
( )4رواه البيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( ،)7 /3وحممد بن نصر املروزي يف ((تعظيم قدر الصالة))
( ،)129 /1وانظر(( :الدر املنثور)) للسيوطي (.)180 /8
( )5كتاب ((الصالة)) (ص.)43 ،42
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َّل يصر على ترك الصالة إصراراً مستمراً من يصدق أبن هللا سبحانه أمر هبا أصالً ،فإنه يستحيل –

يف العادة والطبيعة – أن يكون الرجل مصدقاً تصديقاً جازماً أن هللا فرض عليه كل يوم وليلة مخس
صلوات ،وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب ،وهو مع ذلك مصر على تركها ،هذا من املستحيل

قطعاً ،فال حيافظ على تركها مصدق بفرضها أبداً ،فإن اإلْيان أيمر صاحبه هبا ،فحيث مل يكن يف
قلبه ما أيمره هبا ،فليس يف قلبه شيء من اإلْيان.

وَّل تصغ إىل كالم من ليس له خربة وَّل علم أبحكام القلوب وأعماهلا ،وأتمل يف الطبيعة أبن يقوم

بقلب العبد إْيان ابلوعد والوعيد ،واْلنة والنار ،وأن هللا فرض عليه الصالة ،وأن هللا يعاقبه معاقبة
على تركها ،وهو حمافظ على الرتك يف صحته وعافيته ،وعدم املوانع املانعة له من الفعل ،وهذا القدر
هو الذي خفي على من جعل اإلْيان جمرد التصديق ،وإن مل يقارنه فعل واجب وَّل ترك حمرم ،وهذا

من أحمل احملال أن يقوم بقلب العبد إْيان جازم َّل يتقاضاه فعل طاعة ،وَّل ترك معصية) (.)1
ِ
ِ
ِ
 - 8قوله تعاىل :منِيبِ ِ
ني [الروم.]31:
يموا ا َّ
لص َالةَ َوََّل تَ ُكونُوا م َن ال ُْم ْش ِرك َ
ُ َ
ني إِلَْيه َواتَّـ ُقوهُ َوأَق ُ
فبني عز وجل أن عالمة أن يكون من املشركني ترك إقامة الصالة)2( .

وأما أدلتهم من السنة فنوردها كما أييت-:

 - 1ساق اإلمام مسلم بسنده عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال - :مسعت رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يقول(( :إن بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة)) ()3

فجعل النيب صلى هللا عليه وسلم احلد بني اإلسالم والكفر ترك الصالة ،فمن أدى الصالة فهو

مسلم ،ومن تركها فهو كافر.
يقول البيهقي :ليس من العبادات بعد اإلْيان الرافع للكفر عبادة مساها هللا عز وجل إْياَنً ،ومسى

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تركها كفراً إَّل الصالة)4( .

وقد جاء الكفر – يف هذا احلديث – معرفاً ،فدل على التخصيص والعهد ،وكما قال ابن تيمية-:

(ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصري كافراً الكفر املطلق حىت تقوم به حقيقة الكفر ،كما

أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب اإلْيان يصري مؤمناً ،حىت يقوم به أصل اإلْيان ،وفرق بني

الكفر املعرف ابلالم كما يف قوله صلى هللا عليه وسلم(( :ليس بني العبد وبني الكفر أو الشرك إَّل

ترك الصالة)) ( )5وبني كفر منكر يف اإلثبات)6( .

ويقول الشوكاين  -يف بيان حكم اترك الصالة – :واحلق أنه كافر يقتل ،أما كفره فألن األحاديث قد
صحت أن الشارع مسى اترك الصالة بذلك اَّلسم ،وجعل احلائل بني الرجل وبني جواز إطالق هذا
اَّلسم عليه هو الصالة ،فرتكها مقتض ْلواز اإلطالق)7( .
ويقول الشنقيطي عن هذا احلديث :وهو واضح يف أن اترك الصالة كافر؛ ألن عطف الشرك على

الكفر فيه أتكيد قوي لكونه كافراً)8( .
_________

( )1كتاب ((الصالة)) (ص.)44 ،43

( )2انظر(( :تعظيم قدر الصالة)) للمروزي ( ،)1006 ،1005 /2و ((فتح الباري)) (.)7 /2
( )3رواه مسلم (.)82
((( )4شعب اإلْيان)) للبيهقي (.)33 /3

( )5رواه أبو داود ( ،)4678والرتمذي ( ،)2620والنسائي ( )232 /1واللفظ له ،وابن ماجه
( ،)1078وأمحد ( .)15021( )370 /3من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه .واحلديث

سكت عنه أبو داود ،وقال أبو عيسى :حسن صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)):

صحيح.

((( )6اقتضاء الصراط املستقيم)) ()208 /1
((( )7نيل األوطار)) (.)13 /2
((( )8أضواء البيان)) (.)311 /4
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 - 2وعن بريدة بن احلصيب رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :العهد الذي
بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر)) ()1

يقول العراقي يف شرح هذا احلديث( - :الضمري يف قوله ((وبينهم)) يعود على الكفار أو املنافقني،
معناه بني املسلمني والكافرين واملنافقني ترك الصالة  ...واملراد أهنم ما داموا يصلون فالعهد الذي

بينهم وبني املسلمني من حقن الدم ابق .)2( ) ...

ومما قاله املباركفوري يف شرح هذا احلديث( - :واملعىن أن العمدة يف إجراء أحكام اإلسالم عليهم

تشبههم ابملسلمني يف حضور صالهتم ،ولزوم مجاعتهم ،وانقيادهم لألحكام الظاهرة ،فإذا تركوا ذلك

كانوا هم والكفار سواء) (.)3
فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصالة حداً ْييز املسلمني عن غريهم من الكفار ،ويشهد هلذا

ما جاء يف احلديث اآلخر عن ثوابن موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرفوعاً قال(( :بني العبد
وبني الكفر واإلْيان الصالة ،فإذا تركها فقد أشرك)) ()4

 - 3وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه ذكر

الصالة يوماً فقال(( :من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاَنً وجناة يوم القيامة ،ومن مل حيافظ عليها ،مل
تكن له نوراً ،وَّل برهاَنً ،وَّل جناة ،وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأيب بن خلف)) ()5
قال ابن القيم :وإمنا خص هؤَّلء األربعة ابلذكر ألهنم من رؤوس الكفرة ،وفيه نكتة بديعة ،وهو أن
اترك احملافظة على الصالة  ...إما أن يشغله ماله ،أو ملكه ،أو رائسته ،أو جتارته ،فمن شغله عنها
ماله فهو مع قارون ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون ،ومن شغله عنها رائسة وزارة فهو مع

هامان ،ومن شغله عنها جتارته مع أيب بن خلف)6( .

وقال الشنقيطي( :وهذا احلديث أوضح دَّللة على كفر اترك الصالة؛ ألن انتفاء النور والربهان

والنجاة ،والكينونة مع فرعون وهامان وقارون وأيب بن خلف يوم القيامة أوضح دليل على الكفر كما

ترى) (.)7

_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2621والنسائي ( ،)231 /1وابن ماجه ( ،)1079وأمحد ()346 /5
( ،)22987واحلاكم ( .)48 /1قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح غريب .وقال احلاكم:
هذا حديث صحيح اإلسناد َّل تعرف له علة بوجه من الوجوه فقد احتجا مجيعا بعبد هللا بن بريدة

عن أبيه واحتج مسلم ابحلسني بن واقد ومل خيرجاه هبذا اللفظ وهلذا احلديث شاهد صحيح على

شرطهما مجيعا ووافقه الذهيب .وقال ابن العريب يف ((العواصم)) ( :)262صحيح .وقال األلباين يف
((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.
((( )2طرح التثريب شرح التقريب)) (.)145 /2

((( )3حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي)) (.)369 /7
( )4رواه الاللكائي يف ((أصول اعتقاد أهل السنة)) ( .)822 /4قال الاللكائي :إسناده صحيح

ٍ
إبسناد
على شرط مسلم .وقال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)214 /1رواه هبة هللا الطربي

صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح الرتغيب والرتهيب)) (.)227 /1
( )5رواه أمحد ( ،)6576( )169 /2والدارمي ( ،)2721( )390 /2والبيهقي يف ((شعب

اإلْيان)) ( .)46 /3قال الذهيب يف ((تنقيح التحقيق)) ( :)300 /1إسناده جيد .وقال العراقي يف
((طرح التثريب)) ( :)147 /2صحيح .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)297 /1رجال أمحد
ثقات .وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)83 /10إسناده صحيح.

( )6كتاب ((الصالة)) (ص.)46،47
((( )7أضواء البيان)) (.)313 /4
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 - 4وعن أيب الدرداء رضي هللا عنه قال :أوصاين خليلي أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم بسبع:
((َّل تشرك ابهلل شيئاً ،وإن قطعت أو حرقت ،وَّل ترتك صالة مكتوبة متعمداً ،فمن تركها عمداً فقد

برئت منه الذمة )1( )) ...

يقول ابن القيم( - :ولو كان ابقياً على إسالمه ،لكانت له ذمة اإلسالم) (.)2

 - 5وجاء يف حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه الطويل ،قوله صلى هللا عليه وسلم(( :رأس األمر
اإلسالم ،وعموده الصالة ،وذروة سنامه اْلهاد)) ()3

يقول اإلمام أمحد بن حنبل -رمحه هللا  :-ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده ،سقط
الفسطاط ،ومل تنتفع ابلطنب وَّل ابألواتد ،وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت ابلطنب واألواتد؟ ()4

 - 6وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من صلى
صالتنا ،واستقبل قبلتنا ،وأكل ذبيحتنا ،فهو املسلم ،له ما لنا ،وعليه ما علينا)) ()5

فهذا دليل على أن من مل يصل صالتنا ،ويستقبل قبلتنا فليس ِبسلم)6( .
وقال ابن القيم – عن هذا احلديث  - :-ووجه الدَّللة فيه من وجهني-:
أحدمها :أنه إمنا جعله مسلماً هبذه الثالثة ،فال يكون مسلماً بدوهنا.

الثاين -:أنه إذا صلى إىل الشرق ،مل يكن مسلماً حىت يصلي إىل قبلة املسلمني ،فكيف إذا ترك
الصالة ابلكلية)7( .

 - 7وعن حمجن الديلي رضي هللا عنه(( :أنه كان يف جملس مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
فأذن ابلصالة ،فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فصلى ،مث رجع وحمجن يف جملسه ،فقال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم :ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قال :بلى اي رسول

هللا ،ولكين قد صليت يف أهلي ،فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا جئت فصل مع الناس،
وإن كنت قد صليت)) ()8

يقول ابن عبد الرب - :يف هذا احلديث وجوه من الفقه :أحدمها قوله صلى هللا عليه وسلم حملجن
الديلي :ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ ويف هذا – وهللا أعلم – دليل على أن

من َّل يصلي ليس ِبسلم ،وإن كان موحداً ،وهذا موضع اختالف بني أهل العلم ،وتقرير هذا

اخلطاب يف هذا احلديث :أن أحداً َّل يكون مسلماً إَّل أن يصلي ،فمن مل يصل فليس ِبسلم ()9

ويقول ابن القيم " :فجعل الفارق بني املسلم والكافر الصالة ،وأنت جتد حتت ألفاظ احلديث أنك لو

كنت مسلماً لصليت ،وهذا كما تقول :مالك َّل تتكلم ألست بناطق؟ ومالك؛ َّل تتحرك ألست

حبي؟ ولو كان اإلسالم يثبت مع عدم الصالة ،ملا قال ملن رآه َّل يصلي :ألست برجل مسلم)10( .
_________

( )1رواه ابن ماجه ( )4034قال البوصريي يف ((مصباح الزجاجة)) ( :)190 /4هذا إسناد حسن،
شهر خمتلف فيه .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :حسن .لشواهده يف صحيح الرتغيب
والرتهيب .229 – 227 /1

( )2كتاب ((الصالة)) (ص.)487
( )3رواه الرتمذي ( ،)2616وابن ماجه ( ،)3973وأمحد ( ،)22069( )231 /5واحلاكم (/2

 .)447قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط
الشيخني ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

((( )4رسالة الصالة)) (ص ،)16وانظر :كتاب ((الصالة)) َّلبن القيم (ص ،)48و ((جامع العلوم
واحلكم)) (.)146 /2 ،146 /1
( )5رواه البخاري (.)391

( )6انظر(( :التمهيد)) َّلبن عبد الرب (.)1228 /4
( )7كتاب ((الصالة)) (ص.)49 ،48

( )8رواه النسائي ( ،)112 /2وأمحد ( .)16440( )34 /4قال احلاكم ( :)371 /1حديث
صحيح .وقال النووي يف ((اخلالصة)) ( :)666 /2صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن
النسائي)) :صحيح.

((( )9التمهيد)) (.)224 /4
( )10كتاب ((الصالة)) (ص.)50

()111/6

 - 8وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن أميت
يدعون يوم القيامة غرا حمجلني من آاثر الوضوء)) ()1

ويف رواية ملسلم(( :قالوا :كيف تعرف من مل أيت بعد من أمتك اي رسول هللا؟ قال :أرأيت لو أن
رجالً له خيل غر حمجلة بني ظهري خيل دهم هبم أَّل يعرف خيله؟ قالوا :بلى اي رسول هللا .قال:

فإهنم أيتون غراً حمجلني من الوضوء وأَن فرطهم على احلوض)) ()2

يقول ابن تيمية - :فدل ذلك على أن من مل يكن غراً حمجالً ،مل يعرفه النيب صلى هللا عليه وسلم فال

يكون من أمته ()3

 - 9وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال(( :بعث علي بن أيب طالب إىل رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم من اليمن بذهبة يف أدمي مقروظ مل حتصل من تراهبا وقال فقسمها بني أربعة نفر بني عيينة
بن حصن ،واألقرع بن حابس ،وزيد اخليل ،وعلقمة بن عالثة ،فقال رجل من أصحابه :كنا حنن أحق

هبذا من هؤَّلء ،قال فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :أَّل أتمنوين وأَن أمني من يف السماء،
ومساء قال :فقام رجل غائر العينني ،مشرف الوجنتنيَ ،نشز اْلبهة ،كث
أيتيين خرب السماء صباحاً
ً
اللحية حملوق الرأس ،مشمر اإلزار ،فقال :اي رسول هللا اتق هللا ،فقال :ويلك! أولست أحق أهل

األرض أن يتقي هللا قال :مث وىل الرجل ،فقال خالد بن الوليد - :اي رسول هللا أَّل أضرب عنقه؟
فقالَّ :ل لعله أن يكون يصلي)) ()4

ويف احلديث اآلخر قال صلى هللا عليه وسلم(( :إين هنيت عن قتل املصلني)) ()5
هم الصحابة بقتلهم ملا رأوا فيهم
فجعل النيب صلى هللا عليه وسلم إقامة الصالة مانعاً من قتل من َّ

من احتمال كفرهم ،ولو مل يكونوا مقيمني للصالة مل ْينع الصحابة من ذلك ،كما هو ظاهر احلديثني،

ولكان قتلهم إايهم ألجل أهنم كفار ليس لدمائهم عصمة ،وَّل يقال هنا أن اترك الصالة يقتل حداً َّل

كفراً ،بدَّللة هذين احلديثني السابقني ،فإهنما َّل يدَّلن على ذلك ،وإمنا يدَّلن على خالفه ،والذي
ٍ
امرىء مسلم إَّل إبحدى ثالث :الثيب
يبني ذلك أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل حيل دم
الزاين ،والنفس ابلنفس ،والتارك لدينه املفارق للجماعة)) ()6

وليس اترك الصالة من أصحاب احلدود من املسلمني ،بل َّل يكون ذلك إَّل يف الزاين احملصن وليس
قاتل نفس ،فلم يبق إَّل أن يكون إابحة دم اترك الصالة من أجل ردته)7( .

 - 10عن عوف بن مالك رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :خيار أئمتكم
الذين حتبوهنم وحيبونكم ،ويصلون عليكم وتصلون عليهم ،وشرار أئمتكم الذين تبغضوهنم
ويبغضونكم ،وتلعنوهنم ويلعنونكم ،قيل :اي رسول هللا ،أفال ننابذهم ابلسيف؟ قالَّ :ل ،ما أقاموا

فيكم الصالة)) ()8

وعن أم سلمة رضي هللا عنها ((أن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال :إنه يستعمل عليكم أمراء
فتعرفون وتنكرون ،فمن كره فقد برئ ،ومن أنكر فقد سلم ،ولكن من رضي واتبع قالوا :أفال

نقاتلهم؟ قالَّ :ل ،ما صلوا)) ()9
و (ما) يف قوله(( :ما صلوا)) مصدرية ظرفية ،أي َّل تقاتلوهم مدة كوهنم يصلون ،ويفهم منه أهنم إن

مل يصلوا قوتلوا)10( .
_________

( )1رواه البخاري ( ،)136ومسلم (.)246
((( )2صحيح مسلم)) (.)249

((( )3جمموع الفتاوى)) (.)612 /7
( )4رواه البخاري ( )4351ومسلم (.)1064

( )5رواه أبو داود ( .)4928وسكت عنه .وقال ابن كثري يف ((إرشاد الفقيه)) ( :)91 /1إسناده
رجاله كلهم ثقات .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )6رواه البخاري ( ،)6878ومسلم (.)1676

( )7انظر(( :ضوابط التكفري)) لعبدهللا القرين (ص.)207 ،206
( )8رواه مسلم (.)1855
( )9رواه مسلم (.)1854
( )10انظر(( :أضواء البيان)) للشنقيطي (.)315 /4

()112/6

وجاء يف حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال :دعاَن النيب صلى هللا عليه وسلم فبايعناه،

فقال :فيما أخذ علينا أن ابيعنا على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا ،وعسرَن ويسرَن وأثرة
علينا ،وأن َّل ننازع األمر أهله ،إَّل أن تروا كفراً بواحاً عندكم من هللا فيه برهان)1( .

فدل جمموع هذه األحاديث أن ترك الصالة كفر بواح عليه من هللا برهان؛ ألنه إذا مل جيز اخلروج على

األئمة إَّل إذا كفروا كفراً بواحاً ،مث جاز اخلروج عليهم إذا تركوا الصالة ،دل ذلك على أن ترك
الصالة من ذاك الكفر)2( .

 - 11وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إذا قرأ ابن آدم
السجدة ،فسجد ،اعتزل الشيطان يبكي ،ويقول :اي ويلي ،أمر ابن آدم ابلسجود فسجد فله اْلنة،
وأمرت ابلسجود فأبيت فلي النار)) ()3

قال إسحاق بن راهويه :واجتمع أهل العلم على أن إبليس إمنا ترك السجود آلدم عليه الصالة

ال َما
والسالم؛ ألنه كان يف نفسه خرياً من آدم عليه السالم ،فاستكرب عن السجود آلدم فقال :قَ َ

ري ِم ْنهُ َخلَ ْقتَ ِين ِمن ََّن ٍر َو َخلَ ْقتَهُ ِمن ِط ٍ
ني [األعراف.]12 :
ك قَ َ
ك أََّلَّ تَ ْس ُج َد إِ ْذ أ ََم ْرتُ َ
َمنَـ َع َ
ال أ َََنْ َخ ٌْ

فالنار أقوى من الطني ،فلم يشك إبليس يف أن هللا قد أمره ،وَّل جحد السجود ،فصار كافراً برتكه

أمر هللا تعاىل ،واستنكافه أن يذل آلدم ابلسجود له ،ومل يكن تركه استنكافاً عن هللا تعاىل ،وَّل

جحوداً منه ألمره ،فاقتاس قوم ترك الصالة على هذا.

قالوا :اترك السجود هلل تعاىل ،وقد افرتضه عليه عمداً ،وإن كان مقراً بوجوبه ،أعظم معصية من
إبليس يف تركه السجود آلدم؛ ألن هللا افرتض الصلوات على عباده ،اختصها لنفسه ،فأمرهم

ابخلضوع هلم هبا دون خلقه ،فتارك الصالة أعظم معصية ،واستهانة من إبليس حني ترك السجود
آلدم عليه السالم ،فكما وقعت استهانة إبليس ،وتكربه عن السجود آلدم موقع احلجة ،فصار بذلك

كافراً ،فكذلك اترك الصالة ،عمداً من غري عذر حىت يذهب وقتها كافر)4( .

وأما دَّللة اإلمجاع على كفر اترك الصالة ،فإمجاع الصحابة رضي هللا عنهم ،فعن سليمان بن يسار
قال :أن املسور بن خمرمة أخربه أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه إذ طعن ،دخل عليه هو وابن

عباس رضي هللا عنهم ،فلما أصبح من غد ،فزعوه ،فقالوا :الصالة ،ففزع ،فقال :نعمَّ ،لحظ يف
اإلسالم ملن ترك الصالة فصلى واْلرح يثعب دماً)5( .

يقول ابن القيم - :فقال هذا ِبحضر من الصحابة ،ومل ينكروه عليه)6( .

وقال حممد بن نصر املروزي - :ذكرَن األخبار املروية عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف إكفار اتركها،
وإخراجه إايه من امللة ،وإابحة قتل من امتنع من إقامتها ،مث جاءَن عن الصحابة رضي هللا عنهم مثل
ذلك ،ومل جيئنا عن أحد منهم خالف ذلك)7( .
_________

( )1رواه البخاري ( ،)7056 ،7055ومسلم (.)1709
( )2انظر(( :أضواء البيان)) للشنقيطي ( ،)315 ،311 /4و ((ضوابط التكفري)) للقرين
(ص.)208

( )3رواه مسلم (.)81
((( )4تعظيم قدر الصالة)) (.)934 /2

( )5رواه مالك يف املوطأ ( ،)40 /1وعبد الرزاق يف ((املصنف)) ( ،)150 /1وابن أيب شيبة يف
((املصنف)) ( ،)164 /6والطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( ،)130 /8والبيهقي ( )357 /1وقال
األلباين يف ((اإلْيان)) َّلبن أيب شيبة (ص ،)34و ((إرواء الغليل)) ( :)209صحيح.

( )6كتاب ((الصالة)) (ص .)50ويقول الشيخ ابن عثيمني يف رسالته عن الطهارة والصالة

(ص :)59واحلظ النصيب وهو هنا نكرة يف سياق النفي ،فيكون عاماً َّل نصيب َّل قليل وَّل كثري.
((( )7تعظيم قدر الصالة)) (.)925 /2

()113/6

وعن عبد هللا بن شقيق العقيلي قال :كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َّل يرون شيئاً من

األعمال تركه كفر غري الصالة)1( .

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َّل يرون شيئاً من
األعمال تركه كفر غري الصالة)2( .

قال الشوكاين معلقاً على أثر عبد هللا بن شقيق (والظاهر من الصيغة أن هذه املقالة اجتمع عليها
الصحابة؛ ألن قوله( :كان أصحاب رسول هللا) مجع مضاف ،وهو من املشعرات بذلك) (.)3

وقال إسحاق بن راهويه( :قد صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن اترك الصالة عمداً كافر،
وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النيب صلى هللا عليه وسلم إىل يومنا هذا أن اترك الصالة عمداً
من غري عذر حىت يذهب وقتها كافر) (.)4
(ب) أدلة الفريق اآلخر-:

واستدل القائلون بعدم تكفري اترك الصالة جبملة من األدلة ،نذكرها على النحو التايل-:
شاء [النساء.]48 :
ك لِ َمن يَ َ
 - 1قوله تعاىل :إِ َّن هللاَ َّلَ يَـغْ ِف ُر أَن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَـغْ ِف ُر َما ُدو َن ذَلِ َ
 - 2وعن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال - :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول- :
((مخس صلوات افرتضهن هللا ،من أحسن وضوءهن وصالهن لوقتهن ،وأمت ركوعهن وخشوعهن كان
له على هللا عهد أن يغفر له ومن مل يفعل فليس له على هللا عهد ،إن شاء غفر له ،وإن شاء عذبه)).
ويف رواية(( :فمن حافظ عليهن كان له عند هللا عهد أن يدخله اْلنة ،ومن مل حيافظ عليهن )) ..

احلديث ()5

وهذا الدليل أجود ما اعتمدوا – كما يقول ابن تيمية (.)6

قال الطحاوي :دل أنه مل خيرج بذلك عن اإلسالم فيجعله مرتداً مشركاً؛ ألن هللا تعاىل َّل يدخل اْلنة
ِ
ِ ِ
ِ
ني ِم ْن
َّار َوَما للظَّال ِم َ
من أشرك به لقوله تعاىل :إِنَّهُ َمن يُ ْش ِر ْك ِابهلل فَـ َق ْد َح َّرَم هللاُ َعلَيه ا ْْلَنَّةَ َوَمأ َْواهُ الن ُ
ك
َنصا ٍر [املائدة ،آية  ،]73وَّل يغفر له لقوله تعاىل إِ َّن هللاَ َّلَ يَـغْ ِف ُر أَن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَـ ْغ ِف ُر َما ُدو َن َذلِ َ
أ َ
شاء [النساء ،آية )7( .]48
لِ َمن يَ َ

وقال ابن عبد الرب عن هذا احلديث( - :وفيه دليل على أن من مل يصل من املسلمني يف مشيئة هللا،

إذا كان موحداً مؤمناً ِبا جاء به حممد صلى هللا عليه وسلم مقراً ،وإن مل يعمل) (.)8
_________

( )1رواه الرتمذي ( .)2622قال النووي يف ((اخلالصة)) ( )245 /1والعراقي يف ((طرح التثريب))
( ،)146 /2والسخاوي يف ((األجوبة املرضية)) ( )819 /2واأللباين يف ((مشكاة املصابيح))
( :)551إسناده صحيح.

( )2رواه احلاكم ( .)48 /1قال الذهيب يف ((التلخيص)) :مل يتكلم عليه  -أي :احلاكم  -وإسناده
صاحل.

((( )3نيل األوطار)) (.)16 /2
((( )4تعظيم قدر الصالة)) حملمد بن نصر ( ،)930 /2وانظر(( :التمهيد)) َّلبن عبد الرب (/4

.)226

( )5رواه أبو داود ( ،)1420( ،)425والنسائي ( ،)230 /1وأمحد (،)22745( )319 /5
واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال ابن عبد الرب يف ((التمهيد)) ( :)288 /23صحيح اثبت.

وقال ابن العريب يف ((عارضة احلوذي)) ( )477 /1والنووي يف ((اجملموع)) ()20 /4( ،)17 /3
وابن امللقن يف ((البدر املنري)) ( ،)389 /5والسخاوي يف ((األجوبة املرضية)) (:)819 /2

صحيح .وقال الذهيب يف ((املهذب)) ( :)4229 /8إسناده صاحل .وقال ابن كثري يف ((إرشاد
الفقيه)) ( ،)91 /1والعراقي يف ((طرح التثريب)) ( :)148 /2إسناده صحيح .وقال األلباين يف
((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح .وقال يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)842صحيح ِبجموع

طرقه.

( )6انظر(( :جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)614 /7
((( )7مشكل اآلاثر)) (.)226 /4
((( )8التمهيد)) (.)290 /23

()114/6

وقال الزرقاين( :وفيه  -يعين حديث عبادة املذكور  -أن اترك الصالة َّل يكفر وَّل يتمتم عذابه ،بل
هو حتت املشيئة بنص احلديث) ( .)1ولو كان كافراً مل يدخله حتت املشيئة ()2

وعن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه مرفوعاً -:يدرس اإلسالم كما يدرس وشي الثوب ،حىت َّل

يُدرى ما صيام وَّل صالة وَّل نسك وَّل صدقة ،وليسرى على كتاب هللا عز وجل يف ليلة فال يبقى يف
األرض منه آية ،وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبري والعجوز ،يقولون :أدركنا آابءَن على هذه

الكلمة َّل إله إَّل هللا ،فنحن نقوهلا .قال صلة بن زفر حلذيفة - :ما تغين عنهم َّل إله إَّل هللا وهم َّل
يدرون ما صالة وَّل صيام وَّل نسك وَّل صدقة؟ فأعرض عنه حذيفه ،مث ردها عليه ثالاثً ،كل ذلك
يعرض عنه حذيفة ،مث أقبل عليه يف الثالثة فقال :اي صلة! تنجيهم من النار ثالاثً)3( .

 - 4وعن أيب ذر الغفاري رضي هللا عنه قال - :قام النيب صلى هللا عليه وسلم ليلة من الليايل من
صالة العشاء ،فصلى ابلقوم ،مث ختلف أصحاب له يصلون فلما رأى قيامهم وختلفهم ،انصرف إىل

رحله ،فلما رأى القوم قد أخلوا املكان رجع إىل مكانه ،فصلى فجئت خلفه ،فأومأ إيل بيمينه،

فقمت عن ْيينه ،مث جاء ابن مسعود ،فقام خلفي وخلفه ،فأومأ إليه بشماله ،فقام عن مشاله ،فقمنا

ثالثتنا يصلي كل رجل منا بنفسه ،ويتلو من القرآن ما شاء هللا أن يتلو ،فقام ِبية من القرآن يرددها

حىت صلى الغداة ،فبعد أن أصبحنا أومأت إىل عبد هللا بن مسعود أن سله ما أراد إىل ما صنع
إيل ،فقلت أبيب أنت وأمي ،قمت ِبية
البارحة ،فقال ابن مسعودَّ - :ل أسأله عن شيء حىت حيدث َّ
من القرآن ومعك القرآن ،لو فعل هذا بعضنا وجدَن عليه ،قال دعوت ألميت ،قال :فماذا أجبت؟

قال :أجبت ابلذي لو اطلع عليه كثري منهم طلعة تركوا الصالة احلديث ()4

 - 5وعن عائشة رضي هللا عنها قالت - :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :الدواوين عند هللا
ثالث :ديوان َّل يعبأ هللا به شيئاً ،وديوان َّل يرتك هللا منه شيئاً ،وديوان َّل يغفره هللا ،فأما الديوان
الذي َّل يغفره هللا فالشرك ،قال هللا عز وجل - :إِنَّه من ي ْش ِر ْك ِاب ِ
هلل فَـ َق ْد َح َّرَم هللاُ َعلَ ِيه ا ْْلَنَّةَ [املائدة:
َُ ُ

 ]73وأما الديوان الذي َّل يعبأ هللا به شيئاً ،فظلم العبد نفسه فيما بينه وبني ربه من صوم يوم تركه،

أو صالة تركها ،فإن هللا – عز وجل – يغفر ذلك ،ويتجاوز عنه إن شاء ،وأما الديوان الذي َّل يرتك

هللا منه شيئاً ،فظلم العباد بعضهم بعضاً القصاص َّل حمالة)) ()5
_________

((( )1شرح املوطأ)) (.)255 /1

( )2انظر(( :املغين)) َّلبن قدامة ( ،)357 /3و ((جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية ( ،)614 /7و
((أضواء البيان)) للشنقيطي (.)318 /4

( )3رواه ابن ماجه ( )4049واحلاكم ( .)587 ،520 /4وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على
شرط مسلم ومل خيرجاه ووافقه الذهيب .وقال البوصريي يف ((مصباح الزجاجة)) ( :)194 /4هذا
إسناد صحيح رجاله ثقاث .وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)19 /13إسناده قوي .وقال

األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

( )4رواه أمحد ( ،)21533( )170 /5وروى جزء منه النسائي ( ،)138 /2وابن ماجه
( .)1350قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)273 /2رواه أمحد والبزار ورجاله ثقات .قال
األلباين يف ((أصل صفة الصالة)) ( :)536 /2إسناده قوي .وقال يف ((السلسلة الضعيفة))

( :)6037منكر.
( )5رواه أمحد ( ،)26073( )240 /6واحلاكم ( .)619 /4وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد

ومل خيرجاه .وقال الذهيب يف ((التلخيص)) :صدقة ضعفوه وابن اببنوس فيه جهالة .وقال أمحد شاكر

يف ((املسند)) ( :)520 /1إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((ضعيف اْلامع)) ( :)3022ضعيف.

()115/6

 - 4وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال - :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أول ما
حياسب به العبد الصالة ،وأول ما يقضي بني الناس يف الدماء)) ()1

وجاء من حديث أيب هريرة قال :إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن أول ما
حياسب به العبد صالته ،فإن أْتها ،وإَّل نظر هل له من تطوع ،فإن كان له تطوع ،أكملت الفريضة
من تطوعه ،مث ترفع سائر األعمال على ذلك)) ()2

يقول الشوكاين - :أثناء شرحه هلذا احلديث – (واحلديث يدل على أن ما حلق الفرائض من النقص

كملته النوافل ،وأورده املصنف – يعين اجملد ابن تيمية  -يف حجج من قال بعدم الكفر؛ ألن نقصان
الفرائض أعم من أن يكون نقصاً يف الذات ،وهو ترك بعضها ،أو يف الصفة وهو عدم استيفاء

أذكارها ،أو أركاهنا وجرباهنا ابلنوافل ،شعر أبهنا مقبولة مثاب عليها ،والكفر ينايف ذلك))3( .

ويقول الشنقيطي( -:وجه اَّلستدَّلل ابحلديث املذكور على عدم كفر اترك الصالة أن نقصان
الصلوات املكتوبة وإْتامها من النوافل يتناول بعمومه ترك بعضها عمداً ،كما يقتضيه ظاهر عموم

اللفظ كما ترى))4( .

 - 5وعن أيب ذر رضي هللا عنه قال - :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :اي أاب ذر! إنه
سيكون بعدي أمراءْ ،ييتون الصالة ،فصل الصالة لوقتها ،فإن صليت لوقتها كانت لك َنفلة ،وإَّل

كنت قد أحرزت صالتك)) ( )5فهذا دليل على أن اترك الصالة حىت خيرج وقتها غري كافر.

 - 6وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :أمر بعبد من

عباد هللا أن يضرب يف قربه مائة جلدة ،فلم يزل يسأل ويدعو حىت صارت جلدة واحدة ،فجلد

جلدة واحدة فامتأل قربه عليه َنراً ،فلما ارتفع عنه أفاق ،قال :عالم جلدْتوين؟ إنك صليت صالة

واحدة بغري طهور ،ومررت ،على مظلوم فلم تنصره)) ()6

قال الطحاوي( :يف هذا احلديث ما قد دل أن اترك الصالة مل يكن بذلك كافراً؛ ألنه لو كان كافراً،
ِ
ضالَ ٍل [غافر)7( )]50 :
ين إَِّلَّ ِيف َ
لكان دعاؤه ابطالً ،لقوله تعاىلَ :وَما ُد َعآء الْ َكاف ِر َ
_________

( )1رواه النسائي ( ،)77 /7والطرباين ( ،)191 /10وأبو يعلى يف ((املسند)) ( .)285 /9وقال
األلباين يف ((صحيح سنن النسائي)) :صحيح ،وشطره الثاين يف الصحيحني.

( )2رواه أبو داود ( ،)864والرتمذي ( ،)413والنسائي ( ،)233 ،232 /1وابن ماجه
( .)1425من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال أبو عيسى:

حديث أيب هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل

خيرجاه وله شاهد إبسناد صحيح على شرط مسلم .ووافقه الذهيب .وقال النووي يف ((اخلالصة))
( :)529 /1إسناده صحيح ِبعناه .وقال ابن القطان يف ((الوهم واإليهام)) ( :)229 /5إسناده
صحيح .وقال ابن امللقن يف ((حتفة احملتاج)) ( :)333 /1إسناده صحيح .وقال األلباين يف

((صحيح سنن النسائي)) :صحيح.

((( )3نيل األوطار)) (.)19 ,18 /2
((( )4أضواء البيان)) (.)319 /4
( )5رواه مسلم (.)648

( )6رواه الطحاوي يف ((مشكل اآلاثر)) ( ،)231 /4وذكره املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) (/3
 .)201وقال :رواه أبو الشيخ ابن حبان يف كتاب ((التوبيخ)) .قال األلباين يف ((السلسلة

الصحيحة)) ( :)2774وهذا إسناد جيد  ...واحلديث أورده املنذري وأشار إىل تضعيفه ففاته هذا
املصدر العزيز ابلسند اْليد.

((( )7مشكل اآلاثر)) (.)231 /4

()116/6

 - 7وعن أيب هريرة رضي هللا قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن لإلسالم صوى ،ومناراً
كمنار الطريق ،منها أن تؤمن ابهلل وَّل تشرك به شيئاً ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان،
وحج البيت واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم ،وأن تسلم

على القوم إذا مررت هبم ،فمن ترك من ذلك شيئاً ،فقد ترك سهماً من اإلسالم ،ومن تركهن كلهن
فقد وىل اإلسالم ظهره)) ()1

 - 8وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إذا خلص
املؤمنون من النار وأمنوا ،فوالذي نفسي بيده ما جمادلة أحدكم لصاحبه يف احلق يكون له يف الدنيا

أبشد من جمادلة املؤمنني لرهبم يف إخواهنم الذين أدخلوا النار .قال :يقولون :ربنا! إخواننا كانوا

يص لون معنا ،ويصومون معنا ،وحيجون معنا ،وجياهدون معنا فأدخلتهم النار .قال :فيقول اذهبوا،
فأخرجوا من عرفتم منهم .فيأتوهنم ،فيعرفوهنم بصورهمَّ ،ل أتكل النار صورهم فيخرجون منها بشراً
كثرياً ،فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا .قال :مث يعودون فيتكلمون ،فيقول :أخرجوا من كان يف
قلبه مثقال دينار من اإلْيان فيخرجون خلقاً كثرياً مث يقولون :ربنا مل نذر فيها أحداً ممن أمرتنا .مث

يقول :ارجعوا فمن كان يف قلبه وزن نصف دينار ،فأخرجوه ،فيخرجون خلقاً كثرياً ،مث يقولون :ربنا مل
نذر فيها ممن أمرتنا حىت يقول :أخرجوا من كان يف قلبه مثقال ذرة ،فيخرجون خلقاً كثرياً .قال:
فيقولون :ربنا قد أخرجنا من أمرتنا ،فلم يبق يف النار أحد فيه خري ،قال مث يقول هللا :شفعت

املالئكة ،وشفعت األنبياء ،وشفع املؤمنون ،وبقي أرحم الرامحني .قال :فيقبض قبضة من النار – أو
قال قبضتني – َنساً مل يعملوا هلل خرياً قط ،قد احرتقوا حىت صاروا محماً .قال :فيؤتى هبم إىل ماء

يقال له :احلياة ،فيصب عليهم  -إىل أن قال صلى هللا عليه وسلم  :-فيقال هلم :ادخلوا اْلنة ...

)) احلديث ()2

قال الشيخ َنصر الدين األلباين عن هذا احلديث( - :فاحلديث دليل قاطع على أن اترك الصالة إذا

مات مسلماً يشهد أن َّل إله إَّل هللا ،أنه َّل خيلد يف النار مع املشركني ،ففيه دليل قوي جداً أنه
شاء
ك لِ َمن يَ َ
داخل حتت مشيئة هللا تعاىل يف قوله - :إِ َّن هللاَ َّلَ يَـ ْغ ِف ُر أَن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَـ ْغ ِف ُر َما ُدو َن ذَلِ َ
[النساء)3( )]48 :

 - 9واحتجوا جبملة من عمومات األحاديث :كقوله صلى هللا عليه وسلم(( :من شهد أن َّل إله إَّل
هللا وحده َّل شريك له ،وأن حممداً عبده ورسوله ،وأن عيسى عبد هللا ورسوله ،وكلمته ألقاها إىل مرمي
وروح منه ،واْلنة حق ،والنار حق ،أدخله هللا اْلنة على ما كان من العمل)))4( .

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :أسعد الناس بشفاعيت من قال َّل
إله إَّل هللا خالصاً من قلبه)) ( )5وما جاء يف معنامها ()6

_________

( )1رواه أبو عبيد القاسم بن سالم يف كتاب ((اإلْيان)) ( ،)3واحلاكم ( .)70 /1وقال :هذا
حديث صحيح على شرط البخاري ،وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)333صحيح.

( )2رواه النسائي ( ،)112 /8وابن ماجه ( ،)60وأمحد ( .)11917( )94 /3وقال األلباين يف
((حكم اترك الصالة)) ( :)27إسناده صحيح على شرط الشيخني.
((( )3حكم اترك الصالة)) لأللباين (ص.)35
( )4رواه البخاري ( )3435ومسلم (.)28
( )5رواه البخاري (.)99

( )6انظر(( :التمهيد)) َّلبن عبد الرب ( ،)299 - 296 /23و ((املغين)) َّلبن قدامة (/3
 ،)356و ((اجملموع)) للنووي ( ،)20 /3و ((طرح التثريب)) للعراقي ( ،)148 /2و ((نيل
األوطار)) للشوكاين (.)19 /2

()117/6

 - 10واحتجوا ابإلمجاع قائلنيَّ( -:ل نعلم يف عصر من األعصار أحدا من اتركي الصالة ترك
تغسيله ،والصالة عليه ،ودفنه يف مقابر املسلمني ،وَّل منع ورثته مرياثه ،وَّل منع هو مرياث مورثه ،وَّل
فرق بني زوجني لرتك صالة من أحدمها ،مع كثرة اتركي الصالة ،ولو كان كافراً لثبتت هذه األحكام

كلها ،وَّل نعلم بني املسلمني خالفاً يف أن اترك الصالة جيب عليه قضاؤها ،ولو كان مرتداً مل جيب
عليه قضاء صالة وَّل صيام))1( .

وأجاب هذا الفريق عن أدلة مكفري اترك الصالة أبجوبة منها-:

 - 1قالوا :حتمل أحاديث تكفري اترك الصالة على كفر النعمة ،كقوله صلى هللا عليه وسلم(( :من
تعلم الرمي ،مث تركه ،فهي نعمة كفرها)) ()2

وقوله(( - :سباب املسلم فسوق وقتاله كفر)) ()3
وقوله(( - :من حلف بغري هللا فقد كفر)) ()4
وبعضهم يقول – كالشوكاين – إن كفر اترك الصالة إمنا هو كفر دون كفر ،فال ْينع أن يكون بعض
أنواع الكفر غري مانع من املغفرة واستحقاق الشفاعة)5( .

 - 2إن األحاديث الواردة يف تكفري اترك الصالة كحديث جابر وبريدة رضي هللا عنهما إمنا هي على

سبيل التغليظ والزجر الشديد َّل على احلقيقة ،فظاهرها غري مرادها ()6

 - 3إن مثل هذه النصوص حممولة على أنه شارك الكافر يف بعض أحكامه وهو وجوب القتل .قال
النووي - :وهذا التأويل متعني للجمع بني نصوص الشرع وقواعده)7( .

 - 4املراد من هذه األحاديث من استحل ترك الصالة ،أو تركها جحوداً بال عذر)8( .
(ج) أجوبة املكفرين عن أدلة اآلخرين-:

وقد أجاب القائلون بتكفري اترك الصالة عن أدلة اآلخرين ِبا يلي-:
_________

((( )1املغين)) ( ،)358 ،357 /3وانظر(( :تعظيم قدر الصالة)) للمروزي ( ،)956 /2و
((اجملموع)) للنووي (.)20 /3

( )2رواه أبو داود ( ،)2513والنسائي ( ،)185 /6والطرباين ( .)342 /17من حديث عقبة بن

عامر رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال يف ((صحيح اْلامع الصغري)) (:)6142
صحيح.
( )3رواه البخاري ( ،)48ومسلم ( .)64من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.

( )4رواه أبو داود ( )3251بلفظة (أشرك) بدَّل من (كفر) ،والرتمذي ( ،)1535وأمحد (/2
 ،)6072( )125واحلاكم ( .)65 /1من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما .واحلديث

سكت عنه .وقال أبو عيسى :هذا حديث حسن .وقال احلاكم :هذا حديث على شرط الشيخني

فقد احتجا ِبثل هذا اإلسناد وخرجاه يف الكتاب وليس له علة ومل خيرجاه .وله شاهد على شرط
مسلم فقد احتج بشريك بن عبد هللا النخعي .قال الذهيب يف ((التلخيص)) :على شرطهما رواه ابن
راهويه عنه هكذا .وقال ابن امللقن يف ((البدر املنري)) ( :)458 /9صحيح .وقال أمحد شاكر يف

((مسند أمحد)) :إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

( )5انظر هذا اْلواب(( :مشكل اآلاثر)) للطحاوي ( ،)227 /4وكتاب ((الصالة)) َّلبن القيم
(ص ،)53 - 51و ((العواصم)) َّلبن الوزير ( ،)79 /9و ((نيل األوطار)) (.)20 /2
( )6انظر هذا اْلواب(( :املغين)) َّلبن قدامة ((( ،)358 /3فتح الباري)) ( ،)32 /2و ((أحكام
القرآن)) َّلبن العريب (.)41 /1

((( )7اجملموع)) ( ،)20 /3وانظر هذا اْلواب :بـ ((شرح صحيح مسلم)) للنووي ( ،)71 /2و
((أحكام القرآن)) َّلبن العريب ( ،)41 /1و ((طرح التثريب)) للعراقي (.)147 /2

( )8انظر هذا اْلواب(( :التمهيد)) َّلبن عبد الرب ( ،)236 /4و ((شرح صحيح مسلم)) للنووي
( ،)71 /2و ((طرح التثريب)) للعراقي (.)147 /2

()118/6

 - 1أما حديث عبادة بن الصامت(( - :مخس صلوات  )) ..احلديث فهذا الوعد الكرمي إمنا هو
والصالَةِ
ِ
الصلَو ِ
ات َّ
ابحملافظة عليها ،واحملافظة :فعلها يف أوقاهتا كما أمر ،قال تعاىلَ - :حافظُواْ َعلَى َّ َ
الْوسطَى وقُ ِ ِ
ني [البقرة ]238 :وعدم احملافظة يكون مع فعلها بعد الوقت ،كما أخر النيب
ومواْ َّلل قَانِتِ َ
ُْ َ ُ
صلى هللا عليه وسلم صالة العصر يوم اخلندق ،فأنزل هللا آية األمر ابحملافظة عليها وعلى غريها من
الصلوات.

وقد دل الكتاب والسنة ،واتفاق السلف على الفرق بني من يضيع الصالة فيصليها بعد الوقت،
والفرق بني من يرتكها .ولو كانت بعد الوقت َّل تصح حبال ،لكان اْلميع سواء،
فالنيب صلى هللا عليه وسلم إمنا أدخل حتت املشيئة من مل حيافظ عليهاَّ ،ل من ترك ،ونفي احملافظة

يقتضي أهنم صلوا ،ومل حيافظوا عليها ( ،)1وقوله صلى هللا عليه وسلم(( - :ومن مل يفعل فليس له
على هللا عهد  )) ..معناه :أنه مل أيت هبن على الكمال ،وإمنا أتى هبن َنقصات من حقوقهن ،كما

جاء مفسراً يف بعض الرواايت(( :ومن جاء هبن ،وقد انتقص من حقهن شيئاً ،جاء وليس له عند هللا

عهد ،إن شاء عذبه ،وإن شاء رمحه)) ()2

قال حممد بن نصر املزوري( - :فمن أتى بذلك كله كامالً على ما أمر به ،فهو الذي له العهد عند

هللا تعاىل أبن يدخله اْلنة ،ومن أتى هبن ،مل يرتكهن ،وقد انتقص من حقوقهن شيئاً ،فهو الذي َّل

عهد له عند هللا ،إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ،فهذا بعيد الشبه من الذي يرتكها أصالً َّل يصليها).

()3

 - 2وأما حديث حذيفة – والذي جاء فيه (( :-تنجيهم َّل إله إَّل هللا)) فهو حممول على زمن
الفرتات ،حيث تضمن هذا احلديث اإلخبار عما حيصل يف آخر الزمان من حمو اإلسالم ،ورفع القرآن

حىت َّل يبقى منه آية ،حىت َّل يُ ْد َرى ما صيام وَّل صالة وَّل نسك وَّل صدقة ،فيغفر هللا هلؤَّلء ماَّل

يغفر لغريهم ممن قامت عليهم احلجة ،وظهرت آاثر الرسالة يف وقتهم ،وقد أشار ابن تيمية إىل زمانه،

وما كان عليه الكثري من الناس من الوقوع يف أنواع الكفر فقال عنهم  :-وهؤَّلء األجناس وإن كانوا

قد كثروا يف هذا الزمان ،فلقلة دعاة العلم واإلْيان ،وفتور آاثر الرسالة يف أكثر البلدان ،وأكثر هؤَّلء
ليس عندهم من آاثر الرسالة ومرياث النبوة ما يعرفون به اهلدى ،وكثري منهم مل يبلغهم ذلك ،ويف

أوقات الفرتات ،وأمكنة الفرتات ،يثاب الرجل على ما معه من اإلْيان القليل ،ويغفر هللا فيه ملن مل
تقم احلجة عليه ،ما َّل يغفر به ملن قامت احلجة عليه ،كما يف احلديث املعروف( :أييت على الناس

زمان َّل يعرفون فيه صالة ،وَّل صياماً وَّل حجاً  ..احلديث)) (.)4

فإذا كان هؤَّلء معذورين مع وجود أهل العلم ،ووجود القرآن والسنة بني أظهرهم  ...فكيف َّل يعذر
برتك الصالة وحنوها من كان يف زمان ْيحى فيه اإلسالم ،ويرفع فيه القرآن فال يبقى منه يف األرض

آية؟

فينبغي مراعاة أحوال األزمنة واألمكنة واألشخاص ،ولعل مما يؤكد ما ذكرَنه أن راوي احلديث السابق
حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه ملا رأى رجالً َّل يتم الركوع والسجود ،قال( :ما صليت ،ولو مت
مت على غري الفطرة اليت فطر هللا حممداً صلى هللا عليه وسلم) (.)5
_________

( )1انظر(( :جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)19 /22 ،615 ,614 /7
( )2رواه حممد بن نصر يف ((تعظيم قدر الصالة)) ( ،)968 /2وانظر(( :التمهيد)) َّلبن عبدالرب
(.)294 - 293 /23

((( )3تعظيم قدر الصالة)) (.)971 /2
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)165 /35
( )5رواه البخاري (.)791

()119/6

يقول ابن حجر( - :واستدل به على تكفري اترك الصالة؛ ألن ظاهره أن حذيفة نفى اإلسالم عمن
أخل ببعض أركاهنا ،فيكون نفيه عمن أخل هبا كلها أوىل) ()1
فتأمل تنوع اْلوابني َّلختالف الزمان واحلال وهللا أعلم

 - 3وأما استدَّلهلم حبديث أيب ذر مرفوعاً(( :إنه سيكون بعدي أمراء ْييتون الصالة  )) ..احلديث،

فقد أجاب حممد بن نصر عن استدَّلهلم ِبا يلي( :ليس يف هذه األخبار اليت احتججتم هبا دليل على

أن اترك الصالة عمداً ،حىت خيرج وقتها َّل يكفر ،متعمدين لرتكها حىت يذهب وقتها .إمنا قال يف

حديث عبادة يكون عليكم أمراء يشغلهم أشياء عن الصالة ،فإمنا أخروها عن الوقت الذي كانت
تصلى فيه على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين  ...فكانوا يؤخروهنا عن وقت

اَّلختيار إىل وقت أصحاب العذر  ..وَّل يؤخروهنا حىت خيرجوا من وقت أصحاب العذر كله ،فلم
يكونوا يؤخرون الصالة حىت خيرج الوقت كله ،إمنا كانوا يؤخروهنا عن وقت اَّلختيار ،ويصلون يف

آخر وقت العذر ،فلذلك مل يثبت عليهم الكفر))2( .

وأجاب ابن تيمية قائالً( :وقد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال يف األمراء الذين يؤخرون
الصالة عن وقتها(( ،صلوا الصالة لوقتها ،واجعلوا صالتكم معهم َنفلة)) ( .)3وهم إمنا كانوا

يؤخرون الظهر إىل وقت العصر ،والعصر إىل وقت اَّلصفرار ،وذلك مما هو مذمومون عليه ،ولكن

ليسوا كمن تركها أو فوهتا حىت غابت الشمس ،فإن هؤَّلء أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بقتاهلم،
وهنى عن قتال أولئك ،فإنه ملا ذكر أنه سيكون أمراء يفعلون ويفعلون ،قالوا :أفال نقاتلهم؟ قال- :

(َّل ،ما صلوا) وقد أخرب عن هذه الصالة اليت يؤخروهنا ،وأمر أن نصلي يف الوقت ،وتعاد معم َنقلة،

فدل على صحة صالهتم ،ولو كانوا مل يصلوا ألمر بقتاهلم) (.)4

 واستكماَّلً ألجوبة القائلني بتكفري اترك الصالة ،نضيف ما يلي- : - 4أما استدَّلهلم بقوله تعاىل - :إِ َّن هللاَ َّلَ يَـ ْغ ِف ُر أَن يُ ْش َر َك بِ ِه اآلية [النساء ،]48 :فقد تقرر

ابألدلة أن ترك الصالة كفر وشرك ،كما جاء يف حديث جابر مرفوعاً(( :بني الرجل وبني الشرك

والكفر ترك الصالة)) ( ،)5فيكون ترك الصالة داخالً يف عموم اآلية من جهة الدَّللة على أن ذلك
مما َّل يغفره هللا تعاىل ،وهبذا نصدق جبميع تلك النصوص ،ويتحقق إعماهلا دون إمهاهلا.

وأما احتجاجهم حبديث أيب ذر مرفوعاً(( :لو اطلع عليه كثري منهم طلعة تركوا الصالة)) ففي سنده
قدامة بن عبدهللا بن عبدة البكري ،قال عنه ابن حجر( - :مقبول) ( ،)6ويف سنده جسرة بنت

دجاجة ،قال البيهقي :فيها نظر ،وقال البخاري يف اترخيه - :وعند جسرة عجائب (.)7

وقد أورد ابن خزْية هذا احلديث بصيغة تشعر بعدم صحته ،فعقد ابابً بعنوان( - :ابب إابحة ترديد

اآلية الواحدة يف الصالة مراراً عند التدبر والتفكر يف القرآن إن صح اخلرب) ،مث ساق احلديث املذكور

()8

وْيكن أن يقال :أن احلديث علق ترك الصالة أبمر ممتنع َّل ْيكن اَّلطالع عليه ،فمن املعلوم أن

(لو) حرف امتناع َّلمتناع ،وهبذا نعلم أن هذه الرواية قد قيدت بوصف ْيتنع معه ترك الصالة.
_________

((( )1فتح الباري)) ( ،)275 /2وجيب التنبيه هاهنا أن قول الصحايب :سنة حممد أو فطرته له
حكم الرفع  -على القول الراجح كما ذكر احلافظ ابن حجر يف ((فتح الباري)) (.)275 /2

((( )2تعظيم قدر الصالة)) ( )963 - 957 /2بتصرف.
( )3رواه مسلم (.)648

((( )4منهاج السنة النبوية)) ( ،)211 ،210 /5وانظر :كتاب ((الصالة)) َّلبن القيم (ص.)26
( )5رواه مسلم (.)82

((( )6تقريب التهذيب)) (.)124 /2

( )7انظر(( :ميزان اَّلعتدال)) للذهيب (.)399 /1
( )8انظر(( :صحيح ابن خزْية)) (.)124 /2

()120/6

 .6وأما احتجاجهم حبديث عائشة(( :الدواوين ثالثة  )) ...ففيه صدقة بن موسى وقد ضعفه
اْلمهور ( .)1قال حيىي بن معني( :ليس حديثه بشيء) .وقال أبو حامت( :لني احلديث ،يكتب حديثه
وَّل حيتج به ،ليس ابلقوي) (.)2

وفيه يزيد بن اببنوس ،قال عنه الذهيب( :فيه جهالة) (.)3

وضعف األلباين هذا احلديث)4( .

ولو صح احلديث فيحمل على من يقع أحياَنً يف ترك صلوات ،دون أن يرتكها ابلكلية ،ويشهد لذلك
لفظ احلديث حيث جاء فيه(( :من صوم يوم تركه أو صالة تركها))

 - 7وكذا يقال ابلنسبة حلديث عبدهللا بن مسعود(( :أول ما حياسب به العبد الصالة )) ...
احلديث فإن مناط التكفري لتارك الصالة إمنا هو الرتك املطلق ،حبيث يرتك الصالة مجلة ،وأما ترك

بعض الصلوات فال يكون كفراً ،كما يدل عليه ظاهر احلديث..... ،

بل إن بعض مروايت هذا احلديث تكاد تشهد بكفر اترك الصالة ،فعن أنس مرفوعاً(( :أول ما

حياسب به العبد يوم القيامة الصالة ،فإن صلحت صلح له سائر عمله ،وإن فسدت فسد سائر

عمله)) ()5
فجعل صالح الصالة وصحتها شرطاً يف صالح سائر األعمال وصحته ،وأن فسادها شرط يف فساد
ابقي األعمال.

ولذا قال اإلمام أمحد بن حنبل( - :وجاء يف احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :أول

ما تفقدون من دينكم األمانة ،وآخر ما تفقدون منه الصالة)) ( ... )6فصالتنا آخر ديننا ،وهي أول

ما نسأل عنه غداً من أعمالنا ،فليس بعد ذهاب الصالة إسالم وَّل دين ،فإذا صارت الصالة آخر ما
يذهب من اإلسالم ،فكل شيء يذهب آخره فقد ذهب مجيعه .))7( ...

 - 8وأما حديث(( :أمر بعبد من عباد هللا أن يضرب يف قربه مائة جلدة  )) ..احلديث ( )8ففي
سنده عاصم بن هبدلة تكلموا يف حفظه  )9( ...وقال ابن حجر( - :صدوق ،وله أوهام) ()10

وفيه :جعفر بن سليمان الضبعي ،صدوق زاهد ،لكنه كان يتشيع)11( .

_________

( )1انظر(( :جممع الزوائد)) للهيثمي (.)348 /10
((( )2اْلرح والتعديل)) َّلبن أيب حامت (.)432 /4

( )3انظر(( :املستدرك)) للحاكم مع ((التلخيص)) ( ،)576 ،575 /4وانظر(( :التهذيب)) (/11
.)316

( )4انظر(( :شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)367
( )5رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( .)512 /2قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد))/1( :

 :)292 ،291رواه الطرباين يف ((األوسط)) وفيه القسم بن عثمان قال البخاري :له أحاديت َّل
يتابع عليها ،وذكره ابن حبان يف ((الثقات)) وقال :رِبا أخطأ .قال األلباين يف ((السلسلة

الصحيحة)) ( :)1358وأخرجه الضياء يف املختارة ( ... )209 /2وهو حديث صحيح ِبجموعة
طرقه.
( )6رواه اخلرائطي يف ((مكارم األخالق)) (ص ،)28و ((الضياء يف املختارة)) ( ،)495 /1وقال
األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)1739صحيح بشواهده.

((( )7رسالة الصالة)) (ص ،)17وانظر :كتاب ((الصالة)) َّلبن القيم (ص.)32

( )8هذا احلديث أورده املنذري يف الرتغيب ( )190 /3بصيغة التمريض ،وكذا الذهيب يف الكبائر
ص 147
( )9انظر(( :التهذيب)) (.)49 - 38 /5
((( )10تقريب التهذيب)) (.)383 /1

( )11انظر(( :هتذيب التهذيب)) ( ،)98 - 95 /2و ((تقريب التهذيب)) (.)131 /1

()121/6

إضافة إىل ذلك ،فقد جاء يف رواية هذا احلديث - :صليت صالة واحدة بغري طهور فهو إذاً ليس

اتركاً للصالة ابلكلية برتكه الوضوء ،وإمنا هي صالة واحدة  ...وهناك فرق ظاهر بني من تركها

ابلكلية  ...ومن ترك صالة واحدة وقد يفعل بعض املسلمني ذلك ،فيصلي بغري وضوء ،فيكون

مستحقاً للذم والعقاب ،وقد يفعله مع اعرتافه ابلذنب فال يكفر ،كما ظن بعض األحناف عندما

أطلقوا كفر من صلى بغري طهارة ( ،)1ولكن لو فعله على سبيل اَّلستهانة واَّلستخفاف فهو كافر

( )2فكيف حبال هذا الرجل الذي كان مداوماً على الوضوء والصالة  ..لكنه صلى صالة واحدة
ِ
ين إَِّلَّ ِيف
بغري وضوء؟ وأما قوله - :إن دعاء الكافرين داخل يف قوله تعاىلَ - :وَما ُد َعاءُ الْ َكاف ِر َ
ضالَ ٍل [غافر ]50 :فال يستجاب هلم ،فهذا كالم جممل حيتاج إىل تفصيل ،فقد يدعو الكافر ربه
َ

فيستجاب له ،كما جاء ذلك يف آايت كثرية من القرآن.
الساعةُ أَغَري ِ
ِ
هللا تَ ْد ُعو َن إِن ُكنتُم ِ ِ
ني بَ ْل
صادق َ
ْ َ
قال تعاىل :قُ ْل أ ََرأَيْـتُ ُكم إِ ْن أ ََات ُك ْم َع َذ ُ
اب هللا أ َْو أَتَـ ْت ُك ُم َّ َ ْ َ
إِ َّايهُ تَ ْد ُعو َن فَـيك ِ
ِ ِِ
نس ْو َن َما تُ ْش ِرُكو َن [األنعام.]41 - 40 :
ْش ُ
َ
ف َما تَ ْد ُعو َن إلَْيه إ ْن َشاء َوتَ َ
ِ
ِ
اَّلل ُخمْلِ ِ
ِ
َّاه ْم إِ َىل ال َِ
ْرب إِذَا ُه ْم يُ ْش ِرُكو َن
ين فَـلَ َّما َجن ُ
صَ
وقال سبحانه :فَِإذَا َركبُوا ِيف الْ ُفلْك َد َع ُوا ََّ
ني لَهُ الد َ
[العنكبوت]65 :

َّ ِ
ين
وأما دعاء الكافرين لغري هللا تعاىل فهو ضالل ،كما هو ظاهر اآلية التالية - :لَهُ َد ْع َوةُ ا ْحلَ ِق َوالذ َ
شي ٍء إَِّلَّ َكب ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
اس ِط َك َّف ْي ِه إِ َىل ال َْماء لِيَـ ْبـلُ َغ فَاهُ َوَما ُه َو بِبَالِ ِغ ِه َوَما ُد َعاء
َ
يَ ْد ُعو َن من ُدونه َّلَ يَ ْستَجيبُو َن َهلُم ب َ ْ
ِ
ضالَ ٍل [الرعد.]14 :
ين إَِّلَّ ِيف َ
الْ َكاف ِر َ
كما ينبغي مراعاة الفرق بني حياة الربزخ كما جاء يف احلديث الذي استدلوا به ،ودخول دار اْلزاء
ِ
ضالَ ٍل [غافر ]50 :ففي الربزخ قد يقع
ين إَِّلَّ ِيف َ
(اْلنة أو النار) كما يف اآليةَ - :وَما ُد َعاءُ الْ َكاف ِر َ

التكليف كما يف سؤال امللكني ،وكذا يف عرصات القيامة يدعون إىل السجود ،وأما بدخول دار
اْلزاء فينقطع التكليف ،كما يف اآلية)3( .

إضافة إىل ذلك فهذا احلديث – املتكلم على سنده ومتنه – معارض حلديث صحيح صريح وهو
قوله صلى هللا عليه وسلم(( - :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إَّل من ثالث :صدقة جارية ،أو ولد
صاحل يدعو له ،أو علم ينتفع به من بعده)) ()4

 - 9وأما احلديث الذي أخرجه اخلالل وفيه أن موىل لألنصار مات وكان يصلي ويدع ،ومع ذلك

أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بغسله والصالة عليه ودفنه  ..فهذا احلديث يف سنده مقال  ..فأبو

مشيلة خمتلف يف صحبته ...
وقد ذكر الذهيب وابن حجر وغريمها قصة تدل على صحبته ،لكن يف سندها حممد بن إسحاق وهو
مدلس وقد عنعن)5( .

وفيه عبدالوهاب بن عطاء ،قال عنه ابن حجر - :صدوق ،رِبا أخطأ ()6

وضعف األلباين هذا احلديث يف (الضعيفة))7( .
_________

( )1انظر(( :رسالة البدر الرشيد احلنفي يف األلفاظ املكفرات)) (ص)29

( )2انظر(( :منهاج السنة النبوية)) ( ،)204 /5وانظر :حكم اترك الوضوء يف كتاب ((الصالة))
َّلبن القيم (ص.)28 ،27

( )3انظر(( :خمتصر الفتاوى املصرية)) َّلبن تيمية (ص.)646 ،645
( )4رواه مسلم (.)1631

( )5انظر(( :اإلصابة)) ( ،)208 /7و ((جتريد الصحابة)) للذهيب (.)178 /2
( )6انظر(( :هتذيب التهذيب)) ( ،)453 - 451 /6و ((تقريب التهذيب)) (.)528 /1

( )7انظر(( :حكم اترك الصالة)) (ص ،)64حيث ذكر أنه ضعيف ،وانظر أيضاً(( :السلسلة
الضعيفة)) (.)6036

()122/6

ولو صح احلديث فال دَّللة فيه على أن الرتك املطلق للصالة َّل يعد كفراً ،وهذا املوىل كان يصلي

ويدع ،فلم يكن اتركاً للصالة ابلكلية ،وفرق بني من حيافظ على تركها ،ومن يصلي ويدع فهو غري
حمافظ على فعلها وهللا أعلم.

 - 10وأما حديث(( :إن لإلسالم صوى ومناراً كمنار الطريق  )) ...احلديث .فليس فيه دَّللة

ظاهرة على عدم كفر اترك الصالة  ...ولقد أخرب الصادق املصدوق صلى هللا عليه وسلم أن من ترك

من ذلك شيئاً فقد ترك سهماً من اإلسالم ،ومن املعلوم أن تلك) املنارات (متفاوتة ،فمنها ما تركه
يناقض امللة كاإلْيان ابهلل تعاىل ،ومنها ما تركه ينايف كمال اإلْيان الواجب كاألمر ابملعروف والنهي

عن املنكر ،ومنها ما تركه يعد تفويتاً لكمال اإلْيان املستحب كالسالم.

 – 11وأما استدَّلهلم حبديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه يف الشفاعة ،وكذا عمومات األحاديث
األخرى  ..فهذه من نصوص الوعد ،اليت َّلبد من اإلْيان هبا ،وضمها إىل ما يقابلها من نصوص

الوعيد ،فالذي عليه أهل السنة واْلماعة اإلْيان ابلوعد والوعيد ،فكما أن ما توعد هللا به العبد من

العقاب ،قد تبني سبحانه أنه مشروط أبن َّل يتوب ،فإن اتب ،اتب هللا عليه ،وأبن َّل يكون له

حسنات ْتحو ذنوبه ،فهكذا الوعد له تفسري وبيان فمن قال بلسانهَّ :ل إله إَّل هللا وكذب الرسول
فهو كافر ابتفاق املسلمني ،وكذلك إن جحد شيئاً مما أنزل هللا )1( ...

فاستدَّلهلم بعموم األحاديث اليت فيها من قال َّل إله إَّل هللا دخل اْلنة وما جاء يف معناها ،ومل
يشرتط إقامة الصالة لذلك َّ ...ل دَّلله فيها على أن اترك الصالة َّل يكفر؛ ألن املراد بقول َّل إله

إَّل هللا حتقيق شروطها وترك نواقضها ،وقد تقرر ابألدلة أن ترك الصالة كفر ،فال اعتبار ِبجرد اإلقرار

ابلشهادتني مع عدم أداء الصالة)2( .

ومثل هذه األحاديث اليت قد يكون فهمها مشكالً أو مشتبهاً على البعض ،فإنه جيب ردها إىل

األحاديث الواضحة احملكمة ،فنصوص الكتاب والسنة يصدق بعضها بعضاً.
ويقال – أيضاً – إن هذه العمومات ْيكن ختصيصها أبحاديث كفر اترك الصالة)3( .

يقول ابن الوزير( - :وَّل شك يف ترجيح النص اخلاص على العموم وتقدْيه ،وعليه عمل علماء

اإلسالم يف أدلة الشريعة ،ومن مل يقدمه يف بعض املواضع مل ْيكنه الوفاء بذلك يف كل موضع ،واضطر
إىل التحكم والتلون من غري حجة بينة))4( .

وقد عقد إمام األئمة ابن خزْية رمحه هللا يف كتاب التوحيد ابابً بعنوان( - :ابب ذكر الدليل أن مجيع
األخبار اليت تقدم ذكري هلا إىل هذا املوضع يف شفاعة النيب صلى هللا عليه وسلم يف إخراج أهل

التوحيد من النار إمنا هي ألفاظ عامة مرادها خاص) .مث أورد أدلته على ذلك ()5

بل إن يف حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه وغريه من أحاديث الشفاعة لعصاة املوحدين ما
يدل على أن اترك الصالة كافر  ...فقد قال صلى هللا عليه وسلم(( :حىت إذا فرغ هللا من القضاء

بني عباده ،وأراد أن خيرج من النار من أراد أن خيرج ممن كان يشهد أن َّل إله إَّل هللا ،أمر املالئكة أن
خيرجوهم ،فيعرفوهنم بعالمة آاثر السجود ،وحرم هللا على النار أن أتكل من ابن آدم أثر السجود))

()6

_________
( )1انظر(( :جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية ( )271 ،270 /8بتصرف يسري ،وانظر :كتاب
((التوحيد)) َّلبن خزْية (.)869 /2

( )2انظر تفصيالً(( :نيل األوطار)) ( ،)20 /2و ((ضوابط التكفري)) للقرين (ص.)210 ،209

( )3انظر(( :أضواء البيان)) للشنقيطي ( ،)320 /4و ((رسالة يف الطهور والصالة)) َّلبن عثيمني
(ص.)60
((( )4إيثار احلق على اخللق)) (ص.)383

( )5انظر :كتاب ((التوحيد)) (.)734 - 727 /2
( )6رواه البخاري (.)806

()123/6

فعلم أن من مل يكن يسجد هلل أتكله النار كله)1( .
وقد استنبط ابن أيب مجرة من هذا أن من كان مسلماً ،ولكنه كان َّل يصلي َّل خيرج إذ َّل عالمة له.

()2

وإن كانوا حيتجون برواية ((مل يعملوا خري قط)) على عدم كفر اترك الصالة ،يف نفس الوقت يدفعون
توهم من زعم أن املراد ابخلري املنفي جتويز إخراج غري املوحدين من النار ،كما قال ابن حجر- :
(ورد ذلك أبن املراد ابخلري املنفي ما زاد على أصل اإلقرار ابلشهادتني ،كما تدل عليه بقية

األحاديث) ()3

فكذا يقال أيضاً أن هذا اخلري املنفي ما زاد على فعل الصالة كما جاءت بذلك النصوص.

وقال ابن خزْية( - :هذه اللفظة ((مل يعملوا خرياً قط)) من اْلنس الذي يقول العرب :ينفي اَّلسم
عن الشيء لنقصه على الكمال والتمام ،فمعىن هذه اللفظة على هذا األصل ،مل يعملوا خرياً قط،

على التمام والكمال .)4( ) ..

 - 12وأما دعواهم اإلمجاع – على فرض صحتها – فهي منقوضة ومردودة إبمجاع الصحابة رضي
هللا عنهم كما نقله أبو هريرة رضي هللا عنه ،وعبد هللا بن شقيق العقيلي رمحه هللا ،فاإلمجاع على

مراتب ،وأقواها إمجاع الصحابة رضي هللا عنهم.)5( .

وقوهلم َّل نعلم بني املسلمني خالفاً َّل يعد إمجاعاً ( ،)6ونفي العلم ليس علماً ابلنفي.

إضافة إىل ذلك فإنه قد يصعب القطع أبن فالَنً َّل يصلي ْتاماً ،خاصة أن من ادعى أنه صلى يف
أهله وبيته ،قبل منه ،كما دل عليه حديث حمجن – وقد تقدم – وفيه قوله صلى هللا عليه وسلم

حملجن(( :ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟)) قال حمجن :بلى اي رسول هللا ،ولكين

صليت يف أهلي وقد استنبط ابن عبدالرب من هذا احلديث أن من أقر ابلصالة وإقامتها أنه يوكل إىل
ذلك إذا قال إين أصلي؛ ألن حمجناً قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد صليت يف أهلي ،فقبل

منه)7( .

وقال اإلمام الشافعي رمحه هللا( - :من قيل أنه َّل يصلي فكذهبم صدق))8( .
وقال النووي( - :إذا أراد السلطان قتله ،فقال :صليت يف بييت ترك))9( .

إن الرتك للصالة – والذي يعد َنقضاً من نواقض اإلْيان – َّل يتحقق يف املعني إَّل ابإلصرار على

تركها ،واألصل يف املسلم فعل الصالة حىت يثبت ما يناقض ذلك ،فمن أظهر أداء الصالة فهو

املسلم حكماً وظاهراً ،وقد يكون مؤمناً عند هللا ،وقد يكون منافقاً كافراً ،فليس كل من قيل عنه أنه
كافر ،جترى عليه أحكام الكفر)10( .

يقول ابن تيمية( - :إن كثرياً من الناس ،بل أكثرهم يف كثري من األمصار َّل يكونون حمافظني على

الصلوات اخلمس ،وَّل هم اتركيها ابْلملة ،بل يصلون أحياَنً ،ويدعون أحياَنً ،فهؤَّلء فيهم إْيان
ونفاق ،وجتري عليهم أحكام اإلسالم الظاهرة يف املواريث وحنوها من األحكام))11( .

وأما قوهلم :إن اترك الصالة جيب عليه قضاؤها ،ولو كان مرتداً مل جيب عليه قضاء صالة وَّل صيام

..

فقد أجاب عنه حممد بن نصر املروزي بقوله- :
_________

( )1انظر(( :جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)612 /7
( )2انظر(( :فتح الباري)) (.)457 /11

( )3انظر(( :فتح الباري)) ((.)429 /13
( )4كتاب ((التوحيد)) (.)732 /2

( )5انظر(( :املغين يف أصول الفقه)) للخبازي (ص ،)282و ((فتح الغفار بشرح املنار)) َّلبن جنيم
(.)7 /3
( )6انظر(( :أعالم املوقعني)) َّلبن القيم ( ،)30 /1و ((إرشاد الفحول)) للشوكاين (ص.)90
( )7انظر(( :التمهيد)) (.)224 /4
((( )8األم)) (.)390 /1

((( )9روضة الطالبني)) (.)147 /2
( )10انظر(( :جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)617 /7
((( )11جمموع الفتاوي)) (.)716 /7

()124/6

(إن الكافر الذي أمجعوا على أنه َّل يؤمر بقضاء ما ترك من الصالة هو الكافر الذي مل يسلم قط ،مث

أسلم ،فإهنم أمجعوا على أنه ليس عليه قضاء ما ترك من الصالة يف حال كفره  ...فأما من أسلم مث

ارتد عن اإلسالم ،مث رجع فإهنم قد اختلفوا فيما ضيع يف ارتداده من صالة وصيام وزكاة وغري ذلك،
فكان الشافعي يوجب عليه قضاء مجيع ذلك))1( .

مث قال( - :فإذا ترك الرجل صالة متعمداً حىت يذهب وقتها فعليه قضاؤهاَّ ،ل نعلم يف ذلك

اختالفاً ،إَّل ما يروى عن احلسن ،فمن أكفره برتكها استتابه ،وجعل توبته ،وقضاءه إايها رجوعاً منه

إىل اإلسالم ،ومن مل يكفر اتركها ألزمه املعصية ،وأوجب عليه قضاءها))2( .

وقال أبو الوفاء ابن عقيل( -:من كان كفره برتك الصالةَّ ،ل برتك كلمة اإلسالم ،فهو إذا عاود فعل
الصالة صارت معاودته للصالة إسالماً))3( .

وقال ابن تيمية( - :من كفر برتك الصالة :األصوب أن يصري مسلماً بفعلها ،من غري إعادة
الشهادتني؛ ألن كفره ابَّلمتناع كإبليس))4( .

واآلن ننتقل إىل مناقشة أجوبة القائلني بعدم التكفري ألدلة الفريق األول.

 - 1فأما محلهم أحاديث تكفري اترك الصالة على كفر النعمة ،فهذا غري مستقيم ،وَّل خيفى ما فيه
من تكلف  ..فهل يسوغ أن يكون معىن حديث جابر بني الرجل وبني كفر النعمة ترك الصالة؟ لقد

بني اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم رمحه هللا فساد هذا القول عند أهل اللغة ،مث علل ذلك قائالً:
 (وذلك أهنم (أي العرب) َّل يعرفون كفران النعم إَّل ابْلحد ألنعام هللا وآَّلئه ،وهو كاملخرب عنمن هللا عليه ابلسالمة وكذلك ما يكون من
نفسه ابلعدم ،وقد وهب هللا له الثروة ،أو ابلسقم وقد َّ

كتمان احملاسن ونشر املصائب فهذا الذي تسميه العرب كفراَنً إن كان ذلك فيما بينهم وبني هللا ،أو
كان من بعضهم لبعض إذا تناكروا اصطناع املعروف عندهم وجتاحدوه ،ينبئك عن ذلك مقالة النيب

صلى هللا عليه وسلم للنساء(( - :إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشري – يعين الزوج – وذلك أن
تغضب إحداكن فتقول - :ما رأيت منك خرياً قط)) ()5
فهذا ما يف كفر النعمة) (.)6

وأما قوهلم إنه كفر دون كفر ،فقد سبق بيان أن الكفر جاء معرفاً كما يف حديث جابر مما أفاد
التخصيص والعهد ،وفرق بني هذا وبني كفر منكر ...

إضافة إىل ذلك فإن حديث بريدة مرفوعاً(( :العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر))

قد جعل الصالة حداً فاصالً بني املسلمني عن غريهم ،وَّل يتصور أن يكون كفراً دون كفر؛ ألنه َّل

يكون حداً فاصالً بني املسلمني والكافرين ،فهناك من املسلمني من يقع يف مثل هذا الكفر ،وإن مل

يكن مؤمناً إبطالق)7( .

 - 2وأما قوهلم إن األحاديث الواردة يف تكفري اترك الصالة إمنا هي على سبيل التغليظ والزجر

الشديد َّل على احلقيقة فظاهرها غري مراد.

فاْلواب أن يقال :هذا كالم فيه إمجال وإيهام ،فال شك أن هذه األحاديث فيها تغليظ وختويف،

وهي على احلقيقة ،نؤمن بذلك وَّل نكذب ،ومنرها كما جاءت وأنخذ بظاهرها املفهوم منها ،وإذا
كان عامة السلف الصاحل يقرون أحاديث الوعيد – فيما دون الكفر – وْيروهنا كما جاءت،
ويكرهون أن تتأول أتويالت خترجها عن مقصود قائلها صلى هللا عليه وسلم ( ،)8فكيف ساغ هلؤَّلء

صرف نصوص تكفري اترك الصالة عن ظاهرها ،وجعله وعيداً َّل حقيقة له!
_________

((( )1تعظيم قدر الصالة)) (.)980 /2
((( )2تعظيم قدر الصالة)) (.)996 /2
((( )3بدائع الفوائد)) َّلبن القيم (.)212 /3
((( )4اَّلختيارات الفقهية)) (ص.)32

( )5رواه البخاري ( ،)29ومسلم (.)79
((( )6اإلْيان)) أليب عبيد القاسم بن سالم (ص.)88
( )7انظر(( :رسالة ضوابط التكفري)) (ص.)203

( )8انظر(( :جمموع الفتاوى)) ابن تيمية (.)674 /7
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إن اإلْيان ابلنصوص الشرعية – ومنها نصوص الوعيد – يوجب التسليم هلا واَّلنقياد ،كما يقتضي
إجالهلا وتعظيمها ،وقد التزم سلف األمة هذا النهج،

(فقد قال الرجل للزهري :اي أاب بكر حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ليس منا من لطم
اخلدود)) ((( ،)1وليس منا من مل يوقر كبريَن)) ( )2وما أشبه هذا احلديث؟ فأطرق الزهري ساعة ،مث
رفع رأسه فقال - :من هللا عز وجل العلم ،وعلى الرسول البالغ ،وعلينا التسليم))3( .

" وملا ذكر عبدهللا بن املبارك – رمحه هللا – حديثَّ(( :ل يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن )) ...
( ،)4فقال فيه قائل :ما هذا! على معىن اإلنكار ،فغضب ابن املبارك وقالْ :ينعنا هؤَّلء األَنن أن
حندث حبديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أكلما جهلنا معىن حديث تركناه! َّل بل نرويه كما

مسعنا ،ونلزم اْلهل أنفسنا)5( .

ومما حيسن إيراده يف هذا املوضع ما قاله ابن تيمية " :ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كالم هللا ورسوله ..
فجميع ما قاله هللا ورسوله جيب اإلْيان به ،فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض ،وليس

اَّلعتناء ِبراده يف أحد النصني دون اآلخر أبوىل من العكس ،فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه
اتبع فيه مراد الرسول ،فكذلك النص اآلخر الذي أتوله ،فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده

الرسول بكالمه)6( .

وعلى كل فإن اَّلسرتسال مع قول من قال إن هذا وعيد للتغليظ وَّل حقيقة له ،قد يؤول إىل تعطيل

الشريعة وإبطال العقاب )7( ...

وقد نبه مجع من أهل العلم خلطورة ذلك.

فقال أبو عبيد القاسم بن سالم – جواابً عمن محل نصوص الوعيد على التغليظ( - :وأما القول

احملمول عل التغليظ فمن أفظع ما أتول على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ،أن جعلوا

اخلرب عن هللا وعن دينه وعيداً َّل حقيقة له ،وهذا يؤول إىل إبطال العقاب؛ ألنه إن أمكن ذلك يف

واحد منها ،كان ممكناً يف العقوابت كلها))8( .

وقال الفضيل بن عياض – رمحه هللا ( - :-املرجئة كلما مسعوا حديثاً فيه ختويف قالوا :هذا هتديد،

وإن املؤمن من خياف هتديد هللا وحتذيره وختويفه ووعيده ،ويرجو وعده .وإن املنافق َّل خياف هتديد هللا

وَّل حتذيره وَّل ختويفه وَّل وعيده ،وَّل يرجو وعده))9( .

وقال ابن حزم( - :وأما من استجاز أن يكون ورود الوعيد على معىن التهديد َّل على معىن احلقيقة،
فقد اضمحلت الشريعة بني يديه ،ولعل وعيد الكفار أيضاً كذلك ،ومن بلغ هذا املبلغ فقد سقط

الكالم معه؛ ألنه يلزمه جتويز ترك الشريعة كلها إذ لعلها ندب ،ولعل كل وعيد ورد إمنا هو هتديد،

وهذا مع فراقه املعقول خروج عن اإلسالم؛ ألنه تكذيب هلل عز وجل))10( .

وقال القامسي – معلقاً على ما قاله الزخمشري عن حديث(( :آية املنافق ثالث وإن صام وصلى )) ..
( :)11للتغليظ- :
_________
( )1رواه البخاري ( ،)1297ومسلم (.)165

( )2رواه الرتمذي ( .)1919من حديث أنس بن مالك .وقال فيه :هذا حديث غريب ،ورواه أمحد
( .)6935( )207 /2من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص .واحلديث صححه األلباين يف
((السلسلة الصحيحة)) (.)2196

((( )3السنة)) للخالل ( ،)579 /3وانظر(( :تعظيم قدر الصالة)) (.)487 /1
( )4رواه البخاري ( ،)2475ومسلم ()100

((( )5تعظيم قدر الصالة)) (.)505 ،504 /1
((( )6جمموع الفتاوي)) ( )37 ،36 /7بتصرف.

( )7انظر(( :جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)150 /19
((( )8اإلْيان)) أليب عبيد القاسم بن سالم (ص.)88
((( )9السنة)) لعبدهللا بن أمحد بن حنبل (.)377 /1

((( )10اإلحكام)) َّلبن حزم (.)283 /1
( )11رواه البخاري ( ،)33ومسلم ( )107واللفظ له.
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(قول الزخمشري (فللتغليظ) يوجد مثله لثلة من شراح احلديث وغريهم وقد حبث فيه بعض حمققي
مشاخينا بقوله - :هذا اْلواب َّل يرتضيه من عرف قدر النيب صلى هللا عليه وسلم ،وكأهنم غفلوا عما
يستلزمه هذا اْلواب مما َّل يرتضيه أدىن عامل أن ينسب إليه ،وهو اإلخبار خبالف الواقع ألجل الزجر.

انتهى ،وقال بعض احملققني :عليك أن تقر األحاديث كما وردت ،لتنجو من معرة اخلطر))1( .

 - 3وأما قوهلم :إن مثل هذه النصوص حممولة على أن شارك الكافر يف بعض أحكامه وهو وجوب
القتل  ...فاْلواب أن يقال - :ما املسوغ َّلستحالل دم اترك الصالة وهو ليس بكافر عندكم؟

لقد تقرر – شرعاً – أن قتل املسلم َّل يستباح إَّل إبحدى ثالث -:ترك دين ،وإراقة الدم احملرم،

وانتهاك الفرج احملرم.

فعن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( - :ل حيل دم
امرئ مسلم إَّل إبحدى ثالث - :الثيب الزاين ،والنفس ابلنفس ،والتارك لدينه املفارق للجماعة))

()2

فتارك الصالة ليس قاتالً ،وَّل زانياً حمصناً ،فلم يبق إَّل أن يكون إابحة دمه من أجل ردته.

يقول ابن حزم – وهو ممن يرى عدم كفر اترك الصالة – جواابً عن القائلني بقتل اترك الصالة دون

كفره( -:أما مالك والشافعى فإهنما يراين اترك الصالة مسلماً؛ ألهنما يوراثن ماله ،وولده ،ويصليان
عليه ،ويدفنانه مع املسلمني  ...فإذا ذلك كذلك فقد سقط قوهلما يف قتله؛ ألنه َّل حيل دم امرئ

مسلم إَّل إبحدى ثالث :كفر بعد إْيان ،أو زىن بعد إحصان ،أو نفس بنفس ،واترك الصالة متعمداً
َّل خيلو أن يكون كافراً .أو يكون غري كافر ،فإن كان كافراً فهم َّل يقولون بذلك  ...فإذا ليس كافراً،
وَّل قاتالً ،وَّل زانياً حمصناً  ..فدمه حرام ابلنص))3( .

 - 4أما قوهلم إن املراد هبذه األحاديث من استحل ترك الصالة ،أو تركها جحوداً  ...فجوابه أن

يقال -:إن هذه األحاديث – كحديث جابر وبريدة وحنومها  ...قد علقت الكفر برتك الصالة،
فمناط احلكم ابلكفر فيها ترك الصالة ،وقد يكون هذا الرتك جحوداً ،أو هتاوَنً وكسالً.
فمن قال إن اترك الصالة َّل يكفر إَّل إذا كان جاحداً لوجوهبا ،فقد جعل مناط احلكم يف هذه

املسألة غري ما حدده الرسول صلى هللا عليه وسلم ،مث إنه على هذا التأويل َّل فرق بني الصالة

وغريها ،فال تكون إقامتها عهداً وحداً يعرف به املسلم من الكافر؛ ألن من ترك شيئاً من شعائر

اإلسالم وفرائضه الظاهرة جحوداً لوجوهبا فهو كافر ابإلمجاع ،فجحد الوجوب َّل خيتص ابلصالة

وحدها ،مع أن الصحابة رضي هللا عنهم قد جعلوا ترك الصالة هو مناط الكفر دون بقية األعمال،
كما حكى ذلك عنهم أبو هريرة رضي هللا عنه وعبد هللا بن شقيق العقيلي رمحه هللا)4( .

ومن املناسب – يف خاْتة هذه املناقشة – أن نشري إىل أن بعض القائلني بعدم تكفري اترك الصالة،
قد سلكوا يف بعض استدَّلهلم مسلك اإلرجاء.

فهم يقولون – مثالً – إن الكفر جحود التوحيد ،وإنكار الرسالة واملعاد وجحد ما جاء به الرسول،

وهذا يقر ابلوحدانية شاهداً أن حممد رسول هللا ،مؤمناً أبن هللا يبعث من يف القبور ،فكيف حيكم
بكفره؟ واإلْيان هو التصديق ،وضده التكذيبَّ ،ل ترك العمل ،فكيف حيكم للمصدق حبكم

املكذب اْلاحد؟ ()5
_________

((( )1تفسري القامسي)) (.)537 ،536 /3

( )2رواه البخاري ( ،)6878ومسلم (.)1676
((( )3احمللى)) ( )438 /13بتصرف.

( )4انظر :تفصيل هذا اْلواب(( :جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية ( ،)614 /7و ((الدرر السنية))
( ،)102 /4ورسالة ((ضوابط التكفري)) للقرين (ص.)205
( )5انظر :كتاب ((الصالة)) َّلبن القيم (ص.)37
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وجواابً عن ذلك نقول :قد تقرر عند أهل السنة أن اإلْيان قول وعمل ،فليس تصديقاً فحسب،

ومن مث فإن مقابله هو الكفر قول وعمل ،فقد يكون الكفر قوَّلً قلبياً ،وقد يكون عمالً قلبياً ،واترة
قوَّلً ابللسان ،واترة عمالً ابْلوارح ...

ويقول أيضاً - :يلزم من تكفري اترك الصالة أن يكفر القاتل والشامت للمسلم ،وأن يكفر الزاين،
وشارب اخلمر )1( ...

واْلواب - :أن هذا الالزم يلزم املبتدعة عموماً  ...سواء كانوا وعيدية أو مرجئة والذين جعلوا

الكفر خصلة واحد ًة ،بناء على ظنهم الفاسد أن اإلْيان شيء واحد يزول كله بزوال بعضه ،وقد
دلت النصوص أن الكفر مراتب وشعب متفاوتة ،كاإلْيان ،فمن شعب الكفر ما خيرج من امللة،

ومنها ماَّل خيرج من امللة.

الرتجيح

بعد هذا العرض التفصيلي ألدلة الفريقني واستدَّلَّلهتم ومناقشتها ،يظهر أن أدلة القائلني بتكفري
اترك الصالة أصح وأقوى)2( .

إَّل أن الراجح  ...ولعله القول الوسط بني الطرفني ،وبه جتتمع الكثري من أدلة الفريقني ،وهو أن

يقال :إن ضابط ترك الصالة الذي يعد كفراً – ها هنا – هو الرتك املطلق الذي هو ِبعىن ترك

الصالة من حيث اْلملة الذي يتحقق برتك الصالة ابلكلية ،أو ابإلصرار على عدم إقامتها ،أو برتكها
يف األعم األغلب ،وليس مناط التكفري – ها هنا – مطلق الرتك للصالة حبيث يلزم أن نكفر كل من

ترك صالة واحدة أو بعض صلوات (.)3

ويشهد لذلك مجلة من األدلة ،منها ما يلي- :
الصال َة واتَّـبـعوا َّ ِ
ف يَـ ْل َق ْو َن غَياا
س ْو َ
ف ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم َخل ٌ
 - 1قوله تعاىل - :فَ َخلَ َ
ْف أ َ
َض ُ
اعوا َّ َ َ ُ
الش َه َوات فَ َ
[مرمي]59 :
فاملراد من تضييع الصالة – هاهنا – تركها ابلكلية كما قاله حممد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم

والسدي واختاره ابن جرير)4( .

 - 2وقوله صلى هللا عليه وسلم (( ...مخس صلوات كتبهن هللا على العباد يف اليوم والليلة ،فمن
حافظ عليها كان له عند هللا عهد أن يدخله اْلنة ،ومن مل حيافظ عليهن مل يكن له عند هللا عهد ،إن

شاء عذبه وإن شاء أدخله اْلنة)) فهذا احلديث صريح يف الفرق بني الرتك املطلق ،وبني مطلق الرتك
 ..يقول ابن تيمية رمحه هللا( - :فالنيب صلى هللا عليه وسلم إمنا أدخل حتت املشيئة من مل حيافظ
عليهاَّ ،ل من ترك ،ونفي احملافظة يقتضي أهنم صلوا ومل حيافظوا عليها )5( ) ...

مث قال( :فإن كثرياً من الناس ،بل أكثرهم يف كثري من األمصار َّل يكونون حمافظني على الصلوات

اخلمس ،وَّل هم اتركيها ابْلملة ،بل يصلون أحياَنً ويدعون أحياَنً ،فهؤَّلء فيهم إْيان ونفاق ،وجترى

عليهم أحكام اإلسالم الظاهرة )6( ) ...

ويقول يف موضع آخر_ - :فأما من كان مصراً على تركها َّل يصلي قط ،وْيوت على هذا اإلصرار

والرتك فهذا َّل يكون مسلماً ،لكن أكثر الناس يصلون اترة ،ويرتكوهنا اترة ،فهؤَّلء ليسوا حيافظون
عليها ،وهؤَّلء حتت الوعيد ،وهم الذين جاء فيهم احلديث الذي يف السنن حديث عبادة بن

الصامت – مث ساق احلديث املذكور )7( )-

 - 3قوله صلى هللا عليه وسلم(( :إن أول ما حياسب به العبد صالته ،فإن أْتها ،وإَّل نظر هل له من
تطوع ،فإن كان له تطوع ،أكملت الفريضة من تطوعه)) ()8

واَّلنتقاص هنا عام يتناول ترك األداء لبعض الصلوات  ...وهذا من مطلق الرتك الذي َّل يعد كفراً،
ومن مث صارت مقبولة ،وأكملت ابلتطوع ،وهللا أعلم .نواقض اإلْيان القولية والعملية لعبد العزيز بن
حممد بن علي العبد اللطيف  -بتصرف – ص457
_________

( )1انظر(( :التمهيد)) َّلبن عبد الرب (.)236 /4
( )2انظر(( :أضواء البيان)) للشنقيطي (.)322 /4
( )3انظر :رسالة ((ضوابط التكفري)) (ص)211

( )4انظر(( :تفسري الطربي)) ( ،)66 /16و ((تفسري القرآن العظيم)) ابن كثري (.)125 /3
((( )5جمموع الفتاوي)) (.)615 /7
((( )6جمموع الفتاوي)) (.)616 /7
((( )7جمموع الفتاوي)) (.)49 /22

( )8رواه أبو داود ( ،)864والرتمذي ( ،)413والنسائي ( ،)233 ،232 /1وابن ماجه
( .)1425من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال أبو عيسى:

حديث أيب هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل

خيرجاه وله شاهد إبسناد صحيح على شرط مسلم .ووافقه الذهيب .وقال النووي يف ((اخلالصة))
( :)529 /1إسناده صحيح ِبعناه .وقال ابن القطان يف ((الوهم واإليهام)) ( :)229 /5إسناده

صحيح .وقال ابن امللقن يف ((حتفة احملتاج)) ( :)333 /1إسناده صحيح .وقال األلباين يف
((صحيح سنن النسائي)) :صحيح.
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املبحث الثالث :الزكاة
املطلب األول :تشريع الزكاة

وأما الزكاة فقد تقدم ذكرها يف نصوص الصالة وغريها ومما يتعلق هبا على انفرادها قوله عز وجل:
ِ
ُخ ْذ ِمن أ َْمواهلِِم ص َدقَةً تُطَ ِهرُهم وتُـ َزكِ ُ ِ
يع َعلِيم
صالتَ َ
ك َس َك ٌن َهلُ ْم َوهللا َمس ٌ
ص ِل َعلَْي ِه ْم إِ َّن َ
يه ْم هبَا َو َ
ْ َ ْ َ
ُ َْ

لزَكاةِ فَ ِ
َّ ِ
ين ُه ْم لِ َّ
اعلُو َن [املؤمنون ]4 :وقوله تعاىل
[التوبة ]103 :وقوله يف صفات عباده املؤمنني َوالذ َ
يف ذم الكفار ووعيدهم وويل لِلْم ْش ِركِ َّ ِ
ين َّل يُـ ْؤتُو َن َّ
الزَكاةَ [فصلت ]7 - 6 :وإن كانت هذه
ََْ ٌ ُ َ
ني الذ َ

اآلية يف زكاة النفوس فهي عامة لزكاة األموال أيضا وقد فسرت هبا وقوله تعاىل يف وعيد مانعيها
يل ِ
َّ ِ
هللا فَـبَ ِش ْرُهم بِ َع َذ ٍ
ين يَكْنِ ُزو َن َّ
وهنَا ِيف َسبِ ِ
ب َوال ِْف َّ
اب أَلِ ٍيم يَـ ْوَم ُْحي َمى َعلَْيـ َها
ضةَ َوَّلَ يُ ِنف ُق َ
مطلقا َوالذ َ
الذ َه َ
ورُه ْم َه َذا َما َكنَـ ْزُْمت ألَن ُف ِس ُك ْم فَ ُذوقُواْ َما ُكنتُ ْم تَكْنِ ُزو َن
اه ُه ْم َو ُج ُ
َّم فَـتُك َْوى ِهبَا ِجبَ ُ
نوهبُ ْم َوظُ ُه ُ
ِيف ََن ِر َج َهن َ
[التوبة ... ]35 - 34 :ويف الصحيح عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم(( :ما من صاحب ذهب وَّل فضة َّل يؤدي منها حقها إَّل إذا كان يوم القيامة صفحت له

صفائح من َنر فأمحي عليها من َنر جهنم فيكوى هبا جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له يف

يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضي بني العباد فريى سبيله إما إىل اْلنة وإما إىل النار قيل:
اي رسول هللا فاإلبل قال :وَّل صاحب إبل َّل يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إَّل إذا

كان يوم القيامة بطح هلا بقاع أوفر ما كانت َّل يفقد منها فصيال واحدا تطأه أبخفافها وتعضه

فأفواهها كلما مر عليه أوَّلها أعيد عليه أخراها يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضى بني
العباد فريى سبيله إما إىل اْلنة وإما إىل النار قيل اي رسول هللا فالبقر والغنم قال وَّل صاحب بقر

وغنم َّل يؤدي منها حقها إَّل إذا كان يوم القيامة بطح هلا بقاع قرقر َّل يفقد منها شيئا ليس فيها

عفصاء وَّل جلحاء وَّل عضباء تنطحه بقروهنا وتطأه أبظالفها كلما مر عليه أوَّلها رد عليه أخراها يف

يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضى بني العباد فريى سبيله إما إىل اْلنة وإما إىل النار)) ()1

احلديث بطوله.
وفيه عن جابر رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :ما من صاحب إبل وَّل بقر وَّل
غنم َّل يؤدي حقها إَّل أقعد يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن

بقرهنا ليس فيها يومئذ مجاء وَّل مكسورة القرن احلديث وفيه وَّل من صاحب مال َّل يؤدي زكاته إَّل

حتول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال :هذا مالك الذي كنت
تبخل به فإذا رأى أنه َّل بد منه أدخل يده يف فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل)) (.)2

وفيه عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :وَّل أييت أحدكم يوم القيامة

بشاة حيملها على رقبته هلا يعار فيقول :اي حممد فأقول َّل أملك لك شيئا قد بلغت وَّل أييت أحدكم
ببعري حيمله على رقبته له رغاء فيقول اي حممد فأقول َّل أملك لك شيئا قد بلغت)) ( .)3وفيه عنه

رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من آاته هللا ماَّل فلم يؤد زكاته مثل له يوم
القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة مث أيخذ بلهزمتيه  -يعين شدقيه  -مث يقول أَن
مالك أَن كنزك مث تال وَّلَ َْحيس َّ َّ ِ
ين يَـ ْب َخلُو َن اآلية [آل عمران)4( ))]180:
َ ََ
نب الذ َ

_________

( )1رواه مسلم (.)987
( )2رواه مسلم (.)988

( )3رواه البخاري (.)1402
( )4رواه البخاري (.)1403
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وفيه عن خالد بن أسلم قال :خرجنا مع عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما فقال أعرايب أخربين عن
يل ِ
َّ ِ
هللا فَـبَ ِش ْرُهم بِ َع َذ ٍ
ين يَكْنِ ُزو َن َّ
وهنَا ِيف َسبِ ِ
ب َوال ِْف َّ
اب أَلِ ٍيم [التوبة:
ضةَ َوَّلَ يُ ِنف ُق َ
قول هللا تعاىلَ :والذ َ
الذ َه َ
 ]34قال ابن عمر :من كنزها فلم يؤد زكاهتا فويل له إمنا كان هذه قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت
جعلها هللا تعاىل طهرة لألموال (.)1

وقد ثبتت البيعة عليها بعد الصالة كما قال البخاري رمحه هللا تعاىل (ابب البيعة على إيتاء الزكاة)
ِ
صل اآلاي ِ
ِ
الصالَةَ َوآتَـ ُواْ َّ
ت لَِق ْوٍم يَـ ْعلَ ُمو َن [التوبة]11 :
فَِإن َاتبُواْ َوأَقَ ُامواْ َّ
الزَكاةَ فَِإ ْخ َوانُ ُك ْم ِيف الدي ِن َونُـ َف ُ َ
حدثنا ابن منري قال حدثين أيب قال حدثنا إمساعيل عن قيس قال :قال جرير بن عبد هللا رضي هللا

عنه :ابيعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ()2

والنصوص فيها كثرية ويف ما تقدم كفاية .معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ

بن أمحد احلكمي – ص779

املطلب الثاين :حكم مانع الزكاة
أما حكم اتركها فإن كان منعه إنكارا لوجوهبا فكافر ابإلمجاع بعد نصوص الكتاب والسنة وإن كان
مقرا بوجوهبا وكانوا مجاعة وهلم شوكة قاتلهم اإلمام ملا يف الصحيحني عن أيب هريرة رضي هللا عنه

قال :ملا تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان أبو بكر رضي هللا عنه وكفر من كفر من العرب

فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أمرت أن أقاتل الناس حىت
يشهدوا أن َّل إله إَّل هللا فمن قاهلا فقد عصم مين نفسه وماله إَّل حبقه وحسابه على هللا عز وجل))
فقال وهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة فإن الزكاة حق املال ولو منعوين عناقا كانوا يؤدوهنا إىل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي هللا عنه فوهللا ما هو إَّل أن قد

شرح هللا صدر أيب بكر رضي هللا عنه فعرفت أنه احلق – ويف رواية – فوهللا ما هو إَّل أن رأيت هللا

قد شرح صدر أيب بكر للقتال فعلمت أنه احلق (.)3

وهذا الذي استنبطه أبو بكر رضي هللا عنه مصرح به يف منطوق األحاديث الصحيحة املرفوعة
كحديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أمرت أن

أقاتل الناس حىت يشهدوا أن َّل إله إَّل هللا وأن حممد رسول هللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا

فعلوا عصموا مين دماءهم وأمواهلم إَّل حبقها وحساهبم على هللا عز وجل)) ( )4وغريه من األحاديث.
_________

( )1رواه البخاري معلقا بصيغة اْلزم ( ،)1404وابن ماجه ( .)1787وانظر(( :تغليق التعليق))
َّلبن حجر ( .)6 - 4 /3وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)58 /2إسناده صحيح وهو
وإن كان موقوفا فهو يف حكم املرفوع ألنه يف أسباب النزول وذلك َّل يكون إَّل بتوقيف من الرسول

صلى هللا عليه وسلم.

( )2رواه البخاري ( ،)2715ومسلم (.)56
( )3رواه البخاري  -متفرقا يف عدة أحاديث  ،)1457 ،1456 ،1400 ،1399( -ومسلم
( )20واللفظ له.
( )4رواه البخاري ( ،)25ومسلم (.)22
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وقد جهز النيب صلى هللا عليه وسلم خالد بن الوليد لغزو بين املصطلق حني بلغه أهنم منعوا الزكاة ومل
يكن ما بلغه عنهم حقا فروى اإلمام أمحد قال :حدثنا حممد بن سابق حدثنا عيسى بن دينار حدثين
أيب أنه مسع احلارث بن ضرار اخلزاعي رضي هللا عنه يقول(( :قدمت على رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم فدعاين إىل اإلسالم فدخلت فيه وأقررت به ودعاين إىل الزكاة فأقررت هبا وقلت :اي رسول هللا

أرجع إليهم فأدعوهم إىل اإلسالم وأداء الزكاة فمن استجاب يل مجعت زكاته وترسل إيل اي رسول هللا

رسوَّل إابن كذا وكذا ليأتيك ِبا مجعت من الزكاة فلما مجع احلارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ

اإلابن الذي أراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول ومل أيته وظن
احلارث أنه قد حدث فيه سخطة من هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم فدعا بسروات قومه

وقال هلم إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان وقت يل وقتا يرسل إيل رسوله ليقبض ما كان عندي
من الزكاة وليس من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اخللف وَّل أرى حبس رسوله إَّل من سخطة

فانطلقوا أنيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الوليد بن عقبة

إىل احلارث ليقبض ما كان عنده مما مجع من الزكاة فلما سار الوليد حىت بلغ بعض الطريق فرق -أي
خاف – فرجع حىت أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :اي رسول هللا إن احلارث قد منعين
الزكاة وأراد قتلي فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبعث البعث إىل احلارث رضي هللا عنه

وأقبل احلارث أبصحابه حىت إذا استقبل البعث وفصل عن املدينة لقيهم احلارث فقالوا :هذا احلارث
فلما غشيهم قال هلم إىل من بعثتم قالوا إليك قال ومل قالوا إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث

إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله قال رضي هللا عنهَّ :ل والذي بعث حممدا

ابحلق ما رأيته بتة وَّل أاتين فلما دخل احلارث على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :منعت الزكاة

وأردت قتل رسويل قال رضي هللا عنهَّ :ل والذي بعثك ابحلق ما رأيته وَّل أاتين وَّل أقبلت إَّل حني

احتبس علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خشيت أن يكون كانت سخطة من هللا تعاىل ورسوله
صلى هللا عليه وسلم قال فنزلت احلجرات اي أَيمـها الَّ ِذين آمنُوا إِن جاء ُكم فَ ِ
اس ٌق بِنَـبٍَأ فَـتَـبَـيَّـنُوا أَن
َ َ
َ َ
َ ْ
ِِ
تُ ِ
ني [احلجرات )1( ))]6 :ورواه ابن أيب حامت عن
صيبُوا قَـ ْوًما ِجبَ َهالَ ٍة فَـتُ ْ
صبِ ُحوا عَلَى َما فَـ َعلْتُ ْم ََندم َ
املنذر بن شاذان التمار عن حممد بن سابق به ورواه الطرباين من حديث حممد بن سابق به.
_________

( )1رواه أمحد ( )18482( )279 /4وابن أيب حامت يف تفسريه ( ،)387 /18والطرباين (/3

 .)274قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)111 /7رجاله ثقات .وقال السيوطي يف ((لباب
النقول)) ( :)275إسناده جيد .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)232 /7إسناده
صحيح.
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وقال ابن جرير رمحه هللا تعاىل حدثنا أبو كريب حدثنا جعفر بن عون عن موسى بن عبيدة عن اثبت
موىل أم سلمة عن أم سلمة رضي هللا عنها قالت(( :بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال يف

صدقات بين املصطلق بعد الوقيعة فسمع بذلك القوم فتلقوه يعظمون أمر رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم قالت فحدثه الشيطان أهنم يريدون قتله قالت فرجع إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال

إن بين املصطلق قد منعوين صدقاهتم فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملسلمون قالت فبلغ
القوم رجوعه فأتوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصفوا له حني صلى الظهر فقالوا :نعوذ ابهلل من

سخط هللا وسخط رسوله بعثت إلينا رجال مصدقا فسررَن بذلك وقررت به أعيننا مث إنه رجع من

بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك غضبا من هللا تعاىل ومن رسوله صلى هللا عليه وسلم فلم يزالوا
يكلمونه حىت جاء بالل فأذن لصالة العصر قالت ونزلت أَن تُ ِ
صبِ ُحوا َعلَى َما
صيبُوا قَـ ْوًما ِجبَ َهالَ ٍة فَـتُ ْ
ِِ
ني [احلجرات.)1( ))]6 :
فَـ َعلْتُ ْم ََندم َ
وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف هذه اآلية قال(( :كان رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم بعث الوليد بن أيب معيط إىل بين املصطلق ليأخذ منهم الصدقات وأهنم ملا أاتهم اخلرب فرحوا

وخرجوا يتلقونه رجع الوليد إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :إن بين املصطلق قد منعوا

الصدقة فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا فبينما هو حيدث نفسه أن

يغزوهم إذ أاته الوفد فقالوا :اي رسول هللا إَن حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق وإَن خشينا أمنا

رده كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا وإَن نعوذ ابهلل من غضبه وغضب رسوله وأن النيب صلى
َّ ِ
ين
هللا عليه وسلم استغشهم وهم هبم فأنزل هللا تبارك وتعاىل عذرهم يف الكتاب فقالَ :اي أَيمـ َها الذ َ
آمنُوا إِن جاء ُكم فَ ِ
اس ٌق بِنَـبَأٍ فَـتَـبَـيَّـنُوا [احلجرات ]6 :إىل آخر اآلية)) ()2
َ
َ ْ
وقال جماهد وقتادة(( :أرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الوليد بن عقبة إىل بين املصطلق

ليصدقهم فتلقوه ابلصدقة فرجع فقال إن بين املصطلق قد مجعت لك لتقاتلك زاد قتادة وأهنم ارتدوا
عن اإلسالم فبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خالد بن الوليد رضي هللا عنه إليهم وأمره أن

يتثبت وَّل يعجل فانطلق حىت أاتهم ليال فبعث عيونه فلما جاؤوا أخربوا خالدا رضي هللا عنه أهنم

مستمسكون ابإلسالم ومسعوا أذاهنم وصالهتم فلما أصبحوا أاتهم خالد رضي هللا عنه فرأى الذي
يعجبه فرجع إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه اخلرب فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية)) ()3

_________

( )1رواه الطربي يف تفسريه (.)286 /22

( )2رواه الطربي يف تفسريه ( ،)287 /22والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( .)54 /9قال األلباين
يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)3088ذكر له شواهد.
( )3انظر(( :تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري (.)372 /7
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وذكر البغوي رمحه هللا تعاىل حنو حديث ابن عباس وفيه ((فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وهم أن يغزوهم فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقالوا :اي رسول هللا مسعنا
برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلناه من حق هللا تعاىل فبدا له يف الرجوع فخشينا أنه
إمنا رده من الطريق كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا وإَن نعوذ ابهلل من غضبه وغضب رسوله

فاهتمهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبعث خالد بن الوليد إليهم خفية يف عسكر وأمره أن خيفي
عليهم قدوم قومه وقال له انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إْياهنم فخذ منهم زكاة أمواهلم وأن مل تر
ذلك فاستعمل فيهم ما يستعمل يف الكفار ففعل ذلك خالد ووافاهم فسمع منهم أذان صاليت

املغرب والعشاء فأخذ منهم صدقاهتم ومل ير منهم إَّل الطاعة واخلري فانصرف إىل رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وأخربه اخلرب فأنزل هللا تعاىل اي أَيمـها الَّ ِذين آمنُوا إِن جاء ُكم فَ ِ
اس ٌق بِنَـبَأٍ فَـتَـبَـيَّـنُوا [احلجرات:
َ َ
َ َ
َ ْ
 ]6اآلية)) ()1
وأما إن كان املمتنع عن أداء الزكاة فردا من األفراد فأمجعوا على أهنا تؤخذ منه قهرا واختلفوا من

ذلك يف مسائل:
إحداها هل يكفر أم َّل؟

فقال عبد هللا بن شقيق :كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َّل يرون من األعمال شيئا تركه

كفر إَّل الصالة ()2

وقال أيوب السختياين :ترك الصالة كفر َّل خيتلف فيه وذهب إىل هذا القول مجاعة من السلف
واخللف وهو قول ابن املبارك وأمحد وإسحاق وحكى إسحاق عليها إمجاع أهل العلم وقال حممد بن
نصر املروزي هو قول مجهور أهل احلديث وذهب طائفة منهم إىل أن من ترك شيئا من أركان اإلسالم

اخلمس عمدا أنه كافر وروى ذلك سعيد بن جبري وَنفع واحلكم وهو رواية عن اإلمام أمحد اختارها
طائفة من أصحابه وهو قول ابن حبيب من املالكية  ...وقال ابن عيينة املرجئة مسوا ترك الفرائض
ذنبا ِبنزلة ركوب احملارم وليس سواء ألن ركوب احملارم متعمدا من غري استحالل معصية وترك

الفرائض من غري جهل وَّل عذر كفر وبيان ذلك يف أمر إبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النيب
صلى هللا عليه وسلم بلساهنم ومل يعملوا بشرائعه.

املسألة الثانية هي يقتل أم َّل؟

األول هو املشهور عن أمحد رمحه هللا تعاىل ويستدل له حبديث ابن عمر رضي هللا عنهما ((أمرت أن

أقاتل الناس حىت يشهدوا أن َّل إله إَّل هللا)) ( )3احلديث

والثاين َّل يقتل وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أمحد رمحهم هللا تعاىل وروى الاللكائي من طريق
مؤمل قال :حدثنا محاد بن زيد عن عمرو بن مالك البكري عن أيب اْلوزاء عن ابن عباس وَّل أحسبه

إَّل رفعه قال :عرى اإلسالم وقواعد الدين ثالثة عليهن أسس اإلسالم شهادة أن َّل إله إَّل هللا

والصالة وصوم رمضان من ترك منهن واحدة فهو هبا كافر وحيل دمه وجتده كثري املال وَّل يزكي فال
يزال بذلك كافرا وَّل حيل دمه ورواه قتيبة بن سعيد عن محاد بن زيد مرفوعا خمتصرا ورواه سعيد بن

زيد أخو محاد بن زيد عن عمرو بن مالك هبذا اإلسناد مرفوعا وقال من ترك منهن واحدة – يعين

الثالث األول – فهو ابهلل كافر وَّل يقبل منه صرف وَّل عدل وقد حل دمه وماله ومل يذكر ما بعده
(.)4

املسألة الثالثة ملن مل ير قتله هل ينكل أبخذ شيء من ماله مع الزكاة؟

وقد روى يف خصوص املسألة حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي هللا عنه قال :قال رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم ((يف كل سائمة إبل يف أربعني بنت لبون َّل تفرق إبل عن حساهبا من أعطاها
مؤجترا هبا فله أجرها ومن منعها فإَن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا َّل حيل آلل حممد منها

شيء)) رواه أمحد وأبو داود والنسائي وصححه احلاكم ( )5وعلق الشافعي القول به على ثبوته فإنه
قالَّ :ل يثبته أهل العلم ابحلديث ولو ثبت لقلنا به ( .)552معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل
علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – ص783
_________

((( )1تفسري البغوي)) (ص.)338 :

( )2رواه الرتمذي ( .)2622قال النووي يف ((اخلالصة)) ( )245 /1والعراقي يف ((طرح التثريب))
( ،)146 /2والسخاوي يف ((األجوبة املرضية)) ( )819 /2واأللباين يف ((مشكاة املصابيح))
( :)551إسناده صحيح.

( )3رواه البخاري ( ،)25ومسلم (.)22
( )4رواه الاللكائي يف ((اعتقاد اهل السنة واْلماعة)) (.)845 /4

( )5رواه أبو داود ( ،)1575والنسائي ( ،)15 /5وأمحد ( ،)20030( )2 /5واحلاكم (/1
 .)554واحلديث سكت عنه .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد على ما قدمنا ذكره يف
تصحيح هذه الصحيفة ومل خيرجاه .وقال ابن امللقن يف ((البدر املنري)) ( :)480 /5إسناده صحيح
إىل هبز .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :حسن.
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املبحث الرابع :الصوم
الركن الرابع من أركان اإلسالم الصيام وهو يف اللغة اإلمساك ويف الشرع إمساك خمصوص يف زمن
خمصوص بشرائط خمصوصة.

وكان فرض صوم شهر رمضان يف السنة الثانية من اهلجرة هو والزكاة قبل بدر قال هللا تعاىلَ :اي أَيمـ َها
الصيام َكما ُكتِب علَى الَّ ِذ ِ
َّ ِ
ود ٍ
ِ
ات فَ َمن
ين من قَـ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن أ ََّاي ًما َّم ْع ُد َ
ب َعلَْي ُك ُم ِ َ ُ َ َ َ
ين َ
َ
الذ َ
آمنُواْ ُكت َ
ِ
ُخر وعلَى الَّ ِذ ِ
ِ
ام ِم ْس ِك ٍ
ني فَ َمن
َكا َن ِمن ُكم َّم ِر ً
يضا أ َْو َعلَى َس َف ٍر فَ ِع َّدةٌ م ْن أ ََّايٍم أ َ َ َ َ
ين يُطي ُقونَهُ ف ْديَةٌ طَ َع ُ
َ
ع َخ ْريا فَـهو َخ ْري لَّهُ وأَن تَصومواْ َخ ْري لَّ ُكم إِن ُكنتُم تَـعلَمو َن َش ْهر رم َ َّ ِ
ي أُن ِز َل فِ ِيه الْ ُق ْرآ ُن
ُ ََ
تَطََّو َ ً ُ َ ٌ َ ُ ُ
ٌ ْ
ْ ْ ُ
ضا َن الذ َ
ِ
ات ِمن ا ْهلَُدى والْ ُفرقَ ِ
َّاس وبـيِنَ ٍ
ان فَ َمن َش ِه َد ِمن ُك ُم َّ
ص ْمهُ [البقرة]185 - 183 :
الش ْه َر فَـلْيَ ُ
ُه ًدى للن ِ َ َ
َ ْ
َ
إىل آخر اآلايت معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي -

بتصرف – ص790
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املبحث اخلامس :احلج

ِِ
ات
ت بَـيِنَ ٌ
آاي ٌ
الركن اخلامس احلج وهو (على من يستطع) أي استطاع إليه سبيال قال هللا تعاىل :فيه َ
آمنا وِ ِ
ِ
َّم َق ِ ِ
َّاس ِح مج الْبـ ْي ِ
َّلل َعلَى الن ِ
اع إِلَْي ِه َسبِيالً َوَمن َك َف َر فَِإ َّن
استَطَ َ
ت َم ِن ْ
ُ
َ
يم َوَمن َد َخلَهُ َكا َن ً َ
ام إبْـ َراه َ
ني [آل عمران ]97 :قد ذكر هللا تعاىل تفصيله يف سورة البقرة من قوله تعاىل:
هللا غَ ِ ٌّ
ين َع ِن ال َْعالَ ِم َ
وأَِْتمواْ ا ْحل َّج والْعمرَة ِ ِ
ش ُرو َن [البقرة.]196 :
َّلل -إىل قوله -إِلَْي ِه ُحتْ َ
َ
َ َ َُْ
واشرتاط اَّلستطاعة فيه مصرح به يف اآلية ويف حديث جربيل ويف حديث معاذ وغريها وفسره النيب
صلى هللا عليه وسلم ابلزاد والراحلة.

وَّل خالف يف كفر من جحد فرضيته وتقدم اخلالف يف كفر اتركه مع اإلقرار بفرضيته.
وروى اإلمام أمحد عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((تعجلوا
احلج – يعين الفريضة – فإن أحدكم َّل يدري ما يعرض له)) ( )554( )1ورواه أبو داود بلفظ:
((من أراد احلج فليتعجل)) (... )2
وروى اإلمام أمحد عن أيب هريرة قال(( :خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :أيها الناس قد

فرض عليكم احلج فحجوا فقال رجل أكل عام اي رسول هللا فسكت حىت قاهلا ثالاث فقال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :لو قلت نعم لوجبت وملا استطعتم مث قال ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من كان

قبلكم كثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن

شيء فدعوه)) ( )3ورواه مسلم ( )4بنحو هذا وهللا أعلم.

وروى أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه واحلاكم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :خطبنا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال(( :اي أيها الناس إن هللا تعاىل كتب عليكم احلج فقام األقرع بن
حابس فقال :اي رسول هللا أيف كل عام فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت مل يعملوا هبا ولن تستطيعوا
أن تعملوا هبا احلج مرة فمن زاد فهو تطوع)) ( .)5معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم

األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – ص791
_________

( )1رواه أمحد ( .)2869( )313 /1وقال األلباين يف ((صحيح اْلامع)) ( :)2957صحيح.
( )2رواه أبو داود ( .)1732وسكت عنه .قال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :حسن.

( )3رواه أمحد ( .)9888( )456 /2وقال البيهقي يف ((السنن الصغري)) ( :)138 /2اثبت.
وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)244 /13إسناده صحيح .وقال األلباين :يف ((صحيح
اْلامع)) ( :)3430صحيح.

( )4رواه مسلم (.)1337

( )5رواه أبو داود ( ،)1712والنسائي ( ،)111 /5وابن ماجه ( ،)2886وأمحد ()255 /1

( ،)2304واحلاكم ( .)321 /2قال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه
ووافقه الذهيب يف ((التلخيص)) .وقال ابن امللقن يف ((البدر املنري)) ( :)8 /6صحيح .وقال أمحد
شاكر يف ((املسند)) ( :)84 /4إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((مشكاة املصابيح))
(:)2454إسناده صحيح وله شاهد.
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املبحث السادس :حكم اترك األركان األربعة
األركان األربعة  -يعين سوى الشهادتني  -يف تكفري اتركها أو بعضها مع اإلقرار ابلوجوب ،خالف
معروف ،وقد ذكر شيخ اإلسالم اخلالف يف ذلك ،وعرض األقوال -ذاكراً ما كان منها رواية عن

اإلمام أمحد -فقال:

(  ...أحدمها :أنه يكفر برتك واحدة من األربعة حىت احلج ،وإن كان يف جواز أتخريه نزاع بني

العلماء ،فمىت عزم على تركه ابلكلية كفر ،وهذا قول طائفة من السلف ،وهي إحدى الرواايت عن

أمحد اختارها أبو بكر.

الثاين :أنه يكفر برتك شيء من ذلك مع اإلقرار ابلوجوب ،وهذا هو املشهور عند كثري من الفقهاء

من أصحاب أيب حنيفة ،ومالك ،والشافعي ،وهو إحدى الرواايت عن أمحد اختارها ابن بطة وغريه.
الثالثَّ :ل يكفر إَّل برتك الصالة ،وهي الرواية الثالثة عن أمحد ،وقول كثري من السلف ،وطائفة من
أصحاب مالك ،والشافعي ،وطائفة من أصحاب أمحد.

الرابع :يكفر برتكها (أي الصالة) ،وترك الزكاة فقط.

اخلامس :برتكها ،وترك الزكاة إذا قاتل اإلمام عليها دون ترك الصيام واحلج .) ...

وليس مقصودَن يف هذا املبحث ،ذكر األدلة أو الرتجيح بينها ،وإمنا املقصود أن نبني أن قول السلف
ترك جنس العمل خيتلف عن قوهلم يف مسألة ترك األركان ،فاألول أمر مل خيالف فيه منهم أمحد ألنه

مقتضى إمجاعهم على حقيقة اإلْيان ،وأنه قول وعمل ،أما الثاين فهو من مسائل اَّلجتهاد ،وإن كان

بني األمرين عالقة ،لكن ينبغي أن نعلم :أن اخلالف األهم واألقوى هو خالفهم يف مسألة ترك
الصالة كسالً وهو ما سنشري إليه ،أما غري الصالة فاألقرب وهو قول األكثرين عدم تكفري اتركها-
ما مل يقاتل اإلمام عليها -فالزكاة ابإلضافة إىل أخذها من الفرد ابلقوة يف حديث(( :إَن آخذوها

وشطر ماله)) ( ،)1فقد ورد حديث صريح يف عدم تكفري من َّل يؤديها ،فعن أيب هريرة-رضي هللا

عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ما من صاحب كنز َّل يؤدي زكاته إَّل أمحي عليه
يف َنر جهنم ،فيجعل صفائح ،فيكوى هبا جنباه وجبينه ،حىت حيكم هللا بني عباده ،يف يوم كان مقداره
مخسني ألف سنة ،مث يرى سبيله إما إىل اْلنة وإما إىل النار  )) ..احلديث ( .)2قال اإلمام املروزي-

رمحه هللا -يف تعليقه على هذا احلديث ... ( :فدل ما ذكرَن أن مانع الزكاة ليس بكافر ،وَّل مشرك،
شاء
ك لِ َمن يَ َ
إذ أطمعه دخول اْلنة لقول هللا تعاىل :إِ َّن هللاَ َّلَ يَـغْ ِف ُر أَن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَـغْ ِف ُر َما ُدو َن ذَلِ َ
[النساء ،)3( ) .. ]48 :أما الصوم فيكاد يكون إمجاعاً القول بعدم تكفري اتركه ،قال اإلمام حممد
بن نصر -رمحه هللا( :-وقد اتفق أهل الفتوى ،وعلماء أهل األمصار على أن من أفطر يف رمضان
متعمداً أنه َّل يكفر بذلك ،واختلفوا فيما جيب عليه عند ذلك  ...فإن أفطر رمضان كله متعمداً،
فمنهم من أوجب عليه لكل يوم كفارة مع القضاء ... ،ومل يقل أحد من العلماء أنه قد كفر) (.)4
أما احلج فحيث أنه جيب يف العمر مرة واحدة ،وخمتلف يف وجوبه هل هو على الفور أم الرتاخي؟

فبذلك يصعب اْلزم أبنه اترك للحج ابلكلية وهللا أعلم .نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري
عند السلف حملمد بن عبد هللا بن علي الوهييب – 118 /2
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)1575والنسائي ( ،)15 /5وأمحد ( ،)20030( )2 /5واحلاكم (/1

 .)554واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد على ما قدمنا
ذكره يف تصحيح هذه الصحيفة ومل خيرجاه .وقال ابن امللقن يف ((البدر املنري)) ( :)480 /5إسناده

صحيح إىل هبز .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :حسن.
( )2رواه مسلم (.)987
((( )3تعظيم قدر الصالة)) (.)1015 /2
((( )4تعظيم قدر الصالة)) (.)1016 /2
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الفصل الثاين :هل اإلسالم يزيد وينقص؟
هل اإلسالم مثل اإلْيان يدخله الزايدة ،والنقصان ويدخله اَّلستثناء أم َّل؟ خالف مشهور .قال يف

شرح خمتصر التحرير :وأما اإلسالم فال جيوز اَّلستثناء فيه أبن يقول املسلم :إن شاء هللا بل جيزم به
 -قال ابن محدان يف (هناية املبتدئني) :وقيل جيوز إن شرطنا فيه العمل .انتهى .واعلم أن الناس يف

اإلسالم واإلْيان على ثالثة أقوال ،فاملرجئة يقولون اإلسالم أفضل من اإلْيان قالوا :فإنه يدخل فيه
اإلْيان ،وآخرون يقولون اإلْيان واإلسالم سواء وهم املعتزلة ،واخلوارج ،وطائفة من أهل احلديث

والسنة بل حكاه حممد بن نصر عن مجهورهم ،والقول الثالث أن اإلْيان أكمل وأفضل وهذا هو

الذي دل عليه الكتاب والسنة يف غري موضع ،وهو املأثور عن الصحابة والتابعني هلم إبحسان كما يف
شرح اإلْيان واإلسالم لشيخ اإلسالم ،وقال :الصحيح أن اإلسالم هو األعمال الظاهرة كلها.
قال :واإلمام أمحد رضي هللا عنه إمنا منع اَّلستثناء فيه على قول الزهري هو الكلمة ،هكذا نقل

األثرم وامليموين وغريمها عنه ،وأما على جوابه اآلخر الذي مل خيرت فيه قول من قال اإلسالم الكلمة
فيستثين يف اإلسالم كما يستثين يف اإلْيان ،فإن اإلسالم َّل جيزم أبنه قد فعل كل ما أمر به من

اإلسالم ولذا قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده)) ( )1و
((بين اإلسالم على مخس)) ( )2فجزمه أبنه فعل اخلمس بال نقص كما أمر كجزمه إبْيانه فقد قال
تعاىل :اي أَيمـها الَّ ِذين آمنُواْ ا ْد ُخلُواْ ِيف ِ
السل ِْم َكآفَّةً أي يف اإلسالم كافة أي يف مجيع شرائع اإلسالم.
َ َ
َ َ
قال شيخ اإلسالم قدس هللا روحه :وتعليل اإلمام أمحد وغريه من السلف يف اسم اإلْيان جييء يف
اسم اإلسالم ،فإذا أريد ابإلسالم الكلمة فال استثناء فيه كما نص عليه اإلمام أمحد وغريه ،وإذا أريد

به فعل الواجبات الظاهرة فاَّلستثناء فيه كاَّلستثناء يف اإلْيان .قال شيخ اإلسالم :وملا كان كل من

أتى ابلشهادتني صار مسلما متميزا عن اليهود ،والنصارى جتري عليه أحكام اإلسالم اليت جتري على
املسلمني كان هذا مما جيزم به بال استثناء فيه ... ،والزايدة والنقصان يرتتبان على ذلك وابهلل التوفيق.

وقد علمت ما عليه السلف وأئمة الدين وهو اعتقاد الطائفة األثرية من أهل الفرقة الناجية بال مني
لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية حملمد بن أمحد السفاريين – 437 /1
_________

( )1رواه البخاري ( ،)10ومسلم ( .)40من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما.
( )2رواه البخاري ( ،)8ومسلم ( .)16من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما.
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الفصل الثالث :اَّلستثناء يف اإلسالم

أي :قول اإلنسان (أَن مسلم إن شاء هللا).
فجمهور أهل السنة واْلماعة؛ َّل يرون اَّلستثناء يف اإلسالم كما يرونه يف اإلْيان؛ ألن اإلسالم غري

اإلْيان كما علمنا سابقاً.
فاإلْيان درجات ،والناس فيه طبقات :منهم احملسن ،ومنهم املؤمن ،ومنهم املسلم؛ فاإلسالم هو أقل
هذه الدرجات ،وليس وراءه إَّل الكفر؛ فمن مل يكن مسلماً كان كافراً ،وأما من مل يكن مؤمناً فقد

يكون مسلماً ،ألن من نطق ابلشهادتني أصبح مسلماً ،وْتيز عن غريه من الكفار ،فتجري عليه

أحكام اإلسالم.

فقد دلت النصوص الشرعية على جواز القول( :أَن مسلم) بدون استثناء؛ كما يف قول هللا تعاىل:
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل و َع ِمل ص ِ
ني [فصلت.]33 :
احلًا َوقَ َ
ال إِنَِّين م َن ال ُْم ْسل ِم َ
َوَم ْن أ ْ
س ُن قَـ ْوَّل ممَّن َد َعا إِ َىل َّ َ َ َ
َح َ
ِ
ِ
ِ
َسلَ ْمنَا َولَ َّما يَ ْد ُخ ِل ِْ
اإلْيَا ُن ِيف قُـلُوبِ ُك ْم َوإِن
آمنَّا قُل َّملْ تُـ ْؤمنُوا َولَكن قُولُوا أ ْ
وقوله :قَالَت األَ ْع َر ُ
اب َ
اَّلل غَ ُف ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يعوا َّ
يم [احلجرات.]14 :
تُط ُ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َّل يَل ْت ُكم م ْن أَ ْع َمال ُك ْم َش ْيـئًا إِ َّن ََّ ٌ
ور َّرح ٌ
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا – عن هذه اآلية( :وهذه اآلية مما احتج هبا أمحد بن حنبل
وغريه على أنه يُستثىن يف اإلْيان دون اإلسالم ،وأن أصحاب الكبائر خيرجون من اإلْيان إىل اإلسالم.
قال امليموين :سألت أمحد بن حنبل عن رأيه يف أَن مؤمن إن شاء هللا؟ فقال :أقول :مؤمن إن شاء

هللا ،وأقول :مسلم وَّل أستثين )1( .قال :قلت ألمحد :تفرق بني اإلسالم واإلْيان؟ فقال يل :نعم.

ِ
ِ
ِ
َسلَ ْمنَا [احلجرات:
آمنَّا قُل َّملْ تُـ ْؤمنُوا َولَكن قُولُوا أ ْ
فقلت له :أبي شيء حتتج؟ قال يل :قَالَت األَ ْع َر ُ
اب َ

 .)2( )]14اإلْيان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدهللا بن عبداحلميد األثري -
ص109

فمن دخل يف هذا الدين ونطق ابلشهادتني فهو املسلم له ما للمسلمني وعليه ما عليهم ،فمثل هذا

يقال عنه مسلم ،وكل أحد يصح أن يعرب عن نفسه بذلك بدون أن يستثين كما أرشد لذلك النيب
صلى هللا عليه وسلم يف حديث سعد ،وكما أرشد إىل ذلك األعراب ...

وهبذا يعلم أن الصحيح يف مسألة حكم اَّلستثناء يف اإلسالم أن يقال :مسلم بدون استثناء ،وهذا
هو املشهور عن سلف األمة يف هذه املسألة ،كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :واملشهور

عند أهل احلديث أنه َّل يستثىن يف اإلسالم ،وهو املشهور عن أمحد رضي هللا عنه ،وقد روي عنه يف

اَّلستثناء) (.)3

 ...وإمنا كان السلف َّل يستثنون يف اإلسالم ألسباب أمهها أمران:

األول :ورد ما يرشد إىل ذلك يف نصوص الشرع املطهر ،كما يف آية احلجرات ،وحديث سعد وقد
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل و َع ِمل ص ِ
ني
احلًا َوقَ َ
ال إِنَِّين م َن ال ُْم ْسل ِم َ
تقدما ،وكما يف قوله تعاىلَ :وَم ْن أ ْ
س ُن قَـ ْوًَّل ممَّن َد َعا إِ َىل َّ َ َ َ
َح َ
[فصلت.]33 :
فهذه النصوص فيها إشارة إىل جواز قول :مسلم بدون استثناء ،وآية احلجرات واضحة صرحية يف

الدَّللة على ذلك ،وهلذا احتج هبا على ذلك غري واحد من أهل العلم ...

األمر الثاين :أن كل من نطق ابلشهادتني صار بذلك مسلماً له ما للمسلمني وعليه ما عليهم ،ويكون

متميزاً عن اليهود والنصارى جتري عليه أحكام الشرع اْلارية على املسلمني ،وهذا القدر كل أحد
جيزم به بال استثناء يف ذلك.
_________

( )1رواه اخلالل يف ((السنة)) (.)604 /3
((( )2جمموع الفتاوى)) ( ،)253 /7وانظر(( :تعظيم قدر الصالة)) للمروزي (.)528 /2
((( )3الفتاوى)) (.)43 /7
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قال شيخ اإلسالم( :وملا كان كل من أتى ابلشهادتني صار مسلماً متميزاً عن اليهود والنصارى جتري
عليه أحكام اإلسالم اليت جتري على املسلمني ،كان هذا مما جيزم به بال استثناء فيه) (.)1

هلذا كان املشهور عن السلف الصاحل عدم اَّلستثناء يف اإلسالم كما ذكر ذلك شيخ اإلسالم فيما

تقدم ،ومما ورد عنهم يف ذلك:

ما رواه هشام األزدي عن احلسن البصري وحممد بن سريين( :أهنما كان يقوَّلن :مسلم ،ويهاابن
مؤمن) (.)2

وقال أبو بكر املروزي( :قيل أليب عبدهللا :نقول :حنن املؤمنون؟ قال :نقول :حنن املسلمون) (.)3
وقال األثرم( :قلت أليب عبدهللا :فأما إذا قال أَن مسلم فال يستثين؟ فقالَّ :ل يستثين إذا قال :أَن

مسلم) (.)4

أما ما ذكره شيخ اإلسالم عن أمحد بن حنبل أن له روايتني يف املسألة :إحدامها :بتجويز اَّلستثناء يف

اإلسالم ،فسببه عائد إىل أن لإلمام أيضاً روايتني يف تعريف اإلسالم :إحدامها :أن اإلسالم هو

الكلمة ،واألخرى :أنه أعمال اإلسالم الظاهرة كاملة .فإن أريد به الكلمة فال استثناء ،وإن أريد به

األعمال الظاهرة كلها فال بد من اَّلستثناء؛ ألن اْلزم بفعلها وإْتامها كاْلزم ابإلْيان سواء.

قال شيخ اإلسالم( :وأمحد إمنا منع اَّلستثناء فيه – أي :اإلسالم – على قول الزهري هو :الكلمة،
هكذا نقل األثرم وامليموين وغريمها عنه .وأما على جوابه اآلخر الذي مل خيرت فيه قول من قال:

اإلسالم الكلمة؛ فيستثين يف اإلسالم كما يستثين يف اإلْيان ،فإن اإلنسان َّل جيزم أبنه فعل كل ما أمر
به من اإلسالم  ...فإذا أريد ابإلسالم الكلمة فال استثناء فيه ،كما نص عليه أمحد وغريه ،وإذا أريد
به من فعل الواجبات الظاهرة كلها ،فاَّلستثناء فيه كاَّلستثناء يف اإلْيان .وملا كان كل من أتى

ابلشهادتني صار مسلماً متميزاً عن اليهود والنصارى جتري عليه أحكام اإلسالم اليت جتري على
املسلمني ،كان هذا مما جيزم به .)5( ) ...

وقال .. ( :لكن اإلسالم الذي هو أداء اخلمس كما أمر به يقبل اَّلستثناء ،فاإلسالم الذي َّل

يستثىن فيه الشهاداتن ابللسان فقط فإهنما َّل تزيد وَّل تنقص فال استثناء فيها) ( .)6زايدة اإلْيان
ونقصانه وحكم اَّلستثناء فيه لعبدالرزاق البدر -بتصرف – ص 495
_________

((( )1الفتاوى)) (.)415 /7

( )2رواه عبدهللا يف ((السنة)) ( )322 /1واخلالل يف السنة ( )1075( )603 /3واآلجري يف
((الشريعة)) (ص )139 :وابن بطة يف ((اإلابنة)) ( )874 /2والاللكائي يف شرح اَّلعتقاد (/4
.)815

( )3رواه اخلالل يف ((السنة)) ( ،)1073( )602 /3واآلجري يف ((الشريعة)) (ص.)139 :
( )4رواه ابن بطة يف ((اإلابنة)) (.)876 /2
((( )5الفتاوى)) (.)415 /7
((( )6الفتاوى)) (.)415 /7
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املبحث األول :هل اإلسالم هو اإلْيان؟
هل اإلسالم هو اإلْيان؟ وهل اإلْيان هو اإلسالم؟ أو غريه .فهذا مما افرتقت فيه الطوائف ،كافرتاقهم
يف مسمى اإلْيان.

فقالت الوعيدية :إن اإلسالم هو اإلْيان والعكس صحيح (.)1
وقيل :اإلسالم هو الكلمة أي كلمة التوحيد ابلشهادتني .واإلْيان هو العمل.

وهذان القوَّلن هلما وجه صحيح يتضح عند التحقيق يف معنامها.

وذهب األشاعرة إىل أن اإلْيان خصلة من خصال اإلسالم ،أبن كل إْيان إسالم وليس كل إسالم
إْياَن (.)2

وهذا القول فيه حق وابطل .....

والقول الصواب الذي عليه أهل التحقيق القول ابلتفصيل ،وهو إمجاَّلً :اإلسالم واإلْيان إذا اجتمعا
افرتقا .وإذا افرتقا اجتمعا .ومعناه :أن اإلسالم واإلْيان إذا اجتمعا يف نص واحد من كتاب أو سنة

فإن لكل واحد منهما معىن خيتص به .فاإلسالم :األعمال الظاهرة ومنها الشهاداتن والصالة ..
واإلْيان :األعمال الباطنة من اَّلعتقادات كالتوكل واخلوف واحملبة والرغبة والرهبة وغريها .وقد دل

اكتفاء واختصاراً:
على هذا دَّلئل كثرية منها
ً
ِ
ِ
ِ
َسلَ ْمنَا َولَ َّما يَ ْد ُخ ِل
آمنَّا قُل َّملْ تُـ ْؤمنُوا َولَكن قُولُوا أ ْ
قوله تعاىل يف سورة احلجرات :قَالَت األَ ْع َر ُ
اب َ
ا ِإلْيَا ُن ِيف قُـلُوبِ ُك ْم [احلجرات ]14 :فاجتمعا يف نص واحد ،ونفى عنهم اإلْيان ،وأثبت هلم اإلسالم؛
فدل على افرتاقهما أهنم مسلمون لكن مل يبلغوا أن يكونوا مؤمنني.

وحديث جربيل عليه السالم املشهور وفيه ذكر اإلسالم :ابألركان اخلمسة ،واإلْيان :ابألصول الستة.
فإهنما اجتمعا يف نص واحد ،أجاب النيب صلى هللا عليه وسلم ٍ
لكل ِبعىن غري اآلخر؛ فدل على
افرتاقهما.

وأركان اإلسالم اخلمسة أعمال ظاهرة ،وأصول اإلْيان الستة أعمال ابطنة ،وَّل بد منهما مجيعاً.
وحديث سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه قال(( :أعطى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رهطاً وسعد
إيل ،فقلت :اي رسول هللا مالك عن فالن؟ فوهللا إين ألراه مؤمناً.
جالس ،فرتك رجالً هو أعجبهم َّ
ٌ
فقال :أو مسلماً مالك عن فالن ،مث غلبين ما أعلم منه ،فعدت ملقاليت ،فقلت :مثل ذلك وأجابين

ِبثله ،مث غلبين ما أعلم منه فعدت ملقاليت ،وعاد صلى هللا عليه وسلم مث قال :اي سعد إين ألُعطي
إيل منه ،خشية أن يكبه هللا يف النار)) ()3
الرجل ،وغريه أحب َّ

ووجه الدَّللة كما يف دَّللة آية احلجرات ،بتفريقه صلى هللا عليه وسلم بني املؤمن واملسلم يف نص

واحد ،مما يدل أن لكل منهما معىن خيتص به ...

ومن هنا قال احلافظ بن رجب يف جامع العلوم واحلكم :قال احملققون من العلماء :كل مؤمن مسلم،
فإن من َّ
حقق اإلْيان ،ورسخ يف قلبه ،قام أبعمال اإلسالم ،كما قال صلى هللا عليه وسلم(( :أَّل وإن

يف اْلسد مضغة إذا صلحت صلح اْلسد كله ،وإذا فسدت فسد اْلسد كله ،أَّل وهي القلب))
( )4فال يتحقق القلب ابإلْيان إَّل وتنبعث اْلوارح ابألعمال.
وليس كل مسلم مؤمناً ،فإنه قد يكون اإلْيان ضعيفاً فال يتحقق القلب به حتقيقاً اتماً ،مع عمل
جوارحه أعمال اإلسالم فيكون مسلماً ،وليس ِبؤمن اإلْيان التام .اهـ.)5( .
_________

( )1كما يف ((جامع العلوم واحلكم)) َّلبن رجب (ص.)26
( )2وهو قول أيب بكر الباقالين نقله عنه بلفظه شيخ اإلسالم يف ((جمموع الفتاوى)) ( )154 /7وما
بعدها وقال قبله(( :فصل :قال الذين نصروا مذهب جهم يف اإلْيان من املتأخرين كالقاضي أيب بكر

وهذا لفظه .)) ..اهـ .فذكره.

( )3رواه البخاري ( ،)27ومسلم ( .)150من حديث سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه.
( )4رواه البخاري ( ،)52ومسلم ( .)1599من حديث النعمان بن بشري رضي هللا عنه.

((( )5جامع العلوم واحلكم)) شرح احلديث الثاين :حديث جربيل املشهور (ص ،)28وانظر:
((منهج احلافظ ابن رجب)) ص ( )428وما بعدها.
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ٍ
فعندئذ يكون أحدمها ِبعىن اآلخر ،فاإلسالم
ومعىن افرتاقهما :أن أييت أحدمها يف نص دون اآلخر،
هو اإلْيان والعكس صحيح.

ري ا ِإل ْسالَِم ِدينًا فَـلَن
وهلذا أدلة كثرية يف الوحيني :منها قوله تعاىل يف سورة آل عمرانَ :وَمن يَـ ْبـتَ ِغ غَ ْ َ
ِ
ِ
اآلخرةِ ِمن ْ ِ
ين [آل عمران.]85 :
اخلَاس ِر َ
يُـ ْقبَ َل م ْنهُ َو ُه َو ِيف َ َ
الدين ِعن َد ِ
ِ
هللا ا ِإل ْسالَ ُم [آل عمران .]19 :فاقتضينا أن الدين عند هللا
ويف أوهلا قوله سبحانه :إِ َّن َ

اإلْيان ،ومن يبتغ غري اإلْيان ديناً فلن يقبل منه.

َّ ِ
آمنُواْ فإن اخلطاب أيضاً متوجه
ين َ
ومنه قوله تعاىل يف خطابه للمؤمنني يف آايت كثريةَ :اي أَيمـ َها الذ َ
للذين أسلموا وملا يدخل اإلْيان يف قلوهبم ،مما يدل على تناول أحدمها اآلخر عند اَّلنفراد.

وحديث أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :اإلْيان بضع وستون
شعبة ،واحلياء شعبة من اإلْيان)) ( )1ويف لفظ آخر(( :اإلْيان بضع وسبعون)) (.)2
فإن اإلْيان هنا متناول لإلسالم َّلشتماله على الصالة والصيام واحلج والزكاة.

وملا يف حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما يرفعه إليه صلى هللا عليه وسلم(( :املسلم من سلم
املسلمون من لسانه ويده ،واملهاجر من هجر ما هنى هللا عنه)) (.)3

وعن أيب سعيد رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :يوشك أن يكون خري مال

املسلم غنم يتبع هبا شغف اْلبال ومواقع القطر ،يفر بدينه من الفنت)) (.)4

ففي كال احلديثني املسلم يشمل املؤمن ،مما يدل على أهنما ِبعىن واحد عند اَّلجتماع.
ِ
ري معنامها واحداً حديث وفد عبد القيس ،املتفق
ومن أصرح األدلة من السنة على كون افرتاقهما يُص ُ
على صحته من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ،أهنم جاؤوا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقالوا :اي
رسول هللا ،إن بيننا وبينك هذا احلي من مضر وَّل نستطيع أن أنتيك إَّل يف األشهر احلرم ،فمرَن أبمر

فصل خنرب به من وراءَن ،وندخل به اْلنة؟ فقال صلى هللا عليه وسلم(( :آمركم ابإلْيان ابهلل وحده،

أتدرون ما اإلْيان ابهلل وحده؟ قالوا :هللا ورسوله أعلم! قال :تشهدوا أن َّل إله إَّل هللا وأن حممداً
رسول هللا ،وتقيموا الصالة ،وتؤتوا الزكاة ،وتصوموا رمضان ،وأن تعطوا من املغنم اخلمس)) احلديث
(.)5

فإن النيب صلى هللا عليه وسلم أخربهم يف احلديث – يف هذا احلال املهم ،والسؤال األهم – عن

اإلْيان أبركان اإلسالم ،فدل على أهنما ِبعىن واحد ،مما يفيد أن أحدمها يغين عن اآلخر عند
اَّلفرتاق .مسألة اإلْيان لعلي بن عبد العزيز الشبل – بتصرف – ص23 :

_________
( )1رواه البخاري ( ،)9ومسلم (.)35

( )2رواه مسلم (.)35

( )3رواه البخاري ( ،)10ومسلم (.)40
( )4رواه البخاري (.)19
( )5رواه البخاري ( )53وهذا لفظه ،ومسلم ( .)17من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
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واعلم أن (اإلْيان واإلسالم) جيتمع فيهما الدين كله وقد كثر كالم الناس يف (حقيقة اإلْيان
واإلسالم) ونزاعهم واضطراهبم; وقد صنفت يف ذلك جملدات؛ والنزاع يف ذلك من حني خرجت
اخلوارج بني عامة الطوائف .وحنن نذكر ما يستفاد من كالم النيب صلى هللا عليه وسلم مع ما يستفاد
من كالم هللا تعاىل فيصل املؤمن إىل ذلك من نفس كالم هللا ورسوله فإن هذا هو املقصود .فال نذكر

اختالف الناس ابتداء؛ بل نذكر من ذلك  -يف ضمن بيان ما يستفاد من كالم هللا ورسوله  -ما يبني

أن رد موارد النزاع إىل هللا وإىل الرسول خري وأحسن أتويال وأحسن عاقبة يف الدنيا واآلخرة .فنقول:
قد فرق النيب صلى هللا عليه وسلم يف حديث جربيل عليه السالم بني مسمى (اإلسالم) ومسمى
(اإلْيان) ومسمى (اإلحسان) .فقال(( :اإلسالم :أن تشهد أن َّل إله إَّل هللا وأن حممدا رسول هللا

وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال .وقال :اإلْيان :أن

تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن ابلقدر خريه وشره)) .و (الفرق) مذكور يف

حديث عمر الذي انفرد به مسلم ( )1ويف حديث أيب هريرة الذي اتفق البخاري ومسلم عليه ()2
وكالمها فيه :أن جربائيل جاءه يف صورة إنسان أعرايب فسأله .ويف حديث عمر :أنه جاءه يف صورة
أعرايب .وكذلك فسر (اإلسالم) يف حديث ابن عمر املشهور قال(( :بين اإلسالم على مخس :شهادة

أن َّل إله إَّل هللا وأن حممدا عبده ورسوله وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان))

( .)3وحديث جربائيل يبني أن (اإلسالم املبين على مخس) هو اإلسالم نفسه ليس املبين غري املبين
عليه؛ بل جعل النيب صلى هللا عليه وسلم الدين ثالث درجات :أعالها (اإلحسان) وأوسطها

(اإلْيان) ويليه (اإلسالم) فكل حمسن مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس كل مؤمن حمسنا وَّل كل مسلم
مؤمنا كما سيأيت بيانه  -إن شاء هللا  -يف سائر األحاديث كاحلديث الذي رواه محاد بن زيد عن

أيوب عن أيب قالبة عن رجل من أهل الشام عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال له(( :أسلم

تسلم .قال :وما اإلسالم؟ قال :أن تسلم قلبك هلل وأن يسلم املسلمون من لسانك ويدك .قال:

فأي اإلسالم أفضل؟ قال :اإلْيان .قال :وما اإلْيان؟ قال :أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله

وابلبعث بعد املوت .قال :فأي اإلْيان أفضل؟ قال :اهلجرة .قال :وما اهلجرة؟ قال :أن هتجر السوء.
قال :فأي اهلجرة أفضل؟ قال :اْلهاد .قال :وما اْلهاد؟ قال :أن جتاهد أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم
وَّل تغلل وَّل جتنب .مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :عمالن مها أفضل األعمال إَّل من عمل

ِبثلهما  -قاهلا ثالاث  -حجة مربورة أو عمرة)) ( )4وهلذا يذكر هذه املراتب األربعة فيقول(( :املسلم
من سلم املسلمون من لسانه ويده واملؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواهلم واملهاجر من هجر

السيئات واجملاهد من جاهد نفسه هلل)) ( .)5وقد ثبت عنه من غري وجه أنه قال(( :املسلم من سلم
املسلمون من لسانه ويده واملؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواهلم)) (.)6

_________

( )1رواه مسلم (.)8

( )2رواه البخاري ( ،)50ومسلم (.)10 ،9
( )3رواه البخاري ( ،)8ومسلم (.)16
( )4رواه أمحد ( ،)17068( )114 /4والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)55 /1قال اهليثمي يف
((جممع الزوائد)) ( :)476 /3رواه أمحد والطرباين ورجاله رجال الصحيح ،وقال األلباين يف
((اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص :)5صحيح بشواهده.

( )5رواه عبد بن محيد يف مسنده ( .)336وقال األلباين يف ((اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص :)6صحيح.
واحلديث روى بعضه البخاري ( ،)10ومسلم ( .)40من حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما.
( )6رواه الرتمذي ( ،)2627والنسائي ( ،)104 /8وأمحد ( .. )8918( )379 /2من حديث
أيب هريرة رضي هللا عنه .قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح ،وهو ما قاله األلباين يف

((صحيح سنن الرتمذي)).
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ومعلوم أن من كان مأموَن على الدماء واألموال؛ كان املسلمون يسلمون من لسانه ويده ولوَّل
سالمتهم منه ملا ائتمنوه .ويف حديث عبد هللا بن عبيد بن عمري أيضا عن أبيه عن جده أنه ((قيل

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما اإلسالم؟ قال :إطعام الطعام وطيب الكالم .قيل :فما اإلْيان؟
قال :السماحة والصرب .قيل :فمن أفضل املسلمني إسالما؟ قال :من سلم املسلمون من لسانه

ويده .قيل :فمن أفضل املؤمنني إْياَن؟ قال :أحسنهم خلقا .قيل فما أفضل اهلجرة؟ قال :من هجر

ما حرم هللا عليه .قال :أي الصالة أفضل؟ قال :طول القنوت .قال :أي الصدقة أفضل؟ قال :جهد

مقل .قال :أي اْلهاد أفضل؟ قال :أن جتاهد ِبالك ونفسك؛ فيعقر جوادك ويراق دمك .قال أي

الساعات أفضل؟ قال :جوف الليل الغابر)) ( .)1ومعلوم أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعض؛

وإَّل فاملهاجر َّلبد أن يكون مؤمنا وكذلك اجملاهد وهلذا قال(( :اإلْيان :السماحة والصرب)) .وقال يف
اإلسالم(( :إطعام الطعام وطيب الكالم)) .واألول مستلزم للثاين؛ فإن من كان خلقه السماحة فعل

هذا خبالف األول؛ فإن اإلنسان قد يفعل ذلك ختلقا وَّل يكون يف خلقه مساحة وصرب .وكذلك قال:
(أفضل املسلمني من سلم املسلمون من لسانه ويده .وقال :أفضل املؤمنني إْياَن أحسنهم خلقا.
ومعلوم أن هذا يتضمن األول؛ فمن كان َح ِسن اخللق فعل ذلك .قيل للحسن البصري :ما حسن
اخللق؟ قال :بذل الندى وكف األذى وطالقة الوجه .فكف األذى جزء من حسن اخللق .وستأيت
األحاديث الصحيحة أبنه جعل األعمال الظاهرة من اإلْيان كقوله(( :اإلْيان بضع وسبعون شعبة

أعالها قول َّل إله إَّل هللا وأدَنها إماطة األذى عن الطريق)) ( .)2وقوله لوفد عبد القيس(( :آمركم
ابإلْيان ابهلل وحده ،أتدرون ما اإلْيان ابهلل وحده؟ شهادة أن َّل إله إَّل هللا وحده َّل شريك له وإقام

الصالة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا مخس ما غنمتم)) ( .)3ومعلوم أنه مل يرد أن هذه األعمال تكون إْياَن
ابهلل بدون إْيان القلب؛ ملا قد أخرب يف غري موضع أنه َّل بد من إْيان القلب فعلم أن هذه مع إْيان

القلب هو اإلْيان  ...وقال صلى هللا عليه وسلم(( :إن يف اْلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا سائر
اْلسد وإذا فسدت فسد هلا سائر اْلسد أَّل وهي القلب)) ( .)4فمن صلح قلبه صلح جسده
قطعاً خبالف العكس  ...فعلم أن القلب إذا صلح ابإلْيان؛ صلح اْلسد ابإلسالم وهو من اإلْيان؛

يدل على ذلك أنه قال يف حديث جربائيل(( :هذا جربيل جاءكم يعلمكم دينكم)) ( )5فجعل

(الدين) هو اإلسالم واإلْيان واإلحسان .فتبني أن ديننا جيمع الثالثة لكن هو درجات ثالث:
ْكتَ َّ ِ
ِ
اصطََف ْيـنَا ِم ْن ِعبَا ِد ََن فَ ِم ْنـ ُه ْم
ين ْ
(مسلم) مث (مؤمن) مث (حمسن) كما قال تعاىلُ :مثَّ أ َْوَرثْـنَا ال َ
اب الذ َ
ات إبِِ ْذ ِن َِّ
ِ ِ ِِ ِ
ص ٌد وِم ْنـ ُهم سابِ ٌق ِاب ْخلَ ْري ِ
ِ
ض ُل الْ َكبِريُ [فاطر]32 :
ك ُه َو الْ َف ْ
اَّلل ذَلِ َ
ظَاملٌ لنَـ ْفسه َوم ْنـ ُهم م ْقتَ َ ْ َ
َ
واملقتصد والسابق كالمها يدخل اْلنة بال عقوبة خبالف الظامل لنفسه .وهكذا من أتى ابإلسالم

الظاهر مع تصديق القلب؛ لكن مل يقم ِبا جيب عليه من اإلْيان الباطن؛ فإنه معرض للوعيد  ...وأما
(اإلحسان) فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من اإلْيان( .واإلْيان) أعم من جهة

نفسه وأخص من جهة أصحابه من اإلسالم.
_________

( )1ذكره ابن تيمية يف ((اإلْيان)) (ص )7وقال األلباين :صحيح.

( )2رواه البخاري ( ،)9ومسلم ( )35واللفظ له .من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )3رواه البخاري ( )53وهذا لفظه ،ومسلم ( .)17من حديث ابن عباس رضي هللا عنه.
( )4رواه البخاري ( ،)52ومسلم ( .)1599من حديث النعمان بن بشري رضي هللا عنه.
( )5رواه البخاري ( ،)50ومسلم (.)9
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فاإلحسان يدخل فيه اإلْيان واإلْيان يدخل فيه اإلسالم واحملسنون أخص من املؤمنني واملؤمنون
أخص من املسلمني؛ وهذا كما يقال :يف (الرسالة والنبوة) فالنبوة داخلة يف الرسالة والرسالة أعم من
جهة نفسها وأخص من جهة أهلها؛ فكل رسول نيب وليس كل نيب رسوَّل؛ فاألنبياء أعم والنبوة

نفسها جزء من الرسالة فالرسالة تتناول النبوة وغريها خبالف النبوة؛ فإهنا َّل تتناول الرسالة .والنيب

صلى هللا عليه وسلم فسر (اإلسالم واإلْيان) ِبا أجاب به؛ كما جياب عن احملدود ابحلد إذا قيل ما

كذا؟ قيل :كذا وكذا جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  -بتصرف/7 -
5
كذلك أيضا مما يتعلق ابإلْيان مسألة اإلسالم  ...واخلالف يف مسماه ... ،على ثالثة أقوال:

طائفة قالت :اإلسالم هو الكلمة ،أي الشهاداتن ،وهذا مروي عن الزهري ( ،)1وبعض أهل السنة
قالوا :اإلسالم هو الكلمة ،واإلْيان هو العمل ،املذهب الثاين :طائفة قالوا اإلسالم واإلْيان

مرتادفان ،وهذا مروي عن بعض أهل السنة ،ويتزعمهم البخاري ،وهو أيضا ذهب إليه اخلوارج
واملعتزلة.
املذهب الثالث :أن اإلسالم هو العمل واإلْيان هو التصديق واإلقرار ،جعلوا اإلسالم هو األعمال
الظاهرة واإلْيان األعمال الباطنة ،واستدلوا حبديث جربيل ( ،)2والصواب يف املسألة أن اإلْيان

واإلسالم ختتلف دَّللتهما حبسب اإلفراد واَّلقرتان ،فإذا أطلق اإلسالم وحده دخل فيه األعمال

الباطنة واألعمال الظاهرة ،وإذا أطلق اإلْيان وحده دخل فيه األعمال الباطنة واألعمال الظاهرة،
وإذا اجتمعتا ،فسر اإلسالم ابألعمال الظاهرة ،وفسر اإلْيان ابألعمال الباطنة كما يف حديث
جربيل ،فإن جربيل ملا سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن اإلسالم فسره ابألعمال الظاهرة ،وملا سأله

عن اإلْيان فسره ابألعمال الباطنة.

هذا هو الصواب أن اإلسالم إذا أطلق وحده دخل فيه اإلْيان ،واإلْيان إذا أطلق وحده دخل فيه

اإلسالم ،وإذا اجتمعا فسر اإلسالم ابألعمال الظاهرة واإلْيان ابألعمال الباطنة ،أما األدلة

واملناقشات أييت الكالم عليها إن شاء هللا.

قلنا إن الناس يف مسمى اإلسالم هلم أقوال :القول األول :من يقول :إن اإلسالم هو الكلمة واإلْيان

هو العمل ،يقول :مسمى اإلسالم هو الكلمة ،يعين الشهادتني ،وهذا مروي عن الزهري وبعض أهل
ْكتَ َّ ِ
ِ
ين
السنة ،قالوا اإلسالم الكلمة ،واإلْيان العمل ،واحتج هؤَّلء بقول هللا تعاىلُ :مثَّ أ َْوَرثْـنَا ال َ
اب الذ َ
ات إبِِ ْذ ِن َِّ
ِ ِ ِِ ِ
ص ٌد وِم ْنـ ُهم سابِ ٌق ِاب ْخلَ ْري ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ك ُه َو
اَّلل ذَلِ َ
ْ
اصطََف ْيـنَا م ْن عبَاد ََن فَم ْنـ ُه ْم ظَاملٌ لنَـ ْفسه َوم ْنـ ُهم م ْقتَ َ ْ َ
َ
ِ
ري [فاطر ]32 :قالوا فاملسلم الذي مل يقم بواجب اإلْيان هو الظامل لنفسه واملقتصد،
الْ َف ْ
ض ُل الْ َكب ُ
هو املؤمن املطلق الذي أدى الواجب وترك احملرم.
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4684وابن حبان ( ،)380 /1واحلميدي يف ((املسند)) ( ،)37 /1وعبد
بن محيد يف ((املسند)) ( .)77 /1قال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح اإلسناد

مقطوع.
( )2رواه البخاري ( ،)50ومسلم (.)10 ،9
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والسابق ابخلريات هو احملسن الذي عبد هللا كأنه يراه ،ولكن وجهة نظر الزهري هي أن من أتى

ابلشهادتني صار مسلما ،يتميز عن اليهود والنصارى ،جتري عليه أحكام اإلسالم اليت جتري على
املسلمني .والزهري مل يرد أن اإلسالم الواجب هو الكلمة وحدها؛ فإن الزهري أجل من أن خيضع

لذلك ،وهلذا فإن أمحد رمحه هللا يف أحد أجوبته مل جيب هبذا ،خوفا من أن يظن أن اإلسالم ليس هو
إَّل الكلمة ،وقد رد حممد بن نصر على من قال هبذا القول ،فقال من زعم أن اإلسالم هو اإلقرار،
وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة ،فإن النصوص كلها تدل على أن األعمال من

اإلسالم كحديث جربيل ،وفيه بين اإلسالم على مخس ،وذكر األعمال الشهاداتن والصالة والزكاة
والصوم واحلج شرح العقيدة الطحاوية لعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي 246 /1 -
وْيكن أن جنمل ما سبق يف قاعدتني :القاعدة األوىلَّ :ل إْيان ملن َّل إسالم له ،وَّل إسالم ملن َّل إْيان

له.

واملقصود هنا اإلْيان واإلسالم املقبوَّلن عند هللا عز وجل.

قال أبو طالب املكي .. ( :فمثل اإلسالم من اإلْيان ،كمثل الشهادتني إحدامها من األخرى يف املعىن

واحلكم ،فشهادة الرسول ،غري شهادة الوحدانية ،فهما شيئان يف األعيان ،وإحدامها مرتبطة ابألخرى

يف املعىن واحلكم كشيء واحد ،كذلك اإلْيان واإلسالم أحدمها مرتبط ابآلخر ،فهما كشيء واحدَّ ،ل
إْيان ملن َّل إسالم له ،وَّل إسالم ملن َّل إْيان له ،إذ َّل خيلو املسلم من إْيان به يصح إسالمه ،وَّل

خيلو املؤمن من إسالم به حيقق إْيانه ،من حيث اشرتط هللا لألعمال الصاحلة اإلْيان ،واشرتط لإلْيان
ِ
ِ
األعمال الصاحلة ،فقال يف حتقيق ذلك :فَمن يـ ْعمل ِمن َّ ِ ِ
س ْعيِ ِه َوإِ ََّن
َ َ َْ َ
الصاحلَات َو ُه َو ُم ْؤم ٌن فَ َال ُك ْف َرا َن ل َ
لَهُ َكاتِبُو َن [األنبياء]94 :
وقال يف حتقيق اإلْيان ابلعمل :ومن أيْتِِه م ْؤِمنًا قَ ْد َع ِمل َّ ِ
احل ِ
ات ال ُْعلَى [طه:
َّر َج ُ
ات فَأ ُْولَئِ َ
الص َ
ََ َ ُ
ك َهلُ ُم الد َ
َ
 .)1( ]75ويقول ابن أيب شيبةَّ :ل يكون اإلسالم إَّل إبْيان ،وَّل إْيان إَّل إبسالم .)2( ...وقال
اإلمام البغوي يف تعليقه على حديث جربيل عليه السالم :جعل النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا

احلديث اإلسالم امساً ملا ظهر من األعمال ،وجعل اإلْيان امساً ملا بطن من اَّلعتقاد ،وليس ذلك ألن
األعمال ليست من اإلْيان ،أو التصديق ابلقلب ليس من اإلسالم ( ،)3بل ذلك تفصيل ْلملة هي
كلها شيء واحد ،ومجاعها الدين ولذلك قال(( :ذاك جربيل أاتكم يعلمكم أمر دينكم)) ()4

والتصديق والعمل يتناوهلما اسم اإلْيان واإلسالم مجيعاً .)5( ) ...

إذاً ْيكن تلخيص هذه القاعدة ِبا يلي:

إن بني اإلسالم واإلْيان تالزماً فال ْيكن أن يوجد أحدمها بدون اآلخر ،فال يصح اإلسالم وَّل يوجد
بدون أصل اإلْيان ،فإذا انتفى أصل اإلْيان بطل اإلسالم ،كذلك َّل يصح وَّل يوجد إْيان بدون

إسالم (أي عمل اْلوارح ،وعمل القلب) فلو انتفى العمل لدل ذلك على بطالن اإلْيان وفساده.

القاعدة الثانية :أن اَّلسم الواحد ينفي ويثبت حبسب األحكام املتعلقة به ،فال جيب إذا أثبت أو نفى
يف حكم أن يكون كذلك يف سائر األحكام  ...كذلك كل ما يكون له مبتدأ وكمال ،ينفي اترة

ابعتبار انتفاء كماله ،ويثبت اترة ابعتبار ثبوت مبدئه (.)6
_________
((( )1جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)333 /7

((( )2تعظيم قدر الصالة)) للمروزي (.)528 /2
( )3لو قال :ليس شرطاً يف اإلسالم لكان أوىل ألنه مل يرد يف النصوص إطالق اإلسالم على
التصديق (أي قول القلب).

( )4رواه البخاري ( ،)50ومسلم ( .)10 ،9من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

((( )5شرح السنة للبغوي)) (.)10 /1
( )6انظر هذه القاعدة وشرحها وأمثلة هلا يف ((جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)422 - 421 /7
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ذكر هذه القاعدة شيخ اإلسالم ابن تيمية وهذا من دقته  -رمحه هللا  -وسعة حبثه واستقرائه ،وقبل
أن نطبقها على مسألة اإلْيان نذكر مثاَّلً من األمثلة اليت ذكرها لتتضح القاعدة أكثر.

قال( :ولفظ النكاح وغريه يف األمر ،يتناول الكامل ،وهو العقد والوطء ،كما يف قوله :فَانكِ ُحواْ َما
طَاب لَ ُكم ِمن النِساء [النساء ]3 :وقوله :ح َّ ِ
ريهُ [البقرة ]230 :ويف النهي يعم
َ
ىت تَنك َح َزْو ًجا غَ ْ َ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
آاب ُؤُكم م َن
الناقص والكامل ،فينهى عن العقد مفرداً ،وإن مل يكن وطء ،كقولهَ :وَّلَ تَنك ُحواْ َما نَ َك َح َ
ِ
ساء [النساء ،]21 :وهذا ألن اآلمر مقصوده حتصيل املصلحة ،وحتصيل املصلحة إمنا يكون
الن َ
ابلدخول كما لو قال :اشرت يل طعاماً ،فاملقصود ما حيصل إَّل ابلشراء والقبض ،والناهي مقصوده
دفع املفسدة ،فيدخل كل جزء منه ،ألن وجوده مفسدة ،وكذلك النسب واملرياث معلق ابلكامل
منه ،والتحرمي معلق أبدىن سبب حىت الرضاع) (.)1
قال( :وكذلك اإلْيان له مبدأ وكمال ،وظاهر وابطن ،فإذا علقت به األحكام الدنيوية من احلقوق

واحلدود كحقن الدم ،واملال ،واملواريث ،والعقوابت الدنيوية ،الدنيوية من احلقوق واحلدود كحقن
الدم ،واملال ،واملواريث ،والعقوابت الدنيوية ،علقت بظاهرهَّ ،ل ْيكن غري ذلك ،إذ تعليق ذلك

ابلباطن متعذر ،وإن قدر أحياَنً ،فهو متعسر علماً وقدرة ،فال يعلم ذلك علماً يثبت به يف الظاهر،

وَّل ْيكن عقوبة من يعلم ذلك منه يف الباطن  ...وأما مبدؤه فيتعلق به خطاب األمر والنهي ،فإذا
َّ ِ
الصالةِ [املائدة ]6 :وحنو ذلك ،فهو أمر يف الظاهر لكل
آمنُواْ إِذَا قُ ْمتُ ْم إِ َىل َّ
ين َ
قال هللاَ :اي أَيمـ َها الذ َ
من أظهره ،وهو خطاب يف الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق للرسول ،وإن كان عاصياً،

وإن كان مل يقم ابلواجبات الباطنة والظاهرة ... ،وأما كماله فيتعلق به خطاب الوعد ابْلنة ،والنصرة

والسالمة من النار ،فإن هذا الوعد إمنا هو ملن فعل املأمور وترك احملظور ،ومن فعل بعضاً وترك بعضاً
فيثاب على ما فعله ،ويعاقب على ما تركه ،فال يدخل يف اسم املؤمن املستحق للحمد والثناء دون
الذم والعقاب ومن نفى عنه الرسول اإلْيان ،فنفي اإلْيان يف هذا احلكم ( ،)2ألنه ذكر ذلك على

سبيل الوعيد ،إمنا يكون بنفي ما يقتضي الثواب ويدفع العقاب ،وهلذا ما يف الكتاب والسنة من نفي
اإلْيان عن أصحاب الذنوب ،فإمنا هو يف خطاب الوعيد والذمَّ ،ل يف خطاب األمر والنهي ،وَّل يف

أحكام الدنيا) (.)3

وكالم املروزي  ..يتفق مع هذه القاعدة حيث قال( :إن اسم املؤمن قد يطلق على وجهني :اسم

ابخلروج من ملل الكفر ،والدخول يف اإلسالم ،وبه جتب الفرائض  ....وجيري عليه األحكام

واحلدود .واسم يلزم بكمال اإلْيان وهو اسم ثناء وتزكية ،جيب به دخول اْلنة والفوز من النار  ..إخل
كالمه  )4( ) ...نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن عبد هللا بن علي
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املبحث الثاين :حاَّلت ورود لفظ اإلْيان واإلسالم يف كالم هللا ورسوله
(احلالة األوىل) أن يطلق على األفراد غري مقرتن بذكر اإلسالم فحينئذ يراد به الدين كله كقوله عز
ات إِ َىل النـموِر [البقرة ]257 :وقوله :وهللا وِ م ِ
يل الَّ ِذين آمنُواْ خيُْ ِرج ُهم ِمن الظملُم ِ
ني
يل ال ُْم ْؤمنِ َ
ُ
وجل :هللاُ َوِ م َ َ
َ َُ
َ َ
ُ
وهبم لِ ِذ ْك ِر َِّ
ِِِ
اَّلل [احلديد ]16 :وقوله:
آمنُوا أَن َختْ َ
ين َ
ش َع قُـلُ ُُ ْ
[آل عمران ]68 :وقوله تعاىل :أََملْ َأيْن للَّذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني [املائدة ]23 :وقوله
َو َعلَى هللا فَـ ْليَـتَـ َوَّك ِل ال ُْم ْؤمنُو َن [إبراهيمَ ]11 :و َعلَى هللا فَـتَـ َوَّكلُواْ إِن ُكنتُم م ْؤمنِ َ
صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يدخل اْلنة إَّل نفس مؤمنة)) (.)1

_________

( )1رواه البخاري ( ،)3260ومسلم ( .)111من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .بلفظة

((مسلمة)) بدَّلً من ((مؤمنة)) .ورواه بلفظه :الرتمذي ( ،)3092والنسائي ( ،)234 /5وأمحد (/1

 .)79من حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.
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ِ َّ ِ
ين إِ َذا
وهلذا حصر هللا اإلْيان فيمن التزم الدين كله ابطنا وظاهر يف قوله عز وجل :إِ َّمنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
اد ْهتُم إِْيَ ًاَن و َعلَى رهبِِم يـتَـوَّكلُو َن الَّ ِذ ِ
يمو َن َّ
الصالَةَ
وهبُ ْم َوإِذَا تُلِيَ ْ
ذُكِ َر هللاُ َو ِجلَ ْ
ت قُـلُ ُ
آايتُهُ َز َ ْ
ين يُق ُ
ت َعلَْي ِه ْم َ
َ
َ َ ََْ
ِ
ات ِعن َد َرهبِِ ْم َوَمغْ ِف َرةٌ َوِر ْز ٌق َك ِرميٌ [األنفال2 :
ك ُه ُم ال ُْم ْؤِمنُو َن َح اقا َّهلُ ْم َد َر َج ٌ
اه ْم يُ ِنف ُقو َن أ ُْولَئِ َ
َوممَّا َرَزقـْنَ ُ
ِ
ِِ
ِ َّ ِ
اه ُدوا ِأبَ ْم َواهلِِ ْم َوأَن ُف ِس ِه ْم
آمنُوا ِاب ََّّلل َوَر ُسوله ُمثَّ َملْ يَـ ْرَاتبُوا َو َج َ
ين َ
  ]4وقوله عز وجل :إِ َّمنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َِ
ِ َّ ِ
ك ُهم َّ ِ
يل َِّ ِ
ِيف َسبِ ِ
ين إِ َذا ذُكِ ُروا ِهبَا
الصادقُو َن [احلجرات ]15 :وقوله تعاىل :إِ َّمنَا يُـ ْؤم ُن ِِب َايتنَا الذ َ
اَّلل أ ُْولَئ َ ُ
ضِ
ِ ِ ِِ
اج ِع يَ ْد ُعو َن َرَّهبُ ْم َخ ْوفًا
ْربو َن تَـتَ َج َ
اىف ُجنُ ُ
وهبُ ْم َع ِن ال َْم َ
َخ مروا ُس َّج ًدا َو َسبَّ ُحوا حبَ ْمد َرهب ْم َو ُه ْم َّل يَ ْستَكِ ُ
ِ
اه ْم يُ ِنف ُقو َن فَال تَـ ْعلَ ُم نَـ ْفس َّما أُ ْخ ِفي َهلُم ِمن قُـ َّرةِ أَ ْع ُ ٍ
ني َج َزاء ِِبَا َكانُوا يَـ ْع َملُو َن
َوطَ َم ًعا َوممَّا َرَزقـْنَ ُ
ٌ
َ
[السجدة ]17 - 15 :وفسرهم ِبن اتصف بذلك كله يف قوله عز وجل :امل ذَلِ َ ِ
ب
ك الْكتَ ُ
اب َّلَ َريْ َ
ب وي ِقيمو َن َّ ِ
فِ ِيه ه ًدى لِلْمت َِّقني الَّ ِذ ِ
َّ ِ
ِ
ين يُـ ْؤِمنُو َن ِِبَا أُن ِز َل
الصال َة َوممَّا َرَزقـْنَ ُ
ُ
ين يُـ ْؤمنُو َن ِابلْغَْي ِ َ ُ ُ
اه ْم يُنف ُقو َن والذ َ
ُ َ َ
ك وِاب ِ
ِ ِ
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن
ك َعلَى ُه ًدى ِمن َّرهبِِ ْم َوأ ُْولَئِ َ
آلخ َرةِ ُه ْم يُوقِنُو َن أ ُْولَئِ َ
إِلَْي َ
ك َوَما أُن ِز َل من قَـ ْبل َ َ
ض
ض َها َّ
الس َم َاو ُ
[البقرة ]5 - 1 :وقال هللا تعاىلَ :و َسا ِر ُعواْ إِ َىل َمغْ ِف َرةٍ ِمن َّربِ ُك ْم َو َجن ٍَّة َع ْر ُ
ات َواأل َْر ُ
ِ
ِ
ِ
َّت لِلْمت َِّق َّ ِ
ني َع ِن الن ِ
ب
ني الْغَْي َ
َّاس َوهللاُ ُِحي م
ين يُ ِنف ُقو َن ِيف َّ
ظ َوال َْعاف َ
الس َّراء َوالض ََّّراء َوالْ َكاظ ِم َ
أُعد ْ ُ َ
ني الذ َ
الْمح ِسنِني والَّ ِذين إِ َذا فَـعلُواْ فَ ِ
استَـ ْغ َف ُرواْ لِ ُذنُوهبِِ ْم َوَمن يَـ ْغ ِف ُر
اح َ
س ُه ْم ذَ َك ُرواْ هللاَ فَ ْ
َ
ُْ ََ َ
شةً أ َْو ظَلَ ُمواْ أَنْـ ُف َ
ال مذنُوب إَِّلَّ هللا وَمل ي ِ
َّات َجتْ ِري
ك َج َزآ ُؤ ُهم َّم ْغ ِف َرةٌ ِمن َّرهبِِ ْم َو َجن ٌ
ص مرواْ َعلَى َما فَـ َعلُواْ َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن أ ُْولَئِ َ
َ
َُُْ
ِِ
ِمن َحتْتِها األ َْهنَار َخالِ ِد ِ
ني [آل عمران ]136 - 133 :ويف قوله تعاىل:
َج ُر ال َْعامل َ
يها َونِ ْع َم أ ْ
ين ف َ
َ
ُ
َ
ٍ
ِ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ين يَـتَّـ ُقو َن َويُـ ْؤتُو َن َّ
ين
َوَر ْمحَِيت َو ِس َع ْ
ين ُهم ِِب َايتنَا يُـ ْؤمنُو َن الذ َ
الزَكاةَ َوالذ َ
سأَ ْكتُـبُـ َها للَّذ َ
ت ُك َّل َش ْيء فَ َ
َّيب األ ُِم َّي الَّ ِذي َِجي ُدونَه مكْت ِ
يل أيْمرهم ِابلْمعر ِ
ِ ِ
وف
الر ُس َ
يَـتَّبِ ُعو َن َّ
ول النِ َّ
َُ ًُ
واب عن َد ُه ْم ِيف التـ َّْوَراة َوا ِإل ْجن ِ َ ُ ُ ُ َ ْ ُ
اهم َع ِن الْمن َك ِر وُِحي مل َهلُم الطَّيِب ِ
ات َوُحيَ ِرُم َعلَْي ِه ُم ْ
ص َرُه ْم َواألَ ْغالَ َل الَِّيت
اخلَبَآئِ َ
ث َويَ َ
ض ُع َع ْنـ ُه ْم إِ ْ
ُ َ
َويَـ ْنـ َه ُ ْ
ُ َ
ت َعلَي ِهم فَالَّ ِذين آمنُواْ بِ ِه و َع َّزروهُ ونَصروهُ واتَّـبـعواْ الن َّ ِ
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن
ي أُن ِز َل َم َعهُ أ ُْولَئِ َ
َ ُ َ َُ َ َ ُ
َ َ
َكانَ ْ ْ ْ
َ
مور الذ َ
[األعراف ]157 - 156 :وقال هللا تعاىل :قَ ْد أَفْـلَح الْم ْؤِمنُو َن الَّ ِذين هم ِيف صالهتِِم َخ ِ
اشعُو َن
َ ُْ َ ْ
َ ُ
ضو َن والَّ ِذين هم لِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
َّ
ين ُه ْم ل ُف ُروج ِه ْم َحافظُو َن إَِّلَّ َعلَى
ين ُه ْم َع ِن اللَّ ْغ ِو ُم ْع ِر ُ َ َ ُ ْ
لزَكاة فَاعلُو َن َوالذ َ
َوالذ َ
ِ
أَ ْزو ِ
ِ َّ
ك
اج ِه ْم ْأو َما َملَ َك ْ
ك فَأ ُْولَئِ َ
ني فَ َم ِن ابْـتَـغَى َوَراء ذَلِ َ
ري َملُوم َ
َ
ت أ َْْيَا ُهنُ ْم فَإهنُ ْم غَ ْ ُ
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ِ
َّ ِ
َّ ِ
ك ُه ُم
صلَ َواهتِِ ْم ُحيَافِظُو َن أ ُْولَئِ َ
ُه ُم ال َْع ُ
ين ُه ْم أل ََم َاَنهتِِ ْم َو َع ْه ِده ْم َر ُ
ين ُه ْم َعلَى َ
اعو َن َوالذ َ
ادو َن َوالذ َ
ِ
ِ
َّ ِ
ْك
يها َخالِ ُدو َن [املؤمنون ]11 - 1 :وقال هللا تعاىل :طس تِل َ
س ُه ْم ف َ
ال َْوا ِرثُو َن الذ َ
ين يَ ِرثُو َن الْف ْر َد ْو َ

ِ ِ
آلخرةِ
ني ه ًدى وب ْشرى لِلْم ْؤِمنِني الَّ ِذ ِ
ِ
آن وكِتَ ٍ ِ
الصال َة َويُـ ْؤتُو َن َّ
يمو َن َّ
آاي ُ
ين يُق ُ
َ
اب مب ٍ ُ َ ُ َ ُ َ َ
الزَكا َة َو ُهم اب َ
ت الْ ُق ْر َ
ِ
ُه ْم يُوقنُو َن [النمل ]3 - 1 :وغريها من اآلايت وقد فسر هللا تعاىل اإلْيان بذلك كله يف قوله تعاىل
هلل والْيـوِم ِ
ِ
َّ
وه ُك ْم قِبَل ال َْم ْش ِر ِق َوال َْمغْ ِر ِ
اآلخ ِر َوال َْمآلئِ َك ِة
ب َولَ ِك َّن الِ َّ
س الِ َّ
ْرب أَن تُـ َولمواْ ُو ُج َ
آم َن ِاب َ َ ْ
ْرب َم ْن َ
َ
ل ْي َ
يل و َّ ِ
ال َعلَى حبِ ِه ذَ ِوي الْ ُقرىب والْيـتَامى والْم ِ
وال ِ
ني وابْن َّ ِ
ْكتَ ِ
ني َوِيف
ني َوآتَى ال َْم َ
السآئِل َ
اب َوالنَّبِيِ َ
ُ
السب ِ َ
َ
ساك َ َ َ
َْ َ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
اه ُدواْ و َّ ِ
ِ
الرقَ ِ
الصال َة َوآتَى َّ
ِ
ني
ام َّ
ْساء والض ََّّراء َوح َ
اب َوأَقَ َ
ين ِيف الْبَأ َ
الزَكا َة َوال ُْموفُو َن ب َع ْهده ْم إِ َذا َع َ َ
الصاب ِر َ
ْس أُولَئِ َ َّ ِ
الْبَأ ِ
ك ُه ُم ال ُْمتَّـ ُقو َن [البقرة ... ]177 :وفسره النيب صلى هللا عليه
ص َدقُوا َوأُولَئِ َ
ين َ
ك الذ َ
وسلم بذلك كله يف حديث وفد عبد القيس يف الصحيحني وغريمها فقال(( :آمركم ابإلْيان ابهلل

وحده قال أتدرون ما اإلْيان ابهلل وحده قالوا هللا ورسوله أعلم قال :شهادة أن َّل إله إَّل هللا وأن

حممدا رسول هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا من املغنم اخلمس)) ( )1وقد

جعل صلى هللا عليه وسلم صيام رمضان إْياَن واحتسااب من اإلْيان وكذا قيام ليلة القدر وكذا أداء

األمانة وكذا اْلهاد واحلج واتباع اْلنائز وغري ذلك ويف الصحيحني(( :اإلْيان بضع وسبعون شعبة

أعالها َّل إله إَّل هللا وأدَنها إماطة األذى عن الطريق)) ( .)2وهذه الشعب املذكورة قد جاءت يف
القرآن والسنة يف مواضع متفرقة منها ما هو من قول القلب وعمله ومنها ما هو من قول اللسان

ومنها ما هو من عمل اْلوارح.

وملا كانت الصالة جامعة لقول القلب وعمله وقول اللسان وعمله وعمل اْلوارح مساها هللا تعاىل
ِ ِ
يع إِْيَانَ ُك ْم [البقرة ]143 :يعين صالتكم كما يعلم من سبب
إْياَن يف قوله تعاىلَ :وَما َكا َن هللاُ ليُض َ
نزول هذه اآلية  ...واآلايت واألحاديث يف هذا الباب يطول ذكرها وإمنا أشرَن إىل طرف منها يدل
على ما وراءه وابهلل التوفيق .........

(احلالة الثانية) أي يطلق اإلْيان مقروَن ابإلسالم وحينئذ يفسر ابَّلعتقادات الباطنة كما يف حديث
جربيل هذا وما يف معناه وكما يف قوله تعاىل :والَّ ِذين آمنُواْ و َع ِملُواْ َّ ِ
احل ِ
ات [النساء ]57 :يف غري
الص َ
َ َ َ َ
موضع من كتابه وكما قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف دعاء اْلنازة(( :اللهم من أحييته منا فأحيه
على اإلسالم ومن توفيته منا فتوفه على اإلْيان)) ( )3وذلك أن األعمال ابْلوارح وإمنا يتمكن معها
يف احلياة فأما عند املوت فال يبقى غري قول القلب وعمله  ...واحلاصل أنه إذا أفرد اإلسالم واإلْيان
ابلذكر فال فرق بينهما حينئذ بل كل منهما على انفراده يشمل الدين كله وإن فرق بني اَّلمسني كان

الفرق بينهما ِبا يف هذا احلديث اْلليل واجملموع مع اإلحسان هو الدين كما مسى النيب صلى هللا عليه

وسلم ذلك كله دينا وهبذا حيصل اْلمع بني هذا احلديث وبني األحاديث اليت فيها تفسري اإلْيان

ابإلسالم واإلسالم ابإلْيان وبذلك مجع بينه وبينها أهل العلم .معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل
علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي  -بتصرف  -ص745

_________

( )1رواه البخاري ( ،)53ومسلم ( .)17من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
( )2رواه البخاري ( ،)9ومسلم ( )35واللفظ له .من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )3رواه أبو داود ( ،)3201والرتمذي ( ،)1024وابن ماجه ( ،)1498وأمحد ()368 /2
( ،)8795واحلاكم ( .)511 /1من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .وقال احلاكم :هذا حديث
صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،وله شاهد صحيح على شرط مسلم .ووافقه الذهيب يف

((التلخيص)) .وقال األلباين يف ((أحكام اْلنائز)) (ص :)124وهو كما قاَّل .وصححه أيضاً يف

((صحيح سنن أيب داود)).
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املبحث الثالث :التالزم بني اإلْيان واإلسالم

إنه مع القول ابلفرق بني اإلْيان واإلسالم ،فإنه َّل إسالم ملن َّل إْيان له ،وَّل إْيان ملن َّل إسالم له؛

قق إْيانه؛ ملا بني الباطن
إذ َّل خيلو املسلم من إْيان به يص مح إسالمه ،وَّل خيلو املؤمن من إسالم به ُحي ُ
والظاهر من ارتباط وتالزم على ما سيأيت بسطه إن شاء هللا.

واملقصود هنا أن نبني أنه حيث وجد اإلْيان الباطن ،لزم وجود اإلسالم الظاهر الذي هو القول

والعمل.

قال شيخ اإلسالم( :وأما إذا قرن اإلْيان ابإلسالم ،فإن اإلْيان يف القلب ،واإلسالم ظاهر كما يف
الم َعالنِيَةٌ َوا ِإلْيَا ُن ِيف الْ َقل ِ
ْب واإلْيان أن تؤمن
املسند عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:
ْ
((اإلس ُ
ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد املوت وتؤمن ابلقدر خريه وشره)) (.)1

ومىت حصل له هذا اإلْيان وجب ضرورة أن حيصل له اإلسالم الذي هو الشهاداتن والصالة والزكاة
والصيام واحلج؛ ألن إْيانه ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله يقتضي اَّلستسالم هلل ،واَّلنقياد له ،وإَّل فمن
املمتنع أن يكون قد حصل له اإلقرار واحلب واَّلنقياد ابطنا وَّل حيصل ذلك يف الظاهر مع القدرة

عليه ،كما ْيتنع وجود اإلرادة اْلازمة مع القدرة بدون وجود املراد.
وهبذا تعرف أن من آمن قلبه إْياَن جازما ،امتنع أن َّل يتكلم ابلشهادتني مع القدرة .فعدم الشهادتني

مع القدرة مستلزم انتفاء اإلْيان القليب التام ،وهبذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه يف زعمهم أن جمرد
إْيان بدون اإلْيان الظاهر ينفع يف اآلخرة؛ فإن هذا ممتنع ،إذ َّل حيصل اإلْيان التام يف القلب إَّل

وحيصل يف الظاهر موجبه حبسب القدرة ،فإن من املمتنع أن حيب اإلنسان غريه حبا جازما وهو قادر

على مواصلته ،وَّل حيصل منه حركة ظاهرة إىل ذلك) (.)2

وقال( :فإذا قرن اإلْيان ابإلسالم كان مسمى اإلسالم خارجا عنه ،كما يف حديث جربيل ،وإن كان

َّلزما له) (.)3

وقال أيضا( :وقد ذكر اخلطايب يف شرح البخاري كالما يقتضي تالزمهما ،مع افرتاق امسيهما ،وذكره
البغوي يف شرح السنة فقال :قد جعل النيب اإلسالم امسا ملا ظهر من األعمال ،وجعل اإلْيان امسا ملا

بطن من اَّلعتقاد ،وليس كذلك ألن األعمال ليست من اإلْيان ،أو التصديق ابلقلب ليس من

اإلسالم ،بل ذلك تفصيل اْلملة ( ،)4هي كلها شيء واحد ومجاعها الدين ،ولذلك قال النيب صلى
هللا عليه وسلم(( :هذا جربائيل أاتكم يعلمكم أمر دينكم)) (.)5

_________

( )1رواه أمحد ( )12404من حديث أنس ،وليس فيه( :واإلْيان أن تؤمن ابهلل  .) ...واحلديث
ضعفه شعيب األرنؤوط يف حتقيق املسند ،واأللباين يف ضعيف اْلامع الصغري (.)2280
( )2جمموع الفتاوى (.)553 /7
( )3السابق (.)555 /7

( )4كذا ،والصواب( :تفصيل ْلمل ٍة هي كلها شيء واحد) ،كما عند البغوي.

( )5السابق ( )359 /7وما بعدها .وكالم البغوي يف شرح السنة ( ،)10 /1ويف تفسريه لقوله
ب وي ِقيمو َن َّ ِ
ِ
َّ ِ
اه ْم يُـ ْن ِف ُقو َن *البقرة.*3 :
الص َال َة َوممَّا َرَزقـْنَ ُ
ين يُـ ْؤمنُو َن ِابلْغَْي ِ َ ُ ُ
تعاىل :الذ َ
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ونَقل عن أيب طالب املكي قوله( :فمثل اإلسالم من اإلْيان ،كمثل الشهادتني إحدامها من األخرى يف

املعىن واحلكم .فشهادة الرسول غري شهادة الوحدانية ،فهما شيئان يف األعيان ،وإحدامها مرتبطة
ابألخرى يف املعىن واحلكم ،كشيء واحد .كذلك اإلْيان واإلسالم :أحدمها مرتبط ابآلخر ،فهما

كشيء واحدَّ ،ل إْيان ملن َّل إسالم له ،وَّل إسالم ملن َّل إْيان له؛ إذ َّل خيلو املسلم من إْيان به
يصح إسالمه ،وَّل خيلو املؤمن من إسالم به حيقق إْيانه من حيث اشرتط هللا لألعمال الصاحلة
اإلْيان ،واشرتط لإلْيان األعمال الصاحلة ،فقال يف حتقيق ذلك :فَمن يـعمل ِمن َّ ِ
احل ِ
ات َو ُه َو
الص َ
َ َْ َ ْ َ
ِ
ِ
س ْعيِ ِه َوإِ ََّن لَهُ َكاتِبُو َن [األنبياء ]94:وقال يف حتقيق اإلْيان ابلعملَ :وَمن َأيْتِِه ُم ْؤِمنًا
ُم ْؤم ٌن فَال ُك ْف َرا َن ل َ

قَ ْد َع ِمل َّ ِ
احل ِ
ات ال ُْعلَى طه .[ 75:فمن كان ظاهره أعمال اإلسالم ،وَّل
َّر َج ُ
ات فَأ ُْولَئِ َ
الص َ
ك َهلُ ُم الد َ
َ

يرجع إىل عقود اإلْيان ابلغيب ،فهو منافق نفاقا ينقل عن امللة .ومن كان عقده اإلْيان ابلغيب ،وَّل

يعمل أبحكام اإلْيان وشرائع اإلسالم ،فهو كافر كفرا َّل يثبت معه توحيد) (].)1

وقال أبو طالب املكي أيضا( :ومثل اإلْيان يف األعمال ،كمثل القلب يف اْلسمَّ ،ل ينفك أحدمها
عن اآلخرَّ ،ل يكون ذو جسم حي َّل قلب له ،وَّل ذو قلب بغري جسم ،فهما شيئان منفردان ،ومها

يف احلكم واملعىن منفصالن.

ومثلهما أيضا مثل حبة هلا ظاهر وابطن وهي واحدةَّ .ل يقال :حبتان لتفاوت صفتهما .فكذلك
أعمال اإلسالم من اإلسالم هو ظاهر اإلْيان ،وهو من أعمال اْلوارح ،واإلْيان ابطن اإلسالم وهو

من أعمال القلوب).

وقد سبق النقل عن شيخ اإلسالم يف إثبات أن اإلْيان يستلزم اإلسالم ابتفاق ،حيث قال( :فإن
اإلْيان مستلزم لإلسالم ابتفاقهم ،وليس إذا كان اإلسالم داخال فيه يلزم أن يكون هو إايه ،وأما

اإلسالم فليس معه دليل على أنه يستلزم اإلْيان عند اإلطالق  ...ولو قُدر أن اإلسالم يستلزم

اإلْيان الواجب فغاية ما يقال :إهنما متالزمان فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم ،وهذا صحيح إذا

أريد أن كل مسلم يدخل اْلنة معه اإلْيان الواجب .وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم يثاب على

عبادته فال بد أن يكون معه أصل اإلْيان).

وقال( :فإذا قيل :إن اإلسالم واإلْيان التام متالزمان مل يلزم أن يكون أحدمها هو اآلخر كالروح

والبدن ،فال يوجد عندَن روح إَّل مع البدن وَّل يوجد بدن حي إَّل مع الروح وليس أحدمها اآلخر.
فاإلْيان كالروح ،فإنه قائم ابلروح ومتصل ابلبدن ،واإلسالم كالبدن ،وَّل يكون البدن حيا إَّل مع

الروحِ ،بعىن أهنما متالزمانَّ ،ل أن مسمى أحدمها هو مسمى اآلخر ،وإسالم املنافقني كبدن امليت،
جسد بال روح .وما من بدن حي إَّل وفيه روح) ( .)2اإلْيان عند السلف وعالقته ابلعمل وكشف
شبهات املعاصرين حملمد بن حممود آل خضري 120 /1 -
_________
( )1جمموع الفتاوى ( ،)333 /7وكالم أيب طالب يف "قوت القلوب" (.)250 /2
( )2جمموع الفتاوى (.)367 /7
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املبحث الرابع :مثرة التفريق بني اإلسالم واإلْيان
إن للقول ابلتفريق بني اإلْيان واإلسالم مثرات هي:
 - 1بيان أن اإلْيان مراتب كما حددها النيب صلى هللا عليه وسلم.

 - 2وأن اإلْيان أفضل من اإلسالم كما أن اإلحسان أفضل من اإلْيان.
 - 3وأن اْلنة معلقة ابإلْيان واإلسالم.
 - 4وأن اإلْيان أعم من اإلسالم من جهة الشمول فكل مؤمن مسلم وليس العكس إَّل إذا أتى

ابإلسالم الواجب فحينئذ يعترب مسلما مؤمنا وهذا معىن قول السلفَّ( :ل إسالم إَّل إبْيان وَّل إْيان

إَّل إبسالم) واإلسالم الواجب يدخل فيه أصل اإلْيان على أقل تقدير وهو املعرب عنه ابإلسالم

احلقيقي  ...وأما من جهة اإلفراد فال يطلق إَّل على من أتى ابإلْيان الواجب وهبذا اَّلعتبار  ...أن

اإلسالم أعم وأمشل فيشمل املسلم احلقيقي واملنافق والفاسق امللي إبطالق.

 - 5ومن مثراته أيضا :تقرير الزايدة والنقصان يف اإلْيان حبسب األعمال فاملرء يرتقي إىل مرتبة
اإلْيان واإلحسان أبعماله الصاحلة وطاعة هللا تعاىل ابمتثال أوامره وترك نواهيه .وهلذا فرت املرجئة
من هذا األصل األصيل ألنه أييت على بنياهنم من القواعد!

 - 6ومن مثراته أيضا :التفريق بني اإلسالم احلكمي من أنه يطلق على كل من أظهر اإلسالم صادقا
أو كاذاب ولكن َّل يطلق عليهم اسم اإلْيان أو اإلسالم احلقيقي الذي يوافق اإلْيان الواجب.

 – 7وكذلك من مثراته :أنه حيكم على املرء ابإلسالم احلكمي ِبجرد إقراره َّل يعطى اسم املؤمن إَّل
ملن مجع بني القول والعمل.
وكذا اسم اإلْيان ينزع من مرتكب الكبرية ولكن َّل ينزع منه اسم اإلسالم على قول من يرى أن

مرتكب الكبرية خيرج من اإلْيان إىل اإلسالم .قواعد يف بيان حقيقة اإلْيان عند أهل السنة واْلماعة

لعادل الشيخاين  -بتصرف -ص296 :
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ْتهيد
يف هذا املبحث سنبني مراتب اإلْيان وطبقات الناس فيه ،وماهو احلد األدىن الذي من أخل به ذهب
إْيانه ،وما هو احلد األعلى الذي يبلغ بصاحبه درجة الصديقني.

اسم اإلْيان وحقيقته:

قال اإلمام اخلطايب (إن اإلْيان الشرعي اسم ملعىن ذي شعب وأجزاء ،له أدىن وأعلى ،فاَّلسم يتعلق

ببعضها كما يتعلق بكلها واحلقيقة تقتضي مجيع شعبها وتستويف مجيع أجزائها .)1( ) ...

إذاً حقيقة اإلْيان واستكماله َّل تكون إَّل أبداء الفرائض واجتناب احملارم ،وأما اسم اإلْيان وحكمه
فيشمل كل من دخل اإلْيان وإن مل يستكمله وهكذا (األمور كلها يستحق الناس هبا أمساءها مع

ابتدائها والدخول فيها ،مث يفضل فيها بعضهم بعضاً وقد مشلهم فيها اسم واحد ،من ذلك أنك جتد

القوم صفوفاً بني مستفتح للصالة ،وراكع وساجد ،وقائم وجالس ،فكلهم يلزمه اسم املصلي ،فيقال
هلم مصلون ،وهم مع هذا فيها متفاضلون وكذلك صناعات الناس ،لو أن قوماً ابتنوا حائطاً وكان

بعضهم يف أتسيسه ،وآخر قد نصفه ،واثلث قد قارب الفراغ منه ،قيل هلم مجيعاً بناة وهم متباينون يف

بنائهم وكذلك لو أن قوماً أمروا بدخول دار ،فدخلها أحدهم فلما تعتب الباب أقام مكانه ،وجاوزه
اآلخر خبطوات ،ومضى الثالث إىل وسطها ،قيل هلم مجيعاً داخلون وبعضهم فيها أكثر مدخالً من

بعض فكذلك املذهب يف اإلْيان  ..هو درجات ومنازل وإن مسي أهله امساً واحداً) (.)2

أيضاً مما ينبغي أتكيده يف هذا اجملال أن ما ورد من نفي اإلْيان عمن ارتكب بعض الكبائر هو داخل
يف هذا املعىن  ...أي أن املنفي ليس اسم اإلْيان والدخول فيه إمنا املنفي هو حقيقة اإلْيان وكماله،

يقول اإلمام أبو عبيد( :فإن قال قائل كيف جيوز أن يقال ليس ِبؤمن واسم اإلْيان غري زائل عنه؟

قيل هذا كالم العرب املستفيض عندَن غري املستنكر يف إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على

غري حقيقته ،أَّل ترى أهنم يقولون للصانع إذا كان ليس ِبحكم لعمله ما صنعت شيئاً وَّل عملت

عمالً وإمنا وقع معناه هاهنا على نفي التجويدَّ ،ل على الصنعة نفسها ،فهو عندهم عامل ابَّلسم،
وغري عامل يف اإلتقان ،حىت تكملوا به فيما هو أكثر من هذا ،وذلك كرجل يعق أابه ويبلغ منه

األذى فيقال ما هو بولده ،وهم يعلمون أنه ابن صلبه ،مث يقال مثله يف األخ والزوجة واململوك وإمنا

مذهبهم يف هذا املزايلة من األعمال الواجبة عليهم من الطاعة الرب ،وأما النكاح والرق واألنساب،

فعلى ما كانت عليه أحكامها وأمساؤها فكذلك هذه الذنوب اليت ينفي هبا اإلْيان إمنا أحبطت احلقائق

منه الشرائع اليت هي من صفاته ،فأما األمساء فعلى ما كانت قبل ذلك وَّل يقال هلم مؤمنون وبه
احلكم عليهم) ( )3مث ذكر شواهد شرعية على ذلك.

يتبني لنا من النقل السابق أن هناك أمرين أحدمها عام واآلخر خاص ،فأما العام فهو استحقاق اسم
اإلْيان لكل من دخل اإلْيان ،سواء استكمله أم كان معه احلد األدىن منه ،وأما اخلاص ،فهو إطالق

اإلْيان على معىن الكمال ملن عمل حقائق اإلْيان.

فاملؤمنون متفاوتون يف مراتب إْياهنم فمنهم من معه أصل اإلْيان (احلد األدىن منه) دون حقيقته
الواجبة ،ومنهم من بلغ درجات الكمال الواجب أو املستحب .نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط

التكفري عند السلف حملمد بن عبد هللا بن علي الوهييب – 94 /1
_________

((( )1معامل السنن)) حباشية سنن أيب داود ( ،)56 /5وانظر(( :أعالم احلديث يف شرح صحيح

البخاري)) (.)243 ،242 /1

((( )2اإلْيان)) أليب عبيد القاسم بن سالم (ص.)76 ،75 :
((( )3اإلْيان)) أليب عبيد القاسم بن سالم (ص.)91 ،90 :
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املبحث األول :أصل اإلْيان ،أو اإلْيان اجململ ،أو مطلق اإلْيان
أصل اإلْيان :وهي احلد األدىن من اإلْيان وَّل يوجد اإلْيان بدونه وبه ينجو صاحبه من الكفران،
ويدخل يف زمرة اإلْيان ،وبه خالصه من اخللود يف النار إن مات عليه .ويطلق عليه أيضا اإلْيان

اجململ ومطلق اإلْيان.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على اإلسالم
والتزموا شرائعه ،وكانوا من أهل الطاعة هلل ورسوله ،فهم مسلمون ومعهم إْيان جممل ،ولكن دخول
حقيقة اإلْيان إىل قلوهبم إمنا حيصل شيئا فشيئا إن أعطاهم هللا ذلك) (.)1

ويسمى ِبطلق اإلْيان ألن صاحبه داخل يف مسمى اإلْيان ألنه قد ثبت له أصل اإلْيان فيعد من

أهله ولكن َّل يعطى له اسم اإلْيان مطلقا ألن اإلْيان إذا أطلق يراد به مجيع الشرائع الواجبة

واملستحبة واسم املؤمن إذا أطلق فرياد به من أتى ابإلْيان الواجب ولكنه يعطى له مطلق اَّلسم،
لصحة نسبة صاحبه إليه ،ولو مل أيت بكماله الواجب؛ فهو مؤمن َنقص اإلْيان بسبب تقصريه

وتفريطه يف الواجبات وركوبه احملارم ،فهو مؤمن إبْيانه فاسق بتفريطه وارتكابه الكبائر ...

وهذه املرتبة أعين أصل اإلْيان يقابلها الكفر فال يقبل النقصان فإن املخل هبا َّل تثبت له قدم

اإلسالم فكل من مل أيت أبصل اإلْيان فهو كافر ،وملا كان أصل اإلْيان يقابل الكفر والكفر يضاده

فإن كل ذنب مكفر من قول أو فعل أو اعتقاد يهدم أصل اإلْيان ويشمل أصل اإلْيان على أقوال
 ...واَّلحرتاز عن كل ما ختل به من املكفرات أو ما يسمى بنواقض اإلْيان.

ومن أتى أبصل اإلْيان فإنه يثبت له يف الدنيا مجيع األحكام الشرعية املرتتبة على اإلْيان

وإن مات عليه فإنه َنج من اخللود يف النار ،ودخل اْلنة َّل حمالة ،عاجال آم آجال وإن ارتكب

املعاصي وقصر وفرط فهو يف مشيئة هللا إن شاء عفى عنه؛ فدخل اْلنة ابتداء لشرف ما قام بقلبه

من توحيد وإخالص وأدركته شفاعة الشافعني ،وإن شاء عذبه مث دخل اْلنة بعد ذلك ،فال شك أن
مآله إىل اْلنة واحلمد هلل .لقول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :من لقي هللا َّل يشرك ابهلل شيئا دخل

اْلنة)) (.)2

وكل من نفى عنه الشارع اسم اإلْيان من أهل املعاصي  ...فإهنم من أهل هذه املرتبة فإن نفي
الشارع يدل على تقصريه يف اإلْيان الواجب ،فإن الشارع كما ذكرَن َّل ينفي اسم اإلْيان إَّل لرتك

واجب أو فعل حمرم ينايف اإلْيان الواجب ،وَّل خيرج املرء من هذه املرتبة إَّل ابلكفر واخلروج عن امللة
والعياذ ابهلل.

قال اإلمام أبو عبد هللا حممد بن نصر املروزي رمحه هللا( :الكفر ضد أصل اإلْيان ،ألن لإلْيان أصالً
وفروعاً فال يثبت الكفر حىت يزول أصل اإلْيان الذي هو ضد الكفر) (.)3

واحلاصل :أن لإلْيان أصلَّ ،ل يتم وَّل يصح اإلسالم واإلْيان إَّل به إمجاعا (.)4

وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرمحن معلقا على كالم الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحهما هللا:
(الشيخ رمحه هللا يوضح ذلك أن أصل اإلسالم وقاعدته شهادة أن َّل إله إَّل هللا ،وهي أصل اإلْيان

ابهلل وحده ،وهي أفضل شعب اإلْيان ،وهذا األصل َّل اإلبداع فيه من العلم والعمل واإلقرار إبمجاع
املسلمني  ..ومدلوله :وجوب عبادة هللا وحده َّل شريك له ،والرباءة من عبادة سواه ،كائنا من كان،
هذه هي احلكمة اليت خلقت هلا اْلن واإلنس وأرسلت هلا الرسل ،وأنزلت هبا الكتب ،وهي تتضمن

كمال الذل واحلب وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم وهذا هو دين اإلسالم الذي َّل يقبل هللا دينا
سواه َّل من األولني وَّل من اآلخرين) ( .. )5قواعد يف بيان حقيقة اإلْيان عند أهل السنة واْلماعة

لعادل الشيخاين397-
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)271 /7
( )2رواه البخاري ( ،)129ومسلم ( .)93من حديث أنس رضي هللا عنه.
((( )3تعظيم قدر الصالة)) ( )334ط/املصرية.

((( )4فتاوى األئمة النجدية)) مجعه وأعده أبو يوسف مدحت بن احلسن آل فراج ()289 /1
ط1421 /1هـ دار ابن خزْية  -الرايض.
((( )5الدرر السنية يف الفتاوى النجدية)) مجع عبد الرمحن قاسم ( )518 /1ط/بدون دار نشر.
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املبحث الثاين :اإلْيان الواجب ،أو اإلْيان املفصل ،أو اإلْيان املطلق ،أو حقيقة اإلْيان
اإلْيان الواجب (الكمال الواجب) :وهو ما زاد على أصل اإلْيان من فعل الواجبات وترك احملرمات،
وهذا اإلْيان هو ما أوجبه هللا تعاىل على عباده وهو فعل مجيع الطاعات واجتناب مجيع احملرمات.

وقد رتب هللا تعاىل على اإلْيان الواجب الثواب والوعد ابْلنة والعتق من النار ،والوعيد ملن قصر فيه
برتك واجب أو فعل حمرم .ويف هذا تقع الزايدة والنقصان والفوز واخلسران فال يعطى ألحد اسم

املؤمن املطلق إَّل ملن كمل إْيانه بفعل مجيع الطاعات وترك مجيع احملرمات فإذا قصر يف الواجبات أو

ارتكب املوبقات فال يستحق اسم املؤمن على اإلطالق بل يعترب من أهل الوعيد وإْيانه َنقص.

وهلذا قال اإلمام أبو عمرو ابن الصالح الشهرزوري رمحه هللا( :وهلذا َّل يقع اسم املؤمن املطلق على
من ارتكب كبرية أو بدل فريضة ألن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه ،وَّل يستعمل يف
الناقص ظاهرا إَّل بقيد) (.)1

واملقصود إبطالق اَّلسم على َنقص اإلْيان بقيد قول أهل السنة ،املعروف (مؤمن إبْيانه ،فاسق

بكبريته).

وعلق هللا دخول اْلنة ابإلْيان الواجب فأهله هم املستحقون لدخوله ابتداء بال عذاب قال اإلمام

املروزي رمحه هللا( :واملؤمنون الذين زكاهم وأثىن عليهم ،ووعدهم ابْلنة هم الذين أكملوا إْياهنم

ابجتناب كل املعاصي ،واجتناب الكبائر) (.)2

وقال احلافظ ابن منده رمحه هللا( :وَّل يكون مستكمال له حىت أييت بفرعه ،وفرعه املفرتض عليه ،أو
الفرائض واجتناب احملارم) (.)3

وقال الشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه هللا( :واملرتبة الثانية من مراتب الدين :مرتبة أهل اإلْيان

املطلق ،الذين كمل إسالمهم وإْياهنم إبتياهنم ما وجب عليهم وتركهم ما حرم هللا عليهم ،وعدم

إصرارهم على الذنوب فهذه هي املرتبة الثانية ،اليت وعد هللا أهلها بدخول اْلنة والنجاة من النار
َّت لِلَّ ِذين آمنوا ِاب َِّ
الس َماء َو ْاأل َْر ِ
ض َها َك َع ْر ِ
َّلل
ض َّ
ض أ ُِعد ْ
لقوله تعاىلَ :سابِ ُقوا إِ َىل َم ْغ ِف َرةٍ ِمن َّربِ ُك ْم َو َجن ٍَّة َع ْر ُ
َ َُ
ضل َِّ
شاء َو َّ
ض ِل ال َْع ِظ ِيم [احلديد ]21 :فهؤَّلء اجتمعت هلم
اَّللُ ذُو الْ َف ْ
اَّلل يُـ ْؤتِ ِيه َمن يَ َ
َوُر ُسلِ ِه ذَلِ َ
ك فَ ْ ُ
األعمال الظاهرة والباطنة ففعلوا ما أوجبه هللا عليهم وتركوا ما حرمه هللا عليهم وهم السعداء أهل
اْلنة) (.)4

والناس يف اإلْيان الواجب على قسمني:
_________

((( )1شرح مسلم)) للنووي (.)105 /1
((( )2تعظيم قدر الصالة)) (.)371

((( )3اإلْيان)) َّلبن منده (.)331 /1
((( )4الدرر السنية)) (.)333 /1
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القسم األول :الذين أتوا ابإلْيان الواجب بتمامه ومل ينقصوا منه ومل يزيدوا عليه إضافة إىل اإلتيان
أبصل اإلْيان ألنه األساس لإلْيان الواجب واملستحب ولذا مسي أبصل اإلْيان فهو أساس البناء،
فهؤَّلء هم املؤمنون حقا ،املستحقون لوعد هللا الساملون من وعيده والفائزون بدخول اْلنة ابتداء بال
عذاب بفضل هللا وكرمه ،وهؤَّلء هم املقتصدون كما قال تعاىل :وِم ْنـ ُهم م ْقتَ ِ
ص ٌد وقد بشر النيب صلى
َ
هللا عليه وسلم ابْلنة من أتى ابإلْيان الواجب حبيث أدى ما عليه من الواجبات دون اإلتيان
ابملستحبات كما يف حديث النجدي الذي قال ملا أخربه النيب صلى هللا عليه وسلم ِبا جيب عليه:

وهللا َّل أزيد على هذا وَّل أنقص منه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أفلح إن صدق)) ()1
وكذا قوله لألعرايب ملا قال( :والذي نفسي بيده َّل أزيد على هذا شيئا أبدا ،وَّل أنقص منه)(( :من
سره أن ينظر إىل رجل من أهل اْلنة ،فلينظر إىل هذا)) (.)2

القسم الثاين :الذين زادوا على أصل اإلْيان ودخلوا يف اإلْيان الواجب بفعل ما جيب وترك ما حيرم

عليهم ،ولكنهم مل يكملوه بل قصروا فيه إما برتك واجب أو بفعل حمرم فهؤَّلء يشملهم الوعيد وهم
ممن قال هللا فيهم فَ ِم ْنـ ُه ْم ظَ ِاملٌ لِنَـ ْف ِس ِه كأصحاب أصل اإلْيان ،وهم الذين يطلق عليهم أصحاب
الكبائر أو عصاة املوحدين فهؤَّلء يف مشيئة هللا الذين إن ماتوا بال توبة إن شاء عفى هللا عنهم

وأدخلهم اْلنة ابتداء وإن شاء عذهبم على ذنوهبم مث يدخلهم اْلنة على ما عندهم من إْيان وعمل

صاحل وهم الذين خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا وهم املرجون ألمر هللا والدليل على أهنم يف املشيئة
ِ
ِ
ِ
ِ
يم [التوبة]106 :
قوله تعاىلَ :و َ
آخ ُرو َن ُم ْر َج ْو َن أل َْم ِر هللا إِ َّما يُـ َعذ ُهبُ ْم َوإِ َّما يَـتُ ُ
يم َحك ٌ
وب َعلَْي ِه ْم َوهللاُ َعل ٌ
ِ ِ
رتى
ك لِ َمن يَ َ
وقوله تعاىل :إِ َّن هللاَ َّلَ يَـ ْغ ِف ُر أَن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَـ ْغ ِف ُر َما ُدو َن ذَلِ َ
شاء َوَمن يُ ْش ِر ْك ِابهلل فَـ َقد افْ ََ
ِ
يما [النساء ]48 :وقوله صلى هللا عليه وسلم كما يف حديث املبايعة(( :ابيعوين على أن َّل
إِ ْمثًا َعظ ً
تشركوا ابهلل شيئا ،وَّل تسرقوا ،وَّل تزنوا ،وَّل تقتلوا أوَّلدكم ،وَّل أتتوا ببهتان تفرتونه بني أيديكم
وأرجلكم ،وَّل تعصوا يف معروف ،فمن وىف منكم فأجره على هللا ،ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب

يف الدنيا فهو كفارة له ،ومن أصاب من ذلك شيئا مث سرته هللا فهو إىل هللا ،إن شاء عفا عنه وإن شاء

عاقبه .)3( )) ..

بقي أن نعرف حكم مرتكب الصغائر هل ينقص من مرتبة اإلْيان الواجب أم َّل؟ قال شيخ اإلسالم

رمحه هللا يف اْلواب على هذا التساؤل( :والرسول صلى هللا عليه وسلم مل ينفه إَّل عن صاحب كبرية،

وإَّل فاملؤمن الذي يفعل الصغرية ،وهي مكفرة عنه بفعله احلسنات ،واجتناب الكبائر ،لكنه َنقص
اإلْيان عمن اجتنب الصغائر ،فمن أتى ابإلْيان الواجب ولكنه خلطه بسيئات كفرت عنه بغريها،

ونقص بذلك درجة عمن مل أيت بذلك) ( .. )4قواعد يف بيان حقيقة اإلْيان عند أهل السنة
واْلماعة لعادل الشيخاين399-
_________

( )1رواه البخاري ( ،)46ومسلم ( .)11من حديث طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( ،)1397ومسلم ( )14من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )3رواه البخاري ( ،)18ومسلم ( .)1709من حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه.
((( )4جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)353 /7
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املبحث الثالث :اإلْيان املستحب ،أو اإلْيان الكامل ابملستحبات
ات إبِِ ْذ ِن ا َِّ
اإلْيان املستحب :وهو إْيان السابق ابخلريات وِم ْنـ ُهم سابِ ٌق ِاب ْخلَ ْري ِ
ض ُل
ك ُه َو الْ َف ْ
َّلل َذلِ َ
َ ْ َ
َ
ِ
ري [فاطر ]32 :الزائد على اإلْيان الواجب بفعل املندوابت واملستحبات وترك املكروهات
الْ َكب ُ
واملشتبهات والسابق إىل فعل اخلريات واَّلجتهاد يف الطاعات والقرابت والرتقي يف مقامات اإلحسان
فهو دائم املراقبة هلل واملشاهدة آلَّلئه وعظمته وجالله سبحانه وتعاىل يعبد هللا كأمنا يرى هللا سبحانه

وتعاىل خوفا وتعظيما ومهابة وتوكال عليه وإخالصا له مع كمال احلب والذل واخلضوع واإلَنبة

واملسكنة .وهذا إْيان الصديقني واملقربني األبرار فازوا ابملراتب العلية واملقامات السامية برفقة النبيني
والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا.
قال اإلمام ابن القيم رمحه هللا( :وأما السابقون املقربون فنستغفر هللا الذي َّل إله إَّل هو أوَّل من

وصف حاهلم وعدم اَّلتصاف به ،بل ما مشمنا له رائحة .ولكن حمبة القوم حتمل على تعرف منزلتهم
والعلم هبا وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق هبم) (.)1

وأصحاب هذه املرتبة يستحقون دخول اْلنة ابتداء يف أعلى الدرجات بفضل هللا وتوفيقه والنقص يف
هذه املرتبة َّل يرتتب عليه فسق أو وعيد بعقاب أو نفي لكمال اإلْيان الواجب ولكن صاحبه يفوته

علو الدرجة ومسو املنزلة عند هللا تعاىل كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :وهو مركب – أي

اإلْيان – من أصل َّل يتم بدونه ،ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة ،ومن
مستحب يفوت بفواته علو الدرجة) (.)2
ويف ختام التعريف ابملراتب الثالث جتدر اإلشارة إىل تنبيهني مهمني:

التنبيه األول :كان األوىل لشيخ اإلسالم أن يقول يف تعريف أصل اإلْيان (وهو مركب أبصل َّل يوجد
بدونه) بدل قوله( :ومن أصل َّل يتم بدونه) ألن اإلْيان َّل يتم أبصل اإلْيان وليس هذا مقصود شيخ

اإلسالم رمحه هللا ،ألنه بني يف أكثر من موضع أن اإلْيان التام هو فعل مجيع املأمورات وترك مجيع
املنهيات وذكر أيضا أن اإلْيان إذا أطلق واملقصود به اإلْيان الكامل ،هو مجيع ما أمر هللا به من

الواجبات واملستحبات وما هنى عنه من احملرمات واملكروهات فقال رمحه هللا( :وهو مجيع ما أمر هللا

به ،فهذا هو اإلْيان الكامل التام) ( )3فاإلْيان الكامل التام َّل يتم إَّل ِبجموع مراتبه الثالث ..
قواعد يف بيان حقيقة اإلْيان عند أهل السنة واْلماعة لعادل الشيخاين-ص402 :

_________

((( )1طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (ص )345 :لإلمام مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن أيب

بكر املعروف اببن قيم اْلوزية .ضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه عمر بن حممود أبو عمر دار
ابن القيم/الدمام/ط1409 /1هـ.
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)637 /7

((( )3جمموع الفتاوى)) ( )293 /16وانظر ((اإلْيان)) (ص )22 :فما بعدها لتعلم أن مقصود
شيخ اإلسالم ابلتام الصحيح النافع وبغري التام الفاسد فتأمل؟!.
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املبحث الرابع :الفرق بني اإلْيان املطلق ومطلق اإلْيان
أما املؤمن اإلْيان املطلق الذي َّل يتقيَّد ِبعصية وَّل بفسوق وبنحو ذلك ،فهو الذي أتى ِبا يستطيعه
من الواجبات مع تركه ْلميع احملرمات ،فهذا هو الذي يطلق عليه اسم اإلْيان من غري تقييد ،فهذا

هو الفرق بني مطلق اإلْيان واإلْيان املطلق؛ والثاين هو الذي َّل يصر صاحبه على ذنب ،واألول هو

املصر على بعض الذنوب .وهذا الذي ذكرته هنا هو الذي عليه أهل السنة واْلماعة يف الفرق بني

اإلسالم واإلْيان ،وهو الفرق بني مطلق اإلْيان .واإلْيان املطلق فمطلق اإلْيان هو وصف املسلم

الذي معه أصل اإلْيان الذي َّل يتم إسالمه إَّل به ،بل َّل يصح إَّل به؛ فهذا يف أدىن مراتب الدين،

إذا كان مصرا على ذنب أو اتركا ملا وجب عليه مع القدرة عليه .اإلْيان والرد على أهل البدع

(مطبوع ضمن جمموعة الرسائل واملسائل النجدية لبعض علماء جند األعالم - )4 /2 -عبد الرمحن
بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب

فاخلالصة أن مطلق اإلْيان يعين أصل اإلْيان واإلْيان املطلق كمال اإلْيان ،فالعاصي يعطى مطلق

اإلْيان وَّل يعطى اإلْيان املطلق ،العاصي يقال مؤمن بتقييد َنقص اإلْيان ،وَّل يعطى اإلْيان املطلق

فيقال مؤمن إبطالق فمطلق اإلْيان أصل اإلْيان ،واإلْيان املطلق كمال اإلْيان .شرح رسالة كتاب
اإلْيان أليب عبيد القاسم بن سالم  -عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي

()158/6

املبحث اخلامس :دخول األعمال يف هذه املراتب الثالثة
فكما سبق إمجاع أهل السنة واْلماعة على أن اإلْيان قول وعمل ،وهذا يشتمل مراتب اإلْيان

الثالثة وسبق أيضا أن اإلْيان إذا أطلق فاملراد به الدين كله وهو يشمل على شعب وهذه الشعب
جامعة لكل أمور اإلْيان الواجبات واملنهيات فصار اإلْيان هبذه الشعب مشتمال على مجيع الطاعات

فرضها ونفلها ،مما جيب على القلب واللسان واْلوارح ،على ترك احملظورات احملرمة منها واملكروهة

ولكن هذه الشعب تتفاوت ،فمنها ما يدخل يف أصل اإلْيان فال يصح اإلْيان إَّل به ومنها ما يدخل
يف اإلْيان الواجب ومنها ما يدخل يف اإلْيان املستحب ...

أما أصل اإلْيان فإنه يشتمل على شعب وَّل يصح إَّل ابكتماهلا وهي:
على القلب :معرفة ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم إمجاَّل والتصديق واَّلنقياد له وتواطؤ

القلب مع اللسان يف اإلقرار بوحدانية هللا واخلضوع واحملبة مع الرضا والتسليم والتصديق بنبوة حممد

صلى هللا عليه وسلم واَّلنقياد لطاعته وعدم معاندته به.
وعلى اللسان :اإلقرار ابلشهادتني وما يتوقف على اللسان من األعمال الداخلة يف أصل اإلْيان

كأذكار الصالة مثال.

وعلى اْلوارح :ما يكفر اتركها كالصالة أو مانعها كالزكاة إبمجاع الصحابة وما سوامها حمل خالف بني

العلماء .إضافة إىل الرباءة من الشرك وأهله والتجرد من املكفرات وكل ما يناقض اإلْيان من قول أو

فعل أو اعتقاد مكفر.

وضابط دخول األعمال يف أصل اإلْيان( :أن كل طاعة يكفر اتركها ففعلها من أصل اإلْيان
كالتصديق واإلقرار واَّلنقياد القليب والصالة ،وكل حمرم يكفر فاعله فرتكه من أصل اإلْيان؛

كاَّلستهزاء ابلدين والدعاء واَّلستغاثة بغري هللا واحلكم بغري شرع هللا والتحاكم إىل الطاغوت وغريه)
 ...وأن ضد أصل اإلْيان الكفر ،فال جيتمع أصل اإلْيان ،مع ما يناقضه من األمور املكفرة.

وأما اإلْيان الواجب :فكل الشعب الواجبة داخلة فيه إضافة إىل شعب أصل اإلْيان وضابط ما

يدخل يف اإلْيان الواجب من األعمال سواء كان فعال أو تركا :أن كل عمل ورد يف تركه وعيد ومل

يكفر اتركه ففعله من اإلْيان الواجب.

وكل عمل ورد يف فعله وعيد ومل يبلغ حد الكفر فرتكه من اإلْيان الواجب (كرتك الفواحش واملوبقات

من الزَن والراب والسرقة وشرب اخلمر والكذب والغيبة والنميمة والقذف وأكل أموال الناس ابلباطل
وإيذاء اْلار  ..وغري ذلك).
ومما يدخل يف حكم الواجب ،ما يتعني تعلمه من العلم ابلواجبات والنواهي اليت تدخل يف أصل

اإلْيان واإلْيان الواجب وكذا وجوب تعلم كل واجب آن أوان الشروع فيه؛ كقاصد احلج عند حلول

مومسه ،والنكاح عند إرادته وهكذا مجيع الواجبات جيب على املرء العلم بشروطها وأركاهنا ومفسداهتا

قبل الشروع فيها ،وهذا يدخل ضمن الفرض العيين على عوام املسلمني َّل ينبغي التفريط فيه فإن
التقصري يف تعلم ذلك قد يوجب الكفر والعياذ ابهلل إذا كان يسبب جهال أبصل اإلْيان ونواقضه،

ومفسقا إذا كان بسبب جهال ابحملرمات واملنهيات ،وفسادا لصحة العبادات إذا كان جهال بنواقضها

ومفسداهتا.

وأما اإلْيان املستحب :فيشمل على مجيع شعب اإلْيان املستحبة من نوافل العبادات والطاعات مما
مل يوجبها هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم فكل ما سوى الواجبات فهو من اإلْيان املستحب.

وضابط دخول األعمال فعال كانت أو تركا – أن كل عمل رغب فيه هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه
وسلم ورتب عليه الثواب اْلزيل ومل يرد وعد يف تركه بعقوبة فهو من اإلْيان املستحب.

وكذلك كل فعل هنى عنه هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم هنيا مل يصل إىل حد التحرمي كاملكروهات

فرتكها من اإلْيان املستحب ودليل على ورع اتركه وشدة التزامه أبوامر الشرع وعلو إْيانه.

إضافة إىل أن ترك األمور املشتبهة اليت يشتبه فيها احلالل واحلرام من اإلْيان املستحب ،فالذين

يريدون املراتب العلية وبلوغ مرتبة الكمال املستحب يبتعدون عن كل شيء يشم منه رائحة احلرام من
قريب أو بعيد ويدعون ما َّل أبس به خشية ما فيه أبس ورعا يف نفوسهم وزهدا يف الدنيا وملذاهتا

وشهواهتا ،فهؤَّلء هم أصحاب النفس املطمئنة الذين اطمأنت نفوسهم ملا عند هللا وصرفوا عينهم عن
متاع الدنيا فقد شغلتهم اآلخرة عن الدنيا ،فال هم هلم إَّل نيل رضا هللا وجزيل ثوابه وهم مع ذلك

يرتكون ما ينايف الكمال املستحب من أمور اَّلعتقاد والسلوك كطلب التداوي ملا فيه من منافاة

التوكل وكلية اَّلعتماد على هللا والسؤال عند احلاجة وعدم إظهار الشكوى والضجر ملا فيه من

اإلخالل ابلصرب اْلميل ،ومن نظر إىل سري هؤَّلء الصاحلني وعباد هللا الصادقني رأى العجب العجاب
من أخبار القوم نسأل هللا أن جيمعنا هبم وأن حيشرَن يف زمرهتم وأن يوفقنا لالقتداء هبم إنه ويل ذلك

والقادر على كل شيء  ..قواعد يف بيان حقيقة اإلْيان عند أهل السنة واْلماعة لعادل الشيخاين-

بتصرف405 -
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املبحث السادس :حكم التقصري يف كل مرتبة من املراتب الثالث

اعلم أن التقصري يف هذه املراتب يكون برتك واجب أو فعل حمرم وهذا تعريف الذنوب على اإلطالق

مع وجود تفاوت بني مراتب الذنوب فمن الذنوب ما هو كفر خمرج من امللة ينايف أصل اإلْيان ومنها
ما هو كفر أصغر وكبرية وفسق ينايف كمال الواجب ويتفاوت حكم التقصري يف كل مرتبة من مراتب

اإلْيان.

فمن قصر يف أصل اإلْيان برتك واجب من الواجبات الداخلة يف أصل اإلْيان كرتك اإلقرار

ابلشهادتني وترك الصالة وانتفاء التصديق وغريمها مما تدخل يف واجبات أصل اإلْيان سواء كانت من
أعمال القلب أو اللسان أو اْلوارح ... .وأن كل أمر وردت الشريعة بكفر اتركه فهو من واجبات
أصل اإلْيان .هذا ابلنسبة لرتك واجب من واجبات أصل اإلْيان .وكذلك فإن أصل اإلْيان ينهدم
بفعل حمرم يضاده وهو :كل أمر هنى عنه الشارع وكفر فاعله  ...وأن كل حمرم كفر الشارع فاعله

فرتكه من أصل اإلْيان وفعله ينايف أصل اإلْيان وخيرج صاحبه من امللة ،ومن هذه األمور :سب هللا

والرسول ،واَّلستهزاء ابلدين ،وبغض الدين والرسول صلى هللا عليه وسلم ،وحماربة اإلسالم ،ودعاء
غري هللا والذبح له والتحاكم إىل الطاغوت وكل أمر مكفر حكم الشرع بكفر فاعله ،وقائله ومعتقده.

وأما ابلنسبة لإلْيان الواجب :فإن التقصري فيه يكون برتك واجب من الواجبات أو انتهاك حمرم من
احملرمات مما َّل تصل إىل حد الكفر كما هو احلال يف أصل اإلْيان .فمن ترك واجبا أو فعل حمرما

استحق الوعيد وصار من فساق امللة وَّل يعد من أصحاب اإلْيان الكامل الواجب ألن إْيانه نقص

ملا ارتكبه من تقصري يف واجب أو انتهاك يف حمرم من كبائر الذنوب فال يعطى له اسم اإلْيان على

اإلطالق  ...وأن اسم املؤمن املطلق َّل يعطى إَّل ملن أدى مجيع الواجبات وترك مجيع احملرمات بل
يعطى مطلق اَّلسم فقال مؤمن َنقص اإلْيان مع بيان صفة إْيانه أبنه َنقص أو يعطى له اسم اإلْيان

على التقييد فيقال مؤمن إبْيانه فاسق بكبريته .كما هو صريح النصوص الشرعية مثل قول النيب صلى

هللا عليه وسلم ((َّل يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن  )1( )) ..أي وهو كامل اإلْيان وقد روى عن
بعض السلف أهنم قالوا خيرج من اإلْيان إىل اإلسالم وهذا القول مع أن فيه سلب اسم اإلْيان

ابلكلية فإنه ليس املشهور الوارد عن السلف بل املشهور إبقاء اسم اإلْيان عليه مع التقييد أي

سلب اَّلسم املطلق عنه َّل مطلق اَّلسم وهو املعروف ابلفاسق امللي لبقائه يف دائرة امللة اإلسالمية

ْتيزا ولو وجه هذا القول يف حق مرتكب الكفر والشرك والنفاق األصغر لكان متوجها إلطالق اسم
الكفر عليه من قبل الشرع مع أن املقصود به غري املخرج من امللة كقول النيب صلى هللا عليه وسلم

((سباب املسلم فسوق وقتاله كفر)) ( )2وقوله صلى هللا عليه وسلم ((َّل ترجعوا بعدي كفارا يضرب
بعضكم رقاب بعض)) ( )3وغريها من النصوص الواردة عن املصطفى صلى هللا عليه وسلم.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)2475ومسلم ( .)57من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( ،)48ومسلم ( .)64من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه.
( )3رواه البخاري ( ،)4402ومسلم ( .)66من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما.
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فلو قيل يف مثل هذه الذنوب :إن صاحبها خيرج من اإلْيان إىل اإلسالم ،لكان له وجه من الدليل.
ألن األصغر من الكفر والشرك والنفاق أكرب من الكبائر ،ملا فيه من منافاة كمال التوحيد الواجب
والعياذ ابهلل وهللا تعاىل أعلم ... .وأن صاحب الكبرية من أهل الوعيد مع كونه يف مشيئة هللا إن شاء
عذبه وإن شاء عفا عنه ومآله إىل اْلنة َّل حمالة ِبا معه من اإلْيان والتوحيد .وهذا هو معتقد أهل

السنة واْلماعة يف مرتكب الكبائر خالفا للوعيدية (اخلوارج واملعتزلة) فإن أهل السنة واْلماعة َّل
يكفرون أحدا بذنب غري مكفر إَّل إذا استحل ذلك الذنب فعندئذ حيكم بكفره بسبب استحالله َّل
بسبب ذنبه وسيأيت إيضاح مسألة اَّلستحالل كفر حمض إذا أضيف إىل أي ذنب مهما كان درجته

يصري كفرا  ..وهذا من األصول املقررة يف معتقد أهل السنة واْلماعة وقد عرب عنه اإلمام الطحاوي

بقوله (وَّل نكفر مسلما بذنب إَّل إذا استحله) ( )1وقال احلافظ احلكمي رمحه هللا يف منظومته

الشهرية (سلم الوصول إىل علم األصول) (.)2

وَّل نكفر ابملعاصي مؤمنا إَّل مع استحالل له ملا جىن

وأما اإلْيان املستحب :فال يعترب التقصري فيه إمثا ،فإن هللا تعاىل مل يوجبه على عباده ولكن رغبهم فيه
ليصلوا إىل أعلى درجات الكمال يف اإلْيان ويفوزوا ابلدرجات العلى وينالوا الرمحة والرضوان
والفردوس واْلنان وحيوزوا وَّلية الرمحن فقد ثبت يف احلديث القدسي قال صلى هللا عليه وسلم:

((إن هللا تعاىل قال :من عادى يل وليا فقد آذنته ابحلرب ،وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما
افرتضت عليه ،وما زال عبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه ،فإذا أحببته :فكنت مسعه الذي يسمع
به ،وبصره الذي يبصر به ،ويده اليت يبطش هبا ،ورجله اليت ْيشي هبا ،وإن سألين ألعطينه ،ولئن

استعاذين ألعيذنه ،وما ترددت عن شيء أَن فاعله ترددي عن نفس املؤمن ،يكره املوت وأَن أكره

مساءته)) ( .. )3قواعد يف بيان حقيقة اإلْيان عند أهل السنة واْلماعة لعادل الشيخاين-
بتصرف -ص408 :
_________

((( )1شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)107 :
((( )2معارج القبول شرح سلم الوصول)) للحافظ احلكمي ( )1039 /3حتقيق :عمر حممود أبو

عمر ط1418 /1هـ دار ابن القيم  -الدمام.

( )3رواه البخاري ( .)6502من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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الفصل الثاين :التالزم بني الظاهر والباطن
وهي أصل آخر إليه يرجع اَّلختالف يف هذه املسألة ،أعين مسألة اإلْيان .فإن من مل يفرق بني

اإلْيان املطلق ،ومطلق اإلْيان مل يتصور اجتماع الثواب والعقاب ،والطاعة واملعصية ،واحلسنة

والسيئة ،والسنة والبدعة يف الشخص الواحد .ويف هذا يقول الشيخ ابن تيمية يف (العقيدة الواسطية)
عن أهل السنة واْلماعة( :وَّل يسلبون الفاسق امللِي اسم اإلْيان ابلكلية ،وَّل خيلدونه يف النار كما

تقوله املعتزلة ،بل الفاسق يدخل يف اسم اإلْيان يف مثل قوله تعاىلَ :وَمن قَـتَ َل ُم ْؤِمنَا َخطَئًا فَـتَ ْح ِر ُير
ٍ ٍِ ِ
ص َّدقُوا فَِإن كاَ َن ِمن قَـ ْوٍم َع ُد ٍو لَّ ُك ْم َو ُه َو ُم ْؤِم ٌن فَـتَ ْح ِر ُير َرقَـبَ ٍة
سلَّ َمةٌ إِ َىل أ َْهلِ ِه إَِّلَّ أَن يَ َّ
َرقَـبَة م ْؤمنَة َوديَةٌ َّم َ

ِ ٍ
ِ
ٍِ ِ
سلَّ َمةٌ إِ َىل أ َْهلِ ِه َوَحتْ ِر ُير َرقَـبَ ٍة م ْؤِمنَ ٍة [النساء:
م ْؤمنَة َوإن َكا َن من قَـ ْوم بَـ ْيـنَ ُك ْم َوبَـ ْيـنَـ ُهم َّميثَا ٌق فَديَةٌ م َ
ِ
ِ َّ ِ
ين إِذَا ذُك َر هللاُ
 .]92وقد َّل يدخل يف اسم اإلْيان املطلق كما يف قوله تعاىل :إِ َّمنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
اد ْهتُ ْم إِْيَ ًاَن َو َعلَى َرهبِِ ْم يَـتَـ َوَّكلُو َن [األنفال .]2 :وقوله صلى
وهبُ ْم َوإِذَا تُلِيَ ْ
َو ِجلَ ْ
ت قُـلُ ُ
آايتُهُ َز َ
ت َعلَْي ِه ْم َ
هللا عليه وسلمَّ(( :ل يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن ،وَّل يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن ،وَّل
يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن ،وَّل ينهب هنبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حني
ينتهبها وهو مؤمن)) ( .)1ويقولون :هو مؤمن َنقص اإلْيان ،أو مؤمن إبْيانه فاسق بكبرية .فال يُعطى
اَّلسم املطلق ،وَّل يُسلب مطلق اَّلسم) اهـ .فإن اإلْيان املطلق هو اإلْيان الكامل ،الذي تناول فعل

املأمور واجتناب احملذور واحملظور .أما مطلق اإلْيان ،فهذا يشمل اإلْيان الكامل ،واإلْيان الناقص
صغُر دون الكفر أو الشرك النايف ألصل اإلْيان ،فهو احلد األدىن من
رب أو َ
الذي َ
صاحبَه ٌ
ذنب َك َُ
اإلْيان ،وهو القدر الذي خيلص به من الكفر.

فمطلق اإلْيان ،هو ما بقى فيه أصل اإلْيان ،وثبت لصاحبه اسم اإلْيان ،وصح نسبة اإلْيان إليه ولو
مل يكمله .مسألة اإلْيان لعلي بن عبد العزيز الشبل – ص28 :
_________
( )1رواه البخاري ( ،)2475ومسلم ( .)57من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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وإن ظاهر العبد – عند أهل السنة واْلماعة – هو الوجه اآلخر لقلبه وابطنه ،وأنه انعكاس مباشر له
َّل يتخلف عنه وَّل يغايره ،وإذا كان الباطن صاحلاً كان الظاهر كذلك ،وإذا كان الباطن فاسداً كان

الظاهر كذلك فاسداً حبسبه؛ ألن اإلْيان أصله يف القلب ،وهو :قول القلب من املعرفة والعلم

والتصديق .عمل القلب من اإلذعان واَّلنقياد واَّلستسالم .ولكن من لوازم هذا اإلْيان – إذا حتقق

يف القلب – حتقيقها يف الظاهر ،فالظاهر َّل يتخلف عن الباطن وَّل يضاده؛ ألنه ترمجان الباطن،

ومرتبط به ارتباطاً وثيقاً .فالظاهر والباطن متالزمان َّل يكون الظاهر مستقيماً إَّل ابستقامة الباطن،

وكذلك العكس .واإلْيان املطلوب شرعاً هو اإلْيان الظاهر والباطن ،وتالزم عمل القلب بعمل
اْلوارح؛ ألنه َّل يصح إْيان العبد بواحدة دون األخرى؛ فمن زعم وجود العمل يف قلبه دون

جوارحه؛ َّل يثبت له اسم اإلْيان؛ ألن األعمال واألقوال الظاهرة من لوازم اإلْيان اليت َّل تنفك عنه،
َّلل والْيـوِم ِ
ِ
ِ
اد َّ
اآلخ ِر يُـ َوادمو َن َم ْن َح َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َكانُوا
قال هللا تبارك وتعاىلَّ :ل َِجت ُد قَـ ْوًما يُـ ْؤمنُو َن ِاب َّ َ َ ْ

ِ
ءه ْم أ َْو أَبْـنَ ُ ِ
وح ِم ْنهُ َويُ ْد ِخلُ ُه ْم
ب ِيف قُـلُوهبِِ ُم ا ِإلْيَا َن َوأَيَّ َد ُهم بُِر ٍ
ريَهتُ ْم أ ُْولَئِ َ
آاب ُ
َ
ك َكتَ َ
اءه ْم أ َْو إ ْخ َو َاهنُ ْم أ َْو َعش َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ب َّ
يها َرض َي َّ
ب
ضوا َع ْنهُ أ ُْولَئ َ
اَّللُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
ين ف َ
اَّلل أََّل إ َّن ح ْز َ
ك ح ْز ُ
َجنَّات َجتْ ِري من َحتْت َها األ َْهنَ ُ
ار َخالد َ
َِّ
َّيب َوَما أُن ِز َل إِلَْي ِه َما
اَّلل ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن [اجملادلة .]22 :وقال تعاىلَ :ولَ ْو َكانُوا يُـ ْؤِمنُو َن ِابهلل والنِ ِ
َّاختَ ُذوهم أَولِياء ولَ ِك َّن َكثِ ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ين إِذَا ذُك َر هللاُ
ُْ َْ َ
ريا م ْنـ ُه ْم فَاس ُقو َن [املائدة .]81 :وقال :إِ َّمنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
ً
اد ْهتُم إِْيَ ًاَن و َعلَى رهبِِم يـتَـوَّكلُو َن الَّ ِذ ِ
الصالَ َة َوِممَّا
يمو َن َّ
وهبُ ْم َوإِ َذا تُلِيَ ْ
َو ِجلَ ْ
ت قُـلُ ُ
آايتُهُ َز َ ْ
ين يُق ُ
ت َعلَْي ِه ْم َ
َ
َ َ ََْ
ات ِعن َد َرهبِِ ْم َوَم ْغ ِف َرةٌ َوِر ْز ٌق َك ِرميٌ [األنفال- 2 :
ك ُه ُم ال ُْم ْؤِمنُو َن َح اقا َّهلُ ْم َد َر َج ٌ
اه ْم يُ ِنف ُقو َن أ ُْولَئِ َ
َرَزقـْنَ ُ
 .]4وقال النيب صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يستقيم إْيان عبد حىت يستقيم قلبه ،وَّل يستقيم قلبه
حىت يستقيم لسانه ،وَّل يدخل رجل اْلنة َّل أيمن جاره بوائقه)) ( .)1وقال صلى هللا عليه وسلم:

((أَّل وإن يف اْلسد مضغة :إذا صلحت صلح اْلسد كله ،وإذا فسدت فسد اْلسد كله؛ أَّل وهي

القلب)) ( .)2قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف شرح هذا احلديث( :فبني أن صالح القلب
مستلزم لصالح اْلسد؛ فإذا كان اْلسد غري صاحل ،دل على أن القلب غري صاحل ،والقلب املؤمن

صاحل؛ فعلم أن من يتكلم ابإلْيان ،وَّل يعمل بهَّ ،ل يكون قلبه مؤمناً ،حىت أن املكره إذا كان يف

إظهار اإلْيان؛ فالبد أن يتكلم مع نفسه ،ويف السر مع من أيمن إليه ،وَّلبد أن يظهر على صفحات
وجهه وفلتات لسانه؛ كما قال عثمان .وأما إذا مل يظهر أثر ذلك إَّل بقوله ،وَّل بفعله قط؛ فإنه يدل

على أنه ليس يف القلب إْيان ،وذلك أن اْلسد اتبع للقلب؛ فال يستقر شيء يف القلب إَّل ظهر
موجبه ومقتضاه على البدن ،ولو بوجه من الوجوه) (.)3
_________
( )1رواه أمحد ( .)13071( )198 /3من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه .قال اهليثمي يف
((جممع الزوائد)) ( :)220 /1رواه أمحد وفيه علي بن مسعدة وثقه حيىي بن معني وغريه وضعفه
النسائي وغريه .واحلديث حسنه األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)).)2841( :

( )2رواه البخاري ( ،)52ومسلم ( .)1599من حديث النعمان بن بشري رضي هللا عنه.
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)121 /14
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وقال اإلمام احلافظ ابن رجب احلنبلي – رمحه هللا – يف شرحه هلذا احلديث أيضاً( :إن صالح
حركات العبد جبوارحه ،واجتنابه للمحرمات واتقاءه للشبهات حبسب صالح حركة قلبه.

فإن كان قلبه سليماً ،ليس فيه إَّل حمبة هللا ،وحمبة ما حيبه هللا ،وخشية هللا ،وخشية الوقوع فيما

يكرهه؛ صلحت حركات اْلوارح كلها ،ونشأ عن ذلك اجتناب احملرمات كلها ،وتوقي الشبهات

حذراً من الوقوع يف احملرمات.

وإن كان القلب فاسداً ،قد استوىل عليه اتباع هواه ،وطلب ما حيبه ،ولو كرهه هللا ،فسدت حركات
اْلوارح كلها ،وانبعثت إىل كل املعاصي واملشتبهات حبسب اتباع هوى القلب.

وهلذا يقال :القلب ملك األعضاء ،وبقية األعضاء جنوده ،وهم مع هذا جنود طائعون له ،مبعثون يف

طاعته ،وتنفيذ أوامرهَّ ،ل خيالفونه يف شيء من ذلك؛ فإن كان امللك صاحلاً كانت هذه اْلنود صاحلة،

وإن كان فاسداً كانت جنوده هبذه املثابة فاسدة ،وَّل ينفع عند هللا إَّل القلب السليم ...

فإن أعمال اْلوارح َّل تستقيم إَّل ابستقامة القلب ،ومعىن استقامة القلب أن يكون ممتلئاً من حمبة

هللا ،وحمبة طاعته ،وكراهية معصيته  ...وحركات اْلسد اتبعة حلركة القلب وإرادته ،فإن كانت حركته
وإرادته هلل وحده؛ فقد صلح وصلحت حركات اْلسد كله ،وإن كانت حركة القلب وإرادته لغري هللا
تعاىل ،فسد ،وفسدت حركات اْلسد حبسب فساد حركة القلب  ...ومعىن هذا أن حركات القلب
واْلوارح إذا كانت كلها هلل؛ فقد كمل إْيان العبد بذلك ظاهراً وابطناً ،ويلزم من صالح حركات

القلب صالح اْلوارح؛ فإذا كان القلب صاحلاً ليس فيه إَّل إرادة هللا ،وإرادة هللا ما يريده مل تنبعث
اْلوارح إَّل فيما يريده هللا) (.)1

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :فأصل اإلْيان يف القلب ،وهو قول القلب وعمله ،وهو
إقرار ابلتصديق واحلب واَّلنقياد ،وما كان يف القلب ،فال بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على اْلوارح،
وإذا مل يعمل ِبوجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه ،وهلذا كانت األعمال الظاهرة من موجب

إْيان القلب ومقتضاه ،وهي التصديق ملا يف القلب ،ودليل عليه وشاهد له ،وهي شعبة من جمموع
اإلْيان املطلق وبعض له؛ لكن ما يف القلب هو األصل ملا على اْلوارح؛ كما قال أبو هريرة – رضي

هللا عنه – إن القلب ملك ،واألعضاء جنوده؛ فإن طاب امللك ،طابت جنوده ،وإذا خبث امللك
خبثت جنوده) (.)2

وقال أيضاً( :فهذا املوضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر ابلباطن زالت عنه الشبهة يف هذا
الباب ،وعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا أقر ابلواجب وامتنع عن الفعل َّل يقتل ،أو يقتل مع

إسالمه؛ فإنه دخلت عليه الشبهة اليت دخلت على املرجئة واْلهمية ،واليت دخلت على من جعل

اإلرادة اْلازمة مع القدرة التامة َّل يكون هبا شيء من الفعل ،وهلذا كان املمتنعون من قتل هذا من
الفقهاء بنوه على قوهلم يف مسألة اإلْيان ،وأن األعمال ليست من اإلْيان ... ،وأن جنس األعمال
من لوازم إْيان القلب ،وأن إْيان القلب التام بدون شيء من األعمال الظاهرة ممتنع؛ سواء جعل

الظاهر من لوازم اإلْيان ،أو جزء من اإلْيان) (.)3
_________

( )1انظر(( :جامع العلوم واحلكم)) َّلبن رجب ( )210 /1يف شرح (احلديث السادس) من
األربعني النووية.

((( )2جمموع الفتاوى)) (.)644 /7
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)616 /7
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وقال يف موضع آخر( :وهنا أصول تنازع الناس فيها :منها أن القلب هل يقوم به تصديق ،أو
تكذيب ،وَّل يظهر قط منه شيء على اللسان واْلوارح ،وإمنا يظهر نقيضه من غري خوف؟ فالذي
عليه السلف واألئمة ومجهور الناس؛ أنه َّلبد من ظهور موجب ذلك على اْلوارح ،فمن قال :إنه

يصدق الرسول وحيبه ويعظمه بقلبه ،ومل يتكلم قط ابإلسالم ،وَّل فعل شيئاً من واجباته بال خوف؛
فهذا َّل يكون مؤمناً يف الباطن ،وإمنا هو كافر) (.)1

وقال كذلك( :وقد تبني أن الدين َّلبد فيه من قول وعمل ،وأنه ْيتنع أن يكون الرجل مؤمناً ابهلل

ورسوله بقلبه ،أو بقلبه ولسانه ،ومل يؤد واجباً ظاهراً ،وَّل صالة وَّل زكاة وَّل صياماً ،وَّل غري ذلك من
الواجباتَّ ،ل ألجل أن هللا أوجبها؛ مثل أن يؤدي األمانة ،أو يصدق احلديث ،أو يعدل يف قسمه

وحكمه؛ من غري إْيان ابهلل ورسوله ،مل خيرج بذلك من الكفر؛ فإن املشركني ،وأهل الكتاب يرون
وجوب هذه األمور ،فال يكون الرجل مؤمناً ابهلل ورسوله مع عدم شيء من الواجبات اليت خيتص
إبجياهبا حممد صلى هللا عليه وسلم) (.)2

وقال  -أيضاً -رمحه هللا( :إذا نقصت األعمال الظاهرة الواجبة؛ كان ذلك لنقص ما يف القلب من

اإلْيان؛ فال يتصور مع كمال اإلْيان الواجب الذي يف القلب أن تعدم األعمال الظاهرة الواجبة ،بل

يلزم من وجود هذا كامالً ،وجود هذا كامالً؛ كما يلزم من نقص هذا ،نقص هذا؛ إذ تقدير إْيان اتم
يف القلب بال ظاهر من قول وعمل ،كتقدير موجب اتم بال موجبه ،وعلة اتمة بال معلوهلا ،وهذا

ممتنع) (.)3

وقال اإلمام احلافظ ابن القيم رمحه هللا( :وها هنا أصل آخر :وهو أن حقيقة اإلْيان مركبة من قول
وعمل .والقول قسمان :قول القلب ،وهو اَّلعتقاد .وقول اللسان ،وهو التكلم بكلمة اإلسالم.

والعمل قسمان :عمل القلب ،وهو نيته وإخالصه .وعمل اْلوارح .فإذا زالت هذه األربعة ،زال

اإلْيان بكماله .وإذا زال تصديق القلب ،مل ينفع بقية األجزاء؛ فإن تصديق القلب شرط يف اعتقادها

وكوهنا َنفعة.

وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق؛ فهذا موضع املعركة بني املرجئة وأهل السنة؛ فأهل السنة
جممعون على زوال اإلْيان ،وأنه َّل ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب ،وهو حمبته وانقياده؛ كما مل

ينفع إبليس وفرعون وقومه ،واليهود واملشركني الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول؛ بل ويرون به سراً
وجهراً ،ويقولون :ليس بكاذب ،ولكن َّل نتبعه ،وَّل نؤمن به.
وإذا كان اإلْيان يزول بزوال عمل القلب؛ فغري مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال اْلوارح،

وَّلسيما إذا كان ملزوماً لعدم حمبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق اْلازم  ...فإنه يلزم
من عدم طاعة القلب عدم طاعة اْلوارح ،إذ لو أطاع القلب وانقاد؛ أطاعت اْلوارح وانقادت،
ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق املستلزم للطاعة ،وهو حقيقة اإلْيان.

فإن اإلْيان ليس جمرد التصديق  ...وإمنا هو التصديق املستلزم للطاعة واَّلنقياد ،وهكذا اهلدى ليس
هو جمرد معرفة احلق وتبيينه؛ بل هو معرفته املستلزمة َّلتباعه ،والعمل ِبوجبه ،وإن مسي األول هدى؛

فليس هو اهلدى التام املستلزم لالهتداء؛ كما أن اعتقاد التصديق ،وإن مسي تصديقاً؛ فليس هو

التصديق املستلزم لإلْيان ،فعليك ِبراجعة هذا األصل ومراعاته) (.)4
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)120 /14
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)621 /7
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)582 /7
((( )4كتاب الصالة وحكم اتركها)) َّلبن قيم اْلوزية (ص.)54
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وقال العالمة احملقق أبو إسحاق الشاطيب رمحه هللا( :ومن هنا جعلت األعمال الظاهرة يف الشرع
دليالً على ما يف الباطن؛ فإن كان الظاهر منخرماً؛ حكم على الباطن بذلك ،أو مستقيماً؛ حكم على
الباطن بذلك أيضاً ،وهو أصل عام يف الفقه وسائر األحكام العادايت والتجريبيات؛ بل اَّللتفات

إليها من هذا الوجه َنفع يف مجلة الشريعة جداً ،واألدلة على صحته كثرية جداً ،وكفى بذلك عمدة

أنه احلاكم إبْيان املؤمن ،وكفر الكافر ،وطاعة املطيع ،وعصيان العاصي ،وعدالة العدل ،وجرحة

اجملرح ،وبذلك تنعقد العقود وترتبط املواثيق ،إىل غري ذلك من األمور؛ بل هو كلية التشريع ،وعمدة

التكليف ابلنسبة إىل إقامة حدود الشعائر اإلسالمية اخلاصة والعامة) ( .)1اإلْيان حقيقته خوارمه
نواقضه عند أهل السنة عبدهللا بن عبداحلميد األثري -بتصرف – ص91

ويتحقق اَّللتزام الباطن بقبول الشريعة ،والرضى هبا ،والتسليم أبحكامها مع حتقيق اَّللتزام ابلعمل
الظاهر ،الذي هو أيضاً شرط يف أصل الدين من حيث اْلملة.

ومن هنا يفرتق حكم املؤمن عن املنافق يف أحكام اآلخرة ،من جهة النظر إىل عدم حتقيق اَّللتزام

الباطن ابلنسبة للمنافق ،ولو كان قد حقق اَّللتزام الظاهر.

كما أنه يتفق حكم املسلم واملنافق يف أحكام الدنيا ،من جهة النظر إىل حتقيق اَّللتزام الظاهر ابلنسبة

للمنافق أيضاً ،مع أنه مل حيقق اَّللتزام الباطن.

فالبد يف أحكام اآلخرة من حتقيق اَّللتزام الباطن والظاهر .وأما أحكام الدنيا فيكفي فيها حتقيق
اَّللتزام الظاهر ،ألنه َّل سلطان ألحد غري هللا على البواطن.

وكالمنا هنا يف حقيقة أصل الدين هو فيما يتعلق ابإلْيان املنجي يف أحكام اآلخرةَّ ،ل جمرد اإلسالم

احلكمي يف الدنيا ،وعلى هذا فالبد من حتقيق اَّللتزام ابلشريعة ابطناً وظاهراً.
 - 1اَّللتزام الباطن :وهو الفارق بني املؤمن واملنافق  ...فإن املؤمن مع التزامه الظاهر ابلشرع ملتزم

به ابطناً أيضاً .أما املنافق فإنه ولو التزم يف الظاهر ابلشريعة لكنه يف الباطن واحلقيقة غري ملتزم هبا.
وهلذا كان معظم سياق اآلايت الواردة يف بيان اشرتاط هذا اَّللتزام فيما خيتص ابملنافقني ،أو أهل

الكتاب الذين يزعمون أهنم ملتزمون حبكم هللا ،مع أهنم يف احلقيقة على غري ذلك.
ك َّلَ يـ ْؤِمنُو َن ح َّىت ُحي ِكم َ ِ
يما َش َج َر بَـ ْيـنَـ ُه ْم ُمثَّ َّلَ َِجي ُدواْ ِيف أَن ُف ِس ِه ْم
من ذلك قول هللا تعاىل :فَالَ َوَربِ َ ُ
وك ف َ
َ َ َ ُ
ِ
ت وي ِ
يما [النساء .]65 :ففي هذه اآلية نفي لإلْيان عمن مل يتحاكم إىل
َح َر ًجا ِممَّا قَ َ
سل ُمواْ تَ ْسل ً
ض ْي َ َ ُ َ
شرع هللا ،فيقبله ويرضى به ،حبيث َّل جيد يف نفسه اعرتاضاً أو حرجاً من ذلك ،بل يسلم له تسليماً.
يقول اإلمام ابن القيم :الرضى ابلقضاء الديين الشرعي واجب .وهو أساس اإلسالم وقاعدة اإلْيان.
فيجب على العبد أن يكون راضياً به ،بال حرج وَّل منازعة وَّل معارضة وَّل اعرتاض ،قال هللا تعاىل:
ك َّلَ يـ ْؤِمنُو َن ح َّىت ُحي ِكم َ ِ
ت
يما َش َج َر بَـ ْيـنَـ ُه ْم ُمثَّ َّلَ َِجي ُدواْ ِيف أَن ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِممَّا قَ َ
ض ْي َ
فَالَ َوَربِ َ ُ
وك ف َ
َ َ َ ُ
ِ
وي ِ
يما [النساء .]65 :فأقسم أهنم َّل يؤمنون حىت حيكموا رسوله ،وحىت يرتفع احلرج من
سل ُمواْ تَ ْسل ً
َُ َ
نفوسهم من حكمه ،وحىت يسلموا حلكمه تسليماً وهذا حقيقة الرضى حبكمه (.)2
_________

((( )1املوافقات)) للشاطيب (.)367 /1
((( )2مدارج السالكني)) َّلبن قيم اْلوزية (.)192 /2
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َّ ِ
ك يُ ِري ُدو َن أَن
ك َوَما أُن ِز َل ِمن قَـبْلِ َ
آمنُواْ ِِبَا أُن ِز َل إِلَْي َ
ين يَـ ْزعُ ُمو َن أ ََّهنُ ْم َ
ويقول هللا تعاىل :أََملْ تَـ َر إِ َىل الذ َ
الش ْيطَا ُن أَن ي ِ
يـتَحا َكمواْ إِ َىل الطَّاغُ ِ
وت َوقَ ْد أ ُِم ُرواْ أَن يَ ْك ُف ُرواْ بِ ِه َويُ ِري ُد َّ
ضالََّلً بَ ِعي ًدا [النساء:
ضلَّ ُه ْم َ
ُ
َ َ ُ
 .]60وهذه اآلية كاليت قبلها ،فيها نفي اإلْيان عمن يريد التحاكم إىل غري شريعة هللا ،وأن ادعاءهم
اإلْيان مع حتاكمهم إىل غري الشريعة زعم ابطل وادعاء متناقض ،إذ كيف يتحاكمون إىل الطاغوت
وهو كل ما عدا شرع هللا ،مث يزعمون مع ذلك أهنم مؤمنون بشرع هللا.

يقول اإلمام ابن كثري :هذا إنكار من هللا عز وجل على من يدعي اإلْيان ِبا أنزل هللا على رسوله

وعلى األنبياء األقدمني ،وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم يف فصل اخلصومات إىل غري كتاب هللا وسنة

رسوله ،كما ذكر يف سبب نزول هذه اآلية أهنا يف رجل من األنصار ورجل من اليهود ختاصما ،فجعل

اليهودي يقول بيين وبينك حممد .وذاك يقول بيين وبينك كعب بن األشرف .وقيل يف مجاعة من
املنافقني ممن أظهر اإلسالم ،أرادوا أن يتحاكموا إىل حكام اْلاهلية .وقيل غري ذلك .واآلية أعم من
ذلك كله ،فإهنا ذامة ملن عدل عن الكتاب والسنة وحتاكموا إىل ما سوامها من الباطل ،وهو املراد

ابلطاغوت هنا.)1( .

ِ
َّلل وِاب َّلر ُس ِ
ول َوأَطَ ْعنَا ُمثَّ يَـتَـ َو َّىل
ومما جاء أيضاً يف بيان حقيقة املنافقني قول هللا تعاىلَ :ويَـ ُقولُو َن َ
آمنَّا ِاب َّ َ
ك ِابلْم ْؤِمنِني وإِ َذا دعوا إِ َىل َِّ
اَّلل َوَر ُسولِ ِه لِيَ ْح ُك َم بَـ ْيـنَـ ُه ْم إِ َذا فَ ِري ٌق
فَ ِري ٌق ِم ْنـ ُهم ِمن بَـ ْع ِد َذلِ َ
ك َوَما أ ُْولَئِ َ ُ َ َ ُ ُ
ِ ِ
يف
ض أَِم ْارَاتبُوا أ َْم َخيَافُو َن أَن َِحي َ
ِم ْنـ ُهم م ْع ِر ُ
ني أَِيف قُـلُوهبِِم َّم َر ٌ
ضو َن َوإِن يَ ُكن َّهلُ ُم ا ْحلَ مق َأيْتُوا إِلَْيه ُم ْذعنِ َ
ك هم الظَّالِمو َن إِ َّمنَا َكا َن قَـو َل الْم ْؤِمنِني إِذَا دعوا إِ َىل َِّ
ِ
َّ
اَّلل َوَر ُسولِ ِه لِيَ ْح ُك َم
ْ ُ َ ُُ
ُ
اَّللُ َعلَْي ِه ْم َوَر ُسولُهُ بَ ْل أ ُْولَئ َ ُ ُ
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن [النور.]51 - 47 :
بَـ ْيـنَـ ُه ْم أَن يَـ ُقولُوا َِمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا َوأ ُْولَئِ َ
وهذه اآلايت أيضاً دعوى من املنافقني أهنم مؤمنون ،مع أهنم إذا دعوا إىل حكم هللا أعرضوا عنه،
فأي إْيان ملن مل يقبل حكم هللا ويسلم به.

واآلايت َّل تدل على أن إعراضهم عن حكم هللا كان معلناً ظاهراً لكل أحد ،وإَّل كانوا كافرين كفراً
ظاهراً ،كما أهنم كافرون كفراً ابطناً .لكنهم قد يستخفون بذلك ،مع إظهارهم قبول حكم هللا ،لئال
يطبق عليهم حكم املرتدين عن دين هللا .ألن املؤمن َّل ْيكن أن يرضى حبكم غري حكم هللا على

احلقيقة ،ولو حصل منه خمالفة له يف الظاهر ،لشهوة أو حنوها .وهلذا قال هللا تعاىلَ :وَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن
اَّلل ورسولُهُ أ َْمرا أَن ي ُكو َن َهلُم ِْ
ريةُ ِم ْن أ َْم ِرِه ْم [األحزاب .]36 :فالرضى بدين
َوَّل ُم ْؤِمنَ ٍة إِذَا قَ َ
ً َ
ضى َُّ َ َ ُ
اخل ََ
ُ

هللا والتحاكم إليه شرط يف حتقيق أصل الدين الذي َّل جناة بدونه.

وهذا الرضى َّل يكفي فيه جمرد التصديق ،بل َّلبد مع التصديق من اَّلنقياد والتسليم .بل قد يكون

الكافر مصدقاً ابلرسالة وَّل حيكم إبْيانه حىت يرضى ابهلل رابً وابإلسالم ديناً وِبحمد صلى هللا عليه

وسلم رسوَّلً .بل الكافر املعاند َّلبد أن تقوم عليه احلجة بصدق الرسالة ويعلم ذلك ،كما كان أبو
طالب مصدقاً برسالة الرسول صلى هللا عليه وسلم وكان يقول:

ولقد علمت أبن دين حممد  ...من خري أداين الربية ديناً
_________
((( )1تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري (.)520 /1
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لكن كان كافراً لعدم التزامه وتسليمه ِبا علم أنه حق وصدق)1( .

ومن زعم أن اإلْيان هو جمرد التصديق فالبد أن يتناقض يف مثل حال أيب طالب ،ممن عرف احلق

وأيقن به .وإن زعم الفرق بني التصديق ابلشيء والعلم أبنه حق تناقض أيضاً ،ألن هذا مما َّل ْيكن
تصوره عند مجيع اخلالئق)2( .

وقد صدق كثريون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وشهدوا بذلك وأقروا ،ومع ذلك مل حيكم

إبسالمهم ،لعدم رضاهم ابلشريعة وانقيادهم هلا واتباعهم للرسول صلى هللا عليه وسلم.
من ذلك  ...ما ورد من قصة أيب حارثة ،وقدومه على النيب صلى هللا عليه وسلم يف وفد نصارى

جنران.

قال ابن القيم عنه( :وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم وكانت ملوك الروم من أهل

النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات ،ملا يبلغهم عنه من
علمه واجتهاده يف دينهم ،فلما وجهوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من جنران جلس أبو حارثة
على بغلة له موجها إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،واىل جنبه أخ له يقال :كرز بن علقمة

يسايره ،إذ عثرت بغلة أيب حارثة ،فقال له كرز تعس األبعد يريد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
فقال له أبو حارثة بل أنت تعست ،فقال ومل اي أخي؟ فقال وهللا إنه النيب األمي الذي كنا ننتظره،

فقال له كرز فما ْينعك من اتباعه وأنت تعلم هذا؟ فقال ما صنع بنا هؤَّلء القوم ،شرفوَن ومولوَن

وأكرموَن وقد أبوا إَّل خالفه ،ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى ،فأضمر عليها منه أخوه كرز بن
علقمة حىت أسلم بعد ذلك).

قال اإلمام ابن القيم رمحه هللا يف فقه هذه القصة( :وفيها أن إقرار الكاهن الكتايب لرسول هللا صلى
هللا عليه وسلم أبنه نيب َّل يدخله يف اإلسالم ما مل يلتزم طاعته ومتابعته ،فإذا ْتسك بدينه بعد هذه
اإلقرار َّل يكون ردة منه ونظري هذا قول احلربين له وقد سأَّله عن ثالث مسائل فلما أجاهبما قاَّل

نشهد أنك نيب قال( :فما ْينعكما من اتباعي؟) قاَّل :خناف أن تقتلنا اليهود ،ومل يلزمهما بذلك

اإلسالم ،ونظري ذلك شهادة عمه أيب طالب أبنه صادق ،وأن دينه من خري أداين الربية ديناً ،ومل

تدخله هذه الشهادة يف اإلسالم.

ومن أتمل ما يف السري واألخبار الثابتة من شهادة كثري من أهل الكتاب واملشركني له صلى هللا عليه

وسلم ابلرسالة ،وأنه صادق ،فلم تدخلهم هذه الشهادة يف اإلسالم علم أن اإلسالم أمر وراء ذلك،

وأنه ليس هو املعرفة فقط وَّل املعرفة واإلقرار فقط .بل املعرفة واإلقرار واَّلنقياد والتزام طاعته ظاهراً
وابطناً) (.)3
ويقول اإلمام ابن حجر يف فوائد قصة قدوم وفد جنران( :ويف قصة أهل جنران من الفوائد أن إقرار
الكافر ابلنبوة َّل يدخله يف اإلسالم حىت يلتزم أحكام اإلسالم) (.)4

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف بيان حقيقة اإلْيان ،وأنه َّل يكفي فيه جمرد التصديق ،بل َّلبد من
اَّللتزام بشرع هللا والتحاكم إليه( :لفظ اإلقرار يتضمن اَّللتزام ،مث إنه يكون على وجهني:
أحدمها :اإلخبار .وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة وحنومها .وهذا معىن اإلقرار الذي

يذكره الفقهاء يف كتاب اإلقرار.
_________

( )1انظر(( :البداية والنهاية)) َّلبن كثري (.)43 - 41 /3
( )2انظر كالماً نفيساً عن هذه املسألة يف ((التسعينية)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية من الوجه الثامن
عشر إىل الوجه الثاين والعشرين.

((( )3زاد املعاد)) َّلبن قيم اْلوزية ( .)639 - 638 /3( ،)630 - 629 /3وانظر(( :تفسري
القرآن العظيم)) َّلبن كثري ( ،)368 /1و ((السرية النبوية الصحيحة)) ألكرم العمري (ص،)542

وأصل القصة يف الصحيحني .وانظر :البخاري ( ،)4380ومسلم ( .)2420من حديث حذيفة بن

اليمان رضي هللا عنه.
((( )4فتح الباري)) (.)95 /8
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ِ
ال
ص ِري قَالُواْ أَقـ َْر ْرََن قَ َ
والثاين :إنشاء اَّللتزام .كما يف قوله تعاىل :أَأَقـ َْر ْرُْمت َوأ َ
َخ ْذ ُْمت َعلَى ذَل ُك ْم إِ ْ
فَا ْشه ُدواْ وأ َََنْ مع ُكم ِمن َّ ِ ِ
ين [آل عمران ]81 :وليس هو هنا ِبعىن اخلرب اجملرد فإنه سبحانه
َ َ ََ
الشاهد َ
َ
َخ َذ هللا ِميثَا َق النَّبِيِني لَما آتَـيـت ُكم ِمن كِت ٍ ِ
ْم ٍة ُمثَّ َجاء ُك ْم َر ُس ٌ
ص ِد ٌق لِ َما َم َع ُك ْم
َ
َْ َ ُْ
ول م َ
قالَ :وإِ ْذ أ َ ُ
اب َوحك َ
ِ
ِ ِ
ال فَا ْش َه ُدواْ َوأ َََنْ َم َع ُكم ِم َن
ص ِري قَالُواْ أَقـ َْر ْرََن قَ َ
نص ُرنَّهُ قَ َ
ال أَأَقـ َْر ْرُمتْ َوأ َ
َخ ْذ ُْمت َعلَى ذَل ُك ْم إِ ْ
لَتُـ ْؤمنُ َّن بِه َولَتَ ُ
َّ ِ ِ
ين [آل عمران .]81 :فهذا اَّللتزام لإلْيان والنصر للرسول ،وكذلك لفظ اإلْيان فيه إخبار
الشاهد َ
وإنشاء والتزام ،خبالف لفظ التصديق اجملرد ،فمن أخرب الرجل خبرب َّل يتضمن طمأنينة إىل املخرب َّل
يقال فيه آمن له ،خبالل اخلرب الذي يتضمن طمأنينة إىل املخرب ،واملخرب قد يتضمن خربه طاعة
املستمع له وقد َّل يتضمن إَّل جمرد الطمأنينة إىل صدقه ،فإذا تضمن طاعة املستمع مل يكن مؤمناً
للمخرب إَّل ابلتزام طاعته مع تصديقه ،بل قد استعمل لفظ الكفر املقابل لإلْيان يف نفس اَّلمتناع عن
الطاعة واَّلنقياد ،فقياس ذلك أن يستعمل لفظ اإلْيان كما استعمل لفظ اإلقرار يف نفس التزام

الطاعة واَّلنقياد فإن هللا أمر إبليس ابلسجود آلدم فأىب واستكرب وكان من الكافرين) (.)1
 - 2اَّللتزام الظاهر:

َّلبد من التنبيه هنا إىل أن الغاية من الكالم عن اَّللتزام الظاهر وكونه من أصل الدين هي بيان احلكم

الشرعي هلذه املسألة ،كما أمجع عليه أهل السنة واْلماعة ،عند الكالم عن حقيقة اإلْيان ،واشرتاط
تالزم الظاهر والباطن.

لكن دون اخلوض يف أحكام املعينني وتبني أحواهلم .حيث إن بعض الطوائف قد رتبوا على هذه
القضية احلكم على الناس ابلكفر ابتداء ،وأن كل من مل يتحققوا من إسالمه بشروط وحدود ابتدعوها
فاألصل فيه الكفر ،كما ذهب آخرون إىل القول ابلتوقف يف احلكم بكفرهم أو إسالمهم ،حىت يتبينوا

حتقيق املعني ألمور جعلوها حداً لإلسالم ،مع أنه َّل تالزم بني احلكم بثبوت وصف اإلسالم للمعني
وبني ما تسميه تلك الطوائف احلد األدىن لإلسالم.

إن قضية اَّللتزام الظاهر وكونه من أصل الدين غري قضية احلكم على املعينني .ويتبني ذلك أبمرين:

األول :إن اَّللتزام الظاهر يف حقيقته التزام تفصيلي ،وإمنا هو داخل يف أصل الدين من حيث اْلملة،
خبالف اَّللتزام الباطن ،فإنه التزام إمجايل يكفي يف حتقيقه جمرد إرادته إرادة إمجالية ،ابلرضى بدين

اإلسالم والعزم على اَّللتزام به.
وهلذا َّل يعذر أحد – ممن بلغته الدعوة – جبهل أو أتول أو إكراه فيما يتعلق ابَّللتزام اإلمجايل،

خبالف اَّللتزام التفصيلي ،فإنه يشرتط يف اَّللتزام به على التفصيل قيام احلجة التفصيلية على املعني

وقدرته على التزامه .ومعىن ذلك أن الناس خيتلفون فيه حبسب بلوغ احلجة الرسالية وحبسب قدراهتم

بعد ذلك ،سواء يف ذلك ما يتعلق ِبعرفة مجيع املأمورات ،أو ما يتعلق ِبعرفة املنهيات ،ومنها أعمال
الشرك الظاهر اليت قد ختفى على بعض الناس ،وقد يفعلوهنا بغري قصد ما يكون به الشرك.

_________
((( )1جمموع الفتاوى)) (.)531 - 530 /7

()169/6

وعليه فال ْيكن اشرتاط حد أدىن لإلسالم .ألنه َّل ْيكن معرفة حال املعني وكونه مل حيقق اَّللتزام
الظاهر إَّل من جهة تلبسه بناقض ،ألن األصل املفرتض فيمن أقر ابلشهادتني أنه ملتزم ِبقتضامها.
فإن كان نقضه لاللتزام من جهة تلبسه ببعض أعمال الشرك مثالً فالبد من إقامة احلجة عليه ،والتبني

عن حاله ،وتعريضه للتوبة أوَّلً ،فإن أىب وأصر كان كافراً ،وإن رجع فهو مسلم .وَّل إشكال يف
معاملته قبل ذلك ِبقتضى اإلسالم ،ألن ذلك ظاهر حاله ،إَّل من كان من حاله على يقني.

الثاين :إن هناك فرقاً بني احلكم املطلق وحكم املعني .فاحلكم املطلق يتعلق ابلوصف الشرعي وبيان
مناط احلكم فيه .وأما حكم املعني فالبد فيه من توفر شروط وانتفاء موانع.

وهذه القاعدة هي أصل قواعد أهل السنة فيما يتعلق بتكفري املعني وهلذا كان اإلمام أمحد -رمحه هللا

– مع تكفريه للجهمية الذين يقولون إن القرآن خملوق من حيث احلكم املطلق َّل يكفر كل معني

منهم بذلك .بل كان رمحه هللا يدعو للخليفة وغريه ممن حبسه ويستغفر هلم ،وقد حللهم من كل ما
فعلوه به من الظلم والدعاء إىل القول الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين مل جيز اَّلستغفار هلم (.)1

وألجل عدم التفريق بني احلكم الشرعي املطلق وحكم املعني ضل فريقان فيما يتعلق ابَّللتزام الظاهر

وعالقته ابحلكم على املعني ،فذهب فريق إىل أنه َّلبد للحكم للمعني ابإلسالم من تبني اَّللتزام

الظاهر ،مث اختلفوا يف حده ،فمنهم من قال هو ترك النواقض ،ومنهم من جتاوز فاشرتط أعماَّلً
حمددة جعلها احلد األدىن لثبوت وصف اإلسالم.
وذهب املرجئة إىل نقيض هذا اَّلجتاه فألغوا اعتبار اَّللتزام الظاهر من جهة اَّللتزام جبنس العمل

ابلكلية من أصل الدين لنفس الشبهة ،وهي أن اَّللتزام الظاهر لو كان داخالً يف أصل الدين لكان

شرطاً يف إجراء األحكام على املعينني.

واحلقيقة أنه َّ ...ل تالزم بني األمرين من هذه اْلهة .وهكذا نرى أن شبهة املرجئة واخلوارج واحدة

من حيث األصل وهي قوهلم إن العمل إذا كان من اإلْيان فيلزم أن ينتفي اإلْيان ابنتفاء بعضه ،وإىل

هذا ذهب اخلوارج ،أو َّل ينتفي اإلْيان بذلك فال يكون العمل من اإلْيان ،وإىل هذا ذهب املرجئة.
إذ عندهم أن اإلْيان شيء واحد يذهب كله أو يبقى كلهَّ ،ل يزيد وَّل ينقص ،وهم يف هذا مل يفرقوا

بني جنس العمل الذي اشرتطه أهل السنة لتحقيق اإلْيان والنجاة يف اآلخرة وبني جزء العمل الذي
يكون ختلفه ملماً أو كبرية تنقص اإلْيان لكنها َّل هتدمه .وإمنا ينتفي اإلْيان ابلنواقض .ونعود اآلن إىل
بيان حقيقة اَّللتزام الظاهر املشروط يف أصل الدين فنجد أنه يتضمن أمرين:

األول :ترك النواقض .وَّل خالف يف اشرتاطه لتحقيق اَّللتزام الظاهر وبقاء وصف اإلسالم ،وأن من
تلبس بناقض ،وتوفرت فيه شروط التكفري وانتفت موانعه فهو كافر ،لكنهم قد خيتلفون يف حقيقة

الكفر ،بناء على اَّلختالف يف حقيقة اإلْيان.

فمن َّل يعترب العمل من اإلْيان َّل يكفر برتكه ،ألن تركه عنده ليس كفراً .ومن يسوغ دعاء األموات
فيما َّل يقدر عليه إَّل هللا َّل يكفر من يفعل ذلك ،ألن ذلك عنده ليس كفراً ،وإمنا هو من اجملاز

العقلي .وحنو ذلك.

الثاين :اَّللتزام جبنس العمل ،وهو إمجاع أهل السنة واْلماعة ،ومعىن قوهلم( :اإلْيان قول وعمل) أي

أن جمرد اإلقرار َّل يكفي لثبوت وصف اإلسالم وبقائه للمعني دون اَّللتزام ابلعمل.

_________

( )1انظر للتفصيل يف ذلك ((جمموع الفتاوى)) ( )501 - 484 /12وهذا اقتباس منه.
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وهذا هو مناط النزاع بني أهل السنة واملرجئة ،الذين بنوا قوهلم على أصول فلسفية نظرية جتريدية،
وانتهوا إىل أن العمل ليس داخالً يف مسمى اإلْيان وحقيقته ،كما أنه ليس َّلزماً له .بل يكون اإلْيان
عندهم كامالً متحققاً يف الباطن ولو مل يعمل اإلنسان أي طاعة ومل يرتك أي معصية كما صرحوا

بذلك .وأصل خطئهم يف مسمى اإلْيان أهنم أرادوا أن جيعلوا لإلْيان حداً تعرف به حقيقته وماهيته

اليت َّلبد أن يستوي فيها مجيع أفراد املعينني من املؤمنني ،حبيث َّل يقبل النقص وَّل الزايدة (.)1

وَّل يكون ذلك عندهم إَّل ِبعرفة املقومات الذاتية اليت َّل ْيكن حتققه إَّل هبا ،وبتخلف بعضها تنتفي

حقيقة اإلْيان وماهيته ابلكلية .خبالف اخلواص العرضية  -كما يقولون -اليت ليست شرطاً يف حتقيقه

وإمنا هي مثرة من مثراته.

يقول الرازي مستشكالً كالم اإلمام الشافعي يف أن الفاسق َّل خيرج من اإلْيان ،مع قوله إن العمل

من اإلْيان :قال الشافعي رضي هللا عنه :الفاسق َّل خيرج عن اإلْيان ،وهذا يف غاية الصعوبة ،ألنه لو

كان اإلْيان امساً جملموع أمور فعند فوات بعضها فقد فات ذلك اجملموع فوجب أن َّل يبقى اإلْيان
(.)2

مث نظروا حبسب هذه القاعدة إىل العمل ،فوجدوا أن من حنكم إبسالمهم خيتلفون يف اَّللتزام به ،وأن

من ترك بعض األعمال َّل حيكم بكفره ،ومل جيدوا حداا أدىن من األعمال مشروطة لثبوت وصف

اإلسالم ،ومل يفرقوا بني ما يشرتط لتحقيق اإلْيان وما يشرتط لثبوت وصف اإلسالم للمعني ،فنفوا أن

يكون اَّللتزام ابلعمل داخالً يف أصل الدين ابلكلية.

يقول أحدهم يف ذلك( :الدرجة الثالثة :أن يوجد التصديق ابلقلب والشهادة ابللسان دون األعمال

ابْلوارح ،وقد اختلفوا يف حكمه .فقال أبو طالب املكي :العمل من اإلْيان وَّل يتم دونه .وادعى
اإلمجاع فيه .واستدل أبدلة تشعر بنقيض غرضه ،كقوله تعاىل :الَّ ِذين آمنُواْ و َع ِملُواْ َّ ِ
احل ِ
ات إذ يدل
الص َ
َ َ
على أن العمل وراء اإلْيانَّ ،ل من نفس اإلْيان ،وإَّل فيكون العمل يف حكم املعاد .والعجيب أنه قد
ادعى اإلمجاع يف هذا  ...وينكر على املعتزلة قوهلم ابلتخليد يف النار بسبب الكبائر ،والقائل هبذا

قائل بعني مذهب املعتزلة ( ،)3إذ يقال له من صدق بقلبه وشهد بلسانه ،ومات يف احلال فهل هو

يف اْلنة؟ فالبد وأن يقول نعم ،وفيه حكم بوجود اإلْيان دون العمل ( ،)4فنزيد ونقول لو بقي حياً
ودخل عليه وقت صالة فرتكها مث مات أو زىن مث مات فهل خيلد يف النار؟ (.)5
_________

( )1بل وأصل ضالل كل من خالف أهل السنة يف مسمى اإلْيان كما سبق بيانه.
((( )2أصول الدين)) للرازي (ص.)128

( )3هذا مما يدل على جهل هؤَّلء حبقيقة قول السلف يف مسمى اإلْيان ،فإن أهل السنة َّل يلتزمون
بقول املعتزلة وَّل يلزمهم ،وقد دخل سوء الفهم على هؤَّلء من عدم تفريقهم بني جزء العمل وجنس
العمل ،وما هو املشروط يف حتقيق أصل الدين عند أهل السنة منهما.

( )4وهل يكلف املؤمن ابلعمل قبل أن جيب عليه؟ بل يعكس عليه السؤال ويقال لو بقي حياً
وامتنع عن العمل فهل يكفي جمرد إقراره ،وهذا مناط النزاع.
( )5بدأ اآلن يف إبطال أن يكون لإلْيان حد أدىن من األعمال ،وإذا ثبت ذلك عنده فليست

األعمال كلها شرطاً يف أصل الدين ،بناء على قاعدهتم يف أن حقيقة اإلْيان اثبتة ،يستوي فيها مجيع
أفراد املعينني.
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فإن قال نعم فهذا مراد املعتزلة .وإن قال َّل فهو تصريح أبن العمل ليس ركناً من نفس اإلْيان ،وَّل

شرطاً يف وجوده ،وَّل يف استحقاق اْلنة ( ،)1وإن قال أردت به أن يعيش مدة طويلة وَّل يصلي وَّل
يقدم على شيء من األعمال الشرعية فما ضابط تلك املدة ،وما عدد تلك الطاعات اليت برتكها

يبطل اإلْيان ،وما عدد الكبائر اليت ابرتكاهبا يبطل اإلْيان ،وهذا َّل ْيكن التحكم بتقديره ،ومل يصر

إليه صائر أصالً) (.)2

ويقول شارح (العقائد النسفية) يف بيان حقيقة اإلْيان وماهيته ،ونتيجة ذلك فيما يتعلق ابَّللتزام
ابلعمل( :إن حقيقة اإلْيان َّل تزيد وَّل تنقص ،ملا مر من أنه التصديق القليب الذي بلغ حد اْلزم
واإلذعان ،وهذا َّل يتصور فيه زايدة وَّل نقصان ،حىت إن من حصل له حقيقة التصديق فسواء أتى

ابلطاعات أو ارتكب املعاصي فتصديقه ابق على حالهَّ ،ل تغري فيه أصالً) (.)3

بل إهنم جتاوزوا جمرد إخراج العمل من مسمى اإلْيان فاختلفوا يف اإلقرار ،وهل هو شرط لإلْيان

داخل يف حقيقته أم أنه شرط إلجراء األحكام الدنيوية فقط .وذلك بناء على التزامهم أبصلهم يف
تصور ماهية اإلْيان ،وقوهلم يف أن جزء املاهية َّل ْيكن ختلفه ،وإَّل ختلفت املاهية ابلكلية.
يقول صاحب (شرح املسايرة)َّ :ل وجود للشيء إَّل بوجود ركنه واإلنسان مؤمن على التحقيق من

حني آمن ابهلل تعاىل إىل أن مات ،بل إىل األبد ،وإمنا يكون مؤمناً بوجود اإلْيان وقيامه به حقيقة ،وَّل

وجود لإلقرار يف كل حلظة.

فدل على أنه مؤمن ِبا معه من التصديق القائم بقلبه ،الدائم بتجدد أمثاله ،لكن هللا أوجب اإلقرار

ليكون شرطاً إلجراء أحكام الدنيا ،إذ َّل وقوف للعباد على ما يف الضمائر ،فتجري أحكام اآلخرة
على التصديق بدون اإلقرار ،حىت إن من أقر ومل يصدق فهو مؤمن عندَن ،وعند هللا تعاىل هو من

أهل النار .ومن صدق بقلبه ومل يقر بلسانه فهو كافر عندَن وعند هللا مؤمن من أهل اْلنة (.)4
 ...يكفي يف بيان عدم اعتبارهم العمل من اإلْيان ،وعدم اشرتاطهم اَّللتزام به كلية للنجاة يف

اآلخرة ،وَّل جمال للتوسع يف النقول عنهم يف ذلك ،فكلهم على ذلك وهو مقتضى وصفهم ابإلرجاء.
لكن الذي نريد بيانه هنا هو ما استندوا عليه لبيان مذهبهم أن اإلْيان حقيقة واحدة هي التصديق،

وأنه َّل يزيد وَّل ينقص ،وأن األعمال ،بل واإلقرار عند بعضهم ليست شرطاً يف حتقيق اإلْيان والنجاة
يف اآلخرة .ضوابط التكفري عند أهل السنة واْلماعة لعبد هللا بن حممد القرين  -بتصرف – ص61
_________

( )1ألن ركن املاهية َّل ْيكن ختلفه كما يقولون .ونعود إىل التنبيه إىل أن هذا اإلشكال مبين على

عدم فهم قول أهل السنة يف العمل املشروط يف أصل الدين ،وأنه جنس العمل َّل آحاد العمل ،وإمنا

يعرف تركه يف الظاهر من جهة اإلصرار على ذلك.

((( )2سفينة الراغب ودفينة املطالب)) حممد راغب ابشا (ص.)199
((( )3شرح العقائد النسفية)) لسعد الدين التفتازاين (ص.)445 - 444
((( )4املسامرة بشرح املسايرة)) للكمال بن اهلمام (ص.)293 - 292
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املبحث األول :مرتبة اإلسالم
اإلسالم لغة :هو اَّلنقياد واخلضوع والذل .يقال :أسلم واستسلم ،أي انقاد (.)1
اإلسالم شرعا :له معنيان:

األول :اَّلنقياد واَّلستسالم ألمر هللا الكوين القدري طوعا وكرها.
وهذا َّل ثواب فيه .قال تعاىل :أَفَـغَ ِ ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض طَ ْوعًا َوَك ْرًها
ري دي ِن هللا يَـ ْبـغُو َن َولَهُ أ ْ
َسلَ َم َمن ِيف َّ َ َ
َْ
َوإِلَْي ِه يُـ ْر َج ُعو َن [آل عمران .]83 :أي خضع وانقاد (.)2
الثاين :إخالص العبادة هلل – عز وجل – وحده َّل شريك له.
وهذا اإلسالم هو الذي حيمد عليه العبد ويثاب (.)3

وقد عرفه شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب – رمحه هللا – بقوله( :هو اَّلستسالم هلل ابلتوحيد،

واَّلنقياد له ابلطاعة ،والرباءة من الشرك وأهله) (.)4
واإلسالم ابملعىن الثاين ينقسم إىل عام وخاص:

العام :هو الدين الذي جاء به األنبياء مجيعا .وهو عبادة هللا وحده َّل شريك له.

واخلاص :هو ما جاء به نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :لفظ اإلسالم جيمع معنيني :أحدمها :اَّلنقياد واَّلستسالم.

والثاين :إخالص ذلك ،وإفراده  ..وعنوانه قولَّ :ل إله إَّل هللا .وله معنيان :أحدمها :الدين املشرتك
وهو عبادة هللا وحده َّل شريك له ،الذي بعث به مجيع األنبياء ،كما دل على احتاد دينهم نصوص

الكتاب والسنة.

والثاين :ما اختص به حممد صلى هللا عليه وسلم من الدين ،والشرعة ،واملنهاج  ..وله مرتبتان:

إحدامها :الظاهر من القول والعمل .وهي املباين اخلمسة.
والثانية :أن يكون ذلك الظاهر مطابقا للباطن (.)5
فاحلاصل أن اإلسالم يف شريعتنا إلطالقه حالتان:

احلالة األوىل :أن يطلق على اإلفراد غري مقرتن بذكر اإلْيان .فهو حينئذ يراد به الدين كله أصوله
الدين ِعن َد ِ
هللا ا ِإلسالَم وما ا ْختَـلَ َ َّ ِ
ِ
ين أ ُْوتُواْ
ْ ُ ََ
ف الذ َ
وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله ،كقوله تعاىل :إِ َّن َ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ْكتَاب إَِّلَّ ِمن بـ ْع ِد ما ج ُ ِ
يع ا ْحلِس ِ
اب [آل
ال َ
َ َ َ
اءه ُم الْعل ُ
ْم بَـ ْغيًا بَـ ْيـنَـ ُه ْم َوَمن يَ ْك ُف ْر ِب َايت هللا فَإ َّن هللا َس ِر ُ َ
عمران ]19 :وقوله :ور ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َم ِدينًا [املائدة.]3 :
ض ُ
ََ
ِ
ِ
ِ
وقوله :ومن يـبـتَ ِغ غَ ْري ا ِإلسالَِم ِدينًا فَـلَن يـ ْقبل م ْنهُ وهو ِيف اآلخرةِ من ْ ِ
ين [آل عمران.]85 :
َ َ َْ
َ ْ
اخلَاس ِر َ
َ َ
ُ َ َ َ َُ
وحنو ذلك من اآلايت.

ومنه قوله صلى هللا عليه وسلم(( :بدأ اإلسالم غريبا ،وسيعود غريبا كما بدأ غريبا ،فطوىب للغرابء))

(.)6

_________
((( )1الصحاح)) ( .)1952 /5و ((معجم مقاييس اللغة)) ( .)90 /3و ((لسان العرب)) (/12

 .)293و ((القاموس احمليط)) (.)1448

((( )2تفسري البغوي)) ( )323 /1و ((تفسري ابن كثري)) (.)503 /1

((( )3لسان العرب)) ( .)932 /12و ((معجم مفردات ألفاظ القرآن)) ( .)246و ((اإلْيان
األوسط َّلبن تيمية ،املطبوع ضمن جمموع الفتاوى)) ( .)635 /7و ((شرح األصول الثالثة َّلبن
عثيمني)) (ص.)64 :

((( )4ثالثة األصول)) (ص )64 :مع شرحها َّلبن عثيمني(( .أعالم السنة املنشورة)) (ص.)33 :
((( )5اإلْيان األوسط املطبوع ضمن جمموع الفتاوى)) ( .)635 /7و ((جمموع الفتاوى)) ()14 /1

و (.)117 /19

( )6رواه مسلم ( .)145من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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ويف مسند اإلمام أمحد من حديث عمرو بن عبسة رضي هللا عنه قال(( :جاء رجل إىل النيب صلى هللا
عليه وسلم فقال :اي رسول هللا ،ما اإلسالم؟ قال :أن تسلم قلبك هلل ،وأن يسلم املسلمون من

لسانك ويدك .قال :فأي اإلسالم أفضل؟ قال :اإلْيان .قلت :وما اإلْيان؟ قال :أن تؤمن ابهلل

ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد املوت .قلت :فأي اإلْيان أفضل؟ قال :اهلجرة .قلت :وما
اهلجرة؟ قال :أن هتجر السوء .قال :فأي اهلجرة أفضل؟ قال :اْلهاد)) (.)1

ففي هذا احلديث فسر النيب صلى هللا عليه وسلم اإلسالم ِبا فسر به اإلْيان ،وجعل اإلْيان من

اإلسالم وهو أفضله.

احلالة الثانية :أن يكون مقرتَن ابإلْيان .فرياد به حينئذ األعمال واألقوال الظاهرة .كقوله تعاىل :قَالَ ِ
ت
ِ
ِ
ِ
يعوا َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ
آمنَّا قُل َّملْ تُـ ْؤمنُوا َولَكن قُولُوا أ ْ
َسلَ ْمنَا َولَ َّما يَ ْد ُخ ِل ا ِإلْيَا ُن ِيف قُـلُوبِ ُك ْم َوإِن تُط ُ
األَ ْع َر ُ
اب َ
اَّلل غَ ُف ِ
ِ ِ
ِ
يم [احلجرات.]14 :
َّل يَل ْت ُكم م ْن أَ ْع َمال ُك ْم َش ْيـئًا إِ َّن ََّ ٌ
ور َّرح ٌ
وكقوله صلى هللا عليه وسلم ملا قال له سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه :اي رسول هللا ،مالك عن
فالن؟ فوهللا إين ألراه مؤمنا .فقال صلى هللا عليه وسلم(( :أو مسلما)) ثالث مرات (.)2

وكحديث عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه السابق ،حيث جعل اإلسالم األقوال واألعمال الظاهرة.
واإلْيان أقوال وأعمال القلوب الباطنة.
وغري ذلك من اآلايت واألحاديث (.)3

وإمنا مسى هللا سبحانه وتعاىل األعمال الظاهرة إسالما؛ ملا فيها من اَّلستسالم هلل واخلضوع واَّلنقياد

ألمره وهنيه ،واَّللتزام بطاعته ،والوقوف عند حدوده (.)4
أركان اإلسالم:

جاء يف حديث جربيل  ...أن النيب صلى هللا عليه وسلم فسر اإلسالم أبعمال اْلوارح الظاهرة من
القول والعمل .وأول ذلك :شهادة أن َّل إله إَّل هللا ،وأن حممدا رسول هللا ،وهو عمل اللسان ،مث

إقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان ،وحج البيت ملن استطاع إليه سبيال ،وهي منقسمة إىل

عمل بدين :كالصالة ،والصوم ،وإىل عمل مايل :وهو إيتاء الزكاة ،وإىل ما هو مركب منهما :كاحلج

(.)5

وإمنا ذكر هاهنا أصول أعمال اإلسالم اليت ينبين عليها ،كما دل على ذلك ما جاء يف الصحيحني
من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :بين

اإلسالم على مخس :شهادة أن َّل إله إَّل هللا ،وأن حممدا رسول هللا ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة،

واحلج وصوم رمضان)) (.)6
_________

( )1رواه أمحد ( .)17068( )114 /4قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)64 /1رجاله ثقات،
وقال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) ( :)92 /2رجال إسناده ثقات رجال الشيخني

فهو صحيح إن كان أبو قالبة مسعه من عمرو فإنه مدلس.

( )2رواه البخاري ( ،)27ومسلم (.)150

((( )3معارج القبول للحكمي)) (.)18 /2

((( )4جمموع فتاوى ومقاَّلت متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا)) ( )17 /3و
(.)21 /5
((( )5جامع العلوم واحلكم)) (.)98 /1

( )6رواه البخاري ( ،)8ومسلم ( .)16واألحاديث يف بيان هذه األركان اخلمسة كثرية جدا وهي
على نوعني ،نوع شامل ْلميعها ،ونوع خيتص كل ركن منها .انظر :معارج القبول (.)32 - 29 /2

()174/6

قال احلافظ ابن رجب رمحه هللا( :واملراد من هذا احلديث أن اإلسالم مبين على هذه اخلمس

كاألركان والدعائم لبنيانه  ..واملقصود ْتثيل اإلسالم بنيانه ،ودعائم البنيان هذه اخلمس ،فال يثبت
البنيان بدوهنا ،وبقية خصال اإلسالم كتتمة البنيان ،فإذا فقد منها شيء ،نقص البنيان وهو قائم َّل
ينقض بنقص ذلك ،خبالف نقض هذه الدعائم اخلمس؛ فإن اإلسالم يزول بفقدها مجيعها بغري

إشكال ،وكذلك يزول بفقد الشهادتني ،واملراد ابلشهادتني اإلْيان ابهلل ورسوله .وقد جاء يف رواية
البخاري تعليقا(( :بين اإلسالم على مخس :إْيان ابهلل ورسوله)) ( )1وذكر بقية احلديث .ويف رواية

ملسلم(( :على مخس :على أن يوحد هللا)) ويف رواية له(( :على أن يعبد هللا ويكفر ِبا دونه)) (.)2

وهبذا يعلم أن اإلْيان ابهلل ورسوله داخل يف ضمن اإلسالم.
وأما إقام الصالة ،فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من اإلسالم ،ففي

صحيح مسلم عن جابر ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك

الصالة)) (.)3

وذهب إىل هذا القول مجاعة من السلف واخللف وذهبت طائفة منهم إىل أن من ترك شيئا من أركان

اإلسالم اخلمسة عمدا أنه كافر بذلك) (.)4
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا :قوله صلى هللا عليه وسلم(( :اإلسالم هو اخلمس)) ( )5يريد

أن هذا كله واجب داخل يف اإلسالم ،فليس لإلنسان أن يكتفي ابإلقرار ابلشهادتني ،وكذلك اإلْيان
جيب أن يكون على هذا الوجه املفصلَّ ،ل يكتفي فيه ابإلْيان اجململ ،وهلذا وصف اإلسالم هبذا.

وقد اتفق املسلمون على أنه من مل أيت ابلشهادتني فهو كافر ،وأما األعمال األربعة فاختلفوا يف

تكفري اتركها ،وحنن إذا قلنا :أهل السنة متفقون على أنه َّل يكفر ابلذنب ،فإمنا نريد به املعاصي

كالزَن والشرب .وأما هذه املباين ففي تكفري اتركها نزاع مشهور .وعن أمحد يف ذلك نزاع ،وإحدى

الرواايت عنه أنه يكفر من ترك واحدة منها وعنه رواية اثنيةَّ :ل يكفر إَّل برتك الصالة والزكاة فقط.

ورواية اثلثةَّ :ل يكفر إَّل برتك الصالة والزكاة إذا قاتل اإلمام عليها .ورابعةَّ :ل يكفر إَّل برتك
الصالة .وخامسةَّ :ل يكفر برتك شيء منهن .وهذه أقوال معروفة للسلف.

ومما يوضح ذلك أن جربيل ملا سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن اإلسالم واإلْيان واإلحسان كان

يف آخر األمر بعد فرض احلج ،واحلج فرض سنة تسع أو عشر (.)6

سبب اختصاص هذه األركان اخلمسة بكوهنا أركان اإلسالم دون غريها من الواجبات:
إذا كان ما أوجبه هللا من األعمال الظاهرة أكثر من هذه اخلمس؛ فلما خصت هذه اخلمس بكوهنا
هي اإلسالم ،وعليها بين ،دون غريها من الواجبات؟

واْلواب :ألن هذه األركان اخلمسة هي أظهر شعائر اإلسالم ،وبقيام العبد هبا يتم استسالمه ،وهلذا
كانت واجبة على األعيان دون سواها.

قال اإلمام ابن الصالح رمحه هللا( :وحكم اإلسالم يف الظاهر يثبت ابلشهادتني ،وإمنا أضاف إليهما
الصالة والزكاة واحلج والصوم ،لكوهنا أظهر شعائر اإلسالم وأعظمها ،وبقيامه هبا يتم استسالمه،

وتركه هلا يشعر ابحنالل قيد انقياده أو اختالله) (.)7

وقد بسط شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا اْلواب على هذا السؤال حيث عقد له فصال يف كتابه
اإلْيان .قال فيه:

_________

( )1رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم قبل حديث ( .)7533قال ابن حجر يف ((تغليق التعليق))

( :)370 /5وأما حديث أيب هريرة يف قصة بالل فأسنده املؤلف يف كتاب صالة الليل من طريق أيب
زرعة عنه.
( )2رواه مسلم ( .)16من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
( )3رواه مسلم (.)82

((( )4جامع العلوم واحلكم)) (.)147 - 145 /1
(َّ )5ل أصل له.

((( )6اإلْيان)) ( ،)286و ((شرح العمدة)) (ص.)87 - 86 :
((( )7صيانة صحيح مسلم)) (ص.)134 :
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(قد أجاب بعض الناس أن هذه أظهر شعائر اإلسالم وأعظمها .وبقيام العبد هبا يتم استسالمه ،وتركه
هلا يشعر ابحنالل قيد القيادة.
والتحقيق أن النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسالم العبد لربه مطلقا ،الذي جيب
هلل عبادة حمضة على األعيان ،فيجب على كل من كان قادرا عليه أن يعبد هللا هبا خملصا له الدين،

وهذه هي اخلمس .وما سوى ذلك فإمنا جيب أبسباب املصاحل ،فال يعم وجوهبا مجيع الناس ،بل إما:

 )1أن يكون فرضا على الكفاية كاْلهاد ،واألمر ابملعروف ،والنهي عن املنكر ،وما يتبع ذلك من
إمارة ،وحكم وفتيا ،وإقراء وحتديث ،وغري ذلك.
 )2وإما أن جيب بسبب حق لآلدميني .خيتص به من وجب له وعليه ،وقد يسقط إبسقاطه ،وإذا

حصلت املصلحة ،أو اإلبراء ،إما إببرائه ،وإما حبصول املصلحة .فحقوق العباد مثل قضاء الديون،

ورد املغصوب ،والعواري ،والودائع ،واإلنصاف من املظامل من الدماء واألموال واألعراض ،إمنا هي

حقوق اآلدميني ،وإذا أبرئوا منها سقطت ،وجتب على شخص دون شخص ،يف حال دون حال .مل

جتب عبادة حمضة هلل على كل عبد قادر ،وهلذا يشرتك فيها املسلمون واليهود والنصارى ،خبالف
اخلمسة فإهنا من خصائص املسلمني.

وكذلك ما جيب من صلة األرحام ،وحقوق الزوجة ،واألوَّلد ،واْلريان ،والشركاء ،والفقراء ،وما جيب
من أداء الشهادة ،والفتيا ،واإلمارة ،واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،واْلهاد كل ذلك جيب

أبسباب عارضة على بعض الناس دون بعض ْللب منافع ودفع مضار ،لو حصلت بدون فعل

اإلنسان مل جتب .فما كان مشرتكا فهو واجب على الكفاية ،وما كان خمتصا فإمنا جيب على زيد دون
عمروَّ .ل يشرتك الناس يف وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى اخلمس .فإن زوجة زيد

وأقاربه ليست زوجة عمرو وأقاربه .فليس الواجب على هذا ،مثل الواجب على هذا ،خبالف صوم
رمضان ،وحج البيت ،والصلوات اخلمس ،والزكاة ،فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإهنا واجبة هلل.

وهلذا وجب فيها النية .ومل جيز أن يفعلها الغري عنه بال إذنه .ومل تطلب من الكفار .وحقوق العباد َّل

يشرتط هلا النية ،ولو أداها غريه عنه بغري إذنه برئت ذمته .ويطالب هبا الكفار) ( .)1أعمال القلوب
حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة واْلماعة وعند خمالفيهم لسهل بن رفاع العتييب53 /1-
_________
((( )1اإلْيان)) ((( )297شرح العقيدة الطحاوية)) ( )363ذكره خمتصرا.
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املبحث الثاين :مرتبة اإلْيان
(واإلْيان) هي املرتبة الثانية يف احلديث املذكور واإلْيان لغة التصديق قال إخوة يوسف ألبيهم َوَما
َنت ِِبُْؤِم ٍن لِنَا ولَو ُكنَّا ِ ِ
ني [يوسف ]17 :يقول ِبصدق وأما يف الشريعة فإلطالقه حالتان:
أ َ
صادق َ
َ
َْ

(احلالة األوىل) أن يطلق على األفراد غري مقرتن بذكر اإلسالم فحينئذ يراد به الدين كله كقوله عز
ات إِ َىل النـموِر [البقرة ]257 :وقوله :وهللا وِ م ِ
يل الَّ ِذين آمنُواْ خيُْ ِرج ُهم ِمن الظملُم ِ
ني
يل ال ُْم ْؤمنِ َ
ُ
وجل :هللاُ َوِ م َ َ
َ َُ
َ َ
ُ
وهبم لِ ِذ ْك ِر َِّ
ِِِ
اَّللَ [احلديد]16 :
آمنُوا أَن َختْ َ
ين َ
ش َع قُـلُ ُُ ْ
[آل عمران ]68 :وقوله تعاىل :أََملْ َأيْن للَّذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني [املائدة:
وقولهَ :و َعلَى هللا فَـلْيَـتَـ َوَّك ِل ال ُْم ْؤمنُو َن [إبراهيمَ ]11 :و َعلَى هللا فَـتَـ َوَّكلُواْ إِن ُكنتُم م ْؤمنِ َ
 ]23وقوله صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يدخل اْلنة إَّل نفس مؤمنة)) (.)1
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3260ومسلم ( .)111من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .بلفظة

((مسلمة)) بدَّلً من ((مؤمنة)) .ورواه بلفظه :الرتمذي ( ،)3092والنسائي ( ،)234 /5وأمحد (/1
 .)79من حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.
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ِ َّ ِ
ين إِ َذا
وهلذا حصر هللا اإلْيان فيمن التزم الدين كله ابطنا وظاهر يف قوله عز وجل :إِ َّمنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
اد ْهتُم إِْيَ ًاَن و َعلَى رهبِِم يـتَـوَّكلُو َن الَّ ِذ ِ
يمو َن َّ
الصالَةَ
وهبُ ْم َوإِذَا تُلِيَ ْ
ذُكِ َر هللاُ َو ِجلَ ْ
ت قُـلُ ُ
آايتُهُ َز َ ْ
ين يُق ُ
ت َعلَْي ِه ْم َ
َ
َ َ ََْ
ِ
ات ِعن َد َرهبِِ ْم َوَمغْ ِف َرةٌ َوِر ْز ٌق َك ِرميٌ [األنفال2 :
ك ُه ُم ال ُْم ْؤِمنُو َن َح اقا َّهلُ ْم َد َر َج ٌ
اه ْم يُ ِنف ُقو َن أ ُْولَئِ َ
َوممَّا َرَزقـْنَ ُ
ِ
ِِ
ِ َّ ِ
اه ُدوا ِأب َْم َواهلِِ ْم َوأَن ُف ِس ِه ْم
آمنُوا ِاب ََّّلل َوَر ُسوله ُمثَّ َملْ يَـ ْرَاتبُوا َو َج َ
ين َ
  ]4وقوله عز وجل :إِ َّمنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َِ
ِ َّ ِ
ك ُهم َّ ِ
يل َِّ ِ
ِيف َسبِ ِ
ين إِ َذا ذُكِ ُروا ِهبَا
الصادقُو َن [احلجرات ]15 :وقوله تعاىل :إِ َّمنَا يُـ ْؤم ُن ِِب َايتنَا الذ َ
اَّلل أ ُْولَئ َ ُ
ضِ
ِ ِ ِِ
اج ِع يَ ْد ُعو َن َرَّهبُ ْم َخ ْوفًا
ْربو َن تَـتَ َج َ
اىف ُجنُ ُ
وهبُ ْم َع ِن ال َْم َ
َخ مروا ُس َّج ًدا َو َسبَّ ُحوا حبَ ْمد َرهب ْم َو ُه ْم َّل يَ ْستَكِ ُ
ِ
اه ْم يُ ِنف ُقو َن فَال تَـ ْعلَ ُم نَـ ْفس َّما أُ ْخ ِفي َهلُم ِمن قُـ َّرةِ أَ ْع ُ ٍ
ني َج َزاء ِِبَا َكانُوا يَـ ْع َملُو َن
َوطَ َم ًعا َوممَّا َرَزقـْنَ ُ
ٌ
َ
[السجدة ]17 - 15 :وفسرهم ِبن اتصف بذلك كله يف قوله عز وجل :امل َذلِ َ ِ
ب
ك الْكتَ ُ
اب َّلَ َريْ َ
ب وي ِقيمو َن َّ ِ
فِ ِيه ه ًدى لِلْمت َِّقني الَّ ِذ ِ
َّ ِ
ِ
ين يُـ ْؤِمنُو َن ِِبَا أُن ِز َل
الصال َة َوممَّا َرَزقـْنَ ُ
ُ
ين يُـ ْؤمنُو َن ِابلْغَْي ِ َ ُ ُ
اه ْم يُنف ُقو َن والذ َ
ُ َ َ

ك وِاب ِ
ِ ِ
ك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن
ك َعلَى ُه ًدى ِمن َّرهبِِ ْم َوأ ُْولَئِ َ
آلخ َرةِ ُه ْم يُوقِنُو َن أ ُْولَئِ َ
إِلَْي َ
ك َوَما أُن ِز َل من قَـ ْبل َ َ
ض
ض َها َّ
الس َم َاو ُ
[البقرة ]5 - 1 :وقال هللا تعاىلَ :و َسا ِر ُعواْ إِ َىل َم ْغ ِف َرةٍ ِمن َّربِ ُك ْم َو َجن ٍَّة َع ْر ُ
ات َواأل َْر ُ
ِ
ِ
ِ
َّت لِلْمت َِّق َّ ِ
ني َع ِن النَّا ِ
ب
ني الْغَْي َ
س َوهللاُ ُِحي م
ين يُ ِنف ُقو َن ِيف َّ
ظ َوال َْعاف َ
الس َّراء َوالض ََّّراء َوالْ َكاظ ِم َ
أُعد ْ ُ َ
ني الذ َ
الْمح ِسنِني والَّ ِذين إِذَا فَـعلُواْ فَ ِ
استَـغْ َف ُرواْ لِ ُذنُوهبِِ ْم َوَمن يَـغْ ِف ُر
اح َ
س ُه ْم ذَ َك ُرواْ هللاَ فَ ْ
َ
ُْ ََ َ
شةً أ َْو ظَلَ ُمواْ أَنْـ ُف َ
ال مذنُوب إَِّلَّ هللا وَمل ي ِ
َّات َجتْ ِري
ك َج َزآ ُؤ ُهم َّم ْغ ِف َرةٌ ِمن َّرهبِِ ْم َو َجن ٌ
ص مرواْ َعلَى َما فَـ َعلُواْ َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن أ ُْولَئِ َ
َ
َُُْ
ِِ
ِمن َحتْتِها األ َْهنَار َخالِ ِد ِ
ني [آل عمران ]136 - 133 :ويف قوله تعاىل:
َج ُر ال َْعامل َ
يها َونِ ْع َم أ ْ
ين ف َ
َ
ُ
َ
ٍ
ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
ِِ
ين يَـتَّـ ُقو َن َويُـ ْؤتُو َن َّ
ين
َوَر ْمحَِيت َو ِس َع ْ
ين ُهم ِِب َايتنَا يُـ ْؤمنُو َن الذ َ
الزَكاةَ َوالذ َ
سأَ ْكتُـبُـ َها للَّذ َ
ت ُك َّل َش ْيء فَ َ
َّيب األ ُِم َّي الَّ ِذي َِجي ُدونَه مكْت ِ
يل أيْمرهم ِابلْمعر ِ
ِ ِ
وف
الر ُس َ
يَـتَّبِ ُعو َن َّ
ول النِ َّ
َُ ًُ
واب عن َد ُه ْم ِيف التـ َّْوَراة َوا ِإل ْجن ِ َ ُ ُ ُ َ ْ ُ
اهم َع ِن الْمن َك ِر وُِحي مل َهلُم الطَّيِب ِ
ات َوُحيَ ِرُم َعلَْي ِه ُم ْ
ص َرُه ْم َواألَ ْغالَ َل الَِّيت
اخلَبَآئِ َ
ث َويَ َ
ض ُع َع ْنـ ُه ْم إِ ْ
ُ َ
َويَـ ْنـ َه ُ ْ
ُ َ
ت َعلَي ِهم فَالَّ ِذين آمنُواْ بِ ِه و َع َّزروهُ ونَصروهُ واتَّـبـعواْ الن َّ ِ
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن
ي أُن ِز َل َم َعهُ أ ُْولَئِ َ
َ ُ َ َُ َ َ ُ
َ َ
َكانَ ْ ْ ْ
َ
مور الذ َ
[األعراف ،]157 - 156 :وقال هللا تعاىل :قَ ْد أَفْـلَح الْم ْؤِمنُو َن الَّ ِذين هم ِيف صالهتِِم َخ ِ
اش ُعو َن
َ ُْ َ ْ
َ ُ
لزَكاةِ فَ ِ
َّ ِ
َّ ِ
اعلُو َن والَّ ِذين ُهم لُِفر ِ
ين ُه ْم لِ َّ
وج ِه ْم َحافِظُو َن إَِّلَّ َعلَى
ين ُه ْم َع ِن اللَّغْ ِو ُم ْع ِر ُ
ضو َن َوالذ َ
َوالذ َ
َ َ ْ ُ
ِ
أَ ْزو ِ
ِ َّ
ك
اج ِه ْم ْأو َما َملَ َك ْ
ك فَأ ُْولَئِ َ
ني فَ َم ِن ابْـتَـغَى َوَراء َذلِ َ
ري َملُوم َ
َ
ت أ َْْيَا ُهنُ ْم فَإهنُ ْم غَ ْ ُ
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ِ
َّ ِ
َّ ِ
ك ُه ُم
صلَ َواهتِِ ْم ُحيَافِظُو َن أ ُْولَئِ َ
ُه ُم ال َْع ُ
ين ُه ْم أل ََم َاَنهتِِ ْم َو َع ْه ِده ْم َر ُ
ين ُه ْم َعلَى َ
اعو َن َوالذ َ
ادو َن َوالذ َ
ِ
ِ
َّ ِ
ْك
يها َخالِ ُدو َن [املؤمنون ]11 - 1 :وقال هللا تعاىل :طس تِل َ
س ُه ْم ف َ
ال َْوا ِرثُو َن الذ َ
ين يَ ِرثُو َن الْف ْر َد ْو َ
ِ ِ
آلخرةِ
ني ه ًدى وب ْشرى لِلْم ْؤِمنِني الَّ ِذ ِ
ِ
آن وكِتَ ٍ ِ
الصال َة َويُـ ْؤتُو َن َّ
يمو َن َّ
آاي ُ
ين يُق ُ
َ
اب مب ٍ ُ َ ُ َ ُ َ َ
الزَكا َة َو ُهم اب َ
ت الْ ُق ْر َ
ُه ْم يُوقِنُو َن [النمل ]3 - 1 :وغريها من اآلايت وقد فسر هللا تعاىل اإلْيان بذلك كله يف قوله تعاىل
هلل والْيـوِم ِ
ِ
َّ
وه ُك ْم قِبَل ال َْم ْش ِر ِق َوال َْمغْ ِر ِ
اآلخ ِر َوال َْمآلئِ َك ِة
ب َولَ ِك َّن الِ َّ
س الِ َّ
ْرب أَن تُـ َولمواْ ُو ُج َ
آم َن ِاب َ َ ْ
ْرب َم ْن َ
َ
ل ْي َ
يل و َّ ِ
ال َعلَى حبِ ِه ذَ ِوي الْ ُقرىب والْيـتَامى والْم ِ
وال ِ
ني وابْن َّ ِ
ْكتَ ِ
ني َوِيف
ني َوآتَى ال َْم َ
السآئِل َ
اب َوالنَّبِيِ َ
ُ
السب ِ َ
َ
ساك َ َ َ
َْ َ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
اه ُدواْ و َّ ِ
ِ
الرقَ ِ
الصال َة َوآتَى َّ
ِ
ني
ام َّ
ْساء والض ََّّراء َوح َ
اب َوأَقَ َ
ين ِيف الْبَأ َ
الزَكا َة َوال ُْموفُو َن ب َع ْهده ْم إِ َذا َع َ َ
الصاب ِر َ
ْس أُولَئِ َ َّ ِ
الْبَأ ِ
ك ُه ُم ال ُْمتَّـ ُقو َن [البقرة.]177 :
ص َدقُوا َوأُولَئِ َ
ين َ
ك الذ َ
وفسره النيب صلى هللا عليه وسلم بذلك كله يف حديث وفد عبد القيس يف الصحيحني وغريمها فقال:
((آمركم ابإلْيان ابهلل وحده قال :أتدرون ما اإلْيان ابهلل وحده قالوا :هللا ورسوله أعلم قال :شهادة

أن َّل إله إَّل هللا وأن حممدا رسول هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا من املغنم

اخلمس)) ()1

وقد جعل صلى هللا عليه وسلم صيام رمضان إْياَن واحتسااب من اإلْيان وكذا قيام ليلة القدر وكذا

أداء األمانة وكذا اْلهاد واحلج واتباع اْلنائز وغري ذلك ويف الصحيحني(( :اإلْيان بضع وسبعون

شعبة أعالها َّل إله إَّل هللا وأدَنها إماطة األذى عن الطريق)) ( .)2وهذه الشعب املذكورة قد جاءت
يف القرآن والسنة يف مواضع متفرقة منها ما هو من قول القلب وعمله ومنها ما هو من قول اللسان

ومنها ما هو من عمل اْلوارح.

وملا كانت الصالة جامعة لقول القلب وعمله وقول اللسان وعمله وعمل اْلوارح مساها هللا تعاىل
َّاس لَرُؤ ٌ ِ
إْياَن يف قوله تعاىل :وما َكا َن هللا لِي ِ
ِ
ض َِ
ِ
يم [البقرة ]143 :يعين
ُ ُ
ََ
وف َّرح ٌ
يع إْيَانَ ُك ْم إ َّن هللاَ ابلن ِ َ
صالتكم كما يعلم من سبب نزول هذه اآلية  ...واآلايت واألحاديث يف هذا الباب يطول ذكرها

وإمنا أشرَن إىل طرف منها يدل على ما وراءه وابهلل التوفيق.

وهذا املعىن هو الذي قصده السلف الصاحل بقوهلم رمحهم هللا :إن اإلْيان اعتقاد وقول وعمل وإن

األعمال كلها داخلة يف مسمى اإلْيان وحكى الشافعي على ذلك إمجاع الصحابة والتابعني ومن
بعدهم ممن أدركهم.
_________

( )1رواه البخاري ( )53وهذا لفظه ،ومسلم ( .)17من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
( )2رواه البخاري ( ،)9ومسلم ( .)35من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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وأنكر السلف على من أخرج األعمال عن اإلْيان إنكارا شديدا وممن أنكر ذلك على قائله وجعله
حمداث ممن مسى لنا سعيد بن جرير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختياين والنخعي والزهري
وإبراهيم وحيىي بن أيب كثري والثوري واألوزاعي وعمر بن عبد العزيز وغريهم .قال الثوري :هو رأي

حمدث أدركنا الناس على غريه ( )1وقال األوزاعي :كان من مضى من السلف َّل يفرقون بني العمل
واإلْيان .وكتب عمر بن عبد العزيز إىل األمصار أما بعد :فإن اإلْيان فرائض وشرائع فمن استكملها
استكمل اإلْيان )2( .ومن مل يستكملها مل يستكمل اإلْيان وهذا املعىن هو الذي أراد البخاري إثباته
يف كتاب اإلْيان وعليه بوب أبوابه كلها فقال( :ابب أمور اإلْيان) و (ابب الصالة من اإلْيان) ،و

(ابب الزكاة من اإلْيان) و (ابب اْلهاد من اإلْيان) و (ابب حب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من

اإلْيان) و (ابب احلياء من اإلْيان) و (ابب صوم رمضان احتسااب من اإلْيان) و (ابب اتباع اْلنائز

من اإلْيان) (وابب أداء الصلوات اخلمس من اإلْيان) وسائر أبوابه .وكذلك صنع النسائي يف

(اجملتىب) وبوب الرتمذي على حديث :وفد عبد القيس (ابب ما جاء يف إضافة الفرائض إىل اإلْيان)
وكالم أئمة احلديث وترامجهم يف كتبهم يطول ذكره وهو معلوم مشهور ومما قصدوه بذلك الرد على

أهل البدع ممن قال هو جمرد التصديق فقط كابن الراوندي ومن وافقه من املعتزلة وغريهم إذ على هذا
القول يكون اليهود أقروا برسالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واستيقنوها ومل يتبعوه مؤمنني بذلك
وقد نفى هللا اإلْيان عنهم

وقال جهم بن صفوان وأتباعه :هو املعرفة ابهلل فقط وعلى هذا القول ليس على وجه األرض كافر

ابلكلية إذ َّل جيعل اخلالق سبحانه أحد وما أحسن ما قاله العالمة ابن القيم رمحه هللا تعاىل يف نونيته
الكافية الشافية

قالوا وإقرار العباد أبنه  ...خالقهم هو منتهى اإلْيان

والناس يف اإلْيان شيء واحد  ...كاملشط عند ْتاثل األسنان
فاسأل أاب جهل وشيعته ومن  ...واَّلمهو من عابدي األواثن

وسل اليهود وكل أقلف مشرك  ...عبد املسيح مقبل الصلبان
واسأل مثود وعاد بل سل قبلهم  ...أعداء نوح أمة الطوفان

واسأل أاب اْلن اللعني أتعرف  ...اخلالق أم أصبحت ذا نكران  ...واسأل شرار اخللق أقبح أمة ...

لوطية هم َنكحوا الذكران  ...واسأل كذاك إمام كل معطل  ...فرعون مع قارون مع هامان  ...هل
كان فيهم منكر للخالق  ...الرب العظيم مكون األكوان  ...فليبشروا ما فيهموا من كافر  ...هم

عند جهم كاملو اإلْيان  ...وقالت املرجئة والكرامية اإلْيان هو اإلقرار ابللسان دون عقد القلب
ات أَبَ ًدا َوَّلَ تَـ ُق ْم
َح ٍد ِم ْنـ ُهم َّم َ
فيكون املنافقون على هذا مؤمنني وقد قال هللا تعاىلَ :وَّلَ تُ َ
ص ِل َعلَى أ َ
ِ
هلل ورسولِ ِه وماتُواْ وهم فَ ِ
ِ َّ
ك أ َْم َوا ُهلُ ْم َوأ َْوَّلَ ُد ُه ْم إِ َّمنَا يُ ِري ُد هللاُ أَن
اس ُقو َن َوَّلَ تُـ ْع ِج ْب َ
َعلَ َى قَ ِْربه إِهنُ ْم َك َف ُرواْ ِاب َ َ ُ َ َ َ ُ ْ
ِ ِ
س ُه ْم َو ُه ْم َكافِ ُرو َن [التوبة ]85 - 84 :وغري ذلك من اآلايت وهم
يُـ َعذ َهبُم هبَا ِيف ال مدنْـيَا َوتَـ ْزَه َق أَن ُف ُ
قد نطقوا ابلشهادتني أبلسنتهم فقط وكذهبم هللا عز وجل يف دعواهم يف غري موضع من القرآن.
_________

( )1رواه عبد هللا بن أمحد يف ((السنة)) ( ،)311 /1واآلجري يف ((الشريعة)) (ص.)151

( )2رواه البخاري معلقا بصيغة اْلزم يف كتاب :اإلْيان ،ابب :اإلْيان وقول النيب صلى هللا عليه
وسلم ((بين اإلسالم على مخس)) .ووصله ابن أيب شيبة يف مصنفه ( ،)172 /6والبيهقي يف ((شعب

اإلْيان))  ،78 /1وقال ابن حجر يف ((تغليق التعليق)) ( :)20 /2وهو إسناد صحيح ورجاله
ثقات.
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وقال آخرون التصديق ابْلنان واإلقرار ابللسان وهذا قول خمرج ألركان اإلسالم الظاهرة املذكورة يف
حديث جربيل وهو ظاهر البطالن.
وذهب اخلوارج والعالف ومن وافقهم إىل أنه الطاعة أبسرها فرضا كانت أو نفال وهذا القول مصادم

لتعليم النيب صلى هللا عليه وسلم لوفود العرب السائلني عن اإلسالم واإلْيان وكل ما يقول له السائل
يف فريضة هل علي غريها؟ قالَّ :ل إَّل أن تطوع شيئا )1( .وذهب اْلبائي وأكثر املعتزلة البصرية إىل

أنه الطاعات املفروضة من األفعال والرتوك دون النوافل وهذا أيضا يدخل املنافقني يف اإلْيان وقد
نفاه هللا تعاىل عنهم وقال الباقون منهم العمل والنطق واَّلعتقاد والفرق بني هذا وبني قول السلف

الصاحل أن السلف مل جيعلوا كل األعمال شرطا يف الصحة بل جعلوا كثريا منها شرطا يف الكمال كما
قال عمر بن عبد العزيز فيها من استكملها استكمل اإلْيان ومن مل يستكملها مل يستكمل اإلْيان
واملعتزلة جعلوها كلها شرطا يف الصحة وهللا أعلم.

(احلالة الثانية) أن يطلق اإلْيان مقروَن ابإلسالم وحينئذ يفسر ابَّلعتقادات الباطنة كما يف حديث
الص ِ
ِ
احلَات [النساء ]57 :يف غري
آمنُوا َو َع ِملُوا َّ
ين َ
جربيل هذا وما يف معناه وكما يف قوله تعاىل َوالذ َ
موضع من كتابه وكما قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف دعاء اْلنازة(( :اللهم من أحييته منا فأحيه
على اإلسالم ومن توفيته منا فتوفه على اإلْيان)) ( )2وذلك أن األعمال ابْلوارح وإمنا يتمكن منها
يف احلياة فأما عند املوت فال يبقى غري قول القلب وعمله  ...واحلاصل أنه إذا أفرد اإلسالم واإلْيان
ابلذكر فال فرق بينهما حينئذ بل كل منهما على انفراده يشمل الدين كله وإن فرق بني اَّلمسني كان

الفرق بينهما ِبا يف هذا احلديث اْلليل واجملموع مع اإلحسان هو الدين كما مسى النيب صلى هللا عليه

وسلم ذلك كله دينا وهبذا حيصل اْلمع بني هذا احلديث وبني األحاديث اليت فيها تفسري اإلْيان

ابإلسالم واإلسالم ابإلْيان وبذلك مجع بينه وبينها أهل العلم .معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل
علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – ص745

(ينظر تفصيل ذلك ،يف الكتاب الثامن من هذه املوسوعة)

_________

( )1رواه البخاري ( ،)46ومسلم ( .)11من حديث طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه.

( )2رواه أبو داود ( ،)3201والرتمذي ( ،)1024وابن ماجه ( ،)1498وأمحد (،)368 /2
واحلاكم ( .)511 /1من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على
شرط الشيخني ومل خيرجاه ،وله شاهد صحيح على شرط مسلم .ووافقه الذهيب يف ((التلخيص)).

وقال األلباين يف ((أحكام اْلنائز)) (ص :)124وهو كما قاَّل .وقال يف ((صحيح سنن أيب داود)):
صحيح.
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املبحث الثالث :مرتبة اإلحسان
حقيقة اإلحسان لغة وشرعا ،وبيان ركنه العظيم:
أ -اإلحسان لغة :مصدر أحسن حيسن إحساَن ،وهو ضد اإلساءة ،وهو إجادة العمل وإتقانه
وإخالصه .ويطلق على معنيني:

األول :متعد بنفسه ،كقولك :أحسنت كذا ،ويف كذا ،إذا حسنته وكملته.
الثاين :متعد حبرف جر ،كقولك :أحسنت إىل كذا ،أي :أوصلت إليه ما ينتفع به (.)1

ب -اإلحسان شرعا :يطلق على نوعني:

النوع األول :إحسان إىل عباد هللا .وهو على قسمني (:)2

القسم األول :واجب ،وهو أن تقوم حبقوقهم الواجبة على أكمل وجه .مثل بر الوالدين ،وصلة

األرحام ،واإلنصاف يف مجيع املعامالت .ويدخل يف هذا القسم :اإلحسان للبهائم ،واإلحسان يف
القتل ،ملا يف صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس رضي هللا عنه قال :ثنتان حفظتهما عن رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة،
وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح ،وليحد أحدكم شفرته ،فلريح ذبيحته)) (.)3

قال احلافظ ابن رجب رمحه هللا( :وهذا احلديث يدل على وجوب اإلحسان يف كل شيء من

األعمال ،لكن إحسان كل شيء حبسبه ،فاإلحسان يف اإلتيان ابلواجبات الظاهرة والباطنة :اإلتيان
هبا على وجه كمال واجباهتا ،فهذا القدر من اإلحسان فيها واجب ،وأما اإلحسان فيها إبكمال

مستحباهتا فليس بواجب.

واإلحسان يف ترك احملرمات :اَّلنتهاء عنها ،وترك ظاهرها وابطنها ،كما قال تعاىل :و َذرواْ ظَ ِ
اه َر ا ِإل ِْمث
َ ُ

واب ِطنَهُ إِ َّن الَّ ِذين يك ِ
ْسبُو َن ا ِإل ْمثَ َسيُ ْج َزْو َن ِِبَا َكانُواْ يَـ ْق َِرتفُو َن [األنعام.]120 :فهذا القدر من اإلحسان
ََ
ََ
فيها واجب.

وأما اإلحسان يف الصرب على املقدورات ،فأن أييت ابلصرب عليها على وجهه من غري تسخط وَّل

جزع.

واإلحسان الواجب يف معاملة اخللق ومعاشرهتم :القيام ِبا أوجب هللا من حقوق ذلك كله ،واإلحسان
الواجب يف وَّلية اخللق وسياستهم ،القيام بواجبات الوَّلية كلها ،والقدر الزائد على الواجب يف ذلك

كله إحسان ليس بواجب.

واإلحسان يف قتل ما جيوز قتله من الناس والدواب :إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها من غري
زايدة يف التعذيب ،فإنه إيالم َّل حاجة إليه .وهذا النوع هو الذي ذكره النيب صلى هللا عليه وسلم يف

احلديث ،ولعله ذكره على سبيل املثال ،أو حلاجته إىل بيانه يف تلك احلال).

القسم الثاين :اإلحسان املستحب :وهو ما زاد على الواجب من بذل نفع بدين ،أو مايل ،أو علمي،
فيساعد من احتاج إىل مساعدته ببدنه ،أو ِباله ،أو بعلمه ،فهذا كله داخل يف ابب اإلحسان ،وأجل
لسيِئَةُ ا ْدفَ ْع
سنَةُ َوَّل ا َّ
أنواع اإلحسان :اإلحسان إىل من أساء إليك ،كما قال تعاىلَ :وََّل تَ ْستَ ِوي ا ْحلَ َ
ِ
َّ ِ
ِ
اها
س ُن فَِإذَا الَّ ِذي بَـ ْيـنَ َ
ربوا َوَما يُـلَ َّق َ
يم َوَما يُـلَ َّق َ
ِابلَِّيت ه َي أ ْ
ين َ
ك َوبَـ ْيـنَهُ َع َد َاوةٌ َكأَنَّهُ َوِيلٌّ َمح ٌ
اها إَِّل الذ َ
ص َُ
َح َ
إَِّل ذُو َح ٍظ َع ِظ ٍيم [فصلت.]35 - 34 :
النوع الثاين :اإلحسان يف عبادة هللا عز وجل .وهو املراد هنا.
_________
((( )1الصحاح)) ( .)2099 /5و ((معجم مقاييس اللغة)) ( .)57 /2و ((لسان العرب)) (/13

 .)117و ((القاموس احمليط)) ( .)1535و ((املفهم)) ( .)142 /1و ((فتح الباري)) (/1
.)120

((( )2هبجة قلوب األبرار للشيخ عبد الرمحن السعدي)) ( .)156و ((شرح األصول الثالثة َّلبن

عثيمني)) ( .)116و ((حصول املأمول بشرح ثالثة األصول)) (.)138
( )3رواه مسلم (.)1955
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قال احلافظ ابن حجر – رمحه هللا  -يف شرح حديث جربيل :قوله (اإلحسان)( :هو مصدر ،تقول
أحسن حيسن إحساَن .ويتعدى بنفسه وبغريه تقول أحسنت كذا إذا أتقنته ،وأحسنت إىل فالن إذا
أوصلت إليه النفع ،واألول هو املراد ألن املقصود إتقان العبادة .وقد يلحظ الثاين أبن املخلص مثال
حمسن إبخالصه إىل نفسه ،وإحسان العبادة :اإلخالص فيها واخلشوع وفراغ البال حال التلبس هبا

ومراقبة املعبود) (.)1
وقد عرفه النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله(( :أن تعبد هللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك))

(.)2

واإلحسان أعلى مراتب الدين وأعظمها .وأهله هم املستكملون هلا السابقون للخريات ،املقربون يف

علو الدرجات.

وإذا كان اإلسالم هو األركان الظاهرة عند التفصيل واقرتانه ابإلْيان .واإلْيان إذ ذاك هو األركان
الباطنة ،فإن اإلحسان هو حتسني الظاهر والباطن .وأما عند اإلطالق فإنه يشمل الدين كله.

وقد جاء اإلحسان يف القرآن الكرمي يف مواضع كثرية ،اترة مقروَن ابإلسالم ،واترة مقروَن ابإلْيان،
واترة مقروَن ابلتقوى ،أو هبما مجيعا ،واترة ابْلهاد ،واترة ابلعمل الصاحل مطلقا ،واترة ابإلنفاق يف

سبيل هللا وهو اْلهاد (.)3

ِِ
ِ
ف َعلَْي ِه ْم َوَّلَ ُه ْم َْحي َزنُو َن
َج ُرهُ ِعن َد َربِ ِه َوَّلَ َخ ْو ٌ
َسلَ َم َو ْج َههُ َّلل َو ُه َو ُْحمس ٌن فَـلَهُ أ ْ
قال هللا تعاىل :بَـلَى َم ْن أ ْ
[البقرة .]112 :وقال تعاىل :ومن يسلِم وجهه إِ َىل َِّ
ِ
ِ
ك ِابل ُْع ْرَوةِ ال ُْوثْـ َقى
سَ
ََ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ
اَّلل َو ُه َو ُحمْس ٌن فَـ َقد ْ
استَ ْم َ
ِ
ِ
اَّلل َعاقِبةُ األُموِر [لقمان .]22 :وقال تعاىل :إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
يع
الصاحلَات إِ ََّن َّل نُض ُ
َوإِ َىل َّ َ ُ
َ َ َ
َحسن َعمال [الكهف .]30 :وقال تعاىل :لَْيس َعلَى الَّ ِذين آمنُواْ و َع ِملُواْ َّ ِ ِ
اح
أْ
الصاحلَات ُجنَ ٌ
َ َ َ
َج َر َم ْن أ ْ َ َ َ
َ
فِيما طَ ِعمواْ إِذَا ما اتَّـ َقواْ َّوآمنُواْ و َع ِملُواْ َّ ِ ِ
ب
سنُواْ َوهللاُ ُِحي م
آمنُواْ ُمثَّ اتَّـ َقواْ َّوأ ْ
الصاحلَات ُمثَّ اتَّـ َقواْ َّو َ
َ
َ َ
َ ُ
َح َ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
َّه ْم ُسبُـلَنَا َوإِ َّن َّ
ني
ين َج َ
اَّللَ لَ َم َع ال ُْم ْحسنِ َ
اه ُدوا فينَا لَنَـ ْهديَـنـ ُ
ال ُْم ْحسنِ َ
ني [املائدة .]93 :وقال تعاىلَ :والذ َ
َنف ُقواْ ِيف سبِ ِ ِ
َّهلُ َك ِة وأ ِ
ِ
[العنكبوت .]69 :وقال تعاىل :وأ ِ
يل هللا َوَّلَ تُـ ْل ُقواْ ِأبَيْدي ُك ْم إِ َىل التـ ْ َ ْ
َحسنُـ َواْ إِ َّن هللاَ
َ
َ
ِ
ني [البقرة.]195 :
ُِحي م
ب ال ُْم ْحسنِ َ
ِِ
سنُواْ
ين أ ْ
قال احلافظ ابن رجب رمحه هللا بعد ذكره هلذه اآلايت( :وقد يذكر مفردا كقوله تعاىل :للَّذ َ
َح َ
ِ ِ
يها َخالِ ُدو َن [يونس.]26 :
رت َوَّلَ ِذلَّةٌ أ ُْولَئِ َ
كأ ْ
ا ْحلُ ْس َىن َوِزَاي َدةٌ َوَّلَ يَـ ْرَه ُق ُو ُج َ
اب ا ْْلَنَّة ُه ْم ف َ
َص َح ُ
وه ُه ْم قَ ٌَ
وقد ثبت يف صحيح مسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم تفسري الزايدة ابلنظر إىل وجه هللا عز وجل
يف اْلنة ( ،)4وهذا مناسب ْلعله جزاء ألهل اإلحسان ،ألن اإلحسان هو أن يعبد املؤمن ربه يف

الدنيا على وجه احلضور واملراقبة ،كأنه يراه بقلبه ،وينظر إليه يف حال عبادته ،فكان جزاء ذلك النظر
إىل هللا عياَن يف اآلخرة.

_________

((( )1فتح الباري)) (.)120 /1
( )2رواه البخاري ( ،)50ومسلم ( .)9من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

((( )3جامع العلوم واحلكم)) ( )125 /1و ((معارج القبول)) (.)274 – 273 /2
( )4احلديث رواه مسلم ( .)181من حديث صهيب رضي هللا عنه.
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وعكس هذا ما أخرب هللا به عن جزاء الكفار يف اآلخرةَ :كال إِ َّهنُ ْم َعن َّرهبِِ ْم يَـ ْوَمئِ ٍذ لَّ َم ْح ُجوبُو َن
[املطففني .]15 :وجعل ذلك جزاء حلاهلم يف الدنيا ،وهو تراكم الران على قلوهبم ،حىت حجبت عن
معرفته ومراقبته يف الدنيا ،فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته يف اآلخرة (.)1

وقال أبو العباس القرطيب رمحه هللا( :وملا تكرر اإلحسان يف القرآن ،وترتب عليه هذا الثواب العظيم،

سأل عنه جربيل النيب صلى هللا عليه وسلم .فأجابه ببيانه ،ليعمل الناس عليه ،فيحصل هلم هذا احلظ
العظيم) (.)2
ج -لإلحسان ركن واحد ( )3بينه النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله(( .أن تعبد هللا كأنك تراه فإن مل

تكن تراه فإنه يراك)) ( .)4فأخرب صلى هللا عليه وسلم أن مرتبة اإلحسان على درجتني ،وأن احملسنني
يف اإلحسان على درجتني متفاوتتني:

الدرجة األوىل :وهي أعالمها .وهي (أن تعبد هللا كأنك تراه) .يشري إىل أن العبد يعبد هللا على هذه
الصفة ،وهي استحضار قربه ،وأنه بني يديه كأنه يراه ،وذلك يوجب اخلشية ،واخلوف ،واهليبة،

والتعظيم ،ولذا جاء يف رواية أيب هريرة عند مسلم بلفظ(( :أن ختشى هللا كأنك تراه)) (.)5

ويوجب أيضاً :النصح يف العبادة ،وبذل اْلهد يف حتسينها وإْتامها وإكماهلا .وهذه العبادة – أي

عبادة اإلنسان ربه كأنه يراه – عبادة طلب وشوق؛ وعبادة الطلب والشوق جيد اإلنسان من نفسه

حااث عليها ،ألن هذا هو الذي حيبه ،فهو يعبده كأنه يراه ،فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه

وتعاىل.
الدرجة الثانية :أن تعبد هللا كأنه يراك ،واملعىن إذا مل تستطع أن تعبد هللا كأنك تراه وتشاهده رأي
العني ،فانزل إىل املرتبة الثانية ،وهي أن تعبد هللا كأنه يراك.

فاألوىل :عبادة رغبة وطمع ،والثانية :عبادة خوف ورهب.

وكالمها .مرتبتان عظيمتان .لكن األوىل أكمل وأفضل ،فعبادة هللا على وجه املراقبة والطلب أكمل

من عبادته على وجه اخلوف والرهب (.)6

قال احلافظ ابن رجب رمحه هللا( :قوله صلى هللا عليه وسلم(( :فإن مل تكن تراه فإنه يراك)) (.)7

قيل :إنه تعليل لألول ،فإن العبد إذا أمر ِبراقبة هللا يف العبادة ،واستحضار قربه من عبده ،حىت كأن
العبد يراه ،فإنه قد يشق ذلك عليه ،فيستعني على ذلك إبْيانه ابن هللا يراه ،ويطلع على سره
وعالنيته وابطنه وظاهره ،وَّل خيفى عليه شيء من أمره ،فإذا حقق هذا املقام ،سهل عليه اَّلنتقال إىل

املقام الثاين ،وهو دوام التحديق ابلبصرية إىل قرب هللا من عبده ومعيته ،حىت كأنه يراه.

وقيل :بل هو إشارة إىل أن من شق عليه أن يعبد هللا كأنه يراه ،فليعبد هللا على أن هللا يراه ويطلع

عليه ،فليستحي من نظره إليه).

إىل أن قال رمحه هللا( :وهذا هو حقيقة مقام اإلحسان املشار إليه يف حديث جربيل عليه السالم،

ويتفاوت أهل هذا املقام حبسب قوة نفوذ البصائر) (.)8
_________
((( )1جامع العلوم واحلكم)) (.)125 /1
((( )2املفهم)) (.)144 /1

((( )3ثالثة األصول)) (.)116

( )4رواه البخاري ( ،)50ومسلم ( .)9من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )5رواه مسلم (.)10
((( )6شرح ثالثة األصول)) َّلبن عثيمني (.)117

( )7رواه البخاري ( ،)50ومسلم ( .)9من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )8جامع العلوم واحلكم)) ( )129 - 128 /1وانظر(( :املفهم)) ( .)143 /1و ((فتح
الباري)) ( )120 /1و ((معارج القبول)) (.)275 - 274 /2
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وقال النووي رمحه هللا( :قوله صلى هللا عليه وسلم(( :اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه ،فإن مل تكن
تراه فإنه يراك)) ( )1هذا من جوامع الكلم اليت أوتيها صلى هللا عليه وسلم ،ألَن لو قدرَن أن أحدَن
قام يف عبادة هللا وهو يعاين ربه – سبحانه وتعاىل – مل يرتك شيئا مما يقدر عليه من اخلضوع واخلشوع

وحسن السمت واجتماعه بظاهره وابطنه على اَّلعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إَّل أتى به.

فقال صلى هللا عليه وسلم اعبد هللا يف مجيع أحوالك كعبادتك يف حال العيان ،فإن التتميم املذكور
يف حال العيان إمنا كان لعلم العبد إبطالع هللا سبحانه وتعاىل عليه ،فال يقدم العبد على تقصري يف

هذه احلال؛ لالطالع عليه .وهذا املعىن موجود مع عدم رؤية العبد ،فينبغي أن يعمل ِبقتضاه.

فمقصود الكالم :احلث على اإلخالص يف العبادة ،ومراقبة العبد ربه – تبارك وتعاىل  -يف إْتام
اخلشوع واخلضوع وغري ذلك) (.)2

فاحلاصل :أن اإلحسان أعلى مراتب الدين ،وهو يشمل حتسني الظاهر والباطن ،ويوجب اخلشية

واهليبة والتعظيم هلل سبحانه ،والنصح يف العبادة ،واإلخالص فيها ،وحمبة هللا ،واإلَنبة إليه ،واخلشوع

واخلضوع له.

وأهل اإلحسان هم الصفوة اخللص من عباد هللا املؤمنني ،وهلذا ورد يف الثناء عليهم يف القرآن الكرمي

ما مل يرد يف غريهم .وهم درجات متفاوتة حبسب قوة استحضار قرب هللا ومراقبته وحمبته وخشيته يف
قلوهبم .أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة واْلماعة وعند خمالفيهم لسهل بن رفاع
العتييب53 /1-

_________

( )1رواه البخاري ( ،)50ومسلم ( .)9من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

((( )2شرح صحيح مسلم)) ( )158 - 157 /1وانظر(( :أعالم احلديث)) ( .)181 /1و
((معامل السنن)) (.)71 /5
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ْتهيد
ذهب مجهور أهل السنة إىل انقسام الذنوب إىل صغائر وكبائر ،وحكى اإلمام ابن القيم اإلمجاع على

ذلك حيث قال :والذنوب تنقسم إىل صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإمجاع السلف وابَّلعتبار.
( .)1واستدلوا لذلك بعدة أدلة منها:
قوله تعاىل :إِن َجتْتَنِبُواْ َكبَآئَِر َما تُـ ْنـ َه ْو َن َع ْنهُ نُ َك ِف ْر َعن ُك ْم َسيِئَاتِ ُك ْم َونُ ْد ِخ ْل ُكم م ْد َخالً َك ِرْيًا [النساء:
.]31
قال القرطيب :ملا هنى تعاىل يف هذه السورة عن آاثم هي كبائر وعد على اجتناهبا التخفيف من

الصغائر ،دل هذا على أن يف الذنوب كبائر وصغائر وعلى هذا مجاعة أهل التأويل ومجاعة الفقهاء

(.)2

وقال اإلمام الشوكاين :أي إن جتتبوا كبائر الذنوب اليت هناكم هللا عنها نكفر عنكم سيئاتكم أي

ذنوبكم اليت هي صغائر ،ومحل السيئات على الصغائر هنا متعني لذكر الكبائر قبلها وجعل اجتناهبا
شرطاً لتكفري السيئات (.)3
_________

((( )1مدارج السالكني)) ( ،)342 /1وانظر(( :اْلواب الكايف)) (ص.)186
((( )2اْلامع ألحكام القرآن)) للقرطيب (.)158 /5
((( )3فتح القدير)) (.)458 ،457 /1
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ِ
كوِ
َّ ِ
ِ
ِ
اس ُع ال َْمغْ ِف َرةِ [النجم،]32 :
ين َْجيتَنبُو َن َكبَائ َر ا ِإل ِْمث َوالْ َف َواح َ
ش إَِّلَّ اللَّ َم َم إِ َّن َربَّ َ َ
قوله عز وجل :الذ َ
هذه اآلية صرحية الدَّللة يف تقسيم الذنوب إىل كبائر وصغائر على خالف بني العلماء يف املقصود

ابللمم .فقد اختلف السلف يف معىن (اللمم) على قولني مشهورين ،قال اإلمام ابن القيم رمحه هللا:

(فأما اللمم فقد روي عن مجاعة من السلف :أنه اإلملام ابلذنب مرة ،مث َّل يعود إليه ،وإن كان كبرياً:
قال البغوي :هذا قول أيب هريرة وجماهد واحلسن ورواية عطاء عن ابن عباس .واْلمهور على أن

اللمم مادون الكبائر ،وهو أصح الروايتني عن ابن عباس ،كما يف (صحيح البخاري) من حديث

طاووس عنه قال :ما رأيت أشبه ابللمم مما قاله أبو هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا
كتب على ابن آدم حظه من الزَن أدرك ذلك َّل حمالة فزَن العني النظر ،وزَن اللسان النطق ،والنفس

ْتىن وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)) ( .. )2( )1إىل أن قال رمحه هللا :والصحيح :قول

اْلمهور :أن اللمم صغائر الذنوب ،كالنظرة ،والغمزة ،والقبلة ،وحنو ذلك .هذا قول مجهور الصحابة
ومن بعدهم ،وهو قول أيب هريرة وعبد هللا بن مسعود ،وابن عباس ومسروق والشعيب ،وَّل ينايف هذا

قول أيب هريرة وابن عباس يف الرواية األخرى(( :إنه يلم ابلكبرية مث َّل يعود إليها)) فإن (اللمم) إما
أنه يتناول هذا وهذا ويكون على وجهني ،كما قال الكليب ،أو أن أابهريرة وابن عباس أحلقا من

ارتكب الكبرية مرة واحدة – ومل يصر عليها ،بل حصلت منه فلتة يف عمره – ابللمم ،ورأاي أهنا إمنا
تتغلظ وتكرب وتعظم يف حق من تكررت منه مراراً عديدة ،وهذا من فقه الصحابة – رضي هللا عنهم

– وغور علومهم ،وَّل ريب أن هللا يسامح عبده املرة واملرتني والثالث ،وإمنا خياف العنت على من

اختذ الذنوب عادته ،وتكرر منه مراراً عديدة ( ،)3وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية اآلايت الدالة على
ِ
َّ ِ
احش وإِذَا ما غَ ِ
ِ
ِ
ضبُوا ُه ْم
ين َْجيتَنبُو َن َكبَائ َر ا ِإل ِْمث َوالْ َف َو َ َ َ
انقسام الذنوب ( )4ومنها قوله تعاىلَ :والذ َ
ال ه َذا ال ِ
ِ
ادر ِ
ِ
ْكتَ ِ
ريةً َوَّل
يَـغْف ُرو َن [الشورى ]37 :وقوله عز وجلَ :ويَـ ُقولُو َن َاي َويْـلَتَـنَا َم ِ َ
اب َّل يُـغَ ُ َ
صغ َ
ِ
ص ِغ ٍري َوَكبِ ٍري ُم ْستَطٌَر [القمر]53 :
صَ
ريًة إَِّلَّ أ ْ
َح َ
اها [الكهف ]49 :وقوله تعاىلَ :وُك مل َ
َكب َ
 - 3قوله صلى هللا عليه وسلم ((الصلوات اخلمس ،واْلمعة إىل اْلمعة ،ورمضان إىل رمضان
مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)) ( .)5قال النووي :وتنقسم -أي املعاصي -ابعتبار ذلك

إىل ما تكفره الصلوات اخلمس أو صوم رمضان أو احلج أو العمرة أو الوضوء أو صوم عرفة أو صوم

عاشوراء أو فعل احلسنة أو غري ذلك مما جاءت به األحاديث الصحيحة ،وإىل ما َّل يكفره ذلك كما
ثبت يف الصحيح ما مل يغش كبرية فسمى الشرع ما تكفره الصالة وحنوها صغائر وماَّل تكفره كبائر

( )6ومثله قوله صلى هللا عليه وسلم(( :ما من امرئ مسلم حتضره صالة مكتوبة فيحسن وضوءها
وخشوعها وركوعها إَّل كانت كفارة ملا قبلها من الذنوب ما مل يؤت كبرية وذلك الدهر كله)) (.)7
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6243ومسلم ( .)2657من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )2اْلامع ألحكام القرآن)) للقرطيب (.)158 /5

((( )3مدارج السالكني)) ( ،)345 - 343 /1وانظر(( :تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري (/4
.)256 ،255
((( )4الفتاوى)) (.)659 /11

( )5رواه مسلم ( .)233من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )6شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)85 /2
( )7رواه مسلم ( .)228من حديث عثمان رضي هللا عنه.

()187/6

 - 4ومن األدلة على انقسام الذنوب إىل كبائر وصغائر األحاديث الكثرية يف ذكر الكبائر من مثل
حديث أنس رضي هللا عنه قال :ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر
فقال(( :الشرك ابهلل وقتل النفس ،وعقوق الوالدين  ..احلديث)) (( )1فخص الكبائر ببعض

الذنوب ،ولو كانت الذنوب كلها كبائر مل يسغ ذلك) ()2

فالنصوص السابقة كما ترى صرحية يف انقسام الذنوب إىل كبائر وصغائر ومع ذلك فقد نقل عن

بعض األشاعرة إنكارهم تقسيم الذنوب إىل صغائر وكبائر ،وقالوا :إن سائر املعاصي كبائر ،منهم أبو

إسحاق اإلسفرائيين ،والباقالين ،وإمام احلرمني وابن القشريي والتقي السبكي ،بل حكاه ابن فورك

عن األشاعرة واختاره يف (تفسريه) ( ،)3ونسبه ابن بطال إىل األشعرية ،وحكاه القاضي عياض عن
احملققني ()4

ولقد خلص اإلمام ابن بطال أدلتهم تلخيصاً جيداً فقال :انقسام الذنوب إىل صغائر وكبائر هو قول

عامة الفقهاء ،وخالفهم من األشعرية أبو بكر بن الطيب وأصحابه فقالوا :املعاصي كلها كبائر ،وإمنا
يقال لبعضها صغرية ابإلضافة إىل ما هو أكرب منها ،كما يقال القبلة احملرمة صغرية إبضافتها إىل الزَن

وكلها كبائر.

قالوا :وَّل ذنب عندَن يغفر واجباً ابجتناب ذنب آخر بل كل ذلك كبرية ،ومرتكبه يف املشيئة ،غري
شاء [النساء, ]48 :
ك لِ َمن يَ َ
الكفر لقوله تعاىل :إِ َّن هللاَ َّلَ يَـغْ ِف ُر أَن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَـغْ ِف ُر َما ُدو َن ذَلِ َ
وأجابوا عن اآلية اليت احتج أهل القول األول هبا وهي قوله تعاىل :إِن َجتْتَنِبُواْ َكبَآئَِر َما تُـ ْنـ َه ْو َن َع ْنهُ
نُ َك ِف ْر َعن ُك ْم َسيِئَاتِ ُك ْم َونُ ْد ِخ ْل ُكم م ْد َخالً َك ِرْيًا [النساء ،]31 :أن املراد الشرك وقد قال الفراء :من
قرأ كبائر فاملراد هبا كبري ،وكبري اإلمث هو الشرك ،وقد أييت لفظ اْلمع واملراد به الواحد كقوله تعاىل:
ِ
ني [الشعراء ]105 :ومل يرسل إليهم غري نوح ،قالوا :وجواز العقاب على
ت قَـ ْو ُم نُ ٍ
َك َّذبَ ْ
وح ال ُْم ْر َسل َ
الصغرية ْلوازه على الكبرية ( )5واستدلوا أيضاً بقول ابن عباس( :كل ما هنى هللا عنه كبرية) ()6

وأجاب اْلمهور عن هذه اَّلستدَّلَّلت ِبا يلي:

 - 1قال ابن أيب العز احلنفي( :ومن قال :إهنا مسيت كبائر ابلنسبة ملا دوهنا ،أو كل ما هنى هللا عنه
فهو كبرية يقتضي أن الذنوب يف نفسها َّل تنقسم إىل صغائر وكبائر ،وهذا فاسد ،ألنه خالف

النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إىل صغائر وكبائر) ( .)7فيكفي يف بيان بطالن هذا القول
خمالفته للنصوص الصرحية ...
 - 2أما قوهلمَّ :ل ذنب عندَن يغفر واجباً ابجتناب ذنب آخر بل كل ذلك كبري ،غري الشرك،
وأتويلهم قوله تعاىل :إِن َجتْتَنِبُواْ َكبَآئَِر َما تُـ ْنـ َه ْو َن َع ْنهُ نُ َك ِف ْر َعن ُك ْم َسيِئَاتِ ُك ْم َونُ ْد ِخ ْل ُكم م ْد َخالً َك ِرْيًا

[النساء ]31 :أن املراد الشرك لقراءة (كبري) فيقال هلم :وماذا عن قوله صلى هللا عليه وسلم(( :ما

اجتنبت الكبائر)) ((( ،)8ما مل تغش الكبائر)) (.)9
_________

( )1رواه البخاري ( ،)5977ومسلم ( .)88من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.

((( )2الزواجر عن اقرتاف الكبائر)) (ص.)5

((( )3الزواجر عن اقرتاف الكبائر)) (ص.)5 :
( )4انظر(( :فتح الباري)) ( ،)409 /10و ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)85 /2
( )5نقالً عن ((فتح الباري)) ( ،)409 /10وانظر(( :تفسري القرطيب)) (.)159 /5

( )6رواه الطربي يف ((تفسريه)) ( ،)214 /8والبيهقي يف ((شعب اإلْيان))  ،273 /1قال ابن
حجر يف ((فتح الباري)) ( )410 /10أخرجه إمساعيل القاضي والطربي بسند صحيح على شرط

الشيخني إىل ابن عباس.

((( )7شرح الطحاوية)) (ص ،)419وانظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)657 /11
( )8رواه مسلم (.)233

( )9رواه مسلم ( , )233من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

()188/6

وماذا جياب عن النصوص الصرحية يف التفريق بني الصغائر والكبائر مثل قوله عز وجلَ :ويَـ ُقولُو َن َاي
ال ه َذا ال ِ
ادر ِ
ِ
ِ
ْكتَ ِ
اها [الكهف.]49 :
صَ
َويْـلَتَـنَا َم ِ َ
ريةً إَِّلَّ أ ْ
َح َ
اب َّل يُـغَ ُ َ
ريةً َوَّل َكب َ
صغ َ
 - 3أما استدَّلهلم بقول ابن عباس رضي هللا عنه فيجاب عنه أبنه قد ورد أيضاً عن ابن عباس أنه
قال( :كل ما توعد هللا عليه ابلنار كبرية) ( )1فاألوىل أن يكون املراد بقوله( :هنى هللا عنه) حمموَّلً
على هني خاص وهو الذي قرن به وعيد ،فيحمل مطلق كالمه رضي هللا عنه على مقيده مجعاً بني
قوليه ( )2وقال البيهقي يف تعليقه على رواية ابن عباس( :كل ما هنى هللا عنه كبرية :فيحتمل أن

يكون هذا يف تعظيم حرمات هللا والرتهيب عن ارتكاهبا ،فأما الفرق بني الصغائر والكبائر فالبد منه

يف أحكام الدنيا واآلخرة) ( .)3وطعن القرطيب يف الرواية من جهة املنت .فقال( :ما أظنه يصح عن
ابن عباس أن كل ما هنى هللا عز وجل عنه كبرية ألنه خمالف لظاهر القرآن يف الفرق بني الصغائر

والكبائر) (مث ذكر اآلايت) إىل أن قال( :فكيف خيفى ذلك على حرب القرآن؟) ()4

ولوضوح األدلة يف الفرق بينهما اعترب احلافظ ابن حجر القول اآلخر شاذاً حيث قال( :وقد اختلف

السلف ،فذهب اْلمهور إىل أن من الذنوب كبائر وصغائر ،وشذت طائفة منهم األستاذ أبو إسحاق

اَّلسفرائيين فقال :ليس يف الذنوب صغرية بل كل ما هنى هللا عنه كبرية .)5( ) ..

وقال أبو حامد الغزايل يف كتابه (الوسيط يف املذهب) :إنكار الفرق بني الصغرية والكبرية َّل يليق

ابلفقيه وقد فهما من مدارك الشرع ( .)6نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف
حملمد بن عبدهللا بن علي الوهييب – 103 /1
_________

( )1ذكر هذا األثر ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( )410 /10وقال :وأخرج  -ابن أيب حامت  -من
وجه آخر متصل َّل أبس برجاله.
( )2انظر(( :فتح الباري)) (.)410 /10
((( )3شعب اإلْيان)) (.)94 /2

( )4نقالً عن(( :فتح الباري)) (.)410 /10
((( )5فتح الباري)) (.)409 /1

( )6نقالً عن ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)85 /2

()189/6

املسألة األوىل :تعريف الصغائر
الصغائر :مجع صغرية وهي :ما ليس فيها حد يف الدنيا وَّل وعيد يف اآلخرة)1( .

وقال ابن تيمية رمحه هللا( :أقل األقوال يف هذه املسألة القول املأثور عن ابن عباس ،وذكره أبو عبيد،
وأمحد بن حنبل وغريمها وهو أن الصغرية ما دون احلدين حد الدنيا وحد اآلخرة ،وهو معىن قول من

قال ما ليس فيها حد يف الدنيا وهو معىن قول القائل كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو َنر فهو من
الكبائر ،ومعىن قول القائل وليس فيها حد يف الدنيا وَّل وعيد يف اآلخرة) ()2
وقال ابن النجار رمحه هللا( :والصغائر هي كل قول أو فعل حمرم َّل حد فيه يف الدنيا وَّل وعيد يف

اآلخرة) ( )3التعريفات اَّلعتقادية لسعد بن حممد آل عبد اللطيف – ص 220
_________

((( )1شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)526 :
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)650 /11
((( )3شرح الكواكب)) (.)388 /2

()190/6

املسألة الثانية :اإلصرار على الصغائر
والصغائر من املعاصي والذنوب؛ قد تتحول إىل الكبائر ألسباب نذكر منها:

 - 1اإلصرار واملداومة عليها.

 - 2استصغار املعصية واحتقارها.
 - 3الفرح بفعل املعصية الصغرية واَّلفتخار هبا.

 - 4فعل املعصية مث اجملاهرة هبا؛ ألن اجملاهر غري معاىف.
 - 5أن يكون فاعل املعصية الصغرية عاملاً يقتدى به؛ ألنه إذا ظهر أمام الناس ِبعصيته كرب ذنبه.

إن املعاصي والذنوب عند أهل السنة واْلماعة :تؤثر يف اإلْيان من حيث نقصه حبسب قلتها وكثرهتا،
َّل من حيث بقاؤه وذهابه؛ فافرتاق املعاصي ِبفردها واإلصرار عليها َّل خيرج من الدين إن مل يقرتن هبا
سبب من أسباب الكفر ،كاستحالل املعصية ،أو اَّلستهانة حبكمها سواء كان ابلقلب ،أو اللسان،
أو اْلوارح .اإلْيان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدهللا بن عبداحلميد األثري – ص202

()191/6

املسألة األوىل :تعريف الكبرية والفرق بينها وبني الصغرية
اختلف العلماء يف تعريفها فبعضهم يعرب عن جانب منها من خالل اَّلستدَّلل ببعض النصوص دون

بقيتها ،وحاول البعض اآلخر أن أييت بتعريف شامل وسنستعرض بعض هذه التعريفات ابختصار مث
أنيت ابلقول الصحيح من خالل كالم األئمة احملققني (.)1
 - 1قال الرافعي يف (الشرح الكبري)( :الكبرية هي املوجبة للحد ،وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه

بنص كتاب أو سنة ،هذا أكثر ما يوجد لألصحاب وهم إىل ترجيح األول أميل ،ولكن الثاين أوفق ملا

ذكروه من تفصيل الكبائر ( .)2قال احلافظ يف (الفتح) :وكيف يقول عامل إن الكبرية ما ورد فيه احلد
مع التصريح يف (الصحيحني) ابلعقوق واليمني الغموس وشهادة الزور وغري ذلك (.)3

وقال بعدما مجع ما ورد التصريح أبنه من الكبائر( :إذا تقرر ذلك عرف فساد من عرف الكبرية أبهنا
ما وجب فيها احلد ،ألن أكثر املذكورات َّل جيب فيها احلد ( .)4أما من عرفها أبهنا ما ورد فيها

الوعيد فهو أقرب إىل الصحة  ...قال احلافظ يف (الفتح) :وَّل يدل عليه إخالله ِبا فيه احلد ،ألن كل

ما ثبت فيه احلد َّل خيلو من ورود الوعيد على فعله.)5( .

 - 2ومن األقوال يف تعريفها :أهنا ما اتفقت الشرائع على حترْيه ،دون ما اختلفت فيه ،قال شيخ

اإلسالم عن هذا القول( :يوجب (هذا القول) أن تكون احلبة من مال اليتيم ،ومن السرقة ،واخليانة

والكذبة الواحدة ،وبعض اإلساءات اخلفية ،وحنو ذلك كبرية ،وأن يكون الفرار من الزحف ليس من
الكبائر ،إذ اْلهاد مل جيب يف كل شريعة  .......إخل) (.)6

 - 3وعرفها إمام احلرمني بقوله( :كل جرْية تؤذن بقلة اكرتاث مرتكبها ابلدين ورقاقة الداينة) (.)7
ومثله قول أيب حامد الغزايل( :كل معصية يقدم املرء عليها من غري استشعار خوف ووجدان ندم

هتاوَنً واستجراء عليها فهي كبرية ،وما حيمل على فلتات اللسان وَّل ينفك عن ندم ْيتزج هبا وينغص
التلذذ هبا فليس بكبرية) (.)8

واعرتض على هذا التعريف ،ألنه يشمل صغائر اخلسة وليست بكبائر ،وكذلك يرد على هذا التعريف
ُ

أن من ارتكب كبرية من الكبائر املنصوص عليها كالزَن مثالً َّل يشمله التعريف إن صاحب فعله
اخلوف أو الندم (.)9

 - 4قال ابن عبد السالم( :إذا أردت معرفة الفرق بني الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب
على مفاسد الكبائر املنصوص عليها ،فان نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر ،وإن

ساوت أدىن مفاسد الكبائر أو ربت عليها فهي من الكبائر) (.)10

واعرتض على ذلك بتعذر اإلحاطة ِبفاسد الكبائر كلها حىت نعلم أقلها مفسدة (.)11

_________

(َ )1نقش هذه التعريفات عدد من األئمة منهم :شيخ اإلسالم ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى))
( ،)657 ،650 /11وابن حجر العسقالين يف ((الفتح)) (،182 /12( ،)411 ،410 /10

 ،)184وابن حجر اهليتمي يف ((الزواجر)) ( ،)9 - 5 /1وابن كثري يف ((تفسري القرآن العظيم))
(.)487 ،486 /4

( )2نقالً عن(( :فتح الباري)) َّلبن حجر (.)184 /12
((( )3فتح الباري)) (.)184 /12
((( )4فتح الباري)) (.)183 /12

((( )5فتح الباري)) ( ،)184 /12وانظر(( :جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (/11
.)657

((( )6جمموع الفتاوى)) (.)656 /11
( )7نقالً عن ((فتح الباري)) (.)410 /10

( )8نقالً عن(( :الزواجر)) َّلبن حجر اهليتمي (.)7 /1

( )9انظر(( :الزواجر)) (.)7 /1

((( )10قواعد األحكام)) (.)19 /1
( )11انظر(( :الزواجر)) (.)8 /1

()192/6

 - 5وذهب بعض العلماء ومنهم اإلمام الطربي إىل تعريفها ابلعدد من غري ضبطها حبد قال رمحه
هللا( :وأوىل ما قيل يف أتويل (الكبائر) ابلصحة ،ما صح به اخلرب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

دون ما قاله غريه)  ..فالكبائر إذاً :الشرك به ،وعقوق الوالدين ،وقتل النفس )1( ) ...

ومقصود اإلمام الطربي حصر الكبائر ِبا نص عليه الصالة والسالم أبنه كبرية دون غريه مما عليه حد

أو وعيد ومل ينص على أنه كبرية ،وَّلزم هذا القول إخراج بعض الذنوب كالسرقة والرشوة مثالً من أن

تكون من الكبائر لعدم ورود نص يصرح أبهنا من الكبائر ،على الرغم من أن مفسدة هذه أكرب من
بعض املنصوص عليها.

 - 6ومن أشهر التعريفات ما نقل عن ابن عباس وسعيد بن جبري واحلسن البصري وغريهم :أن
الكبائر كل ذنب ختمه هللا تعاىل بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب .وقال ابن الصالح( :هلا أمارات
منها :إجياب احلد ،ومنها اإليعاد عليها ابلعذاب ابلنار وحنوها يف الكتاب أو السنة ،ومنها وصف

فاعلها ابلفسق نصا ومنها اللعن) (.)2

وقال املاوردي من الشافعية( :الكبرية ما وجبت فيه احلدود أو توجه إليها الوعيد) ( )3وورد مثل

ذلك عن اإلمام أمحد فيما نقله القاضي أبو يعلي ( )4ورجحه القرطيب ( )5وابن تيمية والذهيب ()6
وغريهم.

ولعل هذا التعريف أمشل التعاريف وأقرهبا للصواب لعدة اعتبارات ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية من

أمهها:

أنه يشمل كل ما ثبت يف النصوص أنه كبرية كالشرك ،والقتل ،والزَن ،والسحر ،وقذف احملصنات

الغافالت املؤمنات ،وغري ذلك من الكبائر اليت فيها عقوابت مقدرة ،ويشمل أيضاً ما ورد فيه الوعيد
كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الراب وعقوق الوالدين واليمني الغموس وشهادة الزور،

ويشمل كل ذنب توعد صاحبه أبنه َّل يدخل اْلنة ،وما قيل فيه من فعله فليس منا ،وما ورد من نفي
اإلْيان عن من ارتكبه كقوله صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن )7( )) ..

( )8فكل من نفي هللا عنه اإلْيان واْلنة أو كونه من املؤمنني فهو من أهل الكبائر ،ألن هذا النفي َّل
يكون لرتك مستحب ،وَّل لفعل صغرية ،بل لفعل كبرية.

أنه مأثور عن السلف من الصحابة والتابعني خبالف غريه.

أن هذا الضابط ْيكن الفرق به بني الصغائر والكبائر خبالف غريه.
_________

( )1انظر(( :تفسري الطربي)) ( ،)253 /8وانظر تعريفات تشبه ما قاله الطربي معتمدة على بعض

النصوص فمنهم من عرف الكبائر أبهنا سبع أو تسع أو أربع ويورد النصوص املؤيدة لقوله ،انظر:
(.)253–235 /8

( )2نقالً عن ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)85 /2
( )3نقالً عن ((فتح الباري)) (.)410 /10
( )4نقالً عن ((فتح الباري)) (.)410 /10
( )5انظر(( :فتح الباري)) (.)411 /10

( )6نقالً عن ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)85 /2

( )7رواه البخاري ( ،)2475ومسلم ( .)75من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )8انظر(( :جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية ( )655 - 651 /11ابختصار.

()193/6
أن هللا تعاىل قال :إِن َجتْتَنِبُواْ َكبَآئَِر َما تُـ ْنـ َه ْو َن َع ْنهُ نُ َك ِف ْر َعن ُك ْم َسيِئَاتِ ُك ْم َونُ ْد ِخ ْل ُكم م ْد َخالً َك ِرْيًا
[النساء ،]31 :فقد وعد جمتنب الكبائر بتكفري السيئات واستحقاق الوعد الكرمي ،وكل من وعد

بغضب هللا أو لعنته أو َنر أو حرمان جنته أو ما يقتضي ذلك ،فإنه خارج عن هذا الوعد فال يكون

من جمتنيب الكبائر ،وكذلك من استحق أن يقام عليه احلد ،مل تكن سيئاته مكفرة عنه ابجتناب

الكبائر .إذ لو كان كذلك مل يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه ،واملستحق أن يقام عليه احلد له
ذنب العقوبة عليه ( .)1نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن عبدهللا بن
علي الوهييب 109 /1 -

فالنصوص اليت فيها نفي اإلْيان عن مرتكب الكبرية فاملقصود فيه نفي كمال اإلْيان أو اإلْيان
الواجب .األحاديث يف نفي اإلْيان عمن ارتكب الكبائر وترك الواجبات كقوله صلى هللا عليه وسلم:

((َّل إْيان ملن َّل أمانة له)) ( )2يقول ابن رجب تعليقاً على ذلك :فلوَّل أن ترك هذه الكبائر من
مسمى اإلْيان ملا انتفى اسم اإلْيان عن مرتكب شيء منها ألن اَّلسم َّل ينتفي إَّل ابنتفاء بعض

أركان املسمى أو واجباته )3( .ويقول ابن تيمية .... ( :مث إن نفي اإلْيان عند عدمها دال على أهنا

واجبة فاهلل ورسوله َّل ينفيان اسم مسمى أمر هللا به ورسوله إَّل إذا ترك بعض واجباته كقوله صلى هللا

عليه وسلمَّ(( :ل صالة إَّل أبم القرآن)) (.)4
وقوله صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل إْيان ملن َّل أمانة له ،وَّل دين ملن َّل عهد له)) ( .)5األحاديث اليت

فيها نفي اإلْيان كقوله صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده

والناس أمجعني)) ()6

وقوله صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن  ..احلديث () (.)7
وقولهَّ(( :ل إْيان ملن َّل أمانة له  ..اخل)).
_________

( )1انظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)655 - 654 /11
( )2رواه أمحد ( ،)12406( )135 /3وابن حبان ( .)194( )422 /1من حديث أنس بن

مالك رضي هللا عنه .قال الذهيب يف ((املهذب)) :سنده قوي ،وقال األلباين يف ((صحيح اْلامع))

( :)7179صحيح.

((( )3جامع العلوم واحلكم)) (ص.)25
( )4رواه البخاري ( ،)756ومسلم ( .)394من حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه.
( )5رواه أمحد ( ،)12406( )135 /3وابن حبان ( .)194( )422 /1من حديث أنس رضي

هللا عنه .قال البغوي يف ((شرح السنة)) ( :)100 /1حسن .وقال الذهيب يف ((املهذب)) (/7

 :)3805إسناده قوي .وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( )73 /1كما أشار لذلك يف مقدمته.
وقال األلباين يف ((صحيح اْلامع الصغري)) ( :)7179صحيح.

( )6رواه البخاري ( ،)15ومسلم ( .)44من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.
( )7رواه البخاري ( ،)2475ومسلم ( .)75من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

()194/6

قال النووي( :فالقول الصحيح الذي قاله احملققون أن معناه َّل يفعل هذه املعاصي وهو كامل اإلْيان،
وهذا من األلفاظ اليت تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله وخمتاره ،كما يقالَّ :ل علم إَّل ما نفع،
وَّل مال إَّل اإلبل ،وَّل عيش إَّل عيش اآلخرة) ( .)1ما ورد من نفي اإلْيان عمن ارتكب بعض

الكبائر هو داخل يف هذا املعىن الذي ذكرَن ،أي أن املنفي ليس اسم اإلْيان والدخول فيه إمنا املنفي

هو حقيقة اإلْيان وكماله ،يقول اإلمام أبو عبيد( :فإن قال قائل :كيف جيوز أن يقال ليس ِبؤمن
واسم اإلْيان غري زائل عنه؟ قيل :هذا كالم العرب املستفيض عندَن غري املستنكر يف إزالة العمل عن

عامله إذا كان عمله على غري حقيقته ،أَّل ترى أهنم يقولون للصانع إذا كان ليس ِبحكم لعمله ما

صنعت شيئاً وَّل عملت عمالً وإمنا وقع معناه هاهنا على نفي التجويدَّ ،ل على الصنعة نفسها ،فهو
عندهم عامل ابَّلسم ،وغري عامل يف اإلتقان ،حىت تكملوا به فيما هو أكثر من هذا ،وذلك كرجل

يعق أابه ويبلغ منه األذى فيقال ما هو بولده ،وهم يعلمون أنه ابن صلبه ،مث يقال مثله يف األخ

والزوجة واململوك وإمنا مذهبهم يف هذا املزايلة من األعمال الواجبة عليهم من الطاعة الرب ،وأما

النكاح والرق واألنساب ،فعلى ما كانت عليه أحكامها وأمساؤها فكذلك هذه الذنوب اليت ينفي هبا
اإلْيان إمنا أحبطت احلقائق منه الشرائع اليت هي من صفاته ،فأما األمساء فعلى ما كانت قبل ذلك

وَّل يقال هلم مؤمنون ( )2وبه احلكم عليهم) ( .)3أما أهل السنة فأمجعوا على أن املنفي هنا (يعين
قوله صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن ،وَّل يسرق السارق حني يسرق وهو

مؤمن ،وَّل يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن)) ( ).)4كمال اإلْيان مجعاً بني هذا النص وغريه من

النصوص ،قال اإلمام ابن عبد الرب رمحه هللا ،تعليقاً على هذا احلديث ... :يريد مستكمل اإلْيان،

ومل يرد به نفي مجيع اإلْيان عن فاعل ذلك بدليل اإلمجاع على توريث الزاين والسارق وشارب اخلمر

– إذا صلوا للقبلة وانتحلوا دعوة اإلسالم – من قرابتهم املؤمنني الذين آمنوا بتلك األحوال ،ويف

إمجاعهم على ذلك مع إمجاعهم على أن الكافر َّل يرث املسلم ،أوضح الدَّلئل على صحة قولنا،

أن مرتكب الكبرية َنقص اإلْيان بفعله ذلك ( .)5وقال النووي رمحه هللا( :فالقول الصحيح الذي
قاله احملققون أن معناه َّل يفعل هذه املعاصي وهو كامل اإلْيان ،وهذا من األلفاظ اليت تطلق على
نفي الشيء ويراد نفي كماله وخمتاره كما يقال َّل علم إَّل ما نفع وَّل مال إَّل اإلبل وَّل عيش إَّل

عيش اآلخرة) ( )6وقال املروزي رمحه هللا( ،فالذي صح عندَن يف معىن قول النيب صلى هللا عليه
وسلمَّ(( :ل يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن)) ( .)7وما روي عنه من األخبار مما يشبه هذا أن معىن

ذلك كله أن من فعل تلك األفعال َّل يكون مؤمناً مستكمل اإلْيان ،ألنه ترك بعض اإلْيان ،نفى عنه
اإلْيان ،يريد به اإلْيان الكامل .وإقامة احلدود عليه دليل على أن اإلْيان مل يزل كله عنه ،وَّل امسه،

ولوَّل ذلك لوجب استتابته ،وقتله ،وسقطت احلدود) (.)8

إذاً َّل مناص من تفسري هذا احلديث وما يف معناه أبن املنفي كمال اإلْيان أو اإلْيان الواجب وليس

أصل اإلْيان ،ألَن لو قلنا إن املنفي أصل اإلْيان لوقعنا يف تناقض ولضربنا بعض النصوص ببعض ،إذ

يلزم من هذا القول إسقاط احلدود ،ورد األحاديث املصرحة بدخول املوحد اْلنة وإن زىن وإن سرق،
وخروجه من النار اخل .نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن عبدهللا بن

علي الوهييب – 50 /1
_________

((( )1شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)41 /2
( )2أي :بقاء اسم اإلْيان وأصله دون حقيقته وكماله.

((( )3اإلْيان)) أليب عبيد القاسم بن سالم (ص.)91 ،90 :
( )4رواه البخاري ( )5578ومسلم ( )57من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )5التمهيد)) َّلبن عبد الرب (.)244 ،243 /9
((( )6شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)41 /2
( )7رواه البخاري ( )5578ومسلم ( )57من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )8تعظيم قدر الصالة)) (.)576 /2

()195/6

املسألة الثانية :حكم اإلصرار على املعصية
وأما عن اإلصرار على املعصية فنقول :إن اإلصرار معناه الثبات على األمر ولزومه ( .)1أو اإلقامة
على الشيء واملداومة عليه ( .)2وهو هنا ِبعىن الثبوت على املعاصي ( .)3أي اإلقامة على فعل

الذنب أو املعصية مع العلم أبهنا معصية دون اَّلستغفار أو التوبة ( .)4وهو اَّلستمرار على املعصية

وعدم اإلقالع عنها ( )5والعزم ابلقلب عليها (.)6

وحكم املصر على املعصية عند أهل السنة هو حكم مرتكب الكبرية .يذكر ابن حجر اهليتمي يف
كتابه (الزواجر) أن من مجلة الكبائر( :فرح العبد ابملعصية ،واإلصرار عليها ،ونسيان هللا تعاىل والدار
اآلخرة ،واألمن من مكر هللا ،واَّلسرتسال يف املعاصي) اهـ ( .)7فاقرتاف املعاصي ِبفرده عندهم َّل

خيرج من دين هللا ،وَّل توقع املعاصي فمن كبائر وذنوب صاحبها يف الردة إن مل يقرتن هبا سبب من
أسباب الكفر ،ولذلك يقرر اإلمام الطحاوي رمحه هللا تعاىل يف عقيدته( :وَّل نكفر أحداً من أهل

القبلة بذنب ما مل يستحله) (.)8

ولكن اإلمام الطحاوي سرعان ما يعقب على ذلك بقوله( :وَّل نقولَّ :ل يضر مع اإلْيان ذنب ملن

عمله) ( )9وذلك ألن أهل السنة يرون أن فعل املعاصي يرتتب عليه العذاب والعقاب األخروي

الذي أخرب عنه الشارع لكثري من احملرمات واملعاصي ،وتوعد هللا به على فعلها يف كتابه وعلى لسان

رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وأهنا تؤثر على اإلْيان من حيث زايدته ونقصانهَّ ،ل من حيث بقاؤه
وذهابه (.)10

وكذلك فإن صاحب املعصية املصر عليها ُخيشى عليه – عند أهل السنة – سوء العاقبة ،ألن

املعاصي عندهم هي بريد الكفر ،واإلكثار من مقارفة املعاصي قد يؤدي إىل الوقوع يف الكفر والردة

والعياذ ابهلل ،فاَّلستغراق يف املعاصي أو اإلصرار عليها قد جيعلها حتيط بصاحبها وتنبت النفاق يف

قلبه؛ فريون عليه ويسد منه كل منافذ اخلري دومنا شعور منه حىت يسقط منه إما عمل القلب فيعدو

يؤول ويربر لصاحبه كل ما يفعله حىت يوقعه يف استحالل املعاصي ،وإما يسقط منه قول القلب

فينكر بعض ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم ،لتربير مقتضيات اهلوى والشهوة (.)11
ِ
يها َخالِ ُدو َن
َحاطَ ْ
ت بِ ِه َخ ِطيئَـتُهُ فَأ ُْولَئِ َ
كأ ْ
اب النَّا ِر ُه ْم ف َ
َص َح ُ
ب َسيِئَةً َوأ َ
سَ
قال هللا تعاىل :بَـلَى َمن َك َ
[البقرة.]81 :
وقد نقل اإلمام ابن كثري يف تفسريه تفسري السلف رضي هللا تعاىل عنهم للسيئة واخلطيئة هنا أبهنا:

(إما الكفر والشرك ،وإليه ذهب ابن عباس وأبو هريرة وأبو وائل وأبو العالية وجماهد وعكرمة واحلسن
وقتادة والربيع بن أنس .وإما املوجبة أو الكبرية من الكبائر ،وإليه ذهب السدي وأيب رزين والربيع بن

اخليثم ورواية أخرى عن أيب العالية وجماهد واحلسن وقتادة والربيع بن أنس).
مث علق ابن كثري بقوله( :وكل هذه الرواايت متقاربة يف املعىن وهللا أعلم).

_________

((( )1املعجم الوجيز)) (ص )363 :جممع اللغة العربية ابلقاهرة.
((( )2خمتار الصحاح)) (ص.)384 :
((( )3تفسري الطربي)) (.)91 /4

((( )4تفسري القرطيب)) ( .)211 /4و ((صفوة التفاسري)) (.)52 /2
((( )5تفسري ابن كثري)) (.)407 /1
((( )6تفسري القرطيب)) (.)211 /4

((( )7الزواجر)) ( 147 /1وما بعدها)
((( )8شرح العقيدة الطحاوية)) َّلبن أيب العز احلنفي ( ،)204 /1وانظر(( :اإلْيان)) لنعيم ايسني

(ص )223 :وما بعدها.

((( )9شرح العقيدة الطحاوية)) َّلبن أيب العز احلنفي (.)204 /1
((( )10اإلْيان)) لنعيم ايسني (ص )123 :وبعدها.
((( )11اإلْيان)) لنعيم ايسني (ص )223 :وما بعدها.
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ويذكر هنا احلديث الذي رواه اإلمام أمحد حيث قال( :حدثنا سليمان بن داود ،حدثنا عمرو بن
قتادة ،عن عبد ربه ،عن أيب عياض ،عن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه ((أن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم قال :إايكم وحمقرات الذنوب فإهنن جيتمعن على الرجل حىت يهلكنه ،وأن رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم ضرب هلم مثالً كمثل قوم نزلوا أبرض فالة فحضر صنيع القوم ،فجعل الرجل

ينطلق فيجيء ابلعود والرجل جييء ابلعود حىت مجعوا سواداً وأججوا َنراً فأنضجوا ما قذفوا فيها))

( ))1اهـ (.)2

وجاء يف (صفوة التفاسري)(( :بلى من كسب سيئة) أي بلى ْتسكم النار وختلدون فيها ،كما خيلد
الكافر الذي عمل الكبائر .وكذلك من اقرتف السيئات (وأحاطت به خطيئته) أي غمرته من مجيع

جوانبه وسدت عليه مسالك النجاة  ..وهو من ابب اَّلستعارة حيث شبه اخلطااي جبيش من األعداء
نزل على قوم من كل جانب فأحاط به إحاطة السوار ابملعصم ،واستعار لفظة اإلحاطة لغلبة السيئات

على احلسنات ،فكأهنا أحاطت هبا من مجيع اْلهات) اهـ (.)3

َصواتَ ُكم فَـو َق صو ِ
َّيب َوََّل َجتْ َه ُروا لَهُ ِابلْ َق ْو ِل َك َج ْه ِر
ت النِ ِ
ويقول شيخ اإلسالم( :وقوله تعاىلََّ :ل تَـ ْرفَـعُوا أ ْ َ ْ ْ َ ْ
بـ ْع ِ
ض ُك ْم لِبَـ ْع ٍ
ط أَ ْع َمالُ ُك ْم َوأَنتُ ْم ََّل تَ ْش ُع ُرو َن [احلجرات ]2 :ألن ذلك قد يتضمن الكفر
ض أَن َحتْبَ َ
َ
فيقتضي احلبوط وصاحبه َّل يدري ،كراهية أن حيبط أو خشية أن حيبط ،فنهاهم عن ذلك ألنه يفضي
إىل الكفر املقتضي للحبوط.

وَّل ريب أن املعصية قد تكون سبباً للكفر ،كما قال بعض السلف( :املعاصي بريد الكفر) (،)4
َّ ِ
ين ُخيَالُِفو َن َع ْن أ َْم ِرهِ أَن
فينهى عنها خشية أن تفضي إىل الكفر احملبط .كما قال تعاىل :فَـلْيَ ْح َذ ِر الذ َ
صيبـهم ع َذ ِ
ِ
تُ ِ
يم وإبليس خالف أمر هللا فصار
صيبَـ ُه ْم ف ْتـنَةٌ [النور -]63 :وهي الكفر  -أ َْو يُ ِ َ ُ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
كافراً ،وغريه أصابه عذاب أليم) اهـ (.)5
إن جمرد فعل املعصية أو اإلصرار عليها َّل يدل عند أهل السنة واْلماعة على نقض الشهادتني

واخللود يف النار مع الكفار واملرتدين إَّل إذا صاحب ذلك استحالل للمعصية أو استهانة حبكمها،

ابلقلب أو ابللسان أو ابْلوارح.

يقول ابن تيمية( :إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن هللا حرمه عليه ،واعتقاد انقياده هلل فيما

حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر ،فأما إن اعتقد أن هللا مل حيرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا
التحرمي وأىب أن يذعن هلل وينقاد ،فهو إما جاحد أو معاند .وهلذا قالوا :من عصى هللا مستكرباً
كإبليس كفر ابَّلتفاق ،ومن عصى مشتهياً مل يكفر عند أهل السنة واْلماعة ،وإمنا يكفره اخلوارج.
فإن العاصي املستكرب وإن كان مصدقاً أبن هللا ربه ،فإن معاندته له وحمادته تنايف هذا التصديق.

وبيان هذا أن من فعل احملارم مستحالً هلا فهو كافر ابَّلتفاق ،فإنه ما آمن ابلقرآن من استحل حمارمه،
وكذلك لو استحلها من غري فعل .واَّلستحالل اعتقاد أن هللا مل حيرمها ،واترة بعدم اعتقاد أن هللا

حرمها ،وهذا يكون خبلل يف اإلْيان ابلربوبية ،واخللل يف اإلْيان ابلرسالة ،وجحداً حمضاً غري مبين على

مقدمة.

_________
( )1احلديث رواه أمحد ( .)3818( )402 /1قال العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) (:)283 /5
إسناده جيد ،وقال أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند :إسناده صحيح ،واحلديث صححه األلباين يف

((صحيح اْلامع)) (.)2687

((( )2تفسري ابن كثري)) (.)119 /1
((( )3صفوة التفاسري)) (.)59 ،58 /1
((( )4شعب اإلْيان)) للبيهقي (.)447 /5
((( )5اإلْيان األوسط)) (ص.)36 :
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واترة يعلم أن هللا حرمها ،ويعلم أن الرسول إمنا حرم ما حرمه هللا ،مث ْيتنع عن التزام هذا التحرمي،
ويعاند احملرم ،فهذا أشد كفراً من قبله ،وقد يكون هذا مع علمه أن من مل يلتزم هذا التحرمي عاقبه هللا
وعذبه ،مث إن هذا اَّلمتناع واإلابء إما خللل يف اعتقاد حكمة األمر وقدرته فيعود هذا إىل عدم

التصديق بصفة من صفاته ،وقد يكون مع العلم جبميع ما يصدق به ْترداً أو اتباعاً لغرض النفس،

وحقيقته كفر ،هذا ألنه يعرتف هلل ورسوله بكل ما أخرب به ويصدق بكل ما يصدق به املؤمنون ،لكنه

يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته ملراده ومشتهاه ،ويقول :أَن َّل أقر بذلك ،وَّل ألتزمه،

وأبغض هذا احلق وأنفر عنه .فهذا نوع غري النوع األول ،وتكفري هذا معلوم ابَّلضطرار من دين

اإلسالم ،والقرآن مملوء من تكفري مثل هذا النوع ،بل عقوبته أشد ،ويف مثله قيل( :أشد الناس عذاابً
يوم القيامة عامل مل ينفعه هللا بعلمه) وهو إبليس ومن سلك سبيله.
وهبذا يظهر الفرق بني العاصي ،فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه وجيب أن يفعله ،لكن الشهوة
والنفرة منعته من املوافقة ،فقد أتى من اإلْيان ابلتصديق واخلضوع واَّلنقياد ،وذلك قول وعمل ،لكن

مل يكمل العمل) اهـ (.)1

ويقول شارح (الفقه األكرب)( :إن استحالل املعصية صغرية أو كبرية كفر – إذا ثبت كوهنا معصية

بدَّللة قطعية – وكذا اَّلستهانة هبا كفر ،أبن يعدها هينة سهلة ،ويرتكبها من غري مباَّلة هبا ،وجيريها
جمرى املباحات يف ارتكاهبا) اهـ (.)2

ويعلل صاحب (املسايرة) أبن مناط التكفري هو( :التكذيب أو اَّلستخفاف ابلدين) اهـ (.)3

وملا كانت املعاصي عند أهل السنة بريد الكفر ،فإن كثرياً من األئمة قد امتنعوا عن إطالق القول

بعدم تكفري أحد بذنب ،خوفاً من أن يظن السامع أن الذنوب واملعاصي َّل تؤثر يف اإلْيان بضعفه

ونقضه ،بل وقد تؤدي إىل سقوطه مجلة ابرتكاب معصية تتضمن إما اإلنكار ملا أمر هللا به ورسوله،

وإما اَّلستكبار عنه أو اَّلستخفاف واَّلستهانة أبمره.

ويف ذلك يقول شارح (الطحاوية)( :فطائفة تقولَّ :ل نكفر من أهل القبلة أحداً ،فننفي التكفري نفياً
عاماً! مع العلم أبن يف أهل القبلة املنافقني ،الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى ابلكتاب
والسنة واإلمجاع ،وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث ْيكنهم ،وهم يتظاهرون ابلشهادتني!

وأيضاً فال خالف بني املسلمني أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة املتواترة ،واحملرمات

الظاهرة املتواترة ،وحنو ذلك ،فإنه يستتاب ،فإن اتب وإَّل قتل كافراً مرتداً ،والنفاق والردة مظنتها

البدع والفجور ...

وهلذا امتنع كثري من األئمة عن إطالق القول أبَن َّل نكفر أحداً بذنب ،بل يقالَّ :ل نكفرهم بكل
ذنب ،كما تفعله اخلوارج .وفرق بني النفي العام ونفي العموم.

والواجب هو نفي العموم ،مناقضة لقول اخلوارج الذين يكفرون بكل ذنب  ..فإهنم يقولون :نكفر

املسلم بكل ذنب ،أو بكل ذنب كبري .وكذلك املعتزلة الذين يقولون :حيبط إْيانه كله ابلكبرية ،فال

يبقى معه شيء من اإلْيان  ..وبقوهلم خبروجه من اإلْيان أوجبوا له اخللود يف النار.

إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبرية َّل يكفر كفراً ينقل عن امللة ابلكلية ،كما قالت
اخلوارج  ..ومتفقون على أنه َّل خيرج من اإلْيان واإلسالم ،وَّل يدخل يف الكفر ،وَّل يستحق اخللود

مع الكافرين ،كما قالت املعتزلة) اهـ (.)4
_________

((( )1الصارم املسلول)) (ص.)522 ،521 :

((( )2شرح الفقه األكرب)) ملال على القاري (ص.)126 :
((( )3املسايرة)) للكمال ابن اهلمام احلنفي (ص.)318 :
((( )4شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)362 - 355 :
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ويقول صاحب (معارج القبول)( :وَّل نكفر ابملعاصي اليت قدمنا ذكرها وأهنا َّل توجب كفراً ،واملراد

هبا الكبائر اليت ليست بشرك ،وَّل تستلزمه وَّل تنايف اعتقاد القلب وَّل عمله( ،مؤمناً) مقراً بتحرْيها

معتقداً له ،مؤمناً ابحلدود املرتتبة عليها ،ولكن نقول :يفسق بفعلها ،ويُقام عليه احلد ابرتكاهبا،
وينقص إْيانه بقدر ما جترأ عليه منها ...

(إَّل مع استحالله ملا جىن)  ...وهو أن عامل الكبرية يكفر ابستحالله إايها ،بل يكفر ِبجرد اعتقاده
ٍ
حيئنذ يكون مكذابً ابلكتاب ومكذابً ابلرسول صلى
بتحليل ما حرم هللا ورسوله ولو مل يعمل به ،ألنه

هللا عليه وسلم ،وذلك كفر ابلكتاب والسنة واإلمجاع ،فمن جحد أمراً جممعاً عليه معلوماً من الدين
ابلضرورة فال شك يف كفره) اهـ (.)1

وإذا علمنا أن الذنوب واملعاصي عند أهل السنة واْلماعة تؤثر يف اإلْيان من حيث زايدته ونقصه َّل
من حيث بقاؤه وذهابه – إَّل أن يُصاحب ذلك ما يقدح يف أصله من استحالل هلذه املعاصي ،وأن

هذا اَّلستحالل قد يكون بسقوط قول القلب والتكذيب جحوداً أو عناداً ،وقد يكون بسقوط عمل

اء ،أو غري ذلك من أسباب – فما هو حكم عصاة املوحدين
القلب واَّلستكبار استخفافاً أو استهز ً

ومآهلم يف اآلخرة؟ وهل كل من مات على معصية يدخل النار هبا؟ وإذا دخلها فكيف خيرج منها؟ وما
هي عقيدة أهل السنة واْلماعة يف ذلك؟ حقيقة اإلْيان عند أهل السنة واْلماعة حملمد عبداهلادي

املصري – ص146 :
_________
((( )1معارج القبول)) (.)358 ،357 /2
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املبحث الثاين :الفاسق امللي
• املطلب األول :تعريف الفسق.
• املطلب الثاين :املقصود ابلفاسق امللي.
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املطلب األول :تعريف الفسق
الفسق يف اللغة :هو اخلروج عن الشيء أو القصد ،وهو اخلروج عن الطاعة.
والفسق :الفجور .ويقال إذا خرجت الرطبة من قشرها؛ قد فسقت الرطبة من قشرها ،والفأرة عن

جحرها (.)1

الفسق يف اَّلصطالح :العصيان وترك أمر هللا تعاىل ،واخلروج عن طاعته ،وعن طريق احلق .ورجل
فاسق :أي عصى وجاوز حدود الشرع .ويقال :فسق عن أمر ربه؛ أي خرج عن طاعته.

والفسق أعم من الكفر؛ حيث إنه يشمل الكفر وما دونه من املعاصي كبائرها وصغائرها ،وإذ أطلق
يراد به أحياَنً الكفر املخرج من اإلسالم ،وأحياَنً يراد به الذنوب واملعاصي اليت هي دون الكفر؛
حبسب درجة املعصية ،وحال العاصي نفسه (.)2

والفسق يف الشرع نوعان :فسق أكرب ،وفسق أصغر.

الفسق األكرب :هو رديف الكفر األكرب ،والشرك األكرب؛ خيرج صاحبه من اإلسالم ،وينفي عنه مطلق
اإلْيان ،وخيلده يف النار ،إذا مات ومل يتب منه ،وَّل تنفعه شفاعة الشافعني يوم القيامة ،قال هللا تبارك
ِ
هلل ورسولِ ِه وماتُواْ وهم فَ ِ
َّ
اس ُقو َن [التوبة]84 :
وتعاىل :إِهنُ ْم َك َف ُرواْ ِاب َ َ ُ َ َ َ ُ ْ
ك هم الْ َف ِ
وقال :ومن َك َفر بـ ْع َد ذَلِ َ ِ
اس ُقو َن [النور]55 :
ََ َ َ
ك فَأ ُْولَئ َ ُ ُ
الفسق األصغر :هو رديف الكفر األصغر ،والشرك األصغر ،هو فسق دون فسق ،وهو املعصية اليت

َّل تنفي عن صاحبها أصل اإلْيان ،أو مطلق اإلْيان ،وَّل تسلبه صفة اإلسالم ،قال تعاىل:
اي أَيمـها الَّ ِذين آمنُوا إِن جاء ُكم فَ ِ
اس ٌق بِنَـبَأٍ فَـتَـبَـيَّـنُوا [احلجرات]6 :
َ َ
َ َ
َ ْ
ض َّ ِ
ِ
ِ
سو ٌق بِ ُك ْم َواتَّـ ُقواْ هللاَ َويُـ َعلِ ُم ُك ُم هللاُ َوهللاُ بِ ُك ِل
وقالَ :وَّلَ يُ َ
آر َكات ٌ
ب َوَّلَ َش ِهي ٌد َوإن تَـ ْف َعلُواْ فَإنَّهُ فُ ُ
ٍ ِ
يم [البقرة .]282 :اإلْيان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدهللا بن عبداحلميد
َش ْيء َعل ٌ
األثري  -ص240

_________

( )1انظر :معاجم اللغة(( :لسان العرب)) ( ،)308 /10و ((معجم مقاييس اللغة)) (،)502 /4
و ((مفردات الراغب)) (.)572 /7
( )2انظر(( :روح املعاين)) لآللوسي ( ،)210 /1و ((فتح القدير)) للشوكاين (.)75 /1
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املطلب الثاين :املقصود ابلفاسق امللي
واملقصود به الفاسق من أهل القبلة ،والنزاع يف امسه وحكمه هو أول خالف ظهر يف اإلسالم يف
مسائل أصول الدين.

قال شيخ اإلسالم( :وبتحقق هذا املقام يزول اَّلشتباه يف هذا املوضع ،ويعلم أن يف املسلمني قسما
ليس هو منافقا حمضا يف الدرك األسفل من النار ،وليس هو من املؤمنني الذين قيل فيهم :إِ َّمنَا
يل َِّ
ِ
ِِ
ِ َّ ِ
اه ُدوا ِأب َْم َواهلِِ ْم َوأَنْـ ُف ِس ِه ْم ِيف َسبِ ِ
ك ُه ُم
اَّلل أُولَئِ َ
آمنُوا ِاب ََّّلل َوَر ُسوله ُمثَّ َملْ يَـ ْرَاتبُوا َو َج َ
ين َ
ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
ِ
الصادقُو َن [احلجرات.]15:
ك ُه ُم ال ُْم ْؤِمنُو َن َح اقا [األنفال ]4:فال هم منافقون وَّل هم من هؤَّلء
وَّل من الذين قيل فيهم :أُولَئِ َ
الصادقني املؤمنني حقا ،وَّل من الذين يدخلون اْلنة بال عقاب .بل له طاعات ومعاص ،وحسنات
وسيئات ،ومعه من اإلْيان ما َّل خيلد معه يف النار ،وله من الكبائر ما يستوجب دخول النار.

وهذا القسم قد يسميه بعض الناس :الفاسق امللي وهذا مما تنازع الناس يف امسه وحكمه .واخلالف
فيه أول خالف ظهر يف اإلسالم يف مسائل أصول الدين) (.)1
وأهل السنة َّل يكفرون هذا الصنف ،وَّل حيكمون خبلوده يف النار ،بل يرون أنه حتت املشيئة ،،لكنهم

تنازعوا يف امسه ،هل يطلق عليه مؤمن أم َّل؟

قال شيخ اإلسالم( :وأما أهل السنة واْلماعة والصحابة والتابعون هلم إبحسان ،وسائر طوائف

املسلمني من أهل احلديث والفقهاء وأهل الكالم من مرجئة الفقهاء والكرامية والكالبية واألشعرية
والشيعة ،مرجئهم وغري مرجئهم ،فيقولون :إن الشخص الواحد قد يعذبه هللا ابلنار مث يدخله اْلنة،
كما نطقت بذلك األحاديث الصحيحة.

وهذا الشخص الذي له سيئات عذب هبا وله حسنات دخل هبا اْلنة ،وله معصية وطاعة ،ابتفاق

فإن هؤَّلء الطوائف مل يتنازعوا يف حكمه ،لكن تنازعوا يف امسه .فقالت املرجئة ،جهميتهم وغري

جهميتهم :هو مؤمن كامل اإلْيان.

وأهل السنة واْلماعة على أنه مؤمن َنقص اإلْيان ،ولوَّل ذلك ملا عذب ،كما أنه َنقص الرب والتقوى

ابتفاق املسلمني.

وهل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا فيه القوَّلن ،والصحيح التفصيل:
فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه يف الكفارة ،قيل :هو مؤمن .وكذلك إذا سئل عن دخوله يف

خطاب املؤمنني.

وأما إذا سئل عن حكمه يف اآلخرة ،قيل :ليس هذا النوع من املؤمنني املوعودين ابْلنة ،بل معه إْيان

ْينعه اخللود يف النار ،ويدخل به اْلنة بعد أن يعذب يف النار ،إن مل يغفر هللا له ذنوبه .وهلذا قال من
قال :هو مؤمن إبْيانه فاسق بكبريته ،أو مؤمن َنقص اإلْيان.

والذين َّل يسمونه مؤمناً من أهل السنة ومن املعتزلة يقولون :اسم الفسوق ينايف اسم اإلْيان لقوله:
ان [احلجرات ]11:وقوله :أَفَمن َكا َن م ْؤِمنًا َكمن َكا َن فَ ِ
بِْئ ِ
اإلْيَ ِ
سو ُق بَـ ْع َد ِْ
اس ًقا
َْ
َْ
ُ
س اَّل ْس ُم الْ ُف ُ
َ
ِ
ِ
سو ٌق َوقِتَالُهُ ُك ْف ٌر)) ())2
[السجدة ]18:وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :سبَ ُ
اب ال ُْم ْسل ِم فُ ُ
(.)3
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) ( )478 /7وما بعدها.

( )2رواه البخاري ( )48ومسلم ( )64من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه.
((( )3جمموع الفتاوى)) ( )354 /7وما بعدها ،وانظر (.)525 /7
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وقال أيضا( :وَّل يسلبون الفاسق امللي اسم اإلْيان ابلكلية ،وَّل خيلدونه يف النار كما تقوله املعتزلة،
بل الفاسق يدخل يف اسم اإلْيان ( )1يف مثل قوله تعاىل :فَـتَ ْح ِر ُير َرقَـبَ ٍة ُم ْؤِمنَ ٍة [النساء ]92:وقد َّل
ِ َّ ِ
ين إِ َذا ذُكِ َر َّ
وهبُ ْم َوإِ َذا
اَّللُ َو ِجلَ ْ
ت قُـلُ ُ
يدخل يف اسم اإلْيان املطلق كما يف قوله تعاىل :إِ َّمنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
ِ
ِ
ب
تُلِيَ ْ
آايتُهُ َز َ
اد ْهتُ ْم إِْيَ ًاَن [األنفال ،]2:وقولهَّ(( :ل يَـ ْزِين الز ِاين ح َ
ني يَـ ْزِين َو ُه َو ُم ْؤم ٌن َوَّل يَ ْش َر ُ
ت َعلَْي ِه ْم َ
ِ
ِ
ِ
ْ ِ
ات َشر ٍ
ف
ني يَ ْش َرُهبَا َو ُه َو ُم ْؤم ٌن َوَّل يَ ْس ِر ُق السا ِر ُق ح َ
اخلَ ْم َر ح َ
ني يَ ْس ِر ُق َو ُه َو ُم ْؤم ٌن َوَّل يَـ ْنـتَ ِه ُ
ب ُهنْبَةً ذَ َ َ
ِ
ِِ
ني يَـ ْنـتَ ِهبُـ َها َو ُه َو ُم ْؤِم ٌن)) (.)2
ارُه ْم ح َ
الناس إِلَْيه ف َ
يها أَبْ َ
صَ
يَـ ْرفَ ُع ُ
ويقولون :هو مؤمن َنقص اإلْيان ،أو مؤمن إبْيانه فاسق بكبريته ،فال يعطى اَّلسم املطلق وَّل يسلب

مطلق اَّلسم) (.)3

(والفرق بني مطلق الشيء ،والشيء املطلق ،أن الشيء املطلق هو الشيء الكامل ،ومطلق الشيء

يعين أصل الشيء وإن كان َنقصا .فالفاسق َّل يعطى اَّلسم املطلق يف اإلْيان وهو اَّلسم الكامل،
وَّل يسلب مطلق اَّلسم ،فال نقول :ليس ِبؤمن ،بل نقولَ :نقص اإلْيان ،أو مؤمن إبْيانه فاسق
بكبريته ،هذا هو مذهب أهل السنة واْلماعة وهو املذهب العدل الوسط ،وخالفهم يف ذلك
طوائف :املرجئة يقولون :مؤمن كامل اإلْيان ،واخلوارج يقولون :كافر .واملعتزلة يف منزلة بني املنزلتني)

(.)4

اإلْيان املنفي عن الزاين والسارق:

قد تبني أن الشارع ينفي اإلْيان املطلق عن أصحاب الذنوب ،كالزاين والسارق وشارب اخلمر ،وَّل

ينفي عنهم مطلق اإلْيان ،وهلذا فهم مسلمون مصدقون ،ولديهم من أعمال القلب واْلوارح ما

يصحح إْياهنم ،ويدفع الكفر والنفاق عنهم.
_________

( )1يف نسخ الواسطية املطبوعة( :اإلْيان املطلق) ،وهو مشكل ،وقد محله الشيخ ابن عثيمني على

أن املراد إذا أطلق اإلْيان ،وليس املراد اإلْيان الكامل .انظر(( :شرح الواسطية)) َّلبن عثيمني (/2

 .)648وما أثبته هو املوافق ملا يف ((جمموع الفتاوى)) ،وملا يف النسخة املخطوطة للواسطية ،كما قال
الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف يف حتقيقه لـ ((شرح الواسطية)) للهراس ،هامش( :ص.)269
( )2رواه البخاري ( )5578ومسلم ( )57من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )3شرح الواسطية)) للشيخ الفوزان (ص )161وما بعدها ،وضمن ((جمموع الفتاوى)) (/3

.)151

((( )4شرح الواسطية)) للشيخ ابن عثيمني ( ،)651 /2وقال ابن القيم :فاإلْيان املطلق َّل يطلق
إَّل على الكامل الكمال املأمور به ،ومطلق اإلْيان يطلق على الناقص والكامل ،وهلذا نفى النيب

صلى هللا عليه وسلم اإلْيان املطلق عن الزاين وشارب اخلمر والسارق ومل ينف عنه مطلق اإلْيان،
وقال( :واملقصود الفرق بني اإلْيان املطلق ومطلق اإلْيان .فاإلْيان املطلق ْينع دخول النار ومطلق
اإلْيان ْينع اخللود فيها).ا .هـ .من ((بدائع الفوائد)) (.)227 /4
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وقد دلت السنة الصحيحة على أن اإلْيان يرتفع عن الزاين حني يزين ،كما قال النيب صلى هللا عليه
ِ
اإلْيَا ُن َكا َن َعلَْي ِه َكالظملَّ ِة فَِإذَا انْـ َقطَ َع َر َج َع إِلَْي ِه ِْ
الر ُجل َخ َر َج ِم ْنهُ ِْ
اإلْيَا ُن)) (،)1
وسلم(( :إذَا َز َىن َّ ُ
واملقصود هبذا اإلْيان :اخلشية والنور واخلشوعَّ ،ل أن التصديق يذهب ،أو أن عمل القلب يزول
ابلكلية.

فالزاين حني يزينَّ ،لبد أن يعتقد حرمة الزَن ،وأن يبغضه ،ويكرهه ،وخياف من عاقبته ،وهكذا السارق
وشارب اخلمر وحنومها ،وهبذا يبقى هلم أصل اإلْيان.

قال شيخ اإلسالم( :ومن أتى الكبائر مثل الزَن أو السرقة أو شرب اخلمر وغري ذلك ،فالبد أن

يذهب ما يف قلبه من تلك اخلشية واخلشوع والنور ،وإن بقي أصل التصديق يف قلبه ،وهذا من
ِ
ني
اإلْيان الذي ينزع منه عند فعل الكبرية ،كما قال النيب صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يَـ ْزِين الز ِاين ح َ
ِ
ِ
ني يَ ْس ِر ُق َو ُه َو ُم ْؤِم ٌن)) ( .)2فإن املتقني كما وصفهم هللا بقوله:
يَـ ْزِين َو ُه َو ُم ْؤم ٌن َوَّل يَ ْس ِر ُق السا ِر ُق ح َ
َّ ِ
الش ْيطَ ِ
ان تَ َذ َّكروا فَِإذَا ُهم م ْب ِ
ف ِم َن َّ
ص ُرو َن [األعراف ،]201:فإذا
س ُه ْم طَائِ ٌ
ين اتَّـ َق ْوا إِذَا َم َّ
ُْ
إِ َّن الذ َ
ُ
طاف بقلوهبم طائف من الشيطان تذكروا فيبصرون .قال سعيد بن جبري :هو الرجل يغضب الغضبة

فيذكر هللا فيكظم الغيظ .وقال ليث عن جماهد :هو الرجل يهم ابلذنب فيذكر هللا فيدعه.)3( .
موهنُم ِيف الْغَ ِي ُمثَّ َّل يـ ْق ِ
ص ُرو َن
ُ
والشهوة والغضب مبدأ السيئات ،فإذا أبصر رجع .مث قالَ :وإِ ْخ َوا ُهنُ ْم ْيَُد َ ْ
[األعراف ]202:أي وإخوان الشياطني ْتدهم الشياطني يف الغي مث َّل يقصرون .قال ابن عباسَّ :ل

اإلنس تقصر عن السيئات ،وَّل الشياطني ْتسك عنهم .فإذا مل يُبصر بقي قلبه يف غي والشيطان ْيده

يف غيه ،وإن كان التصديق يف قلبه مل يكذب ،فذلك النور واإلبصار وتلك اخلشية واخلوف خيرج من

قلبه .وهذا كما أن اإلنسان يُغمض عينيه فال يرى شيئا وإن مل يكن أعمى ،فكذلك القلب ِبا يغشاه

من َريْن الذنوب َّل يبصر احلق وإن مل يكن أعمى كعمى الكافر ،وهكذا جاء يف اآلاثر).
ٍ
حديث عن أىب هريرة مرفوع إىل النيب
وأورد آاثرا عن احلسن وابن عباس وأيب هريرة ،مث قال( :وىف
صلى هللا عليه وسلم(( :إذا زىن الزاين خرج منه اإلْيان كان كالظلة فإذا انقطع رجع إليه اإلْيان))

وهذا إن شاء هللا يبسط يف موضع آخر) (.)4
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4690والرتمذي ( .)2625من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .واحلديث
سكت عنه أبو داود .وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( – )89كما

أشار لذلك يف مقدمته -وابن حجر يف ((فتح الباري)) ( .)62 /12وقال األلباين يف ((صحيح سنن
أيب داود)) :صحيح.
( )2رواه البخاري ( )5578ومسلم ( )57من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )3انظر ((تفسري البغوي)) (.)318 /3
((( )4جمموع الفتاوى)) ( )31 /7وما بعدها.
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فبني أن الذي يرتفع عن الزاين هو النور واخلشية واخلشوع ،مع بقاء التصديق يف قلبه ،وبني يف موضع
آخر اشرتاط وجود عمل القلب ،من بغض املعصية وكراهيتها ،واخلوف من هللا حال ارتكاهبا ،ليبقى
عقد اإلْيان ،فقال( :اإلنسان َّل يفعل احلرام إَّل لضعف إْيانه وحمبته ،وإذا فعل مكروهات احلق

فلضعف بعضها يف قلبه أو لقوة حمبتها اليت تغلب بعضها ،فاإلنسان َّل أييت شيئا من احملرمات

كالفواحش ما ظهر منها وما بطن ،واإلمث والبغي بغري احلق ،والشرك ابهلل ما مل ينزل به سلطاَن،

والقول على هللا بغري علم ،إَّل لضعف اإلْيان يف أصله أو كماله ،أو ضعف العلم والتصديق ،وإما

ضعف احملبة والبغض ،لكن إذا كان أصل اإلْيان صحيحا وهو التصديق ،فإن هذه احملرمات يفعلها

املؤمن مع كراهته وبغضه هلا ،فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه ،فال بد أن يكون مع فعلها فيه بغض
هلا ،وفيه خوف من عقاب هللا عليها ،وفيه رجاء ألن خيلص من عقاهبا ،إما بتوبة وإما حسنات ،وإما

عفو ،وإما دون ذلك ،وإَّل فإذا مل يبغضها ومل خيف هللا فيها ومل يرج رمحته ،فهذا َّل يكون مؤمنا حبال،

بل هو كافر أو منافق) (.)1

((م ْن َرأَى ِمنْ ُك ْم
وقال( :وأيضا فقد ثبت يف (الصحيح) عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قالَ :
ِ ِِ
اإلْيَ ِ
ِ ِ ِِ ِ
ف ِْ
ان)) ( )2وىف
ك أَ ْ
ض َع ُ
سانِِه فَِإ ْن َملْ يَ ْستَ ِط ْع فَبِ َق ْلبِ ِه َو َذلِ َ
ُم ْن َك ًرا فَـ ْليُـغَ ْريهُ بيَده فَإ ْن َملْ يَ ْستَط ْع فَبل َ
اإلْيَ ِ
ك ِم ْن ِْ
قال َحبَّ ِة َخ ْر َد ٍل)) ( )3فهذا يبني أن القلب إذا مل يكن فيه
ان ِمثْ ُ
س َوَراءَ َذلِ َ
روايةَ :
((ولَْي َ
بغض ما يكرهه هللا من املنكرات ،كان عادما لإلْيان .والبغض واحلب من أعمال القلوب .ومن
ُ

املعلوم أن إبليس وحنوه يعلمون أن هللا عز وجل حرم هذه األمور ،وَّل يبغضوهنا ،بل يدعون إىل ما

حرم هللا ورسوله) (.)4

تنبيه:

وقع يف كالم بعض أهل العلم أن املراد بنفي اإلْيان الوارد يف بعض النصوص :هو نفي الكمال ،وهذا
َّلبد أن يقيد ابلكمال الواجب ،وإَّل فتارك الكمال املستحبَّ ،ل ينفى عنه اإلْيان ،وإَّل للزم نفي
اإلْيان عن أكثر الناس.

ِ
ان ِْ ِ
ان نُـ ْقص ِ
فمن األول :قول النووي :ابب بـي ِ
س ِابلْم ْع ِ
ِ
ِ
صيَ ِة َعلَى
َ
َ ََ
اإلْيَان ِابل َْم َعاصي َونَـ ْفيِه َع ْن ال ُْمتَـلَب ِ َ

ادةِ نَـ ْف ِي َك َمالِ ِه ...
إِ َر َ
_________

((( )1قاعدة يف احملبة)) (ص.)104

( )2رواه مسلم ( )49من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.

(ما ِم ْن نَِ ٍيب بَـ َعثَهُ َّ
اَّللُ ِيف أ َُّم ٍة
( )3رواه مسلم ( )50من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه .ولفظهَ :
ِ
ِ
ِ
اب أي ُ ِ
ف ِم ْن بَـ ْع ِد ِه ْم
سنَّتِ ِه َويَـ ْقتَ ُدو َن ِأب َْم ِرهِ ُمثَّ إِ َّهنَا َختْلُ ُ
قَـ ْبلي إََِّّل َكا َن لَهُ م ْن أ َُّمتِه َح َوا ِريمو َن َوأ ْ
َص َح ٌ َ
ْخ ُذو َن ب ُ
ِ
ِِ
اه َد ُه ْم
ُخلُ ٌ
اه َد ُه ْم بِيَده فَـ ُه َو ُم ْؤم ٌن َوَم ْن َج َ
وف يَـ ُقولُو َن َما ََّل يَـ ْف َعلُو َن َويَـ ْف َعلُو َن َما ََّل يُـ ْؤَم ُرو َن فَ َم ْن َج َ
ِ
ِ
ِ ِِ
بِلِ ِ
اإلْيَ ِ
ك ِم ْن ِْ
ان َحبَّةُ َخ ْر َد ٍل).
اء ذَلِ َ
سانِه فَـ ُه َو ُم ْؤم ٌن َوَم ْن َج َ
س َوَر َ
َ
اه َد ُه ْم ب َق ْلبه فَـ ُه َو ُم ْؤم ٌن َولَْي َ
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)557 /7
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فمن قال :إن املنفي هو الكمال ،فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يُذم اتركه ،ويتعرض

للعقوبة ،فقد صدق .وإن أراد أنه نفي الكمال املستحب ،فهذا مل يقع قط يف كالم هللا ورسوله ،وَّل
جيوز أن يقع؛ فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ،ومل ينتقص من واجبه شيئا ،مل جيز أن يقال :ما

فعلهَّ ،ل حقيقة وَّل جمازا ،فإذا قال لألعرايب املسيء يف صالته(( :ارجع فصل فإنك مل تصل)))1( ،
وقال ملن صلى خلف الصف وقد أمره ابإلعادةَّ(( :ل صالة لفذ خلف الصف)) ( )2كان لرتك

واجب .)3( ) ...

فائدة :يف مراتب النفي
قال الشيخ ابن عثيمني( :ونفي الشيء له ثالث حاَّلت :فاألصل أنه نفي للوجود ،وذلك مثلَّ( :ل

مانع من نفي الوجود ،فهو نفي للصحة ،مثلَّ( :ل صالة بغري وضوء)،
منع ٌ
إْيان لعابد صنم) ،فإ ْن َ
نفي للكمال ،مثلَّ(( :ل صالة حبضرة الطعام)) ( ،.)4فقوله:
فإن منع مانع من نفي الصحة ،فهو ٌ
((َّل يؤمن أحدكم)) نفي للكمال الواجبَّ ،ل املستحب .قال شيخ اإلسالم ابن تيميةَّ( :ل ينفى

الشيء إَّل َّلنتفاء واجب فيه ،ما مل ْينع من ذلك مانع)) ( .)5اإلْيان عند السلف وعالقته ابلعمل
وكشف شبهات املعاصرين حملمد بن حممود آل خضري -بتصرف174 /1 -
_________

( )1رواه البخاري ( , )757ومسلم ( , )397من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )2رواه ابن ماجه ( ،)1003وأمحد ( ،)16340( )23 /4وابن حبان ( , )579 /5والبيهقي
( .)105 /3من حديث علي بن شيبان رضي هللا عنه .مرةً بلفظَّ ... ( :ل صالة للذي خلف
الصف) ،ومرة ٍ
بلفظَّ ... ( :ل صالة لرجل فرد خلف الصف ،ومرةً بلفظَّ ... ( :ل صالة لفرد

خلف الصف) .قال البوصريي يف ((مصباح الزجاجة)) ( :)122 /1هذا إسنا ٌد صحيح رجاله ثقات.

قال الذهيب يف ((املهذب)) ( :)1036 /2إسناده صاحل .وقال يف ((تنقيح التحقيق)) (:)263 /1
إسناده قوي .وقال ابن كثري يف ((إرشاد الفقيه)) ( :)176 /1إسناده حسن .وقال األلباين يف

((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

((( )3جمموع الفتاوى)) ( )14 /7وما بعدها.

( )4رواه مسلم ( , )560من حديث عائشة رضي هللا عنها.
((( )5القول املفيد على كتاب التوحيد)) ( ،)161 /2وانظر(( :التعليق على صحيح مسلم)) له

أيضا )248 /1( ،وما بعدها ،وفيه( :فإن قال قائل :وما حكم العمل إذا نفي الكمال ،مع وجوده؟
قلنا :القاعدة عند العلماء :أن ما رتب عليه نفي اإلْيان ،فإنه يكون من كبائر الذنوب).
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املبحث الثالث :حكم أهل الكبائر (الفاسق امللي) عند أهل السنة
تواترت النصوص الدالة على عدم كفر مرتكب الكبرية ،وعدم خلوده يف النار إن دخلها ،ما مل

يستحل ،وهذا من األصول اَّلعتقادية اجملمع عليها بني أهل السنة ،وسنبحث يف هذه الفقرة ما يلي:
أدلة أهل السنة على حكم مرتكب الكبرية( ،احلكم الدنيوي واألخروي)
نصوص قد يظن أهنا ختالف ما سبق ،وإيضاح معناها.

نصوص عامة لعلماء أهل السنة تبني اخلالصة يف احلكم على أهل الكبائر.

أوَّل :أدلة أهل السنة على حكم مرتكب الكبرية (احلكم الدنيوي واألخروي):

استدل أهل السنة لذلك أبدلة كثرية جداً ،وحنن سنذكر هنا ما ْيكن أن يسمى (أدلة كلية) وكل دليل
يندرج حتته عدد من األدلة التفصيلية

الدليل األول :نصوص تدل على أن من مات َّل يشرك ابهلل شيئاً دخل اْلنة ،وعلى أن من قال َّل

إله إَّل هللا دخل اْلنة ومنها:
شاء [النساء( ]48 :فحكم أبن
ك لِ َمن يَ َ
قوله تعاىل :إِ َّن هللاَ َّلَ يَـ ْغ ِف ُر أَن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَـ ْغ ِف ُر َما ُدو َن َذلِ َ

ِِ
ين َك َف ُرواْ إِن يَنتَـ ُهواْ يُـغَ َف ْر َهلُم
الشرك غري مغفور للمشرك ،يعين إذا مات غري اتئب منه لقوله :قُل للَّذ َ
ف [األنفال ]38 :مع آايت غري هذه تدل على أن التائب من الشرك مغفور له شركه،
ما قَ ْد َسلَ َ
فثبت بذلك أن الشرك الذي أخرب هللا أنه َّل يغفر :هو الشرك الذي مل يتب منه ،وأن التائب مغفور

له شركه ،وأخرب أنه يغفر :ما دون الشرك ملن يشاء ،يعين ملن أتى ما دون الشرك ،فلقي هللا غري اتئب

منه ،ألنه لو أراد أن يغفر ما دون الشرك للتائب ،دون من مل يتب لكان قد سوى بني الشرك ،وما
دونه ،ولو كان كذلك مل يكن لفصله بني الشرك وما دونه معىن ،ففصله بينهما دليل على أن الشرك

َّل يغفره لو مات وهو غري اتئب منه ،وأن يغفر ما دون ذلك الشرك ملن يشاء ممن مات وهو غري
اتئب ،وَّل جائز أن يغفر له ،ويدخله اْلنة إَّل وهو مؤمن) (.)2( )1

قوله صلى هللا عليه وسلم يف رواية أيب هريرة ... (( :أشهد أن َّل إله إَّل هللا وأين رسول هللا َّل يلقى

هللا هبما عبد غري شاك فيهما إَّل دخل اْلنة)) ()3

وحديث معاذ املشهور وفيه قوله صلى هللا عليه وسلم(( :حق هللا على العباد أن يعبدوه وَّل يشركوا

به شيئاً ،وحق العباد على هللا أن َّل يعذب من َّل يشرك به شيئاً)) ()4

 - 4وروى مسلم من حديث أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم .. (( :ومن لقيين بقراب األرض

خطيئة َّل يشرك يب شيئاً لقيته بقراهبا مغفرة)) (.)5

قال اإلمام ابن رجب (فمن جاء مع التوحيد بقراب األرض ،وهو ملؤها أو ما يقارب خطااي لقيه هللا
بقراهبا مغفرة ،لكن هذا مع مشيئة هللا عز وجل ،فإن شاء غفر له ،وإن شاء أخذه بذنوبه مث كان

عاقبته أن َّل خيلد يف النار بل خيرج منها مث يدخل اْلنة) (.)6
الدليل الثاين :نصوص فيها التصريح بعدم دخول املوحد النار أو خلوده فيها  -إن دخل  -مع

تصرحيها ابرتكابه الكبائر ومنها:

 - 1حديث أيب ذر  -رضي هللا عنه  -عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :أاتين جربيل عليه

السالم فبشرين أنه من مات من أمتك َّل يشرك ابهلل شيئاً دخل اْلنة قلت :وإن زىن وإن سرق قال:

وإن زىن وإن سرق)) (.)7
_________

( )1أي :معه أصل اإلْيان.
((( )2تعظيم قدر الصالة)) للمروزي (.)617 /2

( )3رواه مسلم ( .)27من حديث أيب هريرة رضي هللا عنهه.
( )4رواه البخاري ( ،)2856ومسلم ( .)30من حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه.
( )5رواه مسلم (.)2687

((( )6جامع العلوم واحلكم)) (ص ،)374وانظر أحاديث أخرى يف املوضوع(( :شرح صحيح
مسلم)) للنووي ( ،)244 - 217 /1و ((فتح اجمليد)) (.)64 - 39

( )7رواه البخاري ( ،)1237ومسلم (.)94
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قال النووي رمحه هللا :وأما قوله صلى هللا عليه وإن زىن وإن سرق فهو حجة ملذهب أهل السنة أن
أصحاب الكبائر َّل يقطع هلم ابلنار ،وأهنم إن دخلوها أخرجوا منها وختم هلم ابخللود ابْلنة)1( .

 - 2حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال :كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف جملس
فقال(( :تبايعوين على أن َّل تشركوا ابهلل شيئاً ،وَّل تزنوا ،وَّل تسرقوا ،وَّل تقتلوا النفس اليت حرم هللا
إَّل ابحلق فمن وىف منكم فأجره على هللا ،ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ،ومن

أصاب شيئاً من ذلك فسرته هللا عليه ،فأمره إىل هللا إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه)) (.)2

قال النووي رمحه هللا :قوله صلى هللا عليه وسلم(( :ومن أصاب شيئاً من ذلك)) إىل آخره املراد به ما

سوى الشرك وإَّل فالشرك َّل يغفر له )3( .مث ذكر من فوائد احلديث :الدَّللة ملذهب أهل احلق أن

املعاصي غري الكفر َّل يقطع لصاحبها ابلنار إذا مات ومل يتب منها ،بل هو ِبشيئة هللا تعاىل إن شاء

عفا عنه وإن شاء عذبه)4( .

وقال املروزي تعليقاً على هذا احلديث( :ففي هذا احلديث دَّللتان على أن السارق ،والزاين ومن ذكر
يف هذا احلديث غري خارجني من اإلْيان أبسره إحدامها :قوله فمن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب يف
الدنيا ،فهو كفارة له ،واحلدود َّل تكون كفارات إَّل للمؤمنني ،أَّل ترى قوله(( :من سرت هللا عليه،

فأمره إىل هللا إن شاء غفر له ،وإن شاء عذبه)) فإذا غفر له أدخله اْلنة ،وَّل يدخل اْلنة من البالغني

املكلفني إَّل مؤمن ،وقوله ( :)5صلى هللا عليه وسلم(( :إن شاء غفر له ،وإن شاء عذبه)) هو نظري
قول هللا تبارك وتعاىل إِ َّن َّ
شاءُ [النساء ]48:وأن
ك لِ َم ْن يَ َ
اَّللَ َّل يَـغْ ِف ُر أَ ْن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَـغْ ِف ُر َما ُدو َن ذَلِ َ
يغفر مادون ذلك الشرك ملن يشاء ممن مات وهو غري اتئب ،وَّل جائز أن يغفر له ويدخله اْلنة إَّل
وهو مؤمن) (.)6

الدليل الثالث :نصوص فيها التصريح ببقاء اإلْيان واألخوة اإلْيانية مع ارتكاب الكبائر ومنها.
ِ
ِِ
امهَا َعلَى األُ ْخ َرى
ت إِ ْح َد ُ
َصلِ ُحوا بَـ ْيـنَـ ُه َما فَِإن بَـغَ ْ
ني اقْـتَـتَـلُوا فَأ ْ
 - 1قوله تعاىلَ :وإِن طَائَِفتَان م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
فَـ َقاتِلُوا الَِّيت تَـب ِغي ح َّىت تَِفيء إِ َىل أَم ِر َِّ
اءت فَأَصلِحوا بـيـنَـهما ِابلْع ْد ِل وأَق ِ
ْسطُوا إِ َّن َّ
ب
اَّللَ ُِحي م
َ ْ
ْ َ
اَّلل فَِإن فَ ْ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ

الْم ْق ِس ِطني إِ َّمنَا الْم ْؤِمنو َن إِ ْخوةٌ فَأ ِ
َخ َويْ ُك ْم َواتَّـ ُقوا َّ
اَّللَ لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْر َمحُو َن [احلجرات- 9 :
ني أ َ
ُ ُ
َ ْ
َصل ُحوا بَ ْ َ
َ
ُ
.]10

استدل أهل السنة هباتني اآليتني على أن املؤمن َّل يكفر ابرتكابه الكبائر ،ألن هللا  -عز وجل -

أبقى عليه اسم اإلْيان مع ارتكابه ملعصية القتل ( )7ووصفهم ابألخوة وهي هنا أخوة الدين.
ِ
َّ ِ
ِ
اص ِيف الْ َق ْتـلَى ا ْحلُمر ِاب ْحلُ ِر َوال َْع ْب ُد ِابلْ َع ْب ِد
ب َعلَْي ُك ُم الْق َ
ين َ
ص ُ
 - 2قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
آمنُواْ ُكت َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
وف وأَ َداء إِلَْي ِه إبِِحس ٍ
ِ
ان [البقرة.]178 :
َواألُنثَى ِابألُنثَى فَ َم ْن ُعف َي لَهُ م ْن أَخيه َش ْيءٌ فَاتبَاعٌ ِابل َْم ْع ُر َ
َْ
قال ابن اْلوزي :دل قوله تعاىل ِمن أ ِ
َخ ِيه على أن القاتل مل خيرج من اإلسالم)8( .
ْ
_________
((( )1شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)97 /2
( )2رواه البخاري ( ،)18ومسلم (.)1709

((( )3شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)223 /11
((( )4شرح صحيح مسلم)) للنووي ( ،)224 /11وانظر(( :شعب اَّلْيان)) للبيهقي (.)98 /2
( )5هذه هي الدَّللة الثانية.

((( )6تعظيم قدر الصالة)) للمروزي (.)617 - 616 /2
( )7انظر(( :فتح الباري)) (.)85 /1
( )8انظر(( :فتح الباري)) ((( ،)85 /1جمموع الفتاوى)) (.)373 /7
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واستدل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا هبذه اآلية على أن األخوة اإلْيانية اثبتة مع ارتكاب
املعاصي (.)1
 - 3لعل مما يدخل حتت هذا الدليل ما رواه عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أن رجال كان على عهد

النيب صلى هللا عليه وسلم كان امسه عبدهللا وكان يلقب محاراً وكان يضحك رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم وكان النيب صلى هللا عليه وسلم قد جلده يف الشراب فأتى به يوماً فأمر به فجلد فقال رجل

من القوم :اللهم العنه ،ما أكثر ما يؤتى به! فقال النيب صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تلعنوه ،فوهللا ما

علمت إَّل أنه حيب هللا ورسوله)))2( .

فاحلديث صريح هنا ببقاء حمبة هللا ورسوله ،وهي من أعظم أصول اإلْيان القليب مع تكرار شربه

للخمر.

قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا :وفيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبرية كافر لثبوت النهي عن

لعن ،واألمر ابلدعاء له وفيه أن َّل تنايف بني ارتكاب النهي وثبوت حمبة هللا ورسوله يف قلب املرتكب
ألنه صلى هللا عليه وسلم أخرب أبن املذكور حيب هللا ورسوله مع وجود ما صدر منه (.)3

الدليل الرابع :شرع هللا  -عز وجل  -إقامة احلدود على بعض الكبائر:
لعل هذا من أقوى األدلة على فساد مذهب من يكفر مرتكب الكبرية إذ لو كان السارق والقاذف
وشارب اخلمر ،واملرتد سواء يف احلكم ملا اختلف احلد يف كل منها ،قال اإلمام أبو عبيد رمحه هللا:

 ...مث قد وجدَن هللا تبارك وتعاىل يكذب مقالتهم ،وذلك أنه حكم يف السارق بقطع اليد ،ويف الزاين

والقاذف ابْللد ،ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان احلكم على هؤَّلء إَّل ابلقتل ألن رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم قال(( :من بدل دينه فاقتلوه)) ( ،)5( )4أفال ترى أهنم لو كانوا كفاراً ملا كانت
عقوابهتم القطع واْللد ،وكذلك قول هللا فيمن قُتل مظلوماً :فَـ َق ْد َج َعلْنَا لَِولِيِ ِه ُس ْلطَ ًاَن [اإلسراء]33 :
فلو كان القتل كفراً ما كان للويل عفو وَّل أخذ دية ،ولزمه القتل (.)6
ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا .. :بل القرآن والنقل املتواتر عنه ،يبني أن هؤَّلء هلم

عقوابت غري عقوبة املرتد عن اإلسالم ،كما ذكر هللا يف القرآن جلد القاذف والزاين ،وقطع يد
السارق ،وهذا متواتر عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،ولو كانوا مرتدين لقتلهم ،فكال القولني مما يعلم

فساده ابَّلضطرار من دين اإلسالم (.)7

وقال اإلمام ابن أيب العز احلنفي :ونصوص الكتاب والسنة واإلمجاع تدل على أن الزاين والسارق
والقاذف َّل يقتل ،بل يقام عليه احلد ،فدل على أنه ليس ِبرتد (.)8

الدليل اخلامس :نصوص صرحية يف خروج من دخل النار من املوحدين ابلشفاعة وبغريها:

وهذا – أيضاً – من األدلة الواضحة على عدم كفر مرتكب الكبائر وعدم خلوده يف النار ،إذ لو

كان كافراً ملا خرج من النار .واألدلة يف هذا بلغت مبلغ التواتر ،ونقل التواتر مجع من العلماء منهم
اإلمام البيهقي وابن تيمية وابن أيب العز احلنفي وابن الوزير اليماين ،وقال( :وأحاديث الشفاعة

املصرحة خبروج املوحدين من النار قاطعة يف معناها ابإلمجاع ،وهي قاطعة يف ألفاظها  ..لورودها عن

عشرين صحابياً أو تزيد يف (الصحاح) و (السنن) و (املسانيد) ،وأما شواهدها بغري ألفاظها فقاربت
مخسمائة حديث) (... )9

ومن هذه األحاديث:
_________

( )1انظر(( :جمموع الفتاوي)) (.)151 /3

( )2رواه البخاري (.)6780

((( )3فتح الباري)) (.)78 /12
( )4رواه البخاري ( .)3017من حديث ابن عباس رضي هللا عنه.
( )5انظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)151 /3

((( )6اإلْيان)) أليب عبيد القاسم بن سالم (.)89
((( )7الفتاوى)) (.)288 - 287 /7

((( )8شرح العقيدة الطحاوية)) ()443 /2
((( )9إيثار احلق على اخللق)) (ص.)295

()209/6

 - 1حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :خيرج من النار من
قال َّل إله إَّل هللا ويف قلبه وزن شعرية من خري ،وخيرج من النار من قال َّل إله إَّل هللا ويف قلبه وزن
برة من خري ،وخيرج من النار من قال َّل إله إَّل هللا ويف قلبه وزن ذرة من خري)) ويف رواية(( :من
إْيان)) مكان ((من خري)) (.)1

 - 2ومن ذلك أحاديث شفاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم يف أهل الكبائر الذين دخلوا النار أن
خيرجوا منها فعن أيب هريرة رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :لكل نيب

دعوة مستجابة ،فتعجل كل نيب دعوته ،وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة ،فهي َنئلة إن

شاء هللا ،من مات من أميت َّل يشرك ابهلل شيئاً)) ( )2يوضح ذلك حديث الشفاعة املشهور وفيه

فيقول(( :أي عيسى عليه السالم :ائتوا حممداً صلى هللا عليه وسلم عبداً غفر هللا له ما تقدم من ذنبه
وما أتخر ،فيأتوين ،فأنطلق حىت أستأذن على ريب فيؤذن يل ،فإذا رأيت ريب وقعت ساجداً ،فيدعين
ما شاء هللا ،مث يقال :ارفع رأسك ،وسل تعطه ،وقل يسمع ،واشفع تشفع ،فأرفع رأسي فأمحده

بتحميد يعلمنيه ،مث أشفع ،فيحد يل حداً ،فأدخلهم اْلنة ،مث أعود إليه ،فإذا رأيت ريب -وذكر

مثله -مث أشفع ،فيحد يل حداً ،فأدخلهم اْلنة ،مث أعود الثالثة ،مث أعود الرابعة ،فأقول :ما بقي يف

النار إَّل من حبسه القرآن ووجب عليه اخللود)) قال البخاري :إَّل من حبسه القرآن يعين قول هللا
تعاىلَ :خالِ ِد ِ
يها (.)3
ين ف َ
َ
 - 3ومن األحاديث يف هذا الباب حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه

وسلم قال(( :يدخل أهل اْلنة اْلنة ،وأهل النار النار ،مث يقول هللا تعاىل :أخرجوا من كان يف قلبه
مثقال حبة من خردل من إْيان ،فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون يف هنر احليا -أو احلياة)4( -

شك مالك – فينبتون كما تنبت احلبة يف جانب السيل ،أمل تر أهنا خترج صفراء ملتوية)) ( )5إىل غري
ذلك من األحاديث الصرحية .نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن

عبدهللا بن علي الوهييب – 113 /1
ول إِنَّهُ ِيف النا ِر ُ ...خمَلَّ ٌد ،بَ ْل أ َْم ُرهُ لِلْبَا ِري
َوَّلَ نَـ ُق ُ
ِِ
ات َعلَى ا ِإلْيَ ِ
ِ ِ
ِ
ان
ج إِ ْن َم َ
ب َق ْد ِر ذَنْبه َوإِ َىل ا ْْلنَان  ...خيَُْر ُ
(وَّل نقول إنه) أي الفاسق ابملعاصي اليت َّل توجب كفراً (يف النار ُخملد) هذه هي املسألة الرابعة من

مسائل الفصل (بل نقول أمره) مردود حكمه (للباري) يف اْلزاء والعفو (حتت مشيئة اإلله النافذة) يف
آخ َذهُ)
(وإِ ْن شاءَ َ
شاء) هللا عز وجل (عفا عنه) وأدخله اْلنة من أول وهلة برمحته وفضله َ
خلقه (إ ْن َ
أي جازاه وعاقبه (بقدر ذنبه) الذي مات مصراً عليه ،كما يف (الصحيحني) من حديث عبادة بن
رسول ِ
الصامت رضي هللا عنه أ َّ
هللا صلى هللا عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه(( :ابيعوين
َن َ

على أَ ْن َّل تشركوا ابهلل شيئاً ،وَّل تسرقوا ،وَّل تزنوا ،وَّل تقتلوا أوَّلدكم ،وَّل أتتوا ببهتان تفرتونه بني
وىف منكم فأجره على ِ
أيديكم وأرجلكم ،وَّل تعصوا يف معروف .فمن َ
هللا ،ومن أصاب ِم ْن ذلك شيئاً
ُُ
فعوقب به يف الدنيا فهو كفارة له ،ومن أصاب ِم ْن ذلك شيئاً فعوقب به يف الدنيا فهو كفارةٌ له ،ومن
ِ
اء عفا عنه ،وإن شاء عاقبه)) فبايعناه على
أَصاب من ذلك شيئاً مث َ
سرتهُ هللاُ عليه فهو إىل هللا :إ ْن َش َ
ذلك (( .)6وإىل اْلنان خيرج) من النار (إن) كان (مات على اإلْيان) .معارج القبول بشرح سلم
الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي – ص1194

_________

( )1رواه البخاري ( ،)44ومسلم (.)193
( )2رواه مسلم (.)199

( )3رواه البخاري ( ،)4476و ( ،)6565ومسلم ( .)193من حديث أنس بن مالك رضي هللا
عنه.

( )4قال النووي يف شرحه لـ ((صحيح مسلم)) ( :)37 /3احليا هنا مقصور وهو املطر مسي حياً ألنه
حتيا به األرض ولذلك هذا املاء حييا به هؤَّلء احملرتقون وحتدث فيهم النضارة كما حيدث ذلك املطر
يف األرض ،وهللا أعلم.

( )5رواه البخاري ( ،)22ومسلم (.)184
( )6رواه البخاري ( ،)18ومسلم (.)1709
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املطلب األول :هل عاصي أهل القبلة يوصف ابإلْيان التام؟
فهذه ثالث مسائل تتعلق ِبا حنن بصدد حبثه من أحكام املعاصي وعصاة املوحدين.
املسألة األوىل :وهي من مسائل األمساء واألحكام اليت ضلت فيها أفهام كثرية ،إَّل من عصمه هللا
تعاىل ابلتزام النصوص ،كما هو حال أئمة اإلسالم املهتدين ،وهذه املسألة هي :هل عاصي أهل

القبلة يوصف ابإلْيان التام ،أو ينفى عنه مطلق اإلْيان؟ ،وهل يلحقه الوعيد يف اآلخرة؟

أما الشطر األول من املسألة وهو الوصف الشرعي ملرتكب املعصية ،فإنه قد تقدم اَّلستدَّلل من
كتاب هللا تعاىل على تسمية بعض العصاة مؤمنني ،لكن هذا يف مقابل من يرى كفر مرتكب املعصية.
َّ ِ
آمنُوا إِن
ين َ
أما عن حقيقة حاهلم يف مقابل أهل اإلْيان الكامل ،فإنه جاء يف قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
جاء ُكم فَ ِ
اس ٌق بِنَـبٍَأ فَـتَـبَـيَّـنُوا [احلجرات ،]6 :فأهل العلم ابلتفسري على أن اآلية نزلت يف الوليد بن
َ ْ
عقبة ( ،)1فلم خيرج من الدين ابلكلية ،ومل ينف عنه اإلْيان مطلقا ،كما مل يوصف به مطلقا ،بل
وصف ابلفسق.

قال الشيخ احلكمي – رمحه هللا ( :-فاسق أهل القبلة َّل ينفى عنه مطلق اإلْيان بفسوقه ،وَّل
يوصف ابإلْيان التام ،ولكن هو مؤمن َنقص اإلْيان ،أو مؤمن إبْيانه ،فاسق بكبريته) (.)2

وهبذا يتبني أن الذنوب واملعاصي َّل تؤثر على أصل اإلْيان من حيث بقاؤه أو ذهابه ،وإمنا تؤثر فيه
من حيث زايدته ونقصانه .وهلذا تقرر أيضا أن املؤمنني يتفاضلون يف إْياهنم ،فمنهم املقتصد ،ومنهم
الظامل لنفسه  ...ولكل درجة عند هللا تعاىل.

أما مسألة حلوق الوعيد أبهل املعاصي يف اآلخرة ،فهذا مما دلت عليه نصوص الوعيد الكثرية ،من
َّ ِ
ِ
ريا
ين َأيْ ُكلُو َن أ َْم َو َ
ال الْيَـتَ َامى ظُل ًْما إِ َّمنَا َأيْ ُكلُو َن ِيف بُطُوهنِِ ْم ََن ًرا َو َسيَ ْ
أمثال قوله تعاىل :إِ َّن الذ َ
صلَ ْو َن َسع ً
ت الْم ْؤِمنَ ِ
[النساء ،]10 :وقوله تعاىل :إِ َّن الَّ ِذين يـرمو َن الْم ْح ِ ِ ِ
ات لُ ِعنُوا ِيف ال مدنْـيَا
ُ َ
َ َُْ
صنَات الْغَاف َال ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّم َخالِ ًدا
َو ْاآلخ َرة َوَهلُ ْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
يم [النور ،]23 :وقوله تعاىلَ :وَمن يَـ ْقتُ ْل ُم ْؤمنًا متَـ َعم ًدا فَ َج َزآ ُؤهُ َج َهن ُ
ِ
ِ
ِ
يما [النساء ،]93 :وقوله تعاىلَ :وَم ْن أَظْلَ ُم ِممَّن َّمنَ َع
ب هللاُ َعلَْي ِه َولَ َعنَهُ َوأ َ
فَ
َع َّد لَهُ َع َذ ًااب َعظ ً
يها َوغَض َ
مس ِ ِ
ِ
ِ
ني هلُ ْم ِيف
يها ْ
امسُهُ َو َس َعى ِيف َخ َر ِاهبَا أ ُْولَئِ َ
ك َما َكا َن َهلُ ْم أَن يَ ْد ُخلُ َ
وها إَِّلَّ َخآئِف َ
اج َد هللا أَن يُ ْذ َك َر ف َ
ََ
ِ
ِ
ِ ِ
يم [البقرة.]114 :
ي َوَهلُ ْم ِيف اآلخ َرة َع َذ ٌ
ال مدنْـيَا خ ْز ٌ
اب َعظ ٌ
إَّل أن هذا مشروط بعدم التوبة؛ إذ أن التوبة من أهم األسباب اليت تسقط العقوبة عن عصاة

املوحدين .فإذا عدمت التوبة ،فأمرهم إىل هللا عز وجل ،إن شاء ،عذهبم ،وإن شاء ،عفا عنهم.

قال حممد الطائي :أملى علي أمحد -أي :ابن حنبل( :-ومن لقيه مصرا غري اتئب من الذنوب اليت

قد استوجب هبا العقوبة ،فأمره إىل هللا ،إن شاء ،عذبه ،وإن شاء ،غفر له؛ إذا تويف على اإلسالم
والسنة) (.)3

والذي عليه أهل السنة هو :أن عصاة املوحدين وإن استحقوا العقوبة ،فإهنم َّل خيلدون يف النار

بفضل هللا تعاىل .وقد ذكر أهل العلم أن العصاة من املوحدين ثالث طبقات يوم القيامة (:)4
الطبقة األوىل :قوم رجحت حسناهتم بسيئاهتم ،فأولئك يدخلون اْلنة من أول وهلة ،وَّل ْتسهم النار
أبدا.

الطبقة الثانية :قوم تساوت حسناهتم وسيئاهتم وتكافأت ،فقصرت هبم سيئاهتم عن اْلنة ،وجتاوزت

هبم حسناهتم عن النار ،وهؤَّلء أصحاب األعراف الذين ذكر هللا تعاىل أهنم يوقفون بني اْلنة والنار ما
شاء هللا يوقفوا ،مث يؤذن هلم دخول اْلنة.

الطبقة الثالثة :قوم لقوا مصرين على كبائر اإلمث والفواحش ،ومعهم أصل التوحيد ،فرجحت سيئاهتم
حبسناهتم .فهؤَّلء ْتسهم النار بقدر ذنوهبم ،غري أهنم خيرجون منها أبحد األسباب؛ كعفو هللا تعاىل أو
شفاعة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم .وهم قبل ذلك يف مشيئة هللا تعاىل ،إن شاء عذهبم ،وإن شاء
عفا عنهم.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا ( :-يؤمن أهل السنة واْلماعة أبن فساق املسلمني معهم

بعض اإلْيان وأصله ،وليس معهم مجيع اإلْيان الواجب الذي يستوجب به اْلنة ،وأهنم َّل خيلدون يف
النار ،بل خيرجون منها من كان يف قلبه مثقال حبة من إْيان ،أو مثقال خردلة من إْيان ،وأن النيب

صلى هللا عليه وسلم ادخر شفاعته ألهل الكبائر من أمته) ( .)5اْلهل ِبسائل اَّلعتقاد وحكمه لعبد

الرزاق بن طاهر بن أمحد– ص93 :
_________

( )1انظر(( :حماسن التأويل)) للقامسي (.)5449 - 5447 /15
((( )2معارج القبول)) (.)417 /2
((( )3طبقات احلنابلة)) (.)310 /1

( )4انظر(( :معارج القبول)) ((( ،)424 - 422 /2طريق اهلجرتني)) (ص.)625 - 622 :
((( )5جمموع الفتاوى)) (.)375 /3
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املطلب الثاين :هل القول بعدم تكفري عصاة املوحدين على إطالقه أم مقيد؟
إن لفظ (املعصية) من األلفاظ اليت ورد هبا الشرع احلنيف ،فالبد إذاً من الرجوع إىل الشرع يف حتديد
حقيقتها ومدلوهلا ،سواء أطلق أم قيد ِبعىن معني .أما اإلعراض عن هذا األصل ،واَّلنكباب على

أقوال أهل اللغة وأهل الكالم وتعريفاهتم ،فإنه مطية إىل الزيغ والضالل؛ وألن رد موارد النزاع إىل هللا
وإىل الرسول صلى هللا عليه وسلم خري وأحسن أتويال ،وأحسن عاقبة يف الدنيا واآلخرة.
ومن أحسن من  ...اعتىن ابأللفاظ الشرعية ،واستقرأ معانيها يف الكتاب والسنة ،شيخ اإلسالم ابن

تيمية رمحه هللا  .)1( -فقد بني – رمحه هللا – معاين تلك األلفاظ عند اإلطالق وعند التقييد وفق
منهج علمي اثبت ،ينم على غزارة علمه ابلكتاب والسنة وفق منهج السلف الصاحل .وهلذا عند

حديثه عند لفظ (املعصية) ،قال( :إذا أطلقت املعصية هلل ورسوله ،دخل فيهما الكفر والفسوق،
اَّلل ورسولَهُ فَِإ َّن لَهُ ََنر جهنَّم َخالِ ِد ِ
كقوله تعاىلَ :وَمن يَـ ْع ِ
يها أَبَ ًدا [اْلن.)2( ]23 :
ين ف َ
ص ََّ َ َ ُ
َ
َ ََ َ
ِ
ِ
ب إِلَْي ُك ُم ِْ
صيَا َن
سو َق َوال ِْع ْ
ونقل عند قوله تعاىلَ :حبَّ َ
اإلْيَا َن َوَزيَّـنَهُ ِيف قُـلُوب ُك ْم َوَك َّرَه إلَْي ُك ُم الْ ُك ْف َر َوالْ ُف ُ
[احلجرات ]7 :كالما حملمد بن نصر املروزي هذا نصه( :ملا كانت املعاصي بعضها كفر وبعضها ليس
بكفر ،فرق بينها فجعلها ثالثة أنواع :نوع منها كفر ،ونوع منها فسوق وليس بكفر ،ونوع عصيان

وليس بكفر وَّل فسوق  ...ويكرهون – أي أهل السنة – مجيع املعاصي ،الكفر منها والفسوق،
وسائر املعاصي كراهية تدين) (.)3

ومن أبرز املعاصي اليت هي كفر خمرج عن امللة :الشرك ابهلل تعاىل .فقد أخرب سبحانه يف كتابه العزيز

أنه َّل يغفر الشرك إَّل ابلتوبة النصوح وجتديد اإلْيان .أما من لقي هللا مشركا ،فإنه من أهل النار
املخلدين فيهاَّ ،ل ينفعه أي عمل قدمه ،بل إن أعماله مجيعا حتبط عند مواقعته الشرك .قال تعاىل:
ولََق ْد أ ِ
َّ ِ
ك [الزمر .]65 :مث إذا صاحب
ت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َملُ َ
ين ِم ْن قَـ ْبلِ َ
ُوح َي إِلَْي َ
ك لَئِ ْن أَ ْش َرْك َ
َ
ك َوإِ َىل الذ َ
املعصية استحالل هلا ،فإهنا تكون كفرا كذلك  ...ويدخل حتت هذين النوعني من املعاصي صور كثرية

يصعب حصرها.

وعلى هذا نقول إن القول بعدم تكفري عصاة املوحدين مقيد بعدم اإلشراك ابهلل تعاىل ولقائه ،وكذلك
بعدم استحالل املعصية .وهلذا قال اإلمام الطحاوي يف عقيدته( :وَّل نكفر أحدا من أهل القبلة

بذنب ما مل يستحله) ( ،)4وإن كانت العبارة األدق يف ما أورده الشارح لعقيدته ،إذ قال( :بل يقال:
َّل نكفرهم بكل ذنب) ()5؛ ألن من الذنوب ما يكون كفرا يف ذاته .اْلهل ِبسائل اَّلعتقاد وحكمه

لعبد الرزاق بن طاهر بن أمحد -بتصرف– ص93 :

ومن أصول أهل السنة أهنم َّل يكفرون اإلنسان ِبطلق املعاصي والكبائر كما يفعله اخلوارج ،وَّل
خيلدونه يف النار كما تقوله املعتزلة ،بل يكلون أمره إىل هللا ،إن شاء عذبه ،وإن شاء غفر له (.)6

وهلذا اشتهر قوهلم :وَّل نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما مل يستحله (.)7

ومرادهم ابلذنب هنا :املعاصي اليت ليست كفرا خمرجا عن امللة ،وَّل هي من املباين األربعة اليت بين

عليها اإلسالم.

_________

( )1انظر(( :اإلْيان)) ((( ،)114 - 1الرد على املنطقيني)) (ص.)60 - 52 :
((( )2اإلْيان)) (ص.)55 :
((( )3اإلْيان)) (ص.)39 :
((( )4شرح العقيدة الطحاوية)) (.)432 /2
((( )5شرح العقيدة الطحاوية)) (.)432 /2
( )6انظر(( :الواسطية وشرحها)) َّلبن عثيمني ( ،)644 /2و ((شرح الطحاوية)) (ص،321

.)369

((( )7الطحاوية)) مع شرحها َّلبن أيب العز احلنفي (ص.)316
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قال شارح الطحاوية( :وهلذا امتنع كثري من األئمة عن إطالق القول أبَن َّل نكفر أحدا بذنب ،بل
يقالَّ :ل نكفرهم بكل ذنب ،كما يفعله اخلوارج ،وفرق بني النفي العام ،ونفي العموم ،والواجب إمنا
هو نفي العموم ،مناقضة لقول اخلوارج الذين يكفرون بكل ذنب) (.)1

وقال شيخ اإلسالم( :وحنن إذا قلنا :أهل السنة متفقون على أنه َّل يكفر بذنب ،فإمنا نريد املعاصي
كالزَن والشرب ،وأما هذه املباين ففي تكفري اتركها نزاع مشهور) (.)2

ومن أدلة أهل السنة على هذا األصل:
 - 1قوله تعاىل :إِ َّن َّ
شاءُ [النساء.]48:
ك لِ َم ْن يَ َ
اَّللَ َّل يَـغْ ِف ُر أَ ْن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَـغْ ِف ُر َما ُدو َن ذَلِ َ
فأدخل يف املشيئة كل ذنب عدا الشرك ،وهذا يف حق غري التائبني ،وأما مع التوبة فال فرق بني
اد َّ ِ
ِ ِ
َس َرفُوا َعلَى أَنْـ ُف ِس ِه ْم
ين أ ْ
ي الذ َ
الشرك وغريه ،فاهلل يغفر الذنوب مجيعا ،كما قال سبحانه :قُ ْل َاي عبَ َ
مجيعا إِنَّه هو الْغَ ُفور َّ ِ
َّل تَـ ْقنطُوا ِمن ر ْمح ِة َِّ
اَّلل إِ َّن َّ ِ
ِ
يم [الزمر.)3( ]53:
ْ ََ
َ
اَّللَ يَـغْف ُر ال مذنُ َ
ُ
وب َ ً ُ ُ َ
الرح ُ
ِ
 - 2ومن أدلتهم :ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت أ َّ
ول َّ
اَّلل صلى هللا عليه
َن َر ُس َ
ال وحولَه ِعصابةٌ ِمن أَصحابِ ِه(( :ابيِع ِوين علَى أَ ْن َّل تُ ْش ِرُكوا ِاب َِّ
َّلل َش ْيـئًا َوَّل تَ ْس ِرقُوا َوَّل تَـ ْزنُوا
َُ َ
وسلم قَ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ

ان تَـ ْف َرتونَه ب ْني أَي ِدي ُكم وأَرجلِ ُكم وَّل تَـعصوا ِيف معر ٍ
وَّل تَـ ْقتُـلُوا أَوَّل َد ُكم وَّل َأتْتُوا بِبـ ْهتَ ٍ
وف فَ َم ْن َو َىف
ُ ُ َ َ ْ ْ َ ُْ ْ َ ْ ُ
ُ
ْ َْ
َ
َ ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َج ُرهُ َعلَى َّ
اب م ْن
اب م ْن ذَل َ
م ْن ُك ْم فَأ ْ
َص َ
فارةٌ لَهُ َوَم ْن أ َ
َص َ
اَّلل َوَم ْن أ َ
ب ِيف ال مدنْـيَا فَـ ُه َو َك َ
ك َش ْيـئًا فَـ ُعوق َ
ِ
اَّللُ فَـ ُه َو إِ َىل َِّ ِ
رتهُ َّ
اء َعاقَـبَهُ)) فَـبَايَـ ْعنَاهُ َعلَى ذَلِك (.)4
ذَلِ َ
ك َش ْيـئًا ُمثَّ َس ََ
اء َع َفا َع ْنهُ َوإ ْن َش َ
اَّلل إ ْن َش َ
وهذا نص صريح َّل حيتمل التأويل.
 - 3ومن أظهر األدلة على ذلك أن املسلمني جممعون على أن الزاين والسارق والقاذف َّل يُقتل
واحد منهم ،ولو كانت ذنوهبم موجبة للردة لقتلوا مجيعا.

قال شارح الطحاوية( :واْلواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبرية َّل يكفر كفرا

ينقل عن امللة ابلكلية كما قالت اخلوارج؛ إذ لو كفر كفرا ينقل عن امللة لكان مرتدا يقتل على كل
حال وَّل يقبل عفو ويل القصاص ،وَّل جتري احلدود يف الزَن والسرقة وشرب اخلمر .وهذا القول

معلوم بطالنه وفساده ابلضرورة من دين اإلسالم .ومتفقون على أنه َّل خيرج من اإلْيان واإلسالم،

وَّل يدخل يف الكفر ،وَّل يستحق اخللود مع الكافرين ،كما قالت املعتزلة ،فإن قوهلم ابطل أيضا؛ إذ
قد جعل هللا مرتكب الكبرية من املؤمنني ،قال تعاىل :فَمن ع ِفي لَه ِمن أ ِ
َخ ِيه َشيء فَاتِباعٌ ِابلْمعر ِ
وف
ٌْ َ
َْ ُ َ ُ ْ
َ ُْ
[البقرة ]187:فلم خيرج القاتل من الذين آمنوا ،وجعله أخا لويل القصاص ،واملراد أخوة الدين بال
ِ
ِِ
َصلِ ُحوا بَـ ْيـنَـ ُه َما [احلجرات .]9:إىل أن قال:
ني اقْـتَـتَـلُوا فَأ ْ
ريب .وقال تعاىلَ :وإِ ْن طَائَِفتَان م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
إِ َّمنَا الْم ْؤِمنو َن إِ ْخوةٌ فَأ ِ
َخ َويْ ُك ْم [احلجرات.]10:
ني أ َ
ُ ُ
َ ْ
َصل ُحوا بَْ َ
ونصوص الكتاب والسنة واإلمجاع تدل على أن الزاين والسارق والقاذف َّل يقتل ،بل يقام عليه
احلد ،فدل على أنه ليس ِبرتد.
_________

((( )1الطحاوية)) مع شرحها َّلبن أيب العز احلنفي (ص.)317
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)302 /7

((( )3جمموع الفتاوى)) (.)683 /7( ،)358 /2
( )4رواه البخاري ( ،)18ومسلم (.)937
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ت ِع ْن َده ِأل ِ
َخ ِيه الْيَـ ْوَم
((م ْن َكانَ ْ ُ
وقد ثبت يف (الصحيح) عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قالَ :
ٍ
ِ
ِ
ِ
َمظْلِ َمةٌ ِم ْن ِع ْر ٍ
ار إِ ْن َكا َن لَهُ َع َم ٌل
ض أ َْو َش ْيء فَـ ْليَـتَ َحلَّلْهُ م ْنهُ الْيَـ ْوَم قَـ ْب َل أَ ْن َّل يَ ُكو َن د ْرَه ٌم َوَّل دينَ ٌ

ات ص ِ
ات أ ِ
ُخ َذ ِمن سيِئَ ِ
َِ ِ ِ ِ
ِِ ِ
ت َعلَْي ِه ُمثَّ أُل ِْق َي
احبِ ِه فَطُ ِر َح ْ
سنَ ٌ
َ
ْ َ
صال ٌح أُخ َذ م ْنهُ ب َق ْد ِر َمظْلَ َمته َوإ ْن َملْ يَ ُك ْن لَهُ َح َ
ِيف النا ِر)) أخرجاه يف (الصحيحني) ( ،)1فثبت أن الظامل يكون له حسنات يستويف املظلوم منها
حقه) (.)2

 - 4ومن ذلك :أحاديث الشفاعة وأنه خيرج أقوام من النار بعد دخوهلم إايها ،كقوله صلى هللا عليه
ِ ِ
وسلمَ (( :ش َف َ ِ
ال َّل إِلَهَ إَِّل َّ
اَّللُ َوِيف
ج ِم ْن النا ِر َم ْن قَ َ
اع ِيت أل َْه ِل الْ َكبَائ ِر م ْن أ َُّم ِيت)) ( ،)3وقوله(( :خيَْ ُر ُ
ٍِ
قَـ ْلبِ ِه و ْز ُن َش ِع ٍ ِ
ِِ
ال َّل إِلَهَ إَِّل َّ
ج ِم ْن
ج ِم ْن النا ِر َم ْن قَ َ
اَّللُ َوِيف قَـلْبه َو ْز ُن بُـ َّرة م ْن َخ ٍْري َوخيَُْر ُ
رية م ْن َخ ٍْري َوخيَْ ُر ُ
َ
َ
ال َّل إِلَهَ إَِّل َّ
اَّللُ َوِيف قَـ ْلبِ ِه َو ْز ُن ذَ َّرةٍ ِم ْن َخ ٍْري)) (.)4
النا ِر َم ْن قَ َ
إىل غري ذلك من األدلة املشهورة املعلومة ،اليت أخذ هبا أهل السنة فكانوا وسطا يف النحل ،كما أن
أمة اإلسالم وسط يف امللل ،ويف هذا يقول شيخ اإلسالم( :وهم يف ابب األمساء واألحكام والوعد

الوعيد ،وسط بني الوعيدية الذين جيعلون أهل الكبائر من املسلمني خملدين يف النار ،وخيرجوهنم من
اإلْيان ابلكلية ،ويكذبون بشفاعة النيب صلى هللا عليه وسلم ،وبني املرجئة الذين يقولون :إْيان

الفساق مثل إْيان األنبياء واألعمال الصاحلة ليست من الدين واإلْيان ،ويكذبون ابلوعيد والعقاب
ابلكلية .فيؤمن أهل السنة واْلماعة أبن فساق املسلمني معهم بعض اإلْيان وأصله ،وليس معهم

مجيع اإلْيان الواجب الذي يستوجبون به اْلنة ،وأهنم َّل خيلدون يف النار ،بل خيرج منها من كان يف

قلبه مثقال حبة من إْيان أو مثقال خردلة من إْيان ،وأن النيب صلى هللا عليه وسلم ادخر شفاعته

ألهل الكبائر من أمته) (.)5

تنبيهَّ :لبد من نفوذ الوعيد يف أقوام من العصاة:
قال شيخ اإلسالم( :بل السلف واألئمة متفقون على ما تواترت به النصوص ،من أنه َّلبد أن يدخل

النار قوم من أهل القبلة ،مث خيرجون منها .وأما من جزم أبنه َّل يدخل النار أحد من أهل القبلة،
فهذا َّل نعرفه قوَّلً ٍ
عذاب أصالً ،وإمنا هو ختويف َّل حقيقة له،
قول من يقول :ما مثَّ
ألحد ،وبَعده ُ
ٌ
وهذا من أقوال املالحدة والكفار) (.)6
وقال( :وهذا مذهب الصحابة والسلف واألئمة ،وهو القطع أبن بعض عصاة األمة يدخل النار،
وبعضهم يغفر له) (.)7

وقال السفاريين( :ذكر بعض احملققني انعقاد اإلمجاع على أنه َّلبد مسعاً من نفوذ الوعيد يف طائفة من
العصاة ،أو طائفة من كل صنف منهم ،كالزَنة ،وشربة اخلمر ،وقتلة األنفس ،وأكلة الراب ،وأهل

السرقة والغصوب ،إذا ماتوا على غري توبة ،فالبد من نفوذ الوعيد يف كل طائفة من كل صنفَّ ،ل

لفرد معني؛ ْلواز العفو .وأقل ما يصدق عليه نفوذ الوعيد واحد من كل صنف .واألدلة قاضية
بقصر العصاة على عصاة املوحدين.

وقد رتب بعض الناس على ذلك امتناع سؤال العفو ْلميع املسلمني؛ ملنافاته لذلك ،وهذا ساقط إَّل

إذا قصد العفو ابتداء لكل فرد من أفراد األمة ،على أن العفو يص ُدق ِبا بعد العذاب والتعذيب،

فمن قال ِبنع املنع فهو املصيب ،وابهلل التوفيق) ( )8اإلْيان عند السلف وعالقته ابلعمل وكشف

شبهات املعاصرين حملمد بن حممود آل خضري168 /1 -
_________

( )1رواه البخاري ( )2449بلفظ قريب مما ذكر الشارح ،وليس هو يف مسلم .قال احلافظ يف

الفتح( :وهذا احلديث قد أخرج مسلم معناه من وجه آخر وهو أوضح سياقا من هذا) مث ذكر
حديث املفلس.

((( )2شرح الطحاوية)) (ص )320وما بعدها .وانظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)482 /7
( )3رواه أبو داود ( )4739والرتمذي ( )2435وأمحد ( .)13245من حديث أنس رضي هللا
عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا
الوجه .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.
( )4رواه البخاري ( )44ومسلم ( )193من حديث أنس رضي هللا عنه.
((( )5جمموع الفتاوى)) ( )374 /3وما بعدها.
((( )6جمموع الفتاوى)) ( )501 /7وما بعدها.

((( )7جمموع الفتاوى)) ( .)19 /16وانظر(( ،)578 /28( ،)196 /16( :الفتاوى الكربى))
(.)226 /4
((( )8لوامع األنوار البهية)) ( )389 /1وما بعدها.

()214/6

املطلب الثالث :ما ورد من الذنوب تسميته كفرا ،أو فيه نفي اإلْيان عن صاحبه أو الرباءة منه

وذلك أمثال قوله صلى هللا عليه وسلم(( :سباب املسلم فسوق ،وقتاله كفر)) ( ،)1وقولهَّ(( :ل
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)) ( ،)2وقوله(( :ثنتان يف أميت مها هبم كفر :الطعن
يف النسب ،والنياحة على امليت)) ( ،)3وقوله(( :من محل علينا السالح ،فليس منا ،ومن غشنا،

فليس منا)) ( ،)4وغريها من النصوص الكثرية.

قال اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم( :إن اآلاثر جاءت ابلتغليظ على أربعة أنواع :فاثنان منها فيها

نفي اإلْيان والرباءة من النيب صلى هللا عليه وسلم ،واآلخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك ،وكل

نوع من هذه األحاديث جتمع أحاديث ذوات عدة) (.)5

لقد كان لألئمة وأهل العلم من أهل السنة عدة أقوال يف توجيه هذه اآلاثر اليت ظاهرها نفي اإلْيان
عن املعاصي أو التربؤ منه .وبتتبع أقواهلم يتبني اتفاقهم على أن مرتكب الكبرية َّل يكفر كفرا ينقل

عن امللة ابلكلية؛ وذلك لثبوت احلدود الشرعية يف بعض تلك الكبائر املنصوص عليها مثال ،مما
جيعلنا نقطع بعدم إرادهتم الكفر املخرج أن الزاين والسارق وشارب اخلمر َّل يقتل – إَّل الزاين احملصن
 ،-بل يقام عليه احلد ،مما يدل على أنه ليس ِبرتد.

عن عبادة بن الصامت قال :كنا عند النيب صلى هللا عليه وسلم يف جملسه ،فقال(( :تبايعوين على أن

َّل تشركوا ابهلل شيئا ،وَّل تسرقوا وَّل تزنوا ،فمن وىف منكم أجره على هللا ،ومن أصاب من ذلك شيئاً
فعوقب به ،فهو كفارة له ،ومن أصاب من ذلك شيئا فسرت هللا عليه ،فهو إىل هللا عز وجل إن شاء

غفر له ،وإن شاء عذبه)) (.)6

وأهم األقوال الواردة يف توجيه هذه النصوص على مذهبني:
أوَّل :مذهب من رأى التوقف عن تفسري هذه األحاديث وإمرارها كما جاءت .وهذا مروي عن مجع
من األئمة وأهل العلم ،منهم:

 - 1اإلمام الزهري :فقد قال ملا سئل عنها( :من هللا عز وجل العلم ،وعلى الرسول البالغ ،وعلينا
التسليم) (.)7

 - 2اإلمام أمحد :قال يف حديث(( :من غشنا فليس منا))( :يروى احلديث كما جاء ،وكما روى
تصدقه وتقبله ،وتعلم أنه كما روي  ...فاتبع األثر وَّل جتاوزه) ( ،)8وقالَّ( :ل أدري إَّل على ما

روي) (.)9

 - 3اإلمام البغوي :قال( :القول ما قال الرسول صلى هللا عليه وسلم ،والعلم عند هللا عز وجل)

(.)10

اثنيا :مذهب من فسر هذه األحاديث ،ورأى أن املقصود بنفي اإلْيان إمنا هو نفي كمالهَّ ،ل أصله
وحقيقته .وعلى هذا القول كثري من األئمة والعلماء ،منهم:

 - 1اإلمام الطربي :حيث قال( :ينزع عنه اسم املدح الذي مسى هللا به أولياءه ،فال يقال يف حقه
مؤمن ،ويستحق اسم الذم ،فيقال :سارق وزان وفاجر وفاسق) .وهذا القول مروي عن احلسن
البصري كذلك (.)11

 - 2أبو عبيد القاسم بن سالم :حيث قال( :الذي عندَن يف هذا الباب كله أن املعاصي والذنوب َّل
تزيل إْياَنً وَّل توجب كفرا ،ولكنها إمنا تنفي من اإلْيان حقيقته وإخالصه الذي نعت هللا به أهله)

(.)12

_________

( )1رواه البخاري ( ،)48ومسلم ( .)64من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه.

( )2رواه البخاري ( ،)4402ومسلم ( .)66من حديث عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما.
( )3رواه مسلم ( .)67من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )4رواه مسلم ( .)101من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )5اإلْيان)) أليب عبيد (ص.)84 :

( )6رواه البخاري ( ،)6784ومسلم (.)1709
((( )7السنة للخالل)) (ص.)579 :
((( )8طبقات احلنابلة)) (.)27 /1

((( )9السنة للخالل)) (ص.)578 :
((( )10شرح السنة)) (.)91 /1
((( )11فتح الباري)) (.)60 /12
((( )12اإلْيان)) (ص.)89 :

()215/6

 - 3اإلمام النووي :حيث قال( :القول الصحيح الذي عليه احملققون أن معناهَّ :ل يفعل هذه
املعاصي وهو كامل اإلْيان .وهذا من األلفاظ اليت تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله وخمتاره)
(.)1

وقد زاد شيخ اإلسالم ابن تيمية قيدا على ما ذكره هؤَّلء العلماء ،وهو أن املراد هو نفي الكمال
الواجب الذي يذم اتركه .كما رد قول املرجئة أبن املراد من نفي اإلْيان أبنه ليس من خيارَن ،وقول

اخلوارج أبنه صار كافرا ،وقول املعتزلة أبنه مل يبق معه من اإلْيان شيء وهو مستحق للخلود يف النار
َّل خيرج منها .مث رد قول من أتول نفي اإلْيان أبنه نفي الكمال املستحب ،وقال( :ولكن يقتضي نفي
الكمال الواجب .وهذا مطرد يف سائر ما نفاه هللا ورسوله  ...فإنه َّل ينفي مسمى اَّلسم إَّل َّلنتفاء

بعض ما جيب يف ذلكَّ ،ل َّلنتفاء بعض مستحباته .فيفيد هذا الكالم أن من فعل ذلك ،فقد ترك
الواجب الذي َّل يتم اإلْيان الواجب إَّل به ،وإن كان معه بعض اإلْيان) (.)2

وهبذا تتبني خطورة ركوب املعاصي ،والغفلة عن تعاهد اإلْيان ِبا يقويه ويزيد فيه ،وهذا َّل يتم إَّل

بفعل الطاعات وترك املنهيات .وهلذا جاء التشديد على فاعلها ،والتوعد على فعلها ابلعذاب ،بل إن
وصف بعض املعاصي ابلكفر لدليل على عظيم خطرها على اإلْيان؛ إذ هي كما ورد عن بعض

السلف قوله( :املعاصي بريد الكفر) .وهذا – يف رأيي – إذا أصر عليها اإلنسان ،فمازالت به حىت

ترديه وتوقعه يف الردة والكفر – والعياذ ابهلل  ،-أو أهنا مع اَّلستحالل تكون كفرا ،وهذا معلوم.
هذا ابإلضافة إىل ما يف ارتكاهبا من التشبه ابلكفار يف أعماهلم ،وقد هنينا حنن معشر املؤمنني عن
التشبه هبم .اْلهل ِبسائل اَّلعتقاد وحكمه لعبد الرزاق بن طاهر بن أمحد– ص99 :

_________

((( )1شرح مسلم)) (.)241 /1
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)654 - 653 /11

()216/6

املطلب األول :أحكام الدنيا
املقام األول :أحكام الدنيا ،وهو احلكم ابلظاهر من حيث اإلسالم والكفر ،ابعتبارمها صفتني جاء

حتديدمها ،وبيان شروط حتققهما يف الشرع.

وهذا الظاهر هو الذي أمرَن ابلتعامل به ،وعليه تنبين مجيع األحكام املتعلقة بعصمة الدم واملال،

واملواَّلة واملعاداة ،وما يتفرع عنها من أحكام أخرى تتعلق ابألطفال واألنكحة والذابئح ...

ويف هذا املقام نستطيع أن نقطع يف مجلة األمور ،ومن ذلك أنه جيب على العبد أن يعتقد أن كل من
ري ا ِإل ْسالَِم ِدينًا فَـلَن
دان بدين غري دين اإلسالم ،فهو كافر ،ومصداق ذلك قوله تعاىلَ :وَمن يَـ ْبـتَ ِغ غَ ْ َ
ِ
ِ
اآلخرةِ ِمن ْ ِ
ين [آل عمران ،]85 :وقول النيب صلى هللا عليه وسلم:
اخلَاس ِر َ
يُـ ْقبَ َل م ْنهُ َو ُه َو ِيف َ َ
((والذي نفس حممد بيده َّل يسمع يب يف أحد من هذه األمة يهودي وَّل نصراين ،مث ْيوت ومل يؤمن
ابلذي أرسلت به ،إَّل كان من أصحاب النار)) (.)1

ومما يستتبع هذا احلكم يف الدنيا أن دماء الكفار وأمواهلم ليست معصومة ،إَّل أن يكونوا معاهدين أو
ليسوا من أهل القتال ،أو كانت هلم ذمة ،فعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم(( :أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن َّل إله إَّل هللا وأن حممداً رسول هللا  ...فإذا
فعلوا ذلك ،عصموا مين دماءهم وأمواهلم إَّل حبقها ،وحساهبم على هللا تعاىل)) (.)2

كما أن أطفال الكفار وجمانينهم كفار يف أحكام الدنيا ،ودارهم دار كفر إذا كان حكمهم هو النافذ

فيها ،وَّل جيوز للمسلمني أن يقيموا فيها ،بل جتب عليهم اهلجرة منها إىل دار اإلسالم .قال هللا
تعاىل :إِ َّن الَّ ِذين تَـوفَّاهم الْمآلئِ َكةُ ظَالِ ِمي أَنْـ ُف ِس ِهم قَالُواْ فِيم ُكنتُم قَالُواْ ُكنَّا مستَ ْ ِ
ني ِيف األ َْر ِ
ض قَال َْواْ
ض َعف َ
َ ْ
ْ
ُْ
َ َ ُُ َ
ِ
صريا إَِّلَّ الْمستَ ْ ِ
اسعةً فَـتُـه ِ ِ
أََمل تَ ُكن أَر ِ ِ
اهم ج َهنَّم وس ْ ِ
ني م َن
يها فَأ ُْولَئِ َ
ض َعف َ
اج ُرواْ ف َ
ض هللا َو َ َ
ْ ْ ْ ُ
ك َمأ َْو ُ ْ َ ُ َ َ
ُْ
اءت َم ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
سى هللاُ أَن يَـ ْع ُف َو َع ْنـ ُه ْم
يعو َن حيلَةً َوَّلَ يَـ ْهتَ ُدون َسبِيالً فَأ ُْولَئ َ
ساء َوالْ ِولْ َدان َّلَ يَ ْستَط ُ
ك َع َ
الر َجال َوالن َ
ورا [النساء.]99 - 97 :
َوَكا َن هللاُ َع ُف اوا غَ ُف ً
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أَن بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني .قيل :اي
رسول هللا ومل؟ قالَّ :ل تراءى َنرامها)) (.)3

ومن ذلك – أي مما نستطيع القطع به يف اْلملة – أن من أظهر اإلسالم وأقر ابلشهادتني ،فهو
مسلم ،له ما للمسلمني وعليه ما عليهم ،وجتري عليه أحكام اإلسالم الظاهرة من املناكحة واملوارثة،

وتغسيله إذا مات والصالة عليه ،ودفنه يف مقابر املسلمني.

كما جيب له من الوَّلء الذي فرضه هللا لكل مسلم على كل مسلم ابلقدر الذي تتحقق معه النصرة
واألنس واملعاونة اليت جيب أن تكون بني املسلمني ،حسب التزامهم ابإلسالم ظاهراً .ويدخل يف هذا

مجيع املسلمني ،سواء كانوا صادقني يف إسالمهم ،أو كانوا منافقني مظهرين لإلسالم مضمرين للكفر.

هذا من حيث اْلملة ،أما التعيني ،فمجاله التفصيل .اْلهل ِبسائل اَّلعتقاد وحكمه لعبد الرزاق بن

طاهر بن أمحد– ص126 :
_________

( )1رواه مسلم ( .)153من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( ،)25ومسلم (.)22

( )3رواه أبو داود ( ،)2645والرتمذي ( ،)1604والبيهقي ( .)16912( )131 /8قال

البخاري وأبو حامت الرازي يف ((البدر املنري)) َّلبن امللقن ( :)163 /9الصحيح أنه مرسل ،وقال

البيهقي :موصول ،وقال ابن حزم يف ((احمللى)) ( :)369 /10صحيح.
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املطلب الثاين :أحكام اآلخرة من ثواب وعقاب
املقام الثاين :مقام احلقيقة ،أي أحكام اآلخرة من ثواب وعقاب :من عقيدة أهل السنة فيما يتعلق

أبحكام الثواب والعقاب:

أن هللا سبحانه أوجب اْلنة للمؤمنني ،وحرم اْلنة على الكافرين.
َّ ِ
َّ ِ
ارى
ين َه ُ
ادواْ َوالن َ
ين َ
َّص َ
آمنُواْ َوالذ َ
وهذا من األحكام الكلية يف كل وقت ومكان ،قال تعاىل :إِ َّن الذ َ
َّلل والْيـوِم ِ
ِ
اآلخ ِر و َع ِمل ِ
ف َعلَْي ِه ْم َوَّلَ ُه ْم
َج ُرُه ْم ِعن َد َرهبِِ ْم َوَّلَ َخ ْو ٌ
َو َّ
صاحلاً فَـلَ ُه ْم أ ْ
الصابِئِ َ
َ َ َ
آم َن ِاب َّ َ َ ْ
ني َم ْن َ
ِ ِ
َْحيزنُو َن [البقرة ،]62 :وقال تعاىل :والَّ ِذين آمنُواْ و َع ِملُواْ َّ ِ
احل ِ
يها
ات أُولَئِ َ
كأ ْ
اب ا ْْلَنَّة ُه ْم ف َ
َ
َص َح ُ
الص َ
َ َ َ َ
ِ
َّ ِ
اب
ين َك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا َو ْ
َّح َهلُ ْم أَبْـ َو ُ
ْربواْ َع ْنـ َها َّلَ تُـ َفت ُ
َخال ُدو َن [البقرة ،]82 :وقال تعاىل :إِ َّن الذ َ
استَك َُ
ِ
اخلِي ِ
ِ
ني [األعراف،]40 :
َّ
اط َوَك َذلِ َ
ك َْجن ِزي ال ُْم ْج ِرم َ
الس َماء َوَّلَ يَ ْد ُخلُو َن ا ْْلَنَّةَ َح َّىت يَل َج ا ْْلَ َم ُل ِيف َس ِم ْ َ
هلل فَـ َق ْد ح َّرم هللا علَ ِيه ا ْْلنَّةَ ومأْواه النَّار وما لِلظَّالِ ِم ِ
وقال تعاىل :من ي ْش ِر ْك ِاب ِ
َنصا ٍر [املائدة:
َ َ َُ
َ
ني م ْن أ َ
َ ََ َ ُ ُ ََ
َ ُ
 .]72وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يدخل اْلنة إَّل نفس مسلمة)) (.)1
ِ
ث
ني َح َّىت نَـ ْبـ َع َ
أن هللا َّل يعذب أحدا حىت تقوم عليه حجة هللا تعاىل ابلرسل ،قال تعاىلَ :وَما ُكنَّا ُم َعذبِ َ
َّاس علَى ِ
ِ
نذ ِر ِ
ِ
ِ
هللا ُح َّجةٌ بَـ ْع َد
ين لئَالَّ يَ ُكو َن للن ِ َ
ين َوُم َ
َر ُسوَّلً [اإلسراء ،]15 :وقال تعاىل :مر ُسالً مبَش ِر َ
ال مر ُس ِل [النساء .]165 :فمما يعد من أحكام اآلخرة يف هذا املوضوع هو ثبوت قيام احلجة على

املعينني ،ومن مثة احلكم عليهم ابلكفر احلقيقي ،فدخول النار واخللود فيها .وهذا مما مل نكلف اخلوض
فيه ،بل هو موكول إىل علم هللا تعاىل وحكمته وعدله يف خلقه.

أما الذي جيب علينا اعتقاده يف مجلة اخللق أن هللا تعاىل وهو أعدل العادلني َّل يعذب أحداً حىت
تقوم عليه حجة هللا تعاىل ابلرسالة ،مث يعاند ويعرض عنها (.)2

أما من انقاد للحجة ،أو مل تبلغه لعارض من العوارض املعتربة شرعا ،فإن هللا تعاىل َّل يعذبه ،وهذا من
ْتام عدله وسعة رمحته (.)3

الذي عليه الصحابة ومن اتبعهم إبحسان وسائر أهل السنة واْلماعة أنه َّل خيلد يف النار من معه

شيء من اإلْيان ،بل خيرج منها من معه مثقال حبة ،أو مثقال ذرة من إْيان؛ ألنه َّلبد أن يدخل من
أهل الكبائر من يشاء هللا إدخاله النار ،مث خيرج منها بشفاعة الشافعني ،أو ِبحض رمحة أرحم

الرامحني.
َّل نقول على أحد معني من أهل القبلة إنه من أهل اْلنة أو من أهل النار ،إَّل من أخرب الصادق أنه

من أهل اْلنة أو من أهل النار.

فعن أيب هريرة قال(( :شهدَن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حنينا ،فقال لرجل ممن يُدعى
ابإلسالم :هذا من أهل النار ،فلما حضرَن القتال ،قاتل الرجل قتاَّلً شديداً فأصابته جراحة ،فقيل :اي
رسول هللا الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار ،فإنه قاتل اليوم قتاَّلً شديداً وقد مات ،فقال

النيب صلى هللا عليه وسلم :إىل النار ،فكاد بعض املسلمني أن يراتب ،فبينما هم على ذلك إذ قيل:

إنه مل ْيت ،ولكن به جراحاً شديداً ،فلما كان من الليل مل يصرب على اْلراح فقتل نفسه .فأخرب النيب
صلى هللا عليه وسلم بذلك ،فقال :هللا أكرب ،أشهد أين عبد هللا ورسوله)) (.)4

_________

( )1رواه البخاري ( ،)3062ومسلم ( .)111من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2انظر(( :طريق اهلجرتني)) (ص.)412 :
( )3انظر(( :تفسري السعدي)) (.)266 /4
( )4رواه مسلم ( .)111ورواه البخاري ( )3062بلفظ(( :خيرب)) بدَّلً من ((حنينا)).
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قال اإلمام أمحد – رمحه هللا ( :-وَّل نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله جبنة وَّل َنر ،نرجو
للصاحل وخناف عليه ،وخناف على املسيء املذنب ،ونرجو له رمحة هللا) (.)1

وقال أيضاً( :وَّل ننزل أحداً من أهل القبلة جنة وَّل َنراً ،إَّل من شهد له رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ابْلنة) (.)2

وقال اإلمام الطحاوي – رمحه هللا ( :-وَّل ننزل أحداً منهم جنة وَّل َنراً) (.)3
مثرة البحث:

 - 1احلكم على الظاهر من أهم أصول أهل السنة :فمن أظهر اإلسالم والتزم شرائعه ،حكم
إبسالمه واستحق مجيع احلقوق اليت شرعها هللا للمسلمني ،ووجب عليه مجيع ما وجب على

املسلمني ،ويستوي يف هذا املسلم على احلقيقة ،واملسلم نفاقاً خوفاً من قتل أو طمعاً يف مكسب.
ومل نكلف شق صدور الناس أو امتحاهنم.

هذا إذا تكلم يف أحكام الدنيا ،أما إذا تكلم يف أحكم اآلخرة ،فإن حكم املنافق حكم الكفار ،بل
هم إِ َّن الْمنَافِ ِقني ِيف الد ِ
َس َف ِل ِم َن النَّا ِر [النساء.]145 :
َّرك األ ْ
ُ َ
ْ
ومن أظهر الكفر الصريح ،حكمنا بكفره وعاملناه ِبا يقتضيه وضعه ،فإن كان حربيا حاربناه ،وإن

كان معاهداً أْتمنا إليه عهده ،وإن كان ذميا أقررَنه على وضعه مع أخذ اْلزية منه وهو صاغر.

أما من كان مسلماً وظهر منه فعل كفري ،فإن الواجب الذي ينبغي أن يتبع يف احلكم عليه ابتداء هو
احلكم على الفعل دون الفاعل ... .وأن احلكم ابلتكفري إمنا يعين – عند أهل السنة – احلكم الظاهر
الذي يقتضيه عمله؛ ألن هذا الفعل قد تكتنفه حالتان ،كل واحدة منهما ْيتنع فيها اْلزم ابحلكم

على الفعل أبنه كفر ،فضالً عن أن يوصف الفاعل ابلكفر.

احلالة األوىل :أن يكون الفاعل حمتمالً للكفر وعدمه ( .)4فكون الفعل حمتمالً هلذين األمرين

املتضادين جيعل القطع فيه حبكم صعباً ،لذلك فإن حكم التكفري جيب أن ينبين على فعل صريح يف

الكفر.

احلالة الثانية :أن يقوم ابملعني ما هو كفر قطعاً ،لكن ْينع من تكفريه اَّلحتمال يف قصده.

فقد يكون هذا املعني مل يقصد الكفر؛ لعارض عرض له كسوء الفهم أو اخلطأ يف اَّلجتهاد ...

 - 2التوقف عن التعيني يف مسألة التكفري والوعد والوعيد:

وذلك حىت تتوفر شروط وتنتفي موانع ،وذلك أن احلكم ابلتكفري هو من اختصاص هللا تعاىل؛ ألنه
هو الذي يعلم حقيقة كل شيء .فالتجرؤ على هذا األمر على جانب كبري من الصعوبة واخلطورة.

فالكالم يف هذه املسائل جيب أن ينبين على العلم واليقني والعدل ،وإَّل كان تقوَّلً على هللا غري علم،

وظلماً خللق هللا .فالواجب يف هذه احلالة هو اتباع الكتاب والسنة والقولِ .بوجبهما ،حىت يؤمن

الزلل والشطط.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحة هللا عليه ( :-إن نصوص الوعيد يف الكتاب والسنة كثرية جدا،

والقول ِبوجبها واجب على وجه العموم واإلطالق من غري أن يعني شخص من األشخاص ،فيقال:

هذا ملعون أو مغضوب عليه أو مستحق للنارَّ ،ل سيما إن كان لذلك الشخص فضائل وحسنات،

فإن غري األنبياء – عليهم الصالة والسالم جيوز عليهم الصغائر والكبائر ،مع إمكان أن يكون ذلك
الشخص صديقا أو شهيدا أو صاحلا؛ ملا تقدم أن موجب الذنب قد يتخلف عنه بتوبة أو استغفار أو
حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة أو ِبحض مشيئة هللا ورمحته) (.)5

_________

((( )1طبقات احلنابلة)) (.)244 /1
((( )2طبقات احلنابلة)) (.)312 /1
((( )3شرح العقيدة الطحاوية)) (.)537 /2
( )4عن هاتني احلالتني ينظر(( :رسالة ضوابط التكفري عند أهل السنة)) (ص.)280 :
((( )5رفع املالم)) (ص.)122 :
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وهذا له ارتباط ِبسألة قيام احلجة وعدمه ،حيث إن الذي جيب اعتقاده يف هذا الباب هو أن هللا
تعاىل َّل يعذب أحداً إَّل بعد قيام احلجة عليه ابلرسل ،كما أنه ما من أحد أدخل النار إَّل وجيب
ِ
ني َح َّىت
اعتقاد أن حجة هللا قد قامت عليه ،وهذا مقتضى عدل هللا تعاىل ،قال تعاىلَ :وَما ُكنَّا ُم َعذبِ َ
ث َر ُسوَّلً [اإلسراء .]16 :وهذا ما يقطع به يف مجلة اخللق.
نَـ ْبـ َع َ
أما كون زيد بعينه أو عمرو قامت عليه احلجة أو َّل ،فذلك مما َّل ْيكن الدخول بني هللا وبني عباده
فيه؛ ألن التعيني موكول إىل علم هللا وحكمه ( .)1وهلذا فإن أهل الفرتة يف أحكام الدنيا كفار ،أما يف

اآلخرة ،فأمرهم إىل هللا وهو أعلم حباهلم.

 - 3أن عقوبة الدنيا غري مستلزمة لعقوبة اآلخرة:

فقد تقام احلدود على أشخاص يف الدنيا ،إما بقتل أو جلد أو غري ذلك ،من غري احلكم عليهم

ابلكفر ،بل يصلى عليهم ويستغفر هلم.

وقد يكون هؤَّلء األشخاص غري معذبني يف اآلخرة ،ويدخل يف هذا الباب قتال البغاة واملتأولني مع
بقائهم على العدالة ،ومثل إقامة احلد على من اتب بعد القدرة عليه توبة صحيحة ،فقد أقام النيب
صلى هللا عليه وسلم احلد على ماعز بن مالك وصلى عليه ( ،)2وهنى عن شتمه .كما أقامه على

الغامدية ،فنهى خالد بن الوليد عن سبها ،وقال(( :لقد اتبت توبة لو اتهبا صاحب مكس لغفر له .مث
صلى عليها)) (.)3

ومن هذا الباب رأي من رأى من السلف قتل الدعاة إىل البدعة .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية –

رمحه هللا ( :-وهلذا كان أكثر السلف أيمرون بقتل الداعي إىل البدعة الذي يضل الناس؛ ألجل
إفساده يف الدين ،سواء قالوا :هل هو كافر أو ليس بكافر) ( .)4فظهر أن التوقف يف أمر اآلخرة َّل
ْينع من عقاب الدنيا.

 - 4الفرق بني احلكم بكفر املعني واحلكم إبسالمه:

فإن إسالم املعني يكفي فيه جمرد اإلقرار الظاهر ،مث يلزم بعد ذلك بلوازمه ،وهو إسالم حكمي قد

يكون املعني معه منافقاً يف الباطن؛ أما الكفر فليس حكماً على الظاهر فقط ،وإمنا هو حكم على

الظاهر والباطن معا ،حبيث َّل يصح لنا أن حنكم على معني ابلكفر مع احتمال أن يكون غري كافر

على احلقيقة (.)5

وإذا عرف هذا ،فإن تكفري املعني من هؤَّلء اْلهال وأمثاهلم – حبيث حيكم عليه أبنه من الكفار – َّل
جيوز اإلقدام عليه إَّل بعد أن تقوم احلجة الرسالية عليه اليت يتبني هبا أهنم خمالفون للرسل ،وإن كانت

مقاَّلهتمَّ ،ل ريب أهنا كفر.
_________

( )1انظر(( :طريق اهلجرتني)) (ص.)679 :

( )2احلديث رواه البخاري ( )6820بلفظ(( :أن رجال من أسلم  ...فأمر به فرجم ابملصلى فلما
أذلقته احلجارة فر فأدرك فرجم حىت مات .فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم خريا وصلى عليه)).

من حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه .سئل أبو عبدهللا هل قوله (فصلى عليه) يصح أم َّل؟ قال
رواه معمر ،قيل له :هل رواه غري معمر؟ قالَّ :ل .وقال البيهقي يف ((السنن الكربى)) (:)218 /8
(وصلى عليه) خطأ .وقال حممد بن عبداهلادي يف ((احملرر)) ( :)193هكذا رواه البخاري من رواية

معمر ،عن الزهري عن أيب سلمة ،عن جابر قال :ومل يقل يونس وابن جريج عن الزهري( :فصلى

عليه) .ورواه أمحد ،وأبو داود ،والنسائي ،وقالوا( :ومل يصل عليه) وصححه الرتمذي وهو الصواب.

والصحيح :عن معمر كرواية غريه ،عن الزهري.

( )3رواه مسلم ( .)1695من حديث بريدة رضي هللا عنه.

((( )4جمموع الفتاوى)) ( ،)500 /12وانظر.)524 /12( :
( )5انظر(( :رسالة ضوابط التكفري عند أهل السنة)) (ص.)280 :
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وذلك أن احلكم ابلكفر احلقيقي على شخص معني يتعلق أبحكام الثواب والعقاب يف اآلخرة أكثر
من تعلقه أبحكام الدنيا ،وقد ُعلم أن أحكام اآلخرة مما َّل سبيل لنا ملعرفتها على التفصيل فيما خيص
أحكام املعينني ،هلذا لزم التحري الشديد والرتيث والتبني بعلم.

 - 5الشخص الذي قد يعذبه هللا يف النار مث يدخله اْلنة كما نطقت بذلك األحاديث الصحيحة؛
لكونه له سيئات عذب من أجلها ،وحسنات فدخل هبا اْلنة ،هل يطلق عليه اسم مؤمن؟

فيه تفصيل:

 - 1ابلنظر إىل أحكام الدنيا كعتقه يف الكفارة ،فهو مؤمن ،وكذلك دخوله يف خطاب املؤمنني.

 - 2وابلنظر إىل حكمه يف اآلخرة ،فيقال إن هذا النوع ليس من املؤمنني املوعودين ابْلنة ،بل معه
إْيان ْينعه اخللود يف النار ،ويدخل به اْلنة بعد أن يعذب يف النار إن مل يغفر هللا له ذنوبه (.)1
من خالل استعراض موضوع أحكام الدنيا وأحكام الثواب والعقاب يف اآلخرة ،فإنه ابت واضحاً أننا

وحنن نتحدث عن أحكام عصاة املوحدين ،سواء كانت معاصيهم تلك من املعاصي اَّلعتقادية
البدعية أو العملية الفجورية.

لقد ابت واضحاً ضرورة التفريق بني هذين النوعني من األحكام حىت يكون احلكم عدَّلً وصواابً ،أي
موافقاً للكتاب والسنة .وهذا من مميزات منهج أهل السنة؛ إذا التفصيل هو منهجهم غالباً يف هذه
املسائل الكبرية من الدين.

فالفرق بني أحكام الدنيا وأحكام اآلخرة هو الذي يتطابق مع حقيقة املنهج النبوي ،الذي رأينا من

خالل العرض السابق مناذج منه يف التعامل مع الوقائع.
ومن مثرات هذا املبحث اليت عرضنا هلا سابقاً ،نتبني أمهية التفريق بني هذه األحكام؛ إذ فيه من

احملافظة على عصمة دم املوحدين من هذه األمة وعدم التسرع يف احلكم عليهم ابلكفر ،وذلك ابلنظر

يف الوقائع ابلدقة الالزمة اليت تتطلبها خطورة احلكم ابلكفر على شخص ما؛ ألن لذلك احلكم آاثراً
تستتبعه ،كسقوط عصمة الدم واملال والرباءة منه ...
أما الذين خالفوا هذا املنهج وجعلوا أحكام الدنيا مستلزمة ألحكام اآلخرة مطلقاً ،فقد وقعوا يف

التخبط الشنيع ،فاستحلوا دماء معصومة ،وحكموا على أخيار من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم

ابلكفر ،وشهدوا عليهم ابلنار يف اآلخرة.
وأييت يف مقدمة هؤَّلء الغالة طائفة اخلوارج اليت جعلت الفعل الظاهر دليالً على القصد الباطن،

وجعلت اإلْيان حقيقة مركبة تزول بزوال أحد عناصرها ،فكفروا ِبطلق املعاصي .مث تطاولوا على
مقام األلوهية ،فحكموا على املوحدين ابلنريان ،ومنعوا وقوع الشفاعة يف عصاة أهل القبلة املعذبني،

ومن مث منعوا خروج من دخل النار من النار ،وقالوا ابملكث األبدي يف النار حىت للموحدين .وهذه
خمالفة صرحية للنصوص النبوية ،بل هي تكذيب هلا وإعراض عنها.
وهلذا سرعان ما ْيرقون من الدين كما ْيرق السهم من الرمية ،وهو جزاء وفاق على غلوهم
وإعراضهم عن هدي الكتاب والسنة.

أما خيار األمة من الصحابة ومن تبعهم إبحسان ،فقد ْتسكوا ابألمر األول ،وفروا من احملداثت ،بل
وحاربوها حىت حفظ لنا الدين على منهاج النبوة .فقد تعاملوا مع املنافقني – وهم من هم يف

اخلصومة والعداء – على وفق هدي النيب صلى هللا عليه وسلم ،وهو اعتبار ظاهرهم ،وترك سرائرهم
إىل هللا عز وجل .ولقد كانوا أغري الناس على دين هللا ،تدفعهم غريهتم إىل جتاوز حدود النصوص يف
التعامل مع األحداث حىت يف أشد الظروف.
_________
( )1انظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)355 - 354 /7
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وملا كان حيدث منهم خروج عن هذا املنهج ،فسرعان ما يندمون ويرجعون ،كما فعل أسامة بن زيد –
رضي هللا عنهما – عندما قتل ذلك املشرك بعد أن قال َّل إله إَّل هللا ،فعنفه رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم ،ورد عليه تصوره أن ذاك املقتول إمنا قال ذلك تعوذا وخوفاً من القتل ،وقال(( :إين مل
أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس)) (.)1

واحلاصل أن الوقائع من هذا النوع قليلة؛ وذلك ملا كان للهدي النبوي من أثر يف تربيتهم – رضوان

هللا عليهم أمجعني.

ومل يؤثر عن هؤَّلء األخيار أهنم طعنوا يف نيات األشخاص أو مقاصدهم؛ لعلمهم أنه َّل سبيل هلم إىل

ذلك ،فرتكوا عناء احلكم عليها.

فالتزام التفريق بني أحكام الدنيا وأحكام اآلخرة عند احلديث يف مسائل التكفري أو التبديع أو
التفسيق ،وكذا التفريق بني الفعل والفاعل وأحكام املعني وغري املعني هو منهج أهل السنة ،وهو

الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعمل السلف الصاحل؛ ألن قوامه العدل الذي أمر هللا به
يف كتابه ،قال تعاىل :وإِذَا قُـلْتُم فَا ْع ِدلُواْ ،وقال تعاىل :إِ َّن هللا أيْمرُكم أَن تُؤدمواْ األَم َاَن ِ
ت إِ َىل أ َْهلِ َها َوإِذَا
َ
َ َ ُُ ْ
ْ
َ
ني الن ِ
َّاس أَن َحتْ ُك ُمواْ ِابل َْع ْد ِل [النساء .]58 :اْلهل ِبسائل اَّلعتقاد وحكمه لعبد الرزاق بن
َح َك ْمتُم بَ ْ َ
طاهر بن أمحد– ص131 :
_________

( )1رواه مسلم ( .)1064من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه .بلفظ(( :بعث علي بن أيب
طالب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،من اليمن ،بذهبة يف أدمي مقروظ .مل حتصل من تراهبا.

قال :فقسمها بني أربعة نفر :بني عيينة بن حصن ،واألقرع بن حابس ،وزيد اخليل ،والرابع إما علقمة

بن عالثة وإما عامر بن الطفيل .فقال رجل من أصحابه :كنا حنن أحق هبذا من هؤَّلء .قال :فبلغ
ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :أَّل أتمنوين؟ وأَن أمني من يف السماء ،أيتيين خرب السماء

صباحا ومساء .قال :فقام رجل غائر العينني .مشرف الوجنتنيَ ،نشز اْلبهة ،كث اللحية ،حملوق
الرأس ،مشمر اإلزار .فقال :اي رسول هللا! اتق هللا .فقال :ويلك! أو لست أحق أهل األرض أن يتقى

هللا .قال :مث ويل الرجل .فقال خالد بن الوليد :اي رسول هللا! أَّل أضرب عنقه؟ فقالَّ :ل .لعله أن
يكون يصلي .قال خالد :وكم من ٍ
مصل يقول بلسانه ما ليس يف قلبه .فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :إين مل أومر أن أنقب عن قلوب الناس)).
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ْتهيد:
من املعلوم أن اإلْيان قول وعمل ويزيد وينقص ،وهذا الذي عليه السلف .والزايدة إمنا حتصل

ابلطاعة ،والنقصان حيصل ابملعصية .واحلديث هنا عن نقصان اإلْيان وبيان أنه َّل يعين انتفاءه

ابلكلية ،وصاحبه إما أن يسمى فاسقاً أو عاصياً أو مؤمناً َنقص اإلْيان ،وَّل يسلب عنه مطلق
اإلْيان وإن كان َّل يوصف ابإلْيان املطلق.

فامتناع السلف عن وصفه ابإلْيان املطلق؛ ألن هذا الوصف هو مناط دخول اْلنة والنجاة من النار.

مث إن الفاسق مستحق للوعيد؛ ملا اقرتفه من املعاصي ،أو ملا ترك من الواجبات ،كما أنه مستحق
للوعد ِبا معه من إْيان.

وخالصة ما ذهب إليه السلف فيما يسمى (الفاسق امللي) أنه مؤمن َنقص اإلْيان ،أو مؤمن إبْيانه
فاسق بكبريته ،هذا من حيث التسمية يف أحكام الدنيا.

أما حكمه يف اآلخرة ،فهو حتت مشيئة هللا تعاىل ،إن شاء عذبه ،وإن شاء غفر له وأدخله اْلنة من
أول وهلة ،وإن شاء أدخله النار ،مث أخرجه منها.

والذي يقطع به ابلنسبة حلكمه يف الدار اآلخرة هو أنه إذا دخل النار ،ولبث فيها ما شاء هللا أن

يلبث ،فالبد أن خيرج منها بسبب من األسباب مث يدخل اْلنة (.)1

وقد خالف يف هذه املسائل مجيعاً كثري من الفرق وعلى رأسها اخلوارج واملعتزلة يف طرف ،واملرجئة يف

طرف اثن.

وأصل مقالتهم يف اإلْيان أنه شيء واحد َّل يزيد وَّل ينقص ،وَّل يذهب بعضه ويبقى بعضه ،بل إذا

زاد ،فإنه يزيد مجيعه ،وإذا زال بعضه ،زال مجيعه .وقالوا :ألن اإلْيان حقيقة مركبة ،واحلقيقة املركبة
تزول بزوال بعض أجزائها .اْلهل ِبسائل اَّلعتقاد وحكمه لعبد الرزاق بن طاهر معاش – ص144 :

_________

( )1انظر(( :معارج القبول)) (.)422 - 417 /2
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املبحث األول :أدلة أهل السنة على هذا األصل
استدل أهل السنة على كون الشخص الواحد قد جيتمع فيه اإلْيان وبعض شعب الكفر أو النفاق

أبدلة من الكتاب والسنة ،وِبا هو واقع مشاهد َّل خيفى على أحد .ومنها قول هللا عز وجلُ :ه ْم
لِ ْل ُك ْف ِر يـومئِ ٍذ أَقـْرب ِم ْنـهم لِ ِإلْيَ ِ
ان [آل عمران ،]167 :فأثبت هلم إْياَنً وكفراً ،غري أهنم أقرب إىل
َْ َ َ ُ ُ ْ
الكفر.

قال ابن كثري – رمحه هللا ( :-استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به األحوال ،فيكون يف حال
أقرب إىل الكفر ،ويف حال أقرب إىل اإلْيان) (.)1

وقال الشيخ السعدي – رمحه هللا ( :-يف هذه اآلايت دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر

وخصلة إْيان .وقد يكون إحدامها أقرب من األخرى) (.)2
وقوله تعاىل :وما يـ ْؤِمن أَ ْكثَـرهم ِاب ِ
هلل إَِّلَّ َو ُهم م ْش ِرُكو َن [يوسف.]106 :
ََ ُ ُ ُُ ْ
قال ابن القيم رمحه هللا( :أثبت هلم اإلْيان به مع مقارنة الشرك ،فإن كان مع هذا الشرك تكذيب
لرسله ،مل ينفعهم ما معهم من اإلْيان ابهلل .وإن كان معه تصديق لرسله ،وهم مرتكبون ألنواع من

الشرك َّل خترجهم من اإلْيان ابلرسل واليوم اآلخر ،فهؤَّلء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق
أرابب الكبائر) (.)3
ومنها قوله صلى هللا عليه وسلم(( :أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ،ومن كانت فيه خصلة منهن،
كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها :إذا حدث كذب وإذا ائتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا

خاصم فجر)) (.)4

فقوله ((ومن كانت فيه خصلة منهن ،كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها)) تدل على اجتماع
إْيان هذا الشخص مع شعبة من شعب النفاق دون أن يكون منافقاً خالصاً.
ومنها أحاديث الشفاعة ،وأنه خيرج من النار من كان يف قلبه ذرة من إْيان اليت تدل على أهنم
استحقوا النار ِبعاصيهم – وهي من شعب الكفر – مث استحقوا اْلنة إبْياهنم.

مث إن الواقع يؤكد على وجود مؤمنني اجتمع فيهم إْيان ونفاق ،وطاعة وفجور ،وسنة وبدعة ،وَّل

ينكر هذا إَّل مكابر.

قال اإلمام ابن حزم – رمحه هللا ( :-هذا الذي أنكروه – أي أهل البدع َّل نكرة فيه ،بل هو أمر
موجود مشاهد .فمن أحسن من وجه وأساء من وجه آخر ،كمن صلى مث زىن ،فهو حمسن حممود،

ويل هلل فيما أحسن فيه من صالة ،ومسيء مذموم عدو هلل فيما أساء فيه من الزَن ،قال هللا عز وجل:
آخرو َن ا ْع َرتفُواْ بِ ُذنُوهبِِم َخلَطُواْ َعمالً ص ِ
آخ َر َسيِئًا [التوبة .]102 :فبالضرورة ندري أن العمل
احلًا َو َ
َ َ
ْ
َ
َو َ ُ
الذي شهد هللا عز وجل له أنه عمل صاحل ،فإنه عامله فيه حممود حمسن مطيع هلل .وأن العمل الذي
شهد هللا عز وجل أنه سيء ،فإن عامله فيه مذموم مسيء عاص هلل تعاىل) ( .)5اْلهل ِبسائل
اَّلعتقاد وحكمه لعبد الرزاق بن طاهر معاش – ص153 :

_________

((( )1تفسري ابن كثري)) (.)425 /1
((( )2تفسري السعدي)) (.)454 /1

((( )3مدارج السالكني)) (.)282 /1
( )4رواه البخاري ( ،)34ومسلم ( .)58من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهم.
((( )5الفصل)) َّلبن حزم (.)277 /3
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املبحث الثاين :ضوابط أهل السنة يف مسألة اجتماع اإلْيان وبعض شعب الكفر يف الشخص الواحد
ملا قعد أهل السنة هذا األصل ،فإهنم اعتمدوا يف ذلك التفصيل دون اإلطالق ،ووضعوا ضوابط
وشروطاً هلذه املسألة حىت تنحصر األنواع يف إطار شرعي متني .وَّل تتميع املسألة حىت خيوض فيها
من يشاء كيفما شاء ومن هذه الضوابط:

 - 1احلديث عن الشعب وليس عن األصل:
إذا قال أهل السنة إن الشخص قد جيتمع فيه إْيان وكفر ،أو إْيان ونفاق ،فليس مقصودهم أصل

الكفر أو أصل النفاق ،إمنا املقصود شعبهما اليت َّل تضاد أصل الدين.

هلذا فصل ابن القيم – رمحه هللا – معىن الشرك املذكور يف قوله تعاىل :وما يـ ْؤِمن أَ ْكثَـرهم ِاب ِ
هلل إَِّلَّ
ََ ُ ُ ُُ ْ
َو ُهم م ْش ِرُكو َن [يوسف ]106 :أنه إن كان هذا الشرك يتضمن تكذيباً لرسل هللا – عليهم السالم -
 ،فإن اإلْيان الذي معهم َّل ينفعهم .أما إن كان متضمناً للتصديق برسل هللا – عليهم السالم ،-
فإن اإلْيان الذي معهم ينفعهم يف عدم اخللود يف النار دون دخوهلا (.)1

كما أنه ملا مل يفهم أحد مبتدعة العراق هذه املسألة ،حاول أن يربر ما عليه قومه من الشرك بعبادة
غري هللا من املقبورين والذبح هلم ،حاول أن ينفي عنهم الشرك هبذا األصل الذي أثر عن السلف،
وهو أن اجتماع اإلْيان وبعض شعب الكفر يف الشخص الواحد َّل يلزم منه كفر هذا الشخص.

فرد عليه الشيخ ابن سحمان بقوله( :وأما قوله – أي العراقي – (واملسلم قد جيتمع فيه الكفر
واإلسالم والشرك واإلْيان ،وَّل يكفر كفراً ينقله عن امللة) .فأقول – أي الشيخ ابن سحمان :-
نعم ،هذا فيما دون الشرك ،والكفر الذي خيرج عن امللة) ( .)2مث سرد بعض الشعب الشركية

والكفرية ،وبني أهنا هي اليت قد جتتمع مع اإلْيان يف شخص واحد ،وَّل خيرج من امللة بذلك.

ومفهوم كالمه يف الرد على العراقي أن ما كان شركاً أكرب ،أو كفراً أكرب مما خيرج عن امللة َّل ْيكن أن
جيتمع مع اإلْيان الذي ينجو به العبد من الكفر يف الدنيا ،وينجو به من اخللود يف النار يوم القيامة،

فإهنما نقيضان ،والنقيضان َّل جيتمعان.

 - 2قيام شعبة من الكفر أو أكثر ابلعبد َّل يلزم منه كفره ابلضرورة:
وذلك أن من ثبت له عقد اإلسالم َّل حيكم بكفره ِبجرد صدور فعل كفري عنه حىت تثبت يف حقه
التكفري ،كإثبات أن الفعل الكفري الذي صدر عنه يعترب َنقضاً لإلسالم بال نزاع ،كما أن هذا احلكم
ابلتكفري منوط بعدم وجود موانع يف حق ذلك الشخص ،سواء كانت جبلية أو مكتسبة.

أما ما َّل يعترب من األعمال الكفرية َنقضاً لإلسالم ،فاألدلة تدل على إمكان اجتماعهما ابإلْيان يف

الشخص الواحد دون أن يكون كافراً بذلك ،وذلك ما كان من ابب (كفر دون كفر).

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا ( :-قد يكون يف الناس من معه شعبة من شعب اإلْيان،

وشعبة من شعب الكفر أو النفاق ،ويسمى مسلماً كما نص عليه أمحد .وْتام هذا أن اإلنسان قد

يكون فيه شعبة من شعب اإلْيان ،وشعبة من شعب النفاق .وقد يكون مسلماً وفيه كفر دون الكفر

الذي ينقل عن اإلسالم ابلكلية ،كما قال ابن عباس وغريه :كفر دون كفر .وهذا قول عامة السلف،

وهو الذي نص عليه أمحد وغريه قال يف السارق والشارب وحنوهم ممن قال فيه النيب صلى هللا عليه
وسلم :إنه ليس ِبؤمن ( :)3إهنم يقال هلم مسلمون َّل مؤمنون .واستدلوا ابلقرآن والسنة على نفي
اسم اإلْيان مع إثبات اسم اإلسالم ،وأبن الرجل قد يكون مسلماً ومعه كفر َّل ينقل عن امللة ،بل

كفر دون كفر) (.)4
_________

( )1انظر(( :مدارج السالكني)) (.)282 /1
((( )2الضياء الشارق يف رد شبهات املاذق املارق)) (ص.)376 :

( )3حديث نقص اإلْيان رواه البخاري ( ،)2475ومسلم ( .)57من حديث أيب هريرة رضي هللا
عنه.
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)350 /7
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 - 3قيام شعبة من اإلْيان أو أكثر ابلعبد َّل يلزم منه تسميته مؤمناً:
وهذا الضابط له صوراتن:
الصورة األوىل :من مل يستوف مجيع خصال اإلْيان الواجب الذي ِبوجبه يكون من أهل اْلنة ابتداء،

فهذا َّل يسمى مؤمناً وإن قامت به بعض شعب اإلْيان دون بعضها اآلخر .وذلك ملا قد يعرتيه من
ِ
آمنَّا قُل َّملْ
ضعف ،فيعصي هللا تعاىل بفعل حمرم أو برتك واجب ،وهلذا قال هللا تعاىل :قَالَت ْاألَ ْع َر ُ
اب َ
ِ
ِ
َسلَ ْمنَا َولَ َّما يَ ْد ُخ ِل ِْ
اإلْيَا ُن ِيف قُـلُوبِ ُك ْم [احلجرات.]14 :
تُـ ْؤمنُوا َولَكن قُولُوا أ ْ
وروى البخاري بسنده إىل سعد بن أيب وقاص أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعطى رهطاً وسعد
جالس ،فرتك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجالً هو أعجبهم إيل ،فقلت :اي رسول هللا مالك عن

فالن؟ ،فوهللا إين ألراه مؤمنا ،فقال(( :أو مسلما))  )1( ..احلديث.

الصورة الثانية :وهي تنطبق على املنافق الذي يظهر اإلسالم ويبطن الكفر .فمن علم منه النفاقَّ ،ل

يسمى مؤمناً وَّل مسلماً وإن قام بظاهره كثري من الشعب اإلْيانية كالشهادتني وأركان اإلسالم
األخرى  ...اخل .اْلهل ِبسائل اَّلعتقاد وحكمه لعبد الرزاق بن طاهر معاش – ص155 :
_________
( )1رواه البخاري ( .)27ورواه مسلم (.)150
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املبحث الثالث :اجتماع اإلْيان وبعض شعب الكفر يف الشخص الواحد وأثره يف مسألة الوَّلء
والرباء
إن هللا عقد األخوة واحملبة واملواَّلة والنصرة بني املؤمنني ،وهنى عن مواَّلة الكافرين كلهم .فكان من
األصول املتفق عليها بني املسلمني أن كل مؤمن موحد اترك ْلميع املكفرات اليت دلت عليها

الشريعة بال نزاع من أحد ،فإن حمبته ومواَّلته ونصرته واجبة.

وكل من كان خبالف ذلك ،وجب التقرب إىل هللا ببغضه ومعاداته ،بل وجهاده ابللسان واليد حبسب
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَـ ْع ٍ
ض [التوبة ،]71 :وقال تعاىل:
ات بَـ ْع ُ
القدرة واإلمكان .قال تعاىلَ :وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
ِ
اي أَيمـها الَّ ِذين آمنُواْ َّلَ تَـت ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَـ ْع ٍ
ارى أ َْولِيَاء بَـ ْع ُ
َّخ ُذواْ الْيَـ ُه َ
ض َوَمن يَـتَـ َوَّهلُم من ُك ْم فَِإنَّهُ
َ َ
ود َوالن َ
َ َ
َّص َ
ِ
ِ
ِم ْنـهم إِ َّن هللا َّلَ يـ ْه ِدي الْ َقوم الظَّال ِمني [املائدة ،]51 :وقال تعاىل :اي أَيمـها النِ م ِ
ار
َ َ
َ
َْ
َ َ
ُْ
َّيب َجاهد الْ ُك َّف َ
ِِ
ِ
اهم َج َهن ِ
ري [التوبة.]73 :
َوال ُْمنَافق َ
س ال َْمص ُ
ني َوا ْغلُ ْظ َعلَْي ِه ْم َوَمأ َْو ُ ْ ُ
َّم َوب ْئ َ

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :الوَّلية ضد العداوة .وأصل الوَّلية :احملبة والقرب ،وأصل العداوة:

البغض والبعد  ...فإذا كان ويل هللا هو املوافق املتابع له فيما حيبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ،وأيمر
به وينهى عنه ،كان املعادي لوليه معادايً له ،كما قال تعاىلََّ :ل تَـت ِ
َّخ ُذوا َع ُد ِوي َو َع ُد َّوُك ْم أ َْولِيَاء تُـ ْل ُقو َن
إِلَْي ِهم ِابل َْم َودَّةِ [املمتحنة .]1 :فمن عادى أولياء هللا فقد عاداه ،ومن عاداه فقد حاربه ،فلهذا قال:
((ومن عادى يل وليا فقد ابرزين ابحملاربة)) (.)2( ))1

أما من مل يصف له اتباع أوامر هللا تعاىل ابلطاعة التامة واَّلنقياد الكامل ،بل ترك بعض ما وجب عليه
أو فعل بعض ما حرم عليه مع وجود اإلْيان ابهلل والقيام ببعض ما أمر هللا به ،فإن هذا َّل يكون وليا
هلل من كل وجه ِبا معه من إْيان وبعض العمل الصاحل ،كما َّل يكون عدوا هلل من كل وجه بسبب

تقصريه يف حق هللا تعاىل برتك الواجب وفعل احملرم.

والذي تقرر عند أهل السنة أن كل شخص اجتمع فيه إْيان وكفر ،أو إْيان ونفاق ،أو طاعة

ومعصية ،فإنه يكون قد اجتمع فيه سبب الوَّلية وسبب العداوة ،فيكون حمبوابً من وجه ومبغوضاً من
وجه ،واحلكم العام يكون للغالب حبسب قربه من الكفر أو اإلْيان أو بعده عنهما.

قال اإلمام ابن القيم – رمحه هللا ( :-أهل السنة متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه وَّلية

هلل وعداوة من وجهني خمتلفني ،ويكون حمبوابً ومبغوضاً له من وجهني أيضاً ،بل يكون فيه إْيان
ونفاق ،وإْيان وكفر ،ويكون إىل أحدمها أقرب منه لآلخر فيكون من أهله) (.)3

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه هللا( :-إذا اجتمع يف الرجل الواحد خري وشر وفجور وطاعة
ومعصية وسنة وبدعة ،استحق من املواَّلة والثواب بقدر ما فيه من اخلري ،واستحق من املعاداة
والعقاب حبسب ما فيه من الشر .فيجتمع يف الشخص الواحد موجبات اإلكرام واإلهانة ،كاللص

تقطع يده لسرقته ،ويعطى من بيت املال ما يكفيه حلاجته .وهذا هو األصل الذي اتفق عليه أهل
السنة واْلماعة ،وخالفهم اخلوارج واملعتزلة ومن وافقهم) (.)4

فاملواَّلة واملعاداة َّل دخل حلظوظ النفس فيها كالقرابة والنسب واْلاه ،وإمنا هذه األعراض اتبعة

ألصل الوَّلء والرباء اللذين جيب أن يتمحضا هلل .فالنظر إىل أعمال الناس ومدى قرهبم من مرضاة
هللا أو بعدهم عنه هو املناط الذي ترتكز عليه املواَّلة أو املعاداة.

أما درجات هذه املواَّلة أو املعاداة ،فتتحدد ِبا يرتجح لدى الشخص من خري أو شر ،فمن ترجح

جانب اخلري عنده ،فهذا يواىل بدرجة أكرب من درجة معاداته والعكس.

ومما يعترب كذلك يف هذه املسألة جانب املصلحة واملفسدة من جهة تقدير الدعاة واملصلحني؛ حىت َّل

ينفر الناس من الدعوة والقائمني عليها.
قال الشيخ حممد بن عبد اللطيف( :وأما من ظاهره اإلسالم منهم ،ولكن رِبا قد يوجد فيهم من

الكفر العملي الذي َّل خيرج من امللة وفيهم شيء من أمور اْلاهلية ،ومن أنواع املعاصي – صغائر

كانت أو كبائر  ،-فال يعاملون معاملة املرتدين ،بل يعاملون برفق ولني ،ويبغضون على ما معهم من
هذه األوصاف .وليعلم أن املؤمن جتب مواَّلته وحمبته على ما معه من اإلْيان ،ويبغض ويعادى على

ما معه من املعاصي .وهجره مشروع إن كان فيه مصلحة وزجر وردع ،وإَّل فيعامل ابلتأليف وعدم

التنفري ،والرتغيب يف اخلري برفق ولطف ولني؛ ألن الشريعة مبنية على جلب املصاحل ودفع املضار)
( .)5اْلهل ِبسائل اَّلعتقاد وحكمه لعبد الرزاق بن طاهر معاش – ص159 :
_________

( )1رواه البخاري ( )6502بلفظ(( :فقد آذنته ابحلرب)) بدَّلً من(( :فقد ابرزين ابحملاربة)) .من
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

((( )2جمموع الفتاوى)) (.)161 - 160 /11
((( )3مدارج السالكني)) (.)282 - 281 /1
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)208 /28
((( )5جمموعة الرسائل النجدية)) (.)137/1 /2
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الفصل الثالث :أسباب ترك اإلْيان واإلعراض عنه

إن اإلْيان الصحيح كما جاءَن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه السعادة العاجلة واآلجلة.

وأنه يصلح الظاهر والباطن ،والعقائد ،واألخالق ،واآلداب.
وأنه يدعو مجيع العباد إىل ما فيه من كل خري وصالح ،ويهدي لليت هي أقوم.

فإذا كان األمر كما ذكرَن؛ فلم أكثر الناس عن الدين واإلْيان معرضون ،وله حماربون ،ومنه ساخرون؟

وهل كان األمر ابلعكس؛ ألن الناس هلم عقول وأذهان ختتار الصاحل على الطاحل ،واخلري على الشر،
والنافع على الضار؟

نعم كان من املفروض أن يكون األمر كذلك! واعلم أن هللا تعاىل قد ذكر هذا اإليراد يف كتابه العزيز،
وأجاب عنه بذكر األسباب الواقعة ،وابملوانع العائقة ،وبذكر األجوبة عن هذا اإليراد فال يهول العبد

ما يراه عن إعراض أكثر البشر عنه ،وَّل يستغرب ذلك؛ فقد ذكر هللا عز وجل من أسباب عدم
اإلْيان ابلدين؛ موانع عديدة ،واقعة من مجهور البشر ،منها:

 - 1اْلهل ابإلْيان:

اْلهل به ،وعدم معرفته حقيقة ،وعدم الوقوف على تعاليمه العالية ،وإرشاداته السامية .واْلهل

ابلعلوم النافعة؛ أكرب عائق ،وأعظم مانع من الوصول إىل احلقائق الصحيحة ،واألخالق احلميدة ،قال

هللا تبارك وتعاىل:
ِ
ك َك َّذ َّ ِ
ِِ
ِ ِِ
ِ
ف َكا َن َعاقِبَةُ
ين ِمن قَـ ْبلِ ِه ْم فَانظُْر َك ْي َ
بَ ْل َك َّذبُواْ ِِبَا َملْ ُحييطُواْ بِعلْمه َولَ َّما َأيْهت ْم َأتْ ِويلُهُ َك َذل َ َ
ب الذ َ
ِ
ني [يونس.]39 :
الظَّال ِم َ
وقالَ :ولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َرُه ْم َْجي َهلُو َن [األنعام.]111 :
وقالَ :ولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َرُه ْم َّلَ يَـ ْعلَ ُمو َن [األنعام.]37 :
ْم ُع ْم ٌي فَـ ُه ْم َّلَ يَـ ْع ِقلُو َن [البقرة]171 :
ُ
ص ٌّم بُك ٌ
واْلهل إما أن يكون بسيطاً؛ كحال كثري من دمهاء املكذبني للرسول الرادين لدعوته اتباعاً لرؤسائهم
وساداهتم.
وهم الذين يقولون إذا مسهم العذاب:
السبِ َيال [األحزاب.]67 :
وَن َّ
اءَن فَأ َ
َضلم َ
رب َ
َربَّـنَا إِ ََّن أَطَ ْعنَا َس َ
ادتَـنَا َوُك ََ
وإما أن يكون اْلهل مركبا؛ وهذا على نوعني:
أحدمها :أن يكون على دين قومه وآابئه ،ومن هو َنشئ معهم فيأتيه احلق فال ينظر فيه ،وإن نظر

فنظر قاصر جدا لرضاه بدينه الذي نشأ عليه وتعصبه لقومه ،وهؤَّلء مجهور املكذبني للرسل ،الرادين

لدعوهتم ،الذين قال هللا فيهم:
ءَن َعلَى أ َُّم ٍة َوإِ ََّن َعلَى
ك ِيف قَـ ْريٍَة ِمن نَّ ِذي ٍر إََِّّل قَ َ
ك َما أ َْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ
َوَك َذلِ َ
آاب َ
رتفُ َ
ال ُم ْ َ
وها إِ ََّن َو َج ْد ََن َ
آاث ِرِهم م ْقتَ ُدو َن [الزخرف.]23 :
َ
وهذا هو التقليد األعمى؛ الذي يظن صاحبه أنه على حق ،وهو على الباطل.

ويدخل يف هذا النوع :أكثر امللحدين املاديني؛ فإن علومهم عند التحقيق تقليد لزعمائهم؛ إذا قالوا

مقالة قبلوها كأهنا وحي منزل ،وإذا ابتكروا نظرية خاطئة سلكوا خلفهم يف حال اتفاقهم وحال
تناقضهم ،وهؤَّلء فتنة لكل مفتون َّل بصرية له.

النوع الثاين من اْلهل املركب :حالة أئمة الكفر وزعماء امللحدين الذين مهروا يف علوم الطبيعة

والكون.

واستجهلوا غريهم ،وحصروا املعلومات يف معارفهم الضئيلة الضيقة الدائرة ،واستكربوا على الرسل

وأتباعهم.
وزعموا أن العلوم حمصورة فيما وصلت إليه احلواس اإلنسانية ،والتجارب البشرية ،وما سوى ذلك

أنكروه ،وكذبوه مهما كان من احلق؛ فأنكروا رب العاملني ،وكذبوا رسله ،وكذبوا ِبا أخرب هللا به

ورسوله من أمور الغيب كلها.

اءهتُم رسلُ ُهم ِابلْبـيِنَ ِ
ات فَ ِر ُحوا ِِبَا ِعن َد ُهم ِم َن
َ
وهؤَّلء أحق الناس ابلدخول حتت قوله تعاىل :فَـلَ َّما َج ْ ْ ُ ُ
ال ِْعل ِْم َو َحا َق هبِِم َّما َكانُوا بِ ِه يَ ْستَـ ْه ِزُؤون [غافر.]83 :

()228/6

ففرحهم بعلومهم – علوم الطبيعة – ومهارهتم فيها هو السبب األقوى الذي أوجب هلم ْتسكهم ِبا
معهم من الباطل ،وفرحهم هبا يقتضي تفضيلهم هلا ،ومدحهم هلا وتقدْيها على ما جاءت به الرسل
من اهلدى والعلم؛ بل مل يكفهم هذه احلال؛ حىت وصلوا إىل اَّلستهزاء بعلوم الرسل واستهجاهنا،

وسيحيق هبم ما كانوا به يستهزئون.

ولقد اخندع هلؤَّلء امللحدين كثري من املشتغلني ابلعلوم العصرية اليت مل يصحبها دين صحيح ،والعهدة

يف ذلك على املدارس اليت مل هتتم ابلتعاليم الدينية العاصمة من هذا اإلحلاد.

فإن التلميذ إذا خترج فيها ومل ْيهر يف العلوم الدينية ،وَّل ختلق ابألخالق الشرعية ،ورأى نفسه أنه
يعرف ما َّل يعرفه غريه؛ احتقر الدين وأهله ،وسهل عليه اَّلنقياد هلؤَّلء امللحدين املاديني.

وهذا أكرب ضرر ضرب به الدين اإلسالمي.

فالواجب قبل كل شيء على املسلمني حنو املدارس:

أن يكون اهتمامهم بتعليم العلوم الدينية قبل كل شيء.
أن يكون النجاح وعدمه متعلقا هبا َّل بغريها؛ بل جيعل غريها تبعاً.
وهذا من أفرض الفرائض على من يتوَّلها ويباشر تدبريها؛ فليتق هللا من له وَّلية ،أو كالم عليها،
وليحتسب األجر عند هللا.

 - 2احلسد والبغي:

كحال اليهود الذين يعرفون النيب صلى هللا عليه وسلم وصدقه وحقيقة ما جاء به كما يعرفون

أبناءهم ،ولكنهم يكتمون احلق وهم يعلمون؛ تقدْياً لألغراض الدنيوية واملطالب السفلية على نعمة

اإلْيان.

وقد منع هذا الداء كثرياً من رؤساء قريش كما هو معروف من أخبارهم وسريهم ،وهذا الداء يف
حقيقة األمر َنشئ عن داء آخر ،وهو الكرب.

 - 3الكرب:

الذي هو أعظم املوانع من اتباع احلق ،قال تعاىل:
ٍ
ِ
ف َع ْن آايِيت الَّ ِذين يَـتَ َك َّربو َن ِيف األ َْر ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
يل
َص ِر ُ
َسأ ْ
َ َ َ
ُ
ض بغَ ِْري ا ْحلَ ِق َوإن يَـ َرْواْ ُك َّل آيَة َّلَّ يُـ ْؤمنُواْ هبَا َوإن يَـ َرْواْ َسب َ
َّخ ُذوهُ سبِيالً وإِن يـرواْ سبِيل الْغَ ِي يـت ِ
ال مر ْش ِد َّلَ يـت ِ
ك ِأب ََّهنُ ْم َك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا َوَكانُواْ َع ْنـ َها
َّخ ُذوهُ َسبِيالً ذَلِ َ
َ
َ
َ َ ََ ْ َ َ
ِِ
ني [األعراف.]146 :
غَافل َ
فالتكرب – الذي هو رد احلق واحتقار اخللق – منع خلقاً كثرياً من اتباع احلق واَّلنقياد له بعد ما
ظهرت آايته وبراهينه ،قال تعاىل:
ِِ
ِ
ين [النمل.]14 :
س ُه ْم ظُل ًْما َوعُلُ اوا فَانظُْر َك ْي َ
َو َج َح ُدوا ِهبَا َو ْ
ف َكا َن َعاقبَةُ ال ُْم ْفسد َ
استَـ ْيـ َقنَـ ْتـ َها أَن ُف ُ
 - 4اإلعراض عن احلق واإلْيان:

اإلعراض عن األدلة السمعية ،واألدلة العقلية الصحيحة؛ من أهم موانع اإلْيان ،قال هللا تبارك
لسبِ ِ
يل
صد َ
ش َعن ِذ ْك ِر َّ
موهنُ ْم َع ِن ا َّ
الر ْمحَ ِن نُـ َقيِ ْ
ين َوإِ َّهنُ ْم لَيَ ُ
وتعاىلَ :وَمن يَـ ْع ُ
ض لَهُ َش ْيطَ ًاَن فَـ ُه َو لَهُ قَ ِر ٌ
سبُو َن أَ َّهنُم م ْهتَ ُدو َن [الزخرف.]37 - 36 :
َوَْحي َ
ِ
َص َح ِ
السعِ ِري [امللك.]10 :
اب َّ
وقالَ :وقَالُوا لَ ْو ُكنَّا نَ ْس َم ُع أ َْو نَـ ْعق ُل َما ُكنَّا ِيف أ ْ
فلم يكن ألمثال هؤَّلء الذين اعرتفوا بعدم عقلهم ومسعهم النافع رغبة يف علوم الرسل ،والكتب
املنزلة من هللا ،وَّل عقول صحيحة يهتدون هبا إىل الصواب ،وإمنا هلم آراء ونظرايت خاطئة يظنوهنا
عقليات ،وهي جهاَّلت وهلم اقتداء خلف زعماء الضالل منعهم من اتباع احلق؛ حىت وردوا َنر

جهنم ،فبئس مثوى املتكربين.
 - 5رد اإلْيان بعد معرفته:

رد اإلْيان بعد ما تبني؛ فيعاقب العبد ابنقالب قلبه ورؤيته احلسن قبيحاً والقبيح حسناً ،قال تعاىل:

فَـلَ َّما َزاغُوا أ ََزاغَ َّ
وهبُ ْم [الصف .]5 :ألن اْلزاء من جنس العمل ،وقد وَّلهم هللا ما قالوا
اَّللُ قُـلُ َ
ون ِ
ألنفسهم :إِ َّهنُم َّاختَ ُذوا َّ ِ
اطني أَولِياء ِمن ُد ِ
هللا [األعراف.]30 :
الشيَ َ ْ َ
ُ
 - 6اَّلنغماس يف الرتف واإلسراف يف التنعم:
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فإنه جيعل العبد اتبعا هلواه ،منقاداً للشهوات الضارة ،كما ذكر هللا هذا املانع يف عدة آايت ،مثل
ال َعلَْي ِه ُم ال ُْع ُم ُر [األنبياء.]44 :
ءه ْم َح َّىت طَ َ
آاب ُ
قوله :بَ ْل َمتـ ْ
َّعنَا َه ُؤََّلء َو َ

ِ
ك مْ ِ
َّ
ني [الواقعة .]45 :فلما جاءهتم األداين الصحيحة ِبا يعدل ترفهم،
رتف َ
وقوله :إِهنُ ْم َكانُوا قَـ ْب َل َذل َ ُ َ

ويوقفهم على احلد النافع ،وْينعهم من اَّلهنماك الضار يف اللذات؛ رأوا ذلك صاداً هلم عن مواداهتم.

وصاحب اهلوى الباطل ينصر هواه بكل وسيلة .ملا جاءهم الدين بوجوب عبادة هللا ،وشكر املنعم

على نعمه ،وعدم اَّلهنماك يف الشهوات ،ولوا على أدابرهم نفوراً.
 - 7احتقار احلق وأهله:

احتقار املكذبني للرسل _ عليهم السالم _ وأتباعهم ،واعتقاد نقصهم ،والتهكم هبم ،والتكرب عليهم؛
ك
ك َواتَّـبَـ َع َ
من املوانع الصادة عن وصول اإلْيان إىل القلب؛ كما قال قوم نوح عليه السالم :أَنُـ ْؤِم ُن لَ َ

ْاأل َْرذَلُو َن [الشعراء.]111 :

وهذا الداء منشؤه من الكرب؛ فإذا تكرب وتعاظم يف نفسه ،واحتقر غريه امشأز من قبول ما جاء به من

احلق؛ حىت لو فرض أن هذا الذي رده جاءه من طريق من يعظمه لقبله بال تردد.

 - 8الفسق:

َّ ِ
ين
ك َح َّق ْ
ت َربِ َ
فالفسق أكرب مانع من قبول احلق علماً وعمالً ،قال تعاىلَ :ك َذلِ َ
ت َكلِ َم ُ
ك َعلَى الذ َ
س ُقواْ أ ََّهنُ ْم َّلَ يُـ ْؤِمنُو َن [يونس.]33 :
فَ َ
والفسق :هو خروج العبد عن طاعة هللا إىل طاعة الشيطان.
وهللا تعاىل َّل يزكي من كانت هذه حاله؛ بل يكله إىل نفسه الظاملة فتجول يف الباطل عناداً وضالَّل،

وتكون حركاته كلها شرا وفساداً؛ فالفسق يقرنه الباطل ،ويصده عن احلق؛ ألن القلب مىت خرج عن

اَّلنقياد هلل واخلضوع؛ فالبد أن ينقاد لكل شيطان مريد:
ُكتِب َعلَْي ِه أَنَّهُ من تَـوََّّلهُ فَأَنَّهُ ي ِ
ضلمهُ َويَـ ْه ِد ِيه إِ َىل َع َذ ِ
السعِ ِري [احلج.]4 :
اب َّ
ُ
َ َ
َ
 - 9حصر العلوم واحلقائق يف دائرة ضيقة:

كما فعل مالحدة املاديني يف حصرهم العلوم ِبدركات احلس؛ فما أدركوه حبواسهم أثبتوه ،وما مل

يدركوه هبا نفوه ،ولو ثبت بطرق وبراهني أعظم بكثري ،وأوضح وأجلى من مدركات احلس ،وهذه فتنة
وشبهة؛ ضل هبا خلق كثري.
ولكن املؤمن البصري يعرف بنور بصريته أهنم يف ضالل مبني.

 - 10جترد املاديني ومن تبعهم من املغرورين:

زعم هؤَّلء املاديون :أن البشر مل يبلغوا الرشد ،ونضوج العقل إَّل يف هذه األوقات اليت طغت فيها

املادة ،وعلوم الطبيعة ،وأهنم قبل ذلك مل يبلغوا الرشد.

وهذا فيه من اْلراءة واإلقدام على السفسطة واملكابرة للحقائق ،واملباهتة ما َّل خيفى على من له
أدىن معقول مل تغريه اآلراء اخلبيثة.

فلو قالوا :إن املادة والصناعة واَّلخرتاعات ،وتطويع األمور الطبيعية مل تنضج ومل تتم إَّل يف الوقت
األخري لصدقهم كل واحد.

فإن العقول والعلوم الصحيحة؛ إمنا تعرف ويستدل على كماهلا ،أو نقصها ِباثرها وأبدلتها وغاايهتا.

انظر إىل الكمال والعلو يف العقائد ،واألخالق ،والدين ،والدنيا ،والرمحة ،واحلكمة اليت جاء هبا حممد
صلى هللا عليه وسلم وأخذها عنه املسلمون وأوصلتهم وقت عملهم هبا إىل كل خري ديين ودنيوي،
وكل صالح ،وأخضعت هلم مجيع األمم؛ وأهنم وصلوا إىل حالة وكمال؛ يستحيل أن يصل إليه أحد،

حىت يسلك طريقهم.

مث انظر إىل ما وصلت إليه أخالق املاديني اإلابحيني الذين أطلقوا السراح لشهواهتم ،ومل يقفوا عند
حد؛ حىت هبطوا بذلك إىل أسفل سافلني ،ولوَّل القوة املادية ْتسكهم بعض التماسك ْ
ألردهتم هذه
نب هللاَ غَافِالً َع َّما يَـ ْع َم ُل الظَّالِ ُمو َن [إبراهيم.]42 :
س َ َّ
اإلابحية والفوضى يف اهلالك العاجلَ :وَّلَ َحتْ َ
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مث لوَّل بقااي من آداب األداين بقيت بعض آاثرها يف الشعوب الراقية صلحت هبا دنياهم مل يكن
لرقيهم املادي قيمة عاجلة؛ فإن الذين فقدوا الدين عجزوا كل العجز عن احلياة الطيبة ،والراحة

احلاضرة ،والسعادة العاجلة ،واملشاهدة أقوى شاهد لذلك.

ومشركو العرب وحنوهم ممن عندهم بعض اإلْيان ،وبعض اَّلعرتاف ابألصول اإلْيانية؛ كتوحيد
الربوبية واَّلعرتاف ابْلزاء؛ خري بكثري من هؤَّلء املاديني ،بال ريب وَّل شك.

مث قد علم ابلضرورة أن الرسل – عليهم السالم – جاؤوا ابلوحي ،واهلداية مجلة وتفصيالً ،وابلنور

والعلم الصحيح ،والصالح املطلق من مجيع الوجوه ،واعرتفت العقول الصحيحة بذلك ،وعلمت

العقول أهنا لو اجتمعت من أوهلا إىل آخرها مل تصل إىل درجة الكتب واحلقائق النافعة اليت جاءت هبا

الرسل ،ونزلت هبا الكتب ،وأنه لوَّلها لكانت يف ضالل مبني ،وعمى عظيم وشقاء وهالك مستمر،
قال تعاىل:

ِ
ِ
ِ
ؤمنِني إِ ْذ بـع َ ِ
آايتِِه َويُـ َزكِي ِه ْم َويُـ َعلِ ُم ُه ُم
لََق ْد َم َّن هللاُ َعلَى ال ُْم َ َ َ
ث في ِه ْم َر ُسوَّلً م ْن أَن ُفس ِه ْم يَـ ْتـلُو َعلَْي ِه ْم َ
ِ
ِ
ض ٍ
الل مبِ ٍ
ني [آل عمران.]164 :
ْمةَ َوإِن َكانُواْ ِمن قَـ ْب ُل لَِفي َ
الْكتَ َ
اب َوا ْحلك َ
فالعقول مل تبلغ الرشد الصحيح ،ومل تنضج إَّل ِبا جاءت به الرسل ،ومن ذلك اخنداع أكثر الناس
ابأللفاظ اليت يزوق هبا الباطل ،ويرد هبا احلق من غري بصرية ،وَّل علم صحيح ،وذلك لتسميتهم علوم

الدين ،وأخالقه العالية رجعية ،وتسميتهم العلوم واألخالق األخرى املنافية لذلك ثقافة وجتديداً.
ومن املعلوم لكل صاحب عقل سليم :أن كل ثقافة وجتديد مل يستند يف أصوله إىل هداية الدين ،وإىل
توجهاته؛ فإنه شر ،وضرر ،عاجل وآجل.

ومن أتمل ما عليه حال من يسمون (املثقفني املاديني) من هبوط األخالق ،واإلقبال على كل ضار،

وترك كل َنفع؛ عرف أن الثقافة الصحيحة تثقيف العقول هبداية الرسل ،وعلومهم الصحيحة.
ومن أتمل ما جاء به الدين اإلسالمي من الكتاب والسنة مجلة وتفصيالً عرف أنه َّل صالح للبشر
إَّل ابلرجوع إىل هدايته وإرشاده ،وأنه كما أصلح العقائد واألخالق واألعمال؛ فقد أصلح أمور

الدنيا ،وأرشد إىل كل ما يعود إىل اخلري والنفع العام واخلاص ،وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل

( .)1اإلْيان ،حقيقته ،خوارمه ،نواقضه عند أهل السنة واْلماعة لعبد هللا بن عبد احلميد األثري –
ص297 :

_________

( )1انظر يف ذلك(( :تعليم أصول اإلْيان وبيان موانعه)) للشيخ العالمة عبدالرمحن بن َنصر
السعدي (ص.)33 :
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الفصل األول :هل اإلْيان خملوق

هذه املسألة تفرعت عن مسألة خلق القرآن  ..زمن حمنة اْلهمية والفتنة املشهورة فهي وليدة هذه

الفتنة ومنها نشأ النزاع فيها هل اإلْيان خملوق أم َّل؟ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ملا سئل:
هل اإلْيان خملوق أم غري خملوق؟ ( ..فاْلواب أن هذه املسألة نشأ النزاع فيها ملا ظهرت حمنة

اْلهمية يف القرآن هل هو خملوق أم غري خملوق؟ وهي حمنة اإلمام أمحد وغريه من علماء املسلمني،

وقد جرت هبا أمور يطول وصفها هنا ،لكن ملا ظهر القول أبن القرآن كالم هللا غري خملوق ،وأطفأ هللا
َنر اْلهمية املعطلة ،صارت طائفة يقولون أن كالم هللا الذي أنزله خملوق ،ويعربون عن ذلك ابللفظ،
فصاروا يقولون ألفاظنا ابلقرآن خملوقة ،أو تالوتنا أو قراءتنا خملوقة ،وليس مقصودهم جمرد كالمهم
وحركاهتم بل يدخلون فيه نفس كالم هللا الذي نقرؤه أبصواتنا وحركاتنا ،وعارضهم طائفة أخرى

فقالوا :ألفاظنا ابلقرآن غري خملوقة .فرد اإلمام أمحد على الطائفتني وقال :من قال :لفظي ابلقرآن

خملوق فهو جهمي ومن قال غري خملوق فهو مبتدع .وتكلم الناس حينئذ ابإلْيان فقالت طائفة:

اإلْيان خملوق وأدرجوا يف ذلك ما تكلم هللا به من اإلْيان مثل (قول َّل إله إَّل هللا) ،فصار مقتضى

قوهلم أن هذه الكلمة خملوقة ،ومل يتكلم هللا هبا ،فبدع اإلمام أمحد هؤَّلء ،وقال :قال النيب صلى هللا

عليه وسلم ((اإلْيان بضع وسبعون شعبة أعالها :قول َّل إله إَّل هللا)) ( )1أفيكون قول َّل إله إَّل هللا
خملوقا؟ .ومراده أن من قال :إن ألفاظنا وتالوتنا وقراءتنا للقرآن خملوقة ،كان مقتضى كالمه أن هللا مل
يتكلم ابلقرآن الذي أنزله .وأن القرآن املنزل ليس هو كالم هللا .)2( ) ..
وقال رمحه هللا( :وإذا قال :اإلْيان خملوق أو غري خملوق؟ قيل له :ما تريد (ابإلْيان)؟ أتريد شيئا من

صفات هللا وكالمه ،كقول (َّل إله إَّل هللا) و (إْيانه) الذي دل عليه امسه املؤمن ،فهو غري خملوق .أو
تريد شيئا من أفعال العباد وصفاهتم فالعباد كلهم خملوقون ،ومجيع أفعاهلم وصفاهتم خملوقة ،وَّل يكون

للعبد احملدث املخلوق صفة قدْية غري خملوقة ،وَّل يقول هذا من يتصور ما يقول ،فإذا حصل

اَّلستفسار والتفصيل ظهر اهلدى وابن السبيل ،وقد قيل أكثر اختالف العقالء من جهة اشرتاك
األمساء ،وأمثاهلا مما كثر فيه تنازع الناس ابلنفي واإلثبات إذا فصل فيها اخلطاب ،ظهر اخلطأ من

الصواب .والواجب على اخللق أن ما أثبته الكتاب والسنة أثبتوه ،وما نفاه الكتاب والسنة نفوه ،وما
مل ينطق به الكتاب والسنة َّل بنفي وَّل إثبات استفصلوا فيه قول القائل :فمن أثبت ما أثبته هللا

ورسوله ،فقد أصاب ،ومن نفى ما نفاه هللا ورسوله فقد أصاب ،ومن أثبت ما نفاه هللا أو نفى ما أثبته
هللا فقد لبس دين احلق ابلباطل ،فيجب أن يفصل ما يف كالمه من حق أو ابطل ،فيتبع احلق ويرتك
الباطل ،وكل من خالف الكتاب والسنة فإنه خمالف أيضا لصريح املعقول ،فإن العقل الصريح َّل

خيالف النقل الصحيح ،كما أن املنقول عن األنبياء عليهم السالم َّل خيالف بعضه بعضا ،ولكن كثريا
ِ
ك ِأب َّ
اب ِاب ْحلَ ِق
من الناس يظن تناقض ذلك ،وهؤَّلء من الذين اختلفوا يف الكتاب ذَلِ َ
َن هللاَ نَـ َّز َل الْكتَ َ
اق ب ِع ٍ
وإِ َّن الَّ ِذين ا ْختَـلَ ُفواْ ِيف ال ِ
ْكتَ ِ ِ ِ ٍ
يد [البقرة ،]176 :ونسأل هللا أن يهدينا الصراط
اب لَفي ش َق َ
َ
َ

املستقيم ،صراط الذين أنعم عليهم من األنبياء والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا)
( .. )3قواعد يف بيان حقيقة اإلْيان عند أهل السنة واْلماعة لعادل الشيخاين-ص577 :

قال اإلمام أمحد  -رضي هللا عنه  :-من قال :اإلْيان خملوق كفر ،ومن قال :غري خملوق ابتدع.
فقيل :ابلوقف مطلقا ،وقيل :أقواله قدْية وأفعاله خملوقة .قال ابن محدان يف هناية املبتدئني :وهو

أصح ،ونقله عن ابن أيب موسى وغريه .ونقل اإلمام احلافظ ابن رجب يف طبقات األصحاب يف ترمجة

احلافظ عبد الغين املقدسي  -قدس هللا روحه  -ما لفظه قال :روي عن إمامنا أمحد  -رضي هللا عنه
 أنه قال :من قال :اإلْيان خملوق فهو كافر ،ومن قال :قدمي فهو مبتدع .قال احلافظ عبد الغين:وإمنا كفر من قال خبلقه؛ ألن الصالة من اإلْيان ،وهي تشتمل على قراءة وتسبيح وذكر هللا  -عز
وجل  -ومن قال خبلق ذلك كفر ،وتشتمل على قيام وقعود وحركة وسكون ومن قال بقدم ذلك

ابتدع .انتهى حبروفه ،وهللا  -تعاىل – املوفق لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية حملمد بن
أمحد السفاريين – 446 /1
_________

( )1رواه البخاري ( )9ومسلم ( .)35من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)655 /7
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)664 /7
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الفصل الثاين :حكم إْيان املقلدين
عقد السفاريين فصالً يف ذكر اخلالف يف صحة إْيان املقلد يف العقائد وعدمها ويف جوازه وعدمه
شارحا قوله يف منظومته:

وكل ما يطلب فيه اْلزم  ...فمنع تقليد بذاك حتم
ألنه َّل يكتفى ابلظن  ...لذي احلجى يف قول أهل الفن
وقيل يكفي اْلزم إمجاعا ِبا  ...يطلب فيه عند بعض العلما

فاْلازمون من عوام البشر  ...فمسلمون عند أهل األثر

فقال( :وكل ما) أي حكم ومطلوب مما عنه الذكر احلكمي ،وهو املعىن الذي يعرب عنه ابلكالم

اخلربي ،وهو ما أنبأ عن أمر يف نفسك من إثبات أو نفي ،واملراد هنا كل اعتقاد (يطلب فيه) أي

ذلك اَّلعتقاد من معرفة هللا تعاىل ،وما جيب له ويستحيل عليه ،وجيوز (اْلزم) أبن جيزم به جزما َّل
حيتمل متعلقه النقيض عنده لو قدره يف نفسه ،فإن طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح وإَّل ففاسد ،فما

كان من هذا الباب (فمنع تقليد) وهو لغة وضع الشيء يف العنق حال كونه حميطا به ،وذلك الشيء
يسمى قالدة ومجعها قالئد ،وعرفا أخذ مذهب الغري يعين اعتقاد صحته واتباعه عليه بال دليل ،فإن

أخذه ابلدليل فليس ِبقلد له فيه ،ولو وافقه فالرجوع إىل قوله صلى هللا عليه وسلم ليس بتقليد .قال

شيخ اإلسالم ابن تيمية  -قدس هللا روحه  -يف املسودة :التقليد قبول القول بغري دليل ،فليس
املصري إىل اإلمجاع بتقليد ،ألن اإلمجاع دليل ،ولذلك يقبل قول النيب صلى هللا عليه وسلم ،وَّل يقال

تقليد ،وقد قال اإلمام أمحد  -رضي هللا عنه  -يف رواية أيب احلارث من قلد اخلرب رجوت أن يسلم

إن شاء هللا تعاىل فأطلق اسم التقليد على من صار إىل اخلرب ،وإن كان حجة بنفسه .انتهى ملخصا.

(بذاك) أي ِبا يطلب فيه اْلزم وَّل يُ ْكتَـ َفى فيه ابلظن (حتم) بفتح احلاء املهملة وسكون التاء املثناة
فوق أي َّلزم واجب ،قال علماؤَن وغريهم حيرم التقليد يف معرفة هللا تعاىل ،ويف التوحيد والرسالة،

وكذا يف أركان اإلسالم اخلمس ،وحنوها مما تواتر واشتهر ،عند اإلمام أمحد  -رضي هللا عنه -

واألكثر وذكره أبو اخلطاب عن عامة العلماء ،وذكر غريه أنه قول اْلمهور قاله يف شرح التحرير،
قال :وأطلق احللواين من أصحابنا وغريه منع التقليد يف أصول الدين ،واستدلوا لتحرمي التقليد أبمره

سبحانه وتعاىل ابلتدبر والتفكر والنظر.

السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض اآلايت [آل عمران:
ويف صحيح ابن حبان ملا نزل يف آل عمران :إِ َّن ِيف َخل ِْق َّ َ َ

 ]190قال صلى هللا عليه وسلم(( :ويل ملن قرأهن ومل يتدبرهن ،ويل له ،ويل له)) ()1

واإلمجاع على وجوب معرفة هللا تعاىل ،وَّل حتصل بتقليد ْلواز كذب املخرب ،واستحالة حصوهلا ،كمن

قلد يف حدوث العامل ،وكمن قلد يف قدمه ،وألن التقليد لو أفاد علما ،فإما ابلضرورة ،وهو ابطل،

وإما ابلنظر ،فيستلزم الدليل واألصل عدمه ،والعلم حيصل ابلنظر ،واحتمال اخلطأ لعدم مراعاة
ءَن َعلَى أُ َّم ٍة [الزخرف]22 :
آاب َ
القانون الصحيح ،وألن هللا تعاىل ذم التقليد بقوله تعاىل إِ ََّن َو َج ْد ََن َ
ولقوله تعاىل :فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ َّل إِلَهَ إَِّل َّ
اَّللُ [حممد ]19 :فألزم الشارع ابلعلم ،ويلزمنا حنن أيضا؛ لقوله:
َواتَّبِ ُعوهُ لَ َعلَّ ُك ْم َهتْتَ ُدو َن [األعراف.]158 :
_________

( )1رواه ابن حبان ( )386 /2بلفظ(( :أفال أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليلة آية ويل ملن
السماو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض اآلية كلها [آل عمران .))]190 :وقال األلباين
قرأها ومل يتفكر فيها إِ َّن ِيف َخل ِْق َّ َ َ
يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)68صحيح.
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فتعني طلب اليقني يف الوحدانية ،ويقاس عليها غريها ،والتقليد َّل يفيد إَّل الظن ،وهلذا قال معلال

للمنع عنه بقوله (ألنه) أي الشأن واألمر والقصة (َّل يكتفى) يف أصول الدين ،ومعرفة هللا رب

العاملني (ابلظن) الذي هو ترجيح أحد الطرفني على اآلخر ،فالراجح هو الظن ،واملرجوح الوهم ،فال
يكتفى به يف أصول الدين (لذي) أي لصاحب (احلجى) كإىل أي العقل والفطنة (يف قول أهل الفن)

من األئمة وعلماء املنقول واملعقول من األصوليني واملتكلمة وغريهم.

قال العالمة ابن محدان يف هناية املبتدئني :كل ما يطلب فيه اْلزم ْيتنع التقليد فيه ،واألخذ فيه ابلظن

ألنه َّل يفيده ،وإمنا يفيده دليل قطعي ،قال :يف شرح خمتصر التحرير :وأجازه  -يعين يف التقليد يف

أصول الدين  -مجع ،قال بعضهم :ولو بطريق فاسد.

قال العالمة ابن مفلح :وأجازه بعض الشافعية إلمجاع السلف على قبول الشهادتني من غري أن يقال
لقائلها هل نظرت؟ ومسعه اإلمام ابن عقيل ،عن أيب القاسم ابن التبان املعتزيل قال :وإنه يكتفى

بطريق فاسد ،وقال هذا املعتزيل :إذا عرف هللا ،وصدق رسوله ،وسكن قلبه إىل ذلك ،واطمأن به،
فال علينا من طريق تقليد كان أو نظرا أو استدَّلَّل ،وإىل هذا اإلشارة بقوله (وقيل يكفي) يف أصول

الدين (اْلزم) ولو تقليدا (إمجاعا) (ب) كل (ما) أي حكم (يطلب) بضم أوله مبنيا ملا مل يسم فاعله،
وَنئب الفاعل مضمر يعود على اْلزم (فيه) أي فيه ذلك املطلوب من أصول الدين (عند بعض

العلماء) من علماء مذهبنا والشافعية واملعتزلة وغريهم.

قال العنربي وغريه جيوز التقليد يف أصول الدين ،وَّل جيب النظر اكتفاء ابلعقد اْلازم ،ألنه صلى هللا

عليه وسلم كان يكتفي يف اإلْيان من األعراب وليسوا أهال للنظر ابلتلفظ بكلميت الشهادة املنبئ عن
العقد اْلازم ،ويقاس غري اإلْيان من أصول الدين عليه.
وقال العالمة ابن محدان يف هناية املبتدئني :وقيل يكفي اْلزم يعين ابلظن إمجاعا ِبا يطلب فيه اْلزم،

(فاْلازمون) حينئذ بعقدهم ،ولو تقليدا (من عوام البشر) الذين ليسوا أبهل للنظر واَّلستدَّللِ ،با َّل
يتم اإلسالم بدونه (ف) على الصواب هم (مسلمون عند أهل األثر) وأكثر النظار واحملققني وإن
عجزوا عن بيان ما مل يتم اإلسالم إَّل به.

وقال ابن حامد من علمائناَّ :ل يشرتط أن جيزم عن دليل  -يعين بل يكفي اْلزم ولو عن تقليد،
وقيل الناس كلهم مؤمنون حكما يف النكاح واإلرث وغريمها ،وَّل يدرى ما هم عند هللا ،انتهى.

وقال العالمة احملقق ابن قاضي اْلبل من علمائنا يف أصوله :قال ابن عقيل :القياس النقلي حجة

جيب العمل به ،وجيب النظر واَّلستدَّلل به بعد ورود الشرع ،قال :وَّل جيوز التقليد ،واحلق الذي َّل
حميد عنه ،وَّل انفكاك ألحد منه صحة إْيان املقلد تقليدا جازما صحيحا ،وأن النظر واَّلستدَّلل
ليسا بواجبني ،وأن التقليد الصحيح حمصل للعلم واملعرفة ،نعم جيب النظر على من َّل حيصل له
التصديق اْلازم أول ما تبلغه الدعوة.

قال بعض علماء الشافعية :اعلم أن وجوب اإلْيان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر َّل
يشرتط فيه أن يكون عن نظر واستدَّلل ،بل يكفي اعتقاد جازم بذلك ،إذ املختار الذي عليه

السلف وأئمة الفتوى من اخللف وعامة الفقهاء ،صحة إْيان املقلد ،قال :وأما ما نقل عن اإلمام
الشيخ أيب احلسن األشعري من عدم صحة إْيان املقلد ،فكذب عليه كما قاله األستاذ أبو القاسم
القشريي.
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مث قال :ومما يرد على زاعمي بطالن إْيان املقلد أن الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني فتحوا أكثر
العجم ،وقبلوا إْيان عوامهم ،كأجالف العرب ،وإن كان حتت السيف ،أو تبعا لكبري منهم أسلم ،ومل
أيمروا أحدا منهم برتديد نظر ،وَّل سألوه عن دليل تصديقه ،وَّل أرجئوا أمره حىت ينظر والعقل جيزم يف
حنو هذا بعدم وقوع اَّلستدَّلل منهم َّلستحالته حينئذ ،فكان ما أطبقوا عليه دليال أي دليل على

إْيان املقلد ،وقال :إن التقليد أن يسمع من نشأ بقمة جبل الناس يقولون للخلق رب خلقهم ،وخلق
كل شيء من غري شريك له ،ويستحق العبادة عليهم ،فيجزم بذلك إجالَّل هلم عن اخلطأ ،وحتسينا
للظن هبم ،فإذا مت جزمه أبن مل جيز نقيض ما أخربوا به ،فقد حصل واجب اإلْيان ،وإن فاته
اَّلستدَّلل ألنه غري مقصود لذاته بل للتوصل به للجزم وقد حصل.

وقال اإلمام النووي :اآليت ابلشهادتني مؤمن حقا ،وإن كان مقلدا على مذهب احملققني واْلماهري من
السلف واخللف ،ألنه صلى هللا عليه وسلم اكتفى ابلتصديق ِبا جاء به ومل يشرتط املعرفة ابلدليل،

وقد تظاهرت هبذا األحاديث الصحاح اليت حيصل ِبجموعها التواتر والعلم القطعي ،انتهى.

وِبا تقرر تعلم أن النظر ليس بشرط يف حصول املعرفة مطلقا ،وإَّل ملا وجدت بدونه لوجوب انتفاء
املشروط ابنتفاء الشرط ،لكنها قد توجد فظهر أن النظر َّل يتعني على كل أحد ،وإمنا يتعني على من

َّل طريق له سواه ،أبن بلغته دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم أول ما بلغته دعوته ،وصدق به تصديقا
جازما بال تردد ،فمع صحة إْيانه ابَّلتفاق َّل أيمث برتك النظر ،وإن كان ظاهر ما تقدم اإلمث مع

حصول اإلْيان ،ألن املقصود الذي ألجله طلب النظر من املكلف وهو التصديق اْلازم قد حصل
بدون النظر فال حاجة إليه ،نعم يف رتبته احنطاط ،ورِبا كان متزلزل اإلْيان فاحلق أنه أيمث برتك النظر
وإن حصل له اإلْيان ،ومن مث نقل بعضهم اإلمجاع على أتثيمه ألن جزمه حينئذ َّل ثقة به ،إذ لو

عرضت له شبهة عكرت عليه ،وصار مرتددا خبالف اْلزم الناشئ عن اَّلستدَّلل ،فإنه َّل يفوت
بذلك ،وهللا تعاىل ويل التوفيق.
(تنبيهات):

األول :يف مسألة التقليد ثالثة أقوال( ،أوهلا) النظر واجب ... ،رجحه اإلمام الرازي ،وأبو احلسن

اآلمدي.

(الثاين) ليس بواجب والتقليد جائز... ،
(الثالث) التقليد حرام وأيمث برتك النظر واَّلستدَّلل ،ومع إمثه برتك النظر ،فإْيانه صحيح... ،

ومث قول (رابع) وهو أن النظر حرام؛ ألنه مظنة الوقوع يف الشبه والضالل َّلختالف األذهان خبالف
َ

التقليد ،فيجب أبن جيزم املكلف عقده ِبا أييت به الشرع من العقائد الدينية ،ولكن قد علم مما مر أن

الرجوع إىل الكتاب والسنة ليس بتقليد ،وإن مسي تقليدا فمجاز ،ومنه قول اإلمام أمحد  -رضي هللا

عنه  :-ومن قلد اخلرب رجوت أن يسلم إن شاء هللا تعاىل.

وقد قال أبو حامد الغزايل يف كتابه (فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة) :من ظن أن مدرك اإلْيان
الكالم واألدلة احملررة والتقسيمات املرتبة فقد أبعدَّ ،ل بل اإلْيان نور يقذفه هللا يف قلوب عباده

عطية وهدية من عنده ،اترة بتنبيه يف الباطن َّل ْيكن التعبري عنه ،واترة بسبب رؤاي يف املنام ،واترة
بقرينة حال رجل متدين وسراية نوره إليه عند صحبته وجمالسته ،واترة بقرينة حال  ...وأمثاهلم أكثر

من أن حتصى ،ومل يشتغل واحد منهم قط بكالم وتعلم األدلة ،بل كان يبدو نور اإلْيان أوَّل ِبثل هذه
القرائن يف قلوهبم ملعة بيضاء مث َّل يزال يزداد وضوحا وإشراقا ِبشاهدة تلك األحوال العظيمة،

وبتالوة القرآن ،وتصفية القلوب  -إىل أن قال :واحلق الصريح أن كل من اعتقد أن كل ما جاء به
الرسول واشتمل عليه القرآن حق ،اعتقادا جازما ،فهو مؤمن ،وإن مل يعرف أدلته.
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قال :فاإلْيان املستفاد من األدلة الكالمية ضعيف جدا ،مشرف على التزلزل بكل شبهة ،انتهى فإن
قيل :إن النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه رضي هللا عنهم كانوا يعلمون أن العوام وأجالف العرب

يعلمون األدلة إمجاَّل ،كما أجاب به األعرايب األصمعي عن دليل سؤاله :مب عرفت ربك؟ فقال البعرة
تدل على البعري ،وأثر األقدام يدل على املسري ،فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ،أَّل تدل على
اللطيف اخلبري.

فلذلك مل يلزموهم ابلنظر ،وَّل سألوهم عنه ،وَّل أرجئوا أمرهم فلما كان كذلك ،مل يكن اكتفاؤهم

ِبجرد اإلقرار دليال على عدم وجوب النظر على األعيان ،وَّل على أن اتركه غري آمث .فاْلواب :ما

ذكروه دعوى بال دليل ،وحكاية األعرايب َّل تدل على أن مجيع األجالف والعوام كانوا عاملني ابألدلة

إمجاَّل ،فإن املثال اْلزئي َّل يصحح القواعد الكلية ،والعقول خمتلفة األمزجة متفاوتة أشد تفاوت،
فوجود فرد من األعراب قوي العقل َنفذ البصرية َّل يدل على أن كل األعراب واألجالف كذلك بال

خفاء.

ويوضحه أن من الذين أسلموا يف عهدهم كانوا يكونون عجما ونساء ،وقبلوا منهم اإلسالم ومل

أيمروهم ابلنظر ومل يرجئوهم ،أيضا كان أهل الشرك من قريش جيادلون ويناضلون عن آهلتهم ،و :إِ َّهنُ ْم
شِ
اَّلل يستكِْربو َن ويـ ُقولُو َن أَئِنَّا لَتا ِرُكوا ِ
ِ ِ
اع ٍر َّْجمنُ ٍ
ون [الصافات،]36 :
آهلَتِنَا لِ َ
َ
يل َهلُ ْم َّل إِلَهَ إَِّل َُّ َ ْ َ ُ َ َ
َكانُوا إذَا ق َ
اآلهلةَ إِ َهلا و ِ
ِ
اب [ص... ،]5 :
اح ًدا إِ َّن َه َذا لَ َ
ش ْيءٌ ُع َج ٌ
وقالوا أ َ
َج َع َل َ ً َ
(الثاين)  ...أن التقليد الصحيح حمصل للعلمِ ،بعىن أن املقلد تقليدا صحيحا َّل يصدق ِبا ألقي إليه

من العقائد إَّل بعد انكشاف صدقها عنده من غري أن يكون له دليل عليها ،وقد جاء يف حمكم الذكر
ِ
ِ
ص ْد َرهُ لِ ِإل ْسالَِم [األنعام... ]125 :
فَ َمن يُ ِرد هللاُ أَن يَـ ْهديَهُ يَ ْش َر ْح َ
(الثالث) قد نقل عن أيب احلسن األشعري أنه َّل بد من انبناء اَّلعتقاد يف كل مسألة من األصول

على دليل عقلي ،لكن َّل يشرتط اَّلقتدار على التعبري عنه ،وعلى جمادلة اخلصوم ،ودفع الشبه ،قال

السعد التفتازاين يف (شرح املقاصد) :هذا هو املشهور عن األشعري حىت حكي عنه أن من مل يكن
كذلك مل يكن مؤمنا .انتهى.

قال يف مجع اْلوامع :وعن األشعري َّل يصح إْيان املقلد .قال شارحه :وشنَّع عليه أقوام أبنه يلزمه

تكفري العوام ،وهم غالب املؤمنني ،وقال القشريي :مكذوب عليه.
قال التاج السبكي :والتحقيق أنه إن كان التقليد أخذا لقول الغري بغري حجة مع احتمال شك أو

وهم أبن َّل جيزم به ،فال يكفي إْيان املقلد قطعا؛ ألنه َّل إْيان مع أدىن تردد فيه ،وإن كان التقليد
أخذا لقول الغري بغري حجة لكن جزما فيكفي إْيان املقلد عند األشعري وغريه خالفا أليب هاشم

املعتزيل يف قولهَّ :ل يكفي بل َّل بد لصحة اإلْيان من النظر.

وقد وافق النقل عن األشعري مجاعة منهم القاضي ،وإمام احلرمني وغريمها ،قالوا :قال اْلمهور بعدم
صحة اَّلكتفاء ابلتقليد يف العقائد الدينية حىت زعم بعضهم أنه جممع عليه ،وعزاه ابن القصار لإلمام

مالك  -رضي هللا عنه .-

واملشهور نقل بعضهم عن اْلمهور عدم جواز التقليد يف العقائد الدينية وأهنم اختلفوا يف املقلد،

فصل
منهم من قال :إنه مؤمن إَّل أنه عاص برتك املعرفة اليت ينتجها النظر الصحيح ،ومنهم من َّ

فقال :هو مؤمن عاص ،إن كان فيه أهلية لفهم النظر الصحيح ،وغري عاص إن مل يكن فيه أهلية

ذلك ،ومنهم من نقل عن طائفة أن من قلد القرآن والسنة القطعية صح إْيانه َّلتباعه القطعي ،ومن
قلد غري ذلك مل يصح إْيانه لعدم أمن اخلطأ على غري املعصوم ،ومنهم من جعل النظر واَّلستدَّلل

شرطا للكمال ،ومنهم من حرم النظر كما مر ذلك.
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قال اْلالل احمللي يف شرح (مجع اْلوامع) :وقد اتفقت الطرق الثالث  -يعىن املوجبة للنظر ،واجملوزة
له ،واحملرمة  -على صحة إْيان املقلد ،انتهى.
وعبارة اآلمدي يف (األبكار) اتفق األصحاب على انتفاء كفر املقلد ،وأنه ليس للجمهور إَّل القول

بعصيانه برتك النظر إن قدر عليه مع اتفاقهم على صحة إْيانه وأنه َّل يعرف القول بعدم صحة إْيان

املقلد إَّل أليب هاشم بن أيب علي اْلبائي من املعتزلة حمتجا أبن من مل يعرف هللا سبحانه وتعاىل
ابلدليل فهو كافر .قال اآلمدي :وأصحابنا جممعون على خالفه ...

هذا حاصل ما أجيب به عن األشعري حىت قال بعض األشاعرة عن األشعري َّل يكاد يكون يف

العوام مقلد .وعبارة (شرح املقاصد) ذهب كثري من العلماء ،ومجيع الفقهاء إىل صحة إْيان املقلد،

وترتيب األحكام عليه يف الدنيا واآلخرة ،ومنعه الشيخ أبو احلسن ،واملعتزلة ،وكثري من املتكلمني،

احتج القائلون ابلصحة أبن حقيقة اإلْيان التصديق ،وقد وجدت من غري اقرتانه ِبوجب من موجبات

الكفر ،فإن قيلَّ :ل يتصور التصديق بدون العلم ألنه إما ذايت للتصديق أو شرط له ،وَّل علم للمقلد
ألنه اعتقاد جازم مطابق مستند إىل سبب من ضرورة أو استدَّلل ،فأجاب أبن املعترب يف التصديق
هو اليقني ،أعين اَّلعتقاد اْلازم املطابق بل رِبا يكتفي ابملطابقة ،وجيعل الظن الغالب الذي َّل خيطر

معه النقيض ابلبال يف حكم اليقني .انتهى.

(الرابع) قال السعد :اعلم أبن القائلني بعدم صحة إْيان املقلد أو ليس بنافع اختلفوا ،فمنهم من

قالَّ :ل يشرتط ابتناء اَّلعتقاد (على استدَّلل عقلي) يف كل مسألة بل يكفي ابتناؤه على قول من

عرفت رسالته ابملعجزة مشاهدة أو تواترا ،أو على اإلمجاع ،ومنهم من قالَّ :ل بد من ابتناء اَّلعتقاد
يف كل مسألة من األصول على دليل عقلي ،لكن َّل يشرتط اَّلقتدار على التعبري عنه وَّل على جمادلة
اخلصوم ...

ومنهم من قالَّ :ل بد مع ابتناء اَّلعتقاد على الدليل العقلي من اَّلقتدار على جمادلة اخلصوم ،وحل

ما يورد عليه من اإلشكاَّلت  -قال :وإليه ذهب املعتزلة فلم حيكموا إبْيان من عجز عن شيء من
ذلك بل حيكم أبو هاشم بكفره.
وذكر عن العنربي وغريه من شيوخ املعتزلة جواز التقليد يف أصول الدين ،وأنه َّل جيب النظر اكتفاء

ابلعقد اْلازم .فعليه املعول .واتضح أن املرجح صحة إْيان املقلد عند حمققي كل طائفة بشرط اْلزم
وعدم التزلزل والشك ،على أَن نقول :املختار أن الراجع إىل أخبار الرسول ،والكتاب املنزل،

واإلمجاع ليس ِبقلد ،فمن شهد هلل ابلوحدانية وحملمد صلى هللا عليه وسلم ابلرسالة ،وهنج سبيل

املسلمني من فعل املأمور ،وترك احملظور ،ومل أيت ِبكفر ،فهو املؤمن ،وابهلل التوفيق.
ويؤيد هذا ما أخرجه اإلمام احلافظ أبو القاسم بن عساكر يف كتابه (تبيني كذب املفرتي ،فيما نسب

إىل اإلمام أيب احلسن األشعري) بسنده املتصل إىل أيب حازم عمر بن أمحد العبدوي احلافظ أنه قال:

مسعت أاب علي طاهر بن أمحد السرخسي يقول :ملا قرب حضور أجل أيب احلسن األشعري  -رمحه

هللا تعاىل  -يف داري ببغداد ،دعاين فأتيته ،فقال :اشهد علي أين َّل أكفر أحدا من أهل القبلة ،ألن
الكل يشريون إىل معبود واحد ،وإمنا هذا كله اختالف عبارات ( )1لوامع األنوار البهية وسواطع

األسرار األثرية حملمد بن أمحد السفاريين  -بتصرف – 267 /1
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا :والذين أوجبوا النظر من الطوائف العامة نوعان :أحدمها :من

يقول :إن أكثر العامة اتركوه وهؤَّلء على قولني فغالهتم يقولون :إن إْياهنم َّل يصح وأكثرهم يقولون

يصح إْياهنم تقليدا مع كوهنم عصاة برتك النظر وهذا قول مجهورهم قد ذكر هذا طوائف من احلنفية

وغريهم كما ذكر من ذكر من احلنفية يف شرح الفقه األكرب فقالوا :قال أبو حنيفة وسفيان ومالك

واألوزاعي وعامة الفقهاء وأهل احلديث بصحة إْيان املقلد ولكنه عاص برتك اَّلستدَّلل  ...والنوع

الثاين من موجيب النظر  -وهم مجهورهم  -يقولون :إنه متيسر على العامة كما يقوله القاضي أبو بكر
والقاضي أبو يعلى وغريمها ممن يقول ذلك درء تعارض العقل والنقل لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد
احلليم بن تيمية 93 /4 -
_________

((( )1تبيني كذب املفرتي)) (ص .)149
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الفصل الثالث :حكم من مات من أطفال املسلمني
أطفال املؤمنني الذين مل يبلغوا احللم هم يف اْلنة إن شاء هللا تعاىل بفضل هللا ورمحته .قال تعاىل:
والَّ ِذين آمنُوا واتَّـبـع ْتـهم ذُ ِريَّـتُـهم إبِِْيَ ٍ
اهم ِم ْن َع َملِ ِهم ِمن َش ْي ٍء ُك مل ا ْم ِر ٍئ ِِبَا
ان أَ ْحلَْقنَا هبِِ ْم ذُ ِريـَّتَـ ُه ْم َوَما أَلَْتـنَ ُ
ُ
َ َ َ َ ََ ُ ْ
َكس ِ
ني [الطور.]21 :
ب َره ٌ
َ َ
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واستدل علي بن أيب طالب بقوله تعاىلُ :ك مل نَـ ْف ٍ ِ
ت َرِهينَةٌ [املدثر .]38 :على أن أطفال
سبَ ْ
س ِبَا َك َ

املؤمنني يف اْلنة ،ألهنم مل يكتسبوا فريهتنوا بكسبهم .وقد عقد البخاري يف (صحيحه) ابابً عنون له

بقوله( :ابب فضل من مات له ولد فاحتسب) .وساق فيه حديث أنس رضي هللا عنه قال :قال النيب
 -صلى هللا عليه وسلم (( :-ما من الناس مسلم يتويف له ثالث مل يبلغوا احلنث إَّل أدخله هللا اْلنة

بفضل رمحته إايهم)) ( .)1وحديث أيب سعيد رضي هللا عنه أن النساء قلن للنيب  -صلى هللا عليه

وسلم  :-اجعل لنا يوماً ،فوعظهن ،وقال(( :أْيا امرأة مات هلا ثالثة من الولد كانوا هلا حجاابً من
النار .قالت امرأة :واثنان؟ قال :واثنان)) )2( .وعقد ابابً آخر عنوانه( :ابب ما قيل يف أوَّلد

املشركني) وساق فيه حديث أنس السابق ،وحديث أيب هريرة عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم :-

((من مات له ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث كانوا له حجاابً من النار أو دخل اْلنة)) )3( .وحديث
الرباء رضي هللا عنه قال :ملا توىف إبراهيم عليه السالم قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-

((إن له مرضعاً يف اْلنة)) )4( .ووجه الدَّللة يف األحاديث اليت ساقها البخاري على أن أطفال

املؤمنني يف اْلنة – كما يقول – ابن حجر ( :-إن من يكون سبباً يف حجب النار عن أبويه أوىل أبن

حيجب هو .ألنه أصل الرمحة وسببها) )5( .وحديث أيب هريرة عند أمحد يف (مسنده) مرفوعاً(( :ما

من مسلمني ْيوت هلما ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث إَّل أدخلهما هللا وآابئهم بفضل رمحته اْلنة)).

( )6وروى مسلم يف (صحيحه) ،وأمحد يف (مسنده) عن أيب هريرة أن رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم  -قال(( :صغارهم دعاميص اْلنة ،يتلقى أحدهم أابه أو قال :أبويه ،فيأخذ بثوبه ،أو قال

بيده ،كما آخذ أَن بصنفة ثوبك هذا ،فال يتناهى ،أو قال :فال ينتهي حىت يدخله هللا وإايه اْلنة)).

( )7وروى اإلمام أمحد ،وابن حبان ،واحلاكم عن أيب هريرة أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال:
((ذراري املسلمني يف اْلنة يكفلهم إبراهيم صلى هللا عليه وسلم)) ( )8وروى أبو نعيم يف أخبار
أصبهان ،والديلمي ،وابن عساكر عن أيب هريرة أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :أطفال

املؤمنني يف اْلنة يكفلهم إبراهيم وسارة ،حىت يدفعوهم إىل آابئهم يوم القيامة)) ( )9وقد نقل النووي

إمجاع من يعتد به من علماء املسلمني على أن من مات من أطفال املسلمني يف اْلنة ،ونقل عنه أنه
توقف بعضهم يف ذلك)10( .
_________
( )1رواه البخاري (.)1248
( )2رواه البخاري (.)1249
( )3رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم قبل حديث ( .)1381وانظر كالم ابن حجر يف ((تغليق
التعليق)) (.)499 - 498 /2

( )4رواه البخاري (.)1382
( )5انظر(( :فتح الباري)) (.)244 /3

( )6رواه أمحد ( .)10630( )510 /2قال شعيب األرَنؤوط حمققه :صحيح رجاله ثقات رجال

الشيخني.

( )7رواه مسلم (.)2635

( )8رواه أمحد ( ،)8307( )326 /2وابن حبان ( ،)481 /16واحلاكم ( )401 /2كالمها بلفظ:
(ذراري املؤمنني) .وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال األلباين يف
((السلسلة الصحيحة)) ( :)1467إسناده حسن.

( )9رواه أبو نعيم يف ((أخبار أصبهان)) ( )145 /8بلفظ( :أطفال املسلمني) ،وابن عساكر يف
((اتريخ دمشق)) ( )414 /40بلفظ مقارب .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (:)1467

وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني غري مؤمل بن إمساعيل وهو صدوق سيء احلفظ.
( )10انظر(( :شرح صحيح مسلم)) للنووي (.. )183 /16
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وحكى القرطيب التوقف عن محاد بن زيد ،ومحاد بن سلمة ،وإسحاق ابن راهويه قال النووي :توقف
فيه بعضهم حلديث عائشة ،يعين الذي أخرجه مسلم بلفظ(( :تويف صيب من األنصار ،فقلت :طوىب

له مل يعمل سوءاً ومل يدركه ،فقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم  :-أغري ذلك اي عائشة ،إن هللا خلق

للجنة أهالً  )1( .)) ...قال( :واْلواب عنه أنه لعله هناها عن املسارعة إىل القطع من غري دليل ،أو

قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال املسلمني يف اْلنة) )2( .أقول :لعل الصواب أن احلديث يسري إىل

أنه َّل جيوز أن جنزم لواحد بعينه أنه من أهل اْلنة ،وإن كنا نشهد هلم مطلقاً ابْلنة .واألمر الثاين هو
عدم اهلجوم على ذلك كي َّل يتجرأ الناس على مثل هذا كما هو حاصل يف زماننا ،إذ يزعم نعاة

املوتى أن ميتهم يف اْلنة ،وإن كان أفسق الناس .يقول ابن تيمية رمحه هللا تعاىلَّ( :ل يشهد لكل معني
من أطفال املؤمنني أبنه يف اْلنة ،وإن شهد هلم مطلقاً) ( )3اْلنة والنار لعمر بن سليمان األشقر -
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وقال أبو املظفر السمعاين( :وأما اعتقاد أهل السنة يف أمر األطفال فهو ما نطق به احلديث من
توقيف األمر فيهم يفعل هللا هبم ما يريد) (.)4

ِ
ث َر ُسوَّلً [اإلسراء ،]15 :ولقوله
ني َح َّىت نَـ ْبـ َع َ
واألظهر أن هللا َّل يعذهبم لقوله تعاىلَ :وَما ُكنَّا ُم َعذبِ َ

((رفع القلم عن ثالثة :النائم حىت يستيقظ ،والصيب حىت حيتلم ،واجملنون حىت
صلى هللا عليه وسلمُ :

يفيق)) (.)5

وقال النووي( :أمجع من يُعتد به من علماء املسلمني أن من مات من أطفال املسلمني فهو من أهل

اْلنة ألنه ليس مكلفا ،وتوقف فيهم بعض من َّل يعتد به حلديث عائشة هذا وأجاب العلماء عنه أبنه

لعله هناها عن املسارعة إىل القطع من غري أن يكون عندها دليل قاطع) ( .)6اعتقاد أهل السنة شرح
أصحاب احلديث حملمد بن عبد الرمحن اخلميس – ص173
_________

( )1رواه مسلم (.)2662
( )2انظر(( :شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)207 /16

( )3انظر(( :جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)281 /4
( )4انظر :احلجة يف بيان احملجة (.)39 /2

( )5رواه أبو داود ( ،)4398والنسائي ( ،)156 /6وابن ماجه ( ،)2041وأمحد ()100 /6
( ،)24738واحلاكم ( .)67 /2من حديث عائشة رضي هللا عنها .قال احلاكم :هذا حديث
صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب .قال الشيخ األلباين يف ((إرواء الغليل))

( :)297وهو كما قاَّل فإن رجاله كلهم ثقات احتج هبم مسلم برواية بعضهم عن بعض .واحلديث
روي أيضاً من طريق علي بن أيب طالب وأيب قتادة األنصاري رضي هللا عنهما.

((( )6شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)207 /16
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الفصل الرابع :حكم من مات من أطفال املشركني
وجممل القول يف ذلك أن املسألة على ثالثة أقوال:
القول األول :أن أطفال املشركني يف اْلنة ،واحتج هلذا ِبا احتجوا به يف أطفال املسلمني.

أوَّل :أهنم على الفطرة(( ،كل مولود يولد على الفطرة)) (.)1

اثنيا :أهنم مل يفعلوا ما يؤاخذون به ،ومل يفعلوا ما يعذبون به ،فهم إذا على الفطرة القوْية السليمة،
فالالئق بعدل هللا -سبحانه وتعاىل -أهنم من أصحاب اْلنة.

اثلثا :احتجوا ابلرواية اليت وردت يف حديث إبراهيم -عليه السالم -أنه رأى ذراري املشركني مع
ذراري املؤمنني ،مث اختلف هؤَّلء :فقال بعضهم :إن أطفال املشركني مثل أطفال املسلمني يف اْلنة.

وبعضهم قال :إهنم يف اْلنة لكن ليسوا ِبنزلة أطفال املؤمنني بل هم خدم يف اْلنة ،واحتج أصحاب

القول األول القائلني أبن أطفال املشركني يف اْلنة ِبا رواه اإلمام أمحد -رمحه هللا تعاىل -عن النيب

صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :النيب يف اْلنة ،والشهيد يف اْلنة ،واملولود يف اْلنة ،والوئيد -أي:

املوؤود -يف اْلنة)) ( ،)2قالوا :جعل املولود مع الشهيد ،ومع النيب ،ومع املوؤود ،فهذا املولود عام
ذكرا كان أو أنثى من أب كافر أو مسلم فهو يف اْلنة.
والقول الثاين :ذهب إليه اخلوارج وبعض أهل العلم ،وقد استدل من ذهب من العلماء إىل هذا القول

أبحاديث رويت عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،لكن َّل يثبت وَّل يصح منها شيء.

فأما اخلوارج فإن كلمة املشركني عندهم ليست الكلمة اليت نستخدمها ،فهم يقولون :كل من ليس

من اخلوارج فأطفاهلم يف النار؛ ألن املسلمني عندهم مشركون ،بل ذهب احلال ببعض اخلوارج إىل أن

قالوا :كل إنسان يبلغ سن البلوغ َّل بد أن ْيتحن فإن أقر ابإلسالم واإلْيان -كما يصفونه هم -وإَّل

فإنه كافر ،واخلوارج درجات أكثرهم غلواً األزارقة أتباع َنفع ابن األزرق ،مث يليهم النجدات أتباع

جندة بن عامر احلنفي ،مث أخفهم اإلابضية ،مث امليمونية وأشباههم وهم فرق كثرية َّل يعلمها إَّل هللا،

كلهم ضلوا عن احلق.

واختلف جندة وَنفع بن األزرق يف هذه املسألة ،قال جندة :نعترب األطفال ومن كان يف دار املشركني

دار اإلسالم -منافقني وَّل جيرم بكفرهم ،ومن حجة األزارقة ومن اتبعهم يف هذه املسألة قول هللا -تبارك وتعاىل يف سورة نوح إنك إن تذرهم يضلوا عبادك وَّل يلدوا إَّل فاجرا كفارا [نوح ]27:فقالوا:

إن اآلية صرحية يف أن أوَّلد الكفار يولدوا على الكفر.
واْلواب عن هذا اَّلستدَّلل من عدة أوجه:

أوَّلً :أن أطفال الكفار يف الدنيا هم من الكفار  ...ومنها أن نوحاً عليه السالم قد أيس من دعوة
قومه حىت أن ربه عز وجل أوحى إليه أنه لن يؤمن من قومك إَّل من قد آمن ،فلذلك دعا عليهم

عندما تيقن أو غلب ذلك على ظنه.
ِ
ِ
ارا أي :أن أوَّلدهم سيرتبون على الكفر فيصبحون كفاراً إذا
اثنياً :أنه قالَ :وََّل يَل ُدوا إََِّّل فَاج ًرا َك َّف ً

كربوا.

وليس املراد أنه يف حني وَّلدته يولد وهو فاجر كافر ،إمنا يولد على الفطرة كما ثبت ذلك يف

األحاديث ،ولكن هؤَّلء القوم سيضلوهنم ،كما هو احلال فيمن ولد يف بيئة شيوعية فإنه سيكون
شيوعيا ،فالتعبري عن احلال اليت سيؤول إليه هذا الطفل إذا كرب يف ظل هذه الرتبية ويف ظل هذا

اجملتمع.
القول الثالث وهو منسوب لإلمام أمحد -رمحه هللا تعاىل :-وبعض السلف وهو :التوقف يف احلكم

على أطفال املشركني ،فال نقول :إهنم من أهل اْلنة ،وَّل من أهل النار ،وذلك ملا يلي:
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1319ومسلم ( .)6926من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )2رواه أمحد ( .)20602( )58 /5من حديث حسناء ابنة معاوية الصرْيية عن عمها .وضعفه
األلباين يف ((ضعيف اْلامع)) (.)5985
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أوَّلً :لتعارض األدلة يف ذلك وعدم وضوح وبيان شيء منها يف نظرهم.

اثنياً :ما ورد وصح عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح السابق أنه قال(( :هللا أعلم

ِبا كانوا عاملني)) ( )1هذه هي املذاهب يف ذلك.

القول الرابع :وهو الذي نرجحه وخنتاره ونرجو أن يكون هو الصواب إبذن هللا عز وجل هو :ما

ذهب إليه ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وابن كثري ومجع من العلماء ،وهو :أن أطفال

املشركني ْيتحنون يوم القيامة ،فإن آمنوا دخلوا اْلنة وإن كفروا دخلوا النار.
وقد يرتدد اإلنسان يف هذا الرتجيح ومن أسباب هذا الرتدد أن حديث اَّلمتحان مل يثبت بطريق

يعتمد عليه بسند واحد صحيح ،إمنا هو يف احلقيقة جمموع طرق ْيكن أن يقال :إهنا حسنة ،ويشد

بعضها بعضا ،وحديث اَّلمتحان رواه اإلمام أمحد وأبو يعلى وغريمها بطرق خمتلفة وأبلفاظ خمتلفة

ولكنها متقاربة ،أنه أييت يوم القيامة أربعة حياجون هللا -عز وجل -وهم رجل -يف بعض الرواايت-
أصم ،ورجل أبكم ،ورجل أمحق ،ورجل صاحب فرتة ،ويف بعض الرواايت أنه مولود صغري واألمحق

مكانه اجملنون أو املعتوه والثالث أنه صاحب فرتة والرابع أنه رجل هرم.

أييت هؤَّلء فيقول الطفل الصغري :اي رب إنين صغري ومل أمسع ما جاء به النيب صلى هللا عليه وسلم.

ويقول الكبري :اي رب قد بعث النيب صلى هللا عليه وسلم وأَن َّل أعقل ومل أفهم شيئا.

ويقول اجملنون أو املعتوه :اي رب بعث النيب صلى هللا عليه وسلم واألطفال يقذفونين ابحلجارة َّل
أعقل شيئا.
واألصم واألبكم كذلك.

فلو أتملنا جمموع الطرق لوجدَن أن األربعة مرجعهم إىل فقدان العقل واإلحساس ،وهذا يشمل املعتوه

واألصم واألبكم ،وأهنم ليس لديهم احلاسة اليت يستطيعون هبا أن يعلموا.

وصاحب الفرتة يقول :اي رب ما مسعت بنيب قط ،وما وصلت إيل رسالة رسول قط ،فهؤَّلء األربعة
ْيتحنهم هللا يف عرصات القيامة ،أبن يوقد النار أو خيرج هلم لسان من النار ،ويقول هلم :ادخلوها،

فإن دخلوها كانت بردا وسالما عليهم ،وإن عصوا وأبوا ألقوا فيها.

واَّلستدَّلل على هذه القضية أييت من وجهني:

الوجه األول :هو هذا الذي ذكرَنه من الطرق واألحاديث والرواايت.
والوجه الثاين :أن اَّلمتحان واَّلبتالء ليس خاصا هبذه احلياة الدنيا ،فإن اإلنسان ْيتحن يف الربزخ،

ويدل له حديث القرب ( .)2وفيه:
فيقال له :من ربك؟

وما دينك؟

ومن نبيك؟

ويف يوم القيامة امتحاَنت ،ومن ذلك أن هللا -سبحانه وتعاىل -يتجلى لعباده املؤمنني يف صورة غري
الصورة اليت يعرفون ليمتحنهم بذلك يف املوقف املهيب كما ثبت ذلك يف احلديث الصحيح ،لذلك
فمن جاء يوم القيامة وقال :اي رب مل تبلغن الدعوة مل أيتن الرسول.

_________

( )1رواه البخاري ( ،)1318ومسلم ( .)6933من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )2احلديث رواه مسلم ( ،)7398وأبو داود ( ،)4755والرتمذي ( ،)3120وأمحد ()287 /4
( .)18557من حديث الرباء بن عازب رضي هللا عنه.
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َّاس علَى َِّ
ِ
وقد قال هللا سبحانه وتعاىل :رس ًال مب ِش ِرين وم ْن ِذ ِر ِ
اَّلل ُح َّجةٌ بَـ ْع َد ال مر ُس ِل
ين لئَ َّال يَ ُكو َن للن ِ َ
ُ ُ َُ َ َ ُ َ

[النساء ]165:وقال صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح ((َّل أحد أحب إليه العذر من هللا))
( )1فقد أعذر إىل الناس وأقام عليهم البينات ،وهلذا أرسل الرسل ،وأنزل الكتب ،فإذا جاء هؤَّلء

واشتكوا إىل رهبم وقالوا :ما أاتَن من رسول ،وما جاءَن من نذير ،فمن حكمة هللا وعدله ورمحته اليت
وسعت كل شيء أنه ْيتحنهم ،فمن أطاعه دخل اْلنة ،ومن عصاه دخل النار ،فإن الذي يدخل

اْلنة ،أو الذي يدخل النار ،سواء كان امتحن يف الدنيا أو امتحن يف اآلخرة ،فإنه لن يدخل أحد

الدارين إَّل ِبا عمل إبرادته واختياره.

اْلواب على اَّلستدَّلَّلت السابقة

وحديث ((هللا أعلم ِبا كانوا عاملني)) (َّ )2ل يتناىف مع القول ابَّلمتحان ،وْيكن أن جنعله دليال على
اَّلمتحان ألن هللا يعلم ما كانوا عاملني ،أي :إن جنحوا وآمنوا ساعة اَّلمتحان يوم القيامة فاهلل تعاىل

سيدخلهم اْلنة.

وإن كفروا وعصوا هللا تعاىل سيدخلهم النار ،أما حديث اخلليل  -عليه السالم  -على رواية (أن
ذراري املشركني كانوا معه) حيتمل أهنم امتحنوا فنجحوا ،أو أن هؤَّلء سيكونون على الصورة اليت

كانوا عليها ،أي :أن هؤَّلء الذراري الذين امتحنوا فنجحوا مسوا أطفال املشركني ،نسبة إىل ما كانوا
عليه يف الدنيا ،فلهذا قال( :ذراري املشركني وأطفال املشركني) فأطفال املسلمني دخلوا اْلنة ألهنم
أطفال املسلمني ،وأطفال املشركني كانوا مع اخلليل يف اْلنة؛ ألهنم الذين جنحوا يف اَّلمتحان ،أي

أهنم أطاعوا هللا سبحانه وتعاىل.

إذاًَّ :ل ْينع أن يوجد منهم من هو يف النار.

هذا ما خنلص إليه يف هذه املسألة وقد أطال فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل ،وذكرها
ِ
ث
ني َح َّىت نَـ ْبـ َع َ
احلافظ ابن كثري رمحه هللا تعاىل عند تفسريه لقول هللا -تبارك وتعاىلَ :-وَما ُكنَّا ُم َعذبِ َ
َر ُسوًَّل [اإلسراء.]15:
أما أطفال أهل البدع واملعاصى ،فإذا كان املراد هبم أهل البدع واملعاصي من املسلمني الذين مل

يلتحقوا ابملشركني ،فهؤَّلء من أطفال املسلمني وحكمهم حكم أطفال املسلمني ،أما البدعة اليت

خترج من امللة وأصحاهبا مشركون ،هلم احلكم السابق الذي ذكر اخلالف فيه ،وَّل نتبعهم ِبابئهم؛
ألهنم مشركون فنقول :إهنم مشركون .شرح العقيدة الطحاوية لسفر احلوايل

_________

( )1رواه البخاري ( ،)6980ومسلم ( .)3837من حديث سعد بن عبادة رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( ،)1318ومسلم ( .)6933من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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الفصل اخلامس :حكم أهل الفرتة
قال احلافظ ابن كثري -رمحه هللا – يف تعريف الفرتة( :هي ما بني كل نبيني كانقطاع الرسالة بني عيسى
عليه السالم وحممد صلى هللا عليه وسلم) (.)1

وقال األلوسي يف تفسريه( :أمجع املفسرون أبن الفرتة هي انقطاع ما بني رسولني) ( )2وأهل الفرتة:

(هم األمم الكائنة بني أزمنة الرسل الذين مل يرسل إليهم األول ،وَّل أدركوا الثاين كاألعراب الذين مل
يرسل إليهم عيسى وَّل حلقوا النيب صلى هللا عليه وسلم  )3( ) ..مث صار يطلق عند كثري من العلماء
على كل من مل تبلغهم الدعوةِ ،با فيهم أطفال املشركني (.)4

ومن ابب اَّلختصار سأكتفي بعرض ألهم األقوال مث بيان القول الراجح يف هذه املسألة ...
أقوال العلماء يف املسألة:

اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال كثرية ومن أشهرها:

األول :أن من مات ومل تبلغه الدعوة مات َنجياً ،قال السيوطي – رمحه هللا( :-وقد أطبقت أئمتنا

األشاعرة من أهل الكالم واألصول ،والشافعية من الفقهاء على أن من مات ومل تبلغه الدعوة ْيوت

َنجياً) ( )5ونص بعض األئمة على دخول أطفال املشركني اْلنة -دون غريهم من أهل الفرتة –

كاإلمام ابن حزم حني قال( :وذهب مجهور الناس إىل أهنم يف اْلنة وبه نقول) ( .)6والنووي (،)7

واحلافظ ابن حجر العسقالين وذكر أنه ترجيح البخاري ( ،)8واإلمام القرطيب ( )9واإلمام ابن
اْلوزي (.)10

الثاين :أن من مات ومل تبلغه الدعوة فهو يف النار ،قال اإلمام ابن القيم – رمحه هللا( -وهو قول
مجاعة من املتكلمني ،وأهل التفسري ،وأحد الوجهني ألصحاب أمحد وحكاه القاضي نصا عن أمحد،

وغلطه شيخنا )11( ).كما هو قول مجاعة من أصحاب أيب حنيفة (.)12

الثالث :الوقف يف أمرهم ،وقد يعرب عنه أبهنم حتت املشيئة (( )13وهو منقول عن احلمادين وابن
املبارك وإسحاق بن راهويه ،وقال ابن عبد الرب :وهو مقتضى صنيع مالك وليس عنده يف املسألة

شيء منصوص ،إَّل أن أصحابه صرحوا أبن أطفال املسلمني يف اْلنة ،وأطفال الكفار خاصة يف
املشيئة) (.)14

_________

((( )1تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري .35 /2
((( )2روح املعاين)) ( ،)103 /6وانظر(( :تفسري الطربي)) ((( ،)156 /10مجع اْلوامع))
للسبكي (.)63 /1

((( )3احلاوي للفتاوي)) للسيوطي ( ،)209 /2والتعريف املذكور أليب عبد هللا األيب يف شرحه
ملسلم.

( )4بعض أهل العلم يفرق بني حكم أطفال املشركني وغريهم ممن مل تبلغهم الدعوة لورود أدلة خاصة
هبم.

((( )5احلاوي للفتاوي)) للسيوطي (.)202 /2

((( )6الفصل)) َّلبن حزم ( ،)73 /4وفيه أشار إىل أن هذا احلكم َّل يشمل البالغني (.)74 /4
( )7انظر( :شرح صحيح مسلم) للنووي ( .)208 /16وقد نص على أن من مل يؤمن من أهل
الفرتة فهو يف النار ،انظر )79 /3( :منه.

( )8انظر(( :فتح الباري)) (.)246 /3
( )9انظر( :التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة)) للقرطيب (ص.)612

( )10انظر(( :جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية ( ،)372 /24و ((العواصم والقواصم))
َّلبن الوزير (.)248 /7

((( )11أحكام أهل الذمة)) َّلبن قيم اْلوزية ( ،)623 /2وانظر(( :طريق اهلجرتني)) َّلبن قيم
اْلوزية (ص ،)362وانظر :كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى)) (.)372 /24

( )12انظر(( :اْلواب الصحيح)) ((( ،)311 /1مجع اْلوامع)) للسبكي (.)62 /1
( )13انظر(( :أحكام أهل الذمة)) َّلبن قيم اْلوزية (.)619 /2

((( )14فتح الباري)) ( ،)246 /3و ((التمهيد)) َّلبن عبد الرب ( ،)112 ،111 /18وانظر:
((أهل الفرتة ومن يف حكمهم)) ملوفق شكري (ص.)98
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الرابع :أهنم ْيتحنون يف عرصات القيامة بنار أيمرهم هللا سبحانه وتعاىل بدخوهلا ،فمن دخلها كانت
عليه برداً وسالماً ومن مل يدخلها فقد عصى هللا تعاىل فهو من أهل النار ،وهذا قول مجهور السلف،
حكاه األشعري عنهم ( ،)1وممن قال به حممد بن نصر املروزي ( ،)2والبيهقي ( ،)3وشيخ اإلسالم

ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ،وابن كثري وغريهم ،يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا .. ( :ومن مل
تقم عليه احلجة يف الدنيا ابلرسالة كاألطفال واجملانني وأهل الفرتات فهؤَّلء فيهم أقوال أظهرها ما

جاءت به اآلاثر أهنم ْيتحنون يوم القيامة ،فيبعث إليهم من أيمرهم بطاعته ،فإن أطاعوه استحقوا

الثواب ،وإن عصوه استحقوا العذاب) (.)4
وقال اإلمام ابن القيم رمحه هللا بعد حكايته املذاهب يف أطفال املشركني وأدلتها( :املذهب الثامن:

أهنم ْيتحنون يف عرصات القيامة ،ويرسل إليهم هناك رسول وإىل كل من مل تبلغه الدعوة ،فمن أطاع

الرسول دخل اْلنة ،ومن عصاه أدخله النار وعلى هذا فيكون بعضهم يف اْلنة وبعضهم يف النار،

وهبذا يتألف مشل األدلة كلها وتتوافق األحاديث) ( ،)5مث ساق أدلة هلذا القول ،وقال( :فهذه

األحاديث يشد بعضها بعضا ،وتشهد هلا أصول الشرع وقواعده ،والقول ِبضموهنا هو مذهب

السلف والسنة ،نقله عنهم األشعري رمحه هللا  ،)6( ) ..ويقول احلافظ ابن كثري رمحه هللا .. ( :وقد

اختلف األئمة رمحهم هللا تعاىل فيها قدْياً وحديثاً وهي الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآابؤهم كفار
ماذا حكمهم؟ وكذا اجملنون واألصم والشيخ اخلرف ومن مات يف الفرتة ومل تبلغه دعوته وقد ورد يف

شأهنم أحاديث أَن أذكرها لك بعون هللا وتوفيقه) ( )7مث ساق عشرة أحاديث يف هذه املسألة ،مث
أشار إىل األقوال يف املسألة ،ورجح أهنم ْيتحنون يوم القيامة حيث قال( :وهذا القول جيمع بني
األدلة كلها ،وقد صرحت به األحاديث املتقدمة املتعاضدة الشاهد بعضه لبعض .)8( ) ..

ويقول الشيخ حممد األمني الشنقيطي – رمحه هللا – بعدما رجح هذا القول ( :-إن اْلمع بني األدلة
واجب مىت ما أمكن بال خالف ،ألن إعمال الدليلني أوىل من إلغاء أحدمها وَّل وجه للجمع بني
األدلة إَّل هذا القول ابلعذر واَّلمتحان .)9( ) ..

ومن أهم أدلتهم على هذا القول دليالن:
األول :استدلوا بعموم اآلايت الدالة على نفي التعذيب قبل بلوغ احلجة ،من مثل قوله تعاىل عن أهل

النار :كلما ألقي فيها فوج سأهلم خزنتها أمل أيتكم نذير قالوا بلى قد جاءَن نذير فكذبنا [امللك8 :
.]9 -

_________

((( )1اإلابنة)) لألشعري (ص ،)33وانظر(( :جمموع الفتاوى)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (/24
 ،)373و ((أحكام أهل الذمة)) َّلبن قيم اْلوزية (.)649 /2

( )2يف كتابه "الرد على ابن قتيبة" نقالً عن أحكام أهل الذمة .650 /2
( )3انظر(( :اَّلعتقاد)) للبيهقي (ص.)170

((( )4اْلواب الصحيح)) ( ،)312 /1وانظر(( :درء التعارض)) ((( ،)401 /8خمتصر الفتاوى
املصرية)) (ص ،)643و (جمموع الفتاوى)) (.)372 - 371 /24
((( )5طريق اهلجرتني)) (ص.)369
((( )6طريق اهلجرتني)) (ص.)371
((( )7تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري ( ،)28 /3نالحظ يف هذا النص عن ابن كثري ،ويف كالم
ابن تيمية وابن القيم السابق ،أهنم يساوون بني أهل الفرتة وأطفال املشركني يف احلكم.

((( )8تفسري القرآن العظيم)) (.)30 /3
((( )9أضواء البيان)) (.)440 /3

()245/6
ِ
ث َر ُسوَّلً [اإلسراء ]15 :وغريها من اآلايت الدالة على
ني َح َّىت نَـ ْبـ َع َ
وقوله سبحانهَ :وَما ُكنَّا ُم َعذبِ َ

عذر أهل الفرتة أبهنم مل أيهتم نذير ( )1يقول الشيخ عبد الرمحن بن سعدي – رمحه هللا – يف تفسريه
هلذه اآلية( :وهللا تعاىل أعدل العادلنيَّ ،ل يعذب أحداً حىت تقوم عليه احلجة ابلرسالة مث يعاند احلجة،
وأما من انقاد للحجة ،أو مل تبلغه حجة هللا تعاىل فإن هللا تعاىل َّل يعذبه ،استدل هبذه اآلية على أن

أهل الفرتات ،وأطفال املشركنيَّ ،ل يعذهبم هللا ،حىت يبعث إليهم رسوَّلً ،ألنه منزه عن الظلم) (.)2

الثاين :استدلوا بعدد من األحاديث املصرحة أبن أهل الفرتة ومن مل تبلغه الدعوة ْيتحنون يوم القيامة،

ومن أشهرها ما رواه األسود بن سريع أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :يكون يوم القيامة رجل
أصم َّل يسمع شيئاً ،ورجل أمحق ،ورجل هرم ورجل مات يف فرتة فأما األصم فيقول :رب لقد جاء
اإلسالم وما أمسع شيئاً ،وأما األمحق فيقول :رب لقد جاء اإلسالم والصبيان حيذفونين ابلبعر ،وأما
اهلرم فيقول :رب لقد جاء اإلسالم وما أعقل شيئاً ،وأما الذي مات يف الفرتة فيقول :رب ما أاتين

لك رسول ،فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه ،فريسل إليهم أن ادخلوا النار ،قال :فوالذي نفس حممد بيده لو

دخلوها لكانت عليهم برداً وسالماً)) (.)3

وعن أيب هريرة مثل هذا غري أنه قال يف آخره(( :فمن دخلها كانت عليه برداً وسالماً ،ومن مل يدخلها

سحب إليها)) ( ،)4والقول ِبوجب هذا احلديث فيه مجع لألدلة كما يف النقل السابق عن األئمة –
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا( :-وهذا التفصيل يذهب اخلصومات اليت كره اخلوض فيه
ألجلها من كرهه ،فإن من قطع هلم ابلنار كلهم ،جاءت نصوص تدفع قوله ،ومن قطع هلم ابْلنة

كلهم ،جاءت نصوص تدفع قوله  ،)5( ) ..وقال الشيخ الشنقيطي – رمحه هللا – بعد ترجيحه هلذا
القول( :وهذا ثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وثبوته عنه نص يف النزاع فال وجه للنزاع البتة

مع ذلك .)6( ) ..

وردوا على ما ذكر بعض األئمة كاإلمام ابن عبد الرب ،واإلمام القرطيب واحلليمي ،وملخص قوهلم :أن
هذه األحاديث َّل تصح وأن (هذا خمالف ألصول املسلمني ألن اآلخرة ليست بدار امتحان) ()7

وردوا على هذا القول ِبا يلي:
_________

( )1انظر مزيداً من األدلة يف(( :أضواء البيان)) (.)431 - 429 /3
((( )2تفسري السعدي)) (.)266 /4

( )3رواه أمحد ( )16344( )24 /4واللفظ له ،والطرباين ( .)79 /2قال ابن القيم يف ((أحكام

أهل الذمة)) :)1139 /2( :إسناده صحيح متصل .قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)436 /7
رواه أمحد والبزار  ..والطرباين بنحوه  ..هذا لفظ أمحد ورجاله يف طريق األسود بن سريع وأيب هريرة
رجال الصحيح وكذلك رجال البزار فيهما .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (:)1434

إسناده صحيح.
( )4رواه أمحد ( )16345( )24 /4واللفظ له ،وابن أيب عاصم يف ((السنة)) (،)176 /1

وإسحاق بن راهويه يف ((مسنده)) ( ،)123 /1والبيهقي يف ((اَّلعتقاد)) (ص ،)169قال البيهقي:
وهذا إسناد صحيح .والسيوطي يف احلاوي  ،205 /2وابن تيمية يف درء التعارض ،399 /8

واأللباين يف تعليقه على السنة َّلبن أيب عاصم ،ويف السلسلة  ،419 /3وقال اهليثمي :يف ((جممع

الزوائد)) ( :)436 /7رواه أمحد والبزار  ..والطرباين بنحوه  ..هذا لفظ أمحد ورجاله من طريق

األسود بن سريع وأيب هريرة رجال الصحيح وكذلك رجال البزار فيهما .وقال األلباين :يف ((السلسلة

الصحيحة)) ( :)1434إسناده صحيح.
((( )5درء التعارض)) (.)401 /8
((( )6أضواء البيان)) (.)438 /3

( )7انظر(( :التذكرة)) للقرطيب (ص ،)612 ،611و ((التمهيد)) َّلبن عبد الرب (.)130 /18
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 - 1أن هذه األحاديث صحيحة وردت من طرق خمتلفة ...
 - 2قال شيخ اإلسالم -رمحه هللا( :-والتكليف إمنا ينقطع بدخول دار اْلزاء وهي اْلنة والنار،

وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها كما ْيتحنون يف الربزخ ،فيقال ألحدهم :من ربك؟ وما دينك؟
ِ
ِ
اق وي ْد َعو َن إِ َىل ال م ِ
ٍ
ارُه ْم
ش ُ
ومن نبيك؟ وقال تعاىل :يَـ ْوَم يُ ْك َ
يعو َن َخاش َعةً أَبْ َ
س ُجود فَال يَ ْستَط ُ
ف َعن َس َ ُ ْ
صُ
سج ِ
ِ
ود َو ُه ْم َسالِ ُمو َن [القلم )1( )]43 - 42 :وقال الطييب:
تَـ ْرَه ُق ُه ْم ذلَّةٌ َوقَ ْد َكانُوا يُ ْد َع ْو َن إِ َىل ال م ُ
(َّل يلزم من أن الدنيا دار بالء واآلخرة دار جزاء أن َّل يقع يف واحده منهما ما خيص األخرى ،فإن
القرب أول منازل اآلخرة ،وفيه اَّلبتالء والفتنة ابلسؤال وغريه) ( )2وخلص اإلمام ابن القيم رمحه هللا

الرد على ذلك فقال( :فإن قيل :فاآلخرة دار جزاء ،وليست دار تكليف ،فكيف ْيتحنون يف غري
دار التكليف؟ فاْلواب :أن التكليف إمنا ينقطع بعد دخول دار القرار ،وأما يف الربزخ وعرصات

القيامة فال ينقطع ،وهذا معلوم ابلضرورة من الدين من وقوع التكليف ِبسألة امللكني يف الربزخ وهي
سج ِ
ٍ
ود فَال
ش ُ
تكليف ،وأما يف عرصة القيامة ،فقال تعاىل :يَـ ْوَم يُ ْك َ
ف َعن َساق َويُ ْد َع ْو َن إِ َىل ال م ُ
ِ
يعو َن فهذا صريح يف أن هللا يدعو اخلالئق إىل السجود يوم القيامة ،وأن الكفار حيال بينهم وبني
يَ ْستَط ُ
السجود إذ ذاك) ( ،)3وذكروا أحاديث على جواز التكليف يف اآلخرة ذكرها ابن القيم وابن كثري
وغريهم نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن عبد هللا بن علي الوهييب -
بتصرف – 294 /1
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) ( ،)373 /24وانظر(( :فتح الباري)) ( ،)246 /3و ((تفسري ابن كثري))
(.)31 /3

((( )2فتح الباري)) َّلبن حجر (.)451 /11

((( )3طريق اهلجرتني)) (ص ،)373 :وقد ذكر قول اإلمام ابن عبد الرب يف ((أحكام أهل الذمة))
( ،)656 - 654 /2ورد عليه من تسعة عشر وجهاً.

()247/6

ْتهيد يف تعريف الناقض
الناقض يف اللغة:

املفسد ملا أبرم من عقد ،أو بناء.
فهو ِبعىن َنكث الشيء ،ومنشر العقد .والنقض ضد اإلبرام.

ونقيضك؛ الذي خيالفك .قال تعاىل:
ِ ِ
ضواْ األ َْْيَا َن بـع َد تَـوكِ ِ
يد َها َوقَ ْد َج َعلْتُ ُم هللاَ َعلَْي ُك ْم َك ِفيالً إِ َّن هللاَ يَـ ْعلَ ُم
اه مْ
دمت َوَّلَ تَن ُق ُ
َوأ َْوفُواْ بِ َع ْهد هللا إِذَا َع َ
َْ ْ
ت غَ ْزَهلَا ِمن بَـ ْع ِد قُـ َّوةٍ أَن َكا ًاث[ .النحل]92 - 91 :
ض ْ
َما تَـ ْف َعلُو َن َوَّلَ تَ ُكونُواْ َكالَِّيت نَـ َق َ
قال تعاىل :الَّ ِذين يوفُو َن بِعه ِد ِ
ضو َن ال ِْميثَا َق [الرعد)1( .]20 :
هللا َوَّلَ يِن ُق ُ
َْ
َُ
الناقض يف اَّلصطالح:
هو اَّلعتقاد والقول والفعل املكفر؛ الذي ينتفي به إْيان العبد ويزول ،وخيرجه من دائرة اإلسالم

واإلْيان إىل حظرية الكفر ،والعياذ ابهلل.

ويف املصطلح الفقهي عند الفقهاء؛ يطلق اسم املرتد على الذي ينقض إْيانه هبذه املكفرات الثالث.

ويف كتب الفقه ابب يسمى( :ابب املرتد وأحكامه) .اإلْيان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة

عبدهللا بن عبداحلميد األثري -ص 231
_________

( )1انظر(( :لسان العرب)) ( ،)242 /7و ((هتذيب اللغة)) (.)344 /8

()248/6

الباب األول :تعريف الكفر والردة ،وضوابط إجراء األحكام
• املبحث األول :تعريف الكفر.
• املبحث الثاين :أنواع الكفر.

• املبحث الثالث :ضابط التفريق بني الكفر األكرب واألصغر.
• املبحث الرابع :قواعد يف معرفة أنواع الكفر.
• املبحث اخلامس :الكفر يكون قوَّلً ابللسان ،واعتقاداً ابلقلب ،وعمالً ابْلوارح.

()249/6

املبحث األول :تعريف الكفر
الكفر لغة :السرت والتغطية قال أبو عبيد :وأما الكافر فيقال وهللا أعلم :إمنا مسي كافرا ألنه متكفر به
كاملتكفر ابلسالح وهو الذي قد ألبسه السالح حىت غطى كل شيء منه ،وكذلك غطى الكفر قلب
الكافر ،وهلذا قيل لليل :كافر؛ ألنه ألبس كل شيء .قال لبيد يذكر الشمس:

ظالمها
حىت إذا ألقت يدا يف كافر وأجن عورات الثغور ُ

غمامها.
وقال أيضاً :يف ليلة كفر
َ
النجوم ُ

ويقال :الكافر مسي بذلك للجحود ،كما يقال :كافرين فالن حقي إذا جحده حقه) (.)1
وقال ابن قتيبة( :أما الكافر ،فهو من قولك :ك َف ْرت الشيء إذا غطَّْيته ،ومنه يقال :تكفر فالن يف

ِ
فاعول ألنَّه يغطي
سه .وقال بعضهم :ومنه كافور النَّ ْخل وهو قشر الطَّلْعة تقديره ُ
السالح إذا لَب َ
يس ُرت كل شيء .قال لبيد وذكر الشمس:
ليل كافر ألنَّه ْ
ال ُك ُف َّرى .ومنه قيلٌ :
ِ
المها
حىت إذا ألقت يداً يف كافِر َّ ...
وأجن َع ْورات الثغور ظَ ُ

قوله :ألقت يداً يف كافر ،أي دخل أوهلا يف الغور ،وهو مثل قول اآلخر يصف ظليما أو نعامة:
َّ
ت ذُكاء ْيينها يف كافر
فتذكرا ثَـ َقالً رشيداً بعدما  ...أل َق ْ

ص ْبح :ابن ذُكاء؛ َّ
ألن ضوءه من الشمس ،فكأن األصل يف قوهلم:
وذُكاء :هي الشمس ،ومنه يقال لل م
كافر ،أي ساتر لِنِ َعم هللا عليه .وكان بعض املُ َح ِدثني يذهب يف قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ِ
ِ
ب بَـ ْع ٍ
ض)) ( )2إىل التك مفر يف السالح ،يريد :ترجعوا
فارا يَ ْ
ب بَـ ْع ُ
ض ُك ْم ِرقَا َ
ض ِر ُ
((َّل تَـ ْرج ُعوا بَـ ْعدي ُك ً
بعد الوَّلية أعداء َّ
يتكفر بعضكم لبعض يف احلرب) (.)3
وقال األزهري( :وقال الليث :يقال :إنه ُِمس َي الكافر كافراً ألن ال ُكفر غطى قلبه كلَّه.
قلت :ومعىن قول الليث :قيل له كافر ألن الكفر غطَّى قلبه ،حيتاج إىل بيان م
يدل عليه ،وإيضاحه أن
الكفر يف اللغة معناه التَّغطية ،والكافر ذو كفر أي ذو تغطية لقلبه بكفره ،كما يقال لالبس ِ
السالح:
كافر وهو الذي غطاه السالح.
ومثله رجل ٍ
كاس :ذو كسوة ،وماء دافق :ذو َدفق.

وفيه قول آخر :وهو أحسن مما ذهب إليه الليث .وذلك أن الكافر ملا دعاه هللا جل وعز إىل توحيده

فقد دعاه إىل نعمة يُنعم هبا عليه إذا قبلها ،فلما َّ
رد ما دعاه إليه من توحيده كان كافراً نعمة هللا أي

مغطياً هلا إبابئه حاجباً هلا عنه.

كافر،
وأخربين املنذري عن احلراين عن ابن السكيت أنه قال :إذا لبس الرجل فوق درعه ثواب فهو ٌ

وقد كفر فوق درعه .قال :وكل ما غطى شيئاً فقد كفره ،ومنه قيل لليل :كافر ألنه سرت بظلمته كل
شيء وغطاه .قال :ومنه ُِمسي الكافر كافراً ألنه سرت نعم هللا.

قلت :ونعم هللا جل وعز :آايته الدالة على توحيده .والعرب تقول للزارع :كافر ألنه يكفر البذر
أمر عليها مالََقه ،ومنه قول هللا عز وجلَ :كمثَ ِل غَْي ٍ
ث
املبذور يف األرض برتاب األرض اليت أاثرها مث َّ
َ

فار نَـبَاتُهُ [احلديد ]20:أي أعجب ال مزراع نباته مع علمهم به فهو غاية ما يستحسن،
ب الْ ُك َ
أَ ْع َج َ
والغيث هاهنا :املطر ،وهللا أعلم) (.)4

والكفر شرعا :ضد اإلْيان ،فيكون قوَّل وعمال واعتقادا وتركا ،كما أن اإلْيان قول وعمل واعتقاد.
وهذا مما اتفق عليه أهل السنة واْلماعة ،خالفا ملن حصر الكفر يف التكذيب أو اْلحود ابلقلب أو

ابلقلب واللسان ،ونفى أن يكون ابلعمل أو ابلرتك.
_________

((( )1غريب احلديث)) أليب عبيد (.)13 /3
( )2رواه البخاري ( ،)12ومسلم (.)65

((( )3غريب احلديث)) َّلبن قتيبة (.)247 /1
((( )4هتذيب اللغة)) لألزهري ( ،)194 /10و ((لسان العرب)) ( )145 /5مادة :كفر.

()250/6

قال شيخ اإلسالم :الكفر عدم اإلْيان ابهلل ورسوله ،سواء كان معه تكذيب أو مل يكن معه تكذيب،
بل شك وريب أو إعراض عن هذا حسدا أو كربا أو اتباعا لبعض األهواء الصارفة عن اتباع الرسالة
(.)1

وقال ابن حزم :وهو يف الدين صفة من جحد شيئا مما افرتض هللا تعاىل اإلْيان به بعد قيام احلجة

عليه ،ببلوغ احلق إليه ،بقلبه دون لسانه ،أو بلسانه دون قلبه ،أو هبما معا ،أو عمل عمال جاء النص

أبنه خمرج له بذلك عن اسم اإلْيان (.)2

وقال اإلمام إسحاق بن راهوية :ومما أمجعوا على تكفريه وحكموا عليه كما حكموا على اْلاحد،

فاملؤمن الذي آمن ابهلل تعاىل ومما جاء من عنده مث قتل نبيا أو أعان على قتله ،ويقول :قتل األنبياء

حمرم ،فهو كافر (.)3
وقال الربهباري :وَّل خيرج أحد من أهل القبلة من اإلسالم حىت يرد آية من كتاب هللا ،أو يرد شيئا من
آاثر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أو يذبح لغري هللا ،أو يصلي لغري هللا ،وإذا فعل شيئا من ذلك

فقد وجب عليك أن خترجه من اإلسالم (.)4

وقال شيخ اإلسالم :فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غري ٍ
حاجة عامداً هلا عاملاً أبهنا كلمة الكفر،

فإنه يكفر بذلك ظاهرا وابطنا ،وَّل جيوز أن يقال إنه يف الباطن جيوز أن يكون مؤمنا ،ومن قال ذلك

فقد مرق من اإلسالم (.)5

وقال :إن سب هللا أو سب رسوله :كفر ظاهرا وابطنا ،سواء كان الساب يعتقد أن ذلك حمرم أو كان

مستحال له ،أو كان ذاهال عن اعتقاده ،وهذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلني أبن اإلْيان
قول وعمل (.)6

وقال أيضا :فمن صدق الرسول ،وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه ،فهو كافر قطعا ابلضرورة (.)7
وقال ابن القيم :وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية ،فكما يكفر ابإلتيان بكلمة الكفر اختيارا،

وهي شعبة من شعب الكفر ،فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم واَّلستهانة

ابملصحف ،فهذا أصل ( .)8اإلْيان عند السلف وعالقته ابلعمل وكشف شبهات املعاصرين حملمد

بن حممود آل خضري127 /1 -
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)335 /12

((( )2اإلحكام يف أصول األحكام)) (.)49 /1
( )3نقله يف ((تعظيم قدر الصالة)) (.)930 /2
((( )4شرح السنة للربهباري)) (ص.)81
((( )5الصارم املسلول)) (.)975 /3
((( )6الصارم املسلول)) (.)955 /3
((( )7جمموع الفتاوى)) (.)556 /7

((( )8الصالة وحكم اتركها)) (ص.)45

()251/6

املبحث الثاين :أنواع الكفر
املطلب األول :الكفر األكرب

وهو يناقض اإلْيان ،وخيرج صاحبه من اإلسالم ،ويوجب اخللود يف النار ،وَّل تناله شفاعة الشافعني،

ويكون ابَّلعتقاد ،وابلقول ،وابلفعل ،وابلشك والريب ،وابلرتك ،وابإلعراض ،وابَّلستكبار.

وهلذا الكفر أنواع كثرية؛ من لقي هللا تعاىل بواحد منها َّل يغفر له ،وَّل تنفعه الشفاعة يوم القيامة
اإلْيان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدهللا بن عبداحلميد األثري – ص 245

وهو مخسة أنواع:

أ -كفر التكذيب ،وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السالم ،فمن كذهبم فيما جاؤوا به ظاهرا أو ابطنا
فقد كفر ،والدليل قوله تعاىل :ومن أَظْلَم ِممَّ ِن افْ َرتى عَلَى َِّ ِ
س ِيف
اَّلل َكذ ًاب أ َْو َك َّذ َ
َ
ب ِاب ْحلَ ِق لَما َج َ
ََ ْ ُ
اءهُ أَلَْي َ
ِ ِ
ين [العنكبوت.]68:
َّم َمثْـ ًوى ل ْل َكاف ِر َ
َج َهن َ
 – 2كفر اإلابء واَّلستكبار ،وذلك أبن يكون عاملا بصدق الرسول ،وأنه جاء ابحلق من عند هللا،
لكن َّل ينقاد حلكمه وَّل يذعن ألمره ،استكبارا وعنادا ،والدليل قوله تعاىلَ :وإِ ْذ قُـلْنَا لِل َْمالئِ َك ِة
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ين [البقرة.]34:
يس أ ََىب َو ْ
ْ
ْرب َوَكا َن م َن الْ َكاف ِر َ
استَك ََ
اس ُج ُدوا آل َد َم فَ َ
س َج ُدوا إَّل إبْل َ
 - 3كفر الشك ،وهو الرتدد ،وعدم اْلزم بصدق الرسل ،ويقال له كفر الظن ،وهو ضد اْلزم

واليقني.

ال َما أَظُ من أَ ْن تَبِي َد َه ِذهِ أَبَ ًدا َوَما أَظُ من
والدليل قوله تعاىلَ :و َد َخ َل َجنـَّتَهُ َو ُه َو ظَ ِاملٌ لِنَـ ْف ِس ِه قَ َ
الساعةَ
َ
ال لَه ص ِ
ألج َد َّن َخ ِ
ِ ِ ِ
ت إِ َىل رِيب ِ
ك
ت ِابلَّ ِذي َخلَ َق َ
احبُهُ َو ُه َو ُحيَا ِوُرهُ أَ َك َف ْر َ
ريا م ْنـ َها ُم ْنـ َقلَبًا قَ َ ُ َ
قَائ َمةً َولَئ ْن ُرد ْد ُ َ
ًْ
ِم ْن تُـر ٍ
واك َر ُج ًال لَ ِكنا ُه َو َّ
َح ًدا [الكهف.]38 - 35 :
اب ُمثَّ ِم ْن نُطْ َف ٍة ُمثَّ َس َ
اَّللُ َرِيب َوَّل أُ ْش ِر ُك بَِرِيب أ َ
َ
 - 4كفر اإلعراض ،واملراد اإلعراض الكلي عن الدين ،أبن يعرض بسمعه وقلبه وعلمه عما جاء به
َّ ِ
ضو َن [األحقاف:
ين َك َف ُروا َعما أُنْ ِذ ُروا ُم ْع ِر ُ
الرسول صلى هللا عليه وسلم ،والدليل قوله تعاىلَ :والذ َ
.]3

ك
 - 5كفر النفاق ،واملراد النفاق اَّلعتقادي أبن يظهر اإلْيان ويبطن الكفر ،والدليل قوله تعاىل :ذَلِ َ
آمنُوا ُمثَّ َك َف ُروا فَطُبِ َع َعلَى قُـلُوهبِِ ْم فَـ ُه ْم َّل يَـ ْف َق ُهو َن [املنافقون .]3:أصول اإلْيان يف ضوء
ِأب ََّهنُ ْم َ
الكتاب والسنة حملمد بن عبد الوهاب ص  -وزارة الشؤون اإلسالمية
املطلب الثاين :الكفر األصغر

النوع الثاين :كفر أصغر غري خمرج من امللة:
وهو ما َّل يناقض أصل اإلْيان؛ بل ينقصه ويضعفه ،وَّل يسلب صاحبه صفة اإلسالم وحصانته ،وهو
املشهور عند العلماء بقوهلم( :كفر دون كفر) ويكون صاحبه على خطر عظيم من غضب هللا  -عز

وجل  -إذا مل يتب منه؛ وقد أطلقه الشارع على بعض املعاصي والذنوب على سبيل الزجر والتهديد؛
ألهنا من خصال الكفر ،وهي َّل تصل إىل حد الكفر األكرب ،وما كان من هذا النوع فمن كبائر

الذنوب.
وهو مقتض َّلستحقاق الوعيد والعذاب دون اخللود يف النار ،وصاحب هذا الكفر ممن تناهلم شفاعة

الشافعني ،وهلذا النوع من الكفر صور كثرية ،منها:
كفر النعمة:

وذلك بنسبتها إىل غري هللا تعاىل بلسانه دون اعتقاده.
ت ِ
هللا ُمثَّ ي ِ
وهنَا َوأَ ْكثَـ ُرُه ُم الْ َكافِ ُرو َن [النحل]83:
نك ُر َ
قال تعاىل :يَـ ْع ِرفُو َن نِ ْع َم َ
ُ

كقول الرجل :هذا مايل ورثته عن آابئي على سبيل إسناد النعمة إىل آابئه ،أو قول أحدهم :لوَّل

فالن مل يكن كذا وغريها مما هو جار على ألسنة كثري من الناس ،واملراد أهنم ينسبونه إىل أولئك ،مع

علمهم أن ذلك بتوفيق هللا.

()252/6

ومن ذلك تسمية األبناء بعبد احلارث ،وعبد الرسول ،وعبد احلسني وحنوها؛ ألنه عبده لغري هللا مع
أنه هو خالقه واملنعم عليه.
كفران العشري واإلحسان:

عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :أريت النار؛ فإذا أكثر
أهلها النساء ،يكفرن)) قيل :أيكفرن ابهلل .قال(( :يكفرن العشري ،ويكفرن اإلحسان؛ لو أحسنت
إىل إحداهن الدهر مث رأت منك شيئاً ،قالت :ما رأيت خرياً قط)) (.)1
احللف بغري هللا تعاىل :لقوله صلى هللا عليه وسلم:
((من حلف بغري هللا فقد كفر ،أو أشرك)) (.)2

فإمجاع أهل السنة واْلماعة على أن هذا الشرك والكفر مها من األصغر الذي َّل خيرج صاحبه من

اإلسالم ،ما مل يعظم املخلوق به يف قلب احلالف كعظمة هللا تعاىل.

قتال املسلم :لقوله صلى هللا عليه وسلم:

((سباب املسلم فسوق ،وقتاله كفر)) (.)3
وقوله صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل ترجعوا بعدي كفاراً؛ يضرب بعضكم رقاب بعض)) (.)4

فهذا النوع من الكفر غري خمرج من امللة ابتفاق األئمة؛ ألهنم مل يفقدوا صفات اإلْيان ،لقول هللا

تعاىل:
ِ
ِِ
َصلِ ُحوا بَـ ْيـنَـ ُه َما [احلجرات]9:
ني اقْـتَـتَـلُوا فَأ ْ
َوإِن طَائَِفتَان م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
الطعن يف النسب ،والنياحة على امليت:
قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :اثنتان يف الناس مها هبم كفر؛ الطعن يف النسب ،والنياحة على

امليت)) (.)5

اَّلنتساب إىل غري األب:

قال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم:

((َّل ترغبوا عن آابئكم؛ فمن رغب عن أبيه فهو كفر)) (.)6
وقال صلى هللا عليه وسلم( :ليس من رجل ادعى لغري أبيه  -وهو يعلمه  -إَّل كفر ،ومن ادعى قوماً
ليس له فيهم؛ فليتبوأ مقعده من النار) (.)7
وأنواع الكفر األصغر كثرية يتعذر حصرها؛ فكل ما جاءت به النصوص الشرعية من تسميته كفراً ،ومل

يصل إىل حد الكفر األكرب ،أو النفاق األكرب ،أو الشرك األكرب ،أو الفسق األكرب ،أو الظلم

األكرب؛ فهو كفر أصغر .اإلْيان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدهللا بن عبداحلميد األثري
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_________

( )1رواه البخاري (.)29
( )2رواه أبو داود ( ،)3251والرتمذي ( )1535واللفظ له ،وأمحد ( .)6072( )125 /2من
حديث ابن عمر رضي هللا عنهما .واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال الرتمذي :حديث حسن.

وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( - )735كما أشار لذلك يف مقدمته
 .-وأمحد شاكر يف ((املسند)) ( .)222 /8وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

( )3رواه البخاري ( ،)48ومسلم ( .)64من حديث عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه.
( )4رواه البخاري ( ،)121ومسلم ( .)65من حديث جرير رضي هللا عنه.
( )5رواه مسلم ( .)67من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )6رواه البخاري ( ،)6768ومسلم ( .)62من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )7رواه البخاري ( ،)3508ومسلم ( .)61من حديث أيب ذر رضي هللا عنه.
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املبحث الثالث :ضابط التفريق بني الكفر األكرب واألصغر
الشرك والكفر األكرب املخرج من امللة هو ما َنقض أصل الدين الذي هو توحيد هللا واَّللتزام
ابلشريعة إمجاَّلً.
أما الشرك والكفر األصغر وختلف اإلْيان الواجب فيكون ِبا دون ذلك ،حبيث َّل ينقض أصل
الدين ،وَّل يكون أيضاً من اللمم املعفو عنه كما قال تعاىل :إِن َجتْتَنِبُواْ َكبَآئَِر َما تُـ ْنـ َه ْو َن َع ْنهُ نُ َك ِف ْر
َعن ُك ْم َسيِئَاتِ ُك ْم َونُ ْد ِخ ْل ُكم م ْد َخالً َك ِرْيًا [النساء.]31 :
فكل ما ثبت بنص أنه شرك ،لكن دلت الدَّلئل على أنه ليس شركاً خمرجاً من امللة فهو شرك أصغر،
وكل ما ثبت بنص أنه كفر ،لكن دلت الدَّلئل على أنه ليس كفراً خمرجاً من امللة فهو كفر دون كفر،
وكذا ما ورد فيه الوعيد بنحو ليس منا ،أو تربأ منه الرسول صلى هللا عليه وسلم ،أو نفى عنه وصف

اإلْيان ،فكل ذلك من الكبائر.
وهلذا عمم اإلمام أمحد رمحه هللا القول أبن مرتكب الكبرية ليس مؤمناً فقال( :من أتى هذه األربعة:
الزَن والسرقة وشرب اخلمر والنهبة اليت يرفع الناس فيها أبصارهم إليه ،أو مثلهن أو فوقهن فهو

مسلم ،وَّل أمسيه مؤمناً ،ومن أتى دون الكبائر نسميه مؤمناً َنقص اإلْيان) (.)1

يقول اإلمام حممد بن نصر املروزي تعليقاً على كالم اإلمام أمحد السابق( :صاحب هذا القول يقول:
ملا نفى عنه النيب صلى هللا عليه وسلم اإلْيان نفيته عنه كما نفاه عنه الرسول صلى هللا عليه وسلم،

والرسول مل ينفه إَّل عن صاحب كبرية ،وإَّل فاملؤمن الذي يفعل الصغرية هي مكفرة بفعله للحسنات
واجتنابه للكبائر ،لكنه َنقص اإلْيان عمن اجتنب الصغائر ،فما أتى ابإلْيان الواجب ،ولكن خلطه

بسيئات كفرت عنه بغريها ،ونقصت بذلك درجته عمن مل أيت بذلك) (.)2
والكبرية إما أن تتعلق ابلشرك على حنو َّل يناقض أصل التوحيد .وإما أن تتعلق بعدم اَّللتزام

ابلشريعة ،ولكن على حنو َّل يتناقض أصل اَّللتزام هبا ،سواء كان ذلك من جهة املعصية أو من جهة
البدعة .فإن من زىن أو سرق مل يلتزم أبمر هللا له ابجتناب ذلك ،لكنه مل ينقض أصل التزامه أبمر هللا

ابلكلية .وكذلك من علم احلق املخالف لبدعته فأصر عليه تغليباً لشبهته فإنه َّل يقال إنه استسلم هلل

بقبول خربة استسالماً اتماً ،لكنه مع ذلك مل يرده تكذيباً واستحالَّلً ،بل لشبهة عرضت له.

فأما الشرك فنحو الرايء ،كما ورد بذلك النص عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وذلك أبن يكون

أصل العمل هلل ،لكن دخل عليه الشرك يف تزيينه للناس.
يقول اإلمام ابن القيم رمحه هللا( :وأما الشرك األصغر فكيسري الرايء ،والتصنع للخلق واحللف بغري

هللا كما ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :من حلف بغري هللا فقد أشرك)) ( )3وقول

الرجل للرجل (ما شاء هللا وشئت) و (هذا من هللا ومنك) و (أَن ابهلل وبك) ،و (مايل إَّل هللا وأنت)
و (أَن متوكل على هللا وعليك) و (ولوَّل أنت مل يكن كذا وكذا) .وقد يكون هذا شركا أكرب حبسب

قائله ومقصده) (.)4
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)353 – 352 /7
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)353 – 352 /7

( )3رواه أبو داود ( ،)3251والرتمذي ( )1535واللفظ له ،وأمحد ( .)6072( )125 /2من
حديث ابن عمر رضي هللا عنهما .واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال الرتمذي :حديث حسن.
وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( - )735كما أشار لذلك يف مقدمته

 .وأمحد شاكر يف ((املسند)) ( .)222 /8وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.((( )4مدارج السالكني)) َّلبن القيم (.)344 /1
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وأما الكفر األصغر فبنحو احلكم بغري الشريعة يف قضية معينة ألجل الشهوة ،وهذا هو تفسري ابن
ك ُه ُم الْ َكافِ ُرو َن [املائدة ،]44 :أما
عباس رضي هللا عنه لقوله تعاىلَ :وَمن َّملْ َْحي ُكم ِِبَا أَن َز َل هللاُ فَأ ُْولَئِ َ
رفض الشريعة ابلكلية ،وحتكيم القوانني الوضعية ،فكفر أكرب ومل يظن ابن عباس رضي هللا عنه ومل
خيطر على ابله أن من يدعي اإلسالم ْيكن أن يتعمده ،ودَّللة اآلية على الكفر األكرب – على

الصحيح – هو املعىن املقصود هبا أصالً ،وقول ابن عباس رضي هللا عنه َّل يناقض ذلك وَّل ْينع أن
يكون احلاكم يف قضية معينة بغري الشرع ألجل الشهوة كافراً كفراً أصغر.

والشرك األصغر وإن كان من الكبائر ،لكنها على مراتب ،وبعضها أكرب من بعض ،كما يف احلديث:

((أَّل أنبؤكم أبكرب الكبائر  ...الشرك ابهلل وعقوق الوالدين  ...احلديث)) ( )1وعليه يفهم قول ابن

مسعود رضي هللا عنه( :ألن أحلف ابهلل كاذابً أحب إيل من أن أحلف بغريه صادقاً) ( )2فمراده :أن
الشرك ابحللف بغري هللا وإن كان من الكبائر لكنه أكرب من احللف الكاذب .وعلى هذا ْيكن أن

يفهم قول اإلمام حممد ابن عبد الوهاب رمحه هللا عن الشرك األصغر إنه أكرب من الكبائر ( ،)3وهو
كقول اإلمام ابن القيم رمحه هللا عن الشرك األصغر إن رتبته فوق رتبة الكبائر ( ،)4وَّل يلزم من
قوهلما إخراج الشرك األصغر عن مسمى الكبائر ،بل كأنه أكرب من مجيعها.

ومما يبني ذلك :أن الشرك األصغر َّل خيتص عن الكبائر حبكم يثبت له دوهنا فيما يتعلق أبحكام
الوعيد ،وأما القول أبن الشرك األصغر َّل يغفره هللا ،وَّل يدخل حتت املشيئة – وإن دخل حتت
املوازنة – فال يصح ،وَّل دليل على ختصيصه بذلك ،ألن املراد بقول هللا تعاىل :إِ َّن هللاَ َّلَ يَـغْ ِف ُر أَن
ي ْشر َك بِ ِه [النساء ]48 :الشرك األكرب ،وهو كقوله تعاىل :إِنَّه من ي ْش ِر ْك ِاب ِ
هلل فَـ َق ْد َح َّرَم هللاُ َعلَ ِيه ا ْْلَنَّةَ
َُ ُ
ُ َ
ك ولَتَ ُكونَ َّن ِمن ْ ِ
ين
النار [املائدة ،]72 :وكقوله تعاىل :لَئِ ْن أَ ْش َرْك َ
ت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َملُ َ َ
َوَمأ َْواهُ ُ
اخلَاس ِر َ
َ
[الزمر .]65 :والذين يقولون ابملوازنة كاإلمامني ابن حزم وابن القيم رمحهما هللاَّ ،ل يلتزمون حتديد

شيء من الذنوب أبنه َّل تغفر وَّل تدخل حتت املشيئةَّ ،ل الشرك األصغر وَّل غريه من الكبائر ،وإمنا

يعممون القول أبن من رجحت سيئاته حبسناته َّلبد أن يعذب (.)5
_________
( )1رواه البخاري ( ،)2654ومسلم (.)87

( )2رواه عبد الرزاق يف ((املصنف)) ( ،)469 /8وابن أيب شيبة يف ((املصنف)) (،)79 /3
والطرباين ( .)183 /9قال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)58 /4رواته رواة الصحيح .وقال
اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)180 /4رجاله رجال الصحيح .وقال ابن حجر اهليتمي يف

((الزواجر)) ( :)184 /2صحيح .وقال األلباين يف ((إرواء الغليل)) ( :)2562صحيح.
( )3كتاب ((التوحيد))؛ ضمن جمموع مؤلفات الشيخ ،القسم األول (ص.)28 :

( )4انظر(( :إعالم املوقعني)) (.)304 /4

( )5انظر(( :الفصل َّلبن حزم)) ( ،)53 - 47 /4و ((طريق اهلجرتني)) َّلبن القيم (ص- 384/
.)387
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مث إن هناك دَّلَّلت تفصيلية أن املراد ابلنص الشرك أو الكفر األصغر .من ذلك صريح النص عليه
– وهذه أقوى دَّللة – ذلك كما يف قول الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :إن أخوف ما أخاف

عليكم الشرك األصغر .قالوا :اي رسول هللا ،وما الشرك األصغر؟ قال :الرايء)) (.)1

ومن ذلك دَّللة نصوص أخرى – وهذا ابب واسع – ومنه قول الرسول صلى هللا عليه وسلم:

((سباب املسلم فسوق ،وقتاله كفر)) ( ،)2وقوله صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل ترجعوا بعدي كفاراً
ِ
ِِ
َصلِ ُحوا
ني اقْـتَـتَـلُوا فَأ ْ
يضرب بعضكم رقاب بعض)) ( .. )3مع قوله تعاىلَ :وإِن طَائَِفتَان م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
امها علَى األُ ْخرى فَـ َقاتِلُوا الَِّيت تَـب ِغي ح َّىت تَِفيء إِ َىل أَم ِر َِّ
اَّلل [احلجرات]9 :
بَـ ْيـنَـ ُه َما فَِإن بَـغَ ْ
ت إِ ْح َد َُ َ
َ ْ
ْ َ
َ

فالكفر املراد يف احلديث ليس الكفر املخرج من امللة ،وإَّل ملا أثبت هللا ملن تقاتلوا وصف اإلْيان
الذي هو يف اآلية اإلسالم الظاهر.

ومن ذلك قول الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :من قال ألخيه اي كافر فقد ابء هبا أحدمها)) (،)4
ويف ٍ
رواية ((إذا كفر الرجل أخاه فقد ابء هبا أحدمها)) ()5
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف معىن هذا احلديث( :فقد مساه أخاه حني القول ،وقد أخرب أن
أحدمها ابء هبا ،فلو خرج عن اإلسالم ابلكلية مل يكن أخاه) (.)6
ومن ذلك أيضاً عدم ترتب حد الردة على فاعله ،وإن أقيم عليه حد العصاة ،كما يف الزاين والسارق

مع نفي اإلْيان عنهما.

ومن الدَّلَّلت على الشرك والكفر األصغر أن أييت منكراً غري معرف ،فإن جاء معرفاً أبل دل على

أن املقصود به الكفر املخرج من امللةَّ ،ل مطلق الكفر الذي يصدق على الكفر األصغر كما يصدق

على الكفر األكرب.
وهلذا فإن اترك الصالة كافر كفراً أكرب جمليء احلديث يف حكم اتركها على التعريف ،فقد قال الرسول

صلى هللا عليه وسلم(( :بني الرجل وبني الكفر والشرك ترك الصالة)) (.)7

ويؤيد ذلك دَّللة أخرى وهي أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال(( :العهد الذي بيننا وبينهم

الصالة فمن تركها فقد كفر)) ( .)8فإذا كان احلد الذي بني املسلمني والكفار هي الصالة فإن تركها

كفر أكرب.

_________

( )1رواه أمحد ( ،)23680( )428 /5والطرباين ( .)253 /4من حديث حممود بن لبيد رضي هللا
عنه .قال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)52 /1إسناده جيد .وقال اهليثمي يف ((جممع
الزوائد)) ( :)107 /1رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح .وقال ابن حجر يف ((بلوغ املرام))

(ص :)440إسناده حسن .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)951إسناده جيد.
( )2رواه البخاري ( ،)48ومسلم ( .)64من حديث عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه.
( )3رواه البخاري ( ،)121ومسلم ( .)65من حديث جرير رضي هللا عنه.

( )4رواه البخاري ( ،)6103ومسلم ( .)60من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
( )5رواه مسلم ( .)60من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
((( )6جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (ص.)355 /7
( )7رواه مسلم ( .)82بلفظ( :وبني الشرك والكفر) بدَّل من (وبني الكفر والشرك).

( )8رواه الرتمذي ( )2621وقال :حسن صحيح غريب .وقال احلاكم ( :)48 /1هذا حديث
صحيح اإلسناد َّل تعرف له علة بوجه من الوجوه فقد احتجا مجيعا بعبد هللا بن بريدة عن أبيه،

واحتج مسلم ابحلسني بن واقد ومل خيرجاه هبذا اللفظ وهلذا احلديث شاهد صحيح على شرطهما
مجيعا .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.
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ومن الدَّلَّلت أيضاً على الشرك والكفر األصغر ما فهمه الصحابة من النص ،فإهنم أعلم األمة
ِبعاين نصوص الكتاب والسنة ،ومن ذلك حديث ((الطرية شرك ،وما منا إَّل ،ولكن هللا يذهبه

ابلتوكل)) ( )1فإن آخر احلديث  -على الصحيح  -هو من قول ابن مسعود رضي هللا عنه  -وهذا
مذكور عن مجع من احملدثني ( - )2ومعناه :وما منا إَّل ويقع له شيء من التطري .ضوابط التكفري
عند أهل السنة واْلماعة لعبد هللا بن حممد القرين– ص 268

قال اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم :وأما اآلاثر املروايت بذكر الكفر والشرك ،ووجوهبما ابملعاصي،
فإن معناها عندَن ليست تُثبت على أهلها كفرا وَّل شركا يزيالن اإلْيان عن صاحبه ،إمنا وجوهبا أهنا

من األخالق والسنن اليت عليها الكفار واملشركون (.)3

واألصل الذي اعتمده أهل السنة يف هذا الباب أن (الرجل قد جيتمع فيه كفر وإْيان ،وشرك وتوحيد،
وتقوى وفجور ،ونفاق وإْيان ،وهذا من أعظم أصول أهل السنة ،وخالفهم فيه غريهم من أهل البدع
كاخلوارج واملعتزلة والقدرية ،ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وختليدهم فيها مبنية على هذا

األصل) (.)4

وقال الشيخ ابن عثيمني يف شرح حديث ((اثْـنَـتَ ِ
ان ِيف ِ
الناس ُمهَا هبِِ ْم ُك ْف ٌر ( :)5( )) ...قوله:

((كفر)) :أي هااتن اخلصلتان كفر ،وَّل يلزم من وجود خصلتني من الكفر يف املؤمن أن يكون كافرا،

كما َّل يلزم من وجود خصلتني يف الكافر من خصال اإلْيان كاحلياء والشجاعة والكرم أن يكون
الر ُج ِل
ني َّ
مؤمنا .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :خبالف قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :بَ ْ َ
ِ
الصالةِ)) ( )6فإنه أتى أبل الدالة على احلقيقة ،فاملراد ابلكفر هنا الكفر
والش ْر ِك َوالْ ُك ْف ِر تَـ ْر ُك َّ
املخرج عن امللة ،خبالف جميء ((كفر)) نكرة ،فال يدل على اخلروج عن اإلسالم) (.)7

وقال يف تعريف الشرك األصغر :كل عمل قويل أو فعلي أَطلق عليه الشرع وصف الشرك ،ولكنه َّل
خيرج من امللة ،مثل احللف بغري هللا (.)8

وليُعلم أن  ...من صور الشرك األصغر ،كاحللف بغري هللا ،والرايء ،واَّلستسقاء ابألنواء ،قد تصري

من الشرك األكرب ،يف بعض احلاَّلت ،قال الشيخ ابن عثيمني :واحللف بغري هللا شرك أكرب إذا اعتقد
أن احمللوف به مسا ٍو هلل تعاىل يف التعظيم والعظمة ،وإَّل فهو شرك أصغر (.)9
تنبيه:
األصل أن حتمل ألفاظ الكفر والشرك الواردة يف الكتاب والسنة -وخاصة املعرف منها أبل -على

حقيقتها املطلقة ،ومسماها املطلق ،وذلك كوهنا خمرجة من امللة ،حىت جييء ما ْينع ذلك ،ويقتضي
احلمل على الكفر األصغر والشرك األصغر.
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)3910والرتمذي ( ،)1614وابن ماجه ( ،)3538وأمحد (،)389 /1
واحلاكم ( .)65 /1واحلديث سكت عنه أبو داود .قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح .وقال

احلاكم :هذا حديث صحيح سنده ،ثقات رواته ،ومل خيرجاه .وقال ابن العريب يف ((عارضة األحوذي))

( ،)108 /4واأللباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )2راجع أقواهلم يف كتاب ((املنهج السديد يف ختريج أحاديث تيسري العزيز احلميد)) جاسم
الدوسري (ص.)162
((( )3اإلْيان)) أليب عبيد (ص.)43

((( )4الصالة)) َّلبن القيم (ص ،)51وينظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)355 - 353 /7
( )5رواه البخاري ( ،)48ومسلم ( )64من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه.
( )6رواه مسلم ( .)82من حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه.

((( )7القول املفيد شرح كتاب التوحيد)) ( ،)216 /2وانظر(( :التعليق على صحيح مسلم)) (/1
 ،)291وكالم شيخ اإلسالم هو يف ((اقتضاء الصراط املستقيم)) (.)237 /1
((( )8جمموع فتاوى)) ابن عثيمني ( ،)203 /2و ((شرح األصول الثالثة)) ضمن ((جمموع
الفتاوى)) له (.)115 /7

((( )9القول املفيد)) (.)325 /2
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قال الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرمحن بن حسن( :ولفظ الظلم واملعصية والفسوق والفجور

واملواَّلة واملعاداة والركون والشرك وحنو ذلك من األلفاظ الواردة يف الكتاب والسنة ،قد يراد
مسماها املطلق وحقيقتها املطلقة ،وقد يراد هبا مطلق احلقيقة ،واألول هو األصل عند األصوليني،
والثاين َّل حيمل الكالم عليه إَّل بقرينة لفظية أو معنوية ،وإمنا يعرف ذلك ابلبيان النبوي وتفسري
ول إَِّل بِلِ ِ ِ ِ ِ
السنة ،قال تعاىل :وَما أ َْر َسلْنَا ِم ْن ر ُس ٍ
ني َهلُ ْم [إبراهيم.)1( )]4:
سان قَـ ْومه ليُـبَِ َ
َ
َ
َ

ومما يدل على أن ذلك هو األصل ،تبادره إىل الذهن ،كما يف حديث ابن عباس رضي هللا عنه يف
النار فَـلَ ْم أ ََر َم ْنظَرا َكالْيَـ ْوِم قَ م
ط
((وأُ ِر ُ
يت َ
قصة خسوف الشمس ،وقول النيب صلى هللا عليه وسلمَ :
ً
ال :بِ ُك ْف ِرِه َّن ،قِيل :ي ْك ُفر َن ِاب َِّ
ول َِّ
ِ ِ
ال:
َّلل؟ قَ َ
اَّلل؟ قَ َ
ساءَ ،قَالُواِ :مبَ َاي َر ُس َ
أَفْظَ َع َوَرأَيْ ُ
َ َ ْ
ت أَ ْكثَـ َر أَ ْهل َها الن َ
ِ
ري َويَ ْك ُف ْر َن ِْ
تَ :ما
َّه َر ُكلَّهُ ُمثَّ َرأ ْ
ك َش ْيـئًا قَالَ ْ
َت ِم ْن َ
اه َّن الد ْ
س ْن َ
ت إِ َىل إِ ْح َد ُ
سا َن ،لَ ْو أ ْ
يَ ْك ُف ْر َن ال َْعش َ
َح َ
اإل ْح َ
رأَي ُ ِ
ك َخ ْريا قَ م
ط)) ( .)2اإلْيان عند السلف وعالقته ابلعمل وكشف شبهات املعاصرين حملمد بن
َْ
ت م ْن َ ً
حممود آل خضري139 /1 -
_________

((( )1الرسائل املفيدة)) للشيخ عبد اللطيف مجع الشيخ سليمان بن سحمان (ص.)21
( )2رواه البخاري ( ،)1052ومسلم (.)907
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املبحث الرابع :قواعد يف معرفة أنواع الكفر
حمض مرده إىل هللا يف كتابه ،وإىل رسوله صلى هللا عليه وسلم يف
 - 1الكفر اصطالح وحكم شرعي ٌ

سنته الصحيحة الثابتة عنه ،وليس مبناه على اهلوى والتشهي وسوء الظن أو فاسد الفهم.
كفرهم هللا أو َّ
فمن َّ
كفرهم رسوله صلى هللا عليه وسلم عيناً أو جنساً أو وصفاً وجب وتعَّني تكفريهم،
وما َّل فال ،وليس ألحد ابتداء تكفريهم دون
مستند شرعي صحيح وصريح - .فممن ُك ِفر يف النص الشريف وحياً على سبيل التعيني :إبليس

وفرعون.

 وممن ُك ِفر جنساً :املشركون واليهود والنصارى واجملوس وحنوهم. وممن ُك ِفر وصفاً :املستهزئ ابهلل أو ِبايته أو برسولهِ ،واحملكم لغري ما أنزل هللا ،والساحر والكاهن

ومدعي علم الغيب وحنوهم.

 - 2أن الكفر كاإلْيان له شعب كثرية ،وملا كان الكفر شعباً كثرية ،فإن هذه الشعب متفاوتة ،الكفر
فيها درجات ،فمنها الكفر األكرب كسب هللا ورسوله ودينه ،ومنها الكفر األصغر؛ كسب املسلم

وقتله والنياحة ،كما أن الكفر األكرب ،شعبه متفاوتة أيضاً تفاواتً واضحاً ،وكل من نوعي الكفر األكرب

واألصغر على مراتب بعضها أشد من بعض.

 - 3أن الكفر نوعان :كفر أكرب خمرج عن امللة ،وحمبط للعمل ،وموجب للخلود يف النار ،وَّل يُغفر
لصاحبه ،وينفى عن صاحبه اسم اإلْيان أصالً وكماَّلً ،كالسحر وسب هللا أو رسوله أو دينه أو كتابه

أو اإلعراض عن دين هللا !! ..

وكفر أصغر َّل خيرج من امللة وَّل حيبط العمل وَّل يوجب اخللود يف النار ،وهو حتت مشيئة هللا يف
مغفرته ،وَّل ينايف أصل اإلْيان ،بل ينايف كماله الواجب ،وهو حكم الكبائر من الذنوب ،كالنياحة

على امليت ،والطعن يف األنساب ،وقتال املسلم  ..اخل - .كما أن الشرك والظلم والفسق والنفاق
نوعان أكرب وأصغر.
وهذا األمر مشهور معروف بني العلماء قد تواردوا عليه ،وَّل أظن ذا علم ينكره ،أو يتطرق إليه شك

فيه.

ومضى يف النقل السابق عن ابن القيم يف كتابه (الصالة) ما يؤيده.

 - 4أنه هناك عالقة بني الكفر األكرب والشرك األكرب ،وهي عالقة عموم وخصوص ،فكل شرك
كفر وليس كل كفر شركاً.

فالذبح لغري هللا والنذر له واخلوف منه خوف عبادة؛ شرك مع هللا يف تلك العبادات ،وهو كفر أكرب
خمرج عن امللة ،ومناقض لإلْيان.

أما سب هللا ورسوله ودينه أو اَّلستخفاف بشرعه أو ابملصحف وحنو ذلك فهو كفر خمرج عن امللة،

وَّل يعد شركاً يف اَّلصطالح.

وكذلك اإلعراض أو اَّلستكبار أو الشك واَّلرتياب فهو كفر أكرب وَّل يُسمى شركاً - 5 .أن الكفر
ورد يف موارده املعتربة يف نصوص الوحيني الشريفني :كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم يرد

على صورتني:

عرفاً ابأللف والالم ،فاملراد به الكفر املعهود أو املستغرق يف الكفر ،وهو املخرج من امللة.
ُ - 1م َّ
عرف َّل ابأللف والالم ،وَّل ابإلضافة والتخصيص.
 - 2وأييت منكراً غري ُم َّ

فال يعد ابلصورة الثانية كفراً أكرب؛ بل األصل فيه أنه كفر أصغر َّل خيرج من امللة.

 - 6أن أهل السنة واْلماعة يعظمون لفظ التكفري جداً ،وجيعلونه حقاً هلل ولرسوله صلى هللا عليه
وسلم فقط ،فال جيوز وَّل يسوغ عندهم تكفري ٍ
أحد إَّل من كفره هللا أو كفره رسوله - 7 .أن أهل
عني ابلكفر األكرب مطلقاً على غري معنيني ،وهلم
السنة واْلماعة يفرقون بني الكفر املطلق والكفر املُ َّ

وتورع وداينة يف إيقاعه على املعينني ،فإهنم يرون كفر املعني يقع عليه بنفسه ،وأهم
شروط وضوابط َّ
هذه الشروط يف إيقاع الكفر األكرب عليه بلوغ احلجة عليه ،واندفاع الشبهة عنه ،وههنا أمر مهم

َّلبد من التفطن له وهو أن مثة فرقاً بني مراحل ثالث يف الكفر املخرج عن امللة واملوجب للردة،

وهي - 1 :تعيني أن هذا اْلرم من الكفر األكرب ،ابلدَّلئل الشرعية.

املعني املواقع هلذا اْلرم؛ ابجتماع الشروط فيه وانتفاء املوانع عنه ،وهو مناط
 - 2مث مرحلة تكفري َّ

ابلقضاة الشرعيني أصالة.

 - 3مث مرحلة اثلثة بعدم القطع له بعد املوت ابخللود يف النار ،مع إجراء أحكام الكفر عليه يف
أحكام الدنيا ،وهللا أعلم .مسألة اإلْيان لعلي بن عبد العزيز الشبل – ص45 :
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املبحث اخلامس :الكفر يكون قوَّلً ابللسان ،واعتقاداً ابلقلب ،وعمالً ابْلوارح
ِ
العلماء تنحصر يف مخس عبار ٍ
جممل ِ
ات:
أقوال
َ
ِ
َّ - 1
الكفر يكون ابلقول أو الفعل .فلم يقيدوه ابَّلعتقاد (.)1
أن َ

َّ - 2
الكفر يكون ابلقول أو الفعل أو اَّلعتقاد .فغايروا بينها (.)2
أن َ
صوا على ِ
َّ - 3
عدم شرطيَّ ِة اَّلعتقاد (.)3
الكفر يكون ابلقول أو الفعل ولو مل يُـ ْعتَـ َقد ،فن م
أن َ
ِ
أن الكفر يكون ابلقول والفعل ولو ٍ
حظوظ الدمنيا (.)4
حلظ من
َ َّ - 4
إنكار على اْلهمية واملرجئة الذين يشرتطو َن اَّلعتقاد أو اَّلستحالل (.)5
 - 5ردو ٌد أو ٌ
بعضها أصرح من ٍ
بعض يف بيان املقصود.
ومن َّ
أتمل هذه العبارات جيد أن مؤداها واح ٌد وإ ْن كان ُ
التوسط واَّلقتصاد يف أن الكفر يكون ابلقول أو الفعل أو اَّلعتقاد لعلوي بن عبد القادر السقاف –
ص16 :

_________

( )1ومن هؤَّلءَ :نفع موىل ابن عمر ،الشافعي ،إسحاق بن راهويه ،حممد بن سحنون ،ابن جرير
اهلراسي،
الطربي ،أبو احلسن األشعري ،الربهباري ،اْلصاص ،ابن عبد الرب ،اْلويين ،البزدوي ،إلكيا َّ
ابن العريب ،الرازي ،الكاساين ،الفرغان صاحب فتاوى قاضيخان ،ابن اْلوزي ،القرطيب ،القرايف ،ابن
القيم ،ابن مفلح ،ابن رجب ،البزاز صاحب الفتاوى البزازية ،ابن حجر العسقالين ،املرداوي،
احلموي ،العدوي ،الشوكاين ،رشيد رضا ،احلكمي ،الشنقيطي.

( )2ومن هؤَّلء :ابن شاس ،ابن قدامة ،ابن احلاجب ،الوردي ،السبكي ،خليل بن إسحاق،
الرصاع ،ابن قاسم الغزي ،زكراي األنصاري،
العثماين ،ابن فرحون ،الطرابلسي ،احمللي ،األقفهسيَّ ،
ابن النجار ،املليباري ،املناوي ،مرعي بن يوسف ،البهويت ،حممد بن غريب ،البجريمي ،الدسوقي،
عبدالرمحن بن حسن آل الشيخ ،البكري ،القنوجي ،أمحد بن عيسى ،ابن ضواين ،ابن سعدي،
اللجنة الدائمة لإلفتاء ،بكر أبو زيد.

( )3ومن هؤَّلء :أبو ثور ،السمرقندي ،ابن حزم ،القاضي عياض ،ابن مازه ،النووي ،ابن تيمية،
عالء الدين البخاري ،احملبويب ،األندربيت الدهلوي ،التفتازاين ،الزركشي ،ابن الوزير ،ابن اهلمام،

املنهاجي األسيوطي ،األقفهسي ،ابن أمري احلاج ،منال خسرو ،عمرية ،ابن جنيم ،اهليتمي ،اخلطيب
الشربيين ،القليويب ،زاده داماد ،الكفوي ،املقبلي ،الصنعاين ،اْلمل ،حممد بن عبد الوهاب،
الشرقاوي ،الرحيباين ،عبدهللا بن حممد بن عبد الوهاب ،ابن عابدين ،البيجوري ،أاببطني ،عليش،

محد بن عتيق ،مجال الدين القامسي ،األلوسي ،الكشمريي ،حممد بن إبراهيم ،ابن عثيمني ،ابن

جربين ،الفوزان ،بكر أبو زيد ،املوسوعة الفقهية الكويتية .ومن ألفاظهم :ولو مل يعتقد ،وإن مل يعتقد،
ٍ
ٍ
اعتقاد له ،وسواء اعتقدوه أو مل يعتقدوه ،سواء (َّل فرق) صدر (قاله) عن
معتقد له ،من غري
وَّل
اعتقاد أو عناد أو  ، ..سواء كان يعتقد أو كان ذاهالً عن اعتقاده ،وَّل ينفعه ما يف قلبه ،وإن كان

قلبه مطمئناً ابإلْيان ،جاداً أو هازَّلً (َّلعباً) (مازحاً) ،الرد على من قال أن مبىن الردة على اَّلعتقاد،

الرد على من قال َّل يكفر حىت يعتقد .إىل غري ذلك من األلفاظ.

صرح بذلك :ابن تيمية ،ابن كثري ،حممد بن عبدالرمحن املغريب ،املقبلي ،حممد بن عبد
( )4وممن َّ

الوهاب ،سليمان بن عبدهللا آل الشيخ ،محد بن عتيق ،حممد بن إبراهيم ،الفوزان .ومن ألفاظهم:

وإن كان سببه حب الدنيا على اآلخرة ،بسبب إيثار الدنيا َّل بسبب العقيدة ،طمعاً يف الدنيا ،من
أجل التجارة ،خوفاً من ِ
نقص مال ،مدارة ألحد ،أو لغري ذلك من األغراض ،سببه حظاً من حظوظ
الدنيا ،من أجل ماله أو بلده أو أهله ،سببه قوة الشهوة .إىل غري ذلك من األلفاظ.

( )5ومن هؤَّلء :ابن عيينة ،الشافعي ،احلميدي ،أمحد بن حنبل ،ابن حزم ،ابن تيمية ،الفوزان.
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ٍ
اعتقاد أو ٍ
قول أو ٍ
مأمور به من الشارع
قال الشيخ عبدالرمحن بن سعدي :فك مل
عمل ثبت أنَّه ٌ
شرك وكفر .فعليك هبذا الضابط ِ
للشرك
فصرفُه هلل وحده توحي ٌد وإْيا ٌن
ٌ
وإخالص ،وصرفُه لغريه ٌ ٌ
األكرب الَّذي َّل يش مذ عنه شيءٌ)) ( )1القول السديد يف مقاصد التوحيد لعبد الرمحن بن َنصر
السعدي – ص 54

جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم ( )20212واتريخ 1419/2 /7هـ:
والرتك واَّلعتقاد وال ِ
َّ
((وأن الكفر يكون ابلقول والفعل َّ
شك كما قامت على ذلك الدََّّلئل من
سنَّة)) (.)2
الكتاب وال م

قال اإلمام سفيان بن عيينة – رمحه هللا تعاىل – عندما سئل عن اإلرجاء:

(يقولون :اإلْيان قول ،وحنن نقول :اإلْيان قول وعمل ،واملرجئة أوجبوا اْلنة ملن شهد أن َّل إله إَّل
هللا؛ مصراً بقلبه على ترك الفرائض ،ومسوا ترك الفرائض ذنباً ِبنزلة ركوب احملارم ،وليس بسواء؛ ألن

ركوب احملارم من غري استحالل معصية ،وترك الفرائض متعمداً من غري جهل وَّل عذر هو كفر) (.)3

قال اإلمام الشافعي  -رمحه هللا  -حني سئل عمن هزل بشيء من آايت هللا تعاىل( :هو كافر)
ِ
آايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُكنتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزُؤو َن َّلَ تَـ ْعتَ ِذ ُرواْ قَ ْد َك َف ْرُمت بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم
واستدل بقول هللا تعاىل :قُ ْل أَ ِابهلل َو َ
[التوبة.)4( ]66 - 65 :
قال اإلمام عبد هللا بن الزبري احلميدي رمحه هللا:

(أخربت أن َنساً يقولون :من أقر ابلصالة ،والزكاة ،والصوم ،واحلج ،ومل يفعل من ذلك شيئاً حىت
ْيوت ،أو يصلي مستدبر القبلة حىت ْيوت؛ فهو مؤمن ما مل يكن جاحداً .إذا كان يقر ابلفرائض

واستقبال القبلة؛ فقلت :هذا الكفر الصراح ،وخالف كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم

وفعل املسلمني ،قال عز وجل:
ِ
ِ
ِ
ِ
الزَكاةَ وذَلِ َ ِ
اَّلل ُخمْلِ ِ
ين الْ َقيِ َم ِة
يموا َّ
صَ
َوَما أُم ُروا إَِّلَّ ليَـ ْعبُ ُدوا ََّ
الصالةَ َويُـ ْؤتُوا َّ َ
ين ُحنَـ َفاء َويُق ُ
كد ُ
ني لَهُ الد َ
[البينة.)5( ]5:
قال اإلمام إسحاق بن راهويه رمحه هللا:

(ومما أمجعوا على تكفريه ،وحكموا عليه كما حكموا على اْلاحد؛ فاملؤمن الذي آمن ابهلل تعاىل ،وِبا

جاء من عنده ،مث قتل نبياً ،أو أعان على قتله ،وإن كان مقراً ،ويقول :قتل األنبياء حمرم؛ فهو كافر،

وكذلك من شتم نبياً ،أو رد عليه قوله من غري تقية وَّل خوف) (.)6
قال اإلمام الفقيه أبو ثور إبراهيم بن خالد الكليب رمحه هللا:

(فاعلم  -يرمحنا هللا وإايك  -أن اإلْيان تصديق ابلقلب ،وقول ابللسان ،وعمل ابْلوارح .وذلك أنه
ليس بني أهل العلم خالف يف رجل لو قال :أشهد أن هللا  -عز وجل  -واحد ،وأن ما جاءت به

الرسل حق ،وأقر جبميع الشرائع ،مث قال :ما عقد قليب على شيء من هذا ،وَّل أصدق به؛ أنه ليس
ِبسلم.

ولو قال :املسيح هو هللا ،وجحد أمر اإلسالم ،وقال :مل يعتقد قليب على ذلك؛ أنه كافر إبظهار

ذلك ،وليس ِبؤمن) (.)7

قال اإلمام أمحد بن حنبل  -رمحه هللا  -عندما سأله ابنه عبدهللا عن رجل قال لرجل :اي ابن كذا
وكذا أنت ومن خلقك( :هذا مرتد عن اإلسالم) وسأله :تضرب عنقه؟ قال( :نعم تضرب عنقه)

(.)8

_________

السديد يف مقاصد التَّوحيد)) (ص.)54 :
((( )1القول َّ

كل من الشيخ :ابن ابز ،عبد العزيز آل الشيخ ،ابن غداين ،بكر أبو
( )2وقع على هذه الفتوى ٌ
زيد ،الفوزان.

((( )3كتاب السنة)) اإلمام عبدهللا بن أمحد.)745( )347 /1( :
((( )4الصارم املسلول)) ابن تيمية.)956 /3( :

((( )5شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) اإلمام الاللكائي.)887 /5( :
((( )6تعظيم قدر الصالة)) اإلمام املروزي.)991( )930 /2( :

((( )7شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) اإلمام الاللكائي.)849 /4( :
((( )8مسائل اإلمام أمحد)) رواية ابنه عبد هللا.)1291 /2( :
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قال اإلمام حممد بن سحنون املالكي  -رمحه هللا :-
(أمجع العلماء أن شامت النيب صلى هللا عليه وسلم املنتقص له؛ كافر ،والوعيد جار عليه بعذاب هللا
له ،وحكمه عند األمة :القتل ،ومن شك يف كفره وعذابه كفر) (.)1
قال اإلمام الربهباري رمحه هللا:

(وَّل خيرج أحد من أهل القبلة من اإلسالم ،حىت يرد آية من كتاب هللا عز وجل ،أو يرد شيئاً من

آاثر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أو يذبح لغري هللا ،أو يصلي لغري هللا ،وإن فعل شيئاً من ذلك؛
فهو مؤمن ومسلم ابَّلسم َّل ابحلقيقة) (.)2

قال اإلمام النووي  -رمحه هللا  -يف تعريف الردة:

(هي قطع اإلسالم ،وحيصل ذلك اترة ابلقول الذي هو كفر ،واترة ابلفعل ،واألفعال املوجبة للكفر

هي اليت تصدر عن تعمد واستهزاء ابلدين صرحياً؛ كالسجود للصنم أو للشمس ،وإلقاء املصحف يف
القاذورات ،والسحر الذي فيه عبادة الشمس وحنوها .قال اإلمام :يف بعض التعاليق عن شيخي إن

الفعل ِبجرده َّل يكون كفراً ،قال :وهذا زلل عظيم من املعلق ذكرته للتنبيه على غلطه ،وحتصل الردة

ابلقول الذي هو كفر؛ سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء) (.)3
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

(إن من سب هللا ،أو سب رسوله كفرا ظاهراً وابطناً؛ سواءً كان الساب يعتقد أن ذلك حمرم ،أو كان

ذاهالً عن اعتقاده ،هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلني أبن اإلْيان قول وعمل) (.)4
قال اإلمام ابن كثري  -رمحه هللا  -يف تفسري اآلية ( )109 - 106من سورة النحل:

(أخرب تعاىل عمن كفر به بعد اإلْيان والتبصر ،وشرح صدره ابلكفر واطمأن به؛ أنه قد غضب عليه

لعلمهم ابإلْيان مث عدوهلم عنه ،وأن هلم عذاابً عظيماً يف الدار اآلخرة؛ ألهنم استحبوا احلياة الدنيا
على اآلخرة ،فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة ألجل الدنيا ومل يهد هللا قلوهبم ويثبتهم على

الدين احلق؛ فطبع على قلوهبم ،فهم َّل يعقلون هبا شيئاً ينفعهم).
قال اإلمام احلافظ ابن رجب احلنبلي رمحه هللا:

(فقد يرتك دينه ،ويفارق اْلماعة ،وهو مقر ابلشهادتني ،ويدعي اإلسالم؛ كما إذا جحد شيئاً من

أركان اإلسالم ،أو سب هللا ورسوله ،أو كفر ببعض املالئكة ،أو النبيني ،أو الكتب املذكورة يف القرآن

مع العلم بذلك) (.)5

وقال أيضاً  -رمحه هللا  -يف شرحه حلديث ((بين اإلسالم على مخس :)6( )) ...

(وهذا احلديث دل على أن اإلسالم مبين على مخسة أركان  ...وأن اإلسالم مثله كبنيان ،وهذه
اخلمس :دعائم البنيان وأركانه اليت يثبت عليها البنيان  ...وأما هذه اخلمس؛ فإذا زالت كلها سقط

البنيان ومل يثبت بعد زواهلا ،وكذلك إن زال منها الركن األعظم وهو الشهاداتن ،وزواهلما يكون
ابإلتيان ِبا يضادمها وَّل جيتمع معهما.
وأما زوال األربع البواقي :فاختلف العلماء  ...وكثري من علماء أهل احلديث يرى تكفري اترك

الصالة.

وحكاه إسحاق بن راهويه إمجاعاً منهم حىت إنه جعل قول من قالَّ :ل يكفر برتك هذه األركان مع

اإلقرار هبا من أقوال املرجئة  ..وبيان ذلك يف أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النيب

صلى هللا عليه وسلم بلساهنم ومل يعملوا بشرائعه.

_________

((( )1الشفا بتعريف حقوق املصطفى)) للقاضي عياض (.)214 /2
((( )2شرح السنة)) الربهباري( :ص.)50( )73
((( )3روضة الطالبني)) النووي.)64 /10( :

((( )4الصارم املسلول)) ابن تيمية.)955 /3( :

((( )5جامع العلوم واحلكم)) ابن رجب( :شرح احلديث الرابع عشر من األربعني النووية).
( )6رواه البخاري ( ،)8ومسلم ( .)16من حديث عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما.
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وروي عن عطاء وَنفع  -موىل ابن عمر  -أهنما سئال عمن قال :الصالة فريضة وَّل أصلي ،فقاَّل:
هو كافر .وكذا قال اإلمام أمحد (.)1

ونقل حرب عن إسحاق قال :غلب املرجئة حىت صار من قوهلم :إن قوماً يقولون :من ترك الصلوات
املكتوابت ،وصوم رمضان ،والزكاة ،واحلج ،وعامة الفرائض من غري جحود هلا َّل نكفره ،يرجى أمره

إىل هللا بعد؛ إذ هو مقر؛ فهؤَّلء الذين َّل شك فيهم  -يعين يف أهنم مرجئة.
وظاهر هذا :أنه يكفر برتك هذه الفرائض.

وممن قال بذلك :ابن املبارك ،وأمحد  -يف املشهور عنه  ،-وإسحاق ،وحكى عليه إمجاع أهل العلم

 -كما سبق  -وقال أيوب :ترك الصالة كفر َّل خيتلف فيه (.)2

وقال عبدهللا بن شقيق :كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َّل يرون شيئاً من األعمال تركه

كفر غري الصالة .خرجه الرتمذي (.)3

وقد روي عن علي ،وسعد ،وابن مسعود وغريهم قالوا(( :من ترك الصالة فقد كفر .)5( )4( )) ...

قال اإلمام العالمة مرعي بن يوسف الكرمي املقدسي  -رمحه هللا  -يف تعريف الردة:
وهو من كفر بعد إسالمه ،وحيصل الكفر أبحد أربعة أمور :ابلقول كسب هللا تعاىل ورسوله ،أو

مالئكته ،أو ادعاء النبوة ،أو الشرك له تعاىل ،وابلفعل كالسجود للصنم وحنوه وكإلقاء املصحف يف
قاذورة ،وابَّلعتقاد كاعتقاده الشريك له تعاىل ،أو أن الزَن أو اخلمر حالل ،أو أن اخلبز حرام ،وحنو

ذلك ،ومما أمجع عليه إمجاعاً قطعياً ،وابلشك يف شيء من ذلك )6( .اإلْيان حقيقته خوارمه نواقضه
عند أهل السنة عبدهللا بن عبداحلميد األثري – 305

شع ِ
ب اإلْيان
ب الكفر نوعان :قولية وفعلية ،ومن َ
وشعب اإلْيان قسمان :قولية ،وفعلية ،وكذلك ُش َع ُ
زوال اإلْيان .وكذلك
زوال اإلْيان فكذلك من شعبِ ِه الفعلية ما يوجب َ
القوليَّة :شعبةٌ يوجب زواهلا َ

شعب الكفر القوليَّة والفعليَّة ،فكما يكفر ابإلتيان بكلمة الكفر اختياراً ،وهي شعبة من شعب
ُ
ٍ
ِ
للصنم ،واَّلستهانَة ابملصحف ،فهذا أصل.
سجود َّ
الكفر ،فكذلك يكفر بفعل شعبة من ُشعبه كال م

الكفر ذو أصل وشعب ،فكما أن شعب اإلْيان إْيان ،فشعب الكفر كفر ،واحلياء شعبة من اإلْيان،
وقلة احلياء شعبة من شعب الكفر ،والصدق شعبة من شعب اإلْيان ،والكذب شعبة من شعب

الكفر ،والصالة والزكاة ،واحلج ،والصيام من شعب اإلْيان ،وتركها من شعب الكفر ،واحلكم ِبا
أنزل هللا من شعب اإلْيان ،واحلكم بغري ما أنزل هللا من شعب الكفر ،واملعاصي كلها من شعب

الكفر ،كما أن الطاعات كلها من شعب اإلْيان كتاب الصالة َّلبن القيم – ص53 :
وإليضاح هذه املسألة املهمة أقول:
_________

((( )1السنة)) لعبد هللا بن أمحد (.)383 - 382 /1
( )2رواه حممد بن نصر يف ((تعظيم قدر الصالة)) ( .)925 /2وصححه األلباين يف ((صحيح
الرتغيب والرتهيب)) (.)230 /1

( )3رواه الرتمذي ( )2622ورواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( )172 /6وحممد بن نصر يف

((تعظيم قدر الصالة)) ( .)904 /2قال النووي يف ((اجملموع)) ( ،)16 /3والعراقي يف ((طرح

التثريب)) ( ،)146 /2والسخاوي يف ((األجوبة املرضية)) ( :)819 /2إسناده صحيح .وقال
األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

( )4رواه الطرباين ( .)191 /9من حديث عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه موقوفاً .وقال اهليثمي يف
((جممع الزوائد)) ( :)295 /1و [فيه] القاسم مل يسمع من ابن مسعود.

((( )5فتح الباري)) َّلبن رجب ،)22 /1( :حديث رقم ( )8شرك كتاب اإلْيان.
((( )6دليل الطالب))( :ص.)317

()263/6
وض
 - 1مما يدل على أن الكفر يكون كالما ابللسان قوله تعاىلَ :ولَئِ ْن َسأَلْتَـ ُه ْم لَيَـ ُقولُ َّن إِ َّمنَا ُكنا َخنُ ُ
ونَـلْعب قُل أَ ِاب َِّ
ف َع ْن طَائَِف ٍة
َّلل َوآ ََايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُك ْنـتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزئُو َن َّل تَـ ْعتَ ِذ ُروا قَ ْد َك َف ْرُمتْ بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم إِ ْن نَـ ْع ُ
َ َ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ني [التوبة]66 - 65:
م ْن ُك ْم نُـ َعذ ْ
ب طَائَِفةً ِأب ََّهنُ ْم َكانُوا ُْجم ِرم َ
كفار ابلقول ،مع أهنم مل يعتقدوا صحته (.)1
قال شيخ اإلسالم :فبني أهنم ٌ
وقوله تعاىل :ولََق ْد قَالُوا َكلِمةَ الْ ُك ْف ِر وَك َفروا بـع َد إِس ِ
الم ِه ْم [التوبة]74:
َ ُ َْ ْ
َ
َ
ِ
َّلل ِمن بـ ْع ِد إِْيَانِِه إَِّل من أُ ْك ِرَه وقَـلْبهُ مطْمئِ ٌّن ِاب ِْإلْيَ ِ
ان َولَ ِك ْن َم ْن َش َر َح ِابلْ ُك ْف ِر
َْ
وقوله تعاىلَ :م ْن َك َف َر ِاب َّ ْ َ
َ ُ ُ َ
ضب ِمن َِّ
ِ
يم [النحل]106:
اَّلل َوَهلُ ْم َع َذ ٌ
َ
اب َعظ ٌ
ص ْد ًرا فَـ َعلَْي ِه ْم غَ َ ٌ َ
ومعلوم أنه مل يرد ابلكفر هنا اعتقاد القلب فقط ،ألن ذلك َّل يكره الرجل عليه ،وهو قد استثىن من
أُكره ،ومل يُرد من قال واعتقد؛ ألنه استثىن املكره ،وهو َّل يكره على العقد والقول ،وإمنا يكره على
القول فقط ،فعُلم أنه أراد :من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من هللا وله عذاب عظيم ،إَّل من

أكره وهو مطمئن ابإلْيان ،ولكن من شرح ابلكفر صدرا من املكرهني فإنه كافر أيضا ،فصار كل من

تكلم ابلكفر كافرا إَّل من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن ابإلْيان) (.)2

ومن الكفر ابلقول :دعاء غري هللا تعاىل من األموات والغائبني؛ لقوله تعاىل :ومن ي ْدع مع َِّ
َخ َر
اَّلل إِ َهلًا آ َ
ََ ْ َ ُ َ َ
ِ ِ ِ َّ ِ
سابُهُ ِع ْن َد َربِ ِه إِنَّهُ َّل يُـ ْفلِ ُح الْ َكافِ ُرو َن [املؤمنون.]117:
َّل بُـ ْرَها َن لَهُ به فَإمنَا ح َ
صيبـهم ِمن ال ِ
وقوله :فَمن أَظْلَم ِممَّ ِن افْ َرتى َعلَى َِّ ِ
ِ
ْكتَ ِ
اب َح َّىت إِذَا
ب ِِبَ َايتِِه أُولَئِ َ
اَّلل َكذ ًاب أ َْو َك َّذ َ
َ
ك يَـنَا ُهلُ ْم نَ ُ ُ ْ َ
َْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ْهتُ ْم ُر ُسلُنَا يَـتَـ َوفَّـ ْو َهنُ ْم قَالُوا أَيْ َن َما ُك ْنـتُ ْم تَ ْد ُعو َن م ْن ُدون َّ
ضلموا َعنا َو َش ِه ُدوا َعلَى أَنْـ ُفس ِه ْم
اَّلل قَالُوا َ
َج َ
ِ
اَّلل ربم ُكم لَهُ الْمل ُ َّ ِ
ِ
َّ
ين تَ ْد ُعو َن ِم ْن ُدونِِه َما
ين [األعراف ،]37:وقوله :ذَل ُك ُم َُّ َ ْ
ُ
ْك َوالذ َ
أَهنُ ْم َكانُوا َكاف ِر َ
ِ
ِ ِ
استَ َجابُوا لَ ُك ْم َويَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة يَ ْك ُف ُرو َن
ْيَْل ُكو َن م ْن قط ِْم ٍري إِ ْن تَ ْد ُع ُ
اء ُك ْم َولَ ْو َِمس ُعوا َما ْ
وه ْم َّل يَ ْس َم ُعوا ُد َع َ
ك ِمثْ ُل َخبِ ٍري [فاطر ]14 - 13:إىل غري ذلك من اآلايت الدالة على أن هذا
بِ ِش ْركِ ُك ْم َوَّل يُـنَـبِئُ َ
الدعاء كفر وشرك ابهلل تعاىل.

ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم( :فمن جعل املالئكة واألنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ،وسأهلم

جلب املنافع ودفع املضار ،مثل أن يسأهلم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد
الفاقات ،فهو كافر إبمجاع املسلمني) (.)3
_________

((( )1الصارم املسلول)) (.)976 /3
((( )2الصارم املسلول)) (.)977 /3
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)123 /1

()264/6

وقال( :وكذلك الغلو يف بعض املشايخ :إما يف الشيخ عدي ويونس القيت أو احلالج وغريهم ،بل
الغلو يف علي بن أىب طالب وحنوه ،بل الغلو يف املسيح وحنوه .فكل من غال يف حي أو يف رجل صاحل

كمثل علي أو عدي أو حنوه ،أو فيمن يعتقد فيه الصالح ،كاحلالج أو احلاكم الذي كان ِبصر ،أو
يونس القيت وحنوهم ،وجعل فيه نوعا من اإلهلية مثل أن يقول :كل رزق َّل يرزقنيه الشيخ فالن ما
أريده ،أو يقول إذا ذبح شاة :ابسم سيدي أو يعبده ابلسجود له أو لغريه ،أو يدعوه من دون هللا

تعاىل ،مثل أن يقول :اي سيدي فالن اغفر يل أو ارمحين أو انصرين أو ارزقين أو أغثين أو أجرين أو
توكلت عليك أو أنت حسيب ،أو أَن يف حسبك ،أو حنو هذه األقوال واألفعال ،اليت هي من

خصائص الربوبية اليت َّل تصلح إَّل هلل تعاىل؛ فكل هذا شرك وضالل يستتاب صاحبه فإن اتب وإَّل
قتل فإن هللا إمنا أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد هللا وحده َّل شريك له وَّل جنعل مع هللا إهلا آخر.
والذين كانوا يدعون مع هللا آهلة أخرى  -مثل :الشمس والقمر والكواكب والعزير واملسيح واملالئكة

والالت والعزى ومناة الثالثة األخرى ويغوث ويعوق ونسر أو غري ذلك  -مل يكونوا يعتقدون أهنا
ختلق اخلالئق ،أو أهنا تنزل املطر ،أو أهنا تنبت النبات ،وإمنا كانوا يعبدون األنبياء واملالئكة

والكواكب واْلن والتماثيل املصورة هلؤَّلء ،أو يعبدون قبورهم ويقولون :إمنا نعبدهم ليقربوَن إىل هللا

زلفى ،ويقولون :هم شفعاؤَن عند هللا فأرسل هللا رسله تنهى أن يدعى أحد من دونهَّ ،ل دعاء عبادة،
وَّل دعاء استغاثة) (.)1

 - 2ومن الكفر الذي هو فعل :السجود أو الذبح لغري هللا تعاىل ،أو إلقاء مصحف يف قذر ،أو قتل
نيب من األنبياء

 - 3وأما كفر اَّلعتقاد املناقض لقول القلب أو عمله ،فكتكذيب النيب ابطنا ،أو بغضه ومعاداته مع
اعتقاد صدقه ،أو اعتقاد حل الزَن أو اخلمر ،أو اعتقاد أن أحدا يسعه اخلروج عن شريعة حممد صلى
هللا عليه وسلم ،أو غري ذلك من اَّلعتقادات املكفرة اليت تناقض قول القلب أو عمله.

لكن ينبغي أن يُعلم أن كفر التكذيب قليل يف أعداء الرسل ،قال ابن القيم رمحه هللا( :فأما كفر

التكذيب :فهو اعتقاد كذب الرسل ،وهذا القسم قليل يف الكفار؛ فإن هللا تعاىل أيد رسله وأعطاهم

من الرباهني واآلايت على صدقهم ما أقام به احلجة وأزال به املعذرة ،قال هللا تعاىل عن فرعون
ِ
ك
س ُه ْم ظُل ًْما َو ُعلُ اوا [النمل ،]14:وقال لرسوله :فَِإ َّهنُ ْم َّل يُ َك ِذبُونَ َ
وقومهَ :و َج َح ُدوا هبَا َوا ْستَـ ْيـ َقنَـ ْتـ َها أَنْـ ُف ُ
ت َِّ
ِ
ني ِِباي ِ
ِِ
اَّلل َْجي َح ُدو َن [األنعام ]33:وإن مسي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح؛ إذ هو
َولَك َّن الظالم َ َ
تكذيب ابللسان) (.)2
وقال شيخ اإلسالم :وعامة من كذب الرسل علموا أن احلق معهم وأهنم صادقون ،لكن إما حلسدهم،

وإما إلرادهتم العلو والرايسة ،وإما حلبهم دينهم الذي كانوا عليه ،وما حيصل هلم به من األغراض،
كأموال ورايسة وصداقة أقوام وغري ذلك ،فريون يف اتباع الرسل ترك األهواء احملبوبة إليهم ،أو

حصول أمور مكروهة إليهم ،فيكذبوهنم ويعادوهنم ،فيكونون من أكفر الناس ،كإبليس ،وفرعون ،مع

علمهم أبهنم على الباطل ،والرسل على احلق (.)3

 - 4والكفر يكون ابلرتك ،كرتك الصالة عند مجهور السلف ،بل هو إمجاع الصحابة ، ...

ومن ذلك ترك عمل اْلوارح ابلكلية ،كمن يعيش دهره َّل يسجد هلل سجدة وَّل يزكي وَّل يصوم وَّل

كافر كفرا َّل يثبت معه توحيد ،وَّل يكون هذا
حيج وَّل يفعل شيئا من الواجبات أو املستحبات ،فهذا ٌ
إَّل مع زوال عمل القلب ،واملرجئة تنازع يف كفر هذا وأتابه ،جهال منهم حبقيقة اإلْيان ،وإنكارا

للتالزم بني الظاهر والباطن اإلْيان عند السلف وعالقته ابلعمل وكشف شبهات املعاصرين حملمد بن
حممود آل خضري134 /1 -
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)395 /3
((( )2مدارج السالكني)) (.)346 /1
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)191 /7

()265/6

الفصل الثاين :تعريف الردة
الردة يف اللغة:
صرف الشيء بذاته ،أو حبالة من أحواله ،يقال :رددته فارتد ،ويقال :رده :أي صرفه .ورد الشيء

عليه :مل يقبله منه.
واَّلرتداد والردة:

الرجوع يف الطريق الذي جاء منه لكن الردة ختص ابلكفر ،واَّلرتداد يستعمل فيه ويف غريه ،قال هللا

تعاىل:

َوَّلَ تَـ ْرتَدموا َعلَى أَ ْد َاب ِرُك ْم [سورة املائدة .]21:أيَّ :ل ترجعوا.

والردة اسم من اَّلرتداد ،وهو التحول والرجوع عن الشيء إىل غريه ،ومنه الرجوع عن اإلسالم.

واملرتد أي :الراجع ،وهو الذي رجع عن دينه ،وكفر بعد إسالمه (.)1

الردة يف اَّلصطالح:

هي الكفر بعد اإلسالم طوعا؛ إما ابعتقاد ،أو بفعل ،أو بقول ،أو شك.
و (هي قطع اإلسالم بنية كفر ،أو قول كفر ،أو فعل مكفر؛ سواء قاله :استهزاء ،أو عناداً ،أو

اعتقاداً) (.)2

ِ
اآلخرةِ
ك َحبِطَ ْ
قال هللا تعاىلَ :وَمن يَـ ْرتَ ِد ْد ِمن ُك ْم َعن ِدينِ ِه فَـيَ ُم ْ
ت َو ُه َو َكافِ ٌر فَأ ُْولَئِ َ
ت أَ ْع َما ُهلُ ْم ِيف ال مدنْـيَا َو َ
ِ
يها َخالِ ُدو َن [سورة البقرة]217:
َوأ ُْولَئِ َ
كأ ْ
اب النا ِر ُه ْم ف َ
َص َح ُ
وقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :من بدل دينه فاقتلوه)) (.)3
واتفق أهل السنة واْلماعة؛ أبن الردة َّل تصح إَّل من عاقل؛ فأما من َّل عقل له؛ كالطفل ،واجملنون،

ومن زال عقله؛ إبغماء ،أو نوم ،أو مرض ،أو شرب دواء يباح شربه؛ فال تصح ردته ،وَّل حكم

لكالمه بغري خالف .اإلْيان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدهللا بن عبداحلميد األثري –

ص233

حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين (الشافعي) .ت977:هـ  -يف  -كتاب ِ
(الردَّة) :أعاذَن
 -وعرفها َّ -

هللا تعاىل منها (هي) لغةً :ال مرجوع عن الشيء إىل غريه ،وهي
أفحش الكفر وأغلظُه حكماً ،حمبطةٌ
ُ
للعمل .وشرعاً (قطع) استمرار (اإلسالم) ودوامه ،وحيصل قطعه أبمور( :بنيَّ ِة) كف ٍر (أو) قطع اإلسالم
بسبب ِ
(قول كف ٍر أو ٍ
فعل) ُم َك ِف ٍر مث قسم القول ثالثة أقسام بقوله( :سواء قاله استهزاء أو عناداً أو
ِ
آايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُكنتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزئُو َن َّل تَـ ْعتَ ِذ ُروا قَ ْد َك َف ْرُْمت بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم
اعتقاداً) لقوله تعاىل :قُ ْل أَ ِابهلل َو َ
أتخري القول يف كالمه عن الفعل ،أل َّ
َن التَّقسيم فيه وخرج بذلك
[التوبة ]66 - 560:وكان األ َْوىل ُ
من سبق لسانُه إىل الكفر ،أو أُ ْك ِره عليه ،فإنَّه َّل يكون مرتدا (والفعل ِ
تعمده) صاحبه
املكفر ما َّ

(استهزاء صرحياً ِ
ابلدين أو جحوداً له كإلقاء مصحف) (وسجو ٌد ٍ
لصنم) (.)4
وعرفها  -زين ِ
الدين بن عبد العزيز املليباري (الشافعي) .ت987:هـ

ِ
(قطع مكلَّف) خمتار فتلغو من
(الردَّة لغةً :ال مرجوع وهي أفحش أنواع الكفر وحيبط هبا العمل وشرعاً ُ
صيب وجمنون ومكره عليها إذا كان قلبه مؤمناً (إسالماً بكف ٍر عزماً) حاَّلً أو مآَّلً فيكفر به حاَّلً (أو
ابعتقاد) لذلك الفعل أو القول أي معه (أو) مع ٍ
ٍ
(عناد) من القائل أو الفاعل (أو) مع
قوَّلً أو فعالً،
ٍ
الردَّة كسبق ٍ
استخفاف ،خبالف ما لو اقرتن به ما خي ِر ُجه عن ِ
لسان أو حكاية كف ٍر أو
(استهز ٍاء) أي
خوف) (.)5
حممد عبد الرؤوف املناوي (الشافعي) .ت1031:هـ
 وعرفها َّ -الشيء إىل غريه .وشرعاً قطع اإلسالم بنيَّ ٍة أو ٍ
ِ
(الردَّة لغةً :ال مرجوع عن َّ
قول أو ٍ
فعل ُم َك ِفر) (.)6

التوسط واَّلقتصاد يف أن الكفر يكون ابلقول أو الفعل أو اَّلعتقاد لعلوي بن عبد القادر السقاف –

ص81

_________
( )1انظر معاجم اللغة(( :لسان العرب))( :ج  ،3ص  )172و ((املفردات يف غريب القرآن)) (ص

 .)191و ((النهاية يف غريب احلديث)) (ج ،2ص .)214

( )2انظر ((قليويب وعمرية)) ((كتاب الردة)) (ج  ،4ص  )174وهو حاشيتا الشيخني قليويب
وعمرية على شرح جالل الدين احمللي على منهاج الطالبني للنووي يف فقه الشافعي.

( )3رواه البخاري ( .)3017من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
((( )4مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج)) ( .)427 /6دار الكتب العلمية .ط– 1
1415هـ.

ِبهمات ِ
الدين)) ( )132 /4مصطفى البايب احلليب .ط– 2
((( )5فتح املعني بشرح قرة العني َّ
1356هـ.

((( )6التوقيف على مهمات التعاريف)) (ص  )176عامل الكتب ط1410 – 1هـ.
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ْتهيد
جيب قبل احلكم على املسلم بكفر أو فسق أن ينظر يف أمرين:

أحدمها :دَّللة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق.

الثاين :انطباق هذا احلكم على القائل املعني أو الفاعل املعني حبيث تتم شروط التكفري أو التفسيق يف
حقه وتنتفي املوانع .القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن حملمد بن صاحل بن عثيمني– ص:
87
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املبحث األول :احلكم ابلظاهر وأدلته
هذه من املسائل العظيمة يف مذهب أهل السنة يف احلكم على الناس ،فال تكون أحكامهم مبنية على
ظنون وأوهام أو دعاوي َّل ْيلكون عليها بينات ،وهذه من رمحة هللا وتيسريه على عباده ومن ابب

تكليفهم ِبا يطيقون ويستطيعون ،وكل ما سبق املقصود به احلكم الدنيوي على الشخص ابإلسالم أو

الكفر ،أما احلكم على احلقيقة فال سبيل إليه ،يقول اإلمام الشاطيب  -رمحه هللا  -مبيناً أمهية هذا

األصل وخطورة إمهاله( :إن أصل احلكم ابلظاهر مقطوع به يف األحكام خصوصاً ،وابلنسبة إىل

اَّلعتقاد يف الغري عموماً ،فإن سيد البشر مع إعالمه ابلوحي جيري األمور على ظواهرها يف املنافقني

وغريهم ،وإن علم بواطن أحواهلم ،ومل يكن ذلك ِبخرجه عن جراين الظواهر على ما جرت عليهَّ .ل

يقال :إمنا كان ذلك من قبيل ما قال( :خوفاً من أن يقول الناس أن حممداً يقتل أصحابه) ( )1فالعلة

أمر آخر َّل ما زعمت ،فإذا عدم ما علل به فال حرج .ألَن نقول :هذا أدل الدليل على ما تقرر ،ألن

فتح هذا الباب يؤدي إىل أن َّل حيفظ ترتيب الظواهر فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر ،فالعذر
فيه ظاهر واضح ،ومن طلب قتله بغري سبب ظاهر بل ِبجرد أمر غييب رِبا شوش اخلواطر وران على

الظواهر ،وقد فهم من الشرع سد هذا الباب مجلة أَّل ترى إىل ابب الدعاوي املستند إىل أن البينة

على املدعي واليمني على من أنكر ،ومل يستثن من ذلك أحداً حىت إن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم احتاج يف ذلك إىل البينة ،فقال من يشهد يل؟ حىت شهد له خزْية بن اثبت فجعلها هللا

شهادتني فما ظنك ِبحاد األمة ،فلو ادعى أكذب الناس على أصلح الناس لكانت البينة على
املدعي ،واليمني على من أنكر وهذا من ذلك والنمط واحد ،فاَّلعتبارات الغيبية مهملة حبسب
األوامر والنواهي الشرعية) (.)2

واستند أهل السنة يف تقريرهم هلذا األصل العظيم إىل أدلة كثرية منها:
يل ِ
َّ ِ
ض َربْـتُ ْم ِيف َسبِ ِ
هللا فَـتَـبَـيَّـنُواْ َوَّلَ تَـ ُقولُواْ لِ َم ْن أَلْ َقى إِلَْي ُك ُم
آمنُواْ إِ َذا َ
ين َ
 - 1قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ

السالَم لَس َ ِ
ض ا ْحلَيَاةِ ال مدنْـيَا [سورة النساء ]94:قال الشوكاين رمحه هللا( :واملراد
ت ُم ْؤمنًا تَـ ْبـتَـغُو َن َع َر َ
َّ َ ْ
هناَّ :ل تقولوا ملن ألقى بيده إليكم واستسلم لست مؤمناً فالسلم والسالم كالمها ِبعىن اَّلستسالم،

وقيل مها ِبعىن اإلسالم :أي َّل تقولوا ملن ألقى إليكم التسليم فقال السالم عليكم :لست مؤمناً
واملراد هني املسلمني عن أن يهملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على إسالمه ويقولوا إنه إمنا جاء
بذلك تعوذاً وتقية) (.)3

وقال اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب – رمحه هللا – (فاآلية تدل على أنه جيب الكف عنه

والتثبت ،فإذا تبني منه بعد ذلك ما خيالف اإلسالم قتل ،لقوله تعاىل :فتبينوا ولو كان َّل يقتل إذا
قاهلا للتثبت معىن ،إىل أن يقول( :وإن من أظهر التوحيد واإلسالم وجب الكف عنه إىل أن يتبني منه

ما يناقض ذلك) (.)4

 - 2واستدلوا بقوله  -صلى هللا عليه وسلم (( :-أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن َّل إله إَّل

هللا ،وأن حممداً رسول هللا ،ويقيموا الصالة ،ويؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم
وأمواهلم إَّل حبق اإلسالم ،وحساهبم على هللا)) ()5
_________

( )1احلديث رواه البخاري ( ،)4905ومسلم ( .)2584من حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا
عنهما .بلفظ( :دعه َّل يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه).

((( )2املوافقات)) للشاطيب (.)271,272 /2
((( )3فتح القدير)) (.)501 /1
((( )4كشف الشبهات)) (.)49

( )5رواه البخاري ( ،)25ومسلم ( .)22من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
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والشاهد من احلديث قوله (وحساهبم على هللا) قال ابن رجب( :وأما يف اآلخرة فحسابه على هللا عز
وجل ،فإن كان صادقاً أدخله هللا بذلك اْلنة ،وإن كان كاذابً فإنه من مجلة املنافقني يف الدرك

األسفل من النار) ( .)1وقال احلافظ يف الفتح( :أي أمر سرائرهم  ..وفيه دليل على قبول األعمال

الظاهرة واحلكم ِبا يقتضيه الظاهر) ( )2وقال اإلمام البغوي( :ويف احلديث دليل على أن أمور الناس

يف معاملة بعضهم بعضاً إمنا جتري على الظاهر من أحواهلم دون ابطنها ،وأن من أظهر شعار الدين

أجري عليه حكمه ،ومل يكشف عن ابطن أمره ،ولو وجد خمتون فيما بني قتلى غلف ،عزل عنهم يف

املدفن ،ولو وجد لقيط يف بلد املسلمني حكم إبسالمه) (.)3

 - 3واستدلوا أيضاً بقصة أسامة رضي هللا عنه املشهورة قال(( :بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يف سرية فصبحنا احلرقات من جهينة ( )4فأدركت رجالً فقالَّ :ل إله إَّل هللا فطعنته فوقع يف نفسي

من ذلك فذكرته للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أقال َّل إله إَّل هللا

وقتلته قال :قلت :اي رسول هللا إمنا قاهلا خوفاً من السالح ،قال :أفال شققت عن قلبه حىت تعلم
علي حىت ْتنيت أين أسلمت يومئذ)) (.)5
أقاهلا أم َّل ،فما زال يكررها َّ

واحلديث فيه زجر شديد وحتذير من اإلقدام على قتل من تلفظ ابلتوحيد وحتذير صريح من جتاوز

الظاهر واحلكم على ما يف القلب دون بينة ،قال النووي – رمحه هللا( :-وقوله صلى هللا عليه وسلم:
((أفال شققت عن قلبه حىت تعلم أقاهلا أم َّل))؟ الفاعل يف قوله(( :أقاهلا)) هو القلب ،ومعناه أنك

إمنا كلفت ابلعمل ابلظاهر وما ينطق به اللسان ،وأما القلب فليس لك طريق إىل معرفة ما فيه فأنكر
عليه امتناعه من العمل ِبا ظهر ابللسان ،وقال أفال شققت عن قلبه لتنظر ،هل قاهلا القلب
واعتقدها وكانت فيه أم مل تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب ،يعين وأنت لست بقادر على

هذا فاقتصر على اللسان فحسب وَّل تطلب غريه) ( ،)6وقال أيضاً يف تعليقه على قوله – صلى هللا

عليه وسلم(( :-أفال شققت عن قلبه؟))( :وفيه دليل على القاعدة املعروفة يف الفقه واألصول أن
األحكام فيها ابلظاهر وهللا يتوىل السرائر) (.)7

 - 4ومن األحاديث العظيمة يف هذا الباب حديث جارية معاوية بن احلكم السلمي ملا سأل رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أفال أعتقها؟ قال :ائتين هبا فأتيته هبا فقال هلا :أين هللا؟ قالت :يف

السماء ،قال :من أَن؟ قالت :أنت رسول هللا ،قال :أعتقها فإهنا مؤمنة)) (.)8
_________

((( )1جامع العلوم واحلكم)) (.)83
((( )2فتح الباري)) ( ،)77 /1وانظر ((شرح النووي)) ( ،)212 /1و ((جامع العلوم واحلكم))
(.)83

((( )3شرح السنة)) (.)70 /1
( )4احلرقات من جهينة :هم بطن من جهينة ،وانظر يف سبب تسميتهم(( .الفتح)) (.)195 /12
( )5رواه البخاري ( ،)6872ومسلم ( )96واللفظ له.
((( )6مسلم بشرح النووي)) (.)104 /2

((( )7مسلم بشرح النووي)) (.)107 /2
( )8رواه مسلم ( .)537من حديث معاوية بن احلكم السلمي رضي هللا عنه.
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قال شيخ اإلسالم يف تعليقه على هذا احلديث (فإن اإلْيان الذي علقت به أحكام الدنيا ،هو اإلْيان
الظاهر وهو اإلسالم ،فاملسمى واحد يف األحكام الظاهرة ،وهلذا ملا ذكر األثرم ألمحد احتجاج
املرجئة بقول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :أعتقها فإهنا مؤمنة)) أجابه أبن املراد حكمها يف الدنيا

حكم املؤمنة ،مل يرد أهنا مؤمنة عند هللا تستحق دخول اْلنة بال َنر إذا لقيته ِبجرد هذا اإلقرار)
(( ،)1ألن اإلْيان الظاهر الذي جتري عليه األحكام يف الدنيا َّل يستلزم اإلْيان يف الباطن الذي
يكون صاحبه من أهل السعادة يف اآلخرة) (.)2

ولذلك كان صلى هللا عليه وسلم يعامل املنافقني على ظواهرهم مع علمه بنفاق كثري منهم ليقرر هذا
األصل العظيم (فهم يف الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون ،وحيجون ويغزون واملسلمون
يناكحوهنم ويوارثوهنم  ..ومل حيكم النيب صلى هللا عليه وسلم يف املنافقني حبكم الكفار املظهرين
للكفرَّ ،ل يف مناكحتهم وَّل موارثتهم وَّل حنو ذلك ،بل ملا مات عبدهللا بن أيب بن سلول وهو من

أشهر الناس ابلنفاق ورثه ابنه عبدهللا وهو من خيار املؤمنني ،وكذلك سائر من كان ْيوت منهم يرثه
ورثته املؤمنون ،وإذا مات ألحدهم وارث ورثوه مع املسلمني  ..ألن املرياث مبناه على املواَّلة

الظاهرةَّ ،ل على احملبة اليت يف القلوب ،فإنه لو علق بذلك مل ْتكن معرفته ،واحلكمة إذا كانت خفية
أو منتشرة علق احلكم ِبظنتها ،وهو ما أظهروه من مواَّلة املؤمنني  ..وكذلك كانوا يف احلقوق
واحلدود كسائر املسلمني) (( )3وهكذا كان حكمه صلى هللا عليه وسلم يف دمائهم وأمواهلم كحكمه

يف دماء غريهم َّل يستحل منها شيئاً إَّل أبمر ظاهر ،مع أنه كان يعلم نفاق كثري منهم) ( )4ومع ذلك
(جيب أن يفرق بني أحكام املؤمنني الظاهرة اليت حيكم فيها الناس يف الدنيا ،وبني حكمهم يف اآلخرة

ابلثواب والعقاب ،فاملؤمن املستحق للجنة َّلبد أن يكون مؤمناً يف الباطن ابتفاق مجيع أهل القبلة)

(.)5

وبعد هذا التقرير الواضح هلذا األصل القطعي ترد بعض التساؤَّلت اليت قد يظن أهنا خمالفة هلذا

األصل ومنها:

أ  -ملاذا حصل اخلالف يف قبول توبة الزنديق ( ،)6مع أن األصل يقتضي أخذه على ظاهره؟

ب -ما ذكر من أدلة ينطبق على من أظهر اإلسالم ،أو من أقر ابإلسالم ونطق ابلشهادتني من

الكفار لكن هل ينطبق هذا الكالم على املسلم إذا أظهر الكفر فيحكم بكفره ِبجرد ذلك بناءاً على

هذا األصل؟.

وللجواب عن ذلك يقال:
أما األول فقد اختلف العلماء فيه فذهب بعضهم إىل قبول توبته وهو قول الشافعي وإحدى الروايتني
عن أمحد ،والبغوي والنووي وحكاه اخلطايب عن أكثر العلماء رمحهم هللا ،وذهب مالك وأبو حنيفة يف

إحدى الروايتني عنه والرواية األخرى عن أمحد وابن تيمية وتلميذه ابن القيم رمحه هللا إىل عدم قبول
توبته (.)7

وَّل نريد أن ندخل يف تفاصيل أدلة الفريقني وَّل يف الرتجيح ،وإمنا الذي يهمنا هنا ،قول من قال بقتله
بعدما يظهر التوبة ،هل ينايف احلكم ابلظاهر؟.

_________

((( )1اإلْيان)) ( )398وانظر (.)243 ،202 ،201
((( )2اإلْيان)) (.)197

((( )3اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)198 :
((( )4اإلْيان)) (ص.)201 :
((( )5اإلْيان)) (ص.)203 :
( )6وهو املنافق إذا ظهر نفاقه ،انظر(( :اإلْيان)) (ص(( ،)203 :جامع العلوم واحلكم)) (ص:
.)83

( )7انظر ((جامع العلوم واحلكم)) (ص(( ،)83 :شرح السنة)) ((( )69 /1أعالم املوقعني)) (/3
 , )144وانظر أقواَّلً أخرى(( :مسلم بشرح النووي)) ( ،)207 /1و ((املغين)) (- 126 /8
)128
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الواقع أن (من أتمل أقوال العلماء يف هذه املسألة وجد أنه َّل خالف بينهم يف مناط احلكم وهو
اعتبار الظاهر يف احلكم على الناس ،وإمنا اختلفوا يف حتقيق ذلك املناط ،فيما يتعلق ابلزنديق فمنهم
من يرى ظاهره اإلسالم لتظاهره بذلك (مستدَّلً ابألدلة السابقة اليت ذكرَنها) ،ومنهم من يرى أن

ظاهره خداع املسلمني َّل الرجوع إىل اإلسالم ،وهلذا مل جيزم من قال بقتله أنه َّلبد أن يكون كافراً يف

الباطن) (.)1

قال اإلمام ابن القيم رمحه هللا (والزنديق ابلعكس (من الكافر األصلي إذا اتب) فإنه كان خمفياً لكفره

مسترتاً به ،فلم نؤاخذه ِبا يف قلبه إذا مل يظهر عليه ،فإذا ظهر على لسانه وآخذَنه به فإذا رجع مل

يرجع عن أمر كان مظهراً له غري خائف من إظهاره ،وإمنا رجع خوفاً من القتل) ( .)2مث ذكر قاعدة

مهمة تنسجم مع قاعدة احلكم ابلظاهر فقال( :وههنا قاعدة جيب التنبيه عليها لعموم احلاجة إليها،

وهي أن الشارع إمنا قبل توبة الكافر األصلي من كفره ،ابإلسالم ألنه ظاهر َّل يعارضه ما هو أقوى
منه ،فيجب العمل به ،ألنه مقتض حلقن الدم واملعارض منتف ،فأما الزنديق فإنه قد أظهر ما يبيح
دمه ،فإظهاره بعد القدرة عليه التوبة واإلسالم َّل يدل على زوال ذلك الكفر املبيح لدمه دَّللة

قطعية وَّل ظنية ،أما انتفاء القطع فظاهر ،وأما انتفاء الظن فألن الظاهر إمنا يكون دليالً صحيحاً إذا

مل يثبت أن الباطن خبالفه ،فإذا قام دليل على الباطن مل يلتفت إىل ظاهر قد علم أن الباطن خالفه ..
وإذا عرف هذا فهذا الزنديق قد قام الدليل على فساد عقيدته ،وتكذيبه واستهانته ابلدين ،وقدحه
فيه ،فإظهاره اإلقرار والتوبة بعد القدرة عليه ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذا.

وهذا القدر قد بطلت دَّللته ِبا أظهره من الزندقة ،فال جيوز اَّلعتداء عليه لتضمنه إلغاء الدليل
القوي وإعمال الضعيف الذي قد ظهر بطالن دَّللته) ()3

ب -أما التساؤل اآلخر :حول املسلم إذا ظهر منه الكفر:
فيقال فيه إن هناك فرقاً بني احلكم إبسالم املعني واحلكم بكفره فاحلكم إبسالمه يكفي فيه اإلقرار

والظاهر ،وهو إسالم حكمي قد يكون معه املعني منافقاً يف الباطن.

أما الكفر فليس حكماً على الظاهر فقط ،وإمنا هو حكم على الظاهر والباطن حبيث َّل يصح أن

حنكم على معني ابلكفر مع احتمال أن يكون غري كافر على احلقيقة .ولذلك َّلبد من النظر للعمل

الذي عمله هذا املعني هل هو أمر َّل حيتمل غري الكفر؟ أم أمر حيتمل الكفر وعدمه؟ أم أن األمر

كفر يف ظاهره ولكن حيتمل أن يكون معذوراً جبهل أو أتول ( .)4نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط
التكفري عند السلف حملمد بن عبدهللا بن علي الوهييب – 201 /1

_________

( )1رسالة ((ضوابط التكفري)) ،عبدهللا القرين ( ،)277قال ابن قدامة (ويف اْلملة فاخلالف بني

األئمة يف قبول توبتهم يف الظاهر من أحكام الدنيا .وأما قبول هللا تعاىل هلا يف الباطن وغفرانه ملن اتب

وأقلع ظاهراً أم ابطناً فال خالف فيه) ((املغين)) (.)128 /8

((( )2أعالم املوقعني)) ( )142 /3وانظر ((اإلْيان)) َّلبن تيمية (.)203

((( )3أعالم املوقعني)) ( ،/ )143 /3وانظر تفصيالً لذلك يف ((الصارم املسلول)) (- 345

 , )358وقد ذكر شيخ اإلسالم عدداً من األدلة يف قتل املنافق إذا تبني نفاقه فلرياجع.

( )4انظر تفصيالً جيداً هلذه املسألة وهلذه احلاَّلت يف رسالة ((ضوابط التكفري)) لعبد هللا القرين
(.)296 - 274
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املبحث الثاين :تكفري املعني والفرق بينه وبني تكفري املطلق
املطلب األول :تكفري املعني
مذهب أهل السنة وسط بني من يقولَّ :ل نكفر من أهل القبلة أحداً ،وبني من يكفر املسلم بكل

ذنب دون النظر إىل توفر شروط التكفري وانتفاء موانعه ،ويتلخص مذهب أهل السنة يف أهنم يطلقون

التكفري على العموم مثل قوهلم :من استحل ما هو معلوم من الدين ابلضرورة كفر ،ومن قال القرآن
خملوق ،أو أن هللا َّل يرى يف اآلخرة كفر ،ولكن حتقق التكفري على املعني َّلبد له من توفر شروط،

وانتفاء موانع ،فال يكون جاهالً وَّل متأوَّلً وَّل مكرهاً  ..اخل.

قال شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه هللا( :فقد يكون الفعل أو املقالة كفراً ،ويطلق القول بتكفري من

قال تلك املقالة ،أو فعل ذلك الفعل ،ويقال :من قال كذا ،فهو كافر ،أو من فعل ذلك ،فهو كافر.
لكن الشخص املعني الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل َّل حيكم بكفره حىت تقوم عليه احلجة

اليت يكفر اتركها .وهذا األمر مطرد يف نصوص الوعيد عند أهل السنة واْلماعة ،فال يشهد على
معني من أهل القبلة أبنه من أهل النارْ ،لواز أن َّل يلحقه ،لفوات شرط أو لثبوت مانع) ()1
فإذا توفرت الشروط وانتفت املوانع حكم بردته فيستتاب فإن اتب وإَّل قتل ،وسنبحث يف هذه

الفقرة:

أ  -النصوص احملذرة من إطالق التكفري على املعني دون بينة وتطبيقات السلف لذلك.

ب -نصوص تدل على تكفري املعني إذا توفرت الشروط وانتفت املوانع وتطبيقات السلف لذلك.

أ -قال ابن أيب العز احلنفي( :وأما الشخص املعني ،إذا قيل :هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه
كافر؟ فهذا َّل نشهد عليه إَّل أبمر جتوز معه الشهادة ،فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معني أن

هللا َّل يغفر له وَّل يرمحه بل خيلده يف النار ،فإن هذا حكم الكافر بعد املوت ،وهلذا ذكر أبو داود يف
(سننه) يف كتاب :األدب ،ابب :النهي عن البغي .وذكر فيه عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال مسعت

رسول هللا يقول(( :كان رجالن يف بين إسرائيل متواخيني ،فكان أحدمها يذنب ،واآلخر جمتهد يف

العبادة فكان َّل يزال اجملتهد يرى اآلخر على الذنب فيقول :أقصر ،فوجده يوماً على ذنب ،فقال له

أقصر ،فقال خليين وريب ،أبعثت علي رقيباً؟ فقال :وهللا َّل يغفر هللا لك ،أو َّل يدخلك هللا اْلنة،

فقبض أرواحهما ،فاجتمعا عند رب العاملني فقال هلذا اجملتهد :أكنت يب عاملاً؟ أو كنت على ما يف

يدي قادراً؟ وقال للمذنب اذهب فادخل اْلنة برمحيت .وقال لآلخر :اذهبوا به إىل النار .قال أبو
هريرة :والذي نفسي بيده ،لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته)) ( )2وهو حديث حسن ،وألن

الشخص املعني ْيكن أن يكون جمتهداً خمطئاً مغفوراً له ،وْيكن أن يكون ممن مل يبلغه ما وراء ذلك من
النصوص ،وْيكن أن يكون له إْيان عظيم وحسنات أوجبت له رمحة هللا) (.)3
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)165 /35

( )2رواه أبو داود ( .)4901وسكت عنه .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ايب داود)) :صحيح.
((( )3شرح العقيدة الطحاوية)) (.)358 ،357
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ومن األحاديث احملذرة من تكفري املسلم قوله صلى هللا عليه وسلم(( :إذا قال الرجل ألخيه اي كافر
فقد ابء به أحدمها)) ( )1قال احلافظ يف الفتح (والتحقيق أن احلديث سيق لزجر املسلم من أن

يقول ذلك ألخيه املسلم وقيل معناه رجعت عليه نقيصته ألخيه ومعصية تكفريه فمعىن احلديث فقد
رجع عليه تكفريه ،فالراجع التكفري َّل الكفر ،فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله) ( )2وقال
القرطيب رمحه هللا( :واحلاصل أن املقول له إن كان كافراً كفراً شرعياً فقد صدق القائل وذهب هبا
املقول له ،وإن مل يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإمثه) (.)3

وهذا الوعيد والزجر إن مل يكن مع الكفر بينة كما ذكر القرطيب ،ومل يكن متأوَّلً ومن فقه البخاري أن
وضع هذا احلديث حتت ابب (من أكفر أخاه بغري أتويل فهو كما قال) مث ذكر بعده ابابً آخر بعنوان

(ابب من مل ير إكفار من قال ذلك متأوَّلً أو جاهالً) مث ذكر بعض األحاديث ( )4الدالة على
املقصود.

ومن األدلة اليت ْيكن اَّلستدَّلل هبا للتحذير من التكفري موقف السلف من أحاديث الوعيد ملن

ارتكب الكبائر وعدم إنفاذها على األعيان من مثل قوله – صلى هللا عليه وسلم(( :-لعن هللا آكل

الراب وموكله وكاتبه وشاهديه)) ( )5ولعنه شارب اخلمر ،والواصلة واملستوصلة والراشي واملرتشي
َّ ِ
ِ
ريا
ين َأيْ ُكلُو َن أ َْم َو َ
ال الْيَـتَ َامى ظُل ًْما إِ َّمنَا َأيْ ُكلُو َن ِيف بُطُوهنِِ ْم ََن ًرا َو َسيَ ْ
وقوله تعاىل :إِ َّن الذ َ
صلَ ْو َن َسع ً

[النساء ]10:إىل غري ذلك من األدلة ( ،)6فهذه األدلة القول ِبوجبها واجب على العموم

واإلطالق من غري أن يعني شخصاً من األشخاص فيقال :ملعون أو مستحق للنار .إلمكان التوبة ،أو
احلسنات املاحية أو املصائب املكفرة وغريها من مكفرات الذنوب بل عد شيخ اإلسالم ابن تيمية

رمحه هللا القول بلحوق الوعيد لكل فرد من األفراد بعينه ،أقبح من قول اخلوارج املكفرين ابلذنوب

واملعتزلة وغريهم ( ،)7والتكفري هو من الوعيد ( )8بل أشد أنواع الوعيد فإذا كان هذا التحذير فيما
دون الكفر ،فالتحذير من إطالق الكفر على التعيني أشد وهللا أعلم.

_________

( )1رواه البخاري ( ،)6104ومسلم ( .)60من حديث ابن عمر رض هللا عنهما.
((( )2فتح الباري)) (.)466 /10
((( )3فتح الباري)) (.)466 /10
((( )4فتح الباري)) (.)515 /10

( )5رواه مسلم ( .)1598من حديث جابر رضي هللا عنه.
( )6انظر مزيداً من األدلة يف ((الفتاوي)) (.)288 ،287 /20
( )7انظر ((الفتاوى)) (.)387،388 /20

( )8انظر ((الفتاوى)) (.)498 /12 ،346 ،345 /23 ،330 /10 ،231 /3
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وقد التزم أهل السنة ِبوجب هذه التوجيهات فعرفوا ابحتياطهم يف التكفري رغم أن أغلب الفرق
ابستثناء املرجئة تتساهل يف املسألة ،بل وتكفر أهل السنة أما أهل السنة فالتزموا الضوابط الشرعية،
يقول شيخ اإلسالم( :فلهذا كان أهل العلم والسنة َّل يكفرون من خالفهم ،وإن كان ذلك املخالف

يكفرهم ،ألن الكفر حكم شرعي ،فليس لإلنسان أن يعاقب ِبثله ،كمن كذب عليك وزىن أبهلك،
ليس لك أن تكذب عليه وتزين أبهله ،ألن الكذب والزَن حرام حلق هللا تعاىل) ( )1وقال رمحه هللا:

(إين من أعظم الناس هنياً عن أن ينسب معني إىل تكفري وتفسيق ومعصية إَّل إذا علم أنه قد قامت

عليه احلجة الرسالية اليت من خالفها كان كافراً اترة وفاسقاً أخرى ،وعاصياً أخرى) (.)2

(وهلذا كنت أقول للجهمية من احللولية والنفاه الذين نفوا أن هللا تعاىل فوق العرش ملا وقعت حمنتهم:

أَن لو وافقتكم كنت كافراً ،ألين أعلم أن قولكم كفر ،وأنتم عندي َّل تكفرون ألنكم جهال ،وكان

هذا خطاابً لعلمائهم وقضاهتم وشيوخهم وأمرائهم) (.)3

فهذا أمنوذج عظيم للتطبيق العملي هلذا املبدأ وفيه رد عملي على أدعياء العلم من املبتدعة الذين

يزعمون أن شيخ اإلسالم يكفر املسلمني إىل آخر هذا الكالم املستند إىل اهلوى والتعصب.
وإليك أمنوذجاً آخر للتطبيق العملي هلذا املنهج وهو موقف اإلمام أمحد إمام أهل السنة رمحه هللا من
أعيان اْلهمية ممن آذوه ،ودعوا الناس إىل بدعتهم وعاقبوا خمالفهم اْلهمية :إن القرآن خملوق ،وإن

هللا َّل يرى يف اآلخرة وغري ذلك ،ويدعون الناس إىل ذلك وْيتحنوهنم ويعاقبوهنم ،إذا مل جييبوهم
ويكفرون من مل جيبهم ،حىت إهنم كانوا إذا أمسكوا األسري مل يطلقوه حىت يقر بقول اْلهمية :إن

القرآن خملوق ،وغري ذلك ،وَّل يولون متولياً وَّل يعطون رزقاً من بيت املال إَّل ملن يقول ذلك ،ومع

هذا فاإلمام أمحد رمحه هللا ترحم عليهم واستغفر هلم لعلمه أبهنم مل يبني هلم أهنم مكذبون للرسول –

صلى هللا عليه وسلم -وَّل جاحدون ملا جاء به ،ولكن أتولوا فأخطأوا ،وقلدوا من قال هلم ذلك
(.)4

يتبني مما سبق أن أهل السنة يطلقون التكفري ابلعموم ،وكذلك الوعيد ولكن احلكم على املعني ابلكفر
والوعيد َّلبد فيه من الدقة واَّلحتياط للتأكد من توفر الشروط وانتفاء املوانع.

لكن ظن بعض املتومهني  -بسبب قراءهتم هلذه النصوص وأمثاهلا  -أن أهل السنة َّل يكفرون املعني،
هكذا ابإلطالق ،وظنهم هذا شبيه بظن من اعتقد أن أهل السنة يتساهلون يف مسألة التكفري ...
ب -نصوص تدل على تكفري املعني إذا توفرت الشروط وانتفت املوانع ،وتطبيقات السلف لذلك.
_________

((( )1الرد على البكري)) (ص.)260 :

((( )2الفتاوى)) ( ،)229 /3يقول اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف تعليقه على هذا الكالم (وهذه
صفة كالمه يف املسألة يف كل موضع وقفنا عليه من كالمه َّل يذكر عدم تكفريه املعني إَّل ويصله ِبا
يزيل اإلشكال إن املراد ابلتوقف عن تكفريه قبل أن تبلغه احلجة ،وأما إذا بلغته حكم عليه ِبا

تقتضيه تلك املسألة من تكفري أو تفسيق أو معصية) ((مفيد املستفيد)) (ص.)10 :

((( )3الرد على البكري)) (ص ،)46 :ومع ذلك فشيخ اإلسالم حكم بكفر من َّل شبهة يف كفره
كالباطنية ومن قامت عليه احلجة  ..اخل.

((( )4الفتاوى)) ( )349 ،348 /23وانظر نصاً شبيهاً (.)489 ،488 /12
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من أتمل كالم أهل السنة يف هذه املسألة يتضح له حتفظهم من إطالق التكفري إَّل إذا قامت احلجة
على املعني ويفهم من ذلك بداهة أنه إذا قامت احلجة على املعني وأصر على عمل الكفر فإنه حيكم
بكفره ويستتاب فإن اتب وإَّل قتل انظر قول شيخ اإلسالم رمحه هللا( :إذا عرف هذا فتكفري (املعني)

من هؤَّلء اْلهال وأمثاهلم حبيث حيكم عليه أبنه من الكفار َّ -ل جيوز اإلقدام عليه إَّل بعد أن تقوم
على أحدهم احلجة الرسالية ،اليت يتبني هبا أهنم خمالفون للرسل ،وإن كانت هذه املقالة َّل ريب أهنا

كفر ،وهكذا الكالم يف تكفري مجيع (املعينني) مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض وبعض املبتدعة

يكون فيه من اإلْيان ما ليس يف بعض ،فليس ألحد أن يكفر أحداً من املسلمني ،وإن أخطأ وغلط

حىت تقام عليه احلجة ،وتبني له احملجة ومن ثبت إْيانه بيقني مل يزل ذلك عنه ابلشك ،بل َّل يزال إَّل

بعد إقامة احلجة ،وإزالة الشبهة) (.)1

إذاً إذا قامت احلجة وزالت الشبهة وتيقنا من إصراره وتكذيبه فالبد من تكفريه وهذا أمر معروف
وجممع عليه لدى علماء األمة قاطبة.

ولذلك ذكر الفقهاء يف كتبهم (كتاب املرتد) وذكروا فيه األحكام املرتتبة على من ارتد عن دينه من
نكاح وإرث ،وحنوه .وتصرفات املرتد يف ردته من بيع وهبة وعتق  ..وكذلك األشياء اليت يصري هبا

املسلم كافراً واستتابته فإذا مل يتب قتل إمجاعاً (.)2
_________

((( )1الفتاوى)) ( )501 ،500 /12وانظر ((الفتاوى)) ( )229 /3وغريها كثري.
( )2انظر(( :املغين)) َّلبن قدامة (ص )123 :وما بعدها.
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وهكذا فعل السلف مع من سب الرسول صلى هللا عليه وسلم أو من مل يرض حبكم الرسول صلى
هللا عليه وسلم ( ،)1أو مع أعيان اْلهمية كاْلعد بن درهم وغيالن الدمشقي ( )2وما ورد من قتل

السحرة ( .. )3اخل وأيضاً (أصحاب رسول صلى هللا عليه وسلم قاتلوا بين حنيفة ،وقد أسلموا مع
النيب صلى هللا عليه وسلم وهم يشهدون أن َّل إله إَّل هللا وأن حممداً رسول هللا ،ويؤذنون ويصلون،

فإن قال :إهنم يقولون :إن مسيلمة نيب ،فقل هذا هو املطلوب .إذا كان من رفع رجالً إىل رتبة النيب
صلى هللا عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ،ومل تنفعه الشهاداتن وَّل الصالة ،فكيف ِبن رفع مشسان

أو يوسف ( )4أو صحابياً أو نبياً إىل مرتبة جبار السموات واألرض؟ ويقال أيضاً :الذين حرقهم علي
رضي هللا عنه وتعلموا العلم من الصحابة ،ولكنهم اعتقدوا يف علي مثل اَّلعتقاد يف يوسف ومشسان
وأمثاهلما ،فكيف أمجع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون املسلمني؟ ..
ويقال أيضاً :بنو عبيد القداح الذين ملكوا املغرب ومصر يف زمان بين العباس ،كلهم يشهدون

أبلسنتهم أن َّل إله إَّل هللا وأن حممداً رسول هللا ،ويدعون اإلسالم ،ويصلون اْلمعة واْلماعة ،فلما

أظهروا خمالفة الشريعة يف أشياء دون ما حنن فيه أمجع العلماء على كفرهم وقتاهلم ،وأن بالدهم بالد

حرب ،وغزاهم املسلمون حىت استنقذوا ما أبيديهم من بلدان املسلمني ويقال أيضاً :الذين قال هللا
فيهمَ :حيلِ ُفو َن ِاب ِ
هلل َما قَالُواْ َولََق ْد قَالُواْ َكلِ َمةَ الْ ُك ْف ِر َوَك َف ُرواْ بَـ ْع َد إِ ْسالَِم ِه ْم [التوبة ]74:أما مسعت هللا
ْ

كفرهم بكلمة مع كوهنم يف زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم وجياهدون معه ويصلون معه ويزكون
ِ
آايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُكنتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزُؤو َن َّلَ تَـ ْعتَ ِذ ُرواْ
وحيجون ويوحدون ،وكذلك الذين قال هللا فيهم :قُ ْل أَ ِابهلل َو َ
قَ ْد َك َف ْرُمت بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم [التوبة ،]66 - 65:فهؤَّلء الذين صرح هللا فيهم ،أهنم كفروا بعد إْياهنم،
وهم مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة تبوك ،قالوا كلمة ذكروا أهنم قالوها على وجه املزاح
.)5( ) ..

_________

( )1انظر(( :الصارم املسلول)) (ص )59 :وما بعدها.
( )2انظر(( :شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) للاللكائي ( )319 /2والبخاري يف ((خلق
أفعال العباد)) (ص ،)118 :والدارمي يف ((الرد على اْلهمية)) (ص.)353 ،352 :

( )3انظر ((فتح اجمليد)) (ص.)292 ،291 :

( )4من الطواغيت اليت كانت تعبد يف جند قدْياً(( ،كشف الشبهات)) (ص.)40 :
((( )5كشف الشبهات)) (ص.)44 - 39 :
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ومن التطبيقات العملية لتكفري املعني إذا قامت عليه احلجة إمجاع السلف على قتال الطائفة املمتنعة
( )1عن شريعة من شرائع اإلسالم الظاهرة املتواترة ،استناداً لقتال الصحابة ملانعي الزكاة رغم إقرارهم

هبا ،واعتمد شيخ اإلسالم هذه القاعدة يف فتواه الشهرية عن التتار ووجوب قتاهلم كحال املرتدين
فقال رمحه هللا( :كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع اإلسالم الظاهرة املتواترة من هؤَّلء

القوم وغريهم فإنه جيب قتاهلم حىت يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك َنطقني ابلشهادتني ،وملتزمني

بعض شرائعه ،كما قاتل أبو بكر الصديق رضي هللا عنه مانعي الزكاة ،وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم
بعد سابقة مناظرة عمر أليب بكر رضي هللا عنهما فاتفق الصحابة رضي هللا عنهم على القتال على

حقوق اإلسالم عمالً ابلكتاب والسنة فأْيا طائفة امتنعت من بعض الصلوات املفروضات أو الصيام،

أو احلج أو التزام حترمي الدماء واألموال ،واخلمر والزَن  ..فإن الطائفة املمتنعة تقاتل عليها وإن كانت
مقرة هبا ،وهذا مما َّل أعلم فيه خالفاً بني العلماء) إىل أن يقول رمحه هللا( :وهؤَّلء عند احملققني من

العلماء ليسوا ِبنزلة البغاة اخلارجني على اإلمام أو اخلارجني عن طاعته ،كأهل الشام مع أمري املؤمنني

علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ،فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معني ،أو خارجون إلزالة

وَّليته ،وأما املذكورون فهم خارجون عن اإلسالم) (ِ )2بنزلة مانعي الزكاة ،وِبنزلة اخلوارج الذين
قاتلهم علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ( ،)3وقال اإلمام حممد بن عبد الوهاب -بعدما ذكر بعض

األمثلة ( -ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماء مع ادعائه اإلسالم وأفتوا بردته لطال الكالم )4( ) ..
وهبذه األمثلة والتطبيقات تتضح الصورة ملريد احلق إن شاء هللا .واخلالصة أن من أظهر شيئاً من

مظاهر الكفر َّل يكفر حىت تقام عليه احلجة للتأكد من دوافعه هلذا العمل فإذا زالت الشبهة وأصر

استتيب فإن اتب وإَّل قتل .لكن يرد تساؤل هنا وهو ما مفهوم قيام احلجة؟ وهل كل من فعل مكفراً
ولو كان يف دار علم ،يقال مل تقم عليه احلجة؟ نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند
السلف حملمد بن عبدهللا بن علي الوهييب – 209 /1

وينبغي أن يُعلم أنه َّل خيلو حال من التزم بغري الشريعة سواء كان مشرعاً أو حاكماً من ثالثة
احتماَّلت:

األول :أن يكون جاهالً بلزوم اَّللتزام ابلشريعة ،غري جاهل وَّل متأول.

الثالث :أن يكون عاملاً بلزوم اَّللتزام ابلشرعية ،لكنه جيهل أن فعله يتعارض مع أصل اَّللتزام

ابلشريعة ،لعدم علمه ابحلكم الشرعي يف ذلك .فال يكون فعله رداً هلا ،أو متأوَّلً غري قاصد رد حكم

هللا ولو علمه.

فمن كان جاهالً أنه يلزمه اتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم ،واَّللتزام ابلشريعة إمجاَّلً فهو كافر كفراً
أصلياً .ألن من شروط حتقيق شهادة أن حممداً رسول هللا العلم ِبدلوهلا ،الذي هو تصديق الرسول
صلى هللا عليه وسلم واَّللتزام ابلشريعة ،تصديقاً والتزاماً إمجالياً ،يقتضي التصديق واَّللتزام

التفصيلي .وهذا األمر َّل يعذر فيه أحد جبهل أو أتول أو إكراه ،فال يتحقق اإلْيان إَّل به ،وَّل تكون

النجاة يف اآلخرة دون حتقيقه.
_________

(َّ )1ل يلزم من املقالة التكفري يف كل حال ،لكن قتال الطائفة املمتنعة من ابب التكفري كما يف كالم
شيخ اإلسالم.

( )2وهذا يدل على تكفري شيخ اإلسالم للتتار.
((( )3جمموع الفتاوى)) ( ،)504 - 502 /28وانظر الفتوى كاملة ومفصلة (- 501 /28

.)543

((( )4الرسائل الشخصية)) (.)220
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لكنا َّل نعلم ذلك من حال املعني ِبجرد فعله الظاهر ،ألنه كما قد يكون جاهالً بوجوب اَّللتزام

ابلشريعة لتحقيق أصل الدين ،فقد يكون غري جاهل ،فال جيوز اْلزم بكفر من ظهر منه ذلك إَّل ما
اطلعنا عليه إبخبار املعني عن نفسه بذلك ،أو اعرتافه به ِبا َّل حيتمل معه إَّل أن يكون جاهالً حبقيقة

اشرتاط اَّللتزام ابلشريعة يف أصل الدين.

وأما من كان غري جاهل بلزوم اَّللتزام ابلشريعة يف حتقيق أصل الدين – كما هو مفرتض يف كل من

أقر ابإلسالم – ورد الشريعة ابلتزامه بغريها تعمداً لذلك فهو كافر ،وَّل ينظر لكونه مستحالً أو غري
مستحل ،جاحداً أو غري جاحد .وهذا هو مناط النزاع بني أهل السنة واملرجئة .فهو نزاع إذن يف
احلكم على املعني َنتج عن النزاع يف حقيقة اإلْيان والكفر على ما سبق بيانه.

وأما العامل بلزوم اَّللتزام ابلشريعة لتحقيق شهادة أن حممداً رسول هللا ،لكن حتققت منه املخالفة يف
الظاهر ابَّللتزام بغري الشريعة ،ولكن َّل على جهة رفض الشريعة وردها ،بل قد يكون عن ظن أبن

فعله َّل يناقض حقيقة اَّللتزام .فهذا َّل حيكم بكفره ِبجرد الفعل.

وهنا َّلبد من إقامة احلجة على املعني ،شبهته ،حىت يعلم أن ما يفعله هو رد لشريعة هللا ،فإن أصر
على فعله كفر ،ألنه حينئذ يكون قد فعل ما فعل رداً ورضاً للشريعة ،وهذا هو مناط التكفري هنا.
وإذا أتملنا هذه احلالة واليت قبلها وجدَنها من حيث الظاهر سواءَّ ،لتفاقهما يف العمل الظاهر.

ونتيجة لذلك فإنه يلزم التبني عن حال املعني قبل تكفريه ،وهل فعل ما فعل رداً للشريعة أم أن له

شبهات وأتوَّلت ،فإن كانت األوىل كان كافراً ،وإن كان ممن يعذر جبهل أو أتول مل حيكم بكفره حىت

تقام احلجة عليه وتزال شبهته.

ويف هذه املسألة وحكمها يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :وَّل ريب أن من مل يعتقد وجوب
احلكم ِبا أنزل هللا على رسوله فهو كافر .فمن استحل أن حيكم بني الناس ِبا يراه عدَّلً من غري اتباع

ملا أنزل هللا فهو كافر .فإنه ما من أمة إَّل وهي أتمر ابحلكم ابلعدل ،وقد يكون العدل يف دينها ما رآه

أكابرهم ،بل كثري من املنتسبني إىل اإلسالم حيكمون بعاداهتم اليت مل ينزهلا هللا ،كسواليف البادية
وكأوامر املطاعني فيهم ،ويرون أن هذا هو الذي ينبغي احلكم به دون الكتاب والسنة ،وهذا هو

الكفر.

فإن كثرياً من الناس أسلموا ولكن مع هذا َّل حيكمون إَّل ابلعادات اْلارية هلم ،اليت أيمر هبا

املطاعون ،فهؤَّلء إذا عرفوا أنه َّل جيوز احلكم إَّل ِبا أنزل هللا فلم يلتزموا ذلك ،بل استحلوا أن

حيكموا خبالف ما أنزل هللا فهم كفار ،وإَّل كانوا جهاَّلً) (.)1
وملخص كالم شيخ اإلسالم رمحه هللا هو:

 - 1أنه قد حيصل ممن هو مسلم التزام بغري الشريعة يف الظاهر ،لكن َّل على جهة رد الشريعة
ورفضها ،بل قد يكون ذلك عن جهل أو شبهة.

 - 2أن من حتقق منه ذلك يف الظاهر َّل يكفر ِبجرد فعله ،وإن كان فعله كفراً ،حىت يعرف أن فعله
يناقض حقيقة اَّللتزام ابلدين الذي يفرتض أنه يعلمه.

 - 3أن من أصر على فعله بعد التعريف والبيان يكفر ،ويسميه شيخ اإلسالم هنا مستحالً ،وهذا

ليس اَّلستحالل الذي يقصده املرجئة ويشرتطونه يف تكفري من شرع من دون هللا ،ألن اَّلستحالل
عندهم َّل ْيكن اَّلطالع عليه إَّل من جهة النطق به ،وأما جمرد الفعل فال دَّللة فيه عندهم على

اَّلستحالل قبل التعريف أو بعده.

وهلذا ذكر اإلمام ابن تيمية أن حتكيم غري الشريعة كفر ،واملرجئة َّل يقولون بذلك فيما يتعلق

ابلوصف الشرعي .وأن من أصر على حتكيم غري الشريعة بعد التعريف يكفر ويكون مستحالً.
واملرجئة َّل يقولون بذلك يف حكم املعني ،والعربة حبقائق األلفاظ َّل بصورها.
_________

((( )1منهاج السنة النبوية)) َّلبن تيمية ()130 /5

()278/6

ويقول الشيخ حممد رشيد رضا عن آايت املائدة وحكم املعرض عن شرع هللا( :يف اآلية األوىل كان
الكالم يف التشريع وإنزال الكتاب مشتمالً على اهلدى والنور ،والتزام األنبياء وحكماء العلماء العمل
به ،والوصية حبفظه .وختم الكالم ببيان أن كل معرض عن احلكم به لعدم اإلذعان له ،رغبة عن

هدايته ونوره ،مؤثراً لغريه عليه فهو كافر به .وهذا واضح َّل يدخل فيه من مل يتفق له احلكم به ،أو
من ترك احلكم به عن جهالة مث اتب إىل هللا .وهذا العاصي برتك احلكم الذي يتحامى أهل السنة

القول بتكفريه) (.)1

ويف بيان الفرق بني احلكم على الفعل واحلكم على الفاعل .واشرتاط انتفاء الشبهة يف تكفري من

حكم ابلقوانني الوضعية يقول الشيخ حممد بن عثيمني حفظه هللا( :من وضع قوانني تشريعية مع علمه

حبكم هللا ،وِبخالفة هذه القوانني حلكم هللا فهذا قد بدل الشريعة هبذه القوانني فهو كافر ،ألنه مل

يرغب هبذا القانون عن شريعة هللا إَّل وهو يعتقد أنه خري للعباد والبالد من شريعة هللا ،وعندما نقول

أبنه كافر فمعىن ذلك أن هذا الفعل يوصل إىل الكفر.

ولكن قد يكون الواضع له معذوراً ،مثل أن يغرر به ،كأن يقال إن هذا َّل خيالف اإلسالم ،أو هذا من
املصاحل املرسلة ،أو هذا مما رده اإلسالم إىل الناس) (.)2

ويقول األستاذ عبد القادر عودة رمحه هللا يف نفس القضية( :من املتفق عليه أن من يستحدث من

املسلمني أحكاماً غري ما أنزل هللا ،ويرتك احلكم بكل أو بعض ما أنزل ،من غري أتويل يعتقد صحته
فإنه يصدق عليهم ما وصفهم به هللا تعاىل من الكفر والظلم والفسق ،كل حبسب حالته) (.)3

ضوابط التكفري عند أهل السنة واْلماعة لعبد هللا بن حممد القرين– ص 171
واملقصود اإلشارة إىل أمرين:

األول :ضرورة اَّلحتياط وعدم التسرع يف إطالق احلكم على املعني ،الذي قد يكون معذورا بوجه من
الوجوه ،وهلذا قال شيخ اإلسالم( :ومل يتدبروا أن التكفري له شروط وموانع قد تنتفي يف حق املعني،

وأن تكفري املطلق َّل يستلزم تكفري املعني إَّل إذا وجدت الشروط وانتفت املوانع .يبني هذا أن اإلمام
أمحد وعامة األئمة الذين أطلقوا هذه العمومات مل يكفروا أكثر من تكلم هبذا الكالم بعينه) (.)4
يطلق ،كما
كفر قوَّلً ُ
وقال :وأصل ذلك أن املقالة اليت هي كفر ابلكتاب والسنة واإلمجاع ،يقال :هي ٌ
دلت على ذلك الدَّلئل الشرعية؛ فإن اإلْيان من األحكام املتلقاة عن هللا ورسوله ،ليس ذلك مما

حيكم فيه الناس بظنوهنم وأهوائهم ،وَّل جيب أن حيكم يف كل شخص قال ذلك أبنه كافر ،حىت يثبت

يف حقه شروط التكفري وتنتفي موانعه ،مثل من قال :إن اخلمر أو الراب حالل؛ لقرب عهده ابإلسالم،
أو لنشوئه يف ابدية بعيدة ،أو مسع كالماً أنكره ومل يعتقد أنه من القرآن ،وَّل أنه من أحاديث رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم (.)5

_________

((( )1تفسري املنار)) حممد رشيد رضا ()404 /6
((( )2القول املفيد على كتاب التوحيد)) الشيخ حممد بن عثيمني ()269 – 268 /2
((( )3التشريع اْلنائي اإلسالمي)) عبد القادر عودة (.)709 /2
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)487 /12
((( )5جمموع الفتاوى)) (.)165 /35
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وقال :والتحقيق يف هذا أن القول قد يكون كفراً ،كمقاَّلت اْلهمية الذين قالوا :إن هللا َّل يتكلم،

طلق القول بتكفري القائل ،كما قال
وَّل يُرى يف اآلخرة ،ولكن قد خيفى على بعض الناس أنه كفر ،فيُ ُ

السلف :من قال :القرآن خملوق فهو كافر ،ومن قال :إن هللا َّل يُرى يف اآلخرة فهو كافر ،وَّل يكفر
الشخص املعني حىت تقوم عليه احلجة ،كمن جحد وجوب الصالة والزكاة ،واستحل اخلمر والزَن،

وأتول؛ فإن ظهور تلك األحكام بني املسلمني أعظم من ظهور هذه ،فإذا كان املتأول املخطئ يف
تلك َّل ُحيكم بكفره إَّل بعد البيان له واستتابته ،كما فعل الصحابة يف الطائفة الذين استحلوا اخلمر،
ففي غري ذلك أوىل وأحرى.)1( .

وقال أيضا :وهلذا اتفق األئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم واإلْيان ،وكان حديث

العهد ابإلسالم ،فأنكر شيئا من هذه األحكام الظاهرة املتواترة ،فإنه َّل ُحيكم بكفره حىت يعرف ما

جاء به الرسول.)2( .

وقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب( :فإن الذي مل تقم عليه احلجة ،هو الذي حديث عهد

ابإلسالم ،أو نشأ ببادية بعيدة ،أو يكون ذلك يف مسائل خفية ،مثل مسألة الصرف والعطف ،فال
يكفر حىت يعرف .وأما أصول الدين اليت وضحها هللا ،وأحكامها يف كتابه ،فإن حجة هللا هي القرآن،
فمن بلغه فقد بلغته احلجة ،ولكن أصل اإلشكال أنكم مل تفرقوا بني قيام احلجة ،وفهم احلجة) (.)3

واألمر الثاين:
التنبيه على خطأ عظيم وقع فيه بعض من تكلم يف ضوابط التكفري ،وهو ظنهم أن الشهوة أو إرادة

الدنيا ،مانع من موانع التكفري ،وأن اإلنسان َّل يكفر إَّل إذا قصد الكفر واعتقده وانشرح صدره به.

ومقصودهم أن اإلنسان لو قال الكفر أو عمله ،عامداً عاملاً أنه كفر ،مث زعم أنه مل يُرد الكفر ،وإمنا

أراد حتصيل شهوة أو عرض من الدنيا ،أنه َّل يكفر.
وهذا ضالل ِبني ،خمالف ملا دل عليه الكتاب والسنة يف مواضع ،فإن هللا تعاىل َّبني أن من أسباب

واستحباهبا ،فكيف أييت من جيعل ذلك مانعا من موانع التكفري.
الكفر والردة إرادةَ احلياة الدنيا
َ
ِ
َّلل ِمن بـ ْع ِد إِْيَانِِه إَِّل من أُ ْك ِرهَ وقَـلْبهُ مطْمئِ ٌّن ِابإلْيَ ِ
ان َولَ ِك ْن َم ْن َش َر َح
َْ
 - 1قال هللا تعاىلَ :م ْن َك َف َر ِاب َّ ْ َ
َ ُ ُ َ
ِ
ضب ِمن َِّ
اآلخرةِ
ِ
يم َذلِ َ
اَّلل َوَهلُ ْم َع َذ ٌ
ك ِأب ََّهنُ ُم ْ
ِابلْ ُك ْف ِر َ
اب َعظ ٌ
ص ْد ًرا فَـ َعلَْي ِه ْم غَ َ ٌ َ
استَ َحبموا ا ْحلَيَاةَ ال مدنْـيَا َعلَى َ
ِ
ِ
َوأ َّ
َن َّ
ين [النحل]107 - 106:
اَّللَ َّل يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َكاف ِر َ
ِ
آايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُك ْنـتُ ْم
 - 2وقال سبحانهَ :ولَئِ ْن َسأَلْتَـ ُه ْم لَيَـ ُقولُ َّن إِ َّمنَا ُكنا َخنُ ُ
ب قُ ْل أَ ِاب ََّّلل َو َ
وض َونَـل َْع ُ
ِ
ٍِ
ِ
ني
تَ ْستَـ ْه ِزئُو َن َّل تَـ ْعتَ ِذ ُروا قَ ْد َك َف ْرُْمت بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم إِ ْن نَـ ْع ُ
ف َع ْن طَائَِفة م ْن ُك ْم نُـ َعذ ْ
ب طَائَِفةً ِأب ََّهنُ ْم َكانُوا ُْجم ِرم َ
[التوبة]66 - 65:
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)619 /7
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)407 /11
((( )3الدرر السنية)) (.)434 /10
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قال شيخ اإلسالم( :والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر لكنه حيمله حب العاجلة على الكفر .يبني
ِ ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
ح ِابلْ ُك ْف ِر
ذلك قولهَ :م ْن َك َف َر ِاب ََّّلل م ْن بَـ ْعد إِْيَانه إَِّل َم ْن أُ ْك ِرهَ َوقَـلْبُهُ ُمط َْمئ ٌّن ِاب ِْإلْيَان َولَك ْن َم ْن َش َر َ
ك ِأب ََّهنُم استحبموا ا ْحليا َة ال مدنْـيا علَى ْاآل ِ
ض ِ ِ
اَّلل وَهلم ع َذاب ع ِظ ِ
َخ َرةِ َوأ َّ
َن َّ
َ َ
اَّللَ
َ
ََ
يم َذل َ ُ ْ َ َ
ص ْد ًرا فَـ َعلَْي ِه ْم غَ َ ٌ
ب م َن َّ َ ُ ْ َ ٌ َ ٌ
َّل يـ ْه ِدي الْ َقوم الْ َكافِ ِرين أُولَئِ َ َّ ِ
ِِ ِ
ين طَبَ َع َّ
ك ُه ُم الْغَافِلُو َن
صا ِرِه ْم َوأُولَئِ َ
اَّللُ َعلَى قُـلُوهب ْم َومسَْع ِه ْم َوأَبْ َ
َْ
َ
ك الذ َ
َ
َّل جرم أ ََّهنُم ِيف ْاآل ِ
اخلَ ِ
َخ َرةِ ُه ُم ْ
اس ُرو َن [النحل ،]107 - 106:فقد ذكر تعاىل من كفر ابهلل من بعد
َََ ْ
ِ
ِ
ِ
استَ َحبموا ا ْحلَيَاةَ ال مدنْـيَا َعلَى ْاآلَخ َرة [النحل]107:
إْيانه وذكر وعيده يف اآلخرة مث قال :ذَل َ
ك ِأب ََّهنُ ُم ْ
وبني تعاىل أن الوعيد استحقوه هبذا .وهللا سبحانه وتعاىل جعل استحباب الدنيا على اآلخرة هو

األصل املوجب للخسران .واستحباب الدنيا على اآلخرة قد يكون مع العلم والتصديق أبن الكفر
يضر يف اآلخرة ،وأبنه ما له يف اآلخرة من خالق) (.)1
ِ
ص ْد ًرا [النحل ]106:فظن أن
وقد اشتبه على بعضهم املراد من قوله تعاىلَ :ولَك ْن َم ْن َش َر َح ِابلْ ُك ْف ِر َ
هذا شرط يف التكفري ،وأنه جيب التحقق من قصد املتكلم هل أراد الكفر أم أراد املال واملتاع .وليس

يف اآلية ما يدل على ما ذهبوا إليه ،بل هذا قيد يف تكفري املكره خاصة ،فال يكفر حال اإلكراه إَّل

أن ينشرح صدره ابلكفر .وكل من تكلم ابلكفر طوعا فقد شرح صدره به.

وقد بني شيخ اإلسالم هذه املسألة بياَن شافيا يف مواضع من كتبه ،قال( :فمن قال بلسانه كلمة

الكفر من غري حاجة عامداً هلا عاملاً أبهنا كلمة كفر ،فإنه يكفر بذلك ظاهرا وابطنا ،وَّل جيوز أن يُقال
إنه يف الباطن جيوز أن يكون مؤمنا ،ومن قال ذلك فقد مرق من اإلسالم .قال هللا سبحانهَ :م ْن َك َف َر
ِ ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
ب
ص ْد ًرا فَـ َعلَْي ِه ْم غَ َ
ِاب ََّّلل م ْن بَـ ْعد إِْيَانه إَِّل َم ْن أُ ْك ِرَه َوقَـلْبُهُ ُمطْ َمئ ٌّن ِاب ِْإلْيَان َولَك ْن َم ْن َش َر َح ِابلْ ُك ْف ِر َ
ضٌ
ِمن َِّ
ِ
يم [النحل , ]106 :ومعلوم أنه مل يُرد ابلكفر هنا اعتقاد القلب فقط؛ ألن
اَّلل َوَهلُ ْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
َ
ذلك َّل يُكره الرجل عليه ،وهو قد استثىن من أُكره .ومل يُرد من قال واعتقد؛ ألنه استثىن املكره،
فعلم أنه أراد :من تكلم بكلمة الكفر
وهو َّل يكره على العقد والقول ،وإمنا يكره على القول فقطُ ،

فعليه غضب من هللا وله عذاب عظيم ،وأنه كافر بذلك إَّل من أُكره وهو مطمئن ابإلْيان ،ولكن من

شرح ابلكفر صدرا من املكرهني فإنه كافر أيضا ،فصار كل من تكلم ابلكفر كافرا إَّل من أكره ،فقال
بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن ابإلْيان .وقال تعاىل يف حق املستهزئنيَّ :لَ تَـ ْعتَ ِذ ُرواْ قَ ْد َك َف ْرُمت بَـ ْع َد
إِْيَانِ ُك ْم [التوبة , ]66 :فبني أهنم كفار ابلقول ،مع أهنم مل يعتقدوا صحته ،وهذا ابب واسع ،والفقه
فيه ما تقدم من أن التصديق ابلقلب ْينع إرادة التكلم وإرادة ٍ
فعل فيه استهانةٌ واستخفاف ،كما أنه
يوجب احملبة والتعظيم) (.)2
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)559 /7
((( )2الصارم املسلول)) (.)975 /3
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ِ
ص ْد ًرا [النحل ]106:قيل :وهذا موافق
وقال( :فإن قيل :فقد قال تعاىلَ :ولَك ْن َم ْن َش َر َح ِابلْ ُك ْف ِر َ
ألوهلا؛ فإنه من كفر من غري إكراه فقد شرح ابلكفر صدرا ،وإَّل َنقض أول اآلية آخرها ،ولو كان
املراد ِبن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بال إكراه مل يستثن املكره فقط ،بل كان جيب أن
يستثىن املكره وغري املكره إذا مل يشرح صدره .وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح هبا صدرا،
ِ
ورةٌ تُـنَـبِئُـ ُه ْم ِِبَا ِيف قُـلُوهبِِ ْم
وهي كفر ،وقد دل على ذلك قوله تعاىلَْ :حي َذ ُر ال ُْمنَاف ُقو َن أَ ْن تُـنَـ َّز َل َعلَْي ِه ْم ُس َ
اَّلل ُخمْرِج ما َحتْ َذرو َن ولَئِن سأَلْتـهم لَيـ ُقولُ َّن إِ َّمنَا ُكنا َخنُوض ونَـلْعب قُل أَ ِاب َِّ
َّلل َوآ ََايتِِه
قُ ِل ْ
استَـ ْه ِزئُوا إِ َّن ََّ ٌ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ُ َ َ ُ ْ

ٍِ
ِ
ب طَائَِفةً ِأب ََّهنُ ْم
َوَر ُسولِ ِه ُك ْنـتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزئُو َن َّل تَـ ْعتَ ِذ ُروا قَ ْد َك َف ْرُْمت بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم إِ ْن نَـ ْع ُ
ف َع ْن طَائَِفة م ْن ُك ْم نُـ َعذ ْ
ِ
ني [التوبة ]66 - 64:فقد أخرب أهنم كفروا بعد إْياهنم ،مع قوهلم :إَن تكلمنا ابلكفر من
َكانُوا ُْجم ِرم َ
غري اعتقاد له بل كنا خنوض ونلعب ،وبني أن اَّلستهزاء ِبايت هللا كفر ،وَّل يكون هذا إَّل ممن شرح
صدره هبذا الكالم ،ولو كان اإلْيان يف قلبه منعه أن يتكلم هبذا الكالم) (.)1

وقال( :وأيضا :فإنه سبحانه استثىن املكره من الكفار ،ولو كان الكفر َّل يكون إَّل بتكذيب القلب
وجهله مل يستثن منه املكره؛ ألن اإلكراه على ذلك ممتنع .فعُلم أن التكلم ابلكفر كفر َّل يف حال
ِ
ص ْد ًرا [النحل ]106:أي َّلستحبابه الدنيا على
اإلكراه .وقوله تعاىلَ :ولَك ْن َم ْن َش َر َح ِابلْ ُك ْف ِر َ
الر ُج ُل ُم ْؤِمنًا َوْيُْ ِسي َكافِ ًرا أ َْو ْيُْ ِسي ُم ْؤِمنًا
صبِ ُح َّ
اآلخرة .ومنه قول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :يُ ْ
ِ
يع ِدينَهُ بِ َع َر ٍ
ض ِم ْن ال مدنْـيَا)) (.)2
َويُ ْ
صبِ ُح َكاف ًرا يَبِ ُ
واآلية نزلت يف عمار بن ايسر وبالل بن رابح وأمثاهلما من املؤمنني املستضعفني ملا أكرههم املشركون
على سب النيب صلى هللا عليه وسلم وحنو ذلك من كلمات الكفر ،فمنهم من أجاب بلسانه كعمار،
ومنهم من صرب على احملنة كبالل ،ومل يكره أحد منهم على خالف ما يف قلبه ،بل أكرهوا على
التكلم ،فمن تكلم بدون اإلكراه مل يتكلم إَّل وصدره منشرح به) (.)3

فتبني هبذا أن انشراح الصدر ابلكفر ،يف حق من تكلم به طائعا :وصف َّلزمَّ ،ل شرط أو قيد يف

التكفري.

ومن فقه شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ،أنه ختم رسالته اْلامعة (كشف الشبهات) بذكر آييت

النحل والتوبة ،قال( :ولكن عليك بفهم آيتني من كتاب هللا:
أوَّلمها :قوله تعاىلَّ :ل تَـ ْعتَ ِذ ُروا قَ ْد َك َف ْرُْمت بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم [التوبة ]66:فإذا حتققت أن بعض الصحابة
الذين غزوا الروم مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب
واملزاح ،تبني لك أن الذي يتكلم ابلكفر ويعمل به خوفاً من نقص ٍ
مال ،أو جاهٍ أو مداراة ألحد،
أعظم ممن يتكلم بكلمة ْيزح هبا.
_________
((( )1جمموع الفتاوى)) (.)220 /7

( )2رواه مسلم ( )118من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ،وهو بلفظ( :أو ْيسي مؤمنا) والذي يف
الفتاوى( :وْيسي مؤمنا).
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)560 /7
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ِ
َّلل ِمن بـ ْع ِد إِْيَانِِه إَِّل من أُ ْك ِرَه وقَـلْبهُ مطْمئِ ٌّن ِاب ِْإلْيَ ِ
ان َولَكِ ْن َم ْن
َْ
واآلية الثانية :قوله تعاىلَ :م ْن َك َف َر ِاب َّ ْ َ
َ ُ ُ َ
ضب ِمن َِّ
ِ
استَ َحبموا ا ْحلَيَاةَ ال مدنْـيَا َعلَى
يم ذَلِ َ
اَّلل َوَهلُ ْم َع َذ ٌ
ك ِأب ََّهنُ ُم ْ
َش َر َح ِابلْ ُك ْف ِر َ
اب َعظ ٌ
ص ْد ًرا فَـ َعلَْي ِه ْم غَ َ ٌ َ
ْاآل ِ
ِ
ِ
َخ َرةِ َوأ َّ
َن َّ
ين [النحل ]106:فلم يعذر هللا من هؤَّلء إَّل من أكره مع
اَّللَ َّل يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َكاف ِر َ
كون قلبه مطمئناً ابإلْيان ،وأما غري هذا فقد كفر بعد إْيانه ،سواء فعله خوفاً أو مداراة ،أو مشحةً
بوطنه أو أهله أو عشريته أو ماله ،أو فعله على وجه املزح أو لغري ذلك من األغراض ،إَّل املكره.

فاآلية تدل على هذا من وجهني:
األول :قوله تعاىل :إَِّل َم ْن أُ ْك ِرهَ فلم يستثن هللا تعاىل إَّل املكره ،ومعلوم أن اإلنسان َّل يكره إَّل على

الكالم أو الفعل ،وأما عقيدة القلب فال يكره أحد عليها.
ك ِأب ََّهنُم استحبمواْ ا ْحليا َة الْ مدنْـيا علَى ِ
ِ
اآلخ َرةِ [النحل , ]107 :فصرح أن هذا
َ َ
ََ
والثاين :قوله تعاىلَ :ذل َ ُ ْ َ َ
الكفر والعذاب مل يكن بسبب اَّلعتقاد واْلهل والبغض للدين وحمبة الكفر ،وإمنا سببه أن له يف ذلك
حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين) (.)1

قال الشيخ صاحل الفوزان حفظه هللا موضحاً وشارحاً( :فاحلاصل أن الذي يتكلم بكلمة الكفر َّل

خيلو من مخس حاَّلت:

احلالة األوىل :أن يكون معتقدا ذلك بقلبه ،فهذا َّل شك يف كفره.

احلالة الثانية :أن َّل يكون معتقدا ذلك بقلبه ،ومل يكره على ذلك ،ولكن فعله من أجل طمع الدنيا
ك ِأب ََّهنُم استحبموا ا ْحلياةَ ال مدنْـيا علَى ْاآل َِخرةِ
ِ
َ َ
ََ
أو مداراة الناس وموافقتهم ،فهذا كافر بنص اآلية :ذَل َ ُ ْ َ َ
َ
[النحل.]107 :

احلالة الثالثة :من فعل الكفر والشرك موافقة ألهله وهو َّل حيبه وَّل يعتقده بقلبه ،وإمنا فعله شحا
ببلده أو ماله أو عشريته.

احلالة الرابعة :أن يفعل ذلك مازحا وَّلعبا ،كما حصل من النفر املذكورين .وهذا يكون كافرا بنص

اآلية الكرْية.
احلالة اخلامسة :أن يقول ذلك مكرها َّل خمتارا ،وقلبه مطمئن ابإلْيان ،فهذا مرخص له يف ذلك دفعا

لإلكراه.

وأما األحوال األربعة املاضية فإن صاحبها يكفر كما صرحت به اآلايت.

ويف هذا رد على من يقول :إن اإلنسان َّل حيكم عليه ابلكفر ولو قال كلمة الكفر أو فعل أفعال

الكفر حىت يعلم ما يف قلبه ،وهذا قول ابطل خمالف للنصوص ،وهو قول املرجئة الضالل) (.)2

وقال أيضا( :وهذا يدل على بطالن قول من يقول :إن من قال كلمة الكفر أو عمل الكفر َّل يكفر

حىت يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل .ومن يقول :إن اْلاهل يعذر مطلقا ولو كان إبمكانه أن يسأل
ويتعلم ،وهي مقالة ظهرت ممن ينتسبون إىل العلم واحلديث يف هذا الزمان) (.)3
_________

((( )1كشف الشبهات)) ،ضمن ((اْلامع الفريد)) (ص )277وما بعدها.
((( )2شرح كشف الشبهات)) للشيخ صاحل الفوزان( ،ص.)122 :
((( )3شرح كشف الشبهات)) للشيخ صاحل الفوزان( ،ص.)55 :
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وقال الشيخ محد بن علي بن عتيق :ردا على أحد املخالفني( :وأما خروجه عما بعث هللا به رسوله
من الكتاب والسنة وما عليه الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم ،فقوله( :فمن شرح ابلكفر صدرا

أي فتحه ووسعه وارتد عن الدين وطابت نفسه ابلكفر ،فذلك الذي ندين هللا بتكفريه) .هذه عبارته،
وصرحيها أن من قال الكفر أو فعلهَّ ،ل يكون كافرا ،وأنه َّل يكفر إَّل من فتح صدره للكفر ووسعه،

وهذا معارضة لصريح املعقول وصحيح املنقول ،وسلوك سبيل غري سبيل املؤمنني؛ فإن كتاب هللا

وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وإمجاع األمة قد اتفقت على أن من قال الكفر أو فعله كفر ،وَّل
يشرتط يف ذلك انشراح الصدر ابلكفر ،وَّل يستثىن من ذلك إَّل املكره .وأما من شرح ابلكفر صدرا،

أي فتحه ووسعه وطابت نفسه به ورضي ،فهذا كافر عدو هلل ولرسوله وإن مل يتلفظ بذلك بلسانه وَّل

فعله جبوارحه ،هذا هو املعلوم بدَّللة من الكتاب والسنة وإمجاع األمة ،ونبني ذلك بوجوه .)1( ) ...
وقد جاء يف سبب نزول آية التوبة ،ما أخرجه ابن جرير وابن أيب حامت وأبو الشيخ وابن مردويه عن

عبدهللا بن عمر رضي هللا عنه قال :قال رجل يف غزوة تبوك يف جملس :ما رأينا مثل قرائنا هؤَّلء،

أرغب بطوَنً ،وَّل أكذب ألسناً ،وَّل أجنب عند اللقاء! فقال رجل يف اجمللس :كذبت ،ولكنك منافق!
ألخربن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم ونزل القرآن .قال

عبدهللا بن عمر :فأَن رأيته متعلقاً حبقب َنقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تنكبه احلجارة ،وهو
ِ
آايتِِه
يقول :اي رسول هللا إمنا كنا خنوض ونلعب ،ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :قُ ْل أَ ِابهلل َو َ
َوَر ُسولِ ِه ُكنتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزُؤون َّلَ تَـ ْعتَ ِذ ُرواْ قَ ْد َك َف ْرُمت بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم [التوبة.)2( ]66 - 65 :
وينبغي أن يُعلم أن هؤَّلء املستهزئني الذين كفروا بعد إْياهنم ،مل يكونوا قبل ذلك كافرين منافقني ،كما

ذهب إليه البعض ،بل التحقيق أهنم كانوا مسلمني معهم إْيان ضعيف ،مل ْينعهم من تلك املقالة،

فكفروا هبا.

وقد بني هللا أن كفرهم كان هبذا القول َّل بشيء آخر ،ومل يكذهبم فيما ادعوه من اهلزل وعدم إرادة

الكفر ،ويف هذا يقول شيخ اإلسالم:
_________

((( )1الدفاع عن أهل السنة واَّلتباع))( ،ص )20 :وما بعدها ،وقد رد على تلك الضاللة من

عشرة أوجه.

( )2رواه الطربي يف ((تفسريه)) ( ،)333 /14وابن أيب حامت يف ((تفسريه)) (.)313 /7
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(وقول من يقول عن مثل هذه اآلايت :إهنم كفروا بعد إْياهنم بلساهنم مع كفرهم أوَّل بقلوهبمَّ :ل

يصح؛ ألن اإلْيان ابللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر ،فال يقال :قد كفرمت بعد إْيانكم ،فإهنم مل
يزالوا كافرين يف نفس األمر .وإن أريد أنكم أظهرمت الكفر بعد إظهاركم اإلْيان ،فهم مل يظهروا للناس

إَّل خلواصهم ،وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا ،بل ملا َنفقوا وحذروا أن تنزل سورة تبني ما يف قلوهبم

من النفاق وتكلموا ابَّلستهزاء صاروا كافرين بعد إْياهنم ،وَّل يدل اللفظ على أهنم ما زالوا منافقني،
ِِ
وقد قال تعاىل :اي أَيمـها النِ م ِ ِ
ِ
اهم َج َهن ِ
ري
فار َوال ُْمنَافق َ
َ َ
َّيب َجاهد الْ ُك َ
س ال َْمص ُ
ني َوا ْغلُ ْظ َعلَْي ِه ْم َوَمأ َْو ُ ْ ُ
َّم َوب ْئ َ
ِ
َحيلِ ُفو َن ِاب َِّ
ِ
َّلل َما قَالُوا َولََق ْد قَالُوا َكل َمةَ الْ ُك ْف ِر َوَك َف ُروا بَـ ْع َد إِ ْسالم ِه ْم َو َمهموا ِِبَا َملْ يَـنَالُوا َوَما نَـ َق ُموا إَِّل أَ ْن
ْ
ِ
ريا َهلُ ْم َوإِ ْن يَـتَـ َولَّ ْوا يُـ َع ِذ ْهبُ ُم َّ
اه ُم َّ
يما ِيف ال مدنْـيَا
اَّللُ َوَر ُسولُهُ ِم ْن فَ ْ
ضلِ ِه فَِإ ْن يَـتُوبُوا يَ ُ
أَ ْغنَ ُ
اَّللُ َع َذ ًااب أَل ً
ك َخ ْ ً
َخرةِ [التوبة ،]74 - 73:فهنا قال :وَك َفروا بـع َد إِس ِ
ِ
الم ِه ْم [التوبة ]74:فهذا اإلسالم قد يكون
َ ُ َْ ْ
َو ْاآل َ
من جنس إسالم األعراب ،فيكون قوله :بعد إْياهنم ،وبعد إسالمهم سواء ،وقد يكونون ما زالوا

منافقني ،فلم يكن هلم حال كان معهم فيها من اإلْيان شيء ،لكوهنم أظهروا الكفر والردة ،وهلذا
ريا َهلُ ْم َوإِ ْن يَـتَـ َولَّ ْوا [التوبة ]74:بعد التوبة عن التوبة يُـ َع ِذ ْهبُ ُم
دعاهم إىل التوبة فقال :فَِإ ْن يَـتُوبُوا يَ ُ
ك َخ ْ ً
اَّلل ع َذااب أَلِيما ِيف ال مدنْـيا و ْاآل ِ
َخ َرةِ [التوبة ]74:وهذا إمنا هو ملن أظهر الكفر فيجاهده الرسول إبقامة
َ َ
َُّ َ ً ً
ِِ
ِِ
ني َوا ْغلُ ْظ َعلَْي ِه ْم [التوبة،]73:
فار َوال ُْمنَافق َ
احلد والعقوبة ،وهلذا ذكر هذا يف سياق قولَ :جاهد الْ ُك َ
ض ِمن وٍِيل وَّل نَ ِ
ص ٍري [التوبة ]74:وهؤَّلء الصنف الذين كفروا
وهلذا قال يف ْتامهاَ :وَما َهلُ ْم ِيف ْاأل َْر ِ ْ َ َ
بعد إسالمهم غري الذين كفروا بعد إْياهنم؛ فان هؤَّلء حلفوا ابهلل ما قالوا ،وقد قالوا كلمة الكفر اليت

كفروا هبا بعد إسالمهم ،ومهوا ِبا مل ينالوا ،وهو يدل على أهنم سعوا يف ذلك فلم يصلوا إىل

مقصودهم ،فإنه مل يقل :مهوا ِبا مل يفعلوا ،لكن ِبا مل ينالوا ،فصدر منهم قول وفعل .قال تعاىلَ :ولَئِ ْن
ب [التوبة , ]65 :فاعرتفوا واعتذروا ،وهلذا قيلَّ :ل تَـ ْعتَ ِذ ُروا قَ ْد
َسأَلْتَـ ُه ْم لَيَـ ُقولُ َّن إِ َّمنَا ُكنا َخنُ ُ
وض َونَـل َْع ُ
ِ
ٍِ
ِ
ني [التوبة , ]66 :فدل
َك َف ْرُْمت بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم إِ ْن نَـ ْع ُ
ف َع ْن طَائَِفة م ْن ُك ْم نُـ َعذ ْ
ب طَائَِفةً ِأب ََّهنُ ْم َكانُوا ُْجم ِرم َ
على أهنم مل يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا ،بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر ،فبني أن اَّلستهزاء ابهلل
وآايته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إْيانه ،فدل على أنه كان عندهم إْيان ضعيف ،ففعلوا هذا
احملرم الذي عرفوا أنه حمرم ولكن مل يظنوه كفرا ،وكان كفرا كفروا به ،فإهنم مل يعتقدوا جوازه) (.)1
وقال الشيخ سليمان بن سحمان رمحه هللا( :وأما قوله :فكما َّل يكون الكافر مؤمنا إَّل ابختياره

لإلْيان ،كذلك َّل يكون املؤمن كافرا من حيث َّل يقصد الكفر وَّل خيتاره ابإلمجاع.
_________
((( )1جمموع الفتاوى)) (.)272 /7
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فاْلواب أن يقال :نعم َّل يكون الكافر مؤمنا إَّل ابختياره لإلْيان ،وأما العكس فمعاذ هللا ،فإنه قياس
ابطل مردود ،واإلمجاع املذكور خمالف لكتاب هللا وسنة رسوله؛ ألن الذين قالوا :ما رأينا مثل قرائنا
هؤَّلء أرغب بطوَن ،وَّل أكذب ألسنا ،وَّل أجنب عند اللقاء ،يعنون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وأصحابه القراء ،مل يقولوها من حيث مل ( )1يقصدوا الكفر ،ومل خيتاروه ،وإمنا قالوه على وجه املزح
واللعب ،فرفع ذلك إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد ارحتل وركب َنقته ،فقال :اي رسول هللا
إمنا كنا خنوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق ،فقال :أابهلل وآايته ورسوله كنتم

تستهزئون  ...وهذا يفيد اإلنسان احلذر ،فإن يف هذا بيان أن اإلنسان قد يكفر بكلمة يتكلم هبا ،أو

عمل يعمل به ،وأشدها خطرا إرادات القلوب ،فهي البحر الذي َّل ساحل له .ويفيد اخلوف من
النفاق األكرب ،فإن هللا تعاىل أثبت هلؤَّلء إْياَن قبل أن يقولوا ما قالوه) (.)2

فتبني أن هؤَّلء املستهزئني قالوا قوَّل مل يعتقدوا صحته ،وَّل جوازه ،ومل يظنوه كفرا ،لكن علموا أنه
حمرم .وهذا صريح يف أنه َّل يُشرتط يف الكفر اعتقاده أو قصده ،بل من قال الكفر أو فعله عاملا

خمتارا ،فهو كافر ،وإن ادعى أنه مل يقصد الكفر ،أو مل يرد إَّل احلياة الدنيا ،بل إرادة احلياة الدنيا هي

الباعث على كفر كثري ممن علموا صدق الرسول ،وأيقنوا أن ما جاء به هو احلق.

وهلذا كان من املقرر عند أهل العلم أن اهلازل ابلكفر يكفر ،مع أنه يدعي أنه مل يعتقد الكفر ومل

يقصد إليه ،وقد يكون صادقا يف نفس األمر ،لكن الفقه يف هذا ما تقدم من أن اإلْيان يف القلب

ْينع من التكلم بكلمة الكفر (.)3

وقد بني شيخ اإلسالم أن وصف اهلزل ُمهدر يف نظر الشرع ،فتبقى الكلمة املكفرة موجبة ملقتضاها،
قال( :ومما يقارب هذا أن كلميت الكفر واإلْيان إذا قَصد اإلنسان هبما غري حقيقتهما :صح كفره ومل

يصح إْيانه؛ فإن املنافق قصد ابإلْيان مصاحل دنياه من غري حقيقة ملقصود الكلمة ،فلم يصح إْيانه،

والرجل لو تكلم بكلمة الكفر ملصاحل دنياه من غري حقيقة اعتقاد صح كفره ابطناً وظاهراً.
وذلك ألن العبد مأمور أبن يتكلم بكلمة اإلْيان معتقدا حلقيقتها ،وأن َّل يتكلم بكلمة الكفر أو

الكذب جادا وَّل هازَّل ،فإذا تكلم ابلكفر أو الكذب ،جادا أو هازَّل كان كافرا أو كاذاب حقيقة ،ألن

اهلزل هبذه الكلمات غري مباح ،فيكون وصف اهلزل ُمهدرا يف نظر الشرع؛ ألنه حمرم ،فتبقى الكلمة
موجبة ملقتضاها) (.)4
_________
( )1العبارة فيها قلق ،وَّل وجه لذكر (مل) هنا وَّل فيما بعدها ،لكن املعىن املراد بني.

((( )2األسنة احلداد يف رد شبهات علوي حداد)) للشيخ سليمان بن سحمان( ،ص )161 :وما
بعدها.

( )3قال القاضي أبو بكر ابن العريب رمحه هللاَّ( :ل خيلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزَّل،
وهو كيفما كان كفر؛ فإن اهلزل ابلكفر كفرَّ ،ل خالف فيه بني األمة) انتهى من ((أحكام القرآن))
( )543 /2ونقله القرطيب ( .)181 /8وقال الشيخ صاحل الفوزان حفظه هللا يف شرح قول شيخ

اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا( :وَّل فرق يف مجيع هذه النواقض بني اهلازل واْلاد واخلائف
إَّل املكره)َّ( :ل فرق يف هذه النواقض العشرة بني اْلاد :الذي يقصد ما يقول أو يفعل ،واهلازل :وهو

الذي َّل يقصد ،وإمنا يفعل هذا من ابب املزح واللعب ،ويف هذا رد على هؤَّلء املرجئة الذين
يقولونَّ :ل يكفر حىت يعتقد بقلبه) .ا .هـ .من ((سلسلة شرح الرسائل))( ،ص.)286
((( )4إقامة الدليل على بطالن التحليل)) ،ضمن ((الفتاوى الكربى)) (.)75 /6
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 - 3وقد دلت السنة على ما دل عليه القرآن ،قال شيخ اإلسالم( :السنة الثالثة عشرة :ما رويناه
من حديث أيب القاسم عبدهللا بن حممد البغوي ثنا حيىي بن عبد احلميد احلماين ثنا علي بن مسهر عن
صاحل بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال :جاء رجل إىل قوم يف جانب املدينة فقال :إن رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم أمرين أن أحكم فيكم برأيي ويف أموالكم ويف كذا ويف كذا وكان خطب امرأة

منهم يف اْلاهلية فأبوا أن يزوجوه مث ذهب حىت نزل على املرأة فبعث القوم إىل رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم فقال(( :كذب عدو هللا)) مث أرسل رجال فقال(( :إن وجدته حيا فاقتله وإن أنت وجدته

ميتا فحرقه ابلنار)) فانطلق فوجده قد لدغ فمات فحرقه ابلنار فعند ذلك قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ((من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)).

ورواه أبو أمحد بن عدي يف كتابه (الكامل) ،قال :ثنا احلسن بن حممد بن عنرب ثنا حجاج بن يوسف

الشاعر ثنا زكراي بن عدي ثنا علي بن مسهر عن صاحل بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال :كان

حي من بين ليث من املدينة على ميلني وكان رجل قد خطب منهم يف اْلاهلية فلم يزوجوه فأاتهم
وعليه حلة فقال :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كساين هذه احللة وأمرين أن أحكم يف أموالكم

ودمائكم مث انطلق فنزل على تلك املرأة اليت كان حيبها فأرسل القوم إىل رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم فقال(( :كذب عدو هللا)) مث أرسل رجال فقال(( :إن وجدته حيا وما أراك جتده حيا فاضرب
عنقه وإن وجدته ميتا فاحرقه ابلنار)) قال فذلك قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من كذب

علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)) ( .)1هذا إسناد صحيح على شرط الصحيح َّل نعلم له علة)
(.)2
إىل أن قال( :مث إن هذا الرجل مل يُذكر يف احلديث أنه قصد الطعن واإلزراء ،وإمنا قصد حتصيل

شهوته ابلكذب عليه ،وهذا شأن كل من تعمد الكذب عليه ،فإنه إمنا يقصد حتصيل غرض له إن مل

يقصد اَّلستهزاء به .واألغراض يف الغالب إما مال أو شرف ،كما أن املتنيب إمنا يقصد -إذا مل يقصد
جمرد اإلضالل -إما الرايسة بنفاذ األمر وحصول التعظيم ،أو حتصيل الشهوات الظاهرة .وابْلملة

فمن قال أو فعل ما هو كفر ،كفر بذلك وإن مل يقصد أن يكون كافرا؛ إذ َّل يكاد يقصد الكفر أحد
إَّل ما شاء هللا) (.)3

ول َِّ
 - 4وروى البخاري ومسلم عَن أَِيب س ِع ٍ
يد ْ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم
ت َر ُس َ
اخلُ ْد ِر ِي أَنَّهُ قَ َ
ال َِمس ْع ُ
ْ
َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ول(( :خيَْر ِ
ِ
ِ
صالهت ْم َوصيَ َام ُك ْم َم َع صيَام ِه ْم َو َع َملَ ُك ْم َم َع َع َمل ِه ْم
يَـ ُق ُ
صالتَ ُك ْم َم َع َ
ج في ُك ْم قَـ ْوٌم َحتْق ُرو َن َ
ُُ
اجرهم ْيَْرقُو َن ِمن ِ
ِ
الرِميَّ ِة)) (.)4
الس ْه ُم ِم ْن َّ
الدي ِن َك َما ْيَُْر ُق َّ
ْ
َويَـ ْق َرءُو َن الْ ُق ْرآ َن َّل ُجيَا ِوُز َحنَ َ ُ ْ ُ
ومعلوم أن عامة هؤَّلء َّل يريدون املروق من الدين ،وَّل يقصدون إليه ،ملا ذكر عنهم من العبادة
العظيمة ،يف غري نفاق ،فدل على أنه قد ْيرق اإلنسان من الدين من غري أن يقصد ذلك.

_________

( )1رواه ابن عدي يف ((الكامل)) ( .)81 /5وقال( :فيه) صاحل بن حيان عامة ما يرويه غري
حمفوظ .وقال الذهيب يف ((سري أعالم النبالء)) ( :)374 /7منكر .وقال ابن حجر يف ((التلخيص

احلبري)) ( :)1469 /4حسن .وقال املعلمي يف ((األنوار الكاشفة)) ( :)137راويه عن ابن بريده
صاحل بن حيان وهو ضعيف له أحاديث منكرة.
((( )2الصارم املسلول)) (.)325 /2
((( )3الصارم املسلول)) (.)339 /2
( )4رواه البخاري ( ،)5058ومسلم (.)1064
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قال الطربي رمحه هللا يف (هتذيب اآلاثر) ،بعد أن سرد أحاديث الباب( :فيه الرد على قول من قال:

َّل خيرج أحد من اإلسالم من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إَّل بقصد اخلروج منه عاملا؛ فإنه مبطل

لقوله يف احلديث(( :يقولون احلق ويقرؤون القرآن وْيرقون من اإلسالم وَّل يتعلقون منه بشيء)) (،)1
ومن املعلوم أهنم مل يرتكبوا استحالل دماء املسلمني وأمواهلم إَّل خبطأ منهم فيما أتولوه من آي
القرآن على غري املراد منه) (.)2

وقال ابن هبرية( :وفيه أن من املسلمني من خيرج من الدين من غري أن يقصد اخلروج منه ،ومن غري

أن خيتار دينا على دين اإلسالم) (.)3

اعتقاد الكفر أو قص َده أو
واحلاصل أن أهل السنة َّل يشرتطون يف التكفري ابألقوال واألفعال،
َ

اح الصدر به ،وَّل جيعلون إرادة احلياة الدنيا واستحباهبا مانعا من تكفري من قال أو فعل ما هو
انشر َ

كفر أكرب.

والقصد املشرتط يف ابب الردة هو قصد الفعل أو القول ،ليَخرج حنو النائم والساهي ،ممن يغلط
ك أَ ْخطَأَ ِم ْن ِشدَّةِ الْ َف َر ِح)) (.)4
ت َع ْب ِدي َوأ َََن َربم َ
فيتكلم ِبا َّل يريد ،كالرجل الذي قال(( :اللَّ ُه َّم أَنْ َ
معترب عند مجيع الناس ،حبيث لو جرى اللفظ
قال شيخ اإلسالم رمحه هللا( :إن قص َد اللفظ ابلعقود ٌ
يف حال نوم أو جنون أو سبق اللسان بغري ما أراده القلب ،مل يرتتب عليه حكم يف نفس األمر) (.)5
وقرر الشاطيب رمحه هللا أن األفعال إذا عريت عن املقاصد ،كانت كحركات العجماوات واْلمادات،

فال يتعلق هبا حكم ( .)6اإلْيان عند السلف وعالقته ابلعمل وكشف شبهات املعاصرين حملمد بن

حممود آل خضري149 /1 -

املطلب الثاين :الفرق بني تكفري املطلق وتكفري املعني
يفرق أهل السنة بني تكفري املطلق وتكفري املعني ،ففي األول يطلق القول بتكفري صاحبه – الذي

تلبس ابلكفر – فيقال :من قال كذا ،أو فعل كذا ،فهو كافر ،ولكن الشخص املعني الذي قاله أو
فعلهَّ ،ل ُحيكم بكفره إطالقاً حىت جتتمع فيه الشروط ،وتنتفي عنه املوانع ،فعندئذ تقوم عليه احلجة

اليت يكفر اتركها.
يقول ابن تيمية:

(وليس ألحد أن يكفر أحداً من املسلمني ،وإن أخطأ وغلط ،حىت تقام عليه احلجة ،وتُبني له احملجة،
ومن ثبت إسالمه بيقني ،مل يزل ذلك عنه ابلشك ،بل َّل يزول إَّل بعد إقامة احلجة ،وإزالة الشبهة)

(.)7

مث يقول( :إن التكفري له شروط وموانع قد تنتفي يف حق املعني ،وإن تكفري املطلق َّل يستلزم تكفري

املعني ،إَّل إذا وجدت الشروط ،وانتفت املوانع ،يبني هذا أن األمام أمحد وعامة األئمة الذين أطلقوا
هذه العمومات ،مل يكفروا أكثر من تكلم هبذا الكالم بعينه) (.)8

ويسوق ابن تيمية بعضاً من األعذار الواردة على املعني ،فيقول:
_________

( )1أصله يف صحيح البخاري
( )2نقله يف ((فتح الباري)) (.)300 /12
( )3نقله يف ((فتح الباري)) (.)301 /12

( )4رواه البخاري ( )6309خمتصراً ،ومسلم ( ،)2747واللفظ له.

(وقررت أن كل لفظ بغري ٍ
قصد من
((( )5الفتاوى الكربى)) ( ،)75 /6وقال يف (:)204 /4
ُ
املتكلم لسهو وسبق لسان أو عدم عقل فإنه َّل يرتتب عليه حكم).

((( )6املوافقات)) ( )149 /1وأجاب عن تصحيح عقود السكران أبنه (ملا أدخل السكر على
نفسه كان كالقاصد) .وقال شيخ اإلسالم( :مث إن أكثرهم صححوا عقود السكران مع عدم قصده
اللفظ .قالوا :ألنه ملا كان حمرما عليه أن يزيل عقله ،كان يف حكم من بقي عقله).ا .هـ .من

((الفتاوى الكربى)) (.)75 /6

((( )7الكيالنية)) (ص ،)94 :و ((جمموع الفتاوى)) (.)466 /12
((( )8الكيالنية)) (ص ،)107 :و ((جمموع الفتاوى)) (.)488 ،487 /12
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(األقوال اليت يكفر قائلها ،قد يكون الرجل مل تبلغه النصوص املوجبة ملعرفة احلق ،وقد تكون عنده،
ومل تثبت عنده ،أو مل يتمكن من فهمها ،وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره هللا هبا ،فمن كان
من املؤمنني جمتهداً يف طلب احلق وأخطأ ،فإن هللا يغفر له خطاايه كائناً ما كان ،سواء كان يف املسائل
النظرية ،أو العملية ،هذا الذي عليه أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ،ومجاهري أئمة اإلسالم)

(.)1

إىل أن قال( :كان اإلمام أمحد – رمحه هللا – يكفر اْلهمية املنكرين ألمساء هللا وصفاته؛ ألن مناقضة
أقواهلم ملا جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم ظاهرة بينة  ...لكن ما كان يكفر أعياهنم ،فإن الذي
يدعو إىل القول أعظم من الذي يقول به ،والذي يعاقب خمالفه أعظم من الذي يدعو فقط  ...ومع

هذا فالذين كانوا من وَّلة األمور يقولون بقول اْلهمية ،ويدعون الناس إىل ذلك ويعاقبوهنم،

ويكفرون من مل جيبهم ،ومع هذا فاإلمام أمحد ترحم عليهم ،واستغفر هلم ،لعلمه أبهنم مل يبني هلم أهنم
مكذبون للرسول ،وَّل جاحدون ملا جاء به ،ولكن أتولوا فأخطأوا ،وقلدوا من قال هلم بذلك ..

وكذلك الشافعي ملا قال حلفص الفرد حني قال -:القرآن خملوق ،كفرت ابهلل العظيم ،بني له أن هذا
القول كفر ،ومل حيكم بردة حفص ِبجرد ذلك؛ ألنه مل يتبني له احلجة اليت يكفر هبا ،ولو اعتقد أنه
مرتد ،لسعى يف قتله) (.)2

ولقد طبق ابن تيمية هذا املسلك ،فكان يقول( :وهلذا كنت أقول للجهمية من احللولية والنفاة الذين
نفوا أن هللا تعاىل فوق العرش ،ملا وقعت حمنتهم :أَن لو وافقتكم كنت كافراً؛ َّلين أعلم أن قولكم

كفر ،وأنتم عندي َّل تكفرون ،ألنكم جهال) (.)3

ويقول الشيخ حممد بن عبدالوهاب( -:ومسألة تكفري املعني مسألة معروفة إذا قال قوَّلً كان القول

به كفراً ،فيقال من قال هبذا القول فهو كافر ،ولكن الشخص املعني إذا قال ذلكَّ ،ل حيكم بكفره
حىت تقوم عليه احلجة اليت يكفر اتركها) (.)4

وهبذا يتضح لنا أن التكفري العام املطلق جيب القول بعمومه وإطالقه ،وأما احلكم على املعني أبنه

كافر ،فهذا يقف على الدليل املعني ،فإن احلكم يقف على ثبوت شروطه ،وانتفاء موانعه ،فالكفر
من الوعيد الذي نطلق القول به ،ولكن َّل حنكم للمعني بدخوله يف ذلك املطلق حىت يقوم فيه

املقتضي الذي َّل معارض له (.)5
وإذا ظهر لنا الفرق بني التكفري املطلق ،وتكفري املعني ،فسندرك خطأ فريقني من الناس ،فهناك فريق

من الناس قد غال ،فادعى تكفري املعني إبطالق ،دون النظر إىل الشروط واملوانع ،وفريق آخر امتنع

عن تكفري املعني إبطالق ،فأغلق ابب الردة .نواقض اإلْيان القولية والعملية لعبد العزيز بن حممد بن
علي العبد اللطيف – ص52

املطلب الثالث :احلكم ملعني ابْلنة أو النار

أهل السنة واْلماعة َّل جيزمون ألحد بعينه كائناً من كان؛ جبنة وَّل َنر إَّل من جزم له رسول هللا صلى
هللا عليه وعلى آله وسلم ولكن يرجون للمحسن ،وخيافون على املسيء (.)6

_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)346 /23

((( )2جمموع الفتاوى)) ( )349 ،348 /23ابختصار.
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)326 /23
((( )4الدرر السنية)) (.)244 /8

( )5انظر ملزيد من التفصيل(( :جمموع الفتاوى)) (،501 ،500 /28 ،498 /12 ،354 /3
.)165 /35

( )6وهلذا َّل حيكم على أحد قتل أو مات أبنه شهيد؛ ألن النية مردها إىل هللا تعاىل .والصحيح أن
يقال :نسأل هللا له الشهادة حنسبه شهيداً إن شاء هللا – وَّل نزكي على هللا أحداً – بصيغة الدعاء

وليس بصيغة اْلزم ألن اْلزم قول على هللا بال علم.
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ويعتقدون أن اْلنة َّل جتب ألحد ،وإن كان عمله حسناً إَّل أن يتغمده هللا بفضله فيدخلها برمحته،
ِ ِ
ضل َِّ
َح ٍد أَبَداً َولَ ِك َّن َّ
اَّللَ يُـ َزكِي َم ْن يَ َ
اَّلل َعلَْي ُك ْم َوَر ْمحَتُهُ َما َزَكا م ْن ُك ْم م ْن أ َ
شاءُ
قال هللا تعاىلَ :ولَ ْوَّل فَ ْ ُ
اَّلل َِمس ِ
يم [النور .]21 :وقال النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم(( :ما من أحد يدخله عمله
َو َُّ ٌ
يع َعل ٌ
اْلنة)) فقيل :وَّل أنت؟ اي رسول هللا! قال(( :وَّل أَن إَّل أن يتغمدين ريب برمحة)) ( .)1الوجيز يف
عقيدة السلف الصاحل لعبد احلميد األثري – ص131 :
وقد قرر هذا احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي يف كتابه حيث قال( :وَّل يقطعون على أحد من أهل امللة

أنه من أهل اْلنة أو من أهل النار ألن علم ذلك يغيب عنهم َّل يدرون على ماذا املوت؟ أعلى

اإلسالم أم على الكفر؟ ولكن يقولون :إن من مات على اإلسالم جمتنبا للكبائر واألهواء واآلاثم فهو

ِ
َّ ِ
الصاحل ِ
ك
آمنُوا َو َع ِملُوا
ات [البينة ،]7 :ومل يذكر عنهم ذنبا أُولَئِ َ
َ
ين َ
من أهل اْلنة لقوله تعاىل :إِ َّن الذ َ
ري ال َِ
ات َع ْد ٍن [البينة ،]8 - 7 :ومن شهد له النيب صلى هللا عليه
ْربيَِّة َج َزا ُؤ ُه ْم ِع ْن َد َرهبِِ ْم َجن ُ
ُه ْم َخ ْ ُ
وسلم بعينه وصح ذلك عنه فإهنم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتصديقا
لقوله) ( .)2اعتقاد أئمة أهل احلديث لإلمساعيلي ص 69 - 68
_________
( )1رواه مسلم ( .)2816من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )2اعتقاد أئمة أهل احلديث)) (ص.)69 - 68 :
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املطلب األول :التكفري والتعذيب يكون بعد قيام احلجة
استدل أهل السنة أبدلة كثرية على أن التكفري ،والتعذيب َّل يكون إَّل بعد قيام احلجة ومنها قوله
ِ
ِ
ِ
ين لِئَالَّ
ني َح َّىت نَـ ْبـ َع َ
تعاىلَ :وَما ُكنا ُم َعذبِ َ
ين َوُمنذ ِر َ
ث َر ُسوَّلً [اإلسراء ]15:وقوله عز وجل :مر ُسالً مبَش ِر َ
ِ
يَ ُكو َن لِ ِ
اد ْتََيَّـ ُز ِم َن الْغَْي ِظ ُكلَّ َما أُل ِْق َي
لناس َعلَى هللا ُح َّجةٌ بَـ ْع َد ال مر ُس ِل [النساء ]165:وقوله تعاىل :تَ َك ُ
ِ
اءَن نَ ِذ ٌير فَ َك َّذبْـنَا َوقُـلْنَا َما نَـ َّز َل َّ
اَّللُ ِمن َش ْي ٍء
ج َسأَ َهلُ ْم َخ َزنَـتُـ َها أََملْ َأيْتِ ُك ْم نَ ِذ ٌير قَالُوا بَـلَى قَ ْد َج َ
فَ
يها فَـ ْو ٌ
ش َر ا ْْلِ ِن َوا ِإل ِ
آايِيت
نس أََملْ َأيْتِ ُك ْم ُر ُس ٌل ِمن ُك ْم يَـ ُق م
[امللك ]9 - 8:وقال تعاىلَ :اي َم ْع َ
صو َن َعلَْي ُك ْم َ
وي ِ
نذ ُرونَ ُك ْم لَِقاء يَـ ْوِم ُك ْم َه َذا قَالُواْ َش ِه ْد ََن َعلَى أَن ُف ِسنَا َوغَ َّرْهتُ ُم ا ْحلَيَاةُ ال مدنْـيَا َو َش ِه ُدواْ َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم أ ََّهنُ ْم
َُ
ِ
ِ
ِ
ث ِيف أُم َها َر ُسوًَّل
ك الْ ُق َرى َح َّىت يَـ ْبـ َع َ
ك ُم ْهل َ
ين [األنعام ]130:وقوله تعاىلَ :وَما َكا َن َربم َ
َكانُواْ َكاف ِر َ
صطَ ِر ُخو َن فِيها ربَّـنَا أَ ْخ ِرجنَا نَـعمل ِ
ري
آايتِنَا [القصص .]59:وقوله تعاىلَ :و ُه ْم يَ ْ
ْ َْ ْ َ
َ َ
يَـ ْتـلُو َعلَْي ِه ْم َ
صاحلًا غَ ْ َ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ني ِمن نَّ ِ
ص ٍري
الَّذي ُكنا نَـ ْع َم ُل أ ََوَملْ نُـ َع ِم ْرُكم ما يَـتَ َذ َّك ُر فيه َمن تَ َذ َّك َر َو َجاء ُك ُم النَّذ ُير فَ ُذوقُوا فَ َما للظال ِم َ
[فاطر.]37:
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا ( :-الكتاب والسنة قد دَّل على أن هللا َّل يعذب أحداً إَّل

بعد إبالغ الرسالة ،فمن مل تبلغه مجلة مل يعذبه رأساً ،ومن بلغته مجلة دون بعض التفصيل مل يعذبه إَّل

على إنكار ما قامت عليه احلجة الرسالية)  ..مث ذكر عدداً من األدلة  ...إىل أن قال( :فمن قد آمن
ابهلل ورسوله ،ومل يعلم بعض ما جاء به الرسول ،فلم يؤمن به تفصيالً ،أما أنه مل يسمعه ،أو مسعه من
طريق َّل جيب التصديق هبا ،أو اعتقد معىن آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به ،فهذا قد جعل فيه

من اإلْيان ابهلل ورسوله ما يوجب أن يثيبه هللا عليه ،وما مل يؤمن به ( )1مل تقم عليه به احلجة اليت

يكفر خمالفها) (.)2

وقال اإلمام ابن القيم رمحه هللا بعدما ذكر هذه اآلايت( :وهذا كثري يف القرآن خيرب أنه إمنا يعذب من

جاءه الرسول وقامت عليه احلجة) (.)3

وقال اإلمام الذهيب رمحه هللا( :فال أيمث أحد إَّل بعد العلم وبعد قيام احلجة عليه ،وهللا لطيف رؤوف
ِ
ث َر ُسوَّلً [اإلسراء ]15:وقد كان سادة الصحابة ابحلبشة
ني َح َّىت نَـ ْبـ َع َ
هبم ،قال تعاىلَ :وَما ُكنا ُم َعذبِ َ
ينزل الواجب والتحرمي على النيب – صلى هللا عليه وسلم – فال يبلغهم إَّل بعد أشهر ،فهم يف تلك
األمور معذورون ابْلهل حىت يبلغهم النص ،وكذا يعذر ابْلهل من مل يعلم حىت يسمع النص وهللا

أعلم) (.)4

لكن قد يقول قائل :إن هذه األدلة املستدل هبا تنفي العذاب يف الدنيا فقط؟ فيقال أوَّلً( :أنه

خالف ظاهر القرآن ،ألن ظاهر القرآن انتفاء التعذيب مطلقاً ،فهو أعم من كونه يف الدنيا ،وصرف
القرآن عن ظاهره ممنوع إَّل بدليل جيب الرجوع إليه.
_________
( )1أي تفصيالً.
((( )2جمموع الفتاوي)) ( ،)494 ،493 /12وانظر (.)308 /17
((( )3طريق اهلجرتني)) (ص ،)384 :وانظر ((تفسري ابن كثري)) (.)28 /3
((( )4الكبائر)) للذهيب ( ،)12حتقيق حمي الدين مستو.
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الوجه الثاين :أن القرآن دل يف آايت كثرية على مشول التعذيب املنفي يف اآلية للتعذيب يف اآلخرة،
ِ ِ
ج َسأَ َهلُ ْم َخ َزنَـتُـ َها أََملْ َأيْتِ ُك ْم نَ ِذ ٌير قالوا بلى [امللك ]9 - 8:وهو دليل على
كقولهُ :كلَّ َما أُلْق َي ف َ
يها فَـ ْو ٌ
أن مجيع أفواج أهل النار ما عذبوا يف اآلخرة إَّل بعد إنذار الرسل) (.)1
وْيكن أن يقال اثلثاً :إن هذه النصوص إذا نفت التعذيب الدنيوي فاألخروي من ابب أوىل وهللا

أعلم.

إذاً َّل تقوم احلجة إَّل إبرسال الرسل وإنزال الكتب وبلوغ ذلك إىل املعني ( .)2نواقض اإلْيان
اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن عبدهللا بن علي الوهييب – 218 /1

ولقد أرسل هللا الرسل عليهم السالم مبشرين ومنذرين ،وأقام سبحانه للناس أسباب اهلداية ،ومن ْتام

ِ
ني َح َّىت
حكمته وعدله أنه َّل يعذب أحداً إَّل بعد قيام احلجة عليه ،كما قال تعاىلَ :وَما ُكنا ُم َعذبِ َ
لناس علَى ِ
ِ
نذ ِر ِ
ِ
ِ
هللا ُح َّجةٌ
نَـ ْبـ َع َ
ين لئَالَّ يَ ُكو َن ل ِ َ
ين َوُم َ
ث َر ُسوَّلً [اإلسراء ]15 :وقال تعاىل :مر ُسالً مبَش ِر َ
ِ ِ
ج َسأَ َهلُ ْم َخ َزنَـتُـ َها أََملْ َأيْتِ ُك ْم نَ ِذ ٌير قَالُوا
بَـ ْع َد ال مر ُس ِل [النساء ،]165 :وقال تعاىلُ :كلَّ َما أُلْق َي ف َ
يها فَـ ْو ٌ
اءَن نَ ِذ ٌير فَ َك َّذبْـنَا َوقُـلْنَا َما نَـ َّز َل َّ
اَّللُ ِمن َش ْي ٍء [امللك.]8 - 7 :
بَـلَى قَ ْد َج َ
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :والذي نفس حممد بيده َّل
يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وَّل نصراين مث ْيوت ومل يؤمن ابلذي أرسلت به ،إَّل كان من

أصحاب النار)) ()3

وتوضيحاً ملا سبق ذكره خنتار نبذة من مقوَّلت العلماء على النحو اآليت:
ِ
ِ ِ
ني
يقول ابن حزم :قال هللا تعاىل ألُنذ َرُكم بِه َوَمن بَـلَ َغ [األنعام ،]19 :وقال عز وجل َوَما ُكنا ُم َعذبِ َ
ث َر ُسوَّلً [اإلسراء.]15 :
َح َّىت نَـ ْبـ َع َ
فنص تعاىل على أن النذارة َّل تلزم إَّل من بلغتهَّ ،ل من مل تبلغه ،وأنه تعاىل َّل يعذب أحداً حىت أيتيه

رسول من عند هللا عز وجل ،فصح بذلك أنه من مل يبلغه اإلسالم أصالً فإنه َّل عذاب عليه ،وهكذا

جاء النص عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( ،أنه يؤتى يوم القيامة ابلشيخ اخلرف ،واألصم ،ومن

كان يف الفرتة ،واجملنون ،فيقول اجملنون ايرب أاتين اإلسالم ،وأَن َّل أعقل ،ويقول اخلرف واألصم،
والذي يف الفرتة أشياء ذكرها ،فيوقد هلم َنر ،ويقال هلم :أدخلوها ،فمن دخلها وجدها برداً
وسالماً)) ( ،)4وكذلك من مل يبلغه الباب من واجبات الدين ،فإنه معذور َّل مالمة عليه.)5( .

ويقول الشاطيب _ :جرت سنته _ سبحانه _ يف خلقه ،أنه َّل يؤاخذ ابملخالفة إَّل بعد إرسال الرسل،
فإذا قامت احلجة عليهم ،فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرٍ ،
ولكل جزاء مثله.
_________

((( )1أضواء البيان)) (.)434 /3

( )2وسيأيت بعض اإليضاح لذلك يف الفصل القادم.
( )3رواه مسلم ()240
( )4رواه أمحد ( )16344( )224 /4ولفظه( :أربعة يوم القيامة :رجل أصم َّل يسمع شيئاً ،ورجل
أمحق ،ورجل هرم ،ورجل مات يف فرتة ،فأما األصم فيقول :رب لقد جاء اإلسالم ،وما أمسع شيئاً
وأما األمحق فيقول :رب لقد جاء اإلسالم والصبيان حيذفوين ابلبعر ،وأما اهلرم فيقول :ريب لقد جاء

اإلسالم وما أعقل شيئاً ،وأما الذي مات يف الفرتة ،فيقول رب ما أاتين لك رسول ،فيأخذ مواثيقهم
ليطيعنه ،فريسل إليهم أن أدخلوا النار ،قال :فوالذي نفس حممد بيده لو دخلوها ،لكانت عليهم

برداً وسالماً) .قال حمققه شعيب األرَنؤوط :حديث حسن .وقال األلباين يف ((صحيح اْلامع))

( :)881صحيح.
((( )5الفصل)) (.)105 /4
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كما أنه تعاىل أنزل القرآن برهاَنً يف نفسه على صحة ما فيه ،وإقامة للحجة وزاد على يدي رسوله
عليه الصالة والسالم من املعجزات ما يف بعضه كفاية ()1

ويقول ابن تيمية :وهذا أصل َّلبد من إثباته ،وهو أنه قد دلت النصوص على أن هللا َّل يعذب إَّل
من أرسل إليه رسوَّلً تقوم به احلجة عليه)2( .

مث ساق النصوص القرآنية الدالة على ذلك  ...مث قال:

وإذا كان كذلك ،فمعلوم أن احلجة إمنا تقوم ابلقرآن على من بلغه ،كقوله تعاىل :ألُن ِذ َرُكم بِ ِه َوَمن بَـلَ َغ
[األنعام .]19 :فمن بلغه بعض القرآن دون بعض ،قامت احلجة عليه ِبا بلغه دون ما مل يبلغه)3( .

"

مث قال( :والذي عليه السلف واألئمة أن هللا تعاىل َّل يعذب إَّل من بلغته الرسالة ،وَّل يعذب إَّل من
خالف الرسل كما دل عليه الكتاب والسنة ،ومن مل تقم عليه احلجة يف الدنيا ابلرسالة كاألطفال،

واجملانني وأهل الفرتات ،فهؤَّلء فيهم أقوال ،أظهرها ما جاءت به اآلاثر أهنم ْيتحنون يوم القيامة،
فيبعث إليهم من أيمرهم بطاعته ،فإن أطاعوه استحقوا الثواب ،وإن عصوه استحقوا العذاب) (.)4

 ...ويقرر ابن القيم أن العذاب يستحق بسببني ،أحدمها :اإلعراض عن احلجة وعدم إرادهتا والعمل

هبا وِبوجبها ،والثاين :العناد هلا بعد قيامها وترك إرادة موجبها ،فاألول كفر إعراض ،والثاين كفر عناد،
وأما اْلهل مع عدم قيام احلجة ،وعدم التمكن من معرفتها ،فهذا الذي نفى هللا التعذيب عنه حىت

تقوم حجة الرسل (.)5

ومن الفوائد اليت أوردها العراقي يف شرحه حلديث ((َّل يسمع يب أحد من هذه األمة  )) ..قوله:

ومفهومه إن مل تبلغه دعوة اإلسالم فهو معذور على ما تقرر يف األصول أن َّل حكم قبل ورود الشرع

على الصحيح (.)6
وأورد الشنقيطي مسألة (هل يعذر املشركون ابلفرتة ( )7أم َّل؟) مث قال( :والتحقيق أهنم معذورون

ابلفرتة يف الدنيا ،وأن هللا يوم القيامة ْيتحنهم بنار أيمرهم ابقتحامها ،فمن اقتحمها دخل اْلنة ،وهو
الذي كان يصدق الرسل لو جاءته يف الدنيا ،ومن امتنع دخل النار وعذب فيها ،وهو الذي كان

يكذب الرسل لو جاءته يف الدنيا؛ ألن هللا يعلم ما كانوا عاملني لو جاءهتم الرسل) (.)8

ومن خالل ما أوردَنه من نصوص ونقول ،يتقرر أن العذاب واملؤاخذة َّل يقع إَّل بعد النذارة وقيام
احلجة ،وأن أهل الفرتة ومن يف حكمهم ْيتحنون يوم القيامة ،كما جاءت بذلك األحاديث وهللا تعاىل

أعلم ( .)9نواقض اإلْيان القولية والعملية لعبد العزيز بن حممد بن علي العبد اللطيف– ص56

من بلغته الدعوة ،فقد قامت عليه احلجة ،كما قال ابن تيمية( :حكم الوعيد على الكفرَّ ،ل يثبت يف
حق الشخص املعني ،حىت تقوم عليه حجة هللا اليت بعث هبا رسله) (.)10

_________

((( )1املوافقات)) ( ،)377 /3بتصرف يسري.

((( )2اْلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح)) (.)309 /1
((( )3اْلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح)) (.)310 /1

((( )4اْلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح)) ( .)312 /1ابختصار ،وانظر ((جمموع الفتاوى))
(تفسري سورة اإلخالص) (.)308 /17
((( )5طريق اهلجرتني)) (ص  ،)414وانظر ((مدارج السالكني)) (.)188 /1
((( )6طرح التثريب شرح التقريب)) (.)160 /7

( )7الفرتة :هي ما بني كل نبيني كانقطاع الرسالة بني عيسي عليه السالم وحممد صلى هللا عليه وسلم
 /انظر ((تفسري ابن كثري)) (.)34 /2

((( )8أضواء البيان)) ( ،)481 /3وانظر التفصيل هلذه املسألة يف نفس الكتاب (- 474 /3
.)484

( )9انظر للمزيد من التفصيل يف هذا املطلب(( :تفسري ابن كثري)) ( ،)32 - 28 /3و ((إيثار
احلق)) َّلبن الوزير (ص(( ،)206فتح الباري)) ((( ،)246 /3تفسري املنار)) (،)73 ،72 /6
((أهل الفرتة ومن يف حكمهم)) ملوفق أمحد شكري.

((( )10بغية املراتد)) (ص.)311 :
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ويقول يف موضع آخر :إن حكم اخلطاب َّل يثبت يف حق املكلف إَّل بعد البالغ لقوله تعاىل:
ِ
ِ ِ
ث َر ُسوَّلً [اإلسراء،]15 :
ني َح َّىت نَـ ْبـ َع َ
ألُنذ َرُكم بِه َوَمن بَـلَ َغ [األنعام ]19 :وقولهَ :وَما ُكنا ُم َعذبِ َ

لناس علَى ِ
ِ
ِ
هللا ُح َّجةٌ بَـ ْع َد ال مر ُس ِل [النساء ،]165 :ومثل هذا يف القرآن متعدد،
ولقوله :لئَالَّ يَ ُكو َن ل ِ َ
بني هللا سبحانه أنه َّل يعاقب أحداً حىت يبلغه ما جاء به الرسول ()1

وقد يشكل على البعض :كيف تقوم احلجة على من قضى هللا تعاىل خبذَّلنه وحرمانه؟ ولكن كما قال

ابن القيم رمحه هللا:

(فإن قيل كيف تقوم حجته عليهم ،وقد منعهم من اهلدى ،وحال بينهم وبينه ،قيل :حجته قائمة
عليهم بتخليته بينهم وبني اهلدى ،وبيان الرسل هلم ،وإراءهتم الصراط املستقيم حىت كأهنم يشاهدونه

عياَنً ،وأقام هلم أسباب اهلداية ابطناً وظاهراً ،ومل حيل بينهم وبني تلك األسباب ،ومن حال بينه وبينها

منهم بزوال عقل ،أو صغر َّل ْتييز معه ،أو كونه بناحية من األرض مل تبلغه دعوة رسله ،فإنه َّل يعذبه

حىت يقيم عليه حجته ،فلم ْينعهم من هذا اهلدى ،ومل حيل بينهم وبينه ،نعم قطع عنهم توفيقه ،ومل يرد
من نفسه إعانتهم واإلقبال بقلوهبم إليه ،فلم حيل بينهم وبني ما هو مقدور هلم ،وإن حال بينهم وبني

ما َّل يقدرون عليه ،وهو فعله ومشيئته وتوفيقه .)2( ) ...

 - 2وأمر آخر وهو أن إقامة احلجة ليس لكل مسألة مطلقاً ... ،فهناك أمور كاملسائل الظاهرة مما
هو معلوم من الدين ابلضرورة َّل يتوقف يف كفر قائلها ،ولذا يقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب:

(ومسألة تكفري املعني مسألة معروفة ،إذا قال قوَّلً يكون القول به كفراً ،فيقال من قال هبذا القول
فهو كافر ،لكن الشخص املعني إذا قال ذلك َّل حيكم بكفره حىت تقوم عليه احلجة اليت يكفر

اتركها ،وهذا يف املسائل اخلفية اليت قد خيفى دليلها على بعض الناس  ...وأما ما يقع منهم يف

املسائل الظاهرة اْللية ،أو ما يعلم من الدين ابلضرورة فهذا َّل يتوقف يف كفر قائله) (.)3
ويقول الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ( :إن الذين توقفوا يف تكفري املعني ،يف األشياء اليت قد

خيفى دليلها ،فال يكفر حىت تقوم عليه احلجة الرسالية من حيث الثبوت والدَّللة ،فإذا أوضحت له

احلجة ابلبيان الكايف كفر سواء فهم ،أو قال :ما فهمت ،أو فهم وأنكر ،ليس كفر الكفار كله عن
عناد وأما ما علم ابلضرورة أن رسول هللا جاء به وخالفه ،فهذا يكفر ِبجرد ذلك ،وَّل حيتاج إىل
تعريف سواء يف األصول أو الفروع ما مل يكن حديث عهد ابإلسالم) (.)4
 - 3وإذا أردَن أن نتحدث عن الضابط يف قيام احلجة على املعني ،فيمكن القول أبن األصل أنه َّل

تكفري للمعني إَّل إذا كانت احلجة الرسالية قد بلغته ،وقد يراد ببلوغ احلجة الرسالية جمرد البلوغ العام
الذي تقوم به احلجة أبصل الدين الذي هو عبادة هللا والتقرب إليه وحده واإلتباع اجململ للشريعة،

وقد يراد ببلوغ احلجة ما يتعلق بتفاصيل احلجة الرسالية ،واإلتباع املفصل للشريعة بفعل األوامر

واجتناب النواهي ،فالبد فيه إلقامة احلجة من اإلبالغ التفصيلي ،فمن مل تبلغه حجة هللا بشيء من
تلك األمور ،مل يكن مكلفاً ،فاحلجة الرسالية على التفصيل شرط يف التكليف.

وأما اإلقرار أبصل الدين الشهادتني علماً وعمالً فهو كاف يف قيام احلجة يف استحقاق هللا وحده
للعبادة دون غريه ،وجممل اإلتباع للشريعة (.)5
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)41 /22
((( )2شفاء العليل)) (ص.)173 :
((( )3الدرر السنية)) ( )244 /8وانظر (.)90 /8

((( )4فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم)) ( ،)74 /1وانظر ((فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث
واإلفتاء)) (.)528 /1
( )5انظر للمزيد(( :رسالة ضوابط التكفري)) لعبد هللا القرين (ص )326 - 298
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وأما شرط قيام احلجة على اخللق (فاحلجة على العباد إمنا تقوم بشيئني :بشرط التمكن من العلم ِبا
أنزل هللا ،والقدرة على العمل به ،فأما العاجز عن العلم كاجملنون ،أو العاجز عن العمل ،فال أمر عليه
وَّل هني ،وإذا انقطع العلم ببعض الدين ،أو حصل العجز عن بعضه ،كان ذلك يف حق العاجز عن

العلم أو العمل بقوله ،كمن انقطع عن العلم جبميع الدين أو عجز عن مجيعه كاجملنون مثالً ،وهذه

أوقات الفرتات) (.)1

 - 4ومما جيدر ذكره هاهنا أن قيام احلجة خيتلف ابختالف األحوال واألزمان واألشخاص ،كما قال
ابن القيم( :إن قيام احلجة خيتلف ابختالف األزمنة واألمكنة واألشخاص فقد تقوم حجة هللا على
الكفار يف زمان دون زمان ،ويف بقعة وَنحية دون أخرى ،كما أهنا تقوم على شخص دون آخر ،إما

لعدم عقله وْتييزه كالصغري واجملنون ،وإما لعدم فهمه كالذي َّل يفهم اخلطاب ،ومل حيضر ترمجان يرتجم
له) (.)2

 - 5كما ينبغي أن يفرق بني قيام احلجة وفهم احلجة ،كما قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب:

(وأصل اإلشكال أنكم مل تفرقوا بني قيام احلجة وفهم احلجة ،فإن أكثر الكفار واملنافقني مل يفهموا
ب أ َّ
َن أَ ْكثَـ َرُه ْم يَ ْس َم ُعو َن أ َْو يَـ ْع ِقلُو َن إِ ْن ُه ْم إَِّلَّ
سُ
حجة هللا مع قيامها عليهم ،كما قال تعاىل أ َْم َحتْ َ
َض مل َسبِيالً [الفرقان.]44 :
َكاألَنْـ َع ِام بَ ْل ُه ْم أ َ
وقيام احلجة وبلوغها نوع ،وفهمهم إايها نوع آخر ،وكفرهم ببلوغها إايهم وإن مل يفهموها نوع آخر،

فإن أشكل عليكم ذلك ،فانظروا قول صلى هللا عليه وسلم يف اخلوارج(( :أينما لقيتموهم

فاقتلوهم)) )3( .مع كوهنم يف عصر الصحابة ،وحيقر اإلنسان عمل الصحابة معهم وقد بلغتهم
احلجة ،ولكن مل يفهموها) (.)4

ويقول أيضاً0( :من املعلوم أن قيام احلجة ليس معناه أن يفهم كالم هللا ورسوله مثل فهم أيب بكر

رضي هللا عنه ،بل إذا بلغه كالم هللا ورسوله ،وخال من شيء يعذر به فهو كافر ،كما كان الكفار
كلهم تقوم عليهم احلجة ابلقرآن ،مع قول تعاىلَ :و َج َعلْنَا َعلَى قُـلُوهبِِ ْم أَكِنَّةً أَن يَـ ْف َق ُهوهُ [اإلسراء:
 ]46وقوله :إِ َّن َش َّر الدَّو َّ ِ ِ
ص مم الْبك َّ ِ
ين َّلَ يَـ ْع ِقلُو َن [األنفال.)5( )]22 :
َ
ْم الذ َ
اب عن َد هللا ال م ُ ُ
ومقصود الشيخ اإلمام من فهم احلجة ها هنا :أي الفهم الذي يقتضي اَّلنتفاع والتوفيق واَّلهتداء،

كما مثل له بفهم الصديق رضي هللا عنه ،وأما قيام احلجة فتقضي اإلدراك وفهم الدَّللة ،واإلرشاد،
استَ َحبموا ال َْع َمى َعلَى ا ْهلَُدى
وإن مل يتحقق توفيق أو انتفاع ،كما قال هللا تعاىل َوأَما َمثُ ُ
ود فَـ َه َديْـنَ ُ
اه ْم فَ ْ
[فصلت.]17 :

ومما يؤكد ذلك ما سطره تلميذه الشيخ محد بن َنصر بن معمر رمحه هللا حيث قال( :وليس املراد
بقيام احلجة أن يفهمها اإلنسان فهماً جلياً كما يفهمها من هداه هللا ووفقه ،وانقاد ألمره ،فإن الكفار
قد قامت عليه حجة هللا مع إخباره أبنه جعل على قلوهبم أكنة أن يفقهوه) ( .)6نواقض اإلْيان

القولية والعملية لعبد العزيز بن حممد بن علي
العبد اللطيف – ص71 :
_________
((( )1جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية ( ،)59 /20وانظر ((جمموع الفتاوى)) (.)17 /19
((( )2طريق اهلجرتني)) (ص.)414 :

( )3رواه البخاري ( ،)6931ومسلم (.)1066

((( )4جمموعة مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب)) (.)13 ،12 /3
((( )5الدرر السنية)) ( )79 /8وانظر كالم الشيخ عبدهللا أاب بطني يف ((الدرر السنية)) (/8
 )214 ،213و ((جمموعة الرسائل واملسائل النجدية)) (.)515 /4

((( )6جمموعة الرسائل واملسائل النجدية)) ( )638 /4وانظر رسالة ((ضوابط التكفري)) للقرين
(ص.)345 ،344 :
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املطلب الثاين :كيفية قيام احلجة على املعني
أكد العلماء على ضرورة بلوغ احلجة للمعني ،وثبوهتا عنده وْتكنه من معرفتها ،وكل ذلك َّل يتم إَّل
بوجود من حيسن إقامة احلجة.

يقول شيخ اإلسالم يف ذلك( :وهكذا األقوال اليت يكفر قائلها :قد يكون الرجل مل تبلغه النصوص
املوجبة ملعرفة احلق ،وقد تكون عنده ومل تثبت عنده ،أو مل يتمكن من فهمها ،وقد يكون قد عرضت

له شبهات يعذره هللا هبا ،فمن كان من املؤمنني جمتهداً يف طلب احلق وأخطأ فإن هللا يغفر له خطأه
كائنا ما كان) ( )1ويقول اإلمام ابن القيم – رمحه هللا – (وأما كفر اْلهل مع عدم قيام احلجة،

وعدم التمكن من معرفتها ،فهذا الذي نفى هللا التعذيب عنه حىت تقوم حجة الرسل) ( .. )2ويقول

أيضاً .( :فإن حجة هللا قامت على العبد إبرسال الرسل ،وإنزال الكتب ،وبلوغ ذلك إليه ،وْتكنه من
العلم به ،سواء علم أو جهل ،فكل من ْتكن من معرفة ما أمر هللا به وهنى عنه ،فقصر عنه ومل يعرفه،

فقد قامت عليه احلجة ،وهللا سبحانه َّل يعذب أحداً إَّل بعد قيام احلجة عليه) (.)3

ويقول اإلمام ابن حزم – رمحه هللا ( :-وكل ما قلناه فيه أنه يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام احلجة،
فهو ما مل تقم احلجة عليه ،معذور مأجور وإن كان خمطئا ،وصفة قيام احلجة عليه أن تبلغه فال يكون

عنده شيء يقاومها وابهلل التوفيق) (.)4

وحكى الشيخ إسحاق بن عبد الرمحن بن حسن عن اإلمام اجملدد أنه (قرر أن من قامت عليه احلجة،

وأتهل ملعرفتها ،يكفر بعبادة القبور) ( )5ويقول العالمة سليمان بن سحمان كالماً متيناً مهما حول
من يقيم احلجة( :الذي يظهر يل وهللا أعلم أهنا َّل تقوم احلجة إَّل ِبن حيسن إقامتها ،وأما من َّل

حيسن إقامتها كاْلاهل الذي َّل يعرف أحكام دينه وَّل ما ذكره العلماء يف ذلك ،فإنه َّل تقوم به

احلجة) (.)6

إذاً خالصة ما سبق أن يقالَّ ،لبد من قيام حجة صحيحة تنفي عمن تقام عليه أي شبهة أو أتويل،

وبذلك ندرك عظم املسئولية امللقاة على عاتق العلماء والدعاة ممن حيسن إقامة احلجة ،ليقيموا احلجة

على اخللق ويزيلوا الشبه عنهم .نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن
عبدهللا بن علي الوهييب – 243 /1
_________

((( )1جمموع الفتاوي)) ( )346 /23ومثله (.)59 /20( )231 /3

((( )2طريق اهلجرتني)) ( ،)384كالم اإلمام ابن القيم يف احلكم األخروي ،لكن الشاهد منه قوله
وعدم التمكن من معرفتها).
((( )3مدارج السالكني)) (.)239 /2

((( )4اإلحكام َّلبن حزم)) (.)67 /1

((( )5حكم تكفري املعني)) (ص.)18 :
((( )6منهاج احلق واَّلتباع)) (ص.)68 :
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املطلب الثالث :قيام احلجة خيتلف ابختالف األزمنة واألمكنة واألشخاص
أن قيام احلجة خيتلف ابختالف األزمنة واألمكنة واألشخاص فاملسألة نسبية فقد تقوم احلجة على

أهل هذا البلد َّلنتشار العلم والعلماء ،وَّل تقوم على بلد آخر لضعف من يدعو ويبلغ ،وقد تقوم
احلجة على هذا الشخص لعلمه وفهمه ،وَّل تقوم على آخر لعدم ْتكنه من العلم ألنه حديث عهد

إبسالم ،أو نشأ ببادية بعيدة وحنو ذلك.

يقول شيخ اإلسالم رمحه هللا( :وكثري من الناس قد ينشأ يف األمكنة واألزمنة الذي يندرس فيها كثري

من علوم النبوات ،حىت َّل يبقى من يبلغ ما بعث هللا به رسوله من الكتاب واحلكمة ،فال يعلم كثرياً
مما يبعث هللا به رسوله وَّل يكون هناك من يبلغه ذلك ،ومثل هذا َّل يكفر ،وهلذا اتفق األئمة على أن
من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم واإلْيان ،وكان حديث العهد ابإلسالم ،فأنكر شيئاً من هذه

األحكام الظاهرة املتواترة فإنه َّل حيكم بكفره حىت يعرف ما جاء به الرسول) ( ،)1وقال أيضاً... ( :
وهلذا لو أسلم رجل ومل يعلم أن الصالة واجبة عليه ،أو مل يعلم أن اخلمر حيرم مل يكفر بعدم اعتقاد

إجياب هذا وحترمي هذا .بل ومل يعاقب حىت تبلغه احلجة النبوية) ( .)2وقد فصل يف هذا املعىن ،وزاده
إيضاحاً اإلمام اخلطايب حيث قال ... ( :وهل إذا أنكرت طائفة من املسلمني يف زماننا فرض الزكاة،
وامتنعوا عن أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟.

قلناَّ :ل ،فإن من أنكر فرض الزكاة يف هذه األزمان كان كافراً إبمجاع املسلمني والفرق بني هؤَّلء

وأولئك أهنم إمنا عذروا ألسباب وأمور َّل حيدث مثلها يف هذا الزمان ،منها قرب العهد بزمان الشريعة

الذي كان يقع فيه تبديل األحكام ابلنسخ ،ومنها أن القوم كانوا جهاَّلً أبمور الدين وكان عهدهم

ابإلسالم قريباً فدخلتهم الشبهة فعذروا ،فأما اليوم وقد شاع دين اإلسالم ،واستفاض يف املسلمني

علم وجوب الزكاة حىت عرفها اخلاص والعام واشرتك فيه العامل واْلاهل ،فال يعذر أحد بتأول يتأوله

يف إنكارها ،وكذلك األمر يف كل من أنكر شيئا مما أمجعت األمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه

منتشراً كالصلوات اخلمس ،وصوم شهر رمضان واَّلغتسال من اْلنابة وحترمي الزَن واخلمر ونكاح

ذوات احملارم وحنوها من األحكام إَّل أن يكون رجالً حديث عهد ابإلسالم وَّل يعرف حدوده فإنه إذا

أنكر شيئاً منها جهالً به مل يكفر وكان سبيله سبيل أولئك القوم يف بقاء اسم الدين عليه ،فأما ما كان

اإلمجاع فيه معلوماً من طريق علم اخلاصة كتحرمي نكاح املرأة على عمتها وخالتها وأن القاتل عمداً َّل
يرث ،وأن للجدة السدس وما أشبه ذلك من األحكام فإن من أنكرها َّل يكفر بل يعذر فيها لعدم

استفاضة علمها يف العامة) (.)3
_________

((( )1جمموع الفتاوي)) ( ،)407 /11وانظر ( )619،35،165 ،610 /7وغريها.
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)407 /11
((( )3معامل السنن)) للخطايب ( ،)8 /2و ((مسلم بشرح النووي)) (.)173 /1
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ومثال ذلك ما قاله اإلمام ابن قدامة – رمحه هللا – يف حكم من جحد وجوب الصالة( :وَّل خالف
بني أهل العلم يف كفر من تركها جاحداً لوجوهبا إذا كان ممن َّل جيهل مثله ذلك ،فإن كان ممن َّل
يعرف الوجوب كحديث اإلسالم والناشيء بغري دار اإلسالم أو ابدية بعيدة عن األمصار وأهل

العلم ،مل حيكم بكفره ،وعرف ذلك وتثبت له أدلة وجوهبا فإن جحدها بعد ذلك كفر ،وأما اْلاحد

هلا َنشئا يف األمصار بني أهل العلم فإنه يكفر ِبجرد جحدها ،وكذلك احلكم يف مباين اإلسالم كلها

وهي الزكاة والصيام ،واحلج ألهنا مبادئ اإلسالم وأدلة وجوهبا َّل تكاد ختفى إذ كان الكتاب والسنة
مشحونني أبدلتها واإلمجاع منعقد عليها ،فال جيحدها إَّل معاند لإلسالم ْيتنع من التزام األحكام غري

قابل لكتاب هللا تعاىل وَّل سنة رسوله وَّل إمجاع أمته ،إىل أن يقول :وكذلك كل جاهل بشيء ْيكن أن
جيهله َّل حيكم بكفره حىت يعرف ذلك وتزول الشبهة ويستحله بعد ذلك) ()1

وْيكن أن نستخلص من أقوال األئمة السابقة ما يلي:

أ -اتفاق األئمة على أن حديث العهد ابإلسالم أو من نشأ ببادية بعيدة يعذر جبهل األحكام الظاهرة
املتواترة كوجوب الصالة والزكاة وحترمي شرب اخلمر  ..اخل.
ب -أن من أنكر هذه األمور يف دار إسالم وعلم ومل يكن حديث عهد إبسالم أنه يكفر ِبجرد

ذلك ،وبذلك ندرك خطأ من يظن أن اْلاهل َّل يكفر مطلقاً.
ج -أن هناك أحكاماً ظاهرة متواترة جممع عليها ومسائل خفية غري ظاهرة ولكنها َّل تعرف إَّل من

طريق اخلاصة من أهل العلم .فهذه من أنكرها من العامة َّل يكفر ،ولكن من أنكرها من اخلاصة

يكفر ( )2إذا كان مثله َّل جيهلها.

د -أيضاً ْيكن أن يقاس على حديث العهد ابإلسالم ومن نشأ ببادية بعيدة ،من ينشأ يف بالد يكثر
فيها الشرك واَّلحنراف وتضعف بينهم دعوة التوحيد ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا بعدما

ذكر بعض أنواع الشرك( :وإن ذلك من الشرك الذي حرمه هللا تعاىل ورسوله ولكن لغلبة اْلهل وقلة
العلم ِباثر الرسالة يف كثري من املتأخرين مل ْيكن تكفريهم بذلك حىت يتبني هلم ما جاء به الرسول

صلى هللا عليه وسلم مما خيالفه) (.)3

وقول اإلمام اجملدد( :وإذا كنا َّل نكفر من عبد الصنم الذي على قرب عبد القادر ،والصنم الذي على

قرب أمحد البدوي ،وأمثاهلما ،ألجل جهلهم ،وعدم من ينبههم .)4( ) ..

وقول اإلمام عبدهللا بن حممد بن عبد الوهاب عن بعض من يعمل الشرك إنه َّل يكفر (لعدم من

يناضل يف هذه املسألة يف وقته بلسانه ،وسيفه وسنانه ،فلم تقم عليه احلجة وَّل وضحت له احملجة).

(.)5
إذاً احلجة ختتلف من بلد إىل آخر ومن زمن إىل آخر ،وكذلك ختتلف األنظار واَّلجتهادات ابلنسبة

لقيام احلجة على األشخاص ،فقد يرى شخص أن احلجة قائمة على فالن أو على أهل البلد الفالين،
َّلنتشار العلماء والدعاة وطلبة العلم والكتب واألشرطة واملذايع وما يشبه ذلك ،وقد يرى آخر أنه

رغم انتشار الدعاة وطلبة العلم إَّل أهنم َّل يعتنون ِبسائل التوحيد والشرك ،أو أهنم أنفسهم مصابون

هبذا الداء ،فمن أين يعرف أهل بلدهم حقيقة التوحيد؟
وأعظم ما يؤدي إىل هذا اَّلختالف واللبس أمران أحدمها :التقصري يف الدعوة إىل هللا وإقامة احلجة

على اْلهال والبدء ابألهم فاملهم ،والثاين :عدم وجود السلطة اليت تقيم احلجة وتستتيب من يصر،
واليت هبا يتضح للناس من قامت عليه احلجة ومن مل تقم ،ولعل هذا من أبرز أسباب كثرة الكالم

حول هذه املسألة بني املتأخرين وهللا أعلم .نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف

حملمد بن عبدهللا بن علي الوهييب – 230 /1
_________

((( )1املغين)) (ص.)132 - 131 :
( )2انظر ((العواصم من القواصم َّلبن الوزير)) (.)174 /4
( )3انظر النص يف ((الرد على البكري)) (ص.)376 :
((( )4جمموعة الشيخ ،فتاوى ومسائل)) (.)11 /9
((( )5اهلدية السنية)) (.)47 ،46
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املبحث الرابع :عدم التكفري بكل ذنب
من األصول اجملمع عليها عند أهل السنة :أهنم َّل يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب -ما مل

يستحله ،ويقصدون ابلذنب  -الذي َّل يكفر صاحبه -فعل الكبائر أو الصغائر أو ترك الواجبات،

خالفاً للوعيدية ،الذين يكفرون أهل الكبائر ،وبعضهم يكفر أهل الصغائر ،لكن قد يفهم البعض من

عبارات السلف يف ذلك أهنم َّل يكفرون بكل ذنب ،مطلقاً ،فدفعاً هلذا اللبس (امتنع كثري من األئمة

عن إطالق القول أبَن َّل نكفر أحداً بذنب ،بل يقالَّ :ل نكفرهم بكل ذنب ،كما تفعله اخلوارج
وفرق بني النفي العام ،ونفي العموم .)1( ) ..

فالنفي العام قد يفهم منه عدم تكفري املعني مطلقاً مهما عمل من الذنوب ،ولو عمل النواقض .أما
نفي العموم ،فيفهم منه أهنم يكفرون ببعض الذنوب ،وَّل يكفرون ببعضها فمن الذنوب اليت يكفر

مرتكبها نواقض اإلسالم الكربى املعلومة ،ومن ذلك – أيضاً – اخلالف املشهور عند أهل السنة يف
التكفري برتك األركان وخاصة الصالة ،أما الذنوب اليت َّل يكفرون هبا ففعل الكبائر وترك الواجبات

ما مل يستحل الكبائر ،أو ينكر الواجبات نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف
حملمد بن عبدهللا بن علي الوهييب – 2221 /1

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف (العقيدة الواسطية) :وهم مع ذلك َّل يكفرون أهل القبلة ِبطلق

املعاصي والكبائر كما يفعله اخلوارج؛ بل األخوة اإلْيانية اثبتة مع املعاصي كما قال سبحانه وتعاىل يف
آية القصاص :فَمن ع ِفي لَه ِمن أ ِ
َخ ِيه َشيء فَاتِباعٌ ِابلْمعر ِ
وف [البقرة ،]178 :وقال :وإِن طَائَِفتَ ِ
ان
ٌْ َ
َْ ُ َ ُ ْ
َ
َ ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
يء
ت إِ ْح َد ُ
َصلِ ُحوا بَـ ْيـنَـ ُه َما فَِإن بَـغَ ْ
ني اقْـتَـتَـلُوا فَأ ْ
م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
امهَا َعلَى األُ ْخ َرى فَـ َقاتلُوا ال ِيت تَـ ْبغي َح َّىت تَف َ
إِ َىل أَم ِر َِّ
اءت فَأَصلِحوا بـيـنَـهما ِابلْع ْد ِل وأَق ِ
ْسطُوا إِ َّن َّ
ب ال ُْم ْق ِس ِطني [احلجرات, ]9:
اَّللَ ُِحي م
ْ
اَّلل فَِإن فَ ْ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ
إِ َّمنَا الْم ْؤِمنو َن إِ ْخوةٌ فَأَ ِ
َخ َويْ ُك ْم [احلجرات]10:
ني أ َ
ُ ُ
َ ْ
صل ُحوا بَْ َ
قال الشيخ خليل اهلراس-رمحه هللا -يف شرح كالم شيخ اإلسالم املتقدم:
ومع أن اإلْيان املطلق مرَّكب من األقوال واألعمال واَّلعتقادات؛ فهي ليست كلها بدرجة واحدة؛
فمن أنكر شيئًا مما جيب اعتقاده يف هللا أو مالئكته أو كتبه أو رسله أو
أصل يف اإلْيانَ ،
بل العقائد ٌ

اليوم اآلخر أو مما هو معلوٌم من الدين ابلضرورة؛ كوجوب الصالة ،والزكاة ،وحرمة الزَن والقتل إخل؛
كافر ،قد خرج من اإلْيان هبذا اإلنكار .شرح العقيدة الواسطية للهراس – ص233 :
فهو ٌ

وقال الشيخ ابن عثيمني –رمحه هللا-يف شرحه لكالم ابن تيمية املتقدم :فاملسلم عند أهل السنة

واْلماعة َّل يكفر ِبطلق املعاصي والكبائر (.)2

والفرق بني الشيء املطلق ومطلق الشيء :أن الشيء املطلق يعين الكمال ،ومطلق الشيء؛ يعين:

أصل الشيء.

فاملؤمن الفاعل للكبرية عنده مطلق اإلْيان؛ فأصل اإلْيان موجود عنده لكن كماله مفقود.

فكالم املؤلف رمحه هللا دقيق جداً.
ِ
َّ ِ
ِ
اص ِيف الْ َق ْتـلَى ا ْحلُمر ِاب ْحلُ ِر َوال َْع ْب ُد
ب َعلَْي ُك ُم الْق َ
ين َ
ص ُ
آية القصاص هي قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
آمنُواْ ُكت َ
ِابلْعب ِد واألُنثَى ِابألُنثَى فَمن ع ِفي لَه ِمن أ ِ
ِ
وف وأ ََداء إِلَْي ِه إبِِحس ٍ
يف
ك َختْ ِف ٌ
َخ ِيه َش ْيءٌ فَاتِبَا ٌ
ان ذَلِ َ
َْ ُ َ ُ ْ
ع ِابل َْم ْع ُر َ
َْ َ
َْ
ِ
ك فَـلَه ع َذ ِ
ِ
يم [البقرة ]178:واملراد ب (أخيه) هو
من َّربِ ُك ْم َوَر ْمحَةٌ فَ َم ِن ا ْعتَ َدى بَـ ْع َد ذَل َ ُ َ ٌ
اب أَل ٌ
املقتول.
_________

((( )1شرح الطحاوية)) (ص.)356 :
( )2وأتمل قول املؤلفِ( :بطلق املعاصي) ،ومل يقل :ابملعاصي والكبائر؛ ألن املعاصي منها ما يكون
كفراً ،وأما مطلق املعصية؛ فال يكون كفراً
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ووجه الدَّللة من هذه اآلية على أن فاعل الكبرية َّل يكفر أن هللا مسى املقتول أخاً للقاتل ،مع أن

قتل املؤمن كبرية من كبائر الذنوب.
ِ
ِِ
امهَا َعلَى ْاألُ ْخ َرى فَـ َقاتِلُوا
ت إِ ْح َد ُ
َصلِ ُحوا بَـ ْيـنَـ ُه َما فَِإ ْن بَـغَ ْ
ني اقْـتَـتَـلُوا فَأ ْ
وقالَ :وإِ ْن طَائَِفتَان م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ت فَأَصلِحوا بـيـنَـهما ِابلْع ْد ِل وأَق ِ
الَِّيت تَـ ْب ِغي َح َّىت تَِفيء إِ َىل أ َْم ِر َِّ ِ
ْسطُوا إِ َّن َّ
ب
اَّللَ ُِحي م
اء ْ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ
اَّلل فَإ ْن فَ َ
َ
الْم ْق ِس ِطني [احلجرات , ]9 :إِ َّمنَا الْم ْؤِمنو َن إِ ْخوةٌ فَأ ِ
َخ َويْ ُك ْم [احلجرات)1( ]10:
ني أ َ
ُ ُ
َ ْ
َصل ُحوا بَْ َ
َ
ُ
[(اقتتلوا) مجع ،و (بينهما) مثىن ،و (طائفتان) مثىن؛ فكيف يكون مثىن ومجع ومثىن آخر واملرجع
واحد؟!]

نقول :ألن قوله( :طائفتان) :الطائفة عدد كبري من الناس ،فيصح أن أقول :اقتتلوا ،وشاهد هذا قوله
ِ ِ
ك [النساء ،]102 :ومل يقل :مل تصل .فالطائفة أمة
صلموا َم َع َ
صلموا فَـلْيُ َ
تعاىلَ :ولْتَأْت طَائ َفةٌ أُ ْخ َرى َملْ يُ َ
ومجاعة ،وهلذا عاد الضمري إليها مجعاً فيكون الضمري يف قوله (اقتتلوا) عائداً على املعىن ،ويف يقوله:
(بينهما) عائداً على اللفظ.

فهااتن الطائفتان من املؤمنني اقتتلوا ،ومحل السالح بعضهم على بعض ،وقتال املؤمن للمؤمن كفر،
ومع هذا قال هللا تعاىل بعد أن أمر ابلصلح بينهما للطائفة الثالثة اليت مل تدخل القتال :وإِ ْن طَائَِفتَ ِ
ان
َ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
يء
ت إِ ْح َد ُ
َصلِ ُحوا بَـ ْيـنَـ ُه َما فَِإ ْن بَـغَ ْ
ني اقْـتَـتَـلُوا فَأ ْ
م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
امهَا َعلَى ْاألُ ْخ َرى فَـ َقاتلُوا ال ِيت تَـ ْبغي َح َّىت تَف َ
ِِ
ت فَأَصلِحوا بـيـنَـهما ِابلْع ْد ِل وأَق ِ
إِ َىل أ َْم ِر َِّ ِ
ْسطُوا إِ َّن َّ
ني [احلجرات, ]9 :
اَّللَ ُِحي م
ب ال ُْم ْقسط َ
اء ْ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ
اَّلل فَإ ْن فَ َ
إِ َّمنَا ال ُْم ْؤِمنُو َن إِ ْخ َوةٌ [احلجرات  ،]10فجعل هللا تعاىل الطائفة املصلحة إخوة للطائفتني املقتتلتني.
وعلى هذا؛ ففي اآلية دليل على أن الكبائر َّل خترج من اإلْيان.

وعلى هذا؛ لو مررت بصاحب كبرية؛ فإين أسلم عليه؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر من حقوق

املسلم على املسلم ((إذا لقيته فسلم عليه)) ( ،)2وهذا الرجل ما زال مسلماً ،فأسلم عليه؛ إَّل إذا

كان يف هجره مصلحة؛ فحينئذ أهجره للمصلحة؛ كما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه الذين ختلفوا

عن غزوة تبوك ،فهجرهم املسلمون مخسني ليلة حىت اتب هللا عليهم (.)3

وهل حنبه على سبيل اإلطالق أو نكرهه على سبيل اإلطالق؟

نقولَّ :ل هذا وَّل هذا؛ حنبه ِبا معه من اإلْيان ،ونكرهه ِبا معه من املعاصي ،وهذا هو العدل .شرح
العقيدة الواسطية حملمد بن صاحل بن عثيمني– 237 /2
_________

( )1هذا دليل آخر لقول أهل السنة :إن فاعل الكبرية َّل خيرج من اإلْيان
( )2رواه مسلم ( .)2162من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )3وقصة كعب بن مالك رضي هللا عنه يف الصحيحني :رواها البخاري ( ،)4418ومسلم
(.)2769
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املبحث اخلامس :اعتبار املقاصد

إن مما ينبغي مراعاته يف موضوع نواقض اإلْيان :مسألة اعتبار املقاصد ،فينظر إىل قصد ومراد من قد

يكون متلبساً بكفر ،مع النظر يف نفس الوقت إىل ما ظهر منه من قول أو فعل ،فهناك ارتباط وتالزم
بني الباطن (القصد) والظاهر

ومما أورده ابن تيمية يف اعتبار املقاصد قوله:
(وملا قال النيب صلى هللا عليه وسلم ((من يعذرين يف رجل بلغين أذاه يف أهلي)) ( )1قال له سعد بن

معاذ (أَن أعذرك ،إن كان من األوس ضربت عنقه  ) ..والقصة مشهورة فلما مل ينكر ذلك عليه ،دل

على أن من آذى النيب صلى هللا عليه وسلم وتنقصه جيوز ضرب عنقه ،والفرق بني ابن أيب وغريه ممن
تكلم يف شأن عائشة ،أنه كان يقصد ابلكالم فيها عيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والطعن

عليه ،وإحلاق العار به ،ويتكلم بكالم ينتقصه به ،فلذلك قالوا :نقتله ،خبالف حسان ومسطح ومحنة،
فإهنم مل يقصدوا ذلك ،ومل يتكلموا ِبا يدل على ذلك ،وهلذا إمنا استعذر النيب صلى هللا عليه وسلم
من ابن أيب دون غريه .)2( ) ...

ويقول أيضاً:
(فإن سب موصوفاً بوصف أو مسمى ابسم ،وذلك يقع على هللا سبحانه ،أو بعض رسله خصوصاً أو
عموماً ،ولكن قد ظهر أنه مل يقصد ذلك ،إما َّلعتقاده أن الوصف أو اَّلسم َّل يقع عليه ،أو ألنه

وإن كان يعتقد وقوعه عليه ،لكن ظهر أنه مل يرده لكون اَّلسم يف الغالب َّل يقصد به ذلك بل غريه،

فهذا القول وشبهه حرام يف اْلملة ،يستتاب صاحبه منه إن مل يعلم أنه حرام ،ويعزر مع العلم تعزيزاً
بليغاً لكن َّل يكفر بذلك وَّل يقتل ،وإن كان خياف عليه الكفر) (.)3
ويقول يف موضع اثلث( :إن املسلم إذا عىن معىن صحيحاً يف حق هللا تعاىل ،أو الرسول صلى هللا

عليه وسلم ،ومل يكن خبرياً بدَّللة األلفاظ ،فأطلق لفظاً يظنه داَّلً على ذلك املعىن ،وكان داَّلً عل
غريه أنه َّل يكفر  ...وقد قال تعاىلَّ :لَ تَـ ُقولُواْ ر ِ
اعنَا [البقرة ]104 :وهذه العبارة كانت مما يقصد به
َ
اليهود إيذاء النيب صلى هللا عليه وسلم ،واملسلمون مل يقصدوا ذلك فنهاهم هللا تعاىل عنها ،ومل
يكفرهم هبا) (.)4
وملا حتدث السبكي عن مسألة إيذاء النيب صلى هللا عليه وسلم بقول أو حنوه ،قال( :لكن األذى

على قسمني أحدمها :يكون فاعله قاصداً ألذى النيب صلى هللا عليه وسلم ،وَّلشك أن هذا يقتضي
القتل ،وهذا كأذى عبدهللا بن أيب يف قصة األفك ،واآلخر أن َّل يكون فاعله قاصداً ألذى النيب

صلى هللا عليه وسلم مثل كالم مسطح ومحنة يف اإلفك ،فهذا َّل يقتضي قتالً.
َّيب
ومن الدليل على أن األذى َّلبد أن يكون مقصوداً قول هللا تعاىل :إِ َّن ذَلِ ُك ْم َكا َن يُـ ْؤ ِذي النِ َّ

[األحزاب .]53 :فهذه اآلية يف َنس صاحلني من الصحابة ،مل يقتض ذلك األذى كفراً ،وكل معصية
ففعلها مؤذي ،ومع ذلك فليس بكفر ،فالتفصيل يف األذى الذي ذكرَنه يتعني) (.)5

وإذا أشرَن إىل مسألة اعتبار املقاصد يف موضوع نواقض اإلْيان ،فإن هذه املسألة َّل تنفك عن مسألة

اإلرتباط والتالزم بني الظاهر والباطن.
_________

( )1رواه البخاري ( )4750ومسلم (.)2770

((( )2الصارم املسلول)) (ص ،)180 ،179 :وانظر (ص.)59 ،58 :
((( )3الصارم املسلول)) (ص )562 :وانظر (ص.)495 :

((( )4الرد على البكري)) (ص ،)342 ،341 :وانظر ((أعالم املوقعني َّلبن القيم)) (.)110 /3
((( )5فتاوى السبكي)) ( ،)592 ،591 /2وانظر ((الفروق)) للقرايف (.)119 ،118 /4
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يقول ابن تيمية موضحاً هذا التالزم( :إذا نقصت األعمال الظاهرة الواجبة ،كان ذلك لنقص ما يف
القلب من اإلْيان ،فال يتصور مع كمال اإلْيان الواجب الذي يف القلب أن تعدم األعمال الظاهرة

الواجبة ،بل يلزم من وجود هذا كامالً وجود هذا كامالً ،كما لزم من نقص هذا ،نقص هذا ،إذ تقدير

إْيان اتم يف القلب بال ظاهر من قول وعمل ،كتقدير موجب بال موجبه ،وعلة اتمة بال معلوهلا ،وهذا

ممتنع) (.)1

ويقول أيضاً :إن جنس األعمال من لوازم إْيان القلب ،وإن إْيان القلب التام بدون شيء من
جزءا من اإلْيان ()2
األعمال الظاهرة ممتنع ،سواء جعل الظاهر من لوازم اإلْيان أو ً

كما يقرر أن اإلْيان القليب ملا كان له موجبات يف الظاهر ،فإن الظاهر دليل على إْيان القلب ثبواتً
َّلل والْيـوِم ِ
ِ
ِ
اد َّ
اآلخ ِر يُـ َوادمو َن َم ْن َح َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ [اجملادلة:
وانتفاء ،كقوله تعاىلَّ :ل َِجت ُد قَـ ْوًما يُـ ْؤمنُو َن ِاب َّ َ َ ْ
ِ
وه ْم أ َْولِيَاء [املائدة]81:
 ،]22وقوله عز وجل َولَ ْو َكانُوا يُـ ْؤِمنُو َن ِابهلل والنِ ِ
َّيب َوَما أُن ِز َل إِلَْيه َما َّاختَ ُذ ُ
()3

ويقول الشاطيب من هذه املسألة( :األعمال الظاهرة يف الشرع دليل على ما يف الباطن ،فإن كان
الظاهر منخرماً  ،حكم على الباطن بذلك ،أو مستقيماً حكم على الباطن بذلك أيضاً ،وهو أصل

عام يف الفقه ،وسائر األحكام العادايت ،والتجريبيات ،بل اَّللتفات إليها من هذا الوجه َنفع يف مجلة

الشريعة جداً) (.)4

وهذا التالزم بني الظاهر والباطن ،ليس تالزماً إبطالق ،فقد َّل يكون العمل الظاهر مستلزماً إلْيان
القلب (الباطن) حقيقة ،كما هو الشأن يف حال املنافقني ،ومن مث فيتعني عدم اخللط بني أحكام

الدنيا ،وأحكام اآلخرة  ...فاملنافق مثالً يف أحكام الدين جتري عليه أحكام أهل اإلسالم الظاهرة،
وإن كان يف احلقيقة ويف احلكم األخروي من الكافرين ،ويف الدرك األسفل من النار ،وإليك أقوال

أهل العلم يف هذه املسألة على النحو التايل:

يقول اإلمام الشافعي :وإمنا كلف العباد احلكم على الظاهر من القول والفعل ،وتوىل هللا الثواب على
اءك ال ُْمنَافِ ُقو َن قَالُوا
السرائر دون خلقه ،وقد قال هللا عز وجل لنبيه صلى هللا عليه وسلم :إِذَا َج َ
ول َِّ
اَّلل ي ْشه ُد إِ َّن الْمنَافِ ِقني لَ َك ِ
اَّلل َو َّ
ك لََر ُس ُ
اذبُو َن َّاختَ ُذوا أ َْْيَ َاهنُ ْم ُجنَّةً
اَّللُ يَـ ْعلَ ُم إِنَّ َ
نَ ْش َه ُد إِنَّ َ
ُ َ
ك لََر ُسولُهُ َو َُّ َ َ
يل َِّ
صدموا َعن َسبِ ِ
اَّلل [املنافقون)5( ]2 - 1:
فَ َ

مث قال( :وأحكام هللا ورسوله تدل على أنه ليس ألحد أن حيكم على أحد إَّل بظاهر ،والظاهر ما أقر

به ،أو قامت به بينة تثبت عليه) (.)6

_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)582 /7

((( )2جمموع الفتاوى)) ( )،616 /7وانظر.)621 /7( :
((( )3شرح األصفهانية)) (ص.)142 :
((( )4املوافقات)) (.)233 /1
((( )5األم)) (.)259 /1
((( )6األم)) (.)260 /1
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ويقول أيضاً :أخرب عز وجل عن املنافقني ابلكفر ،وحكم فيهم بعلمه من أسرار خلقه ما َّل يعلمه

غريه أبهنم يف الدرك األسفل من النار ،وأهنم كاذبون أبْياهنم ،وحكم فيهم جل ثناءه يف الدنيا أبن ما

أظهروا من اإلْيان ،وإن كانوا به كاذبني هلم جنة من القتل ،وهم املسرون الكفر املظهرون اإلْيان وبني
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم – إذ حقن هللا تعاىل دماء من أظهر اإلْيان بعد الكفر – أن هلم حكم
املسلمني من املوارثة واملناكحة وغري ذلك من أحكام املسلمني ،فكان بيِناً يف حكم هللا عز وجل يف
املنافقني ،مث حكم رسول هللا صلى هللا عيه وسلم أن ليس ألحد أن حيكم على أحد خبالف ما أظهر

من نفسه ،وأن هللا عز وجل إمنا جعل للعباد احلكم على ما أظهر ،ألن أحداً َّل يعرف ما غاب إَّل ما

علمه هللا عز وجل (.)1

ويقول ابن تيميه( -:إن كثرياً من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر ،فإنه جيب أن جتري عليه أحكام
املرتد ردةً ظاهرة ،فال يرث وَّل يورث ،وَّل يناكح  ...وليس األمر كذلك ،فإنه قد ثبت أن الناس
كانوا (ثالث أصناف) مؤمن ،وكافر مظهر للكفر ،ومنافق مظهر لإلسالم مبطن للكفر ،وكان يف

املنافقني من يعلمه الناس بعالمات ودَّلَّلت ،بل من َّل يشكون يف نفاقه ،ومن نزل القرآن ببيان

نفاقه – كابن أيب وأمثاله ومع هذا فلما مات هؤَّلء ورثهم ورثتهم املسلمون ،وكان إذا مات له ميت،
آتوهم مرياثه ،وكانت تعصم دماءهم ،حىت تقوم السنة الشرعية على أحدهم ِبا يوجب عقوبته) (.)2

ويقول أيضاً( -:وابْلملة فأصل هذه املسائل أن تعلم أن الكفر نوعان-:

كفر ظاهر وكفر نفاق ،فإذا تكلم يف أحكام اآلخرة كان حكم املنافق حكم الكفار ،وأما يف أحكام

الدنيا فقد جتري على املنافق أحكام املسلمني) (.)3

وملا عرض ابن تيمية مسألة احلكم على أوَّلد الكفار أقوال العلماء فيها قال بعد ذلك:
(ومنشأ اَّلشتباه يف هذه املسألة :اشتباه أحكام الكفر يف الدنيا أبحكام الكفر يف اآلخرة ،فإن أوَّلد

الكفار ملا كانوا جيري عليهم أحكام الكفر يف أمور الدنيا ،مثل ثبوت الوَّلية عليهم آلابئهم ،وحضانة
آابئهم هلم ،وْتكني آابئهم من تعليمهم وأتديبهم ،واملوارثة بينهم وبني آابئهم ،واسرتقاقهم إذا كان
آابؤهم حماربني .وغري ذلك ،صار من يظن أهنم كفار يف نفس األمر كالذي تكلم ابلكفر وعمل به

فإذا عرف أن كوهنم ولدوا على الفطرة َّل ينايف أن يكونوا تبعاً آلابئهم يف أحكام الدنيا زالت الشبهة.
وقد يكون يف بالد الكفر من هو مؤمن يف الباطن يكتم إْيانه من َّل يعلم املسلمون حاله ،إذا قاتلوا
الكفار ،فيقتلونه ،وَّل يغسل وَّل يصلى عليه ويدفن مع املشركني ،وهو يف اآلخرة من املؤمنني أهل

اْلنة ،كما أن املنافقني جتري عليهم أحكام املسلمني ،وهم يف اآلخرة يف الدرك األسفل من النار،

فحكم الدار اآلخرة غري حكم الدار الدنيا))4( .

ويقول الشاطيب رمحه هللا( :إن أصل احلكم ابلظاهر مقطوع به يف األحكام خصوصاً ،وابلنسبة إىل

اَّلعتقاد يف الغري عموماً أيضاً ،فإن سيد البشر صلى هللا عليه وسلم مع إعالمه ابلوحي ،جيري األمور
على ظواهرها يف املنافقني وغريهم ،وإن علم بواطن أحواهلم ،ومل يكن ذلك ِبخرجه عن جراين

الظواهر على ما جرت عليه) (.)5

ويقول احلافظ ابن حجر:
_________

((( )1األم)) ( ،)157 /6وانظر ( ،)165 /6وانظر ((الشفا)) للقاضي عياض ()961 ،540 /2
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)617 /7

((( )3جمموع الفتاوى)) (.)621 ،620 /7

((( )4درء تعارض العقل والنقل)) (.)433 ،432 /8
((( )5املوافقات)) ( ،)271 /2وانظر ((َّلعتصام)) ( ،)196 /2و ((إعالم املوقعني)) َّلبن القيم
(.)128 /3
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(وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :من بدل دينه فاقتلوه)) ( )1وهو عام خيص منه من بدله يف الباطن
ومل يثبت عليه ذلك يف الظاهر فإنه جترى عليه أحكام الظاهر).
مث قال( :وإظهار اإلْيان حيصن من القتل ،وكلهم أمجعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر ،وهللا

يتوىل السرائر ،وقد قال صلى هللا عليه وسلم ألسامة(( :هل شققت عن قلبه)) )2( .وقال للذي
ساره يف قتل رجل(( :أليس يصلي؟ :قال :نعم ،قال :أولئك الذين هنيت عن قتلهم)))3( .

 - 3وإذا تقرر ما سبق ،فإن القصد (الباطن) مع الظاهر يف مسألة التكفري ،له أحوال متنوعة ،فقد
يكون القصد مكفراً دون أن يدل عليه العمل الظاهر ،ومرة يكون العمل الظاهر قاطعاً يف كفر

الباطن ،ومرة اثلثة يتلبس املعني ِبا هو كفر قطعاً لكن ْينع من تكفريه اإلحتمال يف قصده (،)4

وحالة رابعة حيث أييت املعني بقول جممل ،أو فعل مشكل حيصل الرتدد يف قصده ومراده ،مما يوقع

تردداً وتوقفاً وإختالفاً بني العلماء يف تكفريه (.)5

فمثال احلالة األوىل اليت يكون فيها القصد مكفراً ،لكن َّليدل عليه العمل الظاهر ،فمثل أعمال

املنافقني اليت هى يف الظاهر طاعات ،مع أهنم كفار حقيقة ،لعدم إخالصهم هلل تعاىل ،قال تعاىلَ :وِم َن
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ني [البقرة ،]8 :وإن كانوا يف الظاهر جتري
الناس َمن يَـ ُق ُ
آمنا ِابهلل َوِابلْيَـ ْوم اآلخ ِر َوَما ُهم ِِبُْؤمنِ َ
ول َ
عليهم أحكام اإلسالم كما سبق ،ومثال احلالة الثانية اليت يكون فيها العمل الظاهر قاطعاً يف كفر
الباطن فمثل سب هللا تعاىل ،وسب رسوله صلى هللا عليه وسلم وحنوها؛ ألن هذا السب لنفس األمر
كفر بذاته؛ وَّل يقع من مؤمن ابهلل تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم؛ ولذا يقول ابن تيمية:

(إن سب هللا أو سب رسوله كفر ظاهراً وابطناً ،سواء كان الساب يعتقد أن ذلك حمرم أو كان ذاهالً
عن اعتقاده ،هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلني أبن اإلْيان قول وعمل) (.)6

ويقول أيضاً( :لو أخذ يلقي املصحف يف احلش ،ويقول أشهد أن ما فيه كالم هللا ،أو جعل يقتل نبياً
من األنبياء ،ويقول أشهد أنه رسول هللا ،وحنو ذلك من األفعال اليت تنايف إْيان القلب ،فإذا قال أَن
مؤمن بقليب مع هذه احلال كان كاذابً فيما أظهره من القول) (.)7

ومثال احلالة الثالثة واليت يقوم ابملعني ما هو كفر قطعاً ،لكن ْينع من تكفريه اَّلحتمال يف قصده ،ما

جاء يف احلديث املتفق عليه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال( :كان رجل يسرف على نفسه ،فلما
حضره املوت قال لبنيه :إذا أَن مت فأحرقوين ،مث اطحنوين ،مث ذروين يف الريح ،فو هللا لئن قدر هللا

علي ليعذبين عذاابً ما عذبه أحداً ،فلما مات ،فعل به ذلك ،فأمر هللا األرض فقال :امجعي ما فيك

منه ،ففعلت فإذا هو قائم ،فقال :ما محلك على ما صنعت؟ قال _ :ايرب خشيتك ،فغفر له))).

()8

_________

( )1رواه البخاري ( .)6922من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
( )2احلديث بنحوه رواه البخاري ( ،)6872ومسلم (.)96
( )3رواه عبد بن محيد يف ((مسنده)) ( ،)490والبيهقي ( .)367 /3من حديث عبدهللا بن عدي
بن احلمراء .قال البوصريي يف ((إحتاف اخلرية)) (:)22 /1هذا إسناد رجاله رجال الصحيح .وقال

الذهيب يف ((املهذب)) ( :)1295 /3هذا إسناد رجاله رجال الصحيح.

( )4انظر هذه احلاَّلت الثالث تفصيالً يف رسالة ((ضوابط التكفري)) (ص .)297 - 274
( )5انظر هذه احلالة تفصيالً يف ((الشفا)) (.)985 - 978 /2
((( )6الصارم املسلول)) (ص.)512 :

((( )7جمموع الفتاوى)) ( ،)616 /7وانظر ((شرح األصفهانية)) (ص  ،)142و ((إعالم
املوقعني)) َّلبن القيم (.)107 /3
( )8رواه البخاري ( ،)3481ومسلم ( .)2756من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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ففي هذا احلديث  ..جند أن هذا الرجل قد شك يف قدرة هللا تعاىل ،وبعث األجساد وهذا كفر
ابَّلتفاق ،لكن هللا تعاىل قد غفر له حيث كان مؤمناً ابهلل واليوم اآلخر على سبيل اإلمجال والذي
محله على فعله هو جهله ،وخشيته من هللا عز وجل.

ومثال احلالة الرابعة حيث يتلبس املعني بقبول جممل أو فعل مشكل حيصل الرتدد يف قصده ومراده،
ما أورده القاضي عياض حيث قال( :وقد اختلف أئمتنا يف رجل أغضبه غرْيه ،فقال له :صل على

النيب حممد ،فقال له الطالبَّ :ل صلى هللا على من صلى عليه ،فقيل لسحنون :هل هو كمن شتم

النيب صلى هللا عليه وسلم ،أو شتم املالئكة الذين يصلون عليه ،قالَّ :ل ،إذا كان على ما وصفت
من الغضب؛ ألنه مل يكن مضمراً الشتم.

وقال أبو إسحاق الربقي ،وأصبغ بن الفرجَّ :ل يقتل ،ألنه إمنا شتم الناس ،وهذا حنو قول سحنون؛
ألنه مل يعذره ابلغضب يف شتم النيب صلى هللا عليه وسلم ،ولكنه ملا احتمل الكالم عنده ،ومل تكن

معه قرينة على شتم النيب صلى هللا عليه وسلم ،أو شتم املالئكة صلوات هللا عليهم ،وَّل مقدمة حيمل

عليها كالمه ،بل القرينة تدل على أن مراده الناس غري هؤَّلء ،ألجل قول اآلخر له:

صل على النيب ،فحمل قوله وسبه ملن يصلي عليه اآلن ألجل أمر اآلخر له هبذا عند غضبه.

وذهب احلارث بن مسكني القاضي وغريه يف مثل هذا إىل القتل ( ).)1نواقض اإلْيان القولية
والعملية لعبد العزيز بن حممد بن علي
العبد اللطيف – ص85
_________

((( )1الشفا)) ( ،)980 ،979 /2وانظر ((إعالم املوقعني)) َّلبن القيم (.)108 /3
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ْتهيد

والذي عليه علماء أهل السنة واْلماعة َّ
أن موانع التكفري أربعة( :اْلهل ،واخلطأ ،والتأويل أو
الشبهة ،واإلكراه) ،فمن وقع يف كف ٍر عمالً أو قوَّلً مث أقيمت عليه احلجة وبُِني له َّ
كفر خيُرج
أن هذا ٌ
ٍ
خمطىء وَّل متأو ٍل فإنَّه يكفر ولو كان الدافع
فأص َّر على فعله طائعاً غري ُمك َْرهٍ ،متعمداً غري
من امللة َ
ٍ
لذلك الشهوة أو أي ٍ
دنيوي ،وهذا ما عليه أهل احلق وعليه ظاهرين إىل قيام الساعة إن شاء
غرض
هللا .التوسط واَّلقتصاد يف أن الكفر يكون ابلقول أو الفعل أو اَّلعتقاد لعلوي بن عبد القادر
السقاف – ص16 :
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املبحث األول :العذر ابْلهل
اْلهل نوعان:
جهل يعذر فيه اإلنسان ،وجهل َّل يعذر فيه ،فما كان َنشئاً عن تفريط وإمهال مع قيام املقتضي

للتعلم ،فإنه َّل يعذر فيه ،سواء يف الكفر أو يف املعاصي ،وما كان َنشئاً عن خالف ذلك ،أي أنه مل
يهمل ومل يفرط ومل يقم املقتضي للتعلم أبن كان مل يطرأ على ابله أن هذا الشيء حرام فإنه يعذر فيه

فإن كان منتسباً إىل اإلسالم ،مل يضره ،وإن كان منتسباً إىل الكفر ،فهو كافر يف الدنيا ،لكن يف

اآلخرة أمره إىل هللا على القول الراجحْ ،يتحن ،فإن أطاع دخل اْلنة ،وإن عصى دخل النار.

فعلى هذا من نشأ ببادية بعيد ليس عنده علماء ومل خيطر بباله أن هذا الشيء حرام ،أو أن هذا

الشيء واجب ،فهذا يعذر ،وله أمثلة:

منها :رجل بلغ وهو صغري وهو يف ابدية ليس عنده عامل ،ومل يسمع عن العلم شيئاً ،ويظن أن

اإلنسان َّل جتب عليه العبادات إَّل إذا بلغ مخس عشرة سنة ،فبقي بعد بلوغه حىت مت له مخس عشرة

سنة وهو َّل يصوم وَّل يصلي وَّل يتطهر من جنابه ،فهذا َّل أنمره ابلقضاء ألنه معذور جبهله الذي مل

يفرط فيه ابلتعلم ومل يطرأ له على ابل ،وكذلك لو كانت أنثى أاتها احليض وهي صغرية وليس عندها
من تسأل ومل يطرأ على ابهلا أن هذا الشيء واجب إَّل إذا مت هلا مخس عشرة سنة ،فإهنا تعذر إذا

كانت َّل تصوم وَّل تصلي.

وأما من كان ابلعكس كالساكن يف املدن يستطيع أن يسأل ،لكن عنده هتاون وغفلة ،فهذا َّل يعذر،

ألن الغالب يف املدن أن هذه األحكام َّل ختفى عليه ،ويوجد فيها علماء يستطيع أن يسأهلم بكل

سهولة ،فهو مفرط ،فيلزمه القضاء وَّل يعذر ابْلهل .القول املفيد على كتاب التوحيد حملمد بن صاحل
بن عثيمني – 204 /1

إن من شروط اإلْيان عند أهل السنة واْلماعة وجود العلم واملعرفة عند الشخص املؤمن به؛ لذا

فمن أنكر أمراً من أمور الشرع جاهالً به ،ومل يبلغه ما يوجب العلم ِبا جهله؛ فإنه َّل يكفر؛ حىت لو
وقع يف مظهر من مظاهر الشرك أو الكفر:

ألنه مل يكن يعلم هبذا املكفر قبل إسالمه .أو يعيش يف بلد فاش فيه اْلهل ،أو بعيد عن داير العلم
وأهله ،أو نشأ يف بلد انقلبت فيه موازين الشرع؛ فصار الشرك فيه هو التوحيد ،والبدعة فيه هي

السنة ،وكثر فيه اَّلحنراف ،وزين فيه الباطل والكفر ،ولبس عليهم .أو أنه وقع يف املكفر وهو غري

قاصد له ،أو أن هذا املكفر من املسائل اخلفية اليت َّل يطلع عليها إَّل العلماء.

فمثل هذا الشخص َّل يستحق العقوبة حىت تقام عليه احلجة؛ ألن اْلهل ببعض األمور العقدية قد
وقع يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم مع بعض الصحابة رضي هللا عنهم ومع ذلك مل يكفرهم صلى
هللا عليه وسلم.

وأهل السنة واْلماعة؛ يراعون اختالف أحوال الناس ،وأماكنهم وزماهنم؛ من حيث انتشار العلم ،أو

عدم انتشاره ،ألهنم َّل يشرتكون مجيعاً يف معرفة األمور الضرورية على درجة واحدة؛ بل قد يعرف

البعض ما َّل يعرفه اآلخرون؛ أو قد يكون بعض املسائل من املسلمات عند البعض مع أن غريهم

جيهلها.
ومع هذا فال يعين أن اْلهل عندهم عذر مقبول لكل من ادعاه؛ فاْلهل عندهم درجات خمتلفة،

فجهل ما هو معلوم من الدين ابلضرورة ،غري جهل ما دونه.

واْلاهل العاجز عن السؤال والعلم؛ غري اْلاهل املتمكن املفرط اترك للواجب عليه َّل عذر له عند

هللا تعاىل.

وكون الرجل يعذر ابْلهل عندهم َّل يعين ذلك إبقاء منزلته كما هي؛ بل تنحط منزلته ،وينقص إْيانه

بقدر بعده عن احلق .اإلْيان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدهللا بن عبداحلميد األثري–
ص265 :
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كثرياً ما يقال :هذه من مسائل العقيدة اليت َّل يعذر من جيهلها ،أو من مسائل األصول ،أو هذه
مسألة قطعية َّل عذر فيها وحنو ذلك ،وهذا التعبري غري دقيق وغري منضبط فمن قال :هذه من
مسائل األصول اليت َّل يعذر جاهلها ،يقال له :ماذا تقصد ِبسائل األصول؟ فإن قال :مسائل

األصول هي مسائل العقيدة ،ومسائل الفروع هي مسائل العمل ،يقال له :هناك من مسائل العمل
كوجوب الصالة والزكاة وحترمي الفواحش  ..اخل ،ما هو أعظم من كثري من مسائل اَّلعتقاد وأقوى
وأوضح دليالً وَّل يعذر من جيهلها يف دار اإلسالم وهناك من مسائل اَّلعتقاد ،اختلف السلف فيها
ومل يورث اختالفهم تضليالً وَّل تبديعاً وَّل تفسيقاً ،كمسألة :هل رأى حممد صلى هللا عليه وسلم ربه

ليلة اإلسراء والعذاب يف القرب على الروح وإَّل على الروح والبدن ،وهل إبليس من اْلن أو املالئكة

اخل

وإن قال :األصول هي املسائل القطعية (أو ما هو معلوم من الدين ابلضرورة) والفروع ليست قطعية،
فيقال له :كون املسألة قطعية أو ظنية أمر نسيب إضايف ،يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فكون

الشيء معلوماً من الدين ضرورة أمر إضايف ،فحديث العهد ابإلسالم ومن نشأ ببادية بعيدة قد َّل

يعلم هذا ابلكلية ،فضالً عن كونه يعلمه ابلضرورة ،وكثري من العلماء يعلم ابلضرورة أن النيب -صلى

هللا عليه وسلم –سجد للسهو ،وقضى ابلدية على العاقلة ،وقضى أن الولد للفراش ،وغري ذلك مما
يعلمه اخلاصة ابلضرورة ،وأكثر الناس َّل يعلمه البتة) (.)1
ولكن مما ينبغي التنبيه إليه ،أن هناك أموراً تعلم من الدين ابلضرورة بال خالف ( ،)2وأموراً َّل تعلم
من الدين ابلضرورة بال خالف ،ويبقى بينهما أمور ومسائل ختتلف حوهلا األنظار واألفهام ،ولذلك

ْيكن أن نقول :إن هذا التعبري غري دقيق ألننا َّل نستطيع أن نضع حداً منضبطاً َّل خيتلف حوله وهللا

أعلم.

اْلهل أييت بعدة معاين منها :خلو النفس من العلم ( )3وهو املشهور ،ومنها :اعتقاد الشيء خبالف

ما هو عليه ( ،)4ومنها :فعل الشيء خبالف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو
فاسداً ( ،)5ومنه قوله سبحانه :فَـتَـبـيَّـنُوا أَن تُ ِ
صيبُوا قَـ ْوًما ِجبَ َهالَ ٍة [احلجرات ،]6:ومقصود العلماء
َ
ابْلهل الذي يعذر صاحبه أو َّل يعذر ،أن يقول قوَّلً أو يفعل فعالً خبالف ما حقه أن يفعل ،أو
يعتقد اعتقاداً خبالف ما هو عليه من احلق.
_________

((( )1جمموع الفتاوي)) ( )118 /13وانظر ((( )211 /19منهاج السنة)) ()95 - 87 /5
((خمتصر الصواعق املرسلة)) (ص.)613 :

( )2كثرياً ما يعرب عن هذه األمور( :بوجوب الواجبات الظاهرة املتواترة ،وحترمي احملرمات الظاهرة
املتواترة) انظر ((الفتاوى)) ( ،)406 /11 ،610 /7 ،496 /12و ((جامع العلوم واحلكم))

(ص , )64 :وغريها إذاً َّلبد من شرطني أن تكون ظاهرة ومتواترة ،ولذلك اعتربت كثري من املسائل
املتواترة غري الظاهرة مما يعذر جبهلها يف دار اإلسالم ،ومن أشهر األمثلة اليت يذكرها اإلمام حممد بن

عبد الوهاب وتالمذته ،مسألة الصرف والعطف رغم اعتباره السحر ومنه الصرف والعطف ،من
نواقض اإلسالم ،انظر ((جمموع الشيخ)) ( ،)12 /9و ((فتاوى ومسائل)) (.)213 /12
( )3انظر ((املفردات)) (ص )102 :و ((لسان العرب)) (.)129 /11
( )4انظر ((املفردات)) (ص ،)102 :و ((التعريفات)) (ص.)84 :
( )5انظر ((املفردات)) (ص.)102 :

()308/6

والعذر ابْلهل كما هو معلوم له حاَّلت ،فهو خيتلف ابختالف األزمنة واألمكنة واألشخاص،

واألشخاص خيتلفون فمنهم من قامت عليه احلجة ،ومنهم من مل تقم عليه ابعتباره مثالً حديث عهد

إبسالم أو نشأ ببادية بعيدة ،وكذلك اْلهل خيتلف إن كان جهالً ِبا هو معلوم من الدين ابلضرورة أو

ما دون ذلك نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن عبدهللا بن علي

الوهييب – 225 /1
َّ
إن من أظهر األدلة يف اعتبار اْلهل عذراً ،ما ثبت يف (الصحيح) من حديث أيب هريرة أن رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن رجالً مل يعمل خرياً قط فقال ألهله إذا مات فأحرقوه ،مث اذروا نصفه

يف الرب ونصفه يف البحر ،فوهللا لئن قدر هللا عليه ليعذبنه عذاابً َّل يعذبه أحداً من العاملني ،فلما مات

الرجل ،فعلوا به كما أمرهم ،فأمر هللا الرب فجمع ما فيه ،وأمر البحر فجمع ما فيه ،فإذا هو قائم بني
يديه ،مث قال :مل فعلت هذا؟ قال :من خشيتك ايرب وأنت أعلم فغفر هللا له)) ()1

ويقول ابن قتيبة :عن هذا احلديث( :وهذا رجل مؤمن ابهلل ،مقر به ،خائف له ،إَّل أنه جهل صفة من
صفاته ،فظن أنه إذا أحرق وذري يف الريح أنه يفوت هللا تعاىل ،فغفر هللا تعاىل له ِبعرفته ما بنيته،
وِبخافته من عذابه جهله هبذه الصفة من صفاته) (.)2

ويقول ابن تيمية( :وكنت دائماً أذكر هذا احلديث  ..فهذا رجل شك يف قدرة هللا ،ويف إعادته إذا

ذري ،بل اعتقد أنه َّل يعاد ،وهذا كفر ابتفاق املسلمني ،لكن كان جاهالً َّل يعلم ذلك ،وكان مؤمناً
خياف هللا أن يعاقبه ،فغفر له بذلك) (.)3
ويفصل ابن تيمية ذلك بقوله( :فهذا الرجل كان قد وقع له الشك واْلهل يف قدرة هللا تعاىل على

إعادة ابن آدم ،بعدما أحرق وذري ،وعلى أنه يعيد امليت وحيشره إذا فعل به ذلك .وهذان أصالن
عظيمان ،أحدمها :متعلق ابهلل تعاىل ،وهو اإلْيان أبنه على كل شيء قدير ،والثاين :متعلق ابليوم

اآلخر ،وهو اإلْيان أبن هللا يعيد هذا امليت ،وجيزيه على أعماله ،ومع هذا فلما كان مؤمناً ابهلل يف

اْلملة ،ومؤمناً ابليوم اآلخر يف اْلملة ،وهو أن هللا يثيب ويعاقب بعد املوت ،وقد عمل عمالً صاحلاً
وهو خوفه من هللا أن يعاقبه على ذنوبه غفر هللا ِبا كان منه من اإلْيان ابهلل ،واليوم اآلخر ،والعمل
الصاحل) ( .)4ويضيف ابن تيمية يف بيان هذا احلديث قائالً( :فإن هذا الرجل جهل قدرة هللا على

إعادته ورجا أن َّل يعيده جبهل ما أخرب به من اإلعادة ،ومع هذا ملا كان مؤمناً ابهلل وأمره وهنيه ووعده
ووعيده ،خائفاً من عذابه ،وكان جهله بذلك جهالً مل تقم عليه احلجة اليت توجب كفر مثله ،غفر هللا
له ،ومثل هذا كثري يف املسلمني ،والنيب صلى هللا عليه وسلم كان خيرب أبخبار األولني ،ليكون ذلك
عربة هلذه األمة) (.)5
_________
( )1احلديث رواه البخاري ( )3478ومسلم ( )2756بلفظ مقارب.
((( )2أتويل خمتلف احلديث)) (ص  )136ت :حممد األصفر.

((( )3جمموع الفتاوى)) ( ،)231 /3وانظر ((جمموع الفتاوى)) ()410 ،409 /11 ،501 /28
وانظر ((الفصل)) َّلبن حزم (.)296 /3

((( )4جمموع الفتاوى)) ( )491 /12وانظر ((السبعينية)) ((بغية املراتد)) (ص .)342
((( )5الصفدية)) ( , )233 /1وانظر(( :مدارج السالكني)) ((( )339 ،338 /1إيثار احلق على

اخللق)) َّلبن الوزير (ص  )436وانظر ((جمموعة مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب)) ()11 /3
((الفتاوى)) ((وجمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن عثيمني)) (.)605 /3

()309/6

ومما جيدر ذكره هاهنا ،أننا يف زمان قد هتيأت فيه األسباب لتبليغ ونشر دعوة النيب صلى هللا عليه
وسلم يف البلدان عن طريق الوسائل املختلفة ،اليت جعلت سائر أقطار العامل كالبلد الواحد ( )1إَّل
أن العذر ابْلهل َّل يزال ظاهراً يف عصرَن ،حيث قل أهل العلم العاملون ،وكثر األدعياء الذين يزينون
الباطل والكفر للعامة ،ويلبسون عليهم ،وقد أشار ابن تيمية إىل أهل زمانه وهو بال شك أقل سوء

من زماننا احلاضر وما كان عليه الكثري من الوقوع يف أنواع من الكفر ،ومع ذلك عذرهم هبذا اْلهل

قائالً:
(وهؤَّلء األجناس وإن كانوا قد كثروا يف هذا الزمان ،فلقلة دعاة العلم واإلْيان ،وفتور آاثر الرسالة

يف أكثر البلدان ،وأكثر هؤَّلء ليس عندهم من آاثر الرسالة ومرياث النبوة ما يعرفون به اهلدى ،وكثري
منهم مل يبلغهم ذلك ،ويف أوقات الفرتات ،وأمكنة الفرتات ،يثاب الرجل على ما معه من اإلْيان
القليل ،ويغفر هللا فيه ملن مل تقم احلجة عليه ،ما َّل يغفر به ملن قامت احلجة عليه ،كما يف احلديث

املعروف ((أييت على الناس زمان َّل يعرفون فيه صالةً ،وَّل صياماً ،وَّل حجاً ،وَّل عمرة ،إَّل الشيخ

الكبري ،والعجوز الكبرية ،ويقولون :أدركنا آابءَن وهم يقولون َّل إله إَّل هللا ،فقيل حلذيفة بن اليمان:

ما تغين عنهم َّل إله إَّل هللا؟ فقال :تنجيهم من النار)) (.).)3( )2

وعندما نقرر أن للعذر ابْلهل اعتباراً يف مسألة التكفري ،فال يعين أن اْلهل عذر مقبول لكل من

ادعاه .ولذا يقول اإلمام الشافعي( :إن من العلم ما َّل يسع ابلغاً غري مغلوب على عقله جهله ،مثل
الصلوات اخلمس ،وأن هلل على الناس صوم شهر رمضان ،وحج البيت إذا استطاعوه ،وزكاة يف
أمواهلم ،وأنه حرم عليهم الزَن والقتل ،والسرقة واخلمر ،وما كان يف معىن هذا) (.)4

_________

( )1انظر ((املنتخبات من مكتوابت أمحد السر هندي)) (ص .)68
( )2رواه ابن ماجه ( ،)4049واحلاكم ( .)550 /4وقال صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه.

وقال البوصريى يف ((مصباح الزجاجة)) ( :)194 /4هذا إسناد صحيح رجاله ثقات .وصححه
األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

((( )3الفتاوى)) (.)165 /35
((( )4الرسالة)) (ص .)357

()310/6

وكما يقول ابن قدامه :أثناء كالمه عن اترك الصالة (فإن كان جاحداً لوجوهبا (أي الصالة) نظر فيه،
فإن كان جاهالً به ،وهو ممن جيهل ذلك كاحلديث ابإلسالم ،والناشئ ببادية ،عرف وجوهبا وعلم

ذلك ،ومل حيكم بكفره ألنه معذور ،فإن مل يكن ممن جيهل ذلك كالناشئ من املسلمني يف األمصار

والقرى ،مل يعذر ومل يقبل منه إدعاء اْلهل ،وحكم بكفره؛ ألن أدلة الوجوب ظاهرة يف الكتاب

والسنة ،واملسلمني يفعلوهنا على الدوام ،فال خيفى وجوهبا على من هذا حاله ،وَّل جيحدها إَّل تكذيباً
هلل تعاىل ،ورسوله وإمجاع األمة ،وهو يصري مرتداً عن اإلسالم ،وَّل أعلم يف هذا خالفاً) ( .)1ومن
املهم أن يعلم أن العذر ابْلهل تكتنفه وتتعلق به عدة أمور ،منها نوعية املسألة اجملهولة ( ،)2كأن

تكون من املسائل اخلفية ،وكذلك حال اْلاهل كحديث عهد ابإلسالم ،أو الناشئ يف البادية ،ومن
حيث حال البيئة ،ففرق بني وجود مظنة العلم أو عدمه.
يقول ابن تيمية( :إن األمكنة واألزمنة اليت تفرت فيها النبوةَّ ،ل يكون حكم من خفيت عليه آاثر

النبوة حىت أنكر ما جاءت به خطأ ،كما يكون حكمه يف األمكنة واألزمنة اليت ظهرت فيها آاثر
النبوة) (.)3

ويقول أيضاًَّ( :ل يكفر العلماء من استحل شيئاً من احملرمات لقرب عهده ابإلسالم ،أو لنشأته ببادية
بعيدة ،فإن حكم الكفر َّل يكون إَّل بعد بلوغ الرسالة ،وكثري من هؤَّلء قد َّل يكون قد بلغته

النصوص املخالفة ملا يراه ،وَّل يعلم أن الرسول بعث بذلك) (.)4

ويقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا( :إن الذي مل تقم عليه احلجة هو الذي حديث عهد

ابإلسالم والذي نشأ ببادية ،أو يكون ذلك يف مسألة خفية مثل الصرف والعطف ( )5فال يكفر حىت

يعرف ،وأما أصول الدين اليت أوضحها هللا يف كتابه فإن حجة هللا هي القرآن ،فمن بلغه فقد بلغته
احلجة) (.)6

ويقول يف موضع آخر( :إن الشخص املعني إذا قال ما يوجب الكفر ،فإنه َّل حيكم بكفره حىت تقوم

عليه احلجة اليت يكفر اتركها ،وهذا يف املسائل اخلفية اليت قد خيفى دليلها على بعض الناس وأما ما

يقع منهم يف املسائل الظاهرة اْللية ،أو ما يعلم من الدين ابلضرورة فهذا َّل يتوقف يف كفر قائله ،وَّل

جتعل هذه الكلمة عكازة تدفع هبا يف حنر من كفر البلدة املمتنعة عن توحيد العبادة والصفات ،بعد

بلوغ احلجة ووضوح احملجة) (.)7
_________

((( )1املغين)) (.)442 /2
( )2يقسم بعضهم تلك املسائل _ هبذا اَّلعتبار _ إىل أربعة أقسام _ :األول :ما يكفر به مطلقاً وَّل
يعذر جبهله وهي األمور الظاهرة واملعلومة من الدين ابلضرورة .الثاين :ما َّل يكفر جبهله وهي املسائل

اخلفية اليت اختلف فيها ،ومل جيمع عليها .الثالث :ما َّل يكفر به إذا فعله جاهالً ،إَّل بعد إعالمه

حبكم هللا فيه ،وهو مما أمجع عليه  ..ولكن تعرض فيه شبهه وسوء فهم .الرابع :املسائل اَّلجتهادية
اليت ليس فيها نص قطعي الرواية والدَّللة ،فهذه يعذر فيها كل جمتهد ابجتهاده .انظر(( :جمموعة

الرسائل واملسائل النجدية)) (.)521 ،520 /4
((( )3بغية املراتد)) (ص.)311 :

((( )4جمموع الفتاوى)) ( )501 /28وانظر (.)407 /11
( )5الصرف والعطف من السحر ،فيزعمون أنه حيبب املرأة لزوجها فال ينصرف عنها.

((( )6جمموعة مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب)) ((( )11 /3الفتاوى)) ،وانظر ((الفتاوى))
(َّ )180 /12 ،54 /4لبن تيمية ,وانظر تعليق الشيخ حممد رشيد رضا يف ((جمموعة الرسائل

واملسائل النجدية)) ( )517 /4وانظر ((جمموع فتاوى ابن ابز)) (.)27 ،26 /4

((( )7الدرر السنية)) ( , )244 /8وانظر ((فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم)) (.)74 ،73 /1

()311/6

وجاء يف فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء( :خيتلف احلكم على اإلنسان أبنه يعذر
ابْلهل يف املسائل الدينية أو َّل يعذر ،ابختالف البالغ وعدمه ،وابختالف املسألة نفسها وضوحاً
وخفاء ،وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفا) (.)1
كما ورد يف نفس الفتوى ما يلي( :ومن عاش يف بالد يسمع فيها ابلدعوة إىل اإلسالم وغريه ،مث َّل
يؤمن وَّل يطلب احلق من أهله ،فهو يف حكم من بلغته الدعوة اإلسالمية ،وأصر على الكفر) (.)2

(أما من عاش يف بالد غري إسالمية ،ومل يسمع عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،وَّل عن القرآن الكرمي
واإلسالم ،فهذا على تقدير وجوده ،حكمه حكم أهل الفرتة ،جيب على علماء املسلمني أن يبلغوه

شريعة اإلسالم أصوَّلً وفروعاً ،إقامة للحجة ،وإعذاراً إليه ،ويوم القيامة يعامل معاملة من مل يكلف يف
الدنيا ْلنونه ،أو بلهه ،أو صغره ،وعدم تكليفه ،وأما ما خيفى من أحكام الشريعة من جهة الدَّللة،

أو لتقابل األدلة وجتاذهبا ،فال يقال ملن خالف فيه آمن وكفر ،ولكن يقال :أصاب وأخطأ) (.)3

ومما حيسن التنبيه عليه أن العذر ابْلهل فيمن قارفوا الكفرَّ ،ل يعين نفي الكفر عنهم وقد أظهروه،
كما يقتضيه احلكم الدنيوي عليهم.

ِ ٍِ
ريهُ إِ ْن
ويف هذا يقول ابن تيمية( :أخرب هللا تعاىل عن هود أنه قال لقومه :ا ْعبُ ُدواْ هللاَ َما لَ ُكم م ْن إلَه غَ ْ ُ
رتو َن [هود ]50:فجعلهم مفرتين قبل أن حيكم حبكم خيالفونه ،لكوهنم جعلوا مع هللا إهلاً
أَنتُ ْم إَِّلَّ ُم ْف َُ
آخر ،فاسم املشرك ثبت قبل الرسالة ،فإنه يشرك بربه ويعدل به ،وجيعل معه آهلة أخرى ،وجيعل له

أنداداً قبل الرسول  ...وأما التعذيب فال) (.)4

وملا ذكر ابن القيم طبقات املكلفني ،ذكر منهم طبقة املقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم ،فكان مما قاله

عن تلك الطبقة:

(اتفقت األمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهاَّلً مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم إَّل ما حيكى عن
بعض أهل البدع أنه مل حيكم هلؤَّلء ابلنار ،وجعلهم ِبنزلة من مل تبلغه الدعوة وهذا مذهب مل يقل به

أحد من أئمة املسلمنيَّ ،ل الصحابة وَّل التابعني ،وَّل من بعدهم ،وإمنا يعرف عن بعض أهل الكالم
احملدث يف اإلسالم ،وقد صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :إن اْلنة َّل يدخلها إَّل

نفس مسلمة)) ( )5وهذا املقلد ليس ِبسلم ،وهو عاقل مكلف ،والعاقل املكلف َّل خيرج عن
اإلسالم أو الكفر ،وأما من مل تبلغه الدعوة فليس ِبكلف يف تلك احلال ،وهو ِبنزلة األطفال
واجملانني.

واإلسالم هو توحيد هللا وعبادته وحده َّل شريك له ،واإلْيان ابهلل وبرسوله واتباعه فيما جاء به ،فما

مل أيت العبد هبذا فليس ِبسلم ،وإن مل يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل فغاية هذه الطبقة أهنم كفار
جهال غري معاندين ،وعدم عنادهم َّل خيرجهم عن كوهنم كفاراً) (.)6
_________

((( )1فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واَّلفتاء)) ( , )97 /2مجع أمحد الدويش.
((( )2فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واَّلفتاء)) ( ،)97 /2مجع أمحد الدويش.

((( )3فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واَّلفتاء)) ( , )97 /2مجع أمحد الدويش.
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)38 ،37 /20

( )5رواه البخاري ( ،)3062ومسلم ( .)111من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )6طريق اهلجرتني)) (ص )411 :ابختصار

()312/6

ويقول أيضاً( :الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غري دين اإلسالم فهو كافر ،وأن

هللا سبحانه وتعاىل َّل يعذب أحداً إَّل بعد قيام احلجة عليه ابلرسول ،هذا يف اْلملة ،والتعيني موكول
إىل علم هللا وحكمه ،هذا يف أحكام الثواب والعقاب ،وأما يف أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر
األمر ،فأطفال الكفار وجمانينهم كفار يف أحكام الدنيا هلم حكم أوليائهم) (.)1

ويقول الشيخ عبدهللا بن عبدالرمحن أبو بطني( :قد أخرب هللا سبحانه جبهل كثري من الكفار ،مع

تصرحيه بكفرهم ،ووصف النصارى ابْلهل مع أنه َّل يشك مسلم يف كفرهم ،ونقطع أن أكثر اليهود

والنصارى اليوم جهال مقلدون ،فنعتقد كفرهم ،وكفر من شك يف كفرهم) (.)2
وجاء يف فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ما يلي:

(كل من آمن برسالة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وسائر ما جاء به يف الشريعة ،إذا سجد بعد
ذلك لغري هللا من ويل ،وصاحب قرب ،أو شيخ طريق يعترب كافراً مرتداً عن اإلسالم ،مشركاً مع هللا
غريه يف العبادة ،ولو نطق ابلشهادتني وقت سجوده ،إلتيانه ِبا ينقض قوله من سجوده لغري هللا،

ولكنه قد يعذر ْلهله ،فال تنزل به العقوبة حىت يعلم وتقام عليه احلجة ،وْيهل ثالثة أايم إعذاراً إليه

لرياجع نفسه عسى أن يتوب ،فإن أصر على سجوده لغري هللا بعد البيان قتل لردته  ...فالبيان

وإقامة احلجة لإلعذار إليه قبل إنزال العقوبةَّ ،ل ليسمى كافراً بعد البيان ،فإنه يسمى كافراً ِبا حدث

منه من سجود لغري هللا مثالً) (.)3

ومن خالل ما سبق ندرك خطأ إطالق القول أبن اْلهل عذر يف أصل الدين ويف غريه ،كما أن إطالق

القول أبن اْلهل ليس عذراً خطأ أيضاً ،بل َّلبد من التفريق بني ما كانت املخالفة فيه ِبناقضته أصل

الدين وحنوه من األمور الظاهرة واملعلومة من الدين ابلضرورة ،وما كانت املخالفة فيه متعلقة أبمور

حتتاج إىل بيان وتفصيل ،كما أنه َّلبد من التفريق بني أحكام الدنيا (ظاهراً) ،وأحكام اآلخرة (ابطناً)
( .)4نواقض اإلْيان القولية والعملية لعبد العزيز بن حممد بن علي العبد اللطيف – ص60
_________

((( )1طريق اهلجرتني)) (ص )413 :وانظر ((مدارج السالكني)) (.)489 /3
((( )2الدرر السنية)) (.)213 /8

((( )3فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء)) ( )220 /1ابختصار.
( )4انظر رسالة ((ضوابط التكفري)) للقرين (ص.)298 :

()313/6

املطلب األول :تعريف اخلطأ لغة واصطالحا

(اخلطأ واخلطاء :ضد الصواب ،قال تعاىل :ولَيس َعلَي ُكم جنَ ِ
يما أَ ْخطَأ ُْمت بِ ِه [األحزاب ]5:عداه
َْ َ ْ ْ ُ ٌ
اح ف َ

ابلباء ألنه يف معىن عثرمت أو غلطتم ،وأخطأ الطريق ،عدل عنه ،وأخطأ الرامي الغرض :مل يصبه ..

واخلطأ :ما مل يتعمد ،واخلطأ :ما تعمد ،وقال األموي :املخطئ :من أراد الصواب فصار إىل غريه،
واخلاطئ :من تعمد ما َّل ينبغي ،واخلطيئة الذنب على عمد ،واخلطأ :الذنب يف قوله تعاىلَّ :
إن قَـ ْتـلَ ُه ْم
ِ
َكا َن ِخط ِ
ني
ريا [اإلسراء ]31:أي إمثاً ،وقال تعاىل :فيما حكاه عن أخوة يوسف :إَِن ُكنا َخاطئِ َ
ً
ْءا َكب ً
[يوسف ]97:آي آمثني  ،)1( ) ..وقال الراغب يف (املفردات)( :اخلطأ :العدول عن اْلهة) مث ذكر
بعض صور اخلطأ ومنها( :أن يريد ما حيسن فعله ،ولكن يقع منه خالف ما يريد فيقال أخطأ فهو

خطيء ،وهذا قد أصاب يف اإلرادة وأخطأ يف الفعل ،وهذا املعىن بقوله – صلى هللا عليه وسلم-

((رفع عن أميت اخلطأ والنسيان)) ( ،)2وبقوله(( :من اجتهد فأخطأ فله أجر)) (َ ،)3وَمن قَـتَ َل ُم ْؤِمنًا
َخطَئًا فَـتَ ْح ِر ُير َرقَـبَ ٍة [النساء ]92:إىل أن يقول (ومجلة األمر أن من أراد شيئاً فاتفق منه غريه يقال:
أخطأ ،وإن وقع منه كما أراده يقال :أصاب ،وقد يقال :ملن فعل فعال َّل حيسن أو أراد إرادة َّل جتمل
إنه أخطأ) (.)4

واخلالصة أن معىن اخلطأ يف اللغة :أن يريد ويقصد أمراً ،فيقع يف غري ما يريد ،أما اخلطء :فهو اإلمث

أو الذنب املتعمد وهللا أعلم.

أما معىن اخلطأ يف اَّلصطالح :فهو قريب من املعىن اللغوي ،قال احلافظ ابن رحب -رمحه هللا :-

(اخلطأ :هو أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غري ما قصده ،مثل أن يقصد قتل كافر فصادف

قتله مسلماً) ( ،)5أو يظن أن احلق يف جهته ،فيصادف غري ذلك ( ،)6وقال اْلرجاين( :اخلطأ وهو
ما ليس لإلنسان فيه قصد  ..كما إذا رمى شخصاً ظنه صيداً أو حربيا فإذا هو مسلم ،)7( ) ..

وهناك تعريفات أخرى ( )8قريبة مما ذكر وحاصلها أن اخلطأ يف اَّلصطالح( :كل ما يصدر عن

املكلف من قول أو فعل خال عن إرادته وغري مقرتن بقصد منه) ( .)9نواقض اإلْيان اَّلعتقادية
وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن عبدهللا بن علي الوهييب– 302 /1

_________

((( )1لسان العرب)) ( )68 - 65 /1وانظر ((خمتار الصحاح)) (ص )180 ،179 :و ((النهاية
يف غريب احلديث)) ((( )44،45 /2املعجم الوسيط)) (.)232 /1

( )2احلديث هبذا اللفظ ذكره ابن السبكي يف ((طبقات الشافعية الكربى)) ( )186 /2وقال:

وقفت على كتاب ((اختالف الفقهاء)) لإلمام حممد نصر قال :يروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم
أنه قال( :رفع هللا عن هذه األمة اخلطأ والنسيان وما أكرهوا عليه) .إَّل أنه ليس له إسناد حيتج ِبثله.
ا .هـ :.مث قال :استفدت من هذا أن هلذا اللفظ إسنادا ولكنه مل يثبت مث قال :قلت :مث وجد رفيقنا

يف طلب احلديث مشس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبلي احلديث بلفظه يف رواية أيب
القاسم الفضل بن جعفر بن حممد التميمي املؤذن املعروف أبخي عاصم فإنه قال :حدثنا احلسني بن
حممد حدثنا حممد بن املصفى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا األوزاعي عن عطاء عن ابن عباس قال:

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :رفع عن أميت اخلطأ .والنسيان .وما استكرهوا عليه) لكن ابن

ماجه روى يف (سننه) احلديث هبذا اإلسناد بلفظ غريه .اهـ .مث ذكر إسناد ابن ماجه .وقال األلباين يف

((إرواء الغليل)) (ص :)82 :منكر .ولفظ حديث ابن ماجه هو( :إن هللا وضع  .) ..رواه ابن ماجه

( ،)2045واحلاكم ( ،)198 /2والبيهقي ( )356 /7بلفظ( :جتاوز يل) .من حديث عبدهللا بن
عباس رضي هللا عنهما .قال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه .ووافقه
الذهيب .وقال البيهقي :جود إسناده بشر بن بكر وهو ثقة .واحلديث صحح إسناده عبد احلق

اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) (ص- )99 :كما أشار لذلك يف مقدمته  .-وحسنه النووي يف
((األربعني النووية)) (ص ،)39 :وقال ابن كثري يف ((حتفة الطالب)) (ص :)232 :إسناده جيد.
وحسنه ابن حجر يف ((التلخيص احلبري)) ( .)281 /1وقال الشوكاين يف ((فتح القدير)) (/1

َّ :)461ل تقصر عن رتبة احلسن لغريه .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.
( )3رواه البخاري ( ،)7352ومسلم ( .)1716من حديث عمرو بن العاص رضي هللا عنه.
((( )4املفردات)) ،)151( :وانظر كالماً مفصالً حول معىن اخلطأ يف الكتاب والسنة وكالم
السلف(( :جمموع الفتاوى)) (.)24 - 19 /20

((( )5جامع العلوم واحلكم)) (ص.)352 :
( )6انظر ((فتح الباري)) ()319 /13
((( )7التعريفات)) (ص.)104 :

( )8انظر بعضها يف ((عوارض األهلية عند األصوليني)) د .حسني اْلبوري (ص.)396 - 395 :
((( )9عوارض األهلية عند األصوليني)) (ص.)396 :

()314/6

املطلب الثاين :الفرق بني اخلطأ وبني اْلهل
اْلهل أييت بعدة معاىن منها :خلو النفس من العلم ( )1وهو املشهور ،ومنها :اعتقاد الشيء خبالف
ما هو عليه ( ،)2ومنها :فعل الشيء خبالف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو
فاسداً ( )3ومنه قوله سبحانه :فَـتَـبـيَّـنُوا أَن تُ ِ
صيبُوا قَـ ْوًما ِجبَ َهالَ ٍة [احلجرات .]6:وقد سبق الكالم عن
َ
أدلة أهل العلم يف العذر ابْلهل ،ومقصودهم ابْلهل الذي يعذر صاحبه :أن يقول قوَّلً أو يعتقد
اعتقاداً خبالف (احلق) ،غري عامل وغري قاصد للمخالفة ،رغم اجتهاده يف رفع اْلهل عن نفسه ،وهو
هبذا املعىن يتفق مع اخلطأ حيث إن اْلاهل واملخطئ  -حسب هذا املفهوم -غري قاصدين

للمخالفة ،لذلك وردت النصوص من الكتاب والسنة يف إعذارمها ورفع اإلمث عنهما – يف احلقيقة-
يف حكم من مل تقم عليه احلجة وهللا أعلم .نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف

حملمد بن عبدهللا بن علي الوهييب– 302 /1
_________

( )1انظر ((املفردات)) (ص(( )102 :لسان العرب)) (.)129 /11
( )2انظر ((املفردات)) (ص(( )102 :لسان العرب)) (ص.)84 :
( )3انظر ((املفردات)) (ص.)102 :

()315/6

املطلب الثالث :أدلة العذر ابخلطأ
استدل أهل السنة لذلك أبدلة كثرية ،سنأخذ أمهها ومنها:
ط ِعن َد ا َِّ
َّلل فَِإن َّمل تَـعلَموا آابءهم فَِإ ْخوانُ ُكم ِيف ِ
 - 1قوله سبحانه :ا ْد ُع ُ ِ ِ
الدي ِن
ْس ُ
ْ ْ ُ َ َُ ْ َ ْ
وه ْم آل َابئ ِه ْم ُه َو أَق َ
اَّلل غَ ُف ِ
وموالِي ُكم ولَيس َعلَي ُكم جنَ ِ
يما
يما أَ ْخطَأ ُْمت بِ ِه َولَ ِكن ما تَـ َع َّم َد ْ
َََ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ ٌ
ورا َّرح ً
ت قُـلُوبُ ُك ْم َوَكا َن َُّ ً
اح ف َ

س َعلَْي ُك ْم
[األحزاب ،]5:قال احلافظ يف الفتح .. ( :قال ابن التني :أجرى البخاري قوله تعاىلَ :ولَْي َ
جنَ ِ
يما أَ ْخطَأ ُْمت بِ ِه [األحزاب ،]5:يف كل شيء ،وقال غريه :هي يف قصة خمصوصة وهي :ما إذا
ُ ٌ
اح ف َ
قال الرجل اي بين وليس هو ابنه ولوسلم أن اآلية نزلت فيما ذكر مل ْينع ذلك من اَّلستدَّلل
بعمومها ،وقد أمجعوا على العمل بعمومها يف سقوط اإلمث) (.)1
 - 2واستدلوا بقوله تعاىل ومن يـ ْقتُل م ْؤِمنًا متَـع ِم ًدا فَجزآ ُؤهُ جهن ِ ِ
ِ
ب هللاُ َعلَْي ِه َولَ َعنَهُ
َّم َخال ًدا ف َ
َ
ََ َ ْ ُ
يها َوغَض َ
ََ َ َ ُ
ِ
يما [النساء ،]93:فقيد الوعيد على قاتل املؤمن ابلتعمد ( ،)2وفرقت النصوص
َوأ َ
َع َّد لَهُ َع َذ ًااب َعظ ً

بني القتل املتعمد والقتل اخلطأ يف أحكام الدنيا واآلخرة.
ِ
ِ
ص ًرا
 - 3ومن األدلة املشهورة قوله تعاىل َربـَّنَا َّلَ تُـ َؤاخ ْذ ََن إِن نَّسينَا أ َْو أَ ْخطَأ ََْن َربَّـنَا َوَّلَ َحتْ ِم ْل َعلَْيـنَا إِ ْ
َّ ِ
ين ِمن قَـ ْبلِنَا [البقرة ]286:وثبت يف احلديث الصحيح أن هللا سبحانه استجاب
َك َما َمحَلْتَهُ َعلَى الذ َ
هلذا الدعاء فقال :فقد فعلت (.)3
_________
((( )1فتح الباري)) (.)551 /11

( )2انظر ((إيثار احلق على اخللق)) (ص.)436 :
( )3رواه مسلم ( )126من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.

()316/6

 - 4ومن األحاديث املشهورة يف العذر ابخلطأ قوله -صلى هللا عليه وسلم (( :-إن هللا وضع عن
أميت اخلطأ والنسيان ،وما استكرهوا عليه)) ( ،)1قال احلافظ ابن رجب يف شرحه هلذا احلديث

(اخلطأ :هو أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غري ما قصده ،مثل أن يقصد قتل كافر فصادف

قتله مسلماً ،والنسيان أن يكون ذاكراً الشيء فينساه عند الفعل ،وكالمها معفو عنه :يعين َّل إمث فيه،
ولكن رفع اإلمث َّل ينايف أن يرتتب على نسيانه حكم ،ولو قتل مؤمناً خطأ فإن عليه الكفارة والدية

بنص الكتاب ،وكذا لو أتلف مال غريه خطأ بظنه أنه مال نفسه  ) ..إىل أن يقول( :واألظهر ،وهللا
أعلم أن الناسي واملخطئ إمنا عفي عنهما ِبعىن رفع اإلمث عنهما ألن اإلمث مرتب على املقاصد

والنيات ،والناسي واملخطئ َّل قصد هلما فال إمث عليهما ،وأما رفع األحكام عنهما فليس مراداً من

هذه النصوص فيحتاج يف ثبوهتا ونفيها إىل دليل آخر ( .)2وقد استدلوا ابحلديث املشهور يف قصة

الرجل من بين إسرائيل ( ،)3يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -يف تعليقه عليها( :فهذا

الرجل اعتقد أن هللا َّل يقدر على مجعه إذا فعل ذلك ،أو شك ،وأنه َّل يبعثه ،وكل هذين اَّلعتقادين

كفر ،يكفر من قامت عليه احلجة ،لكنه كان جيهل ذلك ،ومل يبلغه العلم ِبا يرده عن جهله ،وكان

عنده إْيان ابهلل وأبمره وهنيه ووعده ووعيده ،فخاف من عقابه ،فغفر هللا له خبشيته ،فمن أخطأ يف
بعض مسائل اَّلعتقاد ،من أهل اإلْيان ابهلل وبرسوله وابليوم اآلخر والعمل الصاحل ،مل يكن أسوأ حاَّلً
من هذا الرجل فيغفر هللا خطأه ،أو يعذبه إن كان منه تفريط يف اتباع احلق على قدر دينه ،وأما تكفري
شخص علم إْيانه ِبجرد الغلط يف ذلك ،فعظيم .)4( ) ..

فهذا احلديث كثرياً ما يستدل به شيخ اإلسالم يف مسائل العذر ابْلهل واخلطأ ،والتأويل.
_________

( )1رواه ابن ماجه ( )2045واللفظ له ،واحلاكم ( ،)198 /2والبيهقي ( )356 /7بلفظ( :جتاوز
يل) .من حديث عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما .قال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط

الشيخني ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال البيهقي :جود إسناده بشر بن بكر وهو ثقة .واحلديث
صحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) (ص- )99 :كما أشار لذلك يف مقدمته
 .-وحسنه النووي يف ((األربعني النووية)) (ص ،)39 :وقال ابن كثري يف ((حتفة الطالب)) (ص:

 :)232إسناده جيد .وحسنه ابن حجر يف ((التلخيص احلبري)) ( .)281 /1وقال الشوكاين يف

((فتح القدير)) (َّ :)461 /1ل تقصر عن رتبة احلسن لغريه .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن

ماجه)) :صحيح.

((( )2جامع العلوم واحلكم)) (ص.)354 - 352 :
( )3احلديث رواه البخاري ( ،)3481ومسلم ( .)2756من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )4اَّلستقامة)) (،)164،165 /1وانظر ( ،)490 /231،12 /3وغريها.
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فهذا الرجل وقع يف اخلطأ – فتكلم ابلكفر من غري قصد – بسبب جهله – فعذره هللا سبحانه لعدم

قيام احلجة عليه ،أما اَّلستدَّلل به على مسألة العذر ابلتأويل فمن ابب أوىل ،ألن املتأول يف حقيقته

جمتهد خمطئ ،فإذا مل يكفر املخطئ من غري اجتهاد -كما يف هذه القصة – فعدم كفر من اجتهد يف
طلب احلق فأخطأ من ابب أوىل ،ويف هذا املعىن يقول ابن الوزير – رمحه هللا  .. ( :-قد تكاثرت

اآلايت واألحاديث يف العفو عن اخلطأ والظاهر أن أهل التأويل أخطأوا ،وَّل سبيل إىل العلم

بتعمدهم) مث ذكر بعض أدلة اإلعذار ابخلطأ ومنها قصة الرجل من بين إسرائيل ،مث علق عليها قائالً
(وإمنا أدركته الرمحة ْلهله وإْيانه ابهلل واملعاد ولذلك خاف العقاب  ..وهذا أرجى حديث ألهل اخلطأ
يف التأويل) ( ،)1فذكر أنه أخطأ بسبب اْلهل فعذر ،مث استدل به على اخلطأ بسبب التأويل وهللا
أعلم ..

_________

((( )1إيثار احلق)) (ص.)436 ،435 :
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 - 5وخنتم هذه األدلة حبديث خاص إبعذار اجملتهد املخطئ يف األحكام ،وهو قوله – صلى هللا عليه
وسلم(( :-إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر))
( )1قال احلافظ اخلطيب البغدادي – رمحه هللا ( :-فإن قيل :كيف جيوز أن يكون للمخطئ فيما

أخطأ فيه أجر ،وهو إىل أن يكون عليه يف ذلك إمث لتوانيه وتفريطه يف اَّلجتهاد حىت أخطأ؟ فاْلواب،

أن هذا غلط ألن النيب – صلى هللا عليه وسلم -مل جيعل للمخطئ أجراً على خطئه ،وإمنا جعل له

أجراً على اجتهاده ،وعفا عن خطئه ألنه مل يقصده ،وأما املصيب فله أجر على اجتهاده ،وأجر على

إصابته) ( ،)2واستدل مجهور العلماء هبذا احلديث على ختطئة بعض اجملتهدين ممن مل يصب احلق وأن
احلق مع أحدهم أو بعضهم ،وفيه رد على من قال :كل جمتهد مصيب ،يقول اإلمام ابن قدامة –

رمحه هللا( :-واحلق يف قول واحد من اجملتهدين ومن عداه خمطئ ،سواء كان يف فروع الدين أو أصوله)
( ،)3مث ذكر األدلة على ذلك ومنها هذا احلديث ،وقال اإلمام الزركشي( :واختلف العلماء يف حكم
أقوال اجملتهدين ،هل كل جمتهد مصيب ،أو املصيب واحد؟ ذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأكثر

الفقهاء رمحهم هللا إىل أن احلق يف أحدمها ،وإن مل يتعني لنا فهو عند هللا متعنيَّ ،لستحالة أن يكون
الشيء الواحد يف الزمان الواحد يف الشخص الواحد حالَّلً حراماً ،وألن الصحابة تناظروا يف املسائل

واحتج كل واحد على قوله :وخطأ بعضهم بعضاً ،وهذا يقتضي أن كل واحد يطلب إصابة احلق ،مث
اختلفوا ،هل كل جمتهد مصيب أم َّل؟ فعند الشافعي أن املصيب منهم واحد وإن مل يتعني ،وإن

مجيعهم خمطئ إَّل ذلك الواحد وبه قال مالك وغريه  ،)4( ) ..وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه
هللا – (فإذا أريد ابخلطأ اإلمث ،فليس اجملتهد ِبخطئ بل كل جمتهد مصيب مطيع هلل ،فاعل ما أمره هللا
به ،وإذا أريد به عدم العلم ابحلق يف نفس األمر فاملصيب واحد ،وله أجران  ،)5( ) ..وخنتم الكالم
حول هذا احلديث ابإلشارة إىل أن من أخطأ فحكم أو أفىت بغري علم واجتهاد فهو آمث عاص (،)6

يقول شيخ اإلسالم – رمحه هللا – (  ..فمن كان خطؤه لتفريطه فيما جيب عليه من اتباع القرآن

واإلْيان مثالً ،أو لتعديه حدود هللا بسلوك السبل اليت هنى عنها ،أو َّلتباع هواه بغري هدى من هللا،
فهو الظامل لنفسه ،وهو من أهل الوعيد ،خبالف اجملتهد يف طاعة هللا ورسوله ابطناً وظاهراً الذي

يطلب احلق ابجتهاده كما أمره هللا ورسوله فهذا مغفور له خطؤه  ،)7( ) ..لكنه َّل يكفر إن فرط يف
اَّلجتهاد فوقع يف الكفر خطأ ،ألن الكفر يكون بعد قيام احلجة ،يقول شيخ اإلسالم.. ( :
_________

( )1رواه البخاري ( ،)7352ومسلم ( .)1716من حديث عمرو بن العاص رضي هللا عنه.

((( )2الفقيه واملتفقه)) ( ،)191 /1وانظر ((البحر احمليط)) للزركشي ( ،)262 /6و ((األحكام))
َّلبن حزم ( )652 /2وغريها.

((( )3روضة الناظر)) (ص.)193 :
((( )4البحر احمليط يف أصول الفقه)) للزركشي (.)241 /6
((( )5جمموع الفتاوي)) ( ،)124 /13وانظر ( ،)24 /20وانظر تفريعات وتفصيالت أخرى هلذه
املسألة يف ((الفقيه واملتفقه)) (ص ،)64 - 58 :و ((احملصول)) للرازي ( ،)91 - 47 /2و

((األحكام)) َّلبن حزم ( ،)660 - 658 /2و ((روضة الناظر)) (ص )200 - 193 :وغريها.

( )6انظر ((فتح الباري)) (.)319 /13

((( )7جمموع الفتاوى)) ( ،)317 /3وانظر (.)496 /12

()319/6

وأما (التكفري) فالصواب أنه من اجتهد من أمة حممد – صلى هللا عليه وسلم -وقصد احلق ،فأخطأ
مل يكفر ،بل يغفر له خطؤه ،ومن تبني له ما جاء به الرسول ،فشاق الرسول من بعد ما تبني له

اهلدى ،واتبع غري سبيل املؤمنني :فهو كافر ،ومن اتبع هواه ،وقصر يف طلب احلق ،وتكلم بال علم

فهو عاص مذنب ،مث قد يكون فاسقاً ،وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته  ،)1( ) ..ويقول –

أيضاً ( :-وليس ألحد أن يكفر أحداً من املسلمني ،وإن أخطأ وغلط حىت تقام عليه احلجة ،وتبني له
احملجة ،ومن ثبت إسالمه بيقني مل يزل ذلك عنه ابلشك ،بل َّل يزول إَّل بعد إقامة احلجة وإزالة

الشبهة) ( ،)2وخالصة هذا املبحث ما يلي:

قد تواترت النصوص من الكتاب والسنة يف إعذار املخطئ ،وأن حكمه حكم اْلاهل واملتأول – فال

يكفر إَّل بعد قيام احلجة عليه  ،-وأنه إن كان جمتهداً فيما يسوغ فيه اَّلجتهاد – فله أجر ابجتهاده
– ولو أخطأ – أما إن مل يكن جمتهداً وأخطأ فيأمث لتفريطه.

لكن هل يفرق يف ذلك بني العقائد واألحكام؟
ب -هل يفرق بني العقائد واألحكام؟

 ...هذا التقسيم َّل دليل عليه وَّل يعرف عن السلف ،واملفرقون مل يذكروا حدا منضبطاً ْيكن به

التفريق بني األصول والفروع ،والعذر ابخلطأ من جنس العذر ابْلهل ،لذلك بني أئمة السلف أنه َّل

أيمث اجملتهد املخطئ َّل يف األصول وَّل يف الفروع ،واخلالف يف هذه املسألة بني أئمة السلف وخمالفيهم

من املتكلمني ومن أتثر هبم ،فرع عن اخلالف يف أصل عام شامل ،وهو :هل ْيكن لكل أحد أن

يعرف ابجتهاده احلق يف كل مسألة فيها نزاع ،وإذا مل ْيكنه فاجتهد واستفرغ وسعه فلم يصل إىل

احلق ،بل قال ما اعتقد أنه هو احلق يف نفس األمر ،ومل يكن هو احلق يف نفس األمر :هل يستحق أن

يعاقب أم َّل؟ وهل يفرق يف ذلك بني األصول والفروع أو بني املسائل العلمية والعملية ()3؟
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)180 /12
((( )2جمموع الفتاوى)) ( ،)466 /12وانظر (.)524 ،523 /12

( )3أطال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا – يف مناقشة هذا األصل وأقوال الناس فيه ،مث بني
أقوال السلف وأدلتهم ،ومن ابب اَّلختصار سنكتفي ببيان مذهب السلف يف هذا األمر ،انظر
((منهاج السنة)) ،)125 - 84 /5( ،و ((جمموع الفتاوى)) (.)227 - 203 /19
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نقل شيخ اإلسالم األقوال يف هذه املسألة ،مث بني أن قول السلف وأئمة الفتوى كأيب حنيفة،
والشافعي ،والثوري وداود بن علي وغريهم أهنم (َّل يؤمثون جمتهداً خمطئاً َّل يف املسائل األصولية وَّل
يف الفروعية ،كما ذكر عنهم ابن حزم وغريه ،وهلذا كان أبو حنيفة والشافعي وغريمها يقبلون شهادة

أهل األهواء ( )1إَّل اخلطابية ( ،)2ويصححون الصالة خلفهم ،والكافر َّل تقبل شهادته على

املسلمني ،وَّل يصلى خلفه .وقالوا :هذا هو القول املعروف عن الصحابة والتابعني هلم إبحسان وأئمة
الدين :إهنم َّل يكفرون وَّل يفسقون وَّل يؤمثون أحداً من اجملتهدين املخطئنيَّ ،ل يف مسألة عملية وَّل
علمية ،قالوا :والفرق بني مسائل األصول والفروع إمنا هو من أقوال أهل البدع من أهل الكالم من

املعتزلة واْلهمية ومن سلك سبيلهم ،وانتقل هذا القول إىل أقوام تكلموا بذلك يف أصول الفقه ،ومل

يعرفوا حقيقة هذا القول وَّل غوره ،قالوا :والفرق يف ذلك بني مسائل األصول والفروع كما أنه بدعة
حمدثة يف اإلسالم ،مل يدل عليها كتاب وَّل سنة وَّل إمجاع ،بل وَّل قاهلا أحد من السلف واألئمة ،فهي
ابطلة عقالً ،فإن املفرقني بني ما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع مل يفرقوا بينهما بفرق صحيح

ْييز بني النوعني ،بل ذكروا ثالثة فروق أو أربعة كلها ابطلة  )3( ) ..مث ذكر هذه الفروق ورد عليها،

ويف مواضع أخرى ،ذكر بعض األمثلة عن السلف فقال ... ( :وأيضاً فإن السلف أخطأ كثري منهم

يف كثري من هذه املسائل ( ،)4واتفقوا على عدم التكفري بذلك مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون
امليت يسمع نداء احلي ،وأنكر بعضهم أن يكون املعراج يقظة ،وأنكر بعضهم رؤية حممد ربه،

ولبعضهم يف اخلالفة والتفضيل كالم معروف ،وكذلك لبعضهم يف قتال بعض ،ولعن بعض ،وإطالق
ت َويَ ْس َخ ُرو َن
تكفري بعض ،أقوال معروفة ،وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ :بَ ْل َع ِج ْب َ
[الصافات , ]12 :ويقول :إن هللا َّل يعجب فكان يقول بل عجبت فهذا قد أنكر قراءة اثبتة وأنكر
صفة دل عليها الكتاب والسنة ،واتفقت األمة على أنه إمام من األئمة ،وكذلك بعض السلف أنكر
بعضهم حروفاً من القرآن ،مثل إنكار بعضهم قوله :أَفَـلَم يـيأ ِ َّ ِ
آمنُواْ [الرعد ]31:وقال :إمنا
ْ َْ
ين َ
َس الذ َ
ضى َربم َ
هي :أو مل يتبني الذين آمنوا ،وإنكار اآلخر قراءة قولهَ :وقَ َ
ك أََّلَّ تَـ ْعبُ ُدواْ إَِّلَّ إِايهُ
[اإلسراء.)5( ]23:
_________

( )1رغم أهنم خمطئون يف املسائل العلمية ،وإمنا عذر من عذر منهم َّلجتهاده وأتوله ،أما من رد
شهادهتم من األئمة – كمالك وأمحد – فليس ذلك مستلزماً إلمثهم ،لكن املقصود إنكار املنكر
وهجر من أظهر البدعة ،انظر ((الفتاوى)) (.)125 /13

( )2اخلطابية :أتباع أيب اخلطاب حممد بن أيب زينب مقالص األسدي الكويف األجدع املقتول سنة
143هـ ،من غالة الشيعة ،قال النوخبيت الرافضي( :كان أبو اخلطاب يدعي أن أاب عبدهللا جعفر بن

حممد (الصادق) عليهما السالم جعله قيمه ووصيه من بعده ،وعلمه اسم هللا األعظم ،مث ترقى إىل أن

ادعى الرسالة ،مث ادعى أنه من املالئكة وأنه رسول هللا إىل أهل األرض واحلجة عليهم ((فرق
الشيعة)) للنوخبيت الرافضي  ،37،38وانظر ((مقاَّلت اإلسالميني)) ((( ،)81 - 75 /1امللل

والنحل)) ( )385 - 380 /1وغريها.

((( )3منهاج السنة)) ( ،)87،88 /5وانظر ((الفتاوي)) (،126 ،125 /13 ،207،208 /19
 )346 /23وغريها.

( )4أي املسائل العلمية اخلربية أو مسائل العقيدة.
( )5وانظر اإلشارة إىل قراءة ووصى ربك ((تفسري الطربي)) ( ،)47 /15و ((زاد املسري)) (/5
.)22
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وقال :إمنا هي :ووصى ربك وبعضهم كان حذف املعوذتني ،وهذا خطأ معلوم ابإلمجاع والنقل
املتواتر ،ومع هذا فلما مل يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك مل يكفروا ،وإن كان يكفر بذلك من
قامت عليه احلجة ابلنقل املتواتر .)1( ) ..

إذاً العذر ابخلطأ يعم املسائل العلمية والعملية ،وليس يف النصوص ما يدل على التفريق ،لكن قد
يقول قائل :إذا قلنا :إن اجملتهد املخطئ يف مسائل العقيدة يرفع عنه اإلمث ،فهل نقول أيضاً :إن

اجملتهد املخطئ يؤجر أجراً واحداً ،كاجملتهد يف أمور األحكام والعمل؟ فيجاب عن ذلك ،أبن

النصوص الواردة ،فيها رفع اإلمث عن اجملتهد املخطئ ،وليس فيها ما يدل على أن كل جمتهد خمطئ

يكون مأجوراً ابستثناء قوله – صلى هللا عليه وسلم (( :-إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب )) ..

احلديث ( ،)2وهذا كما هو واضح من سياقه خاص ابحلاكم أي القاضي ،ومثله املفيت ،وقد أشار

شيخ اإلسالم إىل شيء من هذا املعىن حيث قال .. ( :وكذلك كل من عبد عبادة هنى عنها ومل يعلم

ابلنهي – لكن هي من جنس املأمور به – مثل من صلى يف أوقات النهي ،وبلغه األمر العام ابلصالة
ومل يبلغه النهي ،أو ْتسك بدليل خاص مرجوح ،مثل صالة مجاعة من السلف ركعتني بعد العصر،
ألن النيب – صلى هللا عليه وسلم -صالمها خبالف ما مل يشرع جنسه مثل الشرك ،فإن هذا َّل ثواب
ِ
ث
ني َح َّىت نَـ ْبـ َع َ
فيه ،وإن كان َّل يعاقب صاحبه إَّل بعد بلوغ الرسالة كما قال تعاىلَ :وَما ُكنا ُم َعذبِ َ
َر ُسوَّلً [اإلسراء .]15:فالعقاب عليها مشروط بتبليغ الرسالة ،وأما بطالهنا يف نفسها فألهنا غري

مأمور هبا ،فكل عبادة غري مأمور هبا فالبد أن ينهى عنها ،مث إن علم أهنا منهي عنها استحق العقاب،

فإن مل يعلم مل يستحق العقاب ،وإن اعتقد أهنا مأمور هبا وكانت من جنس املشروع فإنه مل يعلم مل
يستحق العقاب ،وإن اعتقد أهنا مأمور هبا وكانت من جنس املشروع فإنه يثاب عليها ،وإن كانت من
جنس الشرك فهذا اْلنس ليس فيه شيء مأمور به ،لكن قد حيسب بعض الناس يف بعض أنواعه أنه

مأمور به) (.)3

فشيخ اإلسالم – فيما يبدو – استند يف كالمه هذا إىل القاعدة املعروفة يف أن العمل َّل يقبل إَّل إذا
كان خالصاً أريد به وجه هللا ،صواابً ِبا شرع هللا ،فلما مل يشرع جنسه غالباً يكون يف أمور العقيدة
كصور الشرك وحنوها من البدع احلقيقية اليت يكثر وجودها لدى الفرق املشهورة ،أما اَّلجتهاد

اخلاطئ فيما شرع جنسه فغالباً يكون يف مسائل اَّلجتهاد من أمور التعبد وحنوها .نواقض اإلْيان
اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن عبدهللا بن علي الوهييب– 304 /1

_________

((( )1جمموع الفتاوى)) ( ،)493 ،492 /12وانظر أمثلة أخرى(( ،الفتاوي)) (- 33 /20
.)229،230 /3( ،)36

( )2رواه البخاري ( ،)7352ومسلم ( .)1716من حديث عمرو بن العاص رضي هللا عنه.
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)32 - 31 /20
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املطلب األول :تعريف التأويل لغة واصطالحا
يف اللغة
مادة (أول) يف كل استعماَّلهتا اللغوية تفيد معىن الرجوع ،والعود ،جاء يف اللسان( :األول :الرجوع:

آل الشيء يؤول أوَّلً ومآَّلً :رجع ،وأول إليه الشيء :رجعه ،وآلت عن الشيء :ارتددت واإليل

واأليل :من الوحش ،وقيل هو الوعل ،قال الفارسي :مسي بذلك ملآله إىل اْلبل يتحصن فيه وقال أبو
عبيد يف قولهَ :وَما يَـ ْعلَ ُم َأتْ ِويلَهُ إَِّلَّ هللاُ [آل عمران ]7:قال :التأويل املرجع واملصري ،مأخوذ من آل
يؤول إىل كذا أي صار إليه ،وأولته :صريته إليه) ( )1ويف هتذيب اللغة( :وأما التأويل فهو تفعيل من

أول يؤول أتويالً وثالثيه آل يؤول :أي رجع وعاد) ( )2وقال ابن فارس( :أول احلكم إىل أهله :أي

أرجعه ورده إليهم  ...وآل اْلسم إذا حنف ،أي رجع إىل تلك احلالة ،ومن هذا الباب أتويل الكالم
وهو عاقبته وما يؤول إليه ،وذلك قوله تعاىل :هل ينظُرو َن إَِّلَّ َأتْ ِويلَهُ يـوم أيِْيت َأتْ ِويلُهُ يـ ُق ُ َّ ِ
سوهُ
َ
َْ َ َ
ول الذ َ
ََْ ُ
ين نَ ُ
اءت ُر ُس ُل َربِنَا ِاب ْحلَ ِق [األعراف ،]53:ويقول :ما يؤول إليه يف وقت بعثهم ونشورهم
ِمن قَـ ْب ُل قَ ْد َج ْ
.)3( ) ...
إذا التأويل هو ما أول إليه أو يؤول إليه ،أو أتول إليه ،والكالم إمنا يرجع ويعود ويستقر ويؤول إىل

حقيقته اليت هي عني املقصود به ( ،)4وهذا هو املعىن الوارد يف الكتاب والسنة.
ب -أما معىن التأويل يف اصطالح العلماء ،فله ثالثة معان:

األول( :أن يراد ابلتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكالم ،وإن وافق ظاهره ،وهذا هو املعىن الذي يراد
بلفظ التأويل يف الكتاب والسنة ،كقوله تعاىل :هل ينظُرو َن إَِّلَّ َأتْ ِويلَهُ يـوم أيِْيت َأتْ ِويلُهُ يـ ُق ُ َّ ِ
ين
َ
َْ َ َ
ول الذ َ
ََْ ُ
اءت ُر ُس ُل َربِنَا ِاب ْحلَِق [األعراف ]53:ومنه قول عائشة – رضي هللا عنها :-
سوهُ ِمن قَـ ْب ُل قَ ْد َج ْ
نَ ُ
((كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده :سبحانك اللهم ربنا ولك
احلمد :اللهم اغفر يل ،يتأول القرآن)) (.)5

الثاين :يراد بلفظ التأويل( :التفسري) وهو اصطالح كثري من املفسرين ،وهلذا قال جماهد – إمام أهل

التفسري  :-إن الراسخني يف العلم يعلمون أتويل املتشابه ،فإنه أراد بذلك تفسريه وبيان معانيه ،وهذا

مما يعلمه الراسخون.

الثالث :أن يراد بلفظ (التأويل) :صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إىل ما خيالف ذلك،

لدليل منفصل يوجب ذلك ،وهذا التأويل َّل يكون إَّل خمالفاً ملا يدل عليه اللفظ ويبينه ،وتسمية هذا
أتويالً مل يكن يف عرف السلف ،وإمنا مسي هذا وحده أتويالً طائفة من املتأخرين اخلائضني يف الفقه
وأصوله والكالم ،وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف األمة وأئمتها على ذمه ،وصاحوا أبهله من

أقطار األرض ،ورموا يف آاثرهم ابلشهب  ،)6( ) ...وهذا التأويل الذي عناه أكثر من تكلم من
املتأخرين يف مسألة الصفات والقدر وحنوها.

وهو من أعظم أصول الضالل واَّلحنراف حيث صار ذريعة لغالة اْلهمية والباطنية واملتصوفة يف

أتويل التكاليف الشرعية على غري مقصودها أو إسقاطها أو أتويل مجيع األمساء والصفات.

وأهل التأويل املذموم (مراتب ما بني قرامطة وابطنية يتأولون األخبار واألوامر ،وما بني صائبة فالسفة

عامة األخبار عن هللا واليوم اآلخر ،حىت عن أكثر أحوال األنبياء ،وما بني جهمية ومعتزلة يتأولون

بعض ما جاء يف اليوم اآلخر ويف آايت القدر ويتأولون آايت الصفات ،وقد وافقهم بعض متأخري
األشعرية على ما جاء يف بعض الصفات ،وبعضهم يف بعض ما جاء يف اليوم اآلخر ،وآخرون من

أصناف األمة وإن كان تغلب عليهم السنة ،فقد يتأولون أيضاً مواضع يكون أتويلهم من حتريف

الكلم عن مواضعه) ( .)7نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن عبدهللا
بن علي الوهييب– 20 /2
_________
((( )1لسان العرب)) (.)34 - 32 /11

((( )2هتذيب اللغة)) لألزهري (.)437 /15
((( )3مقاييس اللغة)) َّلبن فارس ( ،)159 /1وانظر يف املعين اللغوي(( ،النهاية)) (- 80 /1

(( ،)81جمموع الفتاوى)) ( ،)294 - 290 /13و ((الصواعق املرسلة)) َّلبن القيم (– 175 /1

 ،)178وانظر مبحثاً نفيسا حول أطوار استعماَّلت كلمة التأويل يف ((اإلمام ابن تيمية وموقفه من
قضية التأويل)) حملمد السيد اْلليند (ص.)50 - 27 :

( )4نظر ((جمموع الفتاوى)) (.)293 /13

( )5رواه البخاري ( ،)817ومسلم (.)484

((( )6جمموع الفتاوى)) ( )70 – 68 /4وانظر (– 277 /13 ،36 – 28 /5 ،68 – 54 /3
 ،)313وانظر ((الصواعق املرسلة)) ( ،)233 – 175 /1و ((شرح الطحاوية)) (ص- 231 :

.)236
((( )7جمموع الفتاوى)) (.)287 /13
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املطلب الثاين :العذر ابلتأويل
واملقصود ابلتأول ها هنا :التلبس والوقوع يف الكفر من غري قصد لذلك ،وسببه القصور يف فهم
األدلة الشرعية ،دون تعمد للمخالفة ،بل قد يعتقد أنه على حق (.)1

يقول ابن حجر يف تعريف للتأويل السائغ( :قال العلماء :كل متأول معذور بتأويله ليس ِبمث ،إذا كان

أتويله سائغاً يف لسان العرب ،وكان له وجه يف العلم) (.)2

والتأويل السائغ واإلعذار به له اعتبار يف مسألة التكفري ،بل يف الوعيد عموماً ولذا يقول ابن تيمية:
(إن األحاديث املتضمنه للوعيد جيب العمل هبا يف مقتضاها ،ابعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد

بذلك الوعيد ،لكن حلوق الوعيد له متوقف على شروط ،وله موانع.

وهذه القاعدة تظهر أبمثلة ،منها أنه قد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :لعن هللا آكل
الراب وموكله وشاهديه وكاتبه)) ( .)3وصح عنه من غري وجه أنه قال ملن ابع صاعني بصاع يداً بيد:

((أوه عني الراب)) ( )4كما قال(( :الرب ابلرب راب ،إَّل هاء وهاء )5( )).احلديث ،وهذا يوجب دخول
نوعي الراب :راب الفضل وراب النسيئة يف احلديث.

مث إن الذين بلغهم قول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إمنا الراب يف النسيئة)) ( .)6فاستحلوا بيع
الصاعني ابلصاع يداً بيد ،مثل ابن عباس رضي هللا عنه ،وأصحابه  ...الذين هم من صفوة األمة

علماً وعمالًَّ ،ل حيل ملسلم أن يعتقد أن أحداً منهم بعينه ،أو من قلده حبيث جيوز تقليده تبلغهم لعنة

آكل الراب؛ ألهنم فعلوا ذلك متأولني أتويالً سائغاً يف اْلملة) (.)7

ويقول أيضاً( :وعمل السلف ومجهور الفقهاء أبن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل
سائغ مل يضمن بقود ،وَّل دية ،وَّل كفارة ،وإن كان قتلهم وقتلهم حمرما) (.)8

ويقول ابن تيمية  -يف موضع اثلث :-
(والتكفري هو من الوعيد ،فإنه وإن كان القول تكذيباً ملا قاله الرسول صلى هللا عليه وسلم ،لكن قد
يكون الرجل حديث عهد إبسالم ،أو نشأ ببادية بعيدة ،ومثل هذا َّل يكفر جبحد ما جيحده حىت

تقوم عليه احلجة ،وقد يكون الرجل مل يسمع تلك النصوص ،أو مسعها ومل تثبت عنده ،أو عارضها

عنده معارض آخر أوجب أتويلها ،وإن كان خمطئاً) (.)9
ويقرر ابن حزم العذر ِبثل هذا التأويل قائالً- :

(ومن بلغه األمر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،من طريق اثبتة ،وهو مسلم ،فتأول يف خالفه

إايه ،أو رد ما بلغه بنص آخر ،فما مل تقم عليه احلجة يف خطئه يف ترك ما ترك ،ويف األخذ ِبا أخذ،
فهو مأجور معذور ،لقصده إىل احلق ،وجهله به ،وإن قامت عليه احلجة يف ذلك ،فعاند ،فال أتويل
بعد قيام احلجة).)10( .

كما يقرر ذلك ابن الوزير حيث يقول( :قوله تعاىل يف هذه اآلية الكرْيةَ :ولَ ِكن َّمن َش َر َح ِابلْ ُك ْف ِر

ص ْد ًرا [النحل ،]106 :ويؤيد أن املتأولني غري كفار؛ ألن صدورهم مل تنشرح ابلكفر قطعاً ،أو ظناً،
َ
أو جتويزاً ،أو احتماَّلً) (.)11
_________

( )1انظر :رسالة ((ضوابط التكفري)) للقرين (ص.)346 ،328 :
((( )2فتح البارى)) (.)3،4 /12
( )3رواه مسلم ( )1958بلفظ( :لعن رسول هللا .).من حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما.
( )4رواه البخاري ( ،)2312ومسلم (.)1594

( )5رواه البخاري ( ،)2312ومسلم ( .)1594من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
( )6رواه مسلم ( )1596من حديث أسامة بن زيد رضي هللا عنهما.

((( )7جمموع الفتاوى)) ( )263 /20ابختصار يسري ،وقد أطنب ابن تيمية يف ذكر أمثلة عديدة.
انظر ((جمموع الفتاوى)) ( ،)268 - 264 /20و ((اَّلستقامة)) (.)189 /2

((( )8جمموع الفتاوى)) (.)254 /20

((( )9جمموع الفتاوى)) ( )231 /3وانظر (.)523 /12 ،283 /3
((( )10الدرة)) (ص ،)414 :وانظر ((الفصل)) ()297 ،296 /3
((( )11إيثار احلق على اخللق)) (ص.)437 :

()324/6

ويعلق الشوكاين على عبارة صاحب كتاب (األزهار) (( :)1واملرتد أبي وجه  ..كفر " فيقول :أراد
املصنف إدخال كفار التأويل اصطالحاً يف مسمى الردة ،وهذه زلة قدم يقال عندها لليدين وللفم،

وعثرة َّل تقال ،وهفوة َّل تغتفر ،ولو صح هذا لكان غالب من على ظهر البسيطة من املسلمني

مرتدين) (.)2

ويقول الشيخ عبدالرمحن السعدي:

(إن املتأولني من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا يف فهم ما جاء يف الكتاب والسنة ،مع إْياهنم

ابلرسول واعتقادهم صدقه يف كل ما قال ،وأن ما قاله كان حقاً والتزموا ذلك ،لكنهم أخطأوا يف

بعض املسائل اخلربية أو العملية ،فهؤَّلء قد دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين ،وعدم

احلكم هلم أبحكام الكافرين ،وأمجع الصحابة رضي هللا عنهم والتابعون ومن بعدهم من أئمة السلف
على ذلك) (.)3

 - 2إذا ظهر أن التأويل عذر يف مسألة التكفري ،فإن هذا َّل يعين أن كل من ادعى التأويل فهو
معذور إبطالق ،بل يشرتط يف ذلك التأويل أن َّل يكون يف أصل الدين الذي هو عبادة هللا وحده َّل

شريك له ،وقبول شريعته؛ ألن هذا األصل (الشهادتني) َّل ْيكن حتقيقه مع حصول الشبهة فيه،

وهلذا أمجع العلماء على كفر الباطنية مثالً وأهنم َّل يعذرون ابلتأويل؛ ألن حقيقة مذهبهم الكفر ابهلل
تعاىل ،وعدم عبادة هللا وحده ،وإسقاط شرائع اَّلسالم (.)4

ومن مث فليس كل التأويل يعتربا سائغاً أو عذراً مقبوَّلً ،فهناك من التأويل ما يعترب سائغاً ،ومنه ما ليس
كذلك ،فالبد من مراعاة ذلك ،وعدم اخللط بينهما.
يقول قوام السنة إمساعيل األصفهاين- :

(املتأول إذا أخطأ وكان من أهل عقد اإلْيان ،نظر يف أتويله ،فإن كان قد تعلق أبمر يفضي به إىل
خالف بعض كتاب هللا أو سنة يقطع هبا العذر ،أو إمجاع فإنه يكفر وَّل يعذر؛ ألن الشبهة اليت يتعلق
هبا من هذا ضعيفة َّل يقوى قوة يعذر هبا؛ ألن ما شهد له أصل من هذه األصول ،فإنه يف غاية

الوضوح والبيان ،فلما كان صاحب هذه املقالة َّل يصعب عليه درك احلق ،وَّل يغمض عنده بعض

موضع احلجة مل يعذر يف الذهاب عن احلق ،بل عمل خالفه يف ذلك على أنه عناد وإصرار ،ومن

تعمد خالف أصل من هذه األصول ،وكان جاهالً مل يقصد إليه من طريق العناد فإنه َّل يكفر؛ ألنه مل

يقصد اختيار الكفر ،وَّل رضي به ،وقد بلغ جهده ،فلم يقع له غريه ذلك ،وقد أعلم هللا سبحانه أنه
َّل يؤاخذ إَّل بعد البيان ،وَّل يعاقب إَّل بعد اإلنذار فقال تعاىل :وما َكا َن هللا لِي ِ
ض َّل قَـ ْوًما بَـ ْع َد إِ ْذ
ُ ُ
ََ
ني َهلُم ما يَـتَّـ ُقو َن [التوبة .]115 :فكل من هداه هللا عز وجل ،ودخل يف عقد
َه َد ُ
اه ْم َح َّىت يُـبَِ َ
اإلسالم ،فإنه َّل خيرج إىل الكفر إَّل بعد البيان) (.)5
ويقول ابن حزم( :وأما من كان من غري أهل اإلسالم من نصراين أو يهودي أو جموسي ،أو سائر
امللل ،أو الباطنية القائلني إبهلية إنسان من الناس ،أو بنوة أحد من الناس ،بعد رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم ،فال يعذرون بتأويل أصالً ،بل هم كفار مشركون على كل حال) (.)6
_________

((( )1كتاب األزهار يف فقه الزيدية)) ،وعنوانه كامالً(( :األزهار يف فقه األئمة األخيار)) ومؤلفه:
أمحد بن حييي املهدي املتويف سنة  840هـ ،انظر ((األعالم)) (.)269 /1

((( )2السيل اْلرار)) ( ،))373 /4وانظر أيضاً (.)576 /4
((( )3اإلرشاد يف معرفة األحكام)) (ص.)207 :

( )4انظر رسالة ((ضوابط التكفري)) (ص ،)369 :وانظر ((فتوى شيخ اَّلسالم ابن تيمية يف شأن
الباطنية)) (.)162 ،161 /35

((( )5احلجة يف بيان احملجة)) (.)511 ،510 /2
((( )6الدرة)) َّلبن حزم (ص )441 :وانظر (ص.)414 :
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ويذكر أبو حامد الغزايل التأويل الغري سائغ ومثاله فيقول( :وَّلبد من التنبيه على قاعدة وهو أن
املخالف قد خيالف نصاً متواتراً ،ويزعم أنه مؤول ،مثاله :ما يف كالم بعض الباطنية أن هللا تعاىل واحد
ِبعىن أنه يعطي الوحدة وخيلقها ،وعامل ِبعىن أنه يعطى العلم لغريه وخيلقه ،وموجود ِبعىن أنه يوجد

غريه ،وأما أن يكون واحداً يف نفسه ،وموجوداً ،وعاملاً على معىن اتصافه فال ،وهذا كفر صراح؛ ألن
محل الوحدة على احتاد الوحدة ليس من التأويل يف شيء ،وَّل حتتمله لغة العرب أصالً  ...فأمثلة
هذه املقاَّلت تكذيبات عرب عنها ابلتأويالت) (.)1

كما يورد ابن الوزير أمثلة للتأويل املردود ،مما َّل ْيكن أن يكون عذراً ملن تلبس به فيقولَّ( :ل

خالف يف كفر من جحد ذلك املعلوم ابلضرورة للجميع ،وتسرت ابسم التأويل فيما َّل ْيكن أتويله،
كاملالحدة يف أتويل مجيع األمساء احلسىن ،بل مجيع القرآن والشرائع واملعاد األخروي من البعث

والقيامة واْلنة والنار) (.)2

ويقول السعدي موضحاً تباين أهل البدع ممن تلبس بتأويل وشبهة( :هؤَّلء املبتدعة املخالفون ملا

ثبتت به النصوص الصرحية والصحيحة ،أهنم يف هذا الباب أنواع ،من كان منهم عارفاً أبن بدعته

خمالفة للكتاب والسنة فتبعها ونبذ الكتاب والسنة وراء ظهره ،وشاق هللا ورسوله من بعد ما تبني له

احلق ،فهذا َّل شك يف تكفريه ،ومن كان منهم راضياً ببدعته معرضاً عن طلب األدلة الشرعية،

وطلب ما جيب عليه من العلم الفارق بني احلق والباطل َنصراً هلا ،راداً ما جاء به الكتاب والسنة مع

جهله وضالله ،واعتقاده أنه على احلق ،فهذا ظامل فاسق حبسب تركه ما أوجب هللا عليه ،وجترئه على
ما حرم هللا تعاىل ومنهم من هو دون ذلك ،ومنهم من هو حريص على اتباع احلق واجتهد يف ذلك،

ومل يتيسر له من يبني له ذلك فأقام على ما هو عليه ،ظاَنً أنه صواب من القول ،غري متجرئ على
أهل احلق بقوله ،وَّل فعله ،فهذا رِبا كان مغفوراً له خطؤه وهللا أعلم) (.)3
مث يكشف السعدي الفرق بني أهل التأويل السائغ وغريهم فيقول:

(واملقصود أنه َّل بد من هذا امللحظ يف هذا املقام؛ ألنه وجد بعض التفاصيل اليت كفر أهل العلم
فيها من اتصف هبا ،ومث أخر من جنسها مل يكفروه هبا ،والفرق بني األمرين أن اليت جزموا بكفره هبا
لعدم التأويل املسوغ وعدم الشبهة املقيمة لبعض العذر ،واليت فصلوا فيها القول ،لكثرة التأويالت

الواقعة فيها) (.)4

 ...أما التأويالت اليت َّل يعذر أصحاهبا ،فتأويالت الباطنية والفالسفة وحنوهم ممن حقيقة أمرهم

تكذيب للدين مجلة وتفصيال ،أو تكذيب ألصل َّل يقوم الدين إَّل به كإنكار الفالسفة حلشر
األجساد وقوهلم إن هللا سبحانه َّل يعلم اْلزئيات ،أو أتويل الفرائض واألحكام ِبا خيرجها عن

حقيقتها وظاهرها ،أو اَّلعتقاد أبلوهية بعض البشر كتأليه علي أو احلاكم أبمره كما عند النصريية

والدروز ،أو القول بتحريف القرآن ،أو أتويل مجيع األمساء والصفات أو القول بسقوط التكاليف عن
البعض وحنو ذلك من اَّلعتقادات الغالية اليت َّل تعتمد على أي مستند نصي أو لغوي ولو من وجه

حمتمل.
_________

((( )1فيصل التفرقة)) (ص.)147 :
((( )2إيثار احلق على اخللق)) (ص )415 :وانظر (ص  ،)129و ((العواصم)) َّلبن الوزير (/4

.)177

((( )3اإلرشاد يف معرفة األحكام)) (ص ،)209 :وملعرفة أقوال العلماء تفصيالً .يف احلكم على

املتأولني انظر ((الشفا)) لعياض (.)1065 - 1051 /2
((( )4اإلرشاد يف معرفة األحكام)) (ص.)209 :
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يقول ابن الوزير – رمحه هللا ( :-وكذلك َّل خالف يف كفر من جحد ذلك املعلوم ضرورة للجميع،
وتسرت ابسم التأويل فيما َّل ْيكن أتويله كاملالحدة يف أتويل مجيع األمساء احلسىن بل مجيع القرآن
والشرائع واملعاد األخروي من البعث والقيامة واْلنة والنار ،وإمنا يقع اإلشكال يف تكفري من قام

أبركان اإلسالم اخلمسة املنصوص على إسالم من قام هبا إذا خالف املعلوم ضرورة للبعض أو لألكثر
َّل املعلوم له ،وأتول وعلمنا من قرائن أحواله أنه ما قصد التكذيب أو التبس ذلك علينا يف حقه
وأظهر التدين والتصديق جبميع األنبياء والكتب الرابنية مع اخلطأ الفاحش يف اَّلعتقاد ،ومضاده

األدلة اْللية ،ولكن مل يبلغ مرتبة الزَندقة املقدمة) (.)1

ويقول أيضاً ... ( :أما من كذب اللفظ املنزل أو جحده ،كفر مىت كان ممن يعلم ابلضرورة أنه يعلمه
ابلضرورة ،وإمنا الكالم يف طوائف اإلسالم الذين وافقوا على اإلْيان ابلتنزيل ،وخالفوا يف التأويل

فهؤَّلء َّل يكفر منهم إَّل من أتويله تكذيب ،ولكن مساه أتويالً خمادعة للمسلمني ومكيدة للدين

كالقرامطة الذين أنكروا وصف هللا تعاىل بكونه موجوداً وعاملاً وقادراً وحنو ذلك من الصفات اليت

علم الكافة ابلضرورة أن النيب صلى هللا عليه وسلم جاء هبا على ظاهرها) ( ،)2وقال املال القاري

احلنفي( :وأما من يؤول النصوص الواردة يف حشر األجساد ،وحدوث العامل ،وعلم الباري ابْلزئيات
فإنه يكف ملا علم قطعاً من الدين أهنا على ظواهرها خبالف ما ورد يف عدم خلود أهل الكبائر يف
النار لتعارض األدلة يف حقهم) ( ،)3وذكر اإلمام ابن حزم رمحه هللا أمثلة كثرية لبعض الطوائف

الغالية املنسوبة إىل اإلسالم ،وبعض ضالَّلهتا فقال( :وقد تسمى ابسم اإلسالم من أمجع مجيع فرق

اإلسالم على أنه ليس مسلماً ،مثل طوائف من اخلوارج غلوا فقال :إن الصالة ركعة ابلغداة ،وركعة
ابلعشي فقط ،وقالوا :إن سورة يوسف ليست من القرآن ،وطوائف كانوا من املعتزلة مث غلوا فقالوا
بتناسخ األرواح ،وآخرون قالوا :إن النبوة تكتسب ابلعمل الصاحل ،وآخرون قالوا قد يكون يف

الصاحلني من هو أفضل من األنبياء ،وأن من عرف هللا حق معرفته فقد سقطت عنهم األعمال

والشرائع وقال بعضهم حبلول الباري تعاىل يف أجسام خلقه كاحلالج وغريه) ( .)4نواقض اإلْيان
اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن عبدهللا بن علي الوهييب– 220 /2

حكم املتأول من حيث العموم هو حكم اْلاهل .بل قد يكون املتأول يف بعض أحواله أوىل ابإلعذار

من اْلاهل .ألن اْلاهل من حيث األصل جاهل ابحلق فقط .وأما املتأول فهو مع جهله ابحلق يدعي
أن ما هو عليه هو احلق .فاْلاهل قد تكون خمالفته يف الظاهر بكفر أو ما دونه من غري قصد إىل

ذلك فقط .وأما املتأول فهو مع خمالفته الظاهرة وعدم قصده إىل املخالفة يدعي أنه على احلق .وهبذا
نعلم أن من كان جهله لعدم العلم يكفي يف قيام احلجة عليه جمرد بلوغ احلجة ،وأما من كان جهله
لعدم العلم يكفي يف قيام احلجة عليه جمرد بلوغ احلجة ،وأما من كان جهله مع ادعاء أنه يف خمالفته

على حق ،فإنه قد َّل يكفي يف قيام احلجة عليه جمرد بلوغ احلجة ،بل َّلبد مع ذلك من إزالة شبهته.

 ...وأما من كان جهله مع وجود شبهة وأتول ،فإنه ولو بلغته احلجة مع ْتكن الشبهة منه قد يكون
معذوراً إذا مل يلتزم ِبقتضى احلجة.
_________

((( )1إيثار احلق)) (ص.)415 :
((( )2العواصم والقواصم)) (.)176 /4

((( )3شرح الفقه األكرب)) (ص ،)69 :وانظر ((فيصل التفرقة)) ،للغزايل (ص ،)147 :و
((اَّلقتصاد يف اَّلعتقاد)) (ص.)160 – 156 :
((( )4الفصل)) (.)114 /2
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وهنا قد يقول قائل :إن املناط يف قيام احلجة على املعني مطلقاً هو جمرد بلوغها ،وَّل فرق يف ذلك

بني أن يكون عنده شبهة أوَّل يكون .ومقتضى ذلك أَّل يعذر أحد ابلشبهة بعد بلوغ احلجة الرسالية.

ويستند من يقول هذا القول إىل أن هللا قد حكم ابلكفر على من وصفهم أبهنم َّل يفقهون ،وأهنم َّل
يعلمون ،وأهنم حيسبون أهنم حيسنون صنعاً ،وحنو ذلك .ومن ذلك قول هللا تعاىلَ :و َج َعلْنَا َعلَى قُـلُوهبِِ ْم
أَكِنَّةً أَن يَـ ْف َق ُهوهُ َوِيف آذَاهنِِ ْم َوقـ ًْرا [اإلسراء .]46 :وقول هللا تعاىل:
ب أ َّ
َض مل َسبِيالً [الفرقان.]44 :
َن أَ ْكثَـ َرُه ْم يَ ْس َم ُعو َن أ َْو يَـ ْع ِقلُو َن إِ ْن ُه ْم إَِّلَّ َكاألَنْـ َع ِام بَ ْل ُه ْم أ َ
سُ
أَ ْم َحتْ َ
وقوله تعاىل :إِ َّن َش َّر الدَّو َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ص مم الْبك َّ ِ
ألمسَ َع ُه ْم
ريا ْ
َ
ْم الذ َ
ين َّلَ يَـ ْعقلُو َن َولَ ْو َعل َم هللاُ في ِه ْم َخ ْ ً
اب عن َد هللا ال م ُ ُ
ضو َن [األنفال .]23 – 22 :وقوله تعاىل :ولََق ْد ذَرأْ ََن ِْل َهن ِ
ريا ِم َن
َولَ ْو أ ْ
َمسَ َع ُه ْم لَتَـ َولَّواْ َّو ُهم م ْع ِر ُ
َ
َّم َكث ً
َ َ َ
ني َّلَّ يـ ْب ِ
ِ
ا ْْلِ ِن َوا ِإل ِ
ك
ص ُرو َن ِهبَا َوَهلُ ْم آذَا ٌن َّلَّ يَ ْس َم ُعو َن ِهبَا أ ُْولَئِ َ
نس َهلُ ْم قُـلُ ٌ
وب َّلَّ يَـ ْف َق ُهو َن هبَا َوَهلُ ْم أَ ْع ٌُ ُ
ك ُه ُم الْغَافِلُو َن [األعراف]179:
َض مل أ ُْولَئِ َ
َكاألَنْـ َع ِام بَ ْل ُه ْم أ َ
ض َّل سعيـهم ِيف ا ْحلياةِ
َّ ِ
ِ ِ
ََ
ين َ َ ْ ُ ُ ْ
ين أَ ْع َماَّلً الذ َ
س ِر َ
[األعراف .]179 :وقوله تعاىل :قُ ْل َه ْل نُـنَـبئُ ُك ْم ابألَ ْخ َ
ِ
ك الَّ ِذين َك َفروا ِِباي ِ
ت أَ ْع َما ُهلُ ْم فَال
ت َرهبِِ ْم َولَِقائِِه فَ َحبِطَ ْ
ص ْنـ ًعا أُولَئِ َ
سبُو َن أ ََّهنُ ْم ُْحيسنُو َن ُ
َ ُ َ
ال مدنْـيَا َو ُه ْم َْحي َ
ِ
يم َهلُ ْم يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة َو ْزًَن [الكهف .]105 – 103 :وحنو ذلك من اآلايت مما يف هذا املعىن كثرية.
نُق ُ
واْلواب أن هذا حبمد هللا َّل يعارض إعذار املتأول ،ويتبني ذلك بوجهني:
األول :أن هناك فرقاً بني فهم الدَّللة وفهم اهلداية .فليس كل من بلغته احلجة وفهمها يهتدي هبا.

لكن هللا قد جعل فهم الدَّللة شرطاً يف تكليف عموم الناس ،مؤمنهم وكافرهم ،ومل جيعل فهم اهلداية
والتوفيق إَّل ملن أراد هلم ذلك.

فالفهم املشروط يف قيام حجة هللا على العباد غري الفهم الذي هو مقتضى هداية هللا تعاىل وتوفيقه.

والشبهة اليت تتعلق بفهم احلجة غري الشبهة اليت هي لعدم اهلداية ولو بلغت احلجة ،وهذا فرق
ظاهر.

يبني ذلك أن اآلايت اليت قد يستدل هبا من َّل يفرق بني هذين األمرين كلها فيما يتعلق بنفي العلم
والعقل الذي هو مقتضى اهلداية .ولذلك فإن هللا كما نفى عمن حكم بكفرهم يف تلك اآلايت

العلم والفهم ،فقد نفى عنهم أهنم يسمعون أو يبصرون .ومعلوم أن السمع والبصر املنفي هنا هو

مقتضى اهلدايةَّ ،ل أهنم صم َّل يسمعون شيئاً عمي َّل يرون شيئاً .فكذلك العقل والفهم املنفي

عنهم ،هو مقتضى اهلداية والتوفيقَّ ،ل أهنم جمانني َّل يعرفون شيئاً ،وَّل يفهمون ما يقال هلم.
ِ
ِ
َمسَ َع ُه ْم
ألمسَ َع ُه ْم َولَ ْو أ ْ
ريا ْ
يقول اإلمام ابن القيم رمحه هللا يف تفسري قوله تعاىلَ :ولَ ْو َعل َم هللاُ في ِه ْم َخ ْ ً
ضو َن [األنفال( .]23 :أخرب سبحانه عن عدم قابلية اإلْيان فيهم ،وأهنم َّل خري فيهم
لَتَـ َولَّواْ َّو ُهم م ْع ِر ُ
يدخل بسببه إىل قلوهبم ،فلم يسمعهم مساع إفهام ينتفعون به ،وإن مسعوه مساعاً تقوم به عليهم

حجته) (.)1

_________
((( )1شفاء العليل)) َّلبن القيم (ص.)97 :

()328/6

ويقول الشيخ عبدالرمحن بن سعدي رمحه هللا( :والسمع الذي نفاه هللا عنهم ،مسع املعىن املؤثر يف
القلب .وأما مسع احلجة فقد كانت حجة هللا تعاىل عليهم ِبا مسعوه من آايته ،وإمنا مل يسمعهم السماع
النافع ،ألنه مل يعلم فيهم خرياً يصلحون به لسماع آايته) (.)1

ابتداء
مث يقال أيضاً :إن الشبهة اليت حتصل للكافر بل وللمبتدع الضال الذي مل يكفر ببدعته ليست
ً
اء على إعراض العبد عن احلق بعد تبينه له وقيام احلجة به عليه.
من هللا بعبده ،بل َّل تكون إَّل جز ً
ومعرفة هل الشبهة ألجل عدم الفهم حقيقة أم ألجل عدم اهلداية إىل الفهم مما َّل ْيكن اَّلطالع

عليه ،ألنه أمر ابطن َّل يعلم ،وحنن إمنا حنكم على الظاهر ،وإذا ثبت أن من حصلت له شبهة من

جهة عدم الفهم فهو معذور كان هذا هو األصل الذي يعتمد عليه يف حكم الظاهر ،ألنه هو

الظاهر.

الثاين :إن من القواعد الشرعية املقررة أن املؤاخذة والتأثيم َّل تكون على جمرد املخالفة ما مل يتحقق

القصد إليها .واملتأول يف حقيقته خمطئ غري متعمد للمخالفة ،بل هو يعتقد أنه على حق ،وذلك هو
قصده ونيته ،وقد قال تعاىل :ولَيس َعلَي ُكم جنَ ِ
ت قُـلُوبُ ُك ْم
يما أَ ْخطَأ ُْمت بِ ِه َولَ ِكن ما تَـ َع َّم َد ْ
َْ َ ْ ْ ُ ٌ
اح ف َ
[األحزاب .]5:وهذا عام يف كل خطأ ،ألنه يكون عن غري قصد وَّل تعمد .وقد جاء يف (صحيح
مسلم) أنه ملا نزل قول هللا تعاىل :ربـَّنا َّلَ تُـ َؤ ِ
اخ ْذ ََن إِن نَّ ِسينَا أ َْو أَ ْخطَأ ََْن [البقرة ]286 :قال هللا( :قد
ََ

فعلت) ( .)2فدل هذا على أن من أخطأ أو نسي فإنه غري مؤاخذ لوعد هللا له بذلك وعفوه عن
ِ
ِ
اخ ُذ ُكم هللا ِابللَّغْ ِو ِ ِ
ِ ِ
ت قُـلُوبُ ُك ْم [البقرة:
سبَ ْ
عباده .وقال هللا تعاىلَّ :لَّ يُـ َؤ ُ ُ
َ
يف أ َْْيَان ُك ْم َولَكن يُـ َؤاخ ُذ ُكم ِبَا َك َ
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ويف آية أخرى :ولَ ِكن يـ َؤ ِ
اخ ُذ ُكم ِِبَا َع َّق م
دمتُ األ َْْيَا َن [املائدة ]89 :وهذا ليس خاصا ابخلطأ يف اليمني،
َ ُ

بل هي قاعدة عامة يف كل خطأ َّلْيكن العلم ابحلق فيه إَّل من جهة احلجة الرسالية .فتبني من كل ما
سبق أنه َّلبد قبل احلكم على املعني من التحقق من قصد املعني بضوابطه الشرعية ،وأن ذلك ركن
مشروط يف احلكم عليه مع حتقق املخالفة يف الظاهر.

مث يقال بعد تقرير هذا :إذا كان حتقق القصد إىل املخالفة شرطاً يف التأثيم واملؤاخذة ،فقد َّل يكفي
جمرد بلوغ احلجة يف إزالة الشبهة ،فقد يتأول من عنده شبهة تلك احلجة لتوافق شبهته ،غري قاصد

تكذيب الرسول صلى هللا عليه وسلم وَّل رد الشريعة ،ولكنه يظن أن ذلك هو مفهوم احلجة ،ومثل
هذا معذور إذا أتول ،ألنه يف احلقيقة خمطئ فكيف يقال مع هذا إن جمرد بلوغ احلجة كاف يف قيامها
على املعني مطلقاً ،وعدم إعذاره إذا كان له شبهة؟

وهذا الذي تقرر من اإلعذار ابلشبهة ،ولو مع بلوغ احلجة إذا أتوهلا املتأول ،حبيث نعلم من حاله أنه
غري مكذب هلا وَّل مستحل خمالفتها هو منهج سلف األمة وأئمتها ،وقد يطلقون القول بكفر من قال
كذا ،كما أطلق اإلمام أمحد رمحه هللا القول بكفر من قال خبلق القرآن لكنهم َّل يلتزمون بذلك يف

احلكم على كل معني ألن الكالم يف حكم القول من جهة وصفه الشرعي غري احلكم على املعني
بذلك احلكم ،ولو تلبس ِبا هو كفر يف الشرع ولو مل تكن الشبهة عذراً معترباً للزوم تكفري املتكلمني

بتأويلهم لنصوص الصفات ،ومحلهم هلا على اجملاز ،وأهنا ليست اثبتة هلل على احلقيقة ،لظنهم أن ذلك
يستلزم تشبيه هللا خبلقه ،فردهم لنصوص الصفات مبين على إرادة التنزيه هلل عن مشاهبة خلقه حسب

ظنهم وعلى هذا فهم مل يريدوا رد تلك النصوص تكذيباً هبا.
_________

((( )1تفسري السعدي)) (.)155 /3
( )2رواه مسلم ( )126من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
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فرد النصوص كفر ،لكن من حتقق منه ذلك قد يكون مكذاب ابلنص فيكون كافراً ،وقد يكون له

شبهة فال يكون مكذابً فالبد من التفريق بني التكفري املطلق وتكفري املعني ولذلك مل يكفر اإلمام
أمحد رمحه هللا كل من دعا إىل القول خبلق القرآن بعينه ،مع قوله إن القول خبلق القرآن كفر.

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية (إن التكفري له شروط وموانع قد تنتفي يف حق املعني ،وإن تكفري

املطلق َّل يستلزم تكفري املعني ،إَّل إذا وجدت الشروط وانتفت املوانع يبني هذا أن اإلمام أمحد
وعامة األئمة الذين أطلقوا هذه العمومات مل يكفروا أكثر من تكلم هبذا الكالم بعينه.

فإن اإلمام أمحد مثالً قد ابشر اْلهمية الذين دعوه إىل خلق القرآن ،ونفي الصفات وامتحنوه وسائر

علماء وقته ،وفتنوا املؤمنني واملؤمنات الذين مل يوافقوهم على التجهم ابلضرب واحلبس والقتل.

والعزل عن الوَّلايت وقطع األرزاق ورد الشهادة وترك ختليصهم من أيدي العدو ،حبيث كان كثري من
أويل األمر إذا ذاك من اْلهمية من الوَّلة والقضاة وغريهم ،يكفرون كل من مل يكن جهمياً موافقاً هلم
على نفي الصفات ،مثل القول خبلق القرآن ،وحيكمون فيه حبكمهم يف الكافر).

إىل أن قال( :ومعلوم أن هذا من التجهم ،فإن الدعاء إىل املقالة أعظم من قوهلا ،وإاثبة قائلها وعقوبة

اتركها أعظم من جمرد الدعاء إليها ،والعقوبة ابلقتل لقائلها أعظم من العقوبة ابلضرب.

مث إن اإلمام أمحد دعا للخليفة وغريه ممن ضربه وحبسه ،واستغفر هلم وحللهم مما فعلوه به من الظلم
والدعاء إىل القول الذي هو كفر ،ولو كانوا مرتدين عن اإلسالم مل جيز اَّلستغفار هلم ،فإن اَّلستغفار

للكفار َّل جيوز ابلكتاب والسنة واإلمجاع .وهذه األقوال واألعمال منه ومن غريه من األئمة صرحية

يف أهنم مل يكفروا املعينني من اْلهمية الذين كانوا يقولون :القرآن خملوق ،وأن هللا َّل يرى يف اآلخرة.
فأما أن يذكر عنه يف املسألة روايتان ففيه نظر ،أو حيمل األمر على التفضيل فيقال :من كفره بعينه

فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفري وانتفت موانعه ،ومن مل يكفره بعينه فالنتفاء ذلك
يف حقه .هذا مع إطالق قوله ابلتكفري على سبيل العموم) ()1

ويقول يف موضع آخر عن نفس املسألة( :فاإلمام أمحد رضي هللا تعاىل عنه ترحم عليهم واستغفر هلم

لعلمه أبنه مل يتبني هلم أهنم مكذبون للرسول وَّل جاحدون ملا جاء به ،ولكن أتولوا فأخطئوا وقلدوا

من قال ذلك هلم) (.)2

فهذا اإلمام أمحد رمحه هللا مل يكفر من إطالق القول بتكفريهم على العموم ،مع أنه قد بلغ حجة هللا

يف ذلك وجادهلم وعرفوا ما عنده مما يبني حكم هللا فيما يقولونه من الكفر.

وكان هو يف وقته علم األمة ،وإمام أهل السنة ،فلم يكن املانع من تكفريهم إَّل ما عرفوه اإلمام أمحد
من حاهلم ،وأهنم مل يقصدوا التكذيب بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وإمنا ظنوا أن
قوهلم هو احلق ،ملا عرض هلم من الشبه يف ذلك ،فعذرهم ومل يكفرهم أبعياهنم ،مع قيامه حبجة هللا

وبيان أن قوهلم كفر.
_________

((( )1جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية)) (.)489 - 487 /12
((( )2املسائل املاردينية)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية( ،ص.)126 :
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وهلذا مل يكفر اإلمام ابن تيمية الذين جادلوه من اْلهمية يف عصره مع أن قوهلم كفر .وحيكى ذلك
عن نفسه فيقول( :كنت أقول للجهمية من احللولية ( ،)1والنفاة الذين نفوا أن هللا فوق العرش ملا

وقعت حمنتهم :أَن لو وافقتكم كنت كافراً ألين أعلم أن قولكم كفر .وأنتم عندي َّل تكفرون ألنكم
جهال .وكان هذا خطاابً لعلمائهم وقضاهتم وشيوخهم وأمرائهم .وأصل جهلهم شبهات عقلية

حصلت لرؤوسهم ،يف قصور من معرفة املنقول الصححيح واملعقول الصريح املوافق له) (.)2
وما وصف به اإلمام ابن تيمية هؤَّلء من اْلهل إمنا هو ما حصل هلم من الشبهات اليت اقتضت ما
قالوه من الكفرَّ ،ل أهنم جهال مل تبلغهم احلجة .كيف وقد جادهلم يف ذلك ،وبني حكم هللا فيما

قالوه ،وبني هلم أن قوهلم كفر.

وعلى هذا فقيام احلجة َّل يكفي فيه جمرد بلوغها ،بل َّلبد مع ذلك من فهم تلك احلجة ،وأَّل تعرض

للمعني شبهة معتربة ْتنعه من اعتقاد ما هو مقتضى تلك احلجة ،وإَّل كان معذوراً إذا أتوهلاَّ ،ل فرق

يف ذلك بني الشبهة يف املقاَّلت اخلفية وغريها ،وَّل الشبهة عند من نشأ ببادية أو كان حديث عهد

إبسالم أو مل يكن كذلك.

وذلك أن كون املقالة خفية من األمور النسبية اليت ختتلف حبسب أحوال الناس ،فال بد من اعتبار

تلك األحوال ،والتبني والتثبت من حتقق شروط التكفري وانتفاء موانعه قبل املعني.

وهذا الذي تقرر هو منهج أهل السنة ،الذين هم أعلم الناس ابحلق وأرمحهم ابخللق ،وأما غريهم من
الفرق فقد أسرفوا يف تكفري خمالفيهم ،بناء على ما قرروه من أن ما هم عليه أصول َّل يعذر أحد

ِبخالفتها لشبهة أو لغري شبهة .وقد هتافتوا يف ذلك من غري ضابط ،حىت كفروا خمالفيهم ابْلزئيات

اخلفية فضالً عن الظاهرة ،وابإللزام فضالً عن اَّللتزامات ،بل أكثر ما يكفرون به ليس كفرا يف

األصل وحكم الشرع.

وعدم اْلزم بتكفري من أتول لشبهة ،ولو كان أتوله كفرا مبين على أصل ،وهو أن من حتقق منه ذلك
ثبت له وصف اإلسالم بيقني ،واحلكم عليه ابلكفر ،مع ظهور ما يدل على أن قصده ليس تكذيب

الرسول صلى هللا عليه وسلم وَّل مضادة الشريعة جمازفة وهتور من غري بينة وَّل برهان .وأحكامنا مبينة
على الظاهر ،وظاهر من كان كذلك َّل قطع فيه ابلكفر .ضوابط التكفري عند أهل السنة واْلماعة

لعبد هللا بن حممد القرين -ص331
_________

( )1ليس املقصود ابحللولية هنا أهل احللول واَّلحتاد ،وإمنا املقصود اْلهمية الذين ينفون أمساء هللا
وصفاته وكونه على العرش استوى.
((( )2الرد على البكري)) َّلبن تيمية (ص.)259 :
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املطلب الثالث :املوقف من أهل التأويل
اخلالف بني العلماء يف حدود التأويل املقبول وغري املقبول ،أدى إىل خالف بينهم يف احلكم على
الفرق املتأولة ،وحنن لن نبحث تفصيل احلكم على كل فرقة ،وهل الراجح تكفريها أو عدمه ،وإمنا
مقصودَن اإلشارة اجململة إىل إعذار األئمة للمتأولني املعينني ،مهما بلغ خطؤهم إذا مل تقم عليهم

احلجة.
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يلخص شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا موقف األئمة من الفرق املشهورة فيقول( :وأما السلف
واألئمة فلم يتنازعوا يف عدم تكفري (املرجئة) و (الشيعة املفضلة) وحنو ذلك ،ومل ختتلف نصوص أمحد

يف أنه َّل يكفر هؤَّلء ،وإن كان من أصحابه من حكى يف تكفري مجيع أهل البدع – من هؤَّلء

وغريهم – خالفاً عنه ،أو يف مذهبه ،حىت أطلق بعضهم ختليد هؤَّلء وغريهم وهذا غلط على مذهبه،
وعلى الشريعة ،ومنهم من مل يكفر أحداً من هؤَّلء إحلاقاً أبهل املعاصي ،قالوا :فكما أن من أصول
أهل السنة واْلماعة أهنم َّل يكفرون أحداً بذنب ،فكذلك َّل يكفرون أحداً ببدعة ،واملأثور عن

السلف واألئمة إطالق أقوال بتكفري (اْلهمية احملضة) الذين ينكرون الصفات ،وأما اخلوارج

والروافض ففي تكفريهم نزاع وتردد عن أمحد وغريه ،وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم

فكفروهم ،ومل يكفروا من أثبت العلم ومل يثبت خلق األفعال) ( ،)1مث بني سبب التنازع ،فيقول:

(وسبب هذا التنازع تعارض األدلة ،فإهنم يرون أدلة توجب إحلاق أحكام الكفر هبم ،مث إهنم يرون من
األعيان ،الذين قالوا تلك املقاَّلت من قام به من اإلْيان ما ْيتنع أن يكون كافراً ،فيتعارض عندهم
الدليالن ،وحقيقة األمر أهنم أصابوا يف ألفاظ العموم يف كالم األئمة ،ما أصاب األولني يف ألفاظ

العموم يف نصوص الشارع ،كلما رأوهم قالوا :من قال كذا فهو كافر ،اعتقد املستمع أن هذا اللفظ
شامل لكل من قاله ،ومل يتدبروا أن التكفري له شروط وموانع قد تنتفي يف حق املعني ،وإن تكفري
املطلق َّل يستلزم تكفري املعني ،إَّل إذا وجدت الشروط وانتفت املوانع ،بني هذا أن اإلمام أمحد

وعامة األئمة ،الذين أطلقوا هذه العمومات ( ،)2ومل يكفروا أكثر من تكلم هبذا الكالم بعينه ) ..
( ،)3مث ضرب مثاَّلً كرره يف عدة مواضع – وهو موقف اإلمام أمحد من أعيان اْلهمية فقال( :مع

أن أمحد مل يكفر أعيان اْلهمية ،وَّل كل من قال :إنه جهمي كفره ،وَّل كل من وافق اْلهمية يف بعض
بدعهم ،بل صلى خلف اْلهمية الذين دعوا إىل قوهلم ،وامتحنوا الناس وعاقبوا من مل يوافقهم
ابلعقوابت الغليظة ،مل يكفرهم أمحد وأمثاله ،بل كان يعتقد إْياهنم ،وإمامتهم ،ويدعو هلم ،ويرى

اَّلئتمام هبم يف الصالة خلفهم ،واحلج والغزو معهم ،واملنع من اخلروج عليهم ما يراه ألمثاهلم من
األئمة ،وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم ،وإن مل يعلموا هم أنه كفر ،وكان

ينكره وجياهدهم على رده حبسب اإلمكان ،فيجمع بني طاعة هللا ورسوله يف إظهار السنة والدين،

وإنكار بدع اْلهمية امللحدين ،وبني رعاية حقوق املؤمنني من األئمة واألمة ،وإن كانوا جهاَّلً
مبتدعني ،وظلمة فاسقني) (،)4
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) ( ،)282( ،)352 ،351 /3وانظر (.)507 /7

( )2مثل قوهلم ،من قال :القرآن خملوق فهو كافر ،ومن قال :إن هللا َّل يرى يف اآلخرة فهو كافر
وحنو ذلك.

((( )3الفتاوى)) (.)488 ،487 /12
((( )4الفتاوى)) ( ،))508 ،507 /7وانظر (.. )349 ،348 /23 ،489( ،)488 /12

()333/6

أما تكفري اإلمام أمحد لبعض أعيان اْلهمية ،فبني شيخ اإلسالم ذلك بقوله( :وهذه األقوال
واألعمال منه ومن غريه من األئمة صرحية يف أهنم مل يكفروا املعينني من اْلهمية ،الذين كانوا يقولون:
القرآن خملوق ،وأن هللا َّل يرى يف اآلخرة ،وقد نقل عن أمحد ما يدل على أنه كفر به قوماً معينني،

فإما أن يذكر عنه يف املسألة روايتان ففيه نظر ،أو حيمل األمر على التفصيل ،فيقال :من كفر بعينه،

فليقام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفري ،وانتفت موانعه ،ومن مل يكفره بعينه فالنتفاء ذلك
يف حقه ،هذا مع إطالق قوله ابلتكفري على سبيل العموم) (.)1

وخنتم هذه النقوَّلت عن شيخ اإلسالم ،بنص أشبه ابلقاعدة ،اليت تساعدَن على فهم كالم األئمة يف

التكفري أو التبديع على العموم وعلى التعيني ،يقول( :فإذا رأيت إماماً قد غلظ على قائل مقالته ،أو

كفره فيها فال يعترب هذا حكماً عاماً يف كل من قاهلا ،إَّل إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به

التغليظ عليه ،والتكفري له ،فإن جحد شيئاً من الشرائع الظاهرة ،وكان حديث العهد ابإلسالم ،أو

َنشئاً ببلد جهل َّل يكفر حىت تبلغه احلجة النبوية ،وكذلك العكس إذا رأيت املقالة املخطئة ،قد

صدرت من إمام قدمي فاغتفرت ،عدم بلوغ احلجة له ،فال يغتفر ملن بلغته احلجة ما اغتفر لألول)

(.)2

_________
((( )1جمموع الفتاوى)) ( )489 /12وانظر ((اإلرشاد إىل معرفة األحكام)) ،للسعدي (ص:

.)209

((( )2جمموع الفتاوى)) ()61 /6

()334/6

وخنتم هذه الفقرة بتفصيل جيد ذكره الشيخ ابن سعدي – رمحه هللا – بني فيه موقف السلف من
املبتدعة ومن يعذر منهم ومن َّل يعذر ،قال( :أما أهل السنة واْلماعة فيسلكون معهم ومع مجيع

أهل البدع املسلك املستقيم املبين على األصول الشرعية والقواعد املرضية ،ينصفوهنم ،وَّل يكفرون
منهم إَّل من كفره هللا ورسوله ،ويعتقدون أن احلكم ابلكفر واإلْيان من أكرب حقوق هللا وحقوق

رسوله ،فمن جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه غري متأول من أهل البدع فهو كافر ،ألنه كذب
هللا ورسوله واستكرب على احلق وعانده ،فكل مبتدع من جهمي وقدري وخارجي ورافضي وحنوهم
عرف أن بدعته مناقضة ملا جاء به الكتاب والسنة مث أصر عليها ونصرها فهو كافر ابهلل العظيم
مشاق هلل ورسوله من بعد ما تبني له اهلدى ،زمن كان من أهل البدع مؤمناً ابهلل ورسوله ظاهراً وابطناً
معظماً هلل ورسوله ملتزماً ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ولكنه خالف احلق وأخطأ يف بعض

املقاَّلت وأخطأ يف أتويله ،من غري كفر وجحد للهدى الذي تبني له مل يكن كافراً ،ولكنه يكون فاسقاً
مبتدعاً ،أو مبتدعاً ضاَّلً ،أو معفواً عنه خلفاء املقالة ،وقوة اجتهاده يف طلب احلق الذي مل يظفر به،
وهلذا كان اخلوارج واملعتزلة والقدرية وحنوهم من أهل البدع أقساماً متنوعة :منهم من هو كافر بال
ريب كغالة اْلهمية ( ،)1الذين نفوا األمساء والصفات وقد عرفوا أن بدعتهم خمالفة ملا جاء به

الرسول ،فهؤَّلء مكذبون للرسول عاملون بذلك ،ومنهم من هو مبتدع ضال فاسق كاخلوارج املتأولني
واملعتزلة الذين ليس عندهم تكذيب للرسول ولكنهم ضلوا ببدعتهم ،وظنوا أن ما هم عليه هو احلق،
وهلذا اتفق الصحابة رضي هللا عنهم ،يف احلكم على بدعة اخلوارج ومروقهم كما وردت بذلك

األحاديث الصحيحة فيهم ،واتفقوا – أيضاً على عدم خروجهم من اإلسالم ( )2مع أهنم استحلوا

دماء املسلمني ،وأنكروا الشفاعة يف أهل الكبائر ،وكثرياً من األصول الدينية ،ولكن أتويلهم منع من

تكفريهم ،ومن أهل البدع من هو دون هؤَّلء ككثري من القدرية وكالكالبية واألشعرية ،فهؤَّلء مبتدعة
ضالون يف األصول اليت خالفوا فيها الكتاب والسنة ،وهي معروفة مشهورة ،وهم يف بدعهم مراتب

حبسب بعدهم عن احلق وقرهبم ،وحبسب بغيهم على أهل احلق ابلتكفري والتفسيق والتبديع ،وحبسب
قدرهتم على الوصول إىل احلق ،واجتهادهم فيه ،وضد ذلك ،وتفصيل القول فيه يطول جداً ) ...
( )3وخالصة موقف السلف من املتأ ِولني أهنم َّل حيكمون على مجيع الفرق املتأولة املنتسبة هلذه
األمة ،حكماً عاماً ابلكفر أو عدمه ،وإذا حكموا على بعضها ابلكفر (كحكمهم على غالة اْلهمية)
فيفرقون بني احلكم العام ،وبني احلكم على املعني ،فاملعينون متفاوتون حبسب قيام احلجة عليهم أو

عدم قيامها ،وحبسب اجتهادهم وأتويلهم ،أو استكبارهم وجحدهم ،ففيهم املنافق والزنديق ،وفيهم
املبتدع الضال ،وفيهم الفاسق ،وفيهم اجملتهد املغفور له خطؤه وهللا أعلم .نواقض اإلْيان اَّلعتقادية

وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن عبدهللا بن علي الوهييب– 31 /2
_________
( )1مع التفريق :بني التكفري ابلعموم والتعيني.

( )2ذكر اإلمام الطربي واخلطايب اإلمجاع على كفر اخلوارج ،ونقل عن غريهم من األئمة خالف

ذلك ،انظر ((فتح الباري)) ( ،)301 – 299 /12و ((الفتاوى)) ((( ،)28 /3إيثار احلق)) (ص:

(( ،)429العواصم والقواصم)) ( ،)369 /4وغريها.

((( )3توضيح الكافية الشافية)) (ص ،)158 – 156 :وانظر نصاً مشاهباً يف ((اإلرشاد إىل معرفة
األحكام)) (ص ،)209 – 207 :وانظر يف مسألة إكفار املتأولني(( ،الشفا)) للقاضي عياض (/2
(( ،)1086 – 1051إيثار احلق على اخللق)) (ص ،)450 – 420 :و ((القواعد املثلى يف

صفات هللا وأمسائه احلسىن)) للشيخ حممد العثيمني (ص )89 – 87 :وتفصيل جيد لسعيد بن َنصر

الغامدي يف ((حقيقة البدعة وأحكامها)) (.)300 - 262 /2

()335/6

املطلب الرابع :التكفري ابملآل أو بالزم املذهب

(التكفري ابملآل) ،واملقصود به أن يقول قوَّلً يؤديه سياقه إىل كفر ،وهو إذا وقف عليه َّل يقول ِبا

يؤديه قوله إليه ،كحال بعض أهل البدع واملتأولني (.)1

يقول ابن رشد احلفيد( :ومعىن التكفري ابملآل :أهنم َّل يصرحون بقول هو كفر ،ولكن يصرحون

أبقوال يلزم عنها الكفر وهم َّل يعتقدون ذلك اللزوم) (.)2

وقد بني أهل العلم هذه املسألة ،ومن ذلك ما ذكره القاضي عياض حيث قال عند ذكره للمعطلة:

(فأما من أثبت الوصف ،ونفى الصفة فقال :أقول :عامل ولكن َّل علم له ،ومتكلم ولكن َّل كالم له،
وهكذا يف سائر الصفات على مذهب املعتزلة ،فمن قال ابملآل ملا يؤديه إليه قوله ،ويسوقه إليه
مذهبه كفر ،ألنه إذا نفى العلم انتفى وصف عامل ،إذ َّل يوصف بعامل إَّل من له علم ،فكأهنم صرحوا

عنده ِبا أدى إليه قوهلم .ومن مل ير أخذهم ِبآل قوهلم ،وَّل ألزمهم موجب مذهبهم ،مل ير إكفارهم،
قال :ألهنم إذا وقفوا على هذا ،قالواَّ :ل نقول ليس بعامل ،وحنن ننتفي من القول ابملآل الذي

ألزمتموه لنا ،ونعتقد حنن وأنتم أنه كفر ،بل نقول :إن قولنا َّل يؤول إليه على ما أصلناه فعلى هذين
املأخذين اختلف الناس يف إكفار أهل التأويل ،وإذا فهمته اتضح لك املوجب َّلختالف الناس يف
ذلك.

والصواب :ترك إكفارهم واإلعراض عن احلتم عليهم ابخلسران ،وإجراء حكم اإلسالم عليهم يف

قصاصهم ،وورااثهتم ،ومناكحتهم ،ودايهتم ،والصالة عليهم ،ولكنهم يغلظ عليهم بوجيع األدب،

وشديد الزجر واهلجر ،حىت يرجعوا عن بدعتهم) (.)3
ويبطل ابن حزم الكفر ابملآل فيقول_ :

(وأما من كفر الناس ِبا تؤول إليه أقواهلم فخطأ؛ ألنه كذب على اخلصم وتقويل له ما مل يقل به ،وإن

لزمه فلم حيصل على غري التناقض فقط ،والتناقض ليس كفراً ،بل قد أحسن إذ قد فر من الكفر)

(.)4

إىل أن قال (فصح أنه َّل يكفر أحد إَّل بنفس قوله ،ونص معتقده ،وَّل ينفع أحد أن يعرب عن معتقده

بلفظ حيسن به قبحه ،لكن احملكوم به هو مقتضى قوله فقط) (.)5
كما ينفي الشاطيب الكفر ابملآل فيقول:

(والذي كنا نسمعه من الشيوخ أن مذهب احملققني من أهل األصول (إن الكفر ابملآل ليس بكفر يف
احلال) كيف والكافر ينكر ذلك املآل أشد اإلنكار ،ويرمي خمالفه به) (.)6

 - 4ومما هو قريب من مسألة التكفري ابملآل ما يسمى ابلتكفري بالزم القول (.)7
ومعىن الالزم :ما ْيتنع إنفكاكه عن الشيء ،وقد يكون هذا الالزم بيناً ،وهو الذي يكفي تصوره مع

تصور ملزومه يف جزم العقل ابللزوم بينهما .وقد يكون غري بني ،وهو الذي يفتقر جزم الذهن ابللزوم

بينهما إىل وسط (.)8

إن التكفري بالزم القول مطلقاً قد أورث يف األمة تفرقاً واختالفاً  ...وكما قال اإلمام الذهيب رمحه

هللا:

(َّل ريب أن بعض علماء النظر ابلغوا يف النفي ،والرد والتحريف والتنزيه بزعمهم حىت وقعوا يف بدعة،
أو نعت الباري بنعوت املعدوم.
_________

( )1انظر ((الشفا)) (.)1056 /2
((( )2بداية اجملتهد)) (.)492 /2

((( )3الشفا)) ()1086 - 1084 /2
((( )4الفصل)) (.)294 /3
((( )5الفصل)) ()294 /3

((( )6اَّلعتصام)) ()197 /2

( )7أطلق ابن الوزير على مسألة التكفري ابملآل :التكفري ابإللزام ،انظر ((العواصم والقواصم)) (/4
.)367
( )8انظر ((التعريفات)) (ص )190 :للجرجاين.

()336/6

كما أن مجاعة من علماء األثر ،ابلغوا يف اإلثبات ( ،)1وقبول الضعيف واملنكر وهلجوا ابلسنة
واإلتباع .فحصل الشغب ووقعت البغضاء ،وبدع هذا هذا ،وكفر هذا هذا ونعوذ ابهلل من اهلوى
واملراء يف الدين ،وأن نكفر مسلماً موحداً بالزم قوله ،وهو يفر من ذلك الالزم ،وينزه ويعظم الرب)

(.)2

وقد بني العلماء هذه املسألة وأحواهلا ،وسنورد مجلة من كالمهم يف ذلك على النحو التايل :سئل ابن
تيمية :هل َّلزم املذهب مذهب أم َّل؟ فكان من جوابه ما يلي:

(الصواب أن َّلزم مذهب اإلنسان ليس ِبذهب إذا مل يلتزمه ،فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه ،كانت
إضافته إليه كذابً عليه ،بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه يف املقال .ولو كان َّلزم املذهب

مذهباً للزم تكفري كل من قال عن اَّلستواء وغريه من الصفات أنه جماز ليس حبقيقة ،فإن َّلزم هذا
القول يقتضي أن َّل يكون شيء من أمسائه وصفاته حقيقة) (.)3

ويقول يف موضع آخرَّ :لزم قول اإلنسان نوعان:

أحدمهاَّ :لزم قوله احلق ،فهذا مما جيب عليه أن يلتزمه ،فإن َّلزم احلق حق ،وجيوز أن يضاف إليه إذا
علم من حاله أنه َّل ْيتنع من التزامه بعد ظهوره ،وكثري مما يضيفه الناس إىل مذهب األئمة من هذا

الباب.

والثاينَّ :لزم قوله الذي ليس حبق ،فهذا َّل جيب التزامه ،إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض ،وقد بينت أن

التناقض واقع من كل عامل غري النبيني ،مث إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له ،فقد يضاف

إليه ،وإَّل فال جيوز أن يضاف إليه قول ،لو ظهر له فساده مل يلتزمه ،لكونه قد قال ما يلزمه ،وهو مل
يشعر بفساد ذلك القول وَّل يلزمه.

وهذا التفصيل يف اختالف الناس يف َّلزم املذهب :هل هو مذهب أو ليس ِبذهب؟ هو أجود من
إطالق أحدمها ،فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله ،وما َّل يرضاه فليس قوله

(.)4

وقال الشاطيب( :وَّلزم املذهب :هل هو مذهب أم َّل؟ هي مسألة خمتلف فيها بني أهل األصول،

والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون واملغربيون ويرون أنه رأي احملققني أيضاً أن َّلزم املذهب ليس

ِبذهب ،فلذلك إذا قرر عليه ،أنكره غاية اإلنكار) (.)5

وأورد السخاوي مقالة شيخه ابن حجر حيث قال( :والذي يظهر أن الذي حيكم عليه ابلكفر من

كان الكفر صريح قوله ،وكذا من كان َّلزم قوله وعرض عليه فالتزمه  ..أما من مل يلتزمه وَنضل عنه

فإنه َّل يكون كافراً ولو كان الالزم كفراً) (.)6

وذكر الشيخ السعدي حتقيقه يف هذه املسأله قائالً( :والتحقيق الذي يدل عليه الدليل أن َّلزم

املذهب الذي مل يصرح به صاحبه ومل يشر إليه ،ومل يلتزمه ليس مذهباً؛ ألن القائل غري معصوم ،وعلم
املخلوق مهما بلغ فإنه قاصر ،فبأي برهان نلزم القائل ِبا مل يلتزمه .ونقوله ما مل يقله ،ولكننا نستدل

بفساد الالزم على فساد امللزوم ،فإن لوازم األقوال من مجلة األدلة على صحتها وضعفها وعلى

فسادها ،فإن احلق َّلزمه حق ،والباطل يكون له لوازم تناسبه ،فيستدل بفساد الالزم خصوصاً الالزم

الذي يعرتف القائل بفساده على فساد امللزوم) (.)7

وخالصة ما سبق أن يقال :أن َّلزم أقوال املذاهب والعلماء له ثالث حاَّلت:
_________

( )1عفا هللا عن اإلمام الذهيب ،فلو سلمنا أبن بعض علماء األثر ابلغوا يف اإلثبات ،فال يسوى
هؤَّلء العلماء أبولئك املتكلمني كما يفهم من عبارة الذهيب.
((( )2الرد الوافر)) َّلبن َنصر الدين (ص.)48 :
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)217 /20

((( )4القواعد النورانية)) (ص ،)129،128 :وانظر(( :جمموع الفتاوى)) ( )477 ،306 /5و
((شرح نونية ابن القيم)) َّلبن عيسى (.)395 ،394 /2

((( )5اَّلعتصام)) (.)549 /2
((( )6فتح املغيث)) ( ،)334 /1وانظر ((العلم الشامخ)) للمقبلي (ص)412 :
((( )7توضيح الكافية الشافية)) (ص.)113 :

()337/6

احلالة األوىل :أن يذكر الالزم للقائل ،ويلتزم به فهو يعد قوَّلً له.

احلالة الثانية :أن يذكر له الالزم ،وْينع التالزم بينه وبني قوله ،فهذا ليس قوَّلً له ،بل إن إضافته إليه

كذب عليه.

احلالة الثالثة :أن يكون الالزم مسكواتً عنه؛ فال يذكر ابلتزام ،وَّل منع ،فحكمه يف هذه احلال أن َّل
ينسب إىل القائل ،ألنه حيتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو ْينع التالزم ،وحيتمل لو ذكر فتبني له لزومه

وبطالنه أن يرجع عن قوله (.)1

وهبذا يعلم أنه َّل يصح التكفري بالزم املذهب إبطالق ،خاصة إذا كان من تلبس به ينفي ذلك الالزم
وينكره ،أو كان جيهله ،أو يغفل عنه ،وهللا أعلم ( .)2نواقض اإلْيان القولية والعملية لعبد العزيز بن
حممد بن علي العبد اللطيف– ص80
_________
( )1انظر ((القواعد املثلى يف صفات هللا سبحانه وتعاىل وأمسائه احلسىن)) حملمد بن عثيمني (ص:
.)15

( )2ذكر املقبلي حكاايت لبعضهم ،تضمنت التكفري إبلزامات متكلفة ،فذكر أن بعض الناس منع
أحد هؤَّلء املتفقهة نعله ،فقال ذاك الفقيه :كفرت؛ ألنك هونت العلماء ،وهو هتوين للشريعة ،مث

للرسول ،مث املرسل .وفعل بعضهم شيئاً من منكرات الدولة ،فقال املظلوم :هذا ظلم وحاشا السلطان
من األمر والرضى به ،فقال :أَن خادم الدولة املنتمية إىل السلطان ،فقد نسبت الظلم إىل السلطان،

فهونت ما عظمت الشريعة من أمر السلطان فكفرت ،فأخذوه وجاؤا به إىل القاضي ،وحكم عليه
ابلردة ،مث جدد إسالمه وفعل ما يرتتب على ذلك!! انظر(( :العلم الشامخ)) (ص.)413 :

()338/6

املطلب األول :تعريف اإلكراه لغة واصطالحا

جاء يف اللسان( :وقد أمجع كثري من أهل اللغة أن ال َكره وال ُكره لغتان ،فبأي لغة وقع فجائز) (.)1

وقال الفراء( :الكره ،ابلضم ،املشقة ،يقال :قمت على كره :أي على مشقة ،قال :ويقال أقامين

فالن على كره ،ابلفتح ،إذا أكرهك عليه ،وقال ابن سيده :الكره اإلابء واملشقة حتتملها من غري أن

تكلفها .)2( ) ..

وجاء يف املعجم( :كره الشيء كرهاً وكراهة وكراهية :خالف أحبه فهو كريه ومكروه ،وأكرهه على

األمر :قهره عليه ،وكره إليه األمر ،صريه كريهاً إليه ،واملكره :ما يكرهه اإلنسان ويشق عليه ،ومجعه

مكاره) ( ،)3وجاء يف املصباح املنري( :الكره ،ابلفتح ،املشقة ،وابلضم ،القهر ،وقيل :ابلفتح،

اإلكراه ،وابلضم ،املشقة ،وأكرهته على األمر إكراهاً ،محلته عليه قهراً ،يقال :فعلته كرهاً ،ابلفتح،

أي إكراهاً ،ومنه ،قوله تعاىل :طَ ْو ًعا َوَك ْرًها [آل عمران ]83:فقابل بني الضدين) ()4

فنالحظ مما سبق ،أن معاين اإلكراه ،تدور حول املشقة والقهر واإلجبار ،ومنافاة الرضى واحملبة

واَّلختيار.

ب -املعىن اَّلصطالحي:
عرف الفقهاء اإلكراه ،بتعريفات كثرية ،بينها بعض اَّلختالفات اليسرية ،حبسب اختالفهم يف بعض
شروط اإلكراه وأنواعه ،وسأذكر بعض التعريفات ابختصار:

قال ابن حزم – رمحه هللا – يف تعريف اإلكراه( :واإلكراه هو كل ما مسي يف اللغة إكراهاً ،وعرف

ابحلس أنه إكراه ،كالوعيد ابلقتل ممن َّل يؤمن منه إنفاذ ما توعد به ،والوعيد ابلضرب كذلك) (.)5

وعرفه ابن حجر – رمحه هللا – بقوله( :هو إلزام الغري ِبا َّل يريده) (.)6

وعرفه الشرقاوى من الشافعية فقال يف تعريفه( :اإلْلاء إىل فعل الشيء قهراً) (.)7

وعرفه عالء الدين البخاري ،تعريفاً شامالً ،فقال( :محل الغري على أمر ْيتنع عنه ،بتخويف يقدر
احلامل على إيقاعه ،ويصري الغري خائفاً فائت الرضا ابملباشرة) (.)8

وهذه التعريفات وإن اختلفت عباراهتا ،إَّل أهنا متفقة يف معانيها من حيث اإلمجال :فتتفق هذه

التعريفات على :أن يف اإلكراه إلزاماً للغري قهراً – ابلوعيد ابلقتل أو غريه – على فعل أمر َّل يريده
وَّل حيبه ،وهذه املعاين تتفق مع املعىن اللغوي .نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند

السلف حملمد بن عبدهللا بن علي الوهييب– 5 /2
_________

((( )]9649[ ))1لسان العرب)) (( )534 /13مادة :كره).
((( )]9650[ ))2لسان العرب)) (.)534 /13
((( )]9651[ ))3املعجم الوسيط)) (( )791 /2مادة :كره).
((( )]9652[ ))4املصباح املنري)) للفيومي (.)643 /2
((( )]9653[ ))5احمللى)) َّلبن حزم (.)33 /8
((( )]9654[ ))6فتح الباري)) (.)311 /12

((( )]9655[ ))7حاشية الشرقاوي على حتفة الطالب)) (.)390 /2
((( )]9656[ ))8كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم)) البزدوي ( ،)482 /4وانظر

((تعريفات أخرى ألئمة املذاهب يف اإلكراه وأثره يف التصرفات)) ،د .عيسى شقره (،)40،41

((اإلكراه يف الشريعة)) د .فخري أبو صفية ( , )24 - 21و ((اإلكراه وأثره يف التصرفات)) ،د.
حممد املعيين ( )32 - 29وغريها.

()339/6

املطلب الثاين :أنواع اإلكراه
قسم مجهور األصوليني والفقهاء اإلكراه إىل نوعني إكراه ملجئ وهو اإلكراه التام ،وإكراه غري ملجئ،

وهو اإلكراه الناقص.

أ-اإلكراه امللجئ (التام):
وهو الذي يقع على نفس املكره :وَّل يبقى للشخص معه قدرة وَّل اختيار :كأن يهدد اإلنسان بقتله

أو بقطع عضو من أعضائه كيده أو رجله ،أو بضرب شديد يفضي إىل هالكه أو إبتالف مجيع ماله،
فمىت غلب على ظنه أن ما هدد به سيقع عليه ،جاز له القيام ِبا دفع إليه ابلتهديد ،ابعتباره يف حالة

ضرورة شرعية (.)1

ب-اإلكراه غري امللجئ (الناقص):
وهو التهديد أو الوعيد ِبا دون تلف النفس أو العضو ،كالتخويف ابلضرب أو القيد أو احلبس أو

إتالف بعض املال ،وهذا النوع يفسد الرضا ،ولكنه َّل يفسد اَّلختيار لعدم اَّلضطرار إىل مباشرة ما

أكره عليه لتمكنه من الصرب على ما هدد به (.)2

وقد يلحق هبذا النوع ،التهديد حببس األب أو اَّلبن أو الزوجة واألخت واألم واألخ ،وهناك نزاع يف
اعتبار هذا القسم من أقسام اإلكراه ( ،)3فالقياس يقتضي عدم اعتباره من اإلكراه ألن الضرر فيه َّل

يلحق ابملكره – واألصل يف اعتبار املكره به (وسيلة اإلكراه) – أن يلحق املكره ابلتهديد به ،اخلوف

واملشقة والضيق ،أما اَّلستحسان فيعده من اإلكراه ،ألن املكره يلحقه الغم واَّلهتمام واحلزن واحلرج
إذا أصاب أحداً من حمارمه مكروه ،فيندفع إىل اإلتيان ِبا أمر به كما لو وقع الضرر به أو أشد (.)4
قال اإلمام ابن قدامة رمحه هللا( :وإن توعد بتعذيب ولده ،فقد قيل ليس إبكراه ألن الضرر َّلحق

بغريه ،واألوىل أن يكون إكراهاً ألن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله ،والوعيد بذلك إكراه فكذلك

هذا) (.)5

قال يف (اإلنصاف)( :ضرب ولده وحبسه وحنومها :إكراه لوالده ،على الصحيح من املذهب،
صححه يف الفروع ،والقواعد األصولية ،وغريمها) ( .)6نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري

عند السلف حملمد بن عبدهللا بن علي الوهييب7 /2 -
وْيكن تقسيمه ابعتبار آخر إىل:

 - 1اإلْلاء حيث ينعدم الرضا واَّلختيار ،وتنتفي اإلرادة والقصد ،وذلك ابلوقوع حتت التعذيب
الشديد أو حنو ذلك ،وهذه احلالة هي اليت نزلت فيها آية النحل :من َك َفر ِاب ِ
هلل ِمن بَـ ْع ِد إْيَانِِه إَِّلَّ َم ْن
َ َ

أُ ْك ِرَه َوقَـلْبُهُ ُمط َْمئِ ٌّن ِابإلْيان ([ )265سورة النحل.]106 :

 - 2التهديد :حيث ينعدم الرضا ،وَّل ينعدم اَّلختيار ْتاماً وهذه يف مثل احلالة اليت خيتار فيها

اإلنسان أخف الضررين مثل حال شعيب عليه السالم مع قومه إذ خريوه بني العودة إىل الكفر أو

اخلروج من قريتهم.
_________

( )]9657[ ))1انظر ((اإلكراه وأثره يف عقود املفاوضات املالية)) د .إبراهيم العروان(( ،البدائع))
للكاساين ((( )175 /7حاشية ابن عابدين)) ( ،)109 /5وانظر يف ((الفرق بني اإلكراه

والضرورة)) ،التشريع اْلنائي ( ،)576،577 /1و ((اإلكراه وأثره يف التصرفات)) ،د .حممد املعيين

(ص.)44 - 37 :

( )]9658[ ))2انظر ((كشف األسرار)) للبزودي ((( ،)383 /4تبيني احلقائق)) للزيلعي (/5

(( ،)181حاشية ابن عابدين)) (.)109 /5

( )]9659[ ))3ذهب بعض األحناف إىل اعتبار هذا القسم نوعاً اثلثاً ،أما بقية الفقهاء فقد

أدخلوه يف النوعني السابقني ،انظر ((كشف األسرار)) ((( ،)383 /4اإلكراه وأثره يف التصرفات))
د .عيسى شقره (ص.)61 :

( )]9660[ ))4انظر ((اإلكراه وأثره يف التصرفات)) ،د .عيسى شقره (ص ،)61 ،60 :وانظر يف
ترجيح ذلك املبسوط للسرخسي (.)144 ،143 /24

((( )]9661[ ))5املغين)) ( ،)120 /7انظر يف ذلك ((مغين احملتاج)) للشربيين (،)290 /3
((أسين املطالب)) ((( ،)283 /3فتح الباري)) (.)324 /12
((( )]9662[ ))6اإلنصاف)) للمرداوي (.)141 /8

()340/6
َّك اي ُشعيب والَّ ِذين آمنواْ مع َ ِ
ال الْمألُ الَّ ِذين استَك ِ ِ ِ
ود َّن ِيف
ك من قَـ ْريَتِنَا أ َْو لَتَـعُ ُ
ْربواْ من قَـ ْومه لَنُ ْخ ِر َجن َ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ
قَ َ َ
َ ْ َُ
ال أَولَو ُكنا َكا ِرِهني قَ ِد افْ َرتيـنا علَى ِ
ِِ
هللا َك ِذ ًاب إِ ْن ُع ْد ََن ِيف ِملَّتِ ُكم بَـ ْع َد إِ ْذ َجن َاَن هللاُ ِم ْنـ َها َوَما يَ ُكو ُن
َْ َ َ
َ
ملَّتنَا قَ َ َ ْ
ِ
ٍ ِ
ِ
لَنَا أَن نَّـع َ ِ
ني
يها إَِّلَّ أَن يَ َ
شاء هللاُ َربمـنَا َوس َع َربمـنَا ُك َّل َش ْيء عل ًْما َعلَى هللا تَـ َوَّكلْنَا َربَّـنَا افْـتَ ْح بَـ ْيـنَـنَا َوبَ ْ َ
ود ف َ
ُ
ِ
َنت َخ ْري الْ َف ِ
ِ ِ
ني [سورة األعراف.]89 - 88 :
احت َ
قَـ ْومنَا اب ْحلَِق َوأ َ ُ
ول آمنا ِاب َِّ
فال جتوز اَّلستجابة ملثل هذا اإلكراه هلذا النص ولقوله تعاىلَ :وِم َن ال ِ
َّلل فَِإ َذا
ناس َمن يَـ ُق ُ َ

اب َِّ
ُوذي ِيف َِّ
ِ
ِ
الناس َك َع َذ ِ
اَّلل َج َع َل فِ ْتـنَةَ ِ
ص ٌر ِمن َّربِ َ
اَّلل َولَئِن َجاء نَ ْ
س ا ََّّللُ
أ َ
ك لَيَـ ُقولُ َّن إَن ُكنا َم َع ُك ْم أ ََولَْي َ
ني ([ )266العنكبوت.]10 :
ص ُدوِر ال َْعالَ ِم َ
ِأبَ ْعلَ َم ِِبَا ِيف ُ
 - 3اَّلستضعاف :وهنا َّل تعذيب وَّل هتديد ولكن املستضعف داخل حتت وضع مفروض عليه من
غريه كاملقيم يف مكة بعد هجرة املسلمني عنها ،فإذا كان دخوله حتت هذا الوضع لعجزه عن دفعه

وعن اخلروج منه ،ولو أمكنه ذلك لفعل مهما كانت تضحياته وتكاليفه فهذا قد عفا هللا عنه
(... .)267

قال ابن تيمية :أتملت املذاهب فوجدت اإلكراه خيتلف ابختالف املكره عليه فليس اإلكراه املعترب يف
كلمة الكفر كاإلكراه املعترب يف اهلبة وحنوها ،فإن أمحد قد نص يف غري موضع ،إن اإلكراه على الكفر

َّل يكون إَّل ابلتعذيب من ضرب وقيد ،وَّل يكون الكالم إكراهاً ( .)268الوَّلء والرباء يف اإلسالم
لسعيد بن علي بن وهف القحطاين – ص372 :

()341/6

املطلب الثالث :شروط اإلكراه
قال ابن حجر :شروط اإلكراه أربعة:

 - 1أن يكون فاعله قادراً على إيقاع ما يهدد به ،واملأمور عاجزاً عن الدفع ولو ابلفرار.
 - 2أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك.

 - 3أن يكون ما هدد به فورايً ،فلو قال :إن مل تفعل كذا ضربتك غداً َّل يعد مكرهاً .ويستثىن ما

إذا ذكر زمناً قريباً جداً ،أو جرت العادة أبنه َّل خيلف.
 - 4أن َّل يظهر من املأمور ما يدل على اختياره.

وَّل فرق بني اإلكراه على القول والفعل عند اْلمهور ،ويستثىن من الفعل ما هو حمرم على التأبيد
كقتل النفس بغري حق ( .)257قال اخلازن :قال العلماء :جيب أن يكون اإلكراه الذي جيوز له أن
يتلفظ معه بكلمة الكفر أن يعذب بعذاب َّل طاقة له به مثل التخويف ابلقتل والضرب الشديد،

واإليالمات القوية مثل التحريق ابلنار وحنوه ( .)258وأمجعوا أيضاً :على أن من أكره على الكفر َّل
جيوز له أن يتلفظ بكلمة الكفر تصرحياً ،بل أييت ابملعاريض وِبا يوهم أنه كفر ،فلو أكره على

التصريح يباح له ذلك بشرط طمأنينة القلب على اإلْيان ،غري معتقد ما يقوله من كلمة الكفر ،ولو

صرب حىت قتل كان أفضل لفعل ايسر ومسية وصرب بالل على العذاب (.)259

لقد كان بالل رضي هللا عنه تفعل به األفاعيل حىت إهنم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره يف

شدة احلر وأيمرونه أن يشرك ابهلل فيأىب عليهم ويقول :أحد .أحد .ويقول – وهللا لو أعلم كلمة أغيظ

لكم منها لقلتها (.)260

وكذلك حبيب بن زيد األنصاري ملا قال مسيلمة الكذاب :أتشهد أن حممداً رسول هللا؟

قال :نعم .فيقول أتشهد أين رسول هللا؟ فيقولَّ :ل أمسع فلم يزل يقطعه إرابً إرابً وهو اثبت على

ذلك (.)262

وكما فعل الصحايب اْلليل عبدهللا بن حذافة السهمي :فإنه ملا أسرته الروم جاءوا به إىل ملكهم فقال

له :تنصر وأَن أشركك يف ملكي وأزوجك ابنيت ،فقال له :لو أعطيتين مجيع ما ْتلك ومجيع ما ْتلكه

العرب على أن أرجع عن دين حممد طرفة عني ما فعلت .فقال :إذا أقتلك قال :أنت وذاك ،فأمر به

فصلب ،وأمر الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأىب ،مث أمر به

فأنزل ،مث أمر بقدر ،يف رواية ببقرة من حناس فأمحيت ،وجاء أبسري من املسلمني فألقاه وهو ينظر،
فإذا هو عظام تلوح ،وعرض عليه فأىب ،فأمر به أن يلقى فيها ،فرفع يف البكرة ليلقى فيها ،فبكى

فطمع فيه ودعاه فقال له :إين إمنا بكيت ألن نفسي إمنا هي نفس واحدة تلقى يف هذه القدر الساعة
يف هللا ،فأحببت أن يكون يل بعدد كل شعرة يف جسدي نفس تعذب هذا العذاب يف هللا!

ويف بعض الرواايت :أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أايماً مث أرسل إليه خبمر وحلم خنزير فلم

يقربه ،مث استدعاه فقال :ما منعك أن أتكل؟ قال :أما أنه قد حل يل ولكن مل أكن ألمشتك يف ،فقال
له امللك :فقبل رأسي وأَن أطلقك ،فقال :وتطلق معي أسارى املسلمني ،قال :نعم فقبل رأسه فأطلقه
وأطلق معه مجيع أسارى املسلمني عنده ،فلما رجع قال عمر بن اخلطاب :حق على كل مسلم أن

يقبل رأس عبدهللا بن حذافة ،وأَن أبدأ ،فقام فقبل رأسه ( )264الوَّلء والرباء يف اإلسالم لسعيد بن
علي بن وهف القحطاين – ص372 :
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املطلب الرابع :اإلكراه على الكفر

األصل يف ذلك قوله سبحانه :من َك َفر ِاب ِ
هلل ِمن بـ ْع ِد إْيَانِِه إَِّلَّ من أُ ْك ِرَه وقَـلْبهُ مطْمئِ ٌّن ِاب ِإلْيَ ِ
ان َولَ ِكن
َْ
َ
َ ُ ُ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
يم [النحل.]106:
ص ْد ًرا فَـ َعلَْي ِه ْم غَ َ
ب م َن هللا َوَهلُ ْم َع َذ ٌ
من َش َر َح ِابلْ ُك ْف ِر َ
ضٌ
اب َعظ ٌ
واملشهور يف سبب نزوهلا ما رواه أبو عبيدة بن حممد بن عمار بن ايسر عن أبيه قال(( :أخذ

املشركون عمار بن ايسر فلم يرتكوه حىت سب النيب صلى هللا عليه وسلم وذكر آهلتهم خبري ،مث تركوه،

فلما أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال :ما وراءك؟ قال :شر اي رسول هللا ،ما تركت حىت نلت
منك ،وذكرت آهلتهم خبري قال :كيف جتد قلبك ،قال :مطمئناً ابإلْيان ،قال :إن عادوا فعد)) (،)1
قال احلافظ ابن حجر – رمحه هللا ( :-واتفقوا على أنه (أي عمار) نزل فيه إَِّلَّ َم ْن أُ ْك ِرهَ َوقَـلْبُهُ
ُمط َْمئِ ٌّن [النحل .)2( .]106:قال أبو بكر اْلصاص عن هذه اآلية( :هذا أصل يف جواز إظهار
كلمة الكفر يف حال اإلكراه) ( ،)3بل إن هذا أصل العذر ابإلكراه يف األصول والفروع ،قال ابن
العريب( :ملا مسح هللا تعاىل يف الكفر به ،وهو أصل الشريعة ،عند اإلكراه ،ومل يؤاخذ به ،محل العلماء

عليه فروع الشريعة فإذا وقع اإلكراه عليها مل يؤاخذ به) (.)4
قال احلافظ ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل :إَِّلَّ من أُ ْك ِرهَ وقَـلْبهُ مطْمئِ ٌّن ِاب ِإلْيَ ِ
ان [النحل( :]106:فهو
َْ
َ ُ ُ َ

استثناء ممن كفر بلسانه ووافق املشركني بلفظه مكرهاً ،ملا َنله من ضرب وأذى ،وقلبه أيىب ما يقول
وهو مطمئن ابإلْيان ابهلل ورسوله) ( ،)5وقال اإلمام ابن اْلوزي – رمحه هللا  :-إَِّلَّ َم ْن أُ ْك ِرَه َوقَـلْبُهُ
ِ
ِ
ِ
ص ْد ًرا
ُمط َْمئ ٌّن ِاب ِإلْيَان [النحل .]106:أي :ساكن إليه راض بهَ ،ولَكن من َش َر َح ِابلْ ُك ْف ِر َ
[النحل .]106:قال قتادة( :من أاته إبيثار واختيار) ،وقال ابن قتيبة( :من فتح له صدره ابلقبول)،

وقال أبو عبيدة( :املعىن :من اتبعته نفسه ،وانبسط إىل ذلك ،يقال :ما ينشرح صدري بذلك ،أي :ما
ِ
ص ْد ًرا [النحل( ]106:أي :اعتقد
يطيب) ( ،)6وقال اإلمام الشوكاينَ :ولَكن من َش َر َح ِابلْ ُك ْف ِر َ
وطابت به نفسه ،واطمأن إليه) ( ،)7إذاً َّلبد من طمأنينة القلب ابإلْيان ،وبغض وكراهية الكفر،
وهذا شرط جممع عليه (.)8
_________

( )1رواه احلاكم ( )357 /2والبيهقي ( .)209 ،208 /8قال احلاكم :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه
ووافقه الذهيب .وقال ابن كثري يف ((إرشاد الفقيه)) ( :)295 /2إسناده صحيح وزاد بعضهم ويف

هذا أنزلت :من كفر ابهلل من بعد إْيانه  ..اآلية .وقال ابن حجر يف ((الدراية)) ( :)197 /2إسناده

صحيح إن كان حممد بن عمار مسعه من أبيه .وقال األلباين يف ((فقه السرية)) ( :)103يف ثبوت هذا
السياق نظر وعلته اإلرسال.

((( )2اإلصابة)) ( ،)512 /2وانظر بعض اآلاثر املصرحة بذلك يف ((تفسري الطربي)) (/24
 ،)122و ((طبقات ابن سعد)) ( ،)249 /3و ((الدر املنثور)) (.)170 /5
((( )3أحكام القرآن)) (.)192 /3

((( )4أحكام القرآن)) (.)1180 /3
((( )5تفسري ابن كثري)) (.)587 /2

((( )6زاد املسري)) (.)496 /4

((( )7فتح القدير)) (.)196 /3
( )8اشرتط بعض الفقهاء للنطق بكلمة الكفر ،أن يكون اإلكراه اتماً (ملجئا) ،واشرتط آخرون

التعريض والتورية ابلكفر حال اإلكراه ،ومل يسندوا كالمهم أبدلة معتربة ،انظر بعض هذه األقوال يف

بدائع الصنائع ((( )177 /7حاشية ابن عابدين)) ((( ،)134 /6أحكام القرآن)) َّلبن العريب (/3
 ،)1178و ((أحكام اْلصاص)) ( ،)194 ،192 /3و ((اإلكراه وأثره يف التصرفات)) ،د .عيسى

شقره (ص ،)118 – 115 :و ((اإلكراه وأثره يف األحكام)) د .عبد الفتاح الشيخ (ص– 63 :
.)66

()343/6

قال ابن بطال تبعاً َّلبن املنذر( :أمجعوا على أن من أكره على الكفر حىت خشي على نفسه القتل
فكفر وقلبه مطمئن ابإلْيان أنه َّل حيكم عليه ابلكفر وَّل تبني منه زوجته) (.)1

املكره) بغري خالف على شرط
وقال ابن العريب – رمحه هللا ( :-وأما الكفر ابهلل ،فذلك جائز له (أي َ
أن يلفظ وقلبه منشرح ابإلْيان ،فإن ساعد قلبه يف الكفر لسانه كان آمثاً كافراً ،ألن اإلكراه َّل
سلطان له يف الباطن ،وإمنا سلطانه على الظاهر) (.)2

لكن ينبغي أن نعلم ،أنه وإن جاز قول الكفر أو فعله بسبب اإلكراه – إَّل أن الصرب أفضل وأعظم
أجراً ،قال ابن بطال – رمحه هللا ( :-أمجعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل ،أنه أعظم

أجراً عند هللا ممن اختار الرخصة) ( ،)3ويقول اإلمام ابن العريب – رمحه هللا ( :-إن الكفر وإن كان
ابإلكراه جائزاً عند العلماء فإن من صرب على البالء ومل يفتنت حىت قتل فإنه شهيد ،وَّل خالف يف
ذلك ،وعليه تدل آاثر الشريعة اليت يطول سردها) (.)4

وقال احلافظ ابن كثري – رمحه هللا ( :-واألفضل واألوىل أن يثبت املسلم على دينه ولو أفضى إىل
قتله) (.)5

واستدلوا لذلك أبحاديث كثرية من أشهرها حديث خباب بن األرت – رضي هللا عنه – وفيه قوله
صلى هللا عليه وسلم(( :قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له يف األرض فيجعل فيها ،فيجاء
ابملنشار ،فيوضع على رأسه فيجعل نصفني ،وْيشط أبمشاط احلديد من دون حلمه وعظمه ،فما

يصده ذلك عن دينه)) (.)6

قال اإلمام القرطيب – رمحه هللا ( :-فوصفه صلى هللا عليه وسلم هذا عن األمم السالفة على جهة

املدح هلم ،والصرب على املكروه يف ذات هللا ،وأهنم مل يكفروا يف الظاهر ،وتبطنوا اإلْيان ليدفعوا
العذاب عن أنفسهم ،وهذه حجة من آثر الضرب والقتل واهلوان على الرخصة) (.)7

ويتأكد الصرب يف حق من يفتدي به العوام ويتبعونه يف تصرفاته وأقواله ،فلو تلفظ – مثل هذا –

ابلكفر رخصة – مع احتمال أن الكثري من العوام َّل يعرفون حقيقة األمر ،وهو أن ما أظهره خالف
ما يبطنه ،فيؤدي هذا التصرف إىل فتنتهم ،بل قد يصل األمر إىل التحرمي يف حقه بسبب ما يسببه

من فساد ( ،)8ويف هذا املعىن قول إمام أهل السنة أمحد بن حنبل – رمحه هللا – حني سئل عن

العامل وهل أيخذ ابلتقية قال( :إذا أجاب العامل تقية ،واْلاهل جيهل فمىت يتبني احلق؟) ( .)9نواقض
اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن عبدهللا بن علي الوهييب– ص 5 /2

 ...كما أمجعوا على أن من أكره على الكفر ،فاختار القتل؛ أعظم أجراً عند هللا تعاىل ممن اختار

الرخصة؛ وذلك ألن الصرب واألخذ ابلعزْية له منزلة رفيعة عند هللا تعاىل ،وأوىل من األخذ ابلرخص،

ولو كانت مباحة ،قال النيب صلى هللا عليه وسلم:
((سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب ،ورجل قام إىل إمام جائر؛ فأمره وهناه فقتله)) (.)10

_________

((( )1فتح الباري)) ( ،)314 /12وانظر ((تفسري القرطيب)) (.)182 /10
((( )2أحكام القرآن)) (.)1178 /3

((( )3فتح الباري)) ( ،)317 /12وانظر ((تفسري القرطيب)) (.)188 /10
((( )4أحكام القرآن)) (.)1179 /3

((( )5تفسري ابن كثري)) ( ،)588 /2وانظر ((املغين)) ( ،)146 /8و ((أحكام القرآن)) للجصاص
(.)192 /3

( )6رواه البخاري (.)6943
((( )7تفسري القرطيب)) (.)188 /10
( )8انظر ((عوارض األهلية عند األصوليني)) (ص.)495 :
((( )9البحر احمليط)) أليب حيان (.)424 /2

( )10رواه احلاكم ( .)215 /3من حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما .قال احلاكم :صحيح
اإلسناد ومل خيرجاه .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) :صحيح.

()344/6

أما من نطق ابلكفر ،وقال :قصدت املزاح؛ فهو كافر ظاهراً وابطناً ،إذ حكم الكفر يلزم اْلاد،
واهلازل ،واملازح على السواء ،ويف اآلخرة أمرهم إىل هللا تعاىل.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل:

(فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غري حاجة عامداً هلا عاملاً أبهنا كلمة كفر؛ فإنه يكفر بذلك ظاهراً
وابطناً ،وَّل جيوز أن يقال :إنه يف الباطن جيوز أن يكون مؤمناً ،ومن قال ذلك فقد مرق من اإلسالم)

( .)1اإلْيان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدهللا بن عبداحلميد األثري – ص265
هل لإلكراه حد يستوي فيه مجيع أفراد املعينني؟

واْلواب:

أنه ليس لإلكراه حد منضبط حيكم به على مجيع املعينني ،بل خيتلف احلكم فيه ابختالف النظر يف
ثالثة أمور هي:

 - 1حال املكره ،فإن الناس خيتلفون يف قدراهتم ومكانتهم وحتملهم لإلكراه.
 - 2حال من وقع منه اإلكراه ،فإن األمر يف ذلك أيضاً خمتلف.

 - 3األمر الذي وقع عليه اإلكراه .وهذا ظاهر أيضاً ،فليس اإلكراه على الكفر كاإلكراه على
املعصية ،وليس اإلكراه على جمرد القول كاإلكراه على القول والفعل أو جمرد الفعل وهكذا.

فأما اختالف الناس يف قدراهتم فظاهر ،فقد يكون إكراها يف حق إنسان ما ليس إبكراه يف حق غريه،
َّلختالفهما يف حتمل اإلكراه ،حىت قال عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه( :ما من ذي سلطان يريد أن
يكلفين كالما يدرأ عين سوطاً أو سوطني إَّل كنت متكلماً به) (.)2

مث إن إكراه العامل مثالً ليس كإكراه غريه ،فإنه قد يضل بعض الناس بتقية العامل وأخذه ابلرخصة.

وهلذا شدد اإلمام أمحد رمحه هللا يف هذا األمر حني سئل عن العامل وهل له أن أيخذ ابلتقية يف فتواه

فقال( :إذا أجاب العامل تقية ،واْلاهل جبهل فمىت يتبني احلق؟) (.)3

وصدق اإلمام أمحد رمحه هللا ،فإنه ما وقع اللبس والغبش يف األمة إَّل ِبداهنة العلماء وجترؤ اْلهال
ابإلفتاء بال علم .وقد جعل رمحه هللا من نفسه مثالً يف ذلك ،فلم يداهن ومل يلن حني فنت على القول
خبلق القرآن ملا علم من افتتان الناس وانطماس وجه احلق لو فعل ذلك.

وأما اختالف اإلكراه ابختالف حال من يقع منه فظاهر وفرق بني من يعلم أنه عازم على إنفاذ وعيده
وبني املهدد الذي حيتمل منه ذلك فقط وفرق أيضاً بني من كان له سلطة يف حتقيق ما توعد به وبني
من كان دون ذلك.

وأما اختالف اإلكراه ابختالف األمر املكره عليه فأمر التفاوت فيه واسع ،فما كان إكراها يف أمر قد

َّل يكون إكراها يف أمر آخر.

يقول اإلمام النووي يف بيان هذا التفاوتَّ( :ل يشرتط سقوط اَّلختيار ،بل إذا أكرهه على فعل يؤثر

العاقل اإلقدام عليه حذراً مما هتدده به حصل اإلكراه .فعلى هذا ينظر فيما يطلبه منه ،وما هددوه به،

فقد يكون الشيء إكراهاً يف مطلوب دون مطلوب ويف شخص دون شخص) (.)4

ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف نفس املسألة( :أتملت املذاهب فوجدت اإلكراه خيتلف

ابختالف املكره .فليس املعترب يف كلمات الكفر كاإلكراه املعترب يف اهلبة وحنوها .فإن اإلمام أمحد قد

نص يف غري موضع على أن اإلكراه على الكفر َّل يكون إَّل ابلتعذيب من ضرب أو قيد وَّل يكون

الكالم إكراها ،وقد نص على أن املرأة لو وهبت زوجها صداقها ِبسكنه فلها أن ترجع ،على أهنا َّل

هتب له إَّل إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرهتا فجعل خوف الطالق أو سوء العشرة إكراها.

_________

((( )1الصارم املسلول)) (ص.)532 :
((( )2احمللى)) َّلبن حزم (.)336 /8

((( )3البحر احمليط)) أليب حيان (.)424 /2
((( )4روضة الطالبني)) لإلمام النووي (.)60 /8
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ومثل هذا َّل يكون إكراها على الكفر ،فإن األسري إذا خشي الكفار أن َّل يزوجوه أو أن حيولوا بينه
وبني امرأته مل يبح له التكلم بكلمة الكفر (.)1

وقد يعظم األمر وينحسر اإلعذار ابلتقية حىت َّل يعذر هبا كما يف حال املكره على الكفر مع الدوام
على ذلك َّل يف حالة عارضة .وهلذا ملا سئل اإلمام أمحد رمحه هللا عن الرجل يؤسر فيعرض على

الكفر ويكره عليه أله أن يرتد؟ فكرهه كراهة شديدة ،وقال :ما يشبه هذا عندي الذي أنزلت فيهم

اآلية من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أولئك كانوا يرادون على الكلمة مث يرتكون يعملون ما
شاؤوا ،وهؤَّلء يريدوهنم على اإلقامة على الكفر وترك دينهم) (.)2

وبعد كل هذا:

فإنه إذا كان الرضى ابلكفر الظاهر هو مناط التكفري على احلقيقة ،ومل ْيكن احلكم عليه ومعرفته إَّل

من حيث دَّللة الظاهر عليه ،وكان اإلكراه مانعاً من احلكم بتكفري املعني ،ومل يكن اإلكراه حمدوداً
حبد منضبط يستوي فيه مجيع أفراد املكلفني ،فلم يبق إذن إَّل اعتبار اإلكراه ما أمكن أن يكون عذراً
يف درء احلكم بوصف الكفر للمعني ،حىت إذا مل ْيكن حبال أن يكون املعني مكرهاً ولو ادعاه كان

كافراً.
ومعلوم أن جمرد احتمال عدم اإلكراه أمر نسيب خيتلف من معني إىل آخر ،وأنه َّلبد للتحقق منه من
تبني حال كل معني على التفصيل ،قبل احلكم عليه أبن ما ادعاه إكراهاً ،حمتمل أو غري حمتمل.

وهنا قد حيصل اخلالف يف حكم معني ،وهل هو معذور أم غري معذور ،لالختالف يف أن ما اعتذر به

من اإلكراه حمتمل أو غري حمتمل

وهذا خالف يف حتقيق مناط احلكم .لكن الذي َّل يصح اخلالف فيه هو مناط احلكم َّل حتقيق

مناطه .ضوابط التكفري عند أهل السنة واْلماعة لعبد هللا بن حممد القرين -ص378 :

_________

((( )1جمموعة التوحيد)) (ص.)297 :
((( )2املغين)) َّلبن قدامة (.)147 /8
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املطلب األول :تعريف التقليد لغة واصطالحا

أ -أصل التقليد يف اللغة :وضع الشيء يف العنق حميطاً به ،وذلك الشيء يسمى قالدة ،واْلمع

قالئد ،ومنه تقليد اهلدي ،فكأن املقلد جعل احلكم الذي قلد فيه اجملتهد كالقالدة يف عنق من قلده،
ويستعمل التقليد – أيضاً – يف تفويض األمر إىل الشخص كأن األمر جعل يف عنقه كالقالدة ،قالت

اخلنساء:

يقلده القوم ما َنهبم  ...وإن كان أصغرهم مولداً ()1

ب -أما يف اَّلصطالح :فتكاد تنحصر تعريفات األئمة يف ثالثة تعريفات متقاربة املعىن.
األول :أن التقليد :قبول قول القائل وأنت َّل تعلم من أين قاله( ،أي َّل تعرف مأخذه) (.)2
الثاين :قبول قول الغري بال حجة (.)3

الثالث :اتباع قول من ليس قوله حجة ( ،)4وهو قريب من الثاين.

(فخرج بقولنا( :من ليس قوله حجة) اتباع النيب صلى هللا عليه وسلم ،واتباع أهل اإلمجاع ،واتباع

الصحايب إذا قلنا حجة فال يسمى اتباع شيء من ذلك تقليداً ألنه اتباع للحجة .)5( ) ..

وبذلك نالحظ تقارب هذه التعريفات ،وأن التعريف الثالث أدق ،ألن من يتبع من قوله حجة َّل

حيتاج إىل معرفة مأخذه ،أو حجته ابعتباره حجة بنفسه .نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري
عند السلف حملمد بن عبدهللا بن علي الوهييب– 39 /2

_________
( )1انظر يف التعريف اللغوي ((لسان العرب)) ((( ،)367 /3خمتار الصحاح)) (ص،)548 :
((البحر احمليط)) للزركشي ((( ،)270 /6األحكام يف أصول األحكام)) لألمدي (،)221 /4

((إرشاد الفحول)) للشوكاين (ص(( ،)265 :خمتصر حصول املأمول من علم األصول)) لصديق

حسن خان( ،ص(( ،)118 :شرح الورقات)) عبدهللا بن صاحل الفوزان (ص )170:وغريها.

( )2وهذا التعريف نسب إىل القفال ،انظر ((البحر احمليط)) ( ،)270 /6و ((إرشاد الفحول))
(ص.)265 :

( )3ذكره ابن حزم يف ((األحكام)) ( ،)836 /2وابن تيمية ( ،)16 ،15 /2واْلويين ،والغزايل
واآلمدي وابن حزم يف ((األحكام)) ( ،)836 /2وابن احلاجب وغريهم انظر ((األحكام)) لآلمدي

((( ،)221 /4البحر احمليط)) ((( ،)270 /6شرح الورقات)) للفوزان (ص.)171 :

( )4وهو ترجيح أيب عبدهللا بن خويز منداد البصري املالكي ،وابن اهلمام يف التحرير ،والشوكاين
وغريهم انظر ((جامع بيان العلم وفضله)) ((( ،)117 /2إرشاد الفحول)) (.)265

((( )5األصول من علم األصول)) للشيخ حممد العثيمني (ص ،)100 :وانظر ((شرح الورقات))
لعبد هللا الفوزان (ص.)171 :
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املطلب الثاين :أنواع التقليد

 - 1التقليد املباح :يكون يف حق العامي الذي َّل يعرف طرق األحكام الشرعية ،ويعجز عن
معرفتها ،وَّل ْيكنه فهم أدلتها ،ولكن له طلب الدليل الشرعي من املفيت؛ ألن املسلم من حقه أن
يستوثق من أمر دينه.

 - 2التقليد املذموم :هو تقليد رجل واحد معني دون غريه من العلماء يف مجيع أقواله ،أو أفعاله ،وَّل
يرى احلق إَّل فيه.

ذهب مجهور أئمة أهل السنة واْلماعة إىل جواز التقليد يف العقائد واألحكام للعامي ،والذي يعجز

عن فهم احلجة والنظر واَّلستدَّلل.

وحيرم التقليد على العامل ،أو الذي يستطيع النظر واَّلستدَّلل؛ إذا اجتهد وابن له احلق يف املسألة أن
يقلد غريه ،سواء كان ذلك يف العقائد أو األحكام؛ لورود األدلة يف ذم التقليد واملقلدين.

واتفقوا على أن التقليد من موانع التكفري؛ ألن املقلد جاهل َّل يفهم الدليل أو احلجة ،وَّل بصرية له
وَّل فقه؛ فهو معذور حىت تقام عليه احلجة ويعلم .اإلْيان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة

عبدهللا بن عبداحلميد األثري – ص272

يلخص شيخ اإلسالم – رمحه هللا – مذهب مجاهري األمة يف التقليد واَّلجتهاد ،فيقول ... ( :والذي
عليه مجاهري األمة أن اَّلجتهاد يف اْلملة ،والتقليد جائز يف اْلملةَّ ،ل يوجبون اَّلجتهاد على كل

أحد وحيرمون التقليد ،وَّل يوجبون التقليد على كل أحد وحيرمون اَّلجتهاد ،وأن اَّلجتهاد جائز

للقادر على اَّلجتهاد ،والتقليد جائز للعاجز عن اَّلجتهاد ،فأما القادر على اَّلجتهاد ،فهل جيوز له

التقليد؟
هذا فيه خالف ،والصحيح أنه جيوز حيث عجز اَّلجتهاد :إما لتكافؤ األدلة ،وإما لضيق الوقت عن
اَّلجتهاد ،وإما لعدم ظهور دليل له ،فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إىل بدله

وهو التقليد ،كما لو عجز عن الطهارة ابملاء ،وكذلك العامي إذا أمكنه اَّلجتهاد يف بعض املسائل

جاز له اَّلجتهاد ،فإن اَّلجتهاد منصب يقبل التجزئ واَّلنقسام ،فالعربة ابلقدرة والعجز ،)1( ) ...

ويقول اإلمام ابن عبد الرب – رمحه هللا – بعدما ساق من األدلة واألقوال يف إبطال التقليد وفساده -
( :هذا كله لغري العامة ،فإن العامة َّلبد هلا من تقليد علمائها عند النازلة تنزل هبا ،ألهنا َّل تبني موقع
احلجة وَّل تصل بعدم الفهم إىل علم ذلك ،ألن العلم درجات َّل سبيل منها إىل أعالها إَّل بنيل

أسفلها ،وهذا هو احلائل بني العامة وبني طلب احلجة وهللا أعلم ،ومل ختتلف العلماء أن العامة عليها

تقليد علمائها) ( .)2وفصل الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه هللا يف بيان التقليد اْلائز وغري
اْلائز.
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)204 - 203 /20
((( )2جامع بيان العلم وفضله)) (.)114،115 /2
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فقال( :والتحقيق أن التقليد منه ما هو جائز ،ومنه ما ليس جبائز ،ومنه ما خالف فيه املتأخرون
املتقدمني من الصحابة وغريهم من القرون الثالثة املفضلة ،أما التقليد اْلائز الذي َّل يكاد خيالف فيه
أحد من املسلمني فهو تقليد العامي عاملاً أهالً للفتيا يف َنزلة نزلت به ،وهذا النوع من التقليد كان
شائعاً يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم ،وَّل خالف فيه ،فقد كان العامي ،يسأل من شاء من

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن حكم النازلة تنزل به ،فيفتيه فيعمل بفتياه ،وإذا نزلت

به َنزلة أخرى مل يرتبط ابلصحايب الذي أفتاه أوَّلً ،بل يسأل عنها من شاء من أصحاب رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم مث يعمل بفتياه ،وأما ما َّل جيوز من التقليد بال خالف ،فهو تقليد اجملتهد الذي

ظهر له احلكم ابجتهاد ،جمتهد آخر يرى خالف ما ظهر له هو ،لإلمجاع على أن اجملتهد إذا ظهر له
احلكم ابجتهادهَّ ،ل جيوز له أن يقلد غريه املخالف لرأيه ( ،)1أما نوع التقليد الذي خالف فيه

املتأخرون الصحابة وغريهم من القرون املشهود هلم ابخلري ،فهو تقليد رجل واحد معني غريه من مجيع

العلماء ،فإن هذا النوع من التقليد ،مل يرد به نص من كتاب وَّل سنة ،ومل يقل به أحد من أصحاب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وَّل أحد القرون الثالثة املشهود هلم ابخلري ،وهو خمالف ألقوال األئمة
األربعة رمحهم هللا ،فلم يقل أحد منهم ابْلمود على قول رجل واحد معني دون غريه من مجيع علماء

املسلمني ،فتقليد العامل املعني من بدع القرن الرابع ،ومن يدعي خالف ذلك فليعني لنا رجالً واحداً
من القرون األوىل التزم مذهب رجل واحد معني ولن يستطيع ذلك أبداً ،ألنه مل يقع ألبتة .)2( ) ...
واخلالصة مما سبق ،أن التقليد جيوز العامي العاجز عن فهم احلجة ،وحيرم على العامل إذا اجتهد وابن

له احلق يف املسألة أن يقلد جمتهداً مثله ،أما إذا مل جيتهد يف املسألة مع قدرته فيجوز له التقليد يف
حاَّلت معينة على الصحيح وهللا أعلم .نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف

حملمد بن عبدهللا بن علي الوهييب– 39 /2
_________

( )1يقول شيخ اإلسالم – رمحه هللا – يف بيان حكم تقليد اجملتهد جملتهد مثله( :وهلذا نقل غري واحد
اإلمجاع على أنه َّل جيوز للعامل أن يقلد غريه إذا كان قد اجتهد واستدل وتبني له احلق الذي جاء به
الرسول ،فهناك َّل جيوز له تقليد من قال خالف ذلك بال نزاع ،ولكن هل جيوز مع قدرته على
اَّلستدَّلل أن يقلد هذا فيه قوَّلن(( ).الفتاوى)) (.)261 /19

((( )2أضواء البيان)) ( ،)489 – 487 /7وهذا هو التقليد الذي تكلم األئمة احملققون يف بيان
فساده وبطالنه.
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املطلب الثالث :التقليد يف العقيدة وهل يعترب عذرا
اختلف األئمة والعلماء يف مسألة التقليد يف العقائد ،فذهب كثري من األصوليني واملتكلمني إىل حترمي

التقليد ،وذهب كثري من الفقهاء من احلنابلة والظاهرية وغريهم إىل جواز ذلك ،وسنعرض إىل هذين
الرأيني – ابختصار .-
الرأي األول :قال الزركشي رمحه هللا .. ( :والعلوم نوعان :عقلي وشرعي ،األول :العقلي ،وهو

املسائل املتعلقة بوجود الباري وصفاته ،واختلفوا فيها ،واملختار أنه َّل جيوز التقليد ،بل جيب حتصيلها
ابلنظر ،وجزم به األستاذ أبو منصور ( )1والشيخ أبو حامد األسفراييين يف تعليقه ،وحكاه األستاذ
أبو إسحاق يف (شرح الرتتيب) عن إمجاع أهل العلم من أهل احلق وغريهم من الطوائف ،وقال أبو

احلسني بن القطان يف كتابهَّ :ل نعلم خالفاً يف امتناع التقليد يف التوحيد  ...وحكاه ابن السمعاين عن
مجيع املتكلمني ،وطائفة من الفقهاء وقالواَّ :ل جيوز للعامي التقليد فيها ،وَّلبد أن يعرف ما يعرفه

ابلدليل .)2( ) ..

وقال الفخر الرازي رمحه هللاَّ( :ل جيوز التقليد يف أصول الدينَّ ،ل للمجتهد ،وَّل للعوام ،وقال كثري
من الفقهاء جبوازه) ( )3ومن أهم أدلة من ْينع ذلك ما يلي:

 - 1أن النظر واجب ،ويف التقليد ترك للواجب فال جيوز ( )4واستدلوا لذلك ابألدلة العامة الواردة
ات واألَر ِ ِ ِ
َّها ِر آلاي ٍ
يف ذلك من مثل قوله تعاىل :إِ َّن ِيف َخل ِْق َّ ِ
ت ِأل ُْوِيل
الس َم َاو َ ْ
ض َوا ْختالَف اللَّْي ِل َوالنـ َ َ
األلْب ِ َّ ِ
السماو ِ
ِِ
ات َواأل َْر ِ
ض َربَّـنَا َما
ين يَ ْذ ُك ُرو َن هللاَ قِيَ ًاما َوقُـ ُع ً
َ
ودا َو َعلَ َى ُجنُوهب ْم َويَـتَـ َف َّك ُرو َن ِيف َخل ِْق َّ َ َ
اب الذ َ
ِ
ِ
اب النَّار [آل عمران.]191 - 190 :
ت َهذا َابطالً ُس ْب َحانَ َ
َخلَ ْق َ
ك فَقنَا َع َذ َ
وبعضهم وضع ذلك شرطاً يف صحة اإلْيان ،قال الزركشي( :وجزم أبو منصور بوجوب النظر ،مث
قال :فلو اعتقد من غري معرفة ابلدليل ،فاختلفوا فيه ،فقال أكثر األئمة :إنه مؤمن من أهل
الشفاعة ،وإن فسق برتك اَّلستدَّلل ،وبه قال أئمة احلديث ،وقال األشعري ومجهور املعتزلةَّ( :ل

يكون مؤمناً ،حىت خيرج فيها عن مجلة املقلدين) (.)5

 - 2وفرقوا بني العقائد واألحكام ،وقالوا :إن املطلوب يف العقائد العلم واليقني ،وذلك َّل حيصل من
التقليد ،خبالف الفروع فإن املطلوب فيها الظن ،وهو حاصل من التقليد ( ،)6وقالوا :العقائد أهم

الفروع واملخطئ فيها كافر (.)7
_________

( )1أبو منصور البغدادي.

((( )2البحر احمليط)) (.)278 /6

((( )3احملصول)) ( ،)125 /2وانظر ((األحكام)) لآلمدي ( ،)223 /4و ((اللمع يف أصول
الفقه)) أليب إسحاق الشريازي (ص ،)125 :و ((املسودة)) (ص ،)457 :و ((إرشاد الفحول))

(ص )266 :وغريها.

( )4انظر(( :األحكام)) لآلمدي ( ،)223 /4و ((املعتمد)) (.)941 /2
((( )5البحر احمليط)) ( ،)278 /6وقال الزركشي( :وقد اشتهرت هذه املقالة عن األشعري ،أن

إْيان املقلد َّل يصح ،وقد أنكر أبو القاسم القشريي ،والشيخ أبو حممد اْلويين وغريمها من احملققني

صحته عنه)  .279 /6وانظر يف مسألة إْيان املقلد(( ،املنهاج يف شعب اإلْيان)) للحليمي (/1

(( ،)150 – 145وأصول الدين)) للبغدادي (ص ،)255 ،254 :و ((شرح الفقه األكرب)) ملال
القاري (ص(( ،)121 :فتح الباري)) (.)349 /13

( )6انظر ((األحكام)) لآلمدي (.)228 /4

( )7انظر ((البحر احمليط)) ( ،)283 /6و ((احملصول)) (.)127 /2

()350/6

الرأي الثاين :جواز التقليد يف العقائد ،ونقل عن األئمة األربعة ،واشتهر عن احلنابلة والظاهرية
وغريهم ( )1ونسبه شيخ اإلسالم – رمحه هللا – إىل مجهور األمة .قال رمحه هللا( :أما يف املسائل

األصولية فكثري من املتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغريهم من يوجب النظر واَّلستدَّلل على كل
أحد وأما مجهور األمة فعلى خالف ذلك ،فإن ما وجب علمه إمنا جيب على من يقدر على حتصيل

العلم ،وكثري من الناس عاجز عن العلم هبذه الدقائق ،فكيف يكلف العلم هبا؟) ( .)2ومن أهم

أدلتهم( :أن األصول والفروع قد استواي يف التكليف هبما ،وقد جاز التقليد يف الفروع فكذلك يف

األصول) ( ،)3وَّل دليل على التفريق بينهما ،وردوا على ما اشرتط أو أوجب النظر على اْلميع،

أبن ذلك يقتضي تضليل أو تكفري عوام املسلمني ،وأن ذلك من تكليف ما َّل يطاق ،يقول املظفر

بن السمعاين – رمحه هللا – (إجياب معرفة األصول على ما يقوله املتكلمون ،بعيد جداً عن الصواب،
ومىت أوجبنا ذلك ،فمىت يوجد من العوام من يعرف ذلك؟ ويصدر عقيدته عنه؟ كيف وهم لو

عرضت عليهم تلك األدلة مل يفهموها ،وإمنا غاية العامي أن يتلقى ما يريد أن يعتقده ويلقى به ربه
من العلماء ،ويتبعهم يف ذلك ويقلدهم) إىل أن يقول( :وحنن َّل ننكر من الدَّلئل العقلية بقدر ما

ينال املسلم به رد اخلاطر ،وإمنا املنكر إجياب التوصل إىل العقائد يف األصول ابلطريق الذي اعتقدوا،

وساموا به اخللق ،وزعموا أن من مل يفعل ذلك مل يعرف هللا تعاىل ،مث أدى هبم ذلك إىل تكفري العوام
أمجع .)4( ) ..

ويقول احلافظ صالح الدين العالئي يف بيان ذلك( :من َّل أهلية له لفهم شيء من األدلة أصالً
وحصل له اليقني التام ابملطلوب ،إما بنشأته على ذلك أو لنور يقذفه هللا يف قلبه ،فإنه يكتفي منه

ذلك ،ومن فيه أهليه لفهم األدلة مل يكتف منه إَّل ابإلْيان عن دليل ،ومع ذلك فدليل كل أحد

حبسبه وتكفي األدلة اجململة اليت حتصل أبدىن نظر ،ومن حصلت له شبهة وجب عليه التعلم إىل أن
تزول عنه أما من غال فقال َّل يكفي إْيان املقلد فال يلتفت إليه ،ملا يلزم منه القول بعدم إْيان أكثر

املسلمني ،وكذا من غال أيضاً فقالَّ :ل جيوز النظر يف األدلة ،ملا يلزم منه من أن أكابر السلف مل
يكونوا من أهل النظر) ( ،)5ورد اإلمام الشوكاين على ما حكاه أبو منصور البغدادي عن أئمة

احلديث أبهنم يفسقون اترك اَّلستدَّلل ،فقال( :فياهلل العجب من هذه املقالة اليت تقشعر هلا اْللود
وترجف عند مساعها األفئدة ،فإهنا جناية على مجهور هذه األمة املرحومة ،وتكليف هلم ِبا ليس يف
وسعهم وَّل يطيقونه ،وقد كفى الصحابة الذين مل يبلغوا درجة اَّلجتهاد ،وَّل قاربوها – اإلْيان

اْلملي ،ومل يكلفهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو بني أظهرهم ِبعرفة ذلك وَّل أخرجهم عن
اإلْيان بتقصريهم عن البلوغ إىل العلم بذلك أبدلته ،وما حكاه األستاذ أبو منصور عن أئمة احلديث

من أنه مؤمن وإن من فسق فال يصح التفسيق عنهم بوجه من الوجوه بل مذهب سابقهم وَّلحقهم
اَّلكتفاء ابإلْيان اْلملي ،وهو الذي كان عليه خري القرون مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم) (.)6
_________

( )1انظر ((البحر احمليط)) ((( ،)278 /6إرشاد الفحول)) ((( ،)266األحكام)) لآلمدي (/4
 ،)223وغريها.

((( )2جمموع الفتاوى)) (.)202 /20
((( )3األحكام)) لآلمدي ( ،)225 /4أما القول أبن املطلوب يف العقائد اليقني ويف الفروع الظن
فهذا من بدع املتكلمني املشهورة ،وبسببها قالواَّ :ل حيتج حبديث اآلحاد يف أمور العقيدة ،وَّل يصح

إْيان املقلد وغري ذلك من البدع.

((( )4البحر احمليط)) ( ،)279 /6وانظر ((إرشاد الفحول)) (ص.)267 :
((( )5فتح الباري)) (.)354 /13

((( )6إرشاد الفحول)) (ص.)266 :

()351/6

أما اشرتاط بعضهم النظر ،واستدَّلهلم ابآلايت الواردة يف ذلك (فال حجة فيها ألن من مل يشرتط
النظر مل ينكر أصل النظر ،وإمنا أنكر توقف اإلْيان على وجود النظر ابلطرق الكالمية إذا َّل يلزم من
الرتغيب يف النظر جعله شرطاً) (.)1
اخلالصة والرتجيح:

بعرض الرأيني ندرك بطالن اشرتاط النظر واَّلستدَّلل ،أو إجيابه على اْلميع ،لضعف اَّلستدَّلل

على ذلك ،ولقيامه على أصل فاسد ،وهو التفريق بني األصول والفروع ،وقوهلم :إن األصول جيب
فيها اليقني والعلم فال جيوز فيها التقليد ،والفروع يكفي فيها الظن ... ،إذا جيوز التقليد يف العقائد
للعامي الذي َّل يستطيع النظر واَّلستدَّلل ،كجواز ذلك يف األحكام وَّل فرق .أما من يستطيع

اَّلستدَّلل فال جيوز له التقليد يف العقائد أو األحكام ،لألدلة الواردة يف ذم التقليد واملقلدين (.)2
لكن َّل يشرتط النظر واَّلستدَّلل لصحة اإلْيان وهللا أعلم.

 ...حكم من وقع يف الكفر تقليداً ،هل يعذر بذلك؟

الذي يظهر من كالم األئمة أن العذر ابلتقليد من جنس العذر ابلتأول واْلهل ،ابعتبار املقلد جاهالً
َّل يفهم الدليل أو احلجة ،فإذا عذر من وقع يف الكفر متأوَّلً رغم علمه واجتهاده ،فعذر من يقلده

من العوام اْلهال من ابب أوىل ،يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا بعدما تكلم عن كفر وضالل
أهل احللول واَّلحتاد من غالة املتصوفة كابن سبعني وابن عريب وابن الفارض وأمثاهلم( :فكل من كان

أخرب بباطن هذا املذهب ،ووافقهم عليه ،كان أظهر كفراً ،وإحلاداً ،وأما اْلهال الذين حيسنون الظن

بقول هؤَّلء وَّل يفهمونه ،ويعتقدون أنه من جنس كالم املشايخ العارفني الذين يتكلمون بكالم

صحيح َّل يفهمه كثري من الناس ،فهؤَّلء جتد فيهم إسالماً وإْياَنً ،ومتابعة للكتاب والسنة حبسب

إْياهنم التقليدي ،وجتد فيهم إقراراً هلؤَّلء وإحساَنً للظن هبم ،وتسليماً هلم حبسب جهلهم وضالهلم،
وَّل يتصور أن يثين على هؤَّلء إَّل كافراً ملحد ،أو جاهل ضال) (.)3

فنالحظ من كالم شيخ اإلسالم إعذاره للجهال الذين حيسنون الظن بكالم هؤَّلء الغالة وَّل يفهمونه

حيث قال :إن فيهم إسالماً وإْياَنً ومتابعة للكتاب والسنة رغم ضالهلم وجهلهم ،ويف موضع آخر

يشري رمحه هللا إىل موقف اإلمام أمحد رمحه هللا من وَّلة األمر الذين قالوا بقول اْلهمية ،وامتحنوا

وعاقبوا من خالفهم (ومع هذا فاإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل ترحم عليهم واستغفر هلم ،لعلمه أبهنم مل
( )4يبني هلم أهنم مكذبون للرسول ،وَّل جاحدون ملا جاء به ،ولكن أتولوا فأخطئوا ،وقلدوا من قال

هلم ذلك  )5( ) ...فاإلمام أمحد رمحه هللا عذر هؤَّلء ألهنم مقلدون ملن يظنوهنم من أهل العلم ،وقد
استدل شيخ اإلسالم هبذا املوقف من إمام أهل السنة من بعض أتباع اْلهمية على العذر ابلتأويل

واْلهل كما سبق مما قد يدل على أن العذر ابلتقليد عنده من جنس العذر ابْلهل واخلطأ وهللا أعلم.

_________

((( )1فتح الباري)) (.)354 /13
( )2إَّل إذا عجز عن اَّلستدَّلل إما لتكافؤ األدلة ،أو لضيق الوقت عن اَّلجتهاد وحنو ذلك ،انظر
((الفتاوى)) (.)204 /20

((( )3جمموع الفتاوى)) (.)367 /2

( )4يف األصل (ملن) ،والصحيح ما أثبتناه.
((( )5جمموع الفتاوى)) (.)349 /23

()352/6

ويف موضع اثلث يشري إىل عذر بعض من يقلد الشيوخ والعلماء فيما هو من جنس الشرك ،قال رمحه
هللا بعد كالم حول هذا املوضوع .. ( :وإن كانت من جنس الشرك ،فهذا اْلنس ليس فيه شيء
مأمور به ،لكن قد حيسب بعض الناس يف بعض أنواعه أنه مأمور به ،وهذا َّل يكون جمتهداً ،ألن

اجملتهد َّلبد أن يتبع دليالً شرعياً ،وهذه َّل يكون عليها دليل شرعي ،لكن قد يفعلها ابجتهاد مثله،
وهو تقليده ملن فعل ذلك من الشيوخ والعلماء ,والذين فعلوا ذلك قد فعلوه ألهنم رأوه ينفع ،أو

حلديث كذب مسعوه ،فهؤَّلء إذا مل تقم عليهم احلجة ابلنهي َّل يعذبون .)1( ) ..
وقال أيضاً( :وأما املنتسبون إىل الشيخ يونس ،فكثري منهم كافر ابهلل ورسولهَّ ،ل يقرون بوجوب

الصلوات اخلمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق ،وَّل حيرمون ما حرم هللا ورسوله ،بل هلم

من الكالم يف سب هللا ورسوله والقرآن واإلسالم ما يعرفه من عرفهم .أما من كان فيهم من عامتهم

َّل يعرف أسرارهم وحقائقهم ،فهذا يكون معه إسالم عامة املسلمني الذي استفاده من سائر املسلمني

َّل منهم) (.)2
ويفصل اإلمام ابن القيم رمحه هللا يف بيان أقسام أهل البدع فيقول( :وأما أهل البدع املوافقون أهل
اإلسالم ،ولكنهم خمالفون يف بعض األصول كالرافضة والقدرية واْلهمية وغالة املرجئة وحنوهم،

فهؤَّلء أقسام :أحدمها:

اْلاهل املقلد الذي َّل بصرية له ،فهذا َّل يكفر وَّل يفسق ،وَّل ترد شهادته إذا مل يكن قادراً على
ِ
تعلم اهلدى ،وحكمه حكم املستضعفني إَِّلَّ الْمستَ ْ ِ
ِ
ني ِمن ِ ِ ِ
يعو َن
ساء َوالْ ِولْ َدان َّلَ يَ ْستَط ُ
ُْ
ض َعف َ َ
الر َجال َوالن َ
ورا [النساء- 98 :
ِحيلَةً َوَّلَ يَـ ْهتَ ُدو َن َسبِيالً فَأ ُْولَئِ َ
سى هللاُ أَن يَـ ْع ُف َو َع ْنـ ُه ْم َوَكا َن هللاُ َع ُف اوا غَ ُف ً
ك َع َ
.]99
القسم الثاين :املتمكن من السؤال وطلب اهلداية ومعرفة احلق ،ولكن يرتك ذلك اشتغاَّلً بدنياه

ورائسته ولذته ومعاشه وغري ذلك ،فهذا مفرط مستحق للوعيد آمث برتك ما وجب عليه من تقوى هللا
حبسب استطاعته ،فهذا حكمه حكم أمثاله من اتركي بعض الواجبات ،فإن غلب ما فيه من البدعة

واهلوى على ما فيه من السنة واهلدى ردت شهادته ،وإن غلب ما فيه من السنة واهلدى قبلت

شهادته.

القسم الثالث :أن يسأل ويطلب ويتبني له اهلدى ،ويرتكه تقليداً أو تعصباً ،أو بغضاً ومعاداة
ألصحابه ،فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقاً ،وتكفريه حمل اجتهاد وتفصيل) (.)3

مما سبق يتبني لنا إعذار األئمة ملن وقع يف الكفر تقليداً إن كان جاهالً َّل بصرية له وَّل فقه ،أما إن

كان قادراً على فهم احلجة وفرط يف طلبها فإنه أيمث ،ولكنه َّل يكفر إَّل بعد قيام احلجة وهللا أعلم.

نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن عبدهللا بن علي الوهييب– 39 /2

_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)33 ،32 /20
((( )2جمموع الفتاوى)) ( ،)107 – 106 /2وانظر (.)378 ،133 – 131 /2
((( )3الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية)) َّلبن القيم – رمحه هللا – (ص )175 ،174 :وانظر
نفس التفصيل يف ((النونية شرح ابن عيسى)) (.)244 ،241 /2
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املبحث السادس :العجز
إن الشريعة اإلسالمية سهلة ميسرة ،وحمكمة شاملة ْلميع نواحي احلياة ،ومناسبة ْلميع أحوال العباد
حسب طاقاهتم وقدراهتم ،وأحكامها خمتلفة حسب حال العبد من السعة والرخاء ،والعبد َّل يكلف

ما َّل يطيق وَّل يقدر على أدائه.
سا إَِّلَّ ُو ْس َع َها [البقرة.)1( ]276:
قال تعاىلَّ :لَ يُ َكلِ ُ
ف هللاُ نَـ ْف ً

اتفق أئمة أهل السنة واْلماعة على أن العجز عن أداء ما شرع هللا تعاىل أو عن أداء بعضه؛ يعترب من

موانع التكفري؛ إذا كان سببه انتفاء اإلرادة وعدم اَّلختيار والرضا والقصد بذلك ،واتقى صاحبه هللا
ما استطاع؛ فإنه معذور غري مؤاخذ على ما تركه.

كالذين بلغتهم دعوة اإلسالم وهم يف دار الكفر وأسلموا ولكن مل يتمكنوا من اهلجرة إىل دار
اإلسالم ،وَّل اَّللتزام جبميع شرائعه؛ ألهنم ممنوعون من إظهار دين اإلسالم ،أو ليس عندهم من
يعلمهم مجيع شرائع الدين؛ فهؤَّلء معذرون ،وإن ماتوا على حاهلم فهم من أهل اْلنة إن شاء هللا.

اإلْيان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدهللا بن عبداحلميد األثري – ص265
_________
((( )1جمموع الفتاوى)) (.)203 /20
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املطلب األول :تعريف التقية
عرفها حرب األمة عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما فيما روي عنه أنه قال :التقاة :التكلم ابللسان
وقلبه مطمئن ابإلْيان ()1

وقال أبو العالية :التقية ابللسان وليس ابلعمل (.)2
وقال ابن حجر العسقالين :التقية احلذر من إظهار ما يف النفس من معتقد وغريه للغري ( .)3الوَّلء

والرباء يف اإلسالم لسعيد بن علي بن وهف القحطاين – ص372

التقية من اَّلتقاء ،وهي اَّلستخفاء ابإلسالم لعذر يبيح ذلك ،سواء كان ذلك بكتمان الدين وعدم
إظهاره ،أو إبظهار ما خيالف اإلْيان من كفر أو معصية .ضوابط التكفري عند أهل السنة واْلماعة

لعبد هللا بن حممد القرين -ص372 :
_________

( )1رواه الطربي يف ((تفسريه)) ( ،)315 - 314 /6واحلاكم ( ،)319 /2والبيهقي (.)209 /8
قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب.
((( )2تفسري الطربي)).)315 /6( :
((( )3فتح الباري)) (.)314 /12
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املطلب الثاين :العذر ابلتقية
هي حالة استثنائية َّل تباح إَّل ملوجب ،إذ األصل يف املسلم أن يتطابق ظاهره وابطنه ،حبيث يكون

ظاهره كباطنه ،وهلذا كان التظاهر بكفر أو معصية من غري عذر نفاقاً وخداعاً َّل يصح حبال يف غري

التقية إَّل يف حال واحدة هي أن يكون ذلك حيلة ملصلحة املسلمني يف احلرب خاصة ،دون غريها ملا

صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :احلرب خدعة)) (.)1

ومثال ذلك ما فعله نعيم بن مسعود رضي هللا عنه ،حني أسلم أثناء حرب األحزاب ،ومل يكن أحد
يعلم إبسالمه .فجاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال(( :اي رسول هللا .إين أسلمت فمرين ِبا

شئت ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إمنا أنت رجل واحد ،فخذل عنا ما استطعت ،فإن
احلرب خدعة)) .وذهب إىل اليهود ومشركي قريش ،وأومههم ِبا فرق هللا به بينهم ،وكان مع ذلك
يتظاهر لكل منهم ابلنصح ،وأنه مل يسلم ،فكتم إسالمه ألجل هذه املصلحة (.)2

وأما اخلدعة إبظهار الكفر فمثاله ما حصل من حممد بن مسلمة وصحبه ،حني قال الرسول صلى هللا

عليه وسلم(( :من لكعب بن األشرف ،فإنه آذى هللا ورسوله .فقام حممد بن مسلمة فقال :اي رسول
هللا أحتب أن أقتله؟ قال :نعم .قال :فأذن يل أن أقول شيئاً .قال :قل .فأاته حممد بن مسلمة فقال:

إن هذا الرجل قد سألنا صدقة ،وإنه قد عناَن ،،وإين قد أتيتك أستسلفك .قال :وأيضاً وهللا لتملنه.
قال :إَن قد اتبعناه فال حنب أن ندعه حىت ننظر إىل أي شيء يصري شأنه)) احلديث (.)3

فهذا حممد بن مسلمة رضي هللا عنه يستأذن الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يقول شيئاً ،فيأذن له
صلى هللا عليه وسلم ،فيتظاهر أنه منافق ،وأنه مل يسلم رغبة يف اإلسالم ،حىت يستدرج كعب بن

األشرف ،وكان ذلك حني خرج له يف الليل فقتله حممد بن مسلمة وأصحابه.

وهذا مما يدخل يف عموم اإلعذار ِبثل هذا يف احلرب ،وهلذا بوب اإلمام البخاري رمحه هللا هلذه

القصة بقوله( :ابب الكذب يف احلرب) .وبوب هلم اإلمام أيب داود بقوله( :ابب :العدو يؤتى على
غرة ويتشبه هبم).
ومن كل ما سبق يعلم أن التقية إذا مل تكن لعذر تباح له ،ومل تكن يف حرب فإهنا َّل تكون إَّل نفاقاً.
فإن كان التظاهر للكفار ِبا هو كفر كان كفراً ونفاقاً أكرب ،وإن كان ِبعصية مل يكن ذلك من النفاق

املخرج من امللة.

بقي أن يعلم بعد ذلك أحكام التقية على التفصيل ،والفرق بني التقية بكتمان الدين ،والتقية إبظهار

الكفر ،ومناط اإلعذار يف ذلك.

أوَّلً ـ التقية بكتمان الدين:

األصل يف املسلم القيام بدينه وإظهاره وعدم اَّلختفاء به ،وهذا واجب عليه .لكنه قد يعيش يف

جمتمع َّل يستطيع فيه ذلك ،وإَّل أوذي وفنت عن دينه ،وهنا جتب عليه اهلجرة إىل بلد يستطيع فيه

إظهار دينه.

وهذا الوجوب هو مناط إجياب اهلجرة على من فنت يف دينه ومل يستطع إظهاره .وَّل عالقة هلذا بكون
الدار كفر أو َّل ،فمىت حتقق األمن للمسلم واستطاع إظهار دينه ومواَّلة املسلمني والرباءة من

الكافرين مل تكن اهلجرة واجبة عليه.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3030ومسلم ( .)1739من حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما.
( )2انظر ((زاد املعاد)) َّلبن القيم (.)273 /3
( )3رواه البخاري ( .)4037من حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما.
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يقول اإلمام الشافعي رمحه هللا( :دلت سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أن فرض اهلجرة على
من أطاقها ،إمنا هو على من فنت عن دينه ابلبلد الذي يسلم هبا ،ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أذن لقوم ِبكة أن يقيموا هبا بعد إسالمهم ،العباس بن عبد املطلب وغريه إذا مل خيافوا الفتنة ،وكان

أيمر جيوشه أن يقولون ملن أسلم(( :إن هاجرمت فلكم ما للمهاجرين ،وإن أقمتم فأنتم كأعراب))،
وليس خيريهم إَّل فيما حيل هلم) (.)1
لكن ليس كل أحد يفنت يف دينه يستطيع اهلجرة فما احلكم؟

إن الواجب على املسلم أن يظهر دينه بقدر استطاعته ،فإن خاف الفتنة ومل يستطع اهلجرة جاز له

كتمان دينه وعدم إظهاره لئال يفنت.

تداء
لكن مع اَّلستمساك به يف اخلفاء ،وعدم مشايعة الكفار على كفرهم ،بل وَّل على معاصيهم اب ً
من غري إكراه يبيح ذلك.
ومن هذا يعلم أن إنكار من كان حاله كذلك َّل ْيكن يف الظاهر ابليد وَّل ابللسان ،فيكفيه حينئذ

اإلنكار ابلقلب الذي هو كره الكفر وأهله ،وعدم الرضى عنهم وعن كفرهم ،ألنه َّل ْيكنه إَّل ذلك.
وهذا هو معىن قول الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :من رأى منكم منكراً فليغريه بيده ،فإن مل يستطع

فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإلْيان)) (.)2

ويف معىن قوله صلى هللا عليه وسلم يف احلديث ((فإن مل يستطع فبقلبه)) يقول اإلمام ابن دقيق العيد
رمحه هللا( :معناه فليكره بقلبه ،وليس ذلك إبزالة وتغيري ،لكنه هو الذي يف وسعه ويف هذا احلديث

دليل أن من خاف من القتل أو الضرب سقط عنه التغيري ،وهو مذهب احملققني سلفاً وخلفاً ،وذهبت

طائفة من الغالة إىل أنه َّل يسقط وإن خاف ذلك) (.)3

وأما من استطاع إنكار املنكر يف الظاهر فلم يفعل فإنه أيمث لرتكه الواجب عليه يف ذلك .لكنه َّل

يكفر ِبجرد عدم إنكاره مع قدرته حىت يتحقق منه ما يستوجب الكفر يف الظاهر من قول أو فعل.
وقد شذ عن هذه القاعدة من يرون أن األصل يف الناس اليوم هو الكفر .فلم يكفهم اشرتاط التبني

إلثبات وصف اإلسالم مع وجود ما يدل عليه من اإلقرار أو ما يقوم مقامه بدعوى أن الناس جيهلون
مفهوم الشهادتني .حىت حكموا أبن عدم اَّلعرتاض الظاهر على من حيكمون غري الشريعة من

القوانني الوضعية دليل كاف على الرضى يف الباطن .وأهنم بذلك قد شايعوا حكامهم واتبعوهم على
عدم حتكيم الشريعة .وأن ذلك هو األصل فيهم ،حىت يظهر منهم ما يدل على خالفه بعد التبني.
ونتيجة هذا القول أن من مل يتبني إسالمه ومل يهاجر يف مثل هذه الظروف يكون كافراًَّ ،ل وَّلية بينه

وبني املسلمني.

ويعتمدون يف ذلك على ما يفهمونه من آايت األنفال ،يف نفي الوَّلية بني املسلمني املهاجرين ،وبني

من أسلم ِبكة ومل يهاجر.

واآلايت هي قول هللا تعاىل :إِ َّن الَّ ِذين آمنُواْ وهاجرواْ وجاه ُدواْ ِأبَمواهلِِم وأَن ُف ِس ِهم ِيف سبِ ِ ِ َّ ِ
ين
َ َ َ َ َُ َ َ َ
ْ َ
َْ ْ َ
يل هللا َوالذ َ
ِ
ض والَّ ِذين آمنُواْ وَمل يـ َه ِ
اج ُرواْ َما لَ ُكم ِمن َوَّلَيَتِ ِهم ِمن َش ْي ٍء َح َّىت
ك بَـ ْع ُ
ص ُرواْ أ ُْولَئِ َ
آوواْ َّونَ َ
ض ُه ْم أ َْوليَاء بَـ ْع ٍ َ َ َ َ ْ ُ
َ
ٍ
اجرواْ وإِ ِن استَنصروُكم ِيف ِ
ِ
َّص ُر إَِّلَّ َعلَى قَـ ْوم بَـ ْيـنَ ُك ْم َوبَـ ْيـنَـ ُهم ِميثَا ٌق َوهللاُ ِِبَا تَـ ْع َملُو َن
الدي ِن فَـ َعلَْي ُك ُم الن ْ
يُـ َه ُ َ ْ َ ُ ْ
ِ
ري [األنفال.]72 :
بَص ٌ
_________
((( )1األم)) ( )170 - 169 /4لإلمام الشافعي ,وانظر(( :السنن الكربى)) ( )15 /9للبيهقي.
( )2رواه مسلم ( .)49من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
((( )3شرح األربعني النووية)) (صَّ )105 :لبن دقيق العيد.
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إىل قوله تعاىل :والَّ ِذين آمنُواْ وهاجرواْ وجاه ُدواْ ِيف سبِ ِ ِ َّ ِ
ك ُه ُم ال ُْم ْؤِمنُو َن
ص ُرواْ أُولَئِ َ
َ َ َ َ َ َُ َ َ َ
آوواْ َّونَ َ
َ
ين َ
يل هللا َوالذ َ
َح اقا َّهلُم َّم ْغ ِف َرةٌ َوِر ْز ٌق َك ِرميٌ [األنفال.]74:
واملالحظ أن هللا قد ذكر مع املؤمنني من املهاجرين واألنصار طائفة اثلثة ،هم املؤمنون الذين مل

يهاجروا.

وقد حكم هللا تعاىل أن هلذه الطائفة الثالثة حق النصرة يف الدين ،إَّل على قوم بينهم وبني املسلمني
ميثاق .لكن مع ذلك فليس هلم وَّلية حىت يهاجروا .ومعلوم علماً قطعياً أن الوَّلية املنفية عنهم

ليست الوَّلية اليت هي مقتضى األخوة اإلْيانية ،لتحقيق وصف اإلْيان هلم ،كما حكم هللا به هلم.

وليست أيضاً وَّلية النصرة ،مع أن هللا قد أمر بنصرهم يف الدين إذا مل يكن مث ميثاق بني من
استنصروا ابملسلمني عليهم وبني املسلمني.

فما هي الوَّلية املنفية عنهم يف اآلية إذن.

لقد حصل اللبس يف فهم املقصود بفهم الوَّلية هنا قدْياً ،كما وقع ذلك حديثاً ،ونكتفي هنا ببيان
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَـ ْع ٍ
ض
ات بَـ ْع ُ
اإلمام أمحد رمحه هللا لذلك حيث يقول( :وأما قولهَ :وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
[التوبة .]71:وقال يف آية أخرى :والَّ ِذين آمنُواْ وَمل يـ َه ِ
اج ُرواْ َما لَ ُكم ِمن َوَّلَيَتِ ِهم ِمن َش ْي ٍء [األنفال:
َ َ َ َُْ
 ،]72وكان عند من َّل يعرف معناه ينقض بعضه بعضاً.
َّ ِ
اجرواْ ما لَ ُكم ِمن وَّلَيتِ ِهم ِمن َشي ٍء ح َّىت يـ َه ِ
ِ
اج ُرواْ [األنفال ]72:يعين
ْ َ ُ
َ َ
آمنُواْ َوَملْ يُـ َه ُ َ
ين َ
أما قولهَ :والذ َ
من املرياث ،وذلك أن هللا حكم على املؤمنني ملا هاجروا إىل املدينة أن َّل يتوارثون إَّل ابهلجرة ،فإن
مات رجل ابملدينة مع النيب صلى هللا عليه وسلم وله أولياء ِبكة مل يهاجروا كانوا َّل يتوارثون .وكذا
إن مات رجل ِبكة وله ويل مهاجر مع النيب صلى هللا عليه وسلم كان َّل يرثه املهاجر ،فذلك قوله:
والَّ ِذين آمنُواْ وَمل يـ َه ِ
اج ُرواْ َما لَ ُكم ِمن َوَّلَيَتِ ِهم ِمن َش ْي ٍء [األنفال ]72:من املرياث (حىت يهاجروا).
َ َ َ َُْ
فلما كثر املهاجرون رد ذلك املرياث إىل األولياء ،هاجروا أم مل يهاجروا ،وذلك قولهَ :وأ ُْولُو األ َْر َح ِام
ِ
اب َِّ ِ
ِ
ض ِيف كِتَ ِ
ض ُه ْم أ َْو َىل بِبَـ ْع ٍ
ين) [األحزاب .]6:وأما قوله َوال ُْم ْؤِمنُو َن
بَـ ْع ُ
اَّلل م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ني َوال ُْم َهاج ِر َ
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَـ ْع ٍ
ض [التوبة ]71:يعين يف الدين ،واملؤمن يتوىل املؤمن يف دينه .فهذا
ات بَـ ْع ُ
َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
تفسري ما شكت فيه الزَندقة) (.)1
 ...وألجل ما تقدم ،فإن الصحابة قد اختلفوا يف شأن من أسلم ِبكة وبقي فيها ومل يهاجر ،مع
قدرهتم على ذلك ،مث أكرهوا على القتال مع الكفار يوم بدر.

فمن الصحابة من أتسف لقتلهم ،ومنهم من رأى أهنم يقتلون ألجل تفريطهم يف عدم اهلجرة ،حىت
أكرهوا على القتال مع املشركني .ولو كانوا عندهم كفاراً مل يتأسفوا عليهم.

يقول اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا( :إن َنساً من املسلمني مل يهاجروا كراهة مفارقة األهل

والوطن واألقارب فلما خرجت قريش إىل بدر خرجوا معهم كرهاً ،فقتل بعضهم ابلرمي ،فلما علم

الصحابة أن فالَنً قتل وفالَنً قتل أتسفوا على ذلك ،وقالوا :قتلنا إخواننا .فأنزل هللا تعاىل فيهم :إِ َّن
الَّ ِذين تَـوفَّاهم الْم َالئِ َكةُ ظَالِ ِمي أَنْـ ُف ِس ِهم قَالُواْ فِيم ُكنتُم قَالُواْ ُكنا مستَ ْ ِ
ني ِيف األ َْر ِ
ض إىل قولهَ :وَكا َن
ض َعف َ
َ ْ
ْ
ُْ
َ َ ُُ َ

ورا [النساء.]100 - 97 :
هللاُ َع ُف اوا غَ ُف ً
_________

((( )1الرد على اْلهمية ،ضمن عقائد السلف)) (ص.)62 :
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فليتأمل الناصح لنفسه هذه القصة ،وما أنزل هللا فيها من اآلايت ،فإن أولئك لو تكلموا الكفر،
وفعلوا كفراً ظاهراً يرضون به قومهم مل يتأسف الصحابة على قتلهم ،ألن هللا بني هلم وهم ِبكة ملا
عذبوا قوله تعاىل :من َك َفر ِاب ِ
هلل ِمن بـ ْع ِد إْيَانِِه إَِّلَّ من أُ ْك ِرَه وقَـلْبهُ مطْمئِ ٌّن ِاب ِإلْيَ ِ
ان [النحل.]106 :
َْ
َ
َ ُ ُ َ
َ َ

فلو كانوا مسعوا عنهم كالماً أو فعال يرضون به املشركني من غري إكراه ما كانوا يقولون :قتلنا إخواننا)

(.)1

اثنياً ـ التقية إبظهار الكفر:

َّل جيوز حبال إظهار الكفر ابتداء من غري إكراه بدعوى التقية ،بل َّل جيوز ذلك ِبا هو معصية.
وهلذا ملا فعل حاطب بن أىب بلتعة رضي هللا عنه ما فعل ،من مكاتبة كفار قريش خبرب مسري الرسول

صلى هللا عليه وسلم واملسلمني معه لفتح مكة مل يعذره الرسول صلى هللا عليه وسلم ،حىت إن بعض
الصحابة كعمر رضي هللا عنه قال :إنه قد َنفق.
لكن الرسول صلى هللا عليه وسلم تبني حالهَّ ،لحتمال أن يكون فعله كفراً وردة عن اإلسالم ،أو أن
يكون معصية َّل خترجه من امللة.

فلما تبني للرسول صلى هللا عليه وسلم حاله ،وأنه إمنا كاتب قريشاً مصانعة ومداهنة هلم ،وتقية ألجل

حفظ ماله وأهله ِبكةَّ ،ل مظاهرة للمشركني وَّل مواَّلة هلم على دينهم مل يكفره ،وكانت تلك املعصية
منه مغفورة حبسنته العظمى يوم بدر .فإذا كان هذا يف معصية ومل يعذر حاطب رضي هللا عنه ،بل كان
آمثاً بذلك فكيف ابلكفر؟.

فالتظاهر بكفر أو معصية من دون عذر يبيح ذلك يوجب املؤاخذة حبسب ما حتقق يف الظاهر من

كفر أو معصية.

وهذا اَّلشرتاط يف التقية هو حقيقة الفرق بني منهج أهل السنة يف التقية ومنهج الشيعة يف ذلك فإن

التقية عندهم هي األصل ،فتباح من دون إكراه موجب ،بل جملرد احتمال الضرر ولو مل يتحقق فعال
وهذا يف احلقيقة نفاق وليس من التقية يف شيء.

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف بيان هذه املسألة( :التقاة ليست أبن أكذب وأقول بلساين ما ليس

يف قليب ،فإن هذا نفاق ،ولكن أفعل ما أقدر عليه كما يف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه
قال(( :من رأى منكم منكراً فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه ،وذلك

أضعف اإلْيان)) (.)2

فاملؤمن إذا كان بني الكفار والفجار مل يكن عليه أن جياهدهم بيده مع عجزه ،لكن إن أمكنه بلسانه

وإَّل فبقلبه .مع أنه َّل يكذب ويقول بلسانه ما ليس يف قلبه ،إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمه ،وهو
مع هذا َّل يوافقهم على دينهم كله ،بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون .وهو مل يكن
موافقا هلم على مجيع دينهم ،وَّل كان يكذب وَّل يقول بلسانه ما ليس يف قلبه ،بل كان يكتم إْيانه،

وكتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل شيء آخر ،فهذا مل يبحه هللا إَّل ملن أكره ،حبيث أبيح له
النطق بكلمة الكفر ،وهللا تعاىل قد فرق بني املنافق واملكره .والرافضة حاهلم من جنس حال
املنافقنيَّ ،ل من جنس حال املكره الذي أكره على الكفر وقلبه مطمئن ابإلْيان) (.)3

ومن هنا نعلم الفرق بني املناط يف اإلعذار بكتمان الدين ،وأنه العجز عن إظهاره ولو مل يكن إكراه.

وأما إظهار الكفر واملعصية فالبد
إلابحة التقية فيه اإلكراه.

وذلك ألن القيام بتحقيق املطلوب مشروط ابَّلستطاعة ،وأما ترك املنهي فاألصل فيه الرتك ،وليس

مما تشرتط فيه اَّلستطاعة ،وإمنا يكون اشرتاط اَّلستطاعة عند اإلكراه على املخالفة بفعل املنهي عنه.

_________

((( )1خمتصر سرية الرسول ،ضمن اجملموع)) (ص.)34 ،33 :
( )2رواه مسلم ( .)49من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
((( )3منهاج السنة النبوية)) شيخ اإلسالم ابن تيمية (.)424 /6
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وهلذا قال الرسول صلى هللا عليه وسلم .. (( :وإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه ،وإذا أمرتكم أبمر
فأتوا منه ما استطعتم)) ( )1فعمم األمر ابَّلمتناع عن كل منهي عنه ،وقيد فعل املأمور ابَّلستطاعة.
وعلى هذا األصل أعين اشرتاط اإلكراه يف التظاهر ابلكفر – أدلة كثرية ،منها وهو أوضحها وأظهرها
قول هللا تعاىل :من َك َفر ِاب ِ
هلل ِمن بـ ْع ِد إْيَانِِه إَِّلَّ من أُ ْك ِرهَ وقَـلْبهُ مطْمئِ ٌّن ِاب ِإلْيَ ِ
ان َولَ ِكن َّمن َش َر َح ِابلْ ُك ْف ِر
َْ
َ
َ ُ ُ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استَ َحبمواْ ا ْحلَيَا َة الْ مدنْـيَا َعلَى اآلخ َرة َوأ َّ
يم َذل َ
ص ْد ًرا فَـ َعلَْي ِه ْم غَ َ
ب م َن هللا َوَهلُ ْم َع َذ ٌ
ك ِأب ََّهنُ ُم ْ
َن هللاَ
َ
ضٌ
اب َعظ ٌ
ِ
ِ
ين [النحل.]106:
َّلَ يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َكاف ِر َ
فلم يعذر هللا أحداً يف الكفر الظاهر بغري اإلكراه .فمن تظاهر ابلكفر ومل يكن مكرها فإنه َّل يكون
إَّل كافراًَّ ،لنشراح صدره ابلكفر ،لتالزم الظاهر والباطن.

فال عذر ألحد يف ذلك بغري اإلكراه مطلقا ،سواء كان كفره حمبة لوطنه أو ألهله وعشريته أو توقعه

أذى الكفار وحنو ذلك.

يقول الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا يف بيان دَّللة

هذه اآلية على هذا األصل( :مل يعذر هللا إَّل من أكره مع كون قلبه مطمئناً ابإلْيان ،وأما غري هذا

فقد كفر بعد إْيانه ،سواء فعله خوفاً أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشريته أو ماله ،أو فعله

على وجه املزح أو لغري ذلك من األغراض إَّل املكره .فاآلية تدل على هذا من وجهني:
األول :إَِّلَّ َم ْن أُ ْك ِرَه فلم يستثن هللا تعاىل إَّل املكره ،ومعلوم أن اإلنسان َّل يكره إَّل على الكالم أو

الفعل ،وأما عقيدة القلب فال يكره عليها أحد.
ك ِأب ََّهنُم استحبمواْ ا ْحليا َة الْ مدنْـيا علَى ِ
ِ
اآلخ َرةِ [النحل , ]107:فصرح أن هذا
َ َ
ََ
والثاىن :قوله تعاىلَ :ذل َ ُ ْ َ َ
الكفر والعذاب مل يكن بسبب اَّلعتقاد أو جهل أو البغض للدين أو حمبة الكفر ،وإمنا سببه أن له يف

ذلك حظاً من حظوظ الدنيا فآثره على الدين) (.)2

وهلذا فإنه ملا كان ِبكة قوم قد نطقوا ابلشهادتني ،لكنهم ظاهروا املشركني من غري إكراه ،مل يعذرهم
ِِ
ني فِئَـتَ ْ ِ
ني
هللا تعاىل ،بل حكم بنفاقهم وكفرهم ،وبني ذلك للمسلمني فقال تعاىل :فَ َما لَ ُك ْم ِيف ال ُْمنَافق َ
ِ
ضلِ ِل هللاُ فَـلَن َِجت َد لَهُ َسبِيالً َودمواْ لَ ْو
َض َّل هللاُ َوَمن يُ ْ
سبُواْ أَتُ ِري ُدو َن أَن َهتْ ُدواْ َم ْن أ َ
س ُهم ِبَا َك َ
َوهللاُ أ َْرَك َ
يل ِ
تَ ْك ُفرو َن َكما َك َفرواْ فَـتَ ُكونُو َن سواء فَالَ تَـت ِ
َّخ ُذواْ ِم ْنـ ُهم أَولِياء ح َّىت يـ َه ِ
اج ُرواْ ِيف َسبِ ِ
هللا فَِإن تَـ َولَّ ْواْ
ْ َْ َ َُ
ََ
ُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ث َو َج َّ
ريا [النساء.]89 - 88 :
وه ْم َح ْي ُ
دْتُ ُ
وه ْم َواقْـتُـلُ ُ
فَ ُخ ُذ ُ
وه ْم َوَّلَ تَـتَّخ ُذواْ م ْنـ ُه ْم َولياا َوَّلَ نَص ً
_________

( )1رواه البخاري ( .)7288ومسلم ( .)1337من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )2كشف الشبهات)) للشيخ حممد بن عبد الوهاب ،ضمن جمموعة مؤلفاته – ((العقيدة
واآلداب اإلسالمية)) (ص.)180 :
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يقول اإلمام ابن كثري رمحه هللا( :قال العويف عن ابن عباس نزلت يف قوم كانوا ِبكة قد تكلموا
ابإلسالم وكانوا يظاهرون املشركني ،فخرجوا من مكة يطلبون حاجة هلم ،فقالوا :إن لقينا أصحاب
حممد فليس علينا منهم أبس .وإن املؤمنني ملا أخربوا أهنم قد خرجوا من مكة قالت طائفة :اركبوا إىل
اْلبناء فاقتلوهم ،فإهنم يظاهرون عليكم عدوكم .وقالت فئة أخرى من املؤمنني :سبحان هللا أو كما

قالوا ،أتقتلون قوما قد تكلموا ِبثل ما تكلمتم به من أجل أهنم مل يهاجروا ومل يرتكوا دايرهم نستحل
ِ
دماءهم وأمواهلم ،عن شيء فنزلت :فَ َما لَ ُك ْم ِيف ال ُْمنَافِ ِق َ ِ ِ
سبُواْ أَتُ ِري ُدو َن أَن
س ُهم ِبَا َك َ
ني فئَـتَ ْني َوهللاُ أ َْرَك َ
ضلِ ِل هللاُ فَـلَن َِجت َد لَهُ َسبِيالً [النساء .]88 :رواه ابن أيب حامت ،وقد روى
َض َّل هللاُ َوَمن يُ ْ
َهتْ ُدواْ َم ْن أ َ
عن أيب سلمة بن عبدالرمحن وعكرمة وجماهد والضحاك وغريهم قريب من هذا) (.)1

فهؤَّلء ملا ظاهروا املشركني ووالوهم على دينهم مل ينفعهم ما تظاهروا به من اإلسالم ألن ما فعلوه مل

يكن تقية أكرهوا عليها ،وإمنا كان اختيارا منهم لذلك ،فلم يكن هلم عذر ،وعلى هذا األصل تفهم
ِ ِ
آية التقية ،وهي قول هللا تعاىلَّ :لَّ يـتَّ ِخ ِذ الْم ْؤِمنو َن الْ َكافِ ِر ِ ِ
ك
ني َوَمن يَـ ْف َع ْل ذَلِ َ
ُ ُ
ين أ َْوليَاء من ُد ْون ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
َ
ِ
فَـلَي ِ ِ
ِ
ٍِ
سهُ[ .آل عمران]28:
س م َن هللا ِيف َش ْيء إَّلَّ أَن تَـتَّـ ُقواْ م ْنـ ُه ْم تُـ َقاةً َوُحيَذ ُرُك ُم هللاُ نَـ ْف َ
ْ َ
فمعىن اآلية هو :أن مظاهرة املشركني ومواَّلهتم على دينهم كفر مطلقا ،سواء كان ذلك بقول أو فعل
إَّل أن يكون ذلك تقية .والتقية يف ذلك َّل تكون ِبجرد اخلوف وتوقع الضرر ،وإمنا تكون حبصول

اإلكراه حقيقة.

فهنا فرق بني التقية بكتمان الدين ،والذي يكفي يف اإلعذار فيه جمرد خوف الضرر ،لكن إظهار

الكفر َّلبد فيه من حتقق اإلكراهَّ ،ل جمرد اخلوف والتوقع.
وهلذا هنى هللا تعاىل عن مواَّلة أهل الكتاب ،وبني أن مواَّلهتم ولو مع اخلوف كفر ،فقال تعاىلَ :اي
أَيمـها الَّ ِذين آمنُواْ َّلَ تَـت ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَـ ْع ٍ
ض َوَمن يَـتَـ َوَّهلُم ِمن ُك ْم فَِإنَّهُ ِم ْنـ ُه ْم
ارى أ َْولِيَاء بَـ ْع ُ
َّخ ُذواْ الْيَـ ُه َ
َ
ود َوالن َ
َ َ
َّص َ
إِ َّن هللا َّلَ يـ ْه ِدي الْ َقوم الظالِ ِمني فَ َ َّ ِ
شى أَن تُ ِ
صيبَـنَا
سا ِر ُعو َن فِي ِه ْم يَـ ُقولُو َن َخنْ َ
ين ِيف قُـلُوهبِِم َّم َر ٌ
َْ
َ َ
َ َ
رتى الذ َ
ض يُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َدآئِرةٌ فَـعسى هللا أَن أيِْيت ِابلْ َف ْت ِح أَو أَم ٍر من ع ِ
ِ
ني
نده فَـيُ ْ
َس مرواْ ِيف أَنْـ ُفس ِه ْم ََندم َ
ْ ْ ْ
صبِ ُحواْ َعلَى َما أ َ
َ ََ ُ َ َ
[املائدة]52:
فلم جيعل هللا جمرد اخلشية من أن تكون الدائرة والغلبة للكافرين عذرا يف مواَّلهتم ،بل جعل من

توَّلهم معتذرا بذلك منهم ،مث بني أنه َّل يفعل ذلك إَّل من كان يف قلبه مرض النفاق.
ومثل هؤَّلء يف عصرَن من حيكمون القوانني الوضعية ،ويرفضون احلكم ابلشريعة ،ويعتذرون ابخلوف

من الكافرين لو التزموا ابلشريعة ،ويقولون خنشى أن تصيبنا دائرة ،ويسوفون يف أمر حتكيم الشريعة،

وَّل يفرقون بني حتكيم الشريعة والعجز عن تطبيق بعض أحكامها.

واحلقيقة أن ذلك َّل يدخل يف حكم اإلكراه ،بل وَّل يف أحكام الضرورة ،فإنه َّل مانع ابتداء من
إعالن حتكيم الشريعة إَّل اخلوف ومواَّلة الكافرين .وإمنا يكون املانع عند تطبيق بعض ما يتعلق

بتنفيذ احلكم ابلشريعة على التفصيل بعد إقرارها ابتداء ،حبيث تكون هي أصل التشريع ،وهذا مما
يدخل حتت قاعدة التكليف على قدر اَّلستطاعة .فمن عجز عن تطبيق بعض أحكام الشريعة بعد

التسليم هلا ورفض ما سواها من القوانني اْلاهلية كان معذوراً .وَّلبد من التفريق بني هاتني احلالتني.
ومما يدل على أن مواَّلة الكافرين خوفاً منهم أو مشحة ابلوطن كفر ما مل يكن ذلك عن إكراه ،ما
ذكره هللا عن نبيه شعيب عليه السالم ،وهتديد قومه له إبخراجه من أرضهم إن مل يعد يف ملتهم،

ويوافقهم على ما هم عليه.

ولكن نيب هللا شعيبا عليه السالم قال كما حكى هللا عنه :قَ ِد افْ َرتيـنا علَى ِ
هللا َك ِذ ًاب إِ ْن ُع ْد ََن ِيف ِملَّتِ ُكم
َْ َ َ
ٍ
ِ
بـع َد إِ ْذ َجن َاَن هللا ِم ْنـها وما ي ُكو ُن لَنَا أَن نَّـع َ ِ
شاء هللاُ َربمـنَا َو ِس َع َربمـنَا ُك َّل َش ْيء عل ًْما َعلَى
يها إَِّلَّ أَن يَ َ
َْ
ود ف َ
ُ
ُ َ ََ َ
ِ
َنت َخ ْري الْ َف ِِ
هللا تَـوَّكلْنَا َربَّـنَا افْـتَ ْح بَـ ْيـنَـنَا َوبَ ْ َ ِ ِ
ني [األعراف .]89:ضوابط التكفري عند
احت َ
ني قَـ ْومنَا اب ْحلَِق َوأ َ ُ
َ
أهل السنة واْلماعة لعبد هللا بن حممد القرين -ص 267
_________

((( )1تفسري ابن كثري)) ( .)533 /1وانظر يف ترجيح سبب النزول املذكور(( :تفسري الطربي)) (/5
.)195 - 194

()361/6

الباب الثاين :نواقض اإلْيان يف ابب التوحيد
• املبحث األول :ما يناقض قول القلب.

• املبحث الثاين :ما يناقض عمل القلب.
• املبحث الثالث :أمثلة أخرى لنواقض اإلْيان ابَّلعتقاد.

()362/6

املبحث األول :ما يناقض قول القلب
• املطلب األول :الشرك يف الربوبية.
• املطلب الثاين :الشرك يف األلوهية.

• املطلب الثالث :إنكار اسم أو صفة هلل تعاىل.
• املطلب الرابع :اإلعراض عن دين هللا.
• املطلب اخلامس :الشك يف حكم من أحكام هللا أو خرب من أخباره.

()363/6

املطلب األول :الشرك يف الربوبية
كل اعتقاد ،أو قول ،أو فعل؛ فيه إنكار خلصائص ربوبية هللا تعاىل ،أو بعضها؛ كفر وردة.

أو ادعاء شيء من هذه اخلصائص؛ كادعاء الربوبية ،كما قال فرعون :أ َََن َربم ُك ُم األَ ْعلَى [النازعات:

.].24

أو ادعاء امللك ،أو الرزق ،أو التصرف من دون هللا تعاىل ،وغريها من األمور اليت هي من أفعال هللا
تعاىل وخصائصه ،وكذلك يكفر من يصدق هبذه الدعوى ،ومن األمثلة على ذلك:

اَّلعتقاد أبن هلل تعاىل شريكاً يف اخللق والرزق واإلحياء واإلماتة والتدبري.
اَّلعتقاد أبن األولياء هلم تصرف يف الكون مع هللا تعاىل.

اعتقاد أتثري وتصرف غري هللا تعاىل؛ من األبراج والكواكب ومساراهتا ومواقعها على حياة الناس.

اَّلعتقاد أبن املخلوق ْيكنه أن يرزق املخلوق ،أو ْينع عنه الرزق ،أو ْيكنه أن يضر ،أو ينفع من
دون هللا تعاىل.

اَّلعتقاد أبن أحداً دون هللا تعاىل يعلم الغيب.

اعتقاد حلول هللا تعاىل يف خلقه ،أو أن هللا يف كل مكان.

اَّلعتقاد أبن الشفاء من الطبيب أو الدواء ،أو اعتقاد التوفيق يف حياة العبد من ذكائه ،أو جهده

واجتهاده.

اَّلعتقاد أبن للمخلوق ح اقا يف سن القوانني وتشريعها ،وهي تلك النظم اليت حتكم يف أموال الناس
وأعراضهم.

وغريها من اَّلعتقادات اليت تناقض اإلْيان وتبطله .اإلْيان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة

عبدهللا بن عبداحلميد األثري -ص169

ومنه أيضاً أن يوصف أحد من اخللق أبي صفة من صفات هللا عز وجل الذاتية أو الفعلية املختصة به
كاخللق أو الرزق أو علم الغيب أو التصرف يف الكون ،حىت مع إثبات هذه الصفات هلل عز وجل.

وهذا الشرك يكثر لدى بعض الفرق املنحرفة كغالة الصوفية والرافضة والباطنية عموماً ،حيث يعتقد

الرافضة -مثالً -يف أئمتهم أهنم يعلمون الغيب ،وختضع هلم ذرات الكون وحنو ذلك ،وكذلك يعتقد
الباطنية والصوفية يف أوليائهم حنو ذلك ،فعامة شرك الربوبية عند هؤَّلء يقع يف العلم والتصرف ،أما

يف اخللق ،والرزق فيقر به عامة الصوفية ،وكذا املشركون األوائل يعتقدون أبن هللا عز وجل هو اخلالق

الرازق ،لكنهم يدعون ويستغيثون ابألولياء من دون هللا لزعمهم أهنا تقرهبم إىل هللا زلفى ،لذلك

اقتصر مفهومهم للشرك ابعتقاد أن األولياء خيلقون أو يرزقون من دون هللا ،أو ابعتقاد تصرفهم يف

اخللق استقالَّلً .وبعد تقرير هذا األصل ولكثرة أنواع الشرك يف الربوبية ،فقد رأيت أن أختار مثالني

منهما ومها الشرك يف العلم والشرك يف التصرف ومن خالل نقل بعض أقوال الفرق يتضح احنرافها يف
هذا األصل ،مث نرد عليهم ونبني املنهج احلق يف ذلك:
أوَّلً :الشرك يف العلم

أ -نُقول عن الفرق فيها نقض لتوحيد الربوبية

األقوال كثرية ومشتهرة وسأقتصر على األقوال الصرحية منها:

()364/6

فالباطنية زعموا أن أئمتهم وأولياءهم يعلمون ما كان وما يكون ،ومن النقوَّلت يف ذلك ما ذكره
صاحب (أتويل الدعائم) من أنه (جاء عن أولياء هللا من األخبار عما كان ويكون من أمر العباد) ()1
وجاء يف كتاب (اجملالس املؤيدية) (أن األئمة يعلمون من أمر املبدأ واملعاد ما حجبه هللا عن كافة

العباد) ( ،)2وروى النعمان القاضي عن املعز لدين هللا أنه قال ... ( :أفمن أودعه هللا علم ما يكون

جيهل فضله  ...فكيف ِبن علمه هللا علم ما يكون مما مل يكن بعد) ( ،)3وقال املعز( :إن عندَن علم
ما يطلب ،كقول جده علي :سلوين قبل أن تفقدوين ،فوالذي خلق احلبة وبرأ النسمة َّل تسألوين عن
علم ما كان وما يكون ،ومن علم ما َّل تعلمون إَّل أخربتكم به  ،)4( ) ...فهذه النصوص -كما

نالحظ -فيها دعوى أن األئمة يعلمون ما كان وما يكون من أمر العباد وأمر اْلن أو املعاد.

ومثل ذلك ما نقل عن الرافضة حيث ينسب الكليين إىل جعفر الصادق قوله( :ورب الكعبة ورب

البنية لو كنت بني موسى واخلضر ألخربهتما أين أعلم منهما وألنبأهتما ِبا ليس يف أيديهما ،ألن موسى

واخلضر عليهما السالم أعطيا علم ما كان ومل يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حىت تقوم الساعة،
وقد ورثناه من رسول هللا وراثة) ( .)5وينسبون إىل احلسن بن علي رضي هللا عنه قوله( :إَن نعلم

املكنون واملخزون واملكتوم الذي مل يطلع عليه ملك مقرب وَّل نيب مرسل غري حممد وذريته) (.)6

وَّل حاجة لإلشارة إىل كذهبم على احلسن -رضي هللا عنه -أو جعفر الصادق -رمحه هللا -وإمنا
املقصود أن الرافضة يعتقدون فيهم هذا ،وهلذا نقلوا هذه األقوال عنهم ونسبوها إليهم.

وهذه الفكرة موجودة لدى املتصوفة فبينهم وبني الرافضة أوجه شبه كثرية من أمهها تقديس األئمة

واألولياء.

فهذا عبد الكرمي اْليلي صاحب كتاب (اإلنسان الكامل) يزعم أنه كشف عن حقائق األمور على ما

هي عليه من األزل إىل األبد وأنه رأى مجيع األنبياء واملرسلني واملالئكة  ...إخل (.)7

وهذا الشعراين يف كتابه (الطبقات الكربى) ينقل عن شيخه اخلواص أنه كان يعلم ما يف اللوح احملفوظ

ساعة بساعة ( ،)8ومما قاله املتصوفة ... ( :وينبغي على املريد أن يعتقد يف شيخه أنه يرى أحواله
كلها كما يرى األشياء يف الزجاجة) (.)9

ويدخل يف ذلك الكهانة والعرافة وحنوها ،وكذلك إتيان الكهنة والعرافني وتصديقهم ِبا يقولون.

ب -اعتقاد أهل السنة يف ذلك وحكم من ادعى علم الغيب
اعتقاد أهل السنة يف ذلك:
_________
((( )1أتويل الدعائم)) للقاضي النعمان (.)145 /1

((( )2اجملالس املؤيدية)) هلبة هللا الشريازي ( )441نقالً عن ((اإلمساعيلية)) ،إلحسان إهلي ظهري
(.)376

((( )3اجملالس واملسايرات)) للقاضي النعمان (.)404
((( )4اجملالس واملسايرات)) للقاضي النعمان (ص ،)404 :وقد كذبوا على علي رضي هللا عنه فيما
نقلوا عنه.

((( )5الكايف)) للكليين (.)261 - 260 /1
((( )6دَّلئل اإلمامة)) أبو جعفر الطربي الشيعي (ص.)67 :
((( )7اإلنسان الكامل)) (.)97 /2

( )8راجع ذلك وأمثاله يف ((الفكر الصويف)) (ص .)181 - 179 :لعبد الرمحن عبد اخلالق

((( )9رماح حزب الرحيم يف حنور حزب الرجيم)) ( )28 /1نقالً عن ((التيجانية)) (ص،)184 :
د .علي الدخيل هللا ,وانظر نصوصاً أخرى يف نفس املوضع.

()365/6

يؤمن أهل السنة أبن هللا وحده هو الذي يعلم الغيب ،دون من سواه من ملك مقرب أو نيب مرسل،
وأنه يطلع من يرتضيه من رسله على بعض الغيب مىت شاء وإذا شاء وبذلك جاءت اآلايت
ِِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض َوإِلَْي ِه يُـ ْر َج ُع األ َْم ُر ُكلمهُ [هود ،]123 :وقال
ب َّ َ َ
واألحاديث ،قال سبحانهَ :وَّلل غَْي ُ
ِ
ِ
تعاىل :ويـ ُقولُو َن لَوَّلَ أُن ِز َل علَي ِه آيةٌ ِمن َّربِ ِه فَـ ُقل إِ َّمنَا الْغَي ِ ِ ِ
ين
ْ
َْ َ
ََ
ب ََّّلل فَانْـتَظ ُرواْ إِِين َم َع ُكم م َن ال ُْمنتَظ ِر َ
ْ ُ
ْ
السماو ِ
ِ ِ
ات َواأل َْر ِ
[يونس ،]20 :وقال عز وجل :قُ ِل َّ
ض [الكهف،]26 :
ب َّ َ َ
اَّللُ أَ ْعلَ ُم ِبَا لَبثُوا لَهُ غَْي ُ
وقال سبحانهَ :وَما َكا َن هللاُ لِيُطْلِ َع ُك ْم َعلَى الْغَْي ِ
ب [آل عمران ]179 :وقوله تعاىل لنبيه حممد صلى
ندي َخزآئِن َِّ
ول لَ ُكم ِع ِ
ب [األنعام ]50 :يقول اإلمام
هللا عليه وسلم :قُل َّلَّ أَقُ ُ ْ
َ ُ
اَّلل َوَّل أَ ْعلَ ُم الْغَْي َ
الطربي يف تفسري هذه اآلية( :قل هلؤَّلء املنكرين نبوتك :لست أقول لكم إين الرب الذي له خزائن

السموات واألرض ،فأعلم غيوب األشياء اخلفية اليت َّل يعلمها إَّل الرب الذي َّل خيفى عليه شيء،
فتكذبوين فيما أقول من ذلك ،ألنه َّل ينبغي أن يكون رابً إَّل من له ملك كل شيء ،وبيده كل شيء،
ومن َّل خيفى عليه خافية ،وذلك َّل إله غريه) (.)1

السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ب إَِّل َّ
اَّللُ َوَما
ومن اآلايت يف هذا املعىن قوله عز وجل :قُل َّل يَـ ْعلَ ُم َمن ِيف َّ َ َ
ض الْغَْي َ

يَ ْش ُع ُرو َن أ ََّاي َن يُـ ْبـ َعثُو َن [النمل.]65 :

يقول اإلمام القرطيب يف تفسريها( :فإنه َّل جيوز أن ينفي هللا سبحانه وتعاىل شيئاً عن اخللق ويثبته
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض
لنفسه مث يكون له يف ذلك شريك ،أَّل ترى إىل قوله تعاىل :قُل َّل يَـ ْعلَ ُم َمن ِيف َّ َ َ
ِ
ب إَِّل َّ
يها لَِوقْتِ َها إَِّلَّ ُه َو [األعراف:
اَّللُ َوَما يَ ْش ُع ُرو َن أ ََّاي َن يُـ ْبـ َعثُو َن [النمل ،]65 :وقولهَّ :لَ ُجيَل َ
الْغَْي َ
 , ]187فكان هذا كله مما استأثر هللا بعلمه َّل يشركه فيه غريه) (.)2
ومن أصرح اآلايت دَّللة ما جاء يف سورة األنعام ،قال تعاىلَ :و ِعن َدهُ َم َفاتِ ُح الْغَْي ِ
ب َّلَ يَـ ْعلَ ُم َها إَِّلَّ ُه َو
ْرب والْبح ِر [األنعام ،]59 :وتفسريها يف سورة لقمان ،قال تبارك وتعاىل :إِ َّن َّ ِ
اَّللَ عن َدهُ
َويَـ ْعلَ ُم َما ِيف ال َِ َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
س
ْم َّ
اع ِة َويُـنَـ ِز ُل الْغَْي َ
الس َ
س َّماذَا تَكْس ُ
عل ُ
ب غَ ًدا َوَما تَ ْد ِري نَـ ْف ٌ
ث َويَـ ْعلَ ُم َما ِيف األ َْر َحام َوَما تَ ْد ِري نَـ ْف ٌ
اَّللَ َعلِ ِ
ِأب ِ
َي أ َْر ٍ
ري [لقمان .]34 :قال احلافظ ابن كثري يف تفسريه آية لقمان( :هذه
ض ْتَُ ُ
يم َخب ٌ
وت إِ َّن َّ ٌ
مفاتيح الغيب اليت استأثر هللا تعاىل بعلمها فال يعلمها أحد إَّل بعد إعالمه تعاىل هبا ،فعلم وقت

ِ
يها لَِوقْتِ َها إَِّلَّ ُه َو وكذلك إنزال الغيث َّل يعلمه إَّل
الساعة َّل يعلمه نيب مرسل وَّل ملك مقرب َّلَ ُجيَل َ
هللا إذا أمر به علمته املالئكة املوكلون بذلك ومن يشاء هللا من خلقه ،وكذلك َّل يعلم ما يف األرحام

مما يريد أن خيلقه هللا تعاىل سواه ،ولكن إذا أمر بكونه ذكراً أو أنثى أو شقياا أو سعيداً علم املالئكة

املوكلون بذلك ومن شاء هللا من خلقه ،وكذا َّل تدري نفس ماذا تكسب غداً يف دنياها وأخراهاَ ،وَما
س ِأب ِ
َي أ َْر ٍ
وت يف بلدها أو غريه من أي بالد هللا كانَّ ،ل علم ألحد بذلك ،وهذه (أي
ض ْتَُ ُ
تَ ْد ِري نَـ ْف ٌ
اآلية) شبيهة بقوله تعاىلَ :و ِعن َدهُ َم َفاتِ ُح الْغَْي ِ
ب َّلَ يَـ ْعلَ ُم َها إَِّلَّ ُه َو [األنعام , ]59:وقد وردت السنة
بتسمية هذه اخلمس مفاتيح الغيب) (.)3
_________

((( )1تفسري الطربي)) ( )371 /11حتقيق أمحد شاكر.
((( )2تفسري القرطيب)) (.)17 /4
((( )3تفسري ابن كثري)) (.)453 /3

()366/6

مث ساق احلافظ عدة أحاديث يف هذا املعىن ،ومنها ما رواه البخاري عن ابن عمر -رضي هللا عنهما-
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :مفاتيح الغيب مخس َّل يعلمها إَّل هللاَّ ،ل يعلم ما تغيض
األرحام إَّل هللا ،وَّل يعلم ما يف غد إَّل هللا ،وَّل يعلم مىت أييت املطر أحد إَّل هللا ،وَّل تدري نفس أبي

أرض ْتوت إَّل هللا ،وَّل يعلم مىت تقوم الساعة إَّل هللا)) ( .)1وحديث عائشة رضي هللا عنها قالت( :

 ...ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب ،وهو يقولَّ :ل يعلم الغيب إَّل هللا) (.)2
فاآلايت واألحاديث املذكورة وغريها مما مل نذكره قطعية الدَّللة على اختصاصه عز وجل بعلم الغيب

دون سواه من األنبياء والرسل أو املالئكة أو األولياء.
ِ
ضى ِمن َّر ُس ٍ
 - 2تفسري قوله تعاىلَ :ع ِاملُ الْغَْي ِ
ك
ول فَِإنَّهُ يَ ْسلُ ُ
َح ًدا إَِّل َم ِن ْارتَ َ
ب فَال يُظْ ِه ُر َعلَى غَْيبِه أ َ
ِمن ب ِ ِ ِ
ِِ
ص ًدا [اْلن]29:
َْ
ني يَ َديْه َوم ْن َخلْفه َر َ
مر معنا نصوص صرحية أبن الرسل وعلى رأسهم حممد صلى هللا عليه وسلم َّل يعلمون الغيب مثل
َّ
ِ ِ
ِ ِ
ب [األنعام ]5 :وسنزيد هذه املسألة
قوله تعاىل :قُل َّلَّ أَقُ ُ
ول لَ ُك ْم عندي َخ َزآئ ُن هللا َوَّل أَ ْعلَ ُم الْغَْي َ
ض ارا
ك لِنَـ ْف ِسي نَـ ْف ًعا َوَّلَ َ
إيضاحاً قبل أن نتكلم عن اَّلستثناء املذكور يف اآلية ،قال تعاىل :قُل َّلَّ أ َْملِ ُ
ِ
ِ
ت ِم َن ْ
ري
ين ال م
اخلَ ِْري َوَما َم َّ
ب َّلَ ْستَ ْكثَـ ْر ُ
إَِّلَّ َما َشاء هللاُ َولَ ْو ُك ُ
سوءُ إِ ْن أ َََنْ إَِّلَّ نَذ ٌير َوبَش ٌ
نت أَ ْعلَ ُم الْغَْي َ
سِ َ

لَِق ْوٍم يُـ ْؤِمنُو َن [األعراف( .]188:أي لو كنت أعلم جنس الغيب ،لتعرضت ملا فيه اخلري ،فجلبته إىل
نفسي ،وتوقيت ما فيه السوء ،حىت َّل ْيسين ،ولكين عبد َّل أدري ما عند ريب ،وَّل ما قضاه يف،

وقدره يل ،فكيف أدري غري ذلك وأتكلف علمه؟) (.)3
ِ ِ
ِ ِ
ك [هود]31:
ب َوَّلَ أَقُ ُ
وقال -عز وجلَ :-وَّلَ أَقُ ُ
ول إِِين َملَ ٌ
ول لَ ُك ْم عندي َخ َزآئ ُن هللا َوَّلَ أَ ْعلَ ُم الْغَْي َ
ِ
ِ
َنت َعالَّ ُم الْغُيُ ِ
وب
وقال سبحانه :يَـ ْوَم َْجي َم ُع هللاُ ال مر ُس َل فَـيَـ ُق ُ
ْم لَنَا إِنَّ َ
كأ َ
ول َما َذا أُج ْبـتُ ْم قَالُواْ َّلَ عل َ
[املائدة.]109:
ففي هذه اآلية دليل على نفي علم األنبياء ابلغيب ،وإذا مل يعلم الرسل واألنبياء ذلك فمن ادعاه

لنفسه أو لغريه فهو مضاد ومكذب ِبا جاء يف القرآن.

ال فَما اب ُل الْ ُقر ِ
ال
ُوىل قَ َ
ون األ َ
وقال سبحانه يف حكاية احملاورة بني موسى عليه السالم وفرعون :قَ َ َ َ
ُ
ِعل ِ
ِ
ِ ٍ
نسى [طه ]52 - 51:فأضاف موسى عليه السالم هذا
ُ
ْم َها عن َد َرِيب ِيف كتَاب َّل يَض مل َرِيب َوَّل يَ َ
العلم إىل هللا سبحانه ،ونفاه عن نفسه فدل على أن األنبياء َّل يعلمون منه شيئاً إَّل ما خيربهم به

سبحانه (.)4

ِ
يل
وحى إِ ََّ
وقال سبحانه :قُ ْل َما ُك ُ
نت بِ ْد ًعا م ْن ال مر ُس ِل َوَما أَ ْد ِري َما يُـ ْف َع ُل ِيب َوَّل بِ ُك ْم إِ ْن أَتَّبِ ُع إَِّل َما يُ َ
ني [األحقاف]9 :
َوَما أ َََن إَِّل نَ ِذ ٌير مبِ ٌ

لقد قص علينا -سبحانه وتعاىل -من أحوال األنبياء والرسل وأخبارهم ما يؤكد هذا املعىن ويرسخه،
فها هو إبراهيم عليه السالم مل يعلم أبنه يولد له ولد من زوجته سارة إَّل بعد أن جاءته املالئكة،

وجاءته املالئكة يف صورة بشر فلم يعرفهم فذبح هلم عجالً وقربه إليهم ،ومل يكن يعرف مقصدهم

حىت أعلموه أهنم ذاهبون لتدمري قرى قوم لوط ،وأما لوط فإنه ساءته رؤية املالئكة ومل يعلم حقيقة

أمرهم إَّل بعد أن أعلموه أهنم جاءوا إلجنائه وإجناء أهله (.)5
_________

( )1رواه البخاري (.)7379
( )2رواه البخاري (.)7380
((( )3الدين اخلالص)) لصديق خان (.)434 /1

( )4انظر ((الدين اخلالص)) لصديق خان (.)434 /1
( )5انظر ((الفكر الصويف)) (ص )144 :لعبد الرمحن عبد اخلالق.
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هم عظيم وقلق وانشغل ابله فيما قذف املنافقون
وها هو املصطفى صلى هللا عليه وسلم أصابه ٌّ

عائشة رضي هللا عنها ،ومكث أايماً يستشري أصحابه يف األمر ،ومل يعلم حقيقة األمر حىت أنزل هللا

عز وجل براءهتا وكذب املنافقني ( ،)1فكل هذه اآلايت واألخبار تدل دَّللة قطعية على أن األنبياء

َّل يعلمون الغيب فإذا كان األنبياء األصفياء املقربون َّل يعلمون ذلك ،فغريهم من ابب أوىل.
ضى ِمن َّر ُس ٍ
ول [اْلن , ]29:فمعناه( :أي من اصطفاه
أما اَّلستثناء الوارد يف قوله تعاىل :إَِّل َم ِن ْارتَ َ
من الرسل ،أو من ارتضاه منهم إلظهاره على بعض غيبه ،ليكون ذلك ا
داَّل على نبوته) (.)2

وقال اإلمام ابن العريب املالكي( :وعند هللا تعاىل علم الغيب وبيده الطرق املوصلة إليه َّل ْيلكها إَّل
هو ،فمن شاء إطالعه عليها أطلعه ،ومن شاء حجبه عنها حجبه ،فال يكون ذلك من إفاضته إَّل
على رسله بدليل قوله تعاىلَ :وَما َكا َن هللاُ لِيُطْلِ َع ُك ْم َعلَى الْغَْي ِ
شاء
ب َولَ ِك َّن هللاَ َْجيتَِيب ِمن مر ُسلِ ِه َمن يَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
يم [آل عمران ]179 :وقال الطييب .. ( :فال
فَآمنُواْ ِابهلل َوُر ُسله َوإِن تُـ ْؤمنُواْ َوتَـتَّـ ُقواْ فَـلَ ُك ْم أ ْ
َج ٌر َعظ ٌ
ك ِمن
يظهر إظهاراً ات اما وكشافاً جلياا إَّل لرسول يوحى إليه مع ملك وحفظة ،ولذلك قال :فَِإنَّهُ يَ ْسلُ ُ
ني ي َديْ ِه وِمن َخل ِْف ِه رص ًد [اْلن , ]27 :وتعليله بقوله :لِيـ ْعلَم أَن قَ ْد أَبْـلَغُوا ِرس ِ
اَّلت َرهبِِ ْم [اْلن:
ََ
بَ ْ ِ َ َ ْ
َ
َ َ
 , ]28وأما الكرامات فهي من قبيل التلويح واللمحات ،وليسوا يف ذلك كاألنبياء) ( ،)3وقال

احلافظ ابن حجر( :ويف اآلية رد على املنجمني ،وعلى من يدعي أنه مطلع على ما سيكون من حياة

أو موت أو غري ذلك؛ ألنه مكذب للقرآن وهم (أي املنجمني ومن يف حكمهم) أبعد شيء من

اَّلرتضاء مع سلب صفة الرسولية عنهم) (.)4

إذاً اآلية صرحية الدَّللة يف أن الغيب خمتص به وَّل سبيل إىل علمه إَّل من إخبار هللا تعاىل ملن يشاء

من رسله وأنبيائه .ومن أمثلة ذلك ما ذكره هللا عز وجل عن يوسف عليه السالم ،قال تعاىل :قَ َ
ال َّلَ
ت ِملَّةَ قَـ ْوٍم َّلَّ
ام تُـ ْرَزقَانِِه إَِّلَّ نَـبَّأْتُ ُك َما بِتَأْ ِويلِ ِه قَـ ْب َل أَن َأيْتِي ُك َما ذَلِ ُك َما ِممَّا َعلَّ َم ِين َرِيب إِِين تَـ َرْك ُ
َأيْتِي ُك َما طَ َع ٌ
هلل وهم ِاب ِ
ِ
ِ
آلخ َرةِ ُه ْم َكافِ ُرو َن [يوسف ]37 :وقوله عن عيسى عليه السالمَ :وَر ُسوَّلً إِ َىل بَِين
يُـ ْؤمنُو َن ِاب َ ُ
إِسرائِيل أَِين قَ ْد ِج ْئـت ُكم ِِبي ٍة ِمن َّربِ ُكم أَِين أَ ْخلُ ُق لَ ُكم ِمن ِ
ِِ
ِ َّ
الط ِ
ريا
ُ
َ
ْ
َ
ني َك َه ْيـئَة الط ِْري فَأَن ُف ُخ فيه فَـيَ ُكو ُن طَ ْ ً
َْ َ
هللا وأُنَـبِئ ُكم ِِبَا َأتْ ُكلُو َن وما تَد ِ
ِ
ِ
َّخ ُرو َن ِيف بُـيُوتِ ُك ْم
ُحيِي ال َْم ْوتَى إبِِ ْذ ِن َ ُ
إبِِ ْذ ِن هللا َوأُبْ ِر ُ
ص َوأ ْ
ََ
ئ األ ْك َمهَ واألَبْـ َر َ
ِ
ني [آل عمران.]49 :
إِ َّن ِيف ذَلِ َ
ك آليَةً لَّ ُك ْم إِن ُكنتُم م ْؤمنِ َ
_________
( )1انظر ((الدين اخلالص)) ((( )425 /1الفكر الصويف)) (ص.)145 :
((( )2فتح القدير)) ( ،)311 /5وانظر ((تفسري القرطيب)) (.)28 /19
((( )3أحكام القرآن)) ( )738 /2أليب بكر بن العريب.
((( )4فتح الباري)) (.)464 /13
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ومن ذلك أيضاً ما أخرب به صلى هللا عليه وسلم من فتوحات إسالمية ،وفنت ومالحم وقعت كما
أخرب هبا صلى هللا عليه وسلم ،وإخباره عن عالمات الساعة ،والشهادة لبعض الصحابة ابْلنة

وأحوال أهل اْلنة والنار  ...إخل ( .)1والرسول خيرب أمته ِبا أعلمه هللا تعاىل ،وقد أورد الشوكاين

سؤاَّلً وأجاب عنه فقال( :إذا تقرر هبذا الدليل القرآين أن هللا يظهر من ارتضى من رسله على ما شاء
من غيبه ،فهل للرسول الذي أظهره هللا على ما شاء من غيبه أن خيرب به بعض أمته؟ قلت (أي

الشوكاين) :نعم وَّل مانع من ذلك وقد ثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من هذا ما َّل خيفى

على عارف ابلسنة املطهرة ،فمن ذلك ما صح أنه قام مقاماً أخرب فيه ِبا سيكون إىل يوم القيامة ،وما

ترك شيئاً مما يتعلق ابلفنت وحنوها حفظه من حفظه ونسيه من نسيه ،كذلك ما ثبت من أن حذيفة بن
اليمان كان قد أخربه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِبا حدث من الفنت بعده ،ومنها حتدثه لعمر

رضي هللا عنه عن الفنت اليت ْتوج كموج البحر ،وكذلك ما ثبت من إخباره صلى هللا عليه وسلم أليب

ذر ِبا حيدث له ،وإخباره لعلي بن أيب طالب خبرب ذي الثدية ،وحنو هذا الكالم مما يكثر تعداده ولو
مجع جاء منه مصنف مستقل) (.)2
اثنياً :الشرك يف التصرف

أ -مناذج من احنراف الفرق يف ذلك
من املعروف عن الباطنية أتليههم لبعض األشخاص ،فالنصريية مثالً يؤهلون علي بن أيب طالب رضي

هللا عنه ،والدروز يؤهلون احلاكم أبمره وهكذا ،فالباطنية لديهم غلو ظاهر يف هذا اْلانب ،ولعلنا

نقتصر هنا على إبراز معتقد النصريية يف ذلك ،وملخصه ما يلي :يعتقدون أن هللا حيل يف األشخاص،
وأن آخر حلول له كان يف علي بن أيب طالب ،بل ذهبوا إىل ما يشبه عقيدة التثليث عند النصارى،

إذ إهنم ألفوا اثلواثً يتكون من علي ،وحممد ،وسلمان الفارسي ،ويزعمون أن العالقة بني أطراف هذا

الثالوث عالقة إجياد ،فعلي خلق حممداً ،وحممد خلق سلمان ،وسلمان خلق األيتام اخلمسة

ويقصدون هبم :املقداد بن األسود ،وأاب ذر الغفاري ،وعثمان بن مظعون ،وعبد هللا بن رواحة ،وقنرب
بن كادان موىل علي ،وأكدوا هلؤَّلء مسئوليات معينة يف تصريف الكون ،فاملقداد موكل إليه الرعد

والصواعق والزَّلزل ،وأبو ذر موكل ابلرايح وقبض أرواح البشر ،وقنرب موكل بنفخ األرواح يف

األجسام ( ،)3إذاً علي بن أيب طالب وسلمان واأليتام اخلمسة يتفردون بتصريف أمور الكون من
اخللق واملوت واحلياة وغريها ،وهذه من أخص صفات الربوبية ،وَّل غرابة يف هذا اَّلعتقاد عند

النصريية ماداموا يؤهلون البشر ،ويعتقدون ابحللول على طريقة النصارى.
_________

( )1انظر ((عامل الغيب والشهادة يف التصور اإلسالمي)) (ص )81 :لعثمان مجعة ضمريية.
((( )2فتح القدير)) ( ،)312 /5بتصرف يسري.

( )3انظر ((الباكورة السليمانية)) ((( )30 ،29جمموع الفتاوى)) ( )147 /35و ((دراسة عن
الفرق يف اتريخ املسلمني)) ( ،)318 - 316د .أمحد جلي.
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أيضاً يعتقد الرافضة اإلمامية يف أئمتهم شيئاً من ذلك ،فينسبون إىل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه
من رواية جعفر بن حممد قوله( :انتقل النور إىل غرائزَن وملع يف أئمتنا ،فنحن أنوار السماء وأنوار

األرض ،فبنا النجاة ومنا مكنون العلم ،وإلينا مصري األمور ،وِبهدينا تنقطع احلجج )1( ) ..

وينسبون إليه أيضاً قوله( :وحنن الذين بنا ْتسك السماء أن تقع على األرض إَّل إبذنه ،وبنا ْتسك
األرض أن ْتيد أبهلها ،وبنا ينزل الغيث ،وتنشر الرمحة  ،)2( ) ...ويقول أحد أئمتهم املعاصرين

وهو اخلميين( :فإن لإلمام مقاماً حمموداً ودرجة سامية ،وخالفه تكوينية ختضع لوَّليتها وسيطرهتا مجيع
ذرات هذا الكون  .)3( ) ...فالكون بذلك خاضع لوَّليتهم وسيطرهتم وتصرفهم.

أما املتصوفة فاعتقادهم أبوليائهم وتصرفهم يف الكون وشئون اخللق مشهور معلوم( ،فعامتهم جيعلون

الويل مساوايً هلل عز وجل يف مجيع صفاته فهو خيلق ويرزق وحييي وْييت ويتصرف يف الكون ،وهلم
تقسيمات للوَّلية فهناك الغوث املتحكم يف كل شيء يف العامل واألقطاب األربعة الذين ْيسكون

األركان األربعة يف العامل أبمر الغوث ،واألبدال السبعة الذين يتحكم كل واحد منهم يف قارة من

القارات السبع أبمر الغوث والنجباء وكل واحد منهم يتصرف يف َنحية تتحكم يف مصائر اخللق)
(.)4

بل يزعم بعض املتصوفة أن من كرامات أوليائهم أهنم حييون املوتى ،فهذا البدوي تستغيث به امرأة

ليحيي ولدها الذي مات (فمد سيدي أمحد البدوي يده إليه ودعا له فأحياه هللا تعاىل) (،)5
والبدوي ْييت من يتعرض له من األحياء كما فعل مع معارضيه يف العراق ،فقد قال هلم :موتوا.
فوقعوا على األرض قتلى ،مث قال :قوموا إبذن من حييي وْييت األحياء .فقاموا (.)6

ومما يدخل حتت دعوى املخلوقات بشئون الكون من دون هللا ما يدعيه أهل اْلاهلية ومن تبعهم من

اَّلعتقاد أبن األنواء والنجوم والكواكب هي اليت تنشئ السحاب وتنزل املطر من دون هللا عز وجل.

ب -اعتقاد أهل السنة يف ذلك ،وحكم من أثبت ملخلوق تصرفاً يف الكون من دون هللا عز وجل

من أصول اعتقاد أهل السنة ومما تواترت به النصوص من الكتاب والسنة اَّلعتقاد اْلازم أبن النفع

والضر ،واخلري والشر ،واخللق والرزق واملوت واحلياة والتصرف يف الكون ويف شئون العامل َّل يكون
إَّل هلل عز وجل ،وبقضائه وقدره وأمره ملالئكته أو أحد من خلقه بفعل شيء من ذلك.
_________

((( )1مروج الذهب)) للمسعودي (.)33 /1
( )2انظر ((نشأة الفكر الفلسفي)) (النشار) (.)297 /2
((( )3احلكومة اإلسالمية)) ( )52للخميين.

((( )4الفكر الصويف)) (ص )38 :لعبد الرمحن عبد اخلالق ،وانظر نصوص عن املتصوفة يف ذلك يف
نفس الكتاب (.)242،244،269،271

((( )5اْلواهر السنية)) (ص )46 :نقالً عن ((السيد البدوي بني احلقيقة واخلرافة)) (ص)233 :
د .أمحد صبحي منصور

((( )6السيد البدوي بني احلقيقة واخلرافة)) (ص )234 :د .أمحد صبحي منصور.
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ض ارا إَِّلَّ َما َشاء هللاُ َولَ ْو
ك لِنَـ ْف ِسي نَـ ْف ًعا َوَّلَ َ
قال تعاىل موجهاً نبيه صلى هللا عليه وسلم :قُل َّلَّ أ َْملِ ُ
سوءُ إِ ْن أ َََنْ إَِّلَّ نَ ِذ ٌير َوبَ ِشريٌ لَِق ْوٍم يُـ ْؤِمنُو َن
ين ال م
ت ِم َن ا ْخلَ ِْري َوَما َم َّ
ب َّلَ ْستَ ْكثَـ ْر ُ
ُك ُ
نت أَ ْعلَ ُم الْغَْي َ
سِ َ
[األعراف ]188 :وقال عز وجل :قُل إِِين لَن ُِجي ِ ِ
اَّلل أَح ٌد ولَن أ ِ
َج َد ِمن ُدونِِه ُملْتَ َح ًدا [اْلن:
ريِين م َن َّ َ َ ْ
َ
ْ
ند ِ
َّ ِ ِ
َّصر إَِّلَّ ِمن ِع ِ
ِ
هللا
ْ
 ،]21وقوله :قُ ْل إ َّن األ َْم َر ُكلهُ ََّّلل [آل عمران ،]154 :وقوله تعاىلَ :وَما الن ْ ُ
َّ ِ
ِ
السماو ِ
ض ِيف ِست َِّة أ ََّايٍم
ات َواأل َْر َ
ال َْع ِزي ِز ا ْحلَك ِيم [األنفال ]10 :وقوله تعاىل :إِ َّن َربَّ ُك ُم هللاُ الذي َخلَ َق َّ َ َ
استَـ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
ش يُ َدبُِر األ َْم َر َما ِمن َش ِفي ٍع إَِّلَّ ِمن بَـ ْع ِد إِ ْذنِِه َذلِ ُك ُم هللاُ َربم ُك ْم فَا ْعبُ ُدوهُ أَفَالَ تَ َذ َّك ُرو َن
ُمثَّ ْ
الس َماء
[يونس ،]3 :بل إن األمر معلوم حىت ملشركي العرب ،قال تعاىل :قُ ْل َمن يَـ ْرُزقُ ُكم ِم َن َّ
ِ
ِ
َواأل َْر ِ
ت ِم َن ا ْحلَ ِي َوَمن يُ َدبُِر
ك َّ
ض أ ََّمن ْيَْلِ ُ
ِج ال َْميَّ َ
الس ْم َع واألَبْ َ
ِج ا ْحلَ َّي م َن ال َْميِت َوخيُْر ُ
ار َوَمن خيُْر ُ
صَ
وت ُك ِل
سيَـ ُقولُو َن هللاُ فَـ ُق ْل أَفَالَ تَـتَّـ ُقو َن [يونس ]31 :وقال -عز وجل :-قُ ْل َمن بِيَ ِدهِ َملَ ُك ُ
األ َْم َر فَ َ
ٍ
ِ
ار َعلَْي ِه إِن ُكنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن َسيَـ ُقولُو َن هللاُ [املؤمنون ]88 :وقال -عز وجل -عن
ري َوَّل ُجيَ ُ
َش ْيء َو ُه َو ُجي ُ

ِ
ون ِ
الكفار :ويـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض َش ْيـئًا [النحل،]73 :
هللا َما َّلَ ْيَْلِ ُ
ََ ُ
ك َهلُ ْم ِر ْزقًا م َن َّ َ َ
ْت فَِإنَّ َ ِ
ون ِ
ِ
ع ِمن ُد ِ
ني [يونس:
ك َوَّلَ يَ ُ
هللا َما َّلَ يَن َف ُع َ
ض مر َك فَِإن فَـ َعل َ
وقال تعاىلَ :وَّلَ تَ ْد ُ
ك إِذًا م َن الظَّال ِم َ
ض ٍر فَالَ َك ِ
ِ
ف لَهُ إَِّلَّ ُه َو َوإِن يُ ِر ْد َك ِخبَ ٍْري فَالَ َر َّ
ضلِ ِه
آد لَِف ْ
اش َ
ك هللاُ بِ ُ
س ْس َ
 ،]106وقوله سبحانهَ :وإن ْيَْ َ
ادهِ وهو الْغَ ُفور َّ ِ
يصيب بِ ِه من ي َ ِ ِ ِ
يم [يونس ،]107:وقوله تعاىل أيضاًَ :ما يَـ ْفتَ ِح َّ
اَّللُ
َُ ُ َ َ
ُ
شاء م ْن عبَ َ ُ َ
الرح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لِلن ِ
يم [فاطر, ]2 :
ك َهلَا َوَما ْيُْس ْ
َّاس ِمن َّر ْمحَ ٍة فَال ممُْس َ
ك فَال ُم ْرس َل لَهُ من بَـ ْعده َو ُه َو ال َْع ِز ُيز ا ْحلَك ُ
ون َِّ
اَّلل َّل ْيَْلِ ُكو َن ِمثْـ َق َ ٍ
وقال سبحانه وتعاىل :قُ ِل ا ْد ُعوا الَّ ِذين َز َعمتُم ِمن ُد ِ
السماو ِ
ات َوَّل ِيف
َ ْ
ال ذَ َّرة ِيف َّ َ َ
األ َْر ِ
ض َوَما َهلُ ْم فِي ِه َما ِمن ِش ْر ٍك َوَما لَهُ ِم ْنـ ُهم ِمن ظَ ِه ٍري [سبأ ،]22 :أي :ليس هلم قدرة على خري وَّل
شر ،وَّل على جلب نفع ،وَّل دفع ضر يف أمر من األمور َوَما َهلُ ْم فِي ِه َما ِمن ِش ْر ٍك أي :ليس لآلهلة
الباطلة يف السموات واألرض مشاركة َّل ابخللق وَّل ابمللك وَّل ابلتصرف) (.)1
_________

((( )1الدين اخلالص)) ( )10،11 /2وانظر آايت أخرى يف هذا املعىن يف نفس املرجع (- 5 /2
 )16ويف ((توحيد اخلالق)) (ص )146 ،145 :و ((فتح اجمليد)) (ص )179 - 173 :وغريها.
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واألحاديث الشريفة يف هذا املعىن كثرية ومنها حديث وصية الرسول صلى هللا عليه وسلم َّلبن عباس
حيث جاء فيها ... (( :واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إَّل بشيء قد

كتبه هللا تعاىل لك ،وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ،مل يضروك إَّل بشيء قد كتبه هللا عليك ...
)) احلديث (.)1
وجاء يف دعائه صلى هللا عليه وسلم قوله(( :اللهم َّل مانع ملا أعطيت ،وَّل معطي ملا منعت ،وَّل ينفع

ذا اْلد منك اْلد)) ( )2فهذه كلها نصوص صرحية الدَّللة يف أن النفع والضر والرزق واخللق

والتصرف والنصر كلها من هللا عز وجل ،فلذلك َّل جيوز أن يدعى ويطلب من غريه النفع والضر أو
الرزق كما َّل جيوز أن يعتقد يف غريه أن له تصرفاً يف الكون من خلق وغريه ،فكل ذلك شرك صريح
مناقض لقول القلب.

قال الشيخ صنع هللا احلنفي رمحه هللا يف الرد على من ادعى ذلك( :هذا وإنه قد ظهر اآلن فيما بني

املسلمني مجاعات يدعون أن لألولياء تصرفاً حبياهتم وبعد مماهتم ،ويستغاث هبم يف الشدائد والبليات
وهبممهم تكشف املهمات ) .... ،قال( :وهذا كالم فيه تفريط وإفراط ،بل فيه اهلالك األبدي

والعذاب السرمدي ،ملا فيه من روائح الشرك احملقق ،ومضادة الكتاب العزيز املصدق ،وخمالفة لعقائد

األئمة وما اجتمعت عليه األمة) ،مث قال :فأما قوهلم :إن لألولياء تصرفات يف حياهتم وبعد املمات:
اخلَلْق واألَمر [األعرافِ ِ , ]54 :
فريده قوله تعاىل :أَإِلَهٌ َّمع َِّ
َّلل
َ
اَّلل [النمل ،]61 :وقوله تعاىل :أََّلَ لَهُ ْ ُ َ ْ ُ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض [الشورى , ]49 :وحنوها من اآلايت الدالة على أنه املتفرد ابخللق والتدبري
ُمل ُ
ْك َّ َ َ

والتصرف والتقدير ،وَّل شيء لغريه يف شيء ما بوجه من الوجوه فالكل حتت ملكه وقهره تصرفاً
وملكاً وإماتة وخلقاً  .)3( ) ...وقال الشيخ صديق خان يف تعليقه على قوله تعاىلَ :ويَـ ْعبُ ُدو َن ِمن
ِ
دو ِن ِ
ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
يعو َن [النحل( :]73 :ومفهوم
هللا َما َّلَ ْيَْلِ ُ
ُ
ض َش ْيـئًا َوَّلَ يَ ْستَط ُ
ك َهلُ ْم ِر ْزقًا م َن َّ َ َ
اآلية أن قول العامة :إن األنبياء واألولياء والشهداء واألئمة هلم تصرف يف العامل ،وقدرة عليه،

ولكنهم شاكرون لتقدير هللا تعاىل ،راضون بقضائه ،وَّل يقولون شيئاً وَّل يفعلون أمراً ،أدابً منهم ،ولو

شاءوا لغريوا األمور يف آن ،وسكوهتم إمنا هو تعظيماً للشرع الشريف غلط فاضح ،وكذب واضح؛

ألهنم َّل يستطيعون شيئاً َّل حاَّلً وَّل استقباَّلً ،وَّل حول هلم على ذلك أصالً ،وهذه العقيدة فيها
شرك ابهلل سبحانه وتعاىل؛ ألنه ليس يف الدار غريه داير (.)4

ومن خالل هذه النقول يتبني حكم هذه املسألة ،القطعية اجملمع عليها .و  ...يف ختام هذا املبحث

 ...أشري إىل مسألة اَّلستسقاء ابلنجوم ألن البعض قد يغلط فيها : ...

قال الشافعي يف تعليقه على حديث زيد بن خالد(( :أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر ،فأما من

قال :مطرَن بفضل هللا ورمحته فذلك مؤمن يب وكافر ابلكوكب ،وأما من قال :مطرَن بنوء كذا وكذا،
فذلك كافر يب مؤمن ابلكوكب)) ( ،)5قال رمحه هللا ... ( :ومن قال مطرَن بنوء كذا ،وهو يريد أن
النوء أنزل املاء ،كما عين بعض أهل الشرك من اْلاهلية فهو كافر ،حالل دمه إن مل يتب) ،وقال

اإلمام ابن عبد الرب يف معىن احلديث ،قال :فمعناه على وجهني :أما أحدمها :فإن املعتقد أبن النوء

هو املوجب لنزول املاء ،وهو املنشئ للسحاب دون هللا عز وجل ،فذلك كافر كفراً صرحياً ،جيب

استتابته وقتله إن أىب ،لنبذه اإلسالم ورده القرآن ،والوجه الثاين :أن يعتقد أن النوء ينزل هللا به املاء،
وأنه سبب املاء على ما قدره هللا وسبق يف علمه ،وهذا وإن كان وجهاً مباحاً ،فإن فيه أيضاً كفراً
بنعمة هللا عز وجل وجهالً بلطيف حكمته  .)6( ) ...نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري
عند السلف حملمد بن عبد هللا بن علي الوهييب86 /2 -
_________

( )1رواه الرتمذي ( )2516وأمحد ( )2669( )293 /1وأبو يعلى ( )430 /4والطرباين (/12
 )238قال الرتمذي حديث حسن صحيح ،وقال ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( :)55 /5حسن,
وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)233 /4إسناده صحيح ,وقال األلباين يف ((صحيح سنن

الرتمذي)) :صحيح.

( )2رواه البخاري ( )844ومسلم ( )593من حديث املغرية بن شعبة,
((( )3فتح اجمليد)) (ص.)175 - 173 :
((( )4الدين اخلالص)) (.)8 /2

( )5رواه البخاري ( ،)846ومسلم (.)71
( )6انظر ((تفسري القرطيب)) ( )229،23 /17وانظر تفصيل لذلك ((تيسري العزيز احلميد)) (ص:
(( )455 - 454الدين اخلالص)).)134 - 128 /2( ،
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املطلب الثاين :الشرك يف األلوهية
توحيد األلوهية :هو إفراد هللا تعاىل أبفعال العباد ،أي :إفراده – جل وعال – ابلعبادة واخلضوع

والطاعة املطلقة ،وأن َّل يشرك به أحد كائناً من كان ،وَّل يصرف شيء من العبادة لغريه تعاىل.

أي :أن هللا تعاىل وحده هو املعبود حبق ،وأن ما سواه من املعبودات كلها ابطل َّل تستحق أي شيء

من العبادة.

فمن اعتقد غري هذا ،أو قال قوَّلً ،أو فعل فعالً ،ينايف هذا املعىن ،أو أنكر حق هللا تعاىل يف ألوهيته،

أو انتقص شيئاً منه ،أو صرف شيئاً منه لغريه؛ فقد كفر ،وارتد عن اإلسالم.

فأكثر األمم السابقة ،وأكثر الناس يف اإلسالم وقعوا يف الشرك أو الكفر يف توحيد األلوهية؛ ألهنم مل

يكونوا ينكرون ربوبية هللا تعاىل؛ بل أقروا أبن هللا تعاىل هو الرب واخلالق والرازق واحملي واملميت،
ولكنهم صرفوا شيئاً من العبادة لغريه تعاىل؛ فجعلهم هللا يف عداد الكافرين إبشراكهم غريه يف العبادة.
وعبادة هللا تعاىل وحده َّل شريك له؛ هي غاية اخلالق – جل جالله – من خلق عباده ،ولذلك هي

موضوع اَّلمتحان للعبادة يف الدنيا ،قال تعاىل:
ت ا ْْلِ َّن وا ِإلنس إَِّل لِيـ ْعب ُد ِ
ون [الذارايت.]56 :
َوَما َخلَ ْق ُ
َ َ َُ
فكل اعتقاد ،أو قول ،أو عمل؛ يتضمن أحد هذين األمرين خيرج صاحبه من اإلسالم.
ب ِ
ون ِ
ِ
َّاس من يـت ِ
َّخ ُذ ِمن ُد ِ
وهنُ ْم َك ُح ِ
هللا [البقرة.]165 :
هللا أَن َداداً ُِحيبم َ
قال تعاىلَ :وم َن الن ِ َ َ
السماء بِناء وأ ِ
وقال :الَّ ِذي جعل لَ ُكم األَر ِ
السماء ماء فَأَ ْخرج بِ ِه ِمن الثَّمر ِ
ات ِر ْزقاً
ََ َ ُ ْ َ
ض ف َراشاً َو َّ َ َ َ َ
َنز َل م َن َّ َ َ
ََ
َ ََ
لَّ ُكم فَالَ َجتْعلُواْ ِ ِ
َّلل أَن َداداً َوأَنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة.]22 - 21 :
َ
ْ

ِ ِ
ٍ ِِ
ْم إَِّلَّ
وقالَ :ما تَـ ْعبُ ُدو َن ِمن ُدونِِه إَِّلَّ أ ْ
َمسَاء َمسَّْيـتُ ُم َ
آِب ُؤُكم َّما أ َ
وها أَنتُ ْم َو َ
َنز َل هللاُ هبَا من ُس ْلطَان إن ا ْحلُك ُ
ِِ
َّلل أَمر أََّلَّ تَـعب ُدواْ إَِّلَّ إِ َّايهُ ذَلِ َ ِ
ين الْ َقيِ ُم َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
َّاس َّلَ يَـ ْعلَ ُمو َن [يوسف.]40 :
ُْ
ك الد ُ
ََ
األمثلة من نواقض اإلْيان يف توحيد األلوهية والعبادة:

 -عبادة أحد مع هللا ،أو دون هللا ،أو يُدعى مع هللا تعاىل ،وأن يستغاث بغريه سبحانه؛ يف جلب

خري ،أو دفع ضر ،أو يتوكل عليه ،أو يستعاذ به ،أو خياف منه ،أو يرجى ،أو خيضع له ،أو يتقرب

إليه أبي نوع من أنواع العبادة ،أو يطاع الطاعة املطلقة ،أو حيب كحب هللا تبارك وتعاىل ،أو يعظم

كتعظيم هللا تعاىل؛ سواء كان هذا املعظم أو املدعو ملكاً ،أو نبياا ،أو ولياا ،أو قرباً ،أو حجراً ،أو

شجراً.
 الركوع ،والسجود ،والصوم ،والطواف ،والذبح ،والنذر ،واخلشوع لغري هللا تعاىل. -الطاعة واَّلنقياد لغري هللا تعاىل ،وامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

 اَّلعتقاد أبن لشخص حق تشريع ما مل أيذن به هللا تعاىل؛ من التحليل والتحرمي وسن القوانني. اَّلعتقاد أبن شرع هللا تعاىل َّل يصلح يف هذا الزمان.يكفر من أتى شيئاً من هذه النواقض ،أو رضي هبا ،أو عمل بعضها ،وإىل غري ذلك من النواقض اليت

ختص توحيد العبادة .اإلْيان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدهللا بن عبداحلميد األثري
ص170 -

()373/6

املطلب الثالث :إنكار اسم أو صفة هلل تعاىل
يقول اإلمام أمحد:

(إذا قال الرجل :العلم خملوق .فهو كافر؛ ألنه يزعم أنه مل يكن له علم حىت خلقه) .وقال أيضاً( :من

قال :القرآن خملوق .فهو عندَن كافر؛ ألن القرآن من علم هللا عز وجل ،قال هللا عز وجل :فَ َم ْن
ك فِ ِيه ِمن بـ ْع ِد ما ج َ ِ ِ
اءَن وأَبْـنَاء ُكم ونِس َ ِ
سنَا
َح َّ
آج َ
َ َ َ
اءك م َن الْعل ِْم فَـ ُق ْل تَـ َعالَ ْواْ نَ ْدعُ أَبْـنَ َ َ
ساء ُك ْم َوأَن ُف َ
اءَن َون َ
َْ َ
ِ
ِ
ني [آل عمران.)1( )]61 :
س ُك ْم ُمثَّ نَـ ْبـتَ ِه ْل فَـنَ ْج َعل لَّ ْعنَةُ هللا َعلَى الْ َكاذبِ َ
وأَن ُف َ
ويقول رمحه هللا:

(من قال إن هللا عز وجل َّل يرى يف اآلخرة فهو كافر) (.)2

وقال هارون بن معروف (:)3

(من زعم أن هللا عز وجل َّل يتكلم فهو يعبد األصنام).

وقال حممد بن مصعب العابد (:)4

(من زعم أنك َّل تتكلم وَّل تُرى يف اآلخرة فهو كافر بوجهك َّل يعرفك ،أشهد أنك فوق العرش،
فوق سبع مساوات ،وليس كما يقول أعداء هللا الزَندقة) (.)5

وقال نعيم بن محاد (( :)6من شبَّه هللا بشيء من خلقه فقد كفر ،ومن أنكر ما وصف هللا به نفسه
فقد كفر ،وليس فيما وصف به نفسه ورسوله تشبيه) ()7

وقال ابن خزْية (:)8

(من مل يقر أبن هللا على عرشه ،استوى فوق سبع مساواته ،ابئن من خلقه ،فهو كافر يستتاب ،فإن

اتب وإَّل ضربت عنقه ،وألقي على مزبلة؛ لئال يتأذى برحيه أهل القبلة وأهل الذمة) (.)9
وقال اآلجري:

(ابب ذكر اإلْيان أبن القرآن كالم هللا عز وجل ،وأن كالمه جل وعال ليس ِبخلوق ،ومن زعم أن

القرآن خملوق فقد كفر).
مث قال( :اعلموا رمحنا هللا وإايكم أن قول املسلمني الذين مل تزغ قلوهبم عن احلق ووفقوا للرشاد قدْياً
وحديثاً؛ أن القرآن كالم هللا عز وجل ليس ِبخلوق ،ألن القرآن من علم هللا تعاىل ،وعلم هللا َّل يكون
خملوقاً تعاىل هللا عز وجل عن ذلك ،دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة رضي هللا عنهم،
وقول أئمة املسلمني رمحة هللا تعاىل عليهمَّ ،ل ينكر هذا إَّل جهمي خبيث ،واْلهمية عند العلماء

كفار) (.)10
وقال هارون الفروي (:)11
_________

((( )1السنة)) لإلمام عبد هللا بن اإلمام أمحد ( , )103 ،102 /1وانظر ( )385 /2و ((أصول
اعتقاد أهل السنة واْلماعة للاللكائي)) ( )406 ،405 /3و ((الشريعة)) (ص )80 :لآلجري.

((( )2مسائل اإلمام أمحد)) أليب داوود ((عقائد السلف)) (ص , )105 :وانظر ((الشريعة)) (ص:
 )255لآلجري.

( )3أبو علي هارون بن معروف املروزي البغدادي ،وثقة أبو حامت وغريه مات سنة  231هـ.
( )4هو أبو جعفر ،حممد بن صعب ،أحد العبَّاد املشهورين ،والقراء املعروفني ،أثىن عليه أمحد بن
حنبل ووصفه ابلسنة ،مات ببغداد سنة 228هـ .انظر(( :اتريخ بغداد)) (.)279 /3

((( )5اتريخ بغداد)) ( )173 /1وقال احملقق :إسناده صحيح ،وانظر ((خمتصر العلو)) (ص:
 )183للذهيب.

( )6هو نعيم بن محاد اخلزاعي الفرضي املروزي ،احلافظ ،أحد علماء احلديث ،له تصانيف ،نصر

السنة ،ومات يف حمنة القول خبلق القرآن سنة  229هـ .انظر(( :سري أعالم النبالء)) ()595 /10

و ((شذرات الذهب)) (.)67 /2

((( )7أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) للاللكائي ( )406 /3وانظر ((خمتصر العلو)) للذهيب
(ص.)184 :
( )8حممد بن إسحاق بن خزْية النيسابوري الشافعي ،إمام األئمة ،صاحب التصانيف ،حافظ فقيه،

نصر السنة ورد على املبتدعة ،تويف سنة  321هـ .انظر(( :طبقات الشافعية)) ( )109 /3و ((سري

أعالم النبالء)) (.)365 /14

((( )9خمتصر العلو)) للذهيب (ص )225 :وانظر ((سري أعالم النبالء)) (.)373 /14
((( )10الشريعة)) لآلجري (ص.)75 :

( )11هارون بن موسى الفروي املدين ،روى عنه الرتمذي والنسائي وغريمها ،مات سنة  253هـ.
انظر(( :هتذيب التهذيب)) (.)13 /11

()374/6

(مل أمسع أحداً من أهل العلم ابملدينة وأهل السنن إَّل وهم ينكرون على من قال :القرآن خملوق.

ويكفرونه) (.)1

وقال النووي:

(قال املتويل :لو نفى ما هو اثبت للقدمي ( )2ابإلمجاع ،ككونه عاملاً قادراً  ...كان كافراً) (.)3

ويقول ابن تيمية:

(والذي عليه مجهور السلف أن من جحد رؤية هللا يف الدار اآلخرة فهو كافر ،فإن كان ممن مل يبلغه

العلم يف ذلك ،عرف ذلك ،كما يعرف من مل تبلغه شرائع اإلسالم ،فإن أصر على اْلحود بعد بلوغ

العلم له فهو كافر) (.)4

ويقول أيضاً:
(القول أبن هللا تعاىل فوق العامل معلوم ابَّلضطرار من الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة بعد تدبر
ذلك .وهلذا كان السلف مطبقني على تكفري من أنكر ذلك ،ألنه عندهم معلوم ابَّلضطرار من

الدين) (.)5

وجاء يف (الفتاوى البزازية):

(جيب إكفار القدرية يف نفيهم كون الشر من خلق هللا تعاىل ،ويف دعواهم أن كل فاعل خالق فعل
نفسه) (.)6

وقال املرداوي:
(من أشرك ابهلل ،أو جحد ربوبيته ،أو وحدانيته ،أو صفة من صفاته كفر بال نزاع يف اْلملة) (.)7
نواقض اإلْيان القولية والعملية لعبد العزيز بن حممد بن علي العبد اللطيف  -ص118

_________

((( )1الشريعة)) لآلجري (ص.)78 :

( ))]9783[ )2لفظ (القدمي) من األلفاظ اجململة ،واملتعني أن يوصف ربه سبحانه ابأللفاظ
الشرعية.

((( )3روضة الطالبني)) (.)64 /10
((( ))]9785[ )4جمموع الفتاوى)) (.)486 /6
((( ))]9786[ )5درء تعارض العقل والنقل)) ( )27 ،26 /7ابختصار ،وانظر (،396 /9

.)370

((( ))]9787[ )6الفتاوى البزازية)) (.)319 ،318 /6

((( ))]9788[ )7اإلنصاف)) ( )326 /10وانظر ((املبدع شرح املقنع)) ( )171 /9و
((الفروع)) ( )164 /6و ((كشاف القناع)) ( )168 /6و ((شرح منتهى اإلرادات)) (.)386 /3

()375/6

املطلب الرابع :اإلعراض عن دين هللا
اإلعراض عن دين هللا َّل يتعلمه وَّل يعمل به ذكر اإلمام ابن القيم -رمحه هللا -واإلمام حممد بن عبد
الوهاب وأئمة الدعوة اإلعراض كناقض من نواقض اإلسالم ،فما املقصود ابإلعراض؟ وما هو

اإلعراض املناقض لإلسالم؟
أ -مفهوم اإلعراض:

ورد ذكر اإلعراض يف القرآن الكرمي يف أكثر من مخسني موضعاً ( ،)1سنستعرض بعضها ،وننقل شيئاً
من أقوال املفسرين حوهلا ،وقبل ذلك نشري إبجياز إىل كالم أهل اللغة يف معىن اإلعراض ،مث نذكر

اخلالصة.

قال يف اللسان ... ( :واملعرض :الذي يستدين ممن أمكنه من الناس .. ،وقال األصمعي :قوله فادَّان

معرضاً :أي أخذ الدين ومل يبال أن َّل يؤديه ،وَّل ما يكون من التبعة ... ،وقيل :إن أراد أن يعرض

إذا قيل له َّل تستدن فال يقبل ،من أعرض عن الشيء إذا وَّله ظهره ،وقيل :أراد معرضاً عن األداء

مولياً عنه) (.)2

(واإلعراض عن الشيء :الصد عنه ،وأعرض عنه :صد) (( .)3واإلعراض الصدود ،أعرض عنه :صد

ووىل) (.)4

وقال يف اللسان يف معىن التويل (وتوىل عنه :أعرض :ووىل هارابً :أي أدبر  ...وقد وىل الشيء وتوىل
إذا ذهب هارابً ومدبراً ،وتوىل عنه إذا أعرض ،والتويل يكون ِبعىن اإلعراض ،ويكون ِبعىن اَّلتباع،
ِ
َّ
ِ
ريُك ْم ُمثَّ َّل يَ ُكونُوا أ َْمثَالَ ُك ْم [حممد ]38 :أي :إن تعرضوا
قال هللا تعاىلَ :وإن تَـتَـ َول ْوا يَ ْستَـ ْبد ْل قَـ ْوًما غَ ْ َ
عن اإلسالم  .)5( ) ...وقال الراغب األصفهاين( :وقوهلم :توىل) إذا عدي بنفسه اقتضى معىن

الوَّلية وحصوله يف أقرب املواضع منه ،يقال :وليت مسعي ،ووليت عيين كذا ،ووليت وجهي كذا
اها [البقرة ]144 :وإذا عدي ِبن لفظاً أو
َّك قِ ْبـلَةً تَـ ْر َ
أقبلت به عليه ،قال هللا عز وجل :فَـلَنُـ َولِيَـن َ
ضَ
ِ
ِِ
َّ
ين [آل عمران]144 :
تقديراً اقتضى معىن اإلعراض وترك قربة  ..فَِإن تَـ َول ْواْ فَِإ َّن هللاَ َعل ٌ
يم ِابل ُْم ْفسد َ
إَِّل َمن تَـ َو َّىل َوَك َف َر [الغاشية ]23 :والتويل قد يكون ابْلسم ،وقد يكون برتك اإلصغاء واَّلئتمار)
(.)6

وقال أبو البقاء الكفوي يف (الكليات)( :اإلعراض :أن تويل الشيء عرضك :أي جانبك وَّل تقبل
عليه ،والتويل :اإلعراض مطلقاً ،وَّل يلزمه اإلدابر  ...واإلعراض :اَّلنصراف عن الشيء ابلقلب،

قال بعضهم :املعرض واملتويل يشرتكان يف السلوك إَّل أن املعرض أسوأ حاَّلً  ...وغاية الذم اْلمع

بينهما) (.)7

وبعد هذه اإلشارة السريعة للمعىن اللغوي نستعرض بعض اآلايت املتعلقة ابملوضوع مع ذكر أقوال

بعض املفسرين.

 - 1قال تعاىل :ومن أَظْلَم ِممَّن ذُكِر ِِباي ِ ِ
ض َع ْنـ َها [السجدة .]22 :قال اإلمام
ت َربِه ُمثَّ أَ ْع َر َ
َ َ
ََ ْ ُ

القرطيب( :مث أعرض عنها برتك القبول) ( )8وقال احلافظ ابن كثري -رمحه هللا( -أي :تناساها،

وأعرض عنها ،ومل يصغ هلا وَّل ألقى إليها ابَّلً) (.)9
_________

((( )1املعجم املفهرس)) (ص.)458 ،457 :
((( )2لسان العرب)) ( )176 /7انظر ((املفردات)) (ص )330 :للراغب األصفهاين و ((خمتار

الصحاح)) (ص )425 :و ((النهاية)) (.)209 /3

((( )3لسان العرب)) (.)182 /7

((( )4اإلفصاح يف فقه اللغة)) (.)195 /1
((( )5لسان العرب)) (.)415 /15

((( )6املفردات)) (ص ،)534 :انظر ((الكليات)) (ص )280 :أليب البقاء الكفوي.
((( )7الكليات)) (ص.)28 :

((( )8اْلامع ألحكام القرآن)) (.)108 /14
((( )9تفسري ابن كثري)) (.)91 /3
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وقال اإلمام الشوكاين -رمحه هللا( :-أيَّ :ل أحد أظلم لنفسه ممن وعظ ِبايت ربه التنزيلية أو

التكوينية أو جمموعهما فتهاون هبا ،وأعرض عن قبوهلا ،ومل يتدبرها حق التدبر ،ويتفكر فيها حق

التفكر) ( ،)1وقال حممد األمني الشنقيطي -رمحه هللا( :-فأعرض عنها :أي توىل وصد عنها) (.)2
 - 2قال سبحانه :اق َْرتب لِلن ِ ِ
ضو َن [األنبياء ]1 :قال أبو حيان -رمحه
س ُاهبُ ْم َو ُه ْم ِيف غَ ْفلَ ٍة َّم ْع ِر ُ
ََ
َّاس ح َ

هللا( :-الغفلة عن الشيء ،واإلعراض عنه متنافيان ،لكن جيمع بينهما ابختالف حالني ،أخرب عنهم،

أوَّلً :أهنم َّل يتفكرون يف عاقبة بل هم غافلون عما يئول إليه أمرهم ،مث أخرب اثنياً ،أهنم إذا نبهوا من

سنة الغفلة وذكروا ِبا يئول إليه أمر احملسن واملسيء أعرضوا عنه ومل يبالوا بذلك) (.)3
ض َع ْنهُ فَِإنَّهُ َْحي ِم ُل يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة ِو ْزًرا [طه( ]100 :أي :أعرض عنه فلم
 - 3قال عز وجلَ :م ْن أَ ْع َر َ
يؤمن به ،وَّل عمل ِبا فيه) (.)4
ضو َن [األنبياء ،]34 :قال أبو حيان  -رمحه
 - 4وقال تعاىل :بَ ْل أَ ْكثَـ ُرُه ْم َّل يَـ ْعلَ ُمو َن ا ْحلَ َّق فَـ ُهم م ْع ِر ُ

هللا ( :-والظاهر أن اإلعراض متسبب عن انتفاء العلم ملا فقدوا التمييز بني احلق والباطل أعرضوا

عن احلق ،وقال ابن عطية مث حكم عليهم تعاىل أبن أكثرهم َّل يعلمون احلق إلعراضهم عنه ،وليس

املعىن فهم معرضون؛ ألهنم َّل يعلمون ،بل املعىن فهم معرضون ولذلك َّل يعلمون احلق) (.)5
ِ ِ
ص َع ًدا [اْلن.]17 :
 - 5وقال سبحانهَ :وَمن يُـ ْع ِر ْ
ض َعن ذ ْك ِر َربِه يَ ْسلُكْهُ َع َذ ًااب َ

قال اإلمام القرطيب -رمحه هللا( :-يعين القرآن ،قاله ابن زيد ،ويف إعراضه عنه وجهان :أحدمها :عن
القبول ،إن قيل يف أهل الكفر ،الثاين عن العمل ،إن قيل إهنا يف املؤمنني) (.)6

ضو َن [البقرة ]83 :قال ابن عباس رضي هللا
 - 6وقال تعاىلُ :مثَّ تَـ َولَّْيـتُ ْم إَِّلَّ قَلِيالً ِمن ُك ْم َوأَنتُم ِم ْع ِر ُ
عنهُ :مثَّ تَـ َولَّْيـتُ ْم :أعرضتم عن طاعيت ،إَِّلَّ قَلِيالً ِمن ُك ْم قال :القليل الذين اخرتهتم لطاعيت ،وسيحل

عقايب عمن تويل وأعرض عنها) (.)7
ضو َن ،أي تركتم ذلك كله (.)8
وقال أيضاًُ :مثَّ تَـ َولَّْيـتُ ْم إَِّلَّ قَلِيالً ِمن ُك ْم َوأَنتُم ِم ْع ِر ُ
ضو َن [آل عمران ]23 :قال اإلمام الطربي -رمحه
 - 7قال سبحانهُ :مثَّ يَـتَـ َو َّىل فَ ِري ٌق ِم ْنـ ُه ْم َو ُهم م ْع ِر ُ
هللا( :-مث يستدبر عن كتاب هللا الذي دعا إىل حكمه ،معرضاً عنه منصرفاً ،وهو حبقيقته وحجته
عامل) (.)9

وورد يف القرآن الكرمي ذكر التويل ِبعىن اإلعراض ،وترك الطاعة مثل:
ك فَـلَوَّلَ فَ ْ ِ
ِ ِ ِ
اَّلل َعلَي ُكم ور ْمحَتُهُ لَ ُكنتُم ِمن ْ ِ
ين
 - 8قوله سبحانهُ :مثَّ تَـ َولَّْيـتُم من بَـ ْعد َذل َ ْ
ض ُل َّ ْ ْ َ َ
اخلَاس ِر َ
َ
(مثَّ تَـ َولَّْيـتُم مث أعرضتم ،وإمنا هو (تفعلتم) من قوهلم:
[البقرة ،]64 :قال ابن جرير -رمحه هللاُ :-
وَّلين فالن دبره .إذا استدبر عنه وخلفه خلف ظهره ،مث يستعمل ذلك يف كل اترك طاعة أمر هبا)
(.)10
_________

((( )1فتح القدير)) (.)296 /3
((( )2أضواء البيان)) (.)124 /4
((( )3البحر احمليط)) (.)296 /6
((( )4فتح القدير)) (.)385 /3
((( )5البحر احمليط)) ( )306 /6انظر ((فتح القدير)) (.)403 /3
((( )6اْلامع ألحكام القرآن)) ( )19 /19انظر (.)108 /14
((( )7تفسري الطربي)) ( )299 /2حتقيق أمحد شاكر.،
((( )8تفسري الطربي)) (.)299 /2
((( )9تفسري الطربي)) (.)291 /6
((( )10تفسري الطربي)) ( )162 /2انظر (.)562 /8 ،483 ،477 /6 ,115 /3
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ك و ِعن َدهم التـَّوراةُ فِيها حكْم ِ
 - 9وقال تعاىل :وَكي َ ِ
ك
ك َوَما أ ُْولَئِ َ
هللا ُمثَّ يَـتَـ َولَّ ْو َن ِمن بَـ ْع ِد َذلِ َ
َْ
ف ُحيَك ُمونَ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ
ِ
ني [املائدة ]43 :قال اإلمام الطربي( :يَـتَـ َولَّ ْو َن يقول :يرتكون احلكم به ،بعد العلم حبكمي
ِابل ُْم ْؤمنِ َ
فيه ،جرأة علي وعصياَنً يل) (.)1

وقال -رمحه هللا( :-وأصل التويل عن الشيء اَّلنصراف عنه .)2( ) ...

 - 10وورد لفظ التويل ِبعىن التويل عن الطاعة يف مواضع من القرآن ،كقوله تعاىل :فإن تطيعوا
يؤتكم هللا أجراً حسناً وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاابً أليماً [الفتح.]16 :
ِ
ب َوتَـ َو َّىل [الليل ]16 - 15 :وقوله عز وجل :فَال
وقوله سبحانهَّ :ل يَ ْ
ص َ
الها إََِّّل األَ ْش َقى الَّذي َك َّذ َ
ِ
ب َوتَـ َو َّىل [القيامة ]32 - 31 :قال شيخ اإلسالم( :فالتكذيب للخرب،
صلَّى َولَكن َك َّذ َ
ص َّد َق َوَّل َ
َ
والتويل عن األمر ،وإمنا اإلْيان تصديق الرسل فيما أخربوا ،وطاعتهم فيما أمروا) (.)3
وقال يف موضع آخر تعليقاً على هذه اآلايت( :فعلم أن التويل ليس هو التكذيب ،بل هو التويل عن
الطاعة ،فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخرب ،ويطيعوه فيما أمر ،وضد التصديق
التكذيب ،وضد الطاعة ،التويل) (.)4
وقال -رمحه هللا( :-واملتويل هو العاصي املمتنع عن الطاعة) (.)5
اخلالصة:

بعد هذا اإلجياز لكالم أهل اللغة واملفسرينْ ،يكن أن نستخلص من معاين اإلعراض ما يلي:

 - 1أييت ِبعىن :عدم اَّلستماع ألوامر هللا عز وجل ،وعدم املباَّلة هبا أو التفكر فيها وهو الغالب.
 - 2وأييت ِبعىن :عدم القبول هلا ،وهذا أييت بعد اَّلستماع هلا والتذكري هبا.
 - 3وأييت ِبعىن اَّلمتناع والتويل عن الطاعة ،وهذا يكون بعد اَّلستماع والقبول.
 - 4وأييت ِبعىن :ترك العمل.
 - 5وأييت ِبعىن :الصدود.

 - 6وأييت ِبعىن :ترك حكم هللا ،واَّلنصراف عنه مع العلم حبقيقته.
وحاصل ذلك يرجع إىل ثالثة أمور:
األول :يتعلق ابلعلم (قول القلب) ،من عدم اَّلستماع ،وعدم املباَّلة.

الثاين :يتعلق ابلعمل (عمل القلب واْلوارح).

أ  -عمل القلب :من عدم القبول واَّلستسالم.

ب -عمل اْلوارح :من اَّلمتناع وترك العمل ،والتويل عن الطاعة.
الثالث :اإلعراض عن حكم هللا والتحاكم إليه.
فهذا هو مفهوم اإلعراض ،وهذه هي أنواعه وحاَّلته.

ب -اإلعراض املكفر وغري املكفر

بعد ذكر مفهوم اإلعراض وحاَّلته ،يرد علينا هذا التساؤل ،ما اإلعراض الذي هو َنقض من نواقض

اإلسالم؟ ذكر اإلمام ابن القيم -رمحه هللا -من أنواع الكفر األكرب :كفر اإلعراض ،وعرفه قائالً:
(وأما كفر اإلعراض :فإن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسولَّ ،ل يصدقه وَّل يكذبه وَّل يواليه وَّل
يعاديه ،وَّل يصغي إىل ما جاء به البتة) ( ،)6وفصل ذلك يف موضع آخر فقال .. ( :إن العذاب
يستحق بسببني ،أحدمها :اإلعراض عن احلجة وعدم إرادهتا والعمل هبا وِبوجبها ،والثاين :العناد هلا

بعد قيامها وترك إرادة موجبها ،فاألول كفر إعراض ،والثاين كفر عناد ،وأما كفر اْلهل مع عدم قيام
احلجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى هللا التعذيب عنه حىت تقوم حجة الرسل) (.)7
_________

((( )1تفسري الطربي)) ( )366 /10انظر (.)575 ،392 /10
((( )2تفسري الطربي)) (.)377 /10
((( )3اإلْيان)) (ص.)56 :
((( )4اإلْيان)) (ص.)137 :

((( )5اإلْيان األوسط)) (ص.)154 :
((( )6مدارج السالكني)) ( )367 ،366 /1انظر ((مفتاح دار السعادة)) (ص.)94 :

((( )7طريق اهلجرتني)) (ص )384 :انظر ما قبلها ،وانظر ((مفتاح دار السعادة)) (ص )44 :و
((إرشاد الطالب)) (ص.)13 ،12 :
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فاإلعراض املكفر على حسب ما ذكره هو نوع من الالمباَّلة فال يسمع احلجة ،وَّل يبحث عنها ،وَّل
يفكر يف ذلك ،وَّل يعين ذلك أن اإلمام حيصر كفر اإلعراض ِبا ينايف قول القلب فقط ،لكنه َّل
يسمي يف كالمه ترك العمل بعد العلم كفر إعراض ،وإمنا يطلق عليه كفر عناد وهو نفسه كفر

اإلعراض من جهة التويل وترك العمل واَّلمتناع ....
كذلك ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -كفر اإلعراض املنايف لقول القلب حيث قال:

(والكفر أعم من التكذيب فكل من كذب الرسول كافر ،وليس كل كافر مكذابً ،بل من يعلم صدقه،
ويقر به وهو مع ذلك يبغضه أو يعاديه كافر ،أو من أعرض فلم يعتقد َّل صدقه وَّل كذبه كافر وليس

ِبكذب) (.)1

وكذلك اإلمام حممد بن عبد الوهاب -رمحه هللا -ذكر ضمن نواقض اإلسالم (العاشر :اإلعراض عن
دين هللا َّل يتعلمه وَّل يعمل به ،والدليل قوله تعاىل :ومن أَظْلَم ِممَّن ذُكِر ِِباي ِ ِ
ض َع ْنـ َها إِ ََّن
ت َربِه ُمثَّ أَ ْع َر َ
َ َ
ََ ْ ُ
ِ
ِ
ني ُمنتَ ِق ُمو َن [السجدة ،)2( ]22 :فاإلمام كما يبدو من كالمه يعترب جهل أصول الدين
م َن ال ُْم ْج ِرم َ
واإلعراض عن تعلمه مع القدرة كفر أكرب وكذلك ترك العمل بعد ما يعلم.
أما الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ -رمحه هللا -فقد أجاب إجابة شاملة

وموجزة حينما سئل عن اإلعراض الناقض لإلسالم ،فقال( :إن أحوال الناس تتفاوت تفاواتً عظيماً
وتفاوهتم حبسب درجاهتم يف اإلْيان إذا كان أصل اإلْيان موجوداً والتفريط والرتك إمنا هو فيما دون

ذلك من الواجبات واملستحبات ،وأما إذا عدم األصل الذي يدخل به اإلسالم وأعرض عن هذا
ابلكليه ،فهذا كفر إعراض ،فيه قوله تعاىل :ولََق ْد ذَرأْ ََن ِْل َهن ِ
وب َّلَّ
ريا ِم َن ا ْْلِ ِن َوا ِإل ِ
نس َهلُ ْم قُـلُ ٌ
َ
َّم َكث ً
َ َ َ
ني َّلَّ يـ ْب ِ
ِ
ك
َض مل أ ُْولَئِ َ
ك َكاألَنْـ َع ِام بَ ْل ُه ْم أ َ
ص ُرو َن ِهبَا َوَهلُ ْم آذَا ٌن َّلَّ يَ ْس َم ُعو َن ِهبَا أ ُْولَئِ َ
يَـ ْف َق ُهو َن هبَا َوَهلُ ْم أَ ْع ٌُ ُ
ِ
ش ُرهُ يَـ ْوَم
ضن ًكا َوَْحن ُ
ض َعن ِذ ْك ِري فَِإ َّن لَهُ َمعِي َ
شةً َ
ُه ُم الْغَافلُو َن [األعراف ،]179 :وقولهَ :وَم ْن أَ ْع َر َ
ال ِْقيَ َام ِة أَ ْع َمى [طه ،]124 :ولكن عليك أن تعلم أن املدار على معرفة حقيقة األصل وحقيقة
القاعدة وإن اختلف التعبري واللفظ) (.)3
فالشيخ عبد اللطيف  -رمحه هللا  -بني ووضح أنه إذا اختل األصل (أي أصل اإلْيان ) ...

ابإلعراض التام عن قول القلب أو عمله ،أو قول اللسان أو جنس عمل اْلوارح فهذا هو اإلعراض
الناقض ألصل اإلْيان ،أما ترك الواجبات واملستحبات واإلعراض عن فعلها فال يعد ضمن اإلعراض
املكفر ،ويالحظ يف كالم الشيخ أنه مل يذكر ترك األركان ضمن اإلعراض غري الناقض ولعل ذلك

للخالف املشهور حول حكم اترك األركان ،وخاصة الصالة.
_________

((( )1التسعينية)) (.)166 /5
((( )2الرسائل الشخصية)) (ص.)214 :
((( )3منهاج أهل احلق واَّلتباع)) (ص , )65 ،64 :للشيخ سليمان بن سحمان انظر ((منهاج
التأسيس والتقديس)) (ص , )228 ،227 :للشيخ عبد اللطيف.
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كذلك من صور اإلعراض املكفر ،اإلعراض عن حكم هللا عز وجل ورسوله صلى هللا عليه وسلم،
ِ
َّلل وِاب َّلر ُس ِ
ك
ك َوَما أ ُْولَئِ َ
ول َوأَطَ ْعنَا ُمثَّ يَـتَـ َو َّىل فَ ِري ٌق ِم ْنـ ُهم ِمن بَـ ْع ِد ذَلِ َ
قال تعاىلَ :ويَـ ُقولُو َن َ
آمنَّا ِاب َّ َ
ِابلْم ْؤِمنِني وإِذَا دعوا إِ َىل َِّ
ضو َن َوإِن يَ ُكن َّهلُُم ا ْحلَ مق َأيْتُوا
اَّلل َوَر ُسولِ ِه لِيَ ْح ُك َم بَـ ْيـنَـ ُه ْم إِذَا فَ ِري ٌق ِم ْنـ ُهم م ْع ِر ُ
ُ َ َ ُُ
ِ ِ
يف َّ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن
ض أَِم ْارَاتبُوا أ َْم َخيَافُو َن أَن َِحي َ
اَّللُ َعلَْي ِه ْم َوَر ُسولُهُ بَ ْل أ ُْولَئِ َ
ني أَِيف قُـلُوهبِِم َّم َر ٌ
إِلَْيه ُم ْذعنِ َ
إِ َّمنَا َكا َن قَـو َل الْم ْؤِمنِني إِ َذا دعوا إِ َىل َِّ
ك ُه ُم
اَّلل َوَر ُسولِ ِه لِيَ ْح ُك َم بَـ ْيـنَـ ُه ْم أَن يَـ ُقولُوا َِمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا َوأ ُْولَئِ َ
ْ ُ َ ُُ
ال ُْم ْفلِ ُحو َن [النور ،]51 - 47 :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا -يف تعليقه على هذه
اآلايت( :فبني سبحانه أن من توىل عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من املنافقني وليس

ِبؤمن ،وإن املؤمن هو الذي يقول مسعنا وأطعنا ،فإذا كان النفاق يثبت ويزول اإلْيان ِبجرد اإلعراض

عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إىل غريه مع أن هذا ترك حمض ،وقد يكون سببه قوة الشهوة

فكيف ابلنقض والسب وحنوه) ( ،)1فشيخ اإلسالم يبني أن اإلْيان يزول ِبجرد اإلعراض والرتك
احملض حلكم الرسول صلى هللا عليه وسلم ،حىت لو مل يقرتن هبذا الرتك استحالل أو جحود وهللا

أعلم.

ِِ
ِ ِ
الر ُس ِ
ودا
َنز َل هللاُ َوإِ َىل َّ
صدمو َن َع َ
ول َرأَيْ َ
ص ُد ً
ت ال ُْمنَافق َ
ني يَ ُ
يل َهلُ ْم تَـ َعالَ ْواْ إِ َىل َما أ َ
نك ُ
وقال تعاىلَ :وإ َذا ق َ
[النساء , ]61 :قال اإلمام ابن القيم يف معىن هذه اآلية( :فجعل اإلعراض عما جاء به الرسول

واَّللتفات إىل غريه هو حقيقة النفاق ،كما أن حقيقة اإلْيان هو حتكيمه وارتفاع احلرج عن الصدور

حبكمه والتسليم ملا حكم به رضى واختيار وحمبة فهذا حقيقة اإلْيان ،وذلك اإلعراض حقيقة النفاق

.)2( ) ...
وإذاً نستخلص من كالم األئمة يف تفسريهم لآلايت وكالمهم عن كفر اإلعراض أن اإلعراض الناقض
لإلسالم هو إعراض عن أصل اإلْيان ،إما أن يعرض إعراضاً اتماً عن تعلم أصول الدين مع قدرته

على ذلك أو عن قبوهلا واَّلنقياد القليب هلا ،أو يعرض إعراضاً اتماً عن العمل ابْلوارح (أن يرتك
جنس العمل) ،أو يعرض عن حكم هللا ورسوله .نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند

السلف حملمد بن عبد هللا بن علي الوهييب– 121 /2
_________

((( )1الصارم املسلول)) (ص.)39 :
((( )2خمتصر الصواعق املرسلة)) ( )353 /3انظر ((تيسري العزيز احلميد)) (ص.)557 :

()380/6

املطلب اخلامس :الشك يف حكم من أحكام هللا أو خرب من أخباره
ذكر علماء السنة أن من شروط َّل إله إَّل هللا (اليقني املنايف للشك) ،واستدلوا لذلك بنصوص كثرية
منها قوله صلى هللا عليه وسلم ((  ...أشهد أن َّل إله إَّل هللا وأين رسول هللا َّل يلقى هللا هبما غري

شاك فيهما إَّل دخل اْلنة)) ( )1وقوله صلى هللا عليه وسلم أليب هريرة ((اذهب بنعلي هاتني فمن
لقيت من وراء هذا احلائط يشهد أن َّل إله إَّل هللا مستيقناً هبا قلبه فبشره ابْلنة)) ( ،)2قال الشيخ

حافظ حكمي – رمحه هللا  -موضحاً هذا الشرط( :أبن يكون قائلها مستيقناً ِبدلول هذه الكلمة

يقيناً جازماً ،فإن اإلْيان َّل يغين فيه إَّل علم اليقني َّل علم الظن ،فكيف إذا دخله الشك ،قال هللا -
ِ
ِِ
ِ َّ ِ
اه ُدوا ِأب َْم َواهلِِ ْم َوأَن ُف ِس ِه ْم ِيف َسبِ ِ
يل
آمنُوا ِاب ََّّلل َوَر ُسوله ُمثَّ َملْ يَـ ْرَاتبُوا َو َج َ
ين َ
عز وجل  :-إِ َّمنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
َِّ
الص ِ
ادقُو َن [احلجرات ،]15 :فاشرتط يف الصدق إْياهنم ابهلل ورسوله كوهنم مل يراتبوا،
ك ُه ُم َّ
اَّلل أ ُْولَئِ َ
( )3أي :مل يشكوا ،فأما املراتب فهو من املنافقني -والعياذ ابهلل -الذين قال هللا تعاىل فيهم :إِ َّمنَا
هلل والْيـوِم ِ
ِ
ِ
يستَأ ِْذنُ َ َّ ِ
ِ
رت َّد ُدو َن [التوبة،]45 :
اآلخ ِر َو ْارَاتبَ ْ
ت قُـلُ ُ
ين َّلَ يُـ ْؤمنُو َن ِاب َ َ ْ
وهبُ ْم فَـ ُه ْم ِيف َريْب ِه ْم يَ ََ
َْ
ك الذ َ
مث ذكر احلديثني السابقني وعلق عليهما قائالً( :فاشرتط يف دخول قائلها اْلنة أن يكون مستيقناً هبا
قلبه غري شاك فيها ،وإذا انتفى الشرط انتفى املشروط) (.)4

_________

( )1رواه مسلم )27( ،من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه مسلم (.)31

( )3الريب والريبة :الشك والظن والتهمة قال القتييب :الريبة والريب :الشكَّ ،ل ريب فيهَّ :ل شك
فيه ،قال تعاىل :ذَلِ َ ِ
ب فِ ِيه *البقرة *2 :أي َّل شك فيه(( ،لسان العرب)) (/1
ك الْكتَ ُ
اب َّلَ َريْ َ
 , )442قال ابن أيب حامتَّ( :ل أعلم يف هذا خالفاً) ((تفسري ابن كثري)) ( )71 /1انظر ((تفسري
الطربي)) ( )229 ،228 /1حتقيق أمحد شاكر.
((( )4معارج القبول)) (.)379 ،378 /1

()381/6

قال اإلمام ابن القيم – رمحه هللا – موضحاً منزلة اليقني وأمهيتها ،ومعارضتها لكل شك وريب:

(فاليقني روح أعمال القلوب اليت هي أرواح أعمال اْلوارح ،وهو حقيقة الصديقية ،وهو قطب هذا

الشأن الذي عليه مداره ومىت وصل اليقني إىل القلب امتأل نوراً وإشراقاً ،وانتفى عنه كل ريب وشك

وسخط) مث ذكر من تعريفات اليقني (املكاشفة ،وهو على ثالثة أوجه :مكاشفة يف األخبار ،ومكاشفة

إبظهار القدرة ،ومكاشفة القلوب حبقائق اإلْيان ،ومراد القوم ابملكاشفة :ظهور الشيء للقلب حبيث

يصري نسبته إليه كنسبة املرئي إىل العني ،فال يبقى معه شك وَّل ريب أصالً ،وهذا هناية اإلْيان ،وهو
مقام اإلحسان) ( ،)1إذاً هناك ترابط بني اليقني واإلحسان ،فغاية اليقني ،هي اإلحسان ،لكن

اإلحسان يف عمل اْلوارح ،واليقني يف عمل القلب ،وكذلك هناك ترابط بني العلم واليقني ،فالعلم

أول اليقني ( ،)2وليس مقصودَن هنا الكالم عن اليقني وأنواعه ودرجاته ،وإمنا املقصود اإلشارة إىل

اليقني الذي هو شرط يف اإلْيان والنجاة يف اآلخرة ،وكذلك الكالم عن الشك الذي هو َنقض من

نواقض أصل اإلْيان ،فأما اليقني الذي هو شرط يف صحة اإلْيان فهو حقيقة العلم أبن َّل إله إَّل هللا

وأن حممداً رسول هللا ،ومن مث ذكر بعض العلماء (العلم) شرطا مستقال من شروط الشهادتني
ني والْم ْؤِمنَ ِ
ك ولِل ِ ِ
اَّللُ و ْ ِ ِ ِ
ات َو َّ
اَّللُ يَـ ْعلَ ُم
ْم ْؤمن َ َ ُ
استَـ ْغف ْر ل َذنب َ َ ُ
مستدلني بقوله تعاىل :فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ َّل إِلَهَ إَِّل َّ َ
ُمتَـ َقلَّبَ ُك ْم َوَمثْـ َوا ُك ْم [حممد ،]91 :وقول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :من مات وهو يعلم أنه َّل إله
إَّل هللا دخل اْلنة)) ( )3فمن شك يف هللا أو يف رسوله وما جاء به عن هللا فهو كافر َّل شهادة له وَّل
إْيان ( ،)4فالشك نقيض اليقني (( ،)5وهو الرتدد بني شيئني ،كالذي َّل جيزم بصدق الرسول صلى
هللا عليه وسلم وَّل بكذبه ،وَّل جيزم بوقوع البعث وَّل عدم وقوعه .)6( ) ..

قال اإلمام ابن القيم – رمحه هللا – يف معرض كالمه عن أنواع الكفر األكرب( :أما كفر الشك :فإنه َّل

جيزم بصدقه وَّل يكذبه ،بل يشك يف أمره ،وهذا َّل يستمر شكه إَّل إذا ألزم نفسه اإلعراض عن
النظر يف آايت صدق الرسول صلى هللا عليه وسلم مجلة ،فال يسمعها وَّل يلتفت إليها ،وأما مع
التفاته إليها ونظره فيها ،فإنه َّل يبقى معه شك .)7( ) ...

فكفر الشك – كما يظهر من كالم األئمة ،يشبه كفر اإلعراض ،إَّل أن كفر اإلعراض يتعلق بعمل
القلب فال يلزم أن يكون صاحبه جاهالً ،أما كفر الشك فيتعلق بقول القلب بسبب اختالل شرط

العلم وهللا أعلم.

بعض األمثلة اليت ذكرها العلماء حول كفر الشك:
_________

((( )1مدراج السالكني)) (.)415 - 413 /2
( )2انظر إيضاح لذلك يف رسالة د .سفر احلوايل ((ظاهرة اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي)) رسالة
دكتوراة ،مطبوع على اآللة الكاتبة( ،ص.)434 ،432 :

( )3رواه مسلم ( )26من حديث عثمان رضي هللا عنه.
( )4انظر ((ظاهرة اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي)) سفر احلوايل (ص.)432 – 431 :

( )5انظر ((لسان العرب)) (.)451 /10

((( )6الضياء الشارق)) (ص )374 :لسليمان بن سحمان.
((( )7مدارج السالكني)) (.)367 /1

()382/6

منها الشك يف صدق الرسول صلى هللا عليه وسلم أو الشك يف البعث ،أو الشك يف كفر الكافر،
أو الشك يف شيء من القرآن أو الشك يف حكم من األحكام ،قال القاضي عياض  -رمحه هللا -

عند كالمه عن بعض املكفرات( :وكذلك من أضاف إىل نبينا الكذب فيما بلغه وأخرب به ،أو شك يف
صدقه ،أو سبه  ...فهو كافر إبمجاع ( .)1وقال أيضاً ... ( :وهلذا نكفر من دان بغري ملة املسلمني
من امللل ،أو وقف فيهم ،أو شك ،أو صحح مذهبهم ،وإن أظهر مع ذلك اإلسالم ،واعتقده،

واعتقد إبطال كل مذهب سواه ،فهو كافر إبظهار ما أظهره من خالف ذلك) ( ،)2وقال( :اعلم أن
من استخف ابلقرآن أو املصحف أو بشيء منه ،أو سبهما ،أو جحده ،أو حرف منه آية ،أو كذب

به أو بشيء منه ،أو كذب بشيء مما حرم به من حكم أو خرب ،أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على
علم بذلك ،أو شك يف شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم إبمجاع) (.)3

وذكر شيخ اإلسالم حكم من مل يكفر الكافر سواء كان كافراً أصلياا كاليهود والنصارى ،أو من ثبت

كفره يقيناً كالباطنية فقال – رمحه هللا – يف رده على أهل احللول واَّلحتاد( :وأقوال هؤَّلء شر من
أقوال النصارى ،وفيها من التناقض من جنس ما يف أقوال النصارى ،وهلذا يقولون ابحللول اترة،

وابَّلحتاد أخرى ،وابلوحدة اترة ،فإنه مذهب متناقض يف نفسه ،وهلذا يلبسون على من مل يفهمه،
فهذا كله كفر ابطناً وظاهراً إبمجاع كل مسلم ،ومن شك يف كفر هؤَّلء بعد معرفة قوهلم ومعرفة دين
اإلسالم فهو كافر ،كمن يشك يف كفر اليهود والنصارى واملشركني) ( ،)4وقال يف بيان حكم من
زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إَّل نفراً قليالً أو أهنم فسقوا عامتهم،

قال( :فهذا َّل ريب – أيضا -يف كفره ألنه مكذب ملا نصه القرآن يف غري موضع من الرضى عنهم

والثناء عليهم ،بل من يشك يف كفره مثل هذا فإن كفره متعني .)5( ) ...
وذكر اإلمام حممد بن عبد الوهاب – رمحه هللا – من نواقض اإلسالم( :الثالث :من مل يكفر

املشركني ،أو شك يف كفرهم ،أو صحح مذهبهم ،كفر إمجاعاً) ( ،)6وقال اإلمام سليمان بن عبد هللا
بن حممد بن عبد الوهاب – رمحهم هللا  ... ( :-فإن كان شاكاً يف كفرهم أو جاهالً بكفرهم بينت له

األدلة من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم على كفرهم ،فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه

إبمجاع العلماء على أن من شك يف كفر الكفار فهو كافر) ( .)7وقال الشيخ ابن سحمان – رمحه
هللا ( :-وقد دل القرآن على أن الشك يف أصول الدين كفر ،والشك هو الرتدد بني شيئني ،كالذي
َّل جيزم بصدق الرسول صلى هللا عليه وسلم وَّل كذبه ،وَّل جيزم بوقوع البعث وَّل عدم وقوعه ،وحنو

ذلك كالذي َّل يعتقد وجوب الصالة وَّل عدم وجوهبا ،أو َّل يعتقد حترمي الزَن وَّل عدم حترْيه ،وهذا
كفر إبمجاع العلماء) (.)5

ويف آخر هذا املبحث نشري إىل فائدتني هامتني  ...وقد ذكرمها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
األوىل :التنبيه إىل الفرق بني الشك والوسوسة( ،فالوسوسة هي مما يهجم على القلب بغري اختيار

اإلنسان ،فإذا كرهه العبد ونفاه كانت كراهته صريح اإلْيان) ( ،)8أما الشاك فيما جاء به الرسول
صلى هللا عليه وسلم ،فهو اترك لإلْيان الذي َّل جناة وَّل سعادة إَّل به.

الثانية :مر معنا يف أول هذا املبحث أن معىن الريب :الشك هذا من حيث اإلمجال ،ويذكر شيخ

اإلسالم فرقاً دقيقاً بني الريب والشك ،فيقول( :والريب يكون يف علم القلب ويف عمل القلب،

خبالف الشك ،فإنه َّل يكون إَّل يف العلم ،وهلذا َّل يوصف ابليقني إَّل من اطمأن قلبه علماً وعمالً)
( ،)9وبذلك يكون الشك أخص من الريب ،ويكون الشاك كافراً بسبب اإلخالل بشرط العلم الذي
هو أصل قول القلب ،وهللا أعلم .نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن

عبد هللا بن علي الوهييب-بتصرف69 /2 -
_________
((( )1الشفا)) (.)1069 /2
((( )2الشفا)) (.)1071 /2
((( )3الشفا)) (.)1101 /2

((( )4جمموع الفتاوى)) (.)368 /2
((( )5الصارم املسلول)) (ص.)592 ،591 :
( )6جمموعة الشيخ ((الرسائل الشخصية)) (ص.)213 :

( )7رسالة ((أوثق عرى اإلْيان))(( ،اْلامع الفريد)) (ص.)370 :
((( )8الضياء الشارق)) (ص.)374 :
((( )9جمموع الفتاوى)) ( )108 /14وانظر ((اإلْيان)) (ص.)268 :

()383/6

املطلب األول :كفر اإلابء واَّلستكبار
ومن الكفر املناقض لعمل القلب كفر اإلابء واَّلستكبار واَّلمتناع ( )1ككفر إبليس ،وفرعون،

واليهود حيث إهنم عرفوا احلق فلم ينقادوا ويستسلموا له ،قال تعاىل يف حكاية حال إبليس ملا أمر
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ين
اس ُج ُدواْ َ
يس أ ََىب َو ْ
ابلسجود َوإِ ْذ قُـلْنَا لل َْمالَئِ َكة ْ
ْرب َوَكا َن م َن الْ َكاف ِر َ
استَك ََ
آلد َم فَ َ
س َج ُدواْ إَّلَّ إبْل َ
ال َر ِ
ب ِِبَآ أَ ْغ َويْـتَ ِين أل َُزيِنَ َّن َهلُ ْم ِيف األ َْر ِ
ض
[البقرة ،]34 :فهل جحد إبليس ربه؟ وهو يقول :قَ َ
ب فَأ ِ
وألُ ْغ ِويـنـَّهم أ ْ ِ
ال َر ِ
َنظ ْرِين إِ َىل يَـ ْوِم يُـ ْبـ َعثُو َن [احلجر ]36 :إْياَنً منه
ني [احلجر ،]39 :ويقول :قَ َ
َمجَع َ
َ َ ُْ
ابلبعث ،وإْياَنً بنفاذ قدرته ،يف إنظاره إايه إىل يوم البعث ،أو هل جحد أحداً من أنبيائه ،وأنكر شيئاً
من سلطانه ،وهو حيلف بعزته؟! وهل كان كفره إَّل برتك سجدة واحدة ،أمره هبا ،فأابها!! (.)2

قال شيخ اإلسالم عن هذا الكفر( :وكفر إبليس وفرعون واليهود وحنوهم مل يكن أصله من جهة عدم
التصديق والعلم ،فإن إبليس مل خيربه أحد خبرب ،بل أمره هللا ابلسجود آلدم فأىب واستكرب ،وكان من

الكافرين ،فكفره ابإلابء واَّلستكبار وما يتبع ذلكَّ ،ل ألجل تكذيب ،وكذلك فرعون وقومه جحدوا

وعلوا .)3( ) ...
هبا واستيقنتها أنفسهم ظلماً ا

وقال اإلمام ابن القيم – رمحه هللا – عند كالمه عن أنواع الكفر األكرب (  ...وأما كفر اإلابء

واَّلستكبار :فنحو كفر إبليس ،فإنه مل جيحد أمر هللا وَّل قابله ابإلنكار ،وإمنا تلقاه ابإلابء

واَّلستكبار ،ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول ،وأنه جاء ابحلق من عند هللا ،ومل ينقد له إابء

واستكباراً ،وهو الغالب على كفر أعداء الرسل  ،)4( ) ...إذ وجه كون اإلابء واَّلستكبار كفراً،
مناقضته لالنقياد واَّلستسالم الذي هو أساس عمل القلب وأصله ،قال شيخ اإلسالم – رمحه هللا -
( :وكالم هللا خرب وأمر ،فاخلرب يستوجب تصديق املخرب ،واألمر يستوجب اَّلنقياد له واَّلستسالم،
ِ
اعه اخلضوع واَّلنقياد لألمر وإن مل يفعل املأمور به ،فإذا قوبل اخلرب
وهو عمل يف القلب مجَ ُ
ابلتصديق ،واألمر ابَّلنقياد فقد حصل أصل اإلْيان يف القلب وهو الطمأنينة واإلقرار .)5( ) ...

وقال موضحاً إْيان القلب( :إن اإلْيان قول وعمل – أعين يف األصل – قوَّلً يف القلب ،وعمالً يف

القلب ،فإن اإلْيان حبسب كالم هللا ورسالته يتضمن أخباره وأوامره ،فيصدق القلب أخباره تصديقاً
يوجب حاَّلً يف القلب حبسب املصدق به ،والتصديق هو نوع من العلم والقول ،وينقاد ألمره
ويستسلم ،وهذا اَّلنقياد واَّلستسالم هو نوع من اإلرادة والعمل ،وَّل يكون مؤمناً إَّل ِبجموع

األمرين ،فمىت ترك اَّلنقياد كان مستكرباً فصار من الكافرين وإن كان مصدقاً .)6( ) ...

وقال الشيخ حافظ حكمي – رمحه هللا – عن هذا النوع ... ( :وإن انتفى عمل القلب ،وعمل

اْلوارح مع املعرفة ابلقلب واَّلعرتاف ابللسان فكفر عناد واستكبار ،ككفر إبليس ،وكفر غالب

اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ومل يتبعوه أمثال حيي بن أخطب ،وكعب بن األشرف وغريهم،
وكفر من ترك الصالة عناداً واستكباراً ،وحمال أن ينتفي انقياد اْلوارح ابألعمال الظاهرة مع ثبوت

عمل القلب) ( ،)7فهذا النوع َّل خالف وَّل إشكال يف تكفري من وقع فيه – سواء كان فرداً أو

طائفة – ألن اَّلستكبار ينايف حقيقة اإلسالم وهو اَّلستسالم هلل ابلطاعة واَّلنقياد له ابلتوحيد

واخللوص من الشرك .نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن عبد هللا بن

علي الوهييب387 /1-
_________

(َّ )1ل يلزم الرتابط التام بني اإلابء واَّلستكبار واَّلمتناع يف كل األحوال ،فقد يوجد إابء وامتناع
دون استكبار ،ولذلك سنبحث أوَّل اإلابء واَّلمتناع مع اَّلستكبار ،مث اإلابء واَّلمتناع بدون
استكبار.

((( )2تعظيم قدر الصالة)) للمروزي (.)395 ،394 /1
((( )3اإلْيان األوسط)) (ص ،)76 :وانظر (الفتاوى) ( )97 /20و (العبودية) (ص.)110 :
((( )4مدارج السالكني)) (.)366 /1

((( )5الصارم املسلول)) (ص.)521 :
((( )6الصارم املسلول)) (ص.)522 :
((( )7معارج القبول)) (.)23 ،22 /2
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املطلب الثاين :الشرك األكرب بعمل القلب

قال الشيخ عبدالرمحن بن سعدي يف بيان حد الشرك األكربَّ :
إن َّ
حد الشرك األكرب وتفسريه الذي
ٍ
اعتقاد أو ٍ
قول
ف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغري هللا) فك مل
جيمع أنواعه وأفراده( :أن يص ِر َ

مأمور به من َّ
أو ٍ
شرك
الشارع فصرفُه هلل وحده توحي ٌد وإْيا ٌن
وإخالص ،وصرفُه لغريه ٌ
ٌ
عمل ثبت أنَّه ٌ
الضابط ِ
كفر .فعليك هبذا َّ
للشرك األكرب الَّذي َّل يش مذ عنه شيءٌ القول السديد لعبد الرمحن
و ٌ
السعدي – ص54 :

وهذه صور ملا يلحق أعمال القلب من الشرك األكرب:

فاإلخالص يضاده اإلشراك فمن ليس خملصاً ،فهو مشرك ،إَّل أن الشرك درجات ،وقد جرى العرف
على ختصيص اسم اإلخالص بتجريد قصد التقرب إىل هللا تعاىل عن مجيع الشوائب ،فإذا امتزج

قصد التقرب بباعث آخر من رايء أو غريه من حظوظ النفس فقد خرج عن اإلخالص (.)1

إذ ينايف إخالص النية والقصد هلل عز وجل الشرك يف النيات واإلرادات ،يقول اإلمام ابن القيم –

رمحه هللا ( :-وأما الشرك يف اإلرادات والنيات ،فذلك البحر الذي َّل ساحل له وقل من ينجو منه،
فمن أراد بعمله غري وجه هللا ونوى شيئاً غري التقرب إليه ،وطلب اْلزاء منه ،فقد أشرك يف نيته

وإرادته ،واإلخالص :أن خيلص هلل يف أفعاله وأقواله وإرادته ونيته ،وهذه هي احلنيفية ملة إبراهيم اليت

أمر هللا تعاىل هبا عباده كلهم ،وَّل يقبل من أحد غريها ،وهي حقيقة اإلسالم ،كما قال تعاىلَ :وَمن
ِ
ِ
اآلخرةِ ِمن ْ ِ
ِ
ين ([ )85آل عمران.)2( )]85 :
اخلَاس ِر َ
ري ا ِإل ْسالَِم دينًا فَـلَن يُـ ْقبَ َل م ْنهُ َو ُه َو ِيف َ َ
يَـ ْبـتَ ِغ غَ ْ َ
_________

((( )1موعظة املؤمنني)) (ص.)427 :
((( )2اْلواب الكايف)) (ص.)200 :
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لكن الشرك يف النية واإلرادة درجات ،قد يكون شركاً أكرب وقد يكون دون ذلك ،يقول اإلمام ابن

رجب – رمحه هللا – موضحاً ذلك( :واعلم أن العمل لغري هللا أقسام :فتارة يكون رايء حمضاً حبيث َّل
ِِ
ني
يراد سوى مراءاة املخلوقني لغرض دنيوي كحال املنافقني يف صالهتم ،قال هللا عز وجل :إِ َّن ال ُْمنَافق َ
ادعهم وإِ َذا قَامواْ إِ َىل َّ ِ
ِ
ِ
َّاس َوَّلَ يَ ْذ ُك ُرو َن هللاَ إَِّلَّ قَلِيالً
ُ
ُخيَاد ُعو َن هللاَ َو ُه َو َخ ُ ُ ْ َ
س َاىل يُـ َرآ ُؤو َن الن َ
الصالَة قَ ُامواْ ُك َ
[النساء ]142 :وهذا العمل َّل يشك مسلم أنه حابط ،وأن صاحبه يستحق املقت من هللا
والعقوبة ،واترة يكون العمل هلل ويشاركه الرايء ،فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على

بطالنه أيضاً وحبوطه ،ويف (صحيح مسلم) عن أيب هريرة – رضي هللا عنه – عن النيب صلى هللا عليه
وسلم قال :يقول هللا تبارك وتعاىل(( :أَن أغىن الشركاء عن الشرك ،من عمل عمالً أشرك معي فيه

غريي تركته وشركه)) ( ،)1وأما إن كان أصل العمل هلل مث طرأت عليه نية الرايء فال يضره ،فإن كان
خاطراً ودفعه فال يضره بال خالف ،فإن اسرتسل معه فهل حيبط عمله أم َّل يضره ذلك وجيازي على
أصل نيته؟ يف ذلك اختالف بني العلماء من السلف قد حكاه اإلمام أمحد وابن جرير الطربي،

وأرجو أن عمله َّل يبطل بذلك ،وأنه جيازى بنيته األوىل ( ،)2وهو مروي عن احلسن البصري وغريه،

فأما إذا عمل العمل هلل خالصاً مث ألقى هللا له الثناء احلسن يف قلوب املؤمنني بذلك بفضل هللا

ورمحته ،واستبشر بذلك مل يضره ذلك ،ويف هذا املعىن جاء حديث أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه
وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل هلل من اخلري حيمده الناس عليه فقال(( :تلك عاجل بشرى

املؤمن)) (.)4( ))3
_________

( )1رواه مسلم (.)2985

( )2اخلالف وهللا أعلم يف قبول العمل أو بطالنه ،وليس يف النقصان واخللل احلاصل بسبب
اَّلسرتسال يف الرايء.

( )3رواه مسلم (.)2642
((( )4جامع العلوم واحلكم)) (ص )16 - 13 :وانظر ((معارج القبول)) (.)454 - 450 /1

()386/6

وخلص ذلك الشيخ حافظ حكمي بعبارة أسهل  ، ...قال – رمحه هللا ( :-مث اعلم أن الرايء قد
أطلق يف كتاب هللا كثرياً ،ويراد به النفاق الذي هو أعظم الكفر ،وصاحبه يف الدرك األسفل من النار
ِ
َّ ِ
ص َدقَاتِ ُكم ِابل َْم ِن َواألذَى َكالَّ ِذي يُ ِنف ُق َمالَهُ ِرَائء الن ِ
َّاس
آمنُواْ َّلَ تُـ ْبطلُواْ َ
ين َ
كما قال تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
هلل والْيـوِم ِ
ِ
ِ
اآلخ ِر فَمثَـلُهُ َكمثَ ِل ص ْفو ٍ ِ
اب فَأ َ ِ
ص ْل ًدا َّلَّ يَـ ْق ِد ُرو َن َعلَى
ان َعلَْيه تُـ َر ٌ
رتَكهُ َ
َوَّلَ يُـ ْؤم ُن ِاب َ َ ْ
َصابَهُ َواب ٌل فَ ََ
َ
َ ََ
ٍِ
َّ ِ
ِ
ِ
ين يُ ِنف ُقو َن أ َْم َوا َهلُ ْم
ين [البقرة ]264 :وقال تعاىلَ :والذ َ
سبُواْ َوهللاُ َّلَ يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َكاف ِر َ
َش ْيء ممَّا َك َ
هلل وَّلَ ِابلْيـوِم ِ
ِ
ِ
ِرَائء الن ِ
اآلخ ِر َوَمن يَ ُك ِن َّ
ساء قِ ِرينًا [النساء]38 :
َّاس َوَّلَ يُـ ْؤمنُو َن ِاب َ َ ْ
الش ْيطَا ُن لَهُ قَ ِرينًا فَ َ
والفرق بني هذا الرايء الذي هو النفاق األكرب وبني الرايء الذي مساه النيب صلى هللا عليه وسلم شركاً
أصغر خفياا هو حديث ((األعمال ابلنيات  )1( )) ...فإن كان الباعث على العمل هو إرادة هللا
والدار اآلخرة وسلم من الرايء يف فعله ،وكان موافقاً للشرع فذلك العمل الصاحل املقبول ،وإن كان

الباعث على العمل هو إرادة غري هللا عز وجل فذلك النفاق األكرب ،سواء يف ذلك من يريد به جاهاً
ورائسة وطلب دنيا ،ومن يريد حقن دمه وعصمة ماله وغري ذلك ،فهذان ضدان ينايف أحدمها اآلخر
َّل حمالة وإن كان الباعث على العمل هو إرادة هللا عز وجل والدار اآلخرة ،ولكن دخل عليه الرايء

يف تزيينه وحتسينه فذلك هو الذي مساه النيب صلى هللا عليه وسلم الشرك األصغر ،وهذا َّل خيرج من

امللة ،ولكنه ينقص من العمل بقدره ،وقد يغلب على العمل فيحبطه كله والعياذ ابهلل) ( ،)2خالصة

ما سبق يف شرك النية واإلرادة والقصد :أن من أراد بعمله غري هللا عز وجل فذلك شرك أكرب ،وإن

أراد ابلعمل وجه هللا عز وجل ولكن دخل عليه الرايء يف أصله فقد حبط العمل وهذا هو الشرك
األصغر ،أما إن طرأت عليه نية الرايء فقد نقص أجر عمله حبسب ذلك ،ولنضرب لذلك مثاَّلً
واحداً يتضح من خالله املقصود .عبادة النسك والذبح جيب أن تكون خالصة هلل سبحانه ،فمن

قصد بذحبه غري هللا فقد أشرك الشرك الكرب ،ومن قصد هللا عز وجل ،ولكن دخل الرايء يف أصل

نيته فقد بطل أجر هذا العمل ،وإن طرأ الرايء عليه ،فقد نقص من أجره حبسب ذلك ،وهذا يرد

على مجيع العبادات من األقوال واألفعال فالشرك فيها حبسب النية والقصد ،وبذلك ندرك خطورة

الشرك يف ذلك ،وضرورة توقيه.

شرك احملبة:

ملا كانت احملبة أصل كل عمل من أعمال القلب واْلوارح ،كان اإلشراك يف احملبة ،أصل كل إشراك

عملي ( ،)3فأصل الشرك يف املشركني هو اختاذهم أنداداً حيبوهنم كحب هللا (.)4
هللا والَّ ِذين آمنواْ أَ َش مد حباا ِ ِ
وهنُم َكح ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
قال تعاىلَ :وِم َن الن ِ
َّلل َولَ ْو
ب َ َ َُ
َّاس َمن يَـتَّخ ُذ من ُدون هللا أَن َداداً ُحيبم َ ْ ُ
ُ
َن الْ ُق َّو َة ِ ِ
َّ ِ
َّلل َِ
َن هللاَ َش ِدي ُد ال َْع َذ ِ
مجيعاً َوأ َّ
اب أ َّ
اب [البقرة.]165 :
ين ظَلَ ُمواْ إِ ْذ يَـ َرْو َن ال َْع َذ َ
يَـ َرى الذ َ
_________
( )1رواه البخاري (.)1

((( )2معارج القبول)) (.)453،454 /1
( )3انظر ((قاعدة يف احملبة)) (.)69
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)754 /10
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يقول احلافظ ابن كثري يف تفسري هذه اآلية( :يذكر تعاىل حال املشركني به يف الدنيا ،وما هلم يف الدار

اآلخرة حيث جعلوا له أنداداً أي أمثاَّلً ونظراء يعبدوهنم معه وحيبوهنم كحبه وهو هللا َّل إله إَّل هو وَّل

ضد له وَّل ند له وَّل شريك معه ،ويف (الصحيحني) عن عبدهللا بن مسعود قال :قلت :اي رسول هللا
ِ
َّاس من يـت ِ
َّخ ُذ ِمن ُد ِ
ون
أي الذنب أعظم؟ قال(( :أن جتعل هلل نداا وهو خلقك)) ( ،)1وقولهَ :وم َن الن ِ َ َ
ِِ
ِ
َّ ِ
وهنُم َكح ِ ِ َّ ِ
ِ
اب أ َّ
َن
ين ظَلَ ُمواْ إِ ْذ يَـ َرْو َن ال َْع َذ َ
هللا أَن َداداً ُحيبم َ ْ ُ
ين َ
آمنُواْ أَ َش مد ُحباا َّلل َولَ ْو يَـ َرى الذ َ
ب هللا َوالذ َ
الْ ُق َّو َة ِ ِ
َّلل َِ
َن هللاَ َش ِدي ُد ال َْع َذ ِ
مجيعاً َوأ َّ
اب [البقرة ]165 :وحلبهم هلل وْتام معرفتهم به ،وتوقريهم

وتوحيدهم له َّل يشركون به شيئاً بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجأون يف مجيع أمورهم إليه)

( .)2قال اإلمام ابن القيم – رمحه هللا – يف تعريف هذا الشرك( :الشرك ابهلل يف احملبة والتعظيم أبن
حيب خملوقاً كما حيب هللا ،فهذا من الشرك الذي َّل يغفره هللا وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه:
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
َّ ِ
وهنُم َكح ِ ِ َّ ِ
ِ
َوِم َن الن ِ
ين
َّاس َمن يَـتَّخ ُذ من ُدون هللا أَن َداداً ُحيبم َ ْ ُ
ين َ
آمنُواْ أَ َش مد ُحباا َّلل َولَ ْو يَـ َرى الذ َ
ب هللا َوالذ َ
َن الْ ُق َّو َة ِ ِ
َّلل َِ
َن هللاَ َش ِدي ُد ال َْع َذ ِ
مجيعاً َوأ َّ
اب أ َّ
اب [البقرة ]165 :وقال أصحاب
ظَلَ ُمواْ إِ ْذ يَـ َرْو َن ال َْع َذ َ
هذا الشرك آلهلتهم ،وقد مجعتهم اْلحيمَ :ات َِّ
ني إِ ْذ نُس ِوي ُكم بِر ِ
ض َال ٍل مبِ ٍ
ني
َّلل إِن ُكنَّا لَِفي َ
ب ال َْعالَ ِم َ
َ
َ
[الشعراء ]98 - 97 :ومعلوم أهنم ما سووهم به سبحانه يف اخللق ،والرزق ،واإلماتة ،واإلحياء،
وامللك ،والقدرة ،وإمنا سووهم به يف احلب والتأله واخلضوع هلم والتذلل .)3( ) ...

وقال اإلمام حممد بن عبدالوهاب – رمحه هللا ( :-ومن األمور املبينة لتفسري التوحيد وشهادة أن َّل
إله إَّل هللا :آية البقرة يف الكفار الذين قال هللا تعاىل فيهم وقَ َ َّ ِ
ين اتَّـبَـ ُعواْ لَ ْو أ َّ
ربأَ
َن لَنَا َك َّرةً فَـنَـتَ ََّ
َ
ال الذ َ
ِم ْنـهم َكما تَ َّ ِ ِ
ك ي ِري ِهم هللا أَ ْعما َهلُم حسر ٍ
ني ِم َن النَّا ِر [البقرة:
ات َعلَْي ِه ْم َوَما ُهم ِخبَا ِرِج َ
ُْ َ َ
ربُؤواْ منَّا َك َذل َ ُ ُ ُ َ ْ َ َ َ
 ]167وذكر أهنم حيبون أندادهم كحب هللا ،فدل على أهنم حيبون هللا حباا عظيماً ،فلم يدخلوا يف
اإلسالم ،فكيف ِبن أحب الند أكرب من حب هللا؟ فكيف ِبن مل حيب إَّل الند وحده؟) (.)4

ولو طبقنا ما سبق على الشرك العملي املتعلق بعمل اْلوارح من مثل دعاء األموات واَّلستغاثة هبم،
أو إجياب طاعة غري هللا عز وجل ورسوله صلى هللا عليه وسلم يف كل ما أيمر به أو ينهى عنه ،لوجدَن

أن ذلك يرجع يف احلقيقة إىل اإلشراك يف احملبة ،يقول شيخ اإلسالم – رمحه هللا – يف ذلك( :فمن

رغب إىل غري هللا يف قضاء حاجة أو تفريج كربة ،لزم أن يكون حمباا له ،وحمبته هي األصل يف ذلك)

(.)5

_________

( )1رواه البخاري ( )4477ومسلم (.)86
((( )2تفسري ابن كثري)) (.)202 /1

((( )3اْلواب الكايف)) (ص , )195 :وانظر ((مدارج السالكني)) ( )21 ،200 /3 ،368 /1و
((إغاثة اللهفان)) (.)193 /2

((( )4فتح اجمليد)) (ص.)114 :
((( )5فتح اجمليد)) (ص.)114 :
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ويقول أيضاً( :فمن جعل غري الرسول جتب طاعته يف كل ما أيمر به وينهى عنه ،وإن خالف أمر هللا

ورسوله فقد جعله نداا ،ورِبا صنع به كما تصنع النصارى ابملسيح ،يدعوه ويستغيث به ،ويوايل

أولياءه ،ويعادي أعداءه مع إجيابه طاعته يف كل ما أيمر به وينهى عنه وحيلله وحيرمه ،ويقيمه مقام هللا
ون ِ
ِ
َّاس من يـت ِ
َّخ ُذ ِمن ُد ِ
هللا أَن َداداً
ورسوله فهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه يف قوله تعاىلَ :وم َن الن ِ َ َ
َن الْ ُق َّوةَ ِ ِ
ِِ
َّ ِ
وهنُم َكح ِ ِ َّ ِ
ِ
اب أ َّ
َّلل
ين ظَلَ ُمواْ إِ ْذ يَـ َرْو َن ال َْع َذ َ
ُحيبم َ ْ ُ
ين َ
آمنُواْ أَ َش مد ُحباا َّلل َولَ ْو يَـ َرى الذ َ
ب هللا َوالذ َ
َِ
َن هللاَ َش ِدي ُد ال َْع َذ ِ
مجيعاً َوأ َّ
اب [البقرة.)1( )]165 :
وقال الشيخ عبدالرمحن بن حسن يف بيان ذلك( :فكل من اختذ نداا هلل يدعوه من دون هللا ويرغب
إليه ويرجوه ملا يؤمله منه من قضاء حاجاته وتفريج كرابته كحال عباد القبور والطواغيت واألصنام

فالبد أن يعظموهم وحيبوهم لذلك ،فإهنم أحبوهم مع هللا وإن كانوا حيبون هللا تعاىل ،ويقولون َّل إله
إَّل هللا ويصلون ويصومون ،فقد أشركوا يف احملبة ِبحبة غريه وعبادة غريه ،فاختاذهم األنداد حيبوهنم

كحب هللا يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه ،ألن املشرك َّل يقبل منه عمل ،وَّل يصح منه،

وهؤَّلء وإن قالوا َّل إله إَّل هللا فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة) ( ،)2إذاً ْيكن أن

نستخلص مما سبق ما يلي :أن الشرك بعمل اْلوارح يرجع يف احلقيقة إىل عمل القلب ،فكما ذكرَن
يف شرك النية والقصد دخول ذلك يف مجيع العبادات إذا قصد هبا غري هللاْ ،يكن أن نقول هنا ،إن

صرف أي نوع من العبادات لغري هللا (كالدعاء والطاعة) ،هو يف األصل بسبب احملبة لذلك الغري

فالبد ،من إخالص القصد واحملبة هلل وحده ،وحمبة غريه تبع حملبته .نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط
التكفري عند السلف حملمد بن عبد هللا بن علي الوهييب  -بتصرف– 195 /2
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)267 /10
((( )2فتح اجمليد)) (ص.)106 :
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املبحث الثالث :أمثلة أخرى لنواقض اإلْيان ابَّلعتقاد
ومن نواقض اإلْيان اَّلعتقادية أيضا واليت تكون ِبجرد اعتقاد القلب ،وإن مل يتكلم هبا ،وإن مل يفعل

شيئاً منها:

 - 1اْلحد ،أو الشك يف وجود هللا سبحانه وتعاىل ،أو اَّلعتقاد أبن هلل تعاىل شريكاً يف ربوبيته جل

وعال.

 - 2التكذيب أو الشك يف رسالة حممد صلى هللا عليه وسلم وجحد عموم رسالته ،وختمه للنبوة،
أو إنكار بعض ما أخرب به الرسول صلى هللا عليه وسلم أو الطعن فيه بعد ثبوته.

 - 3اَّلعتقاد أبن الرسول صلى هللا عليه وسلم كتم شيئاً مما أوحى هللا تعاىل إليه وهو مأمور بتبليغه،
أو بلغه لبعض املسلمني دون بعض.

 - 4التكذيب أو الشك يف شيء من أركان اإلسالم اخلمسة ،أو أركان اإلْيان الستة ،أو اْلنة أو
النار ،أو الثواب والعقاب ،أو اْلن أو املالئكة ،أو شيء مما هو جممع عليه؛ كاإلسراء واملعراج،

وغريها.

 - 5إنكار شيء من القرآن ،أو اعتقاد زايدة فيه ،أو اَّلعتقاد أن للقرآن ظاهراً وابطناً ،وأن ابطنه
خيالف ظاهره ،وأن هذا الباطن خمصوص للبعض دون بعض.

 - 6اإلْيان بشريعة غري اإلسالم ،واعتقاد صالحيتها للبشر ،والعمل هبا ،وتطبيقها.
 - 7اعتقاد عدم كفر الكفار من امللحدين واملشركني واملرتدين ،أو الشك يف كفرهم ،أو مواَّلهتم
على حساب الدين.

 - 8اَّلعتقاد أبن الكنائس بيوت هللا – جل وعال – وأن هللا تعاىل يعبد فيها ،وأن ما يفعله اليهود

والنصارى عبادة هلل ،وطاعة له  -سبحانه – وألنبيائه ورسله عليهم الصالة والسالم.

 – 9جحد وجوب شيء معلوم من الدين ابلضرورة؛ كالصلوات اخلمس ،والزكاة ،والصوم ،واحلج

وغريها.
 - 10اعتقاد حترمي مباح معلوم من الدين ابلضرورة؛ كالبيع والنكاح ،أو اعتقاد إابحة حمرم معلوم من

الدين ابلضرورة؛ كالقتل ،والزَن ،والراب ،أو إعطاء غري هللا تعاىل حق األمر والنهي ،وحق التحليل
والتحرمي ،وحق التشريع ،أو اعتقاد جواز اَّلحتكام إىل غريه تعاىل.

 - 11تكذيب واحد من رسل هللا تعاىل ،يف أي أمر من األمور الثابتة عنهم.
 - 12ادعاء النبوة ،أو تصديق من يدعيها.
 - 13اَّلعتقاد أبن البعض يسعه اخلروج عن شريعة اإلسالم ،وأنه جيوز للشخص أن يلتزم بدين
آخر غري اإلسالم.

 - 14اَّلعتقاد أبن مجهور الصحابة – رضي هللا عنهم – ارتدوا ،أو فسقوا؛ بعد وفاة النيب صلى

هللا عليه وسلم.

 - 15الرضا ابلكفر ،والعزم على الكفر ،أو تعليق الكفر أبمر مستقبل.
 - 16من ضحك ملن تكلم ابلكفر مع الرضا به.

 - 17من شك يف كفر من عمل األعمال املكفرة الظاهرة اليت استبان دليلها واتفق أئمة أهل السنة

واْلماعة عليها .اإلْيان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدهللا بن عبداحلميد األثري -ص
294
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املطلب األول :حكم سب هللا تعاىل أو اَّلستهزاء به:
ِ
أن َّ ِ
حكى غري ٍ
واحد اإلمجاع على َّ
كفر خمرج من امللة ،ومن هؤَّلء :اإلمام إسحاق بن
سب هللا ورسوله ٌ
ُ

فظن بعض الناس َّ
العملي َّل خيرج صاحبه من اإلسالم
الكفر
راهويه وحممد بن سحنون وغريمهاَّ .
َّ
أن َ
سب هللا أو رسوله وبني أي ٍ
فرق بني ِ
َّ
قول أو ٍ
عمل
وأن َّ
سب هللا ورسوله مستثىن من ذلك  ...ومن َّ
لصنم أو حنو ذلك فعليه الدليل .فال يظ من ٌّ
أمجع املسلمون أنه كفر كالذبح لغري هللا أو السجود ٍ
ظان
أ َّ
َن يف املسألة خالفاً جيعل املسألة من مسائل اخلالف واَّلجتهاد ،إذ َّل يستطيع أح ٌد أَ ْن حيكي عن
ٍ
واحد من علماء أهل السنة واْلماعة خالف ذلك البتَّةَ .التوسط واَّلقتصاد يف أن الكفر يكون
ابلقول أو العمل أو اَّلعتقاد لعلوي بن عبد القادر السقاف-ص .12

سب
سب هللا ،أو َّ
قال اإلمام إسحاق بن راهويه أحد األئمة األعالم :أمجع املسلمون على أن من َّ
وجل ،أو قتل نبياا من أنبياء هللا ،أَنَّه
رسولَه  -صلى هللا عليه وسلم  -أو دفع شيئاً مما أنزل هللا َّ
عز َّ
كافر بذلك وإِ ْن كان ُم ِق ارا ِ
بكل ما أنزل هللا .الصارم املسلول َّلبن تيمية 15 /2-

سواء كان مازحاً أو جاداا وكذلك من استهزأ ابهلل تعاىل ،أو
وقال ابن قدامة :ومن َّ
سب هللا تعاىل كفرً ،
ِ
آايتِِه
ِبايته أو برسله ،أو كتبه ،قال هللا تعاىلَ :ولَئِن َسأَلْتَـ ُه ْم لَيَـ ُقولُ َّن إِ َّمنَا ُكنَّا َخنُ ُ
ب قُ ْل أَ ِابهلل َو َ
وض َونَـل َْع ُ
َوَر ُسولِ ِه ُكنتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزُؤو َن َّلَ تَـ ْعتَ ِذ ُرواْ قَ ْد َك َف ْرُمت بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم [التوبة .]66 - 65 :وينبغي أَ ْن َّل يُكْتَفى
رسول
سب َ
ِبجرد اإلسالم ،حىت يؤدَّب أدابً يزجره عن ذلك ،فإنَّه إذا مل يُكتف ِممَّن َّ
من اهلازئ بذلك َّ
هللا صلى هللا عليه وسلم ابلتوبةِ ،
سب هللا تعاىل أوىل .املغين َّلبن قدامة .298 /12-
فم َّمن َّ
فإَن نعلم أ َّ
وقال ابن تيميةَّ :
َن من َّ
سب هللا ورسولَه طوعاً بغري َك ْره ،بل من تكلَّم بكلمات الكفر طائعاً
ٍ
كافر ابطناً وظاهراًَّ ،
وأن من قال :إِ َّن مثل هذا قد
غري ُمك َْره ،ومن استهزأ ابهلل وآايته ورسوله فهو ٌ
كافر يف الظَّاهر ،فإنَّه قال قوَّلً معلوم الفساد ابلضَّرورة من
يكون يف الباطن مؤمناً ابهلل وإِ َّمنا هو ٌ
ِ
ِ
كلمات َّ
الكفار يف القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد هبا ولو كانت
الدين ،وقد ذكر هللا
شهود عليهم ،أو ِبنزلة اإلقرار الذي يغلط فيه ِ
أقواهلم الكفريَّة ِبنزلة شهادةِ ال م
املق مر مل جيعلهم هللا من

ص ْدقاً وقد تكون َك ِذابً ،بل كان ينبغي أَ ْن َّل ِ
أهل الوعيد ابلشهادة اليت قد تكون ِ
يعذهبم إَّلَّ بشرط
ث ثَالَثٍَة وما ِمن إِلَ ٍه إَِّلَّ إِلَهٌ و ِ
َّ ِ
ِ
َّ
ص ْدق َّ
اح ٌد
ين قَالُواْ إِ َّن هللاَ َاثلِ ُ
ََ ْ
َ
الشهادة وهذا كقوله تعاىل :ل َق ْد َك َف َر الذ َ
س َّن الَّ ِذين َك َفرواْ ِم ْنـهم ع َذ ِ
َّ ِ
ين قَالُواْ
َوإِن َّملْ يَنتَـ ُهواْ َع َّما يَـ ُقولُو َن لَيَ َم َّ
َ ُ ُْ َ ٌ
اب أَل ٌ
يم [املائدة ]73 :لََق ْد َك َف َر الذ َ
ال الْم ِسيح اي ب ِين إِسرائِيل ا ْعب ُدواْ هللا رِيب وربَّ ُكم إِنَّه من ي ْش ِر ْك ِاب ِ
ِ
هلل
يح ابْ ُن َم ْرَميَ َوقَ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ
َ َ ََ ْ ُ َ ُ
إِ َّن هللاَ ُه َو ال َْمس ُ
فَـ َق ْد ح َّرم هللا علَ ِيه ا ْْلنَّةَ ومأْواه النَّار وما لِلظَّالِ ِم ِ
َنصا ٍر [املائدة ]17 :وأمثال ذلك .جمموع
َ َ َُ
َ
ني م ْن أ َ
َ ََ َ ُ ُ ََ

الفتاوى َّلبن تيمية 757 /7
الساب يعتقد أ َّ
وقال أيضاًَّ :
َن ذلك
سواء كان
م
سب هللا أو َّ
(إن من َّ
سب رسوله كفر ظاهراً وابطناًً ،

ا
مستحال له ،أو كان ذاهالً عن اعتقاده ،هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنَّة القائلني
حمرم ،أو كان
َّ
َّ
أبن اإلْيا َن ٌ
وعمل) الصارم املسلول على شامت الرسول َّلبن تيمية955 /3 -
قول
ٌ
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املطلب الثاين :هل من سب هللا تقبل توبته وهل يستتاب كاملرتد؟
اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن سب هللا أو رسوله أو كتابه :هل تقبل توبته؟ على قولني:
القول األول :أهنا َّل تقبل ،وهو املشهور عن احلنابلة ،بل يقتل كافراً ،وَّل يصلَّى عليه ،وَّل يدعى له
ابلرمحة ،ويدفن يف حمل بعيد عن قبور املسلمني ،ولو قال :إنه اتب أو إنه أخطأ ،ألهنم يقولون :إن

هذه الردة أمرها عظيم وكبري َّل تنفع فيها التوبة.

وقال بعض أهل العلم :إهنا تقبل إذا علمنا صدق توبته إىل هللا ،وأقر على نفسه ابخلطأ ،ووصف هللا
تعاىل ِبا يستحق من صفات التعظيم ،وذلك لعموم األدلة الدالة على قبول التوبة ،كقوله تعاىل قُ ْل َاي
ادي الَّ ِذين أَسرفُوا علَى أَن ُف ِس ِهم َّل تَـ ْقنطُوا ِمن َّر ْمح ِة َِّ
ِ
اَّلل إِ َّن َّ ِ
ِ
ور
َ
َ
عبَ ِ َ َ ْ َ َ
اَّللَ يَـ ْغف ُر ال مذنُ َ
ْ
وب َمج ًيعا إِنَّهُ ُه َو الْغَ ُف ُ
َّ ِ
يم [الزمر ]53 :ومن الكفار من يسبون هللا ،ومع ذلك تقبل توبتهم
الرح ُ
وهذا هو الصحيح ،إَّل أن ساب الرسول صلى هللا عليه وسلم تقبل توبته وجيب قتله ،خبالف من
سب هللا ،فإهنا تقبل توبته وَّل يقتلَّ ،ل ألن حق هللا دون حق الرسول صلى هللا عليه وسلم ،بل ألن

هللا أخربَن بعفوه عن حقه إذا اتب العبد إليه أبنه يغفر الذنوب مجيعاً ،أما ساب الرسول صلى هللا

عليه وسلم ،فإنه يتعلق به أمران:

األول :أمر شرعي لكونه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ومن هذا الوجه تقبل توبته إذا اتب.
الثاين :أمر شخصي لكونه من املرسلني ،ومن هذا الوجه جيب قتله حلقه صلى هللا عليه وسلم ويقتل

بعد توبته على أنه مسلم ،فإذا قتل ،غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع املسلمني.

وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وقد ألف كتاابً يف ذلك امسه( :الصارم املسلول يف حكم قتل

ساب الرسول) أو( :الصارم املسلول على شامت الرسول) ،وذلك ألنه استهان حبق الرسول صلى هللا

عليه وسلم ،وكذا لو قذفه ،فإنه يقتل وَّل جيلد.

فإن قيل :أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول صلى هللا عليه وسلم وقبل منه وأطلقه؟
أجيب :بلى ،هذا صحيح لكن هذا يف حياته صلى هللا عليه وسلم ،وقد أسقط حقه ،أما بعد موته،

فال ندري ،فننفذ ما نراه واجباً يف حق من سبه صلى هللا عليه وسلم.
فإن قيل :احتمال كونه يعفو عنه أو َّل يعفو موجب للتوقف؟

أجيب :إنه َّل يوجب التوقف ،ألن املفسدة حصلت ابلسب ،وارتفاع أثر هذا السب غري معلوم،

واألصل بقاؤه.

فإن قيل :أليس الغالب أن الرسول صلى هللا عليه وسلم عفا عمن سبه؟

أجيب :بلى ،ورِبا كان يف حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم إذا عفا قد حتصل املصلحة ويكون يف
ذلك أتليف ،كما أنه صلى هللا عليه وسلم يعلم أعيان املنافقني ومل يقتلهم ،لئال يتحدث الناس أن

حممداً يقتل أصحابه ،لكن اآلن لو علمنا أحداً بعينه من املنافقني لقتلناه ،قال ابن القيم :إن عدم

قتل املنافق املعلوم إمنا هو يف حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم فقط .القول املفيد على كتاب
التوحيد حملمد بن صاحل بن عثيمني – 330 /3

وقال شيخ اإلسالم:
مث اختلف أصحابنا وغريهم يف قبول توبته يعين من سب هللا تعاىلِ ،بعىن أنه هل يستتاب كاملرتد
ِ
السلطان وثبوت احلد عليه؟ على قولني:
ذلك بعد رفعه إىل
ويَسقط عنه القتل إذا أظهر التوبةَ من َ
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ِ
ساب الرسول ،فيه الروايتان كالروايتني يف ِ
أحدمها :أنه ِبنز ِلة ِ
الرسول ،هذه طريقةُ أيب اخلطاب
ساب
احتَ َذى َح ْذوهُ من املتأخرين ،وهو الذي م
يدل عليه كالم اإلمام أمحد حيث قال( :كل من
وأكثر من ْ
َ
ذكر شيئاً يُـ َع ِرض بذكر ِ
الرب ـ تبارك وتعاىل ـ فعليه القتل ،مسلماً كان أو كافراً ،وهذا مذهب أهل
املدينة) ،فأطلق وجوب القتل َعلَْي ِه ،ومل يذكر استتابته ،وذكر أنه قول أهل املدينة ،ومن وجب عليه
ِ
القتل بتوبته ،ولو مل يرد هذا مل خيصه
القتل مل يسقط ابلتوبة ،وقول أهل املدينة املشهوُر أنه َّل يَسقط ُ
ُ

أبهل املدينة ،فإن الناس جممعون على أن من سب هللا تعاىل من املسلمني يُقتل ،وإمنا اختلفوا يف

ِ
اخلالف بني
صد حمل
توبته ،فلما َ
أخذ بقول أهل املدينة يف املسلم كما أخذ بقوهلم يف الذمي ُعلم أنه قَ َ
املدنيني والكوفيني يف املسألتني ،وعلى هذه الطريقة فظاهر املذهب أنه َّل يسقط القتل إبظها ِر ِ
التوبة
ُ
بعد القدرةِ ِ
عليه ،كما ذكرَنه يف ساب الرسول.
وأما الرواية الثانية فإن عبدهللا قال :سئل أيب عن ٍ
ومن َخلَ َقك" قال
رجل قال (اي ابن كذا وكذا أنت َ

أيب :هذا مر ٌّ
نضرب عنقه ،فجعله من املرتدين).
ضرب عنقهُ؟ قال :نعم،
ُ
تد عن اإلسالم ،قلت أليب :تُ ُ
ب هللا تعاىل من
والرواية األوىل قول الليث بن سعد ُ
(م ْن َس َّ
ابن القاسم عنه قالَ :
وقول مالك ،روى ُ
ِ
ستتاب،
ُ
املسلمني قُتل ومل يُستتب ،إَّل أن يكون افرتى على هللا ابرتداده إىل دي ٍن دان به وأظهره فيُ
وإن مل يُظ ِهره مل يُستتب ،وهذا قول ابن القاسم ،ومطرف ،وعبدامللك ،ومجاهري املالكية).

وتقبل توبتهُ ِبنزلة املرتد املَ ْح ِ
قول القاضي أيب يعلى ،والشريف أيب
والثاين :أنه يستتاب
ض ،وهذا ُ
ُ
جعفر ،وأيب علي بن ِ
الرسول َّل يستتاب ،وهذا قول ٍ
البناء ،وابن ٍ
طائفة
عقيل ،مع قوهلم :إن من سب
َ
ُ
من املدنيني :منهم حممد بن مسلمة ،واملخزومي ،وابن أيب ٍ
حازم ،قالواَّ( :ل يقتل املسلم ابلسب حىت

يُستتاب ،وكذلك اليهودي والنصراين ،فإن اتبوا قُبِل منهم ،وإن مل يتوبوا قُتلوا ،وَّل بد من اَّلستتابة،
وذلك كلهُ كالردةِ) ،وهو الذي ذكرهُ العراقيون من املالكية.
أصحاب الشافعي رضي هللا عنه ،قالوا :سب هللا ردةٌ ،فإذا اتب قُبلت توبته ،وفَـ َّرقوا
وكذلك ذكر
ُ
بينه وبني ِ
سب الرسول على أحد الوجهني :وهذا مذهب اإلمام أيب حنيفة أيضاً.
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الساب ِ
ِ
ولرسوله فمأخذهُ أن ذلك من أنو ِاع الردة ،ومن فَـ َّرق بني سب هللا
هلل
وأما من استتاب
َّ
ِ
حمض ،وهو ٌّ
جمرد الكف ِر األصلي
حق هلل ،وتوبةُ من مل يصدر منه إَّل ُ
كفر ٌ
والرسول قال :سب هللا تعاىل ٌ
أو الطارئ مقبولةٌ م ِ
سقطةٌ للقتل ابإلمجاع ،م
ويدل على ذلك أن النصارى يسبون هللا بقوهلم :هو اثلث
ُ
ٍ
ثالثة ،وبقوهلم :إن له ولداً ،كما أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم عن هللا ـ عز وجل ـ أنه قال:
ك ،و َّ
فأما َش ْت ُمهُ َّإايي فقولُهُ:
ذلكَّ ،
وما ينبغي لهُ َ
آد َمَ ،وَما يَـ ْنـبَ ِغي لَهُ ذَلِ َ
ابن َ
(( َشتَ َم ِين ابْ ُن َ
آد َمَ ،
كذبَِين ُ
َّ ِ
َّ
َّ
ث ثَالَثٍَة َوَما ِم ْن
َح ُد َّ
ين قَالُواْ إِ َّن هللاَ َاثلِ ُ
إن ِ ْيل َولَداًَ ،وأَن األ َ
الص َم ُد)) ( )1وقال سبحانه :ل َق ْد َك َف َر الذ َ
إِلَ ٍه إَِّلَّ إِلَهٌ و ِ
س َّن الَّ ِذين َك َفرواْ ِم ْنـهم ع َذ ِ
اح ٌد َوإِن َّملْ يَنتَـ ُهواْ َع َّما يَـ ُقولُو َن لَيَ َم َّ
يم إىل قوله :أَفَالَ
َ ُ ُْ َ ٌ
اب أَل ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم [املائدة ،]73 - 74 :وهو سبحانه قد ُعلم منه أنه
يَـتُوبُو َن إِ َىل هللا َويَ ْستَـ ْغف ُرونَهُ َوهللاُ غَ ُف ٌ
ور َّرح ٌ

يُسقط حقه عن التائب ،فإن الرجل لو أَتَى من الكفر واملعاصي ِبلء األرض مث اتب َاتب هللا عليه،
يعود ضرر السب على قائله ،وحرمته يف
وهو سبحانه َّل تلحقه ابلسب غضاضةٌ وَّل َم َع َّرةٌ ،وإمنا ُ
ِ
ِ
السب
الساب ،وهبذا يظهر الفرق بينه وبني الرسول ،فإن
قلوب العباد أعظم من أن يهتكها جرأةُ
َّ

املعرة
هناك قد تعلق به ح مق آدمي ،والعقوبة الواجبة آلدمي َّل تسقط ابلتوبة ،والرسول تلحقه َّ
وتثبت يف القلوب مكانته إَّل ابصطالم سابه ،ملا أن َهجوه
تقوم حرمته
والغَ َ
ُ
ضاضة ابلسب ،فال ُ
وشتمه ينقص من حرمته عند كثري من الناس ،ويقدح يف مكانه يف قلوب كثريةٍ ،فإن مل ُحيفظ هذا

احلمى بعقوبة املنتهك وإَّل أفضى األمر إىل ٍ
فساد.
ِ
وهذا الفرق يتوجه ابلنظر إىل أن َّ
الرسول ٌّ
كثري من األصحاب،
حد سب
حق آلدمي ،كما يذكره ٌ
وابلنظر إىل أنه ح ٌّق هلل أيضاً ،فإن ما انتهكه من حرمة هللا َّل ينجرب إَّل إبقامة احلد ،فأشبه الزاين
والسارق والشارب إذا اتبوا بعد القدرة عليهم.

يصدر عن
سب يف نفس األمر إمنا
وأيضاً ،فإن سب هللا ليس له ٍ
داع عقلي يف الغالب ،وأكثر ما هو ٌّ
ُ
ٍ
اعتقاد وتدي ٍن يُراد به التعظيم َّل السب ،وَّل يَـ ْقصد الساب حقيقة اإلهانة لعلمه أن ذلك َّل يؤثر،
خبالف سب الرسول ،فإنه يف الغالب إمنا يُقصد به اإلهانة واَّلستخفاف ،والدواعي إىل ذلك متوفرةٌ
ِ
ٍ
من ِ
ابلتوبة،
ط
ومنافق ،فصار من جنس اْلرائم اليت تدعو إليها
كل كاف ٍر
الطباع ،فإن حدودها َّل تسق ُ
ُ

خبالف اْلرائم اليت َّل داعي إليها.

داع غالب األَوقَ ِ
ات ،فيندرج يف عموم الكفر،
ونكتة هذا الفرق أن خصوص سب هللا تعاىل ليس إليه ٍ
ْ
خبالف سب الرسول ،فإن خلصوصه دواعي متوفرًة ،فناسب أن يشرع خلصوصه حدٌّ ،واحل مد املشروع
سب الرسول على خصائص من جهة توفر
خلصوصه َّل يَسقط ابلتوبة كسائر احلدود ،فلما اشتمل م
ِ
احلرمات ابنتهاكها ،وأن فيه ح اقا
الدواعي إليه ،وحرص أعداء هللا عليه ،وأن احلرمةَ تنتهك به انتهاك

ملخلوق حتتمت عقوبتهَّ ،ل ألنه أغلظ إمثاً من سب هللا ،بل ألن مفسدته َّل تنحسم إَّل بتحتم القتل.
_________

( )1رواه البخاري ( )3193من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ,بدون ((وأَن األحد الصمد الذي مل
ألد ومل أولد)).
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أَّل ترى أنه َّل ريب أن الكفر والردة أعظم إمثاً من الزىن والسرقة وقطع الطريق وشرب اخلمر ،مث

الكافر واملرتد إذا اتاب بعد القدرة عليهما سقطت عقوبتهما ،ولو اتب أولئك الفساق بعد القدرة مل

تسقط عقوبتهم ،مع أن الكفر أعظم من الفسق ،ومل يدل ذلك على أن الفاسق أعظم إمثاً من
الكافر؟ فمن أخذ حتتم العقوبة وسقوطها من كِ َِرب الذنب وصغره فقد َأنَى عن مسالك الفقه
واحلكمة.
ويوضح ذلك أَن نق مر الكفار ابلذمة على أعظم الذنوب ،وَّل نق مر واحداً منهم وَّل من غريهم على زىنً
سرقة وَّل كبري من املعاصي املوجبة للحدود ،وقد عاقب هللا قوم ٍ
وَّل ٍ
لوط من العقوابت ِبا مل يعاقبه
ٍ
رجل قَـتَ َل َرجالً
بشراً يف زمنهم ألجل الفاحشة ،واألرض مملوءةٌ من املشركني وهم يف عافية ،وقد ُدفن ٌ
ات واألرض تَ ِ
على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم مر ٍ
لفظُهُ يف ِ
كل ذلك ،فقال النيب صلى هللا عليه
ِ
ِ
ِ
ربوا)) ( )1وهلذا يعاقب الفاسق
وسلم(( :إِ َّن األ َْر َ
ض لَتَـ ْقبَ ُل َم ْن ُه َو َش ٌّر م ْنهَُ ،ولك َّن هللاَ أ ََرا ُك ْم ه َذا لتَـ ْعتَِ ُ
املِلِي من اهلجر واإلعراض واْللد وغري ذلك ِبا َّل يُعاقب به
الكافر الذم مي ،مع أن ذلك أحسن حاَّلً
ُ
عند هللا وعندَن من الكافر.

أيت العقوابت املقدرة املشروعة تتحتم حيث تؤخر عقوبةُ ما هو أشد منها ،وسبب ذلك أن
فقد ر َ

يدين هللا العباد أبعماهلم :إن خرياً
الدنيا يف األصل ليست دار اْلزاء ،وإمنا اْلزاءُ يوم الدين ،يوم ُ
فخري ،وإن ش ارا فشر ،لكن ينزل هللا سبحانه من العقاب ويشرع من احلدود ِبقدار ما يزجر النفوس

ص فاعله ،أو ما يطهر الفاعل من خطيئته ،أو لتغلظ اْلرم ،أو ملا يشاء
عما فيه فسا ٌد عامٌّ َّل خيت م
ِ
بعقوبة فاعلها ،فلما كان
سبحانه ،فاخلطيئة إذا ِخيف أن يتعدى ضررها فاعلها مل تنحسم مادهتا إَّل

قبول
الكفر والردةُ إذا قُبلت التوبة منه بعد القدرةِ مل ترتتب على ذلك مفسدةٌ تتعدى التائب وجب ُ
التوبة ،ألن أحداً َّل يري ُد أن يكفر أو يرتد مث إذا (أ ِ
ِ
ُخ َذ) أظهر التوبة لعلمه أن ذلك َّل ُحيَ ِ
صل
مقصوده ،خبالف أهل الفسوق فإنه إذا أُسقطت العقوبة عنهم ابلتوبة كان ذلك فتحاً لباب الفسوق،
اتئب ،وقد حصل مقصوده من الشهوة اليت
فإن الرجل يعمل ما اشتهى ،مث إذا أُخذ قال :إين ٌ

تتسرع إىل ذلك
سب هللا هو أعظم من سب الرسول ،لكن َّل خياف أن النفوس
اقتضاها ،فكذلك م
ُ
ٍ
للخلْق اعتقا ٌد
ض على السيف ،فإنه َّل يصدر غالباً إَّل عن
اعتقاد ،وليس َ
إذا استُتيب فاعله ُ
وع ِر َ
ِ
يبعثهم على إظهار
ورْوعه ابلسيف واَّلستتابةُ
السب هلل تعاىل ،وأكثر ما يكون ضجراً وتربمماً وسفهاًَ ،

م
تكف عن ذلك ،خبالف إظهار سب الرسول ،فإن هناك دواعي متعددة تبعث عليه ،مىت ُعلم
صاحبها أنه إذا أظهر التوبة ُك َّ
ف عنه مل يَـ َز ْعه ذلك عن مقصوده.
ومما م
يدل على الفرق من جهة السنة أن املشركني كانوا يسبون هللا أبنواع السب ،مث مل يتوقف النيب
أحد منهم ،وَّل َع ِهد بقتل ٍ
صلى هللا عليه وسلم يف قبول إسالم ٍ
واحد منهم بعينه ،وقد توقف يف قبول

ِ
وع ِهد بقتل من كان يسبه من الرجال والنساء ـ مثل
توبة من َسبَّهُ مثل أيب سفيان وابن أيب أميةَ ،
ِ
والنساء الذين أمر بقتلهم بعد
احلويرث بن نُـ َقيد ،والقينتني ،وجار ٍية لبين عبداملطلب ،ومثل الرجال
اهلجرة ...

_________

( )1رواه ابن ماجه ( , )3930من حديث عمران بن حصني رضي هللا عنه ,بلفظ(( :إن األرض
لتقبل من هو شر منه ,ولكن هللا أحب أن يريكم تعظيم حرمة َّ -ل إله إَّل هللا) .قال األلباين يف
((صحيح ابن ماجه)) :حسن ِبا قبله.
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وأما من قالَّ :ل تقبل توبة من سب هللاَ  -سبحانه وتعاىل  -كما َّل تقبل توبة من سب الرسول.
فوجهه ما تقدم عن عمر ـ رضي هللا تعاىل عنه ـ من التسوية بني سب هللا وسب األنبياء يف ِ
إجياب

القتل ،ومل أيمر ابَّلستتابة ،مع شهرة مذهبه يف استتابة املرتد ،لكن قد ذكرَن عن ابن عباس ـ رضي
ِ
السب الذي
هللا عنهما ـ أنه يستتاب ،ألنه َك َّذب النيب صلى هللا عليه وسلم ،فيحمل ذلك على
يتدين به.

ذنب منفرٌد عن الكفر الذي يطابق اَّلعتقاد ،فإن الكافر يتدين بكفره ،ويقول:
وأيضاً ،فإن السب ٌ

اء
إنه حقٌّ ،ويدعو إليه وله عليه موافقون ،وليس من الكفار من يتدين ِبا يعتقده استخفافاً واستهز ً
جهال َّ
الل ٌ
ض ٌ
معذبو َن أعداءُ هللا ،وإن
وسباا هلل ،وإن كان يف احلقيقة سباا ،كما أهنم َّل يقولون :إهنم ُ
واَّلستهانة ِ
ِ
ِ
ِ
ابهلل
واَّلستخفاف
للتنقص
الساب فإنهُ مظ ِه ٌر
كانوا كذلك ،وأما
م
منتهك حلرمته انتهاكاً
ٌ
ِ
السموات
مستهزئ ،ويعلم من نفسه أنه قد قال عظيماً ،وأن
منتهك مستخف
يعلم من نفسه أنه
ٌ
ٌ

أعظم من كل كف ٍر ،وهو يعلم أن ذلك كذلك،
تنفطر من مقالته وخت مر ُ
واألرض ُ
َ
اْلبال ،وأن ذلك ُ
تكاد ُ

ولو قال بلسانه :إين كنت َّل أعتقد وجود الصانع وَّل عظمته ،واآلن فقد رجعت عن ذلك .علمنا أنه
كاذب ،فإن فِطَر اخلالئق كلها جمبولةٌ على اَّلعرتاف بوجود الصانع وتعظيمه ،فال شبهة تدعوه إىل
ٌ
ٍ
واستهانة ٍ
وْترد على ِ
ِ
رب العاملني،
جمرد سخر ٍية واستهز ٍاء
هذا
السب وَّل شهوة له يف ذلك ،بل هو ُ
ممتلئة من الغضب أو من سفيه َّل وقار ِ
شيطانية ٍ
ٍ
تنبعث عن ٍ
هلل عنده ،كصدور قطع الطريق
نفس
ُ
َ
والزىن عن الغضب والشهوة ،وإذا كان كذلك وجب أن يكون للسب عقوبةٌ ختصهُ حداا من احلدود،
ٍ
وحينئذ فال تسقط تلك العقوبةُ إبظهار التوبة كسائر احلدود.

ِ ِ
ِ
َّ ِ
ومما يبني أن
َّ
سبمواْ هللاَ
سبمواْ الذ َ
ين يَ ْد ُعو َن من ُدون هللا فَـيَ ُ
السب قَ ْد ٌر زائ ٌد على الكفر قوله تعاىلَ :وَّلَ تَ ُ
ك َزيـَّنَّا لِ ُك ِل أ َُّم ٍة َع َملَ ُه ْم ُمثَّ إِ َىل َرهبِِم َّم ْرِج ُع ُه ْم فَـيُـنَـبِئُـ ُهم ِِبَا َكانُواْ يَـ ْع َملُو َن [األنعام:
َع ْد ًوا بِغَ ِْري ِعل ٍْم َك َذلِ َ

.]108

ومن املعلوم أهنم كانوا مشركني مكذبني معادين لرسوله ،مث ُهنِي املسلمون أن يفعلوا ما يكون ذريعةً
إىل سبهم هلل ،فعلم أن سب هللا أعظم عنده من أن يُ ْش َرك به ويُ َك َّذب رسوله ويُعادى ،فالبد له من
رمة ِ
عقوبة ختتصه ملا انتهكه من ح ِ
ٍ
هللا كسائ ِر احل ِ
رمات اليت تنتهكها ابلفعل وأوىل ،وَّل جيوز أن يُـ َعاقَب
ُ
ُ
ِ
العقوابت.
على ذلك بدون القتل ،ألن ذلك أعظم اْلرائم ،فال يقابل إَّل أببلغ
اَّلل ِيف ال مدنْـيا و ْاآل ِخرةِ
َّ ِ
ين يُـ ْؤذُو َن َّ
ويدل على (ذلِ َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ لَ َعنَـ ُه ُم َُّ
ك) قولهُ سبحانه وتعاىل :إِ َّن الذ َ
َ َ َ
تدل على قتل من يُؤذي هللا كما م
َع َّد َهلُم َع َذااب م ِهينًا [األحزاب ]57 :فإهنا م
تدل على قتل من
َوأ َ ْ ً
يؤذي رسوله ،واألذى املطلق إمنا هو ابللسان ...

وأيضاً ،فإن إسقاط القتل عنه إبظهار التوبة َّل يرفع مفسدة السب هلل سبحانه فإنه َّل يشاءُ أن يفعل
ذلك مث إذا أُخذ أَظهر التوبة إَّل فَـعل كما يف سائر اْلرائم ِ
الفعليَّة.
ََ
وأيضاً ،فإنه مل ينتقل إىل دي ٍن يريد املقام عليه حىت يكون اَّلنتقال عنه تركاً له ،وإمنا فَعل جرْيةً َّل
ِ
املوجبة للعقوابت ،فتكون العقوبةُ على نفس تلك اْلرْية املاضية ،ومثل
تستدام ،بل هي مثل األفعال
ب على ٍ
ذنب مستمر من كف ٍر أو ِردَّةٍ.
هذا َّل يستتابَ ،وإِ َّمنَا يُ ْستَـتَ ُ
اب من يعاقَ ُ
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وأيضاً ،فإن استتابةَ ِمثْ ِل هذا توجب أن َّل يقام ٌّ
نعلم أن ليس أح ٌد من الناس
حد على ساب هلل ،فإَن ُ

طبع ،وك مل ما أفضى إىل
مص ارا على السب هلل الذي يرى أنه ٌّ
عقل وَّل ٌ
سب ،فإن ذلك َّل يدعو إليه ٌ
تعطيل احلدود ابلكلية كان ابطالً ،وملا كان استتابةُ الفساق ابألفعال يفضي إىل تعطيل احلدود مل

يشرع ،مع أن أحدهم قد َّل يتوب من ذلك ملا يدعوه إليه طبعه ،وكذلك املستتاب من سب الرسول
فال يتوب ملا يستحله من سبه ،فاستتابةُ الساب هلل الذي يسارع إىل إظهار التوبة منه ك مل ٍ
أحد أوىل
أن َّل يشرع إذا تضمن تعطيل ِ
احلد ،وأوجب أن ْتضمض األفواه هبتك حرمة اسم هللا واَّلستهزاء به.
ُ
وهذا كالم ٍ
فقيه ،لكن يعارضه أن ما كان هبذه املثابة َّل حيتاج إىل حتقيق إقامة احلد ،ويكفي تعريض
قائله للقتل حىت يتوب.

الساب ِ
ِ
جملرِد َز ْج ِر الطباع عما هتواه ،بل
حتقيق إقامة احلد على
هلل ليس َّ
ينصر األول أن يقولُ :
وملن ُ

تعظيماً ِ
لكلمته ،وضبطاً للنفوس أن تتسرع إىل اَّلستهانة ِ
ِ
وإعالء
هلل ،وإجالَّلً لذكره،
جبنابه ،وتقييداً
ً
لأللس ِن أن تتفوه ابَّلنتقاص حلقه.
حد ِ
وأيضاً ،فإن َّ
سب املخلوق وقذفه َّل يسقط إبظهار التوبة ،فحد سب اخلالق أوىل.

وأيضاً ،فح مد األفعال املوجبة للعقوبة َّل تسقط إبظهار التوبة ،فكذلك َح مد األقوال ،بل شأن األقوال

وأتثريها أعظم.

ٍ
فعل أو ٍ
عقوبة وجبت جزاء ونكاَّلً على ٍ
قول ماض فإهنا َّل تسقط التوبة بعد
كل
ومجاع األمر أن َّ

الرفع إىل السلطان ،فسب هللا أوىل بذلك ،وَّل ينتقض هذا بتوبة الكافر واملرتد ،ألن العقوبة هناك

إمنا هي على اَّلعتقاد احلاضر يف احلال املستصحب من املاضي ،فال يصلح نقضاً لوجهني:

أحدمها :أن عقوبة الساب هلل ليست لذنب استصحبه واستدامه ،فإنه بعد انقضاء السب مل
يستصحبه ومل يستدمه ،وعقوبة الكافر واملرتد إمنا هي الكفر الذي هو م ِ
ص ٌّر عليه مقيم على اعتقاده.
ُ
دليل على ذلك اَّلعتقاد،
الثاين :أن الكافر إمنا يُعاقَب على اعتقاد هو اآلن يف قلبه ،وقوله وعمله ٌ
اعتقاد ملوجبها مل ِ
ٍ
نكفره ـ أبن يكون
حىت لو فرض أن علمنا أن كلمة الكفر اليت قاهلا خرجت من غري
والساب إمنا
جاهالً ِبعناها ،أو خمطئاً قد غلط وسبق لسانه إليها مع قصد خالفها ،وحنو ذلك ـ
م

يُعاقَب على انتهاكه حلرمة هللا واستخفافه حبقه فيُقتل ،وإن علمنا أنه َّل يَ ْستحسن السب هلل وَّل

يدين بذلك ،وَّل ينتقض هذا أيضاً برتك الصالة والزكاة وحنومها،
يَعتقده ديناً ،إذ ليس أح ٌد من البشر ُ
فإهنم إمنا يُعاقَبون على دوام الرتك هلذه الفرائض ،فإذا فعلوها زال الرتك ،وإن شئت أن تقول الكافر
واملرتد واتركوا الفرائض يعاقبون على عدم فعل اإلْيان والفرائض ،أعين على دوام هذا العدم ،فإذا

ائض امتنعت العقوبة َّلنقطاع العدم ،وهؤَّلء يعاقَبون على وجود األقوال واألفعال
ُوجد اإلْيا ُن والفر ُ
الكبريةَّ ،ل على دوام وجودها ،فإذا ُوجدت مرةً مل يرتفع ذلك ابلرتك بعد ذلك.

وابْلملة فهذا القول له تَـ َو مجهٌ وقوةٌ  ...وَّل خالف يف قبول التوبة فيما بينه وبني هللا سبحانه وسقوط
اإلمث ابلتوبة النصوح.

ومن الناس من سلك يف ساب هللا تعاىل مسلكاً آخر ،وهو أنه جعله من ابب الزنديق  ...ألن وجود
ضعيف ،فإن الكالم هنا إمنا
دليل على ُخبث َس ِريرته ،لكن هذا
ٌ
السب منه  -مع إظهاره لإلسالمٌ -
هو يف ٍ
سب َّل يتدين به ،فأما السب الذي يُـتَ َدين به ـ كالتثليث ،ودعوى الصاحبة والولد ـ فحكمه
املكفرةُ ـ مثل ِ
املقاَّلت ِ
مقالة اْلهمية ،والقدرية ،وغريهم من صنوف
أنواع الكفر ،وكذلك
حكم ِ
ُ

البدع.

َّب أَدابً َو ِجيعاً حىت يَـ ْر َدعه عن العود إىل مثل ذلك،
وإذا قبلنا توبة من سب هللا سبحانه فإنه يُـؤد ُ

كل مر ٍ
قول أصحاب مالك يف ِ
تد .الصارم املسلول َّلبن تيمية –
هكذا ذكره بعض أصحابنا ،وهو ُ
بتصرف 1017 /3 -
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املبحث الثاين :أمثلة لنواقض اإلْيان ابلقول
 دعاء األولياء والصاحلني ،واَّلستغاثة هبم عند الكرب والشدة ،وسؤاهلم ما َّل يقدر عليه إَّل هللاتعاىل ،وكذلك اَّلستعاذة هبم.

 اَّلستهزاء ابهلل تعاىل ،أو بكالمه وكتابه (القرآن العظيم) ،أو سائر كتبه ،أو ِبية من آايته ،أوابلرسول صلى هللا عليه وسلم مثل :الطعن يف صدقه ،أو يف أمانته ،أو عفته ،أو اَّلستهزاء

واَّلستخفاف به ،أو بسنته صلى هللا عليه وسلم.

وكذلك السخرية من أمساء هللا تعاىل ،أو تنقصه ،أو بوعده ابْلنة أو وعيده ابلنار؛ كقول بعضهم :لو
أعطاين هللا اْلنة ما دخلتها ،لو شهد عندي األنبياء والرسل بكذا ما قبلت شهادهتم ،أو ما حلقين

منذ صليت ،أو ما نفعتك صالتك ،وغري ذلك.
 -القول :أَن َّل أخاف هللا .أو أَن َّل أحب هللا تعاىل.

 القول :إن الرسول صلى هللا عليه وسلم مل يوجب علينا الصالة ،أو الزكاة ،أو الصوم ،أو احلج ...إخل.

 -القول :إن الدين َّل صلة له ابلدولة ،وسائر شؤون احلياة ،أو إن تعاليم اإلسالم َّل تتناسب مع هذا

الزمن.
 -القول ملن عمل بدين اإلسالم :أنت رجعي.

 القول :إن دين اإلسالم وتعاليمه؛ هو سبب أتخر املسلمني ،أو بالد املسلمني. -قول شخص عن عدوه :لو كان ريب ما عبدته ،أو لو كان نبياً ما آمنت به.

 قول شخص عن ولده أو زوجته :هو أحب إيل من هللا ،أو من رسوله صلى هللا عليه وسلم. ادعاء الوحي ،وإن مل يدع معها النبوة. -قول الشخص :إن هللا نقص من مايل ،وأَن أنقص من حقه وَّل أصلي.

 قول من صلى يف رمضان فقط ،مث قال :هذا أيضا كثري ،أو هذا يكفي وزايدة. -قول الفاسق إذا قيل له صل حىت جتد حالوة الصالةَّ :ل أصلي حىت أجد حالوة الرتك.

 من طعن يف عدالة الصحابة ،أو مجهورهم ،كأن يقول عنهم :فساق ،أو ضالل. -من قال أبلوهية علي  -رضي هللا عنه -أو نبوته (.)1

 ادعاء أن جربيل -عليه السالم  -خان األمانة؛ فأنزل الوحي على حممد صلى هللا عليه وسلم بدَّلًمن أن ينزله على علي (.)2
 قذف أم املؤمنني عائشة بنت الصديق – رضي هللا عنهماِ -با برأها هللا تعاىل منه من فوق سبعمسوات.

إىل غري ذلك من األقوال القبيحة املناقضة لإلْيان واإلسالم .اإلْيان ،حقيقته ،خوارمه ،نواقضه عند

أهل السنة واْلماعة – عبد هللا بن عبد احلميد األثري – ص297 :
_________

( )1أول من قال هبا عبدهللا بن سبأ لعنة هللا عليه ،ومن بعده النصريية .انظر يف ذلك(( :الفرق بني
الفرق)) لعبد القاهر البغدادي ص 225ـ (( ،228منهاج السنة النبوية)) َّلبن تيمية (.)623 /2

( )2انظر(( :املنية واألمل)) َّلبن املرتضى (ص(( ،)30 :الفرق بني الفرق)) لعبد القاهر البغدادي
(ص(( ،)225 :الفصل يف امللل واألهواء)) َّلبن حزم (.)42 /5
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املطلب األول :الذبح والنذر الركوع والسجود والطواف

العبادة حق هلل وحده َّل شريك له سواء كانت ذحباً أو نذراً أو سجوداً أو ركوعاً أو طوافاً وحنوها،

فإن من جعل شيئاً منها ملخلوق كائناً من كان فقد أشرك ابهلل تعاىل يف عبادته ،واختذ مع هللا أنداداً.
وبيان ذلك أن الذبح أو النذر لغري هللا تعاىل شرك ابهلل تعاىل ،ألهنما عباداتن جيب صرفهما هلل تعاىل
وحده ،فمن صرفهما لغريه فقد أشرك ،كما أن هؤَّلء الذين ينحرون أو ينذرون لغري هللا تعاىل سواء

كان لألموات ،أو للجن ،أو للمالئكة عليهم السالم ،أو لطلعة سلطان وحنوها ،إمنا يفعلون ذلك

عن اعتقاد ابطل ،فيعتقدون أهنا جتلب النفع أو تدفع الضر ،ومنهم من يقدم تلك النحائر والنذور

إىل هذه املعبودات من أجل أن تقرهبم عند هللا زلفى ...
اخلِْن ِزي ِر وما أ ُِه َّل لِغَ ِري ِ
هللا بِ ِه َوال ُْم ْن َخنِ َقةُ َوال َْم ْوقُوذَةُ
يقول هللا تعاىلُ :ح ِرَم ْ
ْ
ت َعلَْي ُك ُم ال َْم ْيـتَةُ َوالْد ُ
َّم َو َحلْ ُم ْ َ َ
ِ
والْم َ ِ
مص ِ
ب َوأَن تَ ْستَـ ْق ِس ُمواْ ِابألَ ْزَّلَِم َذلِ ُك ْم
يحةُ َوَما أَ َك َل َّ
السبُ ُع إَِّلَّ َما ذَ َّك ْيـتُ ْم َوَما ذُبِ َح َعلَى الن ُ
رتديَةُ َوالنَّط َ
َ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فِس ٌق الْيَـ ْوَم يَئ َّ
ت
ش ْو ُه ْم َوا ْخ َ
ين َك َف ُرواْ من دين ُك ْم فَالَ َختْ َ
ْت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأ َْْتَ ْم ُ
ش ْون الْيَـ ْوَم أَ ْك َمل ُ
ْ
س الذ َ
َ

ف ِِإل ٍْمث فَِإ َّن هللا غَ ُف ِ
َعلَْي ُكم نِ ْعم ِيت ور ِ
ص ٍة غَ ْري متَجانِ ٍ
يم
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َم ِدينًا فَ َم ِن ا ْ
ض ُ
َ ٌ
ضطَُّر ِيف َخمْ َم َ َ ُ َ
ور َّرح ٌ
ْ َ ََ
[املائدة.]3 :
يقول ابن عطية يف تفسري قوله تعاىل - :وما أ ُِه َّل لِغَ ِري ِ
هللا بِ ِه( :يعين ما ذبح لغري هللا تعاىل ،وقصد به
ْ
ََ
صنم أو بشر من الناس كما كانت العرب تفعل ،وكذلك النصارى ،وعادة الذابح أن يسمي مقصوده

ويصيح به ،فذلك إهالله) (.)1

ويقول ابن تيمية( - :قوله تعاىل - :وما أ ُِه َّل لِغَ ِري ِ
هللا بِ ِه [املائدة , ]3:ظاهره أنه ما ذبح لغري هللا
ْ
ََ

تعاىل ،مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا ،وإذا كان هذا هو املقصود ،فسواء لفظ به أو مل يلفظ ،وحترمي

هذا أظهر من حترمي ما ذحبه للحم وقال فيه :ابسم املسيح وحنوه ،كما أن ما ذحبناه حنن ،متقربني به
إىل هللا سبحانه ،كان أزكى وأعظم مما ذحبناه للحم وقلنا عليه ابسم هللا ،فإن عبادة هللا سبحانه

ابلصالة له والنسك له ،أعظم من اَّلستعانة ابمسه يف فواتح األمور ،فإذا حرم ما قيل فيه ابسم

املسيح أو الزهرة ،فألن حيرم ما قيل فيه ألجل املسيح والزهرة أو قصد به ذلك أوىل ،وهذا يبني لك
ضعف قول من حرم ما ذبح ابسم غري هللا ،ومل حيرم ما ذبح لغري هللا ،كما قاله طائفة من أصحابنا

وغريهم ،بل لو قيل ابلعكس لكان أوجه ،فإن العبادة لغري هللا أعظم كفراً من اَّلستعانة بغري هللا وعلى

هذا فلو ذبح لغري هللا متقرابً به إليه حلرم ،وإن قال فيه ابسم هللا ،كما قد يفعله طائفة من منافقي

هذه األمة الذين قد يتقربون إىل الكواكب ،ابلذبح والبخور وحنو ذلك ،وإن كان هؤَّلء مرتدين َّل

تباح ذبيحتهم حبال ،لكن جيتمع يف الذبيحة مانعان) (.)2
مص ِ
ب قال جماهد وابن جريج :كانت النصب حجارة
ويقول ابن كثري( :وقوله تعاىلَ :وَما ذُبِ َح َعلَى الن ُ
حول الكعبة ،قال ابن جريج - :وهي ثالمثائة وستون نصباً  ...فنهى هللا املؤمنني عن هذا الصنيع،
وحرم عليهم أكل هذه الذابئح اليت فعلت عند النصب ،حىت ولو كان يذكر عليها اسم هللا يف الذبح
عند النصب ،فهو من الشرك الذي حرمه هللا ورسوله ،وينبغي أن حيمل هذا على هذا) (.)3
_________

((( )1تفسري ابن عطية)) (.)21 /5
((( )2اقتضاء الصراط املستقيم)) (.)563 /2
((( )3تفسري ابن كثري)) ( )12 /2ابختصار.
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ويقول الشوكاين( :قوله تعاىلَ :ذلِ ُك ْم فِ ْس ٌق إشارة إىل اَّلستقسام ابألزَّلم ،أو إىل مجيع احملرمات

املذكورة هنا ،والفسق اخلروج عن احلد ،ويف هذا وعيد شديد؛ ألن الفسق هو أشد الكفرَّ ،ل ما وقع

عليه اصطالح قوم من أنه منزلة متوسطة بني اإلْيان والكفر) (.)1

وعن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال(( :ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يسر إيل شيئاً يكتمه

الناس ،غري أنه قد حدثين بكلمات أربع ،فقيل :ما هن اي أمري املؤمنني؟ قال :لعن هللا من ذبح لغري
هللا ،لعن هللا من لعن والده ،ولعن هللا من آوى حمداثُ ،ولعن هللا من غري منار األرض)) (.)2

ومما يبني لك أن هؤَّلء الذين ينذرون أو يذحبون لغري هللا تعاىل ،إمنا هو عن اعتقاد أبهنا جتلب النفع

أو تدفع الضر ،ما يرى من أحواهلم وأوضاعهم ،وقد بني العلماء ذلك يف كتبهم ،فهذا الصنعاين

يوضح هذا األمر فيقول – مناقشاً شبهات من يذبح لغري هللا ( :-فإن قال إمنا حنرت هلل ،وذكرت

اسم هللا عليه ،فقل :إن كان النحر هلل فألي شيء قربت ما تنحره من ابب مشهد من تفضله وتعتقد
فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال :نعم ،فقل له :هذا النحر لغري هللا تعاىل ،بل أشركت مع هللا
تعاىل غريه ،وإن مل ترد تعظيمه ،فهل أردت توسيخ ابب املشهد وتنجيس الداخلني؟ إليه أنت تعلم

يقيناً أنك ما أردت ذلك أصالً ،وَّل أردت إَّل األول ،وَّل خرجت من بيتك إَّل قصداً له) (.)3

ويقول أيضاً – مبيناً حكم هذه النذور والنحائر ( :-فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟

قلت :قد علم كل عاقل أن األموال عزيزة عند أهلها ،يسعون يف مجعها ،ولو ابرتكاب كل معصية،

ويقطعون الفيايف من أدىن األرض واألقاصي ،فال يبذل أحد من ماله شيئاً إَّل معتقداً ْللب نفع أكثر
منه ،أو دفع ضرر ،فالناذر للقرب ما أخرج ماله إَّل لذلك ،وهذا اعتقاد ابطل ،ولو عرف الناذر

بطالن ما أراده ،ما أخرج درمهاً) (.)4
_________

((( )1فتح القدير)) ( )10 /2وانظر ((فتح القدير)) ( )57 /1و ((إيثار احلق على اخللق)) َّلبن
الوزير (ص.)451 :

( )2رواه مسلم (.)1978
((( )3تطهري اَّلعتقاد)) (ص.)33 :
((( )4تطهري اَّلعتقاد)) (ص ،)33 :وانظر ((سبل السالم)) ( )225 /4للصنعاين.
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وكذلك الشوكاين يقرر أن هذه األعمال الشركية صادرة عن الباطن ،وأن أصحاهبا يعتقدون فيها
النفع والضر ،فيقول( :وكذلك النحر لألموات عبادة هلم ،والنذر هلم جبزء من املال عبادة هلم،
والتعظيم عبادة هلم ،كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة املال ،واخلضوع واَّلستكانة عبادة هلل عز

وجل بال خالف ،ومن زعم أن مث فرقاً بني األمرين فليهده إلينا ،ومن قال إنه مل يقصد بدعاء األموات
والنحر هلم والنذر هلم عبادهتم ،فقل له :فألي مقتضى صنعت هذا الصنع؟ فإن دعاءك للميت عند
نزول أمر ربك َّل يكون إَّل لشيء يف قلبك عرب عنه لسانك ،فإن كنت هتذي بذكر األموات عند

عرض احلاجات من دون اعتقاد منك هلم ،فأنت مصاب بعقلك ،وهكذا إن كنت تنحر هلل ،وتنذر
هلل ،فألي معىن جعلت ذلك للميت ومحلته إىل قربه ،فإن الفقراء على ظهر البسيطة يف كل بقعة من
بقاع األرض وفعلك وأنت عاقل َّل يكون إَّل ملقصد قد قصدته ،أو أمر قد أردته  .)1( ) ..ويعلل

صاحب كتاب (التوضيح عن توحيد اخلالق) ( )2كون النذر لغري هللا تعاىل من الشرك اَّلعتقادي

قائالً( :ألن الناذر مل ينذر هذا النذر الذي لغري هللا إَّل َّلعتقاده يف املنذور له أنه يضر وينفع ،ويعطي
وْينع ،إما بطبعه ،وإما بقوة سببية فيه ،وجيلب اخلري والربكة ويدفع الشر والعسرة ،والدليل على

اعتقاد هؤَّلء الناذرين وشركهم حكيهم وقوهلم أهنم قد وقعوا يف شدائد عظيمة ،فنذروا نذراً لفالن،

وفالن ،فانكشفت شدائدهم واسرتاحت خواطرهم ،فقد قام يف نفوسهم أن هذه النذور هي سبب يف
حصول مطلوهبم ودفع مرهوهبم ،ومن أتمل القرآن وسنة املبعوث به صلى هللا عليه وسلم ،ونظر
أحوال السلف الصاحل ،علم أن هذا النذر نظري ما جعلته املشركون آلهلتهم يف قوله تعاىل :ه َذا ِ ِ
َّلل
َ
ش َرَكآئِنَا [األنعام.)3( )]136 :
بَِز ْع ِم ِه ْم َو َه َذا لِ ُ
ويتحدث مبارك امليلي ( )4عن واقع أولئك الناس الذين يذحبون لغري هللا تعاىل ،ويبني أهنم إمنا يفعلون
ذلك عن اعتقاد وطلب للقرىب من تلك املعبودات  ...فكان مما قاله( :إن كل من خالط العامة ،جيزم

أبن قصدهم بذابئح الزردة ( )5التقرب من صاحب املزار ،ويكشف عن ذلك أشياء :أحدها :أهنم
يضيفون الزردة إىل صاحب املزار ،فيقولون :زردة سيدي فالن ،أو طعام سيدي عبد القادر مثالً.
اثنيها :إهنم يفعلوهنا عند قربه ،ويف جوارهَّ ،ل يرضون هلا مكاَنً آخر.
اثلثها :إهنم إن نزل املطر إثرها ،نسبوه إىل سر املذبوح له ،وقوي اعتقادهم فيه ،وتعويلهم عليه.
_________

((( )1الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد)) (ضمن الرسائل السلفية) (ص.)21 ،20 :

( )2اشرتك يف أتليف هذا الكتاب كل من :الشيخ عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب ،ومحد بن
معمر ،وحممد بن غريب .انظر للتحقيق يف هذا التوثيق كتاب ((دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد
بن عبد الوهاب)) للكاتب (.)60 ،59

((( )3التوضيح)) (ص = )383 ،382 :ابختصار ،وانظر ((فتح املنان تتمة منهاج التأسيس))
حملمود األلوسي (ص.)421 – 418 :

( )4مبارك بن حممد امليلي ،من علماء اْلزائر ،عاش يف قسنطينة ،وويل أمانة سر مجعية علماء
اْلزائر ،له مؤلفات ،تويف حوايل سنة  1357هـ .انظر ((معجم املؤلفني)) (.)175 /8

( )5هكذا تسمى الذابئح اليت ذحبت لغري هللا ابسم " الزردة" أو " النشرة " يف بعض جهات اْلزائر،
بينما يسمون ما ينذرون لغري هللا ابلغفارة انظر ((رسالة الشرك ومظاهره)) ملبارك امليلي (ص،225 :

 ،)269 ،256ويف اليمن يسمون تلك الذابئح ابْللبة ،وأما النذور فيطلقون عليها " التلم " انظر
((الدرر السنية)) ( ،)286 /8و ((تطهري اَّلعتقاد)) للصنعاين (ص.)37 :

()401/6

رابعها - :أهنم لو تركوها فأصيبوا ِبصيبة ،نكسوا على رؤوسهم ،وقالوا :إن وليهم غضب عليهم،
لتقصريهم يف جانبه) (.)1

ويف ختام مسألة الذبح أو النذر لغري هللا تعاىل ،ننبه إىل عدم اخللط بني ما يذبح لغري هللا تعاىل تقرابً
أو تعظيماً فهذا من ابب العبادات والقرابت ،وبني ما يذبح عادة بقصد األكل أو إكرام ضيف

وحنومها.

وملا ساق النووي كالم بعض علماء الشافعية يف هذا الشأن قائالً( -:وذكر الشيخ إبراهيم املروزي

من أصحابنا أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقرابً ،أفىت أهل خبارى بتحرْيه؛ ألنه مما أهل به لغري

هللا تعاىل ،قال الرافعي هذا إمنا يذحبونه استبشاراً بقدومه كذبح العقيقة لوَّلدة املولود ،وقيل هذا َّل
يوجب التحرمي ،وهللا أعلم) (.)2

فقد عقب امليلي على ما سبق إيراده فقال( :ونقله عن الرافعي غري خمالف لفتوى أهل خبارى إَّل

ابلقصد ،فهو خالف يف حال .فمن قصد التقرب إىل األمري ،صدقت عليه الفتوى ،ومن قصد جمرد

السرور أفىت بقول الرافعي) (.)3

وقال سليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب معلقاً على هذه املسألة( -:إن كانوا يذحبونه

استبشاراً كما ذكر الرافعي فال يدخل يف ذلك ،وإن كانوا يذحبونه تقرابً إليه ،فهو داخل يف احلديث

يعين حديث ((لعن هللا من ذبح لغري هللا)) (.)5( ))4

كما جيب التفريق بني النذر الشركي املخرج من امللة ،وبني نذر املعصية فيما دون ذلك ،ونبني ذلك

من خالل نص يف كتاب (التوضيح عن توحيد اخلالق) حيث جاء فيه ما يلي( -:والنذر غري اْلائز

قسمان:

أحدمها :نذر فعل معصية ،كشرب اخلمر ،وقتل املعصوم ،فيحرم الوفاء به؛ لقول النيب صلى هللا عليه
وسلم(( :من نذر أن يعصي هللا فال يعصه)) ()6؛ وألن معصية هللا تبارك وتعاىل َّل تباح يف حال من

األحوال ...
الثاين :النذر لغري هللا تعاىل كالنذر إلبراهيم اخلليل ،أو حممد النيب األمني صلى هللا عليه وسلم ،أو ابن

عباس ،أو عبد القادر ،أو اخلضر ،فال خالف بني من يعتد به من علماء املسلمني أنه من الشرك
اَّلعتقادي) (.)7

ومن جانب آخر ،فقد لبس خصوم عقيدة التوحيد يف هذه املسألة ،فزعموا أن الذبح لغري هللا ،وكذا

النذر لغريه ،إمنا هي من احملرمات اليت دون الشرك  ، ..وذلك بسبب سوء فهمهم للنصوص
الشرعية ،وكالم أهل العلم ،بل رِبا نسبوا هذا التلبيس لبعض أئمة السلف) (.)8

وقد قام الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب بكشف هذا التلبيس ،وبيان احلق يف هذه القضية
فكتب جواابً يف الرد على ابن سحيم ،حني زعم األخري أن النذر لغري هللا حرام ليس بشرك ،فقال
الشيخ يف الرد عليه:
_________

((( )1رسالة الشرك ومظاهره)) (ص.)257
((( )2صحيح مسلم بشرح النووي)) ( )141 /13وانظر ((روضة الطالبني)) للنووي (.)205 /3
((( )3رسالة الشرك ومظاهره)) (ص .)253
( ))]9883[ )4رواه مسلم (.)1978

( )5تيسري العزيز احلميد (ص  , )192وقد أشار الشاطيب يف املوافقات إىل هذا التفريق (/2

.)210

( ))]9885[ )6رواه البخاري (.)6696
((( )7التوضيح)) (ص)383 ،382 :

( )8كما فعل ذلك داود بن جرجيس النقشبندي ،فزعم أن ابن تيمية وابن القيم َّل يرون كفر من
ذبح أو نذر لغري هللا  ...وحرف بعض كالمهما ،وبرت البعض اآلخر ،وأساء الفهم والقصد يف هذه

املسألة ،وقد قام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ ابلرد عليه يف كتاب حتت

عنوان ((منهاج التأسيس والتقديس يف كشف شبهات داود بن جرجيس)) وأْته حممود شكري
األلوسي.

()402/6

(فدليلك قوهلم أن النذر لغري هللا حرام ابإلمجاع ،فاستدللت بقوهلم حرام على أنه ليس بشرك فإن

كان هذا قدر عقلك ،فكيف تدعي املعرفة؟ اي ويلك ما تصنع بقول هللا تعاىل :قُ ْل تَـ َعالَ ْواْ أَتْ ُل َما َح َّرَم
ِِ
ِ ِ ِ
س ًاَن [األنعام , ]151 :فهذا يدل على أن الشرك
َربم ُك ْم َعلَْي ُك ْم أََّلَّ تُ ْش ِرُكواْ به َش ْيـئًا َوابل َْوال َديْ ِن إ ْح َ
ِ
ش َما
حرام ليس بكفر اي هذا اْلاهل اْلهل املركب ،ما تصنع بقول هللا تعاىل :قُ ْل إِ َّمنَا َح َّرَم َرِ َيب الْ َف َواح َ
ظَهر ِم ْنـها وما بطَن [األعراف , ]33 :إىل قوله :وأَن تُ ْش ِرُكواْ ِاب ِ
هلل َما َملْ يُـنَـ ِز ْل بِ ِه ُس ْلطَ ًاَن [األعراف:
َ
ََ َ ََ َ َ
.]33هل يدل هذا التحرمي على أنه َّل يكفر صاحبه؟ اي ويلك يف أي كتاب وجدته إذا قيل لك هذا
حرام ،أنه ليس بكفر ،فقولك أن ظاهر كالمهم أنه ليس بكفر ،كذب وافرتاء على أهل العلم ،بل
يقال ذكر أنه حرام ،وأما كونه كفر فيحتاج إىل دليل آخر ،والدليل عليه أنه مصرح يف (اإلقناع) أن
النذر عبادة ،ومعلوم أن َّل إله إَّل هللا معناها َّل يعبد إَّل هللا ،فإذا كان النذر عبادة وجعلتها لغريه،

كيف َّل يكون شركاً؟) (.)1

ويورد الشيخ حممد بن عبد الوهاب قاعدة مهمة أثناء جوابه على من ادعى أن الذبح للجن منهي

عنه فهو معصية وليس ردة  ..حيث قال الشيخ:
(قوله :الذبح للجن منهي عنه ،فاعرف قاعدة أمهلها أهل زمانك ،وهي أن لفظ التحرمي والكراهة

وقولهَّ :ل ينبغي ألفاظ عامة تستعمل يف املكفرات ،واحملرمات اليت هي دون الكفر ،ويف كراهة التنزيه
اليت هي دون احلرام ،مثل استعماهلا يف املكفرات قولهَّ :ل إله إَّل الذي َّل تنبغي العبادة إَّل له (،)2
لر ْمحَ ِن أَن يـت ِ
َّخ َذ َولَ ًدا [مرمي , ]92 :ولفظ التحرمي مثل قوله تعاىل :قُ ْل تَـ َعالَ ْواْ أَتْ ُل
وقولهَ :وَما يَنبَ ِغي لِ َّ
َ
َما َح َّرَم َربم ُك ْم َعلَْي ُك ْم أََّلَّ تُ ْش ِرُكواْ بِ ِه َش ْيـئًا [األنعام , ]151 :وكالم العلماء َّل ينحصر يف قوهلم( :حيرم
ضى َربم َ
كذا) ملا صرحوا يف مواضع أخر أنه كفر ،وقوهلم (يكره) كقوله تعاىلَ :وقَ َ
ك أََّلَّ تَـ ْعبُ ُدواْ إَِّلَّ إِ َّايهُ
ِ
ْكرب أَح ُد ُمها أَو كِالَ ُمها فَالَ تَـ ُقل َّهلمآ أ ٍ
ِ
ِ ِ ِ
ُف َوَّلَ تَـ ْنـ َه ْر ُمهَا َوقُل َّهلَُما
َ
س ًاَن إِ َّما يَـ ْبـلُغَ َّن عن َد َك ال ََ َ َ ْ
َُ
َوابل َْوال َديْ ِن إ ْح َ
وها [اإلسراء , ]38 :وأما
ك َكا َن َسيٍئُهُ ِع ْن َد َربِ َ
قَـ ْوَّلً َك ِرْيًا [اإلسراء ]23 :إىل قولهُ :ك مل ذَلِ َ
ْر ً
ك َمك ُ
كالم اإلمام أمحد يف قوله( :أكره كذا) فهو عند أصحابه على التحرمي.
إذا فهمت هذا فهم صرحوا أن الذبح للجن ردة خترج ( ،)3وقالوا الذبيحة حرام ولو مسي عليها،

قالوا :ألهنا جيتمع فيها مانعان ،األول - :أهنا مما أهل به لغري هللا ،والثاين :أهنا ذبيحة مرتد واملرتد َّل

حتل ذبيحته ،وإن ذحبها لألكل ومسى عليها) (.)4
(ب) وإذا انتقلنا إىل حكم السجود أو الركوع لغري هللا تعاىل ،فهذا من الشرك الظاهر ،فال ريب أن

السجود والركوع عباداتن هلل وحده َّل شريك له ،فمن سجد أو ركع لغري هللا تعاىل فقد أشرك.

_________

((( )1جمموعة مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب)) ()229 /5

( )2يقول ابن القيم " - :وإمنا جتيء َّل ينبغي يف كالم هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم للذي هو يف
غاية اَّلمتناع شرعاً ((اْلواب الكايف)) (ص ،)179 :وانظر ((جتريد التوحيد)) للمقريزي (ص:
.)21

( )3أي خترج من امللة.
((( )4جمموعة مؤلفات الشيخ)) ( ،)67 ،66 /3وانظر ((منهاج التأسيس)) للشيخ عبد اللطيف
بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ (ص.)245 ،239 :

()403/6
لشم ِ ِ
ِ
يقول هللا تعاىل :وِمن ِ
ار َو َّ
اس ُج ُدوا
س َوََّل ل ْل َق َم ِر َو ْ
آايتِه اللَّْي ُل َوالنـ َ
س َوالْ َق َم ُر ََّل تَ ْس ُج ُدوا ل َّ ْ
َّه ُ
َ ْ َ
الش ْم ُ
َِِّ
َّلل الَّ ِذي َخلَ َق ُه َّن إِن ُكنتُ ْم إِ َّايهُ تَـ ْعبُ ُدو َن [فصلت , ]37 :أيَّ :ل تشركوا به فما تنفعكم عبادتكم له
مع عبادتكم لغريه ،فإنه َّل يغفر أن يشرك به) (.)1

(قال بعض أهل العلم يف تفسري هذه اآلية :إن من أراد أن يكون عبداً هلل خالصاً ،فال يسجد إَّل له

سبحانه ،وَّل يسجد للشمس والقمر ،نبه هبما على غريمها من املخلوق العلوي ،فالسفلي من

األحجار واألشجار والضرائح وحنوها ابألوىل .وقد دلت هذه اآلية على أن ديننا هو أن السجود حق
اخلالق ،فال يسجد ملخلوق أصالً كائناً ما كان ،فإن املخلوقية يتساوى فيها الشمس والقمر ،والويل

والنيب ،واحلجر واملدر ،والشجر وحنوها) (.)2
َّ ِ
ِ
سبِ ُحو َن لَهُ ِابللَّْي ِل
ين ِعن َد َربِ َ
وأيضاً فإن هللا تعاىل قال بعد اآلية السابقة :فَِإن ْ
ْربوا فَالذ َ
استَك َُ
ك يُ َ
َّها ِر َو ُه ْم ََّل يَ ْسأ َُمو َن [فصلت , ]38 :فمن سجد هلل وحده ،فقد خضع وانقاد هلل وحده ،وحقق
َوالنـ َ

كمال الذل واحملبة هلل تعاىل ،وضده من استكرب عن إفراد هللا ابلعبادة  -ومنها السجود  -وقد توعد
ِ
َّ ِ
ادِيت
ْربو َن َع ْن عبَ َ
هللا تعاىل هؤَّلء املستكربين ابلعذاب املهني ،فقال سبحانه :إِ َّن الذ َ
ين يَ ْستَكِ ُ
سي ْد ُخلُو َن جهن ِ
ين [غافر.)3( ]60 :
ََ
َّم َداخ ِر َ
ََ َ
ويقول القرطيب( :وهذا السجود املنهي عنه قد اختذه جهال املتصوفة عادة يف مساعهم ،وعند دخوهلم
على مشاخيهم ،واستغفارهم ،فريى الواحد منهم إذا أخذه احلال بزعمه ،يسجد لألقدام ْلهله سواء

كان للقبلة أم غريها جهالة منه ،ضل سعيهم وخاب عملهم) (.)4

ويقول ابن القيم يف بيان هذا الشرك( :ومن أنواع الشرك :سجود املريد للشيخ ،فإنه شرك من
الساجد واملسجود له ،والعجب أهنم يقولون :ليس هذا سجود ،وإمنا هو وضع الرأس قدام الشيخ

احرتاماً وتواضعاً ،فيقال هلؤَّلء ولو مسيتموه ما مسيتموه ،فحقيقة السجود :وضع الرأس ملن يسجد له،

وكذلك السجود للصنم ،وللشمس ،وللنجم ،وللحجر ،كله وضع الرأس قدامه.

ومن أنواعه :ركوع املتعممني بعضهم لبعض عند املالقاة ،وهذا سجود يف اللغة ،وبه فسر قوله تعاىل:

اب ُس َّجداً [البقرة , ]58 :أي منحنني ،وإَّل فال ْيكن الدخول ابْلبهة على األرض،
َوا ْد ُخلُواْ الْبَ َ
ومنه قول العرب :سجدت األشجار إذا أمالتها الريح) (.)5

ويقول أيضاً( :جاء شيوخ الضالل واملزامحون للربوبية فزينوا ملريديهم حلق رؤوسهم هلم ،كما زينوا هلم
السجود هلم ومسوه بغري امسه ،وقالوا :هو وضع الرأس بني يدي الشيخ .ولعمر هللا إن السجود هلل

تعاىل هو وضع الرأس بني يديه سبحانه ،وزينوا هلم أن ينذروا هلم ،ويتوبوا هلم ،وحيلفوا أبمسائهم ،وهذا
ِ
ِ
ْم َوالنمـبُـ َّوةَ ُمثَّ
هو اختاذهم أرابابً وآهلة من دون هللا ،قال تعاىلَ :ما َكا َن لِبَ َ
ش ٍر أَن يُـ ْؤتيَهُ هللاُ الْكتَ َ
اب َوا ْحلُك َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ول لِلن ِ
اب َوِِبَا ُكنتُ ْم
يَـ ُق َ
َّاس ُكونُواْ عبَ ً
ادا ِيل من ُدون هللا َولَكن ُكونُواْ َرَّابنِيِ َ
ني ِِبَا ُكنتُ ْم تُـ َعل ُمو َن الْكتَ َ
ِ
ني أ َْرَاب ًاب أ ََأي ُْم ُرُكم ِابلْ ُك ْف ِر بَـ ْع َد إِ ْذ أَنتُم م ْسلِ ُمو َن [آل
تَ ْد ُر ُسو َن َوَّلَ َأي ُْم َرُك ْم أَن تَـتَّخ ُذواْ ال َْمالَئِ َكةَ َوالنِبِيِ ْ َ

عمران.]80 - 79 :
_________

( )1انظر ((تفسري ابن كثري)) (.)104 /4
((( )2الدين اخلالص)) (.)53 /2
( )3أي صاغرين حقريين.

((( )4تفسري القرطيب)) (.)294 /1

((( )5مدارج السالكني)) ( ،)345 ،344 /1وانظر ((اْلواب الكايف)) َّلبن القيم (ص،)178 :
و ((جتريد التوحيد)) للمقريزي (ص)21 :
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وأشرف العبودية عبودية الصالة ،وقد تقامسها الشيوخ واملتشبهون ابلعلماء واْلبابرة ،فأخذ الشيوخ
منها أشرف ما فيها ،وهو السجود ،وأخذ املتشبهون ابلعلماء منها الركوع ،فإذا لقي بعضهم بعضاً

ركع له ،كما يركع املصلي لربه سواء ،وأخذ اْلبابرة منهم القيام ،فيقوم األحرار والعبيد على رؤوسهم

عبودية هلم ،وهم جلوس ،وقد هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن هذه األمور الثالثة على

التفصيل ،فتعاطيها خمالفة صرحية له ،فنهى عن السجود لغري هللا وقالَّ(( :ل ينبغي ألحد أن يسجد

ألحد)) ( .)1وحترمي هذا معلوم من دينه ابلضرورة ،وجتويز من جوزه لغري هللا مراغمة هلل ورسوله ،وهو
من أبلغ أنواع العبودية ،فإذا جوز هذا املشرك هذا النوع للبشر ،فقد جوز العبودية لغري هللا ،وأيضاً
اب ُس َّجداً [البقرة ،]58 :أي منحنني،
فاَّلحنناء عند التحية سجود ،ومنه قوله تعاىلَ :وا ْد ُخلُواْ الْبَ َ
وإَّل فال ْيكن الدخول على اْلباه

واملقصود أن النفوس اْلاهلة الضالة أسقطت عبودية هللا سبحانه ،وأشركت فيها من تعظمه من

اخللق ،فسجدت لغري هللا ،وركعت له ،وقامت بني يديه قيام الصالة وحلفت لغريه ،ونذرت لغريه،
وحلقت لغريه ،وذحبت لغريه ،وطافت لغري بيته وسوت من تعبده من املخلوقني برب العاملني ،وهؤَّلء
هم املضادون لدعوة الرسل ،وهم الذين برهبم يعدلون .قال تعاىل َات َِّ
ض ٍ
الل مبِ ٍ
ني إِ ْذ
َّلل إِن ُكنَّا لَِفي َ

نُس ِوي ُكم بِر ِ
ني [الشعراء.)2( )]98 - 97 :
ب ال َْعالَ ِم َ
َ
َ

وإذا تقرر كون السجود لغري هللا تعاىل شركاً ابهلل تعاىل ،فينبغي أن نفرق بني سجود العبادة ،وسجود
التحية ،فأما سجود العبادة فقد سبق احلديث عنه ،وأما سجود التحية فقد كان سائغاً يف الشرائع

السابقة ،مث صار حمرماً على هذه األمة ،فهو معصية هلل تعاىل ،فمن املعلوم أن سجود العبادة القائم

على اخلضوع والذل والتسليم واإلجالل هلل وحده هو من التوحيد الذي اتفقت عليه دعوة الرسل،

وإن صرف لغريه فهو شرك وتنديد ،ولكن لو سجد أحدهم ألب أو عامل وحنومها وقصده التحية
واإلكرام فهذه من احملرمات اليت دون الشرك ،أما إن قصد اخلضوع والقربة والذل له فهذا من

الشرك ،ولكن لو سجد لشمس أو قمر أو قرب فمثل هذا السجود َّل يتأتى إَّل عن عبادة وخضوع

وتقرب فهو سجود شركي ،وإليك توضيح ذلك من خالل النصوص التالية-:
يقول هللا تعاىلَ -:وَرفَ َع أَبَـ َويْ ِه َعلَى ال َْع ْر ِ
ش َو َخ مرواْ لَهُ ُس َّج ًدا [يوسف.]100 :
_________

( )1ذكره السيوطي يف ((الدر املنثور)) ( )250 /2قال :وأخرج عبد بن محيد عن احلسن قال:

(بلغين أن رجال قال :اي رسول هللا نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفال نسجد لك؟ قال:

َّل ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا احلق ألهله فإنه َّل ينبغي أن يسجد ألحد من دون هللا فأنزل هللا َما
ون ِ
ِ
ِ
ادا ِيل ِمن ُد ِ
ِ
ول لِلن ِ
هللا َولَ ِكن
ْم َوالنمـبُـ َّوةَ ُمثَّ يَـ ُق َ
َكا َن لِبَ َ
َّاس ُكونُواْ عبَ ً
ش ٍر أَن يُـ ْؤتيَهُ هللاُ الْكتَ َ
اب َوا ْحلُك َ
ِ
ِ
ِ
ني
اب َوِِبَا ُكنتُ ْم تَ ْد ُر ُسو َن َوَّلَ َأي ُْم َرُك ْم أَن تَـتَّخ ُذواْ ال َْمالَئِ َكةَ َوالنِبِيِ ْ َ
ُكونُواْ َرَّابنِيِ َ
ني ِِبَا ُكنتُ ْم تُـ َعل ُمو َن الْكتَ َ
أ َْرَاب ًاب أ ََأي ُْم ُرُكم ِابلْ ُك ْف ِر بَـ ْع َد إِ ْذ أَنتُم م ْسلِ ُمو َن *آل عمران ,*80 - 79 :قال املناوي يف ((الفتح

َسبَاب))
السماوي)) ( :)370 /1قَ َ
اداَ ،ونَقله الواحدي ِيف ْ
ال ا ْحلَافِظ ابْن حجر :مل أجد لَهُ إِ ْسنَ ً
((األ ْ
ص ِري َوَك َذا أخرجه عبد بن محيد ِيف (تَـ ْف ِسريه) َعنهُ.
َعن احلْسن الْبَ ْ
((( )2زاد املعاد)) ( )161– 159 /4ابختصار ،وانظر ((إعالم املوقعني)) ( )155 ،117 /3و
((شرح الشروط العمرية)) (ص)94 :

()405/6

يقول ابن عطية – يف معىن السجود( :واختلف يف هذا السجود ،فقيل :كان كاملعهود عندَن من وضع
الوجه ابألرض ،وقيل :بل دون ذلك كالركوع البالغ وحنوه ،مما كان سرية حتياهتم للملوك يف ذلك
الزمان ،وأمجع املفسرون أن ذلك السجود – على أي هيئة كان – فإمنا كان حتية َّل عبادة ،قال

قتادة - :هذه كانت حتية امللوك عندهم) (.)1

ويقول ابن كثري يف تفسري هذه اآلية( :وقد كان سائغاً يف شرائعهم ،إذا سلموا على الكبري يسجدون

له ،ومل يزل هذا جائزاً من لدن آدم إىل شريعة عيسى عليه السالم ،فحرم هذا يف هذه امللة ،وجعل
صا جبناب الرب سبحانه وتعاىل ،هذا مضمون قول قتادة وغريه – إىل أن قال- :
السجود خمت ا

والغرض أن هذا كان جائزاً يف شريعتهم؛ وهلذا خروا له سجداً) (.)2
ِ
ِ
اس ُج ُدواْ آل َد َم [البقرة:-]34 :
ويقول حممد رشيد رضا -عند تفسريه لقوله تعاىلَ :وإِ ْذ قُـلْنَا لل َْمآلئِ َكة ْ
(وهو سجود َّل نعرف صفته ،ولكن أصول الدين تعلمنا أنه ليس سجود عبادة إذ َّل يعبد إَّل هللا
تعاىل ،والسجود يف اللغة التطامن واخلضوع واَّلنقياد ،وأعظم مظاهره اخلرور حنو األرض لألذقان،

ووضع اْلبهة على الرتاب ،وكان عند القدماء من حتية الناس للملوك والعظماء ،ومنه سجود يعقوب
وأوَّلده ليوسف عليهم السالم) (.)3

وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يصلح لبشر أن

يسجد لبشر ،ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها))

(.)4

وعن قيس بن سعد ( )5رضي هللا عنه قال(( :أتيت احلرية ،فرأيتهم يسجدون ملرزابن هلم ( )6فقلت:
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحق أن يسجد له ،قال :فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقلت:

إين أتيت احلرية فرأيتهم يسجدون ملرزابن هلم ،فأنت اي رسول هللا أحق أن نسجد لك .قال :أرأيت لو
مررت على قربي أكنت تسجد له ،قالَّ :ل ،قال - :فال تفعلوا ،لو كنت آمراً أحداً أن يسجد

ألحد ،ألمرت النساء أن يسجدن ألزواجهن ،ملا جعل هللا هلم عليهن من احلق)) (.)7

قال الطييب (:)8

_________

((( )1تفسري ابن عطية)) ( ،)377،378 /9وانظر ((تفسري القرطيب)) ()265 /9 ،293 /1
((( )2تفسري ابن كثري)) ( )491 /2ابختصار.
((( )3تفسري املنار)) (.)265 /1

( )4رواه أمحد ( )12635( )158 /3والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( , )363 /5احلديث ذكره
اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) وقال :رواه أمحد والبزار ورجاله رجال الصحيح غري حفص ابن أخي

أنس وهو ثقة ,ووافقه األلباين يف ((إرواء الغليل)) (.)55 /7

( )5هو قيس بن سعد بن عبادة اخلزرجي ،صحايب جليل ،أمري جماهد ،كان يطعم الناس ،وصاحب

دهاء ،وشهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املشاهد ،مات سنة  85هـ .انظر ((اإلصابة)) (/5

 ،)473و ((سري أعالم النبالء)) (.)102 /3
( )6أي الفارس الشجاع.

( )7رواه أبو داود ( )2140والطرباين ( )351 /18واحلاكم ( )204 /2والدارمي ()406 /1
وقال احلاكم هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ,ووافقه الذهيب ,وقال ابن حزم يف ((احمللى))

( :)332 /10ساقط ,وقال الذهيب يف ((املهذب)) ( :)2872 /6فيه عبد الرمحن بن أيب بكر إن
كان ابن شريك فهو ضعيف ,وقال الشوكاين يف ((نيل األوطار)) ( :)362 /6يف إسناده شريك بن
عبد هللا القاضي وقد تكلم فيه غري واحد وأخرج له مسلم يف املتابعات ,وصححه األلباين يف

((صحيح سنن أيب داود)) دون مجلة ((القرب)).

( )8هو احلسني بن حممد بن عبد هللا الطييب ،من علماء احلديث والتفسري ،له ردود على املبتدعة،

كان كرْياً جواداً ،له مؤلفات ،تويف سنة  743هـ .انظر ((الدرر الكامنة))  ،156 /2و ((البدر
الطالع)) (.)229 /1

()406/6

(أي :اسجدوا للحي الذي َّل ْيوت ،وملن ملكه َّل يزول ،فإنك إمنا تسجد يل اآلن مهابة وإجالَّلً،
فإذا صرت رهني رمس ،امتنعت عنه) (.)1

ويبني ابن تيمية هذه املسألة فيقول:

(أما تقبيل األرض ،ووضع الرأس ،وحنو ذلك مما فيه السجود ،مما يفعل قدام بعض الشيوخ ،وبعض

امللوك ،فال جيوز ،بل َّل جيوز اَّلحنناء كالركوع أيضاً ،كما قالوا للنيب صلى هللا عليه وسلم(( :الرجل
منا يلقى أخاه ،أينحين له؟ قال َّل .)2( )) ...

وأما فعل ذلك تديناً وتقرابً فهذا أعظم املنكرات ،ومن اعتقد مثل هذا قربة وتديناً فهو ضال مفرت،
بل يبني له أن هذا ليس بدين وَّل قربة ،فإن أصر على ذلك استتيب ،فإن اتب وإَّل قتل) (.)3

ويقول أيضاً:
(وأما وضع الرأس عند الكرباء من الشيوخ وغريهم ،أو تقبيل األرض وحنو ذلك ،فإنه مما َّل نزاع فيه
بني األئمة يف النهي عنه ،بل جمرد اَّلحنناء ابلظهر لغري هللا عز وجل منهي عنه) (.)4

ويقول يف موضع اثلث( :وحجرة نبينا صلى هللا عليه وسلم ،وحجرة اخلليل ،وغريمها من املدافن اليت

فيها نيب ورجل صاحلَّ ،ل يستحب تقبيلها وَّل التمسح هبا ابتفاق األئمة ،بل منهي عن ذلك ،وأما
السجود لذلك فكفر) (.)5
(ج) وإذا انتقلنا إىل الطواف ،فإن املراد ابلطواف الذي يكون شركاً هو الطواف بغري الكعبة مع

قصد التقرب لغري هللا تعاىل ،كالطواف ابلقبور واملشاهد وحنوها ،فالطواف عبادة؛ لقوله تعاىلُ :مثَّ
ضوا تَـ َفثَـ ُهم ولْيوفُوا نُ ُذورُهم ولْيطََّّوفُوا ِابلْبـ ْي ِ
ت ال َْعتِ ِ
يق [احلج , ]29 :وصرف العبادة أو شيء منها
لْيَـ ْق ُ
َ
َ ْ ََ
ْ َُ
لغري هللا شرك ،وأما لو طاف بتلك القبور بقصد التقرب إىل هللا تعاىل فهذا حمرم ،وبدعة منكرة،

ووسيلة لعبادة تلك القبور).
يقول ابن تيمية يف هذه املسألة:

(وأما الرجل الذي طلب من والده احلج ،فأمره أن يطوف بنفس األب ،فقال :طف ببيت ما فارقه
هللا طرفة عني قط ،فهذا كفر إبمجاع املسلمني ،فإن الطواف ابلبيت العتيق مما أمر هللا به رسوله ،وأما

الطواف ابألنبياء والصاحلني فحرام إبمجاع املسلمني ،ومن اعتقد ذلك دينا فهو كافر ،سواء طاف
ببدنه أو بقربه) (.)6

ويقول أيضاً:
(ليس يف األرض مكان يطاف به كما يطاف ابلكعبة ،ومن اعتقد أن الطواف بغريها مشروع فهو شر
ممن يعتقد جواز الصالة إىل غري الكعبة فمن اختذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتد

يستتاب ،فإن اتب وإَّل قتل مع أهنا كانت قبلة لكن نسخ ذلك ،فكيف ِبن يتخذها مكاَنً يطاف به

كما يطاف ابلكعبة؟ والطواف بغري الكعبة مل يشرعه هللا حبال .)7( ) ...
_________

((( )1عون املعبود)) (.)187 /6

( )2رواه الرتمذي ( )2728وابن ماجه ( )3702وأمحد ( )13067( )198 /3والبيهقي يف
((السنن الكربى)) ( )100 /7من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه واللفظ للرتمذي ,ونصه:

(قال رجل :اي رسول هللا الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحين له؟ قال َّل  , ) .....قال الرتمذي

هذا حديث حسن ,وصححه ابن القيم يف ((زاد املعاد)) ( , )148 /4وقال ابن امللقن يف ((البدر
املنري)) ( :)516 /7يف إسناده حنظلة بن عبيد هللا البصري ضعفوه ونسبوه إىل اَّلختالط ,وقال ابن

حجر يف ((تلخيص احلبري)) ( :)1164 /3استنكره أمحد ألنه من رواية السدوسي وقد اختلط وتركه
حيىي القطان ،وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

((( )3جمموع الفتاوى)) ( )372 /1ابختصار.
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)92 /27

((( )5جمموع الفتاوى)) ( ،)136 /27وانظر ((هتذيب رسالة البدر الرشيد يف األلفاظ املكفرات))
(ص.)51 ،50 :
((( )6هتذيب رسالة البدر الرشيد يف األلفاظ املكفرات)) (.)308 /2
((( )7هتذيب رسالة البدر الرشيد يف األلفاظ املكفرات)) ( )10 /27ابختصار.

()407/6

وإذا تقرر حكم هذه األعمال  ...فيمكن إجياز أوجه كون هذه األعمال كفر ِبا يلي-:
(أ) أن هذه األعمال شرك يناقض توحيد العبادة ،فإذا كان الذبح والنذر ،وكذا السجود والركوع
والطواف عبادات َّل جيوز صرفها إَّل هلل تعاىل وحده ،فمن أثبت لغري هللا تعاىل ما َّل يكون إَّل هلل فهو

كافر ()1؛ ألن الشرك األكرب  ...هو صرف نوع أو فرد من العبادة لغري هللا تعاىل ،والعبادة الشرعية
تتضمن غاية الذل هلل تعاىل ،مع غاية احملبة له) (.)2

وكما يقول ابن تيمية:

(فاإلله هو الذي أيهله القلب بكمال احلب والتعظيم ،واإلجالل واإلكرام ،واخلوف والرجاء وحنو
ذلك) ( .)3ومن املعلوم أن الذبح والنذر والسجود والركوع والطواف وحنوها عبادات جتمع بني

اخلضوع واخلوف واإلجالل ،والرجاء واحملبة والقرب ،فإذا صرفت هذه العبادات هلل وحده فهذا إْيان

وتوحيد ،وإذا صرفت لغريه فهذا كفر وتنديد.

وقد غلط مرجئة املتكلمني ومن تبعهم عندما زعموا أن شرك التقرب والنسك ليس شركاً إبطالق ،ما
مل يتضمن عندهم الشرك يف التوحيد العلمي اخلربي؛ ألهنم حصروا التوحيد يف الربوبية واألمساء

والصفات ومن مث فالشرك عندهم هو الشرك يف هذا التوحيد) (.)4

ومثال ذلك ما تومهه بعضهم أبن السجود لغري هللا تعاىل َّل يكون كفراً إَّل إذا اعتقد الربوبية فيمن

سجد له ( ،)5والصحيح أن السجود لغري هللا تعاىل شرك يناقض توحيد العبادة ،وإذا انضم إىل ذلك
اعتقاد الربوبية فيمن سجد له ،فهذا شرك يف توحيد الربوبية.

ومنهم من قال :إن السجود للصنم أو الشمس وحنومها عالمة الكفر ( )6وإن مل يكن يف نفسه كفر،
وهذا ليس بصحيح ،بل السجود للصنم أو الشمس يف حد ذاته كفر وشرك ابهلل تعاىل يف العبادة،

فهو خضوع ورجاء وتذلل لغري هللا تعاىل ،وَّل تقوم عبودية هللا تعاىل إَّل بتحقيق السجود له سبحانه،
س وَّل لِ ْل َقم ِر واسج ُدوا َِِّ
كما قال تعاىلَّ :ل تَ ْس ُج ُدوا لِ َّ
َّلل الَّ ِذي َخلَ َق ُه َّن إِن ُكنتُ ْم إِ َّايهُ تَـ ْعبُ ُدو َن
َ َ ُْ
لش ْم ِ َ
[فصلت.]37 :

(ب) أن من قصد بتلك العبادات غري هللا تعاىل ،وصرفها لغريه سبحانه ،فقد شبه املخلوق الضعيف
العاجز ابخلالق القوي القادر.

ولذا يقول ابن القيم( :ومن خصائص اإلهلية العبودية اليت قامت على ساقني َّل قوام هلا بدوهنا :غاية

احلب ،مع غاية الذل ،هذا ْتام العبودية ،وتفاوت منازل اخللق فيها حبسب تفاوهتم يف هذين

األصلني ،فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغري هللا ،فقد شبهه به يف خالص حقه ،وهذا من احملال أن
أتيت به شريعة من الشرائع  -إىل أن قال -فمن خصائص اإلهلية السجود ،فمن سجد لغريه فقد شبه
املخلوق به ،ومنها التوكل فمن توكل على غريه فقد شبهه به ،ومنها التوبة فمن اتب لغريه فقد شبهه

به) (.)7

ويقول -يف كتاب آخر ( :-ومن أسباب عبادة األصنام :الغلو يف املخلوق ،وإعطاؤه فوق منزلته،

حىت جعل فيه حظ من اإلهلية ،وشبهوه ابهلل سبحانه ،وهذا هو التشبيه الواقع يف األمم ،والذي أبطله

هللا سبحانه ،وبعث رسله وأنزل كتبه إبنكاره والرد على أهله.
_________

( )1انظر ((الرد على البكري)) َّلبن تيمية (ص.)214 :
( )2انظر ((العبودية)) َّلبن تيمية (ص.)44 :
((( )3العبودية)) (ص.)51 :

( )4انظر :ملزيد من التفصيل رسالة ((ضوابط التكفري للقرين)) (ص.. )174 ،173 :
( )5انظر(( :هتذيب الفروق والقواعد السنية)) حملمد علي بن حسني املالكي (هبامش الفروق للقرايف)

( ،)137 /1وانظر ((السيل اْلرار)) للشوكاين ( ،)580 /4وقارنه بكالمه يف ((الدر النضيد))
(ص.)35 ،34 :

( )6انظر ((أصول الدين)) لعبد القاهر البغدادي (ص ،)266 :و ((الشفا)) لعياض ()1072 /2
((( )7اْلواب الكايف)) (ص )183 :ابختصار.
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فأهل الشرك غلوا فيمن يعظمونه ،وحيبونه ،حىت شبهوه ابخلالق ،وأعطوه خصائص اإلهلية ،بل صرحوا
أنه إله ،وأنكروا جعل اآلهلة إهلاً واحداً ،وقالوا :اصِربوا َعلَى ِ
اد [ص, ]6 :
آهلَتِ ُك ْم إِ َّن َه َذا لَ َ
ش ْيءٌ يُـ َر ُ
ُْ
وصرحوا أبنه إله معبود يرجى وخياف ،ويعظم ويسجد له ،وتقرب له القرابني ،إىل غري ذلك من
خصائص العبادة اليت َّل تنبغي إَّل هلل تعاىل ،فكل مشرك فهو مشبه إلهله ومعبوده ابهلل سبحانه ،وإن
مل يشبهه به من كل وجه) (.)1

ِ
ويقول ابن القيم أيضاً( :وقوله سبحانه :لَْيس َك ِمثْلِ ِه َشيء و ُهو َّ ِ
ري [فصلت ]11 :إمنا
السم ُ
ٌْ َ َ
يع البَص ُ
َ
قصد به نفي أن يكون معه شريك ،أو معبود يستحق العبادة والتعظيم ،كما يفعله املشبهون

واملشركون .وهذا التشبيه الذي أبطله هللا سبحانه هو أصل شرك العامل ،وعبادة األصنام  ..فإن

املشبهة هم الذين يشبهون املخلوق ابخلالق يف العبادة ،والتعظيم ،واخلضوع ،والنذر له والسجود له

وحلق الرأس له ،واَّلستغاثة به) (.)2

ومما قاله املقريزي – يف شأن هذا التشبيه( :إن املشرك شبه املخلوق ابخلالق يف خصائص اإلهلية،
وهي التفرد ِبلك الضر والنفع ،والعطاء واملنع ،فمن علق ذلك ِبخلوق فقد شبهه ابخلالق تعاىل.
وسوى بني الرتاب ورب األرابب ،فأي فجور وذنب أعظم من هذا.
َّ

واعلم أن خصائص اإلهلية الكمال املطلق من مجيع الوجوه الذي َّل نقص فيه بوجه من الوجوه،

وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقالً وشرعاً وفطرة ،فمن جعل ذلك لغريه فقد شبه الغري

ِبن َّل شبيه له ،ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم ،أخرب من كتب على نفسه الرمحة أنه َّل يغفره أبداً
ومن خصائص اإلهلية للسجود ،فمن سجد لغريه فقد شبهه به ،ومنها الذبح له فمن ذبح لغريه قد
شبهه به ،ومنها حلق الرأس إىل غري ذلك) (.)3

ويتحدث أمحد الدهلوي ( )4عن هذا التشبيه قائالً( :حقيقة الشرك أن يعتقد إنسان يف بعض

املعظمني من الناس أن اآلاثر العجيبة منه إمنا صدرت لكونه متصفاً بصفة من صفات الكمال مما مل

يعهد يف جنس اإلنسان بل خيتص ابلرب جل جمدهَّ ،ل يوجد يف غريه إَّل أن خيلع هو خلعة األلوهية

على غريه ،فيتذلل عنده أقصى التذلل ،ويعامل معه معاملة العباد مع هللا تعاىل) (.)5

إضافة إىل ذلك فإن هذا التشبيه من أظلم الظلم وأشنعه ،ولذا يقول إمساعيل الدهلوي-:
ِ
الشر َك لَظُل ِ
ِ
يم [لقمان:
(قال هللا تعاىلَ :وإِ ْذ قَ َ
ال لُ ْق َما ُن َّلبْنِ ِه َو ُه َو يَ ِعظُهُ َاي بُ ََّ
ين َّل تُ ْش ِر ْك ِاب ََّّلل إِ َّن ْ
ْم َعظ ٌ
ٌ
 ]13وقد َه َدت لقمان احلكمة العميقة اليت أكرمه هللا وخصه هبا ،إىل أن أفحش الظلم أن جيود
اإلنسان على أحد حبق غريه ،فمن أعطى حق هللا ألحد خلقه فقد عمد إىل حق أكرب كبري ،فأعطاه
أذل ذليل ،وكان كرجل وضع اتج امللك على مفرق إسكاف ،وأي جور أكرب من هذا اْلور ،وأي
ظلم أفحش من هذا الظلم) (.)6
_________

((( )1إغاثة اللهفان)) ( )322،323 /2ابختصار.

((( )2إغاثة اللهفان)) ( )341 - 329 /2ابختصار.
((( )3جتريد التوحيد)) (ص  )28 ،27ابختصار ،وكالم املقريزي هاهنا يكاد يطابق كالم ابن القيم
يف ((اْلواب الكايف)) (ص.)183 ،182 :

( )4هو ويل هللا بن أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي ،نشأ بدهلي يف اهلند ،ورحل إىل احلجاز ،وصار من
كبار العلماء ،وأتقن علوماً كثرية ،وله مؤلفات مجة وجهود إصالحية متعددة ،تويف سنة  1180هـ

انظر(( :معجم املؤلفني)) ( .)292 /4ومقدمة كتابه ((الفوز الكبري يف أصول التفسري)).
((( )5حجة هللا البالغة)) ( )61 /1بتصرف يسري.
((( )6رسالة التوحيد)) (ص.)49 ،48 :
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(ج) أمجع العلماء على أن من صرف عبادة لغري هللا تعاىل فهو كافر وكما يقول ابن تيمية( :فمن

جعل املالئكة واألنبياء وسائط يدعوهم ،ويتوكل عليهم ،ويسأهلم جلب املنافع ،ودفع املضار ،مثل

أن يسأهلم غفران الذنوب ،وهداية القلوب وتفريج الكروب ،وسد الفاقات ،فهو كافر إبمجاع
املسلمني) (.)1

ولذا علق الشيخ سليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب على هذا اإلمجاع قائالً( :وهو إمجاع
صحيح ،معلوم ابلضرورة من الدين ،وقد نص العلماء من أهل املذاهب األربعة ،وغريهم يف ابب

حكم املرتد على أن من أشرك ابهلل فهو كافر ،أي عبد مع هللا غريه بنوع من أنواع العبادة) (.)2

كما أن حرمة مثل هذا الشرك من األمور املعلومة من الدين ابلضرورة ،كما وضحه ابن تيمية بقوله:
(فإَن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم ابلضرورة أنه مل يشرع ألمته أن تدعو أح ًدا من األمواتَّ ،ل

األنبياء ،وَّل الصاحلني ،كما أنه مل يشرع ألمته السجود مليت ،وَّل لغري ميت وحنو ذلك ،بل هنى عن

كل هذه األمور ،وإن ذلك من الشرك الذي حرمه هللا تعاىل ورسوله) (.)3
كما يقول أيضاً( :كان من أتباع هؤَّلء (املشركني) من يسجد للشمس والقمر والكواكب ،ويدعوها
كما يدعو هللا تعاىل ،ويصوم هلا وينسك هلا ،ويتقرب إليها ،مث يقول :إن هذا ليس بشرك ،وإمنا

الشرك إذا اعتقدت أهنا هي املدبرة يل ،فإذا جعلتها سبباً وواسطة مل أكن مشركاً ،ومن املعلوم
ابَّلضطرار من دين اإلسالم أن هذا شرك) (.)4

 - 4ويف ختام هذا املبحث ،نسرد جمموعة من أقوال العلماء يف هذه املسألة-:

يقول ابن جنيم احلنفي( :والسجود للجبابرة كفر إن أراد به العبادةَّ ،ل إن أراد به التحية على قول

األكثر) (.)5
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)124 /1
((( )2تيسري العزيز احلميد)) (ص.)229 :

((( )3الرد على البكري)) (ص  ،)376وانظر ((جمموعة الرسائل واملسائل)) (.)29 /1
((( )4درء التعارض)) (.)228 ،227 /1
((( )5البحر الرائق)) (.)134 /5
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وجاء يف (الفتاوى البزازية)( :والسجدة هلؤَّلء اْلبابرة كفر؛ لقوله تعاىل خماطباً للصحابة رضي هللا
عنهم :أ ََأي ُْم ُرُكم ِابلْ ُك ْف ِر بَـ ْع َد إِ ْذ أَنتُم م ْسلِ ُمو َن [آل عمران , ]80 :نزلت حني استأذنوا يف السجود له
عليه الصالة والسالم ( )1وَّل خيفى أن اَّلستئذان لسجود التحية بدَّللة :بَـ ْع َد إِ ْذ أَنتُم م ْسلِ ُمو َن ومع
اعتقاد جواز سجدة العبادة َّل يكون مسلماً ،فكيف يطلق عليهم بعد إذ أنتم مسلمون) ،وقيل َّل
يكفر لقصة إخوة يوسف عليه السالم ،والقائل األول يدعي نسخه بتلك اآلية ،وبقوله تعاىلَ :وأ َّ
َن
َّلل فَال تَ ْدعوا مع َِّ
اج َد َِِّ
الْمس ِ
َح ًدا [اْلن , ]18 :وقيل :إن أراد العبادة كفر ،وإن أراد التحية َّل،
اَّلل أ َ
ُ ََ
ََ

وهذا موافق ملا ذكر يف فتاوى األصل) (.)2

وقال حممد عالء الدين احلصكفي ( )3فيمن نذر لغري هللا:
(واعلم أن النذر الذي يقع لألموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشموع والزيت وحنوها

إىل ضرائح األولياء الكرام تقرابً إليهم فهو ابإلمجاع ابطل وحرام) (.)4

وقال ابن عابدين شارحاً ملا سبق:

(قوله ابطل وحرام لوجوه :منها أنه نذر ملخلوق ،والنذر للمخلوق َّل جيوز؛ ألنه عبادة ،والعبادة َّل

تكون ملخلوق ،ومنها أن املنذور له ميت ،وامليت َّل ْيلك ،ومنها أنه ظن أن امليت يتصرف يف األمور

دون هللا تعاىل ،واعتقاده ذلك كفر) (.)5
_________

( )1ذكره السيوطي يف ((الدر املنثور)) ( )250 /2قال :وأخرج عبد بن محيد عن احلسن قال:

(بلغين أن رجال قال :اي رسول هللا نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفال نسجد لك؟ قال:

َّل ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا احلق ألهله فإنه َّل ينبغي أن يسجد ألحد من دون هللا فأنزل هللا َما
ون ِ
ِ
ِ
ادا ِيل ِمن ُد ِ
ِ
ول لِلن ِ
هللا َولَ ِكن
ْم َوالنمـبُـ َّوةَ ُمثَّ يَـ ُق َ
َكا َن لِبَ َ
َّاس ُكونُواْ عبَ ً
ش ٍر أَن يُـ ْؤتيَهُ هللاُ الْكتَ َ
اب َوا ْحلُك َ
ِ
ِ
ِ
ني
اب َوِِبَا ُكنتُ ْم تَ ْد ُر ُسو َن َوَّلَ َأي ُْم َرُك ْم أَن تَـتَّخ ُذواْ ال َْمالَئِ َكةَ َوالنِبِيِ ْ َ
ُكونُواْ َرَّابنِيِ َ
ني ِِبَا ُكنتُ ْم تُـ َعل ُمو َن الْكتَ َ
أ َْرَاب ًاب أ ََأي ُْم ُرُكم ِابلْ ُك ْف ِر بَـ ْع َد إِ ْذ أَنتُم م ْسلِ ُمو َن *آل عمران ,*80 - 79 :قال املناوي يف ((الفتح
َسبَاب))
السماوي)) ( :)370 /1قَ َ
ال ا ْحلَافِظ ابْن حجر :مل أجد لَهُ إِ ْسنَ ً
اداَ ،ونَقله الواحدي ِيف ((األ ْ
ص ِري َوَك َذا أخرجه عبد بن محيد ِيف ((تَـ ْف ِسريه)) َعنهُ.
َعن احلْسن الْبَ ْ
((( )2الفتاوى البزازية هبامش الفتاوى اهلندية)) ( ،)343 /6وانظر كالم صنع هللا احلليب احلنفي يف
((تيسري العزيز احلميد)) لسليمان بن عبد هللا بن حممد عبد الوهاب (ص ،)207 :وفتح املنان

لأللوسي (ص ،)420 :ورسالة يف ((حترمي اختاذ الضرائح املصنوعة من اخلشب)) حملمد األابدي (ص:

 - :،)28 – 25و ((روح املعاين)) لأللوسي ( ،)212 /17و ((نصاب اَّلحتساب)) لعمر
السنامي (ص.)317 :

( )3حممد بن علي بن حممد احلصكفي الدمشقي احلنفي ،فقيه ،أصويل ،مفسر ،حنوي ،رحل إىل

القدس ،وتوىل إفتاء األحناف ،له مؤلفات ،تويف بدمشق سنة  1088هـ .انظر(( :معجم املؤلفني))

(.)56 /11

((( )4الدر املختار مع حاشية ابن عابدين)) ()439 /2
((( )5حاشية ابن عابدين)) (.)439 /2
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ويقول ابن عبد الرب عند شرحه حلديث النيب صلى هللا عليه وسلم(( :اللهم َّل جتعل قربي وثناً يعبد،
اشتد غضب هللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد)) (:)1

(كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع األمم قبله ،الذين

صلوا إىل قبور أنبيائهم ،واختذوها قبلة ومسجداً ،كما صنعت الوثنية ابألواثن اليت كانوا يسجدون
إليها ويعظموهنا ،وذلك الشرك األكرب ،فكان النيب صلى هللا عليه وسلم خيربهم ِبا يف ذلك من

سخط هللا وغضبه ،وأنه مما َّل يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم) (.)2

ويقول القاضي عياض( :وكذلك نكفر بكل فعل أمجع املسلمون أنه َّل يصدر إَّل من كافر ...
كالسجود للصنم ،وللشمس ،والقمر ،والصليب ،والنار) (.)3

ويقول النووي( :اعلم أن الذبح للمعبود وابمسهَ ،نزلة منزلة السجود له ،وكل واحد منهما نوع من
أنواع التعظيم والعبادة املخصوصة ابهلل تعاىل الذي هو املستحق للعبادة ،فمن ذبح لغريه من حيوان،

أو مجاد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة ،مل حتل ذبيحته ،وكان فعله كفراً ،كمن سجد لغريه سجدة

عبادة) (.)4

ويقول أيضاً( :واألفعال املوجبة للكفر هي اليت تصدر عن تعمد واستهزاء ابلدين صريح كالسجود
للصنم ،أو الشمس .)5( ) ...

وملا أورد الرملي ( )6أنواع الردة  ...كان مما قاله( :السجود لصنم أو مشس ،أو خملوق آخر؛ ألنه

أثبت هلل شريكاً ،نعم إن دلت قرينة قوية على عدم دَّللة الفعل على اَّلستخفاف كسجود أسري يف
دار احلرب حبضرة كافر خشية منه فال كفر – إىل أن قال – وإن قصد تعظيم خملوق ابلركوع كما

يعظم هللا به فال فرق بينهما يف الكفر حينئذ) (.)7

ويقول الربهباري( :وَّل خيرج أحد من أهل القبلة من اإلسالم حىت َّ
يرد آية من كتاب هللا عز وجل ،أو

َّ
يرد شيئاً من آاثر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو يصلي لغري هللا ،أو يذبح لغري هللا ،وإذا فعل
شيئاً من ذلك فقد وجب عليك أن خترجه من اإلسالم) (.)8
_________

( )1رواه مالك ( )172 /1من حديث عطاء بن يسار ,وابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ()150 /2
من حديث زيد ابن أسلم ,قال ابن عبد الرب يف ((اَّلستذكار)) ( :)347 /2روي متصال مسنداً,
وقال يف ((التمهيد)) ( :)41 /5مرسل غريب وهو صحيح ,وقال ابن حجر يف ((هداية الرواة))

( :)349 /1مرسل ,وصححه األلباين يف ((مشكاة املصابيح)) ( )165 /1وقال :رواه مالك

مرسال .وروى أمحد ( )7352( )246 /2واحلميدي ( )445 /2من حديث أيب هريرة بنحوه.

((( )2التمهيد)) ()45 /5

((( )3الشفا)) ()1072 /2
((( )4روضة الطالبني)) ( )206 ،205 /3وانظر ()326 /1
((( )5روضة الطالبني)) ( ،)64 /10وانظر ((مغين احملتاج)) للشربيين (.)136 /4

( )6حممد بن أمحد بن محزة الرملي املصري الشافعي ،توىل إفتاء الشافعية ِبصر ،وصنف شروحاً
وحواشي كثرية ،تويف سنة  1004هـ انظر ((األعالم)) ( ،)7 /6و ((معجم املؤلفني)) (.)255 /8
((( )7هناية احملتاج)) ( ،)417 /7وانظر ((قليويب وعمرية)) ( ،)176 /4و ((تنبيه الغافلني)) َّلبن
النحاس (ص  ،)403و ((اإلعالم)) َّلبن حجر اهليتمي (ص.)348 :
((( )8شرح السنة)) للربهباري (ص.)31 :
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ويقول ابن تيمية يف مسألة السجود لغري هللا ووسائلها( :هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن الصالة
عند طلوع الشمس وعند غروهبا ،وقال(( :فإهنا تطلع بني قرين شيطان ،وحينئذ يسجد هلا الكفار))
( , )1وهنى عن حتري الصالة يف هذا الوقت ،ملا فيه من مشاهبة الكفار يف الصورة ،وإن كان املصلي
يقصد السجود هلل َّل للشمس ،لكن هني عن املشاهبة يف الصورة لئال يفضي إىل املشاركة يف القصد،

فإذا قصد اإلنسان السجود للشمس وقت طلوع الشمس ووقت غروهبا ،كان أحق ابلنهي والذم
والعقاب ،وهلذا يكون كافراً ،كذلك من دعا غري هللا ،وحج إىل غري هللا هو أيضاً شرك ،والذي فعله

كفر) (.)2

ويبني ابن تيمية أن السجود الشركي من األمور املتفق على حترْيها عند الرسل عليهم السالم ،فيقول:

(أما السجود لغري هللا وعبادته فهو حمرم يف الدين الذي اتفقت عليه رسل هللا ،كما قال سبحانه
الر ْمحَ ِن ِ
ك ِمن مرسلِنَا أَجعلْنَا ِمن ُد ِ
آهلَةً يُـ ْعبَ ُدو َن [الزخرف)]45 :
ون َّ
اسأ َْل َم ْن أ َْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ
وتعاىلَ :و ْ
ُ ََ
(.)3

ومما سطره هذا اإلمام يف مسألة النذر الشركي قوله رمحه هللا( :وَّل جيوز أن ينذر أحد إَّل طاعة ،وَّل

جيوز أن ينذرها إَّل هلل ،فمن نذر لغري هللا فهو مشرك .كمن صام لغري هللا ،وسجد لغري هللا ،ومن حج

إىل قرب من القبور فهو مشرك) (.)4

ويقول أيضاً( :وأما النذر للموتى من األنبياء واملشائخ وغريهم ،أو لقبورهم أو املقيمني عند قبورهم،
فهو نذر شرك ومعصية هلل تعاىل ،سواء كان النذر نفقة أو ذهباً أو غري ذلك ،وهو شبيه ِبن ينذر

للكنائس والرهبان وبيوت األصنام) (.)5

ويؤكد ابن تيمية على إزالة مثل تلك النذور فيقول :وكل ما ينذر له ،أو يعظمه من األحجار أو
األشجار ،وحنوها ،جيب أن يزال؛ ألنه حيصل للناس به ضرر عظيم يف دينهم ،كما كسر اخلليل عليه

السالم األصنام ،وكما حرق موسى عليه السالم العجل ،وكما كسر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
األصنام وحرقها ملا فتح مكة) )6( .إىل أن قال( :ومن قال أنه يشفى ِبثل نذره هلذه األشياء فهو
كاذب ،بل يستتاب ،فإن اتب وإَّل قتل ،فإنه مكذب هلل ورسوله .)7( ) ...

وأورد الشاطيب مثال من ذبح لغري هللا تعاىل مع أمثلة أخرى على مسألة قررها بقوله( :كل من ابتغى

يف تكاليف الشريعة غري ما شرعت له فقد َنقض الشريعة ،وكل من َنقضها فعمله يف املناقضة ابطل،

فمن ابتغى يف التكاليف ما مل تشرع له فعمله ابطل  ...؛ ألن األخذ يف خالف مقاصد الشريعة
الرس َ ِ ِ
مشاقة ظاهرة ،وهللا تعاىل يقول :ومن ي َ ِ
ِ
ري َسبِ ِ
يل
ول من بَـ ْعد َما تَـبَ َّ َ
شاق ِق َّ ُ
ََ ُ
ني لَهُ ا ْهلَُدى َويَـتَّب ْع غَ ْ َ
الْم ْؤِمنِ ِ ِ
صلِ ِه ج َهنَّم وس ْ ِ
ريا [النساء , ]115 :كما أن القاصد خلالف الشرع
ُ َ
ني نُـ َوله َما تَـ َو َّىل َونُ ْ َ َ َ َ
اءت َمص ً
ت ِ
ِ
َّخ ُذواْ آاي ِ
هللا ُه ُزًوا [البقرة.)8( )]231 :
مستهزئ ِبايت هللا وأحكامه ،وهللا تعاىل يقولَ :وَّلَ تَـت َ َ
_________
( )1رواه مسلم ( )832من حديث عمرو بن عبسة السلمي.
((( )2الرد على األخنائي)) (ص ،)61 :وانظر ((جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (،23 ،11 /27
 )502 /11و ((اقتضاء الصراط املستقيم)) (.)768 /2

((( )3اقتضاء الصراط املستقيم)) (.)192 /1
((( )4منهاج السنة)) (.)440 /2

((( )5جمموع الفتاوى)) (.)504 /11
( )6رواه البخاري ( )2478ومسلم ( )1781من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال:
((دخل النيب صلى هللا عليه وسلم مكة وحول الكعبة ثالمثائة وستون نصبا فجعل يطعنها بعود كان

بيده )) ....

((( )7خمتصر الفتاوى املصرية)) (ص  ،)551وانظر ((الفتاوى)) ( ،)123 /33و ((اقتضاء
الصراط املستقيم)) (.)646 - 644 /2
( )8انظر(( :املوافقات)) ( )335 – 333 /2ابختصار.
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وذكر مرعي بن يوسف الكرمي أن السجود للحكام بقصد العبادة كفر ،وبقصد التحية كبرية (.)1
ومما قاله أمحد الفاروقي السرهندي ( )2يف مكتوابته( :والتربي من الكفر شرط اإلسالم ،واَّلجتناب
عن شائبة الشرك توحيد ،واَّلستمداد من األصنام والطاغوت يف دفع األمراض واألسقام ،كما هو

شائع فيما بني جهلة أهل اإلسالم عني الشرك والضاللة ،وطلب احلوائج من األحجار املنحوته نفس
الكفر – إىل أن قال – وما يفعلونه من ذبح احليواَنت املنذورة للمشائخ عند قبور املشائخ املنذورة
هلم جعله الفقهاء داخالً يف الشرك ،وأحلقوه جبنس ذابئح اْلن املمنوع عنها شرعاً) (.)3

ويقول الشيخ حممد بن عبدالوهاب يف هذا الشأن( :والعبادة أنواع كثرية ،لكين أمثلها أبنواع ظاهرة َّل
تنكر ،من ذلك السجود فال جيوز لعبد أن يضع وجهه على األرض ساجداً إَّل هلل وحده َّل شريك

لهَّ ،ل مللك مقرب ،وَّل لنيب مرسل ،وَّل لويل ،ومن ذلك الذبح فال جيوز ألحد أن يذبح إَّل هلل
وحده ،كما قرن هللا بينهما يف القرآن يف قوله تعاىل :قُل إِ َّن صالَِيت ونُس ِكي و َحمْياي وممََ ِايت ِ ِ
َّلل َر ِ
ب
َ َ ُ َ َ ََ
ْ
ِ
ِ
ك َو ْاحنَ ْر [الكوثر ]2 :فتفطن هلذا،
ص ِل ل َرب َ
ال َْعالَ ِم َ
ني [األنعام , ]162 :والنسك هو الذبح ،وقال :فَ َ
واعلم أن من ذبح لغري هللا من جين أو قرب ،فكما لو سجد له ،وقد لعنه النيب صلى هللا عليه وسلم
يف احلديث الصحيح بقوله(( :لعن هللا من ذبح لغري هللا)) (.)4

ومما كتبه الشوكاين عن مفاسد البناء على القبور قوله( :ومن املفاسد البالغة إىل حد يرمي بصاحبه إىل
وراء حائط اإلسالم :أن كثرياً منهم أييت أبحسن ما ْيلكه من األنعام ،وأجود ما حيوزه من املواشي

فينحره عند ذلك القرب ،متقرابً به إليه ،راجياً ما يضمر حصوله منه ،فيهل به لغري هللا ،ويتعبد به لوثن

من األواثن ،إذ إنه َّل فرق بني حنر النحائر ألحجار منصوبة يسموهنا وثناً ،وبني قرب مليت يسمونه قرباً
) ...
إىل أن قال( :وَّل شك أن النحر نوع من أنواع العبادة اليت تعبد هللا العباد هبا ،كاهلدااي والفدية

والضحااي ،فاملتقرب هبا إىل القرب والناحر هلا عنده مل يكن له غرض بذلك إَّل تعظيمه وكرامته،

واستجالب اخلري منه ،واستدفاع الشر به ،وهذا عبادة َّل شك فيها ،وكفاك من شر مساعه) (.)5

_________

( )1انظر(( :غاية املنتهى)) ( ،)337 /3وانظر ((كشاف القناع)) للبهويت (.)137 /6
( )2أمحد بن عبداألحد السرهندي ،النقشبندي ،من علماء اهلند ،دعا إىل نبذ البدع ،اشتغل
ابلتدريس ،له مؤلفات ،تويف سنة  1034هـ .انظر ((األعالم)) ((( ،)142 /1جم املؤلفني) (/1

.)259

((( )3منتخبات من املكتوابت) للسرهندي (ص)220
( ))]9956[ )4رواه مسلم (.)1978
((( )5شرح الصدور بتحرمي رفع القبور)) (ص )20ابختصار

()414/6

ومما قاله الشيخ عبدهللا بن عبدالرمحن أاب بطني يف هذا املوضوع( :فالدين كله داخل يف العبادة ،فإذا
علم اإلنسان وحتقق معىن اإلله ،وأنه املعبود ،وعرف حقيقة العبادة ،تبني له أن من جعل شيئاً من

العبادة لغري هللا ،فقد عبده واختذه إهلاً ،وإن فر من تسميته معبوداً أو إهلاً ،فتغري اَّلسم َّل يغري حقيقة
املسمى ،وَّل يزيل حكمه وملا مسع عدي بن حامت ( - )1وهو نصراين – قول هللا تعاىلَّ :اختَ ُذواْ
ون ِ
أَحبارُهم ور ْهب َاهنُم أَراباب ِمن ُد ِ
هللا [التوبة , ]31 :قال للنيب صلى هللا عليه وسلم :إَن لسنا
ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ً
نعبدهم .قال(( :أليس حيرمون ما أحل هللا فتحرمونه ،وحيلون ما حرم هللا فتحلونه؟ قال :بلى ،قال:
فذلك عبادهتم)) (.)2
فعدي ما كان حيسب أن موافقتهم فيما ذكر عبادة منهم هلم ،فأخربه صلى هللا عليه وسلم أن ذلك
ٌّ
عبادة منهم هلم ،مع أهنم َّل يعتقدونه عبادة هلم .وكذلك ما يفعله عباد القبور من دعاء أصحاهبا،

والتقرب إليهم ابلذابئح والنذور ،عبادة منهم للمقبورين ،وإن كانوا َّل يسمونه وَّل يعتقدونه عبادة)

(.)3

ويقول الشيخ عبدالرمحن بن حسن بن حممد بن عبدالوهاب – يف توجيهه القول أبن النذر لغري هللا
شرك ( :-وذلك ألن الناذر هلل وحده قد علق رغبته به وحده ،لعلمه أبنه تعاىل ما شاء كان وما مل

يشأ مل يكن ،وأنه َّل مانع ملا أعطى ،وَّل معطي ملا منع ،فتوحيد القصد هو توحيد العبادة ،وهلذا ترتب

عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة هلل ،والعبادة إذا صرفت لغري هللا صار ذلك شركاً ابهلل َّللتفاته إىل

غريه تعاىل فيما يرغب فيه أو يرهب ،فقد جعله شريكاً هلل يف العبادة) ( .)4نواقض اإلْيان القولية
والعملية لعبد العزيز بن حممد بن علي العبد اللطيف -ص 269

_________

( )1عدي بن حامت بن عبدهللا الطائي ،صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أسلم يف سنة تسع،
شهد فتح العراق ،وكان جواداً ،مات سنة  68هـ .انظر(( :اإلصابة)) ( )472 /4و ((سري أعالم

النبالء)) (.)162 /3

( ))]9959[ )2رواه الرتمذي ( )3095والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( )116 /10والطرباين
( , )92 /17قال الرتمذي هذا حديث غريب َّل نعرفه إَّل من حديث عبد السالم بن حرب

وغطيف بن أعني ليس ِبعروف يف احلديث ,وحسنه ابن تيمية يف ((حقيقة اإلسالم واإلْيان)) (ص:

 , )111وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)861 /7علة احلديث هي جهالة غطيف ابن
أعني ,وحسنه يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

((( )3اَّلنتصار)) (ص )33،34 :ابختصار.
((( )4قرة عيون املوحدين)) (ص )85 :وانظر جواب الشيخ حممد بن عبداللطيف آل الشيخ عن

الذبح لغري هللا تعاىل يف ((الدرر السنية)) ( )286 /8وجواب الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ عن

الذبح لغري هللا وكذا النذر لغري هللا يف ((فتاويه)) ( )107 – 105 /1وانظر ((فتاوى ابن ابز)) (/3

 )322و ((اجملموع الثمني)) َّلبن عثيمني ( ،)41 /1و ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (،110 ،89 /1
.)258 ،220 ،132 ،127 ،116 – 112
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املطلب الثاين :اَّلستغاثة بغري هللا تعاىل
َّل جيوز ألحد أن يستغيث أبحد من املشايخ الغائبني وَّل امليتني ،مثل أن يقول :اي سيدي فالَنً أغثين

وانصرين وادفع عين ،أو أَن يف حسبك .وحنو ذلك .بل كل هذا من الشرك الذي حرم هللا ورسوله،
وحترْيه مما يعلم ابَّلضطرار من دين اإلسالم ،وهؤَّلء املستغيثون ابلغائبني وامليتني عند قبورهم وغري

قبورهم  -ملا كانوا من جنس عباد األواثن  -صار الشيطان يضلهم ويغويهم ،كما يضل عباد األصنام
ويغويهم فتتصور الشياطني يف صورة ذلك املستغاث به ،وختاطبهم أبشياء على سبيل املكاشفة ،كما

ختاطب الشياطني الكهان ،وبعض ذلك صدق ،لكن َّلبد أن يكون يف ذلك ماهو كذب ،بل الكذب
أغلب عليه من الصدق.

 وقد تقضي الشياطني بعض حاجاهتم ،وتدفع عنهم بعض ما يكرهونه ،فيظن أحدهم أن الشيخ هوالذي جاء من الغيب حىت فعل ذلك ،أو يظن أن هللا تعاىل صور ملكاً على صورته فعل ذلك ،ويقول
أحدهم :هذا سر الشيخ وحاله! وإمنا هو الشيطان ْتثل على صورته ليضل املشرك به املستغيث به.

 -كما تدخل الشياطني يف األصنام وتكلم عابديها وتقضي بعض حوائجهم ،كما كان ذلك يف أصنام

مشركي العرب ،وهو اليوم موجود يف املشركني من الرتك واهلند وغريهم.

وأعرف من ذلك وقائع كثرية يف أقوام استغاثوا يب وبغريي يف حال غيبتنا عنهم ،فرأوين أو ذاك
ُ

بينت هلم أن ذلك إمنا هو
اآلخر الذي استغاثوا به قد جئنا يف اهلواء ورفعنا عنهم ،وملا حدثوين بذلك ُ
شيطان تصور بصوريت وصورة غريي من الشيوخ الذين استغاثوا هبم ليظنوا أن ذلك كرامات للشيخ

فتقوى عزائمهم يف اَّلستغاثة ابلشيوخ الغائبني وامليتني.
 -وهذا من أكرب األسباب اليت هبا أشرك املشركون وعبدةُ األواثن ،وكذلك املستغيثون من النصارى

بشيوخهم الذين يسموهنم العالس يرون أيضاً من أييت على صورة ذلك الشيخ النصراين الذي
استغاثوا به فيقضي بعض حوائجهم.

 وهؤَّلء الذين يستغيثون ابألموات من األنبياء والصاحلني والشيوخ وأهل بيت النيب صلى هللا عليهوسلم غاية أحدهم أن جيري له بعض هذه األمور أو حيكي هلم بعض هذه األمور فيظن أن ذلك كرامة

وخرق عادة بسبب هذا العمل.

 ومن هؤَّلء من أييت إىل قرب الشيخ الذي يشرك به ويستغيث به فينزل عليه من اهلواء طعام أو نفقةأو سالح أو غري ذلك مما يطلبه فيظن ذلك كرامة لشيخه ،وإمنا ذلك كله من الشياطني.

ين أَن
اجنُـ ْب ِين َوبَِ َّ
 وهذا من أعظم األسباب اليت عبدت هبا األواثن .وقد قال اخلليل عليه السالمَ :و ْك غَ ُف ِ
ِ
ضلَل ِ
ام ر ِ َّ
ريا ِم َن الن ِ
يم
نَّـ ْعبُ َد األ ْ
َّاس فَ َمن تَبِ َع ِين فَِإنَّهُ م ِين َوَم ْن َع َ
ص ِاين فَِإنَّ َ ٌ
ور َّرح ٌ
َصنَ َ َ
ب إِهنُ َّن أَ ْ َ
ْن َكث ً
[إبراهيم .]36 - 35 :كما قال نوح عليه السالم ،ومعلوم أن احلجر َّل يضل كثرياً من الناس إَّل

بسبب اقتضى ضالهلم ،ومل يكن أحد من عباد األصنام يعتقد أهنا خلقت السموات واألرض ،بل إمنا

كانوا يتخذوهنا شفعاء ووسائط ألسباب:

 -منهم من صورها على صور األنبياء والصاحلني ،ومنهم من جعلها ْتاثيل وطالسم للكواكب

والشمس والقمر ،ومنهم من جعلها ألجل اْلن ،ومنهم من جعلها ألجل املالئكة.

 -فاملعبود هلم يف قصدهم إمنا هو للمالئكة واألنبياء والصاحلني أو الشمس أو القمر وهم يف نفس

األمر يعبدون الشياطني ،فهي اليت تقصد من اإلنس أن يعبدها وتظهر هلم ما يدعوهم إىل ذلك ،كما
شرُهم َِ
َنت
مج ًيعا ُمثَّ يَـ ُق ُ
ول لِل َْمالئِ َك ِة أ ََه ُؤَّلء إِ َّاي ُك ْم َكانُوا يَـ ْعبُ ُدو َن قَالُوا ُس ْب َحانَ َ
كأ َ
قال تعاىلَ :ويَـ ْوَم َْحي ُ ُ ْ
َولِيمـنَا ِمن ُدوهنِِم بَ ْل َكانُوا يَـ ْعبُ ُدو َن ا ْْلِ َّن أَ ْكثَـ ُرُهم هبِِم م ْؤِمنُو َن [سبأ.]41 - 40:
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 وإذا كان العابد ممن َّل يستحل عبادة الشياطني أومهوه أنه إمنا يدعو األنبياء والصاحلني واملالئكةوغريهم ممن حيسن العابد ظنه به .وأما إن كان ممن َّل حيرم عبادة اْلن عرفوه أهنم اْلن.
 وقد يطلب الشيطان املمثل له يف صورة اإلنسان أن يسجد له ،أو أن يفعل به الفاحشة أو أنأيكل امليتة ويشرب اخلمر ،أو أن ِ
يقرب هلم امليتة ،وأكثرهم َّل يعرفون ذلك ،بل يظنون أن من
خياطبهم إما مالئكة وإما رجال من اْلن يسموهنم رجال الغيب ،ويظنون أن رجال الغيب أولياء هللا
غائبون عن أبصار الناس.

 وأولئك جن ْتثلت بصور اإلنس أو رئيت يف غري صور اإلنس ،قال تعاىلَ :وأَنَّهُ َكا َن ِر َج ٌال ِم َن
نس يـعوذُو َن بِ ِرج ٍ ِ
ِْ
وه ْم َرَه ًقا [اْلن.]6 :
ال م َن ا ْْلِ ِن فَـ َز ُ
اد ُ
اإل ِ َ ُ
َ
 كان اإلنس إذا نزل أحدهم بواد خياف أهله قال :أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه ،وكانتاإلنس تستعيذ ابْلن فصار ذلك سبباً لطغيان اْلن ،وقالت :اإلنس تستعيذ بنا!.

 وكذلك الرقى والعزائم األعجمية هي تتضمن أمساء رجال من اْلن يُدعون ويُستغاث هبم ويُقسمعليهم ِبن يعظمونه ،فتطيعهم الشياطني بسبب ذلك يف بعض األمور.
 وهذا من جنس السحر والشرك قال تعاىل :واتَّـبـعواْ ما تَـ ْتـلُواْ َّ ِني َعلَى مل ِ
ْك ُسلَْي َما َن َوَما َك َف َر
الشيَاط ُ
ُ
َ َُ َ
سلَيما ُن ولَ ِك َّن َّ ِ
اطني َك َفرواْ يـعلِمو َن النَّاس ِ
الس ْحر وَما أُن ِز َل َعلَى الْملَ َك ْ ِ ِ ِ
وت
ار َ
ار َ
وت َوَم ُ
ني ببَاب َل َه ُ
َ
َ َ
الش ْي َ ُ ُ َ ُ
ُ َْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ان ِمن أ ٍ
ِ ِ
ني ال َْم ْرِء
َحد َح َّىت يَـ ُقوَّلَ إِ َّمنَا َْحن ُن ف ْتـنَةٌ فَالَ تَ ْك ُف ْر فَـيَـتَـ َعلَّ ُمو َن م ْنـ ُه َما َما يُـ َف ِرقُو َن بِه بَ ْ َ
َوَما يُـ َعل َم ْ َ
آرين بِ ِه ِمن أَح ٍد إَِّلَّ إبِِ ْذ ِن ِ
ض مرُه ْم َوَّلَ يَن َف ُع ُه ْم َولََق ْد َعلِ ُمواْ لَ َم ِن
هللا َويَـتَـ َعلَّ ُمو َن َما يَ ُ
َوَزْو ِج ِه َوَما ُهم بِ َ
ْ َ
ضَِ
ِ ِ ِِ
ِِ
ٍ ِ
س ُه ْم لَ ْو َكانُواْ يَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة.]102 :
ا ْش ََ
س َما َش َرْواْ به أَن ُف َ
رتاهُ َما لَهُ يف اآلخ َرة م ْن َخالَق َولَب ْئ َ
 وكثري من هؤَّلء يطري يف اهلواء وتكون الشياطني قد محلته وتذهب به إىل مكة وغريها ،ويكون معذلك زنديقاً جيحد الصالة وغريها مما فرض هللا ورسوله ،ويستحل احملارم اليت حرمها هللا ورسوله.

 -وإمنا يقرتن به أولئك الشياطني ملا فيه من الكفر والفسوق والعصيان ،حىت إذا آمن ابهلل ورسوله

واتب والتزم طاعة هللا ورسوله ،فارقته تلك الشياطني ،وذهبت تلك األحوال الشيطانية من
اإلخبارات والتأثريات.

 -وأَن أعرف من هؤَّلء عدداً كثرياً ابلشام ومصر واحلجاز واليمن ،وأما اْلزيرة والعراق وخراسان

والروم ففيها من هذا اْلنس أكثر مما ابلشام وغريها ،وبالد الكفار من املشركني وأهل الكتاب أعظم.

 وإمنا ظهرت هذه األحوال الشيطانية اليت أسباهبا الكفر والفسوق والعصيان حبسب ظهور أسباهبا،فحيث قوي اإلْيان والتوحيد ونور الفرقان واإلْيان وظهرت آاثر النبوة والرسالة ضعفت هذه

األحوال الشيطانية.
 -وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه األحوال الشيطانية ،والشخص الواحد الذي

جيتمع فيه هذا وهذا الذي تكون يف مادة ْتدمه لإلْيان ومادة ْتدمه للنفاق يكون فيه من هذا احلال
وهذا احلال.
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 -واملشركون الذين مل يدخلوا يف اإلسالم مثل البخشية والطونية والبُدَّى وحنو ذلك من علماء

املشركني وشيوخهم الذين يكونون للكفار من الرتك واهلند واخلُطا وغريهم تكون األحوال الشيطانية
فيهم أكثر ،ويصعد أحدهم يف اهلواء وحيدثهم أبمور غائبة ،ويبقى الدف الذي يغين هلم به ْيشي يف

اهلواء ،ويضرب رأس أحدهم إذا خرج عن طريقهم ،وَّل يرون أحداً يضرب له ،ويطوف اإلَنء الذي
ضيَّـ َفه طعاماً
يشربون منه عليهم وَّل يرون من حيمله ،ويكون أحدهم يف مكان فمن نزل منهم عنده َ
يكفيهم ،وأيتيهم أبلوان خمتلفة.
 -وذلك من الشياطني أتتيه من تلك املدينة القريبة منه أو من غريها تسرقه وأتيت به.

 -وهذه األمور كثرية عند من يكون مشركاً أو َنقص اإلْيان من الرتك وغريهم ،وعند التتار من هذا

أنواع كثرية.

وأما الداخلون يف اإلسالم إذا مل حيققوا التوحيد واتباع الرسول ،بل دعوا الشيوخ الغائبني واستغاثوا
هبم ،فلهم من األحوال الشيطانية نصيب حبسب ما فيهم مما يرضي الشيطان.

 -ومن هؤَّلء قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهلُ .حيمل أحدهم فيوقف بعرفات مع احلجاج من غري

أن حيرم إذا حاذى املواقيت ،وَّل يبيت ِبزدلفة ،وَّل يطوف طواف اإلفاضة ،ويظن أنه حصل له

بذلك عمل صاحل وكرامة عظيمة من كرامات األولياء ،وَّل يعلم أن هذا من تالعب الشيطان به ،فإن
مثل هذا احلج ليس مشروعاً وَّل جيوز ابتفاق علماء املسلمني .ومن ظن أن هذا عبادة وكرامة ألولياء

هللا فهو ضال جاهل.

 -وهلذا مل يكن أحد من األنبياء والصحابة يفعل هبم مثل هذا ،فإهنم أجل قدراً من ذلك.

 -وقد جرت هذه القضية لبعض من ُمحل وطائفة معه من اإلسكندرية إىل عرفة ،فرأى مالئكة تنزل

وتكتب أمساء احلجاج فقال :هل كتبتموين؟ قالوا :أنت مل حتج كما حج الناس ،أنت مل تتعب ومل حترم
ومل حيصل لك من احلج الذي يثاب الناس عليه ما حصل للحجاج.

 وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤَّلء أن حيج معهم يف اهلواء فقال هلم :هذا احلج َّليسقط به الفرض عنكم؛ ألنكم مل حتجوا كما أمر هللا ورسوله .قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة

لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية – ص 300

ويقول الشيخ ابن عثيمني يف شرح قول الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف (كتاب التوحيد) :من

الشرك أن يستغيث بغري هللا أو يدعو غريه.

يقول :قوله" :من الشرك" ،من :للتبعيض ،فيدل على أن الشرك ليس خمتصاً هبذا األمر.

واَّلستغاثة :طلب الغوث ،وهو إزالة الشدة.

وكالم املؤلف رمحه هللا ليس على إطالقه ،بل يقيد ِبا َّل يقدر عليه املستغاث به ،إما لكونه ميتاً ،أو

غائباً ،أو يكون الشيء مما َّل يقدر على إزالته إَّل هللا تعاىل ،فلو استغاث ِبيت ليدافع عنه أو بغائب

أو حبي حاضر لينزل املطر فهذا كله من الشرك ،ولو استغاث حبي حاضر فيما يقدر عليه كان جائزاً،
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ال َه َذا ِم ْن
ضى َعلَْي ِه قَ َ
وسى فَـ َق َ
قال هللا تعاىل :فَ ْ
استَـغَاثَهُ الَّذي من ش َيعته َعلَى الَّذي م ْن َع ُد ِوه فَـ َوَك َزهُ ُم َ
الش ْيطَ ِ
ان إِنَّهُ َع ُد ٌّو م ِ
َع َم ِل َّ
ني [القصص.]15 :
ضلٌّ مبِ ٌ
وإذا طلبت من أحد الغوث وهو قادر عليه ،فإنه جيب عليك تصحيحاً لتوحيدك أن تعتقد أنه جمرد
سبب ،وأنه َّل أتثري له بذاته يف إزالة الشدة ،ألنك رِبا تعتمد عليه وتنسى خالق السبب ،وهذا قادح

يف كمال التوحيد .القول املفيد على كتاب التوحيد حملمد بن صاحل بن عثيمني – 335 /1
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املطلب الثالث :دعاء املوتى

إن الدعاء عبادة من أعظم العبادات ،وأجل الطاعات ،وإنه جيب صرفه هلل تعاىل وحده َّل شريك له،

فإن من دعا أو استغاث أو استعان أو استعاذ ( )1بغري هللا تعاىل فيما َّل يقدر عليه إَّل هللا عز وجل،
فقد كفر وخرج من امللة ،سواء كان هذا الغري نبياا ،أو ولياا ،أو ملكاً ،أو جنياا ،أو غري ذلك من
املخلوقات.

ْت فَِإنَّ َ ِ
ون ِ
ِ
كما قال هللا تعاىل :وَّلَ تَ ْدعُ ِمن ُد ِ
ني
ك َوَّلَ يَ ُ
هللا َما َّلَ يَن َف ُع َ
ض مر َك فَِإن فَـ َعل َ
ك إِذًا م َن الظَّال ِم َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف لَهُ إَِّلَّ ُه َو َوإِن يُ ِر ْد َك خبَ ٍْري فَالَ َر َّ
شاء م ْن
آد ل َف ْ
يب بِه َمن يَ َ
ض ٍر فَالَ َكاش َ
ك هللاُ بِ ُ
س ْس َ
ضله يُ َ
ص ُ
َوإن ْيَْ َ
ادهِ وهو الْغَ ُفور َّ ِ
ِ ِ
يم [يونس.]107 - 106 :
ُ
عبَ َ ُ َ
الرح ُ
وقوله تعاىل :فَابـتـغُوا ِعن َد َِّ
اَّلل ِ
الر ْز َق َوا ْعبُ ُدوهُ [العنكبوت.]17 :
َْ
ِ
ِ
ع َم َع َّ
ني [الشعراء ،]213 :وقال عز وجلَ :وَّل
اَّلل إِ َهلًا َ
وقال تعاىل :فَال تَ ْد ُ
آخ َر فَـتَ ُكو َن م َن ال ُْم َع َّذبِ َ
آخر َّل إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو ُك مل َشي ٍء َهالِ ٌ ِ
ع َم َع َِّ ِ
ْم َوإِلَْي ِه تُـ ْر َجعُو َن [القصص:
تَ ْد ُ
ك إَّلَّ َو ْج َههُ لَهُ ا ْحلُك ُ
اَّلل إ َهلًا َ َ
ْ

.]88

اَّلل من َّلَّ يست ِجيب لَه إِ َىل ي ِ
ِ ِ
ِ
وقال سبحانه :ومن أ َ ِ
وم ال ِْقيَ َام ِة َو ُه ْم َعن ُد َعائِ ِه ْم
ََ ْ
َض مل ممَّن يَ ْد ُعو من ُدون َّ َ َ ْ َ ُ ُ َ
غَافِلُو َن وإِذَا ح ِشر النَّاس َكانُوا َهلم أَ ْع َداء وَكانُوا بِ ِعب َ ِِ ِ
ين [األحقاف.]6 - 5:
َ
ُْ
ادهت ْم َكاف ِر َ
ُ
َ ُ َ
ًَ
ِ
ِ
ِ
َن الْمس ِ
اج َد ََّّلل فَال تَ ْدعُوا َم َع َّ
َح ًدا [اْلن.]18 :
اَّلل أ َ
وقال سبحانه وتعاىلَ :وأ َّ َ َ
وقال صلى هللا عليه وسلم(( :من مات وهو يدعو هلل نداا دخل النار)) )2( .ولذا يقول ابن تيمية:

(ومن أعظم اَّلعتداء والعدوان والذل واهلوان ،أن يدعى غري هللا ،فإن ذلك من الشرك ،وهللا َّل يغفر
أن يشرك به ،وإن الشرك لظلم عظيم ،فَمن َكا َن يـرجو لَِقاء ربِ ِه فَـ ْليـعمل َعمالً ص ِ
احلًا َوَّل يُ ْش ِر ْك
َ ََْ ْ َ َ
َْ ُ
َ
بِ ِعب َ ِ ِ
َح ًدا [الكهف.)3( )]110 :
َ
ادة َربِه أ َ

ويبني ابن القيم شناعة هذا الشرك فيقول:

(ومن أنواعه (الشرك األكرب) طلب احلوائج من املوتى ،واَّلستغاثة هبم ،والتوجه إليهم ،وهذا أصل

شرك العامل ،فإن امليت قد انقطع عمله ،وهو َّل ْيلك لنفسه ض ارا وَّل نفعاً ،فضالً عمن استغاث به،
وسأله قضاء حاجته ،أو سأله أن يشفع له إىل هللا فيها ،وهذا من جهله ابلشافع واملشفوع له عنده)

(.)4

وجيب أن يعلم أن من قصد غري هللا بدعاء أو استعاذة أو استعانة فهو كافر ،وإن مل يعتقد فيمن
قصده تدبرياً ،أو أتثرياً ،أو خلقاً ،فمشركو العرب الذين قاتلهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل

يكونوا يقولون عن معبوداهتم أهنا ختلق ،وترزق ،وتدبر أمر من قصدها ،بل كانوا يعلمون أن ذلك هلل
وحده كما حكاه عنهم يف غري موضع من كتابه بل كانوا يدعوهنا ،ويستغيثون هبا مع إقرارهم أبن هللا
هو املدبر اخلالق الرزاق )5( ...
_________

( )1يقول ابن تيمية(( :اَّلستعاذة ،واَّلستجارة ،واَّلستغاثة كلها من نوع الدعاء أو الطلب ،وهي
ألفاظ متقاربة))  ,انظر ((جمموع الفتاوى)) (.)227 /15

( ))]9963[ )2رواه البخاري (.)4497
((( )3الرد على البكري)) (ص.)95 :
((( )4مدارج السالكني)) (.)346 /1

( )5انظر يف مناقشة من زعم جواز دعاء األموات ما دام الداعي يعرتف أبن هللا هو اخلالق(( :تفسري
املنار)) ( ،)65 /2و ((الدر النضيد)) للشوكاين (ص )19 - 16 :و ((ضوابط التكفري)) للقرين

(ص.)148 - 139 :

()419/6

ولذا يقول ابن تيمية( :كان من أتباع هؤَّلء (املشركني) من يسجد للشمس والقمر ،والكواكب
ويدعوها كما يدعو هللا تعاىل يصوم هلا ،وينسك هلا ،ويتقرب إليها ،مث يقول :إن هذا ليس بشرك،
وإمنا الشرك إذا اعتقدت أهنا هي املدبرة يل ،فإذا جعلتها سبباً وواسطة مل أكن مشركاً .ومن املعلوم
ابَّلضطرار من دين اإلسالم أن هذا شرك) (.)1

وقد ْتادى دعاة الوثنية يف جتويز اَّلستغاثه بغري هللا تعاىل حبجة أن هؤَّلء املستغيثني َّل يعتقدون التأثري

لغري هللا تعاىل ،حىت نفوا التأثري وأسقطوا األسباب ،فليس دعاء األموات سبباً يف حصول املطلوب،

ولكنه مقرتن (فقط) حبصول املطلوب!! ()2

ويقول حسني بن مهدي النعميَّ( :ل يشرتط يف التنديد :أن ينتحل للسوى من الصفات واألمساء

والفعال ما خيتص به احلميد اجمليد ،بل هو أن تتكيف لذلك السوى بكيفية العابدية ،وتتحقق أنت له
بصفة املربوبية ،وتقضي له حبالتك اليت صنعتها ،وصورة نعتك يف عبادتك إايه فقط أبنه يربك

ويربيك) (.)3

ولذا فقد غلط مرجئة املتكلمني ومن تبعهم عندما زعموا أن الشرك يف الدعاء َّل يكون شركاً إَّل مع

اعتقاد شريك مع هللا سواء يف ذاته أو يف صفاته أو يف أفعاله ()4

وأما وجه كون دعاء غري هللا من نواقض اإلْيان ،وكذا اَّلستغاثة واَّلستعانة واَّلستعاذة بغريه تعاىل من

نواقض اإلْيان ،فمن وجوه عديدة ،منها ما يلي:

(أ) من املعلوم أن هللا تعاىل هو اإلله احلق ،وأن معىن َّل إله إَّل هللا أي َّل معبود حبق إَّل هللا تعاىل

وحده ،فهو سبحانه وحده املستحق ْلميع أنواع العبادة ،والدعاء من أجل العبادات وأعظمها شأَنً،
َّ ِ
ال ربم ُكم ا ْد ُع ِوين أ ْ ِ
ْربو َن َع ْن
َستَج ْ
ب لَ ُك ْم إِ َّن الذ َ
ين يَ ْستَكِ ُ
وقد مساه هللا تعاىل عبادة ،كما قال تعاىلَ :وقَ َ َ ُ
ِعبادِيت سي ْد ُخلُو َن جهن ِ
ين [غافر.]60 :
َ َ ََ
َّم َداخ ِر َ
ََ َ
ون َِّ
وقال سبحانه وتعاىل يف شأن إبراهيم عليه السالم :وأَ ْعتَ ِزلُ ُكم وما تَ ْد ُعو َن ِمن ُد ِ
اَّلل َوأَ ْد ُعو َرِيب
ْ ََ
َ
ِ
ِ
َعسى أََّلَّ أَ ُكو َن بِ ُد َعاء رِيب َش ِقياا فَـلَ َّما ا ْعتَـزَهلُم وما يـ ْعب ُدو َن من ُد ِ
ون َّ
اَّلل [مرمي.]49 - 48 :
َ ْ ََ َ ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َض مل ممَّن يَ ْد ُعو من ُدون َّ
يب لَهُ إِ َىل يَوم الْقيَ َامة َو ُه ْم َعن ُد َعائ ِه ْم
وقال تعاىلَ :وَم ْن أ َ
اَّلل َمن ََّّل يَ ْستَج ُ
غَافِلُو َن وإِذَا ح ِشر النَّاس َكانُوا َهلم أَ ْع َداء وَكانُوا بِ ِعب َ ِِ ِ
ين [األحقاف.]6 - 5 :
َ
ُْ
ادهت ْم َكاف ِر َ
ُ
َ ُ َ
َ
وعن النعمان بن بشري رضي هللا عنه قال:
_________

((( )1درء التعارض)) (.)228 ،227 /1

( )2انظر ملعرفة أقواهلم والرد عليهم يف كتاب ((دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد
الوهاب)) لعبد العزيز العبد اللطيف (ص.)275 - 270 ،250 - 247 :

((( )3معارج األلباب)) (ص )243 :وانظر (ص.)214 :

( )4انظر ملزيد من التفصيل رسالة ((ضوابط التكفري)) للقرين (ص.)173 :

()420/6

ال َربم ُك ُم
((مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول على املنرب :إن الدعاء هو العبادة مث قرأ َوقَ َ
ا ْدع ِوين أَست ِجب لَ ُكم إِ َّن الَّ ِذين يستكِْربو َن عن ِعبادِيت سي ْد ُخلُو َن جهن ِ
ين [غافر.)1( ))]60 :
ُ
َ َ َْ ُ َ ْ َ َ ََ
َْ ْ ْ
َّم َداخ ِر َ
ََ َ
فدعاء هللا وحده إْيان وتوحيد ،ودعاء غريه كفر وتنديد ،فمن استغاث بغري هللا تعاىل فقد اختذ مع هللا
ك
نداا ،وقد قال تعاىل يف حال من أشرك وجعل هلل أنداداً ليضل عن سبيله :قُ ْل ْتََتَّ ْع بِ ُك ْف ِر َك قَلِ ًيال إِنَّ َ
ِ
َص َح ِ
اب النَّار [الزمر ]8 :فكفره تعاىل ابختاذ األنداد ،وهم الشركاء يف العبادة ()2
م ْن أ ْ
وقد قال صلى هللا عليه وسلم(( :من مات وهو يدعو هلل نداا دخل النار)) (.)3
وإذا كان الدعاء عبادة َّل جيوز صرفها إَّل هلل وحده ،فمن أثبت لغري هللا تعاىل ما َّل يكون إَّل هلل فهو

كافر ( ،)4وقد تقدم أن حد الشرك األكرب هو صرف نوع أو فرد من العبادة لغري هللا تعاىل.
يقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب:

(ومن أنواع العبادة الدعاء ،كما كان املؤمنون يدعون هللا وحده ليالً وهناراً يف الشدة والرخاء ،وَّل

يشك أحد أن هذا من أنواع العبادة ،فتفكر رمحك هللا فيما حدث يف الناس اليوم من دعاء غري هللا.
يف الشدة والرخاء ،فهذا تلحقه الشدة يف الرب أو البحر ،فيستغيث بعبد القادر أو مشسان أو نيب من
األنبياء ،أو ويل من األولياء أن ينجيه من هذه الشدة ،فيقال هلذا اْلاهل :إن كنت تعرف أن اإلله

هو املعبود ،وتعرف أن الدعاء من العبادة ،فكيف تدعو خملوقاً ميتاً ،وترتك احلي القيوم احلاضر

الرؤوف الرحيم القدير؟) (.)5

وجاء يف كتاب (التوضيح عن توحيد اخلالق):
(والداعي غري هللا فيما َّل يقدر عليه غريه سبحانه وتعاىل جاعل هلل نداا من خلقه فيما يستحقه تعاىل

من األلوهية املقتضية للرهبة والرغبة ،واَّلستعاذة ،وذلك كفر إبمجاع األمة ،ألن هللا سبحانه هو

املستحق للعبادة لذاته ،فإنه املألوه املعبود الذي أتهله القلوب ابلرغبة لديه ،والفزع عند الشدائد ،وما

مدعوا؟) (.)6
سواه فهو مفتقر ابلعبودية مقهور هبا ،فكيف يصلح أن يكون إهلاً مرغوابً مرهوابً ا

_________

( ))]9971[ )1رواه أبو داود ( )1479والرتمذي ( )2969وابن ماجه ( )3828والنسائي يف
((السنن الكربى)) ( )450 /6وأمحد ( )18378( )267 /4وابن حبان ( )890والطرباين يف

((املعجم الصغري)) ( )208 /2واحلاكم ( , )667 /1واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال الرتمذي
هذا حديث حسن صحيح ,وقال البغوي يف ((شرح السنة)) ( :)158 /3حسن َّل يعرف إَّل من

حديث ذر ،وقال احلاكم هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهيب ,وقال ابن حجر يف

((فتح الباري)) ( :)64 /1إسناده جيد ,وقال الشوكاين يف ((فتح القدير)) ( :)273 /1اثبت,

وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).
( )2انظر ((الدرر السنية)) (.)96 ،95 /2
( ))]9973[ )3رواه البخاري (.)4497

( )4انظر ((الرد على البكري)) َّلبن تيمية (ص .)214
((( )5الدرر السنية)) (.)54 /2
((( )6التوضيح عن توحيد اخلالق)) لعبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب وآخرين( ،ص )129

()421/6

ويقول الشيخ عبد الرمحن بن حسن ( )1موضحاً أن الطلب من األموات شرك ( ...إن اَّلستمداد

ابألموات والغائبني هو الشرك األكرب الذي َّل يغفره هللا ،فإن اَّلستمداد عبادة ،والعبادة َّل جيوز أن

يصرف منها شيء لغري هللا ،وذلك أن اَّلستمداد نتيجته اَّلعتماد ،واَّلعتماد هو معىن التوكل الذي

هو من خصائص اإلهلية وأمجعها ألعمال القلوب.

كما أن مورد العبادة القلب واللسان واألركان ،واملستمد َّل يكون إَّل داعياً وراغباً ،وراهباً ،وخاشعاً،
ومتذلالً ،ومستعيناً ،فإن اَّلستمداد طلب املدد ابلقلب ،واللسان ،واألركان وَّلبد ،وهذه األعمال
هي أنواع العبادة ،فإذا كانت هلل وحده ،فقد آهله العبد ،فإذا صرف لغري هللا تعاىل ،صار مألوها له)

(.)2

ويقول الشيخ عبد هللا بن عبد الرمحن أبو بطني يف هذا الشأن:

(فمن صرف لغري هللا شيئاً من أنواع العبادة ،فقد عبد ذلك الغري واختذه إهلاً ،وأشركه مع هللا يف

خالص حقه ،وإن فر من تسمية فعله ذلك أتهلاً وعبادة وشركاً ،ومعلوم عند كل عاقل أن حقائق
األشياء َّل تتغري بتغري أمسائها ...

فالشرك إمنا حرم لقبحه يف نفسه ،وكونه متضمناً مسبة للرب ،وتنقصه وتشبيهه ابملخلوقني ،فال تزول
هذه املفاسد بتغيري امسه ،كتسميته توسالً ،وتشفعاً ،وتعظيماً للصاحلني ،وتوقرياً هلم وحنو ذلك،
فاملشرك مشرك شاء أم أىب .)3( ) ...

(ب) قد مسى هللا تعاىل دعاء غريه شركاً وكفراً ،وقد جاء هذا يف آايت كثرية ،منها قوله تعاىل :قُ ْل
الساعةُ أَغَري ِ
ِ
هللا تَ ْد ُعو َن إِن ُكنتُم ِ ِ
ني بَ ْل إِ َّايهُ تَ ْد ُعو َن
صادق َ
ْ َ
أ ََرأَيْـتُ ُكم إِ ْن أ ََات ُك ْم َع َذ ُ
اب هللا أ َْو أَتَـ ْت ُك ُم َّ َ ْ َ
فَـيك ِ
ِ ِِ
نس ْو َن َما تُ ْش ِرُكو َن [األنعام]41 - 40 :
ْش ُ
َ
ف َما تَ ْدعُو َن إلَْيه إ ْن َشاء َوتَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وقوله سبحانه وتعاىل :قُ ْل َمن يُـنَجي ُكم من ظُلُ َمات ال َِ
ض مرعاً َو ُخ ْفيَةً لَّئ ْن أَجنَ َاَن م ْن
ْرب َوالْبَ ْح ِر تَ ْد ُعونَهُ تَ َ
ه ِذهِ لَنَ ُكونَ َّن ِمن َّ ِ
ين قُ ِل هللاُ يُـنَ ِجي ُكم ِم ْنـ َها َوِمن ُك ِل َك ْر ٍ
ب ُمثَّ أَنتُ ْم تُ ْش ِرُكو َن [األنعام-،63 :
َ
الشاك ِر َ
َ
.]64
ِ
صيبـهم ِمن ال ِ
ِ ِ
ِ
ْكتَ ِ
اب
ب ِِب َايتِِه أ ُْولَئِ َ
رتى َعلَى هللا َكذ ًاب أ َْو َك َّذ َ
وقوله عز وجل :فَ َم ْن أَظْلَ ُم ممَّ ِن افْ ََ
ك يَـنَا ُهلُ ْم نَ ُ ُ َ
ون ِ
اءهتُم رسلُنَا يـتَـوفَّـو َهنُم قَالُواْ أَين ما ُكنتُم تَ ْد ُعو َن ِمن ُد ِ
ضلمواْ َعنَّا َو َش ِه ُدواْ َعلَى
هللا قَالُواْ َ
َْ َ ْ
َح َّىت إِ َذا َج ْ ْ ُ ُ َ َ ْ ْ
ِ
ِ َّ
ين [األعراف.]37 :
أَن ُفس ِه ْم أَهنُ ْم َكانُواْ َكاف ِر َ
وقوله تبارك وتعاىل :وما بِ ُكم ِمن نِعم ٍة فَ ِمن ِ
س ُك ُم ال م
ف الض َّمر
هللا ُمثَّ إِذَا َم َّ
ش َ
ض مر فَِإلَْي ِه َجتْأ َُرو َن ُمثَّ إِذَا َك َ
ََ
َْ َ
َعن ُك ْم إِذَا فَ ِري ٌق ِمن ُكم بَِرهبِِ ْم يُ ْش ِرُكو َن [النمل.]54 - 53 :
ِ
ِ
اَّلل ُخمْلِ ِ
ِ
َّاه ْم إِ َىل ال َِ
ْرب إِ َذا ُه ْم يُ ْش ِرُكو َن
ين فَـلَ َّما َجن ُ
صَ
وقوله تعاىل :فَِإ َذا َركبُوا ِيف الْ ُفلْك َد َع ُوا ََّ
ني لَهُ الد َ
ِ
ِ
ف يَـ ْعلَ ُمو َن [العنكبوت.]66 - 65 :
س ْو َ
ليَ ْك ُف ُروا ِِبَا آتَـ ْيـنَ ُ
اه ْم َوليَـتَ َمتـ ُ
َّعوا فَ َ
_________
( )1هو عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب ،ولد يف الدرعية سنة 1193هـ ،وتوىل

القضاء ،وبعد سقوط الدرعية انتقل إىل مصر ،ودرس على علمائها ،مث عاد إىل جند ،له مؤلفات ،تويف

ابلرايض سنة  1282هـ .انظر(( :مشاهري علماء جند)) (ص  ،)78و ((علماء جند)) (.)56 /1
((( )2الدرر السنية)) ( )152 /9بتصرف يسري
((( )3الدرر السنية)) ( )144 ،143 /2بتصرف يسري
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ني إِلَْي ِه ُمثَّ إِ َذا أَ َذاقَـ ُهم ِم ْنهُ َر ْمحَةً إِ َذا فَ ِري ٌق ِم ْنـ ُهم
وقوله سبحانهَ :وإِ َذا َم َّ
َّاس ُ
ض ٌّر َد َع ْوا َرَّهبُم منِيبِ َ
س الن َ
بَِرهبِِ ْم يُ ْش ِرُكو َن [الروم :آية .]35
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّ ِ
وه ْم ََّل يَ ْس َم ُعوا ُد َعاء ُك ْم َولَ ْو
ين تَ ْد ُعو َن من ُدونِه َما ْيَْل ُكو َن من قط ِْم ٍري إِن تَ ْد ُع ُ
وقوله عز وجلَ :والذ َ
ك ِمثْ ُل َخبِ ٍري [فاطر.]14 - 13 :
استَ َجابُوا لَ ُك ْم َويَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة يَ ْك ُف ُرو َن بِ ِش ْركِ ُك ْم َوََّل يُـنَـبِئُ َ
َِمس ُعوا َما ْ
س ِْ
ض ٌّر َد َعا َربَّهُ ُمنِيبًا إِلَْي ِه ُمثَّ إِ َذا َخ َّولَهُ نِ ْع َمةً ِم ْنهُ نَ ِس َي َما َكا َن يَ ْد ُعو إِلَْي ِه
وقوله تعاىلَ :وإِ َذا َم َّ
نسا َن ُ
اإل َ
ض َّل عن سبِيلِ ِه قُل ْتََتَّع بِ ُك ْف ِر َك قَلِ ًيال إِنَّ َ ِ
ِمن قَـبل وجعل َِِّ
َّلل أَن َد ً ِ ِ
َص َح ِ
اب النَّا ِر [الزمر.]8 :
ك م ْن أ ْ
ْ ْ
ادا ليُ َ َ
ْ ُ َ ََ َ
(جـ) إن دعاء املخلوق وقصده هو تشبيه للمخلوق الضعيف العاجز ابخلالق القوي القادر ،إذ الدعاء
حق خالص هلل وحده َّل شريك له ،فمن دعا غري هللا فقد تنقص الرب جل وعال ،ووقع يف أعظم
الشر َك لَظُل ِ
ِ
يم [لقمان.]13 :
الظلم وأشنعه كما قال تعاىل :إِ َّن ْ
ْم َعظ ٌ
ٌ

وأيضاً فمن سأل خملوقاً ما َّل يقدر عليه إَّل هللا فهو من جنس مشركي العرب الذين يدعون املالئكة
واألنبياء والتماثيل ،ومن جنس سؤال النصارى للمسيح وأمه.

وقد وضح ابن القيم حقيقة هذا التشبيه فقال( :حقيقة الشرك هو التشبه ابخلالق والتشبيه للمخلوق
به هذا هو التشبيه يف احلقيقةَّ ،ل إثبات صفات الكمال اليت وصف هللا هبا نفسه ،ووصفه هبا رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم ،فعكس من نكس هللا قلبه ،وأعمى عني بصريته وأركسه بلبسه األمر ،وجعل

التوحيد تشبيهاً ،والتشبيه تعظيماً وطاعة ،فاملشرك مشبه للمخلوق ابخلالق يف خصائص اإلهلية ،فإن
من خصائص اإلهلية التفرد ِبلك الضر والنفع ،والعطاء واملنع ،وذلك يوجب تعليق الدعاء واخلوف

والرجاء والتوكل به وحده ،فمن علق ذلك ِبخلوق فقد شبهه ابخلالق) (.)1
إىل أن قال( :ومن خصائص اإلهلية الكمال املطلق من مجيع الوجوه الذي َّل نقص فيه بوجه من

الوجوه ،وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده ،والتعظيم واإلجالل واخلشية والدعاء والرجاء
والتوكل واَّلستعانة  ...كل ذلك جيب عقالً وشرعاً وفطرة أن يكون هلل وحده وْينع عقالً وشرعاً
وفطرة أن يكون لغريه ،فمن جعل شيئاً من ذلك لغريه فقد شبه ذلك الغري ِبن َّل شبيه له ،وَّل ند له،
وذلك أقبح التشبيه وأبطله ،ولشدة قبحه ،وتضمنه غاية الظلم ،أخرب سبحانه عباده أنه َّل يغفره ،مع

أنه كتب على نفسه الرمحة) (.)2

ويذكر ابن القيم املشبهة بقوله( :املشبهة هم الذين يشبهون املخلوق ابخلالق يف العبادة ،والتعظيم

واخلضوع ،والسجود له ،واَّلستغاثة به  ...فهؤَّلء هم املشبهة حقاً) (.)3

ويقول ابن القيم أيضاً( :فأما القادر على كل شيء ،الغين عن كل شيء ،الرمحن الرحيم ،الذي

وسعت رمحته كل شيء ،فإدخال الوسائط بينه وبني خلقه نقص حبق ربوبيته وإهليته وتوحيده ،وظن به

ظن سوء ،وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده ،وْيتنع يف العقول والفطر ،وقبحه مستقر يف الفطر

السليمة فوق كل قبيح ،يوضح هذا أن العابد معظم ملعبوده ،متأله خاضع ،ذليل له والرب تعاىل

وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم واْلالل والتأله واخلضوع ،وهذا خالص حقه ،فمن أقبح
الظلم أن يعطى حقه لغريه ،أو يشرك بينه وبينه فيه) (.)4

وعندما حتدث ابن تيمية عن معىن الواسطة بني هللا تعاىل وخلقه  ...كان مما قاله:

_________
((( )1اْلواب الكايف)) (ص.)182 :

((( )2اْلواب الكايف)) (ص.)183 ،182 :
((( )3إغاثة اللهفان)) ( )341 ،340 /2ابختصار
((( )4اْلواب الكايف)) (ص.)186 :
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(وإن أثبتم وسائط بني هللا وبني خلقه ،كاحلجاب الذين بني امللك ورعيته ،حبيث يكونون هم يرفعون
إىل هللا حوائج خلقه ،فاهلل إمنا يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم ،فاخللق يسألوهنم ،وهم يسألون هللا،
كما أن الوسائط عند امللوك ،يسألون امللوك احلوائج للناس ،لقرهبم منهم ،والناس يسألوهنم أدابً منهم
أن يباشروا سؤال امللك ،أو ألن طلبهم من الوسائط أنفع هلم من طلبهم من امللك ،لكوهنم أقرب إىل

امللك من الطالب للحوائج ،فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه ،فهو كافر مشرك ،جيب أن يستتاب
فإن اتب وإَّل قتل ،وهؤَّلء مشبهون هلل ،شبهوا املخلوق ابخلالق ،وجعلوا هلل أنداداً )1( ) ...

ويقول يف موضع آخر:

(من أثبت وسائط بني هللا وبني خلقه ،كالوسائط اليت تكون بني امللوك والرعية ،فهو مشرك ،بل هذا

دين املشركني عباد األواثن ،كانوا يقولون :إهنا ْتاثيل األنبياء والصاحلني وأهنا وسائل يتقربون هبا إىل
هللا ،وهو من الشرك الذي أنكره هللا على النصارى) (.)2

ويقول أيضاً:
(والعجب من ذي عقل سليم يستوحي من هو ميت ،ويستغيث به ،وَّل يستغيث ابحلي الذي َّل
ْيوت ،فيقول أحدهم :إذا كانت لك حاجة إىل ملك توسلت إليه أبعوانه ،فهكذا يتوسل إليه

ابلشيوخ .وهذا كالم أهل الشرك والضالل فإن امللك َّل يعلم حوائج رعيته ،وَّل يقدر على قضائها
وحده ،وَّل يريد ذلك إَّل لغرض حيصل له بسبب ذلك ،وهللا أعلم بكل شيء ،يعلم السر وأخفى،

وهو على كل شيء قدير ،فاألسباب منه وإليه) (.)3

ويذكر ابن تيمية أن دعاء غري هللا هو من جنس أفعال الكفار فيقول:

(وأما من أييت إىل قرب نيب أو صاحل ،أو من يعتقد فيه أنه قرب نيب أو رجل صاحل وليس كذلك ،ويسأله

حاجته مثل أن يسأله أن يزيل مرضه ،أو مرض دوابه ،أو يقضي دينه ،أو ينتقم له من عدوه ،أو يعايف
نفسه وأهله ودوابه ،وحنو ذلك مما َّل يقدر عليه إَّل هللا عز وجل ،فهذا شرك صريح ،جيب أن

يستتاب صاحبه فإن اتب وإَّل قتل.

وإن قال :أَن أسأله لكونه أقرب إىل هللا مين ليشفع يل يف هذه األمور ،ألين أتوسل إىل هللا به كما

يتوسل إىل السلطان خبواصه وأعوانه .فهذا من أفعال املشركني والنصارى ،فإهنم يزعمون أهنم

يتخذون أحبارهم ورهباهنم شفعاء ،يستشفعون هبم يف مطالبهم ،وكذلك أخرب هللا عن املشركني أهنم
وَن إِ َىل َِّ
اَّلل ُزلْ َفى [الزمر.)4( )]3 :
قالواَ :ما نَـ ْعبُ ُد ُه ْم إَِّلَّ لِيُـ َق ِربُ َ

(د) أمجع أهل العلم على أن من دعا غري هللا أو استغاث به فيما َّل يقدر عليه إَّل هللا تعاىل فهو كافر

خارج من امللة اإلسالمية.
يقول ابن تيمية:

(فمن جعل املالئكة واألنبياء وسائط يدعوهم ،ويتوكل عليهم ،ويسأهلم جلب املنافع ،ودفع املضار،
مثل أن يسأهلم غفران الذنوب ،وهداية القلوب ،وتفريج الكروب ،وسد الفاقات ،فهو كافر إبمجاع

املسلمني) (.)5

_________
((( )1جمموع الفتاوى)) (.)126 /1
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)126 /1
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)126 /1

((( )4جمموع الفتاوى)) ( )72 /27بتصرف يسري ،وانظر ( .)275 /3 ،90 - 81 ،67 /27و
((قاعدة جليلة يف التوسل)) (ص  )49و ((الرد على البكري)) (.)55
((( )5جمموع الفتاوى)) ( )124 /1وانظر ((اإلنصاف للمرداوي)) ( )327 /10و ((كشاف
القناع)) للبهويت ( )168 /6و ((غاية املنتهى)) ( )337 /3والفروع ()553 /3
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ويقول الشيخ سليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب ( )1معلقاً على هذا اإلمجاع( :وهو

إمجاع صحيح ،معلوم ابلضرورة من الدين ،وقد نص العلماء من أهل املذاهب األربعة ،وغريهم يف
ابب حكم املرتد على أن من أشرك ابهلل فهو كافر ،أي عبد مع هللا غريه بنوع من أنواع العبادة)

(.)2

ويقول ابن تيمية أيضاً:
(سؤال امليت والغائب نبياا كان أو غريه من احملرمات املنكرة ابتفاق املسلمني ،مل أيمر هللا به وَّل

رسوله ،وَّل فعله أحد من أئمة املسلمني ،وهذا مما يعلم ابَّلضطرار من دين املسلمني أن أحداً منهم
كان يقول إذا نزلت به ترة (تبعة) ،أو عرضت له حاجة مليت اي سيدي فالن ،أَن يف حسبك ،أو

اقض حاجيت كما يقول بعض هؤَّلء املشركني ملن يدعوهنم من املوتى والغائبني ،وَّل أحد من الصحابة
رضي هللا عنهم استغاث ابلنيب صلى هللا عليه وسلم بعد موته ،وَّل بغريه من األنبياءَّ ،ل عند قبورهم،

وَّل إذا بعدوا عنها) (.)3

ويقول يف موضع اثلث( :وأما دعاء صفات هللا وكلماته فكفر ابتفاق املسلمني فهل يقول مسلم اي
كالم هللا اغفر يل وارمحين ،وأغثين ،أو أعين ،أو اي علم هللا ،أو اي قدرة هللا ،أو اي عزة هللا ،أو اي

عظمة هللا وحنو ذلك) (.)4
ويقول رمحه هللا:

(إن دعاء غري هللا كفر ،وهلذا مل ينقل دعاء أحد من املوتى والغائبني َّل األنبياء وَّل غريهم عن أحد من

السلف وأئمة العلم ،وإمنا ذكره بعض املتأخرين ممن ليس من أئمة العلم اجملتهدين) (.)5
ويقول ابن عبد اهلادي (( :)6ولو جاء إنسان إىل سرير امليت يدعوه من دون هللا ويستغيث به ،كان

هذا شركاً حمرماً إبمجاع املسلمني) (.)7

واآلن نسوق مجلة من كالم أهل العلم يف هذا املبحث على النحو التايل:

(قال ابن عقيل :ملا صعبت التكاليف على اْلهال والطغام ،عدلوا عن أوضاع الشرع إىل تعظيم

أوضاع وضعوها ألنفسهم ،فسهلت عليهم ،إذ مل يدخلوا هبا حتت أمر غريهم ،قال :وهم كفار عندي
هبذه األوضاع ،مثل :تعظيم القبور وإكرامها ِبا هنى الشرع عنه ،ومن إيقاد النريان وتقبيلها وختليقها،

وخطاب املوتى ابأللواح ،وكتب الرقاع فيها :اي موَّلي افعل يب كذا وكذا ،وأخذ الرتاب تربكاً) (.)8

ويقول ابن تيمية:

(فكل من غال يف حي ،أو يف رجل صاحل  ...وجعل فيه نوعاً من اإلهلية ،مثل أن يقول اي سيدي

فالن اغفر يل ،أو ارمحين ،أو انصرين ،أو ارزقين ،أو أغثين ،أو أجرين ،أو توكلت عليك ،أو أنت

حسيب ،أو أَن يف حسبك ،أو حنو هذه األقوال واألفعال ،اليت هي من خصائص الربوبية اليت َّل

تصلح إَّل هلل تعاىل ،فكل هذا شرك وضالل يستتاب صاحبه ،فإن اتب وإَّل قتل ،فإن هللا إمنا أرسل

الرسل ،وأنزل الكتب لنعبد هللا وحده َّل شريك له ،وَّل جنعل مع هللا إهلاً آخر) (.)9

ويقول أيضاً:
_________

( )1ولد يف الدرعية عام 1200هـ اشتغل ابلعلم والتدريس ،وله عناية فائقة ابحلديث ،وتوىل القضاء،
وله مؤلفات ،تويف مقتوَّلً سنة  1233هـ انظر(( :علماء جند)) ( )293 /1و ((األعالم)) (/3

)129

((( )2تيسري العزيز احلميد)) (ص.)229 :
((( )3الرد على البكري)) (ص)231 :
((( )4الرد على البكري)) (ص)231 :

((( )5قاعدة جليلة)) (ص ،)285 :وانظر ((الرد على البكري)) (ص.)312 :
( )6أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عبد اهلادي املقدسي احلنبلي ،مقرئ ،فقيه ،أصويل حمدث ،له
مؤلفات ،تويف بدمشق سنة  744هـ .انظر(( :الدرر الكامنة)) ( ،)421 /3و ((البدر الطالع)) (/2

.)108

((( )]9995[( )7الصارم املنكي) (ص .)436
((( )8تلبيس إبليس)) َّلبن اْلوزي (ص)455

((( )9جمموع الفتاوى)) ( )359 /3ابختصار ،وانظر ((قاعدة جليلة)) (ص  ،)300 ،243والرد
على األخنائي (ص  , )61و ((اقتضاء الصراط املستقيم)) ( )703 /2و ((خمتصر الفتاوى
املصرية)) (ص .)195 ،193 ،191
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(فإَن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم ابلضرورة أنه مل يشرع ألمته أن تدعوا أحداً من األمواتَّ ،ل

األنبياء ،وَّل الصاحلني ،وَّل غريهم َّل بلفظ اَّلستغاثة ،وَّل بغريها ،وَّل بلفظ اَّلستعاذة وَّل بغريها ،كما
أنه مل يشرع ألمته السجود مليت ،وَّل لغري ميت وحنو ذلك ،بل نعلم أنه هنى عن كل هذه األمور،

وإن ذلك من الشرك الذي حرمه هللا تعاىل ورسوله ،ولكن لغلبة اْلهل ،وقلة العلم ِباثر الرسالة يف

كثري من املتأخرين ،ومل ْيكن تكفريهم بذلك حىت يتبني هلم ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم

مما خيالفه ،وهلذا ما بينت هذه املسألة قط ملن يعرف أصل اإلسالم إَّل تفطن وقال :هذا أصل دين

اإلسالم) (.)1

ويقول األمري الصنعاين (:)2

(من َندى هللا ليالً وهناراً ،س ارا وجهاراً خوفاً وطمعاً ،مث َندى معه غريه ،فقد أشرك يف العبادة ،فإن
ِ
َّ ِ
ادِيت
ْربو َن َع ْن عبَ َ
الدعاء من العبادة ،وقد مساه هللا تعاىل عبادة يف قوله تعاىل :إِ َّن الذ َ
ين يَ ْستَكِ ُ
سي ْد ُخلُو َن جهن ِ
اخ ِرين [غافر ،آية  ،]60بعد قوله :ا ْد ُع ِوين أ ْ ِ
ب لَ ُك ْم [غافر.)3( )]60 :
ََ
َستَج ْ
َّم َد َ
ََ َ
ويقول حسني بن مهدي النعمي:
(هذه العبادة بكيفيتها موضوعة للرب األحد الصمد ،السميع القريب اجمليب ،مالك امللك ،والدعاء

هذا جمراه ،وهذه منزلته ،فدعاء غري هللا تعاىل إخراج للدعاء عن حمله وموضوعه ،كقيامه بتلك الصالة

على تلك الكيفية للمقبور واحلجر ،سواء بسواء ،والفصل بني الصالة والدعاء فصل بني متآخيني،

وإَّل فليجعلوا للمقبور صالة وصياماً وحنومها ،يفارق الذم والتشريك ،ويكون صاحلاً خالياً عن الفساد
واملنكر ،سبحانك ربنا ،هذا هبتان عظيم.

فما ابل الدعاء الذي هو العلم املشهور يف العبادة ،وآايت التنزيل ،بل هو يف احلقيقة بداية األمر

ومشرعه ،وقطب رحاه ،سل من مركزه ،واستنزل من شوامخ صياصيه ،وهو أظهر وأشهر معىن من
العبادة ،وأكثر تنصيصاً وتعييناً!) (.)4
ويقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب:

(فمن دعا غري هللا طالباً منه ما َّل يقدر عليه إَّل هللا من جلب نفع ،أو دفع ضر فقد أشرك يف عبادة
اَّلل من َّلَّ يست ِجيب لَه إِ َىل ي ِ
ِ ِ
ِ
هللا ،كما قال تعاىل :ومن أ َ ِ
وم ال ِْقيَ َام ِة َو ُه ْم َعن
ََ ْ
َض مل ممَّن يَ ْد ُعو من ُدون َّ َ َ ْ َ ُ ُ َ
ُد َعائِ ِهم غَافِلُو َن وإِذَا ح ِشر النَّاس َكانُوا َهلم أَ ْع َداء وَكانُوا بِ ِعب َ ِِ ِ
ين [األحقاف.]7 - 6 :
َ
ُْ
ْ
ادهت ْم َكاف ِر َ
َ ُ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ ِ
وه ْم َّل يَ ْس َم ُعوا ُد َعاء ُك ْم َولَ ْو َِمس ُعوا
ين تَ ْدعُو َن من ُدونِه َما ْيَْل ُكو َن من قط ِْم ٍري إِن تَ ْدعُ ُ
وقال تعاىلَ :والذ َ
ك ِمثْ ُل َخبِ ٍري [فاطر .]15 - 14 :فأخرب
استَ َجابُوا لَ ُك ْم َويَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة يَ ْك ُف ُرو َن بِ ِش ْركِ ُك ْم َوَّل يُـنَـبِئُ َ
َما ْ
تبارك وتعاىل أن دعاء غري هللا شرك ،فمن قال اي رسول هللا ،أو اي عبد هللا بن عباس ،أو اي عبد
القادر ،أو اي حمجوب زاعماً أنه يقضي حاجته إىل هللا تعاىل ،أو أنه شفيعه عنده أو وسيلته إليه فهو
الشرك الذي يهدر الدم ،ويبيح املال إَّل أن يتوب من ذلك) (.)5

ويقول الشيخ محد بن َنصر بن معمر:
_________

((( )1الرد على البكري)) (ص )376 :وانظر ((جمموعة الرسائل واملسائل)) (.)29 /1
( )2هو حممد بن إمساعيل الصنعاين ،حمدث فقيه أصويل ،من أئمة اليمن ،رحل إىل احلرمني له

مؤلفات ،تويف بصنعاء سنة  1182هـ .انظر(( :البدر الطالع)) ( )133 /2و ((معجم املؤلفني))

(.)56 /9

((( )3تطهري اَّلعتقاد)) (ص ،)24 :وانظر (ص.)19 :
((( )4معارج األلباب)) (ص.)225 :
((( )5الدرر السنية)) ()19 /2

()426/6

(َّل نعلم نوعاً من أنواع الكفر والردة ،ورد فيه من النصوص مثل ما ورد يف دعاء غري هللا ابلنهي عنه

والتحذير من فعله والوعيد عليه) (.)1

وقال الشوكاين:

(وإخالص التوحيد َّل يتم إَّل أبن يكون الدعاء كله هلل ،والنداء واَّلستغاثة ،والرجاء ،واستجالب
اخلري ،واستدفاع الشر له ومنهَّ ،ل لغريه وَّل من غريه فَال تَ ْدعوا مع َِّ
َح ًدا [اْلن ،]18 :لَهُ َد ْع َوةُ
اَّلل أ َ
ُ ََ
َّ ِ
ش ْي ٍء [الرعد.)2( )]14 :
ين يَ ْدعُو َن ِمن ُدونِِه َّلَ يَ ْستَ ِجيبُو َن َهلُم بِ َ
ا ْحلَ ِق َوالذ َ
ويقول أيضاً( :فإن الشرك هو دعاء غري هللا األشياء اليت ختتص به ،أو اعتقاد القدرة لغريه فيما َّل

يقدر عليه سواه ،أو التقرب إىل غريه بشيء مما َّل يتقرب به إَّل إليه ،وجمرد تسمية املشركني ملا جعلوه

شريكاً ابلصنم والوثن واإلله لغري هللا زايدة على التسمية ابلويل والقرب واملشهد كما يفعله كثري من
املسلمني ،بل احلكم واحد إذا حصل ملن يعتقد يف الويل والقرب ما كان حيصل ملن كان يعتقد يف

الصنم والوثن ،إذ ليس الشرك هو جمرد إطالق بعض األمساء على بعض املسميات ،بل الشرك هو أن
يفعل لغري هللا شيئاً خيتص به سبحانه ،سواء أطلق على ذلك الغري ما كان تطلقه عليه اْلاهلية ،أو
أطلق عليه امساً آخر ،فال اعتبار ابَّلسم قط) (.)3

ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن يف هذا املقام:

(من املستحيل شرعاً وفطرة وعقالً أن أتيت هذه الشريعة املطهرة الكاملة إبابحة دعاء املوتى ،والغائبني

واَّلستغاثة هبم يف املهمات وامللمات) (.)4

ويقول أيضاً:
(األدلة والنصوص متواترة متظاهرة على أن طلب احلوائج من املوتى والتوجه إليهم شرك حمرم ،وأن
فاعله من أسفه السفهاء ،وأضل اخللق ،وأنه ممن عدل بربه ،وجعل له أنداداً وشركاء يف العبادة اليت

َّل تصلح لسواه ،وَّل تنبغي لغريه) (.)5

ويقول حممد رشيد رضا:

(فمن دعا إىل عبادة نفسه ،فقد دعا الناس إىل أن يكونوا عابدين له من دون هللا ،وإن مل ينههم عن

عبادة هللا  ...ومن جعل بينه وبني هللا واسطة يف العبادة كالدعاء فقد عبد هذه الواسطة من دون هللا؛
ألن هذه الواسطة تنايف اإلخالص له وحده ،ومىت انتفى اإلخالص انتفت العبادة ،ولذلك قال تعاىل:
ِ
الدين ْ ِ
َّ ِ
ِِ ِ
اَّلل ُخمْلِ َّ ِ
ِ
وَن
ين َّاختَ ُذوا ِمن ُدونِِه أ َْوليَاء َما نَـ ْعبُ ُد ُه ْم إَِّلَّ لِيُـ َق ِربُ َ
فَا ْعبُد ََّ ً
اخلَال ُ
ص َوالذ َ
ين أََّل ََّّلل ُ
صا لهُ الد َ
إِ َىل َِّ
اَّلل ُزلْ َفى [الزمر ]3 - 2 :فلم ْينع توسطهم ابألولياء إليه تعاىل أن يقول إهنم اختذوهم من دونه)
(.)6

ويقول أيضاً:
(ومن الناس من يسمون أنفسهم موحدين ،وهم يفعلون مثل ما يفعل مجيع املشركني ،ولكنهم

يفسدون يف اللغة كما يفسدون يف الدين ،فال يسمون أعماهلم هذه عبادة ،وقد يسموهنا توسالً
وشفاعة ،وَّل يسمون من يدعوهنم من دون هللا أو مع هللا شركاء ،ولكن َّل أيبون أن يسموهم أولياء
وشفعاء وإمنا احلساب واْلزاء على احلقائق َّل على األمساء.

إىل أن قال ومن أتمل تعبري الكتاب العزيز عن العبادة ابلدعاء يف أكثر اآلايت الواردة يف ذلك وهي

كثرية جداً ،يعلم كما يعلم من اخترب أحوال البشر يف عباداهتم أن الدعاء هو العبادة احلقيقية الفطرية
اليت يثريها اَّلعتقاد الراسخ من أعماق النفس وَّلسيما عند الشدة) نواقض اإلْيان القولية والعملية

لعبد العزيز بن حممد بن علي العبد اللطيف -ص 139
_________

((( )1جمموعة الرسائل واملسائل النجدية)) (.)602 /4
( )2الدر النضيد (ضمن الرسائل السلفية) (ص.)17 :
( )3الدر النضيد (ضمن الرسائل السلفية) (ص.)18 :
((( )4دَّلئل الرسوخ)) (ص.)79 :
((( )5مصباح الظالم)) (ص.)252 :
((( )6تفسري املنار)) ()347 /3

()427/6

املبحث الثاين :شرك التشريع واحلكم بغري ما أنزل هللا

قال ابن أيب العز شارح (الطحاوية) (( :)1وهنا ( )2أمر جيب أن يُتفطَّن له ،وهو أن احلكم بغري ما
َّ
جمازاي،
كفرا :إما ا
كفرا ينقل عن امللة ،وقد يكون معصيةً كبريةً أو صغريةً ،ويكون ً
أنزل هللا قد يكون ً
كفرا أصغر ،على القولني املذكورين ،وذلك حبسب حال احلكم :فإنه إن اعتقد َّ
أن احلكم ِبا أنزل
وإما ً
كفر أكرب ،وإن اعتقد
هللا غري واجب ،وأنه َّ
خمري فيه ،أو استهان به ،مع تيقنه أنه حكم هللا؛ فهذا ٌ

ٌّ
مستحق للعقوبة؛
وجوب احلكم ِبا أنزل هللا ،وعلمه يف هذه الواقعة ( ،)3وعدل عنه ،مع اعرتافه أبنه
فهذا ٍ
كفرا أصغر ،وإن جهل حكم هللا فيها ،مع بذل جهده
كفرا جمازااي أو ً
كافرا ً
عاص ،ويسمى ً
أجر على اجتهاده ،وخطؤه مغفور)
واستفراغ وسعه يف معرفة احلكم وأخطائه؛ فهذا خمطئ ،له ٌ

(.)4اهـ.

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف (الفتاوى)( :ليس ألحد أن حيكم بني أحد من خلق هللا؛ َّل بني

املسلمني ،وَّل الكفار ،وَّل الفتيان ،وَّل رماة البندق ،وَّل اْليش ،وَّل الفقراء ،وَّل غري ذلك؛ إَّل حبكم
اهلِيَّ ِة يـبـغُو َن ومن أَحسن ِمن َِّ
هللا ورسوله ،ومن ابتغى غري ذلك؛ تناوله قوله تعاىل :أَفَحكْم ا ْْل ِ
اَّلل
ُ َ َ
َْ َ َ ْ ْ َ ُ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
يما َش َج َر بَـ ْيـنَـ ُه ْم
ىت ُحيَك ُم َ
ْما لَِق ْوم يُوقِنُو َن [املائدة ،]50:وقوله تعاىل :فَالَ َوَربِ َ
وك ف َ
ُحك ً
ك َّلَ يُـ ْؤمنُو َن َح ََّ
ِ
ت وي ِ
يما [النساء]65:؛ فيجب على املسلمني أن
ُمثَّ َّلَ َِجي ُدواْ ِيف أَن ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِممَّا قَ َ
سل ُمواْ تَ ْسل ً
ض ْي َ َ ُ َ
ِ
حيكموا هللا ورسوله يف كل ما شجر بينهم .)5( ) ...
أيضا( :وويل األمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة؛ حكم بني الناس به ،وإن مل يعرفه
وقال ً

وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا ،حىت يعرف احلق؛ حكم به ،وإن مل ْيكنه َّل هذا وَّل

هذا؛ ترك املسلمني على ما هم عليه ،كل يعبد هللا على حسب اجتهاده ،وليس له أن يلزم أح ًدا
حاكما.
بقبول قول غريه ،وإن كان ً

وإذا خرج وَّلة األمور عن هذا؛ فقد حكموا بغري ما أنزل هللا ،ووقع أبسهم بينهم؛ قال النيب صلى
هللا عليه وسلم(( :ما حكم قوم بغري ما أنزل هللا؛ إَّل وقع أبسهم بينهم)) (.)6

تغري الدول؛ كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة يف زماننا وغري زماننا.
وهذا من أعظم أسباب م
_________

( )1انظر(( :شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)323
( )2ذكر الشارح هذا الكالم عند شرحه لقول الطحاوي(( :وَّل نكفر أح ًدا من أهل القبلة بذنب ما
مل يستحله)) .انظر( :ص.)267

( )3هو هنا رمحه هللا يتحدث عن الوقائع والقضااي احلالَّة.
( )4انظر(( :شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)323

((( )5جمموع الفتاوى)) (.)408 - 407 /35

( )6رواه ابن ماجه ( ،)4019واحلاكم ( ،)540 /4وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) (.)333 /8
ويتخريوا مما
من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما .ولفظ ابن ماجه(( :وما مل حتكم أئمتهم بكتاب هللا
َّ

أنزل هللا؛ إَّل جعل هللا أبسهم بينهم)) ،وأوله(( :اي معشر املهاجرين  .)) ..قال احلاكم :هذا حديث
صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب .وقال البوصريي يف ((مصباح الزجاجة)) (- 185 /4
 :)186هذا حديث صاحل العمل به .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :حسن .وانظر:
((السلسلة الصحيحة)) (رقم .)106

()428/6

ومن أراد هللا سعادته؛ جعله يعترب ِبا أصاب غريه ،فيسلك مسلك من أيَّده هللا ونصره ،وجيتنب
َّ ِ
نص ُرهُ إِ َّن َّ
نص َر َّن َّ
ين
اَّللَ لََق ِو ٌّ
اَّللُ َمن يَ ُ
مسلك من خذله هللا وأهانه؛ فإن هللا يقول يف كتابهَ :ولَيَ ُ
ي َع ِز ٌيز الذ َ
وف و َهنَوا ع ِن الْمن َك ِر وَِِّ
ِ
الصالةَ َوآتَـ ُوا َّ
اه ْم ِيف األ َْر ِ
َّلل َعاقِبَةُ األ ُُموِر
ض أَقَ ُاموا َّ
إِن َّم َّكنَّ ُ
الزَكاةَ َوأ ََم ُروا ِابل َْم ْع ُر َ ْ َ ُ َ
[احلج.]41 - 40:
فقد وعد هللا بنصر من ينصره ،ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسولهَّ ،ل نصر من حيكم بغري ما أنزل
هللا ويتكلم ِبا َّل يعلم؛ فإن احلاكم إذا كان ديِنًا ،لكنه حكم بغري علم؛ كان من أهل النار ،وإن كان
عاملًا؛ لكنه حكم خبالف احلق الذي يعلمه؛ كان من أهل النار ،وإذا حكم بال عدل وَّل علم؛ كان
أوىل أن يكون من أهل النار.

وهذا إذا حكم يف قضية معينة لشخص ،وأما إذا حكم حكماً عا اما يف دين املسلمني ( ،)1فجعل
منكرا واملنكر معروفًا ،وهنى عما أمر
احلق ابطالً والباطل ح اقا ،والسنة بدعة والبدعة سنة ،واملعروف ً

هللا به ورسوله؛ فهذا لون آخر ،حيكم فيه رب العاملني ،وإله املرسلني ،مالك يوم الدين ،الذي لَهُ
ِ ِ
ْم َوإِلَْي ِه تُـ ْر َج ُعون [القصص ،]70:الَّ ِذي أ َْر َس َل َر ُسولَهُ ِاب ْهلَُدى َو ِدي ِن
ا ْحلَ ْم ُد ِيف األ َ
ُوىل َواآلخ َرة َولَهُ ا ْحلُك ُ
الدي ِن ُكلِ ِه وَكفي ِاب َِّ
ا ْحل ِق لِيظْ ِهرهُ َعلَى ِ
َّلل َش ِهي ًدا [الفتح .]28:واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا على
َ ُ َ
َ
حممد وآله وصحبه وسلم (.)2

أقوال العلماء يف التشريع العام:

 - 1قول العالمة ابن حزم األندلسي:

(َّل خالف بني اثنني من املسلمني  ...أن من حكم حبكم اإلجنيل مما مل ِ
أيت ابلنص عليه وحي يف

شريعة اإلسالم فإنه كافر مشرك خارج عن اإلسالم) (.)3

 - 2قول شيخ اإلسالم ابن تيمية:

س ُخ هذه التوراة مبدلة َّل جيوز العمل ِبا فيها ،ومن عمل اليوم بشرائعها املبدَّلة واملنسوخة فهو
(نُ َ

كافر) (.)4

 - 3قول احلافظ ابن القيم:

س َخ كل دين كان قبلهَّ ،
وصح اإلمجاع َّ
وأن من التزم ما
(قالوا :وقد جاء القرآن َّ
أبن دين اإلسالم نَ َ
كل شريعة كانت يف التوراة
جاءت به التوراة واإلجنيل ومل يتبع القرآن فإنَّه كافر ،وقد أبطل هللا َّ

واإلجنيل وسائر امللل ،وافرتض على اْلن واإلنس شرائع اإلسالم؛ فال حرام إَّل ما حرمه اإلسالم ،وَّل

فرض إَّل ما أوجبه اإلسالم) (.)5
 - 4قول احلافظ ابن كثري:

(من ترك الشرع احملكم املنزل على حممد خامت األنبياء عليه الصالة والسالم ،وحتاكم إىل غريه من

الشرائع املنسوخة؛ كفر .فكيف ِبن حتاكم إىل الياسق ( )6وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر إبمجاع
املسلمني) (.)7

_________

( )1شيخ اإلسالم هنا يفرق بني احلكم يف قضية معينة واحلكم العام أو التشريع العام ،واعلم أن

احلكم يف قضية أو قضااي معينة كفر وذنب عظيم ،وهو من ابب كفر دون كفرَّ ،أما التشريع العام

فنصوص العلماء قدْيًا وحديثًا  -بل قد نَـ َقل ابن حزم وابن القيم وابن كثري اإلمجاع  -على أنه كفر
أكرب خمرج من امللة ،كثرية ج ًدا ،وْيكن مجعها يف كتاب ،لكن سأكتفي هنا بنقل ٍ
بعض منها.

( )2انظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)388 - 387 /35
((( )3اإلحكام يف أصول األحكام)) (.)173 /5

((( )4جمموع الفتاوى)) ( ،)200 /35بتصرف يسري.
((( )5أحكام أهل الذمة)) ( .)259 /1قال السقاف :إذا كان من اتبع التوراة أو اإلجنيل عند ابن
كافرا؛ فكيف ِبن اتبع القوانني الوضعية اليت هي من صنع البشر وحثالة
حزم وابن تيمية وابن القيم ً

عقوهلم؟!

( )6و (الياسق) ويقال( :الياسا) :هي قوانني جنكيز خان التتاري الذي ألزم الناس ابلتحاكم إليها.
((( )7البداية والنهاية)) (.)119 /13
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وقال يف تفسري سورة املائدة (اآلية ( :)50-ينكر تعاىل على من خرج عن حكم هللا احملكم املشتمل
على كل خ ٍري ،الناهي عن كل ٍ
شر ،وعدل إىل ما سواه من اآلراء واألهواء واَّلصطالحات اليت
وضعها الرجال ( )1بال مستند من شريعة هللا  ...ومن فعل ذلك منهم فهو كافر جيب قتاله حىت

يرجع إىل حكم هللا ورسوله فال حيكم سواه يف قليل وَّل كثري .ملحق العقيدة الواسطية لعلوي بن عبد
القادر السقاف – ص18 :

لقد وصف هللا احلاكمني بغري ما أنزل هللا بثالثة أوصاف:
َنزل َّ
ك ُه ُم الْ َكافِ ُرو َن [املائدة.]44:
قال تعاىلَ :وَم ْن َملْ َْحي ُك ْم ِِبَا أ َ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
َنزل َّ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن [املائدة.]45:
وقال تعاىلَ :وَم ْن َملْ َْحي ُك ْم ِِبَا أ َ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
ك هم الْ َف ِ
َنزل َّ ِ
اس ُقو َن [املائدة.]47:
وقال تعاىلَ :وَم ْن َملْ َْحي ُك ْم ِِبَا أ َ
اَّللُ فَأُولَئ َ ُ ُ
واختلف أهل العلم مع ذلك:

فقيل :إن هذه األوصاف ملوصوف واحد ،ألن الكافر ظامل ،لقوله تعاىلَ :والْ َكافِ ُرو َن ُه ُم الظَّالِ ُمو َن
َّ ِ
َّار [السجدة ،]20:أي :كفروا.
س ُقوا فَ َمأْ َو ُ
اه ُم الن ُ
[البقرة ،]254:وفاسق ،لقوله تعاىلَ :وأ ََّما الذ َ
ين فَ َ
وقيل :إهنا ملوصوفني م ِ
تعددين ،وإهنا على حسب احلكم ،وهذا هو الراجح.
ُ
فتكون كافراً يف ثالثة أحوال:
أ -إذا اعتقدت جواز احلكم بغري ما أنزل هللا ،بدليل قوله تعاىل :أَفَحكْم ا ْْل ِ
اهلِيَّ ِة يَـ ْبـغُو َن
ُ َ َ

[املائدة ،]50:فكل ما خالف حكم هللا ،فهو من حكم اْلاهلية ،بدليل اإلمجاع القطعي على أنه َّل

جيوز احلكم بغري ما أنزل هللا فاملُح مل واملُبيح للحكم بغري ما أنزل هللا خمالف إلمجاع املسلمني القطعي،

حل الزَن أو اخلمر أو حترمي اخلبز أو اللنب.
وهذا كافر مرتد ،وذلك كمن اعتقد َّ
ب -إذا اعتقدت أن حكم غري هللا مثل حكم هللا.

جـ -إذا اعتقدت أن حكم غري هللا أحسن من حكم هللا.
بدليل قوله تعاىل :ومن أَحسن ِمن َِّ
ْما لَِق ْوٍم يُوقِنُو َن [املائده ،]50:فتضمنت اآلية أن حكم
اَّلل ُحك ً
ََ ْ ْ َ ُ َ
ِ
س َّ
ني [التني ،]8:فإذا كان
َح َك ِم ا ْحلَاك ِم َ
اَّللُ ِأب ْ
هللا أحسن األحكام ،بدليل قوله تعاىل مقرراً ذلك :أَلَْي َ
هللا أحسن احلاكمني أحكاماً وهو أحكم احلاكمني؛ فمن ادَّعى أن حكم غري هللا مثل حكم هللا أو
أحسن فهو كافر ألنه ُمكذب للقرآن.

ويكون ظاملاً :إذا اعتقد أن احلكم ِبا أنزل هللا أحسن األحكام ،وأنه أنفع للعباد والبالد ،وأنه

الواجب تطبيقه ،ولكن محله البغض واحلقد للمحكوم عليه حىت حكم بغري ما أنزل هللا ،فهو ظامل.

ويكون فاسقاً :إذا كان حكمه بغري ما أنزل هللا هلوي يف نفسه مع اعتقاده أن حكم هللا هو احلق،

لكن حكم بغريه هلوى يف نفسه ،أي حمبة ملا حكم به َّل كراهية حلكم هللا وَّل ليضر أحداً به ،مثل :أن
ٍ
لشخص برشوةٍ ُر ِش َي إايها ،أو لكونه قريباً أو صديقاً ،أو يطلب من ورائه حاجة ،وما أشبه
حيكم
ذلك مع اعتقاده أبن حكم هللا هو األمثل والواجب اتباعه ،فهذا فاسق ،وإن كان أيضاً ظاملاً ،لكن

وصف الفسق يف حقه أويل من وصف الظلم.

أما ابلنسبة ملن وضع قوانني تشريعية مع علمه حبكم هللا وِبخالفة هذه القوانني حلكم هللا ،فهذا قد

بدل الشريعة هبذه القوانني ،فهو كافر ألنه مل يرغب هبذا القانون عن شريعة هللا إَّل وهو يعتقد أنه خري

للعباد والبالد من شريعة هللا ،وعندما نقول أبنه كافر ،فنعين بذلك أن هذا الفعل يوصل إىل الكفر.

ولكن قد يكون الواضع له معذوراً ،مثل أن يغرر به كأن يقال :إن هذا َّل خيالف اإلسالم ،أو هذا من
املصاحل املرسلة ،أو هذا مما رده اإلسالم إىل الناس ...

ومن َس َّن قوانني ختالف الشريعة وادَّعى أهنا من املصاحل املرسلة ،فهو كاذب يف دعواه؛ ألن املصاحل

املرسلة واملقيدة إن اعتربها الشرع ودل عليها فهي حق ومن الشرع ،وإن مل يعتربها ،فليست مصاحل،

وَّل ْيكن أن تكون كذلك ،وهلذا كان الصواب أنه ليس هناك دليل يسمى ابملصاحل املرسلة ،بل ما

اعتربه الشرع ،فهو مصلحة ،وما نفاه ،فليس ِبصلحة ،وما سكت عنه ،فهو عفو  ...القول املفيد

على كتاب التوحيد حملمد بن صاحل بن عثيمني 223 /2 -
_________

( )1ليس هناك وصف للقوانني الوضعية أبلغ من هذا الوصف :آراء وأهواء واصطالحات وضعها
الرجال.
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املبحث الثالث :أمثلة أخرى لنواقض اإلْيان ابلفعل

 - 1السجود لغري هللا تعاىل ،والنذر لغري هللا سبحانه ،والذبح لغريه تعاىل.
 - 2السخرية ابسم من أمساء هللا تعاىل ،أو أبمره ،أو وعيده ،أو ذكر اسم هللا تعاىل عند تعاطي اخلمر
والزَن والدخان؛ استخفافاً.
 - 2اَّلستهانة ابملصحف الشريف ،أو إلقاؤه يف القاذورات ،أو دوسه ابلقدم متعمداً ،أو اإلشارة

إليه ابليد أو ابلقدم أو ابلشفة؛ إشارة استهانة ،أو قراءته على ضرب الدف على سبيل اَّلستخفاف،

وهكذا فعل أمثال هذه األشياء حبديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 - 3الطواف ابألضرحة وقبور األولياء والصاحلني؛ من أجل التقرب إليهم.
 - 4إظهار املقت والكراهية عند ذكر هللا تعاىل ،أو عند ذكر رسوله صلى هللا عليه وسلم ،أو عند

ذكر اإلسالم ،أو عند الدعوة إليه.

 - 5لبس شيء من شعار الكفار؛ كالصليب ،أو قلنسوة اجملوس ،وحنوه مما هو خاص بشعائرهم
الدينية؛ عاملاً ،عامداً ،راضياً بذلك.

 - 6مشاركة أهل الكفر يف عباداهتم؛ كصالهتم وحنوها.
 - 7هدم معامل اإلسالم؛ كهدم املساجد ألجل ما يفعل فيها من العبادة.

 - 8بناء دور العبادة للكفار ،أو إعانتهم على ذلك؛ كبناء الكنائس وحنوها.
 - 9أن يعمل فعالً أمجع املسلمون على أنه َّل يصدر إَّل من كافر.
 - 10تعلم السحر ،وتعاطيه ،وتعليمه.

 - 11اإلعراض التام عن دين اإلسالم َّل يتعلمه وَّل يعمل به.
 - 12عدم تكفري الكفار من امللحدين واملشركني واملرتدين ،ومواَّلهتم ،أو إظهار موافقتهم على
دينهم ،والتقرب إليهم ابألقوال واألفعال والنوااي.

 - 13عدم إفراد هللا تعاىل ابحلكم والتشريع ،كاحلكم بغري ما أنزل هللا ،أو التشريع املخالف لشرع

هللا ،وتطبيقه ،واإللزام به :فمن شرع حكماً غري حكم هللا تعاىل ،وحكمه يف عباده ،أو بدل شرع هللا

تعاىل ،أو عطله ،ومل حيكم به ،واستبدل به حكماً طاغوتياا وحكم به؛ فهذا كفر أكرب؛ ألنه َنقض من
نواقض اإلْيان وردة عن اإلسالم.

وَّل يشرتط فيه اَّلستحالل؛ ألن فعله إابء وامتناع عن اَّللتزام بشرع هللا تعاىل ،وتشريع من دون هللا،

وكره واحتقار ملا جاء به هللا ،ودليل على تسويغه اتباع غري شرع هللا ،ولو مل يصرح بلسانه؛ ألن لسان
احلال أقوى من لسان املقال.

وذلك ألن التشريع والتحليل والتحرمي من خصائص هللا تعاىل ،فهو حق خالص هلل وحده َّل شريك
له؛ فاحلالل ما أحله هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم ،واحلرام ما حرمه هللا ورسوله صلى هللا عليه

وسلم ،والدين ما شرعه هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم؛ فمن شرع من دون هللا ،أو ألزم الناس بغري
شرع هللا؛ فقد َنزع هللا فيما اختص به سبحانه وتعاىل ،وتعدى على حق من حقوقه ،وأعاره لنفسه،

ورفض شريعة هللا؛ فهذا العمل شرك ابهلل تعاىل ،وصاحبه مشرك ضال ضالَّلً بعيداً.
وأما من حتاكم إىل الطاغوت ،أو حكمه يف نفسه ،أو يف غريه؛ مث ادعى اإلْيان؛ فهذه دعوى كاذبة َّل
وزن هلا عند رب العاملني؛ ألن هللا تعاىل جعل طاعته وطاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم من لوازم

اإلْيان ومقتضياته.

 - 14ترك الصالة – وإن كان مقراً بوجوهبا – من الكفر األكرب املخرج من امللة؛ ألن ابعث
اإلعراض عن الطاعة ابلكلية فقدان عمل القلب الذي هو شرط لصحة اإلْيان.

والصالة هي آكد األعمال اليت َّل يصح إْيان العبد بدون شيء منها ،وهي أعظم الواجبات وأدهلا

وأجلها.
وهي كذلك أعظم قرينة دالة على إسالم املرء؛ ْتنع من تكفريه ،أو إساءة الظن فيه ،قال النيب صلى

هللا عليه وسلم.

((من صلى صالتنا ،واستقبل قبلتنا ،وأكل ذبيحتنا؛ فذلك املسلم الذي له ذمة هللا وذمة رسوله؛ فال

ختفروا هللا يف ذمته)) ( .)1اإلْيان ،حقيقته ،خوارمه ،نواقضه عند أهل السنة واْلماعة لعبد هللا بن
عبد احلميد األثري – ص300 :
_________

( )1رواه البخاري ( .)391من حديث أنس رضي هللا عنه.
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ْتهيد
اشتهر هذا املعتقد عند غالة الصوفية والباطنية ،ويعربون عنه بتعبريات خمتلفة مؤداها واحد.
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املطلب األول :رأي من يعتقد هذا اَّلعتقاد ابختصار
يقول داعيهم الباطين سنان بن راشد الدين :إن اإلنسان مىت عرف الصورة الدينية فقد عرف حكم

الكتاب ،ورفع عنه احلساب ،وسقط عنه التكليف ،وسائر األسباب (.)1

ويقول الداعي اإلمساعيلي طاهر بن إبراهيم احلارثي اليماين :حجج الليل هم أهل الباطن احملض،

املرفوع عنهم يف أدوار السرت التكاليف لعلو درجاهتم ( ،)2وينسبون إىل جعفر بن حممد الباقر قوله:

من عرف الباطن فقد سقط عنه عمل الظاهر  ...ورفعت عنه األغالل واألصفاد وإقامة الظاهر (،)3
ويقول أحد الدعاة الباطنيني :من عرف هذا الباطن فقد عمل الظاهر وإمنا وضعت األصفاد

واألغالل على املقصرين ،أما من بلغ وعرف هذه الدرجات اليت قرأهتا عليك فقد أعتقته من الرق

ورفعت عنه األغالل واألصفاد وإقامة الظاهر (.)4

هذا عن الباطنية ،أما املتصوفة فقد قال عنهم اإلمام األشعري رمحه هللا :ويف النساك قوم يزعمون أن
العبادة تبلغ هبم إىل درجة تزول فيها عنهم العبادات ،وتكون األشياء احملظورات على غريهم من الزَن

وغريه مباحات هلم (.)5
_________

( )1كتاب ((شيخ اْلبل الثالث املصطفي غالب)) (ص ،)141 :نقالً عن ((أصول اإلمساعيلية))
( ،)831 /2رسالة دكتوراه ،د .سليمان السلومي (خمطوط).
((( )2األنوار اللطيفة)) (ص.)102 :

((( )3اهلفت الشريف)) للمفضل اْلعفي (ص ،)42 :حتقيق غالب اإلمساعيلي.
((( )4اهلفت الشريف)) (ص.)65 :

((( )5مقاَّلت اإلسالميني)) (ص.)289 :
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ك َح َّىت
وقالوا :إذا وصلت إىل مقام اليقني سقطت عنك العبادة ،مؤولني قول هللا عز وجلَ :وا ْعبُ ْد َربَّ َ
أيْتِي َ ِ
ني [احلجر ،)1( ]99:وقال عنهم اإلمام ابن حزم( :ادعت طائفة من الصوفية أن يف
ك الْيَق ُ
ََ
أولياء هللا تعاىل من هو أفضل من مجيع األنبياء والرسل ،وقالوا :من بلغ من الوَّلية سقطت عنه

الشرائع كلها من الصالة والصيام والزكاة ،وغري ذلك ،وحلت له احملرمات كلها من الزَن واخلمر وغري
ذلك ،واستباحوا هبذا نساء غريهم ،وقالوا :أبننا نرى هللا ،ونكلمه ،وكل ما قذف يف قلوبنا فهو حق

 ،)2( ) ...وصور اإلمام ابن اْلوزي حال هؤَّلء فقال( :إن قوماً منهم داموا على الرايضة مدة فرأوا
أهنم قد جتوهروا فقالواَّ :ل نبايل اآلن ما عملنا وإمنا األوامر والنواهي رسوم للعوام ،ولو جتوهروا

لسقطت عنهم ،قالوا :وحاصل النبوة ترجع إىل احلكمة واملصلحة واملراد منها ضبط العوام ،ولسنا
من العوام ،فندخل يف حجر التكليف ألَن قد جتوهرَن وعرفنا احلكمة  ،)3( ) ...وأطال شيخ
اإلسالم يف وصف حال هؤَّلء فقال( :ومن هؤَّلء من يستحل بعض الفواحش :كاستحالل مؤاخاة

النساء األجانب ،واخللو هبن ،زعماً منه أنه حيصل هلن الربكة ِبا يفعله معهن ،وإن كان حمرماً يف

الشريعة ،وكذلك يستحل ذلك مع املردان ويزعم أن التمتع ابلنظر إليهم ومباشرهتم هو طريق لبعض

السالكني حىت يرتقى من حمبة املخلوق إىل حمبة اخلالق ،وأيمرون ِبقدمات الفاحشة الكربى ،وقد

ك
يستحلون الفاحشة الكربى  ،)4( ) ...وقال عنهم( :ومن هؤَّلء من حيتج بقوله تعاىلَ :وا ْعبُ ْد َربَّ َ
ح َّىت أيْتِي َ ِ
ني [احلجر ،]99:ويقول معناه :اعبد ربك حىت حيصل لك العلم واملعرفة ،فإذا حصل
ك الْيَق ُ
َ ََ
ذلك سقطت العبادة ،ورِبا قال بعضهم :اعمل حىت حيصل لك حال ،فإذا حصل لك حال تصويف
سقطت عنك العبادة ،وهؤَّلء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من املعرفة واحلال استحل ترك
الفرائض ،وارتكاب احملارم) ( ،)5ورِبا احتج بعضهم :بقصة موسى واخلضر فيحتجون هبا على

وجهني :أحدمها :أن يقولون :إن اخلضر كان مشاهداً لإلرادة الرابنية الشاملة ،واملشيئة اإلهلية العامة،
وهي (احلقيقة الكونية)؛ فلذلك سقط عنه املالم فيما خالف فيه األمر والنهي الشرعي ... ،وأما

الوجه الثاين :فإن من هؤَّلء من يظن :أن من األولياء من يسوغ له اخلروج عن الشريعة النبوية ،كما

ساغ للخضر اخلروج عن متابعة موسى ،وأنه قد يكون للويل يف املكاشفة واملخاطبة ما يستغين به عن

متابعة الرسول يف عموم أحواله أو يف بعضها ،وكثري منهم يفضل الويل يف زعمه إما مطلقاً ،وإما من
بعض الوجوه على النيب ،زاعمني أن قصة اخلضر حجة هلم .)6( ...

_________

((( )1إحتاف السادة)) للزبيدي (.)278 /8
((( )2الفصل)) (.)226 /4

((( )3تلبيس إبليس)) (ص.)496 :
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)405 /11
((( )5جمموع الفتاوى)) (.)417 /11
((( )6جمموع الفتاوى)) (.)422 - 420 /11
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وكثرياً ما حيكي الصوفية قصصاً ورواايت عمن يسموهنم األولياء ،تتضمن هذه القصص سقوط

الفرائض ،أو بعضها عنهم ،بل وحيكى عنهم فعل الفواحش واملنكرات واستحالهلا ،ويف (طبقات

الشعراين) ،و (جامع كرامات األولياء) للنبهاين من ذلك الكثري ،فمنه مثالً :ما ذكره العطار عن ذي
النون املصري أنه نصح أحد مريديه برتك الصالة ،فعلق العطار قائالً :لو سأل سائل ما احلكمة يف

األمر برتك الصالة؟ فاْلواب :إن الطريقة أحياَنً ختالف ظاهر الشريعة كقتل اخلضر الولد بدون سبب

ظاهري ،فإذاً َّل إنكار يف الطريقة على مثل هذه األمور .وحكي عن العطار نفسه أنه كان اتركاً
للصالة وكان يقول :إن هللا رفع عين فريضة الصالة (.)1
وذكر الشعراين ( )2يف آخر كتابه (الطبقات الكربى) مشاخيه الذين أدركهم يف القرن العاشر ،فقال:
(وفيهم سيدي بركات اخلياط رضي هللا تعاىل عنه :كان رضي هللا عنه من املالمتية) ()3

قال( :مدحته للشيخ مجال الدين الصائغ مفيت اْلامع األزهر ومجاعة فقالوا :امضوا بنا نزوره وكان
يوم مجعة فسلم املؤذن على املنارة ،فقالوا :نصلي اْلمعة ،فقال :ما يل عادة بذلك ،فأنكروا عليه،

فقال :نصلي اليوم ألجلكم .)4( ) ...

(ومنهم :سيدي الشريف اجملذوب  -رضي هللا عنه ورمحه  -وكان رضي هللا عنه أيكل يف هنار

رمضان ،ويقول :أَن معتوق ،أعتقين ريب ( ،)5( ) ...ومنهم :الشيخ شعبان اجملذوب ،وذكر من

أحواله أنه كان يقرأ سوراً غري السور اليت يف القرآن على كرسي املساجد يوم اْلمعة وغريها ... ،وكان
يرى حالل زينة الدنيا كاحلرام يف اَّلجتناب ،وكان اخلالئق تعتقده اعتقاداً زائداً مل أمسع قط أحدا ينكر

عليه شيئاً من حاله ،بل يعدون رؤيته عيداً عندهم .)6( ) ...

لعل فيما ذكرَن كفاية وغنية يتبني من خالهلا إتيان الصوفية للمحظور وتركهم الواجب وادعائهم أن

بعض الناس ،يصل إىل درجة يسقط عنه التكليف ،ويستغين عن الشريعة وعن متابعة النيب صلى هللا

عليه وسلم ( .)7نواقض اإلْيان اَّلعتقادية حملمد بن عبدهللا بن علي الوهييب 74 /2 -
_________

((( )1تذكرة األولياء)) لفريد الدين العطار (ص )86 ،73 :نقالً عن(( :دراسات يف التصوف))
إحسان إهلي ظهري رمحه هللا (ص.)98 :

( )2هو :عبدالوهاب بن أمحد بن علي الشعراين ،فقيه ،أصويل ،من أعالم الصوفية ،ولد يف قلقشنده
ِبصر سنة  898هـ له تصانيف كثرية منها(( :اْلوهر املصون والسر املرقوم)) و ((لواقح األنوار يف

طبقات األخيار)) تويف سنة  973هـ .انظر(( :شذرات الذهب)) َّلبن العماد احلنبلي (،)372 /8
((فهرس الفهارس)) للكتاين ((( ،)405 /2معجم املؤلفني)) لعمر كحالة (.)218

( )3املالمتية :ومقصودهم الظهور بني الناس ابملظاهر اليت َّل تتفق مع الشرع؛ كإتيان البهائم ،وشرب
اخلمور ،والسرقة ليسرتوا عن الناس وَّليتهم  -زعموا  -وليستجلبوا مالمة الناس وأتنيبهم فيسقطوا
من أعينهم ،ومن أشهر رجاهلم :محدون القصار ،وأبو حفص احلداد .انظر(( :تلبيس إبليس)) َّلبن

اْلوزي (ص(( ،)482،491 :دراسات يف التصوف اإلسالمي)) ،د .حممد جالل شرف(( ،الكشف
عن حقيقة التصوف)) حملمود القاسم (ص.)355 :
((( )4الطبقات الكربى)) (.)144 /2

((( )5الطبقات الكربى)) (.)150 /2

((( )6الطبقات الكربى)) (.)186 ،185 /2
( )7يراجع يف هذا  mmاملبحث(( :التصوف املنشأ واملصادر)) إلحسان إهلي ظهري  -رمحه هللا -
((( ،)273 - 260أصول اإلمساعيلية)) رسالة دكتوراه (خمطوطة) د .سليمان السلومي (834 /2
  ،)841ورسالة ((التكفري واملكفرات)) رسالة ماجستري (خمطوطة) حسن بن علي العواجي (/2.)466 - 455
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املطلب الثاين :الرد على هذا اَّلدعاء
الرد على هذه الفكرة بشكل جممل:
 - 1التكاليف الشرعية مشروطة ابلعلم والقدرة ،فمىت ما حتققت وجب العمل ،ولذلك يسقط

التكليف عمن َّل ْيكنه العلم كالطفل واجملنون ،كما يسقط عمن يعجز ،كسقوط اْلهاد عن األمي
واألعرج واملريض ،وكما َّل جتب الطهارة ابملاء ،والصالة قائماً ،والصوم على من يعجز عنه (... )1
اخل ،أما غري هؤَّلء فال يسقط عنهم شيء من التكاليف ابتفاق املسلمني.

 - 2أعظم الناس درجة ومنزلة ومعرفة هلل عز وجل هم األنبياء واملرسلون ومع ذلك مل يستغنوا عن
الشريعة ،بل كانوا أشد الناس عبادة وإقامة للشعائر ،واجتناابً للفواحش واملنكرات.

ٍ
جاحد أو
 - 3معلوم إمجاع العلماء على كفر من استحل حمرماً من احملرمات الظاهرة املتواترة ،وكف ِر
منك ٍر واجباً من الواجبات الظاهرة واملتواترة ،فكيف ِبن يستحل مجيع احملرمات ،وجحد مجيع
الواجبات؟

 - 4من املعلوم ابَّلضطرار من دين اإلسالم أنه َّل جيوز ملن بلغته دعوة الرسول صلى هللا عليه
وسلم ،أن يتبع شريعة رسول غريه كموسى وعيسى  -عليهم السالم  ،-فإذا مل جيز اخلروج من

شريعته إىل شريعة رسول ،فكيف ابخلروج عن شريعته ،وعن الرسل مجيعاً؟ (.)2
 - 5حقيقة الوَّلية تُنال بتقوى هللا عز وجل والتزام األوامر والنواهي :أََّل إِ َّن أَولِياء َِّ
ف
اَّلل َّل َخ ْو ٌ
ََْ
َّ ِ
ين َآ َمنُوا َوَكانُوا يَـتَّـ ُقو َن [يونس ،]63 - 62 :وكلما ازداد املرء عبوديةً
َعلَْي ِه ْم َوَّل ُه ْم َْحي َزنُو َن الذ َ
وعلماً ازدادت واجباته وصار مطالباً أبمور وزايدات َّل يطالب هبا من مل يصل إىل ذلكَّ ،ل أنه خيلع
عن عنقه ربقة التكليف.

ك ح َّىت أيْتِي َ ِ
ني [احلجر ،]99:فهي عليهم َّل هلم،
ك الْيَق ُ
 - 6أما استدَّلهلم بقوله تعاىلَ :وا ْعبُ ْد َربَّ َ َ َ َ

ك َح َّىت
قال احلسن البصري :إن هللا مل جيعل لعمل املؤمنني أجالً دون املوت ،وقرأ قولهَ :وا ْعبُ ْد َربَّ َ
أيْتِي َ ِ
ني ،وذلك أن اليقني هنا املوت وما بعده ابتفاق علماء املسلمني ،وذلك مثل قولهَ :ما
ك الْيَق ُ
ََ
ِ
ِ
ك من الْم ِ
ضني وُكنَّا نُ َك ِذب بِيـوم ِ
وض مع ْ ِ ِ
الدي ِن
صل َ
َسلَ َك ُك ْم ِيف َس َق َر قَالُوا َملْ نَ ُ َ ُ َ
ُ َْ
ني إىل قولهَ :وُكنَّا َخنُ ُ َ َ
اخلَائ َ َ
ِ
ني [املدثر ]47 - 42:فهذا قالوه وهم يف جهنم ،وأخربوا أهنم كانوا على ما هم عليه
َح َّىت أ ََات ََن الْيَق ُ
من ترك الصالة والزكاة والتكذيب ابآلخرة ،واخلوض مع اخلائضني حىت أاتهم اليقني ،ومعلوم أهنم مع
هذا احلال مل يكونوا مؤمنني بذلك يف الدنيا ،ومل يكونوا مع الذين قال هللا فيهم :وِاب ِ
آلخ َرةِ ُه ْم يُوقِنُو َن
َ
[البقرة ،]4:وإمنا أراد بذلك أنه أاتهم ما يوعدون ،وهو اليقني  .)3( ...ويقول اإلمام ابن كثري:
ويستدل هبا (أي هذه اآلية) على ختطئة من ذهب من املالحدة ،إىل أن املراد ابليقني املعرفة فمىت

وصل أحدهم إىل املعرفة سقط عنه التكليف عندهم ،وهذا كفر وضالل وجهل ،فإن األنبياء عليهم

السالم كانوا هم وأصحاهبم أعلم الناس ابهلل وأعرفهم حبقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم وكانوا
مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادةً ومواظبةً على فعل اخلريات إىل حني الوفاة ،وإمنا املراد ابليقني ههنا
املوت كما قدمنا (.)4
_________

( )1انظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)244 /10
( )2انظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)422 /11
((( )3جمموع الفتاوى)) ( ،)419 ،418 /11وانظر.)540 ،539 /11( :
((( )4تفسري ابن كثري)) (.)560 /2

()436/6

 - 7وأخرياً أنيت إىل أشهر استدَّلَّلهتم ،وهو احتجاجهم بقصة اخلضر مع موسى اليت وردت يف

القرآن الكرمي يف سورة الكهف ووردت يف (صحيح البخاري) وغريه ،فقد جعلوا هذه القصة دليالً
على أن هناك ظاهراً شرعياً ،وحقيقة صوفية ختالف الظاهر ،وجعلوا إنكار علماء الشريعة على علماء
احلقيقة أمراً مستغرابً ،وجعلوا اخلضر مصدراً للوحي واإلهلام ،ونسبوا طائفة كبرية من علومهم اليت

ابتدعوها إىل اخلضر ،وليس منهم صغري أو كبري ممن دخل يف طريقهم إَّل وادعى لقيا اخلضر واألخذ
عنه ،كما زعموا أن اخلضر حي إىل أبد الدهر ،وأن علمه علم لدين موهوب له من هللا ،بغري وحي

األنبياء ،وأن هذه العلوم تنزل إىل مجيع األولياء يف كل وقت قبل البعثة وبعدها ( ... )1إخل ،هذه

اخلياَّلت واخلزعبالت ،كل هذه األشياء َّل تعنينا هنا ،فهي حتتاج إىل دراسات موسعة ،وقد ألف يف
شأن اخلضر عدة كتب ( ،)2وإمنا الذي يهمنا يف هذا املبحث دعوى :أن بعض األولياء يسوغ له
اخلروج عن الشريعة ،ألن اخلضر وهو من أعظم األولياء خرج عن شريعة موسى.

جييب على هذه الدعوى اإلمام ابن تيمية -رمحه هللا -يف عدة مواضع من كتبه ( - ،)3وستأيت
إجابته يف املطلب الثالث  -قال ابن عباس رضي هللا عنه :حدثين أُيب بن كعب رضي هللا عنه قال:

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :موسى رسول هللا عليه السالم قال :ذكر الناس يوماً ،حىت إذا
فاضت العيون ورقت القلوب َّ
وىل ،فأدركه رجل فقال :أي رسول هللا ،هل يف األرض أحداً أعلم
منك؟ قالَّ :ل فعتب عليه إذ مل يرد العلم إىل هللا ،قيل :بلى .قال :أي رب فأين؟ قالِ :بجمع

البحرين  ...إىل أن لقي اخلضر ،فسلم عليه موسى ،فكشف عن وجهه وقال :أبرض من سالم؟ ()4

من أنت؟ قال :أَن موسى ،قال :موسى بين إسرائيل؟ قال :نعم ،قال :فما شأنك؟ قال :جئت

لتعلمين مما علمت رشداً  ...اي موسى ،إن يل علماً َّل ينبغي لك أن تعلمه ،وإن لك علماً َّل ينبغي يل
أن أعلمه  )5( )) ...مث ذكر ابقي القصة املذكورة يف القرآن.

واآلن أنيت إىل رد اإلمام ابن تيمية على هذه الشبهة ،قال رمحه هللا تعاىل :األول :موسى عليه السالم
مل يكن مبعواثً إىل اخلضر ،وَّل كان على اخلضر اتباعه ،فإن موسى كان مبعواثً إىل بين إسرائيل ،وأما

حممد صلى هللا عليه وسلم فرسالته عامة ْلميع الثقلني اْلن واإلنس ( ،)6ولو أدركه من هو أفضل

من اخلضر :كإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم اتباعه ،فكيف ابخلضر سواء كان نبياً أو ولياً؟
علم من علم هللا علمنيه هللا َّل تعلمه ،وأنت على ٍ
وهلذا قال اخلضر ملوسى :أَن على ٍ
علم من علم هللا
علمكه هللا َّل أعلمه .وليس ألحد من الثقلني الذين بلغتهم رسالة حممد صلى هللا عليه وسلم أن

يقول مثل هذا.

_________

( )1انظر(( :الفكر الصويف يف ضوء الكتاب والسنة)) د .عبدالرمحن عبد اخلالق (ص.)125 :
( )2رصد بعض الباحثني أكثر من عشرين كتاابً ،أُلِفت عن اخلضر ،من أشهرها(( :احلذر يف أمر

اخلضر)) ملال علي القاري ،و ((الروض النضر يف الكالم عن اخلضر)) ملرعي املقدسي ،و ((الزهر

النضر يف نبأ اخلضر)) َّلبن حجر العسقالين ،و ((عجالة املنتظر يف شرح حال اخلضر)) َّلبن

اْلوزي .انظر :مقدمة كتاب ((احلذر يف أمر اخلضر)) ملال القاري ،حتقيق :حممد خري رمضان يوسف

(ص.)49 - 45 :
( )3انظر(( :جمموع الفتاوى)) (402 /11 ،344 ،334 /318،10 /4 ،422 /3 ،234 /2

.)607 ،539 ،426 -

( )4أبرض من سالم ،استفهام جاء يف بعض الرواايت ،هل أبرض من سالم؟ قال يف الفتح :وهو
استفهام استبعاد يدل على أن أهل تلك األرض مل يكونوا إذ ذاك مسلمني(( ،فتح الباري)) (/8

.)270

( )5رواه البخاري (.)4726
( )6انظر(( :احلذر يف أمر اخلضر)) ملال قاري (ص.)144 :

()437/6

الثاين :أن ما فعله اخلضر مل يكن خمالفاً لشريعة موسى عليه السالم ،وموسى مل يكن علم األسباب
اليت تبيح ذلك فلما بينها له وافقه على ذلكَّ ،
فإن خرق السفينة مث ترقيعها ملصلحة أهلها خوفاً من
الظامل أن أيخذها إحسان إليهم وذلك جائز ،وقتل الصائل جائز وإن كان صغرياً ،ومن كان تكفريه
ألبويه َّل يندفع إَّل ٍ
بقتل جاز قتله ،قال ابن عباس رضي هللا عنهما لنجدة احلروري ملا سأله عن قتل
الغلمان ،قال له :إن كنت علمت منهم ما علمه اخلضر من ذلك الغالم فاقتلهم ،وإَّل فال تقتلهم
( .)1وأما اإلحسان إىل اليتيم بال عوض ،والصرب على اْلوع ،فهذا من صاحل األعمال فلم يكن يف
ذلك شيء خمالفاً شرع هللا (.)2

الثالثْ :يكن أن يقال :إن ما فعله اخلضر كان عن وحي من هللا تعاىل وليس جمرد خيال ،وهذا َّل

ْيكن أن يكون بعد بعثة حممد صلى هللا عليه وسلم ألحد من الناس ،إذ ِبوته صلى هللا عليه وسلم

انقطع الوحي ،ومن َّ
ادعى حصوله فقد كفر ( .)3نواقض اإلْيان اَّلعتقادية حملمد بن عبدهللا بن علي
الوهييب  -بتصرف 78 /2 -
_________

( )1رواه أمحد ( ،)1967( )224 /1وحممد بن نصر املروزي يف ((السنة)) ( ،)153عن عطاء بن

يسار قال(( :كتب جندة احلروري إىل ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان؟ وعن اخلمس ملن هو؟ وعن
الصيب مىت ينقطع عنه اليتم؟ وعن النساء هل كان خيرج هبن أو حيضرن القتال؟ وعن العبد هل له يف
املغنم نصيب؟ قال :فكتب إليه ابن عباس :أما الصبيان؛ فإن كنت اخلضر تعرف الكافر من املؤمن

فاقتلهم)) .قال شعيب األرَنؤوط حمقق ((املسند)) :صحيح.

((( )2جمموع الفتاوى)) ( , )264 ،263 /11ومثله،)234 /12( ،)426 ،425 /11( :

(.)266 /13
( )3انظر(( :الفكر الصويف)) (ص.)132 :

()438/6

املطلب الثالث :حكم من اعتقد هذا اَّلعتقاد
هذا اَّلعتقاد يناقض الشريعة من وجوه كثرية أشرَن إليها ،ولذلك شدد األئمة يف كالمهم على من
يعتقد مثل هذا اَّلعتقاد ،وسأنقل بعض كالمهم فيمن يعتقد ذلك:

 - 1قال القاضي عياض رمحه هللا :أمجع املسلمون على تكفري من قال من اخلوارج :إن الصالة طريف

النهار ... ،وقول بعض املتصوفة :إن العبادة وطول اجملاهدة إذا صفت نفوسهم أفضت هبم إىل
إسقاطها ،وإابحة كل ٍ
شيء هلم ،ورفع عهد الشرائع عنهم (.)1

 - 2وقال اإلمام ابن قدامة رمحه هللا :ومن اعتقد ٍ
ألحد طريقاً إىل هللا غري متابعة حممد صلى هللا عليه

وسلم ،أو َّل جيب عليه اتباعه ،أو أن لغريه خروجاً عن اتباعه ،أو قال :أَن حمتاج إليه يف علم الظاهر

دون علم الباطن ،أو يف علم الشريعة دون علم احلقيقة ،أو قال :إن من العلماء من يسعه اخلروج عن
شريعته كما وسع اخلضر اخلروج عن شريعة موسى كفر يف هذا كله (.)2

 - 3وتكلم شيخ اإلسالم عن كفر هؤَّلء يف مواضع كثرية خنتار بعضاً منها:

أ -قال رمحه هللا ... :فمن مل يؤمن أبن هذا رسول هللا إىل مجيع العاملني ،وأنه جيب على مجيع اخللق
متابعته ،وأن احلالل ما أحله ،واحلرام ما حرمه ،والدين ما شرعه ،فهو كافر مثل هؤَّلء املنافقني

وحنوهم ممن جيوز اخلروج عن دينه وشريعته وطاعته ،إما عموماً وإماً خصوصاً  ...ويعتقدون مع هذا
أهنم من أولياء هللا ،وأن اخلروج عن الشريعة احملمدية سائغ هلم ،وكل هذا ضالل وابطل .)3( ...

ب -وقال أيضاً( :ومن فضل أحداً من املشايخ على النيب صلى هللا عليه وسلم ،أو اعتقد أن أحداً
يستغين عن طاعة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،استتيب ،فإن اتب ،وإَّل ضربت عنقه ،وكذلك
من اعتقد أن أحداً من أولياء هللا يكون مع حممد صلى هللا عليه وسلم كما كان اخلضر مع موسى
عليه السالم ،فإنه يستتاب فإن اتب وإَّل ضربت عنقه (.)4

جـ -وقال رمحه هللا( :فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غريه قد خرجت عن كل أمر وهني ،حبيث َّل
جيب عليها شيء ،وَّل حيرم عليها شيء ،فهؤَّلء أكفر أهل األرض ،وهم من جنس فرعون وذويه)

(.)5

د -وأجاب حينما ُسئل عمن يقول :إن غاية التحقيق ،وكمال سلوك الطريق ،ترك التكليف ،وإن

العبد يعمل حىت حتصل له املعرفة ،فإذا حصلت زال عنه التكليف؟ قال( :ومن قال هذا فإنه كافر
ابتفاق أئمة اإلسالم فإهنم متفقون على أن األمر والنهي جا ٍر على كل ابلغ عاقل إىل أن ْيوت ) ...

(.)6

 - 4قال اإلمام مال قاري :ذهب بعض أهل اإلابحة إىل أن العبد إذا بلغ غاية احملبة ،وصفا قلبه من
الغفلة ،واختار اإلْيان على الكفر سقط عنه األمر والنهي ،وَّل يدخله هللا النار ابرتكاب الكبائر،

وذهب بعضهم إىل أنه سقط عنه العبادات الظاهرة ،وتكون عباداته التفكر وحتسني األخالق الباطنة،
 ...وهذا كفر وزندقة وضالل وجهالة (.)7

 - 5وعد اإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه هللا ،هذا املعتقد من نواقض اإلسالم ،حيث قال :من
اعتقد أن بعض الناس َّل جيب عليه اتباعه صلى هللا عليه وسلم ،وأنه يسعه اخلروج من شريعته كما

وسع اخلضر اخلروج من شريعة موسى عليهما السالم فهو كافر) ( )8نواقض اإلْيان اَّلعتقادية حملمد
بن عبدهللا بن علي الوهييب 82 /2 -
_________

((( )1الشفا)) (.)1074 /2
((( )2اإلقناع مع شرحه كشاف القناع)) (.)171 /6
((( )3جمموعة الرسائل واملسائل)) (ص.)45 ،44 :

((( )4جمموع الفتاوى)) ( ،)422 /3وانظر كالماً مشاهباً للقسطالين يف ((احلذر يف أمر اخلضر))
(ص.)146 ،145 :

((( )5جمموع الفتاوى)) (.)402 /11
((( )6جمموع الفتاوى)) (.)539 /11

((( )7شرح الفقه األكرب)) (ص.)183
((( )8الرسائل الشخصية)) (ص.)214

()439/6

املبحث الثاين :ادعاء النبوة
قوله(( :وإنه سيكون من أميت كذابون ثالثون)) ( ،)1حصرهم النيب صلى هللا عليه وسلم بعدد،

وكلهم يزعم أنه نيب أوحي إليه ،وهم كذابون ،ألن النيب صلى هللا عليه وسلم خامت النبيني وَّل نيب

بعده ،فمن زعم أنه نيب بعد الرسول صلى هللا عليه وسلم ،فهو كاذب كافر حالل الدم واملال ،ومن
صدقه يف ذلك ،فهو كافر حالل الدم واملال ،وليس من املسلمني وَّل من أمة حممد صلى هللا عليه

وسلم ،ومن زعم أنه أفضل من حممد ،وأنه يتلقى من هللا مباشرةً وحممد صلى هللا عليه وسلم يتلقى
منه بواسطة امللك ،فهو كاذب كافر حالل الدم واملال .القول املفيد على كتاب التوحيد حملمد بن

صاحل بن عثيمني 585 /1 -
قال السفارييين (:)2

وَّل تنال رتبة النبوة  ...ابلكسب والتهذيب والفتوة

لكنها فضل من املوىل األجل  ...ملا يشاء من خلقه إىل األجل
 وإذا كان األمر كذلك ،فإن ادعاء النبوة  -كذابً وزوراً  -من أشنع الكذب وأقبحه ،كما يقول ابنأيب العز احلنفي رمحه هللا :إن النبوة إمنا يدعيها أصدق الصادقني ،أو أكذب الكاذبني ،وَّل يلتبس

هذا هبذا إَّل على أجهل اْلاهلني ،بل قرائن أحواهلما تعرب عنهما ،وتعرف هبما ،والتمييز بني
الصادق والكاذب له طرق كثرية فيما دون دعوى النبوة ،فكيف بدعوى النبوة؟ (.)3

ويتحدث ابن تيمية عن هذه املسألة قائالً :معلوم أن مدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل اخللق

وأكملهم ،وإما أن يكون من أنقص اخللق وأرذهلم ،وهلذا قال أحد أكابر ثقيف للنيب صلى هللا عليه

وسلم ملا بلغهم الرسالة ودعاهم إىل اإلسالم :وهللا َّل أقول لك كلمة ،إن كنت صادقاً فأنت أجل يف

عيين من أن أرد عليك ،وإن كنت كاذابً فأنت أحقر من أن أرد عليك ( .)4فكيف يشتبه أفضل
اخللق وأكملهم أبنقص اخللق وأرذهلم ،وما أحسن قول حسان (:)5
لو مل تكن فيه آايت مبينة  ...كانت بديهته أتتيك ابخلرب

وما من أحد ادعى النبوة من الكذابني ،إَّل وقد ظهر عليه من اْلهل والكذب والفجور ،واستحواذ
الشياطني عليه ما ظهر ملن له أدىن ْتييز ،وما من ٍ
أحد ادعى النبوة من الصادقني إَّل وقد ظهر عليه
من العلم والصدق والرب وأنواع اخلريات ما ظهر ملن له أدىن ْتييز (.)6
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4252والرتمذي ( ،)2219وابن ماجه ( ،)3952وأمحد ()278 /5
( ،)22448واحلاكم ( .)496 /4من حديث ثوابن رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود.

وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني

ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) (- )906
كما أشار لذلك يف مقدمته  .-وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( – )406 /3كما أشار

لذلك يف مقدمته  .-وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

((( )2لوامع األنوار البهية)) (.)267 /2

((( )3شرح العقيدة الطحاوية)) (.)140 /1

( )4انظر(( :تفسري البغوي)) ( ،)265 /7و ((اْلامع ألحكام القرآن)) للقرطيب (.)210 /16
( )5ونسبه ابن تيمية يف ((اْلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح)) لعبدهللا بن رواحة (،)316 /4
انظر :تعليق حمقق ((الطحاوية)) (.)141 /1
((( )6شرح العقيدة األصفهانية)) (ص ،)89وانظر(( :اْلواب الصحيح)) (.)30 ،29 /1

()440/6

ويقول أيضاً :والنبوة مشتملة على علوم وأعمال َّلبد أن يتصف الرسول هبا ،وهي أشرف العلوم

وأشرف األعمال ،فكيف يشتبه الصادق فيها ابلكاذب ،وَّل يتبني صدق الصادق ،وكذب الكاذب،
من وجوهٍ كثريةَّ ،لسيما والعامل َّل خيلو من آاثر نيب من لدن آدم إىل زماننا ،وقد علم جنس ما جاءت
به األنبياء واملرسلون وما كانوا يدعون إليه ،وأيمرون به ،ومل تزل آاثر املرسلني يف األرض ،ومل يزل
عند الناس من آاثر الرسل ما يعرفون به جنس ما جاءت به الرسل ،ويفرقون بني الرسل وغري الرسل

(.)1

ويذكر ابن كثري الفرق الشاسع بني النيب الصادق واملتنبئ الكذاب ،عند تفسريه لقوله تعاىل :فَ َم ْن
ِ
ِ ِ
ب ِِب َايتِِه إِنَّهُ َّلَ يُـ ْفلِ ُح ال ُْم ْج ِرُمو َن [يونس.]17 :
رتى َعلَى هللا َكذ ًاب أ َْو َك َّذ َ
أَظْلَ ُم ممَّ ِن افْ ََ

فيقول :يقول تعاىل َّل أحد أظلم ،وَّل أعىت ،وَّل أشد إجراماً ممن افرتى على هللا كذابً وتقول على هللا،

وزعم أن هللا أرسله ،ومل يكن كذلك ،فليس أحد أكرب جرماً ،وَّل أعظم ظلماً من هذا ،ومثل هذا َّل

خيفى أمره على األغبياء ،فكيف يشتبه حال هذا ابألنبياء؟ فإن من قال هذه املقالة صادقاً ،أو كاذابً
فال بد أن هللا ينصب عليه من األدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس ،فإن الفرق بني
حممد صلى هللا عليه وسلم ،وبني مسيلمة الكذاب ملن شاهدمها أظهر من الفرق بني وقت الضحى،

وبني نصف الليل يف حندس الظالم (.)2
اء ،إما استقالَّلً ،أو شركة مع
 -وادعاء النبوة قد يكون أبن يدعي شخص النبوة لنفسه كذابً وافرت ً

نيب آخر ،وقد يكون بتصديق من ادعاها ،أو القول بتجويزها بعد ختمها ِبحمد صلى هللا عليه
ٍ

وسلم ،أو زعم أنه ْيكن اكتساهبا ،أو ادعى أنه يوحى إليه ،أو ينكر ختم النبوة ِبحمد صلى هللا عليه

وسلم .فكل هذه الصور  -وما يلحق هبا من أمثاهلا  -من نواقض اإلْيان القولية يف النبوات ،وذلك
لعدة اعتبارات منها ما يلي:

أ -أن ادعاء النبوة من أظلم الظلم ،وأعظم اَّلفرتاء والكذب على هللا تعاىل ،فال أحد أعظم ظلماً،
وَّل أكرب جرماً ممن افرتى على هللا كذابً ،فزعم أن هللا أرسله ،وهو ليس كذلك ،ولقد قرر القرآن أن

هذا اَّلفرتاء من صفات الكافرين املكذبني ،الذين َّل يؤمنون ِبايت هللا ،ومن مث فال أحد أشد عقوبة
منهم ،فقد توعد هللا تعاىل من ادعى النبوة ابلعذاب املهني .وكما قال ابن تيمية :ومل جيئ إعداد

العذاب املهني يف القرآن إَّل يف حق الكفار  .)3( ...وأيضاً :قد نُفي الفالح عن هذا الصنف ،وقد

قال الشنقيطي( :الفالح َّل يُنفى ابلكلية نفياً عاماً إَّل عمن َّل خري فيه ،وهو الكافر) (.)4

وقد دل  ...استقراء آايت القرآن الكرمي ،فنسوق بعضها مع كالم املفسرين يف بياهنا على النحو

التايل:

ِ
ِ ِ
ب ِِب َايتِِه إِنَّهُ َّلَ يُـ ْفلِ ُح الظَّالِ ُمو َن
رتى َعلَى هللا َكذ ًاب أَ ْو َك َّذ َ
 - 1يقول هللا تعاىلَ :وَم ْن أَظْلَ ُم ممَّ ِن افْ ََ
[األنعام.]21:
يقول ابن كثري يف تفسري هذه اآلية :أي َّل أظلم ممن تقول على هللا ،فادعى أن هللا أرسله ،ومل يكن
أرسله ،مث َّل أظلم ممن كذب ِبايت هللا وحججه وبراهينه ودَّلَّلته إِنَّهُ َّلَ يُـ ْفلِ ُح الظَّالِ ُمو َن (أي َّل يفلح
هذا وَّل هذا ،وَّل املفرتي ،وَّل املكذب) (.)5
_________

((( )1شرح العقيدة األصفهانية)) (ص.)91
((( )2تفسري ابن كثري)) ( ،)392 /2وانظر.)475 /3( :
((( )3الصارم املسلول)) (ص.)52
((( )4أضواء البيان)) (.)442 /4

((( )5تفسري ابن كثري)) ( ،)120 /2وانظر(( :تفسري املنار)) ( ،)344 ,343 /7و ((تفسري
السعدي)) (.)385 /2
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 - 2ويقول تبارك وتعاىل :ومن أَظْلَم ِممَّ ِن افْ َرتى علَى ِ
ِ
هللا َك ِذ ًاب أ َْو قَ َ
ال أ ُْو ِح َي إِ ََّ
َ َ
وح إِلَْيه َش ْيءٌ
يل َوَملْ يُ َ
ََ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
زل هللاُ َولَ ْو تَـ َرى إِذ الظَّال ُمو َن ِيف غَ َم َرات ال َْم ْوت َوال َْمآلئ َكةُ َابسطُواْ أَيْدي ِه ْم
ال َسأُن ِز ُل ِمثْ َل َما أَنَ َ
َوَمن قَ َ

ِ
أَ ْخ ِر ُجواْ أَن ُفس ُكم الْيَـ ْوَم ُجتْ َزْو َن َع َذ َ ِ ِ
آايتِِه
ري ا ْحلَ ِق َوُكنتُ ْم َع ْن َ
اب ا ْهلُون ِبَا ُكنتُ ْم تَـ ُقولُو َن َعلَى هللا غَ ْ َ
َ ُ
ْربو َن [األنعام.]93:
تَ ْستَكِ ُ

يقول ابن عطية :هذه ألفاظ عامة ،فكل من واقع شيئاً مما يدخل حتت هذه األلفاظ فهو داخل يف

الظلم الذي قد عظمه هللا بقولهَ :وَم ْن أَظْلَ ُم أي َّل أحد أظلم  ...إىل أن قال :وقد خصص املتأولون

يف هذه اآلية ذكر قوم قد ْيكن أن كانوا أسباب نزوهلا ،مث هي إىل يوم القيامة ،تتناول من تعرض شيئاً
من معانيها كطليحة األسدي ،واملختار بن أيب عبيد ،وسوامها (.)1

ويقول السعديَّ :ل أحد أعظم ظلماً ،وَّل أكرب جرماً ،ممن كذب على هللا ،فإنه نسب إىل هللا قوَّلً أو

حكماً ،وهو تعاىل بريء منه ،وإمنا كان هذا أظلم اخللق؛ ألن فيه من الكذب ،وتغيري األداين أصوهلا
وفروعها ،ونسبة ذلك إىل هللا وهو من أكرب املفاسد ،ويدخل يف ذلك ادعاء النبوة ،وأن هللا يوحي

إليه وهو كاذب يف ذلك ،فإنه مع كذبه على هللا ،وجرأته على عظمته وسلطانه ،يوجب على اخللق

أن يتبعوه .وجياهدهم على ذلك ،ويستحل دماء من خالفه وأمواهلم.

ويدخل يف هذه اآلية كل من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب ،واألسود العنسي واملختار وغريهم ممن
اتصف هبذا الوصف (.)2
ُويت رسل ِ
ِ
ِ
 - 3وقال سبحانهَ :وإِذَا َج ْ
ث
هللا هللاُ أَ ْعلَ ُم َح ْي ُ
اءهتُ ْم آيَةٌ قَالُواْ لَن نمـ ْؤم َن َح َّىت نُـ ْؤتَى مثْ َل َما أ ِ َ ُ ُ ُ
صيب الَّ ِذين أَجرمواْ صغَ ِ ِ
ِ
اب َش ِدي ٌد ِِبَا َكانُواْ ْيَْ ُك ُرو َن [األنعام.]124:
ار عن َد هللا َو َع َذ ٌ
َ ْ َُ َ ٌ
َْجي َع ُل ِر َسالَتَهُ َسيُ ُ
يقول ابن كثري :هذا وعيد شديد من هللا ،وهتديد أكيد ملن تكرب عن اتباع رسله ،واَّلنقياد له فيما
جاؤوا به فإنه سيصيبه يوم القيامة بني يدي هللا صغار ،وهو الذلة الدائمة (.)3
ِ
ِ ِ
ب ِِب َايتِِه إِنَّهُ َّلَ يُـ ْفلِ ُح
رتى َعلَى هللا َكذ ًاب أ َْو َك َّذ َ
 - 4ويقول احلق تبارك وتعاىل :فَ َم ْن أَظْلَ ُم ممَّ ِن افْ ََ
ال ُْم ْج ِرُمو َن [يونس.]17:
يقول ابن كثري :يقول تعاىل َّل أحد أظلم ،وَّل أعىت وَّل أشد إجراماً ممن افرتى على هللا كذابً ،وتقول

على هللا ،وزعم أن هللا أرسله ،ومل يكن كذلك ،فليس أحد أكرب إجراماً وَّل أعظم ظلماً من هذا (.)4
ت ِ
ومن اآلايت القرآنية يف هذا الشأن قوله تعاىل :إِ َّمنَا يـ ْف َِرتي الْ َك ِذب الَّ ِذين َّلَ يـ ْؤِمنُو َن ِِباي ِ
ك
هللا َوأ ُْولئِ َ
َ
َ ُ
َ
َ
ُهم الْ َك ِ
اذبُو َن [النحل.]105:
ُ
ِ
ِ
اَّلل َك ِذ ًاب أ َْو َك َّذ َ ِ
رتى َعلَى َّ
س ِيف َج َهنَّ َم َمثْـ ًوى
وقوله سبحانهَ :وَم ْن أَظْلَ ُم ممَّ ِن افْ ََ
ب اب ْحلَ ِق لَ َّما َجاءهُ أَلَْي َ
ِ ِ
ين [العنكبوت.]68:
ل ْل َكاف ِر َ
ِ
ِ
ِ ِ
اَّلل وَك َّذ َ ِ ِ ِ ِ
ين
وقوله تعاىل :فَ َم ْن أَظْلَ ُم ممَّن َك َذ َ
َّم َمثْـ ًوى للْ َكاف ِر َ
س ِيف َج َهن َ
ب َعلَى َّ َ
ب ابلص ْدق إ ْذ َجاءهُ أَلَْي َ
[الزمر.]32:

_________

((( )1تفسري ابن عطية)) ( )109 ,108 /6بتصرف يسري ،وانظر(( :تفسري ابن كثري)) (/2

 ،)149و ((تفسري البيضاوي)) ( ،)321 /1وانظر(( :جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)86 /4
((( )2تفسري السعدي)) (.)434 /2
((( )3تفسري ابن كثري)) (.)165 /2
((( )4تفسري ابن كثري)) (.)392 /2
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ولذا يقول ابن تيمية :ومن ادعى النبوة وهو كاذب ،فهو من أكفر الكفار ،وأظلم الظاملني ،وشر
خلق هللا تعاىل ،قال تعاىل :فَمن أَظْلَم ِممَّ ِن افْ َرتى َعلَى َِّ ِ ِ ِ
َّاس بِغَ ِْري ِعل ٍْم إِ َّن َّ
اَّللَ َّل
َ
اَّلل َكذ ًاب ليُض َّل الن َ
َْ ُ
ِ
ِ
ني [األنعام.]144:
يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّال ِم َ
وقال تعاىل :ويـوم ال ِْقيام ِة تَـرى الَّ ِذين َك َذبواْ علَى َِّ
ِ
ين
َ ُ َ
اَّلل ُو ُج ُ
َّم َمثْـ ًوى لل ُ
ْمتَ َكِ ِرب َ
س ِيف َج َهن َ
ََ ْ َ َ َ َ
وه ُهم م ْس َو َّدةٌ أَلَْي َ
[الزمر)1( ]60:
ب -أن ادعاء النبوة تكذيب لصريح القرآن الكرمي ،حيث نص القرآن نصاً قطعياً ظاهراً على أن

حممد صلى هللا عليه وسلم خامت النبيني ،فال نيب بعده.
ول َِّ
ني َوَكا َن َّ
اَّللُ بِ ُك ِل َش ْي ٍء
َح ٍد ِمن ِر َجالِ ُك ْم َولَ ِكن َّر ُس َ
اَّلل َو َخ َامتَ النَّبِيِ َ
يقول تعاىلَّ :ما َكا َن ُحمَ َّم ٌد أ ََاب أ َ
ِ
يما [األحزاب.]40:
َعل ً
يقول ابن كثري :هذه اآلية نص يف أنه َّل نيب بعده ،وإذا كان َّل نيب بعده ،فال رسول ابلطريق األوىل
واألحرى؛ ألن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة ،فإن كل رسول نيب وَّل ينعكس (.)2
وقال القرطيب :قال ابن عطية :هذه األلفاظ عند مجاعة علماء األمة خلفاً وسلفاً متلقاة على العموم
التام مقتضية نصاً أنه َّل نيب بعده صلى هللا عليه وسلم (.)3

وقال الشربيين :أي آخرهم الذي ختم؛ ألن رسالته عامة ،ومعها إعجاز القرآن ،فال حاجة إىل

استنباء وَّل إرسال ،فال أييت بعده نيب مطلقاً بشرع جديد ،وَّل يتجدد بعده مطلقاً استنباء ،وهذه

اآلية مثبتة لكونه خاْتاً على أبلغ وجه وأعظمه ،وذلك أهنا يف سياق اإلنكار أبن يكون بينه وبني أحد
من رجاهلم بنوة حقيقية أو جمازية ،ولو كانت بعده ألحد مل يكن ذلك إَّل لولده (.)4

ويقول األلوسي :واملراد بكونه عليه الصالة والسالم خاْتهم انقطاع حدوث وصف النبوة يف أحد من
الثقلني بعد حتلِيه عليه الصالة والسالم هبا يف هذه النشأة (.)5

جـ -أن ادعاء النبوة تكذيب وإنكار ملا تواتر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن النبوة ختمت

ِبحمد صلى هللا عليه وسلم ،ومنكر هذا املتواتر كافر ،فختم النبوة ِبحمد صلى هللا عليه وسلم أمر
معلوم من الدين ابلضرورة.

وإذا كان إسحاق بن راهويه يقول :من بلغه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرب يقر بصحته ،مث

رده بغري تقية فهو كافر (.)6
كما أن ابن الوزير يقول :إن التكذيب حلديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع العلم أنه حديث

كفر صحيح ( ،)7فما ابلك ِبن أنكر أحاديث متواترة وصحيحة تقطع أبن حممداً صلى هللا عليه
وسلم خامت النبيني ،فال نيب بعده؟ عدا أن عقيدة ختم النبوة ابلنبوة احملمدية من األمور الواجبة

املعلومة من الدين ابلضرورة عند املسلمني.

يقول عبد القاهر البغدادي :كل من أقر بنبوة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ،أقر أبنه خامت األنبياء
والرسل ،وأقر بتأييد شريعته ،ومنع من نسخها .وقد تواترت األخبار عنه بقولهَّ(( :ل نيب بعدي))

( )8ومن رد حجة القرآن والسنة فهو الكافر (.)9
_________

((( )1اْلواب الصحيح)) ( ،)30 /1و ( )272 /4بتصرف.
((( )2تفسري ابن كثري)) (.)474 /3

((( )3تفسري القرطيب)) (.)196 /14
((( )4تفسري الشربيين)) (.)238 ,237 /3
((( )5روح املعاين)) (.)34 /22

((( )6اإلحكام)) َّلبن حزم (.)89 /1
((( )7العواصم والقواصم)) (.)374 /2

( )8رواه البخاري ( ،)3455ومسلم ( .)1842من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )9أصول الدين)) (ص )163 ،162بتصرف يسري.
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ويقول ابن حزم :قد صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنقل الكواف اليت نقلت نبوته وأعالمه
وكتابه أنه أخرب أنه َّل نيب بعده  ...فوجب اإلقرار هبذه اْلملة ،وصح أن وجود النبوة بعده عليه

السالم ابطل َّل يكون ألبتة (.)1

ويقول ابن كثري :قد أخرب هللا تبارك وتعاىل يف كتابه ورسوله صلى هللا عليه وسلم يف السنة املتواترة عنه

أنه َّل نيب بعده ،ليعلموا أن كل من ادعى هذا املقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل (.)2

ونسوق طرفاً من هذه األحاديث؛ فعن ثوابن رضي هللا عنه قال :قال رسول صلى هللا عليه وسلم:
((وإنه سيكون يف أميت كذابون كلهم يزعم أنه نيب ،وأَن خامت النبيني َّل نيب بعدي)) (.)3

وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :كشف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الستار والناس صفوف

خلف أيب بكر رضي هللا عنه فقال(( :أيها الناس إنه مل يبق من مبشرات النبوة إَّل الرؤاي الصاحلة يراها
املسلم أو ترى له)) (.)4

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :كانت بنو إسرائيل تسوسهم

األنبياء ،كلما هلك نيب خلفه نيب ،وأنه َّل نيب بعدي)) (.)5

وعن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ومثلي ومثل
األنبياء ٍ
كرجل بىن داراً فأكملها وأحسنها إَّل موضع لبنة ،فجعل الناس يدخلوهنا ويتعجبون ،ويقولون
لوَّل موضع اللبنة)) ،مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((فأَن موضع اللبنة جئت فختمت

األنبياء)) (.)6

إىل غري ذلك من األحاديث الكثرية (.)7

د -أن ادعاء النبوة يتضمن أنواعاً كثرية من املخالفات املناقضة لدين هللا تعاىل وآايته ورسوله.
ت
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأ َْْتَ ْم ُ
فادعاء النبوة يناقض حقيقة كمال الدين وْتامه ،وقد قال تعاىل :الْيَـ ْوَم أَ ْك َمل ُ
َعلَْي ُكم نِ ْعم ِيت ور ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َم ِدينًا [املائدة]3:
ض ُ
ْ َ ََ
يقول ابن كثري :هذه أكرب نعم هللا تعاىل على هذه األمة ،حيث أكمل تعاىل هلم دينهم ،فال حيتاجون
إىل دين غريه ،وَّل إىل نيب غري نبيهم صلوات هللا وسالمه عليه ،وهلذا جعله هللا تعاىل خامت األنبياء،

وبعثه إىل اإلنس واْلن ،فال حالل إَّل ما أحله ،وَّل حرام إَّل ما حرمه (.)8

يقول ابن حزم :اتفقوا أن دين اإلسالم هو الذي َّل دين هلل يف األرض سواه ،وأنه َنسخ ْلميع
األداين قبله ،وأنه َّل ينسخه دين بعده أبداً ،وأن من خالفه ممن بلغه كافر خملد يف النار أبداً (.)9
_________

((( )1الفصل)) (.)146 /1

((( )2تفسري ابن كثري)) (.)475 /3
( )3رواه أبو داود ( ،)4252والرتمذي ( ،)2219وابن ماجه ( ،)3952وأمحد ()278 /5
( ،)22448واحلاكم ( .)496 /4من حديث ثوابن رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود.

وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني
ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) (ص:

 - )906كما أشار لذلك يف مقدمته  .-وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( – )406 /3كما
أشار لذلك يف مقدمته  .-وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )4رواه مسلم (.)479
( )5رواه البخاري ( )3455ومسلم (.)1842

( )6رواه البخاري ( ،)3534ومسلم (.)2287
( )7انظر مثالً كتاب ((عقيدة ختم النبوة ابلنبوة احملمدية)) ألمحد سعد الغامدي (ص،)55 - 30
حيث ساق يف هذا املوضوع أكثر من ستني حديثاً رواها سبعة وثالثون صحابياً.
((( )8تفسري ابن كثري)) (.)13 /2
((( )9مراتب اإلمجاع)) (ص.)173 ،167 :
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وادعاء النبوة يناقض كون القرآن حجة على كل من بلغه ،حيث قال تعاىل :قُل أَ م ٍ
رب
ي َش ْيء أَ ْك َُ
ْ
ِ
ِ
يل ه َذا الْ ُقرآ ُن أل ِ
ُنذ َرُكم بِ ِه َوَمن بَـلَغ [األنعام.]19:
َش َهادةً قُ ِل هللا َش ِهي ٌد بِْي ِين َوبَـ ْيـنَ ُك ْم َوأُوح َي إِ ََّ َ
ْ
فالقرآن نذير لكل من بلغه من العاملني ،فمن ادَّعى النبوة فقد طعن يف كون القرآن نذيراً لكل من

بلغه من الثقلني ،كما أن ادعاء النبوة طعن يف حفظ القرآن الكرمي عن الزايدة والنقصان ،يقول تعاىل:
إِ ََّن َْحنن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن [احلجر.]9:
ُ
َّاس
إضافة إىل ذلك ،فإن ادعاء النبوة طعن يف عموم الرسالة احملمدية ،وقد قال تعاىل :قُ ْل َاي أَيمـ َها الن ُ
ول ِ
هللا إِلَْي ُكم َِ
مج ًيعا [األعراف]158:
إِِين َر ُس ُ
ْ
فهو صلى هللا عليه وسلم رسول إىل مجيع الناس ،كما جاءت بذلك الكثري من النصوص واألحاديث
الصحيحة ،وهو أمر معلوم من دين اإلسالم ابلضرورة ،فالثقالن مطالبون ابتباع الرسول صلى هللا

عليه وسلم ،وعدم خمالفته ،فما ابلك ِبن افرتى على هللا كذابً ،فزعم أنه نيب يوحي إليه؟

هـ -أن ادعاء النبوة تكذيب لإلمجاع ،فقد أمجع العلماء على أن حممداً صلى هللا عليه وسلم هو

خامت األنبياء واملرسلني ،فال نيب بعده ،كما أمجعوا على تكفري من ادعى النبوة ألحد بعد رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،ونورد مجلة من أقوال أهل العلم ممن حكى هذا اإلمجاع على النحو التايل:

يقول عبد القاهر البغدادي :أمجع املسلمون وأهل الكتاب على أن أول من أرسل من الناس آدم
عليه السالم ،وآخرهم عند املسلمني حممد صلى هللا عليه وسلم (.)1

ويقول ابن حزم :واتفقوا على أنه َّل نيب مع حممد صلى هللا عليه وسلم وَّل بعده أبداً (.)2

ويقول يف موضع آخر :وأما من قال أن بعد حممد صلى هللا عليه وسلم نبياً غري عيسى ابن مرمي ،فإنه
َّل خيتلف اثنان يف تكفريه لصحة قيام احلجة بكل هذا على كل أحد (.)3

ويقول يف موضع اثلث :من ادعى نبوة ألحد بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -حاشا عيسى ابن

مرمي  -فهو كافر ،وَّل خالف يف ذلك من أحد من أهل اإلسالم ،وذلك خلالفه القرآن ،والثابت عن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (.)4

ويقول القاضي أبو يعلى :ونبينا صلى هللا عليه وسلم خامت األنبياء ،وَّل يبعث هللا نبياً بعد نبينا ،خالفاً
ألهل التناسخ ،واخلرمية ( )5يف قوهلم :جيوز أن يبعث هللا نبياً بعد نبينا ،وإن األنبياء َّل ينقطعون عن
ني
اخللق أبداً ،والدَّللة عليه إمجاع األمة أن نبينا خامت النبيني ،وقد قال هللا تعاىل َو َخ َامتَ النَّبِيِ َ
[األحزاب.]40:
وروى أبو هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :مثلي ومثل األنبياء قبلي كمثل

رجل بىن بيتاً فأحسنه وأكمله إَّل موضع لبنة من زاوية ،فقال :فأَن اللبنة ،وأَن خامت النبيني)) ()6

(.)7

_________

((( )1أصول الدين)) (ص.)159
((( )2مراتب اَّلمجاع)) (ص.)173

((( )3الفصل)) ( )293 /3بتصرف يسري.
((( )4الدرة فيما جيب اعتقاده)) (ص ،)206وانظر( :ص.)415 ،414

( )5اخلرمية :أتباع اببك اخلرمي الذي ظهر بناحية أذربيجان ،وكان يستحل احملرمات ،ويظهر اإلحلاد،
وهم فرقة خارجة عن اإلسالم كبقية فرق الباطنية .انظر(( :التبصري يف الدين)) (ص ،)135و
((اعتقادات فرق املسلمني)) (ص.)79

( )6رواه البخاري ( ،)3535ومسلم (.)2286
((( )7املعتمد يف أصول الدين)) (ص.)167
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ويقول القاضي عياض :وكذلك من ادعى نبوة أحد مع نبينا صلى هللا عليه وسلم ،أو بعده كالعيسوية
من اليهود ،القائلني بتخصيص رسالته إىل العرب ،وكاخلرمية القائلني بتواتر الرسل ،وكأكثر الرافضة
القائلني ِبشاركة علي يف الرسالة للنيب صلى هللا عليه وسلم عليه وسلم وبعده ،وكذلك كل إمام عند

هؤَّلء يقوم مقامه يف النبوة والرسالة  ...أو من ادعى النبوة لنفسه ،أو جوز اكتساهبا ،والبلوغ بصفاء

القلب إىل مرتبتها.
وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه ،وإن مل يدع النبوة  ..فهؤَّلء كلهم كفار مكذبون للنيب صلى

هللا عليه وسلم؛ ألنه أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أنه خامت النبيني َّل نيب بعده ،وأخرب عن هللا تعاىل
أنه خامت النبيني ،وأنه أرسل كافة للناس.

وأمجعت األمة على محل هذا الكالم على ظاهره ،وأن مفهومه املراد منه دون أتويل وَّل ختصيص ،فال

شك يف كفر هؤَّلء الطوائف كلها قطعاً إمجاعاً ومسعاً (.)1

ويقول ابن جنيم :إذا مل يعرف أن حممداً صلى هللا عليه وسلم آخر األنبياء ،فليس ِبسلم؛ ألنه من

الضرورايت (.)2

ويقول مال علي قاري :ودعوى النبوة بعد نبينا صلى هللا عليه وسلم كفر ابإلمجاع (.)3

ويقول األلوسي :وكونه صلى هللا عليه وسلم خامت النبيني مما نطق به الكتاب ،وصدعت به السنة،
وأمجعت عليه األمة ،فيكفر مدعي خالفه ،ويقتل إن أصر (.)4

 -إذا تقرر وجه كون ادعاء النبوة َنقضاً من نواقض اإلْيان القولية يف موضوع النبوات ،فإننا نسوق

طرفاً من كالم العلماء يف تقرير هذا األمر:

يقول أمحد الدردير املالكي :ويكفر إذا جوز اكتساب النبوة ،أي حتصيلها بسبب رايضة؛ ألنه يستلزم
جواز وقوعها بعد النيب (.)5

ويقول حممد عليش املالكي :ويكفر أبن ادعى شركاً أي :شخصاً مشاركاً مع نبوة نبينا حممد صلى هللا
ني [األحزاب ]40:ويكفر إن جوز اكتساب النبوة بتصفية
عليه وسلم ،ملخالفته قوله تعاىل َو َخ َامتَ النَّبِيِ َ
القلب ،وهتذيب النفس ،واْلد يف العبادةَّ ،لستلزامه جوازها بعد سيدَن حممد صلى هللا عليه وسلم،
وتوهني ما جاء به األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم (.)6

وقال النووي :إذا ادعى النبوة بعد نبينا صلى هللا عليه وسلم ،أو صدق مدعياً هلا  ...فكل هذا كفر

(.)7

وقال الشربيين :من نفى الرسل ،أبن قال هلم :مل يرسلهم هللا ،أو نفى نبوة نيب ،أو ادعى النبوة بعد

نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ،أو صدق مدعيها ،أو قال :النبوة مكتسبة ،أو تنال رتبتها بصفاء
القلوب ،أو أوحي إليه ومل يدع النبوة  ...فقد كفر (.)8

ويقول ابن قدامة :من ادعى النبوة ،أو صدق من ادعاها فقد ارتد؛ ألن مسيلمة ملا ادعى النبوة،

فصدقه قومه ،صاروا بذلك مرتدين ،وكذلك طليحة األسدي ومصدقوه ،وقال النيب صلى هللا عليه

وسلمَّ(( :ل تقوم الساعة حىت خيرج ثالثون كذاابً كلهم يزعم أنه رسول هللا)) (.)10( )9
_________

((( )1الشفا)) (.)1071 ،1070 /2
((( )2األشباه والنظائر)) (ص.)192

((( )3شرح الفقه األكرب)) (ص.)244
((( )4روح املعاين)) (.)41 /22

((( )5الشرح الصغري)) ( )149 /6بتصرف يسري.
((( )6شرح منح اْلليل)) ( )464 /4بتصرف ،وانظر(( :حاشية الدسوقي على الشرح الكبري))
(.)269 /4

((( )7روضة الطالبني)) (.)65 ،64 /10
((( )8مغين احملتاج)) ( )135 /4بتصرف ،وانظر(( :هناية احملتاج)) للرملي ( ،)395 /7و ((قليويب

وعمرية)) (.)175 /4

( )9رواه البخاري ( ،)3609ومسلم ( .)157من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه بلفظَّ(( :ل تقوم

الساعة حىت يبعث دجالون كذابون قريباً من ثالثني كلهم يزعم أنه رسول هللا)).
((( )10املغين)) (.)150 /8
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ويقول ابن تيمية :ومعلوم أن من كذب على هللا أبن زعم أنه رسول هللا أو نبيه ،أو أخرب عن هللا خرباً
كذب فيه كمسيلمة والعنسي وحنومها من املتنبئني ،فإنه كافر حالل الدم (.)1

ويقول أيضاً :أما من اقرتن بسبه  -أي :للصحابة  -دعوى أن علياً إله ،أو أنه كان هو النيب ،وإمنا
غلط جربائيل عليه السالم يف الرسالة ،فهذا َّل شك يف كفره ،بل َّل شك يف كفر من توقف يف

تكفريه.)2( .

ويقول منصور البهويت :من ادعى النبوة ،أو صدق من ادعاها كفر؛ ألنه مكذب هلل تعاىل يف قوله:
ول َِّ
ني [األحزاب ]40:وحلديثَّ(( :ل نيب بعدي)) ( ،)3ويف اخلربَّ(( :ل
َولَ ِكن َّر ُس َ
اَّلل َو َخ َامتَ النَّبِيِ َ

تقوم الساعة حىت خيرج ثالثون كذاابً كلهم يزعم أنه رسول هللا)) ( .)5( )4نواقض اإلْيان القولية
والعملية لعبد العزيز بن حممد بن علي العبداللطيف  -ص184
_________

((( )1الصارم املسلول)) (ص.)148
((( )2الصارم املسلول)) (ص .)518وأشار ابن تيمية  -يف عدة مواضع من كتبه  -إىل ادعاء
مالحدة الفالسفة والصوفية اكتساب النبوة  ...انظر مثالً(( :الصفدية)) ( ،)284 ،229 /1و

((درء التعارض)) ( ،)318 /1و ( ،)22 /5و ((الرد على املنطقيني)) (ص ،)487و
((األصفهانية)) (ص.)106

( )3رواه البخاري ( ،)3455ومسلم ( .)1842من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )4رواه البخاري ( ،)3609ومسلم ( .)157من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه بلفظَّ(( :ل تقوم
الساعة حىت يبعث دجالون كذابون قريباً من ثالثني كلهم يزعم أنه رسول هللا)).

((( )5شرح منتهى اإلرادات)) للبهويت ( ،)386 /3وانظر(( :املبدع شرح املقنع)) َّلبن مفلح
املؤرخ ( ،)171 /9و ((اإلقناع)) للحجاوي (.)297 /4
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املبحث الثالث :إنكار الكتب املنزلة أو شيء منها

 - 1من املعلوم أن اإلْيان ابلكتب املنزلة من عند هللا على رسله عليهم السالم هو أحد أركان
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
وب
يم َوإمساعيل َوإِ ْس َح َق َويَـ ْع ُق َ
اإلْيان قال هللا تعاىل :قُولُواْ َ
آمنَّا ابهلل َوَمآ أُن ِز َل إلَْيـنَا َوَما أُن ِز َل إ َىل إبْـ َراه َ
ِ
ِ
واألسب ِ
يسى َوَما أ ِ
اط َوَما أ ِ
َح ٍد ِم ْنـ ُه ْم َوَْحن ُن لَهُ ُم ْسلِ ُمو َن
ُويتَ النَّبِيمو َن من َّرهبِِ ْم َّلَ نُـ َف ِر ُق بَ ْ َ
َ َْ
ني أ َ
ُويتَ ُم َ
وسى َوع َ
[البقرة.]136:
ِ ِ
ِ ِ
وب
يم َوإمساعيل َوإِ ْس َح َق َويَـ ْع ُق َ
وقال سبحانه :قُ ْل َ
آمنَّا ابهلل َوَما أُن ِز َل َعلَْيـنَا َوَما أُن ِز َل عَلَى إبْـ َراه َ
واألَسب ِ
اط [آل عمران.]84:
َ َْ
ِ
ِ
اب الَّ ِذي نَـ َّز َل َعلَى رسولِ ِه وال ِ
هلل ورسولِ ِه وال ِ
َّ ِ
ْكتَ ِ
ْكتَ ِ
اب
ين َ
َُ َ
آمنُواْ آمنُواْ ِاب َ َ ُ َ
وقال تبارك وتعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
هلل ومالَئِ َكتِ ِه وُكتبِ ِه ورسلِ ِه والْيـوِم ِ
ِ
الَّ ِذي أ ِ
ضالََّلً بَ ِعي ًدا
ض َّل َ
اآلخ ِر فَـ َق ْد َ
َ َ
َ ُ َُ ُ َ َْ
َنز َل من قَـ ْب ُل َوَمن يَ ْك ُف ْر ِاب َ َ
[النساء.]136:
اَّللُ ِمن كِتَ ٍ
نت ِِبَا أَ َنز َل َّ
اب [الشورى.]15:
آم ُ
وقال تعاىلَ :وقُ ْل َ

ووجوب اإلْيان هبذه الكتب ،يعترب أمراً بدهياً ابلنسبة للمؤمن ،فما دام يؤمن ابهلل تعاىل ،وقد صدق
ِبا نزل من عنده من الوحي ،وما دام أن هللا تعاىل خيربه يف كتابه الكرمي أنه قد أنزل كتباً سابقة على
األنبياء والرسل ،فالواجب أن يؤمن هبذه الكتب املنزلة ،ويعتقد يقيناً أهنا منزلة من عند هللا تعاىل.

ومعىن اإلْيان ابلكتب :التصديق أبن مجيع هذه الكتب منزلة من عند هللا تعاىل على رسله عليهم

السالم إىل عباده ،وأهنا كالم هللا عز وجل ،وأن اإلْيان بكل ما فيها من األحكام كان واجباً على
َنزلْنَا
األمم اليت نزلت إليهم تلك الكتب ،وكذا اَّلنقياد هلا واحلكم ِبا فيها ،كما قال تعاىل :إِ ََّن أ َ
ِِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
استُ ْح ِفظُواْ
ادواْ َو َّ
ين َه ُ
ار ِِبَا ْ
الرَّابنِيمو َن َواأل ْ
ين أ ْ
التـ َّْوَراةَ ف َ
يها ُه ًدى َونُ ٌ
َحبَ ُ
َسلَ ُمواْ للَّذ َ
ور َْحي ُك ُم هبَا النَّبيمو َن الذ َ
ِمن كِت ِ ِ
ِ
شواْ النَّاس وا ْخ َ ِ
رتواْ ِِب َايِيت َمثَنًا قَلِيالً َوَمن َّملْ َْحي ُكم
َ
ش ْون َوَّلَ تَ ْش َُ
َ َ
اب هللا َوَكانُواْ َعلَْيه ُش َه َداء فَالَ َختْ َ ُ
ك ُه ُم الْ َكافِ ُرو َن [املائدة.]44:
َنز َل هللاُ فَأ ُْولَئِ َ
ِِبَا أ َ
واإلْيان بكتب هللا عز وجل جيب إمجاَّلً فيما أمجل ،وتفصيالً فيما فصل ومما جيب اإلْيان به مفصالً:
اإلْيان ابلقرآن الكرمي بتصديقه واتباعه ،وحتقيق النصيحة هلذا القرآن العظيم كما قال صلى هللا عليه
وسلم(( :الدين النصيحة قلنا :ملن اي رسول هللا :قال :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني
وعامتهم)) (.)1

يقول النووي  -يف بيان معىن النصيحة لكتابه  :-وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعاىل ،فاإلْيان أبنه
كالم هللا تعاىل وتنزيله ،وَّل يشبهه شيء من كالم اخللق ،وَّل يقدر على مثله أحد من اخللق ،مث

تعظيمه وتالوته حق تالوته ،وحتسينها واخلشوع عندها ،وإقامة حروفه يف التالوة ،والذب عنه لتأويل
احملرفني وتعرض الطاعنني ،والتصديق ِبا فيه ،والوقوف مع أحكامه ،وتفهم علومه وأمثاله ،واَّلعتبار
ِبواعظه ،والتفكر يف عجائبه ،والعمل ِبحكمه ،والتسليم ملتشاهبه ،والبحث عن عمومه وخصوصه،

وَنسخه ومنسوخه ،ونشر علومه والدعاء إليه ،وإىل ما ذكرَن من نصيحته (.)2
_________

( )1رواه البخاري معلقاً قبل حديث ( ،)57ورواه مسلم موصوَّلً ( .)55من حديث ْتيم الداري
رضي هللا عنه.

((( )2شرح صحيح مسلم)) للنووي ( ،)38 /2وانظر(( :التبيان يف آداب محلة القرآن)) للنووي
(ص.)98 ,97
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ويقول ابن رجب  -يف شرح معىن النصيحة لكتابه  :-وأما النصيحة لكتابه :فشدة حبه وتعظيم
قدره ،إذ هو كالم اخلالق ،وشدة الرغبة يف فهمه ،وشدة العناية يف تدبره ،والوقوف عند تالوته لطلب
معاين ما أحب موَّله أن يفهمه عنه ،ويقوم به له بعد ما يفهمه وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية
من ينصحه ،وإن ورد عليه كتاب منه عين بفهمه ليقوم عليه ِبا كتب به فيه إليه ،فكذلك الناصح

لكتاب ربه يعىن بفهمه ،ليقوم هلل ِبا أمره به ،كما حيب ربنا ويرضى ،مث ينشر ما فهم يف العباد ويدمي
دراسته ابحملبة له ،والتخلق أبخالقه ،والتأدب ِبدابه (.)1

 - 2إن األقوال اليت تناقض اإلْيان ابلكتب املنزلة هلا صور متعددة ،وأمثلة كثرية يصعب حصرها،
منها :التكذيب واإلنكار هلذه الكتب أو بغضها ،أو سبها والطعن فيها ،أو اَّلستهزاء هبا وانتقاصها

واَّلستخفاف هبا ،أو اَّلدعاء ابختالقها وافرتائها ...

وسيكون حديثنا يف هذا املبحث قاصراً على مثال من تلك النواقض ،وهو اإلنكار واَّلستهزاء
ابلكتب املنزلة ،فأما معىن اإلنكار فهو اْلحود وعدم اَّلعرتاف ،وأما اَّلستهزاء فهو السخرية

واَّلستخفاف  ...ووجه كون إنكار الكتب املنزلة أو اَّلستهزاء هبا كفراً وَنقضاً من نواقض اإلْيان
عدة أمور منها:

أ -إن هذا اإلنكار أو اَّلستهزاء تكذيب للقرآن ،حيث أمر هللا تعاىل ابإلقرار ِبايته وتصديقها ،وعدم
اختاذها هزواً ،وأيضاً فإن هللا تعاىل قد حكم ابلكفر على من جحد آايته ،كما توعده ابلعذاب املهني

( )2وأخرب تعاىل أنه َّل أحد أظلم ممن كذب ِبايت هللا تعاىل ،وأهنم َّل تفتح هلم أبواب السماء ،وَّل

يدخلون اْلنة ...
َّ ِ
صلِي ِهم ََنرا ُكلَّما نَ ِ
ريَها
ين َك َف ُرواْ ِِب َايتِنَا َس ْو َ
ض َج ْ
اه ْم ُجلُ ً
ت ُجلُ ُ
ود ُه ْم بَ َّدلْنَ ُ
ف نُ ْ ْ ً َ
قال تعاىل :إِ َّن الذ َ
ودا غَ ْ َ
ِ
ِ
يما [النساء.]56:
ليَ ُذوقُواْ ال َْع َذ َ
اب إِ َّن هللاَ َكا َن َع ِز ًيزا َحك ً
ِ ِ
ِ
َّ ِ
ص ِدفُو َن َعن ِ
وء
ص َد َ
ين يَ ْ
ب ِِب َايت هللا َو َ
وقال سبحانه :فَ َم ْن أَظْلَ ُم ممَّن َك َّذ َ
ْ َ
ف َع ْنـ َها َسنَ ْج ِزي الذ َ
آايتنَا ُس َ
ال َْع َذ ِ
ص ِدفُو َن [األنعام.]157:
اب ِِبَا َكانُواْ يَ ْ
ِ
َّ ِ
يها َخالِ ُدو َن
ْربواْ َع ْنـ َها أ ُْو َل ََئِ َ
كأ ْ
اب النَّا ِر ُه ْم ف َ
ين َك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا َو ْ
َص َح ُ
وقال تبارك وتعاىلَ :والذ َ
استَك َُ
[األعراف.]36:
َّ ِ
الس َماء َوَّلَ يَ ْد ُخلُو َن ا ْْلَنَّةَ
اب َّ
ين َك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا َو ْ
َّح َهلُ ْم أَبْـ َو ُ
ْربواْ َع ْنـ َها َّلَ تُـ َفت ُ
وقال سبحانه :إِ َّن الذ َ
استَك َُ
ِ
اخلِي ِ
ِ
ني [األعراف.]40:
اط َوَك َذلِ َ
ك َْجن ِزي ال ُْم ْج ِرم َ
َح َّىت يَل َج ا ْْلَ َم ُل ِيف َس ِم ْ َ
َّ ِ
ني [احلج.]57:
ين َك َف ُروا َوَك َّذبُوا ِِب َايتِنَا فَأ ُْولَئِ َ
اب م ِه ٌ
ك َهلُ ْم َع َذ ٌ
وقال تعاىلَ :والذ َ
وقال تعاىلَ :وَما َْجي َح ُد ِِب َايتِنَا إَِّلَّ الْ َكافِ ُرو َن [العنكبوت.]47:
ِ
ِ َّ ِ
ك َج َزاء
َس َوأَ الَّ ِذي َكانُوا يَـ ْع َملُو َن ذَلِ َ
َّه ْم أ ْ
ين َك َف ُروا َع َذ ًااب َشدي ًدا َولَنَ ْج ِزيَـنـ ُ
وقال عز وجل :فَـلَنُذي َق َّن الذ َ

أَ ْع َداء َِّ
اخلُل ِ
ِ
يها َد ُار ْ
ْد َج َزاء ِِبَا َكانُوا ِِب َايتِنَا َْجي َح ُدو َن [فصلت.]28 ,27:
َّار َهلُ ْم ف َ
اَّلل الن ُ
ِ ِ
ك
آايتِنَا َش ْيـئًا َّاختَ َذ َها ُه ُزًوا أ ُْولَئِ َ
ومن اآلايت اليت جاءت يف شأن املستهزئني ،قوله تعاىلَ :وإِذَا َعل َم م ْن َ
ني [اْلاثية.]9:
اب م ِه ٌ
َهلُ ْم َع َذ ٌ
_________
((( )1جامع العلوم واحلكم)) (ص.)78
( )2وكما قال ابن تيمية :ومل جييء إعداد العذاب املهني إَّل يف حق الكافر(( .الصارم املسلول))
(ص.)52 :
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ِ
ِ ِ
ِ
َّار َوَما لَ ُكم ِمن
نسا ُك ْم َك َما نَسيتُ ْم ل َقاء يَـ ْوم ُك ْم َه َذا َوَمأ َْوا ُك ْم الن ُ
يل الْيَـ ْوَم نَ َ
وقوله تبارك وتعاىلَ :وق َ
ت َِّ
ص ِرين ذَلِ ُكم ِأبَنَّ ُكم ا َّختَ ْذ ُْمت آاي ِ
ِ
اَّلل ُه ُزًوا َوغَ َّرتْ ُك ُم ا ْحلَيَاةُ ال مدنْـيَا فَالْيَـ ْوَم َّل خيَُْر ُجو َن ِم ْنـ َها َوَّل ُه ْم
َ
ََّن َ
ُ

يُ ْستَـ ْعتَـبُو َن [اْلاثية.]35 ،34:
ِِ
وقوله تعاىل :ولََق ْد م َّكن ِ
ارا َوأَفْئِ َدةً فَ َما أَ ْغ َىن َع ْنـ ُه ْم مسَْ ُع ُه ْم
َ َ ُ
يما إِن َّم َّكنَّا ُك ْم فيه َو َج َعلْنَا َهلُ ْم مسَْ ًعا َوأَبْ َ
صً
َّاه ْم ف َ
ت َِّ
وَّل أَبْصارُهم وَّل أَفْئِ َد ُهتُم ِمن َشي ٍء إِ ْذ َكانُوا َْجيح ُدو َن ِِباي ِ
اَّلل َو َحا َق هبِِم َّما َكانُوا بِ ِه يَ ْستَـ ْه ِزُؤون
َ
َ
َ َُ َْ
ْ
[األحقاف.]26:
ِ
آايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُكنتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزُؤو َن َّلَ تَـ ْعتَ ِذ ُرواْ قَ ْد َك َف ْرُمت بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم [التوبة،65:
وقال تعاىل :قُ ْل أَ ِابهلل َو َ
.]66
يقول ابن تيمية :نقل عن الشافعي أنه سئل عمن هزل بشيء من آايت هللا تعاىل ،أنه قال كافر،
ِ
آايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُكنتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزُؤو َن َّلَ تَـ ْعتَ ِذ ُرواْ قَ ْد َك َف ْرُمت بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم (.)1
واستدل بقوله تعاىل :قُ ْل أَ ِابهلل َو َ
ِ
آايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُكنتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزُؤو َن َّلَ تَـ ْعتَ ِذ ُرواْ قَ ْد َك َف ْرُمت بَـ ْع َد
ويقول ابن تيمية عن قوله تعاىل :قُ ْل أَ ِابهلل َو َ
إِْيَانِ ُك ْم وهذا نص يف أن اَّلستهزاء ابهلل وآايته ورسوله كفر .)2( ...

ب -إن اإلْيان ابلكتب املنزلة يتضمن اإلقرار هبا وتصديقها ،وَّل شك أن إنكارها يناقض هذا

اإلقرار والتصديق ،فإنكار الكتب املنزلة يناقض قول القلب وهو التصديق ،كما يناقض قول اللسان
وهو اإلقرار.

واإلْيان ابلكتب املنزلة يتضمن أيضاً وجوب تعظيمها وإجالهلا وإكرامها ،وإن اَّلستهزاء هبا َّل جيتمع
مع هذا التعظيم واإلجالل ،فهو مناقض لعمل القلب ،كما أنه يناقض اإلْيان الظاهر ابللسان.

جـ -إن إنكار الكتب السماوية يتضمن إنكاراً لصفة الكالم اإلهلي ،ونفي هذه الصفة من اإلحلاد يف
أمساء هللا تعاىل ،وسوء الظن ابهلل تعاىل ،وعدم قدر هللا تعاىل حق قدره.

كما أن هذا اإلنكار طعن يف الرسل عليهم السالم وتنقص هلم ... ،وأن الطعن يف الرسل عليهم

السالم وسبهم من نواقض اإلْيان.

كما أن هذا اإلنكار واَّلستهزاء هو إنكار واستهزاء بشرائع الدين وأحكامه اإلهلية املتلقاة من هذا
الوحي ،واَّلستهزاء ابلدين كفر ()3؛ ألن أصل الدين قائم على التعظيم (.)4

د -روى أبو هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :املراء يف القرآن كفر)) (.)5
ومما قاله اخلطايب يف بيان هذا احلديث :اختلف الناس يف أتويله .فقال بعضهم :معىن املراء هنا:
ك ِيف ِم ْريٍَة ِم ْنهُ [هود ]17:أي :يف شك ،ويقال :بل املراء هو اْلدال
الشك فيه ،كقوله تعاىل فَالَ تَ ُ
املشكك فيه.

_________

((( )1الصارم املسلول)) (ص.)513
((( )2الصارم املسلول)) (ص ،)31وانظر(( :احمللى)) َّلبن حزم (.)500 /13
( )3انظر(( :تفسري الرازي)) (.)124 /16

( )4انظر(( :تفسري السعدي)) (.)259 /3

( )5رواه أبو داود ( ،)4603وأمحد ( .)7976( )300 /2واحلديث سكت عنه أبو داود .وحسنه
ابن القيم يف ((هتذيب السنن)) ( ،)353 /12وابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( - )159 /1كما
أشار لذلك يف مقدمته  .-وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)154 /7رواه كله أمحد إبسنادين

ورجال أحدمها رجال الصحيح .وقال أمحد شاكر يف ((املسند)) ( :)146 /15إسناده صحيح.
وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :حسن صحيح.
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وأتوله بعضهم على املراء يف قراءاته دون أتويله ومعانيه ،مثل أن يقول قائل :هذا قرآن قد أنزله هللا
تبارك وتعاىل ،ويقول اآلخر :مل ينزله هللا هكذا ،فيكفر به من أنكره ،وقد أنزل سبحانه كتابه على
شاف ٍ
سبعة أحرف كلها ٍ
كاف ،فنهاهم صلى هللا عليه وسلم عن إنكار القراءة اليت يسمع بعضهم
بعضاً يقرؤها ،وتوعدهم ابلكفر عليها لينتهوا عن املراء فيه والتكذيب به (.)1

فإذا كان الشك يف القرآن يعد كفراً ،فإن إنكاره أشد كفراً.
هـ -حكى أهل العلم اإلمجاع على كفر من أنكر الكتب املنزلة أو بعضها  -ولو كانت آيةً واحدةً -
وكذا أمجعوا على كفر املستهزئ هبذه الكتب املنزلة .فهذا ابن عبد الرب حيكي اإلمجاع قائالً :وأمجع

العلماء أن ما يف مصحف عثمان وهو الذي أبيدي املسلمني اليوم يف أقطار األرض حيث كانوا ،هو
القرآن احملفوظ الذي َّل جيوز ألحد أن يتجاوزه ،وَّل حتل الصالة ملسلم إَّل ِبا فيه  - ...إىل أن قال:
 -وإمنا حل مصحف عثمان رضي هللا عنه هذا احملل ،إلمجاع الصحابة وسائر األمة عليه ،ومل جيمعوا

على ما سواه  ...ويبني لك أن من دفع شيئاً مما يف مصحف عثمان كفر (.)2

وينقل ابن عبد الرب اإلمجاع الذي حكاه إسحاق بن راهويه ،حيث قال إسحاق :قد أمجع العلماء أن

من سب هللا عز وجل ،أو سب رسوله صلى هللا عليه وسلم ،أو دفع شيئاً أنزله هللا ،أو قتل نبياً من

أنبياء هللا ،وهو مع ذلك مقر ِبا أنزل هللا أنه كافر.

فإذا كان دفع شيء أنزله هللا كفراً ابإلمجاع ولو كان مقراً به ،فما ابلك ِبن أنكر هذا الوحي؟.
ٍ
بشيء منه ،أو سبهما ،أو
ويقول القاضي عياض :اعلم أن من استخف ابلقرآن ،أو املصحف ،أو

ٍ
ٍ
بشيء مما صرح به فيه من حكم،
بشيء منه ،أو كذب
جحده ،أو حرفاً منه أو آيةً ،أو كذب به ،أو
علم منه بذلك ،أو شك يف ٍ
أو خرب ،أو أثبت ما نفاه ،أو نفى ما أثبته على ٍ
شيء من ذلك فهو كافر
اطل ِمن ب ِ ِ ِ
ِِ
يل ِم ْن َح ِك ٍيم
عند أهل العلم
ٍ
إبمجاع ،قال هللا تعاىلَّ :ل َأيْتِ ِيه الْبَ ِ ُ َ ْ
ني يَ َديْه َوَّل م ْن َخلْفه تَن ِز ٌ
مح ٍ
َِ
يد [فصلت.]42:
وكذلك إ ْن جحد التوارة واإلجنيل وكتب هللا املنزلة ،أو كفر هبا ،أو لعنها ،أو سبها ،أو استخف هبا
فهو كافر.
وقال أبو عثمان احلداد :مجيع من ينتحل التوحيد متفقون أن اْلحد حلرف من التنزيل كفر (.)3

ويقول ابن حزم :من قال :إن القرآن نقص من بعد موت النيب صلى هللا عليه وسلم حرف أو زيد فيه
حرف ،أو بُ ِد َل منه حرف ،أو أن هذا املسموع أو احملفوظ أو املكتوب أو املنزل ليس هو القرآن،
وإمنا هو حكاية القرآن ،وغري القرآن ،أو قال :إن القرآن مل ينزل به جربيل صلى هللا عليه وسلم على
قلب حممد صلى هللا عليه وسلم ،أو أنه ليس هو كالم هللا تعاىل فهو كافر ،خارج عن دين اإلسالم؛
ألنه خالف كالم هللا عز وجل ،وسنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وإمجاع أهل اإلسالم (.)4

ويقول ابن قدامة :وَّل خالف بني املسلمني أمجعني أن من جحد آية ،أو كلمة متفقاً عليها أو حرفاً
متفقاً عليه أنه كافر (.)5

 -وإذا تقرر أوجه كون اإلنكار أو اَّلستهزاء ابلوحي من نواقض اإلْيان ،فإننا نسوق طرفاً من كالم

العلماء يف هذه املسألة كما يلي:

_________

((( )1معامل السنن)) مع ((سنن أيب داود)) ( ،)9 /5وانظر(( :جامع بيان العلم وفضله)) َّلبن عبد
الرب ( )91 /2و ((جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)302 /14
((( )2التمهيد)) (.)279 ،278 /4

((( )3الشفا)) ( )1105 - 1101 /2ابختصار.
((( )4الدرة فيما جيب اعتقاده)) (ص ،)221 ,220وانظر قريباً من هذا الكالم يف(( :احمللى)) (/1
 ،)39 ,16 ,15و ((الفصل)) (.)40 /5

((( )5حكاية املناظرة يف القرآن مع بعض أهل البدعة)) (ص.)33
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قال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه :من كفر حبرف من القرآن فقد كفر به كله (.)1

وقال عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه :من كفر حبرف منه فقد كفر به أمجع (.)2

وقال عبدهللا بن املبارك :من كفر حبرف من القرآن فقد كفر ،ومن قالَّ :ل أؤمن هبذه الالم فقد كفر
(.)3

ويقول ابن بطة :وكذلك وجوب اإلْيان والتصديق جبميع ما جاءت به الرسل من عند هللا ،وجبميع ما

قاله هللا عز وجل فهو ٌّ
َّلزم ،فلو أن رجالً آمن جبميع ما جاءت به الرسل إَّل شيئاً واحداً ،كان
حق ٌ

برد ذلك الشيء كافراً عند مجيع العلماء (.)4
ِبية أو ٍ
ويقول أيضاً :من كذب ٍ
حبرف من القرآن ،أو رد شيئاً مما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم
فهو كافر (.)5

وقال القاضي عياض :وكذلك من أنكر القرآن ،أو حرفاً منه ،أو غري شيئاً منه ،أو زاد فيه كفعل
الباطنية واإلمساعيلية ،أو زعم أنه ليس حبجة للنيب صلى هللا عليه وسلم ،أو ليس فيه حجة وَّل

معجزة ،كقول هشام الغوطي ،ومعمر الضمري ،أنه َّل يدل على هللا ،وَّل حجة فيه لرسوله َّ ...ل

حمالة يف كفرمها بذلك القول.
وكذلك من أنكر شيئاً مما نص فيه القرآن  -بعد علمه  -أنه من القرآن الذي يف أيدي الناس
ومصاحف املسلمني ،ومل يكن جاهالً ،وَّل قريب عهد ابإلسالم .)6( ...
وقال ابن جنيم :ويكفر إذا أنكر آيةً من القرآن ،أو سخر ٍ
ِبية منه إَّل املعوذتني ،ففي إنكارمها

اختالف ،والصحيح كفره .)7( ...

وجاء يف (الفتاوى البزازية) :إدخال القرآن يف املزاح ،والدعابة كفر؛ ألنه استخفاف به (.)8
ومجع حممد بن إمساعيل الرشيد احلنفي أقوال األحناف يف هذه املسألة ،فكان مما أورده:

ويف (اخلالصة) :من قرأ القرآن على ضرب الدف والقضيب يكفر ،وكذا من مل يؤمن بكتاب من كتب

هللا تعاىل ،أو جحد وعداً أو وعيداً مما ذكره هللا تعاىل يف القرآن ،أو كذب شيئاً منه.

ويف (يتيمة الفتاوى) :من استخف ابلقرآن ،أو ابملسجد ،أو بنحوه مما يعظم يف الشرع كفر.

ويف (جواهر الفقه) :من قيل له :أَّل تقرأ القرآن ،أو أَّل تكثر قراءته؟ فقال :شبعت أو كرهت ،أو

أنكر آية من كتاب هللا ،أو عاب شيئاً من القرآن ،أو أنكر املعوذتني من القرآن غري مؤول كفر.

ويف (الفتاوى الظهريية) :من قرأ آيةً من القرآن على وجه اهلزل يكفر (.)9
وذكر النووي أن من جحد آيةً من القرآن على وجه اهلزل يكفر (.)10
_________

((( )1حكاية املناظرة يف القرآن مع بعض أهل البدعة)) (ص.)33
((( )2شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) لاللكائي (.)232 /2
((( )3جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)182 /4
((( )4اإلابنة الصغرى)) (ص.)211
((( )5اإلابنة الصغرى)) (ص.)201
((( )6الشفا)) ( )1077 ،1076 /2ابختصار.
((( )7البحر الرائق)) (.)131 /5

((( )8الفتاوى البزازية)) (.)338 /3
((( )9هتذيب رسالة البدر الرشيد يف األلفاظ املكفرات)) (ص )23 ،22ابختصار ،وانظر(( :شرح
الفقه األكرب)) ملال علي قاري (ص.)254 - 250

( )10انظر(( :روضة الطالبني)) ( ،)64 /10وانظر أيضاً(( :مغىن احملتاج)) للشربيين ( ،)135 /4و
((هناية احملتاج)) للرملي (.)395 /7
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وسئل ابن تيمية عن رجل لعن اليهود ،ولعن دينه وسب التوراة فهل جيوز ملسلم أن يسب كتاهبم أم
ُ

َّل؟ فأجاب :احلمد هلل ،ليس ألحد أن يلعن التوراة ،بل من أطلق لعن التوراة فإنه يستتاب فإن اتب
وإَّل قتل ،وإن كان ممن يعرف أهنا منزلة من عند هللا ،وأنه جيب اإلْيان هبا ،فهذا يقتل بشتمه هلا ،وَّل

تقبل توبته يف أظهر قويل العلماء .وأما إن لعن دين اليهود الذي هم عليه يف هذا الزمان فال أبس يف

سب التوراة اليت عندهم ِبا يبني أن قصده ذكر حتريفها
ذلك ،فإهنم ملعونون هم ودينهم ،وكذلك إ ْن َّ
مثل أن يقال :نسخ هذه التوراة مبدلة َّل جيوز العمل ِبا فيها ،ومن عمل اليوم بشرائعها املبدلة

واملنسوخة فهو كافر ،فهذا الكالم وحنوه حق َّل شيء على قائله ،وهللا أعلم.)1( .

ويقول يف موضع آخر :من زعم أن القرآن نقص منه آايت وكتمت  ...فال خالف يف كفره.)2( .
ِ
آايتِِه
كما أن ابن قدامة حكم ابلكفر على من استهزأ ِبايت هللا ( ،)3كما قال تعاىل :قُ ْل أَ ِابهلل َو َ
َوَر ُسولِ ِه ُكنتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزُؤو َن َّلَ تَـ ْعتَ ِذ ُرواْ قَ ْد َك َف ْرُمت بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم [التوبة]66 ,65:
ويقول البهويت :من جحد كتاابً من كتب هللا أو شيئاً منه ،أو استهزأ ابهلل تعاىل ،أو بكتبه أو رسله
ِ
آايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُكنتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزُؤو َن َّلَ تَـ ْعتَ ِذ ُرواْ قَ ْد َك َف ْرُمت بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم
فهو كافر ،لقوله تعاىل :قُ ْل أَ ِابهلل َو َ
[التوبة]66 ،65:

وكذا إن وجد منه امتهان للقرآن أو طلب تناقضه ،أو دعوى أنه خمتلف أو مقدور على مثله أو
اشعا متص ِدعا ِمن َخ ْشي ِة َِّ
ِ
اَّلل
إسقاط حلرمته ،لقوله تعاىل :لَ ْو أ َ
َنزلْنَا َه َذا الْ ُق ْرآ َن َعلَى َجبَ ٍل لََّرأَيْـتَهُ َخ ً َ َ ً ْ َ
[احلشر]21:
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ريا [النساء.]82:
وقولهَ :ولَ ْو َكا َن م ْن عند غَ ِْري هللا لََو َج ُدواْ فيه ا ْختالَفًا َكث ً
ت ا ِإلنس وا ْْلِ من َعلَى أَن أيْتُواْ ِِبِثْ ِل َه َذا الْ ُقر ِ
ِ
اجتَمع ِ
آن َّلَ َأيْتُو َن ِِبِثْلِ ِه [اإلسراء]88:
وقوله :قُل لَّئ ِن ْ َ َ
ْ
َ
ُ َ
( )4نواقض اإلْيان القولية والعملية لعبد العزيز بن حممد بن علي العبداللطيف -بتصرف –
ص199

_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)200 /35
((( )2الصارم املسلول)) (ص )586ابختصار.
( )3انظر(( :املغىن)) (.)113 /10

((( )4كشاف القناع)) ( )169 ،168 /6بتصرف .وانظر(( :غاية املنتهى)) ( ،)339 /3و
((املبدع)) (.)171 /9
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املبحث الرابع :بغض أو كراهية بعض ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم
البغض والكراهة ضد احملبة ،واحملبة شرط من شروط َّل إله إَّل هللا (وأصل كل فعل وحركة يف العامل من

احلب واإلرادة ،فهو أصل كل فعل ومبدؤه ،كما أن البغض والكراهة مانع وصاد لكل ما انعقد بسببه
ومادته ،فهو أصل كل ترك) ( ،)1واحملبة املقصودة  ...إخالص احملبة هلل عز وجل ،فال يكون له
شريك يف احلب ،وحمبة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم تستلزم حمبة أوامره وفعلها ،وبغض وكراهية ما
هنى عنه وتركه ،وحمبة أوليائه ،وضد ذلك كراهية وبغض أوامره أو بعضها ،وحمبة معاصيه ،وبغض

أوليائه وحمبة أعدائه.

ط أَ ْع َما َهلُ ْم [حممد:
َحبَ َ
وكراهية احلق من صفات الكافرين ،قال تعاىل :ذَلِ َ
ك ِأب ََّهنُ ْم َك ِرُهوا َما أَنْـ َز َل هللاُ فَأ ْ

 ،]9كرهوا ما أنزل هللا من القرآن ،فلم يقبلوه ،بل أبغضوه (.)2
ِ
ْح ِق َكا ِرُهو َن [املؤمنون ،]70 :وقد وصف سبحانه
اء ُه ْم ِابحلَِق َوأَ ْكثَـ ُرُه ْم لل َ
وقال سبحانه :بَ ْل َج َ
املنافقني هبذه الصفة كما يف قوله تعاىلَ :وََّل َأيْتُو َن َّ ِ
س َاىل َوََّل يُـ ْن ِف ُقو َن إََِّّل َو ُه ْم َكا ِرُهو َن
الص َالةَ إ ََّّل َو ُه ْم ُك َ
ف رس ِ ِ
ِِ ِ
هللا وَك ِرهوا أَ ْن ُجي ِ
اه ُدوا ِأب َْم َواهلِِ ْم
ول َ ُ
َ
ِح املُ َخلَّ ُفو َن ِِبَْق َعده ْم خ َال َ َ ُ
[التوبة ،]54 :وقال سبحانه :فَر َ
يل ِ
َوأَنْـ ُف ِس ِه ْم ِيف َسبِ ِ
هللا [ ...التوبة.]81 :
فقد كرهوا اْلهاد بسبب ما يف قلوهبم من النفاق ( ،)3ولذلك ذكر األئمة  .....بغض أو كراهية ما
جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم أو بعضه ،ضمن أقسام النفاق األكرب.

والبغض والكراهة ينافيان عمل القلب من وجهني:
األول :أن فيه إخالَّلً بشرط احملبة والتعظيم هلل عز وجل ،وحمبة أوامره ،وأوامر رسوله صلى هللا عليه
َّ

وسلم.

الثاينَّ :
أن فيه تركاً للقبول واَّلنقياد والتسليم ألن ذلك مقتضى احملبة ،ولذلك كفر العلماء من اتصف
هبذه الصفة( ،ألنه يعرتف هلل ورسوله بكل ما أخرب به ويصدق بكل ما يصدق به املؤمنون ،لكنه يكره

ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته ملراده ومشتهاه ،ويقول :أَن َّل أقر بذلك وَّل ألتزمه ،وأبغض
هذا احلق وأنفر عنه ... ،وتكفري هذا معلوم ابَّلضطرار من دين اإلسالم ،والقرآن مملوء من تكفري

مثل هذا النوع  ،)4( ) ...وجاء يف شرح اإلقناع( :قوله :أو كان مبغضاً ملا جاء به الرسول ،ومل

يشرك ابهلل ،لكن أبغض السؤال عنه ودعوة الناس إليه ،كما هو حال من يدعي العلم ويقرر أنه دين
هللا ورسوله ويبغضونه أكثر من بغض دين اليهود والنصارى ،بل يعادون من التفت إليه ،وحيلون دمه
وماله ،ويرمونه عند احلاكم  ) ...إىل أن يقول( :والتكفري ابَّلتفاق فيمن أبغض النهي عنه ،وأبغض

األمر ِبعاداة أهله ،ولو مل يتكلم وينصر ،فكيف إذا فعل ما فعل .)5( ) ...
_________

((( )1قاعدة يف احملبة)) (ص.)7 :

( )2انظر ((تفسري السعدي)) (.)67 /7
( )3انظر(( :فتح القدير)) (.)388 /2
((( )4الصارم املسلول)) (ص ،)524 :وانظر ((جمموع الفتاوى)) ( ،)108 /14و ((قاعدة يف
احلبة)) (ص.)193 :

((( )5جمموعة الشيخ القسم الثالث)) (ص ،)62 :وانظر ((الكلمات النافعة)) (ص.)79 :
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لكن ينبغي التفريق بني الكره والنفور الطبعي ،وبني الكره اَّلعتقادي ،قال الراغب رمحه هللا( :الكره

املشقة اليت تنال اإلنسان من خارج فيما حيمل عليه إبكراه ،والكره ما يناله من ذاته وهو يعافه،

وذلك على ضربني ،أحدمها :ما يعاف من حيث الطبع ،والثاين :ما يعاف من حيث العقل أو الشرع،
وهلذا يصح أن يقول اإلنسان يف الشيء الواحد إين أريده وأكرهه ِبعىن إين أريده من حيث الطبع

ِ
ب
وأكرهه من حيث الشرع ،أو أريده من حيث العقل أو الشرع وأكرهه من حيث الطبع ،وقولهُ :كت َ
َعلَي ُكم ِ
ال َو ُه َو ُك ْرهٌ لَ ُك ْم [البقرة ]216 :أي تكرهونه من حيث الطبع) ( ،)1وقال اإلمام البغوي
القتَ ُ
ْ ُ
رمحه هللا( :وهو كره لكم ،أي شاق عليكم ،قال بعض أهل املعاين :هذا الكره من حيث نفور الطبع
عنه ملا فيه من مؤنة املال ومشقة النفس وخطر الروحَّ ،ل أهنم كرهوا أمر هللا تعاىل  ،)2( ) ...وقال
اإلمام القرطيب رمحه هللا( :وإمنا كان اْلهاد كرهاً ألن فيه إخراج املال ومفارقة الوطن واألهل،

والتعرض ابْلسد للشجاج واْلراح وقطع األطراف وذهاب النفس ،فكانت كراهيتهم لذلكَّ ،ل أهنم

كرهوا فرض هللا تعاىل) ( ،)3وبني اإلمام ابن القيم رمحه هللا أن الكره َّل ينايف الرضى والتسليم فقال:
(وليس من شرط الرضى أن َّل حيس ابألمل واملكاره ،بل أن َّل يعرتض على احلكم وَّل يتسخطه ،وهلذا

أشكل على بعض الناس الرضى ابملكروه ،وطعنوا فيه :وقالوا :هذا ممتنع على الطبيعة ،وإمنا هو
الصرب ،وإَّل فكيف جيتمع الرضى والكراهة؟ ومها ضدان ،والصواب :أنه َّل تناقض بينهما ،وأن

وجود التأمل وكراهة النفس له َّل ينايف الرضى ،كرضى املريض بشرب الدواء الكريه ،ورضى الصائم يف

اليوم الشديد احلر ِبا يناله من أمل اْلوع والظمأ ،ورضى اجملاهد ِبا حيصل له يف سبيل هللا من أمل اْلراح

وغريها  .)4( ) ...نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري عند السلف حملمد بن عبد هللا بن علي

الوهييب –بتصرف – 177 /2
_________

((( )1املفردات)) (ص.)429 :
((( )2تفسري البغوي)) (.)246 /1
((( )3تفسري القرطيب)) (.)39 /3
((( )4مدارج السالكني)) (.)183 ،182 /2
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املبحث اخلامس :اعتقاد أن هدي غري النيب صلى هللا عليه وسلم أكمل وأفضل
قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب ومن اعتقد أن غري هدي النيب صلى هللا عليه وسلم أكمل من

هديه وأن حكم غريه أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.

قال الشارح حفظه هللا :من اعتقد أن هناك هدايً أحسن من هدي النيب صلى هللا عليه وسلم كأن

يقول :الفالسفة أو الصابئة أو الصوفية طريقتهم أحسن من طريقة حممد صلى هللا عليه وسلم فهذه

الطريقة فيها اهلداية أو مماثلة هلداية النيب صلى هللا عليه وسلم فهذا كافر؛ فإنه ليس هناك هدي

أحسن من هدي الرسول صلى هللا عليه وسلم؛ ألنه َّل ينطق عن اهلوى إمنا هو وحي يوحى فمن

قال :إن هناك هدايً أحسن من هدي الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أو مماثل له كأن يتدين
أو يطلب الطريق إىل هللا عن طريق الفالسفة أو طريق الفلسفة أو الصبو (الصابئة) أو التصوف أو

غري ذلك؛ فهذا كافر مرتد .وكذلك إذا اعتقد أن هناك حكماً أحسن من حكم النيب صلى هللا عليه
وعلى آله وسلم كأن يعتقد أن احلكم ابلقوانني أحسن من احلكم ابلشريعة فهذا مرتد إبمجاع

املسلمني .وكذلك إذا اعتقد أن احلكم ابلقوانني مماثل حلكم الشريعة يكفر أيضاً.
وكذلك إذا اعتقد أن احلكم ابلشريعة أحسن من احلكم ابلقوانني ,لكن جيوز احلكم ابلقوانني كأن
يقول :اإلنسان خمري جيوز له أن حيكم ابلقوانني ,وجيوز له أن حيكم ابلشريعة ,لكن الشريعة أحسن
فهذا يكفر إبمجاع املسلمني فاإلنسان ليس خمريا ,وهذا أنكر معلوماً من الدين ابلضرورة؛ فاحلكم
ابلشريعة هذا أمر واجب على كل ٍ
أحد وهذا يقول :إنه ليس بواجب وأنه جيوز لإلنسان أن حيكم
ابلقوانني فهذا يكفر ولو قال :إن أحكام الشريعة أحسن.

فعلى هذا إذا حكم ابلقوانني واعتقد أهنا أحسن من حكم الشريعة كفر.
وإذا حكم ابلقوانني واعتقد أهنا مماثلة حلكم الشريعة كفر.

وإذا حكم ابلقوانني واعتقد أن حكم الشريعة أحسن من احلكم ابلقوانني لكن جيوز احلكم ابلقوانني

كفر أيضاً.
ففي احلاَّلت الثالث كلها يكفر.

وهناك حالة رابعة إذا حكم ابلقوانني أو ابلقانون يف مسألة من املسائل أو يف قضية من القضااي وهو
يعتقد أن احلكم ابلشريعة هو الواجب ,وأنه َّل جيوز احلكم ابلقوانني ,وأنه َّل جيوز أن حيكم بغري ما
أنزل هللا وهو يعتقد أنه ظامل وأنه مستحق للعقوبة لكن غلبته نفسه وهواه وشيطانه فحكم بغري ما

أنزل هللا لشخص حىت ينفع احملكوم له أو حىت يضر احملكوم عليه ,فينفع احملكوم له؛ ألنه صديق له أو
قريب له ,أو جار له ,أو يضر احملكوم عليه ألنه عدو له ,وهو يعلم أن احلكم ِبا أنزل هللا واجب وأنه

مرتكب للمعصية هذا يكفر كفراً أصغر وَّل خيرج من امللة.

فيكون احلكم بغري ما أنزل هللا أربع حاَّلت ,ثالث حاَّلت يكفر فيها كفراً أكرب ,والرابعة يكفر كفراً
أصغر.
مسألة :حكم إزالة الشريعة كلها واحلكم ابلقوانني:

إذا كان سن القوانني كلها ,وأزال الشريعة كلها رأساً على عقب هذا بدل الدين ,وهذا ذهب مجع من

أهل العلم إىل أنه يكفر ألنه بدل دين هللا ,وهذا هو الذي أفىت به مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم

رمحه هللا مفيت الداير السعودية سابقاً قال :إن هذا بدل الدين رأساً على عقب ليس يف قضية من

القضااي ,إمنا بدل األحكام كلها فأزال الشريعة كلها وأبدهلا ابلقوانني يف كل صغرية وكبرية.

وذهب مساحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن ابز رمحه هللا إىل أنه أيضاً ولو بدل الدين َّل بد أن يعتقد

أنه جيوز احلكم ابلقوانني حىت تقوم عليه احلجة .إذاً هذه هي احلالة اخلامسة وهي :إذا بدل الدين.
وهناك حالة سادسة وهي :أن احلاكم الشرعي إذا بذل وسعه ,واستفرغ جهده يف تعرف احلكم

الشرعي لكن أخطأ وحكم بغري ما أنزل هللا خطأً فهذا ليس كافراً وَّل عاصياً بل هو جمتهد له أجر

واحد لقول النيب صلى هللا عليه وسلم ((إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران ,وإذا اجتهد فأخطأ

فله أجر)) ( )1فهذا خطأه مغفور وله أجر على اجتهاده .وإذا بذل وسعه وأصاب احلق فله أجران

أجر اَّلجتهاد وأجر اإلصابة .تبصري األَنم بشرح نواقض اإلسالم لعبد العزيز الراجحي ص 35
_________

( )1رواه البخاري ( ،)7352ومسلم ( )1716بلفظ( :إذا حكم احلاكم) .من حديث عمرو بن
العاص رضي هللا عنه.
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املبحث السادس :كفر من سوغ اتباع شريعة غري شريعة حممد صلى هللا عليه وسلم
نسخت شريعة حممد صلى هللا عليه وسلم مجيع الشرائع السابقة عليها  ..فيحرم بل يكفر كل من
سوغ اتباع شريعة سابقة منسوخة فضالً عن أن يسوغ اتباع شريعة قانونية أرضية من شرائع الناس
َّ

فهذا أشد كفراً وردة عن اإلسالم.

نص كالم شيخ اإلسالم يف املسألة :قال – رمحه هللا ( :-ومعلوم ابَّلضطرار من دين املسلمني

سوغ اتباع شريعة غري شريعة حممد صلى هللا عليه وسلم فهو كافر)
وابتفاق مجيع املسلمني أن من َّ
(.)1

ذكر من نقل اإلمجاع من أهل العلم أو نص على املسألة ممن سبق شيخ اإلسالم :قال اإلمام ابن حزم

– رمحه هللا ( :-نسخ عز وجل ِبلته كل ملة وألزم أهل األرض جنهم وإنسهم اتباع شريعته اليت بعثه
هبا وَّل يقبل من أحد سواها) (.)2

وهذا أمر مقرر ومعروف عند أهل اإلسالم  ..واْلهل به جهل ابلدين كله ،ومن سوغ اتباع شريعة

غري شريعة اإلسالم سواء كانت من الشرائع السابقة احملرفة واملنسوخة ،أو كانت من الشرائع احلادثة
األرضية ،فهو كافر َّل يقبل هللا منه صرفاً وَّل عدَّلً .والعلم بذلك ضرورة من ضرورايت هذا الدين ..
وهلذا قدم شيخ اإلسالم نقله لإلمجاع عليها بقوله( :ومعلوم ابَّلضطرار من دين املسلمني).

سوغ اتباع شريعة غري شريعة حممد صلى هللا عليه وسلم :حق
ذكر مستند اإلمجاع على كفر من َّ

التشريع هلل وحده  ..وقد بعث رسوله بشرعه وأمر الناس ابتباعه  ..وجعل اَّلتباع يف طريقه وهنجه،
فكل ما خيالف شرعه فهو ضالل وتيه ،واإلْيان بذلك أصل من أصول الدين – أن تعرف دينك –

وهو ما شرعه لك ربك يف حمكم كتابه أو على لسان نبيك  ..فمن أنكر هذا أو شك فيه أو رضي
اهلِيَّ ِة يـبـغُو َن ومن أَح ِ ِ
سوغ اتباع غري الشريعة فهو كافر أَفَحكْم ا ْْل ِ
ْما لَِق ْوٍم
غريه أو َّ
ُ َ َ
س ُن م َن هللا ُحك ً
َْ َ َ ْ ْ َ
ِ
ول فِإن تَـولَّواْ فَِإ َّن هللا َّلَ ُِحي م ِ
ِ
ين [آل عمران:
الر ُس َ
يعواْ هللاَ َو َّ
َ
يُوقنُو َن [املائدة ،]50 :قُ ْل أَط ُ
َْ
ب الْ َكاف ِر َ
سوغ اتباع شريعة غري شريعة حممد صلى هللا عليه وسلم فقد توىل عن طاعة هللا
 ،]32وكل من َّ
ورسوله  ..ومن توىل عن طاعة هللا ورسوله فهو من الكافرين ،بل يقسم هللا عز وجل على عدم إْيان
ِ
ىت
من مل حيكم النيب صلى هللا عليه وسلم فيما شجر بينه وبني الناس فيقول :فَالَ َوَربِ َ
ك َّلَ يُـ ْؤمنُو َن َح ََّ
ُحي ِكم َ ِ
يما َش َج َر بَـ ْيـنَـ ُه ْم [النساء ]65 :فكيف من يسوغ اتباع شريعة أخرى غري شريعة حممد
وك ف َ
َ ُ
صلى هللا عليه وسلم!! .املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع جملموعة مؤلفني – ص:

805

_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)524 /28
((( )2احمللى)) (.)8 /1
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املبحث السابع :من استهزأ بشي ٍء جاء به النيب صلى هللا عليه وسلم
من هزل ابهلل أو ِبايته الكونية أو الشرعية أو برسله؛ فهو كافر ،ألن منافاة اَّلستهزاء لإلْيان منافاة
عظيمة.

كيف يسخر ويستهزئ أبمر يؤمن به؟! فاملؤمن ابلشيء َّلبد أن يعظمه وأن يكون يف قلبه من تعظيمه

ما يليق به.

والكفر كفران :كفر إعراض ،وكفر معارضة ،واملستهزئ كافر كفر معارضة ،فهو أعظم ممن يسجد
ورب كلمة أوقعت بصاحبها البالء بل واهلالك وهو َّل يشعر،
لصنم فقط ،وهذه املسألة خطرية جداًُ ،
فقد يتكلم اإلنسان ابلكلمة من سخط هللا عز وجل َّل يلقي هلا ابَّلً يهوي هبا يف النار.

فمن استهزأ ابلصالة ولو َنفلة ،أو ابلزكاة ،أو الصوم ،أو احلج ،فهو كافر إبمجاع املسلمني ،كذلك
من استهزأ ابآلايت الكونية أبن قال مثالً :إن وجود احلر يف أايم الشتاء سفه ،أو قال :إن وجود الربد

يف أايم الصيف سفه ،فهذا كفر خمرج عن امللة ،ألن الرب عز وجل كل أفعاله مبنية على احلكمة وقد

َّل نستطيع بلوغها بل َّل نستطيع بلوغها.
مث اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن سب هللا أو رسوله أو كتابه :هل تقبل توبته؟ على قولني:

القول األول :أهنا َّل تقبل ،وهو املشهور عن احلنابلة ،بل يقتل كافراً ،وَّل يصلى عليه ،وَّل يدعى له
ابلرمحة ،ويدفن يف حمل بعيد عن قبور املسلمني ،ولو قال :إنه اتب أو إنه أخطأ ،ألهنم يقولون :إن
هذه الردة أمرها عظيم وكبري َّل تنفع فيها التوبة.

وقال بعض أهل العلم :إهنا تقبل إذا علمنا صدق توبته إىل هللا ،وأقر على نفسه ابخلطأ ،ووصف هللا
تعاىل ِبا يستحق من صفات التعظيم ،وذلك لعموم األدلة الدالة على قبول التوبة ،كقوله تعاىل :قُ ْل َاي
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اد َّ ِ
ِ ِ
ِ
ور
ين أ ْ
َس َرفُوا َعلَى أَنْـ ُفس ِه ْم َّل تَـ ْقنَطُوا م ْن َر ْمحَة هللا إِ َّن هللاَ يَـ ْغف ُر ال مذنُ َ
وب َمج ًيعا إِنَّهُ ُه َو الْغَ ُف ُ
ي الذ َ
عبَ َ
َّ ِ
يم [الزمر ،]53:ومن الكفار من يسبون هللا ،ومع ذلك تقبل توبتهم.
الرح ُ

وهذا هو الصحيح ،إَّل أن ساب الرسول صلى هللا عليه وسلم تقبل توبته وجيب قتله ،خبالف من

سب هللا ،فإهنا تقبل توبته وَّل يقتلَّ ،ل ألن حق هللا دون حق الرسول صلى هللا عليه وسلم ،بل ألن

هللا أخربَن بعفوه عن حقه إذا اتب العبد إليه أبنه يغفر الذنوب مجيعاً ،أما ساب الرسول صلى هللا
عليه وسلم ،فإنه يتعلق به أمران:

األول :أمر شرعي لكونه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ومن هذا الوجه تقبل توبته إذا اتب.
الثاين :أمر شخصي لكونه من املرسلني ،ومن هذا الوجه جيب قتله حلقه صلى هللا عليه وسلم ،ويقتل

بعد توبته على أنه مسلم ،فإذا قتل ،غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع املسلمني.

وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وقد ألف كتاابً يف ذلك امسه( :الصارم املسلول يف حكم قتل

ساب الرسول) ،أو (الصارم املسلول على شامت الرسول) ،وذلك ألنه استهان حبق الرسول صلى هللا

عليه وسلم ،وكذا لو قذفه ،فإنه يقتل وَّل جيلد.

فإن قيل :أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول صلى هللا عليه وسلم وقبل منه وأطلقه؟
أجيب :بلى ،هذا صحيح لكن هذا يف حياته صلى هللا عليه وسلم ،وقد أسقط حقه ،أما بعد موته،

فال ندري ،فننفذ ما نراه واجباً يف حق من سبه صلى هللا عليه وسلم.

فإن قيل :احتمال كونه يعفو عنه أو َّل يعفو موجب للتوقف؟

أجيب :إنه َّل يوجب التوقف ،ألن املفسدة حصلت ابلسب ،وارتفاع أثر هذا السب غري معلوم،

واألصل بقاؤه.

فإن قيل :أليس الغالب أن الرسول صلى هللا عليه وسلم عفا عمن سبه؟
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أجيب :بلى ،ورِبا كان يف حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم إذا عفا قد حتصل املصلحة ويكون يف
ذلك أتليف ،كما أنه صلى هللا عليه وسلم يعلم أعيان املنافقني ومل يقتلهم ،لئال يتحدث الناس أن

حممداً يقتل أصحابه ،لكن اآلن لو علمنا أحداً بعينه من املنافقني لقتلناه.

قال ابن القيم :إن عدم قتل املنافق املعلوم إمنا هو يف حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم فقط.
وقول هللا تعاىل :ولَئِن سأَلْتـهم لَيـ ُقولُ َّن إِ َّمنَا ُكنَّا َخنُوض ونَـلْعب قُل أَ ِاب َِّ
َّلل َوآ ََايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُك ْنـتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزئُو َن
َ ْ َ َُ ْ َ
ُ َ َ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ني
ََّل تَـ ْعتَ ِذ ُروا قَ ْد َك َف ْرُْمت بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم إِ ْن نَـ ْع ُ
ف َع ْن طَائَِفة م ْن ُك ْم نُـ َعذ ْ
ب طَائَِفةً ِأب ََّهنُ ْم َكانُوا ُْجم ِرم َ
[التوبة.]66 - 65:

قوله تعاىلَ :ولَئِ ْن َسأَلْتَـ ُه ْم اخلطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم ،أي :سألت هؤَّلء الذين خيوضون

ويلعبون ابَّلستهزاء ابهلل وكتابه ورسوله والصحابة.
ب أي :ما لنا قصد ،ولكننا خنوض ونلعب ،واللعب يقصد به اهلزء ،وأما
قوله :إِ َّمنَا ُكنَّا َخنُ ُ
وض َونَـل َْع ُ
اخلوض ،فهو كالم عائم َّل زمام له.
هذا إذا وصف بذلك القول ،وأما إذا مل يوصف به القول ،فإنه يكون اخلوض يف الكالم ،واللعب يف
اْلوارح.
ب :إِ َّمنَا :أداة حصر ،أي :ما شأننا وحالنا إَّل أننا خنوض ونعلب.
وقوله :إِ َّمنَا ُكنَّا َخنُ ُ
وض َونَـل َْع ُ
قوله :قُل أَ ِاب َِّ
َّلل َوآ ََايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُك ْنـتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزئُو َن اَّلستفهام لإلنكار والتعجب ،فينكر عليهم أن
ْ
يستهزئوا هبذه األمور العظيمة ،ويتعجب كيف يكون أحق احلق حمالً للسخرية؟
قوله :أَ ِاب َِّ
َّلل أي :بذاته وصفاته.

قوله :وآايته :مجع آية ،ويشمل :اآلايت الشرعية ،كاَّلستهزاء ابلقرآن ،أبن يقال :هذا أساطري األولني
ٍ
بشيء من الشرائع ،كالصالة والزكاة والصوم واحلج.
والعياذ ابهلل ،أو يستهزئ
واآلايت الكونية ،كأن يسخر ِبا قدره هللا تعاىل ،كيف أييت هذا يف هذا الوقت؟ كيف خيرج هذا الثمر

من هذا الشيء؟ كيف خيلق هذا الذي يضر الناس ويقتلهم؟ استهزاء وسخرية.
قولهَ :وَر ُسولِ ِه املراد هنا :حممد صلى هللا عليه وسلم.
قولهََّ :ل تَـ ْعتَ ِذ ُروا املراد ابلنهي :التيئيس ،أي :اهنهم عن اَّلعتذار تيئيساً هلم بقبول اعتذارهم.
قوله :قَ ْد َك َف ْرُْمت بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم أي :ابَّلستهزاء وهم مل يكونوا منافقني خالصني بل مؤمنني ،ولكن إْياهنم
ضعيف ،وهلذا مل ْينعهم من اَّلستهزاء ابهلل وآايته ورسوله.
ِ
ٍِ
ِ
ني.
قوله :إِ ْن نَـ ْع ُ
ف َع ْن طَائَِفة م ْن ُك ْم نُـ َعذ ْ
ب طَائَِفةً ِأب ََّهنُ ْم َكانُوا ُْجم ِرم َ

ف :ضمري اْلمع للتعظيم ،أي :هللا عز وجل.
نَـ ْع ُ
وقولهَ :ع ْن طَائَِف ٍة ِم ْن ُك ْم قال بعض أهل العلم :هؤَّلء حضروا وصار عندهم كراهيةً هلذا الشيء لكنهم
داهنوا فصاروا يف حكمهم ْللوسهم إليه ،لكنهم أخف ملا يف قلوهبم من الكراهة ،وهلذا عفا هللا عنهم
وهداهم لإلْيان واتبوا.
ِ
ب طَائَِفةً هذا جواب الشرط ،أيَّ :ل ْيكن أن نعفو عن اْلميع ،بل إن عفوَن عن طائفة،
قوله :نُـ َعذ ْ
فالبد أن نعذب اآلخرين.
ِ
ني الباء للسببية ،أي :بسبب كوهنم جمرمني ابَّلستهزاء وعندهم جرم والعياذ
قولهِ :أب ََّهنُ ْم َكانُوا ُْجم ِرم َ
ابهلل ،فال ْيكن أن يوفقوا للتوبة حىت يعفي عنهم.

ويستفاد من اآليتني:

 ...أن اَّلستهزاء ابهلل وآايته ورسوله من أعظم الكفر ،بدليل اَّلستفهام والتوبيخ.
أن اَّلستهزاء ابهلل وآايته ورسوله أعظم استهزاء وقبحاً ،لقوله :أَ ِاب َِّ
َّلل َوآ ََايتِِه َوَر ُسولِ ِه وتقدمي املتعلق يدل
على احلصر كأنه ما بقي إَّل أن تستهزئوا هبؤَّلء الذين ليسوا حمالً لالستهزاء ،بل أحق احلق هؤَّلء

الثالثة.

()459/6
أن املستهزئ ابهلل يكفر ،لقولهََّ :ل تَـ ْعتَ ِذ ُروا قَ ْد َك َف ْرُْمت بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم.

استعمال الغلظة يف حملها ،وإَّل فاألصل أن من جاء يعتذر يرحم ،لكنه هنا ليس أهالً للرمحة.
ف َع ْن طَائَِف ٍة ،وهذا أمر قد وقع ،فإن من هؤَّلء من عفي عنه
قبول توبة املستهزئ ابهلل؛ لقوله :إِ ْن نَـ ْع ُ

وهدي لإلسالم واتب هللا عليه ،وهذا دليل للقول الراجح أن املستهزئ ابهلل تقبل توبته ،لكن َّلبد
ُ
من دليل بني على صدق توبته ،ألن كفره من أشد الكفر أو هو أشد الكفر ،فليس مثل كفر

اإلعراض أو اْلحود.

نزل َعلَي ُكم ِيف ال ِ
ْكتَ ِ
اب أَ ْن إِذَا َِمس ْعتُ ْم
وهؤَّلء الذين حضروا السب مثل الذين سبوا ،قال تعاىلَ :وقَ ْد َ ْ ْ
ت َِّ
آاي ِ
وضوا ِيف ح ِد ٍ
يث غَ ِْريهِ إِنَّ ُك ْم إِ ًذا ِمثْـلُ ُه ْم
اَّلل يُ ْك َف ُر ِهبَا َويُ ْستَـ ْه َزأُ ِهبَا فَال تَـ ْق ُع ُدوا َم َع ُه ْم َح َّىت َخيُ ُ
َ
َ
[النساء ]140:وهم يستطيعون املفارقة ،والنيب صلى هللا عليه وسلم امتثل أمر هللا بتبليغهم ،حىت إن
الرجل الذي جاء يعتذر صار يقول له :أَ ِاب َِّ
َّلل َوآ ََايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُك ْنـتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزئُو َن ََّل تَـ ْعتَ ِذ ُروا قَ ْد َك َف ْرُْمت بَـ ْع َد
إِْيَانِ ُك ْم [التوبة ،]66 - 65:وَّل يزيد على هذا أبداً مع إمكان أن يزيده توبيخاً وتقريعاً.
عن ابن عمر وحممد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة ،دخل حديث بعضهم يف بعض :أنه قال رجل يف
غزوة تبوك :ما رأينا مثل قرائناً هؤَّلء ،أرغب بطوَنً ،وَّل أكذب ألسناً ،وَّل أجنب عن اللقاء (يعين

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه القراء) .فقال له عوف بن مالك :كذبت ،ولكنك منافق،

ألخربن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فذهب عوف إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليخربه،

فوجد القرآن قد سبقه ،فجاء ذلك الرجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد ارحتل وركب

َنقته ،فقال :اي رسول هللا! إمنا كنا خنوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق .قال ابن
ِ
بنسعة َنقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وإن احلجارة تنكب رجليه،
عمر :كأين أنظر إليه متعلقاً
وهو يقول :إمنا كنا خنوض ونلعب .فيقول له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أَ ِاب َِّ
َّلل َوآ ََايتِِه َوَر ُسولِ ِه
ُك ْنـتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزئُو َن [التوبة ،]67:ما يلتفت إليه وما يزيده عليه (.)1

قوله( :ما رأينا) حتتمل أن تكون بصرية ،وحتتمل أن تكون علمية قلبية.

قوله( :مثل قرائنا)  ..واملراد هبم الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه.
قوله( :أرغب بطوَنً)  ..أي :أوسع ،وإمنا كانت الرغبة هنا ِبعىن :السعة ،ألنه كلما اتسع البطن رغب

اإلنسان يف األكل.

قوله( :وَّل أكذب ألسناً) الكذب :هو اإلخبار خبالف الواقع ،واأللسن :مجع لسان ،واملراد :وَّل
أكذب قوَّلً ،واللسان يطلق على القول كثرياً يف اللغة العربية ،كما يف قوله تعاىلَ :وَما أ َْر َسلْنَا ِم ْن
ول إَِّل بِلِس ِ
ر ُس ٍ
ان قَـ ْوِم ِه [إبراهيم ]4:أي :بلغتهم.
َ
َ
_________
( )1رواه الطربي يف ((تفسريه)) ( ،)333 /14وابن أيب حامت يف ((تفسريه)) (.)313 /7
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قوله( :وَّل أجنب عند اللقاء) اْلنب :هو خور يف النفس ْينع املرء من اإلقدام على ما يكره ،فهو خلق
نفسي ذميم ،وهلذا كان النيب صلى هللا عليه وسلم يستعيذ منه ( )1ملا حيصل فيه من اإلحجام عما
ينبغي اإلقدام إليه ،فلهذا كان صفة ذميمة ،وهذه األوصاف تنطبق على املنافقني َّل على املؤمنني،

فاملؤمن أيكل ِبع ٍي واحد :ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ،والكافر أيكل بسبعة أمعاء،

واملؤمن أصدق الناس لساَنً وَّلسيما النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ،فإن هللا وصفهم ابلصدق
ِ ِ
ضال ِمن َِّ
ِ ِ ِ
ِِ
اج ِر َّ ِ
ِ
ض َو ًاَن
اَّلل َوِر ْ
ين أُ ْخ ِر ُجوا م ْن داي ِره ْم َوأ َْم َواهل ْم يَـ ْبـتَـغُو َن فَ ْ َ
ين الذ َ
يف قوله :ل ْل ُف َق َراء ال ُْم َه َ
الص ِ
ص ُرو َن َّ
ادقُو َن [احلشر.]8:
ك ُه ُم َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ أُولَئِ َ
َويَـ ْن ُ
اَّلل ي ْشه ُد إِ َّهنُم لَ َك ِ
اذبُو َن [احلشر ،]11:وجعل النيب
واملنافقون أكذب الناس ،كما قال هللا فيهمَ :و َُّ َ َ ْ
صلى هللا عليه وسلم الكذب من عالمات النفاق ( ،)2واملنافقون من أجنب الناس ،قال تعاىل:
ص ْي َح ٍة َعلَْي ِه ْم [ ..املنافقون ،]4:فلو مسعوا أحداً ينشد ضالته ،لقالوا :عدو عدو ،وهم
سبُو َن ُك َّل َ
َْحي َ
أحب الناس للدنيا ،إذ أصل نفاقهم من أجل الدنيا ومن أجل أن حتمي دماؤهم وأمواهلم وأعراضهم.
قوله( :كذبت) أي :أخربت خبالف الواقع ،ويف ذلك دليل على تكذيب الكذب مهما كان األمر،
وأن السكوت عليه َّل جيوز.

قوله( :ولكنك منافق) ألنه َّل يطلق هذه األوصاف على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه

رجل تسمى ابإلسالم إَّل منافق ،وهبذا يعرف أن من يسب أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

أنه كافر ،ألن الطعن فيهم طعن يف هللا ورسوله وشريعته.

فيكون طعناً يف هللا ،ألنه طعن يف حكمته ،حيث اختار ألفضل خلقه أسوأ خلقه.

وطعناً يف الرسول صلى هللا عليه وسلم :ألهنم أصحابه ،واملرء على دين خليله ،واإلنسان يستدل
على صالحه أو فساده أو سوء أخالقه أو صالحها ابلقرين.

وطعناً يف الشريعة :ألهنم الواسطة بيننا وبني الرسول صلى هللا عليه وسلم يف نقل الشريعة ،وإذا كانوا
هبذه املثابة ،فال يوثق هبذه الشريعة.

عليم ِبا يفعلون وِبا يريدون وِبا
قوله( :فوجد القرآن قد سبقه) أي :ابلوحي من هللا تعاىل ،وهللا ٌ
َّاس وََّل يست ْخ ُفو َن ِمن َِّ
ِ
ضى ِم َن
اَّلل َو ُه َو َم َع ُه ْم إِ ْذ يُـبَـيِتُو َن َما ََّل يَـ ْر َ
يبيتون ،قال تعاىل :يَ ْستَ ْخ ُفو َن م َن الن ِ َ َ ْ َ
َ
الْ َق ْو ِل [النساء.]108:
قوله( :وقد ارحتل وركب َنقته) الظاهر أن هذا من ابب عطف التفسري ،ألن ركوب الناقة هو

اَّلرحتال.

قوله( :كأين أنظر إليه) كأن إذا دخلت على مشتق ،فهي للتوقع ،وإذا دخلت على جامد ،فهي
للتشبيه ،وهنا دخلت على جامد ،واملعىن :كأنه اآلن أمامي من شدة يقيين به.

قوله( :بنسعة) هي احلزام الذي يربط به الرحل.

قوله( :واحلجارة تنكب رجليه) أيْ :يشي واحلجارة تضرب رجليه وكأنه وهللا أعلم ْيشي بسرعة،

ولكنه َّل حيس يف تلك احلال ،ألنه يريد أن يعتذر.

قوله( :وما يزيده عليه) أيَّ :ل يزيده على ما ذكر من توبيخ امتثاَّلً ألمر هللا عز وجل ،وُكفي ابلقول

الذي أرشد هللا إليه نكاية وتوبيخاً.
فيه مسائل:

األوىل :وهي العظيمة :أن من هزل هبذا كافر .أي من هزل :ابهلل وآايته ورسوله.
_________

( )1عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :كنت أخدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا نزل،
فكنت أمسعه كثريا يقول(( :اللهم إىن أعوذ بك من اهلم واحلزن والعجز والكسل والبخل واْلنب

وضلع الدين وغلبة الرجال)) رواه البخاري (.)2893

( )2عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :آية املنافق ثالث إذا حدث
كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا اؤْتن خان)) رواه البخاري ( ،)33ومسلم (.)59
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الثانية :أن هذا هو تفسري اآلية فيمن فعل ذلك كائناً من كان .أي :سواء كان منافقاً أو غري منافق مث

استهزأ ،فإنه يكفر كائناً من كان .ا .هـ .القول املفيد على كتاب التوحيد حملمد بن صاحل بن عثيمني
30 /3 -

حكم من استهزأ ابلصالة أو املصلني وسائر العبادات:
فإذا استهزأ ابلصالة كفر ،أو استهزأ ابلزكاة كفر ،أو استهزأ ابلصوم كفر ،أو استهزأ ابملصلني؛ كأن

يسخر ابلصالة اليت يصليها املسلم كفر ،أو يستهزئ ابللحية ،كراهة ملا جاء به اإلسالم من األمر

إبعفاء اللحية ،فإنه يكفر؛ ألن هللا شرعها على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وشرع إعفاءها.

أما إذا سخر من الشخص لذاته أو لشخصه فال يكفر.
حكم من استهزأ ابْلنة والنار:

وكذلك إذا استهزأ ابْلنة أو النار ،فاْلنة ثواب للمؤمنني والنار عقاب للكافرين ،فإذا استهزأ وسخر،
وقال :ما اْلنة؟ وما النار؟ مستهزائ فإنه يكفر والعياذ ابهلل.
[حكم من استهزأ بثواب األعمال الصاحلة]:

ومن استهزأ بثواب األعمال الصاحلة؛ كمن مسع أو قرأ مثالً حديث أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :من قال سبحان هللا وحبمده .يف يوم مائة مرة ،حطت خطاايه ،وإن

كانت مثل زبد البحر)) ( .)1فاستهزأ هبذا الثواب وسخر به َّل أنه مل يصح عنده ،فإنه يكفر.
فإذا استهزأ بشيء من دين الرسول عليه الصالة والسالم ،أو استهزأ ابلثواب الذي أعده هللا

للمطيع ،أو أعده هللا على العمل الصاحل ،أو العقوبة اليت أعدها هللا للعاصي ،أو للكافر فإنه يكفر،
والدليل قول هللا تعاىل يف سورة التوبة :قُل أَ ِاب َِّ
َّلل َوآ ََايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُك ْنـتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزئُون ََّل تَـ ْعتَ ِذ ُروا قَ ْد َك َف ْرُْمت
ْ
بَـ ْع َد إِْيَانِ ُكم [التوبة ]66 - 65 :فأثبت هلم الكفر بعد اإلْيان .تبصري األَنم بشرح نواقض اإلسالم
لعبد العزيز الراجحي ص41
_________
( )1رواه البخاري (.)6405
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املبحث الثامن :تكذيب النيب صلى هللا عليه وسلم أو الشك يف رسالته
ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا بعض هذه الصور فقال( :فمن النفاق ما هو أكرب ،ويكون
صاحبه يف الدرك األسفل من النار ،كنفاق عبدهللا بن أُيب وغريه ،أبن يظهر تكذيب الرسول أو جحود
بعض ما جاء به ،أو بغضه ،أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه ،أو املسرة ابخنفاض دينه ،أو املساءة

بظهور دينه ،وحنو ذلك :مما َّل يكون صاحبه إَّل عدواً هلل ورسوله ،وهذا القدر كان موجوداً يف زمن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ومازال بعده ،بل هو أكثر منه على عهده .)1( ) ...

وقال يف موضع آخر( :فأما النفاق احملض الذي َّل ريب يف كفر صاحبه ،فأن َّل يرى وجوب تصديق
الرسول صلى هللا عليه وسلم فيما أخرب به ،وَّل وجوب طاعته فيما أمر به ،وإن اعتقد مع ذلك أن

الرسول عظيم القدر  -علماً وعمالً  -وأنه جيوز تصديقه وطاعته لكنه يقول :إنه َّل يضر اختالف
امللل إذا كان املعبود واحداً ،ويرى أنه حتصيل النجاة والسعادة ِبتابعة الرسول وبغري متابعته ،إما

بطريق الفلسفة والصبو ،أو بطريق التهود والتنصر )2( ) ...

ونقل هذه األنواع الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه هللا فقال ... :فأما النفاق اَّلعتقادي فهو ستة
أنواع ،تكذيب الرسول ،أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول ،أو بغض الرسول أبو بغض ما جاء به

الرسول ،أو املسرة ابخنفاض دين الرسول ،أو الكراهية ابنتصار دين الرسول ،فهذه األنواع الستة

صاحبها من أهل الدرك األسفل من النار ( )3فيتحصل مما ذكره هذان اإلمامان  -بعد دمج األنواع

املتشاهبة أو املتقاربة -مخس صفات أو أنواع وهي:

 - 1تكذيب الرسول صلى هللا عليه وسلم ،أو تكذيب بعض ما جاء به.
 - 2بغض الرسول صلى هللا عليه وسلم ،أو بغض ما جاء به.

 - 3املسرة ابخنفاض دين الرسول صلى هللا عليه وسلم ،أو الكراهية ابنتصار دين الرسول صلى هللا
عليه وسلم.

 - 4عدم اعتقاد وجوب تصديقه فيما أخرب.
 - 5عدم اعتقاد وجوب طاعته فيما أمر.

وابلنظر إىل اآلايت اليت ذكرت أحوال املنافقني ،وكالم املفسرين حوهلاْ ،يكن أن يضاف إىل هذه
الصفات صفات أخرى وهي:

 - 6أذى الرسول صلى هللا عليه وسلم أو عيبه وملزه.
 - 7مظاهرة الكافرين ومناصرهتم على املؤمنني.

 - 8اَّلستهزاء والسخرية ابملؤمنني ألجل إْياهنم وطاعتهم هلل ولرسوله.
 - 9التويل واإلعراض عن حكم هللا وحكم رسوله صلى هللا عليه وسلم.

فالوقوع يف أي صفة من هذه الصفات خيرج من امللة ،وهذه الصفات أكثرها متعلق حبق الرسول

صلى هللا عليه وسلم ،يقول شيخ اإلسالم رمحه هللا ... :فالنفاق يقع كثرياً يف حق الرسول ،وهو أكثر

ما ذكره هللا يف القرآن من نفاق املنافقني يف حياته  )4( ...نواقض اإلْيان اَّلعتقادية حملمد بن عبدهللا
بن علي الوهييب – ص316 :
_________
((( )1جمموع الفتاوى)) (.)434 /28
((( )2اإلْيان األوسط)) (ص.)180
((( )3جمموعة التوحيد)) (ص.)7
((( )4اإلْيان األوسط)) (ص ،)181وانظر(( :اإلْيان)) (ص.)285
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املبحث التاسع :كفر من أقر بنبوة بعض األنبياء دون بعض
من املسلَّم به أن الرسل كلهم متفقون يف أصل الدين ،فلزم من ذلك أن من أقر بنبوة البعض دون
ع لَ ُكم ِمن ِ
الدي ِن َما
اآلخر فإنه كافر ابْلميع ،وذلك َّلتفاقهم مجيعاً يف أصل رسالتهم ،قال تعاىلَ :ش َر َ
َ
ِ
ك وما و َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
و َّ ِ
ين َوََّل تَـتَـ َف َّرقُوا
يم َوُم َ
صى بِه نُ ً
يسى أَ ْن أَق ُ
وحا َوالذي أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ َ َ َ
َ
يموا الد َ
ص ْيـنَا به إبْـ َراه َ
وسى َوع َ
فِ ِيه [الشورى.]13 :
نص كالم شيخ اإلسالم يف املسألة :قال – رمحه هللا ( :-املسلمون متفقون على كفر من أقر بنبوة

بعض األنبياء دون بعض) (.)1
ذكر من نقل اإلمجاع من أهل العلم أو نص على املسألة مما سبق شيخ اإلسالم:
ٍ
ِ
الرسل واألنبياء كلهم دينهم واحد بعثوا بعبادة هللا وحده َولََق ْد بَـ َعثْـنَا ِيف ُك ِل أ َُّمة َّر ُسوَّلً أَن ا ْعبُ ُدواْ هللاَ
[النحل ]36 :فمن كفر بواحد منهم فقد كفر ابآلخرين وهلذا كان اإلْيان هبم مجيعاً ركناً من أركان
اإلْيان الستة.

قال اإلمام ابن بطة العكربي – رمحه هللا ( :-اإلْيان والتصديق جبميع ما جاءت به الرسل من عند
هللا وجبميع ما قال هللا عز وجل فهو حق َّلزم فلو أن رجالً آمن جبميع ما جاءت به الرسل إَّل شيئاً
واحداً كان برد ذلك الشيء كافراً عند مجيع العلماء) ( .)2وهذا الكفر يف رد شيء واحد جاء به
الرسول ،فكيف فيمن كفر ابلرسول وكل ما جاء به  ..فكفره أظهر أوىل.

ذكر مستند اإلمجاع على كفر من أقر بنبوة بعض األنبياء دون بعض:
هلل ورسلِ ِه وي ِري ُدو َن أَن يـ َف ِرقُواْ بني ِ
ِ
َّ ِ
هللا َوُر ُسلِ ِه َوي ُقولُو َن نُـ ْؤِم ُن بِبَـ ْع ٍ
ض
َْ َ
ُ
ين يَ ْك ُف ُرو َن ِاب َ ُ ُ َ ُ
قال تعاىل :إِ َّن الذ َ
ِ ِ
ِ
ِ
َونَ ْك ُف ُر بِبَـ ْع ٍ
ين َع َذ ًااب
ك َسبِيالً أ ُْولَئِ َ
ني ذَلِ َ
ض َويُ ِري ُدو َن أَن يَـتَّخ ُذواْ بَ ْ َ
ك ُه ُم الْ َكاف ُرو َن َح اقا َوأَ ْعتَ ْد ََن ل ْل َكاف ِر َ
م ِهينًا [النساء ،]151 - 150 :قال ابن كثري – رمحه هللا ( :-من كفر بنيب من األنبياء فقد كفر
بسائر األنبياء ،فإن اإلْيان واجب بكل نيب بعثه هللا إىل أهل األرض ،فمن رد نبوته للحسد أو
العصبية أو التشهي تبني أن إْيانه ِبن آمن به من األنبياء ليس إْياَنً شرعياً ،إمنا هو عن غرض وهوى
وعصبية ،وهلذا قال تعاىل :إِ َّن الَّ ِذين ي ْك ُفرو َن ِاب ِ
هلل َوُر ُسلِ ِه فومسهم أبهنم كفار ابهلل ورسله أيَ :ويُ ِري ُدو َن
ََ ُ
ِ
أَن يـ َف ِرقُواْ بني ِ
ِ
ض َونَ ْك ُف ُر بِبَـ ْع ٍ
هللا َوُر ُسلِ ِه يف اإلْيان َوي ُقولُو َن نُـ ْؤم ُن بِبَـ ْع ٍ
ك
ني ذَلِ َ
ض َويُ ِري ُدو َن أَن يَـتَّخ ُذواْ بَ ْ َ
َْ َ
ُ
ِ
ِ
ك ُه ُم الْ َكاف ُرو َن َح اقا أي :كفرهم حمقق َّل
َسبِيالً أي :طريقاً ومسلكاً ،مث أخرب تعاىل عنهم ،فقال :أ ُْولَئ َ
حمالة ِبن ادعوا اإلْيان به ،ألنه ليس شرعياً ،إذ لو كانوا مؤمنني به لكونه رسول هللا آلمنوا بنظريه،
وِبن هو أوضح دليالً وأقوى برهاَنً منه ،أو نظروا حق النظر يف نبوته) ( .)3فبني هللا عز وجل أن
الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض أهنم هم الكافرون حقاً.
_________

((( )1منهاج السنة)) (.)433 /6

((( )2الشرح واإلابنة)) (ص.)211 :
((( )3تفسري ابن كثري)) (.)445 /2
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ِ ِِ
َّ ِ
ف يُـ ْؤتِي ِه ْم
ك َس ْو َ
َح ٍد ِم ْنـ ُه ْم أ ُْولَئِ َ
آمنُواْ ِابهلل َوُر ُسله َوَملْ يُـ َف ِرقُواْ بَ ْ َ
ني أ َ
ين َ
مث ذكر وصف املؤمنني َوالذ َ
أُجورهم وَكا َن هللا غَ ُف ِ
يما [النساء ]152 :فاملؤمنون يؤمنون برسل هللا وَّل يفرقون بني أحد منهم
ورا َّرح ً
ُ ً
ُ َُ ْ َ
وأهنم مجيعاً يدعون إىل عبادة هللا وحده َّل شريك له ،والكفر ِبا يعبد من دونه ،وأهنم بلغوا رساَّلت
هللا بصدق وأمانة ،وأن خاْتهم حممد بن عبد هللا ،نسخت شريعته مجيع الشرائع السابقة ،فنؤمن

جبميع األنبياء والرسل إمجاَّلً وندين بدين وشرعة حممد بن عبد هللا إمجاَّلً وتفصيالًَّ ،ل يقبل هللا بعد

بعثته ديناً سوى دينه.

ول ِِبَا أُن ِز َل إِلَي ِه ِمن َّربِ ِه والْم ْؤِمنو َن ُكلٌّ آمن ِاب ِ
هلل َوَمآلئِ َكتِ ِه َوُكتُبِ ِه َوُر ُسلِ ِه َّلَ نُـ َف ِر ُق
الر ُس ُ
آم َن َّ
َ ُ ُ
ْ
وقال تعاىلَ :
ََ
بني أ ٍ ِ
ِِ
ك ربَّـنَا وإِلَْي َ ِ
ِ
ري [البقرة ،]285:فمن كذب وكفر
َْ َ َ
َحد من مر ُسله َوقَالُواْ َمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا غُ ْف َرانَ َ َ َ
ك الْ َمص ُ

ِ
ني
ت قَـ ْو ُم نُ ٍ
بنيب واحد فقد كذب وكفر بسائر األنبياء ،قال تعاىل عن قوم نوحَ :ك َّذبَ ْ
وح ال ُْم ْر َسل َ
اه ْم [الفرقان ]37 :وهم إمنا كذبوا
[الشعراء ،]105 :وقال تعاىلَ :وقَـ ْوَم نُ ٍ
وح لَّ َّما َك َّذبُوا ال مر ُس َل أَ ْغ َرقـْنَ ُ
وكفروا بنوح عليه السالم ،لكن ملا كان تكذيب نيب واحد والكفر به ِبثابة من كذب وكفر بسائر
ِ
ني [الشعراء.]123 :
األنبياء ،قال تعاىل عنهمَ :ك َّذبُوا ال مر ُس َل [الفرقان ]37 :وَك َّذبَ ْ
ت َعا ٌد ال ُْم ْر َسل َ
ويف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أَن
أوىل الناس بعيسى بن مرمي يف الدنيا واآلخرة ،واألنبياء إخوة لعالت ،أمهاهتم شىت ودينهم واحد))

( .)1فيخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أن األنبياء دينهم واحد ،متفقون يف أصل دينهم ورسالتهم
وهو التوحيد  ..فمن كفر بواحد منهم كفر ابْلميع .املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية

اإلمجاع جملموعة مؤلفني – ص783 :
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3443ومسلم (.)2365
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املطلب األول :كفر وقتل من سب النيب صلى هللا عليه وسلم من املسلمني
من خصائص النيب صلى هللا عليه وسلم كفر وقتل من سبه  ..وهلذا عندما أغلظ رجل على أيب بكر
الصديق ،فقال أبو برزة األسلمي( :أَّل أضرب عنقه؟ فانتهره أبو بكر ،وقال :ما هي ألحد بعد

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم) (.)1

نص كالم شيخ اإلسالم يف املسألة :قال شيخ اإلسالم –رمحه هللا( :-إن الساب إن كان مسلماً فإنه

يكفر ويقتل بغري خالف) (.)2

ذكر من نقل اإلمجاع من أهل العلم أو نص على املسألة ممن سبق شيخ اإلسالم:
قال اإلمام إسحاق بن راهويه – رمحه هللا ( :-أمجع املسلمون على أن من سب هللا أو سب رسوله

صلى هللا عليه وسلم  ..أنه كافر بذلك وإن كان مقراً بكل ما أنزل هللا) (.)3

وقال اإلمام حممد بن سحنون – رمحه هللا ( :-أمجع العلماء على أن شامت النيب صلى هللا عليه وسلم
املتنقص له كافر ،والوعيد جار عليه بعذاب هللا له ،وحكمه عند األمة القتل ومن شك يف كفره

وعذابه كفر) (.)4

وقال ابن املنذر – رمحه هللا ( :-وأمجعوا على أن من سب النيب صلى هللا عليه وسلم أن له القتل)

(.)5

وقال ابن حزم – رمحه هللا( :-كل من آذى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو كافر مرتد يقتل
وَّلبد) (.)6

وقد نقل شيخ اإلسالم يف (الصارم املسلول) عن غري هؤَّلء حكايتهم لإلمجاع على قتل وتكفري شامت

الرسول صلى هللا عليه وسلم (.)7
ذكر مستند اإلمجاع على أن من سب النيب صلى هللا عليه وسلم من املسلمني فإنه يكفر ويقتل:
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ني
ين يُـ ْؤذُو َن النِ َّ
َّيب َويِ ُقولُو َن ُه َو أُذُ ٌن قُ ْل أُذُ ُن َخ ٍْري لَّ ُك ْم يُـ ْؤم ُن ِابهلل َويُـ ْؤم ُن لل ُْم ْؤمنِ َ
قال تعاىلَ :وم ْنـ ُه ُم الذ َ
ور ْمحةٌ لِلَّ ِذين آمنواْ ِمن ُكم والَّ ِذين يـ ْؤذُو َن رس َ ِ
هللا َهلم ع َذ ِ
َ َُ
ََ َ
ول ُ ْ َ ٌ
يم [التوبة ]61 :إىل قوله تعاىل :أََملْ
َُ
َْ َُ
اب أَل ٌ
ِ
َن لَهُ ََنر جهن ِ ِ
يـ ْعلَمواْ أَنَّهُ من ُحي ِ
ك ِْ
اد ِد هللاَ َوَر ُسولَهُ فَأ َّ
يم [التوبة.]63 :
يها ذَلِ َ
َّم َخال ًدا ف َ
َ َ
َ ُ
اخل ْز ُ
ي ال َْعظ ُ
َ ََ َ
فإيذاء رسول هللا بسبه وتنقصه حمادة هلل ورسوله ،وحكم هللا عز وجل ملن حيادد هللا ورسوله أبن له َنر
جهنم خالداً فيها ،واخللود للكافرين ،قال ابن جرير الطربي يف أتويل هذه اآلية( :إنه من حيارب هللا
ِ ِ
ورسوله ،وخيالفهما فيناوئهما ابخلالف عليهما فَأ َّ
يها َّ ..لبثاً فيها
َّم يف اآلخرة َخال ًدا ف َ
َن لَهُ ََن َر َج َهن َ

مقيماً إىل غري هناية) ( ،)8وهذا الوصف الذي ذكره اإلمام الطربي َّل يتحقق إَّل يف الكافرين فهم
الذين يقيمون يف النار إىل غري هناية.

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد ذكره لآلايت السابقة .. ( :دل ذلك على أن اإليذاء واحملادة كفر،

ألنه أخرب أن له َنر جهنم خالداً فيها ومل يقل :وهي جزاؤه ،وبني الكالمني فرق) (.)9
ِ
آايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُكنتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزُؤو َن َّلَ
وقال تعاىلَ :ولَئِن َسأَلْتَـ ُه ْم لَيَـ ُقولُ َّن إِ َّمنَا ُكنَّا َخنُ ُ
ب قُ ْل أَ ِابهلل َو َ
وض َونَـل َْع ُ
تَـ ْعتَ ِذ ُرواْ قَ ْد َك َف ْرُمت بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم [التوبة ]66 - 65 :اآلية ،فاَّلستهزاء برسول هللا كفر وردة بنص
القرآن ،فسب رسول هللا أعظم من اَّلستهزاء ملا فيه من التنقص واإليذاء العظيم له عليه الصالة
والسالم ،فهو كفر من ابب أوىل.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3443ومسلم (.)2365
((( )2الصارم املسلول)) (.)16 /2

( )3نقالً من كتاب ((الصارم املسلول)) (.)15 /2
( )4نقالً من كتاب ((الصارم املسلول)) (.)15 /2

((( )5اإلمجاع)) َّلبن املنذر (ص )76 :كتاب املرتد ،رقم.)720( :
((( )6احمللى)) (.)414 /11
((( )7الصارم املسلول)) (.)19 - 13 /2

((( )8تفسري الطربي)) (.)407 /6
((( )9الصارم املسلول)) (.)58 /2
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وقد ذكر ابن حزم يف كتابه احمللى وإبسناده فقال :حدثنا صمام َن عباس  ...عن عروة بن حممد عن
رجل بن بلقني قال(( :كان رجل يشتم النيب صلى هللا عليه وسلم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم:
من يكفيين عدواً يل؟ فقال خالد بن الوليد :أَن .فبعثه النيب صلى هللا عليه وسلم فقتله)))1( .

املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع جملموعة مؤلفني – ص799 :
ِ
إمجاع املسلمني على َّ
أن َّ
النيب صلى
وقد حكى أبو بكر الفارسي من
حد من يَسب َّ
أصحاب الشافعي َ
القتل كما أن َّ
ٌ
حممول
اإلمجاع الذي حكاه هذا
غريه اْلل ُد ( )2وهذا
حد من َس َّ
ُ
ب َ
هللا عليه وسلم ُ
ِ
النيب صلى هللا
إمجاع َّ
إمجاعهم على أن َس َّ
على ِ
اب َّ
الص ْد ِر األول من الصحابة والتابعني ،أو أنه أر َ
اد به َ
ِ
اض ،فقال :أمجعت األمةُ على قَـ ْتل
جيب قتلُه إذا كان مسلماً ،وكذلك قَـيَّ َده القاضي عيَ ٌ
عليه وسلم ُ
ِ
متنق ِ
صه من املسلمني وسابِه... ،
حترير القول يف حكم الساب:
وحترير القول فيهاَّ :
الساب إن كان مسلماً فإنه يَك ُف ُر ويُـ ْقتَ ُل بغري خالف ،وهو مذهب األئمة
أن
َّ

اه ْويَه وغريه ،وإن
األربعة وغريهم ... ،وممن حكى اإلمجاع على ذلك من األئمة  : ...إسحا ُق بن َر ُ
ِ
كان ِ
ذمياً فإنه يقتل أيضاً يف مذهب ٍ
وفقهاء احلديث ...
مذهب أمحد
وأه ِل املدينة ... ،وهو
مالك ْ
ُ
نصوص اإلمام أمحد:
مواضع متعددة .قال َح ْنـبَل :مسعت أاب عبدهللا يقول :ك مل من شتم النيب
ص أمح ُد على ذلك يف
وقد نَ َّ
َ
َّ
القتل ،وأرى أن يُقتل وَّل يُستتاب.
صلى هللا عليه وسلم أو تنقصه  -مسلماً كان أو كافراً  -فعليه ُ
أيت عليه
ض العه َد وأحدث يف اإلسالم َح َداثً مثل هذا ر ُ
قال :ومسعت أاب عبدهللا يقول :ك مل َمن نَـ َق َ
القتل ،ليس على هذا أ ْعطُوا العه َد ِ
والذ َّمة .وكذلك قال أبو الصقر :سألت أاب عبدهللا عن رجل من
النيب صلى هللا عليه وسلم ،ماذا عليه؟ قال :إذا قامت عليه البينة يقتل َم ْن شتم النيب
أهل َّ
الذمة شتم َّ
صلى هللا عليه وسلم ،مسلماً كان أو كافراً .روامها اخلَالَّل.
النيب صلى هللا عليه وسلم قال :يُقتل ،قيل له:
وقال يف رواية عبدهللا وأيب طالب وقد ُسئل عمن شتم َّ
النيب
فيه أحاديث؟ قال :نعم ،أحاديث منها:
ُ
شتم َّ
حديث األعمى الذي قَـتَ َل املرأة ،قال :مسعتها تَ ُ

النيب صلى هللا عليه وسلم فهو ُم ْرتَ ٌّد عن اإلسالم،
صلى هللا عليه وسلم ( ... )3وذلك أنه من شتم َّ

النيب صلى هللا عليه وسلم.
مسلم َّ
وَّل يشتم ٌ
_________

( )1رواه عبد الرزاق يف ((املصنف)) ( )237 /5عن عكرمة موىل ابن عباس رضي هللا عنهما
مرسالً .وصححه ابن حزم يف ((احمللى)) (.)413 /11

( )2تكملة ((اجملموع)) للمطيعي (.)427 /19

( )3رواه أبو داود ( ،)4361والنسائي ( ،)107 /7واحلاكم ( .)394 /4من حديث ابن عباس
رضي هللا عنهما .واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم

ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال ابن دقيق العيد يف ((اإلملام)) ( :)744 /2صحيح على طريقة

بعض أهل احلديث  -كما اشرتط على نفسه يف املقدمة  ،-وقال ابن حجر يف ((بلوغ املرام)) (ص:
 :)363رواته ثقات .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

()467/6

القتل،
زاد عب ُدهللا:
سألت أيب عمن شتم َّ
ُ
النيب صلى هللا عليه وسلم ،يُستتاب؟ قال :قد وجب عليه ُ
وَّل يُستتاب؛ خالد بن الوليد قَـتَ َل رجالً شتم النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يَ ْستَتِْبه( ،روامها) أبو بكر
النيب صلى هللا عليه وسلم ،قال :يُـ ْقتَ ُل ،قد
يف (الشايف) ،ويف رواية أيب طالب :سئل أمح ُد عمن شتم َّ
سألت أمحد عن ٍ
النيب صلى هللا عليه وسلم،
الع ْه َد .وقال حرب:
رجل من أهل الذمة شتم َّ
ُ
نَـ َق َ
ض َ
النيب صلى هللا عليه وسلم .روامها اخلَالَّل ،وقد نص على هذا يف (غري) هذه
قال :يقتل ،إذا شتم َّ
اْلواابت.
اختالف.
نص يف وجوب قتله ،ويف أنه قد نقض العهد ،وليس عنه يف هذا
ٌ
فأقوالُه كلمها ٌّ

متقدم ُه ْم ومتأخرهم ،مل خيتلفوا يف ذلك.
وكذلك ذَ َك َر عامةُ أصحابه
ُ
َن لَهُ ََنر جهن ِ ِ
ِ
يها َذ َ ِ
ي
َّم َخالداً ف َ
لك اخل ْز ُ
 ....قولُه سبحانه :أََملْ يَـ ْعلَ ُموا أنَّهُ َم ْن ُحيَادد هللاَ َوَر ُسولَهُ فَأ َّ َ َ َ َ
الع ِظيم [التوبة ،]63:فإنه م
يدل على َّ
أن أذى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُحمَ َّ
ادةٌ هلل ولرسوله؛ ألنه
َ
ِ
َّ ِ
قال هذهِ اآليةَ َ ِ
َّيب َويَـ ُقولُو َن ُه َو أُذُ ٌن [التوبة .]61:مث قال:
ين يُـ ْؤذُو َن النِ َّ
ب) قوله تعاىلَ :وم ْنـ ُه ُم الذ َ
(عق َ
َحيلِ ُفو َن ِاب َِّ
ضوهُ إِ ْن َكانُوا م ْؤِمنِني أََمل يـ ْعلَموا أَنَّهُ من ُحي ِ
اد ِد َّ
ضوُك ْم َو َّ
َح مق أَ ْن يُـ ْر ُ
َّلل لَ ُك ْم لِ ُْري ُ
ْ
َْ َ
اَّللَ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ أ َ
ُ َ َْ ُ
ورسولَهُ [التوبة ،]63 - 62:فلو مل يكونوا هبذا األذى ُحمَ ِ
يوع ُدوا َّ
أبن للمحاد َنر
ادين مل حيسن أن َ
ََ ُ

ٍ
َنر جهنَّم؛ لكنهم مل حيادوا ،وإمنا آ َذ ْوا ،فال
جهنَّم؛ ألنه ْيكن حينئذ أن يقال :قد علموا أن للمحاد َ
أن هذا الفعل َّلب َّد أن يندرج يف عموم احملادَّة؛ ليكون وعي ُد ِ
يكون يف اآلية وعي ٌد هلم؛ فعُلِم َّ
احملاد
ُ

ويلتئم الكال ُم.
وعيداً له
ُ
أن رسول ِ
م
احلاكم (صحيحه) إبسناد صحيح عن ابن عباس َّ
هللا صلى
ويدل على ذلك أيضاً ما روى
ُ
هللا عليه وسلم كا َن يف ِظ ِل حجرةٍ من حج ِرهِ ،و ِع ْن َده نَـ َفر ِمن ِ
ِ
سا ٌن
مني ،فَـ َق َ
املسل َ
ُ
َ ُ ٌ َ ْ
ُ َْ
ال(( :إنَّهُ َسيَأْتي ُك ْم إنْ َ
ول ِ
ني َش ْيطَ ٍ
يَـ ْنظُر إليكم بِ َع ْ ِ
هللا صلى هللا عليه
ان ،فَإذَا أ ََات ُك ْم فَال تُ َكلِ ُموهُ ،فَ َجاء َر ُج ٌل أ ْزَر ُق ،فَ َد َعاهُ َر ُس ُ
الرجل ،فَ َدعاهم فَحلَ ُفوا ِاب ِ
هلل َوا ْعتَ َذ ُروا إلَْي ِه
وسلم ،فَـ َق َ
الم تَ ْشتُ ُمين أنْ َ
الَ :ع َ
ت َوفُال ٌن َوفُال ٌن ،فانْطَلَ َق َّ ُ ُ َ ُ ْ َ
ِ
ِ
فأنزل هللا تعاىل :يوم يـ ْبـعثُـ ُهم َّ ِ
سبُو َن أ ََّهنُ ْم َعلَى َش ْي ٍء أََّل إِ َّهنُ ْم
ُ
َْ َ َ ُ
اَّللُ َمج ًيعا فَـيَ ْحل ُفو َن لَهُ َك َما َْحيل ُفو َن لَ ُك ْم َوَْحي َ
ِ
ِ
َّ
فعلم َّ
ين ُحيَادمو َن َّ
أن
اَّللَ َوَر ُسولَهُ [اجملادلةُ ]5:
ُه ُم الْ َكاذبُو َن [اجملادلة ،]18:مث قال بع َد ذلك :إِ َّن الذ َ
داخل يف احملادَّةِ)) (... )1
هذا ٌ
ادةً ِ
ِ
َّ ِ
ين ُحيَادمو َن َّ
وإذا كان األذى ُحمَ َّ
ني
هلل ولرسولِ ِه فقد َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ أُولَئِ َ
ك ِيف ْاألَذَل َ
قال هللاُ تعاىل :إِ َّن الذ َ
م
ِ
نب أ َََن َوُر ُسلِي إِ َّن َّ
ب َّ
الذليل ،وَّل
واألذل :أبل ُغ ِمن
ي َع ِز ٌيز [اجملادلة]21 - 20:
اَّللُ َألَ ْغلِ َ َّ
اَّللَ قَ ِو ٌّ
َكتَ َ
يكون َّ
دمه ومالُه معصوماً َّل يُ ْستَـبَاح
أذل حىت خياف على نفسه وماله إ ْن أظهر احملادَّة؛ ألنه (إ ْن) كان ُ
أبذل ... ،وأما اآلايت الدَّالة على كفر الشامت وقتله ،أو على أحدمها ،إذا مل يكن مع ِ
فليس َّ
اهداً -
َُ
إن كان مظهراً لإلسالم  -فكثرية ،مع أن هذا ُْجم َم ٌع عليه الصارم املسلول َّلبن تيمية  -بتصرف -
13 /2

_________
( )1رواه احلاكم ( ،)524 /2واحلديث :رواه أمحد ( .)3277( )350 /1قال احلاكم :هذا حديث
صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب.
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أذى الرسول صلى هللا عليه وسلم أو عيبه وملزه:
وهذا داخل يف سبه صلى هللا عليه وسلم ألن السب :هو الكالم الذي يقصد به اَّلنتقاص
واَّلستخفاف  )1( ....والعيب ،واللمز فيه انتقاص.
الص َدقَ ِ
ضوا َوإِ ْن َملْ يُـ ْعطَ ْوا ِم ْنـ َها إِ َذا ُه ْم
قال تعاىلَ :وِم ْنـ ُه ْم َم ْن يَـل ِْم ُز َك ِيف َّ
ات فَِإ ْن أُ ْعطُوا ِم ْنـ َها َر ُ

يَ ْس َخطُو َن [التوبة]58:

نزلت هذه اآلية يف ذي اخلويصرة التميمي حينما جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يقسم غنائم
حنني ،فقال :اعدل اي رسول هللا ،فقال(( :ويلك ،ومن يعدل إذ مل أعدل؟)) قال عمر بن اخلطاب:

دعين أضرب عنقه ،قال(( :دعه فإن له أصحاابً حيقر أحدكم صالته مع صالته وصيامه مع صيامه،
ْيرقون من الدين كما ْيرق السهم من الرمية))  ...قال أبو سعيد :أشهد مسعت من النيب صلى هللا

عليه وسلم ،وأشهد أن علياً قتلهم وأَن معه ،جيء ابلرجل على النعت الذي نعته النيب صلى هللا عليه
الص َدقَ ِ
ات (.)2
وسلم قال :فنزلت فيهَ :وِم ْنـ ُه ْم َم ْن يَـل ِْم ُز َك ِيف َّ
قال اإلمام الشوكاين يف تفسريها :قوله :ومنهم من يلمزك ،يقال :ملزه يلمزه :إذا عابه ،قال اْلوهري:

اللمز العيب ،وأصله اإلشارة ابلعني وحنوها ،ومعىن اآلية :ومن املنافقني من يعيبك يف الصدقات :أي

يف تفريقها وقسمتها (.)3
َّيب ويـ ُقولُو َن هو أُذُ ٌن قُل أُذُ ُن َخ ٍري لَ ُكم يـ ْؤِمن ِاب َِّ
ِ
َّ ِ
ٍ
َّلل َويُـ ْؤِم ُن
ين يُـ ْؤذُو َن النِ َّ َ َ
ْ ُْ ُ
َُ
وقال يف آية أخرىَ :وم ْنـ ُه ُم الذ َ
ْ
لِلْم ْؤِمنِني ور ْمحةٌ لِلَّ ِذين آمنوا ِمنْ ُكم والَّ ِذين يـ ْؤذُو َن رس َ ِ
اَّلل َهلم ع َذ ِ
يم [التوبة ]61:إىل قوله
َ َُ
ُ َ ََ َ
ول َّ ُ ْ َ ٌ
َُ
َْ َُ
اب أَل ٌ
ِ
َن لَهُ ََنر جهن ِ ِ
سبحانه :أََمل يـ ْعلَموا أَنَّهُ من ُحي ِ
ك ِْ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ فَأ َّ
اد ِد َّ
يم
يها ذَلِ َ
َّم َخال ًدا ف َ
َْ َ
َْ ُ
اخل ْز ُ
ي ال َْعظ ُ
َ ََ َ
[التوبة]63:

قال شيخ اإلسالم رمحه هللا :فعلم أن إيذاء رسول هللا حمادة هلل ولرسوله ألن ذكر اإليذاء هو الذي

اقتضى ذكر احملادة ،فيجب أن يكون داخالً فيه ،ولوَّل ذلك مل يكن الكالم مؤتلفاً ... ،ودل ذلك

على أن اإليذاء واحملادة كفر ألنه أخرب أن له َنر جهنم خالداً فيها  )4( ...وقال الشوكاين رمحه هللا

يف تفسري هذه اآلية :قوله :ومنهم؛ هذا نوع آخر مما حكاه هللا من فضائح املنافقني وقبائحهم ،وذلك
أهنم كانوا يقولون للنيب صلى هللا عليه وسلم على وجه الطعن والذم هو أذن ،قال اْلوهري :يقال

رجل أذن :إذا كان يسمع مقال كل أحد ،يستوي فيه الواحد واْلمع ومرادهم ،أقمأهم هللا ،أهنم إذا

آذوا النيب صلى هللا عليه وسلم وبسطوا فيه ألسنتهم ،وبلغه ذلك اعتذروا له وقبل ذلك منهم ،ألنه
يسمع كل ما يقال له فيصدقه ،وإمنا أطلقت العرب على من يسمع ما يقال له فيصدقه أنه أذن

مبالغة ،ألهنم مسوه ابْلارحة اليت هي آلة السماع ،حىت كأن مجلته أذن سامعة ... ،وإيذاؤهم له وهو

قوهلم ُه َو أُذُ ٌن ألهنم نسبوه إىل أنه يصدق كل ما يقال له وَّل يفرق بني الصحيح والباطل اغرتاراً منهم

حبلمه عنهم ،وصفحه عن خباايهم كرماً وحلماً وتغاضياً .)5( ...

وهذه اآلية واليت قبلها ذكرمها شيخ اإلسالم ضمن اآلايت الداَّلت على كفر شامت الرسول وقتله.

وذكر أن إيذاء الرسول وملزه من الصفات الدالة على نفاق صاحبها فقال رمحه هللا :وذلك أن اإلْيان
والنفاق ،أصله يف القلب ،وإمنا الذي يظهر من القول والفعل فرع له ودليل عليه ،فإذا ظهر من
الرجل شيء من ذلك ترتب احلكم عليه ،فلما أخرب سبحانه أن الذين يلمزون النيب صلى هللا عليه

وسلم ،والذين يؤذونه من املنافقني ،ثبت أن ذلك دليل على النفاق وفرع له ،معلوم أنه إذا حصل

فرع الشيء ودليله حصل أصل املدلول عليه ،فثبت أنه حيث ما وجد ذلك كان صاحبه منافقاً سواء

كان منافقاً قبل هذا القول أو حدث له النفاق هبذا القول ( )6وهذا السب من اإليذاء واللمز
واَّلستخفاف ٍ
مناف لعمل القلب من اَّلنقياد واَّلستسالم وحمال أن يهني القلب من قد انقاد له
وخضع واستسلم أو يستخف به ،فإذا حصل يف القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه
انقياد واستسالم ،فال يكون فيه إْيان ،وهذا هو بعينه كفر إبليس ،فإنه مسع أمر هللا فلم يكذب

رسوَّلً ولكن مل ينقد لألمر ومل خيضع له واستكرب عن الطاعة فصار كافرا ( .)7نواقض اإلْيان
اَّلعتقادية حملمد بن عبدهللا بن علي الوهييب – 161 /2

_________

((( )1الصارم املسلول)) (ص.)561 :

( )2رواه البخاري ( ،)6933ومسلم ( .)1064من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
((( )3فتح القدير)) (.)540 /2
((( )4الصارم املسلول)) (ص.)38 :
((( )5فتح القدير)) (.)546 /2

((( )6الصارم املسلول)) (ص.)35 :
((( )7الصارم املسلول)) (ص.)521 :
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أوَّلً :األدلة من القرآن على كفر ساب الرسول

الدليل األول :من القرآن على كفر الساب:
والذين
َّيب ويَـ ُقولُو َن ُه َو أُذُ ٌن قُ ْل أُذُ ُن َخ ٍْري لَ ُك ْم إىل قوله:
منها قوله تعاىلَ :وِم ْنـ ُه ُم الَّ ِذي َن يُـ ْؤذُو َن الن َّ
َ
ول ِ
هللا َهلُم َع َذاب أَلِيم إىل قوله :أََمل يـ ْعلَموا أَنْهُ من ُحي ِ
اد ِد هللاَ َوَر ُسولَهُ [التوبة،]63 - 61:
يُـ ْؤذو َن َر ُس َ
َْ َ
ْ
َْ ُ
ٌ ٌْ
فعلم أن إيذاء رسول هللا حمادَّة هلل ولرسوله؛ ألن ذكر اإليذاء هو الذي اقتضى ذكر احملادة ،فيجب
ُ

أن يكون داخالً فيه ،ولوَّل ذلك مل يكن الكالم مؤتلفاً إذا أمكن أن يقال :إنه ليس ِبحاد ،ودل ذلك

على أن اإليذاء واحملادَ ة كفر؛ ألنه أخرب أن له َنر جهنم خالداً فيها ،ومل يقل( :هي جزاؤه) ،وبني
ظ من جمرد الكفر،
الكالمني فَـ ْرق ،بل احملادَّة هي املعاداة واملشاقَّة ،وذلك كفر وحماربة؛ فهو أ ْغلَ ُ

فيكون املؤذي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كافراً ،عدواً ِ
هلل ورسوله ،حمارابً هلل ورسوله ،ألن احملادَّة
اشتقاقها من املباينة أبن يصري ك مل واحد منهما يف حد كما قيل :املشاقَّة :أن يصري كل منهما يف شق،
واملعاداة :أن يصري كل منهما يف ِع ْدوةٍ.

َّيب صلى هللا عليه وسلم فقال(( :من يك ِ
ويف احلديث َّ
ْفيين َع ُد ِوي؟)) (،)1
أن رجالً كان م
يسب الن َّ
َْ َ
وحينئذ فيكون كافراً حالل الدم؛ لقوله تعاىلِ َّ َّ :
ٍ
وهذا ظاهر قد تقدم تقريره،
ين ُحيَآدمو َن هللاَ
َ
إن الذ َ
ك يف األَذَلِني [اجملادلة ،]20:ولو كان مؤمناً معصوماً مل يكن أذل؛ لقوله تعاىل :و ِ
هلل العزةُ
َوَر ُسولَهُ أُولَئِ َ
َ
ِ
وللمؤم ْنني [املنافقون ]8:وقولهُ :كبِتُوا َكما ُكبِ َ َّ ِ
ولرس ِ
ين ِم ْن قَـ ْبلِ ِه ْم [اجملادلة ،]5:واملؤمن َّل
وله
َ
ُ
َ
ت الذ َ
ِ
ِ
واليوم اآلخ ِر
يُكبت كما ُكبت مكذبو الرسل قط ،وألنه قد قال تعاىلَّ :لَ جت ُد قوماً يُؤمنو َن ِابهلل ْ
حآد هللاَ َوَر ُسولَهُ [اجملادلة ،]22:فإذا كان من يُـ َواد َّ
من َّ
احملاد ليس ِبؤمن فكيف ابحملاد نفسه؟
يُوآدمو َن َ
وقد قيل :إن من سبب نزوهلا أن أاب قُ َحافَةَ شتم النيب صلى هللا عليه وسلم فأراد الصديق قتله ،وأن
ابن أ َُيب َّ
النيب صلى هللا عليه وسلم يف قتله لذلك،
ص النيب صلى هللا عليه وسلم ،فاستأذن ابنُه َّ
تنق َ
حالل الدم .وأيضاً فقد قطع هللا املواَّلة بني املؤمنني وبني ِ
فثبت أن َّ
احملادين هلل ورسوله
كافر ُ
احملاد ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
من َح َّ
آد هللاَ َوَر ُسولَه
واملعادين هلل ورسوله ،فقال تعاىلَّ :لَ َجت ُد قَـ ْوماً يُـ ْؤمنُو َن ِابهلل َواليَـ ْوم اآلخ ِر يُـ َوآدمو َن َ
ولو َكانُوا آابءهم [اجملادلة ،]22:وقال :اي أَيمـها الذين آمنُوا َّل تَـت ِ
اء تُـ ْل ُقو َن
َّخ ُذوا َع ُدوي َو َع َّ
َ َ
ْ
َ َ
َ َُ ْ
دوُك ْم أ َْولَيَ َ
إلي ِهم ابل ِ
فعلم أهنم ليسوا من املؤمنني.
ْمودَّة [املمتحنةُ ،]1:
ْ َ
ِ
ِ
اب
الء لَ َع َ
ذهبُ ْم يف ال مدنْـيَا َوَهلُ ْم يف اآلخ َرة َع َذ ُ
ب هللاُ َعلَْي ِه ُم ا ْْلَ َ
وأيضاً ،فإنه قال سبحانهَ :ولَ ْوَّل أَ ْن َكتَ َ
ِ
فإن هللا َش ِدي ُد ِ
ك أب ََّهنُم َشآقموا هللا ورسولَهُ ومن ي َ ِ
الع َق ِ
اب [احلشر.]4 - 3:
شآق هللاَ َّ َ
َ ََ ُ ََ ْ ُ
النَّار َذل َ ْ
شاقَّةَ هللا ورسوله ،واملؤذي
فجعل (سبب) استحقاقهم
العذاب يف الدنيا ولعذاب النار يف اآلخرة هو ُم َ
َ
شا ٌق ِ
ٍ
بعذاب من عنده،
هلل ورسوله  ...والعذاب هنا هو اإلهالك
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُم َ
أو أبيدينا ،وإَّل فقد أصاهبم ما دون ذلك من ذَ َهاب األموال وفراق األوطان.
_________

( )1رواه عبد الرزاق يف ((املصنف)) ( )237 /5عن عكرمة موىل ابن عباس رضي هللا عنهما
مرسالً.
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ك َإىل املَالَئِ َك ِة أَين َم َع ُك ْم إىل قولهَ :سأُل ِْقي يف قُـلُ ِ
ب
وقال سبحانه :إ ْذ يُـ ْو ِحي َربم َ
وب َ
الذين َك َف ُروا ال مر ْع َ
ض ِربوا ِم ْنـهم َك َّل بـنَ ٍ
ضربوا فَـو َق األ ْعنَ ِ
ذلك َّ
أبهنُ ْم َشاقموا هللاَ ورسولهُ [األنفال]13 - 11:
ان َ
اق وا ْ ُ ُ
فَا ْ ُ ْ
َ
فجعل إلقاء ال مرعب يف قلوهبم واألَمر بقتلهم ألجل مشاقَّتهم هلل ورسوله ،فكل من َّ
شاق هللا ورسوله
يستوجب ذلك.

شا ٌق ِ
واملؤذي للنيب ُم َّ
هلل ورسوله كما تقدم فيستحق ذلك .وقوهلمُ :ه َو أُذُن قال جماهد :هو أذُ ٌن
يقولون :سنقول ما شئنَا مث حنلف له فيصدقنا (... )1

قال بعض أهل التفسري :كان رجال من املنافقني يؤذون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويقولون ما َّل
س :بل نقول ما
ينبغي ،فقال بعضهمَّ :ل تفعلوا ،فإَن خناف أن يبلغه ما تقولون فيقع بنا ،فقال اْلُالَّ ُ
شئنا مث أنتيه فيصدقنا ،فإمنا حمم ٌد أذ ٌن سامعة ،فأنزل هللا هذه اآلية (.)2

اد أَ ْن
((من أ ََر َ
وقال ابن إسحاق :كان نَـ ْبـتَل بن احلارث الذي قال النيب صلى هللا عليه وسلم فيهَ :
يـ ْنظُر َإىل َّ ِ
ان فَـ ْليـ ْنظُر إِ َىل نَـ ْبـتَل ب ِن احلا ِر ِ
حديث النيب صلى هللا عليه وسلم إىل املنافقني،
ث)) ين مم
َ
َ
الش ْيطَ َ ْ
َ ْ
فقيل لهَّ :ل تَـ ْف َع ْل ،فقال :إمنا حممد أُذُنَ ،من حدثه شيئاً صدَّقه ،نقول ما شئنا مث أنتيه فنحلف له
فيصدقنا عليه ،فأنزل هللا هذه اآلية (.)3

وقوهلم :أُذُن قالوه ليبينوا أن كالمهم مقبول عنده ،فأخرب هللا أنه َّل ِ
يصدق إَّل املؤمنني ،وإمنا يسمع
اخلرب فإذا حلفوا له فعفا عنهم كان ذلك ألنه أُذن خريَّ ،ل ألنه صدَّقهم.

قال سفيان بن عُيَـ ْيـنَة :أُذن خري يقبل منكم ما أظهرمت من اخلري ومن القول ،وَّل يؤاخذكم ِبا يف
ض َّمنت هذه الكلمة نوع استهزاء واستخفاف.
ع سرائركم إىل هللا ،ورِبا تَ َ
قلوبكم ،ويَ َد ُ

فإن قيل :فقد روى نُعيم بن محاد ثنا حممد بن ثور عن يونُس عن احلسن قال :قال رسول هللا صلى
جتع ْل لفاج ٍر وَّل لفاسق عندي يداً وَّل نعمةً فإين وجدت فيما أوحيتَهَّ :لَ
هللا عليه وسلم(( :اللَّ ُه َّم َّل َ
هلل واليـوِم ِ
َِجت ُد قَـوماً يـ ْؤِمنو َن ِاب ِ
اآلخ ِر يُـ َوآدمو َن َم ْن َح َّ
آد هللاَ َوَر ُسولَهُ [اجملادلة .))]22:قال سفيان :يرون
ْ ُ ُ
َْ
أهنا أُنزلت فيمن خيالط السلطان ،رواه أبو أمحد العسكري (.)4
وظاهر هذا أن كل فاسق َّل تبتغي َمودَّته فهو حماد هلل ورسوله ،مع أن هؤَّلء ليسوا منافقني النفاق
ُ

املبيح للدَّم.

الدليل الثاين:

ِ
استَـ ْهزئُوا َّ
ِج َما
قوله سبحانهَْ :حي َذ ُر املُنَاف ُقو َن أَ ْن تُـنَـ َّز َل َعلَْي ِه ْم ُس ْوَرةٌ تُـنَـبِئُـ ُهم ِِبَا يف قُـلُوهبِِم قُ ِل ْ
إن هللاَ ُخمْر ٌ
َحتْ َذرون ولَئِن سألْتَـهم لَيـ ُقولُ َّن إِ َّمنَا ُكنَّا َخنوض ونَـلْعب قُل أَابهلل وآايتِِه ورس ِ
وله ُك ْنـتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزئُو َن َّل
َ ُْ َ
ََ ُ
ُ
ُ ُ َ ُ ْ
ٍِ
ِ
رمني [التوبة64:
رمت بَـ ْع َد ْإْيَانِ ُك ْم إِ ْن نَـ ْع ُ
تَـ ْعتَ ِذ ُروا قَ ْد َك َف ُْ
ف َع ْن طَائَِفة من ُك ْم نُـ َعذ ْ
ب طَائَِفةً ِأب ََّهنُ ْم َكانُوا ُْجم ْ َ
فالسب املقصود بطريق األ َْوىل ،وقد
نص يف أن اَّلستهزاء ابهلل وِبايته وبرسوله كفر،
  ]66وهذا ٌّم

(أن) كل َم ْن َّ
ت هذه اآلية على َّ
ص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاداً أو هازَّلً فقد كفر ...
دلَّ ْ
تنق َ

الدليل الثالث:

الص َدقَ ِ
العيب والطعن ،قال جماهد:
ات [التوبة ]58:واللمز:
قال سبحانهَ :وِم ْنـ ُه ْم َم ْن يَـل ِْم ُز َك ِيف َّ
ُ

يتهمك يسألك ْيزراك ،وقال عطاء :يَـغْتَابُك.
العربة بعموم اللفظ:
_________

( )1رواه الطربي يف ((تفسريه)) ( ،)426 /14وابن أيب حامت يف ((تفسريه)) (.)307 /7
( )2انظر(( :تفسري البغوي)) (.)67 /4
( )3انظر(( :تفسري البغوي)) (.)67 /4
( )4انظر(( :تفسري ابن كثري)) (.)55 /8
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ِ
ِ
الذين يُـ ْؤذُو َن النيب [التوبة ،]61:وذلك م
يدل على َّ
كل من ملزه أو آذاه كان
أن َّ
وقال تعاىلَ :وم ْنـ ُه ُم َ
َّ ِ
وم ْن امسان موصوَّلن ،ومها من صيغ العموم ،واآلية وإن كانت نزلت بسبب لَ ْم ِز
ين َ
منهم؛ ألن الذ َ
خالف
قَـ ْوٍم وأذى آخرين ،فحكمها عامٌّ كسائر اآلايت اللوايت نزلن على أسباب ،وليس بني الناس
ٌ
أعم من ذلك
نعلمه أهنا تع مم
ومن كان حاله كحاله ،ولكن إذا كان اللفظ َّ
الشخص الذي نزلت بسببه َ
َ

صر على سببه ،والذي عليه مجاهريُ الناس أنه جيب األ ْخ ُذ بعموم القول ،ما
السبب فقد قيل :إنه يُـ ْقتَ َ
مل يقم دليل يوجب القصر على السبب كما هو مقرر يف موضعه.

مناسب لكونه منهم؛ فيكون
وأيضاً ،فإن َك ْونَه منهم حكم معلق بلفظ مشتق من اللمز واألذى ،وهو
ٌ
ما منه اَّلشتقا ُق هو علَّة لذلك احلك ِم ،فيجب ِ
اط َرا ُده .وإذا ثبت أن كل َمن ملز النيب صلى هللا عليه
ِ
وسلم أو آذاه منهم
فروا ِخفافاً َوثَِقاَّلً
ُ
فالضمري عائد على املنافقني والكافرين؛ ألنه سبحانه ملا قال :ان ُ
اه ُدوا أبموالِ ُكم وأَن ُف ِس ُكم يف سبِ ِ ِ ِ
وج ِ
ري لَ ُك ْم إ ْن ُك ْنـتُ ْم تَـ ْعلَمون [التوبة ]41:قال :لَ ْو َكا َن
ْ َ
ََ
يل هللا َذل ُك ْم َخ ٌْ
َْ ْ َ
شقةُ وسيحلِ ُفو َن ِ
َعرضاً قَ ِريباً وس َفراً ِ
ابهلل [التوبة ]42:وهذا
قاصداً َّلتَّـبَـعُ َ
وك َولَكْن بَـ ُع َد ْ
هم ال ُ َ َ َ ْ
ََ
ت َع ْلي ُ
َ
ٍ
استَطَ ْعنَا خلََر ْجنَا َم َع ُك ْم [التوبة]42:
الضمري عائد إىل معلوم غري مذكوٍر ،وهم الذين حلفوا :لَ ِو ْ

وهؤَّلء هم املنافقون بال ريب وَّل خالف ،مث أعاد الضمري إليهم إىل قوله :قُ ْل أَنف ُقوا طَ ْوعاً أَو َك ْرهاً
اسقني وما منـعهم أَ ْن تُـ ْقبل ِم ْنـهم نَـ َف َقا ُهتُم إَّلَّ َّأهنُم َك َفروا ِ
ِ
ِ
ابهلل
ََ ُْ
لَ ْن يُـتَـ َقبَّ َل م ْنكم إنَّكم ُك ْنـتُم قَـ ْوماً فَ َ َ َ َ َ ُ ْ
ْ ُ

وبِرس ِ
وله [التوبة ]53:فثبت أن هؤَّلء الذين أضمروا ك َف ُروا ابهلل ورسوله ،وقد جعل منهم َمن يلمز ،و
ََُ
اج هلم عن اإلْيان ...
(منهم) من يؤذي .وكذلك قولهَ :وَما ُه ْم َم ْن ُك ْم [التوبة ]56:إخر ٌ

الدليل الرابع:

ِ
ك َّل يـ ْؤِمنُو َن ح َّىت ُحيكم َ ِ
هم
يما َش َج َر بَـ ْي ُ
قوله سبحانه وتعاىل :فَال َوَربِ َ ُ
نه ْم ُمثَّ َّل َِجي ُدوا ِيف أَن ُفس ْ
وك ف َ
َ َ ُ
ِ
ت وي ِ
بنفسه أهنم َّل يؤمنون حىت ِ
ِ
حيكموه يف
ْس َم سبحانه
َح َرجاً ِممَّا قَ َ
سل ُموا تَ ْسليماً [النساء ]65:أق َ
ض ْي َ َ ُ َ
اخلصومات اليت بينهم ،مث َّل جيدوا يف أنفسهم ضيقاً من حكمه ،بل يُسلِموا حلكمه ظاهراً وابطناً.
من ُدعي إىل التحاكم إىل كتاب هللا وإىل رسوله فلم يقبل كان منافقاً:
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َّ ِ
َّ
ك يُري ُدو َن أَ ْن
ك َوما أُنْ ِز َل ِم ْن ْقبلِ َ
مء َامنُوا ِِبَا أُنْ ِز َل إلَْي َ
وقال قبل ذلك :أََمل تَـ َر إىل الذين يَـ ْز ُع ُمو َن أَهنُ َ
ِ
ِ
الش ْيطَا ُن أ ْن ي ِ
يـتَحا َكموا إىل الطَّاغُ ِ
وت َوقَ ْد أ ُِم ُروا أ ْن يَ ْك ُف ُروا بِ ِه ويُ ِري ُد َّ
يل َهلُُم
ضلَّ ُه ْم َ
ُ
َ َ ُ
ضالَّلً بَعيداً َوإذَا ق َ
ِ
وإىل الر ُس ِ
ص ُدوداً [النساء ]61 - 60:فبني
تَـ َعالَ ْوا إىل َما أ َ
صدمو َن َع َ
ول َرأ َ
َيت املنافق َ
ني يَ ُ
نك ُ
َنزل هللاُ َ َ
سبحانه أن َمن ُدعي إىل التحاكم إىل كتاب هللا وإىل رسوله َّ
فصد عن رسوله كان منافقاً ،وقال
ك وما أُولَئِ َ ِ
سبحانه :وي ُقولُو َن آمنَّا ِ
ِ ِ ِ ِ
ابلر ُس ِ
ني
ابهلل َو َّ
ك ابِملؤمنَ َ
ول وأَطَ ْعنَا ُمثَّ يَـتَـ َو َّىل فَ ِري ٌق م ْنـ ُه ْم م ْن ْبعد َذل َ َ َ ْ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ني
هم م ْع ِرضو َن َوإ ْن يَ ُك ْن َهلُُم احلَ مق َأيَتُوا إليه ُم ْذعنِ َ
ورسوله ليح ُك َم بَ ُ
َوإِذَا ُد ُعوا إىل هللا ُ
ينه ْم إذا فَ ِري ٌق م ْن ْ
ئك ُه ُم الظَالِ ُمو َن إمنَا َكا َن
ض أَِم ْاراتبُوا أ َْم َخيَافُو َن أَ ْن َِحي َ
ورسولهُ بَ ْل أ ُْولَ َ
أَِيف قُـلُوهبِ ْم َّم َر ٌ
ليهم ُ
يف هللاُ َع ْ
ِ
ِ
ِِ
وأطعنَا [النور ]51 - 47:فبني
نني إذا ُد ُعوا إىل هللا َوَر ُسوله ليَ ْح ُك َم بَـ ْيـنَـ ُه ْم أَ ْن يَـ ُقولُوا َِمسعنا ْ
قَـ ْو َل املُؤم َ
سبحانه أن من توىل عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من املنافقني ،وليس ِبؤم ٍن ،وأن
املؤمن هو الذي يقول :مسعنا وأطعنا؛ فإذا كان النفاق يثبت ويزول اإلْيان ِبجرد اإلعراض عن حكم

ترك حمض ،وقد يكون سببه قوة الشهوة ،فكيف
الرسول وإرادة التحاكم إىل غريه ،مع إن هذا ٌ

ابلتنقص والسب وحنوه؟

َّ ِ
ين يُـ ْؤذُو َن هللاَ َوَر ُسولَهُ لَ َعنَـ ُه ُم
الدليل اخلامس :ما استدل به العلماء على ذلك :قوله سبحانه :إِ َّن الذ َ
ِ ِ
َع َّد َهلُم َع َذاابً ُم ِهيناً والَّ ِذين يُـ ْؤذُو َن املُْؤِم َ ِ ِ ِ
سبُوا
هللاُ ِيف ال مدنْـيَا واآلخ َرة وأ َ ْ
َ َ
نني واملُْؤمنَات بغَ ِْري َما ا ْكتَ َ
[األحزاب ]58:ودَّللتها من وجوه:
أحدها :أنه قَـ َرن أذاه أبذاه كما قرن طاعته بطاعته ،فمن آذاه فقد آذى هللا تعاىل ،وقد جاء ذلك
الل الدَِّم ،يبني ذلك أن هللا تعاىل جعل حمبةَ ِ
هللا ورسوله
منصوصاً عنه ،ومن آذى هللا فهو كافر َح ُ

ِ
آاب ُؤُك ْم وأبْـنَاؤُك ْم وإ ْخ َوانُ ُك ْم
وإرضاء هللا ورسوله وطاعة هللا ورسوله شيئاً واحداً فقال تعاىل :قُ ْل إِ ْن َكا َن َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
كم َوأ َْم َو ٌ
ب إلَيكم م َن
أح َّ
ارةٌ َختْ َ
ساك ُن تَـ ْر َ
كس َ
ْرتفْـتُ ُم َ
ض ْو َهنَا َ
َوأَ ْزَو ُ
ال اق ََ
ريتُ ْ
وها َوجتَ َ
اج ُك ْم َو َعش ْ َ
اد َها َوَم َ
شو َن َ
ِ
ِ
ِ
يعوا هللا َّ
والر ُسول يف مواضع متعددة ،وقال تعاىلَ :وهللاُ َوَر ُسولُهُ
هللا َوَر ُسوله [التوبة ]24:وقالَ :وأَط ُ
فوح َد الضمري ،وقال أيضاًِ َّ َّ :
ك َّإمنَا يُـبَايِ ُعو َن هللا وقال
ضوهُ [التوبةَّ ]62:
ايعونَ َ
َح مق أ ْن يُـ ْر ُ
ين يُـبَ ُ
أَ
إن الذ َ
َ
ال ِ
الر ُس ِ
ك َع ِن األنْـ َف ِ
ول [األنفال.]1:
ال قُل األنْـ َف ُ
هلل َو َّ
أيضاً :يَ ْسأَلُ ْونَ َ
وجعل شقاق هللا ورسوله َّ
وحمادةَ هللا ورسوله وأذى هللا ورسوله ومعصيةَ هللا ورسوله شيئاً واحداً ،فقال:
شاقِ ِق هللا ورسولَهُ [األنفال ]13:وقالِ َّ َّ :
ك َّ
أبهنُ ْم َشاقموا هللاَ َوَر ُسولهُ َوَم ْن يُ َ
ذَلِ َ
ين ُحيَادمو َن هللاَ
ََ ُ
إن الذ َ
ورسولَه [ .وقال تعاىل :أ َمل يـ ْعلموا أنَّهُ من ُحي ِ
اد ِد هللاَ َوَرسولَهُ] اجملادلة[ 5:وقالَ :وَم ْن يَـ ْع ِ
َْ َ
ص هللاَ
َْ ُ
ََ

َوَرسولَهُ] اْلن].[ 23:

حق هللا وحق رسوله متالزمان:
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ويف هذا وغ ِريه بيا ٌن لتالزم احلقني ،وأن جهةَ (حرمة) هللا ورسوله جهة واحدة؛ فمن آذى الرسول فقد
آذى هللا ،ومن أطاعه فقد أطاع هللا؛ ألن األمة َّل ي ِ
صلون ما بينهم وبني رهبم إَّل (بواسطة) الرسول،
َ
ألحد منهم طري ٌق غريه وَّل سبب سواه ،وقد أقامه هللا م َقام ِ
ليس ٍ
وهنْيه وإخباره وبيانه،
نفس ِه يف أمره َ
ُ
ُ
فال جيوز أن يـ َف َّر َق بني هللا ورسوله يف ٍ
شيء من هذه األمور.
ُ
واثنيها :أنه فَـ َّرق بني أذى هللا ورسوله وبني أذى املؤمنني واملؤمنات ،فجعل هذا قد احتمل هبتاَنً وإمثاً
ومعلوم أن أذى املؤمنني قد
العذاب املُهني،
وأع َّد له
مبيناً ،وجعل على ذلك لعنته يف الدنيا واآلخرةَ ،
ٌ
َ

يكون من كبائر اإلمث وفيه اْلَلْد ،وليس فوق ذلك إَّل الكفر والقتل.
ومن
وأع َّد هلم عذاابً مهيناً ،واللَّ ْع ُن :اإلبعاد عن َّ
الثالث :أنه ذكر أنه لعنهم يف الدنيا واآلخرة َ
الرمحةَ ،
ِ
األوقات ،وَّل
بعض
طََرده عن رمحته يف الدنيا واآلخرة َّل يكون إَّلَّ كافراً ،فإن املؤمن يقرب إليها َ
مباح الدَِّم؛ ألن ح ْق َن الدم رمحةٌ عظيمة من هللا؛ فال يثبت يف حقه.
يكون َ
ِ
ِ ِ
َِّ
الذين ِيف قُـلُ ِ
َّك ِهب ْم مثَّ
ض َواملُْرِج ُفو َن يف املَ ِدينَ ِة لَنُـ ْغ ِريَـن َ
وهب ْم َم َر ٌ
ويؤيد ذلك قولُه :لئن َملْ يَـ ْنـتَه املُنَاف ُقو َن َو َ
ك فِيـها إَّلَّ قَلِيالً [ملْعونِني أَيـنما ثُِق ُفوا أ ِ
ُخ ُذوا َوقُتِلُوا تَـ ْقتِيالً] األحزاب ،[ 61 - 60:فإن
اورونَ َ ْ َ
َ ُ َ َْ َ
َّل ُجيَ ُ
ِ
وذكر حلُكْمه ،فال موضع له يف اإلعراب ،وليس
أ ْخ َذهم وتقتيلَهم  -وهللا أعلم  -بيا ٌن لصفة لعنهمٌ ،
ٍ
حبال اثنية؛ ألهنم إذا جاوروه ملعونني ومل يَظْهر أثر لعنهم يف الدنيا ،مل يكن يف ذلك وعيد هلم].

بل تلك اللعنة اثبتةٌ قبل هذا الوعيد وبعده؛ فالبد أن يكون هذا األ ْخ ُذ والتقتيل من آاثر اللعنة اليت
ِ
وها ،فثبتت يف حق َمن لعنه هللا يف الدنيا واآلخرة.
ُوع ُد َ
قول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :لَعن ِ
املؤم ِن ( َكـ) ـ َق ْت ِ
له)) متفق عليه ( ،)1فإذا كان هللا لعن
ويؤي ُده ُ
ُْ
اح.
هذا يف الدنيا واآلخرة فهو كقتله ،فعلم أن قتله ُمبَ ٌ
قيل :واللَّ ْع ُن إمنا يستوجبه َمن هو كافر ،لكن هذا ليس جيداً على اإلطالق.
الكت ِ ِ
ويؤيده أيضاً قوله تعاىل :أََمل تَـر َإىل الَّ ِذين أُوتُوا نَ ِ ِ
ت والطَّاغُ ِ
ِ ِ
وت َوي ُقولُو َن
َ
صيباً م َن ِ َ
اب يُـ ْؤمنُو َن ِابْل ْب َ
َ
ْ َ
للَّ َذين ك َفروا هؤ ِ
َّلء أ َْه َدى ِمن الَّ ِذين آمنُوا سبِيالً أولئِ َ َّ ِ
َ ُ َُ
ين لَ َعنَـ ُه ُم هللاُ َوَم ْن يَـل َْع ِن هللاُ فَـلَ ْن َجتِ َد لَهُ
َ َ َ َ
ك الذ َ
نَ ِ
ص ُره لكان له نصري.
صرياً [النساء ،]52 - 51:ولو كان معصوم الدم جيب على املسلمني نَ ْ
الدليل السادس :أن هللا سبحانه قال :وما كا َن لَ ُكم أ ْن تُؤذُوا رس َ ِ
ِ
اجهُ ِم ْن
ول هللا َوَّلَ أ ْن تَـ ْنك ُحوا أ ْزَو َ
َُ
ََ
ْ
إن ذَلِ ُكم كا َن ِع ْن َد ِ
ِ
فحرم على األمة أن تنكح أزواجه من
هللا َع ِظيماً [األحزابَّ ،]53:
بَـ ْعده أبَداً َّ ْ
بعده؛ ألن ذلك يؤذيه ،وجعله عظيماً عند هللا تعظيماً حلرمته ،وقد ذكر أن هذه اآلية نزلت ملا قال

بعض الناس :لو قد تُـ ُويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تزوجت عائشة ( ،)2مث إن َمن نكح أزواجه

اء له ِبا انتهك من حرمته ،فالشامت له أوىل.
القتل ،جز ً
أو َس َراريه (فإن) عقوبته ُ
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6105ومسلم (.)110

( )2انظر(( :اْلامع ألحكام القرآن)) للقرطيب ((( ،)228 /14فتح القدير)) للشوكاين (/4
.)424
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والدليل على ذلك ما روى مسلم يف (صحيحه) عن ُزَه ْري عن َع َّفان عن محاد عن اثبت عن أنس

َّه ُم أبم ولد النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعلي:
((أن رجالً كان يُـتـ َ
كي يتربد ،فقال له علي :اخرج ،فناوله يده ،فأخرجه،
ب ُعنُـ َقه" ،فأاته علي فإذا هو يف َر ٍ
ب فَا ْ
ض ِر ْ
ا ْذ َه ْ

وب ليس له ذَ َكرَّ ،
فكف علي ،مث أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :اي رسول هللا ،إنه
فإذا هو َْجمبُ ٌ
استحل من
جملبوب ماله ذَ َكر)) ( ،)1فهذا الرجل أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بضرب عنقه ملا قد
َّ
ٌ
حرمته ،ومل أيمر إبقامة ِ
حد الزَن ،ألن حد الزَن ليس هو ضرب الرقبة ،بل إن كان ُحمصناً ُرِج َم ،وإن
كان غري حمصن ُجلد ،وَّل يقام عليه احلد إَّل أبربعة شهداء أو ابإلقرار املعترب ،فلما أمر النيب صلى

ٍ
ني أن يكون حمصناً أو غري حمصن ُعلم أن قتله ملا
هللا عليه وسلم بضرب عنقه من غري
تفصيل بَ ْ َ

انتهكه من حرمته ،ولعله قد شهد عنده شاهدان أهنما َر َأايه يباشر هذه املرأة ،أو شهدا بنحو ذلك،

عث علياً ليَستربي القصة،
فأمر بقتله ،فلما تبني أنه كان َْجمبُوابً علم أن املفسدة مأمونة منه ،أو أنه بَ َ

فإن كان ما بلغه عنه حقاً قتله ،وهلذا قال يف هذه القصة أو غريها :أكون كالسكة احملماة ،أم الشاهد
يرى ما َّل يرى الغائب؟ فقال(( :ب ِل َّ ِ
ِ
ب)) (.)2
َ
الشاه ُد يَـ َرى َما َّلَ يَـ َرى الغَائ ُ

تزو َج قتيلة بنت قيس بن معدي كرب أخت األشعث،
ُ
ويدل على ذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم َّ
خريها بني أن يضرب عليها احلجاب وحترم
ومات قبل أن يدخل هبا ،وقبل أن تقدم عليه ،وقيل أنه َّ

على املؤمنني وبني أن يطلقها فتنكح من شاءت ،فاختارت النكاح ،قالوا :فلما مات النيب صلى هللا
عليه وسلم تزوجها عكرمة بن أيب جهل حبضرموت ،فبلغ أاب بكر ،فقال :لقد مهمت أن أحرق

عليهما بيتهما ،فقال عمر :ما هي من أمهات املؤمنني ،وَّل دخل هبا ،وَّل ضرب عليها احلجاب،

فاحتج عمر على أيب بكر أهنا ليس من أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم ابرتدادها
وقيل :إهنا ارتَدَّت،
َّ
(.)3

فوجه الدَّللة :أن ِ
الصديق رضي هللا عنه َع َزم على حتريقها وحتريق َمن تزوجها ،ملا رأى أهنا من أزواج

النيب صلى هللا عليه وسلم ،حىت َنظره عمر أهنا ليست من أزواجه ،فكف (عنهما) لذلك ،فعلم أهنم

قتل من استحل ُحرمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
(كانوا) يَـ َرْو َن َ

ومن (تَـ َزَّو َج) ذات َْحم ٍرم ُح َّد َح َّد الزَن أو
وَّل يقال :إن ذلك حد الزَن ألهنا كانت تكون حمرمة عليهَ ،

قُتل؛ لوجهني:

أحدمها :أن حد الزَن الرجم.

الثاين :أن ذلك احلد يفتقر إىل ثبوت الوط ِ
ْء ببينة أو إقرار ،فلما أراد حتريق البيت مع جواز أَّل يكون
غَ ِشيها عُلم أن ذلك عقوبة ملا انتهكه من حرمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .الصارم املسلول
َّلبن تيمية 58 /2 -
_________
( )1رواه مسلم (.)2771

( )2رواه أمحد ( .)628( )83 /1من حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه .قال ابن حجر يف
((خمتصر البزار)) ( :)605 /1إسناده حسن .وقال األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (:)3728

صحيح.

( )3رواه احلاكم ( .)40 /4من حديث أيب عبيدة معمر بن املثىن رضي هللا عنه .قال ابن حجر يف
((التلخيص احلبري)) ( :)140 - 139 /3روى أبو نعيم يف ((املعرفة)) يف ترمجة قتيلة من حديث

داود عن الشعيب مرسالً ،وأخرجه البزار من وجه آخر عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي هللا

عنه موصوَّلً ،وصححه ابن خزْية والضياء من طريقه يف ((املختارة))  ...ورواه احلاكم بسنده إىل أيب
عبيدة معمر بن املثىن رضي هللا عنه.
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اثنياً :األدلة من السنة على قتل ساب الرسول صلى هللا عليه وسلم

احلديث األول:
ما رواه َّ
عيب عن علي(( :أن يهوديةً كانت تَ ْشتُم النيب صلى هللا عليه وسلم وتَـ َقع فيه ،فخنقها
الش م
رجل حىت ماتت فأَبْطَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دمها)) ،هكذا رواه أبو داود يف (سننه) ..

(... )1

وله شاهد حديث ابن عباس ( )2الذي أييت؛ فإن القصة إما أن تكون واحدة أو يكون املعىن واحداً،
وقد عمل به عوام أهل العلم ،وجاء ما يوافقه عن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ومثل
هذا املرسل مل يرتد ِ
َّد الفقهاء يف اَّلحتجاج به.
ص يف جواز قتلها ألجل شتم النيب صلى هللا عليه وسلم ،ودليل على قتل الرجل
وهذا احلديث نَ ٌّ
الذمي وقتل املسلم واملسلمة إذا سبَّا بطريق األَوىل؛ ألن هذه املرأة كانت موادعة م ِ
هادنة ،ألن النيب
ُ
ُ
ادعة مطلقة ،ومل يضرب
ع مجيع اليهود الذين كانوا هبا ُم َو َ
صلى هللا عليه وسلم ملا قدم املدينة َو َ
اد َ
عليهم ِج ْزيَةً ...
احلديث الثاين:
الشحام عن ِع ْك ِرَمة عن ابن عباس رضي هللا
ما َرَوى إمساعيل بن جعفر عن إسرائيل عن عثمان َّ
عنهما أن أ ْعمى كانت له أم ٍ
ولد تَ ْشتُ ُم النيب صلى هللا عليه وسلم وتَـ َق ُع فيه؛ فَـيَـ ْنـ َهاها فال تَـ ْنـتَ ِهي،
َ
فأخ َذ
تقع يف النيب صلى هللا عليه وسلم وتشتمه؛ َ
ويزجرها فال تنزجر فلما كان ذات ليلة َج َعلَت ُ
أصبَ َح ذُكِ َر ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم،
املِ ْغول َ
فوض َعه يف بطنها واتَّ َكأَ عليها فقتلها ،فلما ْ
ِ
ام)) ،فقام األ ْع َمى يتخطَّى
الناس فقال(( :أنْش ُد هللا َر ُجالً فَـ َع َل َما فَـ َع َل ِيل َعلَْيه َح ٌق إَِّلَّ قَ َ
فجمع َ
النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال :اي رسول هللا أَن ص ِ
احبُـ َها،
الناس وهو يتدلدل ،حىت قَـ َع َد بني يَ َدي ِ
َ
َ
ِ
كانت تشتمك وتَـ َقع فيك فأهناها فال تنتهي وأزجرها فال تَنزجر ،ويل منها ابـنَ ِ
ان مثْ ُل اللؤلؤتني،
ْ
َ
ُ
ُُ
ِ
وتقع فيك ،فأخذت امل ْغول فوضعته يف بطنها
وكانت يب رفيقة ،فلما كان البارحة جعلت تشتمك ُ

ْت عليه حىت قتلتُـ َها ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :أَّل ا ْش َه ُدوا َّ
أن َد َم َها َه َد ٌر)) رواه أبو
واتَّ َكأ ُ

داود والنسائي (.)3
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4362والبيهقي ( .)60 /7واحلديث سكت عنه أبو داود .وحسنه ابن
حجر يف ((هداية الرواة)) ( - )409 /3كما ذكر ذلك يف املقدمة  ،-وقال الشوكاين يف ((نيل
الوطار)) ( :)380 /7رجاله رجال الصحيح .وقال األلباين يف ((إرواء الغليل)) ( :)91 /5إسناده
صحيح على شرط الشيخني.

( )2رواه أبو داود ( ،)4361والنسائي ( ،)107 /7واحلاكم ( .)394 /4واحلديث سكت عنه أبو
داود .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال ابن

حجر يف ((بلوغ املرام)) ( :)363رواته ثقات .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) صحيح.

( )3رواه أبو داود ( ،)4361والنسائي ( ،)107 /7واحلاكم ( .)394 /4واحلديث سكت عنه أبو
داود .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال ابن
حجر يف ((بلوغ املرام)) ( :)363رواته ثقات .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) صحيح.

()476/6

ساب النيب صلى هللا عليه وسلم يقتل ،وذلك أن السب منها لرسول هللا
قال اخلطايب :فيه بيان أن َّ

دليل على أنه اعتقد أهنا كانت مسلمة ،وليس يف
صلى هللا عليه وسلم ارت َدا ٌد عن الدين ،وهذا ٌ

احلديث دليل على ذلك ،بل الظاهر أهنا كانت كافرة ،وكان العهد هلا ْيلك املسلم إايها؛ فإن رقيق

ْم أهل الذمة ،وهم أ َش مد يف ذلك من املعاهدين ،أو بتزوج املسلم
املسلمني ممن جيوز اسرتقاقه هلم ُحك ُ
ِ
هبا؛ فإن أزواج املسلمني من أهل الكتاب هلم حكم ِ
السب
أهل الذمة يف العصمة؛ ألن مثل هذا
الدائم َّل يفعله مسلم إَّل عن ردةٍ واختيار دين غري اإلسالم ...

زوجةً هلذا الرجل أو مملوكة له ،وعلى التقديرين فلو مل يكن قَـ ْتـلُ َها
وهذه املرأة إما أن تكون كانت َ

ب عليه
جائزاً لبني النيب صلى هللا عليه وسلم له أن قتلها كان حمرماً ،وأن دمها كان معصوماًْ ،
وألو َج َ
الكفارةَ بقتل املعصوم ِ
والديَةَ إن مل تكن مملوكة له ،فلما قال(( :ا ْش َه ُدوا َّ
أن َد َم َها َه َدر))  -واهلدر
َّ َ
الذي َّل يضمن ب َق َود وَّل دي ٍة وَّل َّ
السب
ارة ُ -علم أنه كان مباحاً مع كوهنا كانت ذمية ،فعُلِم أن
َّ
كف َ
ِ
السب،
والنيب صلى هللا عليه وسلم إمنا ْأه َد َر َد َم َها عقب إخباره أبهنا قُتلت ألجل
أابح َد َم َهاَّ ،لسيما م

ِ
ب لذلك ،والقصة ظاهرة الدَّللة يف ذلك.
ُ
فعلم أنه املوج ُ
احلديث الثالث:

ِ
((م ْن
 ...ما رواه عمرو بن دينَا ٍر عن جابر بن عبدهللا ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :
لِ َك ْع ِ ِ
ِ ِ
أحتب
ب ب ِن األَ ْش َرف ،فَإنَّهُ قَ ْد آذَى هللاَ َوَر ُسولُهُ؟)) فقام حممد بن َم ْسلمة فقال :أَن اي رسول هللاُ ،
َّ
أن أقتله؟ قال(( :نعم)) ،قال :ائْ َذن ِيل أن أقول شيئاً ،قال(( :قل)) ،قال :فأاته وذ َكر ما بينهم،
قال :إن هذا الرجل قد أراد َّ
اتبعنَاهُ
الص َدقة وعنَّاَن ،فلما َِمسعه ،قال :وأيضاً وهللا لَتَ َملُنَّهُ ،قال :إَن قد ْ
اآلن ،ونكره أن نَ َد َعه حىت ننظر إىل أي شيء يصري أمره ،قال :وقد أردت أن تُ ْسلِ َف ِين َسلفاً ،قال:
سب
فما ترهنين؟ نساءكم ،قال :أنت أمجل العرب ،أنرهنك نساءَن؟! قالْ :ترَهنُوين أوَّل َدكم ،قال :يُ َ
ابن أحدَن فيقالُ :رِهنت يف ِو ْس َق ْني من ْتَ ٍر ،ولكن نرهنك الألْ َمةَ  -يعين السالح  -قال :نعم،

اع َده أن أيتَيهُ ابحلارث ،وأيب عبس بن جرب وعباد بن بشر ،فجاؤوا فَ َد َع ْوهُ ليالً ،فنزل إليهم ،قال
وو َ
َ
ورضيعه
ص ْواتً كأنَّه صوت َدٍم ،قال :إمنا هذا حممد
ُ
سفيان :قال غري عمرو :قالت له امرأته :إين ألمسع َ
أبو َنئلة ،إن الكرمي لو ُد ِع َي إىل طَ ْعنة ليالً ألجاب ،قال حممد :إين إذا جاء فسوف ُأم مد يدي إىل
ِ
يح
رأسه ،فإذا استمكنت منه فَ ُدونكم( ،قال) :فلما نزل َ
نزل وهو ُمتَـ َوش ْح ،قالوا :جند منك ِر َ
فشم ،مث
أشم منه؟ قال :نعمَّ ،
الطيب ،قال :نعم ،حتيت فالنة أ ْعطَُر نساء العرب ،قال :أفتأذن يل أن َّ
قال :أأتذن يل أن أعود؟ قال :فاستمكن منه ،مث قال :دونكم فقتلوه)) متفق عليه (... )1

واَّلستدَّلل بقتل كعب بن األشرف من وجهني:
ُ

أحدمها :أنه كان ُم َعاهداً ُم َهادَنً ،وهذا َّل خالف فيه بني أهل العلم ابملغازي والسري ،وهو عندهم من
العلم العام الذي يُستغىن فيه عن نقل اخلاصة.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)4037ومسلم (.)1801
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عاهد ملا قدم املدينة
ب فيه عند أهل العلم ما قَدَّمناه من أن النيب صلى هللا عليه وسلم َ
ومما َّل َريْ َ

نقض
وقريْظَة ،مث ن َق َ
ضت بنو قَـ ْيـنُـ َقاع َع ْه َده ،فحارهبم؛ مث َ
َ
مجيع أصناف اليهود :بين قَـ ْيـنُـ َقاع والنضري َ
كعب بن األشرف ،مث نقض عهده بنو النَّضري ،مث بنو قُـ َريْظَة .وكان ابن األشرف من بين
عهده ُ
ضوا العه َد ملا خرج
ظاهر يف أهنم كانوا مصاحلني للنيب صلى هللا عليه وسلم ،وإمنا نَـ َق ُ
وأمرهم ٌ
النَّضريُ ،

إليهم يستعينهم يف ِديَِة الرجلني الل َذي ِن قَتلهما عمرو بن َأميَّة َّ
ي ،وكان ذلك بعد مقتل َكعب بن
الض ْم ِر م
األشرف ،وقد ذكرَن الروايةَ اخلاصة أن كعب بن األشرف كان ِ
معاهداً للنيب صلى هللا عليه وسلم .مث
َ
إن النيب صلى هللا عليه وسلم جعله َنقضاً للعهد هبجائه وأذاه بلسانه خاصة.
 ...وأيضاً ،فإنه جعل مطلق أذى هللا ورسوله م ِ
ب هللا ورسوله
وجباً لقتل رجل معاهد ،ومعلوم أن َس َّ
ُ
ِ
ف على احلكم حبرف الفاء دل على أن الوصف علة لذلك احلكم،
ص ُ
الو ْ
ى هلل ولرسوله ،وإذا ُرتب َ
أ َذ ً
َّلسيما إذا كان ُمنَاسباً ،وذلك يدل على أن أذَى هللا ورسوله ِعلة لنَ ْدب املسلمني إىل قتل َمن يفعل
والسب من أذى هللا
املعاه ِدين ،وهذا دليل ظاهر على انتقاض عهده أبذى هللا ورسوله،
م
ذلك من َ
ِ
ورسوله ابتفاق املسلمني ،بل هو أخص أنواع األذى.
احلديث الرابع :قصة رجل أغلظ للصديق

ما روى عبدهللا بن قُ َدامة عن أيب بَـ ْرَزة قال :أغلظ رجل أليب بكر الصديق رضي هللا عنه فقلت:

أقتله؟ فانتهرين وقال :ليس هذا ألحد بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .رواه النسائي من حديث

شعبة عن توبة العنربي عنه (.)1
ٍ
كنت عند أيب
ورواه أبو داود يف (سننه)
إبسناد صحيح عن عبدهللا بن ُمطَ ِرف (عن أيب برزة) قالُ :
بكر رضي هللا عنه ،فتغيَّض على رجل فاشتد عليه ،فقلت :أتذن يل اي خليفة رسول هللا أضرب عنقه

ت آنفاً؟ قلت :ائذن يل
بت كلميت غضبه ،فقام فدخل ،فأرسل َّ
فأذه ْ
إيل فقال :ما الذي قُـلَ َ
قالَ :
ب عنقه ،قال :أكنت فاعالً لو أمرتك؟ قلت :نعم ،قالَّ :ل ،وهللا ما كانت لبشر بعد رسول هللا
أْ
ض ِر ْ
صلى هللا عليه وسلم (.)2

وقد استدل به على جواز قتل ساب النيب صلى هللا عليه وسلم مجاعات من العلماء ،منهم أبو داود

وإمساعيل بن إسحاق القاضي وأبو بكر عبدالعزيز والقاضي أبو يعلي وغريهم من العلماء ،وذلك ألن

أاب برزة ملا رأى الرجل قد شتم أاب بكر وأغلظ له حىت تغيظ أبو بكر استأذنه يف أن يقتله لذلك،

وأخربه أنه لو أمره لََقتَله ،فقال أبو بكر :ليس هذا ألحد بعد النيب صلى هللا عليه وسلم.

فعلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان له أن يقتل من سبه ومن أغلظ له ،وأن له أن أيمر بقتل َم ْن
ُ
َّل يعلم الناس منه سبباً يبيح دمه ،وعلى الناس أن يطيعوه يف ذلك؛ ألنه َّل أيمر إَّل ِبا أمر هللا به،
وَّل أيمر ِبعصية هللا قط ،بل من أطاعه فقد أطاع هللا.
ِ
يصتَ ْ ِ
ني لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
فقد تضمن احلديث َخص َ

إحدامها :أنه يطاع يف كل من أمر بقتله.
والثانيةَّ :
أن له أن يَـ ْقتُ َل من شتمه وأغلظ له.
_________

( )1رواه النسائي ( ،)108 /7وأمحد ( .)54( )9 /1قال أمحد شاكر يف ((املسند)) (:)44 /1
إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )2رواه أبو داود ( ،)4363والنسائي ( .)109 /7واحلديث سكت عنه أبو داود .وصحح

إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )755كما أشار لذلك يف مقدمته  .-وقال
األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.
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وهذا املعىن الثاين الذي كان له ٍ
ابق يف حقه بعد موته؛ فكل من شتمه أو أغلظ يف حقه كان قتله
جائزاً ،بل ذلك بعد موته أَوَك ُد وأَوَكد؛ ألن حرمته بعد موته أكمل ،والتساهل يف ِعر ِ
ضه بعد موته غري
َُْ
ْ
ْ
ْ
ممكن.
وهذا احلديث يفيد أن سبه يف اْلملة يبيح القتل ،ويستدل بعمومه على قتل الكافر واملسلم.

احلديث اخلامس:

قصة ابن أيب سرح ،وهي مما اتفق عليها أهل العلم ،واستفاضت عندهم استفاضة يستغىن عن رواية
اآلحاد ،وذلك أثبت وأقوى مما رواه الواحد العدل ،فنذكرها مسندة مشروحة ليتبني وجه الدَّللة

منها:

فتح مكة اختبأ عبدهللا بن سعد بن أيب
يوم ِ
عن مصعب بن سعد عن سعد بن أيب وقاص قال :ملا كان ُ

سرح عند عثمان بن عفان ،فجاء به حىت أوقفه على النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال :اي رسول هللا،

َابيْع عبدهللا ،فرفع رأسه ،فنظر إليه ،ثالاثً ،ك مل ذلك أيىب ،فبايعه بعد ثالث مث أقبل على أصحابه
ِ
ت يَ ِدي عن بيعته فيقتله)) فقالوا :ما
يقوم إىل هذا حيث رآين َك َف َف ُ
فقال(( :أما كان فيكم َر ُج ٌل َرشيد ُ
لنيب أن تكون له خائنة
ندري اي رسول هللا ما يف نفسك ،أَّل ْأوَمأْت إلينا بعينك ،قال(( :إنه َّل يَـ ْنـبَ ِغي ٍ
األُ ْع ُني)) رواه أبو داود إبسناد صحيح (.)1
ورواه النسائي كذلك أببسط من هذا ...

وجه الدَّللة:

أن عبدهللا بن سعد بن أيب سرح افرتى على النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يُـتَ ِمم له الوحي

ص َّرفه حيث شاء ،وبغري ما أمره به من الوحي ،فيُق مره على
ويكتب له ما يريد ،فيوافقه عليه ،و (أنه) يُ َ
ذلك ،وزعم أنه سينزل مثل ما أنزل هللا؛ إذ كان قد أوحي إليه يف زعمه كما أوحي إىل رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم ،وهذا الطعن على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى كتابه ،واَّلفرتاء عليه
ِ
السب.
ِبا يوجب الريب يف نبوته قدر زائد على جمرد الكفر (به) والردة يف الدين ،وهو من أنواع
ص َمه هللا وعاقبه عقوبة خارجة عن العادة ليتبني
وكذلك ملا افرتى عليه كاتب آخر مثل هذه الفرية ،قَ َ

لكل أحد افرتاؤه؛ إذ كان مثل هذا يوجب يف القلوب املريضة َريْباً أبن يقول القائل :كاتبه أعلم الناس
بباطنه وحبقيقة أمره ،وقد أخرب عنه ِبا أخربِ ،
صر هللا لرسوله أن أظهر فيه آية يبني هبا أنه مف ِرت.
فم ْن نَ ْ
قصة كاتب آخر قصمه هللا َّلفرتائه على الرسول

فروى البخاري يف (صحيحه) عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس قال :كان رجالً نصرانياً ،فأسلم

وقرأ البقرة وآل عمران ،وكان يكتب للنيب صلى هللا عليه وسلم ،فعاد نصرانياً ،فكان يقولَّ :ل يدري
كتبت له ،فأماته هللا ،فدفنوه ،فأصبح وقد لََفظَْته األرض ،فقالوا :هذا فِعل ٍ
حممد
حممد إَّل ما ُ
ُْ
شوا عن صاحبنا فألقوه ،فحفروا له وأعمقوا يف األرض ما استطاعوا ،فأصبح وقد لفظته
وأصحابه ،نَـبَ ُ
األرض ،فعلموا أنه ليس من الناس ،فألقوه (... )2
_________
( )1رواه أبو داود ( ،)2683واحلاكم ( .)47 /3واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال احلاكم :هذا
حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف

((األحكام الصغرى)) ( - )549كما أشار لذلك يف مقدمته – وقال ابن امللقن يف ((البدر املنري))

( :)450 /7صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.
( )2رواه البخاري ( .)3617من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.
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فهذا امللعون الذي افرتى على النيب صلى هللا عليه وسلم أنه ما كان يدري إَّل ما كتب له ،قصمه هللا
وفضحه أبن أخرجه من القرب بعد أن ُدفن مراراً ،وهذا أمر خارج عن العادة ،يدل كل أحد على أن

هذا عقوبة ملا قاله ،وأنه كان كاذابً؛ إذ كان عامة املوتى َّل يصيبهم مثل هذا ،وأن هذا اْلرم أعظم من
جمرد اَّلرتداد؛ إذ كان عامة املرتدين ْيوتون وَّل يصيبهم مثل هذا ،وأن هللا منتقم لرسوله ممن طعن

عليه وسبه ،ومظهر لدينه ولكذب الكاذب؛ إذا مل ْيكن الناس أن يقيموا عليه احلد.

احلديث السادس:

ما استدل به بعضهم من قصة ابن خطل ،ففي (الصحيحني) من حديث الزهري عن أنس أن النيب

صلى هللا عليه وسلم دخل مكة عام الفتح ،وعلى رأسه املِ ْغ َفر ،فلما نزعه جاءه رجل فقال :ابن
خطل متعلق أبستار الكعبة ،فقال(( :اقتلوه)) ()1

وهذا مما استفاض نقله بني أهل العلم واتفقوا عليه :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهدر دم ابن

خطل يوم الفتح فيمن أهدره ،وأنه قتل.

فمن احتج بقصته يقول :مل يُقتل لقتل النفس؛ ألن أكثر ما جيب على من قتل مث ارتد أن يقتل قوداً،
سلم إىل أولياء املقتول ،فإما أن يقتلوا
واملقتول من خزاعة له أولياء ،فكان حكمه لو قتل قوداً أن يُ َ
استَـ ْنظََر أُنْ ِظ َر ،وهذا ابن
أو يعفوا أو أيخذوا الدية ،ومل يقتل جملرد الردة؛ ألن املرتد يستتاب ،وإذا ْ
فر إىل البيت ،عائذاً به ،طالباً لألمان ،اتركاً للقتال ،ملقياً للسالح ،حىت يُـ ْنظَر يف أمره،
خطل قد َّ
وقد أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بعد علمه بذلك كله أن يُقتل ،وليس هذا سنة من يقتل جملرد

الردة ،فثبت أن هذا التغليظ يف قتله إمنا كان ألجل السب واهلجاء ،وأن الساب وإن ارتد ،فليس

ِبنزلة املرتد احملض يقتل قبل اَّلستتابة ،وَّل يؤخر قتله ،وذلك دليل على جواز قتله بعد التوبة.
الصارم املسلول َّلبن تيمية  -بتصرف125 /2 -
_________
( )1رواه البخاري ( ،)1846ومسلم (.)1357

()480/6

املبحث الثاين :من كذب على رسول هللا
وقد َروى أبو بكر بن مردويه من حديث الوازع عن أيب سلمة عن أسامة قال :قال رسول هللا صلى
((من يَـ ُق ْل َعلَ َّي َما مل أقُ ْل فَـ ْليَـتَـبَـ َّوأ َم ْق َع َدهُ ِم َن النَّا ِر)) (... )1
هللا عليه وسلمَ :
اختالف العلماء يف حكم من كذب على الرسول:

وللناس يف هذا احلديث قوَّلن:

أحدمها :األخذ بظاهره يف قتل من تعمد الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ومن هؤَّلء
من قال :يكفر بذلك؛ قاله مجاعة منهم أبو حممد اْلَُويِْين حىت قال ابن عقيل عن شيخه أيب الفضل

اهلمداين :مبتدعة اإلسالم والكذابون والواضعون للحديث أشد من امللحدين؛ ألن امللحدين قصدوا
إفساد الدين من خارج ،وهؤَّلء قصدوا إفساده من داخل ،فهم كأهل ٍ
بلد سعوا يف فساد أحواله،
وامللحدون كاحملاصرين من خارج فالدخالء يفتحون احلصن ،فهم شر على اإلسالم من غري املالبسني

له.

كذب على هللا ،وهلذا قال(( :إِ َّن َك ِذابً َعلَ َّي لَْيس َك َك ِذ ٍ
ب َعلَى
ووجه هذا القول :أن الكذب عليه ٌ
َ
َح ِد ُك ْم)) ( )2فإن ما أمر به الرسول فقد أمر هللا به جيب اتباعه كوجوب اتباع أمر هللا ،وما أخرب به
أَ

وجب تصديقه كما جيب تصديق ما أخرب هللا به.
ومن َّ
كذبه يف خربه أو امتنع من التزام أمره (فهو كمن كذب خرب هللا وامتنع من التزام أمره) ،ومعلوم

ب فيه كمسيلمة
أن من كذب على هللا أبن زعم أنه رسول هللا أو نبيه أو أخرب عن هللا خرباً َك َذ َ
والع ْن ِسي وحنومها من املتنبئني فإنه كافر حالل الدم ،فكذلك من تعمد الكذب على رسول هللا صلى
َ
هللا عليه وسلم.
ِ
رتى
يبني ذلك أن الكذب عليه ِبنزلة التكذيب له ،وهلذا مجع هللا بينهما بقوله تعاىلَ :وَم ْن أَظْلَ ُم ممَ ِن افْ ََ
ِ ِ
ب ِابحلَ ِق ملَّا َجاءهُ [العنكبوت ،]68:بل رِبا كان الكاذب عليه أعظم إمثاً من
َعلَى هللا َكذابً أ َْو َك َّذ َ
ِ
ِ
املصدق خبربه ،فإذا كان الكاذب
أعظم درجة من
املكذب له ،وهلذا بدأ هللا به ،كما أن الصادق عليه ُ
مثل ِ
املكذب أو أعظم ،والكاذب على هللا كاملكذب له ،فالكاذب على الرسول كاملكذب له.
يوضح ذلك أن تكذيبه نوع من الكذب؛ فإن مضمون تكذيبه اإلخبار عن خربه أنه ليس بصدق،

وذلك إبطال لدين هللا ،وَّل فرق بني تكذيبه يف خرب واحد أو يف مجيع األخبار ،وإمنا صار كافراً ملا
تضمنه من إبطال رسالة هللا ودينه .والكاذب عليه ي ِ
دخل يف دينه ما ليس منه عمداً ،ويزعم أنه جيب
ُ
على األمة التصديق هبذا اخلرب وامتثال هذا األمر ألنَّهُ دين هللا ،مع العلم أبنه ليس هلل بدين.
والزايدة يف الدين كالنقص منه ،وَّل فرق بني من يكذب ٍ
ِبية من القرآن أو يضيف كالماً ويزعم أنه
َ
سورة من القرآن عامداً لذلك.
_________
( )1رواه الطرباين يف ((طرق حديث من كذب علي متعمداً)) ( ،)70وابن اْلوزي يف

((املوضوعات)) ( )84 - 83 /1من طريق أيب بكر بن مردويه .وكالمها من حديث أسامة بن زيد
رضي هللا عنه .قال األلباين يف ((مشكاة املصابيح)) ( :)5883مل أقف على إسناده هبذا التمام.

علي ما مل أقل  .)) ...من حديث أيب هريرة رضي
واحلديث رواه ابن ماجه ( )34بلفظ(( :من تقول َّ

هللا عنه .قال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :حسن صحيح .وعن أيب هريرة رضي هللا عنه يف
ب َعلَ َّى ُمتَـ َع ِم ًدا فَـ ْليَـتَـبَـ َّوأْ َم ْق َع َدهُ
((الصحيحني)) عن النيب صلى هللا عليه وسلم قالَ ... (( :وَم ْن َك َذ َ
ِم َن النَّا ِر)) رواه البخاري ( ،)110ومسلم (.)3
( )2رواه البخاري ( ،)1291ومسلم ( .)4بلفظ( :أحد) بدَّلً :من (أحدكم) .من حديث املغرية بن
شعبة رضي هللا عنه.
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وأيضاً ،فإن تعمد الكذب عليه استهزاء به واستخفاف؛ ألنه يزعم أنه أمر أبشياء ليست مما أمر به،
الس َفه ،أو أنه خيرب أبشياء ابطلة ،وهذه نسبة له إىل
بل وقد َّل جيوز األمر هبا ،وهذه نسبة له إىل َّ
الكذب ،وهو كفر صريح.

وأيضاً ،فإنه لو زعم زاعم أن هللا فرض صوم شهر آخر غري رمضان ،أو صالة سادسة زائدة وحنو
ذلك ،أو أنه َح َّرم اخلبز واللحم عاملاً بكذب نفسه؛ كفر ابَّلتفاق.

فمن زعم أن النيب صلى هللا عليه وسلم ْأوجب شيئاً مل يوجبه أو حرم شيئاً مل حيرمه فقد كذب على

ص َّرح أبن الرسول قال ذلك ،وأنه  -أفىت القائل  -مل يَـ ُقلْه
هللا كما كذب عليه األول ،وزاد عليه أبن َ

اجتهاداً واستنباطاً.
وابْلملة فمن تعمد الكذب الصريح على هللا فهو كاملتعمد لتكذيب هللا وأسوأ حاَّلً ،وَّل خيفى أن
ٌّ
مستخف به مستهني حبرمته.
من كذب على من جيب تعظيمه؛ فإنه

وأيضاً ،فإن الكاذب عليه َّل بد أن يشينه ابلكذب عليه وتنقصه بذلك ،ومعلوم أنه لو كذب عليه

كما كذب عليه ابن أيب سرح يف قوله :كان يتعلم مين .أو رماه ببعض الفواحش املوبقة أو األقوال
اخلبيثة؛ كفر بذلك ،فكذلك الكاذب عليه؛ ألنَّهُ إما أن َأيْثُر عنه أمراً أو خرباً أو فعالً ،فإن أثر عنه

أمراً مل أيمر به فقد زاد يف شريعته ،وذلك الفعل َّل جيوز أن يكون مما أيمر به ،ألنه لو كان كذلك ألمر
يء يـ َق ِرب ُكم إِىل اْلن َِّة إَِّلَّ أَمرتُ ُكم بِ ِه ،وَّلَ ِمن ٍ
ٍ
به صلى هللا عليه وسلم ،لقوله(( :ما تَـرْك ُ ِ
شيء
َ
ت من َش ُ ُ ْ
َْ ْ َ
َ َ
يُبع ُد ُك ْم َع ِن النَّا ِر إَِّلَّ َهنَْيـتُ ُك ْم َعنْهُ)) ( ،)1فإذا مل أيمر به فاألمر به غري جائز منه ،فمن روى عنه أنه
قد أمر به فقد نسبه إىل األمر ِبا َّل جيوز له األمر به ،وذلك نسبة له إىل السفه.
وكذلك إن يقل عنه خرباً ،فلو كان ذلك اخلرب مما ينبغي له اإلخبار به ألخرب به؛ ألن هللا تعاىل قد

أكمل الدين ،فإذا مل خيرب به فليس هو مما ينبغي له أن خيرب به ،وكذلك الفعل الذي ينقله عنه كاذابً
فيه لو كان مما ينبغي فعله وترجح لََف َعلَه ،فإذا مل يفعله فرتكه أوىل.

فحاصله أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أكمل البشر يف مجيع أحواله ،فما تركه من القول والفعل
فرتكه أوىل من فعله ،وما فَـعله ِ
فف ْعله أكمل من تركه ،فإذا كذب الرجل عليه متعمداً (أو) أخرب ِبا مل
َ
يكن (فذلك) الذي أخرب به عنه نقص ابلنسبة إليه؛ إذ لو كان كماَّلً لوجد منه ،ومن انتقص الرسول
صلى هللا عليه وسلم فقد كفر.

واعلم أن هذا القول يف غاية القوة كما تراه ،لكن يتوجه أن يفرق بني الذي يكذب عليه مشافهةً

ٍ
بواسطة ،مثل أن يقول :حدثين فالن بن فالن عنه بكذا فإن هذا إمنا كذب
وبني الذي يكذب عليه
على ذلك الرجل ،ونسب إليه ذلك احلديث ،فأما إن قال :هذا احلديث صحيح ،أو ثبت عنه أنه

قال ذلك عاملاً أبنه كذب ،فهذا قد كذب عليه ،وأما إذا افرتاه ورواه روايةً ساذجة ففيه نظرَّ ،لسيما

والصحابة عدول بتعديل هللا هلم.
فالكذب لو وقع من ٍ
أحد ممن يدخل فيهم لعظم ضرره يف الدين ،فأراد صلى هللا عليه وسلم قَتل من

كذب عليه و َع َّجل عقوبته ليكون ذلك عاصماً من أن يدخل يف العدول َمن ليس منهم من املنافقني

وحنوهم.

_________

( )1رواه احلاكم ( ،)5 /2والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( ،)299 /7والبغوي يف ((شرح السنة))
( ،)242 /7ويف ((تفسريه)) ( .)254 /6من حديث عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه .قال ابن
حجر يف ((هداية الرواة)) ( :)54 /5فيه انقطاع .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة))

( :)2866احلديث حسن على أقل األحوال.
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((م ْن َرَوى َع ِين َح ِديْثاً يَـ ْعلَم
وأما من روى حديثاً يعلم أنه كذب فهذا حرام ،كما صح عنه أنه قالَ :
أَنَّهُ َك ِذب فَـهو أَح ُد ال َك ِ
اذبِني)) ( ،)1لكن َّل يكفر إَّل أن ينضم إىل روايته ما يوجب الكفر؛ ألنه
ٌ َُ َ

ب فيه مل تكن حت مل له الرواية ،فصار ِبنزلة أن
صادق يف أن شيخه حدثه به ،لكن لعلمه أبن شيخه َك َذ َ
يشهد على إقرا ٍر أو شهادةٍ أو ٍ
عقد وهو يعلم أن ذلك ابطل ،فهذه الشهادة حرام ،لكنه ليس

بشاهد زور.

وعلى هذا القول فمن سبه فهو أوىل ابلقتل ممن كذب عليه ،فإن الكاذب عليه قد زاد يف الدين ما
ليس منه ،وهذا قد طعن يف الدين ابلكلية وحينئذ فالنيب صلى هللا عليه وسلم قد أمر بقتل الذي
كذب عليه من غري استتابة ،فكذلك الساب له وأوىل.

فإن قيل :الكذب عليه فيه مفسدة  -وهو أن يصدق يف خربه فيزاد يف الدين ما ليس منه أو ينتقص
منه ما هو منه  -والطاعن عليه قد علم بطالن كالمه ِبا أظهر هللا من آايت النبوة.

قيل :واحملدث عنه َّل يقبل خربه إن مل يكن عدَّلً ضابطاً ،فليس كل من حدث عنه قبل خربه ،لكن
قد يظن عدَّلً وليس كذلك ،والطاعن عليه قد يؤثر طعنه يف نفوس كثري من الناس ،وي ِ
سقط حرمته
ُ
ُ

من كثري من القلوب ،فهو أوكد على أن احلديث عنه له دَّلئل ْييز هبا بني الكذب والصدق.

الثاين :أن الكاذب عليه تُغلظ عقوبته ،لكن َّل يكفر وَّل جيوز قتله؛ ألن موجبات الكفر والقتل

معلومة ،وليس هذا منها ،فال جيوز أن يثبت ما َّل أصل له ،ومن قال هذا فال بد أن يقيد قوله أبن مل
يكن الكذب عليه متضمناً ٍ
لعيب ظاه ٍر ،فأما إن أخرب أنه مسعه يقول كالماً يدل على نقصه وعيبه
الرتَه ِ
ات فهذا مستهزئ به استهزاء ظاهراً ،وَّل ريب
دَّللةً ظاهرًة مثل حديث َع َرق اخليل وحنوه من مَّ
أنه كافر حالل الدم.
وقد أجاب من ذهب إىل هذا القول عن احلديث أبن النيب صلى هللا عليه وسلم علم أنه كان منافقاً
فقتله لذلكَّ ،ل للكذب.
ٍ
بشيء؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يكن من سنته أنه يقتل أحداً من
وهذا اْلواب ليس

املنافقني الذين أخرب الثقة عنهم ابلنفاق أو الذين نزل القرآن بنفاقهم فكيف يقتل رجالً ِبجرد علمه

بنفاقه؟ مث إنه مسى خلقاً من املنافقني حلذيفة وغريه ،ومل يقتل منهم أحداً.
وأيضاً ،فالسبب املذكور يف احلديث إمنا هو كذبه على النيب صلى هللا عليه وسلم كذابً له فيه غرض،
وعليه رتب القتل ،فال جيوز إضافة القتل إىل ٍ
سبب آخر ،وأيضاً ،فإن الرجل إمنا قصد ابلكذب نيل

شهوته ،ومثل هذا قد يصدر من الفساق كما يصدر من الكفار.
ٍ
لسبب ٍ
ماض فإن كان هلذه فقد ثبت أن الكذب عليه
وأيضاً ،فإما أن يكون نفاقه هلذه الكذبة أو

نفاق ،واملنافق كافر ،وإن كان النفا ُق متقدماً وهو املقتضي للقتل َّل غريه ،فعالم أتخري األمر بقتله
إىل هذا احلني؟ وعالم مل يؤاخذه هللا بذلك النفاق حىت فعل ما فعل؟

ب َع ُد مو هللا)) مث أمر
وأيضاً ،فإن القوم أخربوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله ،فقالَ (( :ك َذ َ

اك جتده َحياً)) ( )2لعلمه صلى هللا عليه وسلم أبن ذنبه يوجب
بقتله إن وجد حياً ،وقال(( :ما أر َ
تعجيل العقوبة .الصارم املسلول َّلبن تيمية 319 /2 -
_________

( )1رواه مسلم يف مقدمة ((الصحيح)) ،ابب :وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابني والتحذير
من الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وابن ماجه ( ،)39وأمحد (.)20175( )14 /5

من حديث مسرة بن جندب رضي هللا عنه .قال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

( )2رواه ابن عدي يف ((الكامل)) ( .)81 /5من حديث بريدة بن احلصيب رضي هللا عنه .وقال:

[فيه] صاحل بن حيان عامة ما يرويه غري حمفوظ .وقال الذهيب يف ((سري أعالم النبالء)) (:)374 /7

منكر .وقال ابن حجر يف ((التلخيص احلبري)) ( :)1469 /4حسن .وقال املعلمي يف ((األنوار
الكاشفة)) ( :)137راويه عن ابن بريده صاحل بن حيان وهو ضعيف له أحاديث منكرة.
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املبحث الثالث :سب األنبياء
يقول القاضي عياض :من استخف ِبحمد صلى هللا عليه وسلم ،أو أبحد من األنبياء ،أو أزرى
عليهم ،أو آذاهم فهو كافر ابإلمجاع (.)1

ويقول أيضاً :وحكم من سب سائر أنبياء هللا تعاىل  ...واستخف هبم أو كذهبم فيما آتوا به ،وأنكرهم

وجحدهم حكم نبينا صلى هللا عليه وسلم.
هلل ورسلِ ِه وي ِري ُدو َن أَن يـ َف ِرقُواْ بني ِ
ِ
َّ ِ
هللا َوُر ُسلِ ِه َوي ُقولُو َن نُـ ْؤِم ُن بِبَـ ْع ٍ
ض
َْ َ
ُ
ين يَ ْك ُف ُرو َن ِاب َ ُ ُ َ ُ
قال تعاىل :إِ َّن الذ َ
ِ
َونَ ْك ُف ُر بِبَـ ْع ٍ
ك ُه ُم الْ َكافِ ُرو َن َح اقا [النساء،]151 ،150:
ك َسبِيالً أ ُْولَئِ َ
ني ذَلِ َ
ض َويُ ِري ُدو َن أَن يَـتَّخ ُذواْ بَ ْ َ
ِ
ِ ِ ِِ
َح ٍد ِمن مر ُسلِ ِه [البقرة.)2( ]285:
آم َن ِابهلل َوَمآلئِ َكتِه َوُكتُبِه َوُر ُسله َّلَ نُـ َف ِر ُق بَ ْ َ
ني أ َ
وقال تعاىلُ :كلٌّ َ
ولقد بني ابن تيمية حكم هذه املسألة بياَنً شافياً حيث قال :واحلكم يف سب سائر األنبياء كاحلكم يف
سب نبينا ،فمن سب نبياً مسمى ابمسه من األنبياء املعروفني املذكورين يف القرآن أو موصوفاً ابلنبوة

 -مثل أن يذكر يف حديث :أن نبياً فعل كذا وقال كذا ،فيسب ذلك القائل أو الفاعل ،مع العلم أبنه

نيب ،وإن مل يعلم من هو ،أو يسب نوع األنبياء على اإلطالق  -فاحلكم يف هذا كما تقدم (يف مسألة
حكم من سب النيب صلى هللا عليه وسلم)؛ ألن اإلْيان هبم واجب عموماً ،وواجب اإلْيان خصوصاً
ِبن قصه هللا علينا يف كتابه ،وسبهم كفر وردة إن كان من مسلم ،وحماربة إن كان من ذمي.

وقد تقدم يف األدلة املاضية (وهي األدلة على أن ساب النيب صلى هللا عليه وسلم كافر) ما يدل على

ذلك بعمومه لفظاً أو معىن ،وما أعلم أحداً فرق بينهما ،وما كان أكثر كالم الفقهاء إمنا فيه ذكر من

سب نبينا ،فإمنا ذلك ملسيس احلاجة إليه ،وأنه وجب التصديق له ،والطاعة له مجلة وتفصيالً ،وَّل

ريب أن جرم سابه أعظم من جرم ساب غريه ،كما أن حرمته أعظم من حرمة غريه ،وإن شاركه سائر

إخوانه من النبيني واملرسلني يف أن ساهبم كافر حالل الدم.

فأما إن سب نبياً غري معتقد لنبوته فإنه يستتاب من ذلك ،إذا كان ممن علمت نبوته ابلكتاب

والسنة؛ ألن هذا جحد لنبوته ،إن كان ممن جيهل أنه نيب ،فإنه سب حمض ،فال يقبل قوله :إين مل أعلم

أنه نيب (.)3

وحيكي ابن تيمية اإلمجاع على كفر ساب نيب من األنبياء فيقول :من خصائص األنبياء أن من سب

نبياً من األنبياء قتل ابتفاق األئمة ،وكان مرتداً ،كما أن من كفر به وِبا جاء به كان مرتداً ،فإن
اإلْيان َّل يتم إَّل ابإلْيان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله (.)4

ويقول أيضاً :واملسلمون آمنوا ابألنبياء كلهم ومل يفرقوا بني أحد منهم ،فإن اإلْيان جبميع النبيني

فرض واجب ،ومن كفر بواحد منهم فقد كفر هبم كلهم ،ومن سب نبياً من األنبياء فهو كافر جيب
قتله ابتفاق العلماء (.)5
_________

((( )1الشفا)) (.)1069 /2
((( )2الشفا)) ( )1097 /2بتصرف.

((( )3الصارم املسلول)) (ص.)565 :
((( )4الصفدية)) (.)261 /1
((( )5الصفدية)) (.)311 /2
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ويذكر ابن تيمية ما يوجبه الطعن يف األنبياء عليهم السالم من الطعن يف توحيد هللا تعاىل وشرعه ،وأن
سب األنبياء هو أصل مجيع أنواع الكفر ،فيقول :الطعن يف األنبياء طعن يف توحيد هللا وأمسائه
وصفاته ،وكالمه ودينه وشرائعه وأنبيائه وثوابه وعقابه عامة األسباب اليت بينه وبني خلقه ،بل يقال:
إنه ليس يف األرض مملكة قائمة إَّل بنبوةٍ أو أثر نبوة ،وإن كل خ ٍري يف األرض فمن آاثر النبوات
ع لَ ُكم ِمن ِ
صى
الدي ِن َما َو َّ
وليست أمة مستمسكة ابلتوحيد إَّل أتباع الرسل ،قال سبحانه وتعاىلَ :ش َر َ
َ
ِ
ك وما و َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ين َوَّل تَـتَـ َف َّرقُوا فِ ِيه
يم َوُم َ
بِه نُ ً
يسى أَ ْن أَق ُ
وحا َوالذي أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ َ َ َ
يموا الد َ
ص ْيـنَا به إبْـ َراه َ
وسى َوع َ
ِ
وه ْم إِلَْي ِه [الشورى]13:؛ فأخرب أن دينه الذي يدعو إليه املرسلون كرب
ني َما تَ ْد ُع ُ
رب َعلَى ال ُْم ْش ِرك َ
َك َُ
على املشركني ،فما الناس إَّل اتبع هلم أو مشرك ،وهذا حق َّل ريب فيه .فعلم أن سب الرسل
والطعن فيهم ينبوع مجيع أنواع الكفر ،ومجاع مجيع الضالَّلت ،وكل كفر ففرع منه ،كما أن تصديق
الرسل أصل مجيع شعب اإلْيان ،ومجيع جمموع أسباب اهلدى (.)1

وقد أورد ابن حزم أدلة القائلني بتكفري ساب نيب من األنبياء عليهم السالم مث رجح هذا القول ...
فكان مما قاله يف هذه املسألة :فقوله تعاىل يف املستهزئني ابهلل وآايته ،ورسوله ،أهنم كفروا بذلك بعد

إْياهنم ( ،)2فارتفع اإلشكال ،وصح يقيناً أن كل من استهزأ بشيء من آايت هللا وبرسول من رسله
فإنه كافر بذلك مرتد.

وقد علمنا بضرورة املشاهدة أن كل ساب وشامت فمستخف ابملشتوم مستهزئ به ،فاَّلستخفاف

واَّلستهزاء شيء واحد .ووجدَن هللا تعاىل قد جعل إبليس ابستخفافه ِبدم عليه السالم كافراً ،ألنه إذ
قال :أ َََنْ َخ ْريٌ ِم ْنهُ [ص ،]76:فحينئذ أمره تعاىل ابخلروج من اْلنة ودحره ،ومساه كافراً بقولهَ :وَكا َن
ِ
ِ
ين [ص.)3( ]74:
م ْن الْ َكاف ِر َ

إىل أن قال :فصح ِبا ذكرَن أن كل من سب نبياً من األنبياء ،أو استهزأ به  ...فهو بذلك كافر مرتد،

له حكم مرتد ،وهبذا نقول.)4( .

 - 3وإذا تقرر ما سبق إيراده ،فإننا نذكر مجلة من كالم أهل العلم يف ختام هذه املسألة:

يقول القاضي عياض :قال مالك يف كتاب ابن حبيب وحممد ،وقال ابن القاسم ،وابن املاجشون وابن

عبد احلكم وأصبغ وسحنون فيمن شتم األنبياء ،أو أحداً منهم ،أو تنقصه :قتل ومل يستتب ،ومن

سبهم من أهل الذمة :قتل إَّل أن يسلم .وروى سحنون عن ابن القاسم :من سب األنبياء من اليهود

والنصارى بغري الوجه الذي به كفر ،ضرب عنقه ،إَّل أن يسلم (.)5

وقال ابن جنيم احلنفي :ويكفر بعيبه نبياً بشيء .)6( ...

ويقول الدردير املالكي :من سب نبياً جممعاً على نبوته ،أو عرض بسب نيب ،أبن قال عند ذكره :أما
أَن فلست بز ٍ
ان أو ٍ
بنيب نقصاً ،وإن ببدنه كعرج ،وشلل ،أو وفور
سارق فقد كفر .وكذا إن أحلق ٍ
علمه ،إذ كل نيب أعلم أهل زمانه وسيدهم صلى هللا عليه وسلم أعلم اخللق (.)7

ويقول الشربيين الشافعي :من كذب رسوَّلً أو نبياً ،أو سبه أو استخف به أو ابمسه  ..فقد كفر (.)8
ويقول مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي :من سب رسوَّلً  ...كفر .)9( .نواقض اإلْيان القولية
والعملية لعبد العزيز بن حممد بن علي العبداللطيف –ص180 :
_________

((( )1الصارم املسلول)) (ص )251 ،250ابختصار.
( )2يعين قوله تعاىل :قُل أَ ِاب َِّ
َّلل َوآ ََايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُك ْنـتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزئُو َن ََّل تَـ ْعتَ ِذ ُروا قَ ْد َك َف ْرُْمت بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم
ْ
*التوبة.*66 - 65:
((( )3احمللى)) ( )501 ،500 /13ابختصار.
((( )4احمللى)) ( .)502 ،501 /13وانظر(( :الفصل)) (.)299 /3
((( )5الشفا)) (.)1098 /2

((( )6البحر الرائق)) َّلبن جنيم ( )130 /5بتصرف يسري.

((( )7الشرح الصغري على أقرب املسالك)) للدردير ( )150 ,149 /6بتصرف .وانظر(( :حاشية
الدسوقي على الشرح الكبري)) ( ،)274 /4و ((بلغة السالك)) للصاوي ( ،)448 /3و ((منح
اْلليل)) لعليش ( ،)276 /2و ((الفواكه الدواين)) للنفراوي (ص.)2276 :

((( )8مغىن احملتاج)) للخطيب الشربيين ( .)134 /4وانظر(( :هناية احملتاج)) للرملي ( ،)395 /7و
((حاشيتا قليويب وعمرية)) (.)175 /4

((( )9غاية املنتهى)) ملرعي الكرمي ( )335 /3ابختصار .وانظر(( :املبدع شرح املقنع)) َّلبن مفلح
املؤرخ ( ،)171 /9و ((شرح منتهى اإلرادات)) ( ،)386 /3و ((كشاف القناع)) للبهويت (/6
.)168
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الفصل الثالث :النواقض العملية يف ابب النبوات (اَّلستهانة ابملصحف مثاَّلً)
أمجع أهل السنة واْلماعة على كفر من استخف ابملصحف واستهان به ،سواء كان ذلك ابلقول أو

الفعل.

ومن املعلوم ابلضرورة لكل مسلم أنه جيب اإلْيان ابلقرآن الكرمي ،وتعظيمه وإجالله ،وَّل شك أن

اَّلستهانة ابملصحف تناقض هذا اإلْيان ابلكلية؛ ألن اإلْيان خضوع وانقياد ،واَّلستخفاف إهانة
وإذَّلل ،وحمال أن جيتمع هذان الضدان يف قلب واحد.
يقول شيخ اإلسالم رمحه هللا( :إن اَّلنقياد إجالل وإكرام ،واَّلستخفاف إهانة وإذَّلل ،وهذان

ضدان ،فمىت حصل يف القلب أحدمها انتفى اآلخر ،فعلم أن اَّلستخفاف واَّلستهانة به ينايف اإلْيان

منافاة الضد للضد) (.)1

وأيضاً فإن اَّلستهانة ابلقرآن استهانة ِبن تكلم به ،وهو رب العزة عز وجل ،فمن فعل ذلك كان

كافراً مباح الدم إبمجاع املسلمني.

نص اإلمجاع الذي حكاه شيخ اإلسالم :نقل رمحه هللا إمجاع املسلمني على كفر من استخف

ابملصحف ،بقوله( :وقد اتفق املسلمون على أن من استخف ابملصحف مثل أن يلقيه يف احلش أو
يركضه برجله إهانة له أنه كافر مباح الدم) (.)2

ذكر من نقل اإلمجاع أو نص على املسألة ممن سبق شيخ اإلسالم :اجتمعت كلمة أهل العلم على أن

ما يف املصحف هو كالم هللا ،فيجب احرتامه وإجالله ،ألن اإلْيان مبين على إجالل هللا وتعظيم
كالمه ،واَّلستهانة ابملصحف تناقض هذا اإلْيان.

وممن نقل هذا اإلمجاع القاضي عياض رمحه هللا حيث يقول( :واعلم أن من استخف ابلقرآن أو
املصحف ،أو بشيء منه ،أو سبهما ،أو جحده أو حرفاً منه أو آية ،أو كذب به ،أو بشيء منه ،أو

كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خرب ،أو أثبت ما نفاه ،أو نفى ما أثبته على علم منه
َّ ِ
ين َك َف ُروا
بذلك ،أو شك يف شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم إبمجاع ،قال هللا تعاىل :إِ َّن الذ َ
ِِ ِ ِ
مح ٍ
ِ
ِ
ني ي َديْ ِه وََّل ِمن َخل ِْف ِه تَن ِزيل ِمن ح ِك ٍيم َِ
يد
ِابلذ ْك ِر لَ َّما َج ُ
اءه ْم َوإِنَّهُ لَكتَ ٌ
اب َع ِز ٌيز ََّل َأيْتيه الْبَاط ُل من بَ ْ ِ َ َ ْ
ٌ ْ َ
[فصلت.)3( )]42 - 41 :
وقرر اإلمام النووي رمحه هللا أن اَّلستخفاف ابملصحف يعترب من األفعال املوجبة للكفر ،واليت تصدر
عن تعمد واستهزاء صريح ابلدين حيث قال( :واألفعال املوجبة للكفر هي اليت تصدر عن تعمد

واستهزاء ابلدين صريح ،كالسجود للصنم أو للشمس ،وإلقاء املصحف يف القاذورات) (.)4

ومن املعلوم أن اَّلستخفاف واَّلستهانة ليست حمصورة يف السب والتنقص فقط ،بل األمر يتعدى
ذلك إىل التحريف أو التصحيف أو الزايدة أو النقص ،فكل ذلك من اَّلستهانة (.)5

وقد ذكر ابن حزم رمحه هللا اتفاق العلماء على( :أن كل ما يف القرآن حق ،وأن من زاد فيه حرفاً من

غري القراءات املروية احملفوظة املنقولة نقل الكافة ،أو نقص حرفاً ،أو بدل منه حرفاً مكان حرف،

وقد قامت عليه احلجة أنه من القرآن فتمادى متعمداً لكل ذلك عاملاً أبنه خبالف ما فعل فإنه كافر)

(.)6

ومثل هذه األمور َّل ْيكن أن تصدر من املسلم املنقاد ألمر هللا ،املعظم لكالم هللا وإمنا هي من فعل
من قد خبثت طويته ،وفسدت عقيدته.

وقد نقل ابن قدامة رمحه هللا اتفاق املسلمني على تعظيم املصحف وتبجيله ( ،)7وَّل شك أن

اَّلستخفاف ينايف هذا التعظيم ويناقضه.
_________

((( )1الصارم املسلول)) (.)969 /3
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)425 /8
((( )3الشفا)) (.)304 /2

((( )4روضة الطالبني)) (.)64 /10
( )5انظر(( :نواقض اإلْيان القولية والعملية)) (ص.)398 :
((( )6مراتب اإلمجاع)) (ص.)270 :

((( )7حكاية املناظرة يف القرآن مع بعض أهل البدع)) (ص.)49 :
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مستند اإلمجاع يف املسألة :لقد حكم هللا تعاىل ابلكفر على من استهزأ بشيء من آايته فقال عز وجل
ِ
ِج
ورةٌ تُـنَـبِئُـ ُه ْم ِِبَا ِيف قُـلُوهبِِم قُ ِل ْ
استَـ ْه ِزُؤواْ إِ َّن هللاَ ُخمْر ٌ
يف كتابه العزيزَْ :حي َذ ُر ال ُْمنَاف ُقو َن أَن تُـنَـ َّز َل َعلَْي ِه ْم ُس َ
ِ
آايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُكنتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزُؤو َن َّلَ
َّما َحتْ َذ ُرو َن َولَئِن َسأَلْتَـ ُه ْم لَيَـ ُقولُ َّن إِ َّمنَا ُكنَّا َخنُ ُ
ب قُ ْل أَ ِابهلل َو َ
وض َونَـل َْع ُ
ِ
ٍِ
ِ
ني [التوبة64 :
تَـ ْعتَ ِذ ُرواْ قَ ْد َك َف ْرُمت بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم إِن نَّـ ْع ُ
ف َعن طَآئَِفة من ُك ْم نُـ َعذ ْ
ب طَآئَِفةً ِأب ََّهنُ ْم َكانُواْ ُْجم ِرم َ
 .]66وَّل ريب أن اَّلستهزاء ِبايت هللا استخفاف واستهانة.

ِ ِ
آايتِنَا َش ْيـئًا َّاختَ َذ َها
وقد توعد هللا من اختذ آايته هزواً ابلعذاب املهني ،كما يف قوله تعاىلَ :وإِذَا َعل َم م ْن َ
ني [اْلاثية ،]9 :ومل جيئ إعداد العذاب املهني إَّل يف حق الكفار.
ُه ُزًوا أ ُْولَئِ َ
اب م ِه ٌ
ك َهلُ ْم َع َذ ٌ
وأيضاً فقد توعد هللا عز وجل املستهزئني ِبايته ابخللود يف النار ،وَّل خيلد فيها إَّل الكافر قال هللا
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ين ذَلِ ُكم
نسا ُك ْم َك َما نَسيتُ ْم ل َقاء يَـ ْوم ُك ْم َه َذا َوَمأ َْوا ُك ْم الن ُ
َّار َوَما لَ ُكم من ََّنص ِر َ
يل الْيَـ ْوَم نَ َ
تعاىلَ :وق َ
ت َِّ
ِأبَنَّ ُكم َّاختَ ْذ ُْمت آاي ِ
اَّلل ُه ُزًوا َوغَ َّرتْ ُك ُم ا ْحلَيَاةُ ال مدنْـيَا فَالْيَـ ْوَم ََّل خيَُْر ُجو َن ِم ْنـ َها َوََّل ُه ْم يُ ْستَـ ْعتَـبُو َن [اْلاثية:
َ
ُ
.]35 - 34

وقد هنى النيب صلى هللا عليه وسلم أن يسافر ابلقرآن إىل أرض العدو حىت َّل يقع يف أيديهم فيكون

عرضة لالستخفاف واَّلستهانة.

فعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما (أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى أن يسافر ابلقرآن إىل

أرض العدو) ( .)1ويف رواية مسلم( :خمافة أن يناله العدو) (.)2

قال ابن عبد الرب رمحه هللا( :ومعلوم أن من تنزيه القرآن وتعظيمه إبعاده عن األقذار والنجاسات،
ويف كونه عند أهل الكفر تعريض له بذلك وإهانة له ،وكلهم أجناس َّل يغتسلون من اْلنابة ،وَّل

يعافون ميتة) ( .)3املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع جملموعة مؤلفني – ص732 :
واَّلستهانة ابملصحف تناقض هذا اإلْيان ،وتنافيه ابلكلية ،واملقصود ابَّلستهانة  -هاهنا -
اَّلستخفاف واَّلستهزاء واَّلحتقار (.)4

واَّلستهانة ابملصحف قد تكون أقواَّلً ( ،)5وقد تكون أعماَّلً.
واَّلستهانة العملية ابلقرآن الكرمي أن يفعل عامداً ما يتضمن احتقاراً أو استخفافاً هبذا القرآن ،أو
إسقاطاً حلرمته ،وهلذه اَّلستهانة عدة أمثلة منها :أن يضع املصحف حتت قدمه ،أو يلقيه يف
ٍ
نقصان ......
القاذورات ،أو يسعى إىل تغيريه وتبديله بزايدةٍ أو

لقد تكفل هللا تعاىل حبفظ كتابه عن كل ما َّل يليق من زايدة ،أو نقصان ،أو تصحيف أو حتريف
وحنوه ،ومن مث فإن هذا القرآن َّل اختالف فيه وَّل اضطراب وَّل تعارض.
ولذا فإن املناسب أن نورد بعض النصوص الشرعية اليت تقرر حفظ هللا تعاىل لكتابه العزيز ،ونسوق

أقواَّلً خمتارة لبعض األئمة يف ذلك.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)2990ومسلم (.)1869
( )2رواه البخاري (.)1869

((( )3التمهيد)) (.)255 /15
( )4انظر(( :لسان العرب)) ( ،)438 /13و ((املصباح املنري)) (ص ،)795و ((خمتار الصحاح))
للرازي (ص.)7 ,2

( )5انظر أمثلة على تلك األقوال الكفرية(( :شرح الفقه األكرب)) ملال علي قاري (ص- 249

 ،)254و ((الفتاوى البزازية)) (هبامش الفتاوى اهلندية) ( ،)338 /3و ((اإلعالم)) للهيتمي
(ص.)359
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ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ريا
يقول هللا تعاىل :أَفَالَ يَـتَ َدبَّـ ُرو َن الْ ُق ْرآ َن َولَ ْو َكا َن م ْن عند غَ ِْري هللا لََو َج ُدواْ فيه ا ْختالَفًا َكث ً
[النساء ،]82:يقول ابن جرير يف تفسري هذه اآلية :يعين جل ثناؤه بقوله :أَفَالَ يَـتَ َدبَّـ ُرو َن الْ ُق ْرآ َن:
أفال يتدبر املبيتون غري الذي تقول هلم اي حممد كتاب هللا فيعملوا حجة هللا عليهم يف طاعتك واتباع
أمرك ،وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند رهبم َّلتِساق معانيه ،وائتالف أحكامه وأتييد بعضه
بعضاً ابلتصديق ،وشهادة بعضه لبعض ابلتحقيق ،فإن ذلك لو كان من عند غري هللا َّلختلفت
أحكامه ،وتناقضت معانيه ،وأابن بعضه عن فساد بعض (.)1

ويقول ابن عطية :قوله :أَفَالَ يَـتَ َدبَّـ ُرو َن الْ ُق ْرآ َن هذا أمر ابلنظر واَّلستدَّلل مث عرف تعاىلِ ،بواقع

احلجة ،أي :لو كان من كالم البشر لدخله ما يف كالم البشر من القصور وظهر فيه تناقض والتنايف
الذي َّل ْيكن مجعه ،إذ ذلك موجود يف كالم البشر والقرآن منزه عنه إذ هو كالم احمليط بكل ٍ
شيء

علماً.
فإن عرضت ألحد شبهة وظن اختالفاً يف ٍ
شيء من كتاب هللا ،فالواجب أن يتَّهم نظره ويسأل من هو
أعلم منه (.)2

ويقول حممد رشيد رضا :وإن تعجب فعجب أن ْتر السنون واألحقاب ،وتكر القرون واألجيال،
وتتسع دوائر العلوم واملعارف ،وتتغري أحوال العمران وَّل تنقض كلمة من كلمات القرآنَّ ،ل يف

أحكام الشرع ،وَّل يف أحوال الناس وشؤون الكون ،وَّل يف غري ذلك من فنون القول (.)3
ويقول هللا عز وجل :إِ ََّن َْحنن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن [احلجر.]9:
ُ
يقول ابن جرير يف تفسري هذه اآلية :يقول تعاىل ذكره :إِ ََّن َْحنن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر وهو القرآن وإَن َوإِ ََّن لَهُ
ُ
َحلَافِظُو َن من أن يزاد فيه ابطل ما ليس منه ،أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه
(.)4
ويقول أبو السعودَ :وإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن من كل ما َّل يليق به فيدخل فيه تكذيبهم له واستهزاؤهم به
دخوَّلً أولياً ،فيكون وعيداً للمستهزئني ،وأما احلفظ عن جمرد التحريف والزايدة والنقص وأمثاهلا

احلمل على احلفظ من مجيع ما يقدح فيه من الطعن فيه ،واجملادلة يف
فليس ِبقتضى املقام ،فالوجهُ
ُ

حقيته ،وجيوز أن يراد حفظه ابإلعجاز دليالً على التنزيل من عنده تعاىل ،إذ لو كان من عند غري هللا

لتطرق عليه الزايدة والنقص واَّلختالف (.)5
ويقول األلوسيَ :وإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن ،أي :من كل ما يقدح فيه كالتحريف والزايدة والنقصان وغري
ذلك ،حىت إن الشيخ املهيب لو غري نقطة يرد عليه الصبيان ويقول له من كان :الصواب كذا.

ومل حيفظ سبحانه كتاابً من الكتب كذلك ،بل استحفظها جل وعال الرابنيني واألحبار فوقع فيها ما

وقع ،وتوىل حفظ القرآن بنفسه سبحانه فلم يزل حمفوظاً أوَّلً وآخراً (.)6

وعقد اإلمام البخاري يف (صحيحه) ابابً بعنوان( :ابب من قال :مل يرتك النيب صلى هللا عليه وسلم إَّل

ما بني الدفتني) وساق بسنده إىل عبدالعزيز بن رفيع حيث قال :دخلت أَن وشداد بن معقل على ابن
عباس رضي هللا عنهما ،فقال شداد بن معقل :أترك النيب صلى هللا عليه وسلم من ٍ
شيء؟ قال :ما

ترك إَّل ما بني الدفتني؛ قال :ودخلنا على حممد بن احلنفية فسألناه ،فقال :ما ترك إَّل ما بني الدفتني

(.)7

_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)567 /8
((( )2تفسري ابن عطية)) (.)188 ،187 /4
((( )3تفسري املنار)) (.)289 /5

((( )4تفسري الطربي)) ( .)68 /17وانظر(( :تفسري ابن كثري)) ( ،)528 /2و ((اْلامع ألحكام
القرآن)) للقرطيب (.)5 /10

((( )5تفسري أيب السعود)) ( .)296 /3وانظر(( :فتح القدير)) للشوكاين (.)122 /3
((( )6روح املعاين)) ( )16 /14ابختصار.
( )7رواه البخاري (.)5019
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يقول احلافظ ابن حجر :وهذه الرتمجة للرد على من زعم أن كثرياً من القرآن ذهب لذهاب محلته،

وهو شيء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علي ،واستحقاقه اخلالفة عند

موت النيب صلى هللا عليه وسلم كان اثبتاً يف القرآن وأن الصحابة كتموه ،وهي دعوى ابطلة؛ ألهنم مل

يكتموا مثل(( :أنت عندي ِبنزلة هارون من موسى)) ( ،)1وغريها من الظواهر اليت قد ْيسك هبا من
يدعي إمامته (.)2

ويقول الشاطيب :إن هذه الشريعة املباركة معصومة ،كما أن صاحبها معصوم ،وكما كانت أمته فيما
اجتمعت عليه معصومة.
ويتبني ذلك من وجهتني:

أحدمها :األدلة الدالة على ذلك تصرحياً وتلوحياً ،كقوله تعاىل :إِ ََّن َْحنن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن
ُ
آايتُهُ [هود]1:
ُح ِك َم ْ
[احلجر ،]9:وقوله :أ ْ
ت َ

والثاين :اَّلعتبار الوجودي الواقع من زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل اآلن ،وذلك أن هللا عز
وجل وفر دواعي األمة للذ ِ
ب عن الشريعة ،واملناضلة عنها حبسب اْلملة والتفصيل.
أما القرآن الكرمي فقد قيض هللا له حفظة حبيث لو زيد فيه حرف واحد ألخرجه آَّلف من األطفال

األصاغر ،فضالً عن القراء األكابر (.)3

وحتدث ابن حزم عما جيب اعتقاده يف مسألة حفظ هللا تعاىل لكتابه فقال :إن القرآن املقروء املكتوب

يف املصاحف حق نزل به جربيل على قلب حممد صلى هللا عليه وسلم ،وأنه كالم هللا عز وجل ،حقاً
َّل جمازاً ،وهو علم هللا تعاىل ،وأنه حمفوظ مل يُغري منه شيء وَّل حرف ،وَّل زيد فيه حرف فما فوقه،
ِ
ِِ
ك لِتَ ُكو َن ِم َن
ني َعلَى قَـ ْلبِ َ
وح األَم ُ
وَّل نقص منه حرف فما فوقه ،قال هللا عز وجل :نَـ َز َل به ال مر ُ
َّ ِ
ِ
ِ
ْم
ت بَـيِنَ ٌ
آاي ٌ
ات ِيف ُ
ين [الشعراء ،]194 - 193:وقال تعاىل :بَ ْل ُه َو َ
ص ُدوِر الذ َ
ال ُْمنذ ِر َ
ين أُوتُوا الْعل َ
[العنكبوت.]49:
اب َّمكْنُ ٍ
سهُ إَِّلَّ ال ُْمطَهَّرو َن تَن ِزيل ِمن َّر ِ
وقال تعاىل :إِنَّهُ لَُق ْرآ ٌن َك ِرميٌ ِيف كِتَ ٍ
ني
ون َّلَّ ْيََ م
ب ال َْعالَ ِم َ
ٌ
ُ
[الواقعة.]79 - 77:
وقال تعاىل :إِ ََّن َْحنن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن [احلجر.]9:
ُ
فمن قال إن القرآن نقص منه بعد موت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حرف ،أو زيد فيه حرف ،أو
بُدل منه حرف ،أو أن هذا املسموع أو احملفوظ أو املكتوب أو املنزل ليس هو القرآن ،أو قال :إن

القرآن مل ينزل به جربيل صلى هللا عليه وسلم على قلب حممد صلى هللا عليه وسلم ،أو أنه ليس هو
كالم هللا تعاىل؛ فهو كافر ،خارج عن دين اإلسالم؛ ألنه خالف كالم هللا عز وجل ،وسنن رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم وإمجاع أهل اإلسالم (.)4

إن اَّلستهانة ابلقرآن َنقض من نواقض اإلْيان ْلملة من اَّلعتبارات نذكر منها ما يلي:

أ -أن اَّلستهانة ابملصحف تناقض اإلْيان ،فاإلْيان مبين على إجالل هللا تعاىل وتعظيم كالمه،
ِ
آايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُكنتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزُؤو َن [التوبة:
واَّلستهانة استخفاف واستهزاء ،يقول هللا تعاىل :قُ ْل أَ ِابهلل َو َ

 ،]66 ,65واإلْيان :انقياد وخضوع ،واَّلستهانة ابملصحف َّل جتتمع مع هذا اَّلنقياد واخلضوع،
فمن استهان ابملصحف ،امتنع أن يكون منقاداً ألمر هللا تعاىل.

يقول ابن تيمية :إن اَّلنقياد إجالل وإكرام ،واَّلستخفاف إهانة وإذَّلل ،وهذان ضدان ،فمىت حصل
يف القلب أحدمها ،انتفى اآلخر فعلم أن اَّلستخفاف واَّلستهانة به ينايف اإلْيان منافاة الضد للضد

(.)5

_________
( )1رواه البخاري ( ،)3706ومسلم (.)2404
((( )2فتح الباري)) (.)65 /9

((( )3املوافقات)) ( )59 ,58 /2ابختصار.

((( )4الدرة فيما جيب اعتقاده)) (ص )221 - 218ابختصار يسري.
((( )5الصارم املسلول)) (ص.)521
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ب -أن هللا تعاىل توعد من اختذ آايته هزواً ابلعذاب املهني ،ومل جيئ إعداد العذاب املهني إَّل يف حق
الكفار (.)1

ِ ِ
آايتِنَا َش ْيـئًا َّاختَ َذ َها ُه ُزًوا
كما توعد أولئك املستهينني ِبايته ابخللود يف النار .فقال تعاىلَ :وإِ َذا َعل َم م ْن َ
ني [اْلاثية]9:
أ ُْولَئِ َ
اب م ِه ٌ
ك َهلُ ْم َع َذ ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ين
نسا ُك ْم َك َما نَسيتُ ْم ل َقاء يَـ ْوم ُك ْم َه َذا َوَمأ َْوا ُك ْم الن ُ
َّار َوَما لَ ُكم من َنَّص ِر َ
يل الْيَـ ْوَم نَ َ
وقال سبحانهَ :وق َ
ت َِّ
َذلِ ُكم ِأبَنَّ ُكم َّاختَ ْذ ُْمت آاي ِ
اَّلل ُه ُزًوا َوغَ َّرتْ ُك ُم ا ْحلَيَاةُ ال مدنْـيَا فَالْيَـ ْوَم َّل خيَُْر ُجو َن ِم ْنـ َها َوَّل ُه ْم يُ ْستَـ ْعتَـبُو َن
َ
ُ
[اْلاثية.]35 ,34:

جـ -أن اَّلستهانة ابملصحف تكذيب هلل تعاىل يف خربه ،ومناقضة ملا أمر هللا تعاىل به من تعظيم كالمه

عز وجل ،واَّلستهانة ابلقرآن استهانة ِبن تكلم به تعاىل (.)2
يقول هللا تعاىل :إِ ََّن َْحنن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن [احلجر]9:
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ريا [النساء:
ويقول سبحانه :أَفَالَ يَـتَ َدبَّـ ُرو َن الْ ُق ْرآ َن َولَ ْو َكا َن م ْن عند غَ ِْري هللا لََو َج ُدواْ فيه ا ْختالَفًا َكث ً
.]82
ت ا ِإلنس وا ْْلِ من َعلَى أَن أيْتُواْ ِِبِثْ ِل َه َذا الْ ُقر ِ
ِ
اجتَمع ِ
آن َّلَ َأيْتُو َن ِِبِثْلِ ِه َولَ ْو َكا َن
وقال تعاىل - :قُل لَّئ ِن ْ َ َ
ْ
َ
ُ َ
ض ُه ْم لِبَـ ْع ٍ
ريا [اإلسراء.]88:
بَـ ْع ُ
ض ظَ ِه ً
ِ ِِ
ك ِمن َّر ُس ٍ
ول َوَّل نَِ ٍيب إَِّلَّ إِذَا ْتََ َّىن أَلْ َقى َّ
نس ُخ
وقال سبحانهَ - :وَما أ َْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ
الش ْيطَا ُن ِيف أ ُْمنيَّته فَـيَ َ
اَّللُ َما يُـل ِْقي َّ
الش ْيطَا ُن ُمثَّ ُْحي ِك ُم َّ
َّ
آايتِِه [احلج ]52:فأخرب تعاىل أنه حيفظ آايته ،وحيكمها حىت َّل
اَّللُ َ
خيالطها غريها وَّل يداخلها التغيري وَّل التبديل (.)3
فمن استهان ابملصحف سواء كان بتحريف ،أو تصحيف أو زايدة ،أو نقص فهو مكذب ِبثل

اآلايت الكرْية اليت سبق ذكرها ،ولقد حكم هللا تعاىل  -وَّل معقب حلكمه  -ابلكفر على من جحد
آايته ،وأخرب تعاىل أبنه َّل أحد أظلم ممن كذب ِبايت هللا تعاىل ،وأهنم َّل تفتح هلم أبواب السماء ،وَّل

يدخلون اْلنة.

يقول احلليمي :إن هللا حفظ القرآن ،فقال عند ذكره إِ ََّن َْحنن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن
ُ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِِ
اطل ِمن ب ْ ِ ِ
ِ
يل م ْن َح ِك ٍيم
[احلجر ،]9:وقالَ :وإِنَّهُ لَكتَ ٌ
اب َع ِز ٌيز َّل َأيْتيه الْبَ ُ َ
ني يَ َديْه َوَّل م ْن َخلْفه تَن ِز ٌ
مح ٍ
َِ
يد [فصلت.]42:
فمن أجاز أن يتمكن أحد من زايدة ٍ
شيء يف القرآن أو نقصانه منه ،أو حتريفه أو تبديله ،فقد كذب
هللا يف خربه ،وأجاز الوقوع فيه ،وذلك كفر (.)4
_________

( )1انظر(( :الصارم املسلول)) (ص.)52
( )2انظر(( :مغين احملتاج)) للشربيين (.)136 /4
( )3انظر(( :املوافقات)) للشاطيب (.)58 /2
((( )4املنهاج يف شعب اإلْيان)) (.)320 /1
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ويقول القرطيبَّ :ل خالف بني األمة وَّل بني األئمة أهل السنة أن القرآن اسم لكالم هللا تعاىل الذي
جاء به حممد صلى هللا عليه وسلم معجزة له ،وأنه حمفوظ يف الصدور ،مقروء ابأللسنة ،مكتوب يف
املصاحف ،معلومة على اَّلضطرار سوره وآايته ،مربأ من الزايدة والنقصان حروفه وكلماته ،فال حيتاج

يف تعريفه حبد ،وَّل يف حصره بعد ،فمن ادعى زايدة عليه أو نقصاَنً منه فقد أبطل اإلمجاع ،وهبت
الناس ،ورد ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم من القرآن املنزل عليه ،ورد قوله تعاىل :قُل لَّئِ ِن
ت ا ِإلنس وا ْْلِ من َعلَى أَن أيْتُواْ ِِبِثْ ِل َه َذا الْ ُقر ِ
اجتَمع ِ
ض ُه ْم لِبَـ ْع ٍ
ريا
آن َّلَ َأيْتُو َن ِِبِثْلِ ِه َولَ ْو َكا َن بَـ ْع ُ
ْ ََ
ْ
َ
ُ َ
ض ظَ ِه ً
[اإلسراء ،]88:وأبطل آية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ألنه إذا ذاك يصري القرآن مقدوراً عليه،
حني شيب ابلباطل ،وملا قدر عليه مل يكن حجة وَّل آية ،وخرج عن أن يكون معجزاً.)1( .

(د) أن اَّلستهانة ابملصحف  -حتريفاً أو تبديالً  -استهانةً ابلدين ،وهدم ألصول هذه الشريعة

وفروعها ،وهو طعن يف ْتام دين اإلسالم وكماله.

ولذا يقول ابن حزم :والدين قد مت فال يُزاد فيه وَّل يُنقص منه ،وَّل يبدل.
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم [املائدة]3:
قال تعاىل :الْيَـ ْوَم أَ ْك َمل ُ
ات ِ
وقال تعاىلَّ :لَ تَـ ْب ِديل لِ َكلِم ِ
هللا [يونس ،]64:والنقص والزايدة تبديل (.)2
َ َ
ويقول الشيخ حممد بن عبدالوهاب :ومن اعتقد عدم صحة حفظه (أي :املصحف) من اإلسقاط،
واعتقد ما ليس منه أنه منه ،قد كفر ،ويلزم من هذا رفع الوثوق ابلقرآن كله ،وهو يؤدي إىل هدم
الدين ،ويلزمهم عدم اَّلستدَّلل به ،والتعبد بتالوتهَّ ،لحتمال التبدل ،ما أخبث قول قوم يهدم

دينهم.)3( .
وعندما حتدث حممود شكري األلوسي عن القرآن الكرمي ،وأنه حمفوظ عن الزايدة والنقصان ،مث ذكر

معتقد اَّلثين عشرية يف القرآن  ...قال بعد ذلك :واحلق ما ذهب إليه أهل السنة ومجهور الفرق
اإلسالمية أنه ليس يف القرآن حتريف وَّل نقصان ،وذلك ألن هللا تعاىل قال :إِ ََّن َْحنن نَـ َّزلْنَا ا ِ
لذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ
ُ
َحلَافِظُو َن [احلجر.]9:
وإذا كان هللا تعاىل احلافظ له ،فكيف يتمكن أحد من حتريفه؟! (ذلك) ألن تبليغ القرآن كان واجباً
على الرسول عليه الصالة والسالم إىل كافة الناس ،أو ِبن اتبعه ...
ومل يزل املسلمون يتعبدون بتالوته آَنء الليل ،وأطراف النهار ،ويرون ذلك من أفضل الطاعات

واألعمال من زمن النيب عليه الصالة والسالم إىل زمننا هذا ،وكل ما يف هذا شأنه َّل ْيكن تغيريه وَّل

إسقاط شيء منه ،وألنه لو كان فيه حتريف بتغيري أو نقصان مل يبق وثوق ابألحكام (.)4

هـ -أمجع العلماء على كفر من استهان ابملصحف ،وخروجه عن امللة ،وقد نقل هذا اإلمجاع مجاعة
من أهل العلم ونورد هاهنا ما يلي:

ذكر ابن حزم أن العلماء اتفقوا على :أن كل ما يف القرآن حق ،وأن من زاد فيه حرفاً من غري

القراءات املروية احملفوظة املنقولة نقل الكافة ،أو نقص حرفاً ،أو بدل منه حرفاً مكان حرف ،وقد

قامت عليه احلجة أنه من القرآن فتمادى متعمداً لكل ذلك عاملاً أبنه خبالف ما فعل فإنه كافر (.)5
_________

((( )1اْلامع ألحكام القرآن)) للقرطيب (.)81 - 80 /1
((( )2احمللى)) (.)31 /1

((( )3رسالة يف الرد على الرافضة)) (ص.)14
((( )4السيوف املشرقة خمتصر الصواعق احملرقة)) (خمطوط) (ق )129ابختصار.
((( )5مراتب اإلمجاع)) (ص.)174

()491/6
ويقول أيضاً :إن األمة جممعة كلها بال خالف من ٍ
أحد منهم وهو َّ
كل من بدل آيةً من القرآن
أن َّ

عامداً وهو يدري أهنا يف املصحف خبالف ذلك ،أو أسقط كلمة عامداً كذلك ،أو زاد فيها كلمة

عامداً فإنه كافر إبمجاع األمة كلها (.)1

ٍ
بشيء منه ،أو سبهما ،أو
ويقول القاضي عياض :اعلم أن من استخف ابلقرآن ،أو املصحف ،أو
ٍ
ٍ
بشيء مما صرح به فيه من حكم
بشيء منه ،أو كذب
جحده ،أو حرفاً منه ،أو آيةً ،أو كذب به ،أو

ِِ ِ
اطل ِمن بَْ ِ
ني يَ َديْ ِه
أو خرب ،أو أثبت ما نفاه فهو كافر عند أهل العلم
ٍ
إبمجاع ،قال تعاىلَّ :ل َأيْتيه الْبَ ُ
مح ٍ
وَّل ِمن َخل ِْف ِه تَن ِزيل ِمن ح ِك ٍيم َِ
يد [فصلت.)2( ]42:
َ ْ
ٌ ْ َ
 ...من كالم العلماء يف هذه املسألة-:

يقول ابن حزم  -يف الرد على اعرتاض النصارى أبن الروافض يزعمون أن أصحاب حممد صلى هللا

عليه وسلم بدلوا القرآن  : ...وأما قوهلم يف دعوى الروافض تبديل القرآن ،فإن الروافض ليسوا من
املسلمني (.)3

وقال حممد بن إمساعيل الرشيد احلنفي :من استخف ابلقرآن أو ابملسجد أو بنحوه مما يعظم يف
الشرع كفر ،ومن وضع رجله على املصحف حالفاً استخفافاً كفر (.)4

وذكر الدردير أن من موجبات الردة :إلقاء مصحف أو بعضه ولو كلمة ،وكذا حرقه استخفافاً َّل
صوَنً ،ومثل إلقائه ،وتركه ِبكان قذر ،ولو طاهراً كبصاق أو تلطيخه به  ...ومثل املصحف:

احلديث ،وأمساء هللا تعاىل ،وكتب احلديث ،وكذا كتب الفقه إن كان على وجه اَّلستخفاف ابلشريعة

(.)5

وقال النووي :األفعال املوجبة للكفر هي اليت تصدر عن تعمد واستهزاء ابلدين صريح ،كإلقاء
املصحف يف القاذورات (.)6

وقال قليويب شارحاً قول النووي :قوله( :كإلقاء مصحف بقاذورة) ابلفعل أو ابلعزم والرتدد فيه ومسه

هبا كإلقائه فيها ،وأحلق بعضهم به وضع رجله عليه ونُوزع فيه ،واملراد ابملصحف :ما فيه قرآن ومثله
احلديث ،وكل علم شرعي وما عليه اسم معظم ،قال شيخنا الرملي :وَّل بد يف غري القرآن من قر ٍ
ينة
ُ
تدل على اإلهانة وإَّل فعالً ،ومشلت القاذورة الطاهرة كبصاق وخماط ومين (.)7

وعد البهويت من نواقض اإلسالم ما يلي :أو وجد منه امتهان القرآن ،أو طلب تناقضه ،أو دعوى أنه
َنزلْنَا َه َذا الْ ُق ْرآ َن َعلَى َجبَ ٍل لََّرأَيْـتَهُ
خمتلف ،أو مقدور يف مثله ،أو إسقاط حرمته كفر؛ لقوله تعاىل :لَ ْو أ َ
ند غَ ِري ِ
ِ ِ
اشعا متص ِدعا ِمن َخ ْشي ِة َِّ
ِ
هللا لََو َج ُدواْ فِ ِيه ا ْختِالَفًا
اَّلل [احلشر ،]21:وقولهَ :ولَ ْو َكا َن م ْن ع ِ ْ
َخ ً َ َ ً ْ َ
ت ا ِإلنس وا ْْلِ من َعلَى أَن أيْتُواْ ِِبِثْ ِل َه َذا الْ ُقر ِ
ِ
ِ
اجتَمع ِ
آن َّلَ َأيْتُو َن
ريا [النساء ،]82:وقوله :قُل لَّئ ِن ْ َ َ
ْ
َ
ُ َ
َكث ً
ض ُه ْم لِبَـ ْع ٍ
ريا [اإلسراء )8( ]88:نواقض اإلْيان القولية والعملية لعبد العزيز
ِِبِثْلِ ِه َولَ ْو َكا َن بَـ ْع ُ
ض ظَ ِه ً
بن حممد بن علي العبداللطيف –ص393 :
_________

((( )1الفصل)) ( ،)296 /3وانظر(( :احمللى)) ( ،)39 /1و ((اإلحكام يف أصول األحكام)) (/1
.)86
((( )2الشفا)) ( ،)1101 /2وانظر.)1076 /2( :

((( )3الفصل)) ( .)213 /2وانظر(( :احمللى)) (.)15 /1
((( )4رسالة يف ألفاظ الكفر)) (ص ،)22ويقول مال علي قاري معلقاً على اْلملة األخرية :وَّل خيفى
أن قوله حالفاً قيد واقعي فال مفهوم له(( .شرح الفقه األكرب)) (ص.)250

((( )5الشرح الصغري)) ( .)146 ,145 /6وانظر(( :حاشية الدسوقي على الشرح الكبري)) (/4
 ،)301و ((بلغة السالك)) ( ،)416 /2و ((اخلرشي على خمتصر خليل)) (.)63 ,62 /7

((( )6روضة الطالبني)) ( .)64 /10وانظر(( :مغين احملتاج)) للشربيين اخلطيب ( ،)136 /4و
((هناية احملتاج)) للرملي (.)416 /7

((( )7حاشيتا قليويب وعمرية)) ( ،)176 /4وانظر( :األعالم) للهيتمي (ص.)349
((( )8كشاف القناع)) ( ،)137 /6وانظر(( :شرح منتهى اإلرادات)) ( ،)387 /3و ((غاية
املنتهى)) ملرعي الكرمي (.)339 /3

()492/6

الفصل األول :إنكار املالئكة واْلن
ومن اإلْيان ابلغيب :اإلْيان ابملالئكة عليهم السالم ،واإلْيان ابْلن ،فأما اإلْيان ابملالئكة فهو
اإلقرار اْلازم بوجودهم ،وأهنم من خلق هللا تعاىل ،وهم ِعبا ٌد مكْرمو َن َّل يسبِ ُقونَه ِابلْ َقو ِل وهم ِأبَم ِرهِ
َ ْ ُ ْ َُ ْ
َ
َُ
صو َن َّ
اَّللَ َما أ ََم َرُه ْم َويَـ ْف َعلُو َن َما يُـ ْؤَم ُرو َن [التحرمي.]6:
يَـ ْع َملُو َن [األنبياء ،]27 ,26:وأهنم َّل يَـ ْع ُ
واإلْيان ابملالئكة ركن من أركان اإلْيان ،فال يتحقق إْيان ٍ
عبد حىت يؤمن بوجودهم  ...وعليه أن
يؤمن ِبن ورد ذكرهم يف القرآن والسنة على وجه التفصيل ،كما جيب اإلْيان بصفاهتم اخللقية

واخللقية ،واألعمال اليت يقومون هبا .يقول حممد رشيد رضا يف ثنااي حديثه عن أمهية اإلْيان ابملالئكة:
إن اإلْيان ابملالئكة أصل لإلْيان ابلوحي ،ولذلك قدم ذكر املالئكة على ذكر الكتاب والنبيني ،قال
هلل والْيـوِم ِ
ِ
اآلخ ِر والْمالئِ َك ِة وال ِ
ِ
ْكتَ ِ
ني [البقرة ،]177:فاملالئكة
اب َوالنَّبِيِ َ
آم َن ِاب َ َ ْ
تعاىلَ :ولَك َّن الِْربَّ َم ْن َ
َ
َ َ
هم الذين يؤتون النبيني الكتاب ،قال تعاىل :تَـنَـ َّز ُل الْمالئِ َكةُ وال مر ِ
يها إبِِ ْذ ِن َرهبِِم ِمن ُك ِل أ َْم ٍر
وح ف َ
َ ُ
َ
ِ
[القدر ،]4:وقال سبحانه :نَـز َل بِ ِه ال مروح األ َِمني علَى قَـ ْلبِ َ ِ
ِ
نذ ِرين بِلِس ٍ
ان َع َرٍِيب مبِ ٍ
ني
ُ َ
َ
ُ
ك لتَ ُكو َن م َن ال ُْم َ َ
[الشعراء ،]195 - 193 :فليلزم من إنكار املالئكة إنكار الوحي والنبوة وإنكار األرواح ،وذلك
يستلزم إنكار اليوم اآلخر (.)1

ويقول السعدي  -يف نفس املسألة السابقة  :-اإلْيان ابملالئكة أحد أصول اإلْيان ،وَّل يتم اإلْيان
ابهلل وكتبه ورسله إَّل ابإلْيان ابملالئكة (.)2

كما جيب اإلْيان بوجود اْلن يف العامل ،وأهنم خلق من خلق هللا تعاىل وأهنم أحياء عقالء ،ومأمورون

أمر متواتر معلوم ابَّلضطرار (.)3
ومنهيون ،وأن ذلك ٌ

 - 2وإذا تقرر وجوب اإلْيان ابملالئكة عليهم السالم واْلن ،فإن هلذا اإلْيان ما يناقضه من األقوال
كإنكار وجود املالئكة ،أو اْلن ،أو سب املالئكة واَّلستهزاء هبم ،ووجه كون تلك األقوال مناقضة

هلذا اإلْيان ما يلي:

أ -أن إنكار وجود املالئكة أو اْلن ( )4هو تكذيب وجحود لألدلة الصحيحة الصرحية من الكتاب
والسنة ،فقد تواترت نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية يف احلديث عن املالئكة واْلن ،ومن َمثَّ
فإن وجود املالئكة واْلن أمر متواتر ومعلوم ابَّلضطرار من دين اإلسالم.
_________
((( )1تفسري املنار)) (.)113 /2

((( )2تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن)) (ص.)29

( )3أفاض القرآن الكرمي ،والسنة النبوية يف احلديث عن اْلن وأحواهلم يف مواضع كثرية ،فقد ورد
ذكرهم يف القرآن يف مواضع متعددة تقرب من أربعني موضعاً ،عدا اآلي اليت حتدثت عن الشيطان،

وهي كثرية .انظر(( :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن)) (ص ،)179:و ((عامل اْلن)) لألشقر
(ص.)10

( )4ومن أمثلة هذا اإلنكار ما يظنه مالحدة الفالسفة أهنا قوى النفس الصاحلة ،والشياطني قوى

النفس اخلبيثة .انظر(( :جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية ( ،)346 ،121 ،120 /4و ((السبعينية))

(ص ،)220و ((أصول الاللكائي)) ( ،)1217 /7و ((احلجة)) لألصفهاين ( ،)390 /2و ((فتح

الباري)) ( ،)343 /6و ((الفصل)) َّلبن حزم ( ،)90 /1و ((الفرق بني الفرق)) لعبد القاهر

البغدادي (ص .)279وانظر :أمثلة هلذا اإلنكار عند بعض العقالنيني املعاصرين يف كتاب ((عامل
اْلن)) لعبد الكرمي عبيدات (ص .)169 - 118

()493/6
الر ُس ُ
آم َن َّ
ول ِِبَا أُن ِز َل إِلَْي ِه ِمن َّربِ ِه َوال ُْم ْؤِمنُو َن ُكلٌّ
فمثالً يف شأن املالئكة عليهم السالم يقول هللا تعاىلَ :
ِ
ِ ِ ِِ
ك
ك َربَّـنَا َوإِلَْي َ
َح ٍد ِمن مر ُسلِ ِه َوقَالُواْ َِمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا غُ ْف َرانَ َ
آم َن ِابهلل َوَمالئِ َكتِه َوُكتُبِه َوُر ُسله َّلَ نُـ َف ِر ُق بَ ْ َ
ني أ َ
َ
ِ
ري [البقرة.]286:
ال َْمص ُ
ِ
ِ
اب الَّ ِذي نَـ َّز َل َعلَى رسولِ ِه وال ِ
هلل ورسولِ ِه وال ِ
َّ ِ
ْكتَ ِ
ْكتَ ِ
اب
ين َ
َُ َ
آمنُواْ آمنُواْ ِاب َ َ ُ َ
ويقول سبحانهَ :اي أَيمـ َها الذ َ
هلل ومالَئِ َكتِ ِه وُكتبِ ِه ورسلِ ِه والْيـوِم ِ
ِ
الَّ ِذي أ ِ
ضالََّلً بَ ِعي ًدا
ض َّل َ
اآلخ ِر فَـ َق ْد َ
َ َ
َ ُ َُ ُ َ َْ
َنز َل من قَـ ْب ُل َوَمن يَ ْك ُف ْر ِاب َ َ
[النساء.]136:
ٍ
يقول األلوسي يف تفسريه لقول تعاىل :ومن ي ْك ُفر ِاب ِ
بشيء من ذلك فإن
هلل َوَمالَئِ َكتِ ِه  ..اآلية ،أي:
ََ َ ْ
احلكم املتعلق ابألمور املتعاطفة ابلواو قد يرجع إىل كل ٍ
واحد ،وقد يرجع إىل اجملموع ،والتعويل على
القرائن ،وهاهنا قد دلت القرينة على األول؛ ألن اإلْيان ابلكل واجب ،والكل ينتفي ابنتفاء البعض

.)1( ...
وأما اْلن فقد أفاض القرآن الكرمي والسنة النبوية يف احلديث عن اْلن وأحواهلم ،وانفردت سورة

كاملة يف احلديث عن نفر من اْلن استمعوا للقرآن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،كما جاء
هذا مفصالً يف سورة (اْلن) ،قال تعاىل :قُل أ ِ
آَن
ُوح َي إِ ََّ
استَ َم َع نَـ َف ٌر ِم َن ا ْْلِ ِن فَـ َقالُوا إِ ََّن َِمس ْعنَا قُـ ْر ً
يل أَنَّهُ ْ
ْ

َع َجبًا [اْلن.]1:

يقول ابن بطة :فمن أنكر اْلن فهو كافر ابهلل ،جاحد ِبايته ،مكذب بكتابه (.)2
ويقول ابن حزم :لكن ملا أخربت الرسل الذين شهد هللا عز وجل بصدقهم ،مما أبدى على أيديهم من

املعجزات  ...بنص هللا عز وجل على وجود اْلن يف العامل ،وجب ضرورة العلم خبلقهم ووجودهم،

وقد جاء النص بذلك ،وأبهنم أمة عاقلة مميزة متعبدة ،موعودة متوعدة متناسلة ْيوتون  ...فمن أنكر
اْلن ،أو أتول فيهم أتويالً خيرجهم به عن هذا الظاهر ،فهو كافر مشرك حالل الدم واملال (.)3

اء على
ويقول القرطيب  -يف هذا الشأن :-وقد أنكر مجاعة من كفرة األطباء والفالسفة اْلن ،اجرت ً

اء ،والقرآن والسنة ترد عليهم (.)4
هللا وافرت ً

ويقول ابن تيمية :وجود اْلن اثبت بكتاب هللا ،وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،واتفاق سلف

األمة ،وأئمتها ،وكذلك دخول اْلين يف بدن اإلنسان اثبت ابتفاق أهل السنة واْلماعة (.)5

ويقول يف موضع آخر :إن وجود اْلن قد تواترت به أخبار األنبياء تواتراً معلوماً ابَّلضطرار ،ومعلوم
ابَّلضطرار أهنم أحياء عقالء ،فاعلون ابإلرادة ،بل مأمورون منهيون ،ليسوا صفااتً ،وأعراضاً قائمة

ابإلنسان أو غريه كما يزعمه بعض املالحدة .فلما كان أمر اْلن متواتراً عن األنبياء تواتراً ظاهراً تعرفه
العامة واخلاصة مل يكن لطائفة كبرية من طوائف املؤمنني ابلرسل أن تنكرهم (.)6

ويقول األلوسي :ونفي اْلن كفر صريح كما َّل خيفى (.)7

كما أن إنكار املالئكة واْلن مناقض لإلْيان ابلكتب املنزلة ،فاإلْيان ابلكتب يتضمن اإلقرار هبا
وتصديقها ،وإنكار املالئكة واْلن هو تكذيب وجحود آلايت هللا تعاىل ،فهو يناقض هذا اإلقرار

والتصديق ،ومن َمثَّ فقد توعد هللا تعاىل أولئك املنكرين آلايته ،املكذبني هبا ابلعذاب املهني واخللود يف
َنر جهنم.

_________

((( )1روح املعاين)) لأللوسي (.)170 /5
((( )2اإلابنة الصغرى)) (ص )213ابختصار.
((( )3الفصل)) (.)112 /5

((( )4تفسري القرطيب)) (.)6 /19
((( )5جمموع الفتاوى)) ( ،)276 /24وانظر.)282 ،280 ،277 /24( :

((( )6جمموع الفتاوى)) ( ،)10 /19انظر(( :الرد على املنطقيني)) (ص.)490 ،489 :
((( )7روح املعاين)) (.)82 /29

()494/6
َّ ِ
الس َماء َوَّلَ يَ ْد ُخلُو َن ا ْْلَنَّةَ
اب َّ
ين َك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا َو ْ
َّح َهلُ ْم أَبْـ َو ُ
ْربواْ َع ْنـ َها َّلَ تُـ َفت ُ
قال سبحانه :إِ َّن الذ َ
استَك َُ
ِ
اخلِي ِ
ِ
ني [األعراف.]40:
اط َوَك َذلِ َ
ك َْجن ِزي ال ُْم ْج ِرم َ
َح َّىت يَل َج ا ْْلَ َم ُل ِيف َس ِم ْ َ
َّ ِ
ني [احلج.]57:
ين َك َف ُروا َوَك َّذبُوا ِِب َايتِنَا فَأ ُْولَئِ َ
اب م ِه ٌ
ك َهلُ ْم َع َذ ٌ
وقال تعاىلَ :والذ َ
بل إن صفة اْلحود لتلك اآلايت َّل تقوم إَّل يف الكفار ،كما قال تبارك وتعاىلَ :وَما َْجي َح ُد ِِب َايتِنَا إَِّلَّ
الْ َكافِ ُرو َن [العنكبوت]47:
ب -أمجع العلماء على كفر من أنكر املالئكة أو اْلن ،أو استهزأ واستخف ابملالئكة ،أو سبهم،
فيقول القاضي عياض :وحكم من سب سائر أنبياء هللا تعاىل ،ومالئكته ،واستخف هبم ،أو كذهبم
فيما أتوا به ،أو أنكرهم وجحدهم ،حكم نبينا صلى هللا عليه وسلم .)1( ...
هلل ورسلِ ِه وي ِري ُدو َن أَن يـ َف ِرقُواْ بني ِ
ِ
ِ
هللا َوُر ُسلِ ِه َوي ُقولُو َن نُـ ْؤِم ُن بِبَـ ْع ٍ
ض
َْ َ
ُ
قال هللا تعاىل :إِ َّن الَّذي َن يَ ْك ُف ُرو َن ِاب َ ُ ُ َ ُ
ِ
َونَ ْك ُف ُر بِبَـ ْع ٍ
ك ُه ُم الْ َكافِ ُرو َن َح اقا [النساء- 150:
ك َسبِيالً أ ُْولَئِ َ
ني َذلِ َ
ض َويُ ِري ُدو َن أَن يَـتَّخ ُذواْ بَ ْ َ
.)2( ]151
وإذا كان العلماء قد أمجعوا على كفر من أنكر آية من كتاب هللا تعاىل ( ،)3فما ابلك ِبن أنكر
آايت كثرية جداً تثبت وجود املالئكة واْلن!

فوجود املالئكة عليهم السالم كما هو اثبت ابلكتاب والسنة ،فهو اثبت ابإلمجاع ،وكذلك اْلن.
يقول ابن حزم :واتفقوا أن املالئكة حق ،وأن جربيل وميكائيل ملكان رسوَّلن هلل عز وجل مقرابن

عظيمان عند هللا تعاىل ،وأن املالئكة كلهم مؤمنون فضالً ،وأن اْلن حق (.)4

ويذكر ابن حزم أن املسلمني والنصارى واجملوس والصابئني وأكثر اليهود كلهم جممعون على وجود

اْلن (.)5

ويقول ابن تيمية :واإلقرار ابملالئكة واْلن عام يف بين آدم ،مل ينكر ذلك إَّل شواذ من بعض األمم،
وهلذا قالت األمة املكذبةَ :ولَ ْو َشاء َّ
َنز َل َمالئِ َكةً [املؤمنون]24:
اَّللُ أل َ
حىت قوم نوح وعاد ومثود وقوم فرعون ،قال قوم نوح :ما ه َذا إَِّلَّ ب َ ِ
َّل َعلَْي ُك ْم
َ َ
َ
ش ٌر مثْـلُ ُك ْم يُ ِري ُد أَن يَـتَـ َفض َ
اع َقةً ِمثْل ص ِ
ضوا فَـ ُقل أَن َذرتُ ُكم ص ِ
َولَ ْو َشاء َّ
اع َق ِة
َنز َل َمالئِ َكةً [املؤمنون ،]24:وقال :فَِإ ْن أَ ْع َر ُ
اَّللُ أل َ
َ َ
ْ ْ ْ َ
َع ٍ
اءهتُ ُم ال مر ُسل ِمن بَ ْ ِ
ود إِ ْذ َج ْ
ني أَيْ ِدي ِه ْم َوِم ْن َخل ِْف ِه ْم أََّلَّ تَـ ْعبُ ُدوا إَِّلَّ َّ
َنز َل
اد َوَمثُ َ
اَّللَ قَالُوا لَ ْو َشاء َربـمنَا أل َ
ُ
َمالئِ َكةً [فصلت ،]14 - 13:وليس يف األمم أمة تنكر ذلك إنكاراً عاماً ،وإمنا يوجد إنكار ذلك يف
بعضهم ،مثل من قد يتفلسف فينكرهم لعدم العلم َّل للعلم ابلعدم (.)6

ويقول  -يف موضع آخر  :-من املعلوم ابَّلضطرار أن الرسل أخربت ابملالئكة واْلن ،وأهنا أحياء
َنطقة قائمة أبنفسها ،ليست أعراضاً قائمة بغريها (.)7
_________

( )1ومن املعلوم أن سب الرسول صلى هللا عليه وسلم أو اَّلستهزاء به أو إنكاره من نواقض اإلْيان
ابإلمجاع.
((( )2الشفا)) (.)1097 /2

( )3انظر(( :الشفا)) ( ،)1101 /2و ((التمهيد)) ( ،)226 /4و ((حكاية املناظرة يف القرآن مع
بعض أهل البدعة)) َّلبن قدامة (ص ،)33و ((اإلابنة الصغرى)) (ص.)211

((( )4مراتب اإلمجاع)) (ص.)174
( )5انظر(( :الفصل)) (.)112 /5

((( )6النبوات)) (ص )22 ،21ابختصار.
((( )7الصفدية)) ( )193 ،192 /1بتصرف يسري .وانظر(( :الصفدية)) ( ،)168 /1وانظر:
((املعتمد يف أصول الدين)) أليب يعلي (ص ،)172 ،171و ((آكام املرجان يف أحكام اْلان))
للشبلي (ص.)3

()495/6

إىل أن قال :فمن أنكر وجود اْلن والشياطني وأتثريهم  ...كان مبطالً ابتفاق أهل امللل ،واتفاق

مجهور الفالسفة ،وكان كذبه معلوماً ابَّلضطرار عند من عرف هذه األمور ابملشاهدة ،أو األخبار

الصادقة (.)1

جـ -إن اإلْيان ابملالئكة عليهم السالم يوجب إجالهلم وإكرامهم ،فهم عباد مكرمونَّ ،ل يعصون هللا
ما أمرهم ،ويفعلون ما يؤمرون ،ويسبحون الليل والنهار َّل يفرتون ،ولذا فإن سبهم واَّلستهزاء هبم َّل

جيتمع مع إجالهلم وإكرامهم ،وإن كان مقراً بوجودهم ،ملا يف هذا من عدم تقدير هللا تعاىل حق قدره،
ِ
آايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُكنتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزُؤو َن َّلَ تَـ ْعتَ ِذ ُرواْ قَ ْد
واَّلستهزاء ِبايت هللا تعاىل ،ويقول سبحانه :قُ ْل أَ ِابهلل َو َ
َك َف ْرُمت بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم [التوبة.]66 - 65:
يقول ابن حزم :صح ابلنص أن كل من استهزأ ابهلل تعاىل ،أو ِبلك من املالئكة ،أو نيب من األنبياء

عليهم السالم ،أو ِبية من القرآن ،أو بفريضة من فرائض الدين ،فهي كلها آايت هللا تعاىل بعد بلوغ

احلجة إليه فهو كافر (.)2

ويقول أيضاً :قد علمنا أن املالئكة كلهم رسل هللا تعاىل ،قال تعاىل :ج ِ
اع ِل ال َْمالئِ َك ِة ُر ُسالً
َ
[فاطر ،]1:وكذلك بضرورة املشاهدة أن كل ساب وشامت فمستخف ابملشتوم مستهزئ به،

فاَّلستخفاف واَّلستهزاء شيء واحد  ...فصح ِبا ذكرَن أن كل من سب هللا تعاىل ،أو استهزأ به ،أو

سب ملكاً من املالئكة ،أو استهزأ به ،أو سب نبياً من األنبياء ،أو استهزأ به ،أو سب آيةً من آايت
هللا تعاىل ،أو استهزأ هبا ،والشرائع كلها ،والقرآن من آايت هللا تعاىل فهو بذلك كافر مرتد ،له حكم

املرتد ،وهبذا نقول ،وابهلل تعاىل التوفيق (.)3

د -إن اإلْيان ابملالئكة عليهم السالم يقتضي حمبتهم ومودهتم ،وأما سبهم وشتمهم فهو بسبب
ِِ
يل فَِإنَّهُ نَـ َّزلَهُ َعلَى
بغضهم وعداوهتم ،وهو ما يناقض اإلْيان هبم ،كما قال تعاىل :قُ ْل َمن َكا َن َع ُد اوا ْل ِْرب َ
هللا مص ِدقاً لِما بني ي َدي ِه وه ًدى وب ْشرى لِل ِ
قَـ ْلبِ َ ِ ِ
ني [البقرة.]98:
ْم ْؤمنِ َ
ك إبِِ ْذن ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ
يقول ابن كثري يف تفسري هذه اآلية :يقول تعاىل من عاداين ومالئكيت ورسلي؛ ورسله تشمل رسله من
صطَِفي ِم َن ال َْمالئِ َك ِة ُر ُسالً َوِم َن الن ِ
املالئكة ،كما يقول تعاىلَّ :
َّاس [احلج.]75:
اَّللُ يَ ْ
ِ ِ
ين فيه إيقاع املظهر مكان املضمر ،حيث مل يقل فإنه عدو ،بل قال:
وقوله تعاىل :فَِإ َّن هللاَ َع ُد ٌّو ل ْل َكاف ِر َ
فإن هللا عدو للكافرين  ...وإمنا أظهر هللا هذا اَّلسم لتقرير هذا املعىن ،وإظهاره ،وإعالمهم أن من
عادى ولياً هلل ،فقد عادى هللا ،ومن عادى هللا ،فإن هللا عدو له ،ومن كان هللا عدوه فقد خسر الدنيا

واآلخرة .)4( ...

ومما قاله البيضاوي يف (تفسريه) هلذه اآلية :وأفرد امللكان ابلذكر لفضلهما كأهنما من جنس آخر،
والتنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء يف الكفر ،واستجالب العداوة من هللا تعاىل ،وأن من

عادى أحدهم ،فكأنه عادى اْلميع ،إذ املوجب لعداوهتم وحمبتهم على احلقيقة واحد ،وألن احملاجة

كانت فيهما ،ووضع الظاهر موضع املضمر للدَّللة على أنه تعاىل عاداهم لكفرهم ،وأن عداوة
املالئكة والرسل كفر (.)5
_________
((( )1الصفدية)) ( )193 ،192 /1بتصرف يسري .وانظر(( :الصفدية)) ( ،)168 /1وانظر:
((املعتمد يف أصول الدين)) أليب يعلي (ص ،)172 ،171و ((آكام املرجان يف أحكام اْلان))

للشبلي (ص.)3 :

((( )2الفصل)) (.)299 /3
((( )3احمللى)) ( )502 - 500 /13ابختصار.

((( )4تفسري ابن كثري)) ( )127 ،126 /1ابختصار.
((( )5تفسري البيضاوي)) (.)72 /1

()496/6
ِ ِ
ين أي :هلم ،جواب
ومما كتبه النسفي يف (تفسريه) هلذه اآلية قوله :قوله تعاىل :فَِإ َّن هللاَ َع ُد ٌّو ل ْل َكاف ِر َ
الشرط ،واملعىن :من عاداهم عاداه هللا ،وعاقبه أشد العقاب ،وإيثار اَّلمسية للدَّللة على التحقق

والثبات ،ووضع الكافرين موضع املضمر لإليذان أبن عداوة املذكورين كفر ،وأن ذلك بني َّل حيتاج
إىل اإلخبار به ،وأن مدار عداوته تعاىل هلم وسخطه املستوجب ألشد العقوبة والعذاب هو كفرهم

املذكور (.)1

 - 3وإذا تقرر أن إنكار وجود املالئكة عليهم السالم أو اْلن أو سب املالئكة واَّلستهزاء هبم من

نواقض اإلْيان فإننا نسوق أقواَّلً خمتارة ألهل العلم يف هذا الشأن.

يقول ابن جنيم :ويكفر بقوله لغريه :رؤييت إايك كرؤية ملك املوت عند البعض خالفاً لألكثر ،وقيل به

إن قاله لعداوته َّل لكراهة املوت ،وبقوله َّل أمسع شهادة فالن وإن كان جربيل أو ميكائيل عليهما
السالم ،وبعيبه ملكاً من املالئكة أو اَّلستخفاف به (.)2

يقول القاضي عياض :وقال القاضي بقرطبة سعيد بن سليمان يف بعض أجوبته :من سب هللا

ومالئكته قتل.

وقال سحنون :من شتم ملكاً من املالئكة فعليه القتل.

وقال أبو احلسن القابسي يف الذي قال آلخر :كأنه وجه مالك الغضبان ،لو عرف أنه قصد ذم امللك

قتل.

مث قال القاضي عياض :وهذا كله فيمن تكلم فيهم ِبا قلناه على مجلة املالئكة والنبيني ،أو على معني

ممن حققنا كونه من املالئكة والنبيني ،ممن نص هللا عليه يف كتابه ،أو حققنا علمه ابخلرب املتواتر،

واملشتهر املتفق عليه ابإلمجاع القاطع كجربيل وميكائيل ،ومالك ،وخزنة جهنم والزابنية ،ومحلة العرش

املذكورين يف القرآن من املالئكة ،ومن مسي فيه من األنبياء ،وكإسرافيل ،واحلفظة  ...فأما من مل تثبت
األخبار بتعيينه ،وَّل وقع اإلمجاع على كونه من املالئكة كهاروت وماروت  ...فليس احلكم يف ساهبم
والكافر هبم كاحلكم فيما قدمناه (ممن اتفق على أنه ملك) .)3( ...

وقال الدردير املالكي :ويكفر إن سب نبياً جممعاً على نبوته ،أو ملكاً جممعاً على ملكيته ،أو أحلق به

نقصاً وإن ببدنه كعرج ،وشلل .)4( ...

ويقول ابن غنيم املالكي :ومن سب ملكاً جممعاً على ملكيته ،أو لعنه ،أو عابه ،أو قذفه ،أو استخف

حبقه ،أو غري صفته ،أو أحلق به نقصاً يف دينه ،أو بدنه ،أو خصلته ،أو غض من مرتبته ،أو وفور

علمه ،أو زهده ،أو أضاف له ما َّل جيوز عليه ،أو نسب إليه ما َّل يليق به على طريق الذم  ...قتل

( )5حداً ويستعجل بقتله (.)6

ويقول النووي :ولو قال :لو شهد عندي األنبياء واملالئكة بكذا ما صدقتهم كفر (.)7

ويقول ابن حجر اهليتمي معلقاً على هذه العبارة :وهل لو قال املالئكة فقط أو األنبياء فقط يكفر

أيضاً؟ الذي يظهر :نعم؛ ألن ملحظ الكفر كما َّل خيفى نسبة األنبياء أو املالئكة إىل الكذب ،فإن
قلت :جرى خالف يف العصمة؟ قلت :أمجعوا على العصمة عن الكذب وحنوه (.)8

ويقول ابن قدامة :وإن ارتد جبحود فرض ،مل يسلم حىت يقر ِبا جحده ،ويعيد الشهادتني؛ ألنه كذب
هللا ورسوله ِبا اعتقده ،وكذلك إن جحد ملكاً من مالئكته الذين ثبت أهنم مالئكة هللا ،أو استباح
حمرماً فال بد يف إسالمه من اإلقرار ِبا جحده (.)9

ويقول مرعي بن يوسف الكرمي :من أشرك ابهلل تعاىل ،أو سبه ،أو رسوله ،أو ملكاً له  ...كفر
(.)10

ويذكر البهويت أن من جحد املالئكة ،أو أحداً ممن ثبت أنه ملك ،كفر لتكذيبه القرآن (.)11

هذا طرف من أقول العلماء فيما يتعلق ابملالئكة عليهم السالم ،وأما اْلن فإن وجودهم اثبت

ابإلمجاع والتواتر ،فهو أمر معلوم من الدين ابلضرورة ،ومن َمثَّ فإن إنكارهم هو إنكار ألمر معلوم من
الدين ابلضرورة .نواقض اإلْيان القولية والعملية لعبد العزيز بن حممد بن علي العبداللطيف – ص:
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_________

((( )1تفسري النسفي)) ( ،)221 /1وانظر(( :تفسري القامسي)) (.)204 /1
((( )2البحر الرائق)) (.)131 /5
((( )3الشفا)) ( )1100 - 1097 /2بتصرف.

((( )4الشرح الصغري)) ( )150 ,149 /6بتصرف يسري .وانظر(( :بلغة السالك)) للصاوي (/3
.)448

( )5قتل :هو جواب من الشرطية يف أول النص.
((( )6الفواكه الدواين)) ( )227 /2بتصرف يسري.
((( )7روضة الطالبني)) ( ،)66 /10وانظر(( :حاشيتا قليويب وعمرية)) (.)175 /4

((( )8اإلعالم)) (ص.)358

((( )9املغين)) ( )101 ،100 /10ابختصار.
((( )10غاية املنتهى)) (.)335 /3
((( )11كشاف القناع)) (.)8 /6
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املبحث األول :إنكار البعث
َّل شك أن إنكار البعث مناقض لإلْيان ،مهما تنوعت صوره وأمثلته ،فقد يكون إنكارا لبعث األرواح
واألجساد ،وقد يكون إنكارا ملعاد األجساد مع اَّلعرتاف ِبعاد األرواح ،واترةً يكون إنكار البعث
ابلقول بتناسخ األرواح ،ونقلها إىل أجسام أخرى ،واترة أخرى يكون هذا اإلنكار إبنكار معاد

النفوس اْلاهلة دون العاملة .ومن صور هذا اإلنكار ما زعمه بعضهم أن البعث عبارة عن خلق أبدان

جديدة مغايرة ْتاماً لألبدان الفانية (.)1

وسنورد اآلن بعضاً من أوجه كون إنكار البعث َنقضاً من نواقض اإلْيان على النحو التايل:
ب قَـ ْوُهلُ ْم أَئِ َذا
أ -أخرب هللا عز وجل أن إنكار البعث كفر برب العاملني ،فقال تعاىلَ :وإِن تَـ ْع َج ْ
ب فَـ َع َج ٌ
يد أُولَئِ َ َّ ِ
ٍِ
ِ ِ
اب
ك األَ ْغالَ ُل ِيف أَ ْعنَاقِ ِه ْم َوأ ُْولَئِ َ
ين َك َف ُرواْ بَِرهبِِ ْم َوأ ُْولَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ
ُكنَّا تُـ َر ًااب أَئنَّا لَفي َخل ٍْق َجد ْ
ك الذ َ
ِ
يها َخالِدو َن [الرعد.]5 - 2:
النَّا ِر ُه ْم ف َ
ِ
اعةَ قَائِ َمةً َولَئِن مرِد م ِ
ريا ِم ْنـ َها ُمن َقلَبًا
وقال املؤمن للكافر الذي قالَ :وَما أَظُ من َّ
الس َ
دت إ َىل َرِيب ألَج َد َّن َخ ْ ً
ك ِمن تُـر ٍ
اب ُمثَّ ِمن نمطْ َف ٍة ُمثَّ َس َّو َ
اك َر ُجالً
ت ِابلَّ ِذي َخلَ َق َ
[الكهف ،]36:فقال له :أَ َك َف ْر َ
َ
[الكهف.)2( ]37:

ِ
ِ ِ
ت ِز ْد ََن ُه ْم
َّم ُكلَّ َما َخبَ ْ
وقال تعاىلَ :وَْحن ُ
ص اما َّمأ َْو ُ
ْما َو ُ
ش ُرُه ْم يَـ ْوَم الْقيَ َامة َعلَى ُو ُجوه ِه ْم ُع ْميًا َوبُك ً
اه ْم َج َهن ُ
ِ
ك َج َزآ ُؤ ُهم ِأب ََّهنُ ْم َك َف ُرواْ ِِب َايتِنَا َوقَالُواْ أَئِ َذا ُكنَّا ِعظَ ًاما َوُرفَ ًاات أَإِ ََّن لَ َم ْبـ ُعوثُو َن َخ ْل ًقا َج ِدي ًدا
ريا ذَلِ َ
َسع ً
[اإلسراء.]98 - 97:
ض أَئِنَّا لَِفي َخل ٍْق ج ِد ٍ
ضلَلْنَا ِيف األ َْر ِ
يد بَ ْل ُهم بِلِ َقاء َرهبِِ ْم َكافِ ُرو َن
وقال سبحانهَ :وقَالُوا أَئِ َذا َ
َ
[السجدة.]10:

وقال تعاىل :وأَقْسمواْ ِاب ِ
وت بـلَى و ْع ًدا َعلَي ِه ح اقا و ِ
لك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
َّاس
هلل َج ْه َد أ َْْيَاهنِِ ْم َّلَ يَـ ْبـ َع ُ
ْ َ َ
ث هللاُ َمن ْيَُ ُ َ َ
َ َُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّلَ يَـ ْعلَمو َن لِيُـبَِ َ َّ
ش ْيء إِ َذا
ني إِ َّمنَا قَـ ْولُنَا ل َ
ين َك َف ُرواْ أ ََّهنُ ْم َكانُواْ َكاذبِ َ
ُ
ني َهلُُم الذي خيَْتَل ُفو َن فيه َوليَـ ْعلَ َم الذ َ

ول لَهُ ُكن فَـيَ ُكو ُن [النحل.]40 - 38:
أ ََر ْد ََنهُ أَن نَّـ ُق َ

فإنكار البعث يناقض اإلْيان ،وينايف تصديق القلب وإقرار اللسان.

ب -تضمن إنكار البعث تعطيالً ألمساء هللا وصفاته ومقتضاها ،وإنكاراً لعلم هللا تعاىل وقدرته
وحكمته.

ك ا ْحلَ مق َّل إِلَهَ إَِّلَّ
قال هللا تعاىل :أَفَ َح ِس ْبـتُ ْم أ ََّمنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَـثًا َوأَنَّ ُك ْم إِلَْيـنَا َّل تُـ ْر َج ُعو َن فَـتَـ َع َاىل َّ
اَّللُ ال َْملِ ُ
ب ال َْع ْر ِ
ش الْ َك ِر ِمي [املؤمنون.]116 - 115:
ُه َو َر م

يقول ابن القيم عن هذه اآلايت :فجعل كمال ملكه ،وكونه سبحانه احلق ،وكونه َّل إله إَّل هو ،وكونه

رب العرش املستلزم لربوبيته لكل ما دونه ،مبطالً لذلك الظن الباطل ،واحلكم الكاذب.
_________

( )1انظر توضيحاً هلذه األمثلة(( :الشفا)) للقاضي عياض ((( ،)1067 /2الدرة)) َّلبن حزم (ص:

(( ،)206الرد على املنطقيني)) َّلبن تيمية (ص ،)458 :و ((جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (/4

(( )36 ،35 /9 ،314 ,283الفوائد)) َّلبن القيم (ص ،)5و ((مفتاح دار السعادة)) َّلبن القيم
(.)35 /2
( )2انظر(( :أعالم املوقعني)) َّلبن القيم (.)147 /1
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 إىل أن قال :فإن ملكه احلق يستلزم أمره وهنيه ،وثوابه وعقابه ،وكذلك يستلزم إرسال رسله،وإنزال كتبه ،وبعث املعاد ليوم جيزى فيه احملسن إبحسانه واملسيء إبساءته ،فمن أنكر ذلك فقد أنكر
حقيقة ملكه ،ومل يثبت له امللك احلق ،ولذلك كان منكراً لذلك كافراً بربه ،وإن زعم أنه يُقر بصانع
العامل ،فلم يؤمن ابمللك احلق املوصوف بصفات اْلالل ،واملستحق لنعوت الكمال (.)1

ويقول يف موضع آخر :وهو سبحانه يقرر املعاد بذكر كمال علمه ،وكمال قدرته ،وكمال حكمته،

فإن شبه املنكرين له كلها تعود إىل ثالثة أنواع:

أحدمها :اختالط أجزائهم أبجزاء األرض على وجه َّل يتميز وَّل حيصل معها ْتيز شخص عن شخص.
الثاين :أن القدرة َّل تتعلق بذلك.

الثالث :أن ذلك أمر َّل فائدة فيه ،أو إمنا احلكمة اقتضت دوام هذا النوع اإلنساين شيئاً بعد شيء،

هكذا أبداً كلما مات جيل ،خلفه جيل آخر ،فأما أن ْييت النوع اإلنساين كله ،مث حيييه بعد ذلك

فال حكمة يف ذلك ،فجاءت براهني املعاد يف القرآن مبنية على ثالثة أصول:
أحدمها :تقرير كمال علم الرب سبحانه ،كما قال يف جواب من قال :من ُحييِي ال ِْعظَ ِ ِ
يم قُ ْل
َْ ْ
َ
ام َوه َي َرم ٌ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ص
يها الَّ ِذي أَن َ
ُْحييِ َ
يم [يس ،]79 - 78:وقال :قَ ْد َعل ْمنَا َما تَن ُق ُ
شأ ََها أ ََّو َل َم َّرة َو ُه َو ب ُك ِل َخل ٍْق َعل ٌ
ض ِم ْنـ ُه ْم [ق.]4:
األ َْر ُ
ات واألَرض بَِق ِ
اد ٍر َعلَى أَ ْن خيَْلُ َق ِمثْـلَ ُهم
س الَّ ِذي َخلَ َق َّ
الس َم َاو ِ َ ْ َ
الثاين :تقرير كمال قدرته ،لقوله :أ ََولَْي َ
ِ
ك ِأب َّ
َن َّ
ي بَـنَانَهُ [القيامة ،]4:وقوله ذَلِ َ
اَّللَ ُه َو ا ْحلَ مق َوأَنَّهُ
س ِو َ
[يس ]81:وقوله :بَـلَى قَاد ِر َ
ين َعلَى أَن نم َ
ُْحييِي ال َْم ْوتَى َوأَنَّهُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير [احلج.]6:
ِ
السماو ِ
ني [الدخان،]38:
ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما َّلعبِ َ
ات َواأل َْر َ
الثالث :كمال حكمته ،كقولهَ :وَما َخلَ ْقنَا َّ َ َ
ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما َاب ِطالً [ص ،]27:وقوله :أَفَ َح ِس ْبـتُ ْم أ ََّمنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَـثًا
وقولهَ :وَما َخلَ ْقنَا َّ
الس َماء َواأل َْر َ

َوأَنَّ ُك ْم إِلَْيـنَا َّل تُـ ْر َج ُعو َن [املؤمنون.]115:

وهلذا كان الصواب أن املعاد معلوم ابلعقل مع الشرع ،وأن كمال الرب تعاىل وكمال أمسائه وصفاته

تقتضيه وتوجبه ،وأنه منزه عما يقوله منكروه ،كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص (.)2
إضافة إىل ذلك فإنكار البعث سوء ظن ابهلل عز وجل ،كما قال ابن القيم :ومن ظن أنه لن جيمع
عبيده بعد موهتم للثواب والعقاب يف دا ٍر جيازي احملسن فيها إبحسانه ،واملسيء إبساءته ،ويبني خللقه
حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعاملني كلهم صدقه ،وصدق رسله ،وأن أعداءه كانوا هم الكاذبني،

فقد ظن به ظن السوء (.)3

وسوء الظن ابهلل تعاىل ذنب عظيم ،وعقابه شديد ،حىت قال ابن القيم أيضاً :ومل جيئ يف القرآن وعيد
أعظم من وعيد من ظن به ظن السوء.
ات الظَّانِني ِاب َِّ
ِ
ِِ
ِ
ني والْم ْش ِرَك ِ
ِ ِ
الس ْوِء َعلَْي ِه ْم
َّلل ظَ َّن َّ
َ
ب ال ُْمنَافق َ
قال تعاىلَ :ويُـ َعذ َ
ني َوال ُْمنَاف َقات َوال ُْم ْش ِرك َ َ ُ
َع َّد َهلُم ج َهنَّم وس ْ ِ
َدائِرةُ َّ ِ ِ
ب َّ
ريا [الفتح ]6 :إخل (.)4
اَّللُ َعلَْي ِه ْم َولَ َعنَـ ُه ْم َوأ َ ْ َ َ َ َ
الس ْوء َوغَض َ
اءت َمص ً
َ
_________
((( )1التبيان يف أقسام القرآن)) (ص.)101
((( )2الفوائد)) (ص.)7 - 6

((( )3زاد املعاد)) (.)230 /3
((( )4الصواعق املرسلة)) (.)1356 /4
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جـ -أن إنكار البعث تكذيب ظاهر آلايت القرآن الصرحية يف إثبات البعث ،كما أن هذا اإلنكار رد
لألخبار الصحيحة يف وقوع البعث ،وتكذيب ملا اتفقت عليه دعوة الرسل عليهم السالم .ونزلت به
َّ ِ
صلِي ِهم ََنرا ُكلَّما نَ ِ
ود ُه ْم
ين َك َف ُرواْ ِِب َايتِنَا َس ْو َ
ض َج ْ
ت ُجلُ ُ
ف نُ ْ ْ ً َ
الكتب السماوية ،وقد قال تعاىل :إِ َّن الذ َ
ودا غَ ْ ِ
ِ
يما [النساء.]56:
بَ َّدلْنَ ُ
ريَها ليَ ُذوقُواْ ال َْع َذ َ
اب إِ َّن هللاَ َكا َن َع ِز ًيزا َحك ً
اه ْم ُجلُ ً َ
َّ ِ
الس َماء َوَّلَ يَ ْد ُخلُو َن ا ْْلَنَّةَ
اب َّ
ين َك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا َو ْ
َّح َهلُ ْم أَبْـ َو ُ
ْربواْ َع ْنـ َها َّلَ تُـ َفت ُ
وقال عز وجل :إِ َّن الذ َ
استَك َُ
ِ
اخلِي ِ
ِ
ني [األعراف.]40
اط َوَك َذلِ َ
ك َْجن ِزي ال ُْم ْج ِرم َ
َح َّىت يَل َج ا ْْلَ َم ُل ِيف َس ِم ْ َ
َّ ِ
ني [احلج]57:
ين َك َف ُروا َوَك َّذبُوا ِِب َايتِنَا فَأ ُْولَئِ َ
اب م ِه ٌ
ك َهلُ ْم َع َذ ٌ
وقال سبحانهَ :والذ َ
يقول ابن أيب العز احلنفي :اإلْيان ابملعاد مما دل عليه الكتاب والسنة ،والعقل والفطرة السليمة،
فأخرب هللا سبحانه عنه يف كتابه العزيز ،وأقام الدليل عليه ،ورد على منكريه يف غالب سور القرآن

(.)1

وجاء يف حديث أيب هريرة مرفوعاً أن هللا تعاىل يقول(( :يشتمين ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمين

ويكذبين وما ينبغي له ،أما شتمه فقوله إن يل ولداً ،وأما تكذيبه فقوله لن يعيدين كما بدأين)) (.)2
وقد أمر هللا تعاىل رسوله صلى هللا عليه وسلم أن يقسم بربه عز وجل على وقوع املعاد ووجوده يف

ثالثة مواضع:

ِ ِ
ين
األول :يف سورة يونس يف قوله تعاىلَ :ويَ ْستَنبِئُونَ َ
كأَ
َح ٌّق ُه َو قُ ْل إِي َوَرِيب إِنَّهُ َحلَ ٌّق َوَما أَنتُ ْم ِبُْعج ِز َ
[يونس.]53:
الثاين :يف سورة سبأ يف قوله تعاىل -:وقَ َ َّ ِ
اعةُ قُ ْل بَـلَى َوَرِيب لَتَأْتِيَـنَّ ُك ْم
ين َك َف ُروا َّل َأتْتِينَا َّ
الس َ
َ
ال الذ َ
[سبأ]3:
َّ ِ
ين َك َف ُروا أَن لَّن يُـ ْبـ َعثُوا قُ ْل بَـلَى َوَرِيب لَتُـ ْبـ َعثُ َّن ُمثَّ
الثالث :يف سورة التغابن يف قوله تعاىلَ -:ز َع َم الذ َ
ك َعلَى َِّ ِ
ري [التغابن.)3( ]7:
لَتُـنَـبَّـ ُؤ َّن ِِبَا َع ِملْتُ ْم َوذَلِ َ
اَّلل يَس ٌ
وقد أقسم هللا تعاىل يف مواضع كثرية على وقوع البعث ،كقوله تعاىل :هللاُ َّل إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو لَيَ ْج َم َعنَّ ُك ْم إِ َىل
ِ ِ ِ
ب فِ ِيه [النساء.]86:
يَـ ْوم الْقيَ َامة َّلَ َريْ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ َّ ِ
ين
وذم سبحانه املكذبني ابملعاد،؛ فقال سبحانه :قَ ْد َخس َر الذي َن َك َّذبُواْ بل َقاء هللا َوَما َكانُواْ ُم ْهتَد َ
[يونس.]45:
ِ ِ ِ
َّ ِ
آلخرةِ ِيف ال َْع َذ ِ
اب
وتوعدهم ابلعذاب والضالل البعيد؛ فقال تبارك وتعاىل :بَ ِل الذ َ
ين َّل يُـ ْؤمنُو َن اب َ
َّالل الْب ِع ِ
يد [سبأ.]8:
َوالض ِ َ
وقد تنوعت األدلة ،وتعددت الرباهني يف إثبات املعاد ،وصحة وقوعه كما جاء مفصالً يف موضعه
(.)4

د -انعقد اإلمجاع على إثبات البعث ،كما أمجع علماء هذه األمة على تكفري منكري البعث ،وقد
حكى هذا اإلمجاع غري واحد من أهل العلم نذكرهم فيما يلي:

يقول ابن حزم :وأما من زعم أن األرواح تنتقل إىل أجساد أخر فهو قول أصحاب التناسخ ،وهو كفر

عند مجيع أهل اإلسالم (.)5

ويقول أيضاً :واتفقوا أن البعث حق ،وأن الناس كلهم يبعثون يف وقت تنقطع فيه سكناهم يف الدنيا
.)6( ...

_________

((( )1شرح العقيدة الطحاوية)) (.)589 /2
( )2رواه البخاري (.)3193

( )3انظر(( :تفسري ابن كثري)) (.)504 /3( , )375 /4

( )4انظر مثالً(( :شرح العقيدة الطحاوية)) ( ،)600 - 589 /2و ((القواعد احلسان)) للسعدي
(ص ،)25 ،24و ((القيامة الكربى)) لألشقر (ص ،)91 - 73و ((منهج القرآن يف الدعوى
لإلْيان)) لعلي فقيهي (ص.)340 - 285

((( )5احمللى)) (.)31 /1

((( )6مراتب اإلمجاع)) (ص.)175

()500/6

ويقول يف كتاب اثلث :وأن البعث حق واحلساب حق  ...جيمع هللا تعاىل يوم القيامة بني األرواح
واألجساد ،كل هذا إمجاع من مجيع أهل اإلسالم ،من خرج عنه خرج عن اإلسالم (.)1

مث يقول أيضاً :فمن قال إن األرواح أعراض فانية ،أو قال إهنا تنتقل إىل أجسام أخر ،فهو منسلخ

من إمجاع أهل اإلسالم ،خلالفه القرآن ،والسنن الثابتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم واإلمجاع ،وهو

قول أهل التناسخ ،وهو كفر بال خالف ،وكذلك من أنكر إحياء العظام واألجساد يوم القيامة،
وأنكر البعث فخارج عن دين اإلسالم بال خالف من أحد من األئمة (.)2

ويقول يف (الفصل) :اتفق مجيع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول ابلبعث يف القيامة ،وعلى

تكفري من أنكر ذلك (.)3

ويقول ابن عبد الرب :وقد أمجع املسلمون على أن من أنكر البعث ،فال إْيان له وَّل شهادة ،ويف

ذلك ما ينبغي ويكفي ،مع ما يف القرآن من أتكيد اإلقرار ابلبعث بعد املوت ،فال وجه لإلنكار يف

ذلك.)4( .

ويقول القاضي عياض :وكذلك نقطع على كفر من قال بتناسخ األرواح وانتقاهلا أبد اآلابد يف

األشخاص ،وتعذيبها أو تنعيمها فيها ،حبسب ذكائها وخبثها .وكذلك من أنكر البعث أو احلساب
إبمجاع للنص عليه ،وإمجاع األمة على صحة نقله متواتراً (.)5
 ...فهو كافر
ٍ

ويقول ابن تيمية :وطوائف من الكفار واملشركني وغريهم ينكرون املعاد ابلكلية ،فال يقرون َّل ِبعاد

األرواح ،وَّل األجساد ،وقد بني هللا تعاىل يف كتابه على لسان رسوله أمر معاد األرواح واألجساد ،ورد
ٍ
لشيء من ذلك ،بياَنً يف غاية التمام والكمال.
على الكافرين واملنكرين
وأما املنافقون من هذه األمة الذين َّل يقرون أبلفاظ القرآن والسنة املشهورة ،فإهنم حيرفون الكلم عن

مواضعه ،ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم املعاد الروحاين ،وهؤَّلء مثل القرامطة الباطنية الذين قوهلم
مؤلَّف من قول اجملوس والصابئة  ...وهؤَّلء كفار جيب قتلهم ابتفاق أهل اإلْيان فإن حممداً صلى هللا

عليه وسلم قد بني ذلك بياَنً شافياً قاطعاً للعذر .)6( ...

ويقول حيىي بن محزة العلوي :اعلم أنه َّل خالف بني أهل القبلة وغريهم  -إَّل شيئاً حيكى عن بعض

الفالسفة -يف صحة املعاد (.)7

ويقول اإلجيي :أمجع أهل امللل عن آخرهم على جواز حشر األجساد ووقوعه ،وأنكرمها الفالسفة

(.)8

_________
((( )1الدرة فيما جيب اعتقاده)) (ص.)206

((( )2الدرة فيما جيب اعتقاده)) (ص )215 - 211ابختصار يسري.
((( )3الدرة فيما جيب اعتقاده)) (.)137 /4
((( )4التمهيد)) (.)116 /9

((( )5الشفا)) ( )1077 ،1067 /2ابختصار.
((( )6جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية ( )313 /4ابختصار .وانظر.)283 ،282 /4( :
( )7اإلفحام ألفئدة الباطنية الطغام ص .123
((( )8املواقف يف علم الكالم)) (ص.)372

()501/6

ويقول الشوكاين :احلاصل أن هذا (أي :املعاد) أمر اتفقت عليه الشرائع ،ونطقت به كتب هللا عز
وجل سابقها وَّلحقها ،وتطابقت عليه الرسل أوهلم وآخرهم ،ومل خيالف فيه أحد منهم ،وهكذا اتفق
على ذلك أتباع مجيع األنبياء من أهل امللل ،ومل يسمع عن أحد منهم أنه أنكر ذلك قط ،ولكنه

ظهر رجل من اليهود زنديق ،يقال له :موسى بن ميمون اليهودي األندلسي؛ فوقع منه كالم يف إنكار

املعاد ،واختلف كالمه يف ذلك ،فتارة يثبته ،واترة ينفيه ،مث هذا الزنديق مل ينكر مطلق املعاد ،إمنا
أنكر بعد تسليمه للمعاد أن يكون فيه لذات حسية جسمانية ،بل لذات عقلية روحانية ،مث تلقى عنه
من هو شبيه به من أهل اإلسالم كابن سينا فقلده ،ونقل عنه ما يفيد أنه مل أيت يف الشرائع السابقة

على الشريعة اإلسالمية إثبات املعاد ،وتقليداً لذلك اليهودي امللعون الزنديق ،مع أن اليهود قد

أنكروا عليه هذه املقالة ولعنوه ومسوه كافراً .)1( ...

 - 3وإذا تقرر ما سبق ذكره فإننا نشري لطرف من أقوال العلماء يف حكم منكر البعث؛ فهذا ابن
جنيم يقرر كفر من أنكر البعث ( ،)2وكذلك البدر الرشيد (.)3

وقال الدردير املالكي :ويكفر إذا قال بتناسخ األرواح ،أي :إن من قال أبن من ْيوت تنتقل روحه
إىل مثله ،أو ألعلى منه إن كانت يف مطيع ،أو ألدىن منه ،أو مثله إن كانت يف ٍ
عاص فهو كافر؛ ألن
فيه إنكار البعث (.)4

وأورد الدسوقي نفس هذا الكالم يف (حاشيته) ( ،)5وكذا عليش يف (شرحه) (.)6

ويقول الغزايل :فيجب تكفري من يغري الظاهر بغري برهان قاطع كالذي ينكر حشر األجساد ،وينكر

العقوابت احلسية يف اآلخرة بظنون وأوهام ،واستبعادات من غري برهان قاطع ،فيجب تكفريه قطعياً،
إذ َّل برهان على استحالة رد األرواح إىل األجساد ،وذكر ذلك عظيم الضرر يف الدين ،فيجب تكفري
كل من تعلق به .)7( ...

ويذكر الشربيين إنكار البعث ضمن أنواع الردة ( ،)8وكذا ذكر ذلك قليويب ( ،)9وابن حجر اهليتمي

(.)10

ويقول البهويت :وإذا جحد البعث كفر ،لتكذيبه للكتاب والسنة وإمجاع األمة )11( .نواقض اإلْيان
القولية والعملية لعبد العزيز بن حممد بن علي العبداللطيف 223 -
_________

((( )1إرشاد الثقات إىل اتفاق الشرائع على التوحيد واملعاد والنبوات)) (ص.)32
( )2انظر(( :البحر الرائق)) (.)132 /5

( )3انظر(( :رسالته يف ألفاظ الكفر)) (ص.)53
((( )4الشرح الصغري)) ( )148 ،147 /6بتصرف يسري.

( )5انظر(( :حاشية الدسوقي على الشرح الكبري)) (.)269 /4
( )6انظر(( :شرح منح اْلليل)) (.)464 /4
((( )7فيصل التفرقة)) (ص.)142

( )8انظر(( :مغىن احملتاج)) (.)135 /4
( )9انظر(( :حاشيتا قليويب وعمرية)) (.)175 /4
( )10انظر(( :اإلعالم)) (ص.)374
((( )11كشاف القناع)) (.)136 /6

()1/7

املبحث الثاين :إنكار الوعد أو الوعيد أو اَّلستهزاء به
الوعد يف أصل لغة العرب يستعمل يف اخلري والشر ،ويعدى بنفسه وابلباء ،يقال :وعدته خرياً.
ووعدته شراً ،فإذا أسقطوا اخلري والشر قالوا يف اخلري :الوعد والعدة ،ويف الشر :اإليعاد والوعيد ،مع
العلم أن الوعيد َّل يكون إَّل ابلشر (.)1

وقد حوى القرآن الكرمي على وعد ووعيد ،فالوعد يكون ابملغفرة والرضوان ،والتكرمي ودخول اْلنان

وحنو ذلك من أنواع الثواب ،والوعيد يكون إما بلعنة أو غضب أو دخول َنر  ...وغري ذلك من
أنواع العقاب.

ِِ
ِ ِ
َّم [التوبة.]68:
قال هللا تعاىلَ :و َع َد هللا ال ُْمنَافق َ
ني َوال ُْمنَاف َقات َوالْ ُك َّف َ
ار ََن َر َج َهن َ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ ِ
ار [التوبة.]72:
وقال سبحانهَ :و َع َد هللاُ ال ُْم ْؤمنِ َ
ني َوال ُْم ْؤمنَات َجنَّات َجتْ ِري من َحتْت َها األَ ْهنَ ُ
يل ِ
ِ
وقال تبارك وتعاىل :إِ َّن هللا ا ْش َ ِ
س ُه ْم َوأَ ْم َوا َهلُم ِأب َّ
َن َهلُُم اْلَنَّةَ يُـ َقاتِلُو َن ِيف َسبِ ِ
هللا
رتى م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
َ َ
ني أَن ُف َ
فَـيَـ ْقتُـلُو َن َويُـ ْقتَـلُو َن َو ْع ًدا َعلَْي ِه َح اقا [التوبة.]111:
اف و ِع ِ
ِ
ِ
يد [ق.]45:
وقال سبحانه :فَ َذك ْر ِابلْ ُق ْرآن َمن َخيَ ُ َ
ومما أنعم هللا تعاىل به على عباده ،أنه سبحانه قد أخرب أن من وعده على ٍ
عمل صا ٍحل فهو منجز له،
ف َّ
اَّللُ َو ْع َدهُ [الروم.]6:
فال خيلف هللا وعده تكرماً وتفضالً ،قال هللا تعاىلَّ :ل خيُْلِ ُ
ِِ
اب ا ْْلن َِّة و ْع َد ِ
وع ُدو َن
الص ْد ِق الَّ ِذي َكانُوا يُ َ
جاوُز َعن َسيِئَاهت ْم ِيف أ ْ
َص َح ِ َ َ
وقال سبحانه وتعاىلَ :ونَـتَ َ
[األحقاف.]16:
اء وعدَّلً ،وقد
وأما الوعيد يف حق عصاة املؤمنني فهو حتت مشيئة هللا تعاىل ،فقد يقع هذا الوعيد جز ً

خيتلف هذا الوعيد يف حق بعض العصاة َّلنتفاء شرط أو وجود مانع ...

كما جاء يف حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :من

وعده هللا على عمل ثواابً ،فهو منجز له ،ومن وعده على عمل عقاابً فهو فيه ابخليار)) (.)2

وقد جاء عمرو بن عبيد املعتزيل إىل أيب عمرو بن العالء فقال :اي أاب عمرو .وخيلف هللا ما وعده؟
قالَّ :ل ،قال :أفرأيت من أوعده هللا على ٍ
عمل عقاابً ،أخيلف هللا وعده فيه؟ فقال أبو عمرو بن

العالء :من العجمة أتيت اي أاب عثمان ،إن الوعد غري الوعيد ،إن العرب َّل تعد عاراً وَّل خلفاً أن تعد

شراً ،مث َّل تفعله ،ترى ذلك كرماً وفضالً ،وإمنا اخللف أن تعد خرياً مث َّل تفعله .قال :فأوجدين هذا
يف كالم العرب؟ قال :نعم ،أما مسعت إىل قول األول (:)3

ومنجز موعدي
ملخلف إيعادي
وإين وإن أوعدته أو وعدته ...
ُ
ُ
_________

( )1انظر(( :املفردات)) لألصفهاين (ص ،)826و ((لسان العرب)) ( ،)463 /30و ((معجم
مقاييس اللغة)) ( ،)125 /6و ((املصباح املنري)) (ص ،)831 ،830و ((خمتار الصحاح))
(ص.)728

( )2رواه أبو يعلى ( ،)66 /6والطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( ،)240 /8وابن أيب عاصم يف
السنة ( ،)960وقوام السنة األصفهاين يف ((احلجة)) ( .)71 /2قال البوصريي يف ((إحتاف املهرة))
( :)136 /7رواه أبو يعلى والبزار ،ومدار إسناديهما على سهيل بن أيب حزم ،وهو ضعيف .وقال

اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)214 /10رواه أبو يعلى والطرباين يف األوسط ،وفيه :سهيل بن أىب
حزم وقد ُوثِ َق على ضعفه ،وبقية رجاله رجال الصحيح .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة))
( :)2463واحلديث مع ضعف سنده فهو اثبت املنت عندي.
( )3البيت لعامر بن الطفيل .انظر(( :لسان العرب)) (.)364 /3

()2/7

وقال حيىي بن معاذ :الوعد والوعيد حق ،فالوعد حق العباد على هللا ،ضمن هلم إذا فعلوا كذا أن
يعطيهم كذا ،ومن أوىل ابلوفاء من هللا ،والوعيد حقه على العباد ،قالَّ :ل تفعلوا كذا فأعذبكم،

ففعلوا ،فإن شاء عفا ،وإن شاء أخذ ألنه حقه ،وأوَّلمها بربنا تبارك وتعاىل العفو والكرم إنه غفور

رحيم (.)1

وعندما نتحدث عن الواجب جتاه نصوص الوعد والوعيد ،فهو اإلْيان جبميع تلك النصوص،

والتسليم هلا ،وإجالهلا وتعظيمها ،فنؤمن ابهلل تعاىل ،وما جاء عن هللا ،على مراد هللا تعاىل ،ونؤمن
برسول هللا ،وما جاء عن الرسول ،على مراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

َّ ِ
ين َأيْ ُكلُو َن
يقول ابن تيميةَّ :ل ريب أن الكتاب والسنة فيهما وعد ووعيد ،وقد قال هللا تعاىل إِ َّن الذ َ
ِ
ريا [النساء.]10:
أ َْم َو َ
ال الْيَـتَ َامى ظُل ًْما إِ َّمنَا َأيْ ُكلُو َن ِيف بُطُوهنِِ ْم ََن ًرا َو َسيَ ْ
صلَ ْو َن َسع ً
ِ
َّ ِ
ِ
ارةً َعن تَـ َر ٍ
اض ِمن ُك ْم
ين َ
آمنُواْ َّلَ َأتْ ُكلُواْ أ َْم َوالَ ُك ْم بَـ ْيـنَ ُك ْم ِابلْبَاط ِل إَِّلَّ أَن تَ ُكو َن جتَ َ
وقال تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
ِ ِ
صلِ ِيه ََن ًرا َوَكا َن
س ْو َ
يما َوَمن يَـ ْف َع ْل ذَلِ َ
ف نُ ْ
س ُك ْم إِ َّن هللاَ َكا َن ب ُك ْم َرح ً
ك ُع ْد َو ًاَن َوظُل ًْما فَ َ
َوَّلَ تَـ ْقتُـلُواْ أَن ُف َ
ِ ِ
ريا [النساء ،]30 - 29:ومثل هذا كثري يف الكتاب والسنة ،والعبد عليه أن
ذَلِ َ
ك َعلَى هللا يَس ً
يصدق هبذا وهذا .)2( ...
ويقول أيضاً :ينبغي للمسلم أن يقدر كالم هللا ورسوله ،فجميع ما قاله هللا ورسوله جيب اإلْيان به،

فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ،ونكفر ببعض ،وليس اَّلعتناء ِبراده يف أحد النصني دون اآلخر
أبوىل من العكس ،فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول ،فكذلك النص اآلخر

الذي أتوله ،فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكالمه (.)3

وقد التزم سلف األمة هبذا التسليم والتعظيم لنصوص الوعد والوعيد؛ فهذا رجل يقول للزهري :اي أاب
بكر حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ليس منا من لطم اخلدود)) ((( ،)4وليس منا من مل

يوقر كبريَن)) ( )5وما أشبه هذا احلديث؟

فأطرق الزهري ساعة ،مث رفع رأسه ،فقال :من هللا عز وجل العلم ،وعلى الرسول البالغ ،وعلينا
التسليم (.)6

وملا ذكر عبدهللا بن املبارك حديثَّ(( :ل يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن)) ()7؛ فقال فيه قائل :ما

هذا؟ على معىن اإلنكار ،فغضب ابن املبارك وقالْ :ينعنا هؤَّلء األَنن  -أي :كثريو التشكي

والكالم  -أن حندث حبديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أكلما جهلنا معىن حديث تركناه! َّل
بل نرويه كما مسعنا ونلزم اْلهل أنفسنا (.)8
يقول إمساعيل األصبهاين :أمجع أهل اإلسالم متقدموهم ومتأخروهم على رواية األحاديث يف صفات

هللا ،ويف مسائل القدر ،والرؤية ،وأصل اإلْيان والشفاعة ،واحلوض ،وإخراج املوحدين املذنبني من
النار ،ويف صفة اْلنة والنار ،ويف الرتغيب والرتهيب ،والوعد والوعيد .)9( ...

_________

( )1انظر(( :احلجة يف بيان احملجة)) (.)74 /2
((( )2جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)270 /8

((( )3اإلْيان)) (ص )34 ،33ابختصار.

( )4رواه البخاري ( .)1294من حديث عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه.
( )5رواه الرتمذي ( .)1919من حديث أنس بن مالك .وقال فيه :هذا حديث غريب ،ورواه أمحد
( .)6935( )207 /2من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص .واحلديث صححه األلباين يف
((السلسلة الصحيحة)) (.)2196
((( )6السنة)) للخالل (.)579 /3

( )7رواه البخاري ( ،)2475ومسلم ( .)57من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )8تعظيم قدر الصالة)) للمروزي (.)505 - 504 /1
((( )9احلجة يف بيان احملجة)) (.)217 /2
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 ومما يتضمنه اإلْيان ابلوعد والوعيد :اإلْيان ابْلنة والنار ،وهو التصديق بوجودمها ،وأهنماخملوقتان موجوداتنَّ ،ل تفنيان وَّل تبيدان ،وقد تواترت األدلة الصحيحة الصرحية من الكتاب والسنة
يف ذكرمها ،وأوصافهما ،وأحواهلما  ...كما أمجع علماء اإلسالم على ذلك وحكى اإلمجاع عدد كبري

منهم ،فنذكر طرفاً من أقواهلم فيما يلي:

يقول أبو حنيفة النعمان :واْلنة والنار خملوقتان اليومَّ ،ل تفنيان أبداً ،وَّل ْتوت احلور العني أبداً ،وَّل

يفىن عقاب هللا تعاىل وثوابه سرمداً (.)1

ويقول أبو احلسن األشعري :واْلنة والنار حق ،وأن الساعة آتية َّل ريب فيها ،وأن هللا يبعث من يف

القبور (.)2

ويقول ابن أيب حامت الرازي :واْلنة حق ،والنار حق ،ومها خملوقتان َّل تفنيان أبداً ،فاْلنة ثواب

ألوليائه ،والنار عقاب ألهل معصيته إَّل من رحم (.)3

يقول ابن أيب زيد القريواين :وأن هللا سبحانه قد خلق اْلنة فأعدها دار خلود ألوليائه ،وأكرمهم فيها

ابلنظر إىل وجهه الكرمي  ...وخلق النار فأعدها دار خلود ملن كفر به ،وأحلد يف آايته وكتبه ورسله،
وجعلهم حمجوبني عن رؤيته (.)4

ويقول ابن بطة :مث اإلْيان أبن هللا عز وجل خلق اْلنة والنار قبل خلق اخللق ،ونعيم اْلنة َّل يزول،

دائم أبداً يف النضرة والنعيم ،واألزواج من احلور العني ،وَّل ْينت وَّل ينقصن وَّل يهرمن ،وَّل ينقطع

مثارها ونعيمها ،كما قال عز وجل :أُ ُكلُ َها َدآئِ ٌم ِو ِظلم َها [الرعد ،]35:وأما عذاب النار فدائم أبداً،
وأهلها فيها خملدون خالدون من خرج من الدنيا غري معتقد للتوحيد وَّل متمسك ابلسنة (.)5
نيب ،أو عن املعاد ،أو عن ٍ
أمة من األمم ،أو عن
ويقول ابن حزم :وأن كل ما يف القرآن من خ ٍرب عن ٍ

املسخ فعلى ظاهرهَّ ،ل رمز يف شيء من ذلك ،وَّل ابطن وَّل سر ،وكذلك كل ما فيه من أمور اْلنة
ٍ
ٍ
ومجاع ،واحلور العني ،والولدان املخلدينٍ ،
من ٍ
وعذاب يف النار ابلزقوم،
ولباس،
أكل
وشربٍ ،
واحلميم ،واألغالل .وغري ذلك ،فكله حق (.)6

ويقول ابن تيمية :األكل والشراب يف اْلنة اثبت بكتاب هللا وسنة رسوله وإمجاع املسلمني ،وهو
معلوم ابَّلضطرار من دين اإلسالم ،وكذلك الطيور والقصور يف اْلنة بال ريب ،كما وصف ذلك يف
األحاديث الصحيحة الثابتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،وكذلك أن أهل اْلنة َّل يبولون وَّل

يتغوطون وَّل يبصقون ،مل خيالف من املؤمنني ابهلل ورسوله أحد ،وإمنا املخالف يف ذلك أحد رجلني:

إما كافر ،وإما منافق (.)7

ويقول ابن القيم  -يف تقرير وجود اْلنة اآلن  :-مل يزل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
والتابعون واتبعوهم وأهل السنة واحلديث قاطبة وفقهاء اإلسالم وأهل التصوف والزهد على اعتقاد

ذلك وإثباته ،مستندين يف ذلك إىل نصوص الكتاب والسنة ،وما علم ابلضرورة من أخبار الرسل
كلهم من أوهلم إىل آخرهم ،فإهنم دعوا األمم إليها ،وأخربوا هبا (.)8

_________

((( )1الفقه األكرب)) (ص.)6
((( )2اإلابنة)) (ص.)21

((( )3أصل السنة واعتقاد الدين)) (ضمن روائع الرتاث) (ص.)21
((( )4مقدمة رسالة ابن أيب زيد القريواين)) (ص.)7
((( )5اإلابنة الصغرى)) (ص.)209 - 206
((( )6الدرة فيما جيب اعتقاده)) (ص.)221
((( )7جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)313 /4
((( )8حادي األرواح)) (ص.)17
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 وإذا تقرر وجوب اإلْيان ابلوعد والوعيد ،ومنه اإلْيان ابْلنة والنار  ...فإن ما يناقض هذا اإلْيانله عدة صور وأمثلة؛ فمنها :إنكار الوعد والوعيد – ومنه :إنكار اْلنة والنار  ،-والقول أبن الوعد
والوعيد ختييل للحقائق لكي ينتفع به اْلمهور  ...كما يقول به مالحدة الفالسفة .ومن صور هذا
معان ٍ
اإلنكار واَّلستهزاء ،ما يدعيه مالحدة املتصوفة أن اْلنة أو النار ٍ
ابطنة يقصد هبا نعيم األرواح
أو أتملها فقط  ...أو ما يزعمه بعضهم أن أهل النار يتنعمون يف النار ،كما يتنعم أهل اْلنة يف اْلنة
 ، ...ومن صور هذا الكفر :السخرية ابلوعد والوعيد واَّلستهزاء هبما  ...إىل غري ذلك من األمثلة

(.)1

فمن أمثلة هذه النواقض :إنكار الوعد والوعيد واَّلستهزاء هبما ،ووجه كونه َنقضاً عدة أمور منها ما

يلي:

أ -أن اإلْيان بنصوص الوعد والوعيد يتضمن اإلقرار هبا وتصديقها ،وإجالهلا وإكرامها ،وهذا

اإلنكار يناقض هذا اإلْيان ،فإنكار اْلنة والنار  -مثالً  -يناقض تصديق القلب ،كما يناقض قول

اللسان ،واَّلستهزاء بنصوص الوعد الوعيد  -ومنها :نصوص اْلنة والنار  -يناقض هذا اإلجالل
والتعظيم؛ ألنه يناقض عمل القلب الذي يوجب توقري وتعظيم نصوص الوعد والوعيد.

ب -أن هذا اإلنكار أو اَّلستهزاء بنصوص الوعد والوعيد تكذيب للقرآن الكرمي ،حيث فرض هللا
تعاىل اإلقرار ِبايته ،وتصديقها ،وعدم اختاذها هزواً ،وأيضاً فإن هللا تعاىل قد حكم ابلكفر على من
جحد آايته ،كما توعده ابلعذاب املهني ،وأخرب تعاىل أبنه َّل أحد أظلم ممن كذب ِبايت هللا تعاىل،

وأهنم َّل تفتح هلم أبواب السماء ،وَّل يدخلون اْلنة ...
ِ ِ
ِ
َّ ِ
ص ِدفُو َن َعن ِ
وء
ص َد َ
ين يَ ْ
ب ِِب َايت هللا َو َ
قال تعاىل :فَ َم ْن أَظْلَ ُم ممَّن َك َّذ َ
ْ َ
ف َع ْنـ َها َسنَ ْج ِزي الذ َ
آايتنَا ُس َ
ال َْع َذ ِ
ص ِدفُو َن [األنعام.]157:
اب ِِبَا َكانُواْ يَ ْ
َّ ِ
الس َماء َوَّلَ يَ ْد ُخلُو َن ا ْْلَنَّةَ
اب َّ
ين َك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا َو ْ
َّح َهلُ ْم أَبْـ َو ُ
ْربواْ َع ْنـ َها َّلَ تُـ َفت ُ
وقال سبحانه :إِ َّن الذ َ
استَك َُ
ِ
اخلِي ِ
ِ
ني [األعراف.]40:
اط َوَك َذلِ َ
ك َْجن ِزي ال ُْم ْج ِرم َ
َح َّىت يَل َج ا ْْلَ َم ُل ِيف َس ِم ْ َ
َّ ِ
ني [احلج.]57:
ين َك َف ُروا َوَك َّذبُوا ِِب َايتِنَا فَأ ُْولَئِ َ
اب م ِه ٌ
ك َهلُ ْم َع َذ ٌ
وقال تعاىلَ :والذ َ
ِ ِ
ني [اْلاثية]9:
آايتِنَا َش ْيـئًا َّاختَ َذ َها ُه ُزًوا أ ُْولَئِ َ
اب م ِه ٌ
ك َهلُ ْم َع َذ ٌ
وقال عز وجلَ :وإِذَا َعل َم م ْن َ
ِ
آايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُكنتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزُؤو َن َّلَ تَـ ْعتَ ِذ ُرواْ قَ ْد
وقد مسى هللا تعاىل اَّلستهزاء ِبايته كفراً فقال :قُ ْل أَ ِابهلل َو َ
َك َف ْرُمت بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم [التوبة .]66 - 65
جـ -أن إنكار نصوص الوعد والوعيد وصرفها عن ظاهرها ،أو اَّلستهزاء هبا يتضمن طعناً يف األنبياء
عليهم السالم ،وتنقصاً هلم ،وأهنم رِبا كذبوا ملصلحة اْلمهور كما يزعم مالحدة الفالسفة ،مع أن
األنبياء عليهم السالم صادقون مصدقون ،قد بلغوا البالغ املبني ،وأقاموا احلجة على الناس ،فهم

أفضل اخللق عند هللا تعاىل ،وأكمل اخللق علماً وعمالً ،حيث اختصهم هللا تعاىل بوحيه واصطفاهم

من بني سائر الناس.

وإن الطعن يف األنبياء كفر وردة عن اإلسالم بل إن الطعن فيهم ينبوع مجيع أنواع الكفر ،ومجاع

الضالَّلت كما قرره ابن تيمية.
_________

( )1انظر لتفصيل ذلك(( :الشفا)) لعياض ((( ،)1068 /2فتاوى ابن تيمية)) (/13( ،)314 /4

 ،)242 /16( ،)161 /14( ،)279و ((الدرء)) (/10( ،)241 ،4 /5( ،)104 ،9 ,8 /1
(( ،)270الصفدية)) (.)245 /1
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يقول ابن تيمية عن هؤَّلء الفالسفة  -يف هذا الشأن  :-فأهل التخييل هم املتفلسفة ومن سلك

سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه ،فإهنم يقولون إن ما ذكره الرسول من أمر اإلْيان ابهلل واليوم

اآلخر إمنا هو ختييل للحقائق لينتفع هبا اْلمهورَّ ،ل أنه بني به احلق ،وَّل هدى به اخللق ،وَّل أوضح
به احلقائق.

مث هم على قسمني ،منهم من يقول :إن الرسول مل يعلم احلقائق على ما هي عليه ،ويقولون إن من

الفالسفة من علمها ،وكذلك من األشخاص الذين يسموهنم األولياء من علمها ،ويزعمون أن من
الفالسفة واألولياء من هو أعلم ابهلل واليوم اآلخر من املرسلني ،وهذه مقالة غالة امللحدين من

الفالسفة والباطنية :ابطنية الشيعة وابطنية الصوفية ،ومنهم من يقول بل الرسول علمها ،لكن مل
يبينها ،وإمنا تكلم ِبا يناقضها ،وأراد من اخللق فهم ما يناقضها؛ ألن مصلحة اخللق يف هذه

اَّلعتقادات اليت َّل تطابق احلق.

ويقول هؤَّلء جيب على الرسول أن خيرب أبن أهل اْلنة أيكلون ويشربون ،مع أن ذلك ابطل؛ ألنه َّل
ْيكن دعوة اخللق إَّل هبذه الطريقة اليت تتضمن الكذب ملصلحة العباد .)1( ...

كما يذكر ابن تيمية أن يف هذا اإلنكار نسبة للرسول إىل التلبيس وعدم البيان ،بل إىل كتمان احلق
وإضالل اخللق ،بل إىل التكلم بكالم َّل يعرف حقه من ابطله ،وهلذا كان حقيقة أمرهم اإلعراض عن

الكتاب والرسول )2( ...

إضافة إىل ذلك ،فإن هذا اإلنكار أو اَّلستهزاء بنصوص الوعد والوعيد ،هو تعطيل للشرائع وإبطال

لألوامر والنواهي ،وتالعب ابلنصوص الشرعية ،وتشكيك فيها.

د -أن هذا اإلنكار أو اَّلستهزاء خمالف لإلمجاع ،وتكذيب له ،فقد أمجعوا على إثبات الوعد
والوعيد والتصديق به ،وأمجعوا أيضاً على تكفري منكره أو املستهزئ به ،كما سنذكره اآلن.

يقول ابن عبد الرب :وأما اإلقرار ابْلنة والنار فواجب جمتمع عليه ،أَّل ترى أن ذلك مما يكتب يف
صدور الوصااي مع الشهادة ابلتوحيد ،وابلنيب صلى هللا عليه وسلم (.)3
ويقول القاضي عياض :وكذلك من دان ابلوحدانية وصحة النبوة ،ونبوة نبينا صلى هللا عليه وسلم،

ولكن جوز على األنبياء الكذب فيما أتوا به ،ادعى يف ذلك مصلحة بزعمه أو مل يدَّعها فهو كافر
إبمجاع ،كاملتفلسفني وبعض الباطنية ،وغالة املتصوفة ،وأصحاب اإلابحة؛ فإن هؤَّلء زعموا أن
ٍ
ظواهر الشرع وأكثر ما جاءت به الرسل من اإلخبار عما كان ويكون من أمور اآلخرة واحلشر

والقيامة ،واْلنة والنار ،وليس منها شيء على مقتضى التصريح لقصور أفهامهم ،فمضمن مقاَّلهتم
إبطال الشرائع ،وتعطيل األوامر والنواهي ،وتكذيب الرسل واَّلرتياب فيما أتوا به (.)4

إبمجاع
ويقول أيضاً -:وكذلك من أنكر اْلنة ،أو النار ،أو البعث ،أو احلساب ،أو القيامة فهو كافر
ٍ
للنص عليه ،وإمجاع األمة على صحة نقله متواتراً ،وكذلك من اعرتف بذلك ،ولكنه قال :إن املراد
لذات روحانيةٍ ،
ابْلنة ،والنار ،واحلشر ،والنشر ،والثواب ،والعقاب معىن غري ظاهره ،وأهنا َّ
ومعان
ابطنة (.)5

ويقول ابن حزم :وأن البعث حق ،واحلساب حق ،واْلنة حق ،والنار حق ،داران خملوقتان خملداتن،
مها ومن فيهما بال هناية ،جيمع هللا تعاىل يوم القيامة بني األرواح واألجساد ،كل هذا إمجاع أهل
اإلسالم ،من خرج عنه خرج عن اإلسالم (.)6
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) ( )32 ,31 /5ابختصار.
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)241 /5

((( )3التمهيد)) (.)191 ,190 /12
((( )4الشفا)) (.)1068 /2
((( )5الشفا)) (.)1077 /2
((( )6الدرة)) (ص.)207
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ٍ
ويقول أيضاً :وأن كل ما يف القرآن من أمور اْلنة من ٍ
ومجاع ،واحلور العني ،والولدان
أكل
وشرب ٍ
ٍ
املخلدينٍ ،
وعذاب يف النار ابلزقوم واحلميم ،واألغالل وغري ذلك فكله حق  ...فمن خالف
ولباس
شيئاً من هذا فقد خرج عن اإلسالم ،خلالفه القرآن والسنن واإلمجاع (.)1

وحيكي ابن حزم اإلمجاع قائالً :وأن اْلنة حق ،وأهنا دار نعيم أبداً َّل تفىن ،وَّل يفىن أهلها بال هناية،

وأهنا أعدت للمسلمني والنبيني املتقدمني ،وأتباعهم على حقيقة ،كما أتوا به قبل أن ينسخ هللا أدايهنم

بدين اإلسالم.

وأن النار حق ،وأهنا دار عذاب أبداً َّل تفىن وَّل يفىن أهلها أبداً بال هناية وأهنا أُعدت لكل كافر
خمالف لدين اإلسالم .)2( ...

ويقول البقاعي :اعلم أنه ثبت ابلدَّلئل العقلية والسمعية وإمجاع املسلمني أن قول هللا حق ،وخربه
صدق ،ذلك واجب له لذاته سبحانه وتعاىل ،ومن أنكر أن خرب هللا حق ،أو أن وعده ووعيده صدق

فهو كافر إبمجاع املسلمني (.)3

ومما قاله الشوكاين يف هذه املسألة :علماء امللة اإلسالمية جممعون على ذلك (يعين على إثبات املعاد
اْلسماين ،وإثبات اللذات اْلسمانية والنفسانية يف اْلنة َّ ،) ...ل خيالف منهم فيه خمالف ،ونصوص
القرآن من فاحتته إىل خاْتته مصرحة إبثبات املعاد اْلسماين ،وإثبات تنعم األجسام فيه ابملطعم

واملشرب واملنكح وغري ذلك ،أو تعذيبها ِبا اشتمل عليه القرآن من تلك األنواع املذكورة فيه،

وهكذا النصوص النبوية احملمدية مصرحة بذلك تصرحياً يفهمه كل عاقل ،حبيث لو مجع ما ورد يف
ذلك منها ْلاء مؤلفاً بسيطاً (.)4

 واآلن نسوق مجلة من أقوال أهل العلم يف تكفري منكر الوعد أو الوعيد ،أو املستهزئ هبما ...فذكر ابن جنيم كفر من أنكر اْلنة أو النار أو احلساب ،كما يكفر من أنكر الوعد والوعيد (.)5

وجاء يف (الفتاوى البزازية) :أو أنكر وعداً أو وعيداً يكفر ،إذا كان اْلزاء اثبتاً ابلقطع (.)6

ويقول حممد بن إمساعيل الرشيد :واعلم أن من أنكر القيامة ،أو اْلنة ،أو النار ،أو الصراط ،أو
احلساب ،أو الصحائف املكتوبة فيها أعمال العباد كفر .)7( ...
وكفر أبو حامد الغزايل من زعم أن اْلنة لذة روحية ،وأن النار شقاء نفسي  ...مث قال :والذي خنتاره

ونقطع به أنه َّل جيوز التوقف يف تكفري من يعتقد شيئاً من ذلك؛ ألنه تكذيب صريح لصاحب

الشرع ،واْلميع كلمات القرآن من أوهلا إىل آخرها ،فوصف اْلنة والنار مل يتفق ذكره مرة واحدة أو

مرتني ،وَّل جرى بطريق كناية أو توسع وجتوز ،بل أبلفاظ صرحية َّل يتمارى فيها وَّل يُسرتاب (.)8

وقال الشربيين :ويكفر إن أنكر اْلنة ،أو النار ،أو احلساب ،أو الثواب ،أو العقاب ،أو أقر هبا لكن
قال :املراد هبا غري معانيها (.)9

ويقول ابن تيمية :وقد يقول حذاق هؤَّلء من اإلمساعيلية والقرامطة ،وقوم يتصوفون ،أو يتكلمون

وهم غالية املرجئة :إن الوعيد الذي جاءت به الكتب اإلهلية إمنا هو ختويف للناس لتنزجر عما هنيت
عنه من غري أن يكون له حقيقة  ...وهؤَّلء هم الكفار برسل هللا وكتبه واليوم اآلخر ،املنكرون ألمره،

وهنيه ،ووعده ووعيده (.)10

وذكر البهويت أن ما مما يوجب الردة :السخرية ابلوعد ،أو الوعيد ( .)11نواقض اإلْيان القولية
والعملية لعبد العزيز بن حممد بن علي العبداللطيف –ص231 :

_________

((( )1الدرة)) (ص )221بتصرف يسري.

((( )2مراتب اإلمجاع)) (ص ،)173وانظر( :ص.)176
((( )3تنبيه الغيب إىل تكفري ابن عريب)) (ص.)159

((( )4إرشاد الثقات إىل اتفاق الشرائع)) (ص ،)19مع العلم أن للشوكاين كتاابً مستقالً بعنوان
((املقالة الفاخرة يف بيان اتفاق الشرائع على إثبات الدار اآلخرة)) وهو غري مطبوع .انظر:

((الشوكاين مفسراً)) حملمد الغماري (ص.)95

( )5انظر(( :البحر الرائق)) (.)132 ،129 /5
((( )6البحر الرائق)) (.)323 /3

((( )7هتذيب ألفاظ الكفر)) (ص ،)53وانظر(( :شرح الفقه األكرب)) ملال علي قاري (ص.)297
((( )8فضائح الباطنية)) (ص.)153
((( )9مغىن احملتاج)) ( .)136 /4وانظر(( :حاشيتا قليويب وعمرية)) ( ،)175 /4و ((اإلعالم))
َّلبن حجر اهليتمي (ص.)374 ,357

((( )10جمموع الفتاوى)) (.)150 /19
( )11انظر(( :كشاف القناع)) (.)170 /6
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ْتهيد
إن املعلوم من الدين ابلضرورة منه ما هو مشرتك بني مجيع أفراد األمة ،علماء وعامة ،ومنه ما هو
خمتص ابلعلماء فقط ،حبيث يكون معلوماً هلم ابلضرورة ،وَّل يكون كذلك ملن هم دوهنم يف العلم

كالعامة مثالً .إَّل أن ما درج عليه اَّلستعمال اَّلصطالحي هو النوع األول ،وهو ما َّل يسع أحداً
جهله ،حبيث يعلمه العامل والعامي على حد سواء.
وهلذا وجب التفصيل يف هذه املسألة عندما نريد أن حندد مدى العذر ابْلهل هبذا املعلوم من الدين

ابلضرورة ،كما جيب حتديد األحوال اليت تكون فيها الشريعة معلومة لدى الناس ابَّلضطرار من دين
اإلسالم ،واألحوال اليت َّل تكون فيها كذلك ،وهذا يرتبط ِبسألة قيام احلجة من عدمه.
وعليه فإن إطالق القول أبن املعلوم من الدين ابلضرورة أمر قد قامت به احلجة على مجيع الناس،

فال يسعهم جهله ومن مثة خمالفته ،فهذا قول غري دقيق وحيتاج إىل مراجعة وأتمل.

كما أن مساواة املسائل املعلومة من الدين ابلضرورة بغريها من املسائل اخلفية يف إثبات العذر جبهلها،
رغم ظهور األوىل وانتشارها وبغري النظر إىل حال اْلاهل ومكانه وزمانه ،فهذا أيضاً غري مستقيم.

اْلهل ِبسائل اَّلعتقاد وحكمه لعبد الرزاق بن طاهر معاش – ص491 :
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املطلب األول :تنوع املعلوم من الدين ابلضرورة
إن املعلوم من الدين ابلضرورة يتنوع بتنوع متعلقه من املسائل واألشخاص واألزمنة واألمكنة ،ولذلك

خيتلف حكم جاحده أو جاهله ابختالف ذلك وتنوعه.

فاملسائل الظاهرة املتواترة تكون يف اْلملة معلومة للناس من الدين ابلضرورة ،سواء كانت مسائل

الوجوب أو مسائل التحرمي ،فالبد أن تكون ظاهرة ومتواترة حىت ْيكن اعتبارها من املعلوم من الدين

ابلضرورة.
ومما يندرج حتت هذا النوع مجيع الواجبات الظاهرة املتواترة ،ومجيع احملرمات حترْياً ظاهراً متواتراً.
وهذا الذي عرب عنه اإلمام الشافعي بقوله (علم العامة) ،مث عرفه أبنه( :مثل الصلوات اخلمس ،وأن
هلل على الناس صوم شهر رمضان ،وحج البيت إذا استطاعوه وزكاة يف أمواهلم ،وأنه حرم عليهم الزَن

والقتل والسرقة واخلمر .وما كان يف معىن هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ،ويعطوه من

أنفسهم وأمواهلم ،وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه .وهذا الصنف كله من العلم موجود نصاً يف

كتاب هللا ،موجود عام عند أهل اإلسالم ،ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم ،حيكونه عن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ،وَّل يتنازعون يف حكايته ،وَّل وجوبه عليهم.

وهذا العلم العام الذي َّل ْيكن فيه الغلط من اخلرب والتأويل ،وَّل جيوز فيه التنازع) (.)1

وقال شيخ اإلسالم – حاكياً اتفاق الصحابة على قتل من استحل اخلمر ( :-وهذا الذي اتفق عليه
الصحابة هو متفق عليه بني أئمة اإلسالم َّل يتنازعون يف ذلك ،ومن جحد وجوب بعض الواجبات
الظاهرة املتواترة كالصلوات اخلمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق ،أو جحد حترمي بعض

احملرمات الظاهرة املتواترة كالفواحش والظلم واخلمر وامليسر والزَن وغري ذلك ،أو جحد حل بعض

املباحات الظاهرة املتواترة كاخلرب واللحم والنكاح ،فهو كافر مرتد ،يستتاب فإن اتب ،وإَّل قتل)
(.)2

وقد بىن أهل العلم على كون املعلوم من الدين ابلضرورة – عند اإلطالق – ظاهراً ومشتهراً ،والناس
من العلم به سواء بنوا على هذا قوهلم يف تكفري جاحده ،ويف منع التقليد فيه (.)3

قال اإلمام النووي رمحه هللا( :وإن جحد ما يعلم من دين اإلسالم ضرورة ،حكم بردته وكفره ،وكذا
من استحل الزَن أو اخلمر أو القتل أو غري ذلك من احملرمات اليت يعلم حترْيها ضرورة) (.)4

وقال اإلمام اخلطايب رمحه هللا( :وكذلك األمر – يعين يف التكفري وعدم العذر – يف كل من أنكر شيئاً
مما أمجعت عليه األئمة من أمور الدين إذا كان علمه منتشراً ،كالصلوات اخلمس وصوم شهر رمضان،

واَّلغتسال من اْلنابة ،وحترمي الزَن واخلمر ،ونكاح ذوات احملارم وحنوها من األحكام) (.)5

وقال اإلمام الزركشي رمحه هللا عند حديثه عما جيوز فيه التقليد وما َّل جيوز( :العلوم نوعان :نوع
يشرتك يف معرفته اخلاصة والعامة ،ويعلم من الدين ابلضرورة كاملتواتر ،فال جيوز التقليد فيه ألحد،

كعدد الركعات ،وتعيني الصالة ،وحترمي األمهات والبنات ،والزَن واللواط ،فإن هذا مما َّل يشق على
العامي معرفته وَّل يشغله عن أعماله) (.)6
_________

((( )1الرسالة)) لإلمام الشافعي (ص.)359 - 357 :
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)405 /11

( )3انظر(( :البحر احمليط)) للزركشي ( ،)283 /6و ((شرح اللمع)) للشريازي (،)1009 /2
((حاشية العطار على مجع اْلوامع)) (.)238 /2
((( )4شرح مسلم)) للنووي (.)100 /1
((( )5شرح مسلم)) للنووي (.)173 /1
((( )6البحر احمليط)) (.)283 /6
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كما أن املعلوم من الدين ابلضرورة هو من األمور النسبية اإلضافية ،حيث إنه خيتلف كونه علماً
ضرورايً ابختالف األشخاص من حيث العلم أو العامية ،أو حداثة العهد ابإلسالم ،أو النشوء ببادية
بعيدة .قال اإلمام ابن الوزير رمحه هللا"( :النوع الثاين" ما َّل يعرف تواتره إَّل اخلاصة ،فال يكفر

مستحله من العامة ،ألنه مل يبلغه ،وإمنا يكفر من استحله وهو يعلم حرمته ابلضرورة ،مثل حترمي
الصالة على احلائض إىل أمثال لذلك كثرية .)1( ) ...
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :كون الشيء معلوماً من الدين ضرورة أمر إضايف ،فحديث

العهد ابإلسالم ومن نشأ ببادية بعيدة قد َّل يعلم هذا ابلكلية ،فضالً عن كونه يعلمه ابلضرورة .وكثري
من العلماء يعلم ابلضرورة أن النيب صلى هللا عليه وسلم سجد للسهو ،وقضى ابلدية على العاقلة،

وقضى أن الولد للفراش ،وغري ذلك مما يعلمه اخلاصة ابلضرورة ،وأكثر الناس َّل يعلمه البتة) (.)2
كما أن املعلوم من الدين ابلضرورة خيتلف كونه كذلك ابختالف األزمنة واألمكنة من حيث ظهور

آاثر الرسالة أو دروسها( .فاملعلوم من الدين ابلضرورة يف األزمنة (واألمكنة) اليت تشرق فيها مشس
الشريعة ،ويكثر فيها العلماء العاملون الذين يبلغون دين هللا ويقيمون احلجة على عباد هللا ،غري

املعلوم من الدين ابلضرورة إذا غابت مشس الشريعة ،وكان العلماء علماء سوء يلبسون على الناس
دينهم ،وأهل احلق قليلون ،وصوهتم َّل يصل إىل الناس كلهم) (.)3

فما جيب اعتباره يف هذا املقام اختالف الداير بني دار اإلسالم اليت هي مظنة لظهور أحكام اإلسالم،

ودار الكفر اليت ليست مظنة لذلك .واختالف األمكنة بني مكان يشيع فيه العلم ،وابدية بعيدة على
العلم ،وأمكنة يشيع فيها العلم الصحيح ،وأخرى ختيم عليها الضاللة واَّلحنراف.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :وكثري من الناس قد ينشأ يف األمكنة واألزمنة اليت يندرس

فيها كثري من علوم النبوات ،حىت َّل يبقى من يبلغ ما بعث هللا به رسوله من الكتاب واحلكمة ،فال
يعلم كثرياً مما بعث هللا به رسوله ،وَّل يكون هناك من يبلغه ذلك ،ومثل هذا َّل يكفر .)4( ) ...
اْلهل ِبسائل اَّلعتقاد وحكمه لعبد الرزاق بن طاهر معاش – ص492 :

_________
((( )1العواصم والقواصم)) (.)174 /4
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)118 /13

((( )3العذر ابْلهل والرد على بدعة التكفري)) ألمحد فريد (ص.)17 :
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)407 /11
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املطلب الثاين :حكم اْلهل ابملعلوم من الدين ابلضرورة
َّ
قواي يف اختالف احلكم على من خالف هذا املعلوم من
إن َّلختالف العلم ِبسائل الدين ضرورة أثرا ا

الدين ابلضرورة ،إما جبحده ،أو ِبخالفته.

وفيما يلي سأذكر أهم هذه األحكام مدعما إايها أبقوال أهل العلم:
 - 1أن األحكام الظاهرة واملتواترة ،سواء كانت واجبات أو حمرمات ،إذا كانت كذلك يف دار

اإلسالم ،والعلم هبا منتشر بني مجيع الناسَّ ،ل فرق يف ذلك بني عامل أو عامي ،فإهنا تكون من قبيل

املعلوم من الدين ابلضرورة الذي َّل يسع أحداً من املسلمني جهله .وجاحده كافر بال نزاع بني أهل

العلم ،واملخالف له ابلرتك إن كان واجبا ،فيعاقب بقدر خمالفته وإن كان حراماً فعله ،فكذلك يعاقب

على ذلك الفعل.

وعلى هذا املعىن حيمل أقوال العلماء يف تكفري جاحد املعلوم من الدين ابلضرورة ،كقول اإلمام

النووي ،وقول اإلمام اخلطايب ،وقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وقد تقدمت مجيعاً .ومن األقوال يف

هذا املعىن ما ذكره اإلمام ابن قدامة رمحه هللا بقوله( :وأما اْلاحد هلا َنشئاً يف األمصار بني أهل

العلم ،فإنه يكفر ِبجرد جحدها .وكذلك احلكم يف .مباين اإلسالم كلها ،وهي الزكاة والصيام واحلج؛
ألهنا مبادئ اإلسالم وأدلة وجوهبا َّل تكاد ختفى؛ إذ كان الكتاب والسنة مشحونني أبدلتها ،واإلمجاع

منعقد عليها ،فال جيحدها إَّل معاند لإلسالم ْيتنع من التزام األحكام ،غري قابل لكتاب هللا تعاىل وَّل
سنة رسوله وَّل إمجاع أمته .)1( ) ...
 - 2أن املعلوم للخاصة من الدين ابلضرورة ،يعذر جاهله من العامة إذا خالفه ابستحالل أو

جحود؛ ألنه من أخبار اخلاصة اليت ليست تبلغها العامة ،كما قال اإلمام الشافعي رمحه هللا ،وهلذا

تكون مسائل هذا النوع من العلم غري معلومة ابلكلية للعوام ،فضالً عن أن تكون معلومة هلم

ابلضرورة.

فجاهل هذا النوع من العلم وإن كان معلوماً من الدين ابلضرورة عند اإلطالق ،معذور حىت يعلمه؛

ألنه خاص ابلعلماء ،لذلك مل يكن موسعاً ملن كان عاملاً يف جهله وخمالفته إذا كان مثله َّل جيهله ،وقد

تقدم كالم اإلمام ابن الوزير على هذه املسألة .وقال اإلمام اخلطايب رمحه هللا( :أما ما كان اإلمجاع فيه
معلوماً من طريق علم اخلاصة ،كتحرمي نكاح املرأة على عمتها وخالتها ،وأن القاتل عمداً َّل يرث،
وأن للجدة السدس وما أشبه ذلك من األحكام ،فإن من أنكرها َّل يكفر ،بل يعذر فيها لعدم

استفاضة علمها يف العامة) (.)2

 - 3أن من نشأ يف ابدية بعيدة عن حاضرة العلم والعلماء ،أو كان حديث عهد ابإلسالم ،فإنه يعذر
جبهل املعلوم من الدين ابلضرورة عند غريه ممن ليسوا حديثي عهد ابإلسالم ،ويعيشون بني أهل العلم

والدعوة؛ ألن يف عدم عذره جبهله هذا النوع من العلم تكليفاً له ِبا َّل يطيق يف هذه احلالة ،وهذا فيه
من املشقة ما فيه .وقد علم أن القاعدة يف مثل هذه األحوال أن املشقة جتلب التيسري ،ومن التيسري

عليه يف هذه احلالة عذره ابْلهل حىت يتعلم وتقام عليه احلجة القاطعة للعذر.
وهذا احلكم قد نقل اَّلتفاق عليه بني العلماء ،وهذه مجلة من أقواهلم:
_________

((( )1املغين)) (.)48 - 46 /2
((( )2شرح مسلم)) للنووي (.)173 /1

()11/7

قال اإلمام اخلطايب رمحه هللا( :هل إذا أنكرت طائفة من املسلمني يف زماننا فرض الزكاة وامتنعوا عن
أدائها ،يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلناَّ :ل ،فإن من أنكر فرض الزكاة يف هذه األزمان ،كان
كافراً إبمجاع املسلمني .والفرق بني هؤَّلء وأولئك أهنم إمنا عذروا ألسباب وأمور َّل حيدث مثلها يف
هذا الزمان ،منها قرب العهد بزمان الشريعة اليت كان يقع فيه تبديل األحكام ابلنسخ ،ومنها أن

القوم كانوا جهاَّلً أبمور الدين وكان عهدهم ابإلسالم قريباً ،فدخلتهم الشبهة فعذروا .فأما اليوم وقد
شاع دين اإلسالم ،واستفاض يف املسلمني علم وجوب الزكاة حىت عرفها اخلاص والعام ،واشرتك فيه

العامل واْلاهل ،فال يعذر أحد بتأويل يتأوله يف إنكارها .وكذلك األمر يف كل من أنكر شيئاً مما أمجعت

األمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشراً ،كالصلوات اخلمس وصوم شهر رمضان ،واَّلغتسال

من اْلنابة ،وحترمي الزَن واخلمر ،ونكاح ذوات احملارم ،وحنوها من األحكام ،إَّل أن يكون رجالً حديث

عهد ابإلسالم وَّل يعرف حدوده ،فإنه إذا أنكر شيئاً منه جهالً به ،مل يكفر ،وكان سبيله سبيل أولئك
القوم يف بقاء اسم الدين عليه) (.)1

قال اإلمام ابن قدامة رمحه هللا عند كالمه عمن جحد وجوب الصالةَّ( :ل خالف بني أهل العلم يف
كفر من تركها جاحداً لوجوهبا ،إذا كان ممن َّل جيهل مثله ذلك .فإن كان ممن َّل يعرف الوجوب

كحديث اإلسالم والناشئ بغري دار اإلسالم ،أو بداية بعيدة عن األمصار وأهل العلم ،مل حيكم

بكفره ،وعرف ذلك وتثبت له أدلة وجوهبا ،فإن جحدها بعد ذلك كفر  ...وكذلك كل جاهل بشيء

ْيكن أن جيهله َّل حيكم بكفره حىت يعرف ذلك ،وتزول الشبهة ويستحله بعد ذلك) (.)2

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :اتفق األئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم
واإلْيان وكان حديث العهد ابإلسالم ،فأنكر شيئاً من هذه األحكام الظاهرة املتواترة ،فإنه َّل حيكم
بكفره حىت يعرف ما جاء به الرسول) (.)3

وقال أيضاً رمحه هللا( :وهلذا لو أسلم رجل ومل يعلم أن الصالة واجبة عليه ،أو مل يعلم أن اخلمر حمرم،
مل يكفر بعدم اعتقاد إجياب هذا وحترمي هذا ،بل ومل يعاقب حىت تبلغه احلجة النبوية) (.)4

واخلالصة :أن احلكم يف مسألة املعلوم من الدين ابلضرورة ومدى العذر جبهله ليس مطرداً ،بل جماله
التفصيل على النحو الذي مر معنا؛ نظراً َّلختالف مناط احلكم حبسب األحوال املعلقة ابملسائل
العلمية ،أو ابألشخاص ما بني علماء وعامة وحديث عهد ابإلسالم ومن نشأ ببادية بعيدة ،أو

ابألمكنة واألزمنة من حيث ظهور العلم وانتشاره أو دروسه وقلة محلته على الوجه الصحيح – وهللا

تعاىل أعلم .اْلهل ِبسائل اَّلعتقاد وحكمه لعبد الرزاق بن طاهر معاش – ص496 :
_________
((( )1شرح مسلم)) للنووي (.)173 /1
((( )2املغين)) (.)48 - 46 /2

((( )3جمموع الفتاوى)) (.)407 /11
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)407 /11
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املطلب الثالث :إنكار حكم معلوم من الدين ابلضرورة
فاإلنكار ِبعىن اْلحود ،وعدم اَّلعرتاف وانتفاء اإلقرار ،واملقصود حبكم معلوم من الدين ابلضرورة:
ما كان ظاهراً متواتراً من أحكام الدين معلوماً عند اخلاص والعام ،مما أمجع عليه العلماء إمجاعاً قطعياً
مثل وجوب أحد مباين اإلسالم كالصالة والزكاة وحنومها ،وحترمي احملرمات الظاهرة املتواترة مثل :الراب
واخلمر وغريمها (.)1
ومن املعلوم أن اإلْيان قائم على تصديق حكم هللا تعاىل ،وحكم رسوله صلى هللا عليه وسلم ،ومن
أهم هذه األحكام وآكدها :األحكام املعلومة من الدين ابلضرورة  ...ولذا يقول ابن تيمية :إن

اإلْيان بوجوب الواجبات الظاهرة املتواترة ،وحترمي احملرمات الظاهرة املتواترة هو من أعظم أصول

اإلْيان ،وقواعد الدين ،واْلاحد هلا كافر ابَّلتفاق (.)2

ويقول  -يف موضع آخر  :-احلالل ما حلله هللا ورسوله ،واحلرام ما حرمه هللا ورسوله ،والدين ما
شرعه هللا ورسوله ،وليس ألحد أن خيرج عن شيء مما شرعه الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وهو

الشرع الذي جيب على وَّلة األمر إلزام الناس به ،وجيب على اجملاهدين اْلهاد عليه ،وجيب على كل

واحد اتباعه ونصره (.)3
وهكذا احلكم املعلوم من الدين ابلضرورة ،والذي يعترب منكره كافراً ،له قيود ْيكن معرفتها وحتديدها
من خالل ما سنورده من كالم أهل العلم فيما يلي:

فهذا الشافعي يبني أن من األحكام ما هو معلوم عند العامة فضالً عن اخلاصة فال يسعهم جهله
فيقول :العلم علمان :علم ٍ
ٍ
مغلوب على عقله جهله ،مثل :الصلوات اخلمس،
عامة َّل يسع ابلغاً غري

وأن هلل على الناس صوم شهر رمضان ،وحج البيت إذا استطاعوه ،وزكاة يف أمواهلم ،وأنه حرم عليهم

الزَن والقتل والسرقة واخلمر ،وما كان يف معىن هذا ،مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من
أنفسهم وأمواهلم ،وأن يكفوا عما حرم عليهم منه.

وهذا الصنف كله من العلم موجوداً ( )4نصاً يف كتاب هللا ،وموجوداً عاماً عند أهل اإلسالم ،ينقله

عوامهم عن من مضى من عوامهم ،حيكونه عن رسول هللا ،وَّل يتنازعون يف حكايته وَّل وجوبه عليهم.

وهذا العلم العام الذي َّل ْيكن فيه الغلط من اخلرب ،وَّل التأويلَّ ،ل جيوز فيه التنازع (.)5

ويقول  -يف موضع آخر  :-أما ما كان نص كتاب بني ،أو سنة ُجمتمع عليها فالعذر مقطوع ،وَّل
يسع الشك يف ٍ
واحد منهما ،ومن امتنع من قبوله استتيب (.)6
_________

( )1ما جيدر التنبيه عليه أن إنكار حكم معلوم من الدين له أمثلة كثرية  -منها ما قد سبق إيراده يف
الفصول املاضية  -سواء كانت أمثلة علمية أو عملية  ...منها :توحيد هللا تعاىل وتنزيهه عن النقص

والولد والشريك يف تدبري الكون أو العبادة ،وإثبات البعث ،وختم النبوة ِبحمد صلى هللا عليه وسلم
 ...وحنو ذلك .انظر(( :فتاوى حممد رشيد رضا)) ( ،)2539 /6وتعليقه على ((جمموعة الرسائل

واملسائل النجدية)) ( ،)517 /4و ((إكفار امللحدين)) حملمد الكشمريي (ص.)3 ،2
((( )2جمموع الفتاوى)) ( ،)497 /12وانظر(( :اَّلستقامة)) (.)194 ،186 /2
((( )3جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)372 /35

( )4موجوداً :جاءت منصوبة على أهنا مفعول لفعل حمذوف ،تقديره :جتده ،أو تراه .انظر :تعليق
أمحد شاكر يف ((الرسالة)) (ص.)358

((( )5الرسالة)) (ص )359 - 357بتصرف يسري.
((( )6الرسالة)) (ص ،)460وانظر( :ص.)478
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ويقرر النووي أن هذه األحكام اثبتة ابإلمجاع املعلوم عند العامة فيقول :فأما اليوم وقد شاع دين
اإلسالم ،واستفاض يف املسلمني علم وجوب الزكاة حىت عرفها اخلاص والعام ،واشرتك فيه العامل
واْلاهل ،فال يعذر أحد بتأويل يتأوله يف إنكارها ،وكذلك األمر يف كل من أنكر شيئاً مما أمجعت األمة

عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشراً كالصلوات اخلمس ،وصوم شهر رمضان ،واَّلغتسال من
اْلنابة وحترمي الزَن واخلمر ونكاح ذوات احملارم ...

فأما ما كان اإلمجاع فيه معلوماً عن طريق علم اخلاصة كتحرمي نكاح املرأة على عمتها وخالتها ،وأن

القاتل عمداً َّل يرث ،وأن للجدة السدس وما أشبه ذلك من األحكام ،فإن من أنكرها َّل يكفر ،بل

يعذر فيها لعدم استفاضة علمها يف العامة (.)1

ويقول  -يف كتاب آخر  :-أطلق اإلمام الرافعي القول بتكفري جاحد اجملمع عليه ،وليس هو على
إطالقه ،بل من جحد جممعاً عليه فيه نص ،وهو من أمور اإلسالم الظاهرة اليت يشرتك يف معرفتها
اخلواص والعوام كالصالة ،أو الزكاة ،أو احلج ،أو حترمي اخلمر أو الزَن وحنو ذلك فهو كافر ،ومن

جحد جممعاً عليه َّل يعرفه إَّل اخلواص كاستحقاق بنت اَّلبن السدس مع بنت الصلب وحترمي نكاح
املعتدة ،وكما إذا أمجع أهل عصر على حكم حادثة فليس بكافر .)2( ...

ويؤكد ابن دقيق العيد على ما قرره النووي ،وأن اإلمجاع الذي يكفر منكره ،إمنا يكفر لتعلقه ِبخالفة
النص الظاهر املتواتر ،فيقول :فاملسائل اإلمجاعية اترة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب

الصالة مثالً ،واترة َّل يصحبها التواتر ،فالقسم األول يكفر جاحده ملخالفته التواترَّ ،ل ملخالفته
اإلمجاع ،والقسم الثاين َّل يكفر به (.)3

كما أننا جند القرايف قد جعل منكر اإلمجاع كافراً ،لكن بشرط أن يكون اجملمع عليه مشتهراً يف الدين
فقال :وَّل يعتقد أن جاحد ما أُمجع عليه يكفر على اإلطالق ،بل َّلبد أن يكون اجملمع عليه مشتهراً
يف الدين حىت صار ضرورايً ،فكم من املسائل اجملمع عليها إمجاعاً َّل يعلمه إَّل خواص الفقهاء،
فجح ُد مثل هذه املسائل اليت خيفى اإلمجاع فيها ليس كفراً .)4( ...
ْ

وَّلبن تيمية كالم قريب مما سبق إيراده عندما قال :وقد تنازع الناس يف خمالف اإلمجاع :هل يكفر؟

على قولني .والتحقيق :أن اإلمجاع املعلوم يكفر خمالفه كما يكفر خمالف النص برتكه ،لكن هذا َّل
ٍ
مسألة َّل نص فيها فهذا َّل يقع،
يكون إَّل فيما علم ثبوت النص به ،وأما العلم بثبوت اإلمجاع يف
وأما غري املعلوم فيمتنع تكفريه (.)5

وهكذا نلحظ يف عبارة ابن تيمية أنه ينفي ثبوت إمجاع معلوم يف مسألة َّل نص فيها  ...ولذا يقول يف

موضع آخر :فال يوجد قَط مسألة جممع عليها ،إَّل وفيها بيان من الرسول ،ولكن قد خيفى ذلك

على بعض الناس ويعلم اإلمجاع فيستدل به (.)6

ويقيد العراقي  -موافقة ملن مضى ذكرهم  -كفر منكر اإلمجاع بقوله :والصحيح يف تكفري منكر
اإلمجاع تقييده إبنكار ما علم وجوبه من الدين ابلضرورة كالصلوات اخلمس ،ومنهم من عرب إبنكار

ما علم وجوبه ابلتواتر (.)7
_________

((( )1شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)205 /1
((( )2روضة الطالبني)) ( ،)146 /2وانظر ،)65 /10( :وانظر(( :اجملموع)) (.)16 /3
((( )3إحكام األحكام شرح عمدة األحكام)) (.)84 /4

((( )4الفروق)) ( ،)117 /4وانظر(( :اَّلعتصام)) للشاطيب (.)797 /2
((( )5جمموع الفتاوى)) ( ،)270 ،269 /19وانظر(( :جمموع الفتاوى)) ( ،)39 ،38 /7وانظر:
((إيثار احلق)) َّلبن الوزير (ص.)427

((( )6جمموع الفتاوى)) ( ،)195 /19وانظر ،)202 - 200 /19( :وللشافعي يف ((الرسالة))
كالم هبذا املعىن (ص.)471
((( )7فتح الباري)) (.)202 /12

()14/7

ويوضح ابن الوزير املقصود ابإلمجاع الذي يعترب خمالفه كافراً فيقول :اعلم أن اإلمجاعات نوعان:

أحدمها :صحته ابلضرورة من الدين حبيث يكفر خمالفه ،فهذا إمجاع صحيح ولكنه مستغىن عنه ابلعلم

الضروري من الدين ،واثنيها :ما نزل عن هذه املرتبة ،وَّل يكون إَّل ظناً ،ألنه ليس بعد التواتر إَّل
الظن ،وليس بينهما يف النقل مرتبة قطعية ابإلمجاع (.)1

 -وإذا اتضح مفهوم إنكار حكم معلوم من الدين ابلضرورة ،فإننا نشري إىل أن هذا اإلنكار له عدة

صور وأمثلة ،فرِبا كان إنكاراً صرحياً ظاهراً كأن يقول  -مثالً  -إبنكار وجوب الصالة أو الزكاة ...

أو يقول حبل الراب ،أو اخلمر  ...أو يقول بتحرمي ما كان حالَّلً ابإلمجاع كاخلبز واملاء وحنومها ، ...
أتويل ٍ
وقد يكون اإلنكار عن طريق ٍ
فاسد غري سائ ٍغ أتابه اللغة العربية ،كتأويل الباطنية القائلني :أن

الفرائض :أمساء رجال أُمروا بوَّليتهم ،واحملرمات :أمساء رجال أمروا ابلرباءة منهم ،فقد أمجع العلماء

على كفر أصحاب تلك املقالة ( ،)2وكذلك ما يزعمه مالحدة الصوفية أن من وصل إىل درجة اليقني
فقد سقطت عنه التكاليف (.)3

ومما يلحق هبذا اإلنكار  -يف احلكم ابلكفر  -أن يعرتف شخص ما هبذا احلكم املعلوم من الدين
ابلضرورة  ...لكنه يعلن عدم قبوله هلذا احلكم ،وأيىب أن يذعن هلل تعاىل ،ويرفض اَّلنقياد هلذا احلكم

عناداً واستكباراً ،وقد فصل ابن تيمية هذه املسألة تفصيالً شافياً فقال :إن العبد إذا فعل الذنب مع
اعتقاد أن هللا حرمه عليه ،واعتقاد انقياده هلل فيما حرمه وأوجبه ،فهذا ليس بكاف ٍر ،فأما إن اعتقد أن
هللا مل حيرمه ،أو أنه حرمه ،لكن امتنع من قبول هذا التحرمي ،وأىب أن يذعن هلل وينقاد فهو إما جاحد

أو معاند ،وهلذا قالوا :من عصى هللا مستكرباً كإبليس كفر ابَّلتفاق ،ومن عصى مشتهياً مل يكفر عند

أهل السنة واْلماعة ،وإمنا يكفره اخلوارج ،فإن العاصي املستكرب وإن كان مصدقاً أبن هللا ربه ،فإن

معاندته له وحمادته تنايف هذا التصديق .وبيان هذا أن من فعل احملارم ُم ْستَحالً فهو كافر ابَّلتفاق،

فإنه ما آمن ابلقرآن من استحل حمارمه ،وكذلك لو استحلها من غري فعل ،واَّلستحالل اعتقاد أن
خللل يف اإلْيان ابلربوبيةٍ ،
هللا مل حيرمها ،واترةً بعدم اعتقاد أن هللا حرمها ،وهو يكون ٍ
وخللل يف اإلْيان
ٍ
مقدمة ،واترةٍ يعلم أن هللا حرمها ،ويعلم أن الرسول إمنا
مبين على
ابلرسالة ،ويكون جحداً حمضاً غري ٍ
حرم ما حرمه هللا ،مث ْيتنع عن التزام هذا التحرمي ،ويعاند احملرم ،فهذا أشد كفراً ممن قبله ،وقد يكون
هذا مع علمه أن من يلتزم هذا التحرمي عاقبه هللا وعذبه ،مث إن هذا اَّلمتناع واإلابء ،إما خللل يف

اعتقاد حكمة اآلمر وقدرته ،فيعود هذا إىل عدم التصديق بصفة من صفاته ،وقد يكون مع العلم

جبميع ما يصدق به ْترداً أو اتباعاً لغرض النفس؛ وحقيقته كفر هذا ألنه يعرتف هلل ورسوله بكل ما
أخرب به ،ويصدق بكل ما يصدق به املؤمنون ،لكنه يكره ذلك ،ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته

ملراده ومشتهاه ،ويقول :أَن َّل أقر بذلك ،وَّل ألتزمه ،وأبغض هذا احلق وأنفر عنه ،فهذا نوع غري

النوع األول ،وتكفري هذا معلوم ابَّلضطرار من دين اإلسالم ،والقرآن مملوء من تكفري مثل هذا النوع

.)4( ...

_________

((( )1إيثار احلق على اخللق)) (ص ،)168وانظر(( :العواصم والقواصم)) َّلبن الوزير (،171 /4
.)178 ،174

( )2انظر(( :الشفا)) لعياض (.)73 /2

( )3انظر(( :الشفا)) لعياض ( ،)73 /2و ((جمموع الفتاوى ابن تيمية)) ( ،)82 /5و (/10
 ،)435 ،434و ((العبودية)) َّلبن تيمية (ص ،)65و ((أضواء البيان)) للشنقيطي (.)207 /3
((( )4الصارم املسلول)) (ص ،)522 ،521وانظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)96 /20

()15/7

وهبذا يعلم أن مما يعد كفراً ويلحق إبنكار حكم معلوم من الدين ابلضرورة ،أن َّل يقبل حكم هللا
تعاىل ،مع علمه أبنه حكم هللا تعاىل واعرتافه به ،فهو أيىب وْيتنع من قبول هذا احلكم ،ولذا قال

إسحاق بن راهويه :وقد أمجع العلماء أن من دفع شيئاً أنزله هللا  ...وهو مع ذلك ُمقر ِبا أنزل هللا

أنه كافر ( .)1فمناط الكفر  -هاهنا  -هو الرتك والرد واإلابءَّ ،ل عدم التصديق ،وهلذا قرن هللا
صلَّى َولَ ِكن
ص َّد َق َوَّل َ
تعاىل يف كتابه كفر التويل بكفر التكذيب؛ ألنه غريه كما قال سبحانه :فَال َ
ِ
ب َوتَـ َو َّىل
ب َوتَـ َو َّىل [القيامة .]32 - 31:وقال تعاىلَّ :ل يَ ْ
ص َ
الها إَِّلَّ األَ ْش َقى الَّذي َك َّذ َ
َك َّذ َ
[الليل.]16 - 15:

-واآلن نورد بعض اَّلعتبارات اليت جعلت إنكار حكم معلوم من الدين ابلضرورة كفراً وَنقضاً من

نواقض اإلْيان:

اء على هللا سبحانه ،وَّل أحد أعظم ظلماً ،وَّل أكرب جرماً ممن افرتى على هللا
أ -إن هذا اإلنكار افرت ً
ِ
ِ ِ
ب ِِب َايتِِه إِنَّهُ َّلَ يُـ ْفلِ ُح
رتى َعلَى هللا َكذ ًاب أ َْو َك َّذ َ
تعاىل كذابً ،كما قال سبحانهَ -:وَم ْن أَظْلَ ُم ممَّ ِن افْ ََ
الظَّالِ ُمو َن [األنعام.]21:
ِ
ِ ِ
ب ِِب َايتِِه إِنَّهُ َّلَ يُـ ْفلِ ُح ال ُْم ْج ِرُمو َن
رتى َعلَى هللا َكذ ًاب أ َْو َك َّذ َ
ويقول عز وجل :فَ َم ْن أَظْلَ ُم ممَّ ِن افْ ََ
[يونس.]17:
َنز َل هللاُ لَ ُكم ِمن ِر ْز ٍق فَ َج َعلْتُم ِمنْهُ َح َر ًاما َو َحالََّلً قُ ْل آهللُ أ َِذ َن لَ ُك ْم أ َْم
وقال عز وجل :قُ ْل أ ََرأَيْـتُم َّما أ َ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
ض ٍل َعلَى الن ِ
َّاس
ب يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة إِ َّن هللاَ لَ ُذو فَ ْ
رتو َن َعلَى هللا الْ َكذ َ
ين يَـ ْف َُ
َعلَى هللا تَـ ْف َُ
رتو َن َوَما ظَ من الذ َ
َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َرُه ْم َّلَ يَ ْش ُك ُرو َن [يونس.]60 - 59:
ْسنـت ُكم الْ َك ِذب ه َذا حالَ ٌل وه َذا حرام لِتـ ْف َرتواْ علَى ِ
ص ُ ِ
ويقول سبحانه :وَّلَ تَـ ُقولُواْ لِما تَ ِ
هللا
َ َ َ َ َ ََ ٌ َ ُ َ
َ
َ
ف أَل َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
يم [النحل- 115:
يل َوَهلُ ْم َع َذ ٌ
رتو َن َعلَى هللا الْ َكذ َ
الْ َكذ َ
ين يَـ ْف َُ
اب أَل ٌ
ب إِ َّن الذ َ
ب َّلَ يُـ ْفل ُحو َن َمتَاعٌ قَل ٌ
]117

يقول ابن كثري يف تفسري تلك اآلايت األخرية :مث هنى هللا تعاىل عن سلوك سبيل املشركني الذين حللوا

وحرموا ِبجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه من األمساء ِبرائهم من البحرية والسائبة والوصيلة واحلام
ِ
ص ُ ِ
وغري ذلك مما كان شرعاً هلم ابتدعوه يف جاهليتهم؛ فقال :وَّلَ تَـ ُقولُواْ لِما تَ ِ
ب
ف أَلْسنَـتُ ُك ُم الْ َكذ َ
َ
َ
ِ
ِ ِ
ب ويدخل يف هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها
رتواْ َعلَى هللا الْ َكذ َ
َه َذا َحالَ ٌل َو َه َذا َح َر ٌام لتَـ ْف َُ
مستند شرعي ،أو حلل شيئاً مما حرم هللا ،أو حرم شيئاً مما أابح هللا ِبجرد رأيه وتشهيه  ...مث توعد
ِ ِ
َّ ِ
ب َّلَ يُـ ْفلِ ُحو َن أي :يف الدنيا وَّل يف اآلخرة (،)2
ين يَـ ْف َرتُو َن َعلَى هللا الْ َكذ َ
على ذلك فقال :إِ َّن الذ َ
وأما يف الدنيا فمتاع قليل وأما يف اآلخرة فلهم عذاب أليم .)3( ...

_________

((( )1التمهيد)) ( )226 /4بتصرف يسري .وانظر(( :فتاوى حممد رشيد رضا)) (.)1752 /5
( )2وكما قال الشنقيطي :الفالح َّل يُنفى ابلكلية نفياً عاماً إَّل عمن َّل خري فيه وهو الكافر.
((أضواء البيان)) (.)242 /4

((( )3تفسري ابن كثري)) (.)570 /2

()16/7

كما أن إنكار حكم معلوم من الدين ابلضرورة اعرتاض على شرع هللا تعاىل ،ومشاهبة للمشركني
القائلني إمنا البيع مثل الراب ،ولذا يقول ابن تيمية :معارضة أقوال األنبياء ِبراء الرجال ،وتقدمي ذلك

عليها هو من فعل املكذبني للرسل ،بل هو مجاع كل كفر كما قال الشهرستاين يف أول كتابه املعروف

بـ (امللل والنحل) ما معناه :أصل كل شر هو من معارضة النص ابلرأي ،وتقدمي اهلوى على الشرع
( ،)1وهو كما قال .)2( ...

إضافة إىل ذلك فهذا اإلنكار طعن يف ربوبية هللا تعاىل وأمسائه وصفاته ،فتصديق أحكام هللا تعاىل

واإلقرار هبا من مقتضيات إثبات الربوبية هلل تعاىل وحده ،فحقيقة الرضا ابهلل تعاىل رابً يتضمن اإلقرار
أبمره تعاىل الشرعي والكوين ،كما قال سبحانه أََّلَ لَهُ ْ
ْق َواأل َْم ُر [األعراف.]54:
اخلَل ُ
وهذا اإلنكار مناقض ألصل الرضا بربوبية هللا عز وجل.

كما أنه طعن يف أمساء هللا تعاىل وصفاته ،فهذا اإلنكار يناقض إثبات كمال العلم هلل تعاىل ،وينايف

كمال حكمته عز وجل ،ولذا قال ابن تيمية :واترةً يعلم أن هللا حرمها ،ويعلم أن الرسول إمنا حرم ما

حرمه هللا مث ْيتنع عن التزام هذا التحرمي ،ويعاند احملرم فهذا أشد كفراً ممن قبله ،وقد يكون هذا مع

علمه أن من مل يلتزم التحرمي عاقبه هللا وعذبه ،مث إن هذا اَّلمتناع واإلابء إما خللل يف اعتقاد حكمة

اآلمر وقدرته ،فيعود هذا إىل عدم التصديق بصفة من صفاته .)3( ...
ك ِأب ََّهنُ ْم قَالُواْ إِ َّمنَا الْبَـ ْي ُع ِمثْ ُل ِ
َح َّل هللاُ الْبَـ ْي َع َو َح َّرَم
ويقول ابن كثري عند تفسريه لقوله تعاىل :ذَلِ َ
الرَاب َوأ َ
ِ
الرَاب [البقرة :]275:وهذا اعرتاض منهم على الشرع ،أي هذا مثل هذا ،وقد أحل هذا وحرم هذا،
وحيتمل أن يكون من ْتام الكالم رداً عليهم ،أي :على ما قالوه من اَّلعرتاض مع علمهم بتفريق هللا

بني هذا وهذا حكماً ،وهو العليم احلكيم الذي َّل معقب حلكمه ،وَّل يُسئل عما يفعل وهم يُسئلون،
وهو العامل حبقائق األمور ومصاحلها ،وما ينفع عباده فيبيحه هلم ،وما يضرهم فينهاهم عنه ،وهو أرحم

هبم من الوالدة بولدها الطفل (.)4

ب -أن اإلْيان يتضمن اإلقرار والتصديق ،وهذا اإلنكار تكذيب وجحود ،فهو يناقض اإلْيان وَّل
جيامعه ،فإن إنكار حكم معلوم من الدين ابلضرورة تكذيب آلايت كتاب هللا عز وجل ،وقد أمر هللا

تعاىل بتصديق آايته ،واإلقرار هبا ،كما حكم هللا تعاىل ابلكفر على من جحد آايته وأنكرها ،وتوعدهم
ابلعذاب املهني ( ،)5وأهنم َّل تفتح هلم أبواب السماء ،وَّل يدخلون اْلنة.
َّ ِ
الس َماء َوَّلَ يَ ْد ُخلُو َن ا ْْلَنَّةَ َح َّىت
اب َّ
ين َك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا َو ْ
َّح َهلُ ْم أَبْـ َو ُ
ْربواْ َع ْنـ َها َّلَ تُـ َفت ُ
فقال تعاىل :إِ َّن الذ َ
استَك َُ
ِ
اخلِي ِ
ِ
ني [األعراف.]40:
اط َوَك َذلِ َ
ك َْجن ِزي ال ُْم ْج ِرم َ
يَل َج ا ْْلَ َم ُل ِيف َس ِم ْ َ
َّ ِ
ني [احلج.]57:
ين َك َف ُروا َوَك َّذبُوا ِِب َايتِنَا فَأ ُْولَئِ َ
اب م ِه ٌ
ك َهلُ ْم َع َذ ٌ
وقال سبحانهَ :والذ َ
وقال تعاىلَ :وَما َْجي َح ُد ِِب َايتِنَا إَِّلَّ الْ َكافِ ُرو َن [العنكبوت.]47 :
ِ
ِ َّ ِ
ك
َس َوأَ الَّ ِذي َكانُوا يَـ ْع َملُو َن َذلِ َ
َّه ْم أ ْ
ين َك َف ُروا َع َذ ًااب َشدي ًدا َولَنَ ْج ِزيَـنـ ُ
وقال تبارك وتعاىل :فَـلَنُذي َق َّن الذ َ
جزاء أَ ْع َداء َِّ
اخلُل ِ
ِ
يها َد ُار ْ
ْد َج َزاء ِِبَا َكانُوا ِِب َايتِنَا َْجي َح ُدو َن [فصلت]28 - 27:
َّار َهلُ ْم ف َ
ََ
اَّلل الن ُ
_________
( )1انظر(( :امللل والنحل)) (.)16 /1

((( )2درء تعارض العقل والنقل)) (.)204 /5
((( )3الصارم املسلول)) (ص.)522
((( )4تفسري ابن كثري)) (.)309 /1

( )5قال ابن تيمية :ومل جيئ إعداد العذاب املهني إَّل يف حق الكافر(( .الصارم املسلول)) (ص.)52
وانظر(( :العواصم)) َّلبن الوزير (.)304 ،299 /9
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جـ -إن هذا اإلنكار تكذيب ظاهر لألحاديث الصرحية الصحيحة عن رسول هللا صلى هللا عليه
طعن يف مقام الرسالة ،وكما قال ابن تيمية :واَّلستحالل اعتقاد أن هللا مل حيرمها ،واترةً
وسلم ،فهو ٌ
بعدم اعتقاد أن هللا حرمها ،وهذا يكون خللل يف اإلْيان ابلربوبية وخللل يف اإلْيان ابلرسالة .)1( ...
وقد قرر العلماء أن من رد حديثاً صحيحاً ،أو كذبه فهو كافر.

حىت قال إسحاق بن راهويه :من بلغه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرب يقر بصحته ،مث رده

بغري تقية فهو كافر (.)2

ويقول ابن بطة :لو أن رجالً آمن جبميع ما جاءت به الرسل إَّل شيئاً واحداً كان برد ذلك الشيء

كافراً عند مجيع العلماء (.)3

وقال ابن الوزير :إن التكذيب حلديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع العلم أنه حديثه كفر صريح

(.)4

حبديث ٍ
ٍ
واحد ،فكيف حبال ُم ْن ِكر األحاديث
فإذا كان هؤَّلء العلماء األجالء قد كفروا من كذب

املتواترة؟

ويدل على ما سبق حديث الرباء بن عازب رضي هللا عنه حيث قال :مر يب عمي (ويف رواية :خايل)

احلارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ،فسألته ،قال :بعثين
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أضرب عنق رجل تزوج امرأة أبيه (.)5

فمن املعلوم قطعاً حترمي نكاح زوجات اآلابء إمجاعاً ،ولذا أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم بقتل من
ِ
ِ ِ
ساء إَِّلَّ َما قَ ْد
تزوج امرأة أبيه؛ ألنه مرتد عن اإلسالم ،قال تعاىلَ :وَّلَ تَنك ُحواْ َما نَ َك َح َ
آاب ُؤُكم م َن الن َ
ف إِنَّه َكا َن فَ ِ
شةً َوَم ْقتًا َو َساء َسبِيالً [النساء.]22:
اح َ
َسلَ َ ُ
يقول ابن كثري  -عن هذا النكاح  :-فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه ،فيقتل ويصري ماله فيئاً
لبيت املال (.)6

ويقول ابن جرير يف شرح حديث الرباء :وكان الذي عرس بزوجة أبيه متخطياً بفعله حرمتني ،وجامعاً
بني كبريتني من معاصي هللا ،إحدامها :عقد نكاح على من حرم هللا عقد النكاح عليه بنص تنزيله
ِ
ِ ِ
ساء [النساء .]22:والثانية :إتيانه فرجاً حمرماً عليه إتيانه،
بقولهَ :وَّلَ تَنك ُحواْ َما نَ َك َح َ
آاب ُؤُكم م َن الن َ
وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك ِبشهد من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإعالنه عقد النكاح
على من حرم هللا عليه عقده عليه بنص كتابه الذي َّل شبهة يف حترْيها عليه وهو حاضره ،فكان فعله

ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما آاته به عن هللا تعاىل،

وجحوده آية حمكمة يف تنزيله  ...فكان بذلك من فعله حكم القتل وضرب العنق ،فلذلك أمر
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقتله وضرب عنقه؛ ألن ذلك كان سنته يف املرتد عن اإلسالم (.)7

_________

((( )1الصارم املسلول)) (ص.)521
((( )2اإلحكام)) َّلبن حزم (.)89 /1
((( )3اإلابنة)) (ص.)211

((( )4العواصم والقواصم)) (.)374 /2
( )5رواه أبو داود ( ،)4457والرتمذي ( ،)1362والنسائي ( ،)109 /6وابن ماجه (،)2607

وأمحد ( ،)18602( )292 /4واحلاكم ( .)208 /2واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال

الرتمذي :حديث الرباء حديث حسن غريب .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل
خيرجاه .وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( - )762كما أشار لذلك يف

مقدمته  .-وقال الشوكاين يف ((نيل األوطار)) ( :)285 /7أسانيده كثرية منها ما رجاله رجال

الصحيح .وقال أمحد شاكر يف ((املسند)) ( :)479 /1إسناده صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح
سنن ابن ماجه)) :صحيح.

((( )6تفسري ابن كثري)) ( .)444 /1وانظر(( :جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)92 - 91 /20
((( )7هتذيب اآلاثر)) ( .)148 /2وانظر(( :حتفة األحوذي)) للمباركفوري (.)598 /4
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وقال الشوكاين :واحلديث فيه دليل على أنه جيوز لإلمام أن أيمر بقتل من خالف قطعياً من قطعيات
ِ
ِ ِ
ساء [النساء،]22:
الشريعة كهذه املسألة ،فإن هللا تعاىل يقولَ :وَّلَ تَنك ُحواْ َما نَ َك َح َ
آاب ُؤُكم م َن الن َ
ولكنه َّل بد من محل احلديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى هللا عليه وسلم بقتله عامل ابلتحرمي
وفعله مستحالً ،وذلك من موجبات الكفر (.)1

 -أمجع العلماء على تكفري من أنكر حكماً معلوماً من الدين ابلضرورة ،وقد حكى هذا اإلمجاع عدد

كثري من أهل العلم ،نذكر منهم ما يلي:

يقول ابن عبد الرب :وقد أمجعوا على أن ُمستحل مخر العنب املسكر كافر رادٌّ على هللا عز وجل خربه
يف كتابه ،مرتد يستتاب ،فإن اتب ورجع عن قوله ،وإَّل استبيح دمه كسائر الكفار (.)2

ويقول أيضاً :قال إسحاق بن راهويه :قد أمجع العلماء أن من سب هللا عز وجل ،أو سب رسوله

مقر ِبا أنزل
صلى هللا عليه وسلم ،أو دفع شيئاً أنزله هللا ،أو قتل نبياً من أنبياء هللا ،وهو مع ذلك ٌّ

هللا ،أنه كافر (.)3

ويقول القاضي عياض :وكذلك أمجع املسلمون على تكفري كل من استحل القتل ،أو شرب اخلمر،

أو الزَن مما حرم هللا ،بعد علمه بتحرْيه ،كأصحاب اإلابحة من القرامطة وبعض غالة الصوفية.

وكذلك نقطع بتكفري كل من كذب ،وأنكر قاعدة من قواعد الشرع ،وما عُرف يقيناً ابلنقل املتواتر

من فعل الرسول ،ووقع اإلمجاع املتَّصل عليه ،كمن أنكر وجوب اخلمس الصلوات  ...وكذلك أمجع
املسلمون على تكفري من قال من اخلوارج :إن الصالة طريف النهار (.)4

ويقول ابن حزم :واتفقوا أن من آمن ابهلل تعاىل ،وبرسوله صلى هللا عليه وسلم ،وبكل ما أتى به عليه
السالم ،مما نقل عنه نقل الكافة ،وشك يف التوحيد ،أو يف النبوة ،أو يف ٍ
حممد صلى هللا عليه وسلم،
أو يف ٍ
حرف مما أتى به عليه السالم ،أو يف الشريعة اليت أتى هبا عليه السالم ،مما نقل عنه نقل
الكافة ،فإن من جحد شيئاً مما ذكرَنه ،أو شك يف ٍ
شيء منه ،ومات على ذلك ،فإنه كافر مشرك
خملد يف النار أبداً (.)5

ويقول أيضاً :وَّل خالف بني اثنني من األمة كلها أن من كفر ابلصالة ،أو ابلزكاة ،أو ابحلج ،أو
ٍ
بشيء مما أمجع املسلمون عليه على أن هللا تعاىل بينه على لسان رسوله صلى هللا عليه
ابلعمرة ،أو
وسلم ،ونص عليه من أعمال الشريعة فإنه كافر ،حابط العمل (.)6

ويورد أبو يعلى هذا اإلمجاع بقوله :ومن اعتقد حتليل ما حرم هللا ابلنص الصريح من هللا ،أو من

رسوله ،أو أمجع املسلمون على حترْيه فهو كافر ،كمن أابح شرب اخلمر ،ومنع الصالة والصيام

والزكاة ،وكذلك من اعتقد حترمي شيء حلله هللا وأابحه ابلنص الصريح ،أو أابحه رسوله ،أو
املسلمون مع العلم بذلك فهو كافر كمن حرم النكاح والبيع والشراء على الوجه الذي أابحه هللا عز

وجل ،والوجه فيه أن يف ذلك تكذيباً هلل تعاىل ،ولرسوله يف خربه ،وتكذيباً للمسلمني يف خربهم ،ومن
فعل ذلك فهو كافر إبمجاع املسلمني (.)7

وحيكي ابن قدامة اإلمجاع يف هذه املسألة فيقول :ومن اعتقد حل شيء أُمجع على حترْيه ،وظهر
حكمه بني املسلمني ،وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة كلحم اخلنزير ،والزَن وأشباه هذا مما َّل
خالف فيه كفر  ...وإن استحل قتل املعصومني وأخذ أمواهلم بغري شبهة وَّل أتويل فكذلك (يعين

يكون كافراً) (.)8
_________

((( )1نيل األوطار)) (.)322 /8
((( )2التمهيد)) (.)143 - 142 /1
((( )3التمهيد)) (.)226 /4

((( )4الشفا)) (.)1073 /2

((( )5مراتب اإلمجاع)) (ص.)177
((( )6الدرة فيما جيب اعتقاده)) (ص.)337

((( )7املعتمد يف أصول الدين)) (ص.)272 - 271
((( )8املغين)) (.)131 /8
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ويورد ابن تيمية إمجاع الصحابة واألئمة من بعدهم على هذه املسألة فيقول :اتفق الصحابة على أن
من استحل اخلمر قتلوه  ...وهذا الذي اتفق عليه الصحابة ،وهو متفق عليه بني أئمة اإلسالم َّل

يتنازعون يف ذلك ،ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة املتواترة :كالصلوات اخلمس ،وصيام

شهر رمضان ،وحج البيت العتيق ،أو جحد حترمي بعض احملرمات الظاهرة املتواترة كالفواحش،

والظلم ،واخلمر ،وامليسر ،والزَن وغري ذلك ،أو جحد حل بعض املباحات الظاهرة املتواترة كاخلبز،
واللحم ،والنكاح ،فهو كافر مرتد ،يستتاب فإن اتب وإَّل قتل (.)1
ويقول أيضاً :واإلنسان مىت حلل احلرام  -اجملمع عليه  -أو حرم احلالل  -اجملمع عليه  -أو بدل
الشرع  -اجملمع عليه  -كان كافراً مرتداً ابتفاق الفقهاء (.)2

وذكر ابن الوزير :إمجاع األمة على تكفري من خالف الدين املعلوم ابلضرورة واحلكم بردته (.)3
ٍ
لشيء من كتب هللا تعاىل املعلومة ،أو ٍ
ألحد من
ويقول :واعلم أن أصل الكفر هو التكذيب املتعمد
ٍ
لشيء مما جاؤا به ،إذا كان ذلك األمر َّ
املكذب به معلوماً ابلضرورة من
رسله عليهم السالم ،أو
الدين ،وَّل خالف أن هذا القدر كفر ،ومن صدر عنه فهو كافر إذا كان مكلفاً خمتاراً غري خمتل

العقل ،وَّل مكره ،وكذلك َّل خالف يف كفر من جحد ذلك املعلوم ابلضرورة للجميع ،وتسرت ابسم
التأويل فيما َّل ْيكن أتويله كاملالحدة يف أتويل مجيع األمساء احلسىن ،بل مجيع القرآن والشرائع

واملعاد )4( ...

ويقول مال علي قاريَّ :ل خالف بني املسلمني أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة املتواترة،
واحملرمات الظاهرة املتواترة ،فإنه يستتاب فإن اتب منها ،وإَّل قتل كافراً مرتداً (.)5
 -وخنتم هذا املبحث إبيراد طرف من أقوال العلماء يف هذه املسألة:

يقول اإلمام أمحد :وَّل خيرج الرجل من اإلسالم شيء إَّل الشرك ابهلل العظيم أو برد فريضة من

فرائض هللا عز وجل جاحداً هبا (.)6

ويقول الربهباري :وَّل خيرج أحد من أهل القبلة من اإلسالم حىت يرد آيةً من كتاب هللا عز وجل ،أو

يرد شيئاً من آاثر الرسول صلى هللا عليه وسلم  ..فإذا فعل شيئاً من ذلك فقد وجب عليك أن
خترجه من اإلسالم (.)7

 ...ويقول ابن حزم :فمن أحل ما حرم هللا تعاىل وهو عاملٌ أبن هللا تعاىل حرمه فهو كافر بذلك الفعل

نفسه ،وكل من حرم ما أحل هللا تعاىل فقد أحل ما حرم هللا عز وجل؛ ألن هللا تعاىل حرم على الناس

أن حيرموا ما أحل هللا (.)8

ويقول ابن جنيم احلنفي :واألصل أن من اعتقد احلرام حالَّلً ،فإن كان حراماً لغريه ِ
كمال ِْ
الغري َّل

يكفر ،وإن كان لعينه فإن كان دليله قطعياً كفر ،وإَّل فال ،وقيل التفصيل يف العامل ،أما اْلاهل فال

يُفرق بني احلالل واحلرام لعينه ولغريه ،وإمنا الفرق يف حقه إمنا كان قطعياً كفر به ،وإَّل فال ،فيكفر إذا
قال :اخلمر ليس حبرام ،وقيده بعضهم ِبا إذا كان يعلم حرمتهاَّ ،ل بقوله :اخلمر حرام ،ولكن ليست

هذه اليت تزعمون أهنا حرام ،ويكفر من قال :إن حرمة اخلمر مل تثبت ابلقرآن ،ومن زعم أن الصغائر
والكبائر حالل ،وابستحالله اْلماع للحائض (.)9
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية ( )405 - 404 /11ابختصار.
((( )2جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)268 - 267 /3

((( )3إيثار احلق على اخللق)) (ص ،)116وانظر( :ص.)138 ،121
((( )4إيثار احلق على اخللق)) (ص.)415
((( )5شرح الفقه األكرب)) (ص.)242
((( )6طبقات احلنابلة)) (.)344 /1

((( )7شرح السنة)) للربهباري (ص.)31
((( )8الفصل)) (.)245 /3
((( )9البحر الرائق)) ( .)132 /5وانظر(( :شرح الفقه األكرب)) (ص ،)226و ((املسامرة شرح
املسايرة)) (ص.)307
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وجاء يف (الفتاوى البزازية) :من اعتقد احلالل حراماً ،أو على العكس يكفر (.)1

وقد ساق حممد بن إمساعيل الرشيد احلنفي ألفاظاً كثرية من كتب األحناف تتضمن هذا اإلنكار ،فمن
ذلك قوله :ويف الظهريية :ومن قيل لهُ :ك ْل من احلالل ،فقال :احلرام أحب إيلَّ كفر ،أو قال :جيوز يل

احلرام كفر.

ويف اْلواهر :من قال :ليت اخلمر أو الزَن ،أو الظلم ،أو قتل الناس كان حالَّلً كفر ،ومن أنكر حرمة
احلرام اجملمع على حرمته ،أو شك فيهما كاخلمر والزَن واللواطة والراب ،أو زعم أن الصغائر والكبائر

حالل كفر.

ويف اليتيمية :من قال بعد استيقانه حبرمة شيء أو حبرمة أمر :هذا حالل كفر ،ومن أجاز بيع اخلمر

كفر (.)2

وذكر الدردير أنه يكفر إذا أنكر جممعاً عليه كوجوب الصالة أو حترمي الزَن ،أو حل جممع على عدم

إابحته ،مما علم من الدين ضرورة بكتاب هللا تعاىل ،أو سنة متواترة ،فال يكفر إبنكار إعطاء السدس

لبنت اَّلبن مع البنت وإن كان جممعاً عليه لعدم علمه ابلضرورة ،وَّل إبنكار خالفة علي رضي هللا
عنه وحنوه ،أو وجود بغداد؛ ألنه ليس من الدين ،وَّل يتضمن تكذيب قرآن (.)3

وقيد النووي الكالم السابق  -كما مضى ذكره مفصالً ( - )4فذكر أن من جحد جممعاً عليه معلوم
من دين اإلسالم ضرورة فهو يكفر إن كان فيه نص.

وذكر الشربيين أن من حلل حمرماً ابإلمجاع كفر ،كمن استحل الزَن واللواط والظلم وشرب اخلمر،

ومن هذا لو اعتقد حقية املكس ،مع حرمة تسميته حقاً .ويكفر  -كما قرر الشربيين  -فيما لو حرم
حالَّلً ابإلمجاع كالبيع والنكاح ،أو نفى وجوب جممع عليه كوجوب ركعة من الصلوات اخلمس ،كما

يكفر إذا اعتقد وجوب ما ليس بواجب ابإلمجاع كزايدة ركعة من الصالة املفروضة ،أو وجوب صوم

يوم من شوال (.)5

مث قال الشربيين :لو قال أو نفى مشروعية ُْجم َم ٍع عليه ،لشمل إنكار اجملمع على ندبه ،فقد صرح

البغوي يف تعليقه :بتكفري من أنكر جممعاً على مشروعيته من السنن كالرواتب وصالة العيدين ،وهو
ألجل تكذيب التواتر .)6( ...

وقال عمرية :ويكفر إذا حلل حمرماً ابإلمجاع حلديث معاوية بن قرة عن أبيه(( :أنه صلى هللا عليه

وسلم بعث أابه إىل رجل عرس ابمرأة أبيه فضرب عنقه ،وأصفي ماله)) ( ،)7ومحل هذا على أنه

استحل ذلك ،ويكفر إذا نفى وجوب جممع عليه لقوله صلى هللا عليه وسلم(( :والتارك لدينه املفارق
للجماعة)) (.)9( ،)8
وقال قليويب :ويكفر إذا حلل حمرماً إبمجاع األئمة األربعة  -وكذا العكس  ،-وَّلبد من كونه معلوماً

ابلضرورة فخرج إنكار أن لبنت اَّلبن السدس مع بنت الصلب ،فال يكفر به ولو من عامل به خالفاً
لبعضهم .)10( ...
_________

((( )1الفتاوى البزازية)) (.)321 /3
((( )2هتذيب رسالة البدر الرشيد)) (ص )46 ،45ابختصار.
((( )3الشرح الصغري)) ( .)149 - 148 /6وانظر(( :حاشية الدسوقي على الشرح الكبري)) (/4

 ،)303و ((بلغة السالك)) للصاوي ( ،)418 /2و ((اخلرشي على خمتصر خليل)) (.)65 /7
((( )4روضة الطالبني)) ( )64 /10بتصرف يسري.
( )5انظر(( :روضة الطالبني)) (.)65 /10

((( )6مغين احملتاج)) ( .)136 /4وانظر(( :هناية احملتاج)) للرملي (.)416 ،415 /7

( )7رواه ابن ماجه ( ،)2608والبيهقي ( ،)295 /6والطرباين ( .)24 /19قال البوصريي يف
((مصباح الزجاجة)) ( :)116 /3هذا إسنا ٌد صحيح رجاله ثقات .وقال ابن حجر يف ((اإلصابة))

( :)57 /1إسناده حسن .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :حسن صحيح.

( )8رواه البخاري ( ،)6878ومسلم ( ،)1676واللفظ له .من حديث عبد هللا بن مسعود رضي
هللا عنه.

((( )9حاشيتا قليويب وعمرية)) ( )175 /4بتصرف.
((( )10حاشيتا قليويب وعمرية)) ( )175 /4بتصرف يسري.

()21/7

ويقول ابن رجب :قد يرتك الرجل دينه ،ويفارق اْلماعة ،وهو مقر ابلشهادتني ،ويدعي اإلسالم ،كما
إذا جحد شيئاً من أركان اإلسالم .)1( ...

وقرر مرعي بن يوسف الكرمي كفر من جحد وجوب عبادة من اخلمس ،ومنها الطهارة ،أو حكماً
ظاهراً جممعاً عليه إمجاعاً قطعياً ،بال أتويل كتحرمي زىن أو حلم َّ -ل شحم  -خنزير أو حشيشة أو
ِح َّل خب ٍز وحنوه ،أو شك فيه ،ومثله َّل جيهله ،أو جيهله ،وعرف وأصر (.)2

وقال البهويت :من استحل احلشيشة املسكرة كفر بال نزاع ،وإن جحد وجوب العبادات اخلمس

املذكورة يف حديث(( :بين اإلسالم على مخس  ،)3( )) ...أو جحد شيئاً منها ،ومنها الطهارة من

احلدثني كفر ،أو جحد ِح َّل اخلبز واللحم واملاء ،أو أحل الزَن وحنوه كشهادة الزور واللواط ،أو أحل

ترك الصالة ،أو جحد شيئاً من احملرمات الظاهرة اجملمع على حترْيها كلحم اخلنزير واخلمر وأشباه
ذلك ،أو شك فيه ومثله َّل جيهله ،كفر؛ ألنه مكذب هلل ولرسوله وسائر األمة (.)4

ويعلل البهويت  -يف كتاب آخر  -السبب يف كفر منكر حكم معلوم من الدين ابلضرورة ،فيقول:
ملعاندته لإلسالم ،وامتناعه من قبول األحكام ،غري قابل لكتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وإمجاع األمة ()5

وقال إبراهيم اللقاين يف (جوهرة التوحيد) (:)6

ومن ملعلوم ضرورة جحد  ...من ديننا يقتل كفراً ليس حد
ومثل هذا من نفى جملمع  ...أو استباح كالزَن فلتسمع

وقال البيجوري شارحاً هلذين البيتني :من جحد أمراً معلوماً من أدلة ديننا يشبه الضرورة ،حبيث يعرفه
خواص املسلمني وعوامهم ،كوجوب الصالة والصوم وحرمة الزَن واخلمر وحنوها ،يقتل ألجل كفره؛

ألن جحده لذلك مستلزم لتكذيب النيب صلى هللا عليه وسلم ،أمراً معلوماً من الدين ابلضرورة ،من

نفى حكماً جممعاً عليه إمجاعاً قطعياً ،وهو ما اتفق املعتربون على كونه إمجاعاً ،خبالف اإلمجاع

السكويت ،فإنه ظين َّل قطعي ،وظاهر كالم الناظم أن من نفى جممعاً عليه يكفر ،وإن مل يكن معلوماً
من الدين ابلضرورة ،كاستحقاق بنت اَّلبن السدس مع بنت الصلب ،وهو ضعيف وإن جزم به
الناظم ،والراجح أنه َّل يكفر من نفى اجملمع عليه إَّل إذا كان معلوماً من الدين ابلضرورة (.)7

وقال الشوكاين :قد تقرر يف القواعد اإلسالمية :أن منكر (اإلمجاع) القطعي وجاحده ،والعامل على

خالفه ْترداً ،أو عناداً ،أو استحالَّلً ،أو استخفافاً كافر ابهلل ،وابلشريعة املطهرة اليت اختارها هللا

لعباده (.)8

وقال السعدي :ومن جحد وجوب الصالة ،أو وجوب الزكاة ،أو الصيام ،أو احلج ،فهو مكذب هلل

ورسوله ،ولكتاب هللا وسنة نبيه وإمجاع املسلمني ،وهو خارج من الدين إبمجاع املسلمني ،ومن أنكر
حكماً من أحكام الكتاب والسنة ظاهراً جممعاً عليه إمجاعاً قطعياً كمن ينكر ِحل اخلبز واإلبل والبقر

والغنم وحنوها مما هو ظاهر ،أو ينكر حترمي الزَن أو القذف أو شرب اخلمر ،فضالً عن األمور الكفرية
واخلصال الشركية ،فهو كافر مكذب لكتاب هللا وسنة نبيه متبع غري سبيل املؤمنني (.)9
_________

((( )1جامع العلوم واحلكم)) (.)318 /1
((( )2غاية املنتهى)) (.)335 /3
( )3رواه البخاري ( ،)8ومسلم ( .)16من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.

((( )4كشاف القناع)) ( )140 - 139 /6ابختصار .وانظر(( :املقنع)) َّلبن قدامة (.)516 /3
((( )5شرح منتهى اإلرادات)) (.)387 ،386 /3
( )6انظر(( :شرح جوهرة التوحيد)) (ص.)199
((( )7شرح جوهرة التوحيد)) (ص .)199

((( )8الدواء العاجل يف دفع العدو الصائل)) (ضمن الرسائل السلفية) (ص.)34
((( )9اإلرشاد إىل معرفة األحكام)) (ص.)207 - 206

()22/7

ويقول حممد بن إبراهيم آل الشيخ :إن من األصول املتقررة املتفق عليها بني أهل العلم أن من جحد
أصالً من أصول الدين ،أو فرعاً جممعاً عليه ،أو أنكر حرفاً مما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم
قطعياً ،فإنه كافر الكفر الناقل عن امللة (.)1

ويقول حممد سلطان املعصومي :إن حترمي احلالل وحتليل احلرام القطعي كفر ،وكذا احلكم يف احلل

واحلرمة واملنع واْلواز جزافاً بال دليل ،فمن حرم ما حلله الشرع أو عكسه فقد كفر ،لقول هللا تعاىل
ْسنـت ُكم الْ َك ِذب ه َذا حالَ ٌل وه َذا حرام لِتـ ْف َرتواْ علَى ِ
ص ُ ِ
يف سورة النحل -:وَّلَ تَـ ُقولُواْ لِما تَ ِ
هللا
َ َ َ َ َ ََ ٌ َ ُ َ
َ
َ
ف أَل َ ُ ُ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
ب َّلَ يُـ ْفلِ ُحو َن [النحل]116:
رتو َن َعلَى هللا الْ َكذ َ
الْ َكذ َ
ين يَـ ْف َُ
ب إِ َّن الذ َ
وأخرج الطرباين يف (الكبري) والسيوطي يف (الصغري) عن عوف بن مالك األشجعي رضي هللا عنه أنه
قال :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :أطيعوين ما كنت بني أظهركم ،وعليكم بكتاب هللا

أحلوا حالله ،وحرموا حرامه)) ( .)3( )2نواقض اإلْيان القولية والعملية لعبد العزيز بن حممد بن
علي العبداللطيف -بتصرف  -ص242
_________

((( )1حتكيم القوانني)) (ص .)14وانظر(( :فتاوى اللجنة الدائمة)) (.)17 /2( ،)50 /1

( )2رواه الطرباين ( ،)38 /18والسيوطي ( .)1034وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/1
 :)170رواه الطرباين يف ((الكبري)) ،ورجاله موثقون .وقال األلباين يف ((صحيح اْلامع الصغري))
( :)1034صحيح .وانظر(( :السلسلة الصحيحة)) (.)1472
((( )3حبل الشرع املتني)) (ص )108ابختصار.

()23/7

أوَّلً :تعريف النفاق

أ -معىن النفاق لغةً واصطالحاً:
اختلف علماء اللغة يف أصل النفاق ،فقيل :إن ذلك نسبةً إىل النفق وهو السرب يف األرض ،ألن
املنافق يسرت كفره ويغيبه ،فتشبه ابلذي يدخل النفق يسترت فيه.

وقيل :مسي به من َنفقاء الريبوع ،فإن الريبوع له جحر يقال له :النافقاء ،وآخر يقال له :القاصعاء،

فإذا طلب من القاصعاء قصع فخرج من النافقاء ،كذا املنافق خيرج من اإلْيان من غري الوجه الذي
يدخل فيه ،وقيل :نسبة إىل َنفقاء الريبوع أيضاً ،لكن من وجه آخر وهو إظهاره غري ما يضمر،

وذلك :أنه خيرق األرض حىت إذا كاد يبلغ ظاهر األرض ترك قشرة رقيقة حىت َّل يعرف مكان هذا

املخرج ،فإذا رابه ريب دفع ذلك برأسه ،فخرج ،فظاهر جحره تراب كاألرض ،وابطنه حفر ،فكذلك
املنافق ظاهره إْيان وابطنه كفر (.)1

ولعل النسبة إىل َنفقاء الريبوع أرجح من النسبة إىل النفق (ألن النفق ليس فيه إظهار شيء ،وإبطال

شيء آخر ،كما هو احلال يف النفاق ،وكونه مأخوذاً من النافقاء ابعتبار أن املنافق يظهر خالف ما

يبطن ،أقرب من كونه مأخوذاً منه ابعتبار أنه خيرج من غري الوجه الذي دخل فيه ،ألن الذي يتحقق
فيه الشك الكامل بني النافقاء والنفاق هو إظهار شيء وإخفاء شيء آخر ،إضافة إىل أن املنافق مل

يدخل يف اإلسالم دخوَّلً حقيقياً حىت خيرج منه) (.)2
_________

( )1انظر معاجم اللغة؛ مادة (نفق)(( :لسان العرب)) ( ،)358 /10و ((اتج العروس)) (/13

 ،)463و ((معجم مقاييس اللغة)) ( ،)454 /5و ((مفردات القرآن)) (ص .)819وانظر معىن
النفاق يف(( :شرح السنة النبوية)) للبغوي ( ،)72 ،71 /1و ((تفسري القرطيب)) ( ،)195 /1و

((حاشية خمتصر سنن أيب داود)) ( ،)53 - 52 /7و ((املنافقون يف القرآن الكرمي)) د .عبدالعزيز

احلميدي (.)13
((( )2املنافقون يف القرآن)) (ص.)13

()24/7

أما النفاق يف اَّلصطالح الشرعي فهو :القول ابللسان أو الفعل خبالف ما يف القلب من القول
واَّلعتقاد ( ،)1أو هو الذي يسرت كفره ويظهر إْيانه ،وهو اسم إسالمي مل تعرفه العرب ابملعىن
املخصوص به ،وإن كان أصله يف اللغة معروفاً ( )2كما سبق .واملنافق َّلبد وأن ختتلف سريرته

وعالنيته وظاهره وابطنه ،وهلذا يصفهم هللا يف كتابه ابلكذب كما يصف املؤمنني ابلصدق ،قال تعاىل:
وَهلم ع َذ ِ
ِ
اَّلل ي ْشه ُد إِ َّن الْمنَافِ ِقني لَ َك ِ
اذبُو َن
َ ُْ َ ٌ
ُ َ
يم ِِبَا َكانُوا يَكْذبُو َن [البقرة ،]10:وقالَ :و َُّ َ َ
اب أَل ٌ

[املنافقون ،]1:وأمثال هذا كثري ( ،)3إذا أخص وأهم ما ْييز املنافقني اَّلختالف بني الظاهر
َّلل وِابلْيـوِم ِ
ِ
والباطن ،وبني الدعوى واحلقيقة كما قال تعاىلَ :وِم َن الن ِ
اآلخ ِر َوَما ُه ْم
َّاس َم ْن يَـ ُق ُ
آمنَّا ِاب َّ َ َ ْ
ول َ
ِ
ني [البقرة ،]8:قال اإلمام الطربي رمحه هللا :أمجع مجيع أهل التأويل على أن هذه اآلية نزلت يف
ِِبُْؤمنِ َ
قوم من أهل النفاق ،وأن هذه الصفة صفتهم ( ،)4وقد يطلق بعض الفقهاء لفظ الزنديق على
املنافق ،قال شيخ اإلسالم  -رمحه هللا :-وملا كثرت األعاجم يف املسلمني تكلموا بلفظ (الزنديق)

وشاعت يف لسان الفقهاء وتكلم الناس يف الزنديق :هل تقبل توبته؟  ...واملقصود هنا :أن (الزنديق)

يف عرف هؤَّلء الفقهاء ،هو املنافق الذي كان على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم ،وهو أن يظهر
اإلسالم ويبطن غريه ،سواء أبطن ديناً من األداين :كدين اليهود والنصارى أو غريهم ،أو كان معطالً
جاحداً للصانع ،واملعاد ،واألعمال الصاحلة  ،)5( ) ...وقال اإلمام ابن القيم  -رمحه هللا  -يف بيان
مراتب املكلفني يف الدار اآلخرة وطبقاهتم :الطبقة اخلامسة عشر :طبقة الزَندقة ،وهم قوم أظهروا

اإلسالم ومتابعة الرسل ،وأبطنوا الكفر ومعاداة هللا ورسله ،وهؤَّلء املنافقون ،وهم يف الدرك األسفل
من النار ( .)6نواقض اإلْيان اَّلعتقادية حملمد بن عبدهللا بن علي الوهييب  -ص308
وقال هللا  -تبارك وتعاىل  -عن املنافقني يف كتابه العزيز:
ِ
ِ ِ
ِ
َوِم َن الن ِ
ني [البقرة.]8:
َّاس َمن يَـ ُق ُ
آمنَّا ِابهلل َوِابلْيَـ ْوم اآلخ ِر َوَما ُهم ِِبُْؤمنِ َ
ول َ
ِ
ب هللاُ بِنُوِرِه ْم َوتَـ َرَك ُه ْم ِيف
َض ْ
استَـ ْوقَ َد ََنراً فَـلَ َّما أ َ
وقال تعاىلَ :مثَـلُ ُه ْم َك َمثَ ِل الَّذي ْ
اءت َما َح ْولَهُ ذَ َه َ
ِ
ِ
ٍ
صيِ ٍ
ات َوَر ْع ٌد َوبَـ ْر ٌق
ب ِم َن َّ
الس َماء فِ ِيه ظُلُ َم ٌ
ْم ُع ْم ٌي فَـ ُه ْم َّلَ يَـ ْرج ُعو َن أ َْو َك َ
ظُلُ َمات َّلَّ يُـ ْبص ُرو َن ُ
ص ٌّم بُك ٌ
َجيعلُو َن أَصابِعهم ِيف آذَاهنِِم ِمن َّ ِ
ِ
اع ِق ح َذر الْمو ِ
ف
ت وهللاُ ُِحمي ٌ
ْرب ُق خيَْطَ ُ
ين يَ َك ُ
َْ
الص َو َ َ َ ْ
اد ال َ ْ
ْ َُ ْ
ط ِابلْكاف ِر َ
َ
شواْ فِ ِيه وإِذَا أَظْلَم َعلَي ِهم قَامواْ ولَو َشاء هللا لَ َذ َهب بِ ِ
صا ِرِه ْم إِ َّن
ارُه ْم ُكلَّ َما أ َ
س ْمع ِه ْم َوأَبْ َ
أَبْ َ
ُ
َ ْ ْ ُ َْ
َضاء َهلُم َّم َ ْ
َ
صَ
َ َ
َّ
اَّلل َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير [البقرة]20 - 17 :
آمنُوا ُمثَّ َك َف ُروا فَطُبِ َع َعلَى قُـلُوهبِِ ْم فَـ ُه ْم َّل يَـ ْف َق ُهو َن [املنافقون.]3:
وقال تعاىلَ :ذلِ َ
ك ِأب ََّهنُ ْم َ
_________
( )1انظر(( :عارضة األحوذي)) (.)97 /10
( )2انظر(( :النهاية يف غريب احلديث واألثر)) ( ،)98 /5و ((لسان العرب)) ( ،)359 /10و

((اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)284

((( )3اإلْيان األوسط)) (ص .)162 :وانظر(( :صفة النفاق)) لإلمام الفراييب (ص.)29
((( )4تفسري الطربي)) (.)268 /1
((( )5اإلْيان األوسط)) (ص.)13

((( )6طريق اهلجرتني)) (ص.)374
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ِ
ِج َّما
ورةٌ تُـنَـبِئُـ ُه ْم ِِبَا ِيف قُـلُوهبِِم قُ ِل ْ
استَـ ْه ِزُؤواْ إِ َّن هللاَ ُخمْر ٌ
وقال تعاىلَْ :حي َذ ُر ال ُْمنَاف ُقو َن أَن تُـنَـ َّز َل َعلَْي ِه ْم ُس َ
ِ
آايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُكنتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزُؤو َن َّلَ
َحتْ َذ ُرو َن َولَئِن َسأَلْتَـ ُه ْم لَيَـ ُقولُ َّن إِ َّمنَا ُكنَّا َخنُ ُ
ب قُ ْل أَ ِابهلل َو َ
وض َونَـل َْع ُ
ِ
ٍِ
ِ
ني [النور64:
تَـ ْعتَ ِذ ُرواْ قَ ْد َك َف ْرُمت بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم إِن نَّـ ْع ُ
ف َعن طَآئَِفة من ُك ْم نُـ َعذ ْ
ب طَآئَِفةً ِأبَ َّهنُ ْم َكانُواْ ُْجم ِرم َ
 ]66ِِ
وقال تعاىل :اي أَيمـها النِ م ِ ِ
ِ
اهم َج َهن ِ
ري َْحيلِ ُفو َن
ار َوال ُْمنَافق َ
َ َ
َّيب َجاهد الْ ُك َّف َ
س ال َْمص ُ
ني َوا ْغلُ ْظ َعلَْي ِه ْم َوَمأ َْو ُ ْ ُ
َّم َوب ْئ َ
ِ
ِ
ِ
اه ُم
ِابهلل َما قَالُواْ َولََق ْد قَالُواْ َكل َمةَ الْ ُك ْف ِر َوَك َف ُرواْ بَـ ْع َد إِ ْسالَم ِه ْم َو َمهمواْ ِِبَا َملْ يَـنَالُواْ َوَما نَـ َق ُمواْ إَِّلَّ أَ ْن أَ ْغنَ ُ
ك َخريا َّهلم وإِن يـتـولَّوا يـع ِذ ْهبم هللا ع َذااب أَلِيما ِيف ال مدنْـيا و ِ
هللا ورسولُهُ ِمن فَ ْ ِ ِ
اآلخ َرةِ َوَما
ُ ََ ُ
َ َ
ضله فَِإن يَـتُوبُواْ يَ ُ ْ ً ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ُ َ ً ً
ض ِمن وٍِيل وَّلَ نَ ِ
ص ٍري [التوبة]74 - 73:
َهلُ ْم ِيف األ َْر ِ َ َ
وهلذا جعل هللا تبارك وتعاىل املنافقني شراً من الكافرين.
ِ
قال تعاىل :إِ َّن الْمنَ ِاف ِقني ِيف الد ِ
ِ
ِ
ريا [النساء.]145:
َّرك األ ْ
ُ َ
ْ
َس َف ِل م َن النَّا ِر َولَن َجت َد َهلُ ْم نَص ً
وهلذا جعل هللا تبارك وتعاىل املنافقني شراً من الكافرين.
ِ
ِِ
ني والْ َكافِ ِرين ِيف ج َهنَّم َِ
مج ًيعا [النساء .]140:اإلْيان حقيقته،
قال تعاىل :إِ َّن هللاَ َجام ُع ال ُْمنَافق َ َ
َ َ َ
خوارمه ،نواقضه عند أهل السنة واْلماعة لعبد هللا بن عبد احلميد األثري  -بتصرف  -ص253

()26/7

اثنياً :أنواع النفاق

النفاق كالكفر والشرك والفسق ،درجات ومراتب؛ منها ما هو خمرج من اإلسالم ،ومنها غري خمرج

منه:

أوَّلً :النفاق األكرب؛ املخرج من امللة ،واملوجب للخلود يف الدرك األسفل من النار:

هو إبطان الكفر يف القلب ،وإظهار اإلْيان على اللسان واْلوارح ،ويرتتب على هذا النوع ما يرتتب

على الكفر األكرب؛ من حيث انتفاء اإلْيان عن صاحبه ،وخلوده يف جهنم؛ لكن املنافق أشد عذاابً
من الكافر؛ ألنه يف الدرك األسفل من النار إذا مات عليه.
واملنافق :إذا مل يظهر ما يف ابطنه من خمالفة الدين ،وأظهر األعمال الظاهرة من اإلسالم؛ فهو يف
الظاهر مسلم ،وجتري عليه أحكام اإلسالم الظاهرة يف الدنيا ،ويعامل معاملة املسلمني؛ ألننا مل نؤمر

ابلشق عن ما يف القلوب ،وهذا يف األصل خارج عن نطاق وقدرة ابن آدم.

ألن اإلْيان الظاهر الذي جتري عليه األحكام يف الدنيا َّل يستلزم اإلْيان الباطن الذي يكون صاحبه

من املؤمنني حقاً.
والنفاق :إذا أطلق ذكره يف القرآن؛ فإن املراد به النفاق األكرب املنايف لإلْيان؛ خبالف الكفر فإنه أييت
 -أحياَنً ِ -بعىن الكفر األصغر ،وكذلك الظلم والفسق والشرك ،أما يف السنة فقد ورد النفاق

األصغر.

واملنافقون شر وأسوأ أنواع الكفار؛ ألهنم زادوا على كفرهم الكذب واملراوغة واخلداع للمؤمنني،

ولذلك أخربَن هللا تعاىل عن صفاهتم يف القرآن ابلتفصيل ،ووصفهم بصفات الشر كلها؛ لكي َّل يقع

املؤمنون يف حبائلهم وخداعهم ،ومن صفاهتم:
الكفر وعدم اإلْيان.

التويل واإلعراض عن حكم هللا تعاىل وحكم رسوله صلى هللا عليه وسلم.
اَّلستهزاء ابلدين وأهله والسخرية منهم.

امليل ابلكلية إىل أعداء الدين ،ومظاهرهتم ومناصرهتم على املؤمنني واملسلمني.

ومن أنواع النفاق الكثرية :من أظهر اإلسالم وهو مكذب ِبا جاء به هللا ،أو بعض ما جاء به هللا ،أو

كذب الرسول صلى هللا عليه وسلم ،أو بعض ما جاء به الرسول ،وكمثل من مل يعتقد وجوب طاعته

صلى هللا عليه وسلم ،أو أبغض الرسول صلى هللا عليه وسلم ،أو آذى الرسول صلى هللا عليه وسلم،
أو كره اَّلنتصار لدين الرسول صلى هللا عليه وسلم أو ُسر بكسر راية الدين ،أو اَّلستهزاء والسخرية
ابملؤمنني؛ ألجل إْياهنم وطاعتهم هلل تعاىل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم ،أو التويل واإلعراض عن

الشرع  ...إىل غري ذلك من اَّلعتقادات الكفرية املخرجة من امللة.

وهذا الصنف من املنافقني موجودون يف كل زمان ومكان.
اثنياً :النفاق األصغر؛ غري املخرج من امللة:

هو النفاق العملي ،واختالف السر والعالنية يف الواجبات ،وذلك بعمل شيء من أعمال املنافقني؛

مع بقاء أصل اإلْيان يف القلب وصاحبه َّل خيرج من امللة ،وَّل يُنفى عنه مطلق اإلْيان ،وَّل مسمى

اإلسالم ،وهو معرض للعذاب كسائر املعاصي ،دون اخللود يف النار ،وصاحبه ممن تناله شفاعة
الشافعني إبذن هللا.

وهذا النوع من النفاق مقدمة وطريق للنفاق األكرب؛ ملن سلكه وكان ديدنه.

وأمثلة ذلك :الكذب يف احلديث ،وإخالف الوعد ،وخيانة األمانة ،والفجور يف اخلصومة ،والغدر
ابلعهود ،وكالرايء الذي َّل يكون يف أصل العمل ،وإظهار املودة للغري والقيام له ابخلدمة مع إضمار

عكسه يف النفس.

قال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم(( :أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ،ومن كانت فيه خصلة

منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها :إذا اؤْتن خان ،وإذا حدث كذب ،وإذا عاهد غدر،

وإذا خاصم فجر)) (.)1
_________

( )1رواه البخاري ( ،)34ومسلم ( .)58من حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما.
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وقال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم( :آية املنافق ثالث :إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا
اؤْتن خان) (.)1

وقال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم(( :آية اإلْيان حب األنصار ،وآية النفاق بغض األنصار))

(.)2
وقال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم(( :من مات ومل يغز ،ومل حيدث به نفسه؛ مات على شعبة من

نفاق)) ( .)3اإلْيان حقيقته ،خوارمه ،نواقضه عند أهل السنة واْلماعة لعبد هللا بن عبد احلميد
األثري  -ص152

وختتلف عبارات األئمة يف إيضاح هذين النوعني:
فبعض األئمة كاإلمام الرتمذي ،واإلمام ابن العريب املالكي ،واحلافظ ابن كثري ،وابن حجر يقسمون
النفاق إىل نفاق اعتقادي ،وهو املخرج من امللة وإىل نفاق عملي ،قال اإلمام الرتمذي رمحه هللا يف

تعليقه على حديث( :أربع من كن فيه كان منافقاً ( )4( ) ...وإمنا معىن هذا عند أهل العلم نفاق
العمل ،وإمنا نفاق التكذيب على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هكذا روي عن احلسن

البصري شيئاً من هذا أنه قال :النفاق نفاقان ،نفاق عمل ونفاق التكذيب (.)5

وقال اإلمام ابن العريب :النفاق هو إظهار القول ابللسان أو الفعل خبالف ما يف القلب من القول

واَّلعتقاد( .أصوله) وهي قسمان:

أحدمها :أن يكون اخلرب أو الفعل يف توحيد هللا وتصديقه أو يكون يف األعمال ،فإن كان يف التوحيد

كان صرحياً ،وإن كان يف األعمال كانت معصية ،وكان نفاقاً دون نفاق كما تقدم القول يف كفر دون

كفر .)6( ...

وقال احلافظ ابن كثري رمحه هللا :النفاق هو إظهار اخلري وإسرار الشر ،وهو أنواع :اعتقادي ،وهو
الذي خيلد صاحبه يف النار ،وعملي وهو من أكرب الذنوب )7( ...

وقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا :والنفاق لغةً :خمالفة الباطن للظاهر ،فإن كان يف الرتك اعتقاد اإلْيان
فهو نفاق الكفر ،وإَّل فهو نفاق العمل ،ويدخل فيه الفعل والرتك ،وتتفاوت مراتبه (.)8

وبعض األئمة كاإلمام ابن تيمية واإلمام ابن القيم واحلافظ ابن رجب يعربون عن ذلك بتقسيم النفاق
إىل األكرب املخرج من امللة وإىل نفاق أصغر غري خمرج من امللة ،يقول شيخ اإلسالم رمحه هللا :فمن

النفاق ما هو أكرب يكون صاحبه يف الدرك األسفل من النار ،كنفاق عبدهللا بن أُيب وغريه أبن يظهر
تكذيب الرسول  ...فهذا ضرب النفاق األصغر :فهو النفاق يف األعمال وحنوها  ،)9( ...ويقول

أيضاً :والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق ،وهلذا كثرياً ما يقال :كفر ينقل عن امللة ،وكفر َّل ينقل،

ونفاق أكرب ،ونفاق أصغر ،كما يقال :الشرك شركان أصغر ،وأكرب .)10( ...

وقال اإلمام ابن القيم رمحه هللا يف بيان أقسام النفاق :وهو نوعان :أكرب ،وأصغر؛ فاألكرب :يوجب
اخللود يف النار يف دركها األسفل ،وهو أن يظهر للمسلمني إْيانه ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم

اآلخر ،وهو يف الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به .)11( ...
_________

( )1رواه البخاري ( ،)33ومسلم ( .)59من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( ،)17ومسلم ( .)74من حديث أنس رضي هللا عنه.
( )3رواه مسلم ( .)1910من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )4رواه البخاري ( ،)34ومسلم ( ،)58والرتمذي ( .)2632من حديث عبد هللا بن عمرو رضي
هللا عنهما.

((( )5عارضة األحوذي)) ( ،)100 /10واملقصود بنفاق التكذيب أن يظهر اإلْيان بلسانه أو فعله
وهو مكذب بقلبه كاملنافقني على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
((( )6عارضة األحوذي)) (.)100 /10

((( )7تفسري ابن كثري)) (.)47 /1
((( )8فتح الباري)) (.)89 /1

((( )9جمموع الفتاوى)) ()435 - 434 /28
((( )10اإلْيان األوسط)) (ص.)66 :

((( )11مدارج السالكني)) ( ،)376 /1وانظر يف هذا التقسيم(( :الرايض النضرة)) للشيخ
عبدالرمحن بن سعدي ،رمحه هللا (ص ،)240و ((جامع العلوم واحلكم)) (ص.)403
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وبني القولني تقارب فمن حصر النفاق املخرج من امللة ابلنفاق اَّلعتقادي ،فلعله قصد بذلك نفاق
التكذيب ،وهو أن يظهر اإلْيان وهو مكذب بقلبه ،أما إن كان املرء يف األصل مؤمناً ابهلل غري

مكذب وطرأ النفاق على بعض األعمال املتعلقة بفروع اإلْيان ،فهذا نفاق العمل ،وهناك احتمال
آخر وهو أن يقصد حبصر ذلك ابلنفاق اَّلعتقادي اقرتان املكفرات العملية الصادرة من املنافقني

ابْلانب اَّلعتقادي.
يف الغالب ،واألقرب للصواب وهللا أعلم تقسيم النفاق إىل أكرب وأصغر لسببني:

األول :ألن النفاق األكرب َّل خيتص ابْلانب اَّلعتقادي فقط ،ولذلك حني ذكر القرآن صفات
املنافقني ذكر منها تنقيصهم للرسول صلى هللا عليه وسلم ،وسخريتهم ابملؤمنني ،ومناصرهتم للكفار

وحنو ذلك .وهذه األمور وإن اقرتنت غالباً بفساد اعتقادي إَّل أن ذلك ليس بالزم.

الثاين :ليس كل نفاق اعتقادي خيرج من امللة ،فقد يكون ذلك من جنس يسري الرايء وحنوه ،وإليك

إيضاحاً لنوعي النفاق:
جـ  -النفاق األصغر:

واألصل يف ذلك ما ثبت يف (الصحيحني) من حديث عبدهللا بن عمرو وأيب هريرة وغريمها من

الصحابة رضي هللا عنهما ،يف ذكر آية املنافق ،فعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه
وسلم قال(( :آية املنافق ثالث :إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا ائتمن خان)) (.)1
وعن عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :أربع من كن فيه كان

منافقاً خالصاً ،ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها :إذا ائتمن خان،
وإذا حدث كذب ،وإذا عاهد غدر ،وإذا خاصم فجر)) (.)2

قال اإلمام النووي رمحه هللا يف شرح هذا احلديث :هذا احلديث مما عده مجاعة من العلماء مشكالً
من حيث إن هذه اخلصال توجد يف املسلم املصدق الذي ليس فيه شك ،وقد أمجع العلماء على أن
من كان مصدقاً بقلبه ولسانه وفعل هذه اخلصال َّل حيكم عليه بكفر ،وَّل هو منافق خيلد يف النار

فإن إخوة يوسف صلى هللا عليه وسلم مجعوا هذه اخلصال وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض

هذا أو كله ،وهذا احلديث ليس فيه حبمد هللا تعاىل إشكال ،ولكن اختلف العلماء يف معناه ،فالذي
قاله احملققون واألكثرون وهو الصحيح املختار :أن معناه أن هذه اخلصال خصال نفاق ،وصاحبها

شبيه ابملنافقني يف هذه اخلصال ومتخلق أبخالقهم ،فإن النفاق إظهار ما يبطن خالفه ،وهذا املعىن

موجود يف صاحب هذه اخلصال ،ويكون نفاقه يف حق من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من

الناس َّل أنه منافق يف اإلسالم فيظهره وهو يبطن الكفر ،ومل يرد النيب صلى هللا عليه وسلم ،وقوله

هبذا أنه منافق نفاق الكفار املخلدين يف الدرك األسفل من النار ،قال صلى هللا عليه وسلم(( :كان

منافقاً خالصاً)) معناه شديد الشبه ابملنافقني بسبب هذه اخلصال ،قال بعض العلماء هذا فيمن

كانت هذه اخلصال غالبة عليه فأما من يندر ذلك منه فليس داخالً فيه ،فهذا هو املختار يف معين
احلديث .)3( ...

وقال اإلمام اخلطايب رمحه هللا :هذا القول إمنا خرج على سبيل اإلنذار للمرء املسلم ،والتحذير له أن

يعتاد هذه اخلصال ،فتفضي به إىل النفاقَّ ،ل أن من بدرت منه هذه اخلصال ،أو فعل شيئاً من ذلك

من غري اعتياد أنه منافق (.)4
_________

( )1رواه البخاري ( ،)33ومسلم ( .)59من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )2رواه البخاري ( ،)34ومسلم ( .)58من حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما.
((( )3شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)47 - 46 /2
((( )4شرح السنة)) ( ،)76 /1و ((جامع العلوم واحلكم)) (ص.)407
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وقال  -أي :اخلطايب  :-ويدل عليه التعبري إبذا ،فإهنا تدل على تكرار الفعل ( ،)1وتعقبه احلافظ
ابن حجر فقال :واألوىل ما قاله الكرماين :إن حذف املفعول من (حدث) يدل على العموم ،أي :إذا
حدث يف كل شيء كذب فيه ،أو يصري قاصراً ،أي :إذا وجد ماهية احلديث كذب ،وقيل :حممول

على من غلبت عليه هذه اخلصال وهتاون هبا واستخف أبمرها ،فإن من كان كذلك كان فاسد

اَّلعتقاد غالباً ( ،)2وقال احلافظ ابن رجب رمحه هللا بعدما شرح هذه اخلصال :وحاصل األمر أن
النفاق األصغر كله يرجع إىل اختالف السريرة والعالنية كما قاله احلسن .)3( ...

ومن هذا الباب اإلعراض عن اْلهاد فإنه من خصال املنافقني ( ،)4قال النيب صلى هللا عليه وسلم:
((من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه ابلغزو مات على شعبة من نفاق)) ( ،)5ومن ذلك ما رواه
البخاري يف (ابب ما يكره من ثناء السلطان ،وإذا خرج قال غري ذلك) :قال أَنس لعبدهللا بن عمر:

إَن ندخل على سلطاننا فنقول هلم خبالف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم ،قال :كنا نعدها نفاقاً (.)6
_________

((( )1فتح الباري)) (.)90 /1
((( )2فتح الباري)) ( .)91 /1وانظر أقواَّلً أخرى حول احلديث يف نفس املوضوع يف ((شرح

صحيح مسلم)) للنووي ( ،)47 - 46 /2و ((حاشية خمتصر املنذري)) ( ،)53 /7و ((شرح

السنة)) ( ،)76 /1و ((جامع العلوم واحلكم)) (ص ،))406و ((عارضة األحوذي)) (،98 /10
.)99

((( )3جامع العلوم واحلكم)) (ص.)406
((( )4جمموع الفتاوى)) ( ،)436 /28و ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)56 /13
( )5رواه مسلم ( .)1910من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )6رواه البخاري (.)7178
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وهذا هو النفاق الذي خافه الصحابة على أنفسهم ،يقول ابن رجب ( :)1وملا تقرر عند الصحابة
رضي هللا عنهم أن النفاق هو اختالف السر والعالنية خشي بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغري
عليه حضور قلبه ورقته وخشوعه عند مساع الذكر ،برجوعه إىل الدنيا واَّلشتغال ابألهل واألوَّلد

واألموال أن يكون ذلك منه نفاقاً ،كما يف (صحيح مسلم) عن حنظلة األسدي :أنه مر أبيب بكر

وهو يبكي ،فقال :ما لك؟ قالَ :نفق حنظلة اي أاب بكر ،نكون عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يذكرَن ابْلنة والنار كأَن رأي عني ،فإذا رجعنا ،عافسنا األزواج والضيعة فنسينا كثرياً ،قال أبو بكر:

فاهلل إَن لكذلك ،فانطلقنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال(( :مالك اي حنظلة؟ قالَ :نفق

حنظلة اي رسول هللا ،وذكر له مثل ما قال أليب بكر ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :لو

تدومون على احلال اليت تقومون هبا من عندي ،لصافحتكم املالئكة على جمالسكم ويف طرقكم،

ولكن اي حنظلة ساعة وساعة)) ( ،)2ومما ورد يف هذا املعىن أي :خوف الصحابة من النفاق ما قاله

ابن أيب مليكة :أدركت ثالثني من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم كلهم خياف النفاق على نفسه
ما منهم أحد يقول :إنه على إْيان جربيل وميكائيل ( ،)3يقول احلافظ ابن حجر يف تعليقه على هذا
األثر :والصحابة الذين أدركهم ابن أيب مليكة من أجلهم عائشة وأختها أمساء وأم سلمة والعبادلة

األربعة وأبو هريرة وعقبة بن احلارث واملسور بن خمرمة ،فهؤَّلء ممن مسع منهم ،وقد أدرك ابلسن

مجاعة أجل من هؤَّلء كعلي بن أيب طالب ،وسعد بن أيب وقاص ،وقد جزم أبهنم كانوا خيافون النفاق
يف األعمال ،ومل ينقل عن غريهم خالف ذلك فكأنه إمجاع ،وذلك ألن املؤمن قد يعرض عليه يف

عمله ما يشعر به مما خيالف اإلخالص ،وَّل يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم ،بل ذلك على
سبيل املبالغة منهم يف الورع والتقوى رضي هللا عنهم (.)4

وخالصة القول يف النفاق األصغر :أنه نوع من اَّلختالف بني السريرة والعالنية مما هو دون الكفر،
وذلك كالرايء الذي َّل يكون يف أصل العمل ،وكإظهار مودة الغري والقيام خبدمته مع إضمار بعضه

واإلساءة إليه وكاخلصال الواردة يف حديث شعب النفاق وحنو ذلك ،فعلى املسلم احلذر من الوقوع

يف شيء من ذلك.

د -النفاق األكرب:
_________
((( )1جامع العلوم واحلكم)) (ص.)408
( )2رواه مسلم (.)2750

( )3رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم قبل حديث رقم ( ،)48ورواه موصوَّلً اخلالل يف ((السنة))
( ،)608 - 607 /3وحممد بن نصر املروزي يف ((تعظيم قدر الصالة)) ( .)634 /2وانظر
((تغليق التعليق)) (.)53 - 52 /2
((( )4فتح الباري)) ( ،)111 /1وانظر(( :اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص ،)409و ((جامع العلوم
واحلكم)) (ص.)407
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سبقت اإلشارة إىل تعريفه عند الكالم عن أنواع النفاق ،وْيكن اختصار تعريفه ،بتعريف ذكره احلافظ
ابن رجب حيث قال رمحه هللا :النفاق األكرب وهو أن يظهر اإلنسان اإلْيان ابهلل ومالئكته وكتبه
ورسله واليوم اآلخر ،ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه ،وهذا هو النفاق الذي كان على عهد

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ونزل القرآن بذم أهله وتكفريهم ،وأخرب أهنم يف الدرك األسفل من
ول آمنَّا ِاب َِّ
النار ( ،)1ومن اآلايت يف تكفريهم ،ومصريهم يف اآلخرة ،قوله تعاىلَ :وِم َن الن ِ
َّلل
َّاس َم ْن يَـ ُق ُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ني ِأب َّ
يما
ني [البقرة ،]8:وقوله عز وجل :بَش ِر ال ُْمنَافق َ
َوِابلْيَـ ْوم اآلخ ِر َوَما ُه ْم ِِبُْؤمنِ َ
َن َهلُ ْم َع َذ ًااب أَل ً
[النساء ،]138:وقوله سبحانه :إِ َّن الْمنَافِ ِقني ِيف الد ِ
األس َف ِل ِم َن النَّا ِر [النساء ،]145:وقوله
َّرك ْ
ُ َ
ْ
ات والْ ُك َّفار ََنر جهنَّم َخالِ ِد ِ
ِِ
ِ ِ
تعاىلَ :و َع َد َّ
يها [التوبة ،]68:وقوله تعاىلَ :اي
ين ف َ
اَّللُ ال ُْمنَافق َ
َ
ني َوال ُْمنَاف َق َ َ َ َ َ َ
صري َحيلِ ُفو َن ِاب َِّ
ِِ
أَيمـها النِ م ِ ِ
اهم َج َهن ِ
َّلل َما قَالُوا
س ال َْم ِ ُ ْ
ار َوال ُْمنَافق َ
َ
َّيب َجاهد الْ ُك َّف َ
ني َوا ْغلُ ْظ َعلَْي ِه ْم َوَمأ َْو ُ ْ ُ
َّم َوب ْئ َ
َولََق ْد قَالُوا َكلِ َمةَ الْ ُك ْف ِر َوَك َف ُروا بَـ ْع َد إِ ْس َال ِم ِه ْم َو َمهموا ِِبَا َملْ يَـنَالُوا [التوبة ،]74 - 73:وقوله عن طائفة

من املنافقني من أسوأ أنواع الكفار ،ومصريهم يف اآلخرة يف الدرك األسفل من النار ،ألهنم زادوا على

كفرهم ،الكذب واملراوغة واخلداع للمؤمنني ،ولذلك فصل القرآن احلديث حوهلم وحول صفاهتم
لكي َّل يقع املؤمنون يف حبائلهم وخداعهم.

صور النفاق األكرب:

ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا بعض هذه الصور فقال :فمن النفاق ما هو أكرب ،ويكون

صاحبه يف الدرك األسفل من النار ،كنفاق عبدهللا بن أُيب وغريه ،أبن يظهر تكذيب الرسول أو جحود
بعض ما جاء به ،أو بغضه ،أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه ،أو املسرة ابخنفاض دينه ،أو املساءة
بظهور دينه ،وحنو ذلك :مما َّل يكون صاحبه إَّل عدواً هلل ورسوله ،وهذا القدر كان موجوداً يف زمن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ومازال بعده ،بل هو أكثر منه على عهده .)2( ...

وقال يف موضع آخر( :فأما النفاق احملض الذي َّل ريب يف كفر صاحبه ،فإنه َّل يرى وجوب تصديق

الرسول صلى هللا عليه وسلم فيما أخرب به ،وَّل وجوب طاعته فيما أمر به ،وإن اعتقد مع ذلك أن
الرسول عظيم القدر -علماً وعمالً -وأنه جيوز تصديقه وطاعته لكنه يقول :إنه َّل يضر اختالف
امللل إذا كان املعبود واحداً ،ويرى أنه حتصيل النجاة والسعادة ِبتابعة الرسول وبغري متابعته ،إما
بطريق الفلسفة والصبو ،أو بطريق التهود والتنصر .)3( ) ...

ونقل هذه األنواع الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه هللا فقال ... :فأما النفاق اَّلعتقادي فهو ستة

أنواع ،تكذيب الرسول ،أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول ،أو بغض الرسول أبو بغض ما جاء به

الرسول ،أو املسرة ابخنفاض دين الرسول ،أو الكراهية ابنتصار دين الرسول ،فهذه األنواع الستة
صاحبها من أهل الدرك األسفل من النار ( )4فيتحصل مما ذكره هذان اإلمامان  -بعد دمج األنواع

املتشاهبة أو املتقاربة  -مخس صفات أو أنواع وهي:

 - 1تكذيب الرسول صلى هللا عليه وسلم ،أو تكذيب بعض ما جاء به.
 - 2بغض الرسول صلى هللا عليه وسلم ،أو بغض ما جاء به.

 - 3املسرة ابخنفاض دين الرسول صلى هللا عليه وسلم ،أو الكراهية ابنتصار دين الرسول صلى هللا
عليه وسلم.
 - 4عدم اعتقاد وجوب تصديقه فيما أخرب.
 - 5عدم اعتقاد وجوب طاعته فيما أمر.

وابلنظر إىل اآلايت اليت ذكرت أحوال املنافقني ،وكالم املفسرين حوهلاْ ،يكن أن يضاف إىل هذه

الصفات صفات أخرى وهي:

 - 6أذى الرسول صلى هللا عليه وسلم أو عيبه وملزه.
 - 7مظاهرة الكافرين ومناصرهتم على املؤمنني.

 - 8اَّلستهزاء والسخرية ابملؤمنني ألجل إْياهنم وطاعتهم هلل ولرسوله.
 - 9التويل واإلعراض عن حكم هللا وحكم رسوله صلى هللا عليه وسلم.

فالوقوع يف أي صفة من هذه الصفات خيرج من امللة ،وهذه الصفات أكثرها متعلق حبق الرسول

صلى هللا عليه وسلم ،يقول شيخ اإلسالم رمحه هللا ... :فالنفاق يقع كثرياً يف حق الرسول ،وهو أكثر
ما ذكره هللا يف القرآن من نفاق املنافقني يف حياته  .)5( ...نواقض اإلْيان اَّلعتقادية حملمد بن

عبدهللا بن علي الوهييب – ص253 :
_________

((( )1جامع العلوم واحلكم)) (ص.)403
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)434 /28
((( )3اإلْيان األوسط)) (ص.)180
((( )4جمموعة التوحيد)) (ص.)7
((( )5اإلْيان األوسط)) (ص ،)181وانظر(( :اإلْيان)) (ص.)285

()32/7

املطلب الثاين :مظاهرة املشركني على املسلمني
واملقصود ِبظاهرة املشركني على املسلمني أن يكون أولئك أنصاراً وظهوراً وأعواَنً للكفار ضد

املسلمني ،فينضمون إليهم ،ويذبون عنهم ابملال والسنان والبيان ،فهذا كفر يناقض اإلْيان (.)1

وهذا ما يسميه بعض العلماء بـ (التويل) وجيعلونه أخص من عموم املواَّلة ،كما هو عند بعض أئمة

الدعوة السلفية يف جند ( )2مع أن مجهوراً من املفسرين يفسرون التويل ابملواَّلة ،فعلى سبيل املثال

نذكر ما يلي:

ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن [التوبة :]23 :أي:
يقول ابن عطية عند تفسريه لقوله تعاىلَ :وَمن يَـتَـ َوَّهلُم ِمن ُك ْم فَأ ُْولَئِ َ

واَّلهم واتبعهم يف أغراضهم (.)3

َّ ِ
ِ
َّ
ب َّ
اَّللُ َعلَْي ِه ْم ..
ين َ
ويقول ابن كثري عند تفسريه لقوله عز وجلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
آمنُوا َّل تَـتَـ َول ْوا قَـ ْوًما غَض َ

[املمتحنة :]13:ينهى تبارك وتعاىل عن مواَّلة الكافرين يف آخر هذه السورة ،كما هنى عنها يف أوهلا
َّ ِ
آمنُوا َّل تَـتَـ َولَّ ْوا  ..فكيف توالوهنم وتتخذوهنم أصدقاء وأخالء؟ (.)4
ين َ
فقال تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
ويقول البيضاوي عند تفسريه لقوله سبحانهَ :وَمن يَـتَـ َوَّهلُم ِمن ُك ْم فَِإنَّهُ ِم ْنـ ُه ْم [املائدة :]51:أي :من
واَّلهم منكم ،فإنه يف مجلتهم ،وهذا للتشديد يف وجوب جمانبتهم (.)5
وما يؤكد أن التويل يكون ِبعىن املواَّلة ،ما جاء يف لغة العرب ،فإن التويل واملواَّلة من مادة واحدة

وهي :ويل ِبعىن قرب ،والويل :الناصر ضد العدو (.)6

ولذا فإن شيخ املفسرين ابن جرير رمحه هللا تعاىل  -يف عدة مواضع من تفسريه  -يفسر معىن اختاذ

الكفار أولياء ِبعىن جعلهم أنصاراً ( ،)7وهو ِبعىن توليهم.

وإذا كان التويل ِبعىن املواَّلة ،فكما أن مواَّلة الكفار ذات شعب متفاوتة ،منها ما خيرج من امللة

كاملواَّلة املطلقة هلم ،ومنها ما دون ذلك  ...فإن تويل الكفار مثل مواَّلهتم ،فهناك التويل املطلق
التام الذي يناقض اإلْيان ابلكلية ،وهناك مراتب دون ذلك (.)8

ك ُه ُم
ولذا يقول الشيخ عبدالرمحن السعدي عند (تفسريه) لقوله تعاىلَ :وَمن يَـتَـ َوَّهلُم ِمن ُك ْم فَأ ُْولَئِ َ
الظَّالِ ُمو َن [املمتحنة :]9:وذلك الظلم يكون حبسب التويل ،فإن كان تولياً اتماً ،كان ذلك كفراً خمرجاً
عن دائرة اإلسالم ،وحتت ذلك من املراتب ،ما هو غليظ وما هو دونه (.)9
ويقول عند تفسريه لقوله تعاىلَ :وَمن يَـتَـ َوَّهلُم ِمن ُك ْم فَِإنَّهُ ِم ْنـ ُه ْم [املائدة :]51:إن التويل التام يوجب
اَّلنتقال إىل دينهم ،والتويل القليل يدعو إىل الكثري ،مث يتدرج شيئاً فشيئاً حىت يكون العبد منهم
(.)10
_________
( )1انظر(( :تفسري الطربي)) ( ،)140 /3و ((جمموعة التوحيد)) (ص ،)38و ((الدرر السنية))

( ،)201 /7و ((فتاوى ابن ابز)) (.)272 /1

( )2انظر(( :الدرر السنية)) ( ،)201 /7و ((عقود اْلواهر املنضدة)) َّلبن سحمان (ص.)146
((( )3تفسري ابن عطية)) (.)152 /8
((( )4تفسري ابن كثري)) (.)356 /4

((( )5تفسري البيضاوي)) ( ،)279 /1وانظر ،)462 /2( :و ((تفسري األلوسي)) ( ،)32 /28و
((تفسري الشوكاين)) ((( ،)192 /5وتفسري القامسي)) (.)331 /6

( )6انظر(( :معجم مقاييس اللغة)) َّلبن فارس ( ،)141 /6و ((ترتيب القاموس احمليط)) (/4
 ،)658و ((املصباح املنري)) (ص ،)841و ((مفردات الراغب)) (ص ،)837و ((خمتار الصحاح))
للرازي (ص ،)736و ((نزهة األعني النواظر)) َّلبن اْلوزي (.)208 /2

( )7انظر(( :تفسري الطربي)) (.)34 /28( ،)182 ,166 ،159 /6( ،)195 /5

( )8انظر(( :بدائع الفوائد)) َّلبن القيم ( ،)19 /4و ((جمموعة الرسائل واملسائل النجدية)) (/3
.)7
((( )9تفسري السعدي)) (.)357 /7
((( )10تفسري السعدي)) (.)304 /2
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وعلى ٍ
كل ،فال مشاحة يف اَّلصطالح ،فاملهم أن مظاهرة الكفار ،ونصرهتم والذب عنهم ،يناقض
اإلْيان سواء ُمسي ذلك تولياً أم مواَّلة.

إن مظاهرة الكفار ضد املسلمني خيانة هلل تعاىل ،ولرسوله صلى هللا عليه وسلم وللمؤمنني ،قال تعاىل:
تَـرى َكثِ ِ
َّ َّ ِ
ِ
ط هللاُ َعلَْي ِه ْم َوِيف ال َْع َذ ِ
اب
س ُه ْم أَن َس ِخ َ
َّم ْ
س َما قَد َ
ريا م ْنـ ُه ْم يَـتَـ َول ْو َن الذ َ
ً
َ
ت َهلُ ْم أَن ُف ُ
ين َك َف ُرواْ لَب ْئ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّيب وما أُن ِز َل إِلَي ِه ما َّاختَ ُذوهم أَولياء ولَ ِك َّن َكثِريا م ْنـهم فَ ِ
اس ُقو َن
ْ َ
ُه ْم َخال ُدو َن َولَ ْو َكانُوا يُـ ْؤمنُو َن ِابهلل والنِ ِ َ َ
ً ُْ
ُْ َْ َ
[املائدة.]81 ،80:
فتويل الكفار موجب لسخط هللا تعاىل ،واخللود يف عذابه ،ولو كان متوليهم مؤمناً ما فعل ذلك.
ِ ِ
َّخ ِذ الْم ْؤِمنو َن الْ َكافِ ِر ِ ِ
ني َوَمن
يقول الطربي عند تفسريه لقوله تعاىلَّ :لَّ يَـت ِ ُ ُ
ين أ َْوليَاء من ُد ْون ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
ك فَـلَيس ِمن ِ
ِ
هللا ِيف َش ْي ٍء [آل عمران.]28:
يَـ ْف َع ْل َذل َ ْ َ َ
ومعىن ذلكَّ :ل تتخذوا أيها املؤمنون الكفار ظهوراً وأنصاراً ،توالوهنم على دينهم ،وتظاهروهنم على

املسلمني من دون املؤمنني ،وتدلوهنم على عوراهتم ،فإنه من يفعل ذلك فليس من هللا يف شيء ،يعين:
فقد برئ من هللا ،وبرئ هللا منه ابرتداده عن دينه ودخوله يف الكفر (.)1

وتضمنت رسالة (الدَّلئل يف حكم مواَّلة أهل اإلشراك) للشيخ سليمان بن عبدهللا بن حممد بن

عبدالوهاب رمحهم هللا تعاىل أكثر من عشرين دليالً يف النهي عن مواَّلة الكفار ،فكان مما قاله الشيخ

سليمان:

قوله تعاىل :أََمل تَر إِ َىل الَّ ِذين ََنفَـ ُقوا يـ ُقولُو َن ِإل ْخواهنِِم الَّ ِذين َك َفروا ِمن أ َْه ِل ال ِ
ْكتَ ِ
اب لَئِ ْن أُ ْخ ِر ْجتُ ْم
ْ
َ ُ َ ُ ْ
َ
َ
لَنَ ْخرج َّن مع ُكم وَّل نُ ِط ِ
اَّلل ي ْشه ُد إِ َّهنُم لَ َك ِ
ِ
اذبُو َن
َح ًدا أَبَ ًدا َوإِن قُوتلْتُ ْم لَنَ ُ
يع في ُك ْم أ َ
ُ
نص َرنَّ ُك ْم َو َُّ َ َ ْ
ُ َ ََ ْ َ
[احلشر]11:

فإذا كان وعد املشركني يف السر  -ابلدخول معهم ونصرهتم واخلروج معهم إن أجلوا  -نفاقاً وكفراً
وإن كان كذابً ،فكيف ِبن أظهر هلم ذلك صادقاً ،وقدم عليهم ،ودخل يف طاعتهم ،ودعا إليها،

ونصرهم وانقاد هلم ،وصار من مجلتهم وأعاهنم ابملال والرأي؟ هذا مع أن املنافقني مل يفعلوا ذلك إَّل
خوفاً من الدوائر كما قال تعاىل :فَ َ َّ ِ
شى أَن
سا ِرعُو َن فِي ِه ْم يَـ ُقولُو َن َخنْ َ
ين ِيف قُـلُوهبِِم َّم َر ٌ
َ
رتى الذ َ
ض يُ َ
تُ ِ
صيبَـنَا َدآئَِرةٌ [املائدة.)2( ]52:
ويقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن بن حسن آل الشيخ  -عن هذه املسألة  :-وأما قوله َوَمن
َّلل والْيـوِم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اآلخ ِر يُـ َوادمو َن َم ْن َحا َّد
يَـتَـ َوَّهلُم من ُك ْم فَِإنَّهُ م ْنـ ُه ْم [املائدة ،]51:وقولهَّ :ل َِجت ُد قَـ ْوًما يُـ ْؤمنُو َن ِاب َّ َ َ ْ
ِ َّ ِ
َّ ِ
َّ
ين َّاختَ ُذواْ ِدينَ ُك ْم ُه ُزًوا
ين َ
آمنُواْ َّلَ تَـتَّخ ُذواْ الذ َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ [اجملادلة ،]22:وقوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
ْكتاب ِمن قَـبلِ ُكم والْ ُك َّف ِ
ِ
ِ
ِ ِ َّ ِ
ني [املائدة ]57:فقد
ار أ َْوليَاء َواتَّـ ُقواْ هللاَ إِن ُكنتُم م ْؤمنِ َ
ين أُوتُواْ ال َ َ
ْ َْ َ
َولَعبًا م َن الذ َ
فسرته السنة وقيدته وخصته ابملواَّلة املطلقة العامة .)3( ...
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)140 /3

((( )2الدَّلئل يف حكم موَّلة أهل اإلشراك)) (ص.)52
((( )3جمموعة الرسائل واملسائل النجدية)) (.)57 /3

()34/7

وقد خيلط البعض بني مسألة تويل الكفار ومظاهرهتم ،وبني مسألة اَّلستعانة هبم يف قتال الكفار ...
فاملسألة األوىل خروج عن امللة ،وحماربة هلل تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم ،ومفارقة لسبيل

املؤمنني ،يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن بن حسن آل الشيخ عن ذلك :وأكرب ذنب وأضله

وأعظمه منافاة ألصل اإلسالم؛ نصرة أعداء هللا ومعاونتهم ،والسعي فيما يظهر به دينهم ،وما هم
عليه من التعطيل والشرك واملوبقات العظام (.)1

وأما مسألة اَّلستعانة هبم يف قتال كفار آخرين  ...فهي مسألة خالفية بني أهل العلم ،فهناك من
منعها ،وهناك من أجازها بشروط كأن حيتاج إليهم ،وتؤمن خيانتهم ،وأن َّل يكونوا أصحاب صولة
وشوكة  ...إخل ( ،)2وأما اَّلستعانة ابلكفار على بغاة املسلمني فهذه ممنوعة عند مجاهري علماء

اإلسالم (.)3

ونورد كالماً َّلبن حزم يف هذه القضية حيث يقول :قد علمنا أن من خرج عن دار اإلسالم إىل دار

احلرب ،فقد أبق عن هللا تعاىل ،وعن إمام املسلمني ومجاعتهم ،ويبني هذا حديثه صلى هللا عليه وسلم

أنه برئ من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني ( ،)4وهو عليه السالم َّل يربأ إَّل من كافر ( ،)5قال
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَـ ْع ٍ
ض [التوبة.]71:
ات بَـ ْع ُ
تعاىلَ - :وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
فصح هبذا أن من حلق بدار الكفر واحلرب خمتاراً حمارابً ملن يليه من املسلمني ،فهو هبذا الفعل مرتد

له أحكام املرتد كلها ،من وجوب القتل عليه ،مىت قدر عليه ومن إابحة ماله ،وانفساخ نكاحه وغري

ذلك؛ ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يربأ من مسلم .وأما من فر إىل أرض احلرب لظلم خافه،
ومل حيارب املسلمني ،وَّل أعاهنم عليه ومل جيد يف املسلمني من جيريه ،فهذا َّل شيء عليه؛ ألنه مضطر

مكره ( - .)6إىل أن قال  -وأما من محلته احلمية من أهل الثغر من املسلمني فاستعان ابملشركني

احلربيني ،وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من املسلمني ،أو على أخذ أمواهلم أو سبيهم ،فإن كانت
يده هي الغالبة وكان الكفار له كأتباع فهو هالك يف غاية الفسوق ،وَّل يكون بذلك كافراً؛ ألنه مل

أيت شيئاً أوجب به عليه كفراً :قرآن أو إمجاع ،وإن كان حكم الكفار جارايً عليه فهو بذلك كافر،
فإن كاَن متساويني َّل جيري حكم أحدمها على اآلخر فما نراه بذلك كافراً وهللا أعلم (.)7

 - 4واآلن نورد مجلة من اَّلعتبارات اليت جتعل مظاهرة الكفار على املسلمني َنقضاً من نواقض

اإلْيان:

ِ
ِ
ِ
ِ
ني [املائدة.]51:
أ -يقول هللا تعاىلَ :وَمن يَـتَـ َوَّهلُم من ُك ْم فَِإنَّهُ م ْنـ ُه ْم إِ َّن هللاَ َّلَ يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّال ِم َ
_________

((( )1جمموعة الرسائل واملسائل النجدية)) (.)57 /3

( )2انظر(( :جمموعة الرسائل واملسائل النجدية)) ( ،)67 ,66 /3وكتاب(( :اَّلستعانة بغري
املسلمني)) لعبدهللا الطريقي (ص.)271 - 262
( )3انظر :كتاب(( :اَّلستعانة بغري املسلمني)) لعبدهللا الطريقي (ص.)274 - 272

( )4احلديث :رواه أبو داود ( ،)2645والرتمذي ( .)1604من حديث جرير بن عبد هللا رضي هللا
عنه .قال البخاري يف ((البدر املنري)) ( :)163 /9الصحيح أنه مرسل .وقال ابن حزم يف ((احمللى))

( :)369 /10صحيح .وقال ابن كثري يف ((إرشاد الفقيه)) ( :)298 /2إسناده صحيح .وقال ابن
دقيق العيد يف ((اإلملام)) ( :)454 /2صحيح على طريقة بعض أهل احلديث  -كما اشرتط على

نفسه يف املقدمة  .-وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) (– )408 /3كما أشار لذلك يف مقدمته
 .-وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )5مراد ابن حزم  -هاهنا  :-أن يلحق املسلم بدار احلرب خمتاراً حمارابً .انظر للمزيد من التوضيح:
((احمللى)) (.)140 /13

((( )6احمللى)) (.)139 ،138 /13
((( )7احمللى)) (.)141 ،140 /13

()35/7

فبني هللا تعاىل أن من فعل ذلك فهو منهم أي :من أهل دينهم وملتهم ،فله حكمهم.
يقول الطربي يف تفسري هذه اآلية :من توَّلهم ونصرهم على املؤمنني فهو من أهل دينهم وملتهم،
فإنه َّل يتوىل ٍ
متول أحداً إَّل وهو به وبدينه وما هو عليه راض ،وإذا رضيه ورضي دينه ،فقد عادى ما
خالفه وسخطه ،وصار حكمه حكمه (.)1

ويقول الطربي يف تفسريها :قوله تعاىلَ :وَمن يَـتَـ َوَّهلُم ِمن ُك ْم فإنه أي يعضدهم على املسلمني فَِإنَّهُ ِم ْنـ ُه ْم
بني أن حكمه حكمهم ،وهو ْينع إثبات املرياث للمسلم من املرتد ،وكان الذي توَّلهم ابن أُيب ،مث
هذا احلكم ٍ
ابق إىل يوم القيامة يف قطع املواَّلة (.)2
ويقول ابن حزم :صح أن قوله تعاىل َوَمن يَـتَـ َوَّهلُم ِمن ُك ْم فَِإنَّهُ ِم ْنـ ُه ْم [املائدة ،]51:إمنا هو على ظاهره
أبنه كافر من مجلة الكفار فقط ،وهذا حق َّل خيتلف فيه اثنان من املسلمني (.)3
ويقول القامسي يف تفسريه :فَِإنَّهُ ِم ْنـ ُه ْم :أي مجلتهم ،وحكمه حكمهم ،وإن زعم أنه خمالف هلم يف
الدين ،فهو بدَّللة احلال منهم لدَّللتها على كمال املوافقة (.)4

ِ
ِ
ني
إضافة إىل ذلك فإن هللا تعاىل ذكر بعد هذه اآلية ،قوله سبحانه :إِ َّن هللاَ َّلَ يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّال ِم َ
[املائدة.]51:
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن [التوبة ،]23:والظلم إذا أطلق يراد
ويف آية أخرى يقول عز وجلَ :وَمن يَـتَـ َوَّهلُ ْم فَأ ُْولَئِ َ

به الشرك األكرب ( ،)5فدل هذا على أن مظاهرة الكفار على املسلمني خروج عن امللة.

ب -وَّل ريب أن مظاهرة الكفار على املسلمني تناقض اإلْيان ،وتنافيه ابلكلية ،فمثل هذه املواَّلة
تتضمن بغضاً لدين هللا تعاىل ،وحرابً لعباد هللا الصاحلني ،ونصرة للكفار  ...وَّل شك أن اإلْيان َّل
ْيكن أن جيتمع مع هذه املواَّلة كما قال تعاىل :تَـرى َكثِ ِ
َّ َّ ِ
ِ
ت
َّم ْ
س َما قَد َ
ريا م ْنـ ُه ْم يَـتَـ َول ْو َن الذ َ
ً
َ
ين َك َف ُرواْ لَب ْئ َ
ِ
ِ
َّيب وما أُن ِز َل إِلَيهِ
ط هللاُ َعلَْي ِه ْم َوِيف ال َْع َذ ِ
س ُه ْم أَن َس ِخ َ
ْ
اب ُه ْم َخال ُدو َن َولَ ْو َكانُوا يُـ ْؤمنُو َن ِابهلل والنِ ِ َ َ
َهلُ ْم أَن ُف ُ
ما َّاختَ ُذوهم أَولِياء ولَ ِك َّن َكثِريا ِم ْنـهم فَ ِ
اس ُقو َن [املائدة]81 - 80:
َ
ً ُْ
ُْ َْ َ
فبني سبحانه وتعاىل أن اإلْيان ابهلل والنيب وما أنزل إليه مستلزم لعدم وَّليتهم ،فثبوت وَّليتهم يوجب
عدم اإلْيان؛ ألن عدم الالزم يقتضي عدم امللزوم ،كما سجل على من توىل الكافرين ابملذمة وحلول

السخط عليهم واخللود يف العذاب (.)6

يقول ابن تيمية عن هذه اآلايت :فذكر مجلة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد املشروط حبرف
َّيب َوَما أُن ِز َل إِلَْي ِه َما
(لو) اليت تقتضي مع الشرط انتفاء املشروط ،فقالَ :ولَ ْو َكانُوا يُـ ْؤِمنُو َن ِابهلل والنِ ِ
وه ْم أَ ْولِيَاء فدل على أن اإلْيان املذكور ينفي اختاذهم أولياء ويضاده ،وَّل جيتمع اإلْيان واختاذهم
َّاختَ ُذ ُ
أولياء يف القلب ،ودل ذلك على أن من اختذهم أولياء ما فعل اإلْيان الواجب من اإلْيان ابهلل وما

أنزل إليه.

_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)160 /6
((( )2اْلامع ألحكام القرآن)) للقرطيب ( .)217 /6وانظر(( :تفسري البيضاوي)) ( ،)279 /1و
((تفسري الشوكاين)) (.)50 /2

((( )3احمللى)) (.)35 /13

((( )4تفسري القامسي)) (.)240 /6

( )5انظر(( :فتاوى اللجنة الدائمة)) (.)78 /2
( )6انظر(( :اقتضاء الصراط املستقيم)) ( ،)490 /1و ((الدرر السنية)) (.)84 /7

()36/7
ِ
ومثله قوله تعاىلَّ :لَ تَـت ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَـ ْع ٍ
ارى أ َْولِيَاء بَـ ْع ُ
َّخ ُذواْ الْيَـ ُه َ
ض َوَمن يَـتَـ َوَّهلُم من ُك ْم فَِإنَّهُ
ود َوالن َ
َّص َ
ِم ْنـ ُه ْم [املائدة ،]51:فإنه أخرب يف تلك اآلايت أن متوليهم َّل يكون مؤمناً ،وأخرب هنا أن متوليهم هم

منهم ،والقرآن يصدق بعضه بعضاً (.)1

ويقول الشيخ سليمان بن عبدهللا بن حممد بن عبدالوهاب يف ذلك :قوله تعاىلَّ :ل َِجت ُد قَـ ْوًما يُـ ْؤِمنُو َن
َّلل والْيـوِم ِ
ِ
ِ
ءه ْم أ َْو أَبْـنَ ُ ِ
اد َّ
اآلخ ِر يُـ َوادمو َن َم ْن َح َّ
ريَهتُ ْم
آاب ُ
ِاب َّ َ َ ْ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َكانُوا َ
اءه ْم أ َْو إ ْخ َو َاهنُ ْم أ َْو َعش َ
[اجملادلة.]22:

أخرب تعاىل أنك َّل جتد من يؤمن ابهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا ورسوله ،ولو كان أقرب
قريب ،وأن هذا ٍ
مناف لإلْيان مضاد لهَّ ،ل جيتمع هو واإلْيان إَّل كما جيتمع املاء والنار (.)2

جـ -جاء النص القرآين مقرراً براءة هللا تعاىل ممن ظاهر الكفار ،فقال تعاىلَّ :لَّ يـت ِ
َّخ ِذ ال ُْم ْؤِمنُو َن
َ
ِ
ك فَـلَيس ِمن ِ
ِ ِ
الْ َكافِ ِر ِ ِ
ِ
هللا ِيف َش ْي ٍء إَِّلَّ أَن تَـتَّـ ُقواْ م ْنـ ُه ْم تُـ َقاةً
ين أ َْوليَاء من ُد ْون ال ُْم ْؤمنِ َ
ني َوَمن يَـ ْف َع ْل ذَل َ ْ َ َ
َ
[آل عمران.]28:

ك (أي اختاذهم أولياء) فَـلَيس ِمن ِ
هللا ِيف َش ْي ٍء أي من
ويقول البيضاوي عند هذه اآليةَ :وَمن يَـ ْف َع ْل ذَلِ َ
ْ َ َ
وَّليته يف ٍ
املتعاديني َّل جيتمعان (.)3
شيء يصح أن يُسمى وَّلية ،فإن مواَّلة
ْ
ويقول الشوكاين يف تفسري هذه اآلية :قولهَّ :لَّ يـت ِ
َّخ ِذ فيه النهي عن مواَّلة الكفار لسبب من
َ
ِ ِ
ِ
ني يف حمل احلال :أي متجاوزين املؤمنني إىل الكافرين استقالَّلً أو
األسباب  ...وقوله :من ُد ْون ال ُْم ْؤمنِ َ
هللا ِيف َشي ٍء أي :من وَّليته يف ٍ
اشرتاكاً  ...ومعىن قوله :فَـلَيس ِمن ِ
شيء من األشياء ،بل هو منسلخ
ْ َ َ
ْ
عنه بكل حال (.)4

د -إن مظاهرة أعداء هللا تعاىل كفر نفاق ،وقد حكم هللا تعاىل بذلك يف قوله عز وجل - :فَ َما لَ ُك ْم
َض َّل هللا ومن ي ْ ِ
ِ
ِيف ال ُْمنَافِ ِق َ ِ ِ
ضل ِل هللاُ فَـلَن َِجت َد لَهُ
سبُواْ أَتُ ِري ُدو َن أَن َهتْ ُدواْ َم ْن أ َ ُ َ َ ُ
س ُهم ِبَا َك َ
ني فئَـتَ ْني َوهللاُ أ َْرَك َ
يل ِ
سبِيالً ودمواْ لَو تَ ْك ُفرو َن َكما َك َفرواْ فَـتَ ُكونُو َن سواء فَالَ تَـت ِ
َّخ ُذواْ ِم ْنـ ُهم أَولِياء ح َّىت يـ َه ِ
اج ُرواْ ِيف َسبِ ِ
هللا
ْ َْ َ َُ
ََ
َ َ ْ ُ َ ُ
[النساء.]89 - 88:
وذلك أن قوماً كانوا ِبكة قد تكلموا ابإلسالم ،وكانوا يظاهرون املشركني فخرجوا من مكة يطلبون
حاجة هلم ،فقالوا :إن لقينا أصحاب حممد عليه السالم فليس علينا منهم أبس ،وأن املؤمنني ملا

أخربوا أهنم قد خرجوا من مكة قالت فئة من املؤمنني :اركبوا إىل اخلبثاء فاقتلوهم ،فإهنم يظاهرون
عليكم عدوكم ،وقالت فئة أخرى من املؤمنني :سبحان هللا أو كما قالوا تقتلون قوماً قد تكلموا ِبثل
ما تكلمتم به من أجل أهنم مل يهاجروا ،ويرتكوا دايرهم ،تستحل دماؤهم وأمواهلم لذلك ،فكانوا

كذلك فئتني  ...فنزلت اآلية تقرر نفاقهم وكفرهم وأن هللا تعاىل أركسهم أي ردهم إىل أحكام أهل

الشرك يف إابحة دمائهم وسيب ذراريهم (.)5
_________

((( )1اإلْيان)) (ص ،)14 ،13 :وانظر(( :جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)542 ,17 /7

((( )2تفسري البيضاوي)) ( ،)155 /1وانظر(( :تفسري ابن كثري)) (.)357 /1
((( )3الدَّلئل يف حكم مواَّلة أهل اإلشراك)) (ص ،)56وانظر( :ص.)39

((( )4فتح القدير)) ( .)331 /1وانظر(( :رسالة أوثق عرى اإلْيان)) (ص ،)28و ((الدَّلئل))
(ص )32كالمها للشيخ سليمان بن عبدهللا بن حممد بن عبدالوهاب.
( )5انظر :تفصيل ذلك :يف ((تفسري الطربي)) (.)113 /5

()37/7

إن مظاهرة الكفار على املسلمني خصلة من خصال املنافقني ،وشعبة من شعب النفاق ،كما جاء
بيان ذلك يف كثري من نصوص القرآن الكرمي.
ِ ِ
َّخ ُذو َن الْ َكافِ ِر ِ ِ
َن َهلم َع َذااب أَلِيما الَّ ِذين يـت ِ
ِِ
ِ
ني
ين أ َْوليَاء من ُدون ال ُْم ْؤمنِ َ
قال تعاىل :بَش ِر ال ُْمنَافق َ
ََ
ني ِأب َّ ُ ْ ً ً
َ
الع َّزةَ ِ ِ
أَيـبـتَـغُو َن ِعن َد ُهم ال ِْع َّزةَ فَِإ َّن ِ
َّلل َِ
مج ًيعا [النساء.]139 - 138:
َْ
ُ
ِ
وقال سبحانه :أََملْ تَـر إِ َىل الَّ ِذ َّ
ب َّ
اَّللُ َعلَْي ِهم َّما ُهم ِمن ُك ْم َوَّل ِم ْنـ ُه ْم َوَْحيلِ ُفو َن َعلَى
َ
ين تَـ َول ْوا قَـ ْوًما غَض َ
َ
الْ َك ِذ ِ
َع َّد َّ
اَّللُ َهلُ ْم َع َذ ًااب َش ِدي ًدا إِ َّهنُ ْم َساء َما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن [اجملادلة.]15 - 14:
ب َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن أ َ
وقال عز وجل :أََمل تَر إِ َىل الَّ ِذين ََنفَـ ُقوا يـ ُقولُو َن ِإل ْخواهنِِم الَّ ِذين َك َفروا ِمن أ َْه ِل ال ِ
ْكتَ ِ
اب لَئِ ْن أُ ْخ ِر ْجتُ ْم
ْ
َ ُ َ ُ ْ
َ
َ
لَنَ ْخرج َّن مع ُكم وَّل نُ ِط ِ
اَّلل ي ْشه ُد إِ َّهنُم لَ َك ِ
ِ
اذبُو َن
َح ًدا أَبَ ًدا َوإِن قُوتلْتُ ْم لَنَ ُ
يع في ُك ْم أ َ
ُ
نص َرنَّ ُك ْم َو َُّ َ َ ْ
ُ َ ََ ْ َ
[احلشر.]11:
وقال سبحانه :فَ َ َّ ِ
شى أَن تُ ِ
صيبَـنَا َدآئَِرةٌ
سا ِر ُعو َن ِفي ِه ْم يَـ ُقولُو َن َخنْ َ
ين ِيف قُـلُوهبِِم َّم َر ٌ
َ
رتى الذ َ
ض يُ َ
[املائدة.]52:
يقول ابن جرير يف تفسري اآلية األخرية :هذا خرب عن َنس من املنافقني كانوا يوالون اليهود

والنصارى ،ويغشون املؤمنني ،ويقولون :خنشى أن تدور دوائر إما لليهود والنصارى ،وإما ألهل
الشرك من عبدة األواثن ،أو غريهم على أهل اإلسالم ،أو تنزل هبؤَّلء املنافقني فيكون بنا إليهم

حاجة ،وقد جيوز أن يكون ذلك كان من قول عبدهللا بن أُيب ،وجيوز أن يكون كان من قول غريه ،غري
أنه َّل شك أنه من قول املنافقني (.)1
و ُسئل الشيخ سليمان بن عبدهللا بن حممد بن عبدالوهاب عمن أظهر عالمات النفاق ممن يدعي
اإلسالم ،هل يقال عنه أنه منافق أم َّل؟

فأجاب رمحه هللا :من ظهرت منه عالمات النفاق الدالة عليه كارتداده عند التحزيب على املؤمنني

وخذَّلهنم عند اجتماع العدو ،كالذين قالوا :لو نعلم قتاَّلً َّلتبعناكم .وكونه إذا غلب املشركون التجأ

إليهم ،ومدحه للمشركني بعض األحيان ،ومواَّلهتم من دون املؤمنني ،وأشباه هذه العالمات اليت ذكر

هللا أهنا عالمات للنفاق ،وصفات للمنافقني ،فإنه جيوز إطالق النفاق عليه وتسميته منافقاً )2( ...

...

يقول ابن تيمية :فمن قفز منهم إىل التتار كان أحق ابلقتال من كثري من التتار ،فإن التتار فيهم املكره
وغري املكره ،وقد استقرت السنة أبن عقوبة املرتد أعظم من عقوبة الكافر األصلي من وجوه متعددة

(.)3

يقول ابن القيم :إنه سبحانه قد حكم ،وَّل أحسن من حكمه أن من توىل اليهود والنصارى فهو منهم
َوَمن يَـتَـ َوَّهلُم ِمن ُك ْم فَِإنَّهُ ِم ْنـ ُه ْم [املائدة]51:؛ فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان هلم حكمهم
(.)4
وذكر الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه هللا مظاهرة الكفار ضد املسلمني ضمن نواقض اإلسالم،

فقال:

الناقض الثامن :مظاهرة املشركني ومعاونتهم على املسلمني ،والدليل قوله تعاىلَ :وَمن يَـتَـ َوَّهلُم ِمن ُك ْم
ِ
ِ
ِ
ني [املائدة.)5( ]51:
فَِإنَّهُ م ْنـ ُه ْم إِ َّن هللاَ َّلَ يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّال ِم َ
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)161 /6

((( )2الدرر السنية)) (.)80 ،79 /7
((( )3جمموع الفتاوى)) ( ،)534 /28وانظر ،)531 ،530 /28( :و ((خمتصر الفتاوى املصرية))
(ص ،)508 ،507و ((جمموعة الرسائل واملسائل)) (.)43 - 41 /1
((( )4أحكام أهل الذمة)) (.)67 /1
((( )5جمموعة التوحيد)) (ص.)38

()38/7

ويقول الشيخ عبدهللا بن عبداللطيف آل الشيخ :التويل كفر خيرج من امللة ،وهو كالذب عنهم
وإعانتهم ابملال والبدن والرأي (.)1
ويقول الشيخ عبدالعزيز بن ابز :وقد أمجع علماء اإلسالم على أن من ظاهر الكفار على املسلمني

َّ ِ
وساعدهم عليهم أبي ٍ
آمنُواْ َّلَ
ين َ
نوع من املساعدة فهو كافر مثلهم ،كما قال سبحانهَ :اي أَيمـ َها الذ َ
ِ
تَـت ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَـ ْع ٍ
ض َوَمن يَـتَـ َوَّهلُم ِمن ُك ْم فَِإنَّهُ ِم ْنـ ُه ْم [املائدة]51:
اء بَـ ْع ُ
َّخ ُذواْ الْيَـ ُه َ
ود َوالن َ
َّص َ
ارى أ َْوليَ َ
( .)2نواقض اإلْيان القولية والعملية لعبد العزيز بن حممد بن علي العبداللطيف  -بتصرف -
ص382

ومن أخص صفات املنافقني مظاهرة الكافرين ومعاونتهم على املؤمنني  ...فهم يف الظاهر مع
املؤمنني ،لكنهم يف احلقيقة مع الكفار عيوَنً وأعواَنً هلم ،يكشفون هلم عورات املسلمني وأسرارهم

ويرتبصون ابملؤمنني الدوائر.
ِ
قال تعاىل :اي أَيمـها الَّ ِذين آَمنُوا ََّل تَـت ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَـ ْع ٍ
ض َوَم ْن يَـتَـ َوَّهلُ ْم
اء بَـ ْع ُ
َّخ ُذوا الْيَـ ُه َ
َ َ
ود َوالن َ
َ َ
َّص َ
ارى أ َْوليَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ني فَ ََ َّ
ِم ْن ُك ْم فَِإنَّهُ ِم ْنـ ُه ْم إِ َّن َّ
سا ِر ُعو َن في ِه ْم يَـ ُقولُو َن
ين ِيف قُـلُوهب ْم َم َر ٌ
اَّللَ ََّل يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
رتى الذ َ
ض يُ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
سى َّ
َس مروا ِيف
َخنْ َ
اَّللُ أَ ْن َأيِْيتَ ِابلْ َف ْت ِح أ َْو أ َْم ٍر م ْن ع ْن ِده فَـيُ ْ
صبِ ُحوا َعلَى َما أ َ
شى أَ ْن تُصيبَـنَا َدائ َرةٌ فَـ َع َ
ِِ
ِ
ني [املائدة.]52 - 51:
أَنْـ ُفس ِه ْم ََندم َ
قال اإلمام الطربي رمحه هللا يف تفسري هذه اآلية بعدما ذكر اخلالف يف املعىن هبذه اآلية :والصواب

من القول يف ذلك عندَن أن يقال :إن هللا تعاىل ذكره ،هنى املؤمنني مجيعاً أن يتخذوا اليهود والنصارى

أنصاراً وحلفاء على أهل اإلْيان ابهلل ورسوله ،وأخرب أنه من اختذهم نصرياً وحليفاً وولياً من دون هللا
ورسوله واملؤمنني ،فإنه منهم يف التحزب على هللا وعلى رسوله واملؤمنني ،وأن هللا ورسوله منه بريئان

(.)3

وقال يف تفسري قوله تعاىلَ :وَم ْن يَـتَـ َوَّهلُ ْم ِم ْن ُك ْم فَِإنَّهُ ِم ْنـ ُه ْم :ومن يتول اليهود والنصارى دون املؤمنني

فإنه منهم ،يقول :فإن من توَّلهم ونصرهم على املؤمنني ،فهو من أهل دينهم وملتهم ،فإنه َّل يتوىل
ٍ
متول أحداً إَّل وهو به وبدينه وما هو عليه راض ،وإذا رضيه ورضي دينه ،فقد عادى ما خالفه
وسخطه وصار حكمه حكمه  ،)4( ...وقال يف تفسري قوله سبحانه :فَ َ َّ ِ
ض
ين ِيف قُـلُوهبِِ ْم َم َر ٌ
َ
َ
ُ
رتى الذ َ
 ...اآلية .بعدما ذكر اخلالف فيمن عين هبذه اآلية :والصواب من القول يف ذلك عندَن أن يقال :إن
ذلك من هللا خرب عن َنس من املنافقني كانوا يوالون اليهود والنصارى ويغشون املؤمنني ،ويقولون:
خنشى أن تدور دوائر  -إما لليهود والنصارى ،وإما ألهل الشرك من عبدة األواثن ،أو غريهم  -على
أهل اإلسالم ،أو تنزل هبؤَّلء املنافقني َنزلةً ،فيكون بنا إليهم حاجة ،وقد جيوز أن يكون ذلك كان

من قول عبدهللا بن أُيب ،وجيوز أن يكون كان من قول غريه ،غري أنه َّل شك أنه من قول املنافقني
ِِ
ِ
ني ِأب َّ
َن َهلُ ْم
( .)5ومن اآلايت صرحية الدَّللة يف اتصاف املنافقني هبذه الصفة قوله تعاىل :بَش ِر ال ُْمنَافق َ
ون الْم ْؤِمنِني أَيـبـتـغُو َن ِع ْن َدهم ال ِْع َّزةَ فَِإ َّن ال ِْع َّزةَ َِِّ
َّخ ُذو َن الْ َكافِ ِرين أَولِي ِ
َع َذااب أَلِيما الَّ ِذين يـت ِ
َّلل
اء م ْن ُد ِ ُ َ َ ْ َ
ََ
ً ً
َ ََْ
ُُ
َِ
مج ًيعا [النساء.]139 - 138:

_________

((( )1الدرر السنية)) (.)201 /7
((( )2فتاوي ابن ابز)) (.)274 /1

((( )3تفسري الطربي)) (.)398 /10
((( )4تفسري الطربي)) (.)400 /10
((( )5تفسري الطربي)) ( ،)404 /10وانظر(( :تفسري القرطيب)) ((( ،)218 - 216 /6تفسري
ابن كثري)) (.)68،69 /2

()39/7
ِ
ِ
َّ ِ
ين
ين يَـتَّخ ُذو َن الْ َكاف ِر َ
قال اإلمام الطربي رمحه هللا يف تفسري هذه اآلية ... :أما قوله جل ثناؤه( :الذ َ
ِ ِ
أَولِي ِ
ني) ،فمن صفة املنافقني ،يقول هللا لنبيه :اي حممد ،بشر املنافقني الذين يتخذون
اء م ْن ُدون ال ُْم ْؤمنِ َ
ََْ
أهل الكفر يب ،واإلحلاد يف ديين أولياء – يعين :أنصاراً وأخالء  -من دون املؤمنني – يعين :من غري
املؤمنني  -أيبتغون عندهم العزة ،أيطلبون عندهم املنعة والقوة ابختاذهم إايهم أولياء من دون أهل

اإلْيان يب؟ ،فإن العزة هلل مجيعاً ،يقول :فإن الذين اختذوهم من الكافرين أولياء ابتغاء العزة عندهم،

هم األذَّلء األقالء .)1( ...

ومعلوم أن مواَّلة الكفار مراتب ( ،)2منها ما يصل إىل درجة الكفر األكرب ،ومنها دون ذلك ،وما

نشري إليه هنا هو املواَّلة املخرجة من امللة اليت خيتص هبا املنافقون وهي اختاذهم أنصاراً وأعواَنً على

املؤمنني ،أو املواَّلة التامة هلم ابلرضى عن دينهم أو تصحيح مذهبهم وحنو ذلك ،يقول اإلمام الطربي
ِ ِ
َّخ ِذ الْم ْؤِمنو َن الْ َكافِ ِر ِ ِ
ني
رمحه هللا مبيناً ذلك عند تفسريه لقوله تعاىلَّ :لَّ يَـت ِ ُ ُ
ين أ َْوليَاء من ُد ْون ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
ك فَـلَيس ِمن ِ
ِ
هللا ِيف َش ْي ٍء إَِّلَّ أَن تَـتَّـ ُقواْ ِم ْنـ ُه ْم تُـ َقاةً [آل عمران .]28:قال رمحه هللاَّ :ل
َوَمن يَـ ْف َع ْل ذَل َ ْ َ َ
تتخذوا أيها املؤمنون الكفار ظهراً وأنصاراً توالوهنم على دينهم وتظاهروهنم على املسلمني من دون
املؤمنني ،وتدلوهنم على عوراهتم ،فإنه من يفعل ذلك فليس من هللا يف شيء ،يعين بذلك :فقد برئ
من هللا وبرئ هللا منه ،ابرتداده عن دينه ودخوله يف الكفر  .)3( ...وذكر الشيخ حممد بن
عبدالوهاب رمحه هللا ضمن نواقض اإلسالم :الثامن :مظاهرة املشركني ومعاونتهم على املسلمني؛
ِ
ِ
والدليل قوله تعاىلَ :وَم ْن يَـتَـ َوَّهلُ ْم ِم ْن ُك ْم فَِإنَّهُ ِم ْنـ ُه ْم إِ َّن َّ
ني (.)4
اَّللَ ََّل يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّال ِم َ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن:
ويقول الشيخ عبدالرمحن بن سعدي رمحه هللا يف تفسري قوله تعاىلَ :وَم ْن يَـتَـ َوَّهلُ ْم فَأُولَئِ َ

وذلك الظلم يكون حبسب التويل ،فإن كان تولياً اتماً ،كان ذلك كفراً خمرجاً من دائرة اإلسالم ،وحتت
ذلك من املراتب ،ما هو غليظ ،وما هو دونه (.)5

وهذه املواَّلة تدل على فساد يف اعتقاد صاحبها ،خاصة من جهة منافاهتا لعمل القلب من احلب

والبغض ،فاحلب والبغض  -كما هو معلوم  -أصل الوَّلء والرباء ،فمحبة املؤمنني تقتضي مواَّلهتم
ونصرهتم ،وبغض الكافرين يقتضي الرباءة منهم ومن مذاهبهم وعداوهتم وحماربتهم ،فإذا عادى املرء
املؤمنني وأبغضهم ،وواىل الكافرين وَنصرهم على املؤمنني فقد نقض أصل إْيانه .نواقض اإلْيان

اَّلعتقادية حملمد بن عبدهللا بن علي الوهييب –بتصرف  -ص320 :
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)319 /9
( )2انظر(( :الوَّلء والرباء)) د .حممد القحطاين (.)247 - 231
((( )3تفسري الطربي)) (.)313 /6

((( )4الرسائل الشخصية)) (ص.)213 :
((( )5تفسري كالم املنان)) ( ،)357 /7وانظر.)304 /2( :

()40/7

املطلب األول :سب الصحابة رضي هللا عنهم

سب الصحابة ليس على مرتبة واحدة ،بل له مراتب متفاوتة ،فإن سب الصحابة أنواع ودركات،

فمنها سب يطعن يف عدالتهم ،ومنها سب َّل يوجب الطعن يف عدالتهم ،وقد يكون السب ْلميعهم،
وأكثرهم وقد يكون لبعضهم ،وهناك سب ملن تواترت النصوص بفضله ،ومنهم دون ذلك.

وسنورد مجلة من أنواع سب الصحابة رضي هللا عنهم مما يعد َنقضاً من نواقض اإلْيان على النحو

التايل-:

أ  -إن كان مستحالً لسب الصحابة رضي هللا عنهم فهو كافر ( ،)1فمن املعلوم أن مجيع الصحابة

رضي هللا عنهم عدول ،وقد أمجع العلماء على عدالتهم ،ملا جاء يف الكتاب والسنة من الثناء احلسن

عليهم ،املدح هلم ونقل هذا اإلمجاع مجع كثري من العلماء ،منهم النووي حيث يقول-:

(وكلهم عدول رضي هللا عنهم ،ومتأولون يف حروهبم وغريها ،ومل خيرج شيء من ذلك أحداً منهم عن

العدالة

-إىل أن قال  -وهلذا اتفق أهل احلق ومن يعتد به يف اإلمجاع على قبول شهاداهتم ورواايهتم ،وكمال

عدالتهم رضي هللا عنهم أمجعني) (.)2

ويقول ابن الصالح يف مقدمته( :للصحابة أبسرهم خصيصة ،وهي أنه َّل يسأل عن عدالة أحد منهم،

بل ذلك أمر مفروغ منه ،لكوهنم على اإلطالق معدلني بنصوص الكتاب والسنة وإمجاع من يعتد به
يف اإلمجاع من األمة.
 -إىل أن قال  -مث إن األمة جممعة على تعديل مجيع الصحابة ،ومن َّلبس الفنت منهم فكذلك،

إبمجاع العلماء الذين يعتد هبم يف اإلمجاع ،إحساَنً للظن هبم ،نظراً إىل ما ْتهد هلم من املآثر وكأن هللا
سبحانه أاتح اإلمجاع على ذلك ،لكوهنم نقلة الشريعة وهللا أعلم) (.)3

ويقول ابن كثري( :والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة واْلماعة ملا أثىن هللا عليهم يف كتابه العزيز،

وِبا نطقت به السنة النبوية يف املدح هلم يف مجيع أخالقهم وأفعاهلم ،وما بذلوه من األموال واألرواح
بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،رغبة فيما عند هللا من الثواب اْلزيل ،واْلزاء اْلميل)

(.)4
وقد تقرر أن سب أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حرام ابلكتاب والسنة ،قال تعاىلَ -:وَّل

ضا [احلجرات.]12 :
ض ُكم بَـ ْع ً
يَـ ْغتَب بَّـ ْع ُ

قال ابن تيمية( :وأدىن أحوال الساب هلم أن يكون مغتاابً) (.)5
استَـغْ ِف ْر َهلُ ْم [آل عمران.]119 :
وقال عز وجل :فَا ْع ُ
ف َع ْنـ ُه ْم َو ْ
قال ابن تيمية( :وحمبة الشيء كراهته لضده ،فيكون هللا يكره السب هلم الذي هو ضد اَّلستغفار،

والبغض هلم الذي هو ضد الطهارة) (.)6

وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من سب أصحايب فعليه
لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني))) (.)7

فسب الصحابة كبرية من كبائر الذنوب ،ملا ترتب عليه من الوعيد ابللعنة ( ،)8واستحالل سبهم

إنكار ملا علم حترْيه من الدين ابلضرورة ،ومن مث فهو خروج عن امللة).
ولذا يقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب-:
_________

( ))]10544[ )1انظر ((الصارم املسلول)) َّلبن تيمية (ص .)571 - 569
((( ))]10545[ )2صحيح مسلم بشرح النووي)) (.)149 /15
((( ))]10546[ )3مقدمة ابن الصالح)) (ص .)428 ،427
((( ))]10547[ )4الباعث احلثيث)) (ص .)205

((( ))]10548[ )5الصارم املسلول)) (ص .)571
((( ))]10549[ )6الصارم املسلول)) (ص .)574
( ))]10550[ )7رواه الطرباين ( , )142 /12قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)24 /10فيه
عبد هللا بن خراش وهو ضعيف ,وحسنه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)6285

( ))]10551[ )8انظر تعريف الكبرية يف ((شرح العقيدة الطحاوية)) ( ،)526 /2و ((جمموع
فتاوى ابن تيمية)) (.)650 /11

()41/7

(فإذا عرفت أن آايت القرآن تكاثرت يف فضلهم واألحاديث املتواترة ِبجموعها َنصة على كماهلم
فإن اعتقد حلية سبهم أو إابحته فقد كفر ،لتكذيبه ما ثبت قطعاً عن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ،ومكذبه كافر) (.)1

(ب) ومما يناقض اإلْيان :أن يسب مجيع الصحابة ،أو مجهورهم سباً يقدح يف دينهم وعدالتهم ،كأن
يرميهم ابلكفر ،أو الفسق ،أو الضالل ،وبيان ذلك من خالل النقول اآلتية-:

يقول القاضي عياض( :وكذلك نقطع بتكفري كل قائل قوَّلً يتوصل به إىل تضليل األمة وتكفري مجيع

الصحابة ،كقول الكميلية ( )2من الرافضة بتكفري مجيع األمة بعد النيب صلى هللا عليه وسلم ...

ألهنم أبطلوا الشريعة أبسرها إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن ،إذ َنقلوه كفرة على زعمهم ،وإىل هذا

– وهللا أعلم – أشار مالك يف أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة) (.)3

ويقول ابن تيمية( :وأما من جاوز ذلك إىل أن زعم أهنم ارتدوا بعد رسول هللا عليه الصالة والسالم
إَّل نفراً قليالً َّل يبلغون بضعة عشر نفساً ،أو أهنم فسقوا عامتهم ،فهذا َّل ريب يف كفره؛ ألنه

مكذب ملا نصه القرآن يف غري موضع :من الرضى والثناء عليهم ،بل من يشك يف كفر مثل هذا فإن

كفره متعني ،فإن مضمون هذه املقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق ،وأن هذه اآلية اليت
ت لِلن ِ
َّاس [آل عمران ،]110 :وخريها هو القرن األول ،كان عامتهم كفاراً
ري أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
هي ُكنتُ ْم َخ ْ َ

أو فساقاً ،ومضموهنا أن هذه األمة شر األمم ،وأن سابقي هذه األمة هم شرارها ،وكفر هذا مما يعلم
ابَّلضطرار من دين اإلسالم) (.)4

ويقول السبكي( :إن سب اْلميع َّل شك أنه كفر  ...وعلى هذا ينبغي أن حيمل قول الطحاوي:

وبغضهم كفر ،فإن بغض الصحابة جبملتهم َّل شك أنه كفر) (.)5

ويقول ابن كثري( :ومن ظن ابلصحابة رضوان هللا عليهم ذلك  -أي كتمان الوصية لعلي ابخلالفة -
فقد نسبهم أبمجعهم إىل الفجور والتواطؤ على معاندة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومضادته يف

حكمه ونصه ،ومن وصل من الناس إىل هذا املقام فقد خلع ربقة اإلسالم ،وكفر إبمجاع األئمة

األعالم ،وكان إراقة دمه أحل من إراقة املدام .)6( ) ...

ويقول ابن حجر اهليتمي( :إن تكفري مجيع الصحابة كفر؛ ألنه صريح يف إنكار مجيع فروع الشريعة
الضرورية فضالً عن غريها .)7( ) ...

ويذكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب أن القول ابرتداد الصحابة عدا مخسة أو ستة نفر هو( :هدم

ألساس الدين؛ ألن أساسه القرآن واحلديث ،فإذا فرض ارتداد من أخذ من النيب صلى هللا عليه
وسلم إَّل النفر الذين َّل يبلغ خربهم التواتر ،وقع الشك يف القرآن واألحاديث) (.)8

ويقول أيضاً( :ومن نسب مجهور أصحابه صلى هللا عليه وسلم إىل الفسق والظلم ،وجعل اجتماعهم

على الباطل فقد أزدرى ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ،وازدراؤه كفر) (.)9
_________
((( ))]10552[ )1الرد على الرافضة)) (ص.)19 - 18 :

( ))]10553[ )2الكميلية :ولعلها الكاملية ،وهم أصحاب أيب كامل ،وهم فرقة من غالة الشيعة،
أكفروا مجيع الصحابة ،وقالوا ابلتناسخ واحللول .انظر(( :امللل والنحل)) ( ،)174 /1و
((اعتقادات فرق املسلمني)) (ص .)60

((( ))]10554[ )3الشفا)) ( )1072 /2ابختصار
((( ))]10555[ )4الصارم املسلول)) (ص .)587 - 586
((( ))]10556[ )5فتاوى السبكي)) (.)575 /2
((( ))]10557[ )6البداية والنهاية)) ()252 /5
((( ))]10558[ )7األعالم)) (ص .)380

((( ))]10559[ )8الرد على الرافضة)) (ص .)13
((( ))]10560[ )9الرد على الرافضة)) (ص  )8وانظر (ص .)17

()42/7

ويقول حممد العريب بن التباين املغريب (-:)1
(كيف يؤمن بنصوص القرآن من يكذب بوعده تعاىل هلم ابحلسىن ،وإبعداده هلم املنازل الرفيعة يف
اْلنة ،وبرضاه عنهم بزعمه أهنم قد كفروا وارتدوا عن اإلسالم ،فعقيدة هذه الطائفة (يعين الرافضة)
يف جل سادات هذه األمة َّل خترج عن أمرين - :إما نسبة اْلهل إليه تعاىل ،أو العبث يف هذه

النصوص اليت أثىن هبا على الصحابة رضوان هللا عليهم ،تقدس ربنا وتعاىل عن ذلك علواً كبرياً ...

وَّل خالف بني كل من يؤمن ابلقرآن وله عقل سليم أن نسبة اْلهل أو العبث إليه تعاىل كفر بواح)
(.)2

وْيكن أن نلحق هبذا النوع من السب  -وإن كان أشنع مما سبق  -فيما لو سب الصحابة رضي هللا

عنهم من أجل صحبتهم ونصرهتم لدين هللا تعاىل ،ولو كان واحداً  ، ..وإليك ما يبني ذلك من كالم
أهل العلم.

يقول ابن حزم( :ومن أبغض األنصار ألجل نصرهتم للنيب صلى هللا عليه وسلم فهو كافر؛ ألنه وجد
احلرج يف نفسه مما قضى هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم من إظهار اإلْيان أبيديهم ،ومن عادى

علياً ملثل ذلك فهو أيضاً كافر) (.)3

ويقول السبكي( :إن سب اْلميع بال شك أنه كفر ،وهكذا إذا سب واحداً من الصحابة حيث هو

صحايب؛ ألن ذلك استخفاف حبق الصحبة ،ففيه تعرض إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،فال شك يف

كفر الساب.

-إىل أن قال  -وَّل شك أنه لو أبغض واحداً منهما (أي الشيخني أيب بكر وعمر) ألجل صحبته

فهو كفر ،بل من دوهنما يف الصحبة ،إذا أبغضه لصحبته كان كافراً قطعاً) (.)4

ومما أورده احلافظ ابن حجر عند شرحه حلديث أنس بن مالك رضي هللا عنه مرفوعاً(( - :آية اإلْيان
حب األنصار وآية النفاق بغض األنصار)) ( )5حيث قال رمحه هللا( :فمن أبغضهم من جهة هذه

الصفة  -وهي كوهنم نصروا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -أثر ذلك يف تصديقه ،فيصح أنه

منافق ،ويقرب هذا زايدة أيب نعيم يف املستخرج يف حديث الرباء بن عازب ((( - :)6من أحب
األنصار فبحيب أحبهم ،ومن أبغض األنصار فببغضي أبغضهم))) ( ،)7وقد أخرج مسلم من حديث

أيب سعيد رفعهَّ(( - :ل يبغض األنصار رجل يؤمن ابهلل واليوم اآلخر)) (.)8
_________

( ))]10561[ )1أبو عبد هللا حممد العريب التباين اْلزائري مث املكي ،عامل معاصر ،أصويل ،مفسر،
حمدث ،مؤرخ ،درس يف احلرم املكي ،وكذا يف مدرسة الفالح ِبكة ،له مؤلفات مجة ،كان حياً عام

 1374هـ .انظر :مقدمة كتابه ((حتذير العبقري من حماضرات اخلضري)) ()9 /1

((( ))]10562[ )2إحتاف ذوي النجابة)) (ص .)75
((( ))]10563[ )3الفصل)) ()300 /3

((( ))]10564[ )4فتاوى السبكي)) ()575 /2
( ))]10565[ )5رواه البخاري (.)17

( ))]10566[ )6احلديث رواه معاوية بن أيب سفيان ,وأبو هريرة رضي هللا عنهم ,وليس الرباء بن
عازب ,كما ذكر املصنف ,أما حديث الرباء بن عازب لفظه(( :من أحب األنصار أحبه هللا ,ومن

أبغض األنصار أبغضه هللا)) رواه ابن ماجه ( )163وابن منده يف ((اإلْيان)) ( , )608 /2وصححه
األلباين يف ((صحيح ابن ماجه)).

( ))]10567[ )7رواه الطرباين ( , )341 /19من حديث معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه,
وصححه العراقي يف ((حمجة القرب)) ( , )255وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)42 /10

رجاله رجال الصحيح غري النعمان بن مرة وهو ثقة  ,ورواه يف ((األوسط)) ( )298 /1من حديث

أيب هريرة رضي هللا عنه ,قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)42 /10رجاله رجال الصحيح غري
أمحد بن حامت وهو ثقة,
( ))]10568[ )8رواه مسلم (.)77

()43/7

ويوضح العيين هذا املعىن فيقول( :املقصود من احلديث احلث على حب األنصار وبيان فضلهم ملا
كان منهم من إعزاز الدين ،وبذل األموال واألنفس واإليثار على أنفسهم واإليواء والنصرة ،وغري
ذلك ،وهذا جار يف أعيان الصحابة كاخللفاء وبقية العشرة ،واملهاجرين ،بل يف كل الصحابة ،إذ كل
منهم له سابقة وسالفة وغناء يف الدين وأثر حسن فيه ،فحبهم لذلك املعىن حمض اإلْيان ،وبغضهم

حمض النفاق) (.)1

ويقول الصاوي( :وأما من َّ
كفر مجيع الصحابة فإنه يكفر ابتفاق ،كما يف الشامل؛ ألنه أنكر معلوماً
من الدين ابلضرورة ،وكذب هللا ورسوله) (.)2
(ج) من أنواع سب الصحابة الذي يناقض اإلْيان :أن يسب صحابياً تواترت النصوص بفضله،

فيطعن يف دينه وعدالته ،وذلك ملا فيه من تكذيب هلذه النصوص املتواترة ،واإلنكار واملخالفة حلكم

معلوم من الدين ابلضرورة.

وإليك مجلة من كالم أهل العلم يف تقرير ذلك- :

قال مالك رمحه هللا( :من شتم أحداً من أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم أاب بكر أو عمر أو
عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص ،فإن قال كانوا على ضالل وكفر قتل) (.)3

(وسئل اإلمام أمحد عمن يشتم أاب بكر وعمر وعائشة ،فقال :ما أراه على اإلسالم ،وسئل عمن
يشتم عثمان ،فقال رمحه هللا :هذه زندقة) (.)4
(وقال حممد بن يوسف الفراييب وسئل عمن شتم أاب بكر ،فقال :كافر ،قيل :فيصلى عليه؟ قالَّ :ل،

وسأله :كيف يصنع به وهو يقول َّل إله إَّل هللا؟ قالَّ :ل ْتسوه أبيديكم ،ادفعوه ابخلشب حىت تواروه
يف حفرته) (.)5

وجاء يف (الفتاوى البزازية)( :ومن أنكر خالفة أيب بكر فهو كافر يف الصحيح ،ومنكر خالفة عمر
رضي هللا عنه فهو كافر يف األصح ،وجيب إكفار اخلوارج إبكفار عثمان وعلي وطلحة والزبري وعائشة

رضي هللا عنهم.

ويف اخلالصة :الرافضي إذا كان يسب الشيخني ويلعنهما فهو كافر) (.)6
وقال اخلرشي( :إن رمى عائشة ِبا برأها هللا منه أبن قال زنت ،أو أنكر صحبة أيب بكر أو إسالم

العشرة أو إسالم مجيع الصحابة ،أو كفر األربعة ،أو واحداً منهم كفر) (.)7
_________

((( ))]10569[ )1عمدة القارئ)) ( )173 /1وانظر ((الصارم املسلول)) َّلبن تيمية (ص
.)581
((( ))]10570[ )2الشرح الصغري للدردير حباشية الصاوي)) ( ،)160 /6وانظر ((الرد على
الرافضة)) حملمد بن عبد الوهاب (ص )19

((( ))]10571[ )3الشفا)) ()1107 /2

((( ))]10572[ )4املسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة)) لألمحدي (،)363 - 358 /2
وانظر ((السنة)) للخالل ()493 /3
((( ))]10573[ )5السنة)) للخالل ()499 /3

((( ))]10574[ )6الفتاوى البزازية هبامش الفتاوى اهلندية)) ( )318 /6وانظر ((البحر الرائق))
َّلبن جنيم (.)131 /5

((( ))]10575[ )7اخلرشي على خمتصر خليل)) ( ،)74 /7وعلل العدوي ذلك يف ((حاشيته))
على اخلرشي (" :)74 /7ألن إسالم الصحابة صار معلوماً من دين هللا ابلضرورة" .

()44/7

ويقول السبكي( :احتج املكفرون للشيعة واخلوارج بتكفريهم ألعالم الصحابة رضي هللا عنهم،
وتكذيب النيب صلى هللا عليه وسلم يف قطعه هلم ابْلنة ،وهذا عندي احتجاج صحيح فيمن ثبت
عليه تكفري أولئك ،وأجاب اآلمدي أبنه إمنا يلزم أن لو كان املكفر يعلم بتزكية من كفره قطعاً على
اإلطالق إىل مماته بقوله صلى هللا عليه وسلم(( - :أبو بكر يف اْلنة ،وعمر يف اْلنة ،وعثمان يف

اْلنة ،وعلي يف اْلنة)) ( )1إىل آخرهم ،وإن كان هذا اخلرب ليس متواتراً لكنه مشهور مستفيض،
وعضده إمجاع األمة على إمامتهم وعلو قدرهم وتواتر مناقبهم أعظم التواتر الذي يفيد تزكيتهم
فبذلك نقطع بتزكيتهم على اإلطالق إىل مماهتم َّل خيتلجنا شك يف ذلك) (.)2
ويقول أيضاً( :وأما الرافضي فإنه يبغض أاب بكر وعمر رضي هللا عنهما ملا استقر يف ذهنه جبهله وما

نشأ عليه من الفساد عن اعتقاد ظلمهما لعلي ،وليس كذلك وَّل علي يعتقد ذلك ،فاعتقاد الرافضي

ذلك يعود على الدين بنقض؛ ألن أاب بكر وعمر مها أصل بعد النيب صلى هللا عليه وسلم ،فهذا

مأخذ التكفري ببغض الرافضة هلما ،وسبهم هلما) (.)3

ويقول يف موضع اثلث( :وحترمي سب الصديق رضي عنه معلوم من الدين ابلضرورة ابلنقل املتواتر
على حسن إسالمه ،وأفعاله الدالة على إْيانه وأنه دام على ذلك إىل أن قبضه هللا تعاىل هذا َّل شك

فيه) (.)4

وهذه املسألة فيها خالف ،فهناك من َّل يعد هذا السب كفراً ،بل جيعله فسقاً ،يوجب التأديب

والتعزير.

وَّل شك أن هذا السب فسق ابَّلتفاق ،بل إن القائلني بعدم تكفري من سب الصحابة جممعون على
ذلك ،كما قال السبكي-:

(وأمجع القائلون بعدم تكفري من سب الصحابة أهنم فساق) (.)5

ويذكر ابن تيمية أن أقل ما يفعل بشامت الصحابة :التعزير ويعلل ذلك بقوله( :ألنه  -أي التعزير-

مشروع يف كل معصية ليس فيها حد وَّل كفارة ،وقال صلى هللا عليه وسلم(( :انصر أخاك ظاملاً أو

مظلوماً)) ( .)6وهذا مما َّل يعلم فيه خالفاً بني أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم والتابعني هلم إبحسان ،وسائر أهل السنة واْلماعة ،فإهنم جممعون على أن الواجب الثناء
عليهم ،واَّلستغفار هلم ،والرتحم عليهم والرتضي عنهم ،واعتقاد حمبتهم ،ومواَّلهتم ،وعقوبة من أساء
فيهم القول) (.)7

وإليك طرفاً من أقوال العلماء القائلني بعدم التكفري يف هذا السب.

سئل اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا عمن شتم رجالً من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال:
(أرى أن يضرب  . ...وقال( :ما أراه إَّل على اإلسالم) (.)8

ويقول القاضي عياض( :قد اختلف العلماء يف هذا ،فمشهور مذهب مالك يف ذلك اَّلجتهاد

واألدب املوجع ،قال مالك رمحه هللا - :من شتم النيب صلى هللا عليه وسلم قتل ،ومن شتم أصحابه
أدب).

_________

( ))]10576[ )1رواه أبو داود ( , )4649وابن ماجه ( , )133وأمحد (, )1631( )188 /1
والطرباين يف ((األوسط)) ( , )185 /9والنسائي يف ((السنن الكربى))  ,من حديث سعيد بن زيد,
واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)108 /3إسناده صحيح,
وصححه األلباين يف ((صحيح ابن ماجه)).وروي أيضا من حديث عبد الرمحن بن عوف.

((( ))]10577[ )2فتاوى السبكي)) (.)569 /2
((( ))]10578[ )3فتاوى السبكي)) (.)576 /2

((( ))]10579[ )4فتاوى السبكي)) ( ،)587 /2وانظر ( )589 /2وانظر ((اإلعالم)) للهيتمي
(ص)380 ،363 ،352 :

((( ))]10580[ )5فتاوى السبكي)) (.)580 /2
( ))]10581[ )6رواه البخاري ( )2443من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.
((( ))]10582[ )7الصارم املسلول)) (ص .)578

( ))]10583[ )8انظر(( :املسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة)) ،لألمحدي (،)363 /2
وانظر ((اإلنصاف)) للمرداوي (.)324 ،323 /10

()45/7
ِ
ب أدابً شديداً ،ومن زاد إىل
وقال ابن حبيب( :من غال من الشيعة إىل بغض عثمان والرباءة منه أُد َ

بغض أيب بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد ،ويكرر ضربه ،ويطال سجنه حىت ْيوت ،وَّل يبلغ به القتل

إَّل يف سب النيب صلى هللا عليه وسلم.

وقال سحنون - :من كفر أحداً من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم :علياً أو عثمان أو غريمها،

يوجع ضرابً) (.)1

وقال السبكي( :وأما أصحابنا (الشافعية) فقد قال القاضي حسني يف تعليقه يف ابب اختالف نية

اإلمام واملأموم - :من سب النيب صلى هللا عليه وسلم يكفر بذلك ،ومن سب صحابياً فسق ،وأما
من سب الشيخني أو اخلتنني ( )2ففيه وجهان ،أحدمها يكفر؛ ألن األمة اجتمعت على إمامتهم،

والثاين يفسق وَّل يكفر) (.)3
ويقول الرملي( :وَّل يكفر بسب الشيخني أو احلسن واحلسني إَّل يف وجه حكاه القاضي حسني)

(.)4

ويقول ابن عابدين( :نقل يف البزازية عن اخلالصة أن الرافضي إذا كان يسب الشيخني ويلعنهما فهو

كافر ،وإن كان يفضل علياً عليهما فهو مبتدع .أهـ

على أن احلكم عليه ابلكفر مشكل ،ملا يف اَّلختيار :اتفق األئمة على تضليل أهل البدع أمجع

وختطئتهم ،وسب أحد من الصحابة وبغضه َّل يكون كفراً ،ولكن يضلل  ...اخل.

وذكر يف (فتح القدير) أن اخلوارج الذين يستحلون دماء املسلمني وأمواهلم ويكفرون الصحابة

حكمهم عند مجهور الفقهاء وأهل احلديث حكم البغاة.

إىل أن قال – فعلم أن ما ذكره يف اخلالصة من أنه كافر قول ضعيف خمالف للمتون والشروح ) ...(.)5

ومما يستدل به القائلون بعدم كفر ساب الصحابة رضي هللا عنهم أبن مطلق السب لغري األنبياء َّل

يستلزم الكفر؛ ألن بعض من كان على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم كان رِبا سب بعضهم بعضاً،
ومل يكفر أحد بذلك ()6
واْلواب عن استدَّلهلم أن يقال :إن سب الصحابة نوعان ،أحدمها سب يقدح يف دين الصحابة

وعدالتهم ،كأن يرمي صحابياً ابلكفر مثالً ممن تواترت النصوص بفضله ،فهذا من الكفر ،ملا يتضمنه
من تكذيب لآلايت القرآنية ،واألحاديث الصحيحة الدالة على تزكيتهم وفضلهم ،وألن هذا السب

إنكار ملا هو معلوم من الدين ابلضرورة ،ومن ظن أن مثل هذا السب َّل يعد كفراً ،فقد خالف

الكتاب والسنة واإلمجاع .واآلخر أن يسب صحابياً – وإن كان ممن تواترت النصوص بفضله – سباً
َّل يقدح يف إسالمه ودينه ،مثل وصفه ابلبخل ،أو اْلنب ،أو قلة معرفة ابلسياسة وحنو ذلك ،فهذا َّل
يعترب كفراً ،ولكن يستحق فاعله التأديب والتعزير (.)7

وكذا لو سب صحابياً مل يتواتر النقل بفضله سباً يطعن يف دينه ،فال يكفر هبذا السب ،لعدم إنكاره

معلوماً من الدين ابلضرورة (.)8
_________

((( ))]10584[ )1الشفا)) ( ،)1108 /2وانظر ((الشرح الصغري)) للدردير ( ،)160 /6و

((اخلرشي على خمتصر خليل)) ( ،)74 /7و ((فتح العلي املالك)) لعليش ( ،)286 /2و ((بلغة
السالك ألقرب املسالك)) (.)420 /2

( ))]10585[ )2يعين عثمان وعلياً رضي هللا عنهما ،ويف األصل املطبوع :احلسني ،والتصحيح من
كتاب ((اإلعالم)) َّلبن حجر (ص .)352

((( ))]10586[ )3فتاوى السبكي)) ( ،)577 /2وانظر ((فتح الباري)) (.)36 /7

((( ))]10587[ )4هناية احملتاج)) ( ،)426 /7وانظر ((قليويب وعمرية)) (.)175 /4
((( ))]10588[ )5حاشية بن عابدين)) ( ،)237 /4وانظر ((جمموعة رسائل ابن عابدين)) (/1

.)345 – 342

( ))]10589[ )6انظر(( :الصارم املسلول)) (ص .)579

( ))]10590[ )7انظر(( :الصارم املسلول)) (ص .)589 ،571
( ))]10591[ )8انظر :رسالة ((الرد على الرافضة)) حملمد بن عبد الوهاب (ص .)19 ،18
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وَّل شك أن ما قد وقع بني بعض الصحابة من سب ليس من النوع األول ،ويشهد لذلك أن حديث
أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه حيث قال - :كان بني خالد بن الوليد وبني عبد الرمحن بن عوف

شيء فسبه خالد ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تسبوا أحداً من أصحايب فإن أحدكم

لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم وَّل نصيفه)) (.)1

فقد جاءت رواية توضح وتبني حقيقة هذا السب ،فقد روى اإلمام أمحد بسنده إىل أنس بن مالك

رضي هللا عنه قال - :كان بني خالد بن الوليد وبني عبد الرمحن بن عوف كالم ،فقال خالد لعبد

الرمحن :تستطيلون علينا أبايم سبقتموَن هبا ،فبلغنا أن ذلك ذكر للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال:

((دعوا يل أصحايب فوالذي نفسي بيده  )) ...احلديث (.)2

وهبذا التفصيل والتفريق بني نوعي السب ْيكن اجتماع القولني ،كما حيصل التوفيق بني األقوال
املختلفة ،فمثالً الرواية السابقة عن اإلمام أمحد :ما أراه إَّل على اإلسالم ْيكن أن نضمها إىل الرواية
األخرى عن اإلمام أمحد حيث قال( :ما أراه على اإلسالم) (.)3

وقد قال القاضي أبو يعلى يف اْلمع بني تلك الروايتني املتعارضتني عن اإلمام أمحد (حيتمل أن قوله

(ما أراه على اإلسالم) إذا استحل سبهم أبنه يكفر بال خالف ،وحيمل إسقاط القتل على من مل

يستحل ذلك ،بل فعله مع اعتقاده لتحرْيه كمن أييت املعاصي ،قال :وحيتمل قوله (ما أراه على

اإلسالم) على سب يطعن يف عدالتهم حنو قوله :ظلموا ،وفسقوا بعد النيب صلى هللا عليه وسلم،
وأخذوا األمر بغري حق ،وحيمل قوله يف إسقاط القتل على ٍ
سب َّل يطعن يف دينهم ،حنو قوله (كان
فيهم قلة علم ،وقلة معرفة ابلسياسة والشجاعة .)4( ) ...
ويقول ابن تيمية – يف هذا الصدد ( :-وأما من سبهم سباً َّل يقدح يف عدالتهم وَّل يف دينهم ،مثل

وصف بعضهم ابلبخل ،أو اْلنب ،أو قلة العلم ،أو عدم الزهد ،وحنو ذلك ،فهذا هو الذي يستحق
التأديب والتعزير ،وَّل حنكم بكفره ِبجرد ذلك ،وعلى هذا حيمل كالم من مل يكفرهم من أهل العلم)

(.)5

وكذا ْيكن التوفيق بني الرواايت املختلفة عن اإلمام مالك ،فالرواية السابقة عن مالك :من شتم

الصحابة أدبَّ ،ل تعارض مع ما جاء يف الرواية األخرى عنه حيث قال( :من شتم أحداً من أصحاب
النيب صلى هللا عليه وسلم أاب بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص ،فإن قال :كانوا

على ضالل وكفر قتل ،وإن شتمهم بغري هذا من مشاْتة الناس نكل نكاَّلً شديداً) (.)6

فهذه الرواية تبني ما أمجل يف الرواية األوىل ،فمن شتم الصحابة – ممن تواترت النصوص بفضلهم –

شتماً يقدح يف دينهم فهو كافر جيب قتله ،ومن شتمهم بغري هذا فليس بكافر ،ويتعني تعزيره وأتديبه.

وأيضاً فرواية مالك( :من سب أاب بكر جلد ،ومن سب عائشة قتل ،قيل له :مل؟ قال - :من رماها
فقد خالف القرآن) (.)7

فمراده – وهللا أعلم – أن يسب الصديق رضي هللا عنه سباً َّل يقدح يف دينه ،وذلك ملا ورد عنه
رمحه هللا من القول ابلقتل فيمن شتم من هو دون الصديق.

_________

( ))]10592[ )1رواه مسلم (.)2541
( ))]10593[ )2رواه أمحد ( , )13839( )266 /3قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/10
 :)19رجاله رجال الصحيح ,وقال األلباين يف ((السلسة الصحيحة)) ( :)556 /4إسناده صحيح

على شرط البخاري.

( ))]10594[ )3انظر ((املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد)) ،لألمحدي (،363 /2

.)364

((( ))]10595[ )4الصارم املسلول)) (ص.)571 :
((( ))]10596[ )5الصارم املسلول)) (ص.)586 :

((( ))]10597[ )6الشفا)) ()1108 /2
((( ))]10598[ )7الشفا)) ()1109 /2
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يوضح ذلك ما قاله السبكي( :فيتلخص أن سب أيب بكر رضي هللا عنه على مذهب أيب حنيفة وأحد
الوجهني عند الشافعية كفر ،وأما مالك فاملشهور أنه أوجب اْللد ،فيقتضي أنه ليس كفراً ،ومل أر

عنده خالف ذلك ،إَّل يف اخلوارج فتخرج عنه أنه كفر ،فتكون املسألة عنده على حالتني :إن اقتصر

على السب من غري تكفري مل يكفر ،وإن كفر كفر) (.)1

ويقول أيضاً( :القائل أبن الساب َّل يكفر مل نتحقق منه أن يطرده فيمن يكفر أعالم الصحابة رضوان

هللا عليهم ،فأحد الوجهني عندَن إمنا اقتصرَن على جمرد السب دون التكفري ،وكذلك أمحد إمنا جنب
عن قتل من مل يصدر منه إَّل السب) (.)2

وإذا تقرر نوعا السب والطعن يف حق الصحابة رضي هللا عنهم ،فإن من أنواع السب ما َّل ْيكن
القطع إبحلاقه يف أحد النوعني السابقني ،بل يكون حمل تردد ،وهذا النوع هو ما قال عنه ابن تيمية-:
(وأما من لعن وقبح مطلقاً ،فهذا حمل اخلالف فيهم ،لرتدد األمر بني لعن الغيظ ولعن اَّلعتقاد) (.)3
من قذف إحدى أمهات املؤمنني ،فإن كانت عائشة رضي هللا عنها فهو كافر ابإلمجاع ومن قذف

غريها من أمهات املؤمنني فهو أيضاً كافر على أصح األقوال.

وبيان ذلك أن قذف عائشة رضي هللا عنها تكذيب ومعاندة للقرآن ،فإن أهل اإلفك رموا عائشة

املطهرة ابلفاحشة فربأها هللا ،فكل من سبها ِبا برأها هللا منه فهو مكذب هلل تعاىل.
ِ
اَّلل أَن تَـع ُ ِ ِ ِ
ِ
ني [النور.]17 :
ودوا ل ِمثْله أَبَ ًدا إِن ُكنتُم م ْؤمنِ َ
قال تعاىل - :يَعظُ ُك ُم َُّ ُ
كما قال اإلمام مالك( :من سب عائشة قتل ،قيل له :مل؟ قال :من رماها فقد خالف القرآن) (.)4
قال ابن حزم معلقاً على مقالة مالك( :قول مالك هاهنا صحيح ،وهي ردة اتمة ،وتكذيب هلل تعاىل
يف قطعه برباءهتا) (.)5

وذكر ابن بطة عائشة رضي هللا عنها ،وأهنا( :مربأة طاهرة خرية فاضلة وصاحبته يف اْلنة ،وهي أم
املؤمنني يف الدنيا واآلخرة ،فمن شك يف ذلك ،أو طعن فيه ،أو توقف عنه ،فقد كذب بكتاب هللا،

وشك فيما جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وزعم أنه من عند غري هللا عز وجل ،قال هللا
ِ
اَّلل أَن تَـع ُ ِ ِ ِ
ِ
ني [النور ،]17 :فمن أنكر هذا فقد برئ
ودوا ل ِمثْله أَبَ ًدا إِن ُكنتُم م ْؤمنِ َ
تعاىل - :يَعظُ ُك ُم َُّ ُ

من اإلْيان) (.)6

إضافة إىل ذلك ،فإن قذف عائشة رضي هللا عنها يعد تنقصاً للرسول صلى هللا عليه وسلم وإيذاء له،

ولذا قال السبكي( :وأما الوقيعة يف عائشة رضي هللا عنها والعياذ ابهلل فموجبة للقتل ألمرين-:
أحدمها :أن القرآن الكرمي يشهد برباءهتا ،فتكذيبه كفر ،والوقيعة فيها تكذيب له.

الثاين :أهنا فراش النيب صلى هللا عليه وسلم ،والوقيعة فيها تنقيص له ،وتنقيصه كفر) (.)7
وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب( :من قذف عائشة ابلفاحشة  ...فقد جاء بكذب ظاهر

واكتسب اإلمث ،واستحق العذاب ،وظن ابملؤمنني سوءاً وهو كاذب ،وأتى أبمر ظنه هيناً وهو عند هللا
عظيم ،واهتم أهل بيت النبوة ابلسوء ،ومن هذا اَّلهتام يلزم نقص النيب صلى هللا عليه وسلم) (.)8
إضافة إىل ذلك ،فقد أمجع العلماء على أن من قذفها ِبا برأها هللا تعاىل منه فهو كافر.

_________

((( ))]10599[ )1فتاوى السبكي)) (.)590 /2
((( ))]10600[ )2فتاوى السبكي)) (.)590 /2
((( ))]10601[ )3الصارم املسلول)) (ص  ،)586وانظر ((فتاوى السبكي)) (.)579 /2
( ))]10602[ )4انظر ((الشفا)) (.)1109 /2
((( ))]10603[ )5احمللى)) (.)504 /13

((( ))]10604[ )6اإلابنة الصغرى)) (ص.)270 :
((( ))]10605[ )7فتاوى السبكي)) (.)592 /2
((( ))]10606[ )8الرد على الرافضة)) (ص )24 :بتصرف يسري
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يقول ابن تيمية رمحه هللا( :ذكر غري واحد من العلماء اتفاق الناس على أن من قذفها ِبا برأها هللا

تعاىل منه فقد كفر؛ ألنه مكذب للقرآن) (.)1

ات الْغَافِ ِ
ويقول ابن كثري رمحه هللا عند تفسريه لقوله تعاىل - :إِ َّن الَّ ِذين يـرمو َن الْم ْحصنَ ِ
الت
ُ َ
َ َُْ
ات لُ ِعنوا ِيف ال مدنْـيا و ِ
ِ
اآلخ َرةِ [النور- :]23 :
ال ُْم ْؤمنَ ِ ُ
َ َ
(وقد أمجع العلماء رمحهم هللا قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها ِبا رماها به بعد هذا الذي
ذكر يف هذه اآلية فإنه كافر؛ ألنه معاند للقرآن) (.)2

وأما من قذف سائر أمهات املؤمنني ،فهل يكفر من قذفهن أم َّل؟ على قولني أصحهما أنه يكفر.
والقول اآلخر أنه َّل يكفر ،وقالوا :إن القرآن قد شهد برباءة عائشة رضي هللا عنها ،فمن خالف

ذلك وأنكره ،فهو مكذب للقرآن ،ومن مث فهو كافر ابهلل تعاىل ،ومل يرد مثل هذا يف بقية أمهات

املؤمنني.

واْلواب عن ذلك أن يقال( :املقذوفة زوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وهللا تعاىل إمنا غضب
هلا؛ ألهنا زوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فهي وغريها منهن سواء) (.)3

كما أن مجيع أمهات املؤمنني فراش للنيب صلى هللا عليه وسلم ،والوقيعة يف أعراضهن تنقص ومسبة
للنيب صلى هللا عليه وسلم ،ومن املعلوم أن سب املصطفى صلى هللا عليه وسلم كفر وخروج عن امللة

ابإلمجاع (.)4

وقد اختار القول األول مجع من احملققني ،كابن حزم ( ،)5والقاضي عياض ( ،)6وابن تيمية (،)7

والسبكي ( )8وغريهم.

ويقول ابن تيمية( :واألصح أن من قذف واحدة من أمهات املؤمنني فهو كقذف عائشة رضي هللا
عنها؛ ألن هذا منه عار وغضاضة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وأذى له أعظم من أذاه
بنكاحهن) (.)9

الت الْم ْؤِمنَ ِ
ت الْغَافِ ِ
ويدل على هذا قوله تعاىل - :إِ َّن الَّ ِذين يـرمو َن الْم ْحصنَا ِ
ات لُ ِعنُوا ِيف ال مدنْـيَا
ُ َ
َ َُْ
ُ
و ِ
اآلخ َرةِ [النور.]23 :
َ

فهذه اآلية الكرْية يف أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم وخاصة ،يف قول كثري من أهل العلم كما جاء
عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن هذه اآلية إمنا نزلت فيمن يقذف عائشة وأمهات املؤمنني.

وكذا روي عن أيب اْلوزاء ،والضحاك ،والكليب وغريهم) (.)10

يقول ابن تيمية عن هذه اآلية( :ملا كان رمي أمهات املؤمنني أذى للنيب صلى هللا عليه وسلم ،فلعن

صاحبه يف الدنيا واآلخرة ،وهلذا قال ابن عباس - :ليس له توبة؛ ألن مؤذي النيب صلى هللا عليه

وسلم َّل تقبل توبته إذا اتب من القذف حىت يسلم إسالماً جديداً ،وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح
للدم إذا قصد به أذى النيب صلى هللا عليه وسلم ،أو أذاهن بعد العلم أبهنن أزواجه يف اآلخرة)

(.)11

ومما قاله أبو السعود يف تفسري هذه اآلية:
_________

((( ))]10607[ )1الرد على البكري)) (ص.)340 :
((( ))]10608[ )2تفسري ابن كثري)) ( ،)267 /3وقد حكى ابن كثري هذا اإلمجاع أيضاً يف

((البداية)) ( ،)92 /8وانظر ((جمموعة رسائل ابن عابدين)) (.)345 /1

( ))]10609[ )3انظر ((البداية)) َّلبن كثري ()92 /8

( ))]10610[ )4انظر ((فتاوى السبكي)) ( ،)592 /2و ((طرح التثريب)) للعراقي (.)69 /8
( ))]10611[ )5انظر ((احمللى)) (.)504 /13

( ))]10612[ )6انظر ((الشفا)) (.)1113 /2
( ))]10613[ )7انظر ((الصارم املسلول)) (ص .)567
( ))]10614[ )8انظر ((فتاوى السبكي)) (.)592 /2
((( ))]10615[ )9الصارم املسلول)) (ص )567

( ))]10616[ )10انظر ((تفسري الطربي)) ( ،)74 /18و ((تفسريابن كثري)) ( ،)268 /3و
((الدر املنثور)) للسيوطي (.)164 /6
((( ))]10617[ )11الصارم املسلول)) (ص)47

()49/7

(واملراد هبا عائشة الصديقة رضي هللا عنها ،واْلمع ابعتبار أن رميها رمي لسائر أمهات املؤمنني،
َّلشرتاك الكل يف العصمة والنزاهة واَّلنتساب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،كما يف قوله تعاىل:
ِ
ني [الشعراء ،]105 :ونظائره ،وقيل أمهات املؤمنني فيدخل فيهن
ت قَـ ْوُم نُ ٍ
 َك َّذبَ ْوح ال ُْم ْر َسل َ

الصديقة دخوَّلً أولياً.
وأما ما قيل من أن املراد هي الصديقة ،واْلمع ابعتبار استتباعها للمتصفات ابلصفات املذكورة من

نساء األمة ،فيأابه ،أن العقوابت املرتتبة على رمي هؤَّلء عقوابت خمتصة ابلكفار واملنافقني ،وَّل ريب
يف أن رمي غري أمهات املؤمنني ليس بكفر ،فيجب أن يكون املراد إايهن على أحد الوجهني ،فإهنن

قد خصصن من بني سائر املؤمنات ،فجعل رميهن كفراً إبرازاً لكرامتهن على هللا عز وجل ،ومحاية يف
صاحب الرسالة من أن حيوم حوله أحد بسوء) (.)1

 - 3ومن خالل عرض أنواع سب الصحابة اليت خترج عن امللة ،فإنه ْيكن أن نسوق مجلة من
األوجه يف كون هذا السب َنقضاً من نواقض اإلْيان ،على النحو التايل-:

أ -أن يف سب الصحابة رضي هللا عنهم تكذيباً للقرآن الكرمي ،وإنكاراً ملا تضمنته اآلايت القرآنية
من تزكيتهم والثناء احلسن عليهم.

السابُِقو َن األ ََّولُو َن ِم َن
ولذا يقول ابن تيمية( :إن هللا سبحانه رضي عنهم رضاً مطلقاً بقوله تعاىلَ -:و َّ
َّ ِ
وهم إبِِحس ٍ
ان َّر ِ
ِ
ضواْ َع ْنهُ [التوبة ]100 :فرضي عن
ض َي هللاُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
ين َواأل َ
َنصا ِر َوالذ َ
ال ُْم َهاج ِر َ
ين اتَّـبَـ ُع ُ ْ َ
السابقني من غري اشرتاط إحسان ،ومل يرض عن التابعني إَّل أن يتبعوهم إبحسان ،وقال تعاىل - :لََق ْد
ِ
رِ
ت َّ
ض َي َّ
الش َج َرةِ [الفتح ،]18 :والرضى من هللا صفة قدْية (،)2
ني إِ ْذ يُـبَايِعُونَ َ
ك َحتْ َ
اَّللُ َع ِن ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
فال يرضى إَّل عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضى ،ومن رضي هللا عنه مل يسخط عليه أبداً
إىل أن قال( :فكل من أخرب هللا عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل اْلنة ،وإن كان رضاه عنه بعد إْيانه
وعمله الصاحل ،فإنه يذكر ذلك يف معرض الثناء عليه واملدح له ،فلو علم أن يتعقب ذلك ِبا يسخط

الرب مل يكن من أهل ذلك) (.)3

ِ
الشجرةِ
ويقول ابن حجر اهليتمي( :ومنها قوله تعاىل :لََق ْد ر ِ
ض َي َّ
ني إِ ْذ يُـبَايِ ُعونَ َ
ك َحتْ َ
اَّللُ َع ِن ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
ت َّ َ َ
[الفتح ،]18 :فصرح تعاىل برضاه عن أولئك وهم ألف وحنو أربعمائة ،ومن رضي عنه تعاىل َّل ْيكن
موته على الكفر ،ألن العربة ابلوفاة على اإلسالم ،فال يقع الرضا منه تعاىل إَّل على من علم موته

على اإلسالم ،وأما من علم موته على الكفر ،فال ْيكن أن خيرب هللا تعاىل أبنه رضي عنه ،فعلم أن كال
من هذه اآلية وما قبلها صريح يف رد ما زعمه وافرتاه أولئك امللحدون اْلاحدون حىت للقرآن العزيز،

إذ يلزم من اإلْيان به اإلْيان ِبا فيه ،وقد علمت أن الذي فيه أهنم خري األمم ،وأهنم عدول خيار،

وأن هللا َّل خيزيهم وأنه رضي عنهم ،فمن مل يصدق بذلك منهم فهو مكذب ملا يف القرآن ،ومن كذب

ِبا فيه مما َّل حيتمل التأويل كان كافراً جاحداً ملحداً مارقاً) (.)4
_________

((( ))]10618[ )1تفسري أيب السعود)) (.)105 – 104 /4

( ))]10619[ )2الرضى من صفات هللا تعاىل الفعلية اليت تتعلق ِبشيئة اختياره
((( ))]10620[ )3الصارم املسلول)) (ص  ،)573 ،572وانظر ((سري أعالم النبالء)) للذهيب
()117 /5

((( ))]10621[ )4الصواعق احملرقة يف الرد على أهل البدع والزندقة)) (ص .)316

()50/7

وقد استنبط بعض األئمة من نصوص قرآنية كفر من سب الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني .فقال
اإلمام مالك بن أنس( :من تنقص أحداً من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أو كان يف قلبه

َّ ِ
ِِ
غل ،فليس له حق يف يفء املسلمني ،مث تال قوله تعاىلَ :ما أَفَاء َّ
ين
اَّللُ َعلَى َر ُسوله حىت أتى قولهَ :والذ َ
ِ ِِ
ِ ِ ِِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ين
ين َسبَـ ُق َ
وَن ِاب ِإلْيَان َوَّل َجتْ َع ْل ِيف قُـلُوبنَا غالا للَّذ َ
َجا ُؤوا من بَـ ْعده ْم يَـ ُقولُو َن َربـَّنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
ك رُؤ ٌ ِ
يم اآلية [احلشر ،]10 - 7:فمن تنقصهم أو كان يف قلبه عليهم غل،
َ
وف َّرح ٌ
آمنُوا َربـَّنَا إِنَّ َ َ
فليس له يف الفيء حق) (.)1
وقال أبو عبيد القاسم بن سالمَّ( :ل حظ للرافضي يف الفيء والغنيمة لقول هللا حني ذكر آية الفيء
َّ ِ
ين َجا ُؤوا ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم  ..اآلية) (.)2
يف سورة احلشر ،فقال َوالذ َ
(وقال أبو عروة – رجل من ولد الزبري - :كنا عند مالك ،فذكروا رجالً ينتقص أصحاب رسول هللا
ِ
ول َِّ َّ ِ
ِ
اع
عليه وسلم ،فقرأ مالك هذه اآلية - :محمَ َّم ٌد َّر ُس ُ
ب ال مزَّر َ
اَّلل َوالذ َ
ين َم َعهُ أَشدَّاء حىت بلغ :يُـ ْعج ُ
ظ هبِِ ُم [الفتح ]29:فقال مالك :من أصبح يف قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول هللا صلى
لِيَ ِغي َ
هللا عليه وسلم فقد أصابته اآلية) (.)3
قال القرطيب – معلقاً على قول مالك - :-

(لقد أحسن مالك يف مقالته ،وأصاب يف أتويله ،فمن تنقص واحداً منهم أو طعن عليه يف روايته،

فقد رد على هللا رب العاملني ،وأبطل شرائع املسلمني) (.)4
ول َِّ
اَّلل قال( :قال العلماء هذه اآلية َنصة على أن
وملا ذكر أبو املعايل األلوسي هذه اآلية محمَ َّم ٌد َّر ُس ُ
الرافضة كفرة؛ ألهنم يكرهوهنم ،بل يكفروهنم والعياذ ابهلل تعاىل) (.)5

وننبه هاهنا إىل أن قول مالك رمحه هللا :من أصبح يف قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم فقد أصابته اآلية ،إمنا حيمل على غيظ سببه ما كان عليه الصحابة من اإلْيان
ِ
ول َِّ َّ ِ
اه ْم
والقوة والكثرة ،قال تعاىل - :محمَ َّم ٌد َّر ُس ُ
ين َم َعهُ أَشدَّاء َعلَى الْ ُك َّفا ِر ُر َمحَاء بَـ ْيـنَـ ُه ْم تَـ َر ُ
اَّلل َوالذ َ
ِ ِ
رَّكعا س َّج ًدا يـبـتـغُو َن فَ ْ ِ ِ
اَّلل وِر ْ ِ
سج ِ
ك َمثَـلُ ُه ْم ِيف
ود ذَلِ َ
ُ ً ُ َْ َ
يم ُ
اه ْم ِيف ُو ُجوه ِهم م ْن أَثَ ِر ال م ُ
ض َو ًاَن س َ
ضالً م َن َّ َ
ِِ ِ
التـ َّْوَراةِ َوَمثَـلُ ُه ْم ِيف ا ِإل ِجن ِ
ظ
اع لِيَ ِغي َ
استَـغْلَ َ
يل َك َز ْر ٍع أَ ْخ َر َج َشطْأَهُ فَ َ
ب ال مزَّر َ
ظ فَ ْ
آزَرهُ فَ ْ
استَـ َوى َعلَى ُسوقه يُـ ْعج ُ
احل ِ ِ
ِ
ِ
اَّلل الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ
ِِ
يما [الفتح.]29:
ات م ْنـ ُهم َّم ْغف َرًة َوأ ْ
الص َ
َج ًرا َعظ ً
ار َو َع َد َُّ َ َ َ
هب ُم الْ ُك َّف َ
فكثرهم هللا تعاىل وقواهم ليكونوا غيظاً للكافرين ،فمن غاظه حال الصحابة رضي هللا عنهم إلْياهنم
فهو كافر ،كمن سبهم طعناً يف دينهم وعدالتهم ،وأما إن وقع الغيظ من غري هذه اْلهة ،فليس

بكفر ،فقد جرت حروب بني الصحابة ،ووقع من بعضهم غيظ وبغض لبعض ،ومع ذلك مل حيكم

بعضهم على بعض بكفر أو نفاق.
_________

((( ))]10622[ )1احللية)) أليب نعيم ( ،)327 /6وانظر ((أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة))
للاللكائي ()1268 /7

((( ))]10623[ )2السنة)) للخالل (.)498 /3

((( ))]10624[ )3احللية)) أليب نعيم ()327 /6
((( ))]10625[ )4تفسري القرطيب)) ()297 – 96 /16
( ))]10626[ )5السيوف املشرقة (خمطوط)( ،ق .)238

()51/7

وتوضيحاً لذلك نورد ما قاله العيين ،ونقله عن القرطيب ( )1صاحب (املفهم)  ..عند شرحه حلديث:
((آية اإلْيان حب األنصار ،وآية النفاق بغض األنصار)) ( )2حيث يقول العيين( :املقصود من
احلديث احلث على حب األنصار ،وبيان فضلهم ملا كان منهم من إعزاز الدين وبذل األموال

واألنفس واإليثار على أنفسهم واإليواء والنصر وغري ذلك فحبهم لذلك املعىن حمض اإلْيان وبغضهم
حمض النفاق.

وقال القرطيب - :وأما من أبغض والعياذ ابهلل أحداً منهم من غري تلك اْلهة ألمر طارئ من حدث
وقع ملخالفة غرض ،أو لضرر وحنوه ،مل يصر بذلك منافقاً وَّل كافراً ،فقد وقع بينهم حروب

وخمالفات ،ومع ذلك مل حيكم بعضهم على بعض ابلنفاق ،وإمنا كان حاهلم يف ذلك حال اجملتهدين يف

األحكام) (.)3

وهبذا ندرك خطأ ما قاله ابن حزم عند خطأ من محل اآلية :لِيغِي َ ِِ
ار  ..على ما استنبطه
َ
ظ هب ُم الْ ُك َّف َ

اإلمام مالك ( ،)4فابن حزم مل يفرق بني الغيظ الذي يوجب خروجاً عن امللة ،وبني الغيظ فيما دون
ذلك.

ويقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب( :فمن سبهم فقد خالف ما أمر هللا من إكرامهم ،ومن اعتقد

السوء فيهم كلهم أو مجهورهم فقد كذب هللا تعاىل فيما أخرب من كماهلم وفضلهم ومكذبه كافر)
(.)5

وإذا تقرر أن سب الصحابة رضي هللا عنهم تكذيب للقرآن الكرمي ،فإن القول بكفر مجهور الصحابة

رضي هللا عنهم ،أو فسقهم يؤول إىل الشك يف القرآن الكرمي ،والطعن يف ثبوته وحفظه؛ ألن الطعن
يف النقلة طعن يف املنقول ،ولذا فإن الرافضة ملا كفروا مجهور الصحابة ،اتبعوا ذلك بدعوى حتريف

القرآن الكرمي وتبديله.

(ب) أن سب الصحابة رضي هللا عنهم يستلزم نسبة اْلهل إىل هللا تعاىل ،أو العبث يف تلك النصوص

الكثرية اليت تقرر الثناء احلسن على الصحابة ،وتزكيهم.

ويبني ذلك الشيخ حممد العريب بن التباين املغريب حيث يقول-:
(كيف يؤمن بنصوص القرآن من يكذب بوعده تعاىل هلم ابحلسىن ،وإبعداده هلم املنازل الرفيعة يف

اْلنة ،وبرضاه عنهم ،ورضاهم عنه بزعمه أهنم قد كفروا وارتدوا عن اإلسالم ،فعقيدة هذه الطائفة

(أي الرافضة) يف جل سادات هذه األمة َّل خترج عن أمرين - :إما نسبة اْلهل إليه تعاىل ،أو العبث
يف هذه النصوص اليت أثىن هبا على الصحابة رضوان هللا عليهم وتقدس ربنا وتعاىل عن ذلك علواً
كبرياً ،وكالمها مصيبة كربى ،وذلك ألنه تعاىل إن كان عاملاً أبهنم سيكفرون فيكون وعده هلم ابحلسىن
ِ
السماو ِ
ني
ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما َّلعبِ َ
ات َواأل َْر َ
ورضاه عنهم عبثاً ،والعبث يف حقه تعاىل حمالَ ،وَما َخلَ ْقنَا َّ َ َ
[الدخان ،]38:وإن كان تعاىل غري عامل أبهنم سيكفرون ومع ذلك أثىن عليهم ووعدهم ابحلسىن فهو
جهل ،واْلهل عليه تعاىل حمال ،وَّل خالف بني كل من يؤمن ابلقرآن وله عقل سليم أن نسبة اْلهل

أو العبث إليه تعاىل كفر بواح) (.)6
_________

( ))]10627[ )1أبو العباس أمحد بن عمرو بن إبراهيم القرطيب املالكي ،حمدث ،فقيه ،رحل إىل
املشرق ،له مؤلفات ،تويف ابإلسكندرية سنة  656هـ .انظر(( :الديباج املذهب)) ( ،)240 /1و

((شذرات الذهب)) (.)273 /5

( )2رواه البخاري ( ،)17ومسلم ( .)74من حديث أنس رضي هللا عنه.
((( ))]10629[ )3عمدة القارئ)) ( )173 /1ابختصار ،وانظر ((فتح الباري)) ()63 /1
( ))]10630[ )4انظر ((الفصل)) (.)294 /3

((( ))]10631[ )5الرد على الرافضة)) (ص)17
((( ))]10632[ )6إحتاف ذوي النجابة)) ِبا يف القرآن والسنة من فضائل الصحابة (ص )75
ابختصار
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(ج) من سب الصحابة رضي هللا عنهم ،ورماهم ابلكفر أو الفسق ،فقد تنقص الرسول صلى هللا
عليه وسلم وآذاه؛ ألهنم أصحابه الذين رابهم وزكاهم ،ومن املعلوم أن تنقص الرسول صلى هللا عليه
وسلم كفر وخروج عن امللة (.)1

أخرج اخلطيب البغدادي – بسنده – عن أيب زرعة قال( - :إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاعلم أنه زنديق ،وذلك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

عندَن حق ،والقرآن حق ،وإمنا أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ،وإمنا يريدون أن جيرحوا شهودَن ليبطلوا الكتاب والسنة ،واْلرح هبم أوىل وهم زَندقة) (.)2
ومن أشنع أنواع السب :أن يقذف إحدى أمهات املؤمنني ،ملا يف الوقيعة يف أعراضهن من التنقص

واملسبة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

ساق الاللكائي بسنده (أن احلسن بن زيد ملا ذكر رجل حبضرته عائشة بذكر قبيح من الفاحشة ،فأمر

بضرب عنقه ،فقال له العلويون :هذا رجل من شيعتنا ،فقال :معاذ هللا هذا رجل طعن على النيب
ات والطَّيِب ُ ِ
اخلَبِيثُو َن لِل َ ِ
ني َو ْ
صلى هللا عليه وسلم ،قال هللا عز وجلْ :
ني
ات لِل َ
اخلَبِيثَ ُ
ات للطَّيِبِ َ
ْخبِيثِ َ
ْخبِيثَ َ َ
والطَّيِبو َن لِلطَّيِب ِ
ربُؤو َن ِممَّا يَـ ُقولُو َن َهلُم َّم ْغ ِف َرةٌ َوِر ْز ٌق َك ِرميٌ [النور.]26:
ك ُم ََّ
ات أ ُْولَئِ َ
َ
َ ُ
فإن كانت عائشة خبيثة فالنيب صلى هللا عليه وسلم خبيث ،فهو كافر فاضربوا عنقه .فضربوا عنقه)
(.)3
وأخرج الاللكائي – بسنده – عن حممد بن زيد أنه قدم عليه من العراق رجل ينوح بني يديه فذكر

عائشة بسوء ،فقام إليه بعمود ،وضرب به دماغه فقتله ،فقيل له :هذا من شيعتنا وممن يتوَّلَن ،فقال:

هذا مسى جدي قرَنن ( )4استحق عليه القتل فقتلته ()5

إضافة إىل ذلك فإن هذا السب يستلزم اهتام النيب صلى هللا عليه وسلم أبنه مل ينجح يف دعوته ،ومل
حيقق البالغ املبني ،وقد زعم من َّل خالق له من الدين والعلم ،أن مجهور الصحابة رضي هللا عنهم
قد ارتدوا بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم ،ومل يثبت على اإلْيان إَّل القليل ،وقد يؤول هذا األمر

إىل اليأس من إصالح البشر ،وإخراجهم من الظلمات إىل النور ،ومن املعلوم قطعاً أنه صلى هللا عليه
وسلم قد بلغ الرسالة ،وأدى األمانة ،ونصح األمة ،وجاهد يف هللا حق جهاده.

(د) أن سب الصحابة رضي هللا عنهم ،والطعن يف دينهم ،هو طعن يف الدين ،وإبطال للشريعة ،وهدم
ألصله ،لعدم توافر النقل املأمون له.
وإليك هذه القصة اليت تبني ذلك- :
_________

( ))]10633[ )1انظر ((أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) للاللكائي (حاشية احملقق) (/7

(( ،)1238فتاوى السبكي)) ( ،)575 /2و ((الرد على الرافضة)) حملمد بن عبد الوهاب (ص

 ،)8و ((صحابة الرسول)) للكبيسي (ص )337
((( ))]10634[ )2الكفاية يف علم الرواية)) (ص )64 - 63

( ))]10635[ )3انظر(( :أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) للاللكائي ()1269 /7

( ))]10636[ )4يف األصل :قراتن ،وقال احملقق :مل يتبني يل معناها ((أصول اعتقاد أهل السنة
واْلماعة)) للاللكائي ( )1270 /7والصحيح ما أثبته كما نقله ابن تيمية يف ((الصارم املسلول))

(ص  )67ومعىن قرَنن( - :هو الذي يشارك يف امرأته كأن يقرن به غريه ،وهو نعت سوء يف الرجل
الذي َّل غرية له) ((لسان العرب)) (.)338 /13

( ))]10637[ )5انظر ((أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) للاللكائي (.)1270 /7
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قال عمر بن حبيب( :حضرت جملس هارون الرشيد ،فجرت مسألة تنازعها احلضور ،وعلت
أصواهتم ،فاحتج أحدهم حبديث رواه أبو هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فدفع بعضهم
احلديث ،وزادت املدافعة واخلصومة ،حني قال قائلون منهمَّ - :ل يقبل هذا احلديث على رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم؛ ألن أاب هريرة متهم فيما يرويه ،وصرحوا بتكذيبه ،ورأيت الرشيد قد حنا حنوهم،

ونصر قوهلم ،فقلت أَن :هذا احلديث صحيح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وأبو هريرة صحيح
النقل ،صدوق فيما يرويه عن النيب صلى هللا عليه وسلم وغريه ،فنظر إيل الرشيد نظر مغضب،

وقمت من اجمللس فانصرفت إىل منزيل ،فلم ألبث حىت قيل صاحب الربيد ابلباب ،فدخل فقال يل:
أجب أمري املؤمنني إجابة مقتول وحتنط وتكفن ،فقلت :اللهم إنك تعلم أين دفعت عن صاحب نبيك
وأجللت نبيك أن يطعن على أصحابه فسلمين منه ،فأدخلت على الرشيد وهو جالس على كرسي
من ذهب ،حاسر عن ذراعيه بيده والسيف ،وبني يديه النطع ،فلما بصر يب قال يل :اي عمر بن
حبيب ،ما تلقاين أحد من الرد والدفع لقويل ِبثل ما تلقيتين به ،فقلت :اي أمري املؤمنني ،إن الذي

قلته وجادلت عنه فيه ازدراء على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وعلى ما جاء به ،إذا كان أصحابه

كذابني ،فالشريعة ابطلة والفرائض واألحكام يف الصيام والصالة والطالق والنكاح واحلدود كله

مردود غري مقبول ،فرجع إىل نفسه مث قال :أحييتين اي عمر بن حبيب أحياك هللا ،وأمر يل بعشرة
آَّلف درهم) (.)1
وقال ابن عقيل احلنبلي يف هذا املقال( :الظاهر أن من وضع مذهب الرافضة قصد الطعن يف أصل
الدين والنبوة ،وذلك أن الذي جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر غائب عنا ،وإمنا نثق يف

ذلك بنقل السلف ،وجودة نظر الناظرين إىل ذلك منهم  ...فإذا قال قائل - :إهنم أول ما بدؤوا بعد

موته بظلم أهل بيته يف اخلالفة ،وابنته يف إرثها ،وما هذا إَّل لسوء اعتقاد يف املتويف.

فإن اَّلعتقادات الصحيحة سيما يف األنبياء توجب حفظ قوانينهم بعدهم َّل سيما يف أهليهم
وذريتهم.

فإذا قالت الرافضة :إن القوم استحلوا هذا بعده ،خابت آمالنا يف الشرع؛ ألنه ليس بيننا وبينه إَّل
النقل عنهم والثقة هبم .فإذا كان هذا حمصول ما حصل هلم بعد موته خبنا يف املنقول ،وزالت ثقتنا
فيما عولنا عليه من اتباع ذوي العقول ،ومل أنمن أن يكون القوم مل يروا ما يوجب اتباعه ،فراعوه مدة

احلياة ،وانقلبوا عن شريعته بعد الوفاة ،ومل يبقى على دينه إَّل األقل من أهله ،فطاحت اَّلعتقادات،
وضعفت النفوس عن قبول الرواايت يف األصل ،فهذا من أعظم احملن على الشريعة) (.)2

وقال الذهيب( :فمن طعن فيهم أو سبهم ،فقد خرج من الدين ومرق من ملة املسلمني؛ ألن الطعن

َّل يكون إَّل عن اعتقاد مساويهم ،وإضمار احلقد فيهم ،وإنكار ما ذكره هللا تعاىل يف كتابه من ثنائه
عليهم ،وما لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ثنائه عليهم وبيان فضائلهم ومناقبهم وحبهم ...

إىل أن قال – والطعن يف الوسائط طعن األصل ،واَّلزدراء ابلناقل ازدراء ابملنقول ،هذا ظاهر ملن
تدبره ،وسلم من النفاق ،ومن الزندقة واإلحلاد يف عقيدته .)3( ) ...

_________

((( ))]10638[ )1هتذيب الكمال)) (.)1005 ،1004 /2

((( ))]10639[ )2تلبيس إبليس)) َّلبن اْلوزي (ص )108 ،107
((( ))]10640[ )3الكبائر)) (ص )285
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وذكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب أن القول ابرتداد الصحابة عدا مخسة أو ستة نفر( - :هدم
ألساس الدين؛ ألن أساسه القرآن واحلديث ،فإذا فرض ارتداد من أخذ من النيب صلى هللا عليه

وسلم إَّل النفر الذين َّل يبلغ خربهم التواتر ،وقع الشك يف القرآن واألحاديث  ...فهؤَّلء أشد ضرراً
على الدين من اليهود والنصارى ،ويف هذه اهلفوة الفساد من وجوه ،فإهنا توجب إبطال الدين
والشك فيه ،وجتوز كتمان ما عورض به القرآن ،وجتوز تغيري القرآن .)1( ) ...

ويقول حممد صديق حسن خان( :والعجب كل العجب من علماء اإلسالم وسالطني هذا الدين كيف

تركوهم (أي الرافضة) على هذا املنكر البالغ يف القبح إىل غايته وهنايته ،فإن هؤَّلء املخذولني ملا

أرادوا رد هذه الشريعة املطهرة وخمالفتها ،طعنوا يف أعراض احلاملني هلا ،الذين َّل طريق لنا إليها إَّل
من طريقهم ،واستذلوا أهل العقول الضعيفة واإلدراكات الركيكة هبذه الذريعة امللعونة والوسيلة

الشيطانية ،فهم يظهرون السب واللعن خلري اخلليقة ،ويضمرون العناد للشريعة ورفع أحكامها عن

العباد) (.)2

(هـ) إن سب الصحابة رضي هللا عنهم يستلزم تضليل األمة احملمدية ،ويتضمن أن هذه األمة شر
األمم ،وأن سابقي هذه األمة شرارها ،وكفر هذا مما يعلم ابَّلضطرار من دين اإلسالم (.)3

كما أن سبهم إنكار ملا قام اإلمجاع عليه ،قبل ظهور املخالف من فضلهم وشرفهم ومصادمة
للنصوص املتواترة من الكتاب والسنة يف بيان علو مقامهم وعظيم شأهنم ( )4نواقض اإلْيان القولية

والعملية لعبد العزيز بن حممد بن علي العبد اللطيف -ص410 :
_________

((( ))]10641[ )1الرد على الرافضة)) (ص  )13ابختصار
((( ))]10642[ )2الدين اخلالص)) (.)404 /3
( ))]10643[ )3انظر ((الصارم املسلول)) (ص  ،)587و (األعالم) َّلبن حجر اهليتمي (ص

.)380

( ))]10644[ )4انظر ((صحابة الرسول)) للكبيسي (ص.)337
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املطلب الثاين :اَّلستهزاء ابلعلماء والصاحلني
إن الواجب جتاه العلماء والصاحلني هو حمبتهم ومودهتم ،وتوقريهم وإجالهلم ،كما جاءت به الشريعة،
دون غلو وإفراط.

 - 2وَّل شك أن اَّلستهزاء ابلعلماء أو الصاحلني يضاد حمبتهم وإجالهلم ،فاَّلستهزاء هبم يعين
السخرية هبم واَّلستخفاف هبم (.)1

قال األلوسي( :اَّلستهزاء :اَّلستخفاف والسخرية ،وذكر الغزايل أن اَّلستهزاء اَّلستحقار واَّلستهانة
والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه ،وقد يكون ذلك ابحملاكاة يف الفعل والقول،
وابإلشارة واإلْياء  ...وأصل هذه املادة اخلفة ،يقالَ :نقة هتزأ به أي :تسرع وختف) (.)2

إن اَّلستهزاء أبهل العلم والصالح صفة من صفات الكافرين ،وخصلة من خصال املنافقني ،كما قرر

ذلك القرآن يف آايت كثرية.
َّ ِ
ِ َّ ِ
ِ ِِ
ين اتَّـ َقواْ فَـ ْوقَـ ُه ْم يَـ ْوَم
ين َ
آمنُواْ َوالذ َ
ين َك َف ُرواْ ا ْحلَيَاةُ ال مدنْـيَا َويَ ْس َخ ُرو َن م َن الذ َ
يقول هللا تعاىلُ :زي َن للَّذ َ
شاء بِغَ ِْري ِحس ٍ
اب [البقرة.]212:
ال ِْقيَ َام ِة َوهللاُ يَـ ْرُز ُق َمن يَ َ
َ
ك الَّ ِذين َخ ِسروا أَن ُفسهم ِيف جهن ِ
وه ُه ُم
وقال سبحانهَ :وَم ْن َخ َّف ْ
ت َم َوا ِزينُهُ فَأ ُْولَئِ َ
َّم َخال ُدو َن تَـ ْل َف ُح ُو ُج َ
َُ ْ ََ َ
َ ُ
ِ
ِ
ت َعلَْيـنَا ِش ْق َوتُـنَا
آايِيت تُـ ْتـلَى َعلَْي ُك ْم فَ ُكنتُم ِهبَا تُ َك ِذبُو َن قَالُوا َربَّـنَا غَلَبَ ْ
َّار َو ُه ْم ف َ
يها َكاحلُو َن أََملْ تَ ُك ْن َ
الن ُ
ِ ِ
وُكنَّا قَـوما َ ِ
ال ا ْخس ُؤوا فِيها وَّل تُ َكلِم ِ
ِ ِ
ون إِنَّهُ َكا َن فَ ِري ٌق
ضال َ
َ ًْ
ُ
َ َ
ني َربـَّنَا أَ ْخ ِر ْجنَا م ْنـ َها فَإ ْن ُع ْد ََن فَإ ََّن ظَال ُمو َن قَ َ َ
ادي يـ ُقولُو َن ربـَّنا آمنَّا فَا ْغ ِفر لَنا وارمحَْنا وأَنت خري َّ ِ
امحني فَ َّاختَ ْذْتُُ ِ
ِ ِ ِ
َنس ْوُك ْم
ُ
الر ِ َ
ََ َ
م ْن عبَ َ
ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُْ
وه ْم س ْخ ِرااي َح َّىت أ َ
ربوا أ ََّهنُ ْم ُه ُم الْ َفائُِزو َن [املؤمنون،103:
ِذ ْك ِري َوُكنتُم ِم ْنـ ُه ْم تَ ْ
ض َح ُكو َن إِِين َج َزيْـتُـ ُه ُم الْيَـ ْوَم ِِبَا َ
ص َُ

.]111

ِ َّ ِ
َّ ِ
ض َح ُكو َن َوإِذَا َم مرواْ هبِِ ْم يَـتَـغَ َام ُزو َن َوإِذَا ان َقلَبُواْ
آمنُوا يَ ْ
ين أ ْ
ين َ
َج َرُموا َكانُواْ م َن الذ َ
وقال سبحانه :إِ َّن الذ َ
ِِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ين
ني َوإِذَا َرأ َْو ُه ْم قَالُوا إِ َّن َه ُؤَّلء لَ َ
ضالمو َن َوَما أ ُْرسلُوا َعلَْي ِه ْم َحافظ َ
إِ َىل أ َْهل ِه ُم ان َقلَبُواْ فَك ِه َ
ني فَالْيَـ ْوَم الذ َ
ِِ
ار َما َكانُوا يَـ ْف َعلُو َن [املطففني- 29:
آمنُواْ ِم َن الْ ُك َّفا ِر يَ ْ
ض َح ُكو َن َعلَى األ ََرائك يَنظُُرو َن َه ْل ثُـ ِو َ
َ
ب الْ ُك َّف ُ
.]33

وقال تعاىل يف شأن املنافقني :وإِذَا لَُقواْ الَّ ِذين آمنواْ قَالُواْ آمنَّا وإِذَا َخلَواْ إِ َىل َشي ِ
اطينِ ِه ْم قَالُواْ إِ ََّن َم َع ُك ْم
َ َُ
َ
ْ
َ َ
َ
مه ْم ِيف طُغْيَاهنِِ ْم يَـ ْع َم ُهو َن [البقرة.]15 - 14:
إِ َّمنَا َْحن ُن ُم ْستَـ ْه ِزُؤو َن هللاُ يَ ْستَـ ْه ِزىءُ هبِِ ْم َوْيَُد ُ
وقال تعاىل الَّ ِذين يـل ِْمزو َن الْمطَّ ِو ِعني ِمن الْم ْؤِمنِني ِيف َّ ِ َّ ِ
ين َّلَ َِجي ُدو َن إَِّلَّ ُج ْه َد ُه ْم
َ َ ُ َ
ََ ُ
ُ
الص َدقَات َوالذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم [التوبة.]79:
فَـيَ ْس َخ ُرو َن م ْنـ ُه ْم َسخ َر هللاُ م ْنـ ُه ْم َوَهلُ ْم َع َذ ٌ
اب أَل ٌ
ولقد حرص أعداء اإلسالم من اليهود والنصارى وأذَنهبم من منافقي هذا الزمان على تشويه مسعة
العلماء ،وزعزعة مكانتهم يف نفوس األمة املسلمة.

فمما جاء يف الربوتوكول السابع عشر من بروتوكوَّلت اليهود:

_________

( ))]10645[ )1انظر ((لسان العرب)) ( ،)183 /1و ((املصباح املنري)) (ص .)787
((( ))]10646[ )2روح املعاين)) ( )158 /1ابختصار
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(وقد عنينا عناية عظيمة ابحلط من كرامة رجال الدين من األمميني (غري اليهود) يف أعني الناس،
وبذلك جنحنا يف اإلضرار برسالتهم اليت كان ْيكن أن تكون عقبة كؤوداً يف طريقنا ،وإن نفوذ رجال

الدين على الناس ليتضاءل يوماً فيوماً) (.)1

وسعى هؤَّلء يف سبيل ذلك سعياً حثيثاً ،فشنوا احلمالت املسعورة ،وأعدوا املخططات الرهيبة من
أجل الكيد هلذا الدين والصد عنه ،عن طريق الطعن يف محلة اإلسالم ودعاته وعلمائه ،وقد آتت

هذه املؤامرات مثارها النكدة كما هو مشاهد يف واقع األمة ،وتولت وسائل اإلعالم يف بالد املسلمني
وغريها كرب هذه اهلجمة الشرسة على علماء األمة ( ،)2فظهر اَّلستهزاء ابلعلماء والصاحلني على
وسائل اإلعالم املختلفة ،وتطاول األقزام من أهل الشبهات والشهوات على مقامات أهل العلم

والصالح ابسم حرية الرأي والفكر! ،واستهزئ أبهل الصالح والداينة حتت مظلة حماربة التطرف
والتشدد!

وساعد على استفحال هذا املنكر أسباب كثرية ،فباإلضافة إىل ما سبق ذكره ،نذكر أيضاً من تلك

األسباب-:

غلبة اْلهل بدين هللا تعاىل بني املسلمني ،سواء كان اْلهل حبرمة املسلم وعظيم حقه ومنزلته ،أو
اْلهل حبكم اَّلستهزاء أبهل العلم والصالح .وسبب آخر وهو تنحية شرع هللا تعاىل يف بالد

املسلمني  ...فلو أن حد الردة– مثالً– أقيم على من يستحقه  ...فلن يتطاول سفيه على فتاوى
أهل العلم ،كما هو واقعنا اآلن ،ولن يسخر مريض قلب من استقامة أهل الداينة وطهرهم ،وهللا

حسبنا ونعم الوكيل.
إن اَّلستهزاء ابلعلماء والصاحلني على ضربني-:

أحدمها -:اَّلستهزاء أبشخاصهم ،كمن يستهزئ أبوصافهم اخلَل ِْقية أو اخلُلُ ِقية ،وهذا حمرم لقوله
َّ ِ
وم ِمن قَـوٍم َعسى أَن ي ُكونُوا َخ ْريا ِم ْنـ ُهم وَّل نِ ِ ِ
ساء
آمنُوا َّل يَ ْس َخ ْر قَ ٌ
َ
ين َ
تعاىلَ - :اي أَيمـ َها الذ َ
ساء من ن َ
ً َْ َ
ْ َ
اَّلسم الْ ُفسو ُق بـ ْع َد ا ِإلْيَ ِ
اب بِْئ ِ
َعسى أَن يَ ُك َّن َخ ْريا ِم ْنـ ُه َّن َوَّل تَـل ِْم ُزوا أَن ُفس ُك ْم َوَّل تَـنَابَـ ُزوا ِابألَلْ َق ِ
ان
س ُْ ُ َ
ً
َ
َ
َ
ِ
ِ
َّ
َّ
ك ُه ُم الظال ُمو َن [احلجرات.]11:
ب فَأ ُْولَئ َ
َوَمن ملْ يَـتُ ْ
قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية( :ينهى تعاىل عن السخرية ابلناس ،وهو احتقارهم واَّلستهزاء هبم،
كما ثبت يف الصحيح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أنه قال ((الكرب بطر احلق وغمص

الناس)) ( )3ويروى وغمط الناس.

واملراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم ،وهذا حرام ،فإنه قد يكون احملتقر أعظم قدراً عند هللا تعاىل،
وأحب إليه من الساخر منه احملتقر له .)4( ) ...

والضرب اآلخر :اَّلستهزاء ابلعلماء لكوهنم علماء ،ومن أجل ما هم عليه من العلم الشرعي ،فهذا

كفر؛ ألنه استهزاء بدين هللا تعاىل ،وكذا اَّلستهزاء أبهل الصالح من أجل استقامتهم على الداينة،

واتباعهم للسنة ،فاَّلستهزاء – هاهنا – متوجه إىل الدين والسنة.
_________

((( ))]10647[ )1بروتوكوَّلت حكماء صهيون)) ترمجة حممد خليفة التونسي (ص .)187
( ))]10648[ )2انظر ((املشايخ واَّلستعمار)) حلسين عثمان ،و ((القول املبني يف حكم
اَّلستهزاء ابملؤمنني)) لعبد السالم آل عبد الكرمي ،و ((اَّلستهزاء ابلدين وأهله)) حملمد القحطاين
( ))]10649[ )3رواه مسلم ( )91من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه بلفظ... ( :
وغمط الناس).
((( ))]10650[ )4تفسري ابن كثري)) ()213 /4
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ومن املناسب هاهنا أن نورد تعقيباً َّلبن حجر اهليتمي على ما قاله أحد علماء األحناف عند ذكره
لنواقض اإلْيان( :فقال هذا احلنفي ( :)1أو قال :إيش جملس الوعظ ،أو العلم َّل يثرد ( ،)2أو

وعظ على سبيل اَّلستهزاء ،أو ضحك على وعظ العلم ،أو قال :إيش هذا القبيح الذي خففت

شاربك ،أو قال :بئسما أخرجت السنة) ( )3اهـ كالمه.

فعقب ابن حجر قائالً( :ما ذكره يف إيش جملس الوعظ  ..اخل ،إمنا يتجه إن أراد اَّلستهزاء ،وكذا إن

أطلق على احتمال قوي فيه لظهور هذا اللفظ يف اَّلستخفاف ِبجلس الوعظ والعلم.

وما ذكره يف الوعظ استهزاء إمنا يتجه إن أراد اَّلستهزاء ابلواعظ وكذا ابلوعظ من حيث هو وعظ،
أما لو أراد اَّلستهزاء ابلواعظ ،أو بكلماتهَّ ،ل من حيث كونه واعظاً فال يتجه الكفر حينئذ ،وكذا

يقال يف الضحك على الوعظ) (.)4

وملا كان اَّلستهزاء ابلعلماء والصاحلني حمتمالً للضربني املذكورين آنفاً ،صار حمالً للخالف (،)5
وهبذا التفريق بينهما يزول اإلشكال ،ويرتفع اخلالف.

 - 3وأما وجه كون هذا اَّلستهزاء يناقض اإلْيان ،فلما يلي-:
(أ) أن هللا عز وجل جعل اَّلستهزاء ابملؤمنني استهزاء ابهلل تعاىل وآايته ورسوله صلى هللا عليه وسلم

( ،)6فقال تبارك وتعاىل-:
ِ
آايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُكنتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزُؤو َن َّلَ تَـ ْعتَ ِذ ُرواْ قَ ْد َك َف ْرُمت [التوبة.]66 ،65:
قُ ْل أَ ِابهلل َو َ

فقد جاء يف سبب نزول هذه اآلايت عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال(( :قال رجل يف غزوة

تبوك يف جملس :ما رأينا مثل قرائنا هؤَّلء أرغب بطوَنً ( ،)7وَّل أكذب ألسناً ،وَّل أجنب عند اللقاء،
فقال رجل يف اجمللس :كذبت ،ولكنك منافق ،ألخربن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فبلغ ذلك

النيب صلى هللا عليه وسلم ونزل القرآن .قال عبد هللا بن عمر :فأَن رأيته متعلقاً حبقب (َ )8نقة

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،تنكبه احلجارة ،وهو يقول - :اي رسول هللا إمنا كنا خنوض ونلعب،
ِ
آايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُكنتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزُؤو َن َّلَ تَـ ْعتَ ِذ ُرواْ قَ ْد
ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول - :قُ ْل أَ ِابهلل َو َ

َك َف ْرُمت (.)))9

ونورد مجلة من كالم أهل العلم يف بيان ذلك- :

يقول الشيخ عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب  -رمحهم هللا  -يف هذا الشأن (وفيه
بيان أن اإلنسان قد يكفر بكلمة يتكلم هبا ،أو بعمل يعمل به  ...ومن هذا الباب اَّلستهزاء ابلعلم

وأهله وعدم احرتامهم ألجله) (.)10
_________

( ))]10651[ )1مل يذكر ابن حجر اهليتمي اسم هذا العامل

(َّ ))]10652[ )2ل يثرد من قوهلم " ثرد اخلبز :أي فته مث بله ِبرق ,انظر ((اللسان)) (/3
 ،)102وظاهر العبادة السابقة :العلم َّل يثرد  ...اَّلستهزاء ابلعلم واحتقاره
((( ))]10653[ )3اإلعالم)) َّلبن حجر (ص .)373 - 372
((( ))]10654[ )4اإلعالم)) َّلبن حجر (ص )373 - 372
( ))]10655[ )5انظر ((روضة الطالبني)) للنووي ( ،)68 /10و ((اإلعالم)) َّلبن حجر (ص

.)362

( ))]10656[ )6انظر ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (.)15 - 14 /2

( ))]10657[ )7أي :أوسع بطوَنً ،انظر ((الفائق يف غريب احلديث)) للزخمشري (.)69 /2

( ))]10658[ )8احلقب :حبل يشد به رحل البعري إىل بطنه .انظر ((الفائق يف غريب احلديث))
للزخمشري ()300 /1

( ))]10659[ )9رواه ابن جرير يف ((التفسري)) ( , )333 /14وابن أيب حامت يف ((التفسري))
( , )313 /7قال مقبل الوادعي يف ((أسباب النزول)) ( :)122رجاله رجال الصحيح إَّل هشام بن
سعد فلم خيرج له مسلم إَّل يف الشواهد وله شاهد بسند حسن.

((( ))]10660[ )10قرة عيون املوحدين)) (ص .)217
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وسئل الشيخ محد بن عتيق -رمحه هللا  -عن معىن قول الفقهاء :من قال اي فقيه ابلتصغري يكفر ..
فكان من جوابه( :اعلم أن العلماء قد أمجعوا على أن من استهزأ ابهلل ،أو رسوله ،أو كتابه فهو كافر،
وكذا إذا أتى بقول أو فعل صريح يف اَّلستهزاء ،واستدلوا بقوله تعاىلَ - :ولَئِن َسأَلْتَـ ُه ْم لَيَـ ُقولُ َّن إِ َّمنَا ُكنَّا
ِ
آايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُكنتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزُؤو َن َّلَ تَـ ْعتَ ِذ ُرواْ قَ ْد َك َف ْرُمت بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم [التوبة65:
َخنُ ُ
ب قُ ْل أَ ِابهلل َو َ
وض َونَـل َْع ُ
 .]66وسبب النزول مشهور ،وأما قول القائل :فقيه ،أو عويلم ،أو مطيويع وحنو ذلك ،فإذا كان قصد

القائل اهلزل ،أو اَّلستهزاء ابلفقه أو العلم أو الطاعة ،فهذا كفر أيضاً ينقل عن امللة فيستتاب فإن

اتب وإَّل قتل مرتداً) (.)1

ِ
آايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُكنتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزُؤو َن  ...اآلايت
وقال الشيخ عبد الرمحن بن قاسم( :قوله تعاىل - :أَ ِابهلل َو َ
أي فليس لكم عذر؛ ألن هذا َّل يدخله اخلوض واللعب ،وإمنا حترتم هذه األشياء وتعظم وخيشع

عندها إْياَنً ابهلل ورسوله ،وتعظيماً آلايته ،وتصديقاً وتوقرياً ،واخلائض والالعب منتقص هلا ،ومن هذا
الباب اَّلستهزاء ابلعلم وأهله ،وعدم احرتامهم ،أو الوقيعة فيهم ألجله) (.)2

وجاء يف فتوى اللجنة الدائمة ما يلي-:

(سب الدين واَّلستهزاء بشيء من القرآن والسنة ،واَّلستهزاء ابملتمسك هبا نظراً ملا ْتسك به كإعفاء

اللحية وحتجب املسلمة ،هذا كفر إذا صدر من مكلف ،وينبغي أن يبني له أن هذا كفر ،فإن أصر
ِ
آايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُكنتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزُؤو َن َّلَ تَـ ْعتَ ِذ ُرواْ قَ ْد َك َف ْرُمت
بعد العلم فهو كافر ،قال هللا تعاىل - :قُ ْل أَ ِابهلل َو َ
بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم [التوبة.)3( )]66 - 65:
(ب) ذكر هللا عز وجل أن اَّلستهزاء والسخرية ابملؤمنني سبب يف دخول َنر جهنم ،وعدم اخلروج
منها.

فعندما ينادي أهل النار قائلنيَ :ربَّـنَا أَ ْخ ِر ْجنَا ِم ْنـ َها فَِإ ْن ُع ْد ََن فَِإ ََّن ظَالِ ُمو َن [املؤمنون.]107:
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
آمنَّا
يقول هللا تعاىل جواابً عنهم :قَ َ
س ُؤوا ف َ
يها َوَّل تُ َكل ُمون إِنَّهُ َكا َن فَ ِري ٌق م ْن عبَادي يَـ ُقولُو َن َربَّـنَا َ
ال ا ْخ َ
فَا ْغ ِفر لَنا وارمحَْنا وأَنت خري َّ ِ
امحني فَ َّاختَ ْذْتُُ ِ
ض َح ُكو َن
َنس ْوُك ْم ِذ ْك ِري َوُكنتُم ِم ْنـ ُه ْم تَ ْ
ُ
الر ِ َ
ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُْ
وه ْم س ْخ ِرااي َح َّىت أ َ
[املؤمنون.]110 –108:

وتوضيحاً لذلك نسوق أقوال بعض املفسرين هلذه اآلايت

فمما قاله أبو السعود رمحه هللا( :وقوله تعاىل( :إنه) تعليل ملا قبله من الزجر عن الدعاء أي أن الشأن

ِ ِ ِ
ري
آمنَّا فَا ْغ ِف ْر لَنَا َو ْارمحَْنَا َوأ َ
َكا َن فَ ِري ٌق م ْن عبَادي وهم املؤمنون  ..يقولون يف الدنيا َربَّـنَا َ
َنت َخ ْ ُ
الر ِِ
وه ْم ِس ْخ ِرااي أي اسكتوا عن الدعاء بقولكم ربنا اخل؛ ألنكم كنتم تستهزئون ابلداعني
َّ
ني فَ َّاختَ ْذْتُُ ُ
امح َ
َنس ْوُك ْم أي اَّلستهزاء هبم ِذ ْك ِري من فرط اشتغالكم
بقوهلم ربنا آمنا اخل ،وتتشاغلون ابستهزائهم َح َّىت أ َ
ض َح ُكو َن وذلك غاية اَّلستهزاء))4( .
ابستهزائهم َوُكنتُم ِم ْنـ ُه ْم تَ ْ
ويقول األلوسي( :قيل :التعليل على معىن إمنا خسأَنكم كالكلب ومل حنتفلكم إذ دعوتكم؛ ألنكم
استهزأمت غاية اَّلستهزاء أبوليائي حني دعوا واستمر ذلك منكم حىت نسيتم ذكري ابلكلية ومل ختافوا

عقايب فهذا جزاؤكم.
_________

((( ))]10661[ )1الدرر السنية)) ( )242 /8ابختصار يسري
((( ))]10662[ )2حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد))( ،ص )323
((( ))]10663[ )3فتاوى اللجنة الدائمة)) ()257 – 256 /1

((( ))]10664[ )4تفسري أيب السعود)) ( )87 /4ابختصار يسري.

()59/7

وقيل - :خالصة معىن اآلية إنه كان فريق من عبادي يدعون ،فتشاغلتم هبم ساخرين ،واستمر
تشاغلكم ابستهزائهم إىل أن جركم إىل ترك ذكري يف أوليائي فلم ختافوين يف اَّلستهزاء هبم.

وفيه تسخط عظيم لفعلهم ذلك ودَّللة على اختصاص ابلغ ألولئك العباد املسخور منهم ،كما نبه
عليه أوَّلً يف قوله تعاىل ِمن ِعب ِ
ادي وختمه بقوله تعاىل إِِين َج َزيْـتُـ ُه ُم إىل قوله تعاىلُ - :ه ُم الْ َفائُِزو َن)
ْ َ
(.)1
ض َح ُكو َن
ومما سطره الشنقيطي عند تفسريه هلذه اآلايت :إِنَّهُ َكا َن فَ ِري ٌق  ..إىل قوله تعاىل َوُكنتُم ِم ْنـ ُه ْم تَ ْ
حيث قال رمحه هللا-:

(قد تقرر يف األصول يف مسلك اإلْياء والتنبيه ،أن (إن) املكسورة املشددة من حروف التعليل
كقولك :عاقبه إنه مسيء :أي ألجل إساءته ،وقوله يف هذه اآلية إِنَّهُ َكا َن فَ ِري ٌق ِمن ِعب ِ
ادي اآليتني.
ْ َ
يدل فيه لفظ إن املكسورة املشددة على أن من األسباب اليت أدخلتهم النار هو استهزاؤهم،
الر ِِ
ني
ري َّ
آمنَّا فَا ْغ ِف ْر لَنَا َو ْارمحَْنَا َوأ َ
امح َ
وسخريتهم من هذا الفريق املؤمن الذي يقولَ - :ربَّـنَا َ
َنت َخ ْ ُ
فالكفار يسخرون من ضعفاء املؤمنني يف الدنيا حىت ينسيهم ذلك ذكر هللا ،واإلْيان به فيدخلون

بذلك النار.

نس ْوُك ْم ِذ ْك ِري  ..حروف غايةَّ ،لختاذهم إايهم سخرايً أي مل يزالوا كذلك ،حىت
وحىت يف قولهَ :ح َّىت أَ َ
أنساهم ذلك ذكر هللا واإلْيان به ،فكان مأواهم النار والعياذ ابهلل) (.)2

(ج) أن اَّلستهزاء ابلعلماء والصاحلني ألجل ما هم عليه من العلم الشرعي ،واتباعهم للقرآن الكرمي
والسنة النبوية الصحيحة ،هو يف حقيقته استهزاء ِبايت هللا تعاىل ،وسخرية بشرائع دين هللا عز وجل،
ِ ِ
آايتِنَا َش ْيـئًا َّاختَ َذ َها
وَّل شك أن هذا اَّلستهزاء كفر يناقض اإلْيان ،يقول هللا تعاىلَ - :وإِذَا َعل َم م ْن َ
ني [اْلاثية ،]9:ومل جيئ إعداد العذاب املهني إَّل يف حق الكفار (.)3
ُه ُزًوا أ ُْولَئِ َ
اب م ِه ٌ
ك َهلُ ْم َع َذ ٌ
يقول ابن حزم( :صح ابلنص أن كل من استهزأ ابهلل تعاىل ،أو ِبلك من املالئكة ،أو بنيب من األنبياء
عليهم السالم ،أو ِبية من القرآن ،أو بفريضة من فرائض الدين ،فهي كلها آايت هللا تعاىل بعد بلوغ
احلجة إليه فهو كافر) (.)4

 - 4وخنتم هذا املبحث جبملة من أقوال العلماء يف تلك املسألة.
يقول القرطيب عند تفسريه لقوله تعاىل :فَ َّاختَ ْذْتُُ ِ
َنس ْوُك ْم ِذ ْك ِري أي اشتغلتم
ُ
وه ْم س ْخ ِرااي  ..اآلية َح َّىت أ َ
ض َح ُكو َن استهزاء هبم ،وأضاف اإلنساء إىل املؤمنني؛ ألهنم كانوا
ابَّلستهزاء عند ذكري َوُكنتُم ِم ْنـ ُه ْم تَ ْ
سبباً َّلشتغاهلم عن ذكره ،وتعدى شؤم استهزائهم ابملؤمنني إىل استيالء الكفر على قلوهبم.
ويستفيد من هذا :التحذير من السخرية واَّلستهزاء ابلضعفاء ،واملساكني ،واَّلحتقار هلم ،واإلزراء
عليهم واَّلشتغال هبم فيما َّل يعين ،وأن ذلك مبعد من هللا عز وجل)5( " .

وجاء يف (الفتاوى البزازية)( :واَّلستخفاف ابلعلماء لكوهنم علماء استخفاف ابلعلم ،والعلم صفة هللا
تعاىل منحه فضالً على خيار عباده ليدلوا خلقه على شريعته نيابة عن رسله ،فاستخفافه هبذا يعلم أنه
إىل من يعود) (.)6
_________

((( ))]10665[ )1روح املعاين)) ( )69 /18ابختصار يسري
((( ))]10666[ )2أضواء البيان)) ( )828 - 827 /5ابختصار
( ))]10667[ )3انظر ((الصارم املسلول)) َّلبن تيمية (ص .)52

((( ))]10668[ )4الفصل)) ( ،)299 /3وانظر ((احمللى)) ()502– 5 00 /13
((( ))]10669[ )5تفسري القرطيب)) ( )154 /12ابختصار
((( ))]10670[ )6الفتاوى البزازية هبامش الفتاوى العاملكريية)) (.)336 /6

()60/7

وجاء أيضاً( :رجل جيلس على مكان مرتفع أو َّل جيلس عليه ،لكن يسألونه عن مسائل بطريق
اَّلستهزاء ،ويضربونه ِبا شاؤا وهم يضحكون كفروا) (.)1

ويقول ابن جنيم( :ويكفر جبلوسه على مكان مرتفع والتشبه ابملذكورين ومعه مجاعة يسألون من
املسائل ويضحكون منه ،مث يضربونه ابملخراق ( ،)2وكذا يكفر اْلميع َّلستخفافهم ابلشرع ،وكذا لو
مل جيلس على مكان مرتفع ،ولكن يستهزئ ابملذكورين ويتمشى والقوم يضحكون ،وبقوله َّل تذهب

وإن ذهبت تطلق امرأتك استهزاء ابلعلم والعلماء جواابً ملن قال إىل جملس العلم ،جواابً أين تذهب)

(.)3

ويقول أيضاً( -:ولو صغر الفقيه أو العلوي قاصداً اَّلستخفاف ابلدين كفرَّ ،ل إن مل يقصده) (.)4

ويقول – يف كتاب آخر ( :-اَّلستهزاء ابلعلم والعلماء كفر) (.)5

ويقول مال علي قاري( :ويف الظهريية من قال لفقيه أخذ شاربه :ما أشد قبحاً قص الشارب ولف
طرف العمامة حتت الذقن يكفر؛ ألنه استخفاف ابلعلماء يعين وهو مستلزم َّلستخفاف األنبياء
عليهم السالم؛ ألن العلماء ورثة األنبياء عليهم السالم ،وقص الشارب من سنن األنبياء عليهم

السالم فتقبيحه كفر بال اختالف بني العلماء.

ويف (اخلالصة) :من قال :قصصت شاربك وألقيت العمامة على العاتق استخفافاً يعين ابلعامل أو
بعلمه فذلك كفر.

ونقل عن األستاذ جنم الدين الكندي بسمرقند أن من تشبه ابملعلم على وجه السخرية ،وأخذ
اخلشبة ،وضرب الصبيان كفر ،يعين ألن معلم القرآن من مجلة علماء الشريعة فاَّلستهزاء به وِبعلمه

يكون كفراً.
ويف (احمليط) ذكر أن فقيهاً وضع كتابه يف دكان وذهب ،مث مر على ذلك الدكان ،فقال صاحب

الدكان :ههنا نسيت املنشار ،فقال الفقيه عندك كتاب َّل منشار ،فقال صاحب الدكان :النجار

ابملنشار يقطع اخلشب ،وأنتم تقطعون به حلق الناس ،أو قال حق الناس ،فشكى الفقيه إىل اإلمام
الفضلي يعين الشيخ حممد بن الفضل ،فأمر بقتل ذلك الرجل؛ ألنه كفر ابستخفاف كتب الفقه.

ويف (التتمة) :من أهان الشريعة أو املسائل اليت َّل بد منها كفر ،ومن ضحك من املتيمم كفر) (.)6

وسئل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني عن بعض الناس يسخرون ابمللتزمني بدين هللا ويستهزئون هبم

فما حكم هؤَّلء؟

فأجاب( :هؤَّلء الذين يسخرون ابمللتزمني بدين هللا املنفذين ألوامر هللا فيهم نوع نفاق ،فإن هللا قال

عن املنافقني - :الَّ ِذين يـل ِْمزو َن الْمطَّ ِو ِعني ِمن الْم ْؤِمنِني ِيف َّ ِ َّ ِ
ين َّلَ َِجي ُدو َن إَِّلَّ ُج ْه َد ُه ْم
َ َ ُ َ
ََ ُ
ُ
الص َدقَات َوالذ َ
فَـيس َخرو َن ِم ْنـهم س ِخر هللا ِم ْنـهم وَهلم ع َذ ِ
يم [التوبة.]79:
ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ُْ َ ٌ
اب أَل ٌ
َْ ُ
مث إن كانوا يستهزئون هبم من أجل ما هم عليه من الشرع ،فإن استهزاءهم هبم استهزاء ابلشريعة،

واَّلستهزاء ابلشريعة كفر ،أما إذا كانوا يستهزئون هبم يعنون أشخاصهم ،وزيهم بقطع النظر عما هم
عليه من اتباع السنة فإهنم َّل يكفرون بذلك؛ ألن اإلنسان قد يستهزئ ابلشخص نفسه بقطع النظر
عن عمله وفعله لكنهم على خطر عظيم) ( .)7نواقض اإلْيان القولية والعملية لعبد العزيز بن حممد

بن علي العبد اللطيف– ص441
_________

((( ))]10671[ )1الفتاوى البزازية هبامش الفتاوى العاملكريية)) ()337 /6
( ))]10672[ )2املخراق - :املنديل يلف ليضرب به ,انظر(( :خمتار الصحاح)) (ص )173
((( ))]10673[ )3البحر الرائق)) (.)132 /5
((( ))]10674[ )4البحر الرائق)) (.)134 /5
((( ))]10675[ )5األشباه والنظائر)) (ص .)191

((( ))]10676[ )6شرح الفقه األكرب)) (ص  )262 – 260ابختصار ،وانظر ((هتذيب ألفاظ
الكفر)) حملمد إمساعيل الرشيد (ص )26

((( ))]10677[ )7اجملموع الثمني)) ( ،)65 /1وانظر ((األجوبة املفيدة ملهمات العقيدة))
للدوسري (ص  ،)63و ((املنافقون يف القرآن)) لعبدالعزيز احلميدي (ص )384

()61/7

املطلب األول :ترك الصالة هتاوَن وكسال
من تعمد ترك الصالة هتاوَنً وكسالً ،هل هو كافر أو مسلم؟ فيه قوَّلن ،وهذه املسألة حمل خالف
طويل بني أهل العلم، ........ ،

القول األول -:قال بتكفري اترك الصالة مجع من الصحابة رضي هللا عنهم ،والتابعني وكثري من أئمة
العلم وأهله.

يقول حممد بن نصر املروزي عن هذا القول :وهذا مذهب مجهور أصحاب احلديث.)1( .

ويقول ابن حزم( :فروينا عن عمر بن اخلطاب – رضي هللا عنه – ومعاذ بن جبل وابن مسعود

ومجاعة من الصحابة – رضي هللا عنهم – وعن ابن املبارك ،وأمحد بن حنبل ،وإسحاق بن راهويه
رمحة هللا عليهم ،وعن ْتام سبعة عشر رجالً من الصحابة ،والتابعني رضي هللا عنهم ،أن من ترك

صالة فرض عامداً ذاكراً حىت خيرج وقتها ،فإنه كافر ومرتد ،وهبذا يقول عبد هللا بن املاجشون
صاحب مالك ،وبه يقول عبد امللك بن حبيب األندلسي وغريه) (.)2

وقال ابن قدامة - :واختلفت الرواية هل يقتل لكفره أو حداً؟ فروي أنه يقتل لكفره كاملرتد ،فال
يغسل وَّل يكفن وَّل يدفن بني املسلمني ،وَّل يرثه أحد ،وَّل يرث أحداً ،اختارها أبو إسحاق بن

شاقال ،وابن حامد ،وهو مذهب احلسن ،والنخعي ،والشعيب ،وأيوب السختياين ،واألوزاعي ،وابن

املبارك ،ومحاد بن زيد ،وإسحاق ،وحممد بن احلسن .)3( ...

وقال النووي( :من تركها بال عذر تكاسالً وهتاوَنً فيأمث بال شك ،وجيب قتله إذا أصر ،وهل يكفر؟

فيه وجهان ،حكامها املصنف الشريازي وغريه ،أحدمها يكفر ،قال العبدري :وهو قول منصور الفقيه

من أصحابنا وحكاه املصنف يف كتابه يف اخلالف عن أيب الطيب بن سلمة من أصحابنا) (.)4

وقال ابن تيمية( :وإن كان التارك للصالة واحداً فقد قيل إنه يعاقب ابلضرب واحلبس حىت يصلي،
ومجهور العلماء على أنه جيب قتله إذا امتنع من الصالة بعد أن يستتاب ،فإن اتب وصلى ،وإَّل

قتل ،وهل يقتل كافراً أو مسلماً فاسقاً؟ فيه قوَّلن ،وأكثر السلف على أنه يقتل كافراً ،وهذا كله مع
اإلقرار بوجوهبا) (.)5

وأما القائلون بعدم تكفري اترك الصالة فكثري من الفقهاء.

قال ابن قدامة( :والرواية الثانية :يقتل حداً ،مع احلكم إبسالمه ،كالزاين احملصن ،وهذا اختيار أيب

عبد هللا ابن بطة ،وأنكر قول من قال إنه يكفر  ...وهذا قول أكثر الفقهاء ،وقول أيب حنيفة

ومالك ،والشافعي) (.)6

وقال النووي – عن هذا القول :وهو الصحيح املنصوص الذي قطع به اْلمهور .)7( .نواقض
اإلْيان القولية والعملية لعبد العزيز بن حممد بن علي العبد اللطيف -بتصرف  -ص457

(ينظر التفصيل يف الباب الثالث ،الفصل األول ،من الكتاب الثامن يف هذه املوسوعة)
_________

((( ))]10678[ )1تعظيم قدر الصالة)) ()636 /2
((( ))]10679[ )2الفصل)) ( ،)274 /3وانظر(( :احمللى)) ( ،)327 ،326 /2و ((الشريعة))
لآلجري (ص )135 - 133و ((اإلابنة الكربى)) َّلبن بطة ( ،)684 - 669 /2و ((التمهيد))
َّلبن عبد الرب (.)225 /4
((( ))]10680[ )3املغين)) ( ،)354 /3وانظر(( :اإلنصاف)) للمرداوي (.)405 ،404 /1

((( ))]10681[ )4اجملموع)) (.)17 /3

((( ))]10682[ )5جمموع الفتاوى)) ( ،)308 /28وانظر ،)360 ،359 /28( :وكتاب
((الصالة)) َّلبن القيم (ص ،)33و ((جامع العلوم واحلكم)) َّلبن رجب (.)147 /1

((( ))]10683[ )6املغين)) ( ،)355 /3وانظر(( :اإلنصاف)) للمرداوي (.)405 ،404 /1
((( ))]10684[ )7اجملموع)) ( ،)17 /3وانظر(( :طرح التثريب شرح التقريب)) للعراقي (/2
 ،)147و ((مقدمات ابن رشد)) (ص ،)101و ((التمهيد)) َّلبن عبد الرب (.)230 /4

()62/7

ْتهيد:
سنتحدث عن السحر وما يلحق به؛ ألنه يضاد اإلْيان وينافيه ،وهو حمل خالف بني أهل العلم هل
يعد كفراً أم َّل؟

ومما يؤكد أمهية هذا املوضوع وجود ظاهرة السحر أبنواعه املختلفة يف غالب األمم ،كما دل ذلك
ول إَِّلَّ قَالُوا س ِ
ك َما أَتَى الَّ ِذين ِمن قَـ ْبلِ ِهم ِمن َّر ُس ٍ
اح ٌر أ َْو َجمْنُو ٌن [الذارايت.]52:
قوله تعاىلَ - :ك َذلِ َ
َ
َ
ولذا يقول ابن تيمية( :اسم الساحر معروف يف مجيع األمم .)1( ) ...
فقد وجد السحر عند أهل فارس ،وعند قدماء املصريني ،وكذا يف اهلند ،وبالد اليوَنن ،كما أن

اليهود ملا احنرفوا فأعرضوا عن كتاب هللا تعاىل  ...أقبلوا على السحر ،واتبعوا ما تتلو الشياطني كما

قال سبحانه- :
ِ
ْك سلَيما َن وما َك َفر سلَيما ُن ولَ ِك َّن َّ ِ
واتَّـبـعواْ ما تَـ ْتـلُواْ َّ ِ
ِ
َّاس
الش ْياط َ
الشيَاط ُ
َ َُ َ
ني َعلَى ُمل ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ني َك َف ُرواْ يُـ َعل ُمو َن الن َ
ِ
الس ْح َر [ ....البقرة.]102 - 101:
يقول الشيخ السعدي – رمحه هللا ( :-ملا كان من العوائد القدسية واحلكمة اإلهلية أن من ترك ما
ينفعه وأمكنه اَّلنتفاع به ومل ينتفع ،ابتلي ابَّلشتغال ِبا يضره ،فمن ترك عبادة الرمحن ،ابتلي بعبادة

األواثن ،ومن ترك حمبة هللا وخوفه ورجاه ،ابتلي ِبحبة غري هللا وخوفه ورجائه ،ومن مل ينفق ماله يف
طاعة هللا أنفقه يف طاعة الشيطان ومن ترك الذل لربه ،ابتلي ابلذل للعبيد ،ومن ترك احلق ابتلي
ابلباطل.

كذلك هؤَّلء اليهود ملا نبذوا كتاب هللا اتبعوا ما تتلو الشياطني وختتلق من السحر .)2( ) ...

وابلفعل هؤَّلء اليهود ملا نبذوا كتاب هللا تعاىل ،واحنرفوا عن عبادة هللا وحده ،عوقبوا بعبادة الشيطان

عن طريق السحر ،فتعرضوا للخذَّلن واحلرمان ،وأنواع الضنك والشقاء يف الدنيا واآلخرة ،وقد أشار

إىل ذلك ابن تيمية بقوله-:

" إن الكثريين من أرابب السحر ممن يدخل يف الباطل اخلفي الدقيق ،وحيتاج إىل أعمال عظيمة،

وأفكار عميقة ،وأنواع من العبادات والزهادات والرايضات ،ومفارقة الشهوات والعادات ،مث آخر
أمرهم الشك ابلرمحن ،وعبادة الطاغوت والشيطان ،والفساد يف األرض ،والقليل منهم من ينال
غرضه ،الذي َّل يزيده من هللا إَّل بعداً ،وغالبهم حمروم مأثوم ،يتمىن الكفر والفسوق والعصيان ،وهو
َّل حيصل إَّل على نقل األكاذيب وْتىن الطغيان ،مساعون للكذب ،أكالون للسحت ،عليهم ذلة

املفرتين)3( .

ويف هذا العصر ،عصر التقدم املادي  ...تزداد ظاهرة السحر نفوذاً وانتشاراً ،فأكثر شعوب العامل

تقدماً مادايً جتري فيها طقوس السحر على نطاق واسع وبطرق متنوعة كأمريكا وفرنسا وأملانيا ،بل إن
السحر قد واكب هذا التطور املادي ،فأقيمت اْلمعيات واملعاهد لتعليم السحر سواء عن طريق

اَّلنتظام ،أو اَّلنتساب ،كما نظمت املؤْترات والندوات يف هذا اجملال.
إضافة إىل ذلك فإن بالد املسلمني – عموماً – تنتشر فيها مظاهر السحر وأنواعه بسبب ضعف

اإلْيان ابهلل تعاىل ،وظهور اْلهل أبحكام الشريعة ،وسذاجة الكثري من املسلمني وجهلهم حبل هؤَّلء

السحرة املشعوذين ،وتعطيل أحكام هللا تعاىل يف هؤَّلء السحرة ()4

 - 2السحر يف لغة العرب هو كل ما لطف مأخذه ودق ،وأصل السحر :صرف الشيء عن حقيقته
إىل غريه ،وسحره ِبعىن خدعه ،وسحره بكالمه :استماله برقته ،وحسن تركيبه (.)5
وأما تعريفه اصطالحاً فإن السحر ليس نوعاً واحداً ْيكن حده حبد ْييزه عن غريه وقد أشار الشافعي
رمحه هللا إىل ذلك بقوله( :والسحر اسم جامع ملعان خمتلفة) ( .)6نواقض اإلْيان القولية والعملية

لعبد العزيز بن حممد بن علي العبد اللطيف -بتصرف – ص499 :

_________

((( ))]10685[ )1النبوات)) (ص  ،)272وانظر ((أتويل خمتلف احلديث)) َّلبن قتيبة (ص
 )210حممد األصفر.

((( ))]10686[ )2تفسري السعدي)) (.)118 /1
((( ))]10687[ )3درء تعارض العقل والنقل)) ( )63 ،62 /5ابختصار يسري ،وانظر ((جمموع

الفتاوى)) (.)385 - 384 /29

( ))]10688[ )4انظر ملعرفة أحوال السحرة يف هذا العصر ((عامل السحر والشعوذة)) لعمر
األشقر (ص  ،)68– 55و ((تكملة اجملموع)) حملمد املطيعي ( )91 ،90 /21و ((السحر

واجملتمع)) لسامية الساعايت ،و ((العرافون الدجالون)) لياسني العجرمي

( ))]10689[ )5انظر ((اللسان)) ( ،)348 /4و ((املصباح املنري)) (ص  ،)317و ((ترتيب
القاموس احمليط)) ( ،)528 /2و ((خمتار الصحاح)) (ص .)288
((( ))]10690[ )6األم)) (.)391 /1

()63/7

أوَّلً :تعريف السحر لغةً وشرعاً
الس َحر آلخر الليل ،ألن األفعال اليت تقع فيه تكون
السحر لغة :ما خفي ولطف سببه ،ومنه مسي َّ

خفية ،وكذلك مسي السحور ،ملا يؤكل يف آخر الليل ،ألنه يكون خفياً ،فكل شيء خفي سببه يسمى

سحراً.
وأما يف الشرع ،فإنه ينقسم إىل قسمني:

األول :عقد ورقي ،أي :قراءات وطالسم يتوصل هبا الساحر إىل استخدام الشياطني فيما يريد به
آرين بِ ِه ِمن أَح ٍد إَِّلَّ إبِِ ْذ ِن ِ
هللا [البقرة.]102 :
ضرر املسحور ،لكن قد قال هللا تعاىلَ :وَما ُهم بِ َ
ْ َ
ضَِ
الثاين :أدوية وعقاقري تؤثر على بدن املسحور وعقله وإرادته وميله ،فتجده ينصرف وْييل ،وهو ما

يسمى عندهم ابلصرف والعطف.

فيجعلون اإلنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى ،حىت يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء،

والصرف ابلعكس من ذلك.

فيؤثر يف بدن املسحور إبضعافه شيئاً فشيئاً حىت يهلك.

ويف تصوره أبن يتخيل األشياء على خالف ما هي عليه.

ويف عقله ،فرِبا يصل إىل اْلنون والعياذ ابهلل .القول املفيد على كتاب التوحيد حملمد بن صاحل بن
عثيمني – بتصرف 5 /2 -
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اثنياً :حكم السحر

أوَّلً :السحر ينقسم إىل قسمني:

 شرك ،وهو األول الذي يكون بواسطة الشياطني ،يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على املسحور. -عدوان ،وفسق وهو الثاين الذي يكون بواسطة األدوية والعقاقري وحنوها.

اثنياً :ابلتقسيم الذي ذكر نتوصل إىل مسألة مهمة ،وهي :هل يكفر الساحر أو َّل يكفر؟
اختلف يف هذا أهل العلم:
فمنهم من قال :إنه يكفر.
ومنهم من قال :إنه َّل يكفر.

ولكن التقسيم السابق الذي ذكرَنه يتبني به حكم هذه املسألة ،فمن كان سحره بواسطة الشيطان،
فإنه يكفر ألنه َّل يتأتى ذلك إَّل ابلشرك غالباً ،لقوله تعاىل :واتَّـبـعواْ ما تَـ ْتـلُواْ َّ ِ
ني عَلَى مل ِ
ْك
الشيَاط ُ
ُ
َ َُ َ
سلَيما َن وما َك َفر سلَيما ُن ولَ ِك َّن َّ ِ
اطني َك َفرواْ يـعلِمو َن النَّاس ِ
الس ْح َر َوَما أُن ِز َل َعلَى ال َْملَ َك ْ ِ
ني بِبَابِ َل
الش ْي َ ُ ُ َ ُ
ُ ْ َ ََ َ ُ ْ َ َ
َ
ِ ِِ
ضِ
ين
َح ٍد َح َّىت يَـ ُقوَّلَ إِ َّمنَا َْحن ُن فِ ْتـنَةٌ فَالَ تَ ْك ُف ْر  ...إىل قولهَ :وَما ُهم بِ َ
ار َ
ار َ
وت َوَما يُـ َعل َمان م ْن أ َ
وت َوَم ُ
َه ُ
آر َ
ض مرهم وَّلَ ين َفعهم ولََق ْد علِمواْ لَم ِن ا ْش َرتاه ما لَه ِيف ِ
ِ ِ
بِ ِه ِمن أ ٍ
اآلخ َرةِ ِم ْن
َُ َ ُ
ْ َ
َحد إَِّلَّ إبِِ ْذن هللا َويَـتَـ َعلَّ ُمو َن َما يَ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ
َخالَ ٍق [البقرة ،]102:وأما قتل الساحر ،فإن كان سحره ابألدوية والعقاقري وحنومها ،فال يكفر،

ولكن يعترب عاصياً معتدايً.
وأما قتل الساحر ،فإن كان سحره كفراً ،قُتِل قتل ردة ،إَّل أن يتوب على القول بقبول توبته ،وهو
الصحيح ،وإن كان سحره دون الكفر ،قُتِل قتل الصائل ،أي :قتل لدفع أذاه وفساده يف األرض،
وعلى هذا يرجع يف قتله إىل اجتهاد اإلمام وظاهر النصوص  ...أنه يقتل بكل حال ،فاملهم أن

السحر يؤثر بال شك ،لكنه َّل يؤثر بقلب األعيان إىل أعيان أخرى ،ألنه َّل يقدر على ذلك إَّل هللا ـ
عز وجل ـ ،وإمنا خييل إىل املسحور أن هذا الشيء انقلب وهذا الشيء حترك أو مشى وما أشبه ذلك،
كما جرى ملوسى عليه الصالة والسالم أمام سحرة آل فرعون ،حيث كان خييل إليه من سحرهم أهنا

تسعى ...

قوله( :حد الساحر ضربة ابلسيف) .حده يعين :عقوبته احملددة شرعاً.
وظاهره أنه َّل يكفر ،ألن احلدود تطهر احملدود من اإلمث.
والكافر إذا قتل على ردته ،فالقتل َّل يطهره.

وهذا حممول على ما سبق :أن من أقسام السحر ما َّل خيرج اإلنسان عن اإلسالم ،وهو ما كان

ابألدوية والعقاقري اليت توجب الصرف والعطف وما أشبه ذلك.

قوله( :ضربة ابلسيف) .روي ابلتاء بعد الباء ،وروي ابهلاء ،وكالمها صحيح ،لكن األوىل أبلغ ،ألن

التنكري وصيغة الوحدة يدَّلن على أهنا ضربة قوية قاضية.
ويف (صحيح البخاري) عن جبالة بن عبدة ،قال(( :كتب عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه :أن اقتلوا

كل ساحر وساحرة)) .قال(( :فقتلنا ثالث سواحر)) (.)1

هذا كناية عن القتل ،وليس معناه أن يضرب ابلسيف مع ظهره مصفحاً ....
وهذا القتل هل هو حد أم قتله لكفره؟

حيتمل هذا وهذا بناء على التفصيل السابق يف كفر الساحر ،ولكن بناء على ما سبق من التفصيل

نقول :من خرج به السحر إىل الكفر فقتله قتل ردة ،ومن مل خيرج به السحر إىل الكفر فقتله من ابب
دفع الصائل جيب تنفيذه حيث رآه اإلمام.

_________

( ))]10691[ )1رواه أبو داود ( , )3043وأمحد ( , )1657( )190 /1وأبو يعلى يف

((املسند)) ( , )166 /2والشافعي يف ((املسند)) ( , )383 /1وابن أيب شيبة يف ((املصنف)) (/5

 , )562والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )136 /8واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال

الشافعي يف ((السنن الكربى للبيهقي)) ( :)189 /9متصل اثبت ,وقال أمحد شاكر يف ((مسند

أمحد)) ( :)123 /3إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح أيب داود)).

()65/7

واحلاصل :أنه جيب أن تقتل السحرة ،سواء قلنا بكفرهم أم مل نقل ،ألهنم ْيرضون ويقتلون ،ويفرقون
بني املرء وزوجه ،وكذلك ابلعكس ،فقد يعطفون فيؤلفون بني األعداء ،ويتوصلون إىل أغراضهم ،فإن

بعضهم قد يسحر أحداً ليعطفه إليه وينال مأربه منه ،كما لو سحر امرأة ليبغي هبا ،وألهنم كانوا

يسعون يف األرض فساداً ،فكان واجباً على ويل األمر قتلهم بدون استتابة مادام أنه لدفع ضررهم
وفظاعة أمرهم ،فإن احلد َّل يستتاب صاحبه ،مىت قبض عليه وجب أن ينفذ فيه احلد.

وصح عن حفصة رضي هللا عنها( ،أهنا أمرت بقتل جارية هلا سحرهتا ،فقتلت) ( .)1وكذلك صح عن

جندب ( .)2قال أمحد :عن ثالثة من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم.
قوله( :قال أمحد عن ثالثة من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم).

وهم :عمر ،وحفصة ،وجندب اخلري ،أي :صح قتل الساحر عن ثالثة من أصحاب النيب صلى هللا
عليه وسلم.

والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية ،ألهنم يسعون يف األرض فساداً ،وفسادهم من أعظم الفساد،
فقتلهم واجب على اإلمام ،وَّل جيوز لإلمام أن يتخلف عن قتلهم ،ألن مثل هؤَّلء إذا تركوا وشأهنم

انتشر فسادهم يف أرضهم ويف أرض غريهم ،وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم ،وارتدع الناس عن

تعاطي السحر .القول املفيد على كتاب التوحيد حملمد بن صاحل بن عثيمني – بتصرف 5 /2 -
وقال ابن هبرية( :اختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله ،فقال أبو حنيفة ومالك وأمحد - :يكفر

بذلك  ،إَّل أن من أصحاب أيب حنيفة من فصل ذلك ،فقال إن تعلمه ليتقه أو ليتجنبه فال يكفر
بذلك ،وإن تعلمه معتقداً ْلوازه أو معتقداً أنه ينفعه فإنه يكفر ،ومل ير اإلطالق ،وإن اعتقد أن

الشياطني تفعل ما يشاء فهو كافر ،وقال الشافعي - :إذا تعلم السحر قلنا له صف سحرك ،فإن
وصف ما يوجب الكفر ِبثل ما اعتقد أهل اببل من التقرب إىل الكواكب السبعة ،وأهنا تفعل ما

يلتمس منها فهو كافر ،وإن كان َّل يوجب الكفر ،فإن اعتقد إابحته فهو كافر) (.)3
أما القائلون بتكفري الساحر ،فنورد أمثلة من أقواهلم على النحو التايل-:

...

_________

( ))]10692[ )1رواه مالك يف ((املوطأ)) ( , )871 /2والشافعي يف ((املسند)) (, )383 /1
والطرباين ( , )187 /23وابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( , )453 /5واحلديث صححه ابن القيم
يف ((زاد املعاد)) ( , )57 /5وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ([ :)283 /6هو] من رواية

إمساعيل بن عياش عن املدنيني وهي ضعيفة وبقية رجاله ثقات.

( ))]10693[ )2رواه الرتمذي ( )1460والطرباين ( , )161 /2واحلاكم (, )401 /4

والدارقطين ( , )141 /3والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )139 /8قال الرتمذي َّل نعرفه إَّل
مرفوعا من هذا الوجه وإمساعيل بن مسلم املكي يضعف يف احلديث والصحيح عن جندب موقوف,

وقال ابن عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) ([ :)462 /1فيه] إمساعيل بن مسلم أحاديثه غري
حمفوظة عن أهل احلجاز والبصرة والكوفة إَّل أنه ممن يكتب حديثه ,وقال البيهقي يف ((السنن

الكربى))[ :فيه] إمساعيل بن مسلم ضعيف ,وقال ابن عبد الرب يف ((اَّلستذكار)) (:)163 /7
مرسل وليس ابلقوي ،انفرد به إمساعيل بن مسلم عن احلسن ,وضعفه ابن العريب يف ((عارضة

األحوذي)) ( , )427 /3وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)247 /10يف إسناده ضعف,
وضعفه األلباين يف ((السلسلة الضعيفة)) (.)1446

((( ))]10694[ )3اإلفصاح عن معاين الصحاح)) ( ،)226 /2وانظر ((احمللى)) َّلبن حزم (/13
 ،)469و ((تفسري القرطيب)) (.)48 - 47 /2
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يقول الدردير املالكي( :فقول اإلمام رضي هللا عنه - :إن تعلم السحر وتعليمه كفر ،وإن مل يعمل به،
ظاهر يف الغاية إذ تعظيم الشياطني ونسبة الكائنات إليها َّل يستطيع عاقل يؤمن ابهلل أن يقول فيه:

إنه ليس بكفر) (.)1

وقال اخلرشي( :واملشهور أن تعلم السحر كفر ،وإن مل يعمل به) (.)2
وقال ابن قدامة( :إن تعلم السحر وتعليمه حرام َّل نعلم فيه خالفاً بني أهل العلم ،قال أصحابنا:

ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد حترْيه أو إابحته ،وروي عن اإلمام أمحد ما يدل على أنه َّل

يكفر (.)4( ))3

وقال مرعي الكرمي( :فساحر يركب املكنسة فتسري به يف اهلواء ،أو يدعي أن الكواكب ختاطبه كافر،

كمعتقد حلهَّ ،ل من يسحر أبدوية وتدخني وسقي شيء يضر ،ويعزر بليغاً) (.)5

وجاء يف اإلنصاف( :الساحر الذي يركب املكنسة ،فتسري به يف اهلواء وحنوه ،كالذي يدعي أن
الكواكب ختاطبه يكفر ويقتل ،هذا املذهب ،وعليه مجاهري األصحاب  ...وعنهَّ :ل يكفر ..

فأما الذي يسحر ابألدوية ،والتدخني ،وسقي شيء يضر ،فال يكفر وَّل يقتل ،ولكن يعزر .هذا

املذهب .)6( ) ...

وأما الفريق اآلخر ،فهذا اإلمام الشافعي – رمحه هللا – يقول( :والسحر اسم جامع ملعان خمتلفة،

فيقال للساحر صف السحر الذي تسحر به ،فإن كان ما يسحر به كالم كفر صريح استتيب منه،

فإن اتب وإَّل قتل وأخذ ماله فيئاً ،وإن كان ما يسحر به كالماً َّل يكون كفراً ،وكان غري معروف ومل
يضر به أحد هني عنه ،فإن عاد عزر ،وإن كان يعمل عمالً إذا عمله قُتِل املعمول به ،وقال عمدت
قتله ،قتل به قوداً ،إَّل أن يشاء أولياؤه أن أيخذوا ديته .)7( ) ...

وإذا أتملنا القولني فال اختالف معنوي بينهما ،فعند التفصيل يزول اإلشكال وجتتمع األدلة ،وكما

قال الشيخ سليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب – رمحهم هللا – (وعند التحقيق ليس بني
القولني اختالف ،فإن من مل يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك بل َّل أييت السحر الذي
من قبل الشياطني إَّل ابلشرك وعبادة الشيطان والكواكب ،وهلذا مساه هللا كفراً يف قوله - :إِ َّمنَا َْحن ُن
فِ ْتـنَةٌ فَالَ تَ ْك ُف ْر [البقرة]102:
وأما سحر األدوية والتدخني وحنوه فليس بسحر ،وإن مسي سحراً فعلى سبيل اجملاز كتسمية القول
البليغ والنميمة سحراً ،ولكنه يكون حراماً ملضرته ،ويعزر من يفعله تعزيراً بليغاً) (.)8
_________

((( ))]10695[ )1حاشية الدسوقي على الشرح الكبري)) ( ،)302 /4وانظر ((الشرح الصغري))
( ،)146 /4و ((بلغة السالك)) (.)146 /6

((( ))]10696[ )2اخلرشي على خمتصر خليل)) (.)63 /7

( ))]10697[ )3غالب الرواايت عن اإلمام أمحد تنص على قتل الساحر ،ومنها رواايت تنص
على كفره ورواايت أخرى َّل تكفره انظر(( :املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة))
()107 – 101 ،69 ،60 /2

((( ))]10698[ )4املغين)) ()150 /8
((( ))]10699[ )5غاية املنتهى)) ( )344 /3وانظر ((املبدع)) ( ،)188 /9و ((شرح منتهى
اإلرادات)) (.)394 /3

((( ))]10700[ )6اإلنصاف)) للمرداوي ( )350 ،349 /10ابختصار
((( ))]10701[ )7األم)) (.)392 ،391 /1

((( ))]10702[ )8وتيسري العزيز احلميد)) (ص )384 :ابختصار.
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وقال الشنقيطي( :التحقيق يف هذه املسألة هو التفصيل ،فإن كان السحر مما يعظم فيه غري هللا
كالكواكب واْلن وغري ذلك مما يؤدي إىل الكفر فهو كفر بال نزاع ،ومن هذا النوع سحر هاروت

وماروت املذكور يف سورة البقرة فإنه كفر بال نزاع ،كما دل عليه قوله تعاىلَ - :وَما َك َف َر ُسلَْي َما ُن
ولَ ِك َّن َّ ِ
اطني َك َفرواْ يـعلِمو َن النَّاس ِ
الس ْح َر [البقرة , ]102 :وإن كان السحر َّل يقتضي الكفر
الش ْي َ ُ ُ َ ُ
َ
َ
كاَّلستعانة خبواص بعض األشياء من دهاَنت وغريها ،فهو حرام حرمة شديدة ،ولكنه َّل يبلغ

بصاحبه الكفر) (.)1

ولإلمام النووي رمحه هللا تعاىل عبارة جامعة يف حكم السحر حيث قال- :

(قد يكون (السحر) كفراً ،وقد َّل يكون كفراً بل معصيته كبرية ،فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي

الكفر كفر ،وإَّل فال ،وأما تعلمه وتعليمه فحرام فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر وإَّل فال ،وإذا مل
يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر واستتيب .)2( ) ...

وإن السحر الذي يعد كفراً ،قد يقع قوَّلً ابللسان ،أو اعتقاداً ابلقلب ،أو عمالً ابْلوارح ،ونورد
أمثلة على ذلك:

فمنه السحر الذي َّل يتأتى إَّل عن طريق الشياطني ،كأن يستغيث هبم ،ويدعوهم فيما َّل يقدر عليه

إَّل هللا تعاىل ،وينطق بكلمة الكفر من أجل رضاهم واَّلستمتاع هبم ،أو يعتقد نفعهم وضرهم بغري إذن
هللا تعاىل ،أو يذبح لتلك الشياطني وحنوهم ويتقرب إليهم ،أو يهني ما أوجب هللا تعظيمه من الكتاب

العزيز وغريه ،أو يدعي لنفسه أو لشياطينه علم الغيب ومشاركة هللا يف ذلك.

 - 4وأما وجه كون هذا السحر كفراً فذلك لعدة اعتبارات منها-:
ْك سلَيما َن وما َك َفر سلَيما ُن ولَ ِك َّن َّ ِ
(أ) قوله تعاىل - :واتَّـبـعواْ ما تَـ ْتـلُواْ َّ ِ
ِ
ني
الش ْياط َ
الشيَاط ُ
َ َُ َ
ني َعلَى ُمل ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ِ ِِ
َك َفرواْ يـعلِمو َن النَّاس ِ
الس ْحر وَما أُن ِز َل َعلَى الْملَ َك ْ ِ ِ ِ
َح ٍد َح َّىت
ار َ
ار َ
وت َوَما يُـ َعل َمان م ْن أ َ
وت َوَم ُ
ني ببَاب َل َه ُ
َ
َ َ
ُ َُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضِ
ين بِ ِه م ْن
ني ال َْم ْرء َوَزْو ِج ِه َوَما ُهم بِ َ
يَـ ُقوَّلَ إِ َّمنَا َْحن ُن ف ْتـنَةٌ فَالَ تَ ْك ُف ْر فَـيَـتَـ َعلَّ ُمو َن م ْنـ ُه َما َما يُـ َف ِرقُو َن بِه بَ ْ َ
آر َ
ض مرهم وَّلَ ين َفعهم ولََق ْد علِمواْ لَم ِن ا ْش َرتاه ما لَه ِيف ِ
ِ ِ
أ ٍ
اآلخ َرةِ ِم ْن َخالَ ٍق
َُ َ ُ
َ
َحد إَِّلَّ إبِِ ْذن هللا َويَـتَـ َعلَّ ُمو َن َما يَ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ
ِِ
ِ
س ُه ْم لَ ْو َكانُواْ يَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة.]103 - 102:
س َما َش َرْواْ به أَن ُف َ
َولَب ْئ َ
فيستدل هبذه اآلايت على كفر الساحر من وجوه-:
 - 1قوله تعاىل - :وما َك َفر سلَيما ُن ولَ ِك َّن ا َّ ِ
اطني َك َفرواْ يـعلِمو َن النَّاس ِ
الس ْح َر
لش ْي َ ُ ُ َ ُ
ََ َ ُ ْ َ َ
َ
فظاهر هذا أهنم إمنا كفروا بتعليمهم السحر؛ ألن ترتيب احلكم على الوصف يشعر بعليته ،فصرحت

اآلية بكفر الشياطني منوطاً بتعليم السحر للناس (.)3
ض مرهم وَّلَ ين َفعهم ولََق ْد علِمواْ لَم ِن ا ْش َرتاه ما لَه ِيف ِ
اآلخ َرةِ ِم ْن
َُ َ ُ
 - 2قوله تعاىلَ - :ويَـتَـ َعلَّ ُمو َن َما يَ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ
َخالَ ٍق يعين من حظ وَّل نصيب.

يقول الشيخ حافظ احلكمي – يف ذلك –( :وهذا الوعيد مل يطلق إَّل فيما هو كفر َّل بقاء لإلْيان

معه ،فإنه ما من مؤمن إَّل ويدخل اْلنة ،وكفى بدخول اْلنة خالقاً ،وَّل يدخل اْلنة إَّل نفس مؤمنة)

(.)4

_________

((( ))]10703[ )1أضواء البيان)) (.)456 /4
((( ))]10704[ )2صحيح مسلم ابلنووي)) ()176 /14
( ))]10705[ )3انظر(( :تفسري القرطيب)) ((( ،)43 /2فتح الباري)) ( ،)225 /10و

((الزواجر)) َّلبن حجر اهليتمي (ص  ،)104و ((معارج القبول)) للحكمي (،)516 – 514 /1

وكتاب ((السحر)) للحمد (ص )158
((( ))]10706[ )4معارج القبول)) ( ،)517 /1وانظر ((أضواء البيان)) للشنقيطي (.)442 /4
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 - 3قوله تعاىل - :ولَو أ ََّهنُم آمنُواْ واتَّـ َقوا لَمثُوبةٌ ِمن ِع ِ
ند َّ
ري ..
ْ َ َ ْ
َْ ْ َ
اَّلل َخ ٌْ

يقول اْلصاص – عن هذه اآلية ( :-فجعل ضد هذا اإلْيان فعل السحر؛ ألنه جعل اإلْيان يف

مقابلة فعل السحر ،وهذا يدل على أن الساحر كافر ،فإذا ثبت كفره ،فإن كان مسلماً قبل ذلك،

فقد كفر بفعل السحر ،فاستحق القتل) (.)1
آمنُواْ واتَّـ َق ْوا  ..من ذهب إىل تكفري الساحر) (.)2
يقول ابن كثري( :وقد استدل بقوله َولَ ْو أ ََّهنُ ْم َ
ويقول احلكمي – عن هذا الدليل ( :-وهذا من أصرح األدلة على كفر الساحر ،ونفي اإلْيان عنه
ابلكلية ،فإنه َّل يقال للمؤمن املتقي :ولو أنه آمن واتقى ،وإمنا قال تعاىل ذلك ملن كفر ،وفجر،

وعمل ابلسحر ،واتبعه ،وخاصم به رسوله ،ونبذ الكتاب وراء ظهره) (.)3
الس ِ
ث أَتَى [طه]69:
(ب) قوله تعاىلَ - :وَّل يُـ ْفلِ ُح َّ
اح ُر َح ْي ُ
ومما قاله الشنقيطي – رمحه هللا – يف هذه اآلية-:

الس ِ
اح ُر
(إن الفعل يف سياق النفي من صيغ العموم  ...فقوله تعاىل يف هذه اآلية الكرْية َوَّل يُـ ْفلِ ُح َّ
ث
ث أَتَى اآلية يعم نفي مجيع أنواع الفالح عن الساحر ،وأكد ذلك ابلتعميم يف األمكنة بقوله َح ْي ُ
َح ْي ُ
أَتَى وذلك دليل على كفره؛ ألن الفالح َّل ينفى ابلكلية نفياً عاماً إَّل عمن َّل خري فيه وهو الكافر.
ويدل على ذلك أنه عرف ابستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة َّل يفلح يراد هبا الكافر كقوله
الس َم َاوات َوَما ِيف األ َْر ِ
ض إِ ْن
ين لَهُ َما ِيف َّ
تعاىل يف سورة يونس - :قَالُواْ َّاختَ َذ هللاُ َولَ ًدا ُس ْب َحانَهُ ُه َو الْغَِ م
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
ٍِ
ب َّلَ
ين يَـ ْف َرتُو َن َعلَى هللا الْ َكذ َ
عن َد ُكم من ُس ْلطَان هبَ َذا أَت ُقولُو َن َعلَى هللا َما َّلَ تَـ ْعلَ ُمو َن قُ ْل إِ َّن الذ َ
يُـ ْفلِ ُحو َن [يونس.]70 – 68:
ِ
ِ ِ
ب ِِب َايتِِه إِنَّهُ َّلَ يُـ ْفلِ ُح الظَّالِ ُمو َن [األنعام:
رتى َعلَى هللا َكذ ًاب أ َْو َك َّذ َ
وقوله يف األنعامَ :وَم ْن أَظْلَ ُم ممَّ ِن افْ ََ
.)4( )]21

(ج) أن النيب صلى هللا عليه وسلم قرن السحر ابلشرك ،ويف بعض األحاديث مساه شركاً ،وحكم

صلى هللا عليه وسلم ابلكفر على من أتى ساحراً فصدقه ،كما تربأ صلى هللا عليه وسلم من الساحر

واملسحور.

فعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( - :اجتنبوا السبع املوبقات قالوا اي

رسول هللا وما هن؟ قال :الشرك ابهلل والسحر  ..احلديث)) (" )5

وعنه رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( -:من عقد عقدة مث نفث فيها فقد
سحر ،ومن سحر فقد أشرك ،ومن تعلق شيئاً وكل إليه)) (.)6

_________

((( ))]10707[ )1أحكام القرآن)) (.)53 /1
((( ))]10708[ )2تفسري ابن كثري)) (.)137 /1
((( ))]10709[ )3معارج القبول)) (.)518 /1

((( ))]10710[ )4أضواء البيان)) ( )443 – 441 /4ابختصار ،وانظر ((جمموع الفتاوى))
َّلبن تيمية (.)193 /35

( ))]10711[ )5رواه البخاري ( , )2766ومسلم (.)89
( ))]10712[ )6رواه النسائي ( , )112 /7والطرباين يف ((األوسط)) ( , )127 /2قال ابن

عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) ([ :)551 /5فيه] عباد املنقري هو ممن يكتب حديثه ,وقال املزي
يف ((هتذيب الكمال)) ([ :)429 /9فيه] عباد بن ميسرة قال حيىي بن معني ليس به أبس وقال أبو
داود ليس ابلقوي ,وقال الذهيب يف ((ميزان اَّلعتدال)) (َّ :)378 /2ل يصح للني عباد بن ميسرة

وانقطاعه ,وقال األلباين يف ((ضعيف النسائي)) :ضعيف لكن مجلة التعليق ثبتت يف احلديث.
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وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال - :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن
الرقى والتمائم والتولة شرك)).)1( .

(والتولة ضرب من السحر ،قال األصمعي - :وهو الذي حيبب املرأة إىل زوجها) (.)2
وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال(( - :من أتى عرافاً ،أو ساحراً ،أو كاهناً فسأله فصدقه

ِبا يقول ،فقد كفر ِبا أنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم)).)3( .

وعن عمران بن حصني رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ليس منا من تطري
أو تطري له ،أو تكهن أو تكهن له ،أو سحر أو سحر له  )) ..احلديث ()4

(د) أن الصحابة رضي هللا عنهم أمروا بقتل أولئك السحرة ،وقد تقرر شرعاً أن دماء املسلمني

حمظورة إَّل ما استثناه الشرع لقوله صلى هللا عليه وسلم ((َّل حيل دم امريء مسلم إَّل إبحدى ثالث:

الثيب الزاين ،والنفس ابلنفس ،والتارك لدينه املفارق للجماعة)).)5( .

وليس الساحر زانياً حمصناً ،وَّل قاتل نفس ،فتعني أن يكون كافراً مرتداً.
يقول ابن تيمية( :أكثر العلماء على أن الساحر كافر جيب قتله ،وقد ثبت قتل الساحر عن عمر بن

اخلطاب ،وعثمان بن عفان ،وحفصة بنت عمر ،وعبد هللا بن عمر ،وجندب بن عبدهللا .)6( ) ...
فمن هذه اآلاثر ما جاء (عن جبالة بن عبدة ( )7أنه قال( :كتب عمر بن اخلطاب أن اقتلوا كل

ساحر وساحرة .قال :فقتلنا ثالث سواحر).))8( .

_________

( ))]10713[ )1رواه أبو داود ( , )3883وابن ماجه ( , )3530وأمحد ()3615( )381 /1
 ,والطرباين ( , )213 /10واحلاكم ( , )463 /4واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال احلاكم هذا

حديث صحيح اإلسناد على شرط الشيخني ومل خيرجاه ,ووافقه الذهيب ,وقال أمحد شاكر يف ((مسند

أمحد)) ( :)219 /5إسناده حسن ,وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)2972إسناده

صحيح.

( ))]10714[ )2انظر ((شرح السنة)) للبغوي ()158 /12

( ))]10715[ )3رواه أبو يعلى يف ((املسند)) ( , )280 /9والطرباين يف ( , )76 /10والبيهقي
يف ((السنن الكربى)) ( , )136 /8قال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)90 /4إسناده جيد,
وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)118 /5رجاله رجال الصحيح خال هبرية بن مرمي وهو ثقة,
وقال األلباين يف ((صحيح الرتغيب والرتهيب)) ( :)98 /3صحيح موقوف.

( ))]10716[ )4رواه البزار ( , )426 /8والطرباين ( , )162 /18وقال البزار :روي بعضه من

غري وجه [وفيه] أبو محزة العطار َّل أبس به ,وقال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) (:)88 /4

إسناده جيد ,وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)103 /5فيه إسحاق بن الربيع العطار وثقه أبو
حامت وضعفه عمرو بن علي وبقية رجاله ثقات ,وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (:)2195

صحيح ِبجموع طرقه.

( ))]10717[ )5رواه البخاري ( , )6878ومسلم ( , )1676واللفظ له.

((( ))]10718[ )6جمموع الفتاوى)) ( ،)384 /29وانظر ((املنتقى)) للباجي ( ،)117 /7و
((املغين)) َّلبن قدامة ()153 /8
( ))]10719[ )7جبالة بن عبدة التميمي البصري ،كان كاتباً ْلزء بن معاوية يف خالفة عمر ،وثقه
مجع من العلماء وقد أدرك النيب صلى هللا عليه وسلك ومل يره .انظر ((هتذيب التهذيب)) (/1

 ،)417و ((اإلصابة)) (.)339 /1

( ))]10720[ )8رواه أبو داود ( , )3043وأمحد ( , )1657( )190 /1والشافعي يف
((املسند)) ( , )383 /1وأبو يعلى يف ((املسند)) ( , )166 /2وابن أيب شيبة يف ((املصنف)) (/5

 , )562والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )136 /8واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال

الشافعي يف ((السنن الكربى للبيهقي)) ( :)189 /9متصل اثبت ,وقال أمحد شاكر يف ((مسند
أمحد)) ( :)123 /3إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح أيب داود)).
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يقول ابن قدامة – معلقاً على هذا األثر( :وهذا اشتهر فلم ينكر ،فكان إمجاعاً).
وعن ابن عمر رضي هللا عنهما ،قال إن أم املؤمنني حفصة رضي هللا عنها سحرهتا جارية هلا ،فأقرت
ابلسحر ،وأخرجته ،فقتلتها ،فبلغ ذلك عثمان رضي هللا عنه فغضب ،فأاته ابن عمر رضي هللا عنه،
فقال :جاريتها سحرهتا أقرت ابلسحر وأخرجته ،قال :فكف عثمان رضي هللا عنه ،قال إمنا كان

غضبه لقتلها إايها بغري أمره (.)1

وعن جندب اخلري رضي هللا عنه قال( :حد الساحر ضربة ابلسيف) (.)2
وقتل جندب بن عبد هللا البجلي رضي هللا عنه ساحراً كان عند الوليد بن عقبه (.)3

وأما ما ورد عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنهما عندما ابعت جارية مدبرة سحرهتا ،فيحمل على

أن سحرها من قبيل األدوية الضارة ،والتدخينات املؤذية ،كي ْتوت أم املؤمنني ،فيتحقق عتقها ،ولذا
أمرت عائشة رضي هللا عنها بعقاب تلك اْلارية بنقيض قصدها ،كما هو ظاهر يف احلديث التايل-:

فعن عمرة قالت(( - :اشتكت عائشة فطال شكواها ،فقدم إنسان املدينة يتطبب فذهب بنو أخيها
يسألونه عن وجعها ،فقال :وهللا إنكم تنعتون نعت امرأة مطبوبة ( ،)4قال هذه امرأة مسحورة

سحرهتا جارية هلا ،فقالت :نعم ( )5أردت أن ْتويت فأعتق ،قال وكانت مدبرة ،قالت :فبيعوها يف
أشد العرب ملكة ( ،)6واجعلوا مثنها يف مثلها)) (.).)7
وقد أجاب اإلمام الشافعي عن هذا األثر قائالً-:
_________

( ))]10721[ )1رواه مالك يف ((املوطأ)) ( , )871 /2والطرباين ( , )187 /23والشافعي يف

((املسند)) ( , )383 /1وابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( , )453 /5احلديث صححه ابن القيم يف
((زاد املعاد)) ( , )57 /5وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ([ :)283 /6هو] من رواية إمساعيل
بن عياش عن املدنيني وهي ضعيفة وبقية رجاله ثقات.

( ))]10722[ )2رواه الرتمذي ( )1460والطرباين ( , )161 /2واحلاكم (, )401 /4
والدارقطين ( , )141 /3والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )139 /8قال الرتمذي َّل نعرفه إَّل

مرفوعا من هذا الوجه وإمساعيل بن مسلم املكي يضعف يف احلديث والصحيح عن جندب موقوف,

وقال ابن عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) ([ :)462 /1فيه] إمساعيل بن مسلم أحاديثه غري
حمفوظة عن أهل احلجاز والبصرة والكوفة إَّل أنه ممن يكتب حديثه ,وقال البيهقي يف ((السنن

الكربى))[ :فيه] إمساعيل بن مسلم ضعيف ,وقال ابن عبد الرب يف ((اَّلستذكار)) (:)163 /7
مرسل وليس ابلقوي ،انفرد به إمساعيل بن مسلم عن احلسن ,وضعفه ابن العريب يف ((عارضة
األحوذي)) ( , )427 /3وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)247 /10يف إسناده ضعف,
وضعفه األلباين يف ((السلسلة الضعيفة)) (.)1446

( ))]10723[ )3رواه البيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )136 /8والدارقطين ( , )114 /3قال
ابن عبد الرب يف ((اَّلستذكار)) ( )163 /3روي من طرق.

( ))]10724[ )4مطبوبة :أي مسحورة

( ))]10725[ )5هذا جواب عن سؤال مل يذكر يف احلديث ،وكأن عائشة سألتها هل قول الطبيب
صحيح؟ فقالت نعم أردت أن ْتويت فأعتق.
( ))]10726[ )6أي لألعراب الذين َّل حيسنون إىل املماليك

( ))]10727[ )7رواه أمحد ( , )24172( )40 /6وعبد الرزاق يف ((املصنف)) (, )183 /10
قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)252 /4رجاله رجال الصحيح ,وصححه األلباين يف ((إرواء
الغليل)) (.)1757
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(وأما بيع عائشة اْلارية ومل أتمر بقتلها ،فيشبه أن تكون مل تعرف ما السحر فباعتها؛ ألن هلا بيعها
عندَن ،وإن مل تسحرها ،ولو أقرت عند عائشة أن السحر شرك ،ما تركت قتلها إن مل تتب ،أو
دفعتها إىل اإلمام ليقتلها) (.)1

(هـ) أن السحر الذي يعد كفراً يتضمن أنواعاً كثرية من املكفرات اَّلعتقادية والقولية والعملية ،كأن

يعتقد نفع الشياطني وضررهم بغري إذن هللا تعاىل ،أو يعتقد أن الكواكب مدبرةً ألمر العامل ،أو ينطق

بكلمة الكفر كسب هللا تعاىل ،أو اَّلستهزاء برسوله صلى هللا عليه وسلم.

كما يتضمن هذا السحر شركاً يف توحيد العبادة ،فمن ذلك أن يدعو غري هللا تعاىل فيما َّل يقدر
عليه إَّل هللا ،أو يستعيذ ابلشياطني أو يذبح هلم ،أو يتقرب إليهم ابلنذور.

وقد أورد القرايف أمثلة للكفر اليت يتضمنها هذا السحر فقال- :

(هذه األنواع قد تقع بلفظ هو كفر ،أو اعتقاد هو كفر ،أو فعل هو كفر ،فاألول كالسب املتعلق ِبن

سبه كفر ،والثاين كاعتقاد انفراد الكواكب أو بعضها ابلربوبية ،والثالث كإهانة ما أوجب هللا تعاىل

تعظيمه من الكتاب العزيز وغريه ،فهذه الثالثة مىت وقع شيء منها يف السحر ،فذلك السحر كفر َّل
مرية فيه) (.)2
ويذكر ابن حجر اهليتمي أنواعاً من الكفر تندرج يف هذا السحر فيقول-:

(إن اشتمل (السحر) على عبادة خملوق كشمس ،أو قمر ،أو كوكب أو غريها ،أو السجود له ،أو

تعظيمه كما يعظم هللا تعاىل ،أو اعتقاد أن له أتثرياً بذاته ،أو تنقيص نيب ،أو ملك  ...كان كفراً وردة)

(.)3

ويبني الشيخ السعدي وجه إدخال السحر يف الشرك قائالً- :

(السحر يدخل يف الشرك من جهتني - :من جهة ما فيه من استخدام الشياطني ومن التعلق هبم،

ورِبا تقرب إليهم ِبا حيبون ليقوموا خبدمته ومطلوبه ،ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب ،ودعوى
مشاركة هللا يف علمه وسلوك الطرق املفضية إىل ذلك ،وذلك من شعب الشرك والكفر) (.)4

 - 5واستكماَّلً هلذا املبحث نورد مجلة من كالم العلماء يف معىن السحر وحكمه .يقول اخلطايب:

(والسحر من عمل الشيطان يفعله يف اإلنسان بنفثه ونفخه ومهزه ووسوسته ،ويتلقاه الساحر بتعليمه
إايه ،ومعونته عليه ،فإذا تلقاه عنه ،استعمله يف غريه ابلقول والنفث يف العقد) (.)5

وقال شيخ اإلسالم الصابوين( :ومن سحر منهم واستعمل السحر ،واعتقد أنه يضر أو ينفع بغري إذن
هللا فقد كفر ابهلل جل جالله ،وإذا وصف ما يكفر به استتيب فإن اتب وإَّل ضربت عنقه ،وإن

وصف ما ليس بكفر ،أو تكلم ِبا َّل يفهم هني عنه ،فإن عاد عزر ،وإن قال السحر ليس حبرام ،وأَن

أعتقد إابحته وجب قتله؛ ألنه استباح ما أمجع املسلمون على حترْيه) (.)6

ويقول ابن العريب( :إن هللا سبحانه قد صرح يف كتابه أبن السحر كفر؛ ألنه تعاىل قالَ :واتَّـبَـ ُعواْ َما
ْك سلَيما َن من السحر ،وما َك َفر سلَيما ُن بقول السحر ،ولَ ِك َّن َّ ِ
تَـ ْتـلُواْ َّ ِ
ِ
ني
الش ْياط َ
الشيَاط ُ
َ
ََ َ ُ ْ َ
ني َعلَى ُمل ُ ْ َ

َك َف ُرواْ به وبتعليمه ،وهاروت وماروت يقوَّلن " إمنا حنن فتنة فال تكفر وهذا أتكيد للبيان) (.)7
_________

((( ))]10728[ )1األم) ( ،)392 /1وقد أورد البيهقي هذا احلديث حتت عنوان( :ابب من َّل
يكون سحره كفراً ومل يقتل به أحداً مل يقتل) ،انظر ((سنن البيهقي)) (.)137 /8

((( ))]10729[ )2الفروق)) (.)140 /4

((( ))]10730[ )3األعالم)) (ص .)391

((( ))]10731[ )4القول السديد)) (ص )75 ،74

((( ))]10732[ )5شرح السنة)) للبغوي (.)188 /12
((( ))]10733[ )6عقيدة السلف أصحاب احلديث)) (ص )96
((( ))]10734[ )7أحكام القرآن)) (.)31 /1
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وقال ابن الشاط( :فالذي يستقيم يف هذه املسألة :ما حكاه الطرطوشي عن قدماء أصحابنا أَن َّل
نكفره حىت يثبت أنه من السحر الذي كفر هللا تعاىل به ،أو يكون سحراً مشتمالً على كفر كما قال

الشافعي) (.)1

ويقول القرطيب( :قوله تعاىلَ - :وَما َك َف َر ُسلَْي َما ُن تربئة من هللا لسليمان ،ومل يتقدم يف اآلية أن أحداً
نسبه إىل الكفر ،ولكن اليهود نسبته إىل السحر ،وملا كان السحر كفراً صار ِبنزلة من نسبه إىل
الكفر ،مث قال ولَ ِك َّن َّ ِ
ني َك َف ُرواْ فأثبت كفرهم بتعليم السحر) (.)2
الش ْياط َ
َ
وقال النووي( :واألفعال املوجبة للكفر هي اليت تصدر عن تعمد واستهزاء ابلدين صريح ...

كالسحر الذي فيه عبادة الشمس وحنوها .)3( ) ...

ويقول ابن تيمية( :إذا تقرب صاحب العزائم وكتب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك إىل الشياطني

ِبا حيبون من الكفر والشرك ،صار ذلك كالرشوة هلم ،فيقضون بعض أغراضه ،كمن يعطي غريه ماَّلً
ليقتل له من يريد قتله  ...وهلذا كثري من هذه األمور يكتبون فيها كالم هللا ابلنجاسة ،وقد يقلبون
حروف كالم هللا عز وجل ،إما حروف الفاحتة ،وإما حروف قل هو هللا أحد وإما غريمها  ..فإذا قالوا
أو كتبوا ما ترضاه الشياطني ،أعانتهم على بعض أغراضهم .)4( ) ...

ويقول السبكي - :وأما مذهب الشافعي فحاصله أن السحر له ثالثة أحوال :حال يقتل كفراً ،وحال

يقتل قصاصاً ،وحال َّل يقتل أصالً بل يعزر ،أما احلالة اليت يقتل فيها كفراً ،فقال الشافعي رمحه هللا:
 أن يعمل بسحره ،ما يبلغ الكفر ،وشرح أصحابه ذلك بثالثة أمثلة - :أحدمها أن يتكلم بكالمهو كفر وَّل شك يف أن ذلك موجب للقتل.
املثال الثاين - :أن يعتقد ما اعتقده من التقريب إىل الكواكب السبعة ،وأهنا تفعل أبنفسها فيجب

عليه أيضاً القتل.

املثال الثالث - :أن يعتقد أنه يقدر به على قلب العيان ،فيجب عليه القتل كما قاله القاضي حسني

واملاوردي) (.)5

ِ
ويقول الذهيب( :إن الساحر َّلبد وأن يكفر ،قال هللا تعاىل - :ولَ ِك َّن َّ ِ
َّاس
الش ْياط َ
َ
ني َك َف ُرواْ يُـ َعل ُمو َن الن َ
ِ
الس ْح َر [البقرة ،]102:وما للشيطان امللعون غرض يف تعليمه اإلنسان السحر إَّل ليشرك به.
فرتى خلقاً كثرياً من الضالل يدخلون يف السحر ويظنون أنه حرام فقط ،وما يشعرون أنه الكفر،
فيدخلون يف تعلم السيمياء ( )6وعملها ،وهي حمض السحر ،ويف عقد املرء عن زوجته وهو سحر،

ويف حمبة الزوج َّلمرأته ويف بغضها وبغضه ،وأشباه ذلك بكلمات جمهولة أكثرها شرك وضالل .وحد
الساحر القتل؛ ألنه كفر ابهلل أو ضارع الكفر  ...فليتق العبد ربه وَّل يدخل فيما خيسر به الدنيا

واآلخرة) (.)7

ويقول البيضاوي( :قوله تعاىل َوَما َك َف َر ُسلَْي َما ُن تكذيب ملن زعم ذلك ،وعرب عن السحر ابلكفر

ليدل على أنه كفر ،وأن من كان نبياً كان معصوماً عنه .)8( ) ..
_________

((( ))]10735[ )1هتذيب الفروق)) ()157 /4
((( ))]10736[ )2تفسري القرطيب)) ()43 /2

((( ))]10737[ )3روضة الطالبني)) ( .)64 /10وانظر ((مغين احملتاج)) للشربيين ()136 /4
((( ))]10738[ )4جمموع الفتاوى)) ( )35 ،34 /19بتصرف.
((( ))]10739[ )5فتاوى السبكي)) (.)324 /2

( ))]10740[ )6السيمياء - :أحد علوم السحر ،وهو عبارة عما تركب من خواص توجب بعض
التخيالت انظر(( :مقدمة ابن خلدون)) ( ،)1159 /3و ((الفروق)) للقرايف ( ،)137 /4و

((جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية ( ،)389 /29و ((مفتاح السعادة)) لطاش كربي ((( ،)317 /1أجبد

العلوم)) حملمد صديق حسن ( ،)332 /2و ((أضواء البيان)) ()452 /4

((( ))]10741[ )7الكبائر)) للذهيب (ص)41 :
((( ))]10742[ )8أنوار التنزيل)) ()73 /1
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وقال احلافظ ابن حجر( :وقد استدل هبذه اآلية :ولَ ِك َّن َّ ِ
ني َك َف ُرواْ على أن السحر كفر ومتعلمه
الش ْياط َ
َ
كافر ،وهو واضح يف بعض أنواعه  ...كالتعبد للشياطني ،أو للكواكب ،وأما النوع اآلخر الذي هو

من ابب الشعوذة فال يكفر به من تعلمه أصالً.
 إىل أن قال – ويف إيراد املصنف (البخاري) هذه اآلية إشارة إىل اختيار احلكم بكفر الساحر لقولهفيها - :وما َك َفر سلَيما ُن ولَ ِك َّن َّ ِ
اطني َك َفرواْ يـعلِمو َن النَّاس ِ
الس ْح َر فإن ظاهرها أهنم كفروا
الش ْي َ ُ ُ َ ُ
ََ َ ُ ْ َ َ
َ
بذلك ،وَّل يكفر بتعليم الشيء إَّل وذلك الشيء كفر ،وكذا قوله يف اآلية على لسان امللكني :إِ َّمنَا
َْحن ُن فِ ْتـنَةٌ فَالَ تَ ْك ُف ْر فإن فيه إشارة إىل أن تعلم السحر كفر ،فيكون العمل به كفراً ،وهذا كله واضح
على ما قررته من العمل ببعض أنواعه ،وقد زعم بعضهم أن السحر َّل يصح إَّل بذلك ،وعلى هذا
فتسميته ما عدا ذلك سحراً جماز) (.)1

وقال الدردير( :وسحر فيكفر بتعلمه ،وهو كالم يعظم به غري هللا تعاىل ،وينسب إليه املقادير ،مث إن

جتاهر به فيقتل إن مل يتب ،وإن أسره فحكم الزنديق ،يقتل بدون استتابة ،وشهر بعضهم عدم
اَّلستتابة مطلقاً) (.)2

وذكر الشيخ حممد بن عبدالوهاب السحر من نواقض اإلسالم فقال- :
(السحر ومنه الصرف والعطف ،فمن فعله أو رضي به كفر) ( )3نواقض اإلْيان القولية والعملية
لعبد العزيز بن حممد بن علي العبد اللطيف -بتصرف  -ص 499

يقول الشيخ حافظ احلكمي رمحه هللا يف شرحه ملنظومة سلم الوصول:
ِ
ِ
ِ
َّرهُ الْ َق ِد ُير
ري  ...لَك ْن ِِبَا قَد َ
َوالس ْح ُر َح ٌّق َولَهُ َأتْث ُ
أَ ْع ِين بِ َذا التَّـ ْق ِدي ِر ما قَ ْد قَدَّرْه ِ ...يف الْ ُكو ِن َّلَ ِيف ِ
الش ْر َع ِة ال ُْمطَّ َه َرة
ْ
َ
َ
_________
((( ))]10743[ )1فتح الباري)) ( )225 ،224 /10ابختصار يسري.

((( ))]10744[ )2الشرح الصغري)) ( )146 /6وانظر ((بلغة السالك)) ( ،)416 /2و
((تبصرة احلكام)) َّلبن فرحون ( ،)288 /2و ((اخلرشي على خليل)) (.)63 /7

( ))]10745[ )3مؤلفات الشيخ حممد بن عبدالوهاب ((رسالة نواقض اإلسالم)) ()386 /1
وانظر ((فتاوى حممد بن إبراهيم)) ( ،)163 /1و ((فتاوى اللجنة الدائمة)) ( ،)364 /1و
((فتاوى ابن ابز)) ( ،)119 /2و ((اجملموع الثمني من فتاوى ابن عثيمني)) ()130 /2
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(والسحر حق) يعين متحقق وقوعه ووجوده ،ولو مل يكن موجوداً حقيقة مل ترد النواهي عنه يف الشرع
والوعيد على فاعله والعقوابت الدينية واألخروية على متعاطيه واَّلستعاذة منه أمراً وخرباً .وقد أخرب

هللا تعاىل أنه كان موجوداً يف زمن فرعون وأنه أراد أن يعارض به معجزات نيب هللا موسى عليه السالم
يف العصا بعد أن رماه هو وقومه به بقوهلم :إِ َّن ه َذا لَ ِ ِ
ال فِ ْر َع ْو ُن ائْـتُ ِوين
يم  -إىل قوله َ -وقَ َ
ساح ٌر َعل ٌ
َ َ
ِ ِ
ني الن ِ
َّاس
بِ ُك ِل َساح ٍر َعل ٍيم [الشعراء ]37 - 34:وقال تعاىل عن السحرة :فَـلَ َّما أَلْ َق ْواْ َس َح ُرواْ أَ ْع َُ
وهم وجاءوا بِ ِس ْح ٍر َع ِظ ٍيم [األعراف ]116:وقال تعاىل :فَِإذَا ِحبا ُهلُم و ِع ِ
صيمـ ُه ْم ُخيَيَّ ُل إِلَْي ِه ِمن
َو ْ
اس َ ْرتَهبُ ُ ْ َ َ
َ َْ
ِِ ِ
ِ ِ َّ
ك
وسى قُـلْنَا َّل َختَ ْ
َنت األَ ْعلَى َوأَل ِْق َما ِيف َْيِينِ َ
ف إِنَّ َ
كأ َ
س ِيف نَـ ْفسه خي َفةً م َ
س ْح ِره ْم أَهنَا تَ ْس َعى فَأ َْو َج َ
الس ِ
ف ما صنـعوا إِ َّمنَا صنـعوا َكي ُد س ِ
ث أَتَى [طه ]69 - 66:يقال إهنم
اح ٍر َوَّل يُـ ْفلِ ُح َّ
اح ُر َح ْي ُ
تَـ ْل َق ْ َ َ َ ُ
ََ ُ ْ َ

كانوا سبعني ألفاً مع كل واحد منهم حبل وعصا فأخذوا أببصار الناس بسحرهم وألقوا تلك احلبال
ني الن ِ
وه ْم
اس َ ْرتَهبُ ُ
َّاس َو ْ
والعصى فرآها الناس حيات عظاماً ضخاماً وذلك قوله تعاىلَ :س َح ُرواْ أَ ْع َُ
ِِ
ِ ِ ِ ِ ِ َّ
ٍِ
س ِيف نَـ ْف ِس ِه ِخي َفةً
َو َجاءوا بس ْح ٍر َعظيم وقولهُ :خيَيَّ ُل إلَْيه من س ْح ِره ْم أَهنَا تَ ْس َعى قال هللا تعاىل :فَأ َْو َج َ
ف تبتلع َما
ك [طه ]69 - 67:يعين العصا تَـ ْل َق ْ
وسى قُـلْنَا َّل َختَ ْ
َنت األَ ْعلَى َوأَل ِْق َما ِيف َْيِينِ َ
ف إِنَّ َ
كأ َ
م َ
صنَـ ُعوا أي السحرة أي ما اختلقوا وائتفكوا من الزور التخييل ،وهلذا قال تعاىل يف اآلية األخرى :فَِإ َذا
َ
ف َما َأيْفِ ُكو َن [األعراف ]117:وهون هللا أمرهم على نبيه موسى عليه السالم بقوله
ِه َي تَـ ْل َق ُ
الس ِ
سبحانه :إِ َّمنَا صنـعوا َكي ُد س ِ
ث أَتَى ،فَـ َوقَ َع ا ْحلَ مق َوبَطَ َل َما
اح ٍر مكره وخداعه َوَّل يُـ ْفلِ ُح َّ
اح ُر َح ْي ُ
ََ ُ ْ َ
ِ
ين [األعراف ]119:إىل آخر اآلايت ،وقد أخرب هللا تعاىل
َكانُواْ يَـ ْع َملُو َن فَـغُلِبُواْ ُهنَالِ َ
ك َوان َقلَبُواْ َ
صاغ ِر َ
عن قوم صاحل وكانوا قبل إبراهيم عليه السالم أهنم قالوا لنبيهم عليه السالم :إِ َّمنَا أ َ ِ
ين
س َّح ِر َ
َنت م َن ال ُْم َ
[الشعراء ]153 :وكذا قام قوم شعيب له عليه السالم :إِ َّمنَا أَن َ ِ
ين وقالت قريش لنبينا
س َّح ِر َ
ت م َن ال ُْم َ
حممد صلى هللا عليه وسلم كما ذكر هللا تعاىل ذلك عنهم يف غري موضع بل ذكر هللا عز وجل أن
ك َما أَتَى الَّ ِذين ِمن قَـ ْبلِ ِهم ِمن َّر ُس ٍ
ول إَِّلَّ قَالُوا
ذلك القول تداوله كل الكفار لرسلهم فقال تعاىلَ :ك َذلِ َ
َ
ِ
ِ
اءه ْم َر ُس ٌ
ول
اص ْوا بِه [الذارايت ]52:اآلية ،وقال سبحانه يف ذم اليهودَ :ولَ َّما َج ُ
َساح ٌر أَ ْو َْجمنُو ٌن أَتَـ َو َ
ْكتاب كِتاب ِ
ِ ِ ِ ِ
هللا م ِ ِ
ِ
ِ َّ ِ
هللا َوَراء ظُ ُهوِرِه ْم َكأ ََّهنُ ْم َّلَ
م ْن عند ُ َ
ين أُوتُواْ ال َ َ َ َ
صد ٌق ل َما َم َع ُه ْم نَـبَ َذ فَ ِري ٌق م َن الذ َ
ْك سلَيما َن وما َك َفر سلَيما ُن ولَ ِك َّن َّ ِ
يـعلَمو َن واتَّـبـعواْ ما تَـ ْتـلُواْ َّ ِ
ِ
ني َك َف ُرواْ
الش ْياط َ
الشيَاط ُ
َْ ُ َ َُ َ
ني َعلَى ُمل ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ِ
ِ
يـعلِمو َن النَّاس ِ
ِ
الس ْحر وَما أُن ِز َل َعلَى الْملَ َك ْ ِ ِ ِ
َح ٍد َح َّىت يَـ ُقوَّلَ
ار َ
ار َ
وت َوَما يُـ َعل َمان م ْن أ َ
وت َوَم ُ
ني ببَاب َل َه ُ
َ
َ َ
َُ ُ
َ
ِ
ِ
آرين بِ ِه ِمن أَحدٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني ال َْم ْرء َوَزْوجه َوَما ُهم بِ َ
إِ َّمنَا َْحن ُن ف ْتـنَةٌ فَالَ تَ ْك ُف ْر فَـيَـتَـ َعلَّ ُمو َن م ْنـ ُه َما َما يُـ َف ِرقُو َن بِه بَ ْ َ
ْ َ
ضَِ
إَِّلَّ إبِِ ْذ ِن ِ
ِ
رتاهُ َما لَهُ ِيف
هللا َويَـتَـ َعلَّ ُمو َن َما يَ ُ
ض مرُه ْم َوَّلَ يَن َف ُع ُه ْم َولََق ْد َعل ُمواْ لَ َم ِن ا ْش ََ
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ِ ِِ
ِِ
ٍ ِ
س ُه ْم لَ ْو َكانُواْ يَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة ]102 - 101:وقال تعاىل:
س َما َش َرْواْ به أَن ُف َ
اآلخ َرة م ْن َخالَق َولَب ْئ َ
َّف َااث ِ
َوِمن َش ِر النـ َّ
ت ِيف ال ُْع َق ِد [الفلق ]4:والنفااثت هن السواحر يعقدن وينفثن .واملقصود أنه قد ثبت
هبذه النصوص وغريها مما سنذكر ومما َّل نذكر أن السحر حقيقة وجوده.
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(وله أتثري) فمنه ما ْيرض ومنه ما يقتل ومنه ما أيخذ ابلعقول ومنه ما أيخذ ابألبصار ومنه ما يفرق
بني املرء وزوجه( ،لكن) أتثريه ذلك إمنا هو (ِبا قدَّره القدير) سبحانه وتعاىل ،أي ِبا قضاه وقدره
عندما يلقى الساحر ما ألقى ،ولذا قلنا (أعين بذا التقدير) يف قوله ِبا قدره القدير (ما قد قدره يف

الكون) وشاءه (َّل) أنه أمر به (يف الشرعة) اليت أرسل هللا هبا رسله وأنزل هبا كتبه (املطهرة) ،من

ذلك وغريه كما تقدم أن القضاء واألمر واحلكم واإلرادة كل منها ينقسم على كوين وشرعي ،فالكوين
يشمل ما يرضاه هللا وحيبه شرعاً ،وما َّل يرضاه يف الشرع وَّل حيبه ،والشرعي خيتص ِبرضاته سبحانه
وتعاىل وحمابه ،وهلذا قال تعاىل يف الشرعي :يُ ِري ُد هللاُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوَّلَ يُ ِري ُد بِ ُك ُم ال ُْع ْس َر [البقرة]185:
ضى لِ ِعب ِ
ضهُ لَ ُك ْم [الزمر ]7:فأخرب تعاىل أنه يريد
ادهِ الْ ُك ْف َر َوإِن تَ ْش ُك ُروا يَـ ْر َ
وقال عز وجلَ :وَّل يَـ ْر َ َ
بعباده اليسر وَّل يريد هبم العسر وأنه يرضى هلم الشكر وَّل يرضى هلم الكفر ،مع كون كل من العسر
واليسر والشكر والكفر واقع بقضاء هللا وقدره وخلقه وتكوينه ومشيئته ،قال هللا تعاىلَّ :
اَّللُ َخالِ ُق ُك ِل
ٍ
ٍ ِ
يل [الزمر ]62:وقال تعاىل :إِ ََّن ُك َّل َش ْي ٍء َخلَ ْقنَاهُ بَِق َد ٍر [القمر]49:
َش ْيء َو ُه َو َعلَى ُك ِل َش ْيء َوك ٌ
واملقصود أن السحر ليس ِبؤثر لذاته نفعاً وَّل ضراً وإمنا يؤثر بقضاء هللا تعاىل وقدره ،وخلقه وتكوينه،
ِ
ِ
ني
ألنه تعاىل خالق اخلري والشر ،والسحر من الشر ،وهلذا قال تعاىل :فَـيَـتَـ َعلَّ ُمو َن م ْنـ ُه َما َما يُـ َف ِرقُو َن بِه بَ ْ َ
ِ
آرين بِ ِه ِمن أَح ٍد إَِّلَّ إبِِ ْذ ِن ِ
هللا [البقرة ]102:وهو القضاء الكوين القدري،
ال َْم ْرء َوَزْو ِج ِه َوَما ُهم بِ َ
ْ َ
ضَِ
فإن هللا تعاىل مل أيذن بذلك شرعاً ،وقد ثبت يف (الصحيحني) من طرق عن عائشة رضي هللا عنها

قالت(( :سحر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله ،حىت

إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا هللا عز وجل ودعاه مث قال :أشعرت اي عائشة ،إن هللا قد أفتاين
فيما استفتيته فيه قلت :وما ذاك اي رسول هللا؟ قال :جاءين رجالن فجلس أحدمها عند رأسي واآلخر

عند رجلي ،مث قال أحدمها لصاحبه :ما وجع الرجل؟ قال :مطبوب .قال :ومن طبه؟ قال :لبيد بن
األعصم اليهودي من بين زريق .قال :فبماذا؟ قال :مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر .قال :فأين؟

قال :يف بئر ذي أروان .قال فذهب النيب صلى هللا عليه وسلم يف أَنس من أصحابه إىل البشر فنظر

إليها وعليها خنل مث رجع إىل عائشة فقال :وهللا لكأن ماءها نقاعة احلناء ،ولكأن خنلها رءوس

الشياطني .قلت :اي رسول هللا أفأخرجته :قالَّ :ل ،أما أَن فقد عافاين هللا عز وجل وشفاين وخشيت

أن أثور على الناس منه شراً وأمر هبا فدفنت)) ( .)1ويف رواية قال(( :ومن طبه؟ قال لبيد بن

األعصم رجل من بين زريق حليف ليهود كان منافقاً .قال وفيم؟ قال يف مشط ومشاقة .قال :وأين؟

قال يف جف طلعة ذكر حتت راعوفة يف بئر ذروان – وذكره –)) ( )2هذا لفظ البخاري املشاطة ما

خيرج من الشعر ،واملشط أسنان ما ْيشط به ،واملشاقة من مشاقة الكتان ،وجف طلعة غشاؤها وهو
الوعاء الذي يكون فيه الطلع ،حتت راعوفة هو حجر يرتك يف البئر عند احلفر اثبت َّل يستطاع قلعه

يقوم عليه املستقى ،وقيل حجر على رأس البئر يستقي عليه املستقي ،وقيل حجر ابرز من طيها يقف
عليها املستقي والناظر فيها ،وقيل يف أسفل البئر جيلس عليه الذي ينظفها َّل ْيكن قلعه لصالبته.

وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
_________

( ))]10746[ )1رواه البخاري ( , )5763ومسلم (.)2189
( ))]10747[ )2رواه البخاري (.)5765
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قال اإلمام النووي رمحه هللا تعاىل يف (شرح مسلم) :قال املازري رمحه هللا تعاىل :مذهب أهل السنة
ومجهور علماء األمة على إثبات السحر وأن له حقيقة كحقيقة غريه من األشياء الثابتة خالفاً ملن

أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إىل خياَّلت ابطلة َّل حقائق هلا ،وقد ذكره هللا تعاىل يف

كتابه وذكر أنه مما يتعلم ،وذكر ما فيه إشارة إىل أنه مما يكفر به ،وأنه يفرق بني املرء وزوجه ،وهذا

كله َّل ْيكن فيما َّل حقيقة له ،وهذا احلديث أيضاً مصرح إبثباته وأنه أشياء دفنت وأخرجت ،وهذا
كله يبطل ما قالوه فإحالة كونه من احلقائق حمال ،وَّل يستنكر يف العقل أن هللا سبحانه وتعاىل خيرق

العادة عند النطق بكالم ملفق أو تركيب أجسام أو املزج بني قوى على ترتيب َّل يعرفه إَّل الساحر،
وإذا شاهد اإلنسان بعض األجسام منها قاتلة كالسموم ومنها مسقمة كاألدوية احلادة ومنها مضرة

كاألدوية املضادة للمرض مل يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوي قتاله أو كالم مهلك أو مؤد
إىل التفرقة .قال :ومن أنكر من بعض املبتدعة هذا احلديث بسبب آخر فزعم أنه حيط من منصب

النبوة ويشكك فيها وأن جتويزه ْينع الثقة ابلشرع ،وهذا الذي ادعاه هؤَّلء املبتدعة ابطل ألن

الدَّلئل القطعية قد قامت على صدقه وصحته ،وعصمته صلى هللا عليه وسلم فيما يتعلق ابلتبليغ
واملعجزة شاهدة بذلك ،وجتويز ما قام الدليل خبالفه ابطل .فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا اليت مل

يبعث بسببها وَّل كان مفضالً من أجلها وهو مما يعرض للبشر فغري بعيد أن خييل إليه من أمور الدنيا
ما َّل حقيقة له ،وقد قيل إنه إمنا كان خييل إليه أنه وطئ زوجاته وليس بواطئ ،وقد يتخيل اإلنسان

مثل هذا يف املنام فال يبعد ختيله يف اليقظة وَّل حقيقة له ،وقيل إنه خييل إليه أنه فعل وما فعله ،ولكن
َّل يعتقد صحة ما يتخيله فتكون اعتقاداته على السداد .قال القاضي عياض رمحه هللا تعاىل :وقد

جاءت رواايت هذا احلديث مبينة أن السحر إمنا تسلط على جسده وظواهر جوارحه َّل على عقله

وقلبه واعتقاده .ويكون معىن قوله يف احلديث حىت يظن أنه أييت أهله وَّل أيتيهن ،ويروى خييل إليه أي
يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن ،فإذا دَن منهن أخذته أخذة السحر فلم أيهتن ومل

يتمكن من ذلك كما يعرتي املسحور .وكل ما جاء يف الرواايت من أنه خييل إليه فعل شيء مل يفعله

وحنوه فمحمول على التخيل ابلبصر َّل كاخللل تطرق إىل العقل وليس يف ذلك ما يدخل لبساً على

الرسالة وَّل طعناً ألهل الضاللة وهللا أعلم ا .هـ .قلت :قول املازري خالفاً ملن أنكر ذلك ،قال ابن

هبرية رمحه هللا تعاىل :أمجعوا على أن السحر له حقيقة ،إَّل أاب حنيفة فإنه قالَّ :ل حقيقة له عنده .مث

ذكر اَّلختالف يف حكم الساحر ،وقال القرطيب رمحه هللا تعاىل :وعندَن أن السحر حق وله حقيقة
خيلق هللا عنده ما يشاء خالفاً للمعتزلة وأيب إسحاق اإلسفراييين حيث قالوا إنه ْتويه وختييل اهـ.
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قلت :قد ثبت وتقرر من هذا وغريه حتقق السحر وأتثريه إبذن هللا بظواهر اآلايت واألحاديث وأقوال
عامة الصحابة ،ومجاهري العلماء بعدهم رواية ودراية ،فأما القتل به واألمراض والتفرقة بني املرء وزوجه
وأخذه ابألبصار فحقيقة َّل مكابرة فيها ،وأما قلب األعيان كقلب اْلماد حيواَنً وقلب احليوان من
شكل إىل آخر فليس ِبحال يف قدرة هللا عز وجل وَّل غري ممكن ،فإنه هو الفاعل يف احلقيقة وهو

الفعال ملا يريد ،فال مانع من أن حيول هللا ذلك عندما يلقى الساحر ما ألقى امتحاَنً وابتالء وفتنة
لعباده ،ولكن الذي أخربَن هللا تعاىل به يف الواقع من سحرة فرعون يف قصتهم مع موسى إمنا هو

التخييل واألخذ ابألبصار حىت رأوا احلبال والعصي حيات ،فنؤمن ابخلرب ونصدقه وَّل نتعداه وَّل نبدل
قوَّلً غري الذي قيل لنا وَّل نقول على هللا ما َّل نعلم .وابهلل التوفيق.

الس ِ
اح ِر ِابلتَّك ِ
ْف ِري َ ...و َحدمهُ الْ َق ْت ُل بِالَ نَ ِك ِري
اح ُك ْم َعلَى َّ
َو ْ
سن َِّة الْمص َّرح ْة ِ ...ممَّا رواهُ ِ ِ ِ
ص َّح َح ْه
ََ ْ
الرتمذي َو َ
َك َما أَتَى ِيف ال م ُ َ َ
ِ ِ
َع ْن ُج ْن ُد ٍ
ي َع ْن ُع َم ْر
ب َو َه َك َذا ِيف أَثَـ ْر  ...أ َْم ٌر ب َق ْتل ِه ْم ُر ِو َ
وص َّح عن ح ْف ِ
ِِ
للسالِ ِ
ِ
ك
َقوى ُم ْر ِش ٍد َّ
َ َ َْ َ َ
صةَ ع ْن َد َمالَك َ ...ما فيه أ َ
 حكم الساحر:(واحكم على الساحر) تعلَّمه أو علَّمه عمل به أو مل يعمل (ابلتكفري) أي أبنه كفر هبذا الذنب الذي
هو السحر ،وذلك واضح صريح يف آية البقرة أبمور:

اءه ْم َر ُس ٌ
ول ِم ْن
منها سبب عدول اليهود إليه وهو نبذهم الكتاب كتاب هللا وراء ظهورهمَ :ولَ َّما َج ُ
ْكتاب كِتاب ِ
ِ ِ ِ
هللا م ِ ِ
ِ
ِ َّ ِ
هللا َوَراء ظُ ُهوِرِه ْم َكأَ َّهنُ ْم َّلَ يَـ ْعلَ ُمو َن
عند ُ َ
ين أُوتُواْ ال َ َ َ َ
صد ٌق ل َما َم َع ُه ْم نَـبَ َذ فَ ِري ٌق م َن الذ َ
[البقرة ]101:سواء أريد ابلكتاب التوراة اليت أبيديهم أو القرآن الذي جاء به حممد صلى هللا عليه

وسلم ،كل ذلك نبذه كفر ،وقد علم أن السحر َّل يعمل إَّل مع من كفر ابهلل ،وهذا معلوم من سبب

نزول اآلية كما قال الربيع بن أنس وغريه :إن اليهود سألوا حممداً صلى هللا عليه وسلم زماَنً عن أمور
التوراة َّل يسألونه عن شيء من ذلك إَّل أنزل هللا سبحانه وتعاىل ما سألوه عنه فيخصمهم ،فلما رأوا

ذلك قالوا :هذا أعلم ِبا أنزل إلينا منا ،وأهنم سألوه عن السحر وخاصموه به فأنزل هللا عز وجل:
ِ
ْك سلَيما َن وما َك َفر سلَيما ُن ولَ ِك َّن َّ ِ
واتَّـبـعواْ ما تَـ ْتـلُواْ َّ ِ
ِ
َّاس
الش ْياط َ
الشيَاط ُ
َ َُ َ
ني َعلَى ُمل ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ني َك َف ُرواْ يُـ َعل ُمو َن الن َ
ِ
الس ْح َر [البقرة ]102:اآلايت.
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ومنها قوله :واتَّـبـعواْ ما تَـ ْتـلُواْ َّ ِ
ني تتقوله وتزوره َعلَى مل ِ
ْك ُسلَْي َما َن أي يف ملكه وعهده ،ومعلوم
الشيَاط ُ
ُ
َ َُ َ

أن استبدال ما تتلوه الشياطني وتتقوله واَّلنقياد له والعمل به عوضاً عما أوحى هللا تعاىل إىل رسوله

صلى هللا عليه وسلم هذا من أعظم الكفر ،وهو من عبادة الطاغوت اليت هي أصل الكفر ،وقد مسى

هللا تعاىل طاعة العلماء واألمراء يف حتليل ما حرم هللا أو حترمي ما أحله ،مسى ذلك عبادة وأنه اختاذ هلم
ون ِ
أرابابً من دون هللا فقال تعاىلَّ :اختَ ُذواْ أَحبارُهم ور ْهب َاهنُم أَراباب ِمن ُد ِ
هللا [التوبة ]31:اآلية ،قال
ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ً
عدي بن حامت رضي هللا عنه حني مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتلوها :إَن لسنا نعبدهم ،قال:
((أليس حيلون ما حرم هللا فتحلونه ،وحيرمون ما أحل هللا فتحرمونه؟)) قال بلى .قال(( :فتلك
ِ
ِ
ِ
عبادتكم إايهم)) ( ،)1وهلذا قال تعاىل بعدهاَ :وَما أُم ُرواْ إَِّلَّ ليَـ ْعبُ ُدواْ إِ َهلًا َواح ًدا َّلَّ إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو ُس ْب َحانَهُ

َع َّما يُ ْش ِرُكو َن [التوبة ]31:فإذا كان هذا يف طاعة األحبار والرهبان فكيف يف طاعة الشيطان فيما
ينايف الوحي ،فهل فوق هذا الشرك من كفر؟ سبحا َن َِّ
اَّلل َع َّما يُ ْش ِرُكو َن وعبادة الشيطان هي اتباعه
ُْ َ

فيما أمر به من الكفر والضالل ودعا إليه ،كما قال عز وجل فيه إمنا يدعو حزبه ليكونوا من
آد َم أَن َّلَّ تَـ ْعبُ ُدوا َّ
الش ْيطَا َن
أصحاب السعري ،وكما يقول للمجرمني يوم القيامة :أََملْ أَ ْع َه ْد إِلَْي ُك ْم َاي بَِين َ
ط مست ِقيم ولََق ْد أ َ ِ
ِِ ِ
ِ
ريا أَفَـلَ ْم تَ ُكونُوا تَـ ْع ِقلُو َن
إِنَّهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو مبِ ٌ
ني َوأَ ْن ا ْعبُ ُد ِوين َه َذا ص َرا ٌ ْ َ ٌ َ
َض َّل من ُك ْم جبالا َكث ً
[يس.]62 - 60:
_________

( ))]10748[ )1رواه الرتمذي ( )3095والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( )116 /10والطرباين
( , )92 /17قال الرتمذي هذا حديث غريب َّل نعرفه إَّل من حديث عبد السالم بن حرب

وغطيف بن أعني ليس ِبعروف يف احلديث ,وحسنه ابن تيمية يف ((حقيقة اإلسالم واإلْيان)) (ص:

 , )111وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)861 /7علة احلديث هي جهالة غطيف ابن
أعني ,وحسنه يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
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ومنها قوله تعاىلَ :وَما َك َف َر ُسلَْي َما ُنَّ ،برأ هللا سبحانه وتعاىل نبيه عليه السالم من الكفر ،وهذا الكفر
الذي برأه هللا تعاىل منه هو علم الساحر وعمله ،وإن كان بريئاً من الكفر كله كان معصوماً مما هو

دونه ،لكن سياق اآلية يف خصوص السحر وأنه بريء منه ،ولو فرض وجود عمله به لكفر ألنه شرك

والشرك أقبح الذنوب وأعظم احملبطات لألعمال كما قال تعاىل يف مجيع رسله سليمان وغريه عليهم
ِ ِ ِ
شاء ِمن ِعب ِ
ادهِ َولَ ْو أَ ْش َرُكواْ َحلَبِ َ
ط َع ْنـ ُهم َّما َكانُواْ
السالم بعد أن ذكرهم :ذَلِ َ
ك ُه َدى هللا يَـ ْهدي بِه َمن يَ َ ْ َ
يَـ ْع َملُو َن [األنعام ،]88 :وهذا معلوم من أصل القصة فإن اليهود قاتلهم هللا تلقوا السحر عن
الشياطني ونسبوه إىل سليمان عليه السالم ،فربأه هللا تعاىل من إفكهم هبذه اآلية ،كما قال جماهد
رمحه هللا تعاىل يف هذه اآلية :واتَّـبـعواْ ما تَـ ْتـلُواْ َّ ِ
ني َعلَى مل ِ
ْك ُسلَْي َما َن قال :كانت الشياطني
الشيَاط ُ
ُ
َ َُ َ
تستمع الوحي فما مسعوا من كلمة زادوا فيها مائتني مثلها ،فأرسل سليمان عليه السالم إىل ما كتبوا

من ذلك ،فلما تويف سليمان وجدته الشياطني وعلمته الناس وهو السحر .وقال سعيد بن جبري رمحه

هللا تعاىل :كان سليمان عليه السالم يتبع ما يف أيدي الشياطني من السحر فيأخذه منهم فيدفنه حتت
كرسيَّ ِه يف بيت خزانته فلم تقدر الشياطني أن يصلوا إليه ،فدنت إىل اإلنس فقالوا هلم :أتدرون ما

العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطني والرايح وغري ذلك؟ قالوا نعم .قالوا فإنه يف بيت خزانته
وحتت كرسيه ،فاستثار به اإلنس واستخرجوه وعملوا به ،فقال أهل احلجاز – يعين اليهود من أهل

احلجاز – كان سليمان يعمل هبذا وهو سحر ،فأنزل هللا تعاىل على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم
براءة سليمان عليه السالم فقال تعاىل :واتَّـبـعواْ ما تَـ ْتـلُواْ َّ ِ
ني َعلَى مل ِ
ْك ُسلَْي َما َن َوَما َك َف َر
الشيَاط ُ
ُ
َ َُ َ
ِ
سلَيما ُن ولَ ِك َّن َّ ِ
ِ
َّاس الس ْح َر وقال حممد بن إسحاق بن يسار( :عمدت
الش ْياط َ
ُ َْ َ
ني َك َف ُرواْ يُـ َعل ُمو َن الن َ
الشياطني حني عرفت موت سليمان بن داود عليهما السالم فكتبوا أصناف السحر ،من كان حيب
أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذا ،حىت إذا صنفوا السحر جعلوه يف كتاب مث ختموه خبامت على

نقش خامت سليمان وكتبوا يف عنوانه :هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود

من ذخائر كنوز العلم ،مث دفنوه حتت كرسيه واستخرجته بعد ذلك بقااي بين إسرائيل حىت أحدثوا ما

أحدثوا ،فلما عثروا عليه قالوا وهللا ما كان ملك سليمان إَّل هبذا ،فأفشوا السحر يف الناس فتعلموه

وعلموه ،فليس هو يف أحد أكثر منه يف اليهود لعنهم هللا ،فلما ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

فيما نزل عليه من هللا سليمان بن داود وعده فيمن عد من املرسلني قال من كان ابملدينة من اليهود:
تعجبون من حممد يزعم أن ابن داود كان نبياً ،وهللا ما كان إَّل ساحراً .وأنزل هللا تعاىل يف ذلك:
ِ
ْك سلَيما َن وما َك َفر سلَيما ُن ولَ ِك َّن َّ ِ
واتَّـبـعواْ ما تَـ ْتـلُواْ َّ ِ
ِ
َّاس
الش ْياط َ
الشيَاط ُ
َ َُ َ
ني َعلَى ُمل ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ني َك َف ُرواْ يُـ َعل ُمو َن الن َ
ِ
الس ْح َر)) [البقرة , ]102 :اآلية) ( .)1وروى ابن أيب حامت عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:
((كان آصف كاتب سليمان ،وكان يعلم اَّلسم األعظم ،وكان يكتب كل شيء أبمر سليمان ويدفنه
حتت كرسيه .فلما مات سليمان أخرجته الشياطني فكتبوا بني كل سطرين سحراً وكفراً وقالوا :هذا
الذي كان سليمان يعمل به.
_________

( ))]10749[ )1رواه ابن جرير يف ((التفسري)) ( , )407 /2انظر ((تفسري بن كثري)) (/1
.)348
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قال فأكفره جهال الناس وسبوه ووقف علماء الناس ،فلم يزل جهال الناس يسبونه حىت أنزل هللا
على حممد صلى هللا عليه وسلم :واتَّـبـعواْ ما تَـ ْتـلُواْ َّ ِ
ني َعلَى مل ِ
ْك ُسلَْي َما َن َوَما َك َف َر ُسلَْي َما ُن
الشيَاط ُ
ُ
َ َُ َ
ولَ ِك َّن َّ ِ
اطني َك َفرواْ يـعلِمو َن النَّاس ِ
الس ْح َر)) ( )1وتفاسري السلف وآاثرهم يف هذه اآلية كثرية
الش ْي َ ُ ُ َ ُ
َ
َ

جداً ،وما كان منه إسرائيلياً فهو من القسم املقبول ملوافقته ظاهر اآلية يف أن اليهود تعلموا السحر
من الشياطني ورموا به نيب هللا سليمان وأكفروه به وسبوه ،وخاصموا به حممداً رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم ونبذوا كتاب هللا وراء ظهورهم ،فبني هللا تعاىل ما لبسوه وهدم ما أسسوه وبرأ نبيه سليمان

عليه السالم مما ائتفكوه وأقام احلجة عليهم يف بطالن ما انتحلوه فلله احلمد واملنة.
ومنها قوله تعاىل :ولَ ِك َّن َّ ِ
اطني َك َفرواْ يـعلِمو َن النَّاس ِ
الس ْح َر [البقرة ]102:أكذب هللا تعاىل
الش ْي َ ُ ُ َ ُ
َ
َ

اليهود فيما نسبوه إىل نبيه سليمان عليه السالم بقولهَ :وَما َك َف َر ُسلَْي َما ُن وهم إمنا نسبوا السحر إليه،

وَّلزم ما نسبوه إليه هو الكفر ألن السحر كفر ،وهلذا أثبت كفر الشياطني بتعليمهم الناس السحر
فقال تعاىل :ولَ ِك َّن َّ ِ
اطني َك َفرواْ يـعلِمو َن النَّاس ِ
الس ْح َر وكذلك كل من تعلم السحر أو علمه أو
الش ْي َ ُ ُ َ ُ
َ
َ
عمل به يكفر ككفر الشياطني الذين علموه الناس ،إذ َّل فرق بينه وبينهم ،بل هو تلميذ الشيطان
ِ ِِ
َح ٍد َح َّىت يَـ ُقوَّلَ
وخرجيه ،عنه روى وبه خترج وإايه اتبع ،وهلذا قال تعاىل يف امللكنيَ :وَما يُـ َعل َمان م ْن أ َ
إِ َّمنَا َْحن ُن فِ ْتـنَةٌ فَالَ تَ ْك ُف ْر فبني تعاىل أنه ِبجرد تعلمه يكفر سواء عمل به وعلمه أو َّل .وعن ابن عباس
رضي هللا عنهما قال(( :فإذا أاتمها علما اخلري والشر والكفر واإلْيان فعرفا أن السحر من الكفر،
قال فإذا أىب عليهما أمراه أن أييت مكان كذا وكذا فإذا أتى عاين الشيطان فعلمه ،فإذا تعلمه خرج

منه النور فنظر إليه ساطعاً يف السماء فيقول :اي حسراته اي ويله ماذا صنع)) ( .)2وروى ابن أيب
حامت عن احلسن البصري أنه قال يف تفسري هذه اآلية(( :نعم أنزل امللكان ابلسحر ليعلما الناس

البالء الذي أراد هللا تعاىل أن يبتلي به الناس ،فأخذ عليهما امليثاق أن َّل يعلما أحداً حىت يقوَّل إمنا
حنن فتنة فال تكفر)) ( ،)3وقال قتادة كان أخذ عليهما أن َّل يعلما أحداً حىت يقوَّل :إِ َّمنَا َْحن ُن فِ ْتـنَةٌ

أي بالء ابتلينا به فَالَ تَ ْك ُف ْر وقال السدي إذا أاتمها إنسان يريد السحر وعظاه وقاَّل لهَّ :ل تكفر إمنا
حنن فتنة ،فإذا أىب قاَّل له ائت هذا الرماد فبل عليه فإذا ابل عليه خرج منه نور فسطع حىت يدخل

السماء وذلك اإلْيان ،وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حىت يدخل يف مسامعه وكل شيء وذلك
ِ ِِ
َح ٍد َح َّىت يَـ ُقوَّلَ
غضب هللا ،فإذا أخربمها بذلك علماه السحر فذلك قول هللا تعاىلَ :وَما يُـ َعل َمان م ْن أ َ
إِ َّمنَا َْحن ُن فِ ْتـنَةٌ فَالَ تَ ْك ُف ْر اآلية .وعن ابن جريج يف هذه اآليةَّ :ل جيرتئ على السحر إَّل كافر ،والفتنة
هي احملنة واَّلختبار.
ض مرهم وَّلَ ين َفعهم ولََق ْد علِمواْ لَم ِن ا ْش َرتاه ما لَه ِيف ِ
اآلخ َرةِ ِم ْن َخالَ ٍق
َُ َ ُ
ومنها قوله تعاىلَ :ويَـتَـ َعلَّ ُمو َن َما يَ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ
ِِ
ِ
س ُه ْم لَ ْو َكانُواْ يَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة.]102:
س َما َش َرْواْ به أَن ُف َ
َولَب ْئ َ
_________
( ))]10750[ )1رواه البيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )288 /6وقال أمحد شاكر يف ((عمدة
التفسري)) ( :)143 /1إسناده صحيح وهذا موقوف من كالم ابن عباس.

( ))]10751[ )2رواه ابن أيب حامت يف ((التفسري)) (, )279 /1
( ))]10752[ )3رواه ابن أيب حامت يف ((التفسري)) (, )277 /1
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آمنُواْ يعين ِبحمد صلى هللا عليه وسلم والقرآن واتَّـ َق ْوا السحر وسائر
ومنها قوله تعاىلَ :ولَ ْو أ ََّهنُ ْم َ
الذنوب ولَو أ ََّهنُم آمنُواْ واتَّـ َقوا لَمثُوبةٌ ِمن ِع ِ
ند َّ
ري [البقرة ]103:وهذا من أصرح األدلة على
ْ َ َ ْ
َْ ْ َ
اَّلل َخ ٌْ
كفر الساحر ونفي اإلْيان عنه ابلكلية ،فإنه َّل يقال للمؤمن املتقي :ولو أنه آمن واتقى ،وإمنا قال
تعاىل ذلك ملن كفر وفجر وعمل ابلسحر واتبعه وخاصم به رسوله ورمى به نبيه ونبذ الكتاب وراء

ظهره ،وهذا ظاهر َّل غبار عليه وهللا أعلم .وقد صرح بذلك أئمة السلف من الصحابة والتابعني،

وإمنا اختلفوا يف القدر الذي يصري به كافراً ،والصحيح أن السحر املتعلم من الشياطني كله كفر قليله
وكثريه كما هو ظاهر القرآن.

 -عقوبة الساحر شرعاً ووعيداً:
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(وحده) أي ح مد الساحر (القتل) ضربة ابلسيف (بال نكري) بل هو اثبت ابلكتاب من عموم
النصوص يف الكفار املرتدين وغريهم (كما أتى) اثبتاً (يف السنة املصرحة) الثابتة عن النيب صلى هللا

عليه وسلم (مما رواه الرتمذي) حممد بن عيسى بن سورة ِبهملتني ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو
عيسى الرتمذي احلافظ الضرير أحد األعالم وصاحب اْلامع والتفسري عن خلق مذكورين يف ترامجهم

من جامعه وغريه ،وعنه حممد بن إمساعيل السمرقندي ومحاد بن شكر وأبو العباس حممد بن أمحد
احملبويب راوي اْلامع واهليثم بن كليب وخلق من أهل مسرقند ونسف وتلك الداير ،وقال ابن حبان

كان ممن مجع وصنف ،قال أبو العباس املستغفري مات سنة تسع وسبعني ومائتني ،مرفوعاً
(وصححه) موقوفاً (عن جندب) هو ابن عبد هللا بن سفيان البجلي العلقمي أو العلقي له ثالثة

وأربعون حديثاً اتفقا على سبعة وانفرد مسلم خبمسة .روى عنه احلسن وابن سريين وأبو جملز ،مات

بعد الستني ،قال رمحه هللا تعاىل( :ابب ما جاء يف حد الساحر حدثنا أمحد بن منيع حدثنا أبو معاوية

عن إمساعيل بن مسلم عن احلسن عن جندب قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :حد

الساحر ضربة ابلسيف)) ( , )1هذا حديث َّل نعرفه مرفوعاً إَّل من هذا الوجه وإمساعيل بن مسلم
املكي يضعف يف احلديث من قبل حفظه وإمساعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة

ويروي عن احلسن أيضاً والصحيح عن جندب موقوفاً والعمل على هذا احلديث عند بعض أهل

العلم من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وغريهم وهو قول مالك بن أنس ،وقال الشافعي :إمنا

يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر فإذا عمل عمالً دون الكفر فلم ير عليه قتالً.
ويعين بقوله :ما يبلغ الكفر أي ما كان فيه اعتقاد التصرف لغري هللا وصرف العبادة له كما يفعله عباد
هياكل النجوم من أهل اببل وغريهم وهللا أعلم.

_________

( ))]10753[ )1رواه الرتمذي ( )1460واحلاكم ( , )401 /4والدارقطين (, )141 /3
والطرباين ( , )161 /2والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )139 /8قال الرتمذي َّل نعرفه إَّل

مرفوعا من هذا الوجه وإمساعيل بن مسلم املكي يضعف يف احلديث والصحيح عن جندب موقوف,

وقال ابن عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) ([ :)462 /1فيه] إمساعيل بن مسلم أحاديثه غري
حمفوظة عن أهل احلجاز والبصرة والكوفة إَّل أنه ممن يكتب حديثه ,وقال البيهقي يف ((السنن

الكربى))[ :فيه] إمساعيل بن مسلم ضعيف ,وقال ابن عبد الرب يف ((اَّلستذكار)) (:)163 /7
مرسل وليس ابلقوي ،انفرد به إمساعيل بن مسلم عن احلسن ,وضعفه ابن العريب يف ((عارضة

األحوذي)) ( , )427 /3وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)247 /10يف إسناده ضعف,
وضعفه األلباين يف ((السلسلة الضعيفة)) (.)1446
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(وهكذا يف أثر أمر بقتلهم) يعين السحرة (روي عن عمر) ابن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى
العدوي أيب حفص املدين أحد فقهاء الصحابة اثين اخللفاء الراشدين وأحد العشرة املشهود هلم ابْلنة

وأول من مسي أمري املؤمنني ،له مخسمائة وتسعة وثالثون حديثاً اتفقا على عشرة وانفرد البخاري

بتسعة ومسلم خبمسة عشر ،وعنه أبناؤه عبد هللا وعاصم وعبيد هللا وعلقمة بن أيب وقاص وغريهم،

شهد بدراً واملشاهد واملواقف ،وويل أمر األمر بعد أيب بكر رضي هللا عنهما وفتح يف أايمه عدة

أمصار ،أسلم بعد أربعني رجالً ،عن ابن عمر رضي هللا عنهما مرفوعاً(( :إن هللا تعاىل جعل احلق على
لسان عمر وقلبه)) ( , )1وملا دفن قال ابن مسعود رضي هللا عنه(( :ذهب اليوم بتسعة أعشار

العلم)) ( .)2استشهد يف آخر سنة ثالث وعشرين ودفن يف أول سنة أربع وعشرين يف احلجرة

النبوية وهو ابن ثالث وستني وصلى عليه صهيب ،ومناقبه مجة قد أفردت يف جملدات .وهذا األثر

املشار إليه يف الباب هو ما رواه اإلمامان اْلليالن أمحد بن حنبل الشيباين وحممد بن إدريس الشافعي

رمحهما هللا تعاىل قاَّل :أخربَن سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه مسع جبالة بن عبدة يقول

كتب عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ،قال فقتلنا ثالث سواحر (.)3
_________

( ))]10754[ )1رواه الرتمذي ( , )3682وأمحد ( , )5145( )53 /2وابن حبان (/15
 , )318واحلاكم ( , )93 /3والطرباين يف ((األوسط)) ( , )338 /3قال الرتمذي هذا حديث
حسن غريب من هذا الوجه ,وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)133 /7إسناده صحيح,

وصححه األلباين يف ((صحيح الرتمذي)).واحلديث روي عن أيب هريرة ,ومعاوية ابن أيب سفيان ,وأبو

ذر الغفاري ,وبالل ,رضي هللا عنهم.

( ))]10755[ )2رواه الطرباين ( , )162 /9قال ابن تيمية يف ((منهاج السنة)) (:)59 /6
إسناده اثبت.

( ))]10756[ )3رواه أمحد ( , )1657( )190 /1والشافعي يف ((املسند)) (, )383 /1
واحلديث رواه أبو داود ( , )3043وأبو يعلى يف ((املسند)) ( , )166 /2وابن أيب شيبة يف

((املصنف)) ( , )562 /5والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )136 /8وسكت عنه أبو داود,
وقال الشافعي يف ((السنن الكربى للبيهقي)) ( :)189 /9متصل اثبت ,وقال أمحد شاكر يف
((مسند أمحد)) ( :)123 /3إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح أيب داود)).
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(وصح) نقالً (عن حفصة) بنت عمر بن اخلطاب العدوية أم املؤمنني رضي هللا عنها (عند مالك) بن
أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث األصبحي أيب عبد هللا املدين أحد األعالم يف

اإلسالم وإمام دار اهلجرة ،ولد سنة ثالث وتسعني ومحل به ثالث سنني ،وتويف سنة تسع وسبعني
ومائة ودفن ابلبقيع رمحه هللا تعاىل ورضي عنه (ما) أي الذي (فيه أقوى) دليل (مرشد للسالك) وهو

ما رواه يف موطأه يف ابب ما جاء يف الغيلة والسحر من كتاب العقول :عن حممد بن عبد الرمحن بن
سعد بن زرارة أنه بلغه (أن حفصة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قتلت جارية هلا سحرهتا ،وقد

كانت دبرهتا فأمرت هبا فقتلت) ( ،)1قال مالك( :الساحر الذي يعمل السحر ،ومل يعمل ذلك له
غريه ،هو مثل الذي قال هللا تعاىل يف كتابه :ولََق ْد علِمواْ لَم ِن ا ْش َرتاه ما لَه ِيف ِ
اآلخ َرةِ ِم ْن َخالَ ٍق فأرى
َُ َ ُ
َ َُ َ
أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه) اهـ .قال ابن كثري رمحه هللا( :وقد روي من طرق متعددة أن
الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بني يديه فكان يضرب رأس الرجل مث يصيح به فريد إليه

رأسه ،فقال الناس :سبحان هللا ،حييي املوتى! ورآه رجل من صاحل املهاجرين فلما كان الغد جاء
مشتمالً على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك فاخرتط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال :إن كان
صادقاً فليحي نفسه ،وتال قوله تعاىل :أَفَـتَأْتُو َن ِ
الس ْحر وأَنتُم تُـ ْب ِ
ص ُرو َن [األنبياء ]3 :فغضب الوليد إذ
َ َ ْ
مل يستأذنه يف ذلك فسجنه مث أطلقه وهللا أعلم) .وقال اإلمام أبو بكر اخلالل :أخربَن عبد هللا بن
أمحد بن حنبل حدثين أيب أخربَن حيىي بن سعيد حدثين أبو إسحاق عن حارثة فقال( :كان عند بعض

األمراء رجل يلعب فجاء جندب مشتمالً على سيفه فقتله ،قال أراه كان ساحراً) .ومحل الشافعي
رمحه هللا تعاىل قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركاً .وهللا أعلم... )2( .

قال ابن هبرية :وهل يقتل ِبجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأمحد :نعم ،وقال الشافعي وأبو

حنيفةَّ :ل ،فأما إن قُتل بسحره إنسان فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأمحد ،وقال أبو حنيفةَّ :ل
يقتل حىت يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك يف حق شخص معني ،وإذا فإنه يقتل حداً عندهم ،إَّل

الشافعي فإنه قال يقتل واحلالة هذه قصاصاً .قال وهل إذا اتب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو
حنيفة وأمحد يف املشهور عنهَّ :ل تقبل .وقال الشافعي وأمحد يف الرواية :تقبل ،وأما ساحر أهل

الكتاب فعند أيب حنيفة إنه يقتل كما يقتل الساحر إذا كان مسلماً ،وقال مالك وأمحد والشافعيَّ :ل
يقتل يعفى لقصة لبيد بن األعصم .واختلفوا يف املسلمة الساحرة فعند أيب حنيفة إهنا َّل تقتل ولكن

حتبس ،وقال الثالثة :حكمها حكم الرجل وهللا أعلم) .وقال أبو بكر اخلالل أخربَن أبو بكر املروزي
قال قرأ علي أيب عبد هللا يعين أمحد بن حنبل :عمر بن هارون أخربَن يونس عن الزهري قال يقتل

ساحر املسلمني وَّل يقتل ساحر املشركني ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود
فلم يقتلها .وقد نقل القرطيب عن مالك رمحه هللا تعاىل أنه قال يف الذمي :يقتل إن قتل سحره.
وحكى ابن خويز منداد عن مالك روايتني يف الذمي إذا سحر أحداً .األوىل أنه يستتاب فإن أسلم

وإَّل قتل .والثانية أنه يقتل وإن أسلم .وأما الساحر املسلم فإن تضمن سحره كفراً كفر عند األئمة
ِ ِِ
َح ٍد َح َّىت يَـ ُقوَّلَ إِ َّمنَا َْحن ُن فِ ْتـنَةٌ فَالَ تَ ْك ُف ْر فَـيَـتَـ َعلَّ ُمو َن ِم ْنـ ُه َما
األربعة وغريهم لقوله تعاىلَ :وَما يُـ َعل َمان م ْن أ َ
ِ
ني ال َْم ْرِء َوَزْو ِج ِه [البقرة , ]102 :لكن قال مالك :إذا ظهر عليه مل تقبل توبته ألنه
َما يُـ َف ِرقُو َن بِه بَ ْ َ
كالزنديق ،فإن اتب قبل أن يظهر عليه وجاءَن اتئباً قبلناه ،فإن قتل بسحره قتل ،قال الشافعي :فإن

قال مل أتعمد القتل فهو خمطئ عليه الدية .معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ

بن أمحد احلكمي – بتصرف – ص 681
_________

( ))]10757[ )1رواه مالك يف ((املوطأ)) ( , )871 /2والطرباين ( , )187 /23والشافعي يف

((املسند)) ( , )383 /1وابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( , )453 /5واحلديث صححه ابن القيم

يف ((زاد املعاد)) ( , )57 /5وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ([ :)283 /6هو] من رواية
إمساعيل بن عياش عن املدنيني وهي ضعيفة وبقية رجاله ثقات.
( ))]10758[ )2انظر ((تفسري ابن كثري)) (.)365 /1
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اثلثاً :أسباب اخلالف يف حكم السحر

وسبب ذلك اَّلختالف :كثرة أنواع السحر ،واختالف صوره  ..حىت جعله الفخر الرازي مثانية أقسام

( ،)1وبعضهم جعله أكثر من ذلك ()2

إضافة إىل توسع بعض العلماء يف إطالق السحر على كثري من األحوال استناداً للمعىن اللغوي،

فبعضهم يطلق السحر على النميمة ،والكالم البليغ ،وكذا احلركات القائمة على خفة اليد ومهارة

األداء.

وأمر اثلث أوجب هذا اَّلختالف ،وهو تنوع السحر من َنحية حقيقته أو ختييله ،ومن مث فبعض

العلماء يقول :إن السحر حقيقة ،ومنهم من يقول إنه ختييل ،والصحيح يف ذلك - :أن منه ما هو
حقيقة ،فيفرق بني املرء وزوجه ،ولذا أمر هللا تعاىل ابَّلستعاذة به سبحانه من السواحر ،فدل ذلك
على أن للسحر حقيقة ،وبعض السحر ختييل َّل حقيقة له)3( .

وقد نبه اإلمام القرايف رمحه هللا إىل ضرورة حتديد معىن السحر وْتييزه عن غريه فقال( :أطلق املالكية

ومجاعة ،الكفر على الساحر ،وأن السحر كفر ،وَّل شك أن هذا قريب من حيث اْلملة ،غري أنه

عند الفتيا يف جزئيات الوقائع يقع فيهم الغلط العظيم املودي إىل هالك املفيت ،والسبب يف ذلك أنه

إذا قيل للفقيه ما هو السحر وما حقيقته حىت يقضي بوجوده على كفر فاعليه يعسر عليه ذلك جداً،
فإنك إذا قلت له السحر والرقى واخلواص والسيميا واهليميا وقوى النفوس شيء واحد ،وكلها سحر،
أو بعض هذه األمور سحر ،وبعضها ليس بسحر ،فإن قال :الكل سحر ،يلزمه أن سورة الفاحتة

سحر؛ ألهنا رقية إمجاعاً ،وإن قال :لكل واحدة من هذه خاصية ختتص هبا ،فيقال :بني لنا خصوص

كل واحد منها ،وما به ْتتاز ،وهذا َّل يكاد يعرفه أحد من املتعرضني للفتيا .وأَن طول عمري ما

رأيت من يفرق بني هذه األمور ،فكيف يفيت أحد بعد هذا بكفر شخص معني أو ِبباشرة شيء معني

بناء على أن ذلك سحر ،وهو َّل يعرف السحر ما هو) (.)4

إىل أن قال( :إن الكتب املوضوعة يف السحر ،وضع فيها هذا اَّلسم (السحر) على ما هو كذلك
كفر وحمرم ،وعلى ما ليس كذلك ،وكذلك السحرة يطلق لفظ السحر على القسمني ،فالبد من
التعرض لبيان ذلك) (.)5

مث قال أيضاً( :وللسحر فصول كثرية يف كتبهم يقطع من قبل الشرع أبهنا ليست معاصي وَّل كفراً،
كما أن هلم ما يقطع أبنه كفر فيجب حينئذ التفصيل كما قال الشافعي رضي هللا عنه ،أما اإلطالق
أبن كل ما يسمى سحراً كفر فصعب جداً) (.)6

وصدق رمحه هللا تعاىل ،فاحلكم على الشيء فرع عن تصوره ،فالبد للناظر يف هذه املسألة أن يفصل

وْييز ويفرق بني السحر الذي يعد كفراً ،وما ليس كذلك  ...نواقض اإلْيان القولية والعملية لعبد

العزيز بن حممد بن علي العبد اللطيف -بتصرف  -ص 502
_________

( ))]10759[ )1انظر ((تفسري الرازي)) ( ،)236 – 228 /3وانظر ((املفردات)) للراغب (ص
)331

( ))]10760[ )2انظر ((الفروق)) للقرايف ( ،)149 – 137 /4و ((مفتاح دار السعادة))
لطائش كربي زاده ( ،)346 – 340 /1و ((أضواء البيان)) للشنقيطي (،)455– 452 /4
وكتاب ((السحر)) للحمد (ص .)36 - 18

( ))]10761[ )3انظر تفصيل هذه املسألة يف كتاب ((السحر)) ألمحد احلمد (ص .)88 – 37
((( ))]10762[ )4الفروق)) للقرايف (.)135 /4
((( ))]10763[ )5الفروق)) للقرايف (.)137 /4
((( ))]10764[ )6الفروق)) للقرايف (.)141 /4
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املطلب الثالث :ما يلحق ابلسحر كالعيافة ،والطرق ،والطرية
قال أمحد :حدثنا حممد بن جعفر ،حدثنا عوف ،عن حيان بن العالء ،حدثنا قطن بن قبيصة ،عن

أبيه ،أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن العيافة ،والطرق ،والطرية من اْلبت)) (.)1

قال عوف :العيافة :زجر الطري ،والطرق :اخلط خيط ابألرض ،واْلبت :قال احلسن :رنة الشيطان.
إسناده جيد .وأليب داود والنسائي وابن حبان يف (صحيحه) هلم املسند منه.

قوله( :العيافة) ،مصدر عاف يعيف عيافة ،وهي :زجر الطري للتشاؤم أو التفاؤل ،فعند العرب قواعد
يف هذا األمر ،ألن زجر الطري له أقسام:
فتارة يزجرها للصيد ،كما قال أهل العلم يف ابب الصيد :إن تعليم الطري أبن ينزجر إذا زجر ،فهذا

ليس من هذا الباب.

واترة يزجر الطري للتشاؤم أو التفاؤل ،فإذا زجر الطائر وذهب مشاَّلً تشاءم ،وإذا ذهب ْييناً تفاءل،

وإن ذهب أماماً ،فال أدري أيتوقفون أم يعيدون الزجر؟ فهذا من اْلبت.

قوله( :الطرق) .فسره عوف :أبنه اخلط خيط يف األرض ،وكأنه من الطريق ،من طرق األرض يطرقها

إذا سار عليها ،وختطيطها مثل املشي عليها يكون له أثر يف األرض كأثر السري عليها.

ومعىن اخلط ابألرض معروف عندهم ،يضربون به على الرمل على سبيل السحر والكهانة ،ويفعله
النساء غالباً ،وَّل أدري كيف يتوصلون إىل مقصودهم وما يزعمونه من علم الغيب ،وأنه سيحصل
كذا على ما هو معروف عندهم؟! وهذا نوع من السحر.

أما خط األرض ليكون سرتة يف الصالة ،أو لبيان حدودها وحنو ذلك ،فليس داخالً يف احلديث.

فإن قيل :قد صح ((عن الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه سئل عن نيب من األنبياء خيط ،فقال :من

وافق خطه ،فذاك)) (.)2
قلنا :جياب عنه جبوابني:

األول :أن الرسول صلى هللا عليه وسلم علقه أبمر َّل يتحقق الوصول إليه ،ألنه قال :فمن وافق

خطه فذاك ،وما يدرينا هل وافق خطه أم َّل؟

الثاين :أنه إذا كان اخلط ابلوحي من هللا تعاىل كما يف حال هذا النيب ،فال أبس به ،ألن هللا جيعل له

عالمة ينزل الوحي هبا خبطوط يعلمه إايها.
أما هذه اخلطوط السحرية ،فهي من الوحي الشيطاين ،فإن قيل :طريقة الرسول صلى هللا عليه وسلم

أنه يسد األبواب مجيعاً خاصة يف موضوع الشرك ،فلماذا مل يقطع ويسد هذا الباب؟

فاْلواب :كأن هذا وهللا أعلم أمر معلوم ،وهو أن فيه نبياً من األنبياء خيط ،فال بد أن جييب عنه

الرسول صلى هللا عليه وسلم.

قوله( :من اْلبت) .سبق أن اْلبت السحر ،وعلى هذا ،فتكون (من) للتبعيض على الصحيح،
وليس للبيان ،فاملعىن أن هذه الثالثة :العيافة ،والطرق ،والطرية من اْلبت.

وقوله( :الطرية) أي :من اْلبت ،على وزن فعلة ،وهم اسم مصدر تطري ،واملصدر منه تطري ،وهي

التشاؤم ِبرئي أو مسموع ،وقيل :التشاؤم ِبعلوم مرئياً كان أو مسموعاً ،زماَنً كان أو مكاَنً ،وهذا
أمشل ،فيشمل ما َّل يرى وَّل يسمع ،كالتطري ابلزمان.

وأصل التطري :التشاؤم ،لكن أضيفت إىل الطري ،ألن غالب التشاؤم عند العرب ابلطري ،فعلقت به،

وإَّل ،فإن تعريفها العام :التشاؤم ِبرئي أو مسموع أو معلوم.
وكان العرب يتشاءمون ابلطري وابلزمان وابملكان وابألشخاص ،وهذا من الشرك كما قال النيب صلى
هللا عليه وسلم.

_________

( ))]10765[ )1رواه أبو داود ( )3907وأمحد ( , )20622( )60 /5وابن حبان (/13
 , )502والطرباين ( , )396 /18والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )139 /8واحلديث سكت
عنه أبو داود ,وضعفه األلباين يف ((ضعيف اْلامع)) (.)3900

( ))]10766[ )2رواه مسلم (.)537
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واإلنسان إذا فتح على نفسه ابب التشاؤم ،ضاقت عليه الدنيا ،وصار يتخيل كل شيء أنه شؤم،
حىت إنه يوجد أَنس إذا أصبح وخرج من بيته مث قابله رجل ليس له إَّل عني واحدة تشاءم ،وقال:

اليوم يوم سوء ،وأغلق دكانه ،ومل يبع ومل يشرت ـ والعياذ ابهلل ـ ،وكان بعضهم يتشاءم بيوم األربعاء،
ويقول :أنه يوم حنس وشؤم ،ومنهم من يتشاءم بشهر شوال ،وَّل سيما يف النكاح ،وقد نقضت
عائشة رضي هللا عنها هذا التشاؤم ،أبنه صلى هللا عليه وسلم عقد عليها يف شوال ،وبىن هبا يف
شوال ،فكانت تقول(( :أيكن كان أحظى عنده مين؟)) ( )1واْلوابَّ :ل أحد.

فاملهم أن التشاؤم ينبغي لإلنسان أن َّل يطرأ له على ابل ،ألنه ينكد عليه عيشه ،فالواجب اَّلقتداء

ابلنيب صلى هللا عليه وسلم حيث كان يعجبه الفأل ( ،)2فينبغي لإلنسان أن يتفاءل ابخلري وَّل

يتشاءم ،وكذلك بعض الناس إذا حاول األمر مرة بعد أخرى تشاءم أبنه لن ينجح فيه فيرتكه ،وهذا
خطأ ،فكل شيء ترى فيه املصلحة ،فال تتقاعس عنه يف أول حماولة ،وحاول مرة بعد أخرى حىت

يفتح هللا عليك.

وأما قول احلسن :اْلبت :رنة الشيطان ،قال صاحب (تيسري العزيز احلميد) ( :)3مل أجد فيه كالماً.

والظاهر أن رنة الشيطان ،أي :وحي الشيطان ،فهذه من وحي الشيطان وإمالئه ،وَّل شك أن الذي

يتلقى أمره من وحي الشيطان أنه أتى نوعاً من الكفر ،وقول احلسن جاء يف (تفسري ابن كثري) ابللفظ
الذي ذكره املؤلف ،وجاء يف (املسند) بلفظ(( :إنه الشيطان)) (.)4

ووجه كون العيافة من السحر أن العيافة يستند فيها اإلنسان إىل أمر َّل حقيقة له :فماذا يعين كون

الطائر يذهب ْييناً أو مشاَّلً أو أماماً أو خلفاً؟ فهذا َّل أصل له ،وليس بسبب شرعي وَّل حسي ،فإذا
اعتمد اإلنسان على ذلك ،فقد اعتمد على أمر خفي َّل حقيقة له ،وهذا سحر كما سبق تعريف

السحر يف اللغة.

وكذلك الطرق من السحر ،ألهنم يستعملونه يف السحر ،ويتوصلون به إليه.

والطرية كذلك ،ألهنا مثل العيافة ْتاماً تستند إىل أمر خفي َّل يصح اَّلعتماد عليه ،وسيأيت يف ابب
الطرية ما يستثىن منه.

قوله( :إسناده جيد  .) ...قال الشيخ :إسناده جيد ،وعندي أنه أقل من اْليد يف الواقع ،إَّل أن

يكون هناك متابعات ،وكان بعض العلماء يذهب إىل أن احلديث إذا صح متنه ،وكان موافقاً
لألصول ،فإنه يتساهل يف سنده ،والعكس ابلعكس ،إذا كان خمالفاً لألصول ،فإنه َّل يبايل ابلسند،
وهذا مسلك جيد ابلنسبة ألخذ احلكم من احلديث ،لكن ابلنسبة للحكم على السند أبنه جيد

ِبجرد شهادة األصول هلذا احلديث ابلصحة ،فهذا مشكل ألنه يلزم أنه لو جاءَن هذا السند يف

حديث آخر حكمنا أبنه جيد ،فاألوىل أن يقال :إن السند فيه ضعف ،ولكن املنت ،صحيح ،فأَن

أرى أن مثل هذا َّل حيكم له ابْلودة ،إذ جيد أرقى من حسن ،مث احلكم ابحلسن يف مثل هذا السند
يف نفسي منه شيء ،ألنه ينبغي لنا أن نتحرى يف احلديث عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ،إَّل أن

الذي خيفف األمر هو صحة املنت ،وأيهما أهم :السند أم املنت؟
_________

( ))]10767[ )1رواه مسلم (.)1423
( ))]10768[ )2رواه البخاري ( , )5776ومسلم ( , )2224من حديث أنس رضي هللا عنه.
( ))]10769[ )3انظر(( :وتيسري العزيز احلميد)) (ص .)398
( ))]10770[ )4رواه أمحد (.)20623( )60 /5
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اْلواب :كالمها مهمان ،لكن املنت إذا كان صحيحاً تشهد له األصول قد تستغين عنه ِبا تشهد به

األصول ،أما السند ،فال بد منه ،يقول ابن املبارك :لوَّل السند ،لقال كل من شاء ما شاء ....

وللنسائي من حديث أيب هريرة(( :من عقد عقدة ،مث نفث فيها ،فقد سحر ،ومن سحر ،فقد أشرك،

ومن تعلق شيئاً ،وكل إليه)) (.)1

قوله( :من عقد عقدة)( .من) شرطية ،والعقد معروف.

قوله( :مث نفث فيها) .النفث :النفخ بريق خفيف ،واملراد هنا النفث من أجل السحر.

أما لو عقد عقدة ،مث نفث فيها من أجل أن حتتكم ابلرطوبة ،فليس بداخل يف احلديث ،والنفث من

أجل السحر يفعلونه بعض األحيان للصرف ،فيصرفون به الرجل عن زوجته ،وَّل سيما عند عقد

النكاح ،فيبعد الرجل عن زوجته ،فال يقوى على مجاعها ،فمن عقد هذه العقدة ،فقد وقع يف السحر
َّف َااث ِ
كما قال تعاىلَ :وِمن َش ِر النـ َّ
ت ِيف ال ُْع َق ِد [الفلق.]4 :
قوله( :ومن سحر فقد أشرك)( .من) هذه شرطية ،وفعل الشرط( :سحر) ،وجوابه( :فقد أشرك).

وقوله( :فقد أشرك) .هذا َّل يتناول مجيع السحر ،إمنا املراد من سحر ابلطرق الشيطانية.
أما من سحر ابألدوية والعقاقري وما أشبهها ،فقد سبق أنه َّل يكون مشركاً ،لكن الذي يسحر
بواسطة طاعة الشياطني واستخدامهم فيما يريد ،فهذا َّل شك أنه مشرك.

قوله( :ومن تعلق شيئاً وكل إليه)( .تعلق شيئاً) ،أي :استمسك به ،واعتمد عليه.

(وكل إليه) ،أي :جعل هذا الشيء الذي تعلق به عماداً له ،ووكله هللا إليه ،وختلى عنه.

ومناسبة هذه اْلملة لليت قبلها :أن النافخ يف العقد يريد أن يتوصل هبذا الشيء إىل حاجته ومآربه،

فيوكل إىل هذا الشيء احملرم.

ووجه آخر :وهو أن من الناس من إذا سحر عن طريق النفخ ابلعقد ذهب إىل السحرة وتعلق هبم،

وَّل يذهب إىل القراء واألدوية املباحة واألدعية املشروعة ،ومن توكل على هللا كفاه ،قال تعاىلَ :وَمن
يـتـوَّكل علَى َِّ
اَّلل فَـ ُه َو َح ْسبُهُ إِ َّن َّ
اَّللَ َابلِ ُغ أ َْم ِرهِ [الطالق ،]5 :وإذا كان هللا حسبك ،فال بد أن تصل
ََ َ ْ َ

إىل ما تريد.

لكن من تعلق شيئاً من املخلوقني وكل إليه ،ومن وكل إىل شيء من املخلوقني وكل إىل ضعف وعجز

وعورة ،وقد يشمل احلديث من اعتمد على نفسه وصار معجباً ِبا يقول ويفعل ،فإنه يوكل إىل نفسه،
ويوكل إىل ضعف وعجز وعورة ،وهلذا ينبغي أن تكون دائماً متعلقاً ابهلل يف كل أفعالك وأحوالك حىت

يف أهون األمور  ...وأن هؤَّلء الذين يتعلقون ابلسحر ،وجيعلونه صناعة يصلون هبا إىل مآرهبم يوكلون
إىل ذلك ،وآخر أمرهم اخلسارة والندم.
 ...واملؤلف كان حكيماً يف تعبريه ابلرتمجة ،حيث قال :ابب بيان شيء من أنواع السحر ،ومل حيكم

عليها بشيء ،ألن منها ما هو شرك ،ومنها ما هو من كبائر الذنوب ،ومنها دون ذلك ،ومنها ما هو
جائز على حسب ما يقصد به وعلى حسب أتثريه وآاثره.

فيه مسائل:

األوىل :أن العيافة والطرق والطرية من اْلبت .الثانية :تفسري العيافة والطرق .الثالثة :أن علم النجوم

نوع من السحر .الرابعة :العقد مع النفث من ذلك .اخلامسة :أن النميمة من ذلك .السادسة :أن
من ذلك بعض الفصاحة.

قال( :فيه مسائل) ،أي :يف هذا الباب وما تضمنه من األحاديث واآلاثر مسائل:

_________

( ))]10771[ )1رواه النسائي ( , )112 /7والطرباين يف ((األوسط)) ( , )127 /2قال ابن
عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) ([ :)551 /5فيه] عباد املنقري هو ممن يكتب حديثه ,وقال املزي
يف ((هتذيب الكمال)) ([ :)429 /9فيه] عباد بن ميسرة قال حيىي بن معني ليس به أبس وقال أبو
داود ليس ابلقوي ,وقال الذهيب يف ((ميزان اَّلعتدال)) (َّ :)378 /2ل يصح للني عباد بن ميسرة
وانقطاعه ,وقال األلباين يف ((ضعيف النسائي)) :ضعيف لكن مجلة التعليق ثبتت يف احلديث.
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املسألة األوىل :أن العيافة والطرق والطرية من اْلبت .وقد سبق تفسري هذه الثالثة وتفسري اْلبت.

الثانية :تفسري العيافة والطرق .وقد بينت يف الباب أيضاً وشرحت.

الثالثة :أن علم النجوم نوع من السحر .لقوله(( :من اقتبس شعبة من النجوم ،فقد اقتبس شعبة من

السحر)) ( ،)1وسبق الكالم عليها أيضاً.
الرابعة :العقد مع النفث من ذلك .حلديث أيب هريرة(( :من عقد عقدة مث نفث فيها ،فقد سحر))
( ،)2وقد تقدم الكالم على ذلك.

اخلامسة :أن النميمة من ذلك .حلديث ابن مسعود(( :أَّل هل أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة)) (،)3
وهي من السحر ،ألهنا تفعل ما يفعل الساحر من التفريق بني الناس والتحريش بينهم ،وقد سبق بيان
ذلك.

السادسة :أن من ذلك بعض الفصاحة .أي :من السحر بعض الفصاحة ،لقول النيب صلى هللا عليه

وسلم(( :إن من البيان لسحراً)) ( ،)4واملؤلف رمحه هللا قال :بعض الفصاحة استدَّلَّلً بقوله صلى

هللا عليه وسلم" :إن من البيان" ،ألن "من" هنا عند املؤلف للتبعيض ،ووجه كون ذلك من السحر أن

لسان البليغ ذي البيان قد يصرف اهلمم وقد يلهب ما عنده من الفصاحة .القول املفيد على كتاب
التوحيد حملمد بن صاحل بن عثيمني  -بتصرف– 36 /2
_________

( ))]10772[ )1رواه أبو داود ( , )3905وابن ماجه ( , )3726وأمحد ()2000( )227 /1
والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )138 /8والطرباين ( , )135 /11كلهم رووه بلفظ(( :من

اقتبس علماً من النجوم)) بدَّلً من ((من اقتبس شعبةً من النجوم))  ,واحلديث سكت عنه ابو داود,
وقال ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى)) ( , )193 /35والنووي يف ((رايض الصاحلني)) (, )536

والعراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( , )144 /4وأمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)312 /3إسناده
صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح ابن ماجه)).

( ))]10773[ )2رواه النسائي ( , )112 /7والطرباين يف ((األوسط)) ( , )127 /2قال ابن
عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) ([ :)551 /5فيه] عباد املنقري هو ممن يكتب حديثه ,وقال املزي
يف ((هتذيب الكمال)) ([ :)429 /9فيه] عباد بن ميسرة قال حيىي بن معني ليس به أبس وقال أبو

داود ليس ابلقوي ,وقال الذهيب يف ((ميزان اَّلعتدال)) (َّ :)378 /2ل يصح للني عباد بن ميسرة
وانقطاعه ,وقال األلباين يف ((ضعيف النسائي)) :ضعيف لكن مجلة التعليق ثبتت يف احلديث.

( ))]10774[ )3رواه مسلم (.)2606

( ))]10775[ )4رواه البخاري ( )5146من حديث ابن عمر رضي هللا عنه ,ومسلم ( )869من
حديث عمار رضي هللا عنه.
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ومن أنواع السحر زجر الطري واخلط ابألرض ،قال أبو داود :حدثنا مسدد حدثنا حيىي حدثنا عوف

حدثنا حيان – قال غري مسدد :حيان بن العالء – حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه قال :مسعت

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :العيافة والطرية والطرق من اْلبت)) رواه أمحد يف (مسنده)
( .)1و ((اْلبت هو السحر)) قاله عمر رضي هللا عنه ( )2وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية

وجماهد واحلسن وغريهم ( .)3وعن ابن عباس وغريه أيضاً ((اْلبت الشيطان)) ( ،)4وَّل ينايف األول
ألن السحر من عمل الشيطان ،وعنه أيضاً اْلبت الشرك ( ،)5وعنه اْلبت األصنام ( ،)6وعنه

اْلبت حيي بن أخطب ( ،)7وعن الشعيب اْلبت كاهن ( .)8وعن جماهد اْلبت كعب بن األشرف

( ،)9وَّل منافاة أيضاً فإن السحر من الشرك الذي يشمله عبادة غري هللا ،وحيي بن أخطب وكعب
بن األشرف ممن خاصم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلسحر ،والكاهن عامل ابلسحر ،وقال يف

القاموس :اْلبت ابلكسر الصنم والكاهن والساحر والسحر والذي َّل خري فيه وكل ما عبد من دون
َّف َااث ِ
هللا عز وجل .ومن أنواعه العقد والنفث فيه قال هللا تعاىلَ :وِمن َش ِر النـ َّ
ت ِيف ال ُْع َق ِد [الفلق]4:

وقد تقدم حديث عائشة يف قصة لبيد بن األعصم ،وقد ثبت يف حديث نزول املعوذتني ورقية جربيل
النيب صلى هللا عليه وسلم هبما أنه كان كلما قرأ آية احنلت عقدة .وقال النسائي رمحه هللا تعاىل يف

كتاب حترمي الدم من (سننه)( :احلكم يف السحرة) أخربَن عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال

حدثنا عباد بن ميسرة املنقري عن احلسن عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

((من عقد عقدة مث نفث فيها فقد سحر ،ومن سحر فقد أشرك ،ومن تعلق شيئاً وكل إليه)) ()10
_________

( ))]10776[ )1رواه أبو داود ( )3907وأمحد ( , )20622( )60 /5وابن حبان (/13
 , )502والطرباين ( , )396 /18والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )139 /8واحلديث سكت

عنه أبو داود ,وقال ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى)) ( , )192 /35والنووي يف ((املنثورات)) (ص:

 :)159إسناده حسن ,وقال الطحاوي يف ((شرح معاين اآلاثر)) ( :)313 /4جاءت اآلاثر بذلك
جميئا متواترا ,وضعفه األلباين يف ((ضعيف اْلامع)) (.)3900

( ))]10777[ )2رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم بعد حديث ( , )4582يف ابب :قوله َوإِن ُكنتُم
َح ٌد َّمن ُكم ِم َن الْغَائِ ِط ،قال ابن حجر يف ((هتذيب التهذيب)) (/2
َّم ْر َ
ضى أ َْو َعلَى َس َف ٍر أ َْو َجاء أ َ
 :)252جاء موصوَّلً.
( ))]10778[ )3رواه ابن أيب حامت يف ((التفسري)) ( , )198 /4وابن جرير يف ((التفسري)) (/8

.)462

( ))]10779[ )4روى ابن جرير يف ((التفسري)) ( )462 /8هذا األثر عن قتادة ,والسدي.
( ))]10780[ )5ذكره ابن كثري يف ((التفسري)) (.)334 /2

( ))]10781[ )6رواه ابن جرير يف ((التفسري)) ( , )461 /8وابن أيب حامت يف ((التفسري)) (/4
.)198

( ))]10782[ )7رواه ابن جرير يف ((التفسري)) ( , )464 /8وابن أيب حامت يف ((التفسري)) (/4

.)198
( ))]10783[ )8رواه ابن أيب حامت يف ((التفسري)) (.)199 /4

( ))]10784[ )9رواه ابن أيب حامت يف ((التفسري)) ( , )199 /4وابن جرير يف ((التفسري)) (/8

.)465

( ))]10785[ )10رواه النسائي ( , )112 /7والطرباين يف ((األوسط)) ( , )127 /2قال ابن

عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) ([ :)551 /5فيه] عباد املنقري هو ممن يكتب حديثه ,وقال املزي

يف ((هتذيب الكمال)) ([ :)429 /9فيه] عباد بن ميسرة قال حيىي بن معني ليس به أبس وقال أبو
داود ليس ابلقوي ,وقال الذهيب يف ((ميزان اَّلعتدال)) (َّ :)378 /2ل يصح للني عباد بن ميسرة
وانقطاعه ,وقال األلباين يف ((ضعيف النسائي)) :ضعيف لكن مجلة التعليق ثبتت يف احلديث ..
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وقد أطلق السحر على ما فيه التخييل يف قلب األعيان وإن مل يكن السحر احلقيقي ،كما يف
(الصحيحني) عن ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن من البيان لسحراً)) ()1

يعين لتضمنه التخييل فيخيل الباطل يف صورة احلق ،وإمنا عين به البيان يف املفاخرة واخلصومات

ابلباطل وحنوها كما يدل عليه أصل القصة يف التميميني اللذين تفاخرا عنده أبحساهبما وطعن أحدمها
إيل ،ولعل بعضكم أن
يف حسب اآلخر ونسبه ،وكذلك قال صلى هللا عليه وسلم(( :إنكم ختتصمون َّ
يكون أحلن حبجته من بعض فأحكم له على حنو ما أمسع ،فمن حكمت له من حق أخيه بشيء فإمنا

هو قطعة من النار)) ( )2أو كما قال :وهو يف الصحيح ،وأما البيان ابحلق لنصرة احلق فهو فريضة

على كل مسلم ما استطاع إىل ذلك سبيال ،وهو من اْلهاد يف سبيل هللا عز وجل .وقد مسى صلى هللا

عليه وسلم ما يعمل عمل السحر سحراً وإن مل يكن سحراً كقوله صلى هللا عليه وسلم(( :أَّل أنبئكم

ما العضة ،هي النميمة ،القالة بني الناس)) رواه مسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه ( .)3والعضة يف

لغة قريش السحر ،ويقولون للساحر عاضه ،فسمى النميمة سحراً ألهنا تعمل عمل السحر يف التفرقة
بني املرء وزوجه وغريها من املتحابني بل هي أعظم يف الوشاية ألهنا تثري العداوة بني األخوين .وتسعر
احلرب بني املتساملني كما هو معروف مشاهد َّل ينكر .وقد جاء الوعيد للقتات يف اآلايت

واألحاديث كثرية جداً .ومع هذا فاخلداع للكفار للفتك هبم وإظهار املسلمني عليهم وكسر شوكتهم
وتفريق كلمتهم من أعظم اْلهاد وأنفعه وأشده نكاية فيهم كما فعله نعيم بن مسعود الغطفاين رضي

هللا عنه يف تفريق كلمة األحزاب إبذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت فرق بني قريش وبني يهود

بين قريظة ونقض هللا بذلك ما أبرموه وهلل احلمد واملنة معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم

األصول حلافظ بن أمحد احلكمي– ص705

_________

( ))]10786[ )1رواه البخاري ( )5146من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما ,ومسلم ()869
من حديث عمار رضي هللا عنه.

( ))]10787[ )2رواه البخاري ( , )2680ومسلم (.)1713
( ))]10788[ )3رواه مسلم (.)2606
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أوَّلً :التنجيم

عن ابن عباس رضي هللا عنهما ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من اقتبس شعبة من
النجوم ،فقد اقتبس شعبة من السحر ،زاد ما زاد)) .رواه أبو داود ،وإسناده صحيح (.)1
قوله( :من) .شرطية ،وفعل الشرط( :اقتبس) ،وجوابه( :فقد اقتبس).

قوله( :اقتبس) .أي تعلم ،ألن التعلم وهو أخذ الطالب من العامل شيئاً من علمه ِبنزلة الرجل يقتبس
من صاحب النار شعلة.

واب َوقَـبَائِ َل [احلجرات ،]13 :أي :طوائف
قوله( :شعبة) .أي :طائفة ،ومنه قوله تعاىلَ :و َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُع ً

وقبائل.

قوله( :من النجوم) .املراد :علم النجوم ،وليس املراد النجوم أنفسها ،ألن النجوم َّل ْيكن أن تقتبس

وتتعلم ،واملراد به هنا علم النجوم الذي يستدل به على احلوادث األرضية ،فيستدل مثالً ابقرتان
النجم الفالين ابلنجم الفالين على أنه سيحدث كذا وكذا.

ويستدل بوَّلدة إنسان يف هذا النجم على أنه سيكون سعيداً ،ويف النجم اآلخر على أنه سيكون

شقياً ،فيستدلون ابختالف أحوال النجوم على اختالف احلوادث األرضية ،واحلوادث األرضية من

عند هللا ،قد تكون أسباهبا معلومة لنا ،وقد تكون جمهولة ،لكن ليس للنجوم هبا عالقة ،وهلذا جاء يف
حديث زيد بن خالد اْلهين يف غزوة احلديبية ،قال :صلى بنا رسول هللا ذات ليلة على إثر مساء من

الليل ،فقال(( :قال هللا تعاىل :أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر ،فمن قال :مطرَن بنوء كذا وكذا ـ
بنوء يعين :بنجم ،والباء للسببية ،يعين :هذا املطر من النجم ـ ،فإنه كافر يب مؤمن ابلكوكب ،ومن
قال :مطرَن بفضل هللا ورمحته ،فذلك مؤمن يب كافر ابلكوكب)) (.)2

فالنجوم َّل أتيت ابملطر وَّل أتيت ابلرايح أيضاً ،ومنه أنخذ خطأ العوام الذين يقولون :إذا هبت الريح

طلع النجم الفالين ،ألن النجوم َّل أتثري هلا ابلرايح ،صحيح أن بعض األوقات والفصول يكون فيها
ريح ومطر ،فهي ظرف هلما ،وليست سبباً للريح أو املطر.

وعلم النجوم ينقسم إىل قسمني:
_________

( ))]10789[ )1رواه أبو داود ( , )3905وابن ماجه ( , )3726وأمحد ()2000( )227 /1
والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )138 /8والطرباين ( , )135 /11كلهم رووه بلفظ(( :من

اقتبس علماً من النجوم)) بدَّلً من ((من اقتبس شعبةً من النجوم))  ,واحلديث سكت عنه ابو داود,

وقال ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى)) ( , )193 /35والنووي يف ((رايض الصاحلني)) (, )536

والعراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( , )144 /4وأمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)312 /3إسناده
صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح ابن ماجه)).

( ))]10790[ )2رواه البخاري ( , )846ومسلم (.)71
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األول :علم التأثري ،وهو أن يستدل ابألحوال الفلكية على احلوادث األرضية ،فهذا حمرم ابطل لقول
النيب صلى هللا عليه وسلم(( :من اقتبس شعبة من النجوم ،فقد اقتبس شعبة من السحر)) (،)1

وقوله يف حديث زيد بن خالد(( :من قال :مطرَن بنوء كذا وكذا ،فذلك كافر يب مؤمن ابلكوكب))

( ،)2ولقول النيب صلى هللا عليه وسلم يف الشمس والقمر(( :إهنما آيتان من آايت هللاَّ ،ل ينكسفان
ملوت أحد وَّل حلياته)) ( , )3فاألحوال الفلكية َّل عالقة بينها وبني احلوادث األرضية.

الثاين :علم التسيري ،وهو ما يستدل به على اْلهات واألوقات ،فهذا جائز ،وقد يكون واجباً أحياَنً،
كما قال الفقهاء :إذا دخل وقت الصالة جيب على اإلنسان أن يتعلم عالمات القبلة من النجوم
والشمس والقمر ،قال تعاىل :وأَلْ َقى ِيف األَر ِ ِ
ِ ِ
ارا َو ُسبُالً لَّ َعلَّ ُك ْم َهتْتَ ُدو َن
ْ
ض َرَواس َي أَن َْتي َد ب ُك ْم َوأ َْهنَ ً
َ
[النحل ،]15 :فلما ذكر هللا العالمات األرضية انتقل إىل العالمات السماوية ،فقال تعاىل:
و َعالم ٍ
َّج ِم ُه ْم يَـ ْهتَ ُدو َن [النحل ،]16 :فاَّلستدَّلل هبذه النجوم على األزمات َّل أبس به،
ات َوِابلن ْ
َ َ
مثل أن يقال :إذا طلع النجم الفالين دخل وقت السيل ودخل وقت الربيع ،وكذلك على األماكن،
كالقبلة ،والشمال ،واْلنوب.

قوله( :فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد) .املراد ابلسحر هنا :ما هو أعم من السحر املعروف،

ألن هذا من اَّلستدَّلل ابألمور اخلفية اليت َّل حقيقة هلا ،كما أن السحر َّل حقيقة له ،فالسحر َّل
يقلب األشياء ،لكنه ْيوه ،وهكذا اختالف النجوم َّل تتغري هبا األحوال.

قوله( :زاد ما زاد) .أي :كلما زاد شعبة من تعلم النجوم ازداد شعبة من السحر.

ووجه ذلك :أن الشيء إذا كان من الشيء ،فإنه يزداد بزايدته.
وجه مناسبة احلديث لرتمجة املؤلف:

أن من أنواع السحر :تعلم النجوم ليستدل هبا على احلوادث األرضية ،وهذا احلديث وإن كان
ضعيف السند ،لكن من حيث املعىن الصحيح تشهد له النصوص األخرى ...

التنجيم :مصدر جنم بتشديد اْليم ،أي :تعلم علم النجوم ،أو اعتقد أتثري النجوم.

وعلم النجوم ينقسم إىل قسمني:

 - 1علم التأثري - 2 .علم التسيري.
فاألول :علم التأثري .وهذا ينقسم إىل ثالثة أقسام:

أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلةِ ،بعىن أهنا هي اليت ختلق احلوادث والشرور ،فهذا شرك أكرب،

ألن من ادعى أن مع هللا خالقاً ،فهو مشرك شركاً أكرب ،فهذا جعل املخلوق املسخر خالقاً مسخراً.
_________

( ))]10791[ )1رواه أبو داود ( , )3905وابن ماجه ( , )3726وأمحد ()2000( )227 /1
والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )138 /8والطرباين ( , )135 /11كلهم رووه بلفظ(( :من
اقتبس علماً من النجوم)) بدَّلً من ((من اقتبس شعبةً من النجوم))  ,واحلديث سكت عنه ابو داود,
وقال ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى)) ( , )193 /35والنووي يف ((رايض الصاحلني)) (, )536

والعراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( , )144 /4وأمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)312 /3إسناده
صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح ابن ماجه)).

( ))]10792[ )2رواه البخاري ( , )846ومسلم (.)71
( ))]10793[ )3رواه البخاري ( , )1060ومسلم ( , )915من حديث املغرية بن شعبة رضي
هللا عنه.
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أن جيعلها سبباً يدعي به علم الغيب ،فيستدل حبركاهتا وتنقالهتا وتغرياهتا على أنه سيكون كذا وكذا،
ألن النجم الفالين صار كذا وكذا ،مثل أن يقول :هذا اإلنسان ستكون حياته شقاء ،ألنه ولد يف

النجم الفالين ،وهذا حياته ستكون سعيدة ألنه ولد يف النجم الفالين .فهذا اختذ تعلم النجوم وسيلة
َّلدعاء علم الغيب ،ودعوى علم الغيب كفر خمرج عن امللة ،ألن هللا يقول :قُل ََّّل يَـ ْعلَ ُم َمن ِيف
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ب إََِّّل َّ
اَّللُ [النمل ،]65 :وهذا من أقوى أنواع احلصر ،ألنه ابلنفي
َّ َ َ
ض الْغَْي َ
واإلثبات ،فإذا ادعى أحد علم الغيب ،فقد كذب القرآن.

أن يعتقدها سبباً حلدوث اخلري والشر ،أي أنه إذا وقع شيء نسبه إىل النجوم ،وَّل ينسب إىل النجوم

شيئاً إَّل بعد وقوعه ،فهذا شرك أصغر.

فإن قيل :ينتقض هذا ِبا ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله يف الكسوف(( :إن الشمس

والقمر آيتان من آايت هللا خيوف هللا هبما عباده)) ( ،)1فمعىن ذلك أهنما عالمة إنذار.
واْلواب من وجهني:

األول :أنه َّل يسلم أن للكسوف أتثرياً يف احلوادث والعقوابت من اْلدب والقحط واحلروب ،ولذلك
قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إهنما َّل ينكسفان ملوت أحد وَّل حلياته)) (َّ ،)2ل يف ما مضى وَّل

يف املستقبل ،وإمنا خيوف هللا هبما العباد لعلهم يرجعون ،وهذا أقرب.

الثاين :أنه لو سلمنا أن هلما أتثرياً ،فإن النص قد دل على ذلك ،وما دل عليه النص جيب القول به،

لكن يكون خاصاً به.

لكن الوجه األول هو األقرب :أننا َّل نسلم أصالً أن هلما أتثرياً يف هذا ،ألن احلديث َّل يقتضيه،

فاحلديث ينص على التخويف ،واملخوف هو هللا تعاىل ،واملخوف عقوبته ،وَّل أثر للكسوف يف ذلك،

وإمنا هو عالمة فقط.

الثاين :علم التيسري .وهذا ينقسم إىل قسمني:

األول :أن يستدل بسريها على املصاحل الدينية ،فهذا مطلوب ،وإذا كان يعني على مصاحل دينية

واجبة كان تعلمها واجباً ،كما لو أراد أن يستدل ابلنجوم على جهة القبلة ،فالنجم الفالين يكون
ثلث الليل قبلة ،والنجم الفالين يكون ربع الليل قبلة ،فهذا فيه فائدة عظيمة.

الثاين :أن يستدل بسريها على املصاحل الدنيوية ،فهذا َّل أبس به ،وهو نوعان:

النوع األول :أن يستدل هبا على اْلهات ،كمعرفة أن القطب يقع مشاَّلً ،واْلدي وهو قريب منه
يدور حوله مشاَّلً ،وهكذا ،فهذا جائز ،قال تعاىل :و َعالم ٍ
َّج ِم ُه ْم يَـ ْهتَ ُدو َن [النحل.]16 :
ات َوِابلن ْ
َ َ
النوع الثاين :أن يستدل هبا على الفصول ،وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر ،فهذا كرهه بعض

السلف ،وأابحه آخرون.

والذين كرهوه قالوا :خيشى إذا قيل :طلع النجم الفالين ،فهو وقت الشتاء أو الصيف :أن بعض

العامة يعتقد أنه هو الذي أييت ابلربد أو البحر أو ابلرايح.
والصحيح عدم الكراهة.

قوله يف أثر قتادة( :خلق هللا هذه النجوم لثالث) .الالم للتعليل ،أي :لبيان العلة واحلكمة.
قوله( :لثالث) .وجيوز لثالثة ،لكن الثالث أحسن ،أي :لثالث حكم ،هلذا حذف اتء التأنيث من

العدد.

والثالث هي:

لشي ِ
السماء ال مدنْـيا ِِبَصابِيح وجعلْناها رج ِ
اط ِ
ني [امللك:
وما ل َّ َ
َ َ َ َ ََ َ َ ُُ ً
األوىل :زينة للسماء ،قال تعاىلَ :ولََق ْد َزيَّـنَّا َّ َ
 ،]5ألن اإلنسان إذا رأى السماء صافية يف ليلة غري مقمرة وليس فيها كهرابء جيد هلذه النجوم من
اْلمال العظيم ما َّل يعلمه إَّل هللا ،فتكون كأهنا غابة حمالة أبنواع من الفضة الالمعة ،هذه جنمة
مضيئة كبرية ْتيل إىل احلمرة ،وهذه ْتيل إىل الزرقة ،وهذه خفيفة ،وهذه متوسطة ،وهذا شيء

مشاهد.
_________

( ))]10794[ )1رواه مسلم ( , )911من حديث أيب مسعود األنصاري رضي هللا عنه.
( ))]10795[ )2رواه البخاري ( , )1060ومسلم ( , )915من حديث املغرية بن شعبة رضي
هللا عنه.
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وهل نقول :إن ظاهر اآلية الكرْية أن النجوم مرصعة يف السماء ،أو نقولَّ :ل يلزم ذلك؟
اْلوابَّ :ل يلزم من ذلك أن تكون النجوم مرصعة يف السماء ،قال تعاىل َو ُه َو الَّ ِذي َخلَ َق اللَّْي َل
الشمس والْ َقمر ُكلٌّ ِيف فَـلَ ٍ
ك يَ ْسبَ ُحو َن [األنبياء ،]33 :أي :يدورون ،كل له فلك ...
َوالنـ َ
َّه َ
ار َو َّ ْ َ َ َ َ
إذاً هي أفالك متفاوتة يف اَّلرتفاع والنزول ،وَّل يلزم أن تكون مرصعة يف السماء.
الس َماء ال مدنْـيَا.
فإن قيل :فما اْلواب عن قوله تعاىل :إِ ََّن َزيَّـنَّا َّ

قلنا :إهنا َّل يلزم من تزيني الشيء ابلشيء أن يكون مالصقاً له ،أرأيت لو أن رجالً عمر قصراً وجعل
حوله ثرايت من الكهرابء كبرية ومجيلة ،وليست على جدرانه ،فالناظر إىل القصر من بعد يرى أهنا
زينة له ،وإن مل تكن مالصقة له.

الثانية :رجوماً للشياطني ،أي :لشياطني اْلن ،وليسوا شياطني اإلنس ،ألن شياطني اإلنس مل يصلوها،

لكن شياطني اْلن وصلوها ،فهم أقدر من شياطني اإلنس ،وهلم قوة عظيمة َنفذة ،قال تعاىل عن
عملهم الدال على قدرهتم :و َّ ِ
ني ُك َّل بَـنَّاء َوغَ َّو ٍ
ين
اص [ص ،]37 :أي :سخرَن لسليمانَ :و َ
الشيَاط َ
َ
آخ ِر َ
ِ
ِ
ِ
يت من ا ْْلِ ِن أ َََن آتِ َ ِ
َص َف ِ
وم من
اد [ص ،]38 :وقال تعاىل :قَ َ
ني ِيف ْاأل ْ
ُم َق َّرنِ َ
يك بِه قَـ ْب َل أَن تَـ ُق َ
ال ع ْفر ٌ َ
ك وإِِين علَي ِه لََق ِو ٌّ ِ
ِ
ني [النمل ،]39 :أي :من سبأ إىل الشام ،وهو عرش عظيم مللكة سبأ،
ي أَم ٌ
َّم َقام َ َ َ ْ
فهذا يدل على قوهتم وسرعتهم ونفوذهم.
وقال تعاىل :وأ َََّن ُكنَّا نَـ ْقع ُد ِم ْنـها م َق ِ
ِ
ِ
ص ًدا [اْلن.]9 :
اع َد لِ َّ
لس ْم ِع فَ َمن يَ ْستَم ِع ْاآل َن َِجي ْد لَهُ ش َه ًااب َّر َ
ُ َ َ
َ
والرجم :الرمي.
الثالثة :عالمات يهتدى هبا ،تؤخذ من قوله تعاىل :وأَلْ َقى ِيف األَر ِ ِ
ِ ِ
ارا َو ُسبُالً
ْ
ض َرَواس َي أَن َْتي َد ب ُك ْم َوأ َْهنَ ً
َ
لَّعلَّ ُكم َهتْتَ ُدو َن و َعالم ٍ
َّج ِم ُه ْم يَـ ْهتَ ُدو َن [النحل ،]16 :فذكر هللا تعاىل نوعني من العالمات
ات َوِابلن ْ
َ َ
َ ْ
اليت يهتدى هبا:
األول :أرضية ،وتشمل كل ما جعل هللا يف األرض من عالمة ،كاْلبال ،واألهنار ،والطرق ،واألودية،
وحنوها.

والثاين :أفقية يف قوله تعاىل :و َعالم ٍ
َّج ِم ُه ْم يَـ ْهتَ ُدو َن
ات َوِابلن ْ
َ َ
والنجم :اسم جنس يشمل كل ما يهتدى به ،وَّل خيتص بنجم معني ،ألن لكل قوم طريقة يف

اَّلستدَّلل هبذه النجوم على اْلهات ،سواء جهات القبلة أو املكان ،براً أو حبراً.
وهذا من نعمة هللا أن جعل عالمات علوية َّل حيجب دوهنا شيء ،وهي النجوم ،ألنك يف الليل َّل
سماو ِ
ات َوَما ِيف
َّر لَ ُكم َّما ِيف ال َّ َ َ
تشاهد جباَّلً وَّل أودية ،وهذا من تسخري هللا ،قال تعاىلَ :و َسخ َ
ض َِ
ْاأل َْر ِ
مج ًيعا ِم ْنهُ [اْلاثية.]13 :
وكره قتادة تعلم منازل القمر .ومل يرخص ابن عيينة فيه .ذكره حرب عنهما .ورخص يف تعلم املنازل
أمحد وإسحاق.

بناء على أن الكراهة يف كالم السلف يراد هبا
قوله( :وكره قتادة تعلم منازل القمر) .أي :كراهة حترمي ً

التحرمي غالباً.
وقوله( :تعلم منازل القمر) حيتمل أمرين:

األول :أن املراد به معرفة منزلة القمر ،الليلة يكون يف الشرطني ،ويكون يف اإلكليل ،فاملراد معرفة

منازل القمر كل ليلة ،ألن كل ليلة له منزلة حىت يتم مثانياً وعشرين ويف تسع وعشرين وثالثني َّل

يظهر يف الغالب.

الثاين :أن املراد به تعلم منازل النجوم ،أي :خيرج النجم الفالين ،يف اليوم الفالين وهذه النجوم جعلها

هللا أوقااتً للفصول ،ألهنا ( )28جنماً ،منها (ْ )14يانية ،و ( )14مشالية ،فإذا حلت الشمس يف

املنازل الشمالية صار احلر ،وإذا حلت يف اْلنوبية صار الربد ،ولذلك كان من عالمة دنو الربد خروج

سهيل ،وهو من النجوم اليمانية.
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قوله( :ومل يرخص فيه ابن عيينة) .هو سفيان بن عيينة املعروف ،وهذا يوافق قول قتادة ابلكراهة.
قوله( :وذكره حرب) .من أصحاب أمحد ،روى عنه مسائل كثرية.

قوله( :إسحاق) .هو إسحاق بن راهويه.

والصحيح أنه َّل أبس بتعلم منازل القمر ،ألنه َّل شرك فيها ،إَّل أن تعلمها ليضيف إليها نزول املطر
وحصول الربد ،وأهنا هي اْلالبة لذلك ،فهذا نوع من الشرك ،أما جمرد معرفة الوقت هبا :هل هو

الربيع ،أو اخلريف ،أو الشتاء ،فهذا َّل أبس به.

وعن أيب موسى ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ثالثة َّل يدخلون اْلنة :مدمن اخلمر ،وقاطع
الرحم ،ومصدق ابلسحر)) رواه أمحد وابن حبان يف "صحيحه" (.)1
 ...قوله( :ومصدق ابلسحر) .هذا هو شاهد الباب ،ووجهه أن علم التنجيم نوع من السحر ،فمن

صدق به فقد صدق بنوع من السحر(( : ... ،أن من اقتبس شعبة من النجوم ،فقد اقتبس شعبة من
السحر)) ( , )2واملصدق به هو املصدق ِبا خيرب به املنجمون ،فإذا قال املنجم :سيحدث كذا
وكذا ،وصدق به ،فإنه َّل يدخل اْلنة ،ألنه صدق بعلم الغيب لغري هللا ،قال تعاىل :قُل ََّّل يَـ ْعلَ ُم َمن
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ب إََِّّل َّ
اَّللُ [النمل.]65 :
ِيف َّ َ َ
ض الْغَْي َ
فإن قيل :ملاذا َّل جيعل السحر هنا عاماً ليشمل التنجيم وغري التنجيم؟
أجيب :إن املصدق ِبا خيربه به السحر من علم الغيب يشمله الوعيد هنا ،وأما املصدق أبن للسحر
أتثرياً ،فال يلحقه هذا الوعيد ،إذا َّل شك أن للسحر أتثرياً ،لكن أتثريه ختييل ،مثل ما وقع من سحرة

فرعون حيث سحروا أعني الناس حىت رأوا احلبال والعصي كأهنا حيات تسعى ،وإن كان َّل حقيقة
لذلك ،وقد يسحر الساحر شخصاً فيجعله ُِحيب فالَنً ويبغض فالَنً ،فهو مؤثر ،قال تعاىل:
ِ
ِ
ني ال َْم ْرِء َوَزْو ِج ِه [البقرة ،]102 :فالتصديق أبثر السحر على هذا
فَـيَـتَـ َعلَّ ُمو َن م ْنـ ُه َما َما يُـ َف ِرقُو َن بِه بَ ْ َ
الوجه َّل يدخله الوعيد ألنه تصديق أبمر واقع.

أما من صدق أبن السحر يؤثر يف قلب األعيان حبيث جيعل اخلشب ذهباً أو حنو ذلك ،فال شك يف

دخوله يف الوعيد ،ألن هذا َّل يقدر عليه إَّل هللا عز وجل .القول املفيد على كتاب التوحيد حملمد بن

صاحل بن عثيمني  -بتصرف – 43 /2
_________

( ))]10796[ )1رواه أمحد ( , )19587( )399 /4وابن حبان ( , )507 /13وأبو يعلى
( , )181 /13قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)74 /5رجال أمحد وأيب يعلى ثقات ,وضعفه
األلباين يف ((السلسلة الضعيفة)) ( , )1463وقال شعيب األرنؤوط يف ((مسند أمحد)) ()399 /4
قوله منه( :ثالثة َّل يدخلون اْلنة مدمن مخر وقاطع رحم ومصدق ابلسحر) حسن لغريه وهذا إسناد

ضعيف لضعف أيب حريز.

( ))]10797[ )2رواه أبو داود ( , )3905وابن ماجه ( , )3726وأمحد ()2000( )227 /1
والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )138 /8والطرباين ( , )135 /11كلهم رووه بلفظ(( :من

اقتبس علماً من النجوم)) بدَّلً من ((من اقتبس شعبةً من النجوم))  ,واحلديث سكت عنه ابو داود,
وقال ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى)) ( , )193 /35والنووي يف ((رايض الصاحلني)) (, )536

والعراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( , )144 /4وأمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( )312 /3كلهم
قالوا :إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح ابن ماجه)).
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مث إن التنجيم ،هو أحد أقسام الكهانة ،ولذا يسمي بعضهم املنجم كاهناً ( ،)1والكاهن (هو الذي
يدعي مطالعة علم الغيب وخيرب الناس عن الكوائن) (.)2

يقول القاضي عياض – ذاكراً أنواع الكهانة –

(كانت الكهانة يف العرب ثالثة أضرب - :أحدها أن يكون لإلنسان ويل من اْلن خيربه ِبا يسرتقه
من السمع من السماء ،وهذا القسم ابطل من حني بعث النيب صلى هللا عليه وسلم.

الثاين - :أنه خيربه ِبا يطرأ أو يكون يف أقطار األرض وما خفي عنه مما قرب أو بعد ،وهذا َّل يبعد
وجوده.
الثالث - :املنجمون ،وهذا الضرب خيلق هللا تعاىل فيه لبعض الناس قوة ما لكن الكذب فيه أغلب،
ومن هذا الفن العرافة وصاحبها عراف ،وهو الذي يستدل على األمور أبسباب ومقدمات يدعي

معرفتها هبا ،وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض يف ذلك ابلزجر والطرق والنجوم ،وأسباب معتادة،

وهذه األضرب كلها تسمى كهانة وقد أكذهبم الشرع وهنى عن تصديقهم ،وإتياهنم .وهللا أعلم) ()3

...

وهذا التنجيم إمنا كان سحراً لقوله صلى هللا عليه وسلم(( :من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس
شعبة من السحر زاد ما زاد)) (.)4

يقول ابن تيمية( :فقد صرح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبن علم النجوم من السحر ،وقد قال
الس ِ
ث أَتَى [طه ]69 :وهكذا الواقع فإن اَّلستقراء يدل على أن أهل
هللا تعاىل َوَّل يُـ ْفلِ ُح َّ
اح ُر َح ْي ُ
النجوم َّل يفلحونَّ ،ل يف الدنيا وَّل يف اآلخرة) (.)5
والتنجيم الذي يعد سحراً له أنواع منها- :

(أ) عبادة النجوم كما كان يفعل الصابئة ،اعتقاداً منهم أبن املوجودات يف العامل السفلي مركبة على
أتثري تلك النجوم ،ولذا بنوا هياكل لتلك النجوم ،وعبدوها وعظموها ،زاعمني أن روحانية تلك

النجوم تتنزل عليهم فتخاطبهم وتقضي حوائجهم )6( .وَّل شك أن هذا كفر ابإلمجاع)7( .
_________

( )1انظر ((شرح السنة)) للبغوي ( ،)177 /12و ((جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (،172 /35

.)193

((( )2معامل السنن)) للخطايب ( ،)225 /4وانظر ((النهاية َّلبن األثري)) ( ،)214 /4و ((شرح

السنة)) للبغوي ( ،)182 /12وفتح الباري  ،216 /10و ((مفردات الراغب)) (ص  ،)665و
((شرح الفقه األكرب)) ملال علي قاري (ص  ،)221و ((مفتاح السعادة)) لطاش كربي (،)340 /1

و ((بلوغ األرب)) لآللوسي ( ،)269 /3و ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (.)393 /1

((( )3صحيح مسلم بشرح النووي)) ( ،)223 /14وانظر ((معامل السنن)) للخطايب (،)225 /4
و ((مفتاح دار السعادة)) َّلبن القيم ( ،)217 /2و ((فتح الباري)) ( ،)217 /10و ((فتاوى ابن

ابز)) ( ،)120 /2و ((اجملموع الثمني من فتاوى ابن عثيمني)) (.)138 /2

( ))]10801[ )4رواه أبو داود ( , )3905وابن ماجه ( , )3726وأمحد ()2000( )227 /1
والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )138 /8والطرباين ( , )135 /11كلهم رووه بلفظ(( :من

اقتبس علماً من النجوم)) بدَّلً من ((من اقتبس شعبةً من النجوم))  ,واحلديث سكت عنه ابو داود,
وقال ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى)) ( , )193 /35والنووي يف ((رايض الصاحلني)) (, )536

والعراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( , )144 /4وأمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( )312 /3قالوا:
إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح ابن ماجه)).
((( )5جمموع الفتاوى)) ()193 /35

( )6انظر ((الفتاوى)) َّلبن تيمية ( ،)177 /35و ((شرح العقيدة الطحاوية)) ( ،)775 /2و

((شرح الفقه األكرب)) ملال علي قاري (ص ،)223 :و ((وتيسري العزيز احلميد)) (ص.)441 :

( )7انظر ((الفتاوى)) َّلبن تيمية ( ،)177 /35و ((شرح العقيدة الطحاوية)) ( ،)775 /2و
((شرح الفقه األكرب)) ملال علي قاري (ص ،)223 :و ((وتيسري العزيز احلميد)) (ص.)441 :
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(ب) أن يستدل حبركات النجوم وتنقالهتا على ما حيدث يف املستقبل من احلوادث والوقائع ،فيعتقد
أنه لكل جنم منها أتثريات يف كل حركاته منفرداً أو مقرتَنً بغريه (.)1

ويف هذا النوع دعوى لعلم الغيب ،ودعوى علم الغيب كفر خمرج من امللة؛ ألهنم هبذا يزعمون
مشاركة هللا يف صفة من صفاته اخلاصة وهي علم الغيب ،وألنه تكذيب لقوله تعاىل قُل َّلَّ يَـ ْعلَ ُم َمن ِيف
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ب إَِّلَّ َّ
اَّللُ [النحل ]65 :وهذا من أقوى أنواع احلصر؛ ألنه ابلنفي
َّ َ َ
ض الْغَْي َ
واَّلستثناء.
كما أنه تكذيب لقوله سبحانهَ - :و ِعن َدهُ َم َفاتِ ُح الْغَْي ِ
ب َّلَ يَـ ْعلَ ُم َها إَِّلَّ ُه َو [األنعام.)2( ]59 :
 - 3ومن أنواع هذا التنجيم( :ما يفعله من يكتب حروف أيب جاد ،وجيعل لكل حرف منها قدراً من
العدد معلوماً ،وجيري على ذلك أمساء اآلدميني واألزمنة واملكنة وغريها ،وجيمع مجعاً معروفاً عنده،

ويطرح منه طرحاً خاصاً ،ويثبت إثبااتً خاصاً ،وينسبه إىل األبراج اإلثىن عشر املعروفة عند أهل
احلساب ،مث حيكم على تلك القواعد ابلسعود والنحوس وغريها مما يوحيه إليه الشيطان) (.)3

(قال بن عباس رضي هللا عنهما يف قوم يكتبون أابجاد ،وينظرون يف النجوم( :ما أدري من فعل ذلك
له عند هللا خالق).))4( .

وهذا النوع أيضاً يتضمن دعوى مشاركة هللا يف علم الغيب الذي انفرد به سبحانه (.)5

يقول السعدي يف هذا املقام( :إن هللا تعاىل املنفرد بعلم الغيب ،فمن ادعى مشاركة هللا يف شيء من

ذلك بكهانة أو عرافة أو غريها ،أو صدق من ادعى ذلك ،فقد جعل هلل شريكاً فيما هو من
خصائصه ،وقد كذب هللا ورسوله .)6( ) ...

ويقول الشنقيطي( :ملا جاء القرآن العظيم أبن الغيب َّل يعلمه إَّل هللا ،كان مجيع الطرق اليت يراد هبا

التوصل إىل شيء من علم الغيب غري الوحي من الضالل املبني .)7( ) ...

إن هذه األنواع من التنجيم وما شاهبها كفر أكرب يناقض اإلْيان  ..فالنيب صلى هللا عليه وسلم مسى

التنجيم سحراً  ..وقد سبق بيان وجه كون السحر كفراً.
إن هذا التنجيم يناقض اإلْيان ،ملا فيه من اعتقاد أن تلك النجوم تنفع وتضر بغري إذن هللا تعاىل ،وملا
فيه من دعوى الغيب ،ومنازعة هللا تعاىل فيما اختص به سبحانه من علم الغيب ،كما قال سبحانه- :
ِ
َع ِاملُ الْغَْي ِ
َح ًدا [اْلن ،]26 :كما أن هذا السحر حيوي شركاً يف العبادة،
ب فَال يُظْ ِه ُر َعلَى غَيْبِه أ َ
ودعاء لتلك النجوم وتعظيماً وتقراب هلا.
_________

( )1انظر ((معامل السنن)) للخطايب ( ،)226 /4و ((الفتاوى)) َّلبن تيمية ( ،)171 /35و
((وتيسري العزيز احلميد)) (ص  ،)442و ((معارج القبول)) ( ،)524 /1و ((اجملموع الثمني من

فتاوى ابن عثيمني)) (.)143 /2

( )2انظر ((وتيسري العزيز احلميد)) (ص ،)442و ((القول السديد)) للسعدي (ص ،78 ،77

 ،)84و ((أضواء البيان)) للشنقيطي ( ،)197 /2و ((فتاوى ابن ابز)) ( ،)120 /2و ((اجملموع
الثمني من فتاوى ابن عثيمني)) (.)143 /1

((( )3معارج القبول)) ( ،)523 /1وانظر تفصيل احلديث عن علم تلك احلروف يف ((مقدمة ابن
خلدون)) ( ،)1196 – 1159 /3و ((أجبد العلوم)) حملمد صديق حسن (.)236 /2

( ))]10808[ )4رواه البيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )139 /8وعبد الرزاق يف ((املصنف))
( , )26 /11وضعفه األلباين يف ((ضعيف اْلامع)) (.)3092

( )5ومما حيسن ذكره ها هنا أن ما يسمى حبساب اْلمل ،والذي يستفاد منه يف تيسري حفظ أزمان
األحداث والوقائع  ...فهذا ليس ممنوعاً؛ ألنه َّل يتضمن شيئاً مما هنى عنه الشارع

((( )6القول السديد)) (ص )78 ،77

((( )7أضواء البيان)) ( ،)197 /2وانظر ((املوافقات)) للشاطيب (.)84 /4

()100/7

إضافة إىل ذلك فإن التنجيم إذا كان نوعاً من الكهانة ،فإن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( - :من

أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه ِبا يقول فقد كفر ِبا أنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم)).)1( .

ويف رواية(( - :من أتى كاهناً فصدقه ِبا يقول  ....فقد برئ مما أنزل على حممد صلى هللا عليه

وسلم)) (.)2

فهذه األحاديث دليل على كفر من سأل الكهان مصدقاً هلم ،فإذا كان هذا حال السائل فكيف

ابملسؤول؟

يقول ابن تيمية – ذاماً هؤَّلء املنجمني ( :-فإن هؤَّلء املالعني يقولون اإلمث وأيكلون السحت

إبمجاع املسلمني ،وثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم برواية الصديق عنه أنه قال(( - :إن الناس

إذا رأوا املنكر ومل يغريوه أوشك أن يعمهم هللا بعقاب منه)) ( , )3وأي منكر أنكر من عمل هؤَّلء
األخابث ،سوس امللك ،وأعداء الرسل ،وأفراخ الصابئة عباد الكواكب؟!!

فهل كانت بعثة اخلليل صالة هللا وسالمه عليه إمام احلنفاء إَّل إىل سلف هؤَّلء – فإن منرود بن

كنعان كان ملك هؤَّلء ،وعلماء الصابئة هم املنجمون وحنوهم – وهل عبدت األواثن يف غالب

األمر إَّل عن رأي هذا الصنف اخلبيث ،الذين أيكلون أموال الناس ابلباطل ويصدون عن سبيل
هللا؟!!) ( )4نواقض اإلْيان القولية والعملية لعبد العزيز حممد العبد اللطيف – ص519
_________

( ))]10812[ )1رواه أبو داود ( , )3904بلفظ (من أتى كاهنا) بدون (عرافا) وزاد (أو أتى
امرأات حائضا أو أتى امرأات يف دبرها فقد برئ) بدَّل من (فقد كفر) والرتمذي ( , )135وابن ماجه

( , )639والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( )9017( )323 /5بلفظ ((من أتى حائضا أو امرأة يف
دبرها) بدون (عرافا)  ,ورواه احلاكم ( , )49 /1قال الرتمذيَّ :ل نعرف هذا احلديث إَّل من حديث

حكيم األثرم عن أيب ْتيمة ,وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرطهما مجيعا من حديث ابن

سريين ومل خيرجاه ,ووافقه الذهيب ,وقال البيهقي يف ((السنن الكربى)) ( :)198 /7له متابعة ,وقال
ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)227 /10له شاهد [وروي] إبسنادين جيدين ولفظهما (من أتى

كاهنا)  ,وصححه األلباين يف ((صحيح أيب داود)) و ((صحيح ابن ماجه)).

( ))]10813[ )2رواه أبو داود ( )3904وأمحد ( , )9279( )408 /2والبيهقي يف ((السنن
الكربى)) ( , )198 /7من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ,واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال

البخاري يف ((التاريخ الكبري)) (َّ :)17 /3ل يتابع عليه (حكيم األثرم) وَّل يعرف أليب ْتيمة مساع من
أيب هريرة ,وقال البيهقي يف ((السنن الكربى)) ( :)198 /7له متابعة ,وصححه األلباين يف

((صحيح أيب داود)).

( ))]10814[ )3رواه أبو داود ( , )4338والرتمذي ( , )2168وابن ماجه ( , )4005وأمحد
( , )1( )2 /1قال أبو داود ورواه كما قال خالد أبو أسامة ومجاعة قال شعبة فيه ((ما من قوم

يعمل فيهم ابملعاصي هم أكثر ممن يعمله))  ,وقال الرتمذي حسن صحيح ,وصححه ابن العريب يف
((الناسخ واملنسوخ)) ( , )204 /2وقال ابن مفلح يف ((اآلداب الشرعية)) ( , )193 /1وأمحد

شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)36 /1إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح ابن ماجه)).
((( )4جمموع الفتاوى)) ( ،)195 /35وانظر ((شرح العقيدة الطحاوية)) (.)763 /2

()101/7

اثنياً :ادعاء علم الغيب

يقول اإلمام ابن العريب املالكي يف ذلك( :مقامات الغيب اخلمسة اليت َّل يعلمها إَّل هللا َّل إمارة

عليها ،وَّل عالمة عليها ،إَّل ما أخرب به الصادق اجملتىب  ، ...فكل من قال :إنه ينزل الغيث غداً فهو
كافر ،أخرب عنه أبمارات ادعاها ،أو بقول مطلق ( ،)1ومن قال :إنه يعلم ما يف الرحم فهو كافر،
فأما األمارة على هذا فتختلف ،فمنها كفر ،ومنها جتربة ( ،)2والتجربة منه أن يقول الطبيب :إذا

كان الثدي األْين مسوداً احللمة فهو ذكر ،وإن كان ذلك يف الثدي األيسر فهو أنثى ،وإن كانت
املرأة جتد اْلنب األْين أثقل فهو ذكر ،وإن وجدت اْلنب األشأم أثقل فالولد أنثى ،وادعى ذلك

عادة َّل واجباً يف اخللقة مل نكفره ومل نفسقه ،وأما من ادعى علم الكسب يف مستقبل العمر فهو كافر

أو أخرب عن الكوائن اْلميلة أو املفضلة فيما يكون قبل أن يكون فال ريب يف كفره أيضا .)3( ) ...

وقال صديق خان -رمحه هللا( :-فمن اعتقد يف نيب ،أو ويل ،أو جن ،أو ملك ،أو إمام ،أو ولد
إمام ،أو شيخ ،أو شهيد ،أو منجم ،أو رمال ،أو جفار ،أو فاتح فال ،أو برمهن ،أو راهب ،أو

جنية ،أو خبيث أن له مثل هذا العلم ،وهو يعلم الغيب بعلمه ذلك فهو مشرك ابهلل ،وعقيدته هذه

من أبطل الباطالت وأكذب املكذوابت ،وهو منكر هلذه اآلية القرآنية وجاحد هلا) ( )4أي :قوله
تعاىلَ :و ِعن َدهُ َم َفاتِ ُح الْغَْي ِ
ب [ ...األنعام ]59 :اآلية.

وقال الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ رمحه هللا .. ( :واملقصود من هذا :معرفة أن من يدعي
معرفة علم الشيء من املغيبات فهو إما داخل يف اسم الكاهن ،وإما مشارك له يف املعىن فيلحق به،

وذلك أن إصابة املخرب ببعض األمور الغائبة يف بعض األحيان يكون ابلكشف ،ومنه ما هو من

الشياطني ،ويكون ابلفأل والزجر والطرية والضرب ابحلصى واخلط يف األرض والتنجيم والكهانة ،وحنو
هذا من علوم اْلاهلية  ..فمن أاتهم (أي الكهنة والعرافني) فصدقهم ِبا يقولون حلقه الوعيد ،وقد
ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا هبا علم الغيب الذي استأثر هللا بعلمه ،وادعوا أهنم أولياء وأن

ذلك كرامةَّ ،ل ريب أن من ادعى الوَّلية ،استدل إبخباره ببعض املغيبات فهو من أولياء الشيطان َّل

من أولياء الرمحن ... ،إىل أن يقول-رمحه هللا -بل جمرد دعواه علم الغيب كفر ،فكيف يكون املدعي

لذلك ولياً هلل؟) (.)5

ومن جمموع هذه النقوَّلت يتبني لنا تكفري العلماء ملن ادعى علم الغيب وذلك ملناقضته وتكذيبه
للنصوص القطعية يف اختصاصه سبحانه وتعاىل بذلك .نواقض اإلْيان اَّلعتقادية وضوابط التكفري

عند السلف حملمد بن عبد هللا بن علي الوهييب103 /2 -
_________

( )1لعل املقصود وهللا أعلم من يقول ذلك على سبيل اْلزم واليقني.

( )2مثل ذلك يقال يف مسألة نزول الغيث إن كان عن جتربة وأتمل لسنن هللا يف الكون ،ومل جيزم
بوقوع ذلك بغلبة الظن فجائز وهللا أعلم

((( )3أحكام القرآن)) (.)738 /2

((( )4الدين اخلالص)) (, )426 ،425 /1
((( )5فتح اجمليد)) (ص.)306– 304 :
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املطلب اخلامس :الكهانة
الكهان :مجع كاهن ،والكهنة أيضاً مجع كاهن ،وهم قوم يكونون يف أحياء العرب يتحاكم الناس

إليهم ،وتتصل هبم الشياطني ،وختربهم عما كان يف السماء ،تسرتق السمع من السماء ،وخترب الكاهن
به ،مث الكاهن يضيف إىل هذا اخلرب ما يضيف من األخبار الكاذبة ،وخيرب الناس ،فإذا وقع مما أخرب

به شيء ،اعتقده الناس عاملاً ابلغيب ،فصاروا يتحاكمون إليهم ،فهم مرجع للناس يف احلكم ،وهلذا
يسمون الكهنة ،إذ هم خيربون عن األمور يف املستقبل ،يقولون :سيقع كذا وسيقع كذا ،وليس من

الكهانة يف شيء من خيرب عن أمور تدرك ابحلساب ،فإن األمور اليت تدرك ابحلساب ليست من

الكهانة يف شيء ،كما لو أخرب عن كسوف الشمس أو خسوف القمر ،فهذا ليس من الكهانة ،ألنه

يدرك ابحلساب ،وكما لو أخرب أن الشمس تغرب يف  20من برج امليزان مثالً يف الساعة كذا وكذا،
فهذا ليس من علم الغيب ،وكما يقولون :إنه سيخرج يف أول العام أو العام الذي بعده مذنب
(هايل) ،وهو جنم له ذنب طويل ،فهذا ليس من الكهانة يف شيء ،ألنه من األمور اليت تدرك

ابحلساب ،فكل شيء يدرك ابحلساب ،فإن اإلخبار عنه ولو كان مستقبالً َّل يعترب من علم الغيب،

وَّل من الكهانة.

وهل من الكهانة ما خيرب به اآلن من أحوال الطقس يف خالل أربع وعشرين ساعة أو ما أشبه ذلك؟
اْلوابَّ :ل ،ألنه أيضاً يستند إىل أمور حسية ،وهي تكيف اْلو ،ألن اْلو يتكيف على صفة معينة

تعرف ابملوازين الدقيقة عندهم ،فيكون صاحلاً ألن ْيطر ،أو َّل ْيطر ،ونظري ذلك يف العلم البدائي إذا
رأينا جتمع الغيوم والرعد والربق وثقل السحاب ،نقول يوشك أن ينزل املطر.

فاملهم أن ما استند إىل شيء حمسوس ،فليس من علم الغيب ،وإن كان بعض العامة يظنون أن هذه
األمور من علم الغيب ،ويقولون :إن التصديق هبا تصديق ابلكهانة.
والشيء الذي يدرك ابحلس إنكاره قبيح ،كما قال السفاريين:
فكل معلوم حبس أو حجا  ...فنكره جهل قبيح ابهلجا

فالذي يعلم ابحلس َّل ْيكن إنكاره ولو أن أحداً أنكره مستنداً بذلك إىل الشرع ،لكان ذلك طعناً
ابلشرع.
روى مسلم يف (صحيحه) عن بعض أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم ،عن النيب صلى هللا عليه

وسلم ،قال(( :من أتى عرافاً ،فسأله عن شيء فصدقه ِبا يقول مل تقبل له صالة أربعني يوماً)) (.)1
قوله( :من) :شرطية ،فهي للعموم.

والعراف :صيغة مبالغة من العارف ،أو نسبة ،أي :من ينتسب إىل العرافة.

والعراف قيل :هو الكاهن ،وهو الذي خيرب عن املستقبل.

وقيل :هو اسم عام للكاهن واملنجم والرمال وحنوهم ممن يستدل على معرفة الغيب ِبقدمات
يستعملها ،وهذا املعىن أعم ،ويدل عليه اَّلشتقاق ،إذ هو مشتق من املعرفة ،فيشمل كل من تعاطى
هذه األمور وادعى هبا املعرفة.

قوله( :فسأله ،مل تقبل له صالة أربعني يوماً) .ظاهر احلديث أن جمرد سؤاله يوجب عدم قبول صالته

أربعني يوماً ،ولكنه ليس على إطالقه ،فسؤال العراف وحنوه ينقسم إىل أقسام:
_________

( ))]10821[ )1رواه مسلم ( , )2230دون قوله ((فصدقه ِبا يقول))  ,وهي عند أمحد (/5
, )23270( )380
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القسم األول :أن يسأله سؤاَّلً جمرداً ،فهذا حرام لقول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :من أتى عرافاً
 ،.)1( )) .....فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على حترْيه ،إذ َّل عقوبة إَّل على فعل حمرم.
القسم الثاين :أن يسأله فيصدقه ،ويعترب قوله :فهذا كفر ألن تصديقه يف علم الغيب تكذيب للقرآن،
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ب إََِّّل َّ
اَّللُ [النمل.]65 :
حيث قال تعاىل :قُل ََّّل يَـ ْعلَ ُم َمن ِيف َّ َ َ
ض الْغَيْ َ
القسم الثالث :أن يسأله ليختربه :هل هو صادق أو كاذبَّ ،ل ألجل أن أيخذ بقوله ،فهذا َّل أبس

به ،وَّل يدخل يف احلديث.

وقد سأل النيب صلى هللا عليه وسلم ابن صياد ،فقال(( :ماذا خبأت لك؟ قال :الدخ فقال :اخسأ،

فلن تعدو قدرك)) ( , )2فالنيب صلى هللا عليه وسلم سأله عن شيء أضمره ،ألجل أن خيتربه ،فأخربه

به.

القسم الرابع :أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه ،فيمتحنه يف أمور يتبني هبا كذبه وعجزه ،وهذا مطلوب،

وقد يكون واجباً.
وإبطال قول الكهنة َّل شك أنه أمر مطلوب ،وقد يكون واجباً ،فصار السؤال هنا ليس على إطالقه،
بل يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما دلت عليه األدلة الشرعية األخرى.

وقد ذكر شيخ اإلسالم أن اْلن خيدمون اإلنس يف أمور ،والكهان يستخدمون اْلن ليأتوهم خبرب
السماء ،فيضيفون إليه من الكذب ما يضيفون ،وخدمة اْلن لإلنس ليست حمرمة على كل حال ،بل

هي على حسب احلال.

فاْلين خيدم اإلنس يف أمور ملصلحة اإلنس ،وقد يكون للجن فيها مصلحة ،وقد َّل يكون له فيها
مصلحة ،بل ألنه حيبه يف هللا وهلل ،وَّل شك أن من اْلن مؤمنني حيبون املؤمنني من اإلنس ،ألنه

جيمعهم اإلْيان ابهلل.

وقد خيدموهنم لطاعة اإلنس هلم فيما َّل يرضي هللا ـ عز وجل ـ ،إما يف الذبح هلم ،أو يف عبادهتم ،أو
ما أشبه ذلك.

واألغرب من ذلك أهنم رِبا خيدمون اإلنس ألمر حمرم من زَن أو لواط ،ألن اْلنية قد تستمتع
ابإلنسي ابلعشق والتلذذ ابَّلتصال ،أو ابلعكس ،وهذا أمر معلوم مشهود ،حىت رِبا كان اْلين الذي

يف اإلنسان ينطق بذلك ،كما يعلم من الذين يقرؤون على املصابني ابْلن.

والنيب صلى هللا عليه وسلم حضر إليه اْلن وخاطبهم وأرشدهم ،ووعدهم بعطاء َّل نظري له ،فقال

هلم(( :كل عظم ذكر اسم هلل عليه جتدونه أوفر ما يكون حلماً ،وكل بعرة ،فهي علف لدوابكم)) ()3
 ...قوله( :فصدقه) .ليس يف (صحيح مسلم) ،بل الذي يف (مسلم)( :فسأله ،مل تقبل له صالة

أربعني ليلة) ،وزايدهتا يف نقل املؤلف ،إما ألن النسخة اليت نقل منها هبذا اللفظ (فصدقه) ،أو أن

املؤلف عزاه إىل (مسلم) ابعتبار أصله ،فأخذ من (مسلم)( :فسأله) ،وأخذ من أمحد( :فصدقه).

قوله( :مل تقبل له صالة أربعني ليلة) .نفي القبول هنا هل يلزم منه نفي الصحة أوَّل؟
_________

( ))]10822[ )1رواه أبو داود ( , )3904بلفظ (من أتى كاهنا) بدون (عرافا) وزاد (أو أتى
امرأات حائضا أو أتى امرأات يف دبرها فقد برئ) بدَّل من (فقد كفر) والرتمذي ( , )135وابن ماجه
( , )639والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( )9017( )323 /5بلفظ ((من أتى حائضا أو امرأة يف

دبرها) بدون (عرافا)  ,ورواه احلاكم ( , )49 /1قال الرتمذيَّ :ل نعرف هذا احلديث إَّل من حديث
حكيم األثرم عن أيب ْتيمة ,وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرطهما مجيعا من حديث ابن

سريين ومل خيرجاه ,ووافقه الذهيب ,وقال البيهقي يف ((السنن الكربى)) ( :)198 /7له متابعة ,وقال
ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)227 /10له شاهد [وروي] إبسنادين جيدين ولفظهما (من أتى
كاهنا)  ,وصححه األلباين يف ((صحيح أيب داود)) و ((صحيح ابن ماجه)).

( ))]10823[ )2رواه البخاري ( , )1354ومسلم ( , )2930من حديث عبد هللا بن عمر.
( ))]10824[ )3رواه مسلم (.)450
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نقول :نفي القبول إما أن يكون لفوات شرط ،أو لوجود مانع ،ففي هاتني احلالني يكون نفي القبول

نفياً للصحة ،كما لو قلت :من صلى بغري وضوء مل يقبل هللا صالته ،ومن صلى يف مكان مغصوب مل
يقبل هللا صالته عند من يرى ذلك.

وإن كان نفي القبول َّل يتعلق بفوات شرط وَّل وجود مانع ،فال يلزم من نفي القبول نفي الصحة،

وإمنا يكون املراد ابلقبول املنفي :إما نفي القبول التام ،أي :مل تقبل على وجه التمام الذي حيصل به
ْتام الرضا وْتام املثوبة.

وإما أن يراد به أن هذه السيئة اليت فعلها تقابل تلك احلسنة يف امليزان ،فتسقطها ،ويكون وزرها
موازايً ألجر تلك احلسنة ،وإذا مل يكن له أجر صارت كأهنا غري مقبولة ،وإن كانت جمزئة ومربئة
للذمة ،لكن الثواب الذي حصل هبا قوبل ابلسيئة فأسقطته.

ومثله قوله صلى هللا عليه وسلم(( :من شرب اخلمر ،مل تقبل له صالة أربعني يوماً)) (.)1

وقوله( :أربعني يوماً) .ختصيص هذا العدد َّل ْيكننا أن نعلله ،ألن الشيء املقدر بعدد َّل يستطيع

اإلنسان غالباً أن يعرف حكمته ،فكون الصالة مخس صلوات أو مخسني َّل نعلم ملاذا خصصت

بذلك ،فهذا من األمور اليت يقصد هبا التعبد هلل ،والتعبد هلل ِبا َّل تعرف حكمته أبلغ من التعبد له
ِبا تعرف حكمته ،ألنه أبلغ يف التذلل ،صحيح أن اإلنسان إذا عرف احلكمة اطمأنت نفسه أكثر،

لكن كون اإلنسان ينقاد ملا َّل يعرف حكمته دليل على كمال اَّلنقياد والتعبد هلل عز وجل ،فهو من

حيث العبودية أبلغ وأكمل ،أما ذاك ،فهو من حيث الطمأنينة إىل احلكم يكون أبلغ ،ألن النفس إذا
علمت ابحلكمة يف شيء اطمأنت إليه بال شك ،وازدادت أخذاً له وقبوَّلً ،فهناك أشياء مما عينه

الشرع بعدد أو كيفية َّل نعلم ما احلكمة فيه ،ولكن سبيلنا أن نكون كما قال هللا تعاىل عن املؤمنني:
اَّلل ورسولُهُ أ َْمرا أَن ي ُكو َن َهلُم ِْ
ريةُ ِم ْن أ َْم ِرِه ْم [األحزاب.]36 :
َوَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن َوََّل ُم ْؤِمنَ ٍة إِذَا قَ َ
ً َ
ضى َُّ َ َ ُ
اخل ََ
ُ
فعلينا التسليم واَّلنقياد وتفويض األمر إىل هللا تعاىل.
ويؤخذ من احلديث :حترمي إتيان العراف وسؤاله ،إَّل ما استثين ،كالقسم الثالث والرابع ،ملا يف إتياهنم
وسؤاهلم من املفاسد العظيمة ،اليت ترتب على تشجيعهم وإغراء الناس هبم ،وهم يف الغالب أيتون

أبشياء كلها ابطلة.
_________

( ))]10825[ )1رواه ابن ماجه ( , )3377وأمحد ( , )6773( )189 /2واحلاكم ()162 /4
 ,وابن حبان ( , )180 /12من حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما ,قال احلاكم حديث

صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ,ووافقه الذهيب ,وقال البغوي يف ((شرح السنة)) ( :)118 /6حسن,

وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)44 /11إسناده صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح
ابن ماجه)).
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وعن أيب هريرة (رضي هللا عنه) ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،قال(( :من أتى كاهناً ،فصدقه ِبا
يقول ،فقد كفر ِبا أنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم)) رواه أبو داود (.)1

قوله( :من أتى كاهناً) .تقدم معىن الكهان ،وأهنم كانوا رجاَّلً يف أحياء العرب تنزل عليهم الشياطني،

وختربهم ِبا مسعت من أخبار السماء.

قوله( :فصدقه) .أي :نسبه إىل الصدق ،وقال :إنه صادق ،وتصديق اخلرب يعين :تثبيته وحتقيقه،

فقال :هذا حق وصحيح واثبت.

قولهِ( :با يقول)( .ما) عامة يف كل ما يقول :حىت ما حيتمل أنه صدق ،فإنه َّل جيوز أن يصدقه ،ألن

األصل فيهم الكذب.

قوله (فقد كفر ِبا أنزل على حممد) ،أي :ابلذي أنزل ،والذي أنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم
ِ
ِِ
القرآن أنزل إليه بواسطة جربيل ،قال تعاىلَ :وإِنَّهُ لَتَن ِزيل َر ِ
ني [الشعراء:
وح ْاألَم ُ
ب ال َْعالَ ِم َ
ني نَـ َز َل به ال مر ُ
ُ
وح الْ ُق ُد ِ
س [النحل ،]102 :وهبذا نعرف أن القول الراجح
 ،]193 - 192وقال تعاىل :قُ ْل نَـ َّزلَهُ ُر ُ
يف احلديث القدسي أنه من كالم هللا تعاىل معىن ،وأما لفظه ،فمن الرسول صلى هللا عليه وسلم ،لكنه
حكاه عن هللا ،ألننا لو مل نقل بذلك لكان احلديث القدسي أرفع سنداً من القرآن ...

وألنه لو كان من كالم هللا لفظاً ،لوجب أن تثبت له أحكام القرآن ،ألن الشرع َّل يفرق بني

املتماثلني ،وقد علم أن أحكام القرآن َّل تنطبق على احلديث القدسي وَّل يتعبد بتالوته وَّل يقرأ يف

الصالة ،وَّل يعجز لفظه ،ولو كان من كالم هللا ،لكان معجزاً ،ألن كالم هللا َّل ْياثله كالم البشر،

وأيضاً ابتفاق أهل العلم فيما أعلم أنه لو جاء مشرك يستجري ليسمع كالم هللا وأمسعناه األحاديث
القدسية ،فال يصح أن يقال :إنه مسع كالم هللا

فدل هذا على أنه ليس من كالم هللا ،وهذا هو الصحيح ،وللعلماء يف ذلك قوَّلن :هذا أحدمها،

والثاين :أنه من قول هللا لفظاً.
فإن قال قائل :كيف تصححون هذا والنيب صلى هللا عليه وسلم ينسب القول إىل هللا ،ويقول :قال
هللا تعاىل :ومقول القول هو هذا احلديث املسوق.

قلنا :هذا كما قال هللا تعاىل عن موسى وفرعون وإبراهيم :قال موسى ،قال فرعون ،قال إبراهيم مع
أننا نعلم أن هذا اللفظ ليس من كالمهم وَّل قوهلم ،ألن لغتهم ليست اللغة العربية ،وإمنا نقل نقالً
عنهم ،ويدل هذا أن القصص يف القرآن ختتلف ابلطول والقصر واأللفاظ ،مما يدل على أن هللا
سبحانه ينقلها ابملعىن ،ومع ذلك ينسبها إليهم ،كما قال تعاىل :وإِ ْذ قَ َ ِ ِ
يم ِألَبِ ِيه َوقَـ ْوِم ِه إِنَِّين
َ
ال إبْـ َراه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
استَعينُوا
بَـ َراء ِممَّا تَـ ْعبُ ُدو َن إََِّّل الَّ ِذي فَطََرِين [الزخرف ،]26،27 :وقال عن موسى :قَ َ
وسى ل َق ْومه ْ
ال ُم َ
ِ ِ
ال لِلْم َِإل حولَه إِ َّن ه َذا لَ ِ ِ
يم [الشعراء.]34 :
ساح ٌر َعل ٌ
ابهلل [األعراف ،]128 :وقال عن فرعون :قَ َ َ َ ْ ُ َ َ
_________
( ))]10826[ )1رواه أبو داود ( , )3904بلفظ (من أتى كاهنا) بدون (عرافا) وزاد (أو أتى

امرأات حائضا أو أتى امرأات يف دبرها فقد برئ) بدَّل من (فقد كفر) والرتمذي ( , )135وابن ماجه

( , )639والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( )9017( )323 /5بلفظ ((من أتى حائضا أو امرأة يف
دبرها) بدون (عرافا)  ,ورواه احلاكم ( , )49 /1قال الرتمذيَّ :ل نعرف هذا احلديث إَّل من حديث
حكيم األثرم عن أيب ْتيمة ,وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرطهما مجيعا من حديث ابن

سريين ومل خيرجاه ,ووافقه الذهيب ,وقال البيهقي يف ((السنن الكربى)) ( :)198 /7له متابعة ,وقال
ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)227 /10له شاهد [وروي] إبسنادين جيدين ولفظهما (من أتى
كاهنا)  ,وصححه األلباين يف ((صحيح أيب داود)) و ((صحيح ابن ماجه)).
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قولهِ( :با أنزل على حممد) .ذكر أهل السنة أن كل كلمة وصف فيها القرآن أبنه منزل أو أنزل من
هللا ،فهي دالة على علو هللا ـ سبحانه وتعاىل ـ بذاته ،وعلى أن القرآن كالم هللا ،ألن النزول يكون من
أعلى ،والكالم َّل يكون إَّل من متكلم به.

قوله( :كفر ِبا أنزل على حممد) .وجه ذلك :أن ما أنزل على حممد قال هللا تعاىل فيه :قُل ََّّل يَـ ْعلَ ُم
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ب إََِّّل َّ
اَّللُ [النمل ،]65 :وهذا من أقوى طرق احلصر ،ألن فيه النفي
َمن ِيف َّ َ َ
ض الْغَْي َ
واإلثبات ،فالذي يصدق الكاهن يف علم الغيب وهو يعلم أنه َّل يعلم الغيب إَّل هللا ،فهو كافر كفراً
أكرب خمرجاً من امللة ،وإن كان جاهالً وَّل يعتقد أن القرآن فيه كذب ،فكفره كفر دون كفر.
ولألربعة ،واحلاكم ـ وقال( :صحيح على شرطهما) عن أيب هريرة(( :من أتى عرافاً أو كاهناً ،فصدقه
ِبا يقول ،فقد كفر ِبا أنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم)) (.)1

قوله( :ولألربعة واحلاكم) .األربعة هم :أبو داود ،والنسائي ،والرتمذي ،وابن ماجه ،واحلاكم ليس من

أهل (السنن) ،لكن له كتاب مسي (صحيح احلاكم).

قوله( :صحيح على شرطهما) ،أي :شرط البخاري ومسلم ،لكن قول (على شرطهما) هذا على ما
يعتقد ،وإَّل ،فقد يكون األمر على خالف ذلك.
ومعىن قوله( :على شرطهما) ،أي :أن رجاله رجال (الصحيحني) ،وأن ما اشرتطه البخاري ومسلم

موجود فيه.

وحنن َّل ننكر أن هناك أحاديث صحيحة مل يذكرها البخاري ومسلم ،ألهنما مل يستوعبا الصحيح كله،
وهذا أمر واقع ،ولكن ينظر يف قول من قال :إن هذا احلديث على شرطهما ،فقد تكون فيه علة

خفية خفيت على هذا القائل ،ويكون البخاري ومسلم علماها وتركا احلديث من أجلها.
قوله( :صحيح) .يقولون احلاكم ممن يتساهل ابلتصحيح ،وهلذا قالواَّ :ل عربة بتصحيح احلاكم ،وَّل
بتوثيق ابن حبان ،وَّل بوضع ابن اْلوزي ،وَّل إبمجاع ابن املنذر.

وهذا القول فيه جمازفة يف احلقيقة ،ألن كلمة (َّل عربة) ،أيَّ :ل يلتفت إليه ،والصواب أنه َّل يؤخذ

مقبوَّلً يف كل حال ،مع أين تدبرت كالم ابن املنذر رمحه هللا ،ووجدت أنه دائماً إذا نقل اإلمجاع

يقول :إمجاع من حنفظ قوله من أهل العلم ،وهو هبذا قد احتفظ لنفسه ،وَّل يكلف هللا نفساً إىل

وسعها.

ولكننا مع ذلك نقول :إذا كان الرجل ذا اطالع واسع ،فقد يكون هذا القول إمجاعاً ،أما إذا كان

هذا الرجل َّل يعرف إىل ما حوله ،فإن قوله هذا َّل يكون إمجاعاً وَّل يوثق به ،وَّل حنكم أبنه إمجاع.

مثاله :فلو قال رجل :مل يدرس إَّل املذهب احلنبلي يف مسألة ،وقال هذا إمجاع من حنفظ قوله من أهل

العلم ،فإن قوله هذا َّل يعترب ،ألنه مل حيفظ إَّل قوَّلً قليالً من أقوال أهل العلم.

قوله( :من أتى عرافاً أو كاهناً)( .أو) حيتمل أن تكون للشك ،وحيتمل أن تكون للتنويع ،فاحلديث
األول بلف عراف ،والثاين بلفظ كاهن ،والثالث مجع بينهما ،فتكون "أو" للتنويع.

...

_________

( ))]10827[ )1رواه أبو داود ( , )3904بلفظ (من أتى كاهنا) بدون (عرافا) وزاد (أو أتى
امرأات حائضا أو أتى امرأات يف دبرها فقد برئ) بدَّل من (فقد كفر) والرتمذي ( , )135وابن ماجه

( , )639والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( )9017( )323 /5بلفظ ((من أتى حائضا أو امرأة يف
دبرها) بدون (عرافا)  ,ورواه احلاكم ( , )49 /1قال الرتمذيَّ :ل نعرف هذا احلديث إَّل من حديث

حكيم األثرم عن أيب ْتيمة ,وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرطهما مجيعا من حديث ابن

سريين ومل خيرجاه ,ووافقه الذهيب ,وقال البيهقي يف ((السنن الكربى)) ( :)198 /7له متابعة ,وقال
ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)227 /10له شاهد [وروي] إبسنادين جيدين ولفظهما (من أتى
كاهنا)  ,وصححه األلباين يف ((صحيح أيب داود)) و ((صحيح ابن ماجه)).
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وأليب يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفاً (.)1

وعن عمران بن حصني مرفوعاً(( :ليس منا من تطري أو تطري له ،أو تكهن أو تكهن له ،أو سحر أو

سحر له ،ومن أتى كاهناً ،فصدقه ِبا يقول ،فقد كفر ِبا أنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم)) .رواه
البزار إبسناد جيد (.)2

 ...أن حديث أيب هريرة( :من أتى عرافاً أو كاهناً) أنه موقوف ،ألنه قال عن أيب هريرة ،لكنه ملا قال

يف الذي بعده( :موقوفاً) ترجح عندَن أن احلديث الذي قبله مرفوع.

قوله( :ليس منا) .تقدم الكالم على هذه الكلمة ،وأهنا َّل تدل على خروج الفاعل من اإلسالم ،بل

على حسب احلال.

قوله( :مرفوعاً) أي :إىل النيب صلى هللا عليه وسلم.

قوله( :تطري) التطري :هو التشاؤم ابملرئي أو املسموع أو املعلوم أو غري ذلك ،وأصله من الطري ،ألن

العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون هبا.

ومنه ما حيصل لبعض الناس إذ شرع يف عمل ،مث حصل له يف أوله تعثر تركه وتشاءم ،فهذا غري

جائز ،بل يعتمد على هللا ويتوكل عليه ،وما دمت أنك تعلم أن يف هذا األمر خرياً ،فغامر فيه ،وَّل

تشاءم ،ألنك مل توفق فيه ألول مرة ،فكم من إنسان مل يوفق يف العمل أول مرة ،مث وفق يف اثين مرة

أو اثلث مرة؟!

ويقال :إن الكسائي  -إمام النحو  -طلب النحو عدة مرات ،ولكنه مل يوفق ،فرأى منلة حتمل نواة
ْتر ،فتصعد هبا إىل اْلدار ،فتسقط ،حىت كررت ذلك عدة مرات ،مث صعدت هبا إىل اْلدار وجتاوزته،
فقال :سبحان هللا! هذه النملة تكابد هذه النواة حىت جنحت ،إذاً أَن سأكابد علم النحو حىت أجنح.
فكابد ،فصار إمام أهل الكوفة يف النحو.

قوله( :أو تطري له) .ابلبناء للمفعول ،أي :أمر من يتطري له ،مثل أن أييت شخص ،ويقول :سأسافر

إىل املكان الفالين ،وأنت صاحب طري ،وأريد أن تزجر طريك ألنظر :هل هذه الوجهة مباركة أم َّل،
فمن فعل ذلك ،فقد تربأ منه الرسول صلى هللا عليه وسلم.
وقوله( :من تطري) يشمل من تطري لنفسه ،أو تطري لغريه.

وقوله( :أو تكهن أو تكهن له) .سبق أن الكهانة ادعاء علم الغيب يف املستقبل ،يقول سيكون كذا

وكذا ،ورِبا يقع ،فهذا متكهن ،ومن الغريب أنه شاع اآلن يف أسلوب الناس قوهلم :تكهن أبن فالَنً
سيأيت ،ويطلقون هذا اللفظ الدال على عمل حمرم على أمر مباح ،وهذا َّل ينبغي ،ألن العامي الذي
َّل يفرق بني األمور يظن أن الكهانة كلها مباحة ،بدليل إطالق هذا اللفظ على شيء مباح معلوم
إابحته.

قوله( :أو تكهن له) ،أي :طلب من الكاهن أن يتكهن له ،كأن يقول للكاهن :ماذا يصيبين غداً ،أو
يف الشهر الفالين ،أو يف السنة الفالنية ،وهذا تربأ منه الرسول صلى هللا عليه وسلم.

قوله( :أو سحر أو سحر له) .تقدم تعريف السحر ،وتقدم بيان أقسامه.
_________

( , )280 /9( ))]10828[ )1ورواه الطرباين ( , )10005قال املنذري يف ((الرتغيب

والرتهيب)) ( :)90 /4إسناده جيد ,وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)121 /5رجاله رجال
الصحيح خال هبرية بن مرمي وهو ثقة ,وقال األلباين يف ((صحيح الرتغيب)) ( :)3048صحيح

موقوف.

( ))]10829[ )2رواه البزار يف ((املسند)) ( , )146 /5والطرباين ( , )162 /18قال البزار
روي بعضه من غري وجه (وفيه) أبو محزة العطار َّل أبس به ,وقال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب))
( :)88 /4إسناده جيد ,وقال ابن امللقن يف ((خالصة البدر املنري)) ( :)288 /2يف إسناده أبو
محزة العطار ضعفه الفالس وابن عدي ومع ذلك فسماع احلسن من عمران فيه اختالف ,وقال

اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)106 /5فيه إسحاق بن الربيع العطار وثقه أبو حامت وضعفه عمرو
بن علي وبقية رجاله ثقات ,قال األلباين يف ((غاية املرام)) ( :)289حسن لغريه.
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قوله( :أو سحر له) ،أي :طلب من الساحر أن يسحر له ،ومنه النشرة عن طريق السحر ،فهي
داخلة فيه ،وكانوا يستعملوهنا على وجوه متنوعة ،منها أهنم أيتون بطست فيه ماء ،ويصبون فيه
رصاصاً ،فيتكون هذا الرصاص بوجه الساحر ،أي :تكون صورة الساحر يف هذا الرصاص ،ويسموهنا
العامة عندَن (صب الرصاص) ،وهذا من أنواع السحر احملرم ،وقد تربأ رسول هللا من فاعله.

الشاهد من هذا احلديث :قوله( :ومن أتى كاهناً  ) ....إخل ،وقوله( :ورواه الطرباين يف (األوسط)
إبسناد حسن من حديث ابن عباس  ) ...إخل ،فيكون هذا مقوايً لألول.

قال البغوي( :العراف :الذي يدعي معرفة األمور ِبقدمات يستدل هبا على املسروق ومكان الضالة

وحنو ذلك) (.)1

وقيل :هو الكاهن .والكاهن :هو الذي خيرب عن املغيبات يف املستقبل.

وقيل :الذي خيرب عما يف الضمري.

[قوله( :قال البغوي :العراف الذي يدعي معرفة األمور ِبقدمات  .) ...العراف :صيغة مبالغة فإما

أن يراد هبا الصيغة ،وإما أن يراد هبا النسبة].
وهو الذي يدعي معرفة تتعلق بعلم الغيب ،فيدعي معرفة األمور ِبقدمات يستدل هبا على مكان
املسروق والضالة وحنوها.

وظاهر كالم البغوي رمحه هللا :أنه شامل ملن ادعى معرفة املستقبل واملاضي ،ألن مكان املسروق يعلم

بعد السرقة ،وكذلك الضالة قد حصل الضياع ،ولكن املسألة ليست اتفاقية بني أهل العلم ،وهلذا
قال املؤلف رمحه هللا" :وقيل :هو" ،أي :العراف الكاهن.

والكاهن :هو الذي خيرب عن املغيبات يف املستقبل.

قوله( :وقيل :هو الذي خيرب عما يف الضمري) ،أي :أن تضمر شيئاً فتقول :ما أضمرت؟ فيقول:

أضمرت كذا وكذا.

أو املغيبات يف املستقبل ،تقول :ماذا سيحدث يف الشهر الفالين يف اليوم الفالين؟ ماذا ستلد امرأيت؟
مىت يقدم ولدي؟ وهو َّل يدري.

واخلالصة :أن العلماء اختلفوا يف تعريف العراف ،فقيل :هو الذي يدعي معرفة األمور ِبقدمات

يستدل هبا على مكان املسروق والضالة وحنوها ،فيكون شامالً ملن خيرب عن أمور وقعت.
وقيل :الذي خيرب عما يف الضمري.

وقيل :هو الكاهن ،والكاهن :هو الذي خيرب عن املغيبات يف املستقبل.
وقال أبو العباس ابن تيمية( :العراف :اسم للكاهن واملنجم والرمال وحنوهم ،ممن يتكلم يف معرفة

األمور هبذه الطرق) (.)2

قوله( :وقال أبو العباس ابن تيمية) .هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية ،يكىن أبيب

العباس ،ومل يتزوج ،ومل يرتكه من ابب الرهبانية ،ولكنه وهللا أعلم كان مشغوَّلً ابْلهاد العلمي مع قلة

الشهوة ،وإَّل لو كان قوي الشهوة لتزوج ،وليس كما يدعي املزورون أن له ولداً مدفوَنً إىل جانبه يف
دمشق ،فإنه غري صحيح قطعاً.
وظاهر كالم الشيخ :أن شيخ اإلسالم جزم هبذا ،ولكن شيخ اإلسالم قال :وقيل العراف ،وذكره

بقيل ،ومعلوم أن ما ذكر بقيل ليس مما جيزم أبن الناقل يقول به ،صحيح أنه إذا نقله ومل ينقضه ،فهذا

دليل على أنه ارتضاه.

وعلى كل حال ،فشيخ اإلسالم ساق هذا القول وارتضاه ،مث قال :ولو قيل :إنه اسم خاص لبعض
هؤَّلء الرمال واملنجم وحنوهم ،فإهنم يدخلون فيه ابلعموم املعنوي ،ألن عندَن عموماً معنوايً ،وهو ما

ثبت عن طريق القياس ،وعموماً لفظياً ،وهو ما دل عليه اللفظ ،حبيث يكون اللفظ شامالً له.
وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا أن استخدام اإلنس للجن له ثالث حاَّلت.
_________

((( )1شرح السنة)) (.)182 /12
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)137 /35
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احلال األوىل :أن يستخدم يف طاعة هللا ،كأن يكون له َنئباً يف تبليغ الشرع ،فمثالً :إذا كان له

صاحب من اْلن مؤمن أيخذ عنه العلم ،ويتلقى منه ،وهذا شيء ثبت أن اْلن قد يتعلمون من

اإلنس ،فيستخدمه يف تبليغ الشرع لنظرائه من اْلن ،أو يف املعونة على أمور مطلوبة شرعاً ،فهذا َّل

أبس به ،بل إنه قد يكون أمراً حمموداً أو مطلوابً ،وهو من الدعوة إىل هللا ـ عز وجل ـ ،واْلن حضروا

النيب صلى هللا عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن ،وولوا إىل قومهم منذرين ،واْلن فيهم الصلحاء والعباد

والزهاد والعلماء ،ألن املنذر َّلبد أن يكون عاملاً ِبا ينذر ،عابداً مطيعاً هلل ـ سبحانه ـ يف اإلنذار.

احلال الثانية :أن يستخدمهم يف أمور مباحة ،مثل أن يطلب منهم العون على أمر من األمور املباحة،

قال :فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة ،فإن كانت حمرمة ،صار حراماً ،كما لو كان اْلين َّل
يساعده يف أموره إَّل إذا ذبح له أو سجد له أو ما أشبه ذلك ...

احلالة الثالثة :أن يستخدمهم يف أمور حمرمة ،كنهب أموال الناس وترويعهم ،وما أشبه ذلك ،فهذا

حمرم ،مث إن كان الوسيلة شركاً صار شركاً ،وإن كان وسيلته غري شرك صار معصية ،كما لو كان هذا

اْلين الفاسق أيلف هذا اإلنسي الفاسق ويتعاون معه على اإلمث والعدوان ،فهذا يكون إمثاً وعدواَنً،
وَّل يصل إىل حد الشرك.
مث قال :إن من يسأل اْلن ،أو يسأل من اْلن ،ويصدقهم يف كل ما يقولون ،فهذا معصية وكفر،

والطريق للحفظ من اْلن هو قراءة آية الكرسي ،فمن قرأها يف ليلة مل يزل عليه من هللا حافظ ،وَّل
يقربه شيطان حىت يصبح ،كما ثبت ذلك عنه صلى هللا عليه وسلم ( , )1وهي :هللاُ َّلَ إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو
ا ْحل مي الْ َقيموم َّلَ َأت ُ ِ
السماو ِ
َّ
ض َمن ذَا الَّ ِذي يَ ْش َف ُع ِع ْن َدهُ إَِّلَّ
ات َوَما ِيف األ َْر ِ
ُ
َ
ْخ ُذهُ سنَةٌ َوَّلَ نَـ ْوٌم لهُ َما ِيف َّ َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السماواتِ
ِ
ِ
ِ
ني أَيْدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف ُه ْم َوَّلَ ُحييطُو َن بِ َ
إبِِ ْذنه يَـ ْعلَ ُم َما بَ ْ َ
ش ْيء م ْن علْمه إَِّلَّ ِِبَا َشاء َوس َع ُك ْرسيمهُ َّ َ َ
واألَرض وَّلَ يـ ُؤ ِ
ِ
ِ
يم [البقرة]255 :
َ ْ َ َ َ ُ
ودهُ ح ْفظُ ُه َما َو ُه َو ال َْعل مي ال َْعظ ُ
فيه مسائل:
األوىلَّ :ل جيتمع تصديق الكاهن مع اإلْيان ابلقرآن .الثانية :التصريح أبنه كفر .الثالثة :ذكر من

تكهن له .الرابعة :ذكر من تطري له .اخلامسة :ذكر من سحر له .السادسة :ذكر من تعلم أابجاد.

فيه مسائل:

األوىلَّ :ل جيتمع تصديق الكاهن مع اإلْيان ابلقرآن .يؤخذ من قوله" :من أتى كاهناً ،فصدقه ِبا
يقول ،فقد كفر ِبا أنزل على حممد" ،ووجهه :أنه كذب ابلقرآن وهذا من أعظم الكفر.

الثانية :التصريح أبنه كفر .تؤخذ من قوله( :فقد كفر ِبا أنزل على حممد).

الثالثة :ذكر من تكهن له .تؤخذ من حديث عمران بن حصني ،حيث قال( :ليس منا) ،أي :إنه
كالكاهن يف براءة النيب صلى هللا عليه وسلم منه.

السابعة :ذكر الفرق بني الكاهن والعراف .ويف هذه املسألة خالف بني أهل العلم:

القول األول :أن العراف هو الكاهن ،فهما مرتادفان ،فال فرق بينهما.
القول الثاين :أن العراف هو الذي يستدل على معرفة األمور ِبقدمات يستدل هبا ،فهو أعم من

الكاهن ،ألنه يشمل الكاهن وغريه ،فهما من ابب العام واخلاص.

القول الثالث :أن العراف خيرب عن أمور ِبقدمات يستدل عليها ،والكاهن هو الذي خيرب عما يف

الضمري ،أو عن املغيبات يف املستقبل.
_________

( ))]10832[ )1رواه البخاري (.)2311
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فالعراف أعم ،أو أن العراف خيتص ابملاضي ،والكاهن ابملستقبل ،فهما متباينان ،والظاهر أهنما
متباينان ،فالكاهن من خيرب عن املغيبات يف املستقبل والعراف من يدعي معرفة األمور ِبقدمات
يستدل هبا على املسروق ومكان الضالة وحنو ذلك .القول املفيد على كتاب التوحيد حملمد بن صاحل
بن عثيمني -بتصرف – 58 /2

قال حافط احلكمي يف شرحه ملنظومة سلم الوصول:
ومن يص ِد ْق َك ِ
ول ال ُْم ْعتَ َ ْرب
الر ُس ُ
اهنًا فَـ َق ْد َك َف ْر ِِ ...بَا أَتَى بِ ِه َّ
ََ ْ ُ َ
(ومن يصدق كاهناً) يعتقد بقلبه صدقه يف ما ادعاه من علم املغيبات اليت استأثر هللا تعاىل بعلمها

(فقد كفر) أي بلغ دركة الكفر بتصديقه الكاهن (ِبا أتى به الرسول) حممد صلى هللا عليه وسلم عن

هللا عز وجل من الكتاب والسنة وِبا أتى به غريه صلى هللا عليه وسلم من الرسل عليهم السالم.

ولنسق الكالم أوَّلً يف تعريف الكاهن من هو مث يف بيان كذبه وكفره مث يف كفر من صدقه ِبا قال وهللا
املستعان ،فنقول:
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الكاهن يف األصل هو من أيتيه الرئي من الشياطني املسرتقة السمع تتنزل عليهم كما قال هللا تعاىل:
هل أُنَـبِئُ ُكم علَى من تَـنـ َّز ُل ا َّ ِ
السمع وأَ ْكثَـرُهم َك ِ
ٍ ِ
اذبُو َن
ْ َ َ َ
لشيَاط ُ
ني تَـنَـ َّز ُل َعلَى ُك ِل أَفَّاك أَث ٍيم يُـ ْل ُقو َن َّ ْ َ َ ُ ْ
َْ

[الشعراء ]221 :وهذه اآلايت متعلقة ِبا قبلها وهي قوله عز وجل ملا قال املشركون يف رسوله حممد

صلى هللا عليه وسلم إنه كاهن وقالوا يف القرآن كهانة وأنه مما يلقيه الشيطان ،فنفى هللا تعاىل ذلك
ِ
ِِ
وبرأ رسوله وكتابه مما أفكوه وافرتوهَ :وإِنَّهُ لَتَن ِزيل َر ِ
ك لِتَ ُكو َن
ني َعلَى قَـلْبِ َ
وح األَم ُ
ب ال َْعالَ ِم َ
ني نَـ َز َل به ال مر ُ
ُ
ِ
ت بِهِ
ِ
نذ ِرين بِلِس ٍ
ان َع َرٍِيب مبِ ٍ
ني [الشعراء ]195 - 192 :إىل أن قال تعاىلَ :وَما تَـنَـ َّزلَ ْ
م َن ال ُْم َ َ
ِ
َّ ِ
ِ
الس ْم ِع لَ َم ْع ُزولُو َن [الشعراء ]212 - 210 :فأثبت
يعو َن إِ َّهنُ ْم َع ِن َّ
الشيَاط ُ
ني َوَما يَنبَغي َهلُ ْم َوَما يَ ْستَط ُ
تعاىل أن القرآن كالمه وتنزيله ،وأن جربيل عليه السالم رسول منه مبلغ كالمه إىل الرسول البشري
حممد صلى هللا عليه وسلم ،وهو مبلغ له إىل الناس ،مث نفى ما افرتاه املشركون عليه فقالَ :وَما
ت بِ ِه َّ ِ
ني وقرر انتفاء ذلك بثالثة أمور :األول بعد الشياطني وأعماهلم عن القرآن ،وبعده
تَـنَـ َّزلَ ْ
الشيَاط ُ
وبعد مقاصده منهم ،فقال تعاىلَ :وَما يَنبَ ِغي َهلُ ْم ألن الشياطني مقاصدها الفساد والكفر واملعاصي
والبغي والعتو والتمرد وغري ذلك من القبائح ،والقرآن آت بصالح الدنيا واآلخرة ،آمر أبصول

اإلْيان وشرائعه مقرر هلا مرغب فيها زاجر عن الكفر واملعاصي ذام هلا متوعد عليها آمر ابملعروف َنه
عن املنكر ،ما من خري آجل وَّل عاجل إَّل وفيه الدَّللة عليه والدعوة إليه والبيان له ،وما من شر

عاجل وَّل آجل إَّل وفيه النهي عنه والتحذير منه ،فأين هذا من مقاصد الشياطني؟ الثاين عجزهم عنه
ِ
يعو َن ،أي لو انبغى هلم ما استطاعوه ،ألنه كالم رب العاملني ليس يشبه كالم
فقال تعاىلَ :وَما يَ ْستَط ُ
شيء من املخلوقني ،وليس يف وسعهم اإلتيان به وَّل بسورة من مثله :قُل لَّئِ ِن ْ ِ ِ
نس َوا ْْلِ من
اجتَ َم َعت اإل ُ
ض ُه ْم لِبَـ ْع ٍ
ريا [اإلسراء.]88 :
َعلَى أَن َأيْتُواْ ِِبِثْ ِل َه َذا القرآن َّلَ َأيْتُو َن ِِبِثْلِ ِه َولَ ْو َكا َن بَـ ْع ُ
ض ظَ ِه ً
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الثالث عزهلم عن السمع وطردهم عن مقاعده اليت كانوا يقعدون من السماء قبل نزول القرآن فقال
الس ْم ِع لَ َم ْع ُزولُو َن فبني تعاىل – مع كونه َّل ينبغي هلم – أنه لو انبغى ما استطاعوا
تعاىل :إِ َّهنُ ْم َع ِن َّ

اإلتيان به أو ِبثله َّل من عند أنفسهم وَّل نقالً عن غريهم من املالئكة ،نفى عنهم األول بعدم
اَّلستطاعة ،والثاين بعزهلم عن السمع وطردهم منه ،قال هللا عز وجل :إِ ََّن َْحنن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ
ُ
ِ
السماء بـروجا وَزيَّـن ِ ِ
ِ
ِ
اها من ُك ِل
ين َو َحفظْنَ َ
َحلَافظُو َن [احلجر ]9 :إىل قولهَ :ولََق ْد َج َعلْنَا ِيف َّ َ ُ ُ ً َ َ
َّاها للنَّاظ ِر َ

ِ
ٍ
ني [احلجر ]18 - 16 :وقال تعاىل :إِ ََّن َزيَّـنَّا
رت َق َّ
اب مبِ ٌ
الس ْم َع فَأَتْـبَـ َعهُ ش َه ٌ
َش ْيطَان َّرِج ٍيم إَِّلَّ َم ِن ْ
اس ََ
ِ
ِ ٍ
ب و ِح ْفظًا ِمن ُك ِل َش ْيطَ ٍ
س َّم ُعو َن إِ َىل ال َْم ٍإل األَ ْعلَى َويُـ ْق َذفُو َن ِمن
ان َّما ِرٍد َّل يَ َّ
َّ
الس َماء ال مدنْـيَا ب ِزينَة الْ َك َواك ِ َ
ِ
ِ
ب ُدحورا وَهلُم َع َذ ٌ ِ
ِ
ف ْ
ب [الصافات- 6 :
ب إَِّلَّ َم ْن َخ ِط َ
اخلَطْ َفةَ فَأَتْـبَـ َعهُ ش َه ٌ
اب َاثق ٌ
اب َواص ٌ
ُك ِل َجان ٍ ُ ً َ ْ
لشي ِ
السماء ال مدنْـيا ِِبَصابِيح وجعلْناها رج ِ
اط ِ
ني [امللك ]5 :وقال
وما ل َّ َ
َ َ َ َ ََ َ َ ُُ ً
 ]10وقال تعاىلَ :ولََق ْد َزيَّـنَّا َّ َ
ت َح َر ًسا َش ِدي ًدا َو ُش ُهبًا َوأ َََّن
تعاىل عن مؤمين اْلن رضي هللا عنهمَ :وأ َََّن لَ َم ْسنَا َّ
الس َماء فَـ َو َج ْد ََن َها ُملِئَ ْ
ُكنَّا نَـ ْقع ُد ِم ْنـها م َق ِ
ِ
ِ
ص ًدا َوأ َََّن َّل نَ ْد ِري أَ َش ٌّر أُ ِري َد ِِبَن ِيف
اع َد لِ َّ
لس ْم ِع فَ َمن يَ ْستَم ِع اآل َن َِجي ْد لَهُ ش َه ًااب َّر َ
ُ َ َ
األ َْر ِ
اد هبِِ ْم َرمهبُ ْم َر َش ًدا [اْلن ]10 - 8 :وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال(( :انطلق
ض أ َْم أ ََر َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف طائفة من أصحابه عامدين إىل سوق عكاظ وقد حيل بني

الشياطني وبني خرب السماء وأرسلت عليهم الشهب ،فرجعت الشياطني إىل قومهم فقالوا :ما لكم؟

قالوا :حيل بيننا وبني خرب السماء ،وأرسلت علينا الشهب .قالوا :ما ذاك إَّل من شيء حدث،

فاضربوا مشارق األرض ومغارهبا فانظروا ما الذي حال بيننا وبني خرب السماء .فانطلقوا يضربون
مشارق األرض ومغارهبا ،فمر النفر الذين أخذوا حنو هتامة وهو صلى هللا عليه وسلم بنخل عامداً إىل

سوق عكاظ وهو يصلي أبصحابه صالة الفجر ،فلما مسعوا القرآن استمعوا له وقالوا :هذا الذي
ِ
ِ
آمنَّا
حال بيننا وبني خرب السماء .فرجعوا إىل قومهم فقالوا :إِ ََّن َِمس ْعنَا قُـ ْر ً
آَن َع َجبًا .يَـ ْهدي إِ َىل ال مر ْشد فَ َ
ِ
َح ًدا [اْلن ]2 - 1 :فأنزل هللا عز وجل على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم:
بِه َولَن نم ْش ِر َك بَِربِنَا أ َ
قُل أ ِ
استَ َم َع نَـ َف ٌر ِم َن ا ْْلِ ِن [اْلن ))]1 :وهذا احلديث بطوله وطرقه يف (الصحيحني)
ُوح َي إِ ََّ
يل أَنَّهُ ْ
ْ

وغريمها ( ،)1مث قال تعاىل يف جواب الكفار مبيناً هلم أولياء الشياطني الذين تنزل عليهم فقال تعاىل:
هل أُنَـبِئُ ُكم علَى من تَـنـ َّز ُل َّ ِ
ني [الشعراء ]221 :اآلايت .ويف (صحيح البخاري) قالت عائشة
ْ َ َ َ
الشيَاط ُ
َْ
رضي هللا عنها :سأل َنس النيب صلى هللا عليه وسلم عن الكهان ،فقال(( :إهنم ليسوا بشيء)) قالوا

اي رسول هللا إهنم حيدثون ابلشيء يكون حقاً ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :تلك الكلمة من

احلق خيطفها اْلين فيقرقرها يف أذن وليه كقرقرة الدجاج ،فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة)) (.)2

_________
( ))]10833[ )1رواه البخاري ( , )773ومسلم (.)449
( ))]10834[ )2رواه البخاري (.)7561
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وله عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إذا قضى هللا األمر يف السماء
ضربت املالئكة أبجنحتها خضعاَنً لقوله كأنه سلسلة على صفوان ،فإذا فُـزع عن قلوهبم قالوا ماذا

قال ربكم قالوا احلق وهو العلي الكبري ،فيسمعها مسرتقو السمع ومسرتقو السمع هكذا بعضه فوق

بعض – وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بني أصابعه – فيسمع الكلمة فيلقيها إىل من حتته ،مث

يلقيها اآلخر إىل من حتته ،حىت يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ،فرِبا أدركه الشهاب قبل أن
يلقيها ورِبا ألقاها قبل أن يدركه ،فيكذب معها مائة كذبة ،فيقال :أو ليس قد قال لنا يوم كذا وكذا،

كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة اليت مسعت من السماء)) ( )1وملسلم عن ابن عباس حنوه،

وللبخاري عن عائشة رضي هللا عنها عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :إن املالئكة حتدث يف

العنان – والعنان الغمام – ابألمر يف األرض ،فتسمع الشياطني الكلمة فتقرها يف أذن الكاهن كما
تقر القارورة ،فيزيدون معها مائة كذبة)) ( .)2وقد بني هللا تعاىل كذب الكاهن بقوله :أَفَّ ٍ
اك أَثِ ٍيم

[الشعراء ]222 :فسماه أفاكاً وذلك مبالغة يف وصفه ابلكذب .ومساه أثيماً وذلك مبالغة يف وصفه
ابلفجور .وقوله :وأَ ْكثَـرُهم َك ِ
اذبُو َن أي أكثر ما يقولونه الكذب فال يفهم منه أن فيهم صادقاً ،يفسره
َ ُ ْ
قول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :فيكذب معها مائة كذبة)) فال يكون صدقاً إَّل الكلمة اليت مسعت
من السماء.
_________

( ))]10835[ )1رواه البخاري (.)4701
( ))]10836[ )2رواه البخاري (.)3288
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وأما كفر الكاهن فمن وجوه :منها كونه ولياً للشيطان فلم يوح إليه الشيطان إَّل بعد أن توَّله ،قال
هللا تعاىل :وإِ َّن َّ ِ
وحو َن إِ َىل أ َْولِيَآئِ ِه ْم [األنعام ]121 :والشيطان َّل يتوىل إَّل الكفار
الشيَاط َ
ني لَيُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
وهنُم م َن النموِر إِ َىل الظملُ َمات [البقرة:
وت خيُْ ِر ُج َ
ين َك َف ُرواْ أ َْوليَآ ُؤ ُه ُم الطَّاغُ ُ
ويتولونه ،قال هللا تعاىلَ :والذ َ
وهنُم ِمن النموِر أي نور اإلْيان واهلدى إِ َىل الظملُم ِ
ات
َ
 ]257وهذا وجه اثن .والثالث قوله تعاىل :خيُْ ِر ُج َ َ
الشيطَا َن ولِياا ِمن دو ِن ِ
ِِ
هللا فَـ َق ْد َخ ِس َر ُخ ْس َر ًاَن
ُ
أي ظلمات الكفر والضاللة .وقال تعاىلَ :وَمن يَـتَّخذ َّ ْ َ
مبِينًا [النساء ]119 :وهذا وجه رابع .واخلامس تسميته طاغواتً يف قوله عز وجل :يُ ِري ُدو َن أَن
الش ْيطَا ُن أَن ي ِ
يـتَحا َكمواْ إِ َىل الطَّاغُ ِ
وت َوقَ ْد أ ُِم ُرواْ أَن يَ ْك ُف ُرواْ بِ ِه َويُ ِري ُد َّ
ضالََّلً بَ ِعي ًدا [النساء:
ضلَّ ُه ْم َ
ُ
َ َ ُ

 ]60نزلت يف املتحاكمني إىل كاهن جهينة .وقوله َوقَ ْد أ ُِم ُرواْ أَن يَ ْك ُف ُرواْ بِ ِه أي الطاغوت .وهذا وجه
سادس .والسابع أن من هداه هللا لإلْيان من الكهان كسواد بن قارب رضي هللا عنه مل أيته رأيه بعد

أن دخل يف اإلسالم ،فدل أنه مل يتنزل عليه يف اْلاهلية إَّل لكفره وتوليه إايه ،حىت إنه رضي هللا عنه
كان يغضب إذا سئل عنه حىت قال له عمر رضي هللا عنه( :ما كنا فيه من عبادة األواثن أعظم)

الثامن وهو أعظمها تشبهه ابهلل عز وجل يف صفاته ومنازعته له تعاىل يف ربوبيته ،فإن علم الغيب من
ِ
صفات الربوبية اليت استأثر هللا تعاىل هبا دون من سواه فال َّ
مسي له وَّل مضاهي وَّل مشارك َوعن َدهُ
السماو ِ
َم َفاتِ ُح الْغَْي ِ
ات َواأل َْر ِ
ب إَِّلَّ َّ
اَّللُ
ب َّلَ يَـ ْعلَ ُم َها إَِّلَّ ُه َو [األنعام -]59:قُل َّلَّ يَـ ْعلَ ُم َمن ِيف َّ َ َ
ض الْغَْي َ
ِ
َوَما يَ ْش ُع ُرو َن أ ََّاي َن يُـ ْبـ َعثُو َن [النملَ -]65 :عاِملُ الْغَْي ِ
ضى ِمن
َح ًدا إَِّلَّ َم ِن ْارتَ َ
ب فَال يُظْ ِه ُر َعلَى غَْيبِه أ َ
ِ
ك ِمن ب ِ ِ ِ
ِِ
َّر ُس ٍ
ب فَـ ُه ْم
ول فَِإنَّهُ يَ ْسلُ ُ َ ْ
ني يَ َديْه َوم ْن َخلْفه َر َ
ص ًدا [اْلن -]27 - 26 :أ َْم عن َد ُه ُم الْغَْي ُ
ِ ِ
ْم الْغَْي ِ
ب فَـ ُه َو يَـ َرى [النجم ]35 :ولسان حال الكاهن وقاله يقول
يَ ْكتُـبُو َن [الطور -]41 :أَعن َدهُ عل ُ
نعم .التاسع أن دعواه تلك تتضمن التكذيب ابلكتاب وِبا أرسل هللا به رسله .العاشر النصوص يف
كفر من سأله عن شيء فصدقه ِبا يقول فكيف به هو نفسه فيما ادعاه ،فقد روى األربعة واحلاكم
وقال صحيح على شرطهما عن أيب هريرة رضي هللا عنه(( :من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه ِبا يقول

فقد كفر ِبا أنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم)) ( )1وعن عمران بن حصني رضي هللا عنه ((ليس
منا من تطري أو تطري له ،أو تكهن أو تكهن له ،أو سحر أو سحر له.

_________

( ))]10837[ )1رواه أبو داود ( , )3904بلفظ (من أتى كاهنا) بدون (عرافا) وزاد (أو أتى
امرأات حائضا أو أتى امرأات يف دبرها فقد برئ) بدَّل من (فقد كفر) والرتمذي ( , )135وابن ماجه

( , )639والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( )9017( )323 /5بلفظ ((من أتى حائضا أو امرأة يف
دبرها) بدون (عرافا)  ,ورواه احلاكم ( , )49 /1قال الرتمذيَّ :ل نعرف هذا احلديث إَّل من حديث
حكيم األثرم عن أيب ْتيمة ,وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرطهما مجيعا من حديث ابن

سريين ومل خيرجاه ,ووافقه الذهيب ,وقال البيهقي يف ((السنن الكربى)) ( :)198 /7له متابعة ,وقال
ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)227 /10له شاهد [وروي] إبسنادين جيدين ولفظهما (من أتى
كاهنا)  ,وصححه األلباين يف ((صحيح أيب داود)) و ((صحيح ابن ماجه)).
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ومن أتى كاهناً فصدقه ِبا يقول فقد كفر ِبا أنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم)) ( .)1وملسلم عن
بعض أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :من أتى عرافاً فسأله
عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة)) ( .)2فهذا حكم من سأله مطلقاً ،واألول حكم من سأله

وصدقه ِبا قال.

مث اعلم أن الكاهن وإن كان أصله ما ذكرَن فهو عام يف كل من ادعى معرفة املغيبات ولو بغريه
كالرمال الذي خيط ابألرض أو غريها ،واملنجم الذي قدمنا ذكره أو الطارق ابحلصى وغريهم ممن

يتكلم يف معرفة األمور الغائبة كالدَّللة على املسروق ومكان الضالة وحنوها أو املستقبلة كمجيء

املطر أو رجوع الغائب أو هبوب الرايح وحنو ذلك مما استأثر هللا عز وجل بعلمه فال يعلمه ملك
ِ
ضى
َح ًدا .إَِّلَّ َم ِن ْارتَ َ
مقرب وَّل نيب مرسل إَّل من طريق الوحي كما قال تعاىل :فَال يُظْ ِه ُر َعلَى غَْيبِه أ َ
ك ِمن ب ِ ِ ِ
ِِ
ِمن َّر ُس ٍ
ص ًدا [اْلن ]26 :مالئكة حيفظونه من مسرتقي
ول فَِإنَّهُ يَ ْسلُ ُ َ ْ
ني يَ َديْه َوم ْن َخلْفه َر َ
ِ
ِ ِِ
صى ُك َّل َش ْي ٍء َع َد ًدا [اْلن:
َحا َ
ط ِِبَا لَ َديْ ِه ْم َوأ ْ
َح َ
السمع وغريهم ليَـ ْعلَ َم أَن قَ ْد أَبْـلَغُوا ِر َساَّلت َرهب ْم َوأ َ
 ]28فمن ذا الذي يدَّعي علم ما استأثر هللا بعلمه عن رسله من املالئكة والبشر كما قال تعاىل عن
ندي َخزآئِن ِ
ول لَ ُكم ِع ِ
هللا َوَّل أَ ْعلَ ُم الْغَْيب [األنعام ]50 :اآلية ،وقال
نوح عليه السالم :قُل َّلَّ أَقُ ُ ْ
َ ُ
ال إِ َّمنَا ال ِْعلْم ِعن َد َِّ
ْت بِ ِه [األحقاف ،]23 :وقال
تعاىل عن هود عليه السالم :قَ َ
اَّلل َوأُبَـلِغُ ُكم َّما أ ُْر ِسل ُ
ُ
ِ ِ
ِ ِ
ب [األحقاف]23 :
لنبيه حممد صلى هللا عليه وسلمَ :وَّلَ أَقُ ُ
ول لَ ُك ْم عندي َخ َزآئ ُن هللا َوَّلَ أَ ْعلَ ُم الْغَْي َ
ب
ك لِنَـ ْف ِسي نَـ ْف ًعا َوَّلَ َ
اآلية ،وقال تعاىل :قُل َّلَّ أ َْملِ ُ
ض ارا إَِّلَّ َما َشاء هللاُ َولَ ْو ُك ُ
نت أَ ْعلَ ُم الْغَْي َ
ت ِم َن ْ
نت بِ ْد ًعا ِم ْن ال مر ُس ِل
ين ال م
اخلَ ِْري َوَما َم َّ
َّلَ ْستَ ْكثَـ ْر ُ
سوءُ [األعراف ]188:وقال تعاىل :قُ ْل َما ُك ُ
سِ َ
يل [األحقاف ]9 :اآلية ،وقال تعاىل عن
وحى إِ ََّ
َوَما أَ ْد ِري َما يُـ ْف َع ُل ِيب َوَّل بِ ُك ْم إِ ْن أَتَّبِ ُع إَِّلَّ َما يُ َ
َمسَاء َه ُؤَّلء إِن ُكنتُ ْم
ض ُه ْم َعلَى ال َْمالَئِ َك ِة فَـ َق َ
ال أَنبِئُ ِوين ِأب ْ
آد َم األ ْ
َمسَاء ُكلَّ َها ُمثَّ َع َر َ
املالئكةَ :و َعلَّ َم َ
ادقِني .قَالُواْ سبحانَ َ ِ
كأ َ ِ
ِ
ِ
يم [البقرة]32 - 31 :
ْم لَنَا إَِّلَّ َما َعلَّ ْمتَـنَا إِنَّ َ
ص َ
َ
ُْ َ
يم ا ْحلَك ُ
َنت ال َْعل ُ
ك َّلَ عل َ
اآلايت ومل يعلم الرسول صلى هللا عليه وسلم مكان راحلته حىت أعلمه هللا بذلك ،وقال يف سؤال
احلرب إايه فأجابه صلى هللا عليه وسلم وصدقه احلرب مث انصرف فذهب فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم(( :لقد سألين هذا عن الذي سألين عنه وما يل علم بشيء منه حىت أاتين هللا عز وجل به))

وهي يف مسلم ( .)3وفيه قول عائشة رضي هللا عنها ملسروق رمحه هللا تعاىل( :ومن زعم أن رسول هللا
السماو ِ
ات
خيرب ِبا يكون يف غد فقد أعظم على هللا الفرية) ،وهللا تعاىل يقول :قُل َّلَّ يَـ ْعلَ ُم َمن ِيف َّ َ َ
َواأل َْر ِ
ب إَِّلَّ َّ
اَّللُ ( .)4ومل يكن صلى هللا عليه وسلم يعلم شيئاً من الرسالة حىت أاته هللا عز
ض الْغَْي َ
وحا
ك أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ
ضاَّلا فَـ َه َدى [الضحى ،]6 :وقال تعاىل َوَك َذلِ َ
وجل به كما قال تعاىلَ :وَو َج َد َك َ
ك ُر ً
ِ
ْك ِم ْن أَنبَاء الْغَْي ِ
ب
اب َوَّل ا ِإلْيَا ُن [الشورى ]52 :وقال تعاىل :تِل َ
ِم ْن أ َْم ِرََن َما ُك َ
نت تَ ْد ِري َما الْكتَ ُ

َنت وَّلَ قَـوم َ ِ
ِ
يها إِلَْي َ
ك َما ُك َ
نُوح َ
ك من قَـ ْب ِل َه َذا [هود ،]49 :وقال تعاىل :قُل لَّ ْو َشاء هللاُ
نت تَـ ْعلَ ُم َها أ َ َ ْ ُ
ت فِي ُك ْم ُع ُم ًرا ِمن قَـ ْبلِ ِه أَفَالَ تَـ ْع ِقلُو َن [يونس ]26 :وقال تعاىل:
َما تَـلَ ْوتُهُ َعلَْي ُك ْم َوَّلَ أَ ْد َرا ُكم بِ ِه فَـ َق ْد لَبِثْ ُ
ك ما َمل تَ ُكن تَـعلَم وَكا َن فَ ْ ِ
هللا علَي َ ِ
وأَنز َل هللا َعلَي َ ِ
اب َوا ْحلِك َ َّ
يما [النساء:
ض ُل َ ْ
َ َ ُ ْ
ك الْكتَ َ
ك َعظ ً
ْمةَ َو َعل َم َ َ ْ ْ ْ ُ َ
 .]113نسأل هللا العظيم من فضله العظيم .معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول
حلافظ بن أمحد احلكمي– ص 712
_________

( ))]10838[ )1رواه البزار يف ((املسند)) ( , )146 /5والطرباين ( , )162 /18قال البزار
روي بعضه من غري وجه (وفيه) أبو محزة العطار َّل أبس به ,وقال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب))

( :)88 /4إسناده جيد ,وقال ابن امللقن يف ((خالصة البدر املنري)) ( :)288 /2يف إسناده أبو
محزة العطار ضعفه الفالس وابن عدي ومع ذلك فسماع احلسن من عمران فيه اختالف ,وقال

اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)106 /5فيه إسحاق بن الربيع العطار وثقه أبو حامت وضعفه عمرو
بن علي وبقية رجاله ثقات ,قال األلباين يف ((غاية املرام)) ( :)289حسن لغريه.
( ))]10839[ )2رواه مسلم (.)2230
( ))]10840[ )3رواه مسلم (.)315
( ))]10841[ )4رواه مسلم (.)177
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ْتهيد:
لقد استدل أهل السنة على أن عمل اْلوارح من اإلْيان بعشرات األدلة من الكتاب والسنة،

 ........وَّل أرى حاجة لذكرها هنا؛ إذ املخالف يسلم أبن اإلْيان قول وعمل ،لكن ينازع يف ركنية
العمل الظاهر ،ويف كفر اتركه ابلكلية ،وهلذا سيقتصر احلديث على ذكر األدلة اخلاصة هبذه اْلزئية.

()117/7

املطلب األول :مفهوم التالزم
املراد ابلتالزم هنا :ارتباط الظاهر ابلباطن وأتثري كل منهما يف اآلخر ،حبيث يستحيل وجود إْيان

موجبه ومقتضاه على أعمال اْلوارح قوَّل وعمال ،بل حيث ُوجد
صحيح يف الباطن من غري أن يظهر َ

اإلْيان يف الباطن لزم أن ينفعل البدن ابملمكن من أعمال اْلوارح .فالعمل الظاهر َّلزم لإلْيان الباطن
َّل ينفك عنه ،وانتفاء الالزم دليل على انتفاء امللزوم ،فيُستدل ابنتفاء العمل الظاهر ابلكلية على

فساد الباطن.

قال شيخ اإلسالم يف بيان هذا التالزم( :وإذا قام ابلقلب التصديق به واحملبة له ،لزم ضرورة أن
ِبوجب ذلك من األقوال الظاهرة واألعمال الظاهرة .فما يظهر على البدن من األقوال
يتحرك البدن َ

َّلزمه ودليلُه ومعلولُه ،كما أن ما يقوم ابلبدن من األقوال
موجب ما يف القلب و ُ
واألعمال هو َ

واألعمال له أيضا أتثري فيما يف القلب ،فكل منهما يؤثر يف اآلخر ،لكن القلب هو األصل ،والبدن
فرع له ،والفرع يستمد من أصله ،واألصل يثبت ويقوى بفرعه) (.)1

وقال( :مث إنه إذا حتقق القلب ابلتصديق واحملبة التامة املتضمنة لإلرادة لزم وجود األفعال الظاهرة؛

فإن اإلرادة اْلازمة إذا اقرتنت هبا القدرة التامة ،لزم وجود املراد قطعا ،وإمنا ينتفي وجود الفعل لعدم
كمال القدرة ،أو لعدم كمال اإلرادة وإَّل فمع كماهلا جيب وجود الفعل اَّلختياري) (.)2
وقال( :وقد بسطنا الكالم على هذه يف مسألة اإلْيان ،وبيَّنا أن ما يقوم ابلقلب من تصديق وحب هلل
ورسوله وتعظيمَّ ،لبد أن يظهر على اْلوارح ،وكذلك ابلعكس ،وهلذا يُستدل ابنتفاء الالزم الظاهر

على انتفاء امللزوم الباطن ،كما يف احلديث الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :أَّل إن

يف اْلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا سائر اْلسد وإذا فسدت فسد هلا سائر اْلسد أَّل وهي
القلب)) ()3

َّلل والْيـوِم ْاآل ِ
ِ
ِ
اد َّ
َخ ِر يُـ َوادمو َن َم ْن َح َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ
ومن هذا الباب قوله تعاىلَّ :ل َِجت ُد قَـ ْوًما يُـ ْؤمنُو َن ِاب َّ َ َ ْ
ِ
[اجملادلة ،]22 :وقوله :ولَو َكانُوا يـ ْؤِمنو َن ِاب َِّ
ِ
اء [املائدة،]81 :
َّلل َوالنِ ِ
ُ ُ
َّيب َوَما أُنْ ِز َل إِلَْيه َما َّاختَ ُذ ُ
َْ
وه ْم أ َْوليَ َ

ادوا ْ
َّلعدموا لَهُ عُ َّدةً [التوبة ]46:فإن اإلرادة اليت يف القلب مع القدرة توجب
وقولهَ :ولَ ْو أ ََر ُ
وج َ
اخلُُر َ
فعل املراد ،والسفر يف غزوة بعيدة َّل يكون إَّل بعدة) ( .)4اإلْيان عند السلف وعالقته ابلعمل

وكشف شبهات املعاصرين حملمد بن حممود آل خضري319 /1 -
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)541 /7
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)272 /10

( )3رواه البخاري ( )52ومسلم ( )1599من حديث النعمان بن بشري بلفظ ... (( :أ َََّل َوإِ َّن ِيف
ِ
ت فَس َد ا ْْلَ م
صلَ َح ا ْْلَ م ِ
ْب)).
س ِد ُم ْ
صلَ َح ْ
ت َ
ضغَةً إِذَا َ
س ُد ُكلهُ أَََّل َوه َي الْ َقل ُ
َ
س َد ْ َ
س ُد ُكلهُ َوإذَا فَ َ
َ
ا ْْلَ َ
((( )4اْلواب الصحيح)) ( )487 /6وما بعدها.
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املطلب الثاين :أدلة التالزم بني الظاهر والباطن
وقد دل على هذا التالزم أدلة كثرية من الكتاب والسنة واألثر ،منها:
ِ
 - 1قوله تعاىل :ولَو َكانُوا يـ ْؤِمنو َن ِاب َِّ
ِ
اء [املائدة]81 :
َّلل َوالنِ ِ
ُ ُ
َّيب َوَما أُنْ ِز َل إِلَْيه َما َّاختَ ُذ ُ
َْ
وه ْم أ َْوليَ َ
فاإلْيان يف الباطن يستلزم عداوة الكافرين وترك مواَّلهتم يف الظاهر.
َّلل والْيـوِم ْاآل ِ
ِ
ِ
اد َّ
َخ ِر يُـ َوادمو َن َم ْن َح َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َكانُوا آ ََاب َء ُه ْم
 - 2قوله تعاىلَّ :ل َِجت ُد قَـ ْوًما يُـ ْؤمنُو َن ِاب َّ َ َ ْ
ِ
وح ِم ْنهُ وي ْد ِخلُ ُهم ج ٍ
ِ
ب ِيف قُـلُوهبِِ ُم ِْ
نات
ريَهتُ ْم أُولَئِ َ
ْ َ
اإلْيَا َن َوأَيَّ َد ُه ْم بُِر ٍ َ ُ
ك َكتَ َ
أ َْو أَبْـنَ َ
اء ُه ْم أ َْو إ ْخ َو َاهنُ ْم أ َْو َعش َ
اَّلل أََّل إِ َّن ِحزب َِّ
ك ِحزب َِّ
َجتْ ِري ِمن َحتْتِها ْاأل َْهنَار َخالِ ِد ِ
ِ
يها ر ِ
ض َي َّ
اَّلل ُه ُم
اَّللُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
ْ َ
ْ َ
ضوا َع ْنهُ أُولَئ َ ْ ُ
ين ف َ َ
ُ
َ
ال ُْم ْفلِ ُحو َن [اجملادلة]22:

قال شيخ اإلسالم( :وملا كانت األقوال واألعمال الظاهرة َّلزمة ومستلزمة لألقوال واألعمال الباطنة،
َّلل والْيـوِم ْاآل ِ
ِ
ِ
اد َّ
َخ ِر يُـ َوادمو َن َم ْن َح َّ
اَّللَ
كان يستدل هبا عليها ،كما يف قوله تعاىلَّ :ل َِجت ُد قَـ ْوًما يُـ ْؤمنُو َن ِاب َّ َ َ ْ
ِ
ِ
ب ِيف قُـلُوهبِِ ُم ِْ
اإلْيَا َن َوأَيَّ َد ُه ْم
ريَهتُ ْم أُولَئِ َ
ك َكتَ َ
َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َكانُوا آ ََاب َء ُه ْم أ َْو أَبْـنَ َ
اء ُه ْم أ َْو إ ْخ َو َاهنُ ْم أ َْو َعش َ
وح ِم ْنهُ [اجملادلة ]22:فأخرب أن من كان مؤمنا ابهلل واليوم اآلخر َّل يوجدون موادين ألعداء هللا
بُِر ٍ
ورسوله ،بل نفس اإلْيان ينايف مودهتم ،فإذا حصلت املوادة دل ذلك على خلل اإلْيان وكذلك قوله:
تَـرى َكثِ ِ
َّ َّ ِ
ِ
اَّللُ َعلَْي ِه ْم َوِيف ال َْع َذ ِ
ط َّ
اب
س ُه ْم أَ ْن َس ِخ َ
َّم ْ
س َما قَد َ
ريا م ْنـ ُه ْم يَـتَـ َول ْو َن الذ َ
ً
َ
ت َهلُ ْم أَنْـ ُف ُ
ين َك َف ُروا لَب ْئ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
اء [املائدة.)1( ]81 - 80:
ُه ْم َخال ُدو َن َولَ ْو َكانُوا يُـ ْؤمنُو َن اب ََّّلل َوالنِ ِ
َّيب َوَما أ َ
ُنزل إلَْيه َما اختَ ُذ ُ
وه ْم أ َْوليَ َ
وقال( :وهللا سبحانه يف غري موضع يبني أن حتقيق اإلْيان وتصديقه ِبا هو من األعمال الظاهرة
ِ َّ ِ
ين إِذَا ذُكِ َر َّ
اد ْهتُ ْم إِْيَ ًاَن
وهبُ ْم َوإِذَا تُلِيَ ْ
اَّللُ َو ِجلَ ْ
ت قُـلُ ُ
ت َعلَْي ِه ْم آ ََايتُهُ َز َ
والباطنة ،كقوله :إِ َّمنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
وعلَى رهبِِم يـتـوَّكلُو َن الَّ ِذين ي ِقيمو َن َّ ِ
ك ُه ُم ال ُْم ْؤِمنُو َن َح اقا [األنفال2:
اه ْم يُـ ْن ِف ُقو َن أُولَئِ َ
الصال َة َومما َرَزقْـنَ ُ
َُ ُ
َ َ َ ْ ََ َ
ِ
ِِ
ِ َّ ِ
اه ُدوا ِأب َْم َواهلِِ ْم َوأَنْـ ُف ِس ِه ْم ِيف َسبِ ِ
يل
آمنُوا ِاب ََّّلل َوَر ُسوله ُمثَّ َملْ يَـ ْرَاتبُوا َو َج َ
ين َ
  ،]4وقال :إِ َّمنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َالصادقُو َن [احلجرات ،]15:وقال تعاىل :إِ َّمنَا الْم ْؤِمنو َن الَّ ِذين آَمنوا ِاب َِّ
َِّ
ِ
َّلل َوَر ُسولِ ِه َوإِذَا
ك ُه ُم
اَّلل أُولَئِ َ
َ َُ
ُ ُ
ك َّل يُـ ْؤِمنُو َن
َكانُوا َم َعهُ َعلَى أ َْم ٍر َج ِام ٍع َملْ يَ ْذ َهبُوا َح َّىت يَ ْستَأ ِْذنُوهُ [النور ،]62:وقال تعاىل :فَال َوَربِ َ
ِ
ت وي ِ
ح َّىت ُحي ِكم َ ِ
يما
يما َش َج َر بَـ ْيـنَـ ُه ْم ُمثَّ َّل َِجي ُدوا ِيف أَنْـ ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِمما قَ َ
سل ُموا تَ ْسل ً
وك ف َ
َ َ ُ
ض ْي َ َ ُ َ
[النساء.]65:

فإذا قال القائل :هذا يدل على أن اإلْيان ينتفي عند انتفاء هذه األمورَّ ،ل يدل على أهنا من
اإلْيان.

_________
((( )1جمموع الفتاوى)) (.)542 /7

()119/7

قيل :هذا اعرتاف أبنه ينتفي اإلْيان الباطن مع عدم مثل هذه األمور الظاهرة ،فال جيوز أن يدعي أنه
يكون يف القلب إْيان ينايف الكفر بدون أمور ظاهرةَّ ،ل قول وَّل عمل وهو املطلوب- .وذلك
تصديق -وذلك ألن القلب إذا حتقق ما فيه أثر يف الظاهر ضرورةَّ ،ل ْيكن انفكاك أحدمها عن

اآلخر .فاإلرادة اْلازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع املقدور .فإذا كان يف القلب حب هللا
َّلل والْيـوِم ْاآل ِ
ِ
ِ
َخ ِر يُـ َوادمو َن َم ْن
ورسوله اثبتا استلزم مواَّلة أوليائه ومعاداة أعدائه َّل َِجت ُد قَـ ْوًما يُـ ْؤمنُو َن ِاب َّ َ َ ْ
ِ
ِ
اد َّ
َح َّ
ريَهتُ ْم [اجملادلةَ ،]22:ولَ ْو َكانُوا
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َكانُوا آ ََابءَ ُه ْم أ َْو أَبْـنَ َ
اء ُه ْم أ َْو إ ْخ َو َاهنُ ْم أ َْو َعش َ
ِ
يـ ْؤِمنو َن ِاب َِّ
ِ
اء [املائدة ]81:فهذا التالزم أمر ضروري .ومن
َّلل َوالنِ ِ
ُ ُ
َّيب َوَما أُنْ ِز َل إِلَْيه َما َّاختَ ُذ ُ
وه ْم أ َْوليَ َ
جهة ظن انتفاء التالزم غلط غالطون ،كما غلط آخرون يف جواز وجود إرادة جازمة مع القدرة التامة
بدون الفعل ،حىت تنازعوا :هل يعاقب على اإلرادة بال عمل؟ وقد بسطنا ذلك يف غري هذا املوضع،
وبينا أن اهلمة اليت مل يقرتن هبا فعل ما يقدر عليه اهلامم ليست إرادة جازمة ،وأن اإلرادة اْلازمة َّل بد
أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد .والعفو وقع عمن هم بسيئة وملا يفعلهاَّ ،ل عمن أراد وفعل

املقدور عليه وعجز عن حصول مراده ،كالذي أراد قتل صاحبه فقاتله حىت قتل أحدمها؛ فإن هذا

يعاقب؛ ألنه أراد وفعل املقدور من املراد.

ومن عرف املالزمات اليت بني األمور الباطنة والظاهرة زالت عنه شبهات كثرية يف مثل هذه املواضع
اليت كثر اختالف الناس فيها) (.)1
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)645 /7

()120/7

وقال أيضا( :وإذا أفرد اإلْيان أدخل فيه األعمال الظاهرة؛ ألهنا لوازم ما يف القلب ،ألنه مىت ثبت
اإلْيان يف القلب والتصديق ِبا أخرب به الرسول ،وجب حصول مقتضي ذلك ضرورة؛ فإنه ما أسر

أحد سريرة إَّل أبداها هللا على صفحات وجهه وفلتات لسانه .فإذا ثبت التصديق يف القلب مل

يتخلف العمل ِبقتضاه البتة .فال تستقر معرفة اتمة وحمبة صحيحة وَّل يكون هلا أثر يف الظاهر .وهلذا

ينفي هللا اإلْيان عمن انتفت عنه لوازمه؛ فإن انتفاء الالزم يقتضي انتفاء امللزوم ،كقوله تعاىلَ :ولَ ْو
ِ
َكانُوا يـ ْؤِمنو َن ِاب َِّ
ِ
اء [املائدة ،]81:وقولهَّ :ل َِجت ُد قَـ ْوًما يُـ ْؤِمنُو َن
َّلل َوالنِ ِ
ُ ُ
َّيب َوَما أُنْ ِز َل إِلَْيه َما َّاختَ ُذ ُ
وه ْم أ َْوليَ َ
َّلل والْيـوِم ْاآل ِ
ِ
اد َّ
َخ ِر يُـ َوادمو َن َم ْن َح َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ [اجملادلة ]22:اآلية وحنوها ،فالظاهر والباطن
ِاب َّ َ َ ْ
متالزمانَّ ،ل يكون الظاهر مستقيما إَّل مع استقامة الباطن ،وإذا استقام الباطن فال بد أن يستقيم

الظاهر؛ وهلذا قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :أَّل إن يف اْلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا سائر
ِ
يم إِْيَا ُن
اْلسد وإذا فسدت فسد هلا سائر اْلسد أَّل وهي القلب)) ( .)1ويف احلديثَّ(( :ل يَ ْستَق ُ
عب ٍد ح َّىت يست ِقيم لِسانُه ،وَّل يست ِق ِ
ِ
يم قَـلْبُهُ)) (.)2
سانُهُ َح َّىت يَ ْستَق َ
َْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ
يم ل َ
وهلذا كان الظاهر َّلزما للباطن من وجه ،وملزوما له من وجه ،وهو دليل عليه من جهة كونه ملزوما

َّل من جهة كونه َّلزما؛ فإن الدليل ملزوم املدلول ،يلزم من وجود الدليل وجود املدلول ،وَّل يلزم من

وجود الشيء وجود ما يدل عليه .والدليل يطرد وَّل ينعكس ،خبالف احلد فإنه يطرد وينعكس.)3( .
ِ
َعدموا لَهُ ُع َّد ًة ولَ ِك ْن َك ِرَه َّ ِ
ادوا ْ
ْع ُدوا َم َع
 - 3قوله تعاىلَ :ولَ ْو أ ََر ُ
وج َأل َ
يل اقـ ُ
َ
اخلُُر َ
اَّللُ انْب َعاثَـ ُه ْم فَـثَـبَّطَ ُه ْم َوق َ
ِِ
ين [التوبة.]46:
الْ َقاعد َ
فإذا وجدت اإلرادة اْلازمة مع القدرة ،لزم أن يوجد املراد ،وختلف املراد هنا ،وهو إعداد العدة
للسفر ،يدل على انتفاء إرادة اخلروج.

ادوا ْ
َعدموا لَهُ ُع َّد ًة [التوبة ]46:أي لو أرادوا اْلهاد لتأهبوا
قال القرطيب :قوله تعاىلَ :ولَ ْو أ ََر ُ
وج َأل َ
اخلُُر َ

أهبة السفر .فرتكهم اَّلستعداد دليل على إرادهتم التخلف.)4( .
 - 4قوله تعاىلِ :م ْن ُكم من ي ِري ُد ال مدنْـيا وِم ْن ُكم من ي ِري ُد ْاآل ِ
َخ َرةَ [آل عمران.]152:
َ َ ْ َْ ُ
ْ َْ ُ

فلما اختلفت نياهتم الباطنة ،تباينت أعماهلم الظاهرة.
قال ابن كثريِ :م ْن ُك ْم َم ْن يُ ِري ُد ال مدنْـيَا [آل عمران ]152:وهم الذين رغبوا يف املغنم حني رأوا اهلزْية)

(.)5

_________

( )1رواه البخاري ( )52ومسلم ( )1599من حديث النعمان بن بشري بلفظ ... (( :أ َََّل َوإِ َّن ِيف
ِ
ت فَس َد ا ْْلَ م
صلَ َح ا ْْلَ م ِ
ْب)).
س ِد ُم ْ
صلَ َح ْ
ت َ
ضغَةً إِ َذا َ
س ُد ُكلهُ أ َََّل َوه َي الْ َقل ُ
َ
س َد ْ َ
س ُد ُكلهُ َوإ َذا فَ َ
َ
ا ْْلَ َ
ِ
يم إِْيَا ُن َع ْب ٍد
( )2رواه أمحد ( )13071( )198 /3من حديث أنس رضي هللا عنه ،بلفظَ :
(َّل يَ ْستَق ُ
ح َّىت يست ِقيم قَـلْبه وََّل يست ِقيم قَـلْبه ح َّىت يست ِق ِ
سانُهُ) وكأنه انقلب على املؤلف .واحلديث ضعفه
َ َ َْ َ ُُ َ َ َْ ُ ُُ َ َ َْ َ
يم ل َ
العراقي يف ((املغين)) ( ،)109 /3وشعيب األرَنؤوط يف حتقيق (املسند) ،وقال اهليثمي يف ((جممع

الزوائد)) ( :)50 /1رواه أمحد ويف إسناده علي بن مسعدة وثقه مجاعة وضعفه آخرون .وقال

األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)2841رجاله ثقات رجال مسلم غري الباهلي وهو حسن

احلديث.

((( )3جمموع الفتاوى)) ( )272 /18وما بعدها.
((( )4تفسري القرطيب)) (.)142 /8
((( )5تفسري ابن كثري)) ()545 /1

()121/7
وقال البغويِ :م ْن ُك ْم َم ْن يُ ِري ُد ال مدنْـيَا[ :آل عمران ]152:يعين الذين تركوا املركز وأقبلوا على النهب،
وِم ْن ُكم من ي ِري ُد ْاآل ِ
َخ َرةَ [آل عمران :]152:يعين الذين ثبتوا مع عبدهللا بن جبري حىت قتلوا .قال
َ ْ َْ ُ
ابن مسعود :ما شعرت أن أحدا من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم يريد الدنيا حىت كان يوم

أحد ،ونزلت هذه اآلية.)1( .
 - 5قوله تعاىل :قُ ْل إِ ْن ُك ْنـتُ ْم ُِحتبمو َن َّ
اَّللَ فَاتَّبِ ُعوين [آل عمران.]31:
فمىت قامت احملبة ابلقلب مع التصديق ،لزم ضرورة أن يتحرك البدن ِبوجب ذلك من األقوال
الظاهرة واألعمال الظاهرة ،كما سبق تقريره نقال عن شيخ اإلسالم رمحه هللا.

وقال العالمة حممد األمني الشنقيطي :يؤخذ من هذه اآلية الكرْية :أن عالمة احملبة الصادقة هلل

ورسوله صلى هللا عليه وسلم هي اتباعه صلى هللا عليه وسلم ،فالذي خيالفه ويدعي أنه حيبه فهو
كاذب مفرت؛ إذ لو كان حمبا له ألطاعه ،ومن املعلوم عند العامة أن احملبة تستجلب الطاعة ،ومنه قول
الشاعر:

حيب مطيع
احملب ملن م
ك صادقا ألطعته  ...إن َّ
لو كان حبم َ
وقول ابن أيب ربيعة املخزومي:

ومن لو هناين من حبه عن  ...املاء عطشان مل أشرب

وقال ابن كثري :هذه اآلية الكرْية حاكمة على كل من ادعى حمبة هللا وليس هو على الطريقة احملمدية،
فإنه كاذب يف دعواه يف نفس األمر ،حىت يتبع الشرع احملمدي ،والدين النبوي يف مجيع أقواله وأفعاله
((م ْن َع ِم َل َع َمال
وأحواله ،كما ثبت يف (الصحيح) عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أنه قالَ :
س َعلَْي ِه أ َْم ُرََن فَـ ُه َو َردٌّ)) ( ،)2وهلذا قال :قُ ْل إِ ْن ُك ْنـتُ ْم ُِحتبمو َن َّ
اَّللَ فَاتَّبِ ُعوين ُحيببكم هللا [آل
لَْي َ

عمران.)3( ]31:

وقال ابن القيم :فأصل العبادة :حمبة هللا ،بل إفراده ابحملبة ،وأن يكون احلب كله هلل ،فال حيب معه
سواه ،وإمنا حيب ألجله وفيه ،كما حيب أنبياءه ورسله ومالئكته وأولياءه .فمحبتنا هلم من ْتام حمبته،
وليست حمبة معه ،كمحبة من يتخذ من دون هللا أندادا حيبوهنم كحبه.

وإذا كانت احملبة له هي حقيقة عبوديته وسرها ،فهي إمنا تتحقق ابتباع أمره ،واجتناب هنيه .فعند اتباع
األمر واجتناب النهي تتبني حقيقة العبودية واحملبة .وهلذا جعل تعاىل اتباع رسوله علما عليها ،وشاهدا
ملن ادعاها ،فقال تعاىل :قُ ْل إِ ْن ُك ْنـتُ ْم ُِحتبمو َن َّ
اَّللَ فَاتَّبِ ُعوين ُحيببكم هللا [آل عمران ]31:فجعل اتباع
رسوله مشروطا ِبحبتهم هلل ،وشرطا حملبة هللا هلم .ووجود املشروط ممتنع بدون وجود شرطه ،وحتققه

فعلم انتفاء احملبة عند انتفاء املتابعة .فانتفاء حمبتهم هلل َّلزم َّلنتفاء املتابعة لرسوله ،وانتفاء
بتحققهُ .
املتابعة ملزوم َّلنتفاء حمبة هللا هلم .فيستحيل إذاً ثبوت حمبتهم هلل ،وثبوت حمبة هللا هلم بدون املتابعة

لرسوله.

ودل على أن متابعة الرسول صلى هللا عليه وسلم :هي حب هللا ورسوله ،وطاعة أمره.)4( .
(فعلم انتفاء احملبة عند انتفاء املتابعة  ) ...اخل ،وقارن هذا ِبا يتخيله دعاة اإلرجاء من
فتأمل قولهُ :
وجود التصديق واَّلنقياد واخلوف والرجاء واحملبة يف ِ
قلب من يعيش دهره َّل يسجد هلل سجدة ،وَّل
يؤدي هلل طاعة ،مع قدرته وْتكنه من ذلك ،مث يقولون :حنن مع أهل السنة يف إثبات التالزم بني

الظاهر والباطن!!
_________

((( )1تفسري البغوي)) ()118 /2

( )2رواه مسلم ( )1718من حديث عائشة رضي هللا عنها.
((( )3تفسري ابن كثري)) (.)477 /1
((( )4مدارج السالكني)) (.)97 /1

()122/7

وْلهل املرجئة هبذا التالزم صاروا يفرضون مسائل ْيتنع وقوعها ،مثل قوهلم :رجل يشهد أن َّل إله إَّل
هللا ويف قلبه التصديق واَّلنقياد واحملبة ،لكنه َّل يعمل خريا قط من أعمال اْلوارح ،مع العلم
والتمكن والقدرة ،مث اجرتؤوا فقالوا :هذا مسلم عند مجهور أهل السنة ،وزاد بعضهم :وَّل يكفره إَّل

اخلوارج!! فيبقى املؤمنون العارفون ينكرون ذلك غاية اإلنكار.

 - 6ومن األدلة الصرحية يف إثبات التالزم بني الظاهر والباطن :ما رواه البخاري ومسلم من حديث
ني
النعمان بن بشري قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :ا ْحلَ ُ
ني َوا ْحلََر ُام بَِ ٌ
الل بَِ ٌ
ات َّل يـعلَمها َكثِ ِ
استَ ْربأَ لِ ِدينِ ِه و ِعر ِ
الناس فَمن اتَّـ َقى الْم َ ِ
ض ِه َوَم ْن َوقَ َع ِيف
َوبَـ ْيـنَـ ُه َما ُم َ
ري م ْن ِ َ ْ
َ ْ
شبَّـ َه ٌ َ ْ ُ َ ٌ
ُ
شبَّـ َهات ْ َ
ِ
ِ ٍِ ِ
ِ
ِ
ات َكر ٍاع يـر َعى حو َل ا ْحلِمى ي ِ
اَّلل ِيف أَر ِ
شبـ َه ِ
ض ِه
وش ُ
ك أَ ْن يُـ َواق َعهُ أََّل َوإِ َّن ل ُك ِل َملك محًى أََّل إِ َّن محَى َّ ْ
َ َْ َ ْ
ال م ُ
َ ُ
صلَ َح ا ْْلَ م ِ
ِ
س ُد ُكلمهُ أََّل َو ِه َي
س َد ْ
س ِد ُم ْ
صلَ َح ْ
ت َ
ضغَةً إِذَا َ
س َد ا ْْلَ َ
ت فَ َ
س ُد ُكلهُ َوإذَا فَ َ
َ
َحمَا ِرُمهُ أََّل َوإ َّن ِيف ا ْْلَ َ
ْب)) (.)1
الْ َقل ُ
قال شيخ اإلسالم بعد ذكر احلديث ... ( :فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا خبالف العكس)

(.)2

وقال :فالظاهر والباطن متالزمانَّ ،ل يكون الظاهر مستقيما إَّل مع استقامة الباطن ،وإذا استقام

الباطن فال بد أن يستقيم الظاهر ،وهلذا قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :أَّل إن يف اْلسد مضغة
إذا صلحت صلح هلا سائر اْلسد وإذا فسدت فسد هلا سائر اْلسد أَّل وهي القلب)) ( ،)3وقال
عمر ملن رآه يعبث يف صالته :لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه .ويف احلديثَّ(( :ل يستقيم إْيان

عبد حىت يستقيم لسانه ،وَّل يستقيم لسانه حىت يستقيم قلبه)) (.)5( )4
_________

( )1رواه البخاري ( )52ومسلم (.)1599
((( )2جمموع الفتاوى)) ( )9 /7وهذه القطعية يف التالزم حتدث عنها ابن القيم يف ((الصواعق
املرسلة)) (.)1535 /4

( )3رواه البخاري ( )52ومسلم ( )1599من حديث النعمان بن بشري بلفظ ... ( :أ َََّل َوإِ َّن ِيف
ِ
ت فَس َد ا ْْلَ م
صلَ َح ا ْْلَ م ِ
ْب).
س ِد ُم ْ
صلَ َح ْ
ت َ
ضغَةً إِذَا َ
س ُد ُكلهُ أ َََّل َوه َي الْ َقل ُ
َ
س َد ْ َ
س ُد ُكلهُ َوإذَا فَ َ
َ
ا ْْلَ َ
ِ
يم إِْيَا ُن َع ْب ٍد
( )4رواه أمحد ( )13071( )198 /3من حديث أنس رضي هللا عنه ،بلفظَ :
(َّل يَ ْستَق ُ
ح َّىت يست ِقيم قَـلْبه وََّل يست ِقيم قَـلْبه ح َّىت يست ِق ِ
سانُهُ) وكأنه انقلب على املؤلف .واحلديث ضعفه
َ َ َْ َ ُُ َ َ َْ ُ ُُ َ َ َْ َ
يم ل َ
العراقي يف ((املغين)) ( ،)109 /3وشعيب األرَنؤوط يف حتقيق (املسند) ،وقال اهليثمي يف ((جممع

الزوائد)) ( :)50 /1رواه أمحد ويف إسناده علي بن مسعدة وثقه مجاعة وضعفه آخرون .وقال

األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)2841رجاله ثقات رجال مسلم غري الباهلي وهو حسن

احلديث.

((( )5جمموع الفتاوى)) (.)272 /18

()123/7

وقال أيضا :مث القلب هو األصل ،فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إىل البدن ابلضرورةَّ ،ل
ْيكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب .وهلذا قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح:
((أَّل وإن يف اْلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا سائر اْلسد وإذا فسدت فسد هلا سائر اْلسد أَّل

وهي القلب)) ( .)1وقال أبو هريرة(( :القلب ملك واألعضاء جنوده فإذا طاب امللك طابت جنوده
وإذا خبث امللك خبثت جنوده)) ( .)2وقول أيب هريرة تقريب .وقول النيب صلى هللا عليه وسلم

أحسن بياَن؛ فإن امللك وإن كان صاحلا فاْلند هلم اختيار قد يعصون به ملكهم وابلعكس ،فيكون
فيهم صالح مع فساده أو فساد مع صالحه ،خبالف القلب فإن اْلسد اتبع له َّل خيرج عن إرادته
قط ،كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إذا صلحت صلح هلا سائر اْلسد وإذا فسدت فسد هلا

سائر اْلسد)) (.)3

فإذا كان القلب صاحلا ِبا فيه من اإلْيان علما وعمال قلبيا ،لزم ضرورة صالح اْلسد ابلقول الظاهر
والعمل ابإلْيان املطلق ،كما قال أئمة أهل احلديث :قول وعمل :قول ابطن وظاهر ،وعمل ابطن

وظاهر .والظاهر اتبع للباطن َّلزم له ،مىت صلح الباطن صلح الظاهر ،وإذا فسد فسد ،وهلذا قال
من قال من الصحابة عن املصلي العابث :لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه) (.)4
ِ
س ِد ُم ْ
صلَ َح ْ
س ُد ُكلمهُ
ت َ
ضغَةً إِ َذا َ
صلَ َح ا ْْلَ َ
وقال( :وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إ َّن ِيف ا ْْلَ َ
ِ
ت فَس َد ا ْْلَ م
ِ
ْب)) ( )5فبني أن صالح القلب مستل ِزٌم لصالح اْلسد،
س ُد ُكلهُ أََّل َوه َي الْ َقل ُ
َ
س َد ْ َ
َوإذَا فَ َ
فعلم أن من يتكلم
فإذا كان اْلسد غري صاحل دل على أن القلب غري صاحل،
والقلب املؤمن صاحلُ ،
ُ
ابإلْيان وَّل يعمل بهَّ ،ل يكون قلبه مؤمنا ،حىت إن املكره إذا كان يف إظهار اإلْيان فالبد أن يتكلم
مع نفسه ،ويف السر مع من أيمن إليه ،وَّلبد أن يظهر على صفحات وجهه ،وفلتات لسانه ،كما قال
عثمان ،وأما إذا مل يظهر أثر ذلكَّ ،ل بقوله وَّل بفعله قط ،فإنه يدل على أنه ليس يف القلب إْيان،

موجبه ومقتضاه على البدن ،ولو
وذلك أن اْلسد اتبع للقلب ،فال يستقر شيء يف القلب إَّل ظهر َ

بوجه من الوجوه) (.)6

وقال ابن مفلح :قال الشيخ تقي الدين :فأخرب أن صالح القلب مستلزم لصالح سائر اْلسد،

وفساده مستلزم لفساد سائر اْلسد .فإذا ُرأي ظاهر اْلسد فاسدا غري صاحلُ ،علم أن القلب ليس

بصاحل بل فاسد .وْيتنع فساد الظاهر مع صالح الباطن ،كما ْيتنع صالح الظاهر مع فساد الباطن؛

إذ كان صالح الظاهر وفساده مالزما لصالح الباطن وفساده.

قال عثمان رضي هللا عنه :ما أسر أحد سريرة إَّل أظهرها هللا على صفحات وجهه وفلتات لسانه.

(.)7

وقال الشيخ حافظ احلكمي( :وحمال أن ينتفي انقياد اْلوارح ابألعمال الظاهرة مع ثبوت عمل
ِ
س ُد ُكلمهُ َوإِذَا
س ِد ُم ْ
صلَ َح ْ
ت َ
ضغَةً إِذَا َ
صلَ َح ا ْْلَ َ
القلب .قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إ َّن ِيف ا ْْلَ َ
ِ
ت فَس َد ا ْْلَ م
ْب)) ( .)8ومن هنا يتبني لك أن من قال من أهل السنة يف
س ُد ُكلهُ أََّل َوه َي الْ َقل ُ
َ
س َد ْ َ
فَ َ
اإلْيان هو التصديق على ظاهر اللغة ،أهنم إمنا عنوا التصديق اإلذعاين املستلزم لالنقياد ظاهرا وابطنا
بال شك ،مل يعنوا جمرد التصديق) (.)9

 - 7وروى ابن أيب شيبة عن احلسن قال :إن اإلْيان ليس ابلتحلي وَّل ابلتمين ،إمنا اإلْيان ما وقر يف

القلب وصدقه العمل.)10( .

ومجلة القول :أن التالزم بني الظاهر والباطن فرقان بني أهل السنة واملرجئة يف ابب اإلْيان ،وأن من

عرف هذا التالزم زالت عنه شبهات كثرية يف مثل هذه املواضع اليت كثر اختالف الناس فيها ()11

اإلْيان عند السلف وعالقته ابلعمل وكشف شبهات املعاصرين حملمد بن حممود آل خضري/1 -
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_________

( )1رواه البخاري ( )52ومسلم ( )1599من حديث النعمان بن بشري بلفظ ... « :أ َََّل َوإِ َّن ِيف
ِ
ت فَس َد ا ْْلَ م
صلَ َح ا ْْلَ م ِ
ْب».
س ِد ُم ْ
صلَ َح ْ
ت َ
ضغَةً إِذَا َ
س ُد ُكلهُ أ َََّل َوه َي الْ َقل ُ
َ
س َد ْ َ
س ُد ُكلهُ َوإذَا فَ َ
َ
ا ْْلَ َ
( )2رواه عبد الرزاق يف ((املصنف)) ( ،)221 /11والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) (.)132 /1
( )3رواه البخاري ( )52ومسلم ( )1599من حديث النعمان بن بشري بلفظ ... ( :أ َََّل َوإِ َّن ِيف
ِ
ت فَس َد ا ْْلَ م
صلَ َح ا ْْلَ م ِ
ْب).
س ِد ُم ْ
صلَ َح ْ
ت َ
ضغَةً إِذَا َ
س ُد ُكلهُ أ َََّل َوه َي الْ َقل ُ
َ
س َد ْ َ
س ُد ُكلهُ َوإذَا فَ َ
َ
ا ْْلَ َ
((( )4جمموع الفتاوى)) ( .)187 /7وما ذكره من استلزام اإلْيان املطلق ،أييت بيانه يف اْلواب عن
الشبهة السادسة من شبهات املخالف العقلية.

( )5رواه البخاري ( )52ومسلم (.)1599
((( )6جمموع الفتاوى)) (.)121 /14
((( )7اآلداب الشرعية)) (.)161 /1

( )8رواه البخاري ( )52ومسلم (.)1599
((( )9معارج القبول)) (.)594 /2

( )10رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) (ص ،)35211 ،30351 :ورواه ابن بطة يف ((اإلابنة))
( ،)805 /2وإسناده صحيح .انظر(( :أقوال التابعني يف مسائل التوحيد واإلْيان)) ()1124 /3

(.)1333
((( )11جمموع الفتاوى)) (.)645 /7

()124/7

املطلب الثالث :املرجئة وإنكارهم للتالزم
املرجئة الذين أخرجوا العمل من اإلْيانَّ ،ل ينازع كثري منهم يف أن العمل مثرة لإلْيان الباطن ،ولكنهم
ينازعون يف كونه َّلزما له ،ومن سلم منهم ابلتالزم كان النزاع معه لفظيا ،كما سبق.

ويف بيان إنكار املرجئة للتالزم بني الظاهر والباطن ،يقول شيخ اإلسالم( :فإن املرجئة َّل تنازع يف أن
اإلْيان الذي يف القلب يدعو إىل فعل الطاعة ،ويقتضي ذلك ،والطاعة من مثراته ونتائجه ،لكنها

تنازع هل يستلزم الطاعة؟ (.)1

وقال :وقول القائل :الطاعات مثرات التصديق الباطن ،يراد به شيئان:

يراد به أهنا لوازم له ،فمىت وجد اإلْيان الباطن وجدت ،وهذا مذهب السلف وأهل السنة.
ويراد به أن اإلْيان الباطن قد يكون سببا ،وقد يكون اإلْيان الباطن اتماً كامالً وهي مل توجد ،وهذا
قول املرجئة من اْلهمية وغريهم (.)2

فتأمل هذا الكالم الواضح البني ،من هذا اإلمام العلَم ،لعل هللا أن ينري بصريتك ،وْتيز بني كالم أهل

السنة واملرجئة.

وقال :الثالث (أي من أغالط املرجئة) :ظنهم أن اإلْيان الذي يف القلب يكون اتما بدون شيء من

األعمال ،وهلذا جيعلون األعمال مثرة اإلْيان ومقتضاهِ ،بنزلة السبب مع املسبب ،وَّل جيعلوهنا َّلزمة
له .والتحقيق أن إْيان القلب التام يستلزم العمل الظاهر حبسبه َّل حمالة .وْيتنع أن يقوم ابلقلب إْيان
اتم بدون عمل ظاهر ،وهلذا صاروا يقدرون مسائل ْيتنع وقوعها لعدم حتقق اَّلرتباط الذي بني البدن
والقلب ،مثل أن يقولوا :رجل يف قلبه من اإلْيان مثل ما يف قلب أيب بكر وعمر ،وهو َّل يسجد هلل

سجدة ،وَّل يصوم رمضان ،ويزين أبمه وأخته ،ويشرب اخلمر هنار رمضان; يقولون :هذا مؤمن اتم
اإلْيان .فيبقى سائر املؤمنني ينكرون ذلك غاية اإلنكار.)3( .
وقال :وأما إذا قرن اإلْيان ابإلسالم ،فإن اإلْيان يف القلب واإلسالم ظاهر ،كما يف (املسند) عن
اإلْيَا ُن ِيف الْ َقل ِ
((اإل ْسال ُم َعالنِيَةٌ َو ِْ
النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قالِْ :
ْب واإلْيان أن تؤمن ابهلل
ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد املوت وتؤمن ابلقدر خريه وشره)) (.)4

ومىت حصل له هذا اإلْيان ،وجب ضرورة أن حيصل له اإلسالم الذي هو الشهاداتن والصالة والزكاة

والصيام واحلج؛ ألن إْيانه ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله يقتضي اَّلستسالم هلل واَّلنقياد له ،وإَّل فمن
املمتنع أن يكون قد حصل له اإلقرار واحلب واَّلنقياد ابطنا ،وَّل حيصل ذلك يف الظاهر مع القدرة

عليه ،كما ْيتنع وجود اإلرادة اْلازمة مع القدرة بدون وجود املراد.

وهبذا تعرف أن من آمن قلبه إْياَن جازما امتنع أن َّل يتكلم ابلشهادتني مع القدرة ،فعدم الشهادتني
مع القدرة مستلزم انتفاء اإلْيان القليب التام .وهبذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه يف زعمهم أن جمرد
إْيان بدون اإلْيان الظاهر ينفع يف اآلخرة ،فإن هذا ممتنع؛ إذ َّل حيصل اإلْيان التام يف القلب إَّل

موجبه حبسب القدرة ،فان من املمتنع أن حيب اإلنسان غريه حبا جازما وهو قادر
وحيصل يف الظاهر َ
على مواصلته وَّل حيصل منه حركة ظاهرة إىل ذلك (.)5

وقال :واملرجئة املتكلمون منهم والفقهاء منهم يقولون :إن األعمال قد تسمى إْياَن جمازا؛ ألن العمل

مثرة اإلْيان ومقتضاه ،وألهنا دليل عليه.)6( .

فهذا حال املرجئة قدْيا ،ينفون التالزم ،ويتصورون وجود إْيان القلب التام ،بل الكامل مع انتفاء
العمل الظاهر.

وأما من قال ابإلرجاء من املعاصرين أو دخلت عليه شبهته ،فقد اضطربوا يف هذه املسألة ،فمنهم
من يثبت التالزم بني الظاهر والباطن لفظا ،وينفيه حقيقة ،فيحكم إبسالم اترك العمل الظاهر كله،

ويتصور وجود اإلْيان املنجي يف القلب مع انتفاء العمل.

ومنهم من يزعم أن التالزم إمنا يقع مع اإلْيان الكامل فحسب ،فإذا كمل اإلْيان يف القلب استلزم
العمل الظاهر ،أما أصل اإلْيان فيمكن أن يوجد يف القلب (قوَّل وعمال) دون أن يظهر مقتضاه على

أعمال اْلوارح ...

واملقصود هنا التأكيد على أن القول بنفي التالزم مأخوذ عن املرجئة من اْلهمية وغريهم ،وأن املرجئة
َّل تنازع يف كون العمل الظاهر مثرة ودليال على ما يف الباطن ،لكنها تنازع يف كونه َّلزما .اإلْيان عند

السلف وعالقته ابلعمل وكشف شبهات املعاصرين حملمد بن حممود آل خضري322 /1 -
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)50 /7
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)363 /7
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)204 /7
( )4رواه أمحد ( )12404( )134 /3من حديث أنس رضي هللا عنه ،وليس فيه( :واإلْيان أن
تؤمن ابهلل  .) ...واحلديث ضعفه األلباين يف ((ضعيف اْلامع الصغري)) ( ،)2280وشعيب

األرَنؤوط يف حتقيق ((املسند)).

((( )5جمموع الفتاوى)) (.)553 /7
((( )6جمموع الفتاوى)) (.)195 /7

()125/7

املبحث الثاين :إمجاع أهل السنة على أن العمل جزء َّل يصح اإلْيان إَّل به
وقد حكى هذا اإلمجاع ونقله غري واحد من أهل السنة ،أبلفاظ متقاربة ،يدل جمموعها على أن
اإلْيان َّل جيزئ من دون عمل اْلوارح.

ومن هؤَّلء:

 - 1اإلمام الشافعي ،ت204 :هـ ،حيث قال( :وكان اإلمجاع من الصحابة والتابعني ومن بعدهم
ومن أدركناهم يقولون :اإلْيان قول وعمل ونية َّل جيزئ واحد من الثالثة إَّل ابآلخر) (.)1

_________

((( )1شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) للاللكائي ((( ،)956 /5جمموع الفتاوى)) (.)209 /7
ويرد على كالم الشافعي إشكاَّلن ،األول :أن يقال :إن الشافعي َّل يكفر اترك الصالة ،فكيف ينقل

هذا اإلمجاع؟ وجياب عنه جبوابني ،األول :أن اْلزم أبن الشافعي َّل يكفر اترك الصالة ،غري صحيح،
فإن الطحاوي وهو ابن أخت املزين مل حيك عنه غري القول ابلتكفري ،وحكى عنه ابن كثري القولني،
الص َال َة *مرمي.*59 :
اعوا َّ
ف ِم ْن بَـ ْع ِد ِه ْم َخل ٌ
التكفري وعدمه ،انظر تفسريه لقوله تعاىل :فَ َخلَ َ
ْف أ َ
َض ُ
والثاين :أنه َّل تالزم بني املسألتني ،فتكفري اترك العمل ابلكلية ،غري تكفري اترك الصالة ،فالقائل
ابملسألة األوىل َّل يلزم أن يقول ابلثانية ،فأهل السنة جممعون على أنه َّل يصح اإلْيان مع ترك العمل

الظاهر ابلكلية ،وإن اختلفوا يف ترك آحاد العمل كالصالة .واإلشكال الثاين :أن يقال :إن العمل

الوارد يف قول الشافعي( :قول وعمل ونية) يشمل جمموع العملني ،عمل القلب وعمل اْلوارح .وعنه
جواابن أيضا ،األول :أن عمل القلب عرب عنه الشافعي هنا ابلنية ،فدل على أن املراد ابلعمل عمل

اْلوارح .والثاين :سلمنا أنه يريد العملني معا ،فال يصح اإلْيان وَّل جيزئ إَّل بوجودمها معا ،وهذا ما
نقول به ،فال بد من اجتماع هذه األجزاء :القول الظاهر والباطن ،والعمل الظاهر والباطن .مث رأيت
من يشكك يف صحة النقل عن الشافعي ،ويزعم أن الاللكائي ساقه بال زمام أو خطام! وفاته أن

الاللكائي وشيخ اإلسالم كليهما ينقل هذا عن الشافعي من كتابه األم ،فأي إسناد حيتاجان إليه؟!

قال الاللكائي( :قال الشافعي يف كتاب األم يف ابب النية يف الصالة :حنتج أبن َّل جتزئ صالة إَّل

بنية حلديث عمر بن اخلطاب عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إمنا األعمال ابلنية)) مث قال :وكان

اإلمجاع  ....فأي توثيق بعد هذا؟! وأما شيخ اإلسالم فقد ذكر هذا اإلمجاع واحتج به يف مواضع،

منها املوضع املشار إليه سابقا ،وقال فيه( :وقال الشافعي يف كتاب األم يف ابب النية يف الصالة).
وقال يف (( :)308 /7وحكى غري واحد اإلمجاع على ذلك ،وقد ذكرَن عن الشافعي ما ذكره من

اإلمجاع على ذلك قوله يف "األم" :وكان اإلمجاع من الصحابة والتابعني  .) ...وانظر (.)511 /7

وهذا النص املهم املقرر ملذهب السلف َّل يوجد يف ((األم)) املطبوع ،لكن هذا َّل يضر ،بعد ثبوته
بقول إمامني كبريين ،رمحهما هللا.

()126/7

 - 2اإلمام احلميدي ،ت219 :هـ ،حيث قال( :وأخربت أن قوما يقولون :إن من أقر ابلصالة

والزكاة والصوم واحلج ومل يفعل من ذلك شيئا حىت ْيوت ،أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حىت
ْيوت ،فهو مؤمن ما مل يكن جاحدا ،إذا علم أن تركه ذلك يف إْيانه ،إذا كان يقر الفروض واستقبال

القبلة .فقلت :هذا الكفر ابهلل الصراح ،وخالف كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وفعل
ِ
الزَكاةَ وذَلِ َ ِ
ين الْ َقيِ َم ِة [البينة ]5:قال حنبل:
يموا َّ
الصالةَ َويُـ ْؤتُوا َّ َ
املسلمني ،قال هللا عز وجلَ :ويُق ُ
كد ُ
قال أبو عبدهللا أو مسعته يقول :من قال هذا فقد كفر ابهلل ورد على هللا أمره وعلى الرسول ما جاء

به) (.)1

 - 3اإلمام اآلجري ،ت360 :هـ ،حيث قال( :بل نقول– واحلمد هلل– قوَّل يوافق الكتاب والسنة
وعلماء املسلمني الذين َّل يستوحش من ذكرهم ،وقد تقدم ذكرَن هلم :إن اإلْيان معرفة ابلقلب

تصديقا يقينا ،وقول ابللسان ،وعمل ابْلوارحَّ ،ل يكون مؤمنا إَّل هبذه الثالثةَّ ،ل جيزئ بعضها عن

بعض ،واحلمد هلل على ذلك) (.)2

وقال أيضا( :اعلموا رمحنا هللا تعاىل وإايكم :أن الذي عليه علماء املسلمني أن اإلْيان واجب على
مجيع اخللق ،وهو تصديق ابلقلب ،وإقرار ابللسان ،وعمل ابْلوارح.
مث اعلموا أنه َّل جتزئ املعرفة ابلقلب والتصديق إَّل أن يكون معه اإلْيان ابللسان نطقا ،وَّل جتزئ

معرفة ابلقلب ونطق ابللسان حىت يكون عمل ابْلوارح ،فإذا كملت فيه هذه الثالث اخلصال كان
مؤمنا .دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء املسلمني) (.)3

وقال أيضا( :اعلموا رمحنا هللا وإايكم أن الذي عليه علماء املسلمني واجب على مجيع اخللق :وهو

تصديق القلب ،وإقرار اللسان ،وعمل اْلوارح.

مث إنه َّل جتزئ معرفة ابلقلب ونطق ابللسان حىت يكون معه عمل ابْلوارح .فإذا اكتملت فيه هذه
اخلصال الثالثة كان مؤمنا ،دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء املسلمني.

وَّل ينفع القول إذا مل يكن القلب مصدقا ِبا ينطق به اللسان مع القلب .وإمنا اإلْيان ِبا فرض هللا
َّ ِ
آمنُوا ْارَك ُعوا
ين َ
على اْلوارح تصديقا ملا أمر هللا به القلب ،ونطق به اللسان ،لقولهَ :اي أَيمـ َها الذ َ
ِ
ِ
اس ُج ُدوا َوا ْعبُ ُدوا َربَّ ُك ْم َوافْـ َعلُوا ْ
يموا َّ
الصالةَ
َو ْ
ري لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْفل ُحو َن [احلج ،]77:وقال تعاىلَ :وأَق ُ
اخلَ ْ َ
َوآتُوا َّ
الزَكاةَ [البقرة ،]43:ويف غري موضع من القرآن ،ومثله فرض احلج وفرض اْلهاد على البدن
جبميع اْلوارح.

واألعمال ابْلوارح تصديق عن اإلْيان ابلقلب واللسان.
_________

( )1رواه اخلالل يف ((السنة)) ( ،)586 /3ورواه الاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة))
( ،)887 /5وأورده شيخ اإلسالم يف ((اإلْيان الكبري)) حمتجاً به ،كما يف ((جمموع الفتاوى)) (/7

 .)209وقول احلميدي وأمحد رمحهما هللا هذا ،صريح يف تكفري اترك الفرائض (املقر هبا).
((( )2الشريعة)) لآلجري (.)686 /2

((( )3الشريعة)) ( ،)611 /2وقد ادعى بعضهم أن اإلجزاء هنا ِبعىن الكمال ،فال جيزئ :أي َّل
يكمل .وهذه مكابرة وحتكم ،وصغار طلبة العلم َّل خيفى عليهم الفرق بني اجملزئ والكامل؛ إذ ما برح
الفقهاء يفرقون بني الغسل الكامل واجملزئ!! على أن يف عبارة اآلجري ما يهدم هذا التأويل ،وذلك

قولهَّ( :ل جتزئ املعرفة ابلقلب والتصديق إَّل أن يكون معه اإلْيان ابللسان نطقا) ،فلو أُول اإلجزاء
ِبعىن الكمال ،للزم القول بصحة اإلْيان مع ترك قول اللسان ،وهذا َّل قائل به من أهل السنة .مث
قوله بعد ذلكَّ( :ل تنفعه) صريح أيضا يف إثبات املطلوب ،وانظر اْلواب عن الشبهة الثانية من

شبهات املخالف العقلية.

()127/7

فمن مل يصدق جبوارحه مثل الطهارة والصالة والزكاة والصيام واحلج واْلهاد وأشباه هذه ،ومن رضي
لنفسه ابملعرفة دون القول والعمل مل يكن مؤمنا .ومن مل يعتقد املعرفة والقول ( )1كان تركه للعمل

تكذيبا منه إلْيانه ،وكان العمل ِبا ذكرَن تصديقا منه إلْيانه ،فاعلم ذلك .هذا مذهب علماء

املسلمني قدْيا وحديثا ،فمن قال غري هذا فهو مرجئ خبيث ،فاحذره على دينك.
ِ
ِ
الدين حنَـ َف ِ
ِ
اَّلل ُخمْلِ ِ
الصالةَ َويُـ ْؤتُوا
يموا َّ
صَ
والدليل عليه قوله تعاىلَ :وَما أُم ُروا إَِّل ليَـ ْعبُ ُدوا ََّ
اء َويُق ُ
ني لَهُ َ ُ َ
الزَكاةَ وذَلِ َ ِ
ين الْ َقيِ َم ِة [البينة.)2( ]5:
َّ َ
كد ُ

 - 4أبو طالب املكي ،ت386 :هـ ،حيث قال :وأيضا :فإن األمة جممعة أن العبد لو آمن جبميع ما
ذكرَنه من عقود القلب يف حديث جربيل عليه السالم من وصف اإلْيان ،ومل يعمل ِبا ذكرَنه من

وصف اإلسالم أبعمال اْلوارحَّ ،ل يسمى مؤمنا ،وأنه إن عمل جبميع ما وصف به اإلسالم مث مل

يعتقد ما وصفه من اإلْيان ،أنه َّل يكون مسلما .وقد أخرب صلى هللا عليه وسلم أن األمة َّل جتتمع

على ضاللة) (.)3

وقال كالما نفيسا قبل هذا ،يوضح مراده -وسيأيت نقل أكثره -ومن ذلك قوله( :ومن كان ظاهره
أعمال اإلسالم( ،و) َّل يرجع إىل عقود اإلْيان ابلغيب ،فهو منافق نفاقا ينقل عن امللة .ومن كان
عقده اإلْيان ابلغيب( ،و) َّل يعمل أبحكام اإلْيان وشرائع اإلسالم ،فهو كافر كفرا َّل يثبت معه
توحيد) (.)4

 - 5اإلمام ابن بطة العكربي ،ت387 :هـ ،حيث قال( :ابب بيان اإلْيان وفرضه وأنه :تصديق
ابلقلب وإقرار ابللسان وعمل ابْلوارح واحلركاتَّ ،ل يكون العبد مؤمنا إَّل هبذه الثالث.

قال الشيخ :اعلموا رمحكم هللا أن هللا جل ثناؤه وتقدست أمساؤه فرض على القلب املعرفة به

والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به السنة ،وعلى األلسن النطق بذلك واإلقرار به قوَّل،
وعلى األبدان واْلوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه من األعمالَّ ،ل جتزئ واحدة من هذه إَّل
بصاحبتها.

وَّل يكون العبد مؤمنا إَّل أبن جيمعها كلها حىت يكون مؤمنا بقلبه ،مقرا بلسانه ،عامال جمتهدا

جبوارحه.

مث َّل يكون أيضا مع ذلك مؤمنا حىت يكون موافقا للسنة يف كل ما يقوله ويعمله ،متبعا للكتاب
والعلم يف مجيع أقواله وأعماله.
_________

( )1لعل الصواب :ومن اعتقد املعرفة والقول كان تركه العمل تكذيبا منه إلْيانه  ...اخل ،كما يدل

عليه السياق.

((( )2األربعني حديثا)) لآلجري ،مطبوع مع ((الشريعة)) (ص.)422 :
((( )3قوت القلوب)) ( ،)253 /2ونقله شيخ اإلسالم يف كتاب ((اإلْيان)) ،ضمن ((جمموع

الفتاوى)) (.)336 /7

((( )4قوت القلوب)) ( .)250 /2ونقله شيخ اإلسالم يف كتاب ((اإلْيان)) ضمن ((جمموع

الفتاوى)) ( .)333 /7وما بني املعكوفتني منه.

()128/7

وبكل ما شرحته لكم نزل به القرآن ومضت به السنة ،وأمجع عليه علماء األمة) (.)1
وأتمل قولهَّ( :ل جتزئ واحدة من هذه إَّل بصاحبتها) فإنه موافق ملا حكاه الشافعي :كما سبق.

 - 6شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ت728 :هـ ،حيث قال يف معرض اَّلستدَّلل على تكفري اترك

الصالة ،واملناقشة ألدلة املخالفني( :وأيضا فإن اإلْيان عند أهل السنة واْلماعة قول وعمل ،كما
دل عليه الكتاب والسنة وأمجع عليه السلف ،وعلى ما هو مقرر يف موضعه ،فالقول تصديق

الرسول ،والعمل تصديق القول ،فإذا خال العبد عن العمل ابلكلية مل يكن مؤمنا.

والقول الذي يصري به مؤمنا قول خمصوص ،وهو الشهاداتن ،فكذلك العمل هو الصالة .وأيضا فإن
حقيقة الدين هو الطاعة واَّلنقياد ،وذلك إمنا يتم ابلفعلَّ ،ل ابلقول فقط ،فمن مل يفعل هلل شيئا فما

دان هلل دينا ،ومن َّل دين له فهو كافر) (.)2

 - 7اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب ،ت1206 :هـ ،حيث قالَّ( :ل خالف بني األمة أن
التوحيدَّ :لبد أن يكون ابلقلب ،الذي هو العلم؛ واللسان الذي هو القول ،والعمل الذي هو تنفيذ

األوامر والنواهي ،فإن أخل بشيء من هذا ،مل يكن الرجل مسلما.

فإن أقر ابلتوحيد ،ومل يعمل به ،فهو كافر معاند ،كفرعون وإبليس .وإن عمل ابلتوحيد ظاهراً ،وهو

َّل يعتقده ابطناً ،فهو منافق خالصاً ،أشر من الكافر وهللا أعلم) (.)3
_________

((( )1اإلابنة عن شريعة الفرقة الناجية)) ( )760 /2وما بعدها .وزعم املخالف أن قوله( :مث َّل

يكون أيضا مع ذلك مؤمنا حىت يكون موافقا للسنة يف كل ما يقوله ويعمله) يبني معىن (اإلجزاء) يف

كالمه ،وقال( :فلينظر كالمه آخرا يف موافقة العمل للسنة وعد (إجزائه إَّل هبا) فهل املتخلف عن
ذلك يصري كافرا؟! أم أن املراد حتما اللزوم والوجوب والتوكيد عليهما؟! فالسياق واضح يف ذلك

أوَّل وأخريا) .قلت :أوَّل :مل يذكر ابن بطة لفظ (اإلجزاء) عند الكالم على موافقة السنة ،كما زعم

املخالف .واثنيا :أن شيخ اإلسالم بني وجه ذكر اتباع السنة هنا ،فقال (( :)505 /7فقول السلف

يتضمن القول والعمل ،الباطن والظاهر ،لكن ملا كان بعض الناس قد َّل يفهم دخول النية يف ذلك،
قال بعضهم :ونية .مث بني آخرون أن مطلق القول والعمل والنية َّل يكون مقبوَّل إَّل ِبوافقة السنة.

وهذا حق أيضا فإن أولئك قالوا :قول وعمل؛ ليبينوا اشتماله على اْلنس ومل يكن مقصودهم ذكر
صفات األقوال واألعمال) .فما ذكره ابن بطة :من القول والتصديق وعمل اْلوارحَّ ،ل يقبل منه

شيء إَّل ِبوافقة السنة ،واملراد بذلك عبادة هللا على ما شرعه نبيه صلى هللا عليه وسلم ،وهذا أصل
دين اإلسالم ،وهذا القيد هنا خيرج عبادات املشركني وأهل الكتاب ،ممن أصل دينه على غري السنة،

قال شيخ اإلسالم( :مث قالواَّ :ل يقبل قول وعمل إَّل بنية ،وهذا ظاهر؛ فإن القول والعمل إذا مل يكن
خالصا هلل ،مل يقبله هللا تعاىل .مث قالواَّ :ل يقبل قول وعمل ونية إَّل ِبوافقة السنة ،وهي الشريعة،

وهي ما أمر هللا به ورسوله صلى هللا عليه وسلم؛ ألن القول والعمل والنية الذي َّل يكون مسنوَن
مشروعا قد أمر هللا به ،يكون بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وليس مما حيبه هللا ،فال يقبله هللا ،وَّل يصلح،

مثل أعمال املشركني وأهل الكتاب) انتهى من ((اَّلستقامة)) ( .)310 /2فاملخالف مل يفقه املراد
ِبوافقة السنة يف هذا الباب ،فقال ما قال ،وهللا املستعان.
((( )2شرح العمدة)) (.)86 /2

((( )3الدرر السنية يف األجوبة النجدية)) ( ،)124 /2و ((جمموعة الرسائل واملسائل النجدية))
(.)37 /4
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وقال أيضا :اعلم رمحك هللا أن دين هللا يكون على القلب ابَّلعتقاد وابحلب وابلبغض ،ويكون على
اللسان ابلنطق وترك النطق ابلكفر ،ويكون على اْلوارح بفعل أركان اإلسالم ،وترك األفعال اليت
تكفر ،فإذا اختل واحدة من هذه الثالث كفر وارتد (.)1

وقال يف آخر (كشف الشبهات)( :ولنختم الكالم إن شاء هللا ِبسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما

تقدم ،ولكن نفرد هلا الكالم لعظم شأهنا ،ولكثرة الغلط فيها ،فنقولَّ :ل خالف أن التوحيد َّلبد أن
يكون ابلقلب واللسان والعمل ،فإن اختل شيء من هذا مل يكن الرجل مسلما .فإن عرف التوحيد

ومل يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثاهلما .وهذا يغلط فيه كثري من الناس ،يقولون :هذا
حق ،وحنن نفهم هذا ،ونشهد أنه احلق ،ولكننا َّل نقدر أن نفعله ،وَّل جيوز عند أهل بلدَن إَّل من

وافقهم ،أو غري ذلك من األعذار ،ومل يدر املسكني أن غالب أئمة الكفر يعرفون احلق ،ومل يرتكوه إَّل

ت َِّ
لشيء من األعذار ،كما قال تعاىل :ا ْش َرتوا ِِباي ِ
اَّلل َمثَنًا قَلِيال [التوبة ،]9:وغري ذلك من اآلايت،
َْ َ
اء ُه ْم [البقرة ،]146:فإن عمل ابلتوحيد عمالً ظاهراً ،وهو َّل يفهمه
كقوله :يَـ ْع ِرفُونَهُ َك َما يَـ ْع ِرفُو َن أَبْـنَ َ
وَّل يعتقده بقلبه ،فهو منافق ،وهو شر من الكافر اخلالص إِ َّن الْمنَافِ ِقني ِيف الد ِ
األس َف ِل ِم َن النا ِر
َّرك ْ
ُ َ
ْ
[النساء .]145:وهذه املسألة مسألة طويلة تبني لك إذا أتملتها يف ألسنة الناس ،ترى من يعرف

احلق ويرتك العمل به ،خلوف نقص دنياه أو جاهه أو مداراة ،وترى من يعمل به ظاهراً َّل ابطناً ،فإذا
سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو َّل يعرفه) (.)2

قلت :وقد نقل عنه املخالف غري مرة أنه َّل يكفر برتك املباين األربعة ،واعتمد على قول الشيخ :وقد

سئل عما يقاتل عليه ،وعما يكفر الرجل به( :أركان اإلسالم اخلمسة ،أوهلا الشهاداتن ،مث األركان

األربعة؛ فاألربعة إذا أقر هبا ،وتركها هتاوَنً ،فنحن وإن قاتلناه على فعلها ،فال نكفره برتكها؛

والعلماء :اختلفوا يف كفر التارك هلا كسالً من غري جحود؛ وَّل نكفر إَّل ما أمجع عليه العلماء كلهم،

وهو الشهاداتن) (.)3
وجوابه من وجهني:

األول :أنه مل يتحرر يل مذهب الشيخ :يف تكفري اترك الصالة ،فما ذكر هنا يعارضه قوله( :هل

يشرتط يف الواجب ( ،)4النطق ابلشهادتني؟ أو يصري مسلماً ابملعرفة؟ فذكر أنه َّل يصري مسلماً إَّل
ابلنطق للقادر عليه ،واملخالف يف ذلك جهم ،ومن تبعه؛ وقد أفىت اإلمام أمحد ،وغريه من السلف،

بكفر من قال :إنه يصري مسلماً ابملعرفة ،وتفرع على هذه مسائل؛ منها :من ُدعي إىل الصالة فأىب،
مع اإلقرار بوجوهبا ،هل يقتل كفراً؟ أو حداً؟ ومن قال :يقتل حداً ،من رأى أن هذا أصل املسألة)

(.)5

_________

((( )1الدرر السنية)) ( ،)87 /10وكالمه من أصرح الكالم وأبينه ،وفيه رد على من زعم أن العمل
يتحقق برتك النواقض فقط ،فبني أنه َّلبد من هذا ومن فعل األركان أيضا ،فرمحه هللا وأسكنه فسيح
جناته .وألجل هذه املسألة العظيمة شنع عليه بعض خمالفيه أبنه يقول بقول اخلوارج -كما سيأيت،-
وهذا مشابه ْتاما ملا يقوله من دخلت عليه شبهة اإلرجاء اليوم ،يف من ينصر قول أهل السنة يف هذه

املسألة ،وهللا املستعان.

((( )2كشف الشبهات)) ضمن جمموع مؤلفات الشيخ ( ،)131 /6وضمن ((اْلامع الفريد))
(ص.)277

((( )3الدرر السنية)) (.)102 /1
( )4أي يف أول واجب على املكلف ،والشيخ قال ذلك حني سئل عن معىن هذه األبيات :أول

واجب على اإلنسان معرفة اإلله ابستيقان والنطق ابلشهادتني اعتربا لصحة اإلْيان ممن قدرا إن

صدق القلب وابألعمال يكون ذا نقص وذا إكمال
((( )5الدرر السنية)) ( )110 /1وما بعدها.
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وظاهر هذا أنه يرى كفر اترك الصالة إذا دعي إليها وأىب ،كما هو املعروف من مذهب احلنابلة.
وما ذكره :من أن اخلالف هنا متفرع على اخلالف يف مسألة اإلْيان ،هو ما قرره شيخ اإلسالم بقوله:

(وعلم أن من قال من الفقهاء :إنه إذا أقر ابلوجوب ،وامتنع عن الفعلَّ ،ل يقتل ،أو يقتل مع
ُ

إسالمه؛ فإنه دخلت عليه الشبهة اليت دخلت على املرجئة واْلهمية ،واليت دخلت على من جعل

اإلرادة اْلازمة مع القدرة التامة َّل يكون هبا شيء من الفعل ،وهلذا كان املمتنعون من قتل هذا من
الفقهاء بنوه على قوهلم يف مسألة اإلْيان ،وأن األعمال ليست من اإلْيان) (.)1

الوجه الثاين :أنه على فرض أن الشيخَّ :ل يكفر برتك الصالة والزكاة والصوم واحلج ،فهذا من أبلغ

الرد على املخالف يف زعمه أن مسألة ترك العمل راجعة إىل مسألة ترك الصالة ،خالفا ومأخذا،
واحلق أن األُوىل جممع عليها بني أهل السنة ،خبالف الثانية ،والشيخ هنا :مع عدم تكفريه لتارك

املباين األربعة ،جيزم بكفر اترك عمل اْلوارح ابلكلية ،وحيكي اإلمجاع على هذا ،فلله احلمد واملنة.

 - 8أحد أئمة الدعوة ،حيث قال يف (التوضيح عن توحيد اخلالق)( :فأهل السنة جممعون على أنه
مىت زال عمل القلب فقط ،أو هو مع عمل اْلوارح :زال اإلْيان بكليته .وإن ُوجد جمرد التصديق،
فال ينفع جمردا عن عمل القلب واْلوارح معا ،أو أحدمها ( ،)2كما مل ينفع إبليس وفرعون وقومه

واليهود واملشركني الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى هللا عليه وسلم سرا وجهرا) (.)3
((م ْن َش ِه َد أَن َّل إِلَهَ إَِّل هللا))
 - 9الشيخ عبدالرمحن بن حسن ،ت1285 :هـ ،حيث قال( :قولهَ :

أي تكلم هبا عارفا ملعناها ،عامال ِبقتضاها ابطنا وظاهرا ( ،)4كما قال تعاىل :فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ َّل إِلَهَ إَِّل َّ
اَّللُ
[حممد ،]19:وقوله :إَِّل َم ْن َش ِه َد ِاب ْحلَ ِق َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن [الزخرف ]86:أما النطق هبا من غري معرفة
معناها ،وَّل يقني وَّل عمل ِبقتضاها ،من نفي الشرك وإخالص القول والعمل ،قول القلب واللسان،

وعمل القلب واْلوارح ،فغري َنفع ابإلمجاع) (.)5
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)616 /7

( )2فال ينفع التصديق مع زوال العملني ،أي عمل القلب وعمل اْلوارح ،وَّل ينفع أيضا مع زوال
أحدمها ،بل َّلبد من اجتماع الثالثة ،فال جيزئ أحدها عن اآلخر.

((( )3التوضيح عن توحيد اخلالق)) (ص )139 :والكتاب طبع منسواب للشيخ سليمان بن عبدهللا
بن حممد بن عبد الوهاب ،وحقق الشيخ الدكتور عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف نسبته إىل ثالثة

من أئمة الدعوة اشرتكوا فيه ،وهم :الشيخ حممد بن علي بن غريب (ت 1209 :هـ) ،والشيخ محد
بن معمر (ت 1225 :هـ) ،والشيخ عبدهللا بن حممد بن عبد الوهاب (ت 1242 :هـ) .انظر:

((دعاوى املناوئني)) (ص ،)59 :وانظر :ترمجة الشيخ عبدهللا بن حممد بن عبد الوهاب ،يف ((الدرر

السنية)) ( )3766 /16وجاء فيها( :وله مشاركة يف كتاب ((التوضيح)).

( )4يف إحدى النسخ بعد قوله( :وظاهراً)( :فالبد يف الشهادتني من العلم واليقني والعمل ِبدلوهلما).
((( )5فتح اجمليد)) ( )119 /1ت :د .الوليد بن عبدالرمحن آل فراين.
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وقال :ويف اآلية ( )1رد على املرجئة والكرامية ،ووجهه أنه مل ينفع هؤَّلء قوهلم :آمنا ابهلل ،مع عدم
صربهم على أذى من عاداهم يف هللا ،فال ينفع القول والتصديق بدون العمل .فال يصدق اإلْيان

الشرعي على اإلنسان إَّل ابجتماع الثالثة :التصديق ابلقلب وعمله ،والقول ابللسان ،والعمل
ابألركان ،وهذا قول أهل السنة واْلماعة ،سلفا وخلفا ،وهللا سبحانه أعلم) (.)2

 - 10الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرمحن بن حسن ،ت1292 :هـ ،حيث قال يف رده على من
شنع على شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ألجل كالمه السابق ،ونسبه إىل اخلوارج( :قد تقدم
مرارا أن املعرتض له حظ وافر من صناعة التبديل والتحريف ،كما وصف هللا اليهود بذلك يف غري آية

( )3والذبح والنذر لغري هللا ،وإخالص الدين يف ذلك كله هلل .هذا ما دل عليه كالم شيخنا يف

(كشف الشبهات) وهذا جممع عليه بني أهل العلم .فإذا اختل أحد هذه الثالثة اختل اإلسالم
وبطل ،كما دل عليه حديث جربيل ملا سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن اإلسالم واإلْيان

واإلحسان ،فبدأ بتعريف اإلسالم ابلشهادتني ،وَّل شك أن العلم والقول والعمل مشرتط يف صحة
اإلتيان هبما ،وهذا َّل خيفى على أحد شم رائحة العلم ،وإمنا خالف اخلوارج فيما دون ذلك من ظلم
العبد لنفسه ،وظلمه لغريه من الناس) (.)4

 - 11الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ،ت1377 :هـ ،حيث قال( :بل إمجاع بني أهل العلم

(أن التوحيد َّلبد أن يكون ابلقلب واللسان والعمل) ،فال بد من الثالثةَّ ،لبد أن يكون هو املعت َقد

يف قلبه ،وَّلبد أن يكون هو الذي ينطق به لسانه ،وَّلبد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه( ،فإن

اختل شيء من هذا) :لو وحد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحيده ،ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه

وحد أبركانه دون الباقي (مل يكن الرجل مسلماً) ،هذا إمجاع أن اإلنسان َّلبد أن
ما نفعه ذلك ،ولو َّ

يكون موحداً ابعتقاده ولسانه وعمله) (.)5

 ...ومن عرف التوحيد الذي دعت إليه الرسل ،زال عنه اإلشكال يف هذه املسألة ،فإن التوحيد هو

إفراد هللا تعاىل ابلعبادة ،و (َّل إله إَّل هللا) تعين أنه َّل معبود حبق إَّل هللا ،فالتوحيد يقوم على عبادة
هللا وحده ابلقلب واللسان واْلوارح ،بل حقيقة الدين هو الطاعة واَّلنقياد ..... ،وَّل يتم هذا إَّل

ابلعمل ،فكيف يتصور بقاء التوحيد يف قلب من عاش دهره َّل يسجد هلل سجدة وَّل يؤدي له فرضا
وَّل نفال.

وقد ابن من خالل النقوَّلت السابقة أن أهل السنة جممعون على أن اإلْيان قول وعمل ،أو قول
ابللسان واعتقاد ابْلنان وعمل ابْلوارح واألركان ،وأن هذه الثالثة َّل جيزئ بعضها عن بعض ،وَّل
ينفع بعضها دون بعض ،وأن العمل تصديق للقول ،فمن مل يصدق القول بعمله كان مكذاب .اإلْيان

عند السلف وعالقته ابلعمل وكشف شبهات املعاصرين حملمد بن حممود آل خضري – بتصرف /1 -
353

_________

اب َِّ
ُوذي ِيف َِّ
ِ
ِ
َّاس َك َع َذ ِ
اَّلل َج َع َل فِ ْتـنَةَ الن ِ
( )1أي قوله تعاىلَ :وِم َن الن ِ
اَّلل
َّاس َم ْن يَـ ُق ُ
ول َ
آمنَّا ِاب ََّّلل فَِإ َذا أ َ
*العنكبوت*10:

((( )2فتح اجمليد)) (.)579 /2
( )3الظاهر أن هنا سقطا ،كما يتضح من السياق.

((( )4مصباح الظالم يف الرد على من كذب على الشيخ اإلمام)) (ص.)387
((( )5شرح كشف الشبهات)) مجع حممد بن عبدالرمحن بن قاسم (ص.)126
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املبحث الثالث :إمجاع الصحابة على كفر اترك الصالة
ووجه اَّلستدَّلل هبذا اإلمجاع يف مسألتنا :أن اترك أعمال اْلوارح ابلكلية اترك للصالة ضمنا ،فإذا

ثبت إمجاعهم على كفر اترك الصالة وحدها ،كان كفر اترك العمل الظاهر كله أحق وأوىل ابإلمجاع.

وقد حكى هذا اإلمجاع مجاعة من الصحابة واألئمة الذين مل يُعرفوا ابلتساهل يف نقل اإلمجاع ،ومنهم:
 - 1جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه :وقد سأله جماهد بن جرب :ما كان يفرق بني الكفر واإلْيان
عندكم من األعمال على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال :الصالة (.)1

 - 2أبو هريرة رضي هللا عنه :عن عبدهللا بن شقيق عن أيب هريرة قال :كان أصحاب رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم َّل يرون شيئا من األعمال تركه كفرا غري الصالة (.)2

 - 3احلسن البصري :قال :بلغين أن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانوا يقولون :بني
العبد وبني أن يشرك فيكفر أن يدع الصالة من غري عذر (.)3

 - 4عبدهللا بن شقيق :قال :مل يكن أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم يرون شيئا من األعمال تركه
كفر غري الصالة (.)4

 - 5أيوب السختياين :قال :ترك الصالة كفر َّل خيتلف فيه (.)5
 - 6إسحاق بن راهويه :قال اإلمام حممد بن نصر :مسعت إسحاق يقول :قد صح عن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم أن اترك الصالة كافر ،وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النيب صلى هللا عليه

وسلم إىل يومنا هذا أن اترك الصالة عمدا من غري عذر حىت يذهب وقتها كافر.)6( .

وقال ابن رجب( :وكثري من علماء أهل احلديث يرى تكفري اترك الصالة ،وحكاه إسحاق بن راهويه

إمجاعا منهم حىت إنه جعل قول من قالَّ :ل يكفر برتك هذه األركان مع اإلقرار هبا من أقوال املرجئة،

وكذلك قال سفيان بن عيينة .)7( ) ...
_________

( )1رواه ابن بطة يف ((اإلابنة)) ( ،)672 /2وحممد بن نصر يف ((تعظيم قدر الصالة)) (/2
 ،)877والاللكائي ( ،)910 /4وحسن الشيخ األلباين إسناده يف ((صحيح الرتغيب والرتهيب))
(.)227 /1

( )2رواه احلاكم ( )48 /1وقال :إنه على شرط الشيخني ،فإنه ذكر حديث بريدة(( :العهد الذي
بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر)) مث قال :وهلذا احلديث شاهد صحيح على شرطهما مجيعا
مث ساقه .وكأن الذهيب مل ينتبه لكالم احلاكم املتقدم فقال( :مل يتكلم عليه ،وإسناده صاحل).

( )3رواه ابن بطة ( ،)673 /2والاللكائي (.)910 /4

( )4رواه الرتمذي ( )2622وابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( ،)172 /6وحممد بن نصر يف ((تعظيم
قدر الصالة)) ( .)904 /2قال النووي يف ((اجملموع)) ( ،)16 /3والعراقي يف ((طرح التثريب))
( ،)146 /2والسخاوي يف ((األجوبة املرضية)) ( :)819 /2إسناده صحيح .وقال األلباين يف

((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

( )5رواه حممد بن نصر يف ((تعظيم قدر الصالة)) ( .)925 /2وصححه األلباين يف ((صحيح
الرتغيب والرتهيب)) (.)230 /1

((( )6تعظيم قدر الصالة)) (.)929 /2
((( )7فتح الباري)) َّلبن رجب (.)22 /1

()133/7

 - 7حممد بن نصر املروزي :قال( :قد ذكرَن يف كتابنا هذا ما دل عليه كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله
صلى هللا عليه وسلم من تعظيم قدر الصالة وإجياب الوعد ابلثواب ملن قام هبا ،والتغليظ ابلوعيد

على من ضيعها ،والفرق بينها وبني سائر األعمال يف الفضل ،وعظم القدر .مث ذكرَن األخبار املروية

عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف إكفار اتركها ،وإخراجه إايه من امللة ،وإابحة قتال من امتنع من
إقامتها ،مث جاءَن عن الصحابة مثل ذلك ،ومل جيئنا عن أحد منهم خالف ذلك) (.)1

 - 8ابن تيمية :قال يف بيان أدلة تكفري اترك الصالة ،بعد ذكر أدلة من الكتاب والسنة ،وبيان أنه
القول املنقول عن مجهور السلف( :وألن هذا إمجاع الصحابة .قال عمر ملا قيل له وقد خرج إىل

الصالة :نعم وَّل حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة وقصته يف الصحيح ،ويف رواية عنه قالَّ :ل إسالم
ملن مل يصل رواه النجاد ،وهذا قاله ِبحضر من الصحابة) (.)2

_________

((( )1تعظيم قدر الصالة)) ( .)925 /2وزعم املخالف أن إمجاع الصحابة إمنا هو على الرواية ،أي
رواية األحاديث يف إكفار اترك الصالة فقط ،وأن كالم املروزي يدل على ذلك .وهذا خطأ بني من
وجهني :األول :أن املروزي  /قال بعد كالمه السابق( :مث اختلف أهل العلم بعد ذلك يف أتويل ما

روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،مث عن الصحابة أي يف إكفار اتركها) فاملروي عن النيب صلى

هللا عليه وسلم هو األحاديث املعروفة ،واملروي عن الصحابة هو أقواهلم يف كفر اترك الصالة ،وهي
أقوال مشهورة صحت عن عدد منهم ،وانظر هذه اآلاثر يف كتاب(( :اخلالف يف حكم اترك

الصالة)) لشيخنا الدكتور عبدهللا بن إبراهيم الزاحم (ص .)66 - 61والوجه الثاين :أنه لو دخل

اَّلحتمال يف عبارة املروزي ،فإن عبارة غريه ،كعبد هللا بن شقيق وإسحاق وشيخ اإلسالم ،صرحية يف
أن الصحابة جممعون على تكفري اترك الصالةَّ ،ل على جمرد رواية أحاديث التكفري.

((( )2شرح العمدة)) َّلبن تيمية ( .)75 /2وهذا هو اإلمجاع الذي يتصور نقله عن الصحابة رضي

هللا عنهم ،إذ َّل ْيكن النقل عن مجيعهم فرداً فرداً ،وهلذا قال ابن قدامة يف مسألة حترمي شراء األرض
اخلراجية( :وهذا قول عمر يف املهاجرين واألنصار ِبحضر سادة الصحابة وأئمتهم فلم ينكر فكان

إمجاعا ،وَّل سبيل إىل وجود إمجاع أقوى من هذا وشبهه؛ إذ َّل سبيل إىل نقل قول مجيع الصحابة يف
مسألة وَّل إىل نقل قول العشرة وَّل يوجد اإلمجاع إَّل القول املنتشر) انتهى من ((املغين)) ()310 /2
مع أن تكفري اترك الصالة منقول عن ستة عشر صحابيا ،كما قال ابن حزم.

()134/7

 - 9ابن القيم :وقد ذكر أن من كفر اترك الصالة استدل ابلكتاب والسنة وإبمجاع الصحابة ،مث
قال( :وأما إمجاع الصحابة ،فقال ابن زجنويه :حدثنا عمر بن الربيع حدثنا حيىي بن أيوب عن يونس
عن ابن شهاب قال :حدثين عبيد هللا بن عبدهللا بن عتبة أن عبدهللا بن عباس أخربه أنه جاء عمر بن
اخلطاب حني طعن يف املسجد ،قال :فاحتملته أَن ورهط كانوا معي يف املسجد حىت أدخلناه بيته.

قال :فأمر عبدالرمحن بن عوف أن يصلي ابلناس .قال :فلما دخلنا على عمر بيته غشي عليه من
املوت ،فلم يزل يف غشيته حىت أسفر ،مث أفاق فقال :هل صلى الناس؟ قال :فقلنا :نعم ،فقالَّ :ل
إسالم ملن ترك الصالة ،ويف سياق آخرَّ :ل حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة مث دعا بوضوء فتوضأ

وصلى ،وذكر القصة .فقال هذا ِبحضر من الصحابة ومل ينكروه عليه .وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ
بن جبل ،وعبد الرمحن بن عوف ،وأيب هريرة ،وَّل يعلم عن صحايب خالفهم) (.)1

مث قال ابن القيم يف خاْتة الفصل الذي جعله يف احلكم بني الفريقني( :ومن العجب أن يقع الشك يف
كفر من أصر على تركها ودعي إىل فعلها على رؤوس املأل وهو يرى ابرقة السيف على رأسه ،ويُشد
للقتل ،وعصبت عيناه ،وقيل له :تصلي وإَّل قتلناك ،فيقول :اقتلوين وَّل أصلي أبدا .ومن َّل يكفر
اترك الصالة يقول :هذا مؤمن مسلم ،يغسل ويصلى عليه ويدفن يف مقابر املسلمني ( )2وبعضهم
يقول :إنه مؤمن كامل اإلْيان إْيانه كإْيانه جربيل وميكائيل! فال يستحي من هذا قوله ،من إنكاره

تكفري من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة .وهللا املوفق) (.)3
 - 10الشيخ محد بن َنصر بن معمر ،قال( :فهذه األحاديث كما ترى ،صرحية يف كفر اترك

الصالة ،مع ما تقدم من إمجاع الصحابة ،كما حكاه إسحاق بن راهويه ،وابن حزم ،وعبد هللا بن
شقيق ،وهو مذهب مجهور العلماء من التابعني ومن بعدهم) (.)4

 - 11الشيخ حممد بن إبراهيم ،قال( :فقد وصلين كتابك الذي تستفيت به عن الرجل الذي وعظ يف
هتاوَن وكسال يقتل .وتسأَل عن كالم العلماء يف ذلك؟
أَحد املساجد وقال :من ترك الصالة ً
_________

((( )1الصالة وحكم اتركها)) (ص )42وما بعدها .وقول عمر رضي هللا عنهَّ :ل حظ يف اإلسالم
ملن ترك الصالة رواه مالك ( ،)51وابن أيب شيبة يف ((اإلْيان)) ( ،)103وحممد بن نصر املروزي
( )893 /2والاللكائي ( )906 /4وصححه الشيخ األلباين يف حتقيق ((اإلْيان)) َّلبن أيب شيبة
(ص ،)40وروى حممد بن نصر املروزي ( )930عن أيب املليح قال :مسعت عمر رضي هللا عنه
يقولَّ :ل إسالم ملن مل يصل .قيل لشريك :على املنرب؟ قال :نعم.

( )2وهذا مذهب املالكية والشافعية ،ورغم شناعة هذا القول كما ترى ،فال يزال البعض يستكثر به،
ويقول :هذا مذهب مجهور الفقهاء!

((( )3الصالة وحكم اتركها)) (ص.)53
((( )4الدرر السنية)) (.)307 /10

()135/7
فاْلواب :احلمد هلل .ذهب إِمامنا أَمحد بن حنبل والشافعي يف أَحد قوليه وإِسحاق بن راهويه،
وعبدهللا بن املبارك والنخعي واحلكم وأَيوب السختياين وأَبو داود الطيالسي وغريهم من كبار األَئمة
مجاعا ،ذكره عنه الشيخ أَمحد بن حجر
والتابعني إِىل أَن اتركها كافر .وحكاه إِسحق بن راهويه إِ ً

اهليثمي يف شرح األَربعني ،وذكره يف كتاب (الزواجر عن اقرتاف الكبائر) عن مجهور الصحابة .وقال
ا ِإلمام أَبو حممد بن حزم :سائر الصحابة ومن بعدهم من التابعني يكفرون اترك الصالة مطل ًقا،
وحيكمون عليه ابَّلرتداد منهم أَبو بكر وعمر وابنه عبدهللا وعبدهللا بن مسعود وابن عباس ومعاذ

وجابر وعبد الرمحن بن عوف وأَبو الدرداء وأَبو هريرة وغريهم من الصحابة وَّل نعلم هلم خمال ًفا من

الصحابة ،واحتجوا على كفر اتركها ِبا رواه مسلم يف (صحيحه) عن جابر بن عبدهللا ،قال قال
الرجل وب ْني ِ
الصالةِ)) ( ،)1وعن بريدة بن
الش ْر ِك َوال ُكفر ْتر ُك َّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :بَ ْني َّ َ َ
ِ
فمن
نه ْم َّ
احلصيب قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :ال َْعه ُد الَّذ ْي بَـ ْيننا َوبَـ ْي ُ
الصالةُ َ
كفر)) رواه ا ِإلمام أَمحد وأَهل السنن ... )2( .وعن معاذ
صالَ ًة َمكتُـ ْوبَةً
ً
((من تَـ َر َك َ
مرفوعا َ
َتركها فق ْد َ
متـع ِم ًدا فَـ َق ْد برئَت ِمنه ِذ َّمةُ ِ
هللا)) ( ،)3وعن عبدهللا بن شقيق العقيلي قال :كان أَصحاب رسول هللا
ُ
َُ َ
َ

صلى هللا عليه وسلم َّل يرون شيئًا من األَعمال تركه كفر غري الصالة .رواه الرتمذي .فهذه األَحاديث
كما ترى صرحية يف كفر اترك الصالة مع ما تقدم من إِمجاع الصحابة ،كما حكاه إِسحق بن راهويه
وابن حزم وعبدهللا بن شقيق ،وهو مذهب مجهور العلماء والتابعني ومن بعدهم) (.)4

_________

( )1رواه مسلم (.)82
( )2رواه الرتمذي ( )2621والنسائي ( )463وابن ماجه ( )1079وأمحد ()346 /5

( .)22987قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح غريب .وصححه أمحد شاكر يف ((عمدة
التفسري)) ( )492 /1كما أشار لذلك يف مقدمته .وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)):

صحيح.

( )3رواه أمحد ( )22128( )238 /5والطرباين يف ((األوسط)) ،وقال املنذريَّ :ل أبس إبسناده يف
املتابعات ،وقال األلباين يف ((صحيح الرتغيب والرتهيب)) ( :)569حسن لغريه.

((( )4فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم)) (.)109 - 107 /2

()136/7

 - 12الشيخ عبدالعزيز بن ابز ،قال ... ( :وهلذا ذكر عبدهللا بن شقيق العقيلي التابعي اْلليل ،عن
أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم :أهنم كانوا َّل يرون شيئا تركه كفر غري الصالة ،فهذا يدل على

أن تركها كفر أكرب إبمجاع الصحابة؛ ألن هناك أشياء يعرفون عنها أهنا كفر ،لكنه كفر دون كفر ،مثل
ِ
ِ
سو ٌق
الرباءة من النسب ،ومثل القتال بني املؤمنني؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم(( :سبَ ُ
اب املُ ْسل ُم فُ ُ
َوقِتَالُهُ ُك ْف ٌر)) ( )1فهذا كفر دون كفر إذا مل يستحله ،ويقول صلى هللا عليه وسلم(( :إِ َّن ُك ْفراً بِ ُك ْم
َّربُؤ ِمن آابئِ ُكم)) ( ،)2وقوله عليه الصالة والسالم(( :اثْـنَـتَ ِ
ِ
ان ِيف ِ ِِ
احةُ َوالطَّ ْع ُن
الناس ُمهَا هب ْم ُك ْف ٌر النيَ َ
الت َم ْ َ ْ
َّس ِ
ب)) ( )3فهذا كله كفر دون كفر عند أهل العلم؛ ألنه جاء منكرا غري معرف بـ (أل) ،ودلت
ِيف الن َ
األدلة األخرى دالة على أن املراد به غري الكفر األكرب ،خبالف الصالة فإن أمرها عظيم ،وهي أعظم

شيء بعد الشهادتني ،وعمود اإلسالم) (.)4
وبعد( :فهذا اإلمجاع أقوى دليل يف هذه املسألة ،وأصرح دليل فيها؛ إذ َّل يعرتيه احتمال وَّل أتويل.

وهو ما يؤكد ما دلت عليه ظواهر النصوص أبن املراد ابلكفر فيها الكفر املخرج من امللة .وهو ير مد
على كل من أراد صرف تلك النصوص عن ظواهرها ،أبن املراد كفر دون كفر .بل هذا اإلمجاع

يوجب على كل منصف الرجوع عن كل قول خمالف له ،فإن األئمة األربعة وعامة العلماء على أن

اإلمجاع حجة قطعيةَّ ،ل جيوز العدول عنها .فمن قال من العلماء خبالف ما دل عليه هذا اإلمجاع،
لعل له عذره أو اجتهاده الذي يؤجر عليه ،لكن هذا العذر قد زال عمن اطلع على هذا اإلمجاع
ووقف عليه) (.)5

تنبيهان:
األول :ما ذهب إليه بعض أهل العلم من محل أحاديث كفر اترك الصالة على الكفر األصغر ،قد

رده شيخ اإلسالم من تسعة أوجه ،قال يف (شرح العمدة) :وأما محله على كفر دون كفر ،فهذا محل
صحيح وحممل مستقيم يف اْلملة يف مثل هذا الكالم ،وهلذا جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم

وأصحابه والتابعني يف كثري من املواضع مفسراً ،لكن الكفر الوارد يف الصالة هو الكفر األعظم
لوجوه:

أحدها :أن الكفر املطلق هو الكفر األعظم املخرج عن امللة فينصرف اإلطالق إليه ،وإمنا صرف يف
تلك املواضع إىل غري ذلك لقرائن انضمت إىل الكالم ،ومن أتمل سياق كل حديث وجده معه،

وليس هنا شيء يوجب صرفه عن ظاهره ،بل هنا ما تقرره على الظاهر.

الثاين :أن ذلك الكفر منكر مبهم مثل قوله(( :وقتاله كفر))(( ،مها هبم كفر)) وقوله(( :كفر ابهلل))

وشبه ذلك ،وهنا عرف ابلالم بقوله(( :ليس بني العبد وبني الكفر أو قال الشرك)) والكفر املعرف

ينصرف إىل الكفر املعروف وهو املخرج عن امللة.

الثالث :أن يف بعض األحاديث(( :فقد خرج من امللة)) ويف بعضها(( :بينه وبني اإلْيان)) ويف

بعضها(( :بينه وبني الكفر)) وهذا كله يقتضي أن الصالة ٌّ
حد تُدخله إىل اإلْيان إن فعله ،وخترجه عنه

إن تركه.

_________

( )1رواه البخاري ( ،)48ومسلم ( .)64من حديث عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( )6830بلفظ(( :إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آابئكم)) ،وهي من القرآن الذي
نسخ لفظه.

( )3رواه أمحد ( .)8892( )377 /2من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .قال شعيب األرَنؤوط:
إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب بكر فمن رجال البخاري.

((( )4جمموع فتاوى ومقاَّلت الشيخ ابن ابز)) ( )240 /10وما بعدها.

((( )5اخلالف يف حكم اترك الصالة)) (ص )58لشيخنا الدكتور عبدهللا بن إبراهيم الزاحم حفظه
هللا.

()137/7

الرابع :أن قوله( :ليس بني العبد وبني الكفر إَّل ترك الصالة) ،وقوله( :كان أصحاب حممد صلى هللا
عليه وسلم َّل يرون شيئا من األعمال تركه كفر إَّل الصالة) َّل جيوز أن يراد به إَّل الكفر األعظم؛
ألن بينه وبني غري ذلك مما يسمى كفرا أشياء كثرية ،وَّل يقال :فقد خيرج من امللة أبشياء غري الصالة،

ألَن نقول :هذا ذكر يف سياق ما كان من األعمال املفروضة ،وعلى العموم يوجب تركه الكفر ،وما
سوى ذلك من اَّلعتقادات فإنه ليس من األعمال الظاهرة.

اخلامس :أنه خرج هذا الكالم خمرج ختصيص الصالة وبيان مرتبتها على غريها يف اْلملة ،ولو كان

ذلك الكفر فسقاً لشاركها يف ذلك عامة الفرائض.

السادس :أنه بني أهنا آخر الدين ،فإذا ذهب آخره ذهب كله.

السابع :أنه بني أن الصالة هي العهد الذي بيننا وبني الكفار ،وهم خارجون عن امللة ليسوا داخلني
فيها ،واقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد فقد كفر ،كما أن من أتى به فقد دخل يف الدين ،وَّل

يكون هذا إَّل يف الكفر املخرج من امللة.

الثامن :أن قول عمرَّ( :ل حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة) أصرح شيء يف خروجه عن امللة،
وكذلك قول ابن مسعود وغريه ،مع أنه بني أن إخراجها عن الوقت ليس هو الكفر وإمنا هو الرتك
ابلكلية ،وهذا َّل يكون إَّل فيما خيرج من امللة.

التاسع :ما تقدم من حديث معاذ ()1؛ فإن فسطاطا على غري عمود َّل يقوم ،كذلك الدين َّل يقوم

إَّل ابلصالة.

ويف هذه الوجوه يبطل قول من محلها على من تركها جاحدا.
وأيضا قوله( :كانوا َّل يرون شيئا من األعمال تركه كفر" وقوله :ليس بني العبد وبني الكفر وغري

ذلك مما يوجب اختصاص الصالة بذلك ،وترك اْلحود َّل فرق فيه بني الصالة وغريها؛ وألن اْلحود

نفسه هو الكفر من غري ترك حىت لو فعلها مع ذلك مل ينفعه ،فكيف يعلق احلكم على ما مل يذكر؟!
وألن املذكور هو الرتك ،وهو عام يف من تركها جحودا أو تكاسال ،وألن هذا عدول عن حقيقة

الكالم من غري موجب فال يلتفت إليه) (.)2

التنبيه الثاين :ما يردده بعض املخالفني من قوهلم :كيف خفي هذا اإلمجاع على األئمة الذين ذهبوا
إىل عدم تكفري اترك الصالة؟
جوابه أن يقال :إذا ثبت إمجاع الصحابة ،فهو حجة على من بعدهم ،وأقوال العلماء حيتج هلا ،وَّل

حيتج هبا ،وابب العذر واسع ،فاملخالف رِبا مل يبلغه اإلمجاع ،أو أتوله بنوع أتويل ،واملسألة هلا نظائر،

فمن ذلك:

 - 1أنه قد نقل غري واحد إمجاع الصحابة على منع بيع أمهات األوَّلد ،وخالف يف ذلك من خالف

(.)3

قال ابن قدامة( :وألنه إمجاع الصحابة رضي هللا عنهم بدليل قول علي كرم هللا وجهه :كان رأيي ورأي
عمر أن َّل تباع أمهات األوَّلد ،وقوله :فقضى به عمر حياته وعثمان حياته ،وقول عبيدة :رأي علي

 ...وعمر يف اْلماعة أحب إلينا من رأيه وحده .وروى عكرمة عن ابن عباس قال :قال عمر رضي
هللا عنهم :ما من ٍ
رجل كان يقر أبنه يطأ جاريته مث ْيوت إَّل أعتقها ولدها إذا ولدت وإن كان سقطا.
_________

( )1وهو قوله صلى هللا عليه وسلم(( :رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة وذروة سنامه اْلهاد)).
رواه الرتمذي ( ،)2626وابن ماجه ( ،)3963وأمحد ( .)22069( )231 /5وقال الرتمذي:
حديث حسن صحيح .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.
((( )2شرح العمدة)) (.)81 /2

( )3قال الصنعاين يف ((سبل السالم)) (( :)14 /2وادعى اإلمجاع على املنع من بيعها مجاعة من
املتأخرين ،وأفاد احلافظ ابن كثري الكالم على هذه املسألة يف جزء مفرد ،قال :وتلخص يل عن

الشافعي فيها أربعة أقوال ،ويف املسألة من حيث هي مثانية أقوال .وقد ذهب الناصر واإلمامية وداود

إىل جواز بيعها).

()138/7

فإن قيل :فكيف تصح دعوى اإلمجاع مع خمالفة علي وابن عباس وابن الزبري رضي هللا عنهم؟ قلنا:
إيل علي  ...وإىل شريح أن اقضوا
قد روي عنهم الرجوع عن املخالفة ،فقد روى عبيدة قال :بعث َّ

كما كنتم تقضون فإين أبغض اَّلختالف .وابن عباس قال :ولد أم ولد ِبنزلتها ،وهو الراوي حلديث
عتقهن عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعن عمر ،فيدل على موافقته هلم ،مث قد ثبت اإلمجاع

ابتفاقهم قبل املخالفة ،واتفاقهم معصوم عن اخلطأ؛ فإن األمة َّل جتتمع على ضاللة ،وَّل جيوز أن خيلو
زمن عن قائم هلل حبجته ،ولو جاز ذلك يف بعض العصر ْلاز يف مجيعه ،ورأي املوافق يف زمن اَّلتفاق

خري من رأيه يف اخلالف بعده ،فيكون اَّلتفاق حجة على املخالف له منهم كما هو حجة على غريه.

فإن قيل :فلو كان اَّلتفاق يف بعض العصر إمجاعا حرمت خمالفته ،فكيف خالفه هؤَّلء األئمة الذين

َّل جتوز نسبتهم إىل ارتكاب احلرام؟ قلنا :اإلمجاع ينقسم إىل مقطوع به ومظنون ،وهذا من املظنون،
فيمكن وقوع املخالفة منهم له مع كونه حجة ،كما وقع منهم خمالفة النصوص الظنية ،وَّل خترج

ِبخالفتهم عن كوهنا حجة ،كذا ههنا) (.)1

ويقال هنا أيضاَّ :ل جيوز أن خيلو زمن عن قائم هلل حبجته ،فأين النقل عن صحايب واحد ِبا خيالف
هذا اإلمجاع؟!

 - 2ومن ذلك أيضا :إمجاع الصحابة على انتقاض عهد الذمي بسب النيب صلى هللا عليه وسلم ،مث
خمالفة بعض الفقهاء يف ذلك ( ،)2قال شيخ اإلسالم( :والدَّللة على انتقاض عهد الذمي بسب هللا
أو كتابه أو دينه أو رسوله ووجوب قتله وقتل املسلم إذا أتى ذلك الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة

والتابعني واَّلعتبار) (.)3

إىل أن قال( :وأما إمجاع الصحابة فألن ذلك نُقل عنهم يف قضااي متعددة ينتشر مثلها ويستفيض ،ومل
ينكرها أحد منهم ،فصارت إمجاعا .واعلم أنه َّل ْيكن ادعاء إمجاع الصحابة على مسألة فرعية أببلغ

من هذا الطريق) (.)4

 - 3ومن ذلك :مسألة اشرتاط املرأة على الرجل أَّل يتزوج عليها وَّل يتسرى ،وَّل خيرجها من دارها
أو بلدها ،فقد حكى فيها ابن القيم إمجاع الصحابة على أن الشرط َّلزم ،مع خمالفة من خالف من

األئمة.

قال رمحه هللا( :إذا تزوجها على أن َّل خيرجها من دارها أو بلدها ،أو َّل يتزوج عليها ،وَّل يتسرى
عليها فالنكاح صحيح ،والشرط َّلزم .هذا إمجاع الصحابة ،فإنه صح عن عمر ،وسعد ،ومعاوية ،وَّل

خمالف هلم من الصحابة ،وإليه ذهب عامة التابعني ،وقال به أمحد .وخالف يف ذلك الثالثة ،فأبطلوا
الشرط ،ومل يوجبوا الوفاء به) (.)5

 - 4ومن ذلك :اإلمجاع القدمي على طهارة بول وروث ما يؤكل حلمه ،وقد خالف فيه أبو حنيفة
والشافعي ( .)6قال شيخ اإلسالم( :وكذلك مذهب مالك وأهل املدينة يف أعيان النجاسات الظاهرة
يف العبادات أشبه شيء ابألحاديث الصحيحة ،وسرية الصحابة ،مث إهنم َّل يقولون بنجاسة البول
والروث مما يؤكل حلمه ،وعلى ذلك بضع عشرة حجة ،من النص ،واإلمجاع القدمي ،واَّلعتبار،

ذكرَنها يف غري هذا املوضع ،وليس مع املنجس إَّل لفظ يظن عمومه ،وليس بعام ،أو قياس يظن
مساواة الفرع فيه لألصل ،وليس كذلك) (.)7
_________
((( )1املغين)) (.)414 /10

( )2كاحلنفية ووجه عند الشافعية ،وينظر(( :تبيني احلقائق)) ((( ،)281 /3مغين احملتاج)) (/6
(( ،)83املغين)) ((( ،)283 /9املوسوعة الفقهية الكويتية)) (.)138 /7

((( )3الصارم املسلول)) (.)32 /2

((( )4الصارم املسلول)) (.)378 /2
((( )5إغاثة اللهفان)) ( ،)25 /2وهذه األمثلة الثالث مستفادة من حبث مصور بعنوان(( :حكم
اترك الصالة عند شيخ اإلسالم ابن تيمية)) ،ألحد الفضالء ،مل أقف على امسه.

( )6انظر(( :املبسوط)) ((( ،)54 /1اجملموع)) (.)567 /2
((( )7جمموع الفتاوى)) (.)339 /20

()139/7

وقال( :وبول ما أُكل حلمه وروثه طاهر ،مل يذهب أح ٌد من الصحابة إىل تنجسه ،بل القول بنجاسته

حمدث َّل سلف له من الصحابة) (.)1
قول ٌ

 - 7 ،6 ،5ومن ذلك :اإلمجاع القدمي على حل ذابئح أهل الكتاب ،وحل نسائهم ،وجواز أخذ
اْلزية منهم ،سواء كانوا أو أحد آابئهم ممن دخلوا يف الدين قبل نزول القرآن ،أو بعده ،وخالف يف

ذلك الشافعي (.)2

قال اإلمام حممد بن احلسني التميمي اْلوهري (ت350 :هـ)( :وأمجعوا أن ذبيحة الكتايب حالل

للمسلم ،وسواء دان بدينه ذلك واحد من آابئه قبل نزول القرآن ،أو بعده ،إَّل الشافعي ،فإنه مل جيز
من ذابئحهم إَّل ذابئح من دان منهم أو أحد من آابئهم قبل نزول القرآن ،وأما من دان منهم أو
أحد من آابئهم بعد نزول القرآن ،فإنه َّل يبيح للمسلم ذبيحته) (.)3

وقال( :وأمجعوا أن اْلزية على كل كتايب ،وإن كان إمنا دان بدينه بعد نزول الفرقان ،إَّل الشافعي فإنه
قالَّ :ل جزية إَّل أن يكون قد دان ،أو واحدة من آابئه بذلك الدين قبل نزول الفرقان) (.)4

وقال أبو بكر اْلصاص( :وقد روي عن مجاعة من السلف القول يف أهل الكتاب من العرب ،مل
يفرق أح ٌد منهم فيه بني من دان بذلك قبل نزول القرآن أو بعده ،وَّل نعلم أحدا من السلف واخللف
اعترب فيهم ما اعتربه الشافعي يف ذلك ،فهو منفرد هبذه املقالة خارج هبا عن أقاويل أهل العلم) (.)5

_________

((( )1الفتاوى الكربى)) (.)313 /5

( )2قرر الشافعي هذه املسألة يف مواضع من كتابه ((األم)) ،فمن ذلك قوله( :وذكر هللا عز وجل

نعمته على بين إسرائيل يف غري موض ٍع من كتابه وما آاتهم دون غريهم من أهل دهرهم ،كان من دان
دين بين إسرائيل قبل اإلسالم من غري بين إسرائيل يف غري معىن من بين إسرائيل أن ينكح؛ ألنه َّل

يقع عليهم أهل الكتاب ،أبن آابءهم كانوا غري أهل الكتاب ،ومن غري نسب بين إسرائيل ،فلم
يكونوا أهل كتاب إَّل ِبعىنَّ ،ل أهل ٍ
كتاب مطلق ،فلم جيز وهللا تعاىل أعلم أن ينكح نساء أحد من
العرب والعجم غري بين إسرائيل دان دين اليهود والنصارى حبال  ...فمن كان من بين إسرائيل يدين

دين اليهود والنصارى نكح نساؤه وأكلت ذبيحته ،ومن نكح نساؤه فسيب منهم أحد وطئ ابمللك.
ومن دان دين بين إسرائيل من غريهم مل تنكح نساؤه ،ومل تؤكل ذبيحته ،ومل توطأ أمته) انتهى من

دين أهل
((األم)) ( .)193 /4وقال( :فكل من دان ودان آابؤه أو دان بنفسه وإن مل يدن آابؤه َ
الكتاب ،أي ٍ
كتاب كان قبل نزول الفرقان ،وخالف دين أهل األواثن قبل نزول الفرقان ،فهو خارج

من أهل األواثن ،وعلى اإلمام إذا أعطاه اْلزية وهو صاغر أن يقبلها منه عربيا كان أو عجميا .وكل

من دخل عليه اإلسالم ،وَّل يدين دين أهل الكتاب ممن كان عربيا أو عجميا فأراد أن تؤخذ منه
اْلزية ويقر على دينه ،أو حيدث أن يدين دين أهل الكتاب ،فليس لإلمام أن أيخذ منه اْلزية ،وعليه
أن يقاتله حىت يسلم كما يقاتل أهل األواثن حىت يسلموا)(( .األم)) ( .)184 /4وقال( :أصل ما

أبين عليه أن اْلزية َّل تقبل من أحد دان دين كتايب إَّل أن يكون آابؤه دانوا به قبل نزول الفرقان)

نقله عنه املزين ،انظر(( :األم)) ( )387 /8وانظر(( :اجملموع)) ((( ،)84 /9فتاوى الرملي)) (/4

.)63
((( )3نوادر الفقهاء)) (ص.)75 :

((( )4نوادر الفقهاء)) (ص.)179 :
((( )5أحكام القرآن)) (.)457 /2

()140/7
ِ
وقال شيخ اإلسالم( :وهذا مبين على أصل ،وهو أن قوله تعاىل :وطَع َّ ِ
اب ِحلٌّ لَ ُك ْم
ين أُوتُوا الْكتَ َ
َ َُ
ام الذ َ
وطَعام ُكم ِحلٌّ َهلم والْمحصن ُ ِ
ِ
ات والْمحصنَ ُ ِ َّ ِ
ِ ِ
اب ِم ْن قَـ ْبلِ ُك ْم
ُْ َ ُ ْ َ َ
ات م َن ال ُْم ْؤمنَ َ ُ ْ َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
َ َُ ْ
ات م َن الذ َ
[املائدة ]5:هل املراد به من هو بعد نزول القرآن متدين بدين أهل الكتاب؟ أو املراد به من كان
آابؤه قد دخلوا يف دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل؟ على قولني للعلماء .فالقول األول هو

قول مجهور املسلمني من السلف واخللف ،وهو مذهب أيب حنيفة ومالك وأحد القولني يف مذهب
أمحد ،بل هو املنصوص عنه صرحيا .والثاين :قول الشافعي وطائفة من أصحاب أمحد).

إىل أن قال( :وأمحد إمنا اختلف اجتهاده يف بين تغلب ،وهم الذين تنازع فيهم الصحابة .فأما سائر

اليهود والنصارى من العرب مثل :تنوخ وهبراء وغريمها من اليهود ،فال أعرف عن أمحد يف حل

ذابئحهم نزاعا ،وَّل عن الصحابة وَّل عن التابعني وغريهم من السلف ،وإمنا كان النزاع بينهم يف بين
تغلب خاصة).

مث قال( :بل الصواب املقطوع به أن كون الرجل كتابيا أو غري كتايب هو حكم مستقل بنفسهَّ ،ل
بنسبه .وكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم ،سواء كان أبوه أو جده دخل يف دينهم ،أو مل

يدخل ،وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل ،أو بعد ذلك .وهذا مذهب مجهور العلماء كأيب

حنيفة ومالك واملنصوص الصريح عن أمحد ،وإن كان بني أصحابه يف ذلك نزاع معروف .وهذا القول

هو الثابت عن الصحابة ،وَّل أعلم بني الصحابة يف ذلك نزاعا ،وقد ذكر الطحاوي أن هذا إمجاع
قدمي) (.)1

 - 8ومن ذلك :إمجاع الصحابة على أن سجود التالوة غري واجب ،مع خمالفة احلنفية فيه .قال ابن
قدامة( :ومجلة ذلك أن سجود التالوة سنة مؤكدة وليس بواجب عند إمامنا ومالك واألوزاعي

والليث والشافعي وهو مذهب عمر وابنه عبد هللا ،وأوجبه أبو حنيفة وأصحابه؛ لقول هللا عز وجل:
ِ
ئ َعلَْي ِه ُم الْ ُق ْرآ ُن َّل يَ ْس ُج ُدو َن [اَّلنشقاق ،]21 - 20:وَّل يذم إَّل على
فَ َما َهلُ ْم َّل يُـ ْؤمنُو َن َوإِذَا قُ ِر َ
ترك واجب ،وألنه سجود يفعل يف الصالة فكان واجبا كسجود الصالة.
ولنا ما روى زيد بن اثبت قال(( :قرأت على النيب صلى هللا عليه وسلم النجم فلم يسجد منا

أحد)) .متفق عليه ( .)2وألنه إمجاع الصحابة ،وروى البخاري واألثرم عن عمر أنه قرأ يوم اْلمعة
على املنرب بسورة النحل حىت إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حىت إذا كانت اْلمعة

القابلة قرأ هبا حىت إذا جاءت السجدة قال :اي أيها الناس إمنا منر ابلسجود فمن سجد فقد أصاب
ومن مل يسجد فال إمث عليه .ومل يسجد عمر .ويف لفظ :إن هللا مل يفرض علينا السجود إَّل أن نشاء.

ويف رواية األثرم :فقال :على رسلكم إن هللا مل يكتبها علينا إَّل أن نشاء .فقرأها ومل يسجد ومنعهم أن

يسجدوا ،وهذا حبضرة اْلمع الكثري ،فلم ينكره أحد وَّل نُقل خالفه .فأما اآلية فإنه ذمهم لرتك
السجود غري معتقدين فضله وَّل مشروعيته .وقياسهم ينتقض بسجود السهو فإنه عندهم غري

واجب) (.)3

 - 9ومن ذلك :اإلمجاع على منع الرجوع يف الوقف ،مع خمالفة أيب حنيفة .قال ابن قدامة( :وذهب
أبو حنيفة إىل أن الوقف َّل يلزم ِبجرده وللواقف الرجوع فيه إَّل أن يوصي به بعد موته فيلزم أو

حيكم بلزومه حاكم .وحكاه بعضهم عن علي وابن مسعود وابن عباس .وخالفه صاحباه فقاَّل كقول

سائر أهل العلم .وهذا القول خيالف السنة الثابتة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإمجاع

الصحابة رضي هللا عنهم؛ فإن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لعمر يف وقفهَّ(( :ل يباع أصلها وَّل

يبتاع وَّل يوهب وَّل يورث)) ( )4قال الرتمذي :العمل على هذا احلديث عند أهل العلم من

أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وغريهم َّل نعلم بني أحد من املتقدمني منهم يف ذلك اختالفا)
(.)5

ونظائر هذا كثرية ،تركت ذكرها خشية اإلطالة .اإلْيان عند السلف وعالقته ابلعمل وكشف شبهات

املعاصرين حملمد بن حممود آل خضري369 /1 -
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) ( )224 - 219 /35وقد ساق رمحه هللا تسعة أوجه يف أتييد مذهب

اْلمهور.

( )2رواه البخاري ( ،)1073ومسلم (.)577
((( )3املغين)) (.)361 /1

( )4رواه البخاري ( ،)2737ومسلم (.)1633
((( )5املغين)) (.)348 /5

()141/7

الفصل الثاين :نقول عن أهل العلم يف بيان منزلة عمل اْلوارح وحكم اتركه
ليس الغرض هنا نقل كالم السلف واألئمة يف أن العمل من اإلْيان ،فهذا أمر معلوم بني ،لكن املراد

حكاية أقواهلم يف ارتباط القول ابلعمل ،وأنه َّل يصح القول وَّل ينفع وَّل يستقيم وَّل يقبل إَّل ابلعمل،

وحكاية أقواهلم يف ارتباط عمل القلب بعمل اْلوارح ،وأنه َّل يتصور وجود اإلْيان الباطن مع ختلف

العمل الظاهر ،وحكاية ما هو أصرح من ذلك ،من تكفري اترك العمل ابلكلية ،واْلزم بردته ،وخلو
قلبه من اإلْيان الصحيح.

أمر مستقر عند
واملراد أيضا :إظهار أن القول بعدم صحة اإلْيان عند ختلف عمل اْلوارح ابلكليةٌ ،
أهل السنة ،بينه األئمة سلفا وخلفا ،مل يكن بينهم نزاع يف ذلك ،حىت جاء من دخلت عليه شبهة

املرجئة ،فزعم أن العمل كمايل يف اإلْيان ،وأن اتركه ابلكلية مسلم حتت املشيئة ،وهذا ما تلقفوه عن

أهل الكالم املذموم من األشعرية وغريهم ،مث نسبوه إىل السلف وأهل السنة جهال وافرتاء ،وغال
بعضهم حىت زعم أن القول بكفر اترك العمل -كلِه -هو قول اخلوارج واملعتزلةَّ ،ل قول أهل السنة،
وهلذا رأيت من الالزم نقل كالم األئمة ،من الصحابة والتابعني ومن تبعهم إبحسان ،إىل زمننا هذا،

نصحا لألمة ،ودرءا للفتنة عن َنشئة أهل السنة ،تبصرياً للجاهل ،وتثبيتاً للعامل ،وما توفيقي إَّل ابهلل

عليه توكلت وإليه أنيب.

 - 1علي بن أيب طالب رضي هللا عنه:

قال رضي هللا عنهَّ :ل ينفع قول إَّل بعمل ،وَّل عمل إَّل بقول ،وَّل قول وعمل إَّل بنية ،وَّل نية إَّل
ِبوافقة السنة (.)1

 - 2عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه
وقد قال بنفس ما قاله علي رضي هللا عنه (.)2

 - 3سعيد بن جبري ،ت95 :هـ

قالَّ( :ل يقبل قول إَّل بعمل ،وَّل يقبل عمل إَّل بقول ،وَّل يقبل قول وعمل إَّل بنية ،وَّل يقبل قول
وعمل ونية إَّل بنية موافقة للسنة) (.)3

 - 4احلسن البصري ،ت110 :هـ

قال( :اإلْيان قول ،وَّل قول إَّل بعمل ،وَّل قول وَّل عمل إَّل بنية ،وَّل قول وعمل ونية إَّل بسنة)

(.)4

 - 5األوزاعي ،ت157 :هـ
قال( :أدركت من أدركت من صدر هذه األمة ،وَّل يفرقون بني اإلْيان والعمل ،وَّل يعدون الذنوب

كفرا وَّل شركا.

وقال :اإلْيان والعمل كهاتني ،وقال إبصبعيهَّ ،ل إْيان إَّل بعمل ،وَّل عمل إَّل إبْيان) (.)5

وقالَّ( :ل يستقيم اإلْيان إَّل ابلقول ،وَّل يستقيم اإلْيان والقول إَّل ابلعمل ،وَّل يستقيم اإلْيان
والقول والعمل إَّل بنية موافقة للسنة .وكان من مضى من سلفنا َّل يفرقون بني اإلْيان والعمل،
والعمل من اإلْيان ،واإلْيان من العمل ،وإمنا اإلْيان اسم جيمع هذه األداين امسها ،ويصدقه العمل،

فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى اليت َّل انفصام هلا .ومن قال بلسانه
ومل يعرف بقلبه ومل يصدقه بعمله مل يقبل منه وكان يف اآلخرة من اخلاسرين) (.)6

وقال الوليد بن مسلم( :مسعت األوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من
يقول :إن اإلْيان قول بال عمل ،ويقولونَّ :ل إْيان إَّل بعمل ،وَّل عمل إَّل إبْيان) (.)7

 - 6سفيان الثوري ،ت161 :هـ

_________

( )1رواه ابن بطة يف ((اإلابنة)) (.)803 /2
((( )2اإلابنة)) (.)803 /2

( )3رواه الاللكائي (.)64 /1
( )4رواه ابن بطة ( ،)803 /2والاللكائي (.)64 /1
( )5رواه حرب الكرماين يف ((مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهوية)) (ص.)368

( )6رواه ابن بطة ( ،)807 /2ونقله شيخ اإلسالم يف ((جمموع الفتاوى)) ( )296 /7وعلق عليه
بقوله( :وهذا معروف عن غري واحد من السلف واخللف أهنم جيعلون العمل مصدقا للقول).
( )7رواه الاللكائي ( )931 /4رقم ()1586
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قال رمحه هللا( :أهل السنة يقولون :اإلْيان قول وعمل خمافة أن يزكوا أنفسهمَّ ،ل جيوز عمل إَّل
إبْيان ،وَّل إْيان إَّل بعمل ،فإن قال من إمامك يف هذا؟ فقل :سفيان الثوري) (.)1
وقال أيضا( :كان الفقهاء يقولونَّ :ل يستقيم قول إَّل بعمل ،وَّل يستقيم قول وعمل إَّل بنية ،وَّل

يستقيم قول وعمل ونية إَّل ِبوافقة السنة) (.)2
وقال أيضاَّ( :ل يصلح قول إَّل بعمل) (.)3

 - 7الفضيل بن عياض ،ت187 :هـ
قالَّ( :ل يصلح قول إَّل بعمل) (.)4
 - 8سفيان بن عيينة ،ت198 :هـ

قال( ::اإلْيان قول وعمل)( .وأخذَنه ممن قبلنا ،وأنه َّل يكون قول إَّل بعمل .قيل له :يزيد وينقص؟

قال :فإيش إذا؟!) (.)5

وقال وقد سئل عن اإلرجاء( :يقولون :اإلْيان قول ،وحنن نقول :اإلْيان قول وعمل.
واملرجئة أوجبوا اْلنة ملن شهد أن َّل إله إَّل هللا مصرا بقلبه على ترك الفرائض ،ومسوا ترك الفرائض
ذنبا ِبنزلة ركوب احملارم ،وليسوا سواء؛ ألن ركوب احملارم من غري استحالل معصية .وترك الفرائض

من غري جهل وَّل عذر هو كفر.

وبيان ذلك يف أمر آدم صلوات هللا عليه وإبليس وعلماء اليهود.

أما آدم فنهاه هللا عن أكل الشجرة وحرمها عليه فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من
اخلالدين فسمي عاصيا من غري كفر.

وأما إبليس لعنه هللا فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا.

وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النيب صلى هللا عليه وسلم وأنه نيب رسول كما يعرفون أبناءهم ،وأقروا

به ابللسان ،ومل يتبعوا شريعته ،فسماهم هللا عز وجل كفارا.
فركوب احملارم مثل ذنب آدم وغريه من األنبياء .وأما ترك الفرائض جحودا فهو كفر ،مثل كفر إبليس
لعنه هللا .وتركها على معرفة من غري جحود فهو كفر ،مثل كفر علماء اليهود .وهللا أعلم) (.)6

 - 9إسحاق بن راهويه ،ت238 :هـ

قال( :غلت املرجئة حىت صار من قوهلم :إن قوما يقولون :من ترك املكتوابت ،وصوم رمضان،

والزكاة ،واحلج ،وعامة الفرائض من غري جحود هبا أَن َّل نكفره ،يرجى أمره إىل هللا بعد؛ إذ هو مقر.
فهؤَّلء املرجئة الذين َّلشك فيهم) (.)7

وكالمه يؤخذ منه أمران:
األول :تكفري من ترك عامة الفرائض ،وهذا مطابق ملا سبق نقله عن سفيان بن عيينة ،وهو عني ما
يقرره شيخ اإلسالم ،كما سيأيت ،لكنه يعرب بلفظ :الواجبات ،وَّل فرق.
الثاين :احلكم على املخالف يف هذه املسألة أبنه من املرجئة.

 - 10أبو ثور :إبراهيم بن خالد الكليب الفقيه ،ت240 :هـ
قال( :فأما الطائفة اليت زعمت أن العمل ليس من اإلْيان؛ فيقال هلم :ما أراد هللا من العباد إذ قال
ِ
ِِ
الصالةَ َوآتُوا َّ
ني [البقرة ،]43:اإلقرار بذلك أو اإلقرار والعمل؟
يموا َّ
الزَكاةَ َو ْارَك ُعوا َم َع الراكع َ
هلمَ :وأَق ُ
فإن قالت :إن هللا أراد اإلقرار ومل يرد العمل؛ فقد كفرت عند أهل العلم ،من قال إن هللا مل يرد من
العباد أن يصلوا وَّل يؤتوا الزكاة!

فإن قالت :أراد منهم اإلقرار والعمل!
_________

( )1رواه الاللكائي (.)980 /5

( )2رواه ابن بطة يف ((اإلابنة)) ( ،)333 /1ويف (.)807 /2
( )3رواه عبدهللا بن أمحد يف ((السنة)) (.)337 /1
( )4رواه عبدهللا بن أمحد يف ((السنة)) (.)337 /1
( )5رواه اآلجري يف ((الشريعة)) (ص ،)239 :وابن بطة يف ((اإلابنة)) ( ،)855 /2وإسناد
صحيح ،كما يف(( :أقوال التابعني يف مسائل التوحيد واإلْيان)) ( ،)1123 /3وأشار املؤلف إىل أن

قوله هذا يشعر حبكاية اإلمجاع عن التابعني أن اإلْيان قول وعمل ،وهو احلق الذي َّل مرية فيه.

( )6رواه عبدهللا بن أمحد يف ((السنة)) ( ،)347 /1وأورده ابن رجب يف شرحه على البخاري (/1
 ،)25ويف ((جامع العلوم واحلكم)) (ص.)44

((( )7مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه)) حلرب الكرماين( ،ص .)377ونقله ابن رجب ،كما
يف ((فتح الباري)) (.)25 /1
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قيل :فإذا أراد منهم األمرين مجيعا مل زعمتم أنه يكون مؤمنا أبحدمها دون اآلخر وقد أرادمها مجيعا؟!
أرأيتم لو أن رجال قال :أعمل مجيع ما أمر هللا وَّل أقر به أيكون مؤمنا؟ فإن قالواَّ :ل!
قيل هلم :فإن قال :أقر جبميع ما أمر هللا به وَّل أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟

فإن قالوا :نعم!

قيل هلم :ما الفرق وقد زعمتم أن هللا أراد األمرين مجيعا فإن جاز أن يكون أبحدمها مؤمنا إذا ترك

اآلخر جاز أن يكون ابآلخر إذا عمل ومل يقر مؤمناَّ ،ل فرق بني ذلك!
فإن احتج فقال :لو أن رجال أسلم فأقر جبميع ما جاء به النيب أيكون مؤمنا هبذا اإلقرار قبل أن جييء

وقت عمل؟ قيل له :إمنا نطلق له اَّلسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله يف وقته إذا جاء،

وليس عليه يف هذا الوقت اإلقرار جبميع ما يكون به مؤمنا ،ولو قال :أقر وَّل أعمل؛ مل نطلق له اسم
اإلْيان .وفيما بينا من هذا ما يكتفى به ونسأل هللا التوفيق) (.)1

 - 11أمحد بن حنبل ،ت241:هـ
قال يف رواية حممد بن موسى البغدادي( :اإلْيان قول وعمل ،يزيد وينقص ،وإذا عملت احلسن زاد،

وإذا ضيعت نقص ،واإلْيان َّل يكون إَّل بعمل) (.)2
 - 12أبو بكر اآلجري املتوىف سنة 360هـ

قال( :فاألعمال – رمحكم هللا تعاىل – ابْلوارح تصديق لإلْيان ابلقلب واللسان.
فمن مل يصدق اإلْيان جبوارحه :مثل الطهارة والصالة والزكاة والصيام واحلج واْلهاد وأشباه هلذه،

ورضي من نفسه ابملعرفة والقول :مل يكن مؤمنا ،ومل تنفعه املعرفة والقول ،وكان تركه العمل تكذيبا منه
إلْيانه ،وكان العمل ِبا ذكرَن تصديقا منه إلْيانه ،وابهلل تعاىل التوفيق) (.)3

وقال( :هذا بيان ملن عقل ،يعلم أنه َّل يصح الدين إَّل ابلتصديق ابلقلب ،واإلقرار ابللسان ،والعمل

ابْلوارح ،مثل الصالة والزكاة والصيام واحلج واْلهاد ،وما أشبه ذلك) (.)4
ِ َِّ
ب َوال َْع َم ُل الصالِ ُح يَـ ْرفَـ ُعهُ [فاطر ]10:فأخرب تعاىل أبن
وقال :وقال تعاىل :إِلَْي ِه يَ ْ
ص َع ُد الْ َكل ُم الطي ُ
عمل ،بطل الكالم من
الكلم الطيب حقيقته أن يُرفع إىل هللا عز وجل ابلعمل الصاحل ،فإن مل يكن ٌ
قائله ،ورد عليه .وَّل كالم أطيب وأجل من التوحيد ،وَّل عمل من عمل الصاحلات أجل من أداء
عمل يصدقه ،ومن ٍ
الفرائض  ...مث جعل على كل قول دليال ،من ٍ
عمل يكذبه ،فإذا قال قوَّل حسنا،
وعمل عمال حسنا ،رفع هللا قوله بعمله ،وإذا قال قوَّل حسنا ،وعمل عمال سيئا ،رد هللا القول على
ِ َِّ
ب َوال َْع َم ُل الصالِ ُح يَـ ْرفَـ ُعهُ [فاطر.)5( ]10:
العمل ،وذلك يف كتاب هللا :إِلَْي ِه يَ ْ
ص َع ُد الْ َكل ُم الطي ُ
 - 13ابن بطة العكربي ،ت 387 :هـ
قال( :فقد تلوت عليكم من كتاب هللا ما يدل العقالء من املؤمنني أن اإلْيان قول وعمل ،وأن من

صدق ابلقول وترك العمل كان مكذاب وخارجا من اإلْيان ،وأن هللا َّل يقبل قوَّل إَّل بعمل ،وَّل عمال
إَّل بقول) (.)6

_________
( )1رواه الاللكائي ( ،)933 - 931 /4ونقله شيخ اإلسالم يف كتاب ((اإلْيان)) كما يف ((جمموع

الفتاوى)) (.)387 /7

((( )2اإلْيان)) أليب يعلى (ص.)153 :
((( )3الشريعة)) (.)614 /2
((( )4الشريعة)) (.)563 /2
((( )5الشريعة)) ( )632 /2وما بعدها ،وانظر كالماً قريباً منه َّلبن بطة ،يف ((اإلابنة)) (/2

.)971

((( )6اإلابنة)) (.)795 /2

()144/7

وقال( :فمن زعم أنه يقر ابلفرائض وَّل يؤديها ،ويعلمها ،وبتحرمي الفواحش واملنكرات وَّل ينزجر
عنها وَّل يرتكها ،وأنه مع ذلك مؤمن ،فقد كذب ابلكتاب وِبا جاء به رسوله ،ومثَله كمثل املنافقني
وهبُ ْم [املائدة ]41:فأكذهبم هللا ورد عليهم قوهلم،
آمنا ِأبَفْـ َو ِاه ِه ْم َوَملْ تُـ ْؤِمن قُـلُ ُ
الذين قالوا :قَالُواْ َ
ومساهم منافقني مأواهم الدرك األسفل من النار ،على أن املنافقني أحسن حاَّل من املرجئة؛ ألن

املنافقني جحدوا العمل ،وعملوه ،واملرجئة أقروا ابلعمل بقوهلم ،وجحدوه برتك العمل به .فمن جحد
شيئا وأقر به بلسانه وعمله ببدنه ،أحسن حاَّل ممن أقر بلسانه وأىب أن يعمله ببدنه .فاملرجئة

جاحدون ملا هم به مقرون ،ومكذبون ملا هم به مصدقون ،فهم أسوأ حاَّل من املنافقني) (.)1

 - 14شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ت728 :هـ
وقد قرر هذه املسألة من وجوهٍ عدة:

( )1تصرحيه أبن من مل أيت ابلعمل فهو كافر:

قال( :وأيضا فان اإلْيان عند أهل السنة واْلماعة قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة وأمجع
عليه السلف ،وعلى ما هو مقرر يف موضعه ،فالقول تصديق الرسول ،والعمل تصديق القول ،فإذا

خال العبد عن العمل ابلكلية مل يكن مؤمنا.

والقول الذي يصري به مؤمنا قول خمصوص وهو الشهاداتن ،فكذلك العمل هو الصالة.

وأيضاً فإن حقيقة الدين هو الطاعة واَّلنقياد ،وذلك إمنا يتم ابلفعل َّل ابلقول فقط ،فمن مل يفعل هلل
شيئا فما دان هلل دينا ،ومن َّل دين له فهو كافر) (.)2

( )2تصرحيه أبن انتفاء أعمال اْلوارح مع القدرة والعلم هبا َّل يكون إَّل مع نفاق يف القلب وزندقة
َّل مع إْيان صحيح:

قال( :وهذه املسألة هلا طرفان :أحدمها :يف إثبات الكفر الظاهر .والثاين :يف إثبات الكفر الباطن.

فأما الطرف الثاين فهو مبين على مسألة كون اإلْيان قوَّل وعمال كما تقدم ،ومن املمتنع أن يكون
الرجل مؤمنا إْياَن اثبتا يف قلبه أبن هللا فرض عليه الصالة والزكاة والصيام واحلج ويعيش دهره َّل

يسجد هلل سجدة ،وَّل يصوم رمضان ،وَّل يؤدي هلل زكاة ،وَّل حيج إىل بيته ،فهذا ممتنع ،وَّل يصدر

هذا إَّل مع نفاق يف القلب وزندقةَّ ،ل مع إْيان صحيح) (.)3

( )3تصرحيه أبن الرجل َّل يكون مؤمنا ابهلل ورسوله مع عدم شيء من الواجبات اليت اختص إبجياهبا
حممد صلى هللا عليه وسلم:

_________
((( )1اإلابنة)) ( )789 /2وما بعدها .وكالمه صريح يف تكفري اترك العمل ،وأنه أسوأ حاَّل من

املنافقني ،وَّل يفهم منه تكفري املرجئة إبطالق ،بل كالمه عن املرجئة التاركني للعمل -مع اإلقرار به-

 .وما ذكره من إطالق اْلحود على الرتك ،موافق ملا نقله املروزي عن طائفة من أهل احلديث ،قوهلم:
(  ...ولو أقر مث مل يؤد ،كان كمن جحده يف املعىن ،إذا استواي يف الرتك لألداء) انظر النص بتمامه

يف(( :تعظيم قدر الصالة)) (.)517 /2
((( )2شرح العمدة)) (.)86 /2

((( )3اإلْيان األوسط)) ضمن ((جمموع الفتاوى)) ( .)616 /7وزعم أحد املخالفني أن كالم شيخ
اإلسالم متعلق إبثبات الكفر يف الباطن ،وكالمنا متعلق ابحلكم ابلكفر يف الظاهر ،وأن تتمة كالم

شيخ اإلسالم متعلقة ابلصالة ،فرجعنا إىل أصل مسألة الصالة ،وأن شيخ اإلسالم قرر يف ((جمموع

الفتاوى)) ( )405 /7أن تقدير األمور املمتنعة َّل يكون إَّل يف الذهن .فهذه ثالثة أمور زعم
املخالف أهنا نقاط مهمة مل يدركها من استشهد هبذا الكالم.

()145/7

قال رمحه هللا( :وقد تبني أن الدين َّلبد فيه من قول وعمل ،وأنه ْيتنع أن يكون الرجل مؤمناً ابهلل

ورسوله بقلبه ،أو بقلبه ولسانه ،ومل يؤد واجباً ظاهراًَّ ،ل صالة وَّل زكاة وَّل صياما وَّل غري ذلك من

الواجبات ،ولو قدر أن يؤدي الواجبات َّل ألجل أن هللا أوجبها ،مثل أن يؤدي األمانة ويصدق
احلديث ،أو يعدل يف قسمه وحكمه ،من غري إْيان ابهلل ورسوله ،مل خيرج بذلك من الكفر؛ فإن

املشركني ،وأهل الكتاب يرون وجوب هذه األمور ،فال يكون الرجل مؤمناً ابهلل ورسوله مع عدم شيء
من الواجبات اليت خيتص إبجياهبا حممد صلى هللا عليه وسلم .ومن قال حبصول اإلْيان الواجب بدون

فعل شيء من الواجبات ،سواء جعل فعل تلك الواجبات َّلزما له أو جزءا منه -فهذا نزاع لفظي-

كان خمطئا خطئا بينا ،وهذه بدعة اإلرجاء اليت أعظم السلف واألئمة الكالم يف أهلها ،وقالوا فيها
من املقاَّلت الغليظة ما هو معروف .والصالة هي أعظمها وأعمها وأوهلا وأجلها) (.)1

( )4تصرحيه أبنه إذا انتفت أعمال اْلوارح مل يبق يف القلب إْيان:

قال( :وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو احلسن يف كتاب (املوجز) ،وهو أن القرآن نفى اإلْيان عن غري
ِ َّ ِ
ين إِذَا ذُكِ َر َّ
وهبُ ْم [األنفال ،]2:ومل يقل :إن هذه
اَّللُ َو ِجلَ ْ
ت قُـلُ ُ
هؤَّلء كقوله :إِ َّمنَا ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
األعمال من اإلْيان .قالوا :فنحن نقول :من مل يعمل هذه األعمال مل يكن مؤمنا ألن انتفاءها دليل
على انتفاء العلم من قلبه.

واْلواب عن هذا من وجوه :أحدها :أنكم سلمتم أن هذه األعمال َّلزمة إلْيان القلب فإذا انتفت مل

يبق يف القلب إْيان وهذا هو املطلوب ،وبعد هذا فكوهنا َّلزمة أو جزءا نزاع لفظي) (.)2
فتأمل قوله( :أنكم سلمتم أن هذه األعمال َّلزمة إلْيان القلب فإذا انتفت مل يبق يف القلب إْيان

وهذا هو املطلوب) لتعلم أن هذا هو مقتضى التالزم عند شيخ اإلسالم.
( )5تصرحيه أبن انتفاء الالزم الظاهر دليل على انتفاء امللزوم الباطن:

قال( :واملرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن اإلْيان؛ فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا

وجعلها هي التصديق فهذا ضالل بني .ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل هلم :العمل الظاهر َّلزم
للعمل الباطن َّل ينفك عنه ،وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن .فبقي النزاع يف أن العمل الظاهر هل
هو جزء من مسمى اإلْيان يدل عليه ابلتضمن ،أو َّلزم ملسمى اإلْيان) (.)3

وقال( :وقيل ملن قال :دخول األعمال الظاهرة يف اسم اإلْيان جماز :نزاعك لفظي؛ فإنك إذا سلمت
أن هذه لوازم اإلْيان الواجب الذي يف القلب وموجباته ،كان عدم الالزم موجبا لعدم امللزوم ،فيلزم

من عدم هذا الظاهر عدم الباطن .فإذا اعرتفت هبذا كان النزاع لفظيا .وإن قلت ما هو حقيقة قول

جهم وأتباعه من أنه يستقر اإلْيان التام الواجب يف القلب مع إظهار ما هو كفر وترك مجيع

الواجبات الظاهرة .قيل لك :فهذا يناقض قولك إن الظاهر َّلزم له وموجب له .بل قيل :حقيقة

قولك أن الظاهر يقارن الباطن اترة ويفارقه أخرى ،فليس بالزم له وَّل موجب ومعلول له ،ولكنه

دليل إذا وجد دل على وجود الباطن ،وإذا عدم مل يدل عدمه على العدم وهذا حقيقة قولك) (.)4
_________
((( )1اإلْيان األوسط)) ضمن ((جمموع الفتاوى)) ( ،)621 /7وما بني املعكوفتني من حتقيق
((اإلْيان األوسط)) للدكتور علي بن خبيت الزهراين (ص.)577

((( )2اإلْيان)) ضمن ((جمموع الفتاوى)) (.)202 /7

((( )3اإلْيان األوسط)) ضمن ((جمموع الفتاوى)) (.)554 /7
((( )4اإلْيان األوسط)) ضمن ((جمموع الفتاوى)) (.)579 /7
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وقال أيضا( :وقوله :ليس اإلْيان ابلتمين يعين :الكالم .وقوله :ابلتحلي يعين :أن يصري حلية ظاهرة
له ،فيظهره من غري حقيقة من قلبه .ومعناه :ليس هو ما يظهر من القول ،وَّل من احللية الظاهرة،
ولكن ما وقر يف القلب وصدقته األعمال .فالعمل يصدق أن يف القلب إْياَن ،وإذا مل يكن عمل
كذب أن يف قلبه إْياَن؛ ألن ما يف القلب مستلزم للعمل الظاهر ،وانتفاء الالزم يدل على انتفاء
امللزوم) (.)1

وقال( :والعمل الظاهر هو موجب إْيان القلب ومقتضاه ،فإذا حصل إْيان القلب حصل إْيان
اْلوارح ضرورة .وإْيان القلب َّلبد فيه من تصديق القلب وانقياده ،وإَّل فلو صدق قلبه أبن حممدا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يبغضه وحيسده ويستكرب عن متابعته مل يكن قد آمن قلبه) (.)2

( )6تصرحيه أبن قيام اإلْيان ابلقلب من غري حركة بدن ممتنع:

قال( :وأيضا فإخراجهم العمل يشعر أهنم أخرجوا أعمال القلوب أيضا ،وهذا ابطل قطعا؛ فإن من

صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه ،فهو كافر قطعا ابلضرورة.

وإن أدخلوا أعمال القلوب يف اإلْيان أخطأوا أيضا؛ َّلمتناع قيام اإلْيان ابلقلب من غري حركة بدن
وليس املقصود هنا ذكر عمل معني ،بل من كان مؤمناً ابهلل ورسوله بقلبه هل يتصور إذا رأى الرسول

وأعداءه يقاتلونه وهو قادر على أن ينظر إليهم وحيض على نصر الرسول ِبا َّل يضره ،هل ْيكن مثل

هذا يف العادة إَّل أن يكون منه حركة ما إىل نصر الرسول ،فمن املعلوم أن هذا ممتنع) (.)3

( )7تصرحيه أبن مذهب السلف وأهل السنة ،أنه مىت وجد اإلْيان الباطن ،وجدت الطاعات:
قال( :وقول القائل( :الطاعات مثرات التصديق الباطن) يراد به شيئان:

يراد به أهنا لوازم له ،فمىت وجد اإلْيان الباطن وجدت .وهذا مذهب السلف وأهل السنة) (.)4
( )8تصرحيه أبن وجود إْيان القلب التام بدون شيء من األعمال الظاهرة ممتنع:
قال( :فمن عرف ارتباط الظاهر ابلباطن زالت عنه الشبهة يف هذا الباب ،وعلم أن من قال من

الفقهاء أنه إذا أقر ابلوجوب وامتنع عن الفعل َّل يقتل ،أو يقتل مع إسالمه ،فإنه دخلت عليه

الشبهة اليت دخلت على املرجئة واْلهمية ،واليت دخلت على من جعل اإلرادة اْلازمة مع القدرة

التامة َّل يكون هبا شيء من الفعل .وهلذا كان املمتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قوهلم يف

مسألة اإلْيان ،وأن األعمال ليست من اإلْيان.
وقد تقدم أن جنس األعمال من لوازم إْيان القلب ،وأن إْيان القلب التام بدون شيء من األعمال
الظاهرة ممتنع ،سواء جعل الظاهر من لوازم اإلْيان ،أو جزءاً من اإلْيان.)5( )،
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)294 /7
((( )2جمموع الفتاوى)) ((( ،)269 /10خمتصر الفتاوى املصرية)) (ص.)132
((( )3اإلْيان األوسط)) ضمن ((جمموع الفتاوى)) (.)556 /7
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)363 /7
((( )5جمموع الفتاوى)) (.)363 /7
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تنبيه :قوله( :إْيان القلب التام) املراد به الصحيح اجملزئَّ ،ل الكامل ،كما فهم البعض ،ويدل على
ذلك ما سبق من جزمه رمحه هللا أبنه إذا انتفى الالزم انتفى امللزوم ،وأنه َّل يبق يف القلب إْيان ،وأن
انتفاء األعمال الظاهرة إمنا يكون مع نفاق يف القلب وزندقة َّل مع إْيان صحيح ،وغري ذلك مما هو
صريح َّل حيتمل التأويل ،بل يدل على ذلك سياق كالمه يف هذا املوضع ،فإنه يف معرض التقرير

لكفر اترك الصالة ،والرد على من َّل يكفره ولو أصر على الرتك حىت يقتل .وذكر قبلها مثالني:
األول :من أخذ يلقي املصحف يف احلش ،ويقول :أشهدا أن ما فيه كالم هللا .والثاين :من جعل يقتل

نبيا من األنبياء ،ويقول :أشهد أنه رسول هللا( ،وحنو ذلك من األفعال اليت تنايف إْيان القلب ،فإذا
قال :أَن مؤمن بقليب مع هذه احلال ،كان كاذاب فيما أظهره من القول .فهذا املوضع ينبغي تدبره،
فمن عرف ارتباط الظاهر ابلباطن  ) ...اخل.

فالكالم ليس يف نقص اإلْيان ،بل يف زواله ،فتنبه.

وقد استعمل شيخ اإلسالم مصطلح (إْيان القلب التام) ِبعىن (اإلْيان الصحيح أو اجملزئ الذي

يقابله الكفر) يف مواضع ،منها:
 - 1قوله( :وأما إذا قرن اإلْيان ابإلسالم فإن اإلْيان يف القلب واإلسالم ظاهر ،كما يف (املسند)

عن النيب أنه قال(( :اإلسالم عالنية واإلْيان يف القلب واإلْيان أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله

والبعث بعد املوت وتؤمن ابلقدر خريه وشره)) ( .)1ومىت حصل له هذا اإلْيان وجب ضرورة أن
حيصل له اإلسالم الذي هو الشهاداتن والصالة والزكاة والصيام واحلج؛ ألن إْيانه ابهلل ومالئكته
وكتبه ورسله يقتضي اَّلستسالم هلل واَّلنقياد له ،وإَّل فمن املمتنع أن يكون قد حصل له اإلقرار
واحلب واَّلنقياد ابطنا ،وَّل حيصل ذلك يف الظاهر مع القدرة عليه ،كما ْيتنع وجود اإلرادة اْلازمة

مع القدرة بدون وجود املراد .وهبذا تعرف أن من آمن قلبه إْياَن جازما امتنع أن َّل يتكلم ابلشهادتني

مع القدرة .فعدم الشهادتني مع القدرة مستلزم انتفاء اإلْيان القليب التام .وهبذا يظهر خطأ جهم ومن

اتبعه يف زعمهم أن جمرد إْيان بدون اإلْيان الظاهر ينفع يف اآلخرة ،فإن هذا ممتنع؛ إذ َّل حيصل

اإلْيان التام يف القلب إَّل وحيصل يف الظاهر موجبه حبسب القدرة ،فان من املمتنع أن حيب اإلنسان
غريه حبا جازما وهو قادر على مواصلته وَّل حيصل منه حركة ظاهرة إىل ذلك) (.)2

فانظر قوله( :فعدم الشهادتني مع القدرة مستلزم انتفاء اإلْيان القليب التام) وأتمل هل يصح أن
حيمل ذلك على اإلْيان الكامل؟!

إن ذلك يعين صحة إْيان من ترك الشهادتني مع القدرة! وقد مضى أن أهل السنة جممعون على كفر

من ترك الشهادتني مع القدرة.
 - 2وقريب من هذا قوله( :مث إنه إذا حتقق القلب ابلتصديق واحملبة التامة املتضمنة لإلرادة ،لزم

وجود األفعال الظاهرة؛ فإن اإلرادة اْلازمة إذا اقرتنت هبا القدرة التامة لزم وجود املراد قطعا ،وإمنا
ينتفي وجود الفعل لعدم كمال القدرة أو لعدم كمال اإلرادة ،وإَّل فمع كماهلا جيب وجود الفعل

اَّلختياري.

فإذا أقر القلب إقرارا اتما أبن حممدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وأحبه حمبة اتمة ،امتنع مع ذلك

أن َّل يتكلم ابلشهادتني مع قدرته على ذلك ،لكن إن كان عاجزا خلرس وحنوه ،أو اخلوف وحنوه ،مل
يكن قادرا على النطق هبما) (.)3
_________

( )1رواه أمحد ( )12404( )134 /3من حديث أنس رضي هللا عنه ،وليس فيه( :واإلْيان أن
تؤمن ابهلل  .) ...واحلديث ضعفه شعيب األرَنؤوط يف حتقيق ((املسند)) ،واأللباين يف ((ضعيف

اْلامع الصغري)) (.)2280

((( )2اإلْيان األوسط)) ضمن ((جمموع الفتاوى)) (.)553 /7
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)272 /10
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قلت :التام هنا ِبعىن الصحيح قطعا ،وَّل جيوز محله على (الكامل) وإَّل للزم صحة إقرار القلب،
وصحة احملبة ،مع عدم التكلم ابلشهادتني مع القدرة.

 - 3وقال رمحه هللا يف بيان أوجه تفاضل اإلْيان( :أحدها :األعمال الظاهرة فإن الناس يتفاضلون
فيها وتزيد وتنقص ،وهذا مما اتفق الناس على دخول الزايدة فيه والنقصان ،لكن نزاعهم يف دخول
ذلك يف مسمى اإلْيان ،فالنفاة يقولون هو من مثرات اإلْيان ومقتضاه ،فأُدخل فيه جمازا هبذا

اَّلعتبار ،وهذا معىن زايدة اإلْيان عندهم ونقصه ،أي زايدة مثراته ونقصاهنا ،فيقال :قد تقدم أن هذا
من لوازم اإلْيان وموجباته ،فإنه ْيتنع أن يكون إْيان اتم يف القلب بال قول وَّل عمل ظاهر ،وأما كونه

َّلزما أو جزءا منه فهذا خيتلف حبسب حال استعمال لفظ اإلْيان مفردا أو مقروَن بلفظ اإلسالم
والعمل) (.)1
و (اإلْيان التام) هنا هو الصحيح وَّل شك ،ولو فسر ابلكامل للزم أن يصح اإلْيان مع ختلف
القول ،وَّل قائل به من أهل السنة.

 - 4وقال أيضا( :وأما إبليس وفرعون واليهود وحنوهم ،فما قام أبنفسهم من الكفر وإرادة العلو

واحلسد ،منع من حب هللا وعبادة القلب له الذي َّل يتم اإلْيان إَّل به ،وصار ىف القلب من كراهية

رضوان هللا واتباع ما أسخطه ما كان كفرا َّل ينفع معه العلم) ( .)2والتمام هنا ِبعىن الصحة من غري

شك.

 - 5وقال( :وهو مركب من أصل َّل يتم بدونه ،ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه

العقوبة ) ...
فالتمام هنا ِبعىن الصحة ،دون شك ،وقد أكثر املخالف من اَّلستشهاد هبذا النص دون أن ينتبه

هلذا املعىن!

وهذا-وغريه -يؤكد أن استعمال التام ِبعىن الصحيح أو اجملزئ أو أصل اإلْيان ،هو الغالب يف كالم

كالمه هاهنا وهاهنا،
شيخ اإلسالم ،وقد قال( :فإنه جيب أن يُفسر كالم املتكلم بع ُ
ضه ببعض ،ويؤخذ ُ

وتُعرف ما عادته (وما) يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به ،وتُعرف املعاين اليت ُعرف أنه أرادها يف
موضع آخر ،فإذا ُعرف ُع ْرفه وعادتُه يف معانيه وألفاظه ،كان هذا مما يُستعان به على معرفة مراده.

وأما إذا استُعمل لفظه يف معىن مل جتر عادته ابستعماله فيه ،وتُرك استعماله يف املعىن الذي جرت

ومحل كالمه على خالف املعىن الذي قد ُعرف أنه يريده بذلك اللفظِ ،
جبعل
عادته ابستعماله فيهُ ،
كالمه متناقضاِ ،
وترك محله على ما يناسب سائر كالمه ،كان ذلك حتريفا لكالمه عن موضعه،
وتبديال ملقاصده ،وكذاب عليه) (.)3

( )9تصرحيه أبنه َّل يتصور وجود إْيان القلب الواجب مع عدم مجيع أعمال اْلوارح:
قال( :وذلك ألن أصل اإلْيان هو ما يف القلب ،واألعمال الظاهرة َّلزمة لذلكَّ ،ل يتصور وجود
إْيان القلب الواجب مع عدم مجيع أعمال اْلوارح ،بل مىت نقصت األعمال الظاهرة كان لنقص

اإلْيان الذي يف القلب ،فصار اإلْيان متناوَّل للملزوم والالزم وإن كان أصله ما يف القلب) (.)4
قلت :فإذا عدمت أعمال اْلوارح ابلكلية ،مل يتصور وجود اإلْيان الواجب يف القلب.

وعلى فرض أن شيخ اإلسالم يريد ابإلْيان الواجب هنا ما زاد على أصل اإلْيان الصحيح اجملزئ،
فإنه يسقط اَّلستشهاد به ،لكنه َّل ينايف عباراته املاضية اليت يصرح فيها أبنه مل يبق يف القلب إْيان،

بل الكفر والزندقة ،ألَن نقول :ترك العمل الظاهر ابلكلية دليل على عدم وجود اإلْيان القليب

الصحيح ،وعلى عدم وجود ما زاد على الصحيح من ابب أوىل.

( )10تصرحيه أبن ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء اإلْيان الواجب من القلب:
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)562 /7
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)562 /7

((( )3اْلواب الصحيح)) (.)44 /4
((( )4اإلْيان)) ضمن ((جمموع الفتاوى)) (.)198 /7
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قال( :فالسلف يقولون :ترك الواجبات الظاهرة ،دليل على انتفاء اإلْيان الواجب من القلب ،لكن
قد يكون ذلك بزوال عمل القلب ،الذي هو حب هللا ورسوله ،وخشية هللا ،وحنو ذلكَّ ،ل يستلزم
أَّل يكون يف القلب من التصديق شيء.

وعند هؤَّلء ( )1كل من نفى الشرع إْيانه دل على أنه ليس يف قلبه شيء من التصديق أصال ،وهذا
سفسطة عند مجاهري العقالء) (.)2

قلت :اإلْيان الواجب هنا ،هو اإلْيان الصحيح اجملزئ ،بدليل قوله( :لكن قد يكون ذلك بزوال
عمل القلب َّ ...ل يستلزم أَّل يكون يف القلب من التصديق شيء).

وسياق الكالم يفيد أبن شيخ اإلسالم يسلم للمخالف أبن إْيان القلب يذهب وينتفي ،لكن ليس

لذهاب التصديق فقط ،بل قد يكون بذهاب عمل القلب ،وهذا يدل على أن املراد ابنتفاء اإلْيان
الواجب من القلب :انتفاء اإلْيان الصحيح اجملزئ ،املرتتب على (زوال عمل القلب).

( )11تصرحيه أبنه َّلبد يف اإلسالم من اإلتيان أبصل الطاعة يف الظاهر:

قال( :فإذا قال أحد هؤَّلء العاملني اْلاحدين الذين ليسوا ِبؤمنني :حممد رسول هللا ،كقول أولئك
ِ
َّ ِ
اب يَـ ْع ِرفُونَهُ
ين َآتَـ ْيـنَ ُ
اه ُم الْكتَ َ
اليهود وغريهم ،فهذا خرب حمض مطابق لعلمهم الذي قال هللا فيه :الذ َ
اء ُه ْم َوإِ َّن فَ ِري ًقا ِم ْنـ ُه ْم لَيَكْتُ ُمو َن ا ْحلَ َّق َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة ،]146:لكن كما َّل
َك َما يَـ ْع ِرفُو َن أَبْـنَ َ
ينفعهم جمرد العلمَّ ،ل ينفعهم جمرد اخلرب ،بل َّلبد أن يقرتن ابلعلم يف الباطن مقتضاه من العمل الذي
هو احملبة والتعظيم واَّلنقياد وحنو ذلك ،كما أنه َّلبد أن يقرتن ابخلرب الظاهر مقتضاه من اَّلستسالم

واَّلنقياد وأصل الطاعة) (.)3

وهذا كما ترى صريح يف اشرتاط أربعة أمور ،هي أركان احلقيقة املركبة ،قول القلب وعمله ،وقول

اللسان وأصل عمل اْلوارح ،ومساه هنا :أصل الطاعة ،وبني أنه َّل ينفع الكافر وجود التصديق مع
قول اللسان ،ما مل يقرتن التصديق ابلعمل الباطن ،ويقرتن قول اللسان ابلعمل الظاهر ،ويف هذا أبلغ

رد على من زعم أن التالزم بني الظاهر والباطن إمنا هو يف اإلْيان املطلق أو الكامل َّل يف أصل
اإلْيان.

 - 15اإلمام ابن القيم رمحه هللا ،ت751:هـ

( )1تصرحيه أبن ختلف العمل الظاهر دليل على فساد الباطن.
قال( :اإلْيان له ظاهر وابطن ،وظاهره قول اللسان وعمل اْلوارح وابطنه تصديق القلب وانقياده

وحمبته ،فال ينفع ظاهر َّل ابطن له وإن حقن به الدماء وعصم به املال والذرية.

وَّل جيزئ ابطن َّل ظاهر له إَّل إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هالك ،فتخلف العمل ظاهرا مع عدم
املانع دليل على فساد الباطن وخلوه من اإلْيان.

ونقصه دليل نقصه.

وقوته دليل قوته .فاإلْيان قلب اإلسالم ولبه ،واليقني قلب اإلْيان ولبه .وكل علم وعمل َّل يزيد

اإلْيان واليقني قوةً فمدخول ،وكل إْيان َّل يبعث على العمل فمدخول) (.)4

وقال( :فكل إسالم ظاهر َّل ينفذ صاحبه منه إىل حقيقة اإلْيان الباطنة ،فليس بنافع ،حىت يكون معه

شيء من اإلْيان الباطن.

وكل حقيقة ابطنة َّل يقوم صاحبها بشرائع اإلسالم الظاهرةَّ ،ل تنفع ولو كانت ما كانت ،فلو ْتزق
القلب ابحملبة واخلوف ،ومل يتعبد ابألمر وظاهر الشرع ،مل ينجه ذلك من النار ،كما أنه لو قام بظواهر

اإلسالم وليس يف ابطنه حقيقة اإلْيان مل ينجه من النار) (.)5

( )2تصرحيه أبن من أحمل احملال أن يقوم بقلب العبد إْيان جازم َّل يتقاضاه فعل طاعة وَّل ترك

معصية:

_________
( )1أي :األشعري – قبل رجوعه ملذهب أهل السنة واْلماعة -والباقالين ومن قبلهم ممن نصر قول
جهم يف اإلْيان.

((( )2جمموع الفتاوى)) (.)148 /7
((( )3التسعينية)) (.)673 /2
((( )4الفوائد)) (ص.)85
((( )5الفوائد)) (ص.)142
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قال( :على أَن نقولَّ :ل يصر على ترك الصالة إصرارا مستمرا من يصدق أبن هللا أمر هبا أصال ،فإنه
يستحيل يف العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما أن هللا فرض عليه كل يوم وليلة
مخس صلوات ،وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب ،وهو مع ذلك مصر على تركها ،هذا من

املستحيل قطعا ،فال حيافظ على تركها مصدق بفرضها أبدا ،فإن اإلْيان أيمر صاحبه هبا ،فحيث مل

يكن يف قلبه ما أيمر هبا فليس يف قلبه شيء من اإلْيان ،وَّل تصغ إىل كالم من ليس له خربة وَّل علم
أبحكام القلوب وأعماهلا .وأتمل يف الطبيعة أبن يقوم بقلب العبد إْيان ابلوعد والوعيد ،واْلنة والنار،
وأن هللا فرض عليه الصالة ،وأن هللا يعاقبه معاقبة على تركها ،وهو حمافظ على الرتك ،يف صحته

وعافيته ،وعدم املوانع املانعة له من الفعل ،وهذا القدر هو الذي خفي على من جعل اإلْيان جمرد

التصديق ،وإن مل يقارنه فعل واجب وَّل ترك حمرم ،وهذا من أحمل احملال أن يقوم بقلب العبد إْيان
جازم َّل يتقاضاه فعل طاعة وَّل ترك معصية .)1( ) ...

( )3تصرحيه أبن التصديق َّل يصح إَّل ابلعمل:

قال( :فالتصديق إمنا يتم أبمرين :أحدمها اعتقاد الصدق ،والثاين حمبة القلب وانقياده ،وهلذا قال
ِ ِ
ْت ال مرْؤَاي [الصافات ،]105 - 104 :وإبراهيم كان معتقداً
ص َّدق َ
يم قَ ْد َ
تعاىل إلبراهيمَ :اي إبْـ َراه ُ
لصدق رؤايه من حني رآها ،فإن رؤاي األنبياء وحي ،وإمنا جعله مصدقاً هلا بعد أن فعل ما أمر به،
ك أ َْو يُ َك ِذبُهُ)) ( ،)2فجعل التصديق عمل الفرج ما يتمىن القلب،
ص ِد ُق ذَلِ َ
ج يُ َ
((والْ َف ْر ُ
وكذلك قولهَ :
والتكذيب تركه لذلك ،وهذا صريح يف أن التصديق َّل يصح إَّل ابلعمل .وقال احلسن :ليس اإلْيان

ابلتمين وَّل ابلتحلي ،ولكن ما وقر يف القلب وصدقه العمل.
وقد روي هذا مرفوعاً ،واملقصود أنه ْيتنع مع التصديق اْلازم بوجوب الصالة( ،و) الوعد على فعلها
والوعيد على تركها .وابهلل التوفيق) (.)3

وقال رمحه هللا( :وإذا كان اإلْيان يزول بزوال عمل القلب ،فغري مستنكر أن يزول بزوال أعظم

أعمال اْلوارح ،وَّل سيما إذا كان ملزوماً لعدم حمبة القلب وانقياده ،الذي هو ملزوم لعدم التصديق

اْلازم ،كما تقدم تقريره؛ فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة اْلوارح؛ إذ لو أطاع القلب

وانقاد أطاعت اْلوارح وانقادت ،ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق املستلزم للطاعة وهو

حقيقة اإلْيان .فإن اإلْيان ليس جمرد التصديق  .....وإمنا هو التصديق املستلزم للطاعة واَّلنقياد،

وهكذا اهلُدى ليس هو جمرد معرفة احلق وتبينه ،بل هو معرفته املستلزمة َّلتباعه والعمل ِبوجبه ،وإن
مسي األول هدى ،فليس هو اهلدى التام املستلزم لالهتداء ،كما أن اعتقاد التصديق وإن مسي

تصديقاً فليس هو التصديق املستلزم لإلْيان .فعليك ِبراجعة هذا األصل ومراعاته) (.)4

 - 16اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب ،ت1206 :هـ

قال( :اعلم رمحك هللا أن دين هللا يكون على القلب ابَّلعتقاد ،وابحلب وابلبغض ،ويكون على

اللسان ابلنطق وترك النطق ابلكفر ،ويكون على اْلوارح بفعل أركان اإلسالم ،وترك األفعال اليت
تكفر ،فإذا اختل واحدة من هذه الثالث كفر وارتد) (.)5

 - 17الشيخ عبدالرمحن بن َنصر السعدي ،ت1376 :هـ
_________
((( )1الصالة وحكم اتركها)) (ص.)35

( )2رواه البخاري ( ،)6243ومسلم ( .)2657من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )3الصالة وحكم اتركها)) (ص ،)37وما بني املعكوفتني زايدة يقتضيها السياق.
((( )4الصالة وحكم اتركها)) (ص.)46
((( )5الدرر السنية)) (.)87 /10
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قال :فائدة (اإلْيان يشمل عقائد الدين وأعمال القلوب واْلوارح) توضيح أن اإلْيان يشمل عقائد
الدين ،وأعمال القلوب ،وأعمال اْلوارح ،كما دل عليه الكتاب والسنة ،واتفق عليه السلف

الصاحل ،وبيان ارتباط بعضها ببعض :وذلك أن العبد إذا مسع النصوص من الكتاب والسنة ،الدالة
على صفات هللا إثباات ونفيا ،وعلى تصديق رسوله ،وعلى اإلخبار بكل الغيوب ،وعلى األمر ابخلري

والنهي عن الشر ،فإنه يفهمها أوَّل ،فإذا فهمها وعرفها ،اعرتف القلب هبا ،وصدقها تصديقا َّل ريب
فيه ،تصديقا هلل ولرسوله ،وذلك يقتضي حمبتها ،والتقرب إىل هللا ابعتقاد ما دلت عليه ،واْلزم أبنه
احلق النافع ،فإذا عرف هللا ورسوله وأحبه ،أحب كل ما يقرب إىل هللا ،وكره كل ما يبغضه وْيقته،

وحينئذ ينقاد القلب انقيادا جازما لطاعة هللا وطاعة رسوله ،فيقصد ويريد فعل ما يقدر عليه من
حمبوابت هللا ،من واجب ومستحب قصدا جازما ،يرتتب عليه وجود ما قصده وأراده ،ويقصد

اجتناب ما هنى هللا عنه وهنى عنه رسوله قصدا جازما ،يقرتن به الرتك ،وهذا هو معىن قولهَ :ربَّـنَا إِنَّـنَا
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
آمنا [آل عمران ،]193:وقول املؤمننيَِ :مس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا
َمس ْعنَا ُمنَاد ًاي يُـنَادي لإلْيَان أَ ْن آمنُوا بَِربِ ُك ْم فَ َ
[البقرة ،]285:ومنة هللا عليهم بقولهَ :ولَ ِك َّن َّ
ب إِلَْي ُك ُم اإلْيَا َن َوَزيـَّنَهُ ِيف قُـلُوبِ ُك ْم َوَك َّرَه إِلَْي ُك ُم
اَّللَ َحبَّ َ
صيَا َن [احلجرات ]7:اآلية ،فتبني أن هذه األمور :التصديق ،واَّلعرتاف،
سو َق َوال ِْع ْ
الْ ُك ْف َر َوالْ ُف ُ
قتضى هذا اَّلنقياد ،متالزمة ،مرتبط بعضها ببعض ،إذا مت واحد منها
واحلب ،واَّلنقياد ،ووجود ُم َ

وكملُ ،علم أن مجيعها قد كملت ،وإذا انتفى واحد منها ابلكلية :عُلم أن مجيعها انتفت ،وإذا نقص
ٍ
فلنقص يف بقيتها ،فافهم هذا اإليضاح يف بيان اإلْيان ،وهلذا مثل هللا اإلْيان ابلشجرة يف
واحد منها
وجودها ،وكماهلا ،ونقصها ،على هذا الوصف الذي ذكرَن ،وهللا أعلم) (.)1

وهذا صريح يف إثبات التالزم واَّلرتباط بني أجزاء اإلْيان ،وأنه إذا انتفى عمل اْلوارح ابلكلية عُلم

انتفاء بقية األجزاء ،وكذا لو انتفى التصديق ،أو انتفى عمل القلب.
وقال يف تفسري قوله تعاىل :وما ِع ْن َد َِّ
ِِ
آمنُوا َو َعلَى َرهبِِ ْم يَـتَـ َوَّكلُو َن [الشورى]36:
ين َ
ََ
اَّلل َخ ٌْ
ري َوأَبْـ َقى للَّذ َ
(أي مجعوا بني اإلْيان الصحيح ،املستلزم ألعمال اإلْيان الظاهرة والباطنة ،وبني التوكل ،الذي هو
اآللة لكل عمل ،فكل عمل َّل يصحبه التوكل ،فغري اتم) (.)2

وقال( :وقد يعطف هللا على اإلْيان األعمال الصاحلة ،أو التقوى ،أو الصرب ،للحاجة إىل ذكر
َّ ِ
ين
املعطوف؛ لئال يظن الظان أن اإلْيان يكتفى فيه ِبا يف القلب .فكم يف القرآن من قوله :إِ َّن الذ َ
ِ
الصاحل ِ
ات مث يذكر خربا عنهم .واألعمال الصاحلات من اإلْيان ،ومن لوازم اإلْيان،
آمنُوا َو َع ِملُوا
َ
َ
وهي اليت يتحقق هبا اإلْيان .فمن ادعى أنه مؤمن ،وهو مل يعمل ِبا أمر هللا به ورسوله من الواجبات،
ومن ترك احملرمات ،فليس بصادق يف إْيانه) (.)3

 - 18الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي ،ت1377:هـ
_________

((( )1جمموع الفوائد واقتناص األوابد)) (ص )49وما بعدها.
((( )2تيسري الكرمي الرمحن)) (ص.)705
((( )3التوضيح والبيان لشجرة اإلْيان)) (ص )93وما بعدها.
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قال( :وحمال أن ينتفي انقياد اْلوارح ابألعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب ،قال النيب صلى هللا
صلَ َح ا ْْلَ م ِ
ِ
س ُد ُكلمهُ أََّل
س َد ْ
س ِد ُم ْ
صلَ َح ْ
ت َ
ضغَةً إِ َذا َ
س َد ا ْْلَ َ
ت فَ َ
س ُد ُكلهُ َوإ َذا فَ َ
َ
عليه وسلم(( :إ َّن ِيف ا ْْلَ َ
ِ
ْب)) ( .)1ومن هنا يتبني لك أن من قال من أهل السنة يف اإلْيان هو التصديق على ظاهر
َوه َي الْ َقل ُ
اللغة؛ أهنم إمنا عنوا التصديق اإلذعاين املستلزم لالنقياد ظاهراً وابطناً ،مل يعنوا جمرد التصديق) (.)2
 - 19الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ،ت1389:هـ

قال( :فدل على أن جمرد قول َّل إله إَّل هللا َّل ْينع من التكفري ،بل يقوهلا َنس كثري ويكونون كفارا:

إما لعدم ِ
العلم هبا ،أو ِ
العمل هبا ،أو وجود ما ينافيها ،فالبد مع النطق هبا من أشياء أخر ،أكربها

معرفة معناها والعمل به) (.)3

 - 20الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابز ،ت1420 :هـ

وقد زعم البعض أنه يرى مسألة ترك عمل اْلوارح ابلكلية ،مسألةً خالفية بني أهل السنة ،وهذا زعم

ابطل ،فالشيخ :جيزم أبن العمل ركن يف اإلْيان ،وأن القول أبنه شرط كمال قول املرجئةَّ ،ل قول أهل
السنة ،ويرى أنه َّل يتصور وجود اإلْيان مع ترك مجيع العمل ،وتوىل التحذير من القول املخالف

الذي حيكم إبسالم اترك العمل ابلكلية ،وقرظ وأقر ما فيه التصريح أبن ترك مجيع العمل كفر .وإليك
البيان من مثانية أوجه:

األول :أن الشيخ صرح يف حوار أجرته معه جملة املشكاة أبن مقولة" :العمل شرط كمال" هي مقولة

املرجئة ،وهذا نص احلوار:

(املشكاة :ذكر احلافظ ابن حجر يف الفتح عندما تكلم على مسألة اإلْيان والعمل ،وهل هو داخل

يف املسمى ،ذكر أنه شرط كمال ،قال احلافظ (السلف قالوا .) ....
الشيخ ابن ابزَّ :ل ،هو جزء ،ما هو بشرط ،هو جزء من اإلْيان ،اإلْيان قول وعلم وعقيدة أي

تصديق ،واإلْيان يتكون من القول والعمل والتصديق عند أهل السنة واْلماعة.
املشكاة :هناك من يقول أبنه داخل يف اإلْيان لكنه شرط كمال؟

الشيخَّ :لَّ ،ل ،ما هو بشرط كمال ،جزء ،جزء من اإلْيان .هذا قول املرجئة ،املرجئة يرون اإلْيان
قول وتصديق فقط ،واآلخرون يقولون :املعرفة .وبعضهم يقول :التصديق .وكل هذا غلط.
الصواب عند أهل السنة أن اإلْيان قول وعمل وعقيدة ،كما يف الواسطية ،يزيد ابلطاعة وينقص

ابملعصية.

املشكاة :املقصود ابلعمل جنس العمل؟

الشيخ :من صالة وصوم وغريه .عمل القلب من خوف ورجاء.
املشكاة :يذكرون أنكم مل تعلقوا على هذا يف أول الفتح؟
الشيخ :ما أدري ،تعليقنا قبل أربعني سنة ،قبل أن نذهب إىل املدينة ،وحنن ذهبنا للمدينة يف سنة

 1381هـ ،وسجلنا تصحيحات الفتح أظن يف 1377هـ أو ( 87لعلها  )78أي تقريبا قبل أربعني
سنة .ما أذكر ْيكن مر ومل نفطن له) (.)4

الثاين :أن الشيخ حذر من كتاب (ضبط الضوابط يف اإلْيان ونواقضه) ،واعترب كتابه داعيا ملذهب

اإلرجاء املذموم وأنه َّل يعترب األعمال الظاهرة يف حقيقة اإلْيان.
والكتاب َّ
احملذر منه يرى أن عمل اْلوارح شرط كمال يف اإلْيان ،وأن اتركه ابلكلية مسلم عاص

معرض للوعيد .ولو كان الشيخ يراها مسألة خالفية ملا حذر من كتابه وملا وصفه ابإلرجاء.

الثالث :أن الشيخ أقر ما تعقب به الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل كالم احلافظ ابن حجر ،وذلك

يف كتابه( :التنبيه على املخالفات العقدية يف الفتح) (ص)28
_________

( )1رواه البخاري ( )52ومسلم (.)1599
((( )2معارج القبول)) (.)594 /2

((( )3شرح كشف الشبهات)) مجع حممد بن عبدالرمحن بن قاسم ،ص (.)111
((( )4جملة املشكاة)) اجمللد الثاين ،اْلزء الثاين (ص.)280 ،279 :
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قال املؤلف( :الصواب أن األعمال عند السلف الصاحل قد تكون شرطا يف صحة اإلْيان ،أي أهنا

من حقيقة اإلْيان ،قد ينتفي اإلْيان ابنتفائها كالصالة .وقد تكون شرطا يف كماله الواجب فينقص
اإلْيان ابنتفائها كبقية األعمال اليت تركها فسق ومعصية وليس كفرا ،فهذا التفصيل َّلبد منه لفهم
قول السلف الصاحل وعدم خلطه بقول الوعيدية .مع أن العمل عند أهل السنة واْلماعة ركن من

أركان اإلْيان الثالثة :قول وعمل واعتقاد ،واإلْيان عندهم يزيد وينقص خالفا للخوارج واملعتزلة،
وهللا ويل التوفيق) (.)1

الرابع :أن الشيخ قد أقر ما هو أبلغ من ذلك وأظهر يف نقد كالم ابن حجر وبيان معتقد أهل السنة،
وذلك إبقراره ما كتبه الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف يف كتابه( :التوسط واَّلقتصاد يف أن

الكفر يكون ابلقول أو الفعل أو اَّلعتقاد) ،حيث علق املؤلف يف اهلامش بقوله( :وكالمه هذا عليه

مآخذ أمهها نسبته القول أبن األعمال شرط يف كمال اإلْيان للسلف ،وهو على إطالقه غري صحيح،

بل يف ذلك تفصيل:

فاألعمال املكفرة سواء كانت تركا ،كرتك جنس العمل أو الشهادتني أو الصالة ،أو كانت فعال

كالسجود لصنم أو الذبح لغري هللا ،فهي شرط يف صحة اإلْيان ،وما كان ذنبا دون الكفر فشرط
كمال .وإمنا أوردت كالمه هنا حلُكمه ابلكفر على من فعل فعال يدل على كفره كالسجود لصنم دون
أن يقيده ابَّلعتقاد .على أن هذه العبارة فيها نظر أيضا ،فالسجود لصنم كفر ِبجرده وليس فعال

يدل على الكفر) (.)2

وقد أثىن الشيخ على الكتاب وقال( :فألفيتها رسالة قيمة مفيدة حيسن طبعها ونشرها ليستفيد منها

املسلمون).

اخلامس :أن الشيخ قرظ كتاب (درء الفتنة عن أهل السنة) للشيخ بكر بن عبدهللا أبو زيد حفظه

هللا ،وقد جاء يف الكتاب( :وإايك مث إايك -أيها املسلم -أن تغرت ِبا فاه به بعض الناس من التهوين
بواحد من هذه األسس اخلمسة حلقيقة اإلْيانَّ ،ل سيما ما تلقفوه عن اْلهمية وغالة املرجئة من أن
العمل كمايل يف حقيقة اإلْيان ليس ركنا فيه ،وهذا إعراض عن احملكم من كتاب هللا تعاىل يف حنو
وها ِِبَا ُك ْنـتُ ْم تَـ ْع َملُو َن [األعراف،]43:
ستني موضعا ،مثل قول هللا تعاىلَ :ونُ ُ
ودوا أَ ْن تِْل ُك ُم ا ْْلَنَّةُ أُوِرثْـتُ ُم َ
وحنوها يف السنة كثري ،وخرق إلمجاع الصحابة ومن تبعهم إبحسان) (.)3
واألسس اخلمسة املشار إليها هي أن اإلْيان :اعتقاد ابْلنان ،وقول ابللسان ،وعمل ابألركان ،يزيد

ابلطاعة ،وينقص ابملعصية.

قال الشيخ ابن ابز يف تقريظه( :أما بعد :فقد اطلعت على هذه الرسالة املوسومة بـ (درء الفتنة عن
أهل السنة) من مؤلفات أخينا العالمة الدكتور بكر بن عبدهللا أبو زيد ،فألفيتها رسالة قيمة مفيدة

جديرة ابلنشر والتوزيع .جزى هللا مؤلفها خريا وضاعف مثوبته ونصر به احلق ،إنه جواد كرمي .وصلى
هللا وسلم على رسول هللا وعلى آله وصحبه) (.)4

السادس :أن الشيخ يرى كفر من ترك عمل اْلوارح ابلكلية ،وهذا يعلم من :تصرحيه بكفر اترك

الصالة ،فتارك الصالة وما معها من أعمال اْلوارح َّل شك يف كفره عند الشيخ ،من ابب أوىل.

وليست املسألة راجعة إىل قضية الصالة ،حىت يدعى اخلالف فيها ،بناء على اخلالف املشهور يف
حكم اترك الصالة ،بل مجيع أهل السنة يرون ركنية العمل وضرورة وجوده ليصح اإلْيان ،سواء قالوا

بكفر اترك الصالة أو َنزعوا يف ذلك .يوضحه الوجه:
_________

((( )1التنبيهات على املخالفات العقدية يف فتح الباري)) (ص.)28
((( )2التوسط واَّلقتصاد)) (ص.)71 :
((( )3درء الفتنة عن أهل السنة)) (ص.)34 :
((( )4درء الفتنة عن أهل السنة)) (ص.)11 :

()154/7

ٍ
جبواب ٍ
فصل يف هذه املسألة ،مبيناً الفرق بني ترك آحاد
السابع :أن الشيخ أجاب أحد طالبه
األعمالِ ،
وترك العمل مجلة ،وأن أهل السنة متفقون على أن جنس العمل َّلبد منه لصحة اإلْيان.
قال األخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي حفظه هللا( :وقد سألت شيخنا اإلمام ابن ابز عام
(1415هـ) وكنا يف أحد دروسه عن األعمال :أهي شرط صحة لإلْيان ،أم شرط كمال؟

فقال :من األعمال شرط صحة لإلْيان َّل يصح اإلْيان إَّل هبا كالصالة ،فمن تركها فقد كفر .ومنها
ما هو شرط كمال يصح اإلْيان بدوهنا ،مع عصيان اتركها وإمثه (.)1

فقلت له :من مل يكفر اترك الصالة من السلف ،أيكون العمل عنده شرط كمال؟ أم شرط صحة؟
فقالَّ :ل ،بل العمل عند اْلميع شرط صحة ،إَّل أهنم اختلفوا فيما يصح اإلْيان به منه؛ فقالت

مجاعة :إنه الصالة ،وعليه إمجاع الصحابة كما حكاه عبدهللا بن شقيق .وقال آخرون بغريها .إَّل أن
جنس العمل َّلبد منه لصحة اإلْيان عند السلف مجيعاً .هلذا اإلْيان عندهم :قول وعمل واعتقادَّ ،ل

يصح إَّل هبا جمتمعة) (.)2

الثامن :أن الشيخ ابن ابز سئل ما نصه :من شهد أن َّل إله إَّل هللا واعتقد بقلبه ولكن ترك مجيع
األعمال ،هل يكون مسلماً؟
فأجابَّ( :ل ،ما يكون مسلماً حىت يوحد هللا بعمله ،يوحد هللا خبوفه ورجاءه ،وحمبته ،والصالة،

ويؤمن أن هللا أوجب كذا وحرم كذا .وَّل يتصور ،ما يتصور أن اإلنسان املسلم يؤمن ابهلل يرتك مجيع

األعمال ،هذا التقدير َّل أساس لهَّ .ل ْيكن يتصور أن يقع من أحد .نعم؛ ألن اإلْيان حيفزه إىل
العمل .اإلْيان الصادق) (.)3

تعليق :مع وضوح كالم الشيخ وكثرته يف بيان هذه املسألة ،إَّل أن املخالف أعرض عنه ،وْتسك

بكالمه يف حكاية خالف أهل السنة يف حكم اترك الصالة ،أو اترك املباين األربعة ،وهذا خارج عن
حمل النزاع ،فكالمنا يف ترك العمل الظاهر ابلكليةَّ ،ل يف ترك بعض األعمال.

ومن ذلك استشهادهم حبوار أجرته جملة الفرقان مع الشيخ ،جاء فيه( :س :العلماء الذين قالوا بعدم

كفر من ترك أعمال اْلوارح مع تلفظه ابلشهادتني ووجود أصل اإلْيان القليب هل هم من املرجئة؟
فقال الشيخ :هذا من أهل السنة واْلماعة ،فمن ترك الصيام أو الزكاة أو احلج َّل شك أن ذلك

كبرية عند العلماء ،ولكن على الصواب َّل يكفر كفراً أكرب ،أما اترك الصالة ،فاألرجح أنه كافر كفراً
أكرب إذا تعمد تركها ،وأما اترك الزكاة والصيام واحلج فإنه كفر دون كفر.
السائل :أعمال اْلوارح هل هي شرط كمال أم شرط صحة اإلْيان؟

الشيخ :إن أعمال اْلوارح كالصوم هي من كمال اإلْيان والصدقة والزكاة من كمال اإلْيان وتركها
ضعف يف اإلْيان ،أما الصالة فالصواب أن تركها كفر ،فاإلنسان عندما أييت ابألعمال الصاحلة فإن

ذلك من كمال اإلْيان) انتهى.

قلت :هذا أعلى ما استشهدوا به من كالم الشيخ رمحه هللا يف هذه املسألة ،وَّل معارضة بينه وبني ما
نقلته عنه ،فكالمه هنا عن ترك آحاد العمل ،كالصيام أو الزكاة أو احلج ،أو الصالة ،واخلالف فيها

معترب بني أهل السنة ،ومل يتحدث الشيخ عن ترك مجيع العمل ،وإن كان السائل أراد هذا ،لكن َّل
خيفى أن عبارة( :ترك أعمال اْلوارح) حتتمل الرتك الكلي ،وحتتمل ترك البعض ،والشيخ على كل
تقدير ،أجاب عن ترك البعض.
_________

( )1علق الشيخ صاحل الفوزان حفظه هللا على هذا املوضع قائالً( :لكن جنس العمل هو من حقيقة
اإلْيان ،وليس شرطاً فقط) انظر هامش(( :أقوال ذوي العرفان)) (ص.)146

( )2نقالً عن جريدة الرايض ،عدد ( )12506بتاريخ 1423/7 /13هـ ،وسيأيت اْلواب عن
الشبهة وهي قوهلم :إن املسألة راجعة إىل اخلالف يف تكفري اترك الصالة.

( )3أشرطة ((فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد)) ،إصدار تسجيالت الربدين الشريط رقم ( )2الوجه
الثاين.

()155/7

وأما ما نقلته عنه فهو صريح يف الرتك الكلي ،ويف احلكم على القول املخالف أبنه قول املرجئة ،فال

يَرتك هذا ،ويتمسك ِبا هو خارج عن حمل النزاع ،من يريد احلق وينشده ،واملوفق من وفقه هللا.
 - 21الشيخ حممد َنصر الدين األلباين ،ت1420 :هـ

مقروَن ابلعمل الصاحل؛ ألننا َّل
قال( :إن اإلْيان بدون عمل َّل يفيد؛ فاهلل حينما يذكر اإلْيان يذكره ً

إْياَن بدون عمل صاحل ،إَّل أن نتخيله خياَّل؛ آمن من هنا ،قال :أشهد أَّل إله إَّل هللا وحممد
نتصور ً
رسول هللا ،ومات من هنا .هذا نستطيع أن نتصوره ،لكن إنسان يقولَّ :ل إله إَّل هللا ،حممد رسول

هللا؛ ويعيش دهره مما شاء هللا وَّل يعمل صاحلًا؛ فعدم عمله الصاحل هو دليل أنه يقوهلا بلسانه ،ومل
يدخل اإلْيان إىل قلبه؛ فذكر األعمال الصاحلة بعد اإلْيان ليدل على أن اإلْيان النافع هو الذي

مقروَن ابلعمل الصاحل) (.)1
يكون ً

 - 22الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني ،ت1421 :هـ

وكالمه يف هذه املسألة مستفيض ،ومذهبه واضح بنيَّ ،ل يشتبه على من قرأ كالمه ،وقد سقت منه

اثين عشر موضعا:

( )1قال يف شرح (كشف الشبهات)( :ختم املؤلف هذه الشبهات ِبسألة عظيمة هي :أهنا َّلبد أن
يكون اإلنسان موحدا بقلبه ،وقوله ،وعمله ،فإن كان موحدا بقلبه ،ولكنه مل يوحد بقوله أو بعمله

( )2فإنه غري صادق يف دعواه؛ ألن توحيد القلب يتبعه توحيد القول والعمل؛ لقول النيب صلى هللا
صلَ َح ا ْْلَ م ِ
ِ
س َد ْ
س ِد ُم ْ
صلَ َح ْ
س ُد ُكلمهُ
ت َ
ضغَةً إِ َذا َ
س َد ا ْْلَ َ
ت فَ َ
س ُد ُكلهُ َوإ َذا فَ َ
َ
عليه وسلم(( :أََّل َوإ َّن ِيف ا ْْلَ َ
ِ
ْب)) ( ،)3فإذا وحد هللا كما زعم بقلبه ولكنه مل يوحده بقوله أو فعله؛ فإنه من جنس
أََّل َوه َي الْ َقل ُ
فرعون الذي كان مستيقناً ابحلق عاملاً ،لكنه أصر وعاند وبقي على ما كان عليه من دعوى الربوبية)
(.)4

وسئل :عفا هللا عنك اي شيخ ،ورد عن بعض السلف يف حديث أنه من شهد ابلتوحيد دخل اْلنة أنه

منسوخ أبحاديث الفرائض ،فهل هذا قول صحيح؟

فأجاب( :الصحيح أنه َّل نسخ هبذا ،ولكن ليكن معلوما أن من شهد ابلتوحيد خملصا ،فال ْيكن أن

يدع الفرائض؛ ألن إخالصه حيمله على أن يفعل .كيف تشهد أَّل إله إَّل هللا ،أي َّل معبود حبق إَّل
هللا ،وكيف تقول :أَن أريد بذلك وجه هللا ،مث َّل تعمل العمل الذي يوصلك إىل هللا؟! فهذا َّل ْيكن،
وهلذا كان من حافظ على ترك الصالة ومل يصل أبدا كافر ،فلو قال :أشهد أَّل إله إَّل هللا وأومن

ِبالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ،ولكن َّل أصلي ،نقول :أنت كافرَّ ،ل فرق بينك وبني الذي
الرجل وب ْني ال ُكفر و ِ
الش ْر ِك ْتر ُك
يسجد للصنم؛ وهلذا جاء يف رواية مسلم من حديث جابر(( :بَْني َّ َ َ
َ
الصالةِ))) (.)5
َّ
_________

( )1من ((شرح األدب املفرد)) الشريط السادس ،الوجه األول .وما ورد عن الشيخ من أن العمل
شرط كمالْ ،يكن محله على آحاد األعمال ،كما هو أحد األوجه يف اْلواب على ما نسبه احلافظ

ابن حجر إىل السلف.

( )2انظر كيف سوى الشيخ رمحه هللا بني القول والعمل ،فجعل من وحد بقلبه ومل يوحد بعمله ،كمن
وحد بقلبه ومل يوحد بقوله ،مث جعل القول والعمل اتبعني لتوحيد القلب ،مصدقني له.
( )3رواه البخاري ( )52ومسلم (.)1599

((( )4شرح كشف الشبهات)) ،ضمن ((جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني)) (.)100 /7
( )5لقاءات الباب املفتوح ( ،)470 /2سؤال رقم (.)1124
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( )3وقال يف شرح حديث عتبان بن مالك رضي هللا عنه(( :فَِإ َّن َّ
اَّللَ َح َّرَم َعلَى النا ِر َم ْن قَ َ
ال َّل إِلَهَ
ك وجه َِّ
ِ
ال َّل إِلَهَ إَِّل َّ
إَِّل َّ
اَّللُ)) أي بشرط اإلخالص ،بدليل
((م ْن قَ َ
اَّللُ يَـ ْبـتَ ِغي بِ َذل َ َ ْ َ
اَّلل)) (( :)1قولهَ :
ك وجه َِّ
ِ
اَّلل)) أي :يطلب وجه هللا ،ومن طلب وجها ،فالبد أن يعمل كل ما يف
قوله(( :يَـ ْبـتَ ِغي بِ َذل َ َ ْ َ
وسعه للوصول إليه؛ ألن مبتغي الشيء يسعى يف الوصول إليه ،وعليه فال حنتاج إىل قول الزهري بعد
أن ساق احلديث ،كما يف (صحيح مسلم) حيث قال :مث وجبت بعد ذلك أمور ،وحرمت أمور؛ فال

يغرت مغرت هبذا .فاحلديث واضح الدَّللة على شرطية العمل ملن قال َّل إله إَّل هللا ،حيث قال:
ك وجه َِّ
ِ
اَّلل)) ،وهلذا قال بعض السلف عند قول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :مفتاح
((يَـ ْبـتَ ِغي بِ َذل َ َ ْ َ
اْلنة َّل إله إَّل هللا)) ( :)2لكن من أتى ِبفتاح َّل أسنان له َّل يفتح له) (.)3
( )4وقال( :وترك الصالة كفر خمرج عن امللة إذا تركها اإلنسان ومل يصل ،ألدلة كثرية من الكتاب

والسنة ،وقد حكى بعض أهل العلم إمجاع الصحابة على ذلك ،وَّل شك أن الذي َّل يصلي ليس يف
ٍ
مقتض لفعل الطاعة ،وأعظم الطاعات البدنية الصالة ،فإذا تركها فهو دليل
قلبه إْيان؛ ألن اإلْيان
أنه ليس يف قلبه إْيان ،وإن ادعى أنه مؤمن ،فإن من كان مؤمناً فإنه ِبقتضى هذا اإلْيان يكون قائماً
هبذه الصالة العظيمة) (.)4
ت ال َْمالئِ َكةُ َو َش َف َع
( )5وسئل رمحه هللا :عن قول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :يقول هللا تعاىلَ :ش َف َع ْ
ِ
امحني فَـيـ ْقبِض قَـب َ ِ
ِ
ِج ِم ْنـ َها قَـ ْوًما َملْ يَـ ْع َملُوا
النَّبِيمو َن َو َش َف َع ال ُْم ْؤمنُو َن َوَملْ يَـ ْب َق إَِّل أ َْر َح ُم الر ِ َ َ ُ ْ
ضةً م ْن النا ِر فَـيُ ْخر ُ
َخ ْريا قَ م
ط)) رواه مسلم ( ،)5ما معىن قوله(( :مل يعملوا خريا قط))؟
ً
فأجاب( :معىن قوله(( :مل يعملوا خريا قط)) أهنم ما عملوا أعماَّل صاحلة ،لكن اإلْيان قد وقر يف
قلوهبم ،فإما أن يكون هؤَّلء قد ماتوا قبل التمكن من العمل ،آمنوا مث ماتوا قبل أن يتمكنوا من

العمل ،وحينئذ يصدق عليهم أهنم مل يعملوا خريا قط.

وإما أن يكون هذا احلديث مقيداً ِبثل األحاديث الدالة على أن بعض األعمال الصاحلة تركها كفر
كالصالة مثال ،فإن من مل يصل فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن ابهلل ورسوله ،والكافر َّل تنفعه شفاعة

الشافعني يوم القيامة وهو خالد خملد يف النار أبد اآلبدين والعياذ ابهلل .فاملهم أن هذا احلديث إما أن
يكون يف قوم آمنوا ومل يتمكنوا من العمل فماتوا فور إْياهنم ،فما عملوا خريا قط.

_________

( )1رواه البخاري ( ،)425ومسلم (.)33
( )2عزاه احلافظ يف ((الفتح)) ( )109 /3إىل ابن اسحاق يف ((السرية)) أن النيب صلى هللا عليه

وسلم ملا أرسل العالء بن احلضرمي قال له(( :إذا سئلت عن مفتاح اْلنة فقل مفتاحها َّل إله إَّل

هللا" .قال احلافظ :وروي عن معاذ بن جبل مرفوعا حنوه ،رواه البيهقي يف ((الشعب)) ،وزاد" :ولكن
مفتاح بال أسنان فإن جئت ِبفتاح له أسنان فتح لك وإَّل مل يفتح لك)) .وقال البخاري يف

(صحيحه)( :ابب يف اْلنائز ومن كان آخر كالمه َّل إله إَّل هللا وقيل لوهب بن منبه :أليس َّل إله إَّل

هللا مفتاح اْلنة؟ قال :بلى ولكن ليس مفتاح إَّل له أسنان فإن جئت ِبفتاح له أسنان فتح لك وإَّل مل
يفتح لك) .قال احلافظ :وأما أثر وهب فوصله املصنف يف ((التاريخ)) وأبو نعيم يف ((احللية)).
((( )3القول املفيد شرح كتاب التوحيد)) (.)74 /1

((( )4جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني)) (.)39 /12
( )5رواه مسلم ( )183من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
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وإما أن يكون هذا عاما ولكنه يستثىن منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه َّل بد أن يعمل
كالصالة ،فمن مل يصل فهو كافر َّل تنفعه الشفاعة وَّل خيرج من النار) (.)1
( )6وسئل :كيف التوفيق بني قوله صلى هللا عليه وسلم يف أقوام يدخلون اْلنة ومل يسجدوا هلل
سجدة ،واألحاديث اليت جاءت بكفر اترك الصالة؟

فأجاب( :حيمل قوله صلى هللا عليه وسلم :إهنم يدخلون اْلنة ومل يسجدوا هلل سجدة على أَنس

جيهلون وجوب الصالة ،كما لو كانوا يف بالد بعيدة عن اإلسالم ،أو يف ابدية َّل تسمع عن الصالة
شيئا .وحيمل أيضا على من ماتوا فور إسالمهم دون أن يسجدوا هلل سجدة.
وإمنا قلنا ذلك ألن هذا احلديث الذي ذكرت من األحاديث املتشاهبة ،وأحاديث كفر اترك الصالة

من األحاديث احملكمة البينة ،والواجب على املؤمن يف اَّلستدَّلل ابلقرآن أو السنة أن حيمل املتشابه
على احملكم .واتباع املتشابه واطراح احملكم طريقة من يف قلوهبم زيغ والعياذ ابهلل ،كما قال هللا تعاىل:
ْكت ِ
َّ ِ
ات ه َّن أُم ال ِ
َنزل َعلَي َ ِ
ِ
ْكتَ ِ
ين ِيف
ش ِاهبَا ٌ
ُخ ُر ُمتَ َ
آاي ٌ
اب َوأ َ
ت ُْحم َك َم ٌ ُ
ُه َو الَّذي أ َ ْ
ك ال َ َ
اب م ْنهُ َ
ت فَأَما الذ َ
شابهَ ِم ْنهُ ابْتِغَ ِ ِ ِ
ِِ
اء َأتْ ِويلِ ِه [آل عمران.)2( )]7 :
قُـلُوهب ْم َزيْ ٌغ فَـيَـتَّبِ ُعو َن َما تَ َ َ
اء الْف ْتـنَة َوابْتغَ َ
َ
( )7وسئل :استدل بعض العلماء على عدم كفر اترك الصالة حبديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه
البخاري ومسلم  ...فما قولكم حفظكم هللا تعاىل؟

فأجاب بقوله( :حديث الشفاعة الذي استدل به من َّل يرى كفر اترك الصالة عام خمصوص بال

ريب ،فإنه خمصوص ِبن قال َّل إله إَّل هللا وأتى مكفراً ،مثل أن يقولَّ :ل إله إَّل هللا وهو ينكر حترمي

الراب ،أو فرضية الصالة وحنو ذلك ،مل خيرج من النار بشفاعة وَّل غريها ،فكذلك من قالَّ :ل إله إَّل
هللا ،وترك الصالة ،فإنه َّل خيرج من النار بشفاعة وَّل غريها ،ألنه كافر ،فأي فرق بني من كفر جبحد
فرضية الصالة مع نطقه ابلشهادة ،ومن كفر برتك الصالة مع نطقه ابلشهادة؟!! فكما أن األول َّل

يدخل يف احلديث فكذلك الثاين.
وأيضاً فإن قوله(( :مل يعمل خرياً قط)) عام يدخل فيه من مل يصل؛ ألن الصالة من اخلري ،ولكن هذا
ص ابألدلة الدالة على كفر اترك الصالة ،فيخرج اترك الصالة من عمومه ،كما هو الشأن
العموم ُخ َّ
يف العمومات املخصوصة) (.)3
( )8وسئل رمحه هللا :يوجد قِبَلنا من يقول :اإلْيان اعتقاد ابلقلب ،وتلفظ ابللسان ،وأصل عمل
القلوب ()4

فقال  -وهو غاضب( :-أعوذ ابهلل ،هذا قول املرجئة ،وهو مذهب قدمي معروف) (.)5

( )9وسئل :نرجو توضيح كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث قال( :ولكن ما وقر يف القلب وصدقته
األعمال ،فالعمل ِ
يصدق أن يف القلب إْياَن ،وإذا مل يكن عمل كذب أن يف القلب إْياَن؛ َّلن ما يف
القلب مستلزم للعمل الظاهر ،وانتفاء الالزم يدل على انتفاء امللزوم.

_________

((( )1جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني)) (.)2 /2
( )2لقاءات الباب املفتوح ( )169 /3سؤال رقم ()1258
((( )3جمموع فتاوى الشيخ ابن عثيمني)) ( )71 /12وما بعدها.

( )4مما يؤسف له أن هذه املقالة الفاسدة راجت على بعض طلبة العلم ،حىت ظنوا أن قول السلف:
اإلْيان قول وعمل ،يعنون به اإلْيان الكامل ،وأما أصل اإلْيان املخرج من الكفر فال يشرتط فيه

شيء من عمل اْلوارح ،وهذا َّل شك يف بطالنه من وجوه ،منها :أنه خمالف إلمجاع السلف الذين
قرروا أنه َّل جيزئ التصديق والقول من دون عمل اْلوراح .ومنها :أن هذا نفي للتالزم بني الظاهر

وتصور لوجود عمل القلب مع تصديقه ،دون أن يظهر موجب ذلك وَّلزمه على اْلوارح.
والباطن،
ٌ

((( )5تنبيه اإلخوان إىل حقيقة اإلْيان)) لألخ علي بن عبد العزيز موسى (ص.)69
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فأجاب( :كالم الشيخ ظاهر ،وهو مروي عن احلسن البصري (أن اإلْيان ليس ابلتمين وَّل ابلتحلي
ولكن ما وقر يف القلب وصدقته األعمال) ،وهذا معلوم من قول النيب صلى هللا عليه وعلى آله
صلَ َح ا ْْلَ م ِ
ِ
س ُد ُكلمهُ أََّل
س َد ْ
س ِد ُم ْ
صلَ َح ْ
ت َ
ضغَةً إِذَا َ
س َد ا ْْلَ َ
ت فَ َ
س ُد ُكلهُ َوإذَا فَ َ
َ
وسلم(( :أََّل َوإ َّن ِيف ا ْْلَ َ
َو ِه َي الْ َقلْب)) ( ،)1فمعلوم أن القلب إذا كان فيه إْيان ،فال بد أن تظهر مقتضياته على اْلوارح)
(.)2
( )10وسئل :شخص قال َّل إله إَّل هللا خملصاً من قلبه مصدقاً بقلبه مستسلماً منقاداً لكنه مل يعمل

جبوارحه خرياً قط مع إمكان العمل هل هو داخل يف املشيئة أم كافر؟

فأجاب :أقول واحلمد هلل رب العاملني( :إذا كان َّل يصلي فهو كافر ،ولو قال َّل إله إَّل هللا .لو كان

صادقاً بقول َّل إله إَّل هللا خملصاً هبا وهللا لن يرتك الصالة ،ألن الصالة صلة بني اإلنسان وبني هللا

فقد جاء يف األدلة من القرآن والسنة والنظر الصحيح وإمجاع الصحابة كما حكاه غري واحد على أن

اترك الصالة كافر خملد يف َنر جهنم وليس داخالً حتت املشيئة.

وحنن إذا قلنا بذلك مل نقله عن فراغ وحنن إذا قلنا بذلك فإمنا قلناه ألنه من مدلوَّلت كالم هللا وكالم
رسوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة اليت ُحكي إمجاعهم عليها .قال عبدهللا بن

شقيق :كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم َّل يرون شيئاً من األعمال تركه كفر
إَّل الصالة .ونقل إمجاع الصحابة على كفر اترك الصالة احلافظ ابن راهويه وهو إمام مشهور.

أما سائر األعمال إذا تركها اإلنسان كان حتت املشيئة يعين لو مل يزك مثالً فهذا حتت املشيئة؛ ألن
((مثَّ يَـ َرى َسبِيلَهُ إِما إِ َىل ا ْْلَن َِّة َوإِما إِ َىل
النيب صلى هللا عليه وسلم ملا ذكر عقوبة مانع الزكاة قالُ :
النا ِر)) ( )3ومعلوم أنه لو كان كافراً مل يكن له سبيل إىل اْلنة .والصيام واحلج كذلك من تركها مل
يكفر ،وهو حتت املشيئة ولكنه يكون أفسق عباد هللا) (.)4
قلت :أتمل قوله( :لو كان صادقاً بقول َّل إله إَّل هللا خملصاً هبا وهللا لن يرتك الصالة) ففيه تقرير

للتالزم بني الظاهر والباطن ،ورد على من توهم حصول اإلْيان يف القلب مع ختلف العمل الظاهر
مجلة .وهلذا ملا استقر هذا الوهم صاروا يفرتضون مسائل َّل ْيكن وقوعها ،كقوهلم هنا :شخص قال

َّل إله إَّل هللا خملصاً من قلبه مصدقاً بقلبه مستسلماً منقاداً لكنه مل يعمل جبوارحه خرياً قط مع إمكان
العمل! ومعلوم أن القلب لو استسلم وانقادَّ ،لنقادت اْلوارح وَّلبد ،فمن جهة عدم إدراك التالزم

بني الظاهر والباطن ،غلط غالطون ،كما قال شيخ اإلسالم.

( )11وسئل :كيف نفهم حديث أيب سعيد اخلدري عند مسلم وفيه(( :فَـي ْخ ِرج َّ ِ
اَّللُ م ْنـ َها قَـ ْوًما َملْ
ُ ُ
يَـ ْع َملُوا َخ ْريا قَ م
ط)) ()5؟
ً
فأجاب( :نفهم هذا أنه عام وأن أدلة كفر اترك الصالة خاصة ،ومعلوم عند العلماء أن العام َّل

خيصص ( )6خباص ،ألن هذا احلديث مل يقل :مل يصل ،حىت نقول :إنه معارض للنصوص الدالة على
كفر اترك الصالة ،بل قال(( :مل يعمل خريا قط)) فلم ينص على الصالة بل عمم ،ونصوص كفر
اترك الصالة خاصة فتخص ِبا خصصت به) (.)7

_________

( )1رواه البخاري ( )52ومسلم (.)1599
( )2األسئلة القطرية ،لقاء هاتفي ،نظمته إدارة الدعوة بوزارة األوقاف القطرية.
( )3رواه مسلم (.)987
( )4األسئلة القطرية.

( )5رواه مسلم ( )183من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
يعارض ،أو أن (َّل) زائدة.
( )6لعلهَّ :ل َ
( )7األسئلة القطرية.
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( )12وسئل :يقول البعض :إذا ترك عمل اْلوارح ابلكلية خرج من اإلْيان ولكن َّل يقتضي عدم
انتفاعه أبصل اإلْيان والشهادتني ،بل ينتفع هبما ،كمن أراد احلج ومل يشهد عرفة وهو ركن فإنه ينتفع
ابألركان األخرى )1( ،فما قول فضيلتكم يف ذلك؟

فأجاب( :نقول هذا ليس بصواب ،إنه لن ينتفع إبْيانه مع ترك الصالة اليت دلت النصوص على كفر
اتركها ،وكذلك لو ترك الوقوف بعرفة ،ما صح حجه كما دل على ذلك سنة النيب صلى هللا عليه

وعلى آله وسلم ،أما من أدرك عرفة قبل الفجر يوم النحر فقد أدرك ،ومن َّل فال ،حىت لو جاء بعد
ذلك ابلرمي واملبيت يف مىن والطواف والسعي مل يكن حج) (.)2

تعليق:

املتأمل يف كالم الشيخ يرى أنه يسري على منوال واحد ،هو تقرير أن عمل اْلوارح من اإلْيان ،وأن

اتركه ابلكلية كافر ،وأنه لو وجد إْيان القلب فالبد أن يظهر مقتضاه على اْلوارح ،وأن حديثَ (( :ملْ
يَـ ْع َملُوا َخ ْريا قَ م
ط))  -وهو أقوى دليل للقائلني إبسالم اترك العمل الظاهر -حديث عام ،خمصص
ً
أبدلة تكفري اترك الصالة ،أو حممول على حالة من مل يتمكن من العمل.
وهبذا يتضح جليا أنه َّل خالف بني الشيخ وبني أهل العلم الذين حذروا من الكتب الداعية لإلرجاء

يف هذا العصر .غاية األمر أن الشيخ أعرض عن تعبري( :جنس العمل) وقال حني سئل( :اترك جنس

العمل كافر .اترك آحاد العمل ليس بكافر ،ما رأيكم يف ذلك؟) قال( :من قال هذه القاعدة؟! من

قائلها؟! هل قاهلا حممد رسول هللا؟! كالم َّل معىن له .نقول :من كفره هللا ورسوله فهو كافر ،ومن مل
يكفره هللا ورسوله فليس بكافر هذا الصواب .أما جنس العمل أو نوع العمل أو آحاد العمل فهذا

كله طنطنة َّل فائدة منها) (.)3
وهذا إعراض عن املصطلح ،مع املوافقة على املضمون كما سبق ،وهو اجتهاد من الشيخ لفض

النزاع وتقليل اخلالف ،فإنه قد دعي يف هذا اللقاء ليحسم هذه املسألة ،وأُخرب أن اخلالف دائر

حوهلا ،فرأى املصلحة يف صرف املتنازعني عن األلفاظ اجململة ،واَّلعتماد على املناطات الواضحة

اليت ْيكن الركون إليها ،فتارك العمل ابلكلية ،حيكم بكفره ألنه اترك للصالة ،وهذا جممع عليه بني
الصحابة كما أكد الشيخ ،فال جمال للخروج عن إمجاعهم ،مع تقرير أنه َّل ْيكن أن يوجد اإلْيان يف

القلب مع ترك عمل اْلوارح.

وأيضا :فإن السؤال الذي عُرض على الشيخ ،ينم عن جهل ،وفتنة ابملصطلح ،فقول السائل( :اترك
جنس العمل كافر) ،يقال فيه :عمل ماذا؟! عمل القلب أم عمل اْلوارح أم كالمها؟! وقوله( :اترك
آحاد العمل ليس بكافر) ،يقال فيه :أي عمل تريد؟ الصالة؟ أم الزكاة؟ أم بر الوالدين؟ أم عمل

القلب كاخلوف واحملبة؟

فال شك أن هذا السؤال طنطنة ،بل عي وجهل.
وهلل دره ،فقد حدث بعده أن اختلف املختلفون يف املراد جبنس العمل ،فمنهم من قال :املراد به ترك
العمل الظاهر كله ،ومنهم من قال :بل املراد ترك جنس كل عمل ،أي ترك جنس الصالة ،وجنس

الزكاة ،وجنس بر الوالدين! وَّل أحسب سنيا يقول هذا ،لكنه من تشنيع املخالف على املخالف.

على أنه قد ورد التعبري بـ (جنس العمل) و (جنس التصديق) يف كالم شيخ اإلسالم رمحه هللا تعاىل،
لكنه حمفوف بسياق وسباق يزيل عنه اللبس ،وقد قدمت يف أول هذه املسألة أين أعرضت عن
استعمال هذا املصطلح ،وآثرت التعبري ِبا َّل لبس فيه ،من حنو قولنا :اترك عمل اْلوارح كلِه ،أو

ابلكلية.

 - 23الشيخ بكر بن عبدهللا أبو زيد ،رمحه هللا:
قال يف كتابه( :درء الفتنة عن أهل السنة)( :وإايك مث إايك -أيها املسلم -أن تغرت ِبا فاه به بعض

الناس من التهوين بواحد من هذه األسس اخلمسة حلقيقة اإلْيانَّ ،ل سيما ما تلقفوه عن اْلهمية

وغالة املرجئة من أن العمل كمايل يف حقيقة اإلْيان ليس ركنا فيه ،وهذا إعراض عن احملكم من كتاب
وها ِِبَا ُك ْنـتُ ْم تَـ ْع َملُو َن
هللا تعاىل يف حنو ستني موضعا ،مثل قول هللا تعاىلَ :ونُ ُ
ودوا أَ ْن تِْل ُك ُم ا ْْلَنَّةُ أُوِرثْـتُ ُم َ

[األعراف ،]43 :وحنوها يف السنة كثري ،وخرق إلمجاع الصحابة ومن تبعهم إبحسان) (.)4

واألسس اخلمسة املشار إليها هي أن اإلْيان :اعتقاد ابْلنان ،وقول ابللسان ،وعمل ابألركان ،يزيد
ابلطاعة ،وينقص ابملعصية.

وشارك الشيخ حفظه هللا مع اللجنة الدائمة يف التحذير من الكتب الداعية إىل اإلرجاء ،والزاعمة أبن

العمل شرط كمال ،وأن اتركه ابلكلية مسلم .اإلْيان عند السلف وعالقته ابلعمل وكشف شبهات
املعاصرين حملمد بن حممود آل خضري  -بتصرف 1 /2 -
_________

( )1هذه الشبهة أو التأصيل الباطل ،مما أورده صاحب كتاب(( :حقيقة اإلْيان بني غلو اخلوارج
وتفريط املرجئة)) ،وقد حذرت منه اللجنة الدائمة ،انظر نص بيان اللجنة يف امللحق رقم (.)3

( )2األسئلة القطرية.
( )3األسئلة القطرية.
((( )4درء الفتنة عن أهل السنة)) (ص.)34
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املطلب األول :التعريف اللغوي
الصاد واحلاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته ،ومن ذلك الصاحب ،واْلمع:
الصحب؛ ومن الباب :أصحب فالن :إذا انقاد ،وكل شيء َّلئم شيئاً فقد استصحبه (.)1
ويقال صحبه يصحبه صحبة ابلضم ،وصحابة ابلفتح ،وصاحبه:

عاشره ،والصاحب :املعاشر ،واْلمع :أصحاب ،والصحابة ابلفتح :األصحاب ()2؛ ويقال:

استصحبه :أي دعاه إىل الصحبة وَّلزمه ()3؛ وأصحب البعري والدابة :أي :انقادا ،وأصحبت الناقة:
أي :انقادت واسرتسلت وتبعت صاحبها (.)4

(وَّل خالف بني أهل اللغة يف أن القول (صحايب) مشتق من الصحبة ،وأنه ليس مشتقاً من قدر منها

خمصوص ،بل هو جار على من صحب غريه قليالً أو كثرياً ،كما أن القول :مكلم ،وخماطب ،وضارب
مشتق من املكاملة ،واملخاطبة ،والضرب ،وجار على كل من وقع منه ذلك قليالً أو كثرياً؛ وكذلك

مجيع األمساء املشتقة من األفعال ،وكذلك يقال :صحبت فالَنً حوَّلً ودهراً وسنةً وشهراً ويوماً
وساعةً ،فيوقع اسم املصاحبة بقليل ما يقع منها وكثريه ،وذلك يوجب يف حكم اللغة إجراء هذا على

من صحب النيب صلى هللا عليه وسلم ولو ساعة من هنار ،هذا هو األصل يف اشتقاق اَّلسم) (.)5

وهذا يعين أن الصحبة يف اللغة َّل يشرتط يف إطالقها أن تكون املالزمة بني الشيئني طويلة ،بل يصح

إطالقها على كل من صحب غريه مهما كان مقدار الصحبة ،لذلك قال السخاوي( :الصحايب لغة:
يقع على من صحب أقل ما يطلق عليه اسم صحبة فضالً عمن طالت صحبته وكثرت جمالسته)

( .)6عدالة الصحابة رضي هللا عنهم عند املسلمني حملمد حممود لطيف الفهداوي – ص23 :
_________

( )1ينظر(( :مقاييس اللغة)) َّلبن فارس( ،مادة صحب) ((( ،)335 /3خمتار الصحاح)) للرازي
(مادة صحب) (ص.)356 :

( )2ينظر(( :لسان العرب)) َّلبن منظور (مادة صحب) (.)519 /1
( )3ترتيب ((القاموس احمليط)) للطاهر الزاوي (.)798 /2

( )4ينظر(( :لسان العرب)) (مادة صحب) ((( ،)521 /1النهاية)) َّلبن األثري (.)11 /3
((( )5الكفاية)) للخطيب (ص ،)100 :وينظر(( :فتح املغيث)) للسخاوي (.)80 - 79 /3
((( )6فتح املغيث)) للسخاوي (.)79 /3
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املطلب الثاين :التعريف اَّلصطالحي

قال ابن حجر :وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحايب من لقي النيب صلى هللا عليه وسلم مؤمناً
به ،ومات على اإلسالم؛ فيدخل فيمن لقيه من طالت جمالسته له أو قصرت ،ومن روى عنه أو مل
يرو ،ومن غزا معه أو مل يغز ،ومن رآه رؤية ولو مل جيالسه ،ومن مل يره لعارض كالعمى.

وخيرج بقيد اإلْيان من لقيه كافراً ولو أسلم بعد ذلك إذا مل جيتمع به مرة أخرى .وقولنا( :به) خيرج

من لقيه مؤمناً بغريه ،كمن لقيه من مؤمين أهل الكتاب قبل البعثة .وهل يدخل من لقيه منهم وآمن
أبنه سيبعث أو َّل يدخل؟ حمل احتمال .ومن هؤَّلء حبريا الراهب ونظراؤه.

ويدخل يف قولنا( :مؤمناً به) كل مكلف من اْلن واإلنس؛ فحينئذ يتعني ذكر من حفظ ذكره من اْلن
الذين آمنوا به ابلشرط املذكور ،وأما إنكار ابن األثري على أيب موسى خترجيه لبعض اْلن الذين عرفوا
يف كتاب الصحابة ( )1فليس ِبنكر ملا ذكرته .وقد قال ابن حزم يف كتاب األقضية من (احمللى) :من
ادعى اإلمجاع فقد كذب على األمة؛ فإن هللا تعاىل قد أعلمنا أن نفرا من اْلن آمنوا ومسعوا القرآن

من النيب صلى هللا عليه وسلم؛ فهم صحابة فضالء؛ فمن أين للمدعي إمجاع أولئك؟ ( )2وهذا

الذي ذكره يف مسألة اإلمجاع َّل نوافقه عليه؛ وإمنا أردت نقل كالمه يف كوهنم صحابة .وهل تدخل
املالئكة؟ حمل نظر؛ قد قال بعضهم :إن ذلك ينبين على أنه هل كان مبعواث إليهم أو َّل؟ وقد نقل

اإلمام فخر الدين يف

(أسرار التنزيل) اإلمجاع على أنه صلى هللا عليه وسلم مل يكن مرسال إىل املالئكة .ونوزع يف هذا
النقل؛ بل رجح الشيخ تقي الدين السبكي أنه كان مرسالً إليهم .واحتج أبشياء يطول شرحها .ويف
صحة بناء هذه املسألة على هذا األصل نظر َّل خيفى.

_________

( ))]11042[ )1انظر(( :أسد الغابة)) (.)318 - 317 /2
( ))]11043[ )2انظر(( :احمللى)) (.)365 /9
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وخرج بقولنا( :ومات على اإلسالم) من لقيه مؤمنا به مث ارتد ،ومات على ردته والعياذ ابهلل .وقد
وجد من ذلك عدد يسري؛ كعبيد هللا بن جحش الذي كان زوج أم حبيبة؛ فإنه أسلم معها ،وهاجر إىل

احلبشة ،فتنصر هو ومات على نصرانيته ( .)1وكعبد هللا بن خطل الذي قتل وهو متعلق أبستار
الكعبة ( ،)2وكربيعة بن أمية بن خلف ( )3على ما سأشرح خربه يف ترمجته يف القسم الرابع من

حرف الراء .ويدخل فيه من ارتد وعاد إىل اإلسالم قبل أن ْيوت ،سواء اجتمع به صلى هللا عليه
وسلم مرة أخرى أم َّل؛ وهذا هو الصحيح املعتمد .والشق األول َّل خالف يف دخوله وأبدى بعضهم
يف الشق الثاين احتماَّل؛ وهو مردود إلطباق أهل احلديث على عد األشعث بن قيس يف الصحابة،

وعلى ختريج أحاديثه يف الصحاح واملسانيد؛ وهو ممن ارتد مث عاد إىل اإلسالم يف خالفة أيب بكر

( .)4وهذا التعريف مبين على األصح املختار عند احملققني؛ كالبخاري ،وشيخه أمحد بن حنبل ،ومن
تبعهما؛ ووراء ذلك أقوال أخرى شاذة :كقول من قالَّ :ل يعد صحابيا إَّل من وصف أبحد أوصاف

أربعة :من طالت جمالسته ،أو حفظت روايته ،أو ضبط أنه غزا معه ،أو استشهد بني يديه؛ وكذا من
اشرتط يف صحة الصحبة بلوغ احللم ،أو اجملالسة ولو قصرت .وأطلق مجاعة أن من رأى النيب صلى
هللا عليه وسلم فهو صحايب .وهو حممول على من بلغ سن التمييز؛ إذ من مل ْييز َّل تصح نسبة

الرؤية إليه .نعم يصدق إن النيب صلى هللا عليه وسلم رآه فيكون صحابيا من هذه احليثية ،ومن حيث

الرواية يكون اتبعيا؛ وهل يدخل من رآه ميتا قبل أن يدفن كما وقع ذلك أليب ذؤيب اهلذيل الشاعر؟

( )5إن صح حمل نظر .والراجح عدم الدخول .اإلصابة يف معرفة الصحابة 7 /1
_________

( ))]11044[ )1احلديث رواه أبو داود ( ،)2107وأمحد ( ،)27448( )427 /6واحلاكم (/2
 .)198بلفظ( :عن عروة عن أم حبيبة أهنا كانت حتت عبيد هللا بن جحش فمات أبرض احلبشة
فزوجها النجاشى النىب -صلى هللا عليه وسلم -وأمهرها عنه أربعة آَّلف وبعث هبا إىل رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -مع شرحبيل ابن حسنة) .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال احلاكم :هذا
حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،واحتج به ابن حزم يف ((احمللى))

( ،)244 /8وصحح إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )616كما أشار إىل
ذلك يف املقدمة.

( ))]11045[ )2احلديث رواه البخاري ( ،)1846ومسلم ( .)1357بلفظ( :أن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه املغفر ،فلما نزعه جاء رجل فقال :إن ابن خطل
متعلق أبستار الكعبة ،فقال :اقتلوه) من حديث أنس رضي هللا عنه.

( ))]11046[ )3انظر(( :تعجيل املنفعة)) (ص(( ،)309 :أسد الغابة)) ((( ،)209 /20جتريد
أمساء الصحابة)) ((( ،)178 /1طبقات ابن سعد)) ((( ،)67 /9( ،)266 /8( ،)282 /3البداية

والنهاية)) (.)171 /5

( ))]11047[ )4رواه ابن زجنويه يف ((األموال)) (ص ،)363 :وابن سالم اهلروي يف ((ص:
األموال)) ( .)273بلفظ :ارتد األشعث بن قيس يف أَنس من كندة ،فحوصر ،فأخذ األمان لسبعني
منهم ،ومل أيخذ لنفسه ،فأتى به أبو بكر ،فقال (إَن قاتلوكَّ ،ل أمان لك ،فقالْ :تن علي وأسلم؟

قال :ففعل ،فزوجه أخته) .من حديث إبراهيم النخعي.
( ))]11048[ )5انظر(( :أسد الغابة)) ( ،)109 /6و ((اَّلستيعاب)) (.)1648 /4
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املبحث الثاين :طرق إثبات الصحبة
• النوع األول :القرآن الكرمي.
• النوع الثاين :اخلرب املتواتر.

• النوع الثالث :اخلرب املشهور.
• النوع الرابع :اخلرب اآلحاد :ويدخل حتته أربع طرق.
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النوع األول :القرآن الكرمي
َّ ِ
ين َك َف ُرواْ َاثِين اثْـنَ ْ ِ
ني إِ ْذ ُمهَا يف الْغَا ِر إِ ْذ
نص ُروهُ فَـ َق ْد نَ َ
وذلك مثل قوله تعاىل :إَِّلَّ تَ ُ
ص َرهُ هللاُ إِ ْذ أَ ْخ َر َجهُ الذ َ
َ
ول لِص ِ
احبِ ِه َّلَ َحتْ َز ْن إِ َّن هللاَ َم َعنَا [ ...التوبة ]40 :اآلية.
يَـ ُق ُ َ
فهذا النص يثبت صحبة سيدَن أيب بكر الصديق  -رضي هللا عنه  -حيث استقر اإلمجاع على أن
املعين ابلصاحب يف هذه اآلية هو أبو بكر ،كما ذكر ذلك اإلمام الرازي يف تفسريه ( ،)1ولذلك قال
العلماء :من أنكر صحبة أيب بكر فقد كفر ،إلنكاره كالم هللا تعاىل ،وليس ذلك لسائر الصحابة،

ذكر ذلك أبو حيان يف (البحر احمليط) ( ،)2والطويف يف (اإلكسري) (.)3
_________

((( )1التفسري الكبري)) (ص.)1274 :
((( )2البحر احمليط)) (.)34 /5
((( )3اإلكسري يف علم التفسري)) (ل  99أ).
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النوع الثاين :اخلرب املتواتر
وذلك كما يف صحبة العشرة املبشرين ابْلنة ،فقد تواترت األخبار بثبوت صحبتهم لرسول هللا صلى
هللا عليه وسلم.

وهم الذين ورد ذكرهم يف احلديث الذي أخرجه الرتمذي عن عبد الرمحن بن محيد عن أبيه عن عبد
الرمحن بن عوف قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أبو بكر يف اْلنة ،وعمر يف اْلنة،

وعثمان يف اْلنة ،وعلي يف اْلنة ،وطلحة يف اْلنة ،والزبري يف اْلنة ،وعبد الرمحن بن عوف يف اْلنة،
وسعد بن أيب وقاص ،يف اْلنة ،وسعيد بن زيد يف اْلنة ،وأبو عبيدة بن اْلراح يف اْلنة)) (.)1
ومثلهم يف ثبوت صحبتهم ،كبار أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أمثال عبادة بن

الصامت ،الذي حضر بيعة العقبة األوىل والثانية رضي هللا عنه.

_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)3747وأمحد ( ،)1675( )193 /1والنسائي يف ((السنن الكربى)) (/5

 ،)8194( )56وابن حبان ( .)7002( )463 /15واحلديث حسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة

املصابيح)) ( )436 /5كما أشار لذلك يف املقدمة ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند
( ،)136 /3وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

()166/7

النوع الثالث :اخلرب املشهور
كما يف صحبة عكاشة بن حمصن ،وضمام بن ثعلبة ،وأيب هريرة ،وعبد هللا بن عمر ،وأيب سعيد
اخلدري ،وأيب موسى األشعري ،فهؤَّلء ومن على شاكلتهمَّ ،ل يكاد يراتب مسلم يف ثبوت صحبتهم

للرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم وْتتعهم ابإلْيان به ،واألخذ عنه ،واَّلستضاءة بنوره (.)1
_________
( )1انظر(( :دراسات اترخيية)) (ص.)39 :
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النوع الرابع :اخلرب اآلحاد :ويدخل حتته أربع طرق

أ -رواية أحد عن النيب صلى هللا عليه وسلم بطريق الرؤية أو السماع ،مع معاصرته للنيب صلى هللا
عليه وسلم ،كأن يقول أحد التابعني :أخربين فالن أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول ،أو رأيت
النيب صلى هللا عليه وسلم يفعل كذا ،كقول الزهري فيما رواه البخاري يف فتح مكة من صحيحه:

أخربين سنني أبو مجيلة ،وحنن مع ابن املسيب قال( :وزعم أبو مجيلة أنه أدرك النيب صلى هللا عليه
وسلم وخرج معه عام الفتح) (.)1

فإن ذلك طريق من طرق إثبات صحبة ذلك الراوي ،كما يدل على ذلك كالم ابن كثري يف كتابه

(الباعث احلثيث) حيث قال وهو يبني طرق إثبات الصحبة:
واترة بروايته عن النيب صلى هللا عليه وسلم مساعاً ،أو مشاهدة مع املعاصرة ( ،)2وكالم السخاوي

كما يف (فتح املغيث) (.)3

ب -إخبار الصحايب عن نفسه أنه صحايب:
وقد افرتق العلماء إزاء هذا الطريق إىل أربعة مذاهب:

املذهب األول:

أنه يقبل قوله :إين صحايب مطلقاً من غري شرط ،وجرى على ذلك ابن عبد الرب فيما نقله عنه

السخاوي يف (فتح املغيث) حيث قال( :إن ابن عبد الرب قد جزم ابلقبول من غري شرط ،بناء على

أن الظاهر سالمته من اْلرح ،وقوي ذلك بتصرف أئمة احلديث يف خترجيهم أحاديث هذا الضرب يف

مسانيدهم) (.)4

املذهب الثاين:

أنه يقبل قوله بشرطني:

األول :أن يكون ذلك بعد ثبوت عدالته.
الثاين :أن يكون بعد ثبوت معاصرته للنيب صلى هللا عليه وسلم.
وممن ذهب إىل ذلك وجزم بقبول قوله :مجهور علماء األصول واحلديث.

ومنهم :ابن النجار حيث قال يف (شرح الكوكب املنري):

(فلو قال معاصر عدل :أَن صحايب ،قبل عند أصحابنا واْلمهور) (.)5

وابن اللحام حيث قال يف (املختصر):

(فلو قال معاصر عدل :أَن صحايب ،قبل عند األكثر) (.)6
وأبو احلسني البصري املعتزيل ،كما يف كتابه (املعتمد) (.)7

واإلمام السبكي كما يف (مجع اْلوامع) (.)8

واإلمام العراقي كما يف (ألفيته) ( ،)9واحلافظ ابن حجر كما يف (اإلصابة) ( ،)10واإلمام السخاوي

كما يف (فتح املغيث) ( ،)11واإلمام ابن الصالح كما يف (مقدمته) ( ،)12والنووي كما يف (تقريبه)
( ،)13وزكراي األنصاري كما يف (فتح الباقي) ( ،)14وممن ذهب إىل ذلك اإلمام الباقالين كما نقل
ذلك عنه السبكي والشوكاين ( ،)15غري أنه اشرتط صحة ثبوت صحبته بقوله إين صحايب أن َّل

يروى عن غريه ما يعارض صحبته – كما نقل ذلك عنه الشوكاين يف (إرشاد الفحول) (.)16

والعلة يف صحة قبول إخباره عن نفسه أنه صحايب ،ألنه لو أخرب عن النيب صلى هللا عليه وسلم قبلنا

روايته عنه ،فألن نقبل خربه عن نفسه أبنه صحايب من ابب أوىل.
وقد أشار إىل هذا التعليل ابن النجار حيث قال:
(إنه قول ثقة مقبول القول ،فقبل يف ذلك كروايته) (.)17

واملعاصرة اليت اشرتطوها يف إثبات الصحبة هي:
_________

( )1رواه البخاري (.)4301

((( )2الباعث احلثيث)) (ص.)190 :
( )3انظر(( :فتح املغيث)) (.)106 /3
( )4انظر(( :فتح املغيث)) (.)107 /3

((( )5شرح الكوكب املنري)) (.)479 /2
((( )6املختصر)) (ص.)89 :

( )7انظر(( :املعتمد)) (.)667 /2
( )8انظر(( :مجع اْلوامع)) (.)167 /2

( )9انظر(( :شرح األلفية)) للعراقي (.)11 /3
( )10انظر(( :اإلصابة)) (.)8 /1
( )11انظر(( :فتح املغيث)) (.)105 /3

( )12انظر(( :مقدمة ابن الصالح)) (ص.)146 :
( )13انظر(( :التقريب)) (.)213 /2

( )14انظر(( :فتح الباقي)) (.)12 /3
( )15انظر(( :مجع اْلوامع)) ((( ،)167 /2إرشاد الفحول)) (ص.)71 :
( )16انظر(( :إرشاد الفحول)) (ص.)71 :
((( )17شرح الكوكب املنري)) (.)479 /2
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املعاصرة املمكنة شرعاً ،وإمنا تكون املعاصرة للنيب صلى هللا عليه وسلم ممكنة شرعاً ،إذا ادعى

الصحبة يف حدود مائة وعشر سنني من هجرة النيب صلى هللا عليه وسلم من مكة املكرمة إىل املدينة

املنورة  -كما ذكر ذلك احلافظ ابن حجر يف كتابه (اإلصابة) ( ،- )1وذلك ملا صح عن النيب صلى
هللا عليه وسلم أنه قال يف آخر حياته ألصحابه:

((أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مائة سنة منها َّل يبقى ممن هو على ظهر األرض أحد)) (.)2

ويف حديث جابر رضي هللا عنه عند مسلم :أن ذلك كان قبل موته صلى هللا عليه وسلم بشهر.

ولفظه :مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول -قبل أن ْيوت بشهر(( :-تسألوين عن الساعة ،وإمنا
علمها عند هللا ،وأقسم ابهلل ما على األرض من نفس منفوسة أتيت عليها مائة سنة)) (.)3

زاد يف رواية(( :وهي حية يومئذ)) (.)4
ومن هنا يتبني:

أن من ادعى الصحبة ،وكانت املعاصرة غري ممكنة ،فإنه َّل يقبل قوله ،ويعترب يف ذلك من الكاذبني.

وذلك مثل:

جعفر بن نسطور الرومي ،الذي ادعى الصحبة بعد ثالمثائة سنة من اهلجرة ،وسرابتك اهلندي ،الذي

ادعى الصحبة بعد مخسمائة وتسع ،ورتن اهلندي الذي ادعى الصحبة بعد ستمائة واثنتني وثالثني
سنة من اهلجرة ،وجبري بن احلارث ،الذي ادعى الصحبة بعد سبعمائة وثالث ومخسني سنة من

اهلجرة ،وغريهم من الدجالني أمثاهلم (.)5
املذهب الثالث:

عدم قبول قوله إين صحايب ،وجرى على هذا القول ابن القطان فقد نقل الشوكاين أنه يروى عنه ما

يدل على اْلزم بعدم القبول فقال:

(ومن يدع الصحبة َّل يقبل منه حىت نعلم صحبته ،وإذا علمناها فما رواه فهو على السماع حىت نعلم

غريه) (.)6

وبه قال أبو عبد هللا الصيمري من احلنفية – كما ذكره ابن النجار يف (شرح الكوكب املنري) (.)7
واإلمام البلقيين حيث قال يف (حماسن اَّلصطالح):

(ولو جاء إنسان إىل اتبعي وقال له :رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفعل كذا ،مل يسغ لذلك

التابعي أن يروي ذلك احلديث على أنه صحايب ِبجرد قوله ،وَّل أن يقول :حدثين بعض أصحاب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،حىت يظهر أمره يف الدين ،ومن ادعى تسويغ ذلك فليس بصحيح،
ولكن يسوغ أن يقول :قال فالن :رأيت  ..إخل ،ومل يظهر يل صحبته) (.)8

وإىل هذا املذهب مال الطويف ،كما يف (البلبل) ( )9و (شرح خمتصر الروضة) (.)10
وعللوا ذلك:

أنه متهم أبنه يدعي رتبة عالية يثبتها لنفسه ،وهي:

منصب الصحابة ،واإلنسان جمبول على طلبها قصداً للشرف ،وإىل هذا التعليل ذهب الطويف وابن
عبد الشكور وابن نظام الدين وابن اهلمام وأمري ابدشاه البخاري وابن احلاجب واآلمدي (.)11
وما قاله أصحاب املذهب الثاين من أن قبول قوله يف إثبات الصحبة لنفسه يتوقف على ثبوت

عدالته ،قد رده املانعون أبنه يلزم عليه الدور (.)12
وبيان ذلك:

_________

( )1انظر(( :اإلصابة)) (.)550 /1
( )2رواه البخاري ( ،)601ومسلم ( .)2537من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
( )3رواه مسلم ( .)2538من حديث جابر رضي هللا عنه.
( )4رواه مسلم ( .)2538من حديث جابر رضي هللا عنه.
( )5انظر(( :اإلصابة)) ((( ،)279 /3( ،)551 /1حماضرات يف علوم احلديث)) (- 138 /1

(( ،)139دراسات اترخيية)) (ص.)46 :

((( )6إرشاد الفحول)) (ص ،)71 :وانظر(( :فتح املغيث)) (.)98 /3
( )7انظر(( :شرح الكوكب املنري)) (.)479 /2
((( )8حماسن اَّلصطالح)) (ص.)427 :
( )9انظر(( :البلبل)) (ص.)62 :

( )10انظر(( :شرح خمتصر الروضة)) (.)14 - 13 /2
( )11انظر(( :البلبل)) (ص(( ،)62 :شرح خمتصر الروضة)) ((( ،)13 /2مسلم الثبوت ومعه

فواتح الرمحوت)) ((( ،)161 /2تيسري التحرير)) ((( ،)67 /3خمتصر ابن احلاجب)) (- 67 /2

(( ،)68اإلحكام)) (.)276 /1
( )12انظر(( :حماضرات يف علوم احلديث)) (.)138 /1
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أن دعوى الصحبة يتوقف ثبوهتا على ثبوت عدالة مدعيها ،حيث َّل تقبل دعوى الصحبة إَّل من

عدل ،وثبوت عدالة مدعيها تتوقف على ثبوت صحبته ،وذلك :أن دعوى الصحبة تشتمل ضمناً
على دعوى العدالة ،ملا هو معلوم من أن الصحابة كلهم عدول ،وَّل شك أن توقف ثبوت الصحبة

على ثبوت العدالة ،وتوقف ثبوت العدالة على ثبوت الصحبة يلزمه الدور (.)1

وعن مسألة الدور هذه ،ألصحاب املذهب الثاين أن جييبوا:

أبن دعوى الصحبة وإن توقفت على ثبوت عدالة مدعيها ،فإن عدالة مدعيها َّل تتوقف على ثبوت

الصحبة ،فقد تثبت عدالة الرجل وإن مل تثبت صحبته ،فانفك الدور.

كما جياب – أيضاً – عن قوهلم :إنه متهم بدعواه رتبة يثبتها لنفسه  ...إخل.

ِبا قاله الفراء يف (العدة) من أنه ملا قبل خرب غريه عنه أبنه صحايب ،كذلك جيوز قبول خربه عن نفسه
بذلك.

يبني صحة هذا وتساويهما :أن العدالة معتربة فيما خيرب غريه عنه ،وفيما خيرب هو عن نفسه.
فإن قيل:

َّل ْيتنع أن يقبل قول غريه له ،وَّل يقبل قوله لنفسه ،كما تقبل شهادة غريه له ،وَّل يقبل إقراره

لنفسه ،ألنه جير إىل نفسه منفعة ،وهذا موجود ها هنا.

قيل :هذا َّل ْينع خربه لنفسه ،أَّل ترى أن من روى خرباً عن النيب صلى هللا عليه وسلم قبل منه وإن
كان نفعه يعود ابملخرب .كذلك قوله :أَن صحايب َّل ْينع وإن عاد نفعه إليه ،ويفارق هذا الشهادة

والدعوة ،ألن حصول النفع ْينع قبول ذلك.

وأيضاً :فإن العقل َّل ْينع من قبول خربه بذلك ،والسمع مل يرد ابملنع فجاز قوله (.)2
املذهب الرابع:

التفصيل يف ذلك:
فمن ادعى الصحبة القصرية قبل منه ،ألهنا مما يتعذر إثباهتا ابلنقل ،إذ رِبا َّل حيضره حالة اجتماعه

ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ،أو رؤيته له أحد.

ومن ادعى الصحبة الطويلة ،وكثرة الرتدد يف السفر واحلضر فال يقبل منه ذلك ،ألن مثل ذلك
يشاهد وينقل ويشتهر ،فال تثبت صحبته بقوله كما ذكر ذلك السخاوي يف (فتح املغيث) (.)3

ج -قول أحد الصحابة بصحبة آخر:

وهو إما أن يكون بطريق التصريح ،كأن يقول الصحايب :إن فالَنً صحايب ،أو من األصحاب ،أو ممن

صحب النيب صلى هللا عليه وسلم.

وإما أن يكون بطريق اللزوم ،كأن يقول :كنت أَن وفالن عند النيب ،أو مسع معي هذا احلديث فالن
من النيب ،أو دخلت أَن وفالن على النيب صلى هللا عليه وسلم.

غري أن هذا الطريق األخري ،إمنا تثبت فيه الصحبة ،إذا عرف إسالم املذكور يف تلك احلالة ،كما ذكر
ذلك السخاوي يف (فتح املغيث) (.)4

وقد مثلوا لثبوت صحبة الصحايب بقول صحايب آخر ،حبممة بن أيب محمة الدوسي ،الذي مات

أبصبهان مبطوَنً ،فشهد له أبو موسى األشعري  -وهو من الصحابة املشهورين – أنه مسع النيب
صلى هللا عليه وسلم حكم له ابلشهادة ذكر ذلك أبو نعيم يف (اتريخ أصبهان) (.)5

وقد استدرك العراقي على ما ذكره أبو نعيم بقوله:

(على أنه جيوز أن يكون أبو موسى إمنا أراد بذلك شهادة النيب صلى هللا عليه وسلم ملن قتله بطنه،

ويف عمومهم محمةَّ ،ل أنه مساه ابمسه وهللا أعلم) (.)6

وبناء على ما استدركه العراقي َّل يصح التمثيل حبممة ،إذ ليس يف ذكر أيب موسى ما يفيد التصريح

إبثبات صحبته للنيب صلى هللا عليه وسلم فاحلديث ليس نصاً ،وإمنا هو حمتمل ،وما تطرقه اَّلحتمال

يسقط به اَّلستدَّلل.
_________

( )1انظر(( :حماضرات يف علوم احلديث)) (.)138 /1
((( )2العدة)) (.)991 /3

( )3انظر(( :فتح املغيث)) (.)99 - 98 /3
( )4انظر(( :فتح املغيث)) (.)99 - 98 /3
((( )5ذكر أخبار أصبهان)) ( ،)71 /1وانظر ((اإلصابة)) ((( ،)355 /1أسد الغابة)) (58 /2
 .)59((( )6شرح ألفية العراقي)) (.)12 /3
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إَّل أن ما استدركه العراقي من اَّلحتمال املذكور – كما يقول الدكتور التازي – رمحه هللا – بعيد،
ألن الضمري يف له إمنا هو حلممة ،وليس يف لفظ احلديث ما ْيكن أن يعود عليه الضمري غريه ،وإخبار
أيب موسى أبن النيب صلى هللا عليه وسلم حكم له يستلزم معرفته به ،وصحبته له.

ويعلل لقبول قول الصحايب يف آخر صحايب :أبن الصحايب عدل ،فإذ صح لنا أن نقبل قوله حني خيرب

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فألن نقبل قوله حني خيرب أن فالَنً صحايب من ابب أوىل.

د -أخبار أحد التابعني املوثقني عند أهل احلديث أبن فالَنً صحايب:

فهل يقبل قوله وتثبت به صحبة من أخرب عنه ،أو َّل يقبل قوله ،وَّل تثبت به صحبة من أخرب عنه؟

اختلف العلماء من احملدثني واألصوليني يف ذلك.

فذهب مجاعة منهم إىل قبول قوله ،ومنهم اإلمام السخاوي حيث قال يف (فتح املغيث) وهو يبني
طرق إثبات الصحبة:

(وكذا تعرف بقول آحاد ثقات التابعني على الراجح) ( .)1واحلافظ ابن حجر فقد قال يف
(اإلصابة)( :وكذا عن آحاد التابعني) .أي :أبن يروي عن آحاد التابعني أن فالَنً صحايب.

واإلمام زكراي األنصاري حيث قال يف (فتح الباقي)( :وكذا تعرف بقول آحاد ثقات التابعني) (.)2
والشيخ حممد جنيب املطيعي حيث قال يف (حاشيته على اإلسنوي)( :أو إبخبار آحاد التابعني أبنه

صحايب) ( .)3وغريهم من العلماء (.)4
وذهب مجاعة آخرون إىل أنه َّل يقبل قوله ،وَّل تثبت به صحبة من أخرب عنه.

وممن ذهب إىل ذلك :بعض شراح (اللمع) على ما ذكره اإلمام السخاوي يف (فتح املغيث) (.)5

وقد سكت بعض العلماء عن ذكر هذا الطريق كاإلمام ابن كثري وابن الصالح والنووي والعراقي
وغريهم ،حيث مل يذكروا وهم يبينون طرق إثبات الصحبة قول التابعي :إن فالَنً صحايب كطريق

ملعرفة الصحابة رضي هللا عنهم (.)6

واَّلختالف بني القائلني بثبوت الصحبة إبخبار أحد ثقات التابعني وبني النافني لذلك مبين يف احلقيقة
على خالف آخر وهو :هل تقبل التزكية إذا صدرت من ٍ
مزك واحد ،أو َّلبد فيها من التعدد؟
فمن ذهب إىل عدم إثبات الصحبة بقول التابعي :إن فالَنً صحايب ،جرى على أن التزكية غري مقبولة
إذا صدرت من مزك واحد ،بل َّلبد فيها من اثنني.

ووجهتهم فيما ذهبوا إليه من اشرتاط التعدد.

 - 1أن التزكية تتنزل منزلة احلكم ،فال يشرتط فيها العدد ،خبالف الشهادة فإهنا تكون عند احلاكم
فالبد فيها من العدد ،فال يصح إحلاق التزكية ابلشهادة (.)7
 - 2إن التزكية إن كانت صادرة عن اجتهاد املزكي فهي ِبنزلة احلكم ،وحينئذ َّل يشرتط التعدد يف
املزكي ،ألنه ِبنزلة احلاكم .وإن مل تكن صادرة عن نفسه واجتهاده ،بل منقولة عن غريه ،فأيضاً َّل
يشرتط التعدد حينئذ ،ألن أصل النقل َّل يشرتط فيه العدد ،فكذا ما يتفرع عنه ،فال يقال :إن

التزكية أتخذ حكم الشهادة (.)8

وما ذكر من أن اَّلستقراء أن َّل يزيد شرط على مشروطه ،وَّل ينقص شرط عن مشروطه منتف –
كما يف (التحرير) وشرحه – بشاهد هالل رمضان إذا كان ابلسماء علة ،فإنه يكتفى فيه بواحد،
ويفتقر تعديله إىل اثنني ،فقد زاد الشرط يف هذا على مشروطه.
_________

((( )1اإلصابة)) ( ،)8 /1وانظر(( :نزهة النظر)) (ص.)101 :
((( )2فتح الباري)) (.)12 /3
((( )3سلم الوصول)) (.)79 /3

( )4انظر(( :املختصر يف علم رجال األثر)) (ص(( ،)26 :حماضرات يف علوم احلديث)) (،)36 /1
((دراسات اترخيية)) (ص(( ،)40 :توضيح األفكار تعليق حميي الدين عبد احلميد)) (.)428 /2

( )5انظر(( :فتح املغيث)) (.)99 /3

( )6انظر(( :الباعث احلثيث)) (ص(( ،)190 :مقدمة ابن الصالح)) (ص(( ،)146 :تقريب
النووي)) (.)213 /2
( )7انظر(( :نزهة النظر)) (ص.)134 :
( )8انظر(( :نزهة النظر)) (ص.)134 :
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وكون الشرط َّل ينقص عن مشروطه مردود بشهادة الزَن ،فإنه يلزم كوهنم أربعة ويكفي يف تعديلهم
اثنان (.)1

قال يف (التحرير) وشرحه:
وما قيلَّ :ل نقض هبذين بل زايدة يف األصل يف شهادة الزَن ونقصانه يف اهلالل ،إمنا يثبت ابلنص
لالحتياط يف الدرء للعقوابت ،واإلجياب للعبادة كما هو مذكور يف (حاشية التفتازاين)َّ ،ل خيرجه أي:

هذا اْلواب َّل خيرج ما ذكر من ماديت النقض عنهما أي ثبوت الزايدة وثبوت النقص املنافيني ملا
ادعى الضابطني ابَّلستقراء (.)2

 - 3أن املزكي يكتفي فيه بواحد ،ألنه ِبثابة اخلرب ،وكما يصح قبول خرب الواحد – كما هو القول

الراجح – فكذلك يقبل قول املزكي ،ألنه ِبنزلته (.)3
 - 4أن اعتبار الواحد يف اْلرح والتعديل أصل متفق عليه ،واعتبار ضم قول غريه إليه يستدعي

دليالً ،واألصل عدمه ،وَّل خيفى أن ما يلزم منه موافقة النفي األصلي أوىل مما يلزم منه خمالفته (.)4
 - 5ينبغي القول بعدم اشرتاط التعدد يف املزكي ،ألن اشرتاط التعدد قد يؤدي إىل تضييع بعض

األحكام ،فكان عدم التعدد أوىل وأحوط ( .)5صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الكتاب
والسنة لعيادة أيوب الكبيسي – ص79
_________

( )1انظر(( :تيسري التحرير)) (.)58 /3
( )2انظر(( :تيسري التحرير)) (.)58 /3

( )3انظر(( :شرح ألفية العراقي)) (.)295 /1
((( )4اإلحكام)) لآلمدي ()271 /1

( )5انظر(( :تيسري التحرير)) (.)58 /3
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املطلب الثاين :إثبات الصحبة عن طريق أحد العالمات
ونذكر منها ما أييت:

العالمة األوىل:

أن يكون من يدَّعى صحبته قد توىل يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم غزوة من غزواته ،ذلك ألنه

عليه الصالة والسالم مل يؤمر على غزوة من غزواته إَّل من كان من أصحابه (.)1

وذلك مثل :عبيدة بن احلارث ،الذي عقد له النيب صلى هللا عليه وسلم اللواء إىل رابغ .وعبد هللا بن

جحش ،الذي أمره النيب صلى هللا عليه وسلم على سرية إىل خنلة (.)2
العالمة الثانية:

أن يكون املدعى صحبته ممن أمره أحد اخللفاء الراشدين على أحد املغازي يف حروب الردة والفتوح

( .)3وذلك مثل :شرحبيل بن حسنة وأيب عبيدة بن مسعود.
العالمة الثالثة:

أن يكون املدعى صحبته قد ثبت أن له ابناً حنكه النيب صلى هللا عليه وسلم ،أو مسح على رأسه،
أو دعا له ،فإنه ((كان َّل يولد ألحد مولود إَّل أيت به النيب صلى هللا عليه وسلم فدعا له)) كما
أخرجه احلاكم عن عبد الرمحن بن عوف ( )4على ما ذكره احلافظ ابن حجر يف اإلصابة (.)5
وذلك مثل :اثبت بن قيس بن مشاس ،وطلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنهما.

العالمة الرابعة:

أن يكون من يدعى صحبته ممن كان ِبكة أو الطائف سنة عشر من اهلجرة ،إذ من املعلوم عند
احملدثني أن كل من كان ِبكة أو الطائف سنة عشر قد أسلم وحج مع النيب صلى هللا عليه وسلم

حجة الوداع ،فيكون من الصحابة (.)6

وذلك مثل :عامر بن أيب أمية رضي هللا عنه.

العالمة اخلامسة:

أن يكون من يدعى صحبته من األوس أو اخلزرج الذين كانوا ابملدينة املنورة على عهد رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم ،فقد ثبت أهنم دخلوا يف اإلسالم مجيعاً ،ومل يثبت عن أحد منهم أنه ارتد عن

اإلسالم ( .)7صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الكتاب والسنة – عيادة أيوب الكبيسي –
ص79 :

_________
( )1انظر(( :حماضرات يف علوم احلديث)) ((( ،)140 /1املختصر يف علم رجال األثر)) (ص:
.)27

( )2انظر(( :املغازي)) (.)13 ،10 /1
( )3انظر(( :اإلصابة)) (.)9 /1

( )4رواه احلاكم ( .)526 /4وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
( )5انظر(( :اإلصابة)) (.)9 /1

( )6انظر(( :حماضرات يف علوم احلديث)) ((( ،)139 /1املختصر يف علم رجال األثر)) (ص:
.)27

( )7انظر(( :حماضرات يف علوم احلديث)) ((( ،)139 /1املختصر يف علم رجال األثر)) (ص:
.)27
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أوَّل :األدلة على فضل الصحابة من القرآن
قال الشيخ حافظ احلكمي رمحه هللا يف شرحه ملنظومة سلم الوصول:

فكلهم يف حمكم القرآن  ...أثىن عليهم خالق األكوان

يف مواضع من كتابه (كالفتح) أي سورة (الفتح) من أوهلا إىل آخرها (و) سورة (احلديد) كقوله تعاىل
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ني فِ ِيه – إىل قوله – َوَما لَ ُك ْم أََّلَّ تُـ ْن ِف ُقوا ِيف َسبِ ِ
يل
فيها :آمنُوا ِاب ََّّلل َوَر ُسوله َوأَنْف ُقوا ممَّا َج َعلَ ُك ْم ُم ْستَ ْخلَف َ
َِّ ِ ِ ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ك أَ ْعظَ ُم
ري ُ
ض َّل يَ ْستَ ِوي ِم ْن ُك ْم َم ْن أَنْـ َف َق ِم ْن قَـ ْب ِل الْ َف ْت ِح َوقَاتَ َل أُولَئِ َ
اث َّ َ َ
اَّلل َو ََّّلل م َ
ِ َّ ِ
ين أَنْـ َف ُقوا ِم ْن بَـ ْع ُد َوقَاتَـلُوا َوُكالا َو َع َد َّ
اَّللُ ا ْحلُ ْس َىن [احلديد ]10:اآلايت.
َد َر َجةً م َن الذ َ
(و) سورة (القتال) كقوله تعاىل والَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
آمنُوا ِِبَا نُـ ِز َل َعلَى ُحمَ َّم ٍد َو ُه َو ا ْحلَ مق
الصاحلَات َو َ
َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َن الَّذين َك َفروا اتَّـبَـ ُعوا الْبَاطل وأ َّ َّ
َصلَ َح َاب َهلُ ْمَ .ذلِ َ ِ
آمنُوا اتَّـبَـ ُعوا
م ْن َرهبِِ ْم َك َّف َر َع ْنـ ُه ْم َسيِئَاهت ْم َوأ ْ
ين َ
ََ
َن الذ َ
ك أب َّ َ ُ

ا ْحلَ َّق ِم ْن َرهبِِ ْم [حممد ]3:اآلايت.

(و) سورة (احلشر) إىل آخرها ،وقد رتب تعاىل فيها الصحابة على منازهلم وتفاضلهم مث أ َْر َدفهم بذكر
ِ ِ
ضالً ِمن َِّ
ِ ِ ِ
ِِ
اج ِر َّ ِ
ِ
اَّلل
ين أُ ْخ ِر ُجوا م ْن د َاي ِره ْم َوأ َْم َواهل ْم يَـ ْبـتَـغُو َن فَ ْ َ
ين الذ َ
التابعني فقال تعاىل ل ْل ُف َق َراء ال ُْم َه َ
الص ِ
ادقُو َن .والَّ ِذين تَـبـ َّوأُوا الدَّار و ِ
ص ُرو َن َّ
األْيَا َن ِم ْن قَـ ْبلِ ِه ْم ُِحيبمو َن
ك ُه ُم َّ
َوِر ْ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ أُولَئِ َ
ض َواَنً َويَـ ْن ُ
َ َ َ
ََ
من هاجر إِلَي ِهم وَّل َِجي ُدو َن ِيف ص ُدوِرِهم ح ِ
ِ
ِِ
ِ
اصةٌ
اجةً ممَّا أُوتُوا َويُـ ْؤث ُرو َن َعلَى أَنْـ ُفس ِه ْم َولَ ْو َكا َن هب ْم َخ َ
ص َ
ُ ْ َ َ
َ ْ َ ََ ْ ْ َ
ِ
َّ ِ
ين َجاءُوا ِم ْن بَـ ْع ِد ِه ْم يَـ ُقولُو َن َربَّـنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َوانِنَا
َوَم ْن يُو َق ُش َّح نَـ ْف ِس ِه فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم ال ُْم ْفل ُحو َنَ .والذ َ
ك رُؤ ٌ ِ
ِ ِ ِِ
الَّ ِذين سبـ ُق َ ِ ِ
يم [احلشر]10 – 8:
َ ََ
ين َ
وف َرح ٌ
آمنُوا َربَّـنَا إِنَّ َ َ
وَن ِابألْيَان َوَّل َجتْ َع ْل ِيف قُـلُوبنَا غالً للَّذ َ
أخرج هللا هبذه اآلية وغريها شامت الصحابة من مجيع الفرق الذين يف قلوهبم غل هلم إىل يوم القيامة،
وهلذا منعهم كثري من األئمة الفيء وحرموه عليهم.

(و) يف سورة (التوبة) وسورة (األنفال) بكماهلا اترة يف الثناء عليهم واترة يف حتذيرهم من عدوهم
ووصف املشركني واملنافقني أبنواعهم ومساهم ليحذروهم ،واترة يف حثهم على الطاعة واْلماعة

واْلهاد يف سبيل هللا واإلثخان يف الكفار والثبات هلم عند لقائهم إايهم وعدم فرارهم منهم ،وو ْع ِده
تعاىل إايهم ابلنَّصر على ِ
عدوهم ،واترة بتذكريهم بنعم هللا عليهم وامتنانه عليهم أَ ْن هداهم لإلسالم
سبُل املضلة .وأَلَّف بني قلوهبم وآواهم وأيدهم بنصره بعد إذ كانوا مستضعفني أذلة.
وجنَّبهم ال م

واترة خيربهم ويهيجهم ويشوقهم ِبا أعد هلم يف الدار اآلخرة على قيامهم بطاعته تعاىل وطاعة رسوله،
وجهادهم أبمواهلم يف سبيله وله احلمد واملنة ،وغري ذلك من سور القرآن وآايته (كذلك يف التوراة)
الكتاب املنزل على موسى عليه السالم (و) يف (اإلجنيل) الكتاب املنزل على عيسى عليه السالم

ول
(صفاهتم) اليت جعلهم هللا عليها (معلومة التفصيل) كما أخرب هللا تعاىل بقوله عز وجلُ :حمَ َّم ٌد َر ُس ُ
َِّ
ِ
َّ ِ
اه ْم ُرَّكعاً ُس َّجداً يَـ ْبـتَـغُو َن
ين َم َعهُ أَشدَّاءُ َعلَى الْ ُك َّفا ِر ُر َمحَاءُ بَـ ْيـنَـ ُه ْم تَـ َر ُ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم َوالذ َ
ِ ِ
فَ ْ ِ ِ
اَّلل وِر ْ ِ
سج ِ
ك َمثَـلُ ُه ْم ِيف التـ َّْوَراةِ [الفتح ]29:هنا
ود ذَلِ َ
يم ُ
اه ْم ِيف ُو ُجوه ِه ْم م ْن أَثَ ِر ال م ُ
ض َواَنً س َ
ضالً م َن َّ َ
مت الكالم مث قال تعاىل :ومثَـلُ ُهم ِيف ِ
األ ِْجن ِ
استَـ َوى َعلَى ُسوقِ ِه
استَـ ْغلَ َ
يل َك َز ْر ٍع أَ ْخ َر َج َشطْأَهُ فَ َ
ظ فَ ْ
آزَرهُ فَ ْ
ََ ْ
احل ِ ِ
ِ
اَّلل الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ
اع لِيغِي َ ِِ
ِ
َجراً َع ِظيماً
ات م ْنـ ُه ْم َم ْغف َرةً َوأ ْ
ب ال مزَّر َ َ
الص َ
ار َو َع َد َُّ َ َ َ
ظ هب ُم الْ ُك َّف َ
يُـ ْعج ُ
[الفتح .]29:معارج القبول بشرح سلم الوصول حلافظ احلكمي – 1394 /3
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اثنيا :األدلة على فضل الصحابة من السنة

ت املغرب مع ِ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قلنا
صل ْي ُ
 -عن أيب بردة عن أبيه رضي هللا عنه قالَ :

رسول هللا
لو جلسنا حىت نصلي معه العشاء قال فجلسنا فخرج علينا فقال(( :ما زلتم ههنا ،قلنا :اي َ
َّ
جنلس حىت نصلي معك العشاء ،قال :أحسنتم أو أصبتم ،قال :فرفع
صلينا معك املغرب مث قلنا ُ
ِ
السماء ،فإذا ذهبت النجوم
رأسهُ إىل السماء وكان كثرياً ما يرفع رأسه إىل السماء فقال :النجوم أ ََمنَةُ
أتى السماء ما توعد ،وأَن أمنة ألصحايب فإذا ذهبت أتى أصحايب ما يوعدون ،وأصحايب أمنة أل َُّميت
فإذا ذهب أصحايب أتى أ َُّميت ما يوعدون)) (.)1

 وفيه عن أيب سعيد رضي هللا عنه عن النَّيب صلى هللا عليه وسلم قال ((أييت على الناس زما ٌن يغزورسول ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فيقولون :نعم ،فيفتح هلم،
فئام من الناس فيقال هلم :فيكم َم ْن رأى َ
رسول ِ
مث يغزو فئام ِمن الناس فيقال هلم :فيكم من رأى من ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم؟
صحب َ
َْ
َْ
ٌ َ
فيقولون :نعم ،فيفتح هلم ،مث يغزو فئام من الناس فيقال هلم :هل فيكم من رأى من ِ
ب َم ْن
َْ َ
َْ
صح َ
ِ
ب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح هلم)) (.)2
َ
صح َ
ِ
ِ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي الن ِ
َّاس خري؟ قال
 -وعن ابن مسعود رضي هللا عنه قالُ :سئ َل ُ

قوم تبدر شهادةَ أحدهم ْيينه وتبدر ْيينه شهادته))
((أقراين مث الذين َ
يلوهنم مث الذين يلوهنم ،مث جييءُ ٌ

(.)3

((خ ْري أ َُّميت القرن الذي
قال ُ
 وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قالَ :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َ

قوم حيبمون السمانة ،يشهدون
عثت فيه ،مث الذين يلوهنم)) ،وهللا أعلم أذكر الثالث أم َّل ((مث خيلُ ُ
بُ ُ
ف ٌ
قبل أَ ْن يُستشهدوا)) (.)4

َن رسول ِ
 وعن عمران بن حصني رضي هللا عنهما أ َّهللا صلى هللا عليه وسلم قال ((إِ َّن خريكم قرين
رسول ِ
هللا صلى هللا
مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم)) قال عمران فال أدري أَقال ُ

مرتني أو ثالاثً ((مث يكون بعدهم قوم يشهدون وَّل يُستشهدون وخيونون وَّل
عليه وسلم بعد قرنه َّ
يؤْتنون وينذرون وَّل يوفون ويظهر فيهم ِ
السمن)) ( .)5زاد يف رواية ((وحيلفون وَّل يُستحلفون))
ُ
َ
(.)6
 -وعن عائشة رضي هللا عنها قالت :سأَل رج ٌل النَّيب صلى هللا عليه وسلم أي الناس خريٌ قال

((القر ُن الذي أَن فيه مث الثاين مث الثالث)) (.)7

قال ُ ِ
سبموا أَصحايب ،فو
 وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قالَ :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((َّل تَ ُ
الذي نفسي بيده لو أ َّ
ُح ٍد ذهباً ما أدرك َّ
مد أحدهم وَّل نصيفه)) (.)8
َن أَحدكم أَنفق مثل أ ُ

 -وعن أيب سعيد رضي هللا عنه قال :كان بني خالد بن الوليد وبني عبد الرمحن بن عوف شيءٌ فسبَّه

خال ٌد ،فقال ُ ِ
تسبموا أَحداً من أصحايبَّ ،
فإن أحدكم لو أَنفق مثل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((َّل ُ
ُح ٍد ذهباً ما أدرك َّ
مد أحدهم وَّل نصيفه)) (.)9
أُ
_________

( ))]11109[ )1رواه مسلم (.)2531
( ))]11110[ )2رواه مسلم (.)2532
( ))]11111[ )3رواه مسلم (.)211( )2533
( ))]11112[ )4رواه مسلم (.)2534
( ))]11113[ )5رواه مسلم (.)2534
( ))]11114[ )6رواه مسلم (.)2535
( ))]11115[ )7رواه مسلم (.)2536
( ))]11116[ )8رواه مسلم (.)2540
( ))]11117[ )9رواه مسلم (.)2541
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ويف (الصحيحني) من حديث علي رضي هللا عنه يف قصة كتاب حاطب مع الظعينة – وفيه – فقال
ب عنقه ،فقال ((أَلَْيس ِم ْن أهل بدر)) فقال صلى هللا
عمر :إِنَّه قد خا َن هللاَ ورسوله فدعين فألَ ْ
ض ِر ْ
((لعل هللا اطَّلع إىل أهل بدر فقال :اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم اْلنة)) أو ((فقد
عليه وسلم
َّ
فدمعت عينا عمر رضي هللا عنه وقال :هللا ورسولُهُ أعلم (.)1
غفرت لكم))
ْ
 وعن الرباء بن عازب رضي هللا عنه قال :حدَّثين أصحاب ٍحممد صلى هللا عليه وسلم ممَّن شهد
ُ
بدراً أَ َّهنم كانوا عدَّة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر :بضعة عشر وثالمثائة ،قال الرباءَّ :ل

وهللا ما جاوز معه النهر إَّل مؤمن.)2( .
ك فَـ ْتحاً ُمبِيناً [الفتح ]1:قال احلديبية ،قال
 وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه إِ ََّن فَـتَ ْحنَا لَ َِ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ
ِ ِ
ار
أصحابه هنيئاً مريئاً فما لنا .فأنزل هللا تعاىل ليُ ْدخ َل ال ُْم ْؤمنِ َ
ني َوال ُْم ْؤمنَات َجنَّات َجتْ ِري م ْن َحتْت َها ْاأل َْهنَ ُ
[الفتح )655( ]5:وكل هذا يف (الصحيح) (.)3
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((َّل يدخل النار
وروى الرتمذي عن جابر رضي هللا عنه قالَ :

أح ٌد ممن ابيع حتت الشجرة)) .وقال الرتمذي حسن صحيح (.)4

وقد وردت أحاديث يف فضائل الصحابة والتابعني رضي هللا عنهم منها عام ومنها خاص ابملهاجرين

ومنها خاص ابألنصار ومنها خاص ابآلحاد فرداً فرداً ،ومنها القطع ألحدهم ابْلنَّة مطلقاً ،ومنها
رسول ِ
القط ُع لبعضهم ِبجاورة ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم يف اْلنة ليس هذا موضع بسطها .معارج
القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد احلكمي1396 /3 -

_________
( ))]11118[ )1رواه البخاري (.)3983
( ))]11119[ )2رواه البخاري (.)3957
( ))]11120[ )3رواه البخاري (.)4172

( ))]11121[ )4رواه أبو داود ( , )4653والرتمذي ( , )3860والنسائي يف ((السنن الكربى))
( , )464 /6وابن حبان ( , )127 /11وأمحد ( , )14820( )350 /3واحلديث سكت عنه أبو
داود ,وقال الرتمذي حسن صحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح الرتمذي)).
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اثلثا :أقوال العلماء يف فضل الصحابة
أوَّلً :ما ورد من أقوال الصحابة بعضهم يف بعض:
فمن ذلك:

 - 1قول  ..عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه (إن هللا نظر يف قلوب العباد ،فوجد قلب حممد صلى
هللا عليه وسلم خري قلوب العباد ،فاصطفاه لنفسه ،فابتعثه برسالته مث نظر يف قلوب العباد بعد قلب
حممد ،فوجد قلوب أصحابه خري قلوب العباد ،فجعلهم وزراء نبيه ،يقاتلون على دينه ،فما رأى

املسلمون حسناً فهو عند هللا حسن ،وما رأوا سيئاً فهو عند هللا سيئ) (.)1

 - 2وقول  ...عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما( :من كان مستناً فليسنت ِبن قد مات ،أولئك

أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم ،كانوا خري هذه األمة ،أبرها قلوابً ،وأعمقها علماً ،وأقلها تكلفاً،
قوم اختارهم هللا لصحبة نبيه صلى هللا عليه وسلم ،ونقل دينه ،فتشبهوا أبخالقهم وطرائقهم ،فهم
أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم كانوا على اهلدى املستقيم ،وهللا رب الكعبة) (.)2

 - 3وما رواه البخاري عن املسور بن خمرمة قال(( :ملا طعن عمر جعل أيمل فقال ابن عباس – وكأنه
جيزعه  :-اي أمري املؤمنني ولئن كان ذاك ،لقد صحبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأحسنت

صحبته ،مث فارقته وهو عنك راض ،مث صحبت صحابته فأحسنت صحبتهم ،ولئن فارقتهم لتفارقنهم

وهم عنك راضون ،قال :أما ما ذكرت من صحبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورضاه فإمنا ذاك
من من هللا تعاىل من به علي ،وأما ما ذكرت من صحبة أيب بكر ورضاه فإمنا ذاك من من هللا جل
ذكره من به علي ،وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك ،وهللا لو أن يل طالع

األرض ذهباً َّلفتديت به من عذاب هللا عز وجل قبل أن أراه)) (.)3

 - 4وما رواه البخاري عن مروان بن احلكم قال(( :أصاب عثمان بن عفان رضي هللا عنه رعاف

شديد سنة الرعاف حىت حبسه عن احلج وأوصى ،فدخل عليه رجل من قريش قال :استخلف ،قال:

وقالوه؟ قال :نعم ،قال :ومن؟ فسكت ،فدخل عليه رجل آخر –أحسبه احلارث -فقال :استخلف،
فقال عثمان :وقالوا؟ قال :نعم ،قال :ومن هو؟ فسكت ،قال :فلعلهم قالوا :إنه الزبري ،قال :نعم.
قال :أما والذي نفسي بيده إنه خلريهم ما علمت ،وإن كان ألحبهم إىل رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم)) (.)4

 - 5وما رواه احلاكم عن أيب البخرتي عن سيدَن علي رضي هللا عنه قال(( :قيل :أخربَن عن
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :عن أيهم؟ قال :أخربَن عن عبد هللا بن مسعود قال:

علم الكتاب والسنة مث انتهى وكفى به)) ( .)5وقال :صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه.

 - 6وما رواه احلاكم عن شقيق قال :مسعت حذيفة رضي هللا عنه يقول(( :إن أشبه الناس هدايً ومستاً
ودَّلً ِبحمد صلى هللا عليه وسلم عبد هللا بن مسعود من حني خيرج إىل حني يرجع فما أدري ما يف
بيته ،ولقد علم احملفوظون من أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقرهبم وسيلة

عند هللا يوم القيامة)) ( .)6وقال :صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه.
_________

( )1رواه أمحد ( ،)3600( )379 /1والبزار يف ((البحر الزخار)) ( ،)212 /5وأبو نعيم يف

((حلية األولياء)) ( .)375 /1قال ابن القيم يف ((الفروسية)) ( :)299اثبت عن ابن مسعود،

وحسنه ابن حجر يف ((األمايل املطلقة)) ( ،)65وحممد الغزي يف ((إتقان ما حيسن)) (،)500 /2
والعجلوين يف ((كشف اخلفاء)) (.)245 /2

( )2رواه أبو نعيم يف ((حلية األولياء)) (.)306 - 305 /1
( )3رواه البخاري (.)3692
( )4رواه البخاري (.)3717
( )5رواه احلاكم ( .)360 /3وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،ووافقها
الذهيب.

( )6رواه احلاكم ( .)356 /3وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،ووافقه
الذهيب.
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 - 7وما رواه الطرباين عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال( :ثالثة من قريش أصبح قريش
وجوهاً ،وأحسنها أخالقاً ،وأثبتها جناَنً ،إن حدثوك مل يكذبوك ،وإن حدثتهم مل يكذبوك ،أبو بكر
الصديق ،وأبو عبيدة بن اْلراح ،وعثمان بن عفان) (.)1

 - 8وما رواه الطرباين عن ربعي بن خراش قال( :استأذن عبد هللا بن عباس على معاوية وقد علقت
عنده بطون قريش وسعيد بن العاص جالس عن ْيينه ،فلما رآه معاوية مقبالً قال :اي سعيد وهللا

أللقني على ابن عباس مسائل يعيا جبواهبا ،فقال له سعيد :ليس مثل ابن عباس يعيا ِبسائلك ،فلما

جلس قال له معاوية :ما تقول يف أيب بكر؟ قال :رحم هللا أاب بكر كان وهللا للقرآن اتلياً ،وعن امليل

َنئياً ،وعن الفحشاء ساهياً ،وعن املنكر َنهياً ،وبدينه عارفاً ومن هللا خائفاً ،وابلليل قائماً ،وابلنهار

صائماً ،ومن دنياه ساملاً ،وعلى عدل الربية عازماً ،وابملعروف آمراً ،وإليه صائراً ،ويف األحوال شاكراً،
وهلل يف الغدو والرواح ذاكراً ،ولنفسه ابملصاحل قاهراً ،فاق أصحابه ورعاً وكفافاً ،وزهداً وعفافاً ،وبراً

وحياطة ،وزهادة وكفاءة ،فأعقب هللا من ثلبه اللعائن إىل يوم القيامة.

قال معاوية :فما تقول يف عمر بن اخلطاب؟ قال :رحم هللا أاب حفص ،كان وهللا حليف اإلسالم،

ومأوى األيتام ،وحمل اإلْيان ،ومالذ الضعفاء ،ومعقل احلنفاء ،للخلق حصناً ،وللبأس عوَنً ،قام حبق

هللا صابراً حمتسباً ،حىت أظهر هللا الدين ،وفتح الداير ،وذكر هللا يف األقطار واملناهل ،وعلى التالل

ويف الضواحي والبقاع ،وعند اخلنا وقوراً ،ويف الشدة والرضاء شكوراً ،وهلل يف كل وقت وأوان ذكوراً،
فأعقب هللا من يبغضه اللعنة إىل يوم احلسرة.
قال معاوية :فما تقول يف عثمان بن عفان؟ قال :رحم هللا أاب عمرو ،كان وهللا أكرم احلفدة ،وأوصل

الربرة ،وأصرب الغزاة ،هجاداً ابألسحار ،كثري الدموع عند ذكر هللا ،دائم الفكر فيما يعنيه الليل

والنهارَ ،نهضاً إىل كل مكرمة ،يسعى إىل كل منجية فراراً من كل موبقة ،وصاحب اْليش والبئر،
وخنت املصطفى على ابنتيه ،فأعقب هللا من سبه الندامة إىل يوم القيامة.

قال معاوية :فما تقول يف علي بن أيب طالب؟ قال :رحم هللا أاب احلسن ،كان وهللا علم اهلدى ،وكهف

التقى ،وحمل احلجا ،وطود البها ،ونور السرى يف ظلم الدجى ،داعياً إىل احملجة العظمى ،عاملاً ِبا يف

الصحف األوىل ،وقائماً ابلتأويل والذكرى ،متعلقاً أبسباب اهلدى ،واتركاً للفجور واألذى ،وحائداً
عن طرقات الردى ،وخري من آمن واتقى ،وسيد من تقمص وارتدى ،وأفضل من حج وسعى ،وأمسح
من عدل وسوى ،وأخطب أهل الدنيا إَّل األنبياء والنيب املصطفى ،وصاحب القبلتني ،فهل يوازيه

موحد؟ وزوج خري النساء ،وأبو السبطني ،مل تر عيين مثله ،وَّل ترى إىل يوم القيامة واللقاء ،من لعنه
فعليه لعنة هللا والعباد إىل يوم القيامة.
قال :فما تقول يف طلحة والزبري؟ قال :رمحة هللا عليهما ،كاَن وهللا عفيفني ،برين ،مسلمني ،طاهرين،

متطهرين ،شهيدين ،عاملني ،زَّلزلة وهللا غافر هلما – إن شاء هللا – ابلنصرة القدْية ،والصحبة
القدْية ،واألفعال اْلميلة.

قال معاوية :فما تقول يف العباس؟ قال :رحم هللا أاب الفضل ،كان وهللا صنو أيب رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم ،وقرة عني صفي هللا ،كهف األقوام ،وسيد األعمام ،قد عال بصراً ابألمور ،ونظراً
ابلعواقب ،قد زانه علم ،قد تالشت األحساب عند ذكر فضيلته ،وتباعدت األنساب عند فخر
عشريته ،ومل َّل يكون كذلك؟ وقد ساسه أكرم من دب وهب عبد املطلب .أفخر من مشى من
قريش وركب  ...احلديث.
_________

( )1رواه الطرباين ( .)16( )56 /1وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)160 /9رواه الطرباين
وإسناده حسن.
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وقال معاوية يف آخره :صدقت اي ابن عباس ،أشهد أنك لسان أهل بيتك ،فلما خرج ابن عباس من
عنده قال :ما كلمته إَّل وجدته مستعداً) (.)1

 - 9وما رواه احلاكم عن أيب سعيد املقربي قال( :ملا طعن أبو عبيدة رضي هللا عنه قال :اي معاذ صل

ابلناس ،فصلى معاذ ابلناس ،مث مات أبو عبيدة بن اْلراح ،قام معاذ يف الناس فقال :اي أيها الناس

توبوا إىل هللا توبة نصوحاً ،فإن عبد هللا َّل يلقى هللا اتئباً من ذنبه إَّل كان حقاً على هللا أن يغفر له ،مث
قال :إنكم أيها الناس قد فجعتم برجل وهللا ما أزعم أين رأيت من عباد هللا عبداً قط أقل عمراً ،وَّل

أبر صدراً ،وَّل أبعد غائلة ،وَّل أشد حباً للعاقبة ،وَّل أنصح للعامة منه ،فرحتموا عليه وأصحروا

للصالة عليه .فوهللا َّل يلي عليكم مثله أبداً.

فاجتمع الناس ،وأخرج أبو عبيدة رضي هللا عنه فتقدم معاذ رضي هللا عنه فصلى عليه ،حىت إذا أتى
به قربه ،دخل قربه معاذ بن جبل وعمرو بن العاص والضحاك بن قيس ،فلما وضعوه يف حلده

وخرجوا ،فشنوا عليه الرتاب فقال معاذ بن جبل :اي أاب عبيدة ألثنني عليك وَّل أقول ابطالً أخاف أن

يلحقين هبا من هللا مقت :كنت وهللا ما علمت من الذاكرين هللا كثرياً ،ومن الذين ْيشون على األرض
هوَنً وإذا خاطبهم اْلاهلون قالوا سالماً ،ومن الذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك

قوماً ،وكنت وهللا من املخبتني املتواضعني الذين يرمحون اليتيم واملسكني ويبغضون اخلائنني املتكربين)

(.)2

اثنياً :ما ورد من أقوال التابعني يف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
فمن ذلك:

 - 1ما أخرجه أبو نعيم يف (احللية) عن احلسن البصري رمحه هللا (أن بعض القوم قال له :أخربَن
صفة أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :فبكى وقال :ظهرت منهم عالمات اخلري يف

السيما والسمت واهلدى والصدق ،وخشونة مالبسهم ابَّلقتصاد ،وممشاهم ابلتواضع ،ومنطقهم
ابلعمل ،ومطعمهم ومشرهبم ابلطيب من الرزق ،وخضوعهم ابلطاعة لرهبم تعاىل ،واستقادهتم للحق
فيما أحبوا وكرهوا ،وإعطاؤهم احلق من أنفسهم ،ظمئت هواجرهم ،وحنلت أجسامهم ،واستخفوا

بسخط املخلوقني رضى اخلالق ،مل يفرطوا يف غضب ،ومل حييفوا يف جور ،ومل جياوزوا حكم هللا تعاىل يف
القرآن ،شغلوا األلسن ابلذكر ،بذلوا دمائهم حني استنصرهم ،وبذلوا أمواهلم حني استقرضهم ،ومل
ْينعهم خوفهم من املخلوقني ،حسنت أخالقهم ،وهانت مؤنتهم ،وكفاهم اليسري من دنياهم إىل
آخرهتم) (.)3

 - 2وما رواه اإلمام أمحد عن قتادة بن دعامة رمحه هللا أنه قال:
(أحق من صدقتم أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذين اختارهم هللا لصحبة نبيه وإقامة

دينه) (.)4

 - 3وما رواه ابن سعد يف (الطبقات) عن مسروق قال:
(لقد جالست أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم فوجدهتم كاإلخاذ.

فاإلخاذ يروي الرجل ،واإلخاذ يروي الرجلني ،واإلخاذ يروي العشرة ،واإلخاذ يروي املائة ،واإلخاذ
لو نزل به أهل األرض ألصدرهم ،فوجدت عبد هللا بن مسعود من ذلك اإلخاذ) (.)5

_________

( )1رواه الطرباين كما ذكر اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( )161 /9وقال :فيه من َّل أعرفهم.
( )2رواه احلاكم (.)295 /3

( )3رواه أبو نعيم يف ((حلية األولياء)) (.)150 /2

( )4رواه أمحد ( .)12398( )134 /3قال شعيب األرَنؤوط حمقق ((املسند)) :إسناده صحيح
على شرط الشيخني.

( )5رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( ،)343 - 342 /2وأيب خيثمة يف ((العلم)) ()59
وقال األلباين :إسناده صحيح.
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 - 5وما رواه الطرباين عن مسروق قال( :شاممت أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاب
الدرداء وزيد بن اثبت ،مث شاممت الستة فوجدت علمهم انتهى إىل علي وعبد هللا بن مسعود) (.)1

 - 5وما رواه ابن سعد عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة قال( :كان ابن عباس قد فات الناس

خبصال :بعلم ما سبقه ،وفقه فيما احتيج إليه من رأيه ،وحلم ،وسيب وَنئل ،وما رأيت أحداً كان
أعلم ِبا سبقه من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منه ،وَّل أعلم بقضاء أيب بكر وعمر

وعثمان منه ،وَّل أفقه يف رأي منه ،وَّل أعلم بشعر وَّل عربية وَّل بتفسري القرآن وَّل حبساب وَّل
بفريضة منه ،وَّل أعلم ِبا مضى وَّل أثقف رأايً فيما احتيج إليه منه.

ولقد كان جيلس يوماً ما يذكر فيه إَّل الفقه ،ويوماً التأويل ،ويوماً املغازي ،ويوماً الشعر ،ويوماً أايم

العرب ،وما رأيت عاملاً قط جلس إليه إَّل خضع له ،وما رأيت سائالً قط سأله إَّل وجد عنده علماً)
(.)2
 - 6وما رواه ابن عبد الرب يف (اَّلستيعاب) قال( :وسئل احلسن بن أيب احلسن البصري عن علي بن
أيب طالب رضي هللا عنه فقال :كان علي وهللا سهماً صائباً من مرامي هللا على عدوه ،ورابين هذه

األمة ،وذا فضلها ،وذا سابقتها ،وذا قرابتها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يكن ابلنومة عن
أمر هللا وَّل ابللومة يف دين هللا وَّل ابلسروقة ملال هللا ،أعطى القرآن عزائمه ،ففاز منه برايض مونقة،

ذلك علي بن أيب طالب رضي هللا عنه اي لكع) (.)3

 - 7وما رواه أبو نعيم يف (احللية) عن أيب صاحل قال( :دخل ضرار بن ضمرة الكناين على معاوية
فقال له :صف يل علياً فقال :أو تعفيين اي أمري املؤمنني؟ قالَّ :ل أعفيك ،قال :أما إذا َّلبد فإنه كان

وهللا بعيد املدى ،شديد القوى ،يقول فصالً وحيكم عدَّلً ،يتفجر العلم من جوانبه ،وتنطق احلكمة
من نواحيه ،يستوحش من الدنيا وزهرهتا ،ويستأنس ابلليل وظلمته ،كان وهللا غزير العربة ،طويل

الفكرة ،يقلب كفه ،وخياطب نفسه ،يعجبه من اللباس ما قصر ،ومن الطعام ما جشب .كان وهللا

كأحدَن ،يدنينا إذا أتيناه ،وجييبنا إذا سألناه ،وكان مع تقربه إلينا وقربه منا َّل نكلمه هيبة له ،فإن
تبسم فعن مثل اللؤلؤ املنظوم ،يعظم أهل الدين ،وحيب املساكنيَّ ،ل يطمع القوي يف ابطله ،وَّل

ييأس الضعيف من عدله ،فأشهد ابهلل لقد رأيته يف بعض مواقفه ،وقد أخرى الليل سدوله ،وغارت

جنومهْ ،ييل يف حمرابه قابضاً على حليته ،يتململ ْتلمل السليم ،ويبكي بكاء احلزين ،فكأين أمسعه اآلن

وهو يقول :اي ربنا اي ربنا – يتضرع إليه ،مث يقول للدنيا :إيل تغرتت؟ إيل تشوفت؟ هيهات هيهات،

غري غريي ،قد بتتك ثالاثً ،فعمرك قصري ،وجملسك حقري ،وخطرك كبري ،آه آه من قلة الزاد ،وبعد

السفر ،ووحشة الطريق.

فوكفت دموع معاوية على حليته ما ْيلكها ،وجعل ينشفها بكمه ،وقد اختنق القوم ابلبكاء فقال:

كذا كان أبو احلسن رمحه هللا ،كيف وجدك عليه اي ضرار؟ قال :وجد من ذبح واحدها يف حجرهاَّ ،ل

ترقأ دمعتها ،وَّل يسكن حزهنا ،مث قام فخرج) (.)4
_________

( )1رواه الطرباين ( .)8434( )490 /7قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)163 /9رجاله رجال
الصحيح غري القاسم بن معني وهو ثقة.

( )2رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) (.)368 /2
( )3رواه ابن عبد الرب يف ((اَّلستيعاب)) (.)1110 /3

( )4رواه أبو نعيم يف ((حلية األولياء)) (.)85 - 84 /1
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 - 8وروي عن محيد بن زايد أنه قال( :قلت يوماً حملمد بن كعب القرظي :أَّل ختربين عن أصحاب

الرسول عليه السالم فيما كان بينهم؟ وأردت الفنت .فقال يل :إن هللا تعاىل قد غفر ْلميعهم ،وأوجب

هلم اْلنة يف كتابه حمسنهم ومسيئهم ،قلت له :ويف أي موضع أوجب هلم اْلنة؟ قال :سبحان هللا! أَّل
ِ
ِ
تقرأ قوله تعاىل :و َّ ِ
َنصا ِر [التوبة ]100 :إىل آخر اآلية! فأوجب
ين َواأل َ
َ
الساب ُقو َن األ ََّولُو َن م َن الْ ُم َهاج ِر َ
أن ْلميع أصحاب النيب عليه السالم اْلنة والرضوان ،وشرط على التابعني شرطاً شرطه عليهم،

قلت :وما ذاك الشرط؟ قال :اشرتط عليهم أن يتبعوهم إبحسان يف العمل وهو أن يقتدوا هبم يف

أعماهلم احلسنة ،وَّل يقتدوا هبم يف غري ذلك ،أو يقال :املراد أن يتبعوهم إبحسان يف القول ،وهو أن

َّل يقولوا فيهم سوءاً ،وأن َّل يوجهوا الطعن فيما أقدموا عليه ،قال محيد بن زايد :فكأين ما قرأت
هذه اآلية قط) (.)1

اثلثاً :ما ورد من أقوال أتباع التابعني فمن بعدهم يف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

فمن ذلك:

 - 1ما رواه البيهقي عن اإلمام الشافعي رمحه هللا أنه قال( :وقد أثىن هللا تبارك وتعاىل على أصحاب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف القرآن والتوراة واإلجنيل ،وسبق هلم على لسان رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم من الفضل ما ليس ألحد بعدهم ،فرمحهم هللا وهناهم ِبا آاتهم من ذلك ،ببلوغ أعلى

منازل الصديقني والشهداء والصاحلني ،هم أدوا إلينا سنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وشاهدوه

والوحي ينزل عليه ،فعلموا ما أراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،عاماً وخاصاً وعزماً وإرشاداً،
وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا ،وهم فوقنا يف كل علم واجتهاد ،وورع وعقل استدرك به علم
واستنبط به ،وآراؤهم لنا أمحد وأوىل بنا من آرائنا ألنفسنا –وهللا أعلم) (.)2

 - 2وما قاله اإلمام احلافظ عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي يف مقدمة كتابه (اْلرح والتعديل)( :فأما
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل ،وعرفوا التفسري

والتأويل ،وهم الذين اختارهم هللا عز وجل لصحبة نبيه صلى هللا عليه وسلم ونصرته ،وإقامة دينه،
وإظهار حقه ،فرضيهم له صحابة ،وجعلهم لنا أعالماً وقدوة ،فحفظوا عنه صلى هللا عليه وسلم ما
بلغهم عن هللا عز وجل وما سن وشرع ،وحكم وقضى ،وندب وأمر ،وهنى وحظر وأدب ،ووعوه
فأتقنوه ،ففقهوا يف الدين ،وعلموا أمر هللا وهنيه ومرادهِ ،بعاينة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ومشاهدهتم منه تفسري الكتاب وأتويله ،وتلقفهم منه ،واستنباطهم عنه ،فشرفهم هللا عز وجل ِبا من

عليهم وأكرمهم به من وضعه إايهم موضع القدوة ،فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا لِتَ ُكونُواْ
والغمز ،ومساهم عدول األمة ،فقال عز ذكره يف حمكم كتابهَ :وَك َذلِ َ
ُش َه َداء َعلَى الن ِ
َّاس [البقرة ،]143 :ففسر النيب صلى هللا عليه وسلم عن هللا عز ذكره قوله :وسطاً،
قال :عدَّلً ،فكانوا عدول األمة ،وأئمة اهلدى ،ونقلة الكتاب والسنة.

وندب هللا عز وجل إىل التمسك هبديهم ،واْلري على مناهجهم ،والسلوك لسبيلهم ،واَّلقتداء هبم،
فقال :ويـتَّبِع غَري سبِ ِ ِ
ني نُـ َولِ ِه َما تَـ َو َّىل [النساء.]115 :
يل ال ُْم ْؤمنِ َ
َ َ ْ َْ َ
ووجدَن النيب صلى هللا عليه وسلم قد حض على التبليغ عنه يف أخبار كثرية ،ووجدَنه خياطب
أصحابه فيها ،منها أن دعا هلم فقال:

((نضر هللا إمرءاً مسع مقاليت فحفظها ووعاها حىت يبلغها غريه)).
_________

( )1انظر(( :مفاتيح الغيب)) (.)136 /16
((( )2مناقب الشافعي)) (.)442 /1
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وقال صلى هللا عليه وسلم يف خطبته(( :فليبلغ الشاهد منكم الغائب)) ( )1وقال(( :بلغوا عين ولو
آية وحدثوا عين وَّل حرج)) (.)2
مث تفرقت الصحابة رضي هللا عنهم يف النواحي واألمصار والثغور ،ويف فتوح البلدان واملغازي واإلمارة
والقضاء واألحكام ،فبث كل واحد منهم يف َنحيته وابلبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم وحكموا حبكم هللا عز وجل ،وأمضوا األمور على ما سن رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم عن نظائرها من املسائل ،وجردوا أنفسهم مع تقدمة حسن النية والقربة إىل هللا تقدس

امسه ،لتعليم الناس الفرائض واألحكام ،والسنن واحلالل واحلرام ،حىت قبضهم هللا عز وجل – رضوان
هللا ومغفرته ورمحته عليهم أمجعني .)3( )-

 - 3وما قاله األستاذ الشيخ عبد احلميد خبيت يف كتابه (دراسات اترخيية يف رجال احلديث)( :إن
الصحابة – كما يتضح من سلوكهم يف أنفسهم ويف اجملتمع – يعتربون من ذلك الضرب الرفيع،

الذي َّل يكاد يوجد إَّل يف فرتات قليلة جداً من اتريخ البشرية الطويل املديدَّ ،ل ألهنم جمرد أصحاب
النيب ،أو محلة مبادئ عليا ،أو عاشوا يف عصر معني من الزمان ،ولكن ألن مقومات شخصياهتم،

ومواهبهم ،وفدائيتهم الفريدة لإلْيان والعمل وشعائر احلق والعدل واحلرية كانت من أبرز مميزاهتم

ومظاهر سلوكهم) ( – .)4رضي هللا عنهم وأرضاهم أمجعني  .-صحابة رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يف الكتاب والسنة لعيادة أيوب الكبيسي – ص176 :
_________

( )1رواه البخاري ( .)105من حديث أيب بكرة رضي هللا عنه.

( )2رواه البخاري ( .)3461بلفظ(( :وحدثوا عن بين إسرائيل)) بدَّلً من ((وحدثوا عين)) .من
حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما.

((( )3مقدمة اْلرح والتعديل)) (.)8 - 7 /1
((( )4دراسات اترخيية يف رجال احلديث)) (ص.)32 :
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الفرع الثاين :تفضيل الصحابة على سائر األمة
الصحابة رضوان هللا عليهم هم أفضل أمة حممد صلى هللا عليه وسلم ،وما ذكر من األدلة  ...دليل

على ذلك فليس أفضل ممن زكاهم هللا وعدهلم وأثىن عليهم ورضي عنهم ،وقد أخرب صلى هللا عليه

وسلم أهنم أمان ألمته ما بقي منهم فيها أحد فإن هم ذهبوا أتى األمة ما توعد ،وأقسم صلى هللا عليه
وسلم أن أحداً من األمة إن أنفق مثل أحد ذهباً َّل يبلغ بذلك مد أحدهم وَّل نصيفه ( ،)1ولقد

صرح صلى هللا عليه وسلم أبهنم رضوان هللا عليهم خري أمته فقال(( :خري أميت القرن الذي بعثت
فيهم)) ( .)2وقال صلى هللا عليه وسلم(( :خري هذه األمة القرن الذي بعثت فيهم)) (.)3

قال اإلمام أمحد رمحه هللا( :فأدَنهم صحبة هو أفضل من القرن الذين مل يروه صلى هللا عليه وسلم

ولو لقوا هللا جبميع األعمال ،كان هؤَّلء الذين صحبوا النيب صلى هللا عليه وسلم ورأوه ,ومسعوا منه,
ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعني ولو عملوا كل أعمال اخلري) ( .)4وقال

ذلك علي بن املديين أيضاً ( .)5مباحث املفاضلة يف العقيدة حملمد الشظيفي – ص 229
_________

( )1احلديث رواه البخاري ( ،)3673ومسلم ( .)2541من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا
عنه.

( )2رواه مسلم ( .)2534من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )3رواه أبو داود ( ،)4657الرتمذي ( ،)2222وأمحد ( ،)19836( )426 /4والبزار (/9
 ،)74والطرباين ( .)15239( )213 /18من حديث عمران بن حصني رضي هللا عنه .واحلديث

سكت عنه أبو داود ،وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح ،قال البزار :روي من وجوه أبلفاظ

خمتلفة ،وهذا اإلسناد أحسن إسناد يروى هلذا الكالم.

((( )4شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) ( )160 /2و ((طبقات احلنابلة)) ()243 /1
((( )5شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (.)167 /2
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الفرع الثالث :تفضيل الصحابة على سائر البشر بعد األنبياء
الصحابة أفضل أتباع األنبياء على اإلطالق دل على ذلك كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه

ت لِلن ِ
ك
ري أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
َّاس [آل عمران .]110 :وقال سبحانهَ :وَك َذلِ َ
وسلم ،قال تعاىلُ :كنتُ ْم َخ ْ َ
َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا لِتَ ُكونُواْ ُش َه َداء َعلَى الن ِ
ول َعلَْي ُك ْم َش ِهي ًدا [البقرة.]143 :
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َن َّ
وفسر لفظ األمة يف اآليتني أبن املراد به الصحابة فهو عام خمصوص وقيل :بل هو وارد يف الصحابة
دون غريهم ( .)1أي أنه َّل عموم يف اللفظ ،وعليه فاللفظ ظاهر الدَّللة على أن الصحابة أفضل
الناس بعد األنبياء.
وفسر اللفظ أبن املراد به أمة حممد صلى هللا عليه وسلم عامة ( .)2وهو دال على ما ذكر أيضاً ألن

أصل اخلطاب ألصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وإن كان عاماً يف أمته فهم املخاطبون أصالً به,
وهم يدخلون يف عموم اللفظ دخوَّلً أولياً ،وقد ثبت كوهنم أفضل األمة فهم أفضل األمة اليت هي
خري األمم ،فهم أفضل األمم على اإلطالق.

وقال صلى هللا عليه وسلم(( :خري الناس قرين)) (.)3

وسأله رجل :أي الناس خري؟ قال صلى هللا عليه وسلم(( :القرن الذي أَن فيه)) ()4
ففي احلديثني تعميم تفضيل قرنه صلى هللا عليه وسلم على الناس ،أي مجيع الناس ،مجيع بين آدم،

ويؤكد هذا املعىن .قوله صلى هللا عليه وسلم(( :بعثت من خري قرون بين آدم قرَنً فقرَنً حىت كنت من

القرن الذي كنت منه)) (.)5

فهذا دال على أن أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أفضل أصحاب األنبياء ،أفضل بين آدم بعد

األنبياء ،رضي هللا عنهم وأرضاهم.

ت لِلن ِ
َّاس(( :إنكم تتمون سبعني أمة
ري أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
وقال صلى هللا عليه وسلم يف قوله تعاىلُ :كنتُ ْم َخ ْ َ
أنتم خريها وأكرمها على هللا)) ( .)6وهذا ظاهر الدَّللة على ما ذكرَن.

قال ابن تيمية رمحه هللا( :ومن نظر يف سرية القوم بعلم وبصرية وما من هللا عليهم به من الفضائل علم

يقيناً أهنم خري اخللق بعد األنبياء َّل كان وَّل يكون مثلهم ،وأهنم الصفوة من قرون هذه األمة اليت هي
خري األمم وأكرمها على هللا) ( .)7مباحث املفاضلة يف العقيدة حملمد الشظيفي – ص 230
_________
((( )1الكفاية)) ( )93و ((زاد املسري)) (.)438 /1
((( )2زاد املسري)) (.)438 /1

( )3رواه البخاري ( )3650بلفظ(( :خري أميت قرين  ،)) ..ومسلم ( )2535بلفظ(( :إن خريكم
قرين .)) ..

( ))]11152[ )4رواه مسلم (.)2536
( )5رواه البخاري ( .)3557من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )6رواه الرتمذي ( ،)3001وابن ماجه ( ،)3480وأمحد ( ،)20029( )447 /4واحلاكم (/4
 .)94من حديث معاوية بن حيدة رضي هللا عنه .قال الرتمذي :حسن ،وقال احلاكم :هذا حديث
صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وصححه ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) (/6

.)112

((( )7جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)156 /3

()184/7

الفرع األول :األدلة على وقوع التفاضل بني الصحابة
لقد دلت أدلة الشرع من نصوص الكتاب والسنة على وقوع التفاضل بني الصحابة رضوان هللا

عليهم.

يل َِّ ِ ِ ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
فمن أدلة الكتاب :قوله تعاىلَ :وَما لَ ُك ْم أََّل تُ ِنف ُقوا ِيف َسبِ ِ
ض َّل
ري ُ
اث َّ َ َ
اَّلل َو ََّّلل م َ
ِ َّ ِ
ين أَن َف ُقوا ِمن بَـ ْع ُد َوقَاتَـلُوا
يَ ْستَ ِوي ِمن ُكم َّم ْن أَن َف َق ِمن قَـ ْب ِل الْ َف ْت ِح َوقَاتَ َل أ ُْولَئِ َ
ك أَ ْعظَ ُم َد َر َجةً م َن الذ َ
ِ
اَّللُ ا ْحلُ ْس َىن َو َّ
َوُك اال َو َع َد َّ
ري [احلديد .]10 :ففي اآلية تفضيل طائفة من الصحابة
اَّللُ ِِبَا تَـ ْع َملُو َن َخب ٌ
وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا على طائفة من الصحابة وهم الذين أنفقوا من بعد الفتح

وقاتلوا مع إثبات الفضل للجميع والتنبيه على أن تفضيل بعضهم على بعض َّل يفضي إىل تنقيص
املفضول إذ َوُك اال َو َع َد َّ
اَّللُ ا ْحلُ ْس َىن.
ِ
َّ ِ
وهم إبِِحس ٍ
ان َّر ِ
ِ
وقال تعاىل :و َّ ِ
ض َي هللاُ َع ْنـ ُه ْم
ين َواأل َ
َ
َنصا ِر َوالذ َ
الساب ُقو َن األ ََّولُو َن م َن ال ُْم َهاج ِر َ
ين اتَّـبَـ ُع ُ ْ َ
ضواْ َع ْنهُ [التوبة .]100 :ففي اآلية الثناء على الصحابة أمجعني مع ختصيص السابقني األولني
َوَر ُ
ابلذكر ،وهذا التخصيص مث التعميم دليل على تفضيل املخصصني ابلذكر على العموم.
نت َكأ ٍ ِ ِ
ِ
نت [األحزاب.]32 :
ساء النِ ِ
ساء إِ ِن اتَّـ َق ْي ُ َّ
َّيب لَ ْس ُ َّ َ
َحد م َن الن َ
وقال سبحانه وتعاىلَ :اي ن َ
قال ابن عباس( :يريد :ليس قدركن عندي مثل قدر غريكن من النساء الصاحلات ،أننت أكرم علي

وثوابكن أعظم) ( .)1ففي اآلية دَّللة على تفضيل نساء النيب صلى هللا عليه وسلم من الصحابيات
على سائرهن.
ومن السنة :ما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه – قال :قال

النيب صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تسبوا أصحايب ،فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد
أحدهم وَّل نصيفه)) (.)2

وجاء يف رواية ملسلم بيان سبب ورود احلديث :أنه كان بني خالد بن الوليد وبني عبد الرمحن بن
عوف شيء فسبه خالد ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ذلك .وفيه دليل على تفضيل بعض

الصحابة على بعض إذ فيه تفضيل عبد الرمحن وطبقته ممن أسلم قبل الفتح وقاتل على خالد وطبقته

ممن أسلم بعد احلديبية وقاتل ...

وقال ابن عمر رضي هللا عنهما( :كنا خنري بني الناس يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم فنخري أاب
بكر مث عمر بن اخلطاب مث عثمان بن عفان) (.)3

ويف رواية( :كنا نقول ورسول هللا حي :أفضل أمة النيب صلى هللا عليه وسلم أبو بكر مث عمر مث

عثمان) ( .)4زاد يف رواية( :فيسمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك فال ينكره) (.)5
_________

((( )1زاد املسري)) ( )378 /6و ((تفسري البغوي)) (.)527 /3
( )2رواه البخاري ( ،)3673ومسلم (.)2541
( )3رواه البخاري (.)3655
( )4رواه أبو داود ( ،)4628والرتمذي ( .)3707واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الرتمذي:
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث عبيد هللا بن عمر وقد روي
هذا احلديث من غري وجه عن ابن عمر.

( )5رواه الطرباين ( .)13165( )285 /12قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)49 /9رجاله
وثقوا وفيهم خالف.

()185/7

فهذا إقرار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التفاضل بني الصحابة ،وفيه تفضيل آحاد أبعياهنم على
من سواهم ,وتفضيل واحد بعينه على صاحبه وهو تفضيل أيب بكر على عمر وعمر على عثمان،

وقد قال ابن عبد الرب( :فضل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مجاعة من أصحابه بفضائل خص كل

واحد منهم بفضيلة ومسه هبا وذكره فيها) قال( :ومل أيت عنه عليه الصالة والسالم أنه فضل منهم
واحداً على صاحبه بعينه من وجه يصح) قلت :لعله يريد أنه مل يصح ذلك عنه صلى هللا عليه وسلم

من قوله َّل من إقراره وإَّل فحديث ابن عمر صحيح ،مث قال ابن عبد الرب( :ولكنه ذكر من فضائلهم

ما يستدل به على مواضعهم ومنازهلم من الفضل والدين والعلم ,وكان صلى هللا عليه وسلم أحلم

وأكرم معاشرة ,وأعلم ِبحاسن األخالق من أن يواجه فاضالً منهم أبن غريه أفضل منه فيجد من

ذلك يف نفسه ،بل فضل السابقني منهم وأهل اَّلختصاص به على من مل ينل منازهلم فقال هلم(( :لو

أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وَّل نصيفه)) ،وهو من معىن قول هللا تعاىلَ :وَما لَ ُك ْم
يل َِّ ِ ِ ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
أََّل تُ ِنف ُقوا ِيف َسبِ ِ
ض َّل يَ ْستَ ِوي ِمن ُكم َّم ْن أَن َف َق ِمن قَـ ْب ِل الْ َفتْ ِح
ري ُ
اث َّ َ َ
اَّلل َو ََّّلل م َ
ِ َّ ِ
اَّللُ ا ْحلُ ْس َىن َو َّ
ين أَن َف ُقوا ِمن بَـ ْع ُد َوقَاتَـلُوا َوُك اال َو َع َد َّ
اَّللُ ِِبَا تَـ ْع َملُو َن
َوقَاتَ َل أ ُْولَئِ َ
ك أَ ْعظَ ُم َد َر َجةً م َن الذ َ
ِ
ري ،وحمال أن يستوي من قاتله صلى هللا عليه وسلم مع من قاتل عنه ،وقال رسول هللا صلى هللا
َخب ٌ

عليه وسلم لبعض من مل يشهد بدر وقد رآه ْيشي بني يدي أيب بكرْ(( :تشي بني يدي من هو خري

منك)) ( .)1وهذا ألنه كان أعلمنا ذلك يف اْلملة ملن شهد بدراً واحلديبية ،ولكل طبقة منهم منزلة
معروفة وحال موصوفة) (.)2

قلت :ثبوت تفضيل طائفة موصوفة من الصحابة على طائفة ابلكتاب والسنة دليل قوي للقطع

بتفضيل واحد بعينه من الطائفة الفاضلة على واحد بعينه من الطائفة املفضولة ،وحديث أيب سعيد
دليل لصحة هذا املأخذ ,فإن سبب وروده نزاع بني واحد بعينه من طائفة فاضلة وهو عبد الرمحن بن
عوف ممن أسلم قبل الفتح وقاتل ،وآخر بعينه من طائفة مفضولة وهو خالد بن الوليد ممن أسلم

متأخراً وقاتل ،فقال صلى هللا عليه وسلم ما قال مما يدل على تفضيله عبد الرمحن على خالد ،وهللا
أعلم .وهذا احلديث وإن مل يذكر فيه النيب صلى هللا عليه وسلم الصحابيني ابمسيهما إَّل أنه

كالتنصيص منه صلى هللا عليه وسلم بتفضيل واحد بعينه على صاحبه ،لدَّللة سبب الورود على

ذلك ولكنه صلى هللا عليه وسلم – كما قال ابن عبد الرب – أكرم وأحلم وأمت خلقاً وأحسن معاشرة
من أن يسمي الفاضل واملفضول تسمية صرحية يف مثل هذه احلال ،وهللا أعلم.

وهنا مسألة :وهي :التفاضل اثبت بني الصحابة رضوان هللا عليهم فهل نفاضل بينهم؟
روى البخاري يف صحيحه عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال(( :كنا يف زمن النيب صلى هللا عليه

وسلم َّل نعدل أبيب بكر أحداً ،مث عمر مث عثمان ،مث نرتك أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم َّل

نفاضل بينهم)) ( .)3ففي هذا اللفظ حصر املفاضلة يف الثالثة دون غريهم ،ولكن قد ثبت ابلكتاب
والسنة تفضيل بعض الصحابة على بعض  ...وَّلبد من تفضيل من فضله هللا واعتقاد ذلك ،ولذا

قال ابن حجر( :قد اتفق العلماء على أتويل كالم ابن عمر هذا ملا تقرر عند أهل السنة قاطبة من

تقدمي علي بعد عثمان ,ومن تقدمي بقية العشرة املبشرة على غريهم ,ومن تقدمي أهل بدر على من مل

يشهدها وغري ذلك فالظاهر أن ابن عمر إمنا أراد هبذا النفي أهنم كانوا جيتهدون يف التفضيل فيظهر
هلم فضائل الثالثة ظهوراً بيناً فيجزمون به ومل يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصيص) (.)4

فمذهب أهل السنة واْلماعة تفضيل الصحابة بعضهم على بعض ِبقتضى دَّلَّلت النصوص ،إمجاَّلً

فيما أمجلته ،وتفصيالً فيما فصلته .مباحث املفاضلة يف العقيدة حملمد الشظيفي -بتصرف –

ص239

_________

( )1رواه أمحد يف ((فضائل الصحابة)) ( ،)152 /1وابن أيب عاصم ( ،)1224( )576 /2وأبو
نعيم يف ((حلية األولياء)) ( ،)325 /3واخلطيب البغدادي يف ((اتريخ بغداد)) ( ،)438 /12وابن
عساكر يف ((اتريخ دمشق)) (.)208 /30

((( )2اَّلستيعاب – هبامش اإلصابة .)9 /1( ))-
((( )3البخاري مع الفتح)) (.)54 /7
((( )4فتح الباري)) (.)58 /7

()186/7

الفرع الثاين :أوجه التفاضل بني الصحابة
لقد دل الكتاب والسنة على أوجه حكما هبا يف املفاضلة بني الصحابة ،ومجاع هذه األوجه هو ما
سلف من كل واحد منهم من أعمال الرب والطاعات اليت تتفاضل منزلتها عند هللا.

فمن أوجه التفاضل بينهم :السبق إىل اإلسالم فالسابق إىل اإلسالم أفضل من املسبوق ،أفاده قوله
ِ
َّ ِ
وهم إبِِحس ٍ
ان َّر ِ
ِ
سبحانه :و َّ ِ
ض َي هللاُ َع ْنـ ُه ْم
ين َواأل َ
َ
َنصا ِر َوالذ َ
الساب ُقو َن األ ََّولُو َن م َن ال ُْم َهاج ِر َ
ين اتَّـبَـ ُع ُ ْ َ

ضواْ َع ْنهُ [التوبة.]100 :
َوَر ُ

ومن أوجه التفاضل بينهم :اإلنفاق واْلهاد قبل الفتح فمن أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة

من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ،أفادته آية (سورة احلديد).

ومن أوجه التفاضل بينهم :شهود بدر كما أفاده قول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :لعل هللا أن يكون
اطلع على أهل بدر فقال :اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)) (.)1

ومن أوجه التفاضل بينهم :شهادة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابْلنة فمن شهد له هبا أفضل.
ومن أوجه التفاضل شهود بيعة الرضوان فمن شهدها أفضل.
ومن أوجه التفاضل بينهم ختصيص الرسول صلى هللا عليه وسلم أحدهم ِبنقبة.

وغري ذلك من وجوه التفاضل بينهم رضوان هللا عليهم ،و  ...كون املفضول قد خيتص بفضيلة َّل

توجد يف الفاضل إَّل أن ذلك َّل يقتضي تفضيله هبا مطلقاً ،فعثمان بن عفان رضي هللا عنه مل حيضر

بدرا ( .)2ولكنه أفضل بعد أيب بكر وعمر من مجيع الصحابة من حضر بدراً ومن مل حيضر ..
مباحث املفاضلة يف العقيدة حملمد الشظيفي 239-

_________

( )1رواه البخاري ( ،)3007ومسلم ( .)2494من حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.
((( )2املغازي)) ( )154 /1و ((السرية النبوية)) (.)720 /2

()187/7

أوَّل :املفاضلة بني اخللفاء الراشدين
قد اختلف العلماء يف ذلك على مذاهب شىت:

املذهب األول:

يرى أن أفضل أفراد الصحابة ،أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي رضي هللا عنه.

وهو مذهب أهل السنة ،كما ذكر ذلك اإلمام النووي حيث قال:

(واتفق أهل السنة على أن أفضلهم أبو بكر مث عمر ،وقال مجهورهم :مث عثمان ،مث علي) (.)1
واإلمام القسطالين ،حيث قال يف (املواهب):

(إن أفضلهم على اإلطالق عند أهل السنة إمجاعاً أبو بكر مث عمر رضي هللا عنهما ،إىل أن قال :مث
اختلفوا فيمن بعدمها ،فاْلمهور على تقدمي عثمان) (.)2

وابن كثري ،حيث قال يف (الباعث احلثيث):

(وأفضل الصحابة ،بل أفضل اخللق بعد األنبياء – عليهم السالم  :-أبو بكر الصديق مث من بعده
عمر بن اخلطاب مث عثمان بن عفان مث علي بن أيب طالب) (.)3

وابن الصالح حيث قال يف (مقدمته):

(أفضلهم على اإلطالق :أبو بكر مث عمر ،مث إن مجهور السلف على تقدمي عثمان على علي – رضي

هللا عنهم أمجعني) (.)4

وغريهم من العلماء (.)5
وهو مذهب اإلمام الشافعي – رضي هللا عنه  ،-فقد ذكر البيهقي عن الربيع عن الشافعي أنه قال:
(أفضل الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي رضوان هللا

عليهم) (.)6

ومذهب اإلمام أمحد بن حنبل رضي هللا عنه حيث قال:

(كنا نقول أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت ،حىت صح لنا حديث ابن عمر ابلتفضيل) (.)7

قال ابن بدران الدمشقي يف (املدخل)( :وأما احلديث الذي أشار إليه اإلمام ،فإين كشفت عليه يف

املسند فلم أجده ،ولست أدري هل هو فيه فزاغ عنه البصر ،أم هو مفقود منه؟ وكذلك فتشت عليه

يف الكتب الستة فلم أجده ،لكنين وجدت أن احلافظ أاب القاسم ابن عساكر الدمشقي رواه يف ترمجة
أيب بكر الصديق رضي هللا عنه من اترخيه الكبري عن ابن عمر قال :كنا نقول ورسول هللا حي :أفضل
األمة بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي ،فيبلغ ذلك رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم وَّل ينكره ،ويف لفظ :مث ندع أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -فال

نفاضل بينهم.)-
قال ابن بدران:

(وحيث إن اإلمام أشار إىل صحة هذا احلديث تركنا الكالم عليه ،اكتفاء بتوثيق إمام احملدثني) (.)8

وقال اإلمام ابن تيمية – رمحه هللا – يف (منهاج السنة):
(وأما مجهور الناس ففضلوا عثمان ،وعليه استقر أمر أهل السنة ،وهو مذهب أهل احلديث ومشايخ

الزهد والتصوف وأئمة الفقهاء كالشافعي وأصحابه وأمحد وأصحابه وأيب حنيفة وأصحابه وإحدى
الروايتني عن مالك وأصحابه ،وذكر أن هذا هو مذهب مجاهري أهل الكالم ،ونقل عن أيب أيوب

السختياين قوله :من مل يقدم عثمان على علي فقد أزرى ابملهاجرين واألنصار قال :وهكذا قال أمحد

والدارقطين وغريمها) (.)9
وهو مذهب املتقدمني من املعتزلة :كأيب عثمان عمرو بن عبيد ،وأيب إسحاق النظام :إبراهيم بن

يسار ،وأيب عثمان اْلاحظ ،وغريهم ،كما ذكر ذلك القاضي عبد اْلبار يف (شرح األصول اخلمسة)
حيث قال:

_________

((( )1النووي على مسلم)) (.)148 /15
((( )2املواهب اللدنية)) (.)39 ،36 /7
((( )3الباعث احلثيث)) (ص.)183 :

((( )4مقدمة ابن الصالح)) (ص.)149 :

( )5انظر(( :املنتقى)) (ص(( ،)531 :املختصر يف علم رجال األثر)) (ص(( ،)32 :خمتصر لوامع
األنوار)) (ص(( ،)521 :تقريب النواوي ومعه تدريب الراوي)) (.)223 - 222 /2
((( )6مناقب الشافعي)) (.)433 /1

((( )7املدخل)) (ص.)17 :

((( )8املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل)) (ص.)18 :
( )9انظر(( :منهاج السنة)) (.)202 /4
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(إن املتقدمني من املعتزلة ذهبوا إىل أن أفضل الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو بكر مث
عمر مث عثمان مث علي) (.)1
وأيدوا ما ذهبوا إليه:

أبن إمجاع الصحابة من املهاجرين واألنصار على الرتتيب بينهم يف اإلمامة ،دليل على الرتتيب بينهم
يف الفضل ،ومن خرج على ذلك يعترب  -كما يقول أبو أيوب السختياين – ممن أزرى ابملهاجرين

واألنصار ،قال القسطالين يف (املواهب)( :إن هؤَّلء األربعة اختارهم هللا خلالفة نبيه ،وإقامة دينه،

فمنزلتهم عنده حبسب ترتيبهم يف اخلالفة) (.)2

وقال ابن كثري( :هذا – أي الرتتيب بني األربعة يف الفضل كالرتتيب بينهم يف اخلالفة – رأي
املهاجرين واألنصار ،حني جعل عمر األمر من بعده شورى بني ستة ،فاحنصر يف عثمان ،وعلي،

واجتهد فيهما عبد الرمحن بن عوف ثالثة أايم بلياليها حىت سأل النساء يف خدورهن على علي،
ووَّله األمر قبله ،قال :وهلذا قال الدارقطين :من قدم علياً على عثمان فقد أزرى ابملهاجرين
واألنصار ،وصدق رضي هللا عنه وأكرم مثواه ،وجعل جنة الفردوس مأواه) (.)3

ويشري إىل هذا قول الشافعي:
(أمجع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أيب بكر مث عمر مث عثمان مث علي – كما ذكر ذلك ابن حجر

يف (فتح الباري) (.)4

مث إن أهل السنة مل يتعرضوا بعد ذلك إىل بيان التفاضل بني بقية أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم فهم عندهم كالنجوم أبيهم اقتديتم اهتديتم.

قال الشيخ عبد السالم اللقاين يف (إحتاف املريد) بعد أن ذكر الستة من العشرة املبشرة( :ومل يرد
نص بتفاوت بعضهم على بعض يف األفضلية ،فال قائل به لعدم التوقيف) ( .)5صحابة رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يف الكتاب والسنة – عيادة أيوب الكبيسي – ص176 :

وقد اتفق أهل السنة واْلماعة على تفضيل أيب بكر وعمر على عثمان وعلي رضي هللا عنهم أمجعني،

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فهذا متفق عليه بني أئمة املسلمني املشهورين ابإلمامة يف العلم والدين
من الصحابة والتابعني واتبعيهم ،وهو مذهب مالك وأهل املدينة ،والليث بن سعد وأهل مصر،

واألوزاعي وأهل الشام ،وسفيان الثوري ،وأيب حنيفة ،ومحاد بن زيد ،ومحاد بن سلمة وأمثاهلم من أهل

العراق ،وهو مذهب الشافعي ،وأمحد ،وإسحاق ،وأيب عبيد وغري هؤَّلء من األئمة) (.)7( )6

وحكى مالك إمجاع أهل املدينة على ذلك فقال( :ما أدركت أح ًدا ممن يقتدى به يشك يف تقدمي أيب
بكر وعمر) (.)8

ونقل البيهقي يف (اَّلعتقاد) بسنده إىل أيب ثور عن الشافعي أنه قال( :أمجع الصحابة وأتباعهم على
أفضلية أيب بكر مث عمر مث عثمان مث علي) (.)9

واألدلة على ما ذهبوا إليه مستفيضة منها على سبيل املثال:

_________

((( )1شرح األحول اخلمسة)) (ص ،)767 - 766 :وانظر ((املختصر يف علم رجال األثر))
(ص.)32 :
((( )2املواهب اللدنية)) (.)39 /7

((( )3الباعث احلثيث)) (ص ،)183 :وانظر ((حماسن اَّلصطالح)) (ص.)433 :
((( )4فتح الباري)) ((( ،)17 /7الزرقاين على املواهب)) (.)39 /7
((( )5إحتاف املريد)) (ص.)200 :

( ))]11181[ )6انظر(( :اَّلعتقاد)) للبيهقي (ص(( ،)369 :شرح أصول اعتقاد أهل السنة
واْلماعة)) للاللكائي ((( ،)1369 /8الفرق بني الفرق)) (ص(( ،)238 :الصواعق احملرقة)) (/1

(( ،)172لوامع األنوار)) للسفاريين (.)356 /2

((( ))]11182[ )7جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)421 /4

( ))]11183[ )8انظر(( :اَّلستذكار)) ((( ،)244 /14جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)421 /4
((( ))]11184[ )9اَّلعتقاد)) للبيهقي (ص.)369 :

()189/7

 ما رواه البخاري وغريه عن َنفع عن عبد هللا بن عمر رضي هللا تعاىل عنهما قال( :كنا خنري بنيالناس يف زمن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فنخري أاب بكر ،مث عمر بن اخلطاب ،مث عثمان بن

عفان رضي هللا عنهم) (.)1

 -ويف رواية قال سامل بن عبد هللا :إن عبد هللا بن عمر قال( :كنا نقول ورسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم  -حي :أفضل أمة النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -بعده أبو بكر مث عمر مث عثمان رضي هللا
عنهم) (.)2

وكال احلديثني نص يف املسألة.
 وقد روي آاثر مستفيضة عن علي رضي هللا تعاىل عنه نفسه ففي صحيح البخاري عن حممد بناحلنفية أنه قال( :قلت أليب :أي الناس خري بعد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -؟ قال :أبو

بكر ،قلت :مث من؟ قال :عمر ،وخشيت أن يقول عثمان قلت :مث أنت؟ قال :ما أَن إَّل رجل من

وجها ،وأنه كان
املسلمني) ( .)3قال ابن تيمية( :وروي هذا عن علي بن أيب طالب من حنو مثانني ً
يقول على منرب الكوفة ،بل قالَّ(( :ل أوتى أبحد يفضلين على أيب بكر وعمر إَّل جلدته حد

املفرتي)) ( ،)4فمن فضله على أيب بكر وعمر جلد ِبقتضى قوله رضي هللا عنه  -مثانني سوطًا)
(.)5
مكرها وإَّل فهو أفضل
قلت :ويف هذا أكرب حجة على بطالن قول الرافضة أبنه مل يبايع إَّل تقية وكان ً
منهما ،ولو كان األمر كذلك ملا أعلنه على رؤوس األشهاد على املنرب ،وملا جلد من يقول ذلك حد

اَّلفرتاء.

أيضا وغريه عن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما قال( :إين لواقف يف قوم
ومنها ما رواه البخاري ً

ندعو هللا لعمر بن اخلطاب وقد وضع على سريره ،إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكيب

كثريا ما كنت أمسع رسول هللا -
يقول :رمحك هللا إن ُ
كنت ألرجو أن جيعلك هللا مع صاحبيك ألين ً

صلى هللا عليه وسلم  -يقول :كنت وأبو بكر وعمر ،وفعلت وأبو بكر وعمر ،وانطلقت وأبو بكر
م
فالتفت فإذا هو علي بن أيب طالب) (.)6
وعمر ،فإن كنت ألرجو أن جيعلك هللا معهما،
 -وروي عن سفيان الثوري أنه قال( :من زعم أن عليًا كان أحق ابلوَّلية منهما فقد خطَّأ أاب بكر

وعمر واملهاجرين واألنصار رضي هللا عن مجيعهم وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إىل السماء) ()7
ويف رواية (  ...فقد أزرى على اثين عشر أل ًفا من أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ،-

وما أراه  ...إخل احلديث) ( )8هذا ابإلضافة إىل ما روي عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف كل
منهم من الفضائل .اإلمامة العظمى عند أهل السنة واْلماعة لعبدهللا بن عمر الدميجي – ص 311
_________

( ))]11185[ )1رواه البخاري (.)3655
( ))]11186[ )2رواه أبو داود ( .)4628وسكت عنه ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب

داود)).

( ))]11187[ )3رواه البخاري (.)3671
( ))]11188[ )4رواه ابن أيب عاصم يف ((السنة)) ( )355 /2بلفظَّ( :ل يفضلين عن أيب بكر

وعمر أو َّل أجد أحدا يفضلين على أيب بكر وعمر إَّل وجلدته جلد حد املفرتي) قال ابن تيمية يف
((جمموع الفتاوى)) ([ :)474 /28روي] أبسانيد جيدة.

((( ))]11189[ )5جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)422 /4
( ))]11190[ )6رواه البخاري (.)3677

( ))]11191[ )7رواه أبو داود ( .)4630وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح
اإلسناد مقطوع.

( ))]11192[ )8رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( .)832( )254 /1من حديث عمار بن
ايسر رضي هللا عنه بلفظ( :من فضل على أيب بكر وعمر أحدا من أصحاب رسول هللا فقد أزرى

على املهاجرين واألنصار واثين عشر ألفاً من أصحاب حممد) .قال الطرباينَّ :ل يروى هذا احلديث
عن أيب سنان إَّل حازم بن جبلة وَّل يروى عن عمار إَّل هبذا اإلسناد .وقال اهليثمي يف ((جممع

الزوائد)) ( :)56 /9رواه الطرباين يف ((األوسط)) وفيه حازم بن جبلة ومل أعرفه وبقية رجاله ثقات.
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اثنيا :املفاضلة بني عثمان وعلي رضي هللا تعاىل عنهما
أما املفاضلة بني عثمان وعلي فهذه دون تلك ،وقد حصل فيها نزاع بني السلف قال ابن تيمية:
(فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليًا على عثمان ،مث رجع عن ذلك سفيان وغريه،
وبعض أهل املدينة توقَّف يف عثمان وعلي وهي إحدى الروايتني عن مالك ،لكن الرواية األخرى عنه
تقدمي عثمان على علي كما هو مذهب سائر األئمة كالشافعي وأيب حنيفة وأصحابه ،وأمحد

وأصحابه ،وغري هؤَّلء من أئمة اإلسالم) (.)1

أما أبو حنيفة رمحه هللا فقد روي عنه (تقدمي علي على عثمان) ( )2وجاء يف (السري الكبري) حملمد بن
احلسن الشيباين( :روى نوح بن أيب مرمي عن أيب حنيفة رضي هللا عنه أنه قال :سألته عن مذهب أهل

السنة فقال :أن تفضل أاب بكر وعمر ،وحتب علياا وعثمان ،وترى املسح على اخلفني ( ،)3وَّل تكفر

أح ًدا من أهل القبلة ،وتؤمن ابلقدر ،وَّل تنطق يف هللا بشيء  ) ...مث قال الشارح( :ومن الناس من

َّما على عثمان ،وبعد اخلالفة عثمان أفضل من علي) ( )4مث اعتذر
يقول :قبل اخلالفة كان علياا ُم َقد ً
الشارح عن كالم اإلمام السابق بقوله( :ومل يُ ِر ْد أبو حنيفة رضي هللا عنه ِبا ذكر تقدمي علي على
عثمان ،ولكن مراده أن حمبتهما من مذهب أهل السنة فالواو عنده َّل توجب الرتتيب) (.)5

صرح يف الفقه األكرب بتقدمي عثمان على علي فقال( :وأفضل الناس بعد النبيني عليهم
قلت :بل قد َّ

الصالة والسالم أبو بكر ،مث عمر بن اخلطاب الفاروق ،مث عثمان بن عفان ذو النورين ،مث علي بن
أيب طالب املرتضى رضي هللا تعاىل عنهم أمجعني) ( .)6وهو ظاهر املذهب قال السرخسي( :فأما
املذهب عندَن أن عثمان أفضل من علي رضوان هللا عليهما قبل اخلالفة وبعدها) (.)7

أدلة تفضيل عثمان على علي رضي هللا عنه:

 ...أن الغالبية العظمى من أهل السنة واْلماعة على تقدمي عثمان على علي ،ومل خيالف إَّل القليل،

ويدل على صحة ما ذهبوا إليه ما يلي:

 ما تقدم من قول عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما :كنا نقول ورسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم حي( :أفضل األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر مث عثمان رضي هللا عنهم) (.)8_________

((( ))]11193[ )1جمموع الفتاوى)) (.)426 /4
((( ))]11194[ )2شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)486 :

( ))]11195[ )3خمالفة للرافضة ،ألهنم َّل يرون املسح على اخلفني وَّل الصالة فيها ،ولذلك درج
علماء السلف على ذكر هذه املسألة الفرعية يف عقائدهم للدَّللة على خمالفتهم للرافضة.
((( ))]11196[ )4شرح السري الكبري)) (.)111 /1
((( ))]11197[ )5شرح السري الكبري)) (.)111 /1
( ))]11198[ )6انظر(( :الفقه األكرب)) أليب حنيفة (ص.)41 :

((( ))]11199[ )7شرح السري الكبري)) ( ،)111 /1وانظر :شرح العقيدة الطحاوية (ص:
.)486
( ))]11200[ )8رواه أبو داود ( .)4628وسكت عنه ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب
داود)).
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 وكذلك يف قصة بيعة عثمان الثابتة يف الصحيح ( - )1كما مر  -أنه ملا مل يبق يف الشورى إَّلعثمان ،وعلي ،واحلكم عبد الرمحن بن عوف ،وبقي عبد الرمحن بن عوف ثالثة أايم بلياليها يشاور
املهاجرين واألنصار والتابعني هلم إبحسان ،ويشاور أمهات املؤمنني ،ويشاور أمراء األمصار  -فإهنم

ثالاث ما اغتمضت بنوم)
كانوا ابملدينة حجوا مع عمر وشهدوا موته  -حىت قال عبد الرمحن( :إن يل ً
بعد هذا كله وبعد أخذ املواثيق منهما على أن يبايع من ابيعه ،أعلن النتيجة بعد هذا اَّلستفتاء وهي
قوله( :إين رأيت الناس َّل يعدلون بعثمان) فبايعه علي وعبد الرمحن وسائر املسلمني بيعة رضى

واختيار فدل ذلك على تقدْيه يف األفضلية عليه ،قال ابن تيمية( :وهذا إمجاع منهم على تقدمي

عثمان على علي) ( )2وملا سأل رجل عبد هللا بن املبارك أيهما أفضل علي أو عثمان قال( :قد كفاَن

ذاك عبد الرمحن بن عوف) ( ،)3وقال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه حينما ويل عثمان اخلالفة
(أمرَن خري من بقي ومل َأنْل) (.)4
َّ

وهلذا قال أيوب وأمحد بن حنبل والدارقطين( :من قَدَّم عليًا على عثمان فقد أزرى ابملهاجرين
واألنصار) (ِ )5
ويفسر ابن تيمية ذلك أبنه( :لو مل يكن عثمان أحق ابلتقدمي وقد قدموه كانوا إما
جاهلني بفضله ،وإما ظاملني بتقدمي املفضول من غري ترجيح ديين ،ومن نسبهم إىل اْلهل والظلم فقد
أزرى هبم) (.)6

والسلف وإن كان بعضهم يرى التوقف بعد ذكر عثمانَّ ،ل ِ
يقدمون على علي أح ًدا بعد الثالثة ،كما
قال اإلمام أمحد( :من مل يربِع بعلي فهو أضل من محار أهله) ( )7وإمنا من قال ابلتوقف يف التفضيل
عند عثمان يريد اَّلقتداء حبديث ابن عمر السابق ،فيذكرون الثالثة مث جيملون بقية أصحاب الشورى
كما هي رواية عن اإلمام أمحد نفسه فقد ذكر عنه الاللكائي قوله( :وخري األمة بعد نبيها  -صلى
هللا عليه وسلم  -أبو بكر الصديق ،مث عمر بن اخلطاب ،مث عثمان بن عفانِ .
نقدم هؤَّلء الثالثة كما
قدَّمهم أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -مل خيتلفوا يف ذلك ،مث بعد هؤَّلء الثالثة

أصحاب الشورى اخلمسة :علي بن أيب طالب ،وطلحة ،والزبري ،وعبد الرمحن بن عوف ،وسعد كلهم
يصلح للخالفة وكلهم إمام ،ونذهب إىل حديث ابن عمر (كنا نعد ورسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم  -حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ،مث عمر ،مث عثمان) (.)8
ْتاما عن علي بن املديين (.)9
وبنحوه ً

وإن كان ورد عنه نفسه رمحه هللا رواايت ينص فيها على الرتبيع بعلي منها الرواية السابقة( :من مل
يربِع بعلي فهو أضل من محار أهله) .ومنها رواية اإلصطخري حيث قال فيها( :وخري األمة بعد نبيها
 صلى هللا عليه وسلم  :-أبو بكر ،وعمر بعد أيب بكر ،وعثمان بعد عمر ،وعلي بعد عثمان،ووقف قوم على عثمان) (.)10

_________

( ))]11201[ )1احلديث مطوَّلً رواه البخاري ( .)3700من حديث عمرو بن ميمون رضي هللا

عنه.

((( ))]11202[ )2جمموع الفتاوى)) (.)428 /4
((( ))]11203[ )3السنة)) للخالل (.)389 /2
( ))]11204[ )4رواه الطرباين ( .)8861( )170 /9قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/9

 :)91رواه الطرباين أبسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح ،وقال الشوكاين يف ((در السحابة)) (ص:

[ :)120ورد] أبسانيد رجال أحدها رجال الصحيح.

((( ))]11205[ )5جمموع الفتاوى)) ( .)428 /4وانظر(( :شرح العقيدة الطحاوية)) (ص

.)486

((( ))]11206[ )6جمموع الفتاوى)) (.)428 /4
((( ))]11207[ )7منهاج السنة)) (.)208 /2
((( ))]11208[ )8شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) (.)159 /1
((( ))]11209[ )9شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) (.)167 /1
((( ))]11210[ )10طبقات احلنابلة)) َّلبن أيب يعلى (.)30 /1
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ولذلك كانت خالصة رأي اإلمام أمحد رمحه هللا يف التفضيل  -على ما يراه اخلالل  -هي من قوله:
(من قال :أبو بكر وعمر وعثمان فقد أصاب .وهو الذي العمل عليه ،ومن قال :أبو بكر وعمر

أيضا جيد َّل أبس به وابهلل التوفيق) (.)1
وعثمان وعلي رضي هللا عنهم فصحيح ً

قلت :لكنه ورد عنه رمحه هللا تكذيبه ملن نسبه إىل التوقف عند عثمان فقال يف رواية حممد بن عوف

احلمصي( :وخري الناس بعد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  :-أبو بكر مث عمر ،مث عثمان ،مث

علي ،فقلت له اي أاب عبد هللا ،فإهنم يقولون :إنك وقفت على عثمان؟ فقال :كذبوا وهللا علي ،إمنا
حدثتهم حبديث ابن عمر  -وذكر احلديث  -ومل يقل النيب  -صلى هللا عليه وسلم َّ :-ل ختايروا بعد

هؤَّلء بني أحد ،ليس ألحد يف ذلك حجة ،فمن وقف على عثمان ومل يربع بعلي فهو على غري السنة

اي أاب جعفر) (.)2

فاحلاصل أن من نص على الرتبيع على علي ،ومن توقف عن التنصيص عند عثمان ،كلهم َّل يقدمون

على علي بعد الثالثة أح ًدا ،وَّل يلزم من عدم التنصيص عليه بعد عثمان أهنم يقدمون عليه أح ًدا،
قال ابن تيمية( :فليس يف أهل السنة من يقدم عليه  -أي علي  -أح ًدا غري الثالثة ،بل يفضلونه

على مجهور أهل بدر ،وأهل بيعة الرضوان ،وعلى السابقني األولني من املهاجرين واألنصار ،وما يف

أهل السنة من يقول :إن طلحة والزبري وسع ًدا وعبد الرمحن بن عوف أفضل منه ،بل غاية ما يقولون
السكوت عن التفضيل بني أهل الشورى) ( )3وقد حكى احلافظ ابن حجر اإلمجاع على أن ترتيب
اخللفاء يف األفضلية كرتتيبهم يف اخلالفة (.)4

لكن من قدم عليًا على عثمان هل هو مبتدع أم َّل؟ وعلى هذا السؤال جييب اخلالل ،فقد قال بعد

ذكره لعدة رواايت مسنده عن إمام أهل السنة أمحد بن حنبل فيمن قدم عليًا على عثمان قال:

(فاستقر القول من أيب عبد هللا أنه يكره هذا القول ومل جيزم يف تبديعه ،وإن قال قائل :هو مبتدع مل

ينكر عليه وابهلل التوفيق) ( .)5اإلمامة العظمى عند أهل السنة واْلماعة لعبدهللا بن عمر الدميجي
– ص317 :

هذا وبعض أهل السنة قد مخَّس ابخللفاء الراشدين ،ولكن اختلفوا يف اخلامس ،فمنهم من جعله عمر
أيضا .ومنهم من جعله
بن عبد العزيزُ ،وروي ذلك عن سفيان الثوري ( )6وروي عن الشافعي (ً )7

احلسن بن علي خلالفته اليت مدهتا ستة أشهر قبل الصلح ،واستدلوا على ذلك حبديث سفينة السابق

((اخلالفة بعدي ثالثون سنة  )8( )) ...احلديث .وقد عدوا هذه األشهر الستة ْتام الثالثني سنة
(.)9
_________

((( ))]11211[ )1السنة)) للخالل (.)410 /2
((( ))]11212[ )2طبقات احلنابلة)) (.)313 /1
((( ))]11213[ )3منهاج السنة)) (.)206 /2
((( ))]11214[ )4فتح الباري)) (.)34 /7
((( ))]11215[ )5السنة)) للخالل (.)382 /2

( ))]11216[ )6رواه أبو داود ( ،)4631وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( .)32 /7قال األلباين
يف ((صحيح سنن أيب داود)) :ضعيف اإلسناد مقطوع.

( ))]11217[ )7رواه ابن أيب حامت يف ((آداب الشافعي ومناقبه) ( ،)145 /1والبيهقي يف
((مناقب الشافعي)) (.)448 /1
( )8رواه أبو داود ( ،)4646واحلاكم ( ،)156 /3والطرباين ( )6459( )84 /7بلفظ(( :خالفة

النبوة ثالثون سنة مث يؤيت هللا امللك أو ملكه من يشاء)) .ورواه الرتمذي ( ،)2226وأمحد (/5

 ،)21978( )221والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( .)8155( )47 /5بلفظ(( :اخلالفة يف أميت
ثالثون سنة مث ملك بعد ذلك)) .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الرتمذي ،وابن حجر يف

((موافقة اخلرب اخلرب)) ( :)141 /1حسن ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) و
((صحيح سنن الرتمذي)).
( ))]11219[ )9انظر(( :اتريخ اخللفاء)) للسيوطي (ص.)9 :
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وهذا القول أقوى من سابقه ،ألن معاوية رضي هللا عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز ومل يُـعَّد منهم،

ويكفيه فضالً صحبة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وكتابته الوحي بني يديه وغريمها ( )1وإمنا
والعس ِ
ف ،فرفع املظامل ورد األماَنت
اشتهر فضل عمر بن عبد العزيز ألنه أتى بعد سنوات من الظلم َ ْ
إىل أهلها .أما معاوية رضي هللا عنه فقد جاء بعد أفضل األمة بعد األنبياء ،وهم اخللفاء األربعة
الراشدون رضي هللا تعاىل عنهم أمجعني ،ومع ذلك فقد كان له من الفضل واألمانة وحسن سياسة
الرعية وحمبتهم له الشيء الكثري ،روى األثرم بسنده إىل أيب هريرة املكتَّب قال :كنا عند األعمش

فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله فقال األعمش( :فكيف لو أدركتم معاوية؟) قالوا يف حلمه؟ قال:

(َّل وهللا بل يف عدله) ( .)2قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :اتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك

هذه األمة) ( .)3وقد روي عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أحاديث يف فضله رضي هللا عنه،
عموما بعد األربعة فهم بقية أهل الشورى.
هذا من َنحية اخللفاء ،أما أفضل الصحابة ً

من السنة املفاضلة بني اخللفاء الراشدين قد يعرتض معرتض فيقول :األوىل أن حنب أصحاب النيب -

صلى هللا عليه وسلم  -مجيعاً وَّل نفاضل بينهم ،وهلذا املعرتض نقول :السنة املفاضلة بينهم على ما

جاءت به األحاديث الصحيحة ،وسار عليه السلف الصاحل من تفضيل أيب بكر مث عمر مث عثمان مث

علي رضي هللا تعاىل عنهم أمجعني على سائر الصحابة ،وقد سئل اإلمام أمحد عن رجل حيب أصحاب
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وَّل يفضل بعضهم على بعض وهو حيبهم قال( :السنة أن
يفضل أاب بكر وعمر وعثمان وعلي من اخللفاء) (.)4

وإمنا الذي ذموا التحدث فيه والتعرض له هو ما شجر بني الصحابة من قتال وفنت بعد مقتل الشهيد

عثمان رضي هللا عنه ،مث النزاع الذي حصل بني علي ومعاوية رضي هللا عنهما ومن معهما من

الصحابة .اإلمامة العظمى عند أهل السنة واْلماعة لعبدهللا بن عمر الدميجي  -ص327 :

_________

( ))]11220[ )1انظر(( :العواصم من القواصم وحاشيته)) (ص.)151 :
( ))]11221[ )2رواه اخلالل يف ((السنة)) (.)437 /2
((( ))]11222[ )3جمموع الفتاوى)) (.)478 /4
( ))]11223[ )4رواه اخلالل يف ((السنة)) (.)372 /2
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الفرع الرابع :املفاضلة بني مجاعات الصحابة
لقد دل كتاب هللا على تفاضل مجاعات الصحابة ،فاهلل عز وجل فضل الذين أنفقوا من قبل الفتح
وقاتلوا على الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ،واملقصود ابلفتح صلح احلديبية ( .)1قال سبحانهَّ :ل
ِ َّ ِ
ين أَن َف ُقوا ِمن بَـ ْع ُد َوقَاتَـلُوا
يَ ْستَ ِوي ِمن ُكم َّم ْن أَن َف َق ِمن قَـ ْب ِل الْ َف ْت ِح َوقَاتَ َل أ ُْولَئِ َ
ك أَ ْعظَ ُم َد َر َجةً م َن الذ َ
ِ
اَّللُ ا ْحلُ ْس َىن َو َّ
َوُك اال َو َع َد َّ
ري [احلديد .]10 :وفضل هللا السابقني األولني من
اَّللُ ِِبَا تَـ ْع َملُو َن َخب ٌ
ِ
ِ
املهاجرين واألنصار على من دوهنم ،فقال سبحانه :و َّ ِ
َنصا ِر
ين َواأل َ
َ
الساب ُقو َن األ ََّولُو َن م َن ال ُْم َهاج ِر َ
َّ ِ
وهم إبِِحس ٍ
ان َّر ِ
ضواْ َع ْنهُ [التوبة .]100 :وهذا نص على تفضيل
ض َي هللاُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
َوالذ َ
ين اتَّـبَـ ُع ُ ْ َ
السابقني األولني من املهاجرين واألنصار كما يقول القرطيب ( .)2وقد اختلف يف تعيني السابقني
األولني من املهاجرين واألنصار على أقوال (:)3
أحدها :أهنم الذين صلوا إىل القبلتني.
الثاين :أهنم أهل بيعة الرضوان.

الثالث :أهنم أهل بدر.

الرابع :أهنم مجيع الصحابة بال استثناء وأن الذين اتبعوهم إبحسان هم اتبعوهم من غري الصحابة.
هذه األقوال املنقولة عن السلف من الصحابة والتابعني ،وزاد املتأخرون قولني:

أحدمها :أهنم السابقون ابملوت والشهادة ،قال ابن اْلوزي( :ذكره املاوردي) (.)4
الثاين :أهنم الذين أسلموا قبل اهلجرة ،قال ابن اْلوزي( :ذكره القاضي أبو يعلى) (.)5
_________

((( )1تفسري الطربي)) ( ،)175 /23و ((تفسري ابن كثري)) (.)12 /8

((( )2تفسري القرطيب)) (.)236 /8

((( )3تفسري الطربي)) ( )6 /11و ((اَّلستيعاب – هبامش اإلصابة  )2 /1( ))-و ((زاد املسري))
( )490 /3و ((تفسري القرطيب)) ( )236 /8و ((الدر املنثور)) (.)269 /3
((( )4زاد املسري)) (.)490 /3
((( )5زاد املسري)) (.)491 /3
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قال القرطيب( :واتفقوا على أن من هاجر قبل حتويل القبلة فهو من املهاجرين األولني من غري خالف
بينهم) ( .)1والذي أرى يف اللفظ دَّللة عليه أن املراد ابلسابقني األولني الذين سبقوا إىل اإلسالم

واهلجرة والنصرة ,وابتدروا ذلك قبل ْتكن اإلسالم وتتابع الناس عليه ،وَّل شك أن أول من يدخل يف
هؤَّلء أوائل من أسلم من املهاجرين كاخللفاء األربعة ومن األنصار الذين أسلموا ليليت العقبة .ولعل

مجيع من أسلم حىت غزوة احلديبية من السابقني األولني ( .)2ذلك أن صلح احلديبية كان فتحاً
ك فَـ ْت ًحا مبِينًا [الفتح .]1 :يف منصرفه صلى هللا عليه
للمسلمني ،فقد نزل قوله تعاىل :إِ ََّن فَـتَ ْحنَا لَ َ
وسلم من احلديبية ( .)3ومل يكن الصحابة يعدون الفتح إَّل احلديبية كما قال الرباء رضي هللا عنه:

(تعدون أنتم الفتح فتح مكة ،وقد كان فتح مكة فتحاً ،وحنن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم احلديبية)
( .)4ويف (مغازي الواقدي) عن أيب بكر وعمر أن كالً منهما قال( :ما كان فتح يف اإلسالم أعظم

من فتح احلديبية) ( .)5فكان يوم احلديبية فتحاً لإلسالم واملسلمني تتابع الناس بعده على اإلسالم
ملا ترتب على الصلح من وقوع األمن ورفع احلرب وْتكن من خيشى الدخول يف اإلسالم والوصول

إىل املدينة من ذلك كما وقع خلالد وعمرو وغريمها ،ولعله مما يقوي هذا الرأي تفسري مجع من أهل
ك أَ ْعظَ ُم َد َر َجةً ِم َن
العلم الفتح ابحلديبية يف قولهَّ :ل يَ ْستَ ِوي ِمن ُكم َّم ْن أَن َف َق ِمن قَـ ْب ِل الْ َف ْت ِح َوقَاتَ َل أ ُْولَئِ َ
َّ ِ
ين أَن َف ُقوا ِمن بَـ ْع ُد َوقَاتَـلُوا فيستأنس هبذا التفضيل يف اآلية على أنه للسابقني األولني ،وتفسري
الذ َ
العلماء للفتح ابحلديبية على أن السابقني هم من أسلم قبل احلديبية .وهللا أعلم.

ودل كتاب هللا على تفضيل املهاجرين على األنصار فقد قدم هللا ذكرهم على ذكر األنصار يف كتابه،
قال سبحانه :والَّ ِذين آمنُواْ وهاجرواْ وجاه ُدواْ ِيف سبِ ِ ِ َّ ِ
ك ُه ُم ال ُْم ْؤِمنُو َن
ص ُرواْ أُولَئِ َ
َ َ َ َ َ َُ َ َ َ
آوواْ َّونَ َ
َ
ين َ
يل هللا َوالذ َ
َح اقا َّهلُم َّم ْغ ِف َرةٌ َوِر ْز ٌق َك ِرميٌ [األنفال .]74 :فقدم ذكر الذين هاجروا على الذين آووا ونصروا.
_________

((( )1تفسري القرطيب)) (.)236 /8

((( )2سري أعالم النبالء)) (.)144 /1
((( )3أسباب النزول)) للواحدي (ص.)256 :
( )4رواه البخاري (.)4150

((( )5املغازي)) (.)609 /2
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َّ ِ
ِ
اع ِة ال ُْع ْس َرةِ [التوبة:
َّب هللا َعلَى النِ ِ
ين اتَّـبَـ ُعوهُ ِيف َس َ
ين َواأل َ
وقال سبحانه :لََقد ات َ
َنصا ِر الذ َ
َّيب َوال ُْم َهاج ِر َ
 .]117فبدأ بذكر املهاجرين بعد النيب صلى هللا عليه وسلم مث بذكر األنصار ،وقال سبحانه :لِ ْل ُف َق َر ِاء
ض ًال ِمن َِّ
ِ ِ ِ
ِِ
اج ِر َّ ِ
ِ
ص ُرو َن َّ
اَّلل َوِر ْ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ
ض َو ًاَن َويَـ ْن ُ
ين أُ ْخ ِر ُجوا م ْن د َاي ِره ْم َوأ َْم َواهل ْم يَـ ْبـتَـغُو َن فَ ْ َ
ين الذ َ
ال ُْم َه َ
الصا ِدقُو َن والَّ ِذين تَـبـ َّوءوا الدَّار و ِْ ِ ِ ِ
اج َر إِلَْي ِه ْم َوََّل َِجي ُدو َن ِيف
ك ُه ُم َّ
أُولَئِ َ
اإلْيَا َن م ْن قَـ ْبل ِه ْم ُحيبمو َن َم ْن َه َ
ََ
َ َ َ ُ
ص ُدوِرِهم ح ِ
ِ
ِِ
ِ
ك
اصةٌ َوَم ْن يُو َق ُش َّح نَـ ْف ِس ِه فَأُولَئِ َ
اجةً ممَّا أُوتُوا َويُـ ْؤث ُرو َن َعلَى أَنْـ ُفس ِه ْم َولَ ْو َكا َن هب ْم َخ َ
ص َ
ُ ْ َ َ
ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن [احلشر .]9 - 8 :فبدأ بذكر املهاجرين مث األنصار ،وأفرد سبحانه ذكر املهاجرين يف
َّ ِ
اج ُرواْ َوأُ ْخ ِر ُجواْ ِمن ِد َاي ِرِه ْم َوأُوذُواْ ِيف َسبِيلِي َوقَاتَـلُواْ َوقُتِلُواْ ألُ َك ِف َر َّن
ين َه َ
مواضع من كتابه كقوله :فَالذ َ
يل ِ
َّ ِ
ِ ِِ
اه ُدواْ ِيف َسبِ ِ
هللا
اج ُرواْ َو َج َ
آمنُواْ َو َه َ
ين َ
َع ْنـ ُه ْم َسيئَاهت ْم [آل عمران .]195 :وقال سبحانه :الذ َ
ِأبَمواهلِِم وأَن ُف ِس ِهم أَ ْعظَم درجةً ِعن َد ِ
ك ُه ُم الْ َفائُِزو َن [التوبة.]20 :
هللا َوأ ُْولَئِ َ
ْ ُ َََ
َْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
رب
سنَةً َوأل ْ
اج ُرواْ ِيف هللا من بَـ ْعد َما ظُل ُمواْ لَنُـبَـ ِوئَـنـ ُ
ين َه َ
وقال سبحانهَ :والذ َ
َج ُر اآلخ َرة أَ ْك َُ
َّه ْم ِيف ال مدنْـيَا َح َ
َّ ِ
ربواْ َو َعلَى َرهبِِ ْم يَـتَـ َوَّكلُو َن [النحل.]42 - 41 :
ين َ
لَ ْو َكانُواْ يَـ ْعلَ ُمو َن الذ َ
ص َُ
قال ابن تيمية رمحه هللا يف بيان أصول أهل السنة( :ويفضلون من أنفق من قبل الفتح – وهو صلح
احلديبية – وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل ،ويقدمون املهاجرين على األنصار) (.)1

ويف عقيدة اإلمام أمحد أنه كان يقول( :أفضل الصحابة أهل بيعة الرضوان وخريهم وأفضلهم أهل

بدر ،والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار وأعياهنم األربعون أهل الدار ،وخريهم عشرة شهد
هلم النيب صلى هللا عليه وسلم ابْلنة وهو عنهم راض ,وأعياهنم أهل الشورى الذين اختارهم عمر بن
اخلطاب رضي هللا عنه للمسلمني ,وأفضلهم اخللفاء األربعة) (.)2

وقد صنف العلماء الصحابة يف طبقات اختلفوا يف عددها ،قال السيوطي يف (شرح التقريب)

(واختلف يف عدد طبقاهتم – (يعين الصحابة) – ابعتبار السبق إىل اإلسالم ,أو اهلجرة ,أو شهود

املشاهد الفاضلة ،فجعلهم ابن سعد مخس طبقات ,وجعلهم احلاكم اثنيت عشرة طبقة) (.)3

قال أمحد شاكر رمحه هللا( :وزاد بعضهم أكثر من ذلك ،واملشهور ما ذهب إليه احلاكم) (.)4

واملراتب اليت جعلها احلاكم للصحابة هي:
قوم أسلموا ِبكة.

أصحاب دار الندوة.
املهاجرة إىل احلبشة.

أصحاب بيعة العقبة األوىل.
أصحاب بيعة العقبة الثانية.

أول املهاجرين الذين وصلوا والنيب يف قباء قبل أن يدخلوا املدينة ويبىن املسجد.

أهل بدر.

املهاجرة الذين هاجروا بني بدر واحلديبية.

أهل بيعة الرضوان.
املهاجرة بني احلديبية والفتح.
الذين أسلموا يوم الفتح.

صبيان وأطفال رأوا النيب صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح ويف حجة الوداع وغريها وعدادهم يف
الصحابة (.)5

ولعل املراتب السبع األوىل هي مراتب السابقني األولني من املهاجرين واألنصار ،وهللا أعلم.
_________

((( )1العقيدة الواسطية – ضمن اجملموعة العلمية)) (ص.)85 :
((( )2طبقات احلنابلة)) (.)272 /2
((( )3تدريب الراوي)) (.)221 /2

((( )4الباعث احلثيث)) (ص.)156 :
((( )5معرفة علوم احلديث)) (ص.)23 :
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أما الطبقات اخلمس اليت جعلها ابن سعد يف كتابه للصحابة فاألمر فيها ما قاله أمحد شاكر( :لو كان
املطبوع كامال َّلستخرجناها منه وذكرَنها) ( .)1وأظن أن الطبقات اليت جعلها ابن سعد هي
الطبقات اليت صنف عليها ابن اْلوزي يف كتابه (صفة الصفوة) من ترجم له من الصحابة ،فإنه قال:

(بدأت بذكر العشرة مث ذكرت من بعدهم على ترتيب طبقاهتم) ( )2والطبقات اليت ذكرها مخس هي:
الطبقة األوىل على السابقة يف اإلسالم ممن شهد بدراً من املهاجرين واألنصار ،وحلفائهم ومواليهم

(.)3

من مل يشهد بدراً من املهاجرين واألنصار وله إسالم قدمي (.)4
من شهد اخلندق وما بعده (.)5

من أسلم عند الفتح وفيما بعد ذلك (.)6
الذين تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهم أحداث األسنان (.)7

ويف املطبوع من (طبقات ابن سعد) ذكر الطبقتني األوليني على نفس الوصف الذي ذكره ابن اْلوزي
ْتاماً ( .)8والعلماء وإن أرادوا هبذا التقسيم معرفة الصحابة َّل ذكر التفاضل إَّل أهنم قد اعتربوا

وجوه الفضل والتفاضل يف التقسيم ،وهللا أعلم .مباحث املفاضلة يف العقيدة حملمد الشظيفي –ص:
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القسم الثاين :يف ترتيب التفاضل بني مجاعات الصحابة – رضي هللا عنهم:
وقد اختلف العلماء يف ذلك على مذاهب:

املذهب األول :مذهب أهل السنة:
ويرى أن أفضل مجاعات الصحابة رضي هللا عنهم :اخللفاء األربعة مث الستة الباقون بعدهم إىل ْتام

العشرة املبشرين ابْلنة.

مث البدريون مث أصحاب أحد مث أهل بيعة الرضوان ابحلديبية.

وممن ذكر ذلك أبو منصور البغدادي حيث قال يف (أصول الدين):
(أصحابنا جممعون على أن أفضلهم :اخللفاء األربعة ،مث الستة الباقون بعدهم إىل ْتام العشرة وهم:

طلحة والزبري وسعد بن أيب وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرمحن بن عوف وأبو

عبيدة عامر بن اْلراح رضي هللا عنهم.

مث البدريون ،مث أصحاب أحد ،مث أهل بيعة الرضوان ابحلديبية) (.)9

كما ذكر ذلك ابن كثري وغريه ( .)10صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الكتاب والسنة –
عيادة أيوب الكبيسي – ص251 :
جاء يف عقيدة اإلمام أمحد وعلي بن املديين اللتني روامها الاللكائي بسنده عنهما أنه يلي اخللفاء

الثالثة أيب بكر وعمر وعثمان يف الفضل بقية أصحاب الشورى اخلمسة :علي وطلحة والزبري وعبد

الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص ( )11ومها َّل يقدمان على علي أحداً بعد الثالثة بل قاَّل هذا
موافقة حلديث ابن عمر كما تقدم بيانه.
_________

((( )1الباعث احلثيث)) (ص.)156 :
((( )2صفة الصفوة)) (.)234 /1
((( )3صفة الصفوة)) (.)370 /1
((( )4صفة الصفوة)) (.)506 /1
((( )5صفة الصفوة)) (.)650 /1
((( )6صفة الصفوة)) (.)725 /1
((( )7صفة الصفوة)) (.)746 /1
((( )8طبقات ابن سعد)) ( 6 /3و .)5 /4
((( )9أصول الدين)) (ص.)304 :

( )10انظر(( :الباعث احلثيث)) (ص(( ،)183 :املختصر يف علم رجال األثر)) (ص)33 - 32 :
((( )11شرح أصول اَّلعتقاد)) ( 159 /1و  )167و ((طبقات احلنابلة)) (.)243 /1
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قال ابن تيمية رمحه هللا( :ما يف أهل السنة من يقول :إن طلحة والزبري وسعداً وعبد الرمحن بن عوف
أفضل منه (يعين من علي) – بل غاية ما يقولون السكوت عن التفضيل بني أهل الشورى وهؤَّلء
أهل الشورى عندهم أفضل السابقني األولني والسابقون األولون أفضل من الذين أنفقوا من بعد

الفتح وقاتلوا) ( )1واحلاصل أن بقية أصحاب الشورى الذين جعل عمر رضي هللا عنه فيهم األمر
من بعده خيتارون أحدهم أفضل الصحابة بعد علي رضي هللا عنه عند أهل السنة واْلماعة ،وقال

اإلمام أمحد( :مث من بعد أصحاب الشورى :أهل بدر من املهاجرين مث أهل بدر من األنصار من
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على قدر اهلجرة والسابقة أوَّلً فأول) ( .)2وقد نقل مجاعة
من أهل العلم أن أفضل الصحابة بعد األربعة بقية العشرة املبشرين ابْلنة وهم أصحاب الشورى

املذكورون ,وسعيد بن زيد ,بن عمرو بن نفيل ,وأبو عبيدة بن اْلراح ( .)3مث من بعد العشرة أهل

بدر الذين قال فيهم صلى هللا عليه وسلم(( :لعل هللا اطلع على أهل بدر فقال :اعملوا ما شئتم فقد

غفرت لكم)) ( .)4ويف لفظ(( :فقد وجبت لكم اْلنة)) ( .)5وجاء جربيل إىل النيب صلى هللا عليه
وسلم فقال(( :ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال :من أفضل املسلمني – أو كلمة حنوها – قال:

وكذلك من شهد بدراً من املالئكة)) ( .)6مث أهل أحد مث أهل بيعة الرضوان الذين قال هللا فيهم :إِ َّن
اَّلل ي ُد َِّ
َّ ِ
ث َعلَى نَـ ْف ِس ِه َوَم ْن أ َْو َىف ِِبَا
ث فَِإ َّمنَا يَن ُك ُ
اَّلل فَـ ْو َق أَيْ ِدي ِه ْم فَ َمن نَّ َك َ
ين يُـبَايِ ُعونَ َ
ك إِ َّمنَا يُـبَايِ ُعو َن ََّ َ
الذ َ
ِ
اَّلل فَ ِ ِ
َجرا َع ِظيما [الفتح .]10 :وقال فيهم :لََق ْد ر ِ
ض َي َّ
ني إِ ْذ
َع َ
اَّللُ َع ِن ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
ً
سيُـ ْؤتيه أ ْ ً
اه َد َعلَْيهُ ََّ َ
ت َّ ِ ِ
ِِ
الس ِكينَةَ َعلَْي ِه ْم َوأ ََاث َهبُ ْم فَـ ْت ًحا قَ ِريبًا [الفتح.]18 :
َنز َل َّ
يُـبَايِ ُعونَ َ
ك َحتْ َ
الش َج َرة فَـ َعل َم َما ِيف قُـلُوهب ْم فَأ َ
وقال فيهم صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يدخل النار ،إن شاء هللا ،من أصحاب الشجرة أحد ،الذين
ابيعوا حتتها)) (.)7

وقد كانوا أكثر من ألف وأربعمائة صحايب كما يف الصحيح (.)8

ذكر هذا الرتتيب يف الفضل بعد العشرة النووي ( .)9وابن الصالح ( ،)10وابن كثري ( .)11وذكر

السفاريين تقدمي أهل بيعة الرضوان على أهل أحد بعد أهل بدر وقال( :هو األصح) ،وقال( :ألن هللا
ِ
تعاىل قال يف أهل بيعة الرضوان :لََق ْد ر ِ
ت َّ
ض َي َّ
الش َج َرةِ فَـ َعلِ َم َما ِيف
ني إِ ْذ يُـبَايِ ُعونَ َ
ك َحتْ َ
اَّللُ َع ِن ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
ِ
قُـلُوهبِِم فَأَنز َل َّ ِ
َّ
ِ
ين
ْ َ
السكينَةَ َعلَْي ِه ْم َوأ ََاث َهبُ ْم فَـ ْت ًحا قَ ِريبًا [الفتح .]18 :وقال يف أهل غزوة أحد :إ َّن الذ َ
ِ
ِ
الش ْيطَا ُن بِبَـ ْع ِ
استَـ َزَّهلُ ُم َّ
تَـ َولَّ ْواْ من ُك ْم يَـ ْوَم الْتَـ َقى ا ْْلَ ْم َعان إِ َّمنَا ْ
سبُواْ َولََق ْد َع َفا هللاُ َع ْنـ ُه ْم إِ َّن هللاَ
ض َما َك َ
غَ ُف ِ
ص َرفَ ُك ْم َع ْنـ ُه ْم لِيَـ ْبـتَلِيَ ُك ْم َولََق ْد َع َفا َعن ُك ْم
يم [آل عمران .]155 :ويف اآلية األخرىُ :مثَّ َ
ٌ
ور َحل ٌ
[آل عمران .]152 :فوصفهم يف املوضعني ابلعفو ,ووصف أهل البيعة ابلرضى ,وهو أعلى وأسىن
وأفضل من العفو) قال( :وهذا ظاهر وهللا تعاىل أعلم) ( .)12مباحث املفاضلة يف العقيدة حملمد
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قال بعض العلماء :أن أهل أحد مقدمون على أهل بيعة الرضوان ،ومن املعلوم أن من الصحابة من

كان من أهل بدر ومن العشرة ومن أهل بيعة الرضوان ومن أهل أحد يعين بعض الصحابة اجتمعت
هلم األوصاف األربعة وبعضهم َّل ،إذا قلنا :إن أهل أحد مقدمون على أهل بيعة الرضوان ،أيهم
أكثر؟

أهل بيعة الرضوان ألن أهل بيعة الرضوان ألف وأربعمائة وأهل أحد حنو سبعمائة نفر لكن أصاهبم من

رجح بعض العلماء أهل أحد على أهل
البالء والتمحيص والقتل ما مل يكن يف بيعة الرضوان ،هلذا َّ

بيعة الرضوان ،ولكن الذي يظهر القول األول :أن أهل بيعة الرضوان أفضل شرح العقيدة السفارينية

َّلبن عثيمني  -ص621:
_________

((( )1منهاج السنة)) (.)397 /4

((( )2شرح أصول اَّلعتقاد)) (.)159 /1
((( )3عقيدة احلافظ املقدسي ،ضمن اجملموعة العلمية السعودية)) (ص )52 :و ((اْلامع من

املقدمات)) ( )175و ((مقدمة ابن الصالح)) (ص )149 :و ((الباعث احلثيث)) (ص )156 :و
((تقريب النواوي وشرحه التدريب)) ( )223 /2و ((لوامع األنوار البهية)) ( )357 /2و ((معارج

القبول)) (.)584 /2

( )4رواه البخاري ( ،)3007ومسلم ( .)2494من حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.
( )5رواه البخاري (.)3983

( )6رواه البخاري ( .)3992من حديث رفاعة بن رافع رضي هللا عنه.
( )7رواه مسلم ( .)2496من حديث أم مبشر رضي هللا عنها.
((( )8صحيح البخاري مع الفتح)) (.)441 /7
((( )9التقريب مع التدريب)) (.)223 /2
((( )10املقدمة)) (ص.)149 :

((( )11اختصار علوم احلديث -مع الباعث احلثيث ( ))-ص.)156 :
((( )12اللوامع)) (.)372 /2

()199/7

الفرع اخلامس :املفاضلة بني الصحابيات
َّل ريب أن التفاضل كما أنه واقع بني الصحابة واقع بني الصحابيات أيضاً ،ولقد ثبت يف الكتاب

والسنة تفضيل نساء النيب صلى هللا عليه وسلم عامة ,وخدجية وعائشة خاصة وابنته فاطمة رضي هللا
عنهن على مجيع الصحابيات.
نت َكأ ٍ ِ ِ
ِ
نت [األحزاب .]32 :فهذا يف تفضيل نساء
ساء النِ ِ
ساء إِ ِن اتَّـ َق ْي ُ َّ
َّيب لَ ْس ُ َّ َ
َحد م َن الن َ
قال تعاىلَ :اي ن َ

النيب صلى هللا عليه وسلم عامة ,وأنه َّل يلحقهن يف فضلهن إن اتقني هللا أحد من النساء فهن أكرم

على هللا من غريهن.

وقال صلى هللا عليه وسلم(( :خري نسائها مرمي ابنة عمران ،وخري نسائها خدجية)) ( .)1فهذا يف

تفضيل خدجية رضي هللا عنها.

وقال صلى هللا عليه وسلم(( :فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام)) (.)2

وقال صلى هللا عليه وسلم(( :اي فاطمة أَّل ترضني أن تكوين سيدة نساء املؤمنني ،أو سيدة نساء هذه
األمة)) (.)3

ويف لفظ(( :أما ترضني أن تكوين سيدة نساء أهل اْلنة)) (.)4

وقد اشتهر اخلالف يف خدجية وعائشة وفاطمة أيهن أفضل ( )5رضي هللا عنهن ،قال ابن تيمية:
(أفضل نساء هذه األمة خدجية وعائشة وفاطمة ،ويف تفضيل بعضهن على بعض نزاع وتفصيل) (.)6
وإذا نظرَن يف النصوص الواردة يف تفضيل كل واحدة منهم – رضي هللا عنهن – وجدَن أن اللفظ

الوارد يف تفضيل خدجية وهو قوله صلى هللا عليه وسلم(( :خري نسائها خدجية)) إمنا يتضح ْتام معناه

ِبعرفة الضمري على أي شيء يعود ،وقد ورد ما يفسر ذلك صرحياً فقد قال صلى هللا عليه وسلم:

((لقد فضلت خدجية على نساء أميت)) ( .)7وقال صلى هللا عليه وسلم(( :أفضل نساء أهل اْلنة

خدجية ,وفاطمة ,ومرمي ,وآسية)) ( .)8قال ابن حجر( :وهذا نص صريح َّل حيتمل التأويل) (.)9
وقال صلى هللا عليه وسلم(( :حسبك من نساء العاملني :مرمي ابنة عمران ,وخدجية بنت خويلد,
وفاطمة بنت حممد ,وآسية امرأة فرعون)) (.)10

فهذا النص يف خدجية رضي هللا عنها أهنا أفضل نساء األمة.

_________

( )1رواه البخاري ( .)3432من حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( ،)3411ومسلم ( .)2431من حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه.
( )3رواه البخاري ( ،)6285ومسلم ( .)2450من حديث عائشة رضي هللا عنها.
((( )4البخاري مع الفتح)) (.)628 /6

((( )5أصول الدين)) ( )306و ((الروض األنف)) ( )268 /2و ((اإلجابة فيما استدركته عائشة
على الصحابة)) ( )56و ((فتح الباري)) ( )139 /7و ((بدائع الفوائد)) ( )163 /3و ((جالء
األفهام)) (.)122
((( )6الفتاوى)) (.)394 /4

( )7رواه الطرباين كما يف جممع الزوائد ( ،)226 /9والبزار ( .)255 /4من حديث عمار بن ايسر
رضي هللا عنهما .قال اهليثمي :رواه الطرباين ،والبزار ،وفيه أبو يزيد احلمريي ،ومل أعرفه ،وبقية رجاله

وثقوا.

( )8رواه أمحد ( ،)2668( )293 /1وابن حبان ( ،)7010( )470 /15وأبو يعلى ()110 /5
( ،)2722والطرباين ( ،)11955( )336 /11واحلاكم ( .)539 /2هذا حديث صحيح اإلسناد

ومل خيرجاه هبذا اللفظ ،ووافقه الذهيب ،وحسن إسناده النووي يف ((هتذيب األمساء واللغات)) (/2

 ،)341وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد) ( :)226 /9رواه أمحد وأبو يعلى والطرباين ورجاهلم رجال
الصحيح.

((( )9فتح الباري)) (.)135 /7
( )10رواه الرتمذي ( ،)3878وأمحد ( ،)12414( )135 /3وابن حبان ()464 /15
( ،)7003والطرباين ( ،)18855( )402 /22واحلاكم ( .)172 /3قال الرتمذي :صحيح ،وقال
احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وصحح إسناده ابن

حجر يف ((فتح الباري)) (.)543 /6

()200/7

مث إن اللفظ الوارد يف تفضيل فاطمة رضي هللا عنها وهو قوله صلى هللا عليه وسلم(( :اي فاطمة أَّل

ترضني أن تكوين سيدة نساء املؤمنني ،أو سيدة نساء هذه األمة)) ويف لفظ(( :سيدة نساء أهل

اْلنة)) فهو صريح َّل لبس فيه وَّل حيتمل التأويل ،وهو نص يف أهنا أفضل نساء األمة ,وسيدة نساء
أهل اْلنة ،وقد شاركت أمها يف هذا التفضيل ,فهي وأمها أفضل نساء أهل اْلنة ،وهي وأمها أفضل

نساء األمة ،هبذا وردت النصوص.

وأما اللفظ الوارد يف تفضيل عائشة رضي هللا عنها وهو قوله صلى هللا عليه وسلم(( :فضل عائشة

على النساء كفضل الثريد على الطعام)) فهو لفظ َّل يستلزم األفضلية املطلقة كما يقول ابن حجر

( )1وقال رمحه هللا( :وليس فيه تصريح أبفضلية عائشة رضي هللا عنها على غريها ،ألن فضل الثريد
على غريه من الطعام إمنا هو ملا فيه من تيسري املؤنة وسهولة اإلساغة ،وكان أجل أطعمتهم يومئذ،
وكل هذه اخلصال َّل تستلزم ثبوت األفضلية له من كل جهة فقد يكون مفضوَّلً ابلنسبة لغريه من
جهات أخرى) ( )2وحمصل القول يف احلديث أنه دال على أفضلية عائشة إَّل أنه َّل يستلزم

األفضلية املطلقة ,إذ هو مقيد ِبا ورد يف خدجية وفاطمة رضي هللا عنهما ,فهو دال على تفضيل
عائشة على النساء إَّل خدجية وفاطمة.
وأما حديث عمرو بن العاص ملا سأل النيب صلى هللا عليه وسلم :أي الناس أحب إليك؟ فقال صلى

هللا عليه وسلم(( :عائشة)) ( )3فإن ابن حبان رمحه هللا دلل على تقييده يف نسائه صلى هللا عليه

وسلم فقد عقد عنواَنً يف (صحيحه) فقال( :ذكر خرب وهم يف أتويله من مل حيكم صناعة احلديث)

وأخرج حتته حديث عمرو بلفظ(( :قلت :اي رسول هللا أي الناس أحب إليك؟ قال :عائشة ،فقلت:

إين لست أعين النساء إمنا أعين الرجال ،فقال :أبو بكر أو قال أبوها)) مث قال ابن حبان( :ذكر اخلرب
الدال على أن خمرج هذا السؤال معا كان عن أهله دون سائر النساء يف فاطمة وغريها) وأخرج

بسنده عن أنس قال(( :سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من أحب الناس إليك؟ قال :عائشة,
قيل له :ليس عن أهلك نسأل ،قال :فأبوها)) ( .)4مث هو حممول على إرادة األحياء من زوجاته
املوجودات حني السؤال ،مث هو وإن دل على عموم تفضيلها رضي هللا عنها إَّل أنه مقيد ابلنص يف

خدجية وفاطمة وهللا أعلم.

فالنصوص دالة دَّللة بينة َّل حتتاج إىل أتويل على أن عائشة تلي خدجية وفاطمة يف الفضل رضي هللا

عنهن ،وعلى املخالف أن أييت ابلدليل على استثناء عائشة رضي هللا عنها ،من قوله صلى هللا عليه
وسلم يف كل من خدجية وفاطمة أهنا أفضل أهل اْلنة وأهنا سيدة نساء هذه األمة.

على أن لعائشة رضي هللا عنها من الفضائل كالعلم مثالً ما ختتص به خدجية وفاطمة رضي هللا عنهن،

وفضائلها رضي هللا عنها َّل حتصر ،إَّل أن هذا على حنو ما تقرر من أنه َّل يلزم من ثبوت خصوصية
شيء من الفضائل ثبوت الفضل املطلق.

هذا ،والنص مل يرد بتفضيل خدجية أو فاطمة على عائشة لفظاً كما ورد بتفضيل أيب بكر على عمر

مثالً ,ولوَّل ما حدث من الكالم يف هذا األمر واشتهار اخلالف فيه حىت أنه قد أُلف ( )5فيه لكان
الواجب األخذ ابألصل وهو أن يسعنا ما ورد يف الشرع من إقرار ما جاء من الفضل خلدجية ،وما

جاء منه لفاطمة ،وما جاء منه لعائشة على حنو ما ورد يف النصوص من غري تعرض للمفاضلة بينهن،
فإن دعت حاجة شرعية لذكر املفاضلة بينهن ذكرت ،وهللا أعلم.

_________

((( )1الفتح)) (.)107 /7
((( )2الفتح)) (.)447 /6
( )3رواه البخاري ( ،)3662ومسلم (.)2384
((( )4اإلحسان)) (.)119 /9
((( )5أصول الدين للبغدادي)) (.)306

()201/7

وقد قامت بعض األدلة غري اليت ذكرت على تفضيل خدجية على عائشة منها حديث أيب هريرة رضي
هللا عنه قال(( :أتى جربيل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :اي رسول هللا ،هذه خدجية قد أتت ،معها
إَنء فيه إدام وطعام أو شراب ،فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السالم من رهبا ومين ,وبشرها ببيت يف

اْلنة من قصبَّ ,ل صخب فيه وَّل نصب)) ()1

ويف حديث عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوماً(( :اي عائشة هذا

جربيل يقرئك السالم ،فقلت :وعليه السالم ورمحة هللا وبركاته ,ترى ما َّل أرى ،تريد رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم)) ( .)2فالسالم خلدجية رضي هللا عنها كان من الرب سبحانه ومن جربيل ،ولعائشة

رضي هللا عنها من جربيل فقط ( .)3ويف املتفق عليه من حديث عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت يف

خدجية للنيب صلى هللا عليه وسلم(( :ما تذكر من عجوز من عجائز قريش محراء الشدقني ,هلكت يف

الدهر ,فقد أبدلك هللا خرياً منها)) ( .)4وورد يف هذه القصة يف غري الصحيحني أبسانيد حسان

زايدة أن النيب صلى هللا عليه وسلم غضب حىت أقسمت عائشة أَّل تذكر خدجية بعد ذلك إَّل خبري

( , )5ويف رواية زايدة قوله صلى هللا عليه وسلم(( :ما أبدلين هللا خرياً منها)) وذكره صلى هللا عليه

وسلم مجلة من فضائلها ( .)6ولقد قالت عائشة رضي هللا عنه(( :ما غرت على أحد من نساء النيب
صلى هللا عليه وسلم ما غرت على خدجية ,وما رأيتها ولكن كان النيب صلى هللا عليه وسلم يكثر

ذكرها ،ورِبا ذبح الشاة مث يقطعها أعضاء مث يبعثها يف صداق خدجية ،فرِبا قلت له :كأنه مل يكن يف

الدنيا امرأة إَّل خدجية؟ فيقول :إهنا كانت وكانت ,وكان يل منها ولد)) (.)7
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3820ومسلم ( .)2432من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري (.)3768

((( )3فتح الباري)) ( )139 ،107 /7و ((جالء األفهام)) (.)123
((( )4البخاري مع الفتح)) ( )134 /7و ((مسلم)) (.)1889 /4

( )5احلديث رواه الطرباين ( .)18978( )14 /23قال األلباين يف ((سلسلة األحاديث
الصحيحة)) ( :)426 /1إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخني لكنه منقطع.

( )6رواه أمحد ( .)24908( )117 /6قال ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) ( ،)126 /3واهليثمي
يف ((جممع الزوائد)) ( ،)227 /9والشوكاين يف ((در السحابة)) ( :)249إسناده حسن.
( )7رواه البخاري (.)3818

()202/7

وقد قال ابن العريب يف خدجية رضي هللا عنها( :وهي أفضل نساء األمة من غري خالف) ( .)1قال
ابن حجر( :رد أبن اخلالف اثبت قدْياً وإن كان الراجح أفضلية خدجية) ( .)2وعائشة رضي هللا
عنها أفضل زوجات النيب صلى هللا عليه وسلم بعد خدجية ،ألنه مل يقيد من عموم تفضيلها على

النساء إَّل خدجية وفاطمة ابلنص ,ولقد ورد فيما َّل حيصى من النصوص ما يدل على تفضيلها رضي
هللا عنها على بقية زوجاته صلى هللا عليه وسلم ،منها حديث(( :كان الناس يتحرون هبداايهم يوم
عائشة ،قالت عائشة :فاجتمع صواحيب إىل أم سلمة ،فقلن :اي أم سلمة ،وهللا إن الناس يتحرون

هبداايهم يوم عائشة ،وإَن نريد اخلري كما تريده عائشة ،فمري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أيمر

الناس :أن يهدوا إليه حيث كان ،أو حيث دار ،قالت :فذكرت ذلك أم سلمة للنيب صلى هللا عليه

وسلم ،قالت :فأعرض عين ،فلما عاد إيل ذكرت له ذلك فأعرض عين ،فلما كان يف الثالثة ذكرت له
فقال :اي أم سلمة َّل تؤذيين يف عائشة ،فإنه وهللا ما نزل علي الوحي وأَن يف حلاف امرأة منكن

غريها)) ( )3ويف رواية(( :أن الناس كانوا يتحرون هبداايهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول
هللا)) ( .)4وحديث(( :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا كان يف مرضه جعل يدور يف نسائه
ويقول :أين أَن غداً؟ حرصاً على بيت عائشة ،قالت عائشة :فلما كان يومي سكن)) (.)5

وروى أن زايداً بعث إىل أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم ِبال وفضل عائشة فجعل مبعوثه يعتذر إىل
أم سلمة فقالت(( :يعتذر إلينا زايد فقد كان يفضلها من كان أعظم علينا تفضيالً من زايد رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم)) (.)6

ِ
َح ٍد ِم َن
ساء النِ ِ
َّيب لَ ْس ُ َّ
نت َكأ َ
مث زوجات النيب صلى هللا عليه وسلم أفضل نساء األمة لقوله تعاىلَ :اي ن َ
ِ
نت وإمنا خصت فاطمة رضي هللا عنها من عموم اآلية بقوله صلى هللا عليه وسلم فيها
ساء إِ ِن اتَّـ َق ْي ُ َّ
الن َ
أهنا سيدة نساء األمة ( .)7وقد قيل إن اإلمجاع انعقد على أفضلية فاطمة (.)8
واحلاصل أن فاطمة سيدة نساء هذه األمة ،ونساء النيب صلى هللا عليه وسلم أفضل املؤمنات على
اإلطالق وأفضلهن خدجية وقد شاركتها ابنتها فاطمة يف كوهنما أفضل نساء األمة ،مث بعد خدجية
عائشة مث بقية أزواجه صلى هللا عليه وسلم بعد عائشة ،هذا ويف حديث عائشة رضي هللا عنها

الطويل الذي فيه ما وقع لزينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من اإليذاء واملتاعب ملا خرجت
من مكة بعد قدوم أبيها صلى هللا عليه وسلم املدينة قال صلى هللا عليه وسلم يف زينب(( :هي أفضل

بنايت ،أصيبت يف)) (.)9

وهذا يشكل ما ورد يف فاطمة رضي هللا عنها من التفضيل ألنه يدل على أن زينب أفضل من فاطمة

رضي هللا عنهما.

وقد أجاب الطحاوي عن هذا اإلشكال أبن ذلك كان متقدماً مث وهب هللا فاطمة من الفضائل

واألحوال الشريفة ما مل يشاركها فيه أحد من نساء األمة ،قال( :وكانت – (يعين فاطمة) – قبل

ذلك الوقت الذي استحقت زينب ما استحقت من الفضيلة صغرية غري ابلغة مما َّل جيري هلا ثواب

بطاعتها ,وَّل عقاب خبالفها) (.)10
وذكر ابن حجر وجها آخر من اْلواب وهو احتمال تقدير (من) فيكون املراد من أفضل بنايت ()11

 ..مباحث املفاضلة يف العقيدة حملمد الشظيفي –ص274 :
_________

((( )1عارضة األحوذي)) (.)253 /13
((( )2فتح الباري)) (.)139 /7

( )3رواه البخاري ( .)3775من حديث عروة بن الزبري رضي هللا عنه.
( )4رواه البخاري ( ،)2574ومسلم ( .)2441من حديث عائشة رضي هللا عنه.
( )5رواه البخاري ( .)3774من حديث عروة بن الزبري رضي هللا عنه.

( )6رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( .)2651( )114 /3من حديث عمرو بن احلارث بن
املصطلق رضي هللا عنه .وحسن إسناده اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (.)245 /9

( )7احلديث رواه البخاري ( ،)6285ومسلم ( .)2450من حديث عائشة رضي هللا عنها.
((( )8فتح الباري)) (.)109 /7
( )9رواه احلاكم ( .)219 /2وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،وجود
إسناده ابن حجر يف ((فتح الباري)) (.)136 /7

((( )10مشكل اآلاثر)) (.)46 /1
((( )11الفتح)) (.)109 /7
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الفرع األول :فضل أيب بكر الصديق
هو أبو بكر عبد هللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن مرة التيمي ،أول الرجال
إسالماً ،وأفضل األمة على اإلطالق رضي هللا عنه  .......وأما فضله فقال تبارك وتعاىل َاثِين اثْـنَ ْ ِ
ني إِ ْذ
َ

ِ
ِ ِ
ك ُه ُم ال ُْمتَّـ ُقو َن
ص َّد َق بِ ِه أ ُْولَئِ َ
ُمهَا ِيف الْغَا ِر [التوبة ،]40:وقال هللا تبارك وتعاىل َوالَّذي َجاء ِابلص ْدق َو َ
ِ
َح ٍد ِعن َدهُ ِمن نِ ْع َم ٍة ُجتْ َزى إَِّلَّ
[الزمر ،]33:وقال َو َسيُ َجنَّـبُـ َها األَتْـ َقى الَّذي يُـ ْؤِيت َمالَهُ يَـتَـ َزَّكى َوَما أل َ
ِ ِِ
ِ
ضى [الليل ]21 – 17:حكى مجاعة من املفسرين على أهنا نزلت
س ْو َ
ف يَـ ْر َ
ابْتغَاء َو ْجه َربه األَ ْعلَى َولَ َ
يف أيب بكر الصديق رضي هللا عنه وأرضاه (.)1
ويف (الصحيحني) من حديث اهلجرة الطويل(( :فارحتلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غري
سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له ،فقلت :هذا الطلب ،قد حلقنا اي رسول هللا ،فقالَّ :ل حتزن

إن هللا معنا)) (.)2

وفيهما من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه عن أيب بكر رضي هللا عنه قال(( :قلت للنيب صلى

هللا عليه وسلم وأَن يف الغار :لو أن أحدهم نظر حتت قدميه ألبصرَن ،فقال :ما ظنك اي أاب بكر ابثنني
هللا اثلثهما)) (.)3

وفيه عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال(( :كنا خنري بني الناس يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم
فنخري أاب بكر مث عمر بن اخلطاب مث عثمان بن عفان رضي هللا عنهم)) (.)4

ويف لفظ قال(( :كنا يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم َّل نعدل أبيب بكر أحداً مث عمر مث عثمان ،مث

نرتك أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم َّل نفاضل بينهم)) (.)5

وفيهما واللفظ ملسلم عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن أهنما مسعا أاب هريرة رضي هللا

رجل يسوق بقرةً له قد محل عليها التفتت إليه
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :بينما ٌ
البقرة فقالت :إين مل أخلق هلذا ولكين إمنا خلقت للحرث ،فقال الناس :سبحان هللا تعجباً وفزعاً
أبقرة تكلم؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :فإين أؤمن به وأبو بكر وعمر)) وقال أبو هريرة

رضي هللا عنه :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :بينما ر ٍاع يف غنمه عدا عليها الذئب فأخذ منه
شاة فطلبه الراعي حىت استنقذها منه ،فالتفت إليه الذئب فقال له :من هلا يوم السبع ،يوم ليس هلا

راع غريي .فقال الناس :سبحان هللا .فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :فإين أؤمن بذلك أَن وأبو
بكر وعمر)) ( ،.)6ويف رواية هلما(( :ومن مث أبو بكر وعمر)) ( .)7وملسلم ((وما مها مث)) (.)8
ويف (صحيح البخاري) عن مهام قال :مسعت عماراً يقول(( :رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وما معه إَّل مخسة أعبُ ٍد وامرأاتن وأبو بكر)) (.)9
_________
( )1رواه أمحد يف ((فضائل الصحابة)) ( , )64 /1واآلجري يف ((الشريعة)) (.)417 /3

( )2رواه البخاري ( , )3652ومسلم ( , )2009من حديث الرباء بن عازب رضي هللا عنه.
( )3رواه البخاري ( , )3653ومسلم (.)2381

( )4رواه البخاري (.)3655
( )5رواه البخاري (.)3697
( )6رواه البخاري ( , )3663ومسلم (.)2388
( )7رواه البخاري (.)3690

( )8رواه مسلم (( )2388م.)2
( )9رواه البخاري (.)3660
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وفيه عن أيب الدرداء رضي هللا عنه قال(( :كنت جالساً عند النيب صلى هللا عليه وسلم إذ أقبل أبو

بكر آخذاً بطرف ثوبه حىت أبدى عن ركبته ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :أما صاحبكم فقد

غامر ،فسلم وقال :اي رسول هللا إنه كان بيين وبني ابن اخلطاب شيءٌ فأسرعت إليه مث ندمت فسألته
أن يغفر يل فأىب علي فأقبلت إليك .فقال :يغفر هللا لك اي أاب بكر (ثالاثً) ،مث إن عمر رضي هللا عنه
ندم فأتى منزل أاب بكر فسأل :أمث أبو بكر؟ فقالواَّ :ل ،فأتى إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فسلم

عليه فجعل وجه النيب صلى هللا عليه وسلم يتمعر حىت أشفق أبو بكر رضي هللا عنه فجثا على ركبتيه
فقال :اي رسول هللا وهللا أَن كنت أظلم .مرتني .فقال صلى هللا عليه وسلم :إن هللا بعثين إليكم فقلتم
كذبت وقال أبو بكر صدقت ،وواساين بنفسه وماله ،فهل أنتم اتركو يل صاحيب؟ مرتني .فما أوذي

بعدها – ويف رواية – فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :هل أنتم اتركو يل صاحيب ،هل أنتم اتركو
يل صاحيب؟ إين قلت اي أيها الناس إين رسول هللا إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت)) (.)1
قال أبو عبد هللا  -هو البخاري  :-سبق ابخلري.

وهلما عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :من أنفق
زوجني من ٍ
شيء من األشياء يف سبيل هللا دعي من أبواب اْلنة :اي عبد هللا هذا خري ،فمن كان من

أهل الصالة دعي من ابب الصالة ،ومن كان من أهل اْلهاد دعي من ابب اْلهاد ،ومن كان من

أهل الصدقة دعي من ابب الصدقة ،ومن كان من أهل الصيام دعي من ابب الصيام وابب الراين.
فقال أبو بكر :ما على هذا الذي يدعى من تلك األبواب من ضرورة .وقال :هل يدعى منها كلها

أح ٌد اي رسول هللا؟ قال :نعم ،وأرجو أن تكون منهم اي أاب بكر)) (.)2

وفيه عن عمرو بن العاص رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعثه على جيش ذات

السالسل ،فأتيته فقلت(( :أي الناس أحب إليك؟ قال :عائشة ،فقلت :من الرجال؟ فقال :أبوها.

قلت :مث من؟ قال :مث عمر بن اخلطاب ،فعد رجاَّلً)) (.)3

وفيه عن حممد بن احلنفية قال :قلت أليب :أي الناس خريٌ بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال:
رجل
أبو بكر ،قلت :مث من؟ قال :عمر ،وخشيت أن يقول عثمان فقلت :مث أنت؟ قال :ما أَن إَّل ٌ
من املسلمني (.)4
وفيه عن عروة بن الزبري قال :قلت لعبد هللا بن عمرو بن العاص :أخربين أبشد ما صنع املشركون

برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال :بينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ

أقبل عقبة بن أيب معيط فأخذ ِبنكب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولوى ثوبه يف عنقه فخنقه خنقاً
شديداً ،فأقبل أبو بكر فأخذ ِبنكبه ودفع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال :أتقتلون رجالً
أن يقول ريب هللا وقد جاءكم ابلبينات من ربكم (.)5
_________

( )1رواه البخاري (.)3661
( )2رواه البخاري ( , )3666ومسلم (.)1027
( )3رواه البخاري ( , )3662ومسلم (.)2384
( )4رواه البخاري (.)3671
( )5رواه البخاري (.)4815
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وفيهما عن سعيد بن املسيب قال :أخربين أبو موسى األشعري رضي هللا عنه أنه توضأ يف بيته مث
خرج فقلت :أللزمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وألكونن معه يومي هذا ،قال فجاء املسجد
فسأل عن النيب صلى هللا عليه وسلم فقالوا :خرج ووجه ههنا ،فخرجت على إثره أسأل عنه حىت

دخل بئر أريس فجلست عند الباب وابهبا من جريد – حىت قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

جالس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودَّلمها يف
حاجته فتوضأ ،فقمت إليه فإذا هو
ٌ
البئر فسلمت عليه مث انصرفت فجلست عند الباب فقلت ألكونن بواب رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم اليوم ،فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت :من هذا؟ فقال :أبو بكر ،فقلت :على رسلك ،مث

ذهبت فقلت اي رسول هللا هذا أبو بكر يستأذن ،فقال :ائذن له وبشره ابْلنة ،فأقبلت حىت قلت

أليب بكر :ادخل ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبشرك ابْلنة ،فدخل أبو بكر فجلس عن ْيني

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معه يف القف ودىل رجليه يف البئر كما صنع النيب صلى هللا عليه وسلم
وكف عن ساقيه ،مث رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقين ،فقلت :إن يرد هللا ٍ
بفالن خرياً
– يريد أخاه – أيت به ،فإذا إنسا ٌن حيرك الباب ،فقلت :من هذا؟ فقال :عمر بن اخلطاب ،فقلت:

على رسلك ،مث جئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسلمت عليه فقلت :هذا عمر بن اخلطاب
يستأذن ،فقال :ائذن له وبشره ابْلنة ،فجئت فقلت له :ادخل وبشرك رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ابْلنة ،فدخل فجلس مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف القف عن يساره ودىل رجليه يف
البئر ،مث رجعت فجلست فقلت :إن يرد هللا ٍ
بفالن خرياً أيت به ،فجاء إنسا ٌن حيرك الباب ،فقلت:
من هذا؟ فقال :عثمان بن عفان ،فقلت :على رسلك ،فجئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

فأخربته فقال :ائذن له وبشره ابْلنة على بلوى تصيبه ،فقلت له :ادخل وبشرك رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم ابْلنة على بلوى تصيبك ،فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاهه من الشق اآلخر.
قال سعيد بن املسيب :فأولتها قبورهم (.)1
وفيهما عن أنس رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم صعد أحداً وأبو بكر وعمر وعثمان،
نيب وصدي ٌق وشهيدان)) (.)2
فرجف هبم فقال(( :اثبت ،فإمنا عليك ٌّ

وله عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال(( :أمرَن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نتصدق،

ووافق ذلك عندي ماَّلً ،فقلت :اليوم أسبق أاب بكر إن سبقته يوماً .قال فجئت بنصف مايل ،فقال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما أبقيت ألهلك؟ قلت :مثله .وأتى أبو بكر رضي هللا عنه بكل ما
عنده فقال :اي أاب بكر ما أبقيت ألهلك؟ قال :أبقيت هلم هللا ورسوله .قلتَّ :ل أسبقه إىل ٍ
شيء

أبداً)) هذا حديث حسن صحيح (.)3

وملسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا(( :من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبو

بكر :أَن ،قال :من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر :أَن .قال :فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟
قال أبو بكر :أَن .قال :فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر :أَن ،فقال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :ما اجتمعن يف امر ٍئ إَّل دخل اْلنة)) (.)4
_________

( )1رواه البخاري ( , )3674ومسلم (.)2403
( )2رواه البخاري (.)3675

( )3رواه أبو داود ( , )1678والرتمذي ( ،)3675واحلاكم ( .)574 /1واحلديث سكت عنه أبو
داود ,وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط

مسلم ومل خيرجاه .وصححه النووي يف ((اجملموع)) ( , )236 /6وقال ابن حجر يف ((فتح الباري))

( :)347 /3تفرد به هشام بن سعد [وهو] صدوق فيه مقال من جهة حفظه ,وحسنه األلباين يف
((صحيح سنن الرتمذي)).
( )4رواه مسلم (.)1028
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واألحاديث يف الصديق كثرية جداً ،قد أفردت ابلتصنيف ،وفيما ذكر كفاية يف التنبيه على ما وراءه،

وما أحسن ما قال حسان بن اثبت رضي هللا عنه:
أخ ٍ
ثقة  ...فاذكر أخاك أاب بكر ِبا فعال
إذا تذكرت شجواً من ٍ
خري الربية أوفاها وأعدهلا  ...بعد النيب وأوَّلها ِبا محال

والتايل الثاين احملمود مشهده  ...وأول الناس منهم صدق الرسال

عاش محيداً ألمر هللا متبعاً  ...أبمر صاحبه املاضي وما انتقال
مواقفه العظيمة

وأما ما منحه هللا تعاىل من املواقف العظيمة مع النيب صلى هللا عليه وسلم من حني بعثته إىل أن توفاه
هللا عز وجل من نصرته والذب عنه والشفقة عليه والدعوة إىل ما دعا إليه ومالزمته إايه ومواساته

فأمر َّل تدرك غايته ،مث ملا توىف هللا عز وجل نبيه صلى هللا
بنفسه وماله ،وتقدمه معه يف كل خريٌ ،

عليه وسلم كان من رمحة هللا تعاىل هبذه األمة أن وَّله أمرهم بعد نبيه ،ومجعهم عليه بلطفه ،فجمع هللا

به مشل العرب بعد شتاته ،وقمع به كل عدو للدين ودمر عليه وألف له األمة وردهم إليه ،بعد أن
ارتد أكثرهم عن دينه وانقلب الغالب منهم على أعقاهبم كافرين .حىت قيل :مل يبق يصلى إَّل يف ثالثة

مساجد احلرمني الشريفني ,ومسجد العالء احلضرمي ابلبحرين ،فردهم هللا تعاىل إىل احلق طوعاً وكرهاً
وأطفأ به كل فتنة يف أقل من ستة أشهر وهلل احلمد واملنة.
ٍ
ِ
ِ ِِ
َّ ِ
س ْو َ
ف َأيِْيت هللاُ بَِق ْوم ُِحيبمـ ُه ْم َوُِحيبمونَهُ
ين َ
قال هللا تبارك وتعاىل َاي أَيمـ َها الذ َ
آمنُواْ َمن يَـ ْرتَ َّد من ُك ْم َعن دينه فَ َ
يل ِ
أ َِذلَّ ٍة علَى الْم ْؤِمنِ ِ
َع َّزةٍ علَى الْ َكافِ ِرين ُجي ِ
اه ُدو َن ِيف َسبِ ِ
هللا َوَّلَ َخيَافُو َن لَ ْوَمةَ آلئٍِم [املائدة]54:
ني أ َ
َ َ
َ ُ َ
اآلايت .قال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه واحلسن البصري وقتادة :هم أبو بكر وأصحابه الذين
قاتلوا أهل الردة ومانعي الزكاة (.)1

وذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا قبض ارتد عامة العرب ،إَّل أهل مكة واملدينة والبحرين من

عبد القيس ،ومنع بعضهم الزكاة .وهم أبو بكر رضي هللا عنه بقتاهلم فكره ذلك أصحاب النيب صلى
هللا عليه وسلم وقال عمر رضي هللا عنه(( :كيف تقاتل الناس وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم :أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا َّل إله إَّل هللا ،فمن قال َّل إله إَّل هللا عصم مين ماله ونفسه
إَّل حبقه وحساهبم على هللا عز وجل ،فقال أبو بكر رضي هللا عنه :فوهللا ألقتلن من فرق بني الصالة

والزكاة ،فإن الزكاة حق املال ،وهللا لو منعوين عناقاً كانوا يؤدوهنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
لقاتلتهم على منعها)) (.)2

قال أنس بن مالك رضي هللا عنه :كرهت الصحابة رضي هللا عنهم قتال مانعي الزكاة وقالوا أهل

القبلة ،فتقلد أبو بكر سيفه وخرج وحده ،فلم جيدوا بداً من اخلروج يف أثره ( .)3قال أبو بكر بن

عياش :مسعت أاب حصني يقول :ما ولد بعد النبيني مولود أفضل من أيب بكر رضي هللا عنه ،لقد قام

مقام نيب من األنبياء يف قتال أهل الردة (.)4
_________

( )1رواه الطربي يف ((تفسريه)) (.)419 ،412 ،411 /10
( )2رواه البخاري ( , )1400 ،1399ومسلم (.)20
( )3أورده البغوي يف ((تفسريه)) (.)69 /3

( )4رواه أمحد يف ((فضائل الصحابة)) ( , )83 /2وأورده البغوي يف ((تفسريه)) (.)70 /3
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مذحج ورئيسهم اخلمار عبهلة
وكان قد ارتد يف حياة النيب صلى هللا عليه وسلم ثالث فرق :منهم بنو
ٍ
بن كعب العنسي ويلقب ابألسود ،وكان كاهناً مشعبذاً فتنبأ ابليمن واستوىل على بالده ،فكتب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل معاذ بن جبل ومن معه من املسلمني وأمرهم أن حيثوا الناس على

التمسك بدينهم وعلى النهوض حلرب األسود فقتله فريوز الديلمي على فراشه قال رضي هللا عنه:

((فأتى اخلرب النيب صلى هللا عليه وسلم من السماء يف الليلة اليت قتل فيها ،فقال صلى هللا عليه

رجل مبارك ،قيل :ومن هو؟ قال :فريوز ،فاز فريوز)) ( .)1فبشر
وسلم :قتل األسود البارحة قتله ٌ
النيب صلى هللا عليه وسلم أصحابه هبالك األسود وقبض النيب صلى هللا عليه وسلم من الغد وأتى

خرب مقتل العنسي املدينة يف آخر شهر ربيع األول بعد ما خرج أسامة وكان ذلك أول فتح جاء أاب
بكر رضي هللا عنه (.)2

والفرقة الثانية بنو حنيفة ورئيسهم مسيلمة الكذاب ،وكان قد تنبأ يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم يف آخر سنة عشر وزعم أنه اشرتك مع حممد صلى هللا عليه وسلم يف النبوة ،وكتب إىل رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم :من مسيلمة رسول هللا ،إىل حممد رسول هللا :أما بعد فإن األرض نصفها يل
ونصفها لك وبعث إليه رجلني من أصحابه فقال هلما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :لوَّل أن
الرسل َّل تقتل لضربت أعناقكما)) .مث أجاب(( :من حمم ٍد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،إىل
مسيلمة الكذاب :أما بعد فإن األرض هلل يورثها من يشاء من عباده ،والعاقبة للمتقني)) ()3

ومرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتويف ،فبعث أبو بكر خالد بن الوليد إىل مسيلمة الكذاب يف
ٍ
جيش كثري حىت أهلكه هللا على يد وحشي غالم مطعم بن عدي الذي قتل محزة بن عبد املطلب بعد
حرب شديدة ،وكان وحشي يقول :قتلت خري الناس يف اْلاهلية وشر الناس يف اإلسالم (.)4

والفرقة الثالثة بنو أسد ورأسهم طليحة بن خويلد ،وكان طليحة آخر من ارتد وادعى النبوة يف حياة

النيب صلى هللا عليه وسلم وأول من قوتل بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أهل الردة،

فبعث أبو بكر خالد بن الوليد فهزمهم خالد بعد قتال شديد ،وأفلت طليحة فمر على وجهه هارابً
حنو الشام ،مث إنه أسلم بعد ذلك وحسن إسالمه.
_________

( )1رواه الطربي يف (اترخيه) ( ،)470 /2وابن كثري يف ((البداية والنهاية)) (.)342 /6
( )2انظر(( :تفسري البغوي)) ((( ،)70 /3البداية والنهاية)) َّلبن كثري (.)342 /6

( )3رواه أبو داود ( , )2761وأمحد ( , )16032( )487 /3والطرباين كما يف ((جممع الزوائد))
( )318 /5واللفظ له ،واحلاكم ( .)155 /2واحلديث سكت عنه أبو داود ,وصحح إسناده عبد

احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( - )576كما أشار لذلك يف مقدمته  .-وقال ابن القطان
يف ((الوهم واإليهام)) ([ :)248 /4فيه] ابن اسحاق خمتلف فيه ,قال اهليثمي :رواه أبو داود

ابختصار ،رواه الطرباىن من طريق ابن اسحاق قال حدثىن شيخ من أشجع ومل يسمه ،ومساه أبو داود
[يف السنن] سعد بن طارق ،وبقية رجاله ثقات .وحسنه ابن حجر كما يف ((هداية الرواة)) ()72 /4

 -كما أشار لذلك يف املقدمة  .-وقال الشوكاين يف ((نيل األوطار)) ( :)182 /8صاحل لالحتجاج,

وصححه األلباين يف ((صحيح أيب داود)).

( )4رواه الطرباين ( , )146 /3والبيهقي ( , )98 /9والطيالسي ( .)186 /1والقصة بطوهلا رواها
البخاري ( .)4072من حديث وحشي بن حرب رضي هللا عنه.

()208/7

وارتد بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم يف خالفة أيب بكر رضي هللا عنه خلق كثري حىت كفى هللا
املسلمني أمرهم ،ونصر دينه على يدي أيب بكر رضي هللا عنه ،قالت عائشة رضي هللا عنها :تويف

رسول هللا وارتدت العرب واشرأب النفاق ونزل أبيب ما لو نزل ابْلبال هلاضها (... )1
ف َأيِْيت هللاُ بَِق ْوٍم ُِحيبمـ ُه ْم َوُِحيبمونَهُ [املائدة ]54:قال
س ْو َ
وروى ابن أيب حامت عن احلسن البصري فَ َ
احلسن :هو وهللا أبو بكر وأصحابه (.)2

وأخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وأبو الشيخ والبيهقي يف (سننه) وابن عساكر عن قتادة:
َّ ِ
آمنُواْ َمن يَـ ْرتَ َّد ِمن ُك ْم [املائدة ]54:وقد علم أنه سريتد مرتدون
ين َ
قال هللا تعاىل هذه اآلية َاي أَيمـ َها الذ َ
من الناس ،فلما قبض هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم ارتد عامة العرب عن اإلسالم إَّل ثالثة مساجد
أهل املدينة ،وأهل مكة ،وأهل اْلواثي من عبد القيس .وقال الذين ارتدوا :نصلي الصالة وَّل نزكي،
وهللا َّل تغصب أموالنا .فكلم أبو بكر يف ذلك ليتجاوز عنهم ،وقيل له :إهنم لو قد فقهوا أدوا

الزكاة .فقال :وهللا َّل أفرق بني شيء مجعه هللا عز وجل ،ولو منعوين عقاَّلً مما فرض هللا ورسوله

لقاتلتهم عليه ،فبعث هللا عصائب مع أيب بكر فقاتلوا حىت أقروا ابملاعون وهو الزكاة ( .)3قال
ٍ
س ْو َ
ف َأيِْيت هللاُ بَِق ْوم ُِحيبمـ ُه ْم َوُِحيبمونَهُ
قتادة :فكنا نتحدث أن هذه اآلية نزلت يف أيب بكر وأصحابه فَ َ
[املائدة ]54:إىل آخر اآلية (.)4

وَّل ينايف هذا ما ورد من أهنا نزلت يف أهل اليمن كما أخرج ابن جرير عن شريح بن عبيد قال :ملا
َّ ِ
آمنُواْ َمن يَـ ْرتَ َّد ِمن ُك ْم َعن ِدينِ ِه [املائدة .]54:اآلية ،قال عمر رضي هللا عنه:
ين َ
أنزل هللا َاي أَيمـ َها الذ َ
أَن وقومي اي رسول هللا؟ قالَّ(( :ل بل هذا وقومه)) يعين أاب موسى األشعري (.)5
_________

( )1رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( ،)434 /7والطرباين يف ((األوسط)) ( ،)148 /5ويف

((الصغري)) ( ،)214 /2والبيهقي ( .)200 /8قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)53 /9رواه
الطرباين يف ((الصغري)) و ((األوسط)) من طرق ورجال أحدها ثقات.

( )2رواه ابن أيب حامت يف ((تفسريه)) (.)12 /5

( )3رواه الطربي يف ((تفسريه)) ( ،)430 /21والبيهقي ( .)178 /8وقال الذهيب يف ((املهذب))
( :)3290 /6من مراسيل قتادة .والقصة رواها البخاري ( ،)1399ومسلم ( .)20من حديث أيب
هريرة رضي هللا عنه.

( )4رواه الطربي يف ((تفسريه)) (.)412 /10

( )5رواه الطربي يف ((تفسريه)) ( .)416 /10قال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (/7
 :)1106أخرجه ابن جرير وإسناده مرسل صحيح ،رجاله كلهم ثقات؛ فهو شاهد قوي يف اْلملة.
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وأخرج ابن سعد وابن أيب شيبة يف (مسنده) وعبد بن محيد واحلكيم الرتمذي وابن جرير وابن املنذر
وابن أيب حامت والطرباين وأبو الشيخ وابن مردويه واحلاكم وصححه ،والبيهقي يف (الدَّلئل) عن عياض
ف َأيِْيت هللاُ بَِق ْوٍم ُِحيبمـ ُه ْم َوُِحيبمونَهُ [املائدة ]54:قال رسول هللا :هم قوم
س ْو َ
األشعري قال(( :ملا نزلت فَ َ
هذا وأشار إىل أيب موسى األشعري رضي هللا عنه)) (.)1

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه واحلاكم يف (مجعه حلديث شعبة) والبيهقي وابن عساكر عن أيب موسى
ف َأيِْيت هللاُ بَِق ْوٍم ُِحيبمـ ُه ْم
س ْو َ
األشعري رضي هللا عنه قال(( :تليت على النيب صلى هللا عليه وسلم فَ َ
َوُِحيبمونَهُ [املائدة ]54:اآلية فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :قومك اي أاب موسى األشعري ،أهل
اليمن)) (.)2
وأخرج ابن أيب حامت يف (الكىن) والطرباين يف (األوسط) وأبو الشيخ وابن مردويه ٍ
بسند حسن عن
ف َأيِْيت هللاُ بَِق ْوٍم ُِحيبمـ ُه ْم
س ْو َ
جابر بن عبد هللا قال(( :سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قوله فَ َ
َوُِحيبمونَهُ [املائدة ]54:اآلية فقال :هؤَّلء قوم من أهل اليمن مث كندة مث السكون مث جتيب)) (.)3
وأخرج ابن أيب شيبة عنه قال :هم أهل القادسية (.)4
_________

( )1رواه الطربي يف ((تفسريه)) ( ،)415 /10الطرباين ( , )371 /17وابن أيب شيبة يف
((مسنده)) ( , )665وابن أيب حامت يف ((تفسريه)) ( , )12 /5واحلاكم ( ،)342 /2والبيهقي يف

((دَّلئل النبوة)) ( ،)446 /5وابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( .)107 /4قال احلاكم :هذا
حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ,ووافقه الذهيب .وقال اخلطيب البغدادي يف ((اتريخ

بغداد)) ([ :)38 /2فيه] حممد بن إمساعيل الصايغ قال عبد الرمحن بن أيب حامت صدوق ,وقال

البوصريي يف ((إحتاف املهرة)) ( :)66 /6هذا إسناد رواته ثقات .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد))
( :)19 /7رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح.

( )2رواه البيهقي يف ((دَّلئل النبوة)) ( , )446 /5والطربي يف ((تفسريه)) (.)415 /10
واحلديث صححه أمحد شاكر يف ((عمدة التفسري)) ( .)699 /1وقال األلباين يف ((السلسلة

الصحيحة)) ( :)3368وقد جاء موصوَّلً فقال ابن جرير :حدثنا ابن املثىن  ...مسعت عياضاً حيدث
عن أيب موسى :أن النيب صلى هللا عليه وسلم قرأ هذه اآلية  ...احلديث .وهذا إسناد صحيح

متصل ,مث قال :وأخرجه البيهقي يف ((دَّلئل النبوة)) من طريق عبد هللا بن أمحد بن حنبل قال :ثنا

أبو معمر حدثنا عبد هللا بن إدريس به .وهذا إسنا ٌد صحيح على شرط مسلم غري عبد هللا بن أمحد

وهو ثقة ،وكذلك من دونه.

( )3رواه الطرباين يف ((األوسط)) ( , )103 /2وابن أيب حامت يف ((تفسريه)) ( .)12 /5قال

الطرباين :مل يرو هذا احلديث عن حممد بن قيس األسدي إَّل أبو زايد وَّل عن أيب زايد إَّل معاوية تفرد
به أبو محيد .وقال ابن أيب حامت يف ((علل احلديث)) ( :)1779مسعت أيب يقول هذا حديث ابطل.
وقال ابن كثري يف ((تفسريه)) ( :)136 - 135 /3وهذا حديث غريب جدا .وقال اهليثمي يف

((جممع الزوائد)) ( , )19 /7والشوكاين يف ((فتح القدير)) ( :)77 /2إسناده حسن .وقال األلباين

يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)1105 - 1104 /7إسناده جيد؛ رجاله كلهم ثقات.
( )4رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) (.)554 /6
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قلت :وكان غالب أهل القادسية من أهل اليمن ،بل كانت جبيلة ربع الناس فضالً عن غريه ،وكان
أبس الناس الذي هم فيه ،كما رواه ابن إسحاق عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم

قال :وكان ْير عمرو بن معد يكرب الزبيدي فيقول :اي معشر املهاجرين كونوا أسوداً ،فإمنا الفارسي

تيس ( .)1وقد قتل رضي هللا عنه أسواراً فارس الفرس وأبلى بالء حسناً ،وكانت له اليد البيضاء

يومئذ.

وأخرج البخاري رمحه هللا تعاىل يف (اترخيه) عن القاسم بن ينخسرة قال :أتيت ابن عمري فرحب يب مث
ِ
ِ ِِ
ف َأيِْيت هللاُ بَِق ْوٍم ُِحيبمـ ُه ْم َوُِحيبمونَهُ [املائدة ]54:اآلية مث ضرب على
س ْو َ
تال َمن يَـ ْرتَ َّد من ُك ْم َعن دينه فَ َ
منكيب وقال :أحلف ابهلل أنه ملنكم أهل اليمن – ثالاثً (.)2
وكل هذا َّل ينايف ما قدمناه من نزوهلا يف أيب بكر أوَّلً ،فإن أهل اليمن مل يرتد مجيع قبائلهم ٍ
يومئذ،
كثري منهم مع األسود وثبت كثريٌ منهم على اإلْيان مع معاذ بن جبل وأيب موسى وفريوز
وإمنا ارتد ٌ

الديلمي وغريهم من عمال النيب صلى هللا عليه وسلم ونشب بني مؤمنيهم وكافريهم قتال عظيم حىت
قتل هللا األسود على يد فريوز وأيد هللا الذين آمنوا منهم على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ،ولكن مل

يرجع أمرهم على ما كانوا عليه قبل العنسي إَّل يف خالفة أيب بكر رضي هللا عنه ،فإنه مل يزل يتابع

الكتائب مدداً ملؤمنهم على كافرهم حىت راجعوا اإلسالم وكانوا من أعظم أنصاره حىت صار رؤساء

بالء يف أايم الردة
ردهتم كعمرو بن معد يكرب وقيس بن مكشوح وغريهم من أعظم الناس وأشدهم ً
ٍ
فحينئذ عاد املعىن إىل أيب بكر وأصحابه وهم من أصحابه ،وكل هذا يف شأن السبب لنزول
والفتوح،

اآلية ،وإَّل فهي عامة لكل مؤمن حيب هللا وحيبه ويوايل فيه ويعادي فيه وَّل خياف يف هللا لومة َّلئم.
وكان أبو بكر وأصحابه أسعد الناس بذلك وأقدمهم فيه وأسبقهم إليه وأول من تناولته اآلية ،رضي
هللا عنه وأرضاه وعن أنصار اإلسالم وحزبه أمجعني.

ويف (الصحيحني) وغريمها عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال(( :ملا تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب ،قال عمر بن اخلطاب أليب بكر رضي هللا عنه:

كيف تقاتل الناس وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا َّل إله

إَّل هللا فمن قال َّل إله إَّل هللا فقد عصم مين ماله ونفسه إَّل حبقه وحسابه على هللا عز وجل فقال

أبو بكر :وهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة ،فإن الزكاة حق املال ،وهللا لو منعوين عقاَّلً كانوا

يؤدونه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ،فقال عمر بن اخلطاب :فوهللا ما هو
إَّل أن رأيت هللا عز وجل قد شرح صدر أيب بكر للقتال فعرفت أنه احلق)) (.)3

وتفاصيل مواقفه العظام رضي هللا عنه مشهورة مبسوطة يف كتب السرية وغريها وكانت مدة خالفته
سنتني وثالثة أشهر ،وكانت وفاته رضي هللا عنه يف يوم اإلثنني عشية ،وقيل :بعد املغرب ودفن من

ليلته وذلك لثمان بقني من مجادى اآلخرة سنة ثالث عشرة بعد مرض مخسة عشر يوماً ،وكان عمر
بن اخلطاب رضي هللا عنه يصلي ابملسلمني ،ويف أثناء هذا املرض عهد ابألمر من بعده إىل عمر بن

اخلطاب ،وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان وقرئ على املسلمني فأقروا به ومسعوا له وأطاعوا.
وكان عُ ْمر الصديق رضي هللا عنه يوم تويف ثالاثً وستني سنة السن الذي تويف فيه رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ،وقد مجع هللا بينهما يف الرتبة كما مجع بينهما يف احلياة ،فرضي هللا عنه وأرضاه ،ومن
مجيع أبواب اْلنة دعاه ،وقد فعل وهلل احلمد واملنة .معارج القبول بشرح سلم الوصول حلافظ
احلكمي  -بتصرف – 1339 - 1313 /3
_________

( )1رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( , )410 /6والطربي يف ((اترخيه)) ( , )78 /3والطرباين
( .)45 /17قال ابن حجر يف ((اإلصابة)) ( :)19 /3إسناده صحيح.
( )2رواه البخاري يف ((التاريخ الكبري)) (.)161 /7
( )3رواه البخاري ( ،)7285ومسلم (.)20
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الفرع الثاين فضل :عمر بن اخلطاب
عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رايح بن عبد هللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب
العدوي اثين اخللفاء وإمام احلنفاء بعد أيب بكر رضي هللا عنهما وأول من تسمى أمري املؤمنني ....

تقدمت إشارات النصوص النبوية وكثري من فضائله  ...اليت شارك فيها أاب بكر .ويف (الصحيحني)
عن جابر رضي هللا عنه قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :رأيتين دخلت اْلنة فإذا أَن ابلرميصاء
امرأة أيب طلحة ،ومسعت خشخشة فقلت :من هذا؟ فقال :هذا بالل ،ورأيت قصراً بفنائه جارية،

فقلت :ملن هذا؟ فقال :لعمر ،فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غريتك ،فقال عمر :أبيب وأمي اي
رسول هللا أعليك أغار؟)) (.)1

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال(( :بينا حنن عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ قال :بينا أَن َنئم

رأيتين يف اْلنة فإذا امرأةٌ تتوضأ إىل جانب قصر ،فقلت :ملن هذا القصر؟ فقالوا :لعمر ،فذكرت

غريته فوليت مدبراً .فبكى عمر وقال :أعليك أغار اي رسول هللا؟)) (.)2

وعن محزة بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :بينا

أَن َنئم إذ رأيت قدحاً أتيت به فيه لنب فشربت منه حىت إين ألرى الري جيري يف أظفاري ،مث أعطيت
فضلي عمر بن اخلطاب .قالوا :فما أولت ذلك اي رسول هللا؟ قال :العلم)) (.)3

وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :بينا أَن

َنئم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص ،فمنها ما يبلغ الثدي ،ومنها ما يبلغ دون ذلك .وعرض
ٌ

قميص جيرته .قالوا :فما أولته اي رسول هللا؟ قال :الدين)) (.)4
علي عمر بن اخلطاب وعليه
ٌ

وعن حممد بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال(( :استأذن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه على رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم ،وعنده نسوةٌ من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواهتن على صوته صلى
هللا عليه وسلم ،فلما استأذن عمر بن اخلطاب قمن فبادرن احلجاب ،فأذن له رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم ،فدخل عمر ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضحك ،فقال عمر :أضحك هللا سنك اي
رسول هللا ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :عجبت من هؤَّلء الاليت كن عندي ،فلما مسعن صوتك

ابتدرن احلجاب .فقال عمر :فأنت أحق أن يهنب اي رسول هللا .فقال عمر :اي عدوات أنفسهن،

أهتبنين وَّل هتنب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فقلن :نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم .فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إيهاً اي ابن اخلطاب ،والذي نفسي بيده ما لقيك

الشيطان سالكاً فجا قط إَّل سلك فجاً غري فجك)) (.)5

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :لقد كان فيمن كان قبلكم من

بين إسرائيل ٌ
رجال يكلمون من غري أن يكونوا أنبياء ،فإن يكن من أميت منهم أح ٌد فعمر)) (.)6
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3679وروى مسلم شطره األول (.)2457
( )2رواه البخاري ( ،)3242ومسلم (.)2395
( )3رواه البخاري ( ،)7006ومسلم (.)2391
( )4رواه البخاري ( , )3691ومسلم (.)2390
( )5رواه البخاري ( ،)3683ومسلم (.)2396
( )6رواه البخاري ( 3689م).
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وعن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه قال :ملا تويف عبد هللا بن أيب جاء ابنه عبد هللا بن عبد هللا إىل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه ،مث قام يصلي عليه ،فأخذ عمر

بن اخلطاب بثوبه فقال :تصلي عليه وهو منافق وقد هناك هللا أن تستغفر هلم؟ قال :إمنا خريين هللا –
أو أخربين هللا – فقال استغفر هلم أو َّل تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرةً فلن يغفر هللا هلم

[التوبة ]80:فقال :سأزيده على سبعني .قال فصلى عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصلينا
ات أَب ًدا وَّلَ تَـ ُقم علَى قَ ِربهِ إِ َّهنُم َك َفرواْ ِاب ِ
معه مث أنزل هللا عليه وَّلَ تُص ِل علَى أ ٍ ِ
هلل َوَر ُسولِ ِه
َ َ َ َ
َحد م ْنـ ُهم َّم َ َ َ ْ َ َ ْ ْ ُ
وماتُواْ وهم فَ ِ
اس ُقو َن [التوبة.)1( ]84:
ََ َ ُ ْ
ويف (البخاري) عن ابن عباس رضي هللا عنهما عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أنه قال(( :ملا
مات عبد هللا بن أيب ابن سلول دعي له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليصل عليه ،فلما قام رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم وثبت إليه فقلت :اي رسول هللا أتصلي على ابن أيب وقد قال يوم كذا كذا
وكذا ،قال :اعدد عليه قوله .فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال :أخر عين اي عمر ،فلما

أكثرت عليه قال :إين خريت فاخرتت ،لو أعلم أين إن زدت على السبعني يغفر له لزدت عليها .قال

فصلى عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث انصرف ،فلم يلبث إَّل يسرياً حىت نزلت اآليتان من
ات أَب ًدا وَّلَ تَـ ُقم علَى قَ ِربهِ إِ َّهنُم َك َفرواْ ِاب ِ
براءة :وَّلَ تُص ِل علَى أ ٍ ِ
هلل َوَر ُسولِ ِه َوَماتُواْ َو ُه ْم
َ َ َ َ
َحد م ْنـ ُهم َّم َ َ َ ْ َ َ ْ ْ ُ

فَ ِ
اس ُقو َن [التوبة .]84:قال :فعجبت من جرأيت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهللا ورسوله

أعلم)) (.)2

ويف (صحيح مسلم) من حديث ابن عباس رضي هللا عنه يف قصة أسارى بدر بطوله قال ابن عباس:
((فلما أسروا األسارى قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أليب بكر وعمر :ما ترون يف هؤَّلء

األسارى؟ فقال أبو بكر :هم اي نيب هللا بنو العم والعشرية ،أرى أن أتخذ منهم فدية ،فتكون لنا قوة
على الكفار فعسى هللا أن يهديهم لإلسالم .فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما ترى اي ابن

اخلطاب؟ قلتَّ :ل وهللا اي رسول هللا ،ما أرى الذي رأى أبو بكر ،ولكين أرى أن تضرب أعناقهم
فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه ،وْتكنين من فالن – نسيباً لعمر – فأضرب عنقه ،فإن هؤَّلء

أئمة الكفر وصناديدها .فهوى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما قال أبو بكر ومل يهو ما قلت ،فلما

كان من الغد جئت فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان ،قلت :اي رسول
ٍ
بكاء تباكيت
بكاء بكيت ،وإن مل أجد ً
هللا أخربين من أي شيء تبكي أنت وصاحبك ،فإن وجدت ً
لبكائكما .فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أبكي للذي عرض علي يف أصحابك من أخذهم
الفداء ،لقد عرض علي عذاهبم أدىن من هذه الشجرة – شجرة قريبة من نيب هللا صلى هللا عليه
ِ
َس َرى َح َّىت يُـثْ ِخ َن ِيف األ َْر ِ
ض – إىل قوله –
وسلم  -وأنزل هللا عز وجل َما َكا َن لنَِ ٍيب أَن يَ ُكو َن لَهُ أ ْ
فَ ُكلُواْ ِممَّا غَنِ ْمتُ ْم َحالََّلً طَيِبًا [األنفال ]69 – 67:فأحل هللا الغنيمة هلم)) (.)3
_________
( )1رواه البخاري ( , )4672ومسلم (.)2400
( )2رواه البخاري (.)1366
( )3رواه مسلم (.)1763
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ويف (صحيح البخاري) عن أنس رضي هللا عنه قال :قال عمر رضي هللا عنه(( :وافقت هللا يف ثالث
 أو وافقين هللا يف ثالث  -قلت :اي رسول هللا لو اختذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل هللا تعاىلَِّ ِ
ِِ ِ
صلاى [البقرة ،]125:وقلت :اي رسول هللا يدخل عليك الرب والفاجر فلو
يم ُم َ
َواخت ُذواْ من َّم َقام إبْـ َراه َ
أمرت أمهات املؤمنني ابحلجاب ،فأنزل هللا آية احلجاب ،قال وبلغين معاتبة النيب صلى هللا عليه
وسلم بعض نسائه فدخلت عليهم قلت :إن انتهينت أو ليبدلن هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم خرياً

منكن ،حىت أتيت إحدى نسائه قالت :اي عمر ما يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما يعظ نساءه
حىت تعظهن أنت؟ فأنزل هللا تعاىل َعسى ربمهُ إِن طَلَّ َق ُك َّن أَن يـ ْب ِدلَهُ أَ ْزواجا َخ ْريا ِمن ُك َّن مسلِم ٍ
ات
ُ
ُْ َ
َ َ
َ ً ً
[التحرمي.)1( ))]5:

وعنه رضي هللا عنه(( :أن رجالً سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن الساعة فقال :مىت الساعة؟ قال:

وماذا أعددت هلا؟ قالَّ :ل شيء ،إَّل أين أحب هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم .فقال :أنت مع من
ٍ
بشيء كما فرحنا بقول النيب صلى هللا عليه وسلم :أنت مع من أحببت،
أحببت قال أنس :فما فرحنا
قال أنس :فأَن أحب النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر ،وأرجو أن أكون معهم حبيب إايهم

وإن مل أعمل ِبثل أعماهلم)) (.)2

وعن ابن عمر رضي هللا عنه قال(( :ما رأيت أحداً قط بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من حني
قبض كان أجد وأجود حىت انتهى من عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه)) (.)3

وعن املسور بن خمرمة قال :ملا طعن عمر رضي هللا عنه جعل أيمل ،فقال ابن عباس رضي هللا عنهما
وكأنه جيزعه :اي أمري املؤمنني ،ولئن كان ذلك لقد صحبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأحسنت
اض .مث صحبت أاب بكر فأحسنت صحبته ،مث فارقته وهو عنك ر ٍ
صحبته ،مث فارقته وهو عنك ر ٍ
اض.

مث صحبت صحبتهم ،ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون .قال :أما ما ذكرت من صحبة

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورضاه فإمنا ذاك من هللا تعاىل من به تعاىل علي ،وأما ما ذكرت من

صحبة أيب بكر ورضاه فإمنا ذلك من هللا عز وجل ذكره من به علي .وأما ما ترى من جزعي فهو من
أجلك وأجل أصحابك ،وهللا لو أن يل طالع األرض ذهباً َّلفتديت به من عذاب هللا عز وجل قبل

أن أراه (.)4

وفيهما عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون
علي رضي هللا عنه فرتحم على عمر
قبل أن يرفع وأَن فيهم ،فلم يرعين إَّل رجل آخذ منكيب فإذا ٌّ

وقال :ما خلفت أحداً أحب إىل أن ألقى هللا ِبثل عمله منك .وأمي هللا إن كنت ألظن أن جيعلك هللا
تعاىل مع صاحبيك ،وحسبك إين كنت أمسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول كثرياً :ذهبت أَن وأبو
بكر وعمر ،ودخلت أَن وأبو بكر وعمر .زاد مسلم يف آخره أيضاً .فإن كنت ألرجو أو ألظن أن

جيعلك هللا تعاىل معهما (.)5

واألحاديث يف فضله كثرية جداً قد أفردت ابلتصنيف ،وفيما ذكرَن كفاية.
قصة استشهاد الفاروق رضي هللا عنه:
_________
( )1رواه البخاري (.)4483

( )2رواه البخاري ( , )3688ومسلم (.)2639
( )3رواه البخاري (.)3687
( )4رواه البخاري (.)3692
( )5رواه البخاري ( , )3685ومسلم (.)2389
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وكان قصة استشهاده ما ذكره البخاري رمحه هللا تعاىل قال :حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا أبو عوانة
عن حصني عن عمرو بن ميمون قال :رأيت عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قبل أن يصاب أبايم
ابملدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف وقال :كيف فعلتما؟ أختافان أن تكوَن قد

محلتما األرض ما َّل تطيق؟ قاَّل :محلناها أمراً هي له مطيقة ،ما فيها كبري فضل ،قال :انظرا أن تكوَن
محلتما األرض ما َّل تطيق .قاَّلَّ :ل .فقال عمر :لئن سلمين هللا تعاىل ألدعن أرامل أهل العراق َّل

حيتجن إىل رجل بعدي أبداً .قال فما أتت عليه رابعة حىت أصيب رضي هللا عنه .قال إين لقائم ما

بيين وبينه إَّل عبد هللا بن عباس غداة أصيب وكان إذا مر بني الصفني قال :استووا ،حىت إذا مل ير

فيهن خلالً تقدم فكرب ،ورِبا قرأ سورة يوسف أو النحل أو حنو ذلك يف الركعة األوىل حىت جيتمع

الناس ،فما هو إَّل أن كرب حىت مسعته يقول :قتلين – أو أكلين – الكلب حني طعنه ،فطار العلج
بسكني ذات طرفني َّل ْير على ٍ
أحد ْييناً وَّل مشاَّلً إَّل طعنه ،حىت طعن ثالثة عشر رجالً مات منهم
رجل من املسلمني طرح عليه برنساً فلما ظن العلج أنه مأخوذٌ حنر نفسه،
سبعة ،فلما رأى ذلك ٌ

وتناول عمر يد عبد الرمحن بن عوف فقدمه ،فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى وأما نواحي املسجد
فال يدرون غري أهنم فقدوا صوت عمر رضي هللا عنه وهم يقولون سبحان هللا سبحان هللا ،فصلى هبم

عبد الرمحن بن عوف صالةً خفيفة ،فلما انصرفوا قال :اي ابن عباس ،انظر من قتلين .فجال ساعة مث
جاء فقال :غالم املغرية ،فقال :الصنع؟ قال :نعم .قال :قاتله هللا ،لقد أمرت به معروفاً ،احلمد هلل

رجل يدعي اإلسالم ،فقد كنت أنت وأبوك حتبان أن تكثر العلوج ابملدينة.
الذي مل جيعل منييت بيد ٌ

وكان العباس أكثرهم رقيقاً .فقال :إن شئت فعلت ،أي إن شئت قتلنا .قال :كذبت ،بعدما تكلموا
بلسانكم ،وصلوا إىل قبلتكم ،وحجوا حجكم؟ فاحتمل إىل بيته فانطلقنا معه وكأن الناس مل تصبهم
مصيبة قبل يومئذ ،فقائل يقولَّ :ل أبس ،وقائل يقول :أخاف عليه ،فأيت ٍ
بنبيذ فشربه فخرج من

ت ،فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه،
جوفه ،مث أيت بلنب فشربه فخرج من جرحه ،فعلموا أنه مي ٌ

شاب فقال :أبشر اي أمري املؤمنني ببشرى هللا لك من صحبة رسول هللا صلى هللا عليه
رجل ٌّ
وجاء ٌ
وسلم ٍ
وقدم يف اإلسالم ما قد علمت ،مث وليت فعدلت ،مث شهادة .قال :وددت أن ذلك كفافَّ ،ل
علي وَّل يل .فلما أدبر إذا إزاره ْيس األرض ،قال :ردوا علي الغالم ،قال :ابن أخي ارفع ثوبك ،إنه

أبقى لثوبك ،وأتقى لربك .اي عبد هللا بن عمر انظر ما علي من الدين ،فحسبوه فوجدوه ستة ومثانني

ألفاً أو حنوه ،قال :إن وىف له مال آل عمر فأده من أمواهلم ،وإَّل فسل بين عدي بن كعب ،فإن مل

تف أمواهلم فسل يف قريش وَّل تعدهم إىل غريهم ،فأد عين هذا املال ،وانطلق إىل عائشة فقل :يقرأ

عليك عمر السالم – وَّل تقل أمري املؤمنني فإين لست اليوم للمؤمنني أمرياً – وقل :يستأذن عمر بن
اخلطاب أن يدفن مع صاحبيه .فسلم واستأذن مث دخل عليها فوجدها قاعدةٌ تبكي ،فقال :يقرأ

عليك عمر بن اخلطاب السالم ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه ،فقالت :كنت أريده لنفسي وألوثرن
به اليوم على نفسي .فلما أقبل قيل :هذا عبد هللا بن عمر قد جاء ،قال :ارفعوين ،فأسنده رجل إليه
فقال :ما لديك؟ قال :الذي حتب اي أمري املؤمنني ،أذنت .قال :احلمد هلل .ما كان من ٍ
شيء أهم إيل
من ذلك ،فإذا أَن قضيت فامحلوين ،مث سلم فقل :يستأذن عمر بن اخلطاب ،فإن أذنت يل
فأدخلوين ،وإن ردتين ردوين إىل مقابر املسلمني.
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وجاءت أم املؤمنني حفصة رضي هللا عنها والنساء تسري معها ،فلما رأيناها قمنا ،فوْلت عليه فبكت

عنده ساعة ،واستأذن الرجال فوْلت داخالً هلم فسمعنا بكاءها من الداخل ،فقالوا :أوص اي أمري

املؤمنني ،استخلف .قال :ما أجد أحق هبذا األمر من هؤَّلء النفر – أو الرهط – الذين تويف رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عنهم راض ،فسمى علياً وعثمان والزبري وطلحة وسعداً وعبد الرمحن،
وقال :ليشهدكم عبد هللا بن عمر وليس له من األمر شيءٌ – كهيئة التعزية له – فإن أصابت اإلمرة
سعداً فهو ذاك ،وإَّل فليستعن به أيكم ما أمر ،فإين مل أعزله عن عج ٍز وَّل خيانة .وقال :أوصي

اخلليفة من بعدي ابملهاجرين األولني أن يعرف هلم حقهم ،وحيفظ هلم حرمتهم؛ وأوصيه ابألنصار خرياً
الذين تبوأوا الدار واإلْيان من قبلهم أن يقبل من حمسنهم ويعفو عن مسيئهم .وأوصيه أبهل األمصار
خرياً فإهنم ردء اإلسالم وجباة املال وغيظ العدو وأن َّل يؤخذ منهم إَّل فضلهم عن رضاهم .وأوصيه

ابألعراب خرياً فإهنم أصل العرب ومادة اإلسالم أن يؤخذ من حواشي أمواهلم وترد على فقرائهم.

وأوصيه بذمة هللا وذمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يوىف هلم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وَّل

يكلفوا إَّل طاقتهم .فلما قبض خرجنا به فانطلقنا منشي .فسلم عبد هللا بن عمر قال :يستأذن عمر
بن اخلطاب .قال :أدخلوه .فأدخل :فوضع هنالك مع صاحبيه .فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤَّلء
الرهط ،فقال عبد الرمحن :اجعلوا أمركم إىل ٍ
ثالثة منكم ،فقال الزبري :قد جعلت أمري إىل عليٍ،

فقال طلحة :قد جعلت أمري إىل عثمان .وقال سع ٌد :قد جعلت أمري إىل عبد الرمحن بن عوف.

فقال عبد الرمحن :أيكما تربأ من هذا األمر فلنجعله إليه ،وهللا عليه واإلسالم لينظرن أفضلهم يف

نفسه؟ فأسكت الشيخان ،فقال عبد الرمحن :أفتجعلونه إيل وهللا على أن َّل آلو عن أفضلكم؟ قاَّل:
نعم .فأخذ بيد أحدمها فقال :لك من قرابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والقدم يف اإلسالم ما قد

علمت ،فاهلل عليك لئن أمرتك لتعدلن ،ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن؟ مث خال ابآلخر فقال
علي رضي هللا عنه ،ووجل
له مثل ذلك .فلما أخذ امليثاق قال :ارفع يدك اي عثمان ،فبايعه وابيع له ٌّ
أهل الدار فبايعوه ،رضي هللا عنهم أمجعني (.)1

وكانت مدة خالفة الفاروق رضي هللا عنه عشر سنني وستة أشهر ،وكانت وفاته على املشهور لثالث
بقني من ذي احلجة سنة ثالث وعشرين ،وله من العمر ثالث وستون سنة على األشهر ،وهي السن
اليت تويف هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث أبو بكر الصديق رضي هللا عنه ،وبويع لعثمان يف

ثالث من احملرم دخول سنة أربع وعشرين ،وأول من ابيعه عبد الرمحن بن عوف مث علي بن أيب طالب
مث بقية أصحاب الشورى مث بقية أهل الدار مث بقية املهاجرين واألنصار رضي هللا عنهم أمجعني .معارج
القبول بشرح سلم الوصول حلافظ احلكمي  -بتصرف – 1348 - 11340 /3
_________
( )1رواه البخاري (.)3700
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الفرع الثالث :فضل عثمان بن عفان

عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف ،من السابقني األولني إىل
اإلسالم بدعوة الصديق إايه ،وزوجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رقية ابنته رضي هللا عنها ،وهاجر
اهلجرتني وهي معه ،وختلف عن بدر ملرضها ،وضرب له النيب صلى هللا عليه وسلم بسهمه وأجره،
وبعد وفاهتا زوجه النيب صلى هللا عليه وسلم أم كلثوم ِبثل صداق رقية على مثل صحبتها وبذلك

نيب واحدة بعد واحدة ومل يتفق ذلك لغريه رضي هللا عنه.
تسمى (ذو النورين) ألنه تزوج ابنيت ٍ

(ذو احللم) التام الذي مل يدركه غريه (واحلياء) اإلْياين الذي يقول فيه النيب صلى هللا عليه وسلم:

((احلياء شعبةٌ من اإلْيان)) ( .)1وقال(( :وأصدقهم حياء عثمان)) (( , )2حبر العلوم) الفهم التام

يف كتاب هللا تعاىل حىت إن كان ليقوم به يف ركعة واحدة فال يركع إَّل يف خاْتتها إَّل ما كان من سجود

القرآن.

(جامع القرآن) ملا خشي اَّلختالف يف القرآن واخلصام فيه يف أثناء خالفته رضي هللا عنه فجمع
الناس على قراءةٍ واحدةٍ وكتب املصحف على القراءة األخرية اليت درسها جربيل على رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم آخر سين حياته.

وكان سبب ذلك أن حذيفة بن اليمان كان يف بعض الغزوات ،وقد اجتمع فيها خلق من أهل الشام

ممن يقرأ على قراءة املقداد بن األسود وأيب الدرداء ،ومجاعة من أهل العراق ممن يقرأ على قراءة عبد

هللا بن مسعود وأيب موسى ،وجعل من َّل يعلم جبواز القراءة على سبعة أحرف يفضل قراءته على
قراءة غريه ورِبا خطأه اآلخر أو كفره ،فأدى ذلك إىل خالف شديد وانتشار الكالم السيئ بني

الناس ،فركب حذيفة إىل عثمان فقال :اي أمري املؤمنني أدرك هذه األمة قبل أن ختتلف يف كتاهبا
كاختالف اليهود والنصارى يف كتبهم ،وذكر له ما شاهد من اختالف الناس يف القراءة فعند ذلك
مجع الصحابة وشاورهم يف ذلك ورأى أن يكتب املصحف على ٍ
حرف ٍ
واحد وأن جيمع الناس يف
سائر األقاليم على القراءة به دون ما سواه ملا رأى يف ذلك من مصلحة كف املنازعة ودفع اَّلختالف

فاستدعى ابلصحف اليت كان أمر زيد بن اثبت جبمعها فكانت عند الصديق أايم حياته ،مث كانت عند

عمر ،فلما تويف صارت إىل حفصة أم املؤمنني .فاستدعى هبا عثمان وأمر زيد بن اثبت األنصاري أن
يكتب وأن ْيلي عليه سعيد بن العاص األموي حبضرة عبد هللا بن الزبري األسدي وعبد الرمحن بن
احلارث بن هشام املخزومي ،وأمرهم إذا اختلفوا يف ٍ
شيء أن يكتبوه بلغة قريش ،فكتب ألهل الشام
مصحفاً ،وألهل مصر آخر ،وبعث إىل البصرة مصحفاً ،وإىل الكوفة ِبخر ،وأرسل إىل مكة مصحفاً،
وإىل اليمن مثله ،وأقر ابملدينة مصحفاً ،ويقال هلذه املصاحف (األئمة) ،مث عمد إىل بقية املصاحف
اليت أبيدي الناس مما خيالف ما كتبه فحرقه لئال يقع بسببه اختالف.

_________

( )1رواه البخاري ( , )9ومسلم ( , )35من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه الرتمذي ( , )3790وابن ماجه ( , )154وأمحد ( , )12927( )184 /3واحلاكم (/3

 .)477قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب َّل نعرفه من حديث قتادة إَّل من هذا الوجه .وقال
صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه هبذه السياقة وإمنا اتفقا إبسناده هذا على
احلاكم :هذا إسنا ٌد
ٌ
ذكر أيب عبيدة فقط .ووافقه الذهيب .وقال البيهقي يف ((السنن الكربى)) ( :)210 /6موصول.

وقال ابن العريب يف ((العواصم من القواصم)) ( :)252اثبت .وقال ابن حجر يف ((فتح الباري))
( :)93 /7إسناده صحيح إَّل أن احلفاظ قالوا :إن الصواب يف أوله اإلرسال واملوصول منه ما
اقتصر عليه البخاري .وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).
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علي
وروى أبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أيب داود السجستاين عن سويد بن غفلة قال :قال يل ٌّ
رضي هللا عنه حني حرق عثمان املصاحف :لو مل يصنعه هو لصنعته (.)1

وروى البيهقي عنه رضي هللا عنه قال :قال علي رضي هللا عنه :أيها الناس إايكم والغلو يف عثمان
تقولون حرق املصاحف ،وهللا ما حرقها إَّل عن ٍ
مأل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولو
وليت مثل ما ويل لفعلت مثل الذي فعل (.)2

(منه استحت مالئك الرمحن) كما يف (الصحيح) عن ٍ
عطاء وسليمان بن يسار وأيب سلمة بن عبد
الرمحن أن عائشة رضي هللا عنها قالت(( :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مضطجعاً يف بييت

كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه ،فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك احلال فتحدث ،مث استأذن

عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ،مث استأذن عثمان فجلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسوى
ثيابه .قال حممد  -يعين ابن أيب حرملة الراوي عنهم  :-وَّل أقول ذلك يف ٍ
يوم ٍ
واحد فدخل
فتحدث ،فلما خرج قالت عائشة :دخل أبو بكر فلم هتتش له ودخل عمر ومل تباله ،مث دخل عثمان
فجلست وسويت ثيابك .فقال :أَّل أستحي من ٍ
رجل تستحي منه املالئكة)) (.)3
وعن سعيد بن العاص أن عائشة رضي هللا عنها وعثمان رضي هللا عنه حداثه(( :أن أاب بكر رضي هللا
عنه استأذن على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه َّلبس مرط عائشة ،فأذن

أليب بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته مث انصرف ،مث استأذن عمر فأذن له وهو على تلك احلال

فقضى حاجته مث انصرف ،قال عثمان مث استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة :امجعي عليك ثيابك
فقضيت إليه حاجيت مث انصرفت .فقالت عائشة :اي رسول هللا مايل مل أرك فزعت أليب بكر وعمر

رجل حيي وإين
رضي هللا عنهما كما فزعت لعثمان؟ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن عثمان ٌ

خشيت إن أذنت له على تلك احلال أن َّل يبلغ إيل يف حاجته)) (.)4
_________

( )1رواه ابن أيب داود يف ((املصاحف)) ( , )44 /1قال ابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) (/39

[ :)244فيه] علقمة مل يسمعه من سويد بينهما رجل.

( )2مل أجده يف املطبوع من كتب البيهقي .واألثر رواه ابن أيب داود يف ((املصاحف)) (،)77 /1
وأورده القرطيب يف ((تفسريه)) ( )54 /1وقال :وذكر أبو بكر األنباري يف كتاب ((الرد)) عن سويد
بن غفلة قال :مسعت علي بن أيب طالب رضي هللا عنه وذكره.

( )3رواه مسلم (.)2401
( )4رواه مسلم (.)2402
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(ابيع عنه) حني ذهب ملكة يف حاجة الرسول صلى هللا عليه وسلم واملسلمني (سيد األكوان) حممد
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (بكفه) ضرب هبا على األخرى وقال :هذه لعثمان (يف بيعة الرضوان)
ملا غاب عنها فيما ذكرَن ،وكان احنباسه ِبكة هو سبب البيعة كما قال حممد بن إسحاق بن يسار يف

(السرية)(( ،مث دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ليبعثه إىل مكة

ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال :اي رسول هللا إين أخاف قريشاً على نفسي ،وليس ِبكة من

بين عدي بن كعب من ْينعين ،وقد عرفت قريش عداويت إايها وغلظي عليها ،ولكين أدلك على ٍ
رجل
أعز هبا مين ،عثمان بن عفان رضي هللا عنه ،فبعثه إىل أيب سفيان وأشراف قريش خيربهم أنه مل أيت

حلرب ،وأنه إمنا جاء زائراً هلذا البيت ومعظماً حلرمته .فخرج عثمان رضي هللا عنه إىل مكة فلقيه أابن
بن سعيد بن العاص حني دخل مكة أو قبل أن يدخلها فحمله بني يديه مث أجاره حىت بلغ رسالة

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فانطلق عثمان رضي هللا عنه حىت أتى أاب سفيان وعظماء قريش
فبلغهم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أرسله به فقال لعثمان رضي هللا عنه حني فرغ من
رسالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليهم :إن شئت أن تطوف ابلبيت فطف .فقال :ما كنت

ألفعل حىت يطوف به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .واحتبسته قريش عندها فبلغ رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم واملسلمني أن عثمان رضي هللا عنه قد قتل ،قال ابن إسحاق :فحدثين عبد هللا بن أيب
بكر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال حني بلغه أن عثمان رضي هللا عنه قد
قتلَّ :ل نربح حىت نناجز القوم ( .)1ودعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الناس إىل البيعة .فكانت
بيعة الرضوان حتت الشجرة ،فكان الناس يقولون :ابيعهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على

املوت ،وكان جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما يقول :إن رسول هللا مل يبايعهم على املوت ولكن ابيعنا

على أن َّل نفر ( .)2فبايع الناس ومل يتخلف أح ٌد من املسلمني حضرها إَّل اْلد بن قيس أخو بين

سلمة فكان جابر رضي هللا عنه يقول :وهللا لكأين أنظر إليه َّلصقاً إببط َنقته قد مال إليها يسترت هبا

من الناس ،مث أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن الذي كان من أمر عثمان ابطل)) (.)3

رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوماً جلوساً
ويف (الصحيح) عن عثمان بن موهب قال(( :جاء ٌ
فقال :من هؤَّلء القوم؟ قالوا :هؤَّلء قريش ،قال :فمن الشيخ فيهم؟ قالوا :عبد هللا بن عمر .قال:
اي ابن عمر ،إين سائلك عن ٍ
شيء فحدثين عنه ،هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال :نعم .قال:
هل تعلم أنه تغيب عن بدر ومل يشهدها؟ قال :نعم .قال :هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان ،فلم

يشهدها؟ قال :نعم .قال :هللا أكرب .قال ابن عمر :تعال أبني لك ،أما فراره يوم أحد فأشهد أن هللا

عفا عنه وغفر له .وأما تغيبه عن بدر فإنه كان حتته بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكانت
مريضة فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن لك أجر ٍ
رجل ممن شهد بدراً وسهمه .وأما تغيبه
عن بيعة الرضوان فلو كان أح ٌد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه ،فبعث رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم عثمان فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إىل مكة ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم بيده اليمىن :هذه يد عثمان فضرب هبا على يده فقال :هذه لعثمان .فقال له ابن عمر رضي
هللا عنه :اذهب هبا اآلن معك)) (.)4
_________

( )1رواه الطربي يف ((تفسريه)) ( , )225 /22وضعَّفه األلباين يف ((فقه السرية)) (.)329
( )2رواه مسلم (.)1856

( )3رواه الطربي يف ((تفسريه)) (.)225 /22
( )4رواه البخاري (.)3698

()219/7

ويف (الصحيح) عن عروة أن عبد هللا بن عدي بن اخليار أخربه أن املسور بن خمرمة وعبد الرمحن بن
األسود بن عبد يغوث قاَّل(( :ما منعك أن تكلم عثمان ألخيك الوليد فقد أكثر الناس فيه،
فقصدت لعثمان حىت خرج إىل الصالة ،قلت :إن يل إليك حاجة وهي نصيحةٌ لك .قال :اي أيها
املرء أعوذ ابهلل منك ،فانصرفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان ،فأتيته فقال :ما نصيحتك؟

فقلت :إن هللا سبحانه بعث حممداً صلى هللا عليه وسلم ابحلق ،وأنزل عليه الكتاب ،وكنت ممن

استجاب هلل تعاىل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم ،فهاجرت اهلجرتني ،وصحبت رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ورأيت هديه .وقد أكثر الناس يف شأن الوليد .قال :أدركت رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم؟ قلتَّ :ل ،ولكن خلص إيل من علمه ما خيلص إىل العذراء يف سرتها .قال :أما بعد فإن هللا

بعث حممداً صلى هللا عليه وسلم ابحلق فكنت ممن استجاب هلل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم وآمنت

ِبا بعث به وهاجرت اهلجرتني – كما قلت – وصحبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وابيعته،

فوهللا ما عصيته ،وَّل غششته ،حىت توفاه هللا عز وجل مث أبو بكر مثله ،مث عمر مثله ،مث استخلفت،
أفليس يل من احلق مثل الذي هلم؟ قلت :بلى .قال :فما هذه األحاديث اليت تبلغين عنكم؟ أما ما

ذكرت من شأن الوليد فسآخذ فيه ابحلق إن شاء هللا .مث دعا علياً فأمره أن جيلده ،فجلده مثانني))

(.)1

ويف (املسند) و (السنن) عن عمرو بن جاوان قال :قال األحنف(( :انطلقنا حجاجاً فمررَن ابملدينة،
فبينا حنن يف منزلنا إذ جاءَن ٍ
آت فقال :الناس يف املسجد .فانطلقت أَن وصاحيب ،فإذا الناس
علي بن أيب طالب والزبري
جمتمعون على نف ٍر يف املسجد ،قال فتخللتهم حىت قمت عليهم ،فإذا ٌّ

وطلحة وسعد بن أيب وقاص ،قال فلم يكن ذلك أبسرع من أن جاء عثمان ْيشي .فقال :ههنا علي؟
قالوا :نعم ،قال :ههنا الزبري؟ قالوا :نعم .قال :ههنا طلحة؟ قالوا :نعم .قال :ههنا سعد بن أيب

وقاص؟ قالوا :نعم .قال :أنشدكم ابهلل الذي َّل إله إَّل هو ،تعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم قال(( :من يبتاع مربد بين فالن غفر هللا له)) فابتعته ،فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فقلت :إين قد ابتعته ،فقال(( :اجعله يف مسجدَن وأجره لك))؟ قالوا :نعم .قال :أنشدكم ابهلل الذي
َّل إله إَّل هو ،تعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :من يبتاع بئر رومة)) فابتعتها بكذا

وكذا ،فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت :إين قد ابتعتها – يعين بئر رومة – قال:

((اجعلها سقايةً للمسلمني ،ولك أجرها))؟ قالوا :نعم .قال :أنشدكم ابهلل الذي َّل إله إَّل هو،

تعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نظر يف وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال(( :من جيهز
هؤَّلء غفر هللا له)) فجهزهتم حىت ما يفقدون خطاماً وَّل عقاَّلً؟ قالوا :اللهم نعم .فقال :اللهم
اشهد ،اللهم اشهد ،اللهم اشهد ،مث انصرف رضي هللا عنه)) (.)2

_________

( )1رواه البخاري (.)3696

( )2رواه النسائي ( , )46 /6وأمحد ( .)511( )70 /1قال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) (/1
 :)248إسناده صحيح .وصححه األلباين يف ((صحيح سنن النسائي)).
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وروى أمحد والرتمذي والنسائي عن مثامة بن حزن القشريي قال(( :شهدت الدار يوم أصيب عثمان،
فاطلع عليه اطالعة ،فقال :ادعوا يل صاحبيكم اللذين ألباكم علي ،فدعيا له ،فقال :أنشدكما هللا،
تعلمان أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا قدم املدينة ضاق املسجد أبهله فقال :من يشرتي هذه
خري منها يف اْلنة فاشرتيتها من خالص مايل فجعلتها
البقعة من خالص ماله فيكون كاملسلمني وله ٌ

بني املسلمني ،وأنتم ْتنعوين أن أصلي فيها ركعتني .مث قال :أنشدكم هللا أتعلمون أن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ملا قدم املدينة مل يكن فيها غري بئر يستعذب منه إَّل بئر رومة فقال رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم :من يشرتيها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدَّلء املسلمني وله خري منها يف اْلنة
فاشرتيتها من خالص مايل ،وأنتم ْتنعوين أن أشرب منها .مث قال :هل تعلمون أين صاحب جيش
العسرة؟ قالوا :اللهم نعم)) .وقال الرتمذي حسن (.)1

وله عن عبد الرمحن بن مسرة قال(( :جاء عثمان إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبلف دينار يف

كمه حني جهز جيش العسرة فنثرها يف حجره ،فقال عبد الرمحن :فرأيت النيب صلى هللا عليه وسلم
يقلبها يف حجره ويقول :ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم – مرتني ))-حسنه الرتمذي (.)2
وروى اإلمام أمحد وأصحاب (السنن) عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف يف قصة توعدهم إايه ابلقتل،
قال(( :ومل يقتلونين؟ فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولَّ :ل حيل دم امر ٍئ مسلم إَّل
رجل كفر بعد إسالمه ،أو زىن بعد إحصانه ،أو قتل نفساً بغري نفس .فوهللا ما زنيت
إبحدى ثالثٌ :

يف جاهلية وَّل إسالم قط ،وَّل ْتنيت بدَّلً بديين منذ هداين هللا له ،وَّل قتلت نفساً .فبم يقتلونين))

(.)3

وروى اإلمام أمحد وغريه عن النعمان بن بشري عن عائشة رضي هللا عنها قالت(( :أرسل رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم إىل عثمان بن عفان فأقبل عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فلما رأينا إقبال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على عثمان أقبلت إحداَن على األخرى ،فكان من آخر ٍ
كلمة أن

ضرب على منكبه وقال :اي عثمان ،إن هللا تعاىل عسى أن يلبسك قميصاً ،فإن أرادك املنافقون على
خلعه فال ختلعه حىت تلقاين  -ثالاثً.)4( ))-
_________

( )1رواه الرتمذي ( , )3703والنسائي ( , )235 /6وأمحد ( .)555( )74 /1قال الرتمذي:
هذا حديث حسن وقد روي من غري وجه عن عثمان .وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

وقال شعيب األرَنؤوط حمقق ((مسند أمحد)) :إسناده حسن.

( )2رواه الرتمذي ( , )3701واحلاكم ( .)110 /3قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب من
هذا الوجه .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وحسنه األلباين يف

((صحيح سنن الرتمذي)).

( )3رواه أبو داود ( , )4502والنسائي ( , )91 /7وأمحد ( .)437( )61 /1واحلديث سكت
عنه أبو داود .وقال الذهيب يف ((املهذب)) ( :)3103 /6اتبعه محاد بن سلمة وخالفهما حيىي

القطان وغريه فروايه موقوفاً .وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)231 /1إسناده صحيح.
وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).

( )4رواه أمحد ( .)24610( )86 /6واحلديث رواه الرتمذي ( ،)3705وابن ماجه ( .)112قال
الرتمذي :هذا حديث حسن غريب .وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع الصغري)) (.)7947
وقال الوادعي يف ((الصحيح املسند)) ( :)1647صحيح على شرط مسلم.
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وروى أمحد والرتمذي وقال :حسن غريب عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال(( :ذكر رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم فتنةً فقال :يقتل فيها هذا املقنع ٍ
يومئذ مظلوماً فنظرَن فإذا هو عثمان بن عفان))
(.)1

ٍ
إبسناد جيد عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وروى أمحد

يقول(( :إنكم تلقون بعدي فتنةً واختالفاً أو قال اختالفاً وفتنة  -فقال قائل من الناس :فمن لنا اي
رسول هللا؟ قال :عليكم ابألمني وأصحابه ،وهو يشري إىل عثمان بذلك)) (.)2

وله عن مرة البهزي قال(( :بينما حنن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف طريق من طرق املدينة

قال :كيف تصنعون يف فتنة تثور يف أقطار األرض كأهنا صياصي البقر قالوا :نصنع ماذا اي رسول هللا؟

قال :عليكم هذا وأصحابه ،أو اتبعوا هذا وأصحابه قال :فأسرعت حىت عييت ،فأدركت الرجل

فقلت :هذا اي رسول هللا؟ قال :هذا ،فإذا هو عثمان بن عفان ،فقال هذا وأصحابه يذكره)) (.)3
وروى الرتمذي يف (جامعه) عنه رضي هللا عنه قال لوَّل حديث مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ما تكلمت ((وذكر الفنت فقرهبا ،فمر رجل متقنع يف ثوب فقال :هذا ٍ
يومئذ على اهلدى فقمت
ٌ
إليه فإذا هو عثمان بن عفان .فأقبلت عليه بوجهه فقلت :هذا؟ قال :نعم)) مث قال الرتمذي :هذا

حديث حسن صحيح (... )4

وروى أمحد وابن ماجه وغريمها عن كعب بن عجرة رضي هللا عنه قال(( :ذكر رسول هللا صلى هللا
رجل مقنع يف ملحفة فقال :هذا يومئذ على احلق .قال
عليه وسلم فتنةً فقرهبا وعظمها ،قال :مث مر ٌ
فانطلقت مسرعاً – أو حمضراً – وأخذت بضبعيه فقلت :هذا اي رسول هللا؟ قال :هذا)) (.)5
ٍ
إبسناد رجاله ثقات عن عبد هللا بن حوالة رضي هللا عنه قال :قال رسول
وروى أبو داود الطيالسي

هللا صلى هللا عليه وسلم(( :هتجمون على ٍ
رجل معتجر بربدة من أهل اْلنة يبايع الناس ،قال :فهجمنا

على عثمان بن عفان معتجراً يبايع الناس)) (.)6

وقد تقدم من األحاديث اليت تشري إىل خالفته وأشياء من فضائله مع ذكر صاحبيه رضي هللا عنهما،

ويف فضائله منفرداً ومع غريه من السابقني أحاديث كثرية ،وفيما أشرَن إليه كفاية.

وكان اَّلعتداء على حياته رضي هللا عنه يوم اْلمعة لثماين عشرة خلت من ذي احلجة سنة مخس

وثالثني على الصحيح املشهور ،وكانت خالفته اثنيت عشرة سنة إَّل اثين عشر يوماً ،ألنه بويع له يف
مستهل احملرم سنة أربع وعشرين .وأما عمره رضي هللا عنه فإنه قد جاوز ثنتني ومثانني سنة .وهللا
أعلم .معارج القبول بشرح سلم الوصول حلافظ احلكمي 1360 - 1348 /3 -
_________

( )1رواه الرتمذي ( , )3708وأمحد ( , )5953( )115 /2قال الرتمذي :هذا حديث حسن
غريب ,وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)171 /8إسناده صحيح .وقال األلباين يف
((صحيح سنن الرتمذي)) :حسن اإلسناد.
( )2رواه أمحد ( ،)8522( )344 /2واحلاكم ( .)480 /4وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل

خيرجاه .وقال ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) ( :)220 /7تفرد به أمحد وإسناده جيد حسن ومل

خيرجوه من هذا الوجه .وقال أمحد شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)224 /16إسناده صحيح ,وقال

األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) ( :)3188رجاله ثقات رجال الصحيح؛ غري أيب حبيبة [التابعي]

 ...فهو ثقة إن شاء هللا تعاىل.
( )3رواه أمحد ( .)20388( )35 /5قال ابن عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) (:)279 /5

[فيه] عبد هللا بن شقيق ما أبحاديثه إن شاء هللا أبس .وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (/7

 :)315إسناده جيد.

( )4رواه الرتمذي ( , )3704واحلاكم ( , )109 /2قال الرتمذي :حديث حسن صحيح ,وقال
احلاكم :حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال األلباين يف ((صحيح
سنن الرتمذي)) :صحيح.

( )5رواه ابن ماجه ( , )111وأمحد ( .)18143( )242 /4وقال الشافعي يف ((حلية األولياء))

( :)114 /9ما صح يف الفتنة حديث عن النيب عليه الصالة والسالم إَّل حديث عثمان بن عفان أنه
مر ابلنيب صلى هللا عليه وسلم فقال(( :هذا ٍ
يومئذ على احلق)) .وقال البوصريي يف ((مصباح
الزجاجة)) ( :)18 /1هذا إسناد منقطع؛ قال أبو حامت حممد بن سريين مل يسمع من كعب بن عجرة،
ورجال اإلسناد ثقات .وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.
( )6رواه الطيالسي ( , )176 /1واحلاكم ( .)105 /3وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل
خيرجاه .ووافقه الذهيب .وقال ابن عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) ([ :)445 /4فيه] سعيد

اْلريري مستقيم احلديث وحديثه حجة من مسع منه قبل اَّلختالط .قال البوصريي يف ((إحتاف

اخلرية)) ( :)2 /8رواه أبوداود الطيالسي بسند صحيح .وقال الذهيب يف ((ميزان اَّلعتدال)) (/2
[ :)127فيه] سعيد بن إايس تغري قليالً ,وقال األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (:)3118
صحيح اإلسناد.
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الفرع الرابع :فضل علي بن أيب طالب
(والرابع) يف اخلالفة والفضل (ابن عم) حممد صلى هللا عليه وسلم (خري الرسل) أكرمهم على هللا عز
وجل (أعين) بذلك (اإلمام احلق) ابإلمجاع بال مدافعة وَّل ممانعة  ...وهو أمري املؤمنني وأبو السبطني
علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم رضي هللا عنه وأرضاه.

((كان أبو طالب عم النيب صلى هللا عليه وسلم أخاً شقيقاً ألبيه عبد هللا وأمه فاطمة بنت عمرو،

كفل أبو طالب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد موت جده عبد املطلب وهو ابن مثان سنني ،وملا
بعث آواه هللا تعاىل به ومحاه ،وهو مع ذلك على دين قومه ،وهلل يف ذلك حكمة ،وقد حرص النيب

صلى هللا عليه وسلم على هداية عمه كل احلرص ،ومل يكن ذلك حىت خرجت روحه وهو يقول :على
ِ
ت
ملة عبد املطلب ،وأنزل هللا تعاىل يف ذلك تعزية لنبيه صلى هللا عليه وسلم إِنَّ َ
َحبَـ ْب َ
ك َّل َهتْدي َم ْن أ ْ
َولَ ِك َّن َّ
شاء [القصص ]56:وقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :ألستغفرن لك ما مل
اَّللَ يَـ ْه ِدي َمن يَ َ
ِ
َّ ِ
آمنُواْ أَن يَ ْستَـغْ ِف ُرواْ
ين َ
أنه عنك)) فنهاه هللا تعاىل عن اَّلستغفار له بقوله عز وجل َما َكا َن للنَِّ ِيب َوالذ َ
ِ ِ
لِل ِ
اب ا ْْلَ ِح ِيم [التوبة.)1( ))]113:
ني َهلُ ْم أ ََّهنُ ْم أ ْ
ني َولَ ْو َكانُواْ أ ُْوِيل قُـ ْرَىب من بَـ ْعد َما تَـبَ َّ َ
ْم ْش ِرك َ
َص َح ُ
ُ
اآلايت.

ويف (صحيح مسلم)(( :عن العباس بن عبد املطلب أنه قال :اي رسول هللا هل نفعت أاب طالب
ٍ
بشيء فإنه كان حيوطك ويغضب لك ،قال :نعم ،هو يف ضحضاح من َن ٍر ،ولوَّل أَن لكان يف الدرك
ضحضاح)) (.)3
األسفل من النار)) ( ،)2ويف لفظ(( :وجدته يف غمرات من النار فأخرجته إىل
ٍ
وفيه عن أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال:
ضحضاح من َن ٍر يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه)) (.)4
((لعله تنفعه شفاعيت يوم القيامة فيجعل يف
ٍ

وفيه عن ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :أهون أهل النار عذاابً أبو طالب ،وهو
منتعل بنعلني يغلي منهما دماغه)) (.)5
ٌ

وكفل النيب صلى هللا عليه وسلم عليا رضي هللا عنه وهو صغري ،فلما بعث آمن به وهو ابن مثان

سنني ،وهو أول من آمن من الصبيان ،كما أن أاب بكر أول من آمن به من الرجال ،وخدجية رضي هللا

عنها أول من آمن به من النساء ،وورقة بن نوفل رضي هللا عنه أول من آمن به من الشيوخ ،وزي ٌد بن
حارثة رضي هللا عنه أول من آمن به من املوايل ،وبالل رضي هللا عنه أول من آمن به من األرقاء
صلى هللا عليه وسلم ورضي عنهم أمجعني.

ِ ِ
ك
ريتَ َ
وكان ٌّ
علي صاحب دعوة قريش حني نزلت على الرسول صلى هللا عليه وسلم َوأَنذ ْر َعش َ
ني [الشعراء ]214:فأمر علياً أن يدعوهم له فيجتمعون للنذارة .وهو الذي فاداه بنفسه فنام
األَقـ َْربِ َ
على فراشه ليلة مكر املشركني  ...وهو الذي أدى األماَنت عنه بعدها .وهو الذي برز مع محزة

وعبيدة خلصمائهم يوم بدر وكان يقول :أَن أول من جيثو للخصومة بني يدي الرمحن يوم القيامة (.)6

وشهد مع الرسول صلى هللا عليه وسلم املشاهد كلها إَّل تبوك ...
وهو صاحب عمرو بن ود وخيله يوم اخلندق ،وفتح هللا على يديه يوم خيرب بعد قتله فارسهم

مرحب .وكان مع محاة النيب صلى هللا عليه وسلم يوم أحد.
_________

( )1رواه البخاري ( , )1360ومسلم ( , )24من حديث املسيب رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( , )6208ومسلم (.)357( )209
( )3رواه مسلم (.)358( )209

( )4رواه البخاري ( , )3885ومسلم (.)210
( )5رواه مسلم (.)212
( )6رواه البخاري ( .)3965من حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.
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وكان صاحب النداء بسورة براءة تبليغاً عن الرسول صلى هللا عليه وسلم يف املوسم ،وشريكه يف هديه
يف حجة الوداع ،وخليفته يف أهله يف غزوة تبوك ،وصاحب جتهيزه حني تويف مع مجاعة من أهل البيت

رضي هللا عنهم.

وقد ثبت له يف األحاديث الصحاح واحلسان من الفضائل اْلمة ما فيه كفاية وغنية عن تلفيق
الرافضة وخرطهم وكذهبم عليه وعلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقوهلم عليه ما مل يقل قبحهم

هللا.

(مبيد) أي مدمر (كل خارجي) نسبة إىل اخلروج من الطاعة ،ولكن صار هذا اَّلسم علماً على

احلرورية الذين كفروا أهل القبلة واملعاصي وحكموا بتخليدهم يف النار بذلك ،واستحلوا دماءهم
وأمواهلم ،حىت الصحابة من السابقني األولني من أهل بدر وغريهم ،حىت علي بن أيب طالب وعمار بن
ايسر وخباب وأقراهنم رضي هللا عنهم ،مث صار هذا اَّلسم عاماً لكل من اتبع مذهبهم الفاسد وسلك

طريقتهم اخلائبة.

وكل ذنب يكفرون به املؤمنني فهو تكفري ألنفسهم من وجوه عديدة وهم َّل يشعرون:
فمنها :أن تكفري املؤمن إن مل يكن كذلك كفر فاعله كما يف احلديث(( :أْيا امر ٍئ قال ألخيه اي كافر
فقد ابء هبا أحدمها إن كان كما قال ،وإَّل رجعت عليه)) (.)1

ومنها :أن من أكرب الكبائر اليت يكفرون هبا املؤمنني قتل النفس اليت حرم هللا إَّل ابحلق وهم أسرع
الناس يف ذلك يقتلون أهل اإلْيان ويدعون أهل األواثن.
ومنها :أن املؤمن وإن عمل املعاصي فهو َّل يستحلها وإمنا يقع فيها لغلبة نفسه إايه وتسويل شيطانه
له وهو مقر بتحرْيها وِبا يرتتب عليه من احلدود الشرعية فيما ارتكبه ،وهم يقتلون النفس اليت حرم

هللا قتلها إَّل ابحلق ،وأيخذون األموال اليت حرم هللا أخذها إَّل ابحلق ،ويفعلون األفاعيل القبيحة
مستحلني هلا ،والذي يعمل الكبرية مستحالا هلا أوىل ابلكفر ممن يعملها مقراً بتحرْيها بل َّل خمالف يف
ذلك إذ هو تكذيب ابلكتاب وِبا أرسل هللا تعاىل به رسله عليهم السالم ،وإمنا توقف الصحابة عن

تكفري أهل النهروان ألهنم كانوا يتأولون فحكموا أهنم بغاة ...

رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يف (الصحيح) عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال(( :أتى ٌ

ابْلعرانة منصرفة من حنني ،ويف ثوب بالل فضة ،ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبض منها ويعطي
الناس ،فقال :اي حممد اعدل ،قال :ويلك ومن يعدل إذا مل أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن مل

أكن أعدل .فقال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه :دعين اي رسول هللا فأقتل هذا املنافق ،فقال :معاذ

هللا أن يتحدث الناس أين أقتل أصحايب ،إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن َّل جياوز حناجرهمْ ،يرقون
منه كما ْيرق السهم من الرمية)) (.)2
_________

( )1رواه البخاري ( , )6104ومسلم ( )60واللفظ له.
( )2رواه مسلم (.)1063
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رجل كث اللحية مشرف الوجنتني غائر العينني َنتئ
وفيه :عن أيب سعيد يف قصة ال مذ َه ْيـبَة(( :فجاء ٌ

اْلبني حملوق الرأس فقال :اتق هللا اي حممد ،قال فقال :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :فمن يطع هللا
رجل من القوم يف قتله
إن عصيته؟ أأيمنين على أهل األرض وَّل أتمنوين؟ قال مث أدبر الرجل فاستأذن ٌ

 يرون أنه خالد بن الوليد  -فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن من ضئضئ هذا قوماًيقرؤون القرآن َّل جياوز حناجرهم ،يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األواثنْ ،يرقون من اإلسالم
كما ْيرق السهم من الرمية ،لئن أدركتهم ألقتلهم قتل عاد)) ( .)1ويف ٍ
لفظ ((مثود)) ( .)2ويف لفظ
((فقال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه :اي رسول هللا ائذن يل فيه أضرب عنقه ،قال رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم :دعه فإن له أصحاابً حيقر أحدكم صالته مع صالهتم وصيامه مع صيامهم ،يقرؤون

القرآن َّل جياوز تراقيهمْ ،يرقون من اإلسالم كما ْيرق السهم من الرمية ،ينظر إىل نصله فال يوجد فيه

شيءٌ ،مث ينظر إىل رصافه فال يوجد فيه شيء مث ينظر إىل نضيه فال يوجد فيه شيء وهو القدح ،مث

رجل أسو ٌد إحدى عضديه مثل ثدي
ينظر إىل قذذه فال يوجد فيه شيءٌ ،سبق الفرث والدم ،آيتهم ٌ
املرأة أو مثل البضعة تدردر ،خيرجون على حني ٍ
فرقة من الناس .قال أبو سعيد :فأشهد أين مسعت

هذا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وأشهد أن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قاتلهم وأَن معه،
فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد ،فأتى به حىت نظرت إليه على نعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

الذي نعت)) (.)3

وفيه :عنه رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر قوماً يكونون يف أمته خيرجون يف فرقة من

الناس سيماهم التحالق قال(( :هم شر اخللق ،أو من أشر اخللق ،يقتلهم أدىن الطائفتني إىل احلق قال

فضرب النيب صلى هللا عليه وسلم هلم مثالً – أو قال قوَّلً – الرجل يرمي الرمية أو قال الفوق فينظر
يف النصل فال يرى بصرية ،وينظر يف النضي فال يرى بصرية ،وينظر يف الفوق فال يرى بصرية .قال

قال أبو سعيد :وأنتم قتلتموهم اي أهل العراق)) (.)4

وفيه عنه رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمْ(( :ترق مارقةٌ عند فرقة من
املسلمني يقتلها أوىل الطائفتني ابحلق)) (.)5

ويف رواية(( :يكون يف أميت فرقتان فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أوَّلهم ابحلق)) (.)6
ويف لف ٍظ قال :قال صلى هللا عليه وسلمْ(( :ترق مارقةٌ يف فرقة من الناس ،فيلي قتلهم أوىل الطائفتني
ابحلق)) (.)7

ويف رواية(( :خيرجون على فرقة خمتلفة ،يقتلهم أقرب الطائفتني من احلق)) (.)8

علي رضي هللا عنه(( :إذا حدثتكم عن رسول هللا صلى هللا عليه
وفيه :عن سويد بن غفلة قال :قال ٌّ

وسلم فألن أخر من السماء أحب إيل من أن أقول عليه ما مل يقل ،وإذا حدثتكم فيما بيين وبينكم

قوم أحداث
فإن احلرب خدعة مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :سيخرج يف آخر الزمان ٌ
األسنان سفهاء األحالم ،يقولون من خري قول الربية ،يقرأون القرآن َّل جياوز حناجرهمْ ،يرقون من

الدين كما ْيرق السهم من الرمية ،فإذا لقيتموهم فاقتلوهم ،فإن يف قتلهم أجراً ملن قتلهم عند هللا يوم

القيامة)) (.)9

_________

( )1رواه البخاري ( , )7432ومسلم (.)1064

( )2رواه البخاري ( , )4351ومسلم (.)144( )1064
( )3رواه البخاري ( , )3610ومسلم (.)148( )1064
( )4رواه مسلم (.)149( )1064
( )5رواه مسلم (.)150( )1064
( )6رواه مسلم (.)151( )1064
( )7رواه مسلم (.)152( )1064
( )8رواه مسلم (.)153( )1064
( )9رواه البخاري ( , )3611ومسلم (.)1066
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رجل خمدج اليد  -أو مودن
وفيه :عن عبيدة عنه رضي هللا عنه قال(( :ذكر اخلوارج فقال :فيهم ٌ
اليد ،أو مودون اليد  -لوَّل أن تطروا حلدثتكم ِبا وعد هللا تعاىل الذين يقتلوهنم على لسان حممد

صلى هللا عليه وسلم .قال قلت :أنت مسعت من حممد صلى هللا عليه وسلم؟ قال :إي ورب الكعبة،

إي ورب الكعبة ،إي ورب الكعبة)) (.)1

وفيه :عن زيد بن وهب اْلهين أنه كان يف اْليش الذين كانوا مع علي رضي هللا عنه الذين ساروا إىل
علي رضي هللا عنه :أيها الناس إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:
اخلوارج ،فقال ٌّ
ٍ
ٍ
بشيء،
بشيء ،وَّل صالتكم إَّل صالهتم
قوم من أميت يقرأون القرآن ليس قراءتكم إىل قراءهتم
((خيرج ٌ
ٍ
بشيء ،يقرأون القرآن حيسبونه أنه هلم وهو عليهمَّ ،ل جتاوز صالهتم
وَّل صيامكم إىل صيامهم
تراقيهمْ ،يرقون من اإلسالم كما ْيرق السهم من الرمية ،لو يعلم اْليش الذين يصيبوهنم ما قضى هلم
على لسان نبيهم صلى هللا عليه وسلم َّلتكلوا عن العمل ،وآية ذلك أن فيهم رجالً له عضد وليس
له ذراع ،على رأس عضده مثل حلمة الثدي ،عليه شعرات بيض ،فتذهبون إىل معاوية وأهل الشام

وترتكون هؤَّلء خيلفونكم يف ذراريكم وأموالكم؟ وهللا إين ألرجو أن يكونوا هؤَّلء القوم فإهنم قد
سفكوا الدم احلرام ،وأغاروا يف سرح الناس ،فسريوا على اسم هللا ،قال سلمة بن كهيل :فنزلين زي ٌد
بن وهب منزَّلً حىت مررَن على قنطرة فلما التقينا وعلى اخلوارج يومئذ عبد هللا بن وهب الراسيب
فقال هلم :ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفوهنا فإين أخاف أن يناشدونكم كما َنشدوكم يوم

حروراء ،فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم ،قال وقتل بعضهم على
بعض ،وما أصيب من الناس ٍ
علي رضي هللا عنه :التمسوا فيهم املخدج
يومئذ إَّل رجالن .قال ٌّ
فالتمسوه فلم جيدوه ،فقام علي رضي هللا عنه نفسه حىت أتى َنساً قد قتل بعضهم على بعض قال

أخروهم ،فوجدوه مما يلي األرض فكرب مث قال :صدق هللا وبلغ رسوله ،قال فقام إليه عبيدة السلماين
فقال :اي أمري املؤمنني ،هللا الذي َّل إله إَّل هو لسمعت هذا احلديث من رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم؟ فقال :إي وهللا الذي َّل إله إَّل هو .حىت استحلفه ثالاثً وهو حيلف له)) (.)2

وفيه :عن عبيد هللا بن أيب رافع موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((أن احلرورية ملا خرجت وهو
مع علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قالواَّ :ل حكم إَّل هلل ،قال علي :كلمة ٍ
ابطل .إن
حق أريد هبا ٌ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصف لنا وإين ألعرف صفتهم يف هؤَّلء ،يقولون أبلسنتهم وَّل جيوز

هذا منهم  -وأشار إىل حلقه  -من أبغض خلق هللا إليه ،منهم أسود إحدى يديه طيب شاة أو حلمة

ثدي .فلما قتلهم علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال :انظروا ،فنظروا فلم جيدوا شيئاً ،فقال:

ارجعوا فوهللا ما كذبت وَّل كذبت – مرتني أو ثالاثً – مث وجدوه يف خربة فأتوا به حىت وضعوه بني
يديه ،قال عبد هللا :وأَن حاضر ذلك من أمرهم وقول علي رضي هللا عنه فيهم)) (.)3

وفيه :عن أيب ٍ
ذر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن بعدي من أميت قوماً
يقرأون القرآن َّل جياوز حالقيمهم خيرجون من الدين كما خيرج السهم من الرمية مث َّل يعودون فيه،
هم شر اخللق واخلليقة)) ( .)4ومثله عن رافع بن عمر الغفاري رضي هللا عنه.
_________

( )1رواه مسلم (.)155( )1066
( )2رواه مسلم (.)156( )1066
( )3رواه مسلم (.)157( )1066
( )4رواه مسلم (.)158( )1066
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ويف (سنن أيب داود) عن أيب سعيد اخلدري ،وأنس بن مالك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:

((سيكون يف أميت اختالف وفرقة ،قوم حيسنون القيل ويسيئون الفعل ،يقرأون القرآن َّل جياوز

تراقيهمْ ،يرقون من الدين مروق السهم من الرميةَّ ،ل يرجعون حىت يرتد على فوقه ،هم شر اخللق
واخلليقة ،طوىب ملن قتلهم وقتلوه ،يدعون إىل كتاب هللا وليسوا منه يف ٍ
شيء ،من قاتلهم كان أوىل ابهلل
منهم ،قالوا :اي رسول هللا ما سيماهم؟ قال :التحليق)) (.)1

وله عن أنس رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :سيماهم التحليق والتسبيد،
فإذا رأيتموهم فأنيموهم)) ( .)2قال أبو داود :التسبيد استئصال الشعر.

واألحاديث يف ذم اخلوارج واألمر بقتاهلم والثناء على مقاتليهم كثرية جداً وفيما ذكرَن كفاية.
(و) مبيد (كل ٍ
خب رافضي فاسق) اخلب اخلداع اخلائن ،والرافضي نسبة إىل الرفض وهو الرتك
ابزدر ٍاء واستهانة ،مسوا بذلك لرفضهم الشيخني أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما ،وزعموا أهنما ظلموا
علياً واغتصبوه اخلالفة ومنعوا فاطمة رضي هللا عنها فدك ،وبذلك حيطون عليهما مث على عائشة مث
على غريها من الصحابة.
_________
( )1رواه أبو داود ( , )4765وأمحد ( , )13362( )224 /3واحلاكم ( .)161 /2واحلديث

سكت عنه أبو داود ,وقال احلاكم :مل يسمع هذا احلديث قتادة من أيب سعيد اخلدري إمنا مسعه من

أيب املتوكل الناجي عن أيب سعيد .وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( - )406 /3كما أشار

لذلك يف مقدمته  .-وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).

( )2رواه أبو داود ( ،)4766وابن ماجه ( ،)175وأمحد ( .)13059( )197 /3وسكت عنه,
وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) ،وقال الوادعي يف ((الصحيح من دَّلئل النبوة))
(ص ،)604 :وشعيب األرَنؤوط حمقق ((املسند)) :سنده صحيح.
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وهم أقسام كثرية َّل كثرهم هللا تعاىل ،أعظمهم غلواً وأسوأهم قوَّلً وأخبثهم اعتقاداً بل وأخبث من

علي رضي
اليهود والنصارى هم السبئية أتباع عبد هللا بن سبأ اليهودي قبحه هللا ،كانوا يعتقدون يف ٍ

هللا عنه اإلهلية كما يعتقد النصارى يف عيسى عليه السالم ،وهم الذين أحرقهم علي رضي هللا عنه

ابلنار ،وأنكر ذلك عليه ابن عباس كما يف (صحيح البخاري) و (املسند) و (أيب داود) و (الرتمذي)

علي رضي هللا عنه بزَندقة فأحرقهم ،فبلغ ذلك ابن
و (النسائي) عن عكرمة رضي هللا عنه قال :أيت ٌّ
عباس فقال :لو كنت أَن مل أحرقهم لنهي رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تعذبوا بعذاب هللا))

ولقتلتهم لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من بدل دينه فاقتلوه)) ( .)1حكي عن أيب املظفر
اإلسفراييين يف (امللل والنحل) :أن الذين أحرقهم علي رضي هللا عنه طائفةً من الروافض ادعوا فيه

اإلهلية وهم السبئية وكان كبريهم عبد هللا بن سبأ يهودايً مث أظهر اإلسالم وابتدع هذه املقالة .وتفصيل
لعلي رضي هللا عنه
ذلك ما ذكره يف (الفتح) من طريق عبد هللا بن شريك العامري عن أبيه قال :قيل ٍ

إن هنا قوماً على ابب املسجد يزعمون أنك رهبم ،فدعاهم فقال هلم :ويلكم ما تقولون؟ قالوا :أنت

ربنا وخالقنا ورازقنا ،قال :ويلكم إمنا أَن عب ٌد مثلكم آكل الطعام كما أتكلون ،وأشرب كما تشربون،

إن أطعت هللا أاثبين إن شاء وإن عصيته خشيت أن يعذبين ،فاتقوا هللا وارجعوا ،فأبوا .فلما كان الغد

غدوا عليه فجاء قنرب فقال :قد وهللا رجعوا يقولون ذلك الكالم ،فقال أدخلهم فقالوا كذلك ،فلما
علي رضي هللا عنه أن
كان الثالث قال :لئن قلتم ذلك ألقتلنكم أبخبث قتلة فأبوا إَّل ذلك ،فأمر ٌّ

خيد هلم أخدود بني املسجد والقصر ،وأمر ابحلطب أن يطرح يف األخدود ويضرم ابلنار مث قال هلم:
إين طارحكم فيها أو ترجعوا .فأبو أن يرجعوا ،فقذف هبم حىت إذا احرتقوا قال:
إين إذا رأيت أمراً منكراً  ...أوقدت َنري ودعوت قنربا

قال احلافظ ابن حجر :إسناده صحيح ( ....... )2من صار (للرسول) صلى هللا عليه وسلم يف

منزلة (هارون من موسى) عليهما السالم يف اَّلستخالف ،فموسى استخلف هارون يف مدة امليعاد،

وحممد صلى هللا عليه وسلم استخلف علياً يف غزوة تبوك ،ففي (الصحيحني) عن إبراهيم بن سعد
عن أبيه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعلي رضي هللا عنه ((أما ترضى أن تكون مين

ِبنزلة هارون من موسى)) (.)3
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3017وأبو داود ( ،)4351والرتمذي ( ،)1458والنسائي (،)104 /7
وأمحد (.)1871( )217 /1

( )2رواه اآلجري يف ((الشريعة)) ( , )227 /5وأبو الشيخ يف ((طبقات احملدثني أبصبهان)) (/2

 .)217وذكره ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( , )270 /12وقال :هذا سند حسن .وأشار الذهيب
يف ((ميزان اَّلعتدال)) ( :)626 /1إىل أن [فيه خارجة بن مصعب ذكر من جرحه].

( )3رواه البخاري ( , )3706ومسلم (.)32( )2404
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وفيها من رواية مصعب بن سعد عن أبيه ((أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج إىل تبوك
واستخلف علياً رضي هللا عنه ،فقال :أختلفين يف الصبيان والنساء؟ قال :أَّل ترضى أن تكون مين

ِبنزلة هارون من موسى؟ غري أنه َّل نيب بعدي)) ( .)1هذا اَّلستثناء يزيل اإلشكال من الرواية األوىل

وخيصص عموم املنزلة خبصوص األخوة واَّلستخالف يف أهله فقط َّل يف النبوة كمشاركة هارون
ملوسى فيها إذ يقول هللا تعاىل ملوسى ا ْش ُد ْد بِ ِه أَ ْزِري َوأَ ْش ِرْكهُ ِيف أ َْم ِري [طه ،]32 - 31:وقال هلما:
ول َر ِ
ني [الشعراء ..... ]16:ويف (الصحيحني) يف تفسري قول هللا
فَأْتِيَا فِ ْر َع ْو َن فَـ ُقوَّل إِ ََّن َر ُس ُ
ب ال َْعالَ ِم َ
ان َخ ْ ِ
تعاىلَ :ه َذ ِ
ص ُموا ِيف َرهبِِ ْم [احلج ]19:عن قيس بن عدي عن أيب ذر رضي هللا عنه إنه
ص َمان ا ْختَ َ
كان يقسم فيها أن هذه اآلية نزلت يف محزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه ،برزوا يف يوم بدر (.)2
وفيهما عنه عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال :أَن أول من جيثو بني يدي الرمحن للخصومة
ان َخ ْ ِ
يوم القيامة .قال قيس :وفيهم نزلتَ :ه َذ ِ
ص ُموا ِيف َرهبِِ ْم [احلج ]19:قال :هم الذين
ص َمان ا ْختَ َ
ابرزوا يوم بد ٍر علي ومحزة وعبيدة ،وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة (.)3

وفيهما عن سهل بن سعد رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يوم خيرب(( :ألعطني

هذه الراية غداً رجالً يفتح هللا على يديه حيب هللا ورسوله وحيبه هللا ورسوله .قال فبات الناس يدوكون
ليلتهم أيهم يعطاها ،فلما أصبح الناس غدوا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلهم يرجو أن

يعطاها فقال :أين علي بن أيب طالب؟ فقيل هو اي رسول هللا يشتكي عينيه ،قال :فأرسلوا إليه .فأتى
وجع ،فأعطاه
به فبصق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف عينيه ودعا له فربأ حىت كأن مل يكن به ٌ
علي :اي رسول هللا أقاتلهم حىت يكونوا مثلنا ،فقال عليه الصالة والسالم :انفذ على
الراية فقال ٌّ

رسلك حىت تنزل بساحتهم مث ادعهم إىل اإلسالم وأخربهم ِبا جيب عليهم من حق هللا تعاىل فيه،

خري لك من أن تكون لك محر النعم)) (.)4
فوهللا ألن يهدي هللا بك رجالً واحداً ٌ

وعن سلمة بن األكوع حنوه خمتصراً ،وحنوه عند مسلم أيضاً .وفيهما عن عبد العزيز بن أيب حازم عن

أبيه(( :أن رجالً جاء إىل سهل بن سعد فقال :هذا فالن ألمري املدينة يدعو علياً عند املنرب .قال:

ماذا يقول له؟ قال :يقول أبو تراب؟ فضحك وقال :وهللا ما مساه إَّل النيب صلى هللا عليه وسلم وما

علي
كان له اسم أحب إليه منه ،فاستطعمت احلديث سهالً وقلت :اي أاب العباس كيف؟ قال :دخل ٌّ
رضي هللا عنه على فاطمة ،مث خرج فاضطجع يف املسجد ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :أين ابن
عمك؟ قالت :يف املسجد فخرج فوجد رداءه قد سقط عن ظهره ،وخلص إىل ظهره ،فجعل ْيسح

الرتاب عن ظهره ،فيقول :اجلس اي أاب تراب مرتني)) (.)5
رجل من آل مروان ،قال
ويف رواية مسلم عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال استعمل على املدينة ٌ

فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم علياً فأىب سهل فقال له أما إذا أبيت فقل لعن هللا أاب تراب،

لعلي اسم أحب إليه من أيب تراب ،وإن كان ليفرح إذا دعي به .فقال له أخربَن
فقال سهل :ما كان ٍ

عن قصته أمسى أاب تراب فذكره (.)6
_________
( )1رواه مسلم (.)31( )2404

( )2رواه البخاري ( , )4743ومسلم (.)3033
( )3رواه البخاري (.)3965

( )4رواه البخاري ( , )4210ومسلم (.)2406
( )5رواه البخاري (.)3703
( )6رواه مسلم (.)2409
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رجل إىل ابن عمر رضي هللا عنهما فسأله عن
ويف (صحيح البخاري) عن سعيد بن عبيدة قال جاء ٌ
عثمان ،فذكر من حماسن عمله وقال لعل ذلك يسوؤك؟ قال :نعم .قال فأرغم هللا أبنفك .مث سأله

علي فذكر حماسن عمله وقال هو ذاك بيته أوسط بيوت النيب صلى هللا عليه وسلم ،مث قال :لعل
عن ٍ
ذاك يسوؤك؟ قال :أجل .قال :فأرغم هللا أبنفك .انطلق وأجهد على جهدك ( .)1وفيهما عن ابن

أيب ليلى قال :حدثنا علي رضي هللا عنه(( :أن فاطمة عليها السالم شكت ما تلقى من أثر الرحى،
سيب ،فانطلقت فلم جتده فوجدت عائشة فأخربهتا ،فلما جاء النيب
فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم ٌ

صلى هللا عليه وسلم إلينا وقد أخذَن مضاجعنا فذهبت ألقوم ،فقال :على مكانكما .فقعد بيننا حىت
وجدت برد قدميه على صدري وقال :أَّل أعلمكما خرياً مما سألتماين؟ إذا أخذْتا مضاجعكما؟

تكربان أربعاً وثالثني وتسبحان ثالاثً وثالثني وحتمدان ثالاثً وثالثني فهو خريٌ لكما من خادم)) (.)2

ويف (البخاري) عن ابن سريين عن عبيدة عن علي رضي هللا عنه قال :اقضوا كما كنتم تقضون ،فإين

أكره اَّلختالف حىت يكون الناس مجاعة أو أموت كما مات أصحايب .فكان ابن سريين يرى أن عامة
علي رضي هللا عنه الكذب (.)3
ما يروى عن ٍ

قلت :وأكثر ما يكذب على علي رضي هللا عنه الرافضة الذين يدعون مشايعته ونشر فضائله

ومثالب غريه من الصحابة ،فيسندون ذلك إليه رضي هللا عنه وهو بريء منهم ،وهم أعدى ٍ
عدو له.
ويف (الصحيحني) من طرق عنه رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تكذبوا

علي فإنه من كذب علي فليلج النار)) (.)4

ويف فضائله رضي هللا عنه من األحاديث الصحاح واحلسان ما يغين عن أكاذيب الرافضة ،وهم
جيهلون غالب ما له من الفضائل فيها.

ويف (صحيح مسلم) عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه رضي هللا عنه قال(( :أمر معاوية بن

أيب سفيان سعداً فقال :ما منعك أن تسب أاب تراب؟ فقال :أما ما ذكرت فثالث قاهلن رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم ألن تكون يل واحدة منهم أحب إيل من محر النعم ،مسعت رسول هللا صلى هللا

علي رضي هللا عنه :اي رسول هللا خلفتين مع النساء
عليه وسلم يقول له وقد خلفه يف مغازيه فقال له ٌّ
والصبيان ،فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أما ترضى أن تكون مين ِبنزلة هارون من موسى

إَّل أنه َّل نبوة بعدي؟ ومسعته يقول يوم خيرب :ألعطني الراية رجالً حيب هللا ورسوله ،قال فتطاولنا هلا
قال ادعوا يل علياً ،فأيت به أرمد فبصق يف عينيه ودفع إليه الراية ليلة فتح هللا عليه وملا نزلت هذه

اءَن َوأَبْـنَاء ُك ْم [آل عمران ]61:دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علياً
اآلية فَـ ُق ْل تَـ َعالَ ْواْ نَ ْدعُ أَبْـنَ َ
وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال :اللهم هؤَّلء أهلي)) (.)5

علي رضي هللا عنه(( :والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ،إنه لعهد
ويف (صحيح مسلم) عن زر قال :قال ٌّ

مؤمن وَّل يبغضين إَّل منافق)) (.)6
النيب صلى هللا عليه وسلم إيل أن َّل حيبين إَّل ٌ
_________

( )1رواه البخاري (.)3704

( )2رواه البخاري ( , )3705ومسلم (.)2727
( )3رواه البخاري (.)3707
( )4رواه البخاري ( , )106ومسلم ( , )1من حديث علي رضي هللا عنه.
( )5رواه مسلم (.)2404
( )6رواه مسلم (.)78
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واألحاديث يف فضله كثرية جداً  ...واحلديث يف اإلشارة إىل خالفته رضي هللا عنه يف رؤاي الرجل

الصاحل الدلو اليت شرب منها أبو بكر وعمر وعثمان .مث جاء علي وأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح

عليه منها شيء ( ،)1وكان أتويل ذلك ما أصابه رضي هللا عنه من اختالف الناس عليه والفنت اهلائلة
والدماء املهرقة واألمور الصعاب واألسلحة املسلولة بني املسلمني بسبب السبئية ومن وافقهم من
وقليل منهم من أبناء الصحابة مغرورون،
أهل األمصار على قتل عثمان ،وكان غالبهم منافقني،
ٌ

فحصل من ذلك يف يوم اْلمل وصفني وغريمها وقائع يطول ذكرها.

 ...وكان رضي هللا عنه أايم خالفته على طريق احلق واَّلستقامة والتمسك بكتاب هللا وهدي حممد

صلى هللا عليه وسلم جمتهداً يف مجع مشل األمة وإطفاء الفنت والتذفيف على أهل البدع حىت اعتدى
على حياته رضي هللا عنه َّ
الشقي ابن ملجم اخلارجي قبحه هللا وقد فعل ،وذلك يوم اْلمعة يف وقت

الفجر وهو يقول :الصالة الصالة ،فمكث يوم اْلمعة ليلة السبت وتويف ليلة األحد إلحدى عشرة
ليلة بقيت من رمضان سنة أربعني عن ثالث وستني سنة 597هـ ،فكانت مدة خالفته أربع سنني

وتسعة أشهر إَّل ليال ،وهو يومئذ أفضل من على وجه األرض ابإلمجاع .وذلك مصداق ما روى

اإلمام أمحد وأبو داود وغريمها عن سفينة أيب عبد الرمحن موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:
((مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول اخلالفة ثالثون سنةً ،مث تكون بعد ذلك ملكاً)) قال

سفينة :فخذ سنيت أيب بكر وعشر عمر واثنيت عشرة عثمان وست علي رضي هللا عنهم أمجعني (.)2
قلت :سفينة رضي هللا عنه حذف الزائد والناقص على السنني من األشهر على ما جرت به عادات

العرب يف حذف الكسور يف احلساب ،وعلى ما قدمنا ضبطه فأايم ٍ
كل منهم َّل تكمل ثالثني إَّل

خبالفة احلسن بن علي رضي هللا عنه ،وهي ستة أشهر ،مث أصلح هللا به الفئتني من املسلمني كما أخرب
النيب صلى هللا عليه وسلم ،وويل معاوية بذلك واجتمع الناس عليه وكان ذلك العام يسمى (عام

اْلماعة) وكان معاوية رضي هللا عنه أول ملوك اإلسالم وخريهم ،وروى اإلمام أمحد عن علي رضي
هللا عنه قال :سبق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصلى أبو بكر ،وثلث عمر ،مث خبطتنا بعده فتنة
فهو ما شاء هللا ( .)3ويف رواية :يقضي هللا فيها ما شاء (.)4

قوم حىت يدخلوا النار
وله عنه رضي هللا عنه قال :ليحبين قوم حىت يدخلوا النار يف حيب ،وليبغضين ٌ
يف بغضي (... )5

وكان أمحد بن حنبل رمحه هللا يقولَّ :ل أعلم أحداً حيفظ من الفضائل يف األحاديث الصحاح ما ُحيفظ
لعلي رضي هللا عنه وعن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمجعني .معارج القبول بشرح سلم
ٍ
الوصول حلافظ احلكمي -بتصرف– 1381 - 1361 /3
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4637وأمحد ( .)20255( )21 /5واحلديث سكت عنه أبو داود .وقال
اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)183 /7رواه أمحد ورجاله ثقات .وقال األلباين يف ((ضعيف سنن
أيب داود)) :ضعيف .وقال شعيب األرَنؤوط حمقق ((املسند)) :إسناده حسن من أجل األشعث بن

عبد الرمحن اْلرمي.

( )2رواه أبو داود ( , )4646والرتمذي ( , )2226وأمحد ( .)21969( )220 /5واحلديث
سكت عنه أبو داود .وقال الرتمذي :وهذا حديث حسن قد رواه غري واحد عن سعيد بن جهمان

وَّل نعرفه إَّل من حديث سعيد بن جهمان .وحسنه ابن حجر يف ((موافقة اخلرب اخلرب)) (.)141 /1
وقال ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى)) ( :)406 /3اثبت .وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب

داود)) :حسن صحيح.

( )3رواه أمحد ( , )1107( )132 /1واحلاكم ( .)71 /3وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل
خيرجاه .ووافقه الذهيب .قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)57 /9رجال أمحد ثقات .وقال أمحد

شاكر يف ((مسند أمحد)) ( :)251 /2إسناده صحيح .وقال شعيب األرَنؤوط يف ((مسند أمحد)):

إسناده حسن.

( )4رواه أمحد ( , )1032( )125 /1وأبو نعيم يف ((أخبار أصبهان)) ( , )46 /5قال احلكمي
يف ((معارج القبول)) ( :)1181 /3مشهور عنه من طرق َّل حتصى ,وقال أمحد شاكر وشعيب
األرَنؤوط حمققا ((مسند أمحد)) :إسناده صحيح.

( )5رواه عبد هللا بن أمحد يف ((السنة)) ( , )571 /2وابن أيب عاصم يف ((السنة)) (, )476 /2

وابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( .)374 /6قال األلباين يف ((ظالل اْلنة)) ( :)983إسناده صحيح

على شرط الشيخني.
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الفرع اخلامس :فضائل ابقي العشرة املبشرين ابْلنة
• أوَّل :فضل طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه.
• اثنيا :فضل الزبري بن العوام رضي هللا عنه.

• اثلثا :فضل عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه.
• رابعا :فضل سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه.

• خامسا :فضل أبو عبيدة بن اْلراح رضي هللا عنه.
• سادسا :فضل سعيد بن زيد رضي هللا عنه.

()232/7

أوَّل :فضل طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه
هو أبو حممد طلحة بن عبيد هللا بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن
لؤي بن غالب القرشي التيمي (( )1جيتمع مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف مرة بن كعب ومع أيب

بكر الصديق يف تيم بن مرة وعدد ما بينهم من اآلابء سواء) ( )2وأمه -رضي هللا عنه -الصعبة بنت
احلضرمي امرأة من أهل اليمن وهي أخت العالء بن احلضرمي ( )3أسلمت وهلا صحبة وظفرت

بشرف اهلجرة ( )4وطلحة -رضي هللا عنه -أحد العشرة الذين بشروا ابْلنة ،وأحد الثمانية الذين

سبقوا إىل اإلسالم وأحد اخلمسة الذين أسلموا على يد أيب بكر الصديق رضي هللا عنه ،وأحد الستة

أصحاب الشورى ،وكان -رضي هللا عنه -عند وقعة بدر قد وجهه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وسعيد بن زيد يتجسسان خرب العري قبل خروجه عليه الصالة والسالم إىل بدر فلم يرجعا إَّل وقد
فرغ من موقعة بدر وضرب هلما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسهمهما وأجرمها (.)5
وقال الواقدي :بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل أن خيرج من املدينة إىل بدر طلحة بن عبيد

هللا وسعيد بن زيد إىل طريق الشام يتحسسان األخبار مث رجعا إىل املدينة فقدماها يوم وقعة بدر ()6
فخروجهما ْلس األخبار يعترب يف صاحل املعركة وهو نوع من املشاركة فيها.

وشهد طلحة -رضي هللا عنه -أحداً وما بعدها من املشاهد وقد أبلى يف غزوة أحد بالء حسناً فقد
وقى النيب صلى هللا عليه وسلم بنفسه واتقى النبل عنه بيده حىت شلت أصبعه (.)7

وفضائله -رضي هللا عنه -كثرية مشهورة ومنها:
 -ما رواه البخاري إبسناده إىل قيس بن أيب حازم قال :رأيت يد طلحة شالء وقى هبا النيب صلى هللا

عليه وسلم يوم أحد (.)8

هذا احلديث اشتمل على منقبة عظيمة خص هبا طلحة بن عبيد هللا -رضي هللا عنه -وهي أنه وقى

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده يوم أحد ملا أراد بعض املشركني أن يضربه فاتقى طلحة الضربة

بيده حىت أصاهبا شلل والشلل بطالن يف اليد أو يف الرجل من آفة تعرتيها فاحلديث فيه بيان فضيلة

عظيمة لطلحة -رضي هللا عنه -وأرضاه.

 وروى أيضاً إبسناده إىل أيب عثمان النهدي قال :مل يبق مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف بعضتلك األايم اليت قاتل فيهن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غري طلحة وسعد عن حديثهما (.)9

وهذا احلديث أيضاً تضمن منقبة ظاهرة أليب حممد طلحة بن عبيد هللا من حيث إنه بقي مع رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم عندما تفرق الناس عنه يوم أحد واملراد بقوله يف احلديث(( :يف بعض تلك

األايم)) يوم أحد.
_________

((( )1اإلصابة)) ( ،)220 /2وانظر(( :اَّلستيعاب)) َّلبن عبد الرب على ((حاشية اإلصابة)) (/2

.)210

((( )2فتح الباري)) (.)82 /7
((( )3اإلصابة)) (.)220 /2

((( )4اإلصابة)) ( ،)337 /4وانظر(( :فتح الباري)) (.)82 /7
( )5انظر(( :الطبقات الكربى)) َّلبن سعد ((( ،)382 - 382 ،217 - 216 /3املستدرك))

للحاكم ((( ،)416 /3اتريخ دمشق)) َّلبن عساكر ( ،)70 - 69 /21وانظر(( :الرايض النضرة

يف مناقب العشرة للمحب الطربي)) (.)256 /4

((( )6مغازي الواقدي)) ((( ،)19 /1الطبقات الكربى)) َّلبن سعد (- 382 ،217 - 216 /3
(( ،)382املستدرك)) للحاكم (.)416 /3
( )7انظر(( :اَّلستيعاب على حاشية اإلصابة)) ((( ،)216 - 210 /2اتريخ دمشق)) (/25

(( ،)60اإلصابة يف ْتييز الصحابة)) َّلبن حجر ( ،)220 /2وانظر(( :الرايض النضرة يف مناقب

العشرة)) ( )245 /4وما بعدها ،وانظر(( :املستدرك للحاكم)) (.)416 /3
( )8رواه البخاري (.)4063
( )9رواه البخاري ( .)3722واحلديث رواه مسلم (.)2414
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 وروى أبو عيسى الرتمذي إبسناده إىل الزبري -رضي هللا عنه -قال :كان على رسول هللا صلى هللاعليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إىل الصخرة فلم يستطع فأقعد حتته طلحة ،فصعد النيب صلى هللا
عليه وسلم حىت استوى على الصخرة قال :فسمعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول(( :أوجب

طلحة)) (.)1

ومعىن قوله صلى هللا عليه وسلم ((أوجب طلحة)) أي :وجبت له اْلنة بسبب عمله هذا أو ِبا فعل

يف ذلك اليوم فإنه خاطر بنفسه يوم أحد وفدى هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجعلها وقاية له
حىت طعن ببدنه وجرح مجيع جسده حىت شلت يده (.)2

 وروى أبو نعيم إبسناده إىل أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها قالت :كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحدقال :ذلك كله يوم طلحة (.)3

وهذا مدح وثناء عظيم من صديق هذه األمة وشهادة صادقة أليب حممد طلحة بن عبيد هللا بثباته مع
النيب صلى هللا عليه وسلم يف وقعة أحد اليت أبلى فيها بالء حسناً وكان موقفه عظيماً يف غزوة أحد
يذكر به يف اآلخرين -رضي هللا عنه -وأرضاه.

 ومن مناقبه -رضي هللا عنه -أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخرب أن طلحة ممن قضى حنبه ووىف هللِبا نذره على نفسه من القتال يف سبيله ونصرة دينه.

فقد روى الرتمذي إبسناده إىل موسى بن طلحة قال :دخلت على معاوية فقال :أَّل أبشرك؟ مسعت

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :طلحة ممن قضى حنبه)) (.)4

وروى أيضاً :إبسناده إىل موسى وعيسى ابين طلحة عن أبيهما طلحة (أن أصحاب رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم قالوا ألعرايب جاهل :سله عمن قضى حنبه من هو؟ وكانوا َّل يتجرؤون هم على مسألته
يوقرونه ويهابونه فسأله األعرايب فأعرض عنه ،مث سأله فأعرض عنه ،مث إين اطلعت من ابب املسجد

وعلي ثياب خضر فلما رآين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :أين السائل عمن قضى حنبه))

قال األعرايب :أَن اي رسول هللا قال(( :هذا ممن قضى حنبه)) (.)5

هذان احلديثان فيهما بيان فضل طلحة بن عبيد هللا حيث أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أن طلحة

ممن قضى حنبه وكان طلحة ضمن مجاعة كعثمان بن عفان ومصعب وسعيد وغريهم نذروا إذا لقوا

حرابً ثبتوا حىت يستشهدوا وقد ثبت طلحة يوم أحد وبذل جهده حىت شلت يده ووقى هبا النيب
صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنه -وأرضاه.

قال أبو بكر بن العريب أثناء ذكره ملسائل اشتمل عليها احلديث قال رمحه هللا تعاىل:

الرابعة :إَّل أن قوماً حتققت عاقبتهم وأخرب هللا تعاىل عن حسن مآهلم وإن كانوا مل يوافوا بعد ،فلهم
شرف احلالة بذلك وعلو املنزلة وطلحة منهم.

اخلامسة :وكان ذلك له -وهللا أعلم -بوقايته بنفسه للنيب صلى هللا عليه وسلم يوم أحد حىت شلت
ْيينه فقدمته يداه إىل اْلنة وتقدمه إليها وتعلق بسبب عظيم َّل ينقطع منها) (... )6

_________

( )1رواه الرتمذي ( .)1692وقال :هذا حديث حسن صحيح غريب ،وقال ابن العريب يف ((عارضة
األحوذي)) ( :)152 /4صحيح ،وصحح إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) (ص:

 )508كما أشار إىل ذلك يف مقدمته ،وقال ابن حجر يف ((اإلمتاع)) ( :)92 /1صحيح.
( )2انظر(( :حتفة األحوذي)) (.)341 /5
((( )3حلية األولياء)) (.)87 /1

( )4رواه الرتمذي ( .)3202وقال :هذا حديث غريب َّل نعرفه إَّل من هذا الوجه ،قال ابن العريب
يف ((عارضة األحوذي)) ( :)288 /6حسن صحيح ،وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

( )5رواه الرتمذي ( .)3203وقال :هذا حديث حسن غريب َّل نعرفه إَّل من هذا الوجه ،وقال
األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :حسن صحيح.
((( )6عارضة األحوذي بشرح الرتمذي)) (.)83 - 82 /12

()234/7

 -ومن مناقبه -رضي هللا عنه -أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخرب أنه ْيوت شهيداً .فقد روى

مسلم يف (صحيحه) بسنده إىل أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان
على جبل حراء فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((اسكن حراء فما عليك إَّل نيب أو صديق أو

شهيد)) وعليه النيب صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد بن أيب

وقاص رضي هللا عنهم (.)1

قال النووي رمحه هللا تعاىل( :ويف هذا احلديث معجزات لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم منها إخباره
أن هؤَّلء شهداء وماتوا كلهم غري النيب صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر شهداء؛ فإن عمر وعثمان

وعلياً وطلحة والزبري رضي هللا عنهم قتلوا ظلماً شهداء ،فقتل الثالثة مشهور وقتل الزبري بوادي

السباع بقرب البصرة منصرفاً اتركاً للقتال وكذلك طلحة اعتزل الناس اتركاً للقتال فأصابه سهم فقتله

وقد ثبت أن من قتل ظلماً فهو شهيد واملراد شهداء يف أحكام اآلخرة وعظم ثواب الشهداء ،وأما يف
الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم وفيه بيان فضيلة هؤَّلء) (.)2

 ومن مناقبه الرفيعة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تويف وهو عنه راض .قال اإلمام البخاريرمحه هللا تعاىل( :ابب ذكر مناقب طلحة بن عبيد هللا ،وقال عمر :تويف النيب صلى هللا عليه وسلم

وهو عنه راض) (.)3

 ومما يدل على عظم مكانته وعلو منزلته أن النيب صلى هللا عليه وسلم شهد له ابْلنة ضمن مجاعةمن فضالء الصحابة .فقد روى الرتمذي إبسناده إىل عبد الرمحن بن عوف قال :قال رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم ((أبو بكر يف اْلنة وعمر يف اْلنة وعثمان يف اْلنة وعلي يف اْلنة وطلحة يف اْلنة

والزبري يف اْلنة وعبد الرمحن بن عوف يف اْلنة وسعد يف اْلنة وسعيد يف اْلنة وأبو عبيدة بن اْلراح

يف اْلنة)) ( )4مث قال :وقد روي هذا احلديث عن عبد الرمحن بن محيد عن أبيه عن سعيد بن زيد
عن النيب صلى هللا عليه وسلم حنو هذا (.)5

ففي هذا احلديث منقبة واضحة لطلحة -رضي هللا عنه -حيث شهد له النيب صلى هللا عليه وسلم
أنه من أهل اْلنة وأكرم هبا من شهادة فإهنا تضمنت اإلخبار بسعادته يف الدنيا واآلخرة ،ذلك هو
الصحايب طلحة بن عبيد هللا أحد العشرة املشهود هلم ابْلنة وتلك طائفة من األحاديث اليت دلت

على عظيم قدره وعلو منزلته -رضي هللا عنه -وأرضاه .عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة
الكرام رضي هللا عنهم لناصر بن علي عائض -بتصرف1 /287 -
_________

( )1رواه مسلم (.)2417
((( )2شرح النووي على صحيح مسلم)) (.)190 /15

( )3رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم قبل حديث رقم ( ،)3722ورواه موصوَّلً ( )1392بلفظ:
((تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عنهم ر ٍ
اض  .)) ...من حديث عمرو بن ميمون رضي هللا
عنه.

( )4رواه الرتمذي ( ،)3747وأمحد ( .)1675( )193 /1وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة
املصابيح)) ( )436 /5كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وقال أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (/3

 :)136إسناده صحيح .وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
((( )5سنن الرتمذي)) (.)647 /5

()235/7

اثنيا :فضل الزبري بن العوام رضي هللا عنه
هو أبو عبد هللا الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب القرشي
األسدي ( )1جيتمع مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف قصي وعدد ما بينهما من اآلابء سواء ()2

وهو حواري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وابن عمته ،أمه صفية بنت عبد املطلب ،وأحد العشرة

املشهود هلم ابْلنة وأحد الستة أصحاب الشورى (.)3

قال عروة بن الزبري :أسلم الزبري بن العوام وهو ابن مثان سنني هاجر وهو ابن مثان عشرة سنة وكان
عم الزبري يعلق الزبري يف حصري ويدخن عليه ابلنار ويقول :ارجع إىل الكفر فيقول الزبريَّ :ل أكفر
أبداً.
وقال أيضاً( :أسلم الزبري وهاجر إىل أرض احلبشة اهلجرتني معاً ومل يتخلف عن غزوة غزاها رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم) (.)4

فهو -رضي هللا عنه -من السابقني األولني إىل اإلسالم ،وشهد املشاهد كلها مع النيب صلى هللا عليه
وسلم وفضائله -رضي هللا عنه -كثرية مشهورة ومنها:
 - 1ما رواه البخاري إبسناده إىل جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال :قال النيب صلى هللا عليه

وسلم ((إن لكل نيب حوارايً ،وإن حواري الزبري بن العوام)) ( .)5وعند مسلم بلفظ :ندب رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم الناس يوم اخلندق فانتدب الزبري ،مث ندهبم فانتدب الزبري فقال النيب صلى هللا

عليه وسلم ((لكل نيب حواري وحواري الزبري)) (.)6

ومعىن قوله صلى هللا عليه وسلم(( :وحواري الزبري)) أي :خاصيت من أصحايب وَنصري ومنه
احلواريون أصحاب عيسى عليه الصالة والسالم أي :خلصائه وأنصاره ،وأصله من التحوير :التبييض

قيل :إهنم كانوا قصارين حيورون الثياب أي :يبيضوهنا  ...قال األزهري :احلواريون خلصان األنبياء
وأتويله الذين أخلصوا ونقوا من كل عيب (.)7

فاحلواري :هو الناصر املخلص ،فاحلديث اشتمل على هذه املنقبة العظيمة اليت ْتيز هبا الزبري -رضي

هللا عنه -ولذلك مسع عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنه -رجال يقول :أَن ابن احلواري فقال :إن كنت
من ولد الزبري وإَّل فال ( .)8وقال عبد هللا بن عباس :هو حواري النيب صلى هللا عليه وسلم ومسي

احلواريون لبياض ثياهبم (.)9

وجاء يف ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) للعيين( :فإن قلت :الصحابة كلهم أنصار رسول
هللا عليه الصالة والسالم خلصاء فما وجه التخصيص به ،قلنا :هذا قاله حني قال يوم األحزاب :من

أيتيين خبرب القوم قال الزبري :أَن ،مث قال :من أيتيين خبرب القوم فقال :أَن وهكذا مرة اثلثة ،وَّل شك
أنه يف ذلك الوقت نصر نصرة زائدة على غريه) (.)10
_________

((( )1الطبقات الكربى)) َّلبن سعد ((( ،)100 /3اَّلستيعاب َّلبن عبد الرب على حاشية

اإلصابة)) ((( ،)560 /1اإلصابة)) (.)526 /1
((( )2فتح الباري)) (.)80 /7

( )3انظر(( :اَّلستيعاب على حاشية اإلصابة)) ((( ،)565 - 560 /1اإلصابة)) (- 526 /1

.)528

((( )4املستدرك للحاكم)) ( ،)360 /3وانظر ((طبقات ابن سعد)) (.)102 /3
( )5رواه البخاري (.)2847

( )6رواه مسلم ( .)2415واحلديث رواه بلفظه البخاري (.)7261
((( )7النهاية)) َّلبن األثري (.)458 - 457 /1

( )8رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( ،)106 /3وذكره احلافظ يف ((اإلصابة)) (.)527 /1
( )9رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم قبل حديث رقم ( .)3512ووصله ابن أيب حامت يف تفسريه

( ،)3568( )659 /2وابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) ( ،)59 /68بلفظ :إمنا مسي احلواريون
قال :كانوا صيادين لبياض ثياهبم .وانظر(( :تغليق التعليق)) (.)70 /4
((( )10عمدة القاري)) ( ،)223 /16وانظر ((حتفة األحوذي بشرح الرتمذي)) (.)547 /10

()236/7

 - 2من مناقبه -رضي هللا عنه -أن النيب صلى هللا عليه وسلم فداه أببويه .روى البخاري إبسناده
إىل عبد هللا بن الزبري قال(( :كنت يوم األحزاب جعلت أَن وعمر بن أيب سلمة يف النساء فنظرت
فإذا أَن ابلزبري على فرسه خيتلف إىل بين قريظة مرتني أو ثالاثً فلما رجعت قلت :اي أبت رأيتك

ختتلف قال :وهل رأيتين اي بين؟ قلت :نعم قال :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :من أييت
بين قريظة فيأتيين خبربهم؟ فانطلقت فلما رجعت مجع يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبويه فقال:
فداك أيب وأمي)) (.)1

وهذا احلديث فيه منقبة ظاهرة للزبري -رضي هللا عنه -حيث فداه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أببويه (ويف هذه التفدية تعظيم لقدره واعتداد بعمله واعتبار أبمره وذلك ألن اإلنسان َّل يفدي إَّل

من يعظمه فيبذل نفسه أو أعز أهله له) (.)2

 - 3ومن مناقبه -رضي هللا عنه -أنه كان ممن استجاب هلل والرسول من بعد ما أصاهبم القرح يوم
أحد .فقد روى الشيخان يف (صحيحيهما) عن عائشة رضي هللا عنها الَّ ِذين استجابواْ ِ ِ
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ابن أخيت كان أبوك منهم :الزبري وأبو بكر ملا أصاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أصاب يوم
أحد وانصرف عنه املشركون خاف أن يرجعوا قال(( :من يذهب يف إثرهم؟)) فانتدب منهم سبعون

رجال قال :كان فيهم أبو بكر والزبري (.)3

فلقد أثىن هللا على الذين استجابوا هلل والرسول وأخرب أن جزاء احملسنني املتقني منهم أجر عظيم،

وكان الزبري بن العوام واحداً من هؤَّلء رضي هللا عنهم.

 - 4وروى ابن سعد إبسناد صحيح عن هشام عن أبيه قال كانت على الزبري عمامة صفراء معتجراً
هبا يوم بدر فقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إن املالئكة نزلت على سيماء الزبري)) (.)4
ويف هذا احلديث منقبة ظاهرة للزبري -رضي هللا عنه -دلت على عظيم قدره وعلو منزلته فكون

املالئكة الذين أنزهلم هللا لنصر املسلمني يف موقعة بدر كانوا على صورته فإن ذلك دليل على أنه

جليل القدر رفيع املنزلة رضي هللا عنه وأرضاه.
 - 5وروى البخاري إبسناده إىل مروان بن احلكم قال( :أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة

الرعاف حىت حبسه عن احلج وأوصى فدخل عليه رجل من قريش قال :استخلف قال :وقالوه؟ قال:

نعم قال :ومن؟ فسكت فدخل عليه رجل آخر أحسبه احلارث فقال :استخلف فقال عثمان:

وقالوا؟ فقال :نعم قال :ومن هو؟ فسكت فلعلهم قالوا :إنه الزبري؟ قال :نعم قال :والذي نفسي
بيده إنه خلريهم ما علمت ،وإن كان ألحبهم إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم) ( )5ويف رواية
أخرى قال( :أما وهللا إنكم لتعلمون أنه خريكم ثالاث) (.)6

ففي هاتني الروايتني منقبة عظيمة حلواري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث شهد له اثلث اخللفاء

الراشدين واألئمة املهديني عثمان بن عفان -رضي هللا عنه -ابخلريية وأنه كان من أحب الناس إىل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

_________

( )1رواه البخاري (.)3720
( )2من ((مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح)) ملال علي القاري ((( ،)578 /5حتفة األحوذي))
(.)246 /10

( )3رواه البخاري ( )4077واللفظ له ،ومسلم (.)2418

((( )4الطبقات الكربى)) ( .)103 /3قال ابن حجر يف ((اإلصابة)) ( :)545 /1إسناده صحيح،
وقال األلباين يف ((السلسلة الضعيفة)) ( :)6477هذا إسناد صحيح  -كما قال احلافظ يف
((اإلصابة))  -ولكنه مرسل؛ ألن عروة -وهو :ابن الزبري -مل يدرك القصة.

( )5رواه البخاري (.)3717
( )6رواها البخاري (.)3718

()237/7

قال الداودي :حيتمل أن يكون املراد من اخلريية يف شيء خمصوص كحسن اخللق وإن محل على

ظاهره ففيه ما يبني أن قول ابن عمر( :مث نرتك أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َّل نفاضل
بينهم) ( )1مل يرد به مجيع الصحابة فإن بعضهم قد وقع منه تفضيل بعضهم على بعض وهو عثمان
يف حق الزبري وقد تعقب احلافظ رمحه هللا هذا اَّلحتمال الذي قاله الداودي بقوله( :قلت :قول ابن

عمر قيده حبياة النيب صلى هللا عليه وسلم فال يعارض ما وقع منهم بعد ذلك) (.)2

 - 6ومن مناقبه -رضي هللا عنه -أنه كان شجاعاً مقداماً يف ساحة القتال .فقد روى البخاري

إبسناده إىل هشام بن عروة عن أبيه( :أن أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قالوا للزبري يوم وقعة

الريموك :أَّل تشد فنشد معك؟ فحمل عليهم فضربوه ضربتني على عاتقه بينهما ضربة ضرهبا يوم بدر
قال عروة :فكنت أدخل أصابعي يف تلك الضرابت ألعب وأَن صغري) (.)3

ويف هذا بيان فضيلة للزبري -رضي هللا عنه -تضمنها قول الصحابة له يوم الريموك (أَّل تشد فنشد
معك  ...إخل) فإنه كان شجاعاً مقداماً موفقاً يف تسديد الضرابت ْليوش الشرك .ولقد أبلى -رضي

هللا عنه -يف يوم الريموك ويف مجيع الغزوات اليت غزاها بالء حسناً.
فقد روى الرتمذي إبسناده إىل هشام بن عروة قال( :أوصى الزبري إىل ابنه عبد هللا صبيحة اْلمل
اك إىل فرجه)
فقال :ما مين عضو إَّل وقد جرح مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت انتهى ذَ َ

(.)4

 - 7ومن أعظم مناقبه وأعالها شهادة النيب صلى هللا عليه وسلم له ابْلنة .فقد روى الرتمذي وغريه
من حديث عبد الرمحن بن عوف قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((أبو بكر يف اْلنة وعمر

يف اْلنة ،وعثمان يف اْلنة وعلي يف اْلنة وطلحة يف اْلنة والزبري يف اْلنة  )) ...احلديث (.)5

 - 8ومن مناقبه -رضي هللا عنه -أن النيب صلى هللا عليه وسلم شهد له أبنه ْيوت شهيداً فقد روى
اإلمام مسلم يف (صحيحه) إبسناده إىل أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري فتحركت الصخرة فقال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((اهدأ فما عليك إَّل نيب أو صديق أو شهيد)) (.)6

فلقد شهد له الرسول صلى هللا عليه وسلم ابلشهادة وحصلت له كما أخرب هبا املصطفى عليه
الصالة والسالم ،فإنه ملا كان يوم اْلمل ذكره علي ِبا ذكره به فرجع عن القتال وكر راجعاً إىل املدينة

فمر بقوم األحنف بن قيس وكانوا قد انعزلوا عن الفريقني فقال قائل يقال له األحنف :ما ابل هذا

مجع بني الناس حىت إذا التقوا كر راجعاً إىل بيته من رجل يكشف لنا خربه؟ فاتبعه عمرو بن جرموز

يف طائفة من غواة بين ْتيم  ...فأدركه عمرو بواد يقال له وادي السباع – قريب من البصرة – وهو

َنئم يف القائلة فهجم عليه فقتله  ...وملا قتله اجتز رأسه وذهب هبا إىل علي ورأى أن ذلك حيصل له
به حظوة عنده فاستأذن فقال عليَّ :ل أتذنوا له وبشروه ابلنار ويف رواية :أن علياً قال :مسعت رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :بشر قاتل ابن صفية ابلنار)) ودخل ابن جرموز ومعه سيف الزبري

فقال علي :إن هذا السيف طال من فرج الكرب عن وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيقال :إن

عمرو بن جرموز ملا مسع ذلك قتل نفسه وقيل :بل عاش إىل أن أتمر مصعب بن الزبري على العراق

فاختفى منه فقيل ملصعب :إن عمرو بن جرموز هاهنا وهو خمتف فهل لك فيه؟ فقال :مروه فليظهر
فهو آمن وهللا ما كنت ألقيد للزبري منه فهو أحقر من أن أجعله عدَّل للزبري (( )7وكان قتله -رضي

هللا عنه -يوم اخلميس لعشر خلون من مجادي اآلخرة سنة ست وثالثني) ( )8ذلك هو حواري

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتلك طائفة من مناقبه اليت دلت على عظيم قدره وعلو شأنه -رضي

هللا عنه -وأرضاه .عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا عنهم لناصر بن علي
عائض – 1 /300
_________

( )1رواه البخاري (.)3697

((( )2فتح الباري)) (.)81 /7
( )3رواه البخاري (.)3721

( )4رواه الرتمذي ( .)3746وقال :هذا حديث حسن غريب من حديث محاد بن زيد ،وقال
األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :إسناده صحيح.
( )5رواه الرتمذي ( ،)3747وأمحد ( .)1675( )193 /1وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة
املصابيح)) ( )436 /5كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وقال أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (/3

 :)136إسناده صحيح .وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
( )6رواه مسلم (.)2417

((( )7البداية والنهاية)) (.)273 - 272 /7

( )8انظر ((الطبقات)) َّلبن سعد ((( ،)113 - 110 /3اَّلستيعاب َّلبن عبد الرب على اإلصابة))
((( ،)564 /1البداية والنهاية)) ((( ،)273 /7اإلصابة)) (.)527 /1

()238/7

اثلثا :فضل عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه
هو أبو حممد عبد الرمحن بن عوف بن عبد احلارث بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي

القرشي الزهري كان امسه يف اْلاهلية –عبد عمرو -وقيل عبد الكعبة فسماه رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم عبد الرمحن أمه الشفاء بنت عوف بن عبد احلارث بن زهرة (.)1
(شهد -رضي هللا عنه -بدراً واملشاهد كلها وثبت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد ،وهو
أحد العشرة املشهود هلم ابْلنة ،وأحد الثمانية الذين سبقوا ابإلسالم) (( )2وأحد الستة أصحاب

الشورى الذين أخرب عمر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه تويف وهو عنهم راض وأسند رفقته

أمرهم إليه حىت ابيع عثمان) (( )3أسلم قدْياً قبل أن يدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دار
األرقم وقبل أن يدعو فيها) (.)4

(وأمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني بعثه إىل بين كلب ،وأرخى له عذبة بني كتفيه لتكون أمارة

عليه لإلمارة) ( )5ومناقبه -رضي هللا عنه -كثرية وقد وردت طائفة من األحاديث الصحيحة بذكر
مناقبه -رضي هللا عنه -ومنها:

 روى اإلمام مسلم إبسناده إىل عروة بن املغرية بن شعبة أخربه أن املغرية بن شعبة أخربه أنه غزا معرسول هللا صلى هللا عليه وسلم تبوك قال املغرية(( :فتربز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل الغائط
فحملت معه إداوة قبل صالة الفجر فلما رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إيل أخذت أهريق

على يديه من اإلداوة وغسل يديه ثالث مرات مث ذهب خيرج جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته

فأدخل يديه يف اْلبة حىت أخرج ذراعيه من أسفل اْلبة وغسل ذراعيه إىل املرفقني مث توضأ على
خفيه ،مث أقبل .قال املغرية :فأقبلت معه حىت وجد الناس قد قدموا عبد الرمحن بن عوف فصلى هلم

فأدرك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إحدى الركعتني فصلى مع الناس الركعة اآلخرة فلما سلم عبد
الرمحن بن عوف قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتم صالته فأفزع ذلك املسلمني فأكثروا

التسبيح فلما قضى النيب صلى هللا عليه وسلم صالته أقبل عليهم مث قال :أحسنتم أو قال :أصبتم

يغبطهم أن صلوا الصالة لوقتها)) (.)6

فصالة الرسول صلى هللا عليه وسلم خلف عبد الرمحن بن عوف الركعة الثانية من صالة الفجر دلت

على منقبة عظيمة له َّل تبارى ،رضي هللا عنه وأرضاه.
 -ومن مناقبه -رضي هللا عنه -أنه تقاول هو وخالد بن الوليد يف بعض الغزوات فأغلظ له خالد يف

املقال فلما بلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل تسبوا أحداً من أصحايب فإن أحدكم

لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم وَّل نصيفه)) (.)7

فقوله صلى هللا عليه وسلم ((َّل تسبوا أحداً من أصحايب)) يعين عبد الرمحن وحنوه الذين هم

السابقون األولون وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا وهم أهل بيعة الرضوان فهم أفضل
وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان وهم الذين أسلموا بعد احلديبية وبعد مصاحلة النيب

صلى هللا عليه وسلم أهل مكة ومنهم خالد بن الوليد ( )8فاحلديث تضمن منقبة رفيعة لعبد الرمحن
بن عوف حيث كان ممن شرف ابلسبق إىل اإلسالم.

_________

( )1انظر(( :الطبقات الكربى)) َّلبن سعد ((( ،)124 /3املستدرك)) ((( ،)306 /3اَّلستيعاب
َّلبن عبد الرب على حاشية اإلصابة)) ((( ،)385 /2البداية والنهاية)) ((( ،)178 /7اإلصابة))

(.)408 /2

((( )2الرايض النضرة يف مناقب العشرة)) ( ،)306 - 305 /4وانظر(( :البداية والنهاية)) (/7

.)178

((( )3اإلصابة)) (.)408 /2
((( )4الطبقات الكربى)) َّلبن سعد ((( ،)124 /3املستدرك)) للحاكم (.)309 /3

((( )5البداية والنهاية)) (.)178 /7
( )6رواه مسلم (.)274

( )7رواه البخاري ( ،)3673ومسلم ( .)2541من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
((( )8شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)529 :

()239/7

 ومن مناقبه -رضي هللا عنه -أن النيب صلى هللا عليه وسلم غري امسه من عبد عمرو إىل عبدالرمحن.
روى احلاكم إبسناده إىل عبد الرمحن بن عوف قال( :كان امسي يف اْلاهلية عبد عمرو فسماين رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم عبد الرمحن) ()1

 -ومن مناقبه -رضي هللا عنه -أن النيب صلى هللا عليه وسلم دعا هللا له أن يسقيه من سلسبيل

اْلنة.

فقد روى احلاكم أيضاً إبسناده إىل أم سلمة رضي هللا عنها قالت :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يقول ألزواجه(( :إن الذي حينو عليكم بعدي هو الصادق البار اللهم اسق عبد الرمحن بن

عوف من سلسبيل اْلنة)) (.)2

وروى أيضاً :إبسناده إىل أيب سلمة بن عبد الرمحن حدثه قال :دخلت على عائشة -رضي هللا عنها-
فقالت يل(( :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يل :أمركن مما يهمين بعدي ولن يصرب عليكن
إَّل الصابرون ،مث قالت :فسقى هللا أابك من سلسبيل اْلنة ،وكان عبد الرمحن بن عوف قد وصلهن
ِبال فبيع أبربعني ألفاً)) (.)3

ففي هذين احلديثني فضيلة لعبد الرمحن بن عوف -رضي هللا عنه.-

 -ومن أجل مناقبه وأعالها شهادة النيب صلى هللا عليه وسلم له ابْلنة .فقد روى الرتمذي رمحه هللا

بسنده إىل عبد الرمحن بن عوف قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أبو بكر يف اْلنة وعمر

يف اْلنة ،وعثمان يف اْلنة وعلي يف اْلنة وطلحة يف اْلنة والزبري يف اْلنة وعبد الرمحن بن عوف يف
اْلنة  )) ...احلديث (.)4

فقد بني النيب صلى هللا عليه وسلم أن عبد الرمحن أحد أهل اْلنة ،جعلنا هللا منهم بفضله ومنه آمني.

 -ومن مناقبه العظيمة إخبار النيب صلى هللا عليه وسلم أبنه شهيد .روى اإلمام أمحد وأبو داود

والرتمذي وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال :أشهد على التسعة أهنم يف
اْلنة ولو شهدت على العاشر مل آمث قيل :وكيف ذاك قال :كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

حبراء فقال(( :اثبت حراء فإنه ليس عليك إَّل نيب أو صديق أو شهيد)) قيل :ومن هم قال :رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد وعبد الرمحن بن عوف

قيل فمن العاشر قال أَن (.)5
فاحلديث تضمن منقبة عالية لعبد الرمحن وهي أنه سيموت شهيداً وَّل يعارض هذا وفاته -رضي هللا

عنه -على فراشه فالبد من التسليم واإلْيان ِبا أخرب به الرسول صلى هللا عليه وسلم وَّلبد هناك من
سبب ثبتت له به الشهادة ليكون تصديقاً للنيب صلى هللا عليه وسلم مل نعلمه حنن.

ذلك هو عبد الرمحن بن عوف الذي قضى حياته كلها يف طاعة ربه حىت يف اللحظة األخرية اليت كان

فيها يف مرض موته فقد قال احلافظ ابن كثري رمحه هللا تعاىل( :وملا حضرته الوفاة أوصى لكل رجل ممن

بقي من أهل بدر أبربعمائة دينار وكانوا مائة فأخذوها حىت عثمان وعلي وقال علي :اذهب اي ابن

عوف فقد أدركت صفوها وسبقت زيفها ( .)6وأوصى لكل امرأة من أمهات املؤمنني ِببلغ كثري حىت
كانت عائشة تقول :سقاه هللا من السلسبيل وأعتق خلقاً من مماليكه ،وملا مات صلى عليه عثمان بن

عفان ،ومحل يف جنازته سعد بن أيب وقاص ودفن ابلبقيع ( )7سنة إحدى وثالثني وقيل سنة اثنتني

وهو األشهر) ( .)8عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا عنهم لناصر بن علي

عائض – 1 /300
_________

( )1رواه احلاكم يف ((املستدرك)) ( .)308 /4( ،)346 /3وقال :هذا حديث صحيح على شرط
الشيخني ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب.

( )2رواه احلاكم يف ((املستدرك)) ( .)351 /3وقال :صح احلديث عن عائشة وأم سلمة رضي هللا
عنهما ،ووافقه الذهيب ،وقال الشوكاين يف ((در السحابة)) (ص :)190 :إسناده رجاله ثقات.
وانظر(( :السلسلة الصحيحة)) لأللباين (.)1594
( )3رواه احلاكم يف ((املستدرك)) ( .)352 /3واحلديث رواه الرتمذي ( .)3749وقال :هذا
حديث حسن صحيح غريب .وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

( )4رواه الرتمذي ( ،)3747وأمحد ( .)1675( )193 /1وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة
املصابيح)) ( )436 /5كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وقال أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (/3

 :)136إسناده صحيح .وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
( )5رواه أبو داود ( ،)4648والرتمذي ( ،)3757وابن ماجه ( ،)134وأمحد ()189 /1

( .)1644واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الرتمذي :حسن صحيح ،وصحح إسناده عبد احلق
اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )904كما أشار إىل ذلك يف مقدمته ،وأمحد شاكر يف حتقيقه

ملسند أمحد ( ،)208 /1وقال ابن حجر يف ((اإلمتاع)) ( ،)104 /1واأللباين يف ((صحيح سنن

ابن ماجه)) :صحيح.

( )6انظر(( :املستدرك)) للحاكم (.)308 /3
((( )7البداية والنهاية)) (.)180 /7
((( )8اَّلستيعاب على حاشية اإلصابة)) ((( ،)390 /2اإلصابة)) (.)410 - 409 /2

()240/7

رابعا :فضل سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه
هو أبو إسحاق سعد بن مالك بن أهيب ويقال له :ابن وهيب بن عبد مناف ابن زهرة بن كالب

القرشي الزهري (( )1جيتمع مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف كالب بن مرة وعدد ما بينهما من

اآلابء متقارب وأمه محنة بنت سفيان بن أمية بن عبد مشس مل تسلم) ( )2وهو -رضي هللا عنه -أحد
العشرة املشهود هلم ابْلنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وهو عنهم راض ،أسلم قدْياً وكان يوم أسلم عمره سبع عشرة سنة وهاجر إىل املدينة وشهد بدراً،
وما بعدها من املشاهد وهو أول من رمى بسهم يف سبيل هللا ،وكان فارساً شجاعاً من أمراء رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،وكان يف أايم الصديق معظماً جليل املقدار ،وكذلك يف أايم عمر وقد استنابه

على الكوفة وهو الذي بناها ،وهو الذي فتح املدائن ( ،)3وكانت بني يديه وقعة جلوَّلء ( )4وكان
سيداً مطاعاً ،وعزله عن الكوفة عن غري عجز وَّل خيانة ولكن ملصلحة ظهرت لعمر يف ذلك ،مث وَّله
عثمان بعده ،مث عزله عنها وكان -رضي هللا عنه -جماب الدعوة مشهوراً بذلك ( ،)5ومناقبه -رضي

هللا عنه -كثرية مشهورة وردت هبا األحاديث الصحيحة ومنها:

 -روى البخاري إبسناده إىل سعيد بن املسيب قال :مسعت سعداً يقول :مجع يل النيب صلى هللا عليه

وسلم أبويه يوم أحد (.)6

 -وروى مسلم إبسناده إىل عامر بن سعد عن أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم مجع له أبويه يوم

أحد قال(( :كان رجل من املشركني قد أحرق املسلمني قال له النيب صلى هللا عليه وسلم :ارم فداك

أيب وأمي قال :فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته فضحك

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت نظرت إىل نواجذه)) (.)7

 -وروى أيضاً إبسناده إىل عبد هللا بن شداد قال :مسعت علياً يقول :ما مجع رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم أبويه ألحد غري سعد بن مالك فإنه جعل يقول له يوم أحد(( :ارم فداك أيب وأمي)) (.)8

هذه األحاديث تضمنت منقبة عظيمة لسعد -رضي هللا عنه -وهي أن النيب صلى هللا عليه وسلم

فداه أببويه وهذه التفدية فيها دَّللة على أنه عظيم املنزلة جليل القدر عند النيب صلى هللا عليه وسلم
إذ اإلنسان َّل يفدي إَّل من يعظمه فيضحي بنفسه أو أعز أهله له.

وقول علي -رضي هللا عنه( :-ما مجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبويه ألحد غري سعد بن
مالك) يفيد احلصر ولكن هذا احلصر فيه نظر ألنه تقدم معنا قريباً أن عليه الصالة والسالم مجع

أبويه يوم اخلندق للزبري بن العوام -رضي هللا عنه -وجيمع بني احلديثني (أبن علياً -رضي هللا عنه -مل

يطلع على ذلك أو مراده بذلك تقييده بيوم أحد وهللا أعلم) (.)9
_________

((( )1البداية والنهاية)) ((( ،)78 /8اإلصابة)) (.)30 /2
((( )2فتح الباري)) (.)84 /7

( )3انظر(( :اتريخ الطربي)) ((( ،)16 - 8 /4الكامل)) َّلبن األثري ((( ،)511 /2البداية
والنهاية)) (.)76 - 71 /7

( )4انظر(( :اتريخ الطربي)) ((( ،)35 - 24 /4الكامل)) َّلبن األثري ((( ،)519 /2البداية
والنهاية)) (.)79 - 77 /7
( )5انظر ترمجته يف ((الطبقات الكربى)) َّلبن سعد ((( ،)149 - 137 /3اَّلستيعاب َّلبن عبد
الرب على حاشية اإلصابة)) ((( ،)25 - 18 /2البداية والنهاية)) ((( ،)84 - 78 /8اإلصابة))

(.)32 - 30 /2

( )6رواه البخاري ( ،)3725ومسلم (.)2412
( )7رواه مسلم (.)2412
( )8رواه مسلم (.)2411
((( )9فتح الباري)) ((( ،)84 /7عمدة القاري)) (.)228 /16

()241/7

 وروى اإلمام مسلم إبسناده إىل أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها قالت(( :سهر رسول هللا صلىهللا عليه وسلم مقدمه املدينة ليلة فقال :ليت رجال صاحلاً من أصحايب حيرسين الليلة ،قالت :فبينا

حنن كذلك مسعنا خشخشة سالح فقال :من هذا قال :سعد بن أيب وقاص فقال له رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم :ما جاء بك؟ قال :وقع يف نفسي خوف على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجئت
أحرسه فدعا له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث َنم)) (.)1
هذا احلديث تضمن منقبة لسعد -رضي هللا عنه -وأنه من الصاحلني وأكرم هبا من منقبة إذ الصاحلون
ِ
ِ
ِ
ني [األعراف:
اب َو ُه َو يَـتَـ َو َّىل َّ
الصاحلِِ َ
يتوَّلهم رب العاملني كما قال تعاىل :إِ َّن َوليِ َي هللاُ الَّذي نَـ َّز َل الْكتَ َ
 ]196ولقد حظي -رضي هللا عنهِ -بفخرة عظيمة وهي حراسته للنيب صلى هللا عليه وسلم ودعاؤه
له عليه الصالة والسالم وكان هذا احلديث قبل نزول قوله تعاىل :وهللا يـ ْع ِ
ك ِم َن الن ِ
َّاس [املائدة:
ص ُم َ
َ َُ
 ]67ألنه صلى هللا عليه وسلم ترك اَّلحرتاس حني نزلت هذه اآلية وأمر أصحابه ابَّلنصراف عن

حراسته وهذا احلديث مصرح أبن هذه احلراسة كانت أول قدومه املدينة ومعلوم أن اآلية نزلت بعد

ذلك أبزمان (.)2
 -ومن مناقبه -رضي هللا عنه -أن هللا تعاىل أنزل فيه قرآَن يتلى إىل يوم القيامة .فقد روى اإلمام

مسلم إبسناده إىل سعد -رضي هللا عنه -أنه نزلت فيه آايت من القرآن قال(( :حلفت أم سعد أن
َّل تكلمه أبداً حىت يكفر بدينه وَّل أتكل وَّل تشرب قالت :زعمت أن هللا وصاك بوالديك وأَن أمك

وأَن آمرك هبذا قال :مكثت ثالاثً حىت غشي عليها من اْلهد فقام ابن هلا يقال له عمارة فسقاها
ص ْيـنَا ِْ
نسا َن بَِوالِ َديْ ِه َوإِن
فجعلت تدعو على سعد فأنزل هللا – عز وجل – يف القرآن هذه اآلية َوَو َّ
اإل َ
ك بِ ِه ِعلْم فَ َال تُ ِطعهما وفيها وص ِ
جاه َد َ ِ
اح ْبـ ُه َما يف ال مدنْـيَا َم ْع ُروفًا [لقمان]15 :
س لَ َ
ََ
َ َ
ُْ َ
ٌ
اك لتُ ْش ِر َك ِيب َما لَْي َ
قال وأصاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت به الرسول
صلى هللا عليه وسلم فقلت :نفلين هذا السيف فأَن من قد علمت حاله ،فقال :رده من حيث

أخذته؛ فانطلقت حىت إذا أردت أن ألقيه يف القبض َّلمتين نفسي فرجعت إليه فقلت :أعطنيه ،قال
ك َع ِن األَن َف ِ
ال [األنفال:
فشد يل صوته :رده من حيث أخذته ،قال :فأنزل هللا – عز وجل  -يَ ْسأَلُونَ َ

 ]1قال :ومرضت فأرسلت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فأاتين فقلت :دعين أقسم مايل حيث

شئت قال :فأىب قلت :فالنصف قال :فأىب قلت :فالثلث قال :فسكت فكان بعد الثلث جائزاً قال:

وأتيت على نفر من األنصار واملهاجرين فقالوا :تعال نطعمك ونسقيك مخراً وذلك قبل أن حترم
اخلمر قال :فأتيتهم يف حش واحلش البستان فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من مخر قال:

فأكلت وشربت معهم قال :فذكرت األنصار واملهاجرين عندهم فقلت :املهاجرون خري من األنصار
قال :فأخذ رجل أحد حليي الرأس فضربين به فجرح أبنفي فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

َّ ِ
آمنُواْ إِ َّمنَا ْ
اخلَ ْم ُر َوال َْم ْي ِس ُر
ين َ
فأخربته فأنزل هللا – عز وجل – يف يعين نفسه شأن اخلمر َاي أَيمـ َها الذ َ
الش ْيطَ ِ
س ِم ْن َع َم ِل َّ
ان [املائدة.)3( ))]90 :
َواأل َ
َنص ُ
اب َواألَ ْزَّلَ ُم ِر ْج ٌ
فهذا احلديث تضمن بيان فضيلة سعد حيث نزلت يف شأنه تلك اآلايت القرآنية املشار إليها يف هذا

احلديث.

_________
( )1رواه مسلم (.)2410

((( )2شرح النووي على صحيح مسلم)) (.)183 /15
( )3رواه مسلم (.)1748

()242/7

 ومن مناقبه رضي هللا تعاىل عنه أن هللا تعاىل أثىن عليه وأخرب أنه من الذين يدعون رهبم ابلغداةوالعشي يريدون وجهه .فقد جاء يف (صحيح مسلم) عنه -رضي هللا عنه -قال(( :كنا مع النيب
صلى هللا عليه وسلم ستة نفر فقال املشركون للنيب صلى هللا عليه وسلم :اطرد هؤَّلء َّل جيرتئون
علينا قال :وكنت أَن وابن مسعود ورجل من هذيل وبالل ورجالن لست أمسيهما فوقع يف نفس

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما شاء هللا أن يقع فحدث نفسه فأنزل هللا – عز وجل َ -وَّلَ تَط ُْرِد
َّ ِ
ين يَ ْد ُعو َن َرَّهبُم ِابلْغَ َداةِ َوال َْع ِش ِي يُ ِري ُدو َن َو ْج َههُ [األنعام.)1( ))]52 :
الذ َ
 ومن مناقبه -رضي هللا عنه -أنه أسلم قدْياً .فقد روى البخاري إبسناده إىل سعد قال( :لقدرأيتين وأَن ثلث اإلسالم) (.)2

وروى أيضاً إبسناده إىل سعيد بن املسيب قال :مسعت سعد بن أيب وقاص يقول( :ما أسلم أحد إَّل
يف اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت سبعة أايم وإين لثلث اإلسالم) (.)3

فقوله -رضي هللا عنه -لقد رأيتين وأَن ثلث اإلسالم فيه منقبة عظيمة له وأراد بذلك أنه اثلث من

أسلم أوَّل وأراد ابَّلثنني أاب بكر وخدجية أو النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر والظاهر أنه أراد

الرجال األحرار (فقد ذكر أبو عمر بن عبد الرب يف (اَّلستيعاب) ( )4أنه سابع سبعة يف اإلسالم)
( )5وقد قدمنا يف فضل الصديق من حديث عمار بن ايسر رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم وما معه

إَّل مخسة أعبد وأبو بكر فهؤَّلء ستة ويكون هو السابع هبذا اَّلعتبار أو قال ذلك حبسب اطالعه
والسبب فيه أن من كان أسلم يف ابتداء األمر كان خيفي إسالمه فبهذا اَّلعتبار قال :وأَن ثلث

اإلسالم  ...وقوله -رضي هللا عنه( :-ما أسلم أحد إَّل يف اليوم الذي أسلمت فيه) ظاهره أنه مل

يسلم أحد قبله وهذا فيه إشكال ألنه قد أسلم قبله مجاعة ولكن حيمل هذا على مقتضى ما كان

اتصل بعلمه حينئذ ،وقد روى ابن منده يف (املعرفة) من طريق أيب بدر عن هاشم بلفظ( :ما أسلم

أحد يف اليوم الذي أسلمت فيه) وهذا َّل إشكال فيه ألنه َّل مانع أن يشاركه أحد يف اإلسالم يوم

أسلم وَّل ينايف هذا إسالم مجاعة قبل يوم إسالمه وقوله( :ولقد مكثت  ...إخل) هذا أيضاً على
مقتضى اطالعه) (.)6

 -ومن مناقبه -رضي هللا عنه -أنه أول من رمى بسهمه يف سبيل هللا جملاهدة أعداء هللا وإعالء كلمة

هللا .فقد روى البخاري إبسناده إىل سعد -رضي هللا عنه -قال( :إين ألول العرب رمى بسهم يف

سبيل هللا وكنا نغزو مع النيب صلى هللا عليه وسلم وما لنا طعام إَّل ورق الشجر حىت إن أحدَن ليضع

كما يضع البعري أو الشاة ما له خلط  ) ...احلديث (.)7

يف هذا بيان فضيلة سعد -رضي هللا عنه -حيث إنه كان أول رام بسهمه يف سبيل هللا (وكان ذلك يف
سرية عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب وكان القتال فيها أول حرب وقعت بني املشركني واملسلمني

وهي أول سرية بعثها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف السنة األوىل من اهلجرة بعث َنساً من

املسلمني إىل رابغ ليلقوا عرياً لقريش فرتاموا ابلسهام ومل يكن بينهم مسايفة فكان سعد أول من رمى)

(.)8

_________

( )1رواه مسلم (.)2413
( )2رواه البخاري (.)3726
( )3رواه البخاري (.)3727
((( )4اَّلستيعاب على حاشية اإلصابة)) (.)18 /2
( )5رواه البخاري (.)3727

( )6انظر(( :شرح النووي على صحيح مسلم)) ((( ،)185 - 184 /15فتح الباري)) (/7
(( ،)84املرقاة شرح املشكاة)) (.)579 /5

( )7رواه البخاري ()3728

( )8انظر(( :السرية النبوية)) َّلبن هشام ((( ،)591 /1اإلصابة)) ((( ،)30 /2فتح الباري)) (/7
.)84

()243/7

 ومن مناقبه -رضي هللا عنه -أنه كان جماب الدعوة مشهوراً بذلك وسبب ذلك أن النيب صلى هللاعليه وسلم دعا هللا له أبن يكون جماب الدعوة فحقق هللا دعوة نبيه عليه الصالة والسالم فكانت

دعوته مستجابة -رضي هللا عنه -جاء يف (جممع الزوائد) عن عامر – يعين الشعيب – قال :قيل

لسعد بن أيب وقاص :مىت أجبت الدعوة؟ قال :يوم بدر كنت أرمي بني يدي النيب صلى هللا عليه
وسلم فأضع السهم يف كبد القوس مث أقول :اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوهبم وافعل هبم وافعل
فيقول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :اللهم استجب لسعد)) رواه الطرباين وإسناده حسن (.)1

وفيه أيضاً :عن سعد قال :مسعين النيب صلى هللا عليه وسلم وأَن أدعو فقال(( :اللهم استجب له إذا
دعاك)) .رواه البزار ورجاله رجال الصحيح (.)2

 ومن مناقبه العالية شهادة النيب صلى هللا عليه وسلم له ابْلنة فقد روى الرتمذي وغريه من حديثعبد الرمحن بن عوف قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أبو بكر يف اْلنة ،وعمر يف اْلنة،

وعثمان يف اْلنة ،وعلي يف اْلنة ،وطلحة يف اْلنة ،والزبري يف اْلنة ،وعبد الرمحن بن عوف يف اْلنة،
وسعد بن أيب وقاص يف اْلنة  )) ...احلديث (.)3

 ومن مناقبه -رضي هللا عنه -شهادة النيب صلى هللا عليه وسلم له أبنه من الشهداء فقد روىمسلم إبسناده إىل أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان على جبل حراء
فتحرك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :اسكن حراء فما عليك إَّل نيب أو صديق أو شهيد))

وعليه النيب صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد بن أيب وقاص
رضي هللا عنهم (.)4

فقد شهد له النيب صلى هللا عليه وسلم أبنه شهيد مع أنه مل ْيت يف معركة وإمنا تويف بقصره ابلعقيق

سنة إحدى ومخسني وقيل ست وقيل مثان والثاين أشهر (.)5

قال النووي :وأما ذكر سعد بن أيب وقاص يف الشهداء فقال القاضي :إمنا مسي شهيداً ألنه مشهود له

ابْلنة ( )6قال علي بن املديين :وهو آخر العشرة وفاة ،وقال غريه :كان آخر املهاجرين وفاة ،رضي
هللا عنه وعنهم أمجعني ذلك هو سعد بن أيب وقاص وتلك طائفة من فضائله العظيمة رضي هللا عنه.
عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا عنهم لناصر بن علي عائض – 1 /304

_________

( )1رواه الطرباين ( .)318( )143 /1وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)156 /9إسناده
حسن.

( )2رواه البزار ( .)1218( )215 /1وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)156 /9رجاله رجال

الصحيح.

( )3رواه الرتمذي ( ،)3747وأمحد ( .)1675( )193 /1وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة
املصابيح)) ( )436 /5كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وقال أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (/3

 :)136إسناده صحيح .وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
( )4رواه مسلم (.)2417

((( )5اإلصابة)) (.)31 /2
((( )6شرح النووي على صحيح مسلم)) (.)190 /15

()244/7

خامسا :فضل أبو عبيدة بن اْلراح رضي هللا عنه

هو عامر بن عبد هللا بن اْلراح بن هالل بن أهيب ويقال :وهيب بن ضبة بن احلارث بن فهر

القرشي الفهري أبو عبيدة بن اْلراح مشهور بكنيته وابلنسبة إىل جده ،وأمه أميمة بنت غنم بن جابر
بن عبد العزى بن عامر بن عمرية ( .)1وهو من السابقني األولني إىل اإلسالم (وكان إسالمه هو

وعثمان بن مظعون وعبيدة بن احلارث بن املطلب وعبد الرمحن بن عوف وأبو سلمة بن عبد األسد

يف ساعة واحدة قبل دخول النيب صلى هللا عليه وسلم دار األرقم) (.)2

وهو أحد العشرة املشهود هلم ابْلنة ،وهاجر اهلجرتني وشهد بدراً وما بعدها وهو الذي انتزع حلقيت

املغفر من وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسقطت ثنيتاه بسبب ذلك وثبت يوم أحد مع رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم حني اهنزم الناس ( )3ومناقبه -رضي هللا عنه -تضمنتها أحاديث صحيحة

مشهورة منها:

 -ما رواه الشيخان من حديث أنس بن مالك -رضي هللا عنه -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

قال(( :إن لكل أمة أميناً وإن أميننا أيتها األمة أبو عبيدة بن اْلراح)) (.)4

هذا احلديث تضمن منقبة عظيمة أليب عبيدة -رضي هللا عنه( -واألمني هو الثقة املرضي وهذه

الصفة وإن كانت مشرتكة بينه وبني غريه لكن السياق يشعر أبن له مزيداً يف ذلك لكن خص النيب

صلى هللا عليه وسلم كل واحد من الكبار بفضيلة ووصفه هبا فأشعر بقدر زائد فيها على غريه كاحلياء

لعثمان والقضاء لعلي وحنو ذلك) (.)5

وروى البخاري إبسناده إىل حذيفة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألهل

جنران(( :ألبعثن عليكم – يعين – أمينا حق أمني)) فأشرف أصحابه فبعث أاب عبيدة رضي هللا عنه
(.)6

وروى مسلم إبسناده إىل أنس ((أن أهل اليمن قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا:
ابعث معنا رجال يعلمنا السنة واإلسالم قال :فأخذ بيد أيب عبيدة فقال :هذا أمني هذه األمة)) (.)7

وروى أيضاً :إبسناده إىل حذيفة قال :جاء أهل جنران إىل رسول هللا فقالوا :اي رسول هللا ابعث إلينا
رجال أميناً فقال(( :ألبعثن إليكم رجال أميناً حق أمني)) قال :فاستشرف هلا الناس (.)8

إهنا ملنقبة عظيمة خص هبا أبو عبيدة -رضي هللا عنه -حق ألصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

أن يتطلعوا هلا (وكان تطلعهم رضي هللا عنهم إىل الوَّلية ورغبتهم فيها حرصاً منهم على أن يكون
أحدهم هو األمني املوعود يف احلديث َّل حرصاً على الوَّلية من حيث هي) (.)9
_________

((( )1الطبقات الكربى)) َّلبن سعد ((( ،)409 /3املستدرك)) للحاكم ((( ،)262 /3اَّلستيعاب
َّلبن عبد الرب على حاشية اإلصابة)) ((( ،)2 /3الرايض النضرة يف مناقب العشرة)) (،)301 /4

((اإلصابة)) (.)243 /2

((( )2املستدرك)) ((( ،)266 /3اإلصابة)) (.)243 /2
((( )3املستدرك)) ((( ،)266 /3اإلصابة)) (.)243 /2
( )4رواه البخاري ( ،)3744ومسلم (.)2419
( )5انظر(( :شرح النووي على صحيح مسلم)) ((( ،)192 - 191 /15فتح الباري)) (/7
(( ،)93عمدة القاري)) ((( ،)238 /16حتفة األحوذي)) (.)260 /10

( )6رواه البخاري (.)3745
( )7رواه مسلم (.)2419
( )8رواه مسلم (.)2420
( )9انظر ((شرح النووي على صحيح مسلم)) ((( ،)192 /15فتح الباري)) ((( ،)94 /7عمدة
القاري)) (.)239 /16

()245/7

قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل :قوله ألهل جنران هم أهل بلد قريب من اليمن وهم العاقب
وامسه عبد املسيح والسيد ومن معهما ،ذكر ابن سعد أهنم وفدوا على النيب صلى هللا عليه وسلم يف
سنة تسع ومساهم ( ... )1ووقع يف حديث أنس عند مسلم( :أن أهل اليمن قدموا على النيب صلى

هللا عليه وسلم فقالوا :ابعث معنا رجال يعلمنا السنة واإلسالم فأخذ بيد أيب عبيدة وقال(( :هذا أمني

هذه األمة)) ( )2فإن كان الراوي جتوز عن أهل جنران بقوله( :أهل اليمن) لقرب جنران من اليمن وإَّل
فهما واقعتان واألول أرجح) ا .هـ (.)3

 -ومن مناقبه العالية -رضي هللا عنه -أنه كان أحد من يصلح للخالفة ،وأحد الناس الذين كانوا

أحب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم روى اإلمام مسلم إبسناده إىل ابن أيب مليكة قال :مسعت عائشة

وسئلت :من كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مستخلفاً لو استخلفه؟ قالت :أبو بكر فقيل هلا :مث
من بعد أيب بكر؟ قالت :عمر مث قيل هلا :من بعد عمر؟ قالت :أبو عبيدة بن اْلراح مث انتهت إىل

هذا (.)4

وهذا األثر عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها تضمن منقبة عظيمة أليب عبيدة وهي اعتقادها رضي
هللا عنها أنه صاحل للخالفة وأنه أهل هلا رضي هللا عنه وأرضاه.

وروى الرتمذي وابن ماجة إبسناديهما إىل عبد هللا بن شقيق قال :قلت لعائشة :أي أصحاب النيب

صلى هللا عليه وسلم كان أحب إليه؟ قالت :أبو بكر قلت :مث من؟ قالت :مث عمر ،قلت :مث من؟
قالت مث أبو عبيدة بن اْلراح قلت :مث من؟ فسكتت (.)5

ويف هذا بيان فضيلة أليب عبيدة وهي أنه كان أحد الذين هم أحب الناس إىل رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم.

 -ومن مناقبه -رضي هللا عنه -أن الفاروق -رضي هللا عنه -كان يكره خمالفته فيما يراه وأنه كان

جليل القدر عنده .فقد روى الشيخان يف (صحيحيهما) عن ابن عباس رضي هللا عنهما (أن عمر ملا
خرج إىل الشام وأخرب أن الوابء قد وقع به فجمع أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

واستشارهم فاختلفوا فرأى عمر رأي من رأى الرجوع فرجع فقال له أبو عبيدة :أفراراً من قدر هللا؟

فقال عمر :لو غريك قاهلا اي أاب عبيدة وكان عمر يكره خالفه ،نعم نفر من قدر هللا إىل قدر هللا ..
إخل) احلديث (.)6

قال احلافظ رمحه هللا تعاىل( :وذلك دال على جاللة أيب عبيدة عند عمر) (.)7

 ومن مناقبه -رضي هللا عنه -أنه عليه الصالة والسالم قرنه يف املدح ابلشيخني.روى الرتمذي بسنده إىل أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :نعم
الرجل أبو بكر ،نعم الرجل عمر ،نعم الرجل أبو عبيدة بن اْلراح)) ( )8مث قال :هذا حديث حسن

إمنا نعرفه من حديث سهيل.
_________

( )1انظر(( :الطبقات الكربى)) َّلبن سعد (.)412 /3
( )2رواه مسلم (.)2419

((( )3فتح الباري)) (.)94 - 93 /7
( )4رواه مسلم (.)2385

( )5رواه الرتمذي ( ،)3657وابن ماجه ( .)102قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح،
وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) ،وقال الوادعي يف ((الصحيح املسند)) (:)1643

صحيح على شرط مسلم.

( )6رواه البخاري ( ،)5729ومسلم (.)2219
((( )7اإلصابة)) (.)244 /2

( )8رواه الرتمذي ( .)3795وقال :هذا حديث حسن إمنا نعرفه من حديث سهيل ،وقال ابن
عساكر يف ((اتريخ دمشق)) ( :)469 /25حمفوظ ،وقال النووي يف ((هتذيب األمساء واللغات))

( :)99 /2إسناده صحيح ،وقال ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) ( :)296 /5إسناده على شرط
مسلم ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )482 /5كما أشار إىل ذلك يف مقدمته،

وقال املناوي يف ((ختريج أحاديث املصابيح)) ( :)340 /5رجاله رجال الصحيحني إَّل سهيل بن أيب
صاحل فإن البخاري روى له مقروَنً.

()246/7

يف هذا احلديث فضيلة ظاهرة أليب عبيدة حيث قرنه عليه الصالة والسالم يف املدح والثناء عليه مع
أيب بكر الصديق وعمر الفاروق رضي هللا عنهم مجيعاً.
 ومن مناقبه العالية الرفيعة شهادة املصطفى عليه الصالة والسالم له ابْلنة ضمن مجاعة منالصحابة كما تقدم يف حديث العشرة املبشرين ابْلنة ،وهو ما رواه الرتمذي وغريه بسنده إىل عبد
الرمحن بن عوف قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أبو بكر يف اْلنة ،وعمر يف اْلنة،

وعثمان يف اْلنة ،وعلي يف اْلنة ،وطلحة يف اْلنة ،والزبري يف اْلنة ،وعبد الرمحن بن عوف يف اْلنة
وسعد بن أيب وقاص يف اْلنة ،وأبو عبيدة بن اْلراح يف اْلنة)) (.)1

 -ومن مناقبه -رضي هللا عنه -أن وفاته كانت شهادة يف سبيل هللا فقد مات يف الطاعون الذي

حصل أبرض الشام زمن الفاروق -رضي هللا عنه -وقد أخرب عليه الصالة والسالم أن من كانت
وفاته بسبب هذا الداء فإنه شهيد ،ومن مات يف سبيل هللا فهو شهيد وقد مجع هللا أليب عبيدة بني

هذين الوصفني .فقد روى اإلمام مسلم يف (صحيحه) إبسناده إىل أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا :اي رسول هللا من قتل يف سبيل
هللا فهو شهيد ،قال :إن شهداء أميت إذاً لقليل ،قالوا :فمن هم اي رسول هللا؟ قال :من قتل يف سبيل
هللا فهو شهيد ،ومن مات يف سبيل هللا فهو شهيد ،ومن مات يف الطاعون فهو شهيد ،ومن مات يف

البطن فهو شهيد)) قال ابن مقسم( :أشهد على أبيك يف هذا احلديث أنه قال :والغريق شهيد) ()2
(وهذه املواتت إمنا كانت شهادة بتفضل هللا تعاىل بسبب شدهتا وكثرة أملها) (.)3

قال النووي رمحه هللا تعاىل( :قال العلماء :املراد بشهادة هؤَّلء كلهم غري املقتول يف سبيل هللا أهنم

يكون هلم يف اآلخرة ثواب الشهداء وأما يف الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم  ...والشهداء ثالثة

أقسام :شهيد يف الدنيا واآلخرة وهو املقتول يف حرب الكفار وشهيد يف اآلخرة دون أحكام الدنيا
وهم هؤَّلء املذكورون هنا وشهيد يف الدنيا دون اآلخرة وهو من غل يف الغنيمة أو قتل مدبراً) (.)4

(وقد اتفق العلماء على أن أاب عبيدة مات يف طاعون عمواس ابلشام سنة مثاين عشرة) (.)5

وملا دفن -رضي هللا عنه -خطب الناس معاذ بن جبل خطبة بني فيها الكثري من فضائل أيب عبيدة.

وقد ذكر أبو عبد هللا احلاكم إبسناده إىل أيب سعيد املقربي قال :ملا طعن أبو عبيدة قال :اي معاذ صل

فصلى معاذ ابلناس مث مات أبو عبيدة بن اْلراح فقام معاذ يف الناس فقال :اي أيها الناس توبوا إىل هللا
من ذنوبكم توبة نصوحاً فإن عبداً هلل يلقى هللا اتئباً من ذنبه إَّل كان حقاً على هللا أن يغفر له مث قال:
إنكم أيها الناس قد فجعتم برجل وهللا ما أزعم أين رأيت من عباد هللا عبداً قط أقل غمزاً وَّل أبر

صدراً وَّل أبعد غائلة وَّل أشد حباً للعاقبة وَّل أنصح للعامة منه فرتمحوا عليه رمحه هللا مث أصحروا

للصالة عليه فوهللا َّل يلي عليكم مثله أبداً فاجتمع الناس وأخرج أبو عبيدة وتقدم معاذ فصلى عليه
حىت إذا أيت به قربه دخل قربه معاذ بن جبل وعمرو بن العاص والضحاك بن قيس فلما وضعوه يف
حلده وخرجوا فشنوا عليه الرتاب فقال معاذ بن جبل :اي أاب عبيدة ألثنني عليك وَّل أقول ابطال

أخاف أن يلحقين هبا من هللا مقت كنت وهللا ما علمت من الذاكرين هللا كثرياً ومن الذين ْيشون على

األرض هوَنً وإذا خاطبهم اْلاهلون قالوا سالماً ومن الذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني
ذلك قواماً وكنت وهللا من املخبتني املتواضعني الذين يرمحون اليتيم واملسكني ويبغضون اخلائنني

املتكربين (.)6

فهذا الثناء من معاذ -رضي هللا عنه -كله تضمن بيان فضائل أليب عبيدة بن اْلراح ذلك هو أمني

هذه األمة أبو عبيدة بن اْلراح وتلك طائفة من مناقبه اليت دلت على أنه جليل القدر رفيع املنزلة

رضي هللا عنه وأرضاه .عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا عنهم لناصر بن علي
عائض – 311 /1
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)3747وأمحد ( .)1675( )193 /1وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة
املصابيح)) ( )436 /5كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وقال أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (/3

 :)136إسناده صحيح .وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
( )2رواه مسلم (.)1915

( )3انظر(( :شرح النووي على صحيح مسلم)) (.)63 /13
( )4انظر(( :شرح النووي على صحيح مسلم)) (.)63 /13

((( )5اَّلستيعاب على حاشية اإلصابة)) ((( ،)3 /3اإلصابة)) (.)245 /2
((( )6املستدرك)) (.)295 /3

()247/7

سادسا :فضل سعيد بن زيد رضي هللا عنه
هو أبو األعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رابح ابن عبد هللا بن قرط بن رزاح

بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي كان أبوه زيد بن عمرو بن نفيل أحد احلنفاء الذين طلبوا
دين احلنيفية دين إبراهيم عليه السالم قبل أن يبعث النيب عليه الصالة والسالم ،وكان َّل يذبح
لألصنام وَّل أيكل امليتة والدم وكان يقول لقومه :اي معشر قريش وهللا َّل آكل ما ذبح لغري هللا ،وهللا

ما أحد على دين إبراهيم غريي (.)1

وأم سعيد بن زيد فاطمة بنت بعجة بن مليح اخلزاعية كانت من السابقني إىل اإلسالم وهو ابن عم

عمر بن اخلطاب وصهره كانت حتته فاطمة بنت اخلطاب أخت عمر بن اخلطاب وكانت أخته عاتكة
بنت زيد بن عمرو حتت عمر بن اخلطاب وكان سعيد بن زيد من السابقني األولني إىل اإلسالم وأحد
العشرة املبشرين ابْلنة ،أسلم قبل عمر بن اخلطاب هو وزوجته فاطمة ،وهاجرا ،وكان من سادات

الصحابة .قال عروة والزهري وموسى بن عقبة وحممد بن إسحاق والواقدي وغري واحد :مل يشهد

بدراً ألنه قد كان بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو وطلحة بن عبيد هللا بني يديه يتجسسان

أخبار قريش ،فلم يرجعا حىت فرغ من بدر فضرب هلما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسهميهما

وأجرمها ،ومل يذكره عمر يف أهل الشورى لئال حياىب بسبب قرابته من عمر فيوىل فرتكه لذلك ومل يتول
بعده وَّلية وما زال كذلك حىت مات (.)2

وقد وردت بعض األحاديث املتعددة املصرحة بفضله -رضي هللا عنه -ومنها:
 ما رواه البخاري إبسناده إىل قيس بن أيب حازم قال :مسعت سعيد بن زيد يقول للقوم يف مسجدالكوفة يقول( :وهللا لقد رأيتين وإن عمر ملوثقي على اإلسالم قبل أن يسلم عمر ولو أن أحداً أرفض

للذي صنعتم بعثمان لكان حمقوقاً أن يرفض) (.)3

ففي هذا بيان فضيلة ظاهرة لسعيد -رضي هللا عنه -وهي أنه كان ممن حظي بشرف السبق إىل

اإلسالم وأن إسالمه كان قبل إسالم الفاروق -رضي هللا عنه -إذ أنه بني أن صنع عمر هذا به كان
قبل أن يسلم.

قال أبو عبد هللا احلاكم( :أسلم سعيد بن زيد بن عمرو قبل أن يدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

دار األرقم وقبل أن يدعو فيها الناس إىل اإلسالم) (.)4
 -ومن مناقبه العالية شهادة النيب صلى هللا عليه وسلم له ابْلنة مع مجاعة من الصحابة رضوان هللا

عليهم أمجعني.

روى الرتمذي إبسناده إىل عبد الرمحن بن محيد أن سعيد بن زيد حدثه يف نفر أن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم قال(( :عشرة يف اْلنة أبو بكر يف اْلنة ،وعمر يف اْلنة وعلي وعثمان والزبري وطلحة

وعبد الرمحن بن عوف وأبو عبيدة وسعد بن أيب وقاص)) قال :فعد هؤَّلء التسعة وسكت عن
العاشر قال القوم :ننشدك هللا اي أاب األعور من العاشر؟ قال :نشدْتوين ابهلل أبو األعور يف اْلنة (.)5
_________

( )1أخرجه ابن عبد الرب يف ((اَّلستيعاب)) ،وانظر(( :اإلصابة)) ( )4 /2حاشية.

( )2انظر ترمجته يف ((الطبقات الكربى)) َّلبن سعد ((( ،)379 /3اَّلستيعاب على حاشية
اإلصابة)) ((( ،)8 - 2 /2البداية والنهاية)) ((( ،)62 /8الرايض النضرة يف مناقب العشرة)) (/4
(( ،)337اإلصابة)) (.)44 /2
( )3رواه البخاري (.)3862

((( )4املستدرك)) (.)496 /3

( )5رواه الرتمذي ( .)3748قال املباركفوري يف ((حتفة األحوذي)) ( :)255 /9له طرق ،وصححه
األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
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 ومن مناقبه -رضي هللا عنه -أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخرب أبنه من الشهداء .فقد روىالرتمذي إبسناده إىل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال(( :أشهد على التسعة أهنم يف اْلنة ولو
شهدت على العاشر مل آمث قيل :وكيف ذاك؟ قال :كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبراء قال:
اثبت حراء فإنه ليس عليك إَّل نيب أو صديق أو شهيد ،قيل :ومن هم؟ قال :رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد وعبد الرمحن بن عوف قيل :فمن

العاشر قال :أَن)) ( )1قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غري وجه عن سعيد
بن زيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم ()2
ففي هذا فضيلة عظيمة لسعيد بن زيد -رضي هللا عنه -حيث شهد له النيب صلى هللا عليه وسلم

ابلشهادة وإن مات على فراشه فهو شهيد خلرب الصادق املصدوق عليه الصالة والسالم بذلك.

وكانت وفاته -رضي هللا عنه -سنة (إحدى ومخسني وقيل سنة اثنتني ومخسني وقد غسله سعد ومحل
من العقيق على رقاب الرجال إىل املدينة) (.)3

قال الشوكاين رمحه هللا تعاىل مبيناً فضل سعيد بن زيد -رضي هللا عنه( -ويكفي سعيد بن زيد أنه

أحد العشرة املبشرين ابْلنة وأنه شهد أحداً وما بعده من املشاهد كلها وصار من مجلة أهل بدر ِبا
ضربه له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من السهم واألجر) اهـ (.)4

ذلك هو سعيد بن زيد وتلك طائفة من مناقبه وبه -رضي هللا عنه -خنتم فضل العشرة املبشرين

ابْلنة الذين قدمنا فضائلهم اليت دلت على مكانتهم وعلو منزلتهم ،فيجب على املسلم أن يعتقد

اعتقاداً جازماً أهنم من أهل اْلنة أبعياهنم كما أخرب بذلك الرسول صلى هللا عليه وسلم الذي َّل
وحى [النجم ]4 :وكلهم رضي هللا عنهم من قريش الذين سبقوا
ينطق عن اهلوى إِ ْن ُه َو إََِّّل َو ْح ٌي يُ َ
إىل اإلسالم وهاجروا إىل هللا ورسوله وتركوا دايرهم وأمواهلم بغية نصرة دين اإلسالم ورفع رايته.
عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا عنهم لناصر بن علي عائض – 317 /1

_________

( )1رواه الرتمذي ( .)3757وقال :هذا حديث حسن صحيح ،وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي
يف ((األحكام الصغرى)) (ص )904 :كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وقال األلباين يف ((صحيح
سنن الرتمذي)) :صحيح.
((( )2سنن الرتمذي)) (.)651 /5

((( )3البداية والنهاية)) ( )62 /8وانظر ((الطبقات الكربى)) َّلبن سعد (.)385 - 384 /3
((( )4در السحابة يف مناقب القرابة والصحابة)) (ص.)257 :

()249/7

املطلب األول :وجوب حمبتهم
من عقائد أهل السنة واْلماعة وجوب حمبة أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتعظيمهم
وتوقريهم وتكرْيهم واَّلحتجاج إبمجاعهم واَّلقتداء هبم ،واألخذ ِباثرهم ،وحرمة بغض أحد منهم ملا

شرفهم هللا به من صحبة رسوله صلى هللا عليه وسلم واْلهاد معه لنصرة دين اإلسالم ،وصربهم على
أذى املشركني واملنافقني ،واهلجرة عن أوطاهنم وأمواهلم وتقدمي حب هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم

على ذلك كله ،وقد دلت النصوص الكثرية على وجوب حب الصحابة رضي هللا عنهم مجيعاً ،وقد
فهم أهل السنة واْلماعة ما دلت عليه النصوص يف هذا واعتقدوا ما تضمنته مما جيب هلم من احملبة

على وجه العموم رضي هللا عنهم وأرضاهم ،ومن تلك النصوص:
ِ ِِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
َّ ِ
وَن ِاب ِْإلْيَ ِ
ان َوََّل
ين َسبَـ ُق َ
ين َجا ُؤوا من بَـ ْعده ْم يَـ ُقولُو َن َربـَّنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
( )1قوله تعاىلَ :والذ َ
ك رُؤ ٌ ِ
ِ ِ ِِ
يم [احلشر.]10 :
ين َ
وف َّرح ٌ
آمنُوا َربَّـنَا إِنَّ َ َ
َجتْ َع ْل يف قُـلُوبنَا غ اال للَّذ َ
(هذه اآلية دليل على وجوب حمبة الصحابة ألنه جعل ملن بعدهم حظاً يف الفيء ما أقاموا على حمبتهم
ومواَّلهتم واَّلستغفار هلم ،وأن من سبهم أو واحداً منهم أو اعتقد فيه شراً أنه َّل حق له يف الفيء،

روي ذلك عن مالك وغريه ،قال مالك( :من كان يبغض أحداً من أصحاب حممد صلى هللا عليه
َّ ِ
ين َجا ُؤوا ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم
وسلم أو كان يف قلبه عليهم غل فليس له حق يف يفء املسلمني ،مث قرأ َوالذ َ
اآلية) (.)1

( )2روى الرتمذي إبسناده إىل عبد هللا بن مغفل املزين قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
((هللا هللا يف أصحايب َّل تتخذوهم غرضاً بعدي فمن أحبهم فبحيب أحبهم ،ومن أبغضهم فببغضي

أبغضهم ،ومن آذاهم فقد آذاين ،ومن آذاين فقد آذى هللا ،ومن آذى هللا يوشك أن أيخذه)) (.)2
هذا احلديث تضمن احلث لكل إنسان أييت بعد الصحابة يف أن حيفظ حقهم ،واملعىنَّ :ل تنقصوا من
حقهم وَّل تسبوهم ،بل عظموهم ووقروهم ،وَّل تتخذوهم هدفاً ترموهنم بقبيح الكالم ،كما يرمى

اهلدف ابلسهم ،وبني عليه الصالة والسالم أن حبهم ما استقر يف قلب إنسان إَّل بسبب حبه للنيب
صلى هللا عليه وسلم ،أو بسبب حب النيب صلى هللا عليه وسلم إايهم وما وجد بغضهم يف قلب

إنسان إَّل بسبب ما فيه من البغض للنيب صلى هللا عليه وسلم ،ومعىن قوله صلى هللا عليه وسلم:

((يوشك أن أيخذه)) ،أي :يعاقبه يف الدنيا أو يف اآلخرة ( .)3فاحلديث دل على وجوب حب
الصحابة رضي هللا عنهم وخطورة بغضهم.
_________

( )1انظر قول مالك يف ((أحكام القرآن)) َّلبن العريب ((( ،)1778 /4زاد املسري يف علم
التفسري)) ((( ،)216 /8تفسري البغوي)) ((( ،)54 /7اْلامع ألحكام القرآن)) للقرطيب (/18
 ،)32وانظر(( :تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري (.)609 /6

( )2رواه الرتمذي ( .)3862وقال :غريب َّل نعرفه إَّل من هذا الوجه ،وضعفه األلباين يف ((ضعيف
سنن الرتمذي)).

( )3انظر(( :حتفة األحوذي)) ((( ،)365 /10الفتح الرابين للساعايت)) (.)169 /22
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قال املناوي يف قوله صلى هللا عليه وسلم(( :هللا هللا يف أصحايب)) (أي :اتقوا هللا فيهم وَّل تلمزوهم
بسوء أو اذكروا هللا فيهم ،ويف تعظيمهم وتوقريهم ،وكرره إيذاَنً ِبزيد احلث على الكف عن التعرض
هلم ِبنقص ((فمن أحبهم فبحيب أحبهم)) أي :فبسبب حبهم إايي ،أو حيب إايهم ،أي :إمنا أحبهم

حلبهم إايي ،أو حليب إايهم(( .ومن أبغضهم فببغضي)) .أي :فبسبب بغضه إايي(( ،أبغضهم)) يعين:

إمنا أبغضهم لبغضه إايي  ...وخص الوعيد هبا ملا اطلع عليه مما سيكون بعده من ظهور البدع وإيذاء
بعضهم زعماً منهم احلب لبعض آخر ،وهذا من ابهر معجزاته ،وقد كان يف حياته حريصاً على

حفظهم والشفقة عليهم .أخرج البيهقي عن ابن مسعود :خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،

فقالَّ(( :ل يبلغين أحد منكم عن أحد من أصحايب شيئاً فإين أحب أن أخرج إليكم وأَن سليم

الصدر)) ( ،)1وإن تعرض إليهم ملحد وكفر نعمة قد أنعم هللا هبا عليهم ،فجهل منه وحرمان ،وسوء
فهم ،وقلة إْيان ،إذ لو حلقهم نقص مل يبق يف الدين ساق قائمة ألهنم النقلة إلينا ،فإذا جرح النقلة

دخل من اآلايت واألحاديث اليت هبا ذهاب األَنم ،وخراب اإلسالم إذ َّل وحي بعد املصطفى صلى
هللا عليه وسلم وعدالة املبلغ شرط لصحة التبليغ) (.)2

( )3وروى اإلمام البخاري يف (صحيحه) من حديث أنس رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه
وسلم ،قال(( :آية اإلْيان حب األنصار ،وآية النفاق بغض األنصار)) (.)3

ومعىن قوله صلى هللا عليه وسلم هذا( :أن عالمات كمال إْيان اإلنسان ،أو نفس إْيانه حب مؤمين
األوس واخلزرج حلسن وفائهم ِبا عاهدوا هللا عليه من إيواء نبيه صلى هللا عليه وسلم ونصره على

أعدائه زمن الضعف والعسرة وحسن جواره ورسوخ صداقتهم وخلوص مودهتم وَّل يلزم منه ترجيحهم

على املهاجرين الذين فارقوا أوطاهنم وأهليهم وحرموا أمواهلم حباً له وروماً لرضاه ( ...وآية النفاق)

ابملعىن اخلاص (بغض األنصار) ،صرح به مع فهمه مما قبله َّلقتضاء املقام التأكيد ،ومل يقابل اإلْيان

ابلكفر الذي هو ضده ،ألن الكالم فيمن ظاهره اإلْيان ،وابطنه الكفر فميزه عن ذوي اإلْيان

احلقيقي ،فلم يقل آية الكفر لكونه غري كافر ظاهراً ،وخص األنصار هبذه املنقبة العظمى ،ملا امتازوا
به من الفضائل ،فكان اختصاصهم هبا مظنة احلسد املوجب للبغض ،فوجب التحذير من بغضهم

والرتغيب يف حبهم ،وأبرز ذلك يف هذين الرتكيبني املفيدين للحصر ألن املبتدأ واخلرب فيهما معرفتان،
فجعل ذلك آية اإلْيان والنفاق على منهج القصر اَّلدعائي ،حىت كأنهَّ :ل عالمة لإلْيان إَّل حبهم،

وليس حبهم إَّل عالمته ،وَّل عالمة للنفاق إَّل بغضهم ،وليس بغضهم إَّل عالمته ،تنويهاً بعظيم

فضلهم ،وتنبيهاً على كرمي فعلهم ،وإن كان من شاركهم يف املعىن مشاركاً هلم يف الفضل كل بقسطه)

(.)4

( )4وروى مسلم إبسناده إىل عدي بن اثبت ،قال :مسعت الرباء حيدث عن النيب صلى هللا عليه
وسلم أنه قال يف األنصارَّ(( :ل حيبهم إَّل مؤمن وَّل يبغضهم إَّل منافق ،من أحبهم أحبه هللا ،ومن

أبغضهم أبغضه هللا)).

قال شعبة( :قلت لعدي :مسعته من الرباء؟ قال :إايي حدث) (.)5
( )5وروى أيضاً :إبسناده إىل أيب هريرة رضي هللا عنه ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل
يبغض األنصار رجل يؤمن ابهلل واليوم اآلخر)) (.)6

_________

( )1رواه البيهقي ( .)16452( )166 /8وقال الذهيب يف ((املهذب)) ( :)3273 /6انفرد
الكدْيي بقوله فأاته مال إىل آخر احلديث ،والكدْيي َّل شيء.
((( )2فيض القدير)) للمناوي (.)98 /2

( )3رواه البخاري ( .)17من حديث أنس رضي هللا عنه.
((( )4فيض القدير)) للمناوي (.)62 /1
( )5رواه مسلم (.)75
( )6رواه مسلم (.)76
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( )6وروى اإلمام أمحد إبسناده إىل أيب هريرة رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم(( :من أحب األنصار أحبه هللا ،ومن أبغض األنصار أبغضه هللا)) (.)1
( )7وروى احلافظ الطرباين عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :من أحب
األنصار فبحيب أحبهم ،ومن أبغض األنصار فببغضي أبغضهم)) (.)2

( )8وروى اإلمام أمحد إبسناده إىل الرباء بن عازب ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل

حيب األنصار إَّل مؤمن ،وَّل يبغضهم إَّل منافق من أحبهم أحبه هللا ،ومن أبغضهم أبغضه هللا)) (.)3
( )9وروى اإلمام أمحد إبسناده إىل سعد بن عبادة ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن
هذا احلي من األنصار حمنة حبهم إْيان وبغضهم نفاق)) (.)4

( )10وروى أيضاً :إبسناده إىل احلارث بن زايد الساعدي ((أنه أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يوم اخلندق وهو يبايع الناس على اهلجرة فقال :اي رسول هللا ابيع هذا ،قال :ومن هذا ،قال :ابن

عمي حوط بن يزيد أو يزيد بن حوط ،قال :فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :ل أابيعك إن

الناس يهاجرون إليكم وَّل هتاجرون إليهم ،والذي نفس حممد صلى هللا عليه وسلم بيده َّل حيب رجل
األنصار حىت يلقى هللا تبارك وتعاىل إَّل لقي هللا – تبارك وتعاىل – وهو حيبه ،وَّل يبغض رجل األنصار

حىت يلقى هللا – تبارك وتعاىل – إَّل لقي هللا – تبارك وتعاىل – وهو يبغضه)) (.)5

( )11وروى اإلمام مسلم إبسناده إىل علي رضي هللا عنه أنه قال(( :والذي فلق احلبة وبرأ النسمة
إنه لعهد النيب األمي صلى هللا عليه وسلم إيل أن َّل حيبين إَّل مؤمن وَّل يبغضين إَّل منافق)) (.)6

فهذه األحاديث كلها دلت على وجوب حب أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مجيعاً
مهاجرين وأنصار ،وَّل يقال إن ظاهر لفظها يف األنصار فال يدخل فيها املهاجرون ،بل الصحيح أنه

يدخل فيها كل فرد من أفراد الصحابة لتحقق مشرتك اإلكرام ،ملا هلم من حسن الغناء يف الدين رضي

هللا عنهم أمجعني.

كما اشتملت على ذكر اْلزاء الذي ينتظر من يكن هلم احملبة يف قلبه ومن يكن هلم البغض ،فمن

أحبهم فاز حبب هللا له ،ومن أبغضهم أبغضه هللا ،وشتان بني اْلزائني ،كما دلت على أن القلب الذي
امتأل ببغضهم إمنا هو قلب ينضح ابلنفاق ،خذل صاحبه بعدم اإلْيان والعياذ ابهلل.

_________
( )1رواه أمحد ( .)10515( )501 /2قال العراقي يف ((حمجة القرب)) ( :)254حسن صحيح,

وقال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) ( :)991إسناده صحيح على شرط الشيخني.

( )2رواه الطرباين ( .)16459( )341 /19وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)42 /10رجاله
رجال الصحيح غري أمحد بن حامت وهو ثقة.

( )3رواه أمحد ( .)18523( )283 /4قال األلباين يف ((صحيح اْلامع)) ( :)7629صحيح،
وقال شعيب األرَنؤوط يف حتقيقه للمسند :إسناده صحيح على شرط الشيخني.
( )4رواه أمحد ( .)22515( )285 /5قال العراقي يف ((حمجة القرب)) (ص :)246 :رجاله

ثقات ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)31 /10يف رجال أمحد راو مل يسم ورجال الطرباين

والبزار وبقية رجال أمحد ثقات ،وقال الشوكاين يف ((در السحابة)) (ص :)40 :إسناده رجاله رجال

الصحيح.

( )5رواه أمحد ( .)15579( )429 /3قال العراقي يف ((حمجة القرب)) (ص :)251 :صحيح،
وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)41 /10رواه أمحد والطرباين أبسانيد ،ورجال بعضها رجال

الصحيح غري حممد بن عمرو وهو حسن احلديث.
( )6رواه مسلم (.)78
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قال اإلمام النووي رمحه هللا تعاىل مبيناً املراد يف قوله صلى هللا عليه وسلم(( :آية املنافق بغض

األنصار ،وآية املؤمن حب األنصار)) ( ،)1ويف الرواية األخرىَّ(( :ل حيبهم إَّل مؤمن ،وَّل يبغضهم
إَّل منافق ،ومن أحبهم أحبه هللا ،ومن أبغضهم أبغضه هللا)) ( ،)2ويف األخرىَّ(( :ل يبغض األنصار
رجل يؤمن ابهلل واليوم اآلخر)) ( ،)3ويف حديث علي رضي هللا عنه( :والذي فلق احلبة وبرأ النسمة

إنه لعهد النيب صلى هللا عليه وسلم إيل أن َّل حيبين إَّل مؤمن ،وَّل يبغضين إَّل منافق) (.)4

(اآلية :هي العالمة ،ومعىن هذه األحاديث أن من عرف مرتبة األنصار وما كان منهم يف نصرة دين

اإلسالم والسعي يف إظهاره وإيواء املسلمني وقيامهم يف مهمات دين اإلسالم حق القيام ،وحبهم النيب
صلى هللا عليه وسلم ،وحبه إايهم ،وبذهلم أمواهلم وأنفسهم بني يديه ،وقتاهلم ومعاداهتم سائر الناس
إيثاراً لإلسالم ،وعرف من علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قربه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وحب النيب صلى هللا عليه وسلم له ،وما كان منه يف نصرة اإلسالم ،وسوابقه فيه ،مث أحب األنصار

وعلياً هلذا كان ذلك من دَّلئل صحة إْيانه ،وصدقه يف إسالمه لسروره بظهور اإلسالم والقيام ِبا

يرضي هللا – سبحانه وتعاىل – ورسوله صلى هللا عليه وسلم ،ومن أبغضهم كان بضد ذلك ،واستدل
به على نفاقه وفساد سريرته وهللا أعلم) (.)5

وقال الذهيب رمحه هللا تعاىل مبيناً العلة من جعله صلى هللا عليه وسلم حب األنصار عالمة اإلْيان

وبغضهم عالمة النفاق حيث قال( :وما ذاك إَّل لسابقتهم وجماهدهتم أعداء هللا بني يدي رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،وكذلك حب علي رضي هللا عنه من اإلْيان وبغضه من النفاق ،وإمنا يعرف

فضائل الصحابة رضي هللا عنهم من تدبر أحواهلم وسريهم وآاثرهم يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وبعد موته من املسابقة إىل اإلْيان ،واجملاهدة للكفار ونشر الدين وإظهار شعائر اإلسالم

وإعالء كلمة هللا ورسوله وتعليم فرائضه وسننه ولوَّلهم ما وصل إلينا من الدين أصل وَّل فرع وَّل

علمنا من الفرائض والسنن سنة وَّل فرضاً ،وَّل علمنا من األحاديث واألخبار شيئاً) (.)6

وقال العيين رمحه هللا تعاىل شارحاً لقوله صلى هللا عليه وسلم(( :آية اإلْيان حب األنصار ،وآية

النفاق بغض األنصار)) (( :)7املقصود من احلديث احلث على حب األنصار وبيان فضلهم ،ملا كان
منهم من إعزاز الدين وبذل األموال واألنفس واإليثار على أنفسهم واإليواء والنصر وغري ذلك،
قالوا :وهذا جار يف أعيان الصحابة كاخللفاء وبقية العشرة واملهاجرين بل يف كل الصحابة إذ كل

واحد منهم له سابقة وسالفة وغناء يف الدين وأثر حسن فيه ،فحبهم لذلك املعىن حمض اإلْيان

وبغضهم حمض النفاق ويدل عليه ما روي مرفوعاً يف فضل أصحابه كلهم(( :من أحبهم فبحيب أحبهم
ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم)) (.)8
_________
( )1رواه البخاري ( ،)17ومسلم ( .)74من حديث أنس رضي هللا عنه.
( )2رواه مسلم ( .)75من حديث الرباء رضي هللا عنه.

( )3رواه مسلم ( .)76من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )4رواه مسلم (.)78

((( )5شرح النووي على صحيح مسلم)) (.)64 - 63 /2
( )6كتاب ((الكبائر))( ،ص.)235 - 234 :

( )7رواه البخاري ( .)17من حديث أنس رضي هللا عنه.
( )8رواه الرتمذي ( ،)3862وأمحد ( ،)16849( )87 /4وابن حبان (.)7256( )244 /16
قال الرتمذي :غريب َّل نعرفه إَّل من هذا الوجه ،وضعفه األلباين يف ((ضعيف سنن الرتمذي)).
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وقال القرطيب( :وأما من أبغض والعياذ ابهلل أحداً منهم من غري تلك اْلهة ألمر طارئ من حدث

وقع ملخالفة غرض أو لضرر وحنوه مل يصر بذلك منافقاً وَّل كافراً ،فقد وقع بينهم حروب وخمالفات،
ومع ذلك مل حيكم بعضهم على بعض ابلنفاق ،وإمنا كان حاهلم يف ذلك حال اجملتهدين يف األحكام،
فإما أن يقال كلهم مصيب ،أو املصيب واحد واملخطئ معذور ،مع أنه خماطب ِبا يراه ويظنه ،فمن
وقع له يف أحد منهم والعياذ ابهلل لشيء من ذلك ،فهو عاص جيب عليه التوبة ،وجماهدة نفسه بذكر

سوابقهم ،وفضائلهم ،وما هلم على كل من بعدهم من احلقوق إذا مل يصل أحد من بعدهم لشيء من
َّ ِ
ين َجا ُؤوا ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم اآلية اهـ) (.)1
الدين والدنيا إَّل هبم وبسببهم قال هللا تعاىلَ :والذ َ
وقد وفق هللا الفرقة الناجية أهل السنة واْلماعة َّلعتقاد ما دلت عليه النصوص املتقدم ذكرها من
أن حب الصحابة واجب على كل مسلم( ،فقد سئل احلسن البصري رمحه هللا تعاىل :حب أيب بكر
وعمر رضي هللا عنهما سنة؟ قالَّ :ل ،فريضة) (.)2

وقال الطحاوي رمحه هللا تعاىل مبيناً ما جيب على املسلم اعتقاده يف حمبة أصحاب رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم( :وحنب أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وَّل نفرط يف حب أحد منهم وَّل نتربأ
من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغري اخلري يذكرهم ،وَّل نذكرهم إَّل خبري ،وحبهم دين وإْيان

وإحسان ،وبغضهم كفر ونفاق وطغيان) (.)3

وقال أبو عبد هللا بن بطة يف صدد عرضه لعقيدة أهل السنة( :وحنب مجيع أصحاب رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم على مراتبهم ومنازهلم أوَّلً فأوَّلً :من أهل بدر واحلديبية وبيعة الرضوان وأحد فهؤَّلء
أهل الفضائل الشريفة واملنازل املنيفة الذين سبقت هلم السوابق رمحهم هللا أمجعني) (.)4

فعلى املسلم أن يسلك يف حب الصحابة مسلك أهل احلق من أهل السنة واْلماعة حبيث حيبهم
مجيعاً ،وَّل يفرط يف حب أحد منهم وأن يتربأ من طريقة الشيعة الرافضة الذين يتدينون ببغضهم

وسبهم ،ومن طريقة النواصب واخلوارج الذين ابتلوا إبيذاء أهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،

وليعلم كل مسلم أن أهل السنة واْلماعة يتربؤون من طريقة هذه الفرق فيهم.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل( :ويتربؤون من طريقة الروافض والشيعة الذين يبغضون

الصحابة ويسبوهنم ،وطريقة النواصب واخلوارج الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل) (.)5

(فمن أراد السالمة لدينه وأن يسلم له إْيانه فليحبهم مجيعاً ،وأن حيتم ذلك على نفسه ،وعلى كل
أبناء جنسه ألن ذلك واجب على مجيع األمة واتفق على ذلك األئمة ،فال يزوغ عن حبهم إَّل

هالك ،وَّل يزوغ عن وجوب ذلك إَّل آفك) ( .)6عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة الكرام

رضي هللا عنهم – لناصر بن علي عائض –757 /2
_________

( )1انظر(( :عمدة القاري)) (.)406 /1

( )2رواه خيثمة بن سليمان يف كتاب ((الرقائق واحلكاايت)) (ص.)171 :
((( )3شرح الطحاوية)) (ص.)467 :
((( )4الشرح واإلابنة على أصول السنة والداينة)) (ص.)271 :

((( )5العقيدة الواسطية مع شرحها)) ،حملمد خليل هراس( ،ص ،)173 :وانظر(( :قطف الثمر يف
عقيدة أهل األثر)) (ص.)103 :
( )6انظر(( :لوامع األنوار البهية)) ،للسفاريين (.)354 /2
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أوَّلً :معىن العدالة يف اللغة

جاء يف (الصحاح) للجوهري( :العدل خالف اْلور ،يقال :عدل عليه يف القضية فهو عادل ،وبسط
الوايل عدله ِ
ومعدلته ومع َدلَتَه ،وفالن من أهل املعدلة ،أي :من أهل العدل ،ورجل عدل ،أي :رضا
ومقنع يف الشهادة ،وهو يف األصل مصدر ،وقوم عدل وعدول أيضاً :وهو مجع عدل وقد عدل
الرجل ابلضم عدالة  ...إىل أن قال :وتعديل الشيء :تقوْيه ،يقال :عدلته فاعتدل ،أي :قومته

فاستقام) (.)1

وجاء يف (لسان العرب)( :رجل عدل بني العدل والعدالة :وصف ابملصدر معناه ذو عدل ،قال يف
موضعنيَ :وأَ ْش ِه ُدوا ذَ َو ْي َع ْد ٍل ِمن ُك ْم [الطالق ،]2 :ويقال :رجل عدل ورجالن عدل ،ورجال عدل،
وامرأة عدل ،ونسوة عدل ،كل ذلك على معىن رجال ذوو عدل ،ونسوة ذوات عدل ،فهو َّل يثىن

وَّل جيمع وَّل يؤنث ،فإن رأيته جمموعاً ،أو مثىن أو مؤنثاً ،فعلى أنه قد أجري جمرى الوصف الذي
ليس ِبصدر) ( )2اهـ.

وجاء يف (املصباح املنري)( :وعدلت الشاهد نسبته إىل العدالة ووصفته هبا و (عدل) هو ابلضم،
(عدالة) و (عدولة) فهو (عدل) أي :مرضي يقنع به ويطلق (العدل) على الواحد وغريه بلفظ واحد،

وجاز أن يطابق يف التثنية واْلمع فيجمع على عدول ،قال ابن األنباري :وأنشدَن أبو العباس:
وتعاقد العقد الوثيق وأشهدا  ...من كل قوم مسلمني عدوَّلً

ورِبا طابق يف التأنيث ،وقيل :امرأة عدلة) (.)3

ِ
واملعدلة
والع ُدولة
وجاء يف (القاموس)( :العدل ضد اْلور ،وما قام يف النفوس أنه مستقيم كالعدالة َ

واملع َدلة) ( )4اهـ.

فمن هذه التعاريف اللغوية تبني أن معىن العدالة يف اللغة :اَّلستقامة ،وأن العدل هو الذي مل تظهر

منه ريبة ( ،)5وهو الذي يرضى الناس عنه ،ويقبلون شهادته ويقنعون هبا (.)6
_________

((( ،)1761 - 1760 /5( )1خمتار الصحاح)) (ص.)416 - 415 :
((( )2لسان العرب)) (.)430 /11
((( )3املصباح املنري)) (.)397 /2
((( )4القاموس احمليط)) (.)13 /4

( )5انظر(( :لسان العرب)) ((( ،)431 /11اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف)) (/11
.)282
( )6انظر(( :املصباح)) (.)397 /2
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اثنياً :تعريف العدالة يف اَّلصطالح

أما تعريف العدالة يف اَّلصطالح فقد تنوعت فيها عبارات العلماء من حمدثني وأصوليني وفقهاء:

( )1روى اخلطيب البغدادي إبسناده إىل القاضي أيب بكر حممد بن الطيب أنه قال( :العدالة املطلوبة
يف صفة الشاهد واملخرب هي العدالة الراجعة إىل استقامة دينه ،وسالمة مذهبه ،وسالمته من الفسق،
وما جيري جمراه مما اتفق على أنه مبطل العدالة من أفعال اْلوارح والقلوب املنهي عنها) (.)1

( )2وعرفها اخلطيب البغدادي بقوله( :العدل هو من عرف أبداء فرائضه ولزوم ما أمر به وتوقي ما
هني عنه ،وجتنب الفواحش املسقطة وحتري احلق والواجب يف أفعاله ومعاملته والتوقي يف لفظه مما
يثلم الدين واملروءة فمن كانت هذه حاله فهو املوصوف أبنه عدل يف دينه ومعروف ابلصدق يف
حديثه وليس يكفيه يف ذلك اجتناب كبائر الذنوب اليت يسمى فاعلها فاسقاً حىت يكون مع ذلك
متوقياً ملا يقول كثري من الناس أنه َّل يعلم أنه كبري) (.)2

( )3وعرفها الغزايل بقوله( :والعدالة :عبارة عن استقامة السرية والدين ويرجع حاصلها إىل هيئة

راسخة يف النفس حتمل على مالزمة التقوى واملروءة مجيعاً حىت حتصل ثقة النفوس بصدقه فال ثقة

بقول من َّل خياف هللا تعاىل خوفاً وازعاً عن الكذب ،مث َّل خالف يف أنه َّل يشرتط العصمة من مجيع
املعاصي وَّل يكفي أيضاً :اجتناب الكبائر بل من الصغائر ما يرد به كسرقة بصلة وتطفيف يف حبة

قصداً ،وابْلملة كل ما يدل على ركاكة دينه إىل حد يستجرئ على الكذب ابألغراض الدنيوية كيف
وقد شرط يف العدالة التوقي عن بعض املباحات القادحة يف املروءة حنو األكل يف الطريق والبول يف

الشارع وصحبة األراذل وإفراط املزح وضابط ذلك فيما جاوز حمل اإلمجاع أن يرد إىل اجتهاد احلاكم

فما دل عنده على جرأته على الكذب رد الشهادة به وما َّل ،فال) (.)3

( )4وعرفها ابن احلاجب :بقوله( :العدالة :هي حمافظة دينية حتمل على مالزمة التقوى واملروءة ليس
معها بدعة ،وتتحقق ابجتناب الكبائر وترك اإلصرار على الصغائر وبعض املباح كاللعب ابحلمام

واَّلجتماع مع األراذل واحلرف الدنية مما َّل يليق به وَّل ضرورة) (.)4

( )5وعرفها احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل بقوله( :املراد ابلعدل من له ملكة حتمله على مالزمة
التقوى واملروءة ،واملراد ابلتقوى :اجتناب األعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة) (.)5
( )6وعرفها أيضاً بتعريف آخر فقال( :والعدل والرضا عند اْلمهور من يكون مسلماً مكلفاً حراً غري
مرتكب كبرية وَّل مصر على صغرية .زاد الشافعي :وأن يكون ذا مروءة) (.)6

واشرتاط احلرية فيه نظر.

( )7وذكر عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي عدة تعريفات للعدالة يف كتابه
(اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف) حيث قال( :العدالة :هي استواء أحواله يف دينه واعتدال
أقواله وأفعاله ،وقيل :العدل من مل تظهر منه ريبة) (.)7

وذكر أبو حممد اْلوزي يف العدالة( :اجتناب الريبة وانتفاء التهمة) .زاد يف (الرعاية)( :وفعل ما
يستحب وترك ما يكره) ( )8اهـ.
_________

((( )1الكفاية)) (ص.)102 :
((( )2الكفاية)) (ص.)103 :

((( )3املستصفي)) للغزال (.)157 /1
((( )4خمتصر منتهى األصول مع شرح القاضي عضد امللة والدين)) (.)63 /2

((( )5نزهة النظر شرح خنبة الفكر)) (ص ،)29 :وانظر(( :شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول
يف األصول)) للقرايف (ص.)361 :
((( )6فتح الباري)) ( ،)252 - 251 /5وانظر(( :تيسري التحرير)) (.)44 /3

((( )7اإلنصاف)) (.)43 /12
( )8انظر(( :الفروع)) ((( ،)354 /11اإلنصاف)) (.)23 /12
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( )8وقال السيوطي يف تعريف العدالة( :حدها األصحاب :أبهنا ملكة أي :هيئة راسخة يف النفس
ْتنع من اقرتاف كبرية أو صغرية دالة على اخلسة أو مباح خيل ابملروءة وهذه أحسن عبارة يف حدها
وأضعفها قول من قال :اجتناب الكبائر واإلصرار على الصغائر ألن جمرد اَّلجتناب من غري أن
تكون عنده ملكة وقوة تردعه عن الوقوع فيما يهواه غري كاف يف صدق العدالة ،وألن التعبري

ابلكبائر بلفظ اْلمع يوهم أن ارتكاب الكبرية الواحدة َّل يضر وليس كذلك ،وألن اإلصرار على

الصغائر من مجلة الكبائر فذكره يف احلد تكرار) (.)1

هذه تعريفات أهل العلم للعدالة يف اَّلصطالح ،وهي وإن تنوعت عباراهتا إَّل أهنا ترجع إىل معىن

واحد وهو أن العدالة ملكة يف النفس حتمل صاحبها على مالزمة التقوى واملروءة وَّل تتحقق

لإلنسان إَّل بفعل املأمور وترك املنهي وأن يبعد عما خيل ابملروءة ،وأيضاًَّ :ل تتحقق إَّل ابإلسالم،
والبلوغ ،والعقل ،والسالمة من الفسق.

واملراد ابلفسق :ارتكاب كبرية من كبائر الذنوب واإلصرار على صغرية من الصغائر ألن اإلصرار على

فعل الصغائر يصريها من الكبائر.

واملروءة اليت يعرب عنها أهل العلم :هي اآلداب النفسية اليت حتمل صاحبها على الوقوف عند مكارم
األخالق ،وحماسن العادات وما خيل ابملروءة يعود إىل سببني:
األول :ارتكاب الصغائر من الذنوب اليت تدل على اخلسة كسرقة شيء حقري كبصلة أو تطفيف يف

حبة قصداً.
الثاين :فعل بعض األشياء املباحة اليت ينتج عنها ذهاب كرامة اإلنسان أو هيبته وتورث اَّلحتقار،

وذلك مثل كثرة املزاح املذموم.

ومل تتحقق العدالة يف أحد حتققها يف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فجميعهم رضي هللا
عنهم عدول حتققت فيهم صفة العدالة ومن صدر منه ما يدل على خالف ذلك كالوقوع يف معصية

فسرعان ما حيصل منه التوجه إىل هللا تعاىل ابلتوبة النصوح املاحية اليت حتقق رجوعه وتغسل حوبته

فرضي هللا عنهم أمجعني .عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا عنهم – لناصر بن

علي عائض –795 /2
_________

((( )1األشباه والنظائر)) (ص.)385 - 384 :
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ْتهيد
يعتقد أهل السنة واْلماعة أن للصحبة شرفاً عظيماًْ ،ينح صاحبها ميزة خاصة ،بل يرون أن فضيلة
الصحبة َّل يعدهلا عمل ،ملشاهدة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،هذا ملن رآه ،أما من اتفق له

الذب عنه ،والسبق إليه ابهلجرة ،أو النصرة ،أو ضبط الشرع املتلقى عنه وتبليغه ملن بعده ،فإنه َّل

يعدله أحد ممن أييت بعده ،ألنه ما من خصلة إَّل والذي سبق هبا له مثل أجر من عمل هبا من بعده،
فظهر بذلك فضلهم (.)1

قال ابن عمر رضي هللا عنه وهو يتحدث عن فضائل الصحابة( :فلمقام أحدهم ساعة خري من عمل

أحدكم أربعني سنة) (.)2
وعن اإلمام أمحد أنه قال( :فأدَنهم صحبة هو أفضل من القرن الذين مل يروه ولو لقوا هللا جبميع

األعمال) (.)3

وقال اإلمام النووي( :وفضيلة الصحبة ،ولو حلظةَّ ،ل يوازيها عمل ،وَّل تنال درجتها بشيء،

والفضائل َّل تؤخذ ابلقياس ،ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء) (.)4
فمذهب أهل السنة واْلماعة أن هللا تعاىل حني :أَرسل رسولَهُ ِاب ْهل َدى و ِدي ِن ا ْحل ِق لِيظْ ِهرهُ َعلَى ِ
الدي ِن
َْ َ َُ
ُ َ
َ ُ َ
ُكلِ ِه [الصف ]9 :اختار لصحبته وتلقي الشريعة عنه قوماً هم أفضل هذه األمة اليت هي خري األمم،
فشرفهم بصحبة نبيه صلى هللا عليه وسلم ،وخصهم يف احلياة الدنيا بشرف رؤيته والنظر إليه ،ومساع

حديثه ،وقد بلغوا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما بعثه هللا به من النور واهلدى على أكمل

الوجوه وأْتها ،فكان هلم األجر العظيم لصحبتهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،واْلهاد معه يف
سبيل هللا ،وأعماهلم اْلليلة يف نشر اإلسالم ،وهلم مثل أجور من بعدهم ألهنم الواسطة بينهم وبني
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ومن دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه َّل ينقص

ذلك من أجورهم شيئاً.
ومعتقدهم يف الصحابة (وسط بني طريف اإلفراط والتفريط ،وسط بني املفرطني الغالني الذين يرفعون

من يعظمون منهم إىل ما َّل يليق إَّل ابهلل أو برسله ،وبني املفرطني اْلافني الذين ينتقصوهنم ويسبوهنم،

فهم وسط بني الغالة واْلفاة ،حيبوهنم مجيعاً وينزلوهنم منازهلم اليت يستحقوهنا ابلعدل واإلنصاف ،فال
يرفعوهنم إىل ما َّل يستحقون وَّل يقصرون هبم عما يليق هبم ،فألسنتهم رطبة بذكرهم اْلميل الالئق

هبم وقلوهبم عامرة حببهم ،وما صح فيما جرى بينهم من خالف فهم فيه جمتهدون ،إما مصيبون وهلم
أجر اَّلجتهاد ،وأجر اإلصابة ،وإما خمطئون وهلم أجر اَّلجتهاد وخطؤهم مغفور ،وليسوا ِبعصومني،
بل هم بشر يصيبون وخيطئون ،ولكن ما أكثر صواهبم ابلنسبة لصواب غريهم ،وما أقل خطأهم ،إذا

نسب إىل خطأ غريهم ،وهلم من هللا املغفرة والرضوان) (.)5

وألمهية هذه املسألة فإن أهل السنة واْلماعة يذكرون معتقدهم يف الصحابة يف كتب العقيدة ،وكأهنم

جيعلون منها عالمة فارقة بينهم وبني غريهم.
_________

( )1ينظر(( :فتح الباري)) َّلبن حجر (.)7 /8
( )2رواه ابن ماجه ( ،)133وأمحد بن حنبل يف ((فضائل الصحابة)) ( ،)57 /1وابن أيب شيبة
( ،)178 /12وابن أيب عاصم يف ((السنة)) ( )839( )23 /3كلهم بلفظ(( :خري من عمل أحدكم
عمره)) .قال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( :)24 /1هذا إسناد صحيح رجاله ثقات .واحلديث
حسنه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

((( )3شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (.)160 /1
((( )4شرح النووي على صحيح مسلم)) (.)93 /16
((( )5عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة)) – حماضرة للشيخ عبد احملسن العباد نشرت يف جملة
اْلامعة اإلسالمية (ص ،)33 - 32 :شوال 1391هـ العدد الثاين.
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أما كتب مصطلح احلديث واألصول ،فقد تكفلت بذكر عدالتهم وأدلة العلماء عليها ،يف حني
ذكرت كتب السنة مجلة كبرية من األحاديث اليت ثبتت يف فضلهم والثناء عليهم ،ونوهت كتب
التفسري بفضلهم عند تفسري اآلايت اليت ختص الصحابة.

لذلك فإن أهل السنة واْلماعة يرون أن شرف الصحبة يضيف على صاحبه إطالق مفهوم العدالة
عليه ،وهذا قول كل من يعتد به منهم ،فإهنم يقولون بتعديل مجيع أصحاب النيب صلى هللا عليه

وسلم من أسلم منهم قبل الفتح ،ومن أسلم بعده ،ومن َّلبس الفنت أو مل يالبس.

قال ابن الصالح( :األمة جممعة على تعديل مجيع الصحابة ،وَّل يعتد خبالف من خالفهم) (.)1

وقال الشيخ تقي الدين( :الذي عليه سلف األمة ومجهور اخللف أن الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني

عدول بتعديل هللا تعاىل هلم) (.)2

وحكى ابن عبد الرب يف (اَّلستيعاب) إمجاع أهل السنة واْلماعة على تعديل الصحابة ( ،)3وحكاه
إمام احلرمني أيضا على ما ذكره الشوكاين يف (إرشاد الفحول) (.)4

وقال شارح مسلم الثبوت( :إن عدالة الصحابة مقطوعة وَّل سيما أصحاب بدر ،وبيعة الرضوان،

كيف َّل وقد أثىن عليهم هللا تعاىل يف مواضع عديد من كتابه ،وبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

فضائلهم غري مرة) (.)5

وقال احلافظ الذهيب( :فأما الصحابة رضي هللا عنهم فبساطهم مطوي وإن جرى ما جرى – إىل أن

قال – إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل وبه ندين هللا تعاىل) (.)6

وذكر ابن كثري أن (الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة واْلماعة) (.)7
وبناء على ذلك ،يرى أهل السنة واْلماعة أن جهالة الصحايب َّل تضر ،فإذا قال التابعي عن رجل

ممن صحب النيب صلى هللا عليه وسلم مل يؤثر ذلك يف املروي ،ألن اْلهالة يف الصحابة َّل تضر.

قال اخلطيب( :كل حديث اتصل إسناده بني من رواه وبني النيب صلى هللا عليه وسلم مل يلزم العمل
به إَّل بعد ثبوت عدالة رجاله ،وجيب النظر يف أحواهلم ،سوى الصحايب الذي رفعه إىل رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم ،ألن عدالة الصحابة اثبتة معلومة بتعديل هللا هلم ،وإخباره عن طهارهتم،
واختياره هلم يف نص القرآن الكرمي) (.)8

ويعتقد أهل السنة واْلماعة أن الصحابة رضي هللا عنهم اكتسبوا هذا التعديل بتعديل هللا تعاىل هلم

وثنائه عليهم ،وثناء رسوله صلى هللا عليه وسلم وأن احلال اليت كانوا عليها شاهدة على ذلك .عدالة
الصحابة رضي هللا عنهم عند املسلمني حملمد حممود لطيف الفهداوي – ص54 :
_________
((( )1املقدمة)) (ص.)147 - 146 :

((( )2املسودة)) آل تيمية (ص.)292 :
((( )3اإلستيعاب)) َّلبن عبد الرب (.)9 /1

((( )4إرشاد الفحول)) للشوكاين (ص.)69 :
((( )5شرح مسلم الثبوت)) (.)401 /2
((( )6الرواة الثقاة املتكلم فيهم ِبا َّل يوجب ردهم)) للذهيب (ص.)4 :

((( )7إختصار علوم احلديث)) َّلبن كثري (ص.)220 :

((( )8الكفاية)) للخطيب (ص ،)93 :وينظر(( :قواعد التحديث)) للقامسي (ص(( ،)199 :تيسري
مصطلح احلديث)) للدكتور الطحان (ص.)74 :

()259/7

أوَّل :أدلة أهل السنة واْلماعة على عدالة الصحابة من القرآن الكرمي
من املسلم به لدى املسلمني أن هللا سبحانه وتعاىل أرسل رسوله ونبيه حممداً صلى هللا عليه وسلم

وجعله خامت األنبياء ،ومن مث فقد أنزل عليه القرآن الكرمي الذي يعد أساساً لدينه ،ومصدراً لتعاليمه

ودعوته ،ووسيلة دائمة لربط اخللق خبالقهم وتوثيق عالقته هبم ،وسبباً قوايً لتحقيق الرابنية الصادقة يف

أتباعه.

وقد تكفل هللا سبحانه وتعاىل حبفظ هذا الكتاب :إِ ََّن َْحنن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن [احلجر،]9 :
ُ

وصانه من كل حتريف أو تغيري؛ بل توىل هللا تبارك وتعاىل نشره وإذاعته يف العامل ،وجعله ميسراً جديراً
سرََن الْ ُقرآ َن لِ ِ
لذ ْك ِر فَـ َه ْل ِمن م َّدكِ ٍر [القمر ،]17 :وهيأ هللا سبحانه وتعاىل اْلو
ابلفهمَ :ولََق ْد يَ َّ ْ ْ
املناسب والفرص املواتية لقراءته وكثرة تالوته وحفظه واستظهاره واستحضاره وبذلك كان بعيداً كل
البعد عن كل تصرف بشري من حذف ،أو زايدة ،أو حتريف ،أو تبديل.

وإذا كانت هذه املسألة من املسلمات عندَن فإنه مثة مسلمة أخرى َّل تقبل اْلدل وهي :أن القرآن

الكرمي الذي أنزل على سيدَن حممد صلى هللا عليه وسلم إمنا نزل ليخاطب بداءة تلك األمة اليت

عاصرت الرسول الكرمي يف أمره وهنيه ومدحه وقدحه وغري ذلك .وإن كانت هذه اخلطاابت تتعدى
إىل الناس أمجعني ،حيث إن العربة بعموم اللفظ َّل خبصوص السبب كما يقول األصوليون .إَّل أن

املخاطب األول هم القوم الذين عاشوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونزل الوحي بني ظهرانيهم
مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم ،وهذا ما فهمه الصحابة الكرام رضي هللا عنهم حينما كانوا يقرؤون القرآن

ويتدبرون آايته ويتفهمون معانيه.

ومن خالل هاتني املسلمتني :حفظ القرآن ،وصيانته ،وأن خطابه موجه ابتداء إىل األمة املعاصرة
للرسول صلى هللا عليه وسلم فإننا نستطيع أن حنمل بل جنزم أن كل مدح وثناء ،وعد لصفات اخلري،

وذكر حملاسن الرجال ،إمنا عين به ربنا تبارك وتعاىل أولئك الرجال الذين آمنوا برسوله وعزروه ونصروه
وهم الصحب الكرام الذين ْيثلون اْليل األول الذي ترىب يف كنف القرآن وهدي السنة املطهرة.

ومقابل ذلك فإن كل قدح وذم وعد للمساوئ وذكر لصفات السوء إمنا أراد به تبارك وتعاىل أولئك

القوم الذين وقفوا بوجه دعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم وحاربوه وآذوه ،أو أولئك املنافقني الذين

أبطنوا الكفر وأظهروا اإلْيان ففضح هللا سرائرهم وكشف نواايهم.

وعليه إن عدالة الصحابة يف الكتاب َّل ْتثلها آايت حمددة خمصوصة ،إمنا القرآن كله شاهد على

عدالتهم واستقامتهم من حيث إهنم األمة اليت محلته ورفعت لواءه وجاهدت من أجله؛ فكل اآلايت
اليت أثنت ابخلري أو بينت طبيعة اجملتمع املسلم وسبل بنائه وتكوينه أو أظهرت صفات اجملاهدين وما

أعد هللا هلم أو بينت مسات املتقني ومآهلم ،أو أبرزت حماسن املفلحني الفائزينْ ،يكننا أن نعدها جبملته

أدلة قرآنية على تعديل الصحابة الكرام رضي هللا عنهم.

ومع ذلك فإنين سأورد بعض هذه اآلايت اليت صرحت تصرحياً يفهمه اْلميع دون شك أو ريب؛ أثىن

هللا فيها وعدل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورضي عنهم مع بيان املعىن املراد منها
ليتسىن من خالله فهم وجه الدَّللة وبيانه.

فإن قيل هذه اآلايت دلت على فضلهم دون التصريح بعدالتهم؟ فاْلواب أن يقال :أن من أثىن هللا
سبحانه وتعاىل عليه هبذا الثناء كيف َّل يكون عدَّلً؟
فإذا كان التعديل يثبت بقول اثنني من الناس ،فكيف َّل تثبت العدالة هبذا الثناء العظيم من هللا
سبحانه وتعاىل ،ومن رسوله صلى هللا عليه وسلم ()1؟

_________

( )1ينظر(( :شرح الكوكب املنري)) َّلبن النجار (.)475 /2

()260/7
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا لِتَ ُكونُواْ ُش َه َداء َعلَى الن ِ
ول َعلَْي ُك ْم
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َن َّ
 - 1قال تعاىلَ :وَك َذلِ َ
َش ِهي ًدا [البقرة.]143 :
ال
يف اآلية بيان أفضلية هذه األمة ،وأن هللا جعلها أمة وسطاً ،والوسط هو العدل ()1؛ ويف التنزيل قَ َ
أ َْو َسطُ ُه ْم [القلم ]28 :أي أعدهلم وخريهم ( .)2وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه عن النيب
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا قال( :عدَّلً) ( .)3وقال زهري (:)4
صلى هللا عليه وسلم يف قوله تعاىلَ :وَك َذلِ َ
هم وسط يرضى األَنم حبكمهم  ...إذا نزلت إحدى الليايل ِبعظم
ووجه اَّلستدَّلل ابآلية :أنه أخرب أنه جعلهم أمة خياراً عدوَّلً فهم خري األمم وأعدهلا يف أقواهلم،

وأعماهلم ،وإرادهتم ،ونياهتم؛ وهبذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة وهللا
تعاىل يقبل شهادهتم عليهم ،فهو شهداؤه ،وهلذا نوه هبم ورفع ذكرهم وأثىن عليهم ،ألنه تعاىل ملا

اختذهم شهداء فإنه أعلم خلقه من املالئكة وغريهم حبال هؤَّلء الشهداء ،والشاهد املقبول عند هللا

الذي يشهد بعلم وصدق فيخرب ابحلق مستنداً إىل علمه به.
ك يـرجو َن ر ْمح َ ِ
 - 2قال تعاىل :إِ َّن الَّ ِذين آمنواْ والَّ ِذين هاجرواْ وجاه ُدواْ ِيف سبِ ِ ِ
يل هللا أ ُْولَئِ َ َ ْ ُ َ َ
َ َُ َ َ َ َ ُ َ َ َ
ت هللا َوهللاُ
َ
غَ ُف ِ
يم [البقرة.]218 :
ٌ
ور َّرح ٌ
تفيد هذه اآلية :إن الذين صدقوا ابهلل وبرسوله وِبا جاء به هجروا مساكنة املشركني يف أمصارهم
وجماورهتم يف دايرهم فاستجابوا لنداء اهلجرة وحتولوا عنهم وعن جوارهم فارين بدينهم وإْياهنم كراهة

منهم النزول بني أظهر املشركني ويف سلطاهنم ومن مث حاربوهم يف دين هللا ليدخلوهم فيه وفيما يرضي
هللا ،وقد بذلوا الغايل والنفيس ،واألرواح واملهج؛ من أجل ذلك ،أولئك يرجون رمحة هللا ويطمعون يف

فضله.

وهذا الوصف بال شك (ينطبق انطباقاً كامالً على املهاجرين اجملاهدين من صحابة رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم ألهنم آمنوا ابهلل ورسوله إْياَنً راسخاً ،وحتملوا األذى العظيم يف سبيل ذلك اإلْيان من

مشركي مكة مث أهنم استجابوا لنداء نبيهم ابهلجرة من مكة إىل يثرب وتركوا أهليهم وأمواهلم ومصاحل
دنياهم ،مع كل ذلك فإخالصهم العميق لرهبم ونبيهم ودينهم مل يدفعهم إىل اَّلتكال على ما صنعوا،

وإمنا كانوا يرجون رمحة رهبم أذَّلء خاشعني ،حياولون بكل الطرق نصرة دينهم ،وتقدمي أمواهلم ودمائهم
يف سبيل هللا ،علهم ينالوا الفوز ابْلنة اليت وعدهم هللا تعاىل إايها) (.)5
َّ ِ
َّ ِ
اه ُدواْ
اج ُرواْ َو َج َ
ين َه َ
ين َ
آمنُواْ َوالذ َ
قال قتادة( :أثىن هللا على أصحاب نبيه أحسن الثناء فقال :إِ َّن الذ َ
هللا وهللا غَ ُف ِ
ك يـرجو َن ر ْمح َ ِ
ِيف سبِ ِ ِ
يم [البقرة ]218 :هؤَّلء خيار هذه األمة مث
يل هللا أ ُْولَئِ َ َ ْ ُ َ َ
ت َ ُ ٌ
َ
ور َّرح ٌ
جعلهم هللا أهل رجاء كما تسمعون وأنه من رجا طلب ،ومن خاف هرب) (.)6
_________

((( )1تفسري الزخمشري)) ((( ،)317 /1تفسري البيضاوي)) (.)91 /1
((( )2تفسري القرطيب)) ((( ،)104 /2تفسري ابن كثري)) (.)407 /4
( )3رواه البخاري (.)7349

((( )4تفسري الطربي)) ((( ،)6 /2تفسري الرازي)) (.)107 /4

((( )5صحابة رسول هللا يف القرآن)) ،الدكتور حسن عبد احلميد ( .)7وينظر :يف تفسري اآلية،
((تفسري الطربي)) ((( ،)356 /2تفسري الرازي)) ((( ،)41 /6تفسري القرطيب)) (،)34 /3

((تفسري البيضاوي)) ((( ،)118 /1تفسري األلوسي)) (.)110 /2
((( )6تفسري الطربي)) (.)356 /2

()261/7

والناظر يف سبب نزول هذه اآلية الكرْية َّل ْيكن له البتة أن يصرف املراد منها إَّل إىل املهاجرين من
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقد ثبت عند املفسرين وأهل السري أن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ،أرسل سرية عدهتا مثانية رجال كلهم من املهاجرين يرأسها عبد هللا بن جحش وأعطاها

كتاابً خمتوماً َّل يفضه إَّل بعد أن يسري يومني مث ينظر فيه ،فسار عبد هللا يومني مث فتح الكتاب فإذا
فيه( :إذا نظرت كتايب هذا فامض حىت تنزل خنلة فرتصد هبا قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم) ،فسار

القوم حىت وصلوا إىل خنلة فمرت هبم عري قرشية تريد مكة فيها عمرو بن احلضرمي وآخرون فأمجع

املسلمون أمرهم على أن حيملوا عليهم وأيخذوا ما معهم ،فحملوا عليهم يف آخر يوم من رجب
فقتلوا عمرو بن احلضرمي وأسروا رجلني واستاقوا العري ورجعوا به إىل املدينة ،فلما قدموها قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ما أمرتكم بقتال يف الشهر احلرام)) فوقف العري واألسريين ،وأىب
أن أيخذ من ذلك شيئاً؛ فلما قال ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،سقط يف أيدي القوم ،وظنوا
أهنم قد هلكوا ،وعنفهم إخواهنم من املسلمني ،وقالت قريش :قد استعمل حممد وأصحابه الشهر

احلرام ،وسفكوا فيه الدم ،وأخذوا فيه األموال ،وأسروا فيه الرجال ،فلما أكثر الناس يف ذلك أنزل
ال فِ ِيه قُل قِتَ ٌ ِ ِ
الش ْه ِر ا ْحلَر ِام قِتَ ٍ
ك َع ِن َّ
ص ٌّد َعن
هللا على رسوله صلى هللا عليه وسلم يَ ْسأَلُونَ َ
ال فيه َكبِريٌ َو َ
ْ
َ
سبِ ِ ِ
هللا وُك ْفر بِ ِه والْمس ِج ِد ا ْحلر ِام وإِ ْخراج أَ ْهلِ ِه ِم ْنهُ أَ ْك ِ ِ ِ
رب ِم َن الْ َق ْت ِل [البقرة:
َ
ََ َ َ ُ
يل َ ٌ َ َ ْ
رب عن َد هللا َوالْف ْتـنَةُ أَ ْك َُ
َُ
 .]217فلما نزل القرآن هبذا وفرج هللا عن املسلمني ما كانوا فيه من اخلوف وجتلى عن عبد هللا بن
جحش وأصحابه ما كانوا فيه طمعوا يف األجر – وقد كان املسلمون يقولون هلم إن مل يكن عليكم يف

ذلك وزر ،فليس لكم فيه أجر – فقالوا :اي رسول هللا أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر
َّ ِ
َّ ِ
اج ُرواْ اآلية (.)1
ين َه َ
ين َ
آمنُواْ َوالذ َ
اجملاهدين؟ فأنزل هللا جل جالله فيهم :إِ َّن الذ َ
مما تقدم يتبني لنا وجه الدَّللة من اآلية :وهو أن هللا عز وجل شهد للمهاجرين واجملاهدين من صحابة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بصدق نياهتم ،وطهارة بواطنهم ،وأهنم كانوا يرجون رمحة هللا ألفعاهلم

وهذا دليل إخالصهم ،ومن شهد له هللا سبحانه وتعاىل بذلك ،وأثىن عليه قلنا بعدالته.
وف وتَـ ْنـهو َن ع ِن الْمن َك ِر وتُـ ْؤِمنو َن ِاب ِ
ِ
ت لِلن ِ
هلل
ري أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
َّاس َأتْ ُم ُرو َن ِابل َْم ْع ُر َ َ ْ َ ُ َ ُ
 - 3قال تعاىلُ :كنتُ ْم َخ ْ َ

[آل عمران.]110 :

تثبت اآلية الكرْية صفة األفضلية واخلريية لألمة احملمدية على العموم ،وأصحاب رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم على اخلصوص ،وإمنا قلنا بشمول اآلية أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم -بل أهنم

أول من عين هبا -ملا أييت:

 - 1إن الصحابة هم الذين شهدوا نزول الوحي ،لذلك فإن اخلطاب يقع هلم مشافهة (.)2
 - 2أن اآلية تتحدث عن خري األمم ،والرسول صلى هللا عليه وسلم قد قال(( :خري القرون قرين))

()3؛ وقرن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا هم أصحابه.
_________

( )1ينظر :يف سبب اآلية إضافة إىل مصادر التفسري السابقة(( :سرية ابن هشام)) (- 290 /2
(( ،)292الفتح الرابين ترتيب مسند أمحد)) ((( ،)26 - 25 /21املصنف)) َّلبن أيب شيبة (/14
(( ،)352 - 351السنن الكربى)) للبيهقي (.)12 - 11 /9
((( )2اليمانيات املسلولة)) لزين العابدين الكردي (ص.)61 :
( )3رواه البخاري ( ،)2652ومسلم ( .)2533من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.
بلفظ(( :خري الناس قرين .)) ...

()262/7

 - 3إذا عنت اآلية أمة حممد صلى هللا عليه وسلم على العموم ،فإن الصحابة داخلون يف ذلك
العموم حيث إهنم جزء من كل.
 - 4أهنم أوىل ابلدخول من غريهم إذ األوصاف اليت وصفوا هبا مل يتصف هبا على الكمال إَّل هم،
فمطابقة الوصف لالتصاف شاهد على أهنم أحق من غريهم ابملدح.

لذلك قال ابن عباس رضي هللا عنهما يف تفسري اآلية :هم الذين هاجروا من مكة إىل املدينة وشهدوا

بدراً واحلديبية ( .)1وقال الضحاك :هي يف أصحاب رسول هللا خاصة ( .)2وقال الزجاج :هذا

اخلطاب أصله أنه خوطب به أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يعم سائر أمة حممد صلى هللا

عليه وسلم (.)3

من ذلك يتبني وجه الدَّللة من اآلية :وهو أن هللا سبحانه وتعاىل أثبت اخلريية للصحابة الكرام رضي

هللا عنهم ،ومن كان خري الناس وأفضلهم َّلبد أن يكون أعدهلم وأوثقهم.

 - 4قال تعاىل :الَّ ِذين استجابواْ ِ ِ
ول ِمن بـع ِد مآ أَص َاهبم الْ َقر ِ ِ
الر ُس ِ
سنُواْ ِم ْنـ ُه ْم َواتَّـ َقواْ
َّلل َو َّ
ين أ ْ
َ َْ َ ُ
َ ْ َ َ ُُ ْ ُ
ح للَّذ َ
َح َ
أَجر َع ِظ َّ ِ
ال َهلُم الن ِ
َّاس قَ ْد َمجَ ُعواْ لَ ُك ْم فَا ْخ َ
ش ْو ُه ْم فَـ َز َ
اد ُه ْم إِْيَاَنً َوقَالُواْ َح ْسبُـنَا هللاُ
ٌْ ٌ
يم الذ َ
َّاس إ َّن الن َ
ين قَ َ ُ ُ
ضوا َن ِ
ِِ ٍ ِ ِ
ِ
ِ
هللا وفَ ْ َّ
ض ٍل َع ِظ ٍيم
هللا َوهللاُ ذُو فَ ْ
يل فَان َقلَبُواْ بن ْع َمة م َن َ
س ْس ُه ْم ُسوءٌ َواتَّـبَـ ُعواْ ِر ْ َ
ض ٍل ملْ ْيَْ َ
َون ْع َم ال َْوك ُ
[آل عمران.]174 - 172 :

أتيت هذه اآلايت لتصف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قمة صربهم وجلدهم حيث إن
النيب صلى هللا عليه وسلم دعاهم من اليوم التايل ألحد ملواجهة أيب سفيان وأصحابه الذين مهوا

ابلعودة لقتال املسلمني.

وقد كان نداء الرسول صلى هللا عليه وسلم خمصصاً ملن كان قد اشرتك معه يف القتال قبل يوم إشعاراً
لقريش أبهنا مل تنل من املسلمني مناَّلً ،وأنه بقي له منهم من يتعقبها ويكر عليها.
ومل يتخلف من املسلمني أحد وما منهم إَّل من أصابه القرح أو نزل به الضر أو أثخنته اْلراح (.)4

قال الزخمشري( :ومن يف قوله تعاىل – للذين أحسنوا منهم  -للتبيني مثلها يف قوله تعاىل َ :-و َع َد َّ
اَّللُ
الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
ات ِم ْنـ ُهم َّمغْ ِف َرةً [الفتح -]29 :ألن الذين استجابوا هلل والرسول قد
الص َ
َ َ َ
أحسنوا كلهم واتقوا َّل بعضهم) (.)5

ووجه الدَّللة من اآلية :هو أن هللا سبحانه وتعاىل منح املستجيبني للرسول صلى هللا عليه وسلم بعد

غزوة أحد أجراً عظيماً ووصفهم أبهنم يتبعون رضوان هللا ،وهذا دليل صدقهم وإخالصهم ،ومن كان

هذا حاله وجب تعديله.
 - 5قال تعاىل :فَالَّ ِذين آمنُواْ بِ ِه و َع َّزروهُ ونَصروهُ واتَّـبـعواْ الن َّ ِ
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن
ي أُن ِز َل َم َعهُ أ ُْولَئِ َ
َ ُ َ َُ َ َ ُ
َ َ
َ
مور الذ َ
[األعراف.]157 :
املعىن :أي الذين صدقوا ابلنيب األمي ،وأقروا بنبوته وعزروه وعظموه ومحوه ،وأعانوه على أعداء هللا

وأعدائه جبهادهم ونصب احلرب هلم واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن والوحي أولئك هم
املفلحون يف الدنيا واآلخرة ،املدركون ما طلبوا (.)6

ووجه اَّلستدَّلل :إن هللا تعاىل أثىن على الصحابة الكرام بنصرهتم لنبيه وتوقريهم له وَّلتباعهم القرآن
والوحي فكانوا بذلك من املفلحني.
_________

((( )1تفسري القرطيب)) (.)109 /4
((( )2تفسري األلوسي)) (.)27 /4

((( )3معاين القرآن وإعرابه)) للزجاج (.)456 /1
( )4ينظر :من كتب السري والتاريخ(( ،سرية ابن هشام)) ((( ،)148 /3اتريخ الطربي)) (/2

(( ،)527مغازي الواقدي)) ()339 /1؛ وينظر :أيضاً(( :تفسري الطربي)) ((( ،)176 /3تفسري
الرازي)) (.)100 /9

((( )5تفسري الزخمشري)) (.)480 /1
((( )6تفسري الطربي)) ((( ،)85 /9تفسري القرطيب)) (.)192 /7

()263/7
ِ
ك هللا هو الَّ ِذي أَيَّ َد َك بِن ِ
ني
 - 6قال تعاىلَ :وإِن يُ ِري ُدواْ أَن خيَْ َد ُع َ
ني َوأَلَّ َ
َْ
ف بَ ْ َ
ص ِره َوِابل ُْم ْؤمنِ َ
وك فَِإ َّن َح ْسبَ َ ُ ُ َ َ
ِ
ض َِ
ت َما ِيف األ َْر ِ
يم
ني قُـلُوهبِِ ْم َولَ ِك َّن هللاَ أَلَّ َ
مجيعاً َّما أَلََّف ْ
قُـلُوهبِِ ْم لَ ْو أَن َف ْق َ
ت بَ ْ َ
ف بَـ ْيـنَـ ُه ْم إِنَّهُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
[األنفال.]63 - 62 :
املعىن :فإن حسبك هللا ،أي :كافيك هللا الذي يتوىل رعايتك وحياطتك ،فهو املتكفل إبظهار دينك

على األداين ،ومتضمن أن جيعل كلمته العليا ،وكلمة أعدائه السفلى (.)1
والتأييد من هللا سبحانه وتعاىل على قسمني:

أحدمها :ما حيصل من غري واسطة أسباب معلومة معتادة.
والثاين :ما حيصل بواسطة أسباب معلومة معتادة.
ِ
فاألول :هو املراد من قوله :أَيَّ َد َك بِن ِ
ني ()2؛ فاهلل تبارك
َْ
ص ِره؛ والثاين :هو املراد من قولهَ :وِابل ُْم ْؤمنِ َ
وتعاىل هو الذي أيدك بنصره أول مرة ،وأيدك ابملؤمنني الذين صدقوا ما عاهدوا هللا عليه ،وجعل
منهم قوة موحدة ،بعد أن كانت قلوهبم شىت ،وعداواهتم جاهزة وأبسهم بينهم شديد ،سواء كان

املقصود هم األوس واخلزرج – وهم األنصار – فقد كان بينهم يف اْلاهلية من الثارات والدماء
واملنازعات ما يستحيل معه اَّللتئام فضالً عن هذا اإلخاء الذي مل تعرف له األرض نظرياً وَّل شبيهاً
 ..أم كان املقصود املهاجرين ،وهم كانوا كاألنصار يف اْلاهلية  ..أو كان اْلميع مقصودين ،فقد
كانت هذه هي حالة عرب اْلزيرة مجيعاً.
يقول حممد جواد مغنية( :ليس من شك أن هللا سبحانه هو الذي ألف بني قلوب الصحابة بعد أن
كانت عصية على التأليف خباصة بني األوس واخلزرج الذين امتدت احلروب بينهم  120سنة ..
وأيضاً ليس من شك أن هللا سبحانه جيري األمور على سننها ،واملسببات على أسباهبا؛ وسبب

التأليف بني قلوب أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم هو اإلسالم وإْياهنم به نظرايً وعملياً،
واإلسالم من عند هللا ،فصحت النسبة إليه تعاىل) (.)3

ووجه اَّلستدَّلل من اآلية :إن هللا تعاىل جعل أحد أسباب أتييد الرسول صلى هللا عليه وسلم

الصحابة الكرام وقد ألف بني قلوهبم ومجع كلمتهم ووحد صفهم ومن كانت هذه صفته فالبد أن
يكون عدَّلً خياراً.
 - 7قال تعاىل :والَّ ِذين آمنُواْ وهاجرواْ وجاه ُدواْ ِيف سبِ ِ ِ َّ ِ
ك ُه ُم
ص ُرواْ أُولَئِ َ
َ َ َ َ َ َُ َ َ َ
آوواْ َّونَ َ
َ
ين َ
يل هللا َوالذ َ
ِ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ك ِمن ُك ْم
اه ُدواْ َم َع ُك ْم فَأ ُْولَئِ َ
اج ُرواْ َو َج َ
آمنُواْ من بَـ ْع ُد َو َه َ
ين َ
ال ُْم ْؤمنُو َن َح اقا هلُم َّم ْغف َرةٌ َوِر ْز ٌق َك ِرميٌ َوالذ َ
ض ِيف كِت ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ض ُه ْم أ َْو َىل بِبَـ ْع ٍ
يم [األنفال.]75 - 74 :
َوأ ُْولُواْ األ َْر َح ِام بَـ ْع ُ
َ
اب هللا إِ َّن هللاَ ب ُك ِل َش ْيء َعل ٌ
املعىن :قسم هللا تعاىل املؤمنني يف هاتني اآليتني إىل قسمني:

القسم األول :املهاجرون األولون ،وقد أثبت هلم تعاىل أربع صفات تدل على علو شأهنم ورفعة

مكانتهم (.)4

أوهلا :أهنم آمنوا ابهلل ومالئكة وكتبه ورسله واليوم اآلخر وقبلوا مجيع التكاليف اليت بلغها النيب صلى

هللا عليه وسلم إليهم.

واثنيها :أهنم فارقوا األوطان ،وتركوا األقارب واْلريان يف طلب مرضاة هللا.
_________

((( )1تفسري الطربي)) ((( ،)35 /10تفسري القرطيب)) (.)28 /8
((( )2تفسري الرازي)) (.)195 /15

((( )3التفسري الكاشف)) حملمد جواد مغنية (.)503 /3
((( )4تفسري الرازي)) (.)215 /15

()264/7

واثلثها :أهنم جاهدوا أبمواهلم وأنفسهم ،فأما جهادهم ابملال فألهنم ملا فارقوا األوطان ضاعت دورهم
ومساكنهم وضياعهم ،كما أهنم احتاجوا إىل اإلنفاق على تلك الغزوات ،وأما اجملاهدة ابلنفس ،فلما
أقدموا عليه من مباشرة القتال واقتحام املعارك ،واخلوض يف املهالك ،وذلك يدل على أهنم أزالوا

أطماعهم عن احلياة وبذلوا أنفسهم يف سبيل هللا.
ورابع هذه الصفات :أهنم كانوا أول الناس إقداماً على هذه األفعال والتزاماً هلذه األحوال؛ وهلذه

املسابقة أثر عظيم يف تقوية الدين .وإمنا كان السبق موجباً للفضيلة ،ألن إقدامهم على هذه األفعال

يوجب اقتداء غريهم هبم ،فيصري ذلك سبباً للقوة أو الكمال.

القسم الثاين :األنصار ،ونعتهم سبحانه أبهنم آووا النيب صلى هللا عليه وسلم ومن هاجر معه يف

مساكنهم ،وآثروهم على أنفسهم وأوَّلدهم ،وأبهنم ساملوا من ساملهم ،وعادوا من عاداهم ،وهلذا
شرفهم هللا هبذا الوصف ،حىت أصبح اسم األنصار علماً عليهم مدى الدهر (.)1

مث إن هللا سبحانه وتعاىل بني أن هذين القسمني (هم املؤمنون حقاً) وقال هم (وهو ضمري الفصل بني
املبتدأ واخلرب ،يفيد قصر املبتدأ على اخلرب ،أي كأهنم هم وحدهم املؤمنون َّل غريهم ،وهذا هو من

ابب املدح العظيم ،أولئك مجيعاً هلم مغفرة من هللا ورزق كرمي يف الدنيا واآلخرة؛ وقدم اْلار واجملرور
ملزيد اختصاصهم هبذه املنزلة العظيمة ،أي كأن املغفرة والرمحة وجدت هلم ،فهم يستحقوهنا على

الوجه األكمل) (.)2

مث أحلق تبارك وتعاىل هبذين القسمني قسماً اثلثاً وهم املؤمنون املهاجرون اجملاهدون الذين جاؤوا من
ِ
َّ ِ
ك ِمن ُك ْم [األنفال:
اه ُدواْ َم َع ُك ْم فَأ ُْولَئِ َ
اج ُرواْ َو َج َ
آمنُواْ من بَـ ْع ُد َو َه َ
ين َ
بعدهم وساروا على هنجهمَ ،والذ َ
.]75
مما تقدم يتبني لنا وجه اَّلستدَّلل من اآلية :وهو أن هللا سبحانه وتعاىل أثىن على املهاجرين واألنصار،
وصدق عليهم وصف اإلْيان ،مث مدح بقية الصحابة ممن هاجر وجاهد ،فيكون هذا الثناء العاطر

واملدح اْلزيل والشهادة اإلهلية شاملة ْلميع أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وَّل ينال هذا
الثناء واملدح إَّل من كان عدَّلً.
الرس ُ َّ ِ
ِ
ك َهلُُم ْ
ات
ري ُ
اه ُدواْ ِأب َْم َواهلِِ ْم َوأَن ُف ِس ِه ْم َوأ ُْولَئِ َ
آمنُواْ َم َعهُ َج َ
ين َ
 - 8قال تعاىل :لَك ِن َّ ُ
ول َوالذ َ
اخلَ ْ َ
ِ
َّات َجتْ ِري ِمن َحتْتِها األ َْهنَار َخالِ ِد ِ
ك ُهم الْم ْفلِحو َن أَ َع َّد هللا َهلُم جن ٍ
ِ
يم
يها َذلِ َ
ين ف َ
َ
َوأ ُْولَئ َ ُ ُ ُ
ُ ْ َ
ُ
َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
التوبة].[ 89 - 88 :

ووجه اَّلستدَّلل :هو أن هللا سبحانه وتعاىل يثين على الصحابة ِبعاونتهم لرسوله صلى هللا عليه وسلم

ونصرهتم لدينه ببذل األموال واألنفس ،وأخرب عن نيلهم اخلريات وحسن العاقبة والفوز اْلليل

األبدي ( .)3وهذا يستلزم عدالتهم رضي هللا عنهم.
ِ
َّ ِ
وهم إبِِحس ٍ
ِ
 - 9قال تعاىل :و َّ ِ
ان رضي هللا
ين َواأل َ
َ
َنصا ِر َوالذ َ
الساب ُقو َن األ ََّولُو َن م َن ال ُْم َهاج ِر َ
ين اتَّـبَـ ُع ُ ْ َ
ِ
َّات َجتْ ِري َحتْتَـها األ َْهنَار َخالِ ِد ِ
َع َّد َهلُم جن ٍ
يم [التوبة:
يها أَبَ ًدا ذَلِ َ
عنهم َوَر ُ
ين ف َ
َ
ضواْ َع ْنهُ َوأ َ ْ َ
ُ
َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
.]100
_________

((( )1التفسري الكاشف)) حملمد جواد مغنية (.)512 /3
((( )2صحابة رسول هللا يف القرآن)) للدكتور حمسن عبد احلميد (ص.)9 :
( )3ينظر(( :تفسري النسفي)) ((( ،)140 /2تفسري تنوير األذهان)) (.)94 /2

()265/7

يف اآلية ثناء عظيم ومدح كامل للمهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان؛ واختلف املفسرون يف
اهلجرة والنصرة وعلى هذا فاملدح َّل يتناول إَّل قدماء الصحابة ،ألن كلمة (من) تفيد التبعيض،
ومنهم من قال :بل يتناول مجيع الصحابة ،ألن مجلة الصحابة موصوفون بكوهنم سابقني أولني

ابلنسبة إىل سائر املسلمني ،وكلمة (من) يف قوله( :املهاجرين واألنصار) ليست للتبعيض بل للتبيني،
اجتَنِبُوا
أي :والسابقون األولون املوصوفون بوصف كوهنم مهاجرين وأنصار كما يف قوله تعاىل :فَ ْ
س ِم َن ْاأل َْوَاث ِن [احلج.]30 :
ال ِر ْج َ
روي عن محيد بن زايد أنه قال :قلت يوماً حملمد بن كعب القرظي أَّل ختربين عن أصحاب رسول هللا
فيما كان بينهم –وأردت الفنت– فقال يل :إن هللا قد غفر ْلميعهم وأوجب هلم اْلنة يف كتابه،

حمسنهم ومسيئهم؛ قلت له :ويف أي موضع أوجب هلم اْلنة؟ قال :سبحان هللا! أَّل تقرأ قوله تعاىل:
السابُِقو َن األ ََّولُو َن إىل آخر اآلية؟ فأوجب هللا ْلميع الصحابة اْلنة والرضوان ،وشرط على التابعني
َو َّ
شرطاً .قلت :وما ذلك الشرط؟ قال :اشرتط عليهم أن يتبعوهم إبحسان يف العمل ،وهو أن يقتدوا
هبم يف أعماهلم احلسنة ،وَّل يقتدوا هبم يف غري ذلك ،أو يقال :املراد أن يتبعوهم إبحسان يف القول،
وهو أن َّل يقولوا فيهم سوء ،وأن َّل يوجهوا الطعن فيما أقدموا عليه .قال محيد بن زايد :فكأين ما

قرأت هذه اآلية قط (.)1

ووجه اَّلستدَّلل :هو أن هللا عز وجل بني أنه رضي عن املهاجرين واألنصار ومن تبعهم إبحسان

وكان جزاء ذلك الرضى اْلنة والفوز العظيم يف اآلخرة وهذا مستلزم لعدالتهم رضي هللا عنهم.
َّ ِ
ِ
اع ِة ال ُْع ْس َرةِ ِمن
ب هللا َعلَى النِ ِ
ين اتَّـبَـ ُعوهُ ِيف َس َ
ين َواأل َ
 - 10قال تعاىل :لََقد َّات َ
َنصا ِر الذ َ
َّيب َوال ُْم َهاج ِر َ
بـع ِد ما َكاد ي ِزي ُغ قُـلُوب فَ ِر ٍيق ِم ْنـهم ُمثَّ َاتب علَي ِهم إِنَّه هبِِم رُؤ ٌ ِ
يم [التوبة.]117 :
ُ
َْ َ َ َ
ُْ
وف َّرح ٌ
َ َْ ْ ُ ْ َ
ويف هذه اآلية الكرْية مدح ألصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم الذين غزوا معه غزوة تبوك واتبعوه
بال تردد يف ساعة العسرة ،وكان عددهم يزيد على الثالثني ألفاً (.)2

وهلذه الغزوة خصائص ْتيزها عن سائر الغزوات ،منها ذلك اْلهد املبذول والعسرة العظيمة اليت مر

هبا أفراد اْليش اإلسالمي واليت تكمن يف ما أييت:

أوَّلً :بعد املسافة بني املدينة وتبوك وهي تقدر بـ ( )778كم حسب الطريق املعبدة يف الوقت احلاضر

(.)3

اثنياً :شدة احلر :قال عمر :خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل تبوك يف قيظ شديد .وقال

قتادة :خرجوا يف هلبان احلر (.)4

اثلثاً :عسرة الظهر :فكان العشرة من جيش املسلمني يتعقبون بعرياً واحداً ،يركب الرجل ساعة مث
ينزل ،فريكب صاحبه (.)5

رابعاً :عسرة املاء :فقد أصاهبم العطش الشديد فكانوا ينحرون البعري على قلة الراحلة ،ويعتصرون
الفرث الذي يف كرشه ويبلون به ألسنتهم (.)6

خامساً :عسرة الزاد :فكان زادهم الشعري املسوس ،والتمر املدود ،وكان الواحد منهم يلوك التمر،

حىت إذا وجد طعمها أعطاها صاحبه (.)7
_________

((( )1تفسري الطربي)) ((( ،)9 - 8 /11تفسري الرازي)) (.)175 /16
((( )2مغازي الواقدي)) ((( ،)996 /3السرية النبوية الصحيحة)) للعمري (.)531 /2
((( )3السرية النبوية الصحيحة)) للعمري (.)524 /2

((( )4تفسري ابن كثري)) ((( ،)378 /2تفسري الطربي)) (.)55 /11
((( )5تفسري الرازي)) ((( ،)220 /16التفسري الكاشف)) حملمد جواد مغنية (.)113 /4
((( )6تفسري القرطيب)) ((( ،)177 /8التفسري الكاشف)) حملمد جواد مغنية (.)113 /4
((( )7تفسري الرازي)) ((( ،)220 /19تفسري الكاشف)) حملمد جواد مغنية (.)113 /4
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سادساً :أهنم أمروا ابلنفري حني جين التمر وطيب الثمار والناس حيبون املقام يف مثارهم وظالهلم فشق

عليهم املخرج (.)1

ووجه دَّللة اآلية على عدالة الصحابة رضي هللا عنهم وبيان فضلهم فيما أييت:
أوَّلً :أنه تعاىل ابتدأ بذكر التوبة (لقد اتب) وبعد أن بني حالة الصحابة أردف مرة أخرى ذكر التوبة

واملقصود من ذلك تعظيم شأهنم واملبالغة يف أتكيد ذلك (.)2

اثنياً :أن اآلية فيها إخبار بصحة بواطنهم وطهارهتم ،ألنه تعاىل َّل خيرب أبنه قد اتب عليهم إَّل وقد

رضي عنهم ،ورضي أفعاهلم؛ وهذا نص يف رد قول الطاعنني عليهم والناسبني هبم إىل غري ما نسبهم

هللا إليه من الطهارة ووصفهم به من صحة الضمائر وصالح السرائر (.)3

اثلثاً :قد يراد من توبة هللا على اإلنسان رمحته تعاىل ورضوانه مع القرينة الدالة على ذلك ،وهذا

املعىن هو املراد بتوبته تعاىل على النيب صلى هللا عليه وسلم وصحابته رضي هللا عنهم فهي طبيعة

احلال ،ونعين هبا عصمة النيب صلى هللا عليه وسلم عن الذنوب ،وطاعة من اتبعه يف ساعة العسرة
(.)4

ِ
ت َّ ِ ِ
ِِ
 - 11قال تعاىل :لََق ْد ر ِ
ض َي َّ
َنز َل
ني إِ ْذ يُـبَايِعُونَ َ
ك َحتْ َ
اَّللُ َع ِن ال ُْم ْؤمنِ َ
الش َج َرة فَـ َعل َم َما ِيف قُـلُوهب ْم فَأ َ
َ
الس ِكينَةَ َعلَْي ِه ْم َوأ ََاث َهبُ ْم فَـ ْت ًحا قَ ِريبًا [الفتح.]18 :
َّ

واملؤمنون املقصودون هنا ،الذين ابيعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتت الشجرة يف احلديبية من

املهاجرين واألنصار؛ فقد أرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عثمان بن عفان رضي هللا عنه مبعواثً
من عنده إىل قريش ليتفاوض معهم بشأن عمرة النيب صلى هللا عليه وسلم وصحبه ،فاحتبس عثمان
يف مكة وطال حبسه حىت شاع بني املسلمني أن عثمان قتل ()5؛ فقال عليه الصالة والسالمَّ :ل

نربح حىت نناجز القوم مث دعا أصحابه إىل البيعة حتت شجرة مسرة فبايعوه مجيعاً سوى اْلد بن قيس
اختبأ حتت بطن بعريه ()6؛ وكان عددهم بني األلف وأربعمائة واأللف ومخسمائة.

قال جابر( :كنا يوم احلديبية ألفاً وأربعمائة فبايعناه ،وعمر آخذ بيده الشجرة) ( .)7ويف رواية (كنا

ألفاً ومخسمائة) ( )8وكانت البيعة على مناجزة قريش احلرب وأن َّل يفروا ( )9أو ْيوتوا دون ذلك.

واآلية قد دلت على عدالة الصحابة من وجوه.
ِ
األول :قوله تعاىل :لََق ْد ر ِ
ض َي َّ
ني ومن املعلوم بداهة أن من رضي هللا عنه َّل ْيكن موته
اَّللُ َع ِن ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
على الكفر ،ألن العربة يف حصول الرضى إمنا هو ابملوت على اإلسالم ،وَّل ْيكن أن يقع الرضى منه
تعاىل إَّل على من علم موته على اإلسالم؛ وأما من علم موته على الكفر والردة فال ْيكن أن خيرب هللا
تعاىل أبنه قد رضي عنه ،فربئوا بذلك عن وصمة الردة (.)10

_________

((( )1تفسري الطربي)) ((( ،)284 /14يف ظالل القرآن)) لسيد قطب ( )1723 /3بتصرف.
((( )2تفسري الرازي)) (.)221 /16

((( )3أحكام القرآن)) للجصاص (.)371 /4
((( )4التفسري الكاشف)) حملمد جواد مغنية (.)114 - 113 /4

( )5ينظر(( :مسند أمحد)) ((( ،)324 /4سرية ابن هشام)) (.)437 /7
( )6رواه مسلم ( )1856من حديث أيب الزبري حممد بن مسلم املكي.

( )7رواه مسلم ( .)1856من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه.
( )8رواه مسلم ( .)1856من حديث سامل بن أيب اْلعد.
( )9ينظر(( :تفسري الطربي)) (.)223 /22

( )10ينظر(( :الصواعق احملرقة)) َّلبن حجر اهليتمي (ص ،)209 :و ((النكت الشنيعة)) إلبراهيم
احليدري (ص.)30 :
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وألن قوله تعاىلَّ :ر ِ
ضواْ َع ْنهُ يتناول مجيع األحوال واألوقات وَّل ْيكن أن يقال أنه
ض َي هللاُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ

خاص بوقت دون آخر أو حبال دون غريه؛ وقد تبني أن هللا تعاىل وصفهم بكوهنم سابقني يف اهلجرة
والنصرة مث ملا وصفهم هبذا الوصف أتى هلم ِبا يوجب التعظيم وهو قولهَّ :ر ِ
ض َي هللاُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
ضواْ َع ْنهُ
معلل بكوهنم سابقني يف اهلجرة والنصرة ،والعلة ما دامت موجودة ،وجب ترتيب املعلول عليها،
وكوهنم سابقني يف اهلجرة والنصرة وصف دائم يف مجيع مدة وجودهم ،فوجب أن يكون ذلك

الرضوان حاصالً يف مجيع مدة وجودهم.
ٍ
ار ،وذلك يقتضي أنه تعاىل قد أعد تلك اْلنات
وألنه تعاىل قالَ :وأ َ
َع َّد َهلُ ْم َجنَّات َجتْ ِري َحتْتَـ َها األ َْهنَ ُ
وعينها هلم ،وذلك يقتضي بقاءهم على تلك الصفة اليت ألجلها صاروا مستحقني لتلك اْلنات،

وليس ألحد أن يقول :املراد أنه تعاىل أعدها هلم لو بقوا على صفة اإلْيان ،ألَن نقول :هذا زايدة
إضمار وهو خالف الظاهر ،وأيضاً فعلى ذلك التقديرَّ :ل يبقى بني هؤَّلء املذكورين يف هذا املدح،
ٍ
ار ولفرعون وهامان وأيب
وبني سائر الفرق فرق ،ألنه تعاىل قالَ :وأ َ
َع َّد َهلُ ْم َجنَّات َجتْ ِري َحتْتَـ َها األ َْهنَ ُ

جهل لو صاروا مؤمنني ،ومعلوم أنه تعاىل إمنا ذكر هذا الكالم يف معرض املدح العظيم والثناء الكامل،

ومحله على ما ذكروه يوجب بطالن هذا املدح والثناء ،فسقط هذا السؤال وظهر أن هذه اآلية دالة
على فضل الصحابة الكرام (.)1

الثاين :أنه تعاىل قد أخرب عن صدق بواطن الصحابة وسالمة ضمائرهم بقوله :فَـ َعلِ َم َما ِيف قُـلُوهبِِ ْم ،أي
من الصدق والوفاء واإلخالص والسمع والطاعة فربئوا بذلك من وصمة النفاق.

الثالث :أنه تعاىل كافأهم على صدقهم جائزة هي إنزال السكينة عليهم ومن مث أاثهبم فتحاً قريباً جزاء

من عنده عطاء حساابً.
ِ
ول َِّ َّ ِ
اه ْم ُرَّك ًعا ُس َّج ًدا
 - 12قال تعاىل :محمَ َّم ٌد َّر ُس ُ
ين َم َعهُ أَشدَّاء َعلَى الْ ُك َّفا ِر ُر َمحَاء بَـ ْيـنَـ ُه ْم تَـ َر ُ
اَّلل َوالذ َ
ِ ِ
يـبـتـغُو َن فَ ْ ِ ِ
اَّلل وِر ْ ِ
سج ِ
ك َمثَـلُ ُه ْم ِيف التـ َّْوَراةِ َوَمثَـلُ ُه ْم
ود ذَلِ َ
َْ َ
يم ُ
اه ْم ِيف ُو ُجوه ِهم م ْن أَثَ ِر ال م ُ
ض َو ًاَن س َ
ض ًال م َن َّ َ
ِ
اع لي ِغي َ ِِ
ِِ ِ
ِيف ِْ
اإل ِجن ِ
ار
استَـ ْغلَ َ
يل َك َز ْر ٍع أَ ْخ َر َج َشطْأَهُ فَ َ
ظ فَ ْ
آزَرهُ فَ ْ
ب ال مزَّر َ َ
ظ هب ُم الْ ُك َّف َ
استَـ َوى َعلَى ُسوقه يُـ ْعج ُ
احل ِ ِ
ِ
ِ
اَّلل الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ
يما [الفتح.]29 :
ات م ْنـ ُهم َّم ْغف َرًة َوأ ْ
الص َ
َج ًرا َعظ ً
َو َع َد َُّ َ َ َ

ويف هذه اآلية أييت الثناء على أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد الثناء على سيدَن حممد

صلى هللا عليه وسلم وإثبات رسالته؛ وقد رسم هلم القرآن الكرمي أبسلوبه املعجز صورة رائعة (مؤلفة
من عدة لقطات ألبرز حاَّلت هذه اْلماعة املختارة ،حاَّلهتا الظاهرة واملضمرة ،فلقطة تصور حالتهم
ِ
اه ْم
مع الكفار ومع أنفسهم :أَشدَّاء َعلَى الْ ُك َّفا ِر ُر َمحَاء بَـ ْيـنَـ ُه ْم ،ولقطة تصور هيأهتم يف عبادهتم :تَـ َر ُ
ض ًال ِمن َِّ
ض َو ًاَن ،ولقطة
اَّلل َوِر ْ
ُرَّك ًعا ُس َّج ًدا ،ولقطة تصور قلوهبم وما يشغلهم وجييش هبا :يَـ ْبـتَـغُو َن فَ ْ َ
ِ ِ
ِ
سج ِ
ك
ود  ...ذَلِ َ
يم ُ
اه ْم ِيف ُو ُجوه ِهم م ْن أَثَ ِر ال م ُ
تصور أثر العبادة والتوجه إىل هللا يف مستهم ومساهتم :س َ
ِ
َمثَـلُ ُه ْم ِيف التـ َّْوَراة وهذه صفتهم فيها ،ولقطات متتابعة تصور كماهلم يف اإلجنيلَ :ك َز ْر ٍع أَ ْخ َر َج َشطْأَهُ
استَـوى َعلَى سوقِ ِه يـ ْع ِجب ال مزَّراعَ لِي ِغي َ ِِ
ار) (.)2
استَـغْلَ َ
فَ َ
آزَرهُ فَ ْ
َ
ظ هب ُم الْ ُك َّف َ
ظ فَ ْ َ
ُ ُ ُ
_________

((( )1تفسري الرازي)) (.)175 - 174 /16
((( )2يف ظالل القرآن)) لسيد قطب (.)3331 /6
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هكذا يصف القرآن الصحابة ذلك اْليل املثايل الذي حقق مستوى سامياً يف اَّلرتقاء الروحي

واخللقي ،فصقلته العبادة وكساه الركوع والسجود نوراً وهباء ،وحددت العقيدة مفاهيمه وقيمه ووَّلءه
وبراءه ،يوالون بعضهم وحيادون من سواهم ،فكان أحدهم شديداً عنيفاً على الكفار رحيماً براً
ابألخيار ،شديداً يف وجه األعداء ،ضحوكاً بشوشاً يف وجه أخيه املؤمن.

ومن تصفح سري الصحابة وترامحهم وجد على ذلك الوصف دليالً صادقاً فلم يثبت عنهم مفارقة

األهل واألوطان فحسب ،بل ثبت أن بعضهم قتل ابنه أو أابه من أجل دينه وعقيدته على ما كان
عليه من األلفة واملودة واحملبة إلخوانه املسلمني؛ ذلك اْليل الذي خلدته كتب السماء فوصفته

التوراة واإلجنيل والقرآن هبذا الوصف الرائع ،ممثلة امتداد قيمه وانتشار عقيدته وكثرة أنصاره وقوة

وجوده واستمساك أمره ابلزرع الذي أخرج شطأه وتفرعت أغصانه فقوى الزرع ذلك الشطأ وشده
فصار غليظاً بعد ما كان دقيقاً واستوى على ساقه وشب وطال حىت أعجب الزراع وسرهم بقوته
وكثافته وغلظه وحسن منظره وطول قامته ،فسر أهله الذين غرسوه أغاظ األعداء.

ومن أهم ما جيب أن يلتفت إليه يف هذه اآلية هو أنه تعاىل أخرب بصدق الصحابة وصحة أعماهلم

وإخالص قلوهبم ونقائها وطهارة بواطنهم وصفائها وهم إمنا يعملون الطاعات ويؤدون العبادات رجاء

ض ًال ِمن َِّ
ض َو ًاَن ،وذلك لتميز ركوعهم وسجودهم عن ركوع
اَّلل َوِر ْ
نيل رضاه وفضله فقال :يَـ ْبـتَـغُو َن فَ ْ َ
الكفار وسجودهم ،وركوع املرائي وسجوده فإنه َّل يبتغي به ذلك.

ومن هذه اآلية انتزع اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل يف رواية عنه تكفري من أبغض الصحابة واغتاظ

منهم ،فقد ذكر يف جملسه أن رجالً ينتقص أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقرأ مالك :محمَ َّم ٌد
َّرس ُ ِ
اَّلل والَّ ِذين معهُ اآلية حىت بلغ :لِي ِغي َ ِِ
ار ،فقال :من أصبح من الناس يف قلبه غيظ
ول َّ َ َ َ َ
َ
ُ
ظ هب ُم الْ ُك َّف َ
على أحد من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقد أصابته هذه اآلية (.)1
ِ
ومن اْلدير ابلذكر أن (من) يف قوله تعاىل :و َع َد هللا الَّ ِذين آمنُواْ و َع ِملُواْ َّ ِ
احل ِ
َج ٌر
ات َهلُم َّمغْف َرةٌ َوأ ْ
الص َ
ُ َ َ َ
َ
ِ
ِ
يم ليست مبعضة لقوم من الصحابة دون قوم (ولكنها عامة جمنسة ،مثل قوله تعاىلِ :
س م َن
َعظ ٌ
الر ْج َ
ْاأل َْوَاث ِن [احلجَّ .]30 :ل يقصد للتبعيض لكنه يذهب إىل اْلنس ،أي فاجتنبوا الرجس من األواثن،
إذ كان الرجس يقع من أجناس شىت ،منها الزىن والراب وشرب اخلمر والكذب فادخل (من) يفيد هبا
اْلنس وكذلك منهم ،أي من هذا اْلنس ،يعين جنس الصحابة؛ ويقال :أنفق نفقتك من الدراهم،

أي اجعل نفقتك هذا اْلنس) (.)2
قال النحاس يف (إعراب القرآن)( :تكون – منهم – لبيان اْلنس أوىل ألهنا إذا جعلت للتبعيض كان

معىن آمنوا :ثبتوا ،وذلك جماز وَّل حيمل الشيء على اجملاز ومعناه صحيح على احلقيقة) ()3؛ وقال
العكربي( :منهم – لبيان اْلنس تفضيالً هلم بتخصيصهم ابلذكر) (.)4

ومن بيان معىن اآلية الكرْية يظهر لنا وجه اَّلستدَّلل هبا على عدالة الصحابة رضي هللا عنهم وهو

أن هللا جل جالله مدح الصحابة أبهنم رمحاء بينهم ،أشداء على أعدائهم ،وقد أخرب عن صدق
بواطنهم وإخالصهم ،وهذا كله يستلزم عدالتهم رضي هللا عنهم.

_________

((( )1تفسري القرطيب)) (.)195 /16

((( )2تفسري القرطيب)) ( ،)195 /16وينظر(( :تفسري الزخمشري)) ((( ،)480 /1تفسري الرازي))
()109 /28
((( )3إعراب القرآن)) للنحاس (.)197 /3
((( )4التبيان يف إعراب القرآن)) للعكربي (.)239 /2
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ِ َّ ِ
ين
 - 13قال تعاىلََّ :ل يَ ْستَ ِوي ِمن ُكم َّم ْن أَن َف َق ِمن قَـ ْب ِل الْ َف ْت ِح َوقَاتَ َل أ ُْولَئِ َ
ك أَ ْعظَ ُم َد َر َجةً م َن الذ َ
ِ
اَّللُ ا ْحلُ ْس َىن َو َّ
أَن َف ُقوا ِمن بَـ ْع ُد َوقَاتَـلُوا َوُك اال َو َع َد َّ
ري [احلديد.]10 :
اَّللُ ِِبَا تَـ ْع َملُو َن َخب ٌ
يف هذه اآلية بيان لتفاوت درجات املنفقني واجملاهدين حسب تفاوت أحواهلم يف اإلنفاق والقتال

والسبق بعد بيان أن هلم أجراً كبرياً على اإلطالق حثاً هلم على حتري األفضل ،فمن قاتل من الصحابة
أو أنفق قبل فتح مكة أعلى درجة وأعظم شأَنً من الذي قاتل وأنفق بعد الفتح ومع هذا فإن كال من

الفريقني قد وعدهم هللا احلسىن والدرجات العليا يف اْلنة.
َّ ِ
ك َع ْنـ َها ُم ْبـ َع ُدو َن
ين َسبَـ َق ْ
ت َهلُم ِمنَّا ا ْحلُ ْس َىن أ ُْولَئِ َ
وقد قال تعاىل يف القرآن يف آية أخرى :إِ َّن الذ َ
[األنبياء ]101 :أي عن النار ،فوجب أن يقال إن هللا كتب ألصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم
اد
الذين قاتلوا معه ونصروه والذين أيدوه وعزروه وأعانوه ابملال واألنفس اْلنة إِ َّن هللاَ َّلَ خيُْلِ ُ
ف ال ِْم َيع َ
[آل عمران.]9 :

ووجه اَّلستدَّلل :هو أنه من كتب هللا له اْلنة وأبعده عن النار َّلبد أن يكون عدَّلً مستقيماً.
ض ًال ِمن َِّ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
اج ِر َّ ِ
ِ
اَّلل
ين أُ ْخ ِر ُجوا من داي ِره ْم َوأ َْم َواهل ْم يَـ ْبـتَـغُو َن فَ ْ َ
ين الذ َ
 - 14قال تعاىل :ل ْل ُف َق َراء ال ُْم َه َ
َّ ِ
ك ُهم َّ ِ
ِ
َّار َو ِْ
نص ُرو َن َّ
اإلْيَا َن ِمن قَـ ْبلِ ِه ْم ُِحيبمو َن َم ْن
َوِر ْ
ض َو ًاَن َويَ ُ
ين تَـبَـ َّوُؤوا الد َ
الصادقُو َن َوالذ َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ أ ُْولَئ َ ُ
هاجر إِلَي ِهم وََّل َِجي ُدو َن ِيف ص ُدوِرِهم ح ِ
ِ
ِِ
ِ
اصةٌ َوَمن
اجةً ممَّا أُوتُوا َويُـ ْؤث ُرو َن َعلَى أَن ُفس ِه ْم َولَ ْو َكا َن هب ْم َخ َ
ص َ
ُ ْ َ َ
َ ََ ْ ْ َ
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن [احلشر.]9 - 8 :
يُو َق ُش َّح نَـ ْف ِس ِه فَأ ُْولَئِ َ

إن أهم ما شهد هللا سبحانه وتعاىل به ألولئك املهاجرين الذين أخرجوا من دايرهم وأمواهلم ابتغاء
الص ِ
ادقُو َن أي مستمرون على
ك ُه ُم َّ
فضل هللا ورضوانه ،ونصر هللا ورسوله ،الصدق؛ فقال :أ ُْولَئِ َ
الصدق وهذا دليل قاطع أن املهاجرين مجيعاً كانوا صادقني ،وماتوا صادقني بشهادة رهبم ،وأهنم
عدول يف كل ما ينقلونه عن نبيهم عليه الصالة والسالم قرآَنً وسنة؛ وأما األنصار فقد مدحهم مدحاً
عظيماً ،ووصفهم أبهنم حيبون من هاجر إليهم ،ألهنم ساكنوهم وأشركوهم يف أمواهلم ،وأسبغوا عليهم

من حبهم ،ومل جيدوا يف أنفسهم من احلسد على ما خصهم النيب صلى هللا عليه وسلم من يفء وكانوا
يقدمون املهاجرين على أنفسهم يف كل ما يتعلق ابلدنيا من احلظوظ ،مع فقرهم وحاجتهم ،ولكوهنم

كذلك كانوا من الفائزين الناجحني ،واستحقوا رضوان هللا سبحانه وتعاىل (.)1
َّ ِ
ين َجا ُؤوا ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم يَـ ُقولُو َن
مث يبني هللا تبارك وتعاىل واجب من أييت بعد الصحابة جتاههم فيقولَ :والذ َ
ِ ِ ِِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
وف
ك َرُؤ ٌ
ين آ َمنُوا َربَّـنَا إِنَّ َ
ين َسبَـ ُق َ
وَن ِاب ِْإلْيَان َوََّل َجتْ َع ْل ِيف قُـلُوبنَا غ اال للَّذ َ
َربَّـنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
ِ
يم [احلشر.]10 :
َّرح ٌ
فواجب من جاء من بعدهم هو الدعاء هلم وتصفية القلوب من بغض أحد منهم؛ وقد قالت عائشة
رضي هللا عنها :أمروا أن يستغفروا ألصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فسبوهم مث قرأت هذه اآلية

(.)2

_________

( )1ينظر(( :تفسري ابن كثري)) ((( ،)338 - 337 /4أضواء البيان)) (.)74 - 69 /8
((( )2الدر املنثور)) للسيوطي (.)113 /8
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وعن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه مسع رجالً وهو يتناول بعض املهاجرين ،فقرأ عليه لِ ْل ُف َق َراء
َّ ِ
ِ
َّار
ين تَـبَـ َّوُؤوا الد َ
ين اآلية ،مث قال :هؤَّلء املهاجرين فمنهم أنت؟ قالَّ :ل؛ مث قرأ عليهَ :والذ َ
ال ُْم َهاج ِر َ
َّ ِ
َو ِْ
ين َجا ُؤوا ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم
اإلْيَا َن اآلية ،مث قال :هؤَّلء األنصار أفأنت منهم .قالَّ :ل .مث قرأ عليهَ :والذ َ

اآلية ،مث قال :أفمن هؤَّلء أنت؟ قال :أرجو .قالَّ :ل ليس من هؤَّلء ،من يسب هؤَّلء .ويف رواية:

َّل وهللا ما يكون منهم من يتناوهلم وكان يف قلبه الغل عليهم (.)1

وقال سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه الناس على ثالث مراتب قد مضت منزلتان وبقيت منزلة،
ِ
اج ِر َّ ِ
ِ
ين أُ ْخ ِر ُجوا ِمن
ين الذ َ
فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا هبذه اليت بقيت ،مث قرأ :ل ْل ُف َق َراء ال ُْم َه َ
ِ ِ
َّ ِ
ِِ
ين
داي ِره ْم َوأ َْم َواهل ْم [احلشر]8 :؛ مث قال :هؤَّلء املهاجرين وهذه منزلة وقد مضت؛ مث قرأَ :والذ َ
تَـبـ َّوُؤوا الدَّار و ِْ ِ ِ
َّ ِ
ين
َ
ََ
اإلْيَا َن من قَـ ْبل ِه ْم ،مث قال :هؤَّلء األنصار وهذه منزلة وقد مضت؛ مث قرأَ :والذ َ
ِ ِِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
وَن ِاب ِْإلْيَ ِ
ان فقد مضت هااتن املنزلتان
ين َسبَـ ُق َ
َجا ُؤوا من بَـ ْعده ْم يَـ ُقولُو َن َربـَّنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
وبقيت هذه املنزلة ،فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا هبذه املنزلة (.)3( )2

ووجه اَّلستدَّلل من اآلية الكرْية :هو أن هللا عز وجل وصف املهاجرين ابلصدق واألنصار ابلفالح،
وأمر من أييت بعدهم ابتباعهم إبحسان ،والدعاء هلم ،وهذا دليل على عدالتهم رضي هللا عنهم.

أعتقد أن يف ذكر هذا القدر من اآلايت كفاية للتدليل على تعديل هللا تعاىل ألصحاب نبيه صلى هللا

عليه وسلم .عدالة الصحابة رضي هللا عنهم عند املسلمني حملمد حممود لطيف الفهداوي – ص58 :

_________

((( )1الدر املنثور)) للسيوطي (.)113 /8
( )2رواه احلاكم يف ((املستدرك)) ( .)526 /2وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه،

ووافقه الذهيب.

((( )3الدر املنثور)) للسيوطي (.)113 /8
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اثنيا :أدلة أهل السنة على عدالة الصحابة من السنة النبوية
اشتملت السنة النبوية على أحاديث كثرية تنوه بفضل الصحابة رضوان هللا عليهم ،وتنص على
توقريهم واحرتامهم ،وتشييد ِبكانتهم ومنزلتهم.

هذه األحاديث ِبجموعها ْيكن أن تكون دليالً عظيماً على عدالة أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ،ونزاهتهم.

وما قلناه يف املبحث السابق حول آايت القرآن الكرميْ ،يكن أن يقال هنا أيضاً ،فمن أثىن عليه

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وامتدحه وأوجب على األمة حمبته واحرتامه وتوقريه ،فإنه َّل ريب أن
يكون ذلك املديح والثناء تعديالً له.

وإذا كانت أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف فضائل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم على قسمني:

القسم األول :ما تناول ذكر آحاد الصحابة ابلتخصيص.
والقسم الثاين :ما ذكر جمموعهم ابلفضل والثناء دون ختصيص واحد منهم.
فإين يف هذا املبحث سأسوق األحاديث اليت دلت على فضل جمموع الصحابة ،والثناء عليهم

وتعديلهم:

 - 1عن عمران بن حصني رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :خري الناس قرين ،مث

الذين يلوهنم ،مث الذين يلوهنم ،قال عمران :فال أدري أذكر بعد قرنه :قرنني أو ثالثة؟ .)1( )) ...

أثبت حديث عمران هذا اخلريية للصحابة رضي هللا عنهم حيث إهنم ْيثلون قرن النيب صلى هللا عليه
وسلم وأهنم أفضل من بقية القرون اليت ستأيت بعدهم وقد فصلت القول يف اخلريية يف املبحث الثالث
ت لِلن ِ
َّاس [آل
ري أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
من هذا الفصل يف أدلة أهل السنة من القرآن عند قوله تعاىلُ :كنتُ ْم َخ ْ َ

عمران.]110 :

ومن ثبتت له اخلريية ثبتت عدالته.

 - 2عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((َّل تسبوا

أصحايب فلو أن أحداً أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ أحدهم وَّل نصيفه)) (.)2

يف هذا احلديث هني صريح عن سب أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم ويف هذا الفضل والثناء

هلم والتكرمي والتبجيل تنويه ملكانتهم وتشريف ملنزلتهم مث إن السب جتريح ومن هني عن جترحيه قلنا

بتعديله.

 - 3عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((أييت على
الناس زمان ،يغزو فيه فئام من الناس ،فيقولون :هل فيكم من صاحب رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم؟ فيقولون :نعم ،فيفتح هلم مث أييت على الناس زمان ،فيغزو فئام من الناس ،فيقال :هل فيكم
من صاحب أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فيقولون :نعم ،فيفتح هلم ،مث أييت على الناس
زمان ،فيغزوا فئام من الناس ،فيقال :هل فيكم من صاحب أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم؟ فيقولون :نعم ،فيفتح هلم)) (.)3

ويف رواية(( :هل فيكم من رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)) ( )4ويف الثانية :من رأى من
صحب من صحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟

يف هذا احلديث( :إثبات الفضيلة للصحابة رضي هللا عنهم ،حيث إن البالد تفتح أمام اْلماعة

الغازية اليت فيها بعض أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،كرامة هلم ،وبياَنً لفضلهم ،وذلك ملا

هلم من حسن قصد ،وسالمة نية ،وصدق يف نشر الدعوة اإلسالمية) ( ،)5مما يدل على عدالتهم

رضي هللا عنهم وإمنا َنلوا ذلك الفضل لصحبتهم رسول هللا ورؤيته مث َنل من بعدهم الفضل أيضاً
لرؤيتهم أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم.
_________

( )1رواه البخاري ( )3650بلفظ(( :خري أميت قرين  ،)) ..ومسلم ( )2535بلفظ(( :إن خريكم
قرين .)) ..
( )2رواه البخاري ( ،)3673ومسلم (.)2541
( )3رواه البخاري (.)3649
( )4رواه مسلم (.)2532
((( )5صحابة رسول هللا يف الكتاب والسنة)) لعيادة أيوب الكبيسي (ص.)162 :
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 - 4عن أيب بردة عن أبيه رضي هللا عنه قال :صلينا املغرب مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث
قلنا :لو جلسنا حىت نصلي معه العشاء .قال :فجلسنا فخرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فقال :ما زلتم هاهنا؟ قلنا اي رسول هللا صلينا معك املغرب مث قلنا :جنلس حىت نصلي معك العشاء

قال :أحسنتم أو أصبتم .قال :فرفع رأسه إىل السماء وكان كثرياً ما يرفع رأسه إىل السماء فقال:

((النجوم أمنة للسماء ،فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ،وأَن أمنة ألصحايب فإذا ذهبت أتى

أصحايب ما يوعدون ،وأصحايب أمنة ألميت فإذا ذهب أصحايب أتى أميت ما يوعدون)) (.)1

قال اإلمام النووي( :ومعىن احلديث أن النجوم ما دامت ابقية فالسماء ابقية فإذا انكدرت النجوم

وتناثرت يف القيامة وهنت السماء ،فانفطرت وانشقت ،وذهبت .وقوله صلى هللا عليه وسلم وأَن أمنة
ألصحايب فإذا ذهبت أتى أصحايب ما يوعدون ،أي من الفنت واحلروب وارتداد من األعراب

واختالف القلوب حنو ذلك مما أنذر به صرحياً وقوله صلى هللا عليه وسلم وأصحايب أمنة ألميت فإذا
ذهب أصحايب أتى أميت ما يوعدون .معناه من ظهور البدع واحلوادث يف الدين والفنت فيه وطلوع

قرن الشيطان وظهور الروم وغريهم وانتهاك مكة واملدينة وغري ذلك) (.)2

فإذا كان وجود الصحابة أماَنً هلذه األمة كما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمان هلم ،كان هذا

دليالً على عدالتهم رضي هللا عنهم.

 - 5عن أيب بكرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف خطبة الوداع ((أَّل ليبلغ
الشاهد منكم الغائب .)3( )) ...

وجه اَّلستدَّلل :من هذا احلديث على عدالة الصحابة رضي هللا عنهم (إن النيب صلى هللا عليه

وسلم قال ذلك يف حجة الوداع وقد اجتمع فيها أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلهم أو
جلهم :ويف قوله عليه الصالة والسالم هذا هلم أعظم دليل – كما يقول ابن حبان يف صحيحه ()4

– على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم جمروح وَّل ضعيف ،إذ لو كان فيهم جمروح أو ضعيف أو
كان فيهم أحد غري عدل َّلستثىن يف قوله صلى هللا عليه وسلم وقال :أَّل ليبلغ فالن وفالن منكم

الغائب ،فلما مجعهم يف الذكر ابألمر بتبليغ من بعدهم دل ذلك على أهنم كلهم عدول ،وكفى ِبن
عدله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شرفاً) (.)5

 - 6عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((َّل يدخل النار
أحد ممن ابيع حتت الشجرة)) (.)6
يف احلديث بيان فضل أهل بيعة الرضوان وأنه َّل يدخل النار منهم أحد قطعاً (.)7

ومن َّل يدخل النار يقع عليه حتماً وصف العدالة وقد فصلت القول يف ذلك عند قوله تعاىل :لََق ْد
ِ
رِ
ض َي َّ
ني [الفتح ]18 :اآلية يف املبحث السابق.
اَّللُ َع ِن ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
_________

( )1رواه مسلم (.)2531
((( )2شرح صحيح مسلم)) (.)83 /16

( )3رواه البخاري (.)105

((( )4صحيح ابن حبان)) (.)90 /1
((( )5صحابة رسول هللا يف الكتاب والسنة)) لعيادة الكبيسي (ص.)281 :

( )6رواه أبو داود ( ،)4653والرتمذي ( ،)3860وأمحد ( .)14820( )350 /3واحلديث
سكت عنه أيب داود ،وقال الرتمذي :حسن صحيح ،وصححه ابن حجر يف ((الرمحة الغيثية))
( ،)117واأللباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) .واحلديث رواه مسلم ( )2496من حديث جابر بن
عبد هللا يقول :أخربتين أم مبشر أهنا مسعت النىب -صلى هللا عليه وسلم -يقول عند حفصةَّ(( :ل

يدخل النار إن شاء هللا من أصحاب الشجرة أحد الذين ابيعوا حتتها)).
( )7ينظر(( :شرح النووي على مسلم)) (.)58 /16
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 - 7ما قاله النيب صلى هللا عليه وسلم بشأن حاطب بن أيب بلتعة وإرساله كتاابً إىل املشركني يف مكة

وقول عمر رضي هللا عنه(( :اي رسول هللا :قد خان هللا ورسوله واملؤمنني فدعين فألضرب عنقه .فقال

عليه الصالة والسالم :أليس من أهل بدر؟ لعل هللا اطلع إىل أهل بدر فقال :اعملوا ما شئتم فقد

وجبت لكم اْلنة – أو قد غفرت لكم – فدمعت عينا عمر وقال :هللا ورسوله أعلم)) (.)1
حديث حاطب هذا يدل على فضل أصحاب بدر وأن هللا سبحانه وتعاىل غفر هلم ذنوهبم.

قال صاحب بذل اجملهود( :كأنه تعاىل علم منهم أنه َّل جييء منهم ما ينايف املغفرة ،فقال هلم :اعملوا

ما شئتم ،إظهاراً لكمال الرضا عنهم وأنه َّل يتوقع منهم من األعمال حبسب األعم األغلب إَّل اخلري،
فهذا كناية عن كمال الرضا وصالح احلال وتوفيقهم غالباً للخري) ( ،)2وهذا كله مستلزم لعدالتهم

رضي هللا عنهم.

 - 8عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :لو أن األنصار سلكوا وادايً
أو شعباً لسلكت يف وادي األنصار ولوَّل اهلجرة لكنت امرءاً من األنصار)) فقال أبو هريرة :ما ظلم
– أبيب وأمي – آووه ونصروه أو كلمة أخرى (.)3

يف احلديث بيان فضل األنصار بل وعدالتهم إذ كيف يسلك الرسول صلى هللا عليه وسلم مسلك

األنصار لو مل يكونوا عدوَّلً ولذلك عد الرسول صلى هللا عليه وسلم يف حديث آخر حبهم إْياَنً
وبغضهم نفاقاً فقال(( :األنصار َّل حيبهم إَّل مؤمن ،وَّل يبغضهم إَّل منافق ،فمن أحبهم أحبه هللا ومن

أبغضهم أبغضه هللا)) (.)4

وإن يف حديث أيب هريرة بيان فضل اهلجرة واملهاجرين إذ جعلها الرسول صلى هللا عليه وسلم مانعاً
عن دخوله يف شعب األنصار وما ذلك إَّل ملا فيها من الفضل وما هلا من املكانة.
هذه األحاديث تدل على عدالة الصحابة دون شك أو ريب إذ فيها الثناء اْلميل على أصحاب

حممد صلى هللا عليه وسلم والفضل الكبري هلم الدال على عدالتهم ،ونزاهتهم ولذلك قال ابن عبد
الرب( :ثبتت عدالة مجيعهم بثناء هللا عز وجل ،وثناء رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وَّل أعدل ممن

ارتضاه هللا لصحبة نبيه ،وَّل تزكية أفضل من ذلك ،وَّل تعديل أكمل منه) ( .)5عدالة الصحابة
رضي هللا عنهم عند املسلمني حملمد حممود لطيف الفهداوي – ص81 :
_________

( )1رواه البخاري ( .)3983من حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.
((( )2بذل اجملهود)) للسهارنفوري (.)178 /18
( )3رواه البخاري (.)3779
( )4رواه البخاري ( ،)3783ومسلم ( .)75من حديث الرباء رضي هللا عنهم.
((( )5اَّلستيعاب يف معرفة األصحاب)) (.)2 /1
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اثلثا :األدلة العقلية على عدالة الصحابة
بعد أن ذكرت أدلة عدالة الصحابة من الكتاب والسنة ،أذكر هنا الدليل العقلي على عدالة
الصحابة ،وهذا ما سأوضحه فيما أييت:

أوَّلً :يتفق املسلمون على حقيقة قاطعة ،هي أن هللا تبارك وتعاىل ،أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق،
وكان هذا الدين خامت األداين ،وكان رسوله خامت األنبياء.

وأنه عليه الصالة والسالم أدى األمانة على أحسن وجه وأْته ،وبلغ الرسالة فما قصر ،ونصح األمة

دون أن يبخل بنصح أو إرشاد ،فبني هلا الشريعة وأوضح هلا احلجة ،فنال بذلك رضي هللا تبارك
وتعاىل.

ومما َّل شك فيه ،وَّل ريب أن مهمة الرسول صلى هللا عليه وسلم إبالغ الرسالة ،ونشر الدين

وتعاليمه ،وتعبيد الناس لرهبم ،وحتكيم القرآن الكرمي ،وإرشادهم إىل العمل ابإلسالم كله دون جتزئته،

أو تغليب جانب على آخر ،بل َّلبد من اإلحاطة به من مجيع جوانبه.

وأن من مهام الرسول صلى هللا عليه وسلم اليت بعث من أجلها هي ما حكاه هللا عز وجل يف القرآن
ِ
ِ
ث ِيف ْاأل ُِميِني رسوًَّل ِم ْنـهم يـ ْتـلُو َعلَي ِهم ِِ ِ
اب
الكرمي يف قولهُ :ه َو الَّ ِذي بَـ َع َ
آايته َويُـ َزكي ِه ْم َويُـ َعل ُم ُه ُم الْكتَ َ
ُْ َ
َ َُ
ْ ْ َ
ِ
ِ
ض َال ٍل مبِ ٍ
ني إِ ْذ
ْمةَ َوإِن َكانُوا ِمن قَـ ْب ُل لَِفي َ
ني [اْلمعة ،]2 :وقال تعاىل :لََق ْد َم َّن هللاُ َعلَى ال ُْمؤمنِ َ
َوا ْحلك َ
ِ
ِ
ث فِي ِهم رسوَّلً ِمن أَن ُف ِس ِهم يـ ْتـلُو َعلَي ِهم ِِ ِ
ِ
ْمةَ َوإِن َكانُواْ ِمن
آايته َويُـ َزكي ِه ْم َويُـ َعل ُم ُه ُم الْكتَ َ
ْ
َْ
بَـ َع َ ْ َ ُ
اب َوا ْحلك َ
ْ ْ َ
ض ٍ
الل مبِ ٍ
ني [آل عمران.]164 :
قَـ ْب ُل لَِفي َ
فقوله تعاىلَ :ويُـ َزكِي ِه ْم حدد جزءاً من مهام النيب العظيم وهو التزكية وأحد مدلوَّلت هذه اللفظة هو
الرتبية والتطهري ،أعين تربية من بعث فيهم على الفضيلة وحماسن األخالق وتوجيههم إىل سلوك
أحسن السبل وأقومها ،وإرشادهم إىل الصاحلات وتطهريهم من الذنوب والرذائل وتنقيتهم من

األرجاس واألدَنس ومما يشني عند الناس.
ِ
ِ
ِ
ْمةَ جعل من الرسول صلى هللا عليه وسلم معلماً لقومه كتاب هللا
وقوله تعاىلَ :ويُـ َعل ُم ُه ُم الْكتَ َ
اب َوا ْحلك َ
تعاىل وسنته عليه الصالة والسالم وإرساء دعائمهما ،وتوضيح سبيلهما ،وبيان منهجهما ،وشرح
عقيدهتما.

ومن البديهي أنه َّل فائدة أن يسمع الرجل اآلية من القرآن الكرمي فيهتز طرابً لبالغتها ،وتعجبه

فصاحتها ،فيأخذ سحر كلماهتا ،وينتهي األمر عند هذا احلد ،بل املراد هو أن جيين السماع مثرة

القرآن فيعمل أبحكامه ويقيم حدوده ،وأيخذ تعاليمه.

فإذا وجد مثل هؤَّلء القوم املدعوين فهذا يعين أن الداعي قد جنح يف مهمته ،وفاز يف سعيه ،وهذا ما
يقول به القائلون بعدالة الصحابة رضي هللا عنهم فأهنم بقوهلم ابلعدالة يصرحون بنجاح دعوة الرسول

صلى هللا عليه وسلم ،وأن تربيته أمثرت فقد ظهرت معجزة التأثري واهلداية يف حياته عليه الصالة

والسالم من خالل بروز مناذج إنسانية عملية تتحلى ابألخالق وتتزين ابلفضائل ،وتبتعد ما أمكنها

عن الرذائل وتتخلى عن املفاسد وتتصف ابحملاسن ،على استقامة يف دينهم ،وإخالص يف عقيدهتم،
يبلغون رساَّلت رهبم وَّل خيافون لومة َّلئم ،ابذلني ما بوسعهم من أجل اإلسالم.
أما الطاعنون بعدالة الصحابة القائلون ابرتدادهم بعد وفاته إَّل قليالً ،أو أهنم يف حياته كانوا يظهرون
ما َّل يضمرون ،فهذا يعين بال شك فشل تلك اْلهود العظيمة اليت بذهلا الرسول صلى هللا عليه

وسلم يف وظائفه الرتبوية والتعليمية والتبليغية والدعوية.
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وهذا ما يدعوَن إىل التساؤل( :هل يعقل يف حكم املنطق النظري القدمي واحلديث ،والعقل الفطري
احملسوس املركوز يف بين اإلنسان ،أَّل يستطيع الرسول -صلى هللا عليه وسلم – وهو هبذا املقام
الكرمي ،من العبودية اخلالصة خلالقه احلكيم ،وخلقه العظيم املتمثل ألوامر هللا تعاىل ،ونواهيه يف عامل
اإلمكان ،أن يريب أقرب أصحابه الذين آمنوا به ونصروه ،وأعزوا دينه ،على اإلخالص لدين هللا،

ويركز فيهم خوف هللا سبحانه وتعاىل وحبه ،لكي يبلغوا دينه إىل األجيال اآلتية من بعدهم ،أبمانة
وعدالة وصدق وإخالص؟) (.)1

فالعقل واملنطق ،والبصرية كل ذلك يقضي أن يتحقق هذا النجاح يف الرتبية والدعوة يف حياة الرسول
صلى هللا عليه وسلم وعلى أثر وفاته( ،حيث إن الدين الذي َّل يستطيع أن يقدم أمام العامل عدداً
وجيهاً من مناذج عملية َنجحة بناءة ،وجمتمعاً مثالياً يف أايم الداعي وحامل رسالته األولَّ ،ل يعترب

َنجحاً ،كما أن الشجرة اليت مل تؤت مثارها اليانعة احللوة ،ومل تفتح أزهارها العطرة اْلميلة ،أايم شباهبا
ويف موسم ربيعها (وهو عهد النبوة) َّل تعترب شجرة مثمرة سليمة ،وكيف يسوغ لدعاة هذه الدعوة

والدين وممثليها الذين ظهروا بعد أن مضى على عهد النبوة زمن طويل ،أن يوجهوا إىل اْليل املعاصر
والعامل احلاضر ،دعوة إىل اإلْيان والعمل والدخول يف السلم كافة والتغيري الكامل يف احلياة ،وهم

عاجزون عن تقدمي نتائج حية ابهرة لأللباب ،مسلمة عند املؤرخني ،للمجهودات اليت بذلت يف

العهد األول ويف فجر اترخيه ،يف سبيل إبراز أمة جديدة ،وإنشاء جيل مثايلْ ،يثل التعاليم النبوية

أصدق ْتثيل ويربهن على أتثريها وجناحها) (.)2

اثنياً :من املسلمات عندَن أن اليهود حرفوا توراهتم من بعد موسى عليه السالم فكانت بعثة الرسل

بعد موسى تصحيحاً ملسرية اليهود الدينية والدنيوية ،وملا بعث عيسى عليه السالم إىل بين إسرائيل

وأنزل عليه اإلجنيل سرعان ما حرفه األحبار والرهبان وغريوه وبدلوه أيضاً فحتم هذا بعثة نيب جديد
ألن املنهج الرابين حرف وبدل وَّلبد للبشرية من منهج رابين تسري على ضوئه وتعمل بشريعته

وهتتدي هبديه فكانت بعثة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم وكان القرآن الكرمي هو الكتاب املنزل
عليه وقد اقتضت حكمة هللا أن يكون النيب هو اخلامت وكتابه هو آخر الكتب وهذا يعين أن املنهج

الرابين والدستور اإلهلي سيبقى من بعثة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم إىل هناية البشرية متمثالً ِبا
جاء به النيب حممد صلى هللا عليه وسلم إذ َّل نيب بعده .فاقتضى هذا أن يبقى الكتاب من غري

حتريف وَّل تشويه وَّل تبديل كي يتسىن آلخر هذه األمة اإلطالع عليه واإلْيان به والعمل أبحكامه

كما أطلع عليه أول هذه األمة.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا من الذي سيحفظ القرآن من الضياع والتحريف .ومن الذي سيقوم
بنقله؟

اْلواب على التساؤل األول :إن هللا هو الذي حفظ القرآن فقال :إِ ََّن َْحنن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ
ُ
َحلَافِظُو َن [احلجر .]9 :وهذا أمر مقطوع به.
أما التساؤل الثاين فجوابه أن األمة اليت أحاطت ابلرسول صلى هللا عليه وسلم هي اليت قامت هبذه

املهمة العظيمة وهي نقل الكتاب إىل من بعدهم بكل أمانة ونزاهة كما أنزله هللا تعاىل وهذا ما يقتضيه
العقل واملنطق إذ ليس من احلكمة أن يرسل هللا تعاىل آخر األنبياء ،وينزل معه آخر الكتب ،ويتعهد
له أبنه سيتوىل بنفسه حفظ كتابه ،بقطعية حامسة ،وأتكيدات متتابعة مث َّل يهيء أمة مؤمنة صادقة

عادلة حريصة ذات مروءة شاملة ،كي حتافظ على كتابه الكرمي ،ودستوره اخلالد العظيم.
_________

((( )1صحابة رسول هللا يف القرآن)) للدكتور حمسن عبد احلميد (ص.)4 - 3 :
((( )2صوراتن متضاداتن)) للندوي (ص.)13 :
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إذ َّل يعقل أن يكون حفظ هللا للكتاب الكرمي أبن ينزل مالئكة من السماء واجبها حراسة الكتاب
العزيز من التحريف ،أو أن يودع سبحانه يف القرآن قوة بني أسطره تنبعث من كلماته تفتك ِبن يريد

تغيريه وحتريفه.

إن مثل هذا الكالم يعد يف منطق العقل ختريفاً مقبول فلم يبلق لدينا إَّل القول أبن هللا هيأ أمة كرْية

أحاطت بنبيه هم الصحابة األجناب كانوا سبب حفظ الكتاب وهذا ما يستلزم القول بعدالتهم رضي

هللا عنهم أمجعني.
اثلثاً :إن القول بعدم عدالة الصحابة يدعو عقالً إىل الشك بكون اإلسالم ديناً واقعياً صاحلاً لكل
زمان ومكان.

فإذا كان الدين قد فشل يف أن يطبق يف عصره األول ،ومل يزل غضاً طرايً ،فما أن مسع الصحابة نبأ

وفاته صلى هللا عليه وسلم -على زعم القائلني بردة الصحابة -حىت خلعوا ثوب اإلسالم ،وهتافتوا
على الدنيا ،وتغالبوا على السلطة وتسابقوا إىل الرائسة ،وتقاتلوا عليها وخالفوا الكتاب ،فتحول
زهدهم إىل طمع ،وسخاؤهم إىل جشع ،وعزوفهم عن الدنيا إىل صراع على ملذاهتا ،وتفانيهم من
أجل الدين إىل تفان من أجل السلطة .فكيف ْيكن تطبيقه فيما بعد ذلك.

أليس هذا يستدعي عقالً تصديق الفرية القائلة أن اإلسالم دين مثايل َّل يتالءم مع الواقع فهو خيايل

يف أفكاره ومبادئه؟

بل أَّل يؤدي ذلك إىل التنفري عن النيب صلى هللا عليه وسلم ذاته ألنه إذا كان ذلك حال من خيتص
به اَّلختصاص الشديد ويالزمه املالزمة الطويلة ،كان ذلك حتماً منفراً عن الرسول صلى هللا عليه

وسلم (.)1

رابعاً :العقل يصدق ابلتواتر وحيكم بوجوده فال جيوز للعقالء تكذيب ما تواتر نقله ،أو تواتر إثباته

وإَّل ملا كانوا عقالء.

فال ْيكن تكذيب التواتر التارخيي القاطع واحلاصل أبن أمة اإلسالم األوىل من الصحابة الكرام كانوا
خري العباد هلل تعاىل ،وخري األصحاب حملمد صلى هللا عليه وسلم ،وخري املبلغني الصادقني احلريصني

على حفظ كتاب هللا تعاىل وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ،ومن كانت هذه صفته فالبد أن حيكم
العقل بعدالته.

قال اخلطيب البغدادي( :على أنه لو مل يرد من هللا عز وجل ورسوله صلى هللا عليه وسلم فيهم شيء
مما ذكرَنه ،ألوجبت احلال اليت كانوا عليها من اهلجرة ،واْلهاد ،والنصرة ،وبذل املهج ،واألموال،

وقتل اآلابء ،واألوَّلد ،واملناصحة يف الدين ،وقوة اإلْيان واليقني ،القطع على عدالتهم ،واَّلعتقاد
لنزاهتهم وأهنم أفضل من مجيع املعدلني واملزكني ،الذين جييئون من بعدهم أبد اآلبدين) (.)2

(فإن من تتبع اتريخ الصحابة ،وسوابقهم يف اإلسالم بعد اعتناقهم له ،وعرف سريهم من حني

إسالمهم إىل وقت وفاهتم ،وأهنم َّل يرتكبون من اإلمث والفواحش والكبائر ،وَّل يصرون على اللمم
والصغائر ،وَّل يفعلون ما خيرم مروءهتم ،أو يسيء إىل مسعتهم ،وأن من وقع يف ذلك منهم ،سارع إىل
التوبة ،وابدر إىل األوبةَّ ،ل يسعه إَّل اْلزم بعدالتهم ،ذلك أن املقدمات ترشد دائماً إىل النتائج ،فإذا
كانت املقدمات واقعية حمققة ،وصحيحة مسلمةَّ ،ل حتوم حوهلا الشكوك ،وَّل تنزل بساحتها الريب،

فإهنا َّلبد أن تسوقك إىل النتائج املسلمة عقالً ،والصحيحة منطقاً وفكراً ،الواقعية تعرتيه الظنون

والشبه ،وإمنا تؤخذ مسلمة عند كل عاقلِ ،بقتضى ما تقوله قواعد املنطق ،وما تقره قوانني الفكر

والنظر) (.)3
بعد كل هذا َّل يسع املنصف العاقل إَّل أن يقول :إن القرآن الكرمي والسنة النبوية املروية ،قوَّلً
وعمالً ،ومنطق األمور ،وحقائق األشياء ،والتاريخ املتواتر وقرائن األحوال كل ذلك يتضافر على

إثبات عدالة الصحب الكرام وإنكار ذلك اإلسفاف القائل بعدمها .عدالة الصحابة رضي هللا عنهم
عند املسلمني حملمد حممود لطيف الفهداوي – ص88 :
_________

( )1ينظر(( :املغين)) للقاضي عبد اْلبار (/20ق.)423 /2

((( )2الكفاية)) (ص.)96 :
((( )3حماضرات يف علوم احلديث)) للدكتور مصطفى التازي (.)147 - 144 /1
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ْتهيد
فمن أصول أهل السنة واْلماعة سالمة قلوهبم وألسنتهم ألصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
سالمة القلب من البغض والغل واحلقد والكراهة ،وسالمة ألسنتهم من كل قول َّل يليق هبم.

فقلوهبم ساملة من ذلك ،مملوءة ابحلب والتقدير والتعظيم ألصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

على ما يليق هبم.

فهم حيبون أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ،ويفضلوهنم على مجيع اخللق ،ألن حمبتهم من حمبة

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وحمبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،من حمبة هللا ،وألسنتهم أيضاً
ساملة من السب والشتم واللعن والتفسيق والتكفري وما أشبه ذلك مما أييت به أهل البدع ،فإذا سلمت
من هذا ،ملئت من الثناء عليهم والرتضي عنهم والرتحم واَّلستغفار وغري ذلك .شرح العقيدة
الواسطية حملمد بن صاحل بن عثيمني – ص 247 /2
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أوَّل :األدلة على حترمي سبهم من القرآن

إن سب أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حمرم بنص الكتاب العزيز وهو ما تعتقده وتدين به
الفرقة الناجية من هذه األمة ،وقد جاءت اإلشارة إىل حترمي سبهم يف غري ما آية من كتاب هللا – جل
وعال – من ذلك:

ِ
َّ ِ
وهم إبِِ ْح ٍ ِ
ِ
( )1قوله تعاىل :و َّ ِ
ين اتَّـبَـ ُع ُ
ين َواأل َ
سان َّرض َي هللاُ
َ
َنصا ِر َوالذ َ
الساب ُقو َن األ ََّولُو َن م َن ال ُْم َهاج ِر َ
َ
ضواْ َع ْنهُ [التوبة ]100 :اآلية.
َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
ووجه دَّللة اآلية على حترمي سبهم أن هللا تعاىل رضي عنهم رضى مطلقاً ،فرضي عن السابقني من غري
اشرتاط إحسان ومل يرض عن التابعني إَّل أن يتبعوهم إبحسان ،والرضى من هللا صفة قدْية فال يرضى
إَّل عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضى ،ومن رضي هللا عنه مل يسخط عليه أبداً ،وقد بني

تعاىل يف آخر هذه اآلية أن هؤَّلء الذين رضي هللا عنهم هم من أهل الثواب يف اآلخرة ْيوتون على
َّات َجتْ ِري َحتْتَـها األ َْهنَار َخالِ ِد ِ
َع َّد َهلُم جن ٍ
يها أَبَ ًدا
ين ف َ
َ
اإلْيان الذي به يستحقون ذلك حيث قالَ :وأ َ ْ َ
ُ
َ
ِ
يم [التوبة ]100 :ولذا ملا كان هؤَّلء األخيار هبذه املنزلة العظيمة واملكانة الرفيعة
ذَلِ َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
أمر هللا من جاء بعدهم أن يستغفروا هلم ويدعوا هللا أَّل جيعل يف قلوهبم غالً هلم ،ومن هنا علم أن

اَّلستغفار وطهارة القلب من الغل هلم أمر حيبه هللا ويرضاه ،ويثين على فاعله كما أنه قد أمر بذلك
ك ولِل ِ
اَّللُ و ْ ِ ِ ِ
ني
ْم ْؤمنِ َ
استَـ ْغف ْر ل َذنب َ َ ُ
رسوله صلى هللا عليه وسلم يف قوله تعاىل :فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ ََّل إِلَهَ إََِّّل َّ َ
والْم ْؤِمنَ ِ
ات [حممد.]19 :
َ ُ
استَـغْ ِف ْر َهلُ ْم [آل عمران ،]159 :وحمبة الشيء كراهية لضده ،فيكون هللا
وقال تعاىل :فَا ْع ُ
ف َع ْنـ ُه ْم َو ْ
يكره السب هلم ،الذي هو ضد اَّلستغفار ،والبغض هلم الذي هو ضد الطهارة ،وهذا معىن قول
عائشة رضي هللا عنها( :أمروا أن يستغفروا ألصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فسبوهم) (.)2( )1
ِ ِ
َّ ِ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ لَ َعنَـ ُه ُم َّ
ين يُـ ْؤذُو َن َّ
َع َّد َهلُ ْم َع َذ ًااب م ِهينًا
اَّللُ يف ال مدنْـيَا َو ْاآلخ َرة َوأ َ
( )2قوله تعاىل :إِ َّن الذ َ
[األحزاب.]57 :

هذه اآلية تضمنت التهديد والوعيد ابلطرد واإلبعاد من رمحة هللا والعذاب املهني ملن آذاه – جل

وعال – ِبخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك ( )3وإيذاء رسوله (يشمل كل أذية قولية
أو فعلية من سب وشتم أو تنقص له أو لدينه ،أو ما يعود إليه ابألذى) ( .)4ومما يؤذيه صلى هللا

عليه وسلم سب أصحابه وقد أخرب صلى هللا عليه وسلم أن إيذاءهم إيذاء له ،ومن آذاه فقد آذى
هللا ( )5وأي أذية للصحابة أبلغ من سبهم فاآلية فيها إشارة قوية ظاهرة إىل أنه حيرم سبهم رضي هللا
عنهم.

ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ ِ
احتَ َملُوا ُهبْتَ ًاَن َوإِ ْمثًا مبِينًا
سبُوا فَـ َقد ْ
ين يُـ ْؤذُو َن ال ُْم ْؤمنِ َ
( )3قوله تعاىلَ :والذ َ
ني َوال ُْم ْؤمنَات بغَ ِْري َما ا ْكتَ َ
[األحزاب.]58 :

وهذه اآلية فيها التحذير من إيذاء املؤمنني واملؤمنات ِبا ينسب إليهم مما هم منه براء مل يعملوه ،ومل
يفعلوه ،والبهتان الكبري أن حيكي أو ينقل عن املؤمنني واملؤمنات ما مل يفعلوه على سبيل العيب

والتنقص هلم (.)6
_________

( )1رواه مسلم (.)3022

( )2انظر(( :الصارم املسلول على شامت الرسول)) (ص.)575 - 572 :
((( )3تفسري ابن كثري)) (.)514 /5
((( )4تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان)) (.)121 /6

( )5احلديث رواه الرتمذي ( .)3862وقال :غريب َّل نعرفه إَّل من هذا الوجه ،وضعفه األلباين يف
((ضعيف سنن الرتمذي)).

((( )6تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري (.)515 - 514 /5
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ووجه دَّللة اآلية على حترمي سب الصحابة رضي هللا عنهم أهنم يف صدارة املؤمنني فإهنم املواجهون
َّ ِ
َّ ِ
آمنُوا
ين َ
ين َ
آمنُواْ [البقرة ،]104 :ومثل قوله :إِ َّن الذ َ
ابخلطاب يف كل آية مفتتحة بقولهَ :اي أَيمـ َها الذ َ
و َع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
ات [الكهف ]107 :يف مجيع القرآن فاآلية دلت على حترمي سب الصحابة ألن لفظ
الص َ
َ
املؤمنني أول ما ينطلق عليهم ألن الصدارة يف املؤمنني هلم رضي هللا عنهم وسبهم والنيل منهم من
أعظم األذى ،وأن من َنل منهم بذلك فقد آذى خيار املؤمنني ِبا مل يكتسبوا وأن من اختذ شتمهم

والنيل منهم ديناً له فإن الوعيد املذكور يف اآلية يصيبه.

قال احلافظ ابن كثري رمحه هللا تعاىل عند هذه اآلية( :ومن أكثر من يدخل يف هذا الوعيد الكفرة ابهلل

ورسوله ،مث الرافضة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبوهنم ِبا قد برأهم هللا منه ،ويصفوهنم بنقيض ما
أخرب هللا عنهم ،فإن هللا – عز وجل – قد أخرب أنه قد رضي عن املهاجرين واألنصار ومدحهم

وهؤَّلء اْلهلة األغبياء يسبوهنم ويتنقصوهنم ويذكرون عنهم ما مل يكن وَّل فعلوه أبداً فهم يف احلقيقة
منكسوا القلوب يذمون املمدوحني وْيدحون املذمومني) ( )1اهـ.

وكما هو معلوم (أن سب آحاد املؤمنني موجب للتعزير حبسب حالته وعلو مرتبته ،فتعزير من سب

الصحابة أبلغ وتعزير من سب العلماء وأهل الدين أعظم من غريهم) (.)2
ِ
ول َِّ َّ ِ
اه ْم ُرَّك ًعا ُس َّج ًدا
( )4قوله تعاىل :محمَ َّم ٌد َّر ُس ُ
ين َم َعهُ أَشدَّاء َعلَى الْ ُك َّفا ِر ُر َمحَاء بَـ ْيـنَـ ُه ْم تَـ َر ُ
اَّلل َوالذ َ
ِ ِ
يـبـتـغُو َن فَ ْ ِ ِ
اَّلل وِر ْ ِ
سج ِ
ك َمثَـلُ ُه ْم يف التـ َّْوَراةِ َوَمثَـلُ ُه ْم
ود ذَلِ َ
َْ َ
يم ُ
اه ْم يف ُو ُجوه ِهم م ْن أَثَ ِر ال م ُ
ض َو ًاَن س َ
ض ًال م َن َّ َ
ِ
استَـوى َعلَى سوقِ ِه يـ ْع ِجب ال مزَّراعَ لي ِغي َ ِِ
يف ِْ
اإل ِجن ِ
ار
استَـغْلَ َ
يل َك َز ْر ٍع أَ ْخ َر َج َشطْأَهُ فَ َ
آزَرهُ فَ ْ
َ
ظ هب ُم الْ ُك َّف َ
ظ فَ ْ َ
ُ ُ ُ
[الفتح ]29 :اآلية.

ووجه دَّللة اآلية على حترمي سب الصحابة رضي هللا عنهم أنه َّل يسبهم شخص إَّل ملا وجد يف قلبه
من الغيظ عليهم ،وقد بني تعاىل يف هذه اآلية إمنا يغاظ هبم الكفار ،فدلت على حترمي سبهم،

والتعرض هلم ِبا وقع بينهم على وجه العيب هلم.

قال أبو عبد هللا القرطيب( :روى أبو عروة الزبريي من ولد الزبري :كنا عند مالك بن أنس ،فذكروا

ول َِّ َّ ِ
ين
رجالً ينتقص أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقرأ مالك هذه اآلية محمَ َّم ٌد َّر ُس ُ
اَّلل َوالذ َ
اع لِي ِغي َ ِِ
ِ
ار ،فقال مالك :من أصبح من الناس يف قلبه غيظ على
ب ال مزَّر َ َ
ظ هب ُم الْ ُك َّف َ
َم َعهُ حىت بلغ يُـ ْعج ُ
أحد من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقد أصابته هذه اآلية) – مث قال ( :-لقد أحسن
مالك يف مقالته وأصاب يف أتويله فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه يف روايته فقد رد على هللا
رب العاملني وأبطل شرائع املسلمني ،مث ذكر طائفة من اآلايت القرآنية اليت تضمنت الثناء عليهم

والشهادة هلم ابلصدق والفالح ،مث قال عقبها" :وهذا كله مع علمه تبارك وتعاىل حباهلم ومآل أمرهم)

( )3اهـ.

فهذه اآلية اشتملت على حترمي سب الصحابة ،ألن سبهم إمنا يصدر ممن امتأل قلبه غيظاً عليهمَّ ،ل
حمل فيه لإلْيان ( )4نعوذ ابهلل من اخلذَّلن.
_________

((( )1تفسري ابن كثري)) (.)515 /5
((( )2تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان)) (.)121 /6
((( )3اْلامع ألحكام القرآن)) ( ،)297 - 296 /16وانظر قول مالك يف ((شرح السنة))

للبغوي (.)229 /1

( )4انظر ما قاله اإلمام مالك فيمن يسب الصحابة يف ((تفسري ابن كثري)) (.)365 /5

()280/7
ب أَح ُد ُكم أَن أيْ ُكل َحلم أ ِ
ض ُكم بـ ْع ً ِ
َخ ِيه َم ْيـتًا فَ َك ِر ْهتُ ُموهُ َواتَّـ ُقوا َّ
اَّللَ
( )5قوله تعاىلَ :وََّل يَـ ْغتَب بَّـ ْع ُ َ
ضا أ َُحي م َ ْ َ َ ْ َ
إِ َّن ا ََّّلل تَـ َّو ِ
يم [احلجرات.]12 :
َ ٌ
اب َّرح ٌ
وهذه اآلية الكرْية تضمنت النهي ْلميع العباد عن أن يقول بعضهم يف بعض بظهر الغيب ما يكره
املقول فيه ،ذلك أن يقال له يف وجهه والغيبة قد فسرها الشارع كما جاء يف احلديث الذي رواه أبو

داود وغريه من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ،قال(( :قيل اي رسول هللا ما الغيبة؟ قال صلى هللا

عليه وسلم :ذكرك أخاك ِبا يكره ،قيل :أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال صلى هللا عليه وسلم:
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ،وإن مل يكن فيه ما تقول فقد هبته)) (.)1

وبتفسري الشارع للغيبة يف هذا احلديث يتبني وجه دَّللة اآلية على حترمي سب الصحابة وذلك أن
سبهم وازدراءهم والتنقص من مكانتهم الرفيعة اليت أنزهلم هللا فيها إمنا هو من البهت هلم ِبا ليس

فيهم ،فكل من عاهبم وطعن فيهم أو يف أحد منهم كل ذلك من البهتان املبني ومن الوقوع يف

أعراضهم الذي يعد من أرىب الراب عند هللا – جل وعال  ،-فقد روى ابن أيب حامت إبسناده إىل عائشة
رضي هللا عنها ،قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألصحابه(( :أي الراب أرىب عند هللا؟ قالوا:
َّ ِ
ين يُـ ْؤذُو َن
هللا ورسوله أعلم ،قال :أرىب الراب عند هللا استحالل عرض امرئ مسلم ،مث قرأ َوالذ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
احتَ َملُوا ُهبْتَ ًاَن َوإِ ْمثًا مبِينًا [األحزاب.)2( ))]58 :
سبُوا فَـ َقد ْ
ال ُْم ْؤمنِ َ
ني َوال ُْم ْؤمنَات بغَ ِْري َما ا ْكتَ َ
فإذا كان الكالم يف عرض أي مسلم كان من أرىب الراب عند هللا عز وجل فما الشأن ابَّلستطالة
والسب على أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذين هم يف مقدمة عباد هللا املتقني وعباده

الصاحلني ،وَّل يشك مسلم يف أن النيل منهم بقول الشيء من سب وغريه أنه انتهاك حلرمة أمر هللا

عز وجل ابحرتام الصحابة الكرام رضوان هللا عليهم أمجعني.
( )6قوله تعاىلَ :ويْ ٌل لِ ُك ِل ُمهَ َزةٍ لم َم َزةٍ [اهلمزة.]1 :

ووجه دَّللة اآلية على حترمي سب الصحابة يتضح ِبا قاله السلف يف تفسري هذه اآلية ،فقد قال عبد
هللا بن عباس رضي هللا عنه بعد أن سئل عن قولهَ :ويْ ٌل لِ ُك ِل ُمهَ َزةٍ ،قال( :طعان ،ملزة ،قال :مغتاب)
(.)3
وقال جماهد( :اهلمزة الطعان يف الناس ،واللمزة الذي أيكل حلوم الناس) (.)4
(ويْ ٌل لِ ُك ِل ُمهَ َزةٍ لم َم َزةٍ قال :هتمزه يف وجهه وتلمزه من خلفه  ،)5( ) ...فهذه التفاسري
وقال قتادةَ :
هلذه اآلية عن هؤَّلء األئمة ن السلف تدل على حترمي اغتياب عموم املؤمنني وهي تنطبق على من

أطلقوا ألسنتهم ابلوقوع يف الصحابة من الرافضة وغريهم فهم اهلمازون هلم ابلقول حبيث يزدروهنم
وينتقصوهنم ابلسب والشتم وينسبون إليهم ما مل يقولوه وما مل يفعلوه ،وَّل شك أن العذاب الذي

توعد هللا به يف هذه اآلية سيصيب كل من اختذ الطعن فيهم ديدنه إن مل يتب ويقلع عن ذلك وجيعل

لسانه رطباً بذكرهم ابْلميل والرتضي عنهم والرتحم عليهم واَّلستغفار هلم كما جاء األمر به لكل من
جاء بعدهم من أهل اإلْيان ،واحلاصل مما تقدم ذكره أن حترمي سب الصحابة جاءت اإلشارة إليه يف
القرآن الكرمي وأن الواجب على كل مسلم أن يعتقد أن هللا تعاىل حرم سبهم وازدراءهم وعيبهم ِبا
جرى بينهم وأن حيذر طريقة الروافض الذين مل يراعوا هلم حرمة ومل يقدروهم حق قدرهم وأن من

سلك طريقهم ألقى نفسه يف املهالك اليت َّل جناة منها إَّل ابلرجوع إىل طريقة أهل احلق من أهل السنة

واْلماعة والتوبة مما أسلفه من جناية يف حق الصحابة الكرام رضي هللا عنهم أمجعني .عقيدة أهل

السنة واْلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا عنهم – لناصر بن علي عائض –831 /2
_________

( )1رواه مسلم ( ،)2589وأبو داود ( ،)4874والرتمذي ( ،)1934وأمحد ()230 /2

(.)7146

( )2رواه ابن أيب حامت يف تفسريه ( ،)3153 /10ورواه أبو يعلى ( .)4689( )145 /8قال
اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)95 /8رجاله رجال الصحيح ،وقال الشوكاين يف ((الفتح الرابين))

( :)5430 /11رجال إسناده رجال الصحيح.
((( )3الدر املنثور)) (.)624 /8
((( )4الدر املنثور)) (.)624 /8
((( )5الدر املنثور)) (.)624 /8

()281/7

اثنيا :األدلة من السنة على حترمي سب الصحابة
لقد دلت السنة النبوية املطهرة على حترمي سب الصحابة والتعرض هلم ِبا فيه نقص وحذر النيب صلى

هللا عليه وسلم من الوقوع يف ذلك ألن هللا – تعاىل – اختارهم لصحبة نبيه ونشر دينه وإعالء كلمته،
وبلغوا الذروة يف حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم ،فكانوا له وزراء وأنصاراً يذبون عنه وسعوا جاهدين

منافحني لتمكني الدين يف أرض هللا حىت بلغ األقطار املختلفة ووصل إىل األجيال املتتابعة كامالً غري

منقوص ،وملقامهم الشريف وملا هلم من القيام التام أبنواع العبادات ،وصنوف الطاعات والقرابت

جاءت النصوص النبوية القطعية بتحرمي سبهم وجترحيهم أو الطعن فيهم واحلط من قدرهم ومن تلك

النصوص:

( )1ما رواه الشيخان يف صحيحيهما من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قالَّ(( :ل تسبوا
أصحايب ،فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم وَّل نصيفه))

(.)1

ويف صحيح مسلم من حديث أيب سعيد أيضاً بلفظ(( :كان بني خالد بن الوليد وبني عبد الرمحن بن
عوف شيء فسبه خالد فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :ل تسبوا أحداً من أصحايب ،فإن

أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم وَّل نصيفه)) (.)2

( )2وعند اإلمام أمحد من حديث أنس رضي هللا عنه قال(( :كان بني خالد بن الوليد وعبد الرمحن
بن عوف كالم ،فقال خالد لعبد الرمحن بن عوف تستطيلون علينا أبايم سبقتموَن هبا ،فبلغ النيب

صلى هللا عليه وسلم ذلك ،فقال :دعوا يل أصحايب ،فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهباً أو

مثل اْلبال ذهباً ملا بلغتم أعماهلم)) (.)3

هذان احلديثان اشتمال على النهي والتحذير من سب الصحابة رضي هللا عنهم ،وفيهما التصريح

بتحرمي سبهم ،وقد عد بعض أهل العلم سبهم (من املعاصي الكبائر) (.)4

قال اإلمام النووي رمحه هللا تعاىل( :واعلم أن سب الصحابة رضي هللا عنهم حرام من فواحش

احملرمات ،سواء من َّلبس الفنت منهم وغريه ألهنم جمتهدون يف تلك احلروب متأولون) (.)5
والنهي يف هذين احلديثني املتقدمني كان موجهاً من النيب صلى هللا عليه وسلم ملن كانت له صحبة

متأخرة ،أن يسب من كانت له صحبة متقدمة (َّلمتيازهم عنهم من الصحبة ِبا َّل ْيكن أن يشركوهم

فيه حىت لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وَّل نصيفه ،فإذا كان هذا حال الذين

أسلموا بعد احلديبية ،وإن كان قبل فتح مكة ،فكيف حال من ليس من الصحابة حبال مع الصحابة

رضي هللا عنهم) (.)6

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل( :فإن قيل :فلم هنى خالداً عن أن يسب أصحابه إذ كان

من أصحابه أيضاً؟ وقال(( :لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وَّل نصيفه)) (.)7
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3673ومسلم (.)2541
( )2رواه مسلم (.)2541

( )3رواه أمحد ( .)13839( )266 /3قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)19 /10رجاله رجال
الصحيح ،وقال الشوكاين يف ((در السحابة)) ( :)38إسناده رجاله رجال الصحيح .وصحح األلباين
إسناده على شرط البخاري يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) (.)1923

( )4انظر(( :شرح النووي على صحيح مسلم)) (.)93 /16
( )5انظر(( :شرح النووي على صحيح مسلم)) (.)93 /16
((( )6شرح الطحاوية)) (ص.)530 - 529 :
( )7رواه مسلم (.)2541

()282/7

قلنا :ألن عبد الرمحن بن عوف ونظراءه هم من السابقني األولني الذين صحبوه يف وقت كان خالد
وأمثاله يعادونه فيه ،وأنفقوا أمواهلم قبل الفتح وقاتلوا وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد

الفتح وقاتلوا ،وكال وعد هللا احلسىن ،فقد انفردوا من الصحبة ِبا مل يشركهم فيه خالد ونظراؤه ممن

أسلم بعد الفتح الذي هو صلح احلديبية وقاتل ،فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله ،ومن مل

يصحبه قط نسبته إىل من صحبه كنسبة خالد إىل السابقني وأبعد.

وقولهَّ(( :ل تسبوا أصحايب)) خطاب لكل أحد أن َّل يسب من انفرد عنه بصحبته عليه الصالة
والسالم ،وهذا كقوله عليه الصالة والسالم يف حديث آخر(( :أيها الناس إين أتيتكم ،فقلت :إين
رسول هللا إليكم ،فقلتم :كذبت ،وقال أبو بكر :صدقت .فهل أنتم اتركوا يل صاحيب؟ فهل أنتم

اتركوا يل صاحيب؟)) ( .. )1أو كما قال أبيب هو وأمي صلى هللا عليه وسلم ،قال ذلك ملا عاير بعض
الصحابة أاب بكر ،وذلك الرجل من فضالء أصحابه ولكن امتاز أبو بكر عنه بصحبته وانفرد هبا عنه)

( )2اهـ.

فالنهي عن سبهم عام لكل من وجد على ظهر األرض أاي كان عن أن يسب أي واحد من الصحابة.

قال املناوي بعد قوله صلى هللا عليه وسلم يف احلديث(( :دعوا يل أصحايب))( :اإلضافة للتشريف
تؤذن ابحرتامهم وزجر ساهبم (( ...أنفقتم مثل أحد ذهباً ما بلغتم أعماهلم)) أي :ما بلغتم من

إنفاقكم بعض أعماهلم ملا قارهنا من مزيد إخالص وصدق نية وكمال يقني ،وقوله(( :أصحايب)) مفرد

مضاف فيعم كل صاحب له لكنه عموم مراد به اخلصوص  ...يدل على أن اخلطاب خلالد وأمثاله

ممن أتخر إسالمه وأن املراد هنا متقدموا اإلسالم منهم الذي كانت له اآلاثر اْلميلة واملناقب اْلليلة

يف نصرة الدين من اإلنفاق يف سبيل هللا واحتمال األذى يف سبيل هللا وجماهدة أعدائه ،ويصح أن
يكون من بعد الصحابة خماطباً بذلك حكماً إما ابلقياس أو ابلتبعية) (.)3

( )4روى احلافظ الطرباين إبسناده إىل عائشة رضي هللا عنها ،قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلمَّ(( :ل تسبوا أصحايب ،لعن هللا من سب أصحايب)) (.)4

( )5وروى أيضاً إبسناده إىل ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :من
سب أصحايب فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني)) (.)5

( )6وروى أيضاً :إبسناده إىل ابن عمر رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :لعن هللا
من سب أصحايب)) (.)6
_________

( )1رواه البخاري ( .)3661من حديث أيب الدرداء رضي هللا عنه.

((( )2الصارم املسلول على شامت الرسول)) (ص.)577 - 576 :
((( )3فيض القدير)) للمناوي (.)531 /3
( )4رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( .)4771( )94 /5قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد))

( :)24 /10رجاله رجال الصحيح غري علي بن سهل وهو ثقة ،وقال الشوكاين يف ((در السحابة))
(ص :)30 :رجاله رجال الصحيح غري علي بن سهل وهو ثقة.

( )5رواه الطرباين ( .)12740( )142 /12وحسنه حممد جار هللا الصعدي يف ((النوافح العطرة))
( ،)383واأللباين ِبجموع طرقه يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) (.)2340

( )6رواه الطرباين ( .)13622( )434 /12وحسنه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)5111
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هذه األحاديث الثالثة مشتملة على لعن من سب الصحابة ودلت على أن سبهم من الكبائر ،وقد
مجع اإلمام الذهيب الذنوب اليت هي كبائر وعد سب الصحابة منها ( ،)1فعلى املسلم أن حيذر من

هبم أو يتعرض هلم ِبا يشينهم رضي هللا عنهم (وسبهم معناه :شتمهم ومعىن قوله صلى هللا عليه وسلم
((فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني)) الطرد واإلبعاد عن مواطن األبرار ،ومنازل األخيار،

والسب والدعاء من اخللق وحترمي سبهم يشمل من َّلبس الفنت ومن مل يالبسها ،ألهنم جمتهدون يف
تلك احلروب متأولون فسبهم كبرية ونسبتهم إىل الضالل أو الكفر كفر) (.)2
( )7روى اإلمام أمحد وغريه من حديث سعيد بن زيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،قال(( :إن من
أرىب الراب اَّلستطالة على عرض املسلم بغري حق)) (.)3

فكل من أطلق لسانه ابلسب هلم فهو مستطيل عليهم بغري حق وهو أفاك أثيم إذ لفظ املسلم يف

احلديث أول ما ينطلق عليهم إذ هم مقدمة املسلمني الذين انقادوا هلل تعاىل ابلطاعة وأخلصوا العبادة

له وحده َّل شريك له (وأدىن أحوال الساب هلم أن يكون مغتاابً) (.)4

( )8روى الشيخان من حديث ابن مسعود أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :سباب املسلم
فسوق وقتاله كفر)) (.)5

فإذا كان هذا الوعيد يلحق من سب أي مسلم كان فما الشأن ِبن يسب خيار املسلمني واألبرار من

عباده املتقني وهم الصحابة الكرام رضي هللا عنهم.

قال النووي رمحه هللا تعاىل( :السب يف اللغة الشتم والتكلم يف عرض اإلنسان ِبا يعيبه والفسق يف
اللغة اخلروج واملراد به يف الشرع اخلروج عن الطاعة ،وأما معىن احلديث فسب املسلم بغري حق حرام

إبمجاع األمة وفاعله فاسق كما أخرب به النيب صلى هللا عليه وسلم ( ،)6وعلى هذا فالرافضة واخلوارج
ومن سلك طريقهم من أهل البدع الذين يشتمون الصحابة ويتكلمون فيهم ِبا يعيبهم بغري حق فهم

أكثر من يدخل يف وصف الفسق كما أخرب بذلك النيب صلى هللا عليه وسلم.

قال املناوي مبيناً معىن قوله صلى هللا عليه وسلم(( :سباب املسلم فسوق)) (أي :مسقط للعدالة

واملرتبة ،وفيه تعظيم حق املسلم واحلكم على من سبه ابلفسق وأن اإلْيان ينقص ويزيد ألن الساب

إذا فسق نقص إْيانه وخرج عن الطاعة فضره ذنبه َّل كما زعم املرجئة ،أنه َّل يضر مع التوحيد ذنب)

(.)7
فكل من سب الصحابة رضي هللا عنهم أو واحداً منهم أسقط نفسه من العدالة وفسق بذلك وأدى

إىل نقصان إْيانه خبروجه عن الطاعة.

( )9روى أبو القاسم الطرباين من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص أن النيب صلى هللا عليه وسلم
قال(( :ساب املوتى كاملشرف على اهللكة)) (.)8

(أراد :املوتى املؤمنني وإيذاء املؤمن امليت أغلظ من احلي ألن احلي ممكن استحالله ،وامليت َّل ْيكن

استحالله ،فلذا توعد عليه ابلوقوع يف اهلالك) (.)9
_________

( )1انظر كتاب ((الكبائر للذهيب)) (ص.)237 - 233 :
((( )2فيض القدير)) للمناوي (.)147 - 146 /6

( )3رواه أبو داود ( ،)4876وأمحد ( .)1651( )190 /1واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال

املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)308 /3رواة أمحد ثقات ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد))

( :)153 /8رجال أمحد رجال الصحيح غري نوفل بن مساحق وهو ثقة ،وحسنه ابن حجر يف
((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )451 /4كما أشار إىل ذلك يف املقدمة.

((( )4الصارم املسلول على شامت الرسول)) (ص.)571 :
( )5رواه البخاري ( ،)48ومسلم (.)64
((( )6شرح النووي)) (.)54 - 53 /2
((( )7فيض القدير)) (.)84 /4

( )8رواه الطرباين كما يف ((جممع الزوائد)) للهيثمي ( )79 /8وقال اهليثمي :رجاله رجال الصحيح.
((( )9فيض القدير)) (.)79 /4
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( )10وروى أبو القاسم الطرباين أيضاً :عن عبد هللا بن عمرو أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:
((ساب املؤمن كاملشرف على اهللكة)) (.)1

ومعىن احلديث( :أي :يكاد أن يقع يف اهلالك األخروي ،وأراد يف ذلك املؤمن املعصوم والقصد به
التحذير من السب) (.)2

وهذا احلديث والذي قبله تضمنا العقوبة الشديدة اليت تلحق ساب أي ميت من املسلمني وأي مؤمن
كان فما الشأن ِبن سب أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذين هم خيار موتى املؤمنني

وأفضل املؤمنني بعد األنبياء عليهم الصالة والسالم ،فكل من سبهم يعد من أهلك اهلالكني وأخسر
اخلاسرين بنص هذين احلديثني ،فال جيوز سب أحد من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبي

وجه ،وقد كان صلى هللا عليه وسلم ينهى عن أي كالم يصدر من بعض الصحابة آلخرين منهم
يتضمن األذى وكان حيذر من ذلك أشد التحذير.

( )11فقد روى أبو القاسم الطرباين من حديث عبد هللا بن أيب أوىف قال(( :شكا عبد الرمحن بن
عوف خالداً إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال :اي خالد َّل تؤذ رجالً من أهل بدر فلو أنفقت
مثل أحد ذهباً مل تدرك عمله ،قال :يقعون يف فأرد عليهم ،فقالَّ :ل تؤذوا خالداً فإنه سيف من
سيوف هللا صبه هللا على الكفار)) (.)3

فإذا كان النيب صلى هللا عليه وسلم مل يقبل أي كالم يتضمن األذى من بعض الصحابة آلخرين منهم،

فما الشأن حبال من ليس من الصحابة ويطلق لسانه عليهم ابلسب القبيح الذي يستحي املؤمن من
حكايته عنهمَّ ،ل شك أن من كان هذا شأنه فإنه أنزل نفسه أقبح املنازل وجترأ على خيار املؤمنني،
وعصى سيد املرسلني يف أمره بوجوب اإلمساك عن الكالم يف شأهنم إذا ذكروا.

( )12فقد روى احلافظ الطرباين من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه
وسلم قال(( :إذا ذكر أصحايب فأمسكوا ،وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا ،وإذا ذكر القدر فأمسكوا))

(.)4

فمعىن قوله صلى هللا عليه وسلم(( :إذا ذكر أصحايب)) ِبا شجر بينهم من احلروب واملنازعات
(فأمسكوا) وجوابً عن الطعن فيهم واخلوض يف ذكرهم ِبا َّل يليق فإهنم خري األمة وخري القرون ،وملا
جرى بينهم حمامل ( ،)5فالذي يشغل نفسه ِبا حصل بينهم من الوقائع ويتخذ ذلك ذريعة لسبهم

والطعن فيهم فقد عصى أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم يف أمره ابإلمساك عن الكالم فيهم إذا ذكر

ما شجر بينهم وعصاه أيضاً يف أمره ابإلحسان إليهم وأمره حبفظه فيهم.
_________

( )1رواه البزار كما يف ((جممع الزوائد)) للهيثمي ( )76 /8وقال اهليثمي :رجاله ثقات ،وحسنه

األلباين يف ((صحيح اْلامع)) ( .)3586ومل أقف على رواية الطرباين للحديث.

((( )2فيض القدير)) للمناوي (.)79 /4

( )3رواه الطرباين يف ((املعجم الصغري)) ( .)580( )348 /1قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/9

 :)352رجاله ثقات ،وقال الشوكاين يف ((در السحابة)) ( :)190إسناده رجاله ثقات.

( )4رواه الطرباين ( .)10470( )198 /10قال العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( :)50 /1إسناده
حسن ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)205 /7رواه الطرباين وفيه مسهر بن عبد امللك وثقه
ابن حبان وغريه وفيه خالف وبقية رجاله رجال الصحيح ،وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع))

(.)545
((( )5فيض القدير)) للمناوي (.)347 /1
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( )13فقد روى اإلمام أمحد إبسناده إىل جابر بن مسرة ،قال(( :خطب عمر الناس ابْلابية ،فقال :إن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام يف مثل مقامي هذا فقال :أحسنوا إىل أصحايب مث الذين يلوهنم ،مث
الذين يلوهنم)) (.)1

فقد أمر النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث ابإلحسان إىل مجيع الصحابة واإلحسان يكون
ابلقول كما يكون ابلفعل ،فيجب على مجيع الناس بعدهم أن حيسنوا إليهم بكف ألسنتهم (عن

غمطهم أو الوقيعة فيهم بلوم أو تعنيف لبذهلم نفوسهم وإطراحها بني يدي هللا تعاىل يف احلروب

وقتاهلم القريب والبعيد يف ذات هللا ،وبذهلم أمواهلم وخروجهم من دايرهم وصربهم على البالء واْلهد
الذي َّل يطيقه غريهم ،وليس ذلك إَّل عن أمر عظيم ملك البواطن وصرفها على حكم حمبة هللا وحمبة

رسوله صلى هللا عليه وسلم فاستوجبوا بذلك الرعاية وكمال العناية) ( .)2فالذي يسبهم ويطعن فيهم
مل حيسن إليهم ومل ْيتثل أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم بذلك ،وإمنا أتى بعكس ما أمر به الرسول
صلى هللا عليه وسلم وهو أنه فعل ضد ما أمر به وهو اإلساءة إليهم ابلقول السيئ نعوذ ابهلل من

ذلك.
واألحاديث اليت اشتملت على حترمي سب الصحابة والنهي عنه كثرية فالواجب على كل مسلم أن

حيذر من الوقوع يف ذلك ويعتقد حرمة ذلك وأنه من أعظم الذنوب اليت َّل يقع فيها إَّل رافضي غال
جعل للشيطان على نفسه سبيالً يتبعه يف كل شيء أيمره به مما فيه معصية هلل – عز وجل .-

واحلاصل مما تقدم أن السنة دلت على أن سب الصحابة من أكرب الكبائر ،وأفجر الفجور ،وأن من

ابتلي بذلك فهو من الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعاً ،وقد وفق

هللا الفرقة الناجية أهل السنة واْلماعة َّلحرتامهم ومعرفة حقهم وذكرهم ابْلميل الالئق هبم ،وحفظوا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيهم حيث اعتقدوا ما دل عليه الكتاب والسنة من حرمة سبهم فهم

العاملون بكتاب رهبم وسنة نبيهم صلى هللا عليه وسلم فيما جيب هلم من احلق على اخللق بعدهم
حفظ هللا أحياءهم ورحم مواتهم  ...عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا عنهم

– لناصر بن علي عائض –837 /2
_________

( )1رواه أمحد ( .)177( )26 /1قال أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ( :)98 /1إسناده صحيح،
وقال شعيب األرَنؤوط يف حتقيقه للمسند :صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ،واحلديث صححه

األلباين ِبجموع طرقه يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) (.)1116
((( )2فيض القدير)) للمناوي (.)197 /1
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اثلثا :األدلة من كالم السلف على حترمي سب الصحابة
إن النصوص الواردة عن سلف األمة وأئمتها من الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعني هلم إبحسان

اليت تقضي بتحرمي سب الصحابة والدفاع عنهم كثرية جداً ومتنوعة يف ذم وعقوبة من أطلق لسانه
على أولئك الربرة األخيار وأقوال السلف اليت كانوا يواجهون هبا الذين ابتلوا ابلنيل من أصحاب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،كانت يف غاية اإلنكار على من وقع يف ذلك وبيان اخلسارة الكبرية

اليت يكسبها من أراد هللا فتنته ابلوقوع والنيل من خري القرون.

( )1فقد روى ابن أيب حامت إبسناده إىل يوسف بن سعد عن حممد بن حاطب قال( :ونزل يف داري

حيث ظهر علي رضي هللا عنه على أهل البصرة ،فقال يل يوماً :لقد شهدت أمري املؤمنني علياً رضي
هللا عنه وعنده عمار وصعصعة واألشرت وحممد بن أيب بكر رضي هللا عنهم ،فذكروا عثمان رضي هللا

عنه فنالوا منه ،فكان علي رضي هللا عنه على السرير ومعه عود يف يده ،فقال قائل منهم :إن عندكم

من يفصل بينكم فسألوه ،فقال علي رضي هللا عنه كان عثمان رضي هللا عنه من الذين قال هللا تعاىل
ِِ
فيهم :أُولَئِ َ َّ ِ
ِ
َص َح ِ
اب ا ْْلَن َِّة َو ْع َد
جاوُز َعن َسيِئَاهت ْم يف أ ْ
ين نَـتَـ َقبَّ ُل َع ْنـ ُه ْم أ ْ
ْ
س َن َما َعملُوا َونَـتَ َ
ك الذ َ
َح َ

ِ
وع ُدو َن [األحقاف ،]16 :قال :وهللا عثمان وأصحاب عثمان رضي هللا عنهم
الص ْد ِق الَّ ِذي َكانُوا يُ َ
قاهلا ثالاثً :قال يوسف :فقلت حملمد بن حاطب هللا لسمعت هذا من علي رضي هللا عنه ،قال :آهلل
لسمعت هذا من علي رضي هللا عنه) (.)1

( )2وكان رضي هللا عنه يعاقب ابْللد املوجع على الكالم الذي فيه إْياء أو إشارة إىل النيل من أم
املؤمنني عائشة رضي هللا عنها ،فقد ذكر ابن األثري (أن رجلني وقفا على ابب الدار الذي نزلت فيه
أم املؤمنني ابلبصرة ،فقال أحدمها :جزيت عنا أمنا عقوقاً.
وقال اآلخر :اي أمي تويب فقد أخطأت – فبلغ ذلك علياً – فبعث القعقاع بن عمرو إىل الباب فأقبل
ِبن كان عليه ،فأحالوا على رجلني من أزد الكوفة ومها :عجالن ،وسعد ابنا عبد هللا فضرهبما مائة

سوط وأخرجهما من ثياهبما) (.)2

( )3روى أبو داود إبسناده إىل رابح بن احلارث قال(( :كنت قاعداً عند فالن يف مسجد الكوفة،

وعنده أهل الكوفة ،فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على
السرير ،فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة ،فاستقبله فسب وسب ،فقال سعيد:

من يسب هذا الرجل؟ قال :يسب علياً ،فقال :أَّل أرى أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يسبون عندك مث َّل تنكر وَّل تغري؟ أَن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول – وإين لغين أن

أقول عنه ما مل يقل فيسألين عنه غداً إذا لقيته – :أبو بكر يف اْلنة وعمر يف اْلنة وعثمان يف اْلنة

وعلي يف اْلنة ،وطلحة يف اْلنة ،والزبري يف اْلنة ،وسعد بن مالك يف اْلنة وعبد الرمحن بن عوف يف

اْلنة ،وأبو عبيدة بن اْلراح يف اْلنة ،وسكت عن العاشر ،قالوا :من هو العاشر؟ فقال :سعيد بن
زيد –يعين نفسه ،-مث قال :وهللا ملشهد رجل منهم مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغرب فيه وجهه
خري من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح)) (.)3

زاد رزين :مث قالَّ(( :ل جرم ملا انقطعت أعمارهم ،أراد هللا أن َّل يقطع األجر عنهم إىل يوم القيامة،

والشقي من أبغضهم ،والسعيد من أحبهم)) (.)4
_________
( )1رواه ابن أيب حامت (.)3295 /10

((( )2الكامل يف التاريخ)) (.)257 /3
( )3رواه أبو داود ( )4650وسكت عنه ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).
( )4انظر(( :جامع األصول)) (.)411 /9
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( )4وذكر ابن األثري عن رزين من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال( :قيل لعائشة :إن
َنساً يتناولون أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم حىت أاب بكر وعمر ،فقالت :وما تعجبون من هذا؟
انقطع عنهم العمل فأحب هللا أن َّل ينقطع عنهم األجر) (.)1

( )5روى ابن بطة إبسناد صحيح إىل ابن عباس رضي هللا عنه قالَّ(( :ل تسبوا أصحاب حممد صلى
هللا عليه وسلم ،فلمقام أحدهم ساعة – يعين مع النيب صلى هللا عليه وسلم – خري من عمل أحدكم
أربعني سنة)) (.)2

ويف رواية وكيع(( :خري من عبادة أحدكم عمره)) (.)3

( )6وروى أبو نعيم إبسناده (أن مزيد بن هزاري أنه لقي سعيد بن جبري أبصبهان ،فقال له :إن رأيت
أن تفيدين مما عندك؟ فحبس دابته وقال :قال يل ابن عباس :احفظ عين ثالاثً :إايك والنظر يف النجوم

فإنه يدعو إىل الكهانة ،وإايك والنظر يف القدر ،فإنه يدعو إىل الزندقة ،وإايك وشتم أصحاب رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ،فيكبك هللا يف النار على وجهك يوم القيامة) (.)4

( )7وروى حممد بن عبد الواحد املقدسي إىل عريب بن محيد قال( :قام رجل فنال من عائشة رضي

هللا عنها ،فقام عمار رضي هللا عنه يتخطى الناس فقال :اجلس مقبوحاً منبوحاً أنت تقع يف حبيبة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فوهللا إهنا لزوجته يف الدنيا واآلخرة) (.)5

( )8وروى أبو يعلى والطرباين عن أم سلمة رضي هللا عنها أهنا قالت أليب عبد هللا اْلديل( :اي أاب عبد
هللا أيسب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيكم ،قلت :أىن يسب رسول صلى هللا عليه وسلم؟
قالت :أليس يسب علي ومن حيبه ،وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيبه) (.)6

( )9وروى حممد بن عبد الواحد املقدسي رمحه هللا إبسناده إىل سعيد بن عبد الرمحن بن أبزي ،قال:
(قلت أليب :ما تقول يف رجل سب أاب بكر؟ قال :يقتل ،قلت :سب عمر؟ قال :يقتل) (.)7

_________

((( )1جامع األصول)) ((( ،)409 - 408 /9مسند عائشة)) للسيوطي (ص.)164 :
( )2ذكره ((شارح الطحاوية)) (ص ،)530 :وانظر ((الشرح واإلابنة)) َّلبن بطة (ص.)119 :
( )3ذكره أيضاً(( :شارح الطحاوية)) (ص.)531 :
((( )4أخبار أصبهان)) (.)324 /1

( )5كتاب ((النهي عن سب األصحاب وما فيه من اإلمث والعقاب)) (ص ،)22 - 21 :وأورده ابن
األثري يف (النهاية)) (.)3 /4

( )6رواه أبو يعلى ( ،)7013( )444 /12والطرباين ( .)19689( )322 /23قال اهليثمي يف

((جممع الزوائد)) ( :)133 /9رجال الطرباين رجال الصحيح غري أيب عبد هللا وهو ثقة ،وقال األلباين
يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) ( :)996 /7إسناد جيد.

( )7كتاب ((النهي عن سب األصحاب وما فيه من اإلمث والعقاب)) (ص.)23 :
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هذه تسعة مناذج عن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيها توضيح للطريقة اليت كانوا
يواجهون هبا من أزاغ هللا قلبه عن معرفة ما جيب ألصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفنت
بسبهم والنيل منهم ،فقد كان إنكارهم عظيماً على من صدر منه ذلك ،فلم يسكتوا عن املتقولني

فيهم بل كانوا يردون عليهم إما بذكر فضائلهم وما هلم عند هللا من املنزلة العظيمة اليت َّل يلحقهم

فيها غريهم مهما قدم من العمل ،وإما أن يعاقبوا جبلدهم ابلسياط ،وقد حصل األمران يف موقف
علي رضي هللا عنه ممن قلل من عثمان وعائشة رضي هللا عنهما ،وبعض الصحابة كان يعترب سب

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سباً للرسول صلى هللا عليه وسلم كما تقدم ذلك عن أم

سلمة ،وبعضهم كان يفيت بقتل من سب أاب بكر وعمر رضي هللا عنهما ،وكل ذلك يدل على عظم
اْلرم الذي يقع فيه من امتأل قلبه ببغضهم وخبث لسانه ابلقول القبيح فيهم الذي َّل يليق إَّل ِبن

صدر منه وقد سلك التابعون إبحسان من أهل السنة واْلماعة يف مواجهة السابني ألصحاب رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم طريقة الغلظة والشدة عليهم ومل يسكتوا عن أي تعريض هبم ،بل اعتربوا
الطعن يف الصحابة والسب هلم مروقاً من الدين أعاذَن هللا من ذلك.

( )10فقد روى أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد املقدسي إبسناده إىل حممد بن علي بن احلسني بن
علي أنه قال ْلابر اْلعفي( :اي جابر بلغين أن قوماً ابلعراق يزعمون أهنم حيبوَن ويتناولون أاب بكر

وعمر ،ويزعمون أين آمرهم بذلك ،فأبلغهم عين أين إىل هللا منهم بريء والذي نفس حممد بيده لو
وليت لتقربت إىل هللا بدمائهم َّل َنلتين شفاعة حممد صلى هللا عليه وسلم إن مل أكن أستغفر هلما

وأترحم عليهما إن أعداء هللا لغافلون عن فضلهما ،فأبلغهم أين بريء منهم وممن تربأ من أيب بكر
وعمر رضي هللا عنهما) (.)1

( )11وروى أيضاً إبسناده إىل عبد هللا بن احلسن بن علي أنه قال( :ما أرى رجالً يسب أاب بكر

وعمر تيسر له توبة أبداً) (.)2

( )12وقال عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي( :من شتم أاب بكر الصديق رضي هللا عنه فقد ارتد عن
دينه وأابح دمه) (.)3

( )13وقال مالك بن أنس رمحه هللا تعاىل( :الذي يشتم أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ليس له سهم أو قال نصيب يف اإلسالم) (.)4

( )14روى حممد بن عبد الواحد املقدسي إبسناده إىل احلسن بن الربيع قال( :مسعت أاب األحوص
يقول :لو أن الروم أقبلت من موضعها يعين تقتل ما بني يديها وتقبل حىت تبلغ النخيلة مث خرج رجل
بسيفه فاستنقذ ما يف أيديها وردها إىل موضعها ولقي هللا ويف قلبه شيء على بعض أصحاب حممد

صلى هللا عليه وسلم ما رأينا أن ذلك ينفعه) (.)5

_________

( )1كتاب ((النهي عن سب األصحاب وما فيه من اإلمث والعقاب)) (ص ،)12 :وأورده احلافظ ابن
كثري يف كتابه ((البداية والنهاية)) ( ،)349 /9والسياق له.

((( )2النهي عن سب األصحاب وما فيه من اإلمث والعقاب)) (ص.)17 :
((( )3الشرح واإلابنة))َّ ،لبن بطة( ،ص.)162 :
((( )4الشرح واإلابنة))َّ ،لبن بطة( ،ص.)162 :
( )5كتاب ((النهي عن سب األصحاب وما فيه من اإلمث والعقاب)) (ص.)12 :
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( )15وروى أيضاً :إبسناده إىل عبد هللا بن مصعب قال( :قال يل أمري املؤمنني – املهدي – ما تقول
يف الذين يشتمون أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقلت :زَندقة اي أمري املؤمنني ،قال :ما

علمت أحداً قال هذا غريك فكيف ذلك؟ قلت :إمنا قوم أرادوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم

جيدوا أحداً من األمة يتابعهم على ذلك فيه فشتموا أصحابه رضي هللا عنهم اي أمري املؤمنني ما أقبح
ابلرجل أن يصحب صحابة السوء فكأهنم قالوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صحب صحابة

السوء ،فقال يل :ما أرى إَّل كما قلت) (.)1
( )16روى أبو عبيد هللا بن بطة إىل أيب بكر بن عياش أنه قالَّ( :ل أصلي على رافضي وَّل حروري
ألن الرافضي جيعل عمر كافراً ،واحلروري جيعل علياً كافراً) (.)2

( )17روى حممد بن عبد الواحد املقدسي إبسناده إىل يعقوب بن محيد قال( :مسعت سفيان بن عيينة

يقول :حج هارون الرشيد أمري املؤمنني فدعاين فقال :اي سفيان إن أاب معاوية الضرير حدثين عن أيب

جناب الكليب عن أيب سليمان اهلمداين عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه

وسلم ،قال :سيكون بعدي قوم هلم نبز يسمون الرافضة وآية ذلك أهنم يسبون أاب بكر وعمر ،فإذا

وجدْتوهم فاقتلوهم فإهنم مشركون ،فقلت :اي أمري املؤمنني اقتلهم بكتاب هللا ،فقال :اي سفيان وأين
ول َِّ َّ ِ
ين
موضع ذلك من كتاب هللا؟ فقلت :أعوذ ابلسميع العليم من الشيطان الرجيم محمَ َّم ٌد َّر ُس ُ
اَّلل َوالذ َ
معهُ أ ِ
َشدَّاء َعلَى الْ ُك َّفا ِر ر َمحَاء بـ ْيـنَـ ُهم إىل قوله لِي ِغي َ ِِ
ار [الفتح ،]29 :اي أمري املؤمنني ،فمن
ََ
َ
ُ َ ْ
ظ هب ُم الْ ُك َّف َ
غاظه أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو كافر) (.)3
( )18وقال أيضاً( :من نطق يف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى)
(.)4

( )19ذكر القرطيب عن عمر بن حبيب قال( :حضرت جملس هارون الرشيد فجرت مسألة تنازعها
احلضور وعلت أصواهتم فاحتج بعضهم حبديث يرويه أبو هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

فرفع بعضهم احلديث وزادت املرافعة واخلصام ،حىت قال قائلون منهمَّ :ل يقبل هذا احلديث على
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ألن أاب هريرة متهم فيما يرويه وصرحوا بتكذيبه ،ورأيت الرشيد قد

حنا حنوهم ،ونصر قوهلم ،فقلت أَن :احلديث صحيح عن رسول هللا وأبو هريرة صحيح النقل صدوق
فيما يرويه عن النيب صلى هللا عليه وسلم وغريه فنظر إيل الرشيد نظر مغضب وقمت من اجمللس

فانصرفت إىل منزيل ،فلم ألبث حىت قيل :صاحب الربيد ابلباب ،فدخل فقال يل :أجب أمري املؤمنني
إجابة مقتول وحتنط وتكفن ،فقلت :اللهم إنك تعلم أين دفعت عن صاحب نبيك وأجللت نبيك أن

يطعن على أصحابه فسلمين منه ،فأدخلت على الرشيد وهو جالس على كرسي  ..حاسر عن ذراعيه
بيده السيف ،وبني يديه النطع ،فلما بصر يب قال يل :اي عمر بن حبيب ما تلقاين أحد من الرد

والدفع يل ِبثل ما تلقيتين به ،فقلت :اي أمري املؤمنني إن الذي قلته وجادلت عنه فيه ازدراء على

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى ما جاء به إذا كان أصحابه كذابني فالشريعة ابطلة ،والفرائض
واألحكام يف الصيام والصالة والطالق والنكاح واحلدود كله مردود غري مقبول ،فرجع إىل نفسه مث
قال :أحييتين اي عمر بن حبيب أحياك هللا) (.)5

_________

( )1كتاب ((النهي عن سب األصحاب وما فيه من اإلمث والعقاب)) (ص ،)23 - 22 :وأخرجه
اخلطيب يف ((اتريخ بغداد)) (ص.)175 /10 :

((( )2الشرح واإلابنة)) َّلبن بطة( ،ص.)160 :
( )3كتاب ((النهي عن سب األصحاب)) (ص.)25 - 24 :

( )4ذكره عبد القادر اْليالين يف كتابه ((الغنية لطاليب طريق احلق)) (.)79 /1
((( )5اْلامع ألحكام القرآن)) (.)299 - 298 /16
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( )20روى أبو عبيد هللا بن بطة إبسناده إىل هارون بن زايد ،قال( :مسعت الفراييب ورجل يسأله عمن
شتم أاب بكر ،فقال :كافر ،قال :فنصلي؟ قالَّ :ل ،فسألته :كيف نصنع به وهو يقولَّ :ل إله إَّل هللا،
قالَّ :ل ْتسوه أبيديكم ،ادفعوه ابخلشب حىت تواروه يف حفرته) (.)1

( )21وقال بشر بن احلارث( :من شتم أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو كافر وإن صام
وصلى وزعم أنه من املسلمني) (.)2

( )22وقال أبو بكر املروزي( :سألت أاب عبد هللا عمن شتم أاب بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي هللا
عنهم ،فقال :ما أراه على اإلسالم) (.)3

( )23وقال حممد بن بشار :قلت لعبد الرمحن بن مهدي :أحضر جنازة من سب أصحاب رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم؟ (لو كان من عصبيت ما ورثته) (.)4
( )24وروى حممد بن عبد الواحد املقدسي إبسناده إىل إمساعيل بن القاسم ،قال( :قال يل عبد هللا

بن سليمان :اي إمساعيل ما تقول فيمن يسب أاب بكر وعمر ،قلت :يستتاب ،فإن اتب وإَّل قتل ،قال

يل القتال؟ قلت :نعم ،قال :وأين لك هذا؟ قلتِ :بية من كتاب هللا تعاىل ،فقال :وآية من كتاب هللا؟
َّ ِ
ين ُحيَا ِربُو َن هللاَ
قلت :نعم ،قال :وأي هي من كتاب هللا تعاىل ،قلت له :قال هللا تعاىل :إِ َّمنَا َج َزاء الذ َ

َوَر ُسولَهُ َويَ ْس َع ْو َن يف األ َْر ِ
ادا أَن يُـ َقتَّـلُواْ [املائدة ،]3 :وَّل فساد يف األرض أعظم من سب أيب
سً
ض فَ َ
بكر وعمر عليهما السالم ،قال يل :أحسنت اي إمساعيل) (.)5

وهذه اآلاثر عن هؤَّلء األئمة كلها دلت على حترمي سب الصحابة عموماً وفيها بيان اخلسارة

الواضحة اليت تلحق من أقحم نفسه يف هذا اْلرم الكبري وأن من ابتلي بداء املبغضني خليار األمة

ومحله ذلك على سبهم وجترحيهم إمنا رام الطعن يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإبطال الشريعة
اإلسالمية من أساسها ألن الصحابة إذا كانوا كذابني فجميع أحكام دين اإلسالم ابطلة ،إذ الدين مل
يصل إلينا إَّل عن طريقهم فهم الذين تلقوه من الرسول صلى هللا عليه وسلم ومن جاء بعدهم مل

أيخذه إَّل عنهم ،ومن طعن فيهم ،أو جرحهم ماذا يبقى له من الدين وكما دلت تلك اآلاثر عن
أولئك األسالف على حترمي سب الصحابة دلت كذلك على أن من تكلم فيهم بكالم َّل ينبغي فإنه

َّل يضرهم وإمنا يضر نفسه ،فهم رضي هللا عنهم قدموا على ما قدموا ،وقد قدموا اخلري الكثري من

األعمال اْلليلة واملآثر احلميدة يف نصرة دين اإلسالم والكالم فيهم بغري حق إن كانت له حسنات
فإهنم أيخذون من حسناته ويضاف ذلك إىل حسناهتم ويزدادون بذلك رفعة عند هللا تعاىل ،وإن مل

يكن للمتكلم فيهم حسنات فال أتثري لكالمه فيهم وَّل مضرة عليهم ،إذ الذي مدحه هللا وأثىن عليه

َّل يضريه ذم اخللق وتنقصهم .عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا عنهم –
َنصر بن علي عائض – 846 /2
_________

((( )1الشرح واإلابنة)) (ص.)160 :

((( )2الشرح واإلابنة)) َّلبن بطة (ص.)162 :
((( )3الشرح واإلابنة)) َّلبن بطة (ص.)161 :
((( )4الشرح واإلابنة)) (ص.)160 :

( )5كتاب ((النهي عن سب األصحاب وما فيه من اإلمث والعقاب)) (ص.)25 :
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رابعا :حكم سب الصحابة
•  - 1من سب الصحابة ابلكفر والردة أو الفسق مجيعهم أو معظمهم.
•  - 2من سب بعضهم سبا يطعن يف دينهم.

•  - 3من سب صحابياً مل يتواتر النقل بفضله سبا يطعن يف الدين.
•  - 4من سب بعضهم سبا َّل يطعن يف دينهم وعدالتهم.
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 - 1من سب الصحابة ابلكفر والردة أو الفسق مجيعهم أو معظمهم

فال شك يف كفر من قال بذلك ألمور من أمهها:

 إن مضمون هذه املقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق ،وبذلك يقع الشك يف القرآنواألحاديث؛ ألن الطعن يف النقلة طعن يف املنقول.

 -إن يف هذا تكذيباً ملا نص عليه القرآن من الرضا عنهم والثناء عليهم (فالعلم احلاصل من نصوص

القرآن واألحاديث الدالة على فضلهم قطعي) ( )1ومن أنكر ما هو قطعي فقد كفر.

 إن يف ذلك إيذاء له صلى هللا عليه وسلم؛ ألهنم أصحابه وخاصته ،فسب املرء وخاصته ،والطعنفيهم ،يؤذيه وَّل شك .وأذى الرسول صلى هللا عليه وسلم كفر كما هو مقرر.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،مبيناً حكم هذا القسم( :وأما من جاوز ذلك إىل أن زعم أهنم ارتدوا

بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إَّل نفراً قليالً َّل يبلغون بضعة عشر نفساً ،أو أهنم فسقوا

عامتهم ،فهذا َّل ريب أيضاً يف كفره؛ ألنه مكذب ملا نصه القرآن يف غري موضع؛ من الرضا عنهم،

والثناء عليهم .بل من يشك يف كفر مثل هذا فإن كفره متعني  - ..إىل أن قال -وكفر هذا مما يعلم

ابَّلضطرار من دين اإلسالم) (.)2

وقال اهليثمي رمحه هللا( :مث الكالم  -أي اخلالف  -إمنا هو يف سب بعضهم  -أما سب مجيعهم ،فال
شك يف أنه كفر) (.)3

ومع وضوح األدلة الكلية السابقة ،ذكر بعض العلماء أدلة أخرى تفصيلية ،منها:
ول َِّ َّ ِ
ين
أوَّلً :ما مر معنا من تفسري العلماء لآلية األخرية من سورة الفتح :من قوله محمَ َّم ٌد َّر ُس ُ
اَّلل َوالذ َ
معهُ إىل قوله :لِي ِغي َ ِِ
ار [الفتح ]29 :استنبط اإلمام مالك رمحه هللا من هذه اآلية كفر من
ََ
َ
ظ هب ُم الْ ُك َّف َ
يبغضون الصحابة؛ ألن الصحابة يغيظوهنم ،ومن غاظه الصحابة فهو كافر ،ووافقه الشافعي وغريه
(.)4

اثنياً :ما سبق من حديث أنس عند الشيخني أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :آية اإلْيان حب

األنصار ،وآية النفاق بغض األنصار)) ( .)5ويف روايةَّ(( :ل حيبهم إَّل مؤمن وَّل يبغضهم إَّل منافق))

(.)6

وملسلم عن أيب هريرة ،عن النيب صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل يبغض األنصار رجل آمن ابهلل واليوم

اآلخر)) ( .)7فمن سبهم فقد زاد على بغضهم ،فيجب أن يكون منافقاً َّل يؤمن ابهلل وَّل ابليوم

اآلخر (.)8

اثلثاً :ما ثبت عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ،أنه ضرب ابلدرة من فضله على أيب
بكر .مث قال( :أبو بكر كان خري الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف كذا وكذا) .مث قال
عمر( :من قال غري هذا أقمنا عليه ما نقيم على املفرتي) (.)9

وكذلك قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالبَّ( :ل يفضلين أحد على أيب بكر وعمر إَّل جلدته حد

املفرتي) (.)10
فإذا كان اخلليفتان الراشدان عمر وعلي رضي هللا عنهما جيلدان حد املفرتي من يفضل علياً على أيب

بكر وعمر ،أو من يفضل عمراً على أيب بكر ،مع أن جمرد التفضيل ليس فيه سب وَّل عيب ،علم أن
عقوبة السب عندمها فوق هذا بكثري (.)11

_________

((( )1الرد على الرافضة)) (ص )19 :ضمن جزء ملحق املصنفات لإلمام اجملدد طبعة اْلامعة.
((( )2الصارم املسلول)) (ص.)587 - 586 :
((( )3الصواعق احملرقة)) (ص.)379 :

((( )4الصواعق احملرقة)) (ص ،)317 :وانظر(( :تفسري ابن كثري)) (.)204 /4
( )5رواه البخاري ( ،)17ومسلم (.)74

( )6رواه البخاري ( ،)3783ومسلم ( .)75من حديث الرباء رضي هللا عنه.
( )7رواه مسلم (.)76

((( )8الصارم املسلول)) (ص.)581 :
( )9رواه أمحد يف ((فضائل الصحابة)) ( .)300 /1وصحح إسناده ابن تيمية يف ((الصارم
املسلول)) (.)1106 /3

( )10رواه أمحد يف ((فضائل الصحابة)) ( ،)84 /1وابن أيب عاصم يف ((السنة)) (،)575 /2
والبيهقي يف ((اَّلعتقاد)) (ص ،)358 :وابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) ( .)383 /30قال ابن
تيمية يف ((جمموع الفتاوى)) ([ :)474روي] أبسانيد جيدة.

((( )11الصارم املسلول)) (ص.)586 :
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 - 2من سب بعضهم سبا يطعن يف دينهم
كأن يتهمهم ابلكفر أو الفسق ،وكان ممن تواترت النصوص بفضله كاخللفاء:

فذلك كفر – على الصحيح – ألن يف هذا تكذيباً ألمر متواتر.

روى أبو حممد بن أيب زيد عن سحنون ،قال( :من قال يف أيب بكر وعمر وعثمان وعلي :إهنم كانوا

على ضالل وكفر .قتل .ومن شتم غريهم من الصحابة ِبثل ذلك نكل النكال الشديد) (.)1

وقال هشام بن عمار( :مسعت مالكاً يقول :من سب أاب بكر وعمر قتل .ومن سب عائشة رضي هللا
ِ
اَّلل أَن تَـع ُ ِ ِ ِ
ِ
ني [النور.]17 :
ودوا ل ِمثْله أَبَ ًدا إِن ُكنتُم م ْؤمنِ َ
عنها قتل؛ ألن هللا تعاىل يقول فيها :يَعظُ ُك ُم َُّ ُ

فمن رماها فقد خالف القرآن .ومن خالف القرآن قتل) (.)2

أما قول مالك رمحه هللا يف الرواية األخرى( :من سب أاب بكر جلد ،ومن سب عائشة قتل .قيل له:

مل؟ قال :من رماها فقد خالف القرآن) ( .)3فالظاهر وهللا أعلم أن مقصود مالك رمحه هللا هنا يف

سب أيب بكر رضي هللا عنه فيما دون الكفر ،يوضحه بقية كالمه عن عائشة رضي هللا عنها ،حيث
قال( :من رماها فقد خالف القرآن) .فهذا سب خمصوص يكفر صاحبه – وَّل يشمل كل سب –
وذلك ألنه ورد عن مالك القول ابلقتل فيمن كفر من هو دون أيب بكر (.)4

قال اهليثمي ،مشرياً إىل ما يقارب ذلك عند كالمه عن حكم سب أيب بكر( :فيتلخص أن سب أيب

بكر كفر عند احلنفية ،وعلى أحد الوجهني عند الشافعية ،ومشهور مذهب مالك أنه جيب به اْللد،

فليس بكفر .نعم :قد خيرج عنه ما مر عنه يف اخلوارج أنه كفر .فتكون املسألة عنده على حالني :إن
اقتصر على السب من غري تكفري مل يكفره وإَّل كفر) (.)5

وقال أيضاً( :وأما تكفري أيب بكر ونظرائه ممن شهد هلم النيب صلى هللا عليه وسلم ابْلنة فلم يتكلم
فيها أصحاب الشافعي .والذي أراه الكفر فيها قطعاً) (.)6

وقال اخلرشي( :من رمى عائشة ِبا برأها هللا منه  ، ...أو أنكر صحبة أيب بكر ،أو إسالم العشرة ،أو

إسالم مجيع الصحابة ،أو كفر األربعة ،أو واحداً منهم ،كفر) (.)7

وقال البغدادي( :وقالوا بتكفري كل من كفر واحدا من العشرة الذين شهد هلم النيب صلى هللا عليه
وسلم ابْلنة ،وقالوا ِبواَّلة مجيع أزواج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكفروا من كفرهن ،أو كفر

بعضهن) (.)8
واملسألة فيها خالف مشهور ،ولعل الراجح ما تقدم ،وأما القائلون بعدم كفر من هذه حاله ،فقد

أمجعوا على أنه فاسقَّ ،لرتكابه كبرية من كبائر الذنوب ،يستحق التعزير والتأديب ،على حسب منزلة

الصحايب ،ونوعية السب.

وإليك بيان ذلك:

قال اهليثمي( :أمجع القائلون بعدم تكفري من سب الصحابة على أهنم فساق) (.)9
وقال ابن تيمية( :قال إبراهيم النخعي :كان يقال :شتم أيب بكر وعمر من الكبائر) .وكذلك قال أبو
إسحاق السبيعي :شتم أيب بكر وعمر من الكبائر اليت قال هللا تعاىل فيها :إِن َجتْتَنِبُواْ َكبَآئَِر َما تُـ ْنـ َه ْو َن
َع ْنهُ [النساء.]31 :
وإذا كان شتمهم هبذه املثابة ،فأقل ما فيه التعزير؛ ألنه مشروع يف كل معصية ليس فيها حد وَّل
كفارة.
_________

((( )1الشفا)) للقاضي عياض (.)1109 /2
((( )2الصواعق احملرقة)) (ص.)384 :

((( )3الشفا)) للقاضي عياض ((( ،)1109 /2الصارم املسلول)) (ص.)571 :
((( )4الشفا)) (.)1109 /2

((( )5الصواعق)) (ص.)386 :
((( )6الصواعق)) (ص.)385 :

((( )7اخلرشي على خمتصر خليل)) (.)74 /8
((( )8الفرق بني الفرق)) (ص.)360 :
((( )9الصواعق احملرقة)) (ص.)383 :
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وهذا مما َّل نعلم فيه خالفاً بني أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

والتابعني هلم إبحسان ،وسائر أهل السنة واْلماعة؛ فإهنم جممعون على أن الواجب الثناء عليهم

واَّلستغفار هلم والرتحم عليهم  ..وعقوبة من أساء فيهم القول) (.)1

وقال القاضي عياض( :وسب أحدهم من املعاصي الكبائر ،ومذهبنا ومذهب اْلمهور أنه يعزر وَّل

يقتل) (.)2

وقال عبد امللك بن حبيب( :من غال من الشيعة إىل بغض عثمان والرباءة منه أدب أدابً شديداً .وإن
زاد إىل بغض أيب بكر وعمر ،فالعقوبة عليه أشد ،ويكرر ضربه ،ويطال سجنه حىت ْيوت) (.)3

فال يقتصر يف سب أيب بكر رضي هللا عنه على اْللد الذي يقتصر عليه يف جلد غريه؛ ألن ذلك

اْللد جملرد حق الصحبة ،فإذا انضاف إىل الصحبة غريها مما يقتضي اَّلحرتام؛ لنصرة الدين ومجاعة
املسلمني ،وما حصل على يده من الفتوح وخالفة النيب صلى هللا عليه وسلم وغري ذلك ،كان كل

واحد من هذه األمور يقتضي مزيد حق موجب لزايدة العقوبة عند اَّلجرتاء عليه (.)4
وعقوبة التعزير املشار إليها َّل خيار لإلمام فيها ،بل جيب عليه فعل ذلك.

قال اإلمام أمحد رمحه هللاَّ( :ل جيوز ألحد أن يذكر شيئاً من مساوئهم ،وَّل يطعن على أحد منهم

بعيب وَّل بنقص .فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان أتديبه وعقوبته ،ليس له أن يعفو عنه ،بل

يعاقبه ويستتيبه فإن اتب قبل منه ،وإن ثبت عاد عليه ابلعقوبة وخلده احلبس حىت ْيوت أو يراجع)

(.)5

فانظر أخي املسلم إىل قول إمام أهل السنة فيمن يعيب أو يطعن بواحد منهم ،ووجوب عقوبته

وأتديبه .وملا كان سبهم املذكور من كبائر الذنوب – عند بعض العلماء – فحكم فاعله حكم أهل

الكبائر من جهة كفر مستحلها.

قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا؛ مبيناً حكم استحالل سب الصحابة( :ومن خص بعضهم
ابلسب ،فإن كان ممن تواتر النقل يف فضله وكماله؛ كاخللفاء ،فإن اعتقد حقية سبه أو إابحته فقد

كفر؛ لتكذيبه ما ثبت قطعاً عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومكذبه كافر ،وإن سبه من غري

اعتقاد حقية سبه أو إابحته ،فقد تفسق؛ ألن سباب املسلم فسوق .وقد حكم البعض فيمن سب

الشيخني ابلكفر مطلقاً وهللا أعلم) (.)6

وقال القاضي أبو يعلي – تعليقاً على قول اإلمام أمحد رمحه هللا حني سئل عمن شتم الصحابة،

فقال :ما أراه على اإلسالم – قال أبو يعلى( :فيحتمل أن حيمل قوله :ما أراه على اإلسالم .إذا

استحل سبهم ،فإنه يكفر بال خالف .وحيمل إسقاط القتل على من مل يستحل ذلك مع اعتقاده
لتحرْيه ،كمن أييت ابملعاصي .مث ذكر بقية اَّلحتماَّلت) (.)7

يتلخص مما سبق فيمن سب بعضهم سباً يطعن يف دينه وعدالته ،وكان ممن تواترت النصوص بفضله،

أنه يكفر – على الراجح – لتكذيبه أمراً متواتراً .أما من مل يكفره العلماء ،فأمجعوا على أنه من أهل

الكبائر ،ويستحق التعزير والتأديب ،وَّل جيوز لإلمام أن يعفو عنه ،ويزاد يف العقوبة على حسب منزلة

الصحايب .وَّل يكفر – عندهم – إَّل إذا استحل السب .أما من زاد على اَّلستحالل؛ كأن يتعبد هللا
عز وجل ابلسب والشتم ،فكفر مثل هذا مما َّل خالف فيه .ونصوص العلماء السابقة واضحة يف
مثل ذلك ...

_________

((( )1الاللكائي)) ((( ،)1266 - 1262 /8الصارم املسلول)) (.)577 /1
((( )2شرح النووي على صحيح مسلم)) (.)93 /16
((( )3الشفا)) ( ،)1108 /2وعنه ((الصارم املسلول)) (ص.)569 :
((( )4الصواعق احملرقة)) (ص.)387 :

((( )5طبقات احلنابلة)) ( ،)24 /1و ((الصارم املسلول)) (ص.)568 :

((( )6فصل اخلطاب يف بيان عقيدة الشيخ حممد بن عبدالوهاب)) ألمحد بن عبدالكرمي جنيب (ص:
 ،)28و ((الرد على الرافضة)) (ص.)19 :
((( )7الصارم املسلول)) (ص )571 :وما قبلها.
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 - 3من سب صحابياً مل يتواتر النقل بفضله سبا يطعن يف الدين

فالراجح تكفري من سب صحابياً تواترت النصوص بفضله من جهة دينه .أما من مل تتواتر النصوص

بفضله ،فقول مجهور العلماء بعدم كفر من سبه؛ وذلك لعدم إنكاره معلوماً من الدين ابلضرورة ،إَّل
أن يسبه من حيث الصحبة.

قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب( :وإن كان ممن مل يتواتر النقل يف فضله وكماله ،فالظاهر أن سابه

فاسق ،إَّل أن يسبه من حيث صحبته لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإنه يكفر) (.)1
_________

((( )1فصل اخلطاب يف بيان عقيدة الشيخ حممد بن عبدالوهاب)) ألمحد بن عبدالكرمي جنيب (ص:
(( ،)28الرد على الرافضة)) (ص.)19 :
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 - 4من سب بعضهم سبا َّل يطعن يف دينهم وعدالتهم
فال شك أن فاعل ذلك يستحق التعزير والتأديب
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وأما إن سبهم سباً َّل يقدح يف عدالتهم وَّل يف دينهم؛ مثل وصف

بعضهم ابلبخل أو اْلنب أو قلة العلم أو عدم الزهد وحنو ذلك ،فهو الذي يستحق التأديب والتعزير،
وَّل حنكم بكفره ِبجرد ذلك ،وعلى هذا حيمل كالم من مل يكفرهم من العلماء) (.)1

وذكر أبو يعلى من األمثلة على ذلك اهتامهم بقلة املعرفة ابلسياسة (.)2

ومما يشبه ذلك اهتامهم بضعف الرأي ،وضعف الشخصية ،والغفلة ،وحب الدنيا ،وحنو ذلك.
وهذا النوع من الطعن تطفح به كتب التاريخ ،وكذلك الدراسات املعاصرة لبعض املنسوبني ألهل

السنة ،ابسم املوضوعية واملنهج العلمي .وللمستشرقني أثر يف غالب الدراسات اليت يف هذا النوع.
اعتقاد أهل السنة يف الصحابة حملمد بن عبد هللا الوهييب -بتصرف – ص37 :

_________

((( )1الصارم املسلول)) (ص.)586 :
((( )2الصارم املسلول)) (ص.)571 :
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خامسا :لوازم السب
تيقظ السلف الصاحل رضوان هللا عليهم خلطورة الطعن يف الصحابة وسبهم ،وحذروا من الطاعنني
ومقاصدهم؛ وذلك لعلمهم ِبا قد يؤدي إليه ذلك السب من لوازم ابطلة تناقض أصول الدين ،فقال
بعضهم كلمات قليلة ،لكنها جامعة ...

قال اإلمام مالك رمحه هللا عن هؤَّلء – الذين يسبون الصحابة( :إمنا هؤَّلء أقوام أرادوا القدح يف

النيب صلى هللا عليه وسلم ،فلم ْيكنهم ذلك ،فقدحوا يف أصحابه؛ حىت يقال رجل سوء ،ولو كان
رجالً صاحلاً لكان أصحابه صاحلني) (.)1

وقال اإلمام أمحد رمحه هللا( :إذا رأيت رجالً يذكر أحداً من الصحابة بسوء فاهتمه على اإلسالم)

(.)2

وقال أبو زرعة الرازي رمحه هللا( :إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم فاعلم أنه زنديق ،وذلك أن الرسول صلى هللا عليه وسلم عندَن حق ،والقرآن حق ،وإمنا أدى
إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإمنا يريدون أن جيرحوا شهودَن

ليبطلوا الكتاب والسنة ،واْلرح هبم أوىل ،وهم زَندقة) (.)3

وقال اإلمام أبو نعيم رمحه هللا( :فال يتتبع هفوات أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وزللهم
وحيفظ عليهم ما يكون منهم يف حال الغضب واملوجدة إَّل مفتون القلب يف دينه) (.)4

ويقول أيضاًَّ( :ل يبسط لسانه فيهم إَّل من سوء طويته يف النيب صلى هللا عليه وسلم وصحابته
واإلسالم واملسلمني) (.)5

وحتذير العلماء هنا عام يشمل مجيع الصحابة ،وأتمل قول إمام أهل السنة( :يذكر أحداً من الصحابة
بسوء) .وقول أيب زرعة( :ينتقص أحداً) فحذروا ممن ينتقص جمرد انتقاص أو ذكر بسوء .وذلك دون
الشتم أو التكفري .مث يف واحد منهم وليس مجيعهم ،فماذا يقال فيمن سب أغلبهم؟!

وإليك أخي القارئ إيضاح لبعض لوازم السب:

أوَّلً :يرتتب على القول بكفر وارتداد معظم الصحابة أو فسقهم إَّل نفراً يسريا الشك يف القرآن

الكرمي واألحاديث النبوية ،وذلك ألن الطعن يف النقلة طعن يف املنقول ،إذ كيف نثق بكتاب نقله

إلينا الفسقة واملرتدون – والعياذ ابهلل – ولذلك صرح بعض أهل الضالل والبدع ممن يسب الصحابة
بتحريف الصحابة للقرآن ،والبعض أخفى ذلك .وكذلك األمر ابلنسبة لألحاديث النبوية .فإذا اهتم
الصحابة رضوان هللا عليهم يف عدالتهم ،صارت األسانيد مرسلة مقطوعة َّل حجة فيها ،ومع ذلك

يزعم بعض هؤَّلء اإلْيان ابلقرآن .فنقول هلم :يلزم من اإلْيان به اإلْيان ِبا فيه ،وقد علمت أن الذي
فيه أهنم خري األمم ،وأن هللا َّل خيزيهم ،وأنه رضي عنهم .إخل ،فمن مل يصدق ذلك فيهم ،فهو

مكذب ملا يف القرآن َنقض لدعواه.

اثنياً :هذا القول يقتضي أن هذه األمة – والعياذ ابهلل – شر أمة أخرجت للناس ،وسابقي هذه األمة
شرارها ،وخريها القرن األول كان عامتهم كفاراً أو فساقاً وإهنم شر القرون .كربت كلمة خترج من

أفواههم.

_________

((( )1رسالة يف سب الصحابة)) (ص )46 :عن ((الصارم املسلول)) (ص.)580 :
((( )2البداية والنهاية)) ( ،)142 /8وانظر(( :املسائل والرسائل املروية عن أمحد يف العقيدة))

لألمحدي (.)364 ،363 /2

((( )3الكفاية)) للخطيب البغدادي (ص.)97 :

((( )4تثبيت اإلمامة وترتيب اخلالفة)) أليب نعيم (ص.)344 :
((( )5تثبيت اإلمامة وترتيب اخلالفة)) أليب نعيم (ص.)376 :
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اثلثاً :يلزم من هذا القول أحد أمرين :إما نسبة اْلهل إىل هللا تعاىل عما يصفون ،أو العبث يف هذه
النصوص اليت أثىن فيها على الصحابة ،فإن كان هللا عز وجل – تعاىل عن قوهلم – غري عامل أبهنم

سيكفرون ومع ذلك أثىن عليهم ووعدهم احلسىن فهو جهل ،واْلهل عليه تعاىل حمال .وإن كان هللا

عز وجل عاملاً أبهنم سيكفرون فيكون وعده هلم ابحلسىن ورضاه عنهم عبث .والعبث يف حقه تعاىل
حمال (.)1

ويتبع ذلك الطعن يف حكمته عز وجل ،حيث اختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه عليه الصالة

والسالم ،فجاهدوا معه وآزروه ونصروه واختذهم أصهاراً له ،حيث زوج ابنته ذا النورين عثمان رضي

هللا عنه ،وتزوج ابنيت أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما ،فكيف خيتار لنبيه أنصاراً وأصهاراً مع علمه
أبهنم سيكفرون؟!

رابعاً :لقد بذل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جهوداً خارقة يف تربية الصحابة على مدى ثالثة

وعشرين عاماً ،حىت تكون بفضل هللا عز وجل اجملتمع املثايل يف خلقه وتضحياته وزهده وورعه ،فكان
صلى هللا عليه وسلم أعظم مرب يف التاريخ.

ولكن على العكس من ذلك ،فإن مجاعة تدعي اَّلنتماء إىل اإلسالم ونيب اإلسالم ،تقدم هلذا اجملتمع
صورة معاكسة ،هتدم اجملهودات اليت قام هبا النيب صلى هللا عليه وسلم يف جمال الرتبية والتوجيه،

وتثبت له إخفاقاً مل يواجهه أي مصلح أو مرب ،خبري خملص مل يكن مأموراً من هللا ،كما كان الشأن
مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

إن اإلمامية ترى أن اجملهودات اْلبارة اليت بذهلا حممد صلى هللا عليه وسلم -مل تنتج إَّل ثالثة أو

أربعة -وفقاً لبعض الرواايت – ظلوا متمسكني ابإلسالم إىل ما بعد وفاته – صلى هللا عليه وسلم أما
غريهم فقد قطعوا صلتهم ابإلسالم – والعياذ ابهلل – فور وفاته صلى هللا عليه وسلم وأثبتوا أن
صحبة النيب صلى هللا عليه وسلم وتربيته أخفقت ومل يعد هلا أي أتثري.

وهذا الزعم يؤدي إىل اليأس من إصالح البشرية ،وعدم الثقة يف املنهج اإلسالمي وقدرته على الرتبية
وهتذيب األخالق ،وإىل الشك يف نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم ،وذلك أن الدين الذي مل يستطع

أن يقدم للعامل عدداً وجيهاً من مناذج عملية َنجحة بناءة ،وجمتمعاً مثالياً يف أايم الداعي وحامل

رسالته األول ،فكيف يستطيع أتباعه ذلك بعد مضي وقت طويل على عهد النبوة؟!

وإذا كان املؤمنون هبذه الدعوة مل يستطيعوا البقاء على اْلادة القومية ،ومل يعودوا أوفياء لنبيهم صلى
هللا عليه وسلم بعد انتقاله إىل الرفيق األعلى ،فلم يبق على الصراط املستقيم الذي ترك عليه النيب
صلى هللا عليه وسلم أتباعه إَّل أربعة فقط ،فكيف نسلم أن هذا الدين يصلح لتزكية النفوس وبناء

األخالق؟ وأنه يستطيع أن ينقذ اإلنسان من اهلمجية والشقاء ،ويرفعه إىل قمة اإلنسانية؟ بل رِبا

يقال لو أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان صادقاً يف نبوته لكانت تعاليمه ذات أتثري ،ووجد هناك

من آمن به من صميم القلب ،ووجد من بني العدد اهلائل ممن آمنوا به بعض املئات الذين ثبتوا على

اإلْيان ،فإن كان أصحابه – سوى بضعة رجال منهم منافقني ومرتدين – فيما زعموا – فمن دام

ابإلسالم؟ ومن انتفع ابلرسول صلى هللا عليه وسلم؟ وكيف يكون رمحة للعاملني؟! ( .)2اعتقاد أهل

السنة يف الصحابة حملمد بن عبد هللا الوهييب -بتصرف – ص66 :
_________

( )1انظر(( :إحتاف ذوي اْلنابة)) حملمد بن العريب التباين (ص.)75 :
((( )2صوراتن متضاداتن)) للشيخ أيب احلسن الندوي (ص )99 ،58 ،54 ،53 ،13 :بتصرف.
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ْتهيد
أمجع أهل السنة واْلماعة الذين هم أهل احلل والعقد الذين يعتد إبمجاعهم على وجوب السكوت
عن اخلوض يف الفنت اليت جرت بني الصحابة رضي هللا عنهم بعد قتل عثمان رضي هللا عنه

واَّلسرتجاع على تلك املصائب اليت أصيبت هبا هذه األمة واَّلستغفار للقتلى من الطرفني والرتحم
عليهم وحفظ فضائل الصحابة واَّلعرتاف هلم بسوابقهم ونشر مناقبهم ،عمالً بقول هللا عز وجل:
ِ ِِ
ِ َّ ِ
ِ
َّ ِ
وَن ِاب ِإلْيَ ِ
ان [احلشر ]10:اآلية،
ين َسبَـ ُق َ
ين َجا ُؤوا من بَـ ْعده ْم يَـ ُقولُو َن َربَّـنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
َوالذ َ
وأجر على إصابته ،وإن أخطأ
أجر على اجتهاده ٌ
واعتقاد أن الكل منهم جمته ٌد إن أصاب فله أجرانٌ ،
فله أجر اَّلجتهاد واخلطأ مغفور ،وَّل تقول إهنم معصومون بل جمتهدون إما مصيبون وإما خمطئون مل
يتعمدوا اخلطأ يف ذلك .وما روي من األحاديث يف مساويهم الكثري منه مكذوب ،ومنه ما قد زيد فيه
أو نقص منه وغري عن وجهه ،والصحيح منه هم فيه معذورون .معارج القبول بشرح سلم الوصول
حلافظ احلكمي – 1398 /3

فالصحابة رضي هللا عنهم وقعت بينهم بعد مقتل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه نزاعات ،واشتد
األمر بعد مقتل عثمان ،فوقع بينهم ما وقع ،مما أدى إىل القتال.

وهذه القضااي مشهورة ،وقد وقعت بال شك عن أتويل واجتهاد كل منهم يظن أنه على حق ،وَّل
ْيكن أن نقول :إن عائشة والزبري بن العوام قاتال علياً رضي هللا عنهم أمجعني وهم يعتقدون أهنم على

ابطل ،وأن علياً على حق.

واعتقادهم أهنم على حق َّل يستلزم أن يكونوا قد أصابوا احلق.

ولكن إذا كانوا خمطئني ،وحنن نعلم أهنم لن يقدموا على هذا األمر إَّل عن اجتهاد ،فإنه ثبت عن النيب
صلى هللا عليه وسلم أنه(( :إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب ،فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد مث
أخطأ ،فله أجر)) ( ،)1فنقول :هم خمطئون جمتهدون ،فلهم أجر واحد.

فهذا الذي حصل موقفنا حنن منه له جهتان :اْلهة األوىل :احلكم على الفاعل .واْلهة الثانية :موقفنا

من الفاعل.

 أما احلكم على الفاعل ،فقد سبق ،وأن ما ندين هللا به أن ما جرى بينهم ،فهو صادر عن اجتهاد،واَّلجتهاد إذا وقع فيه اخلطأ ،فصاحبه معذور مغفور له.

وأما موقفنا من الفاعل ،فالواجب علينا اإلمساك عما شجر بينهم ملاذا نتخذ من فعل هؤَّلء جماَّلً
للسب والشتم والوقيعة فيهم والبغضاء بيننا ،وحنن يف فعلنا هذا إما آمثون وإما ساملون ولسنا غامنني
أبدا.
فالواجب علينا جتاه هذه األمور أن نسكت عما جرى بني الصحابة وأن َّل نطالع األخبار أو التاريخ

يف هذه األمور ،إَّل املراجعة للضرورة.

ويقولون :إن هذه اآلاثر املروية يف مساويهم؛ منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص عن وجهه

الصريح ،والصحيح منه هم فيه معذورون :إما جمتهدون مصيبون ،وإما جمتهدون خمطئون.
قسم املؤلف اآلاثر املروية يف مساويهم ثالثة أقسام:

القسم األول :ما هو كذب حمض مل يقع منهم ،وهذا يوجد كثرياً فيما يرويه النواصب يف آل البيت
وما يرويه الروافض يف غري آل البيت.

القسم الثاين :شيء له أصل ،لكن زيد فيه ونقص وغري عن وجهه.

وهذان القسمان كالمها جيب رده.

القسم الثالث :ما هو صحيح ،فماذا نقول فيه؟ بينه املؤلف بقوله :والصحيح منه هم فيه معذورون:

إما جمتهدون مصيبون ،وإما جمتهدون خمطئون.

واجملتهد إن أصاب ،فله أجران ،وإن أخطأ ،فله أجر واحد ،لقول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم:
((إذا حكم احلاكم ،فاجتهد ،مث أصاب ،فله أجران ،وإذا حكم ،فاجتهد ،مث أخطأ فله أجر)) (.)2

_________

( )1رواه البخاري ( , )7352ومسلم ( , )1716من حديث عمرو بن العاص رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( , )7352ومسلم ( .)1716من حديث عمرو بن العاص رضي هللا عنه.
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فما جرى بني معاوية وعلى رضي هللا عنهما صادر عن اجتهاد وأتويل.
لكن َّل شك أن عليا أقرب إىل الصواب فيه من معاوية ،بل قد نكاد جنزم بصوابه ،إَّل أن معاوية كان
جمتهداً.

ويدل على أن عليا أقرب إىل الصواب أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :ويح عماراً تقتله الفئة
الباغية)) ( ،)1فكان الذي قتله أصحاب معاوية ،وهبذا عرفنا أهنا فئة ابغية خارجة على اإلمام،

لكنهم متأولون ،والصواب مع علي إما قطعاً وإما ظناً.
وهم مع ذلك َّل يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر اإلمث وصغائره.
وهناك قسم رابع :وهو ما وقع منهم من سيئات حصلت َّل عن اجتهاد وَّل عن أتويل :فبينه املؤلف
بقوله:

وهم مع ذلك َّل يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر اإلمث وصغائره.

َّل يعتقدون ذلك ،لقوله صلى هللا عليه وسلم(( :كل بين آدم خطاء ،وخري اخلطائني التوابون)) (.)2
ولكن العصمة يف إمجاعهم؛ فال ْيكن أن جيمعوا على شيء من كبائر الذنوب وصغائرها فيستحلوها

أو يفعلوها.

ولكن الواحد منهم قد يفعل شيئاً من الكبائر ،كما حصل من مسطح بن أاثثه وحسان بن اثبت
ومحنة بنت جحش يف قصة اإلفك ،ولكن هذا الذي حصل تطهروا منه إبقامة احلد عليهم.

بل جتوز عليهم الذنوب يف اْلملة وهلم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن

صدر

يعين :كغريهم من البشر ،لكن ْيتازون عن غريهم ِبا قال املؤلف رمحه هللا :وهلم من السوابق

والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر.

هذا من األسباب اليت ْيحو هللا هبا عنهم ما فعلوه من الصغائر أو الكبائر ،وهو ما هلم من السوابق
والفضائل اليت مل يلحقهم فيها أحد ،فهم نصروا النيب عليه الصالة والسالم ،وجاهدوا أبمواهلم

وأنفسهم ،وبذلوا رقاهبم إلعالء كلمة هللا ،فهذه توجب مغفرة ما صدر منهم ،ولو كان من أعظم
الذنوب ،إذا مل يصل إىل الكفر.

ومن ذلك قصة حاطب بن أيب بلتعة(( :حني أرسل إىل قريش خيربهم عن مسري النيب صلى هللا عليه

وسلم إليهم ،حىت أطلع هللا نبيه على ذلك ،فلم يصلهم اخلرب ،فاستأذن عمر النيب صلى هللا عليه
وسلم أن يضرب عنق حاطب ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :إنه شهد بدراً ،وما يدريك؟ لعل هللا
اطلع على أهل بدر ،فقال :اعملوا ما شئتم ،فقد غفرت لكم)) (.)3

حىت إنه يغفر هلم من السيئات ما َّل يغفر ملن بعدهم ،ألن هلم من احلسنات اليت ْتحو السيئات ما

ليس ملن بعدهم ،وقد ثبت بقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إهنم خري القرون وإن املد من
أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل ٍ
أحد ذهباً من بعدهم ،مث إن كان قد صدر من أحدهم
ذنب فيكون قد اتب منه ،أو أيت حبسنات ْتحوه .أو غفر له بفضل سابقته.

وذلك يف قوله صلى هللا عليه وسلم(( :خري الناس قرين)) ( ،)4ويف قولهَّ(( :ل تسبوا أصحايب،

فوالذي نفسي بيده ،لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ،ما بلغ مد أحدهم وَّل نصيفه)) (.)5
_________

( )1رواه البخاري ( .)447من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
( )2رواه الرتمذي ( , )2499وابن ماجه ( , )4251واحلاكم ( .)272 /4قال الرتمذي :هذا
حديث غريب َّل نعرفه إَّل من حديث علي بن مسعدة عن قتادة ,وقال احلاكم :هذا حديث صحيح

اإلسناد ومل خيرجاه .وقال ابن حجر يف ((بلوغ املرام)) ( :)439إسناده قوي .وحسنه األلباين يف
((صحيح سنن ابن ماجه)).

( )3رواه البخاري ( , )3007ومسلم ( .)2494من حديث علي رضي هللا عنه.
( )4رواه البخاري ( , )2652ومسلم ( .)2533من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.
( )5رواه مسلم ( .)2540من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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يعين :وإذا اتب منه ،ارتفع عنه وابله ومعرته ،لقوله تعاىل :والَّ ِذين َّل ي ْدعو َن مع َِّ
آخ َر َوَّل
اَّلل إِ َهلًا َ
َ َ َ ُ ََ
س الَِّيت َح َّرَم َّ
ْق أ ََاث ًما - ،إىل قوله - :إَِّلَّ َمن
اَّللُ إَِّلَّ ِاب ْحلَ ِق َوَّل يَـ ْزنُو َن َوَمن يَـ ْف َع ْل ذَلِ َ
ك يَـل َ
يَـ ْقتُـلُو َن النَّـ ْف َ
اَّلل غَ ُف ِ
احلا فَأُولَئِ َ ِ
َاتب وآمن و َع ِمل َعمالً ِ
اَّلل سيِئَاهتِِم ح ٍ
يما [الفرقان:
ص ً ْ
َ َ ََ َ َ َ َ
ورا َّرح ً
سنَات َوَكا َن َُّ ً
ك يُـبَد ُل َُّ َ ْ َ َ
 ،]70 - 68ومن اتب من الذنب كمن َّل ذنب له ،فال يؤثر عليه.
لقوله تعاىل :إِ َّن ا ْحلسن ِ ِ
السيِئَ ِ
ات [هود.]114:
نب َّ
َ ََ
ات يُ ْذه ْ َ
لقوله تعاىل :يف احلديث القدسي يف أهل بدر(( :اعملوا ما شئتم ،فقد غفرت لكم)) (.)1
أو بشفاعة حممد صلى هللا عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ٍ
ببالء يف الدنيا كفر به
عنه فإذا كان هذا يف الذنوب احملققة ،فكيف ابألمور اليت كانوا فيها جمتهدين :إن أصابوا ،فلهم

أجران ،وإن أخطأوا فلهم أجر واحد ،واخلطأ مغفور .مث إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل
نزر مغمور يف جنب فضائل القوم وحماسنهم.
فإن البالء يف الدنيا يكفر هللا به السيئات ،كما أخرب بذلك النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله(( :ما
من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه ،إَّل حط هللا به سيئاته ،كما حتط الشجرة ورقها)) (.)2

واألحاديث يف هذا مشهورة كثرية.

فهذه األسباب اليت ذكرها املؤلف ترفع القدح يف الصحابة ،وهي قسمان:

األول :خاص هبم ،وهو ماهلم من السوابق والفضائل.

والثاين :عام ،وهي التوبة ،واحلسنات املاحية ،وشفاعة النيب صلى هللا عليه وسلم ،والبالء.

القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جداً نزر أقل القليل ،وهلذا قال :مغمور يف جنب فضائل

القوم وحماسنهم.

وَّل شك أنه حصل من بعضهم سرقة وشرب مخر وقذف وزىن إبحصان وزىن بغري إحصان ،لكن كل

هذه األشياء تكون مغمورة يف جنب فضائل القوم وحماسنهم ،وبعضها أقيم فيه احلدود ،فيكون كفارة.
ومن نظر يف سرية القوم ٍ
بعلم وبصريةٍ ،وما َم َّن هللا عليهم به من الفضائل ،علم يقيناً أهنم خري اخللق

بعد األنبياء.

فكل هذه مناقب وفضائل معلومة مشهورة ،تغمر كل ما جاء من مساوئ القوم احملققة ،فكيف

ابملساوئ غري احملققة أو اليت كانوا فيها جمتهدين متأولني.

هذا ابإلضافة إىل ما ثبت عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم من قوله(( :خري الناس قرين ،مث
الذين يلوهنم ،مث الذين يلوهنم)) أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما
(.)3

وعلي هذا تثبت خريهتم على غريهم من أتباع األنبياء ابلنص والنظر يف أحواهلم.

فإذا نظرت بعلم وبصرية وإنصاف يف حماسن القوم وما أعطاهم هللا من الفضائل ،علمت يقيناً أهنم

خري اخللق بعد األنبياء ،فهم خري من احلواريني أصحاب عيسي ،خري من النقباء أصحاب موسى،

وخري من الذين آمنوا من نوح ومع هود وغريهمَّ ،ل يوجد أحد يف أتباع األنبياء أفضل من الصحابة
ت لِلن ِ
َّاس [آل
ري أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
رضي هللا عنهم ،واألمر يف هذا ظاهر معلوم ،لقوله تعاىلُ :كنتُ ْم َخ ْ َ

عمران ،]110:وخريَن الصحابة ،وألن النيب صلى هللا عليه وسلم خري اخللق ،فأصحابه خري
األصحاب بال شك.

هذا عند أهل السنة واْلماعة ،أما عند الرافضة ،فهم شر اخللق ،إَّل من استثنوا منهم.
َّل كان وَّل يكون مثلهم وأهنم هم الصفوة من قرون هذه األمة اليت هي خري األمم وأكرمها على هللا

تعاىل.

وأما كون الصحابة صفوة قرون األمة ،فلقوله صلى هللا عليه وسلم(( :خري الناس قرين)) ( .)4ويف

لفظ(( :خري أميت قرين)) ( ،)5واملراد بقرنه :الصحابة ،وابلذين يلوهنم :التابعون ،وابلذين يلوهنم:
اتبعوا التابعني.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :واَّلعتبار ابلقرون الثالثة جبمهور أهل القرن ،وهم وسطه ،ومجهور

الصحابة انقرضوا ابنقراض خالفة اخللفاء األربعة ،حىت إنه مل يكن بقي من أهل بدر إَّل نفر قليل،
ومجهور التابعني إبحسان انقرضوا يف أواخر عصر أصاغر الصحابة يف إمارة ابن الزبري وعبد امللك

ومجهور اتبعي التابعني يف أواخر الدولة األموية وأوائل الدولة العباسية .اهـ.

وكان آخر الصحابة مواتً أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي سنة مائة من اهلجرة ،وقيل :مائة وعشر.

قال احلافظ ابن حجر يف (الفتح) :واتفقوا على أن آخر من كان من أتباع التابعني ممن يقبل قوله من

عاش إىل حدود العشرين ومائتني .شرح العقيدة الواسطية حملمد بن صاحل بن عثيمني 284 /2 -
_________

( )1رواه البخاري ( , )3007ومسلم ( .)2494من حديث علي رضي هللا عنه.

( )2رواه البخاري ( , )5667ومسلم ( , )2571من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.
( )3رواه البخاري ( , )2652ومسلم ( .)2533من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.
وليس من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما.

( )4رواه البخاري ( , )2652ومسلم ( .)2533من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.
( )5رواه البخاري ( )3650من حديث عمران بن حصني رضي هللا عنه.
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الفرع األول :مىت بدأ التشاجر بني أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

إن قتل اخلليفة الراشد عثمان بن عفان رضي هللا عنه ظلماً وعدواَنً من قبل اخلارجني عليه من أهل
مصر ،وأهل الكوفة ،وأهل البصرة سنة مخس وثالثني للهجرة ( )1كان مصدر بدء التشاجر بني

الصحابة الكرام رضي هللا عنهم والقارئ لكتب التواريخ والسري خيرج منها أبن بداية التشاجر بني

خري القرون كان بعد قتل اثلث اخللفاء الراشدين وبداية خالفة أيب احلسن رضي هللا عنهما .عقيدة
أهل السنة واْلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا عنهم – لناصر بن علي عائض –700 /2
_________

( )1انظر(( :اتريخ الطربي)) ( )365 /4وما بعدها(( ،الكامل َّلبن األثري)) ((( ،)178 /3البداية
والنهاية)) (.)186 /7
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الفرع الثاين دوافع التشاجر بني الصحابة
إن أعظم دافع هلم إىل ذلك ليس إَّل مطالبة اخلليفة الرابع بوجوب اإلسراع أبخذ القود من أولئك

األشرار قتلة عثمان رضي هللا عنه وأرضاه ذلك أن طائفة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم منهم أم املؤمنني عائشة وطلحة والزبري ومعاوية رضي هللا عنهم أمجعني كانوا يرون أنه َّلبد من
املطالبة بدم عثمان ووجوب اإلسراع إبقامة حد هللا عليهم كما أمر هللا (.)1

بينما كان يرى علي رضي هللا عنه إرجاء األمر حىت يبايعه أهل الشام ويستتب له األمر ليتسىن له بعد
ذلك التمكن من القبض عليهم ألهنم كانوا كثريين يف جيش علي ومن قبائل خمتلفة وكانوا هلم بعض

التمكن حينذاك.

قال احلافظ ابن كثري( :وملا استقر أمر بيعة علي دخل عليه طلحة والزبري ورؤوس الصحابة – رضي
هللا عنهم – وطلبوا منه إقامة احلدود واألخذ بدم عثمان فاعتذر إليهم أبن هؤَّلء هلم مدد وأعوان،
وأنه َّل ْيكنه ذلك يومه هذا) ( )2اهـ.

ومما يؤكد أن سبب البداية للتشاجر بني الصحابة هو قتل عثمان رضي هللا عنه (أن علياً رضي هللا
عنه بعد أن بويع له ابخلالفة شرع يف إرسال عماله إىل األمصار فكان من أرسله إىل الشام بدل

معاوية سهل بن حنيف فسار حىت بلغ تبوك فتلقته خيل معاوية فقالوا :من أنت؟ فقال :أمري قالوا:

على أي شي؟ قال :على الشام فقالوا :إن كان عثمان بعثك فحيهال بك وإن كان غريه فارجع فقال:

أو ما مسعتم ابلذي كان؟ قالوا بلى فرجع إىل علي ،وأما قيس بن سعد بن عبادة – فاختلف عليه
أهل مصر فبايع له اْلمهور ،وقالت طائفةَّ :ل نبايع حىت نقتل قتلة عثمان ،وكذلك أهل البصرة،

وأما عمارة بن شهاب املبعوث أمرياً على الكوفة فصده طليحة بن خويلد – األسدي – غضباً
لعثمان فرجع إىل علي فأخربه) (( )3وقام يف الناس معاوية ومجاعة من الصحابة معه ،حيرضون الناس
على املطالبة بدم عثمان ،ممن قتله من أولئك اخلوارج منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وأبو

أمامة ،وعمرو بن عنبسة وغريهم من الصحابة والتابعني :شريك بن حباشة وأبو مسلم اخلوَّلين ،وعبد
الرمحن بن غنم  ...وغريهم من التابعني) (( .)4وملا كان رأي كل واحد من الفريقني مضاداً لرأي

اآلخر من هنا اختلفت الكلمة وتفاقم األمر ،وانتشرت الفتنة فما كان من علي رضي هللا عنه وهو
اخلليفة احلق الذي جتب طاعته إَّل أن قام إبرسال الكتب املتتابعة إىل معاوية رضي هللا عنه يدعوه

فيها إىل البيعة غري أن معاوية رضي هللا عنه مل يرد شيئا فكرر عليه علي رضي هللا عنه ذلك مراراً إىل
أن دخل الشهر الثالث من مقتل ذي النورين رضي هللا عنه ،مث بعث بعد ذلك طوماراً من رجل

فدخل به على علي فقال :ما وراءك؟ قال جئتك من عند قوم َّل يريدون إَّل القود كلهم موتور ...

فقال علي :أمين يطلبون دم عثمان؟ ألست موتوراً كرتة عثمان؟ اللهم إين أبرأ إليك من دم عثمان)

(.)5

_________

( )1انظر(( :اتريخ األمم وامللوك)) ((( ،)6 /5 ،464 - 462 /4الكامل يف التاريخ)) (212 /3
( ،)213 -ص(( ،)286 :البداية والنهاية)) (( ،)253 - 251 /7ص.)282 - 281 :

((( )2البداية والنهاية)) ( ،)249 - 248 /7وانظر ((اتريخ األمم وامللوك)) للطربي (،)437 /4
((الكامل)) َّلبن األثري (.)196 - 195 /3

((( )3اتريخ ابن جرير الطربي)) ( ،)442 /4كتاب ((الكامل)) َّلبن األثري ((( ،)201 /3البداية
والنهاية)) (.)250 - 249 /7

((( )4البداية والنهاية)) (.)248 /7
((( )5اتريخ الطربي)) (.)444 /4
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وقد وجه علي رضي هللا عنه مجاعة إىل معاوية رضي هللا عنه وهو بصفني منهم بشري بن عمرو
األنصاري وقال هلم( :ائتوا هذا الرجل فادعوه إىل الطاعة واْلماعة وامسعوا ما يقول لكم فلما دخلوا
على معاوية "قال له بشري بن عمرو :اي معاوية إن الدنيا عنك زائلة ،وإنك راجع إىل اآلخرة ،وهللا

حماسبك بعملك وجمازيك ِبا قدمت يداك إين أنشدك هللا أن َّل تفرق مجاعة هذه األمة وأن تسفك
دماءها بينها – إىل أن قال له - :وإنه – أي علي – يدعوك إىل مبايعته فإنه أسلم لك يف دنياك

وخري لك يف آخرتك فقال معاوية :ويبطل دم عثمان؟ َّل وهللا َّل أفعل ذلك أبداً) (.)1

(وقد دخل أبو الدرداء ،وأبو أمامة رضي هللا عنهما أايم صفني على معاوية ابن أيب سفيان رضي هللا

عنهما فقاَّل له :اي معاوية عالم تقاتل هذا الرجل؟ فوهللا إنه أقدم منك ومن أبيك إسالماً وأقرب

منك إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأحق هبذا األمر منك – فكان جوابه عليهم – أقاتله على

دم عثمان وأنه آوى قتلته فاذهبا إليه فقوَّل له :فليقدَن من قتلة عثمان مث أَن أول من يبايعه من أهل

الشام) ( )2فهذه الرواية وما قبله تبني لنا أن معاوية رضي هللا عنه كان ابذَّلً للبيعة ابخلالفة لعلي
رضي هللا عنه لكن بشرط تعجيل القود من قتلة عثمان وكان رأي علي رضي هللا عنه أن يدخل

معاوية يف البيعة أوَّلً مث بعد ذلك يتتبع القتلة ويقام عليهم احلد الشرعي بعد إقامة الدعوى واإلجابة

مث صدور احلكم فيهم كما أمر هللا به .ولكن ملا رأى علي ومعاوية رضي هللا عنهما رأيني متضادين َّل
يلتقيان أدى ذلك إىل املنازعة واختالف الكلمة ،وملا رأى علي رضي هللا عنه أن الكتب اليت وجهها

إىل معاوية مل جتد شيئاً بل إن الفتنة بدأت تشتد ومل تزدد األمور إَّل تعقيداً حيث استأثر معاوية رضي
هللا عنه ببالد الشام ومل يسمح ألمر علي أن ْيتد إليها وهو اخلليفة احلق بعد ذي النورين ،وأن من

حقه على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا ،وأخذ يف إعداد اْليش لقتال أهل الشام ،وحاول احلسن ابنه
أن يثنيه عن ذلك وقال له :اي أبيت دع هذا فإن فيه سفك دماء املسلمني ( .)3فلم يسمع لقوله بل

هيأ اْليش ودفع اللواء إىل ولده حممد بن علي – املعروف اببن احلنفية – غري أنه مل يتمكن مما قصده

من تسيري اْليش إىل بالد الشام فإنه جاءه ما شغله عن ذلك وهو توجه أم املؤمنني عائشة وطلحة

والزبري رضي هللا عنهم إىل البصرة وعندما بلغ هذا اخلرب علياً – رضي هللا عنه – عدل عن وجهته إىل

الشام وغري رأيه وتوجه إىل البصرة بدَّلً من الشام وهكذا بدأ النزاع يتدرج بني الصحابة رضي هللا

عنهم من طور الكتابة واحملاورة إىل طور التعبئة وجتهيز اْليوش استعداداً للقتال واملواجهة للضرب
ابلسيوف وقد ْتثل ذلك يف موقعتني:

األوىل :موقعة اْلمل.
الثانية :موقعة صفني.
_________

((( )1اتريخ الطربي)) ((( ،)573 /4الكامل)) َّلبن األثري ((( ،)286 - 285 /3البداية
والنهاية)) (.)280 /7

( )2ذكره ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) (.)283 /7
( )3انظر(( :البداية والنهاية)) (.)257 /7

()305/7

أما موقعة اْلمل فقد دارت رحا احلرب فيها بني علي رضي هللا عنه ومن معه وبني أم املؤمنني عائشة
وطلحة والزبري ومن معهم رضي هللا عنهم وذلك أنه( :ملا وقع قتل عثمان بعد أايم التشريق سنة مخس

وثالثني للهجرة – كان أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم – أمهات املؤمنني قد خرجن إىل احلج يف
هذا العام فراراً من الفتنة فلما بلغ الناس أن عثمان قد قتل أقمن ِبكة ( )1وقد جتمع ِبكة خلق

كثري وجم غفري من سادات الصحابة منهم طلحة والزبري حيث استأذَن علياً يف اَّلعتمار فأذن هلما

فخرجا إىل مكة وتبعهما كثري من الناس وكذا قدم إىل مكة ابن عمر ومن اليمن يعلى بن أمية عامل
عثمان عليها وعبد هللا بن عامر عامله على البصرة ومل يزل الناس حينذاك يفدون على مكة وملا كثروا

فيها قامت فيهم أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها فحثتهم على القيام بطلب دم عثمان وذكرت ما
افتات به أولئك من قتله يف بلد حرام وشهر حرام ومل يراقبوا جوار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وقد سفكوا الدماء وأخذوا األموال ،فاستجاب الناس هلا وطاوعوها على ما تراه من األمر ابملصلحة

وقالوا هلا :حيثما سرت سرَن معك وبعد أن تعددت آراؤهم يف حتديد اْلهة اليت يسريون إليها أمجعوا
على الذهاب إىل البصرة فلما أتوا البصرة منعهم من دخوهلا عثمان بن حنيف عامل علي عليها

حينذاك وجرت بينه وبينهم مراسلة وحماورة حىت وصل األمر هبم إىل املشاجرة مث ما لبثوا أن اصطلحوا
بعد ذلك إىل أن يقدم علي رضي هللا عنه ألنه بلغهم أنه متوجه إليهم – وكما تقدم قريباً أنه عدل عن
املسري إىل الشام بعد أن بلغه مسري أم املؤمنني عائشة إىل البصرة فأخذ يف اَّلجتاه بعدهم يف مجع كبري

وهو يرجو أن يدركهم قبل وصوهلم إىل البصرة فلما علم أهنم قد فاتوه ،استمر يف طريقه إليهم قاصداً
البصرة من أرض العراق) (.)2
_________

((( )1البداية والنهاية)) (.)250 /7

((( )2اتريخ األمم وامللوك)) ((( ،)455 /4الكامل)) ((( ،)222 - 221 /3لبداية والنهاية))
(.)255 /7

()306/7

ملا انتهى إىل البصرة كاتب أاب موسى األشعري رضي هللا عنه – عامله على الكوفة وطلب منه أنه
يستنفر الناس ليلحقوا به غري أن أاب موسى رضي هللا عنه كان يرى عكس رأي علي فكان يدعو إىل
القعود ويقول( :وإمنا هي فتنة وجعل كلما جاء رسول من عند علي رده ِبثل ذلك حىت أرسل علي

ابنه احلسن وعمار بن ايسر فقال احلسن أليب موسى :مل تثبط الناس عنا؟ فوهللا ما أردَن إَّل اإلصالح
وَّل مثل أمري املؤمنني خياف علي شيء فقال :صدقت أبيب وأمي ولكن املستشار مؤْتن مسعت النيب

صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إهنا ستكون فتنة القاعد فيها خري من القائم ،والقائم خري من املاشي،

واملاشي خري من الراكب)) ( )1وقد جعلنا هللا إخواَنً وحرم علينا دماءَن وأموالنا فكان كلما قام رجل

فحرض الناس على النفري يثبطهم أبو موسى من فوق املنرب – ولكن مع ذلك استجاب للنفري كثري

من الناس فخرج مع احلسن مجع كبري من أهل الكوفة وقدموا على علي رضي هللا عنه فتلقاهم بذي

قار إىل أثناء الطريق يف مجاعة منهم ابن عباس فرحب هبم وقال :اي أهل الكوفة أنتم لقيتم ملوك

العجم وفضضتم مجوعهم وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة ،فإن يرجعوا فذاك
الذي نريده وإن أبوا داويناهم ابلرفق حىت يبدءوَن ابلظلم ،ولن ندع أمراً فيه صالح إَّل آثرَنه على ما

فيه الفساد إن شاء هللا تعاىل) ( )2ويف هذا توضيح ملقصد أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه وأن

مقصده األول واألخري هو طلب اإلصالح وأن القتال كان غري حمبب إىل نفسه َّلسيما مع إخوانه
الربرة أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهكذا كان مقصد أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها

وطلحة والزبري من خروجهم من مكة إىل البصرة من أرض العراق هو التماس اإلصالح بني املسلمني
أبمر يرتضيه طرفا النزاع وحيسم به اَّلختالف وجتتمع به كلمة املسلمني ومل خيرجوا مقاتلني وَّل داعني

ألحد منهم ليولوه اخلالفة هذا ما قرره العلماء من أهل السنة ،قال أبو حممد بن حزم رمحه هللا تعاىل:
(وأما أم املؤمنني والزبري وطلحة رضي هللا عنهم ومن معهم فما أبطلوا قط إمامة علي وَّل طعنوا فيها
وَّل ذكروا فيه جرحة حتطه عن اإلمامة وَّل أحدثوا إمامة أخرى وَّل حددوا بيعة لغريه هذا ما َّل يقدر

أن يدعيه أحد بوجه من الوجوه بل يقطع كل ذي علم على أن كل ذلك مل يكن فإذ َّلشك يف كل

هذا فقد صح صحة ضرورية َّل إشكال فيها أهنم مل ْيضوا إىل البصرة حلرب علي وَّل خالفاً عليه وَّل

نقصاً لبيعته ولو أرادوا ذلك ألحدثوا بيعة غري بيعته هذا مما َّل يشك فيه أحد وَّل ينكره أحد فصح

أهنم إمنا هنضوا إىل البصرة لسد الفتق احلادث يف اإلسالم من قتل أمري املؤمنني عثمان رضي هللا عنه

ظلماً ،وبرهان ذلك أهنم اجتمعوا ومل يقتتلوا وَّل حتاربوا فلما كان الليل عرف قتلة عثمان أن اإلراغة

والتدبري عليهم فبيتوا عسكر طلحة والزبري وبذلوا السيف فيهم فدفع القوم عن أنفسهم حىت خالطوا

عسكر علي فدفع أهله عن أنفسهم وكل طائفة تظن وَّل شك أن األخرى بدئ هبا ابلقتال واختلط

األمر اختالطاً مل يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه والفسقة من قتلة عثمان َّل يفرتون من
شن احلرب وإضرامها فكلتا الطائفتني مصيبة يف غرضها ومقصدها مدافعة عن نفسها) (.)3

_________

( )1رواه البخاري ( ،)3601ومسلم ( .)2886من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2انظر(( :اتريخ األمم وامللوك)) ((( ،)478 - 477 /4الكامل)) (،)232 - 227 /3
((البداية والنهاية)) (.)258 - 257 /7

((( )3الفصل يف اململ واألهواء والنحل)) (.)158 /4

()307/7

وقال أبو بكر بن العريب يف صدد ذكره للغرض الذي خرجت له عائشة ومن معها من مكة إىل
البصرة( :وْيكن أهنم خرجوا يف مجع طوائف املسلمني وضم نشرهم وردهم إىل قانون واحد حىت َّل
يضطربوا فيقتتلوا وهذا هو الصحيح َّل شيء سواه) (.)1
ِ
ِِ
َصلِ ُحوا
ني اقْـتَـتَـلُوا فَأ ْ
وقال أبو الوليد بن رشد املالكي :بعد ذكره قوله تعاىلَ :وإِن طَائَِفتَان م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
بَـ ْيـنَـ ُه َما [احلجرات ]9 :اآلية (فأرادت عائشة رضي هللا عنها بقوهلا وهللا أعلم :ما رأيت ما ترك الناس
يف هذه اآلية نسبة التقصري إىل من أمسك من الصحابة عن الدخول يف احلرب اليت وقعت بينهم

واعتزاهلم وكف عنهم ومل يكن مع بعضهم على بعض ورأت أن األحظ هلم والواجب عليهم إمنا كان
أن يرموا اإلصالح بينهم) ( ،)2وقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل يف صدد ذكره لبعض األدلة

اليت تدل على أن عائشة رضي هللا عنها ما خرجت إَّل لإلصالح( :ويدل لذلك أن أحداً مل ينقل أن

عائشة ومن معها َنزعوا علياً يف اخلالفة وَّل دعوا إىل أحد منهم ليولوه اخلالفة) (.)3

فأهل السنة واْلماعة جممعون على أن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها ما قصدت خبروجها إىل
البصرة إَّل اإلصالح بني بنيها رضي هللا عنها وهبذا وردت أخبار منها:

( )1روى ابن جرير الطربي( :أن عثمان بن حنيف ملا بلغه جميء عائشة رضي هللا عنها إىل البصرة
أرسل إليها عمران بن حصني وأاب األسود الدؤيل فقال هلما :انطلقا إىل هذه املرأة فاعلما علمها،

وعلم من معها فخرجا فانتهيا إليها وإىل الناس وهم ابحلفري فاستأذَن فأذنت هلما فسلما وقاَّل :إن

أمريَن بعثنا إليك نسألك عن مسريك فهل أنت خمربتنا؟ فقالت :وهللا ما مثلي يسري ابألمر املكتوم وَّل
يغطي لبنيه اخلرب إن الغوغاء من أهل األمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وأحدثوا فيه األحداث وآووا فيه احملدثني واستوجبوا فيه لعنة هللا ولعنة رسوله ،مع ما َنلوا من قتل

إمام املسلمني بال ترة وَّل عذر فاستحلوا الدم احلرام ،فسفكوه وانتهبوا املال احلرام ،وأحلوا البلد

احلرام والشهر احلرام ومزقوا األعراض واْللود وأقاموا يف دار قوم كانوا كارهني ملقامهم ضارين مضرين

غري َنفعني وَّل متقني َّل يقدرون على امتناع وَّل أيمنون فخرجت يف املسلمني أعلمهم ما أتى هؤَّلء
ِ
اه ْم
ري يف َكثِ ٍري من َّْجن َو ُ
القوم وما فيه الناس وراءَن وما ينبغي هلم أن أيتوا يف إصالح هذا وقرأت َّلَّ َخ ْ َ
ٍ
إَِّلَّ من أَمر بِ ٍ
ني الن ِ
َّاس [النساء.)4( )]114 :
ص َدقَة أ َْو َم ْع ُروف أ َْو إِ ْ
صالَ ٍح بَ ْ َ
َ ْ ََ َ
_________
((( )1العواصم من القواصم)) (ص.)151 :

((( )2البيان والتحصيل)) (.)360 /16
((( )3فتح الباري)) (.)56 /13

((( )4اتريخ األمم وامللوك)) ((( ،)462 - 461 /4الكامل يف التاريخ)) ((( ،)211 /3البداية
والنهاية)) (.)252 /7

()308/7

( )2وروى أيضاً( :أن علياً رضي هللا عنه ملا نزل بذي قار دعا القعقاع بن عمرو فأرسله إىل أهل

البصرة وقال له :الق هذين الرجلني اي ابن احلنظلية فادعهما إىل األلفة واْلماعة وعظم الفرقة ..
فخرج القعقاع حىت قدم البصرة فبدأ بعائشة رضي هللا عنها فسلم عليها وقال :أي أمه ما أشخصك

وما أقدمك هذه البلدة؟ قالت أي بين إصالح بني الناس قال :فابعثي إىل طلحة والزبري حىت تسمعي
كالمي وكالمهما فبعثت إليهما فجاءا فقال :إين سألت أم املؤمنني ما أشخصها وأقدمها هذه البالد؟
فقالت :إصالح بني الناس فما تقوَّلن أنتما؟ أمتابعان أم خمالفان؟ قاَّل :متابعان قال :فأخرباين ما

وجه هذا اإلصالح؟ فوهللا لئن عرفناه لنصلحن ،ولئن أنكرَنه َّل نصلح قاَّل :قتلة عثمان رضي هللا
عنه فإن هذا إن ترك كان تركاً للقرآن) (.)1

( )3ملا رجع القعقاع بن عمرو إىل علي رضي هللا عنه وأخربه أن أصحاب اْلمل استجابوا إىل ما بعثه
به إليهم أذعن علي لذلك وبعث إىل طلحة والزبري يقول :إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن

عمرو فكفوا حىت ننزل فننظر يف هذا األمر فأرسال إليه( :إَن على ما فارقنا عليه القعقاع بن عمرو

من الصلح بني الناس) ( )2ففي هذه األخبار دليل واضح على أن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها
مل تكن تقصد خبروجها هي ومن معها تفريق اْلماعة وَّل شفاء حقد بينها وبني علي كما يزعمه ذلك

مبغضوا الصحابة من الرافضة ،وإمنا الغرض الذي كانت تريده اإلصالح بني الناس ابتغاء مرضات هللا
راجية الثواب على ذلك من هللا ،كما أن الذين طلبوا منها اخلروج وهم طلحة والزبري ومن معهما

كانوا كذلك ،وكانوا يعلقون آماَّلً على خروجها يف حسم اَّلختالف ومجع الكلمة ومل يكن خيطر على
ابهلم قتل أحد ألهنم ما أرادوا إَّل اإلصالح ما استطاعوا.

قال أبو بكر بن العريب يف صدد ذكره لبيان الغرض الذي خرجت من أجله أم املؤمنني عائشة رضي

هللا عنها هي ومن معها قائالً( :فخرج طلحة والزبري وعائشة أم املؤمنني رضي هللا عنهم رجاء أن يرجع
ري يف
الناس إىل أمهم فرياعوا حرمة نبيهم واحتجوا عليها عندما حاولت اَّلمتناع بقول هللا تعاىلَّ :لَّ َخ ْ َ

ٍ
َكثِ ٍري ِمن َّْجنواهم إَِّلَّ من أَمر بِ ٍ
ني النَّ ِ
اس [النساء ]114 :مث قالوا هلا:
ص َدقَة أ َْو َم ْع ُروف أ َْو إِ ْ
صالَ ٍح بَ ْ َ
َ ُ ْ َ ْ ََ َ
إن النيب صلى هللا عليه وسلم قد خرج يف الصلح وأرسل فيه فرجت املثوبة واغتنمت الفرصة

وخرجت حىت بلغت األقضية مقاديرها) (.)3

وقال أيضاً :يف معرض الرد على من قال :إن أهل البصرة ملا عرفوا ِبجيء عائشة وطلحة والزبري

خرجوا ليقاتلوهم وعلى رأسهم حكيم بن جبلة قال يف شأن حكيم هذا( :وعن أي شيء كان يدافع؟
وهم ما جاءوا مقاتلني وَّل وَّلة ،وإمنا جاءوا ساعني يف الصلح راغبني يف أتليف الكلمة ،فمن خرج
إليهم ودافعهم وقاتلهم دافعوا عن مقصدهم كما يفعل يف سائر األسفار واملقاصد) (.)4

_________

((( )1اتريخ األمم وامللوك)) ((( ،)448 /4الكامل َّلبن األثري)) ((( ،)233 /3البداية والنهاية))
(.)259 /7

( )2ذكره ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) (.)261 /7
((( )3العواصم من القواصم)) (ص.)152 :
((( )4العواصم من القواصم)) (ص.)154 :

()309/7

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل بعد أن بني بطالن احلديث الذي نصه أن النيب صلى هللا

عليه وسلم قال لعائشة(( :تقاتلني علياً وأنت ظاملة)) ( ،)1بني أن هذا احلديث َّل يعرف يف شيء من
كتب العلم املعتمدة وَّل له إسناده معروف وبني أنه إىل املوضوعات أشبه مث قال بعد ذلك( :فإن

عائشة مل تقاتل ومل خترج لقتال وإمنا خرجت بقصد اإلصالح بني املسلمني َّ ...ل قاتلت وَّل أمرت
بقتال هكذا ذكر غري واحد من أهل املعرفة ابألخبار) (.)2

وقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل مبيناً القصد الذي خرجت من أجله عائشة رضي هللا عنها هي
ومن معها( :والعذر يف ذلك عن عائشة أهنا كانت متأولة هي وطلحة والزبري وكان مرادهم إيقاع

اإلصالح بني الناس وأخذ القصاص من قتلة عثمان رضي هللا عنهم أمجعني وكان رأي علي اَّلجتماع
على الطاعة وطلب أولياء املقتول القصاص ممن يثبت عليه القتل بشروطه) (.)3

فال مقصد إذن من خروج أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها هي ومن معها من الصحابة من مكة إىل
البصرة إَّل بغية اإلصالح بني املسلمني ومل خترج لقتال وَّل أمرت به مث أيضاً :إن فكرة الصلح مل تكن

عند أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها هي ومن معها فحسب بل كانت أيضاً :جتول يف فكر علي

رضي هللا عنه ومن معه من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد تقدم معنا قريباً أن علياً
رضي هللا عنه بعث إىل طلحة والزبري يقول( :إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا

حىت ننزل فننظر يف هذا األمر فأرسال إليه :إَن على ما فارقنا عليه القعقاع بن عمرو من الصلح بني

الناس) ( )4وملا كان جواهبم على علي رضي هللا عنه هبذا (اطمأنت النفوس وسكنت واجتمع كل
فريق أبصحابه من اْليشني فلما أمسوا بعث علي عبد هللا بن عباس إليهم وبعثوا إليه حممد بن طلحة

السجاد وعولوا مجيعاً على الصلح وابتوا خبري ليلة مل يبيتوا ِبثلها للعافية) ( .)5فهكذا كانت فكرة

الصلح مسيطرة على عقول اْلميع من الطرفني كما كانت هدفهم الذي يهدفون إليه حىت يف وقت
استعدادهم للقتال ويف أثناء تنظيم اْليوش.

قال ابن األثري رمحه هللا تعاىل( :وملا خرج طلحة والزبري نزلت مضر مجيعاً وهم َّل يشكون يف الصلح،
ونزلت ربيعة فوقهم وهم َّل يشكون يف الصلح ونزلت اليمن أسفل منهم وَّل يشكون يف الصلح ...
ونزل علي حبياهلم ،فنزلت مضر إىل مضر وربيعة إىل ربيعة ،واليمن إىل اليمن فكان بعضهم خيرج إىل
بعض َّل يذكرون إَّل الصلح وكان أصحاب علي عشرون ألفاً ،وخرج علي وطلحة والزبري فتوافقوا

فلم يروا أمراً أمثل من الصلح ووضع احلرب فافرتقوا على ذلك) (.)6
_________

(َّ )1ل أصل له.

((( )2منهاج السنة)) (.)185 /2
((( )3فتح الباري)) (.)108 /7

((( )4البداية والنهاية)) (.)261 /7
( )5انظر(( :اتريخ األمم وامللوك)) ((( ،)506 /4الكامل َّلبن األثري)) ((( ،)242 /3البداية
والنهاية)) (.)261 /7

((( )6اتريخ األمم وامللوك)) ((( ،)505 /4الكامل)) َّلبن األثري (.)242 - 241 /3

()310/7

وملا أرسلت أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها إىل علي رضي هللا عنه تعلمه أهنا إمنا جاءت للصلح
فرح هؤَّلء وهؤَّلء َّلتفاقهم على رأي واحد وهو الصلح وملا رجع القعقاع بن عمرو من عند أم

املؤمنني وطلحة والزبري ِبثل رأيهم (مجع علي الناس مث قام خطيباً فيهم – فحمد هللا – عز وجل

وأثىن عليه وصلى على النيب صلى هللا عليه وسلم وذكر اْلاهلية وشقاءها ،واإلسالم والسعادة وإنعام

هللا على األمة ابْلماعة ابخلليفة بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،مث الذي يليه مث حدث هذا

احلدث الذي جره على هذه األمة أقوام طلبوا هذه الدنيا ،حسدوا من أفاءها هللا عليه على الفضيلة

وأرادوا رد األشياء على أدابرها ،وهللا ابلغ أمره ،ومصيب ما أراد أَّل وإين راحل غداً فارحتلوا ،أَّل وَّل
يرحتلن معي أحد أعان على قتل عثمان يف شيء من أمور الناس) (.)1

ففكرة الصلح كانت هي املقصد الذي يطلبه الفريقان واتفقوا عليه وكان املسلمون حينئذ جممعني

على وجوب إقامة احلد وتنفيذ القصاص يف قتلة عثمان ومل خيطر القتال على ابل أحد منهم ،ولكن

املفسدين يف األرض الذين قتلوا عثمان رضي هللا عنه أصاهبم الغم وأدركهم احلزن من اتفاق الكلمة
ومجع الشمل ،وأيقنوا أن الصلح الذي حصل اَّلتفاق عليه بني علي وأم املؤمنني وطلحة والزبري

رضي هللا عنهم سيكشف أمرهم وسيسلم رؤوسهم إىل سيف احلق وقصاص اخلليفة فباتوا يدبرون

أمرهم بليل شديد الظلمة فلم جيدوا سبيالً لنجاهتم إَّل أبن يعملوا على إبطال الصلح وتفريق صفوف
املسلمني وذلك أبن يقوموا بعمل حيري العقالء وجيعل كل فريق يسيء الظن ابآلخر .فقد أمجعوا على

إنشاب احلرب يف السر واستسروا بذلك خشية أن يفطن ِبا حاولوا من الشر وخاصة بعد أن تيقنوا

أن رأي علي فيهم موافق لرأي طلحة والزبري وأم املؤمنني عائشة رضي هللا عنهم وقض مضجعهم قوله
رضي هللا عنه يف خطبته اليت ذكرَنها آنفاً( :أَّل وإين راحل غداً فارحتلوا أَّل وَّل يرحتلن معي أحد أعان
على قتل عثمان يف شيء من أمور الناس) (( )2فلما قال هذا اجتمع من رؤوسهم مجاعة كاألشرت

النخعي ،وشريح بن أوىف وعبدهللا بن سبأ – املعروف اببن السوداء -وسامل بن ثعلبة وعلياء بن اهليثم
وغريهم يف ألفني ومخسمائة وليس فيهم صحايب وهلل احلمد فقالوا :ما هذا الرأي؟ وعلي وهللا أعلم

بكتاب هللا ممن يطلب قتلة عثمان ،وأقرب إىل العمل بذلك وقد قال ما مسعتم غداً جيمع عليكم
الناس ،وإمنا يريد القوم كلهم أنتم فكيف بكم وعددكم قليل يف كثرهتم؟

فقال األشرت :قد عرفنا رأي طلحة والزبري فينا وأما رأي علي فلم نعرفه إىل اليوم فإن كان اصطلح
معهم فإمنا اصطلحوا على دمائنا ،فإن كان األمر هكذا أحلقنا علياً بعثمان فرضي القوم منا ابلسكوت

فقال ابن السوداء :بئس ما رأيت لو قتلناه فإَن اي معشر قتلة عثمان – يف ألفني ومخسمائة – وطلحة
والزبري وأصحاهبما يف مخسة آَّلف َّل طاقة لكم هبم وهم إمنا يريدونكم.
_________

((( )1اتريخ األمم وامللوك)) ( ،)493 /4وانظر ((البداية والنهاية)) (.)260 /7
((( )2البداية والنهاية)) (.)260 /7
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فقال علياء بن اهليثم :دعوهم وارجعوا بنا حىت نتعلق ببعض البالد فنمتنع هبا فقال ابن السوداء:
بئس ما قلت ،إذاً وهللا كان يتخطفكم الناس ،مث قال ابن السوداء :قبحه هللا اي قوم إن عزكم يف

خلطة الناس فإذا التقى الناس فأنشبوا احلرب والقتال بني الناس وَّل تدعوهم جيتمعون ،فمن أنتم معه

َّل جيد بداً من أن ْيتنع ويشغل هللا طلحة والزبري ومن معهما عما حيبون وأيتيهم ما يكرهون فأبصروا

الرأي وتفرقوا عليه) ( )1فاجتمعوا على هذا الرأي الذي تفوه به اخلبيث عبد هللا بن سبأ اليهودي
(فغدوا مع الغلس وما يشعر هبم جرياهنم فخرجوا متسللني وعليهم ظلمة فخرج مضريهم إىل

مضريهم ،وربيعهم إىل ربيعهم وْيانيهم إىل ْيانيهم فوضعوا فيهم السالح بغتة فثار أهل البصرة ،واثر
كل قوم يف وجوه أصحاهبم الذين أتوهم ،وبلغ طلحة والزبري ما وقع من اَّلعتداء على أهل البصرة

فقاَّل :ما هذا؟ قالوا :طرقنا أهل الكوفة ليالً ويف نفس الوقت حسب خطة أولئك املفسدين ذهبت
منهم فرقة أخرى يف ظلمة الليل ففاجأت معسكر علي بوضع السيف فيهم وقد وضعت السبئيه

رجالً قريباً من علي خيربه ِبا يريدون فلما مسع علي الصوت عندما هجموا على معسكره قال :ما
هذا؟ قال ذلك الرجل :ما شعرَن إَّل وقوم من أهل البصرة قد بيتوَن) (.)2

_________

((( )1البداية والنهاية)) (.)260 /7
((( )2اتريخ األمم وامللوك)) للطربي ((( ،)507 - 506 /4الكامل)) َّلبن األثري ()242 /3
((البداية والنهاية)) ((( ،)262 - 261 /7فتح الباري)) (.)56 /13
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(فثار كل فريق إىل سالحه ولبسوا الألمة وركبوا اخليول ،وَّل يشعر أحد منهم ِبا وقع األمر عليه يف
نفس األمر وكان أمر هللا قدراً مقدوراً وقامت احلرب على قدم وساق وتبارز الفرسان ،وجالت

الشجعان فنشبت احلرب وتوافق الفريقان وقد اجتمع مع علي عشرون ألفاً ،والتف على عائشة ومن

معها حنو من ثالثني ألفاً فإَن هلل وإَن إليه راجعون والسبئية أصحاب ابن السوداء – قبحه هللا – َّل

يفرتون عن القتل ومنادي علي ينادي أَّل كفوا ،أَّل كفوا فال يسمع أحد) ( )1فاشتدت املعركة ومحي

الوطيس وقد كان من سنتهم يف هذا اليوم أنه َّل يذفف على جريح وَّل يتبع مدبر وقد قتل من هذا

خلق كثري جداً حىت حزن علي رضي هللا عنه أشد احلزن وجعل يقول َّلبنه احلسن( :اي بين ليت أابك
مات منذ عشرين سنة فقال له :اي أبه قد كنت أهناك عن هذا قال :اي بين إين مل أر أن األمر يبلغ

هذا) ( )2مث نزل بنفسه إىل ميدان املعركة إلهناء القتال (وطلب طلحة والزبري ليكلمهما فاجتمعوا
حىت التقت أعناق خيوهلم فذكرمها ِبا ذكرمها به فانتهى األمر برجوع الزبري يوم اْلمل ويف أثناء
رجوعه رضي هللا عنه نزل وادايً يقال له :وادي السباع فاتبعه رجل يقال له عمرو بن جرموز فجاءه

وهو َنئم فقتله غيلة) ( )3وأما طلحة رضي هللا عنه فإنه بعد (أن اجتمع به علي فوعظه أتخر فوقف
يف بعض الصفوف فجاءه سهم غرب فوقع يف ركبته وقيل يف رقبته واألول أشهر ،وانتظم السهم مع

ساقه خاصرة الفرس فجمح به حىت كان يلقيه وجعل يقول :إيل عباد هللا فأدركه موىل له فركب وراءه
وأدخله البصرة فمات بدار فيها ويقال :إنه مات ابملعركة) ( )4ومل تنته موقعة اْلمل برجوع الزبري

واستشهاد طلحة رضي هللا عنهما بل اشتدت احلرب بني الفريقني (حىت أن أم املؤمنني عائشة رضي

هللا عنها تقدمت وهي يف هودجها وَنولت كعب بن سور قاضي البصرة مصحفاً وقالت ادعهم إليه

وذلك حني اشتد احلرب ومحي القتال فلما تقدم كعب بن سور ابملصحف يدعو إليه استقبله مقدمة
جيش الكوفيني وكان عبد هللا بن سبأ – وهو ابن السوداء – وأتباعه بني يدي اْليش يقتلون من

قدروا عليه من أهل البصرة َّل يتوقفون يف أحد ،فلما رأوا كعب بن سور رافعاً املصحف رشقوه

بنباهلم رشقة رجل واحد فقتلوه ووصلت النبال إىل هودج أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها فجعلت
تنادي هللا هللا اي بين اذكروا يوم احلساب ورفعت يديها تدعو على أولئك النفر من قتلة عثمان ،فضج
الناس معها ابلدعاء حىت بلغت الضجة إىل علي فقال :ما هذا؟ فقالوا :أم املؤمنني تدعو على قتلة

عثمان وأشياعهم فقال :اللهم العن قتلة عثمان) (.)5
_________

((( )1البداية والنهاية)) (.)262 /7
( )2ذكره ابن كثري يف ((البداية)) (.)262 /7
( )3انظر(( :اتريخ األمم وامللوك)) ((( ،)535 /4البداية والنهاية)) ((( ،)264 /7الرايض
النضرة)) (.)288 /4

((( )4البداية والنهاية)) ((( ،)270 ،264 /7الرايض النضرة يف مناقب العشرة)) (.)266 /4
( )5انظر(( :اتريخ األمم وامللوك)) للطربي ((( ،)513 /4البداية والنهاية)) (.)264 /7
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(وملا رأى علي رضي هللا عنه أن املعركة محيت حول اْلمل أمر بعقره على ما يقال كي َّل تصاب أم
املؤمنني ألهنا بقيت غرضاً للرماة ولينفصل هذا املوقف الذي تفاىن فيه الناس وملا سقط البعري إىل

األرض اهنزم من حوله من الناس وانتهت املعركة ومحلت أم املؤمنني أبمر من علي وهي مكرمة معززة

ودخلت البصرة ومعها أخوها حممد بن أيب بكر) ( .)1وأما علي رضي هللا عنه ،فإنه (أقام بظاهر
البصرة ثالاثً مث صلى على القتلى من الفريقني  ...مث مجع ما وجد ألصحاب عائشة يف املعسكر،

وأمر به أن حيمل إىل مسجد البصرة فمن عرف شيئاً هو ألهلهم فليأخذه إَّل سالحاً كان يف اخلزائن
عليه مسة السلطان وكان جمموع من قتل يوم اْلمل من الفريقني – عشرة آَّلف مخسة من هؤَّلء

ومخسة من هؤَّلء رمحهم هللا ورضي عن الصحابة منهم وقد سأل بعض أصحاب علي علياً أن يقسم
فيهم أموال أصحاب طلحة والزبري فأىب عليهم) (.)2

(وملا أرادت أم املؤمنني عائشة اخلروج من البصرة بعث إليها علي رضي هللا عنه بكل ما ينبغي من

مركب وزاد ومتاع وغري ذلك وأذن ملن جنا ممن جاء يف اْليش معها – أن يرجع إَّل أن حيب املقام،
واختار هلا أربعني امرأة من نساء أهل البصرة املعروفات وسري معها أخاها حممد بن أيب بكر ،فلما كان
اليوم الذي ارحتلت فيه ،جاء علي فوقف على الباب وحضر الناس وخرجت من الدار يف اهلودج

فودعت الناس ودعت هلم وقالت :اي بين َّل يعتب بعضنا على بعض إنه وهللا ما كان بيين وبني علي
يف القدمي إَّل ما يكون بني املرأة وأمحائها فقال علي :صدقت وهللا ما كان بيين وبينها إَّل ذاك وإهنا

لزوجة نبيكم صلى هللا عليه وسلم يف الدنيا واآلخرة وسار علي معها مودعاً ومشيعاً أمياَّلً ،وسرح

بنيه معها بقية ذلك اليوم وكان يوم السبت مستهل رجب سنة ست وثالثني ،وقصدت يف سريها ذلك
إىل مكة ،فأقامت هبا إىل أن حجت عامها ذلك مث رجعت إىل املدينة رضي هللا عنها) (.)3

ومما تقدم ذكره بشأن موقعة اْلمل تبني أن القتال وقع بني الصحابة فيما بينهم كان بدون قصد منهم

وَّل اختيار وأن حقيقة املؤامرة اليت قام هبا قتلة عثمان خفيت على كال الفريقني حىت ظن كل منهما
أن الفريق اآلخر قصده ابلقتال.
وقد وضح حقيقة هذه املؤامرة العالمة ابن حزم وشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحهما هللا قال أبو حممد
بن حزم( :وأما أهل اْلمل فما قصدوا قط قتال علي رضوان هللا عليه وَّل قصد علي رضوان هللا

عليه قتاهلم وإمنا اجتمعوا ابلبصرة للنظر يف قتلة عثمان رضوان هللا عليه وإقامة حق هللا تعاىل فيهم،
فتسرع اخلائفون على أنفسهم أخذ حد هللا تعاىل منهم وكانوا أعداداً عظيمة يقربون من األلوف –
فأاثروا القتال خفية حىت اضطر كل واحد من الفريقني إىل الدفاع عن أنفسهم إذ رأوا السيف قد

خالطهم) (.)4

_________

( )1انظر(( :اتريخ األمم وامللوك)) ((( ،)534 – 533 /4البداية والنهاية)) (- 266 /7

.)267

((( )2اتريخ األمم وامللوك)) ((( ،)539 - 538 /4البداية والنهاية)) (.)267 /7
((( )3البداية والنهاية)) (.)269 - 268 /7
((( )4اإلحكام يف أصول األحكام)) (.)85 /2

()314/7

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل( :ومل يكن يوم اْلمل هلؤَّلء قصد يف القتال ولكن وقع
اَّلقتتال بغري اختيارهم فإنه ملا تراسل علي وطلحة والزبري وقصدوا اَّلتفاق على املصلحة وأهنم إذا

ْتكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة وكان علي غري راض بقتل عثمان وَّل معيناً عليه كما كان حيلف

فيقول :وهللا ما قتلت عثمان وَّل ماألت على قتله ( )1وهو الصادق البار يف ْيينه فخشي القتلة أن

يتفق علي معهم على إمساك القتلة فحملوا دفعاً عن أنفسهم فظن علي أهنم محلوا عليه فحمل دفعاً
عن نفسه فوقعت الفتنة بغري اختيارهم) (.)2
فهكذا أنشب احلرب بني علي وأخويه الزبري وطلحة قتلة عثمان األشرار دون أن يفطن لذلك أولئك

األخيار من الصحابة رضي هللا عنهم وأرضاهم.
وأما موقعة صفني:

فقد دارت رحا احلرب فيها بني أهل العراق من أصحاب علي رضي هللا عنه وبني أهل الشام من

أصحاب معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنهما ذلك أن علياً رضي هللا عنه ملا فرغ من موقعة اْلمل
ودخل البصرة وشيع أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها ملا أرادت الرجوع إىل مكة مث سار من البصرة

إىل الكوفة فدخلها وكان يف نيته أن ْيضي لريغم أهل الشام على الدخول يف طاعته كما كان يف نية

معاوية أَّل يبايع حىت يقام احلد على قتلة عثمان رضي هللا عنه ،أو يسلموا إليه ليقتلهم وملا دخل علي
رضي هللا عنه الكوفة شرع يف مراسلة معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنهما فقد بعث إليه جرير بن

عبد هللا البجلي ومعه كتاب أعلمه فيه (ابجتماع املهاجرين واألنصار على بيعته ودعاه فيه إىل

الدخول فيما دخل فيه الناس فلما انتهى إليه جرير بن عبد هللا أعطاه الكتاب فطلب معاوية عمرو

بن العاص ورؤوس أهل الشام فاستشارهم فأبوا أن يبايعوا حىت يقتل قتلة عثمان ،أو أن يسلم إليهم

قتلة عثمان وإن مل يفعل مل يبايعوه حىت يقتل قتلة عثمان رضي هللا عنه فرجع جرير إىل علي فأخربه ِبا
قالوا :وحينئذ خرج من الكوفة عازماً على دخول الشام فعسكر ابلنخيلة وبلغ معاوية أن علياً قد

خرج بنفسه فاستشار عمرو بن العاص فقال له :اخرج أنت أيضاً بنفسك فتهيأ أهل الشام وأتهبوا،

وخرجوا أيضاً :إىل حنو الفرات من َنحية صفني حيث يكون مقدم علي بن أيب طالب رضي هللا وسار
علي رضي هللا عنه ِبن معه من اْلنود من النخيلة قاصداً أرض الشام فالتقى اْلمعان يف صفني –
أوائل ذي احلجة سنة ست وثالثني) (.)3
_________

( )1انظر(( :املصنف)) َّلبن أيب شيبة ((( ،)209 - 208 /15املصنف)) لعبد الرزاق (/11
(( ،)450املستدرك)) (.)95 /3

((( )2منهاج السنة)) (.)185 /2
((( )3اتريخ األمم وامللوك)) ((( ،)565 - 563 /4الكامل)) ((( ،)279 - 276 /3البداية
والنهاية)) (.)277 - 276 /7

()315/7

ومكث علي يومني َّل يكاتب معاوية ،وَّل يكاتبه معاوية ،مث دعا علي بشري بن عمرو األنصاري

وسعيد بن قيس اهلمداين ،وشبث بن ربعي التميمي فقال هلم( :ائتوا هذا الرجل فادعوه إىل الطاعة
واْلماعة وامسعوا ما يقول لكم :فلما دخلوا على معاوية جرى بينه وبينهم حوار مل يوصلهم إىل نتيجة

فما كان من معاوية إَّل أن أخربهم أنه مصمم على القيام بطلب دم عثمان الذي قتل مظلوماً) (.)1

وملا رجع أولئك النفر إىل علي رضي هللا عنه وأخربوه جبواب معاوية رضي هللا عنه هلم وأنه لن يبايع

حىت يقتل القتلة أو يسلمهم (عند ذلك نشبت احلرب بني الفريقني واقتتلوا مدة شهر ذي احلجة كل

يوم ،ويف بعض األايم رِبا اقتتلوا مرتني وملا دخل شهر احملرم حتاجز القوم رجاء أن تقوم بينهم مهادنة
وموادعة يؤول أمرها إىل الصلح واملراسلة بني الناس وحقن دمائهم) ( )2مث يف خالل هذا الشهر

بدأت مساعي الصلح واملراسلة تتكرر بني الطرفني ولكن انسلخ شهر احملرم ومل حيصل هلم أي اتفاق،

ومل يقع بينهم صلح.

(مث نشبت احلرب بني الطائفتني أايماً مثانية وكان أشدها وأعنفها ليلة التاسع من صفر سنة سبع

وثالثني حيث مسيت هذه الليلة (ليلة اهلرير) تشبيهاً هلا بليلة القادسية اشتد القتال فيها حىت توجه
النصر فيها ألهل العراق على أهل الشام) ( )3وتفرقت صفوفهم وكادوا ينهزمون فعند ذلك رفع

أهل الشام املصاحف فوق الرماح وقالوا( :هذا بيننا وبينكم قد فين الناس فمن لثغور أهل الشام بعد

أهل الشام ،ومن لثغور أهل العراق بعد أهل العراق ،فلما رأى الناس املصاحف قد رفعت قالوا:

جنيب إىل كتاب هللا – عز وجل – وننيب إليه) (( )4وملا رفعت املصاحف ابلرماح توقفت احلرب وملا
رفع أهل الشام املصاحف اختلف أصحاب علي رضي هللا عنه وانقسموا عليه فمنهم من رأى

املوافقة على التحكيم ،ومنهم من كان يرى اَّلستمرار يف القتال حىت حيسم األمر ،وهذا كان رأي

علي رضي هللا عنه يف ابدئ األمر ،مث وافق أخرياً على التحكيم) (.)5
_________

( )1انظر(( :اتريخ األمم وامللوك)) ((( ،)573 /4الكامل)) َّلبن األثري (،)286 - 285 /3
((البداية والنهاية)) (.)280 /7

( )2انظر(( :اتريخ الطربي)) ((( )5 /5 ،575 - 574 /4الكامل)) ( ،287 - 286 /3ص:
(( ،)289البداية والنهاية)) (.)281 - 280 /7

( )3انظر(( :اتريخ الطربي)) ((( ،)48 - 12 /5الكامل)) ((( ،)315 - 294 /3البداية
والنهاية)) (.)297 - 284 /7

( )4انظر(( :اتريخ الطربي)) ((( ،)48 - 12 /5الكامل)) ((( ،)315 - 294 /3البداية
والنهاية)) (.)297 - 284 /7
( )5انظر(( :اتريخ اخللفاء)) (ص ،)182 :و ((شذرات الذهب)) (.)46 /1
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فتم اَّلتفاق بني الفريقني على التحكيم بعد انتهاء موقعة صفني وهو أن حيكم كل واحد منهما رجالً
من جهته ،مث يتفق احلكمان على ما فيه مصلحة املسلمني فوكل معاوية عمرو بن العاص ووكل علي
أاب موسى األشعري رضي هللا عنهم مجيعاً ،مث أخذ احلكمان من علي ومعاوية ومن اْلندين العهود

واملواثيق أهنما آمنان على أنفسهما وأهلهما واألمة أنصار على الذي يتقاضيان عليه ،وعلى املؤمنني

واملسلمني من الطائفتني  -كليهما  -عهد هللا وميثاقه أهنما على ما يف ذلك الكتاب وأجال القضاء
إىل رمضان ( )1وإن أحبا أن يؤخرا ذلك فعلى تراض منهما وكتب يف يوم األربعاء لثالث عشرة

خلت من صفر سنة سبع وثالثني على أن يوايف علي ومعاوية موضع احلكمني بدومة اْلندل يف

رمضان ،ومع كل واحد من احلكمني أربعمائة من أصحابه ،فإن مل جيتمعا لذلك اجتمعا من العام
املقبل أبذرح وملا كان شهر رمضان جعل اَّلجتماع كما تشارطوا عليه وقت التحكيم بصفني وذلك

أن علياً رضي هللا عنه ملا كان جميء رمضان بعث أربعمائة فارس مع شريح بن هانئ ومعهم أبو

موسى ،وعبد هللا بن عباس ،وإليه الصالة ،وبعث معاوية عمرو بن العاص يف أربعمائة فارس من أهل

الشام ومعهم عبد هللا بن عمر ،فتوافوا بدومة اْلندل أبذرح وهي نصف املسافة بني الكوفة والشام
بينها وبني كل من البلدين تسع مراحل – وشهد معهم مجاعة من رؤوس الناس كعبد هللا بن هشام

املخزومي وعبد الرمحن بن عبد يغوث الزهري ،وأبو جهم بن حذيفة فلما اجتمع احلكمان وتراوضا

على املصلحة للمسلمني ونظرا يف تقدير األمور ( )2مث اتفقا على أن يكون الفصل يف موضوع النزاع
بني علي ومعاوية يكون ألعيان الصحابة الذين تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو راض عنهم

هذا ما اتفق عليه احلكمان فيما بينهما َّل شيء سواه.

أما ما يذكره املؤرخون من أن احلكمني ملا اجتمعا أبذرح من دومة اْلندل وتفاوضا واتفقا على أن
خيلعا الرجلني فقال عمرو بن العاص أليب موسى :اسبق ابلقول فتقدم فقال :إين نظرت فخلعت علياً
عن األمر وينظر املسلمون ألنفسهم كما خلعت سيفي هذا من عنقي أو من عاتقي وأخرجه من عنقه
فوضعه يف األرض ،وقام عمرو فوضع سيفه يف األرض وقال :إين نظرت فأثبت معاوية يف األمر :كما
أثبت سيفي هذا يف عاتقي وتقلده ،فأنكر أبو موسى فقال عمرو :كذلك اتفقنا وتفرق اْلمع على

ذلك اَّلختالف (.)3
فهذه احلكاية وما يشبهها من اختالف أهل األهواء والبدع الذين َّل يعرفون قدر أيب موسى وعمرو

بن العاص ومنزلتهما الرفيعة يف اإلسالم .قال أبو بكر بن العريب مبيناً كذب ذلك( :هذا كله كذب

صراح ما جرى منه حرف قط ،وإمنا هو شيء أخرب عنه املبتدعة ووضعته التارخيية للملوك فتوارثه أهل

اجملانة واْلهارة ِبعاصي هللا والبدع) (.)4
_________

( )1انظر(( :اتريخ الطربي)) ((( ،)49 - 48 /5الكامل)) ((( ،)318 - 316 /3البداية
والنهاية)) (.)299 - 298 /7

((( )2البداية والنهاية)) ( ،)309 - 308 ،303 - 302 /7وانظر(( :اتريخ األمم وامللوك))
((( ،)67 /5الكامل يف التاريخ)) (.)329 /3

( )3ذكره ابن العريب يف ((العواصم من القواصم)) (ص ،)176 - 174 :وانظر ((اتريخ األمم
وامللوك)) ((( )71 /5الكامل)) َّلبن األثري ((( ،)333 - 332 /3البداية والنهاية)) (309 /7

  ،)310و ((مروج الذهب)) (.)685 - 684 /2((( )4العواصم من القواصم)) (ص.)177 :

()317/7

ومل يكتف الواضعون من أهل التاريخ هبذا بل ومسوا احلكمني بصفات يتخذون منها وسيلة للتفكه
والتندر ،وليتخذ منه أعداء اإلسالم صوراً هزيلة ألعالم اإلسالم يف املواقف احلرجة ،فقد وصفوا

عمرو بن العاص رضي هللا عنه أبنه كان صاحب غدر وخداع ( )1ووصفوا أاب موسى أبنه كان أبله
ضعيف الرأي خمدوع يف القول كما وصفوه أبنه كان على جنب كبري من الغفلة ( )2ولذلك خدعه

عمرو بن العاص يف قضية التحكيم حيث اتفقا على خلع الرجلني فخلعهما أبو موسى واكتفى عمرو
خبلع علي دون معاوية كل هذه الصفات الذميمة حياول املغرضون إلصاقها هبذين الرجلني العظيمني
اللذين اختارمها املسلمون ليفصال يف خالف كبري أدى إىل قتل اآلَّلف من املسلمني وكل ذي لب

يعلم أن املسلمني َّل يسندون الفصل يف هذا األمر إىل أيب موسى وعمرو بن العاص رضي هللا عنهما
إَّل لعلمهم ِبا مها عليه من الفضل ،وأهنما من خيار األمة احملمدية ،ومن أكثرهم ثقة وورعاً وأمانة

فكيف يصف الغافلون هذين الرجلني ِبا وصفومها به من املكيدة واخلداع وضعف الرأي والغفلة،

ولكن تلك األوصاف هي أليق ِبن تفوه هبا من أهل األهواء ،وقد جتاهل أولئك الواصفون أليب

موسى وعمرو ِبا تقدم ذكره أموراً لو دققوا النظر فيها َّلستحيوا من ذكر تلك األوصاف وتلك

األمور هي:

األمر األول:
أهنم جتاهلوا أن معاوية مل يكن خليفة وَّل هو ادعى اخلالفة يومئذ حىت حيتاج عمرو إىل خلعها عنه أو

تثبيتها له.

األمر الثاين:

أن سبب النزاع هو أخذ الثأر لعثمان رضي هللا عنه من قتلته فلما طلب علي البيعة من معاوية (اعتل

أبن عثمان قتل مظلوماً وجتب املبادرة إىل اَّلقتصاص من قتلته وأنه أقوى الناس على الطلب بذلك

والتمس من علي أن ْيكنه منهم مث يبايع له بعد ذلك) ( )3ومعىن هذا أن معاوية كان مسلماً لعلي

ابخلالفة ألنه طلب منه بوصفه اخلليفة تسليم القتلة ،أو إقامة احلد عليهم ابعتباره أمري املؤمنني ،وكان

رأي علي أن يدخل معاوية ومن معه من أهل الشام فيما دخل فيه الناس من البيعة له ،مث يتقدم

أولياء عثمان ابحملاكمة إليه (فإن ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان اقتص منه فاختلفوا حبسب

ذلك) (.)4

_________

( )1انظر(( :اتريخ الطربي)) ((( ،)71 - 70 /5الكامل)) َّلبن األثري (،)333 - 332 /3
((مروج الذهب)) (.)685 - 684 /2
( )2انظر(( :اتريخ الطربي)) ((( ،)70 /5الكامل)) ((( ،)333 - 332 /3مروج الذهب)) (/2

.)685 - 684

((( )3فتح الباري)) (.)284 /12
((( )4فتح الباري)) (.)56 /13

()318/7

قال أبو حممد بن حزم مبيناً أن القتال الذي دار بني علي ومعاوية كان مغايراً لقتال علي اخلوارج

حيث قال( :وأما أمر معاوية رضي هللا عنه فبخالف ذلك ومل يقاتله علي رضي هللا عنه َّلمتناعه من
بيعته ألنه كان يسعه يف ذلك ما وسع ابن عمر وغريه لكن قاتله َّلمتناعه من إنفاذ أوامره يف مجيع
أرض الشام وهو اإلمام الواجبة طاعته فعلي املصيب يف هذا ومل ينكر معاوية قط فضل علي

واستحقاقه اخلالفة لكن اجتهاده أداه إىل أن رأى تقدمي أخذ القود من قتلة عثمان رضي هللا عنه على
البيعة ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان والكالم فيه من ولد عثمان وولد احلكم بن أيب العاص لسنه

ولقوته على الطلب بذلك كما أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد الرمحن بن سهل أخا عبد هللا
بن سهل املقتول خبيرب ابلسكوت وهو أخو املقتول وقال له :كرب كرب فسكت عبد الرمحن وتكلم

حميصة وحويصة ابنا مسعود ومها ابنا عم املقتول ألهنما كاَن أسن من أخيه فلم يطلب معاوية من ذلك

إَّل ما كان له من احلق أن يطلبه وأصاب يف ذلك األثر الذي ذكرَن وإمنا أخطأ يف تقدْيه ذلك على

البيعة فقط فله أجر اَّلجتهاد يف ذلك وَّل إمث عليه فيما حرم من اإلصابة كسائر املخطئني يف

اجتهادهم يف الذين أخرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن هلم أجراً واحداً وللمصيب أجران – إىل

أن قال – وقد علمنا أن من لزمه حق واجب وامتنع من أدائه وقاتل دونه فإنه جيب على اإلمام أن

يقاتله وإن كان منا وليس ِبؤثر يف عدالته وفضله وَّل ِبوجب له فسقاً بل هو مأجور َّلجتهاده ونيته

يف طلب اخلري فبهذا قطعنا على صواب علي رضي هللا عنه وصحة إمامته وأنه صاحب احلق وأن له

أجرين أجر اَّلجتهاد ،وأجر اإلصابة وقطعنا أن معاوية رضي هللا عنه ومن معه خمطئون جمتهدون

مأجورون أجراً واحداً) (.)1

فابن حزم رمحة هللا عليه يقرر يف هذا النص أن النزاع الذي كان بني علي ومعاوية إمنا هو يف شأن قتلة

عثمان وليس اختالفاً على اخلالفة إذ أن معاوية رضي هللا عنه مل ينكر فضل علي واستحقاقه للخالفة

وإمنا امتنع عن البيعة حىت يسلمه القتلة أو يقتلهم وكان علي رضي هللا عنه يستمهله يف األمر حىت
يتمكن ويفعل ذلك فتحكيمهما إذن إمنا هو يف حمل النزاع ،وليس من أجل اخلالفة.

األمر الثالث:

أن موقف أيب موسى األشعري يف التحكيم مل يكن أقل من موقف عمرو بن العاص يف شيء ولذلك

عد املؤرخون املنصفون هذا املوقف من مفاخر أيب موسى بعد موته أبجيال وصار مصدر فخر

ألحفاده من بعده حىت قال ذو الرمة الشاعر خماطبا بالل بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري أببيات

منها:

أبوك تالىف الدين والناس بعدما  ...تشاءوا وبيت الدين منقطع الكسر
فشد أصار الدين أايم أذرح  ...ورد حروابً قد لقحن إىل عقر ()2

فلم يول رضي هللا عنه يف الفصل يف قضية التحكيم إَّل ملا علم فيه من الفطنة والعلم وقدرته على

حل املعضالت فقد وَّله النيب صلى هللا عليه وسلم هو ومعاذ بن جبل قبل حجة الوداع على بالد

اليمن حيث بعث كل واحد منهما على خمالف وأوصامها عليه الصالة والسالم أبن ييسرا وَّل يعسرا
وأن يبشرا وَّل ينفرا ( )3وما توليته عليه الصالة والسالم أليب موسى إَّل لعلمه بصالحه لإلمارة.
_________

((( )1الفصل يف اململ والنحل)) ( ،)161 - 159 /4وانظر(( :تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري
(.)306 /4

((( )2ديوان ذي الرمة)) (ص(( ،)362 - 361 :معجم البلدان)) (.)130 /1
( )3احلديث رواه البخاري ( ،)3038ومسلم ( .)1733من حديث أيب موسى األشعري رضي هللا
عنه.

()319/7

قال العالمة ابن حجر رمحه هللا عند شرحه حلديث بعث النيب صلى هللا عليه وسلم أاب موسى ومعاذاً
إىل اليمن( :واستدل به على أن أاب موسى كان عاملاً فطناً حاذقاً ،ولوَّل ذلك مل يوله النيب صلى هللا
عليه وسلم اإلمارة ،ولو كان فوض احلكم لغريه مل حيتج إىل توصيته ِبا وصاه به ،ولذلك اعتمد عليه

عمر ،مث عثمان ،مث علي وأما اخلوارج والروافض فطعنوا فيه ونسبوه إىل الغفلة وعدم الفطنة ملا صدر
منه يف التحكيم بصفني) ( )1فالتحكيم مل يقع فيه خداع وَّل مكر ومل تتخلله بالهة وَّل غفلة ،وأن
عمراً مل يغالط أاب موسى ومل خيدعه ومل يقرر يف التحكيم غري الذي قرره أبو موسى ومل خيرج عما اتفقا

عليه من تفويض احلسم يف موضع النزاع إىل النفر الذين بقوا على قيد احلياة ممن تويف عنهم رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم وهو راض عنهم.

قال ابن كثري( :واحلكمان كاَن من خيار الصحابة ومها :عمرو بن العاص السهمي – من جهة أهل

الشام -والثاين :أبو موسى عبد هللا بن قيس األشعري – من جهة أهل العراق ،وإمنا نصبا ليصلحا
بني الناس ويتفقا على أمر فيه رفق ابملسلمني وحقن لدمائهم وكذلك وقع) ( .)2وإذا كان قرارمها
الذي اتفقا عليه مل يتم فما يف ذلك تقصري منهما فهما قد قاما ِبهمتهما حبسب ما أدى إليه
اجتهادمها واقتناعهما ولو مل تكلفهما الطائفتان معاً أبداء هذه املهمة ملا تعرضا هلا وَّل أبداي رأاي فيها،
وكل ما تقدم ذكره يف هذا املبحث عن موقعيت اْلمل وصفني وقضية التحكيم هو الالئق ِبقام

الصحابة فهو خال مما دسه الشيعة الرافضة وغريهم على الصحابة يف تلك املواطن من احلكاايت

املختلقة واألحاديث املوضوعة ومما يعجب له اإلنسان أن أعداء الصحابة إذا دعوا إىل احلق أعرضوا
وقالوا :لنا أخبارَن ولكم أخباركم وحنن حينئذ نقول هلم :سالم عليكم َّل نبتغي اْلاهلني.
موقف أهل السنة من تلك احلرب:

إن موقف أهل السنة واْلماعة من احلرب اليت وقعت بني الصحابة الكرام رضي هللا عنهم هو
اإلمساك عما شجر بينهم إَّل فيما يليق هبم رضي هللا عنهم ملا يسببه اخلوض يف ذلك من توليد

العداوة واحلقد والبغض ألحد الطرفني وذلك من أعظم الذنوب وقالوا :إنه جيب على كل مسلم أن
حيب اْلميع ويرتضى عنهم ويرتحم عليهم وحيفظ هلم فضائلهم ،ويعرتف هلم بسوابقهم ،وينشر
مناقبهم وأن الذي حصل بينهم إمنا كان عن اجتهاد واْلميع مثابون يف حاليت الصواب واخلطأ غري أن

ثواب املصيب ضعف ثواب املخطئ يف اجتهاده وأن القاتل واملقتول من الصحابة يف اْلنة ،ومل جيوز
أهل السنة واْلماعة اخلوض فيما شجر بينهم.

وقبل أن أذكر طائفة من أقوال أهل السنة اليت تبني موقفهم فيما شجر بني الصحابة أذكر بعض

النصوص اليت فيها اإلشارة إىل ما وقع بني الصحابة من اَّلقتتال وِبا وصفوا به فيها وتلك النصوص
هي:

ِ
ِِ
امهَا َعلَى ْاألُ ْخ َرى
ت إِ ْح َد ُ
َصلِ ُحوا بَـ ْيـنَـ ُه َما فَِإن بَـغَ ْ
ني اقْـتَـتَـلُوا فَأ ْ
( )1قال تعاىلَ :وإِن طَائَِفتَان م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
فَـ َقاتِلُوا الَِّيت تَـب ِغي ح َّىت تَِفيء إِ َىل أَم ِر َِّ
ءت فَأَصلِحوا بـيـنَـهما ِابلْع ْد ِل وأَق ِ
ْسطُوا إِ َّن َّ
ب
اَّللَ ُِحي م
َ ْ
ْ َ
اَّلل فَِإن فَا ْ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ
ِِ
ني [احلجرات.]9 :
ال ُْم ْقسط َ
_________
((( )1فتح الباري)) (.)62 /8
((( )2البداية والنهاية)) (.)245 /6
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ففي هذه اآلية أمر هللا تعاىل ابإلصالح بني املؤمنني إذا ما جرى بينهم قتال ألهنم إخوة وهذا اَّلقتتال
َّل خيرجهم عن وصف اإلْيان حيث مساهم هللا – عز وجل – مؤمنني وأمر ابإلصالح بينهم وإذا كان
حصل اقتتال بني عموم املؤمنني ومل خيرجهم ذلك من اإلْيان فأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم الذين اقتتلوا يف موقعة اْلمل وبعدها أول من يدخل يف اسم اإلْيان الذي ذكر يف هذه اآلية
فهم َّل يزالون عند رهبم مؤمنني إْياَنً ومل يؤثر ما حصل بينهم من شجار يف إْياهنم حبال ألنه كان عن

اجتهاد (.)1

( )2روى اإلمام أمحد والبخاري ومسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال :رسول هللا صلى هللا
عليه وسلمَّ(( :ل تقوم الساعة حىت تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعوامها

واحدة)) (.)2

فاملراد ابلفئتني مجاعة علي ومجاعة معاوية ،واملراد ابلدعوة اإلسالم على الراجح وقيل املراد اعتقاد
كل منهما احلق (.)3

( )3وروى اإلمام أمحد ومسلم عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلمْ(( :ترق مارقة عند فرقة من املسلمني تقتلهم أوىل الطائفتني ابحلق)) ( )4والفرقة املشار
إليها يف احلديث هي ما كان من اَّلختالف بني علي ومعاوية رضي هللا عنهما وقد وصف صلى هللا

عليه وسلم الطائفتني معاً أبهنما مسلمتان وأهنما متعلقتان ابحلق .واحلديث علم من أعالم النبوة (إذ

قد وقع األمر طبق ما أخرب به عليه الصالة والسالم ،وفيه احلكم إبسالم الطائفتني :أهل الشام وأهل
العراقَّ ،ل كما يزعمه فرقة الرافضة واْلهلة الطغام من تكفريهم أهل الشام ،وفيه أن أصحاب علي

أدىن الطائفتني إىل احلق وهذا هو مذهب أهل السنة واْلماعة أن علياً هو املصيب وإن كان معاوية

جمتهداً وهو مأجور إن شاء هللا ولكن علي هو اإلمام فله أجران كما ثبت يف صحيح البخاري من

حديث عمرو بن العاص أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله

أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)) (.)6( )5

( )4وروى البخاري إبسناده إىل أيب بكرة قال :بينا النيب صلى هللا عليه وسلم خيطب جاء احلسن
فقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :ابين هذا سيد ولعل هللا أن يصلح به بني فئتني من املسلمني))
(.)7

ففي هذا احلديث شهادة من النيب صلى هللا عليه وسلم إبسالم الطائفتني أهل العراق وأهل الشام

واحلديث فيه رد واضح على اخلوارج الذين كفروا علياً ومن معه ومعاوية ومن معه ِبا تضمنه احلديث
من الشهادة للجميع ابإلسالم ولذا كان يقول سفيان بن عيينة( :قوله :فئتني من املسلمني يعجبنا

جداً) ( )8قال البيهقي( :وإمنا أعجبهم ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مسامها مجيعاً مسلمني وهذا

خرب من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِبا كان من احلسن بن علي بعد وفاة علي يف تسليمه األمر

إىل معاوية بن أيب سفيان) (.)9
_________

( )1انظر(( :العواصم من القواصم)).
( )2رواه أمحد ( ،)8121( )313 /2والبخاري ( ،)7121ومسلم (.)157
((( )3فتح الباري)) (.)303 /12

( )4رواه أمحد ( ،)11293( )32 /3مسلم (.)1064
( )5رواه البخاري (.)7352

((( )6البداية والنهاية)) َّلبن كثري (.)305 /7
( )7رواه البخاري (.)3629

((( )8السنن الكربى)) للبيهقي ( ،)173 /8و ((اتريخ دمشق)) َّلبن عساكر (.)233 /13
((( )9اَّلعتقاد للبيهقي)) (ص ،)198 :وانظر(( :فتح الباري)) (.)66 /13
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فهذه الثالثة األحاديث املتقدم ذكرها كلها فيها اإلشارة إىل أهل العراق الذين كانوا مع علي وإىل
أهل الشام الذين كانوا مع معاوية بن أيب سفيان وقد وصفهم النيب صلى هللا عليه وسلم أبهنم من أمته

( .)1كما وصفهم أبهنم مجيعاً متعلقون ابحلق مل خيرجوا عنه كما شهد هلم صلى هللا عليه وسلم أبهنم

مستمرون على اإلْيان ومل خيرجوا عنه بسبب القتال الذي حصل بينهم وقد دخلوا حتت عموم قوله
ِ
ِِ
َصلِ ُحوا بَـ ْيـنَـ ُه َما [احلجرات ]9 :وقد قدمنا أن مدلول اآلية
ني اقْـتَـتَـلُوا فَأ ْ
تعاىلَ :وإِن طَائَِفتَان م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ينتظمهم رضي هللا عنهم أمجعني فلم يكفروا ومل يفسقوا بقتاهلم بل هم جمتهدون متأولون وقد بني

احلكم يف قتاهلم ذلك علي رضي هللا عنه فقد شهد للفريقني ابحلسىن فقد روى ابن جرير الطربي (أن
علياً ملا وصل البصرة خطب الناس فقام إليه أبو سالمة الداَّلين فقال :أترى هلؤَّلء القوم حجة فيما

طلبوا من هذا الدم إن كانوا أرادوا هللا – عز وجل – بذلك قال :نعم قال :فرتى لك حجة بتأخريك

ذلك؟ قال :نعم إن الشيء إذا كان َّل يدرك فاحلكم فيه أحوطه وأعمه نفعاً قال :فما حالنا وحاهلم

إن ابتلينا غداً؟ قال :إين ألرجو أَّل يقتل أحد نقى قلبه هللا إَّل أدخله هللا اْلنة) (.)2

وروى ابن سعد إبسناده إىل حممد بن علي – املعروف اببن احلنفية – قال :قال علي( :إين ألرجو أن
ص ُدوِرِهم ِم ْن ِغ ٍل إِ ْخ َو ًاَن َعلَى
أكون وطلحة والزبري من الذين قال هللا – عز وجل َ :-ونَـ َز ْعنَا َما يف ُ
ِ
ني [احلجر.)3( )]47:
ُس ُرٍر متَـ َقابِل َ
كما شهد رضي هللا عنه ابحلسىن للقتلى من الفريقني يف موقعة صفني:

فقد روى ابن أيب شيبة إبسناده إىل يزيد بن األصم قال( :سئل علي عن قتلى يوم صفني فقال :قتالَن

وقتالهم يف اْلنة) (.)4

وشهادة علي رضي هللا عنه للقتلى من الفريقني ابْلنة شهادة حق وصدق ألن الباري – جل وعال –

أخرب أبنه وعد أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابْلنة ووعده – سبحانه – حق وصدق َّل
خلف فيه.

_________

( )1روى مسلم يف صحيحه ( )1064من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه(( :يكون يف أميت
فرقتان؛ فيخرج من بينهما مارقة ،يلي قتلهم أوَّلهم ابحلق)).

((( )2اتريخ األمم وامللوك)) ((( ،)496 /4الكامل َّلبن األثري)) ((( ،)338 - 337 /3البداية
والنهاية)) (.)261 /7

( )3رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( ،)113 /3والبيهقي يف ((اَّلعتقاد)) (ص.)195 :
( )4رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( ،)303 /15وأورده الذهيب يف كتابه ((سري أعالم النبالء))
(.)144 /3
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ِ َّ ِ
ين أَن َف ُقوا ِمن
قال تعاىلََّ :ل يَ ْستَ ِوي ِمن ُكم َّم ْن أَن َف َق ِمن قَـ ْب ِل الْ َف ْت ِح َوقَاتَ َل أ ُْولَئِ َ
ك أَ ْعظَ ُم َد َر َجةً م َن الذ َ
بَـ ْع ُد َوقَاتَـلُوا َوُك اال َو َع َد َّ
اَّللُ ا ْحلُ ْس َىن [احلديد ]10:فاخلطاب يف هذه اآلية الكرْية موجه ألصحاب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والوعد فيها ابْلنة ْلميعهم رضي هللا عنهم فكل من صحب رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم بنية صادقة ولو ساعة واستمر على اإلْيان حىت مات فإنه من أهل اْلنة َّل
يدخل النار لتعذيب إَّل أن الذين أسلموا من بعد الفتح وقاتلوا َّل يلحقون من أسلم وقاتل قبل

الفتح يف املرتبة وعلو الدرجة وكالً وعد هللا اْلنة ورضي عنهم ومن كمال ورع علي رضي هللا عنه أنه

مل ينسب أحداً إىل الشرك أو إىل النفاق ممن قاتله من أهل القبلة بل كان يقول رضي هللا عنه (هم
إخواننا بغوا علينا) ( )1ذلك هو معتقد علي رضي هللا عنه يف قتلى الصحابة رضي هللا عنهم يف
موقعيت اْلمل وصفني فقد شهد للقاتل واملقتول منهم ابْلنة ألهنم مل يقصدوا بقتاهلم إَّل احلق

واَّلجتهاد ومل يكونوا مقاتلني لغرض دنيوي أو إليثار ابطل أو لدافع احلقد حاشاهم من كل ذلك وقد
ثبت كذلك أن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها ترمحت على من قاتلها يوم اْلمل أو قتل معها من

صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

فقد ذكر ابن األثري( :أهنا رضي هللا عنها ملا كانت ابلبصرة بعد وقعة اْلمل سألت يومئذ عمن قتل
من الناس معها ومنهم عليها والناس عندها فكلما نعي واحد من اْلميع قالت :يرمحه هللا فقيل هلا:

كيف ذلك؟ قالت :كذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :فالن يف اْلنة ،وفالن يف اْلنة))
(.)3( ).)2
وقوهلا رضي هللا عنها :فالن يف اْلنة ،وفالن يف اْلنة تعين بذلك من شهد له رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم ابْلنة ومساه مثل طلحة والزبري رضي هللا عنهما .ولقد تقدم معنا أن علياً رضي هللا عنه

تصرف فيما خلفه القتلى يف يوم اْلمل تصرفاً يدل على أن تلك احلرب مل تكن بني مسلمني وغري

مسلمني وإمنا هي حرب بني فريقني من املسلمني يرى كل فريق منهما أن احلق يف جانبه حيث مجع
كل خملفات موقعة اْلمل وبعث هبا إىل مسجد البصرة وقال( :من عرف شيئاً فليأخذه إَّل سالحاً
كان يف اخلزائن عليه مسة السلطان) (.)4
_________

( )1رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) (.)332 /15

( )2ذكره سيف بن عمر الضيب يف ((الفتنة ووقعة اْلمل)) (ص ،)177 :والطربي يف ((اتريخ األمم
وامللوك)) ( ،)57 /3وابن األثري يف ((الكامل)) ( ،)258 /3والنويري يف ((هناية األرب يف فنون

األدب)) ( .)50 /20ومل أقف على لفظه مسنداً.
((( )3الكامل يف التاريخ)) (.)258 - 257 /3
( )4انظر(( :اتريخ ابن جرير الطربي)) ((( ،)538 /4الكامل)) َّلبن األثري ((( ،)55 /3البداية
والنهاية)) (.)267 /7
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وصلى على مجيع القتلى من الفريقني ودفن كثرياً منهم يف قرب كبري ( )1كل عمله هذا دل على إْيانه

أهنم مجيعاً كانوا يقاتلون اجتهاداً َّل عناداً وَّل شهوة ،وَّل شفاء خصومة كانت بينهم رضي هللا عنهم

أمجعني ومما ينبغي أن يعلم أن شهادة علي رضي هللا عنه ابْلنة للقتلى من الفريقني كما تقدم َّل يدخل
فيها من مرق عن احلق يف إاثرة الفتنة األوىل على عثمان كما َّل يعد من إحدى الطائفتني اللتني

وصفتا أبهنما متعلقتان ابحلق وإن قاتل معها والتحق هبا ألن الذين تلوثت أيديهم ونياهتم وقلوهبم

ابلبغي الظامل على أمري املؤمنني عثمان – كائناً من كانوا – استحقوا إقامة احلد الشرعي عليهم سواء
استطاع ويل األمر أن يقيم عليهم هذا احلد أو مل يستطع ويف حالة عدم استطاعته ،فإن مواصلتهم

تسعري َنر احلرب بني صاحلي املسلمني كلما أحسوا منهم ابلعزم على اإلصالح والتآخي كما فعلوا يف

وقعة اْلمل وبعدها يعد إصراراً منهم على اَّلستمرار يف اإلجرام ما داموا على ذلك ،فإذا قال أهل

السنة واْلماعة :إن الطائفتني كانتا على احلق فإمنا يريدون أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
الذين كانوا يف الطائفتني ومن سار معهم على سنته صلى هللا عليه وسلم من التابعني.

فالواجب على املسلم أن يسلك يف اعتقاده فيما حصل بني الصحابة الكرام رضي هللا عنهم مسلك
الفرقة الناجية أهل السنة واْلماعة وهو اإلمساك عما حصل بينهم رضي هللا عنهم وَّل خيوض فيه إَّل

ِبا هو َّلئق ِبقامهم.

وكتب أهل السنة مملؤة ببيان عقيدهتم الصافية النقية يف حق أولئك الصفوة املختارة وقد حددوا

موقفهم من تلك احلرب اليت وقعت بينهم يف أقواهلم احلسنة اليت منها.

( )1سئل عمر بن عبد العزيز رمحه هللا تعاىل عن القتال الذي بني الصحابة فقال( :تلك دماء طهر
هللا يدي منها أفال أطهر منها لساين مثل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثل العيون ،ودواء

العيون ترك مسها) (.)2

قال البيهقي معلقاً على قول عمر بن عبد العزيز رمحه هللا تعاىل( :هذا حسن مجيل ألن سكوت

الرجل عما َّل يعنيه هو الصواب) (.)3

واملسلم مطلوب منه أن يتحرز من الوقوع يف اخلطأ ،واحلكم على بعض الصحابة ِبا َّل يكون مصيباً
فيه.
( )2قال عامر بن شراحيل الشعيب رمحه هللا تعاىل يف املقتتلني من الصحابة( :هم أهل اْلنة لقي
بعضهم بعضاً فلم يفر أحد من أحد) (.)4

( )3سئل احلسن البصري رمحه هللا تعاىل عن قتال الصحابة فيما بينهم فقال( :قتال شهده أصحاب
حممد صلى هللا عليه وسلم وغبنا ،وعلموا وجهلنا ،واجتمعوا فاتبعنا ،واختلفوا فوقفنا) (.)5

ومعىن قول احلسن هذا( :أن الصحابة كانوا أعلم ِبا دخلوا فيه منا وما علينا إَّل أن نتبعهم فيما

اجتمعوا عليه ،ونقف عندما اختلفوا فيه وَّل نبتدع رأايً منا ،ونعلم أهنم اجتهدوا وأرادوا هللا – عز

وجل – إذ كانوا غري متهمني يف الدين) (.)6

ِ
ْم َها
( )4سئل جعفر بن حممد الصادق عما وقع بني الصحابة فأجاب بقوله( :أقول ما قال هللا :عل ُ
ِ
ِ
ِ ٍ
نسى [طه.)7( )]52 :
عن َد َرِيب يف كتَاب ََّّل يَض مل َرِيب َوََّل يَ َ
_________
( )1انظر(( :اتريخ الطربي)) (.)538 /4

((( )2مناقب الشافعي)) للرازي (ص ،)136 :و ((اإلنصاف)) للباقالين (ص(( )69 :اْلامع
ألحكام القرآن)) للقرطيب ((( ،)122 /16الطبقات الكربى)) َّلبن سعد (.)394 /5

( )3ذكره عنه الرازي يف ((مناقب الشافعي)) (ص.)136 :
( )4ذكره ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) (.)303 /7

( )5ذكره القرطيب يف ((اْلامع ألحكام القرآن)) (.)332 /16
( )6ذكره القرطيب يف ((اْلامع ألحكام القرآن)) (.)332 /16
( )7ذكره الباقالين يف كتابه ((اإلنصاف)) (ص.)69 :
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( )5قال اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل بعد أن قيل له :ما تقول فيما كان بني علي ومعاوية قال( :ما
أقول فيهم إَّل احلسىن) (.)1
( )6وقال أبو بكر املروذي :مسعت أاب عبد هللا وذكر له أصحاب رسول هللا فقال( :رمحهم هللا أمجعني

ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو موسى األشعري واملغرية كلهم وصفهم هللا تعاىل يف كتابه فقال:
ِ ِ
ِ
سج ِ
ود [الفتح.)2( )]29 :
يم ُ
اه ْم يف ُو ُجوه ِهم م ْن أَثَ ِر ال م ُ
سَ

( )7قال إبراهيم بن آزر الفقيه( :حضرت أمحد بن حنبل وسأله رجل عما جرى بني علي ومعاوية؟
ت
ْك أ َُّمةٌ قَ ْد َخلَ ْ
فأعرض عنه فقيل له :اي أاب عبد هللا هو رجل من بين هاشم فأقبل عليه فقال :اقرأ تِل َ
س ْبـتُ ْم َوَّلَ تُ ْسأَلُو َن َع َّما َكانُواْ يَـ ْع َملُو َن [البقرة.)3( )]141 :
سبَ ْ
ت َولَ ُكم َّما َك َ
َهلَا َما َك َ

( )8وقال أبو احلسن األشعري( :فأما ما جرى بني علي والزبري وعائشة رضي هللا عنهم فإمنا كان

على أتويل واجتهاد ،وعلي اإلمام وكلهم من أهل اَّلجتهاد وقد شهد هلم النيب صلى هللا عليه وسلم
ابْلنة والشهادة فدل على أهنم كلهم على حق يف اجتهادهم وكذلك ما جرى بني علي ومعاوية رضي

هللا عنهما كان على أتويل واجتهاد ،وكل الصحابة أئمة مأمونون غري متهمني يف الدين ،وقد أثىن هللا
ورسوله على مجيعهم وتعبدَن بتوقريهم وتعظيمهم ومواَّلهتم والتربي ممن ينقص أحداً منهم رضي هللا

عن مجيعهم) (.)4

( )9وقال ابن أيب زيد القريواين يف صدد عرضه ملا جيب أن يعتقده املسلم يف أصحاب رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم وما ينبغي أن يذكروا به فقال( :وأن َّل يذكر أحد من صحابة الرسول إَّل

أبحسن ذكر واإلمساك عما شجر بينهم وأهنم أحق الناس أن يلتمس – هلم أحسن املخارج ويظن هبم
أحسن املذاهب) (.)5

( )10وقال أبو نعيم األصبهاين مبيناً حق الصحابة على املسلمني بعدهم وما جيب عليهم حنوهم:

(فالواجب على املسلمني يف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إظهار ما مدحهم هللا تعاىل به

وشكرهم عليه من مجيل أفعاهلم ومجيل سوابقهم وأن يغضوا عما كان منهم يف حال الغضب واإلغفال
َّ ِ
ين
وفرط منهم عند استزَّلل الشيطان إايهم وأنخذ يف ذكرهم ِبا أخرب هللا تعاىل به فقال تعاىلَ :والذ َ
ِ ِِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
وَن ِاب ِْإلْيَ ِ
ان [احلشر ]10 :اآلية فإن
ين َسبَـ ُق َ
َجا ُؤوا من بَـ ْعده ْم يَـ ُقولُو َن َربـَّنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
اهلفوة والزلل والغضب واحلدة واإلفراط َّل خيلو منه أحد وهو هلم مغفور وَّل يوجب ذلك الرباءة منهم
وَّل العداوة هلم ولكن حيب على السابقة احلميدة ويتوىل للمنقبة الشريفة) (.)6
( )11وقال أبو عبد هللا بن بطة رمحه هللا أثناء عرضه لعقيدة أهل السنة واْلماعة( :ومن بعد ذلك

نكف عما شجر بني أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقد شهدوا املشاهد معه وسبقوا الناس
ابلفضل فقد غفر هللا هلم وأمرك ابَّلستغفار هلم والتقرب إليه ِبحبتهم وفرض ذلك على لسان نبيه

وهو يعلم ما سيكون منهم وأهنم سيقتتلون وإمنا فضلوا على سائر اخللق ألن اخلطأ والعمد قد وضع

عنهم وكل ما شجر بينهم مغفور هلم) ( )7اهـ.
_________

((( )1مناقب اإلمام أمحد)) َّلبن اْلوزي (ص(( ،)164 :اتريخ اإلسالم)) للذهيب (.)89 /18
((( )2مناقب اإلمام أمحد)) َّلبن اْلوزي (ص.)126 :

( )3رواه اخلطيب البغدادي يف ((اتريخ بغداد)) ( ،)44 /6وابن أيب يعلى يف ((طبقات احلنابلة))

( ،)94 /1وابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) ( ،)141 /59وابن اْلوزي يف ((مناقب اإلمام أمحد))
(ص.)126 :
((( )4اإلابنة عن أصول الداينة)) (ص.)78 :
((( )5الرسالة)) (ص.)9 :

((( )6اإلمامة والرد على الرافضة)) (ص.)343 :
((( )7الشرح واإلابنة على أصول السنة والداينة)) (ص.)268 :
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( )12قال أبو بكر بن الطيب الباقالين( :وجيب أن يعلم :أن ما جرى بني أصحاب النيب صلى هللا
عليه وسلم ورضي عنهم من املشاجرة نكف عنه ونرتحم على اْلميع ونثين عليهم ونسأل هللا تعاىل
هلم الرضوان واألمان والفوز واْلنان ونعتقد أن علياً عليه السالم أصاب فيما فعل وله أجران ،وأن

الصحابة رضي هللا عنهم إن ما صدر منهم كان ابجتهاد فلهم األجر وَّل يفسقون وَّل يبدعون والدليل
ِ
ت َّ ِ ِ
ِِ
عليه قوله تعاىل :لََق ْد ر ِ
ض َي َّ
َنز َل
ني إِ ْذ يُـبَايِ ُعونَ َ
ك َحتْ َ
اَّللُ َع ِن ال ُْم ْؤمنِ َ
الش َج َرة فَـ َعل َم َما يف قُـلُوهب ْم فَأ َ
َ
الس ِكينَةَ َعلَْي ِه ْم َوأ ََاث َهبُ ْم فَـ ْت ًحا قَ ِريبًا [الفتح ]18 :وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :إذا اجتهد احلاكم
َّ
فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)) ( )1فإذا كان احلاكم يف وقتنا له أجران على
اجتهاده فما ظنك ابجتهاد من رضي هللا عنهم ورضوا عنه ،ويدل على صحة هذا القول :قوله صلى
هللا عليه وسلم للحسن عليه السالم(( :إن ابين هذا سيد وسيصلح هللا به بني فئتني عظيمتني من

املسلمني)) ( )2فأثبت العظم لكل واحدة من الطائفتني وحكم هلم بصحة اإلسالم وقد وعد هللا
ص ُدوِرِهم ِم ْن ِغ ٍل إِ ْخ َو ًاَن َعلَى ُس ُرٍر
هؤَّلء القوم بنزع الغل من صدورهم بقوله تعاىلَ :ونَـ َز ْعنَا َما يف ُ
ِ
ني [احلجر )]47 :إىل أن قال( :وجيب الكف عن ذكر ما شجر بينهم والسكوت عنه) اهـ)
متَـ َقابِل َ
(.)3

( )13وقال أبو عثمان الصابوين يف صدد ذكره لعرض عقيدة السلف وأصحاب احلديث( :ويرون
الكف عما شجر بني أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتطهري األلسنة عن ذكر ما يتضمن

عيباً هلم ونقصاً فيهم ويرون الرتحم على مجيعهم واملواَّلة لكافتهم) (.)4

( )14وقال أبو الوليد بن رشد املالكي( :كلهم حممود على ما فعله ،القاتل منهم واملقتول يف اْلنة

فهذا الذي جيب على كل مسلم أن يعتقده فيما شجر بينهم ألن هللا تعاىل قد أثىن عليهم يف كتابه
ت لِلن ِ
َّاس [آل عمران ]110 :وقال:
ري أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
وعلى لسان رسوله فقال عز من قائلُ :كنتُ ْم َخ ْ َ
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا [البقرة ]143 :أي :خياراً عدوَّلً  ...وقال رسول هللا صلى هللا عليه
َوَك َذلِ َ
وسلم(( :عشرة من قريش يف اْلنة)) ( )5فسمى فيهم علياً وطلحة والزبري والذي يقول أئمة أهل
السنة واحلق :إن علياً رضي هللا عنه ومن اتبعه كانوا على الصواب واحلق ،وإن طلحة والزبري كاَن

على اخلطأ إَّل أهنما رأاي ذلك ابجتهادمها فكان فرضهما ما فعاله إذ مها من أهل اَّلجتهاد  ) ...إىل
أن قال( :والذي قلناه من أهنم اجتهدوا فأصاب علي وأخطأ طلحة والزبري هو الصحيح الذي يلزم

اعتقاده فلعلي أجران ملوافقته احلق ابجتهاده ولطلحة والزبري أجر َّلجتهادمها وابهلل التوفيق) (.)6

_________

( )1رواه البخاري (.)7352
( )2رواه البخاري (.)2704

((( )3اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وَّل جيوز اْلهل به)) (ص.)69 - 67 :
((( )4عقيدة السلف وأصحاب احلديث ضمن جمموعة الرسائل املنريية)) (.)129 /1

( )5رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( ،)351 /3واخلطيب البغدادي يف ((اتريخ بغداد)) (/4
 ،)97وابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) ( .)118 /7قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)224 /9
رواه الطرباين يف الثالثة رجاله رجال الصحيح غري حامد بن حيىي البلخي وهو ثقة ،وهلذا احلديث

طرق يف مناقب مجاعة من الصحابة.

((( )6البيان والتحصيل)) (.)361 - 360 /16

()326/7

( )15وقال أبو عبد هللا القرطيب رمحه هللا تعاىلَّ( :ل جيوز أن ينسب إىل أحد من الصحابة خطأ
مقطوع به ،إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا هللا – عز وجل – وهم كلهم لنا أئمة ،وقد

تعبدَن ابلكف عما شجر بينهم وأَّل نذكرهم إَّل أبحسن الذكر حلرمة الصحبة ولنهي النيب صلى هللا

عليه وسلم عن سبهم ( )1وأن هللا غفر هلم وأخرب ابلرضا عنهم هذا مع ما قد ورد من األخبار من

طرق خمتلفة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ((أن طلحة شهيد ْيشي على وجه األرض)) ( )2فلو كان

ما خرج إليه من احلرب عصياَنً مل يكن ابلقتل فيه شهيداً وكذلك لو كان ما خرج إليه خطأ يف التأويل

وتقصرياً يف الواجب عليه ألن الشهادة َّل تكون إَّل بقتل يف طاعة فوجب محل أمرهم على ما بيناه

ومما يدل على ذلك ما قد صح وانتشر من أخبار علي أبن قاتل الزبري يف النار ( ،)3وقوله :مسعت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :بشر قاتل ابن صفية ابلنار)) ( )4وإذا كان كذلك فقد ثبت
أن طلحة والزبري غري عاصيني وَّل آمثني ابلقتال ألن ذلك لو كان كذلك مل يقل النيب صلى هللا عليه

وسلم يف طلحة (شهيد) ومل خيرب أن قاتل الزبري يف النار وكذلك من قعد غري خمطئ يف التأويل بل

صواب أراهم هللا اَّلجتهاد وإذا كان كذلك مل يوجب ذلك لعنهم والرباءة منهم وتفسيقهم وإبطال

فضائلهم وجهادهم وعظيم عنائهم يف الدين رضي هللا عنهم) اهـ (.)5
_________

( )1حديث النهي رواه البخاري ( ،)3673ومسلم ( .)2541من حديث أيب سعيد اخلدري رضي
هللا عنه.
( )2رواه الرتمذي ( ،)3739واحلاكم ( .)424 /3من حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه .قال

الرتمذي :هذا حديث غريب َّل نعرفه إَّل من حديث الصلت وقد تكلم بعض أهل العلم يف الصلت

بن دينار ويف صاحل بن موسى من قبل حفظهما ،وقال احلاكم :تفرد به الصلت بن دينار وليس من
شرط هذا الكتاب ،وقال الذهيب يف ((التلخيص)) :الصلت واه ،واحلديث صححه األلباين يف

((صحيح سنن الرتمذي)).
( )3رواه أمحد ( ،)681( )89 /1واحلاكم ( ،)414 /3والطيالسي (ص ،)24 :وابن أيب عاصم يف
((السنة)) ( ،)1388والطرباين ( ،)243( )123 /1وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) (.)206 /4

وقال :صحيح اثبت ،وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)264 /6رواه أمحد وغريه من طريق زر
بن حبيش عن علي إبسناد صحيح.

( )4مل أقف عليه من قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وإمنا هو من قول علي بن أيب طالب
رضي هللا عنه .رواه أمحد ( ،)681( )89 /1واحلاكم ( ،)414 /3والطيالسي (ص ،)24 :وابن أيب

عاصم يف ((السنة)) ( ،)1388والطرباين ( ،)243( )123 /1وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) (/4
 .)206وقال :صحيح اثبت ،وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)264 /6رواه أمحد وغريه من
طريق زر بن حبيش عن علي إبسناد صحيح.

((( )5اْلامع ألحكام القرآن)) (.)322 - 321 /16

()327/7

( )16وقال اإلمام النووي رمحه هللا تعاىل عند قوله صلى هللا عليه وسلم(( :إذا تواجه املسلمان
بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار)) (( )1واعلم أن الدماء اليت جرت بني الصحابة رضي هللا عنهم
ليست بداخلة يف هذا الوعيد ومذهب أهل السنة واحلق إحسان الظن هبم واإلمساك عما شجر

بينهم وأتويل قتاهلم وأهنم جمتهدون متأولون مل يقصدوا معصية وَّل حمض الدنيا بل اعتقد كل فريق أنه

احملق وخمالفه ابغ فوجب عليه قتاله لريجع إىل أمر هللا وكان بعضهم مصيباً وبعضهم خمطئاً معذوراً يف

اخلطأ ألنه َّلجتهاد واجملتهد إذا أخطأ َّل إمث عليه وكان علي رضي هللا عنه هو احملق املصيب يف تلك

احلروب هذا مذهب أهل السنة وكانت القضااي مشتبهة حىت إن مجاعة من الصحابة حتريوا فيها
فاعتزلوا الطائفتني ومل يقاتلوا ومل يتيقنوا الصواب ،مث أتخروا عن مساعدته منهم) اهـ (.)2

وقال يف موضع آخر مبيناً سبب احلروب اليت وقعت بني الصحابة( :واعلم أن سبب تلك احلروب أن
القضااي كانت مشتبهة ،فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثالثة أقسام:

قسم :ظهر هلم ابَّلجتهاد أن احلق يف هذا الطرف ،وأن خمالفه ابغ ،فوجب عليهم نصرته وقتال
الباغي عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك ومل يكن حيل ملن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل
يف قتال البغاة يف اعتقاده.

وقسم :عكس هؤَّلء ظهر هلم ابَّلجتهاد أن احلق يف الطرف اآلخر فوجب عليهم مساعدته وقتال

الباغي عليه.

وقسم اثلث :اشتبهت عليهم القضية وحتريوا فيها ومل يظهر هلم ترجيح أحد الطرفني فاعتزلوا الفريقني
وكان هذا اَّلعتزال هو الواجب يف حقهم ألنه َّل حيل اإلقدام على قتال مسلم حىت يظهر أنه
مستحق لذلك) ( )3وهذا هو التفسري الصحيح ملواقف الصحابة رضي هللا عنهم يف تلك احلروب

وهو الالئق حباهلم رضي هللا عنهم.

( )17وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل يف صدد عرضه لعقيدة أهل السنة واْلماعة فيما
شجر بني الصحابة( :وْيسكون عما شجر بني الصحابة ويقولون :إن هذه اآلاثر املروية يف مساويهم

منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغري عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما
جمتهدون مصيبون ،وإما جمتهدون خمطئون) ( )4اهـ.

( )18وقال اإلمام الذهيب ... ( :تقرر الكف عن كثري مما شجر بني الصحابة وقتاهلم رضي هللا عنهم
أمجعني وما زال ْير بنا ذلك يف الدواوين والكتب واألجزاء ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف ،وبعضه

كذب وهذا فيما أبيدينا وبني علمائنا فينبغي طيه وإخفاؤه ،بل إعدامه لتصفوا القلوب ،وتتوفر على
حب الصحابة والرتضي عنهم ،وكتمان ذلك متعني عن العامة وآحاد العلماء وقد يرخص يف مطالعة

ذلك خلوة للعامل املنصف العري من اهلوى ،بشرط أن يستغفر هلم كما علمنا هللا تعاىل حيث يقول:
ِ ِِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
َّ ِ
وَن ِاب ِْإلْيَ ِ
ان َوََّل َجتْ َع ْل يف قُـلُوبِنَا ِغ اال
ين َسبَـ ُق َ
ين َجا ُؤوا من بَـ ْعده ْم يَـ ُقولُو َن َربَّـنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
َوالذ َ
ِِ
آمنُوا [احلشر ]10 :فالقوم هلم سوابق وأعمال مكفرة ملا وقع منهم وجهاد حماء وعبادة
ين َ
للَّذ َ
ممحصة) (.)5
( )19وقال احلافظ ابن كثري( :أما ما شجر بينهم بعده عليه الصالة والسالم فمنه ما وقع عن غري

قصد كيوم اْلمل ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفني واَّلجتهاد خيطئ ويصيب ولكن صاحبه معذور

وإن أخطأ ومأجور أيضاً :وأما املصيب فله أجران اثنان) (.)6
_________

( )1رواه البخاري ( ،)31ومسلم ( .)2888من حديث أيب بكرة رضي هللا عنه.
((( )2شرح النووي)) (.)11 /18
((( )3شرح النووي)) (.)11 /18

((( )4العقيدة الواسطية مع شرحها)) حملمد خليل هراس (ص.)173 :
((( )5سري أعالم النبالء)) (.)92 /10
((( )6الباعث احلثيث)) (ص.)182 :

()328/7

( )20وقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل حاكياً على وجوب املنع من الطعن على واحد من

الصحابة بسبب ما حصل بينهم ولو عرف احملق منهم حيث قال( :واتفق أهل السنة على وجوب
منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع هلم من ذلك ولو عرف احملق منهم ألهنم مل يقاتلوا

يف تلك احلروب إَّل عن اجتهاد بل ثبت أنه يؤجر أجراً واحداً ،وأن املصيب يؤجر أجرين) (.)1

فهذه طائفة من كالم أكابر علماء أهل السنة واْلماعة تبني منها املوقف الواجب على املسلم أن
يقف من اآلاثر املشتملة على نيل أحد من الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني بسبب ما وقع بينهم من

شجار وخالف ومقاتلة خاصة يف حرب اْلمل بني اخلليفة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ومن معه
وبني أم املؤمنني عائشة وطلحة والزبري ومن معهم .وأيضاً يف حرب صفني بني علي ومعاوية وهو

صيانة القلم واللسان عن ذكر ما َّل يليق هبم وإحسان الظن هبم والرتضي عنهم أمجعني ،ومعرفة

حقهم ومنزلتهم والتماس أحسن املخارج ملا ثبت صدوره من بعضهم واعتقاد أهنم جمتهدون واجملتهد
مغفور له خطؤه إن أخطأ ،وأن األخبار املروية يف ذلك منها ما هو كذب ،ومنها ما قد زيد فيه أو

نقص منه حىت حترف عن أصله وتشوه ،كما تبني من هذه النقول املتقدم ذكرها أن عقيدة الفرقة

الناجية أهل السنة واْلماعة فيما شجر بينهم هو اإلمساك ،ومعىن اإلمساك عما شجر بينهم وهو
عدم اخلوض فيما وقع بينهم من احلروب واخلالفات على سبيل التوسع وتتبع التفصيالت ونشر ذلك

معىن قريباً من قول الذهيب رمحه
بني العامة أو التعرض هلم ابلتنقص لفئة واَّلنتصار ألخرى وقد تقدم ً

هللا تعاىل أبن كثرياً مما حدث بني الصحابة من شجار وخالف ينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه وأن
كتمان ذلك متعني على العامة بل آحاد العلماء ألنه َّل مصلحة شرعية وَّل علمية من وراء نشر

ذلك ،أما من َنحية النظر العلمي املستقيم املهتدي بنصوص الشريعة فإن البحث يف هذا املوضوع َّل
ْيتنع إذا قصد به تبني أحكام الشريعة وما كان ذكر العلماء املعتربين للحروب واخلالفات اليت وقعت

بني الصحابة رضي هللا عنهم إَّل على هذا السبيل ،أو لبيان املواقف الصحيحة ،وتصحيح األغاليط
التارخيية اليت أثريت حول مواقفهم يف تلك احلروب رضي هللا عنهم فعلى املسلم أن يعتقد فيما صح

مما جرى بني الصحابة من خالف أهنم فيه جمتهدون ،إما مصيبون فلهم أجر اَّلجتهاد وأجر اإلصابة،

وإما خمطئون فلهم أجر اَّلجتهاد ،وخطؤهم مغفور وهم ليسوا معصومني بل هم بشر يصيبون

وخيطئون ولكن ما أكثر صواهبم ابلنسبة لصواب غريهم ،وما أقل خطأهم إذا نسب إىل خطأ غريهم،

وقد وعدوا من هللا ابملغفرة والرضوان ،كما أنه جيب على كل مسلم أن يكون لسانه رطباً ابلذكر

احلسن والثناء اْلميل على أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحياول جهده يف ذكر حماسنهم

العظيمة وسريهتم احلميدة ويتجنب ذكر ما شجر بينهم ،هذه طريقة الصدر األول من هذه األمة واليت

اختذها أهل السنة واْلماعة منهاجاً يف موقفهم حنو الصحابة رضي هللا عنهم مجيعاً.
قال العوام بن حوشب( :أدركت من أدركت من صدر هذه األمة بعضهم يقول لبعض :اذكروا حماسن
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لتأتلف عليها القلوب وَّل تذكروا ما شجر بينهم فتحرشوا
الناس عليهم) (.)2

وبعبارة أخرى أنه قال( :أدركت صدر هذه األمة يقولون :اذكروا حماسن أصحاب رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم حىت أتلف عليهم القلوب وَّل تذكروا ما شجر بينهم فتجسروا الناس عليهم) (.)3

فأهل السنة جممعون على وجوب السكوت عن اخلوض يف الفنت اليت جرت بني الصحابة رضي هللا
عنهم بعد قتل عثمان رضي هللا عنه والرتحم عليهم وحفظ فضائل الصحابة واَّلعرتاف هلم بسوابقهم
ونشر حماسنهم رضي هللا عنهم وأرضاهم .عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا

عنهم – َنصر بن علي عائض – 700 /2
_________

((( )1فتح الباري)) (.)34 /13

((( )2الشرح واإلابنة على أصول السنة والداينة)) َّلبن بطة (ص.)165 :
( )3ذكره القرطيب يف ((اْلامع ألحكام القرآن)) (.)33 /18

()329/7

املطلب اخلامس :الدعاء واَّلستغفار هلم
من حق الصحابة الكرام رضي هللا عنهم على كل من جاء بعدهم من عباد هللا املؤمنني أن يدعو هلم

ويستغفر هلم ،ويرتحم عليهم ،ملا هلم من القدر العظيم ،وملا حازوه من املناقب احلميدة ،والسوابق

القدْية ،واحملاسن املشهورة ،وملا هلم من الفضل الكبري على كل من أتى بعدهم ،فهم الذين نقلوا إىل

من بعدهم الدين احلنيف الذي أخرج هللا به الناس من الظلمات إىل النور ،ففضلهم مستمر على كل
مسلم جاء بعدهم إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها ،وقد ندب هللا – جل وعال – كل من جاء
بعدهم من أهل اإلْيان إىل أن يدعو هلم ،ويرتحم عليهم ،وأثىن على من استجاب منهم لذلك بقوله
ِ ِِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
َّ ِ
وَن ِاب ِْإلْيَ ِ
ان َوََّل
ين َسبَـ ُق َ
ين َجا ُؤوا من بَـ ْعده ْم يَـ ُقولُو َن َربـَّنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
– جل وعال َ :-والذ َ
ك رُؤ ٌ ِ
ِ ِ ِِ
يم [احلشر]10 :
ين َ
وف َّرح ٌ
آمنُوا َربَّـنَا إِنَّ َ َ
َجتْ َع ْل يف قُـلُوبنَا غ اال للَّذ َ
فاآلية مشتملة على بيان موقف أهل اإلْيان ممن تقدمهم من الصحابة ،فقد بني –تعاىل -أن موقفهم
من أولئك الصفوة أهنم يثنون عليهم ،ويدعون هلم ابتهاجاً ِبا آاتهم هللا من الفضل وغبطة هلم فيما
وفقوا له من األعمال املصحوبة ابإلخالص واليقني ،وهذا املوقف املبارك ينطبق على أهل السنة

واْلماعة ،فقد وفقهم هللا للثناء اْلميل والقول احلسن يف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وهم الذين يرتضون عنهم مجيعاً ويستغفرون هلم ،وحرم هذا املوقف العظيم الشيعة الرافضة الذين
جعلوا رأس ماهلم سبهم وبغضهم واحلقد عليهم ،وهذا خذَّلن أْيا خذَّلن ،أعاذَن هللا منه.

وقد فهم متقدموا أهل السنة واْلماعة ومتأخروهم أن املراد من اآلية السابقة األمر ابلدعاء
واَّلستغفار من الالحق للسابق ،ومن اخللف للسلف ،الذين هم أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،وإليك طائفة من أقواهلم اليت دلت على عمق معرفتهم ِبا دل عليه كتاب رهبم جل وعال:

( )1روى اإلمام مسلم إبسناده إىل هشام بن عروة عن أبيه قال :قالت يل عائشة( :اي ابن أخيت أمروا

أن يستغفروا ألصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فسبوهم) (.)1

( )2وعند ابن أيب شيبة بلفظ( :أمروا ابَّلستغفار ألصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم فسبوهم)
(.)2

( )3وأخرج عبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب حامت وابن األنباري يف املصاحف وابن مردويه عن
عائشة رضي هللا عنها ،قالت( :أمروا أن يستغفروا ألصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فسبوهم)
(( ،)3قال القاضي :الظاهر أهنا قالت هذا عندما مسعت أهل مصر يقولون يف عثمان ما قالوا :وأهل
الشام يف علي ما قالوا ،واحلرورية يف اْلميع ما قالوا :وأما األمر ابَّلستغفار الذي أشارت إليه فهو
ِ ِِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
َّ ِ
وَن ِاب ِْإلْيَ ِ
ان [احلشر:
ين َسبَـ ُق َ
ين َجا ُؤوا من بَـ ْعده ْم يَـ ُقولُو َن َربَّـنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
قوله تعاىلَ :والذ َ
 ]10وهبذا احتج مالك يف أنه َّل حق يف الفيء ملن سب الصحابة رضي هللا عنهم ألن هللا –تعاىل-
إمنا جعله ملن جاء بعدهم ممن يستغفر هللا هلم وهللا أعلم) (.)4

( )4وقال ابن عباس رضي هللا عنهماَّ( :ل تسبوا أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم فإن هللا قد
أمرَن ابَّلستغفار هلم وهو يعلم أهنم سيقتتلون) (.)5
_________

( )1رواه مسلم (.)3022
( )2رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( ،)179 /12وابن أيب عاصم يف ((السنة)) ( ،)1033قال
األلباين يف خترجيه :إسناده صحيح على شرط الشيخني.

( )3رواه ابن أيب حامت ( .)18857( )3347 /10وانظر(( :الدر املنثور)) (.)113 /8
((( )4شرح النووي على صحيح مسلم)) (.)159 - 158 /18

((( )5الشرح واإلابنة على أصول السنة والداينة)) َّلبن بطة (ص ،)119 :وأورده القرطيب يف
تفسريه (.)33 /18

()330/7
َّ ِ
ين َجا ُؤوا ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم اآلية .عن
( )5ذكر اإلمام البغوي رمحه هللا تعاىل عند تفسريه لقوله تعاىلَ :والذ َ
مالك بن مغول قال :قال عامر بن شراحيل الشعيب( :اي مالك تفاضلت اليهود والنصارى الرافضة

خبصلة سئلت اليهود من خري أهل ملتكم ،فقالت :أصحاب موسى عليه السالم ،وسئلت النصارى:
من خري أهل ملتكم ،فقالوا :حواري عيسى عليه السالم ،وسئلت الرافضة :من شر أهل ملتكم،

فقالوا :أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم .أمروا ابَّلستغفار هلم فسبوهم فالسيف عليهم مسلول

إىل يوم القيامةَّ ،ل تقوم هلم راية ،وَّل يثبت هلم قدم ،وَّل جتتمع هلم كلمة كلما أوقدوا َنراً للحرب

أطفأها هللا بسفك دمائهم وتفريق مشلهم وإدحاض حجتهم ،أعاذَن هللا وإايكم من الفنت املضلة) (.)1

( )6وروى أبو نعيم إبسناده إىل عمر بن ذر ،قال( :أقبلت أَن وأيب دار عامر ،فقال له أيب :اي أاب
عمر ،قال :لبيك ،قال :ما تقول فيما قال فيه الناس من هذين الرجلني ،قال عامر :أي هذين

الرجلني؟ قال :علي وعثمان ،قال :إين وهللا لغين أن أجيء يوم القيامة خصيماً لعلي وعثمان رضي

هللا تعاىل عنهما وغفر لنا وهلما) (.)2

َّ ِ
ين َجا ُؤوا
( )7أخرج عبد بن محيد عن الضحاك بن مزاحم رمحه هللا تعاىل ،أنه قال يف قوله تعاىلَ :والذ َ
ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم اآلية( :أمروا ابَّلستغفار هلم وقد علم ما أحدثوا) (.)3
( )8وأخرج ابن جرير الطربي إبسناده إىل قتادة بن دعامة السدوسي أنه قال بعد قراءته لقوله تعاىل:
َّ ِ
ين َجا ُؤوا ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم اآلية( :إمنا أمروا أن يستغفروا ألصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ومل
َوالذ َ
يؤمروا بسبهم) (.)4
فهذه مجلة صاحلة من أقوال السلف الصاحل كلها دلت على أن كل من جاء بعد الرعيل األول من

الصحابة رضي هللا عنهم مأمور ابلدعاء واَّلستغفار هلم ،والرتحم عليهم ،وأنه جيب على كل مسلم أن
يطهر قلبه من الغل واحلقد عليهم ،وقد استنبط أهل العلم من الصحابة ومن جاء بعدهم من علماء
أهل السنة واْلماعة أن من مل يستغفر هلم وكان يف قلبه غل عليهم أنه بعيد من أهل اإلسالم ،وَّل

حظ له يف الفيء وما يغنمه املسلمون.

( )9أخرج ابن مردويه عن ابن عمر (أنه مسع رجالً وهو يتناول بعض املهاجرين فقرأ عليه لِ ْل ُف َق َراء
َّ ِ
ِ
َّار
ين تَـبَـ َّوُؤوا الد َ
ين اآلية  ..مث قال :هؤَّلء املهاجرون فمنهم أنت؟ قالَّ :ل ،مث قرأ عليه َوالذ َ
ال ُْم َهاج ِر َ
َّ ِ
َو ِْ
ين َجا ُؤوا ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم
اإلْيَا َن اآلية ،مث قال :هؤَّلء األنصار ،أفأنت منهم؟ قالَّ :ل ،مث قرأ عليه َوالذ َ
اآلية مث قال :أفمن هؤَّلء أنت؟ قال :أرجو ،قالَّ :ل ليس من هؤَّلء من يسب هؤَّلء) (.)5

( )10وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عمر (أنه بلغه أن رجالً َنل من عثمان ،فدعاه،
ِ
َّ ِ
ِ
ين
ين اآلية ،قال :من هؤَّلء أنت؟ قالَّ :ل ،مث قرأ َوالذ َ
فأقعده بني يديه ،فقرأ عليه ل ْل ُف َق َراء ال ُْم َهاج ِر َ
َجا ُؤوا ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم اآلية ،قال :من هؤَّلء أنت؟ قال :أرجو أن أكون منهم ،قالَّ :ل وهللا ما يكون
منهم من يتناوهلم وكان يف قلبه الغل عليهم) (.)6

ومل يذكر اآلية الواردة يف األنصار لكون الرجل تناول عثمان رضي هللا عنه وهو من املهاجرين.
_________

((( )1تفسري البغوي على حاشية تفسري اخلازن)) ( ،)54 /7وذكره القرطيب يف ((اْلامع ألحكام

القرآن)) ( ،)33 /18وانظر(( :منهاج السنة)) ((( ،)7 - 6 /1شرح الطحاوية)) (ص- 531 :

.)532

((( )2حلية األولياء)) ( ،)321 /4ورواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) (.)179 /12
((( )3الدر املنثور يف التفسري ابملأثور)) (.)113 /8
((( )4جامع البيان)) للطربي (.)45 - 44 /28
((( )5الدر املنثور يف التفسري املنثور)) (.)114 - 113 /8
((( )6الدر املنثور يف التفسري املنثور)) (.)114 - 113 /8

()331/7

( )11روى ابن بطة وغريه من حديث أيب بدر ،قال :حدثنا عبد هللا بن زيد عن طلحة بن مصرف
عن مصعب بن سعد عن سعد بن أيب وقاص قال( :الناس على ثالث منازل ،فمضت منزلتان،
وبقيت واحدة ،فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا هبذا املنزلة اليت بقيت ،مث قرأ :لِ ْل ُف َق َراء
ض ًال ِمن َِّ
ِ ِ ِ
ِِ
اج ِر َّ ِ
ِ
ض َو ًاَن هؤَّلء املهاجرون وهذه
اَّلل َوِر ْ
ين أُ ْخ ِر ُجوا من داي ِره ْم َوأ َْم َواهل ْم يَـ ْبـتَـغُو َن فَ ْ َ
ين الذ َ
ال ُْم َه َ
منزلة قد مضت ،مث قرأ والَّ ِذين تَـبـ َّوُؤوا الدَّار و ِْ ِ ِ ِ
اج َر إِلَْي ِه ْم َوََّل َِجي ُدو َن يف
َ َ َ
اإلْيَا َن من قَـ ْبل ِه ْم ُحيبمو َن َم ْن َه َ
ََ
ص ُدوِرِهم ح ِ
ِ
ِِ
ِ
اصةٌ [احلشر ،]9 :مث قال :هؤَّلء
اجةً ممَّا أُوتُوا َويُـ ْؤث ُرو َن َعلَى أَن ُفس ِه ْم َولَ ْو َكا َن هب ْم َخ َ
ص َ
ُ ْ َ َ
َّ ِ
ين َجا ُؤوا ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم يَـ ُقولُو َن َربَّـنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا َوِِإل ْخ َوانِنَا
األنصار وهذه منزلة قد مضت ،مث قرأَ :والذ َ
ك رُؤ ٌ ِ
ِ ِ ِِ
َّ ِ
ِ
يم [احلشر ،]10 :فقد
ين َسبَـ ُق َ
ين َ
وف َّرح ٌ
آمنُوا َربَّـنَا إِنَّ َ َ
وَن ِاب ِْإلْيَان َوََّل َجتْ َع ْل يف قُـلُوبنَا غ اال للَّذ َ
الذ َ
مضت هااتن وبقيت هذه املنزلة اليت بقيت أن تستغفروا هلم) (.)1
وَّل يرتدد من له أدىن علم يف أن الشيعة الرافضة خارجون من هذه املنزلة ألهنم مل يرتمحوا على

الصحابة ومل يستغفروا هلم بل سبوهم ومحلوا هلم الغل يف قلوهبم ،فحرموا من تلك املنزلة اليت جيب

على املسلم أن يكون فيها وَّل حييد عنها حبال حىت يلقى ربه -جل وعال.-

( )12وقال اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل( :من يبغض أحداً من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم أو كان يف قلبه عليهم غل فليس له حق يف يفء املسلمني ،مث تال َّما أَفَاء َّ
اَّللُ َعلَى َر ُسولِ ِه ِم ْن
ِ
َّ ِ
ِ
ين تَـبَـ َّوُؤوا
ين [احلشرَ ]8 :والذ َ
أ َْه ِل الْ ُق َرى [احلشر ]7 :حىت أتى على هذه اآلية ل ْل ُف َق َراء ال ُْم َهاج ِر َ
اإلْيَا َن [احلشر ]9 :والَّ ِذين جا ُؤوا ِمن بـع ِد ِهم إىل قوله رُؤ ٌ ِ
َّار َو ِْ
يم [احلشر.)2( )]10 :
َ َ َ
َْ ْ
وف َّرح ٌ
َ
الد َ
َّ ِ
ين َجا ُؤوا ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم يعين:
( )13وقال أبو الفرج ابن اْلوزي رمحه هللا تعاىل( :قوله تعاىلَ :والذ َ

التابعني إىل يوم القيامة.

قال الزجاج :واملعىن :ما أفاء هللا على رسوله فلله وللرسول وهلؤَّلء املسلمني وللذين جييئون من

بعدهم إىل يوم القيامة ما أقاموا على حمبة أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ودليل هذا قوله
َّ ِ
ين َجا ُؤوا ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم [احلشر ]10 :أي :الذين جاءوا يف حال قوهلم َربَّـنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا
تعاىلَ :والذ َ
َوِِإل ْخ َوانِنَا [احلشر ]10 :فمن ترحم على أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ومل يكن يف قلبه
غل هلم فله حظ من يفء املسلمني بنص الكتاب) ( )3اهـ.
_________

( )1مل أقف على هذا األثر يف ((اإلابنة الصغرى)) ،ولعله ذكره يف ((اإلابنة الكربى)).

( )2انظر قول مالك يف ((أحكام القرآن)) َّلبن العريب ((( ،)1778 /4زاد املسري يف علم
التفسري)) ((( ،)216 /8تفسري البغوي)) ((( ،)54 /7اْلامع ألحكام القرآن)) للقرطيب (/18
 ،)32وانظر(( :تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري (.)609 /6
((( )3زاد املسري يف علم التفسري)) (.)216 /8

()332/7
( )14وقال البغوي رمحه هللا تعاىلِ َّ :
ين َجا ُؤوا ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم [احلشر ]10 :يعين التابعني ،وهم
َ
(والذ َ
الذين جييئون بعد املهاجرين واألنصار إىل يوم القيامة ،مث ذكر أهنم يدعون ألنفسهم وملن سبقهم

ابإلْيان واملغفرة – ) ...إىل أن قال( :-فكل من كان يف قلبه غل على أحد من الصحابة ومل يرتحم
على مجيعهم فإنه ليس ممن عناه هللا هبذه اآلية ،ألن هللا –تعاىل -رتب املؤمنني على ثالثة منازل:
املهاجرين واألنصار والتابعني املوصوفني ِبا ذكر ،فمن مل يكن من التابعني هبذه الصفة كان خارجاً من

أقسام املؤمنني.

قال ابن أيب ليلى :الناس على ثالثة منازل :املهاجرين ،والذين تبوءوا الدار واإلْيان ،والذين جاءوا

من بعدهم ،فاجتهد أن َّل تكون خارجاً من هذه املنازل) (.)1

( )15وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل بعد أن ذكر آايت احلشر الثالث من قوله تعاىل:
ك رُؤ ٌ ِ
ِ
ِ
يم [احلشر.]10 :
وف َّرح ٌ
ين [احلشر ]8 :إىل قولهَ :ربَّـنَا إِنَّ َ َ
ل ْل ُف َق َراء ال ُْم َهاج ِر َ
قال رمحه هللا( :وهذه اآلايت تتضمن الثناء على املهاجرين واألنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم

يستغفرون هلم ويسألون هللا أَّل جيعل يف قلوهبم غالً هلم وتتضمن أن هؤَّلء األصناف هم املستحقون

للفيء ،وَّل ريب أن هؤَّلء الرافضة خارجون من األصناف الثالثة ،فإهنم مل يستغفروا للسابقني ويف

قلوهبم غل عليهم ،ففي اآلايت الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتلوهنم وإخراج الرافضة

من ذلك ،وهذا ينقض مذهب الرافضة) (.)2
َّ ِ
ين َجا ُؤوا ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم يَـ ُقولُو َن َربَّـنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا َوِِإل ْخ َوانِنَا
( )16وقال احلافظ ابن كثري( :قوله تعاىلَ :والذ َ
َّ ِ
وَن ِاب ِْإلْيَ ِ
ان [احلشر ]10 :اآلية  ..هؤَّلء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال
ين َسبَـ ُق َ
الذ َ
السابُِقو َن األ ََّولُو َن
الفيء وهم املهاجرون مث األنصار ،مث التابعون هلم إبحسان ،كما قال يف آية براءةَ :و َّ
ِ
َّ ِ
وهم إبِِحس ٍ
ان َّر ِ
ِ
ضواْ َع ْنهُ [التوبة.]100 :
ض َي هللاُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
ين َواأل َ
َنصا ِر َوالذ َ
م َن ال ُْم َهاج ِر َ
ين اتَّـبَـ ُع ُ ْ َ

فالتابعون هلم إبحسان هم املتبعون آلاثرهم احلسنة وأوصافهم اْلميلة الداعون هلم يف السر والعالنية
َّ ِ
ين َجا ُؤوا ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم يَـ ُقولُو َن [احلشر ]10 :أي :قائلني:
وهلذا قال تعاىل يف هذه اآلية الكرْيةَ :والذ َ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
آمنُوا
ين َسبَـ ُق َ
ين َ
وَن ِاب ِْإلْيَان َوََّل َجتْ َع ْل يف قُـلُوبنَا غ اال أي :بغضاً وحسداً للَّذ َ
َربَّـنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
ك رُؤ ٌ ِ
يم [احلشر ]10 :وما أحسن ما استنبط اإلمام مالك رمحه هللا من هذه اآلية
وف َّرح ٌ
َربَّـنَا إِنَّ َ َ
الكرْية أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له يف مال الفيء نصيب لعدم اتصافه ِبا مدح هللا به
ِ ِ ِِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
آمنُوا َربَّـنَا
ين َسبَـ ُق َ
ين َ
وَن ِاب ِْإلْيَان َوََّل َجتْ َع ْل يف قُـلُوبنَا غ اال للَّذ َ
هؤَّلء يف قوله َربَّـنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
ك رُؤ ٌ ِ
يم [احلشر )3( )]10 :اهـ.
وف َّرح ٌ
إِنَّ َ َ
_________
((( )1تفسري البغوي على حاشية تفسري اخلازن)) (.)54 /7

((( )2منهاج السنة)) ( ،)153 /1وانظر(( :شرح الطحاوية)) (ص.)529 :
((( )3تفسري القرآن العظيم)) (.)609 /6
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َّ ِ
ين َجا ُؤوا ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم [احلشر]10 :
( )17وقال الشوكاين رمحه هللا تعاىل بعد أن ذكر قوله تعاىلَ :والذ َ
اآلية( :أمرهم هللا –سبحانه -بعد اَّلستغفار للمهاجرين واألنصار أن يطلبوا من هللا –سبحانه -أن

ينزع من قلوهبم الغل للذين آمنوا على اإلطالق ،فيدخل يف ذلك الصحابة دخوَّلً أولياً لكوهنم

أشرف املؤمنني ،ولكون السياق فيهم ،فمن مل يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان هللا هلم

فقد خالف ما أمره هللا به يف هذه اآلية فإن وجد يف قلبه غالً هلم فقد أصابه نزغ من الشيطان وحل

به نصيب وافر من عصيان هللا بعداوة أوليائه وخري أمة نبيه صلى هللا عليه وسلم وانفتح له ابب من

اخلذَّلن يفد به على َنر جهنم إن مل يتدارك نفسه ابللجأ إىل هللا – سبحانه – واَّلستغاثة به أبن ينزع

عن قلبه ما طرقه من الغل خلري القرون وأشرف هذه األمة ،فإن جاوز ما جيده من الغل إىل شتم أحد

منهم ،فقد انقاد للشيطان بزمام ووقع يف غضب هللا وسخطه ،وهذا الداء العضال إمنا يصاب به من
ابتلي ِبعلم من الرافضة أو صاحب من أعداء خري األمة الذين تالعب هبم الشيطان وزين هلم

األكاذيب املختلقة واألقاصيص املفرتاة واخلرافات املوضوعة ،وصرفهم عن كتاب هللا الذي َّل أيتيه
الباطل من بني يديه وَّل من خلفه ،وعن سنة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم املنقولة إلينا

برواايت األئمة األكابر يف كل عصر من العصور فاشرتوا الضاللة ابهلدى واستبدلوا اخلسران العظيم
ابلربح الوافر وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إىل منزلة ،ومن رتبة إىل رتبة حىت صاروا

أعداء كتاب هللا وسنة رسوله وخري أمته وصاحلي عباده وسائر املؤمنني وأمهلوا فرائض هللا وهجروا

شعائر الدين وسعوا يف كيد اإلسالم وأهله كل السعي ورموا الدين وأهله بكل حجر ومدر وهللا من

ورائهم حميط) ( )1اهـ.

فهذه النصوص اليت سقناها يف هذا املبحث عن املتقدمني واملتأخرين من أهل السنة واْلماعة كلها
تبني أهنم هم الفائزون بسالمة الصدور من الغل واحلقد ألصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وأهنم يعتقدون أن من حق الصحابة الكرام على من بعدهم الرتحم عليهم واَّلستغفار هلم فأهل السنة
واْلماعة يرتمحون على مجيع أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صغريهم وكبريهم أوهلم

وآخرهم ،ويذكرون حماسنهم وينشرون فضائلهم ويقتدون هبديهم ويقتفون آاثرهم ،ويعتقدون أن احلق
يف كل ما قالوه والصواب فيما فعلوه (.)2
فمن مل يرتحم على الصحابة ويستغفر هلم فهو ليس من أهل السنة واْلماعة وليس له حظ يف شيء

من يفء املسلمني .عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا عنهم – لناصر بن علي

عائض –766 /2
_________

((( )1فتح القدير)) (.)202 /5
( )2انظر(( :الشرح واإلابنة على أصول السنة والداينة)) َّلبن بطة (ص.)265 - 264 :
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املطلب السادس :الشهادة ملن شهد له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابْلنة منهم
من عقائد أهل السنة واْلماعة أهنم يشهدون ملن شهد له املصطفى صلى هللا عليه وسلم ابْلنة من
الصحابة الكرام رضي هللا عنهم فهناك أشخاص أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أهنم من أهل اْلنة،
وهناك آخرون أخرب ببعض النعيم املعد هلم يف اْلنة ،وكل ذلك شهادة منه صلى هللا عليه وسلم هلم

ابْلنة ،وسواء ذكر املصطفى صلى هللا عليه وسلم الشخص من أهل اْلنة أو أخرب أن له كذا أو
مكانته يف اْلنة كذا أو أخرب أنه رآه يف اْلنة الكل يشهد له أهل السنة واْلماعة ابْلنة تصديقاً منهم
خلرب الذي َّل ينطق عن اهلوى صلى هللا عليه وسلم ،فلقد أخرب صلى هللا عليه وسلم عن عشرة من

املهاجرين أبهنم يف اْلنة ومساهم أبعياهنم وبشرهم هبا أولئك العشرة هم:

( )1أبو بكر :عبد هللا بن عثمان الصديق األكرب.
( )2أبو حفص :عمر بن اخلطاب.

( )3أبو عبد هللا :عثمان بن عفان.
( )4أبو احلسن :علي بن أيب طالب.
( )5أبو حممد :طلحة بن عبيد هللا.
( )6أبو عبد هللا :الزبري بن العوام.

( )7أبو إسحاق :سعد بن أيب وقاص.
( )8أبو حممد :عبد الرمحن بن عوف.

( )9أبو عبيدة :عامر بن عبد هللا بن اْلراح.
( )10أبو األعور :سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل.

وهؤَّلء العشرة رضي هللا عنهم انتظم تبشريهم ابْلنة حديث واحد.
روى اإلمام الرتمذي وغريه عن سعيد بن زيد ((أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :عشرة يف

اْلنة :أبو بكر يف اْلنة ،وعمر يف اْلنة ،وعلي وعثمان والزبري وطلحة وعبد الرمحن وأبو عبيدة،

وسعد بن أيب وقاص – قال :فعد هؤَّلء التسعة ،وسكت عن العاشر ،فقال القوم :ننشدك هللا اي أاب
األعور من العاشر؟ قال :نشدْتوين ابهلل أبو األعور يف اْلنة)) (.)1

هؤَّلء هم العشرة املبشرون ابْلنة رضي هللا عنهم وكلهم من املهاجرين وتبشري العشرة هؤَّلء ابْلنة َّل
ينايف تبشري غريهم ،فقد جاء تبشري غريهم يف غري ما خرب ،وألن العدد يف احلديث َّل ينفي الزائد وممن

بشر ابْلنة سوى هؤَّلء العشرة كثري منهم-:
( )11بالل بن رابح:

بالل بن رابح احلبشي املؤذن واسم أمه محامة اشرتاه أبو بكر الصديق من املشركني ملا كانوا يعذبونه

على التوحيد ،فأعتقه ،فلزم النيب صلى هللا عليه وسلم ،وأذن له ،شهد بدراً وأحداً وسائر املشاهد

مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وآخى بينه وبني أيب عبيدة بن اْلراح ،خرج رضي هللا عنه جماهداً
بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم إىل أن مات ابلشام زمن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه.
وقد بشر رضي هللا عنه ابْلنة يف غري ما حديث ،فقد روى البخاري رمحه هللا من حديث جابر بن

عبد هللا رضي هللا عنهما ،قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :رأيتين دخلت اْلنة فإذا أَن
ابلرميصاء امرأة أيب طلحة ومسعت خشفة فقلت :من هذا؟ فقال :هذا بالل)) (.)2
وعند مسلم بلفظ .... (( :مث مسعت خشخشة أمامي فإذا بالل)) (.)3

وروى اإلمام مسلم إبسناده إىل أيب هريرة رضي هللا عنه ،قال(( :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

لبالل عند صالة الغداة :اي بالل حدثين أبرجى عمل عملته عندك يف اإلسالم منفعة ،فإين مسعت

الليلة خشف نعليك بني يدي يف اْلنة ،قال بالل :ما عملت عمالً يف اإلسالم أرجى عندي منفعة
من أين َّل أتطهر طهوراً اتماً يف ساعة من ليل وَّل هنار إَّل صليت بذلك الطهور ما كتب هللا يل أن

أصلي)) (.)4

( )12زيد بن حارثة:
_________

( )1رواه الرتمذي ( .)3748قال املباركفوري يف ((حتفة األحوذي)) ([ :)255 /9له طرق]،
وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

( )2رواه البخاري (.)3679
( )3رواه البخاري (.)2457
( )4رواه مسلم (.)2458
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هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكليب بن عبد العزى بن زيد بن امرئ القيس وزيد هذا هو والد أسامة
بن زيد احلب ابن احلب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وكان يدعى زيد بن حممد حىت نزلت
وه ْم ِآل َابئِ ِه ْم [األحزاب ،]5 :استشهد يف مؤتة من أرض الشام سنة مثان من اهلجرة رضي هللا
ا ْد ُع ُ
عنه.
ومما جاء يف بشارته ابْلنة ما أخرجه ابن عساكر عن زيد بن احلباب :حدثين حسني بن واقد عن عبد

هللا بن بريدة عن أبيه مرفوعاً ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :دخلت اْلنة فاستقبلتين جارية
شابة ،فقلت :ملن أنت؟ قالت :أَن لزيد بن حارثة)) (.)1

فهذا احلديث اشتمل على منقبة ظاهرة لزيد بن حارثة حيث أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أنه أحد

الذين رأى هلم بعض النعيم املعد هلم يف اْلنة.
( )13حاطب بن أيب بلتعة:

هو حاطب بن أيب بلتعة اللخمي من ولد خلم بن عدي ،يكىن أاب عبد هللا ،وقيل يكىن أاب حممد واسم

أيب بلتعة عمرو بن راشد بن معاذ اللخمي ،حليف قريش ،ويقال :إنه من مذجح ،وقيل :هو حليف
للزبري بن العوام ،وهو من أهل اليمن ،واألكثر أنه حليف لبىن أسد بن عبد العزى ،شهد بدراً
واحلديبية ،ومات سنة ثالثني ابملدينة ،وهو ابن مخس وستني سنة وصلى عليه ذو النورين عثمان.
وقد جاء النص عليه يف أنه من أصحاب اْلنة ،وممن يقطع له بدخوهلا فيما رواه مسلم إبسناده إىل

جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه ((أن عبداً حلاطب جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشكو حاطباً،
فقال :اي رسول هللا ليدخلن حاطب النار ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :كذبتَّ ،ل يدخلها،
فإنه شهد بدراً واحلديبية)) (.)2

فهذا احلديث تضمن فضيلة ألهل بدر واحلديبية على وجه العموم وحلاطب على وجه اخلصوص،
حيث نص عليه ابمسه أنه من أهل اْلنة وأن النار َّل ْتسه رضي هللا عنه وأرضاه.

( )14عكاشة بن حمصن:

هو عكاشة بن حمصن بن حراثن بن مرة بن بكري بن غنم بن دودان بن أسيد بن خزْية األسدي
حليف بين عبد مشس من السابقني األولني البدريني أهل اْلنة ،قتل شهيداً يف قتال أهل الردة زمن أيب

بكر الصديق قتله طليحة بن خويلد األسدي الذي ادعى النبوة وقد هداه هللا – عز وجل – فرجع
إىل اإلسالم .شهد له الرسول صلى هللا عليه وسلم ابْلنة.

فقد روى البخاري من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما ،قال :خرج علينا النيب صلى هللا عليه

وسلم يوماً فقال(( :عرضت علي األمم فجعل ْير النيب معه الرجل والنيب معه الرجالن والنيب معه
الرهط ،والنيب ليس معه أحد ورأيت سواداً كثرياً سد األفق ،فرجوت أن تكون أميت ،فقيل :هذا

موسى وقومه ،مث قيل يل :انظر .فرأيت سواداً كثرياً سد األفق ،فقيل يل :انظر هكذا هكذا ،فرأيت

سواداً كثرياً سد األفق فقيل :هؤَّلء أمتك ،ومع هؤَّلء سبعون ألفاً يدخلون اْلنة بغري حساب ،فتفرق
الناس ،ومل يبني هلم فتذاكر أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقالوا :أما حنن فولدَن يف الشرك،

ولكنا آمنا ابهلل ورسوله ،ولكن هؤَّلء هم أبناؤَن ،فبلغ النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :هم الذين َّل
يتطريون وَّل يكتوون وَّل يسرتقون وعلى رهبم يتوكلون ،فقام عكاشة بن حمصن ،فقال :أمنهم أَن اي

رسول هللا؟ قال :نعم ،فقام آخر ،فقال :أمنهم أَن؟ فقال :سبقك هبا عكاشة)) (.)3

_________

( )1رواه ابن أيب عاصم يف ((اآلحاد واملثاين)) ( ،)256( )198 /1وابن عساكر يف ((اتريخ

دمشق)) ( .)371 /19قال الذهيب يف ((سري أعالم النبالء)) ( :)230 /1إسناده حسن ،وصحح
إسناده على شرط مسلم األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) (.)1859

( )2رواه مسلم (.)2495
( )3رواه البخاري (.)5705
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وعند اإلمام مسلم من حديث عمران بن حصني ،قال :قال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يدخل
اْلنة من أميت سبعون ألفاً بغري حساب ،قالوا :ومن هم اي رسول هللا؟ قال :هم الذين َّل يكتوون وَّل

يسرتقون وعلى رهبم يتوكلون ،فقام عكاشة ،فقال :ادع هللا أن جيعلين منهم ،قال :أنت منهم)) (.)1
فهذان احلديثان فيهما منقبة ظاهرة لعكاشة بن حمصن رضي هللا عنه وهي أن النيب صلى هللا عليه

وسلم أخرب أبنه من املقطوع هلم بدخول اْلنة.

( )15سعد بن معاذ:

هو أبو عمرو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل بن جشم بن احلارث

بن اخلزرج بن النبيت بن مالك بن األوس األنصاري األشهلي سيد األوس ،وأمه كبشة بنت رافع ،هلا
صحبة ،أسلم رضي هللا عنه ابملدينة بني العقبة األوىل والثانية على يدي مصعب بن عمري ،مث كان
سبباً يف إسالم قومه كلهم ،شهد بدراً ،وأحداً ،واخلندق ،ورمي يوم اخلندق بسهم فعاش بعد ذلك

شهراً حىت حكم يف بين قريظة حكمه املشهور الذي وافق فيه حكم هللا من فوق سبع مساوات ،وبعد
ذلك مات بسبب انتقاض جرحه وذلك سنة مخس.

وقد أخرب صلى هللا عليه وسلم ببعض ما أعد هللا له يف اْلنة من النعيم ،قد روى الشيخان من

حديث الرباء رضي هللا عنه ،قال(( :أهديت للنيب صلى هللا عليه وسلم حلة حرير ،فجعل أصحابه
ْيسوهنا ويعجبون من لينها ،فقال :تعجبون من لني هذه؟ ملناديل سعد بن معاذ يف اْلنة خري منها

وألني)) (.)2

ورواي أيضاً من حديث أنس رضي هللا عنه ،قال(( :أهدي للنيب صلى هللا عليه وسلم جبة سندس

وكان ينهى عن احلرير فعجب الناس منها فقال :والذي نفس حممد بيده إن مناديل سعد بن معاذ يف
اْلنة أحسن من هذا)) ( .)3ففي هذين احلديثني :إشارة إىل عظيم منزلة سعد يف اْلنة ،وأن أدىن

ثيابه فيها اليت هي املناديل خري من تلك اْلبة اليت أاثرت العجب يف نفوس أصحاب رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم ،ألن املنديل أدىن الثياب ،فغريه أفضل ،وفيهما إثبات اْلنة لسعد بن معاذ رضي هللا
عنه (.)4
( )16اثبت بن قيس بن مشاس:

هو :اثبت بن قيس بن مشاس بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن األغر بن ثعلبة بن كعب بن

اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي ،وأمه امرأة من طيئ ،يكىن أاب حممد اببنه حممد،

وقيل :أاب عبد الرمحن ،كان رضي هللا عنه خطيب األنصار ،ويقال له :خطيب رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم ،شهد أحداً وما بعدها من املشاهد ،وقتل يوم اليمامة شهيداً يف خالفة أيب بكر الصديق
رضي هللا عنه.

وقد وردت بشارته ابْلنة فيما رواه البخاري إبسناده إىل أنس بن مالك رضي هللا عنه(( :أن النيب
صلى هللا عليه وسلم افتقد اثبت بن قيس ،فقال رجل :اي رسول هللا أَن أعلم لك علمه ،فأاته فوجده

جالساً يف بيته منكساً رأسه ،فقال له :ما شأنك؟ فقال :شر .كان يرفع صوته فوق صوت النيب صلى

هللا عليه وسلم ،فقد حبط عمله ،وهو من أهل النار فأتى الرجل النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربه

أنه قال كذا وكذا ،فقال موسى :فرجع إليه املرة اآلخرة ببشارة عظيمة ،فقال :اذهب إليه ،فقل له:

إنك لست من أهل النار ،ولكنك من أهل اْلنة)) (.)5
_________

( )1رواه مسلم (.)218
( )2رواه البخاري ( ،)3802ومسلم (.)2468
( )3رواه البخاري ( ،)2615ومسلم (.)2469
( )4انظر ((شرح النووي على صحيح مسلم)) (.)23 /16
( )5رواه البخاري (.)4846
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َّ ِ
آمنُوا ََّل
ين َ
وروى اإلمام مسلم إبسناده إىل أنس بن مالك ،أنه قال(( :ملا نزلت هذه اآلية َاي أَيمـ َها الذ َ
َصواتَ ُكم فَـو َق صو ِ
َّيب [احلجرات ]2 :إىل آخر اآلية ،جلس اثبت بن قيس يف بيته،
ت النِ ِ
تَـ ْرفَـ ُعوا أ ْ َ ْ ْ َ ْ
فسأل النيب صلى هللا عليه وسلم سعد بن معاذ فقال :اي أاب عمر ،وما شأن اثبت؟ أشتكى؟ قال

سعد :إنه ْلاري وما علمت له بشكوى ،قال :فأاته سعد فذكر له قول رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،فقال اثبت :أنزلت هذه اآلية ولقد علمتم أين من أرفعكم صواتً على رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،فأَن من أهل النار ،فذكر ذلك سعد للنيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم :بل هو من أهل اْلنة)) (.)1

ويف رواية أخرى له عن أنس قال :ملا نزلت هذه اآلية .واقتص احلديث ( )2ومل يذكر سعد بن معاذ،
وزاد :فكنا نراه ْيشي بني أظهرَن رجل من أهل اْلنة (.)3

هذه األحاديث تضمنت منقبة عظيمة لثابت بن قيس رضي هللا عنه وهي أن النيب صلى هللا عليه

وسلم أخرب أنه من أهل اْلنة رضي هللا عنه وأرضاه.
( )17حارثة بن سراقة:

هو حارثة بن سراقة بن احلارث بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار

األنصاري ،أمه الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك ،شهد بدراً ،وقتل يومئذ شهيداً ،قتله حبان بن

العرقة بسهم وهو يشرب من احلوض ،وكان خرج نظاراً يوم بدر ورماه فأصاب حنجرته فقتله ،وهو
أول قتيل قتل ببدر من األنصار (.)4

وقد شهد له النيب صلى هللا عليه وسلم أبنه من أهل اْلنة ،فقد روى البخاري رمحه هللا تعاىل إبسناده
إىل أنس رضي هللا عنه ،قال(( :أصيب حارثة يوم بدر وهو غالم ،فجاءت أمه إىل النيب صلى هللا

عليه وسلم فقالت :اي رسول هللا قد عرفت منزلة حارثة مين ،فإن يكن يف اْلنة أصرب وأحتسب ،وإن
تكن األخرى تر ما أصنع ،فقال :وحيك أو هبلت أو جنة واحدة هي؟ إهنا جنات كثرية ،وإنه يف جنة

الفردوس)) (.)5

وروى أيضاً :إبسناده إىل أنس بن مالك ((أن أم حارثة بن سراقة أتت النيب صلى هللا عليه وسلم

فقالت :اي نيب هللا أَّل حتدثين عن حارثة – وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب – فإن كان يف اْلنة
صربت وإن كان غري ذلك اجتهدت عليه يف البكاء ،قال :اي أم حارثة إهنا جنان يف اْلنة وإن ابنك

أصاب الفردوس األعلى)) (.)6

يف هذين احلديثني منقبة ظاهرة حلارثة بن سراقة وهي أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخرب أمه أبنه يف
اْلنة وأنه أصاب من اْلنان أعالها ،وهي الفردوس.

( )18حارثة بن النعمان:

هو :حارثة بن النعمان بن نقع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار األنصاري ،يكىن

أاب عبد هللا ،شهد بدراً وأحداً واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان من
فضالء الصحابة ،تويف رضي هللا عنه يف خالفة معاوية بن أيب سفيان.

_________

( )1رواه مسلم (.)119
( )2رواه مسلم (.)119
( )3رواه مسلم (.)119
( )4انظر(( :الطبقات الكربى)) َّلبن سعد ( ،)17 /2وابن أيب حامت يف ((اْلرح والتعديل)) (/3

 ،)254و ((اَّلستيعاب)) َّلبن عبدالرب (ص(( ،)91 :اتريخ دمشق)) (.)255 /38
( )5رواه البخاري (.)6550
( )6رواه البخاري (.)2809
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وحارثة هذا وردت بشارته ابْلنة فيما صح من اخلرب عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقد روى اإلمام
أمحد إبسناده إىل عائشة رضي هللا عنها ،قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :منت فرأيتين
يف اْلنة فسمعت صوت قارئ يقرأ فقلت :من هذا؟ قالوا :حارثة بن النعمان ،فقال هلا رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم :كذاك الرب كذاك الرب ،وكان أبر الناس أبمه)) (.)1

ورواه أبو عبد هللا احلاكم بلفظ(( :دخلت اْلنة فسمعت فيها قراءة فقلت :من هذا؟ قالوا :حارثة بن
النعمان ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :كذلكم الرب كذلكم الرب)) (.)2

قال الطييب يف قوله صلى هللا عليه وسلم(( :كذلكم الرب كذلكم الرب))( :املشار إليه ما سبق

واملخاطبون الصحابة ،فإن املصطفى صلى هللا عليه وسلم رأى هذه الرؤاي وقصها على أصحابه ،فلما

بلغ إىل قوله النعمان نبههم على سبب نيل تلك الدرجة بقوله ((كذلكم الرب)) ،أي :حارثةَ ،نل تلك
الدرجة بسبب الرب وموقع هذه اْلملة التذييل كقوله تعاىل :وجعلُوا أ ِ
ك يَـ ْف َعلُو َن
َع َّزةَ أ َْهلِ َها أ َِذلَّةً َوَك َذلِ َ
َ ََ
[النمل ،]34 :وفيه من املبالغة أنه جعل جزاء الرب براً ،وعرف اخلرب بالم اْلنس تنبيهاً على أن هذه
الدرجة القصوى َّل تنال إَّل برب الوالدين والتكرار لالستيعاب) ( .)3اهـ.

( )19عبد هللا بن سالم:

هو :عبد هللا بن سالم بن احلارث أبو يوسف من ذرية يوسف بن يعقوب صلى هللا عليه وسلم ،كان

حليفاً لألنصار ،وهو أحد أحبار اليهود أسلم رضي هللا عنه حني قدم النيب صلى هللا عليه وسلم

املدينة ،وكان امسه يف اْلاهلية احلصني ،فلما أسلم مساه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد هللا ،تويف

ابملدينة يف خالفة معاوية سنة ثالث وأربعني.

أخرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه من أهل اْلنة.
روى البخاري ومسلم يف (صحيحيهما) من حديث سعد بن أيب وقاص قال(( :ما مسعت النيب صلى

هللا عليه وسلم يقول ألحد ْيشي على األرض إنه من أهل اْلنة ،إَّل لعبد هللا بن سالم ،قال :وفيه
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يل [األحقاف ]10 :اآلية)) (.)4
نزلت هذه اآليةَ :و َشه َد َشاه ٌد من بَِين إ ْس َرائ َ
ورواي أيضاً – عن قيس بن عباد ،قال(( :كنت جالساً يف مسجد املدينة ،فدخل رجل على وجهه أثر
اخلشوع ،فقالوا :هذا رجل من أهل اْلنة ،فصلى ركعتني جتوز فيهما ،مث خرج ،وتبعته ،فقلت إنك
حني دخلت املسجد قالوا :هذا رجل من أهل اْلنة ،قال :وهللا ما ينبغي ألحد أن يقول ما َّل يعلم،
وسأحدثك مل ذاك رأيت رؤاي على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم فقصصتها عليه ،ورأيت كأين يف
روضة ذكر من سعتها وخضرهتا وسطها عمود من حديد أسفله يف األرض وأعاله يف السماء ،يف

أعاله عروة فقيل له :ارقه ،قلتَّ :ل أستطيع فأاتين منصف فرفع ثيايب من خلفي فرقيت حىت كنت
يف أعالها فأخذت العروة فقيل له :استمسك فاستيقظت وإهنا لفي يدي ،فقصصتها على النيب صلى

هللا عليه وسلم ،فقال :تلك الروضة اإلسالم ،وذلك العمود عمود اإلسالم ،وتلك العروة عروة
الوثقى ،فأنت على اإلسالم حىت ْتوت .وذاك الرجل عبد هللا بن سالم)) (.)5
_________

( )1رواه أمحد ( .)25223( )151 /6قال شعيب األرَنؤوط حمقق ((املسند)) :إسناده صحيح
رجاله ثقات رجال الشيخني ،وصححه الوادعي يف ((الصحيح املسند)) (.)1555

( )2رواه احلاكم ( .)229 /3وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،ووافقه
الذهيب ،وقال ابن حجر يف ((اإلصابة)) ( :)298 /1إسناده صحيح ،وقال األلباين يف ((سلسلة
األحاديث الصحيحة)) ( :)913إسناده صحيح على شرط الشيخني.

( )3ذكره عنه املناوي يف ((فيض القدير)) (.)519 /3
( )4رواه البخاري ( ،)3812ومسلم (.)2483
( )5رواه البخاري ( ،)3813ومسلم (.)2484
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ويف (سنن الرتمذي) من حديث طويل عن معاذ بن جبل ،قال(( :إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يقول – أي يف ابن سالم – إنه عاشر عشرة يف اْلنة)) (.)1

هذه األحاديث تضمنت الشهادة ابْلنة لعبد هللا بن سالم وأنه من املقطوع هلم هبا.
قال ابن كثري يف ترمجة عبد هللا بن سالم( :وهو ممن شهد له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابْلنة
وهو ممن يقطع له بدخوهلا) (.)2

( )20أم سليم بنت ملحان:

هي :أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن

النجار .اختلف يف امسها ،فقيل :سهلة ،وقيل :رميلة ،وقيل :رميثة ،وقيل :مليكة ،ويقال :الغميصاء،
أو الرميصاء كانت حتت مالك بن النضر ،أيب أنس بن مالك يف اْلاهلية ،فولدت أنساً يف اْلاهلية،

وأسلمت مع السابقني إىل اإلسالم من األنصار ،فغضب مالك وخرج إىل الشام ،فمات ،فتزوجت

بعده أاب طلحة األنصاري.

أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أنه رآها ومسع صوت حركة مشيها يف اْلنة.

فقد روى البخاري إبسناده إىل جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما ،قال :قال النيب صلى هللا عليه

وسلم(( :رأيتين دخلت اْلنة فإذا أَن ابلرميصاء امرأة أيب طلحة)) (.)3

وعند مسلم بلفظ(( :أريت اْلنة ،فرأيت امرأة أيب طلحة)) (.)4

وروى مسلم إبسناده إىل أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،قال(( :دخلت اْلنة
فسمعت خشفة ،فقلت :من هذا؟ قالوا :هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك)) (.)5

فهذه األحاديث تضمنت شهادة النيب صلى هللا عليه وسلم ابْلنة ألم سليم رضي هللا عنها.
_________

( )1رواه الرتمذي ( .)3804وقال :حسن صحيح غريب ،وقال ابن عبدالرب يف ((اَّلستيعاب)) (/3
 :)54حسن اإلسناد صحيح ،وقال ابن حجر يف ((اإلصابة)) ( :)321 /2إسناده جيد ،وصححه
األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

((( )2البداية والنهاية)) (.)30 /8
( )3رواه البخاري (.)3679
( )4رواه مسلم (.)2457
( )5رواه مسلم (.)2456
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وهناك مجاعة من أهل بيت النبوة غري علي بن أيب طالب رضي هللا عنه وردت نصوص عن النيب
صلى هللا عليه وسلم فيها دَّللة واضحة يف أهنم ممن يقطع هلم بدخول اْلنة ،منهم أم املؤمنني خدجية
بنت خويلد بن أسد ،فقد بشرها النيب صلى هللا عليه وسلم ببيت يف اْلنة من قصب َّل صخب فيه

وَّل نصب ( ،)1وابنته فاطمة رضي هللا عنها أخرب أبهنا سيدة نساء أهل اْلنة ( )2وولداها احلسن
واحلسني فقد بني عليه الصالة والسالم أبهنما سيدا شباب أهل اْلنة ( ،)3ومحزة بن عبد املطلب

وجعفر بن أيب طالب رضي هللا عنهما ،فقد أخرب عليه الصالة والسالم أنه دخل اْلنة فنظر فيها فإذا

جعفر يطري مع املالئكة ( )4وإذا محزة متكئ على سرير (.)5
فكل من تقدم ذكره شهد له الرسول صلى هللا عليه وسلم ابْلنة على سبيل التنصيص عليه ابمسه

منفرداً ،كما شهد صلى هللا عليه وسلم ابْلنة خللق كثري من الصحابة على سبيل اْلمع كأهل بدر

وأهل بيعة الرضوان ،فأهل بدر كان عددهم رضي هللا عنهم بضعة عشر وثالمثائة ،فهؤَّلء أخرب عنهم

صلى هللا عليه وسلم أهنم من أهل اْلنة فقد روى البخاري من حديث طويل عن علي رضي هللا عنه،
وفيه أنه قال(( :لعل هللا اطلع إىل أهل بدر فقال :اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم اْلنة ،أو فقد

غفرت لكم)) (.)6

وأما أهل بيعة الرضوان فقد كان عددهم ألفاً وأربعمائة ( )7وكلهم شهد هلم الرسول صلى هللا عليه
وسلم ابْلنة ،وأهنم ممن يقطع هلم بدخوهلا ،فقد قال صلى هللا عليه وسلم كما يف حديث جابر عند

مسلم رمحه هللا أن النيب صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل يدخل النار إن شاء هللا من أصحاب الشجرة

أحد الذين ابيعوا حتتها)) (.)8
فقد قال أهل العلم( :معناه َّل يدخلها أحد منهم قطعاً  ...وإمنا قال إن شاء هللا للتربك َّل للشك)

(.)9

فأهل السنة واْلماعة يشهدون ابْلنة لكل من قدمنا ذكره يف هذا املبحث ( ،)10بل يشهدون

ابْلنة ْلميع الصحابة من مهاجرين وأنصار حيث إن هللا تعاىل وعدهم مجيعاً ابحلسىن كما قالََّ :ل
ِ َّ ِ
ين أَن َف ُقوا ِمن بَـ ْع ُد َوقَاتَـلُوا
يَ ْستَ ِوي ِمن ُكم َّم ْن أَن َف َق ِمن قَـ ْب ِل الْ َف ْت ِح َوقَاتَ َل أ ُْولَئِ َ
ك أَ ْعظَ ُم َد َر َجةً م َن الذ َ
َوُك اال َو َع َد َّ
اَّللُ ا ْحلُ ْس َىن [احلديد .]10 :عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا
عنهم – َنصر بن علي عائض – 775 /2
_________

( )1احلديث رواه البخاري ( ،)3820ومسلم ( .)2432من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2احلديث رواه البخاري ( ،)3623ومسلم ( .)2450من حديث عائشة رضي هللا عنها.

( )3رواه الرتمذي ( ،)3768وأمحد ( ،)11012( )3 /3والنسائي يف ((السنن الكربى)) (/5

 ،)8169( )50وابن حبان ( .)6959( )411 /15من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
قال الرتمذي :حسن صحيح ،وقال الدارقطين يف ((سؤاَّلت السهمي)) ( :)216صحيح ،وقال
اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)204 /9رجاله رجال الصحيح ،وقال الشوكاين يف ((در السحابة))

([ :)215روي إبسنادين] رجاهلما رجال الصحيح.

( )4رواه الرتمذي ( ،)3763وابن حبان ( ،)7047( )521 /15واحلاكم ( .)231 /3من حديث
أيب هريرة رضي هللا عنه .قال الرتمذي :غريب [فيه] عبد هللا بن جعفر ضعفه ابن معني وغريه ،وقال
احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وقال الذهيب :املديين واهٍ ،واحلديث صححه األلباين
يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

( )5رواه الطرباين ( ،)1466( )107 /2وابن عدي ( ،)230 /3واحلاكم ( .)217 /3من حديث
عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما .وقال :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وصححه األلباين يف ((صحيح

اْلامع)) (.)3363

( )6رواه البخاري (.)3983

( )7انظر(( :الروض األنف)) ( ،)64 /4و ((أسد الغابة)) (ص.)583 :
( )8رواه مسلم (.)2496
((( )9شرح النووي على صحيح مسلم)) (.)58 /16

( )10انظر كتاب ((الشرح واإلابنة على أصول السنة والداينة)) َّلبن بطة( ،ص،)264 - 261 :
((عقيدة السلف وأصحاب احلديث)) أليب عثمان الصابوين ضمن ((جمموعة الرسائل املنريية)) (/1

(( ،)128ملعة اَّلعتقاد)) َّلبن قدامة (ص(( ،)28 :العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية مع
شرحها)) حملمد خليل هراس (ص(( ،)169 :قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر)) لصديق حسن
خان (ص.)98 :
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ْتهيد
عقيدة أهل السنة واْلماعة يف ترتيب اخللفاء األربعة يف اإلمامة كرتتيبهم يف الفضل فاإلمام بعد النيب
صلى هللا عليه وسلم أبو بكر الصديق ،مث عمر الفاروق ،مث عثمان ذو النورين مث أبو السبطني علي

رضي هللا عنهم أمجعني فأهل احلق يعتقدون اعتقاداً جازماً َّل مرية فيه وَّل شك أن أوىل الناس ابإلمامة
واألحق هبا بعد النيب صلى هللا عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي هللا عنه ،روى أبو عمر بن عبد

الرب إبسناده إىل عباد السماك قال( :مسعت سفيان الثوري يقول :األئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي
وعمر بن عبد العزيز وما سوى ذلك فهم منتزون) (.)1

قال أبو عمر( :قد روي عن مالك وطائفة حنو قول سفيان هذا وأتىب مجاعة من أهل العلم أن تفضل

عمر بن عبد العزيز على معاوية ملكان صحبته) ( .)2وروى إبسناده إىل أيب نوبة قال( :مسعت أاب
إسحاق الفزاري وعبد هللا بن املبارك وعيسى بن يونس وخملد بن احلسني يقولون :أبو بكر وعمر

وعثمان وعلي) ( )3وروى أيضاً إبسناده إىل الربيع بن سليمان يقول :مسعت الشافعي حممد بن

إدريس يقول( :أقول يف اخلالفة والتفضيل أبيب بكر وعمر وعثمان وعلي رضي هللا عنهم) ( ،)4وروى
البيهقي إبسناده إىل الربيع بن سليمان أنه قال :قال الشافعي يف مسألة (احلجة يف تثبيت خرب

الواحد)( :ومل تزل كتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تنفذ إىل وَّلته ابألمر والنهي ومل يكن ألحد
من وَّلته ترك إنفاذ أمره – إىل أن قال  :-وهكذا كانت كتب خلفائه من بعده وعماهلم وما أمجع

املسلمون من كون اخلليفة واحداً والقاضي واحداً واألمري واحداً واإلمام واحداً فاستخلفوا أاب بكر

واستخلف أبو بكر عمر ،مث أمر عمر أهل الشورى ليختاروا واحداً ،فاختار عبد الرمحن عثمان بن

عفان) ( )5وروى أبو عمر بن عبد الرب إبسناده إىل أيب علي احلسن بن أمحد بن الليث الرازي قال:
(سألت أمحد بن حنبل – فقلت  :-اي أاب عبد هللا من تفضل؟ قال :أبو بكر وعمر وعثمان وعلي

وهم اخللفاء – فقلت  :-اي أاب عبد هللا إمنا أسألك عن التفضيل من تفضل قال :أبو بكر وعمر

وعثمان وعلي وهم اخللفاء املهديون الراشدون ورد الباب يف وجهي قال أبو علي :مث قدمت الري
فقلت أليب زرعة وسألت أمحد وذكرت له القصة فقالَّ :ل نبايل من خالفنا ،نقول :أبو بكر وعمر

وعثمان وعلي يف اخلالفة والتفضيل مجيعاً هذا ديين الذي أدين هللا به وأرجو أن يقبضين هللا عليه)
(.)6

وروى أيضاً :إبسناده إىل سلمة بن شبيب قال :قلت ألمحد بن حنبل :من تقدم؟ قال( :أبو بكر
وعمر وعثمان وعلي يف اخلالفة) (.)7

وروى أبو الفرج بن اْلوزي إىل أيب بكر املروذي قال( :قال أمحد بن حنبل :ملا مرض رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم قدم أاب بكر ليصلي ابلناس وقد كان يف القوم من هو أقرأ منه وإمنا أراد اخلالفة) (.)8

_________

((( )1جامع بيان العلم وفضله)) (.)354 /2
((( )2جامع بيان العلم وفضله)) (.)354 /2
((( )3جامع بيان العلم وفضله)) (.)355 /2
((( )4جامع بيان العلم وفضله)) (.)355 /2
((( )5مناقب الشافعي للبيهقي)) ( )435 /1وانظر(( :الرسالة)) (ص.)420 - 419 :
((( )6جامع بيان العلم وفضله)) (.)353 /2

((( )7جامع بيان العلم وفضله)) (.)354 - 353 /2
((( )8مناقب اإلمام أمحد)) َّلبن اْلوزي (ص.)160 :

()342/7

وروى أيضاً إبسناده إىل عبد هللا بن أمحد بن حنبل قال( :كنت بني يدي أيب جالساً ذات يوم

فجاءت طائفة من الكرخية فذكروا خالفة أيب بكر وخالفة عمر وخالفة عثمان وذكروا خالفة علي
بن أيب طالب فزادوا وأطالوا فرفع أيب رأسه إليهم فقال :اي هؤَّلء ،قد أكثرمت القول يف علي واخلالفة

إن اخلالفة مل تزين علياً بل علي زينها قال السياري – أحد رجال السند  :-فحدثت هبذا بعض
الشيعة فقال يل :قد أخرجت نصف ما كان يف قليب على أمحد بن حنبل من البغض) ( )1فهذه
طائفة من أقوال بعض كبار أئمة أهل السنة وكلها تبني أهنم يثبتون إمامة اخللفاء الراشدين على

حسب ترتيبهم يف الفضل وأن أحق الناس ابإلمامة بعد النيب صلى هللا عليه وسلم هو أبو بكر
الصديق وعلى هذا اَّلعتقاد مشى من جاء بعدهم من أهل السنة ودونوا هذا اَّلعتقاد يف كتبهم

ودعوا الناس إىل اعتقاده فقد قال اإلمام الطحاوي( :ونثبت اخلالفة بعد رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم أوَّل أليب بكر الصديق رضي هللا عنه تفضيال له وتقدْياً على مجيع األمة ،مث لعمر بن اخلطاب
رضي هللا عنه مث لعثمان رضي هللا عنه ،مث لعلي رضي هللا عنه) ( )2وقال أبو عبد هللا بن بطة رمحه

هللا تعاىل يف ذكر سياقه لبيان عقيدة أهل السنة واْلماعة( :مث اإلْيان واملعرفة أبن خري اخللق
وأفضلهم  ..وأحقهم خبالفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو بكر الصديق  ...مث من بعده على

هذا الرتتيب والصفة أبو حفص عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وهو الفاروق .مث من بعدمها علي هذا
الرتتيب والنعت عثمان بن عفان رضي هللا عنه وهو أبو عبد هللا وأبو عمرو ذو النورين رضي هللا عنه

مث على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو احلسن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه فبحبهم وِبعرفة

فضلهم قام الدين وْتت السنة وعدلت احلجة) (.)3

وقال أبو احلسن األشعري يف صدد ذكره لألدلة على أن الصديق هو اإلمام بعد النيب صلى هللا عليه

وسلم( :فوجب أن يكون إماماً بعد النيب صلى هللا عليه وسلم إبمجاع املسلمني) (.)4

وقال ابن أيب زيد القريواين( :وأفضل الصحابة اخللفاء الراشدون املهديون أبو بكر ،مث عمر ،مث
عثمان ،مث علي رضي هللا عنهم أمجعني) (.)5
_________

((( )1مناقب اإلمام أمحد)) َّلبن اْلوزي (ص.)163 - 162 :

((( )2العقيدة الطحاوية مع شرحها)) َّلبن أيب العز احلنفي (ص.)545 - 533 :
((( )3الشرح واإلابنة على أصول السنة والداينة)) (ص.)261 – 257 :
((( )4اإلابنة عن أصول الداينة)) (ص.)67 :

((( )5الرسالة مع شرحها الثمر الداين يف تقريب املعاين)) (ص.)23 :
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وقال القاضي أبو بكر الباقالين( :وجيب أن يعلم :أن إمام املسلمني وأمري املؤمنني ومقدم خلق هللا
أمجعني من األنصار واملهاجرين بعد األنبياء واملرسلني :أبو بكر الصديق رضي هللا عنه  ، ...مث من

بعده على هذا أمري املؤمنني عمر رضي هللا عنه َّلستخالفه إايه  ...وبعده أمري املؤمنني عثمان رضي

هللا عنه وبعده أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه وأرضاه) ( .)1وقال أبو عثمان الصابوين
مبيناً عقيدة أهل األثر يف ترتيب اخلالفة( :ويثبت أصحاب احلديث خالفة أيب بكر رضي هللا عنه بعد
وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابختيار الصحابة واتفاقهم عليه  ...مث خالفة عمر بن اخلطاب

رضي هللا عنه وأرضاه ابستخالف أيب بكر رضي هللا عنه إايه واتفاق الصحابة عليه بعده وإجناز هللا –

سبحانهِ -بكانه يف إعالء اإلسالم وإعظام شأنه وعده مث خالفة عثمان رضي هللا عنه إبمجاع أهل

الشورى وإمجاع األصحاب كافة ورضاهم به حىت جعل األمر إليه ،مث خالفة علي رضي هللا عنه ببيعة
الصحابة إايه عرفه ورآه كل منهم رضي هللا عنه أحق اخللق وأوَّلهم يف ذلك الوقت ابخلالفة ومل

يستجيزوا عصيانه وخالفه فكان هؤَّلء األربعة اخللفاء الراشدون الذين نصر هللا هبم الدين وقهر
وقسر ِبكاهنم امللحدين وقوى ِبكاهنم اإلسالم ورفع يف أايمهم للحق األعالم ونور بضيائهم ونورهم

وهبائهم الظالم) (.)2

وقال أبو عمر بن عبد الرب( :اخللفاء الراشدون املهديون أبو بكر ،وعمر ،وعثمان وعلي وهم أفضل
الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم) (.)3

_________

((( )1اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وَّل جيوز اْلهل به)) (ص.)66 - 64 :
((( )2عقيدة السلف وأصحاب احلديث ضمن جمموع الرسائل املنريية)) (.)128 /1
((( )3جامع بيان العلم وفضله)) (.)351 /2

()344/7

وقال اإلمام موفق الدين بن قدامة رمحه هللا تعاىل مبيناً أن الصديق رضي هللا عنه أحق الناس خبالفة
النيب صلى هللا عليه وسلم( :وهو أحق خلق هللا ابخلالفة بعد النيب صلى هللا عليه وسلم لفضله

وسابقته وتقدمي النيب صلى هللا عليه وسلم له يف الصالة على مجيع الصحابة رضي هللا عنهم ،وإمجاع

الصحابة على تقدْيه ومبايعته ومل يكن هللا ليجمعهم على ضاللة ،مث من بعده عمر رضي هللا عنه
لفضله وعهد أيب بكر إليه ،مث عثمان رضي هللا عه لتقدمي أهل الشورى له مث علي رضي هللا عنه

لفضله وإمجاع أهل عصره عليه .وهؤَّلء اخللفاء الراشدون املهديون الذين قال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم فيهم(( :عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي عضوا عليها ابلنواجذ))

( .)2( )1وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل بعد أن ذكر اخلالف يف مسألة تقدمي عثمان

على علي يف األفضلية ،مث بني أن أمر أهل السنة استقر يف هذه املسألة على تقدمي عثمان على علي
رضي هللا عنهما فقال( :وإن كانت هذه املسألة مسألة عثمان وعلي ليست من األصول اليت يضلل

املخالف فيها عند مجهور أهل السنة لكن اليت يضلل فيها مسألة اخلالفة وذلك أهنم يؤمنون أن

اخلليفة بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو بكر ،وعمر ،مث عثمان ،مث علي ومن طعن يف خالفة

أحد من هؤَّلء فهو أضل من محار أهله) ( .)3وقال يف موضع آخر( :اتفق عامة أهل السنة من

العلماء والعباد واألمراء واألجناد على أن يقولوا :أبو بكر ،مث عمر ،مث عثمان ،مث علي) ( .)4وقال
صديق حسن خان( :وأحقهم ابخلالفة بعد النيب صلى هللا عليه وسلم أبو بكر لفضله وسابقته وتقدمي

النيب صلى هللا عليه وسلم له يف الصلوات على مجيع أصحابه وإمجاع الصحابة على تقدْيه ومتابعته
ومل يكن هللا ليجمعهم على ضاللة) (.)5

وقال عمر بن علي بن مسرة اْلعدي يف صدد ذكره لرتمجة الصديق رضي هللا عنه( :مث استخلف

أفضل الصحابة وأوَّلهم ابخلالفة معدن الوقار وشيخ اَّلفتخار صاحب املصطفى ابلغار سيد

املهاجرين واألنصار الصديق أبو بكر التيمي  ...قدمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأمره أن

يصلي ابلناس أايم مرضه وبذلك احتج عمر رضي هللا عنه على األنصار يوم السقيفة فقال( :رضيه

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لديننا أفال نرضاه لدنياَن) (( ،)6وأيكم تطيب نفسه أن يزيله عن
مقام أقامه فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فانقادوا له وابيعوه) ( .)8( ).)7فهذه طائفة من

أقوال أئمة أعالم من أهل السنة واْلماعة سقناها يف هذا املبحث كلها توضح وتبني أن أهل السنة

واْلماعة يؤمنون ويعتقدون أبن أحق الناس ابخلالفة بعد وفاة املصطفى عليه الصالة والسالم هو أبو

بكر الصديق رضي هللا عنه مث عمر بن اخلطاب ،مث عثمان بن عفان ،مث علي بن أيب طالب رضي هللا

عنهم أمجعني وهذا ما جيب على املسلم أن يعتقده ويؤمن به وْيوت عليه .عقيدة أهل السنة واْلماعة

يف الصحابة الكرام رضي هللا عنهم – َنصر بن علي عائض – 514 /2
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4607والرتمذي ( ،)2676وابن ماجه ( ،)40وأمحد ()126 /4

( ،)17184والدارمي ( ،)95( )57 /1واحلاكم ( .)174 /1من حديث العرابض بن سارية رضي
هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الرتمذي :حسن صحيح ،وقال احلاكم :هذا حديث

صحيح ليس له علة ،ووافقه الذهيب ،وقال ابن عبدالرب يف ((جامع بيان العلم وفضله)) (/2

 :)1164اثبت صحيح ،وحسنه البغوي يف ((شرح السنة)) ( ،)181 /1وابن القيم يف ((أعالم
املوقعني)) ( )119 /4وقال :إسناده َّل أبس به ،وصححه ابن امللقن يف ((البدر املنري)) (/9

 ،)582والعراقي يف ((الباعث على اخلالص)) ( ،)1وابن حجر يف ((موافقة اخلرب اخلرب)) (/1
 )136وقال :رجاله ثقات ،واأللباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).
((( )2ملعة اَّلعتقاد)) (ص.)35 :

((( )3العقيدة الواسطية مع شرحها)) حملمد خليل هراس (ص.)146 :
((( )4الوصية الكربى)) (ص.)33 :

((( )5قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر)) (ص.)99 :
( )6انظر(( :مسند الشافعي برتتيب السندي)) (ص ،)362 :و ((اإلحكام)) َّلبن حزم (/7

.)423

((( )7التمهيد)) َّلبن عبدالرب (.)127 /22
((( )8طبقات فقهاء اليمن)) (ص.)35 - 34 :
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أوَّل :طريقة مبايعة أيب بكر
وأما الكيفية أو الطريقة اليت ْتت هبا مبايعة الصديق رضي هللا عنه فإنه ملا قبض الرب – جال وعال –
نبيه صلى هللا عليه وسلم ونقله إىل جنته ودار كرامته اجتمعت األنصار يف سقيفة بين ساعدة ِبدينة

الرسول صلى هللا عليه وسلم وأرادوا عقد اإلمامة لسعد بن عبادة وبلغ ذلك أاب بكر وعمر رضي هللا
عنهما فقصدوا حنو جمتمع األنصار يف رجال من املهاجرين وملا انتهوا إليهم حصل بينهم حوار يف أمر

اخلالفة حيث اضطرب أمر األنصار فجعلوا يطلبون األمر ألنفسهم ،أو الشركة فيه مع املهاجرين

فأعلمهم أبو بكر أن اإلمامة َّل تكون إَّل يف قريش واحتج بقول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :األئمة
من قريش)) ( )1فأذعنوا لذلك منقادين ورجعوا إىل احلق طائعني ،وابيعوا أاب بكر رضوان هللا عليه
واجتمعوا على إمامته واتفقوا على خالفته وانقادوا لطاعته وانقطع احلوار يف مسألة اخلالفة

ابجتماعهم على أيب بكر رضي هللا عنه وقد بني عمر رضي هللا عنه كيفية بيعة أيب بكر رضي هللا عنه
يف حديث طويل رواه البخاري وفيه أنه قال(( :قد كان من خربَن حني توىف هللا نبيه صلى هللا عليه

وسلم أن األنصار خالفوَن واجتمعوا أبسرهم يف سقيفة بين ساعدة وخالف عنا علي والزبري ومن
معهما واجتمع املهاجرين إىل أيب بكر ،فقلت أليب بكر :اي أاب بكر انطلق بنا إىل إخواننا هؤَّلء من

األنصار فانطلقنا نريدهم فلما دنوَن منهم لقينا منهم رجالن صاحلان فذكرا ما ْتاأل عليه القوم فقاَّل:
أين تريدون اي معشر املهاجرين؟ فقلنا :نريد إخواننا هؤَّلء من األنصار فقاَّلَّ :ل عليكم أن َّل

تقربوهم اقضوا أمركم فقلت :وهللا لنأتينهم .فانطلقنا حىت أتيناهم يف سقيفة بين ساعدة فإذا رجل
مزمل بني ظهرانيهم فقلت من هذا فقالوا :هذا سعد بن عبادة فقلت :ما له؟ قالوا :يوعك فلما
جلسنا قليال تشهد خطيبهم فأثىن على هللا ِبا هو أهله ،مث قال :أما بعد فنحن أنصار هللا وكتيبة

اإلسالم وأنتم –معشر املهاجرين -رهط وقد دفت دافة من قومكم ،فإذا هم يريدون أن خيتزلوَن من
أصلنا وأن حيضنوَن من األمر ،فلما سكت أردت أن أتكلم – وكنت قد زورت مقالة أعجبتين أريد

أن أقدمها بني يدي أيب بكر – وكنت أداري منه بعض احلد فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر :على
رسلك فكرهت أن أغضبه فتكلم أبو بكر ،فكان هو أحلم مين وأوقر وهللا ما ترك من كلمة أعجبتين

يف تزويري إَّل قال يف بديهته مثلها أو أفضل منها حىت سكت فقال :ما ذكرمت فيكم من خري فأنتم له
أهل ،ولن يعرف هذا إَّل هلذا احلي من قريش هم أوسط العرب نسباً وداراً وقد رضيت لكم أحد

هذين الرجلني فبايعوا أيهما شئتم –فأخذ بيدي ويد أيب عبيدة بن اْلراح وهو جالس بيننا -فلم أكره

مما قال قائل من األنصار :أَن جذيلها احملكم وعذيقها املرجب.
_________

( )1رواه أمحد ( ،)12329( )129 /3والنسائي يف ((السنن الكربى)) (،)5942( )467 /3

والطيالسي (ص ،)2133( )284 :وأبو يعلى ( ،)4032( )94 /7والطرباين ()252 /1

( ،)725وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( ،)8 /5والبيهقي ( .)16985( )144 /8من حديث
أنس رضي هللا عنه .قال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)186 /3إسناده جيد ،وصحح

إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )483كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وقال
اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)197 /5رواه الطرباين يف ((األوسط)) و ((الكبري)) ،وفيه عبد هللا
بن فروخ وثقه ابن حبان ،وقال :رِبا خالف وفيه كالم ،وبقية رجال الكبري ثقات ،وقال العراقي يف

((حمجة القرب)) ( :)189صحيح ،وقال اهليتمي املكي يف ((الزواجر)) ( ،)114 /2والشوكاين يف
((الفتح الرابين)) ( :)5423 /11إسناده جيد ،وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)2758
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منا أمري ومنكم أمري اي معشر قريش فكثر اللغط وارتفعت األصوات حىت فرقت من اَّلختالف
فقلت :ابسط يدك اي أاب بكر فبسط يده فبايعته وابيعه املهاجرون مث ابيعته األنصار ونزوَن على سعد
بن عبادة فقال قائل منهم :قتلتم سعد بن عبادة فقلت :قتل هللا سعد بن عبادة قال عمر :وإَن وهللا

ما وجدَن فيما حضرَن من أمر قوي من مبايعة أيب بكر خشينا إن فارقنا القوم ومل تكن بيعة أن يبايعوا
رجال منهم بعدَن فإما ابيعناهم على ما َّل نرضى وإما خنالفهم فيكون فساداً فمن ابيع رجال على غري
مشورة من املسلمني فال يتابع هو وَّل الذي ابيعه ثغرة أن يقتال)) (.)1

ولقد اعرتف سعد بن عبادة رضي هللا عنه بصحة ما قاله الصديق رضي هللا عنه يوم السقيفة من أن

قريشاً هم وَّلة هذا األمر وسلم طائعاً منقاداً ملا قاله املصطفى صلى هللا عليه وسلم بعد تذكري

الصديق إايه بذلك.

فقد روى اإلمام أمحد إبسناده إىل محيد بن عبد الرمحن قال(( :تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وأبو بكر رضي هللا عنه يف طائفة من املدينة قال :فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال :فداك أيب

وأمي ما أطيبك حياً وميتاً مات حممد ورب الكعبة – وفيه – فانطلق أبو بكر وعمر يتقاودان حىت

أتوهم فتكلم أبو بكر فلم يرتك شيئاً أنزل يف األنصار وَّل ذكره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من

شأهنم إَّل ذكره وقال :لقد علمتم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :لو سلك الناس وادايً،
وسلكت األنصار وادايً سلكت وادي األنصار ولقد علمت اي سعد أن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم قال – وأنت قاعد :-قريش وَّلة هذا األمر فرب الناس تبع لربهم وفاجرهم تبع لفاجرهم ،فقال
له سعد :صدقت حنن الوزراء وأنت األمراء)) (.)2

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل بعد إيراده هلذا احلديث( :فهذا مرسل حسن ولعل محيداً
أخذه عن بعض الصحابة الذي شهدوا ذلك وفيه فائدة جليلة جداً وهي أن سعد بن عبادة نزل عن
مقامه األول يف دعوى اإلمارة وأذعن للصديق ابإلمارة فرضي هللا عنهم أمجعني) ( .)3والبيعة اليت

حصلت للصديق رضي هللا عنه يف سقيفة بين ساعدة تعترب بيعة أوىل من كبار وفضالء الصحابة من
مهاجرين وأنصار وقد بويع رضي هللا عنه بيعة عامة من الغد يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم فتمت البيعة من املهاجرين واألنصار قاطبة صبيحة يوم الثالاثء وهو اليوم الثاين من متوىف

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقبل جتهيزه عليه الصالة والسالم (.)4
_________
( )1رواه البخاري ( .)6830من حديث ابن عباس رضي هللا عنه.

( )2رواه أمحد ( .)18( )5 /1قال ابن تيمية يف ((منهاج السنة)) ( :)536 /1مرسل حسن ،وقال
اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( ،)194 /5واأللباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) (:)146 /3
رجاله ثقات إَّل أن محيد بن عبد الرمحن مل يدرك أاب بكر ،وزاد األلباين :وللحديث شاهد.

((( )3منهاج السنة)) (.)143 /1
((( )4البداية والنهاية)) (.)268 /5
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روى البخاري إبسناده إىل أنس بن مالك رضي هللا عنه أنه مسع خطبة عمر اآلخرة حني جلس على
املنرب وذلك الغد من يوم تويف النيب صلى هللا عليه وسلم فتشهد وأبو بكر صامت َّل يتكلم قال:

(كنت أرجو أن يعيش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت يدبرَن يريد بذلك أن يكون آخرهم –
فإن يك حممد قد مات فإن هللا تعاىل قد جعل بني أظهركم نوراً هتتدون به ِبا هدى هللا حممداً صلى
هللا عليه وسلم وأن أاب بكر صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اثين اثنني فإنه أوىل أبموركم،

فقوموا فبايعوه وكانت طائفة منهم قد ابيعوه قبل ذلك يف سقيفة بين ساعدة وكانت بيعة العامة على

املنرب قال الزهري عن أنس بن مالك :مسعت عمر يقول أليب بكر يومئذ :اصعد املنرب فلم يزل به
حىت صعد املنرب فبايعه الناس عامة) (.)1

وروى احلافظ أبو بكر البيهقي إبسناده إىل أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال(( :قبض رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم واجتمع الناس يف دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر قال :فقام خطيب
األنصار فقال :أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان من املهاجرين وخليفته من املهاجرين،
وحنن أنصار خليفته كما كنا أنصاره قال :فقام عمر بن اخلطاب فقال :صدق قائلكم أما لو قلتم غري

هذا مل نبايعكم وأخذ بيد أيب بكر وقال :هذا صاحبكم فبايعوه فبايعه عمر وابيعه املهاجرون واألنصار
قال :فصعد أبو بكر املنرب فنظر يف وجوه القوم فلم ير الزبري قال :فدعا ابلزبري فجاء فقال :قلت

ابن عمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحواريه أردت أن تشق عصا املسلمني فقالَّ :ل تثريب اي

خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقام فبايعه مث نظر يف وجوه القوم فلم ير علياً فدعا بعلي بن

أيب طالب فجاء فقال :قلت ابن عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وختنه على ابنته أردت أن تشق
عصا املسلمني قالَّ :ل تثريب اي خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبايعاه)) (.)2

قال ابن كثري( :فيه فائدة جليلة وهي :مبايعة علي بن أيب طالب إما يف أول يوم ،أو يف اليوم الثاين
من الوفاة وهذا حق فإن علي بن أيب طالب مل يفارق الصديق يف وقت من األوقات ومل ينقطع يف

صالة من الصلوات خلفه  ...وخرج معه إىل ذي القصة ملا خرج الصديق شاهراً سيفه يريد قتال أهل

الردة) (.)3

_________
( )1رواه البخاري (.)7219

( )2رواه البيهقي ( .)16315( )143 /8قال الذهيب يف ((املهذب)) ( :)3239 /6مع جودة
سنده فيه أشياء تنكر فتدبره ،وقال ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) ( :)218 /5هذا حديث يسوى

بدنة بل يسوى بدرة و [روي من طريق آخر] إبسناد صحيح.
((( )3البداية والنهاية)) (.)281 /5
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وأما ما جاء يف (الصحيحني) من حديث عائشة رضي هللا عنها ((من أن فاطمة بنت النيب صلى هللا
عليه وسلم أرسلت إىل أيب بكر تسأله مرياثها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما أفاء هللا عليه

ابملدينة وفدك وما بقي من مخس خيرب فقال أبو بكر :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ :ل

نورث ما تركنا صدقة إمنا أيكل آل حممد صلى هللا عليه وسلم يف هذا املال وإين وهللا َّل أغري شيئاً
من صدقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن حاهلا اليت كان عليها يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وألعملن فيها ِبا عمل به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأيب أبو بكر أن يدفع إىل فاطمة

منها شيئاً فوجدت فاطمة على أيب بكر يف ذلك فهجرته فلم تكلمه حىت توفيت وعاشت بعد النيب

صلى هللا عليه وسلم ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليال ومل يؤذن هبا أاب بكر وصلى عليها
وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة ،فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصاحلة أيب

بكر ومبايعته ومل يكن يبايع تلك األشهر فأرسل إىل أيب بكر أن ائتنا وَّل أيتنا معك أحد  ..فقال عمر

أليب بكر :وهللا َّل تدخل عليهم وحدك فقال أبو بكر :وما عساهم أن يفعلوا يب إين وهللا آلتينهم
فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي بن أيب طالب مث قال :إَن قد عرفنا اي أاب بكر فضيلتك وما

أعطاك هللا ومل ننفس عليك خرياً ساقه هللا إليك ولكنك استبددت علينا ابألمر وكنا حنن نرى لنا حقاً
لقرابتنا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم يزل يكلم أاب بكر حىت فاضت عينا أيب بكر فلما
تكلم أبو بكر قال :والذي نفسي بيده لقرابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحب إىل أن أصل من

قرابيت وأما الذي شجر بيين وبينكم من هذه األموال فإين مل آل فيها عن احلق ومل أترك أمراً رأيت

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنعه فيها إَّل صنعته فقال علي أليب بكر :موعدك العشية للبيعة
فلما صلى أبو بكر صالة الظهر رقى على املنرب فتشهد وذكر شأن علي وختلفه عن البيعة وعذره

ابلذي اعتذر إليه ،مث استغفر وتشهد علي بن أيب طالب فعظم حق أيب بكر وأنه مل حيمله على الذي
صنع نفاسة على أيب بكر وَّل إنكاراً للذي فضله هللا به ولكنا كنا نرى لنا يف األمر نصيباً فاستبد

علينا به فوجدَن يف أنفسنا فسر بذلك املسلمون وقالوا أصبت فكان املسلمون إىل علي قريباً حني
راجع األمر املعروف)) (.)1

فتأخر علي رضي هللا عنه املدة املذكورة يف احلديث عن بيعة الصديق رضي هللا عنه أجاب عنه بعض
أهل العلم ِبا يقنع الذين يسمعون ،ويشفي من سلمت قلوهبم من األحقاد واألضغان ألصحاب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

_________

( )1رواه البخاري ( ،)4240ومسلم (.)1759
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فقد قال اإلمام النووي( :أما أتخر علي رضي هللا عنه عن البيعة فقد ذكره علي يف هذا احلديث
واعتذر إىل أيب بكر رضي هللا عنه ،ومع هذا فتأخره ليس بقادح يف البيعة وَّل فيه أما البيعة فقد اتفق
العلماء على أنه َّل يشرتط لصحتها مبايعة كل الناس وَّل كل أهل احلل والعقد وإمنا يشرتط مبايعة من

تيسر إمجاعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس ،وأما عدم القدح فيه فألنه َّل جيب على كل واحد
أن أييت إىل اإلمام فيضع يده يف يده ويبايعه وإمنا يلزمه إذا عقد أهل احلل والعقد لإلمام اَّلنقياد له
وأن َّل يظهر خالفاً وَّل يشق العصا وهكذا كان شأن علي رضي هللا عنه يف تلك املدة اليت قبل بيعته
فإنه مل يظهر على أيب بكر خالفاً وَّل شق العصا ولكنه أتخر عن احلضور عنده للعذر املذكور يف

احلديث ،ومل يكن انعقاد البيعة وانربامها متوقفاً على حضوره فلم جيب عليه احلضور لذلك وَّل لغريه

فلما مل جيب مل حيضر وما نقل عنه قدح يف البيعة وَّل خمالفة ولكن بقي يف نفسه عتب فتأخر حضوره

إىل أن زال العتب وكان سبب العتب أنه مع وجاهته وفضيلته يف نفسه يف كل شيء وقربه من النيب

صلى هللا عليه وسلم وغري ذلك رأى أنه َّل يستبد أبمر إَّل ِبشورته وحضوره وكان عذر أيب بكر
وعمر وسائر الصحابة واضحاً ألهنم رأوا املبادرة ابلبيعة من أعظم مصاحل املسلمني وخافوا من

أتخريها حصول خالف ونزاع ترتتب عليه مفاسد عظيمة وهلذا أخروا دفن النيب صلى هللا عليه وسلم

حىت عقدوا البيعة لكوهنا كانت أهم األمور كيال يقع نزاع يف مدفنه أو كفنه أو غسله أو الصالة عليه

أو غري ذلك وليس هلم من يفصل األمور فرأوا تقدم البيعة أهم األشياء وهللا أعلم) (.)1

وقال احلافظ ابن كثري معلال عدم استجابة الصديق رضي هللا عنه ملا طلبته فاطمة رضي هللا عنها من
املرياث حيث ظنت أن ما خلفه النيب صلى هللا عليه وسلم يقسم بني الورثة قال( :فلم جيبها إىل ذلك
ألنه رأى أن حقاً عليه أن يقوم يف مجيع ما كان يتوَّله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو الصادق

البار الراشد التابع للحق رضي هللا عنه فحصل هلا – وهي امرأة من البشر ليست براجية العصمة –
عتب وتغضب ومل تكلم الصديق حىت ماتت واحتاج علي أن يراعي خاطرها بعض الشيء ،فلما

ماتت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها صلى هللا عليه وسلم رأى علي أن جيدد البيعة مع أيب بكر رضي

هللا عنه مع ما تقدم من البيعة قبل دفن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويزيد ذلك صحة قول موسى
بن عقبة يف مغازيه عن سعد بن إبراهيم :حدثين أيب (أن أابه عبد الرمحن بن عوف كان مع عمر ،وأن

حممد بن مسلمة كسر سيف الزبري ،مث خطب أبو بكر واعتذر إىل الناس وقال :ما كنت حريصاً على

اإلمارة يوماً وَّل ليلة وَّل سألتها يف سر وَّل عالنية فقبل املهاجرون مقالته وقال علي والزبري :ما غضبنا
إَّل ألَن أخرَن عن املشورة وإَن نرى أن أاب بكر أحق الناس هبا إنه لصاحب الغار وإَن لنعرف شرفه

وخريه ولقد أمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يصلي ابلناس وهو حي) ( )2إسناده جيد ،وهلل
احلمد واملنة ومن أتمل ما ذكرَنه ظهر له إمجاع الصحابة – املهاجرين منهم واألنصار – على تقدمي

أيب بكر وظهر له برهان قوله عليه الصالة والسالم(( :وأيىب هللا واملؤمنون إَّل أاب بكر)) (.)4( ).)3

_________

((( )1شرح النووي على صحيح مسلم)) (.)78 - 77 /12

( )2رواه احلاكم ( ،)70 /3والبيهقي ( .)16364( )152 /8قال احلاكم :هذا حديث صحيح
على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وقال ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) (:)281 /5
إسناده جيد.

( )3رواه مسلم ( .)2387من حديث عائشة رضي هللا عنه.
((( )4البداية والنهاية)) (.)281 /5
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فبيعة علي رضي هللا عنه للصديق بعد وفاة فاطمة رضي هللا عنها حممول على أهنا بيعة اثنية أزالت ما

كان قد وقع من وحشة بسبب الكالم يف املرياث ومنعه إايهم ذلك ابلنص عن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم يف قولهَّ(( :ل نورث ما تركناه فهو صدقة)) ( )1كما تقدم ،ومن هذا يعلم أن أصحاب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانوا إذا حصل هلم بعض العتب على بعضهم فإهنم كانوا سريعي

الرجوع عند مراجعة احلق وظهوره ومل جيعلوا للغل يف قلوهبم سكناً بل كانت قلوهبم على قلب رجل

واحد وحىت أم احلسنني رضي هللا عنها رجعت عن عتبها على الصديق وعدلت عن مطالبته فيما أفاء
هللا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مال فدك بعد أن أابن هلا احلكم فيه كما مسعه من رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم وقالت له( :أنت وما مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم) ( )2وهذا
هو الصواب واملظنون هبا والالئق أبمرها وسيادهتا وعلمها ودينها رضي هللا عنها ( )3ومل تطب نفس
اإلمام األكرب والصديق األعظم أبو بكر رضي هللا عنه أن تبقى سيدة نساء العاملني عاتبة عليه بل

ترضاها وتالينها قبل موهتا فرضيت – رضي هللا عنها – على رغم أنف كل رافضي على وجه األرض.
فقد روى احلافظ أبو بكر البيهقي إبسناده إىل إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال( :ملا مرضت

فاطمة أاتها أبو بكر الصديق فاستأذن عليها فقال علي :اي فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك
فقالت :أحتب أن آذن له؟ قال :نعم! فأذنت له فدخل عليها يرتضاها فقال :وهللا ما تركت الدار

واملال واألهل والعشرية إَّل ابتغاء مرضات هللا ومرضات رسوله ومرضاتكم أهل البيت مث ترضاها حىت

رضيت) (.)4

ففي هذا األثر صفعة قوية للرافضة الذين فتحوا على أنفسهم شراً عريضاً وجهال طويال وأدخلوا

أنفسهم فيما َّل يعنيهم بسبب ما ذكر من هجران فاطمة رضي هللا عنها أليب بكر ولو تفهموا األمور
على ما هي عليه لعرفوا للصديق فضله ،وقبلوا منه عذره الذي جيب على كل أحد قبوله ،ولكنهم

طائفة خمذولة وفرقة مرذولة يتمسكون ابملتشابه ويرتكون األمور احملكمة املقدرة عند أئمة اإلسالم من
الصحابة والتابعني فمن بعدهم من العلماء املعتربين يف سائر األعصار واألمصار رضي هللا عنهم
وأرضاهم أمجعني (.)5
_________

( )1جزء من حديث رواه البخاري ( ،)4240ومسلم (.)1759

( )2رواه أبو داود ( ،)2973وأمحد ( )14( )4 /1واللفظ له ،وأبو يعلى (،)37( )40 /1
والبيهقي ( .)12526( )303 /6من حديث أيب الطفيل رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو
داود ،وصحح إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )497كما أشار إىل ذلك يف

املقدمة ،وأمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ( ،)28 /1وقال األلباين يف ((إرواء الغليل)) (:)76 /5
إسناده حسن رجاله ثقات.

((( )3البداية والنهاية)) (.)325 /5
( )4رواه البيهقي ( .)12515( )301 /6وقال :هذا مرسل حسن إبسناد صحيح ،وقال ابن كثري
يف ((البداية والنهاية)) ( :)252 /5إسناده جيد قوي ،والظاهر أن الشعيب مسعه من علي أو ممن

مسعه من علي ،وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)202 /6وهو وإن كان مرسالً فإسناده إىل

الشعيب صحيح.

( )5انظر(( :البداية والنهاية)) (.)322 /5
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مث إن الصديق رضي هللا عنه مل يقبل اإلمامة حرصاً عليها وَّل رغبة فيها وإمنا قبلها ختوفاً من وقوع فتنة
أكرب من تركه قبوهلا رضي هللا عنه وأرضاه ( ،)1وملا بويع رضي هللا عنه البيعة الثانية اليت هي بيعة

عامة الناس يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطب الناس خطبة عامة حيث قال بعد أن
محد هللا وأثىن عليه ابلذي هو أهله( :أما بعد :أيها الناس فإين قد وليت عليكم ولست خبريكم فإن

أحسنت فأعينوين وإن أسأت فقوموين .الصدق أمانة ،والكذب خيانة ،والضعيف فيكم قوي عندي

حىت أزيح علته إن شاء هللا .والقوي فيكم ضعيف عندي حىت آخذ احلق منه إن شاء هللا َّل يدع قوم

اْلهاد يف سبيل هللا إَّل ضرهبم هللا ابلذل ،وَّل تشيع الفاحشة يف قوم قط إَّل عمهم هللا ابلبالء،

أطيعوين ما أطعت هللا ورسوله ،فإذا عصيت هللا ورسوله فال طاعة يل عليكم قوموا إىل صالتكم
يرمحكم هللا) (.)2

وقوله رضي هللا عنه( :قد وليت عليكم ولست خبريكم) من ابب اهلضم والتواضع إذ أهنم جممعون
على أنه أفضلهم وخريهم رضي هللا عنهم (.)3

ففي هذه الرواايت املتقدمة بيان كيفية مبايعة أيب بكر الصديق رضي هللا عنه ابخلالفة بعد وفاة النيب
صلى هللا عليه وسلم فقد انعقدت له اخلالفة بعقد خيار هذه األمة احملمدية وهم صحابة رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم من املهاجرين واألنصار الذين هم بطانة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والذين

هبم صار لإلسالم قوة وعزة وهبم قهر املشركون وهبم فتحت جزيرة العرب .فجمهور الذين ابيعوا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هم الذين ابيعوا أاب بكر وأما كون عمر أو غريه سبق إىل البيعة ففي

كل بيعة َّلبد من سابق ( .)4عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا عنهم – َنصر
بن علي عائض – 521 /2
_________

( )1انظر(( :البداية والنهاية)) (.)322 /5

( )2رواه معمر يف ((اْلامع)) ( ،)1311وابن إسحق يف ((السرية َّلبن هشام)) (،)661 /2
والطربي يف ((اتريخ الرسل وامللوك)) ( .)238 /2من حديث أنس رضي هللا عنه .قال ابن كثري يف
((البداية والنهاية)) ( :)218 /5وهذا إسناد صحيح.

( )3انظر(( :البداية والنهاية)) (.)280 /5
((( )4منهاج السنة)) (.)142 /1
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اثنيا :النصوص املشرية إىل خالفته
 - 1اآلايت القرآنية:

لقد وردت آايت يف الكتاب العزيز فيها اإلشارة إىل أن أاب بكر الصديق رضي هللا عنه أحق الناس من

هذه األمة خبالفة سيد األولني واآلخرين وتلك اآلايت هي:

صرا َ َّ ِ
( )1قوله تعاىلِ :
ط املُستَ ِق ِ
اهد ََن ِ
غض ِ
الص َرا َ
وب َعلَي ِه ْم َوَّلَ
مت َعلَي ِه ْم غَ ِري املَ ُ
َنع َ
ين أ َ
ط الذ َ
يم َ
َ
ِ
ني [الفاحتة ]7 - 6 :ووجه الدَّللة أن أاب بكر رضي هللا عنه داخل فيمن أمر هللا – جل وعال
الضَّال َ

– عباده أن يسألوه أن يهديهم طريقهم وأن يسلك هبم سبيلهم وهم الذين أنعم هللا عليهم وذكر
ِ
َّ ِ
ني
الر ُس َ
منهم الصديقني يف قولهَ :وَمن يُ ِط ِع هللاَ َو َّ
ول فَأ ُْولَئِ َ
ين أَنْـ َع َم هللاُ َعلَْي ِهم م َن النَّبِيِ َ
ك َم َع الذ َ
و ِِِ
ني َوال م
ك َرفِي ًقا [النساء ]69 :وقد أخرب املصطفى صلى هللا
ش َه َداء َو َّ
س َن أُولَئِ َ
الصاحلِِ َ
الصديق َ
َ
ني َو َح ُ
عليه وسلم أن أاب بكر رضي هللا عنه من الصديقني ( )1فدل ذلك على أنه واحد منهم بل هو املقدم

فيهم وملا كان أبو بكر رضي هللا عنه ممن طريقهم هو الصراط املستقيم فال يبقى أي شك لدى العاقل

يف أنه أحق خلق هللا من هذه األمة خبالفة املصطفى صلى هللا عليه وسلم.
صرا َ َّ ِ
قال حممد بن عمر الرازي( :قولهِ :
ط املُستَ ِق ِ
اهد ََن ِ
مت َعلَي ِه ْم [الفاحتة- 6 :
الص َرا َ
َنع َ
ين أ َ
ط الذ َ
يم َ
َ
 ]7يدل على إمامة أيب بكر رضي هللا عنه ألَن ذكرَن أن تقدير اآلية :اهدَن صراط الذين أنعمت
َّ ِ
ين
عليهم وهللا تعاىل قد بني يف آية أخرى أن الذين أنعم هللا عليهم من هم؟ فقال :فَأ ُْولَئِ َ
ك َم َع الذ َ
أَنْـعم هللا َعلَي ِهم ِمن النَّبِيِني و ِ ِ ِ
ني [النساء ]69 :اآلية وَّل شك أن رأس الصديقني ورئيسهم أبو
الصديق َ
ََ
ََ ُ ْ َ
بكر الصديق رضي هللا عنه فكان معىن اآلية أن هللا أمرَن أن نطلب اهلداية اليت كان عليها أبو بكر
الصديق وسائر الصديقني ولو كان أبو بكر ظاملاً ملا جاز اَّلقتداء به فثبت ِبا ذكرَنه دَّللة هذه اآلية
على إمامة أيب بكر رضي هللا عنه) (.)2

وقال الشيخ حممد األمني الشنقيطي( :يؤخذ من هذه اآلية الكرْية صحة إمامة أيب بكر الصديق

رضي هللا عنه ألنه داخل فيمن أمرَن هللا يف السبع املثاين والقرآن العظيم – أعين الفاحتة – أبن نسأله
أن يهدينا صراطهم فدل على أن صراطهم هو الصراط املستقيم وذلك يف قولهِ :
اهد ََن ِ
ط
الص َرا َ
صرا َ َّ ِ
املُستَ ِق ِ
مت َعلَي ِه ْم [الفاحتة ]7 - 6 :وقد بني الذين أنعم عليهم فعد منهم
ين أَ َنع َ
ط الذ َ
يم َ
َ
الصديقني وقد بني صلى هللا عليه وسلم أن أاب بكر رضي هللا عنه من الصديقني فاتضح أنه داخل يف
الذين أنعم هللا عليهم الذين أمرَن هللا أن نسأله اهلداية إىل صراطهم فلم يبق لبس يف أن أاب بكر

الصديق رضي هللا عنه على الصراط املستقيم وأن إمامته حق) (.)3
ِ
ِ ِِ
َّ ِ
ف َأيِْيت هللاُ بَِق ْوٍم ُِحيبمـ ُه ْم َوُِحيبمونَهُ أ َِذلَّ ٍة
س ْو َ
ين َ
( )2وقال تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
آمنُواْ َمن يَـ ْرتَ َّد من ُك ْم َعن دينه فَ َ
ضل ِ
يل ِ
علَى الْم ْؤِمنِ ِ
َع َّزةٍ علَى الْ َكافِ ِرين ُجي ِ
اه ُدو َن يف َسبِ ِ
هللا يُـ ْؤتِ ِيه
هللا َوَّلَ َخيَافُو َن لَ ْوَمةَ آلئٍِم ذَلِ َ
ني أ َ
َ َ
َ ُ َ
ك فَ ْ ُ
ِ ِ
يم [املائدة.]54 :
َمن يَ َ
شاء َوهللاُ َواس ٌع َعل ٌ
_________
( )1انظر(( :صحيح البخاري)) (.)293 /2

((( )2التفسري الكبري)) (.)260 /1
((( )3أضواء البيان)) (.)36 /1
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هذه الصفات املذكورة يف هذه اآلية الكرْية أول من تنطبق عليه أبو بكر الصديق رضي هللا عنه
وجيوشه من الصحابة الذين قاتلوا املرتدين فقد مدحهم هللا أبكمل الصفات وأعلى املربات ووجه
دَّللة اآلية على خالفة الصديق أنه (كان يف علم هللا سبحانه وتعاىل ما يكون بعد وفاة رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم من ارتداد قوم فوعد سبحانه – ووعده صدق – أنه أييت بقوم حيبهم وحيبونه
أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين جياهدون يف سبيل هللا وَّل خيافون لومة َّلئم ،فلما وجد ما كان
يف علمه يف ارتداد من ارتد بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجد تصديق وعده بقيام أيب

بكر الصديق رضي هللا عنه بقتاهلم فجاهد ِبن أطاعه من الصحابة من عصاه من األعراب ومل خيف يف
هللا لومة َّلئم حىت ظهر احلق وزهق الباطل وصار تصديق وعده بعد وفاة رسوله صلى هللا عليه وسلم

آية للعاملني ودَّللة على صحة خالفة الصديق رضي هللا عنه) ( )1روى ابن جرير الطربي إبسناده إىل
ف َأيِْيت هللاُ بَِق ْوٍم ُِحيبمـ ُه ْم َوُِحيبمونَهُ [املائدة ]54 :قال:
س ْو َ
علي رضي هللا عنه أنه قال يف قوله :فَ َ
(فسوف أييت هللا املرتدة يف دورهم بقوم حيبهم وحيبونه أبيب بكر وأصحابه) ( )2وروى احلافظ أبو بكر
ِ
ِ ِِ
ف َأيِْيت
س ْو َ
البيهقي إبسناده إىل احلسن البصري رمحه هللا أنه قال يف قولهَ :من يَـ ْرتَ َّد من ُك ْم َعن دينه فَ َ
هللاُ بَِق ْوٍم ُِحيبمـ ُه ْم َوُِحيبمونَهُ [املائدة ]54 :قال( :هم الذين قاتلوا مع أيب بكر أهل الردة من العرب حىت
رجعوا إىل اإلسالم بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم) مث قال :وكذلك قال عكرمة وقتادة

والضحاك ،وروينا عن عبد هللا بن األهتم أنه قال لعمر بن عبد العزيز( :إن أاب بكر الصديق قام بعد
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدعا إىل سنته ومضى على سبيله فارتدت العرب ،أو من ارتد منهم
فعرضوا أن يقيموا الصالة وَّل يؤتوا الزكاة فأىب أن يقبل منهم إَّل ما كان رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم قابالً يف حياته فانتزع السيوف من أغمادها وأوقد النريان يف شعلها وركب أبهل حق هللا أكتاف
أهل الباطل حىت قررهم ابلذي نفروا منه وأدخلهم من الباب الذي خرجوا منه حىت قبضه هللا) (.)3

فدلت اآلية السابقة على خالفة الصديق حيث حصل يف خالفته ما نطقت به اآلية من ارتداد الكثري
من العرب عن اإلسالم بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم وجاهدهم أبو بكر رضي هللا عنه هو

والصحابة الكرام رضي هللا عنهم حىت رجعوا إىل اإلسالم كما أخرب هللا تعاىل يف اآلية وهذا من

الكائنات اليت أخرب هبا الرب – جل وعال – قبل وقوعها.
_________

((( )1اَّلعتقاد)) للبيهقي (ص.)344 :
((( )2تفسري الطربي)) (.)285 /6
((( )3اَّلعتقاد)) (ص.)174 :
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َّ ِ
ين َك َف ُرواْ َاثِين اثْـنَ ْ ِ
ني إِ ْذ ُمهَا يف الْغَا ِر إِ ْذ يَـ ُقو ُل
نص ُروهُ فَـ َق ْد نَ َ
( )3قال تعاىل :إَِّلَّ تَ ُ
ص َرهُ هللاُ إِ ْذ أَ ْخ َر َجهُ الذ َ
َ
لِص ِ
احبِ ِه َّلَ َحتْ َز ْن إِ َّن هللاَ َم َعنَا [التوبة ]40 :ففي هذه اآلية الكرْية جعل هللا أاب بكر يف مقابلة
َ
الصحابة أمجع حيث خاطبهم أبهنم إن مل يعينوا رسوله صلى هللا عليه وسلم ابلنفري معه للمقاتلة يف

سبيل هللا فقد نصره بصاحبه أيب بكر رضي هللا عنه وأيده جبنود من املالئكة مث بني –تعاىل -أنه اثين

اثنني – اثلثهما رب العاملني وهذه امليزة الشريفة واملنزلة العظيمة اعتربها أصحاب رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم من صفاته العالية اليت جعلته أحق الناس ابإلمامة بعد النيب صلى هللا عليه وسلم ألنه َّل
أفضل يف األمة احملمدية من أيب بكر الذي هو اثين اثنني قال عليه الصالة والسالم يف شأهنما(( :ما

ظنك ابثنني هللا اثلثهما)) (.)1

قال أبو عبد هللا القرطيب( :قال بعض العلماء يف قوله تعاىلَ :اثِين اثْـنَ ْ ِ
ني إِ ْذ ُمهَا يف الْغَا ِر ما يدل على
َ

أن اخلليفة بعد النيب صلى هللا عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي هللا عنه ألن اخلليفة َّل يكون أبداً
إَّل اثنياً ومسعت شيخنا أاب العباس أمحد بن عمر يقول :إمنا استحق الصديق أن يقال له اثين اثنني

لقيامه بعد النيب صلى هللا عليه وسلم ابألمر كقيام النيب صلى هللا عليه وسلم به أوَّل ،وذلك أن النيب

صلى هللا عليه وسلم ملا مات ارتدت العرب كلها ومل يبق اإلسالم إَّل ابملدينة وجوااث فقام أبو بكر
يدعو الناس إىل اإلسالم ويقاتلهم على الدخول يف الدين كما فعل النيب صلى هللا عليه وسلم

فاستحق من هذه اْلهة أن يقال يف حقه اثين اثنني) (.)2
ِ
َّ ِ
وهم إبِِحس ٍ
ان َّر ِ
ِ
( )4قال تعاىل :و َّ ِ
ض َي هللاُ َع ْنـ ُه ْم
ين َواأل َ
َ
َنصا ِر َوالذ َ
الساب ُقو َن األ ََّولُو َن م َن ال ُْم َهاج ِر َ
ين اتَّـبَـ ُع ُ ْ َ

ضواْ َع ْنهُ [التوبة ]100 :اآلية (ووجه دَّللة اآلية على أحقية الصديق ابإلمامة بعد النيب صلى هللا
َوَر ُ
عليه وسلم أن اهلجرة فعل شاق على النفس وخمالف للطبع فمن أقدم عليه أوَّل صار قدوة لغريه يف

هذه الطاعة وكان ذلك مقوايً لقلب الرسول عليه الصالة والسالم وسبباً لزوال الوحشة عن خاطره

وكذلك السبق يف النصرة فإن الرسول عليه الصالة والسالم ملا قدم املدينة فال شك أن الذين سبقوا

إىل النصرة واخلدمة فازوا ِبنصب عظيم وإذا ثبت هذا فإن أسبق الناس إىل اهلجرة أبو بكر الصديق
فإنه كان يف خدمة املصطفى عليه الصالة والسالم وكان مصاحباً له يف كل مسكن وموضع فكان

نصيبه من هذا املنصب أعلى من نصيب غريه وإذا ثبت هذا صار حمكوماً عليه أبنه رضي هللا عنه

ورضي هو عن هللا وذلك يف أعلى الدرجات من الفضل ،وإذا ثبت هذا وجب أن يكون إماماً حقاً
بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصارت هذه اآلية من أدل الدَّلئل على فضل أيب بكر وعمر

رضي هللا عنهما وعلى صحة إمامتهما) (.)3
اَّلل الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم و َع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
ات لَيَ ْستَ ْخلِ َفنَّـ ُهم يف ْاأل َْر ِ
ف
استَ ْخلَ َ
ض َك َما ْ
الص َ
( )5قال تعاىلَ :و َع َد َُّ َ َ
َْ
ِ
َّ ِ
َّهم ِمن بَـ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أ َْمنًا يَـ ْعبُ ُدونَِين ََّل
ين ِمن قَـ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِكنَ َّن َهلُ ْم ِدينَـ ُه ُم الَّ ِذي ْارتَ َ
ضى َهلُ ْم َولَيُـبَدلَنـ ُ
الذ َ
يُ ْش ِرُكو َن ِيب َش ْيـئًا [النور.]55 :
_________
( )1رواه البخاري ( ،)4663ومسلم ( .)2381من حديث أيب بكر الصديق رضي هللا عنه.
((( )2اْلامع ألحكام القرآن)) (.)148 - 147 /8
( )3انظر(( :التفسري الكبري)) للفخر الرازي (.)169 - 168 /16
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(هذه اآلية منطبقة على خالفة الصديق رضي هللا عنه وعلى خالفة الثالثة بعده فلما وجدت هذه
الصفة من اَّلستخالف والتمكني يف أمر أيب بكر وعمر وعثمان وعلي دل ذلك على أن خالفتهم
حق) (.)1

قال احلافظ ابن كثري( :وقال بعض السلف خالفة أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما حق يف كتاب هللا مث

تال هذه اآلية) (.)2
ْس َش ِد ٍ
( )6قال تعاىل :قُل لِل ِ
ني ِم َن ْاألَ ْعر ِ
اب َستُ ْد َع ْو َن إِ َىل قَـ ْوٍم أ ُْوِيل َأب ٍ
وهنُ ْم أ َْو يُ ْسلِ ُمو َن
يد تُـ َقاتِلُ َ
ْم َخلَّف َ
ُ
َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يعوا يُـ ْؤتِ ُك ُم َّ
يما [الفتح.]16 :
اَّللُ أ ْ
فَِإن تُط ُ
سنًا َوإِن تَـتَـ َول ْوا َك َما تَـ َول ْيـتُم من قَـ ْب ُل يُـ َعذبْ ُك ْم َع َذ ًااب أَل ً
َج ًرا َح َ
قال أبو احلسن األشعري رمحه هللا تعاىل( :وقد دل هللا على إمامة أيب بكر يف (سورة براءة) فقال
للقاعدين عن نصرة نبيه عليه السالم واملتخلفني عن اخلروج معه فَـ ُقل لَّن َختُْر ُجواْ َم ِع َي أَبَ ًدا َولَن
ِ
تُـ َقاتِلُواْ َم ِع َي َع ُد اوا [التوبة ]83 :وقال يف سورة أخرىَ :سيَـ ُق ُ
ول ال ُْم َخلَّ ُفو َن إِ َذا انطَلَ ْقتُ ْم إِ َىل َمغَامنَ

وَن نَـتَّبِع ُكم ي ِري ُدو َن أَن يـب ِدلُوا َك َالم َِّ
اَّلل [الفتح ]15 :يعين قوله :لَّن َختُْر ُجواْ َم ِع َي أَبَ ًدا مث
لِتَأ ُ
ْخ ُذ َ
َ
َُ
وها َذ ُر َ ْ ْ ُ
ال َّ ِ
س ُدونَـنَا بَ ْل َكانُوا ََّل يَـ ْف َق ُهو َن إََِّّل قَلِ ًيال [الفتح-]15 :
قالَ :ك َذلِ ُك ْم قَ َ
سيَـ ُقولُو َن بَ ْل َحتْ ُ
اَّللُ من قَـ ْب ُل فَ َ
َّ ِ
ِ
ِ
يما [الفتح:
يعين تعرضوا عن إجابة الداعي لكم إىل قتاهلمَ -ك َما تَـ َول ْيـتُم من قَـ ْب ُل يُـ َعذبْ ُك ْم َع َذ ًااب أَل ً
 ]16والداعي هلم إىل ذلك غري النيب صلى هللا عليه وسلم الذي قال هللا –عز وجل -له فَـ ُقل لَّن
َختْرجواْ م ِعي أَب ًدا ولَن تُـ َقاتِلُواْ معِي ع ُد اوا وقال يف سورة الفتح :ي ِري ُدو َن أَن يـب ِدلُوا َك َالم َِّ
اَّلل فمنعهم عن
َ َ َ
َ
َُ
ُ
ُُ َ َ َ َ
اخلروج مع نبيه عليه السالم وجعل خروجهم معه تبديال لكالمه فوجب بذلك أن الداعي الذي
يدعوهم إىل القتال داع يدعوهم بعد نبيه صلى هللا عليه وسلم) (( .)3وقد قال جماهد يف قوله :أ ُْوِيل
ْس َش ِد ٍ
َأب ٍ
يد :هم فارس والروم وبه قال احلسن البصري .وقال عطاء :هم فارس ،وهو أحد قويل ابن
عباس رضي هللا عنه ،ويف رواية أخرى عنه أهنم بنو حنيفة يوم اليمامة فإن كانوا أهل اليمامة فقد
قوتلوا يف أايم أيب بكر ،وهو الداعي إىل قتال مسيلمة وبين حنيفة من أهل اليمامة ،وإن كانوا أهل

فارس والروم) ( )4فقد قوتلوا يف أايم أيب بكر وقاتلهم عمر من بعده وفرغ منهم وإذا وجبت إمامة
عمر وجبت إمامة أيب بكر كما وجبت إمامة عمر ألنه العاقد له اإلمامة فقد دل القرآن على إمامة
الصديق والفاروق رضي هللا عنهما ،وإذا وجبت إمامة أيب بكر بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وجب أنه أفضل املسلمني رضي هللا عنه) (.)5
ض ًال ِمن َِّ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
اج ِر َّ ِ
ِ
ض َو ًاَن
اَّلل َوِر ْ
ين أُ ْخ ِر ُجوا من داي ِره ْم َوأ َْم َواهل ْم يَـ ْبـتَـغُو َن فَ ْ َ
ين الذ َ
( )7قال تعاىل :ل ْل ُف َق َراء ال ُْم َه َ
صِ
نص ُرو َن َّ
ادقُو َن [احلشر.]8 :
ك ُه ُم ال َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ أ ُْولَئِ َ
َويَ ُ
_________
( )1انظر(( :تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري (.)121 /5
( )2انظر(( :تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري (.)121 /5
((( )3اإلابنة عن أصول الداينة)) (ص ،)67 :وانظر(( :مقاَّلت اإلسالميني)) (،)144 /2
((اَّلعتقاد للبيهقي)) (ص.)173 - 172 :

( )4انظر تلك الرواايت يف ((تفسري الطربي)) ((( ،)84 - 82 /26اَّلعتقاد)) للبيهقي (ص:
(( ،)173تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري (.)340 /6
((( )5اإلابنة عن أصول الداينة)) (ص.)67 :
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وجه دَّللة هذه اآلية على خالفته رضي هللا عنه أن هللا –جل وعال -مساهم (صادقني) ومن شهد له
الرب –جل وعال -ابلصدق فإنه َّل يقع يف الكذب وَّل يتخذه خلقاً حبال وقد أطبق هؤَّلء

املوصوفون ابلصدق على تسمية الصديق رضي هللا عنه (خليفة رسول هللا) ( )1صلى هللا عليه وسلم

ومن هنا كانت اآلية دالة على ثبوت خالفته رضي هللا عنه .عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة
الكرام رضي هللا عنهم – لناصر بن علي عائض –532 /2
 - 2األحاديث النبوية

وأما األحاديث النبوية اليت جاء التنبيه فيها على خالفة أيب بكر رضي هللا عنه فكثرية شهرية متواترة

ظاهرة الدَّللة إما على وجه التصريح ،أو اإلشارة وَّلشتهارها وتواترها صارت معلومة من الدين
ابلضرورة حبيث َّل يسع أهل البدعة إنكارها ومن تلك األحاديث-:

( )1ما رواه الشيخان يف (صحيحيهما) عن جبري بن مطعم قال(( :أتت امرأة النيب صلى هللا عليه
وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت :أرأيت إن جئت ومل أجدك –كأهنا تقول املوت -قال صلى هللا
عليه وسلم :إن مل جتديين فأيت أاب بكر)) (.)2
اشتمل هذا احلديث على إشارة واضحة يف أن الذي خيلفه على األمة هو أبو بكر الصديق رضي هللا

عنه.

قال أبو حممد بن حزم( :وهذا نص جلي على استخالف أيب بكر) (.)3

وقال احلافظ ابن حجر( :ويف احلديث أن مواعيد النيب صلى هللا عليه وسلم كانت على من يتوىل
اخلالفة بعده تنجيزها وفيه رد على الشيعة يف زعمهم أنه نص على استخالف علي والعباس) (.)4
( )2وروى مسلم رمحه هللا إبسناده إىل ابن أيب مليكة قال( :مسعت عائشة وسئلت :من كان رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم مستخلفاً لو استخلفه؟ قالت :أبو بكر .فقيل هلا :مث من بعد أيب بكر؟
قالت :عمر ،مث قيل هلا :من بعد عمر؟ قالت :أبو عبيدة بن اْلراح مث انتهت إىل هذا) (.)5

قال النووي( :هذا دليل ألهل السنة يف تقدمي أيب بكر مث عمر للخالفة مع إمجاع الصحابة وفيه دَّللة

ألهل السنة أن خالفة أيب بكر ليست بنص من النيب صلى هللا عليه وسلم على خالفته صرحياً بل

أمجعت الصحابة على عقد اخلالفة له وتقدْيه لفضيلته ولو كان هناك نص عليه أو على غريه مل تقع
املنازعة من األنصار وغريهم أوَّل ولذكر حافظ النص ما معه ولرجعوا إليه لكن تنازعوا أوَّل ومل يكن
هناك نص مث اتفقوا على أيب بكر واستقر األمر وأما ما تدعيه الشيعة من النص على علي والوصية

إليه فباطل َّل أصل له ابتفاق املسلمني واَّلتفاق على بطالن دعواهم من زمن علي وأول من كذهبم
علي رضي هللا عنه بقوله( :ما عندَن إَّل ما يف هذه الصحيفة) ( )6احلديث ،ولو كان عنده نص لذكره
ومل ينقل أنه ذكره يف يوم من األايم وَّل أن أحداً ذكره له وهللا أعلم وأما قوله صلى هللا عليه وسلم ..

((للمرأة حني قالت :اي رسول هللا أرأيت إن جئت فلم أجدك قال :فإن مل جتديين فأيت أاب بكر)) ()7
فليس فيه نص على خالفته وأمر هبا بل هو إخبار ابلغيب الذي أعلمه هللا تعاىل به وهللا أعلم) (.)8

_________

( )1انظر(( :الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) ((( ،)107 /4منهاج السنة)) (.)135 /1
( )2رواه البخاري ( ،)3659ومسلم (.)2386
((( )3الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) (.)108 /4
((( )4فتح الباري)) (.)24 /7
( )5رواه مسلم (.)2385

( )6رواه البخاري ( ،)3172ومسلم ( .)1370من حديث علي رضي هللا عنه.
( )7رواه البخاري ( ،)3659ومسلم ( .)2386من حديث جبري بن مطعم رضي هللا عنه.
((( )8شرح النووي على مسلم)) (.)155 - 154 /15
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( )3وروى اإلمام أمحد وغريه عن حذيفة قال :كنا عند النيب صلى هللا عليه وسلم جلوساً فقال:

((إين َّل أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا ابللذين من بعدي وأشار إىل أيب بكر وعمر وْتسكوا بعهد

عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه)) (.)1

فقوله صلى هللا عليه وسلم(( :اقتدوا ابللذين من بعدي)) أي( :ابخلليفتني اللذين يقومان من بعدي

ومها أبو بكر وعمر .وحث على اَّلقتداء هبما حلسن سريهتما وصدق سريرهتما ويف احلديث إشارة
ألمر اخلالفة) (.)2

( )4وروى الشيخان يف (صحيحيهما) من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم قال(( :بينا أَن َنئم أريت أين أنزع على حوضي أسقي الناس فجاءين أبو بكر فأخذ الدلو
من يدي لريوحين فنزع دلوين ويف نزعه ضعف وهللا يغفر له فجاء ابن اخلطاب فأخذ منه فلم أر نزع

رجل قط أقوى منه حىت توىل الناس واحلوض مآلن يتفجر)) (.)3
هذا احلديث فيه إشارة ظاهرة إىل خالفة أيب بكر وعمر وصحة وَّليتهما وبيان صفتها وانتفاع

املسلمني هبا.

قال الشافعي رمحه هللا تعاىل( :رؤاي األنبياء وحي وقوله(( :ويف نزعه ضعف)) قصر مدته وعجلة موته

وشغله ابحلرب ألهل الردة عن اَّلفتتاح والتزيد الذي بلغه عمر يف طول مدته) (.)4

( )5وروى الشيخان يف (صحيحيهما) من حديث عائشة قالت :قال يل رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يف مرضه(( :ادعي يل أاب بكر ،وأخاك حىت أكتب كتاابً فإين أخاف أن يتمىن متمن ويقول

قائل :أَن أوىل .وأيىب هللا واملؤمنون إَّل أاب بكر)) (.)5

( )6وعند اإلمام أمحد عنها رضي هللا عنها قالت :ملا ثقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لعبد
الرمحن بن أيب بكر(( :ائتين بكتف أو لوح حىت أكتب أليب بكر كتاابً َّل خيتلف عليه فلما ذهب عبد
الرمحن ليقوم قال :أىب هللا واملؤمنون أن خيتلف عليك اي أاب بكر)) (.)6

دل هذا احلديث دَّللة ظاهرة على فضل الصديق رضي هللا عنه حيث أخرب النيب صلى هللا عليه

وسلم ِبا سيقع يف املستقبل بعد التحاقه ابلرفيق األعلى وأن املسلمني أيبون عقد اخلالفة لغريه رضي
هللا عنه ويف احلديث إشارة أنه سيحصل نزاع ووقع كل ذلك كما أخرب عليه الصالة والسالم مث

اجتمعوا على أيب بكر رضي هللا عنه قال أبو حممد بن حزم بعد أن ذكر هذا احلديث( :فهذا نص

جلي على استخالفه عليه الصالة والسالم أاب بكر على وَّلية األمة بعده) (.)7
( )7وروى البخاري من حديث طويل عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه وفيه أن النيب صلى هللا
عليه وسلم قال(( :إن أمن الناس علي يف صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذاً خليال غري ريب

َّلختذت أاب بكر ولكن أخوة اإلسالم ومودته َّل يبقني يف املسجد ابب إَّل سد إَّل ابب أيب بكر))
(.)8

_________
( )1رواه أمحد ( ،)23324( )385 /5ورواه الرتمذي ( ،)3799وابن ماجه ( ،)97وابن حبان
( .)6902( )327 /15قال الرتمذي ،وابن عبدالرب يف ((جامع بيان العلم وفضله)) (/2

 ،)1165وابن امللقن يف ((شرح صحيح البخاري)) ( :)578 /9حسن ،وقال ابن حجر يف

((موافقة اخلرب اخلرب)) ( :)143 /1مثله حسن ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

( )2انظر(( :حتفة األحوذي)) (.)102 /10
( )3رواه البخاري ( ،)7022ومسلم (.)2392
((( )4األم)) (.)163 /1

( )5رواه البخاري ( ،)5666ومسلم (.)2387

( )6رواه أمحد ( .)24245( )47 /6قال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) (:)690
[فيه] ابن أيب مليكة ضعيف لكنه مل يتفرد به وله شواهد ،وقال شعيب األرَنؤوط يف حتقيقه للمسند:
إسناده ضعيف.

((( )7الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) (.)108 /4
( )8رواه البخاري (.)3654
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ويف لفظ آخر للشيخنيَّ(( :ل يبقني يف املسجد خوخة إَّل سدت إَّل خوخة أيب بكر)) ( )1فأمره
صلى هللا عليه وسلم بسد األبواب مجيعها إَّل ابب أيب بكر فيه إشارة قوية إىل أنه أول من يلي أمر
األمة بعد وفاته عليه الصالة والسالم .قال احلافظ ابن حجر( :قوله إَّل ابب أيب بكر) هو استثناء

مفرغ واملعىن َّل تبقوا ابابً غري مسدود إَّل ابب أيب بكر فاتركوه بغري سد قال اخلطايب وابن بطال

وغريمها( :يف هذا احلديث اختصاص ظاهر أليب بكر وفيه إشارة قوية إىل استحقاقه للخالفة وَّلسيما

وقد ثبت أن ذلك كان يف آخر حياة النيب صلى هللا عليه وسلم يف الوقت الذي أمرهم فيه َّل يؤمهم

إَّل أبو بكر وقد ادعى بعضهم أن الباب كناية عن اخلالفة واألمر ابلسد كناية عن طلبها كأنه قالَّ :ل

يطلنب أحد اخلالفة إَّل أاب بكر فإنه َّل حرج عليه يف طلبها وإىل هذا جنح ابن حبان فقال بعد أن

أخرج هذا احلديث :يف هذا احلديث دليل على أنه اخلليفة بعد النيب صلى هللا عليه وسلم ألنه حسم
بقوله سدوا عىن كل خوخة يف املسجد أطماع الناس كلهم على أن يكونوا خلفاء بعده) (.)2

( )8وروى الشيخان يف (صحيحيهما) عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال(( :مرض النيب
صلى هللا عليه وسلم فاشتد مرضه فقال :مروا أاب بكر فليصل ابلناس فقالت عائشة :إنه رجل رقيق

إذا قام مقامك مل يستطع أن يصلي ابلناس قال :مروا أاب بكر فليصل ابلناس فعادت فقال :مري أاب

بكر فليصل ابلناس ،فإنكن صواحب يوسف فأاته الرسول فصلى ابلناس يف حياة النيب صلى هللا
عليه وسلم)) (.)3

( )9ويف رواية أخرى عن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت(( :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
يف مرضه :مروا أاب بكر يصلي ابلناس قالت عائشة :قلت :إن أاب بكر إذا قام يف مقامك مل يسمع

الناس من البكاء ،فمر عمر فليصل للناس فقالت عائشة :فقلت حلفصة :قويل له :إن أاب بكر إذا
قام يف مقامك مل يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل للناس ففعلت حفصة فقال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :مه إنكن صواحب يوسف مروا أاب بكر فليصل ابلناس .فقالت حفصة لعائشة:

ما كنت ألصيب منك خرياً)) (.)4
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3904ومسلم (.)2382
((( )2فتح الباري)) (.)14 /7

( )3رواه البخاري ( ،)678ومسلم (.)420
( )4رواه البخاري ( ،)679ومسلم (.)418
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( ) 10وروى مسلم يف (صحيحه) إبسناده إىل عبيد هللا بن عبد هللا قال(( :دخلت على عائشة فقلت
هلا :أَّل حتدثيين عن مرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت :بلى ثقل النيب صلى هللا عليه وسلم
فقال :أصلى الناس قلناَّ :ل وهم ينتظرونك اي رسول هللا قال :ضعوا يل ماء يف املخضب ففعلنا

فاغتسل مث ذهب لينوء فأغمي عليه مث أفاق فقال :أصلى الناس قلناَّ :ل وهم ينتظرونك اي رسول هللا

فقال :ضعوا يل ماء يف املخضب ففعلنا فاغتسل مث ذهب لينوء فأغمي عليه مث أفاق فقال :أصلى

الناس فقلناَّ :ل وهم ينتظرونك اي رسول هللا قالت :والناس عكوف يف املسجد ينتظرون رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم لصالة العشاء اآلخرة قالت :فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل أيب بكر

أن يصلي ابلناس فأاته الرسول فقال :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمرك أن تصلي ابلناس
فقال أبو بكر ،وكان رجال رقيقاً :اي عمر صل ابلناس قال :فقال :عمر أنت أحق بذلك قالت:

فصلى هبم أبو بكر تلك األايم مث إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بني

رجلني أحدمها العباس لصالة الظهر وأبو بكر يصلي ابلناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه
النيب صلى هللا عليه وسلم أن َّل يتأخر وقال هلما :أجلساين إىل جنبه فأجلساه إىل جنب أيب بكر
وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصالة النيب صلى هللا عليه وسلم والناس يصلون بصالة أيب بكر

والنيب صلى هللا عليه وسلم قاعد قال عبيد هللا :فدخلت على عبد هللا بن عباس فقلت له :أَّل
أعرض عليك ما حدثتين عائشة عن مرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :هات فعرضت

حديثها عليه فما أنكر منه شيئاً غري أنه قال :أمست لك الرجل الذي كان مع العباس قلتَّ :ل قال:
هو علي)) (.)1

هذا احلديث اشتمل على فوائد عظيمة منها( :فضيلة أيب بكر الصديق رضي هللا عنه وترجيحه على
مجيع الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني وتفضيله ،وتنبيه على أنه أحق خبالفة رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم من غريه ومنها أن اإلمام إذا عرض له عذر عن حضور اْلماعة استخلف من يصلي هبم

وأنه َّل يستخلف إَّل أفضلهم ،ومنها فضيلة عمر بعد أيب بكر رضي هللا عنه ألن أاب بكر رضي هللا
عنه مل يعدل إىل غريه) (.)2

( )11وروى الشيخان من حديث أنس رضي هللا عنه ((أن أاب بكر كان يصلي هلم يف وجع رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم الذي تويف فيه حىت إذا كان يوم اإلثنني وهم صفوف يف الصالة كشف رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم سرت احلجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف مث تبسم رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ضاحكاً قال :فبهتنا وحنن يف الصالة من الفرح خبروج رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خارج
للصالة فأشار إليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأرخى السرت قال :فتويف رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم من يومه ذلك)) (.)3
_________

( )1رواه مسلم ( .)418واحلديث رواه البخاري (.)687
((( )2شرح النووي على مسلم)) (.)137 /4
( )3رواه مسلم (.)419
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( )12وروى البخاري إبسناده إىل أنس رضي هللا عنه قال(( :مل خيرج النيب صلى هللا عليه وسلم ثالاثً
فأقيمت الصالة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم ابحلجاب فرفعه فلما وضح
وجه النيب صلى هللا عليه وسلم ما نظرَن منظراً كان أعجب إلينا من وجه النيب صلى هللا عليه وسلم

حني وضح لنا فأومأ النيب صلى هللا عليه وسلم بيده إىل أيب بكر أن يتقدم وأرخى النيب صلى هللا عليه

وسلم احلجاب فلم يقدر عليه حىت مات)) ( )1فهذه األحاديث اليت فيها تقدمي الصديق رضي هللا

عنه يف الصالة على اختالف رواايهتا واضحة الدَّللة على أن أاب بكر رضي هللا عنه أفضل الصحابة

على اإلطالق وأحقهم ابخلالفة وأوَّلهم ابإلمامة وقد فهم هذه الدَّللة أصحاب رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم.
( )13فقد روى أبو عبد هللا احلاكم إبسناده إىل عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال(( :ملا قبض

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت األنصار :منا أمري ومنكم أمري قال :فأاتهم عمر رضي هللا عنه

فقال :اي معشر األنصار ،ألستم تعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أمر أاب بكر يؤم الناس

فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أاب بكر رضي هللا عنه فقالت األنصار :نعوذ ابهلل أن نتقدم أاب بكر))

(.)2

( )14وروى ابن سعد إبسناده إىل احلسن قال :قال علي(( :ملا قبض النيب صلى هللا عليه وسلم

نظرَن يف أمرَن فوجدَن النيب صلى هللا عليه وسلم قد قدم أاب بكر يف الصالة فرضينا لدنياَن من رضي
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لديننا فقدمنا أاب بكر)) (.)3
وكما فهم أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من تقدمي الصديق يف الصالة أن ذلك إشارة إىل
أنه أحق ابإلمامة بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم كذلك فهم هذا الفهم من جاء بعدهم من أهل

العلم ،فقد قال أبو بكر املروذي( :قيل أليب عبدهللا – أمحد بن حنبل – قول النيب صلى هللا عليه

وسلم(( :يؤم القوم أقرؤهم فلما مرض قال :قدموا أاب بكر يصلي ابلناس)) ( ،)4وقد كان يف القوم

من هو أقرؤ من أيب بكر فقال أبو عبدهللا :إمنا أراد اخلالفة) ( .)5وقال أبو احلسن األشعري رمحه هللا

تعاىل( :وتقدْيه له أمر معلوم ابلضرورة من دين اإلسالم قال :وتقدْيه له دليل على أنه أعلم الصحابة
وأقرؤهم ملا ثبت يف اخلرب املتفق على صحته بني العلماء :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:
((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم ابلسنة ،فإن كانوا يف السنة سواء

فأكربهم سناً ،فإن كانوا يف السن سواء فأقدمهم إسالماً)) ( – )6قال ابن كثري – وهذا من كالم

األشعري رمحه هللا مما ينبغي أن يكتب ِباء الذهب مث قد اجتمعت هذه الصفات كلها يف الصديق

رضي هللا عنه وأرضاه) (.)7

وقال احلافظ أبو بكر البيهقي بعد أن ساق األحاديث اليت فيها تقدمي أيب بكر الصديق يف الصالة:
(فهذه األخبار وما يف معناها تدل على أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى أن يكون اخلليفة من بعده

أبو بكر الصديق فنبه أمته ِبا ذكر من فضيلته وسابقته وحسن أثره ،مث ِبا أمرهم به من الصالة

خلفه ،مث اَّلقتداء به وبعمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما على ذلك وإمنا مل ينص عليه نصاً َّل حيتمل

غريه وهللا أعلم ألنه علم إبعالم هللا إايه أن املسلمني جيتمعون عليه وأن خالفته تنعقد إبمجاعهم على

بيعته) اهـ ( .)8عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا عنهم – َنصر بن علي
عائض – 539 /2
_________

( )1رواه البخاري ( ،)681ومسلم (.)419

( )2رواه احلاكم ( .)70 /3وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وحسنه
ابن حجر يف ((موافقة اخلرب اخلرب)) ( ،)151 /1واأللباين يف ((ختريج السنة)) (.)1159
( )3رواه ابن سعد يف ((الطبقات)) (.)183 /3

( )4رواه البخاري ( ،)679ومسلم (.)418

((( )5املسند من مسائل اإلمام أمحد)) للخالل ورقة ( )43وهو خمطوط يوجد يف مكتبة خمطوطات
اْلامعة اإلسالمية .وانظر(( :مناقب اإلمام أمحد)) َّلبن اْلوزي (ص.)160 :

( )6رواه مسلم ( .)673من حديث أيب مسعود عقبة بن عمرو رضي هللا عنه.
((( )7البداية والنهاية)) (.)265 /5
((( )8اَّلعتقاد)) (ص.)172 :
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اثلثا :هل خالفة أيب بكر ثبتت ابلنص أم ابإلشارة
إن أهل السنة هلم قوَّلن يف إمامة أيب بكر الصديق رضي هللا عنه من حيث اإلشارة ابلنص اخلفي أو
اْللي.

القول األول:
منهم من قال :إن إمامة أيب بكر الصديق رضي هللا عنه اثبتة ابلنص اخلفي واإلشارة وهذا القول
ينسب إىل احلسن البصري رمحه هللا تعاىل ومجاعة من أهل احلديث ( )1وهو رواية عن اإلمام أمحد بن

حنبل ( )2رمحة هللا عليه واستدل أصحاب هذا القول بتقدمي النيب صلى هللا عليه وسلم له يف الصالة
وأبمره صلى هللا عليه وسلم بسد األبواب إَّل ابب أيب بكر وقد تقدمت هذه األحاديث قريباً.
القول الثاين:
ومنهم من قال :إن خالفة أيب بكر رضي هللا عنه اثبتة ابلنص اْللي وهذا قول طائفة من أهل
احلديث ( )3وبه قال أبو حممد بن حزم الظاهري ( )4واستدل هذا الفريق حبديث املرأة اليت قال هلا:
((إن مل جتديين فأيت أاب بكر)) ( )5وبقوله لعائشة رضي هللا عنها(( :ادعي يل أاب بكر وأخاك حىت

أكتب كتاابً فإين أخاف أن يتمىن متمن ويقول قائل أَن أوىل وأيىب هللا واملؤمنون إَّل أاب بكر)) ()6

وحديث رؤايه صلى هللا عليه وسلم أنه على حوض يسقي الناس فجاء أبو بكر فنزع الدلو من يده

لريوحه (... )7
والقول الذي يطمئن إليه القلب وتراتح له النفس يف خالفة أيب بكر رضي هللا عنه أن يقال :إن

املصطفى صلى هللا عليه وسلم مل أيمر املسلمني أبن يكون اخلليفة عليهم من بعده أاب بكر رضي هللا

عنه وإمنا دهلم عليها إلعالم هللا – سبحانه – له أبن املسلمني سيختارونه ملا له من الفضائل العالية

اليت ورد هبا القرآن والسنة وفاق هبا غريه من مجيع األمة احملمدية رضي هللا عنه وأرضاه.

_________

( )1انظر(( :الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) َّلبن حزم ((( ،)107 /4منهاج السنة)) َّلبن تيمية
((( ،)135 - 134 /1تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري ((( ،)125 /1شرح العقيدة الطحاوية))
َّلبن أيب العز احلنفي (ص.)533 :
( )2انظر(( :املعتمد يف أصول الدين)) أليب يعلى الفراء (ص(( ،)226 :منهاج السنة)) (/1

.)134

( )3انظر(( :الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) ((( ،)107 /4منهاج السنة)) (- 134 /1

(( ،)135تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري ((( ،)125 /1شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)533 :
((( )4الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) (.)107 /4
( )5رواه البخاري ( ،)3659ومسلم (.)2386
( )6رواه البخاري ( ،)5666ومسلم (.)2387
( )7حديث الرؤاي رواه البخاري ( ،)7022ومسلم (.)2392
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل بعد ذكره للخالف الوارد يف خالفة الصديق هل ثبتت

ابلنص اْللي ،أو اخلفي( :والتحقيق أن النيب صلى هللا عليه وسلم دل املسلمني على استخالف أيب
بكر وأرشدهم إليه أبمور متعددة من أقواله وأفعاله وأخرب خبالفته إخبار راض بذلك حامد له وعزم
على أن يكتب بذلك عهداً مث علم أن املسلمني جيتمعون عليه فرتك الكتاب اكتفاء بذلك  ...فلو

كان التعيني مما يشتبه على األمة لبينه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بياَنً قاطعاً للعذر ولكن ملا دهلم
دَّلَّلت متعددة على أن أاب بكر هو املتعني وفهموا ذلك حصل املقصود وهلذا قال عمر بن اخلطاب
يف خطبته اليت خطبها ِبحضر من املهاجرين واألنصار( :وليس فيكم من تقطع إليه األعناق مثل أيب

بكر) رواه البخاري ومسلم ( ) ... )1إىل أن قال – (فخالفة أيب بكر الصديق دلت النصوص
الصحيحة على صحتها وثبوهتا ورضا هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم له هبا وانعقدت ِببايعة

املسلمني له واختيارهم إايه اختياراً استندوا فيه إىل ما علموه من تفضيل هللا ورسوله وأنه أحقهم هبذا

األمر عند هللا ورسوله فصارت اثبتة ابلنص واإلمجاع مجيعاً لكن النص دل على رضا هللا ورسوله هبا

وأهنا حق وأن هللا أمر هبا وقدرها وأن املؤمنني خيتاروهنا وكان هذا أبلغ من جمرد العهد هبا ألنه حينئذ

كان يكون طريق ثبوهتا جمرد العهد ،وأما إذا كان املسلمون قد اختاروه من غري عهد ودلت النصوص
على صواهبم فيما فعلوه ورضا هللا ورسوله بذلك كان ذلك دليال على أن الصديق كان فيه من

الفضائل اليت ابن هبا عن غريه ما علم املسلمون به أنه أحقهم ابخلالفة فإن ذلك َّل حيتاج فيه إىل
عهد خاص) (.)2
فهذا هو الرأي الراجح يف هذه املسألة ألن النصوص متفقة على إثبات فضله الذي َّل يلحقه فيه

أحد ،وإرشاد األمة إىل أنه أحق الناس بنيابة الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد وفاته فقد أخرب النيب
صلى هللا عليه وسلم أن املسلمني سيجتمعون على خالفة أيب بكر لسابقته إىل اإلسالم وفضله

العظيم الذي َّل يشاركه فيه أحد فخالفته رضي هللا عنه ورد يف القرآن والسنة التنبيه واإلشارة إليها
وهللا أعلم .عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا عنهم – َنصر بن علي عائض
– 547 /2

_________
( )1رواه البخاري ( ،)6830ومسلم ( .)1691من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
((( )2منهاج السنة)) ( ،)141 - 139 /1وانظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)49 - 47 /35
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والقول أبهنا قد ثبتت ابلنص قد يصعب اَّلستدَّلل عليه ،ألن أقواله  -صلى هللا عليه وسلم -
وأفعاله اليت يستدل هبا على أن خالفة أيب بكر اثبتة ابلنص َّل تفيد هذا إفادة صرحية ،فتقدمي الرسول
نصا على خالفته َّل جليًا وَّل خفيًا وإمنا
 صلى هللا عليه وسلم  -أاب بكر للصالة ابلناس ( )1ليس ًهو إرشاد لألمة إىل أن أاب بكر أوىل أبن ينوب عن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  ،-وكذلك

أحاديث سد األبواب ( )2واخلوخ ( )3إَّل ابب أيب بكر ففيه إشارة إىل فضله وْتيزه عن غريه َّل

أكثر.

أما األحاديث الدالة على أنه أراد أن يكتب عه ًدا مث تركه ( )4فقد ترك ذلك لعلمه أبن املؤمنني
سيختارونه من دون عهد منه  -صلى هللا عليه وسلم  -فدل على أنه ليس هناك عهد.

وكذلك حديث املرأة السائلة ،ومبعوث بين املصطلق .ففيه :إخبار أبن الذي سيكون واليًا هو أبو

نصا
بكر ،فلتأته املرأة وتسأله ،وليدفع بنوا املصطلق إليه زكاهتم .وكذلك حديث األمر ابإلقتداء ليس ً

يف اخلالفة.

فهذه األحاديث اليت يظن بعض الناس أهنا تفيد النص على إمامة أيب بكر رضي هللا تعاىل عنه إمنا

تدل على علم رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -عن طريق الوحي أبن املسلمني سيجتمعون على

خالفة أيب بكر ملزاايه اليت َّل يضارعه فيها أحد كما تدل إىل رضا هللا ورسوله بذلك دون غريه ،وهذا

هو الذي فهمه الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم منها ،يدل على ذلك ما يلي:
 - 1اجتماع السقيفة :حيث ملا تويف رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -اجتمع األنصار يف سقيفة
بين ساعدة َّلختيار خليفة للمسلمني ( )5فلو كان هناك نص ما اجتمعوا لذلك ولبايعوا املعهود إليه

مباشرة وهم أحرص الناس على اتباع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم.

أيضا أخذ أيب بكر رضي هللا تعاىل عنه بيدي عمر وأيب عبيدة بن اْلراح
 - 2كما يدل على ذلك ً

وقوله( :قد اخرتت لكم أحد هذين الرجلني فبايعوا أيهما شئتم) ( )6فلو كان هناك عهد له مل جيز له

أن خيتار ،وَّل يعقل أن َّل يعلم هو بذلك وهو املعهود له.
_________

( )1احلديث رواه البخاري ( , )664ومسلم ( .)418بلفظ(( :مروا أاب بكر فليصل ابلناس ،مروا
أاب بكر فليصل ابلناس ،مروا أاب بكر فليصل ابلناس)) من حديث عائشة رضي هللا عنها.

( )2رواه البخاري ( , )466ومسلم ( ... (( .)2382إن من أمن الناس علي يف صحبته وماله أاب
بكر رضي هللا عنه ،ولو كنت متخذاً خليالً غري ريب َّلختذت أاب بك ٍر خليالً ،ولكن أخوة اإلسالم
ابب إَّل سد إَّل ابب أاب بكر رضي هللا عنه)) .من حديث أيب سعيد
ومودتهَّ .ل يبقني يف املسجد ٌ
اخلدري رضي هللا عنه.

( ))]12053[ )3احلديث رواه البخاري ( ،)3904ومسلم ( .)2382بلفظ ... (( :إن من أمن
الناس علي يف صحبته وماله أاب بكر ،ولو كنت متخذا خليال من أميت لتخذت أاب بكر ،إَّل خلة

اإلسالمَّ ،ل يبقني يف املسجد خوخة إَّل خوخة أيب بكر)) .من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا

عنه.
( )4احلديث رواه مسلم ( .)2387بلفظ :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مرضه :ادعي يل
أاب بكر أابك وأخاك حىت أكتب كتاابً ،فإين أخاف أن يتمىن متمن ويقول قائل أَن أوىل ،وأيىب هللا
واملؤمنون إَّل أاب بكر)) .من حديث عائشة رضي هللا عنها.

( )5احلديث رواه البخاري ( .)3669من حديث عائشة رضي هللا عنها.
( ))]12056[ )6رواه البخاري ( .)6830من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
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 - 3ومنها قول عمر رضي هللا تعاىل عنه حينما طلب منه أن خيتار خليفة للمسلمني بعده فقال( :إن
أستخلف فقد استخلف من هو خري مين  -يعين أاب بكر  -وأن أترك فقد ترك من هو خري مين -
يعين الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  .)1( )-وهذا نص يف املسألة أبن النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -مل يستخلف أح ًدا بعده.

أيضا قول عائشة رضي هللا تعاىل عنها حينما سئلت من كان رسول هللا -
 - 4ومما يدل على ذلك ً
صلى هللا عليه وسلم  -مستخل ًفا لو استخلف؟ فقالت :أبو بكر ،قيل مث من؟ قالت :عمر ،قيل مث
من؟ قالت :أبو عبيدة بن اْلراح ( .)2فقول السائل( :لو استخلف) دال على أنه مل يستخلف،

والسؤال عما لو كان مستخل ًفا فمن سيستخلف؟

 - 5ومنها ما رواه اإلمام أمحد بسنده إىل ابن عباس رضي هللا عنهما قال( :مات رسول هللا  -صلى

هللا عليه وسلم  -ومل يوص) ( .)3فهذا دليل صريح يف املسألة على أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم
 -مل يوص ابخلالفة َّل أليب بكر ،وَّل لعلي رضي هللا عنها ،وَّل لغريمها.

 - 6ومنها ما رواه اإلمام أمحد بسنده إىل علي رضي هللا عنه قال :قيل اي رسول هللا من تؤمر بعدك؟
قواي أميًنا
قال(( :إن تؤمروا أاب بكر جتده أمينًا زاه ًدا يف الدنيا راغبًا يف اآلخرة ،وإن تؤمروا عمر جتدوه ً
مهداي أيخذ بكم الطريق
هاداي ً
َّل خياف يف هللا لومة َّلئم ،وإن تؤمروا عليًا وَّل أراكم فاعلني جتدوه ً
املستقيم)) (.)4

فقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم (( :-إن تؤمروا)) دليل على أنه مل يؤمر أح ًدا ،وإمنا وكل ذلك إىل
مبتدائ أبيب بكر وبني ما يف
املسلمني مث استعرض  -صلى هللا عليه وسلم  -بعض أفاضل الصحابة ً
كل واحد منهم من اخلصال احلميدة املميزة له .اإلمامة العظمى عند أهل السنة واْلماعة لعبد هللا

بن عمر الدميجي ص133 :
_________

( ))]12057[ )1رواه البخاري ( ،)7218ومسلم ( .)1823من حديث عبد هللا بن عمر رضي
هللا عنه.

( )2رواه مسلم (.)2385
( ))]12059[ )3رواه أمحد ( .)3189( )343 /1قال ابن حجر يف ((فتح الباري)) (/5

 ،)426والشوكاين يف ((نيل األوطار)) ( :)144 /6إسناده قوي ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف

حتقيق ((املسند)) (.)69 /5

( ))]12060[ )4رواه أمحد ( ،)859( )108 /1واحلاكم ( ،)73 /3وأبو نعيم يف ((حلية
األولياء)) ( .)64 /1قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وقال اهليثمي يف ((جممع
الزوائد)) ( :)179 /5رواه أمحد والبزار والطرباين يف ((األوسط)) ورجال البزار ثقات.
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رابعاً :انعقاد اإلمجاع على خالفته رضي هللا عنه

لقد أمجع أهل السنة واْلماعة سلفاً وخلفاً على أن أحق الناس ابخلالفة بعد النيب صلى هللا عليه

وسلم أبو بكر الصديق رضي هللا عنه لفضله وسابقته ولتقدمي النيب صلى هللا عليه وسلم إايه يف

الصلوات على مجيع الصحابة وقد فهم أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم مراد املصطفى عليه
الصالة والسالم من تقدْيه يف الصالة فأمجعوا على تقدْيه يف اخلالفة ومتابعته ومل يتخلف منهم أحد

ومل يكن – الرب جال وعال – ليجمعهم على ضاللة فبايعوه طائعني وكانوا ألوامره ممتثلني ومل يعارض
منهم أحد يف تقدْيه وما يزعمه الشيعة من أن علياً ختلف عن بيعته هو والزبري قد قدمنا قريباً ما يدل
على بطالن هذا الزعم من ثبوت بيعتهما يف البيعة العامة اليت كانت يف مسجد رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم يف اليوم الثاين من بيعة السقيفة ومن زعم أن علياً والزبري رضي هللا عنهما ابيعا ظاهراً
وخالفا ابطناً فقد قال فيهما أقبح القول فهما رضي هللا عنهما أجل قدراً وأكرب حمال من هذا ،وقد

نقل إمجاع الصحابة ومن جاء بعدهم من أهل السنة واْلماعة على أن أاب بكر الصديق رضي هللا عنه

أوىل خبالفة من كل أحد مجاعة من أهل العلم املعتربين.
فقد روى اخلطيب البغدادي إبسناده إىل أيب حممد عبد هللا بن حممد بن عثمان احلافظ أنه قال( :أمجع

املهاجرون واألنصار على خالفة أيب بكر قالوا له :اي خليفة رسول هللا ومل يسم أحد بعده خليفة،

وقيل :إنه قبض النيب صلى هللا عليه وسلم عن ثالثني ألف مسلم كل قال أليب بكر :اي خليفة رسول

هللا ورضوا به من بعده رضي هللا عنهم) (.)1

وقال أبو احلسن األشعري( :أثىن هللا – عز وجل – على املهاجرين واألنصار والسابقني إىل اإلسالم،
ونطق القرآن ِبدح املهاجرين واألنصار يف مواضع كثرية وأثىن على أهل بيعة الرضوان فقال عز وجل:
ِ
لََق ْد ر ِ
ت َّ
ض َي َّ
الش َج َرةِ اآلية [الفتح ]18 :قد أمجع هؤَّلء الذين أثىن
ني إِ ْذ يُـبَايِ ُعونَ َ
ك َحتْ َ
اَّللُ َع ِن ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
هللا عليهم ومدحهم على إمامة أيب بكر الصديق رضي هللا عنه ومسوه خليفة رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم وابيعوه وانقادوا له وأقروا له ابلفضل وكان أفضل اْلماعة يف مجيع اخلصال اليت يستحق هبا
اإلمامة من العلم والزهد وقوة الرأي وسياسة األمة وغري ذلك) (.)2

_________

((( )1اتريخ بغداد)) (.)130 /10
((( )2اإلابنة عن أصول الداينة)) (ص.)66 :
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وقال أيضاً( :بعد أن ذكر آايت القرآن الكرمي استدل هبا على خالفة أيب بكر" :ومما يدل على إمامة
الصديق رضي هللا عنه أن املسلمني مجيعاً اتبعوه وانقادوا إلمامته  ...مث رأينا علياً والعباس قد ابيعاه
وأمجعا على إمامته فوجب أن يكون إماماً بعد النيب صلى هللا عليه وسلم إبمجاع املسلمني ،وَّل جيوز

لقائل أن يقول كان ابطن علي والعباس خالف ظاهرمها ،ولو جاز هذا ملدعيه مل يصح إمجاع وجاز
لقائل أن يقول ذلك يف كل إمجاع املسلمني وهذا يسقط حجية اإلمجاع ألن هللا – عز وجل – مل
يتعبدَن يف اإلمجاع بباطن الناس وإمنا تعبدَن بظاهرها وإذا كان ذلك كذلك فقد حصل اإلمجاع
واَّلتفاق على إمامة أيب بكر الصديق) ( .)1وقال أبو بكر الباقالين يف معرض ذكره لإلمجاع على

خالفة الصديق رضي هللا عنه( :وكان رضي هللا عنه مفروض الطاعة إلمجاع املسلمني على طاعته
وإمامته وانقيادهم له حىت قال أمري املؤمنني علي عليه السالم جميباً لقوله رضي هللا عنه ملا قال:

أقيلوين فلست خبريكم ،فقالَّ :ل نقيلك وَّل نستقيلك قدمك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لديننا

أَّل نرضاك لدنياَن يعين بذلك حني قدمه لإلمامة يف الصالة مع حضوره واستنابته يف إمارة احلج فأمرك
علينا وكان رضي هللا عنه أفضل األمة وأرجحهم إْياَنً وأكملهم فهماً وأوفرهم علماً) (.)2

وقال أبو عثمان الصابوين( :ويثبت أهل احلديث خالفة أبو بكر بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ابختيار الصحابة واتفاقهم عليه ،وقوهلم قاطبة :رضيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لديننا
فرضيناه لدنياَن ،وقوهلم :قدمك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمن يؤخرك وأرادوا أنه صلى هللا

عليه وسلم قدمك يف الصالة بنا أايم مرضه فصلينا وراءك أبمره فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقدْيه إايك
وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتكلم يف شأن أيب بكر يف حال حياته ِبا يبني للصحابة أنه أحق

الناس ابخلالفة بعده فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا ِبكانه وهللا وارتفعوا به وارتقوا) (.)3
_________

((( )1اإلابنة عن أصول الداينة)) (ص.)66 :

((( )2اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وَّل جيوز اْلهل به)) (ص.)65 :
((( )3عقيدة السلف وأصحاب احلديث ضمن جمموعة الرسائل املنريية)) (.)128 /1
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وقال أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي بعد ذكره رواايت عدة يف مبايعة الصحابة مجيعاً ابخلالفة أليب
بكر رضي هللا عنه (وقد صح ِبا ذكرَن اجتماعهم على مبايعته مع علي بن أيب طالب فال جيوز لقائل

أن يقول :كان ابطن علي أو غريه خبالف ظاهره فكان علي أكرب حمال وأجل قدراً من أن يقدم على
هذا األمر العظيم بغري حق أو يظهر للناس خالف ما يف ضمريه ولو جاز هذا يف اجتماعهم على

خالفة أيب بكر مل يصح إمجاع قط واإلمجاع أحد حجج الشريعة وَّل جيوز تعطيله ابلتوهم والذي روى
أن علياً مل يبايع أاب بكر ستة أشهر ليس من قول عائشة إمنا هو من قول الزهري فأدرجه بعض الرواة

يف احلديث عن عائشة يف قصة فاطمة رضي هللا عنهم وحفظه معمر بن راشد فرواه مفصال وجعله من

قول الزهري منقطعاً من احلديث وقد روينا يف احلديث املوصول عن أيب سعيد اخلدري ومن اتبعه من

املغازي أن علياً ابيعه يف بيعة العامة بعد البيعة اليت جرت يف السقيفة وحيتمل أن علياً ابيعه بيعة العامة
كما روينا يف حديث أيب سعيد اخلدري وغريه ،مث شجر بني فاطمة وأيب بكر كالم بسبب املرياث إذ مل

تسمع من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ابب املرياث ما مسعه أبو بكر وغريه فكانت معذورة

فيما طلبته وكان أبو بكر معذوراً فيما منع فتخلف علي عن حضور أيب بكر حىت توفيت ،مث كان منه
جتديد البيعة والقيام بواجباهتا كما قال الزهري وَّل جيوز أن يكون قعود علي يف بيته على وجه

الكراهية إلمارته ففي رواية الزهري أنه ابيعه بعد وعظم حقه ولو كان األمر على غري ما قلنا لكانت
بيعته آخراً خطأ ،ومن زعم أن علياً ابيعه ظاهراً وخالفه ابطناً فقد أساء الثناء على علي ،وقال فيه

أقبح القول وقد قال علي يف إمارته وهو على املنرب :أَّل أخربكم خبري هذه األمة بعد نبيها صلى هللا

عليه وسلم قالوا :بلى قال :أبو بكر مث عمر وحنن نزعم أن علياً كان َّل يفعل إَّل ما هو حق وَّل يقول
إَّل ما هو صدق وقد فعل يف مبايعة أيب بكر ومؤازرة عمر ما يليق بفضله وعلمه وسابقته وحسن

عقيدته ومجيل نيته يف أداء النصح للراعي والرعية  ...فال معىن لقول من قال خبالف ما قال وفعل

وقد دخل أبو بكر الصديق على فاطمة يف مرض موهتا وترضاها حىت رضيت عنه فال طائل لسخط
غريمها ممن يدعي مواَّلة أهل البيت مث يطعن على أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويهجن

من يواليه ويرميه ابلعجز والضعف واختالف السر والعالنية يف القول والفعل وابهلل العصمة والتوفيق)

(.)1

وقال عبد امللك اْلويين( :أما إمامة أيب بكر رضي هللا عنه فقد ثبتت إبمجاع الصحابة فإهنم أطبقوا

على بذل الطاعة واَّلنقياد حلكمه  ...وما خترص به الروافض من إبداء علي شراساً ومشاساً يف عقد
البيعة له كذب صريح ،نعم مل يكن –رضي هللا عنه -يف السقيفة وكان مستخلياً بنفسه قد استفزه

احلزن على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث دخل فيما دخل الناس فيه وابيع أاب بكر على مأل من

األشهاد) (.)2

وقال ابن قدامة رمحه هللا تعاىل( :وهو –أي أبو بكر -أحق خلق هللا تعاىل ابخلالفة بعد النيب صلى

هللا عليه وسلم لفضله وسابقته وتقدمي النيب صلى هللا عليه وسلم له يف الصالة على مجيع الصحابة

رضوان هللا عليهم ،وإمجاع الصحابة رضي هللا عنهم على تقدْيه ومتابعته ومل يكن هللا ليجمعهم على

ضاللة) (.)3

_________
((( )1اَّلعتقاد)) (ص.)180 - 179 :
((( )2كتاب اإلرشاد)) (ص.)361 :
((( )3ملعة اَّلعتقاد)) (ص.)27 :
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وقال أبو عبد هللا القرطيب( :وأمجعت الصحابة على تقدمي الصديق بعد اختالف وقع بني املهاجرين
واألنصار يف سقيفة بين ساعدة يف التعيني حىت قالت األنصار :منا أمري ومنكم أمري فدفعهم أبو بكر

وعمر واملهاجرون عن ذلك وقالوا هلم :إن العرب َّل تدين إَّل هلذا احلي من قريش ورووا هلم اخلرب يف

ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش) (.)1

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل يف سياق رده على الرافضي( :فلما اتفقوا على بيعته ومل
يقل قط أحد :إين أحق هبذا األمر منه َّل قرشي وَّل أنصاري فإن من َنزع أوَّلً من األنصار مل تكن

منازعته للصديق بل طلبوا أن يكون منهم أمري ومن قريش أمري وهذه منازعة عامة لقريش ،فلما تبني

هلم أن هذا األمر يف قريش قطعوا املنازعة وقال هلم الصديق( :رضيت لكم أحد هذين الرجلني عمر
بن اخلطاب وأيب عبيدة بن اْلراح قال عمر :فكنت وهللا أن أقدم فتضرب عنقي َّل يقربين ذلك إىل

إمث أحب إيل أن أأتمر على قوم فيهم أبو بكر) ( ،)2وقال له ِبحضر الباقني( :أنت خريَن وأفضلنا

وأحبنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم) ( )3وقد ثبت ذلك يف األحاديث الصحيحة ،مث ابيعوا أاب
بكر من غري طلب منه ،وَّل رغبة بذلت هلم وَّل رهبة ،فبايعه الذين ابيعوا الرسول حتت الشجرة

والذين ابيعوه ليلة العقبة ،والذين ابيعوه ملا كانوا يهاجرون إليه والذين ابيعوه ملا كانوا يسلمون من
غري هجرة كالطلقاء وغريهم ،ومل يقل أحد قط :إين أحق هبذا من أيب بكر وَّل قاله أحد يف أحد بعينه
أن فالَنً أحق هبذا األمر من أيب بكر وإمنا قال من فيه أثر جاهلية عربية أو فارسية :إن بيت الرسول

أحق ابلوَّلية ألن العرب – يف جاهليتها – كانت تقدم أهل الرؤساء وكذلك الفرس يقدمون أهل بيت
امللك فنقل عمن نقل عنه كالم يشري به إىل هذا وصاحب هذا الرأي مل يكن له غرض يف علي بل
كان العباس عنده حبكم رأيه أوىل من علي ،فأما الذين َّل حيكمون إَّل حبكم اإلسالم احملض وهو

التقدمي ابإلْيان والتقوى فلم خيتلف منهم اثنان يف أيب بكر وَّل خالف أحد من هؤَّلء وَّل هؤَّلء ويف
أنه ليس يف القوم أعظم إْياَنً وتقوى من أيب بكر فقدموه خمتارين له مطيعني فدل على كمال إْياهنم
وتقواهم واتباعهم ملا بعث هللا به نبيهم من تقدمي األتقى فاألتقى وكان ما اختاره هللا لنبيه صلى هللا

عليه وسلم وهلم أفضل هلم واحلمد هلل على أن هدى هذه األمة وعلى أن جعلنا من أتباعهم) (.)4

وقال احلافظ ابن كثري رمحه هللا تعاىل( :قد اتفق الصحابة رضي هللا عنهم على بيعة الصديق حىت علي
بن أيب طالب والزبري بن العوام رضي هللا عنهما) (.)5

وقال حيىي بن أيب بكر العامري رمحه هللا تعاىل( :وقد كانت بيعته إمجاعاً حجة قطعية من غريهم فما

ظنك هبم) ( )6فهذه النقول لإلمجاع عمن تقدم ذكره من األئمة كلها وضحت أن أهل السنة

واْلماعة أمجعوا على أن أاب بكر الصديق رضي هللا عنه هو األحق ابخلالفة بعد النيب صلى هللا عليه

وسلم إلمجاع الصحابة على إمامته وانقيادهم له مجيعاً وإطباقهم على خماطبتهم له ابخلالفة فقالوا

أبمجعهم :اي خليفة رسول هللا ،وما حصل عليه اإلمجاع َّل يكون إَّل حقاً فهذا سبيل املؤمنني أهل

السنة واْلماعة يف خالفة أيب بكر الصديق رضي هللا عنه فال جيوز ملسلم يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن
يتبع سبيال غريه .عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا عنهم – َنصر بن علي

عائض – 550 /2
_________

((( )1اْلامع ألحكام القرآن)) (.)264 /1

( )2رواه البخاري ( )6830من حديث ابن عباس رضي هللا عنه.
( )3رواه البخاري ( )3667من حديث عائشة رضي هللا عنها.
((( )4منهاج السنة)) (.)270 - 269 /3

((( )5البداية والنهاية)) (.)340 /6
((( )6الرايض املستطابة يف مجلة من روى يف الصحيحني من الصحابة)) (ص.)143 - 142 :
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أوَّل :طريقة تويل عمر اخلالفة
إن طريقة تولية الفاروق رضي هللا عنه اخلالفة بعد الصديق األعظم رضي هللا عنه كانت ابستخالف
أيب بكر إايه ،وذلك أن أاب بكر رضي هللا عنه مرض قبل وفاته مخسة عشر يوماً وملا أحس بدنو أجله
رضي هللا عنه عهد يف أثناء هذا املرض ابألمر من بعده إىل عمر بن اخلطاب وكان الذي كتب العهد

عثمان بن عفان رضي هللا عنه وقرئ على املسلمني فأقروا به ومسعوا له وأطاعوا ،ومل يعهد الصديق

رضي هللا عنه ابخلالفة لعمر رضي هللا عنه إَّل بعد أن استشار نفراً من فضالء الصحابة فيه مع أن
عمر رضي هللا عنه هو املعروف بصالبته يف الدين ،وأمانته وشدته على املنافقني إىل غري ذلك من

الصفات احلميدة اليت اتصف هبا يف ذات هللا – ولكن الصديق رضي هللا عنه فعل هذا مبالغة يف

النصح لألمة احملمدية وقد ذكر أهل السري والتواريخ صيغة عهد الصديق ابخلالفة للفاروق رضي هللا
عنه فقد روى ابن سعد وغريه( :أن أاب بكر الصديق ملا استعز به دعا عبدالرمحن بن عوف فقال:

أخربين عن عمر بن اخلطاب فقال عبدالرمحن :ما تسألين عن أمر إَّل وأنت أعلم به مين فقال أبو
بكر :وإن فقال عبد الرمحن :هو وهللا أفضل من رأيك فيه ،مث دعا عثمان بن عفان فقال :أخربين عن

عمر فقال :أنت أخربَن به فقال :على ذلك اي أاب عبد هللا فقال :عثمان :اللهم علمي به أن سريرته
خري من عالنيته وأنه ليس فينا مثله ،فقال أبو بكر :يرمحك هللا وهللا لو تركته ما عدوتك وشاور

معهما سعيد بن زيد أاب األعور وأسيد بن احلضري وغريمها من املهاجرين واألنصار فقال أسيد :اللهم

أعلمه اخلرية بعدك يرضى للرضى ويسخط للسخط الذي يسر خري من الذي يعلن ،ومل يل هذا األمر
أحد أقوى عليه منه ،ومسع بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم بدخول عبد الرمحن وعثمان

على أيب بكر وخلوهتما به فدخلوا على أيب بكر فقال له قائل منهم :ما أنت قائل لربك إذ سألك

عن استخالفك عمر علينا وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر :أجلسوين فقال :أابهلل ختوفوين؟ خاب من
تزود من أمركم بظلم ،أقول :اللهم استخلفت عليهم خري أهلك أبلغ عين ما قلت لك من وراءك ،مث
اضطجع ودعا عثمان بن عفان فقال :اكتب بسم هللا الرمحن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أيب

قحافة يف آخر عهده ابلدنيا خارجاً منها وعند أول عهده ابآلخرة داخالً فيها حيث يؤمن الكافر

ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب إين استخلفت عليكم بعدي عمر بن اخلطاب فامسعوا له وأطيعوا وإين

مل آل هللا ورسوله ودينه ونفسي وإايكم خرياً ،فإن عدل فذلك ظين به وعلمي فيه ،وإن بدل فلكل
امرئ ما اكتسب من اإلمث واخلري أردت وَّل أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

والسالم عليكم ورمحة هللا ،مث أمر ابلكتاب فختمه ،مث قال بعضهم ملا أملى أبو بكر صدر هذا

الكتاب :بقي ذكر عمر فذهب به قبل أن يسمي أحداً فكتب عثمان :إين قد استخلفت عليكم

عمر بن اخلطاب مث أفاق أبو بكر فقال :اقرأ علي ما كتبت فقرأ عليه ذكر عمر فكرب أبو بكر وقال:
أراك خفت إن أقبلت نفسي يف غشييت تلك خيتلف الناس فجزاك هللا عن اإلسالم وأهله خرياً ،وهللا

إن كنت هلا ألهالً ،مث أمره فخرج ابلكتاب خمتوماً ومعه عمر بن اخلطاب وأسيد بن سعيد القرظي

فقال عثمان للناس :أتبايعون ملن يف هذا الكتاب؟ فقالوا :نعم ،وقال بعضهم :قد علمنا به ،قال ابن

سعد :علي القائل وهو عمر ،فأقروا بذلك مجيعاً ورضوا به وابيعوا ،مث دعا أبو بكر عمر خالياً
فأوصاه ِبا أوصاه به مث خرج من عنده فرفع أبو بكر يديه مداً فقال :اللهم إين مل أرد بذلك إَّل
صالحهم وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم ِبا أنت أعلم به واجتهدت هلم رأيي فوليت عليهم

خريهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ما أرشدهم وقد حضرين من أمرك ما حضر
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فاخلفين فيهم فهم عبادك ونواصيهم بيدك أصلح هلم وإليهم واجعله من خلفائك الراشدين يتبع

هدي نيب الرمحة ،وهدي الصاحلني بعده وأصلح له رعيته) ( )1وذكر أبو الفرج بن اْلوزي عن

احلسن بن أيب احلسن قال( :ملا ثقل أبو بكر واستبان له من نفسه مجع الناس إليه فقال :إنه قد نزل
يب ما قد ترون وَّل أظنين إَّل ميت ملا يب وقد أطلق هللا أْيانكم من بيعيت وحل عنكم عقديت ،ورد

عليكم أمركم ،فأمروا عليكم من أحببتم ،فإنكم إن أمرمت يف حياة مين كان أجدر أن َّل ختتلفوا بعدي
فقاموا يف ذلك وخلوا عليه فلم تستقم هلم ،فرجعوا إليه فقالوا :رأينا اي خليفة رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم رأيك قال :فلعلكم ختتلفون قالواَّ :ل قال :فعليكم عهد هللا على الرضى قالوا :نعم .قال
فأمهلوين حىت أنظر هلل ولدينه ولعباده أرسل أبو بكر إىل عثمان بن عفان فقال :اكتب فكتب حىت
انتهى إىل اَّلسم فغشي عليه مث أفاق :فقال :اكتب عمر) ( )2ومن هذا السياق تبني واتضح أن

تولية الفاروق رضي هللا عنه اخلالفة كانت بعهد من الصديق رضي هللا عنه ولقد صدقت فراسة أيب

بكر يف عمر حني اجتهد يف العهد ابخلالفة من بعده له رضي هللا عنه فلقد قام ابخلالفة أمت القيام

حيث كان إماماً َنصحاً هلل ولرسوله ولدين اإلسالم حيث كثرت يف خالفته الفتوح واتسعت رقعة

الدولة اإلسالمية ونعمت األمة اإلسالمية بعدله رضي هللا عنه وحلسن اختيار الصديق رضي هللا عنه

يف أن يكون الفاروق هو اخلليفة من بعده اعترب من أشد الناس فراسة بسبب ذلك فقد روى أبو عبد
هللا احلاكم إبسناده إىل عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال( :إن أفرس الناس ثالثة :العزيز حني

تفرس يف يوسف فقال َّلمرأته :أكرمي مثواه ،واملرأة اليت رأت موسى عليه السالم فقالت ألبيها :اي
أبت استأجره ،وأبو بكر حني استخلف عمر رضي هللا عنهما) ( )3قال احلاكم :فرضي هللا عن ابن

مسعود لقد أحسن يف اْلمع بينهم (هبذا اإلسناد صحيح) .عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة

الكرام رضي هللا عنهم – لناصر بن علي عائض –629 /2
_________

( )1رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( ،)200 - 199 /3والطربي يف ((اتريخ األمم
وامللوك)) ( ،)429 - 428 /3وابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) (.)413 - 411 /30

((( )2اتريخ عمر)) َّلبن اْلوزي (ص.)67 - 66 :
( )3رواه احلاكم ( .)96 /3وقال :فرضي هللا عن ابن مسعود لقد أحسن يف اْلمع بينهم ،هبذا
اإلسناد صحيح.
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اثنيا أحقية عمر ابخلالفه
إن حقية خالفة الفاروق رضي هللا عنه مما َّل يشك فيها مسلم ملا هو معلوم عند كل ذي عقل وفهم
أنه يلزم من حقية خالفة أيب بكر حقية خالفة عمر وقد قدمنا يف الفصل الثاين من هذا الباب أن

نصوص الكتاب والسنة واإلمجاع كلها دلت على حقية خالفة أيب بكر ،وما دل على حقية خالفة
الصديق رضي هللا عنه دل على حقية خالفة الفاروق رضي هللا عنه ألن الفرع يثبت له من حيث كونه

فرعاً ما ثبت لألصل فحينئذ َّل مطمع ألحد من الشيعة الرافضة يف النزاع يف حقية خالفة عمر ملا

قدمناه من األدلة الواضحة القطعية على حقية خالفة مستخلفه ،وملا سنذكره هنا من بعض النصوص
اليت فيها اإلشارة إىل حقية خالفة الفاروق رضي هللا عنه ،وإذا ثبت حقية خالفة الصديق رضي هللا

عنه قطعاً صار النزاع يف حقية خالفة الفاروق عناداً وجهالً وغباوة وإنكاراً ملا هو معلوم يف الدين

ابلضرورة ومن اعتقد عدم حقية خالفة الفاروق رضي هللا عنه كالشيعة الرافضة إمنا يعد من اْلهلة

احلمقى حقيق أن يعرض عنه وعن أكاذيبه وأابطيله ،وَّل يلتفت إليه وَّل يعول يف شيء من األمور

عليه ،فخالفة الفاروق رضي هللا عنه حق بعد أيب بكر الصديق رضي هللا عنه وهذا معتقد الفرقة

الناجية أهل السنة واْلماعة وقد وردت اإلشارة إىل حقية خالفته يف طائفة من النصوص القطعية
الصحيحة منها-:

( )1يف نص القرآن دليل على صحة خالفة أيب بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم وعلى وجوب
ك هللاُ إِ َىل
الطاعة هلم وهو أن هللا –تعاىل -قال خماطباً لنبيه صلى هللا عليه وسلم يف األعراب فَِإن َّر َج َع َ
ٍِ
وج فَـ ُقل لَّن َختْ ُر ُجواْ َم ِع َي أَبَ ًدا َولَن تُـ َقاتِلُواْ َم ِع َي َع ُد اوا [التوبة ]83 :وكان
ْخ ُر ِ
استَأْذَنُ َ
وك لِل ُ
طَآئَِفة م ْنـ ُه ْم فَ ْ
نزول براءة اليت فيها هذا احلكم بعد غزوة تبوك بال شك ( )1اليت ختلف فيها الثالثة املعذرون الذين

اتب هللا عليهم يف (سورة براءة) ومل يغز -عليه الصالة والسالم – بعد غزوة تبوك إىل أن مات صلى
ِ
وَن نَـتَّبِ ْع ُك ْم
هللا عليه وسلم وقال تعاىل أيضاًَ :سيَـ ُق ُ
ول ال ُْم َخلَّ ُفو َن إِذَا انطَلَ ْقتُ ْم إِ َىل َمغَامنَ لِتَأ ُ
وها ذَ ُر َ
ْخ ُذ َ
ي ِري ُدو َن أَن يـب ِدلُوا َك َالم َِّ
ال َّ
اَّللُ ِمن قَـ ْب ُل [الفتح ]15 :فبني أن العرب َّل
وَن َك َذلِ ُك ْم قَ َ
اَّلل قُل لَّن تَـتَّبِ ُع َ
َ
َُ
ُ
يغزون مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد تبوك هلذا ،مث عطف – سبحانه وتعاىل – عليهم أثر
منعه إايهم من الغزو مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال تعاىل :قُل لِل ِ
ني ِم َن ْاألَ ْعر ِ
اب
ْم َخلَّف َ
ُ
َ
ِ
ِ
ْس َش ِد ٍ
َّ
ِ
َستُ ْد َع ْو َن إِ َىل قَـ ْوٍم أ ُْوِيل َأب ٍ
يعوا يُـ ْؤتِ ُك ُم َّ
سنًا َوإن تَـتَـ َول ْوا
يد تُـ َقاتِلُ َ
اَّللُ أ ْ
وهنُ ْم أ َْو يُ ْسل ُمو َن فَِإن تُط ُ
َج ًرا َح َ
َّ ِ
ِ
ِ
يما [الفتح ]16 :فأخرب –تعاىل -أهنم سيدعوهم غري النيب
َك َما تَـ َول ْيـتُم من قَـ ْب ُل يُـ َعذبْ ُك ْم َع َذ ًااب أَل ً
صلى هللا عليه وسلم إىل قوم يقاتلوهنم أو يسلمون ووعدهم على طاعة من دعاهم إىل ذلك جبزيل
األجر العظيم وتوعدهم على عصيان الداعي هلم إىل ذلك العذاب األليم.
_________
( )1انظر(( :الدر املنثور يف التفسري ابملأثور)) (.)122 ،119 /4

()372/7

قال أبو حممد بن حزم( :وما دعا أولئك األعراب أحد بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل قوم
يقاتلوهنم أو يسلمون إَّل أبو بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم فإن أاب بكر رضي هللا عنه دعاهم إىل
قتال مرتدي العرب بين حنيفة وأصحاب األسود وسجاح وطليحة والروم والفرس وغريهم ،ودعاهم

عمر إىل قتال الروم والفرس وعثمان دعاهم إىل قتال الروم والفرس والرتك ( )1فوجب طاعة أيب بكر
وعمر وعثمان رضي هللا عنهم بنص القرآن الذي َّل حيتمل أتويالً وإذ قد وجبت طاعتهم فقد صحت

إمامتهم وخالفتهم رضي هللا عنهم) (.)2

( )2ما رواه الشيخان يف (صحيحيهما) من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن النيب صلى
هللا عليه وسلم قال(( :أريت يف املنام أين أنزع بدلو بكرة علي قليب فجاء أبو بكر فنزع ذنوابً أو

ذنوبني نزعاً ضعيفاً وهللا يغفر له ،مث جاء عمر بن اخلطاب فاستحالت غربالً فلم أر عبقرايً يفري فريه
حىت روى الناس وضربوا بعطن)) (.)3

هذا احلديث تضمن اإلشارة إىل خالفة الشيخني رضي هللا عنهما ،كما تضمن اإلشارة إىل حقية

خالفة الفاروق رضي هللا عنه ،وإىل كثرة الفتوح وظهور اإلسالم يف زمنه فهذا املنام النبوي مثال

واضح ملا حصل أليب بكر وعمر رضي هللا عنهما يف خالفتهما وحسن سريهتما وظهور آاثرمها وانتفاع
الناس هبما وكل ذلك مأخوذ عن املصطفى صلى هللا عليه وسلم وآاثر صحبته فقد كان عليه الصالة

والسالم هو صاحب األمر فقام به أكمل قيام حيث قرر قواعد الدين ومهد أموره وأوضح أصوله
ت
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأ َْْتَ ْم ُ
وفروعه ودخل الناس يف دين هللا أفواجاً وأنزل هللا تعاىل عليه قوله :الْيَـ ْوَم أَ ْك َمل ُ
َعلَْي ُكم نِ ْعم ِيت ور ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َم ِدينًا [املائدة.]3 :
ض ُ
ْ َ ََ
وملا التحق صلى هللا عليه وسلم ابلرفيق األعلى خلفه أبو بكر رضي هللا عنه على األمة سنتني وأشهراً
وهو املراد بقوله صلى هللا عليه وسلم(( :ذنوابً أو ذنوبني))  -وهذا شك من الراوي واملراد ذنوابن
كما جاء التصريح بذلك يف رواية أخرى ( )4وقد حصل يف خالفته رضي هللا عنه قتال املرتدين

وقطع دابرهم واتساع رقعة اإلسالم وملا تويف الصديق رضي هللا عنه خلفه عمر رضي هللا عنه فانتشر
اإلسالم يف زمنه أكثر وتقرر هلم من أحكامه ما مل يقع مثله لطول وَّليته واتساع بالد اإلسالم وكثرة
األموال من الغنائم وغريها فاحلديث اشتمل على حقية خالفة عمر رضي هللا عنه وصحتها وبيان

صفتها وانتفاع املسلمني هبا.

( )3روى اإلمام أمحد وغريه إبسناده إىل حذيفة رضي هللا عنه قال :كنا عند النيب صلى هللا عليه

وسلم جلوساً فقال(( :إين َّل أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا ابللذين من بعدي وأشار إىل أيب بكر
وعمر وْتسكوا بعهد عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه)) (.)5
_________

( )1انظر(( :اَّلعتقاد للبيهقي)) (ص.)173 :
((( )2الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) (.)110 - 109 /4
( )3رواه البخاري ( ،)3682ومسلم (.)2393
( )4انظر(( :صحيح مسلم)) (.)1861 /4
( )5رواه أمحد ( ،)23324( )385 /5ورواه الرتمذي ( ،)3799وابن ماجه ( ،)97وابن حبان

( .)6902( )327 /15قال الرتمذي ،وابن عبدالرب يف ((جامع بيان العلم وفضله)) (/2

 ،)1165وابن امللقن يف ((شرح صحيح البخاري)) ( :)578 /9حسن ،وقال ابن حجر يف
((موافقة اخلرب اخلرب)) ( :)143 /1مثله حسن ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

()373/7

دل هذا احلديث دَّللة صرحية على حقية خالفة عمر رضي هللا عنه فقوله صلى هللا عليه وسلم:
((اقتدوا ابللذين)) بفتح الذال – أي اخلليفتني اللذين يقومان من بعدي أبو بكر وعمر ،فأمره صلى

هللا عليه وسلم بطاعتهما يتضمن الثناء عليهما لكوهنما أهالً ألن يطاعا فيما أيمران به وينهيان عنه
املؤذن حبسن سريهتما وصدق سريرهتما وإْياء لكوهنما اخلليفتني بعده وسبب احلث على اَّلقتداء

ابلسابقني األولني ما فطروا عليه من األخالق املرضية والطبيعة القابلة للخري ولذلك كانوا أفضل
الناس بعد األنبياء وصار أفضل اخللق بعدهم من اتبعهم إبحسان إىل يوم الدين (.)1

( )4روى الشيخان يف (صحيحيهما) إبسناديهما إىل النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :بينا أَن
َنئم إذ رأيت قدحاً أتيت به فيه لنب فشربت منه حىت إين ألرى الري جيري يف أظفاري ،مث أعطيت
فضلي عمر بن اخلطاب قالوا :فما أولت ذلك اي رسول هللا قال :العلم)) (.)2

ففي هذا احلديث إشارة إىل حقية خالفة عمر رضي هللا عنه (واملراد ابلعلم هنا العلم بسياسة الناس
بكتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واختص عمر بذلك لطول مدته ابلنسبة إىل أيب بكر

– وابتفاق الناس على طاعته ابلنسبة إىل عثمان فإن مدة أيب بكر كانت قصرية فلم يكثر فيها الفتوح
اليت هي أعظم األسباب يف اَّلختالف ومع ذلك فساس عمر فيها – مع طول مدته – الناس حبيث
مل خيالفه أحد مث ازدادت اتساعاً يف خالفة عثمان فانتشرت األقوال واختلفت اآلراء ،ومل يتفق له ما
اتفق لعمر من طواعية اخللق له فنشأت من مث الفنت إىل أن أفضى األمر إىل قتله – واستخلف علي

فما ازداد األمر إَّل اختالفاً ،والفنت إَّل انتشاراً) ( )3فاحلديث فيه إشارة واضحة إىل حقية خالفة
الفاروق رضي هللا عنه.

( )4روى أبو داود وغريه من حديث األشعث عن احلسن عن أيب بكرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم
قال ذات يوم(( :من رأى منكم رؤاي؟ فقال رجل :أَن رأيت كأن ميزاَنً نزل من السماء فوزنت أنت
وأبو بكر فرجحت أنت أبيب بكر ،ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ،ووزن عمر وعثمان فرجح
عمر ،مث رفع امليزان فرأينا الكراهية يف وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)) (.)4

يف هذا احلديث إشارة إىل ترتيب الثالثة يف الفضل فأفضلهم أبو بكر مث عمر ،مث عثمان رضي هللا

عنهم مجيعاً كما أن احلديث تضمن اإلشارة إىل حقية خالفة عمر رضي هللا عنه وأنه يلي اخلالفة بعد
الصديق رضي هللا عنه وقوله له يف احلديث(( :فرأينا الكراهية يف وجه رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم)) وذلك ملا علم صلى هللا عليه وسلم من أن أتويل رفع امليزان احنطاط رتبة األمور وظهور الفنت

بعد خالفة عمر (.)5
_________

( )1انظر(( :فيض القدير)) للمناوي (.)56 /2
( )2رواه البخاري ( ،)82ومسلم ( .)2391من حديث عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما.
((( )3فتح الباري)) (.)46 /7

( )4رواه أبو داود ( ،)4634والرتمذي ( ،)2287وأمحد ( ،)20463( )44 /5والنسائي يف

((السنن الكربى)) ( ،)8136( )43 /5واحلاكم ( .)74 /3واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال
الرتمذي :حسن صحيح ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،وقال

ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) ( :)115 /5اثبت ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة

املصابيح)) ( )306 /4كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن
الرتمذي)).
( )5انظر(( :عون املعبود شرح سنن أيب داود)) (.)387 /13

()374/7

( )6وروى الشيخان يف (صحيحيهما) من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما كان حيدث ((أن رجالً
أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :إين رأيت الليلة يف املنام ظلة تنطف السمن والعسل ،فأرى
الناس يتكففون منها :فاملستكثر واملستقل وإذا سبب واصل من األرض إىل السماء فأراك أخذت به
فعلوت ،مث أخذ به رجل آخر فعال به ،مث أخذ به رجل آخر فانقطع مث وصل .فقال أبو بكر :اي

رسول هللا أبيب أنت وهللا لتدعين فأعربها ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :اعربها قال :أما الظلة
فاإلسالم ،وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حالوته تنطف فاملستكثر من القرآن

واملستقل ،وأما السبب الواصل من السماء إىل األرض فاحلق الذي أنت عليه أتخذ به فيعليك هللا مث
أيخذ به رجل فيعلو به ،مث أيخذ به رجل آخر فيعلو به مث أيخذ به رجل فينقطع به ،مث يوصل له

فيعلو به ،فأخربين اي رسول هللا – أبيب أنت – أصبت أم أخطأت؟ قال النيب صلى هللا عليه وسلم:

أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً قال :فوهللا اي رسول هللا لتحدثين ابلذي أخطأت .قالَّ :ل تقسم))

(.)1

تضمن هذا احلديث اإلشارة إىل حقية خالفة عمر رضي هللا عنه وأرضاه .ووجه ذلك أن قوله يف

احلديث(( :مث أخذ به رجل آخر فعال به)) هو أبو بكر رضي هللا عنه وقوله اثنياً(( :مث أخذ به رجل
آخر فانقطع)) إشارة إىل خالفة الفاروق رضي هللا عنه.

( )7روى أبو داود إبسناد إىل جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه أنه كان حيدث أن – رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم قال(( :أري الليلة رجل صاحل أن أاب بكر نيط برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ونيط

عمر أبيب بكر ،ونيط عثمان بعمر قال جابر :فلما قمنا من عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلنا:

أما الرجل الصاحل فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وأما تنوط بعضهم ببعض فهم وَّلة هذا األمر
الذي بعث هللا به نبيه صلى هللا عليه وسلم)) (.)2

دل هذا احلديث ابإلشارة الواضحة إىل ترتيب الثالثة يف اخلالفة وإىل حقية خالفتهم رضي هللا عنهم
وهذا ما فهمه أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من هذه الرؤاي ولذلك عربوا تنوط بعضهم
ببعض بوَّلية األمر بعده عليه الصالة والسالم.

( )8روى أبو عبد هللا احلاكم إبسناده إىل أنس بن مالك رضي هللا عنه قال(( :بعثين بنو املصطلق إىل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا :سل لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل من ندفع صدقاتنا

بعدك قال :فأتيته فسألته فقال :إىل أيب بكر فأتيتهم فأخربهتم فقالوا :ارجع إليه فسله فإن حدث أبيب
بكر حدث فإىل من؟ فأتيته فسألته فقال :إىل عمر فأتيتهم فأخربهتم  )3( )) ...احلديث.

اشتمل هذا احلديث على اإلشارة إىل حقية خالفة عمر رضي هللا عنه وأنه يلي أمر املسلمني بعد وفاة
الصديق رضي هللا عنه.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)7046ومسلم (.)2269
( )2رواه أبو داود ( ،)4636وأمحد ( ،)14863( )355 /3وابن حبان (،)6913( )343 /15

واحلاكم ( .)75 /3وقال :ولعاقبة هذا احلديث إسناد صحيح عن أيب هريرة ومل خيرجاه ،ووافقه
الذهيب ،وضعفه األلباين يف ((ضعيف سنن أيب داود)).

( )3رواه احلاكم ( .)82 /3وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وقال
األلباين يف ((سلسلة األحاديث الضعيفة)) ( :)416 /13ورجاله ثقات ،غري نصر بن منصور
املروزي  ...فهو مقبول احلديث إن شاء هللا تعاىل.

()375/7

( )9روى البزار والطرباين كما يف ((جممع الزوائد)) عن ابن عمر رضي هللا عنه قال( :كنا نقول على
عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان يعين يف اخلالفة) ( )1وهذا أيضا :من
اآلاثر اليت إشارهتا واضحة إىل حقية خالفة الفاروق رضي هللا عنه.

( )10وروى مسلم يف (صحيحه) إبسناده إىل ابن أيب مليكة قال :ومسعت عائشة وسئلت(( :من كان
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مستخلفاً لو استخلفه قالت :أبو بكر فقيل هلا :مث من بعد أيب بكر
قالت :عمر ،مث قيل هلا :من بعد عمر قالت :أبو عبيدة بن اْلراح مث انتهت إىل هذا)) ( )2يعين
وقفت على أيب عبيدة وهذا احلديث من أدلة أهل السنة واْلماعة على تقدمي أيب بكر مث عمر
للخالفة مع إمجاع الصحابة (.)3

( )11وروى الشيخان يف (صحيحيهما) عن ابن أيب مليكة قال :مسعت ابن عباس يقول(( :وضع
عمر بن اخلطاب على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأَن فيهم قال:
فلم يرعين إَّل برجل قد أخذ ِبنكيب من ورائي فالتفت إليه فإذا هو علي فرتحم على عمر وقال :ما

خلفت أحداً أحب إيل أن ألقى هللا ِبثل عمله منك وأمي هللا إن كنت ألظن أن جيعلك هللا مع

صاحبيك وذاك أين كنت أكثر أمسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :جئت أَن وأبو بكر وعمر
ودخلت أَن وأبو بكر وعمر وخرجت أَن وأبو بكر وعمر فإن كنت ألرجو أو ألظن أن جيعلك هللا

معهما)) (.)4

( )12ومما دل على حقية خالفته رضي هللا عنه اجتماع الصحابة على أهنم َّل يقدمون إَّل أفضلهم
وأخريهم مع قول أيب بكر وعلي رضي هللا عنهما فيه.
فأما قول أيب بكر رضي هللا عنه فيه فهو قوله( :اللهم أمرت عليهم خري أهلك) ( )5وأما قول علي

رضي هللا عنه فيه فهو ما رواه البخاري عن حممد بن احلنفية وهو ابن علي بن أيب طالب قال( :قلت
أليب :أي الناس خري بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال أبو بكر قلت :مث من؟ قال :مث عمر

وخشيت أن يقول :عثمان قلت :مث أنت؟ قال :ما أَن إَّل رجل من املسلمني) ( .)6فهذه األحاديث

اليت أوردَنها يف هذا املبحث كلها فيها الدَّللة الواضحة على حقية خالفة عمر رضي هللا عنه

وأرضاه.

قال السفاريين رمحه هللا تعاىل( :اعلم أن خالفة سيدَن عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني رضي هللا عنه
مرتبة وَّلزمة حلقية خالفة الصديق األعظم أيب بكر رضي هللا عنه وقد قام اإلمجاع وإشارات الكتاب

والسنة على حقية خالفته فما ثبت لألصل الذي هو الصديق من حقية اخلالفة يثبت لفرعه الذي

هو عمر بن اخلطاب فيها فال مطمع ألحد من فروق الضالل يف الطعن والنزاع يف حقية اخلالفة وقد
علم أهل العلم علماً اباتً ضرورايً أن الصحابة الكرام أمجعوا على تولية الصديق اخلالفة ومن شذ َّل

يقدح يف ذلك من غري مرية) ( .)7عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا عنهم –

لناصر بن علي عائض –633 /2
_________

( )1رواه البزار يف ((املسند)) ( ،)6083( )260 /2والطرباين ( .)13215( )302 /12قال ابن
كثري يف ((البداية والنهاية)) ( :)216 /7إسناده صحيح على شرط الشيخني ،وقال اهليثمي يف

((جممع الزوائد)) ( :)323 /5رواه البزار والطرباين ،ورجال البزار رجال الصحيح .وقال األلباين يف
((ختريج كتاب السنة)) ( :)1140إسناده صحيح على شرط مسلم.

( )2رواه مسلم (.)2385

( )3انظر(( :شرح النووي على مسلم)) (.)154 /15
( )4رواه البخاري ( ،)3685ومسلم (.)2389

( )5رواه ابن أيب شيبة ( ،)35 /12وهناد يف ((الزهد)) ( ،)496( )284 /1وأيب نعيم يف
((اإلمامة والرد على الرافضة)) (ص .)276 :من حديث زبيد اليامي .ورواه عبدالرزاق ()449 /5

( .)9764من حديث أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنها .قال ابن حجر يف ((املطالب العالية)) (/4
 :)229رجاله ثقات.
( )6رواه البخاري (.)3671
((( )7لوامع األنوار البهية)) (.)326 /2
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اثلثا :انعقاد اإلمجاع على خالفته رضي هللا عنه
إن خالفة الفاروق رضي هللا عنه مل خيتلف فيها اثنان فإنه ملا عهد الصديق رضي هللا عنه ابخلالفة من
بعده لعمر رضي هللا عنه أمجع أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على قبول ذلك العهد ومل

يعارض يف ذلك منهم أحد بل أقروا بذلك ومسعوا له وأطاعوا وكذلك التابعون هلم إبحسان من أهل

السنة واْلماعة أمجعوا على صحة خالفة الفاروق رضي هللا عنه واعتقدوا اعتقاداً جازماً أنه رضي هللا

عنه أحق الناس ابخلالفة بعد أيب بكر رضي هللا عنه.

وقد نقل إمجاع الصحابة رضي هللا عنهم ومن بعدهم على خالفة عمر طائفة من أهل العلم الذين
يعتمد عليهم يف النقل.

فقد تقدم معنا قريباً ما رواه ابن سعد وغريه يف صيغة عهد الصديق ابخلالفة لعمر رضي هللا عنه وفيه:
(أن الصديق رضي هللا عنه أمر عثمان أن خيرج ابلكتاب خمتوماً ومعه عمر بن اخلطاب وأسيد بن
سعيد القرظي فقال عثمان للناس :أتبايعون ملن يف هذا الكتاب؟ فقالوا :نعم ،وقال بعضهم :قد

علمنا قال ابن سعد :علي القائل :وهو عمر فأقروا بذلك مجيعاً ورضوا به وابيعوا) (.)1

وروى ابن األثري إبسناده إىل يسار املدين قال( :ملا ثقل أبو بكر أشرف على الناس من كوة فقال :اي
أيها الناس إين قد عهدت عهداً أفرتضون به؟ فقال الناس :قد رضينا اي خليفة رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم فقال عليَّ :ل نرضى إَّل أن يكون عمر بن اخلطاب) (.)2

فكان ما توقعوه ألهنم كانوا رضي هللا عنهم يعلمون أنه َّل أحد أفضل من عمر رضي هللا عنه بعد أيب
بكر ولذلك أقروا مجيعاً بعهد الصديق ورضوا به ،مث ابيعوه .وروى ابن جرير إبسناده إىل أيب السفر

سعيد بن حممد قال( :أشرف أبو بكر على الناس من كنيفة وأمساء بنت عميس ممسكته وهو يقول:

أترضون ِبن أستخلف عليكم؟ فإين وهللا ما ألوت من جهد الرأي ،وَّل وليت ذا قرابة ،وإين قد
استخلفت عمر بن اخلطاب ،فامسعوا له وأطيعوا فقالوا :مسعنا وأطعنا) (.)3

وروى أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي إبسناده إىل عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال( :دخلت

على عمر حني طعن .فقلت :أبشر ابْلنة اي أمري املؤمنني أسلمت حني كفر الناس ،وجاهدت مع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني خذله الناس ،وقبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عنك

راض ومل خيتلف يف خالفتك اثنان ،وقتلت شهيداً فقال :أعد علي فأعدت عليه فقال :وهللا الذي َّل

إله غريه لو أن يل ما على األرض من صفراء وبيضاء َّلفتديت به من هول املطلع) (.)4
_________

( )1رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( ،)200 - 199 /3والطربي يف ((اتريخ األمم
وامللوك)) ( ،)429 - 428 /3وابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) (.)413 - 411 /30

( )2رواه ابن األثري يف ((أسد الغابة)) ( ،)169 /4وانظر ((اتريخ األمم وامللوك)) (.)428 /3
( )3رواه الطربي يف ((اتريخ األمم وامللوك)) (.)428 /3

( )4رواه البيهقي يف ((اَّلعتقاد)) (ص .)188 :واحلديث رواه ابن أيب شيبة ( ،)280 /13واحلاكم
( ،)98 /3وابن حبان ( .)6891( )314 /15قال األلباين يف ((صحيح املوارد)) (:)1837
صحيح لغريه دون قوله( :املغرور من غررْتوه).
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وقال أبو نعيم األصبهاين رمحه هللا تعاىل مبيناً اإلمجاع على خالفة الفاروق رضي هللا عنه( :ملا علم

الصديق رضي هللا عنه من فضل عمر رضي هللا عنه ونصيحته وقوته على ما يقلده وما كان يعينه عليه
يف أايمه من املعونة التامة مل يكن يسعه يف ذات هللا ونصيحته لعباد هللا –تعاىل -أن يعدل هذا األمر
عنه إىل غريه ،وملا كان يعلم من أمر شأن الصحابة رضي هللا عنهم أهنم يعرفون منه ما عرفه وَّل

يشكل عليهم شيء من أمره فوض إليه ذلك فرضي املسلمون له ذلك وسلموه ،ولو خالطهم يف أمره
ارتياب أو شبهة ألنكروه ومل يتابعوه كاتباعهم أاب بكر رضي هللا عنه فيما فرض هللا عليه اإلمجاع وأن
إمامته وخالفته ثبتت على الوجه الذي ثبت للصديق ،وإمنا كان كالدليل هلم على األفضل واألكمل
فتبعوه على ذلك مستسلمني له راضني به) (.)1

وقال أبو عثمان الصابوين رمحه هللا تعاىل بعد ذكره خالفة الصديق ابختيار الصحابة وإمجاعهم عليه
قال( :مث خالفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وأرضاه ابستخالف أيب بكر رضي هللا عنه إايه واتفاق

الصحابة عليه بعده وإجناز هللا –سبحانهِ -بكانه يف إعالء اإلسالم وإعظام شأنه بعده) (.)2

وقال النووي يف معرض ذكره إلمجاع الصحابة على تنفيذ عهد الصديق ابخلالفة لعمر حيث قال:
(أمجعوا على اختيار أيب بكر وعلى تنفيذ عهده إىل عمر) (.)3

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل( :وأما عمر فإن أاب بكر عهد إليه وابيعه املسلمون بعد
موت أيب بكر فصار إماماً ملا حصلت له القدرة والسلطان ِببايعتهم) (.)4

وقال شارح الطحاوية( :ونثبت اخلالفة بعد أيب بكر رضي هللا عنه لعمر رضي هللا عنه وذلك بتفويض
أيب بكر اخلالفة إليه ،واتفاق األمة بعده عليه) (.)5
وقال أبو حامد حممد املقدسي بعد ذكره لطائفة من األدلة على ثبوت خالفة أيب بكر( :وإذ قد
صحت إمامة أيب بكر رضي هللا عنه فطاعته فرض يف استخالف عمر رضي هللا عنه ِبا ذكرَنه،

وإبمجاع املسلمني عليها) (.)6

وقال املال على القاري ذاكراً لإلمجاع على فضل عمر وحقية خالفته فقال( :وقد أمجعوا على فضيلته

وحقية خالفته) ( )7اهـ.

ومن هذه النقول اليت تقدم ذكرها تبني أن خالفة عمر رضي هللا عنه ْتت إبمجاع أصحاب رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم حيث تلقوا عهد أيب بكر رضي هللا عنه ابخلالفة لعمر ابلقبول والتسليم ومل

يعارض يف ذلك أحد وكذا أمجعت الفرقة الناجية أهل السنة واْلماعة على ما أمجع عليه أصحاب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل خيالفهم إَّل من َّل يعتد خبالفه ممن ابتلي ببغض أصحاب رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم كالشيعة الرافضة ومن جرى يف ركاهبم ممن فنت هبم فإن اعرتض معرتض على
إمجاع الصحابة املتقدم ذكره ِبا رواه ابن سعد وغريه (من أن بعض الصحابة مسعوا بدخول عبد
الرمحن بن عوف وعثمان على أيب بكر فقال له قائل منهم :ما أنت قائل لربك إذا سألك عن

استخالف عمر علينا؟ وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر :أجلسوين أابهلل ختوفين؟ خاب من تزود من
أمركم بظلم ،أقول :اللهم استخلفت عليهم خري أهلك أبلغ عين ما قلت لك من وراءك) ()8

واْلواب عن هذا أن هذا اإلنكار الصادر إن صح من هذا القائل ليس عن جهالة لتفضيل عمر بعد

أيب بكر واستحقاقه للخالفة ،وإمنا كان خوفاً من خشونته وغلظته َّل اهتاماً له يف قوته وأمانته (.)9

فالذي جيب على املسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً َّل مرية فيه أن أحق خلق هللا تعاىل ابخلالفة بعد أيب
بكر رضي هللا عنه هو عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه لفضله وعهد أيب بكر إليه وإمجاع املسلمني

كافة على صحة خالفته وحقيتها .عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا عنهم –
لناصر بن علي عائض –642 /2
_________

((( )1اإلمامة والرد على الرافضة)) (ص.)274 :
((( )2عقيدة السلف وأصحاب احلديث ضمن جمموعة الرسائل املنريية)) (.)129 /1
((( )3شرح النووي على صحيح مسلم)) (.)206 /12
((( )4منهاج السنة)) (.)142 /1
((( )5شرح الطحاوية)) (ص.)539 :

((( )6الرد على الرافضة)) (ص.)284 - 283 :
((( )7شرح الفقه األكرب)) (ص.)98 :

( )8رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( ،)200 - 199 /3والطربي يف ((اتريخ األمم
وامللوك)) ( ،)429 - 428 /3وابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) (.)413 - 411 /30
( )9انظر ((اإلمامة والرد على الرافضة)) أليب نعيم (ص.)276 :
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أوَّل :كيفية توليه اخلالفة رضي هللا عنه
ملا طعن عمر رضي هللا عنه مل يستخلف أحداً بعينه ليكون اخلليفة على املسلمني من بعده بل أوصى

أن يكون األمر شورى بعده يف ستة ممن تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عنهم راض وهم:

عثمان بن عفان ،وعلي بن أيب طالب ،وطلحة بن عبيد هللا ،والزبري بن العوام ،وسعد بن أيب وقاص،

وعبد الرمحن بن عوف ،وحترج أن جيعلها لواحد من هؤَّلء على التعيني وقالَّ( :ل أحتمل أمرهم حياً
وميتاً) ( ،)1وإن يرد هللا بكم خرياً جيمعكم على خري هؤَّلء ،كما مجعكم على خريكم بعد نبيكم صلى
هللا عليه وسلم .ومن ْتام ورعه مل يذكر يف الشورى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ألنه ابن عمه،

خشي أن يراعى فيوىل لكونه ابن عمه فلذلك تركه وهو أحد العشرة املشهود هلم ابْلنة ،وملا مات

الفاروق رضي هللا عنه ودفنه أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جبوار رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم وصاحبه أيب بكر رضي هللا عنه اجتمع النفر الذين جعل عمر األمر فيهم شورى للتشاور فيمن

يلي اخلالفة بعد عمر رضي هللا عنه ففوض ثالثة منهم ما هلم يف ذلك إىل ثالثة حيث فوض الزبري ما
يستحقه من اإلمارة إىل علي وفوض سعد ماله يف ذلك إىل عبد الرمحن بن عوف وترك طلحة حقه
إىل عثمان بن عفان رضي هللا عنه فقال عبد الرمحن لعلي وعثمان :أيكما يربأ من هذا األمر فنفوض

األمر إليه؟

وهللا عليه واإلسالم ليولني أفضل الرجلني الباقيني فسكت علي وعثمان رضي هللا عنهما ،فقال عبد
الرمحن :إين أترك حقي من ذلك ،وهللا علي واإلسالم أن أجتهد فأويل أوَّلكما ابحلق فقاَّل :نعم مث
خاطب كل واحد منهما ِبا فيه من الفضل ،وأخذ عليه العهد وامليثاق لئن وَّله ليعدلن ،ولئن ويل
عليه ليسمعن وليطيعن فقال كل منهما :نعم مث تفرقوا (.)2
_________

( )1روى مسلم يف صحيحه ( )1823من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما (أن الصحابة قالوا له:

استخلف فقال :أحتمل أمركم حياً وميتاً لوددت أن حظي منها الكفاف َّل علي وَّل يل فإن أستخلف
فقد أستخلف من هو خري مين (يعين أاب بكر) وإن أترككم فقد ترككم من هو خري مين رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم) قال عبد هللا( :فعرفت أنه حني ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غري

مستخلف).

( )2انظر(( :البداية والنهاية)) َّلبن كثري (.)159 - 158 /7
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وقد روى البخاري يف (صحيحه) من حديث طويل عن عمرو بن ميمون فيه تفاصيل حادثة استشهاد
عمر رضي هللا عنه وعدد الذين طعنوا معه ،ووصية عمر َّلبنه عبدهللا أن حيسب ما عليه من الدين
وكيف يقضيه ،وطلبه رضي هللا عنه اَّلستئذان من أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها يف أن يدفن مع

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصاحبه فأذنت يف ذلك رضي هللا عنها بطيب نفس كما اشتمل هذا
احلديث على الكيفية اليت بويع هبا لعثمان واَّلتفاق عليه ومما جاء فيه بشأن خالفة عثمان رضي هللا
عنه أهنم ((قالوا :أوص اي أمري املؤمنني استخلف قال :ما أجد أحق هبذا األمر من هؤَّلء النفر أو

الرهط الذين تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى علياً وعثمان والزبري

وطلحة وسعداً وعبد الرمحن وقال :يشهدكم عبد هللا بن عمر وليس له من األمر شيء كهيئة التعزية

له فإن أصابت اإلمرة سعداً فهو ذلك وإَّل فليستعن به أيكم ما أمر فإين مل أعزله عن عجز وَّل خيانة
–إىل أن قال -ملا فرغ من دفنه اجتمع هؤَّلء الرهط ،فقال عبد الرمحن اجعلوا أمركم إىل ثالثة

منكم .فقال الزبري قد جعلت أمري إىل علي ،فقال طلحة :قد جعلت أمري إىل عثمان وقال سعد:
قد جعلت أمري إىل عبد الرمحن بن عوف فقال عبد الرمحن بن عوف :أيكما تربأ من هذا األمر
فنجعله إليه وهللا عليه واإلسالم لينظرن أفضلهم يف نفسه فأسكت الشيخان فقال عبد الرمحن:

أفتجعلونه إيل وهللا علي أن َّل آلو عن أفضلكم قاَّل :نعم .فأخذ بيد أحدمها فقال :لك قرابة من
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والقدم يف اإلسالم ما قد علمت فاهلل عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن

أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن مث خال ابآلخر فقال له مثل ذلك فلما أخذ امليثاق قال :ارفع يدك اي
عثمان فبايعه فبايع له علي ووجل أهل الدار فبايعوه)) (.)1
وروى أيضاً :إبسناده إىل الزهري أن محيد بن عبد الرمحن أخربه أن املسور بن خمرمة أخربه ((أن

الرهط الذين وَّلهم عمر اجتمعوا فتشاوروا قال هلم عبد الرمحن :لست ابلذي أَنفسكم على هذا
األمر ولكنكم إن شئتم اخرتت لكم منكم فجعلوا ذلك إىل عبد الرمحن فلما ولوا عبد الرمحن أمرهم

فمال الناس على عبد الرمحن حىت ما أرى أحداً من الناس يتبع أولئك الرهط وَّل يطأ عقبه ،ومال

الناس على عبد الرمحن يشاورونه تلك الليايل حىت إذا كانت الليلة اليت أصبحنا منها فبايعنا عثمان
قال املسور :طرقين عبد الرمحن بعد هجع من الليل فضرب الباب حىت استيقظت فقال :أراك َنئماً
فوهللا ما اكتحلت هذه الليلة بكبري نوم انطلق فادع الزبري وسعداً فدعوهتما له فشاورمها مث دعاين

فقال :ادع يل علياً فدعوته فناجاه حىت اهبار الليل ،مث قام علي من عنده وهو على طمع وقد كان

عبد الرمحن خيشى من علي شيئاً ،مث قال :ادع يل عثمان فدعوته فناجاه حىت فرق بينهما املؤذن

ابلصبح ،فلما صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند املنرب فأرسل إىل من كان حاضراً من

املهاجرين واألنصار وأرسل إىل أمراء األجناد وكانوا وافوا تلك احلجة مع عمر فلما اجتمعوا تشهد

عبد الرمحن مث قال :أما بعد اي علي إين قد نظرت يف أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فال جتعلن

على نفسك سبيالً ،فقال :أابيعك على سنة هللا ورسوله واخلليفتني من بعده ،فبايعه عبد الرمحن

وابيعه الناس املهاجرون واألنصار وأمراء األجناد واملسلمون)) ( .)2ففي هذين احلديثني بيان أن عمر

رضي هللا عنه مل يعهد ابخلالفة من بعده إىل واحد بعينه وإمنا جعلها شورى يف الستة الذين تويف رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عنهم ر ٍ
اض ،وقد التمس بعض أهل العلم وجه احلكمة من جعل عمر
األمر شورى بني الستة دون أن يعني واحداً.
_________
( )1رواه البخاري (.)3700
( )2رواه البخاري (.)7207
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فقد قال ابن بطال( :إن عمر سلك يف هذا األمر مسلكاً متوسطاً خشية الفتنة فرأى أن اَّلستخالف

أضبط ألمر املسلمني فجعل األمر معقوداً على الستة لئال يرتك اَّلقتداء ابلنيب صلى هللا عليه وسلم
وأيب بكر ،فأخذ من فعل النيب صلى هللا عليه وسلم طرفاً وهو ترك التعيني ،ومن فعل أيب بكر طرفاً
وهو العقد ألحد الستة وإن مل ينص عليه) اهـ (.)1

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل( :وأما عمر رضي هللا عنه فرأى األمر يف الستة متقارابً
فإهنم وإن كان لبعضهم من الفضيلة ما ليس لبعض فلذلك املفضول مزية أخرى ليست لآلخر ورأى
أنه إن عني واحداً فقد حيصل بوَّليته نوع من اخللل فيكون منسوابً إليه فرتك التعيني خوفاً من هللا –

تعاىل -وعلم أنه ليس واحد أحق هبذا األمر منهم ملا ختوفه من التقصري ،وهللا تعاىل قد أوجب على
العبد أن يفعل املصلحة حبسب اإلمكان فكان ما فعله غاية ما ْيكن من املصلحة ،وإذا كان من

األمور أمور َّل ْيكن دفعها فتلك َّل تدخل يف التكليف وكان كما رآه فعلم أنه إن ويل واحداً من

الستة فالبد أن حيصل نوع من التأخر عن سرية أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما وأن حيصل بسبب
ذلك مشاجرة كما جبل هللا ذلك طباع بين آدم ،وإن كانوا من أولياء هللا املتقني ،وذكر يف كل واحد
من الستة األمر الذي منعه من تعيينه وتقدْيه على غريه مث إن الصحابة اجتمعوا على عثمان رضي هللا

عنه ألن وَّليته كانت أعظم مصلحة وأقل مفسدة من وَّلية غريه والواجب أن يقدم أكثر األمرين

مصلحة ،وأقلهما مفسدة ،وعمر رضي هللا عنه خاف أن يتقلد أمراً يكون فيه ما ذكر ،ورأى أهنم إذا

ابيعوا واحداً منهم ابختيارهم حصلت املصلحة حبسب اإلمكان وكان الفرق بني حال احمليا وحال

املمات أنه يف احلياة يتوىل أمر املسلمني فيجب عليه أن يويل عليهم أصلح من ْيكنه ،وأما بعد املوت

فال جيب عليه أن يستخلف معيناً إذا كانوا جيتمعون على أمثلهم ،كما أن النيب صلى هللا عليه وسلم
مل علم أهنم جيتمعون على أيب بكر استغىن بذلك عن كتابة العهد الذي كان قد عزم على أن يكتبه

أليب بكر أيضاً :فال دليل على أنه جيب على اخلليفة أن يستخلف بعده فلم يرتك عمر واجباً وهلذا
روجع يف استخالف املعني وقيل له أرأيت لو أنك اسرتعيت فقال :إن هللا تعاىل مل يكن يضيع دينه

وَّل خالفته وَّل الذي بعث به نبيه صلى هللا عليه وسلم فإن عجل يب أمر فاخلالفة شورى بني هؤَّلء
الستة الذين تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عنهم راض) ( )2اهـ.

ومما تقدم تبني لنا الكيفية اليت توىل هبا ذو النورين عثمان رضي هللا عنه اخلالفة وأهنا ْتت ابختيار

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له قاطبة فهو أحق الناس على اإلطالق ابخلالفة بعد عمر

رضي هللا عنه .عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا عنهم – لناصر بن علي
عائض –651 /2
_________

((( )1شرح صحيح البخاري)) ( ،)283 /8وانظر(( :فتح الباري)) (.)207 /13
((( )2منهاج السنة)) (.)164 /3
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اثنيا :أحقية عثمان ابخلالفه
َّل يشك مؤمن يف حقية خالفة عثمان رضي هللا عنه وصحتها وأنه َّل مطعن فيها ألحد إَّل ممن

أصيب يف قلبه بزيغ فنقم على أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسبب ما حل يف قلبه من
الغيظ منهم وهذا مل حيصل إَّل من الشيعة الرافضة الذين جعلوا رأس ماهلم يف هذه احلياة الدنيا هو
سب الصحابة رضي هللا عنهم وبغضهم وَّل قيمة ملا يوجهونه من املطاعن على خالفة الثالثة رضي

هللا عنهم لظهور بطالنه وأهنا افرتاءات َّل تصح ،وقد جاء يف مجلة من النصوص القطعية الصحيحة
واآلاثر الشهرية التنبيه واإلْياء إىل حقية خالفة عثمان رضي هللا عنه ومن ذلك-:
ِ
اَّلل الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم و َع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
َّهم يف ْاأل َْر ِ
ف
استَ ْخلَ َ
ض َك َما ْ
ات لَيَ ْستَ ْخل َفنـ ُ
الص َ
( )1قوله تعاىلَ :و َع َد َُّ َ َ
َْ
َّ ِ
ضى َهلُ ْم [النور ]55 :اآلية وجه اَّلستدَّلل هبذه اآلية
ين ِمن قَـ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِكنَ َّن َهلُ ْم ِدينَـ ُه ُم الَّ ِذي ْارتَ َ
الذ َ

على حقية خالفة عثمان رضي هللا عنه أنه من الذين استخلفهم هللا يف األرض ومكن هلم فيها وسار

يف الناس أايم خالفته سرية حسنة حيث حكم فيهم ابلعدل وأقام الصالة وآتى الزكاة وأمر ابملعروف
وهنى عن املنكر فهذه اآلية تضمنت اإلشارة إىل حقية خالفته رضي هللا عنه.
ْس َش ِد ٍ
( )2قوله تعاىل :قُل لِل ِ
ني ِم َن ْاألَ ْعر ِ
اب َستُ ْد َع ْو َن إِ َىل قَـ ْوٍم أ ُْوِيل َأب ٍ
وهنُ ْم أ َْو يُ ْسلِ ُمو َن
يد تُـ َقاتِلُ َ
ْم َخلَّف َ
ُ
َ
[الفتح.]16 :
ووجه اَّلستدَّلل هبذه اآلية على حقية خالفة عثمان رضي هللا عنه هو أن الداعي هلؤَّلء األعراب
داع يدعوهم بعد نبيه صلى هللا عليه وسلم وهو أبو بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم فأبو بكر

دعاهم إىل قتال مرتدي العرب بين حنيفة وأصحاب األسود ،وسجاح وطليحة والروم والفرس وغريهم

ودعاهم عمر إىل قتال الروم والفرس وعثمان دعاهم إىل قتال الروم والفرس والرتك فوجبت طاعة
هؤَّلء الثالثة رضي هللا عنهم بنص القرآن ،وإذا وجبت طاعتهم صحت خالفتهم ( )1رضي هللا

عنهم وأرضاهم.

( )3روى الشيخان عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال(( :إن النيب صلى هللا عليه وسلم
دخل حائطاً وأمرين حبفظ ابب احلائط ،فجاء رجل يستأذن فقال :ائذن له وبشره ابْلنة فإذا أبو بكر،
مث جاء آخر يستأذن فقال :ائذن له وبشره ابْلنة فإذا عمر مث جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة مث

قال :ائذن له وبشره ابْلنة على بلوى تصيبه فإذا هو عثمان بن عفان)) ( )2هذا احلديث فيه إشارة
إىل ترتيب الثالثة يف اخلالفة وإخبار عن بلوى تصيب عثمان وهذه البلوى حصلت له رضي هللا عنه

وهي حصاره يوم الدار حىت قتل آنذاك مظلوماً فاحلديث علم من أعالم النبوة وفيه اإلشارة إىل كونه

شهيداً رضي هللا عنه وأرضاه.

( )4وروى أبو داود إبسناده إىل أيب بكرة ((أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ذات يوم :من رأى
منكم رؤاي؟ فقال رجل :أَن رأيت كأن ميزاَنً أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت

أبيب بكر ،ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ،ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ،مث رفع امليزان فرأينا

الكراهية يف وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)) (.)3
_________

( )1انظر(( :الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) (.)110 - 109 /4
( )2رواه البخاري ( ،)3674ومسلم (.)2403

( )3رواه أبو داود ( ،)4634والرتمذي ( ،)2287وأمحد ( ،)20463( )44 /5والنسائي يف
((السنن الكربى)) ( ،)8136( )43 /5واحلاكم ( .)74 /3واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال

الرتمذي :حسن صحيح ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،وقال
ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) ( :)115 /5اثبت.
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تضمن هذا احلديث اإلشارة إىل ترتيب اخللفاء الثالثة يف الفضل كما تضمن اإلشارة إىل أن ترتيبهم يف
اخلالفة يكون على حسب ترتيبهم يف الفضل وإىل حقية خالفتهم مجيعاً رضي هللا عنهم وأرضاهم.

( )5وروى أبو داود رمحه هللا إبسناده إىل جابر بن عبد هللا أنه كان حيدث ((أن رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم قال :أري الليلة رجل صاحل أن أاب بكر نيط برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ونيط عمر

أبيب بكر ،ونيط عثمان بعمر قال جابر :فلما قمنا من عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقلنا :أما
الرجل الصاحل فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وأما تنوط بعضهم ببعض فهم وَّلة هذا األمر الذي

بعث هللا به نبيه صلى هللا عليه وسلم)) (.)1

هذا احلديث علم من أعالم النبوة الدالة على صدق املصطفى صلى هللا عليه وسلم حيث حصل يف

شأن ترتيب اخلالفة الراشدة طبقاً هلذه الرؤاي كما اشتمل على التنبيه على حقية خالفة أيب بكر وعمر
وعثمان رضي هللا عنهم (وفيه إشارة واضحة إىل ترتيب اخلالفة الراشدة بعده صلى هللا عليه وسلم

وقد فهم هذا راوي احلديث وكان كما قال) (.)2

( )6وروى الشيخان يف (صحيحيهما) من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما كان حيدث ((أن رجالً
أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :إين رأيت الليلة يف املنام ظلة تنطف السمن والعسل ،فأرى
الناس يتكففون منها :فاملستكثر واملستقل وإذا سبب واصل من األرض إىل السماء فأراك أخذت به
فعلوت ،مث أخذ به رجل آخر فعال به مث أخذ به رجل آخر فانقطع مث وصل ،فقال أبو بكر :اي رسول
هللا أبيب أنت وهللا لتدعين فأعربها فقال النيب صلى هللا عليه وسلم له :اعربها قال :أما الظلة

فاإلسالم ،وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حالوته تنطف فاملستكثر من القرآن

واملستقل ،وأما السبب الواصل من السماء إىل األرض فاحلق الذي أنت عليه أتخذ به فيعليك هللا،
مث أيخذ به رجل فيعلو به ،مث أيخذ به رجل آخر فيعلو به ،مث أيخذ به رجل فينقطع به ،مث يوصل له
فيعلو به ،فأخربين اي رسول هللا – أبيب أنت – أصبت أم أخطأت؟ قال النيب صلى هللا عليه وسلم:

أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً قال :فوهللا اي رسول هللا لتحدثين ابلذي أخطأت قالَّ :ل تقسم)) ()3
تضمن هذا احلديث اإلشارة إىل حقية خالفة عثمان رضي هللا عنه ،فقوله يف احلديث(( :مث أيخذ به

رجل آخر فينقطع مث يوصل له فيعلو به)) هو عثمان رضي هللا عنه لكن قوله(( :مث أيخذ به رجل

آخر فينقطع مث يوصل له فيعلو به)) فيه إشكال من حيث كونه يوصل له بعد انقطاعه مع العلم أن

خالفة عثمان رضي هللا عنه مل حيصل فيها انقطاع ومل تنقطع إَّل ِبوته رضي هللا عنه وأرضاه .وقد ذكر

العالمة ابن القيم وجه اإلشكال يف شرحه احلديث على سنن أيب داود مع بيان إزالته حيث قال رمحه
هللا تعاىل( :وهذا يشكل عليه شيئان:
أحدمها :أن يف نفس الرؤاي ((مث وصل له ،فعال به)) فتفسري الصديق لذلك مطابق لنفس الرؤاي.

والثاين :أن قتل عثمان رضي هللا عنه َّل ْينع أن يوصل له ،بدليل أن عمر قد قتل ومع هذا فأخذ به

وعال به ،ومل يكن قتله مانعاً من علوه به.
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4636وأمحد ( ،)14863( )355 /3وابن حبان (،)6913( )343 /15

واحلاكم ( .)75 /3وقال :ولعاقبة هذا احلديث إسناد صحيح عن أيب هريرة ومل خيرجاه ،ووافقه
الذهيب ،وضعفه األلباين يف ((ضعيف سنن أيب داود)).
((( )2الدين اخلالص)) (.)445 /3
( )3رواه البخاري ( ،)7046ومسلم (.)2269
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أما األول :فلفظه(( :مث وصل له)) مل يذكر هذا البخاري ،ولفظ حديثه ((مث أخذ به رجل آخر فانقطع
به ،مث وصل)) فقط وهذا َّل يقتضي أن يوصل له بعد انقطاعه به وقال الصديق يف تفسريه يف نفس
حديث البخاري(( :فينقطع به مث يوصل له)) فهذا موضع الغلط ،وهذا مما يبني فضل صدق معرفة

البخاري ،وغور علمه يف إعراضه عن لفظة ((له)) وإمنا انفرد هبا مسلم ،وأما الثاين :فيجاب عنه :أبن
عمر رضي هللا عنه مل ينقطع به السبب من حيث عال به ،وإمنا انقطع به ابألجل احملتوم ،كما ينقطع

األجل ابلسم وغريه ،وأما عثمان فانقطع به من حيث وصل له من اْلهة اليت عال هبا وهي اخلالفة،

فإنه إمنا أريد منه أن خيلع نفسه ،وإمنا قتلوه لعدم إجابتهم إىل خلع نفسه ،فخلعوه هم ابلقتل ظلماً
وعدواَنً ،فانقطع به من اْلهة اليت أخذ به منها مث وصل لغريه رضي هللا عنه وهذا سر سكوت النيب
صلى هللا عليه وسلم عن تعيني موضع خطأ الصديق فإن قيل :مل تكلفتم أنتم بيانه ،وقد منع النيب

صلى هللا عليه وسلم الصديق من تعرفه ،والسؤال عنه؟ قيل :منعه من هذا :ما ذكرَنه من تعلق ذلك

أبمر اخلالفة ،وما حيصل للرابع من احملنة ،وانقطاع السبب به فأما وقد حدث ذلك ووقع فالكالم فيه

الكالم يف غريه من الوقائع اليت حيذر الكالم فيها قبل وقوعها سداً للذريعة ،ودرءاً للمفسدة فإذا
وقعت زال املعىن الذي سكت عنها ألجله) ( )1اهـ .فاحلديث فيه إشارة إىل حقية خالفة عثمان

رضي هللا عنه وأرضاه.

( )7وروى أبو عبد هللا احلاكم إبسناده إىل أيب هريرة رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم يقول(( :إهنا ستكون فتنة واختالف أو اختالف وفتنه قال قلنا اي رسول هللا :فما أتمرَن

قال :عليكم ابألمري وأصحابه وأشار إىل عثمان)) (.)2

وهذا احلديث أيضاً :فيه معجزة ظاهرة للنيب صلى هللا عليه وسلم الدالة على صدق نبوته حيث أخرب
ابلفتنة اليت حصلت أايم خالفة عثمان وكانت كما أخرب كما تضمن احلديث التنبيه على حقية خالفة

عثمان إذ أنه صلى هللا عليه وسلم أرشد الناس إىل أن يلزموه وأخرب أبنه حني وقوع الفتنة واَّلختالف

أمري املؤمنني ومقدمهم وأمرهم ابَّللتفاف حوله ومالزمته لكونه على احلق ،واخلارجون عليه على

الباطل أهل زيغ واهلوى ،وقد شهد له الرسول صلى هللا عليه وسلم أبنه سيكون مستمراً على اهلدى
َّل ينفك عنه.

( )8فقد روى الرتمذي إبسناده إىل أيب األشعث الصنعاين أن خطباء قامت ابلشام وفيهم رجال من
أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فقام آخرهم رجل يقال له :مرة بن كعب فقال( :لوَّل حديث

مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما قمت وذكر الفنت فقرهبا فمر رجل مقنع يف ثوب فقال:
هذا يومئذ على اهلدى فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان فأقبلت عليه بوجهه فقلت :هذا؟ قال:
نعم) (.)3

_________

((( )1شرح ابن القيم على سنن أيب داود على حاشية عون املعبود)) (.)386 - 383 /13

( )2رواه احلاكم ( )99 /3مث قال عقبه :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهيب.
( )3رواه الرتمذي ( ،)3704واحلاكم ( .)109 /3قال الرتمذي :حسن صحيح ،وقال احلاكم :هذا
حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب .وقال األلباين يف ((صحيح سنن
الرتمذي)) :صحيح.

()384/7

( )9وروى اإلمام أمحد إبسناده إىل جبري بن نفري قال(( :كنا معسكرين مع معاوية بعد قتل عثمان
رضي هللا تعاىل عنه فقام كعب بن مرة البهزي فقال :لوَّل شيء مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ما قمت هذا املقام فلما مسع بذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجلس الناس فقال :بينما

حنن عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ مر عثمان عليه مرجالً قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :لتخرجن فتنة من حتت قدمي أو من بني رجلي هذا ،هذا يومئذ ومن اتبعه على اهلدى قال:

فقام ابن حوالة األزدي من عند املنرب فقال :إنك لصاحب هذا قال :نعم قال :وهللا إين حلاضر ذلك

اجمللس ولو علمت أن يل يف اْليش مصدقاً كنت أول من تكلم به)) (.)1

( )10وروى أيضاً إبسناده إىل كعب بن عجرة قال(( :كنت عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فذكر فتنة فقرهبا فمر رجل متقنع فقال هذا يومئذ على اهلدى قال فاتبعته حىت أخذت بضبعيه

فحولت وجهه إليه وكشفت عن رأسه وقلت :هذا اي رسول هللا قال :نعم فإذا هو عثمان بن عفان

رضي هللا تعاىل عنه)) ( .)2فهذه الثالثة األحاديث كلها تضمنت اإلشارة إىل حقية خالفة عثمان

رضي هللا عنه وأنه سيبتلى ابلفتنة املذكورة يف احلديث واليت كان من آاثرها قتله رضي هللا عنه ظلماً
وعدواَنً بغري حق ملا علم هللا تعاىل له أن سيكون يف عداد الشهداء كما وضحت هذه األحاديث أنه
ك َعلَى ُه ًدى ِمن َّرهبِِ ْم
هو ومن اتبعه على اهلدى عند وقوع تلك الفنت من قبيل قوله تعاىل :أ ُْولَئِ َ
[البقرة ]5 :فعثمان رضي هللا عنه كان على احلق ،والفتنة اليت وقعت يف زمنه أهلها على الباطل ففي
ذلك فضيلة عظيمة لعثمان رضي هللا عنه.

ولقد أعلم النيب صلى هللا عليه وسلم أن عثمان رضي هللا عنه سيكون أحد اخللفاء الراشدين من
بعده ،الذين يتولون أمر األمة ،فقد أوصاه يف غري ما حديث أنه إن خرج عليه اخلارجون وأرادوا منه

أن خيلع نفسه فال يستجيب هلم وَّل كرامة وأنه يتمسك حبقه فيه وَّل يطع أحداً يف تركه.

( )11فقد روى أبو عيسى الرتمذي إبسناده إىل عائشة رضي هللا عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم
قال(( :اي عثمان إنه لعل هللا يقمصك قميصاً فإن أرادوك على خلعه فال ختلعه هلم)) (.)3

ففي هذا احلديث (اإلشارة إىل اخلالفة واستعارة القميص هلا وذكر اخللع ترشيح أي :سيجعلك هللا

خليفة ،فإن قصد الناس عزلك ،فال تعزل نفسك عنها ألجلهم لكونك على احلق ،وكوهنم على

الباطل) (.)4

( )12وروى الرتمذي إبسناده إىل أيب سهلة قال(( :قال يل عثمان يوم الدار :إن رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم قد عهد إىل عهداً فأَن صابر عليه)) (.)5

فقوله(( :قد عهد إىل عهداً)) أي :أوصاين أن َّل أخلع بقوله(( :وإن أرادوك على خلعه فال ختلعه
هلم)) ((فأَن صابر عليه)) (أي :على ذلك العهد) (.)6

_________

( )1رواه أمحد ( .)18092( )236 /4قال ابن حجر يف ((إحتاف املهرة)) ( :)56 /13له طريق
آخر ،وقال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) ( :)3119إسناده صحيح على شرط

مسلم.

( )2رواه أمحد ( .)18154( )243 /4قال شعيب األرَنؤوط حمقق ((املسند)) :صحيح لغريه.
( )3رواه الرتمذي ( .)3705وقال :حسن غريب ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
((( )4الدين اخلالص)) (.)446 /3

( )5رواه الرتمذي ( .)3711وقال :حسن صحيح غريب َّل نعرفه إَّل من حديث إمساعيل بن أيب

خالد .وقال املباركفوري يف ((حتفة األحوذي)) ( :)223 /9يف سنده سفيان بن وكيع وهو متكلم فيه
[ولكن له متابعة] ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
((( )6حتفة األحوذي)) (.)209 /10

()385/7

( )13وروى أبو عبد هللا احلاكم إبسناده إىل أيب سهلة موىل عثمان عن عائشة رضي هللا عنها أن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :ادعوا يل أو ليت عندي رجالً من أصحايب قالت :ليت أبو

بكر؟ قالَّ :ل قلت :عمر قالَّ :ل قلت :فعثمان قال :نعم قالت :فجاء عثمان فقال :قومي قال:

فجعل النيب صلى هللا عليه وسلم يسر إىل عثمان ولون عثمان يتغري قال :فلما كان يوم الدار قلنا:
أَّل تقاتل قالَّ :ل إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عهد إىل أمراً فأَن صابر نفسي عليه)) (.)1

فهذا احلديث والذي قبله فيهما دَّللة على صحة خالفته ،فمن أنكر خالفته ومل يره من أهل اْلنة

والشهداء وأساء األدب فيه ابللسان ،أو اْلنان فهو خارج عن دائرة اإلْيان وحيز اإلسالم (.)2

ولقد عمل رضي هللا عنه وأرضاه بوصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طبقاً ملا أوصاه به ولذلك ما

عزل نفسه حني حاصروه يوم الدار.

( )14وروى ابن سعد إبسناده إىل عبد هللا بن عمر قال(( :قال يل عثمان وهو حمصور يف الدار :ما
ترى فيما أشار به علي املغرية بن األخنس؟ قال قلت :ما أشار به عليك؟ قال :إن هؤَّلء القوم

يريدون خلعي فإن خلعت تركوين وإن مل أخلع قتلوين قال قلت :أرأيت إن خلعت ترتك خملداً يف

الدنيا؟ قالَّ :ل ،قال :فهل ْيلكون اْلنة والنار؟ قالَّ :ل قال :فقلت :أرأيت إن مل ختلع هل يزيدون

على قتلك؟ قالَّ :ل قلت :فال أرى أن تسن هذه السنة يف اإلسالم كلما سخط قوم على أمريهم

ص َكهُ هللا)) (.)3
خلعوهَّ ،ل ختلع قميصاً قَ َّم َ

( )15ومما دل على صحة خالفته وإمامته ما رواه البخاري إبسناده عن ابن عمر رضي هللا عنهما

قال(( :كنا يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم َّل نعدل أبيب بكر أحداً ،مث عمر ،مث عثمان ،مث ترتك

أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم َّل نفاضل بينهم)) (.)4

ويف هذا إشارة إىل أن هللا –تعاىل -أهلمهم وألقى يف روعهم ما كان صانعه بعد نبيه صلى هللا عليه

وسلم من أمر ترتيب اخلالفة.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل( :فهذا إخبار عما كان عليه الصحابة على عهد النيب

صلى هللا عليه وسلم من تفضيل أيب بكر ،مث عمر ،مث عثمان وقد روي أن ذلك كان يبلغ النيب صلى

هللا عليه وسلم فال ينكره ،وحينئذ فيكون هذا التفضيل اثبتاً ابلنص وإَّل فيكون اثبتاً ِبا ظهر بني

املهاجرين واألنصار على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم من غري نكري ،وِبا ظهر ملا تويف عمر فإهنم
كلهم ابيعوا عثمان بن عفان من غري رغبة وَّل رهبة ومل ينكر هذه الوَّلية منكر منهم) (.)5
وكل ما تقدم ذكره من النصوص يف هذا املبحث أدلة قوية كلها فيها اإلشارة والتنبيه إىل حقية خالفة
عثمان رضي هللا عنه وأرضاه وأنه َّل مرية يف ذلك وَّل نزاع عند املتمسكني ابلكتاب والسنة والذين

هم أسعد الناس ابلعمل هبما وهم أهل السنة واْلماعة فيجب على كل مسلم أن يعتقد حقية خالفة

عثمان رضي هللا عنه وأن يسلم تسليماً كامالً للنصوص املشرية إىل ذلك .عقيدة أهل السنة واْلماعة
يف الصحابة الكرام رضي هللا عنهم – لناصر بن علي عائض –656 /2
_________

( )1رواه احلاكم ( .)106 /3وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب.
واحلديث رواه ابن ماجه ( ،)91وأمحد ( .)24258( )51 /6قال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه))

( :)19 /1هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).
((( )2الدين اخلالص)) (.)446 /3
( )3رواه ابن سعد يف ((الطبقات)) ( .)66 /3ورواه أمحد يف ((فضائل الصحابة)) (،)473 /1
وابن أيب شيبة ( ،)202 /15وابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) (.)357 - 356 /39

( )4رواه البخاري (.)3697
((( )5منهاج السنة)) (.)165 /3

()386/7

اثلثا :انعقاد اإلمجاع على خالفته رضي هللا عنه
لقد أمجع أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكذا من جاء بعدهم ممن سلك سبيلهم من أهل

السنة واْلماعة على أن عثمان بن عفان رضي هللا عنه أحق الناس خبالفة النبوة بعد عمر بن اخلطاب
رضي هللا عنه ومل خيالف أو يعارض يف هذا أحد بل اْلميع سلم له ذلك لكونه أفضل خلق هللا على
اإلطالق بعد الشيخني أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما.

وقد نقل اإلمجاع على أحقية عثمان رضي هللا عنه ابخلالفة بعد عمر رضي هللا عنه طائفة من أهل

العلم ابحلديث وغريهم ومن تلك النقول:

ما رواه ابن أيب شيبة إبسناده إىل حارثة بن مضرب قال( :حججت يف إمارة عمر فلم يكونوا يشكون

أن اخلالفة من بعده لعثمان) (.)1
وروى أبو نعيم األصبهاين إبسناده إىل حذيفة –رضي هللا عنه قال( :إين لواقف مع عمر ْتس ركبيت
ركبته فقال :من ترى قومك يؤمرون قال :إن الناس قد أسندوا أمرهم إىل ابن عفان) (.)2

ونقل احلافظ الذهيب عن شريك بن عبد هللا القاضي أنه قال( :قبض النيب صلى هللا عليه وسلم

فاستخلف املسلمون أاب بكر فلو علموا أن فيهم أحداً أفضل منه كانوا قد غشوا ،مث استخلف أبو

بكر عمر فقام ِبا قام به من احلق والعدل ،فلما احتضر جعل األمر شورى بني ستة ،فاجتمعوا على

عثمان ،فلو علموا أن فيهم أفضل منه كانوا قد غشوَن) ( .)3وقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا:

وأخرج يعقوب بن شيبة يف (مسنده) من طريق صحيح إىل حذيفة قال( :قال يل عمر من ترى قومك
يؤمرون بعدي؟ قال :قلت :قد نظر الناس إىل عثمان وأشهروه هلا) ( .)4وقال أيضاً :وأخرج البغوي

يف (معجمه) وخيثمة يف (فضائل الصحابة) بسند صحيح عن حارثة بن مضرب قال( :حججت مع
عمر فكان احلادي حيدو أن األمري بعده عثمان بن عفان) (.)5

وروى أبو نعيم األصبهاين إبسناده إىل حارثة بن مضرب قال( :حججت مع عمر أول خالفة عمر
فلم يشك أن اخلليفة بعده عثمان بن عفان رضي هللا عنه) ( .)6فهذه النقول فيها بيان واضح يف أن
أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قد اشتهر بينهم أولوية عثمان ابخلالفة وما زال عمر بن اخلطاب

رضي هللا عنه حياً ملا سبق من علمهم ببعض النصوص املشرية إىل أن ترتيبه سيكون يف خالفة النبوة
بعد الفاروق رضي هللا عنه ولعلمهم أنه أفضل الناس على اإلطالق بعد أيب بكر وعمر رضي هللا

عنهم مجيعاً.
فقد روى ابن سعد إبسناده إىل النزال بن سربة رضي هللا عنه قال( :قال عبد هللا بن مسعود حني

استخلف عثمان :استخلفنا خري من بقي ومل أنله) ويف رواية أخرى قال( :أمرَن خري من بقي ومل أنل)
( )7وملا استشهد الفاروق رضي هللا عنه ابيع املهاجرون واألنصار وأمراء األجناد واملسلمون عثمان
رضي هللا عنه ليكون اخلليفة للمسلمني بعد عمر رض هللا عنه ومل يتأخر منهم أحد عن بيعته.

_________

( )1رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه (.)588 /14
( )2رواه أبو نعيم يف ((اإلمامة والرد على الرافضة)) (ص.)306 :
((( )3ميزان اَّلعتدال)) (.)273 /2
((( )4فتح الباري)) (.)198 /13
((( )5فتح الباري)) (.)198 /13
( )6رواه أبو نعيم يف ((اإلمامة والرد على الرافضة)) (ص.)306 :

((( )7الطبقات الكربى)) ( .)63 /3رواه أمحد يف ((فضائل الصحابة)) () ،والطرباين ()170 /9
( ،)8861وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( .)244 /7وقال :مشهور من حديث مسعر ،وقال
اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ([ :)91 /9روي] أبسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح.

()387/7

فقد روى البخاري رمحه هللا تعاىل إبسناده إىل املسور بن خمرمة يف قصة بيعة عثمان رضي هللا عنه من

حديث طويل وفيه(( :أن عبد الرمحن أرسل على من كان حاضراً من املهاجرين واألنصار ،وأرسل إىل

أمراء األجناد – وكانوا وافوا تلك احلجة مع عمر – فلما اجتمعوا تشهد عبد الرمحن مث قال :أما بعد
اي علي إين قد نظرت يف أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان ،فال جتعلن على نفسك سبيالً فقال:

أابيعك على سنة هللا وسنة رسوله واخلليفتني من بعده :فبايعه عبد الرمحن وابيعه الناس :املهاجرون

واألنصار وأمراء األجناد واملسلمون)) ( )1وقال احلسن بن حممد الزعفراين مسعت الشافعي يقول:

(أمجع الناس على خالفة أيب بكر واستخلف أبو بكر عمر ،مث جعل عمر الشورى إىل ستة على أن

يولوها واحداً فولوها عثمان رضي هللا عنهم أمجعني) (.)2

وقد نقل أبو حامد حممد املقدسي كالماً عزاه لإلمام الشافعي أنه قال( :واعملوا أن اإلمام احلق بعد
عمر رضي هللا عنه عثمان رضي هللا تعاىل عنه جبعل أهل الشورى اختيار اإلمامة إىل عبد الرمحن بن

عوف واختياره لعثمان رضي هللا عنه وإمجاع الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم وصوبوا رأيه فيما فعله

وأقام الناس على حمجة احلق وبسط العدل إىل أن استشهد رضي هللا عنه) (.)3

وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية عن اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل أنه قال( :مل جيتمعوا على بيعة أحد ما

اجتمعوا على بيعة عثمان) (.)4

وقال أبو احلسن األشعري رمحه هللا تعاىل( :وثبتت إمامة عثمان رضي هللا عنه بعد عمر بعقد من عقد
له اإلمامة من أصحاب الشورى الذين نص عليهم عمر فاختاروه ورضوا إبمامته وأمجعوا على فضله
وعدله) (.)5

وقال أبو نعيم األصبهاين رمحه هللا تعاىل يف صدد ذكره لإلمجاع على خالفة عثمان( :فاجتمع أهل
الشورى ونظروا فيما أمرهم هللا به من التوفيق وأبدوا أحسن النظر واحلياطة والنصيحة للمسلمني وهم

البقية من العشرة املشهود هلم ابْلنة واختاروا بعد التشاور واَّلجتهاد يف نصيحة األمة واحلياطة هلم

عثمان بن عفان رضي هللا عنه ملا خصه هللا به من كمال اخلصال احلميدة والسوابق الكرْية وما عرفوا

من علمه الغزير وحلمه مل خيتلف على ما اختاروه وتشاوروا فيه أحد ،وَّل طعن فيما اتفقوا عليه طاعن
فأسرعوا إىل بيعته ،ومل يتخلف عن بيعته من ختلف عن أيب بكر وَّل تسخطها متسخط بل اجتمعوا
عليه راضني به جميبني له) (.)6

وقال أبو عثمان الصابوين مبيناً عقيدة السلف وأصحاب احلديث يف ترتيب اخلالفة بعد أن ذكر أهنم

يقولون أوَّلً خبالفة الصديق مث عمر قال( :مث خالفة عثمان رضي هللا عنه إبمجاع أهل الشورى وإمجاع
األصحاب كافة ورضاهم به حىت جعل األمر إليه) (.)7
_________
( )1رواه البخاري (.)7207

((( )2مناقب الشافعي)) للبيهقي (.)435 - 434 /1
((( )3الرد على الرافضة)) (ص.)320 - 319 :
((( )4منهاج السنة)) (.)166 /3

((( )5اإلابنة عن أصول الداينة)) (ص.)68 :
((( )6اإلمامة والرد على الرافضة)) (ص.)300 - 299 :
((( )7عقيدة السلف وأصحاب احلديث ضمن جمموعة الرسائل املنريية)) (.)129 /1

()388/7

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل( :ومجيع املسلمني ابيعوا عثمان بن عفان مل يتخلف عن
بيعته أحد  ...فلما ابيعه ذوو الشوكة والقدرة صار إماماً وإَّل لو قدر أن عبد الرمحن ابيعه ومل يبايعه

علي وَّل غريه من الصحابة أهل الشوكة مل يصر إماماً ولكن عمر ملا جعله شورى يف ستة عثمان وعلي
وطلحة والزبري وسعد وعبد الرمحن بن عوف ،مث إنه خرج طلحة والزبري وسعد ابختيارهم وبقي عثمان

وعلي وعبد الرمحن بن عوف واتفق الثالثة ابختيارهم على أن عبد الرمحن بن عوف َّل يتوىل ويويل
أحد الرجلني وأقام عبد الرمحن ثالاثً حلف أنه مل يغتمض فيها بكبري نوم يشاور السابقني األولني

والتابعني هلم إبحسان يشاور أمراء األجناد ،وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام ،فأشار عليه

املسلمون بوَّلية عثمان وذكر أهنم كلهم قدموا عثمان فبايعوه َّل عن رغبة أعطاهم إايها وَّل عن رهبة
أخافهم هبا ،وهلذا قال غري واحد من السلف واألئمة كأيوب السختياين وأمحد بن حنبل والدارقطين

وغريهم من قدم علياً على عثمان فقد أزرى ابملهاجرين واألنصار وهذا من األدلة الدالة على أن
عثمان أفضل ألهنم قدموه ابختيارهم واشتوارهم) (.)1
_________
((( )1منهاج السنة)) (.)143 /1

()389/7

وقال احلافظ ابن كثري رمحه هللا تعاىل حاكياً إلمجاع الصحابة على خالفة عثمان رضي هللا عنه:

(ويروى أن أهل الشورى جعلوا األمر إىل عبد الرمحن ليجتهد للمسلمني يف أفضلهم ليوليه فيذكر أنه
سأل من ْيكنه سؤاله من أهل الشورى ،وغريهم فال يشري إَّل بعثمان ،وقال لعثمان :أرأيت إن مل
أولك ِبن تشري به؟ قال :بعلي بن أيب طالب والظاهر أن هذا كان قبل أن ينحصر األمر يف ثالثة،

وينخلع عبد الرمحن منها لينظر األفضل ،وهللا عليه واإلسالم ليجتهدن يف أفضل الرجلني فيوليه ،مث
هنض عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه يستشري الناس فيهما وجيمع رأي املسلمني برأي رؤوس

الناس وأقيادهم مجيعاً وأشتااتً ،مثىن وفرادى ،وجمتمعني سراً وجهراً حىت خلص إىل النساء املخدرات

يف حجاهبن ،وحىت سأل الولدان يف املكاتب ،وحىت سأل من يرد من الركبان واألعراب إىل املدينة يف
مدة ثالثة أايم بلياليها ،فلم جيد اثنني خيتلفان يف تقدمي عثمان بن عفان فسعى يف ذلك عبد الرمحن

ثالثة أايم بلياليها َّل يغتمض بكثري نوم إَّل صالة ودعاء واستخارة وسؤاَّلً من ذوي الرأي عنهم ،فلم

جيد أحداً يعدل بعثمان بن عفان رضي هللا عنه فلما كانت الليلة يسفر صباحها عن اليوم الرابع من

موت عمر بن اخلطاب ،جاء إىل منزل ابن أخته املسور بن خمرمة وأمره أن ينادي له علياً وعثمان

رضي هللا عنهما فنادامها فحضرا إىل عبد الرمحن فأخربمها أنه سأل الناس فلم جيدا أحداً يعدل هبما

أحداً مث أخذ العهد على كل منهما أيضاً لئن وَّله ليعدلن ،ولئن ويل عليه ليسمعن وليطعن ،مث خرج
هبما إىل املسجد وقد لبس عبد الرمحن العمامة اليت عممه هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتقلد

سيفاً ،وبعث إىل وجوه الناس من املهاجرين واألنصار ،ونودي يف الناس عامة الصالة جامعة فامتأل

املسجد ابلناس حىت غص ابلناس ،وتراص الناس وتراصوا حىت مل يبق لعثمان موضع جيلس فيه إَّل يف

أخرايت الناس – وكان رجالً حيياً رضي هللا عنه – مث صعد عبد الرمحن بن عوف منرب رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم فوقف وقوفاً طويالً ودعا دعاء طويالً مل يسمعه الناس مث تكلم فقال :أيها الناس
إين سألتكم سراً وجهراً عن إمامكم فلم أجدكم تعدلون أبحد هذين الرجلني إما علي ،وإما عثمان
فقم إيل اي علي ،فقام إليه فوقف حتت املنرب فأخذ عبد الرمحن بيده فقال :هل أنت مبايعي على

كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم وفعل أيب بكر وعمر؟ قال :اللهم َّل .ولكن على جهدي
من ذلك وطاقيت قال :فأرسل يده وقال :قم إيل اي عثمان ،فأخذ بيده وقال :هل أنت مبايعي على
كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم وفعل أيب بكر وعمر؟ قال :اللهم نعم قال :فرفع رأسه إىل

سقف املسجد ويده يف يد عثمان وقال :اللهم امسع واشهد ،اللهم امسع واشهد ،اللهم امسع واشهد،
اللهم إين قد جعلت ما يف رقبيت من ذلك يف رقبة عثمان قال :وازدحم الناس يبايعون عثمان حىت

غشوه حتت املنرب قال :فقعد عبد الرمحن مقعد النيب صلى هللا عليه وسلم وأجلس عثمان حتته على
الدرجة الثانية ،وجاء إليه الناس يبايعونه ،وابيعه علي بن أيب طالب أوَّلً ،ويقال اثنياً) (.)1
_________

((( )1البداية والنهاية)) (.)161 - 159 /7

()390/7

فهذه النقول املتقدم ذكرها لإلمجاع عن هؤَّلء األئمة كلها تفيد إفادة قطعية أن البيعة ابخلالفة ْتت
لعثمان رضي هللا عنه إبمجاع الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني ومل خيالف أو يعارض يف ذلك أحد،
وما يذكره كثري من املؤرخني كابن جرير وغريه عن رجال َّل يعرفون (( )1أن علياً تلكأ فقال :عبد
ِ
ِِ
اه َد َعلَْيهُ َّ
َج ًرا َع ِظي ًما [الفتح:
ث فَِإ َّمنَا يَن ُك ُ
الرمحن :فَ َمن نَّ َك َ
ث َعلَى نَـ ْفسه َوَم ْن أ َْو َىف ِِبَا َع َ
سيُـ ْؤتِيه أ ْ
اَّللَ فَ َ
 ]10فرجع علي يشق الناس حىت ابيع وهو يقول :خدعة وأْيا خدعة) (.)2

فهذا ابطل من وجوه:

الوجه األول :أن هذه القصة خمالفة ملا ثبت يف احلديث الصحيح وذلك أنه ثبت يف (صحيح

البخاري) يف قصة البيعة واَّلتفاق على عثمان (أن علياً رضي هللا عنه ابيع عثمان بعد عبدالرمحن بن
عوف مباشرة مث ابيع الناس بعده) ( )3وما جاء خمالفاً هلذا فهو مردود على قائله وَنقليه.

الوجه الثاين :أخرج ابن سعد إبسناده إىل موىل عمر بن اخلطاب عن أبيه عن جده قال( :أَن رأيت

علياً ابيع عثمان أول الناس ،مث تتابع الناس فبايعوا) (.)4

الوجه الثالث :أن املظنون ابلصحابة خالف ما يتوهم كثري من الرافضة وأغبياء القصاص الذين َّل
ْتييز عندهم بني صحيح األخبار وضعيفها ومستقيمها وسقيمها وميادها وقوْيها (.)5

فكل ما يذكر من أن علياً رضي هللا عنه تلكأ عن بيعة عثمان أو أتخر عنها فهو مبين على خرب غري

صحيح رجاله َّل يعرفون قد يكون يف الغالب من وضع الرافضة الذين أوبقوا أنفسهم ببغض الصحابة
رضي هللا عنهم .فبيعة عثمان ْتت إبمجاع املسلمني كافة وَّل مطعن فيها ألحد من أهل الزيغ .عقيدة

أهل السنة واْلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا عنهم – َنصر بن علي عائض – 665 /2
_________

( )1انظر(( :البداية والنهاية)) (.)161 /7
((( )2اتريخ األمم وامللوك)) (.)586 /2
( )3احلديث رواه البخاري (.)3700

( )4رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) (.)62 /3
((( )5البداية والنهاية)) (.)161 /7

()391/7

أوَّل :طريقة توليه اخلالفة

لقد ْتت بيعة علي رضي هللا عنه ابخلالفة بطريقة اَّلختيار وذلك بعد أن استشهد اخلليفة الراشد

عثمان بن عفان رضي هللا عنه على أيدي اخلارجني املارقني الشذاذ الذين جاءوا من اآلفاق ومن
أمصار خمتلفة ،وقبائل متباينة َّل سابقة هلم ،وَّل أثر خري يف الدين فبعد أن قتلوه رضي هللا عنه ظلماً
وعدواَنً (يوم اْلمعة لثماين عشرة ليلة مضت من ذي احلجة سنة مخس وثالثني) ( .)1قام كل من
بقي ابملدينة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِببايعة علي رضي هللا عنه ابخلالفة وذلك

ألنه مل يكن أحد أفضل منه على اإلطالق بعد عثمان رضي هللا عنه ،ولذلك مل يدع اإلمامة لنفسه

أحد بعد عثمان رضي هللا عنه ومل يكن أبو السبطني رضي هللا عنه حريصاً عليها ،ولذلك مل يقبلها إَّل

بعد إحلاح شديد ممن بقي من الصحابة ابملدينة وخوفاً من ازدايد الفنت وانتشارها ومع ذلك مل يسلم

من معرة تلك الفنت كموقعة اْلمل وصفني اليت أوقد َنرها وأنشبها احلاقدون على اإلسالم كابن سبأ
وأتباعه الذين استخفهم فأطاعوه لفسقهم ولزيغ قلوهبم عن احلق واهلدى ،وقد روى الكيفية اليت مت
هبا اختيار علي رضي هللا عنه للخالفة بعض أهل العلم.

فقد روى أبو بكر اخلالل إبسناده إىل حممد بن احلنفية قال( :كنت مع علي رمحه هللا وعثمان حمصور
قال :فأاته رجل فقال :إن أمري املؤمنني مقتول الساعة قال :فقام علي رمحه هللا :قال حممد :فأخذت

بوسطه ختوفاً عليه فقال :خل َّل أم لك قال :فأتى علي الدار وقد قتل الرجل رمحه هللا فأتى داره

فدخلها فأغلق اببه ،فأاته الناس فضربوا عليه فدخلوا عليه فقالوا :إن هذا قد قتل ،وَّلبد للناس من

خليفة وَّل نعلم أحداً أحق هبا منك فقال هلم عليَّ :ل تريدوين فإين لكم وزير خري مين لكم أمري

فقالواَّ :ل وهللا َّل نعلم أحداً أحق هبا منك قال :فإن أبيتم علي فإن بيعيت َّل تكون سراً ،ولكن أخرج

إىل املسجد فبايعه الناس) (.)2

ويف رواية أخرى عن سامل بن أيب اْلعد عن حممد بن احلنفية( :فأاته أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم فقالوا :إن هذا الرجل قد قتل وَّلبد للناس من إمام وَّل جند أحداً أحق هبذا منك أقدم

مشاهد ،وَّل أقرب من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال عليَّ :ل تفعلوا فإين وزير خري مين أمري،

فقالواَّ :ل وهللا ما حنن بفاعلني حىت نبايعك قال :ففي املسجد فإنه َّل ينبغي بيعيت أن تكون خفياً وَّل

تكون إَّل عن رضا من املسلمني قال :فقال سامل بن أيب اْلعد :فقال عبد هللا بن عباس فلقد كرهت

أن أييت املسجد كراهية أن يشغب عليه وأىب هو إَّل املسجد فلما دخل املسجد جاء املهاجرون
واألنصار فبايعوا وابيع الناس) (.)3
_________

((( )1الطبقات)) َّلبن سعد (.)31 /3
( )2رواه اخلالل يف ((السنة)) (.)415 /2
( )3رواه اخلالل يف ((السنة)) (.)416 /2
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وقال ابن جرير :وكتب إيل السري عن شعيب عن سيف بن أيب حارثة وأيب عثمان – يزيد بن أسيد
الغساين – قال( :ملا كان يوم اخلميس على رأس مخسة أايم من مقتل عثمان رضي هللا عنه مجعوا أهل
املدينة فوجدوا سعداً والزبري خارجني ووجدوا طلحة يف حائط له  ...فلما اجتمع هلم أهل املدينة قال

هلم أهل مصر :أنتم أهل الشورى ،وأنتم تعقدون اإلمامة وأمركم عابر على األمة فانظروا رجالً
تنصبونه وحنن لكم تبع فقال اْلمهور :علي بن أيب طالب حنن به راضون) .ويف رواية أخرى :أن

مجهور الصحابة ملا عرضوا على علي رضي هللا عنه اخلالفة قال هلم( :دعوين والتمسوا غريي ...

فقالوا :ننشدك هللا أَّل ترى الفتنة أَّل ختاف هللا؟ فقال :إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم وإن تركتموين
فإمنا أَن كأحدكم إَّل أين أمسعكم وأطوعكم ملن وليتموه أمركم مث على ذلك واتعدوا الغد  ...فلما

أصبحوا يوم اْلمعة حضر الناس املسجد وجاء علي حىت صعد املنرب فقال :اي أيها الناس – عن مأل

وإذن – إن هذا أمركم ليس ألحد فيه حق إَّل من أمرمت ،وقد افرتقنا ابألمس على أمر فإن شئتم
قعدت لكم ،وإَّل فال أجد على أحد فقالوا حنن على ما فارقناك ابألمس) (.)1

ومما تقدم تبني أن خالفة علي رضي هللا عنه ْتت بطريق اَّلختيار من مجيع من كان موجوداً من

أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ابملدينة بعد استشهاد ذي النورين رضي هللا عنه ،وهذه الطريقة

اليت مت هبا اختيار علي رضي هللا عنه كالطريق اليت ثبت هبا خالفة الصديق أيب بكر رضي هللا عنه
حيث إن عثمان رضي هللا عنه مل يعني أحداً يقوم ابخلالفة بعده فقد روى اإلمام أمحد والبخاري

واحلاكم عن مروان بن احلكم( :أن عثمان رضي هللا عنه أصابه رعاف شديد سنة الرعاف حىت حبسه

عن احلج وأوصى وطلب منه أن يستخلف فلم يستخلف رضي هللا عنه وأرضاه) ( )2كما تبني أيضاً:
مما تقدم (أن بيعة علي رضي هللا عنه كانت كبيعة إخوانه من قبل جاءت على قدر ويف إابهنا وأهنا
مستمدة من رضا األمة يف حينها َّل من وصية سابقة مزعومة ،أو رموز خيالية موهومة) (.)3

قال احلافظ ابن كثري رمحه هللا تعاىل( :وأما ما يغرت به كثري من جهلة الشيعة والقصاص األغبياء من
أنه أوصى إىل علي ابخلالفة فكذب وهبت وافرتاء عظيم يلزم منه خطأ كبري من ختوين الصحابة،

ومماألهتم بعده على ترك إنفاذ وصيته وإيصاهلا إىل من أوصى إليه ،وصرفهم إايها إىل غريه َّل ملعىن وَّل
لسبب وكل مؤمن ابهلل ورسوله يتحقق أن دين اإلسالم هو احلق يعلم بطالن هذا اَّلفرتاء ألن

الصحابة كانوا خري اخللق بعد األنبياء وهم خري قرون هذه األمة اليت هي أشرف األمم بنص القرآن،

وإمجاع السلف واخللف يف الدنيا واآلخرة وهلل احلمد) ( .)4عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة

الكرام رضي هللا عنهم – لناصر بن علي عائض –677 /2
_________

((( )1اتريخ األمم وامللوك)) ((( ،)435 - 433 /4الكامل)) (.)193 - 192 /3

( )2رواه البخاري ( ،)3717وأمحد ( ،)455( )64 /1واحلاكم (.)409 /3

( )3من كالم حمب الدين اخلطيب يف تعليقه على ((العواصم من القواصم)) (ص.)143 :
((( )4البداية والنهاية)) (.)245 /7
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اثنيا :أحقية علي ابخلالفه
إن أحق الناس ابخلالفة بعد الثالثة املتقدمني أعين أاب بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم هو علي بن
أيب طالب رضي هللا عنه وهذا معتقد الفرقة الناجية أهل السنة واْلماعة بل ومعتقد أصحاب رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم قاطبة وهذا هو ما جيب على املسلم اعتقاده والداينة هلل به يف شأن ترتيب

اخلالفة الراشدة ،وقد ورد اإلْياء إىل حقية خالفة علي رضي هللا عنه يف كثري من النصوص الشرعية
منها:

ِ
اَّلل الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم و َع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
َّهم يف ْاأل َْر ِ
ف
استَ ْخلَ َ
ض َك َما ْ
ات لَيَ ْستَ ْخل َفنـ ُ
الص َ
( )1قوله تعاىلَ :و َع َد َُّ َ َ
َْ
ِ
َّ ِ
َّهم ِمن بَـ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أ َْمنًا [النور]55 :
ين ِمن قَـ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِكنَ َّن َهلُ ْم ِدينَـ ُه ُم الَّ ِذي ْارتَ َ
ضى َهلُ ْم َولَيُـبَدلَنـ ُ
الذ َ
اآلية ووجه اَّلستدَّلل هبا على حقية خالفة علي رضي هللا عنه أنه أحد املستخلفني يف األرض الذين

مكن هللا هلم دينهم (.)1

( )2قوله عليه الصالة والسالم(( :عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي ْتسكوا
هبا وعضوا عليها ابلنواجذ)) (.)2

ووجه الدَّللة يف هذا احلديث على حقية خالفة علي رضي هللا عنه أنه أحد اخللفاء الراشدين املهديني
أمروا ابملعروف وهنوا عن املنكر وحافظوا على حدود هللا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة وساروا بسرية
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف العدل وإقامة احلق.

( )3روى أبو عبد هللا احلاكم وغريه إبسناده إىل أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال(( :كنا مع

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فانقطعت نعله فتخلف علي خيصفها فمشي قليالً مث قال :إن منكم

من يقاتل على أتويل القرآن كما قاتلت على تنزيله فاستشرف هلا القوم وفيهم أبو بكر وعمر رضي
هللا عنهما قال أبو بكر :أَن هو قالَّ :ل .قال عمر أَن هو قالَّ :ل .لكن خاصف النعل –يعين عليا
فأتيناه فبشرَنه فلم يرفع به رأسه كأنه قد مسعه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)) (.)3

هذا احلديث فيه إْياء إىل وَّليته حيث إنه رضي هللا عنه قاتل يف خالفته أهل التأويل الذين خرجوا

عليه ابلتأويل ،ومنه أخذت أحكام قتال البغاة يف أنه َّل يتبع مدبرهم وَّل جيهز على جرحيهم وَّل يغنم
هلم مال وَّل يسىب هلم ذرية وغري ذلك من أحكامهم وقاتل أيضاً احلرورية الذين أتولوا القرآن على
غري أتويله وكفروا أهل احلق ومرقوا من الدين مروق السهم من الرمية.

( )4روى مسلم يف (صحيحه) عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلمْ(( :ترق مارقة عند فرقة من املسلمني يقتلها أوىل الطائفتني ابحلق)) (.)4
_________

( )1انظر(( :منهاج القاصدين يف فضل اخللفاء الراشدين)) َّلبن قدامة (ص( )74 :خمطوط) برقم
( )253يف مكتبة عارف حكمة ابملدينة.

( )2رواه أبو داود ( ،)4607والرتمذي ( ،)2676وابن ماجه ( ،)40وأمحد ()126 /4
( ،)17184والدارمي ( ،)95( )57 /1واحلاكم ( .)174 /1من حديث العرابض بن سارية رضي
هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الرتمذي :حسن صحيح ،وقال احلاكم :هذا حديث
صحيح ليس له علة ،ووافقه الذهيب ،وقال ابن عبدالرب يف ((جامع بيان العلم وفضله)) (/2
 :)1164اثبت صحيح.

( )3رواه احلاكم ( ،)132 /3ورواه أمحد ( .)11790( )82 /3قال احلاكم :هذا حديث صحيح
على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)136 /9رواه
أمحد ورجاله رجال الصحيح غري فطر بن خليفة وهو ثقة ،وقال الشوكاين يف ((در السحابة))

( :)167إسناده رجاله رجال الصحيح غري فطر بن خليفة وهو ثقة ،وقال األلباين يف ((سلسلة
األحاديث الصحيحة)) ( :)639 /5على شرط مسلم.
( )4رواه مسلم (.)1064
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وفيه أيضاً :أنه قال(( :تكون يف أميت فرقتان فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أوَّلهم ابحلق)) (.)1
ويف لفظ :قالْ(( :ترق مارقة يف فرقة من الناس فيلي قتلهم أوىل الطائفتني ابحلق)) (.)2

وجاء أيضاً بلفظ ((خيرجون على فرقة خمتلفة يقتلهم أقرب الطائفتني من احلق)) (.)3

فقوله صلى هللا عليه وسلم على حني فرقة –بضم الفاء -أي :يف وقت افرتاق الناس أي :افرتاق يقع

بني املسلمني وهو اَّلفرتاق الذي كان بني علي ومعاوية رضي هللا عنهما (.)4

واملراد ابلفرقة املارقة هم (أهل النهروان كانوا يف عسكر علي رضي هللا عنه يف حرب صفني فلما اتفق
علي ومعاوية على حتكيم احلكمني خرجوا وقالوا :إن علياً ومعاوية استبقا إىل الكفر كفرسي رهان

فكفر معاوية بقتال علي مث كفر علي بتحكيم احلكمني وكفروا طلحة والزبري فقتلتهم الطائفة الذين

كانوا مع علي وقد شهد النيب صلى هللا عليه وسلم أن الطائفة اليت تقتلهم أقرب إىل احلق وهذه

شهادة من النيب صلى هللا عليه وسلم لعلي وأصحابه ابحلق وهذا من معجزات النيب صلى هللا عليه
وسلم لكونه أخرب ِبا يكون فكان على ما قال وفيه دَّللة على صحة خالفة علي رضي هللا عنه وخطأ

من خالفه) (.)5

( )5وروى البخاري إبسناده إىل خالد احلذاء عن عكرمة قال يل ابن عباس وَّلبنه علي :انطلقا إىل

أيب سعيد فامسعا من حديثه ،فانطلقنا فإذا هو يف حائط يصلحه ،فأخذ رداءه فاحتىب ،مث أنشأ حيدثنا

حىت أتى على ذكر بناء املسجد فقال(( :كنا حنمل لبنة لبنة وعمار لبنتني فرآه النيب صلى هللا عليه
وسلم فينفض الرتاب عنه ويقول :ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إىل اْلنة ويدعونه إىل النار

قال :يقول عمار :أعوذ ابهلل من الفنت)) (.)6
( )6عند مسلم عن أيب سعيد أيضاً :قال أخربين من هو خري مين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قال لعمار حني جعل حيفر اخلندق وجعل يسمح رأسه ويقول(( :بؤس ابن مسية تقتلك فئة ابغية))

(.)7

هذان احلديثان دَّل على حقية خالفة علي رضي هللا عنه وأنه اإلمام احلق بعد عثمان رضي هللا عنه

وأن الذين قاتلوه جمتهدون خمطئون َّل إمث عليهم وَّل لوم فيما وقع بينهم من القتال.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل :بعد ذكره لقوله صلى هللا عليه وسلم(( :تقتل عماراً الفئة

الباغية)) (( )8وهذا أيضاً يدل على صحة إمامة علي ووجوب طاعته وأن الداعي إىل طاعته داع إىل
اْلنة والداعي إىل مقاتلته داع إىل النار وإن كان متأوَّلً وهو دليل على أنه مل ْيكن جيوز قتال علي

وعلى هذا فمقاتله خمطئ وإن كان متأوَّلً ،أو ابغ بال أتويل وهو أصح القولني ألصحابنا وهو احلكم

بتخطئة من قاتل علياً وهو مذهب األئمة الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة املتأولني وكذلك

أنكر حيىي بن معني على الشافعي استدَّلله بسرية علي يف قتال البغاة املتأولني قال :أجيعل طلحة

والزبري معاً بغاة؟ رد عليه اإلمام أمحد فقال :وحيك وأي شيء يسعه أن يضع يف هذا املقام يعين :إن

مل يقتد بسرية علي يف ذلك مل يكن معه سنة من اخللفاء الراشدين يف قتال البغاة – إىل أن قال – ومل

يرتدد أمحد وَّل أحد من أئمة السنة يف أنه ليس غري علي أوىل ابحلق منه) (.)9
_________
( )1رواه مسلم (.)1064

( )2رواه مسلم (.)1064
( )3رواه مسلم (.)1064
((( )4شرح النووي على صحيح مسلم)) (.)166 /7

((( )5منهاج القاصدين يف فضل اخللفاء الراشدين)) َّلبن قدامة (ص )76 - 75 :خمطوط وانظر
((شرح النووي)) (.)166 /7
( )6رواه البخاري (.)447
( )7رواه مسلم (.)2915
( )8رواه مسلم (.)2916
((( )9جمموع الفتاوى)) (.)438 - 437 /4
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فلو قال قائل :إن قتل عمار كان بصفني (وهو مع علي والذين قتلوه مع معاوية وكان معه مجاعة من
الصحابة فكيف جيوز عليهم الدعاء إىل النار ،فاْلواب أهنم كانوا ظانني أهنم يدعون إىل اْلنة وهم
جمتهدون َّل لوم عليهم يف اتباع ظنوهنم فاملراد ابلدعاء إىل اْلنة الدعاء إىل سببها وهو طاعة اإلمام

وكذلك كان عمار يدعوهم إىل طاعة علي وهو اإلمام الواجب الطاعة إذ ذاك وكانوا هم يدعون إىل
خالف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر هلم) (.)1

قال اإلمام النووي بعد قوله صلى هللا عليه وسلم(( :بؤس ابن مسية تقتلك فئة ابغية)) (( )2قال

العلماء :هذا احلديث حجة ظاهرة يف أن علياً رضي هللا عنه كان حمقاً مصيباً والطائفة األخرى بغاة
لكنهم جمتهدون فال إمث عليهم لذلك  ..وفيه معجزة ظاهرة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم من

أوجه :منها :أن عماراً ْيوت قتيالً وأنه يقتله مسلمون وأهنم بغاة ،وأن الصحابة يقاتلون وأهنم يكونون
فرقتني ابغية وغريها وكل هذا وقع مثل فلق الصبح صلى هللا وسلم على رسوله الذي َّل ينطق عن

اهلوى إن هو إَّل وحي يوحى) (.)3

وقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل بعد ذكره لقوله صلى هللا عليه وسلمْ(( :ترق مارقة عند فرقة
من املسلمني تقتلها أوىل الطائفتني ابحلق)) (.)4

(ويف هذا ويف قوله صلى هللا عليه وسلم(( :تقتل عماراً الفئة الباغية)) ( )5دَّللة واضحة أن علياً
ومن معه كانوا على احلق وأن من قاتلهم كانوا خمطئني يف أتويلهم) (.)6

( )10وروى أبو داود إبسناده إىل سفينة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :خالفة النبوة
ثالثون سنة مث يؤيت هللا امللك أو ملكه من يشاء)) (.)7

وعند الرتمذي بلفظ(( :اخلالفة يف أميت ثالثون سنة مث ملك بعد ذلك)) ( )8ويف هذا احلديث إشارة
إىل حقية خالفة علي رضي هللا عنه حيث إن خالفته كانت آخر الثالثني من مدة النبوة اليت حددها

النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث وِبوجب هذا قال أهل العلم.
قال أبو عمر( :قال أمحد بن حنبل :حديث سفينة يف اخلالفة صحيح وإليه أذهب يف اخللفاء) (.)9

وقد وصف اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل قول من يقول أبن علياً رضي هللا عنه ليس من اخللفاء أبنه
سيء ورديء.

قال عبد هللا بن أمحد رمحه هللا تعاىل( :قلت أليب إن قوماً يقولون إنه ليس خبليفة قال :هذا قول سوء

رديء فقال :أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانوا يقولون له اي أمري املؤمنني أفنكذهبم وقد
حج وقطع ورجم فيكون هذا إَّل خليفة) (.)10

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل يف رسالة له يف حديث سفينة( :وهو حديث مشهور من
رواية محاد بن سلمة وعبد الوارث بن سعيد والعوام بن حوشب عن سعيد بن جهمان عن سفينة موىل

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رواه أهل السنن كأيب داود .وغريه واعتمد عليه اإلمام أمحد وغريه يف
تقرير خالفة اخللفاء الراشدين األربعة وثبته أمحد واستدل به على من توقف يف خالفة علي من أجل

افرتاق الناس عليه حىت قال أمحد :من مل يربع بعلي يف اخلالفة فهو أضل من محار أهله وهنى عن
مناكحته) (.)11

وقال شارح الطحاوية( :ونثبت اخلالفة بعد عثمان لعلي رضي هللا عنهما ملا قتل عثمان وابيع الناس

علياً صار إماماً حقاً واجب الطاعة وهو اخلليفة يف زمانه خالفة نبوة كما دل عليه حديث سفينة أنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((خالفة النبوة ثالثون سنة مث يؤيت هللا ملكه من يشاء))

(.)12

فهذه النصوص املتقدم ذكرها كلها دالة على حقية خالفة علي رضي هللا عنه وأنه رضي هللا عنه أحق
ابألمر وأوىل ابحلق من كل أحد بعد الثالثة رضي هللا عنهم مجيعاً فيجب على كل مسلم أن يعتقد

اعتقاداً جازماً أن علياً رضي هللا عنه رابع اخللفاء الراشدين وأحد األئمة املهديني .عقيدة أهل السنة
واْلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا عنهم – لناصر بن علي عائض –681 /2
_________

((( )1فتح الباري)) (.)542 /1
( )2رواه مسلم (.)2915

((( )3شرح النووي على صحيح مسلم)) (.)41 - 40 /18
( )4رواه مسلم (.)1064
( )5رواه مسلم (.)2916

((( )6فتح الباري)) (.)619 /6
( )7رواه أبو داود ( ،)4646واحلاكم ( ،)156 /3والطرباين ( .)6459( )84 /7واحلديث
سكت عنه أبو داود ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :حسن صحيح.

( )8رواه الرتمذي ( ،)2226وأمحد ( ،)21978( )221 /5والنسائي يف ((السنن الكربى)) (/5
 .)8155( )47قال الرتمذي ،وابن حجر يف ((موافقة اخلرب اخلرب)) ( :)141 /1حسن ،وصححه
األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

((( )9جامع بيان العلم)) ( ،)352 /2وانظر(( :السنة)) لعبد هللا بن أمحد (ص.)235 :
((( )10السنة)) لعبد هللا بن اإلمام أمحد (ص.)235 :

( )11قال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) (( :)200 /1هذه الرسالة ابملكتبة الظاهرية
خبطه يف مسودته يف (.)2 /84 - 2 /81اهـ.

( )12رواه أبو داود ( ،)4646واحلاكم ( ،)156 /3والطرباين ( .)6459( )84 /7واحلديث
سكت عنه أبو داود ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :حسن صحيح.
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اثلثا :انعقاد اإلمجاع على خالفته رضي هللا عنه
لقد انعقد إمجاع الفرقة الناجية أهل السنة واْلماعة على أن علياً رضي هللا عنه كان متعيناً للخالفة

بعد عثمان رضي هللا عنه لفضله على من بقي من الصحابة ،وأنه أقدمهم إسالماً ،وأوفرهم علماً،
وأقرهبم ابلنيب صلى هللا عليه وسلم نسباً ،وأشجعهم نفساً ،وأحبهم إىل هللا ورسوله وأكثرهم مناقب،
وأفضلهم سوابق وأرفعهم درجة وأشرفهم منزلة ،وأشبهم برسول هللا صلى هللا عليه وسلم هدايً ومستاً
فكان رضي هللا عنه متعيناً للخالفة دون غريه ،وقد قام من بقي من أصحاب النيب صلى هللا عليه

وسلم ابملدينة بعقد البيعة له ابخلالفة ابإلمجاع فكان حينئذ إماماً حقاً وجب على سائر الناس طاعته
وحرم اخلروج عليه وخمالفته وقد نقل اإلمجاع على خالفته كثري من أهل العلم :فقد نقل حممد بن
سعد إمجاع من له قدم صدق وسابقة يف الدين ممن بقي من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم

ابملدينة على بيعة علي رضي هللا عنه حيث قال( :وبويع لعلي بن أيب طالب رمحه هللا ابملدينة الغد من

يوم قتل عثمان ابخلالفة ابيعه طلحة والزبري ،وسعد بن أيب وقاص ،وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل

وعمار بن ايسر ،وأسامة بن زيد ،وسهل بن حنيف ،وأبو أيوب األنصاري وحممد بن مسلمة وزيد بن

اثبت ،وخزْية بن اثبت ومجيع من كان ابملدينة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وغريهم)
(.)1
كما نقل إمجاع الصحابة ومن جاء بعدهم من أهل السنة واْلماعة على بيعة علي رضي هللا عنه
اإلمام أمحد بن حنبل ،وأبو احلسن األشعري وأبو نعيم األصبهاين وغريهم من أهل العلم.

فقد روى اإلمام أمحد إبسناده إىل حممد بن احلنفية قال( :كنت مع علي وعثمان حمصور قال فأاته

رجل فقال :إن أمري املؤمنني مقتول ،مث جاء آخر فقال :إن أمري املؤمنني مقتول الساعة قال :فقام
علي قال حممد :فأخذت بوسطه ختوفاً عليه فقال :خل َّل أم لك قال فأتى علي الدار وقد قتل

الرجل فأتى داره فدخلها وأغلق عليه اببه فأاته الناس فضربوا عليه الباب فدخلوا عليه فقالوا :إن

هذا الرجل قد قتل وَّلبد للناس من خليفة وَّل نعلم أحداً أحق هبا منك فقال هلم عليَّ :ل تريدوين

فإين لكم وزير خري مين لكم أمري فقالواَّ :ل وهللا ما نعلم أحداً أحق هبا منك قال :فإن أبيتم علي فإن

بيعيت َّل تكون سراً ولكن أخرج إىل املسجد فمن شاء أن يبايعين ابيعين قال :فخرج إىل املسجد
فبايعه الناس) (.)2

وذكر ابن قدامة رمحه هللا تعاىل أن اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل روى إبسناده عن عبد الرزاق عن حممد
بن راشد عن عوف قال( :كنت عند احلسن فكأن رجالً انتقص أاب موسى ابتباعه علياً فغضب

احلسن مث قال :سبحان هللا قتل أمري املؤمنني عثمان فاجتمع الناس على خريهم فبايعوه أفيالم أبو

موسى ابتباعه) (.)3

فقد نقل اإلمام أمحد رمحه هللا يف هاتني الروايتني أن الصحابة رضي هللا عنهم أمجعوا على بيعة علي

رضي هللا عنه وأن إمجاعهم رضي هللا عنهم كان على خريهم وأفضلهم على اإلطالق وأحقهم ابخلالفة
بعد عثمان رضي هللا عنه.
_________

((( )1الطبقات الكربى)) (.)31 /3
( )2رواه أمحد يف ((فضائل الصحابة)) (.)573 /2

((( )3منهاج القاصدين يف فضل اخللفاء الراشدين)) (ص .)78 - 77 :وانظر ((فضائل
الصحابة)) لإلمام أمحد (.)577 /2
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وقال أبو احلسن األشعري رمحه هللا تعاىل( :ونثبت إمامة علي بعد عثمان رضي هللا عنه بعقد من عقد
له من الصحابة من أهل احلل والعقد وألنه مل يدع أحد من أهل الشورى غريه يف وقته وقد اجتمع
على فضله وعدله ،وأن امتناعه عن دعوى األمر لنفسه يف وقت اخللفاء قبله كان حقاً لعلمه أن
ذلك ليس بوقت قيامه فلما كان لنفسه يف غري وقت اخللفاء قبله كان حقاً لعلمه أن ذلك وقت

قيامه ،مث ملا صار األمر إليه أظهر وأعلن ومل يقصر حىت مضى على السداد والرشاد ،كما مضى من
قبله من اخللفاء وأئمة العدل على السداد والرشاد متبعني لكتاب رهبم وسنة نبيهم هؤَّلء األربعة

اجملمع على عدهلم وفضلهم رضي هللا عنهم) (.)1
وقال أبو نعيم األصبهاين مبيناً كيف تدارك أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم املوقف بعد استشهاد
اخلليفة الراشد عثمان بن عفان ،ومبيناً املزااي العالية اليت ْتيز هبا علي رضي هللا عنه على ابقي

الصحابة وجعلته أهالً ألن خيتاروه خليفة للمسلمني فقال( :فلما اختلفت الصحابة كان على الذين

سبقوا إىل اهلجرة والسابقة والنصرة والغرية يف اإلسالم الذين اتفقت األمة على تقدْيهم لفضلهم يف

أمر دينهم ودنياهم َّل يتنازعون فيهم وَّل خيتلفون فيمن أوىل ابألمر من اْلماعة الذين شهد هلم رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ابْلنة يف العشرة ممن تويف وهو عنهم راض فسلم من بقي من العشرة األمر

لعلي رضي هللا عنه ومل ينكر أنه من أكمل األمة ذكراً وأرفعهم قدراً لقدمي سابقته وتقدمه يف الفضل

والعلم ،وشهوده املشاهد الكرْية حيبه هللا ورسوله ،وحيب هللا ورسوله وحيبه املؤمنون ويبغضه املنافقون

مل يضع منه تقدمي من تقدمه من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بل ازداد به ارتفاعاً ملعرفته

بفضل من قدمه على نفسه إذ كان ذلك موجوداً يف األنبياء والرسل عليهم السالم قال هللا تعاىل:
ض ُه ْم َعلَى بَـ ْع ٍ
ْك ال مر ُس ُل فَ َّ
ض إىل قوله َما يُ ِري ُد [البقرة ]253 :فلم يكن تفضيل بعضهم
ضلْنَا بَـ ْع َ
تِل َ

على بعض ابلذي يضع ممن هو دونه فكل الرسل صفوة هللا – عز وجل – وخريته من خلقه ،فتوىل
أمر املسلمني عادَّلً زاهداً آخذاً يف سريته ِبنهاج الرسول عليه الصالة والسالم وأصحابه رضي هللا
عنهم حىت قبضه هللا – عز وجل – شهيداً هادايً مهدايً سلك هبم السبيل املستبني والصراط
املستقيم) (.)2

وقال أبو منصور البغدادي( :أمجع أهل احلق والعدل على صحة إمامة علي رضي هللا عنه وقت
انتصابه هلا بعد قتل عثمان رضي هللا عنه) (.)3
وقال الزهري رمحه هللا تعاىل بعد ذكره ملا قام به أبو احلسن من الوفاء ابلعهد إلخوانه الثالثة اخللفاء

السابقني قبله قال( :وكان قد وىف بعهد عثمان حىت قتل وكان أفضل من بقي من الصحابة فلم يكن

أحد أحق ابخلالفة منه ،مث مل يستبد هبا مع كونه أحق الناس هبا حىت جرت له بيعة وابيعه مع سائر
الناس من بقي من أصحاب الشورى) (.)4
_________

((( )1اإلابنة عن أصول الداينة)) (ص ،)78 :وانظر ((مقاَّلت اإلسالميني واختالف املصلني))
(.)346 /1

((( )2اإلمامة والرد على الرافضة)) (ص.)361 - 360 :
((( )3أصول الدين)) (ص.)287 - 286 :
((( )4اَّلعتقاد)) (ص.)193 :
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وقال عبد امللك اْلويين يف صدد ذكره للطريق اليت ْتت هبا خالفة عمر وعثمان وعلي وأنه َّل يعبأ
بقول من يقول :إن إمامة علي مل حيصل عليها إمجاع فقال( :وأما عمر وعثمان وعلي رضوان هللا
عليهم فسبيل إثبات إمامتهم واستجماعهم لشرائط اإلمامة كسبيل إثبات إمامة أيب بكر ،ومرجع كل

قاطع يف اإلمامة إىل اخلرب املتواتر واإلمجاع  ...وَّل اكرتاث بقول من يقول :مل حيصل إمجاع على إمامة
علي رضي هللا عنه فإن اإلمامة مل جتحد له وإمنا هاجت الفنت ألمور أخرى) (.)1

وقال أبو عبد هللا بن بطة رمحه هللا تعاىل حاكياً لثبوت اإلمجاع على خالفة أيب احلسن رضي هللا عنه
حيث قال( :كانت بيعة علي رمحه هللا بيعة اجتماع ورمحة مل يدع إىل نفسه ومل جيربهم على بيعته

بسيفه ومل يغلبهم بعشريته ولقد شرف اخلالفة بنفسه وزاهنا بشرفه وكساها حلة البهاء بعدله ورفعها
بعلو قدره ولقد أابها فأجربوه وتقاعس عنها فأكرهوه) (.)2

فقد بني رمحه هللا تعاىل أن بيعة علي رضي هللا عنه كانت ابإلمجاع وأن حصول اإلمجاع عليها من قبل

أهل احلل والعقد كان رمحة من هللا ابألمة احملمدية ،وبني رمحه هللا أن علياً رضي هللا عنه زين اخلالفة

ومل تزينه ،ورفعها ومل ترفعه وهكذا كان من تقدمه من اخللفاء رضي هللا عنهم زينوا اخلالفة ومجلوا األمة

احملمدية ،وأْتوا الدين وأظهروه ،وأسسوا اإلسالم وأشهروه رضي هللا عنهم أمجعني.

وقال الغزايل( :وقد أمجعوا على تقدمي أيب بكر ،مث نص أبو بكر على عمر ،مث أمجعوا بعده على
عثمان ،مث على علي رضي هللا عنهم ،وليس يظن منهم اخليانة يف دين هللا – تعاىل -لغرض من

األغراض وكان إمجاعهم على ذلك من أحسن ما يستدل به على مراتبهم يف الفضل ،ومن هذا اعتقد

أهل السنة هذا الرتتيب يف الفضل ،مث حبثوا عن األخبار فوجدوا فيها ما عرف مستند الصحابة وأهل
اإلمجاع يف هذا الرتتيب) (.)3

وقال أبو بكر بن العريب يف معرض سياقه حلادثة قتل عثمان ظلماً وعدواَنً على أيدي اخلارجني عليه
الظلمة املعتدين قال( :فلما قضى هللا من أمره ما قضى ومضى يف قدره ما مضى علم أن احلق َّل

يرتك الناس سدى ،وأن اخللق بعده مفتقرون إىل خليفة مفروض عليهم النظر فيه ومل يكن بعد الثالثة

كالرابع قدراً وعلماً وتقى وديناً فانعقدت له البيعة ولوَّل اإلسراع بعقد البيعة لعلي ْلرى على من هبا

من األوابش ما َّل يرقع خرقه ولكن عزم عليه املهاجرون واألنصار ورأى ذلك فرضاً عليه فانقاد إليه)

(.)4

وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل :أن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمجعوا

على بيعة عثمان بعد عمر رضي هللا عنهم مجيعاً كما بني كذلك أن أهل السنة واْلماعة أمجعوا عامة
على تقدمي الصديق ،مث عمر ،مث عثمان ،مث علي رضي هللا عنهم.
_________

((( )1اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول اَّلعتقاد)) (ص.)363 - 362 :
( )2ذكره عنه العالمة ابن قدامة يف كتابه ((منهاج القاصدين يف فضل اخللفاء الراشدين)) (ص:
 ،)77وانظر(( :لوامع األنوار البهية)) للسفاريين (.)346 /2

((( )3اَّلقتصاد يف اَّلعتقاد)) (ص.)154 :
((( )4العواصم من القواصم)) (ص.)142 :
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فقد قال رمحه هللا( :واتفق أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على بيعة عثمان بعد عمر وثبت

عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي
ْتسكوا هبا وعضوا عليها ابلنواجذ وإايكم وحمداثت األمور فإن كل بدعة ضاللة)) ( )1فكان أمري

املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه آخر اخللفاء الراشدين املهديني ،وقد اتفق عامة أهل السنة

من العلماء والعباد واألمراء واألجناد على أن يقولوا :أبو بكر ،مث عمر ،مث عثمان ،مث علي) (.)2
وقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل( :وكانت بيعة علي ابخلالفة عقب قتل عثمان يف أوائل ذي

احلجة سنة مخس وثالثني فبايعه املهاجرون واألنصار وكل من حضر وكتب بيعته إىل اآلفاق فأذعنوا

كلهم إَّل معاوية يف أهل الشام فكان بينهم بعد ما كان) (.)3

والذي نستفيده من هذه النقول املتقدمة لإلمجاع أن خالفة علي رضي هللا عنه حمل إمجاع على

حقيتها وصحتها يف وقت زمنها وذلك بعد قتل عثمان رضي هللا عنه حيث مل يبق على األرض أحق

هبا منه رضي هللا عنه فقد جاءته رضي هللا عنه على قدر يف وقتها وحملها ،وقد جاء يف بعض هذه
النقول لإلمجاع النص على مبايعة طلحة والزبري رضي هللا عنهما لعلي رضي هللا عنه وهذا فيه رد

لبعض الرواايت اليت ذكرها بعض املؤرخني من أهنما ابيعا مكرهني فقد جاء يف بعض تلك الرواايت
أن طلحة رضي هللا عنه قال( :ابيعت واللج على قفي) (.)4

وقد رد العالمة ابن العريب على هذا بقوله( :اخرتع هذا احلديث من أراد أن جيعل يف (القفا) لغة
(قفي) كما جيعل يف (اهلوى)( :هوي) وتلك لغة هذيل َّل قريش فكانت كذبه مل تدبر) (.)5

بل قد جاء يف بعض الرواايت أن طلحة رضي هللا عنه كان أول من ابيع علياً حىت قال حبيب بن

ذؤيب( :ابيع علياً يد شالء َّل يتم هذا األمر) (( )6وأهل الكوفة يقولون :أول من ابيعه األشرت)

(.)7

وقد رد القاضي أبو بكر ابن العريب على قول القائل يف طلحة (يد شالء) بقوله( :أما قوهلم( :يد

شالء) لو صح فال متعلق هلم فيه فإن يداً شلت يف وقاية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتم هلا كل
أمر ويتوقى هبا من كل مكروه وقد مت األمر على وجهه ونفذ القدر بعد ذلك على حكمه وجهل

املبتدع ذلك فاخرتع ما هو حجة عليه) (.)8
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4607والرتمذي ( ،)2676وابن ماجه ( ،)40وأمحد ()126 /4
( ،)17184والدارمي ( ،)95( )57 /1واحلاكم ( .)174 /1من حديث العرابض بن سارية رضي
هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الرتمذي :حسن صحيح ،وقال احلاكم :هذا حديث

صحيح ليس له علة ،ووافقه الذهيب ،وقال ابن عبدالرب يف ((جامع بيان العلم وفضله)) (/2
 :)1164اثبت صحيح ،وحسنه البغوي يف ((شرح السنة)) ( ،)181 /1وابن القيم يف ((أعالم

املوقعني)) ( )119 /4وقال :إسناده َّل أبس به ،وصححه ابن امللقن يف ((البدر املنري)) (/9

 ،)582والعراقي يف ((الباعث على اخلالص)) ( ،)1وابن حجر يف ((موافقة اخلرب اخلرب)) (/1
 )136وقال :رجاله ثقات ،واأللباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).
((( )2الوصية الكربى)) (ص.)33 :
((( )3فتح الباري)) (.)72 /7

((( )4العواصم من القواصم)) َّلبن العريب (ص ،)144 :وانظر(( :اتريخ األمم وامللوك)) (/4

 )435 ،431و ((الكامل يف التاريخ)) َّلبن األثري ( ،)193 /3و ((البداية والنهاية)) (.)247 /7
((( )5العواصم من القواصم)) (ص.)144 :

((( )6اتريخ األمم وامللوك)) ((( ،)428 /4الكامل)) َّلبن األثري (.)191 /3
((( )7اتريخ األمم وامللوك)) ((( ،)433 /4البداية والنهاية)) (.)247 /7
((( )8العواصم من القواصم)) (ص.)145 - 144 :

()400/7

وهذا الرد من ابن العريب على ما قيل يف يد طلحة رضي هللا عنه يستحق أن يكتب ِباء الذهب ألنه
لو كانت يد طلحة هي األوىل يف البيعة لكانت أكثر بركة ونفعاً ألهنا يد ذب عن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم املشركني يوم أحد ،أما يد األشرت اللئيم فإهنا كانت َّل تزال رطبة من دم اإلمام الشهيد

املبشر ابْلنة عثمان رضي هللا عنه ،فدعوى أن طلحة والزبري ابيعا مكرهني دعوى غري صحيحة بل
الثابت أنه ملا قتل عثمان رضي هللا عنه طلب مجهور الصحابة رضي هللا عنهم من علي أن يتوىل أمر
املسلمني فكان يفر منهم يف حيطان املدينة ( )1وأيضاً :ملا تويف عمر رضي هللا عنه جعل األمر شورى
يف ستة منهم طلحة والزبري واتفقوا على أن األمر دائر بني عثمان وعلي فاتفقوا على تقدمي عثمان

وبعد استشهاده رضي هللا عنه كان صاحب احلق هو علي رضي هللا عنه.

وقد اعرتض بعض الناس على اإلمجاع على خالفة علي رضي هللا عنه وجوه:

( )1ختلف عنه من الصحابة مجاعة منهم سعد بن أيب وقاص ،وحممد بن مسلمة وابن عمر وأسامة بن
زيد وسواهم من نظرائهم (.)2

( )2إمنا ابيعوه على أن يقتل قتلة عثمان (.)3
( )3أن أهل الشام معاوية ومن معه مل يبايعوه بل قاتلوه.

وهذه اَّلعرتاضات َّل أتثري هلا على اإلمجاع املذكور ،وَّل توجب معارضته وذلك أهنا مردودة من

وجوه:
الوجه األول( :أن دعوى أن مجاعة من الصحابة ختلفوا عن بيعته دعوى غري صحيحة إذ أن بيعته مل

يتخلف عنها وأما نصرته فتخلف عنها قوم منهم من ذكر ألهنا كانت مسألة اجتهادية فاجتهد كل
واحد وأعمل نظره وأصاب قدره) (.)4

الوجه الثاين( :أن عقد اخلالفة ونصب إمام واجب َّلبد منه ،ووقف ذلك على حضور مجيع األمة

واتفاقهم مستحيل أو متعذر فال جيوز اشرتاطه إلفضاء ذلك إىل انتفاء الواجب ووقوع الفساد الالزم

من انتفائه) (.)5

الوجه الثالث :أن اإلمجاع حصل على بيعة أيب بكر ِببايعة الفاروق وأيب عبيدة ومن حضرهم من

األنصار مع غيبة علي وعثمان وغريمها من الصحابة وكذلك حصل اإلمجاع على خالفة علي ِببايعة
عمار ومن حضر من البدريني وغريهم من الصحابة وَّل يضر هذا اإلمجاع من غاب عن البيعة أو مل

يبايعه من غريهم رضي هللا عنهم مجيعاً.
قال احلسن البصري رمحه هللا تعاىل( :وهللا ما كانت بيعة علي إَّل كبيعة أيب بكر وعمر رضي هللا

عنهم) (.)6

الوجه الرابع :دعوى أنه إمنا بويع على أن يقتل قتلة عثمان (هذا َّل يصح يف شرط البيعة .وإمنا

يبايعونه على احلكم ابحلق وهو أن حيضر الطالب للدم ،وحيضر املطلوب وتقع الدعوى ويكون
اْلواب وتقوم البينة ويقع احلكم) ( )7بعد ذلك.

الوجه اخلامس :أن معاوية رضي هللا عنه مل يقاتل علياً على اخلالفة ومل ينكر إمامته وإمنا كان يقاتل من

أجل إقامة احلد الشرعي على الذين اشرتكوا يف قتل عثمان مع ظنه أنه مصيب يف اجتهاده ولكنه كان
خمطئاً يف اجتهاده ذلك فله أجر اَّلجتهاد فقط.

قال عبد امللك اْلويين( :ومعاوية وإن قاتل علياً فإنه َّل ينكر إمامته وَّل يدعيها لنفسه وإمنا كان

يطلب قتله عثمان رضي هللا عنه ظاَنً أنه مصيب ولكنه كان خمطئاً) (.)8
_________

( )1انظر(( :اتريخ األمم وامللوك للطربي)) ((( ،)432 /4البداية والنهاية)) (.)246 /7
((( )2العواصم من القواصم)) (ص.)147 - 146 :
((( )3العواصم من القواصم)) (ص.)145 :

((( )4العواصم من القواصم)) (ص ،)147 :وانظر كتاب ((التمهيد)) للباقالين (ص- 233 :
.)234

((( )5منهاج القاصدين يف فضل اخللفاء الراشدين)) (ص.)77 - 76 :
((( )6منهاج القاصدين يف فضل اخللفاء الراشدين)) (ص.)77 :
((( )7العواصم من القواصم)) (ص.)146 - 145 :

((( )8ملع األدلة يف عقيدة أهل السنة)) (ص )115 :خمطوط نقالً عن كتاب ((أابطيل جيب أن
ْتحى من التاريخ)) (ص.)115 :
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فخالفة علي رضي هللا عنه اثبتة ابلنص واإلمجاع وَّل أتثري ألي اعرتاض يورد على اإلمجاع فيجب
على كل مسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن علياً رضي هللا عنه رابع اخللفاء الراشدين واألئمة املهديني
الذين أمرَن ابلتمسك بسنتهم واَّلقتداء هبم وترتيبهم يف اإلمامة كرتتيبهم يف الفضل أوَّلً أبو بكر ،مث
عمر ،مث عثمان ،مث علي رضي هللا عنهم أمجعني وهذا معتقد الفرقة الناجية من أهل السنة واْلماعة

فقد روى البيهقي إبسناده إىل اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل أنه قال( :يف اخلالفة والتفضيل نبدأ أبيب

بكر وعمر وعثمان وعلي رضي هللا عنهم) ( )1وروى أيضاً إبسناده إىل اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل أنه

قيل له( :كأنك تذهب إىل حديث سفينة قال :أذهب إىل حديث سفينة وإىل شيء آخر رأيت علياً
يف زمن أيب بكر وعمر وعثمان مل يتسم أبمري املؤمنني ومل يقم اْلمع واحلدود مث رأيته بعد قتل عثمان
قد فعل ذلك فعلمت أنه قد وجب له يف ذلك الوقت ما مل يكن له قبل ذلك) (.)2

وقال حممد بن إسحاق بن خزْية رمحه هللا تعاىل( :خري الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وأوَّلهم ابخلالفة أبو بكر الصديق ،مث عمر الفاروق ،مث عثمان ذو النورين مث علي بن أيب طالب رمحة
هللا ورضوانه عليهم أمجعني) (.)3
وقال اإلمام الطحاوي رمحه هللا تعاىل( :ونثبت اخلالفة بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوَّلً أليب

بكر الصديق رضي هللا عنه تفضيالً له وتقدْياً على مجيع األمة مث لعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ،مث
لعثمان رضي هللا عنه ،مث لعلي بن أيب طالب رضي هللا عنه وهم اخللفاء الراشدون واألئمة املهديون)

(.)4

وقال أبو بكر الباقالين رمحه هللا تعاىل موضحاً الدليل على ترتيب اخلالفة الراشدة( :والدليل على

إثبات اإلمامة للخلفاء األربعة رضي هللا عنهم على الرتتيب الذي بيناه :أن الصحابة رضي هللا عنهم
كانوا أعالم الدين ومصابيح أهل اليقني شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل ،وشهد هلم النيب صلى هللا

عليه وسلم أبهنم خري القرون فقال(( :خري القرون قرين)) ( .)5فلما قدموا هؤَّلء األربعة على غريهم

ورتبوهم على الرتتيب املذكور علمنا أهنم رضي هللا عنهم مل يقدموا أحداً تشهياً منهم ،وإمنا قدموا من
قدموه َّلعتقادهم كونه أفضل وأصلح لإلمامة من غريه يف وقت توليه .قال الشريف األجل اإلمام

مجال اإلسالم :ووقع يل أَن دليل من نص الكتاب يف ترتيبهم على هذه الرتبة أنه َّل جيوز أن يكون
ِ
اَّلل الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم و َع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
َّهم يف ْاأل َْر ِ
ض َك َما
ات لَيَ ْستَ ْخل َفنـ ُ
الص َ
غري ذلك هو قوله تعاىلَ :و َع َد َُّ َ َ
َْ
ِ
استَ ْخلَ َ َّ ِ
َّهم ِمن بَـ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أ َْمنًا
ين ِمن قَـبْلِ ِه ْم َولَيُ َم ِكنَ َّن َهلُ ْم ِدينَـ ُه ُم الَّ ِذي ْارتَ َ
ضى َهلُ ْم َولَيُـبَدلَنـ ُ
ْ
ف الذ َ

ك هم الْ َف ِ
يـ ْعب ُدونَِين ََّل ي ْش ِرُكو َن ِيب َش ْيـئًا ومن َك َفر بـ ْع َد َذلِ َ ِ
اس ُقو َن [النور .]55 :ووعده حق.
َُ
ََ َ َ
ُ
ك فَأ ُْولَئ َ ُ ُ

وخربه صدق َّل يقع خبالف خمربه فالبد من أن يتم ما وعدهم به ،وأخرب أن يكون هلم ،وَّل يصح إَّل
على هذا الرتتيب ألنه لو قدم علي عليه السالم مل تصر اخلالفة فيها إىل أحد من الثالثة ألن علياً
عليه السالم مات بعد الثالثة وكذلك لو قدم عثمان رضي هللا عنه مل تصر اخلالفة إىل أيب بكر وعمر
ألن عثمان مات بعد موهتما ،ولو قدم عمر مل تصر اخلالفة إىل أيب بكر ألن عمر مات بعده وهللا
تعاىل أخرب ووعد أهنا تصري إليهم فلم يصح أن تقع إَّل على الوجه الذي وقعت وهلل احلمد على

اهلداية والتوفيق) (.)6

فهذه األقوال عن هؤَّلء األئمة كلها فيها البيان الشايف لعقيدة الفرقة الناجية يف ترتيب اخلالفة

الراشدة كما علم مما تقدم يف هذا املبحث من نقول لإلمجاع أن علياً رضي هللا عنه رابع اخللفاء
الراشدين ابتفاق أهل احلل والعقد وأنه قد اتفق على بيعته عامة من حضر املدينة من البدريني

واألنصار كاجتماع أهل السقيفة على بيعة أيب بكر رضي هللا عنه وبناء على ما تقدم فإن الذي َّل
يسعه يف عقيدة ترتيب اخلالفة ما وسع الفرقة الناجية أهل السنة واْلماعة فإنه رافضي مقيت .عقيدة
أهل السنة واْلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا عنهم – لناصر بن علي عائض –688 /2
_________

((( )1اَّلعتقاد)) (ص.)169 - 168 :
((( )2اَّلعتقاد)) (ص.)169 - 168 :
((( )3اَّلعتقاد)) (ص.)375 :
((( )4شرح العقيدة الطحاوية)) َّلبن أيب العز (ص)322 - 310 :

( )5رواه البخاري ( ،)2652ومسلم ( .)2533من حديث عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه.
((( )6اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وَّل جيوز اْلهل به)) (ص.)67 - 66 :
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الفرع اخلامس :خالفة احلسن بن علي رضي هللا عنه
ملا استشهد اخلليفة الرابع :علي رضي هللا عنه بقتل أحد اخلوارج له وهو عبدالرمحن بن عمرو املرادي

يف شهر رمضان لسبع عشرة ليلة خلت منه سنة أربعني للهجرة النبوية ( )1بويع ابخلالفة بعده ابنه
احلسن رضي هللا عنه واستمر خليفة على احلجاز واليمن والعراق وخراسان وغري ذلك حنو سبعة

أشهر ،وقيل :مثانية أشهر ،وقيل ستة أشهر وكانت خالفته هذه املدة خالفة راشدة حقه ألن تلك

املدة كانت مكملة ملدة اخلالفة الراشدة اليت أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أن مدهتا ثالثون سنة مث
تصري ملكاً.
فقد روى الرتمذي إبسناده إىل سفينة موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم(( :اخلالفة يف أميت ثالثون سنة مث ملك بعد ذلك)) (.)2
وعند اإلمام أمحد من حديث سفينة أيضاً بلفظ(( :اخلالفة ثالثون عاماً مث يكون بعد ذلك امللك))

(.)3

وعند أيب داود بلفظ(( :خالفة النبوة ثالثون سنة مث يؤيت هللا امللك من يشاء أو ملكه من يشاء))
(.)4

ومل يكن يف الثالثني بعده صلى هللا عليه وسلم إَّل اخللفاء األربعة وأايم احلسن وقد قرر مجع من أهل
العلم عند شرحهم لقوله صلى هللا عليه وسلم(( :اخلالفة يف أميت ثالثون سنة)) أن األشهر اليت توىل
فيها احلسن بن علي بعد موت أبيه كانت داخلة يف خالفة النبوة ومكملة هلا.
فقد قال أبو بكر بن العريب رمحه هللا تعاىل( :فنفذ الوعد الصادق يف قوله -صلى هللا عليه وسلم-

(( : ...اخلالفة يف أميت ثالثون سنة مث تعود ملكاً)) فكانت أليب بكر وعمر وعثمان وعلي وللحسن

منها مثانية أشهر َّل تزيد وَّل تنقص يوماً فسبحان احمليط َّل رب غريه) (.)5

وقال القاضي عياض( :مل يكن يف ثالثني سنة إَّل اخللفاء الراشدون األربعة واألشهر اليت بويع فيها
احلسن بن علي  ...واملراد من حديث ((اخلالفة ثالثون سنة)) خالفة النبوة وقد جاء مفسراً يف بعض

الرواايت ((خالفة النبوة بعدي ثالثون سنة مث تكون ملكاً)) (.)6

وقال احلافظ ابن كثري رمحه هللا تعاىل( :والدليل على أنه أحد اخللفاء الراشدين احلديث الذي أوردَنه
يف (دَّلئل النبوة) من طريق سفينة موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :اخلالفة بعدي ثالثون

سنة مث تكون ملكاً)) وإمنا كملت الثالثون خبالفة احلسن بن علي) (.)7

وقال شارح الطحاوية( :وكانت خالفة أيب بكر الصديق سنتني وثالثة أشهر ،وخالفة عمر عشر سنني

ونصفاً ،وخالفة عثمان اثنيت عشرة سنة وخالفة علي أربع سنني وتسعة أشهر ،وخالفة احلسن ستة

أشهر) (.)8

_________

((( )1الطبقات الكربى)) َّلبن سعد ((( ،)37 /3اتريخ الطربي)) ((( ،)143 /5الكامل)) َّلبن
األثري ((( ،)387 /3البداية والنهاية)) ( ،)387 /7وانظر ((اتريخ خليفة بن خياط)) (ص:
(( ،)199الطبقات)) له (ص.)5 :

( )2رواه الرتمذي ( .)2226وقال الرتمذي وابن حجر يف ((موافقة اخلرب اخلرب)) (:)141 /1
حسن ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

( )3رواه أمحد ( .)21969( )220 /5وقال شعيب األرَنؤوط حمقق ((املسند)) :إسناده حسن
رجاله ثقات رجال الصحيح غري سعيد بن مجهان.

( )4رواه أبو داود ( ،)4646وسكت عنه ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :حسن
صحيح.

((( )5أحكام القرآن)) َّلبن العريب (.)1720 /4
( )6انظر(( :شرح النووي على صحيح مسلم)) (.)201 /12
((( )7البداية والنهاية)) (.)17 /8

((( )8شرح الطحاوية)) (ص.)545 :
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وقال املناوي بعد ذكره لقوله صلى هللا عليه وسلم(( :ابين هذا سيد ،ولعل هللا أن يصلح به بني فئتني
عظيمتني من املسلمني)) ( )1قال( :وكان ذلك فلما بويع له بعد أبيه وصار هو اإلمام احلق مدة ستة
أشهر تكملة للثالثني سنة اليت أخرب املصطفى صلى هللا عليه وسلم إهنا مدة اخلالفة وبعدها يكون

ملكاً عضوضاً) (.)2

وملا كان رضي هللا عنه هو املبايع ابخلالفة بعد أبيه وأنه اإلمام احلق تلك املدة اليت كانت مكملة
خلالفة النبوة رأى أنه َّلبد من أن يكون أمره َنفذاً على بالد الشام اليت كان األمر فيها حينئذ ملعاوية
رضي هللا عنه فتوجه حنو بالد الشام بكتائب كأمثال اْلبال وابيعه منهم أربعون ألفاً على املوت فلما

ترائى اْلمعان علم أنه َّل يغلب أحدمها حىت يقتل بعضها بعضاً واشرتط على معاوية رضي هللا عنه
شروطاً التزمها ،ووىف هبا وعلى وفقها جرى الصلح بينهما وقد روى قصة الصلح بينهما اإلمام
البخاري رمحه هللا تعاىل يف (صحيحه).

فقد روى إبسناده إىل احلسن البصري حيث قال( :استقبل وهللا احلسن بن علي معاوية بكتائب أمثال
اْلبال فقال عمرو بن العاص :إين ألرى كتائب َّل تويل حىت تقتل أقراهنا فقال له معاوية – وكان وهللا

خري الرجلني  :-أي عمرو إن قتل هؤَّلء هؤَّلء من يل أبمور الناس من يل بنسائهم ،من يل بضيعتهم؟
فبعث إليه رجلني من قريش من بين عبد مشس – عبد الرمحن ابن مسرة وعبد هللا بن عامر بن كريز –

فقال :اذهبا إىل هذا الرجل فاعرضا عليه وقوَّل له واطلبا إليه فأتياه فدخال عليه فتكلما وقاَّل له

وطلبا إليه فقال هلما احلسن بن علي :إَن بنو عبد املطلب قد أصبنا من هذا املال وإن هذه األمة قد

عاثت يف دمائها قاَّل :فإنه يعرض عليك كذا وكذا ،ويطلب إليك ويسألك قال :فمن يل هبذا؟ قاَّل

حنن لك به فما سأهلما شيئاً إَّل قاَّل :حنن لك به فصاحله فقال احلسن :ولقد مسعت أاب بكرة يقول:

رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املنرب واحلسن بن علي إىل جنبه وهو يقبل على الناس مرة

وعليه أخرى ويقول(( :إن ابين هذا سيد ولعل هللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني))

(.)3

وبقبوله الصلح مع معاوية حصل مصداق قوله صلى هللا عليه وسلم فيه( :فكان كما قال :أصلح هللا

تعاىل به بني أهل الشام وأهل العراق بعد احلروب الطويلة والواقعات املهولة) (.)4

وهذا اإلصالح الذي حصل بني فريقي احلسن بن علي ومعاوية رضي هللا عنهما مما حيبه الرب -جل

وعال – ورسوله صلى هللا عليه وسلم وهو من أكرب مناقب احلسن رضي هللا عنه ،قال شيخ اإلسالم

ابن تيمية رمحه هللا تعاىل( :وهذا احلديث يبني أن اإلصالح بني الطائفتني كان ممدوحاً حيبه هللا ورسوله،
وأن ما فعله احلسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه اليت أثىن هبا عليه النيب صلى هللا عليه

وسلم ولو كان القتال واجباً أو مستحباً مل يثن النيب صلى هللا عليه وسلم برتك واجب أو مستحب)

(.)5

وقد ذكر ابن العريب أسباابً هيأت احلسن لقبول الصلح مع معاوية رضي هللا عنه حيث قال( :وعمل
احلسن ِبقتضى حاله فإنه صاحل حني استشرى األمر عليه وكان ذلك أبسباب مساوية ومقادير أزلية
ومواعيد من الصادق صادقة منها :ما رأى من تشتت آراء من معه.

ومنها :أنه طعن حني خرج إىل معاوية فسقط عن فرسه وداوى جرحه حىت برأ فعلم من ينافق عليه
وَّل أيمنه على نفسه.

ومنها :أنه رأى اخلوارج أحاطوا أبطرافه ،وعلم أنه إن اشتغل حبرب معاوية استوىل اخلوارج على
البالد ،وإن اشتغل ابخلوارج استوىل عليه معاوية.
_________

( )1رواه البخاري (.)2704
((( )2فيض القدير)) (.)409 /2
( )3رواه البخاري (.)2704

((( )4تفسري القرآن العظيم)) َّلبن كثري (.)376 /6
((( )5منهاج السنة)) (.)202 /2
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ومنها :أنه تذكر وعد جده الصادق عند كل أحد صلى هللا عليه وسلم يف قوله(( :إن ابين هذا سيد
ولعل هللا يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني)) ( )1وإنه ملا سار احلسن إىل معاوية ابلكتائب
يف أربعني ألفاً وقدم قيس بن سعد بعشرة آَّلف قال عمرو بن العاص ملعاوية :إين أرى كتيبة َّل تويل
أوَّلها حىت تدبر أخراها فقال معاوية لعمرو :من يل بذراري املسلمني فقال أَن :فقال عبد هللا بن

عامر وعبد الرمحن بن مسرة :تلقاه فتقول له :الصلح فصاحله فنفذ الوعد الصادق يف قوله(( :إن ابين
هذا سيد ولعل هللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني)) (.).)2

وكان ذلك الصلح املبارك الذي أشار إليه النيب صلى هللا عليه وسلم أنه سيكون علي يد سبطه
احلسن بن علي عام واحد وأربعني هجرية (فإنه نزل عن اخلالفة ملعاوية يف ربيع األول من سنة إحدى
وأربعني وذلك كمال ثالثني سنة من موت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإنه توىف يف ربيع األول

سنة إحدى عشرة من اهلجرة وهذا من دَّلئل – نبوته – صلوات هللا وسالمه عليه وسلم تسليماً،
وقد مدحه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على صنيعه هذا وهو تركه الدنيا الفانية ورغبته يف اآلخرة
الباقية ،وحقنه دماء هذه األمة فنزل عن اخلالفة وجعل امللك بيد معاوية حىت جتتمع الكلمة على
أمري واحد) ( )3وتسليم احلسن األمر ملعاوية يعترب عقد بيعة منه له ابخلالفة وكان ذلك يف موضع

يقال له( :مسكن) وملا نزل احلسن عن اخلالفة ملعاوية ابيعه (األمراء من اْليشني واستقل أبعباء األمة
فسمي ذلك العام عام اْلماعة َّلجتماع الكلمة فيه على رجل واحد) ( )4وَّلجتماع املسلمني بعد
الفرقة وتفرغهم للحروب اخلارجية والفتوح ،ونشر دعوة اإلسالم بعد أن عطل قتلة عثمان سيوف

املسلمني عن هذه املهمة حنو مخس سنوات( .وملا تسلم معاوية البالد ودخل الكوفة وخطب هبا
واجتمعت عليه الكلمة يف سائر األقاليم واآلفاق وحصل على بيعته عامئذ اإلمجاع واَّلتفاق – رحل

احلسن بن علي ومعه أخوه احلسني وبقية إخوهتم ،وابن عمهم عبد هللا بن جعفر من أرض العراق إىل

أرض املدينة النبوية على ساكنها أفضل الصالة والسالم ،وجعل كلما مر حبي من شيعتهم يبكتونه
على ما صنع من نزوله عن األمر ملعاوية وهو يف ذلك – هو البار الراشد املمدوح ،وليس جيد يف

صدره حرجاً وَّل تلوماً وَّل ندماً ،بل هو راض بذلك مستبشر به وإن كان قد ساء هذا خلقاً من ذويه

وأهله وشيعتهم وَّلسيما بعد ذلك ِبدد ،وهلم جراً واحلق يف ذلك اتباع السنة ومدحه فيما حقن به

دماء األمة ،كما مدحه على ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما تقدم يف احلديث الصحيح وهلل

احلمد واملنة) (.)5

واحلاصل مما تقدم أن أهل السنة واْلماعة يعتقدون أن خالفة احلسن بن علي كانت خالفة حقة وأهنا
جزء مكمل خلالفة النبوة اليت أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أن مدهتا ستكون ثالثني سنة وكذلك

كانت كما أخرب عليه الصالة والسالم .عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا

عنهم – َنصر بن علي عائض – 743 /2
_________
( )1رواه البخاري (.)2704

((( )2أحكام القرآن)) َّلبن العريب (.)1720 - 1719 /4
((( )3البداية والنهاية)) (.)18 /8

((( )4البداية والنهاية)) (.)250 /6
((( )5البداية والنهاية)) (.)21 /8
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املطلب األول :التعريف ِبل البيت لغة:
إن كلمة آل من الكلمات اليت وقع فيها اَّلختالف عند علماء اللغة من حيث اَّلشتقاق ،ومن حيث
املعىن ،أما من حيث اَّلشتقاق ،فقيل إن أصلها أول ،وقيل إن أصلها أهل.

فذهب اخلليل بن أمحد إىل أن كلمة (آل) مشتقة من األول ،قال( :آل يؤول إليه ،إذا رجع إليه)

(.)1

ووافقه ابن فارس قال( :آل يؤول أي رجع  ...يقال :أول احلكم إىل أهله ،أي أرجعه ورده إليهم)
(.)2

وابن اْلوزي حيث قال( :واألصل يف ذلك قولنا :آل ،وهو ِبعىن :رجع) (.)3

واختار هذا القول ابن تيمية (.)4

وذهب فريق آخر إىل أن أصل كلمة (آل) :أهل.

يف (املفردات) (( :)5اآلل مقلوب من األهل).
ويف (لسان العرب) (( :)6أصلها أهل مث أبدلت اهلاء مهزة فصارت يف التقدير أأل فلما توالت
اهلمزاتن أبدل الثانية ألفا كما قالوا آدم وآخر).

وِبثل هذا قال الفريوزآابدي (.)7

ويف (املصباح) ( )8ذكر القولني ومل يرجح.
وضعف ابن القيم القول الثاين ألمور:
أحدمها :عدم الدليل عليه.

الثاين :أنه يلزم منه القلب الشاذ من غري موجب ،مع خمالفة األصل.
الثالث :أن األهل تضاف إىل العاقل وغريه خبالف اآلل.
الرابع :أن األهل تضاف إىل العلم والنكرة ،واآلل َّل يضاف إَّل إىل معظم من شأنه أن يؤول غريه

إليه.

اخلامس :أن األهل تضاف إىل الظاهر واملضمر ،أما اآلل فإضافتها إىل املضمر قليلة شاذة (.)9

وأما من حيث املعىن فقد نص غري واحد على أن آل الرجل هم أهل بيته وقرابته ( ،)10وأضافت

طائفة أخرى األتباع ( ،)11واقتصر بعضهم على األتباع (.)12

وقد وفق ابن اْلوزي بني القولني فقال( :اآلل :اسم لكل من رجع إىل معتمد فيما رجع فيه إليه،

فتارة يكون النسب ،واترة ابلسبب) (.)13
فقوله( :ابلنسب) إشارة إىل األهل والقرابة ،وقوله( :ابلسبب) إشارة إىل األتباع ،ومن الثاين قوله
آل فِ ْر َع ْو َن أَ َش َّد ال َْع َذ ِ
اب [غافر.]46 :
تعاىل :أَ ْد ِخلُوا َ

هذا وقد اختلف علماء اللغة يف دخول الشخص من آل نفسه ،فذهب بعض احملققني إىل التفصيل

يف ذلك ،وهو إن ذكر الشخص مع آله فال يدخل فيهم ،وإن مل يذكر معهم كأن يقال آل زيد فعند
ذلك يدخل فيهم (.)14
وأما األهل فقد اتفق علماء اللغة على إطالق أهل الرجل على زوجه.

قال اخلليل( :أهل الرجل :زوجه) (.)15
ونقله ابن فارس مقراً له (.)16

وقال الراغب( :وعرب أبهل الرجل عن امرأته) (.)17
ويف (لسان العرب)( :أهل الرجل :زوجته) (.)18
ويف (املصباح املنري)( :ويطلق األهل على الزوجة) (.)19

وهلذا اَّلتفاق ذهب بعضهم إىل أن األهل تطلق على الزوجة خاصة؛ ألهنا املرادة يف عرف اللسان

(.)20

_________

((( )1كتاب العني)) (.)395 /8
((( )2معجم مقاييس اللغة)) (.)159 /1

((( )3نزهة األعني)) (ص.)121 :

((( )4حاشية الروض املربع)) ((( ،)40 /1جمموع الفتاوى)) (.)463 /22
((( )5مفردات ألفاظ القرآن)) (ص.)98 :
((( )6لسان العرب)) (.)186 /1

((( )7القاموس احمليط)) (ص.)1245 :
((( )8املصباح املنري)) (ص.)12 :

((( )9جالء األفهام)) (ص.)204 - 203 :
( )10كتاب ((العني)) ((( ،)395 /8الصحاح)) ((( ،)1627 /4معجم مقاييس اللغة)) (/1

.)160

((( )11الصحاح)) ((( ،)1627 /4املصباح املنري)) (ص(( ،)12 :القاموس احمليط)) (ص:
.)1245

((( )12الكليات)) (ص.)164 :
((( )13نزهة األعني)) (ص.)122 - 121 :

((( )14جالء األفهام)) (ص(( ،)204 :القول البديع)) (ص.)121 :
( )15كتاب ((العني)) (.)89 /4

((( )16معجم مقاييس اللغة)) (.)150 /1
((( )17مفردات ألفاظ القرآن)) (ص.)96 :
(.)186 /1( )18
(( )19ص.)11 :

((( )20الكليات)) (ص.)210 :
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ومما يدل على اَّلتفاق يف هذا املعىن اتفاقهم على أن التأهل( :التزوج) (.)1
وقد أضاف أكثرهم إىل معىن الزوجة العشرية والقرابة ( ،)2إَّل أن الراغب عد ذلك من اجملاز (.)3

ومن خالل هذه النقول يتبني أن لفظة اآلل واألهل تشرتكان يف معان كثرية بل تقرتابن من الرتادف.

وأما البيت لغة ،فيلحظ الناظر أن املتقدمني من علماء اللغة كاْلوهري وابن فارس كانوا يقصرون

معىن البيت على عيال الرجل كزوجه ،وعلى املأوى والسكن.

يقول ابن فارس( :الباء والياء والتاء أصل واحد ،وهو املأوى ،واملآب ،وجممع الشمل .والبيت :عيال
الرجل والذين يبيت عندهم) (.)4

أما املتأخرون كصاحب (القاموس) فأضافوا معان قد َّل خترج عن املعنيني السابقني كالشرف،

والتزويج ،والقرب ،وفرش البيت (.)5
أما إطالق أهل البيت مركبة تركيباً إضافياً ،فهي عند علماء اللغة ِبعىن من يسكن فيه.
قال اخلليل( :أهل البيت سكانه) (.)6

وتبعه على ذلك من أتى بعده كابن فارس ،وابن منظور ( ،)7والفريوزآابدي ( ،)8بدون نكري منهم.
إَّل أن هذا الرتكيب صار عرفاً على آل النيب صلى هللا عليه وسلم.

قال الراغب( :وصار أهل البيت متعارفاً يف آل النيب صلى هللا عليه وسلم) ( .)9آايت آل البيت يف

القرآن الكرمي ملنصور بن محد العيدي – ص17 :
_________

( )1كتاب ((العني)) ((( ،)89 /4معجم مقاييس اللغة)) ((( ،)150 /1مفردات ألفاظ القرآن))
(ص(( ،)79 :النهاية يف غريب احلديث)) ((( ،)84 /1لسان العرب)) (.)186 /1

((( )2نزهة األعني)) (ص(( ،)163 :املصباح املنري)) (ص(( ،)11 :لسان العرب)) (.)185 /1
((( )3مفردات ألفاظ القرآن)) (ص.)96 :

((( )4معجم مقاييس اللغة)) (.)325 - 324 /1
((( )5القاموس احمليط)) (ص.)190 :
( )6كتاب ((العني)) (.)89 /4

((( )7لسان العرب)) (.)186 /1

((( )8القاموس احمليط)) (ص.)1245 :
((( )9مفردات ألفاظ القرآن)) (ص.)151 :
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املطلب الثاين :تعريف آل البيت شرعا
واختلف يف آل النيب صلى هللا عليه وسلم على أربعة أقوال:

فقيل :هم الذين حرمت عليهم الصدقة ,وفيهم ثالثة أقوال للعلماء:

أحدها :أهنم بنو هاشم ,وبنو املطلب ,وهذا مذهب الشافعي ( )1وأمحد يف رواية عنه (.)2
والثاين :أهنم بنو هاشم خاصة ،وهذا مذهب أيب حنيفة ( , )3والرواية عن أمحد ( )4واختيار ابن

القاسم صاحب مالك (.)5

والثالث :أهنم بنو هاشم ومن فوقهم إىل غالب ,فيدخل فيهم بنو مطلب ,وبنو أمية ,وبنو نوفل ,ومن
فوقهم إىل بين غالب ,وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك ,حكاه صاحب (اْلواهر) عنه ,وحكاه

اللخمي يف (التبصرة) عن أصبغ ,ومل حيكه عن أشهب.

وهذا القول يف اآلل أعين أهنم الذين حترم عليهم الصدقة هو منصوص الشافعي ( )6وأمحد ()7

واألكثرين ,وهو اختيار مجهور أصحاب أمحد والشافعي (.)8

والقول الثاين :أن آل النيب صلى هللا عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة ,حكاه ابن عبد الرب يف

(التمهيد) ( )9قال يف ابب عبد هللا بن أيب بكر ،يف شرح حديث أيب محيد الساعدي :استدل قوم
هبذا احلديث على أن آل حممد هم أزواجه وذريته خاصة ،لقوله يف حديث مالك عن نعيم اجملمر ،ويف
غري ما حديث(( :اللهم صل على حممد وعلى آل حممد)) ( )10ويف هذا احلديث يعين حديث أيب
محيد(( :اللهم صل على حممد وعلى وأزواجه وذريته)) ( , )11قالوا :فهذا تفسري ذلك احلديث,

ويبني أن آل حممد هم أزواجه وذريته ,قالوا :فجائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج حممد

صلى هللا عليه وسلم ومن ذريته صلى هللا عليك ،إذا واجهه ,وصلى هللا عليه إذا غاب عنه ,وَّل جيوز

ذلك يف غريهم.
قالوا :واآلل واألهل سواء ,وآل الرجل وأهله سواء ,وهم األزواج والذرية بدليل هذا احلديث.

والقول الثالث :أن آله صلى هللا عليه وسلم أتباعه إىل يوم القيامة حكاه ابن عبد الرب عن بعض أهل
العلم ,وأقدم من روي عنه هذا القول جابر بن عبد هللا ,ذكره البيهقي عنه ( ،)12ورواه عن سفيان
الثوري وغريه ,واختاره بعض أصحاب الشافعي ( , )13حكاه عنه أبو الطيب الطربي يف تعليقه,

ورجحه الشيخ حميي الدين النواوي يف (شرح مسلم) ( )14واختاره األزهري.
والقول الرابع :أن آله صلى هللا عليه وسلم هم األتقياء من أمته ,حكاه القاضي حسني والراغب

ومجاعة.
فصل

يف ذكر حجج هذه األقوال ,وتبني ما فيها من الصحيح والضعيف

_________
((( ))]12271[ )1األم)) للشافعي ((( ،)88 /2احلاوي)) للماوردي (.)516 /7

((( ))]12272[ )2املغين)) َّلبن قدامة ((( ،)518 - 517 /2الفروع)) َّلبن مفلح (/2

.)481

((( ))]12273[ )3املبسوط)) للسرخسي ( ،)12 /10و ((بدائع الصنائع)) للكاساين (/2
.)49

((( ))]12274[ )4املغين)) َّلبن قدامة ((( ،)518 - 517 /2الفروع)) َّلبن مفلح (/2
.)481

((( ))]12275[ )5الذخرية)) للقرايف ((( ،)142 /3مواهب اْلليل)) للحطاب (.)9 /5
((( ))]12276[ )6األم)) للشافعي ((( ،)88 /2احلاوي)) للماوردي (.)516 /7

((( ))]12277[ )7املغين)) َّلبن قدامة ((( ،)518 - 517 /2الفروع)) َّلبن مفلح (/2
.)481

((( ))]12278[ )8األم)) للشافعي ((( ،)88 /2احلاوي)) للماوردي ((( ،)516 /7املغين))
َّلبن قدامة ((( ،)518 - 517 /2الفروع)) َّلبن مفلح (.)481 /2
((( ))]12279[ )9التمهيد)) (.)196 ،183 /16

( ))]12280[ )10رواه البخاري ( )3370ومسلم ( .)406من حديث كعب بن عجرة رضي هللا
عنه.

( ))]12281[ )11رواه البخاري (.)3369
( ))]12282[ )12رواه البيهقي ( .)2986( )82 /2قال ابن القيسراين يف ((ذخرية احلفاظ))
([ :)191 /1فيه] احلسن بن صاحل ضعيف.

( ))]12283[ )13انظر(( :احلاوي)) (.)517 /7
((( ))]12284[ )14شرح صحيح مسلم)) (.)185 /7
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فأما القول األول :وهو أن اآلل من حترم عليهم الصدقة على ما فيهم من اَّلختالف ,فحجته من
وجوه:

أحدها :ما رواه البخاري يف صحيحه :من حديث أيب هريرة ,رضي هللا عنه ,قال(( :كان رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يؤتى ابلنخل عند صرامه ,فيجيء هذا بتمرة وهذا بتمرة حىت يصري عنده كوم

من ْتر ,فجعل احلسن واحلسني يلعبان بذلك التمر ,فأخذ أحدمها ْترة فجعلها يف فيه ,فنظر إليه

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخرجها من فيه ,فقال :أما علمت أن آل حممد َّل أيكلون
الصدقة)) ( , )1ورواه مسلم وقال(( :إَن َّل حتل لنا الصدقة)) (.)2

الثاين :ما رواه مسلم يف صحيحه :عن زيد بن أرقم ,قال(( :قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما

خطيباً فينا ِباء يدعى مخاً بني مكة واملدينة ,فحمد هللا وأثىن عليه وذكر ووعظ ,مث قال :أما بعد أَّل

أيها الناس إمنا أَن بشر يوشك أن أيتيين رسول ريب عز وجل ،وإين اترك فيكم ثقلني :أوهلما كتاب هللا
عز وجل فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب هللا واستمسكوا به ,فحث على كتاب هللا ورغب فيه,

وقال :وأهل بييت :أذكركم هللا يف أهل بييت ,أذكركم هللا يف أهل بييت.

فقال له حصني بن سربة :ومن أهل بيته اي زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال :إن نساءه من أهل
بيته ,ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده .قال :ومن هم؟ قال :هم آل علي وآل عقيل ,وآل

جعفر ,وآل عباس .قال :أكل هؤَّلء حرم الصدقة؟ قال :نعم .وقد ثبت أن النيب صلى هللا عليه
وسلم قال ":إن الصدقة َّل حتل آلل حممد)) (.)3
الدليل الثالث :ما يف الصحيحني :من حديث الزهري ,عن عروة ,عن عائشة رضي هللا عنها ((أن

فاطمة رضي هللا عنها أرسلت إىل أيب بكر تسأله مرياثها من النيب صلى هللا عليه وسلم مما أفاء هللا
على رسوله صلى هللا عليه وسلم فقال أبو بكر رضي هللا عنه :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

قالَّ :ل نورث ,ما تركنا صدقة ,إمنا أيكل آل حممد من هذا املال يعين مال هللا ليس هلم أن يزيدوا

على املأكل)) (.)4
فآله صلى هللا عليه وسلم هلم خواص :منها حرمان الصدقة ,ومنها أهنم َّل يرثونه ,ومنها استحقاقهم
مخس اخلمس ,ومنها اختصاصهم ابلصالة عليهم.

وقد ثبت أن حترمي الصدقة واستحقاق مخس اخلمس وعدم توريثهم خمتص ببعض أقاربه صلى هللا عليه

وسلم فكذلك الصالة على آله.

الدليل الرابع :ما رواه مسلم :من حديث ابن شهاب ,عن عبد هللا بن احلارث بن نوفل اهلامشي ,أن
عبد املطلب بن ربيعة أخربه ،أن أابه ربيعة بن احلارث ،قال لعبد املطلب بن ربيعة ،وللفضل بن

العباس رضي هللا عنهما(( :ائتيا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقوَّل له استعملنا اي رسول هللا على
الصدقات فذكر احلديث وفيه :فقال لنا :إن هذه الصدقة إمنا هي أوساخ الناس وإهنا َّل حتل حملمد
وَّل آلل حممد)) (.)5

الدليل اخلامس :ما رواه مسلم يف صحيحه :من حديث عروة بن الزبري ،عن عائشة رضي هللا عنها
((أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر بكبش أقرن ،يطأ يف سواد ،فذكر احلديث وقال فيه :فأخذ النيب

صلى هللا عليه وسلم الكبش ،فأضجعه ،مث ذحبه مث قال :بسم هللا ،اللهم تقبل من حممد ،ومن آل

حممد ,ومن أمة حممد .مث ضحى به)) (.)6

هكذا رواه مسلم بتمامه ،وحقيقة العطف املغايرة ،وأمته صلى هللا عليه وسلم أعم من آله.

قال أصحاب هذا القول( :وتفسري اآلل بكالم النيب صلى هللا عليه وسلم أوىل من تفسريه بكالم
غريه).
فصل

_________

( ))]12285[ )1رواه البخاري (.)1485
( ))]12286[ )2رواه مسلم (.)1069
( ))]12287[ )3رواه مسلم (.)2408

( ))]12288[ )4رواه البخاري ( ،)3711ومسلم (.)1759
( ))]12289[ )5رواه مسلم (.)1072
( ))]12290[ )6رواه مسلم (.)1967
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وأما القول الثاين :أهنم ذريته وأزواجه خاصة ،فقد تقدم احتجاج ابن عبد الرب له ،أبن يف حديث أيب

محيد ((اللهم صل على حممد وأزواجه وذريته)) ( )1ويف غريه من األحاديث اللهم صل على حممد
وعلى آل حممد ,وهذا غايته أن يكون األول منهما قد فسره اللفظ اآلخر.

واحتجوا أيضاً ِبا يف الصحيحني :من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم(( :اللهم اجعل رزق آل حممد قواتً)) ( )2ومعلوم أن هذه الدعوة املستجابة مل تنل كل
بين هاشم وَّل بين املطلب ,ألنه كان فيهم األغنياء وأصحاب اْلدة وإىل اآلن .وأما أزواجه وذريته

صلى هللا عليه وسلم فكان رزقهم قواتً ,وما كان حيصل ألزواجه بعد من األموال كن يتصدقن به

وجيعلن رزقهن قواتً( .وقد جاء عائشة رضي هللا عنها مال عظيم فقسمته كله يف قعدة واحدة ،فقالت
هلا اْلارية :لو خبيت لنا منه درمهاً نشرتي به حلماً؟ فقالت هلا :لو ذكرتين فعلت) (.)3

واحتجوا أيضاً ِبا يف الصحيحني :عن عائشة رضي هللا عنها ،قالت( :ما شبع آل حممد صلى هللا

عليه وسلم من خبز مأدوم ثالثة أايم حىت حلق ابهلل عز وجل) ( .)4قالوا :ومعلوم أن العباس وأوَّلده

وبين املطلب مل يدخلوا يف لفظ عائشة وَّل مرادها.

قال هؤَّلء :وإمنا دخل األزواج يف اآلل ،وخصوصاً أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم تشبيهاً لذلك

ابلسبب ،ألن اتصاهلن ابلنيب صلى هللا عليه وسلم غري مرتفع ،وهن حمرمات على غريه يف حياته وبعد

مماته ،وهن زوجاته يف الدنيا واآلخرة ،فالسبب الذي هلن ابلنيب صلى هللا عليه وسلم قائم مقام
النسب.

وقد نص النيب صلى هللا عليه وسلم على الصالة عليهن ،وهلذا كان القول الصحيح ،وهو منصوص

اإلمام أمحد رمحه هللا( :أن الصدقة حترم عليهن ,ألهنا أوساخ الناس ،وقد صان هللا سبحانه ذلك

اْلناب الرفيع وآله من كل أوساخ بين آدم) ( )5واي هلل العجب كيف يدخل أزواجه يف قوله صلى هللا

عليه وسلم(( :اللهم اجعل رزق آل حممد قواتً)) ( , )6وقوله يف األضحية(( :اللهم هذا عن حممد

وآل حممد)) ( ،)7ويف قول عائشة رضي هللا عنها(( :ما شبع آل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من
خبز بر)) ( )8ويف قول املصلي(( :اللهم صل على حممد وعلى آل حممد)) ( ،)9وَّل يدخلن يف

قوله(( :إن الصدقة َّل حتل حملمد وَّل آلل حممد مع كوهنا من أوساخ الناس)) ( ،)10فأزواج رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم أوىل ابلصيانة عنها والبعد منها.

_________

( ))]12291[ )1رواه البخاري (.)3369

( ))]12292[ )2رواه البخاري ( ،)4460ومسلم (.)1055
( ))]12293[ )3رواه احلاكم ( .)15 /4بلفظ( :أن معاوية بن أيب سفيان بعث إىل عائشة رضي
هللا عنها ِبائة ألف فقسمتها حىت مل ترتك منها شيئا فقالت بريرة :أنت صائمة فهال اتبعت لنا بدرهم
حلما فقالت عائشة :لو أين ذكرت لفعلت).

( ))]12294[ )4رواه البخاري ( ،)5423ومسلم (.)2970
((( ))]12295[ )5املغين)) (.)331 /7

( ))]12296[ )6رواه البخاري ( ،)4460ومسلم ( .)1055من حديث أيب هريرة رضي هللا
عنه.

( ))]12297[ )7رواه الطرباين ( , )311 /1واحلاكم ( , )425 /2والبيهقي يف ((السنن
الكربى)) ( , )259 /9من حديث أيب رافع رضي هللا عنه ,قال ابن حبان يف ((اجملروحني)) (/1

( :)495فيه) عبد هللا بن حممد بن عقيل كان رديء احلفظ كان حيدث على التوهم ,وقال اهليثمي يف
((جممع الزوائد)) ( :)24 /4إسناده حسن ,وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
( ))]12298[ )8رواه البخاري ( )6687ومسلم (.)2970

( ))]12299[ )9رواه البخاري ( )3370ومسلم ( .)406من حديث كعب بن عجرة رضي هللا

عنه.

( ))]12300[ )10رواه مسلم ( )1072ولفظه .... (( :إن هذه الصدقات إمنا هي أوساخ الناس
إهنا َّلحتل حملمد وَّل آلل حممد .)) ...
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فإن قيل :لو كانت الصدقة حراماً عليهن حلرمت على مواليهن ،كما أهنا ملا حرمت على بين هاشم
على مواليهم ،وقد ثبت يف الصحيح أن بريرة تصدق عليها بلحم فأكلته ،ومل حيرمه النيب صلى هللا

عليه وسلم ,وهي موَّلة لعائشة رضي هللا عنها.

قيل :هذا هو شبهة من أابحها ألزواج النيب صلى هللا عليه وسلم.

وجواب هذه الشبهة :أن حترمي الصدقة على أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم ليس بطريق األصالة،

وإمنا هو تبع لتحرْيها عليه صلى هللا عليه وسلم وإَّل فالصدقة حالل هلن قبل اتصاهلن به ،فهن فرع

يف هذا التحرمي على املوىل فرع التحرمي على سيده ،فلما كان التحرمي على بين هاشم أصالً استتبع

ذلك مواليهم وملا كان التحرمي على أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم تبعاً ,مل يقو ذلك على استتباع
مواليهن ،ألنه فرع عن فرع.

ْت ِم ْن ُك َّن بَِف ِ
ف َهلَا الْع َذاب ِ
َّيب من أي ِ
ِ
ض ْع َف ْ ِ
ني
اع ْ
اح َ
ش ٍة ُمبَـيِنَ ٍة يُ َ
ضَ
َ ُ
اء النِ ِ َ ْ َ
سَ
قالوا :وقد قال هللا تعاىلَ :اي ن َ
اَّلل ي ِسرياً ومن يـ ْقن ْ ِ ِ ِ
ِ
َّلل ورسولِ ِه وتَـعمل ِ ِ
َج َرَها َم َّرتَ ْ ِ
ني َوأَ ْعتَ ْد ََن َهلَا
َوَكا َن َذلِ َ
ك َعلَى َّ َ َ َ ْ َ ُ
صاحلاً نُـ ْؤهتَا أ ْ
ت م ْن ُك َّن َّ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ
نت َكأ ٍ ِ ِ
ِ
ض ْع َن ِابلْ َق ْو ِل فَـيَط َْم َع الَّ ِذي ِيف قَـ ْلبِ ِه
اء النِ ِ
س ِاء إِ ِن اتَّـ َق ْي ُ َّ
نت فَال َختْ َ
َّيب لَ ْس ُ َّ َ
سَ
َحد م َن الن َ
ِر ْزقاً َك ِرْياً َاي ن َ
ربج ا ْْل ِ
ني َّ
ُوىل َوأَقِ ْم َن َّ
اهلِيَّ ِة ْاأل َ
الزَكاةَ
ْن قَـ ْوَّلً َم ْع ُروفاً َوقَـ ْر َن ِيف بُـيُوتِ ُك َّن َوَّل تَ ََّ
َم َر ٌ
الصالةَ َوآتِ َ
رب ْج َن تَ َم َ َ
ض َوقُـل َ
اَّلل ورسولَه إِ َّمنَا ي ِري ُد َّ ِ ِ
ِ
الر ْجس أ َْهل الْبـ ْي ِ
ت َويُطَ ِه َرُك ْم تَطْ ِهرياً َواذْ ُك ْر َن َما يُـ ْتـلَى
ب َع ْن ُك ُم ِ َ َ َ
َوأَط ْع َن ََّ َ َ ُ ُ ُ
اَّللُ ليُ ْذه َ
ت َِّ ِ
ِيف بـيوتِ ُك َّن ِمن آاي ِ
ْم ِة إِ َّن َّ
اَّللَ َكا َن لَ ِطيفاً َخبِرياً [األحزاب]33 - 30 :
ُُ
اَّلل َوا ْحلك َ
ْ َ
فدخلن يف أهل البيت ألن هذا اخلطاب كله يف سياق ذكرهن ،فال جيوز إخراجهن من شيء ,وهللا
أعلم.
فصل

وأما القول الثالث :وهو أن آل النيب صلى هللا عليه وسلم أمته وأتباعه إىل يوم القيامة .فقد احتج له

أبن آل املعظم املتبوع هم أتباعه على دينه وأمره ،قريبهم وبعيدهم.

قالوا :واشتقاق هذه اللفظة تدل عليه ,فإنه من آل يؤول إذا رجع ،ومرجع األتباع إىل متبوعهم ألنه

إمامهم وموئلهم.

آل لُ ٍ
وط َجنَّْيـنَ ُ ِ
س َحر [القمر ]34 :املراد به أتباعه وشيعته
قالوا :وهلذا كان قوله تعاىل :إَِّل َ
اه ْم ب َ

املؤمنون به من أقاربه وغريهم.
آل فِ ْر َع ْو َن أَ َش َّد الْ َع َذ ِ
اب [غافر ،]46 :املراد به أتباعه.
وقوله تعاىل :أَ ْد ِخلُوا َ
واحتجوا أيضاً أبن واثلة بن األسقع روى(( :أن النيب صلى هللا عليه وسلم دعا حسناً وحسيناً،
فأجلس كل واحد منهما على فخذه ،وأدىن فاطمة رضي هللا عنها من حجره وزوجها ،مث لف عليهم
ثوبه ,مث قال :اللهم هؤَّلء أهلي ،قال واثلة :فقلت اي رسول هللا ،وأَن من أهلك؟ فقال :وأنت من

أهلي)) رواه البيهقي إبسناد جيد (.)1

قالوا :ومعلوم أن واثلة بن األسقع من بين ليث بن بكر بن عبد مناة ،وإمنا هو من أتباع النيب صلى

هللا عليه وسلم.
فصل

وأما أصحاب القول الرابع :أن آله األتقياء من أمته.
_________

( ))]12301[ )1رواه البيهقي ( .)2984( )80 /2وقال البيهقي :إسناده صحيح ،وقال الذهيب
يف ((سري أعالم النبالء)) ( :)385 /3حسن غريب ،وقال ابن القيم يف ((جالء األفهام)) (:)334
إسناده جيد ،وصححه األلباين يف ((صحيح املوارد)) (.)1890
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فاحتجوا ِبا رواه الطرباين يف (معجمه) :عن جعفر بن إلياس بن صدقة ،حدثنا نعيم بن محاد ،حدثنا
نوح بن أيب مرمي ،عن حيىي بن سعيد األنصاري ,عن أنس بن مالك ,قال(( :سئل رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :من آل حممد؟ فقال :كل تقي ,وتال النيب صلى هللا عليه وسلم :إِ ْن أ َْولِيَا ُؤهُ إَِّل ال ُْمتَّـ ُقو َن
[األنفال ))]34 :قال الطرباين :مل يروه عن حيىي إَّل نوح ،تفرد به نعيم .وقد رواه البيهقي :من
حديث عبد هللا بن أمحد بن يونس ،حدثنا َنفع أبو هرمز ،عن أنس ،فذكره (.)1

ونوح هذا وَنفع أبو هرمز َّل حيتج هبما أحد من أهل العلم ،وقد رميا ابلكذب واحتج هلذا القول
أيضاً أبن هللا عز وجل قال لنوح عن ابنه :إِنَّهُ لَْيس ِم ْن أ َْهلِ َ ِ
صالِ ٍح [هود،]46 :
ري َ
ك إنَّهُ َع َم ٌل غَ ْ ُ
َ

فأخرجه بشركه أن يكون من أهله ،فعلم أن آل الرسول صلى هللا عليه وسلم هم أتباعه.

وأجاب عنه الشافعي رمحه هللا جبواب جيد ،وهو أن املراد أنه ليس من أهلك الذين أمرَنك حبملهم،
ووعدَنك بنجاهتم ،ألن هللا سبحانه قال له قبل ذلكِ ِْ :
ني اثْـنَ ْ ِ
يها ِم ْن ُك ٍل َزْو َج ْ ِ
ك إَِّل َم ْن
ني َوأ َْهلَ َ
امح ْل ف َ
َسبَ َق َعلَْي ِه الْ َق ْو ُل [هود , ]40 :فليس ابنه من أهله الذين ضمن جناهتم.
وختصيصاً له ابلذكر من بني النوع ،ألنه من أحق أفراد النوع ابلدخول فيه ،وهنا للناس طريقان:
أحدمها :أن ذكر اخلاص قبل العام أو بعده قرينة تدل على أن املراد ابلعام ما عداه.

والطريق الثاين :أن اخلاص ذكر مرتني مرة خبصوصه ومرة بشمول اَّلسم العام له تنبيهاً على مزيد
ِ
ِ
َخ ْذ ََن ِمن النَّبِيِ ِ
ك وِمن نُ ٍ ِ ِ
يسى ابْ ِن
شرفه ،وهو كقوله تعاىلَ :وإِ ْذ أ َ
َ
ني ميثَاقَـ ُه ْم َوم ْن َ َ ْ
يم َوُم َ
َ
وح َوإبْـ َراه َ
وسى َوع َ
ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ
ال فَِإ َّن َّ
اَّللَ َع ُد ٌّو
يل َوِمي َك َ
َم ْرَميَ [األحزاب ،]7 :وقوله تعاىلَ :م ْن َكا َن َع ُدواً ََّّلل َوَمالئ َكته َوُر ُسله َوج ِْرب َ
ِ ِ
ين [البقرة.]98 :
ل ْل َكاف ِر َ

وأيضاً فإن الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم حق له وآلله دون سائر األمة ،وهلذا جتب عليه
وعلى آله عند الشافعي رمحه هللا وغريه  ...وإن كان عندهم يف اآلل اختالف ،ومن مل يوجبها فال

ريب أنه يستحبها عليه وعلى آله ،ويكرهها أو َّل يستحبها لسائر املؤمنني ،أو َّل جيوزها على غري
النيب صلى هللا عليه وسلم وآله ،فمن قال :إن آله يف الصالة هم كاألمة ،فقد أبعد غاية اإلبعاد.

وأيضاً فإن النيب صلى هللا عليه وسلم شرع يف التشهد السالم والصالة ،فشرع يف السالم تسليم

املصلي على الرسول صلى هللا عليه وسلم أوَّلً وعلى نفسه اثنياً ،وعلى سائر عباد هللا الصاحلني اثلثاً،
وقد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :فإذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد هلل
صاحل يف السماء واألرض)) ( , )2وأما الصالة فلم يشرعها إَّل عليه وعلى آله فقط ،فدل على أن

آله هم أهله وأقاربه.

وأيضاً فإن هللا سبحانه أمرَن ابلصالة عليه بعد ذكر حقوقه وما خصه به دون أمته من حل نكاحه ملن
هتب نفسها له ،ومن حترمي نكاح أزواجه على األمة بعده ،ومن سائر ما ذكر مع ذلك من حقوقه

وتعظيمه وتوقريه وتبجيله.
_________

( ))]12302[ )1رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( ،)3332( )338 /3والبيهقي ()83 /2
( .)2987قال ابن عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) ([ :)293 /8فيه] نوح بن أيب مرمي مع ضعفه
يكتب حديثه ،وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)165 /11إسناده واهٍ جداً[ ،وروي] حنوه

ضعيف.

( ))]12303[ )2رواه أمحد ( .)3919( )413 /1قال أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (:)6 /10

إسناده صحيح ،وقال شعيب األرَنؤوط حمقق املسند :إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله
ثقات رجال الشيخني غري أيب سعيد فمن رجال البخاري.
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ول َِّ
ِ
اجهُ ِم ْن بَـ ْع ِدهِ أَبَداً إِ َّن ذَلِ ُك ْم َكا َن
مث قال تعاىلَ :وَما َكا َن لَ ُك ْم أَ ْن تُـ ْؤذُوا َر ُس َ
اَّلل َوَّل أَ ْن تَـ ْنك ُحوا أَ ْزَو َ
ِع ْن َد َِّ
اَّلل َع ِظيماً [األحزاب ،]53 :مث ذكر رفع اْلناح عن أزواجه يف تكليمهن آابءهن وأبناءهن

ودخوهلم عليهن ،وخلوهتم هبن ،مث عقب ذلك ِبا هو حق من حقوقه األكيدة على أمته ،وهو أمرهم

بصالهتم عليه وسالمه ،مستفتحاً ذلك األمر إبخباره أبنه هو ومالئكته يصلون عليه ،فسأل الصحابة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :على أي صفة يؤذن هذا احلق؟ فقال(( :قولوا اللهم صل على حممد

وعلى آل حممد)) ( , )1فالصالة على آله هي من ْتام الصالة عليه وتوابعها ،ألن ذلك مما تقر به
عينه ،ويزيده هللا به شرفاً وعلواً .صلى هللا عليه وعلى آله وسلم تسليماً.
وأما من قال إهنم األتقياء من أمته فهؤَّلء هم أولياؤه ،فمن كان منهم من أقرابئه فهو من أوليائه،

ومن مل يكن منهم من أقرابئه ،فهم من أوليائهَّ ،ل من آله .فقد يكون الرجل من آله وأوليائه ،كأهل
بيته واملؤمنني به من أقاربه ،وَّل يكون من آله وَّل من أوليائه ،وقد يكون من أوليائه وإن مل يكن من

آله ،كخلفائه يف أمته الداعني إىل سنته ,الذابني عنه ،الناصرين لدينه ،وإن مل يكن من أقاربه .وثبت
يف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :أَّل إن آل أيب فالن ليسوا يل أبولياء ،إن

أوليائي املتقون أين كانوا ومن كانوا)) (... )2

وأما من زعم أن اآلل هم األتباع ،فيقالَّ :ل ريب أن األتباع يطلق عليهم لفظ اآلل يف بعض املواضع
بقرينة ،وَّل يلزم من ذلك أنه حيث وقع لفظ اآلل يراد به األتباع ،ملا ذكرَن من النصوص ،وهللا أعلم.

جالء األفهام َّلبن القيم  -بتصرف 210 /1
_________

( ))]12304[ )1رواه البخاري ( ،)3370ومسلم ( .)406من حديث كعب بن عجرة رضي هللا
عنه.
( ))]12305[ )2رواه البخاري ( ،)5990ومسلم ( )215بلفظ(( :أَّل إن آل أيب (يعين فالَن)
ليسوا يل أبولياء إمنا ويل هللا وصاحل املؤمنني)) .من حديث عمرو بن العاص رضي هللا عنه.
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املطلب الثالث دخول أزواج النيب يف آل البيت
دخول األزواج رضي هللا عنهن يف مصطلح اآلل:

ملا كان دخول األزواج رضي هللا عنهن يف اآلل واألهل ،وحترمي الصدقة عليهم مما قد خيفى ( ،)1نذكر

هنا نصوصاً إضافية تدل على ذلك.

 - 1عن عائشة رضي هللا عنها قالت(( :قال النيب صلى هللا عليه وسلم :من يعذرين من رجل قد

بلغين أذاه يف أهل بييت؟ فوهللا ما علمت على أهلي إَّل خرياً ولقد ذكروا رجالً  ...ما كان يدخل على

أهلي إَّل معي)) (.)2

فهنا مسى النيب صلى هللا عليه وسلم زوجته رضي هللا عنها يف هذا احلديث (حديث اإلفك) مساها

أهله بل أهل بيته.
 - 2عن أنس أن نساء النيب صلى هللا عليه وسلم قلن للنيب صلى هللا عليه وسلم بعد بنائه بزينب:
(كيف وجدت أهلك؟) (.)3

 - 3عن عائشة رضي هللا عنها قالت( :ما شبع آل حممد من خبز الشعري يومني متتالني حىت قبض
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم) (.)4

 - 4عن ابن عباس رضي هللا عنه( :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبيت الليايل املتتابعة هو

وأهله َّل جيدون شيئاً) (.)5

 - 5سئلت عائشة رضي هللا عنها ما كان يصنع النيب صلى هللا عليه وسلم يف البيت فقالت( :كان
يكون يف مهنة أهله) (.)6

وواضح أن السؤال عن بيته صلى هللا عليه وسلم الذي فيه زوجته.
 - 6عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهديت له قالدة من جزع فقال:
((ألدفعنها إىل أحب أهلي إيل ،فقالت النساء :ذهبت هبا ابنة أيب قحافة  )) ...احلديث – يعين

عائشة – رضي هللا عنها ،ويف رواية(( ،ألدفعنها إىل أحب أهل البيت إيل)) (.)7
 - 7يف حديث اإلفك قال أسامة بن زيد رضي هللا عنه للنيب صلى هللا عليه وسلم( :أهلك وما نعلم

إَّل خرياً) (.)8

وهذان احلديثان يدَّلن على شيوع إطالق أهل النيب صلى هللا عليه وسلم على زوجاته رضي هللا

عنهن.

 - 8عن عبد هللا بن هشام رضي هللا عنه قال( :كان النيب صلى هللا عليه وسلم يضحي ابلشاة

الواحدة عن مجيع أهله) (.)9

ومعلوم أن النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا كان يضحي عن الزوجات فحسب.

 - 9عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال(( :جئنا ابب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستأذَن فأذن
لنا ،فوضعت بني أيدينا صحفة فيها قدر مد من الشعري ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :والذي
نفسي بيده ما أمسى يف آل حممد غري شيء ترونه)) (.)10
_________

( )1خفي على اهليتمي كما يف ((الصواعق احملرقة)) (ص.)144 :
( )2رواه البخاري ( ،)2661ومسلم (.)2770
( )3رواه البخاري ( ،)4793ومسلم (.)1428
( )4رواه البخاري ( ،)6454ومسلم ( )2970واللفظ له.

( )5رواه الرتمذي ( ،)2360وابن ماجه ( ،)2719وأمحد ( )2303( )255 /1بلفظَّ(( :ل
جيدون عشاء)) بدَّلً من ((َّل جيدون شيئاً)) .قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح ،وقال ابن

القيم يف ((عدة الصابرين)) ( :)299 /1صحيح ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (/5

 ،)182وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.
( )6رواه البخاري (.)676

( )7رواه أمحد ( ،)24748( )101 /6وأبو يعلى يف ((املسند)) ( ،)4471( )445 /7والطرباين
( .)18932( )442 /22قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)411 /9وإسناد أمحد وأيب يعلى
حسن.

( )8رواه البخاري (.)4750
( )9رواه البخاري (.)7210

( )10رواه الطرباين يف ((األوسط)) ( ،)2907( )195 /3وابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) (/1
 ،)255وابن أيب شيبة ( ،)496 /11واخلطيب يف ((موضح أوهام اْلمع والتفريق)) (.)62 /1
قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)311 /8رواه الطرباين يف ((األوسط)) ورجاله ثقات.

()414/7

 - 10حديث بالل رضي هللا عنه ملا جاءت إبل الصدقة قال صلى هللا عليه وسلم(( :ما أَن بداخل
على أحد من أهلي حىت ترحيين منها)) ،فلما أراحه بالل رضي هللا عنه منها قال( :مث اتبعته حىت جاء
أزواجه فسلم على امرأة امرأة حىت أتى مبيته) (.)1

 - 11ملا دون عمر رضي هللا عنه الدواوين قال( :أبدأ ِبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبدأ
ابألزواج مث بعلي رضي هللا عنه) (.)2
قال ابن قدامة تعليقاً على حديث عائشة رضي هللا عنها( :إَن آل حممد َّل حتل لنا الصدقة) (،)3
قال( :وهذا يدل على حترْيها على أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم) (.)4

قال ابن القيم( :وهلذا كان القول الصحيح وهو منصوص اإلمام أمحد أن الصدقة حترم عليهم؛ ألهنا

أوساخ الناس ،وقد صان هللا ذلك اْلناب الرفيع وآله من كل أوساخ بين آدم ،وايهلل العجب كيف

يدخل أزواجه يف قوله(( :اللهم اجعل رزق آل حممد قواتً)) ( ،)5وقوله يف األضحية(( :اللهم تقبل

من حممد وآل حممد)) ( ،)6ويف قول عائشة(( :ما شبع آل رسول هللا من خبز بر)) ( ،)7ويف قول
املصلي :اللهم صل على حممد وآل حممد ،وَّل يدخلن يف قوله(( :إن الصدقة َّل حتل حملمد وَّل آلل

حممد)) ( ،)8مع كوهنا من أوساخ الناس ،فأزواج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوىل ابلصيانة عنها

والبعد منها) (.)9

فهذه نصوص صرحية الدَّللة يف إطالق آل وأهل النيب صلى هللا عليه وسلم على زوجاته الطاهرات

رضي هللا عنهن ،وهناك نصوص أخرى أطلقت عليهم مصطلح (أهل البيت) غري ما تقدم .آايت آل
البيت يف القرآن الكرمي ملنصور بن محد العيدي – ص30 :
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)3055وابن حبان ( ،)6351( )261 /14والطرباين ()363 /1
( ،)1123والبيهقي ( .)11767( )80 /6واحلديث سكت عنه أبو داود ،وصحح إسناده األلباين
يف ((صحيح سنن أيب داود)).

( )2رواه أبو عبيد القاسم بن سالم يف ((األموال)) (ص ،)237 - 236 :والبالذري يف ((فتوح
البلدان)) (.)1017( )548 /3

( )3رواه ابن أيب شيبة ( )214 /3موقوفاً .وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)416 /3إسناده
إىل عائشة حسن.

((( )4املغين)) (.)112 /4
( )5رواه البخاري ( ،)6460ومسلم ( )1055واللفظ له .من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه
( )6رواه مسلم ( )1967من حديث عائشة رضي هللا عنها.

( )7رواه البخاري ( ،)5423ومسلم ()2970

( )8رواه اخلطيب يف ((اتريخ بغداد)) ( .)38 /8من حديث معاوية بن حيدة .وصححه ابن حزم يف
((احمللى)) ( ،)29 /6وقال البيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( :)224 /2اثبت .واحلديث روي من
طرق أخرى بلفظ ... (( :الصدقة َّل حتل حملمد وَّل ألهل بيته)).

((( )9جالء األفهام)) (ص.)218 - 217 :

()415/7

املطلب األول :فضائل أهل البيت يف الكتاب
أما اآلايت اليت تشري إىل فضائل ومناقب أهل البيت واليت تدل على رفعة منزلتهم وعلو درجتهم ملا

هلم من صلة ابلنسب الشريف صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني هي:
 - 1قوله تعاىل :إِ َّمنَا ي ِري ُد َّ ِ ِ
ِ
ب َعن ُك ُم ِ
ريا [األحزاب.]33 :
ُ
اَّللُ ليُ ْذه َ
س أ َْه َل الْبَـ ْيت َويُطَ ِه َرُك ْم تَطْ ِه ً
الر ْج َ
ففي هذه اآلية منقبة عظيمة شرف هللا هبا آل البيت حيث طهرهم من الرجس تطهرياً وهي شاملة

ْلميع أهل بيته صلى هللا عليه وسلم من الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني ومن سلك مسلكهم وسار

على هنجهم فاهلل أراد هلم التطهري.

قال ابن حجر اهليتمي :هذه اآلية منبع فضائل أهل البيت النبوي َّلشتماهلا على غرر من مآثرهم

واَّلعتناء بشأهنم حيث ابتدأت بـ (إمنا) املفيدة حلصر إرادته تعاىل يف أمرهم على إذهاب الرجس

الذي هو اإلمث أو الشك فيما جيب اإلْيان به عنهم ،وتطهريهم من سائر األخالق واألحوال املذمومة

(.)1
وقد اختلف املفسرون يف معىن الرجس على أربعة أقوال:

فقيل اإلمث :وقيل الشرك ،وقيل الشيطان ،وقيل األفعال اخلبيثة واألخالق الذميمة ،فاألفعال اخلبيثة

كالفواحش ما ظهر منها وما بطن ،واألخالق الذميمة كالشح ،والبخل واحلسد وقطع الرحم (.)2
ِ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
 - 2قوله تعاىل :إِ َّن َّ
يما
صلمو َن َعلَى النِ ِ
اَّللَ َوَم َالئ َكتَهُ يُ َ
آمنُوا َ
ين َ
صلموا َعلَْيه َو َسل ُموا تَ ْسل ً
َّيب َاي أَيمـ َها الذ َ

[األحزاب.]56 :

ويف ذلك منقبة عظيمة ودرجة عالية شريفة حيث أمر ابلصالة عليهم تبعاً له صلى هللا عليه وسلم
يوضح ذلك ما رواه البخاري يف صحيحه عن كعب بن عجرة قال(( :ملا نزلت هذه اآلية قلنا اي

رسول هللا :قد علمنا كيف نسلم عليك ،فكيف نصلي عليك؟ فقال :قولوا اللهم صل على حممد

وعلى آل حممد .)3( )) ...

ك فِ ِيه ِمن بـع ِد ما ج َ ِ
اءَن َوأَبْـنَاء ُك ْم
 - 3قوله تعاىل :فَ َم ْن َح َّ
آج َ
ع أَبْـنَ َ
اءك م َن ال ِْعل ِْم فَـ ُق ْل تَـ َعالَ ْواْ نَ ْد ُ
َْ َ َ
ِ
ِ
ونِس َ ِ
ني [آل عمران.]61 :
س ُك ْم ُمثَّ نَـ ْبـتَ ِه ْل فَـنَ ْج َعل لَّ ْعنَةُ هللا َعلَى الْ َكاذبِ َ
سنَا وأَن ُف َ
ساء ُك ْم َوأَن ُف َ
اءَن َون َ
َ َ
يف هذه اآلية فضيلة عالية ومنقبة جليلة ألصحاب الكساء وهم فاطمة وعلي واحلسن واحلسني رضي
هللا عنهم .فقد روى مسلم يف صحيحه من حديث سعد بن أيب وقاص قال(( :ملا نزلت هذه اآلية

اءَن َوأَبْـنَاء ُك ْم دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً
ع أَبْـنَ َ
فَـ ُق ْل تَـ َعالَ ْواْ نَ ْد ُ
فقال :اللهم هؤَّلء أهلي)) (.)4

قال ابن حجر اهليتمي :فعلم أهنم املراد من اآلية وأن أوَّلد فاطمة وذريتهم يسمون أبناءه وينسبون

إليه نسبة صحيحة َنفعة يف الدنيا واآلخرة (.)5

وكما هو معلوم أنه قد ورد الثناء يف الكتاب والسنة على الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني يف غري

ما آية وحديث على سبيل العموم مثل:
ِ
ول َِّ َّ ِ
اه ْم ُرَّك ًعا ُس َّج ًدا يَـ ْبـتَـغُو َن
قوله تعاىل :محمَ َّم ٌد َّر ُس ُ
ين َم َعهُ أَشدَّاء َعلَى الْ ُك َّفا ِر ُر َمحَاء بَـ ْيـنَـ ُه ْم تَـ َر ُ
اَّلل َوالذ َ
ض ًال ِمن َِّ
ض َو ًاَن [الفتح.]29 :
اَّلل َوِر ْ
فَ ْ َ
ِ
َّ ِ
وهم إبِِحس ٍ
ان َّر ِ
ِ
قوله تعاىل :و َّ ِ
ض َي هللاُ َع ْنـ ُه ْم
ين َواأل َ
َ
َنصا ِر َوالذ َ
الساب ُقو َن األ ََّولُو َن م َن ال ُْم َهاج ِر َ
ين اتَّـبَـ ُع ُ ْ َ
ِ
َّات َجتْ ِري َحتْتَـها األ َْهنَار َخالِ ِد ِ
َع َّد َهلُم جن ٍ
يم [التوبة.]100 :
يها أَبَ ًدا ذَلِ َ
َوَر ُ
ين ف َ
َ
ضواْ َع ْنهُ َوأ َ ْ َ
ُ
َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
ِ
وقوله تعاىل :لََق ْد ر ِ
ت َّ
ض َي َّ
الش َج َرةِ [ ...الفتح.]18 :
ني إِ ْذ يُـبَايِ ُعونَ َ
ك َحتْ َ
اَّللُ َع ِن ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
وغري ذلك من اآلايت ،ويدخل يف هذا الثناء صحابته من أهل بيته رضي هللا عنهم دخوَّلً أولياً فهم

أوىل وألصق ابلنيب صلى هللا عليه وسلم من غريهم من الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني .العقيدة يف

أهل البيت بني اإلفراط والتفريط لسليمان بن سامل بن رجاء –ص60 :
_________

((( )1الصواعق احملرقة)) (ص.)223 :
( )2انظر(( :أحكام القرآن)) َّلبن العريب ( ،)571 /3و ((زاد املسري)) َّلبن اْلوزي (.)381 /6
( )3رواه البخاري (.)6357
( )4رواه مسلم (.)2404

((( )5الصواعق احملرقة)) (ص.)240 :

()416/7

املطلب الثاين فضائل أهل البيت يف السنة
لقد وردت أحاديث كثرية تبني فضائل ومناقب أهل البيت عموماً منها:

 - 1ما روى الرتمذي بسنده أن العباس بن عبد املطلب رضي هللا عنه قال :قلت(( :اي رسول هللا إن
قريشاً جلسوا فتذاكروا أحساهبم بينهم فجعلوا مثلك مثل خنلة يف كبوة من األرض؛ فقال النيب صلى
هللا عليه وسلم :إن هللا خلق اخللق فجعلين من خري فرقهم وخري الفريقني مث ختري القبائل فجعلين من
خري قبيلة مث ختري البيوت ،فجعلين من خري بيوهتم ،فأَن خريهم نفساً وخريهم بيتاً)) (.)1

فهذا احلديث يدل على فضل جنس العرب مث جنس قريش مث جنس بين هاشم فكان النيب صلى هللا

عليه وسلم خري الناس نفساً ونسباً .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :واملعىن أن النخلة طيبة يف نفسها،
وإن كان أصلها ليس بذاك فأخرب صلى هللا عليه وسلم :أنه خري الناس نفساً ونسباً) (.)2

 - 2وروى مسلم يف صحيحه بسنده عن أيب عمار شداد أنه مسع واثلة بن األسقع يقول :مسعت

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن هللا اصطفى كنانة من ولد إمساعيل واصطفى قريشاً من

كنانة واصطفى من قريش بين هاشم واصطفاين من بين هاشم)) (.)3

فهذا احلديث نص يف التفضيل (والذي عليه أهل السنة واْلماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من

جنس العجم عربانيهم وسراينيهم وروميهم وفرسيهم وغريهم ،وأن قريشاً أفضل العرب ،وأن بين هاشم

أفضل قريش وأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفضل بين هاشم فهو أفضل اخللق وأفضلهم نسباً)
(.)4
 - 3وجاء يف صحيح مسلم إبسناده إىل يزيد بن حيان قال(( :انطلقت أَن وحصني بن سربة وعمر
بن مسلم إىل زيد بن أرقم فلما جلسنا إليه قال له حصني :لقد لقيت اي يزد خرياً كثرياً رأيت رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم ومسعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه ،لقد لقيت اي زيد خرياً كثرياً،
حدثنا اي زيد ما مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :اي بن أخي! وهللا! لقد كربت سين،

وقدم عهدي ،ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فما حدثتكم

فامثلوا ،وما َّل ،فال تكلفونيه ،مث قال قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فينا خطيباً ِباء يدعى مخاً،
بني مكة واملدينة فحمد هللا وأثىن عليه ،ووعظ وذكر ،مث قال :أما بعد ،أَّل أيها الناس! فإمنا أَن بشر

يوشك أن أييت رسول ريب فأجيب ،وأَن اترك فيكم ثقلني :أوهلما كتاب هللا فيه اهلدى والنور فخذوا

بكتاب هللا ،واستمسكوا به ،فحث على كتاب هللا ورغب فيه ،مث قال :وأهل بييت أذكركم هللا يف أهل
بييت ،أذكركم هللا يف أهل بييت ،أذكركم هللا يف أهل بييت  )5( )) ...احلديث.

ففي هذا احلديث منقبة واضحة وفضيلة عالية ألهل بيته صلى هللا عليه وآله وسلم حيث قرن
الوصية هبم مع الوصية ابَّللتزام والتمسك بكتاب هللا الذي فيه اهلدى والنور ،فجعلهم صلى هللا عليه

وسلم ثقالً دليل واضح على عظم حقهم وارتفاع شأهنم وعلو منزلتهم.

فالتمسك ابلكتاب امتثال ما أمر هللا به فيه واجتناب ما هنى عنه قوَّلً وعمالً .والتمسك أبهل بيته

حمبتهم واحملافظة على حرمتهم والعمل بروايتهم الصحيحة واَّلهتداء هبديهم وسريهتم إذا مل يكن يف

ذلك خمالفة يف الدين ...
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)3607وأمحد ( ،)1788( )210 /1والبزار ( .)229 /1قال الرتمذي:
حسن ،وقال أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ( :)819 /1إسناده صحيح ،وحسنه لغريه شعيب

األرَنؤوط يف حتقيقه للمسند.

((( )2اقتضاء الصراط املستقيم)) (.)374 /1
( )3رواه مسلم (.)2276

((( )4اقتضاء الصراط املستقيم)) (.)270 /1
( )5رواه مسلم (.)2408

()417/7

 - 4وروى مسلم يف صحيحه عن صفية بنت شيبة قالت :قالت عائشة :خرج النيب صلى هللا عليه
وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء احلسن بن علي فأدخله مث جاء احلسني فدخل
معه مث جاءت فاطمة فأدخلها مث جاء علي فأدخله مث قال(( :إِ َّمنَا ي ِري ُد َّ ِ ِ
ب َعن ُك ُم ِ
س أ َْه َل
ُ
اَّللُ ليُ ْذه َ
الر ْج َ
ِ
ريا [األحزاب.)1( ))]33:
الْبَـ ْيت َويُطَ ِه َرُك ْم تَطْ ِه ً
فهذه فضيلة ظاهرة هلؤَّلء اخلمسة وقد طهرهم هللا من الرجس وجل نسل آل البيت منهم رضي هللا
عنهم أمجعني.

 - 5روى احلاكم إبسناده إىل عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قال(( :اي بين عبد املطلب إين سألت هللا لكم ثالاثً أن يثبت قائمكم وأن يهدي ضالكم ،وأن يعلم

جاهلكم وسألت هللا فيكم أن جيعلكم جوداء جنداء رمحاء فلو أن رجالً صفن بني الركن واملقام فصلى

وصام مث لقي هللا وهو مبغض ألهل بيت حممد دخل النار)) (.)2

فهذا احلديث تضمن ثالث مناقب ألهل بيت النيب صلى هللا عليه وسلم وهي واضحة َّل حتتاج إىل
زايدة بيان كما بينها النيب صلى هللا عليه وسلم إضافة إىل ما تضمنه من وجوب حمبتهم والبعد عن

بغضهم ألن من فعل ذلك فهو من أهل النار والعياذ ابهلل .العقيدة يف أهل البيت بني اإلفراط

والتفريط لسليمان بن سامل بن رجاء -بتصرف – ص62 :
_________

( )1رواه مسلم (.)2424
( )2رواه احلاكم ( ،)161 /3وروا هـ الطرباين ( .)11412( )176 /11قال احلاكم :هذا حديث
حسن صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/9

[ :)174فيه] حممد بن زكراي الغاليب وهو ضعيف ،وذكره ابن حبان يف ((الثقات)) وقال :يعترب

حديثه إذا روى عن الثقات فإن يف روايته عن اجملاهيل بعض املناكري ،وروى هذا عن سفيان الثوري،
وبقية رجاله رجال الصحيح.
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الفرع األول :فضائل أزواج النيب إمجاَّل
الفضيلة األوىل :احلديث عنهن بوصف الزوجية
ذكر هللا تعاىل نساء النيب صلى هللا عليه وسلم بلفظ الزوجية يف غري ما موضع من القرآن الكرمي،
َّيب قُل ِألَ ْزو ِ
ك [األحزاب ،]28 :إن ذكر أمهات
اج َ
ومن ذلك أول آية من آايت التخيريَ :اي أَيمـ َها النِ م
َ

املؤمنني بلفظ الزوجية هنا مل يكن عبثاً من القول –وحاشا القرآن أن يكون كذلك -بل له دَّللة على

الفضل ،ووجه ذلك :أن لفظ األزواج مشعر ابملشاكلة واجملانسة واَّلقرتان كما هو املفهوم من لفظه؛
فإن الزوجني مها الشيئان املتشاهبان املتشاكالن واملتساواين ،ومنه قوله تعاىل :اح ُ َّ ِ
ين ظَلَ ُموا
ْ
ش ُروا الذ َ
اج ُه ْم [الصافات ،]22 :قال أهل التفسري :أشباههم وأمثاهلم (.)1
َوأَ ْزَو َ
ففي اآلية دليل ظاهر على التزكية العلية ألزواج النيب صلى هللا عليه وسلم؛ حيث جعلن يف مقام
املشابه املناسب له صلى هللا عليه وسلم مما يدل على صفات الصالح والتقوى والطهر.

ب َّ
وأتمل كيف كان القرآن يتحدث عن الزوجات الكافرات لألنبياء بلفظ املرأة ،قال تعاىلَ :
اَّللُ
ض َر َ
ِ
وح واِمرأَةَ لُ ٍ
ِِ
وط [التحرمي ]10 :أما أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم فكان
َمثَ ًال للَّذ َ
ين َك َف ُروا ا ْم َرأَةَ نُ ٍ َ ْ َ

اخلطاب هلن بلفظ الزوجة غالباً حىت يف مقام العتاب كما يف سورة التحرمي ،ومل خياطبهن بلفظ املرأة.
وغري ٍ
خاف لطافة بداية اخلطاب القرآين هلن بلفظ الزوجية يف آية التخيري ،وكأن هللا يذكرهن ِبقام
املشاهبة واملناسبة للنيب صلى هللا عليه وسلم والذي َّل ينبغي أن يغفلن عنه ،بل يلحظنه دائما ،وقد

فعلن رضي هللا عنهن.

الفضيلة الثانية :اختيارهن مجيعاً هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم والدار اآلخرة:

وهذا أمر مقطوع به دل عليه حديث ابن عباس رضي هللا عنه املتقدم وحديث عائشة رضي هللا عنها،
وفيه( :فجعل خيريهن ويقرأ عليهن القرآن ،وخيربهن ِبا صنعت عائشة رضي هللا عنها فتتابعن على

ذلك) (.)2
وعلى هذا قول مجهور املفسرين ( )3أهنن مجيعاً تتابعن على ما قالت عائشة رضي هللا عنها إَّل ما
روي عن ابن زيد ( )4أن بدوية اختارت نفسها ،لكنه رأي مرجوح.

قال ابن حجر( :واستدل به بعضهم على ضعف ما جاء أن من األزواج حينئذ من اختارت الدنيا

لعموم قوهلا( :مث فعل أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم مثلما فعلت) (.)5

قال ابن تيمية( :وقد ثبت ابلنقل الصحيح أن هذه اآلايت ملا نزلت قرأ النيب صلى هللا عليه وسلم

على أزواجه ،وخريهن كما أمره هللا ،فاخرتن هللا ورسوله والدار اآلخرة ،ولذلك أقرهن ومل يطلقهن،

حىت مات عنهن) (.)6
قال ابن كثري( :فاخرتن هللا ورسوله والدار اآلخرة؛ فجمع هللا هلن بعد ذلك بني خري الدنيا وسعادة

اآلخرة) (.)7

وإذا كان هذا اَّلختيار داَّلً على املرتبة العالية يف التقوى وصدق اإلْيان ألمهات املؤمنني عموماً فإن
فيه فضائل خاصة لعائشة رضي هللا عنها من عدة جهات:

األوىل :البدء هبا يف التخيري املشعر بتقدمها على ابقي األمهات رضي هللا عنهن.
الثانية :بيان كمال عقلها ،وصحة رأيها مع صغر سنها ( ،)8حيث أسرعت ابَّلستجابة ومل تشاور
أبويها ،ورأت أن هذا َّل استشارة فيه البتة.

_________

((( )1تفسري القرآن العظيم)) (.)9 - 8 /7
((( )2تفسري الطربي)) ( ،)99 /21واحلديث رواه مسلم مطوَّلً ( )1478من حديث جابر بن عبد
هللا رضي هللا عنه.

((( )3تفسري الطربي)) ((( ،)100 /21احملرر الوجيز)) (.)51 /12
((( )4تفسري الطربي)) (.)100 - 99 /21
((( )5فتح الباري)) (.)383 /8

((( )6رسالة يف فضل أهل البيت)) (ص.)22 :

((( )7تفسري القرآن العظيم)) (.)401 /6
((( )8فتح الباري)) (.)382 /8
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الثالثة :أهنا إبخبار النيب صلى هللا عليه وسلم قد سنت سنة حسنة ،فيكون هلا أجر ابقي األمهات َّل
سيما والنيب صلى هللا عليه وسلم خيربهن مجيعاً ِبا قالت عائشة رضي هللا عنها.

عن جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من سن يف اإلسالم

سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل هبا بعده من غري أن ينقص من أجورهم شيئاً)) (.)1

الرابعة :استبشار النيب صلى هللا عليه وسلم ابستجابتها حىت رئي الفرح يف وجهه صلى هللا عليه

وسلم.

وكان من تبعات اختيار أمهات املؤمنني رضي هللا عنهن هللا ورسوله والدار اآلخرة – وهو من

الفضائل -إنزال بقية اآلايت تكرْياً هلن.

قال الشوكاين( :ملا اختار نساء رسول هللا رسول هللا؛ أنزل فيهن هذه اآلايت تكرْياً هلن وتعظيماً
حلقهن) (.)2
الفضيلة الثالثة :العناية بنصحهن وخطاهبن أبحسن األلقاب:

وهذا أمر ْتيزن به عن بقية الصحابة ،بل عن بقية آل البيت رضي هللا عنهم أمجعني ،يقول األلوسي:
ِ
َّيب [األحزاب ]30 :تلوين للخطاب ،وتوجيه له إليهن إلظهار اَّلعتناء
ساء النِ ِ
(قال تعاىلَ :اي ن َ
بنصحهن.
ونداؤهن هاهنا وفيما بعد ابإلضافة إليه صلى هللا عليه وسلم؛ ألهنا اليت يدور عليها ما يرد عليهن من
األحكام ،واعتبار كوهنن نساء يف املوضعني أبلغ من اعتبار كوهنن أزواجاً كما َّل خيفى على املتأمل)

(.)3

الفضيلة الرابعة :استحقاقهن األجر العظيم:
اَّلل أَع َّد لِلْمح ِسن ِ ِ
َج ًرا َع ِظي ًما [األحزاب ،]29 :هذه اآلية الكرْية تدل
قال تعاىل :فَِإ َّن ََّ َ ُ ْ َ
ات من ُك َّن أ ْ
على أهنن سينلن أجراً عظيماً ،وهذا األجر العظيم جممل بينته اآلايت األخر ،وإذا أتملنا وجدَن أن

هذا األجر العظيم يف الدنيا واآلخرة؛ أما يف اآلخرة فكوهنن مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف اْلنة،

وهذا أمر َّل غاية فوقه وَّل مزية بعده ،ويف ذلك من زايدة النعيم والثواب على غريهن ما هو معلوم؛

فإن الثواب والنعيم على قدر املنزلة.

أما يف الدنيا فمن ثالثة أوجه:

الوجه األول :جعلن أمهات املؤمنني تعظيماً حلقهن ،وأتكيداً حلرمتهن ،وتشريفاً ملنزلتهن.

الوجه الثاين :حظر طالقهن ،وحترمي التزوج عليهن على أحد القولني عند املفسرين يف قوله تعاىلََّ :ل
َِحي مل لَ َ ِ
ساء ِمن بَـ ْع ُد [األحزاب]52 :؛ ألهنن مل خيرتن غري النيب صلى هللا عليه وسلم فأمر
ك الن َ
إبمساكهن (.)4

الوجه الثالث :قتل قاذفهن ،أما غريهن فاْللد فقط.

َع َّد لِلْم ْح ِسنَ ِ
ويالحظ يف اآلية الكرْية إيقاع الظاهر موقع املضمر؛ فإنه تعاىل قال :فَِإ َّن َّ
ات ِمن ُك َّن
اَّللَ أ َ ُ
ِ
يما [األحزاب ،]29 :ومل يقل فإن هللا أعد لكن أجراً عظيماً.
أْ
َج ًرا َعظ ً
واحلكمة من ذلك كما قال بعض املفسرين( :تنبيهاً على الوصف الذي ترتب هلن به األجر العظيم

وهو اإلحسان؛ كأنه قال :أعد لكن؛ ألن من أراد هللا ورسوله والدار اآلخرة كان حمسناً) ( ،)5وهذا
التعليل يتماشى مع الفائدة العامة لإلظهار يف موضع اإلضمار عند املفسرين ( ،)6وهو بيان علة

احلكم.

وقال بعض املفسرين :الفائدة من ذكر اإلحسان؛ ليعلم أن هذا األجر حاصل هلن على مقدار

إحساهنن؛ ألن اإلحسان متفاوت ،فعلى مقدار إحسان كل واحدة يكون أجرها العظيم (.)7

وَّل مانع من صواب هذا الرأي أيضاً؛ إذ أنه َّل خيلو مثال لإلظهار يف موضوع اإلضمار من فائدة

خاصة به (.)8

_________

( )1رواه مسلم (.)1017
((( )2فتح القدير)) (.)276 /4

((( )3روح املعاين)) (.)184 /21
((( )4أحكام القرآن)) َّلبن العريب (.)566 - 565 /3
((( )5البحر احمليط)) (.)220 /7

((( )6تفسري القرآن)) َّلبن عثيمني (.)67 /1
((( )7التحرير والتنوير)) (.)316 /21
((( )8قواعد التفسري)) (.)340 /1
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وكما حتدث املفسرون عن اإلظهار يف موضع اإلضمار حتدثوا عن حرف (من) يف اآلية ،وهل هو
لبيان اْلنس أو للتبعيض.

فقال بعض املفسرين :إهنا لبيان اْلنس؛ ألن اْلميع اخرتن هللا ورسوله واْلميع حمسنات ( ،)1وقال
بعضهم جبواز :أن تكون للتبعيض؛ ألن اختيار اْلميع هلل ولرسوله مل يعلم وقت النزول.

والظاهر أن (من) هنا للتبيني َّل للتبعيض؛ ألن عالمة (من) التبعيضية صحة جميء (( )2بعض)

مكاهنا ،وهنا َّل يستقيم وضع (بعض) مكاهنا ،بينما اليت لبيان اْلنس تقدر بتخصيص الشيء دون

غريه ( ،)3وهو ما يناسب هنا ،فكأن اآلية :فإن هللا أعد للمحسنات أخص أمهات املؤمنني أجراً
اجتَنِبُوا ِ
س ِم َن ْاأل َْوَاث ِن [احلج ،]30 :واملعىن :فاجتنبوا الرجس أخص
عظيماً ،كقوله تعاىل :فَ ْ
الر ْج َ

األواثن.

وغري خاف أنه على القولني َّل إشكال يف كون كل أمهات املؤمنني حمسنات ،ويف ذكر اإلعداد إفادة
العناية هبذا األجر والتنويه به زايدة على وصفه ابلتعظيم (.)4

الفضيلة اخلامسة :إبراز شرفهن وعلو منزلتهن:

ف
اع ْ
وهذا األمر وإن كانت اآلايت تدل عليه صراحة أو ضمناً إَّل أننا هنا سنربزه يف قوله تعاىل :يُ َ
ضَ
َهلَا الْع َذاب ِ
ض ْع َف ْ ِ
ني [األحزاب.]30 :
َ ُ
وقد يكون مستغرابً ألول وهلة كيف تدل هذه اآلايت على شرف أمهات املؤمنني – رضي هللا عنهن
-؟

واْلواب هو ابلنظر إىل احلكمة من وراء مضاعفة العذاب.

فقد ذكر أهل التفسري حكماً من وراء ذلك تدل على ما حنن بصدده ،فمن هذه احلكم قوهلم( :إن
مضاعفة العذاب لشرف املنزلة وفضل الدرجة وتقدمهن على سائر النساء ،فهن وإن كن كالنساء

جبلة؛ فإهنن لسن كغريهن شرفاً ،وشرف املنزلة َّل حيتمل العثرات ( ،)5وزايدة قباحة املعصية تتبع
زايدة الفضل) ( ،)6وهذا التعليل ألكثر املفسرين (.)7

بل إن الرازي أتكيداً هلذا األمر جعل نسبة أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم إىل احلرائر املسلمات،

كنسبة احلرة إىل األمة ،فاحلرة يضاعف عذاهبا على األمة ،وأزواج النيب صلى هللا عليه وسلم يضاعف

عذاهبا على احلرة (.)8

وقيل احلكمة من مضاعفة العقوبة لكون أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم يف مهبط الوحي قوي األمر

عليهن بسبب مكانتهن ( ،)9وغري خاف أن هذا يعود لألول.

وقيل :ملا فيه من كفران نعمة القرب ،وهذا يعود لألول (.)10

وقيل :لعظم الضرر يف جرائمهن إبيذاء الرسول صلى هللا عليه وسلم (.)11
وقيل :ألنه قد يقتدى هبن (.)12

وَّل مانع من صحة كل هذه احلكم.
وقد يستشكل مضاعفة العقوبة ملا قد علم أن من كثرة حسناته حيتمل منه ما َّل حيتمل من غريه.
_________

((( )1الكشاف)) ((( ،)259 /3روح املعاين)) (.)182 /21
((( )2مغين اللبيب)) (.)349 /1

((( )3رصف املباين)) (ص.)389 :
((( )4التحرير والتنوير)) (.)317 /21

((( )5أحكام القرآن)) َّلبن العريب (.)568 - 567 /3
((( )6حسن األسوة)) (ص.)85 :
((( )7مفاتيح الغيب)) ((( ،)179 /25اْلامع ألحكام القرآن)) ((( ،)113 /14تفسري القرآن

العظيم)) ((( ،)408 /6أضواء البيان)) (.)564 /3
((( )8مفاتيح الغيب)) (.)179 /25

((( )9اْلامع ألحكام القرآن)) (.)113 /14
((( )10اْلامع ألحكام القرآن)) (.)114 /14
((( )11جواهر العقدين)) (.)158 /1
((( )12جواهر العقدين)) (.)158 /1
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أجاب ابن القيم فقال( :من كملت عليه نعمة هللا واختصه منها ِبا مل خيتص به غريه يف إعطائه منها ما
حرمه غريه ،فحيب ابإلنعام ،وخص ابإلكرام ،وخص ِبزيد التقريب ،وجعل يف منزلة الويل احلبيب،
اقتضت حاله من حفظ مرتبة الوَّلية والقرب واَّلختصاص أبن يراعي مرتبته من أدىن مشوش وقاطع؛

فلشدة اَّلعتناء به ،ومزيد تقريبه ،واختاذه لنفسه ،واصطفائه على غريه؛ تكون حقوق وليه وسيده
عليه أمت ،ونعمه عليه أكمل ،واملطلوب منه فوق املطلوب من غريه؛ فهو إذا غفل وأخل ِبقتضى

مرتبته نبه ِبا مل ينبه عليه البعيد الرباين مع كونه يسامح ِبا مل يسامح به ذلك أيضاً ،فيجتمع يف حقه

األمران) (.)1

الفضيلة السادسة :مضاعفة األجر:
ِ
َج َرَها َم َّرتَ ْ ِ
ني [األحزاب.]31 :
وهذا منطوق قوله تعاىل :نمـ ْؤهتَا أ ْ
قال الطربي( :يعطي هللا الواحدة منهن مثلي ما يعطي غريهن من سائر النساء) (.)2
قال األلوسي( :ويستدعي هذا أنه إذا أثيب نساء املسلمني على احلسنة بعشر أمثاهلا؛ أثنب على

احلسنة بعشرين مثالً هلا ،وإذا زيد للنساء على العشر شيء؛ زيد هلن ضعفه) (.)3

وقد ورد يف ذلك حديث(( :أربعة يؤتون أجرهن مرتني :أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم ،ومن أسلم
من أهل الكتاب ،ورجل كانت عنده أمة فأعجبته ،فأعتقها ،مث تزوجها ،وعبد مملوك أدى حق هللا،

وحق سادته)) ( .)4ولكنه َّل يصح ،واآلية تغين عنه.

قال أهل التفسري :مضاعفة األجر لعظيم قدرهن ( ،)5وقيل :أجر على الطاعة والتقوى وأجر على

طلبهن رضا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (.)6
وليس الفضل هنا ِبجرد الوعد ِبضاعفة األجر – وهو فضل وَّل شك – ولكن بتنفيذ األمر.

يقول ابن تيمية( :وهن وهلل احلمد قننت هلل ورسوله وعملن صاحلاً؛ فاستحققن األجر مرتني ،فصرن

أفضل لطاعة األمرَّ ،ل جملرد األمر) (.)7

ومل أقف على خالف هذا ألي مفسر من أهل السنة بكافة طوائفهم.

الفضيلة السابعة :البشارة ابْلنة:
هللا تعاىل وعد نساء النيب صلى هللا عليه وسلم ابْلنة ،وهذا فضل هلن من جهتني:
اْلهة األوىل :اختصاصهن عن بقية النساء بل والرجال هبذا الوعد.

اْلهة الثانية :أهنن من أهل اْلنة لكوهنن ابَّلتفاق قننت هلل ورسوله صلى هللا عليه وسلم وعملن

صاحلاً ،ويزيد األمر قطعية قول عمار رضي هللا عنه عن عائشة رضي هللا عنها( :إين ألعلم أهنا زوجته
يف الدنيا واآلخرة) (.)8

وقد أخذت هذه البشارة من قوله تعاىلَ :وأَ ْعتَ ْد ََن َهلَا ِر ْزقًا َك ِرْيًا [األحزاب ،]31 :فقد ذهب أهل
التفسري إىل أن الرزق الكرمي :اْلنة (.)9

قال ابن كثري( :فإهنن يف منازل رسول هللا يف أعلى عليني فوق منازل مجيع اخلالئق يف الوسيلة اليت

هي أقرب منازل اْلنة إىل العرش) (.)10
_________
((( )1مدارج السالكني)) (.)333 /1

((( )2تفسري الطربي)) (.)2 /22
((( )3روح املعاين)) (.)2 /22

( )4رواه الطرباين ( .)7872( )212 /8من حديث أيب أمامة رضي هللا عنه .قال اهليثمي يف

((جممع الزوائد)) ( :)263 /4فيه علي بن يزيد األهلاين وهو ضعيف وقد وثق ،وقال األلباين يف
((سلسلة األحاديث الضعيفة)) ( :)7005منكر.

((( )5التحرير والتنوير)) (.)6 - 5 /22
((( )6حماسن التأويل)) (.)4848 /13
((( )7منهاج السنة)) (.)64 /4
( )8رواه البخاري (.)3772

((( )9تفسري الطربي)) ((( ،)2 /22احملرر الوجيز)) ((( ،)56 /12مفاتيح الغيب)) (،)180 /25
((اْلامع ألحكام القرآن)) ((( ،)115 /14تفسري القرآن العظيم)) ((( ،)408 /6فتح القدير))

((( ،)77 /4التحرير والتنوير)) ((( ،)6 /22التفسري الصحيح)) (.)124 /4
((( )10تفسري القرآن العظيم)) (.)408 /6
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واستشف بعض املفسرين حتقق الوقوع من التعبري ابملاضي يف (أعتدَن) دون املضارعة ،يقول الطاهر
بن عاشور( :والعدول عن املضارع إىل فعل املاضي يف قولهَ :وأَ ْعتَ ْد ََن َهلَا ِر ْزقًا َك ِرْيًا [األحزاب]31 :

إلفادة حتقيق وقوعه) (.)1

وقد حلظ الرازي معىن لطيفاً يف وصف الرزق ابلكرم ،يقول( :فالرزق يف الدنيا َّل أييت بنفسه ،وإمنا هو
مسخر للغري ْيسكه ويرسله إىل األغيار ،أما يف اآلخرة فال يكون له ممسك ومرسل يف الظاهر؛ فهو

الذي أييت بنفسه؛ فألجل هذا َّل يوصف يف الدنيا ابلكرمي إَّل الرزق ،ويف اآلخرة يوصف ابلكرمي

نفس الرزق) (.)2

وابن عطية مع أنه يرى – كبقية املفسرين – أن الرزق الكرمي هو اْلنة؛ إَّل أنه جيوز أن يكون يف ذلك
وعد دنيوي ،وهو أن أرزاقهن يف الدنيا على هللا ،وهو كرمي من حيث هو حالل وقصد وبرضا من هللا

من نيله (.)3

ولكن يضعف قوله أن لفظة الرزق الكرمي وردت يف القرآن الكرمي مخس مرات مل يرد هبا سوى اْلنة،

بل إن ابن عطية نفسه فسر الرزق الكرمي يف سورة النور ( )4ابْلنة ،وهذه اآلية يف (سورة النور)

وثيقة الصالة ِبية األحزاب من حيث إرادة أمهات املؤمنني رضي هللا عنهن.

ومن لطائف هذه الوعود يف اآلية الكرْية أننا نلحظ إسناد فعل إيتاء أجرهن إىل ضمري اْلاللة بوجه

صريح تشريفاً إليتائهن األجر؛ ألنه املأمول هبن ،وكذلك فعل أعتدَن.

كما أن يف إضافة األجر إىل ضمري (ها) إشارة إىل تعظيم ذلك األجر أبنه يناسب مقامها وإىل

تشريفها أبهنا مستحقة ذلك األجر (.)5

وهذه األمور ْتيزت هبا هذه اآلية عن اليت قبلها مما يظهر للقارئ تغليب جانب الرمحة على جانب

الغضب (.)6

الفضيلة الثامنة :تفضيلهن على عموم النساء:
نت َكأ ٍ ِ ِ
ِ
ساء [األحزاب.]32 :
ساء النِ ِ
َّيب لَ ْس ُ َّ َ
َحد م َن الن َ
وهو منطوق قوله تعاىلَ :اي ن َ

قال ابن عباس رضي هللا عنه يف تفسري هذه اآلية( :ليس قدركن عندي مثل قدر غريكن من النساء
الصاحلات؛ أننت أكرم علي وثوابكن أعظم) (.)7
وَّل إشكال عند املفسرين من حيث اْلملة على دَّللة هذه اآلية ،وإمنا حصل اخلالف هل هذا

التفضيل ابعتبار اْلملة أم ابعتبار كل واحدة منهن على قولني:

القول األول :أن هذا التفضيل ابعتبار اْلملة ،فلو تقصينا النساء مجاعة مجاعة مل جند مجاعة تساوي
مجاعة أمهات املؤمنني (.)8

ونوقش هذا أبنه خالف األصل؛ فاألصل أن (أحداً) لشخص واحد فنبقيه على موضوعه وَّل نتأوله

جبماعة واحدة (.)9

وكأن الزخمشري – الذي رأى هذا القول – أراد املطابقة بني املتفاضلني ،لكنه كان مستغنياً عن ذلك
حبمل الكالم على واحدة ويكون املعىن أبلغ ،والتقدير :ليست واحدة منكن كأحد من النساء؛ أي

كواحدة من النساء (.)10

القول الثاين :أن هذا التفضيل ابعتبار كل واحدة منهن وهذا قول أكثر املفسرين (.)11
وأورد على هذا القول أنه يلزم عليه أن يكون كل واحدة من نساء النيب صلى هللا عليه وسلم أفضل
من فاطمة الزهراء وَّل قائل به.
_________

((( )1التحرير والتنوير)) (.)6 /22
((( )2مفاتيح الغيب)) (.)180 /25
((( )3احملرر الوجيز)) (.)56 /12

(( )4آية.)26 :

((( )5التحرير والتنوير)) (.)5 /22
((( )6روح املعاين)) (.)2 /22

((( )7زاد املسري)) (.)378 /6
((( )8الكشاف)) ((( ،)259 /3روح املعاين)) ((( ،)5 /22فتح القدير)) (.)77 /4
((( )9البحر احمليط)) (.)221 /7
((( )10الكشاف)) (.)259 /3

((( )11تفسري الطربي)) ((( ،)3 /22احملرر الوجيز)) ((( ،)56 /12زاد املسري)) (،)378 /6
((مفاتيح الغيب)) ((( ،)180 /25البحر احمليط)) ((( ،)221 /7تفسري القرآن العظيم)) (/6

(( ،)409 - 408حماسن التأويل)) ((( ،)4495 /12التحرير والتنوير)) (.)6 /22
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وأجيب :أبن أمهات املؤمنني أفضل من حيثية الزوجية َّل من سائر احليثيات (.)1
وهذا اْلواب ضعيف؛ إذ أنه حيصر أفضلية األمهات يف حيثية الزوجية ،واألحسن أن يقال :إن اآلية

عامة يف فضل أمهات املؤمنني على سائر النساء ،لكن خترج فاطمة من ذلك العموم ابألدلة اليت تدل
على فضلها وسيادهتا لنساء هذه األمة.

قال صلى هللا عليه وسلم لفاطمة رضي هللا عنها(( :أما ترضني أن تكوين سيدة نساء أهل اْلنة))

(.)2
وبناء على هذا يكون أوىل القولني ابلصواب القول الثاين ،على أن األلوسي حاول التوفيق بني القولني
فأجاد حيث قال( :ألن فضل اْلماعة على اْلماعة يكون غالباً لفضل كل منها) (.)3

وقد اجتهد املفسرون يف استنباط العلة اليت من أجلها فضلت نساء النيب صلى هللا عليه وسلم على

بقية النساء ،فمن ذلك ما قاله الرازي( :كما أن حممداً ليس كأحد من الرجال  ...كذلك قرابته
الاليت يشرفن به ،وبني الزوجني نوع من الكفاءة) (.)4

ويشهد لكالم الرازي تصدير آايت التخيري بلفظ الزوجية.

أما الطاهر ابن عاشور فله رأي آخر( :وسبب ذلك أهنن اتصلن ابلنيب صلى هللا عليه وسلم اتصاَّلً
أقرب من كل اتصال ،وصرن أنيساته ،مالزمات شؤونه فيختصصن ابطالع ما مل يطلع عليه غريهن

من أحواله وخلقه  ...ويتخلقن خبلقه أكثر مما يقتبس منه غريهن؛ وألن إقباله عليهن إقبال خاص ،أَّل

ترى إىل قوله(( :حبب إيل من دنياكم .)5( ))) ...

وَّل مانع من صحة التعليلني ،بل وْيكن أن يضاف إليها ما اتصفن به من صفات التقوى واإلْيان وما
ْتيزن به من تلقي تربية النيب صلى هللا عليه وسلم أكثر من بقية النساء.

الفضيلة التاسعة :الوعد بقبول العمل:
قال تعاىل :إِ َّمنَا ي ِري ُد َّ ِ ِ
ِ
ب َعن ُك ُم ِ
ريا [األحزاب.]33 :
ُ
اَّللُ ليُ ْذه َ
س أ َْه َل الْبَـ ْيت َويُطَ ِه َرُك ْم تَطْ ِه ً
الر ْج َ
يقول األلوسي( :واآلية متضمنة الوعد منه تعاىل ألهل بيت نبيه أبهنم إن ينتهوا عما ينهى عنه،
وأيْتروا ِبا أيمرهم به؛ يذهب عنهم َّل حمالة مبادئ ما يستهجن ،وحيليهم أجل حتلية ِبا يستحسن،

وفيه إْياء إىل قبول أعماهلم وترتب اآلاثر اْلميلة عليها قطعاً ،ويكون هذا خصوصية هلم ومزية على
من عداهم ،من حيث إن أولئك األغيار إذا انتهوا وائتمروا َّل يقطع هلم حبصول ذلك) (.)6

ويشهد لقوله رمحه هللا التعبري القرآين حيث أكد التطهري ابملصدر؛ ليعلم أنه يف أعلى مراتب التطهري،
بل وذكره يف سياق اَّلمتنان؛ إلفادة العموم ليشمل جل مراتب التطهري (.)7
الفضيلة العاشرة :اَّلصطفاء اإلهلي:
ِ
ت َِّ ِ
قال تعاىل :واذْ ُكر َن ما يـ ْتـلَى ِيف بـيوتِ ُك َّن ِمن آاي ِ
ِ
ْم ِة إِ َّن َّ
ريا [األحزاب:
ُُ
َ ْ َ ُ
اَّلل َوا ْحلك َ
ْ َ
اَّللَ َكا َن لَطي ًفا َخب ً
.]34

لقد فطن املفسرون للحكمة من ختم اآلية هبذين اَّلمسني الكرْيني ،إذ أن من املعلوم عند أهل العلم
ابلتفسري واثقة الصلة بني اآلية وما ختتم به من أمساء كرْية (.)8

إن ختم اآلية بذكر اخلبري هلا دَّللتها الواضحة على أن هللا تعاىل اختار لنبيه أزواجاً هن خري األزواج،

حيث اصطفى له سبحانه خري نساء العاملني.

ار [القصص ،]68 :وقد حلظ هذا املعىن أهل التفسري.
ك خيَْلُ ُق َما يَ َ
وكفى بذلك شرفاً َوَربم َ
شاء َوخيَْتَ ُ
ِ
ريا( :أي علم من يصلح لنبوته ومن يصلح ألن يكونوا أهل
قال الزخمشري تعليقاً على قوله تعاىلَ :خب ً
بيته) (.)9
_________

((( )1روح املعاين)) (.)4 /22
( )2رواه البخاري ( .)3623من حديث عائشة رضي هللا عنها.
((( )3روح املعاين)) (.)5 /22

((( )4مفاتيح الغيب)) (.)180 /25
((( )5التحرير والتنوير)) (.)7 /22

((( )6روح املعاين)) (.)19 /22

((( )7جواهر العقدين)) (.)24 - 23 /1
((( )8القواعد احلسان)) (ص.)51 :
((( )9الكشاف)) (.)261 /3
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وقال ابن كثري( :خبربته بكن وأنكن أهل لذلك أعطاكن ذلك وخصكن به  ...واختاركن لرسوله
أزواجاً) (.)1

فليس األمر إعطاء ،بل ختصيص واختيار وَّل ريب أن هذه تزكية إهلية ما بعدها تزكية ،تدل على كمال
صالح وإْيان أمهات املؤمنني وتؤكد حقيقة اصطفاء أمهات املؤمنني على سائر النساء.

ويف ختام هذا املطلب نقول :إن هذه اآلايت الكرْيات أظهرت لكل مسلم رفعة درجة أمهات

املؤمنني ،وعلو مهتهن ،وصحة مقصدهن ابختيار هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم ،كما أظهرت
اصطفاءهن على نساء العاملني ،وأن هللا عز وجل اختارهن لكماهلن زوجات لنبيه فال يناسبه وهو
األكمل صلى هللا عليه وسلم إَّل أكمل النساء.

وهذا يستوجب على كل مسلم ومسلمة :تويل زوجات النيب صلى هللا عليه وسلم ،ومعرفة فضلهن

وإحسان القول فيهن وسالمة اللسان جتاههن ،والذب عنهن ،والرد على منتقصهن ،أو من يقلل من
مكانتهن ،بل وإظهار فضائلهن ،ودراسة سريهتن ،ومعرفة أخبارهن وآداهبن وعبادهتن؛ فإهنن أعظم

النساء تعلماً يف مدرسة النبوة بل إن هناك أموراً عديدة من هديه صلى هللا عليه وسلم َّل ْيكن العلم

هبا إَّل من طريقهن رضي هللا عنهن .آايت آل البيت يف القرآن الكرمي ملنصور بن محد العيدي –
ص145 :

_________
((( )1تفسري القرآن العظيم)) ((( )416 /6التفسري امليسر)) (ص.)422 :

()425/7

أوَّلً :فضل خدجية رضي هللا عنها

هي أم املؤمنني خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي ،يلتقي نسبها بنسب النيب صلى

هللا عليه وسلم يف اْلد اخلامس قصي بن كالب ،وهي أقرب أمهات املؤمنني إىل النيب صلى هللا عليه

وسلم يف النسب ،ومل يتزوج من ذرية قصي غريها إَّل أم حبيبة ،وكانت أوسط نساء قريش نسباً،
وأعظمهن شرفاً ،وأكثرهن ماَّلً ،تزوجها صلى هللا عليه وسلم وهو ابن مخس وعشرين سنة كانت قبله
عند أيب هالة بن النباش بن زرارة التميمي حليف بين عبد الدار ،وبقيت مع النيب صلى هللا عليه

وسلم إىل أن أكرمه هللا برسالته ،فآمنت به ونصرته ،فكانت له وزير صدق ،فهي ممن كمل من النساء
فقد كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كرْية من أهل اْلنة ،وكان صلى هللا عليه وسلم يثين عليها

ويفضلها على سائر نسائه رضي هللا عنهن ويبالغ يف تعظيمها ،فلم يتزوج امرأة قبلها ،وكل أوَّلده
منها إَّل إبراهيم رضي هللا عنه فإنه من سريته مارية رضي هللا عنها كما مل يتزوج صلى هللا عليه وسلم

عليها امرأة قط ،وَّل تسرى إىل أن قضت حنبها رضي هللا عنها فكانت وفاهتا قبل اهلجرة بثالث سنني
(.)1
ولقد وردت األحاديث الصحيحة يف مناقبها رضي هللا عنها ومن ذلك:

 - 1ما رواه احلاكم إبسناده إىل عفيف بن عمرو قال ((كنت امرءاً اتجراً ،وكنت صديقاً للعباس بن
عبد املطلب يف اْلاهلية فقدمت لتجارة فنزلت على العباس بن عبد املطلب ِبىن فجاء رجل فنظر

إىل الشمس حني مالت فقام يصلي مث جاءت امرأة فقامت تصلي مث جاء غالم حني راهق احللم فقام
يصلي فقلت للعباس من هذا؟ فقال :هذا حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب ابن أخي يزعم أنه نيب
ومل يتابعه على أمره غري هذه املرأة وهذا الغالم ،وهذا املرأة خدجية بنت خويلد امرأته وهذا الغالم

ابن عمه علي بن أيب طالب .قال عفيف الكندي :وأسلم وحسن إسالمه لوددت أين كنت أسلمت

يومئذ فيكون يل ربع اإلسالم)) (.)2

يف هذا احلديث منقبة عظيمة ألم املؤمنني خدجية رضي هللا عنها حيث كانت يف السابقني األولني إىل

اإلسالم فهي أول من آمن به صلى هللا عليه وسلم من النساء.
قال احلافظ ابن حجر( :ومما اختصت به سبقها نساء هذه األمة إىل اإلْيان ،فسنت ذلك لكل من

آمنت بعدها ،فيكون هلا مثل أجرهن ،ملا ثبت ((أنه من سن سنة حسنة فعمل هبا بعده كتب له مثل

أجر من عمل هبا َّل ينقص من أجورهم شيء)) ( )3وقد شاركها يف ذلك أبو بكر الصديق ابلنسبة
إىل الرجال ،وَّل يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب بسبب ذلك إَّل هللا عز وجل) (.)4

 - 2ومن مناقبها اليت انفردت هبا دون سائر أمهات املؤمنني رضي هللا عنهن أن النيب صلى هللا عليه
وسلم مل يتزوج عليها حىت فارقت احلياة الدنيا.

فقد روى مسلم إبسناده إىل أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها قالت(( :مل يتزوج النيب صلى هللا عليه

وسلم على خدجية حىت ماتت)) (.)5
_________

( )1انظر(( :املنتخب من كتاب أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم)) للزبري بن بكار (ص- 23 :
(( )34طبقات ابن سعد)) (ص(( ،)131 :السرية النبوية))َّ ،لبن هشام ((( ،)198 /1البداية
والنهاية)) ((( ،)273 - 272 /2اتريخ اإلسالم)) ((( ،)41 /1اإلصابة)) َّلبن حجر (273 /4
(( ،)276 -فتح الباري)) (.)134 /7

( )2رواه احلاكم ( .)201 /3وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب.
( )3رواه مسلم (.)1017

((( )4فتح الباري)) (.)137 /7
( )5رواه مسلم (.)2436

()426/7

قال احلافظ ابن حجر( :وهذا مما َّل اختالف فيه بني أهل العلم ابألخبار ،وفيه دليل على عظم
قدرها عنده وعلى مزيد فضلها ألهنا أغنته عن غريها واختصت به بقدر ما اشرتك فيه غريها مرتني،
ألنه صلى هللا عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها مثانية وثالثني عاماً ،انفردت خدجية منها خبمسة

وعشرين عاماً وهي حنو الثلثني من اجملموع ،ومع طول املدة فصان قلبها فيها من الغرية ومن نكد

الضرائر الذي رِبا حصل له هو منه ما يشوش عليه بذلك .وهي فضيلة مل يشاركها فيها غريها) (.)1

 - 3ومن مناقبها رضي هللا عنها اليت تدل على شرفها وجاللة قدرها عند رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم أنه كان يكثر من ذكرها بعد موهتا ابلثناء عليها واملدح هلا وما يسرها يف حياهتا حيث يصل من

يودها.

فقد روى البخاري إبسناده إىل عائشة رضي هللا عنها قالت(( :ما غرت على أحد من نساء النيب
صلى هللا عليه وسلم ما غرت على خدجية وما رأيتها ولكن كان النيب صلى هللا عليه وسلم يكثر
ذكرها ،ورِبا ذبح الشاة مث يقطعها أعضاء مث يبعثها يف صدائق خدجية فرِبا قلت له :كأنه مل يكن يف

الدنيا امرأة إَّل خدجية؟ فيقول :إهنا كانت وكانت وكان يل منها ولد)) (.)2

وروى مسلم إبسناده إىل عائشة رضي هللا عنها قالت(( :ما غرت للنيب صلى هللا عليه وسلم على

امرأة من نسائه ما غرت على خدجية لكثرة ذكره إايها)) (.)3

وروى اإلمام أمحد إبسناده إىل عائشة رضي هللا عنها قالت(( :كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا

ذكر خدجية أثىن عليها فأحسن الثناء قالت :فغرت يوماً فقلت ما أكثر ما تذكرها محراء الشدق قد

أبدلك هللا عز وجل هبا خرياً منها قال :ما أبدلين هللا عز وجل خرياً منها قد آمنت يب إذ كفر يب

الناس وصدقتين إذ كذبين الناس وواستين ِباهلا إذ حرمين الناس ورزقين هللا عز وجل ولدها إذ حرمين

أوَّلد النساء)) (.)4

يف هذه األحاديث املتقدمة (ثبوت الغرية وأنه غري مستنكر وقوعها من فاضالت النساء فضالً عمن

دوهنن ،وأن عائشة كانت تغار من نساء النيب صلى هللا عليه وسلم لكن كانت تغار من خدجية أكثر،

وقد بينت ذلك وأنه لكثرة ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم إايها  ...وأصل غرية املرأة من ختيل حمبة
غريها أكثر منها ،وكثرة الذكر تدل على كثرة احملبة) (.)5

قال القرطيب( :كان حبه صلى هللا عليه وسلم هلا ملا تقدم ذكره من األسباب ،وهي كثرية كل منها

سبب يف إجياد احملبة) (.)6
وقال ابن العريب عند ذكر فضائلها( :كان النيب صلى هللا عليه وسلم قد انتفع خبدجية برأيها وماهلا

ونصرها فرعاها حية وميتة برها موجودة ومعدومة وأتى بعد موهتا ما يعلم أن يسرها لو كان يف حياهتا.

ومن هذا املعىن ما روي من أن ((من الرب أن يصل الرجل أهل ود أبيه)) (.)8( ).)7

 - 4ومن مناقبها ما أخرب به النيب صلى هللا عليه وسلم أبن حبه هلا كان رزقاً من هللا رزقه إايه.

فقد روى مسلم يف صحيحه إبسناده إىل أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها قالت(( :ما غرت على

نساء النيب صلى هللا عليه وسلم إَّل على خدجية وإين مل أدركها قالت :وكان رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم إذا ذبح الشاة فيقول :أرسلوا هبا إىل أصدقاء خدجية قالت :فأغضبته يوماً فقلت :خدجية فقال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إين قد رزقت حبها)) (.)9

ففي هذا احلديث فضيلة ظاهرة خلدجية رضي هللا عنها.
_________
((( )1فتح الباري)) (.)137 /7
( )2رواه البخاري (.)3818
( )3رواه مسلم (.)2435

( )4رواه أمحد ( .)24908( )117 /6قال شعيب األرَنؤوط حمقق ((املسند)) :حديث صحيح.
((( )5فتح الباري)) (.)137 - 136 /7
( )6فيما نقله عنه ابن حجر يف ((فتح الباري)) (.)137 /7

( )7رواه مسلم (.)2552

((( )8عارضة األحوذي بشرح الرتمذي)) (.)252 /13
( )9رواه مسلم (.)2435

()427/7

قال اإلمام النووي عند قوله صلى هللا عليه وسلم(( :رزقت حبها))( :فيه إشارة إىل أن حبها فضيلة
حصلت) (.)1

 - 5ومما يدل على فضلها وجاللة قدرها أن هللا سبحانه وتعاىل أرسل إليها السالم مع جربيل وأمر
نبيه أن يبشرها ببيت يف اْلنة من قصب َّل صخب فيه وَّل نصب.

فقد روى الشيخان إبسنادمها إىل أيب هريرة رضي هللا عنه قال(( :أتى جربيل النيب صلى هللا عليه

وسلم فقال :اي رسول هللا ،هذه خدجية قد أتت معها إَنء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك
فاقرأ عليها السالم من رهبا ومين ،وبشرها ببيت يف اْلنة من قصب َّل صخب وَّل نصب)) (.)2

ورواي أيضا إبسنادمها إىل إمساعيل بن أيب خالد قال( :قلت لعبد هللا بن أيب أوىف رضي هللا عنهما بشر
النيب صلى هللا عليه وسلم خدجية؟ قال :نعم ،ببيت من قصب َّل صخب فيه وَّل نصب) (.)3

ويف ذلك منقبتان عظيمتان ألم املؤمنني خدجية رضي هللا عنها:

األوىل :إرسال الرب جل وعال سالمه عليها مع جربيل وإبالغ النيب صلى هللا عليه وسلم لذلك،

وهذه خاصة َّل تعرف َّلمرأة سواها (.)4

الثانية :البشرى هلا ببيت يف اْلنة من قصب َّل صخب فيه وَّل نصب.
قال السهيلي( :لذكر البيت معىن لطيف ألهنا كانت ربة بيت قبل املبعث مث صارت ربة بيت يف

اإلسالم منفردة به فلم يكن على وجه األرض يف أول يوم بعث النيب صلى هللا عليه وسلم بيت إسالم

إَّل بيتها وهي فضيلة ما شاركها فيها أيضاً غريها ،قال :وجزاء الفعل يذكر غالباً بلفظه وإن كان
أشرف منه ،فلهذا جاء يف احلديث بلفظ البيت دون لفظ القصر) (.)5

وقال احلافظ ابن حجر( :ويف البيت معىن آخر ألن مرجع أهل بيت النيب صلى هللا عليه وسلم إليها
ملا ثبت يف تفسري قوله تعاىل :إِ َّمنَا ي ِري ُد َّ ِ ِ
الر ْجس أ َْهل الْبـ ْي ِ
ت [األحزاب ]33 :قالت
ب َعن ُك ُم ِ َ َ َ
ُ
اَّللُ ليُ ْذه َ
أم سلمة :ملا نزلت دعا النيب صلى هللا عليه وسلم فاطمة وعلياً واحلسن واحلسني فجللهم بكساء
فقال(( :اللهم هؤَّلء أهل بييت)) احلديث أخرجه الرتمذي وغريه ( .)6ومرجع أهل البيت هؤَّلء إىل

خدجية ألن احلسنني من فاطمة وفاطمة بنتها وعلي نشأ يف بيت خدجية وهو صغري مث تزوج بنتها

بعدها فظهر رجوع أهل البيت النبوي إىل خدجية دون غريها) (.)7

وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :من قصب)) قال ابن التني :املراد به لؤلؤة جموفة واسعة كالقصر

املنيف ،قال احلافظ وعند الطرباين يف (األوسط) من حديث فاطمة قالت قلت(( :اي رسول هللا أين

أمي خدجية؟ قال :يف بيت من قصب .قلت :أمن هذا القصب؟ قالَّ :ل من القصب املنظوم ابلدر
واللؤلؤ والياقوت)) (.)8
_________

((( )1شرح النووي على صحيح مسلم)) (.)210 /15
( )2رواه البخاري ( ،)3820ومسلم (.)2432
( )3رواه البخاري ( ،)3819ومسلم (.)2433
((( )4زاد املعاد)) َّلبن القيم (.)105 /1

((( )5الروض األنف)) ( ،)279 - 278 /1وانظر(( :فتح الباري)) (.)138 /7
( )6رواه الرتمذي ( ،)3871وأمحد ( ،)26639( )304 /6وأبو يعلى (،)7021( )451 /12

واحلاكم ( .)451 /2قال الرتمذي :حسن وهو أحسن شيء روي يف هذا الباب ،وقال احلاكم :هذا
حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه ،وقال الذهيب :على شرط مسلم ،وقال ابن حجر يف

((هتذيب التهذيب)) ( :)297 /2له طرق.
((( )7فتح الباري)) (.)138 /7

( )8رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( .)440( )139 /1قال ابن كثري يف ((هناية البداية
والنهاية)) ( :)236 /2غريب وله شاهد يف الصحيح ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/9

 :)226رواه الطرباين يف ((األوسط)) من طريق مهاجر بن ميمون عنها ،ومل أعرفه وَّل أظنه مسع منها
وهللا أعلم ،وبقية رجاله ثقات ،وقال الشوكاين يف ((در السحابة)) ( :)247إسناده رجاله ثقات غري

مهاجر بن ميمون فإنه َّل يعرف.

()428/7

قال السهيلي( :النكتة يف قوله(( :من قصب)) ومل يقل من لؤلؤ أن يف لفظ القصب مناسبة لكوهنا
أحرزت قصب السبق ِببادرهتا إىل اإلْيان دون غريها ولذا وقعت هذه املناسبة يف مجيع ألفاظ

احلديث) (.)1

وقال احلافظ ابن حجر( :ويف القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر أَنبيبه وكذا كان خلدجية

من اَّلستواء ما ليس لغريها إذ كانت حرية على رضاه بكل ممكن ومل يصدر منها ما يغضبه قط كما

وقع لغريها) (.)2

ومعىن قوله صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل صخب فيه وَّل نصب)) الصخب :الصياح واملنازعة برفع
الصوت ،والنصب :التعب ( .)3فنفى عنه ما يف بيوت الدنيا من آفة جلبة األصوات وتعب هتيئتها

وإصالحها.

وقد أبدى السهيلي لنفي هاتني الصفتني حكمة لطيفة فقال( :ألنه صلى هللا عليه وسلم ملا دعا إىل

اإلْيان أجابت خدجية رضي هللا عنها طوعاً فلم حتوجه إىل رفع صوت وَّل منازعة وَّل تعب ،بل أزالت
عنه كل تعب وآنسته من كل وحشة وهونت عليه كل عسري فناسب أن يكون منزهلا الذي بشرها به

رهبا ابلصفة املقابلة لفعلها) (.)4

 - 6ومن مناقبها ما حظيت به رضي هللا عنها من أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يراتح لسماع
صوت من يشبه صوهتا ملا وضع هللا هلا يف قلبه من احملبة رضي هللا عنها فقد روى الشيخان عن أم

املؤمنني عائشة رضي هللا عنها قالت(( :استأذنت هالة بنت خويلد – أخت خدجية  -على رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم فعرف استئذان خدجية فاراتع لذلك فقال :اللهم هالة قالت :فغرت فقلت :ما

تذكر من عجوز من عجائز قريش محراء الشدقني هلكت يف الدهر قد أبدل هللا خرياً منها)) (.)5

ففي هذا احلديث (دَّللة حسن العهد وحفظ الود ،ورعاية حرمة الصاحب واملعاشر حياً وميتاً،
وإكرام معارف ذلك الصاحب) (.)6

 - 7ومن مناقبها ما أخرب به النيب صلى هللا عليه وسلم من أهنا رضي هللا عنها خري نساء هذه األمة:
فقد روى البخاري إبسناده إىل علي رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:

((خري نسائها مرمي وخري نسائها خدجية)) (.)7

وعند مسلم بلفظ(( :خري نسائها مرمي بنت عمران ،وخري نسائها خدجية بنت خويلد)) قال أبو
كريب :وأشار وكيع إىل السماء واألرض ( .)8قال النووي عند شرحه احلديث( :أراد وكيع هبذه

اإلشارة تفسري الضمري يف نسائها وأن املراد به مجيع نساء األرض أي :كل من بني السماء واألرض
من النساء واألظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خري نساء األرض يف عصرها وأما التفضيل بينهما

فمسكوت عنه) (.)9

قال القرطيب( :الضمري عائد على غري مذكور لكنه يفسره احلال واملشاهدة يعين :به الدنيا) (.)10
وقال احلافظ ابن حجر بعد أن حكى أقوال العلماء يف مرجع الضمري يف قوله صلى هللا عليه وسلم:

((خري نسائها مرمي وخري نسائها خدجية)) والذي يظهر يل أن قوله(( :خري نسائها)) خرب مقدم

والضمري ملرمي فكأنه قال مرمي خري نساء زماهنا ،وكذا يف خدجية ،وقد جزم كثري من الشراح أن املراد
نساء زماهنا ملا تقدم يف أحاديث األنبياء يف قصة موسى وذكر آسية من حديث أيب موسى رفعه:

((كمل من الرجال كثري ومل يكمل من النساء إَّل مرمي وآسية)) ( )11فقد أثبت يف هذا احلديث
الكمال آلسية كما أثبت ملرمي ،فامتنع محل اخلريية يف حديث الباب على اإلطالق وجاء ما يفسر
املراد صرحياً ،فروى البزار والطرباين من حديث عمار بن ايسر رفعه ((لقد فضلت خدجية على نساء

أميت كما فضلت مرمي على نساء العاملني)) ( )12وهو حديث حسن اإلسناد واستدل هبذا احلديث
على أن خدجية أفضل من عائشة ( ،)13وسيأيت مزيد تفصيل عند ذكر فضائل عائشة رضي هللا

عنهن فإنه أدعى لذلك وهللا أعلم .العقيدة يف أهل البيت بني اإلفراط والتفريط لسليمان بن سامل

السحيمي-ص76 :
_________

((( )1الروض األنف)) ( )279 /1وانظر(( :فتح الباري)) (.)138 /7
((( )2فتح الباري)) (.)138 /7

((( )3النهاية)) َّلبن األثري ( )62 /5 ،14 /3وانظر(( :فتح الباري)) (.)138 /7
((( )4الروض األنف)) ( )279 /1وانظر(( :فتح الباري)) (.)138 /7
( )5رواه البخاري ( ،)3821ومسلم (.)2437

((( )6شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)311 /15
( )7رواه البخاري (.)3815
( )8رواه مسلم (.)2430

((( )9شرح صحيح مسلم)) (.)207 /15
((( )10فتح الباري)) (.)135 /7

( )11رواه البخاري ( ،)3433ومسلم (.)2431
( )12رواه البزار يف ((البحر الزخار)) ( ،)255 /4والطرباين كما ذكر اهليثمي يف ((جممع الزوائد))

( :)226 /9وقال :رواه الطرباين والبزار وفيه أبو يزيد احلمريي ومل أعرفه وبقية رجاله وثقوا ،وحسن
إسناده ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( ،)168 /7وقال الشوكاين يف ((در السحابة)) (ص:)249 :
إسناده رجاله ثقات غري أيب يزيد احلمريي فلم يعرف.

((( )13فتح الباري)) (.)168 /7

()429/7

اثنياً :فضل سودة رضي هللا عنها

هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مشس بن عبدون بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي

بن غالب بن فهر ،وأمها الشموس بنت قيس بن عمرو بن زيد األنصارية ،كانت عند السكران بن
عمرو أخو سهيل بن عمرو فتويف عنها ،وتزوجها النيب صلى هللا عليه وسلم ِبكة وهي أول امرأة

تزوجها بعد خدجية رضي هللا عنهن وانفردت به صلى هللا عليه وسلم حنواً من ثالث سنني أو أكثر

حىت دخل بعائشة وكانت سيدة جليلة نبيلة ،وهي اليت وهبت يومها لعائشة رعاية لقلب رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم.
وتويف النيب صلى هللا عليه وسلم وهي مع سائر من تويف عنهن من أزواجه رضي هللا عنهن وأرضاهن

وكانت وفاهتا رضي هللا عنها يف آخر زمن عمر بن اخلطاب ،وقيل سنة أربع ومخسني يف خالفة معاوية
رضي هللا عنهم أمجعني (.)1

وقد وردت ألم املؤمنني سودة رضي هللا عنها فضائل ومناقب تدل على جاللة قدرها وعظيم شأهنا

رضي هللا عنها ومن تلك املناقب:
 - 1حرصها على البقاء يف عصمة النيب صلى هللا عليه وسلم وإيثارها يومها يف القسم لعائشة رضي

هللا عنهن إيثاراً منها لرضاه عليه الصالة والسالم وحباً يف البقاء معه لتكون من أزواجه يف الدنيا

واآلخرة.

فقد روى الرتمذي إبسناده إىل عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال(( :خشيت سودة أن يطلقها

النيب صلى هللا عليه وسلم فقالتَّ :ل تطلقين وأمسكين وأجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت فَالَ ُجنَاْ َح
علَي ِهما أَن ي ِ
ري [النساء .]128 :فما اصطلحا عليه من شيء فهو
ْحا َوال م
َْ َ ُْ
صل َحا بَـ ْيـنَـ ُه َما ُ
صل ً
ْح َخ ٌْ
صل ُ
جائز)) (.)2
وروى البخاري إبسناده إىل عائشة( :أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النيب صلى هللا

عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة) (.)3

وعن عائشة رضي هللا عنها أيضاً قالت(( :كان رسول هللا ،إذا أراد سفراً أقرع بني نسائه ،فأيتهن

خرج سهمها خرج هبا معه ،وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غري أن سودة بنت زمعة وهبت

يومها وليلتها لعائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم)) (.)4

قلت :ففي طلب سودة رضي هللا عنها من النيب صلى هللا عليه وسلم إمساكها مع إيثار لضرهتا

بقسمها ما يدل على رجاحة عقلها ونبل مقصدها.

وقد تضمنت موافقة رسول صلى هللا عليه وسلم على إمساكها فضيلة ظاهرة لسودة رضي هللا عنها

حيث بقيت يف عصمته عليه الصالة والسالم وتويف وهي يف عداد زوجاته الطاهرات.

قال ابن القيم رمحه هللا( :فلما توفاها هللا –يقصد خدجية -تزوج بعدها سودة بنت زمعة  ..وكربت
عنده وأراد طالقها ،فوهبت يومها لعائشة رضي هللا عنها فأمسكها وهذا من خواصها أهنا آثرت
بيومها حب النيب صلى هللا عليه وسلم تقرابً إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحباً له ،وإيثارا

ملقامها معه ،فكان يقسم لنسائه وَّل يقسم هلا وهي راضية بذلك مؤثرة لرضى رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم رضي هللا عنها) (.)5

 - 2ومن مناقبها رضي هللا عنها أن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها ْتنت أن تكون يف مثل هديها

وطريقتها:

فقد روى مسلم إبسناده عن عائشة رضي هللا عنها قالت(( :ما رأيت امرأة أحب إيل أن أكون يف
مسالخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة قالت فلما كربت جعلت يومها من رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم لعائشة قالت :اي رسول هللا قد جلعت يومي منك لعائشة فكان رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يقسم لعائشة يومني ويوم سودة)) (.)6

قال ابن األثري( :كأهنا ْتنت أن تكون يف مثل هديها وطريقتها) (.)7

وقال النووي( :وقوهلا من امرأة ،قال القاضي :من هنا للبيان واستفتاح الكالم ،ومل ترد عائشة عيب
سودة بذلك بل وصفتها بقوة النفس وجودة القرحية وهي احلد بكسر احلاء) ( )8فرضي هللا عنها
وأرضاها .العقيدة يف أهل البيت بني اإلفراط والتفريط لسليمان بن سامل السحيمي ص 85

_________

( )1انظر(( :اَّلستيعاب)) ( ،)323 /4و ((الطبقات الكربى)) (.)57 /7
( )2رواه الرتمذي ( .)3040وقال :حسن غريب ،وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) (:)115 /8
له شاهد يف الصحيحني بدون ذكر نزول اآلية ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

( )3رواه البخاري (.)5212

( )4رواه البخاري ( ،)2593وروى مسلم أوله (.)2445
((( )5جالء األفهام)) (ص.)123 :
( )6رواه مسلم (.)1463

((( )7النهاية)) َّلبن األثري (.)389 /2
((( )8شرح صحيح مسلم)) (.)302 /10

()430/7

اثلثاً :فضل عائشة رضي هللا عنها

هي الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أيب بكر الصديق عبد هللا بن عثمان وأمها أم رومان بنت

عوْير الكنانية ،ولدت بعد املبعث أبربع سنوات أو مخس .تزوجها النيب صلى هللا عليه وسلم وهي

بنت ست ودخل هبا وهي بنت تسع سنني وكان دخوهلا هبا يف شوال يف السنة األوىل ،وقيل يف السنة

الثانية من اهلجرة.

وهي املربأة من فوق سبع مسوات ،وكانت أحب أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم إليه ،ومل يتزوج بكراً
غريها ،وكانت أفقه نساء األمة على اإلطالق ،فكان األكابر من الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني إذا
أشكل عليهم األمر يف الدين استفتوها ،وقد تويف عنها النيب صلى هللا عليه وسلم وهي يف الثامنة

عشرة من عمرها ،وكانت وفاهتا رضي هللا عنها يف سنة مثان ومخسني ليلة السابع عشر من رمضان
وصلى عليها أبو هريرة رضي هللا عنهم أمجعني ودفنت يف البقيع رضي هللا عنها وأرضاها (.)1

العقيدة يف أهل البيت بني اإلفراط والتفريط لسليمان السحيمي ص88
 - 1فضل عائشة رضي هللا عنها يف القرآن الكرمي

أوجه دَّلَّلت آايت اإلفك على فضلها رضي هللا عنها
الفضيلة األوىل :إرادة هللا تعاىل اخلري هبا

ري لَّ ُك ْم [النور.]11 :
سبُوهُ َش ارا لَّ ُكم بَ ْل ُه َو َخ ٌْ
هذا التعبري مستفاد من قوله تعاىلََّ :ل َحتْ َ
وقد حتدث املفسرون كل على طريقته يف طبيعة هذا اخلري فذكروا من ذلك:

أوَّلً :اكتساب الثواب العظيم واألجر اْلزيل (.)2

يقول الرازي (صربوا على ذلك الغم طلباً ملرضاة هللا فاستوجبوا به الثواب ،وهذه طريقة املؤمنني عند

وقوع الظلم هبم) (.)3

وحصول األجر هو غاية مىن الصاحلني ،والذي هو من علم الغيبَّ ،ل يقطع به؛ وألجل هذا كان من

دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم(( :وثبت األجر إن شاء هللا)) (.)4
فعلق على املشيئة؛ ألنه أمر غييب.

هذا األمر الغييب صار ابلنسبة لعائشة رضي هللا عنها يف أمر اإلفك أصبح من علم الشهادة املقطوع
ِ
ِ
ني [املائدة.]27 :
به ،قال تعاىل :إِ َّمنَا يَـتَـ َقبَّ ُل هللاُ م َن ال ُْمتَّق َ
اثنياً :إنزال مثاين عشرة آية من القرآن يف شأهنا (.)5

وهذه اآلايت كل واحدة منها َنطقة بتعظيم شأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وهي تنزيه وتربيء

ألم املؤمنني وذم ولعن للقاذفني ،وهذا ترفيع من هللا وَّل شك (.)6
قال ابن كثري( :ومن خصائصها أن هللا سبحانه برأها مما رماها به أهل اإلفك ،وأنزل يف عذرها

وبراءهتا وحياً يتلى يف حماريب املسلمني وصلواهتم إىل يوم القيامة) (.)7

وهذا أحد األمور اليت ذكرها ابن عباس لعائشة يبشرها وهي يف فراش املوت (.)8

اثلثاً :حصول الرباءة القطعية (.)9
_________

((( )1اَّلستيعاب)) ( ،)357 /4و ((الطبقات الكربى)) (.)59 /7
((( )2الكشاف)) ((( ،)54 /3احملرر الوجيز)) ((( ،)453 /10زاد املسري)) ((( ،)18 /6روح
املعاين)) ((( ،)115 /18حماسن التأويل)) (.)4460 /12
((( )3مفاتيح الغيب)) (.)151 /23

( )4جزء من حديث رواه أبو داود ( ،)2357والنسائي يف ((السنن الكربى)) ()255 /2

( ،)3329والدارقطين يف ((السنن)) ( ،)185 /2واحلاكم ( ،)584 /1والبيهقي ()239 /4
( .)8391من حديث عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وحسن
إسناده الدارقطين ،وابن قدامة يف ((املغين)) ( ،)438 /4وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة

املصابيح)) ( )323 /2كما أشار لذلك يف املقدمة ،واأللباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).
((( )5الكشاف)) (.)53 /3

((( )6احملرر الوجيز)) ((( ،)453 /10مفاتيح الغيب)) (.)151 /23
((( )7تفسري القرآن العظيم)) (.)405 /6
( )8احلديث رواه البخاري (.)4753
((( )9احملرر الوجيز)) (.)453 /10

()431/7

وإمنا كانت هذه الرباءة قطعية؛ ألن هللا تعاىل حكم برباءهتا واقعاً ،أما غري عائشة فإنه إن مل يشهد
عليه أربعة شهود ابرتكاب الزَن ،حكم برباءته ظاهراً مع أنه قد يكون زانياً يف نفس األمر.
وإذا علم برباءة عائشة رضي هللا عنها قطعاً ،فيكفر قاذفها لتكذيبه القرآن الكرمي.

قال ابن العريب( :إن أهل اإلفك رموا عائشة املطهرة ابلفاحشة ،فربأها هللا ،فكل من رماها ِبا برأها
هللا منه فهو مكذب هلل ،ومن كذب هللا فهو كافر) (.)1
ويرتتب على هذه الفضيلة ،فضيلة أخرى وهو أن اإلْيان والكفر أصبح متعلقاً ِبدحها وقدحها.

يقول الرازي( :صريورهتا حبال تعلق الكفر واإلْيان بقدحها ومدحها؛ فإن هللا تعاىل نص على كون

تلك الواقعة إفكاً وابلغ يف شرحه ،فكل من يشك فيه كان كافراً قطعاً وهذه درجة عالية) (.)2
رابعاً :وعظ املؤمنني إىل يوم الدين ،ونقمة من املفرتين يف الدنيا واآلخرة (.)3

فإن هذه اآلايت فيها من املواعظ والرتغيب والرتهيب والوعد والوعيد والتهديد والدروس والفوائد

الشيء الكثري ،وهذا كله إمنا نشأ بسببها رضي هللا عنها فكانت كما قال عمران بن حصني( :وهللا ما

هي أبول بركتكم اي آل أيب بكر) (.)4
ويف رواية( :جزاك هللا خرياً ،فوهللا ما نزل بك أمر تكرهينه إَّل جعل هللا ذلك لك وللمسلمني فيه

خرياً) (.)5

قال الرازي( :لوَّل إظهارهم لإلفك؛ كان جيوز أن تبقى التهمة كامنة يف صدور البعض ،وعند اإلظهار

انكشف كذب القوم على مر الدهر  ...وشهد هللا بكذب القاذفني ونسبهم إىل اإلفك وأوجب
عليهم اللعن والذم) (.)6

الفضيلة الثانية :الشهادة اإلهلية هلا ابلدرجة العالية من اإلْيان والعفاف.
قال تعاىل :لَوََّل إِ ْذ َِمسعتُموهُ ظَ َّن الْم ْؤِمنُو َن والْم ْؤِمنَ ُ ِ ِ
ني [النور:
ريا َوقَالُوا َه َذا إِفْ ٌ
ك مبِ ٌ
ْ
َ ُ
ُ
ُْ
ات أبَن ُفس ِه ْم َخ ْ ً
.]12

يقول ابن عطية( :كان ينبغي أن يقيس فضالء املؤمنني واملؤمنات األمر على أنفسهم فإذا كان ذلك
يبعد فيهم ،فكانوا يقضون أبنه يف عائشة أبعد ،وقد روي أن هذا النظر السديد وقع من أيب أيوب

وامرأته وذلك أنه دخل عليها فقالت اي أاب أيوب :أمسعت ما قيل؟ قال :نعم وذلك الكذب ،أكنت
اي أم أيوب تفعلينه؟ فقالتَّ :ل وهللا ،قال :فعائشة وهللا أفضل منك ،قالت أم أيوب :نعم) ()7

(.)8

وهذا القياس يدل على أنه استقر يف نفوس األكابر كأيب أيوب رضي هللا عنه ،املكانة العالية الرفيعة

لعائشة رضي هللا عنها.
ففي اآلية دليل على صدق إْياهنا ،ودرجة عفافها ،وإَّل مل يكن اخلطاب يف هذه اآلية هبذه القوة.

ويستتبع هذه الفضيلة فضيلة أخرى وهي :األمر اإلهلي القاضي بوجوب ظن اخلري يف خصوص

عائشة أما غريها فمن جهة العموم؛ ألهنا سبب النزول ودخول سبب النزول يف اآلية قطعي ،وما كان
هذا الواجب ليحصل لوَّل عظيم مرتبتها يف اإلْيان ،فلها األولوية رضي هللا عنها يف الظن احلسن

وأحقية الدفاع.

قال األلوسي( :وجوب ظن اخلري بعائشة خصوصاً للقطع يف دخوهلا ابلعموم ،أو على القول أبهنا

مرادة خصوصاً) (.)9

الفضيلة الثالثة :عتاب أهل اإلْيان ألجلها.
_________

((( )1أحكام القرآن)) (.)366 /3
((( )2مفاتيح الغيب)) (.)151 /23
((( )3احملرر الوجيز)) (.)453 /10

( )4رواه البخاري ( )334من حديث عائشة رضي هللا عنها .والقول ألسيد بن احلضري وليس
لعمران بن احلصني.

( )5رواه البخاري ( )336من حديث عائشة رضي هللا عنها .والقول ألسيد بن احلضري وليس
لعمران بن احلصني.

((( )6مفاتيح الغيب)) (.)151 /23
( )7رواه إسحاق بن راهويه يف ((املسند)) ( ،)978 /3والطربي يف تفسريه ( ،)129 /19وابن
عساكر يف ((اتريخ دمشق)) (.)48 /1

((( )8احملرر الوجيز)) (.)453 /10
((( )9روح املعاين)) (.)123 /18
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إن مما يلحظ يف آايت اإلفك أن هللا تعاىل عاتب أهل اإلْيان عتاابً شديداً وبعبارات متنوعة ألجل

التقصري يف حق عائشة رضي هللا عنها ،األمر الذي نص عليه عدد من املفسرين.
ات [النور.]12 :
قال تعاىل :لَ ْوََّل إِ ْذ َِمس ْعتُ ُموهُ ظَ َّن ال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ

قال الطربي( :هذا عتاب من هللا تعاىل ذكره أهل اإلْيان به فيما وقع يف أنفسهم من إرجاف من

أرجف يف أمر عائشة) (.)1

كما َّلحظ املفسرون أمر اَّللتفات يف اآلية من اخلطاب إىل الغيبة.
قال الزخمشري( :عدل عن الغيبة إىل اخلطاب وعن الضمري إىل الظاهر ليبالغ يف التوبيخ بطريق

اَّللتفات) (.)2

اآلية تشري على أن من كان مؤمناً فشأنه الثناء على عائشة والدفاع عنها ،وأن القدح فيها دَّللة على

خلل يف اإلْيان (.)3
شه َداء فَأُولَئِ َ ِ ِ
اَّلل ُهم الْ َك ِ
اذبُو َن [النور]13 :
وقال تعاىل :فَِإ ْذ َملْ َأيْتُوا ِابل م َ
ْ
ك عن َد َّ ُ
قال الزخمشري( :وهذا توبيخ وتعنيف للذين مسعوا اإلفك فلم جيدوا يف دفعه وإنكاره ،واحتجاجهم
عليه ِبا هو ظاهر مكشوف يف الشرع من وجوب تكذيب القاذف بغري بينة ،إذا قذف امرأة من

عرض نساء املسلمني فكيف ابلصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب هللا؟!) (.)4

فإذا كان كل هذا التوبيخ ملن قصر يف دفعه ،فكيف ِبن أشاعه؟ فكيف ِبن اعتقده بعد نزول هذه

اآلايت؟

وقال تعاىلَ :ولَ ْوََّل إِ ْذ َِمس ْعتُ ُموهُ قُـ ْلتُم َّما يَ ُكو ُن لَنَا أَن نـَّتَ َكلَّ َم ِهبَ َذا [النور.]16 :

وهذه اآلية أيضاً من مجلة آايت العتاب.

قال ابن عطية والقرطيب والشوكاين( :هذا عتاب ْلميع املؤمنني) (.)5

قال ابن عطية( :أي كان ينبغي أن تنكروه وَّل يتعاطاه بعضكم من بعض على جهة احلكاية والنقل،

وأن تنزهوا هللا أن يقع هذا من زوجة نبيه ،وأن حتكموا عليه ابلبهتان) (.)6
فاهلل تعاىل يعاتب عموم املؤمنني ألجلها –رضي هللا عنها.-

ومن لطائف التفسري أننا َّل جند لوماً للمؤمنني ألجل أحد ،إَّل أليب بكر الصديق وبنته عائشة رضي

هللا عنهما.

ص َرهُ هللاُ [التوبة.]40 :
نص ُروهُ فَـ َق ْد نَ َ
أما أبو بكر ففي قوله تعاىل :إَِّلَّ تَ ُ

فعن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال( :إن هللا تعاىل ذم الناس كلهم ومدح أاب بكر) (.)7
وهكذا يعاتب هللا املؤمنني يف مواضع متعددة على التقصري يف جنب عائشة وليس األمر عتاابً فقط

بل حتذير أيضاً من معاودة مثل هذا.
ِ
اَّلل أَن تَـع ُ ِ ِ ِ
ِ
ني [النور.]17 :
ودوا ل ِمثْله أَبَ ًدا إِن ُكنتُم م ْؤمنِ َ
قال تعاىل :يَعظُ ُك ُم َُّ ُ
قال الطاهر بن عاشور( :بعد أن بني هللا ابدئ ذي بدء أنه ليس شراً ،وأن الذين جاؤوا به ما اكتسبوا
إَّل اإلمث ،ونعى على املؤمنني هتاوهنم وغفلتهم وأهنم اقتحموا بذلك ما يكون سبباً للحاق العذاب هبم

 ...أعقب ذلك كله بتحذير املؤمنني من العود إىل مثله) (.)8

وبني القرطيب أن مثل هذا العود كفر حيث قال( :ملا يف ذلك من أذية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يف عرضه وأهله وذلك كفر من فاعله) (.)9

الفضيلة الرابعة :التهديد ابلعقوبة ألجل عائشة رضي هللا عنها:

لعظم األمر وشناعته ،مل يقتصر الرب عز وجل على لوم املؤمنني وعتاهبم يف شأن عائشة رضي هللا

عنها ،بل جند أمراً وراء ذلك وهو التهديد ابلعقوبة.
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)77 /18
((( )2الكشاف)) (.)53 /3

((( )3روح املعاين)) (.)118 /18
((( )4الكشاف)) (.)54 /3

((( )5احملرر الوجيز)) ((( ،)463 /10اْلامع ألحكام القرآن)) ((( ،)136 /12فتح القدير))
(.)14 /4
((( )6احملرر الوجيز)) (.)463 /10

((( )7اتريخ دمشق)) (.)291 /30
((( )8التحرير والتنوير)) (.)182 /18
((( )9اْلامع ألحكام القرآن)) (.)137 /12
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اَّلل رُؤ ٌ ِ
ضل َِّ
اَّلل َعلَْي ُك ْم َوَر ْمحَتُهُ َوأ َّ
يم [النور.]20 :
وف َرح ٌ
َن َّ َ
قال تعاىلَ :ولَ ْوََّل فَ ْ ُ

قال الطربي( :لوَّل أن هللا تفضل عليكم  ...هللكتم فيما أفضتم وعاجلتكم من هللا العقوبة) (.)1

وقال ابن عطية( :لفضحكم بذنوبكم ،ولعذبكم فيما أفضتم فيه من قول الباطل والبهتان) (.)2

ويالحظ أهنما فهما من اآلية تكراراً يف العقوبة.

وقال ابن اْلوزي( :جوابه حمذوف ،تقديره :لعاقبكم فيما قلتم لعائشة) (.)3

وقد تتابع املفسرون على تقرير هذا املعىن ( ،)4وأجاد الرازي يف تتبع الزواجر املأخوذة من اآلية
(.)5

وهذا التنصيص على أن املتكلم يف عائشة مستحق للعقوبة ،أمر مل حيصل لغريها سواء من الصحابة

أو أهل البيت ،بل إن هللا تعاىل امنت عليهم بعدم العقوبة بل وكرر منته بذلك.

قال الشوكاين( :تكرير ملا تقدم وتذكرياً للمنة منه سبحانه على عباده برتك املعاجلة هلم) (.)6

وقال األلوسي( :وهذا تكرير للمنة برتك املعاجلة ابلعقاب للتنبيه على كمال عظم اْلريرة) (.)7
ومل نر هذا األسلوب من التكرار واَّلمتنان يف القرآن الكرمي إَّل يف حق عائشة ،حىت إن الوعيد
ابلعقوبة يف مسألة أخذ الغنائم مل يكن فيه مثل هذا التكرار وَّل مثل إبراز املنة هبذه األساليب
املتعددة ،وهذا كله يدل على أنه عظيم عند هللا اَّلعتداء على زوج نبيه وما ذاك إَّل ملكانتها العالية
سبُونَهُ َهيِنًا [النور.]15 :
رضي هللا عنها وهذا مصداق قوله تعاىلَ :وَحتْ َ
يقول ابن كثري( :فعظيم عند هللا أن يقال يف زوجة رسوله ما قيل ،هللا يغار هلذا ،وهو سبحانه َّل يقدر

على زوجة نيب من أنبيائه ذلك حاشا وكال  ...فكيف يكون هذا يف سيدة نساء األنبياء وزوجة سيد
ولد آدم على اإلطالق يف الدنيا واآلخرة؟! وهلذا قال :وَحتْسبونَه هيِنا وهو ِعن َد َِّ ِ
يم [النور:
اَّلل َعظ ٌ
َ َُ ُ َ ً َ َُ
.)8( )]15
الفضيلة اخلامسة :أن القدح يف عائشة رضي هللا عنها قدح يف هللا تعاىل.
وذلك أن هللا تعاىل أمر املؤمنني أبن ينزهوه عند مساع خرب القدح يف زوجة نبيه ( ،)9فاهلل تعاىل ينزه

أن حيصل لقرابة نبيه تدنيس (.)10

وعند التأمل يف هذا األمر جند أن القدح يف عائشة قدح يف هللا إذ جعل حتت نبيه من ليست أهالً له،

وأيضاً فإن هللا تعاىل ينزه أن َّل يعاقب هؤَّلء املفرتين ملا فيه من القدح يف احلكمة ،وأيضاً فإن هللا
تعاىل منزه أن يرضى بظلم هؤَّلء املفرتين (.)11

ومن بديع التناظرات القرآنية ما ذكره القامسي بقوله( :وألجل هذا قال العلماء :قذف عائشة كفر،
ألن هللا تعاىل سبح نفسه عند ذكره كما سبح نفسه عند ذكر ما وصفه به املشركون من الزوجة

والولد) (.)12

فالقدح يف عائشة رضي هللا عنها ،تكاد تبلغ شناعته نسبة الولد أو الزوج هلل تعاىل بل إن ظاهر قوله
تعاىلَ :ويَـ ْعلَ ُمو َن أ َّ
َن َّ
ني [النور ،]25 :يدل على أن القدح يف عائشة مناف لكونه
اَّللَ ُه َو ا ْحلَ مق ال ُْمبِ ُ

تعاىل حقاً.
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)80 /18

((( )2احملرر الوجيز)) (.)466 /10
((( )3زاد املسري)) (.)23 /6
((( )4اْلامع ألحكام القرآن)) ((( ،)135 /12روح املعاين)) (.)123 /18

((( )5مفاتيح الغيب)) (.)156 - 155 - 154 /23
((( )6فتح القدير)) (.)14 /4

((( )7روح املعاين)) (.)123 /18

((( )8تفسري القرآن العظيم)) (.)28 /6
((( )9احملرر الوجيز)) ((( ،)463 /10اْلامع ألحكام القرآن)) ((( ،)136 /12روح املعاين))
(.)120 /18

((( )10فتح الباري)) (.)338 /8
((( )11مفاتيح الغيب)) (.)157 /23
((( )12حماسن التأويل)) (.)4473 /12
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وهذا ما فهمه األلوسي حيث قال( :ولعل فائدة هذا العلم أيسهم من إنقاذ أحد إايهم  ...أو تبني
خطأهم يف رميهم حرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلباطل ملا أن حقيته أتىب كونه عز وجل حقا
أي موجداً لألشياء حبسب ما تقتضيه احلكمة ،وكذا أتىب كونه عز وجل حقاً أي واجباً لذاته بناء على
أن الوجوب الذايت يستتبع اَّلتصاف ابحلكمة بل ْلميع الصفات الكاملة) (.)1

ولئن عذر من رماها قبل التنزيل لغفلة أو جهل فال جمال إلعذار من قدح فيها رضي هللا عنها بعد

التنزيل؛ إذ أن احلجة القرآنية قد قامت عليه من كل وجه.

الفضيلة السادسة :الشهادة هلا ابإلحصان واإلْيان:
ت الْم ْؤِمنَ ِ
قال تعاىل :إِ َّن الَّ ِذين يـرمو َن الْم ْح ِ ِ ِ
ات لُ ِعنُوا ِيف ال مدنْـيَا َو ْاآل ِخ َرةِ [النور.]23 :
ُ َ
َ َُْ
صنَات الْغَاف َال ُ
يرى بعض أهل التفسري أن هذه اآلية خاصة يف أم املؤمنني عائشة ،ويرى بعضهم أهنا تعمها وأمهات
املؤمنات ،ويرى بعضهم أهنا يف عموم املؤمنات.

وعلى كافة هذه األقوال فدخول عائشة رضي هللا عنها فيها قطعي؛ إذ أهنا سبب نزول اآلية (.)2
َّ ِ
ين
ففي حديث قصة اإلفك ،بشر النيب صلى هللا عليه وسلم عائشة وتال عليها قوله تعاىل :إِ َّن الذ َ

يَـ ْرُمو َن  ...اآلية ( ،)3وهذا نص يف كون هذه اآلية من آايت اإلفك وسبب النزول قطعي الدخول يف
اآلية وَّل خيرج ابلتخصيص حبال ،كما نص على ذلك أهل العلم يف كتب علوم القرآن (.)4

وعليه فيكون من فضائل عائشة رضي هللا عنها أهنا مؤمنة ،حمصنة بنص القرآن الكرمي.

وقد أورد الزخمشري إشكاَّلً وأجاب عليه ،وهو أنه إذا أريد وحدها فلماذا اْلمع؟

وأجاب عن ذلك :أبنه إما إرادة هلا ولبنات جنسها؛ لكوهنا أم املؤمنني ،أو دخل معهن أزواج النيب

صلى هللا عليه وسلم وعائشة كرباهن وأقرهبن منزلة (.)5

الفضيلة السابعة :الشهادة هلا ابلطيب:

ات والطَّيِب ُ ِ
اخلَبِيثُو َن لِل َ ِ
ني َو ْ
اختلف أهل التفسري يف معىن قوله تعاىلْ :
ني
ات لِل َ
اخلَبِيثَ ُ
ات للطَّيِبِ َ
ْخبِيثِ َ
ْخبِيثَ َ َ
والطَّيِبو َن لِلطَّيِب ِ
ات [النور.]26 :
َ
َ ُ
فقال بعضهم :املراد ابخلبيثات أي النساء اخلبيثات واخلبيثون الرجال اخلبيثون ،والطيبات أي النساء
الطيبات والطيبون أي الرجال منهم (.)6

واختار هذا القول الرازي ( ،)7وابن املنري ( ،)8وابن تيمية ( ،)9وأبو حيان ( ،)10وأبو السعود

(.)12( )11

قال األلوسي( :ورواه اإلمامية عن أيب عبد هللا وأيب جعفر) (.)13

وتفرع على هذا القول احلكم بطيب عائشة رضي هللا عنها؛ وألجل هذا قال ابن عباس خياطب
عائشة رضي هللا عنها :وطيبك فقال :والطَّيِب ُ ِ
ني [النور.]26 :
ات للطَّيِبِ َ
َ َ

وجاء عنها رضي هللا عنها أهنا قالت( :لقد نزل عذري من السماء ،وقد خلفت طيبة عند طيب)

(.)14

_________

((( )1روح املعاين)) (.)130 /18
((( )2تفسري القرطيب)) (.)83 - 82 /18

( )3حديث قصة اإلفك رواه البخاري ( ،)4141ومسلم ( .)2770من حديث عائشة رضي هللا
عنه.

((( )4حاشية مقدمة التفسري)) (ص.)56 :
((( )5الكشاف)) (.)57 /3
((( )6تفسري الطربي)) ((( ،)85 - 84 /18تفسري القرآن العظيم)) (.)35 /6
((( )7مفاتيح الغيب)) (.)170 /23
((( )8الكشاف)) (.)58 /3

((( )9حماسن التأويل)) (.)4474 /12
((( )10البحر احمليط)) (.)405 /6
((( )11حماسن التأويل)) (.)4468 - 4497 /12

((( )12روح املعاين)) (.)131 /18
((( )13روح املعاين)) (.)131 /18
( )14رواه أبو يعلى ( )4626( )90 /8بلفظ(( :خلقت)) بدَّلً من ((خلفت)) ،وذكره الذهيب يف
((سري أعالم النبالء)) ( )141 /2بلفظه ،وقال :إسناده جيد .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد))

( :)244 /9يف إسناده من مل أعرفهم.
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وقد ضبطت كلمة (خلفت) ابلفاء :خلفت ،أي :تركت عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد
وفاته طيبة (.)1

وحيث إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أطيب الطيبني فتكون عائشة من أطيب الطيبات بدَّللة
اآلية ،وقد نص على ذلك من اختار القول الثاين.

قال الرازي( :وَّل أحد أطيب وَّل أطهر من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأزواجه إذن َّل يكن إَّل
ك [آل عمران ،]121 :حيث غدا
ت ِم ْن أ َْهلِ َ
طيبات) ( ،)2ومجع رمحه هللا بني قوله تعاىلَ :وإِ ْذ غَ َد ْو َ
يوم أحد من بيت عائشة وبني هذه اآلية فقال( :فدل هذا النص على أهنا مطهرة مربأة من كل قبيح)

(.)3

قال ابن تيمية( :أخرب تعاىل أن النساء اخلبيثات للرجال اخلبيثني فال تكون خبيثة لطيب؛ فإنه خالف

احلصر ،وأخرب أن الطيبني للطيبات فال يكون طيب خلبيثة؛ فإنه خالف احلصر ،إذ قد ذكر أن مجيع
اخلبيثات للخبيثني فال يبقى خبيثة لطيب وَّل طيب خلبيثة) (.)4
وقال ابن القيم( :وعرف أهل املعرفة ابهلل ورسوله ،أن املرأة اخلبيثة َّل تليق إَّل ِبثلها كما قال تعاىل:
ْ
ني) (.)5
ات لِل َ
اخلَبِيثَ ُ
ْخبِيثِ َ
والقول اآلخر يف هذه اآلية :أن املراد ابلطيب واخلبيث الكلمات ،فالكلمات اخلبيثات أوىل أبهل
اخلبث والقبح ،والكالم الطيب أوىل أبهل الطيب (.)6
والفضيلة اثبتة لعائشة حىت على هذا القول.
قال ابن كثري( :فما نسبه أهل النفاق إىل عائشة هم أوىل به وهي أوىل ابلرباءة والنزاهة منهم) (.)7

ورأى رمحه هللا أن القولني متالزمان قال( :وهذا –القول األول -يرجع إىل ما قاله أولئك – القول
الثاين – ابلالزم) (.)8

وذلك؛ ألهنا طيبة فال يصلح هلا ،إَّل الكالم الطيب ،ومن تكلم فيها كان أحق ابلكالم اخلبيث.

وتفرع على هذه الفضيلة فضيلة أخرى وهي :أن هللا تعاىل مدح مادح عائشة وذم ذامها.

يقول الشوكاين يف هذه اآلية( :هذا ذم للذين قذفوا عائشة ابخلبث ومدح للذين برؤها) ( ،)9وتبعه

صديق حسن وهذا شرف أي شرف ،أن يفيض الثناء على احملسن حىت يصل ملن أثىن عليه وهذا
ض َل
فضل من هللا عظيم يؤتيه من يشاء ،واختيار منه سبحانه مبين على احلكمة قال تعاىل :قُ ْل إِ َّن الْ َف ْ
بِي ِد ِ
ار [القصص:
ك خيَْلُ ُق َما يَ َ
هللا يُـ ْؤتِ ِيه َمن يَ َ
شاء [آل عمران ،]73 :وقال تعاىلَ :وَربم َ
َ
شاء َوخيَْتَ ُ
.]68
الفضيلة الثامنة :الشهادة هلا ابلرباءة والنزاهة من األدَنس:
ربُؤو َن ِممَّا يَـ ُقولُو َن َهلُم َّم ْغ ِف َرةٌ َوِر ْز ٌق َك ِرميٌ [النور.]26 :
ك ُم ََّ
قال تعاىل :أ ُْولَئِ َ
ك عائد إىل الطيبات والطيبني ِبراعاة اخلالف يف
اتفق املفسرون على أن الضمري يف قوله تعاىل :أ ُْولَئِ َ
معىن الطيبات والطيبني ،فقيل إن الضمري عائد إىل كل طيب وطيبة.
قال ابن جرير( :الطيبون من الناس مربؤون من خبيثات القول) (.)10
وقيل عائد إىل عائشة وصفوان ،فهم منزهون من أقوال أهل اَّلفرتاء ( ،)11وقيل إهنا يف كافة

األزواج.

_________

( )1مل أقف على من ذكر هذا القول.
((( )2مفاتيح الغيب)) (.)170 /23
((( )3مفاتيح الغيب)) (.)180 /8

((( )4حماسن التأويل)) (.)4474 /12
((( )5زاد املعاد)) (.)62 /3

((( )6تفسري الطربي)) ((( ،)85 ،84 /18تفسري القرآن العظيم)) (.)34 /6
((( )7تفسري القرآن العظيم)) (.)34 /6
((( )8تفسري القرآن العظيم)) (.)35 /6
((( )9فتح القدير)) (.)18 /4

((( )10تفسري الطربي)) (.)86 /18
((( )11زاد املسري)) (.)27 /6
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قال ابن عطية( :وهبذه اآلية قيل ألزواج النيب صلى هللا عليه وسلم :الطيبات املربآت) ( ،)1وعلى
كافة األقوال فاآلية شاهدة لعائشة ابلرباءة والنزاهة من األدَنس ،أما على القول الثاين والثالث

فظاهر ،وأما على القول األول؛ فألهنا كانت سبب النزول فتكون أوىل من دخل يف مصداق اآلية،
وقد ثبت يف السنة املطهرة ذلك ففي حديث اإلفك عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال النيب
صلى هللا عليه وسلم(( :اي عائشة أما هللا فقد برأك)) (.)2

والذي يظهر أن الرباءة يف هذا املوضع ختتلف عن الرباءة يف صدر اآلايت ،فالرباءة يف صدر اآلايت

من التهمة الشنيعة والرباءة يف آخر اآلايت من عموم األدَنس والتهم وهذا أحسن من القول
ابلتأكيد؛ ألن التأسيس مقدم على التأكيد على ما قرره علماء التفسري (.)3

وإذا تقرر هذا ،علمنا أن من فضائل عائشة رضي هللا عنها أن هللا ذكر أمر تطهريها يف القرآن الكرمي
يف موضعني:

األول :حني احلديث عن آايت أمهات املؤمنني يف (سورة األحزاب).
والثاين :يف هذا املوضع من (سورة النور).

وعليه فيكون هذا األمر مما ْتيزت به عائشة من أهل البيت وبقية الصحابة.

الفضيلة التاسعة :الشهادة هلا ابْلنة:

ربُؤو َن ِممَّا يَـ ُقولُو َن َهلُم َّمغْ ِف َرةٌ
ك ُم ََّ
من فضائل عائشة رضي هللا عنها أهنا بشرت ابْلنة يف قوله تعاىل :أ ُْولَئِ َ
َوِر ْز ٌق َك ِرميٌ [النور.]26 :
فقد ذهب أكثر املفسرين إىل أن الرزق الكرمي يف اآلية اْلنة (.)4
قال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىلَ :وِر ْز ٌق َك ِرميٌ( :أي عند هللا يف جنات النعيم وفيه وعد أبن تكون

زوجة النيب صلى هللا عليه وسلم يف اْلنة) (.)5
وقد سلم هبذا بعض مفسري الشيعة (.)6

ويشهد هلذا التفسري قوله تعاىلَ :وأَ ْعتَ ْد ََن َهلَا ِر ْزقًا َك ِرْيًا [األحزاب.]31 :
فإن املراد به اْلنة بقرينة أعتدَن ،والقرآن يفسر بعضه بعضاً (.)7

ويالحظ أن هذه اآلية الكرْية اليت تبشر أم املؤمنني ابْلنة ،مل تقيد ذلك بقيد مما يقطع أبن عائشة
رضي هللا عنها يف اْلنة بدَّللة القرآن الكرمي ،ومثلها يف ذلك بقية أمهات املؤمنني (.)8

وهذه الدَّللة نبه عليها ابن عباس يف عبارته ألم املؤمنني يف مرض وفاهتا حيث مسعها تقول :أعوذ ابهلل
من النار فقال ابن عباس( :ما لك وللنار اي أم املؤمنني أعاذك هللا منها) (.)9

ولعله ألجل هذه الفضائل القرآنية وغريها ،كانت هلا املكانة العظيمة عند رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم.

عن أم سلمة رضي هللا عنها قالت( :وهللا ما كان على األرض نسمة أحب إىل رسول هللا منك (أي

عائشة) ،مث استدركت فقالت :أستغفر هللا بعد أبيها) (.)10

ورغم هذه الفضائل املتعددة كتاابً وسنة كانت تقول يف مرض موهتا بعد ثناء ابن عباس عليها( :دعين
منك اي ابن عباس ،فوالذي نفسي بيده لوددت أين كنت نسياً منسياً) ( ،)11فرضي هللا عنها
وأرضاها .آايت آل البيت يف القرآن الكرمي ملنصور بن محد العيدي – ص206 :

 - 2فضل عائشة يف السنة
_________

((( )1احملرر الوجيز)) (.)475 /10

( )2حديث قصة اإلفك رواه البخاري ( ،)4141ومسلم ( .)2770من حديث عائشة رضي هللا
عنه.
((( )3قواعد التفسري)) (.)702 /2

((( )4تفسري الطربي)) ((( ،)86 /18مفاتيح الغيب)) ((( ،)170 /23روح املعاين)) (131 /18
(( ،)132 -احلجج الباهرة)) (ص.)373 :

((( )5تفسري القرآن العظيم)) (.)35 /6
((( )6تفسري شرب)) (ص.)352 :

((( )7روح املعاين)) (.)132 - 131 /18
((( )8مفاتيح الغيب)) (.)170 /23

((( )9مفاتيح الغيب)) ( ،)167 /23واحلديث رواه البخاري (.)4753
( )10رواه ابن أيب عاصم يف ((السنة)) (.)237 /3
( )11احلديث رواه البخاري (.)4753
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مناقبها رضي هللا عنها كثرية مشهورة فقد وردت أحاديث صحيحة خبصائص انفردت هبا عن سواها
من أمهات املؤمنني رضي هللا عنهن وأرضاهن ومنها:

 - 1جميء امللك بصورهتا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يف سرقة من حرير قبل زواجها به صلى هللا
عليه وسلم فقد روى الشيخان من حديث عائشة رضي هللا عنها قالت(( :قال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم أريتك يف املنام ثالث ليال جاءين بك امللك يف سرقة من حرير فيقول :هذه امرأتك

فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي فأقول إن يك هذا من عند هللا ْيضه)) (.)1

 - 2ومن مناقبها رضي هللا عنها أهنا كانت أحب أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم وقد صرح ِبحبتها
ملا سئل عن أحب الناس إليها .فقد روى البخاري إبسناده إىل عمرو بن العاص رضي هللا عنه ((أن

النيب صلى هللا عليه وسلم بعثه على جيش ذات السالسل قال :فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟
قال :عائشة .قلت :فمن الرجال؟ قال :أبوها  )2( )) ...احلديث.

قال احلافظ الذهيب رمحه هللا( :وهذا خرب اثبت على رغم أنوف الروافض ،وما كان عليه الصالة

والسالم ليحب إَّل طيباً وقد قال(( :لو كنت متخذاً خليالً من هذه األمة َّلختذت أاب بكر خليالً
ولكن أخوة اإلسالم أفضل)) ( ،)3فأحب أفضل رجل من أمته ،وأفضل امرأة من أمته ،فمن أبغض
حبييب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو حري أن يكون بغيضاً إىل هللا ورسوله .وحبه عليه السالم

لعائشة كان أمراً مستفيضاً) (.)4

 - 3ومن مناقبها رضي هللا عنها نزول الوحي على النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يف حلافها دون
غريها من نسائه عليه الصالة والسالم ،فقد روى البخاري إبسناده إىل هشام بن عروة عن أبيه قال:

((كان الناس يتحرون هبداايهم يوم عائشة قالت عائشة :فاجتمع صواحيب إىل أم سلمة فقلن اي أم

سلمة وهللا إن الناس يتحرون هبداايهم يوم عائشة وإَن نريد اخلري كما تريده عائشة فمري رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم أن أيمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان أو حيث ما دار قالت :فذكرت ذلك أم

سلمة للنيب صلى هللا عليه وسلم قالت :فأعرض عين فلما عاد إيل ذكرت له ذلك فأعرض عين فلما

كان يف الثالثة ذكرت له فقال :اي أم سلمة َّل تؤذيين يف عائشة فإنه وهللا ما نزل علي الوحي يف حلاف

امرأة منكن غريها)) (.)5

قال الذهيب( :وهذا اْلواب منه دال على أن فضل عائشة على سائر أمهات املؤمنني أبمر إهلي وراء
حبه هلا ،وأن ذلك األمر من أسباب حبه هلا) (.)6

 - 4ومن مناقبها رضي هللا عنها أن جربيل عليه السالم أرسل إليها سالمه مع النيب صلى هللا عليه
وسلم فقد روى البخاري إبسناده إىل عائشة رضي هللا عنها قالت(( :قال رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم يوماً :اي عائش هذا جربيل يقرئك السالم فقلت :وعليه السالم ورمحة هللا وبركاته ترى ما َّل
أرى تريد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)) (.)7

قال النووي( :وفيه فضيلة ظاهرة لعائشة رضي هللا عنها) (.)8

_________

( )1رواه البخاري ( ،)3895ومسلم ( )2438واللفظ له.
( )2رواه البخاري ( ،)3662ومسلم (.)2384
( )3رواه البخاري (.)3657

((( )4سري أعالم النبالء)) (.)142 /2
( )5رواه البخاري (.)3775

((( )6سري أعالم النبالء)) (.)143 /2
( )7رواه البخاري (.)3768
((( )8شرح صحيح مسلم)) (.)221 /15
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 - 5ومن مناقبها رضي هللا عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم بدأ بتخيريها عند نزول آية التخيري
وقرن ذلك إبرشادها إىل استشارة أبويها يف ذلك الشأن لعلمه أن أبويها َّل أيمراهنا بفراقه فاختارت
هللا ورسوله والدار اآلخرة فاسنت هبا بقية أزواجه صلى هللا عليه وسلم .فقد روى الشيخان إبسنادمها

إىل عائشة رضي هللا عنها قالت(( :ملا أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتخيري أزواجه بدأ يب

فقال :إين ذاكر لك أمراً َّل عليك أن َّل تعجلي حىت تستأمري أبويك قالت :وقد علم أن أبوي مل
َّيب قُل ِألَ ْزو ِ
ننت تُ ِر ْد َن
ك إِن ُك ُ َّ
اج َ
يكوَن أيمراين بفراقه قالت :مث قال :إن هللا جل ثناؤه قالَ :اي أَيمـ َها النِ م
َ
ِ
يما [األحزاب ]29 - 28 :قالت :فقلت :ففي أي هذا أستأمر
ا ْحلَيَا َة ال مدنْـيَا َوِزينَـتَـ َها  ...أ ْ
َج ًرا َعظ ً

أبوي؟ فإين أريد هللا ورسوله والدار اآلخرة قالت :مث فعل أزواج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثلما

فعلت)) (.)1

 - 6ومن مناقبها رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان حيرص على أن ْيرض يف
بيتها فكانت وفاته صلى هللا عليه وسلم بني سحرها وحنرها يف يومها ومجع هللا بني ريقه وريقها يف
آخر ساعة من ساعاته يف الدنيا ،وأول ساعة من اآلخرة ،ودفن يف بيتها (.)2
فقد روى البخاري إبسناده إىل عائشة رضي هللا عنها(( :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا كان يف

مرضه جعل يدور يف نسائه ويقول :أين أَن غداً؟ حرصاً على بيت عائشة ،قالت :فلما كان يومي

سكن)) (.)3

وعند مسلم عنها أيضاً قالت :إن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليتفقد يقول(( :أين أَن اليوم

أين أَن غداً؟ استبطاء ليوم عائشة قالت :فلما كان يومي قبضه هللا بني سحري وحنري)) (.)4

وروى البخاري أيضا إبسناده عنها(( :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يسأل يف مرضه الذي

مات فيها يقول :أين أَن غداً؟ أين أَن غداً؟ يريد يوم عائشة حىت مات عندها .قالت عائشة :فمات

يف اليوم الذي كان يدور علي فيه يف بييت ،فقبضه هللا وإن رأسه لبني حنري وسحري ،وخالط ريقه

ريقي ،مث قالت :دخل عبد الرمحن بن أيب بكر ومعه سواك يسنت به .فنظر إليه رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ،فقلت له :أعطين هذا السواك اي عبد الرمحن .فأعطانيه فقضمته ،مث مضغته ،فأعطيته

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاسنت به وهو مستند إىل صدري)) (.)5

ويف رواية أخرى بزايدة ((فجمع هللا بني ريقي وريقه يف آخر يوم من الدنيا وأول يوم من اآلخرة)) ()6

 - 7ومنها إخباره صلى هللا عليه وسلم أبهنا من أصحاب اْلنة.

فقد روى احلاكم إبسناده إىل عائشة رضي هللا عنها قالت ((قلت :اي رسول هللا من من أزواجك يف

اْلنة؟ قال :أما إنك منهن؟ قالت :فخيل إيل آن ذاك أنه مل يتزوج بكراً غريي)) (.)7

وروى البخاري إبسناده إىل القاسم بن حممد(( :أن عائشة اشتكت ،فجاء ابن عباس فقال :اي أم

املؤمنني ،تقدمني على فرط صدق ،على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى أيب بكر)) (.)8

ويف هذا فضيلة عظيمة لعائشة رضي هللا عنها حيث قطع هلا بدخول اْلنة إذ َّل يقول ذلك إَّل

بتوقيف (.)9

_________
( )1رواه البخاري ( ،)4786ومسلم (.)1475

((( )2سري أعالم النبالء)) ( )189 /2و ((البداية والنهاية)) (.)95 /8
( )3رواه البخاري (.)3774
( )4رواه مسلم (.)2443

( )5رواه البخاري (.)4450
( )6رواه البخاري (.)4451

( )7رواه احلاكم ( .)14 /4وقال :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وقال األلباين يف
((سلسلة األحاديث الصحيحة)) ( :)133 /3على شرط مسلم.

( )8رواه البخاري (.)3771

((( )9فتح الباري)) (.)108 /7

()439/7

 - 8ومن مناقبها رضي هللا عنها ما رواه الشيخان إبسنادمها إىل عبد هللا بن عبد الرمحن أنه مسع أنس
بن مالك رضي هللا عنه يقول :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :فضل عائشة على
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)) (.)1

يف هذا احلديث يبني النيب صلى هللا عليه وسلم أن فضل عائشة زائد على النساء كزايدة فضل الثريد

على غريه من األطعمة.

قال النووي( :قال العلماء :معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من املرق فثريد اللحم أفضل من

مرقه بال ثريد ،وثريد ما َّل حلم فيه أفضل من مرقه ،واملراد ابلفضيلة :نفعه والتشبع منه وسهولة
مساغه واَّللتذاذ به وتيسر تناوله وْتكن اإلنسان من أخذ كفايته منه بسرعة وغري ذلك فهو أفضل

من املرق كله ومن سائر األطعمة ،وفضل عائشة على النساء زائد كزايدة فضل الثريد على غريه من
األطعمة .وليس يف هذا تصريح بتفضيلها على مرمي وآسية َّلحتمال أن املراد تفضيلها على نساء

هذه األمة) (.)2

وهبذا يتبني فضلها ومنزلتها رضي هللا عنها وأرضاها.
وقد اختلف العلماء يف التفضيل بني خدجية وفاطمة وعائشة رضي هللا عنهن حىت اشتهر ذلك (.)3

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :أفضل نساء هذه األمة خدجية وعائشة وفاطمة ويف تفضيل بعضهن
على بعض نزاع وتفصيل) (.)4

وعند التحقيق والنظر يف النصوص الواردة يف تفضيل كل واحدة منهن رضي هللا عنهن جند أهنا تدل

على أفضلية خدجية وفاطمة مث عائشة رضي هللا عنهن ،وذلك أن الضمري الوارد يف قوله صلى هللا
عليه وسلم(( :خري نسائها خدجية)) ( )5قد فسر صرحيا بقوله صلى هللا عليه وسلم(( :لقد فضلت

خدجية على نساء أميت)) (.)6

وقد قال صلى هللا عليه وسلم(( :أفضل نساء أهل اْلنة خدجية وفاطمة ومرمي وآسية)) (.)7

قال ابن حجر( :وهذا نص صريح َّل حيتمل التأويل) (.)8

وقال صلى هللا عليه وسلم(( :حسبك من نساء العاملني :مرمي ابنة عمران وخدجية بنت خويلد

وفاطمة بنت حممد وآسية امرأة فرعون)) (.)9
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3770ومسلم (.)2446

((( )2شرح صحيح مسلم)) (.)209 - 208 /15

( )3انظر(( :أصول الدين)) للبغدادي (ص ،)306 :و ((الروض األنف)) ( ،)298 /2و
((اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة)) للزركشي (ص ،)59 - 56 :و ((بدائع

الفوائد)) ( ،)163 /3و ((جالء األفهام)) (ص ،)122 :و ((فتح الباري)) ( ،)139 /7و
((البداية والنهاية)) (.)127 /3
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)394 /4
( )5رواه البخاري (.)3815

( )6رواه البزار يف ((البحر الزخار)) ( ،)255 /4والطرباين كما ذكر اهليثمي يف ((جممع الزوائد))

( :)226 /9وقال :رواه الطرباين والبزار وفيه أبو يزيد احلمريي ومل أعرفه وبقية رجاله وثقوا ،وحسن
إسناده ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( ،)168 /7وقال الشوكاين يف ((در السحابة)) (:)249

إسناده رجاله ثقات غري أيب يزيد احلمريي فلم يعرف.

( )7رواه أمحد ( ،)2668( )293 /1والنسائي يف ((السنن الكربى)) ( ،)8355( )93 /5وابن
حبان ( ،)7010( )470 /15واحلاكم ( .)539 /2من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما .قال

احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هبذا اللفظ ،ووافقه الذهيب ،وقال النووي يف ((هتذيب

األمساء واللغات)) ( :)341 /2إسناده حسن ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)226 /9
رجاله رجال الصحيح ،وصحح إسناده ابن حجر يف ((فتح الباري)) (.)543 /6

((( )8فتح الباري)) (.)135 /7
( )9رواه الرتمذي ( ،)3878وأمحد ( ،)12414( )135 /3وابن حبان (،)7003( )464 /15

واحلاكم ( .)172 /3من حديث أنس رضي هللا عنه .قال الرتمذي :صحيح ،وقال احلاكم :هذا

حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وصحح إسناده ابن حجر يف ((فتح
الباري)) (.)543 /6

()440/7

وهذا نص يف أن خدجية رضي هللا عنها أفضل نساء األمة.
مث إن اللفظ الوارد يف تفضيل فاطمة رضي هللا عنها وهو قوله صلى هللا عليه وسلم(( :اي فاطمة أَّل
ترضني أن تكوين سيدة نساء املؤمنني ،أو سيدة نساء هذه األمة)) ( .)1ويف لفظ ((سيدة نساء أهل

اْلنة)) (( )2فهو صريح َّل لبس فيه وَّل حيتمل التأويل ،وهو نص يف أهنا أفضل نساء األمة وسيدة
نساء أهل اْلنة ،وقد شاركت أمها يف هذا التفضيل فهي وأمها أفضل نساء أهل اْلنة ،وهي وأمها

أفضل نساء األمة هبذا وردت النصوص) (.)3

أما ما ورد يف تفضيل عائشة رضي هللا عنها من قوله صلى هللا عليه وسلم(( :فضل عائشة على

النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)) ( )4فهو لفظ َّل يستلزم األفضلية املطلقة كما قال ابن
حجر( :وليس فيه تصريح أبفضلية عائشة رضي هللا عنها على غريها ،ألن فضل الثريد على غريه من
الطعام إمنا هو ملا فيه من تيسري املؤونة وسهولة اإلساغة ،وكان أجل أطعمتهم يومئذ ،وكل هذه

اخلصال َّل تستلزم ثبوت األفضلية له من كل جهة فقد يكون مفضوَّلً ابلنسبة لغريه من جهات

أخرى) (.)5

فاحلديث إذاً دال على أفضلية عائشة رضي هللا عنها على سائر نساء هذه األمة ما عدا خدجية
وفاطمة رضي هللا عنهن لورود الدليل على ذلك مما قيد تلك األفضلية لعائشة رضي هللا عنها.

وأما ما ورد من حديث عمرو بن العاص ملا سأل النيب صلى هللا عليه وسلم(( :أي النساء أحب
إليك؟ فقال صلى هللا عليه وسلم :عائشة)) ( )6فقد أشار ابن حبان رمحه هللا على أنه مقيد يف

نسائه صلى هللا عليه وسلم إذ عقد عنواَنً يف صحيحه فقال( :ذكر خرب وهم يف أتويله من مل حيكم

صناعة احلديث) وساق حتته حديث عمرو بلفظ(( :قلت اي رسول هللا أي الناس أحب إليك؟ قال:

عائشة ،فقلت :إين لست أعين النساء إمنا أعين الرجال ،فقال :أبو بكر أو قال أبوها)) (.)7

مث قال ابن حبان( :ذكر اخلرب الدال على أن خمرج هذا السؤال كان عن أهله دون سائر النساء من
فاطمة وغريها) وأخرج بسنده عن أنس قال(( :سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من أحب

الناس إليك؟ قال :عائشة قيل له :ليس عن أهلك نسألك قال :فأبوها)) (.)8

وهبذا يتبني أن عائشة تلي خدجية وفاطمة يف الفضل رضي هللا عنها إذ كل ما ورد من دليل على

عموم تفضيلها رضي هللا عنها مقيد ابلنص الوارد يف خدجية وفاطمة رضي هللا عنهن.

وَّل ينكر أن لعائشة رضي هللا عنها من الفضائل كالعلم مثالً ما ختتص به عن خدجية وفاطمة رضي هللا
عنهن إَّل أنه (َّل يلزم من ثبوت خصوصية شيء من الفضائل ثبوت الفضل املطلق) ( .)9العقيدة يف

أهل البيت بني اإلفراط والتفريط لسليمان السحيمي –ص 89 :بتصرف
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6285ومسلم ( .)2450من حديث عائشة رضي هللا عنها.
( )2رواه البخاري ( .)3623من حديث عائشة رضي هللا عنها.
((( )3مباحث املفاضلة يف العقيدة)) (ص )368 :رسالة دكتوراه للشيخ حممد أبو سيف ابْلامعة

اإلسالمية ابملدينة املنورة 1411هـ.

( )4رواه البخاري ( ،)3770ومسلم (.)2446
((( )5فتح الباري)) (.)447 /6

( )6رواه البخاري ( ،)3662ومسلم ( )2384بلفظ(( :أي الناس)) بدَّلً من ((أي النساء)).
( )7رواه ابن حبان (.)7106( )40 /16
( )8رواه ابن حبان (.)7107( )40 /16
((( )9فتح الباري)) (.)108 /7

()441/7

رابعاً :فضل حفصة رضي هللا عنها

وهي حفصة بنت عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما ،وهي أخت عبدهللا ألبيه وأمها زينب بنت

مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة ،أخت عثمان بن مظعون.

وقد تزوجها النيب صلى هللا عليه وسلم سنة ثالث من اهلجرة ،وكانت قبله عند خنيس بن حذافة بن
قيس بن عدي بن سعد وكان بدرايً شهد بدراً مع النيب صلى هللا عليه وسلم ومات ابملدينة ،وكانت
رضي هللا عنها صوامة قوامة ،ولدت قبل املبعث خبمس سنني وكانت وفاهتا يف شعبان سنة مخس

وأربعني رضي هللا عنها وأرضاها (.)1

وقد وردت يف مناقبها أحاديث منها:

 - 1أهنا كانت ممن حظي بشرف اهلجرة فقد روى ابن سعد إبسناده إىل أيب احلويرث قال( :تزوج
خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم حفصة بنت عمر فكانت عنده وهاجرت معه

إىل املدينة) (.)2

 - 2روى البخاري إبسناده إىل سامل بن عبد هللا أنه مسع عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما حيدث
((أن عمر بن اخلطاب حني أتْيت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتويف ابملدينة فقال عمر بن اخلطاب :أتيت عثمان بن عفان
فعرضت عليه حفصة فقال :سأنظر يف أمري فلبث ليايل ،مث لقيين فقال :بدا يل أن َّل أتزوج يومي

هذا قال عمر :فلقيت أاب بكر الصديق فقلت :إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر ،فصمت أبو بكر

فلم يرجع إيل شيئاً ،وكنت أوجد عليه مين على عثمان ،فلبثت ليايل .مث خطبها رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم فأنكحتها إايه ،فلقيين أبو بكر فقال :لعلك وجدت علي حني عرضت علي حفصة فلم

أرجع إليك شيئا؟ قال عمر :قلت نعم .قال أبو بكر :فإنه مل ْينعين أن أرجع إليك فيما عرضت علي

إَّل أين كنت علمت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد ذكرها ،فلم أكن ألفش سر رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم ،ولو تركها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبلتها)) (.)3

 - 3روى الطرباين إبسناده إىل قيس بن يزيد ((أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طلق حفصة
تطليقة  ...فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم فدخل فتجلببت فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :آاتين

جربيل عليه السالم فقال :راجع حفصة فإهنا صوامة قوامة وأهنا زوجتك يف اْلنة)) (.)4

يف هذا احلديث فضيلة ظاهرة ومنقبة عالية ألم املؤمنني حفصة رضي هللا عنها حيث الثناء عليها

بكثرة الصيام والقيام واإلخبار أبهنا زوجة املصطفى صلى هللا عليه وسلم يف اْلنة.

قال ابن القيم رمحه هللا( :ومن خواصها :ما ذكره احلافظ املقدسي يف (خمتصر السرية)(( :أن النيب

صلى هللا عليه وسلم طلقها فأاته جربيل فقال(( :إن هللا أيمرك أن تراجع حفصة فإهنا صوامة قوامة

وأهنا زوجتك يف اْلنة)) ( .)5العقيدة يف أهل البيت بني اإلفراط والتفريط لسليمان بن سامل
السحيمي -ص98 :
_________

((( )1معرفة الصحابة)) أليب نعيم ((( ،)3213 /6عيون األثر)) َّلبن سيد الناس (.)384 /2
( )2رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) (.)81 /8
( )3رواه البخاري (.)5122
( )4رواه الطرباين ( .)934( )365 /18قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)248 /9رجاله رجال

الصحيح.

((( )5جالء األفهام)) (ص.)127 :

()442/7

خامساً :فضل أم سلمة رضي هللا عنها

وهي هند بنت أيب أمية وامسه حذيفة ،وقيل سهل بن املغرية بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم القرشية

املخزومية ،أم املؤمنني أم سلمة مشهورة بكنيتها معروفة ابمسها وكان أبوها يلقب زاد الركب ألنه كان
أحد األجواد فكان إذا سافر مل حيمل أحد معه من رفقته زاداً بل هو كان يكفيهم .وأما عاتكة بنت

عامر كنانية من بين فراس وكانت حتت أيب سلمة بن عبد األسد وهو ابن عمها ،وهاجرت معه إىل

احلبشة مث هاجرت إىل املدينة فيقال :أهنا أول ظعينة دخلت إىل املدينة مهاجرة وملا مات زوجها

خطبها النيب صلى هللا عليه وسلم ودخل به سنة أربع من اهلجرة وكانت من أمجل النساء وأشرفهن

نسباً ،وكانت وفاهتا رضي هللا عنها سنة إحدى وستني (.)1
وقد وردت أحاديث يف مناقبها منها:

 - 1ما رواه مسلم إبسناده إىل أم سلمة رضي هللا عنها أهنا قالت :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يقول(( :ما من عبد مسلم تصيبه مصيبة فيقول :ما أمره هللا إَن هلل وإَن إليه راجعون اللهم

أجرين يف مصيبيت وأخلف يل خرياً منها إَّل أخلف هللا له خرياً منها قالت :فلما مات أبو سلمة قلت:
أي املسلمني خري من أيب سلمة أول بيت هاجر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث إين قلتها

فأخلف هللا يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .قالت :أرسل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

حاطب بن أيب بلتعة خيطبين له فقلت :إن يل بنتاً وأَن غيور فقال :أما ابنتها فندعو هللا أن يغنيها
عنها ،وأدعو هللا أن يذهب الغرية)) (.)2

 - 2ومن مناقبها ما شرفت به رضي هللا عنها من رؤية جربيل عليه السالم يف صورة دحية بن خليفة
الكليب :فقد روى الشيخان إبسنادمها عن معتمر بن سليمان التيمي قال :مسعت أيب عن أيب عثمان

قال(( :أنبئت أن جربيل أتى النيب صلى هللا عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث فقال النيب
صلى هللا عليه وسلم ألم سلمة :من هذا؟ أو كما قال .قالت :هذا دحية فلما قام قالت :وهللا ما

حسبته إَّل إايه حىت مسعت خطبة النيب صلى هللا عليه وسلم خيرب خرب جربيل .أو كما قال .قال أيب:
قلت أليب عثمان :ممن مسعت هذا؟ قال :من أسامة بن زيد)) (.)3

قال النووي( :قوله إن أم سلمة رأت جربيل يف صورة دحية :هو – بفتح الدال وكسرها – وفيه منقبة
ألم سلمة رضي هللا عنها .وفيه جواز رؤية البشر املالئكة ووقوع ذلك ويروهنم على صورة اآلدميني

ألهنم َّل يقدرون على رؤيتهم على صورهم ،وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يرى جربيل على صورة
دحية غالباً ،ورآه مرتني على صورته األصلية) (.)4

وقال ابن القيم( :ومن خصائصها أن جربيل دخل على النيب صلى هللا عليه وسلم وهي عنده فرأته

صورة دحية الكليب) ( .)5فرضي هللا عنها وأرضاها .العقيدة يف أهل البيت بني اإلفراط والتفريط
لسليمان السحيمي –ص102 :
_________

((( )1الطبقات)) َّلبن سعد ( ،)96 - 86 /8و ((سري أعالم النبالء)) ( ،)210 - 201 /2و
((البداية والنهاية)) ( ،)217 /4و ((جممع الزوائد)) ( ،)245 /9و ((اإلصابة)) (- 407 /4

.)408

( )2رواه مسلم (.)918
( )3رواه البخاري ( ،)4980ومسلم (.)2451

((( )4شرح صحيح مسلم)) (.)241 - 240 /16
((( )5جالء األفهام)) (ص.)136 :
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سادساً :فضل زينب بنت جحش رضي هللا عنها

وهي زينب بنت جحش بن رابب بن يعمر األسدي حليف بين عبد مشس وأمها أميمة بنت عبد

املطلب بن هاشم عمة النيب صلى هللا عليه وسلم وكانت من املهاجرات األول ،تزوجها صلى هللا
عليه وسلم سنة ثالث ،وقيل سنة مخس ،وكانت قبله عند موَّله زيد بن حارثة وفيها نزلت فَـلَ َّما
ِ
وه ْم
قَ َ
ضى َزيْ ٌد م ْنـ َها َوطًَرا َزَّو ْجنَا َك َها [األحزاب ]27 :وكان زيد يدعي ابن حممد فلما نزلت ا ْد ُع ُ
ط ِعن َد َِّ
ِ ِ
اَّلل [األحزاب ،]5 :وتزوج النيب صلى هللا عليه وسلم امرأته انتفى ما كان
ْس ُ
آل َابئ ِه ْم ُه َو أَق َ

أهل اْلاهلية يعتقدونه من أن الذي يتبىن غريه يصري ابنه حبيث يتواراثن إىل غري ذلك ،وكانت زينب
رضي هللا عنها من سادات النساء ديناً وورعاً وجوداً ومعروفاً وهي أول نساء النيب صلى هللا عليه

وسلم حلوقا به حيث كانت وفاهتا سنة عشرين فرضي هللا عنها وأرضاها ( .)1العقيدة يف أهل اليت

بني اإلفراط والتفريط لسليمان السحيمي –ص104 :

 - 1فضل زينب بنت جحش رضي هللا عنها يف القرآن الكرمي
أوجه دَّلَّلت قوله تعاىل وما كان ملؤمن وَّل مؤمنة  ..على فضل زينب رضي هللا عنها
هذه اآلايت الكرْيات دلت على عدد من فضائل زينب رضي هللا عنها وهي كالتايل:

الفضيلة األوىل :دَّللة اآلية على إْياهنا:

حبسب ما ذكره مجهور املفسرين يف سبب نزول اآلية األوىل فإهنا تدل بكل وضوح على عمق إْياهنا

رضي هللا عنها فرغم أهنا من بيت شريف نسيب ،والشأن عند العرب أنه َّل ينكحها إَّل مثلها إَّل أهنا
استجابت ألمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرضيت بزيد زوجاً فكان عاقبة هذا الرضى والتسليم
ألمر هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم أن صار زوجها بعد ذلك هو سيد ولد آدم صلى هللا عليه

وسلم.

الفضيلة الثانية :أن هللا تبارك وتعاىل هو الذي توىل تزوجيها:
ضى َزيْ ٌد ِم ْنـ َها َوطًَرا َزَّو ْجنَا َك َها [األحزاب ،]37 :فهذه اآلية الكرْية
وهذا اثبت يف قوله تعاىل :فَـلَ َّما قَ َ
تدل على أن الذي زوج النيب صلى هللا عليه وسلم بزينب هو هللا تعاىل.
وترتب على هذا الفضيلة الثالثة :أنه مل حيصل يف زواج زينب شيء مما هو معترب يف النكاح من ويل

وصداق وشهود.
قال ابن القيم( :ومن خصائص زينب أن هللا سبحانه كان هو وليها الذي زوجها لرسوله صلى هللا

عليه وسلم من فوق مساواته) (.)2

قال الشوكاين( :دخل النيب صلى هللا عليه وسلم على زينب بغري إذن وَّل عقد وَّل تقدير صداق وَّل

شيء مما هو معترب يف حق النكاح يف حق أمته) ( .)3وعلى دَّللة اآلية على هذا ذهب غري واحد من
املفسرين ( ،)4وقد أتيد هذا املعىن برواايت يف السنة املطهرة ،فعن أنس رضي هللا عنه( :أن زيداً ملا
خطب زينب للنيب صلى هللا عليه وسلم قالت :ما أَن بصانعة شيئاً حىت أوامر ريب فقامت إىل
مسجدها ،ونزل القرآن وجاء رسول هللا ودخل عليها بغري إذن) (... )5

وهلذه الفضيلة كانت رضي هللا عنها تفتخر على نساء النيب صلى هللا عليه وسلم وتقول( :زوجكن

أهليكن وزوجين هللا تعاىل من فوق سبع مسوات) (.)6
ويف رواية( :إن هللا أنكحين يف السماء) (.)7
_________

((( )1الطبقات)) َّلبن سعد ( ،)105 - 101 /8و ((حلية األولياء)) أليب نعيم (- 51 /2
 ،)45و ((سري أعالم النبالء)) ( ،)218 - 211 /2و ((البداية والنهاية)) (،)107 - 106 /7

و ((جممع الزوائد)) ( ،)248 - 246 /9و ((اإلصابة)) (.)308 - 307 /4
((( )2زاد املعاد)) (.)108 /1

((( )3فتح القدير)) (.)95 /4
((( )4تفسري القرآن العظيم)) ((( ،)425 /6حسن األسوة)) (ص(( ،)195 :التحرير والتنوير))
(.)39 /22

( )5رواه مسلم (.)1428
( )6رواه البخاري ( .)7420من حديث أنس رضي هللا عنه.
( )7رواها البخاري ( .)7421من حديث أنس رضي هللا عنه.
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وكانت رضي هللا عنها تقول للنيب صلى هللا عليه وسلم( :إين ألدل عليك بثالث ما من نسائك امرأة
تدل هبن :أن جدي وجدك واحد ،وأين أنكحنيك هللا من السماء ،وأن السفري جربيل عليه السالم)

( ،)1ولعل ألجل هذه الفضيلة أومل عليها رضي هللا عنها النيب صلى هللا عليه وسلم ما مل يومل على
امرأة من نسائه (.)2
الفضيلة الرابعة :نزول احلجاب يف زواجها:

وه َّن ِمن َوَراء ِح َج ٍ
اب
وه َّن َمتَ ً
اسأَلُ ُ
حيث ثبت أن آية احلجاب وهي قوله تعاىلَ :وإِذَا َسأَلْتُ ُم ُ
اعا فَ ْ

[األحزاب ،]53 :نزلت يف قصة زواجها ،وقد ثبت ذلك من حديث أنس رضي هللا عنه ( )3وقد
عد ذلك أهل العلم من فضائلها ( ،)4ولعل مرد ذلك ما يوحي به نزول اآلية يف وقت زواجها من

مزيد العناية هبا رضي هللا عنها ،ولعل هذا من توابع تزويج هللا هلا فكأنه سبحانه وتعاىل زوجها ،وجعل
من تبعات ذلك ضرب احلجاب عليها وعلى نساء النيب صلى هللا عليه وسلم واألمة .آايت آل

البيت يف القرآن الكرمي ملنصور بن محد العيدي – ص262 :
 - 2فضل زينب يف السنة

 -ثناء النيب صلى هللا عليه وسلم عليها بني أزواجه بذكر إحدى مآثرها بصيغة يتحقق أتويلها

مستقبالً وهي الصدقة واإلنفاق يف سبيل هللا .فقد روى مسلم إبسناده إىل أم املؤمنني عائشة رضي
هللا عنها قالت(( :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أسرعكن حلاقاً يب أطولكن يداً قالت فكن

يتطاولن أيتهن أطول يداً قالت :فكانت أطولنا يداً زينب ألهنا كانت تعمل بيدها وتصدق)) (.)5
وروى احلاكم إبسناده إىل عائشة رضي هللا عنها قالت(( :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ألزواجه :أسرعكن حلوقاً يب أطولكن يداً ،قالت عائشة :فكنا إذا اجتمعنا يف بيت إحداَن بعد وفاة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مند أيدينا يف اْلدار نتطاول فلم نزل نفعل ذلك حىت توفيت زينب

بنت جحش زوج النيب صلى هللا عليه وسلم وكانت امرأة قصرية ومل تكن أطولنا فعرفنا حينئذ أن النيب

صلى هللا عليه وسلم إمنا أراد بطول اليد الصدقة قالت :وكانت زينب امرأة صناعة اليد فكانت تدبغ
وخترز وتتصدق يف سبيل هللا عز وجل)) (.)6

قال النووي( :معىن احلديث أهنن ظنن أن املراد بطول اليد طول اليد احلقيقية وهي اْلارحة فكن

يذرعن أيديهن بقصبة فكانت سودة أطوهلن جارحة وكانت زينب أطوهلن يداً يف الصدقة وفعل اخلري

فماتت زينب أوهلن فعلمن أن املراد طول اليد يف الصدقة واْلود  ...وفيه معجزة ابهرة لرسوله صلى

هللا عليه وسلم ومنقبة ظاهرة لزينب.

ووقع احلديث يف كتاب الزكاة من البخاري بلفظ :متعقد يوهم أن أسرعهن حلاقاً سودة وهذا الوهم

ابطل ابإلمجاع) (.)7

 - 4ومن مناقبها ثناء عائشة رضي هللا عنها ووصفها بصفات مكارم األخالق واليت اشتملت على

الرب والتقوى والورع.
_________

( )1رواه الطربي يف تفسريه ( ،)276 /20والثعليب يف ((الكشف والبيان)) ( .)49 /8قال ابن
حجر يف ((فتح الباري)) ( :)412 /13أخرجه الطربي وأبو القاسم الطحاوي يف كتاب "احلجة

والتبيان" من مرسل الشعيب.

( )2حديث الوليمة رواه البخاري ( ،)5168ومسلم ( .)1428من حديث أنس بن مالك رضي هللا
عنه.

( )3رواه البخاري ( ،)7421وأمحد ( ،)13385( )226 /3والنسائي ( ،)79 /6ويف ((السنن
الكربى)) (.)11421( )436 /6
((( )4العقيدة يف أهل البيت)) (ص.)106 :
( )5رواه مسلم (.)2452

( )6رواه احلاكم ( .)26 /4وقال :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب.
((( )7شرح صحيح مسلم)) (.)241 /16
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فقد روى مسلم إبسناده إىل عائشة رضي هللا عنها من حديث طويل وفيه ((فأرسلت أزواج النيب
صلى هللا عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النيب صلى هللا عليه وسلم وهي اليت كانت تساميين
منهن يف املنزلة عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل أر امرأة قط خرياً يف الدين من زينب ،وأتقى

هلل ،وأصدق حديثاً ،وأوصل للرحم ،وأعظم صدقة ،وأشد ابتذاَّلً لنفسها يف العمل الذي تصدق به
وتقرب به إىل هللا تعاىل)) (.)1

ويف حديث اإلفك قالت عائشة رضي هللا عنها(( :وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسأل زينب
ابنة جحش عن أمري فقال :اي زينب ماذا عملت أو رأيت؟ فقالت :اي رسول هللا أمحي مسعي

وبصري ،ما علمت إَّل خرياً .قالت وهي اليت كانت تساميين من أزواج رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم فعصمها هللا ابلورع)) (.)2

ففي ما تقدم من كالم عائشة رضي هللا عنها فضيلة ظاهرة ومنقبة عالية ألم املؤمنني زينب رضي هللا

عنها وأرضاها.

ويف ذلك يقول اإلمام الذهيب :ويروى عن عائشة أهنا قالت :يرحم هللا زينب لقد َنلت يف الدنيا

الشرف الذي َّل يبلغه شرف ،إن هللا زوجها ،ونطق به القرآن ،وإن رسول هللا قال لنا(( :أسرعكن يب
حلوقاً أطولكن ابعاً)) فبشرها بسرعة حلوقها به ،وهي زوجته يف اْلنة (.)3

ومناقبها اليت وردت هبا األحاديث واآلاثر كثرية وحسبنا هنا ما تقدم .العقيدة يف أهل البيت بني

اإلفراط والتفريط لسليمان السحيمي –ص107 :
_________

( )1رواه مسلم (.)2442

( )2رواه البخاري ( ،)4141ومسلم (.)2770
((( )3سري أعالم النبالء)) (.)215 /2

()446/7

سابعاً :فضل جويرية بنت احلارث رضي هللا عنها

هي جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار بن حبيب بن جذْية وهو املصطلق بن سعد بن عمرو بن ربيعة

بن عمرو اخلزاعية املصطلقية ،كانت إحدى سبااي غزوة بين املصطلق (املريسيع) سنة مخس أو ست
من اهلجرة فوقعت يف سهم اثبت بن قيس ،فكاتبها فقضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتابتها

وتزوجها وكانت قبله حتت مسافع بن صفوان املصطلقي والذي قتل يف تلك املعركة ،وهي اليت أعتق

املسلمون بسببها مائة أهل بيت من الرقيق ،وقالوا أصهار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان ذلك
من بركتها على قومها (.)1

وقد وردت يف مناقبها رضي هللا عنها أحاديث دلت على فضلها وعظم شأهنا منها:

 - 1ما رواه اإلمام أمحد يف (مسنده) من حديث عائشة رضي هللا عنها قالت(( :ملا قسم رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم سبااي بين املصطلق وقعت جويرية بنت احلارث يف السهم لثابت بن قيس بن

الشماس أو َّلبن عم له فكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة مالحة َّل يراها أحد إَّل أخذت

بنفسه فأتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تستعينه يف كتابتها قالت عائشة :فوهللا ما هو إَّل أن

رأيتها على ابب حجريت فكرهتها وعرفت أنه سريى منها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما رأيت

فدخلت عليه فقالت :اي رسول هللا أَن جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار سيد قومه وقد أصابين من

البالء ما مل خيف عليك فوقعت يف السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو َّلبن عم له ،فكاتبته على
نفسي فجئتك أستعينك على كتابيت قال :فهل لك يف خري من ذلك؟ قالت :وما هو اي رسول هللا؟

قال :أقضي عنك كتابتك وأتزوجك قالت :نعم اي رسول هللا قد فعلت قالت :وخرج اخلرب إىل الناس
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تزوج جويرية ابنة احلارث بن أيب ضرار فقال الناس :أصهار رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ،وأرسلوا ما أبيديهم قالت :فلقد أعتق بتزوجيه إايها مائة أهل بيت من بين

املصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها)) (.)2

ففي هذا احلديث منقبة ظاهرة ألم املؤمنني جويرية بنت احلارث رضي هللا عنها حيث كان زواجها
ابلنيب صلى هللا عليه وسلم خرياً هلا ولقومها فما أن علم الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني بذلك حىت
أطلقوا األسارى الذين كانوا يف أيديهم من قومها إجالَّلً وتعظيماً لسيد اخللق املصطفى صلى هللا

عليه وسلم ألهنم صاروا أصهاره فكان خريها شامالً لقومها.

 - 2ومن مناقبها أهنا كانت من املكثرات للعبادة الذاكرات هللا ذكراً كثرياً رضي هللا عنها فقد روى
مسلم إبسناده إىل عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما عن جويرية ((أن النيب صلى هللا عليه وسلم

خرج من عندها بكرة حني صلى الصبح وهي يف مسجدها مث رجع بعد أن أضحى وهي جالسة

فقال :مازلت على احلال اليت فارقتك عليها؟ قالت :نعم قال النيب صلى هللا عليه وسلم :لقد قلت
بعدك أربع كلمات ثالث مرات لو وزنت ِبا قلت منذ اليوم لوزنتهن :سبحان هللا وحبمده ،عدد
خلقه ،ورضا نفسه ،وزنة عرشه ،ومداد كلماته)) (.)3

 - 3تسمية النيب صلى هللا عليه وسلم هلا هبذا اَّلسم فقد روى مسلم إبسناده إىل عبد هللا بن عباس
قال(( :كانت جويرية امسها برة ،فحول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امسها جويرية ،وكان يكره أن

يقال :خرج من عند برة)) (.)4

وقد كانت وفاهتا رضي هللا عنها سنة مخسني للهجرة وقيل سنة ست ومخسني ( .)5العقيدة يف أهل
البيت بني اإلفراط والتفريط لسليمان بن سامل السحيمي –ص109 :
_________

((( )1اَّلستيعاب)) (ص ،)582 :و ((أسد الغابة)) (ص ،)1327 :و ((اإلصابة)) (.)565 /7

( )2رواه أمحد ( ،)26408( )277 /6ورواه احلاكم ( ،)27 /4والبيهقي (.)18535( )74 /9
وقال :صحيح اثبت ،وقال ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى)) ( :)379 /31هذه األحاديث وحنوها
مشهورة ،بل متواترة أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يسيب العرب ،وقال الشوكاين يف ((نيل

األوطار)) ( :)150 /8أصله يف الصحيحني.
( )3رواه مسلم (.)2726
( )4رواه مسلم (.)2140

( )5انظر(( :الطبقات الكربى)) َّلبن سعد ( ،)120 /8و ((البداية والنهاية)) ( ،)51 /8و
((اإلصابة)) (.)258 /4

()447/7

اثمناً :فضل أم حبيبة بنت أيب سفيان رضي هللا عنها

وهي رملة بنت أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس األموية زوج النيب صلى هللا عليه

وسلم تكىن أم حبيبة وهي هبا أشهر من امسها وأمها صفية بنت أيب العاص بن أمية ولدت رضي هللا
عنها قبل البعثة بسبعة عشر عاماً وكانت قبل النيب صلى هللا عليه وسلم عند عبيد هللا بن جحش بن

رابب بن يعمر األسدي من بين أسد بن خزْية ،فأسلما مث هاجرا إىل احلبشة فولدت حبيبة وهبا كانت

تكىن ،وقد ارتد زوجها عبيد هللا بن جحش عن اإلسالم ودخل يف النصرانية فهلك وهو على تلك
احلالة وْتسكت هي بدينها وذلك من فضل هللا عليها ليتم هلا اإلسالم واهلجرة فأبدهلا هللا عز وجل به

خري البشر وأفضلهم سيدَن حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم ،وهي أقرب أزواجه نسباً إليه

وأكثرهن صداقاً رضي هللا عنها وأرضاها (.)1

قال الذهيب عنها( :وهي من بنات عم الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وليس يف أزواجه من هي

أكرم نسباً إليه منها وَّل يف نسائه من هي أكثر صداقاً منها وَّل من تزوج هبا وهي َنئية الدار أبعد
منها ،عقد له صلى هللا عليه وسلم عليها ابحلبشة وأصدقها عنه صاحب احلبشة أربعمائة دينار،

وجهزها أبشياء) (.)2

وقد ورد هلا بعض املناقب اليت تدل على علو مكانتها وعظيم شأهنا رضي هللا عنها وأرضاها ومن

تلك املناقب:

 - 1أهنا كانت ممن هاجر يف هللا اهلجرة الثانية إىل احلبشة فارة بدينها رضي هللا عنها :فقد روى
احلاكم إبسناده إىل إمساعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص قال(( :قالت أم حبيبة رأيت يف النوم عبيد

هللا بن جحش زوجي أبسوء صورة وأشوهها ففزعت فقلت تغريت وهللا حاله فإذا هو يقول حيث

أصبح :اي أم حبيبة إين نظرت يف الدين فلم أر ديناً خرياً من النصرانية وكنت قد دنت هبا ،مث دخلت

يف دين حممد ،مث قد رجعت إىل النصرانية ،فقلت :وهللا ما خري لك وأخربته ابلرؤاي اليت رأيت له فلم

حيفل هبا وأكب على اخلمر حىت مات فأري يف النوم كأن آتيا يقول يل :اي أم املؤمنني ففزعت وأولتها
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتزوجين قالت :فما هو إَّل أن انقضت عديت فما شعرت إَّل

برسول هللا النجاشي على ابيب يستأذن فإذا جارية له يقال هلا :أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه
فدخلت علي فقالت :إن امللك يقول لك إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتب إيل أن أزوجكه

فقالت :بشرك هللا خبري قالت :يقول لك امللك وكلي من يزوجك فأرسلت إىل خالد بن سعيد بن
العاص فوكلته  )3( )) ...احلديث.

ففي هذا احلديث فضيلة ظاهرة ومنقبة عالية ألم املؤمنني أم حبيبة رضي هللا عنها وهي أهنا كانت ممن

شرف ابهلجرة إىل أرض احلبشة وثبتت على إسالمها وهجرهتا رضي هللا عنها وأرضاها.

ويف ذلك يقول ابن سعد( :وكان عبيد هللا بن جحش هاجر أبم حبيبة معه إىل أرض احلبشة يف اهلجرة
الثانية فتنصر وارتد عن اإلسالم وتويف أبرض احلبشة ،وثبتت أم حبيبة على دينها اإلسالم وهجرهتا)

(.)4
وقال ابن كثري( :أسلمت قدْياً وهاجرت هي وزوجها عبيد هللا بن جحش إىل احلبشة فتنصر هناك
زوجها وثبتت على دينها رضي هللا عنها) (.)5

_________

((( )1اَّلستيعاب)) (ص ،)595 :و ((أسد الغابة)) (ص ،)1353 :و ((اإلصابة)) (.)651 /7
((( )2سري أعالم النبالء)) (.)219 /2
( )3رواه احلاكم ( ،)22 /4ورواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( .)97 /8قال الذهيب يف
((سري أعالم النبالء)) ( :)221 /2هي منكرة.

((( )4الطبقات الكربى)) (.)96 /8
((( )5البداية والنهاية)) (.)30 /8

()448/7

 - 3ومن مناقبها أهنا أكرمت فراش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أن جيلس عليه أبوها ملا قدم
املدينة لعقد اهلدنة بني الرسول صلى هللا عليه وسلم وبني قريش ومنعته من اْللوس عليه ألنه كان
يومئذ على الشرك ومل يكن قد أسلم.

فقد روى ابن سعد إبسناده إىل حممد بن مسلم الزهري قال( :ملا قدم أبو سفيان بن حرب املدينة

جاء إيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يريد غزو مكة فكلمه أن يزيد يف هدنة احلديبية فلم

يقبل عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقام فدخل على ابنته أم حبيبة ،فلما ذهب ليجلس على

فراش النيب صلى هللا عليه وسلم طوته دونه فقال :اي بنية أرغبت هبذا الفراش عين أم يب عنه ،فقالت:

بل هو فراش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنت امرؤ جنس مشرك فقال :اي بنية أصابك بعدي
شر) (.)1

قال ابن القيم رمحه هللا( :وهي اليت أكرمت فراش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن جيلس عليه

أبوها ملا قدم املدينة وقالت( :إنك مشرك) ومنعته من اْللوس عليه) (.)2

 - 3ومن مناقبها ما رواه ابن سعد واحلاكم عن عوف بن احلارث قال( :مسعت عائشة تقول :دعتين
أم حبيبة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم عند موهتا فقالت :قد كان يكون بيننا ما يكون بني الضرائر
فغفر هللا يل ولك ما كان من ذلك فقلت :غفر هللا لك ذلك كله وجتاوز وحللك من ذلك فقالت:

سررتيين سرك هللا ،وأرسلت إىل أم سلمة فقالت هلا مثل ذلك ،وتوفيت سنة أربع وأربعني يف خالفة
معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنهما) ( )3ورضي هللا عنها وأرضاها .العقيدة يف أهل البيت بني
اإلفراط والتفريط لسليمان بن سامل السحيمي –ص111 :
_________

( )1رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( ،)100 - 99 /8وأورده الذهيب يف ((سري أعالم
النبالء)) ( )223 /2وضعفه األلباين يف ((فقه السرية)) (.)373
((( )2جالء األفهام)) (ص.)134 :
( )3رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( ،)100 /8واحلاكم (.)24 /4

()449/7

اتسعاً :فضل صفية بنت حيي رضي هللا عنها

وهي صفية بنت حيي بن أخطب بن سعية بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن أيب خبيب من بين النضري

وهو من سبط َّلوي بن يعقوب ،مث من ذرية هارون بن عمران أخي موسى عليهما السالم ،كانت
قبل إسالمها حتت سالم بن مشكم ،مث خلف عليها كنانة بن أيب احلقيق ،فقتل يوم خيرب فصارت

صفية مع السيب فأخذها دحية الكليب ،مث استعادها النيب صلى هللا عليه وسلم فأعتقها وتزوجها،

وجعل عتقها صداقها.

كانت من سيدات النساء عبادة وورعاً وزهادة وبراً وصدقة كما كانت شريفة عاقلة ،ذات حسب،
ومجال ،ودين رضي هللا عنها وأرضاها (.)1

وقد ورد يف مناقبها رضي هللا عنها أحاديث منها:

 - 1ما روى الشيخان من حديث طويل عن أنس رضي هللا عنه يف غزوة خيرب وفيه ((فقتل النيب
صلى هللا عليه وسلم املقاتلة وسىب الذرية ،وكان يف السيب صفية فصارت إىل دحية الكليب مث صارت
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،فجعل عتقها صداقها)) (.)2

ويف رواية :فقال اثبت ألنس(( :ما أصدقها؟ قال :أصدقها نفسها فأعتقها)) (.)3

قال ابن القيم( :ومن خصائصها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها ...
وصار ذلك سنة لألمة إىل يوم القيامة جيوز للرجل أن جيعل عتق جاريته صداقها وتصري زوجته) (.)4

 - 2ومنها ما رواه البخاري يف صحيحه إبسناده إىل أنس رضي هللا عنه قال(( :قدمنا خيرب فلما فتح
هللا عليه احلصن ذكر له مجال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروساً فاصطفاها
النيب صلى هللا عليه وسلم لنفسه فخرج حىت بلغنا سد الصهباء حلت فبىن هبا رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم مث صنع حيسا يف نطع صغري مث قال يل آذن من حولك ،فكانت تلك وليمته على صفية،
مث خرجنا إىل املدينة ،فرأيت النيب صلى هللا عليه وسلم حيوي هلا وراءه بعباءة مث جيلس عند بعريه
فيضع ركبته ،وتضع صفية رجلها على ركبته حىت تركب)) (.)5

وقال احلافظ ابن حجر( :ووقع يف مغازي أيب األسود عن عروة فوضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
هلا فخذه لرتكب فأجلت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تضع رجلها على فخذه فوضعت ركبتها

على فخذه وركبت) (.)6

ففي ذلك دليل على عظم شأهنا وجاللة قدرها حيث كانت جتل املصطفى صلى هللا عليه وسلم

وتكرمه من أن تضع رجلها على فخذه وإمنا كانت تضع ركبتها على فخذه حىت تركب فرضي هللا
عنها.
 - 3ومن مناقبها ما ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم من التنويه بشرف نسبها فقد روى الرتمذي
إبسناده إىل أنس بن مالك رضي هللا عنه قال(( :بلغ صفية أن حفصة قالت :بنت يهودي فبكت

فدخل عليها النيب صلى هللا عليه وسلم وهي تبكي فقال :فما يبكيك؟ قالت :قالت يل حفصة أين

ابنة يهودي فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :وإنك َّلبنة نيب ،وأن عمك لنيب ،وإنك لتحت نيب،
ففيم تفخر عليك؟ مث قال :اتقي هللا اي حفصة)) ( .)7وقد تضمن بياَنً ملكانتها وجرباً خلاطرها.
قال ابن القيم( :وهذا من خصائصها رضي هللا عنها) (.)8

 - 4مدح النيب صلى هللا عليه وسلم هلا ووصفه هلا ابلصدق ،قد أخرج ابن سعد عن زيد بن أسلم
((أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يف الوجع الذي تويف فيه اجتمعت إليه نساؤه فقالت صفية بنت

حيي :أما وهللا اي نيب هللا لوددت أن الذي بك يب فغمزهنا أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم وأبصرهن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :مضمضن .فقلن :من أي شيء اي نيب هللا؟ قال :من تغامزكن

بصاحبتكن وهللا إهنا لصادقة)) ( .)9فكانت رضي هللا عنها عاقلة حليمة فاضلة وكانت وفاهتا سنة
اثنني ومخسني يف خالفة معاوية رضي هللا عنهم أمجعني .العقيدة يف أهل البيت بني اإلفراط والتفريط

لسليمان بن سامل السحيمي –ص114 :
_________

((( )1اَّلستيعاب)) (ص(( ،)605 :أسد الغابة)) (ص(( ،)1375 :اإلصابة)) (- 738 /7
.)741

( )2رواه البخاري (.)4200
( )3رواه البخاري (.)4201
((( )4جالء األفهام)) (ص ،)137 :و ((زاد املعاد)) (.)112 /1
( )5رواه البخاري (.)4211

((( )6فتح الباري)) (.)480 /7

( )7رواه الرتمذي ( .)3894وقال :حسن صحيح غريب من هذا الوجه ،وقال حممد املناوي يف
((ختريج أحاديث املصابيح)) ( :)323 /5سنده َّل شك يف صحته ،وصححه األلباين يف ((صحيح
سنن الرتمذي).

((( )8جالء األفهام)) (ص.)137 :
( )9رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( ،)129 /8ورواه احلاكم (.)29 /4

()450/7

عاشراً :فضل ميمونة بنت احلارث رضي هللا عنها

هي ميمونة بنت احلارث بن حزن بن جبري بن اهلزم بن رويبة بن عبد هللا بن هالل بن عامر بن

صعصعة اهلاللية ،وأمها هند بنت عوف بن زهري بن احلارث بن قماطة من محري .كانت تزوجت
مسعود بن عمرو الثقفي مث فارقها فخلف عليها أبو رهم بن عبد العزى فمات عنها فتزوجها النيب

صلى هللا عليه وسلم زوجه إايها العباس بن عبد املطلب وكان يلي أمرها .وهي خالة بين العباس بن

عبد املطلب بن عبد هللا وإخوته ،وبىن هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسرف على عشرة أميال

من مكة وكانت آخر امرأة تزوجها النيب صلى هللا عليه وسلم وذلك سنة سبع من عمرة القضية (.)1

وقد وردت هلا مناقب رضي هللا عنها يف أحاديث منها:

 - 1ما رواه احلاكم إبسناده إىل ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم(( :األخوات مؤمنات ميمونة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم وأختها أم الفضل بنت احلارث،

وأختها سلمة بنت احلارث امرأة محزة ،وأمساء بنت عميس أختهن ألمهن)) (.)2

ففي هذا احلديث منقبة عظيمة وفضيلة ظاهرة ألم املؤمنني ميمونة رضي هللا عنها حيث شهد هلا

املصطفى صلى هللا عليه وسلم حبقيقة اإلْيان واستقراره يف قلبها هي وأخواهتا الاليت ذكرن معها رضي

هللا عنهن وأرضاهن.

 - 2إن تسميتها ابسم (ميمونة) إمنا مساها هبذا اَّلسم النيب صلى هللا عليه وسلم روى احلاكم إبسناده
إىل ابن عباس رضي هللا عنهما قال(( :كان اسم خاليت ميمونة برة فسماها رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ميمونة)) (.)3

 - 3ومن مناقبها رضي هللا عنها ما رواه احلاكم عن يزيد بن األصم ابن أخت ميمونة قال(( :تلقيت
عائشة وهي مقبلة من مكة أَن وابن لطلحة بن عبيد هللا وهو ابن أختها وقد كنا وقعنا يف حائط من

حيطان املدينة فأصبنا منه فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعذله ،مث أقبلت علي فوعظتين

موعظة بليغة مث قالت :أما علمت أن هللا تبارك وتعاىل ساقك حىت جعلك يف أهل بيت نبيه؟ ذهبت
وهللا ميمونة ورمى برسنك على غاربك ،أما أهنا كانت من أتقاَن هلل وأوصلنا للرحم)) (.)4

ففي هذا احلديث شهادة ألم املؤمنني ميمونة رضي هللا عنها أبهنا صاحبة تقوى وممن يصل الرحم

الذي حث هللا على صلتها وتوعد ابلعقوبة من قطعها .العقيدة يف أهل البيت بني اإلفراط والتفريط –

سليمان بن سامل السحيمي – ص117
_________

((( )1اَّلستيعاب)) (ص ،)620 :و ((اإلصابة)) (.)126 /8

( )2رواه احلاكم ( .)35 /4وقال :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب.
( )3رواه احلاكم ( .)32 /4وقال :صحيح ،ووافقه الذهيب.
( )4رواه احلاكم ( .)34 /4قال الذهيب يف ((التلخيص)) :على شرط مسلم.

()451/7

حادي عشر :فضل زينب بنت خزْية
تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زينب بنت خزْية اهلاللية وكانت حتت عبد هللا بن جحش

تزوجها سنة ثالث من اهلجرة وكانت تسمى أم املساكني لكثرة إطعامها املساكني ومل تلبث عند رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم إَّل يسريا شهرين أو ثالثة وتوفيت رضي هللا عنها جالء األفهام َّلبن القيم –
ص375 :
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 - 1فضل زينب رضي هللا عنها

وهي زينب بنت سيد ولد آدم حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم القرشية اهلامشية ،وأمها خدجية

بنت خويلد ،وكانت أكرب بناته صلى هللا عليه وسلم وأول من تزوج منهن رضي هللا عنهن ،وقد
ولدت قبل البعثة ِبدة قيل إهنا عشر سنني وتزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع العبشمي ،وأمه

هاله بنت خويلد خالة زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وولدت زينب أليب العاص علياً
وأمامة فتويف علي وهو صغري ،وبقيت أمامة فتزوجها علي بن أيب طالب بعد موت فاطمة بنت رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم ،وكانت زينب رضي هللا عنها من املهاجرات السيدات (.)1
وقد وردت مجلة من األحاديث يف مناقبها رضي هللا عنها:

 - 1فقد روى ابن سعد واحلاكم إبسناديهما إىل عائشة رضي هللا عنها(( :أن أاب العاص بن الربيع
كان فيمن شهد بدراً مع املشركني فأسره عبد هللا بن جبري بن النعمان األنصاري .فلما بعث أهل

مكة يف فداء أسراهم قدم يف فداء أيب العاص أخوه عمر بن الربيع وبعثت معه زينب بنت رسول هللا،

وهي يومئذ ِبكة ،بقالدة هلا كانت خلدجية بنت خويلد من جزع ظفار ،وظفار جبل ابليمن وكانت

خدجية بنت خويلد أدخلتها بتلك القالدة على أيب العاص بن الربيع حني بىن هبا ،فبعثت هبا يف فداء
زوجها أيب العاص ،فلما رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،القالدة عرفها ورق هلا وذكر خدجية

وترحم عليها وقال :إن رأيتم أن تطلقوا هلا أسريها وتردوا إليها متاعها فعلتم .قالوا :نعم اي رسول هللا
فأطلقوا أاب العاص بن الربيع وردوا على زينب قالدهتا وأخذ النيب صلى هللا عليه وسلم على أيب
العاص أن خيلي سبيلها إليه فوعده ذلك ففعل)) (.)2

 - 2وروى احلاكم إبسناده عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم( :أن رسول هللا ملا قدم املدينة

خرجت ابنته زينب من مكة مع كنانة أو ابن كنانة فخرجوا يف إثرها فأدركها هبار بن األسود فلم يزل

يطعن بعريها برحمه حىت صرعها وألقت ما يف بطنها وأهرقت دماً فحملت فاشتجر فيها بنو هاشم
وبنو أميه فقال :بنو أمية حنن أحق هبا وكانت حتت ابن عمهم أيب العاص ،فصارت عند هند بنت

عتبة بن ربيعة وكانت تقول هلا هند :هذا بسبب أبيك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لزيد بن
حارثة :أَّل تنطلق فتجيئين بزينب قال :بلى اي رسول هللا قال :فخذ خاْتي فأعطها إايه فانطلق زيد
وترك بعريه فلم يزل يتلطف حىت لقي راعياً فقال :ملن ترعى قال :أليب العاص قال :فلمن هذه الغنم
قال :لزينب بنت حممد فسار معه شيئاً مث قال له :هل لك أن أعطيك شيئاً تعطيها إايه وَّل تذكره

ألحد قال :نعم فأعطاه اخلامت فانطلق الراعي فأدخل غنمه وأعطاها اخلامت فعرفته فقالت :من أعطاك

هذا؟ قال رجل قالت :وأين تركته؟ قالِ :بكان كذا وكذا قال :فسكتت حىت إذا جاء الليل خرجت
إليه فلما جاءته قال هلا :اركيب قالتَّ :ل ولكن اركب أنت بني يدي فركب وركبت وراءه حىت أتت
فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :هي أفضل بنايت أصيبت يف) ()3

_________
( )1انظر(( :اإلصابة)) (.)665 /7

( )2رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( ،)31 /8واحلاكم ( .)366 /3وقال :هذا حديث
صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب.
( )3رواه احلاكم ( .)219 /2وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه.
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 - 3وروى البزار إبسناده عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال(( :بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
سرية وكنت فيهم ،فقال :إن لقيتم هبار بن األسود ،وَنفع بن عبد عمرو فأحرقومها ،وكاَن خنسا
بزينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني خرجت ،فلم تزل ضبنة حىت ماتت ،مث قال :إن

لقيتمومها ،فاقتلومها ،فإنه َّل ينبغي ألحد أن يعذب بعذاب هللا)) (.)1

وجاء عند البخاري من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال(( :بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يف بعث فقال :إن وجدمت فالَنً وفالَنً فأحرقومها ابلنار مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني
أردَن اخلروج :إين أمرتكم أن حترقوا فالَنً وأن النار َّل يعذب هبا إَّل هللا فإن وجدْتومها فاقتلومها))

(.)2

واملعين بفالن وفالن هبار بن األسود ورفيقه كما تقدم يف احلديث السابق ،قال ابن حجر رمحه هللا:
(والقصة مشهورة عند ابن إسحاق وغريه ( )3( ) ..وقد أسلم هبار هذا ،ففي رواية أيب جنيح فلم

تصبه السرية وأصابه اإلسالم فهاجر) (.)4

 - 4وروى احلاكم إبسناده إىل أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم ((أن زينب بنت رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم أرسل إليها أبو العاص بن الربيع أن خذي يل أماَنً من أبيك ،فخرجت فأطلعت
رأسها من ابب حجرهتا والنيب صلى هللا عليه وسلم يف الصبح يصلي ابلناس فقالت :أيها الناس :إين

زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإين أجرت أاب العاص ،فلما فرغ النيب صلى هللا عليه

وسلم من الصالة قال :أيها الناس إنه َّل علم يل هبذا حىت مسعتموه أَّل وإنه جيري املسلمني أدَنهم))

(.)5

(ففي هذا احلديث منقبة ظاهرة لزينب رضي هللا عنها حيث قبل جوارها لزوجها وصار ذلك سنة

للمسلمني إىل يوم القيامة ،وهو أنه جيري على املسلمني أدَنهم ولو كان امرأة) (.)6

 - 5وروى مسلم إبسناده إىل أم عطية قالت(( :ملا ماتت زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إغسلنها وتراً ثالاثً أو مخساً واجعلن يف اخلامسة كافوراً أو

َّها فأعلمنين قالت :فأعلمناها فأعطاَن حقوه وقال  ....أشعرهنا إايه))
س ْلتُـنـ َ
شيئاً من كافور فإذا غَ َ

(.)7

ففي هذه األحاديث بيان ملناقب وفضائل زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما هلا من منزلة

عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،إذ كانت ممن تقدم إسالمهم ،وممن حظيت ابهلجرة حىت أوذيت
يف هللا وصربت وحتملت من األذى ما كان سبباً يف وفاهتا ،وقد انتقلت إىل الرفيق األعلى يف أول
السنة الثامنة من اهلجرة ( )8رضي هللا عنها.
_________

( )1مل أقف على رواية أيب هريرة ولكن رواه البزار ( )242 /3من حديث عائشة رضي هللا عنها.
قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)215 /9رجاله رجال الصحيح ،وقال الشوكاين يف ((در
السحابة)) (ص :)218 :إسناده رجاله رجال الصحيح.

( )2رواه البخاري (.)3016

( )3انظر(( :سرية ابن هشام)) ( ،)654 /1و ((املستدرك)) (.)43 - 42 /4
((( )4فتح الباري)) (.)150 /6

( )5رواه احلاكم ( ،)49 /4ورواه الطرباين ( .)18899( )425 /22قال اهليثمي يف ((جممع
الزوائد)) ( :)333 /5رواه الطرباين يف ((األوسط)) و ((الكبري)) ابختصار ،وفيه ابن هليعة وحديثه

حسن وفيه ضعف ،وبقية رجاله ثقات ،وصححه األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) (/6

.)770

((( )6عقيدة أهل السنة واْلماعة يف الصحابة الكرام رضي هللا عنهم)) لناصر بن علي عايض حسن
آل شيخ (ص.)423 - 422 :

( )7رواه مسلم (.)939
((( )8الطبقات)) َّلبن سعد ( )32 /8و ((السري)) للذهيب ( )250 /2و ((اإلصابة)) (/4
.)306
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 - 2فضل رقية رضي هللا عنها
هي رقية بنت خري اخللق وسيد البشر صلى هللا عليه وسلم حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب اهلامشية

وأمها خدجية بنت خويلد كانت وَّلدهتا سنة ثالث وثالثني من مولد أبيها صلى هللا عليه وسلم (.)1
قال ابن عبد الربَّ( :ل أعلم خالفاً أن زينب أكرب بناته صلى هللا عليه وسلم واختلف فيمن بعدها

منهن ذكر أبو العباس حممد بن إسحاق السراج قال :مسعت عبد هللا بن حممد بن سليمان بن جعفر

بن سليمان اهلامشي قال :ولدت زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ابن ثالثني سنة ،وولدت رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ابن ثالث وثالثني سنة) (.)2

وكانت رضي هللا عنها قبل اهلجرة حتت عتبة بن أيب هلب ،وكانت أختها أم كلثوم حتت عتيبة بن أيب
ت يَ َدا أَِيب َهلَ ٍ
ب [املسد ]1 :قال هلما أبومها أبو هلب وأمهما محالة احلطب:
ب َوتَ َّ
هلب فلما نزلت تَـبَّ ْ

(فارقا ابنيت حممد) وقال أبو هلب( :رأسي من رأسيكما حرام إن مل تفارقا ابنيت حممد ففارقامها) (.)3

وقد أبدهلا هللا عز وجل بزوج من السابقني األولني إىل اإلسالم وأحد العشرة املبشرين ابْلنة ذو

النورين عثمان بن عفان رضي هللا عنه فقد جاء عن قتادة رضي هللا عنه أنه قال( :كانت رقية عند
ت يَ َدا أَِيب َهلَ ٍ
ب [املسد ]1 :سأل النيب صلى هللا عليه
عتبة بن أيب هلب فلما أنزل هللا تبارك وتعاىل تَـبَّ ْ
وسلم عتبة طالق رقية وسألته رقية ذلك فطلقها ،فتزوج عثمان بن عفان رضي هللا عنه رقية وتوفيت

عنده) (.)4

وقد تزوجها عثمان بن عفان رضي هللا عنه ِبكة وهاجرا إىل أرض احلبشة ،وولدت له هناك ابنا مساه

عبد هللا فكان يكىن به ومات وهو صغري ،وقيل مات يف مجادى األوىل سنة أربع وهو ابن ست سنني

نقره ديك يف عينه فتورم وجهه ومرض ومات (.)5

وقد وردت يف فضائلها طائفة من األحاديث واآلاثر منها:

 - 1ما رواه احلاكم إبسناده إىل عروة يف تسمية الذين خرجوا يف املرة األوىل إىل احلبشة قبل خروج
جعفر وأصحابه عثمان بن عفان مع امرأته رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( .)6ففي هذا
منقبة ظاهرة لرقية وزوجها عثمان رضي هللا عنهما إذ شرفوا بفضل اهلجرة األوىل.

 - 2ومن فضائلها أهنا ملا مرضت رضي هللا عنها أمر النيب صلى هللا عليه وسلم زوجها عثمان بن
عفان أن يتخلف عن غزوة بدر لتمريضها.

فقد روى البخاري يف صحيحه من حديث ابن عمر قال :وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت حتته بنت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكانت مريضة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن لك أجر

رجل ممن شهد بدراً وسهمه)) (.)7

ويف ذلك منقبة عظيمة ومنزلة رفيعة لرقية رضي هللا عنها عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ أنه
أذن لعثمان يف أن يتأخر عن غزوة بدر اليت هي أول معركة فاصلة بني جيش اإلْيان وجيش الكفر،

لتمريضها رضي هللا عنها وضرب له بسهمه يف الغنيمة وأجره عند هللا كمن حضر الغزوة ،إكراماً هلا

وتعظيماً لشأهنا رضي هللا عنها.

وقد كانت وفاهتا يوم بدر يف السنة الثانية من اهلجرة قال ابن عبد الرب( :وأما وفاة رقية فالصحيح يف
ذلك أن عثمان ختلف عليها أبمر رسول هللا ،وهي مريضة يف حني خرج رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم إىل بدر وتوفيت يوم وقعة بدر ودفنت يوم جاء بن حارثة بشرياً ِبا فتح هللا عليهم ببدر) (.)8

وقال ابن كثري عند ذكره لبنات النيب صلى هللا عليه وسلم( :وماتت رقية ورسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ببدر ،وملا قدم زيد بن حارثة ابلبشارة وجدهم قد ساووا الرتاب عليها ،وكان عثمان قد أقام
عندها ْيرضها فضرب له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسهمه وأجره) (.)9

فرضي هللا عنها وأرضاها وِبا تقدم يتبني فضلها ومنزلتها عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
_________

((( )1اَّلستيعاب)) (ص.)594 :
((( )2اَّلستيعاب)) (.)292 /4

((( )3الطبقات)) َّلبن سعد ( )36 /8و ((السري)) للذهيب ( )251 /2و ((جممع الزوائد))
للهيثمي (.)217 - 216 /9
( )4رواه الطرباين ( .)18908( )434 /22قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)219 /9إسناده

حسن.

( )5انظر ((الطبقات)) َّلبن سعد ( )37 - 36 /8و ((املستدرك)) للحاكم ( )47 - 46 /4و
((السري)) للذهيب ( )251 - 250 /2و ((اإلصابة)) (.)298 - 297 /4

((( )6املستدرك)) (.)46 /4
( )7رواه البخاري (.)3130

((( )8اَّلستيعاب)) (.)294 /4
((( )9البداية والنهاية)) ( )256 /5وانظر(( :الطبقات الكربى)) َّلبن سعد (.)36 /8

()455/7

 - 3فضل أم كلثوم رضي هللا عنها
هي أم كلثوم بنت املصطفى سيد ولد آدم حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب صلى هللا عليه وسلم،

وأمها خدجية بنت خويلد ،تزوجها عتيبة بن أيب هلب قبل البعثة ،فلما بعث رسول هللا صلى هللا عليه
ت يَ َدا أَِيب َهلَ ٍ
ب [املسد ]1 :قال له أبوه أبو هلب :رأسي من رأسك حرام إن مل
وسلم ،وأنزل هللا تَـبَّ ْ
تطلق ابنته ،ففارقها ومل يكن دخل هبا ،فلم تزل ِبكة مع أبيها صلى هللا عليه وسلم وأسلمت حني

أسلمت أمها وابيعت رسول هللا مع أخواهتا حني ابيعه النساء وهاجرت إىل املدينة ،فلم تزل هبا ،وملا
توفيت رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،زوجها الرسول صلى هللا عليه وسلم عثمان بن

عفان ،وكان ذلك شهر ربيع األول سنة ثالث من اهلجرة ،وأدخلت عليه يف هذه السنة يف مجادى

اآلخرة ،فلم تزل عنده إىل أن ماتت ومل تلد له شيئاً .فرضي هللا عنها وأرضاها (.)1
وقد وردت هلا مناقب تدل على فضلها ومنزلتها رضي هللا عنها:

 - 1ما ذكره ابن عبد الرب من قوله( :وكان عثمان رضي هللا عنه إذ توفيت رقية قد عرض عليه عمر
بن اخلطاب حفصة ابنته ليتزوجها فسكت عثمان عنه ألنه قد مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يذكرها فلما بلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :أَّل أدل عثمان على من هو خري له
منها وأدهلا على من هو خري هلا من عثمان)) فتزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حفصة وزوج
عثمان أم كلثوم) (.)2

 - 2وروى البخاري يف صحيحه من حديث أنس رضي هللا عنه قال :شهدَن بنتاً لرسول هللا صلى

هللا عليه وسلم ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس على القرب ،قال :فرأيت عينيه تدمعان ،قال

فقال(( :هل منكم رجل مل يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة :أَن ،قال :فانزل ،قال :فنزل يف قربها))

(.)3

قال احلافظ ابن حجر عند شرحه احلديث( :قوله :شهدَن بنتاً للنيب صلى هللا عليه وسلم هي أم كلثوم
زوج عثمان رواه الواقدي عن فليح بن سليمان هبذا اإلسناد ،وأخرجه ابن سعد يف (الطبقات) يف

ترمجة أم كلثوم ( ،)4وكذا الدوَّليب يف (الذرية الطاهرة) ( .. )5ورواه محاد بن سلمة عن اثبت عن
أنس فسماها رقية ،أخرجه البخاري يف (التاريخ األوسط) واحلاكم يف (املستدرك) ( ،)6قال

البخاري( :ما أدري ما هذا ،فإن رقية ماتت والنيب صلى هللا عليه وسلم ببدر مل يشهدها ،قلت :وهم
محاد يف تسميتها فقط) (.)7

 - 3ومن مناقبها أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى على جنازهتا رضي هللا عنها فقد روى ابن سعد
يف ترمجتها إبسناده( :أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى عليها وجلس على حفرهتا ،ونزل يف حفرهتا

علي بن أيب طالب والفضل بن عباس وأسامة بن زيد) (.)8

وهبذا يتبني فضلها ومنزلتها إذ أبدهلا هللا عز وجل بعد مفارقة ابن أيب هلب برجل حيي كرمي تستحي
منه املالئكة من أفضل صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فكان نعم الزوج هلا ونعمة الزوجة له،
كما أهنا حظيت رضي هللا عنها أبن يكون املصطفى صلى هللا عليه وسلم إمام املصلني على جنازهتا

وكفى بذلك منقبة وفضيلة ملا يف دعائه هلا من الربكة والرمحة واملغفرة.

وقد كانت وفاهتا سنة تسع من اهلجرة ( )9فرضي هللا عنها وأرضاها .العقيدة يف أهل البيت بني
اإلفراط والتفريط سليمان بن سامل بن رجاء السحيمي– ص121 :
_________

((( )1اَّلستيعاب)) (.)294 /4
((( )2اَّلستيعاب)) (.)464 /4
( )3رواه البخاري (.)1285

( )4رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) (.)38 /8
( )5رواه الدوَّليب يف ((الذرية الطاهرة)) (ص.)60 :

( )6رواه البخاري يف ((التاريخ األوسط)) ( ،)44 /1واحلاكم يف ((املستدرك)) ( )51 /4وقال:
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ،واحتج به ابن حزم يف ((احمللى)) (.)145 /5

((( )7فتح الباري)) (.)158 /3

( )8رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) (.)39 /8

( )9انظر(( :الطبقات الكربى)) ( ،)38 /8و ((العرب)) للذهيب ( ،)9 /1و ((اإلصابة)) (/4
.)466

()456/7

 - 4فضل فاطمة رضي هللا عنها
هي فاطمة بنت إمام املتقني سيد ولد آدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأمها خدجية بنت خويلد
كانت تكىن أبم أبيها ولدت رضي هللا عنها قبل البعثة سنة مخس وثالثني من مولد النيب صلى هللا

عليه وسلم ،زوجها النيب صلى هللا عليه وسلم علي بن أيب طالب سنة اثنتني للهجرة بعد وقعة بدر
وولدت له احلسن واحلسني وحمسنا وأم كلثوم وكانت وفاهتا بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم بستة

أشهر فرضي هللا عنها وأرضاها ولقد وردت يف مناقبها وفضائلها أحاديث كثرية منها العقيدة يف أهل
البيت بني اإلفراط والتفريط لسليمان بن رجاء السحيمي -ص131

عن عائشة رضي هللا عنها قالت(( :أقبلت فاطمة ْتشي كأن مشيتها مشي النيب صلى هللا عليه وسلم

فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :مرحباً اي ابنيت مث أجلسها عن ْيينه – أو عن مشاله – مث أسر إليها

حديثاً فبكت فقلت هلا :مل تبكني؟ مث أسر إليها حديثاً فضحكت ،فقلت :ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب
من حزن فسألتها عما قال فقالت :ما كنت ألفشي سر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،حىت قبض

النيب صلى هللا عليه وسلم فسألتها فقالت :أسر إيل أن جربيل كان يعارضين القرآن كل سنة مرة ،وإنه

عارضين العام مرتني وَّل أراه إَّل حضر أجلي ،وإنك أول أهل بييت حلاقاً يب .فبكيت .فقال أما ترضني
أن تكوين سيدة نساء أهل اْلنة – أو نساء املؤمنني – فضحكت لذلك)) (.)1

عن حذيفة رضي هللا عنه قال :قال :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :نزل ملك من السماء
فاستأذن هللا أن يسلم علي مل ينزل قبلها فبشرين أن فاطمة سيدة نساء أهل اْلنة)) (.)2

عن عائشة رضي هللا عنها قالت(( :دعا النيب صلى هللا عليه وسلم فاطمة عليها السالم يف شكواه

الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت مث دعاها فسارها بشيء فضحكت فسألنا عن ذلك فقالت:
سارين النيب صلى هللا عليه وسلم أنه يقبض يف وجعه الذي تويف فيه فبكيت ،مث سارين فأخربين أين
أول أهله يتبعه فضحكت)) (.)3

عن املسور بن خمرمة قال(( :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول وهو على املنرب :إن بين

هشام بن املغرية استأذنوا يف أن ينكحوا ابنتهم علي بن أيب طالب فال آذن مث َّل آذن مث َّل آذن ،إَّل

أن يريد ابن أيب طالب أن يطلق ابنيت وينكح ابنتهم فإمنا هي بضعة مين يريبين ما أراهبا ويؤذيين ما

آذاها)) (.)4

عن عبد هللا بن الزبري(( :أن علياً ذكر ابنة أيب جهل فبلغ النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :إهنا فاطمة

بضعة مىن يؤذيين ما آذاها وينصبين ما أنصبها)) (.)5

عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت(( :ما رأيت أحداً كان أشبه مستاً وهدايً ودَّلً ،وقال

احلسن :حديثاً وكالماً – ومل يذكر احلسن السمت واهلدى والدل – برسول هللا صلى هللا عليه وسلم
من فاطمة كرم هللا وجهها :كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها يف جملسه،
وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته يف جملسها)) (.)6

عن سامل عن أبيه أنه كان يسمعه حيدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني أمر أسامة بن زيد
فبلغه أن الناس عابوا أسامة وطعنوا يف إمارته فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الناس فقال كما
حدثين سامل(( :أَّل إنكم تعيبون أسامة وتطعنون يف إمارته وقد فعلتم ذلك أببيه من قبل ،وإن كان

خلليقاً لإلمارة ،وإن كان ألحب الناس كلهم إيل ،وإن ابنه هذا من بعده ألحب الناس إيل فاستوصوا

به خرياً فإنه من خياركم .قال سامل ما مسعت عبد هللا حيدث هذا احلديث قط إَّل قال ما حاشا
فاطمة)) ( .)7الصحيح املسند من فضائل الصحابة – مصطفى بن العدوي – ص252 :
_________

( )1رواه البخاري (.)3623
( )2رواه احلاكم ( .)164 /3وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وصححه األلباين يف
((صحيح اْلامع)) (.)79

( )3رواه البخاري (.)4433
( )4رواه البخاري (.)5230

( )5رواه الرتمذي ( ،)3869وأمحد ( ،)16168( )5 /4واحلاكم ( .)173 /3قال الرتمذي:
حسن صحيح ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه.
( )6رواه البخاري (.)3762

( )7رواه أمحد ( .)5848( )106 /2قال أمحد شاكر حمقق ((املسند)) ( :)129 /8إسناده
صحيح ،وقال شعيب األرَنؤوط يف حتقيقه للمسند :إسناده صحيح على شرط الشيخني ،وصححه
األلباين على شرط مسلم يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) (.)745

()457/7

أوَّل :محزة سيد الشهداء
عن جابر رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب،
ورجل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتله)) (.)1
_________
( )1رواه احلاكم ( .)215 /3وقال :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وصححه األلباين يف ((سلسلة
األحاديث الصحيحة)) (.)374

()458/7

اثنيا :شهادة عبد الرمحن بن عوف – أحد العشرة – حلمزة أبنه خري منه
عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه أيت بطعام – وكان صائماً
– فقال( :قتل مصعب بن عمري وهو خري مين كفن يف بردة إن غطي رأسه بدت رجاله ،وإن غطي

رجاله بدا رأسه ،وأراه قال :وقتل محزة – وهو خري مين – مث بسط لنا من الدنيا ما بسط – أو قال:
أعطينا من الدنيا ما أعطينا – وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا مث جعل يبكي حىت ترك

الطعام) (.)1

_________
( )1رواه البخاري (.)1275

()459/7

اثلثا :محزة أسد هللا
عن سعد بن أيب وقاص قال( :كان محزة بن عبد املطلب يقاتل يوم أحد بني يدي رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ويقول :أَن أسد هللا) (.)1

_________

( )1رواه احلاكم ( .)214 /3وقال :صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه.

()460/7

رابعا :محزة املبارز يوم بدر

صم ِ
ِ
ان
عن قيس بن عباد عن أيب ذر رضي هللا عنه (أنه كان يقسم فيها قسماً إن هذه اآليةَ :ه َذان َخ ْ َ
ص ُموا ِيف َرهبِِ ْم [احلج ]19 :نزلت يف محزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا يف يوم بدر) (.)1
ا ْختَ َ
_________

( )1رواه البخاري (.)4743

()461/7

خامسا :قصة قتل محزة ووجد الرسول صلى هللا عليه وسلم
عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال(( :خرجت مع عبيد هللا بن عدي بن اخليار فلما قدمنا

محص قال يل عبيد هللا بن عدي :هل لك يف وحشي نسأله عن قتل محزة؟ قلت :نعم ،وكان وحشي
يسكن محص فسألنا عنه فقيل لنا :هو ذاك يف ظل قصره كأنه محيت قال :فجئنا حىت وقفنا عليه

بيسري فسلمنا فرد السالم قال :وعبيد هللا معتجر بعمامته ما يرى وحشي إَّل عينيه ورجليه فقال عبيد
هللا :اي وحشي أتعرفين؟ قال :فنظر إليه مث قالَّ :ل وهللا ،إَّل أين أعلم أن عدي بن اخليار تزوج امرأة
يقال هلا أم قتال بنت أيب العيص ،فولدت له غالما ِبكة فكنت أسرتضع له ،فحملت ذلك الغالم

مع أمه فناولتها إايه ،فلكأين نظرت إىل قدميك .قال :فكشف عبيد هللا عن وجهه مث قال :أَّل ختربَن

بقتل محزة؟ قال :جبري بن مطعم :إن قتلت محزة بعمي فأنت حر قال :فلما أن خرج الناس عام

عينني – وعينني جبل حبيال أحد بينه وبينه واد – خرجت مع الناس إىل القتال فلما اصطفوا للقتال
خرج سباع فقال :هل من مبارز؟ قال فخرج إليه محزة بن عبد املطلب فقال :اي سباع اي ابن أم أمنار
مقطعة البظور أحتاد هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم؟ قال :مث شد عليه فكان كأمس الذاهب .قال:

وكمنت حلمزة حتت صخرة ،فلما دَن مىن رميته حبربيت فأضعها يف ثنته حىت خرجت من بني وركيه

قال :فكان ذاك العهد به فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت ِبكة حىت فشا فيها اإلسالم ،مث

خرجت إىل الطائف فأرسلوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رسالً فقيل يل :إنه َّل يهيج الرسل،
قال :فخرجت معهم حىت قدمت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما رآين قال :أنت وحشي

قلت :نعم .قال :أنت قتلت محزة؟ قلت :قد كان من األمر ما بلغك .قال :فهل تستطيع أن تغيب

وجهك عين؟ قال :فخرجت فلما قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب

قلت :ألخرجن إىل مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به محزة قال :فخرجت مع الناس فكان من أمره ما

كان ،قال :فإذا رجل قائم يف ثلمة جدار كأنه مجل أورق اثئر الرأس ،قال :فرميته حربيت فأضعها بني
ثدييه حىت خرجت من بني كتفيه ،قال :ووثب رجل من األنصار فضربه ابلسيف على هامته)) (.)1
عن ابن عباس قال( :ملا قتل محزة يوم أحد أقبلت صفية تطلبه َّل تدري ما صنع قال :فلقيت علياً
والزبري فقال علي للزبري :اذكر ألمك ،قال الزبريَّ :ل بل اذكر أنت لعمتك قالت :ما فعل محزة؟ قال
فأرايها أهنما َّل يدراين قال :فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :إين أخاف على عقلها قال:

فوضع يده على صدرها ودعا هلا فاسرتجعت وبكت ،مث جاء وقام عليه وقد مثل به فقال :لوَّل جزع
النساء لرتكته حىت حيشر من حواصل الطري وبطون السباع .قال :مث أمر ابلقتلى فجعل يصلي عليهم

فيضع تسعة ومحزة فيكرب عليهم سبعاً مث يرفعون ويرتك محزة مث جياء بتسعة فيكرب عليهم حىت فرغ

منهم) (.)2

_________

( )1رواه البخاري (.)4072
( )2رواه احلاكم ( ،)218 /3والبيهقي ( ،)6596( )12 /4وابن أيب شيبة ( .)404 /14وقال
البيهقيَّ :ل أحفظه إَّل يف حديث أيب بكر بن عياش عن يزيد بن أيب زايد ،وكاَن غري حافظني.

()462/7

سادسا :بعد محزة من النار
عن ابن مسعود قال(( :قال أبو سفيان يوم أحد :قد كانت يف القوم مثلة ،وإن كانت لعن غري مالء
مين ،ما أمرت وَّل هنيت وَّل أحببت وَّل كرهت ،ساءين وَّل سرين قال :ونظروا فإذا محزة قد بقر بطنه
وأخذت هند كبده فالكتها فلم تستطع هند أن أتكلها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

أكلت منها شيئاً؟ قالواَّ :ل .قال :ما كان هللا ليدخل شيئاً من محزة النار)) ( .)1الصحيح املسند من
فضائل الصحابة – مصطفى بن العدوي – ص184 :
_________

( )1رواه أمحد ( ،)4414( )463 /1وابن أيب شيبة ( .)492 /8قال أمحد شاكر يف حتقيق
((املسند)) ( :)191 /6إسناده صحيح ،وقال شعيب األرَنؤوط حمقق ((املسند)) :حسن لغريه.

()463/7

أوَّل :جعفر الطيار ذو اْلناحني
عن الشعيب أن ابن عمر رضي هللا عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال( :السالم عليك اي ابن
ذي اْلناحني) (.)1
_________

( )1رواه البخاري (.)3709

()464/7

اثنيا :شهادة أيب هريرة ْلعفر

عن أيب هريرة قال( :ما احتذى النعال وَّل انتعل وَّل ركب املطااي وَّل ركب الكور بعد رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم أفضل من جعفر بن أيب طالب) (.)1
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)3764وأمحد ( .)9342( )413 /2قال الرتمذي :حسن صحيح غريب،
وقال ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) ( :)256 /4إسناده جيد ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن
الرتمذي)) :إسناده صحيح موقوف.

()465/7

اثلثا :حزن الرسول صلى هللا عليه وسلم على جعفر وبشارته له
عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال(( :قال النيب صلى هللا عليه وسلم :أخذ الراية زيد فأصيب مث
أخذها جعفر فأصيب مث أخذها عبد هللا بن رواحة فأصيب – وإن عيين رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم لتذرفان – مث أخذها خالد بن الوليد من غري إمرة ففتح له)) (.)1
_________

( )1رواه البخاري (.)1246

()466/7

رابعا :شجاعة جعفر رضي هللا عنه
عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال :أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة مؤتة زيد بن

حارثة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد هللا بن

رواحة .قال عبد هللا :كنت فيهم يف تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أيب طالب فوجدَنه يف القتلى،

ووجدَن ما يف جسده بضعاً وتسعني من طعنة ورمية)) (.)1

عن ابن أيب هالل قال وأخربين َنفع أن ابن عمر أخربه( :أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل
فعددت به مخسني بني طعنة وضربة ،ليس منها شيء يف دبره ،يعين يف ظهره) (.)2

_________
( )1رواه البخاري (.)4261
( )2رواه البخاري (.)4260

()467/7

خامسا :جعفر أبو املساكني
عن أيب هريرة رضي هللا عنه :أن الناس كانوا يقولون( :أكثر أبو هريرة وإين كنت ألزم رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم بشبع بطين حىت َّل آكل اخلمري وَّل ألبس احلبري وَّل خيدمين فالن وَّل فالنة وكنت

ألصق بطين ابحلصباء من اْلوع ،وإن كنت ألستقرئ الرجل اآلية هي معي كي ينقلب يب فيطعمين

وكان أخري الناس للمساكن جعفر بن أيب طالب :كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان يف بيته حىت إن كان
ليخرج إلينا العكة اليت ليس فيها شيء فيشقها فنلعق ما فيها) (.)1
_________
( )1رواه البخاري (.)3708

()468/7

سادسا :خلق جعفر وخلقه
من حديث الرباء رضي هللا عنه قال ... ( :ملا اعتمر النيب صلى هللا عليه وسلم يف ذي القعدة ..
احلديث وفيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ْلعفر :أشبهت خلقي وخلقي) (.)1
_________

( )1رواه البخاري (.)2699

()469/7

سابعا :هجرة جعفر للحبشة وموقفه القوي مع النجاشي وشجاعته يف احلق رضي هللا عنه
عن أيب موسى رضي هللا عنه(( :بلغنا خمرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحنن ابليمن فخرجنا

مهاجرين إليه أَن وأخوان يل أَن أصغرهم :أحدمها أبو بردة واآلخر أبو رهم – إما قال :يف بضع وإما

قال :يف ثالثة ومخسني أو اثنني ومخسني رجالً من قومي – فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إىل النجاشي
ابحلبشة فوافقنا جعفر بن أيب طالب فأقمنا معه حىت قدمنا مجيعاً فوافقنا النيب صلى هللا عليه وسلم

حني افتتح خيرب ،وكان أَنس من الناس يقولون لنا – يعين ألهل السفينة – سبقناكم ابهلجرة.

ودخلت أمساء بنت عميس – وهي ممن قدم معنا – على حفصة زوج النيب صلى هللا عليه وآله وسلم
زائرة وقد كانت هاجرت إىل النجاشي فيمن هاجر ،فدخل عمر على حفصة – وأمساء عندها –

فقال عمر حني رأى أمساء :من هذه؟ قالت أمساء بنت عميس .قال عمر :احلبشية هذه؟ البحرية

هذه؟ قالت أمساء :نعم ،قال :سبقناكم ابهلجرة فنحن أحق برسول هللا صلى هللا عليه وسلم منكم،
فغضبت وقالت :كال وهللا كنتم مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم،
وكنا يف دار – أو يف أرض – البعداء البغضاء ابحلبشة وذلك يف هللا ويف رسوله صلى هللا عليه وسلم،

وأمي هللا َّل أطعم طعاماً وَّل أشرب شراابً حىت أذكر ما قلت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وحنن كنا
نؤذى وخناف وسأذكر ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم وأسأله ،وهللا َّل أكذب وَّل أزيغ وَّل أزيد

عليه)) (.)1

عن أيب موسى قال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إين ألعرف أصوات رفقة األشعريني ابلقرآن حني

يدخلون ابلليل ،وأعرف منازهلم من أصواهتم ابلقرآن وابلليل ،وإن كنت مل أر منازهلم حني نزلوا ابلنهار

ومنهم حكيم إذا ألقى اخليل – أو قال العدو – قال هلم :إن أصحايب أيمرونكم أن تنظروهم)) (.)2
_________

( )1رواه البخاري ( ،)4230ومسلم (.)2502
( )2رواه البخاري ( ،)4232ومسلم (.)2499

()470/7

عن أم سلمة ابنة أيب أمية بن املغرية زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت(( :ملا نزلنا أرض احلبشة
جاورَن هبا خري جار النجاشي ،أمنا على ديننا وعبدَن هللا تعاىل َّل نؤذى وَّل نسمع شيئاً نكرهه ،فلما

بلغ ذلك قريشاً ائتمروا أن يبعثوا إىل النجاشي فينا رجلني جلدين ،وأن يهدوا للنجاشي هدااي مما

يستطرف من متاع مكة ،وكان من أعجب ما أيتيه منها إليه األدم فجمعوا له أدماً كثرياً ،ومل يرتكوا من

بطارقته بطريقاً إَّل أهدوا له هدية ،مث بعثوا بذلك عبد هللا بن أيب ربيعة بن املغرية املخزومي وعمرو بن
العاص بن وائل السهمي وأمروها أمرهم ،وقالوا هلما :ادفعا إىل كل بطريق هديته قبل أن تكلموا

النجاشي فيهم مث قدموا للنجاشي هداايه مث سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم .قالت :فخرجا

فقدما على النجاشي وحنن عنده خبري دار وخري جار فلم يبق من بطارقته بطريق إَّل دفعا إليه هديته

قبل أن يكلما النجاشي ،مث قاَّل لكل بطريق منهم إنه قد صبأ إىل بلد امللك منا غلمان سفهاء فارقوا
دين قومهم ومل يدخلوا يف دينكم وجاءوا بدين مبتدع َّل نعرفه حنن وَّل أنتم ،وقد بعثنا إىل امللك فيهم
أشراف قومهم لنردهم إليهم فإذا كلمنا امللك فيهم فأشريوا عليه أبن يسلمهم إلينا وَّل يكلمهم؛ فإن
قومهم أعلى هبم عيناً وأعلم ِبا عابوا عليهم فقالوا :نعم .مث إهنما قراب هداايهم إىل النجاشي فقبلها
منهما مث كلماه فقاَّل له :أيها امللك إنه قد صبأ إىل بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ومل

يدخلوا يف دينك وجاءوا بدين مبتدع َّل نعرفه حنن وَّل أنت ،وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من

آابئهم وأعمامهم وعشائرهم لرتدهم إليهم ،فهم أعلى هبم عيناً وأعلم ِبا عابوا عليهم وعاتبوهم فيه.

قالت :ومل يكن شيء أبغض إىل عبد هللا بن أيب ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي

كالمهم ،فقالت بطارقته حوله :صدقوا أيها امللك ،قومهم أعلى هبم عيناً وأعلم ِبا عابوا عليهم

فأسلمهم إليهما فلريداهنم إىل بالدهم وقومهم .قالت :فغضب النجاشي مث قالَّ :ل هيم هللا إذا َّل

أسلمهم إليهما وَّل أكاد قوماً جاوروين ونزلوا بالدي واختاروين على من سواي حىت أدعوهم فأسأهلم

ما يقول هذان يف أمرهم ،فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددهتم إىل قومهم ،وإن كانوا على

غري ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروين .قالت :مث أرسل إىل أصحاب رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم فدعاهم ،فلما جاءهم رسوله اجتمعوا مث قال بعضهم لبعض :ما تقولون للرجل إذا
جئتموه قالوا :نقول وهللا ما علمنا وما أمرَن به نبينا صلى هللا عليه وسلم كائن يف ذلك ما هو كائن.

()471/7

فلما جاؤوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله ليسأهلم فقال :ما هذا الدين الذي
فارقتم فيه قومكم ومل تدخلوا يف ديين وَّل يف دين أحد من هذه األمم؟ قالت :فكان الذي كلمه
جعفر بن أيب طالب فقال له :أيها امللك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد األصنام وأنكل امليتة وأنيت

الفواحش ونقطع األرحام ونسيب اْلوار أيكل القوى منا الضعيف ،فكنا على ذلك حىت بعث هللا إلينا

رسوَّلً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ،فدعاَن إىل هللا تعاىل لنوحده ونعبده وخنلع ما كنا نعبد
حنن وآابؤَن من دونه من احلجارة واألواثن ،وأمر بصدق احلديث وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن
اْلوار والكف عن احملارم والدم ،وهناَن عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف احملصنة،
وأمرَن أن نعبد هللا وحده َّل نشرك به شيئاً ،وأمر ابلصالة والزكاة والصيام قال :فعدد عليه أمور

اإلسالم ،فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به ،فعبدَن هللا وحده فلم نشرك به شيئاً ،وحرمنا ما
حرم علينا ،وأحللنا ما أحل لنا فعدا علينا قومنا فعذبوَن ففتنوَن عن ديننا لريدوَن إىل عبادة األواثن

من عبادة هللا وأن نستحل ما كنا نستحل من اخلبائث ،وملا قهروَن وظلموَن وشقوا علينا وحالوا بيننا
وبني ديننا خرجنا إىل بلدك ،واخرتَنك على من سواك ورغبنا يف جوارك ورجوَن أن َّل نظلم عندك أيها
امللك .قالت :فقال له النجاشي :هل معك مما جاء به عن هللا من شيء .قالت :فقال له جعفر :نعم.

فقال له النجاشي :فاقرأه علي .فقرأ عليه صدراً من كهيعص .قالت :فبكى وهللا النجاشي حىت

أخضل حليته ،وبكت أساقفته حىت أخضلوا مصاحفهم حني مسعوا ما تال عليهم ،مث قال النجاشي :إن
هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة ،انطلقا فوهللا َّل أسلمهم إليكم أبداً وَّل أكاد.

قالت أم سلمة رضي هللا عنها :فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص :وهللا آلتينه غداً أعيبهم

عنده مث أستأصل به خضراءهم .قالت :فقال له عبد هللا بن أيب ربيعة – وكان أتقى الرجلني فينا – َّل

تفعل فإن هلم أرحاماً وإن كانوا قد خالفوَن .قال :وهللا ألخربنه أهنم يزعمون أن عيسى بن مرمي عليهما
السالم عبد .قالت :مث غدا عليه الغد فقال له :أيها امللك إهنم يقولون يف عيسى بن مرمي قوَّلً

عظيماً ،فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه .قالت أم سلمة :فأرسل إليهم يسأهلم عنه قالت :ومل

ينزل بنا مثلها ،فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض :ماذا تقولون يف عيسى إذا سألكم عنه قالوا :نقول

وهللا فيه ما قال هللا سبحانه وتعاىل وما جاء به نبينا صلى هللا عليه وسلم كائناً يف ذلك ما هو كائن.

فلما دخلوا عليه قال هلم :ما تقولون يف عيسى ابن مرمي؟ فقال له جعفر بن أيب طالب رضي هللا عنه:

نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى هللا عليه وسلم ،هو عبد هللا ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إىل مرمي
العذراء البتول قالت :فضرب النجاشي يده على األرض فأخذ منها عوداً مث قال ما عدا عيسى ابن
مرمي ما قلت هذا العود ،فنخرت بطارقته حوله حني قال ما قال فقال :وإن خنرمت وهللا اذهبوا فأنتم

سيوم أبرضي – والسيوم اآلمنون – من سبكم غرم مث من سبكم غرم مث من سبكم غرم ،فما أحب

أن يل دير ذهب وأين آذيت رجالً منكم ،والدير بلسان احلبشة اْلبل ،ردوا عليهما هداايمها فال

حاجة لنا هبا فوهللا ما أخذ هللا مين الرشوة حني رد على ملكي فآخذ الرشوة فيه ،وما أطاع يف الناس

فأطيعهم فيه قالت :فخرجا من عنده مقبوحني مردوداً عليهما ما جاءا به ،وأقمنا عنده خبري دار مع

خري جار قالت :فوهللا إَن على ذلك إذ نزل به يعين من ينازعه يف ملكه قالت :فوهللا ما علمنا حزَن

قط كان أشد من حزن حزَنه عند ذلك ختوفاً أن يظهر ذلك على النجاشي فيأيت رجل َّل يعرف من
حقنا ما كان النجاشي يعرف منه قالت :وسار النجاشي وبينهما عرض النيل قالت :فقال أصحاب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من رجل خيرج حىت حيضر وقعة القوم مث أيتينا ابخلرب قالت :فقال

الزبري بن العوام رضي هللا عنه :أَن قالت :وكان من أحدث القوم سنا قالت :فنفخوا له قربة فجعلها
يف صدره مث سبح عليها حىت خرج إىل َنحية النيل اليت هبا ملتقى القوم ،مث انطلق حىت حضرهم
قالت :ودعوَن هللا تعاىل للنجاشي ابلظهور على عدوه والتمكني له يف بالده ،واستوثق عليه أمر

احلبشة فكنا عنده يف خري منزل حىت قدمنا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ِبكة)) (.)1
الصحيح املسند من فضائل الصحابة – مصطفى بن العدوي – ص206
_________

( )1رواه أمحد ( .)1740( )201 /1قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)27 /6رواه أمحد
ورجاله رجال الصحيح غري إسحاق وقد صرح ابلسماع ،وقال أمحد شاكر حمقق ((املسند)) (/3
 :)180إسناده صحيح ،وجود إسناده األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) (.)578 /7

()472/7

الفرع الثالث :فضل إبراهيم ابن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
عن عدي بن اثبت قال مسعت الرباء قال :ملا مات إبراهيم عليه السالم قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم(( :إن له مرضعا يف اْلنة)) (.)1

عن اثبت عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال(( :دخلنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أيب
سيف القني – وكان ظئراً إلبراهيم عليه السالم – فأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إبراهيم فقبله
ومشه .مث دخلنا عليه بعد ذلك ،وإبراهيم جيود بنفسه فجعلت عينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
تذرفان فقال له عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه :وأنت اي رسول هللا؟ فقال :اي ابن عوف إهنا
رمحة ،مث أتبعها أبخرى فقال صلى هللا عليه وسلم :إن العني تدمع والقلب حيزن ،وَّل نقول إَّل ما

يرضي ربنا ،وإَن بفراقك اي إبراهيم حملزونون)) ( .)2الصحيح املسند من فضائل الصحابة – مصطفى
بن العدوي – ص256 :
_________

( )1رواه البخاري (.)6195
( )2رواه البخاري (.)1303

()473/7

الفرع الرابع :فضل احلسن واحلسني رضي هللا عنهما

عن أيب سعيد اخلدري قال قال :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :احلسن واحلسني سيدا شباب أهل

اْلنة)) (.)1
عن زر بن حبيش عن حذيفة قال(( :سألتين أمي منذ مىت عهدك ابلنيب صلى هللا عليه وسلم؟ قال:
فقلت هلا :منذ كذا وكذا قال :فنالت مين وسبتين .قال فقلت هلا :دعيين فإين آيت النيب صلى هللا

عليه وسلم فأصلي معه املغرب مث َّل أدعه حىت يستغفر يل ولك قال :فأتيت النيب صلى هللا عليه
وسلم فصليت معه املغرب ،فصلى النيب صلى هللا عليه وسلم العشاء مث انفتل فتبعته فعرض له

عارض فناجاه ،مث ذهب فاتبعته فسمع صويت فقال :من هذا؟ فقلت حذيفة قال :مالك؟ فحدثته
ابألمر فقال :غفر هللا لك وألمك ،مث قال :أما رأيت العارض الذي عرض يل قبيل؟ قال :قلت بلى

قال :فهو ملك من املالئكة مل يهبط األرض قبل هذه الليلة فاستأذن ربه أن يسلم علي ويبشرين أن

احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اْلنة ،وأن فاطمة سيدة نساء أهل اْلنة رضي هللا عنها)) (.)2

عن ابن أيب نعم قال كنت شاهداً َّلبن عمر وسأله رجل عن دم البعوض فقال(( :ممن أنت؟ قال :من
أهل العراق .قال :انظروا إىل هذا يسألين عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النيب صلى هللا عليه وسلم،

ومسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول :مها رحيانتاي من الدنيا)) (.)3

عن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان أيخذه واحلسن ويقول:

((اللهم إين أحبهما فأحبهما أو كما قال)) (.)4
قال مسعت الرباء رضي هللا عنه قال(( :رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم واحلسن بن علي على عاتقه

يقول :اللهم إين أحبه فأحبه)) (.)5

عن أيب هريرة الدوسي رضي هللا عنه قال(( :خرج النيب صلى هللا عليه وسلم يف طائفة من النهار َّل
يكلمين وَّل أكلمه حىت أتى سوق بين قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال أمث لكع ،أمث لكع؟

فحبسته شيئاً فظننت أهنا تلبسه سخاابً أو تغسله فجاء يشتد حىت عانقه وقبله وقال :اللهم أحبه

وأحب من حيبه)) (.)6

عن عبد هللا قال(( :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سجد وثب احلسن واحلسني على ظهره
فإذا أرادوا أن ْينعومها أشار إليهما أن دعومها فإذا قضى الصالة وضعهما يف حجره وقال :من أحبين

فليحب هذين)) (.)7
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)3768وأمحد ( ،)11012( )3 /3وابن حبان (،)6959( )411 /15
واحلاكم ( .)182 /3قال الرتمذي :حسن صحيح ،وقال الدارقطين يف ((سؤاَّلت السهمي))
( :)216صحيح ،وقال احلاكم :هذا حديث قد صح من أوجه كثرية وأَن أتعجب أهنما مل خيرجاه،
وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)204 /9رجاله رجال الصحيح.

( )2رواه الرتمذي ( ،)3781وأمحد ( ،)23377( )391 /5والنسائي يف ((السنن الكربى)) (/5
 .)8298( )80قال الرتمذي :حسن غريب من هذا الوجه ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن

الرتمذي)).
( )3رواه البخاري (.)5994
( )4رواه البخاري (.)3747
( )5رواه البخاري ( ،)3749ومسلم (.)2422
( )6رواه البخاري ( ،)2122ومسلم (.)2421
( )7رواه أبو يعلى ( ،)5017( )434 /8وابن حبان ( ،)6970( )426 /15والنسائي يف
((السنن الكربى)) ( .)8170( )50 /5قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)182 /9رجال أيب

يعلى ثقات ويف بعضهم خالف ،وقال ابن حجر يف ((اإلصابة)) ( :)330 /1له شاهد حنوه بسند
صحيح ،وحسن إسناده األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) (.)4002

()474/7

عن زهري بن األقمر قال :بينما احلسن بن علي خيطب بعد ما قتل علي رضي هللا عنه إذ قام رجل من
األزد آدم طوال فقال(( :لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واضعه يف حبوته يقول من أحبين
فليحبه .فليبلغ الشاهد الغائب ،ولوَّل عزمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما حدثتكم)) (.)1

عن احلسن مسع أاب بكرة(( :مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم على املنرب واحلسن إىل جنبه ،ينظر إىل

الناس مرة وإليه مرة ويقول :ابين هذا سيد ،ولعل هللا أن يصلح به بني فئتني من املسلمني)) (.)2

عن خالد بن معدان قال(( :وفد املقدام بن معدي كرب وعمرو بن األسود إىل معاوية فقال معاوية
للمقدام :أعلمت أن احلسن بن علي تويف؟ فرجع املقدام .فقال له معاوية :أتراها مصيبة؟ فقال :ومل

َّل أراها مصيبة وقد وضعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حجره وقال :هذا مين وحسني من علي
رضي هللا تعاىل عنهما)) (.)3
عن عقبة بن احلارث قال( :رأيت أاب بكر رضي هللا عنه ومحل احلسن وهو يقول :أبيب شبيه ابلنيب،

ليس شبيه بعلي ،وعلي يضحك) (.)4

عن أنس بن مالك رضي هللا عنه( :أتى عبيد هللا بن زايد برأس احلسني بن علي فجعل يف طست

فجعل ينكت وقال يف حسنه شيئاً فقال أنس :كان أشببهم برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وكان
خمضوابً ابلومشة) (.)5

عن الزهري أخربين أنس قال( :مل يكن أحد أشبه ابلنيب صلى هللا عليه وسلم من احلسن بن علي)

(.)6

حدثنا إايس عن أبيه قال( :لقد قدت بنيب هللا صلى هللا عليه وسلم واحلسن واحلسني بغلته الشهباء

حىت أدخلتهم حجرة النيب صلى هللا عليه وسلم هذا قدامه وهذا خلفه) (.)7

حدثين عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال(( :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطبنا فأقبل حسن
وحسني عليهما قميصان أمحران ْيشيان ويعثران ويقومان ،فنزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فأخذمها فوضعهما بني يديه مث قال :صدق هللا :إِ َّمنَا أ َْم َوالُ ُك ْم َوأ َْوََّل ُد ُك ْم ِف ْتـنَةٌ رأيت هذين فلم أصرب مث

أخذ يف خطبته)) ( .)8الصحيح املسند من فضائل الصحابة – مصطفى بن العدوي – ص257

_________

( )1رواه أمحد ( ،)23155( )366 /5واحلاكم ( ،)190 /3وابن أيب شيبة ( .)99 /12قال
شعيب األرَنؤوط حمقق ((املسند)) :إسناده صحيح ،وقال الوادعي يف ((الصحيح املسند))

( :)1502صحيح.

( )2رواه البخاري (.)3746
( )3رواه أبو داود ( ،)4131وأمحد ( ،)17228( )132 /4والطرباين (.)2629( )43 /3

واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الذهيب يف ((سري أعالم النبالء)) ( :)158 /3إسناده قوي،

وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).

( )4رواه البخاري (.)3750
( )5رواه البخاري (.)3748
( )6رواه البخاري (.)3752
( )7رواه مسلم (.)2423

( )8رواه أبو داود ( ،)1109والرتمذي ( ،)3774وابن ماجه ( ،)2916والنسائي (،)108 /3

وأمحد ( ،)23045( )354 /5وابن حبان ( ،)6039( )403 /13واحلاكم (.)424 /1

واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الرتمذي :حسن غريب ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على

شرط مسلم ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وصحح إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى))
( )319كما أشار لذلك يف املقدمة.

()475/7

أوَّل :دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم لعبد هللا بن عباس ابلعلم واحلكمة والفقه يف الدين
عن ابن عباس قال :ضمين النيب صلى هللا عليه وسلم إىل صدره وقال(( :اللهم علمه احلكمة)) (.)1
عن ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يف بيت ميمونة فوضعت له وضوءاً من الليل
قال فقالت ميمونة :اي رسول هللا وضع لك هذا عبد هللا بن عباس فقال(( :اللهم فقهه يف الدين

وعلمه التأويل)) (.)2

عن ابن عباس قال( :دعا يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يؤتيين احلكمة مرتني) (.)3

عن عمرو بن دينار أن كريباً أخربه أن ابن عباس قال(( :أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من

آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرين فجعلين حذاءه ،فلما أقبل رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم على صالته خنست ،فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما انصرف قال يل :ما شأين

أجعلك حذائي فتخنس فقلت :اي رسول هللا أو ينبغي ألحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول هللا الذي

أعطاك هللا؟ قال :فأعجبته فدعا هللا يل أن يزيدين علماً وفهماً قال :مث رأيت رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم َنم حىت مسعته ينفخ مث أاته بالل فقال :اي رسول هللا الصالة فقام فصلى ما أعاد وضوءا))

(.)4

عن ابن عباس ((أن النيب صلى هللا عليه وسلم دخل اخلالء فوضعت له وضوءاً .قال :من وضع هذا؟
فأخرب ،فقال :اللهم فقهه يف الدين)) (.)5
_________

( )1رواه البخاري (.)3756

( )2رواه البخاري ( )143دون لفظ(( :وعلمه التأويل)) ،وأمحد ( ،)2397( )266 /1وابن حبان
( ،)7055( )531 /15واحلاكم ( .)615 /3وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وقال
ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) ( :)300 /8منهم من أرسله واملتصل هو الصحيح ،وقال العراقي يف

((ختريج اإلحياء)) ( :)29 /3متفق عليه دون قوله(( :وعلمه التأويل)) ،وقال اهليثمي يف ((جممع
الزوائد)) ( :)279 /9ألمحد طريقان رجاهلما رجال الصحيح.

( )3رواه الرتمذي ( .)3823وقال :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عطاء ،وقد
رواه عكرمة عن ابن عباس ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
( )4رواه أمحد ( ،)3061( )330 /1وابن أيب شيبة ( .)111 /12قال اهليثمي يف ((جممع

الزوائد)) ( :)278 /9رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح ،وقال أمحد شاكر يف حمقق ((املسند)) (/5
 :)25إسناده صحيح ،وصححه األلباين على شرط الشيخني يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة))

(.)174 /6

( )5رواه البخاري (.)143

()476/7

اثنيا :حرص ابن عباس على طلب العلم
عن ابن عباس قال ملا تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت لرجل من األنصار(( :اي فالن هلم

فلنسأل أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فإهنم اليوم كثري فقال :واعجباً لك اي ابن عباس أترى
الناس حيتاجون إليك ويف الناس من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم من ترى؟ فرتكت ذلك

وأقبلت على املسألة فإن كان ليبلغين احلديث عن الرجل فآتيه وهو قائل ،فأتوسد ردائي على اببه
فتسفي الريح على وجهي الرتاب ،فيخرج فرياين فيقول :اي ابن عم رسول هللا ما جاء بك؟ أَّل

أرسلت إيل فآتيك؟! فأقول :أَن أحق أن آتيك ،فأسأله عن احلديث قال :فبقى الرجل حىت رآين وقد
اجتمع الناس علي فقال :كان هذا الفىت أعقل مين)) (.)1
_________

( )1رواه الدارمي ( ،)570( )150 /1والطرباين ( ،)10614( )244 /10واحلاكم (.)188 /1

وقال :هذا حديث صحيح على شرط البخاري ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)280 /9رواه

الطرباين ورجاله رجال الصحيح.

()477/7

اثلثا :تقدمي عمر لعبد هللا بن عباس رضي هللا عنهم
عن ابن عباس قال( :كان عمر يدخلين مع أشياخ بدر ،فكأن بعضهم وجد يف نفسه فقال :مل تدخل

هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر :إنه من حيث علمتم .فدعا ذات ليلة فأدخله معهم فما رئيت
أنه دعاين يومئذ إَّل لرييهم قال :ما تقولون يف قول هللا تعاىل :إِذَا جاء نَصر َِّ
اَّلل َوالْ َف ْت ُح فقال بعضهم:
َ ُْ
أمرَن حنمد هللا ونستغفره إذا نصرَن وفتح علينا .وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً .فقال يل :أكذاك
تقول اي ابن عباس؟ فقلتَّ :ل .قال :فما تقول؟ قلت :هو أجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أعلمه له قال :إذا جاء نصر هللا والفتح – وذلك عالمة أجلك – فسبح حبمد ربك واستغفره إنه

كان تواابً .فقال عمر :ما أعلم منها إَّل ما تقول) (.)1

عن ابن عباس (أن عمر سأل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن شيء قال :فسألين
فأخربته فقال :أعبتموين أن أتتوا ِبثل ما أتى به هذا الغالم الذي مل جيتمع سواد رأسه) (.)2

_________
( )1رواه البخاري (.)4970

( )2رواه أمحد ( ،)85( )14 /1وابن أيب شيبة ( ،)383 /6وابن أيب عاصم يف ((اآلحاد واملثاين))

( ،)386( )312 /1واحلاكم مطوَّلً ( .)604 /1وقال :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل

خيرجاه.

()478/7

رابعا :ثناء ابن مسعود على ابن عباس رضي هللا عنهم
عن مسروق :قال عبد هللا( :نعم ترمجان القرآن ابن عباس) (.)1
عن مسروق قال :قال عبد هللا( :لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل) (.)2

عن عكرمة بن عمار ثنا أبو زميل احلنفي ثنا عبد هللا بن عباس قال(( :ملا اعتزلت حروراء وكانوا يف
دار على حدهتم قلت :لعلي اي أمري املؤمنني أبرد عن الصالة لعلي آيت هؤَّلء القوم فأكلمهم .قال:

فإين أختوفهم عليك قال :قلت :كال إن شاء هللا قال :فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية،
مث دخلت عليهم وهم قائلون يف حنر الظهرية ،فدخلت على قوم مل أر قط أشد اجتهاداً منهم ،أيديهم

كأهنا ثفن اإلبل ،ووجوههم معلبة من آاثر السجود قال :فدخلت فقالوا :مرحباً بك اي ابن عباس ،ما
جاء بك؟ قال :جئت أحدثكم عن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،نزل الوحي وهم أعلم
بتأويله ،فقال بعضهمَّ :ل حتدثوه ،وقال بعضهم لنحدثنه .قال :قلت :أخربوين ما تنقمون على ابن
عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وختنه وأول من آمن به ،وأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم معه؟ قالوا ننقم عليه ثالاثً قلت :ما هن؟ قالوا :أوهلن أنه حكم الرجال يف دين هللا ،وقد قال
هللا إِ ِن ا ْحلكْم إَِّلَّ ِ ِ
َّلل قال :قلت :وماذا؟ قالوا :وقاتل ومل يسب ومل يغنم ،لئن كانوا كفارا لقد حلت له
ُ ُ
أمواهلم ،ولئن كانوا مؤمنني لقد حرمت عليه دماؤهم قال :قلت :وماذا؟ قالوا وحما نفسه من أمري
املؤمنني فإن مل يكن أمري املؤمنني فهو أمري الكافرين قال :قلت :أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب هللا

احملكم وحدثتكم من سنة نبيكم صلى هللا عليه وسلم ما َّل تنكرون أترجعون؟ قالوا :نعم .قال :قلت:
َّ ِ
الص ْي َد َوأَنتُ ْم ُح ُرٌم إىل
آمنُواْ َّلَ تَـ ْقتُـلُواْ َّ
ين َ
أما قولكم إنه حكم الرجال يف دين هللا فإنه يقولَ :اي أَيمـ َها الذ َ
قولهَْ :حي ُك ُم بِ ِه َذ َوا َع ْد ٍل ِمن ُك ْم وقال يف املرأة وزوجهاَ :وإِ ْن ِخ ْفتُ ْم ِش َقا َق بَـ ْينِ ِه َما فَابْـ َعثُواْ َح َك ًما ِم ْن
أ َْهلِ ِه َو َح َك ًما ِم ْن أ َْهلِ َها أنشدكم هللا أحكم الرجال يف حقن دمائهم وأنفسهم وصالح ذات بينهم أحق
أم يف أرنب مثنها ربع درهم؟ قالوا :اللهم يف حقن دمائهم وصالح ذات بينهم .قال :خرجت من
هذه؟ قالوا :اللهم نعم .وأما قولكم إنه قاتل ومل يسب ومل يغنم أتسبون أمكم أم تستحلون منها ما

تستحلون من غريها فقد كفرمت ،وإن زعمتم أهنا ليست أبمكم فقد كفرمت وخرجتم من اإلسالم إن هللا

َّيب أَو َىل ِابلْم ْؤِمنِ ِ
ِ
اجهُ أ َُّم َها ُهتُ ْم فأنتم ترتددون بني ضاللتني فاختاروا
ُ َ
عز وجل يقول :النِ م ْ
ني م ْن أَن ُفس ِه ْم َوأَ ْزَو ُ
أيهما شئتم؟ أخرجت من هذه؟ قالوا :اللهم نعم قال :وأما قولكم إنه حمى نفسه من أمري املؤمنني فإن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعا قريشاً يوم احلديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتاابً فقال :اكتب
هذا ما قاضى عليه حممد رسول هللا .فقالوا :وهللا لو كنا نعلم أنك رسول هللا ما صددَنك عن البيت

وَّل قاتلناك ،ولكن اكتب حممد بن عبد هللا فقال :وهللا إين لرسول هللا وإن كذبتموين اكتب اي علي
حممد بن عبد هللا فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أفضل من علي ،أخرجت من هذه؟ قالوا

اللهم نعم فرجع منهم عشرون ألفاً وبقى منهم أربعة آَّلف فقتلوا)) (.)3
_________

( )1رواه أبو خيثمة يف ((العلم)) ( ،)48وأمحد يف ((فضائل الصحابة)) ( ،)847 /2واحلاكم (/3
 ،)618والبيهقي يف ((املدخل إىل السنن الكربى)) ( .)96( )97 /1قال احلاكم :هذا حديث

صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) (/7

 :)126إسناده صحيح ،وقال األلباين يف ((العلم أليب خيثمة)) ( :)48إسناده صحيح على شرط
الشيخني.

( )2رواه أبو خيثمة يف ((العلم)) ( ،)48وابن أيب شيبة ( ،)110 /12وأمحد يف ((فضائل
الصحابة)) ( ،)847 /2واحلاكم ( ،)618 /3والبيهقي يف ((املدخل إىل السنن الكربى)) ()97 /1
( .)96قال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وقال ابن
حجر يف ((فتح الباري)) ( :)126 /7إسناده صحيح ،وقال األلباين يف ((العلم أليب خيثمة))
( :)48إسناده صحيح على شرط الشيخني.

( )3رواه النسائي يف ((السنن الكربى)) ( ،)8575( )165 /5والطرباين ()257 /10
( ،)10620واحلاكم ( ،)162 /2والبيهقي ( .)16517( )179 /8قال احلاكم :هذا حديث
صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وقال ابن تيمية يف ((منهاج السنة)) (/8

 :)530إسناده صحيح ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)242 /6رواه الطرباين وأمحد ببعضه
ورجاهلما رجال الصحيح.

()479/7

خامسا :بعض من ثناء التابعني على ابن عباس رضي هللا عنهما
عن جماهد قال( :كان ابن عباس إذا فسر الشيء رأيت عليه نورا) (.)1
عن يزيد بن األصم قال( :خرج معاوية حاجاً وخرج معه ابن عباس فكان ملعاوية موكب وَّلبن عباس
موكب ممن يسأل عن الفقه) (.)2

عن شقيق قال( :كان ابن عباس على املوسم فخطب فافتتح سورة النور فجعل يقرأ مث يفسر فقال
شيخ من احلي :سبحان هللا ما رأيت كالماً خيرج من رأس رجل لو مسعته الرتك ألسلمت) (.)3

عن ابن بريدة األسلمي قال( :شتم رجل ابن عباس فقال ابن عباس :إنك لتشتمين ويف ثالث

خصال ،إين آليت على اآلية من كتاب هللا عز وجل فلوددت أن مجيع الناس يعلمون ما أعلم منها،

وإين ألمسع ابحلكم من حكام املسلمني يعدل يف حكمه فأفرح به ولعلي َّل أقاضي إليه أبداً ،وإين

ألمسع ابلغيث قد أصاب البلد من بالد املسلمني فأفرح وما يل به من سائمة) ( .)4الصحيح املسند
من فضائل الصحابة – مصطفى بن العدوي – ص422 :
_________
( )1رواه أمحد يف ((فضائل الصحابة)) (.)980 /2
( )2رواه أمحد يف ((فضائل الصحابة)) (.)983 /2
( )3رواه أمحد يف ((فضائل الصحابة)) ( ،)980 /2والطربي يف تفسريه ( ،)81 /1واحلاكم (/3

 ،)618وابن عبدالرب يف ((جامع بيان العلم وفضله)) ( .)226 /1قال احلاكم :هذا حديث صحيح
اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب.
( )4رواه الطرباين ( ،)10643( )266 /10وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( .)322 /1قال
اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)287 /9رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح.

()480/7

الفرع السادس :فضل العباس بن عبد املطلب
عن أنس رضي هللا عنه أن عمر بن اخلطاب كان إذا قحطوا استسقى ابلعباس بن عبد املطلب فقال:
(اللهم إَن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإَن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون) (.)1

عن أيب هريرة قال(( :بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل :منع ابن مجيل
وخالد بن الوليد والعباس عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

ما ينقم ابن مجيل إَّل أنه كان فقرياً فأغناه هللا ،وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه

وأعتاده يف سبيل هللا ،وأما العباس فهي علي ومثلها معها مث قال اي عمر! أما شعرت أن عم الرجل

صنو أبيه)) (.)2

قال أخربين كثري بن عباس بن عبد املطلب عن أبيه العباس قال(( :شهدت مع رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم يوم حنني ،فلقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما معه إَّل أَن وأبو سفيان بن
احلارث بن عبد املطلب ،فلزمنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم نفارقه وهو على بغلة شهباء –

ورِبا قال معمر بيضاء – قال العباس :فأَن آخذ بلجام بغلة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأكفها
وهو َّل أيلو ما أسرع حنو املشركني)) (.)3

عن عبد املطلب بن ربيعة قال :دخل العباس على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :اي رسول هللا

إَن لنخرج فنرى قريشاً حتدث فإذا رأوَن سكتوا ،فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ودر عرق

بني عينيه مث قال(( :وهللا َّل يدخل قلب امرئ إْيان حىت حيبكم هلل ولقرابيت)) ( .)4الصحيح املسند
من فضائل الصحابة – مصطفى بن العدوي – ص443 :
_________

( )1رواه البخاري (.)1010
( )2رواه البخاري ( ،)1468ومسلم (.)983
( )3رواه مسلم (.)1775

( )4رواه أمحد ( ،)1777( )207 /1والبزار يف ((البحر الزخار)) ( ،)131 /6وابن عساكر يف
((اتريخ دمشق)) ( .)302 /26قال ابن تيمية يف ((اقتضاء الصراط املستقيم)) ( :)428 /1له
شواهد ،وقال أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ( :)210 /3إسناده صحيح.

()481/7

املطلب السادس :هل القول بتفضيل بين هاشم يعد تفضيالً مطلقاً هلم على مجيع األشخاص ويف كل

األحوال؟

َّل يعين القول بتفضيل آل البيت – عند أهل السنة واْلماعة – تفضيلهم مطلقاً يف كل األحوال
وعلى مجيع األشخاص ،بل قد يوجد يف آحاد الناس من هو أفضل من آحاد بين هاشم ،لزايدة

التقوى واإلْيان والعمل عنده ،وهو الذي على أساسه يثاب اإلنسان أو يعاقب ،أما نفس القرابة ولو

كانت من النيب صلى هللا عليه وسلم؛ فإن هللا تبارك وتعاىل مل يعلق هبا ثواابً وَّل عقاابً ،وَّل مدح أحداً
ِبجرد كونه من ذوي القرىب وأهل البيت ،وَّل ذكر سبحانه استحقاقه الفضيلة عند هللا بذلك (!)1
فإن القرابة والنسب َّل يؤثران يف ترتيب الثواب والعقاب ،وَّل يف مدح هللا عز وجل للشخص املعني،

وَّل يف كرامته عند هللا ،وإمنا الذي يؤثر فيه اإلْيان والعمل الصاحل ،وهو التقوى كما سبق ( .)2قال
سبحانه :إِ َّن أَ ْكرم ُكم ِعن َد َِّ
اَّلل أَتْـ َقا ُك ْم [احلجرات.]13 :
ََ ْ
وعلى ضوء هذه اآلية الكرْية ،وحديث(( :الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم يف اْلاهلية
خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا)) ( ،)3ولزايدة التوضيح أقول (:)4

األرض إذا كان فيها معدن ذهب ومعدن فضة ،كان معدن الذهب خرياً؛ ألنه مظنة وجود أفضل

األمرين فيه ،فإن قدر أنه تعطل ومل خيرج ذهباً ،كان ما خيرج الفضة أفضل منه .فالعرب يف األجناس،
وقريش فيها ،مث هاشم يف قريش مظنة أن يكون فيهم من اخلري أعظم مما يوجد يف غريهم .وهلذا كان

يف بين هاشم النيب صلى هللا عليه وسلم الذي َّل ْياثله أحد يف قريش ،فضالً عن وجوده يف سائر

العرب وغري العرب ،وكان يف قريش اخللفاء الراشدون وسائر العشرة وغريهم ممن َّل يوجد له نظري يف
العرب وغري العرب ،وكان يف العرب من السابقني األولني من َّل يوجد له نظري يف سائر األجناس.

فالبد أن يوجد يف الصنف األفضل ما َّل يوجد مثله يف املفضول ،وقد يوجد يف املفضول ما يكون

أفضل من كثري مما يوجد يف الفاضل .كما أن األنبياء الذين ليسوا من العرب أفضل من العرب الذين
ليسوا أبنبياء ،واملؤمنون املتقون من غري قريش أفضل من القرشيني الذين ليسوا مثلهم يف اإلْيان

والتقوى ،وكذلك املؤمنون املتقون من قريش وغريهم أفضل ممن ليس مثلهم يف اإلْيان والتقوى من
بين هاشم.

فهذا هو األصل املعترب يف هذا الباب دون من ألغى فضيلة األنساب مطلقاً ،ودون من ظن أن هللا

تعاىل يفضل اإلنسان بنسبه على من هو مثله يف اإلْيان والتقوى ،فضالً عمن هو أعظم إْياَنً وتقوى؛
فكال القولني خطأ ،ومها متقابالن.

بل الفضيلة ابلنسب فضيلة مجلة ،وفضيلة ألجل املظنة والسبب ،والفضيلة ابإلْيان والتقوى فضيلة
تعيني وحتقيق وغاية؛ فاألول يفضل به ألنه سبب وعالمة ،وألن اْلملة أفضل من مجلة تساويها يف

العدد .والثاين يفضل به ألنه احلقيقة والغاية ،وألن كل من كان أتقى هلل كان أكرم عند هللا ،والثواب

من هللا يقع على هذا؛ ألن احلقيقة قد وجدت ،فلم يعلق احلكم ابملظنة ،وألن هللا تعاىل يعلم األشياء
على ما هي عليه ،فال يستدل ابألسباب والعالمات.
_________
( )1انظر(( :منهاج السنة النبوية)) ( ،)602 /4و (.)220 /8

( )2انظر(( :منهاج السنة النبوية)) (.)600 /4

( )3رواه البخاري ( ،)3383ومسلم ( .)2638من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )4انظر(( :منهاج السنة النبوية)) (.)608 - 606 /4

()482/7

وهلذا كان رضا هللا عن السابقني األولني أفضل من الصالة على آل حممد ،ألن ذلك إخبار برضا هللا
ِ
عنه أنه يصلي عليه هو ومالئكته بقوله :إِ َّن َّ
َّيب [األحزاب ،]56 :فلم
صلمو َن َعلَى النِ ِ
اَّللَ َوَم َالئ َكتَهُ يُ َ

تكن فضيلته ِبجرد كون األمة يصلون عليه ،بل أبنه تعاىل ومالئكته يصلون عليه خبصوصه ،وإن كان
هللا ومالئكته يصلون على املؤمنني عموماً ،كما قال تعاىل :هو الَّ ِذي ي ِ
صلي َعلَْي ُك ْم َوَم َالئِ َكتُهُ
َُ
َُ
لِي ْخ ِرج ُكم ِمن الظملُم ِ
ات إِ َىل النموِر [األحزاب ،]43 :ويصلون على معلمي الناس اخلري ،كما يف
ُ َ
َ َ
احلديث(( :إن هللا ومالئكته يصلون على معلمي الناس اخلري)) ( .)1فمحمد صلى هللا عليه وسلم ملا
كان أكمل الناس فيما يستحق به الصالة من اإلْيان وتعليم اخلري وغري ذلك ،كان له من الصالة

عليه خرباً وأمراً خاصية َّل يوجد مثلها لغريه صلى هللا عليه وسلم.

فبنو هاشم هلم حق وعليهم حق ،وهللا تعاىل إذا أمر اإلنسان ِبا مل أيمر به غريه ،مل يكن أفضل من

غريه ِبجرد ذلك ،بل إن امتثل ما أمر هللا به كان أفضل من غريه ابلطاعة ،كوَّلة األمور وغريهم ممن
أمر ِبا مل يؤمر به غريه ،من أطاع منهم كان أفضل؛ ألن طاعته أكمل ،ومن مل يطع منهم كان من هو

أفضل منه يف التقوى أفضل منه (.)2

فالصالة على آل حممد حق هلم عند املسلمني ،وذلك سبب لرمحة هللا تعاىل هلم هبذا النسب ،ألن
ذلك يوجب أن يكون كل واحد من بين هاشم ألجل األمر ابلصالة عليه تبعاً للنيب صلى هللا عليه
وسلم أفضل ممن مل يصل عليه .أَّل ترى أن هللا تعاىل قال لنبيه صلى هللا عليه وسلمُ :خ ْذ ِم ْن أ َْم َواهلِِ ْم
ِ ِ
ك َس َك ٌن َّهلُ ْم [التوبة.]103 :
صالَتَ َ
ص ِل َعلَْي ِه ْم إِ َّن َ
ص َدقَةً تُطَ ِه ُرُه ْم َوتُـ َزكي ِهم هبَا َو َ
َ
ويف (الصحيحني) عن ابن أيب أوىف أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا أاته قوم بصدقتهم صلى

عليهم ،وإن أيب أاته بصدقته فقال(( :اللهم صل على آل أيب أوىف)) ( .)3فهذا فيه إثبات فضيلة
ملن صلى عليه النيب صلى هللا عليه وسلم ممن كان أيتيه ابلصدقة ،وَّل يلزم من هذا أن يكون كل من

مل أيته بصدقة لفقره دون من أاته بصدقة وصلى عليه؛ بل قد يكون من فقراء املهاجرين الذين ليس

هلم صدقة أيتونه هبا من هو أفضل من كثري ممن أاته ابلصدقة وصلى عليه ،وقد يكون بعض من أيخذ

الصدقة أفضل من بعض من يعطيها ،وقد يكون فيمن يعطيها أفضل من بعض من أيخذها ،وإن

كانت اليد العليا خرياً من اليد السفلي.

فالفضيلة بنوع َّل يستلزم أن يكون صاحبها أفضل مطلقاً ،وهلذا يف األغنياء من هو أفضل من مجهور
الفقراء ،ويف الفقراء من هو أفضل من مجهور األغنياء؛ فإبراهيم وداود وسليمان ويوسف وأمثاهلم

أفضل من أكثر الفقراء ،وحيىي وعيسى وحنومها أفضل من أكثر األغنياء.
فاَّلعتبار العام هو التقوى ،كما قال تعاىل :إِ َّن أَ ْكرم ُكم ِعن َد َِّ
اَّلل أَتْـ َقا ُك ْم [احلجرات ،]13 :فكل من
ََ ْ

كان أتقى أفضل مطلقاً .وهبذا تزول شبه كثرية تعرض يف مثل هذه األمور.

وقد أورد شيخ اإلسالم يف معرض رده على الرافضي مجاعة من قرابة النيب صلى هللا عليه وسلم

كالعباس ،ومحزة ،وجعفر ،وعقيل ،وعبد هللا ،وعبيد هللا ،والفضل ،وغريهم من بين العباس ،وربيعة،
وأيب سفيان بن احلارث؛ وبني أن هؤَّلء ليس أفضل من أهل بدر ،وَّل من أهل بيعة الرضوان ،وَّل من

السابقني األولني ،إَّل من تقدم بسابقته ،كحمزة وجعفر؛ فإهنما رضي هللا عنهما من السابقني األولني.
وكذلك عبيدة بن احلارث الذي استشهد يوم بدر (.)4
وذكر شيخ اإلسالم رمحه هللا أيضاً أن كثرياً من بين هاشم يف زمنه َّل حيفظ القرآن ،وَّل يعرف من

حديث النيب صلى هللا عليه وسلم إَّل ما شاء ،وَّل يعرف معاين القرآن ،فضالً عن علوم القرآن والفقه

واحلديث (.)5

واخلالصة :أنه َّل يقال بتفضيل بين هاشم مطلقاً ،وإمنا مع وجود اإلْيان والتقوى والعمل الصاحل،

فصاحب اإلْيان والتقوى من غري بين هاشم أقرب إىل هللا وإىل رسول هللا وأحب إليهما من اهلامشي

الذي َّل يتصف بذلك الوصف .دراسات يف أهل البيت النبوي – خالد بن أمحد الصمي – ص:
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_________

( )1رواه املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( ،)81وحسنه لغريه األلباين يف ((صحيح الرتغيب
والرتهيب)).
((( )2منهاج السنة النبوية)) (.)605 - 602 /4
( )3رواه البخاري ( ،)1497ومسلم (.)1078

( )4انظر(( :منهاج السنة النبوية)) (.)245 - 244 /8
( )5انظر(( :آل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأولياؤه)) (ص.)200 :

()483/7

املبحث الثالث :جممل اعتقاد أهل السنة واْلماعة يف آل البيت
 - 1أهل السنة يوجبون حمبة أهل بيت النيب صلى هللا عليه وسلم ،وجيعلون ذلك من حمبة النيب عليه
الصالة والسالم ،ويتولوهنم مجيعاًَّ ،ل كالرافضة الذين يتولون البعض ،ويفسقون البعض اآلخر (.)1

 - 2أهل السنة يعرفون ما جيب هلم من احلقوق؛ فإن هللا جعل هلم حقاً يف اخلمس والفيء ،وأمر

ابلصالة عليهم تبعاً للصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم.

 - 3أهل السنة يتربؤون من طريقة النواصب اْلافني ألهل البيت والروافض الغالني فيهم.
 - 4أهل السنة يتولون أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم ويرتضون عنهن ،ويعرفون هلن حقوقهن،
ويؤمنون أبهنن أزواجه يف الدنيا واآلخرة (.)2

 - 5أهل السنة َّل خيرجون يف وصف آل البيت عن املشروع ،فال يغالون يف أوصافهم ،وَّل يعتقدون
عصمتهم ،بل يعتقدون أهنم بشر تقع منهم الذنوب كما تقع من غريهم.

 - 6أهل السنة يعتقدون أن أهل البيت ليس فيهم مغفور الذنب ،بل فيهم الرب والفاجر ،والصاحل
والطاحل.

 - 7أهل السنة يعتقدون أن القول بفضيلة أهل البيت َّل يعين تفضيلهم يف مجيع األحوال ،وعلى
كل األشخاص ،بل قد يوجد من غريهم من هو أفضل منهم َّلعتبارات أخرى.

أقوال أئمة السلف وأهل العلم واإلْيان من بعدهم.

تواتر النقل عن أئمة السلف وأهل العلم جيالً بعد جيل ،على اختالف أزماهنم وبلداهنم بوجوب حمبة

أهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإكرامهم والعناية هبم ،وحفظ وصية النيب صلى هللا عليه
وسلم فيهم ،ونصوا على ذلك يف أصوهلم املعتمدة .ولعل كثرة املصنفات اليت ألفها أهل السنة يف

فضائلهم ومناقبهم أكرب دليل على ذلك.

وإليك طائفة من أقواهلم يف ذلك:

قول خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيب بكر الصديق رضي هللا عنه (ت 13هـ):
روى الشيخان يف صحيحيهما عنه رضي هللا عنه أنه قال( :والذي نفسي بيده ،لقرابة رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم أحب إيل أن أصل من قرابيت) (.)3

قول أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه (ت 23هـ):

روى ابن سعد يف (الطبقات) عن عمر بن اخلطاب أنه قال لعباس رضي هللا عنهما:
(وهللا! إلسالمك يوم أسلمت كان أحب إيل من إسالم اخلطاب – يعين والده – لو أسلم؛ ألن

إسالمك كان أحب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من إسالم اخلطاب) (.)4

قول زيد بن اثبت رضي هللا عنه (ت 42هـ):

عن الشعيب قال( :صلى زيد بن اثبت رضي هللا عنه على جنازة ،مث قربت له بغلته لريكبها ،فجاء ابن
عباس رضي هللا عنهما فأخذ بركابه .فقال زيد :خل عنه اي ابن عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

فقال :هكذا نفعل ابلعلماء ،فقبل زيد يد ابن عباس وقال :هكذا أمرَن أن نفعل أبهل بيت نبينا)
(.)5

قول معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنهما (ت  60هـ):
_________

( )1انظر(( :نونية القحطاين)) (ص(( ،)24 :ملعة اَّلعتقاد)) (ص.)178 :
( )2انظر(( :نونية القحطاين)) (ص(( ،)24 :الشريعة)) لآلجري ((( ،)2276 /5ملعة اَّلعتقاد))
(ص.)178 :

( )3رواه البخاري ( ،)3711ومسلم ( .)1759من حديث عائشة رضي هللا عنها.
( )4رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( .)23 - 22 /4واحلديث رواه الطرباين ()9 /8

( .)7280من حديث عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما .قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/6
 :)242رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح ،وصححه ابن حجر يف ((املطالب العالية)) (/4

 ،)418وقال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) ( :)3341صحيح ِبجموع طرقه.
( )5رواه ابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) (.)326 /19

()484/7

أورد احلافظ ابن كثري يف (البداية والنهاية) :أن احلسن بن علي دخل عليه يف جملسه ،فقال له معاوية:
(مرحباَ وأهالً اببن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)؛ وأمر له بثالمثائة ألف (.)1

وأورد -أيضاً -أن احلسن واحلسني رضي هللا عنهما وفدا على معاوية رضي هللا عنه فأجازمها ِبائيت
ألف ،وقال هلما( :ما أجاز هبما أحد قبلي .فقال احلسني :ومل تعط أحداً أفضل منا) (.)2
قول ابن عباس رضي هللا عنهما (ت  68هـ):

قال رزين بن عبيد :كنت عند ابن عباس رضي هللا عنهما فأتى زين العابدين علي بن احلسني ،فقال
له ابن عباس( :مرحباً ابحلبيب ابن احلبيب) (.)3

قول أيب جعفر أمحد بن حممد الطحاوي (ت  321هـ):

قال رمحه هللا يف (عقيدته الشهرية)( :وحنب أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وَّل نفرط يف
حب أحد منهم ،وَّل نتربأ من أحد منهم ،ونبغض من يبغضهم ،وبغري اخلري يذكرهم ،وَّل نذكرهم إَّل

خبري) (.)4

وقال أيضا( :ومن أحسن القول يف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من
كل دنس ،وذرايته املقدسني من كل رجس؛ فقد برئ من النفاق) (.)5
قول اإلمام احلسن بن علي الربهباري (ت  329هـ):

قال يف (شرح السنة)( :واعرف لبين هاشم فضلهم ،لقرابتهم من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،

وتعرف فضل قريش والعرب ،ومجيع األفخاذ ،فاعرف قدرهم وحقوقهم يف اإلسالم ،وموىل القوم

منهم ،وتعرف لسائر الناس حقهم يف اإلسالم ،واعرف فضل األنصار ووصية رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم فيهم ،وآل الرسول فال تنساهم ،واعرف فضلهم وكراماهتم) (.)6
قول أيب بكر حممد بن احلسني اآلجري (ت  360هـ):
قال يف (كتاب الشريعة)( :واجب على كل مؤمن ومؤمنة حمبة أهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ،بنو هاشم :علي بن أيب طالب وولده وذريته ،وفاطمة وولدها وذريتها ،واحلسن واحلسني

وأوَّلدمها وذريتهما ،وجعفر الطيار وولده وذريته ،ومحزة وولده ،والعباس وولده وذريته رضي هللا

عنهم :هؤَّلء أهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،واجب على املسلمني حمبتهم ،وإكرامهم،

واحتماهلم ،وحسن مداراهتم ،والصرب عليهم ،والدعاء هلم) (.)7
قول اإلمام عبد هللا بن حممد األندلسي القحطاين (ت  387هـ):

قال رمحه هللا تعاىل يف (النونية) (:)8

واحفظ أهل البيت واجب حقهم  ...واعرف عليا أْيا عرفان

َّل تنتقصه وَّل تزد يف قدره  ...فعليه تصلى النار طائفتان
إحدامها َّل ترتضيه خليفة  ...وتنصه األخرى إهلا اثين
قول املوفق ابن قدامة املقدسي (ت  620هـ):

قال يف (ملعة اَّلعتقاد)( :ومن السنة الرتضي عن أزواج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمهات

املؤمنني املطهرات املربءات من كل سوء ،أفضلهم خدجية بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق

اليت برأها هللا يف كتابه ،زوج النيب صلى هللا عليه وسلم يف الدنيا واآلخرة ،فمن قذفها ِبا برأها هللا منه
فهو كافر ابهلل العظيم) (.)9
أقوال شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت  728هـ):

_________

((( )1البداية والنهاية)) (.)146 /8
((( )2البداية والنهاية)) (.)146 /8
((( )3البداية والنهاية)) (.)124 /9
( )4انظر(( :شرح العقيدة الطحاوية)) َّلبن أيب العز (ص.)471 - 467 :
( )5انظر(( :شرح العقيدة الطحاوية)) َّلبن أيب العز (ص.)491 - 490 :
((( )6شرح السنة)) (ص.)97 - 96 :
((( )7الشريعة)) (.)2276 /5

((( )8نونية القحطاين)) (ص.)24 :
((( )9ملعة اَّلعتقاد)) (ص.)178 :
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قال يف ((العقيدة الواسطية))( :وحيبون أهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويتولوهنم ،وحيفظون
فيهم وصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم(( :أذكركم هللا يف أهل بييت))

( .)1وقال للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش جيفو بين هاشم فقال(( :والذي نفسي بيده
َّل يؤمنون حىت حيبوكم هلل ولقرابيت)) ( .)2وقال(( :إن هللا اصطفى بين إمساعيل ،واصطفى من بين

إمساعيل كنانة ،واصطفى من كنانة قريشاً ،واصطفى من قريش بين هاشم ،واصطفاين من بين هاشم))

(.)4( .))3

وقال – رمحه هللا تعاىل -يف بيان عقيدة السلف يف أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم:

(ويتولون أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم أمهات املؤمنني ،ويؤمنون أبهنن أزواجه يف اآلخرة خصوصاً
خدجية رضي هللا عنها أم أوَّلده وأول من آمن به وعاضده على أمره ،وكان هلا منه املنزلة العالية.
والصديقة بنت الصديق رضي هللا عنها ،اليت قال فيها النيب صلى هللا عليه وسلم(( :فضل عائشة

على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)) (.)5
ويتربؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة يسبوهنم ،ومن طريقة النواصب الذين يؤذون

أهل البيت بقول أو عمل) (.)6

وقال -رمحه هللا( :-وَّل ريب أن آلل حممد صلى هللا عليه وسلم حقاً على األمة َّل يشركهم فيه

غريهم ،ويستحقون من زايدة احملبة واملواَّلة ما َّل يستحقه سائر بطون قريش ،كما أن قريشاً
يستحقون من احملبة واملواَّلة ما َّل يستحقه غري قريش من القبائل ،كما أن جنس العرب يستحق من
احملبة واملواَّلة ما َّل يستحقه سائر أجناس بين آدم.

وهذا على مذهب اْلمهور الذين يرون فضل العرب على غريهم ،وفضل قريش على سائر العرب،

وفضل بين هاشم على سائر قريش ،وهذا هو املنصوص عن األئمة كأمحد وغريه) (.)7
وقال أيضاً( :واحلب لعلي وترك قتاله خري إبمجاع أهل السنة من بغضه وقتاله .وهم متفقون على

وجوب مواَّلته وحمبته ،وهم أشد الناس ذاب عنه ،وردا على من يطعن عليه من اخلوارج وغريهم من

النواصب) (.)8

قول احلافظ ابن كثري (ت  774هـ):

قال يف (التفسري)( :وَّل ننكر الوصاية أبهل البيت ،واألمر ابإلحسان إليهم ،واحرتامهم وإكرامهم؛

فإهنم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه األرض فخراً وحسباً ونسباً ،وَّل سيما إذا كانوا
متبعني للسنة النبوية الصحيحة الواضحة اْللية ،كما كان عليه سلفهم ،كالعباس وبنيه ،وعلي وأهل

ذريته رضي هللا عنهم أمجعني) (.)9

قول حممد بن إبراهيم الوزير اليماين (ت  840هـ):

قال –رمحه هللا تعاىل( :-وقد دلت النصوص اْلمة املتواترة على وجوب حمبتهم ومواَّلهتم (يعين أهل

البيت) ،وأن يكون معهم ،ففي (الصحيح)(( :املرء مع من أحب)) ( .)10ومما خيص أهل بيت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وآله وسلم قول هللا تعاىل :إِ َّمنَا ي ِري ُد َّ ِ ِ
ب َعن ُك ُم ِ
س أ َْه َل
ُ
اَّللُ ليُ ْذه َ
الر ْج َ
ِ
ريا [األحزاب.)]33 :
الْبَـ ْيت َويُطَ ِه َرُك ْم تَطْ ِه ً
_________
( )1رواه مسلم (.)2408

( )2رواه بنحوه أمحد ( .)1777( )207 /1من حديث عبداملطلب بن ربيعة رضي هللا عنه .قال
ابن تيمية يف ((اقتضاء الصراط املستقيم)) ( :)428 /1له شواهد ،وقال أمحد شاكر يف حتقيقه
للمسند ( :)210 /3إسناده صحيح.

( )3رواه مسلم ( .)2276من حديث واثلة بن األسقع رضي هللا عنه.
((( )4شرح العقيدة الواسطية)) للفوزان (ص.)195 :

( )5رواه البخاري ( ،)3411ومسلم ( .)2431من حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه.
((( )6شرح العقيدة الواسطية)) للفوزان (ص.)201 ،198 :
((( )7منهاج السنة النبوية)) (.)599 /4

((( )8منهاج السنة النبوية)) (.)395 /4

((( )9تفسري القرآن العظيم)) (.)199 /6
( )10رواه البخاري ( ،)6168ومسلم ( .)2640من حديث عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه.
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فيجب لذلك حبهم وتعظيمهم وتوقريهم واحرتامهم واَّلعرتاف ِبناقبهم فإهنم أهل آايت املباهلة
واملودة والتطهري ،وأهل املناقب اْلمة والفضل الشهري) (.)1

أقوال العالمة صديق حسن خان (ت  1307هـ):

قال يف (الدين اخلالص) ... ( :وأما أهل السنة فهم مقرون بفضائلهم (يعين أهل البيت) كلهم أمجعني
أكتعني أبصعنيَّ ،ل ينكرون على أهل البيت من األزواج واألوَّلد ،وَّل يقصرون يف معرفة حق

الصحابة األجماد .قائمون ابلعدل واإلنصاف ،حائدون عن اْلور واَّلعتساف ،فهم األمة الوسط بني

هذه الفرق الباطلة الكاذبة اخلاطئة) (.)2

وقال يف موضوع يبني عقيدة أهل السنة يف األزواج والعرتة:
(  ...وأهل السنة حيرمون الكل ،ويعظموهنن حق العظمة ،وهو احلق البحت ،وكذلك يعرتفون بعظمة

أوَّلده صلى هللا عليه وآله وسلم من فاطمة الزهراء رضي هللا عنها ،ويذكروهنم مجيعاً ابخلري والدعاء
والثناء ،فمن مل يراع هذه احلرمة ألزواجه املطهرات ،وعرتته الطاهرات فقد خالف ظاهر الكتاب

وصريح النص منه) (.)3

قول العالمة عبد الرمحن بن َنصر السعدي (ت  1376هـ):
قال يف (التنبيهات اللطيفة):

(  ...فمحبة أهل بيت النيب صلى هللا عليه وسلم واجبة من وجوه ،منها:

أوَّلً :إلسالمهم وفضلهم وسوابقهم.

ومنها :ملا يتميزوا به من قرب النيب صلى هللا عليه وسلم واتصاهلم بنسبه.
ومنها :ملا حث عليه ورغب فيه) (.)4
قول العالمة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني (ت  1421هـ):

قال يف (شرح العقيدة الواسطية)( :ومن أصول أهل السنة واْلماعة أهنم حيبون آل بيت رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم؛ حيبوهنم لإلْيان ،وللقرابة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وَّل يكرهوهنم أبداً)

( .)5دراسات يف أهل البيت النبوي خلالد بن أمحد الصمي – ص52 :
ط بني اإلفر ِ
اط والتَّفريط ،والغلُ ِو واْلَفاء يف مجي ِع مسائل اَّلعتقاد،
وس ٌ
وعقيدةُ أهل ال م
سنَّة واْلماعة َ
ِ
ٍ
الرسول صلى هللا عليه وسلمَّ ،
كل ٍ
ومسلمة من
مسلم
ومن ذلك عقيدهتم يف آل بيت َّ
فإهنم يَ َتولَّو َن َّ
اْلميع ،ويُثنون عليهم،
َّيب صلى هللا عليه وسلم مجيعاً ،فيُحبمون
نَ ْسل عبداملطلِب ،وكذلك زوجات النِ ِ
َ
ِ
ِ
الفضل لِ َمن َمجع
سف ،ويَع ِرفون
ابلعدل
وهنا
لوهنم منازهلَم اليت يَستح مق َ
ويُـ ْنز َ
واإلنصافَّ ،ل ابهلوى والتع م
َ
ِ
فمن كان من أهل البيت من أصحاب رسول هللا صلى هللا
َّسبَ ،
هللاُ له بني ش ِرف اإلْيان َ
وشرف الن َ
ِ
عليه وسلمَّ ،
ولصحبَتِه َّإايه ،ولقرابَتِه منه صلى هللا عليه وسلم.
فإهنم ُحيبمونَه إلْيانه وتقواهُ ،
ومن َمل يكن منهم صحابيااَّ ،
فإهنم ُحيبمونَه إلْيانِه وتقواه ،ولقربه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
َ

ويَـ َرون َّ
ومن
شر َ
َّسب ٌ
ومن مجع هللاُ له بينهما فقد مجع له بني احلُ ْسنَـيَ ْنيَ ،
لشرف اإلْيانَ ،
اتبع َ
أن َ
ف الن َ
وجل :إِ َّن أَ ْكرم ُكم ِعن َد ِ
َمل يُـ َوفَّق لإلْيانَّ ،
هللا أَتْـ َقا ُك ْم
َّسب َّل يُفي ُده شيئاً ،وقد قال هللا َّ
شر َ
عز َّ
ََ ْ
فإن َ
ف الن َ
[احلجرات ،]13 :وقال صلى هللا عليه وسلم يف آخر حديث ٍ
طويل رواه مسلم يف (صحيحه) عن
((ومن بطَّأ به عملُه َمل يُسرع به نسبُه)) (.)6
أيب هريرة رضي هللا عنهَ :
_________

( )1انظر(( :إيثار احلق على اخللق)) (ص )461 ،460 :بتصرف.
((( )2الدين اخلالص)) (.)270 /3

((( )3الدين اخلالص)) ( .)268 /3وانظر(( :قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر)) (ص101 :
 .)103((( )4التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من املباحث املنيفة)) (ص.)94 :
((( )5شرح العقيدة الواسطية)) (.)283 /2
( )6رواه مسلم (.)2699
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وقد قال احلافظ ابن رجب رمحه هللا يف شرح هذا احلديث يف كتابه (جامع العلوم واحلكم)
أن العمل هو الذي يبلُ ُغ ِ
(ص( :)308:معناه َّ
ات
ابلعبد درجات اآلخرة ،كما قال تعاىلَ :ولِ ُك ٍل َد َر َج ٌ
َ
َ
ِ ِ
املنازل العاليةَ عند هللا تعاىل َمل يُسرِع به
فمن أبطأ به عملُه أن يبلُ َغ به
َ
ممَّا َعملُوا [األنعامَ ،]132:
نسبُه ،فيبلغه تلك الدَّرجات؛ َّ
فإن هللاَ رتَّب اْلزاءَ على األعمال َّل على األنساب ،كما قال تعاىل:

ٍِ
اءلُو َن [املؤمنون ،]101 :وقد أمر هللا تعاىل
فَِإ َذا نُِف َخ ِيف ال م
َنس َ
سَ
اب بَـ ْيـنَـ ُه ْم يَـ ْوَمئذ َوَّلَ يَـتَ َ
صوِر فَالَ أ َ
ِ
ِ
ات
ض َها َّ
الس َم َو ُ
ابملسارعة إىل مغفرته ورمحتِه ابألعمال ،كما قالَ :و َسا ِر ُعوا إِ َىل َم ْغ ِف َرةٍ ِمن َربِ ُك ْم َو َجن ٍَّة َع ْر ُ
ِ
َّت لِلمت َِّقني الَّ ِذين ي ِنف ُقو َن ِيف َّ ِ
واألَر ِ
ِ
ظ [آل عمران- 133 :
ني الغَْي َ
الس َّراء َوالض ََّّراء َوال َكاظ ِم َ
َ ْ ُ
ض أُعد ْ ُ َ َ ُ
ِ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِِ
ِ ِِ
ين
ين ُهم ِِب َايت َرهب ْم يُـ ْؤمنُو َن َوالذ َ
ين ُهم م ْن َخ ْشيَة َرهبم ُم ْشف ُقو َن َوالذ َ
 ]134اآليتني ،وقال :إِ َّن الذ َ
َّ ِ
وهبم و ِجلَةٌ أ ََّهنُم إِ َىل رهبِِم ر ِ
ِ ِِ
سا ِر ُعو َن ِيف
اج ُعو َن أُولَئِ َ
ْ َ َْ
ين يُـ ْؤتُو َن َما آتَـ ْوا َوقُـلُ ُُ ْ َ
ُهم ب َرهب ْم َّلَ يُ ْش ِرُكو َن َوالذ َ
ك يُ َ
اخلَ ْري ِ
ات َو ُه ْم َهلَا َسابِ ُقو َن [املؤمنون.)]61 - 57 :
َ
ِ
مثَّ ذَ َكر نصوصاً يف ِ
ِ
الصاحلَةَّ ،
نال
األعمال
احلث على
الرسول صلى هللا عليه وسلم َّإمنا تُ ُ
وأن وَّليةَ َّ
َ
الصالِح ،مثَّ ختَمها حبديث عمرو بن العاص رضي هللا عنه يف (صحيح البخاري) و
ابلتقوى والعمل َّ
َّيب
(صحيح مسلم) ،فقال( :ويشهد هلذا كلِه ما يف (الصحيحني) عن عمرو بن العاص أنَّه مسع النِ َّ
صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إ َّن آل أيب فالن ليسوا يل أبولياءَّ ،
وإمنا وليِ َي هللاُ وصالِ ُح املؤمنني))
أن وَّليتَه َّل تُنال ابلنَّسب وإن قَـربَّ ،
( ،)1يشري إىل َّ
وإمنا تُنال ابإلْيان والعمل الصاحل ،فمن كان
ُ
َ
يب أو مل يكن ،ويف هذا املعىن
نسب قر ٌ
أكمل إْياَنً وعمالً فهو أعظم وَّليةً له ،سواء كان له منه ٌ
َ
بعضهم:
يقول ُ
لعمرك ما اإلنسان إَّلَّ بدينه  ...فال ترتك التقوى اتكاَّل على النسب
ُ
ُ ِ
اإلسالم سلما َن ٍ
يب أاب هلب).
فارس  ...وقد وضع
لقد رفع
ُ
الشرك النَّس َ
@ فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة واْلماعة لعبداحملسن بن محد العباد البدر-

ص13
_________
( )1رواه البخاري ( )5990ومسلم (.)215
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املطلب األول :الدفاع عنهم
من عقيدة أهل السنة واْلماعة يف آل البيت حترمي إيذائهم أو اإلساءة إليهم بقول أو فعل ،فقد روى
مسلم يف صحيحه عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال(( :والذي فلق احلبة ،وبرأ النسمة ،إنه
لعهد النيب األمي صلى هللا عليه وسلم إيل :أن َّل حيبين إَّل مؤمن ،وَّل يبغضين إَّل منافق)) (.)1

وعن العباس بن عبد املطلب رضي هللا عنه(( :أنه اشتكى إىل النيب صلى هللا عليه وسلم أن بعض

قريش جيفو بين هاشم ،فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :والذي نفسي بيده َّل يؤمنون حىت

حيبوكم هلل ولقرابيت)) (.)2

ومنها :حق تربئة ساحتهم مما ينسب إليهم كذابً وزوراً ،وهذا من املطالب العالية.

فإن الدفاع عنهم َّل يعين جمرد الرد على من يسبهم وتعزيره وأتديبه ،بل يشمل ذلك ،ويشمل الرد

على من غال فيهم ،وأنزهلم فوق منزلتهم؛ فإن ذلك يؤذيهم ،وقد ألف شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه
هللا كتابه الكبري (منهاج السنة) يف الرد على من غال فيهم.

ومما يؤكد أن الغلو فيهم يؤذيهم ما جاء يف رجال الكشي عن اإلمام زين العابدين علي بن احلسني

عليهما السالم حيث قال( :إن اليهود أحبوا عزيراً حىت قالوا فيه ما قالوا ،فال عزير منهم وَّل هم من

عزير ،وإن النصارى أحبوا عيسى حىت قالوا فيه ما قالوا ،فال عيسى منهم وَّل هم من عيسى ،وإَن

على سنة من ذلك ،إن قوماً من شيعتنا سيحبوَن حىت يقولوا فينا ما قالت اليهود يف عزير ،وما قالت
النصارى يف عيسى ابن مرمي ،فال هم منا وَّل حنن منهم) (.)3

وقد أنكر مجع من علماء الشيعة على الغالة منهم ،وذكروا أشياء كثرية من الغلو ،لكن مع مضي
القرون أصبح هذا الغلو من ضرورايت مذهب الشيعة وعقائدهم ،حىت قال أحد كبار علمائهم –

عبد هللا املامقاين أكرب شيوخهم يف علم الرجال يف هذا العصر( :-إن القدماء –يعين من الشيعة-
كانوا يعدون ما نعده اليوم من ضرورايت مذهب الشيعة غلوا وارتفاعاً ،وكانوا يرمون بذلك أوثق

الرجال كما َّل خيفى على من أحاط خرباً بكلماهتم) ( .)4آل البيت عليه السالم وحقوقهم الشرعية
– صاحل بن عبد هللا الدرويش – ص30

_________

( )1رواه مسلم (.)78
( )2رواه بنحوه أمحد ( .)1777( )207 /1من حديث عبداملطلب بن ربيعة رضي هللا عنه .قال
ابن تيمية يف ((اقتضاء الصراط املستقيم)) ( :)428 /1له شواهد ،وقال أمحد شاكر يف حتقيقه

للمسند ( :)210 /3إسناده صحيح.
((( )3رجال الكشي)) (ص.)111 :
((( )4تنقيح املقال)) (.)23 /3
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املطلب الثاين :الصالة عليهم
ومنها :مشروعية الصالة عليهم ،وذلك عقب األذان ،ويف التشهد آخر الصالة ،وعند الصالة على
ِ
النيب صلى هللا عليه وسلم  ...فقد جاء فيها عدة نصوص؛ كقوله تعاىل :إِ َّن َّ
صلمو َن
اَّللَ َوَم َالئ َكتَهُ يُ َ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
يما [األحزاب ]56 :وكما جاء يف احلديث ملا
َعلَى النِ ِ
آمنُوا َ
ين َ
صلموا َعلَْيه َو َسل ُموا تَ ْسل ً
َّيب َاي أَيمـ َها الذ َ
سئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن كيفية الصالة عليه يف الصالة؛ قال(( :قولوا :اللهم صل على
حممد وعلى آل حممد ،كما صليت على إبراهيم ،وابرك على حممد وعلى آل حممد ،كما ابركت على

إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد ،والسالم كما قد علمتم)) ( )1فالصالة على آله من ْتام الصالة
عليه وتوابعها؛ ألن ذلك مما تقر به عينه ،ويزيده هللا به شرفاً وعلواً.
وقد ألف ابن القيم رمحه هللا كتاابً مستقالً يف فضل الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم مساه:

(جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على حممد خري األَنم) ،وقد بني فيه أن الصالة على آل

البيت حق هلم دون سائر األمة ،بغري خالف بني األئمة (.)2
لكن قد يورد البعض مسألتني:

األوىل :أن أهل السنة كثرياً ما يصلون على النيب صلى هللا عليه وسلم بدون ذكر (اآلل) فيقولون:
صلى هللا عليه وسلم.

والثانية :أن أهل السنة إذا صلوا على النيب صلى هللا عليه وسلم يف بداية الكالم يضيفون مع اآلل
األصحاب ،فيقولون :صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

واْلواب عن املسألة األوىل أن يقال:
األمر يف ذلك واسع؛ فقد أمر هللا يف القرآن ابلصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يذكر اآلل؛
ِ
ِ ِ
َّ ِ
يما [األحزاب ]56 :فإن ذكر اآلل
آمنُوا َ
ين َ
صلموا َعلَْيه َو َسل ُموا تَ ْسل ً
كما قال سبحانهَ :اي أَيمـ َها الذ َ
فأمر حسن ،وإن مل يذكروا فاألمر فيه سعة.
ص ِل َعلَْي ِه ْم إِ َّن
وأما اْلواب عن املسألة الثانية :فإن هللا أمر نبيه ابلصالة على أصحابه يف قولهَ :و َ
ك َس َك ٌن َّهلُ ْم [التوبة ]103 :وحنن مأمورون ابَّلقتداء به صلى هللا عليه وسلم ،فذكرهم يف
صالَتَ َ
َ
الصالة مع النيب صلى هللا عليه وسلم فيه سعة ،وهو من اَّلقتداء ابلنيب صلى هللا عليه وسلم .آل
البيت عليه السالم وحقوقهم الشرعية – صاحل بن عبد هللا الدرويش – ص30 :
_________

( )1رواه مسلم ( .)405من حديث أيب مسعود عقبة بن عمرو رضي هللا عنه.
((( )2جالء األفهام)) (.)224 /1
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املطلب الثالث :حقهم يف اخلمس

ومن حقوق آل البيت عليهم السالم عند أهل السنة ،حقهم من اخلمس؛ لقوله تعاىلَ :وا ْعلَ ُمواْ أ ََّمنَا
غَنِمتم ِمن َشي ٍء فَأ َّ ِ ِ
لر ُس ِ
ول َولِ ِذي الْ ُق ْرَىب َوالْيَـتَ َامى َوال َْمساكِ ِ
السبِ ِ
يل [األنفال:
سهُ َولِ َّ
ني َوابْ ِن َّ
ُْ
َ
َن َّلل ُمخُ َ
ْ
لر ُس ِ
 ]41وقوله تعاىلَّ :ما أَفَاء َّ
ول َولِ ِذي الْ ُق ْرَىب َوالْيَـتَا َمى
اَّللُ َعلَى َر ُسولِ ِه ِم ْن أ َْه ِل الْ ُق َرى فَلِلَّ ِه َولِ َّ
َوال َْمساكِ ِ
السبِ ِ
ني َوابْ ِن َّ
يل [احلشر ]7 :وثبت يف السنة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال( :مسعت علياً
َ
يقول :وَّلين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مخس اخلمس ،فوضعته مواضعه حياة رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ،وحياة أيب بكر ،وحياة عمر ،فأيت ِبال فدعاين ،فقال :خذه ،فقلتَّ :ل أريده ،قال:
خذه؛ فأنتم أحق به ،قلت :قد استغنينا عنه .فجعله يف بيت املال) رواه أبو داود (.)1

ففي اخلمس سهم خاص بذي القرىب ،وهو اثبت هلم بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وهو
قول مجهور العلماء ،وهو الصحيح (.)2

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فآل بيت النيب صلى هللا عليه وسلم هلم من احلقوق ما جيب رعايتها؛

فإن هللا جعل هلم حقاً يف اخلمس والفيء ،وأمر ابلصالة عليهم مع الصالة على رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم) (.)3

لكن أهل السنة –خبالف الشيعة -يقولون :إهنم يعطون من مخس الغنائم ،وليس من مخس األموال،
فليس يف اإلرث مخس ،وكذا يف املسكن والسيارة وغريها؛ ألن هللا يقولَ :وا ْعلَ ُمواْ أ ََّمنَا غَنِ ْمتُم ِمن
َشي ٍء فَأ َّ ِ ِ
سهُ [األنفال ]1 :فقال :أ ََّمنَا غَنِ ْمتُم ومل يقل :من أموالكم.
َن َّلل ُمخُ َ
ْ
وقد اضطربت الشيعة بعد غيبة اإلمام الثاين عشر اضطراابً كبرياً بسبب اخلمس ،حيث ظهرت
مشكلة :إىل من يسلم اخلمس ،وماذا يصنع به؟

يبني هذا اَّلضطراب الشيخ املفيد حيث يقول( :قد اختلفت قوم من أصحابنا يف ذلك – أي:

اخلمس – عند الغيبة ،وذهب كل فريق إىل مقال:

فمنهم من يسقط إخراجه لغيبة اإلمام ،وما تقدم من الرخص فيه من األخبار.

وبعضهم يوجب كنزه – أي :دفنه – ويتأول خرباً ورد :إن األرض تظهر كنوزها عند ظهور اإلمام،
وأنه عليه السالم إذا قام دله هللا على الكنوز فيأخذها من كل مكان.

وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق اَّلستصحاب.
وبعضهم يرى عزله لصاحب األمر ،فإن خشي إدراك املوت قبل ظهوره وصى به إىل من يثق به يف

عقله وداينته حىت يسلم إىل اإلمام إن أدرك قيامه ،وإَّل وصى به إىل من يقوم مقامه يف الثقة والداينة.
مث قال بعد ذلك :وإمنا اختلف أصحابنا يف هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه من صريح األلفاظ ) ...

(.)4

فالقول الوحيد املستند إىل األخبار الواردة عن األئمة من بني كل األقوال اليت استعرضها الشيخ

املفيد هو القول األول الذي يسقط إخراج اخلمس.
ومنها :اليقني اْلازم أبن نسب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وذريته هو أشرف أنساب العرب
قاطبة؛ فإن النيب صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن هللا اصطفى بين إمساعيل ،واصطفى من بين

إمساعيل كنانة ،واصطفى من كنانة قريشاً ،واصطفى من قريش بين هاشم ،واصطفاين من بين هاشم))

( .)5آل البيت عليه السالم وحقوقهم الشرعية – صاحل بن عبد هللا الدرويش – ص34 :
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)2983واحلاكم ( ،)140 /2وابن أىب شيبة ( ،)516 /6والضياء (/2
 .)643( )265واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل
خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وصححه ابن حزم يف ((احمللى)) ( ،)329 /7وقال عبداحلق اإلشبيلي يف

((األحكام الصغرى)) ( :)583صحيح اإلسناد ،كما أشار لذلك يف املقدمة.
( )2انظر(( :املغين)) (.)288 /9

((( )3جمموع الفتاوى)) (.)407 /3
((( )4املقنعة)) للشيخ املفيد (ص.)46 :
( )5رواه مسلم ( .)2276من حديث واثلة بن األسقع رضي هللا عنه.
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املطلب الرابع :حترمي الصدقة عليهم

ومن هذه احلقوق :حترمي الزكاة والصدقة عليهم؛ وذلك لكرامتهم وتنزيههم عن األوساخ؛ فقد قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن هذه الصدقات إمنا هي أوساخ الناس ،وإهنا َّل حتل حملمد وَّل
آلل حممد)) (.)1

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :وأما حترمي الصدقة فحرمها عليه وعلى أهل بيته تكميالً
لتطهريهم ،ودفعاً للتهمة عنه؛ كما مل يورث ،فال أيخذ ورثته درمهاً وَّل ديناراً) (.)2

هذه هي أهم احلقوق اليت أوجبها هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم آلل بيت النيب عليهم السالم،

اقتصرَن فيها على ما اشتهر نصه وذاع أمره؛ خشية اإلطالة وحرصاً على اَّلختصار؛ فالواجب على
كل مسلم مراعاهتا ومعرفتها ،واتباع ما أمر به النيب صلى هللا عليه وسلم جتاهها ،فضالً عن حمبتهم
وتوقريهم .آل البيت عليه السالم وحقوقهم الشرعية – صاحل بن عبد هللا الدرويش – ص38 :
املطلب اخلامس :شروط استحقاق آل البيت حقوقهم
يظهر من خالل معتقد أهل السنة واْلماعة أهنم يشرتطون ملواَّلة قرابة النيب صلى هللا عليه وسلم

شرطنيَّ ،لبد من حتققهما لتكون املواَّلة هلم ،وإَّل فإهنم َّل جيدون ذلك اَّلحرتام وتلك املكانة؛ فإن
فيهم املؤمن والكافر ،والرب والفاجر ،والسين والرافضي وغري ذلك.
الشرط األول :أن يكونوا مؤمنني مستقيمني على امللة.

فإن كانوا كفاراً فال حق هلم يف احلب والتعظيم واإلكرام والوَّلية ،ولو كانوا من أقرب الناس إىل النيب
صلى هللا عليه وسلم كعمه أيب هلب.

يقول الشيخ العالمة العثيمني –رمحه هللا تعاىل -يف تقرير هذا الشرط( :فنحن حنبهم لقرابتهم من
رسول هللا عليه الصالة والسالم ،وإلْياهنم ابهلل ،فإن كفروا فإننا َّل حنبهم ولو كانوا أقارب الرسول

عليه الصالة والسالم؛ فأبوا هلب عم الرسول عليه الصالة والسالم َّل جيوز أن حنبه أبي حال من

األحوال ،بل جيب أن نكرهه لكفره ،وإليذائه النيب صلى هللا عليه وسلم .وكذلك أبو طالب؛ فيجب

علينا أن نكرهه لكفره ولكن حنب أفعاله اليت أسداها إىل الرسول عليه الصالة والسالم من احلماية
والذب عنه) (.)3
الشرط الثاين :أن يكونوا متبعني للسنة النبوية الصحيحة.

فإن فارقوا السنة ،وتركوا اْلادة ،وخالفوا هدي النيب صلى هللا عليه وسلم ،وتلبسوا ابلبدع

واحملداثت؛ فإنه ليس هلم حق يف احلب والتعظيم واإلكرام والوَّلية ،حىت يرجعوا إىل السنة ،ويتمسكوا

هبا .والواجب يف هذه احلالة دعوهتم إىل العودة إىل الكتاب والسنة ،ونبذ ما سوامها من األهواء

والبدع ،وأن يكونوا على ما كان عليه سلفهم ،كعلي رضي هللا عنه وسائر بنيه ،والعباس رضي هللا عنه
وأوَّلده.

يقول العالمة صديق حسن خان يف تقرير هذا الشرط يف معرض التعليق على حديث(( :تركت فيكم

ما إن أخذمت به لن تضلوا :كتاب هللا وعرتيت)) (.)4

(املراد هبم من هو على طريقة الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم ومسته ودله وهديه ،وَّل يستقيم

املقارنة بكتاب هللا إَّل إذا كانوا موافقني له عاملني به .فمعيار األخذ ابلعرتة اتفاقهم ابلقرآن يف كل
نقري وقطمري .) ...

_________

( )1رواه مسلم ( .)1072من حديث عبداملطلب بن ربيعة رضي هللا عنه.
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)30 /19

((( )3شرح العقيدة الواسطية)) (.)275 - 274 /2
( )4رواه الرتمذي ( ،)3786والطرباين ( .)2680( )66 /3من حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا
عنه .قال الرتمذي :حسن غريب من هذا الوجه ،وصححه ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) (/7
 ،)159واأللباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
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إىل أن قال( :وأما من عاد منهم مبتدعاً يف الدين فاحلديث َّل يشمله؛ لعدم املقارنة ،هذا أوضح من

كل واضحَّ ،ل خيفى إَّل على األعمى .وكم من رجال ينسبوهنم إليه صلى هللا عليه وسلم يف احتاد
الطني قد خرجوا من نسبة الدين ،ودخلوا يف عدد املنتحلني والغالني واْلاهلني ،وسلكوا سبيل

املبتدعني املشركني ،كالسادة الرافضة ،واخلارجة ،واملبتدعة ،وحنوهم .فليس هؤَّلء مصداق هذا
احلديث أصالً وإن صحت نسبتهم الطينية إليه صلى هللا عليه وسلم فقد فارقوه يف النسبة الدينية.

فاحلاصل أن نفس هذا احلديث خيرج اخلارجني عن الطريقة املثلى املأثورة اليت جعلها رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم أمارة للفرقة الناجية يف حديث اَّلفرتاق ،قال(( :هم ما أَن عليه وأصحايب)) (.)1

فمن كان من أهل البيت على هذه الشيمة الشريفة فهو املستحق ملا يف احلديث ،ومن مل يكن كذلك
فليس أهالً ِبا هنالك) (.)2

ويقول الشيخ صاحل الفوزان – حفظه هللا تعاىل – يف تقرير شرطي تويل أهل السنة لقرابة النيب صلى

هللا عليه وسلم.

(  ...وذلك إذا كانوا متبعني للسنة ،مستقيمني على امللة كما كان عليه سلفهم ،كالعباس وبنيه،

وعلي وبنيه ،أما من خالف السنة ومل يستقم على الدين فإنه َّل جتوز حمبته ،ولو كان من أهل البيت)

( )3اهـ.
قلت :وهبذا تعلم أن قول املقريزي رمحه هللا( :فليست بدعة املبتدع منهم ،أو تفريط املفرط منهم يف

شيء من العبادات ،أو ارتكابه حمرماً من احملرمات خمرج له من نبوة النيب صلى هللا عليه وسلم بل
الولد ولد على كل حال عق أو فجر) ()4؛ َّل يستقيم على ما قرره أهل السنة ،وأنه مبالغ فيه،

فالكالم ليس يف كونه من ولد النيب صلى هللا عليه وسلم أم َّل ،وإمنا يف مواَّلته وحمبته حال بدعته.

وابهلل تعاىل التوفيق .دراسات يف أهل البيت النبوي – خالد بن أمحد الصمي – ص62 :

فالواجب والالئق يف من ينتسب إىل أهل البيت املطهر أن يكونوا أوىل الناس حظاً يف تقوى هللا

وخشيته واتباع طريقة مشرفهم وسنته صلى هللا عليه وسلم قوَّلً وعمالً ابطناً وظاهراًَ ،نظرين إىل أن
التفضيل احلقيقي هو بتقوى هللا عز وجل واتباع نبيه صلى هللا عليه وسلم.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عند تفسري سورة تبت( :وليس يف القرآن ذم من كفر به صلى هللا عليه

وسلم ابمسه إَّل هذا وامرأته –يعين أاب هلب -ففيه أن األنساب َّل عربة هلا ،بل صاحب الشرف يكون
ْت ِمن ُك َّن بَِف ِ
َّيب من أي ِ
ِ
ش ٍة مبَـيِنَ ٍة
اح َ
ساء النِ ِ َ َ
ذمه على ختلفه عن الواجب أعظم ،وكما قال تعاىلَ :اي ن َ
اب [األحزاب.)5( )]30 :
اع ْ
يُ َ
ضَ
ف َهلَا ال َْع َذ ُ
وجاء عن احلسن بن علي رضي هللا عنه أنه قال لرجل يغلو فيه( :أحبوَن هلل فإن أطعنا هللا فأحبوَن

وإن عصينا هللا فابغضوَن ،فقال له الرجل :إنكم ذوو قرابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأهل بيته،
فقال :وحيكم ،لو كان هللا َنفعنا بقرابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من غري عمل بطاعته لنفع
بذلك من هو أقرب إليه منا ،وهللا إين أخاف أن يضاعف للعاصي منا العذاب ضعفني) (.)6

_________

( )1رواه الرتمذي ( .)2641من حديث عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما .وقال :غريب َّل نعرفه

مثل هذا إَّل من هذا الوجه ،وقال البغوي يف ((شرح السنة)) ( ،)185 /1وابن العريب يف ((أحكام

القرآن)) ( :)432 /3اثبت ،وقال العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( :)284 /3أسانيدها جياد.
((( )2الدين اخلالص)) (.)348 /3

((( )3شرح العقيدة الواسطية)) (ص.)196 :
( )4انظر(( :السلوك يف معرفة امللوك)) (.)199 /7
((( )5جمموع الفتاوى)) (.)602 /16

((( )6الصواعق احملرقة)) للهيتمي (ص ،)346 :وذكر ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) ()178 /9
حنو هذا الكالم عن احلسن بن احلسن بن علي رضي هللا عنهم.
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قلت :وذلك ألن صاحب الشرف مظنة اَّلتباع والقدوة لغريه .العقيدة يف أهل البيت بني اإلفراط
والتفريط لسليمان بن سامل بن رجاء السحيمي– ص197 :
الشرط الثالث :ثبوت النسب:
ٍ
انتساب ما كان إليه صلى هللا عليه
ب نبيِنا حممد صلى هللا عليه وسلم ،وأشرف
ُ
نس ُ
أشرف األنساب َ
اَّلنتساب صحيحاً ،وقد كثُـ َر يف العرب والعجم اَّلنتماءُ إىل هذا
وسلم وإىل أهل بيتِه إذا كان
ُ
مؤمن ،فقد مجَع هللا له بني شرف اإلْيان وشرف النَّسب،
فمن كان من أهل هذا البيت وهو ٌ
النَّسبَ ،
حمرماً ،وهو متشبِ ٌع ِِبا َمل يُعط،
َّسب الشريف وهو ليس من أهله فقد ارتكب أمراً َّ
َ
ومن ادَّعى هذا الن َ
مسلم يف
َّيب صلى هللا عليه وسلم(( :املتشبِ ُع ِِبا َمل يُـ ْع َ
وقد قال النِ م
ط كالبس َ
ثويب زور)) ،رواه ٌ
(صحيحه) ( )1من حديث عائشة رضي هللا عنها.

وقد جاء يف األحاديث الصحيحة حترمي انتساب املرء إىل غري نسبِهِ ،
حديث أيب ذر
وممَّا ورد يف ذلك
ُ
ُ
َّيب صلى هللا عليه وسلم يقول(( :ليس ِمن ٍ
رجل ادَّعى لغري أبيه وهو يَعلَمه
رضي هللا عنه أنَّه َمسع النِ َّ

ي ،ومسلم،
مقع َده من النار)) ،رواه البخار م
نسب َّ
فليتبوأ َ
إَّلَّ كفر ابهللَ ،
ومن ادَّعى قوماً ليس له فيهم ٌ
واللفظ للبخاري (.)2

َسقع رضي هللا عنه يقول :قال رسول هللا صلى هللا
ويف (صحيح البخاري) من حديث واثلة بن األ ْ
َّ ِ
ِ
يقول على
جل إىل غري أبيه ،أو يُري عينَه ما َمل تَـ َر ،أو َ
َّعي َّ
الر ُ
عليه وسلم(( :إن من أعظَم الفري أن يَد َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما َمل يقل)) ( ،)3ومعىن الفري :الكذب ،وقوله(( :أو يُري عينَه ما َمل
تَـ َر)) ،أي :يف املنام.
ويف (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية) رمحه هللا (َّ )93 /31
الوقف على أهل البيت أو
أن
َ
األشراف َّل يستح مق األخ َذ منه إَّلَّ َمن ثبت نسبُه إىل أهل البيت ،فقد ُسئل عن الوقف الذي أُوقِف
على األشراف ،ويقولَّ :
(إهنم أقارب) ،هل
األقارب شرفاء أم غري شرفاء؟ وهل جيوز أن يتناولوا شيئاً
ُ
من الوقف أم َّل؟

الوقف على أهل ِ
َّيب صلى هللا عليه وسلم أو على بعض أهل
فأجاب( :احلمد هلل ،إن كان
بيت النِ ِ
ُ
البيت ،كالعلويِني والفاطميِني أو الطالبيِني ،الذين يدخل فيهم بنو جعفر وبنو َعقيل ،أو على
فأما َمن ادَّعى أنَّه
العبَّاسيِني وحن ِو ذلك ،فإنَّه َّل يستح مق ِمن ذلك إَّلَّ َمن كان نسبُه صحيحاً اثبتاًَّ ،
ِ
الوقف ،وإن َّ
ادعى أنَّه منهم ،كبَ ِين عبدهللا بن
منهم أو ُعلِم أنَّه ليس منهم ،فال يستح مق ِمن هذا
أهل ِ
ميمون القدَّاح؛ َّ
صحيح ،وقد شهد
نسب
العلم
ٌ
وغريهم يعلمون أنَّه ليس هلم ٌ
ابألنساب َ
َ
فإن َ

حماضر شرعيَّة،
طوائف أهل العلم من أهل الفقه واحلديث والكالم واألنساب ،وثبت يف ذلك
بذلك
ُ
ُ
ذكور يف كتب عظيمة ِمن كتب املسلمني ،بل ذلك ِممَّا تواتر عند أهل العلم.
وهذا م ٌ

وكذلك َمن وقف على األشرافَّ ،
َّسب
فإن هذا اللفظ يف ُ
العرف َّل يدخل فيه إَّلَّ َمن كان صحيح الن َ
َّيب صلى هللا عليه وسلم.
من أهل بيت النِ ِ
فالن أو أقارب ٍ
واقف على بين ٍ
فالن وحنو ذلك ،ومل يكن يف الوقف ما يقتضي أنَّه
َّ
وأما إن وقف ٌ
ِ
املعني ،مل يدخل بنو هاشم يف
ألهل البيت
النبوي ،وكان املوقوف ُملكاً للواقف يصح وق ُفه على ذرية َّ
هذا الوقف) .فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة واْلماعة لعبداحملسن بن محد العباد

البدر-ص82 :

فمىت ثبت اَّلنتساب إىل آل البيت مع اإلسالم استحق ما هلم من حقوق.
ويتعني على هذا ترك اَّلنتساب إليه صلى هللا عليه وسلم إَّل حبق وقد جاء الوعيد الشديد يف من

انتسب إىل غري أبيه أو ادعى قوماً ليس له فيهم نسب.
_________

( )1رواه البخاري ( )5219ومسلم (.)2129
( )2رواه البخاري ( )3508ومسلم (.)61
( )3رواه البخاري (.)3509
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فقد جاء يف احلديث الصحيح عن واثلة بن األسقع قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن

من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إىل غري أبيه ،أو يري عينه ما مل تر ،أو يقول على رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ما مل يقل)) (.)1

وجاء عن أيب ذر رضي هللا عنه أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول(( :ليس من رجل ادعى لغري

أبيه وهو يعلمه إَّل كفر ابهلل ،ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار)) (.)2

وعن سعد بن أيب وقاص قال :مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول(( :من ادعى إىل غري أبيه وهو
يعلم أنه غري أبيه فاْلنة عليه حرام)) (.)3

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل ترغبوا عن آابئكم ،فمن رغب
عن أبيه فهو كفر)) (.)4

ففي هذه األحاديث الوعيد الشديد ملن انتسب إىل غري أبيه أو قوماً غري قومه ،وحترمي اَّلنتفاء من

النسب املعروف واَّلدعاء إىل غريه ،وقيد لك ابلعلم وَّلبد منه يف احلالتني إثبااتً أو نفياً ألن اإلمث

يرتتب على العامل ابلشيء املتعمد له (.)5

ومما يدل على عظم جرم صاحب ذلك الفعل أنه عطفه على الكذب على النيب صلى هللا عليه وسلم
ِ
رتى َعلَى
والكذب على النيب صلى هللا عليه وسلم كذب على هللا وقد قال تعاىلَ :وَم ْن أَظْلَ ُم ممَّ ِن افْ ََ
ِ ِ
ب ِِب َايتِِه [األنعام.]21 :
هللا َكذ ًاب أ َْو َك َّذ َ
وقد ذكر القاضي عياض أنه روي عن مالك فيمن انتسب إىل بيت النيب صلى هللا عليه وسلم أنه
يضرب ضرابً وجيعاً ،ويشهر ،وحيبس طويالً حىت تظهر توبته ألنه استخفاف حبق رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم (.)6

ومع هذا فقد كثر يف العصور املتأخرة اَّلنتساب إىل آل البيت إما ملطامع دنيوية وطلب رفعة ومنزلة

مكذوبة أو من أجل الكيد لإلسالم وأهله.

فالناظر يف كتب التصوف جيد أن كثرياً من أرابب الطرق ينتسبون إىل آل البيت ليخدعوا الناس بتلك

الدعوى ،كما أن كتب الرافضة مليئة بذلك حيث اختذوا آل البيت ستاراً لبث أفكارهم ومعتقداهتم.
وكما تقدم من أن اَّلنتساب إىل آل البيت َّل يكفي لوحده ولو ثبت ذلك فإن الصوفية القائلة
بوحدة الوجود أو أن الشريعة هلا ظاهر وابطن أو جواز الطواف على القبور والعكوف عندها،

والرافضة القائلة أبن القرآن حمرف ومزيد فيه ومنقوص منه ( ،)7وأن الصحابة جلهم قد ارتد عن
اإلسالم ( )8وأن األئمة معصومون ( ،)9وغري ذلك من املعتقدات اليت تنايف اإلسالم كالقول ابلرجعة
ونسبة البداء هلل سبحانه وتعاىل فهؤَّلء وأمثاهلم َّل حظ هلم يف احلقوق ولو صح انتساهبم إىل آل
البيت لعدم توافر الشرط الالزم لذلك ،وهللا أعلم .العقيدة يف أهل البيت بني اإلفراط والتفريط
لسليمان بن سامل بن رجاء السحيمي -ص197 :
_________

( )1رواه البخاري (.)3509

( )2رواه البخاري ( ،)3508ومسلم (.)61
( )3رواه البخاري ( ،)4326ومسلم (.)63
( )4رواه البخاري ( ،)6768ومسلم (.)62

( )5انظر(( :شرح صحيح مسلم)) للنووي ( ،)410 - 409 /2و ((فتح الباري)) َّلبن حجر
(.)541 /9

((( )6الشفا)) (.)1113 /2
( )7انظر(( :الكايف)) للكليين ( ،)361 /2و ((تفسري العياشي)) ( ،)9 /1و ((اَّلحتجاج))
للطربسي (ص.)249 :

( )8انظر ذلك يف ((روضة الكايف)) للكليين ( ،)246 - 245 /8و ((اَّلختصاص)) للمفيد (ص:
 ،)6و ((الغدير)) لألميين ( ،)262 - 261 /3و ((بصائر الدرجات)) (ص ،)289 :و ((حبار
األنوار)) للمجلسي ( )29 /27وما بعدها.

( )9انظر(( :أصول الكايف)) للكليين ((( ،)261 /1بصائر الدرجات)) للصفار (ص،)149 :
((عقائد اإلمامية)) للزجناين ((( ،)157 /2احلكومة اإلسالمية)) للخميين (ص.)91 :
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الفصل الثالث :موقف أهل السنة من العلماء
•  - 1أنه لصربهم وتقواهم كانت هلم اإلمامة يف الدين.:

•  - 2أن طاعتهم من طاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم.:
•  - 3أن الرد إليهم عند نزول النوازل ملا خصهم هللا به من القدرة على اَّلستنباط.
•  - 4ومن فضلهم :أنه قرنت شهادهتم بشهادة هللا تعاىل واملالئكة.
•  - 5ومن فضلهم :أن اتباعهم يهدي إىل الصراط السوي.
•  - 6ومن فضلهم :أهنم ورثة األنبياء.

•  - 7أهنم ممن أراد هللا عز وجل هبم اخلري.
•  - 8أن هللا ومالئكته وأهل السموات واألرضني يصلون على معلم الناس اخلري.
•  - 9أن العامل َّل ينقطع عمله ما بقي علمه ينتفع به الناس.
•  - 10العلماء هم الدعاة إىل هللا عز وجل.
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 - 1أنه لصربهم وتقواهم كانت هلم اإلمامة يف الدين:
وت َملِ ًكا قَالَُواْ أ َّ
قال هللا -تبارك وتعاىلَ :-وقَ َ
ال َهلُ ْم نَبِيمـ ُه ْم إِ َّن هللاَ قَ ْد بَـ َع َ
ث لَ ُك ْم طَالُ َ
َىن يَ ُكو ُن لَهُ
ْك َعلَْيـنَا وَْحنن أَح مق ِابلْمل ِ
ت َس َعةً ِمن الْم ِ
ال قَ َ
ادهُ بَ ْسطَةً
ْك ِم ْنهُ َوَملْ يُـ ْؤ َ
ال ُْمل ُ
اصطََفاهُ َعلَْي ُك ْم َوَز َ
ال إِ َّن هللاَ ْ
َ َ
َ ُ َ ُ
ِ ِ
يم [البقرة.]247 :
ِيف ال ِْعل ِْم َوا ْْلِ ْس ِم َوهللاُ يُـ ْؤِيت ُم ْل َكهُ َمن يَ َ
شاء َوهللاُ َواس ٌع َعل ٌ
فبني هلم نبيهم  -عليه الصالة والسالم  -أن هللا اصطفاه عليهم ،ونوه إىل اتصافه ابلبسط يف العلم

واْلسم ،ففي هذا إشارة إىل أن ذلك من أوصاف من يكون قائداًَ :و َج َعلْنَا ِم ْنـ ُه ْم أَئِ َّمةً يَـ ْه ُدو َن ِأب َْم ِرََن
ربوا َوَكانُوا ِِب َايتِنَا يُوقِنُو َن [السجدة.]24 :
لَ َّما َ
ص َُ
(فالصرب واليقني هبما تنال اإلمامة يف الدين ،فلما قام بذلك؛ قرنت ابمسه من اإلمامة يف السنة ما
شهر به ،وصار متبوعاً ملن بعده ،كما كان اتبعاً ملن قبله ،وإَّل فالسنة هي ما تلقاه الصحابة عن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وتلقاه عنهم التابعون ،مث اتبعوهم إىل يوما القيامة ،وإن كان بعض
األئمة هبا أعلم ،وعليها أصرب ،وهللا سبحانه وتعاىل أعلم وأحكم ،وهللا أعلم) ( )1اهـ.

_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)358 /3
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 - 2أن طاعتهم من طاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم:
ِ
ِ
َّ ِ
ول َوأ ُْوِيل األ َْم ِر ِمن ُك ْم فَِإن
الر ُس َ
يعواْ َّ
يعواْ هللاَ َوأَط ُ
آمنُواْ أَط ُ
ين َ
قال هللا –تبارك وتعاىلَ :-اي أَيـم َها الذ َ
هلل والْيـوِم ِ
ِ
ِ
از ْعتم ِيف َشي ٍء فَـردموه إِ َىل ِ
الر ُس ِ
هللا َو َّ
س ُن َأتْ ِويالً
اآلخ ِر ذَلِ َ
ْ ُ ُ
ك َخ ْريٌ َوأ ْ
ول إِن ُكنتُ ْم تُـ ْؤمنُو َن ِاب َ َ ْ
تَـنَ َ ُ ْ
َح َ
[النساء.]59 :
وأولو األمر هم :األمراء ،والعلماء.

فطاعة العلماء تبع لطاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم.

وطاعة األمراء تبع لطاعة العلماء.

فإن ابب اخلروج على األمراء واحلكام هو العلماء ،فإن أضيع حق العلماء؛ ضاع حق األمراء ،وإذا
ضاع حق العلماء واألمراء؛ خرج الناس عليهم؛ فحياة العامل وصالحه حياة العامل وصالحه!

فإذا ضاعت حقوق العلماء؛ ضاعت حقوق األمراء ،وإذا ضاعت حقوق العلماء واألمراء؛ فسد
العامل!!
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 - 3أن الرد إليهم عند نزول النوازل ملا خصهم هللا به من القدرة على اَّلستنباط
ِ
ِ
الر ُس ِ
ول َوإِ َىل
اعواْ بِ ِه َولَ ْو َردموهُ إِ َىل َّ
اءه ْم أ َْم ٌر م َن األ َْم ِن أَ ِو ا ْخلَْوف أَذَ ُ
قال هللا – تبارك وتعاىل َ :-وإِذَا َج ُ

ضل ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
الش ْيطَا َن إَِّلَّ
هللا َعلَْي ُك ْم َوَر ْمحَتُهُ َّلَتَّـبَـ ْعتُ ُم َّ
أ ُْوِيل األ َْم ِر م ْنـ ُه ْم لَ َعل َمهُ الذ َ
ين يَ ْستَنبطُونَهُ م ْنـ ُه ْم َولَ ْوَّلَ فَ ْ ُ
قَلِيالً [النساء.]83 :
ففي اآلية الرجوع إليهم عند نزول النوازل وطلب حكمها ،وترك اَّلفتئات عليهم ،والتقدم عليهم

فيها.

ويف اآلية أن الرجوع إىل أهل الرأي رد ملا أمر هللا عز وجل به من الرد إىل العلماء الذين يستنبطونه؛
ألن أهل الرأي ليسوا من أهل اَّلستنباط.

()499/7

 - 4ومن فضلهم :أنه قرنت شهادهتم بشهادة هللا تعاىل واملالئكة
قال هللا  -تبارك وتعاىل َ :-ش ِه َد هللاُ أَنَّهُ َّلَ إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو َوال َْمالَئِ َكةُ َوأ ُْولُواْ ال ِْعل ِْم قَآئِ َماً ِابل ِْق ْس ِط َّلَ إِلَهَ إَِّلَّ
ِ
يم [آل عمران.]18 :
ُه َو ال َْع ِز ُيز ا ْحلَك ُ

()500/7

 - 5ومن فضلهم :أن اتباعهم يهدي إىل الصراط السوي
ك فَاتَّبِ ْع ِين أ َْه ِد َك ِ
قال هللا  -تبارك وتعاىل  :-اي أَب ِ
ت إِِين قَ ْد َج ِ
ص َراطًا َس ِوااي
اءين ِم َن ال ِْعل ِْم َما َملْ َأيْتِ َ
َ َ
[مرمي.]43 :
ِ ِ
ِ
وقال -تبارك وتعاىلَ :-وأ َّ
سبُ َل فَـتَـ َف َّر َق بِ ُك ْم َعن َسبِيلِ ِه
يما فَاتَّبِعُوهُ َوَّلَ تَـتَّبِ ُعواْ ال م
َن َه َذا ص َراطي ُم ْستَق ً
صا ُكم بِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن [األنعام.]153 :
َذلِ ُك ْم َو َّ
عن عبد هللا بن مسعود قال(( :خط لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطا ،مث قال :هذا سبيل هللا،
مث خط خطوطاً عن ْيينه وعن مشاله ،مث قال :هذه سبل متفرقة ،على كل سبيل منها شيطان يدعو
ِ ِ
ِ
إليه ،مث قرأَ :وأ َّ
سبُ َل فَـتَـ َف َّر َق بِ ُك ْم َعن َسبِيلِ ِه [األنعام:
يما فَاتَّبِ ُعوهُ َوَّلَ تَـتَّبِ ُعواْ ال م
َن َه َذا ص َراطي ُم ْستَق ً

.)1( ))]153

فمن اتبع العلماء؛ اتبع الصراط املستقيم ،ومن خالف العلماء ،وأضاع حقهم؛ فقد خرج إىل سبيل

الشيطان ،ففارق الصراط املستقيم الذي عليه الرسول صلى هللا عليه وسلم وأتباعه.
قال حممد بن احلسني اآلجري – رمحه هللا ( :-فما ظنكم –رمحكم هللا -بطريق فيه آفات كثرية،

وحيتاج الناس إىل سلوكه يف ليلة ظلماء ،فإن مل يكن فيه ضياء وإَّل حتريوا؛ فقيض هللا هلم فيه مصابيح

تضيء هلم ،فسلكوه على السالمة والعافية.

مث جاءت طبقات من الناس َّلبد هلم من السلوك فيه فسلكوا ،فبينما هم كذلك إذ طفئت املصابيح،

فبقوا يف الظلمة؛ فما ظنكم هبم؟!

هكذا العلماء يف الناسَّ ،ل يعلم كثري من الناس كيف أداء الفرائض ،وَّل كيف اجتناب احملارم ،وَّل
كيف يعبد هللا يف مجيع ما يعبده به خلقه؛ إَّل ببقاء العلماء ،فإذا مات العامل حتري الناس ،ودرس العلم

ِبوهتم ،وظهر اْلهل ،فإَن هلل وإَن إليه راجعون ،مصيبة ما أعظمها مصيبة) ( )2اهـ.
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2454وابن ماجه ( ،)3428أمحد ( ،)3652( )385 /1والدارمي (/1
 ،)232وابن حبان ( .)6( )180 /1قال الرتمذي :هذا حديث صحيح ،وقال ابن العريب يف

((عارضة األحوذي)) ([ :)19 /6هو] الصواب ،وقال املناوي يف ((ختريج أحاديث املصابيح)) (/1

 :)141رجاله ثقات ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )131 /1كما أشار إىل
ذلك يف املقدمة.
(( )2أخالق العلماء)) لآلجري (ص.)29 - 28 :

()501/7

 - 6ومن فضلهم :أهنم ورثة األنبياء
عن أيب الدرداء قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :من سلك طريقا يطلب فيه
علما؛ سلك هللا به طريقاً من طرق اْلنة ،واملالئكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم ،وإن العامل

يستغفر له من يف السموات ،ومن يف األرض ،واحليتان يف املاء ،وفضل العامل على العابد كفضل القمر

ليلة البدر على سائر الكواكب ،إن العلماء ورثة األنبياء ،إن األنبياء مل يورثوا ديناراً وَّل درمها ،وأورثوا

العلم ،فمن أخذه؛ أخذ حبظ وافر)) (.)1

قال أبو حامت بن حبان رضي هللا عنه( :يف هذا احلديث بيان واضح أن العلماء الذين هلم الفضل
الذي ذكرَنهم الذين يعلمون علم النيب صلى هللا عليه وسلم دون غريه من سائر العلوم ،أَّل تراه

يقول(( :العلماء ورثة األنبياء)) .واألنبياء مل يورثوا إَّل العلم ،وعلم نبينا صلى هللا عليه وسلم ،سنته،
فمن تعرى عن معرفتها؛ مل يكن من ورثة األنبياء) ( )2اهـ.

قال ابن القيم –رمحه هللا( :-قوله(( :إن األنبياء مل يورثوا ديناراً وَّل درمها ،وأورثوا العلم)) .هذا من

كمال األنبياء ،وعظم نصحهم لألمم ،وْتام نعمة هللا عليهم وعلى أممهم أن أزاح مجيع العلل ،وحسم
مجيع املواد اليت توهم بعض النفوس أن األنبياء من جنس امللوك الذين يريدون الدنيا وملكها،

فحماهم هللا سبحانه وتعاىل من ذلك أمت احلماية.

مث ملا كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده ،ويسعى ويتعب وحيرم نفسه
لولده؛ سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله ،وقطع هذا الوهم الذي عساه أن خيالط كثرياً من النفوس

اليت تقول :فلعله إن مل يطلب الدنيا لنفسه؛ فهو حيصلها لولده ،فقال(( :حنن معاشر األنبياء َّل نورث

ما تركنا هو صدقة)) ( .)3فلم تورث األنبياء ديناراً وَّل درمها ،وإمنا ورثوا العلم.
ود [النمل .]16 :فهو مرياث العلم والنبوة َّل غري ،وهذا ابتفاق
وأما قوله تعاىلَ :وَوِر َ
ث ُسلَْي َما ُن َد ُاو َ

أهل العلم من املفسرين وغريهم؛ وهذا ألن داود عليه السالم كان له أوَّلد كثرية سوى سليمان ،فلو
كان املوروث هو املال؛ مل يكن سليمان خمتصاً به.

وأيضاً؛ فإن كالم هللا يصان عن اإلخبار ِبثل هذا؛ فإنه ِبنزلة أن يقال :مات فالن ،وورثه ابنه ،ومن
املعلوم أن كل أحد يرثه ابنه ،وليس يف اإلخبار ِبثل هذا فائدة.

وأيضاً؛ فإن ما قبل اآلية وما بعدها يبني أن املراد هبذه الوراثة وراثة العلم والنبوةَّ ،ل وراثة املال.
قال تعاىل :ولََق ْد آتَـيـنا داوود وسلَيما َن ِعلْما وقَ َاَّل ا ْحلم ُد َِِّ
ادهِ
ضلَنَا َعلَى َكثِ ٍري ِمن ِعب ِ
َّلل الَّ ِذي فَ َّ
َْ
ْ َ
ً َ
َْ َ ُ َ َ ُ ْ َ
َ
ِ
ود [النمل.]16 - 15 :
ني َوَوِر َ
ث ُسلَْي َما ُن َد ُاو َ
ال ُْم ْؤمنِ َ
وإمنا سيق هذا لبيان فضل سليمان ،وما خصه هللا به من كرامته ومرياثه ما كان ألبيه من أعلى
ني [النمل.]16 :
املواهب ،وهو العلم والنبوة :إِ َّن َه َذا َهلَُو الْ َف ْ
ض ُل ال ُْمبِ ُ
ت الْمو ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ب
ايل من َوَرائي َوَكانَت ْام َرأَِيت َعاق ًرا فَـ َه ْ
وكذلك قول زكراي –عليه الصالة والسالمَ :-وإِين خ ْف ُ َ َ َ
برِ
ث ِم ْن ِ
ضياا [مرمي.]6 - 5 :
نك َولِياا يَ ِرثُِين َويَ ِر ُ
ِيل ِمن لَّ ُد َ
وب َو ْ
آل يَـ ْع ُق َ
اج َعلْهُ َر ِ َ
فهذا مرياث العلم والنبوة والدعوة إىل هللا ،وإَّل فال يظن بنيب كرمي أنه خياف عصبته أن يرثوا ماله،
فيسأل العظيم ولداً ْينعهم مرياثه ،ويكون أحق به منهم.

وقد نزه هللا أنبياءه ورسوله عن هذا وأمثاله ،فبعداً ملن حرف كتاب هللا ورد على رسوله كالمه،
ونسب األنبياء إىل ما هم برآء منزهون عنه ،واحلمد هلل على توفيقه وهدايته) ( )4اهـ.

فالعلماء ورثوا العلم ،فبه يسوسون العباد والبالد واملمالك ،فموهتم فساد لنظام العامل.
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)3641والرتمذي ( ،)2682وابن ماجه ( ،)223وأمحد ()196 /5
( ،)21763وابن حبان ( .)88( )289 /1واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الرتمذيَّ :ل

نعرف هذا احلديث إَّل من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندى ِبتصل .مث أورد له

إسنادا وقال :هذا أصح ،وقال ابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) ( :)247 /25له طرق كثرية،
ً
وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )151 /1كما أشار إىل ذلك يف املقدمة،

وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).
((( )2صحيح ابن حبان)) (.)289 /1

( )3رواه البخاري ( ،)4240ومسلم ( )1759بدون(( :حنن معاشر األنبياء)) .من حديث عائشة
رضي هللا عنها.

((( )4مفتاح دار السعادة)) (.)67 - 66 /1

()1/8

 - 7أهنم ممن أراد هللا عز وجل هبم اخلري

عن معاوية رضي هللا عنه ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من يرد هللا به خرياً؛ يفقهه يف

الدين)) ( .)1فالعامل ممن أراد هللا به خرياً.
والعلماء ثالثة:
 -عامل ابهلل وأبمره.

 عامل ابهلل غري عامل أبمره. -عامل أبمره غري عامل به.

وقال علي بن خشرم( :مسعت ابن عيينة يقول :قال بعض الفقهاء :كان يقال العلماء ثالثة :عامل ابهلل،
عامل أبمر هللا ،وعامل ابهلل وأبمر هللا.

وأما العامل أبمر هللا :فهو الذي يعلم السنة وَّل خياف هللا.
وأما العامل ابهلل :فهو الذي خياف هللا ،وَّل يعلم السنة.

وأما العامل ابهلل وأبمر هللا :فهو الذي يعلم السنة ،وخياف هللا؛ فذاك يدعى عظيماً يف ملكوت

السموات) (.)2

_________

( )1رواه البخاري ( ،)71ومسلم ( .)1037من حديث معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنهما.
((( )2حلية األولياء)) ((( ،)280 /7شعب اإلْيان)) (.)1774( )477 /4

()2/8

 - 8أن هللا ومالئكته وأهل السموات واألرضني يصلون على معلم الناس اخلري
عن أيب أمامة الباهلي قال(( :ذكر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجالن :أحدمها عابد ،واآلخر
عامل ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :فضل العامل على العابد كفضلي على أدَنكم .مث قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن هللا ومالئكته وأهل السموات واألرضني حىت النملة يف جحرها
وحىت احلوت ليصلون على معلم الناس اخلري)) (.)1

قال الفضيل بن عياض( :عامل عامل معلم يدعى كبرياً يف ملكوت السموات) (.)2
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2685والطرباين ( .)7911( )233 /8قال الرتمذي :غريب ،وقال اهليثمي
يف ((جممع الزوائد)) ( :)333 /1رواه الطرباين يف ((الكبري)) وفيه القاسم أبو عبد الرمحن وثقه

البخاري وضعفه أمحد ،واحلديث صححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
( )2رواه الرتمذي بعد حديث رقم (.)2685

()3/8

 - 9أن العامل َّل ينقطع عمله ما بقي علمه ينتفع به الناس
عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إَّل من
ثالثة :إَّل من صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعو له)) (.)1

واحلديث يدل على أن عمل العامل والثواب عليه َّل ينقطع ِبجرد موته ،ما دام الناس ينتفعون بعلمه،

وهذا يشمل ما خلفه من تعليم علمه للناس ،وما خلفه من تصانيف ينتفع هبا الناس ،ويشمل يف
زماننا ما يف حكم التصانيف من دروس وفتاوى مسجلة .معاملة العلماء – حممد بن عمر بن سامل

ابزمول ص29 :

_________
( )1رواه مسلم (.)1631

()4/8

 - 10العلماء هم الدعاة إىل هللا عز وجل
العلماء املقصود هبم :العاملون بشرع هللا ،واملتفقهون يف الدين ،والعاملون بعلمهم على هدى وبصرية،

على سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وسلف األمة ،الداعون إىل هللا ابحلكمة اليت وهبهم هللا
ُويت َخ ْ ِ
إايها :ومن يـ ْؤ َ ِ
ريا [البقرة .]269 :واحلكمة :العلم والفقه .فعلى هذا
ََ ْ ُ
ت احلك َ
ريا َكث ً
ْمةَ فَـ َق ْد أ ِ َ ً
فالعلماء هبذا التعريف :هم الدعاة بداهة ،والعلماء هم ورثة األنبياء ،واألنبياء هم الدعاة ،فأجدر من
يتصدر الدعوة بعد األنبياء – وقد انقضت النبوة وانتهت – هم العلماء وذلك:

أوَّل :ألهنم ورثتهم .واألنبياء مل يورثوا درمها وَّل ديناراً ،إمنا ورثوا هذا العلم .والدعوة إمنا تكون ابلعلم،
فأهل العمل هم الدعاة.

اثنياً :العلماء هم حجة هللا يف أرضه على اخللق ،واحلجة َّل تقوم إَّل على لسان داعية بفقهه وبعلمه
وبقدوته ،فعلى هذا ،فالعلماء هم أجدر الناس ابلدعوة.

اثلثاً :العلماء هم أهل احلل والعقد يف األمة ،وهم أولو األمر الذين جتب طاعتهم ،كما قال غري واحد
ِ
ِ
ول َوأ ِ
ُويل األ َْم ِر ِم ْن ُك ْم [النساء .]59 :قال
الر ُس َ
يعوا َّ
يعوا هللاَ َوأَط ُ
من السلف يف تفسري قوله تعاىل :أَط ُ
جماهد :هم أولو العلم والفقه ،وإذا كانوا هم أولوا األمر فوَّليتهم للدعوة من ابب أوىل.

رابعاً :العلماء هم املؤْتنون على مصاحل األمة العظمى؛ على دينها ،وعلى دنياها وأمنها ومن ابب

أوىل أن يكونوا هم املؤْتنون على الدعوة وشؤوهنا.

خامساً :العلماء هم أهل الشورى الذين ترجع إليهم األمة يف مجيع شؤوهنا ومصاحلها .وإذا كانوا

يستشارون يف مجيع مصاحل األمة – يف دينها ودنياها – فمن ابب أوىل أن يكونوا هم أهل الشورى يف

الدعوة وقيادهتا.

سادساً :العلماء هم أئمة الدين ،واإلمامة يف الدين فضل عظيم ،وشرف ومنزلة رفيعة ،كما قال تعاىل:
ِ
ِ
ربوا َوَكانُوا ِِبَ َايتِنَا يُوقِنُو َن [السجدة .]24 :واإلمامة يف الدين
َو َج َعلْنَا م ْنـ ُه ْم أَئ َّمةً يَـ ْه ُدو َن ِأب َْم ِرََن لَ َّما َ
ص َُ
تقتضي ابلضرورة اإلمامة يف الدعوة .وما الدين إَّل ابلدعوة ،وما الدعوة إَّل ابلدين.
سابعا :العلماء هم أهل الذكر ،والذكر ابلعلم والدعوة ،كما قال تعاىل :فَاسأَلُوا أ َْهل ِ
الذ ْك ِر إِ ْن ُك ْنـتُ ْم ََّل
ْ
َ

تَـ ْعلَ ُمو َن [النحل .]43 :فعلى هذا هم أهل الدعوة إىل هللا تعاىل.
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
العلْم َدرج ٍ
ات
ين أُوتُوا َ َ َ
ين آ ََمنُوا م ْن ُك ْم َوالذ َ
اثمنا :العلماء أفضل الناس كما قال تعاىل :يَـ ْرفَ ِع هللاُ الذ َ
[اجملادلة ،]11 :وأفضل الناس هو الداعي إىل هللا.
ِ ِ ِِ
اتسعاً :العلماء هم أزكى الناس ،وأخشاهم هلل ،كما قال تعاىل :إِ َّمنَا خيَْ َ
شى هللاَ م ْن عبَاده ُ
العلَ َماءُ

[فاطر .]28 :وإذا كانوا هم كذلك ،فهم األجدر أن يكونوا هم الدعاة على هذه الصفات ،وهم
األجدر أن يكونوا هم القادة والرواد يف الدعوة.

عاشراً :العلماء هم اآلمرون ابملعروف ،الناهون عن املنكر ابلعلم واحلكمة ،إذا فالعلماء هم الدعاة.

حادي عشر :العلماء هم شهداء هللا الذين أشهدهم هللا على توحيده ،وقرن شهادته بشهادته –
سبحانه – وبشهادة مالئكته؛ ويف هذا تزكيتهم وتعديلهم ،فقال تعاىلَ :ش ِه َد هللاُ أَنَّهُ َّلَ إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو
َوال َْمالَئِ َكةُ َوأ ُْولُواْ ال ِْعل ِْم ومن كانوا كذلك فهم املؤْتنون على الدعوة ،وهم األوىل بقيادهتا ورايدهتا.
هذا على وجه العموم ،فالعلماء هم أهل هذه اخلصال .وَّل يلزم أن تتوفر كل هذه اخلصال يف كل

عامل ،فالكمال َّل يكون إَّل هلل – سبحانه – لكنهم يف اْلملة – أي العلماء – َّل شك أهنم املتميزون
هبذه الصفات اْلديرون هبا .العلماء هم الدعاة لناصر بن عبد الكرمي العقل – ص5 :
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ْتهيد
مما َّل شك فيه أن العلماء كغريهم من الناس بل هم عرضة للخطأ والغفلة والسهو فقد تقع منهم
األخطاء ولذلك نسب النيب صلى هللا عليه وسلم اخلطأ إىل أيب بكر الصديق .فقال له(( :أصبت

بعضاً وأخطأت بعضاً)) ( )1وذلك ملا طلب منه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يسمح له بتعبري
رؤاي.

وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :كل بين آدم خطاء وخري

اخلطائني التوابون)) (.)2
قال شيخ اإلسالم رمحه هللا كما يف (جمموع الفتاوى) .... ( :فأما الصديقون والشهداء والصاحلون
فليسوا ِبعصومني وهذا يف الذنوب احملققة وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون واترة خيطئون فإذا

اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران وإذا اجتهدوا وأخطئوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطؤهم مغفور هلم)

( ،)3ويقول اإلمام الشاطيب كما يف (اَّلعتصام) ... ( :فعلى كل تقدير َّل يتبع أحد من العلماء إَّل
من حيث هو متوجه حنو الشريعة قائم حبجتها حاكم أبحكامها مجلة وتفصيالً وأنه مىت وجد متوجهاً
غري تلك الوجهة يف جزئية من اْلزئيات أو فرع من الفروع مل يكن حاكماً وَّل استقام أن يكون
مقتدى به فيما حاد فيه عن صوب الشريعة البتة) (.)4

وقال يف (املوافقات)( :إن زلة العامل َّل يصح اعتمادها من جهة وَّل األخذ هبا تقليداً له وذلك ألهنا

موضوعة على املخالفة للشرع ولذلك عدت زلة وإَّل فلو كانت معتداً هبا مل جيعل هلا الرتبة وَّل نسب

إىل صاحبها الزلل فيها) ( .)5حتذير الفضالء من اتباع زَّلت العلماء – عقيل بن حممد بن زيد
املقطري  -ص17 :
_________

( )1رواه البخاري ( .)7046من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
( )2رواه الرتمذى ( ،)2499وابن ماجه ( ،)4251وأمحد ( ،)13072( )198 /3والدارمى (/2

 ،)2727( )392واحلاكم ( .)272 /4قال الرتمذي :غريب َّل نعرفه إَّل من حديث علي بن

مسعدة عن قتادة ،وقال احلاكم :صحيح اإلسناد ،وقال ابن القطان يف ((الوهم واإليهام)) (/5

 :)414صحيح ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( :)448 /2كما أشار إىل ذلك
يف املقدمة.

((( )3جمموع الفتاوى)) (.)69 /35
((( )4اَّلعتصام)) (.)862 /2
((( )5املوافقات)) (.)171 - 170 /4
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املطلب األول :التحذير من زلة العامل

شبه العلماء زلة العامل ابنكسار السفينة؛ ألهنا إذا غرقت غرق معها خلق كثري (.)1

وقيل :زلة العامل مضروب هبا الطبل.
وقال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه( :ثالث يهدمن الدين :زلة عامل ،وجدال منافق

ابلقرآن ( , )2وأئمة مضلون) (.)3

وقال سلمان الفارسي رضي هللا عنه(( :كيف أنتم عند ثالث :زلة عامل ،وجدال منافق ابلقرآن ،ودنيا

تقطع أعناقكم ،فأما زلة العامل ،فإن اهتدى؛ فال تقلدوه دينكم ،تقولون نصنع مثل ما يصنع فالن،

وننتهي عما ينتهي عنه فالن ،وأن أخطأ؛ فال تقطعوا إايسكم منه ،فتعينوا عليه الشيطان)) احلديث
(.)4

وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال( :ويل لألتباع من عثرات العامل ،قيل :كيف ذلك؟ قال :يقول

العامل شيئاً برأيه ،مث جيد من هو أعلم برسول هللا صلى هللا عليه وسلم منه؛ فيرتك قوله ذلك ،مث ْيضي

األتباع) (.)5

وكان معاذ بن جبل رضي هللا عنه يقول يف خطبته كثرياً( :وإايكم وزيغة احلكيم؛ فإن الشيطان قد

يتكلم على لسان احلكيم بكلمة الضاللة ،وقد يقول املنافق احلق ،فتلقوا احلق عمن جاء به؛ فإن

على احلق نوراً ،قالوا :وكيف زيغة احلكيم؟ ،قال :هي كلمة تروعكم وتنكروهنا ،وتقولون :ما هذه؟
فاحذروا زيغته ،وَّل تصدنكم عنه؛ فإنه يوشك أن يفيء ،وأن يراجع احلق) (.)6

وقال احلسني بن فضل( :لكل عامل هفوة) (.)7

وقال علي بن احلسني رمحه هللا ورضي عن أبيه( :ليس ما َّل يعرف من العلم ،إمنا العلم ما عرف،

وتواطأت عليه األلسن) (.)8

وقال إبراهيم بن أيب عبلة رمحه هللا( :من محل شاذ العلم محل شراً كثرياً) (.)9

قال مالك( :شر العلم الغريب ،وخري العلم الظاهر الذي قد رواه الناس) (.)10

وعن عبد الرمحن بن مهدي قالَّ( :ل يكون إماماً يف احلديث من تتبع شواذ احلديث ،أو حدث بكل
ما يسمع ،أو حدث عن كل أحد) ( .)11حرمة أهل العلم حملمد إمساعيل املقدم – ص366 :
_________

((( )1جامع بيان العلم)) (.)225 /2
((( )2املوافقات)) (.)90 /4

( )3رواه ابن عبد الرب يف ((جامع بيان العلم وفضله)) (.)223 /2
((( )4جامع بيان العلم)) (.)1873
( )5رواه ابن عبد الرب يف ((جامع بيان العلم)) (.)226 /2
( )6رواه ابن عبد الرب يف ((جامع بيان العلم)) (.)224 /2
((( )7أسباب النزول للواحدي)) (.)18
((( )8سري أعالم النبالء)) (.)391 /3
((( )9سري أعالم النبالء)) (.)324 /6
((( )10ترتيب املدارك)) (.)184 /1
((( )11جامع بيان العلم)) (.)104 /2
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املطلب الثاين :أصناف الناس جتاه زلة العامل
الناس جتاه زلة العامل ثالثة أصناف:
 - 1صنف َّل يرى أن عند هذا العامل أي خطأ ،فهو يعظمه وجيله ويصوبه لدرجة أن جيعل سيئاته
حسنات.

 - 2وصنف يسقط ذلك العامل جملرد تلك الزلة أو الزَّلت فال يرى له حسنة إطالقاً.
 - 3وصنف وفقه هللا وسدده فاتبع احلق وهو العدل ،فرتاه يعظم من يستحق التعظيم من أهل العلم
والدعاة والصاحلني مع إقرارهم أبنه وإن عظم شأن الرجل فإنه تكون له احلسنات والسيئات فيمدح

ويواىل ويذم ويعادى حبسب ما فيه من احلسنات والسيئات.

قال شيخ اإلسالم رمحه هللا( :ومما يتعلق هبذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم يف العلم والدين من
الصحابة والتابعني ومن بعدهم إىل يوم القيامة  ..أهل البيت وغريهم قد حيصل منه نوع من اَّلجتهاد

مقروَنً ابلظن ونوع من اهلوى اخلفي فيحصل بسبب ذلك ما َّل ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء

هللا املتقني.

ومثل هذا إذا وقع يصري فتنة لطائفتني:

طائفة تعظمه فرتيد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه ...

وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحاً يف وَّليته وتقواه .بل يف بره وكونه من أهل اْلنة بل يف إْيانه حىت
خترجه عن اإلْيان وكال هذين الطرفني فاسد.

واخلوارج والروافض وغريهم من ذوي األهواء دخل عليهم الداخل من هذا.
ومن سلك طريق اَّلعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه وواَّله وأعطى احلق حقه .فيعظم احلق

ويرحم اخللق ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب وحيب
من وجه ،ويبغض من وجه .هذا هو مذهب أهل السنة واْلماعة خالفاً للخوارج واملعتزلة ومن

وافقهم) (.)1

قلت :ومن قرأ يف التاريخ عرف ما حصل من الفنت بسبب القدح يف العلماء والطعن فيهم أو
تعظيمهم وإنزاهلم منزلة املعصومني.

فالروافض مثالً غلوا يف قدحهم يف أيب بكر رضوان هللا عليه وأعالم الصحابة ،كما غلوا يف مدحهم

علياً رضي هللا عنه.

والنواصب غلوا يف قدحهم علياً ومدحهم لبقية الصحابة رضوان هللا على اْلميع.
فهذا الغلو من الطرفني جر األمة إىل مصائب فادحة يف جوانب شىت.

قال شيخ اإلسالم( :والكالم يف الناس جيب أن يكون بعلم وعدل َّل جبهل وظلم كحال أهل البدع.

فإن الرافضة تعمد إىل أقوام متقاربني يف الفضيلة تريد أن جتعل أحدهم معصوماً من الذنوب واخلطااي.

واآلخر مأثوماً فاسقاً أو كافراً فيظهر جهلهم وتناقضهم كاليهودي والنصراين إذا أراد أن يثبت نبوة
موسى أو عيسى مع قدحه يف نبوة حممد عليه الصالة والسالم فإنه يظهر عجزه وجهله وتناقضه)

( .)2حتذير الفضالء من اتباع زَّلت العلماء – عقيل بن حممد بن زيد املقطري  -ص13 :
املوقف املذموم من زلة العامل
وله صوراتن:

األوىل :موقف من يتتبعون عثرات العلماء ،ويتصيدون زَّلهتم ،ويفرحون هبا ،ويستثمروهنا يف أتثيمهم،
والتشهري هبم ،والتشنيع عليهم ،إلهدار قدرهم ،وإسقاط منزلتهم ،وإحباط حماسنهم ،وجحود

فضائلهم ،بداع من التعصب األعمى ،أو التحزب اْلاهلي ،أو التآمر لتحطيم قمم اإلسالم ،ورموز

هنضته.

واملؤمن الصادق ينصح لوجه هللا ،إلحقاق احلق ،وهداية الناسَّ ،ل للتجريح والتشهري والعدوان،
وإذكاء َنر الفنت اليت أتكل األوقات ،وتستنفد الطاقات.

وقد شكا العلماء قدْياً وحديثاً من هذا الصنف املرتبص اْلاحد الظامل:

قال داود بن يزيد :مسعت الشعيب يقول( :وهللا لو أصبت تسعاً وتسعني مرة ،وأخطأت مرة؛ ألعدوا

علي تلك الواحدة) (.)3
ويف هؤَّلء قال الشاعر:

إن يسمعوا سبة طاروا هبا فرحاً  ...مين وما يسمعوا من صاحل دفنوا
آخر:

إن يسمعوا اخلري خيفوه وإن مسعوا  ...شرا أذاعوا ،وإن مل يسمعوا أفكوا
_________

(((( )1منهاج السنة)) (.)544 - 543 /4
((( )2منهاج السنة)) (.)337 /4
((( )3سري أعالم النبالء)) (.)308 /4
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وقال حممد بن سريين( :ظلم ألخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم ،وتكتم خريه) (.)1
الصورة الثانية :موقف من يغالون يف أئمتهم وعلمائهم ومشائخهم غلواً يقطعهم عن رؤية زلتهم،

فضالً عن احلذر منها ،وكأهنم اقتبسوا شعلة من نور العصمة اليت َّل تنبغي إَّل لنيب ،وقد قيل( :حبك
الشيء يعمي ويصم) ،وقال ابن مسعود رضي هللا عنه( :أَّل َّل يقلدن أحدكم دينه رجالً ،إن آمن
آمن ،وإن كفر كفر ،فإنه َّل أسوة يف الشر) (.)2

وقال اإلمام أمحد رمحه هللاَّ( :ل تقلد دينك الرجال ،فإهنم لن يسلموا من أن يغلطوا).

وهاك صوراً من الغلو يف العلماء:

فمن ذلك قول بعضهم( :نظرة عندَن من أمحد  -أي :ابن حنبل – تعدل عبادة سنة).

وقول آخر( :عندَن خبراسان يظنون أن أمحد بن حنبل َّل يشبه البشر ،يظنون أنه من املالئكة).

وقال شيخ السلمي له( :من قال ألستاذه :مل؟ مل يفلح أبداً) (.)3

وحكى الشيخ سليمان بن يوسف بن مفلح أحد أعالم الشافعية رمحه هللا عن نفسه ،فقال( :كنت

إذا مسعت شخصاً يقول :أخطأ النووي ،أعتقد أنه كفر) (.)4

فأين هؤَّلء من قول أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنهَّ( :ل تعرف احلق ابلرجال ،بل

اعرف احلق تعرف أهله).

قال اإلمام ابن القيم( :اختاذ أقوال رجل بعينه ِبنزلة نصوص الشارع َّل يلتفت إىل قول من سواه ,بل

وَّل إىل نصوص الشارع إَّل إذا وافقت نصوص قوله ،فهذا وهللا هو الذي أمجعت األمة على أنه حمرم
يف دين هللا ،ومل يظهر يف األمة إَّل بعد انقراض القرون الفاضلة) اهـ (.)5
وقال ابن املبارك رمحه هللا ملناظرين يف الكوفة يف النبيذ املختلف فيه ملا احتجوا أبمساء بعض أهل

العلم( :فقلت هلم :دعوا عند اَّلحتجاج تسمية الرجال؛ فرب رجل يف اإلسالم مناقبه كذا وكذا،
وعسى أن يكون منه زلة ،أفألحد أن حيتج هبا؟) ( .)6حرمة أهل العلم حملمد إمساعيل املقدم – ص
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_________
((( )1البداية والنهاية)) (.)275 /9

((( )2جامع بيان العلم)) (.)229 /2
( )3أورده السبكي يف ((طبقات الشافعية الكربى)) ( ،)147 ،146 /4والذهيب يف ((سري أعالم
النبالء)) (.)251 /17

((( )4الدرر الكامنة)) (.)261 /2

((( )5إعالم املوقعني)) (.)221 ،214 ،191 /2
((( )6السنن الكربى للبيهقي)) (.)298 /1
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أوَّلً :اعتقاد عدم عصمة العامل وأن اخلطأ َّل يستلزم اإلمث

اخلطأ من مقتضى الطبيعة البشرية َّل يسلم منه إَّل املعصوم صلى هللا عليه وسلم ،وإن اخلطأ َّل

يستلزم اإلمث؛ بل اجملتهد املخطئ مأجور.

وقال أبو هالل العسكري رمحه هللا( :وَّل يضع من العامل الذي برع يف علمه زلة ،إن كانت على سبيل

السهو واإلغفال؛ فإن مل يعر من اخلطإ إَّل من عصم هللا جل ذكره ،وقد قالت احلكماء( :الفاضل من
عدت سقطاته) ،وليتنا أدركنا بعض صواهبم ,أو كنا ممن ْييز خطأهم) ( )1اهـ.

تريد مهذابً َّل عيب فيه  ...وهل عود يفوح بال دخان
آخر:

فإن يكن الفعل الذي ساء واحداً  ...فأفعاله الالئي سررن ألوف

وقال اإلمام ابن األثري – رمحه هللا ( :-وإمنا السيد من عدت سقطاته ،وأخذت غلطاته ،فهي الدنيا
َّل يكمل هبا شيء ،وقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :حق على هللا أَّل يرفع شيئاً
من الدنيا إَّل وضعه)) (.)3( ))2

من ذا الذي ترضى سجاايه كلها  ...كفى املرء نبالً أن تعد معايبه

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :فأما الصديقون والشهداء والصاحلون فليسوا ِبعصومني،

وهذا يف الذنوب احملضة ،وأما ما اجتهدوا فيه :فتارة يصيبون ،واترة خيطئون ،فإذا اجتهدوا وأصابوا

فلهم أجران ،وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم ،وخطؤهم مغفور هلم ،وأهل الضالل
جيعلون اخلطأ واإلمث متالزمني ،فتارة يغلون فيهم ويقولون :إهنم معصومون ،واترة جيفون عنهم

ويقولون :إهنم ابغون ابخلطأ .وأهل العلم واإلْيانَّ :ل يعصمون ,وَّل يؤمثون) (.)4

وقال أيضاً رمحه هللا( :وليس ألحد أن يتبع زَّلت العلماء ،كما ليس له أن يتكلم يف أهل العلم

واإلْيان إَّل ِبا هم له أهل ،فإن هللا تعاىل عفا للمؤمنني عما أخطأوا ،كما قال تعاىل :ربـَّنا َّلَ تُـ َؤ ِ
اخ ْذ ََن
ََ
إِن نَّ ِسينَا أ َْو أَ ْخطَأ ََْن [البقرة .]286 :قال هللا(( :قد فعلت)) (.)5
وأمرَن أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا وَّل نتبع من دونه أولياء ،وأمرَن أن َّل نطيع خملوقاً يف معصية

ِ َّ ِ
ِ
وَن
ين َسبَـ ُق َ
اخلالق ،ونستغفر إلخواننا الذين سبقوَن ابإلْيان ،فنقولَ :ربَّـنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
ِاب ِإلْيَ ِ
ان [احلشر.]10 :
وهذا أمر واجب على املسلمني يف كل ما كان يشبه هذا من األمور ،ونعظم أمره تعاىل ابلطاعة هلل

ورسوله ،ونرعى حقوق املسلمنيَّ ،لسيما أهل العلم منهم ،كما أمر هللا ورسوله ،ومن عدل عن هذه

الطريق فقد عدل عن اتباع احلجة إىل اتباع اهلوى يف التقليد ،وآذى املؤمنني واملؤمنات بغري ما
اكتسبوا ،فهو من الظاملني ،ومن عظم حرمات هللا ،وأحسن إىل عباد هللا ،كان من أولياء هللا املتقني،

وهللا سبحانه أعلم) ( .)6حرمة أهل العلم حملمد إمساعيل املقدم – ص371 :
ط يف العامل أ ْن َّل خيُْ ِطئ ،فعلماء احلديث واألثر وأهل الفقه والنظر رِبا حصل منهم أغالط
رت ُ
َّل يُ ْش ََ
َّ
صوهلا من نِ َع ِم هللا  -عز وجل .-
ألهنُم غري معصومني ،وهذه األغالط اليت قد حتصل منهمُ ،ح ُ
وملَّا ُسئِ َل بعض األئمة عن غلط العامل؛ كيف يغلط العامل ،كيف خيالف السنة ،كيف يكون يف سلوكه
م َق ِ
ص ْر ،كيف يغيب عن ذهنه يف مسألة التدقيق ويتساهل؟
ُ
_________
((( )1شرح ما يقع فيه التصحيف)) (ص.)6 :

( )2رواه البخاري ( .)6501من حديث أنس رضي هللا عنه.
((( )3اللباب يف هتذيب األنساب)) (.)9 /1
((( )4جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)69 /35

( )5رواه مسلم ( )126من حديث ابن عباس رضي هللا عنه.
((( )6جمموع فتاوى ابن تيمية)) ( )195 /4 ،239 /32و ((اقتضاء الصراط املستقيم)) (/2
.)580
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شابِ ْه العلماء األنبياء)َّ ،
ألن النيب هو الذي َّل ينطق عن اهلوى ،هو الذي يصيب يف كل
فقال (لئال يُ َ
شيء وهو الذي يُـتـَّبَ ْع يف كل شيء ،فإذا كان العامل على صو ٍ
اب كثري ورِبا وقع يف اجتهاد هو عليه

مأجور ولكنه أخطأ يف ذلك ،مل يكن عند الناس َرفْ ْع لعامل يف منزلة النيب فَـيُـتـَّبَ ْع على كل شيء،
فيحصل يف النفوس التوحيد والبحث عن احلق من الكتاب والسنة والنظر فيما يَُِرب ْئ الذمة يف ذلك.
وهذه عبودايت يف القلب يسلكها الناس مع وجود هذا اخلالف بني أهل العلم.

اه ْم الطحاوي (أهل اخلري واألثر وأهل الفقه والنظر َّل يذكرون إَّل
وهلذا إذا نظرت يف هؤَّلء الذين َعنَ ُ
ابْلميل ،ومن ذكرهم بسوء فهو على غري السبيل) هو َع َىن هبم َّأولِياا األئمة األربعة:
 -أبو حنيفة :وهو من أهل الفقه والنظر ليس هو من أهل احلديث واألثر.

 -واإلمام مالك والشافعي وأمحد :وهؤَّلء هم أئمة أهل احلديث كما أهنم أئمة أهل الفقه يف املذاهب

املتبوعة املعروفة.
هؤَّلء بينهم خالف يف مذاهبهم ،أبو حنيفة يذهب إىل قول ،مالك يذهب إىل قول ،الشافعي يذهب

إىل قول ،اإلمام أمحد يذهب إىل قول.

هؤَّلء منهم من يكون قوله هو الصواب ،ومنهم من يكون قوله خالف األوىل ،أو يكون قوله مرجوحاً
وهكذا.
فالعامل يُ َدقِ ْق ويَـتَ َح َّرى من األقوال وَّل يُـ َقلِ ُد عاملاً يف كل ما قال؛ َّ
ألن املسائل كثرية جداً وهو بشر فقد
يتهيأ له يف املسألة أَ ْن يُ َدقِ ْق ويف مسألة أخرى َّل يدقق وهكذا.
هلذا وجب على أهل اإلْيان أ ْن يَـتَـ َولَّوا مجيع العلماء وأن يذكروهم خبري وأن َّل يذكروا أحداً منهم
بسوء شرح العقيدة الطحاوية لصاحل آل الشيخ
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اثنيا :أن نثبت له األجر وَّل نقلده على خطئه

لقوله عليه الصالة والسالم(( :احلاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر)) (.)1

حتذير الفضالء من اتباع زَّلت العلماء – عقيل بن حممد بن زيد املقطري  -ص13 :
هذا احلديث يدل على أن العامل – إذا كان مستوفياً لشروط اَّلجتهاد – إذا اجتهد يف مسألة ما

واستفرغ جهده للوصول إىل احلق أجر على ذلك أجران إن أصاب احلق ،أجر على اجتهاده وأجر

على إصابته احلق.

وإذا مل يصب احلق أجر أجراً واحداً وذلك على اجتهاده ورفع عنه اإلمث واحلرج على عدم إصابته
سا إَِّلَّ ُو ْس َع َها [البقرة ]286 :لكن األمر الذي جيب أن يتنبه له
للحق لقوله تعاىلَّ :لَ يُ َكلِ ُ
ف هللاُ نَـ ْف ً

هو أن هذا اخلطأ الذي أخطأ فيه العامل َّل جيوز متابعته عليه بل جيب أن حيذر العامة كي َّل يغرتوا به،

إَّل أن املتتبعني للرخص حيتجون بتقليد العامل يف هذه الزلة فيقال هلم :طاملا وأنتم مقلدون فما هو
احلامل لكم على تقليد هذا العامل وخمالفة الكثريين من العلماء من أفىت خبالفه.

مث يقال هلم أيضاً إن كنت حسب ما تقولون إنكم مقلدون هلذا العامل يف هذه الزلة (واليت تسموهنا
رخصة) ،فلم َّل تقلدونه يف األمور األخرى مما مل يرخص فيه؟

بل نراكم تبحثون عن عامل آخر أتخذون عنه زَّلته اليت خالف فيها العامل األول وهكذا دواليك.

واحلقيقة أهنم اختذوا التقليد ستاراً لتحقيق رغبات أنفسهم.

هذا ولقد حذر سلفنا الصاحل من زَّلت العلماء وذلك ألن العامل إذا زل اتبعه على ذلك كثري من
الناس ولذلك قيل( :زلة ِ
العامل – بكسر الالم – زلة العا َمل – بفتح الالم.)-
وقال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه كما روى ذلك عنه الدارمي يف (السنن) ،وابن عبد الرب يف

(جامع بيان العلم وفضله) إبسناد صحيح قال( :ثالث يهدمن الدين :زلة عامل ،وجدال منافق

ابلقرآن ،وأئمة مضلون) (.)2

وقال ابن عباس كما يف (املدخل) للبيهقي واخلطيب يف (الفقيه واملتفقه) وابن عبد الرب يف (جامع بيان
العلم وفضله) إبسناد حسن :قال :ويل لألتباع من زلة العامل ،قيل :وكيف ذلك؟ قال :يقول العامل

الشيء برأيه فيلقى من هو أعلم برسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم منه فيخربه ويرجع ويقضي
األتباع ِبا حكم (.)3

وقال اإلمام الشاطيب كما يف كتابه (املوافقات)( :وقد روي عن ابن املبارك أنه قال :كنا يف الكوفة

فناظروين يف ذلك –يعين يف النبيذ املختلف فيه -فقلت هلم :تعالوا فليحتج احملتج منكم عمن شاء

من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ابلرخصة .فإن مل نبني الرد عليه عن ذلك الرجل بشدة

صحت عنه .فاحتجوا ،فما جاؤوا عن واحد برخصة إَّل جئناهم بشدة فما مل يبق يف يد أحد منهم إَّل
عبد هللا بن مسعود وليس احتجاجهم عنه يف رخصة النبيذ بشيء يصح عنه .قال ابن املبارك :فقلت
للمحتج عنه يف الرخصة :اي أمحقَّ :
عد أن ابن مسعود لو كان ههنا جالساً فقال هو لك حالل وما
وصفنا عن النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه يف الشدة كان ينبغي لك أن حتذر أو حتري أو ختشى

فقال قائلهم :اي أاب عبد الرمحن :فالنخعي والشعيب ومسى عدة معهما كانوا يشربون احلرام؟
_________

( )1رواه البخاري ( ،)7352ومسلم ( .)1716من حديث عمرو بن العاص رضي هللا عنه.

( )2رواه الدارمي ( ،)649( )166 /1وابن عبدالرب يف ((جامع بيان العلم وفضله)) (.)223 /2
( )3رواه للبيهقي يف ((املدخل)) ( )836 ،835واخلطيب يف ((الفقيه واملتفقه)) ( )14 /2وابن
عبد الرب يف ((جامع بيان العلم وفضله)) (.)226 /2
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فقلت هلم :دعوا عند اَّلحتجاج تسمية الرجال ،فرب رجل يف اإلسالم مناقبه كذا وكذا ،وعسى أن
يكون منه زلة أفألحد أن حيتج هبا؟ فإن أبيتم فما قولكم يف عطاء وطاووس وجابر بن زيد وسعيد بن

جبري وعكرمة؟ قالوا :كانوا خياراً .قال فقلت :فما قولكم يف الدرهم ابلدرمهني يداً بيد؟ فقالوا:

حرام .فقال ابن املبارك :إن هؤَّلء رأوه حالَّلً فماتوا وهم أيكلون احلرام ،فبقوا وانقطعت حجتهم

هذا ما حكى) ( )1اهـ املراد.

وقال الغزايل يف (املستصفى) :فمن اعتقد أن الشافعي رمحه هللا أعلم والصواب على مذهبه أغلب
فليس له أن أيخذ ِبذهب خمالفه ابلتشهي وليس للعامي أن ينتقي من املذاهب يف كل مسألة أطيبها

عنده) ( )2اهـ املراد.

وقال الفتوحي يف (شرح الكوكب املنري):
(  ...وحيرم عليه -أي على العامي -تتبع الرخص وهو أنه كلما وجد رخصة يف مذهب عمل هبا وَّل

يعمل بغريها يف ذلك املذهب.

ويفسق به -أي تتبع الرخص -ألنه َّل يقول إبابحة مجيع الرخص أحد من علماء املسلمني ،فإن
القائل ابلرخصة يف هذا املذهب َّل يقول ابلرخصة األخرى اليت يف غريه.

قال ابن عبد الربَّ :ل جيوز للعامي تتبع الرخص إمجاعاً.
ومما حيكى أن بعض الناس تتبع رخص املذاهب من أقوال العلماء ومجعها يف كتاب وذهب به إىل
بعض اخللفاء فعرضه على بعض العلماء األعيان فلما رآها قال( :اي أمري املؤمنني هذه زندقة يف الدين
وَّل يقول ِبجموع ذلك أحد من املسلمني) (.)3

قلت :هذه احلكاية نقلها اإلمام الشوكاين يف كتابه (إرشاد الفحول ص )272 :فقال( :وحكى
البيهقي عن إمساعيل القاضي قال :دخلت على املعتضد فرفع إيل كتاابً ألنظر فيه وقد مجع فيه

الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم .فقلت :مصنف هذا زنديق .فقال :مل تصح هذه

األحاديث على ما رويت ولكن من أابح املسكر مل يبح املتعة ومن أابح املتعة مل يبح الغناء واملسكر.
وما من عامل إَّل وله زلة ومن مجع زلل العلماء مث أخذ هبا ذهب دينه.

فأمر املعتضد إبحراق ذلك الكتاب).

وقال اإلمام الشوكاين رمحه هللا( :أما لو اختار املقلد من كل مذهب ما هو األهون عليه واألخف له

فقال أبو إسحاق املروزي :يفسق ،وقال ابن أيب هريرةَّ :ل يفسق .قال اإلمام أمحد بن حنبل :لو أن
رجالً عمل بقول أهل الكوفة يف النبيذ وأهل املدينة ابلسماع وأهل مكة يف املتعة كان فاسقاً) (.)4

قلت :وانظر (روضة الطالبني) للنووي ( .)5حتذير الفضالء من اتباع زَّلت العلماء – عقيل بن حممد

بن زيد املقطري  -ص41 :
_________

((( )1املوافقات)) (.)172 - 171 /4
((( )2املستصفى)) (.)391 /2
((( )3شرح الكوكب املنري)) (.)577 /4
((( )4إرشاد الفحول)) (ص.)272 :
(.)108 /11( )5
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اثلثا :عدم اَّلعتماد عليها وترك العمل هبا

أن يعلم أن زلة العامل ليست من الشرع يف شيء ،فال تنسب إليه ،وَّل هي من اخلالف السائغ ،وَّل

جيوز اقتداء به فيها ،بل يتعني تربئة الشريعة منها.
قال اإلمام الشاطيب يف (املوافقات):

(إن زلة العامل َّل يصح اعتمادها من جهة ،وَّل األخذ هبا تقليداً له؛ وذلك ألهنا موضوعة على

املخالفة للشرع ،ولذلك عدت زلة ،وإَّل فلو كانت معتداً هبا؛ مل جيعل هلا هذه الرتبة ،وَّل نسب إىل

صاحبها الزلل فيها.

كما أنه َّل ينبغي أن يشنع عليه هبا ،وَّل ينتقص من أجلها ،أو يعتقد فيه اإلقدام على املخالفة حبتاً؛
فإن هذا كله خالف ما تقتضي رتبته يف الدين) اهـ (.)1

وقال اإلمام الشاطيب أيضاً( :إنه َّل يصح اعتمادها – أي زلة العامل – خالفاً يف املسائل الشرعية؛

ألهنا مل تصدر يف احلقيقة عن اجتهاد ،وَّل هي من مسائل اَّلجتهاد ،وإن حصل من صاحبها اجتهاد؛
فهو مل يصادف فيها حمالً ،فصارت يف نسبتها إىل الشرع كأقوال غري اجملتهد ،وإمنا يعد يف اخلالف

األقوال الصادرة عن أدلة معتربة يف الشريعة ،كانت مما يقوى أو يضعف ،وأما إذا صدرت عن جمرد
خفاء الدليل أو عدم مصادفته فال؛ فلذلك قيل( :إنه َّل يصح أن يعتد هبا يف اخلالف ،كما مل يعتد

السلف الصاحل ابخلالف يف مسألة راب الفضل ،واملتعة ،وحماشي النساء ,وأشباهها من املسائل اليت
خفيت فيها األدلة على من خالف فيها) اهـ (.)2

وقال احلافظ ابن رجب رمحه هللا( :ومن أنواع النصح هلل تعاىل وكتابه ورسوله – وهو مما خيتص به

العلماء رد األهواء املضلة ابلكتاب والسنة ،وبيان دَّللتهما على ما خيالف األهواء كلها ،وكذلك رد

األقوال الضعيفة من زَّلت العلماء ،وبيان دَّللة الكتاب والسنة على ردها) اهـ (.)3

ومع أمهية التنبيه إىل زلة العامل ،فإن هذا َّل يستلزم هجره وإطراح ما عدا ذلك من علومه النافعة ،كما
يفعل الغالة من املنتسبني إىل طلب العلم ،ويف هذا يقول العالمة بكر بن عبد هللا أبو زيد حفظه هللا
تعاىل:

(فهذه اآلراء املغلوطة مل تكن سبباً يف احلرمان من علوم هؤَّلء األجلة ،بل مازالت منارات يهتدي هبا
يف أيدي أهل اإلسالم ،وما زال العلماء على هذا املشرع ينبهون على خطإ األئمة مع اَّلستفادة من

علمهم وفضلهم ،ولو سلكوا مسلك اهلجر هلدمت أصول وأركان ،ولتقلص ظل العلم يف اإلسالم،

وأصبح اَّلختالل واضحاً للعيان ،وهللا املستعان) ( )4اهـ .حرمة أهل العلم حملمد إمساعيل املقدم –
ص373 :

_________
((( )1املوافقات)) (.)136 /5
((( )2املوافقات)) (.)139 /5
((( )3جامع العلوم واحلكم)) ( )223 /1ط .مؤسسة الرسالة.
((( )4تصنيف الناس بني الظن واليقني)) (ص.)91 :

()14/8

رابعا :أن يلتمس العذر للعامل ،وحيسن الظن به ،ويقيله عثرته
قال اإلمام السبكي – رمحه هللا ( :-فإذا كان الرجل ثقة مشهوداً له ابإلْيان واَّلستقامة ،فال ينبغي
أن حيمل كالمه وألفاظ كتاابته على غري ما تعود منه ومن أمثاله ،بل ينبغي التأويل الصاحل ،وحسن

الظن الواجب به وأبمثاله) (.)1

وقال اإلمام احملقق ابن قيم اْلوزية رمحه هللا تعاىل:
(والكلمة الواحدة يقوهلا اثنان ،يريد هبا أحدمها :أعظم الباطل ،ويريد هبا اآلخر :حمض احلق،

واَّلعتبار بطريقة القائل وسريته ومذهبه ،وما يدعو إليه ،ويناظر عنه) (.)2

وأسند البخاري يف كتاب الشروط من (صحيحه) قصة احلديبية ومسري النيب صلى هللا عليه وسلم

إليها ،وفيها:

((وسار النيب صلى هللا عليه وسلم حىت إذا كان ابلثنية اليت يهبط عليهم منها ،بركت به راحلته ،فقال

الناس :حل حل ،فأحلت ،فقالوا :خألت القصواء .فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :ما خألت

القصواء ،وما ذاك هلا خبلق ،ولكن حبسها حابس الفيل)) إخل احلديث.

قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا يف فقه احلديث( :جواز احلكم على الشيء ِبا عرف من عادته ،وإن
جاز أن يطرأ غريه ،فإذا وقع من شخص هفوة َّل يعهد منه مثلهاَّ ،ل ينسب إليها ،ويرد على من

نسبه إليها ،ومعذرة من نسبه إليها ممن َّل يعرف صورة حاله؛ ألن خأل القصواء لوَّل خارق العادة

لكان ما ظنه الصحابة صحيحاً ،ومل يعاتبهم النيب صلى هللا عليه وسلم على ذلك لعذرهم يف ظنهم)

( )3اهـ.

قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه هللا( :فقد أعذر النيب صلى هللا عليه وسلم غري املكلف من الدواب

ابستصحاب األصل ،ومن قياس األوىل إذا رأينا عاملاً عامالً ،مث وقعت منه هنة أو هفوة ،فهو أوىل

ابإلعذار ،وعدم نسبته إليها والتشنيع عليه هبا – استصحاابً لألصل – وغمر ما بدر منه يف حبر علمه

وفضله ،وإَّل كان املعنف قاطعاً للطريق ردءاً للنفس اللوامة ،وسبباً يف حرمان العامل من علمه ،وقد
هنينا أن يكون أحدَن عوَن للشيطان على أخيه) ( )4اهـ.

مث نقل قول الصنعاين رمحه هللا تعاىل( :وليس أحد من أفراد العلماء إَّل وله َندرة ينبغي أن تغمر يف

جنب فضله وجتتنب) اهـ.

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال صلى هللا عليه وسلم(( :من أقال مسلما أقال هللا عثرته)) (.)5
وعن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أقيلوا ذوي اهليئات عثراهتم

إَّل احلدود)) (.)6

قال اإلمام الشافعي – رمحه هللا – (ذوو اهليئات الذين يقالون عثراهتم الذين ليسوا يعرفون ابلشر،
فيزل أحدهم الزلة) (.)7
_________
((( )1قاعدة يف اْلرح والتعديل)) (ص.)93 :
((( )2مدارج السالكني)) (.)521 /3
((( )3فتح الباري)) (.)335 /5

((( )4تصنيف الناس)) (ص.)80 :
( )5رواه أبو داود ( ،)3460وابن ماجه ( ،)1800وابن حبان ( ،)5029( )404 /11واحلاكم
( .)52 /2واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني

ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وصحح إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) (ص:

 ،)687وقال ابن دقيق العيد يف ((اَّلقرتاح)) (ص :)99 :صحيح.

( )6رواه أبو داود ( ،)4375وأمحد ( ،)25513( )181 /6والنسائي يف ((السنن الكربى)) (/4

 ،)7294( )310والبخاري يف ((األدب املفرد)) ( ،)465وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) (/9
 ،)43والبيهقي ( .)16423( )161 /8واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال العقيلي يف

((التلخيص احلبري َّلبن حجر)) ( :)1403 /4له طرق ،وليس فيها شيء يثبت ،وجوده ابن حزم يف

((احمللى)) (.)405 /11

( )7رواه البيهقي (.)18084( )334 /8

()15/8

وقال اإلمام العز بن عبد السالم – رمحه هللا( :لو رفعت صغائر األولياء إىل األئمة واحلكام مل جيز
تعزيرهم عليها ،بل يقيل عثرهتم ،ويسرت زلتهم ،فهم أوىل من أقيلت عثرته ،وسرتت زلته) (.)1

وقال اإلمام احملقق ابن القيم رمحه هللا( :الظاهر أهنم ذوو األقدار بني الناس من اْلاه والشرف
والسؤدد ،فإن هللا تعاىل خصهم بنوع تكرمي وتفضيل على بين جنسهم ،فمن كان مستوراً مشهوراً
ابخلري حىت كبا به جواده ،ونبا عضب صربه ،وأديل عليه شيطانه ،فال تسارع إىل أتنيبه وعقوبته ،بل
تقال عثرته مامل يكن حداً من حدود هللا فإنه يتعني استيفاؤه من الشريف كما يتعني أخذه من
الوضيع) ( )2اهـ .حرمة أهل العلم  -حملمد إمساعيل املقدم – ص 374

جيب على كل مسلم بعد مواَّلة هللا ورسوله مواَّلة املؤمنني ،كما نطق به القرآن ،خصوصا الذين هم
ورثة األنبياء ،الذين جعلهم هللا ِبنزلة النجوم ،يهدى هبم يف ظلمات الرب والبحر .وقد أمجع املسلمون
على هدايتهم ودرايتهم ،إذ كل أمة قبل مبعث حممد صلى هللا عليه وسلم علماؤها شرارها ،إَّل

املسلمني ،فإن علماءهم خيارهم ،فإهنم خلفاء الرسول من أمته ،واحمليون ملا مات من سنته ،فبهم قام

الكتاب وبه قاموا ،وهبم نطق الكتاب وبه نطقوا ،وكلهم متفقون اتفاقا يقينا على وجوب اتباع

الرسول صلى هللا عليه وسلم .ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح خبالفه  -فال
بد له يف تركه من عذر.

ومجاع األعذار ثالثة أصناف:
أحدها :عدم اعتقاده أن النيب صلى هللا عليه وسلم قاله.

والثاين :عدم اعتقاده أنه أراد تلك املسألة بذلك القول.

والثالث :اعتقاده أن ذلك احلكم منسوخ ،فلهم الفضل علينا واملنة ابلسبق ،وتبليغ ما أرسل به

الرسول صلى هللا عليه وسلم إلينا ،وإيضاح ما كان منه خيفى علينا ،فرضي هللا عنهم وأرضاهم .شرح

العقيدة الطحاوية َّلبن أيب العز – 740 /2
_________
((( )1قواعد األحكام)) (.)150 /1
((( )2بدائع الفوائد)) (.)139 /3

()16/8

خامسا :أن حيفظ للعامل قدره ،وَّل جيحد حماسنه
قال الذهيب يف ترمجة القفال الشاشي( :قال أبو احلسن الصفار :مسعت أاب سهل الصعلوكي ،وسئل

عن تفسري أيب بكر القفال ،فقال( :قدسه من وجه ،ودنسه من وجه) ،أي دنسه من جهة نصر

اَّلعتزال ،قلت :قد مر موته ،والكمال عزيز – وإمنا ْيدح العامل بكثرة ماله من الفضائل ،فال تدفن
احملاسن لورطة ،ولعله رجع عنها ،وقد يغفر له يف استفراغه الوسع يف طلب احلق ،وَّل حول وَّل قوة

إَّل ابهلل) (.)1

واستدرك اإلمام احملقق ابن القيم رمحه هللا بعض ألفاظ الشيخ أيب إمساعيل اهلروي ،وقال( :يف هذا
اللفظ قلق وسوء تعبري ،جيربه حسن حال صاحبه وصدقه ،وتعظيمه هلل ورسوله ،ولكن أىب هللا أن

يكون الكمال إَّل له) (.)2
وقال أيضاً( :شيخ اإلسالم حبيبنا ،ولكن احلق أحب إلينا منه ،وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا
يقول( :عمله خري من علمه) ،وصدق رمحه هللا ،فسريته ابألمر ابملعروف ،والنهي عن املنكر ،وجهاد

أهل البدعَّ ،ل يشق له فيها غبار ،وله املقامات املشهورة يف نصرة هللا ورسوله ،وأىب هللا أن يكسو

ثوب العصمة لغري الصادق املصدوق الذي َّل ينطق عن اهلوى صلى هللا عليه وسلم ،وقد أخطأ يف
هذا الباب لفظاً ومعىن  .. )3( ) ..حرمة أهل العلم حملمد إمساعيل املقدم – ص377 :

حبيث َّل نسقط مكانته من نفوس الناس وَّل نشنع عليه من أجلها ونلغي ما عنده من العلم وموافقة

احلق مع التحذير من الزلة اليت وقعت منه وحتذير األمة من اَّلغرتار هبا ومتابعتها.
أقوال أهل العلم يف ذلك:

قال اإلمام الشاطيب رمحه هللا:

(َّل ينبغي أن ينسب صاحبها – أي الزلة – إىل التقصري وَّل أن يشنع عليه هبا وَّل ينتقص من أجلها

أو يعتقد فيه املخالفة حبتاً فإن هذا كله خالف ما تقتضي رتبته يف الدين) ( )4اهـ

وقال العالمة ابن القيم رمحه هللا:

(من له علم ابلشرع والواقع يعلم قطعاً أن الرجل اْلليل الذي له يف اإلسالم قدم صاحل وآاثر حسنة
وهو من اإلسالم وأهله ِبكان قد يكون منه اهلفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور َّلجتهاده فال

جيوز أن يتبع فيها وَّل جيوز أن هتدر مكانته ومنزلته يف قلوب املسلمني) ( )5اهـ

مث اعلم أن الزَّلت تتفاوت فمنها ما يكون ذا أثر على الناس فيجب يف هذه احلالة حتذيرهم من

اَّلغرتار هبا وليكن هذا التحذير أبسلوب حسن حبيث َّل يشعر الناس ابلتنقص من هذا العامل وَّل
يطعن يف العامل وَّل يف رتبته.

وأما إن كانت غري مؤثرة على الناس فيجب سرتها وإقالة عثرة هذا العامل.
كما جاء يف حديث عائشة رضي هللا عنها :أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :أقيلوا ذوي اهليئات
عثراهتم إَّل احلدود)) ( ،)6وحلديث أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب عليه الصالة والسالم قال:
((من أقال مسلماً أقال هللا عثرته)) (.)7

فالعلماء وَّل شك من ذوي اهليئات الذين تقال عثراهتم .حتذير الفضالء من اتباع زَّلت العلماء –

عقيل بن حممد بن زيد املقطري  -ص20 :
_________
((( )1سري أعالم النبالء)) (.)285 /16
((( )2مدارج السالكني)) (.)150 /3

((( )3مدارج السالكني)) (.)52 /2( ،)37 /2( ،)263 ،227 /1( ،)521 /3
((( )4املوافقات)) (.)171 - 170 /4
((( )5أعالم املوقعني)) (.)295 /3
( )6رواه أبو داود يف سننه (برقم  )4375وأمحد ( .)25513( )181 /6واحلديث سكت عنه أبو
داود ،وقال ابن كثري يف ((إرشاد الفقيه)) ( :)383 /2يف إسناده اختالف يسري َّل يضره ،وحسنه
ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )420 /3كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وصححه

األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).

( )7رواه ابن حبان ( ،)5030( )405 /11والبيهقي ( .)10913( )27 /6واحلديث حسنه ابن

حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )171 /3كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وصححه السخاوي
يف ((املقاصد احلسنة)) ( ،)465والعجلوين يف ((كشف اخلفاء)) (.)298 /2

()17/8

سادسا :إسداء النصح له
إن العامل كغريه من الناس له حق النصح إذا أخطأ وهو مندرج حتت قوله عليه الصالة والسالم كما يف
حديث ْتيم بن أوس الداري :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :الدين النصيحة قلنا ملن اي

رسول هللا قال هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم)) رواه مسلم ( .)1وأبو داود (.)2

والرتمذي ( ،)3وعنده أنه قال الدين النصيحة ثالث مرات ،فالعلماء يعتربون من أئمة املسلمني.
ولكن من الذي ينصحهم؟ أهم أصحاب األلسن احلادة والكلمات اْلارحة من املتحمسني

واملتشنجني  ...؟

أم ذلك الذي َّل يرى احلق إَّل ما كان على مثل ما هو عليه؟
أقول :إن الذين ينصحون هم أولئك الذين عرفوا احلق ورمحوا اخللق ،فكلماهتم بلسم على اْلراح،

أيتون ابلعبارة اليت يفوح منها احلنان والشفقة ابملنصوح َّل يشعرونه أبهنم مرتفعون عليه وَّل شامتني به،
إهنم العلماء الرابنيون الذين َّل يشهرون ابملنصوح حبجة النصح وَّل حيرجونه حبجة التقومي ويضعون

نصب أعينهم ما يلي:

اإلخالص هلل تعاىل يف هذه النصيحة فإهنا من مجلة العبادات اليت كلفنا هبا وَّل تقبل إَّل إذا كانت
ِ
ِ
ِ
اَّلل ُخمْلِ ِ
ين ُحنَـ َفاء [البينة.]5:
صَ
خالصة لوجه هللا تعاىل قال عز وجل َوَما أُم ُروا إََِّّل ليَـ ْعبُ ُدوا ََّ
ني لَهُ الد َ
ت وما تَـوفِ ِيقي إَِّلَّ ِاب ِ
ت
هلل َعلَْي ِه تَـ َوَّك ْل ُ
أن يكون القصد منها اإلصالح إِ ْن أُ ِري ُد إَِّلَّ ا ِإل ْ
صالَ َح َما ْ
استَطَ ْع ُ َ َ ْ
ِ ِ ِ
يب [هود.]88:
َوإلَْيه أُن ُ
أن يكون القصد إظهار احلق حىت قال اإلمام الشافعي (قويل صواب حيتمل اخلطأ وقول غريي خطأ
حيتمل الصواب) وقوله (ما َنظرت أحدا إَّل سألت هللا أن يظهر احلق على لساين أو على لسانه).

أن يكون مبتعدا عن كل ما جيعل املنصوح معاندا متماداي على الباطل متأسيا بذلك بسيد ولد آدم
عليه الصالة والسالم حيث كان إذا أراد النصح قال( :ما ابل أقوام يقولون كذا وكذا) (ما ابل أقوام

يشرتطون شروطاً ليست يف كتاب هللا) (.)4

أن يكون الرتكيز على الرأي أو املسألة َّل على قائلها لقوله عليه الصالة والسالم(( :ما ابل أقوام

يشرتطون شروطا ليست يف كتاب هللا  )) ..احلديث .)5( ،مع معرفته عليه الصالة والسالم ابلذين

اشرتطوا تلك الشروط يف قضية عتق بريرة ،ويف الثالثة النفر الذين سألوا عن أعماله فكأهنم تقالوها،
والسنة مليئة ِبثل هذا .حتذير الفضالء من اتباع زَّلت العلماء – عقيل بن حممد بن زيد املقطري –
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_________
( )1رواه البخاري معلقاً قبل حديث ( ،)57ورواه مسلم موصوَّلً ( .)55من حديث ْتيم الداري
رضي هللا عنه.

((( )2سنن أيب داود)) (.)4944

((( )3سنن الرتمذي ( ،)1926من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )4رواه البخاري ( ،)456ومسلم ( )1504من حديث عائشة رضي هللا عنها.
( )5رواه البخاري ( ،)456ومسلم ( )1504من حديث عائشة رضي هللا عنها.
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املبحث الثالث :خطر الطعن على العلماء ,وشؤم احلط من أقدارهم
اْلناية على العلماء خرق يف الدين ،فمن مث قال الطحاوي يف (عقيدته)( :وعلماء السلف من
السابقني ،ومن بعدهم من التابعني – أهل اخلري واألثر ،وأهل الفقه والنظر – َّل يذكرون إَّل ابْلميل،
ومن ذكرهم بسوء ،فهو على غري السبيل) (.)1

قال ابن املبارك( :من استخف ابلعلماء ذهبت آخرته ،ومن استخف ابألمراء ذهبت دنياه ،ومن
استخف ابإلخوان ذهبت مروءته) (.)2

وقال أبو سنان األسدي( :إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة يف الدين يتعلم الوقيعة يف
الناس؛ مىت يفلح؟!) (.)3

وقال اإلمام أمحد بن األذرعي( :الوقيعة يف أهل العلم وَّل سيما أكابرهم من كبائر الذنوب) (.)4

وعن جعفر بن سليمان قال :مسعت مالك بن دينار يقول:
(كفى ابملرء شراً أن َّل يكون صاحلاً ،وهو يقع يف الصاحلني) (.)5

والطاعنون يف العلماء َّل يضرون إَّل أنفسهم ،وهم يستجلبون هلا بفعلتهم الشنيعة أخبث األوصاف:
ِ
بِْئ ِ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن [احلجرات .]11 :وهم من شرار
ب فَأ ُْولَئِ َ
سو ُق بَـ ْع َد ا ِإلْيَان َوَمن َّملْ يَـتُ ْ
س اَّل ْس ُم الْ ُف ُ
َ

عباد هللا؛ بشهادة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعن عبد الرمحن بن غنم يبلغ به النيب صلى هللا
عليه وسلم قال(( :خيار عباد هللا الذين إذا رؤوا ذكر هللا ،وشرار عباد هللا املشاؤون ابلنميمة،

املفرقون بني األحبة ،الباغون للربآء العنت)) (.)6
وهم مفسدون يف األرض ،وقد قال تعاىل :إِ َّن هللا َّلَ ي ِ
ِِ
ين [يونس.]81 :
َ ُْ
صل ُح َع َم َل ال ُْم ْفسد َ

وهم عرضة حلرب هللا تعاىل ،القائل يف احلديث القدسي(( :من عادى يل ولياً ،فقد آذنته ابحلرب))

(.)7

وهم متعرضون َّلستجابة دعوة العامل املظلوم عليهم ،فدعوة املظلوم – ولو كان فاسقاً – ليس بينها

وبني هللا حجاب ،فكيف بدعوة ويل هللا الذي قال فيه(( :ولئن سألين ألعطينه ،ولئن استعاذين
ألعيذنه)) (.)8

قال اإلمام احلافظ أبو العباس احلسن بن سفيان ملن أثقل عليه( :ما هذا؟! قد احتملتك وأَن ابن

تسعني سنة ،فاتق هللا يف املشايخ ،فرِبا استجيبت فيك دعوة) (.)9

وملا أنكر السلطان على الوزير نظام امللك صرف األموال الكثرية يف جهة طلبة العلم ،أجابه:
(أقمت لك هبا جنداً َّل ترد سهامهم ابألسحار) ،فاستصوب فعله ،وساعده عليه (.)10

وقيل :إن أوَّلد حيىي – أي ابن خالد الربمكي – قالوا له وهم يف القيود مسجونني( :اي أبة صرَن بعد
العز إىل هذا؟!) قال( :اي بين دعوة مظلوم غفلنا عنها ،مل يغفل هللا عنها) (.)11
_________

((( )1شرح العقيدة الطحاوية)) حتقيق األرَنؤوط (.)740 /2
((( )2سري أعالم النبالء)) (.)408 /8
((( )3ترتيب املدارك)) (.)14 /2
((( )4الرد الوافر)) (ص.)197 :

((( )5شعب اإلْيان للبيهقي)) (.)316 /5
( )6رواه أمحد ( ،)18027( )227 /4واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( .)325 /3وقال:
رواه أمحد عن شهر عنه وبقية إسناده حمتج هبم يف الصحيح ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (/8

 :)96رواه أمحد وفيه شهر بن حوشب وبقية رجاله رجال الصحيح ،وحسنه لغريه األلباين يف
((صحيح الرتغيب والرتهيب)).

( ))]12846[ )7رواه البخاري ( .)6502من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )8رواه البخاري ( .)6502من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )9سري أعالم النبالء)) (.)159 /14

((( )10حتفة الطالبني)) ( )/115و ((املنهاج السوي)) (.)74
((( )11سري أعالم النبالء)) (.)90 /9
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وعن أيب بكرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :ما من ذنب أجدر أن يعجل
هللا لصاحبه العقوبة يف الدنيا مع ما يدخر له يف اآلخرة :مثل البغي ،وقطيعة الرحم)) (.)1
اي صاحب البغي إن البغي مصرعة  ...فاعدل فخري فعال املرء أعدله
فلو بغى جبل يوما على جبل َّ ...لندك منه أعاليه وأسفله ()2

وِبا أن اْلزاء من جنس العمل؛ فليبشر الطاعن يف العلماء املستهزئ هبم؛ بعاقبة من جنس فعله:

فعن إبراهيم رمحه هللا قال( :إين أجد نفسي حتدثين ابلشيء ،فما ْينعين أن أتكلم به إَّل خمافة أن أبتلى
به).

وقال عمرو بن شرحبيل( :لو رأيت رجالً يرضع عنزاً فضحكت منه؛ خلشيت أن أصنع مثل الذي

صنع).

وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال( :البالء موكل ابلقول ،لو سخرت من كلب خلشيت أن

أحول كلباً).
وقد حكي أن رجالً كان جيرئ تالمذته على الطعن يف العلماء وإهانتهم ،وذات يوم تكلم بكالم مل
ك ِِبَا قَدَّم ْ ِ
َّ
س
يرق أحد تالمذته ،فقام إليه فصفعه على رؤوس األشهادَ :ذلِ َ
َ
ت أَيْدي ُك ْم َوأَن هللاَ لَْي َ
بِظَالٍَّم لِلْعبِ ِ
يد [آل عمران ،]182 :قال خالد بن زهري اهلذيل:
َ
فال جتزعن من سنة أنت سرهتا  ...فأول راض سنة من يسريها

وليعلم أنه خيشى على من تلذذ بغيبة العلماء والقدح فيهم أن يبتلى بسوء اخلاْتة عياذاً ابهلل منها،

فهذا القاضي الفقيه الشافعي حممد بن عبد هللا الزبيدي (ولد سنة عشر وسبعمائة) (شرح التنبيه يف

أربعة وعشرين جملداً ،درس وأفىت ،وكثرت طالبه ببالد اليمن ،واشتهر ذكره ،وبعد صيته ،قال اْلمال
املصري :إنه شاهده عند وفاته وقد اندلع لسانه واسود ،فكانوا يرون أن ذلك بسبب كثرة وقيعته يف

الشيخ حميي الدين النووي رمحهم هللا مجيعاً (.)3

إن السعيد له يف غريه عظة  ...ويف التجارب حتكيم ومعترب

مث اخلائض يف أعراض العلماء ظلماً وعدواً إن محل عنه ذلك ،واقتدى به فيه ،فقد سن سيئة فعليه

وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة ،والدال على الشر كفاعله ،والسعيد من إذا مات ماتت معه

آاث َرُه ْم [يس.]12 :
َّموا َو َ
ب َما قَد ُ
سيئاته ،قال تعاىلَ :ونَكْتُ ُ
وما من كاتب إَّل سيلقى  ...غداة احلشر ما كتبت يداه

فال تكتب بكفك غري شيء  ...يسرك يف القيامة أن تراه
وروي عن اإلمام أمحد أنه قال( :حلوم العلماء مسمومة ،من مشها مرض ،ومن أكلها مات) (.)4
وعن خملد قال :حدثنا بعض أصحابنا قال :ذكرت يوماً عند احلسن بن ذكوان رجالً بشيء ،فقال:
(مه َّل تذكر العلماء بشيء ،فيميت هللا قلبك).

حلوم أهل العلم مسمومة  ...ومن يعاديهم سريع اهلالك

فكن ألهل العلم عوَن ،وإن  ...عاديتهم يوما فخذ ما أاتك
قال احلافظ ابن عساكر رمحه هللا تعاىل:

(واعلم اي أخي – وفقنا هللا وإايك ملرضاته ،وجعلنا ممن خيشاه ويتقيه حق تقاته – أن حلوم العلماء –
رمحة هللا عليهم – مسمومة ،وعادة هللا يف هتك أستار منتقصيهم معلومة؛ ألن الوقيعة فيهم ِبا هم
منه براء أمر عظيم ،والتناول ألعراضهم ابلزور واَّلفرتاء مرتع وخيم ،واَّلختالف على من اختاره هللا
منهم لِنَعش العلم خلق ذميم) (.)5
_________
( )1رواه أبو داود ( ،)4902 /4والرتمذي ( ،)2511وابن ماجه ( ،)4211وأمحد ()36 /5

( ،)20390وابن حبان ( ،)455( )200 /2واحلاكم ( .)388 /2واحلديث سكت عنه أبو داود،
وقال الرتمذي :حسن صحيح ،وقال احلاكم :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب.

((( )2فيض القدير)) (.)314 /5

((( )3الدرر الكامنة)) (.)106 /4

((( )4املعيد يف أدب املفيد واملستفيد)) (ص.)71 :
((( )5تبيني كذب املفرتي)) (ص.)28 :
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وقال أيضاً رمحه هللا .. ( :ومن أطلق لسانه يف العلماء ابلثلب؛ ابتاله هللا تعاىل قبل موته ِبوت
صيبـهم ع َذ ِ
ِ
القلب ،فَـلْي ْح َذ ِر الَّ ِذين ُخيَالُِفو َن َعن أ َْم ِرهِ أَن تُ ِ
يم [النور)]63 :
صيبَـ ُه ْم ف ْتـنَةٌ أ َْو يُ ِ َ ُ ْ َ ٌ
ْ
َ
اب أَل ٌ
َ

(.)1

ومن خماطر الطعن يف العلماء:
التسبب إىل تعطيل اَّلنتفاع بعلمهم:

وقد هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن سب الديك؛ ألنه يدعو إىل الصالة ( )2فكيف يستبيح

قوم إطالق ألسنتهم يف ورثة األنبياء الداعني إىل هللا عز وجل؟!
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل و َع ِمل ص ِ
ني [فصلت.]33 :
احلًا َوقَ َ
ال إِنَِّين م َن ال ُْم ْسل ِم َ
َوَم ْن أ ْ
س ُن قَـ ْوَّلً ممَّن َد َعا إِ َىل َّ َ َ َ
َح َ
قال أبو الدرداء رضي هللا عنه( :ما حنن لوَّل كلمات الفقهاء؟!).
وكان احلسن البصري رمحه هللا يقول( :الدنيا كلها ظلمة ،إَّل جمالس العلماء) (.)3

وقال اإلمام السخاوي رمحه هللا( :إمنا الناس بشيوخهم ،فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش؟!) (.)4

ومن شؤم الطعن يف العلماء:

أن القدح ابحلامل يفضي إىل القدم ِبا حيمله من الشرع والدين ،وهلذا أطبق العلماء على أن من

أسباب اإلحلاد( :القدح يف العلماء).
ملا استهزأ رجل من املنافقني ابلصحابة رضي هللا عنهم ،قائالً( :ما رأيت مثل قرائنا هؤَّلء أرغب
بطوَنً ،وَّل أكذب ألسناً ،وَّل أجنب عند اللقاء) أنزل هللا عز وجلَ :ولَئِن َسأَلْتَـ ُه ْم لَيَـ ُقولُ َّن إِ َّمنَا ُكنَّا
ِ
ف َعن
آايتِِه َوَر ُسولِ ِه ُكنتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزُؤو َن َّلَ تَـ ْعتَ ِذ ُرواْ قَ ْد َك َف ْرُمت بَـ ْع َد إِْيَانِ ُك ْم إِن نَّـ ْع ُ
َخنُ ُ
ب قُ ْل أَ ِابهلل َو َ
وض َونَـل َْع ُ
ِ
ٍِ
ِ
ني [التوبة.)5( ]66 - 65 :
طَآئَِفة من ُك ْم نُـ َعذ ْ
ب طَآئَِفةً ِأب ََّهنُ ْم َكانُواْ ُْجم ِرم َ
ويقول العالمة بكر بن عبد هللا أبو زيد حفظه هللا تعاىل:

(ابدرة ملعونة  ..وهي تكفري األئمة :النووي ،وابن دقيق العيد ،وابن حجر العسقالين ،أو احلط من
أقدارهم ،أو أهنم مبتدعة ضالل ،كل هذا من عمل الشيطان ،وابب ضاللة وإضالل ،وفساد

وإفساد ،وإذا جرح شهود الشرع جرح املشهود به ،لكن األغرار َّل يفقهون وَّل يتثبتون) (.)6

ومن شؤم تلويث اْلو الدعوي ابلطعن يف العلماء ،وجتريح األخيار:

التسبب يف انزواء بعض هؤَّلء األخيار ،وابتعادهم عن ساحة الرتبية والتعليم والدعوة ،صيانة
ألعراضهم ،وحفظاً حلياة قلوهبم؛ ألن القلوب احلرة يؤذيها التعكري:

(إن احلساسية تبلغ مداها لدى الداعية السوي ،ونفسه تعاف كل جو خانق غري نقي ،إن روحه َّل
تطيق األجواء املغربة وانعدام األوكسجني ،ومؤملة هي لفحات الرتاب  ..أسلوب يف القتل هو اخلنق،

ومنط يف اإلرهاب الطائش هو العصف) (.)7

(  ..وإذا مل نتقيد ابلضوابط يف املمارسات الدعوية ،فإن األذواق ستفسد ،ويكثر الصخب الذي
يرهق الثقة املؤهل للتقدم ،فينزوي حفاظاً على عرضه ومسعته ،ولئال يقسو قلبه عرب قيل وقال) (.)8

_________

((( )1قال احلافظ ابن كثري – رمحه هللا  -يف تفسري هذه اآلية( :أي :فليحذر وليخض  ...من
خالف شريعة الرسول ابطناً وظاهراً أَن تُ ِ
صيبَـ ُه ْم فِ ْتـنَةٌ أي :يف قلوهبم من كفر أو نفاق أو بدعة أ َْو
صيبـهم ع َذ ِ
يم أي :يف الدنيا :بقتل أو حد أو حبس ،أو حنو ذلك)).
يُ ِ َ ُ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
( )2رواه أمحد ( ،)21723( )192 /5وابن حبان ( .)5731( )37 /13من حديث زيد بن
خالد اْلهين رضي هللا عنه .واحلديث صححه الوادعي يف ((الصحيح املسند)) ( ،)363وقال

شعيب األرَنؤوط يف حتقيقه للمسند :رجاله ثقات رجال الشيخني وقد اختلف يف وصله وإرساله.
((( )3جامع بيان العلم)) (.)114 /1
((( )4فتح املغيث)) (.)320 /2

((( )5تفسري الطربي)) (.)333 /14

((( )6تصنيف الناس بني الظن واليقني)) (ص.)94 :
((( )7فضائح الفنت)) (ص.)10 :
((( )8فضائح الفنت)) (ص.)18 :
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فأقبح به من تعويق ،وتثبيط ،وتزهيد حذرَن منه العالمة الشيخ طاهر اْلزائري (ت 1338هـ) وهو

على فراش املوت بكلمات حقها أن تكتب ِباء العيون َّل ِباء الذهب؛ إذ قال رمحه هللا:

(عدوا رجالكم ،واغفروا هلم بعض زَّلهتم ،وعضوا عليهم ابلنواجذ لتستفيد األمة منهم ،وَّل تنفروهم
لئال يزهدوا يف خدمتكم) (.)1

فإذا خلت الساحة من أهل العلم والتقى ،اختذ الناس رؤوساً جهاَّلً ،يفتوهنم بغري علم ،وإذا أفتوهم
بغري علم فال تسأل عن احلرمات اليت تستباح ،والدم املعصوم الذي يهراق ،والعرض الذي ينتهك،

واملال الذي يهدر ،ونظرة واحدة إىل الواقع األليم يف بعض بالد املسلمني وما يقع فيها من جمازر
ومذابح أبيدي األدعياء الذين استبدوا برأيهم ،وأتولوا أبهوائهم ،وركبوا رؤوسهم ،ومل يصغوا إىل
نصائح العلماء؛ تنبئك عن خماطر تغييب العلماء ،وقطع الصلة بينهم وبني الشباب.

إن العلماء هم (عقول األمة) واألمة اليت َّل حترتم عقوهلا غري جديرة ابلبقاء  ..حرمة أهل العلم حملمد
إمساعيل املقدم –ص319 :

قال الطحاوي :وعلماء السلف من السابقني ،ومن بعدهم من التابعني أهل اخلرب واألثر ،وأهل الفقه

والنظرَّ ،ل يذكرون إَّل ابْلميل ،ومن ذكرهم بسوء فهو على غري السبيل.

هذه اْلملة من هذه العقيدة املباركة قَـ َّرَر فيها الطحاوي منهج أهل السنة واْلماعة يف التعامل مع

أهل العلم من أهل األثر وأهل الفقه.
يل) َّ
(َّل يُ ْذ َك ُرو َن إََِّّل ِاب ْْلَ ِم ِ
ألهنُم نَـ َقلَ ْة الشريعة وألهنم املُفتون يف مسائل الشريعة ،وألهنم
فإهنم كما قال َ
املُبَـيِنُون للناس معىن كالم هللا عز وجل يف كتابه ومعىن حديث النيب صلى هللا عليه وسلم ،وهم الذين
يدفعون عن الدين ويذبمو َن عنه بتثبيت العقيدة الصحيحة وتثبيت سنة النيب صلى هللا عليه وسلم ورد

املوضوعات واألحاديث املنكرة والباطلة اليت أضيفت للنيب صلى هللا عليه وسلم.
ورثَةَ األنبياء؛ َّ
ألن األنبياء مل يُـ َوِرثُوا دينارا وَّل
فهم إذاً ُمحَاةُ الشريعة احلماية العلمية ،وهلذا كان العلماء َ

درمها وإمنا َوَّرثُوا العلم ،والذين َمحَى العلم هم الصحابة رضوان هللا عليهم ،وهم التابعون من علماء

السلف وعلماء اتبعي التابعني من أهل احلديث ومن أهل الفقه.

فهؤَّلء منهج أهل السنة واْلماعة أن يُ ْذ َك َر اْلميع ابْلميل ،وأن َّل نقع يف عاٍمل من العلماء َّل من

أهل احلديث وَّل من أهل الفقه ،بل يُ ْذ َك ُرو َن ابْلميل وَّل يُ ْذ َك ُرو َن بسوء ،وإمنا يُـ ْر َجى هلم فيما أخطؤوا
ِ
ور َجوا األجر والثواب واخلطأ َّل يُـتَابَ ُع عليه صاحبه.
فيه أهنم إمنَا اجتهدوا َ
وهذا األصل ذكره الطحاوي يف هذا املقام ألجل َّ
أن طائفةً من غالة أهل احلديث يف ذاك الزمن كانوا
يقعون يف أهل الفقه ،وطائفة من غالة أهل الفقه كانوا يقعون يف أهل احلديث ويصفوهنم ابْلمود.
وأهل السنة الذين حتققوا ابلكتاب وبسنة النيب صلى هللا عليه وسلم وهبدي الصحابة يعلمون َّ
أن
اْلميع ُْحم ِس ْنَّ ،
وأن هؤَّلء وهؤَّلء ما أرادوا إَّل نصرة الشريعة واحلفاظ على العلم والفقه.
َّر
نعم هم درجات يف مقامهم ويف علمهم ،لكنـ ُ
َّهم َّل يُ ْذ َك ُرو َن إَّل ابْلميل ،وهللا  -عز وجل َ -سخ َ
هؤَّلء لشيء وسخَّر هؤَّلء لشيء ،والوسط هو ِمسةُ أهل اَّلعتدال ِ
ومسَةُ أهل السنة واْلماعة كما كان
َ
َ ْ

عليه اإلمام أمحد والبخاري ومسلم والشافعي ومالك وأيب حنيفة ومجاعات أهل العلم فإهنم كانوا على

هذا السبيل.
ونذكر هاهنا مسائل:

املسألة األوىل:
أن ِذكر العلماء ابْلميل وعدم ذكرهم أبي ٍ
َّ
سوء أو قدح هذا امتثال ألمرين:
_________

((( )1التعامل)) (ص.)91 :
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ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَـ ْع ٍ
ض
ات بَـ ْع ُ
 - 1األمر األول :امتثال لقول هللا عز وجلَ :وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
اَّلل الَّ ِذين آمنُوا ِم ْن ُكم والَّ ِذين أُوتُوا ال ِْعلْم َدرج ٍ
ات [اجملادلة ،]11:ولقوله
َ ََ
[التوبة ،]71:ولقوله :يَـ ْرفَع َُّ َ َ
َْ َ
ِ
ِ َّ ِ
عز وجل :ولَ ْو ردموهُ إِ َىل َّ ِ
ين يَ ْستَنبِطُونَهُ ِم ْنـ ُه ْم [النساء،]83:
َ َ
الر ُسول َوإِ َىل أ ُْوِيل األ َْم ِر م ْنـ ُه ْم لَ َعل َمهُ الذ َ
ني فضل العلم وفضل أهله وأهنم مرفُوعون عن سائر
ني هللا  -عز وجل  -منزلة أهل العلم وبََّ َ
فَـبَ َّ َ
املؤمنني درجات لِ َما عندهم من العلم ابهلل عز وجل.
أن املؤمن للمؤمن ُموايلَّ ،
ني َّ
أن املؤمن يُوايل املؤمن ،ومعىن هذه املواَّلة يف قوله َوال ُْم ْؤِمنُو َن
وبََّ َ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَـ ْع ٍ
مص َرة.
ات بَـ ْع ُ
َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
الوََّلية وهي احملبة والن ْ
ض [التوبة ،]71:هي من َ
مص َرة عند أهل السنة واْلماعة تتفاضل بتفاضل حتقق وصف اإلْيان.
وهذه احملبة والن ْ
ص َرتِِه وحمبته ملن كان دونه.
فاملؤمن حيب ويوايل املؤمن اآلخر إذا كان كامل اإلْيان أكثر من نُ ْ
ومعلوم َّ
أن العلماء هم الذين أثىن هللا  -عز وجل  -عليهم وأثىن عليهم رسوله صلى هللا عليه وسلم،
ٌ

س ِن
فواجب إذاً بنص اآلية أن يُـ َوالَوا وأن يُ ْذ َك ُروا ابْلميل وأن ُحيَبموا وأن يُـ ْن َ
ٌ
ص ُروا وأن َّل يُ ْذ َك ُروا بغري احلَ َ

واْلميل.

 - 2األمر الثاينَّ :
أن القدح يف أهل العلم فيما أخطؤوا فيه  ...يرجع يف احلقيقة عند العامة إىل قَ ْد ٍح
ألن أهل العلم ٍ
يف َمحَلَ ِة الشريعة ونَـ َقلَ ِة الشريعة وابلتايل فيضعف يف النفوس حمبة الشرع؛ َّ
حينئذ يف
النفوس ليسوا على ٍ
مقام رفيع وليسوا على منز ٍلة رفيعة يف النفوس.
ك فيما ينقلونه من الدين وفيما حيفظون به الشريعة ،فتؤول األمور حينئذ إىل األهواء
شْ
فحينئذ يُ َ

ص ْم عرى اإلْيان ....
واآلراء فال يكون َمثَّ مرجعية إىل أهل العلم فيما أشكل على الناس فَـتَـتَـ َف َّ
هلذا كان ِذ ْك ُر العلماء بسوء هو من جنس ذكر الصحابة بسوء ،وهلذا أتْـبَ َع الطحاوي ذكر الصحابة
غ من ِذ ْك ِر الصحابة ذَ َك َر العلماء؛ َّ
ألن القدح يف الصحابة والقدح يف
بذكر العلماء ،يعين ملَّا فَـ َر َ
العلماء منشؤه واحد وهنايته واحدةَّ ،
طعن يف الدين ،والقدح يف العلماء
فإن القدح يف الصحابة ٌ
املستقيمني ،العلماء الرابنيني فيما أخطؤوا فيه أو فيما اجتهدوا فيه هذا أيضاً يرجع إىل القدح يف

ابب واحد .شرح العقيدة الطحاوية لصاحل آل الشيخ
الدين ،فالباب ٌ
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ْتهيد
اإلمامة هل هي من مواضيع العقيدة أم من مواضيع الفقه؟
احلق أن هلا جوانب عقدية ،وهلا جوانب فقهية ،كما أن هلا جوانب اترخيية ،ولذلك فعلماء السلف

رمحهم هللا عند ذكرهم لعقائدهم يذكرون ذلك ،فال نكاد جند أح ًدا ذكر عقيدته إَّل وينص على

الرتبيع ابخللفاء األربعة وأن ترتيبهم يف اخلالفة على ترتيبهم يف الفضل ،كما ينصون على أن اإلمامة يف

قريش َّل يعاديهم أحد إَّل كبَّه هللا يف النار ،وينصون على الصالة خلف كل إمام بر أو فاجر واْلهاد

واحلج معه ،وعلى حترمي اخلروج على األئمة ،وعلى السمع والطاعة هلم يف غري معصية ،وهذه كلها من
مباحث اإلمامة ،ولذلك جند املتكلمني ينصون على ابب اإلمامة يف أواخر كتبهم يف العقيدة.

كما أهنم يوردون ذلك يف مسائل العقيدة للرد على اَّلحنرافات والبدع اليت نشأت حول هذا

املوضوع ،كبدعة الروافض ،واعتقاداهتم الفاسدة يف اإلمامة ،وأهنا من أركان الدين ،واعتقاد العصمة،

والرجعة ،وعلم الغيب وحنو ذلك يف أئمتهم ،فيذكرها علماء السلف للرد عليهم ،ولتبيني خمالفتهم يف

ذلك ،ومع بدعة الروافض بدعة اخلوارج يف وجوب اخلروج على األئمة الفسقة وحنو ذلك.
وكذلك مما جيعلها من املسائل املتعلقة ابلعقيدة يف العصر احلاضر هو إنكار بعض املنتسبني للدين أهنا
من الدين ،وهذه من أخطر املسائل الفكرية املعاصرة .اإلمامة العظمى عند أهل السنة واْلماعة

لعبدهللا بن عمر الدميجي – ص19 :
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املبحث األول :تعريف اإلمامة لغةً
وأم هبم :تقدمهم ،وهي اإلمامة ،واإلمام :كل ما
(أمهم َّ
اإلمامة يف اللغة مصدر من الفعل َّ
(أم) تقولَّ :
ائتم به من رئيس أو غريه) (.)1

ويقول ابن منظور( :اإلمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط املستقيم أو كانوا ضالني ..

واْلمع :أئمة ،وإمام كل شيء قيَّمه واملصلح له ،والقرآن إمام املسلمني ،وسيدَن حممد رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم  -إمام األئمة ،واخلليفة إمام الرعية ،وأممت القوم يف الصالة إمامة ،وائتُم به:

اقتدي به.

واإلمام :املثال ،وإمام الغالم يف املكتب ما يتعلمه كل يوم ،وإمام املثال ما امتثل عليه ،واإلمام:

اخليط الذي ْيَُ مد على البناء فيبىن عليه ويسوى عليه ساف البناء  ) ..اهـ (.)2

وقال صاحب (اتج العروس)( :واإلمام :الطريق الواسع ،وبه فُ ِسر قوله تعاىلَ :وإِ َّهنُ َما لَبِِإ َم ٍام مبِ ٍ
ني

[سورة احلجر ]79 :أي :بطريق يُؤم ،أي :يقصد فيتميز) قال( :واخلليفة إمام الرعية ،قال أبو بكر:

ئيسا كقولك :إمام املسلمني) ،قال:
يقال فالن إمام القوم معناه :هو املتقدم عليهم ،ويكون اإلمام ر ً

(والدليل :إمام السفر ،واحلادي :إمام اإلبل ،وإن كان وراءها ألنه اهلادي هلا  ) ..اهـ (.)3

وقال اْلوهري يف (الصحاح)( :األم ابلفتح القصد ،يقال :أَمه وأممه وأتممه إذا قصده) ( .)4إىل غري
ذلك من املعاين املقاربة.

ومن مجيع ما سبق نالحظ تقارب مدلول هذه األلفاظ عند أصحاب اللغة .اإلمامة العظمى عند أهل

السنة واْلماعة لعبدهللا بن عمر الدميجي – ص27 :
_________

((( )1القاموس احمليط)) للفريوز آابدي ()78 /4

((( )2لسان العرب)) َّلبن منظور ( )24 /12مادة (أمم).
((( )3اتج العروس)) ( )245 ،244 /31مادة (أمم).
((( ))]12868[ )4الصحاح)) (.)143 /5

()25/8

املبحث الثاين :تعريف اإلمامة اصطالحاً
أما من حيث اَّلصطالح :فقد عرفها العلماء بعدة تعريفات ،وهي وإن اختلفت يف األلفاظ فهي
متقاربة يف املعاين ،ومن هذه التعريفات ما يلي:
( )1ما ذكره املاوردي حيث قال( :اإلمامة موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا به)

اهـ (.)1

( )2ويقول إمام احلرمني اْلويين( :اإلمامة رايسة اتمة ،وزعامة تتعلق ابخلاصة والعامة يف مهمات
الدين والدنيا) اهـ (.)2

( )3وعرفها النسفي يف عقائده بقوله( :نيابة عن الرسول عليه السالم يف إقامة الدين حبيث جيب على
كافة األمم اَّلتباع) (.)3

( )4ويقول صاحب (املواقف)( :هي خالفة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -يف إقامة الدين حبيث
جيب اتباعه على كافة األمة) (.)4

 )5أما العالمة ابن خلدون فيعرفها بقوله( :هي محل الكافة على مقتضى النظر الشرعي يف مصاحلهم

األخروية والدنيوية الراجعة إليها ،إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إىل اعتبارها ِبصاحل اآلخرة،
فهي يف احلقيقة خالفة عن صاحب الشرع يف حراسة الدين وسياسة الدنيا به) أهـ (.)5

( )6ويقول األستاذ حممد جنيب املطيعي( :املراد هبا  -أي اإلمامة -الرائسة العامة يف شؤون الدنيا
والدين) (.)6
إىل غري ذلك من التعريفات اليت تدور حول هذه املعاين .اإلمامة العظمى عند أهل السنة واْلماعة

لعبدهللا بن عمر الدميجي – ص28 :
_________

((( ))]12869[ )1األحكام السلطانية)) للماوردي (ص.)5 :
((( ))]12870[ )2غياث األمم يف التياث الظلم)) أليب املعايل اْلويين (ص.)15 :
((( ))]12871[ )3العقائد النسفية)) (ص.)179 :
((( ))]12872[ )4املواقف)) لإلجيي (ص.)395 :
((( ))]12873[ )5مقدمة ابن خلدون)) (ص.)190 :
((( ))]12874[ )6تكملة اجملموع)) حملمد جنيب املطيعي (.)191 /19

()26/8

املبحث الثالث :لفظ (اإلمام) يف الكتاب والسنة
هذا وقد ورد لفظ (اإلمام) يف القرآن الكرمي بصيغة اإلفراد يف عدة مواضع منها قوله تعاىل حكاية
ال إِِين ج ِ
ك لِلن ِ
ال َوِمن ذُ ِريَِّيت قَ َ
َّاس إِ َماماً قَ َ
عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصالة والسالم :قَ َ
ال َّلَ
اعلُ َ
َ
ِ
يـنَ ُ ِ
إماما يؤمت به ،ويقتدى به) (.)1
ال َع ْهدي الظَّال ِم َ
ني [البقرة .]124 :واملعىن( :أين ُم َ
ريك للناس ً
َ
صِ ُ
ِ
كما ورد يف قوله تعاىل حكاية عن دعاء املؤمنني :واجعلْنَا لل ِ
ني إِ َماماً [الفرقان ]74 :أي( :أئمة
ْمتَّق َ
َ َْ ُ
يقتدي بنا من بعدَن) ( )2وقال البخاري( :أئمة نقتدي ِبن قبلنا ،ويقتدي بنا من بعدَن) (.)3
اه ْم أَئِ َّمةً يَـ ْه ُدو َن ِأب َْم ِرََن [األنبياء .]73 :أي( :أئمة
وورد اللفظ بصيغة اْلمع يف قوله تعاىلَ :و َج َعلْنَ ُ

يؤمت هبم يف اخلري يف طاعة هللا يف اتباع أمره وهنيه ،ويقتدى هبم ،ويتبعون عليه) (.)4
ِ
ني [القصص ]5 :أي :وَّلة وملوًكا (.)5
ويف قوله تعاىلَ :وَْجن َعلَ ُه ْم أَئِ َّمةً َوَْجن َعلَ ُه ُم ال َْوا ِرث َ
كما ورد اللفظ ِبعىن :من يؤمت هبم يف الشر .فقال تعاىل :فَـ َقاتِلُواْ أَئِ َّمةَ الْ ُك ْف ِر إِ َّهنُ ْم َّلَ أ َْْيَا َن َهلُ ْم [التوبة:

ِ ِ
 ]12أي( :رؤساء الكفر ابهلل) ( )6وقوله :وجعلْنَ ُ ِ
نص ُرو َن
اه ْم أَئ َّمةً يَ ْد ُعو َن إِ َىل النَّا ِر َويَـ ْوَم الْقيَ َامة ََّل يُ َ
َ ََ
[القصص ]41 :أي( :جعلنا فرعون وقومه أئمة أيمت هبم أهل العتو على هللا والكفر به) ( .)7لكن
إذا أطلق لفظ (اإلمام) فإنه َّل ينصرف إىل أئمة الباطل ،ألنه ورد ذكرهم يف القرآن هبذه الكلمة

مقيدة .كما يف هذه اآلايت.

أيضا يف مواطن كثرية من احلديث النبوي الشريف منها قوله  -صلى هللا عليه وسلم :-
وورد اللفظ ً
((اإلمام األعظم الذي على الناس راع ،وهو مسؤول عن رعيته  )) ..احلديث ( .)8وقوله  -صلى

هللا عليه وسلم (( :-األئمة من قريش)) ( .)9واملراد :احلاكم أو اخلليفة.
إىل غري ذلك من األحاديث الكثرية.

وهكذا أخذت اإلمامة معناً اصطالحيًا إسالميًا ،فقصد ابإلمام :خليفة املسلمني وحاكمهم ،وتوصف

ْتييزا هلا عن اإلمامة يف الصالة ،على أن اإلمامة إذا
اإلمامة ً
أحياَن ابإلمامة العظمى أو الكربى ً

أطلقت فإهنا توجه إىل اإلمامة الكربى أو العامة ،كما أوضح ذلك ابن حزم رمحه هللا ( .)10اإلمامة

العظمى عند أهل السنة واْلماعة لعبدهللا بن عمر الدميجي – ص30 :
_________

((( ))]12875[ )1تفسري الطربي)) (.)18 /2
((( ))]12876[ )2تفسري الطربي)) ()319 /19

((( ))]12877[ )3صحيح البخاري)) قبل حديث (.)7275
((( ))]12878[ )4تفسري الطربي)) ()472 /18
((( ))]12879[ )5تفسري الطربي)) (.)517 /19
((( ))]12880[ )6تفسري الطربي)) (.)154 /14
((( ))]12881[ )7تفسري الطربي)) (.)583 /19

( )8رواه البخاري ( ،)7138ومسلم ( .)1829من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
( )9رواه أمحد ( , )19792( )421 /4وابن أيب عاصم يف ((السنة)) ( , )294 /2من حديث
أيب برزة األسلمي ,قال ابن كثري يف ((حتفة الطالب)) (ص :)211 :يقوى ألن له سندين جيدين,

وصححه األلباين يف ((ظالل اْلنة)) (ص .)1125 :وروي عن أيب هريرة وعلي وأنس رضي هللا
عنهم.
((( ))]12884[ )10الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) (.)90 /4

()27/8

املبحث الرابع :الرتادف بني ألفاظ :اإلمام واخلليفة وأمري املؤمنني
والذي يبدو من استعراض األحاديث الواردة يف ابب اخلالفة واإلمامة أن الرسول  -صلى هللا عليه

وسلم  -والصحابة والتابعني الذين رووها مل يفرقوا بني لفظ خليفة وإمام ،ومن بعد تولية عمر بن

اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه أضافوا إليها لفظ :أمري املؤمنني  -وإىل ذلك ذهب العلماء فجعلوها من
الكلمات املرتادفة املؤدية إىل معىن واحد فيقول النووي( :جيوز أن يقال لإلمام :اخلليفة ،واإلمام،

وأمري املؤمنني) (.)1

ويقول ابن خلدون( :وإذ قد بيَّـنَّا حقيقة هذا املنصب وأنه نيابة عن صاحب الشريعة يف حفظ الدين
وسياسة الدنيا به تسمى خالفة وإمامة والقائم به خليفة وإمام) اهـ ،)2( .ويعرف ابن منظور اخلالفة

أبهنا اإلمارة (.)3
وإىل ذلك ذهب األستاذ حممد جنيب املطيعي يف تكملته (للمجموع) للنووي حيث قال( :اإلمامة

واخلالفة وإمرة املؤمنني مرتادفة) ( )4وكذلك األستاذ حممد رشيد رضا ( ،)5ويفسر الشيخ أبو زهرة
الرتادف بني لفظي اخلالفة واإلمامة بقوله( :املذاهب السياسية كلها تدور حول اخلالفة وهي اإلمامة

الكربى ،ومسيت خالفة ألن الذي يتوَّلها ويكون احلاكم األعظم للمسلمني خيلف النيب (- )6صلى
إماما ،وألن طاعته واجبة،
هللا عليه وسلم  -يف إدارة شؤوهنم ،وتسمى إمامة :ألن اخلليفة كان يسمى ً
وألن الناس كانوا يسريون وراءه كما يصلون وراء من يؤمهم الصالة) ( )7أي أيْتون به ،وقد كان

اخللفاء هم الذين يتولون إمامة الصالة خاصة اْلمع واألعياد لكن ملا اتسعت رقعة الدولة اإلسالمية،
وضعفت الناحية العلمية عند اخللفاء ،أخذوا ينيبون عنهم من يقومون مقامهم يف إمامة الصالة،

وخطب اْلمع واألعياد.
_________

((( ))]12885[ )1روضة الطالبني)) (.)49 /10
((( ))]12886[ )2مقدمة ابن خلدون)) (ص)190 :
((( ))]12887[ )3لسان العرب)) (.)83 /9
((( ))]12888[ )4اجملموع)) (.)191 /19

((( ))]12889[ )5اخلالفة أو اإلمامة العظمى)) حملمد رشيد رضا (ص.)101 :

( ))]12890[ )6أجاز الفقهاء تسمية اإلمام خليفة إبطالق ،وخليفة رسول هللا  -صلى هللا عليه
اقتباسا من اخلالفة العامة اليت لآلدميني يف
وسلم  ،-واختلفوا يف تسميته خليفة هللا ،فأجازه بعضهم
ً

ك لِلْمالَئِ َك ِة إِِين ج ِ
اع ٌل ِيف األ َْر ِ
ض َخلِي َفةً * ...البقرة .*30 :قال الطربي يف
قوله تعاىلَ :وإِ ْذ قَ َ
َ
ال َربم َ َ

تفسريه (( :.)452 /1أي :مين .خيلفين يف احلكم بني خلقي .وذلك اخلليفة هو آدم ،ومن قام مقامه
يف طاعة هللا ،واحلكم ابلعدل بني خلقه ونسب هذا القول إىل ابن مسعود وابن عباس رضي هللا

عنهما) .ومنع اْلمهور ذلك ألن معىن اآلية ليس عليه .قال ابن كثري( :أي قوم خيلف بعضهم بعضا

رَن بعد قرن ،وجيالً بعد جيل)(( .تفسري ابن كثري)) ( .)216 /1قال ابن تيمية يف ((منهاج السنة
قً

النبوية)) (( :)138 /1فاملقصود أن هللا تعاىل َّل خيلفه غريه ،فإن اخلالفة إمنا تكون عن غائب ،وهو

سبحانه شهيد مدبر خللقه َّل حيتاج يف تدبريهم إىل غريه) .وذهب الراغب األصفهاين يف ((املفردات))

(ص )156 :إىل أن( :اخلالفة :النيابة عن الغري ،إما لغيبة املنوب عنه ،وإما ملوته ،وإما لعجزه ،وإما

لتشريف املستخلف) .وقال( :وعلى هذا الوجه األخري استخلف هللا أولياءه يف األرض  .) ...مث ذكر

اآلايت الدالة على ذلك.
((( ))]12891[ )7اتريخ املذاهب اإلسالمية)) أليب زهرة (.)21 /1

()28/8

كما يفسر األستاذ حممد املبارك رمحه هللا سبب اختيار هذه األلفاظ (اإلمام ،واخلليفة ،وأمري املؤمنني)
أبنه :ابتعاد ابملفهوم اإلسالمي للدولة ورايستها عن النظام امللكي ِبفهومه القدمي عند األمم األخرى
من الفرس والرومان املختلف اختالفًا أساسيًا عن املفهوم اإلسالمي اْلديد) (.)1

هذا وقد كان اخللفاء األ َُّول يلقبون ابخللفاء كما يلقبون ابألئمة ،ومنذ خالفة عمر بن اخلطاب رضي

هللا تعاىل عنه استعمل املسلمون لقب (أمري املؤمنني) فيذكر ابن سعد يف طبقاته :أنه ملا مات أبو بكر

رضي هللا تعاىل عنه وكان يُ ْد َعى خليفة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قيل لعمر :خليفة خليفة
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  ،-فقال املسلمون :من جاء بعد عمر قيل له :خليفة خليفة

خليفة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فيطول هذا ،ولكن اجتمعوا على اسم تدعون به اخلليفة،
يدعى به من بعده من اخللفاء ،قال بعض أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  :-حنن
املؤمنون وعمر أمريَن ،فدعي عمر (أمري املؤمنني) فهو أول من مسي بذلك (.)2
وروي أن لبيد بن ربيعة وعدي بن حامت رضي هللا عنهما ملا قدما من املدينة ،قاَّل لعمرو بن العاص:

استأذن لنا اي عمرو أمري املؤمنني ،فقال :أنتما وهللا أصبتما امسه ،فهو األمري وحنن املؤمنون ،فدخل

عمرو على عمر فقال :السالم عليك اي أمري املؤمنني ،فقال عمر :ما هذا؟ فقال :أنت األمري ،وحنن

املؤمنون ،فجرى الكتاب من يومئذ ( .)3وقيل يف سببها غري ذلك ()4

أما لفظ األمري إبطالق فقد كان مستعمالً يف عهد النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-لكن مل يكن

مقصورا على اخلليفة ،وإمنا يسمى به أمراء اْليوش واألقاليم واملدن وحنو ذلك ،وقد ورد يف احلديث:
ً
((من أطاعين فقد أطاع هللا ،ومن عصاين فقد عصى هللا ،ومن أطاع أمريي فقد أطاعين ،ومن عصى

أمريي فقد عصاين)) ( .)5اإلمامة العظمى عند أهل السنة واْلماعة لعبدهللا بن عمر الدميجي –
ص32 :

_________

((( ))]12892[ )1نظام اإلسالم احلكم والدولة)) (ص.)61 :

((( ))]12893[ )2الطبقات الكربى)) َّلبن سعد (.)281 /3
( ))]12894[ )3رواه الطرباين ( ،)64 /1واحلاكم ( ،)87 /3والبخاري يف ((األدب املفرد)

(ص .)780 :قال الذهيب يف ((التلخيص)) :صحيح ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)64 /9
رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح ،وصحح إسناده األلباين يف ((األدب املفرد)).

( ))]12895[ )4انظر(( :مناقب عمر بن اخلطاب)) َّلبن اْلوزي (ص.)59 :
( )5رواه البخاري ( ،)7137ومسلم ( .)1835من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

()29/8

املبحث اخلامس :استعماَّلت لفظي اخلالفة واإلمامة
ومن املالحظ أن لفظ (اإلمامة) يغلب استعماله عادة عند أهل السنة يف مباحثهم العقدية والفقهية،
بينما الغالب استعماهلم لفظ (اخلالفة) يف كتاابهتم التارخيية ،ولعل السبب يف ذلك يعود إىل أن هذه
املباحث  -خاصة العقدية  -قد كتبت للرد على املبتدعة يف هذا الباب كالشيعة واخلوارج.

فالشيعة يستخدمون لفظ اإلمامة دون اخلالفة ،ويعتربوهنا إحدى أركان اإلْيان عندهم ،ويفرقون بني

اإلمامة واخلالفة ،فهم يعتربون اإلمامة رائسة دين ،واخلالفة رائسة دولة ( ،)1ويريدون من ذلك

إماما زمن خالفة الثالثة الذين سبقوه .ويف ذلك فصل للدين
إثبات أن عليًا رضي هللا تعاىل عنه كان ً
عن الدولة .وهذا َّل يقره اإلسالم.

أيضا الرافضة الباطنية ( ،)2وبعض املعتزلة (.)3
وممن ذهب إىل التفريق بينهما ً

وأرجع بعض الكتاب املعاصرين سبب استعمال لفظ (اإلمامة) عند أهل السنة إىل أتثر أهل السنة

ابلشيعة (.)4

ويرى بعضهم أن هذه التسمية من اخرتاعات الشيعة ( )5وهذا غري صحيح َّلستعمال املسلمني هذا
اللفظ قبل انشقاق الشيعة عن اْلماعة ،ولوروده يف بعض اآلايت واألحاديث كما سبق ،وَّلستعمال

الصحابة رضوان هللا عليهم له .اإلمامة العظمى عند أهل السنة واْلماعة لعبدهللا بن عمر الدميجي
– ص36 :
_________

( ))]12897[ )1انظر(( :اإلمامة)) حملمد حسني آل ايسني (ص ،)19 :و ((نظرية اإلمامة لدى
الشيعة اإلثىن عشرية)) د .أمحد حممود صبحي (ص.)24 :

( ))]12898[ )2انظر(( :اإلمامة وقائم القيامة)) د .مصطفى غالب (ص.)19 :
((( ))]12899[ )3املغين يف أبواب التوحيد والعدل)) (.)129 /2

((( ))]12900[ )4نظرة اإلمامة لدى الشيعة اإلثىن عشرية)) (ص )23 :د .أمحد حممود صبحي.
((( ))]12901[ )5اجملتمع اإلسالمي وأصول احلكم)) د .حممد الصادق عفيفي (ص.)123 :

()30/8

ْتهيد
يقول اإلمام ابن حزم( :اتفق مجيع أهل السنة ،ومجيع املرجئة ،ومجيع الشيعة ،ومجيع اخلوارج على

وجوب اإلمامة ،وأن األمة واجب عليها اَّلنقياد إلمام عادل ،يقيم فيهم أحكام هللا ،ويسوسهم

أبحكام الشريعة اليت أتى هبا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -حاشا النجدات من اخلوارج فإهنم
قالواَّ :ل يلزم الناس فرض اإلمامة ،وإمنا عليهم أن يتعاطوا احلق بينهم) .اهـ (.)1

وقال القرطيب( :وَّل خالف يف وجوب ذلك بني األمة وَّل بني األئمة ،إَّل ما روي عن األصم ،حيث
كان عن الشريعة أصم .وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه) (.)2

واملوجبون هلا منهم من يرى وجوهبا عن طريق الشرع ،وهم أهل السنة واْلماعة وأكثر املعتزلة (،)3

ومنهم من يوجبها عقالً ،واملوجبون هلا عقالً منهم من يوجبها على هللا تعاىل  -تعاىل هللا عما يقولون

كبريا  -وهم الشيعة ،ومنهم من يوجبها على الناس .وهم املعتزلة البغداديون ( ،)4واْلاحظ من
ً
علوا ً
معتزلة البصرة ( .)5اإلمامة العظمى عند أهل السنة واْلماعة لعبدهللا بن عمر الدميجي – ص 46
_________

((( ))]12902[ )1الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) (.)72 /4
((( ))]12903[ )2تفسري القرطيب)) (.)264 /1

((( ))]12904[ )3املغين يف أبواب التوحيد والعدل)) ( ،)141 /20وانظر(( :العثمانية))
للجاحظ (ص.)261 :

((( ))]12905[ )4شرح هنج البالغة)) َّلبن أيب احلديد (.)308 /2
((( ))]12906[ )5العثمانية)) للجاحظ (ص.)261 :
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مبحث :األدلة على وجوب اإلمامة
• املطلب األول :األدلة من القرآن الكرمي.
• املطلب الثاين :األدلة من السنة.
• املطلب الثالث :اإلمجاع.

• املطلب الرابع :القاعدة الشرعية (ما َّل يتم الواجب إَّل به فهو واجب).
• املطلب اخلامس :دفع أضرار الفوضى.
• املطلب السادس :اإلمامة من األمور اليت تقتضيها الفطرة وعادات الناس.

()32/8

املطلب األول :األدلة من القرآن الكرمي
ِ
ِ
َّ ِ
ول َوأ ُْوِيل األ َْم ِر ِمن ُك ْم [النساء:
الر ُس َ
يعواْ َّ
يعواْ هللاَ َوأَط ُ
آمنُواْ أَط ُ
ين َ
 - 1قول هللا تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
 ،]59أورد الطربي عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه( :أن أويل األمر هم األمراء) ( )1مث قال
الطربي( :أوىل األقوال يف ذلك ابلصواب قول من قال :هم األمراء والوَّلة فيما كان هلل طاعة

وللمسلمني مصلحة) ( )2وقال ابن كثري( :الظاهر  -وهللا أعلم أن اآلية عامة يف مجيع أويل األمر
من األمراء والعلماء) ( )3وهذا هو الراجح.

ووجه اَّلستدَّلل من هذه اآلية :أن هللا سبحانه أوجب على املسلمني طاعة أويل األمر منهم وهم
األئمة ،واألمر ابلطاعة دليل على وجوب نصب ويل األمر ،ألن هللا تعاىل َّل أيمر بطاعة من َّل وجود

له ،وَّل يفرض طاعة من وجوده مندوب ،فاألمر بطاعته يقتضي األمر إبجياده ،فدل على أن إجياد
إمام للمسلمني واجب عليهم.

اح ُكم بَـ ْيـنَـ ُهم ِِبَا
 - 2ومن األدلة ً
أيضا قول هللا تعاىل خماطبًا الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  :-فَ ْ
أَنز َل هللا وَّلَ تَـتَّبِع أ َْهواءهم ع َّما جا َ ِ
ِ
اح ُكم بَـ ْيـنَـ ُهم
ءك م َن ا ْحلَ ِق [ ...املائدة ،]83 :وقوله تعاىلَ :وأَن ْ
ْ َ ُْ َ َ
َ َُ
ِ
وك َعن بَـ ْع ِ
ك [املائدة.]49 :
اح َذ ْرُه ْم أَن يَـ ْفتنُ َ
َنز َل هللاُ إِلَْي َ
َنز َل هللاُ َوَّلَ تَـتَّبِ ْع أ َْه َو ُ
اءه ْم َو ْ
ض َما أ َ
ِِبَا أ َ
فهذا األمر من هللا تعاىل لرسوله  -صلى هللا عليه وسلم  -أبن حيكم بني املسلمني ِبا أنزل هللا  -أي

بشرعه  ،-وخطاب الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -خطاب ألمته ما مل يرد دليل خيصصه به ،وهنا
مجيعا إبقامة احلكم ِبا أنزل هللا إىل يوم القيامة،
خطااب للمسلمني ً
مل يرد دليل على التخصيص ،فيكون ً
وَّل يعين إقامة احلكم والسلطان إَّل إقامة اإلمامة ،ألن ذلك من وظائفها وَّل ْيكن القيام به على

الوجه األكمل إَّل عن طريقها ،فتكون مجيع اآلايت اآلمرة ابحلكم ِبا أنزل هللا دليالً على وجوب

نصب إمام يتوىل ذلك  ..وهللا أعلم.

ِ
ِ
اب
 - 3ومن األدلة ً
أيضا قول هللا تبارك وتعاىل :لََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا ِابلْبَـيِنَات َوأ َ
َنزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ْس َش ِدي ٌد َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
َّاس َولِيَـ ْعلَ َم َّ
نص ُرهُ
اَّللُ َمن يَ ُ
َوالْم َيزا َن ليَـ ُق َ
َّاس ِابلْق ْسط َوأَن َزلْنَا ا ْحلَدي َد فيه َأب ٌ
وم الن ُ
َوُر ُسلَهُ ِابلْغَْي ِ
ب إِ َّن َّ
ي َع ِز ٌيز [احلديد.]25 :
اَّللَ قَ ِو ٌّ

فمهمة الرسل عليهم الصالة والسالم ومن أتى بعدهم من أتباعهم أن يقيموا العدل بني الناس على

وفق ما يف الكتاب املنزل ،وأن ينصروا ذلك ابلقوة ،وهذا َّل أييت ألتباع الرسل إَّل بتنصيب إمام يقيم
فيهم العدل ،وينظم جيوشهم املناصرة ،وهلذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :فالدين احلق َّل
بد فيه من الكتاب اهلادي والسيف الناصر  ..فالكتاب يبني ما أمر هللا به وما هنى عنه ،والسيف

ينصر ذلك ويؤيده) اهـ (.)4

أيضا مجيع آايت احلدود والقصاص وحنوها من األحكام اليت يلزم القيام هبا
 - 4ومن األدلة القرآنية ً

وجود اإلمام.

وآايت وجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وحنوها من اآلايت ،فالواقع أن مجيع اآلايت
القرآنية اليت نزلت بتشريع حكم من األحكام اليت تتعلق ِبوضوع اإلمامة وشؤوهنا جاءت على أساس

أن قيام اإلمامة الشرعية والقيادة العامة يف اجملتمع الشرعي شيء مفروغ من إثباته وَّل نقاش يف لزومه،
ذلك ألن األحكام املشار إليها من األمور اليت يتوقف امتثاهلا وتنفيذها على وجود اإلمام ألهنا من

مسؤولياته ووظائفه ،فتشريع مثل هذه األحكام يلزمه مسب ًقا املفروغية من تشريع حكم لزوم اإلمامة
وقيام الدولة اإلسالمية يف اجملتمع املسلم ،وهذا ينهينا إىل أن لزوم اإلمامة وإقامة الدولة يف اجملتمع

اإلسالمي من بدهيات وضرورايت الشريعة اإلسالمية.

_________

( ))]12907[ )1رواه الطربي يف تفسريه ( )497 /8قال ابن حجر يف ((فتح الباري)) (/12
 :)464أخرجه الطربي إبسناد صحيح ،وقال أمحد شاكر :هذا موقوف على أيب هريرة وإسناده
صحيح ،ومعناه صحيح.

((( ))]12908[ )2تفسري الطربي)) (.)502 /8
((( ))]12909[ )3تفسري ابن كثري)) (.)345 /2
((( ))]12910[ )4منهاج السنة)) َّلبن تيمية (.)142 /1

()33/8

املطلب الثاين :األدلة من السنة
أ -األدلة من السنة القولية:

روي عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أحاديث كثرية فيها دَّللة على وجوب نصب اإلمام ،ومن

هذه األدلة ما يلي:
 - 1ما رواه عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :من مات
وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)) ( )1أي :بيعة اإلمام ،وهذا واضح الدَّللة على وجوب

نصب اإلمام ألنه إذا كانت البيعة واجبة يف عنق املسلم ،والبيعة َّل تكون إَّل إلمام ،فنصب اإلمام

واجب.

 - 2ومنها ما رواه أبو سعيد اخلدري رضي هللا تعاىل عنه أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
قال(( :إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم)) ( .)2ومثله عن أيب هريرة ،وعن عبد هللا بن عمر

رضي هللا تعاىل عنهم أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قالَّ(( :ل حيل لثالثة يكونون بفالة من

األرض إَّل أمروا أحدهم)) ( )3قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :فإذا كان قد أوجب يف ِ
أقل

تشبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر
اْلماعات وأقصر اَّلجتماعات ،أن يوىل أحدهم ،كان هذا ً
من ذلك) اهـ (.)4

 - 3ومنها احلديث الذي رواه أبو أمامة الباهلي عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال:

نقضا
((لينقضن عرى اإلسالم عروة ،عروة ،فكلما انتقضت عروة تشبث الناس ابليت تليها ،وأوهلن ً

احلكم ،وآخرهن الصالة)) ( .)5قال األستاذ عبد الكرمي زيدان (واملقصود ابحلكم :احلكم على

النهج اإلسالمي ،ويدخل فيه ابلضرورة وجود اخلليفة الذي يقوم هبذا احلكم ،ونقضه يعين التخلي
عنه وعدم اَّللتزام به ،وقد قرن بنقض الصالة وهي واجبة ،فدل على وجوبه) (.)6

أيضا احلديث املشهور يف السنن عن العرابض بن سارية عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم
 - 4ومنها ً
كثريا ،فعليكم بسنيت وسنة
 -أنه قال  -من حديث طويل – ((إنه من يعش منكم فسريى اختالفًا ً

اخللفاء الراشدين املهدينيْ ،تسكوا هبا وعضوا عليها ابلنواجذ ،وإايكم وحمداثت األمور فإن كل بدعة

ضاللة)) (.)7

_________

( ))]12911[ )1رواه مسلم (.)1851

( ))]12912[ )2رواه أبو داود ( ،)2608وأبو يعلى ( ،)1054( )319 /2والبيهقي (/5
 .)10651( )257واحلديث سكت عنه أبو داود ،وحسن إسناده النووي يف ((رايض الصاحلني))
( ،)351وقال ابن مفلح يف ((اآلداب الشرعية)) ( :)452 /1إسناده جيد.

( ))]12913[ )3رواه أمحد ( ،)6647( )176 /2والطرباين كما يف ((جممع الزوائد)) (.)84 /4
من حديث عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما .قال اهليثمي :رواه أمحد والطرباين وفيه ابن هليعة

وحديثه حسن وبقية رجال أمحد رجال الصحيح ،وقال ابن حجر يف ((فتح الباري) ( :)87 /11يف
سنده ابن هليعة ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (.)134 /10

((( ))]12914[ )4احلسبة)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (ص.)11 :

( ))]12915[ )5رواه الطرباين ( ،)7502( )98 /8وابن حبان (،)6715( )111 /15
واحلاكم ( ،)104 /4والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( :)326 /4وقال :إسناده صحيح ومل خيرجاه،

وقال اهليثمي يف (جممع الزوائد) ( :)284 /7رواه أمحد والطرباين ورجاهلما رجال الصحيح ،وصححه

األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)5075

((( ))]12916[ )6أصول الدعوة)) لعبد الكرمي زيدان (ص.)195 :
( )7رواه أبو داود ( )4607والرتمذي ( ،)2676وابن ماجه ( )42وأمحد ()126 /4
( ،)17184واحلاكم ( .)176 /1من حديث العرابض بن سارية .واحلديث سكت عنه أبو داود,

وقال الرتمذي :هذا حديث صحيح .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح ليس له علة ووافقه الذهيب.
وقال ابن عبد الرب يف ((جامع بيان العلم وفضله)) ( :)1164 /2اثبت صحيح ,وحسنه البغوي يف
((شرح السنة)) ( ،)181 /1وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

()34/8

وقد تواتر عن الصحابة رضوان هللا عليهم أهنم ابيعوا أاب بكر رضي هللا عنه ابخلالفة بعد حلاق النيب -
صلى هللا عليه وسلم  -ابلرفيق األعلى ،مث استخلف أبو بكر عمر رضي هللا تعاىل عنهما ،مث

استخلف عمر أحد الستة الذين اختاروا عثمان رضي هللا عنه ،مث بعد استشهاده ابيعوا عليًا ابخلالفة،
فهذه سنتهم رضي هللا عنهم يف اخلالفة ،وعدم التهاون يف منصبها ،فوجب اَّلقتداء هبم يف ذلك أبمر

النيب  -صلى هللا عليه وسلم .-

إىل غري ذلك من األحاديث الدالة على وجوب طاعة احلكام فيما َّل معصية فيه ،وأحاديث البيعة،
واألمر ابلوفاء هبا لألول فاألول ،وحرمة اخلروج على أئمة املسلمني ،واحلث على ضرب عنق من جاء
ينازع اإلمام احلق ... ،كل هذه األحاديث تقتضي وجود اإلمام املسلم ،فدل ذلك على وجوب

نصبه .وهللا أعلم.
ب  -من السنة الفعلية:

إن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -أقام أول حكومة إسالمية يف املدينة ،وصار رسول هللا  -صلى
هللا عليه وسلم  -أول إمام لتلك احلكومة ،فبعد أن هيأ هللا هلذا الدين من ينصره ورسوله بدأ -

صلى هللا عليه وسلم  -يف تشييد أركاهنا ،فأصلح ما بني األوس واخلزرج من مشاكل وحروب طاحنة
قدْية ،مث آخى بني األنصار واملهاجرين ،ونظم اْليوش اجملاهدة لنشر هذا الدين والذود عن محاه،

وقد أرسل الرسل والدعوات إىل ملوك الدول اجملاورة يدعوهم إىل اإلسالم ،وعقد اَّلتفاقات

واملعاهدات مع اليهود وغريهم ،وأابن أحكام األسرى وما يتعلق هبم ،وأحكام احلرب وأهل الذمة،
وعني األمراء والقضاة لتدبري شؤون
وقام بتدبري بيت مال املسلمني وتوزيعه كما أمر هللا عز وجلَّ ،

املسلمني ،وأقام احلدود الشرعية والعقوابت  ..إىل غري ذلك من مظاهر الدولة ووظائف اإلمامة.

يقول اإلمام الشاطيب رمحه هللا( :ثبت أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -مل ْيت حىت أتى ببيان مجيع
ما حيتاج إليه من أمر الدين والدنيا ،وهذا َّل خمالف عليه من أهل السنة) (.)1

ومن املعلوم أن قيام هذه الدولة وزعامته  -صلى هللا عليه وسلم  -هلا مل يكن هدفًا له يف حد ذاته،

وإمنا هو من مستلزمات هذا الدين الذي َّل يتم إَّل به ،كيف وقد عرضت عليه قريش من أول وهلة
امللك عليها من دون تعب وَّل جهاد ،وإمنا برتك ِ
ابات (.)2
سب آهلتهم ،فرفض ذلك ً
رفضا ً

وإمنا كان هدفه الوحيد  -صلى هللا عليه وسلم  -القيام بتبليغ هذه الرسالة ومحلها إىل الناس ،واختاذ

كافة الوسائل املؤدية إىل ذلك ،ومن هذه الوسائل قيام الدولة اإلسالمية ،فهي واجبة هلذا الغرض،
وألهنا من مستلزمات هذا الدين ...

فاملقصود أن فعل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف تولية زعامة الدولة اإلسالمية األوىل دليل على

وجوب اإلمامة ،حيث إن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كان مبينًا لألحكام الشرعية بقوله وفعله

خمتصا به  -صلى هللا
وإقراره ،وفعله  -صلى هللا عليه وسلم  -يقتضي الوجوب ( )3إذا مل يكن ً
بياَن جململ كقطع يد السارق وحنوه لقوله
مرتددا بني اْلبلي وغريه ،وَّل ً
عليه وسلم  -وَّل جبلِيا وَّل ً

َّيب األ ُِم ِي الَّ ِذي يـ ْؤِمن ِاب ِ
تعاىل :فَ ِآمنواْ ِاب ِ
هلل َوَكلِ َماتِِه َواتَّبِ ُعوهُ لَ َعلَّ ُك ْم َهتْتَ ُدو َن [األعراف:
هلل َوَر ُسولِ ِه النِ ِ
ُ
ُ ُ

ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُك ْم َع ْنهُ فَانتَـ ُهوا [ ...احلشر ]7 :ولقوله عز
الر ُس ُ
 ،].158ولقوله تعاىلَ :وَما آ َات ُك ُم َّ
ِ
ِ
ِ
اج
ج ِيف أَ ْزَو ِ
من قائل كرْيًا فَـلَ َّما قَ َ
ضى َزيْ ٌد م ْنـ َها َوطَراً َزَّو ْجنَا َك َها ل َك ْي ََّل يَ ُكو َن َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
ني َح َر ٌ
ض ْوا ِم ْنـ ُه َّن َوطَراً [ ...األحزاب ]63 :قال ابن النجار( :فلوَّل الوجوب ملا رفع تزوجيه
أَ ْد ِعيَائِ ِه ْم إِذَا قَ َ
احلرج عن املؤمنني يف أزواج أدعيائهم) (.)4

_________

((( ))]12918[ )1اَّلعتصام)) (.)49 /1
((( ))]12919[ )2سرية ابن هشام)) (.)293 /1
( ))]12920[ )3على خالف بني علماء األصول ،لكن هذا هو الراجح لقوة الدليل .انظر:
((تفصيل املسألة يف شرح الكوكب املنري)) َّلبن النجار احلنبلي (.)189 /2

((( ))]12921[ )4شرح الكوكب املنري)) (.)190 /2

()35/8

املطلب الثالث :اإلمجاع
ومن أهم األدلة الدالة على وجوب اإلمامة اإلمجاع على ذلك من قبل األمة ،وأول ذلك إمجاع

الصحابة رضوان هللا عليهم على تعيني خليفة للنيب  -صلى هللا عليه وسلم  -بعد وفاته ،بل حىت
قبل دفنه وجتهيزه (.)1

وقد ورد يف ذلك عدة رواايت منها ما رواه البخاري يف صحيحه عن عائشة رضي هللا تعاىل عنها (أن

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -مات ،وأبو بكر ابلسنح ( )2قال إمساعيل  -يعين ابلعالية -
فقام عمر يقول :وهللا ما مات رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  ،-قالت :وقال عمر :وهللا ما كان

يقع يف نفسي إَّل ذاك ،وليبعثنَّه هللا فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم ،فجاء أبو بكر فكشف عن رسول

هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فقبَّله فقال :أبيب أنت وأمي طبت حياا وميـتًا ،والذي نفسي بيدهَّ ،ل

فلما تكلم أبو بكر جلس عمر،
يذيقنك هللا املوتتني أب ًدا ،مث خرج فقال :أيمها احلالف على رسلكَّ .

فحمد هللا أبو بكر وأثىن عليه وقال :أَّل من كان يعبد حمم ًدا  -صلى هللا عليه وسلم  -فإن حمم ًدا
ت َوإِ َّهنُم َّميِتُو َن [الزمر،]30 :
ك َميِ ٌ
حي َّل ْيوت وقال :إِنَّ َ
قد مات .ومن كان يعبد هللا فإن هللا م
وقالَ :وَما ُحمَ َّم ٌد إَِّلَّ َر ُس ٌ
ات أ َْو قُتِ َل ان َقلَْبـتُ ْم َعلَى أَ ْع َقابِ ُك ْم َوَمن
ول قَ ْد َخلَ ْ
ت ِمن قَـ ْبلِ ِه ال مر ُس ُل أَفَِإن َّم َ
ِ
ض َّر هللا َشيئاً وسيج ِزي هللا َّ ِ
ِ ِ
ين [آل عمران ]144 :قال :فشنج
ب َعلَ َى َعقبَـ ْيه فَـلَن يَ ُ َ ْ َ َ َ ْ
ُ
يَن َقل ْ
الشاك ِر َ
الناس يبكون ،قال :واجتمعت األنصار إىل سعد بن عبادة يف سقيفة بين ساعدة ،فقالوا :منا أمري

ومنكم أمري ،فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن اْلراح ،فذهب عمر يتكلم ،فأسكته أبو

كالما قد أعجبين خشيت أن َّل يبلغه
بكر ،وكان عمر يقول :وهللا ما أردت بذلك إَّل أين قد هيأت ً

أبو بكر مث تكلم أبو بكر ،فتكلم أبلغ الناس ،فقال يف كالمه :حنن األمراء وأنتم الوزراء ،فقال ُحباب

بن املنذر :وهللا َّل نفعل منا أمري ومنكم أمري ،فقال أبو بكرَّ :ل ،ولكنا األمراء وأنتم الوزراء ،هم

أنسااب ،فبايعوا عمر وأاب عبيدة ،فقال عمر :بل نبايعك أنت ،فأنت سيدَن
دارا وأعرهبم ً
أوسط العرب ً

وخريَن وأحب إىل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فأخذ عمر بيده فبايعه وابيعه الناس) (.)3

وهبذا يتبني أنه قد ثبت أن الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني ِبجرد أن بلغهم نبأ وفاة النيب  -صلى

هللا عليه وسلم  -ابدروا إىل عقد اجتماع السقيفة الذي ضم كبار املهاجرين واألنصار ،وتركوا أهم

األمور لديهم ذلك الوقت وهو جتهيز الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -وتشييعه ،ويقول اهليتمي:

أيضا أن الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعوا على أن نصب اإلمام بعد انقراض زمن النبوة
(اعلم ً

واجب ،بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم )-

(.)4

وقد نقل هذا اإلمجاع طائفة من العلماء ،منهم املاوردي حيث قال:
(وعقدها  -أي اإلمامة  -ملن يقوم هبا واجب ابإلمجاع ،وإن شذ عنهم األصم) ( .)5ويقول النووي:
(وأمجعوا على أنه جيب على املسلمني نصب خليفة  )6( ) ..ويقول ابن خلدون( :نصب اإلمام

واجب ،وقد عرف وجوبه يف الشرع إبمجاع الصحابة والتابعني ،ألن أصحاب رسول هللا  -صلى هللا
عليه وسلم  -عند وفاته ابدروا إىل بيعة أيب بكر رضي هللا عنه ،وتسليم النظر إليه يف أمورهم ،وكذا
إمجاعا داَّلً على وجوب نصب اإلمام) اهـ (... )7
يف كل عصر من األعصار ،واستقر ذلك ً
_________

( ))]12922[ )1كانت وفاته عليه الصالة والسالم يوم اإلثنني بعد أن زاغت الشمس َّلثنيت
عشرة خلت من ربيع األول وكان دفنه  -كما يقول ابن هشام  -من وسط الليل ليلة األربعاء.
انظر(( :سرية ابن هشام)) ( ،)664 /4وانظر(( :سبل السالم)) (.)111 /2

( ))]12923[ )2السنح :قيل بتسكني النون وقيل بضمها :منازل بين احلارث من اخلزرج ابلعوايل
بينه وبني املسجد النبوي ميل(( .فتح الباري)) (.)29 /7

( ))]12924[ )3رواه البخاري (.)3668 ،3667
((( ))]12925[ )4الصواعق احملرقة)) (ص.)7 :

((( ))]12926[ )5األحكام السلطانية)) للماوردي (ص.)5 :
((( ))]12927[ )6شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)205 /12
((( ))]12928[ )7مقدمة ابن خلدون)) (ص.)191 :

()36/8

املطلب الرابع :القاعدة الشرعية (ما َّل يتم الواجب إَّل به فهو واجب)
ومن األدلة على وجوب اإلمامة القاعدة الشرعية القائلة أبن ما َّل يتم الواجب إَّل به فهو واجب،

وقد علم أن هللا سبحانه وتعاىل أمر أبمور ليس يف مقدور آحاد الناس القيام هبا ،ومن هذه األمور
إقامة احلدود وجتهيز اْليوش اجملاهدة لنشر اإلسالم ،وإعالء كلمة هللا ،وجباية الزكاة وصرفها يف

مصارفها احملددة ،وسد الثغور وحفظ حوزة املسلمني ،ونشر العدل ودفع الظلم ،وقطع املنازعات

الواقعة بني العباد  ..إىل غري ذلك من الواجبات اليت َّل يستطيع أفراد الناس القيام هبا ،وإمنا َّل بد

من إجياد السلطة وقوةٌ هلا حق الطاعة على األفراد ،تقوم بتنفيذ هذه الواجبات ،وهذه السلطة هي

اإلمامة.

فبناء على ذلك جيب تعيني إمام خيضع له ويطاع ،ويكون له حق التصرف يف تدبري األمور حىت يتأتى
له القيام هبذه الواجبات ،ويف هذا يقول أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا تعاىل عنهَّ( :ل بد

للناس من إمارة بَـ َّرة كانت أو فاجرة) قالوا :اي أمري املؤمنني هذه الربة قد عرفناها ،فما ابل الفاجرة؟
قال( :يقام هبا احلدود ،وأتمن هبا السبل وجياهد هبا العدو ،ويقسم هبا الفيء) (.)1

ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :جيب أن يعرف أن وَّلية أمر الناس من أعظم واجبات
الدين ،بل َّل قيام للدين إَّل هبا ،فإن بين آدم َّل تتم مصلحتهم إَّل ابَّلجتماع حلاجة بعضهم إىل

بعض) ( )2ويقول معلالً ذلك( :ألن هللا أوجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وَّل يتم ذلك إَّل
بقوة وإمارة ،وكذلك سائر ما أوجبه من اْلهاد والعدل وإقامة احلج واْلمع واألعياد ونصر املظلوم،

وإقامة احلدود َّل تتم إَّل ابلقوة واإلمارة) (.)3

ويقول ابن حزم( :وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته أن قيام الناس ِبا أوجبه هللا من األحكام عليهم
يف األموال ،واْلناايت ،والدماء ،والنكاح ،والطالق ،وسائر األحكام كلها ،ومنع الظامل ،وإنصاف

املظلوم ،وأخذ القصاص على تباعد أقطارهم وشواغلهم ،واختالف آرائهم ،وامتناع من حترى يف كل

ذلك ممتنع غري ممكن  ) ..إىل أن قال ... ( :وهذا الذي َّل بد منه ضرورة ،وهذا مشاهد يف البالد
اليت َّل رئيس هلا ،فإنه َّل يقام هناك حكم حق ،وَّل حد حىت قد ذهب الدين يف أكثرها ،فال تصح
إقامة الدين إَّل ابإلسناد إىل واحد أو أكثر .)4( ) ...

_________

((( ))]12929[ )1منهاج السنة)) ( ،)146 /1و ((السياسة الشرعية)).
((( ))]12930[ )2السياسة الشرعية)) َّلبن تيمية (ص.)161 :
((( ))]12931[ )3السياسة الشرعية)) (ص.)162 :
((( ))]12932[ )4الفصل يف امللل والنحل)) (.)72 /4

()37/8

املطلب اخلامس :دفع أضرار الفوضى
كما أن من األدلة على وجوب اإلمامة دفع أضرار الفوضى ،ألن يف عدم اختاذ إمام معني من
األضرار والفوضى ما َّل يعلمه إَّل هللا ،ودفع الضرر ومحاية الضرورايت اخلمس  -الدين ،والنفس،

شرعا ،ومن مقاصد الشريعة حفظها .وهذا َّل يتم إَّل إبقامة إمام
والعرض ،واملال ،والعقل  -واجب ً

للمسلمني ،فدل على وجوبه ،قال اإلمام أمحد رمحه هللا يف رواية حممد بن عوف بن سفيان احلمصي:

(الفتنة إذا مل يكن إمام يقوم أبمر الناس) (.)1

ويقول ابن املبارك رمحه هللا:

إن اْلماعة حبل هللا فاعتصموا  ...بعروته الوثقى ملن داَن

كم يدفع هللا ابلسلطان مظلمة  ...يف ديننا رمحة منه ودنياَن

لوَّل اخلليفة مل أتمن لنا سبل  ...وكان أضعفنا هنبًا ألقواَن ()2

 ...وخري دليل على ذلك :الواقع املرير الذي تعيشه األمة اإلسالمية اليوم ،ففيه دَّللة قاطعة على
أنه لن تقوم لإلسالم قائمة إَّل ابلرجوع إىل هللا ،مث السعي إىل إقامة اخلالفة اإلسالمية اليت ما فتئ

أعداء اإلسالم ينخرون يف جنباهتا حىت قوضوها ،وصار هلم ما أرادوا فبعد أن أُبعدت اخلالفة

وحني اإلسالم عن قيادة األمةُ ،عطلت احلدود ،وانتهكت األعراض واحلرمات ،وعطلت
اإلسالميةُ ،
راية اْلهاد ،وقسمت بالد املسلمني إىل دويالت متناحرة يضرب بعضها رقاب بعض .وسلبت

خريات املسلمني من أراضيهم ،وتكالبت عليهم األمم الكافرة من كل حدب وصوب (وما الذل

الذي خييم على املسلمني فيجعلهم يعيشون على هامش العامل ،ويف ذيل األمم ومؤخرة التاريخ ،إَّل
قعود املسلمني عن العمل إلقامة اخلالفة وعدم مبادرهتم إىل نصب خليفة هلم التز ًاما ابحلكم الشرعي

معلوما من الدين ابلضرورة كالصالة والصوم واحلج ،فالقعود عن العمل َّلستئناف احلياة
الذي أصبح ً
َّلزما لتطبيق األحكام
اإلسالمية معصية من أكرب املعاصي ،لذلك كان نصب خليفة هلذه األمة ً
فرضا ً

على املسلمني ،ومحل الدعوة اإلسالمية إىل مجيع أحناء العامل) ( .)3لذلك فال خالص هلذه األمة مما

هي فيه اليوم من الذل واهلوان إَّل ابإلَنبة إىل هللا ،مث إقامة حكم هللا على هذه األرض وفق ما ارتضى

هلا رهبا عز وجل.

_________

((( ))]12933[ )1األحكام السلطانية)) أليب يعلى (ص )19 :و ((السنة)) ( ،)81 /1و
((طبقات احلنابلة)) ( )311 /1بلفظ (أبمر املسلمني).

( ))]12934[ )2انظر(( :احللية)) أليب نعيم (.)164 /8
((( ))]12935[ )3قواعد نظام احلكم يف اإلسالم)) د .حممود عبد اجمليد اخلالدي (ص.)248 :

()38/8

املطلب السادس :اإلمامة من األمور اليت تقتضيها الفطرة وعادات الناس
أيضا أن النزوع إىل تنصيب رئيس للجماعة أمر فطري ،جبل هللا اخللق عليه ،حيث إن
ومن األدلة ً
اإلنسان مدين ابلطبع  -كما يقال  -فهو َّل يستطيع أن يعيش ِبفرده وحي ًدا مستقالً عن أخيه

اإلنسان اآلخر ،بل َّل بد أن يعيش مع الناس حىت تستقيم أمور حياته ،وتتحقق مصاحله ،ونتيجة

ملخالطة الناس اآلخرين قد تتعارض مصاحلهم مع مصاحله ،وحيدث اَّلحتكاك بينه وبينهم وحيصل
التنازع ،فال بد من أمري خيتصم إليه الناس ،ويرتضونه ليحكم يف منازعتهم وخصوماهتم ،ومن هنا كان

أمرا ضرورًاي للمحافظة على حقوق الناس ،وضمان استقرار احلياة ،ويف هذا يقول
تنصيب اإلمام ً
شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :كل بين آدم َّل تتم مصلحتهم َّل يف الدنيا وَّل يف اآلخرة إَّل

ابَّلجتماع والتناصر ،فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم ،والتناصر لدفع مضارهم ،وهلذا يقال:

اإلنسان مدين ابلطبع ،فإذا مجعوا فال بد هلم من أمور يفعلوهنا جيتلبون هبا املصلحة ،وأمور جيتنبوهنا ملا

فيها من املفسدة ،ويكونون مطيعني لآلمر بتلك املقاصد ،وللناهي عن تلك املفاسد ،فجميع بين آدم
َّل بد هلم من طاعة آمر وَنه ،فمن مل يكن من أهل الكتب اإلهلية وَّل من أهل دين ،فإهنم يطيعون
ملوكهم فيما يرون أنه يعود ِبصاحل دنياهم .مصيبني اترة وخمطئني أخرى) اهـ)1( .

والسلطة املسرية للمجتمع هذه هي إحدى األركان املكونة ألي جمتمع كان ( ،)2فال ْيكن أن يقوم
أي جمتمع ما مل تكتمل أركانه.

وقدْيًا قال الشاعر صالءة بن عمر بن مالك األفوه األودي (:)3

َّل يصلح الناس فوضى َّل سراة هلم  ...وَّل سراة إذا جهاهلم سادوا

وقال قبل هذا البيت:

والبيت َّل يبتىن إَّل له عمد  ...وَّل عماد إذا مل ترس أواتد

يوما ،فقد بلغوا األمر الذي كادوا
فإن جتمع أواتد وأعمدة ً ...

والنزوع إىل اتباع قائد معني ليس مما فطر هللا عليه بين اإلنسان فحسب ،بل يشاركهم يف ذلك بعض
احليواَنت وحىت احلشرات ،فأنت ترى اإلبل تكون عادة اتبعة لقائدها (اْلمل الفحل) تتبعه حيث

سار ،ولذلك َّل يهتم راعي اإلبل إَّل بتوجيه هذا القائد ،ومن مث تتبعه البقية ،أما احلشرات فال أدل
من بروز تلك الفطرة منها عند النحل الذي يتخذ له (مل ًكا) ( )4من ساللة معينة يقوم حبمايته وتوفري
ما حيتاجه ،ويتبعه حيث كان .فما ابلك ابإلنسان الذي منحه هللا العقل ،وجعله يدرك اخلطأ من

الصواب ،ويعرف ما ينفعه مما يضره .اإلمامة العظمى عند أهل السنة واْلماعة لعبدهللا بن عمر
الدميجي  -بتصرف – ص 45
_________

((( ))]12936[ )1احلسبة)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية (ص)8 :

( ))]12937[ )2فاجملتمع مكون من أفراد وصالت اجتماعية حيددها العرف وقوانني مرسومة
وأنظمة متبعة وسلطة تسري أمور اجملتمع ،وفوق هذا كله وأهم من هذا كله شعور ابَّلنتماء إىل هيئة
واحدة ومجاعة واحدة وعقيدة يشرتك مجيع األفراد يف احرتامها واحلفاظ عليها(( .اجملتمع اإلسالمي))

حملمد أمني املصري (ص.)7 :

( ))]12938[ )3انظر(( :ديوان األفوه األودي ضمن جمموعة :الطرائف األدبية)) (ص.)10 :
( ))]12939[ )4انظر(( :شفاء العليل)) َّلبن القيم (ص.)145 :
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املبحث األول :اإلسالم
وهذا شرط واجب يف كل وَّلية إسالمية صغرية كانت أو كبرية ومن ابب أوىل اشرتاطها يف الوَّلية

العظمى ،واألدلة على هذا الشرط كثرية منها:
ِ
ِ ِ
ني َسبِيالً [النساء ]141 :أي :أبن
ين َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
أ -قول هللا عز وجلَ :ولَن َْجي َع َل هللاُ ل ْل َكاف ِر َ
يسلطوا عليهم يف الدنيا ( ،)1ومعلوم أن الوَّلية العظمى هي أعظم سبيل وأقوى تسليط على
احملكوم.

َّ ِ
آمنُواْ َّل
ين َ
ب -ومنها اآلايت الدالة على النهي عن تويل الكفار كقول هللا عز وجلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
تَـت ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَـ ْع ٍ
ض َوَمن يَـتَـ َوَّهلُم ِمن ُك ْم فَِإنَّهُ ِم ْنـ ُه ْم [املائدة.]51 :
ارى أ َْولِيَاء بَـ ْع ُ
َّخ ُذواْ الْيَـ ُه َ
ود َوالن َ
َّص َ
ون الْم ْؤِمنِني أَتُ ِري ُدو َن أَن َجتْعلُواْ ِ ِ
َّخ ُذواْ الْ َكافِ ِر ِ ِ
وقوله تعاىل :اي أَيمـها الَّ ِذين آمنُواْ َّل تَـت ِ
ِ
َّلل
ين أ َْوليَاءَ من ُد ُ َ
َ َ
َ
َ َ
َ
َّخ ِذ الْم ْؤِمنو َن الْ َكافِ ِر ِ
اء ِمن ُد ْو ِن
َعلَْي ُك ْم ُس ْلطَاَنً مبِيناً [النساء ]144 :ومنها قوله تعاىلَّ :لَّ يَـت ِ ُ ُ
َ
ين أ َْوليَ َ
ك فَـلَيس ِمن ِ
ِ
ِ
هللا ِيف َش ْي ٍء إَِّلَّ أَن تَـتَّـ ُقواْ ِم ْنـ ُه ْم تُـ َقاةً [ ...آل عمران ]28 :إىل
ال ُْم ْؤمنِ َ
ني َوَمن يَـ ْف َع ْل ذَل َ ْ َ َ
غري ذلك من اآلايت الناهية عن تويل الكفار ( )2وتوليتهم نوع من التويل املنهي عنه ،لذا َّل جيوز
توليتهم على شيء من أمور املسلمني... ،

ِ
ِ
َّ ِ
ول
الر ُس َ
يعواْ َّ
يعواْ هللاَ َوأَط ُ
آمنُواْ أَط ُ
ين َ
جـ -ومن أدلة اشرتاط اإلسالم يف اإلمام قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
نص على اشرتاط أن يكون ويل األمر من
َوأ ُْوِيل األ َْم ِر ِمن ُك ْم [ ...النساء ]59 :فقوله تعاىل ِمن ُك ْم ٌّ

املسلمني ... ،ومعلوم أن الكافر َّل جتب طاعته يف شيء أب ًدا ،بل جتب حماربته ومقاتلته بنص القرآن

( )3حىت يسلم أو يعطي اْلزية عن يد وهو صاغر إن كان من أهلها.

أيضا ما روته أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها عن النيب  -صلى هللا عليه
د -ومن األدلة على ذلك ً

وسلم  -أنه قال(( :إَن َّل نستعني ِبشرك)) ( )4ويف رواية(( :ارجع فلن أستعني ِبشرك)) ( )5للذي

تبعه يوم بدر وأراد أن يغزو معه وهو على شركه فإذا ورد النهي عن اَّلستعانة ابلكافر يف بعض األمور

فكيف يستعان به على تدبري أمور املسلمني ويوىل أمرهم!
_________

((( ))]12940[ )1تفسري ابن كثري)) (.)388 /3
( ))]12941[ )2مجع هذه اآلايت العالمة ابن القيم رمحه هللا يف كتابه ((أحكام أهل الذمة)) (/1

 )238فلرياجعها من شاء.

هلل وَّلَ ِابلْيـوِم ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
اآلخ ِر َوَّلَ ُحيَ ِرُمو َن َما
ين َّلَ يُـ ْؤمنُو َن ِاب َ َ ْ
( ))]12942[ )3إشارة إىل قوله تعاىل :قَاتلُواْ الذ َ

ْكتاب ح َّىت يـعطُواْ ا ْْلِزيةَ عن ي ٍد وهم ص ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
اغ ُرو َن
ين أُوتُواْ ال َ َ َ ُ ْ
َْ َ َ َ ُ ْ َ
ين ا ْحلَ ِق م َن الذ َ
َح َّرَم هللاُ َوَر ُسولُهُ َوَّلَ يَدينُو َن د َ
ِ
ني َكآفَّةً َك َما يُـ َقاتِلُونَ ُك ْم َكآفَّةً * ...التوبة.*36 :
*التوبة .*29 :وقولهَ :وقَاتِلُواْ ال ُْم ْش ِرك َ
( ))]12943[ )4رواه أبو داود ( ،)2732وابن ماجه ( ،)2301وأمحد (،)24431( )67 /6
وابن حبان ( )4726( )28 /11وسكت عنه أبو داود ،واحتج به ابن حزم يف ((احمللى)) (/7

 ،)335وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)2293
( ))]12944[ )5رواه مسلم ( .)1817من حديث عائشة رضي هللا عنها.
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ولقد امتثل هلذا األمر خلفاء املسلمني ،فهذا عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه يعاتب أاب موسى
األشعري على اختاذ كاتب نصراين فقد قال عبد هللا بن أمحد :حدثنا أيب  ...عن أيب موسى رضي هللا
تعاىل عنه قال :قلت لعمر رضي هللا عنه :إن يل كاتبًا نصرانيًا قال :مالك؟ قاتلك هللا .أما مسعت هللا
يقول :اي أَيمـها الَّ ِذين آمنُواْ َّلَ تَـت ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَـ ْع ٍ
ض َوَمن يَـتَـ َوَّهلُم ِمن ُك ْم
ارى أ َْولِيَاء بَـ ْع ُ
َّخ ُذواْ الْيَـ ُه َ
َ َ
ود َوالن َ
َ َ
َّص َ
فَِإنَّهُ ِم ْنـ ُه ْم [ ...املائدة ]51 :أَّل اختذت حنيفيًا ،قال :قلت :اي أمري املؤمنني يل كتابته وله دينه.

قالَّ( :ل أُكرمهم إذ أهاهنم هللا ،وَّل أعزهم إذ أذهلم هللا ،وَّل أُدنيهم إذ أقصاهم هللا) .وقال عمر
أيضاَّ( :ل ت ِ
خوهنم هللا ،وَّل تُ ِ
قربوهم وقد أبعدهم هللا ،وَّل تُع مزوهم وقد أذهلم
ؤمنوهم وقد َّ
رضي هللا عنه ً

هللا) ( ،)1ودرج على ذلك اخللفاء الذين هلم ثناء حسن يف األمة كعمر بن عبد العزيز واملنصور
والرشيد واملهدي واملتوكل واملقتدر وغريهم (.)2

جـ -اإلمجاع على ذلك:
أمجع املسلمون على عدم جواز تولية الكفار تدبري أمور املسلمني ،وأنه َّل وَّلية لكافر على مسلم،

وقد حكى هذا اإلمجاع كثري من أهل العلم منهم :ابن املنذر حيث قال( :أمجع كل من حيفظ عنه من

أهل العلم أن الكافر َّل وَّلية له على مسلم حبال) ( )3وقال القاضي عياض( :أمجع العلماء على أن

اإلمامة َّل تنعقد لكافر ،وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل .قال :وكذا لو ترك إقامة الصلوات
والدعاء إليها) (.)4

وبناء على هذا فال جيوز أن تعقد اإلمامة لكافر أصلي أو مرتد ،ألن معىن إقامة دولة إسالمية هو أن

تلتزم ابملنهج اإلسالمي تطبقه وتعيش حياهتا على وفق تعاليمه ،وهذا املنهج اإلسالمي َّل يتصور
تطبيقه إَّل من أَنس يدينون ابلوَّلء واخلضوع التام ِ
ملشرع هذا املنهج ،اإلمامة العظمى عند أهل السنة

واْلماعة لعبدهللا بن عمر الدميجي  -بتصرف – ص234 :
_________

( ))]12945[ )1رواه البيهقي ( .)20910( )127 /10قال ابن تيمية يف ((اقتضاء الصراط
املستقيم)) ( ،)184 /1واأللباين يف ((إرواء الغليل)) ( :)255 /8إسناده صحيح.

( ))]12946[ )2انظر تفصيل ذلك يف(( :أحكام أهل الذمة)) (.)212 /1
( ))]12947[ )3انظر(( :أحكام أهل الذمة)) (.)414 /2
((( ))]12948[ )4إكمال املعلم)) (.)128 /6
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املبحث الثاين :البلوغ
وهذا من الشروط البديهية والالزمة يف كل وَّلية إسالمية صغرية كانت أو كبرية ،فال تنعقد إمامة

َنظرا يف أمور األمة ،قال تعاىل:
الصيب ألنه موىل عليه يف أموره وموكل به غريه ،فكيف جيوز أن يكون ً
س َفهاء أَموالَ ُكم الَِّيت جعل هللا لَ ُكم قِياماً وارُزقُ ِ
وه ْم َوقُولُواْ َهلُ ْم قَـ ْوَّلً َّم ْع ُروفاً
س ُ
ََ َ ُ ْ َ َ ْ ُ
وه ْم ف َ
َوَّلَ تُـ ْؤتُواْ ال م َ ْ َ ُ
يها َوا ْك ُ
[النساء ]5:واملراد ابلسفهاء هنا( :الصغار والنساء) ( )1فإذا هنينا عن إعطائهم أمواهلم ألهنم َّل
حيسنون التصرف فمن ابب أوىل أن َّل يقلَّدوا تدبري أمور املسلمني ،وألن الصغري غري مكلف ملا روي
عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :إن القلم رفع عن

ثالثة :عن اجملنون حىت يفيق ،وعن الصيب حىت يدرك ،وعن النائم حىت يستيقظ)) ( )2فمن ُرفع عنه

شرعا فما دام َّل ْيلك التصرف يف خاصة نفسه فال
القلم َّل يصح تصرفه يف األمور ألنه غري مكلف ً

شرعا أن يكون مال ًكا للتصرف يف مجيع شؤون املسلمني ،ومن َّل يلي أمر نفسه َّل يلي أمر
جيوز ً
املسلمني من ابب أوىل.

مرجوا زواله كاإلغماء فهذا قال عنه أبو يعلىَّ( :ل ْينع عقدها وَّل استدامتها ألنه
 )1ما كان ً
عارضا ً
مرض قليل اللبث ،وألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أغمي عليه يف مرضه) (.)3

َّلزما َّل يرجى زواله كاْلنون واخلبل ،وهذا ينقسم إىل ثالثة أقسام:
( )2ما كان ً

أ -ما كان مطب ًقا َّل يتخلله إفاقة فهذا ْينع اَّلبتداء واَّلستدامة ،وإذا طرأ عليه أبطلها ألنه ْينع
مقصود الوَّلية.

ب -ما كان أكثر زمانه اخلبل فهذا كما كان مطب ًقا.

جـ  -ما كان أكثر زمانه اإلفاقة فهذا ْينع من عقد اإلمامة ( )4واختلف يف منعه من استدامتها.

هذا وَّل يكتفى يف رئيس الدولة أن يكون عاقالً فقط ،بل َّل بد أن يكون على درجة عالية من الذكاء

والفطنة ْتكنه من التفكري يف قضااي األمة وإجياد احللول املناسبة هلا .اإلمامة العظمى عند أهل السنة
واْلماعة لعبدهللا بن عمر الدميجي – ص237 :
_________
((( ))]12949[ )1أحكام القرآن)) َّلبن العريب ( )318 /1هذا على سبيل الغالب وإَّل ففيه
رجال سفهاء ،كما أن هناك نساء عاقالت.

( ))]12950[ )2رواه أبو داود ( ،)4402وأمحد ( ،)1327( )154 /1واحلاكم (.)430 /4

بلفظ(( :رفع القلم عن ثالثة عن اجملنون املغلوب على عقله حىت يربأ وعن النائم حىت يستيقظ وعن

الصىب حىت حيتلم)) .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال احلاكم :وقد روي هذا احلديث إبسناد
صحيح عن علي رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم مسندا ،وقال الذهيب يف
((التلخيص)) :صحيح فيه إرسال ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).
((( ))]12951[ )3األحكام السلطانية)) أليب يعلى (ص.)21 :

((( ))]12952[ )4األحكام السلطانية)) للماوردي (ص ،)18 :و ((األحكام السلطانية)) أليب
يعلى( :ص.)21 :
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املبحث الثالث :احلرية
أيضا من الشروط الضرورية يف اإلمامة ألن اململوك َّل حيق له التصرف يف شيء إَّل
وهذا الشرط ً

إبذن سيده ،فال وَّلية له على نفسه ،فكيف تكون له الوَّلية على غريه ،ويعلل الغزايل هذا الشرط
بقوله( :فال تنعقد اإلمامة لرقيق ،فإن منصب اإلمامة يستدعي استغراق األوقات يف مهمات اخللق

فكيف ينتدب هلا من هو كاملفقود يف حق نفسه املوجود ملالك يتصرف حتت تدبريه وتسخريه ،كيف

ويف اشرتاط نسب قريش ما يتضمن هذا الشرط ،إذ ليس يتصور الرق يف نسب قريش حبال من
األحوال) (.)1

هذا وقد نقل ابن بطال عن املهلب اإلمجاع على ذلك فقال( :وأمجعت األمة على أهنا  -أي اإلمامة
َّ -ل تكون يف العبيد) ( .)2وقال الشنقيطيَّ( :ل خالف يف هذا بني العلماء) (.)3

ومل يشذ عن هذا اإلمجاع إَّل اخلوارج ،فإهنم جوزوا أن يكون اإلمام عب ًدا ( )4وشذوذ اخلوارج َّل

قادحا يف صحة اإلمجاع.
يعده العلماء ً

فإن قيل :ورد يف الصحيح ما يدل على إمامة العبد فقد أخرج البخاري يف صحيحه من حديث أنس

بن مالك رضي هللا تعاىل عنه قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-امسعوا وأطيعوا وإن

استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)) ( .)5وحنوه عن العرابض بن سارية رضي هللا تعاىل عنه
يوما بعد صالة الغداة
يف احلديث الطويل :قال(( :وعظنا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ً -

موعظة بليغة ذرفت منها العيون ،ووجلت منها القلوب ،فقام رجل فقال :إن هذه موعظة مودع،

فماذا تعهد إلينا اي رسول هللا؟ قال :أوصيكم بتقوى هللا  ...والسمع والطاعة وإن عبد حبشي )) ...

احلديث ( .)6وما يف معنامها.

فاْلواب على ذلك من أوجه:

( )1أنه قد يضرب املثل ِبا َّل يقع يف الوجود عادة ،فإطالق العبد احلبشي ألجل املبالغة يف األمر
شرعا أن يلي ذلك ،ذكر ابن حجر هذا اْلواب عن اخلطايب (،)7
ابلطاعة ،وإن كان َّل يتصور ً
ِِ
ين [الزخرف ]81 :على أحد
ويشبه هذا الوجه قوله تعاىل :قُ ْل إِن َكا َن لِ َّ
لر ْمحَ ِن َولَ ٌد فَأ َََن أ ََّو ُل ال َْعابد َ
التفسريات (.)8
( )2أن املراد ابستعمال العبد احلبشي أن يكون مأموًرا من وجهه اإلمام األعظم على بعض البالد،
قال الشنقيطي رمحه هللا( :وهو أظهرها) ( )9فليس هو اإلمام األعظم.

نظرا َّلتصافه بذلك ساب ًقا مع أنه وقت التولية حر ،ونظريه
( )3أن يكون أطلق عليه اسم العبد ً

إطالق لفظ اليتيم على البالغ ابعتبار اتصافه به ساب ًقا يف قولهَ :وآتُواْ الْيَـتَ َامى أ َْم َوا َهلُ ْم [ ...النساء:
.]2

( )4أو أن املراد بذلك املتغلِب َّل املختار ،ففي هذه احلالة جتب طاعته وإن كان عب ًدا حبشيًا ،وَّل

جيوز اخلروج عليه جملرد عبوديته ،ويؤيد هذا الرأي لفظ(( :إن أتمر عليكم  )) ...فلفظ ((أتمر)) يدل

على أنه تسلط على اإلمارة بنفسه ومل يؤمر من قبل أهل احلل والعقد.
_________

((( ))]12953[ )1فضائح الباطنية)) (ص.)180 :
((( ))]12954[ )2فتح الباري)) (.)122 /13
((( ))]12955[ )3أضواء البيان)) (.)55 /1

((( ))]12956[ )4امللل والنحل للشهرستاين)) (.)116 /1
( )5رواه البخاري (.)7142

( )6رواه أبو داود ( )4607والرتمذي ( ،)2676وابن ماجه ( )42وأمحد ()126 /4

( ،)17184واحلاكم ( .)176 /1من حديث العرابض بن سارية .واحلديث سكت عنه أبو داود,
وقال الرتمذي :هذا حديث صحيح .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح ليس له علة ووافقه الذهيب.

وقال ابن عبد الرب يف ((جامع بيان العلم وفضله)) :اثبت صحيح )1164 /2( ,وحسنه البغوي يف
((شرح السنة)) ( ،)181 /1وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).
((( ))]12959[ )7فتح الباري)) (.)122 /13
((( ))]12960[ )8أضواء البيان)) (.)56 /1
((( ))]12961[ )9أضواء البيان)) (.)56 /1

()43/8

والراجح من هذه اإلجاابت يف نظري هو اْلواب الثاين ،وهو الذي رجحه الشنقيطي رمحه هللا،

وسبب الرتجيح هو ورود بعض األحاديث الدالة على ذلك ،منها ما أخرجه احلاكم من حديث علي
رضي هللا عنه
عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :األئمة من قريش ،أبرارها أمراء أبرارها وفجارها أمراء

جمدعا فامسعوا له
فجارها ،ولكل حق ،فآتوا كل ذي حق حقه ،وإن أمرت قريش فيكم عب ًدا حبشيًا ً
أيضا ألفاظ احلديث(( :وإن استعمل)) (( ,وإن أ ُِمر)) وحنوها ...
وأطيعوا)) ( .)1ويعضد هذا الرأي ً

وهللا أعلم.

حاكما حكم العز بن عبد السالم
ومما يدل على اشرتاط احلرية ،وأن تصرف العبد ابطل وإن كان ً

شرعا تصرفهم إَّل إذا عتقوا
رمحه هللا ببيع أمراء الدولة األيوبية يف مصر  -املماليك  -ألنه َّل يصح ً

فحكم ببيعهم وإدخال أمثاهنم إىل بيت مال املسلمني ،فلما حكم بذلك غضبوا وغضب جنم الدين

أيوب  -حاكم مصر يف ذلك الوقت  -وقال :هذا ليس من اختصاصه فقرر العز الرحيل عن مصر
فجهز أمتعته وسار ،مث حلقه مجيع الناس وقالوا :إن خرج خرجنا ،فلحق به جنم الدين يف الطريق

وترضاه وطلب منه أن يعود وينفذ ما حكم به ،فعاد ونفذ ما أراد ( .)2اإلمامة العظمى عند أهل
السنة واْلماعة لعبدهللا بن عمر الدميجي – ص237 :
_________

( )1رواه الطرباين ( , )26 /4واحلاكم ( .)85 /4قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)195 /5

[فيه] حفص بن عمر بن الصباح الرقي قال احلاكم حدث بغري حديث مل يتابع عليه ,وحسنه ابن

حجر يف ((موافقة اخلرب اخلرب)) ( , )472 /1وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)2757
( ))]12963[ )2انظر(( :طبقات الشافعية الكربى)) للسبكي (.)217 ،216 /8

()44/8

ذكرا
املبحث الرابع :أن يكون ً
ذكرا (وَّل خالف يف ذلك بني العلماء) (.)1
من شروط اإلمام أن يكون ً

ويدل عليه ما ثبت يف (صحيح البخاري) وغريه من حديث أيب بكرة رضي هللا تعاىل عنه أن النيب -
فارسا ملَّكوا ابنة كسرى قال(( :لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة))
صلى هللا عليه وسلم  -ملا بلغه أن ً

( .)2وقد ورد يف القرآن الكرمي كثري من اآلايت الدالة على تقدمي الرجال على النساء من ذلك قوله
ال قَـ َّو ُامو َن َعلَى النِ ِ
تعاىلِ :
ض ُه ْم َعلَى بَـ ْع ٍ
ض َوِِبَا أَن َف ُقواْ ِم ْن أ َْم َواهلِِ ْم ...
الر َج ُ
َّل هللاُ بَـ ْع َ
َ
ساء ِبَا فَض َ
[النساء ]34 :وأخرب النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أبن ((النساء َنقصات عقل ودين)) (.)3

واإلمامة حتتاج إىل كمال الرأي وْتام العقل والفطنة ،لذلك َّل تقبل شهادهتا إَّل إذا كان معها رجل،
وقد نبَّه هللا على ضالهلن ونسياهنن بقوله تعاىل :أَن تَ ِ
امهَا األُ ْخ َرى [البقرة:
امهَا فَـتُ َذكِ َر إِ ْح َد ُ
ض َّل إْ ْح َد ُ
... ]282
كما أن إمامة املسلمني تقتضي الدخول يف احملافل وخمالطة الرجال وقيادة اْليوش وحنو ذلك ،وهذا
شرعا بقوله تعاىلَ :وقَـ ْر َن ِيف بُـيُوتِ ُك َّن [األحزاب ]33 :وغريها.
حمظور على النساء ً

يقول الغزايل( :الرابع الذكورية ،فال تنعقد اإلمامة َّلمرأة ،وإن اتصفت جبميع خالل الكمال وصفات
اَّلستقالل ،وكيف ترتشح امرأة ملنصب اإلمامة وليس هلا منصب القضاء وَّل منصب الشهادة يف

إماما وَّل قاضيًا ،ألن
أكثر احلكومات) ( .)4وقال البغوي( :اتفقوا على أن املرأة َّل تصلح أن تكون ً
اإلمام حيتاج إىل اخلروج إلقامة أمر اْلهاد والقيام أبمور املسلمني ،والقاضي حيتاج إىل الربوز لفصل

اخلصومات ،واملرأة عورة َّل تصلح للربوز وتعجز لضعفها عن القيام أبكثر األمور ،وألن املرأة َنقصة

واإلمامة والقضاء من كمال الوَّلايت فال يصلح هلا إَّل الكامل من الرجال) (.)5
والواقع يشهد لذلك فالناس بتجارهبم يعرفون أنه َّل يصلح لإلمامة إَّل الرجال وإن صار منهن يف

َندرا ولظروف استثنائية .وكذلك طبيعة املرأة النفسية واْلسمية َّل
منصب رائسة الدولة فإمنا كان ً

تتالءم أب ًدا مع هذا املنصب ،فكما هو معروف أن طبيعة املرأة يالحظ عليها إرهاف العاطفة وسرعة

اَّلنفعال وشدة احلنان (وقد خلقت هذه الصفات يف املرأة لتستطيع هبا أن تؤدي وظيفتها األوىل وهي
األمومة واحلضانة) ( )6وإذا كانت هذه الصفات َّلزمة يف مضمار األمومة واحلضانة فقد تكون ضارة
يف مضمار القيادة والرائسة ،أما الرجل فال يندفع يف الغالب  -مع عواطفه ووجدانه  -كما تندفع
املرأة ،بل يغلب عليه اإلدراك والفكر والروي ومها قوام املسؤولية والقيادة.

لذلك فإن هللا سبحانه وتعاىل شرع للرجل ما يالئم بنيته اْلسمية والنفسية كاْلهاد والقيادة وحنو
أيضا من تربية وحضانة وأعمال أخرى تالئمها.
ذلك ،وشرع للمرأة ما يالئم تكوينها ً

هذا وقد حكى اإلمجاع على عدم جواز تولية املرأة اإلمامة ابن حزم الظاهري حيث قال( :ومجيع
فرق أهل القبلة ليس منهم أحد جييز إمامة املرأة) ( )7وكذلك القرطيب ( .)8وخالف يف ذلك

اخلوارج ،فهناك فرقة منهم تقول جبواز ذلك وهي :الشبيبية (أتباع شبيب بن يزيد الشيباين) قال

البغداي عنهم( :إنه من أتباعه أجازوا إمامة املرأة منهم إذا قامت أبمورهم وخرجت على خمالفيهم
وزعموا أن غزالة أم شبيب كانت اإلمام بعد قتل شبيب إىل أن قتلت) (.)9

هذا عن اإلمامة أما القضاء فلبعض العلماء فيه رأي ،ولكن مجهورهم ْينع ذلك قال ابن التني فيما
حكاه عنه ابن حجر( :احتج حبديث أيب بكرة  -اآلنف الذكر  -من قال َّل جيوز أن توىل املرأة

القضاء .وهو قول اْلمهور وخالف ابن جرير الطربي فقال :جيوز أن تقضي فيما تقبل شهادهتا فيه،

وأطلق بعض املالكية اْلواز) ( )10وروي ذلك عن أيب حنيفة( :أهنا تلي احلكم فيما جتوز فيه شهادة

النساء) ( .)11اإلمامة العظمى عند أهل السنة واْلماعة لعبدهللا بن عمر الدميجي – ص243 :
_________
((( ))]12964[ )1أضواء البيان)) ( ،)55 /1وعده ابن حزم من املسائل اجملمع عليها .انظر:
((مراتب اإلمجاع له)) (ص.)125 :

( ))]12965[ )2رواه البخاري (.)4425

( )3رواه البخاري ( )304واللفظ له ،ومسلم ( .)80 ،79من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا
عنه.
((( ))]12967[ )4فضائح الباطنية)) (ص.)180 :

((( ))]12968[ )5شرح السنة)) للبغوي (.)77 /10
((( ))]12969[ )6اإلسالم)) ألمحد شليب (ص.)226 :
((( ))]12970[ )7الفصل)) (.)110 /4

( ))]12971[ )8أحكام القرآن (.)271 /1
((( ))]12972[ )9الفرق بني الفرق)) (ص .)110 :وعند الذهيب( :أهنا امرأته استخلفها بعده،

فدخلت الكوفة ،وقامت خطيبة وصلَّت الصبح هبم يف اْلامع فقرأت يف الركعة األول ابلبقرة ويف
الثانية ِبل عمران  .) ...راجع(( :اتريخ اإلسالم)) ( ،)160 /3و ((اخلطط)) ( ،)355 /2و

((املعارف)) َّلبن قتيبة (ص.)180 :

((( ))]12973[ )10فتح الباري)) (.)56 /13
((( ))]12974[ )11فتح الباري)) (.)128 /8
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املبحث اخلامس :العلم
قالوا :يشرتط أن يكون بلغ مرتبة اَّلجتهاد وهم اْلمهور ،فقد قال الشاطيب رمحه هللا( :إن العلماء

نقلوا اَّلتفاق على أن اإلمامة الكربى َّل تنعقد إَّل ملن َنل رتبة اَّلجتهاد والفتوى يف علوم الشرع)
مستجمعا
( ،)1وقال إمام احلرمني اْلويين( :فالشرط أن يكون اإلمام جمته ًدا ابلغًا مبلغ اجملتهدين
ً

صفات املفتني ،ومل يؤثر يف اشرتاط ذلك خالف) ( ،)2وقال الرملي يف سياق عده لشروط اإلمام( :

 ...جمته ًدا كالقاضي وأوىل ،بل حكى فيه اإلمجاع  ) ...قال( :وكون أكثر من ويل أمر األمة بعد
اخللفاء الراشدين غري جمتهد إمنا هو لتغلبهم فال يَ ِر ْد) (.)3

وإىل هذا القول ذهب اإلمام الشافعي ( ،)4واملاوردي ( ،)5والقاضي أبو يعلى ( ،)6وعبد القاهر

البغدادي ( ،)7والقرطيب ( ،)8وابن خلدون ( ،)9والقلقشندي ( )10وغريهم واستدلوا على ما
ذهبوا إليه ابألدلة التالية:

 - 1إن الصحابة رضوان هللا عليهم قدَّموا لإلمامة من قدمه الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -
للصالة  - ... -وقد قال  -صلى هللا عليه وسلم (( :-يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا ،فإن كانوا يف

القراءة سواء فأعلمهم ابلسنة  )) ...إخل احلديث (.)11

أيضا ابلقياس حيث قاسوا منصب اإلمامة العظمى على منصب القضاء ،قال
 - 2واستدلوا ً
الباقالين( :ألن القاضي الذي يكون من قِبَلِه يفتقر إىل ذلك فاإلمام أوىل) ...
أيضا بطبيعة العمل املوكل إىل اإلمام األعظم قال إمام احلرمني اْلويين( :والدليل عليه
 - 3واستدلوا ً
أن أمور معظم الدين تتعلق ابألئمة فأما ما خيتص ابلوَّلة وذوي األمر فال شك يف ارتباطه ابإلمام،

وأما ما عداه من أحكام فقد يتعلق به من جهة انتدابه لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،فلو مل يكن

اإلمام مستقالً بعلم الشريعة َّلحتاج إىل مراجعة العلماء يف تفاصيل الوقائع اليت ترفع إىل اإلمام،

وذلك يشتت رأيه وخيرجه عن دائرة اَّلستقالل) (.)12

ويقول القلقشندي( :ألنه حمتاج ألن يصرف األمور على النهج القومي وجيريها على الصراط املستقيم،

وألن يعلم احلدود ويستويف احلقوق ويفصل اخلصومات بني الناس ،وإذا مل يكن عاملًا جمته ًدا مل يقدر

على ذلك) (.)13

 - 4أما ابن خلدون فقد استدل على اشرتاط اَّلجتهاد بقوله( :ألن التقليد نقص ،واإلمامة
تستدعي الكمال يف األوصاف واألحوال) .وقال( :ألنه إمنا يكون منف ًذا ألحكام هللا تعاىل إذا كان

عاملًا هبا ،وما مل يعلمها َّل يصح تقدْيه هلا) (.)14

وهذه املسألة من املسائل اَّلجتهادية ألنه مل يرد نص صريح فيها ،وإمنا مرجع ذلك إىل الضرورة
واحلاجة واملصلحة ،فإذا ُو ِجد جمتهد تتوفر فيه بقية الشروط الضرورية واملنصوص عليها فهو
املطلوب ،وإن تعذر وجوده فال ترتك مصاحل املسلمني تتعطل ويدب فيهم الفساد بسبب عدم وجود

اجملتهد الذي تتوفر فيه شروط اإلمام وهللا أعلم .اإلمامة العظمى عند أهل السنة واْلماعة لعبدهللا بن

عمر الدميجي – ص247 :
_________

((( ))]12975[ )1اَّلعتصام)) (.)126 /2
((( ))]12976[ )2غياث األمم)) (ص.)66 :
((( ))]12977[ )3هناية احملتاج)) (.)409 /7
((( ))]12978[ )4األم)) (.)161 /1
((( ))]12979[ )5األحكام السلطانية)) للماوردي (ص.)6 :

((( ))]12980[ )6األحكام السلطانية)) أليب يعلى (ص.)20 :
((( ))]12981[ )7أصول الدين)) (ص.)277 :
((( ))]12982[ )8أحكام القرآن)) (.)271 /1

((( ))]12983[ )9مقدمة ابن خلدون)) (ص.)139 :
((( ))]12984[ )10مآثر اإلَنفة)) (.)37 /1

( ))]12985[ )11رواه مسلم ( .)673من حديث أبو مسعود رضي هللا عنه.
((( ))]12986[ )12غياث األمم)) (ص.)66 :
((( ))]12987[ )13مآثر اإلَنفة)) (.)37 /1

((( ))]12988[ )14مقدمة ابن خلدون)) (ص.)193 :
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املبحث السادس :العدالة
العدالة صفة كامنة يف النفس توجب على اإلنسان اجتناب الكبائر والصغائر والتعفف عن بعض
املباحات اخلارمة للمروءة ،وهي جمموعة صفات أخالقية من التقوى والورع والصدق واألمانة والعدل

ورعاية اآلداب اَّلجتماعية ومراعاة كل ما أوجبت الشريعة اَّللتزام به.

وبناء على هذا الشرط فال جيوز تولية الفاسق وَّل من فيه نقص ْينع الشهادة .قال القاضي عياض:

(وَّل تنعقد لفاسق ابتداء) ( )1وذكر مثله احلافظ يف الفتح ( )2وقال القرطيب( :وَّل خالف بني األمة
يف أنه َّل جيوز أن تعقد اخلالفة لفاسق) (.)3
ومن األدلة على اشرتاط هذا الشرط ما يلي:

ال إِِين ج ِ
ك لِلن ِ
ال َوِمن
َّاس إِ َماماً قَ َ
 - 1ما ورد يف قصة إبراهيم عليه السالم حينما قال له ربه :قَ َ
اعلُ َ
َ
ِ
ال َّل يـنَ ُ ِ
إماما ...
ال َع ْهدي الظَّال ِم َ
ني [البقرة ]124 :عن جماهد( :أنه أراد أن الظامل َّل يكون ً
ذُ ِريَِّيت قَ َ َ

) ( ،)4وقال الفخر الرازي( :احتج اْلمهور على أن الفاسق َّل يصلح أن تعقد له اإلمامة هبذه اآلية
ِ
َّل يـنَ ُ ِ
ني ووجه اَّلستدَّلل هبا على وجهني:
ال َع ْهدي الظَّال ِم َ
َ
ِ
ِ
األول :ما بيَّـنَّا أن قوله َّلَ يـنَ ُ ِ
ني جواب لقولهَ :ومن ذُ ِريَِّيت طلب لإلمامة اليت ذكرها
ال َع ْهدي الظَّال ِم َ
َ
هللا تعاىل ،فوجب أن يكون املراد هبذا العهد هو اإلمامة ليكون اْلواب مطاب ًقا للسؤال فتصري اآلية
كأنه تعاىل قالَّ :ل ينال اإلمامة الظاملون ،وكل عاص فإنه ظامل لنفسه ،فكانت اآلية دالة على ما

قلناه) ( .)5وبنحوه ذهب الشوكاين فقال( :وقد استدل هبذه اآلية مجاعة من أهل العلم على أن
اإلمام َّل بد أن يكون من أهل العدل والعمل ابلشرع كما ورد ألنه إذا زاغ عن ذلك كان ظاملًا،
وْيكن أن ينظر إىل ما يصدق عليه اسم العهد وما تفيده اإلضافة من العموم فيشمل مجيع ذلك

اعتبارا بعموم اللفظ من غري نظر إىل السبب وَّل السياق  ) ...إىل أن قال( :فاألوىل أن يقال :إن
ً

هذا اخلرب يف معىن األمر ألن أخباره تعاىل َّل جيوز أن تتخلف ،وقد علمنا أنه قد عهده من اإلمامة

وغريها كثري من الظاملني) ( .)6قال الفقيه احلنفي أبو بكر اْلصاص( :فثبت بدَّللة هذه اآلية بطالن
إمامة الفاسق وأنه َّل يكون خليفة) ( )7وقال الزخمشري عند تفسري هذه اآلية( :وقالوا :يف هذا دليل
على أن الفاسق َّل يصلح لإلمامة وكيف يصلح هلا من َّل جيوز حكمه وشهادته وَّل جتب طاعته وَّل

إماما قط ،وكيف جيوز نصب
يقبل خربه وَّل يقدم للصالة) .قال( :وعن ابن عيينةَّ :ل يكون الظامل ً
الظامل لإلمامة ،واإلمام إمنا هو ِ
لكف الظلمة ،فإذا نصب من كان ظاملًا يف نفسه فقد جاء املثل

السائر :من اسرتعى الذئب ظلم) (.)8
_________

((( ))]12989[ )1إكمال املعلم)) (.)128 /6
((( ))]12990[ )2فتح الباري)) (.)8 /13

((( ))]12991[ )3تفسري القرطيب)) ( ،)270 /1وانظر(( :السياسة الشرعية)) َّلبن تيمية (ص:
.)21

((( ))]12992[ )4أحكام القرآن)) للجصاص (.)69 /1
((( ))]12993[ )5التفسري الكبري)) للفخر الرازي (.)46 /4
((( ))]12994[ )6فتح القدير)) للشوكاين (.)138 /1

((( ))]12995[ )7أحكام القرآن)) للجصاص (.)70 /1
((( ))]12996[ )8الكشاف)) (.)309 /1
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وقال ابن خلدون( :وأما العدالة فألنه منصب ديين ينظر يف سائر املناصب اليت هي شرط فيها،
فكان أوىل ابشرتاطها فيه) ( )1وقال البغدادي( :وأقل ما جيب له من هذه اخلصلة أن يكون ممن جيوز
وأداء) ( )2واحلقيقة أنه إذا كان هللا تعاىل قد جعل العدالة شرطًا يف أصغر ما
قبول شهادته حتمالً ً

يتصور من الوَّلايت واألحكام مثل حضانة الصغري واحلكم يف جزاء الصيد ،وأن الفاسق َّل يصلح أن

حكما يف مسألة قياسية فكيف يصلح واليًا على األمة مجعاء،
يكون واليًا على صغري أو يتيم ،وَّل ً

وحكما يف قضااي يف غاية اخلطورة.
ً

 -كما يدل على ذلك أن الفسق مدعاة للتساهل يف تطبيق أحكام الشريعة وإقامة الدين ،فلو كان

فسقه بشرب مخر مثالً فاملتصور عقالً أنه َّل بد أن يقع منه التساهل يف شأن اخلمر وشارهبا ،وهكذا
يف سائر األحكام كما أن األخيار العدول يف األمة كثري واحلمد هلل فما الداعي لتولية الفاسق؟

هذا وقد قسم املاوردي الفسق الذي تزول به العدالة إىل قسمني:
األول :ما اتبع فيه الشهوة.
الثاين :ما تعلق فيه بشبهة.

حتكيما
فأما األول منها فمتعلق أبفعال اْلوارح وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على املنكرات
ً

وانقيادا للهوى ،فهذا  -كما يرى املاوردي ْ -ينع من انعقاد اإلمامة ومن استدامتها ....
للشهوة
ً
وأما الثاين :فمتعلق ابَّلعتقاد والتأول بشبهة تعرتض فيتأول هلا خالف احلق ،فقد اختلف العلماء

فيها ،فذهب فريق من العلماء إىل أهنا ْتنع من انعقاد اإلمامة ومن استدامتها  ...وقال كثري من

علماء البصرة( :إنه َّل ْينع من انعقاد اإلمامة وَّل خيرج به منها كما َّل ْينع من وَّلية القضاء وجواز
الشهادة) (.)3
 - 2ومنها ما رواه البخاري وغريه عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا تعاىل عنه قال :قال لنا رسول

وأمورا تنكروهنا ،قالوا :فما أتمرَن اي
هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-إنكم سرتون بعدي أثرة (ً )4
رسول هللا؟ قال :أدوا إليهم حقهم وسلوا هللا حقكم)) (.)5

إىل غري ذلك من األحاديث الكثرية يف هذا املوضوع ولذلك كان مذهب السلف رضوان هللا عليهم

فاجرا ،ألن هذا من طاعة هللا ،فهم يطاعون يف طاعة هللا
الصالة واْلهاد مع كل إمام ًبرا كان أو ً

ويعصون يف معصيته .وهذا ما أدى أبيب يعلى أن يقول( :وقد روي عن اإلمام أمحد ألفاظ تقتضي
إسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل فقال يف رواية عبدوس بن مالك( :ومن غلبهم ابلسيف حىت
إماما عليه ًبرا
صار خليفة ومسي أمري املؤمنني َّل حيل ألحد يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يبيت وَّل يراه ً
أمريا يعرف بشرب املسكر
فاجرا فهو أمري املؤمنني) وقال ً
أيضا يف رواية املروزي( :فإن كان ً
كان أو ً
والغلول يغزو معه إمنا ذلك له يف نفسه) (.)6
_________

((( ))]12997[ )1مقدمة ابن خلدون)) (ص.)193 :
((( ))]12998[ )2أصول الدين)) (ص.)277 :

((( ))]12999[ )3األحكام السلطانية)) (ص.)17 :
إيثارا إذا أعطى ،أراد أن يستأثر
( ))]13000[ )4األثرة :بفتح اهلمزة والثاء :اَّلسم من آثر يؤثر ً
عليكم فيفضل غريكم يف نصيبه من الفيء .واَّلستئثار :اَّلنفراد ابلشيء .انظر(( :لسان العرب))

( )8 /4مادة (أثر).
( )5رواه البخاري ( .)7052من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه.
((( ))]13002[ )6األحكام السلطانية)) أليب يعلى (ص.)20 :
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فمقصود اإلمام أمحد الوايل املتغلب كما هو نص الرواية األوىل َّ -ل يف حالة اَّلختيار من قبل أهل
أيضا( :وإن اإلمامة َّل جتوز إَّل
احلل والعقد ،ويدل على ذلك  -ابإلضافة إىل ما سبق  -قوله ً

بشروطها :النسب ،واإلسالم ،واحلماية ،والبيت  ...وحفظ الشريعة ،وعلم األحكام ،وصحة التنفيذ

والتقوى ،وإتيان الطاعة ،وضبط أموال املسلمني ،فإن شهد له بذلك أهل احلل والعقد من علماء

املسلمني وثقاهتم أو أخذ هو ذلك على نفسه مث رضيه املسلمون جاز له ذلك) ( )1فهذا يدل على
أن اإلمام أمحد يشرتط كغريه العدالة والعلم يف حالة اَّلختيار أما يف حالة التغلب فال يشرتط ...

وهذا ما حدا ابألحناف أَّل يعدوا العدالة من الشروط الواجبة وأجازوا أن يلي الفاسق أمر األمة،
لكنهم يكرهون ذلك ( ،)2ألنه قد ثبت أن الصحابة صلوا خلف أئمة اْلور من بين أمية ورضوا
بتقلدهم رائسة الدولة.

والرد عليهم أن ذلك يف حال التغلب َّل يف حال اَّلختيار كما مر .وهناك من جيعل الفسق موجبًا
للعزل ،وبناء عليه فال تلزم إمامة املتغلب الفاسق بل العدل فقط... ،
وهبذا يتبني أن هذا الشرط واجب توفره يف اإلمام عند اَّلختيار دون التغلب لتضافر األدلة على
ذلك.

معصوما يف أقواله
كما أنه مما ينبغي التنبيه له أنه ليس املقصود ابلعدالة أن يكون املرشح لإلمامة
ً

وأفعاله وتصرفاته ،خاليًا من كل نقص ،مربًَّءا من كل عيب  -كما تدَّعي الرافضة  ،-فهذه الصفات
َّل يدركها إَّل الرسل عليهم الصالة والسالم الذين أكرمهم هللا ابلعصمة من الكبائر والذنوب وعدم
إقرارهم على الصغائر إن وقعت منهم.
أما املسلم العادي فقد يقع يف بعض الذنوب واآلاثم ولكنه سرعان ما يسرتجع ويستغفر هللا مما بدر

منه ويعزم أن َّل يعود ،فهذه َّل خترم مروءته وَّل تبطل عدالته.

وقد روي عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال(( :كل ابن آدم خطاء وخري اخلطائني
التوابون)) (.)3

كما أن العدالة معتربة يف كل زمان أبهله وإن اختلفوا يف وجه اَّلتصاف هبا ،فنحن نقطع أبن عدالة
الصحابة َّل تساويها عدالة التابعني ،وعدالة التابعني َّل تساويها عدالة من بعدهم ،وكذلك كل زمان

مع ما بعده إىل زماننا هذا ،فلو قيس عدول زماننا بعدول الصحابة والتابعني مل يعدوا عدوَّلً لتباين ما
بينهما من اَّلتصاف ابلتقوى واملروءة ،ولكن َّل بد من اعتبار كل عدول زمان حبسبه ،وإَّل مل ْيكن

إقامة وَّلية يشرتط فيها العدالة التامة  ...وهللا أعلم .اإلمامة العظمى عند أهل السنة واْلماعة
لعبدهللا بن عمر الدميجي – ص251 :
_________

((( ))]13003[ )1طبقات احلنابلة)) (.)305 /2

( ))]13004[ )2انظر(( :املسامرة يف شرح املسايرة)) (ص ،)167 ،166 :وانظر(( :حاشية رد
احملتار على الدر املختار)) (.)548 /1

( )3رواه الرتمذي ( , )2499وابن ماجه ( , )4251واحلاكم ( .)272 /4من حديث أنس رضي
هللا عنه .قال الرتمذي :هذا حديث غريب َّل نعرفه إَّل من حديث علي بن مسعدة عن قتادة ,وقال
احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .وقال ابن حجر يف ((بلوغ املرام)) ( :)439إسناده
قوي .وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).
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املبحث السابع :الكفاءة النفسية
بصريا هبا
أيضا أن يكون
ومما ينبغي توفره يف اخلليفة ً
ً
شجاعا جريئًا على إقامة احلدود واقتحام احلروب ً

قواي على معاَنة السياسة وحسن التدبري ليصبح له بذلك ما
كفيالً حبمل الناس عليها ،عارفًا ابلدهاء ً
جعل له من محاية الدين وجهاد العدو وإقامة األحكام وتدبري املصاحل.

قادرا
ودليل اشرتاط هذا الشرط هو طبيعة هذا املنصب الذي حيتاج إىل كل هذه الصفات حىت يكون ً
على سياسة الرعية وتدبري مصاحلهم الدينية والدنيوية ،وألن احلوادث اليت حتدث يف الدولة ترفع إليه
وَّل يتسىن له البت فيها كما َّل تتبني له املصلحة إَّل إذا كان على قدر من احلكمة والرأي والتدبري،

ولذلك فال يوىل إَّل من كان عنده القدرة على ذلك ،يدل عليه قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم -

أليب ذر رضي هللا عنه حينما قال له(( :اي رسول هللا أَّل تستعملين؟ قال :فضرب بيده على منكيب ،مث
قال :اي أاب ذر إنك ضعيف ،وإهنا أمانة ،وإهنا يوم القيامة خزي وندامة ،إَّل من أخذها حبقها وأدى

الذي عليه فيها)) ( .)1ويف رواية قال له(( :اي أاب ذر ،إين أراك ضعي ًفا ،وإين أحب لك ما أحب
أتم َّ
رن على اثنني وَّل تولني مال يتيم)) ( )2فإذا كان كان هذا يف الوَّلية الصغرى ويف
لنفسيَّ ،ل َّ

األموال فمن ابب أوىل يف اإلمامة العظمى الشاملة للقيام أبعباء الوَّلايت الصغرى والكربى واألموال

وغريها.
وإىل اشرتاط هذا الشرط ذهب إمام احلرمني اْلويين ( )3وسبقه أبو يعلى حيث يقول( :الثالث :أن
يكون قَـيِما أبمر احلرب والسياسة وإقامة احلدود َّل تلحقه رأفة يف ذلك والذب عن األمة) ( )4وبه

قال املاوردي( :الرابع :الرأي املفضي إىل سياسة الرعية وتدبري املصاحل ،اخلامس :الشجاعة ،والنجدة

املؤدية إىل محاية البيضة وجهاد العدو) ( )5وبه قال البغدادي ( ،)6وابن خلدون ( ،)7واإلجيي يف

املواقف ( )8والغزايل يف فضائح الباطنية ( )9وغريهم كثري.

فهذا هو مذهب مجهور العلماء ،وهناك من العلماء من َّل يشرتطون هذا الشرط جموزين اَّلكتفاء أبن

يستشري اإلمام أصحاب اآلراء الصائبة يف كل ما حيتاج إىل البت فيه من األمور املهمة معللني ذلك
أبنه يندر أن يتوفر هذا الشرط مع الشروط املطلوبة يف اإلمامة من اَّلجتهاد وغريه.

والواقع أنه ليس هناك حد معني هلذا الشرط ،وإمنا لكل زمان حبسبه ،فاملهم أن َّل يكون هناك قصور

خيل ابملقاصد اليت من أجلها نصب اإلمام  ...وهللا أعلم .اإلمامة العظمى عند أهل السنة واْلماعة
لعبدهللا بن عمر الدميجي – ص259 :
_________

( ))]13006[ )1رواه مسلم (.)1825
( ))]13007[ )2رواه مسلم (.)1826
((( ))]13008[ )3غياث األمم)) (ص.)68 :
((( ))]13009[ )4األحكام السلطانية)) أليب يعلي املاوردي (ص.)20 :
((( ))]13010[ )5األحكام السلطانية)) أليب يعلي املاوردي (ص.)6 :
((( ))]13011[ )6أصول الدين)) (ص.)277 :

((( ))]13012[ )7مقدمة ابن خلدون)) (ص)193 :
((( ))]13013[ )8املواقف)) (ص.)398 :
((( ))]13014[ )9فضائح الباطنية)) (ص.)185 :

()50/8

املبحث الثامن :الكفاءة اْلسمية

واملقصود هبا سالمة احلواس واألعضاء اليت يؤثر فقداهنا على الرأي والعمل .كذهاب البصر والنطق
والسمع فهذه تؤثر يف الرأي ،وفقدان اليدين والرجلني يؤثر يف النهوض وسرعة احلركة ،وتشوه املنظر
وتضعف من هيبة اإلمام يف نفوس الرعية ،وقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا الشرط يف قصة طالوت
ادهُ بَ ْسطَةً ِيف ال ِْعل ِْم َوا ْْلِ ْس ِم [البقرة.]247 :
اصطََفاهُ َعلَْي ُك ْم َوَز َ
كما مر وذلك يف قوله تعاىل :إِ َّن هللاَ ْ
قسم الفقهاء أوجه النقص اْلسدية إىل أربعة أقسام:
من أجل هذا َّ

األول :ما َّل ْينع من عقد اإلمامة وهو :النقص الذي َّل يؤثر فقده يف رأي وَّل عمل وَّل يشني يف

املنظر فهذا نقص َّل حيول دون قيام اخلليفة بوظائفه ألنه َّل يؤثر يف كفاءته وقدرته على سياسة األمور
يف الدولة اإلسالمية.

الثاين :النقص الذي ْينع من اختيار الشخص ملنصب اخلالفة كفقد اليدين أو عجز الرجلني الذي
ْينعه من النهوض ويؤثر يف حركته ،فهذا وذاك نقص يؤثر يف الكفاءة الالزم توفرها يف املرشح

للخالفة ،ويعوقه عن مباشرة سلطاته واختصاصاته فيما لو ويل أمر األمة ،وهو ما يضر حبقوقها

ومصاحلها العامة ،لذلك فإن هذا النقص حيول دون صالحية الشخص لرائسة الدولة ،كما أنه يؤدي
يف حالة طروء هذا النقص عليه بعد توليته اخلالفة إىل منع استدامتها.

الثالث :وهو النقص املؤدي إىل العجز اْلزئي ويؤثر يف أداء بعض األعمال كقطع إحدى اليدين أو
الرجلني ،وهذا من شأنه أن حيول دون اختياره للخالفة لعجزه عن كمال التصرف ،ومل خيتلف الفقهاء

يف ذلك وإمنا اختلفوا يف استدامتها ...

الرابع :وهو النقص الذي ْينع اخلليفة من مباشرة األعباء املقررة على املنصب وَّل حيول دون قيامه
بسائر اختصاصاته وسلطاته كالنقص املؤثر يف املظهر كجدع األنف ومسل إحدى العينني ،فهذا َّل

خيرجه من اإلمامة بعد عقدها اتفاقًا ،لعدم أتثريه يف شيء من حقوقها ،أما يف اَّلختيار فالعلماء فيه

على رأيني منهم من أجاز ،ومنهم من منع ليسلم الوَّلة من شني يعاب ونقص يزدرى فتقل هيبتهم،
ويف قلَّتها نفور عن الطاعة ،وما أدى إىل هذا فهو نقص يف حقوق األمة .أما عن شرط سالمة
احلواس .فالسمع والنطق يشرتطه كثري من الفقهاء ،ألن الوقوف على مصاحل املسلمني والرأي
والتدبري يتوقف عليهما ومنهم من مل يشرتطهما إلمكان الفهم عن طريق الكتابة ( )1وحنوها .لكن

الراجح اشرتاط توفرمها يف اخلليفة للحاجة إليهما ،وكذلك البصر فهو من الشروط اليت جيب توافره
ضرورة ،ألن األعمى َّل يستطيع أن يدبر أمر نفسه وهو ما َّل يسمح له أن يدبر أمر املسلمني ،أما

يف الوَّلية الصغرى فجائز ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وىل ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى
على املدينة عدة مرات ( )2وقد خالف يف اشرتاط هذا الشرط ابن حزم رمحه هللا تعاىل فقالَّ( :ل

يضر اإلمام أن يكون يف خلقه عيب ،كاألعمى واألصم واألجدع واألجذم واألحدب ،والذي َّل يدان

له وَّل رجالن ،ومن بلغ اهلرم ما دام يعقل ولو أنه ابن مائة عام  ...فكل هؤَّلء إمامتهم جائزة ،إذ مل
ْينع منها نص القرآن وَّل سنة وَّل إمجاع وَّل نظر وَّل دليل أصال) (.)3

وحنن َّل نقول أبنه نص عليه قرآن وَّل سنة وَّل إمجاع ،وإمنا مقصود اإلمامة َّل يتم إَّل ِبن كانت فيه

هذه الشروط ،وما َّل يتم الواجب إَّل به فهو واجب وهللا أعلم .اإلمامة العظمى عند أهل السنة
واْلماعة لعبدهللا بن عمر الدميجي  -بتصرف– ص261 :

_________

( ))]13015[ )1انظر(( :األحكام السلطانية)) للماوردي (ص(( ،)19 :األحكام السلطانية))
أليب يعلى (ص(( ،)22 ،21 :مآثر اإلَنفة)) ((( ،)34 /1مقدمة ابن خلدون)) (ص)193 :

((طرق اختيار اخلليفة)) د .فؤاد حممد النادي (ص(( ،)64 :رائسة الدولة يف الفقه اإلسالمي))

(ص.)168 :
( ))]13016[ )2حديث استخالف ابن أم مكتوم على املدينة رواه أبو داود ( ،)2931وأمحد
( ،)12366( )132 /3وأبو يعلى ( .)3110( )422 /5من حديث أنس رضي هللا عنه.

واحلديث سكت عنه أبو داود ،وصحح إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) (،)496
وحسن سناده ابن كثري يف ((إرشاد الفقيه)) ( ،)174 /1وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة

املصابيح)) ( )2 /4كما قال ذلك يف املقدمة.
((( ))]13017[ )3الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) (.)167 /4

()51/8

املبحث التاسع :عدم احلرص عليها
وقد نص النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -على هذا الشرط ،وجعل احلرص عليها بغري مصلحة شرعية
هتمة يعاقب عليها ِبنعه منها .واألدلة على هذا الشرط كثرية منها:

 - 1عن عبد الرمحن بن مسرة رضي هللا تعاىل عنه قال :قال يل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-
((اي عبد الرمحن بن مسرة َّل تسأل اإلمارة ،فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ،وإن أعطيتها عن غري
مسألة أعنت عليها)) (.)1

 - 2وعن أيب موسى رضي هللا تعاىل عنه قال :دخلت على النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أَن
ورجالن من قومي فقال أحد الرجلني :أ َِمرَن اي رسول هللا ،وقال اآلخر مثله ،فقال(( :إَن َّل نـُ َوِيل هذا
من سأله وَّل من حرص عليه)) (.)2

ولذلك قال سفيان الثوري رمحه هللا( :إذا رأيت الرجل حيرص على أن َيؤَّمر ِ
فأخ ْره) ( )3أما إذا كان

يف تقدمي اإلنسان نفسه مصلحة شرعية كأن يكون أهالً هلذا املنصب فيموت الوايل وَّل يوجد غريه،
وخشي من التأخر الفتنة والضياع ،فله أن يقدم نفسه بنية املصلحة الشرعية َّل بنية احلرص عليها،

قال احلافظ ابن حجر( :وهذا َّل خيالف ما فرض يف احلديث الذي قبله من احلصول ابلطلب أو بغري

طلب ،بل يف التعبري .بـ (حرص) إشارة إىل أن من قام ابألمر عند خشية الضياع يكون كمن أُ ْعطى

بغري سؤال ،لفقد احلرص غالبًا عمن هذا شأنه ،وقد يغتفر احلرص يف حق من تعني عليه لكونه يصري

واجبًا عليه) (... .)4

هذا وقد سأل الوَّلية بعض األنبياء املصطفني عليهم وعلى نبينا الصالة والسالم حينما رأوا أهنم أكفأ

من يقوم هبا ،وخلطورة ما يرتتب عليها لو وضعت يف يد غري أمينة ،فهذا يوسف عليه السالم يقول
ض إِِين ح ِفي ٌ ِ
اج َعل ِْين َعلَى َخ َزآئِ ِن األ َْر ِ
يم [يوسف ]55 :وهذا سليمان عليه السالم
للملكْ :
َ
ظ َعل ٌ
ِ ِ
ال ر ِ ِ
َح ٍد ِم ْن بَـ ْع ِدي ...
ب ِيل ُملْكاً ََّّل يَنبَغي أل َ
ب ا ْغف ْر ِيل َو َه ْ
يسأل هللا عز وجل الوَّلية فيقول :قَ َ َ
[ص ]35 :اإلمامة العظمى عند أهل السنة واْلماعة لعبدهللا بن عمر الدميجي  -بتصرف– ص
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_________

( ))]13018[ )1رواه البخاري ( ،)6622ومسلم (.)1652
( ))]13019[ )2رواه البخاري (.)3194
( ))]13020[ )3رواه ابن اْلعد يف مسنده (ص.)269 :
((( ))]13021[ )4فتح الباري)) (.)126 /13

()52/8

املبحث العاشر :القرشية
هذا الشرط من الشروط اليت وردت النصوص عليه صرحية وانعقد إمجاع الصحابة والتابعني عليه،
وأطبق عليه مجاهري علماء املسلمني ،ومل خيالف يف ذلك إَّل النزر اليسري من أهل البدع كاخلوارج

وبعض املعتزلة وبعض األشاعرة... ،
من هم قريش؟

َّسابون يف قريش هذا من هو؟ على عدة أقوال:
قبيلة قريش هم أوَّلد قريش ،واختلف الن َّ

األول :قيل هو :النضر بن كنانة بن خزْية بن مدركة بن إلياس بن مضر .قال ابن هشام( :النضر

قريش ،فمن كان من ولده فهو :قرشي .ومن مل يكن من ولده فليس بقرشي) ( .)1وإىل هذا القول

ذهب بعض الشافعية ( ،)2ويدل على ذلك ما ذكره ابن إسحاق وغريه يف قصة وفد كنده(( :أن

األشعث بن قيس قال :اي رسول هللا ،حنن بنو آكل املرار ،وأنت ابن آكل املرار ( )3فتبسم رسول

هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وقالَ :نسبوا هبذا النسب العباس بن عبد املطلب ،وربيعة بن احلارث
 ...مث قال هلمَّ :ل .بل حنن بنو النضر بن كنانة َّل نقفوا أمنا ( )4وَّل ننتفي من أبينا ،فقال األشعث

بن قيس :هل فرغتم اي معشر كندة؟ وهللا َّل أمسع رجالً يقوهلا إَّل ضربته مثانني)) ( .)5قال البغدادي:
(وهذا اختيار أيب عبيدة معمر بن املثىن ،وأيب عبيد القاسم بن سالم ،وبه قال الشافعي رضي هللا عنه

وأصحابه) ( )6وهو قول ابن حزم ( )7وابن منظور (.)8
وقول احلافظ ابن حجر ( )9وابن قيم اْلوزية ( )10رمحهم هللا تعاىل.

شا هو فهر بن مالك ،قال الزبريي( :قالوا :اسم فهر بن مالك ،قريش ،ومن مل يلد فهر
الثاين :أن قري ً
شا هو :فهر بن مالك
فليس من قريش) ( .)11وقال الزبيدي( :والصحيح عند أئمة النسب أن قري ً

بن النضر ،وهو :مجاع قريش وهو :اْلد احلادي عشر ( )12لرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ،-

فكل من مل يلده فليس بقرشي ( )13قيل :امسه فهر .ولقبه :قريش .وقيل :العكس ،وقد روي عن

فهرا فليس من قريش ( ،)14قال الزهري( :وهو الذي أدركت
نسايب العرب أهنم قالوا :من جاوز ً

فهرا فليس من قريش) (.)15
عليه من أدركت من نسايب العرب أن من جاوز ً
_________

((( ))]13022[ )1سرية ابن هشام)) (.)93 /1
( ))]13023[ )2انظر(( :حاشية اْلمل)) (.)784 /7

( ))]13024[ )3املرار شجر من شجر البوادي ،وآكل املرار هو :احلارث بن عمرو بن حجر بن
عمرو بن معاوية بن كندة ،وللنيب  -صلى هللا عليه وسلم  -جدة من كندة مذكورة وهي أم كالب بن
مرة وإايها أراد األشعث .عن ((زاد املعاد)) (.)40 /3

( ))]13025[ )4قفى أمه :أي رماها ابلفجور ،وانتفى من أبيه أي انتسب إىل غري أبيه.
( ))]13026[ )5رواه ابن ماجه ( ،)2132وأمحد ( ،)21888( )211 /5والطيالسي (/2

 ،)1145( )222وابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( ،)23 /1قال ابن كثري يف ((البداية
والنهاية)) ( :)186 /2إسناده جيد قوي ،وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

((( ))]13027[ )6أصول الدين)) (ص(( ،)276 :احلاوي)) للماوردي ((( ،)466 /8روضة
الطالبني)) للنووي (.)321 /5

((( ))]13028[ )7مجهرة أنساب العرب)) (ص.)12 :

( ))]13029[ )8انظر :مادة (قرش) من لسان العرب َّلبن منظور (.)334 /6
((( ))]13030[ )9فتح الباري)) (.)534 /6
((( ))]13031[ )10زاد املعاد)) (.)40 /3

((( ))]13032[ )11نسب قريش)) َّلبن املصعب الزبريي (ص.)12 :

( ))]13033[ )12ألن نسبه  -صلى هللا عليه وسلم  -كالتايل :هو حممد بن عبد هللا بن عبد
املطلب بن هشام بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن
مالك بن النضر  ...إخل .انظر(( :سرية ابن هشام)) (.)1 /1

((( ))]13034[ )13إحتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين)) (.)30 /2
((( ))]13035[ )14شرح املواهب اللدنية)) للزرقاين (.)75 /1
((( ))]13036[ )15زاد املعاد)) َّلبن القيم (.)40 /3

()53/8

قال الشنقيطي( :فالفهري قرشي بال نزاع ،ومن كان من أوَّلد مالك بن النضر ،أو أوَّلد النضر بن
كنانة ففيه خالف ،ومن كان من أوَّلد كنانة من غري النضر فليس بقرشي بال نزاع) ( )1ويدل على

ذلك ما رواه واثلة بن األسقع قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-إن هللا اصطفى

شا من كنانة واصطفى من قريش بين هاشم ،واصطفاين من بني
كنانة من ولد إمساعيل ،واصطفى قري ً

هاشم)) (.)2

شا من التقرش ،والتقرش التجارة واَّلكتساب،
وهناك أقوال أخرى ضعيفة  ....ومسيت قريش قري ً

شا لتجمعها من بعد تفرقها ( ،)3قال الزبيدي( :وقد حكى
وقال ابن إسحاق :يقال مسيت قريش قري ً
بعضهم يف تسمية فهر بقريش عشرين قوَّلً أوردهتا يف شرحي على (القاموس)) ( )4وقيل غري ذلك

(.)5

أدلة أهل السنة واْلماعة على اشرتاط القرشية

قلنا :إن مجاهري علماء املسلمني قاطبة ذهبوا إىل اشرتاط هذا الشرط وحكى اإلمجاع عليه من قبل

الصحابة والتابعني ،وبه قال األئمة األربعة ،فقال اإلمام أمحد يف رواية اإلصطخري( :اخلالفة يف
قريش ما بقي من الناس اثنان ،ليس ألحد من الناس أن ينازعهم فيها وَّل خيرج عليهم ،وَّل نقر

لغريهم هبا إىل قيام الساعة) (( )6وقد نص الشافعي رضي هللا عنه على هذا يف بعض كتبه (،)7
وكذلك رواه زرقان عن أيب حنيفة) ( )8وقال اإلمام مالك( :وَّل يكون  -أي اإلمام  -إَّل قرشيًا.
وغريه َّل حكم له إَّل أن يدعوا إىل اإلمام القرشي) ( )9ومل خيالف يف ذلك إَّل النزر اليسري من
اخلوارج وبعض املعتزلة وبعض األشاعرة ،واستدل املثبتون بعدة أدلة صرحية صحيحة من السنة

واإلمجاع فمن السنة ما يلي:

 - 1ما رواه البخاري يف صحيحه عن معاوية رضي هللا تعاىل عنه حيث قال البخاري( :ابب األمراء
من قريش ،حدثنا أبو اليمان أخربَن شعيب عن الزهري قال :كان حممد بن جبري بن مطعم حيدث أنه

بلغ معاوية  -وهم عنده يف وفد من قريش  -أن عبد هللا بن عمرو حيدث ((أنه سيكون ملك من

قحطان فغضب فقام فأثىن على هللا ِبا هو أهله مث قال :أما بعد فإنه بلغين أن رجاَّلً منكم حيدثون
أحاديث ليست يف كتاب هللا وَّل تؤثر عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وأولئك جهالكم

فإايكم واألماين اليت تضل أهلها ،فإين مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول :إن هذا
األمر يف قريش َّل يعاديهم أحد إَّل كبه هللا يف النار على وجهه ما أقاموا الدين)) (.)10

 - 2ومنها احلديث املتفق على صحته عن عبد هللا بن عمر قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه
وسلم َّ(( :-ل يزال هذا األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان)) ( )11قال احلافظ ابن حجر( :وليس
املراد حقيقة العدد ،وإمنا املراد به انتفاء أن يكون األمر يف غري قريش) (.)12

_________
((( ))]13037[ )1أضواء البيان)) (.)52 /1
( )2رواه مسلم (.)2276

((( ))]13039[ )3سرية ابن هشام)) ( .)94 ،93 /1وانظر(( :لسان العرب)) ( )334 /6مادة
(قرش).

( ))]13040[ )4انظر(( :اتج العروس)) (.)337 /4
( ))]13041[ )5من شاء اَّلستزادة فلرياجع ((نسب قريش)) َّلبن املصعب الزبريي (ص،)12 :

و ((لسان العرب)) مادة (قرش) ( ،)335 /6و ((فتح الباري)) (.)534 /6
((( ))]13042[ )6طبقات احلنابلة)) َّلبن أيب يعلي (.)26 /1
((( ))]13043[ )7األم)) (.)143 /1

((( ))]13044[ )8أصول الدين)) (ص.)275 :
((( ))]13045[ )9أحكام القرآن)) َّلبن العريب (.)1721 /4
( ))]13046[ )10رواه البخاري (.)3500
( ))]13047[ )11رواه البخاري (.)3501
( ))]13048[ )12فتح الباري (.)117 /13

()54/8

 - 3ومنها ما رواه البخاري ومسلم يف (صحيحيهما) عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال :قال
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-الناس تبع لقريش يف هذا الشأن ،مسلمهم تبع ملسلمهم،

وكافرهم تبع لكافرهم)) (.)1

 - 4ويف مسند اإلمام أمحد(( :أن أاب بكر وعمر ملا ذهبا إىل سقيفة بين ساعدة حني اجتمع األنصار
َّلختيار خليفة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  ،-تكلَّم أبو بكر ومل يرتك شيئًا أنزل يف األنصار

وذكره رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -من شأهنم إَّل ذكره ،وقال :ولقد علمتم أن رسول هللا -
واداي سلكت وادي األنصار.
واداي وسلكت األنصار ً
صلى هللا عليه وسلم  -قال :لو سلك الناس ً

ولقد علمت اي سعد أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال وأنت قاعد :قريش وَّلة هذا األمر
رب الناس تبع لربهم ،وفاجرهم تبع لفاجرهم ،فقال له سعد :صدقت حنن الوزراء وأنتم األمراء))
فَ َم
(.)2

مر معنا يف الرواية الواردة يف الصحيح  ...يف مبايعة أيب بكر رضي هللا تعاىل عنه عند ذكره هلذا
وقد َّ
احلديث ِبعناه َّل بلفظه حيث قال( :ولن يعرف هذا األمر إَّل هلذا احلي من قريش) (.)3

( )5ومنها ما رواه اإلمام أمحد بسنده عن أنس بن مالك(( :أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
قام على ابب البيت وحنن فيه فقال :األئمة من قريش ،إن هلم عليكم ح ًقا ولكم عليهم ح ًقا مثل

ذلك ،ما إن اسرتمحوا رمحوا ،وإن عاهدوا وفوا ،وإن حكموا عدلوا ،فمن مل يفعل ذلك منهم فعليه

لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني)) ( .)4وقال ابن حزم( :وهذه رواية األئمة من قريش .جاءت جميء
التواتر رواها أنس بن مالك ،وعبد هللا بن عمر بن اخلطاب ،ومعاوية وروى جابر بن عبد هللا ،وجابر

بن مسرة ،وعبادة بن الصامت معناها) (.)5

 ...وأكثر من هذا ما ذكره احلافظ ابن حجر حيث قال( :قد مجعت طرقه عن حنو أربعني صحابيًا ملا
بلغين أن بعض فضالء العصر ذكر أنه مل يرد إَّل عن أيب بكر الصديق) ( .)6إىل غري ذلك من

األحاديث الكثرية يف هذا الباب.
اثنيًا اإلمجاع:

أما اإلمجاع :فقد حكاه غري واحد من العلماء منهم :النووي حيث قال يف شرحه حلديث(( :الناس

تبع لقريش  )) ...إخل .احلديث( :هذه األحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن اخلالفة خمتصة

بقريش َّل جيوز عقدها ألحد من غريهم ،وعلى هذا انعقد اإلمجاع يف زمن الصحابة والتابعني فمن

بعدهم ابألحاديث الصحيحة) (.)7

_________

( ))]13049[ )1رواه البخاري ( ،)3495ومسلم (.)1818
( ))]13050[ )2رواه أمحد ( .)18( )5 /1قال ابن تيمية يف ((منهاج السنة)) (:)536 /1

مرسل حسن ،قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)194 /5رواه أمحد  -ويف الصحيح طرف من

أوله  -ورجاله ثقات إَّل أن محيد بن عبد الرمحن مل يدرك أاب بكر ،وقال األلباين يف ((سلسلة
األحاديث الصحيحة)) :رجاله ثقات إَّل أن محيد بن عبد الرمحن مل يدرك أاب بكر وللحديث شاهد.

( ))]13051[ )3جزء من حديث طويل رواه البخاري ( .)6830من حديث بن عباس رضي هللا
عنهما.

( ))]13052[ )4رواه أمحد ( ،)12329( )129 /3والنسائي يف ((السنن الكربى)) ()467 /3
( ،)5942والطيالسي (ص ،)284 :والطرباين ( ،)725( )252 /1والبيهقي ()134 /8

( ،)16318واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( .)186 /3وقال :إسناده جيد ،واحلديث صحح
إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )483كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وقال
اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)195 /5رجال أمحد ثقات ،وصححه العراقي يف ((حمجة القرب))

(.)189

((( ))]13053[ )5الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) (.)89 /4
((( ))]13054[ )6فتح الباري)) (.)32 /7

((( ))]13055[ )7شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)200 /12

()55/8

ومنهم القاضي عياض .فقد نقل عنه النووي قوله( :اشرتاط كونه – أي اإلمام  -قرشيًا هو :مذهب

العلماء كافة .قال :وقد احتج به أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما على األنصار يوم السقيفة فلم

ينكره أحد ،قال القاضي :وقد عدها العلماء يف مسائل اإلمجاع ،ومل ينقل عن أحد من السلف فيها

قول وَّل فعل خيالف ما ذكرَن ،وكذلك من بعدهم يف مجيع األعصار قال :وَّل اعتداد بقول النظام
ومن وافقه من اخلوارج وأهل البدع أنه :جيوز كونه من غري قريش ،وَّل سخافة ضرار بن عمرو يف

قوله :إن غري القرشي من النبط وغريهم يقدم على القرشي هلوان خلعه إن عرض منه أمر وهذا الذي

قاله من ابطل القول وزخرفه مع ما هو عليه من خمالفة إمجاع املسلمني وهللا أعلم) (.)1

أيضا املاوردي ( ،)2واإلجيي يف (املواقف) ( ،)3وابن خلدون يف (املقدمة)
وممن حكى هذا اإلمجاع ً
( ،)4والغزايل يف (فضائح الباطنية) ( )5وغريهم.

ومن احملدثني الشيخ حممد رشيد رضا حيث قال( :أما اإلمجاع على اشرتاط القرشية فقد ثبت ابلنقل

والفعل ،رواه ثقات احملدثني ،واستدل به املتكلمون وفقهاء مذاهب السنة كلهم ،وجرى عليه العمل
بتسليم األنصار وإذعاهنم لبين قريش ،مث إذعان السواد األعظم من األمة عدة قرون .)6( ) ...

ولكن احلافظ ابن حجر يعرتض على هذا اإلمجاع بقوله( :قلت :وحيتاج من نقل اإلمجاع إىل أتويل ما

جاء عن عمر من ذلك ،فقد أخرج أمحد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال( :إن أدركين أجلي وقد
مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل  ...احلديث) .ومعاذ بن جبل أنصاري َّل نسب له يف قريش

فيحتمل أن يقال :لعل اإلمجاع انعقد بعد عمر على اشرتاط أن يكون اخلليفة قرشيًا ،أو تغري اجتهاد

عمر يف ذلك وهللا أعلم) (.)7

القائلون بعدم اشرتاط القرشية وأدلتهم

أول من قال بعدم اشرتاط القرشية اخلوارج الذين خرجوا على علي رضي هللا عنه (إذ جوزوا أن تكون
اإلمامة يف غري قريش ،وكل من نصبوه برأيهم وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل واجتناب

إماما) (.)8
اْلور كان ً

أيضا أن اإلمامة تصلح يف غري قريش (حىت إذا اجتمع
وزعم ضرار بن عمرو  -من شيوخ املعتزلة ً -

عددا وأضعف وسيلة فيمكننا خلعه إذا خالف الشريعة) ()9
قرشي ونبطي قدمنا النبطي إذ هو أقل ً
قال الشهرستاين( :واملعتزلة  -أي مجهورهم  -وإن جوزوا اإلمامة يف غري قرشي ،إَّل أهنم َّل جييزون

تقدمي النبطي على القرشي ( )10وزعم الكعيب أن القرشي أوىل هبا من الذي يصلح هلا من غري
قريش ،فإن خافوا الفتنة جاز عقدها لغريه) (.)11

_________

((( ))]13056[ )1شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)200 /12
((( ))]13057[ )2األحكام السلطانية)) (ص.)6 :
((( ))]13058[ )3املواقف)) (ص.)398 :

((( ))]13059[ )4مقدمة ابن خلدون)) (ص.)194 :
((( ))]13060[ )5فضائح الباطنية)) (ص.)180 :

((( ))]13061[ )6اخلالفة أو اإلمامة العظمي)) لرشيد رضا (ص.)19 :
((( ))]13062[ )7فتح الباري)) ( .)119 /13والواقع أنه َّل يرجع إىل التأويل إَّل إذا صح اخلرب
يف خمالفة عمر لإلمجاع ،ولكن هذا األثر ضعيف َّلنقطاعه.

((( ))]13063[ )8امللل والنحل)) (.)116 /1

((( ))]13064[ )9امللل والنحل)) للشهرستاين (.)91 /1
((( ))]13065[ )10امللل والنحل)) (.)91 /1
((( ))]13066[ )11أصول الدين)) (ص.)275 :

()56/8

ومن األشاعرة إمام احلرمني اْلويين حيث مال إىل عدم اشرتاطه ،وزعم أنه من أخبار اآلحاد وهو على
مذهبه الباطل َّل حيتج به يف مثل هذه املسائل حيث قال( :وهذا مسلك َّل أوثره ،فإن نقلة هذا
احلديث معدودون َّل يبلغون مبلغ عدد التواتر والذي يوضح احلق يف ذلك :أَن َّل جند يف أنفسنا ثلج

الصدور واليقني املثبوت بصدد هذا من فلق ( .)1يف رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  ،-كما َّل

جند ذلك يف سائر أخبار اآلحاد ،فإذًا َّل يقتضي هذا احلديث العلم ابشرتاط النسب يف اإلمامة) ()2
وقال يف كتابه (اإلرشاد)( :وهذا مما خيالف فيه بعض الناس ،ولالحتمال فيه عندي جمال ،وهللا أعلم

ابلصواب) (.)3
وقد اختلف قول أيب بكر الباقالين ،فاشرتط القرشية يف كتابه (اإلنصاف) فقال( :وجيب أن يعلم أن

اإلمامة َّل تصلح إَّل ملن جتتمع فيه شرائط منها :أن يكون قرشيًا لقوله  -صلى هللا عليه وسلم :-
((األئمة من قريش)) ( )4ومل يشرتطها يف كتابه (التمهيد) حيث قال( :إن ظاهر اخلرب َّل يقضي

بكونه قرشيًا ،وَّل العقل يوجبه) (.)5

وإىل نفي اشرتاط القرشية ذهب أكثر الكتاب احملدثني منهم :الشيخ حممد أبو زهرة يف كتابه (اتريخ

حكما ( ،)6ومنهم العقاد
املذاهب اإلسالمية) وذهب إىل أن األحاديث الواردة جمرد أخبار َّل تفيد ً

( ،)7ومنهم د .علي حسين اخلربوطلي يف كتابه (اإلسالم واخلالفة) ( )8وجترأ على رمي األحاديث

املذكورة ابلوضع ،ومنهم د .صالح الدين دبوس يف كتابه (اخلليفة توليته وعزله) وذهب إىل أن هذه

األحاديث جمرد أخبار ( ،)9ومنهم األستاذ حممد املبارك رمحه هللا وعفا عنه واعتربها من ابب
السياسة الشرعية املتغرية بتغري العوامل (.)10
واستدل من ذهب إىل نفي اشرتاط القرشية ِبا يلي:

 - 1بقول األنصار يوم السقيفة (منا أمري ومنكم أمري) ( )11قالوا :فلو مل يكن األنصار يعرفون أنه
جيوز أن يتوىل اإلمامة غري قرشي ملا قالوا ذلك.

أيضا ما أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي هللا تعاىل عنه
 - 2ومن أدلتهم ً
قال :قال رسوا هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-امسعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي

كأن رأسه زبيبة)) ( )12فاحلديث أوجب الطاعة لكل إمام وإن كان عب ًدا ،فدل على عدم اشرتاط

القرشية.

_________
( ))]13067[ )1الفلق :بيان احلق بعد إشكاله.

((( ))]13068[ )2غياث األمم)) للجويين (ص.)163 :
((( ))]13069[ )3اإلرشاد إىل قواعد األدلة يف أصول اَّلعتقاد)) أليب املعايل اْلويين (ص:

.)427

((( ))]13070[ )4اإلنصاف)) للباقالين (ص.)69 :

( ))]13071[ )5نقالً عن األستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف يف تعليقه على ((الصواعق احملرقة))
للهيتمي (ص )9 :ومل أقف على هذا الكالم يف كتاب ((التمهيد)) ألن النسخة املوجودة املتداولة

اآلن من حتقيق مجاعة من املستشرقني ،وقد حذفوا كتاب ((اإلمامة)) كامالً ،وقد نسب هذا الكالم

أيضا .انظر(( :املقدمة)) (ص.)194 :
إىل الباقالين ابن خلدون ً

((( ))]13072[ )6اتريخ املذاهب اإلسالمية)) (.)90 /1
((( ))]13073[ )7الدْيقراطية يف اإلسالم)) (ص.)69 :
((( ))]13074[ )8اإلسالم واخلالفة)) (ص.)42 :
((( ))]13075[ )9اخلليفة توليته وعزله)) (ص.)270 :

((( ))]13076[ )10نظام اإلسالم يف احلكم والدولة)) (ص.)71 :
( )11رواه البخاري ( ،3667و .)3668من حديث عائشة رضي هللا عنها.
( )12رواه البخاري (.)7142

()57/8

أيضا بقول عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه( :إن أدركين أجلي وأبو عبيدة حي
 - 3واستدلوا ً

استخلفته  ...فإن أدركين أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل) ( )1واملعروف أن

معاذ بن جبل أنصاري َّل نسب له يف قريش ( )2فدل على اْلواز .كما روي عنه رضي هللا تعاىل عنه

أنه قال( :لو أدركين أحد رجلني ،مث جعلت هذا األمر إليه لوثقت به :سامل موىل أيب حذيفة ،وأبو

عبيدة بن اْلراح) (.)3

 - 4كما استنتجوا من قول أيب بكر رضي هللا تعاىل عنه( :إن العرب َّل تدين إَّل هلذا احلي من قريش
 )4( ) ...أن هذا تعليل لطاعة العرب هلم فإذا تغري احلال تغري موضع اَّلختيار.

 - 5ومنهم من قال :إن هذه األحاديث اليت يستدل هبا أهل السنة إمنا هي على سبيل اإلخبار،
وليس فيها أمر جيب امتثاله ،ذهب إىل ذلك بعض الكتاب احملدثني كالشيخ حممد أيب زهرة ( )5ود.

صالح الدين دبوس ( .)6وغريهم.

أيضا بقوله تعاىل :إِ َّن أَ ْكرم ُكم ِعن َد َِّ
اَّلل أَتْـ َقا ُك ْم [احلجرات ]13 :فجعل
 - 6واستدلوا على ذلك ً
ََ ْ

األفضلية واإلكرام ابلتقوى َّل ابملعايري األخرى كالنسب وحنوه ،بل وردت أحاديث حتذر من التفاخر
ابألنساب واألحساب ،وتنهى عن العصبية اْلاهلية منها:

أ -قوله  -صلى هللا عليه وسلم (( :-أربع من أميت من أمر اْلاهلية َّل يرتكوهنن :الفخر ابألحساب،
والطعن يف األنساب ،والنياحة ،واَّلستسقاء ابلنجوم)) (.)7

ب -ومنها قوله صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا أذهب عنكم ُعبِيَّة ( )8اْلاهلية وفخرها ابآلابء.

الناس رجالن :مؤمن تقي ،وفاجر شقي .أنتم بنو آدم ،وآدم من تراب .ليدعن رجال فخرهم أبقوام

إمنا هم فحم من فحم جهنم ،أو ليكونن أهون على هللا من اْلعالن اليت تدفع أبنفها الننت)) (.)9

مناقشة هذه األدلة
_________

( ))]13079[ )1رواه أمحد ( .)108( )18 /1قال ابن حجر يف ((فتح الباري)) (:)127 /13
رجاله ثقات.

( ))]13080[ )2انظر :اإلصابة َّلبن حجر (.)219 /9

( ))]13081[ )3رواه أمحد ( .)129( )20 /1من حديث أيب رافع رضي هللا عنه .قال ابن كثري
يف ((مسند الفاروق)) ( :)380 /1إسناده على شرط السنن وعلي بن زيد بن جدعان له غرائب
وإفرادات ولكن له شاهد ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)223 /4رواه أمحد وفيه علي بن
زيد وحديثه حسن وفيه ضعف ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (.)80 /1

( ))]13082[ )4رواه البخاري ( )6830بلفظ(( :ولن يعرف هذا األمر إَّل هلذا احلي من
قريش)) .من حديث عائشة رضي هللا عنها.

((( ))]13083[ )5اتريخ املذاهب اإلسالمية)) (.)90 /1
((( ))]13084[ )6اخلليفة توليته وعزله)) (ص.)270 :

( ))]13085[ )7رواه مسلم ( .)934من حديث أبو مالك األشعري رضي هللا عنه.
(ُ ))]13086[ )8عبِيَّة اْلاهلية :بضم العني املهملة وكسر املوحدة املشددة وفتح املثناة التحتية

املشددة :أي :فخرها وتكربها .قال اخلطايب :العبية الكرب والنخوة ،يريد هبذا القول ما كان عليه أهل

اْلاهلية من التفاخر ابألنساب والتباهي هبا ،وأصله مهموز من العبء وهو :الثقل وفيه لغة أخرى
وهي :العبية ابلكسر .انظر(( :غريب احلديث)) للخطايب (.)190 /1

( ))]13087[ )9رواه أبو داود ( ،)5116والرتمذي ( ،)3955وأمحد (،)10791( )523 /2
واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( .)62 /4من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .واحلديث سكت

عنه أبو داود ،وقال الرتمذي :حسن غريب ،وحسن إسناده املنذري ،وقال ابن تيمية يف ((اقتضاء
الصراط املستقيم)) ( :)247 /1صحيح.

()58/8

 - 1أما استدَّلهلم بقول األنصار( :منا أمري ومنكم أمري) ( )1فواضح البطالن ،وذلك لرجوعهم
رضي هللا عنهم عن هذا القول يف تلك اللحظة بعد أن مسعوا النص الوارد عن النيب  -صلى هللا عليه
وسلم  -الذي رواه أبو بكر رضي هللا تعاىل عنه يف قوله(( :ولقد علمت اي سعد أن رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم  -قال وأنت قاعد :قريش وَّلة هذا األمر ،فرب الناس تبع لربهم ،وفاجرهم تبع

لفاجرهم .فقال له سعد :صدقت .حنن الوزراء وأنتم األمراء)) ( .)2فيحتمل أهنم قالوا هذا القول
قبل أن يعرفوا النص الذي يثبت اخلالفة يف قريش وهلذا رجعوا إىل رشدهم ملا عرفوا احلقيقة.

 - 2أما استدَّلهلم أبحاديث األمر ابلطاعة وإن كان عب ًدا حبشيًا ،فقد سبق اْلواب عليها مفصالً
وأن املراد إما إمامة املتغلب أو اإلمارة الصغرى على بعض الوَّلايت ،أو ألجل املبالغة يف األمر

وضربَهُ مثالً.
ابلطاعة َ
 - 3أما استدَّلهلم بقول عمر يف إرادته استخالف معاذ بن جبل األنصاري رضي هللا تعاىل عنه فهذا
وأيضا لو ثبت ذلك فإن
مل يتم ،وإمنا رشح عمر ستة قرشيني اختارهم وقال( :ليختاروا أحدهم)ً ،

النص مقدَّم على قول الصحايب وإن بلغ من الفضل ما بلغ ،ولعله اجتهاد من عمر رضي هللا تعاىل
عنه مث تراجع عنه إىل النص ،وقد أجاب احلافظ يف (الفتح) ( )3على هذا اَّلعرتاض ابحتمالني مها:

أ -إما أن يكون اإلمجاع انعقد بعد عمر على اشرتاط أن يكون اخلليفة قرشيًا.
ب -وإما أن يكون قد تغري اجتهاد عمر يف ذلك.

 ...وإما أن يريد من قوله ذلك الوَّلية الصغرى ،أي :على أحد األقاليم ،وهذا َّل يشرتط فيه النسب

اتفاقًا .هذا على افرتاض صحة احلديث ،وإَّل فاحلديث ضعيف َّلنقطاع سنده فال يصلح لالحتجاج

به.

أما احلديث الثاين والذي فيه ذكر سامل موىل أيب حذيفة وأيب عبيدة فيحتمل إرادة التولية الصغرى

أيضاً ،أو أنه يعترب قرشياً ،ألن أاب حذيفة القرشي ( )4قد تبناه وهو موىل له ،وموىل القوم منهم ،وقد

أرضعته زوجه  -وهو كبري  -بعد حترمي التبين فأصبح ابنًا له ،وقصة إرضاعه مشهورة وهي يف صحيح
مسلم وغريه ،قال ابن عبد الرب( :وهو يعد يف قريش ملا ذكرَن) ( )5ويقصد قوله( :ألنه ملا أعتقته

موَّلته زوج أيب حذيفة توىل أاب حذيفة وتبناه أبو حذيفة ،ولذلك عُ َّد يف املهاجرين) ( )6أما أبو عبيدة

فقرشي ابتفاق (.)7

 - 4أما استدَّلهلم بقول أيب بكر( :إن العرب َّل تدين إَّل هلذا احلي من قريش  ) ...وقوهلم أبن هذا
تعليل لطاعة العرب هلم ،فإذا تغري احلال تغري موضع اَّلختيار ،هكذا عللوه ،وهو تعليل بعيد ،ألنه

ظاهر يف أحقية قريش ابخلالفة فهو حبق دليل على اشرتاط القرشية َّل على نفيها ،والنصوص اليت
ذكرت استدَّلل أيب بكر مبينة هلذا الظاهر ،وهذا ما فهمه الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم ،بدليل
تسليمهم ابلطاعة أليب بكر رضي هللا عنه حينما بني هلم هذا الدليل  ...وهللا أعلم.

_________

( )1رواه البخاري ( ،3667و .)3668من حديث عائشة رضي هللا عنها.
( ))]13089[ )2رواه أمحد ( .)18( )5 /1قال ابن تيمية يف ((منهاج السنة)) (:)536 /1
مرسل حسن ،قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)194 /5رواه أمحد  -ويف الصحيح طرف من

أوله  -ورجاله ثقات إَّل أن محيد بن عبد الرمحن مل يدرك أاب بكر ،وقال األلباين يف ((سلسلة

األحاديث الصحيحة)) :رجاله ثقات إَّل أن محيد بن عبد الرمحن مل يدرك أاب بكر وللحديث شاهد.

((( ))]13090[ )3فتح الباري)) (.)119 /13
((( ))]13091[ )4اإلصابة)) (.)81 /11
((( ))]13092[ )5اَّلستيعاب)) (.)567 /2
((( ))]13093[ )6اَّلستيعاب)) (.)567 /2
((( ))]13094[ )7اإلصابة)) (.)285 /5

()59/8

 - 5وأما من قال أبهنا على سبيل اإلخبار وليس فيها أمر فمردود ،ألهنا أمر يف صيغة اخلرب ،وقد
شا وَّل
وردت بعض األحاديث ابألمر الصريح كقوله  -صلى هللا عليه وسلم (( :-قدموا قري ً

تقدموها)) ( )1فهذا أمر منه  -صلى هللا عليه وسلم  -بذلك.

كما أنه لو كان إخبار من النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -لتحقق اخلرب ،وهو :أنه لن يتوىل اخلالفة
إَّل قرشي ،ألن خرب الصادق َّلبد أن يتحقق ،لكن الواقع غري ذلك ،فقد توىل اخلالفة غري القرشيني،

كذاب أنه قرشي كالعبيديني الذي تسموا ابلفاطميني ( ،)2ومنهم :من مل يدع ذلك
منهم من يدعي ً

كسالطني الدولة العثمانية ،قال ابن حزم( :هذان اخلربان  -يقصد حديث ابن عمر ،ومعاوية السابق
ذكرمها  -وإن كاَن بلفظ اخلرب فهما أمر صحيح مؤكد إذ لو جاز أن يوجد األمر يف غري قريش لكان
تكذيبًا خلرب النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وهذا كفر ممن أجازه) (.)3

 - 6وأما ما قالوه من أن اإلسالم هنى عن العصبية ،وأن تسود طائفة معينة على سائر املسلمني وأنه
مجيعا َّل فرق بني عريب وَّل عجمي إَّل ابلتقوى  ...إخل.
جاء ابملساواة بني املسلمني ً

إن اإلسالم ابشرتاطه أن يكون اإلمام قرشيًا مل يكن بذلك داعيًا إىل العصبية القبلية اليت هنى عنها يف
أكثر من موضع ،فإن اإلمام يف نظر اإلسالم ليس له أي مزية على سائر أفراد األمة وَّل ألسرته أدىن
حق زائد على غريهم ،فاإلمام وغريه من أفراد املسلمني سواء يف نظر اإلسالم ،بل هو متحمل من

التبعات واملسؤوليات ما جيعله من َّ
حسااب يوم القيامة.
أشد الناس محالً وأثقلهم
ً

وهذا وليس معىن أن اإلسالم هنى عن العصبية أن الناس َّل تفاضل بينهم ،بل التفاضل بني اخللق يف
الدنيا من صميم الفطرة ووردت أدلة شرعية على ذلك .فجمهور العلماء ( )4على أن جنس العرب
خري من غريهم ،كما أن جنس قريش خري من غريهم ،قد ثبت يف الصحيح عنه  -صلى هللا عليه

وسلم – ((أنه سئل أي الناس أكرم؟ فقال :أتقاهم .فقالوا :ليس عن هذا نسألك ،فقال :فيوسف
نيب هللا ابن يعقوب نيب هللا ،ابن إسحاق نيب هللا ،ابن إبراهيم خليل هللا .قالوا :ليس عن هذا نسألك،
قال :أفعن معادن العرب تسألوين؟ خيارهم يف اْلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا)) ( .)5ويف

رواية(( :الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم يف اْلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا))
( .)6قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :ذهبت طائفة إىل عدم التفضيل بني األجناس ،وهذا قول طائفة

من أهل الكالم :كالقاضي أيب بكر بن الطيب وغريه  ...وهذا القول يقال له مذهب الشعوبية وهو:

قول ضعيف من أقوال أهل البدع) ( .)7وقال( :لكن تفضيل اْلملة على اْلملة َّل يستلزم أن يكون
كل فرد أفضل من كل فرد فإن يف غري العرب خلق كثري خري من أكثر العرب ،ويف غري قريش من

املهاجرين واألنصار خري من أكثر قريش .) ...
_________

( )1رواه البزار ( ،)119 /2والطرباين كما يف ((جممع الزوائد)) للهيثمي ( .)28 /10من حديث
علي رضي هللا عنه .وقال :روي من غري وجه وابن الفضل ليس ابحلافظ ،وأبو بكر بن أيب جهمة،

وأبوه َّل نعلمهما حيداثن إَّل هبذا احلديث ,وقال اهليثمي :رواه الطرباين وفيه أبو معشر وحديثه حسن،

وبقية رجاله رجال الصحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)4384

( ))]13096[ )2انظر لكشف كذهبم وتبني أصلهم(( :اتريخ السيوطي)) (ص.)4 :
((( ))]13097[ )3احمللى)) َّلبن حزم (.)503 /10

( ))]13098[ )4جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (.)29 /19
( ))]13099[ )5رواه البخاري ( ،)3353ومسلم ( .)2378من حديث أيب هريرة رضي هللا

عنه.

( ))]13100[ )6رواه مسلم ( .)2638من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( ))]13101[ )7منهاج السنة)) (.)260 /2

()60/8

قال( :واملقصود أنه أرسل  -صلى هللا عليه وسلم  -إىل مجيع الثقلني اإلنس واْلن فلم خيص العرب
شا أبن اإلمامة فيهم ،وخص بين هاشم بتحرمي
دون غريهم من األمم أبحكام شرعية ،ولكن خص قري ً
الزكاة عليهم ،وذلك ألن جنس قريش ملا كانوا أفضل ،وجب أن تكون اإلمامة يف أفضل األجناس

أمرا شامالً وإمنا يتوَّلها واحد من الناس) ( .)1وقال شيخ اإلسالم:
مع اإلمكان ،وليست اإلمامة ً

(وإذا فرضنا اثنني أحدمها :أبوه نيب .واآلخر :أبوه كافر .وتساواي يف التقوى والطاعة من كل وجه

كانت درجتهما يف اْلنة سواء ،ولكن أحكام الدنيا خبالف ذلك يف :اإلمامة ،والزوجية ،والشرف،
وحترمي الصدقة وحنو ذلك  ) ...قال :واخلري يف األشراف أكثر منه يف األطراف (.)2

أما نفس ترتيب الثواب والعقاب على القرابة ومدح هللا عز وجل للشخص املعني وكرامته عند هللا

وفضله فهذا َّل يؤثر فيه النسب ،وإمنا املؤثر الوحيد هو التقوى والعمل الصاحل ،كما قال عز وجل:
إِ َّن أَ ْكرم ُكم ِعن َد َِّ
اَّلل أَتْـ َقا ُك ْم [احلجرات]13 :
ََ ْ
وقد ورد عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أحاديث كثرية يف فضل قريش على سائر القبائل ()3
شا من
منها قوله  -صلى هللا عليه وسلم (( :-إن هللا اصطفى كنانة من بين إمساعيل ،واصطفى قري ً

كنانة ،واصطفى بين هاشم من قريش ،واصطفاين من بين هاشم)) ( .)4فاحلاصل أن هناك من ألغى

فضيلة األنساب مطل ًقا ،وهناك من يفضل اإلنسان بنسبه على من هو أعظم منه يف اإلْيان والتقوى

فضالً عمن هو مثله .قال ابن تيمية( :فكال القولني خطأ ،ومها متقابالن ،بل الفضيلة ابلنسب فضيلة
مجلة ،وفضيلة ألجل املظنة والسبب ،والفضيلة ابإلْيان والتقوى فضيلة تعيني وحتقيق وغاية ،فاألول

يفضل به ألنه سبب وعالمة ،وألن اْلملة أفضل من مجلة تساويها يف العدد ،والثاين يفضل به ألنه
احلقيقة والغاية ،وألن كل من كان أتقى كان أكرم عند هللا ،والثواب من هللا يقع على هذا ،ألن
احلقيقة قد وجدت فلم يعلق احلكم ابملظنة) (.)5

فاملقصود أن اشرتاط القرشية يف اإلمام ليس له عالقة ابلعصبية القبلية اليت هنى اإلسالم عنها ألبتة.
كما أن النسب يف حد ذاته يف أصل الشريعة َّل قيمة له ذاتية وإمنا هو صفة كمال.

هذا وأهل السنة مل يقصروها على نوع بعينه من قريش ،وإمنا كان من انتسب إىل قريش جازت له
اإلمامة إذا توفرت شروطها األخرى ،وهناك من املبتدعة من قصرها على فرع معني ،فقصرها بعضهم
على بين هاشم .اإلمامة العظمى عند أهل السنة واْلماعة لعبدهللا بن عمر الدميجي -بتصرف –

ص265 :
_________

((( ))]13102[ )1جمموع الفتاوى)) (.)30 /19
((( ))]13103[ )2املنتقي من منهاج اَّلعتدال)) للذهيب (ص.)530 :
( ))]13104[ )3انظر :كتاب ((السنة)) َّلبن أيب عاصم (.)632 /2

( )4رواه مسلم ( )2276بلفظ(( :ولد)) بدَّلً من ((بين)) .من حديث واثلة بن األسقع رضي هللا

عنه.

((( ))]13106[ )5منهاج السنة)) (.)261 /2

()61/8

ْتهيد
ِمحْ ُل اإلمامة ثقيل ،وواجباهتا كبرية َّل يستطيع القيام هبا على وجهها األكمل إَّل أولو العزم من
الرجال ،لذلك كانت من أعظم القرابت عند هللا ملن احتسب القيام هبا ،وقصد التق مرب إليه تعاىل،

ولذلك قال  -صلى هللا عليه وسلم (( :-سبعة يظلهم هللا حتت ظله يوم َّل ظل إَّل ظله  )) ...وذكر
منهم(( :إمام عادل .)1( )) ...

ومما يدل على ثقل هذا احلمل ما رواه مسلم يف صحيحه عن أيب ذر الغفاري رضي هللا عنه أن النيب
 -صلى هللا عليه وسلم  -قال له يف اإلمارة(( :إهنا أمانة ،وإهنا يوم القيامة خزي وندامة إَّل من

أخذها حبقها وأدى الذي عليه فيها)) ( .)2وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :أَّل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ،فاإلمام األعظم الذي على
الناس راع وهو مسؤول عن رعيته ،والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته ،واملرأة راعية
على أهل بيت زوجها وهي مسؤولة عنهم ،وعبد الرجل راع على مال سيِده وهو مسؤول عنه ،أَّل

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)) ( .)3اإلمامة العظمى عند أهل السنة واْلماعة لعبدهللا بن
عمر الدميجي – ص234 :
_________

( ))]13107[ )1رواه البخاري ( ،)660ومسلم ( .)1031من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( ))]13108[ )2رواه مسلم (.)1825

( )3رواه البخاري ( ،)5200ومسلم ( .)1829من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
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املبحث األول :الواجبات األساسية
• املقصد األول :إقامة الدين.
• املقصد الثاين :سياسة الدنيا هبذا الدين.
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املقصد األول :إقامة الدين
وتتمثل يف:
أوَّلً :حفظه وذلك ِبا يلي:

 - 1نشره والدعوة إليه ابلقلم واللسان والسنان.
 - 2دفع الشبه واألابطيل وحماربتها.
 - 3محاية البيضة وحتصني الثغور حىت يكون املسلمون يف أمن على دينهم وأنفسهم وأمواهلم

وأعراضهم.

اثنيًا :تنفيذه وذلك ِبا يلي:

 - 1إقامة شرائعه وحدوده وتنفيذ أحكامه :وذلك يشمل جباية الزكاة ،وتقسيم الفيء ،وتنظيم

اْليوش اجملاهدة ألجل رفع راية اإلسالم ،وإقامة قضاة الشرع للحكم بني الناس ِبا أنزل هللا ،وتنفيذ
هذه األحكام واحلدود اليت شرعها هللا لعباده  ...إخل.

 - 2محل الناس عليه ابلرتغيب والرتهيب.

()64/8

املقصد الثاين :سياسة الدنيا هبذا الدين
وهو :احلكم ِبا أنزل هللا يف مجيع شؤون هذه احلياة ،وينتج عن هذا املقصد بعض املقاصد الفرعية
منها:

 - 1العدل ورفع الظلم.
 - 2مجع الكلمة وعدم الفرقة.
 - 3القيام بعمارة األرض واستغالل خرياهتا فيما هو صاحل لإلسالم واملسلمني .اإلمامة العظمى عند

أهل السنة واْلماعة لعبدهللا بن عمر الدميجي – بتصرف – ص 237
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املبحث الثاين :واجبات فرعية

ابإلضافة إىل هذه الواجبات الرئيسة هناك بعض الواجبات الالزمة على ا ِإلمام وإن مل يكن بعضها من
األهداف الرئيسة ل ِإلمامة ،وإمنا هي وسائل إىل حتقيق هذه األهداف ،وبناء على القاعدة األصولية
(ما َّل يتم الواجب إَّل به فهو واجب) فهي واجبة على اإلمام إذًا  ...ومن هذه الواجبات ما يلي:

أوَّلً :استيفاء احلقوق املالية لبيت املال وصرفها يف مصارفها الشرعية:

من واجبات اإلمام ومسؤولياته اْلسام استيفاء احلقوق املالية أو املوارد أو كما يقول أبو يعلى:

واجتهادا من غري عسف) ( )1وكذلك
نصا
ً
(جباية الفيء ،والصدقات على ما أوجبه الشرع ً
املصروفات والنفقات والعطاءات ،وعلى ِ
حد قول القاضي أيب يعلى( :تقدير العطاء وما يستحق من

بيت املال من غري سرف وَّل تقصري ،ودفعه يف وقت َّل تقدمي فيه وَّل أتخري) (.)2
موارد بيت املال:

 - 1الزكاة:

وهي :الركن الثاين من أركان اإلسالم ،اثبتة ابلكتاب والسنة واإلمجاع ،جتب على كل مسلم ومسلمة

نصااب وحال عليه احلول فيما يشرتط فيه ذلك .وقد حددت الشريعة اإلسالمية نصاب كل
َملَ َ
ك ً
صنف من أصناف األموال املزَّكاة.

وقد اتفق الصحابة على قتال مانعيها ،وعلى هذا فمن أنكر وجوهبا كفر ،ومن منعها معتق ًدا وجوهبا

خارجا عن قبضة اإلمام
جربا َّ
وعزره على امتناعه ،وإن كان ً
وقدر اإلمام على أخذها منه أخذها منه ً
قاتله ،كما فعل أبو بكر ِ
الص ِديق رضي هللا عنه ،وقال قولته املشهورة( :وهللا لو منعوين عقاَّلً  -ويف
رواية عناقًا  -كانوا يُؤدونه إىل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -لقاتلتهم عليه) (.)3

وهي ليست ح ًقا موكوَّلً لألفراد يؤديه منهم من شاء ويدعه من أراد ،وإمنا هي حق عام يتوَّله اإلمام
ووَّلته فيقومون جببايته ممن جتب عليه ،ويصرفونه إىل من جتب له.

واألدلة على ذلك كثرية منها:
ِِ
الرقَ ِ
ات لِ ْل ُف َق َر ِاء َوال َْمساكِ ِ
وهبُ ْم َوِيف ِ
اب
 - 1قول هللا تعاىل :إِ َّمنَا َّ
ني َعلَْيـ َها َوال ُْم َؤلََّف ِة قُـلُ ُ
الص َدقَ ُ
ني َوال َْعامل َ
َ
السبِي ِل فَ ِر َ ِ ِ
يل ِ
ِ
ِ
ِ
ني َوِيف َسبِ ِ
يم [التوبة.]60 :
هللا َوابْ ِن َّ
َوالْغَا ِرم َ
يم َحك ٌ
يضةً م َن هللا َوهللاُ َعل ٌ
ِِ
ني َعلَْيـ َها قال الفخر الرازي يف تفسريه( :دلت هذه اآلية على أن هذه
فالشاهد من اآلية قولهَ :وال َْعامل َ
الزكاة يتوىل أخذها وتفرقتها اإلمام ومن يلي من قِبَله ،والدليل عليه أن هللا جعل للعاملني سه ًما فيها،
وهذا يدل على أنه َّل بد يف أداء هذه الزكوات من عامل ،والعامل هو الذي نصبه اإلمام ألخذ
الزكوات فدل هذا النص على أن اإلمام هو الذي أيخذ الزكوات) (.)4

أيضا أن بعض املصارف املذكورة َّل ْيكن أن يصرفها إَّل اإلمام ،مثل مصرف املؤلَّفة
كما يدل ذلك ً
والع َد ِد
قلوهبم ،فهذا َّل يقوم به إَّل اإلمام ،فدل على استحقاق دفعها إليه .ومثل إعداد العدَّة ُ
للجهاد يف سبيل هللا فال ْيكن تنظيم ذلك إَّل بتصرف اإلمام.
ِ
ِِ
ِ ِ
ك َس َك ٌن َّهلُ ْم
صالَتَ َ
ص ِل َعلَْي ِه ْم إِ َّن َ
ص َدقَةً تُطَ ِه ُرُه ْم َوتُـ َزكي ِهم هبَا َو َ
 - 2قوله تعاىلُ :خ ْذ م ْن أ َْم َواهل ْم َ
[التوبة.]103 :

فاخلطاب يف قوله ُخ ْذ للنيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ولكل من يلي أمر املسلمني من بعده كما فهم
الصحابة رضوان هللا عليهم بذلك (.)5
_________
((( ))]13110[ )1األحكام السلطانية)) (ص.)28 :

((( ))]13111[ )2األحكام السلطانية)) (ص.)28 :

( ))]13112[ )3رواه البخاري ( ،)7284ومسلم ( .)20من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( ))]13113[ )4التفسري الكبري)) للرازي (.)114 /16
( ))]13114[ )5انظر(( :تفسري ابن كثري)) (.)145 /4
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 - 3ومنها ما رواه ابن عباس يف الصحيحني وغريمها أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -حني بعث
معاذًا إىل اليمن قال له ... (( :أ ْعلِ ْم ُهم أن هللا افرتض عليهم يف أمواهلم صدقة تؤخذ من أغنيائهم
فرت مد على فقرائهم ،فإن هم أطاعوك لذلك فإايك وكرائم أمواهلم  )) ...احلديث (.)1

والشاهد من احلديث قوله(( :تؤخذ من أغنيائهم فرت مد على فقرائهم)) فبني احلديث أن الشأن فيها أن
أيخذها ويردها رادٌَّّ ،ل أن ترتك َّلختيار من وجبت عليه (.)2

قال احلافظ ابن حجر( :استدل به على أن اإلمام هو الذي يتوىل قبض الزكاة وصرفها ،إما بنفسه

قهرا) (.)3
وإما بنائبه فمن امتنع منهم أخذت منه ً

ومعروف يف السرية النبوية والتاريخ سعاة النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -الذين بعثهم إىل األمصار،

وكذلك سار على هنجه خلفاؤه من بعد .وللصحابة فتاوى كثرية يف هذا املوضوع ( ،)4وهلذا قال
العلماء( :جيب على اإلمام أن يبعث السعاة ألخذ الصدقة ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -

واخللفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة ،وألن يف الناس من ْيلك املال وَّل يعرف ما جيب عليه فيه،

ومنهم من يبخل فوجب أن يبعث من أيخذ .)5( ) ...
احلكمة يف دفعها لإلمام:

ولقيام اإلمام جبمعها مث توزيعها دون قيام املالك بتوزيعها بنفسه على مستحقيها حكم كثرية منها:

كثريا من األفراد قد ْتوت ضمائرهم أو يصيبها السقم واهلزال فال ضمان للفقري إذا ترك
 - 1أن ً
حقه ملثل هؤَّلء.

 - 2يف أخذ الفقري حقه من احلكومة َّل من الغين نفسه حفظ لكرامته ،وصيانة ملاء وجهه أن يراق
ابلسؤال ،ورعاية ملشاعره أن جيرحها امل من واألذى.

 - 3أن ترك األمر لألفراد جيعل التوزيع فوضى فقد ينتبه أكثر من غين إلعطاء فقري واحد ،على

فقرا (.)6
حني يغفل عن آخر َّل يفطن له أحد ،ورِبا كان أش مد ً

كل ما سبق يدل على أن على اإلمام أن يطلب الزكاة وجيبيها من أصحاهبا ،مث يقوم بتوزيعها على

مستحقيها الذين ذكرهتم اآلية السابقة .وعلى األمة أن تدفعها إليه أو إىل عماله الذين يرسلهم
ْلبايتها.

دفعها إىل أئمة اْلور:
الواقع أننا عند استعراض األدلة والفتاوى والنصوص الواردة يف املسألة جند منها ما يوجب الدفع
ومنها ما ْينع ذلك ،فلنستعرضها ونرى الراجح منها:

األدلة املوجبة لدفع الزكاة ألئمة اْلور:

 - 1عن جرير بن عبد هللا قال(( :جاء َنس من األعراب إىل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
فقالوا :إن أَن ًسا من املصدقني (جباة الصدقة) أيتوننا فيظلموننا ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم  :-أرضوا مصدقيكم)) (.)7

 - 2وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه ((أن رجالً قال لرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  :-إذا

أدَّيت الزكاة إىل رسولك فقد برئت منها إىل هللا ورسوله؟ قال :نعم .إذا أديتها إىل رسويل فقد برئت
منها إىل هللا ورسوله ،ولك أجرها وإمثها على من بدَّهلا)) (.)8

 - 3كما يدل على ذلك فتاوى الصحابة والتابعني ،وكالم الفقهاء من ذلك:
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1496ومسلم (.)29( )19
((( ))]13116[ )2فقه الزكاة)) للقرضاوي (.)749 /2
((( ))]13117[ )3فتح الباري)) (.)360 /3

( ))]13118[ )4انظر(( :فقه الزكاة)) للقرضاوي (.)754 /2
((( ))]13119[ )5اجملموع)) ( )167 /6و ((روضة الطالبني)) النووي (.)210 /2
( ))]13120[ )6انظر(( :فقه الزكاة)) للقرضاوي (.)756 /2
( ))]13121[ )7رواه مسلم (.)989
( ))]13122[ )8رواه أمحد ( ،)12417( )136 /3والطرباين يف ((األوسط)) ()338 /8

( .)8802قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)66 /3رواه أمحد والطرباين يف األوسط ورجاله رجال
الصحيح ،وقال الوادعي يف ((أحاديث معلة)) ( :)41رجاله رجال الصحيح ،ولكن يف ((هتذيب
التهذيب)) أن رواية سعيد بن أيب هالل عن أنس مرسلة.
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أ -ما روي عن سهل بن أيب صاحل عن أبيه قال( :اجتمع عندي نفقة فيها صدقة  -يعين بلغت
نصاب الزكاة  -فسألت سعد بن أيب وقاص وابن عمر وأاب هريرة وأاب سعيد اخلدري أن أقسمها أو

مجيعا أن أدفعها إىل السلطان ،ما اختلف علي منهم أحد) .ويف رواية
أدفعها إىل السلطان؟ فأمروين ً
فقلت هلم( :هذا السلطان يفعل ما ترون  -كان هذا يف عهد بين أمية  -فأدفع إليهم زكايت؟ فقالوا

كلهم :نعم فادفعها) (.)1

ب -وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال( :ادفعوا صدقاتكم إىل من وَّله هللا أمركم ،فمن بر فلنفسه
ومن أمث فعليها) ( .)2ويف رواية عن قزعة موىل زايد بن أبيه أن ابن عمر قال( :ادفعوا إليهم وإن
شربوا هبا اخلمر) (.)3

جـ -وعن املغرية بن شعبة أنه قال ملوىل له  -وهو على أمواله ابلطائف ( -كيف تصنع يف صدقة
مايل؟ قال :منها ما أتصدق به ،ومنها ما أدفع إىل السلطان ،قال :وفيم أنت من ذلك؟  -أنكر عليه

أن يفرقها بنفسه  -فقال :إهنم يشرتون هبا األرض ويتزوجون هبا النساء .فقال :ادفعها إليهم ،فإن

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -أمرَن أن ندفعها إليهم) ( .)4قال ابن قدامة( :روي عن اإلمام

أمحد أنه قال :قيل َّلبن عمر :إهنم يقلدون هبا الكالب ،ويشربون هبا اخلمور ،قال :ادفعها إليهم،

قال :وكان ابن عمر يدفع زكاته إىل من جاءه من سعاة ابن الزبري أو جندة احلروري) ( )5من اخلوارج.

د -أما أقوال الفقهاء :فللشافعية يف دفع األموال الظاهرة إىل اإلمام اْلائر وجهان .أحدمها :جيوز،
وَّل جيب .قال النووي( :وأصحها جيب الصرف إليه لنفاذ حكمه وعدم انعزاله) (.)6
أما احلنابلة فقد قال ابن قدامة يف املغينَّ( :ل خيتلف املذهب أن دفعها إىل اإلمام جائز سواء كان

عادَّلً أو غري عادل ،وسواء كانت يف األموال الظاهرة أو الباطنة ويربأ بدفعها إليه) (.)7
القائلون بعدم جواز دفعها إىل أئمة اْلور:

ويف املقابل جند من الصحابة والتابعني والفقهاء من أفىت بعدم جواز دفعها إىل أئمة اْلور إذا علم أهنم

َّل يضعوهنا يف مواضعها فمنهم:
 - 1يروى رجوع ابن عمر عن فتاواه السابقة وإفتاؤه بعدم دفعها إليهم يدل على ذلك:

أ -ما رواه عبد هللا بن اإلمام أمحد بسنده عن أبيه إىل خيثمة قال :سألت ابن عمر عن الزكاة؟
فقال( :ادفعها إليهم) ،وسألته مرة أخرى فقالَّ( :ل تدفعها إليهم ،فقد أضاعوا الصالة) (.)8

ب -وروى أبو عبيدة بسنده عن ميمون قال :إن صدي ًقا َّلبن عمر أخربين أنه قال َّلبن عمر :ما
ترى يف الزكاة فإن هؤَّلء َّل يضعوهنا مواضعها؟ فقال :ادفعها إليهم قال :فقلت :أرأيت لو أخَّروا

الصالة عن وقتها أكنت تصلي معهم؟ قالَّ :ل ،قال فقلت :هل الصالة إَّل مثل الزكاة؟ فقال:

(لبَّسوا علينا لبَّس هللا عليهم) (.)9
_________

( ))]13123[ )1رواه البيهقي ( ،)7635( )115 /4وابن أيب شيبة ( .)46 /3قال البيهقي:
وروينا ىف هذا أيضاً عن أىب هريرة وجابر بن عبد هللا وعبد هللا بن عباس رضى هللا عنهم ،وصححه
األلباين يف ((مشكلة الفقر)) (.)72

( ))]13124[ )2رواه البيهقي ( ،)7631( )115 /4وابن أيب شيبة ( .)47 /3قال النووي يف
((اجملموع)) ( :)146 /4إسناده صحيح أو حسن ،وصححه األلباين يف ((مشكلة الفقر)) (.)73

( ))]13125[ )3رواه البيهقي ( .)7633( )115 /4قال النووي يف ((اجملموع)) (:)164 /4
إسناده صحيح أو حسن.

( ))]13126[ )4رواه البيهقي ( .)7630( )115 /4قال النووي يف ((اجملموع)) (:)162 /2
إسناده فيه ضعف ،وضعفه األلباين يف ((مشكلة الفقر)) (.)74
((( ))]13127[ )5املغين)) (.)505 /2

((( ))]13128[ )6اجملموع)) (.)107 /6
((( ))]13129[ )7املغين)) (.)505 /2

((( ))]13130[ )8مسائل اإلمام أمحد برواية ابنه عبد هللا)) (ص.)152 :
((( ))]13131[ )9األموال)) أليب عبيد (ص.)508 :
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جـ -وروى أبو عبيد بسنده إىل حبان بن أيب جبلة عن ابن عمر أنه رجع عن قوله يف دفع الزكاة إىل
السلطان وقال( :ضعوها يف مواضعها) (.)1
ف هلم وا ْكذهبم وَّل تُـ ْع ِطهم شيئًا إذا مل يضعوها مواضعها) وقالَّ( :ل تعطهم)
(احلِ ْ
 - 2وقال الثوريْ :
(.)2
 - 3وقال عطاء( :اعطهم إذا وضعوها مواضعها) فمفهومه كما قال ابن قدامة( :أنه َّل يعطيهم إذا

مل يكونوا كذلك) (.)3

 - 4وقال الشعيب وأبو جعفر( :إذا رأيت الوَّلة َّل يعدلون فضعها يف أهل احلاجة).

 - 5وقال إبراهيم( :ضعوها يف مواضعها فإن أخذها السلطان أجزأك) ( .)4وروي عنه قولهَّ( :ل
تؤدوا الزكاة ملن جيور فيها) (.)5

 - 6ومن أقوال الفقهاء ما ذهب إليه البهويت بقوله( :وإن مل يكن يضعها أي اإلمام  -مواضعها

(ح ُرم) دفعها (وجيوز) وعبارة األحكام السلطانية وكثري من النسخ وجيب (كتمها إذن) وهذا قول
َ
القاضي يف األحكام السلطانية) (.)6

القول الراجح:

وعند النظر يف هذه األدلة يتضح رجحان قول القائلني جبواز دفع الزكاة إىل سالطني اْلور وإجزائها

إذا طلبوها وخيفت الفتنة عمالً ابألحاديث املذكورة وبعموم األحاديث املوجبة لطاعتهم وإن جاروا،
وأن عليهم ما ُِ
َّ
محلوا وعليكم ما محلتم ،وأدوا إليهم حقهم وسلوا هللا حقكم .وحنوها ...
قوما من أصحاب الصدقة يعتدون
وقد روي عن بشري بن اخلصاصية قال(( :قلنا :اي رسول هللا إن ً
ت
علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقالَّ :ل)) (َّ .)7أما إذا مل يُلِ محوا يف طلبها وأ ُِمنَ ْ
الفتنة ،أو أمكن إخفاؤها ،فعلى صاحبها ِ
حتري األحق هبا من أهلها ودفعها إليه  ...وهللا أعلم.

( )2اْلزية:

املورد الثاين من موارد بيت مال املسلمني هو اْلزية .وهي :املال املقدر املأخوذ من الذمي ،يلتزم إذا
أحب البقاء على دينه .قال تعاىل :قَاتِلُواْ
ما دخل يف ذمة املسلمني أبدائها إىل الدولة اإلسالمية إذا َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ين
ين ا ْحلَ ِق م َن الذ َ
ين َّل يُـ ْؤمنُو َن ِابهلل َوَّلَ ِابلْيَـ ْوم اآلخ ِر َوَّلَ ُحيَ ِرُمو َن َما َح َّرَم هللاُ َوَر ُسولُهُ َوَّلَ يَدينُو َن د َ
الذ َ
ْكتاب ح َّىت يـعطُواْ ا ْْلِزيةَ عن ي ٍد وهم ص ِ
ِ
اغ ُرو َن [التوبة]29 :
أُوتُواْ ال َ َ َ ُ ْ
َْ َ َ َ ُ ْ َ
وتسقط اْلزية بعد وجوهبا إذا أسلم الذمي ،أو عجزت الدولة عن محايتهم ،وهلذا رد أبو عبيدة بن

اْلراح رضي هللا عنه اْلزية إىل الذميني يف بعض مدن الشام عند عجز اْليش اإلسالمي عن محايتهم.

وَّل جتب اْلزية يف السنة إَّل مرة واحدة (.)8

( )3اخلراج:

_________
((( ))]13132[ )1املغين)) َّلبن قدامة (.)505 /2
((( ))]13133[ )2املغين)) َّلبن قدامة (.)505 /2
((( ))]13134[ )3املغين)) ( .)505 /2وانظر(( :موسوعة إبراهيم النخعي الفقهية)) .د .حممد
رواس قلعجي الكتاب الثاين (ص.)318 :

((( ))]13135[ )4املغين)) َّلبن قدامة (.)505 /2
( ))]13136[ )5مصنف عبد الرزاق (.)48 /4

((( ))]13137[ )6كشاف القناع)) للبهويت (.)302 /2

( ))]13138[ )7رواه أبو داود ( )1586وسكت عنه ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة
املصابيح)) ( )251 /2كما قال هذا يف املقدمة.
((( ))]13139[ )8األحكام السلطانية)) أليب يعلى (ص.)165 :
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ضرب على أراضي الكفار املغنومة عنوة اليت تركت بيد أصحاهبا ،وأول من فعل ذلك اخلليفة
وهو ما ُ
الراشد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ،إذ فرض على أرض العراق اخلراج وتركها بيد أصحاهبا بعد
مشاورة منه للصحابة رضي هللا عنهم وموافقتهم له على رأيه ،وأما قدر اخلراج املضروب فيعترب ِبا

نص عليه أمحد يف رواية حممد بن داود وقد سئل عن حديث عمر( :وضع على
حتتمله األرض (َّ )1
َج ِريب ( )2ال َك ْرِم كذا وعلى جريب كذا كذا) هو شيء موصوف على الناس َّل يزاد عليه أو عن رأى
اإلمام غري هذا زاد ونقص؟ قال بل هو على رأي اإلمام إن شاء زاد وإن شاء نقص .وقال هو بَِني يف
حديث عمر( :إن زدت عليهم كذا أَّل جيهدهم؟) إمنا نظر عمر إىل ما تطيق األرض) (.)3

( )4العشور:

وهي ضريبة تؤخذ من الذميني واملستأمنني على أمواهلم املعدَّة للتجارة إذا دخلوا بالد املسلمني،
ومقدارها نصف العشر على الذمي ،والعشر على احلريب ،ألهنم أيخذون على جتار املسلمني مثله إذا

قدموا بالدهم ( )4أما الذميون فألهنم صوحلوا على ذلك ،قاله أبو عبيد ومالك بن أنس ( )5وقد
روى أبو عبيد إبسناده إىل الشعيب قال( :أول من وضع العشر يف اإلسالم عمر) (.)6
ويشرتط فيه النصاب كما ذهب إىل ذلك احلنابلة ( )7واحلنفية ( ،)8أما مالك فلم يشرتط ذلك

(.)9

( )5الغنائم:

الغنيمة هي املال املأخوذ من الكفار ابلقتال .وقد مساها هللا تعاىل أنفاَّلً ألهنا زايدة يف أموال املسلمني

( )10وهي :أربعة أصناف :أسرى ،وسيب ،وأرضون ،وأموال منقولة ،وهذه هي الغنائم املألوفة.
( )6الفيء:

اء َّ
اَّللُ َعلَى َر ُسولِ ِه ِم ْنـ ُه ْم فَ َما
وهو كل ما أخذه املسلمون من الكفار بغري قتال ،قال هللا تعاىلَ :وَما أَفَ َ
أ َْو َج ْفتُ ْم َعلَْي ِه ِم ْن َخ ْي ٍل َوَّل ِرَك ٍ
شاءُ َو َّ
اب َولَ ِك َّن َّ
اَّللُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير
سلِ ُ
ط ُر ُسلَهُ َعلَى َمن يَ َ
اَّللَ يُ َ

[احلشر.]6 :
ُِ
ومسي فيئًا ألن هللا تعاىل أفاءه على املسلمني ،أي رده عليهم من الكفار لـ (أن هللا تعاىل إمنا خلق

األموال إعانة على عبادته ،ألنه إمنا خلق اخللق لعبادته ،فالكافرون به أابح أنفسهم اليت مل يعبدوه هبا

وأمواهلم اليت مل يستعينوا هبا على عبادته ،لعباده املؤمنني الذين يعبدونه) (.)11
( )7املوارد األخرى:
_________

((( ))]13140[ )1األحكام السلطانية)) للماوردي (ص.)145 :
((( ))]13141[ )2األحكام السلطانية)) للماوردي (ص.)148 :

( ))]13142[ )3اْلريب لغة :الوادي ،واستعري ليكون امسًا ملساحة مربعة من األرض ،فهو وحدة

الع َمرية تعادل (1366.0416
قياس مربعة أو م َك َّ
سرة ،وهو ً
أيضا وحدة كيل كبرية ومساحة اْلريب ُ

م  .)2انظر(( :اإليضاح والتبيان يف معرفة املكيال وامليزان)) َّلبن الرفعة األنصاري (ص- 80 :

 ،)81أما جريب الكيل فيعادل ( )10448غر ًاما من القمح .انظر(( :اإليضاح والتبيان يف معرفة
املكيال وامليزان)) (ص )87 :واملراد هنا وحدة املساحة.

((( ))]13143[ )4األموال)) أليب عبيد (ص)473 :

((( ))]13144[ )5األموال)) أليب عبيد (ص.)467 :
((( ))]13145[ )6األموال)) أليب عبيد (ص.)467 :
((( ))]13146[ )7املغين)) (.)589 /10
((( ))]13147[ )8بدائع الصنائع)) (.)36 /2
((( ))]13148[ )9األموال)) (ص.)478 :

((( ))]13149[ )10السياسة الشرعية)) َّلبن تيمية (ص.)32 :
((( ))]13150[ )11السياسة الشرعية)) َّلبن تيمية (ص.)40 :
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ومن موارد بيت املال األموال اليت ليس هلا مالك ُم ًع َّني مثل من مات من املسلمني وليس له وارث
معني ،وكالغصوب ،والعواري ،والودائع .اليت َّ
تعذر معرفة أصحاهبا ،واألراضي اليت تستغلمها الدولة أو
َّ
تؤجرها ،واملعادن اليت تستخرجها الدولة من ابطن األرض ،ومخس الركاز .وهي :املعادن املستخرجة

من ابطن األرض ،كالذهب والفضة والنحاس وامللح وحنوها  ...أما إذا استخرجتها الدولة فهي لبيت

مال املسلمني .ومنها ما يفرضه اإلمام على األغنياء عند الضرورة وعجز بيت املال لصرفه على
شؤون الدولة والرعية الضرورية مثل نفقات اْلند والسالح وسد حاجات احملتاجني وحنو ذلك.

مصارف بيت املال:
 - 1الزكاة:

ِِ
ات لِ ْل ُف َق َراء َوال َْمساكِ ِ
ني َعلَْيـ َها
وتصرف ملن مساهم هللا يف كتابه يف قوله تعاىل :إِ َّمنَا َّ
الص َدقَ ُ
ني َوال َْعامل َ
َ
يل فَ ِر َ ِ ِ
يل ِ
ِ
ِ
ِ
الرقَ ِ
وهبُ ْم َوِيف ِ
السبِ ِ
ني َوِيف َسبِ ِ
يم
هللا َوابْ ِن َّ
َوال ُْم َؤلََّف ِة قُـلُ ُ
اب َوالْغَا ِرم َ
يم َحك ٌ
يضةً م َن هللا َوهللاُ َعل ٌ
[التوبة.]60 :

وَّل جيوز صرفها لغري هؤَّلء الثمانية ،وَّل إىل بين هاشم وَّل ملواليهم لقوله  -صلى هللا عليه وسلم :-
((إن الصدقة َّل تنبغي آلل حممد ،إمنا هي أوساخ الناس)) (.)1

أما بنو املطلب ففيهم روايتان عن اإلمام أمحد ابملنع وابْلواز ( ،)2وإىل اْلواز ذهب أبو حنيفة (،)3
واستدل املانعون حبديث جبري بن مطعم رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
(( :إَن وبنوا املطلب َّل نفرتق يف جاهلية وَّل إسالم ،وإمنا حنن وهم شيءٌ واحد)) ( .)4قال ابن
(فصح أنه َّل جيوز أن يـ َف َّرق بني حكمهم يف ٍ
شيء أصالًَّ ،
ألهنم شيءُ واحد ِ
بنص كالمه عليه
حزم:
َّ
ُ

الصالة والسالم ،فصح أهنم آل حممد ،وإذا هم آل حممد فالصدقة عليهم حرام) (.)5
 - 2اْلزية واخلراج والعشور وحنوها:

دخل إىل بيت مال املسلمني ،وتصرف يف العطاءات والنفقات املستحقة ومصروفات بيت
فهذه تُ َ

املال األخرى على حسب ما يراه اإلمام .وحنوها موارد بيت املال اخلاصة ابلدولة كاألراضي املؤجرة

واألموال اليت َّل صاحب هلا وحنو ذلك.
 - 3الغنائم:

ال ِ ِ
الر ُس ِ
ك َع ِن األَن َف ِ
ول [ ...األنفال.]1 :
ال قُ ِل األَن َف ُ
َّلل َو َّ
وهذه تصرف كما قال تعاىل :يَ ْسأَلُونَ َ
وقوله :وا ْعلَمواْ أ ََّمنَا غَنِمتم ِمن َشي ٍء فَأ َّ ِ ِ
لر ُس ِ
ول َولِ ِذي الْ ُق ْرَىب َوالْيَـتَ َامى َوال َْمساكِ ِ
ني َوابْ ِن
سهُ َولِ َّ
ُْ
َ ُ
َ
َن َّلل ُمخُ َ
ْ
السبِ ِ
يل  ...اآلية [األنفال .]41 :فالواجب يف املغنم ختميسه ،وصرف اخلُمس إىل من ذكره هللا
َّ
تعاىل ،وقسمة الباقي بني الغامنني ،قال عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه( :الغنيمة ملن شهد

الوقعة ،وهم الذين شهدوها للقتال سواء قاتلوا أو مل يقاتلوا) (.)6

_________

( ))]13151[ )1رواه مسلم ( )1072ولفظه .... (( :إن هذه الصدقات إمنا هي أوساخ الناس
إهنا َّلحتل حملمد وَّل آلل حممد .)) ...

((( ))]13152[ )2املغين)) َّلبن قدامة ((( ،)518 - 517 /2الفروع)) َّلبن مفلح (/2

.)481

((( ))]13153[ )3املبسوط)) للسرخسي ( ،)12 /10و ((بدائع الصنائع)) للكاساين (/2
.)49

( ))]13154[ )4رواه أبو داود ( ،)2980وسكت عنه ،وقال ابن حزم يف ((احمللى)) (/3
 :)327إسناده يف غاية الصحة ،وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى))

( )582كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ()89 /4
كم قال ذلك يف املقدمة.

((( ))]13155[ )5احمللى)) َّلبن حزم (.)210 /6
((( ))]13156[ )6السياسة الشرعية)) َّلبن تيمية (ص.)33 :

()71/8

وجيب قسمها ابلعدل ،فال حياىب أحد َّل لرايسة ،وَّل ْلاه ،وَّل لفضل ،كما فعل النيب  -صلى هللا
عليه وسلم  -وخلفاؤه من بعده .ففي (صحيح البخاري) أن سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه رأى

له فضالً على من دونه ،فقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم :-

صرون وترزقون إَّل بضعفائكم)) ( )1والعدل يف القسمة أن ي ُقسم للرجل سهم وللفرس
((هل تُـ ْن َ
سهمان ،كما فعل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -عام خيرب (.)2

أما إن رأى اإلمام أن يف تفضيل بعض اجملاهدين على بعض مصلحة دينية يعلمها هوَّ ،ل هلوى
النفس ،فله ذلك كما فعل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -غري مرة (.)3

 - 4الفيء:

اء َّ
اَّللُ َعلَى َر ُسولِ ِه ِم ْن أ َْه ِل الْ ُق َرى
وهذا يقسم على من ذكرهم هللا يف سورة احلشر قال تعاىلَّ :ما أَفَ َ
لر ُس ِ
ول َولِ ِذي الْ ُق ْرَىب َوالْيَـتَ َامى َوال َْمساكِ ِ
السبِ ِ
ني األَ ْغنِيَاء ِمن ُك ْم
فَلِلَّ ِه َولِ َّ
ني َوابْ ِن َّ
يل َك ْي َّل يَ ُكو َن ُدولَةً بَ ْ َ
َ
اَّلل َش ِدي ُد ال ِْع َق ِ ِ
ِ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُك ْم َع ْنهُ فَانتَـ ُهوا َواتَّـ ُقوا َّ
ين
الر ُس ُ
آات ُك ُم َّ
َوَما َ
اَّللَ إِ َّن ََّ
اب [ل ْل ُف َق َراء ال ُْم َهاج ِر َ
ضالً ِمن َِّ
ِ ِ ِ
ِِ
َّ ِ
نص ُرو َن َّ
ك ُه ُم
اَّلل َوِر ْ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ أ ُْولَئِ َ
ض َواَنً َويَ ُ
ين أُ ْخ ِر ُجوا من داي ِره ْم َوأ َْم َواهل ْم يَـ ْبـتَـغُو َن فَ ْ َ
الذ َ
َّ ِ
َّ ِ
ِ ِ ِ
ص ُدوِرِه ْم
اج َر إِلَْي ِه ْم َوَّل َِجي ُدو َن ِيف ُ
َّار َوا ِإلْيَا َن من قَـ ْبل ِه ْم ُحيبمو َن َم ْن َه َ
ين تَـبَـ َّوُؤوا الد َ
الصادقُو َن] َوالذ َ
ح ِ
ِ
ِِ
ِ
ك ُه ُم
اصةٌ َوَمن يُو َق ُش َّح نَـ ْف ِس ِه فَأ ُْولَئِ َ
اجةً ممَّا أُوتُوا َويُـ ْؤث ُرو َن َعلَى أَن ُفس ِه ْم َولَ ْو َكا َن هب ْم َخ َ
ص َ
َ َ

ِ ِِ
ِ َّ ِ
ِ
الْم ْفلِحو َن َّ ِ
وَن ِاب ِإلْيَ ِ
ان َوَّل َجتْ َع ْل
ين َسبَـ ُق َ
ُ ُ َ
ين َجا ُؤوا من بَـ ْعده ْم يَـ ُقولُو َن َربَّـنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
[والذ َ
ك رُؤ ٌ ِ
ِ ِ ِِ
يم] احلشر].[ 10 - 7 :
ين َ
وف َّرح ٌ
آمنُوا َربـَّنَا إِنَّ َ َ
ِيف قُـلُوبنَا غالً للَّذ َ
وعن عمر بن اخلطاب رضي هللا قال( :كانت أموال بين النضري مما أفاء هللا على رسوله مما مل يوجف
املسلمون عليه من خيل وَّل ركاب ،فكانت للنيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فكان ينفق على أهله

نفقة سنته) .ويف لفظ( :حيبس ألهله قوت سنتهم وجيعل ما بقي يف الكراع والسالح عدة يف سبيل
هللا) (.)4

وعلى هذا فيصرف الفيء بعد وفاة النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف مجيع مصاحل املسلمني ،ومنها
اإلنفاق على ذوي احلاجات ودفع األرزاق للجند والعلماء والقضاة وسائر موظفي الدولة ،كما يعطى

منه إىل عموم املسلمني ،وهذا هو املأثور عن اخللفاء الراشدين رضي هللا تعاىل عنهم يف سريهتم

وهديهم ،ولذلك قال عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه( :وهللا ما أحد أحق هبذا املال من أحد،

وهللا ما من املسلمني أحد إَّل وله يف هذا املال نصيب إَّل عب ًدا مملوًكا ،ولكنا على منازلنا من كتاب

هللا تعاىل وقسمنا من رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فالرجل وبالؤه يف اإلسالم ،والرجل وقدمه

يف اإلسالم ،والرجل وغناؤه يف اإلسالم ،والرجل وحاجته) (.)5
_________

( ))]13157[ )1رواه البخاري (.)2896

( ))]13158[ )2احلديث رواه ابن ماجه ( ،)2321وابن حبان ( .)4810( )139 /11من
حديث ابن عمر رضي هللا عنهما .وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).
((( ))]13159[ )3السياسة الشرعية)) (ص.)35 :
( ))]13160[ )4رواه البخاري (.)2904

( ))]13161[ )5رواه أبو داود ( ،)2950وأمحد ( .)292( )42 /1من حديث مالك بن أوس.
واحلديث سكت عنه أبو داود ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )106 /4كما
قال ذلك يف املقدمة ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (.)149 /1

()72/8
أيضا( :وهللا لئن بقيت هلم إىل قابل ليأتني الراعي جببل صنعاء حظَّه من هذا املال وهو
وقد روي عنه ً

يرعى مكانه) (.)1

ويفهم من هذا كله أن عموم املسلمني هلم نصيب من مال الفيء ،فيعطون منه بعد سد النفقات

الضرورية للدولة.

 - 5ويلحق ابلفيء ويكون مصرفه مصرف الفيء األموال اليت ليس هلا مالك معني ،مثل من مات

من املسلمني وليس له وارث ،وكالغصوب ،والعواري ،والودائع وغري ذلك من أموال املسلمني اليت

تعذر معرفة أصحاهبا ( ،)2أو اليت َّل صاحب هلا.
وجوه صرف األموال:

الواجب على اإلمام عند صرف األموال أن يبتدئ يف القسمة ابألهم فاألهم من مصاحل املسلمني،

كعطاء من حيصل للمسلمني منهم منفعة عامة أو احملتاجني فمن هؤَّلء:

 - 1املقاتلة :وهم أهل النصرة واْلهاد ،وهم أحق الناس ابلفيء ،فإنه َّل حيصل إَّل هبم ،حىت
اختلف الفقهاء يف مال الفيء هل هو خمتص هبم أو مشرتك يف مجيع املصاحل؟ ( )3وكذلك إذا قتل

أو مات من املقاتلة فإنه ترزق امرأته وأوَّلده الصغار حىت يكربوا (.)4

مجعا وحفظًا وقسمةً ،ومجيع
 - 2ذوو الوَّلايت كالوَّلة والقضاة والعلماء والسعاة على املال ً

القائمني على مصاحل املسلمني.

 - 3كذلك يصرف يف األمثان واألجور ملا يعم نفعه من سداد الثغور ابلكراع والسالح ،وعمارة ما
حيتاج إىل عمارته من طرقات الناس كاْلسور والقناطر وطرقات املياه واألهنار وحنو ذلك.

 - 4ومن املستحقني ذوو احلاجات :فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدَّمون يف غري الصدقات من
الفيء وحنوه  -على غريهم؟ على قولني يف مذهب اإلمام أمحد وغريه منهم من قال يقدَّمون ،ومنهم
من قال :املال استحق ابإلسالم ،فيشرتكون فيه كما يشرتك الورثة يف املرياث ،قال ابن تيمية:
(والصحيح أهنم يقدَّمون ،فإن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كان ِ
يقدم ذوي احلاجات كما قدَّمهم
يف مال بين النضري ،وقال عمر رضي هللا عنه :ليس أحد أحق هبذا املال من أحد  .)5( ) ...وذكر

كالم عمر اآلنف الذكر.

 - 5كما جيوز  -بل جيب  -اإلعطاء لتأليف من حيتاج إىل أتليف قلبه ،وإن كان َّل حيل له أخذ
خصص هللا يف القرآن نصيبًا للمؤلفة قلوهبم من الصدقات ،وكما كان يعطيهم  -صلى هللا
ذلك ،كما َّ

عليه وسلم  -من الفيء وحنوه فقد أعطى األقرع بن حابس ،وعيينة بن حصن الفزاري ،وعلقمة
العامري ،وزيد اخلري الطائي وقال(( :إين إمنا فعلت ذلك ألأتلفهم)) (.)6

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء
كما يفعل امللوك فاألعمال ابلنيات ،فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله ،كان من جنس
عطاء النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وخلفائه ،وإن كان املقصود العلو يف األرض والفساد كان من

جنس عطاء فرعون )7( ) ..

_________

( ))]13162[ )1رواه أمحد ( .)292( )42 /1من حديث مالك بن أوس .وصحح إسناده أمحد
شاكر يف حتقيقه للمسند (.)149 /1

((( ))]13163[ )2السياسة الشرعية)) (ص.)62 :
((( ))]13164[ )3السياسة الشرعية)) (ص.)74 :

((( ))]13165[ )4جمموع الفتاوى)) (.)586 /28
((( ))]13166[ )5السياسة الشرعية)) (ص.)51 :

( ))]13167[ )6رواه مسلم ( .)1064من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
((( ))]13168[ )7السياسة الشرعية)) (ص.)55 :

()73/8

أما عن حقوق العاملني يف الدولة فعلى الدولة أتمني الزواج للموظف واملسكن واخلادم واملركب ،كما
يف احلديث الذي رواه أبو داود إبسناده إىل جبري بن نفري عن املستورد بن شداد قال مسعت النيب -

صلى هللا عليه وسلم  -يقول(( :من كان لنا عامالً فليكتسب زوجة ،فإن مل يكن له خادم فليكتسب

أخربت أن النيب  -صلى هللا
خادما ،فإن مل يكن له مسكن فليكتسب مسكنًا ،قال :قال أبو بكر:
ُ
ً

عليه وسلم  -قال :من اختذ غري ذلك فهو غال أو سارق)) (.)1

صر فإن اإلمام يؤدي ما عليه
وكذلك من مات وعليه دين ،وليس له مال يفي بدينه ،أو له أوَّلد قُ َّ

من دين من بيت مال املسلمني ،كما يف احلديث الذي رواه أبو هريرة قال  -صلى هللا عليه وسلم -
(( :من ترك ماَّلً فلورثته ،ومن ترك كالا فعلينا)) ( )2ويف رواية عن جابر بن عبد هللا(( :أَن أوىل ب ُك ِل

مؤمن من نفسه فأْيا رجل مات وترك دينًا فإيل ،ومن ترك ماَّلً فلورثته)) (.)3
ومن واجبات اإلمام ابإلضافة إىل ما سبق:

اثنيًا :اختيار األكفاء للمناصب القيادية:

مجيعا ،ولذلك كان َّلبد له من
نظرا لثقل األعباء املنوطة ابإلمام فإنه َّل يستطيع وحده القيام بتدبريها ً
ً
وَّلة ومعاونني يقومون وعن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم –

خريا جعل له وزير صدق ،إن نسي ذكره ،وإن ذكر أعانه ،وإذا أراد هللا به غري
((إذا أراد هللا ابألمري ً

ذلك جعل له وزير سوء ،إن نسي مل يذكره ،وإن ذكر مل يعنه)) (.)4

وعنه  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :إن هللا مل يبعث نبيًا إَّل وله بطانتان .بطانة أتمره ابملعروف
وتنهاه عن املنكر ،وبطانة َّل أتلوه خباَّلً ،ومن يوق بطانة السوء فقد وقي)) (.)5

ويدخل يف احلكم الوزراء والبطانة مجيع الوَّلة الذين يقوم بتوليتهم ،كالقضاة ،ووَّلة احلرب ،واحلسبة،
واملال .وغريهم ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فيجب على ويل األمر أن يويل على كل عمل من

أعمال املسلمني أصلح من جيده لذلك العمل) (.)6

_________

( ))]13169[ )1رواه أبو داود ( ،)2945والطرباين ( ،)17483( )305 /20واحلاكم (/1

 .)563واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل
خيرجاه ،وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )497كما أشار إىل ذلك يف

املقدمة ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )484 /3كما قال ذلك يف املقدمة.
( ))]13170[ )2رواه البخاري ( )2398بلفظ(( :فإلينا)) بدَّلً من ((فعلينا)).

( ))]13171[ )3رواه مسلم ( )867بلفظ(( :أَن أوىل بكل مؤمن من نفسه من ترك ماَّل فألهله.
ومن ترك دينا أو ضياعا فإيل وعلي)).

( ))]13172[ )4رواه أبو داود ( ،)2932وأمحد ( ،)24459( )70 /6وأبو يعلى ()416 /7
( ،)4439وابن حبان ( ،)4494( )345 /10والبيهقي ( .)20816( )111 /10واحلديث
سكت عنه أبو داود ،وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )487كما
أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وقال النووي يف ((رايض الصاحلني)) (ص :)278 :إسناده جيد على
شرط مسلم ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )469 /3كما قال ذلك يف

املقدمة.

( ))]13173[ )5رواه الرتمذي ( ،)2369وأمحد ( ،)7874( )289 /2واحلاكم (،)145 /4
والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)144 /4قال الرتمذي :حسن صحيح غريب ،وقال احلاكم :هذا
حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي

يف ((األحكام الصغرى)) ( )487كما أشار إىل ذلك يف املقدمة.
((( ))]13174[ )6السياسة الشرعية)) (ص.)6 :

()74/8

كما روي عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال(( :من ويل من أمر املسلمني شيئًا فوىل رجالً
وهو جيد من هو أصلح للمسلمني منه ،فقد خان هللا ورسوله)) ( .)1ويف رواية(( :من قلد رجالً

عمالً على عصابة ،وهو جيد يف تلك العصابة أرضى منه ،فقد خان هللا وخان رسوله وخان املؤمنني))

( .)2وقال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه( :من ويل من أمر املسلمني شيئًا فوىل رجالً ملودة أو قرابة

بينهما ،فقد خان هللا ورسوله واملسلمني) ( )3فليس على اإلمام إَّل أن يستعمل أصلح املوجود ،وقد
َّل يكون يف موجوده من هو صاحل لتلك الوَّلية فيختار األمثل فاألمثل يف كل منصب حبسبه ،وإذا

فعل ذلك بعد اَّلجتهاد التام وأخذه الوَّلية حبقها ،فقد أدى األمانة وقام ابلواجب يف هذا وصار يف
هذا املوضع من أئمة العدل املقسطني عند هللا.

هذا وابن تيمية  -رمحه هللا  -مل يقصر واجب ويل األمر على تولية األصلح فقط ،بل تعدَّى ذلك إىل
وجوب اإلعداد والتأهيل ليتوفر ألعمال الدولة من يتوَّلها من القادرين على القيام هبا ،حيث يقول:
(ومع أنه جيوز تولية غري األهل للضرورة إذا كان أصلح املوجود ،فيجب مع ذلك السعي يف إصالح
األحوال ،حىت يكمل يف الناس ما َّل بد هلم من أمور الوَّلايت واإلمارات وحنوها ،كما جيب على
املعسر السعي يف وفاء دينه ،وإن كان يف احلال َّل يُطلب منه إَّل ما يقدر عليه  )4( ) ..فإن عدل

عن األحق األصلح إىل غريه ألجل قرابة بينهما أو صداقة أو موافقة يف بلد أو مذهب أو طريقة أو
جنس كالعربية والفارسية والرتكية والرومية وحنو ذلك ،أو لرشوة أيخذها من مال أو منفعة أو غري

ذلك من األسباب ،أو لضغن يف قلبه على األحق ،أو عداوة بينهما ،فقد خان هللا ورسوله واملؤمنني
َّ ِ
ول َوَختُونُواْ أ ََم َاَنتِ ُك ْم
الر ُس َ
آمنُواْ َّلَ َختُونُواْ هللاَ َو َّ
ين َ
ودخل فيما هنى هللا عنه يف قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
َوأَنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن [األنفال ]27 :لذلك تعترب تولية الوَّلة واَّلستعانة ابألعوان مسؤولية جسيمة جيب أن
َّل تسلَّم إَّل ألرابهبا الذين ي ْق ِدرون عليها ،وإهنا من أعظم األماَنت ،ومن أخطر األمور توسيدها لغري
أهلها ،بل ذلك من عالمات الساعة ،روى البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن
ضيِ َعت األمانة ،انتظر الساعة .قيل :اي رسول هللا وما
النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :إذا ُ
إضاعتها؟ قال :إذا ُو ِسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة)) (.)5
_________

( ))]13175[ )1رواه الطرباين ( ،)11238( )114 /11والبيهقي ()20861( )118 /10

ولفظ الطرباين(( :ومن توىل من أمر املسلمني شيئا فاستعمل عليهم رجال وهو يعلم أن فيهم من هو
أوىل بذلك وأعلم منه بكتاب هللا وسنة رسوله فقد خان هللا ورسوله)) .من حديث ابن عباس رضي

هللا عنهما .قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)214 /5رواه الطرباين وفيه أبو حممد اْلزري محزة
ومل أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح.

( ))]13176[ )2رواه احلاكم ( )104 /4بلفظ(( :من استعمل رجال من عصابة ويف تلك العصابة
من هو أرضى هلل منه فقد خان هللا وخان رسوله وخان املؤمنني)) من حديث ابن عباس رضي هللا
عنهما .وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.

((( ))]13177[ )3السياسة الشرعية)) (ص.)7 :

((( ))]13178[ )4السياسة الشرعية)) (ص.)21 :
( ))]13179[ )5رواه البخاري (.)59

()75/8

وقال  -صلى هللا عليه وسلم (( :-كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته  )) ...احلديث ( .)1وروي
فاجرا وهو يعلم أنه
عن عمران بن ُسليم عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال(( :من استعمل ً
فاجر فهو مثله)) (.)2
حماسبتهم:

أيضا تتبمع
هذا مع أن من واجب اإلمام حسن اختيار وَّلته والتدقيق والتحري يف ذلك ،فإن عليه ً
أخبارهم ،وحماسبتهم على ِ
كل صغرية وكبرية ،فقد روى البخاري رمحه هللا يف صحيحه عن أيب محيد

الساعدي ((أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -استعمل ابن اللتبية  -ويف رواية األتبية  -على

صدقات بين ُسليم ،فلما جاء رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وحاسبه قال :هذا لكم وهذه

هدية أهديت يل ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  :-فهال جلست يف بيت أبيك وبيت أمك

حىت أتتيك هديتك إن كنت صادقًا؟ مث قام رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فخطب يف الناس

فحمد هللا وأثىن عليه مث قال :أما بعد :فإين أستعمل رجاَّلً منكم على أمور مما وَّلين هللا ،فيأيت أحدكم
فيقول :هذا لكم وهذه هدية أهديت يل .فهال جلس يف بيت أبيه وبيت أمه حىت أتتيه هديته إن كان

صادقًا؟ فوهللا َّل أيخذ أحدكم منها شيئًا  -قال هشام :بغري حقه  -إَّل جاء هللا حيمله يوم القيامة.
رجل ببعري له رغاء ،أو ببقرة هلا خوار ،أو شاة تَـ ْيـ َعر ( - )3مث رفع يديه حىت
أَّل فَألَ ْع ِرفَ َّن ما جاء هللا ٌ
رأيت بياض إبطيه  -أَّل هل بلغت؟)) (.)4

وعن األحنف بن قيس  -وكان أحد وَّلة عمر رضي هللا عنه  -قال( :قدمت على عمر بن اخلطاب
رضوان هللا عليه فاحتبسين عنده حوَّلً ،فقال :اي أحنف قد بلوتك وخربتك ،فرأيت أن عالنيتك

حسنة ،وأَن أرجو أن تكون سريرتك مثل عالنيتكَّ ،
وإَن كنا لنُ َحدَّث :إمنا يهلك هذه األمة ك مل منافق

عليم) (.)5

اثلثًا :اإلشراف بنفسه على تدبري األمور وتف مقد أحوال الرعية:

أن اإلمام هو املسؤول األول عن كل صغرية وكبرية يف الدولة ،ومع أنه يُ ْش َرع له اختاذ الوزراء واألعوان
على تدبري األمور ،إَّل أنه جيب عليه أن يشرف بنفسه على هؤَّلء الوزراء واألعوان ،وأن َّل يتَّكل

أيضا أن يقوم ابإلشراف على أحوال الرعية ويتفقد أحواهلم ،وأن َّل حيتجب عنهم حىت
عليهم ،فعليه ً

يعرف أوضاعهم ،فيعني حمتاجهم ،وينصر مظلومهم ،ويقمع ظاملهم ،قال أبو يعلى يف تعداده لواجبات

ليهتم بسياسة األمة وحراسة
اإلمام( :العاشر :أن يباشر بنفسه مشارفة األمور ،وتصفح األحوالَّ ،

ش الناصح ،وقد قال
امللة ،وَّل يعول على التفويض تشاغالً بلذة أو عبادة ،فقد خيون األمني ويغ م
ود إِ ََّن جعلْن َ ِ
ني الن ِ
األر ِ
َّاس ِاب ْحلَ ِق َوَّل تَـتَّبِ ِع ا ْهلََوى [ص ]26 :فلم
تعاىلَ :اي َد ُاو ُ َ َ َ
اح ُكم بَ ْ َ
ض فَ ْ
اك َخلي َفةً ِيف ْ

يقتصر سبحانه على التفويض دون املباشرة ،وقد قال صلى هللا عليه وسلم(( :كلكم راع وكلكم
مسؤول عن رعيته)) (.)7( ).)6
_________

( ))]13180[ )1رواه البخاري ( )893ومسلم ( , )1829من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا

عنهما.

((( ))]13181[ )2مناقب عمر)) َّلبن اْلوزي (ص .)78 :وقد عزاه السيوطي يف ((جامع

األحاديث)) ( )31475إىل ((املداراة)) وقال :وَّل حيضرين اسم خمرج إَّل أنه قدمي يكثر الرواية فيه
عن أيب خيثمة .انظر(( :كنز العمال)) (.)14306( )761 /5
( ))]13182[ )3شاة تيعر :أي :تصيح .واليعار صوت الغنم .وقيل :صوت املعزى ،وقيل هو:
الشديد من أصوات الشاء(( .لسان العرب)) ( )301 /5مادة (يَـ َع َر).

( ))]13183[ )4رواه البخاري (.)7197

( ))]13184[ )5رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( ،)94 /7وابن عساكر يف ((اتريخ
دمشق)) (.)310 /24
( )6رواه البخاري ( ،)5200ومسلم ( .)1829من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
((( ))]13186[ )7األحكام السلطانية)) أليب يعلى (ص)28 :

()76/8

والذي يدل على ما سبق ذكره من وجوب مباشرة اإلمام بنفسه وعدم اَّلحتجاب عن رعيته والنصح
هلم ما رواه أبو داود إبسناد إىل أيب مرمي األزدي قال مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
وخلَّتِهم وفقرهم،
يقول(( :من وَّلَّه هللا عز وجل شيئًا من أمر املسلمني فاحتجب دون حاجتهم ُ
احتجب هللا دون حاجته وخلته وفقره)) ( .)1واختلف يف مشروعية احلاجب للحكام )2( ...
ابعا :الرفق ابلرعية والنصح هلم وعدم تتبع عوراهتم:
رً

أيضا الرفق هبذه الرعية اليت اسرتعاه هللا أمرها ،والنصح هلم ،وعدم تتبع سوءاهتم
كما أن من واجبه ً
وعوراهتم ،وقد ورد يف هذا الواجب أحاديث وآاثر كثرية منها:

ما رواه مسلم يف صحيحه بسنده عن عائشة رضي هللا عنها قالت :مسعت رسول هللا  -صلى هللا
يل من أمر أميت شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه ،ومن
عليه وسلم  -يقول يف بييت هذا(( :اللهم من َوِ َ

ويل من أمر أميت شيئًا فرفق هبم فارفق به)) (.)3

قال النووي( :هذا من أبلغ الزواجر عن املشقة على الناس ،وأعظم ِ
احلث على الرفق هبم ،وقد

تظاهرت األحاديث هبذا املعىن) (.)4

ومنها ما رواه البخاري بسنده إىل احلسن قال :إن عبيد هللا بن زايد زار َم ْع ِقل بن يسار يف مرضه

الذي مات فيه ،فقال له معقل :إين حمدثك حديثًا مسعته من رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -

مسعت النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول(( :ما من عبد يسرتعيه هللا رعية من املسلمني فيموت

حرم هللا عليه اْلنة)) ( .)5وعند مسلم قال  -صلى هللا عليه وسلم (( :-ما من
وهو غاش هلم إَّل َّ
عبد يلي أمر املسلمني مث َّل جيهد هلم وينصح هلم إَّل مل يدخل اْلنة معهم)) (.)6

وعن احلسن أن عائذ بن عمرو كان من أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -دخل على

شر
عبيد هللا بن زايد فقال :أي بين :إين مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول(( :إن َّ
الرعاء احلُطَ َمةَ ( ،)7فإايك أن تكون منهم ،فقال له :اجلس إمنا أنت من خنالة أصحاب حممد -

صلى هللا عليه وسلم  ،-فقال :وهل كانت هلم خنالة؟ إمنا كانت النخالة بعدهم ويف غريهم)) (.)8

ومنها ما رواه أبو داود بسنده عن أيب أمامة قال :إن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :إذا
ابتغى األمري ِ
الريبة يف الناس أفسدهم)) (.)9
_________

( ))]13187[ )1رواه أبو داود ( ،)2048والبيهقي ( .)20045( )101 /10واحلديث سكت
عنه أبو داود ،وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )487كما أشار إىل

ذلك يف املقدمة ،وقال ابن امللقن يف ((البدر املنري)) ( :)567 /9رجال إسناده كلهم ثقات.
( ))]13188[ )2فمنهم من أجازه ومنهم من معه .انظر(( :تكملة اجملموع)) حملمد جنيب املطيعي

( ،)132 /20و ((املغين)) َّلبن قدامة (.)387 /11
( ))]13189[ )3رواه مسلم (.)1828

((( ))]13190[ )4شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)213 /12

( ))]13191[ )5رواه البخاري ( ،)7150ورواه مسلم ( )142واللفظ له.
( ))]13192[ )6رواه مسلم ( )142بلفظ(( :ما من أمري يلي أمر املسلمني مث َّل جيهد هلم
وينصح إَّل مل يدخل معهم اْلنة)).

( ))]13193[ )7احلُطمة :العنيف املتعسف قليل الرمحة .انظر(( :لسان العرب)) ()139 /12
مادة (حطم).

( ))]13194[ )8رواه مسلم (.)1830
( ))]13195[ )9رواه أبو داود ( ،)4889وأمحد ( ،)23866( )4 /6واحلاكم (.)419 /4

واحلديث سكت عنه أبو داود ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )469 /3كما

قال ذلك يف املقدمة ،وصححه لغريه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).

()77/8

وعن معاوية رضي هللا عنه قال :مسعت النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول(( :إنك إن تتبعت
عورات الناس أفسدهتم ،أو كدت تفسدهم)) (.)1

خامسا :أن يكون قدوة حسنة لرعيته:
ً

دائما مولعة بتقليد األقوى سواء كان يف اخلري أو الشر ،وحيث إن
من طبيعة النفس البشرية أهنا ً

اإلمام هو الذي يف يده زمام السلطة والتدبري ،فإن نفوس الرعية تكون مولعة فيما يذهب إليه ،لذلك
وجب عليه أن يكون قدوة حسنة ألتباعه حىت يسريوا على هنجه ،ويقلِدوه يف سنَّته احلسنةَّ ،
ألن
عيوهنم معقودة به وأبصارهم شاخصة إليه ،فإن أي صغرية تبدو منه تتجسم لدى العامة ،ويتخذون
وقل أن يردَّهم بعد ذلك نصح أو ختويف.
منها ثغرة ينفذون منها إىل اَّلحنرافَّ ،

(ولذلك ملا دخل قائد جيش املسلمني سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه قصر كسرى وهو يتلوا قوله
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّات و ُعي ٍ
ٍ
ون َوُزُر ٍ
اها قَـ ْوماً
ني َك َذلِ َ
ك َوأ َْوَرثْـنَ َ
يها فَاك ِه َ
وع َوَم َق ٍام َك ِر ٍمي َونَـ ْع َمة َكانُوا ف َ
تعاىلَ :ك ْم تَـ َرُكوا من َجن َ ُ
ين [الدخان ]28 - 25 :أرسل سعد كل ما يف قصر كسرى إىل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب،
َ
آخ ِر َ
ِ
قوما أدموا هذا ألمناء .فقال علي بن أيب
وأخذ عمر رضي هللا عنه يقلب هذه النفائس ويقول :إن ً

طالب رضي هللا عنه( :لقد عففت َّ
فعفت رعيتك ،ولو رتعت لرتعت) مث قسم عمر ذلك يف املسلمني

(.)2

وقد روى البخاري رمحه هللا عن أيب بكر رضي هللا عنه يف حديثه لألمحسية ملا سألته :ما بقاء هذا

األمر الصاحل الذي جاء هللا به بعد اْلاهلية؟ قال( :ما استقامت بكم أئمتكم) (.)3

وقال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه( :إن الناس مل يزالوا مستقيمني ما استقامت هلم أئمتهم وهداهتم)
( ،)4وقال( :الرعية مؤدية إىل اإلمام ما أدى اإلمام إىل هللا ،فإن رتع اإلمام رتعوا) ( .)5لذلك كان

من سريته رضي هللا عنه  -كما ذكر ذلك سامل بن عبد هللا عن أبيه قال( :كان عمر إذا أراد أن ينهى

الناس عن شيء تقدَّم ألهله فقالَّ :ل أعلمن أح ًدا وقع يف شيء مما هنيت عنه إَّل أضعفت له

العقوبة) (.)6

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :وينبغي أن يُـ ْعرف أن أويل األمر كالسوق ما نفق فيه ُجلب

إليه ،هكذا قال عمر بن عبد العزيز ،فإن نفق فيه الصدق والرب والعدل واألمانة ُجلب إليه ذلك،

وإن نفق فيه الكذب واْلور واخليانة ُجلب إليه ذلك) ( )7اإلمامة العظمى عند أهل السنة واْلماعة
لعبدهللا بن عمر الدميجي – ص373 - 336 :
_________

( ))]13196[ )1رواه أبو داود ( ،)4888والطرباين ( .)16529( )365 /19واحلديث سكت
عنه أبو داود ،وصحح إسناده العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( ،)250 /2وابن مفلح يف ((اآلداب

الشرعية)) ( :)300 /1إسناده صحيح ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) (/3
 )469كما قال ذلك يف املقدمة.

((( ))]13197[ )2الكامل يف التاريخ)) ( ،)362 /2و ((البداية والنهاية)) (.)78 /7
( ))]13198[ )3رواه البخاري (.)3834

( ))]13199[ )4رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( ،)292 /3والبيهقي ()162 /8
(.)16428
( ))]13200[ )5رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( ،)292 /3وابن أيب شيبة (.)94 /7
( ))]13201[ )6رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( ،)289 /3وابن عساكر يف ((اتريخ
دمشق)) (.)268 /44
((( ))]13202[ )7السياسة الشرعية)) (ص.)32 :

()78/8

املبحث األول :حق الطاعة
الطاعة دعامة من دعائم احلكم يف اإلسالم وقاعدة من قواعد نظامه السياسي ،وهي من األمور

أيضا لتمكني الدولة من تنفيذ
الضرورية لتمكني اإلمام من القيام بواجبه امللقى على عاتقه ،وضرورية ً
أهدافها وحتقيق أغراضها ،ورضي هللا عن عمر بن اخلطاب حيث يقولَّ( :ل إسالم بال مجاعة ،وَّل

مجاعة بال أمري ،وَّل أمري بال طاعة).

وإن من أهم ما ْييز نظام اإلسالم عن غريه من النظم األرضية اليت وضعها البشر هو ذلك الوازع
الديين يف ضمري املؤمن ،فهو يستشعر  -عند قيام اإلمام بواجبه  -أن هللا سبحانه وتعاىل قد أوجب
عليه الطاعة هلذا اإلمام ،فيؤنبه ضمريه ويردعه وازعه الديين عن اإلخالل بنظام الدولة أو التمرد

والعصيان على أي أمر من أمور الدولة اليت وضعتها لصاحل األمة ،وإن غابت عنه عني الرقيب
واحلارس هلذا النظام ،ألنه يشعر أبن الرقيب حي قيوم َّل أتخذه سنة وَّل نوم ،وهو مطلع عليه عامل
أبحواله يف كل حلظة وأوان .وهذا ما َّل وجود له يف النظم األرضية ،فكل منهم يراقب عني الرقيب

وحارس النظام ،وهو بشر مثلهم ،ومن طبيعة البشر الضعف والغفلة والتقصري ،فإن غاب عنه فال
رقيب وَّل حارس وَّل وازع ديين أو خلقي يردعه من التمرد على هذا النظام املراد حفظه.

كذلك املؤمن إذا اختذ هذه الطاعة قربة هلل سبحانه وتعاىل وعبادة ،فله عليها األجر اْلزيل ،ألنه

يطيعهم امتثاَّلً ألمر هللا ورسوله بذلك َّل ألشخاصهم .فريجو من هللا الثواب على ذلك .أما النظم

األخرى فال رجاء وَّل أجر إَّل ما يصيبه يف هذه احلياة الدنيا من حطامها ،ومن النتائج املرتتبة على
حفظ هذه النظم ،وما ا ْحلياةُ ال مدنْـيا ِيف ِ
ع [الرعد.]26 :
اآلخ َرةِ إَِّلَّ َمتَا ٌ
َ
َ َ ََ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فطاعة هللا ورسوله واجبة على كل أحد ،وطاعة وَّلة األمور واجبة

ألمر هللا بطاعتهم ،فمن أطاع هللا ورسوله بطاعة وَّلة األمر هلل فأجره على هللا ،ومن كان َّل يطيعهم

إَّل ملا أيخذه من الوَّلية واملال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فما له يف اآلخرة من خالق)
(.)1
وقد روى البخاري ومسلم وغريمها عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -

قال(( :ثالثة َّل يكلمهم هللا يوم القيامة وَّل ينظر إليهم ،وَّل يزكيهم وهلم عذاب أليم :رجل على فضل

ماء ابلفالة ْينعه من ابن السبيل ،ورجل ابيع رجالً بسلعة بعد العصر فحلف له ابهلل ألخذها بكذا

إماما َّل يبايعه إَّل لدنيا فإن أعطاه منها وىف وإن مل يعطه مل
وكذا فصدقه وهو غري ذلك ،ورجل ابيع ً
ِ
يف)) (.)2

لذلك فالسمع والطاعة خللفاء املسلمني وأئمتهم من أجل الطاعات والقرابت عند هللا تعاىل ،ومن

الواجبات امللقاة على عاتق كل مسلم ..

قال ابن كثري( :وقال الصياح بن سوادة الكندي :مسعت عمر بن عبد العزيز خيطب وهو يقول:
َّ ِ
َّاه ْم ِيف ْاأل َْر ِ
ض  ...اآلية [احلج .]41 :مث قال( :أَّل إهنا ليست على الوايل وحده
ين إِن َّم َّكن ُ
الذ َ
ولكنها على الوايل واملواىل عليه ،أَّل أنبئكم ِبا لكم على الوايل من ذلك؛ وِبا للوايل عليكم منه؟ َّ
إن
لكم على الوايل من ذلكم أن يؤاخذكم حبقوق هللا عليكم ،وأن يهديكم إىل اليت هي أقوم ما استطاع،
َّ
وإن عليكم من ذلك الطاعة غري املبزوزة وَّل املستكرهة وَّل املخالف سرها عالنيتها) (.)3
أدلة وجوهبا:

السمع والطاعة لإلمام من أهم حقوقه الواجبة له ،ومن أعظم الواجبات على الرعية له ،وقد َد َّل على

ذلك الكتاب والسنة:

فمن الكتاب:

_________
((( ))]13203[ )1جمموع الفتاوى)) (.)17 ،16 /35

( ))]13204[ )2رواه البخاري ( ،)2672ومسلم (.)108
((( ))]13205[ )3تفسري ابن كثري)) (.)434 /5
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ِ
ِ
َّ ِ
از ْعتُ ْم ِيف َش ْي ٍء
الر ُس َ
يعواْ َّ
ول َوأ ُْوِيل األ َْم ِر ِمن ُك ْم فَِإن تَـنَ َ
يعواْ هللاَ َوأَط ُ
آمنُواْ أَط ُ
ين َ
قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
هلل والْيـوِم ِ
ِ
ِ
فَـر مدوه إِ َىل ِ
الر ُس ِ
س ُن َأتْ ِويالً [النساء.]59 :
هللا َو َّ
اآلخ ِر ذَلِ َ
ُ ُ
ري َوأ ْ
ول إِن ُكنتُ ْم تُـ ْؤمنُو َن ِاب َ َ ْ
ك َخ ٌْ
َح َ
فلما أمر هللا تعاىل الرعاة والوَّلة أبداء األماَنت إىل أهلها واحلكم ابلعدل يف اآلية السابقة هلا :إِ َّن هللاَ
ِ
أيْمرُكم أَن تُؤدمواْ األَم َاَن ِ
ني الن ِ
َّاس أَن َحتْ ُك ُمواْ ِابل َْع ْد ِل أمر الرعية من اْليوش
ت إِ َىل أ َْهل َها َوإِذَا َح َك ْمتُم بَ ْ َ
َ
َ ُُ ْ
وغريهم بطاعة أويل األمر الفاعلني لذلك يف قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغري ذلك ،إَّل أن أيمروا
ِبعصية هللا ،فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ( .)1وأولو األمر يف هذه اآلية هم كما قال
الشوكاين( :األئمة والسالطني والقضاة وكل من كانت له وَّلية شرعية َّل وَّلية طاغوتية ،واملراد
طاعتهم فيما أيمرون به وينهون عنه ما مل تكن معصية) (.)2

وقال ابن حجر( :قال ابن عيينة :سألت زيد بن أسلم عنها  -أي عن أويل األمر يف هذه اآلية  -ومل

يكن ابملدينة أحد يفسر القرآن بعد حممد بن كعب مثله  -فقال :اقرأ ما قبلها تعرف ،فقرأت :إِ َّن هللاَ
ِ
أيْمرُكم أَن تُؤدمواْ األَم َاَن ِ
ني الن ِ
َّاس أَن َحتْ ُكمواْ ِابل َْع ْدل اآلية .فقال :هذه يف
ت إِ َىل أ َْهل َها َوإِذَا َح َك ْمتُم بَ ْ َ
َ
َ ُُ ْ

الوَّلة) (.)3

أيضا العلماء كما رواه الطربي إبسناده عن ابن عباس وابن أيب جنيح واحلسن وجماهد وعطاء
وتشمل ً

وغريهم (.)4

فالصواب إذًا مشوهلا كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وأولو األمر أصحابه وذووه ،وهم الذين
أيمرون الناس ،وذلك يشرتك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكالم ،فلهذا كان أولو األمر

صنفني :العلماء ،واألمراء .فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس) (.)5

اثنيًا :من السنة:

أما من السنة فاألحاديث كثرية يف وجوب السمع والطاعة لألئمة يف غري معصية أنخذ منها ما يلي:

 - 1ما رواه البخاري ومسلم وغريمها عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال :قال رسول هللا  -صلى
هللا عليه وسلم (( :-من أطاعين فقد أطاع هللا ،ومن عصاين فقد عصى هللا ،ومن أطاع أمريي فقد
أطاعين ومن عصى أمريي فقد عصاين)) (.)6

 - 2ومنها ما رواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم  -قال(( :امسعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب

هللا)) ( .)7ويف رواية إن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال أليب ذر(( :امسع وأطع ولو حلبشي
كأن رأسه زبيبة)) (.)8
 - 3ومنها ما رواه البخاري ومسلم والرتمذي عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا تعاىل عنه قال :قال

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-إهنا ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروهنا ،قالوا :اي رسول هللا!
كيف أتمر من أدرك ذلك منا؟ قال :تؤدون احلق الذي عليكم وتسألون هللا الذي لكم)) (.)9

_________

((( ))]13206[ )1حماسن التأويل)) للقامسي (.)353 /5
((( ))]13207[ )2فتح القدير)) للشوكاين (.)481 /1
((( ))]13208[ )3فتح الباري)) (.)111 /13

((( ))]13209[ )4تفسري الطربي)) (.)500 /7

((( ))]13210[ )5احلسبة)) َّلبن تيمية (ص.)118 :
( )6رواه البخاري ( , )2957ومسلم ( , )1835من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )7رواه البخاري ( , )7142من حديث أنس رضي هللا عنه.

( )8رواه البخاري (.)696
( ))]13214[ )9رواه البخاري ( ،)3603ومسلم ( ،)1843والرتمذي (.)2190
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 - 4ومنها ما رواه البخاري ومسلم وغريمها عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال( :ابيعنا رسول
هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -على السمع والطاعة يف العسر واليسر واملنشط واملكره ،وعلى أثرة
علينا ،وعلى أن َّل ننازع األمر أهله ،وعلى أن نقول احلق أينما كنا َّل خناف يف هللا لومة َّلئم) (.. )1

بواحا عندكم من هللا فيه برهان)) (.)2
كفرا ً
ويف رواية ملسلم(( :إَّل أن تروا ً

إىل غري ذلك من األحاديث الكثرية املوجبة لطاعة األئمة يف غري معصية وإن جاروا ،روى أبو عبيد
القاسم بن سالم بسنده إىل مصعب بن سعد قال :قال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه كلمات

أصاب فيهن احلق ،قال( :حيق على اإلمام أن حيكم ِبا أنزل هللا ،وأن يؤدي األمانة ،فإذا فعل ذلك

فحق على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا وجييبوه إذا دعا) (.)3
طاعة اإلمام ليست مطلقة:

حينما أوجب هللا عز وجل على الرعية أن تطيع وَّلة األمور املسلمني مل جيعل هذه الطاعة مطلقة من

كل قيد ،وذلك ألن احلاكم واحملكوم كلهم عبيد هلل عز وجل ،واجب عليهم طاعته وامتثال أوامره،

ألنه هو احلاكم وحده ،فإذا قصرت الرعية يف حق من حقوق هللا تعاىل فعلى احلاكم تقوْيها ابلرتغيب
والرتهيب حىت تستقيم على الطريق ،وكذلك احلاكم إذا أمر ِبعصية فال مسع وَّل طاعة له ،وإمنا على

األمة نصحه وإرشاده ،والسعي بكل وسيلة إىل إرجاعه إىل احلق شريطة أَّل يكون هناك مفسدة أعظم
من مصلحة تقوْيه ،وإَّل فعلى الرعية الصرب حىت يقضي هللا فيه أبمره ويرحيهم منه ...

أدلة تقييد سلطة احلاكم:

واألدلة على تقييد سلطة احلاكم وأنه َّل طاعة له يف معصية كثرية ج ًدا أنخذ منها بعض النماذج:

أوَّلً :من كتاب هللا:

ِ
ِ
َّ ِ
از ْعتُ ْم
الر ُس َ
يعواْ َّ
ول َوأ ُْوِيل األ َْم ِر ِمن ُك ْم فَِإن تَـنَ َ
يعواْ هللاَ َوأَط ُ
آمنُواْ أَط ُ
ين َ
 - 1يقول هللا تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
هلل والْيـوِم ِ
ِ
ِ
ِيف َشي ٍء فَـردموه إِ َىل ِ
الر ُس ِ
س ُن َأتْ ِويالً [النساء:
هللا َو َّ
اآلخ ِر ذَلِ َ
ْ ُ ُ
ك َخ ْريٌ َوأ ْ
ول إِن ُكنتُ ْم تُـ ْؤمنُو َن ِاب َ َ ْ
َح َ
.]59

ِ
ول إشارة إىل استقالل
الر ُس َ
يعواْ َّ
قال احلافظ ابن حجر :قال الطييب( :أعاد الفعل يف قولهَ :وأَط ُ

الرسول ابلطاعة ،ومل يعده يف أويل األمر إشارة إىل أنه يوجد فيهم من َّل جتب طاعته ،مث بني ذلك يف
از ْعتُ ْم ِيف َش ْي ٍء كأنه قيل :فإن مل يعملوا ابحلق فال تطيعوهم وردوا ما ختالفتم فيه إىل حكم
قوله :فَِإن تَـنَ َ
هللا ورسوله) (.)4
وعن أيب حازم سلمة بن دينار أن مسلمة بن عبد امللك قال( :ألَ ْستُم أمرمت بطاعتنا يف قولهَ :وأ ُْوِيل
األ َْم ِر ِمن ُك ْم؟ قال :أليست قد نزعت عنكم إذا خالفتم احلق بقوله :فردوه إىل هللا والرسول ...
[النساء.)]59 :
فالشاهد من اآلية أن اإلمام املطاع جيب أن يكون من املسلمني  ...وأنه إذا وقع خالف بينه وبني

رعيته فاحلكم يف ذلك هو كتاب هللا وسنة رسوله َّل هواه وبطشه ،فدل ذلك على تقييد سلطته إبتباع

الكتاب والسنة.

_________

( )1رواه البخاري ( ،)7199ومسلم (.)1840
( ))]13216[ )2رواه مسلم ( ،)1840ورواه البخاري (.)7055
( ))]13217[ )3رواه أبو عبيد يف ((األموال)) (ص ،)12 :ورواه الطرباين يف تفسريه (،)490 /8
واخلالل يف ((السنة)) (.)109 /1

((( ))]13218[ )4فتح الباري)) (.)112 /13
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :إهنم  -أي أهل السنة واْلماعة َّ -ل جيوزون طاعة اإلمام يف
كل ما أيمر به ،بل َّل يوجبون طاعته إَّل فيما تسوغ طاعته فيه يف الشريعة ،فال جيوزون طاعته يف

إماما عادَّلً ،فإذا أمرهم بطاعة هللا أطاعوه ،مثل أن أيمرهم إبقام الصالة ،وإيتاء
معصية هللا وإن كان ً
الزكاة ،والصدق ،والعدل ،واحلج ،واْلهاد يف سبيل هللا .فهم يف احلقيقة إمنا أطاعوا هللا ،والكافر

والفاسق إذا أمر ِبا هو طاعة هلل مل حترم طاعة هللا ،وَّل يسقط وجوهبا ألمر ذلك الفاسق هبا ،كما أنه
إذا تكلم حبق مل جيز تكذيبه وَّل يسقط وجوب اتباع احلق لكونه قد قاله فاسق) (.)1
قال( :فأهل السنةَّ :ل يطيعون وَّلة األمور مطل ًقا إهنم يطيعوهنم يف ضمن طاعة الرسول  -صلى هللا
ِ
ِ
ول َوأ ُْوِيل األ َْم ِر ِمن ُك ْم  ...اآلية [النساء)]59 :
الر ُس َ
يعواْ َّ
يعواْ هللاَ َوأَط ُ
عليه وسلم  -كما قال تعاىل :أَط ُ
(.)2

ك علَى أَن َّل ي ْش ِرْكن ِاب َِّ
َّلل َش ْيئاً َوَّل
َّيب إِ َذا َج َ
اءك ال ُْم ْؤِمنَ ُ
 - 2ومنها قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها النِ م
ات يُـبَايِ ْعنَ َ َ
ُ َ
ٍ
ني أَيْ ِدي ِه َّن وأَرجلِ ِه َّن وَّل يـ ْع ِ
ك ِيف
صينَ َ
ْن أ َْو َ
ني بِبُـ ْهتَان يَـ ْف َِرتينَهُ بَ ْ َ
َّلد ُه َّن َوَّل َأيْتِ َ
ْن َوََّل يَـ ْزنِ َ
َ ُْ َ َ
ني َوَّل يَـ ْقتُـل َ
يَ ْس ِرق َ
اَّلل غَ ُف ِ
ٍ
استَـغْ ِف ْر َهلُ َّن َّ
يم [املمتحنة]12 :
َم ْع ُروف فَـبَايِ ْع ُه َّن َو ْ
اَّللَ إِ َّن ََّ ٌ
ور َّرح ٌ
ك ِيف معر ٍ
ِ
وف روى ابن جرير بسنده عن ابن زيد يف قوله:
والشاهد من اآلية قوله تعاىلَ :وَّل يَـ ْعصينَ َ َ ْ ُ
ك ِيف معر ٍ
ِ
وف قال :إن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -نبيه وخريته من خلقه ،مث مل
َوَّل يَـ ْعصينَ َ َ ْ ُ
ك ويرتك .حىت قالِ :يف معرو ٍ
يستحل له أمر إَّل بشرط ،مل يقل َّل يـ ْع ِ
ف فكيف ينبغي ألحد أن
صينَ َ
َ
َ ُْ
يطاع يف غري معروف وقد اشرتط هللا هذا على نبيه) (.)3
وقال الزخمشري مفسراً سبب تقييد طاعة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -ابملعروف مع أنه َّل أيمر

إَّل ابملعروف( :نبه بذلك على أن طاعة املخلوق يف معصية اخلالق جديرة ابلتوقي واَّلجتناب) (.)4
ك ِيف معر ٍ
ِ
وف أنه َّل طاعة ألحد يف غري معروف)
وقال الكيا اهلراسي( :يؤخذ من قولهَ :وَّل يَـ ْعصينَ َ َ ْ ُ
قال( :وأمر النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -مل يكن إَّل ِبعروف وإمنا شرطه يف الطاعة لئال يرتخص

أحد يف طاعة السالطني) (.)5
_________

((( ))]13219[ )1منهاج السنة)) (.)76 /2
((( ))]13220[ )2منهاج السنة)) (.)76 /2

((( ))]13221[ )3تفسري الطربي)) ( .)80 /28وحنوه يف ((تفسري ابن كثري)) (.)127 /8
((( ))]13222[ )4الكشاف)) ( .)95 /4وحنوه يف ((فتح القدير)) للشوكاين (.)216 /5
( ))]13223[ )5نقالً عن(( :حماسن التأويل)) للقامسي (.)137 /16

()82/8

فيؤخذ من هذا أن طاعة املخلوقني مجيعهم :حاكمهم وحمكوميهم مقيدة أبن تكون ابملعروف،

أمرا كان أو هنيًا ،واحلكم يف ذلك هم
واملعروف هو ما عرف من الشارع والعقل السليم حسنه ً
الر ُس ِ
ول َوإِ َىل أ ُْوِيل
العلماء الذين يستنبطون احلكم من الكتاب والسنة كما قال تعاىلَ :ولَ ْو َردموهُ إِ َىل َّ
ِ
ِ َّ ِ
ين يَ ْستَنبِطُونَهُ ِم ْنـ ُه ْم [النساء .]83 :إذا مل يكن اإلمام عاملًا  -مع أنه من
األ َْم ِر م ْنـ ُه ْم لَ َعل َمهُ الذ َ
ِ
ِ
أيضا،
الر ُس َ
يعواْ َّ
ول َوأ ُْوِيل األ َْم ِر ِمن ُك ْم العلماء ً
يعواْ هللاَ َوأَط ُ
شروطه  -وكما مشلت اآلية السابقة أَط ُ
وألننا أمرَن عند التنازع ابلتحاكم إىل كتاب هللا وسنة رسوله وهذا ما حيمله علماء الشرع ويتعلمونه

تبعا لطاعة العلماء ويف هذا يقول ابن القيم رمحه هللا:
ويعلمونه .لذلك كله تكون طاعة احلكام ً

(والتحقيق أن األمراء إمنا يطاعون إذا أمروا ِبقتضى العلم ،فطاعتهم تبع لطاعة العلماء ،فإن الطاعة
إمنا تكون يف املعروف وما أوجبه العلم ،فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول ،فطاعة األمراء تبع

لطاعة العلماء ،وملا كان قيام اإلسالم بطائفيت العلماء واألمراء ،وكان الناس كلهم تب ًعا هلم ،كان
صالح العامل بصالح هاتني الطائفتني ،وفساده بفسادمها كما قال عبد هللا بن املبارك وغريه من

السلف( :صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس ،وإذا فسدا فسد الناس ،قيل من هم؟ قال:

امللوك والعلماء) ( )1وكما قال عبد هللا بن املبارك:
رأيت الذنوب ْتيت القلوب  ...وقد يورث ال مذ َّل إدماهنُا
وترك الذنوب حياة القلوب  ...وخري لنفسك عصياهنا

وهل بَدَّل الدين إَّل امللوك  ...وأحبار سوء ورهباهنا

وابعوا النفوس فلم يرحبوا  ...ومل تغل يف البيع أمثاهنا

لقد رتع القوم يف جيفة  ...يبني لذي العقل إنتاهنا ()2
اثنيًا :من السنة:

أما األدلة على تقييد سلطة اإلمام من السنة فكثرية ج ًدا أنخذ منها ما يلي:

 - 1ما رواه اخلمسة وأمحد عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم  -قال(( :على املرء السمع والطاعة فيما أحب أو كره إَّل أن يؤمر ِبعصية فال مسع وَّل
طاعة)) (.)3

قال ابن القيم رمحه هللا تعلي ًقا على هذا احلديث( :ويف هذا احلديث دليل على أن من أطاع وَّلة

عذرا عند هللا ،بل إمث املعصية َّل حق به ،وإن
األمر يف معصية هللا كان عاصيًا ،وأن ذلك َّل ْيهد له ً

كان لوَّل األمر مل يرتكبها ،وعلى هذا يدل هذا احلديث وهذا وجهه وابهلل التوفيق) (.)4

 - 2ومنها ما رواه البخاري  -واللفظ له  -ومسلم وغريمها عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه
وأمر عليها رجالً من األنصار ،وأمرهم أن
قال(( :بعث النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -سريةَّ ،

يطيعوه ،فغضب عليهم وقال :أليس قد أمر النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أن تطيعوين؟ قالوا :بلى،
َنرا ،فلما
َنرا مث دخلتم فيها ،فجمعوا حطبًا وأوقدوا ً
قال :عزمت عليكم ملا مجعتم حطبًا وأوقدمت ً

مهوا ابلدخول فقام ينظر بعضهم إىل بعض ،فقال بعضهم :إمنا تبعنا النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
فر ًارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ مخدت النار ،وسكن غضبه ،ف ُذكِ َر للنيب  -صلى هللا
عليه وسلم  -فقال :لو دخلوها ما خرجوا منها ،إمنا الطاعة يف املعروف)) (.)5
_________

((( ))]13224[ )1إعالم املوقعني)) (.)10 /1

((( ))]13225[ )2جامع بيان العلم وفضله)) َّلبن عبد الرب (.)328 - 327 /1
( ))]13226[ )3رواه البخاري ( ،)2955ومسلم ( ،)1839وأبو داود ( ،)2626والرتمذي
( ،)1707والنسائي ( ،)160 /7وأمحد (.)4668( )17 /2

( ))]13227[ )4انظر(( :هتذيب سنن أيب داود)) (.)208 /7
( ))]13228[ )5رواه البخاري ( ،)7145ومسلم (.)1840
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أيضا وجاء فيها أن أمريها كان عبد هللا بن حذافة السهمي وكان امرءاً فيه دعابة،
ورويت هذه القصة ً

مهاجراي.
ومل يكن من األنصار بل كان
ً

فهذا قد أمرهم بدخول َنر الدنيا ،وقد أوجب الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -عصيانه ،فما ابلك
ابلذين أيمرون بدخول َنر اآلخرة ابرتكاب املعاصي! فكيف تكون طاعتهم؟.

 - 3ومنها ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم
 -قال(( :امسعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ،ما أقام فيكم كتاب هللا))

(.)1

فهذا احلديث قيد الطاعة لإلمام الذي يقود بكتاب هللا وبناء على ذلك فال جتوز طاعة حاكم حيكم

خمرجا له من امللة أو َّل  ...ألنه يف كلتا
بغري ما أنزل هللا يف حكمه هذا ،سواء كان هذا احلكم ً

احلالتني عاص َّل أيمر ابملعروف ،وَّل طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.

 - 4ومنها ما رواه اإلمام أمحد بسنده إىل عبد هللا بن مسعود رضي هللا تعاىل عنه قال :قال رسول

هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-إنه سيلي أمركم من بعدي رجال يطفئون السنة وحيدثون البدعة،

ويؤخرون الصالة عن مواقيتها ،قال ابن مسعود :كيف يب إذا أدركتهم؟ قال :ليس  -اي ابن أم عبد
 -طاعة ملن عصى هللا قاهلا ثالث مرات)) (.)2

وحنو ما رواه عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال(( :سيليكم أمراء بعدي ،يعرفونكم ما تنكرون،
وينكرون عليكم ما تعرفون ،فمن أدرك ذلك منكم فال طاعة ملن عصى هللا)) (.)3

( )5بل إن الطاعة املطلقة من كل قيد جت مر إىل الشرك ابهلل وعبادة الرجال بعضهم لبعض كما قال عز
ِ ِ
ِ
ِ
يح ابْ َن َم ْرَميَ َوَما أ ُِم ُرواْ إَِّلَّ لِيَـ ْعبُ ُدواْ إِ َهلاً َوا ِحداً
وجلَّ :اختَ ُذواْ أ ْ
ارُه ْم َوُر ْهبَ َاهنُ ْم أ َْرَابابً من ُدون هللا َوال َْمس َ
َحبَ َ

َّلَّ إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو ُس ْب َحانَهُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َن [التوبة.]31 :

ويف حديث عدي بن حامت رضي هللا عنه ،وكان قد ((قدم على النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وهو

أحل هللا
نصراين فسمعه يقرأ هذه اآلية ،قال :فقلت له :إَن لسنا نعبدهم قال :أليس حيرمون ما َّ
حرم هللا ِ
فتحلمونه؟ قال :فقلت :بلى ،قال :فتلك عبادهتم)) ( .)4قال ابن
فتحرمونهُ ،
وحيلمون ما َّ

صلموا ،ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون هللا ما أطاعوهم،
تيمية :وكذلك قال أبو البخرتي( :أ ََما إهنم يُ َ
ولكن أمروهم فجعلوا حالل هللا حرامه ،وحرامه حالله ،فأطاعوهم ،فكانت تلك الربوبية) (.)5

_________

( )1رواه البخاري (.)696

( ))]13230[ )2رواه أمحد ( .)3790( )399 /1وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند
( ،)302 /5وصححه الوادعي يف ((صحيح دَّلئل النبوة)) (ص.)562 :

( ))]13231[ )3رواه احلاكم ( .)401 /3هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وقال األلباين
يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) ( :)590قوي ابلطرق.
( ))]13232[ )4رواه الرتمذي ( ،)3095والبيهقي ( .)20847( )116 /10قال الرتمذي:

هذا حديث غريب َّل نعرفه إَّل من حديث عبد السالم بن حرب وغطيف بن أعني ليس ِبعروف يف
احلديث ،وحسنه ابن تيمية يف ((حقيقة اإلسالم واإلْيان)) ( ،)111واأللباين يف ((صحيح سنن

الرتمذي)).

((( ))]13233[ )5اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)64 :
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وقال الربيع بن أنس :قلت أليب العالية( :كيف كانت تلك الربوبية يف بين إسرائيل؟ قال :كانت
الربوبية أهنم وجدوا يف كتاب هللا ما أمروا به وهنوا عنه ،فقالوا :لن نسبق أحبارَن بشيء ،فما أمروَن به

ائتمرَن وما هنوَن عنه انتهينا لقوهلم ،فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب هللا وراء ظهورهم ،فقد َّبني النيب
صلموا هلم
 -صلى هللا عليه وسلم  -أن عبادهتم إمنا كانت يف حتليل احلرام وحترمي احلاللَّ ،ل أهنم َ

وصاموا هلم ودعوهم من دون هللا ،فهذه عبادة للرجال وتلك عبادة لألموال) ( )1يقصد حديث:
((تعس عبد الدينار)) ( .)2وروى الطربي بسنده إىل ابن جريج عند قوله تعاىل :وَّل يـت ِ
ضنَا
َّخ َذ بَـ ْع ُ
َ َ
ون ِ
بـ ْعضاً أَرابابً ِمن ُد ِ
بعضا يف معصية هللا) (.)3
هللا  ...اآلية [عمران ،]64 :قالَّ( :ل يطع بعضنا ً
َ
َْ

أراباب من دون هللا عز وجل ،وهذا
لذلك فمن أطاع العلماء واألمراء فيما فيه معصية هلل فقد اختذهم ً
ش ِر ًعا يطيعه يف
شرك وعبادة هلم من دون هللا ،وأي ذنب أكرب من أن يتخذ اإلنسان اآلخر ا
راب ُم َ

معصية هللا ،وحيرم عليه ما أحل هللا له.

والطاعة يف املعصية طاعة للطاغوت ،وقد أ ُِمرَن ابلكفر به ،قال ابن تيمية( :واملطاع يف معصية هللا

مطاعا أمره
واملطاع يف اتباع غري اهلدى ودين احلق سواء كان مقبوَّلً خربه املخالف لكتاب هللا أو ً
املخالف ألمر هللا هو طاغوت) (.)4

من كل ما سبق يتبني أن طاعة األئمة مقيدة ِبا ليس فيه معصية هلل ورسوله ،أما ما كان كذلك فال

طاعة هلم فيه كما نصت األدلة .ويتبني لنا كذلك أن الطاعة لألئمة اليت أمرَن هللا هبا وأوجبها على

الرعية إمنا هي طاعة مبصرة َّل طاعة عمياء كما تنص عليها املصطلحات العسكرية يف النظم

الوضعية ،وكما تنص عليها بعض الطرق الصوفية من إجياب الطاعة العمياء على الشخص أمام

مريده ،أما اإلسالم فال ((إمنا الطاعة يف املعروف)) ( )5كما مر معنا يف قصة أصحاب السرية
وأمريهم وتوجيه النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -هلم.

حيرم الشارع شيئًا مث
ولو أجيزت الطاعة يف املعصية لكان هناك تناقض يف اإلسالم ،إذ َّل يعقل أن َّ
يوجبه (.)6

ويعلق األستاذ أمحد شاكر على حديث(( :السمع والطاعة على املرء فيما أحب وكره  ...إخل))

بقوله ... ( :مث قَـيَّد هذا الواجب  -واجب الطاعة  -بقيد صحيح دقيق ،جيعل للمكلف احلق يف

تقديره ما كلف به ،فإن أمره من له األمر عليه ِبعصية فال مسع وَّل طاعةَّ ،ل جيوز له أن يعصي هللا

بطاعة املخلوق ،فإن فعل كان عليه من اإلمث ما كان على من أمرهَّ ،ل يعذر عند هللا أبنه أتى هذه
املعصية أبمر غريه ،فإنه مكلَّف مسئول عن عمله ،شأنه شأن آمره سواء.
ومن املفهوم بداهة أن املعصية اليت جيب على املأمور أَّل يطيع فيها اآلمر هي املعصية الصرحية اليت

يدل الكتاب والسنة على حترْيهاَّ ،ل املعصية اليت يتأول فيها املأمور ويتحايل حىت يوهم نفسه أنه إمنا
امتنع ألنه أمر ِبعصية مغالطة لنفسه ولغريه) (.)7

فهذا ردٌّ على الذين يرتكبون املعاصي حبجة أهنم قد أُمروا هبا ،فيقولون اإلمث على من أمرَن َّل علينا،
واحلق أن ا ِإلمث على اآلمر وعلى الفاعل ،وكل ما سبق من أحاديث وأقوال للعلماء ردٌّ على زعمهم
وخمادعتهم أنفسهم.
_________

((( ))]13234[ )1اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)64 :
( )2رواه البخاري ( .)2887من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

((( ))]13236[ )3تفسري الطربي)) (.)304 /3

((( ))]13237[ )4جمموع الفتاوى)) (.)201 /28
( )5رواه البخاري ( , )7257ومسلم ( , )1840من حديث علي رضي هللا عنه.

((( ))]13239[ )6النظام السياسي يف اإلسالم)) د .عبد القادر أبو فارس (ص.)73 :
( ))]13240[ )7انظر :حاشية املسند ( )301 /6ألمحد شاكر.
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هذا وقد خرجت طائفة من أهل الشام زمن األمويني يرون الطاعة املطلقة لإلمام ،وأن هللا يتقبل
حسناته ،ويتجاوز عن سيئاته ،يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية عن هذه الطائفة ... ( :وأما غالية الشام

أتباع بين أمية فكانوا يقولون :إن هللا إذا استخلف خليفة تقبَّل منه احلسنات ،وجتاوز له عن

السيئات ،ورِبا قالوا :إنه َّل حياسبه ،وهلذا سأل الوليد بن عبد امللك عن ذلك العلماء فقالوا :اي أمري
اك َخلِي َفةً ِيف األ َْر ِ
ني
ود إِ ََّن َج َعلْنَ َ
املؤمنني أنت أكرم على هللا أم داود؟ وقد قال لهَ :اي َد ُاو ُ
اح ُكم بَ ْ َ
ض فَ ْ
يل َِّ
يل َِّ
اَّلل إِ َّن الَّ ِذين ي ِ
َّاس ِاب ْحل ِق وَّل تَـتَّبِ ِع ا ْهلَوى فَـي ِ
ضلمو َن َعن َسبِ ِ
ك َعن َسبِ ِ
اب َش ِدي ٌد
ضلَّ َ
اَّلل َهلُ ْم َع َذ ٌ
َ ُ
ََ
الن ِ َ َ
ِِبَا نَسوا يَـ ْوَم ا ْحلِس ِ
اب [ص ،]26 :وكذلك سؤال سليمان بن عبد امللك عن ذلك أليب حازم املدين
َ
ُ
يف موعظته املشهورة فذكر له هذه اآلية) ( )1مث َّبني رمحه هللا تعاىل غلطهم فقال( :لكن غلط من
غلط منهم من جهتني .من جهة :أهنم كانوا يطيعون الوَّلة طاعة مطلقة ،ويقولون :إن هللا أمر

بطاعتهم .الثانية :قول من قال منهم :إن هللا إذا استخلف خليفة تقبَّل منه احلسنات وجتاوز له عن

السيئات) (.)2

طاعة اإلمام اْلائر:

هذه الطاعة ليست مشروطة بكون ا ِإلمام عادَّلً ،بل حىت ولو كان فيه شيء من اْلور والفسق على
نفسه ،كأن يكون فيه تقصري يف حق هللا تعاىل ،أو بعض حقوق اآلدميني ،ألن العادل اخلائف

واملراقب هلل عز وجل قَ َّل أن أيمر ِبعصية وهو يعلم أهنا معصية ،أما الذي قد أيمر ِبعصية هلل تعاىل

فهو اْلائر والفاسق ،فهذا يطاع يف طاعة هللا ويعصى يف معصية هللا ،ما مل يصل به جوره وفسقه إىل

احلد الذي يوجب عزله  -وسيأيت بيان ذلك وأقوال العلماء وأدلتهم  - ...والذي يدل على ذلك ما

يلي:

 - 1ما رواه البخاري ومسلم والرتمذي وغريهم عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا تعاىل عنه قال :قال

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-إهنا ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروهنا ،قالوا :اي رسول هللا

كيف أتمر من أدرك ذلك منا؟ قال :تؤدمون احلق الذي عليكم وتسألون هللا الذي لكم)) (.)3

 - 2وعن سعيد بن حضري ((أن رجالً أتى النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال :اي رسول هللا،

فالَن ومل تستعملين ،قال :إنكم سرتون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين على احلوض))
استعملت ً

(.)4

 - 3ومنها حديث سلمة بن يزيد أنه قال(( :اي نيب هللا أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوَن حقهم،
وْينعوَن حقنا فما أتمرَن؟ فأعرض عنه ،مث سأله فأعرض عنه  ...إىل أن قال :امسعوا وأطيعوا َّ
فإن
محلوا وعليكم ما ُِ
عليهم ما ُِ
محلتم)) (.)5

شر فجاء هللا
 - 4ومنها ما رواه مسلم عن حذيفة رضي هللا عنه قال(( :قلت :اي رسول هللا :إَن كنا بِ َ
خبري فنحن فيه ،فهل من وراء هذا اخلري من شر؟ قال :نعم ،قلت :وهل وراء هذا الشر خري؟ قال:
نعم ،قلت :فهل وراء هذا اخلري شر؟ قال :نعم ،قلت :كيف؟ قال :يكون بعدي أئمة َّل يهتدون

هبدي ،وَّل يستنون بسنيت ،وسيقوم فيكم رجال ،قلوهبم قلوب الشياطني يف جثمان إنس ،قال :قلت:
ضرب ظهرك وأ ِ
ُخ َذ مالك فامسع
كيف أصنع اي رسول هللا إن أدركت ذلك؟ قال :تسمع وتطيع وإن ُ َ
وأطع)) (.)6
_________

((( ))]13241[ )1منهاج السنة)) (.)232 /1
((( ))]13242[ )2منهاج السنة)) (.)233 /1
( ))]13243[ )3رواه البخاري ( ،)3603ومسلم ( ،)1843والرتمذي (.)2190
( ))]13244[ )4رواه البخاري ( ،)3792ومسلم (.)1845
( ))]13245[ )5رواه مسلم (.)1846
( ))]13246[ )6رواه البخاري ( ،)3606ومسلم (.)1847
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فهذه األحاديث وما يف معناها تَ ُدل يف مجلتها على أن الطاعة يف املعروف واجبة على املسلم لإلمام،
وإن منع بعض احلقوق واستأثر ببعض األموال ،بل ولو تعدى ذلك إىل الضرر ابْلسم كالضرب ،أو
إىل أخذ املال وحنوه من األمور الشخصية ( ،)1فعلى املؤمن القيام ِبا أوجبه هللا عليه من الطاعة يف

املعروف ،وأن حيتسب حقه عند هللا عز وجل ،فعند هللا جتتمع اخلصوم ،وذلك سداا لفتح ابب الفنت

واَّلختالف املذموم.

كما تدل على أن املؤمن ينبغي أَّل يغضب وَّل ينتقم إَّل هلل عز وجلَّ ،ل لنفسه أسوة ابلرسول -

صلى هللا عليه وسلم  -كما يف الصحيح(( :أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -ما انتقم لنفسه
قط إَّل أن تنتهك حرمات هللا)) ( )2فإذا قصر اإلمام يف ٍ
حق من حقوق الدنيا ألحد الرعية فعليه أن
يطيعه يف طاعة هللا ،وَّل يعصيه بسبب منعه هذا احلق ،وإن كان يرتكب شيئًا من املعاصي يف نفسه،

وعنده تقصري يف أداء بعض الواجبات ،ففي هذه احلال على املؤمن نصحه وطاعته يف طاعة هللا ،أما

تطرق األمر إىل ما ْيس الدين كأن أيمره ِبعصية هلل عز وجل فهنا َّل مسع وَّل طاعة ،بل جيب عليه
إن َّ
العصيان وإن تَرتَّب على ذلك ما ترتَّب ،ورضي هللا عن الصديق حيث يقول يف خطبته املشهورة:
(أطيعوين ما أطعت هللا ورسوله ،فإذا عصيت هللا ورسوله فال طاعة يل عليكم) ( ،)3وكما يف حديث
عبادة بن الصامت اآلنف الذكر وفيه( :وأن نقول كلمة احلق ،وَّل خناف يف هللا لومة َّلئم) يف نفس

مبايعتهم على السمع والطاعة يف العسر واليسر  ...إخل .وَّل شك أن من قام ابحلق ودعا إليه فإن
ٍ
حينئذ أن يصرب ويثبت ويستمر وحيتسب ذلك عند هللا تعاىل ،قال
أمراء اْلور سيتصدمون له ،فعليه
ِ
ك ِم ْن َع ْزِم ْاأل ُُموِر [لقمان:
ك إِ َّن ذَلِ َ
َصابَ َ
تعاىلَ :وأْ ُم ْر ِابل َْم ْع ُروف َوانْهَ َع ِن ال ُْمن َك ِر َو ْ
اصِ ْرب َعلَى َما أ َ
 ،]17وملا سئل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أي اْلهاد أفضل؟ قال(( :كلمة حق عند سلطان

جائر)) (.)4

فأكب عليه،
وروى احلاكم عن عبد الرمحن بن بشري األنصاري قال( :أتى رجل فنادى ابن مسعود
َّ

فقال :اي أاب عبد الرمحن مىت أض مل وأَن أعلم؟ قال :إذا كانت عليك أمراء إذا أطعتهم أدخلوك النار،
وإذا عصيتهم قتلوك) ( )5فمثل هؤَّلء خمالفتهم إذا أمروا ِبعصية واجبة وإن حصل لإلنسان أذى

منهم.

ومع تقرير هذا جيب أن نُـنَـبِه إىل أنه ليس متف ًقا على وجوب الصرب على األذى الشخصي عند

السلف ،فقد خالف يف ذلك َنس منذ عصر الصحابة رضي هللا عنهم ،عمالً أبدلة أخرى مثل:
 - 1قوله تعاىل والَّ ِذين إِذَا أَص َاهبم الْبـغْي ُهم ينتَ ِ
ص ُرو َن [الشورى.]39 :
َ ُُ َ ُ ْ َ
َ َ
 - 2حديث ((من قُتِ َل دون ماله فهو شهيد)) ( )6وما شاهبها دون تفريق بني وقوع الظلم والبغي
من حاكم أو غريه ،من ذلك ما روي ((أن معاوية أرسل إىل عامل له أن أيخذ الوهط  -وهي أرض

لعبد هللا بن عمرو ابلطائف ،فبلغ ذلك عبد هللا بن عمرو فلبس سالحه هو ومواليه وغلمته ،وقال:

مظلوما فهو شهيد)) (.)7
إين مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول من قتل دون ماله
ً
لكن هذه األدلة عامة وتلك أخص فتخصص العموم ،قال ابن املنذر( :الذي عليه أهل العلم أن

ِ
ظلما بغري تفصيل ،إَّل أن كل من حيفظ عنه من علماء احلديث
للرجل أن يدفع مما ذُكر إذا أريد ً

كاجملمعني على استثناء السلطان لآلاثر الواردة ابألمر ابلصرب على جوره وترك القيام عليه) (.)8
اإلمامة العظمى عند أهل السنة واْلماعة لعبدهللا بن عمر الدميجي -بتصرف – ص375 :

_________

( ))]13247[ )1انظر(( :الشريعة)) لآلجري (ص.)40 :
( ))]13248[ )2رواه البخاري ( )6786بلفظ(( :ما خري النيب صلى هللا عليه وسلم بني أمرين

إَّل اختار أيسرمها ما مل أيمث ،فإذا كان اإلمث كان أبعدمها منه ،وهللا ما انتقم لنفسه يف شيء يؤتى إليه
قط ،حىت تنتهك حرمات هللا ،فينتقم هلل)) من حديث عائشة رضي هللا عنها.

((( ))]13249[ )3سرية ابن هشام)) (.)661 /4

( )4رواه أبو داود ( ،)4344والرتمذي ( ،)2174وابن ماجه ( ،)3256وأمحد ()19 /3

( .)11159من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وحسن
إسناده ابن امللقن يف ((شرح صحيح البخاري)) ( ،)180 /19والعيين يف ((عمدة القاري)) (/15
 ،)228وقال ابن حجر يف ((األمايل املطلقة)) (ص :)169 :حسن ،وصححه األلباين يف ((صحيح
سنن ابن ماجه)).

( ))]13251[ )5رواه احلاكم ( )508 /4وقال :وهذا موقوف صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه

الذهيب.

( ))]13252[ )6رواه البخاري ( ،)2480ومسلم (.)141
( ))]13253[ )7رواه عبد الرزاق ( ،)115 /10والبيهقي (.)18091( )335 /8
((( ))]13254[ )8فتح الباري)) (.)134 /5
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املبحث الثاين :النصرة والتقدير
اتضح لنا عند ذكر واجبات اإلمام عظم املسئولية امللقاة على عاتقه ،ومنها حماربته للفساد
واملفسدين ،وهذه جتعله يف خطر منهم ،لذلك فعلى األمة أن تقوم جبانبه وتساعده على نوائب احلق،
وَّل تُ ْسلِ ُمه ألعدائه املفسدين سواء كانوا داخل الدولة اإلسالمية أو خارجها ،يدل على ذلك ما يلي:
ْرب والتَّـ ْقوى وَّلَ تَـعاونُواْ َعلَى ا ِإل ِْمث والْع ْدو ِ
ان [ ...املائدة]2 :
َ ُ َ
 - 1قول هللا عز وجلَ :وتَـ َع َاونُواْ َعلَى ال ِ َ َ َ َ َ

وَّل شك أن معاضدة اإلمام احلق ومناصرته من الرب الذي يرتتب عليه نصرة اإلسالم واملسلمني.

أيضا ما رواه عمرو بن العاص رضي هللا عنهما أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم
 - 2يدل على ذلك ً
إماما فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه فليطعه ما استطاع ،فإن جاء آخر ينازعه
 -قال(( :من ابيع ً

فاضربوا رقبة اآلخر  )) ...احلديث (.)1

قال أبو يعلى( :وإذا قام اإلمام حبقوق األمة وجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة ما مل يوجد من
جهته ما خيرج به عن اإلمامة) (... )2

ولذلك شرع قتال أهل البغي إذا بدؤوا بقتال اإلمام العادل بدون أتويل سائغ ،كما شرع حد احلرابة
َّ ِ
ين ُحيَا ِربُو َن هللاَ َوَر ُسولَهُ َويَ ْس َع ْو َن ِيف األ َْر ِ
صلَّبُواْ أ َْو
ساداً أَن يُـ َقتَّـلُواْ أَ ْو يُ َ
يف قوله تعاىل :إِ َّمنَا َج َزاء الذ َ
ض فَ َ
تُـ َقطَّع أَي ِدي ِهم وأَرجلُهم ِمن ِخ ٍ
الف أ َْو يُن َف ْواْ ِم َن األ َْر ِ
ض [ ...املائدة.]33 :
َ ْ ْ َ ُْ ُ ْ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :إذا طلبهم  -أي احملاربني  -السلطان أو نوابه إلقامة احلد
بال عدوان فامتنعوا عليه ،فإنه جيب على املسلمني قتاهلم ابتفاق العلماء حىت يقدر عليهم كلهم)

(.)3
وللموضوع تفصيالت كثرية مذكورة يف كتب الفقه ليس هذا مقام تفصيلها  ...كما أن على املسلمني
احرتام اإلمام العادل وتقديره والدعاء له وعدم إهانته حىت يكون له مهابة عند ضعاف النفوس،

فريتدعون عما ْتليه عليهم عواطفهم وشهواهتم يدل على ذلك ما يلي:

 - 1ما روي عن زايد بن كسيب العدوي قال(( :كنت مع أيب بكرة  -رضي هللا عنه  -حتت منرب
ابن عامر وهو خيطب وعليه ثياب رقاق ،فقال أبو بالل :انظروا إىل أمريَن يلبس ثياب الفساق ،فقال
أبو بكرة :اسكت مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول :من أهان سلطان هللا يف األرض

أهانه هللا)) (.)4

 - 2وعن أيب موسى األشعري قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-إن من إجالل هللا
تعاىل إكرام ذي الشيبة املسلم ،وحامل القرآن غري الغايل فيه واْلايف عنه ،وإكرام ذي السلطان

املقسط)) (.)5
وقال حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه( :ما مشى قوم إىل سلطان هللا يف األرض ليذلوه إَّل أذهلم هللا

قبل أن ْيوتوا) (.)6
_________

( ))]13255[ )1رواه مسلم (.)1844
((( ))]13256[ )2األحكام السلطانية)) أليب يعلى (ص.)28 :
((( ))]13257[ )3السياسة الشرعية)) (ص.)85 :

( ))]13258[ )4رواه الرتمذي ( ،)2224وأمحد ( ،)20450( )42 /5والبيهقي ()163 /8
( .)17102قال الرتمذي :حسن غريب ،وقال البغوي يف ((شرح السنة)) ( :)306 /5مرفوع
إبسناد غريب ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)218 /5رجال أمحد ثقات.

( ))]13259[ )5رواه أبو داود ( ،)4843والبيهقي ( .)16435( )163 /8واحلديث سكت
عنه أبو داود ،وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )497كما أشار إىل
ذلك يف املقدمة ،وقال النووي يف ((الرتخيص ابلقيام)) ( :)56إسناده كلهم عدول معروفون إَّل أاب

كنانة وهو مشهور ،وَّل نعلم أحداً تكلم فيه ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) (/4

 )426كما قال ذلك يف املقدمة.

((( ))]13260[ )6شرح السنة)) للبغوي (.)54 /10
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وقال الفضيل بن عياض( :لو أن يل دعوة مستجابة ْلعلتها لإلمام ألن به صالح الرعية ،فإذا صلح
أمنت العباد والبالد) (.)1
وقال سهل بن عبد هللا رمحه هللاَّ( :ل يزال الناس خبري ما عظموا السلطان والعلماء ،فإن عظموا هذين

أصلح هللا دنياهم وأخراهم ،وإن استخفوا هبذين أفسدوا دنياهم وأخراهم) (.)2

هذا بشرط أن يكون اإلمام من أئمة العدل ،أما أئمة اْلور والفسق فال يعانون على فسقهم

وظلمهم ،وقد قال مالك رمحه هللا فيما رواه عنه ابن القاسم أنه قال( :إن كان اإلمام مثل عمر بن
عبد العزيز وجب على الناس الذب عنه والقتال معه ،وأما غريه فال ،دعه وما يراد منه ينتقم هللا من
الظامل بظامل ،مث ينتقم من كليهما) (.)3

بل إذا رأى املسلم أنه َّل فائدة من الدخول عليهم ومناصحتهم أو خاف على نفسه فتنتهم فعليه

اعتزاهلم ،وترك الدخول عليهم ،واحلذر من موافقتهم على ابطل ،يدل على ذلك ما يلي:

 - 1حديث كعب بن عجرة رضي هللا عنه عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :سيكون
بعدي أمراء ،فمن دخل عليهم فصدقهم بكذهبم ،وأعاهنم على ظلمهم فليس مين ،ولست منه،
علي احلوض ،ومن مل يدخل عليهم ومل يعنهم على ظلمهم ،ومل يصدقهم بكذهبم ،فهو
وليس بوارد َّ
علي احلوض)) (.)4
مين وأَن منه ،وهو وارد َّ

قال أبو سليمان اخلطايب رمحه هللا( :ليت شعري من الذي يدخل إليهم اليوم فال يصدقهم على

كذهبم ،ومن الذي يتكلم ابلعدل إذا شهد جمالسهم ،ومن الذي ينصح ومن الذي ينتصح منهم؟ إن
أسلم لك اي أخي يف هذا الزمان وأحوط لدينك أن تقل من خمالطتهم وغشيان أبواهبم ونسأل هللا

الغىن عنهم والتوفيق هلم) (.)5

 ...وهذا يف القرن الرابع اهلجري فما ابلك ابخلامس عشر!!!

 - 2ما روي عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-من بدا
قراب إَّل
جفا ،ومن اتبع الصيد غفل ،ومن أتى أبواب السلطان افتنت ،وما ازداد عبد من السلطان ً

ازداد من هللا بع ًدا)) (.)6

 - 3وعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال ... (( :وإن أبغض

القراء إىل هللا الذي يزورون األمراء)) (.)7

 - 4وروي عن حذيفة رضي هللا عنه قال( :إايكم ومواطن الفنت ،قيل :وما هي؟ قال :أبواب األمراء
يدخل أحدكم على األمري ،فيصدقه ابلكذب ويقول ما ليس فيه) (.)8

وقال خالد بن زيد :مسعت حممد بن علي  -الباقر  -يقول :قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه:
(إذا رأيتم القارئ حيب األغنياء فهو صاحب دنيا وإذا رأيتموه يلزم السلطان فهو لص) (.)9

_________

((( ))]13261[ )1البداية والنهاية)) (.)199 /10
((( ))]13262[ )2تفسري القرطيب)) (.)260 /5

((( ))]13263[ )3شرح اخلرشي على خمتصر خليل)) ( ،)60 /8وانظر(( :أحكام القرآن)) َّلبن
العريب (.)1721 /4

( ))]13264[ )4رواه الرتمذي ( ،)2259والنسائي ( ،)160 /7وابن حبان ()512 /1
( ،)279واحلاكم ( .)151 /1قال الرتمذي :صحيح غريب ،وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف
((األحكام الصغرى)) ( )495كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن

الرتمذي)).
((( ))]13265[ )5العزلة للخطايب)) (ص.)92 :

( ))]13266[ )6رواه أمحد ( ،)8823( )371 /2والبيهقي ( .)20752( )101 /10قال
اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)249 /5أحد إسنادي أمحد رجاله رجال الصحيح خال احلسن بن
احلكم النخعي وهو ثقة ،وصح إسناده العجلوين يف ((كشف اخلفاء)) (.)309 /2

( ))]13267[ )7رواه الرتمذي ( ،)2383وابن ماجه ( ،)50الطرباين يف ((األوسط)) ()261 /3
( ،)3090والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)339 /5قال الرتمذي :حسن غريب.

( ))]13268[ )8رواه أبو نعيم يف ((حلية األولياء)) (.)277 /1
((( ))]13269[ )9البداية والنهاية)) (.)310 /9

()89/8

وقال أبو ذر لسلمة( :اي سلمة َّل تغش أبواب السالطني ،فإنك َّل تصيب من دنياهم شيئًا إَّل

أصابوا من دينك أفضل منه) (.)1

وقال سعيد بن املسيبَّ( :ل ْتلئوا أعينكم من أعوان الظلمة إَّل ابإلنكار بقلوبكم لكي َّل حتبط

أعمالكم الصاحلة) (.)2

وروى اإلمام أمحد عن معمر بن سليمان الرقي عن فرات بن سليمان عن ميمون بن مهران قال:

(ثالث َّل تبلون نفسك هبنَّ ،ل تدخل على سلطان وإن قلت آمره بطاعة هللا ،وَّل تدخل على امرأة

وإن قلت أعلمها كتاب هللا ،وَّل تصغني بسمعك إىل ذي هوى فإنك َّل تدري ما يعلق بقلبك من
هواه) (.)3

واملراد من كل ما سبق هم سالطني اْلور والظلم ،والنهي عن خمالطتهم وإتياهنم بقصد التقرب إليهم
وحصول شيء من دنياهم.

وإعانتهم على ظلمهم قد تكون ِبجالستهم ومؤازرهتم ،وقد تكون بتربير أخطائهم ،بل قد تكون
ابلسكوت عنهم وعدم إنكار املنكر عليهم ،وتكون ابلدعاء هلم كما قيل( :من دعا لظامل ابلبقاء ،فقد

أحب أن يعصى هللا يف أرضه) (.)4

قال ابن تيمية( :وقد قال غري واحد من السلف :أعوان الظلمة من أعاهنم ولو أنه َّلق هلم دواة أو
قلما .ومنهم من كان يقول :بل من يغسل ثياهبم من أعواهنم ،وأعواهنم هم أزواجهم
برى هلم ً
املذكورون يف اآلية) (.)5

يقصد قوله تعاىل :اح ُ َّ ِ
اج ُه ْم [ ...الصافات.]22 :
ْ
ين ظَلَ ُموا َوأَ ْزَو َ
ش ُروا الذ َ

أما الدخول عليهم على سبيل النصح هلم وأمرهم ابملعروف وهنيهم عن املنكر فهذا ابب آخر ...

كما أن خلفاء املسلمني العدول جتب مناصحتهم ومؤازرهتم ومشاركتهم يف الرأي ،وقد كان القراء هم
أصحاب جملس عمر رضي هللا عنه ومشاورته (.)6

اباب فيما حيل من خمالطة السالطني الظلمة وما حيرم ،وحكم
وقد عقد الغزايل يف (إحياء علوم الدين) ً

غشيان جمالسهم والدخول عليهم واإلكرام هلم .فقال( :اعلم أن لك مع األمراء والعمال الظلمة ثالثة

أحوال (احلالة األوىل) وهي :شرها أن تدخل عليهم( .والثانية) وهي :دوهنا أن يدخلوا عليك.

(والثالثة) وهي :األسلم أن تعتزل عنهم فال تراهم وَّل يرونك .)7( ) ...
قال( :وَّل جيوز الدخول إَّل بعذرين:

أحدمها :أن يكون من جهتهم أمر إلزام َّل أمر إكرام ،وعلم أنه لو امتنع أ ِ
ُوذي أو (فسد) (.)8
عليهم طاعة الرعية واضطرب عليهم أمر السياسة ،فيجب عليه اإلجابة َّل طاعة هلم بل مراعاة
ملصلحة اخللق حىت َّل تضطرب الوَّلية.

والثاين :أن يدخل عليهم يف دفع ظلم عن مسلم سواه أو عن نفسه ،إما بطريق احلسبة ،أو بطريق

التظلم فذلك رخصة بشرط أَّل يكذب وَّل يثين وَّل يدع نصيحة يتوقع هلا قبوَّلً ،فهذا حكم

الدخول) (.)9

 ...ويضاف إىل ما سبق أمر آخر وهو:

الثالث :الدخول عليهم بقصد مناصحتهم وأمرهم ابملعروف وهنيهم عن املنكر ،كما دل عليه

احلديث(( :أفضل اْلهاد كلمة حق عند سلطان جائر)) (... )10
_________

((( ))]13270[ )1إحياء علوم الدين)) (.)142 /2
( ))]13271[ )2رواه أبو نعيم يف ((حلية األولياء)) (.)57 /8
( ))]13272[ )3رواه أبو نعيم يف ((حلية األولياء)) (.)85 /4
( ))]13273[ )4رواه أبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( )46 /7عن الثوري.
((( ))]13274[ )5اإلْيان)) َّلبن تيمية (ص.)61 :
( ))]13275[ )6رواه البخاري (.)7286

((( ))]13276[ )7إحياء علوم الدين)) (.)142 /2
( ))]13277[ )8كذا ولعلها (فسدت).

((( ))]13278[ )9إحياء علوم الدين)) (.)145 /2
( )10رواه أبو داود ( ،)4344والرتمذي ( ،)2174وابن ماجه ( ،)3256وأمحد ()19 /3

( .)11159من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وحسن
إسناده ابن امللقن يف ((شرح صحيح البخاري)) ( ،)180 /19والعيين يف ((عمدة القاري)) (/15

 ،)228وقال ابن حجر يف ((األمايل املطلقة)) ( :)169حسن ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن
ابن ماجه)).

()90/8

وقد كان من شدة ورع بعض السلف رضوان هللا عليهم أن هنوا عن الدخول عليهم ولو لألمر
ابملعروف والنهي عن املنكر  ...يقول احلافظ ابن رجب احلنبلي رمحه هللا( :وقد كان كثري من السلف
أيضا .وممن هنى عن ذلك
ينهون عن الدخول على امللوك ملن أراد أمرهم ابملعروف وهنيهم عن املنكر ً
عمر بن عبد العزيز ،وابن املبارك ،والثوري وغريهم من األئمة .وقال ابن املبارك :ليس اآلمر الناهي

من اعتزهلم ،وسبب هذا ما خيشى من فتنة الدخول عليهم فإن النفس قد ختيل لإلنسان إذا كان بعي ًدا

عنهم أنه أيمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم ،فإذا شاهدهم قريبًا مالت النفس إليهم ،ألن حمبة الشرف

كامنة يف النفس له ولذلك يداهنهم ويالطفهم ورِبا مال إليهم وأحبهم وَّل سيما إن َّلطفوه وأكرموه

وقبل ذلك منهم) (.)1

قال( :وقد جرى ذلك لعبد هللا بن طاوس مع بعض األمراء حبضرة أبيه طاوس َّ
فوخبَهُ على فعله ذلك،

وكتب سفيان الثوري إىل عبَّاد بن عبَّاد وكان يف كتابه( :إايك واألمراء أن تدنو منهم أو ختالطهم يف

شيء من األشياء ،وإايك أن ختدع ويقال لك :لتشفع وتدرأ عن مظلوم أو ترد مظلمة ،فإن ذلك
سلما ،وما كفيت عن املسألة والفتيا فاغتنم ذلك وَّل
خديعة إبليس ،وإمنا اختذها فجار القراء ً

تنافسهم ،وإايك أن تكون ممن حيب أن يعمل بقوله ،أو ينشر قوله أو يسمع قوله ،فإذا ترك ذلك منه

عرف فيه ،وإايك وحب الرايسة ،فإن الرجل يكون حب الرايسة أحب إليه من الذهب والفضة ،وهو:
ابب غامض َّل يبصره إَّل البصري من العلماء السماسرة فتفقد بقلب واعمل بنية ،واعلم أنه قد دَن

من الناس أمر يشتهي الرجل أن ْيوت والسالم) ( .)2اإلمامة العظمى عند أهل السنة واْلماعة
لعبدهللا بن عمر الدميجي  -بتصرف – ص397 :
_________

( ))]13280[ )1من رسالة شرح حديث :ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم  ...إخل َّلبن رجب
(ص )13 :ضمن جمموعة الرسائل املنريية اجمللد الثاين :اْلزء الثالث .الرسالة األوىل.

( ))]13281[ )2رسالة شرح حديث :ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم  ...إخل َّلبن رجب (ص:
 )13ضمن جمموعة الرسائل املنريية اجمللد الثاين :اْلزء الثالث .الرسالة األوىل.

()91/8

املبحث الثالث :املناصحة
ش ٌر ،يعرتيه ما يعرتي البشر من الضعف واخلطأ والنسيان ،ولذلك شرعت النصيحة له
إن اإلمام بَ َ

لتذكريه وتبيني ما قد خيفى عليه من األمور ،وهذه من حقوقه على الرعية ،فعلى الرعية القيام أبدائها
إليه سواء طلبها أم َّل ،واألدلة على هذا كثرية منها:

 - 1ما رواه مسلم يف صحيحه عن ْتيم الداري أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :الدين
ثالاث  -قلنا :ملن؟ قال(( :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني
النصيحة)) .ويف رواية  -قاهلا ً

وعامتهم)) (.)1

وهذا من األحاديث العظيمة ومن جوامع كلمه  -صلى هللا عليه وسلم  ،-قال النووي( :وأما ما قاله
مجاعة من العلماء أنه أحد أرابع اإلسالم ،أي :أحد األحاديث األربعة اليت جتمع أمور اإلسالم فليس

كما قالوا بل املدار على هذا وحده) (.)2

ومعىن النصيحة هلل كما نقله النووي عن اخلطايب وغريه من العلماء( :أن معناها منصرف إىل اإلْيان

به ،ونفي الشريك عنه ،وترك اإلحلاد يف صفاته ،ووصفه بصفات الكمال ،واْلالل كلها ،وتنزيهه
سبحانه وتعاىل عن مجيع النقائص ،والقيام بطاعته ،واجتناب معصيته ،واحلب فيه والبغض فيه ...
وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعاىل :فاإلْيان أبنه كالم هللا تعاىل وتنزيله َّل يشبهه شيء من كالم

اخللق ،وَّل يقدر على مثله أحد من اخللق ،مث تعظيمه وتالوته حق تالوته وحتسينها واخلشوع عندها.

وأما النصيحة لرسوله  -صلى هللا عليه وسلم  -فتصديقه على الرسالة ،واإلْيان جبميع ما جاء به،

وطاعته يف أمره وهنيه ،ونصرته حيًا وميتًا ،ومعاداة من عاداه ومواَّلة من واَّله ،وإعظام حقه وتوقريه،
وإحياء سنته وبث دعوته ونشر شريعته ...

وأما النصيحة ألئمة املسلمني :فمعاونتهم على احلق وطاعتهم فيه ،وأمرهم به وتذكريهم برفق ولطف،
وإعالمهم ِبا غفلوا عنه ومل يبلغهم من حقوق املسلمني ،وترك اخلروج عليهم ،وأتلف قلوب الناس

لطاعتهم.

وأما النصيحة لعامة املسلمني وهم من عدا وَّلة األمر :فبإرشادهم إىل مصاحلهم يف آخرهتم ودنياهم
 ...وأمرهم ابملعروف وهنيهم عن املنكر) (.)3

والنصيحة كما قال اخلطايب( :كلمة جامعة معناها :حيازة احلظ للمنصوح له ،قال :ويقال هو :من
وجيز األمساء ،وخمتصر الكالم ،وليس يف كالم العرب كلمة مفردة يستويف هبا العبارة عن هذه الكلمة)

(.)4

وقال أبو عمرو بن الصالح( :النصيحة :كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه اخلري
إرادة وفعالً) (.)5

 - 2ومنها ما رواه جبري بن مطعم رضي هللا عنه قال :قام رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -

امرءا مسع مقاليت فبلغها ،فرب حامل فقه غري فقيه ،ورب حامل
ابخليف من مىن فقال(( :نضر هللا ً
فقه إىل من هو أفقه منه ،ثالث َّل يغل عليهن قلب مؤمن :إخالص العمل هلل ،والنصيحة لوَّلة

املسلمني ،ولزوم مجاعتهم ،فإن دعوهتم حتيط من ورائهم)) (.)6
_________
( ))]13282[ )1رواه مسلم (.)55

((( ))]13283[ )2شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)37 /1
خمتصرا.
((( ))]13284[ )3شرح صحيح مسلم)) للنووي ()39 ،38 /1
ً
((( ))]13285[ )4شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)37 /1
((( ))]13286[ )5جامع العلوم واحلكم)) (ص.)76

( ))]13287[ )6رواه ابن ماجه ( ،)189وأمحد ( ،)16784( )80 /4والدارمي ()86 /1
( ،)228وأبو يعلى ( ،)7413( )408 /13والطرباين ( ،)1542( )126 /2واحلاكم (/1
 .)162وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني قاعدة من قواعد أصحاب الرواايت ومل
خيرجاه ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)144 /1رواه الطرباين يف ((الكبري)) وأمحد ويف

إسناده ابن إسحاق عن الزهري وهو مدلس وله طريق عن صاحل بن كيسان عن الزهري ورجاهلا
موثقون ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

()92/8

مما سبق نستنتج أن النصيحة أصل عظيم من أصول اإلسالم ولذلك عدها ابن بطة من أصول السنة
عند السلف رضوان هللا عليهم (.)1
وقد كان النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -عندما يبايع أح ًدا ،يشرتط عليه النصح لكل مسلم .قال

جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه( :ابيعت النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -على النصح لكل مسلم)

(.)2
وقد دأب الصحابة رضوان هللا عليهم على أداء هذا احلق ألئمتهم ،فقد روى اإلمام أمحد بسنده إىل

َنسا خرجوا من عند مروان فقال :من أين جاء هؤَّلء؟
حممد بن عبد هللا (أن عبد هللا بن عمر لقي ً
قالوا :خرجنا من عند األمري مروان ،قال :وكل حق رأيتموه تكلامتم به وأعنتم عليه ،وكل منكر

رأيتموه أنكرْتوه عليه؟ قالواَّ :ل وهللا ،بل يقول ما ينكر فنقول قد أصبت أصلحك هللا ،فإذا خرجنا

من عنده قلنا :قاتله هللا ما أظلمه وأفجره .قال عبد هللا :كنا بعهد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم
 -نع مد هذا نفاقًا ملن كان هكذا) (.)3

وقد رغب النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف أن يؤدي املؤمن هذه النصيحة إىل أئمة اْلور وإن
خاف منهم اهلالك وعد ذلك من أفضل اْلهاد يدل عليه األحاديث التالية:
 - 1عن أيب أمامة رضي هللا عنه ((أن رجالً قال :اي رسول هللا! أي اْلهاد أفضل؟ ورسول هللا يرمي

اْلمرة األوىل فأعرض عنه ،مث قال له عند اْلمرة الوسطى فأعرض عنه ،فلما رمى مجرة العقبة ووضع

رجله يف الغرز قال :أين السائل؟ قال :أَن ذا اي رسول هللا .قال :أفضل اْلهاد كلمة حق عند سلطان

جائر)) (.)4

قال اخلطايب( :إمنا كان هذا أفضل اْلهاد ألن من جاهد العدو كان على أمل الظفر بعدوه وَّل يتيقن

العجز عنه ،ألنه َّل يعلم يقينًا أنه مغلوب ،وهذا يعلم أن يد سلطانه أقوى من يده ،فصارت املثوبة
فيه على قدر عظيم املئونة) (.)5

 - 2وعن جابر رضي هللا عنه عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :خري الشهداء محزة بن
عبد املطلب ،ورجل قام إىل رجل فأمره وهناه يف ذات هللا فقتله على ذلك)) (.)6

_________

( ))]13288[ )1انظر(( :الشرح واإلابنة عن أصول السنة والداينة)) (ص )179 :رسالة
ماجستري مقدمة من الطالب رضا معطي نعسان جبامعة أم القرى.
( ))]13289[ )2رواه مسلم (.)56

( ))]13290[ )3رواه أمحد ( .)5373( )69 /2قال أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (:)198 /7
إسناده صحيح ،وقال شعيب األرَنؤوط حمقق ((املسند)) :صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري

عمر بن عبدهللا.

( ))]13291[ )4رواه ابن ماجه ( ،)3257وأمحد ( ،)22261( )256 /5والطرباين (/8
 ،)8097( )282والبيهقي ( .)20680( )91 /10قال ابن عدي يف ((الكامل يف الضعفاء))

([ :)397 /3فيه] أبو غالب أرجو أنه َّل أبس به ،وحسنه البغوي يف ((شرح السنة)) (،)314 /5

وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :حسن صحيح.
((( ))]13292[ )5العزلة)) (ص.)92 :

( ))]13293[ )6رواه احلاكم ( )215 /3بلفظ(( :سيد)) بدَّلً من ((خري)) ،والديلمي (/2

 ،)3472( )324واخلطيب يف ((اتريخ بغداد)) ( .)53 /6قال احلاكم :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه،
وصححه األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) (.)374

()93/8

 - 3وروى أمحد بسنده إىل عبد هللا بن عمرو قال :مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
يقول(( :إذا رأيتم أميت هتاب الظامل أن تقول له إنك أنت ظامل فقد تُـ ُو ِدع منها)) (.)1
وقد كان اخللفاء الراشدون رضي هللا عنهم َحيُثمون أقوامهم على نصحهم وتقوْيهم إذا أخطئوا ،فهذا
أبو بكر رضي هللا عنه يقول يف خطبته املشهورة( :أيها الناس إمنا أَن متبع ،ولست ِببتدع ،فإن
أحسنت فأعينوين ،وإن زغت ِ
فقوموين) (.)2
وقال رضي هللا عنه( :إين قد ُولِيت عليكم ولست خبريكم ،فإن أحسنت فأعينوين وإن أسأت
ِ
فقوموين) (.)3

يل من رفع إيلَّ عيويب)
وهذا عمر رضي هللا عنه يقول فيما رواه سفيان بن عيينة عنه( :وأحب الناس إ َّ

( )4وكذلك بقية اخللفاء.

كما أنه ينبغي للناصح للسلطان أن يراعي مكانته حبيث َّل خيرق هيبته .يدل على ذلك حديث

عياض بن غنم األشعري رضي هللا عنه قال :قال  -صلى هللا عليه وسلم (( :-من كان عنده نصيحة
لذي سلطان فال يكلمه هبا عالنية ،وليأخذ بيده فلْيخل به ،فإن قَبِلَ َها ،قَبِلَ َها ،وإَّل كان قد أدى

الذي عليه والذي له)) (.)5

كما أنه جيب على الناصح أن حيذر التأنيب والتعيري ( )6والغيبة والسعاية حىت تكون خالصة هلل
تعاىل.

وقد كان علماء السلف رضوان هللا عليهم يصدعون بقول احلق والنصح ألئمة اْلور يف وجوههم،
وإن توقعوا أو تيقنوا اإليذاء بسبب ذلكَّ ،ل خيشون يف هللا لومة َّلئم ،ألهنم يعلمون أن من قتل

بسبب ذلك فهو شهيد ،والشهادة أغلى أماين املؤمن املصدق بوعد هللا ،لذلك قدموا على ذلك
موطنني أنفسهم على اهلالك وحمتملني ألوان العذاب ،وصابرين عليه يف ذات هللا تعاىل ،وحمتسبني ملا
يبذلونه من مهجهم عند هللا.

واألمثلة على ذلك كثرية أنخذ منها على سبيل املثال:

_________

( ))]13294[ )1رواه أمحد ( ،)6784( )190 /2والبزار ( ،)2375( )363 /6وابن عدي
( ،)123 /6واحلاكم ( .)108 /4وقال :صحيح اإلسناد ،ووافقه الذهيب ،وقال اهليثمي (/7

 :)265رواه أمحد ،والبزار إبسنادين ،ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح ،وكذلك رجال
أمحد .وقال يف ( :)273 /7رواه أمحد ،والبزار ،والطرباين ،وأحد أسانيد البزار رجاله رجال
الصحيح ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (.)30 /10
( ))]13295[ )2رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) (.)183 /3

( ))]13296[ )3رواه ابن هشام يف ((السرية النبوية)) ( ،)82 /6والطربي يف ((التاريخ)) (/2
 .)237من حديث أنس رضي هللا عنه .قال ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) ( :)248 /5رواه ابن
إسحاق إبسناد صحيح.

( ))]13297[ )4رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) (.)293 /3

( ))]13298[ )5رواه أمحد ( ،)15369( )403 /3واحلاكم ( ،)329 /3والبيهقي ()164 /8
( ،)17103وابن أيب عاصم يف ((السنة)) ( .)1096قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل
خيرجاه ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)232 /5رواه أمحد ورجاله ثقات إَّل أين مل أجد

لشريح من عياض وهشام مساعاً وإن كان اتبعيا ،وصححه األلباين يف ((ختريج كتاب السنة)).

( ))]13299[ )6ألف ابن رجب احلنبلي رسالة قيمة يف ((الفرق بني النصيحة والتعيري)) حققها
جنم عبد الرمحن خلف ونشرهتا املكتبة القيمة.

()94/8

حاجا إىل مكة فلما دخلها قال :ائتوين برجل من الصحابة ،فقيل :اي
أ -قدم هشام بن عبد امللك ً

أمري املؤمنني قد تفانوا ،فقال :من التابعني .فأيت بطاوس اليماين ،فلما دخل عليه خلع نعليه حباشية
بساطه ،ومل يسلم عليه إبمرة املؤمنني ،ولكن قال :السالم عليك اي هشام ،ومل يكنه ،وجلس إبزائه.

وقال :كيف أنت اي هشام؟ فغضب هشام غضبًا شدي ًدا حىت هم بقتله .فقيل له :أنت يف حرم هللا
وحرم رسوله ،وَّل ْيكن ذلك .فقال :اي طاوس ما الذي محلك على ما صنعت؟ قال :وما الذي

صنعت؟ فازداد غضبًا وغيظًا .قال :خلعت نعليك حباشية بساطي ،ومل تقبل يدي ،ومل تسلم علي

إبمرة املؤمنني ومل تكنين ،وجلست إبزائي بغري إذين ،وقلت :كيف أنت اي هشام؟ قال :أما ما فعلت
من خلع نعلي حباشية بساطك فإين أخلعهما بني يدي رب العزة كل يوم مخس مرات ،وَّل يعاتبين وَّل

علي ،وأما قولك مل تقبل يدي فإين مسعت أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه
يغضب َّ

يقولَّ( :ل حيل لرجل أن يقبل يد أحد إَّل امرأته من شهوة ،أو ولده من رمحة) .وأما قولك مل تسلم

علي إبمرة املؤمنني فليس كل الناس راضني إبمرتك فكرهت أن أكذب ،وأما قولك مل تكنين فإن هللا
ت يَ َدا أَِيب َهلَ ٍ
ب
ب َوتَ َّ
تعاىل مسى أنبياءه وأولياءه فقال :اي حيىي اي عيسى ،وكىن أعداءه فقال :تَـبَّ ْ
[املسد ]1 :وأما قولك :جلست إبزائي فإين مسعت أمري املؤمنني عليًا رضي هللا عنه يقول( :إذا

أردت أن تنظر إىل رجل من أهل النار فانظر إىل رجل جالس وحوله قوم قيام) ( .)1فانظر إىل عزة

املؤمن كيف تفعل أمام السالطني.

ب -وروى أبو سليمان اخلطايب بسنده إىل عبد هللا بن بكر السهمي قال( :مسعت بعض أصحابنا
قالوا :أرسل عمر بن هبرية  -وهو على العراق  -إىل فقهاء من فقهاء البصرة وفقهاء من فقهاء

الكوفة ،وكان ممن أاته من فقهاء البصرة احلسن ،ومن أهل الكوفة الشعيب ،فدخلوا عليه ،فقال هلم:

إن أمري املؤمنني يزيد يكتب إيل يف أمور أعمل هبا فما تراين؟ قال :فقال الشعيب :أصلح هللا األمري

أنت مأمور والتبعة على من أمرك ،فأقبل على احلسن فقال :ما تقول؟ قد قال هذا ،قل أنت ،قال:
اتق هللا اي عمر فكأنك ِبلك قد أاتك فاستزلك عن سريرك هذا ،وأخرجك من سعة قصرك إىل ضيق

قربك ،إن هللا تعاىل ينجيك من يزيد ،وإن يزيد َّل ينجيك من هللا سبحانه ،فإايك أن تعرض هلل تعاىل

ابملعاصي ،فإنه َّل طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق .مث قام فتبعه اآلذن فقال :أيها الشيخ ما محلك
على ما استقبلت به األمري؟ قال :محلين عليه ما أخذ هللا تعاىل على العلماء يف علمهم مث تالَ :وإِذ
ِ
ِ
َّ ِ
اب لَتُـبَـيِنُـنَّهُ لِلن ِ
َّاس َوَّلَ تَكْتُ ُمونَهُ فَـنَـبَ ُذوهُ َوَراء ظُ ُهوِرِه ْم [ ...آل عمران:
أَ
ين أُوتُواْ الْكتَ َ
َخ َذ هللاُ ميثَا َق الذ َ
.)2( )]187
إىل غري ذلك من األمثلة اليت َّل حصر هلا .اإلمامة العظمى عند أهل السنة واْلماعة لعبدهللا بن عمر

الدميجي – ص405 :
_________

((( ))]13300[ )1إحياء علوم الدين)) للغزايل (.)146 /2
((( ))]13301[ )2العزلة)) للخطايب (ص.)96 :

()95/8

املبحث الرابع :حق املال
واجبات اإلمام كثرية كما سبق تستدعي التفرغ التام لتدبري شؤون الرعية ،وهو كغريه من الناس يف
حاجة إىل املال ملأكله ومشربه وخدمه وعياله وحنو ذلك ،لذلك فقد جعل اإلسالم له ح ًقا يف مال
املسلمني أيخذ منه ما يكفيه ومن يعول ،وقد أخذ أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما ما يكفيهما من

بيت املال .فقد روى ابن سعد يف الطبقات بسنده عن عطاء بن السائب قال( :ملا استخلف أبو بكر
غاداي إىل السوق وعلى رقبته أثواب يتجر هبا ،فلقيه عمر بن اخلطاب ،وأبو
رضي هللا عنه أصبح ً

عبيدة بن اْلراح فقال له :أين تريد اي خليفة رسول هللا؟ قال :السوق .قاَّل :تصنع ماذا وقد وليت

أمر املسلمني؟ قال :فمن أين أطعم عيايل؟ قاَّل له :انطلق حىت نفرض لك شيئًا فانطلق معهما،
ففرضوا له كل يوم شطر شاة وكسوة يف الرأس والبطن) (.)1

وروى البخاري وابن سعد بسنديهما عن عائشة رضي هللا عنها قالت( :ملا استخلف أبو بكر الصديق
قال :لقد علم قومي أن حرفيت مل تكن تعجز عن مئونة أهلي ،وشغلت أبمر املسلمني ،فسيأكل آل

أيب بكر من هذا املال ،واحرتف للمسلمني فيه) (.)2
زماَن َّل أيكل من املال حىت دخلت عليه
وملا ُويل عمر بن اخلطاب أمر املسلمني بعد أيب بكر مكث ً
يف ذلك خصاصة ،وأرسل إىل أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فاستشارهم يف ذلك

فقال( :قد شغلت نفسي يف هذا األمر فما يصلح يل فيه؟ فقال عثمان بن عفان :كل وأطعم ،قال:

وقال ذلك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل .وقال عمر لعلي :ما تقول أنت يف ذلك؟ قال :غداء
وعشاء ،فأخذ عمر بذلك) (.)3

وروى أمحد بسنده إىل عبد هللا بن زرير عن علي بن أيب طالب قال :اي ابن زرير إين مسعت رسول هللا

 صلى هللا عليه وسلم  -يقولَّ(( :ل حيل للخليفة من مال هللا إَّل قصعتان ،قصعة أيكلها هووأهله ،وقصعة يضعها بني الناس)) (.)4

أيضا ابن سعد وابن أيب شيبة عن حارثة بن مضرب قال :قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه:
وروى ً

(إين أنزلت نفسي من مال هللا منزلة مال اليتيم ،إن استغنيت استعففت ،وإن افتقرت أكلت
ِ
ريا فَـلْيَأْ ُك ْل
ابملعروف) ( .)5قلت :أشار بذلك إىل قوله تعاىلَ :وَمن َكا َن غَنِياا فَـلْيَ ْستَـ ْع ِف ْ
ف َوَمن َكا َن فَق ً
ِابلْمعر ِ
وف [النساء .]6 :وتساءل بعض املسلمني عما حي مل ألمري املؤمنني من املال فقال عمر( :أَن
َ ُْ
أخربكم ِبا أستحل منه ،حيل يل حلتان :حلة يف الشتاء ،وحلة يف القيظ .وما أحج عليه وأعتمر من

الظهر ،وقويت وقوت أهلي كقوت رجل من قريش ليس أبغناهم وَّل أبفقرهم ،مث أَن بَـ ْع ُد رجل من
املسلمني يصيبين ما يصيبهم) (.)6

س مد به حاجته ومن يعول من غري
مما سبق يتَّضح أن لإلمام أن أيخذ من مال املسلمني راتبًا معيَّنا يَ ُ

إسراف وَّل تقتري ،وقد أثبت النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -هذا احلق ملن ويل وَّلية من إمارة أو

موسرا ،فقد روى البخاري بسنده إىل حويطب بن عبد العزى أخربه ((أن عبد هللا بن
غريها وإن كان ً
السعدي أخربه أنه قدم على عمر يف خالفته فقال له عمر :أمل أحدَّث أنك تلي من أعمال الناس

اسا
أعماَّلً فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت :بلى فقال عمر :ما تريد ذلك؟ قلت :إين يل أفر ً

وأعب ًدا وأَن خبري ،وأريد أن تكون عماليت صدقة على املسلمني ،قال عمرَّ :ل تفعل فإين كنت أردت
الذي أردت فكان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يعطيين العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مين،

حىت أعطاين مرة ماَّلً فقلت :أعطه أفقر إليه مين ،فقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم  :-خذه
فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا املال وأنت غري مشرف وَّل سائل فخذه وإَّل فال تتبعه

نفسك)) ( .)7قال احلافظ ابن حجر :قال الطربي( :يف حديث عمر الدليل الواضح على أن من
ُشغل بشيء من أعمال املسلمني أخذ الرزق على عمله ذلك) ( .)8لكن عليه أن يتقي هللا فيه ،فإنه
أمانة يف يده فعليه أن أيخذ ما يكفيه بال إسراف وَّل تقتري ،وَّل يعبث أبموال املسلمني اليت ائتمنه هللا

عليها .اإلمامة العظمى عند أهل السنة واْلماعة لعبدهللا بن عمر الدميجي – ص416 :
_________

( ))]13302[ )1رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( ،)184 /3وابن اْلوزي يف ((صفوة
الصفوة)) (.)257 /1

( ))]13303[ )2رواه البخاري ( ،)2070وابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) (.)184 /3
( ))]13304[ )3رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) (.)307 /3
( ))]13305[ )4رواه أمحد ( .)578( )78 /1قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)234 /5

فيه ابن هليعة وحديثه حسن وفيه ضعف ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (،)26 /2

واأللباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) (.)362

( ))]13306[ )5رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( ،)624 /7وابن أيب شيبة (.)276 /3
( ))]13307[ )6رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) (.)276 - 275 /3
( ))]13308[ )7رواه البخاري (.)7163
((( ))]13309[ )8فتح الباري)) (.)154 /13

()96/8

املبحث اخلامس :مدة صالحية احلاكم لإلمامة
حاكما ما دام صاحلًا لإلمامة وليس له وقت حمدد ينتهي إليه ،حىت ينتهي
ومن حقوق اإلمام أن يبقى ً
أجله ،أو تنتهي قدرته وطاقته يف القيام هبا ،يقول الدكتور حممد الصادق عفيفي( :وللخليفة احلق يف
طمعا يف جتديد انتخابه مرة
أن حيكم مدى احلياة ،حىت أيمن امللق والنفاق ،وحىت َّل يستكني ألحد ً

اثنية ،واحلاكم عندما ينظر جيب أن تكون نظرته شاملة ،أي :ينظر إىل الشعب يف جمموعه دون تفرقة

بني طائفة وأخرى ،وأن يعمل على أساس أنه ابق مدى احلياة طال الزمن أو قصر ،حىت يكون عمله

خالصا من الشبهات) (.)1
ً

انتخااب
وهذا مما خيالف فيه اإلسالم النظم الدْيقراطية اليت حتدد فرتة معينة للرئيس ،مث بعدها ينتخب
ً
اثنيا ،ويف هذه احلالة يكون َمهمه مجع أكرب عدد من األصوات ِ
املرشحة له ،فيخص أعضاء حزبه
ً
ومرشحيه ابملصلحة دون غريهم من الناس لكسب رضاهم  ...وهللا أعلم .اإلمامة العظمى عند أهل
السنة واْلماعة لعبدهللا بن عمر الدميجي – ص419 :
_________

((( ))]13310[ )1اجملتمع اإلسالمي وأصول احلكم)) (ص.)195 :

()97/8

املطلب األول :أداء الصالة خلف كل بر وفاجر

أوَّل :الصالة خلف الرب والفاجر

وملا كان السلطان أو اخلليفة قد يصلي ابلناس اْلمع واألعياد وغريها من الصلوات ،لزم بيان حكم
أداء هذا الركن اإلسالمي ،أَّل وهو الصالة خلفه إذا كان مبتدعا ،سواء كان داعية أو مسترتاً ببدعته
َّل يظهرها.

وتفصيل احلكم يف هذه املسألة خيتلف ابختالف حال احلاكم املبتدع من كونه داعية أو غري داعية،

وخيتلف أيضاً ابختالف حال املأموم من الرعية ،من كونه جيد من يصلي خلفه تلك الصالة غري
السلطان ،أو غري واجد إَّل الصالة خلف احلاكم املتلبس ببدعة.

وإليضاح ذلك أقول :إن كان احلاكم املبتدع داعياً إىل بدعته ،ومل ْيكن إقامة اْلمع واألعياد

واْلماعات إَّل خلفه ،وهذا يكون غالباً إذا كان اخلليفة هو املتويل ألمر الصالة كما يف العهد

السابق ،فإن الصالة خلفه يف هذه احلال صحيحة جمزئة عند عامة أهل السنة من السلف واخللف،

بل قد عد عدد من أهل العلم اتركها يف هذه احلال مبتدعاً ،وذلك ألن هذه الصالة من شعائر
اإلسالم الظاهرة ،وتليها األئمة دون غريهم فرتكها خلفهم يفضي إىل تركها ابلكلية.

ومما يدل على ذلك ما جاء عن صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،والتابعني هلم ،ومن جاء

بعدهم من سلف هذه األمة ،ومن ذلك:

ما جاء عن عبيد هللا بن عدي رضي هللا عنه أنه دخل على عثمان بن عفان رضي هللا عنه وهو
حمصور ،فقال :إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ،ويصلي لنا إمام فتنة ،ونتحرج ،فقال( :الصالة
أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم ،وإذا أساءوا فاجتنب إساءهتم) (.)1

وقد بوب اإلمام البخاري رمحه هللا على هذا األثر بقوله( :ابب إمامة املفتون واملبتدع) (.)2

فأمر عثمان رضي هللا عنه ابلصالة مع إمام الفتنة ،واملقصود به هنا كنانة بن بشر وهو أحد رؤوس
اخلوارج الذين حاصروا عثمان رضي هللا عنه كما رجح ذلك احلافظ ابن حجر رمحه هللا (.)3

وقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا( :ويف هذا األثر احلض على شهود اْلماعة ،وَّلسيما يف زمن الفتنة؛

لئال يزداد تفرق الكلمة ،وفيه أن الصالة خلف من تكره الصالة خلفه أوىل من تعطيل الصالة) (.)4
وعن سوار بن شبيب أنه قال :حج جندة احلروري يف أصحابه فوادع ابن الزبري ،فصلى هذا ابلناس

يوماً وليلة ،وهذا ابلناس يوماً وليلة ،فصلى ابن عمر خلفهما فاعرتضه رجل ،فقال :اي أاب عبد الرمحن
أتصلي خلف جندة احلروري؟ فقال ابن عمر( :إذا َندوا حي على خري العمل أجبنا ،وإذا َندوا إىل
قتل نفس قلناَّ :ل ،ورفع هبا صوته) (.)5

وجاء عن ابن عمر رضي هللا عنهما (أنه قيل له زمن ابن الزبري واخلوارج واخلشبية :أتصلي مع هؤَّلء
ومع هؤَّلء وبعضهم يقتل بعضاً؟ فقال :من قال :حي على الصالة .أجبته ،ومن قال :حي على
الفالح .أجبته ،ومن قال :حي على قتل أخيك املسلم وأخذ ماله .قلتَّ :ل) (.)6

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :وكان عبد هللا بن عمر وغريه من الصحابة يصلون خلف

احلجاج بن يوسف ،وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أيب عبيد وكان متهماً ابإلحلاد وداعياً
إىل الضالل) (.)7
وسار التابعون ومن تبعهم إبحسان من أئمة السلف على هذا ،فقرروه قوَّلً وفعالً ،فمن ذلك:
_________

( ))]13311[ )1رواه البخاري ( .)695من حديث عبيد هللا بن عدي بن اخليار رضي هللا عنه.
((( )2صحيح البخاري)) ( ،188 /2مع الفتح).
( )3انظر(( :فتح الباري)) (.)189 /2
((( )4فتح الباري)) (.)190 /2

( )5رواه ابن أيب زمنني يف ((أصول السنة)) (ص )284 :برقم (.)209
( )6رواه البيهقي يف ((السنن) (.)5088( )122 /3
((( )7جمموع الفتاوى)) (.)281 /3

()98/8

ما جاء عن األعمش رمحه هللا أنه قال( :كان كبار أصحاب عبد هللا –يعين ابن مسعود -يصلون
اْلمعة مع املختار وحيتسبون هبا) (.)1

وقد كان أبو وائل رمحه هللا يصلي اْلمعة مع املختار بن أيب عبيد (.)2
وعن احلسن رمحه هللا أنه سئل عن الصالة خلف صاحب البدعة ،فقال احلسن( :صل خلفه ،وعليه

بدعته).

وعن احلكم بن عطية رمحه هللا أنه قال :سألت احلسن وقلت :رجل من اخلوارج يؤمنا ،أنصلي خلفه؟
قال( :نعم ،قد أم الناس من هو شر منه) (.)3

وعن ابن وضاح رمحه هللا :قال :سألت احلارث بن مسكني :هل ندع الصالة خلف أهل البدع؟
فقال( :أما اْلمعة خاصة فال ،وأما غريها من الصالة فنعم) (.)4

وقال ابن وضاح أيضاً :سألت يوسف بن عدي عن تفسري حديث النيب صلى هللا عليه وسلم:

((صلوا خلف كل بر وفاجر)) ،قال( :اْلمعة خاصة) ،قلت :وإن كان اإلمام صاحب بدعة ،قال:
(نعم ،وإن كان صاحب بدعة ألن اْلمعة يف مكان واحد ليس توجد يف غريه) (.)5

وقال سفيان الثوري رمحه هللا يف وصيته لشعيب بن حرب( :اي شعيبَّ ،ل ينفعك ما كتبت ،حىت ترى
الصالة خلف كل بر وفاجر) .قال شعيب لسفيان :اي أاب عبد هللا الصالة كلها؟ قالَّ( :ل ،ولكن

صالة اْلمعة والعيدين ،صل خلف من أدركت ،وأما سائر ذلك فأنت خمريَّ ،ل تصل إَّل خلف من

تثق به ،وتعلم أنه من أهل السنة واْلماعة .)6( ) ...

وهكذا سار أهل العلم على تقرير ذلك ،وأن الصالة خلف أهل البدع من الوَّلة جائزة وصحيحةَّ ،ل
جيوز إعادهتا؛ إن مل يكن هناك من أهل العدل من ْيكن الصالة خلفه ،هلذا خص بعض من تقدم
ذلك بصالة اْلمعة؛ وذلك ألن صالة اْلمعة َّل ْيكن إقامتها إَّل خلف الوَّلة ،أما بقية الصلوات

فإهنا ْيكن أن تصلى خلف سين عادل ،أو من يوثق به.

أما أقوال حمققي أهل العلم يف ذلك ،فقد قال ابن قدامة رمحه هللا (فأما اْلمع واألعياد فإهنا تصلى

خلف كل بر وفاجر ،وقد كان أمحد يشهدها مع املعتزلة ،وكذلك العلماء الذين يف عصره ... ،وألن

هذه الصالة من شعائر اإلسالم الظاهرة ،وتليها األئمة دون غريهم ،فرتكها خلفهم يفضي إىل تركها
ابلكلية) (.)7

وقال النووي رمحه هللا( :وكذا تكره –أي الصالة -وراء املبتدع الذي َّل يكفر ببدعته ،وتصح ،فإن
كفر ببدعته فقد قدمنا أنه َّل تصح الصالة وراءه كسائر الكفار ،ونص الشافعي يف املختصر على
كراهة الصالة خلف الفاسق واملبتدع ،فإن فعلها صحت) (.)8

وهذه الكراهة إما هي إن أمكن الصالة خلف غريه من أهل العدل كما هو مقرر عند الشافعية.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :وأما إذا مل ْيكن الصالة إَّل خلف املبتدع أو الفاجر كاْلمعة

اليت إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك مجعة أخرى ،فهذه تصلى خلف املبتدع والفاجر عند عامة
أهل السنة واْلماعة ،وهذا مذهب الشافعي ،وأيب حنيفة ،وأمحد بن حنبل ،وغريهم من أئمة أهل
السنة ،بال خالف عندهم) (.)9
_________
( )1رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( )475 /1برقم ( ،)5497وابن أيب زمنني يف ((أصول
السنة)) (ص )284 :برقم (.)210

( )2رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( )475 /1برقم ( ،)5497وعبد الرزاق يف ((املصنف))
( )386 /2برقم (.)3798

( )3روه ابن أيب زمنني يف ((أصول السنة)) (ص )284 :برقم (.)211
( )4روه ابن أيب زمنني يف ((أصول السنة)) (ص )284 :برقم (.)212
( )5روه ابن أيب زمنني يف ((أصول السنة)) (ص )284 :برقم (.)212
( )6رواه الاللكائي يف ((أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) (.)154 /1
((( )7املغين)) (.)22 /3

((( )8اجملموع)) (.)150 /4
((( )9جمموع الفتاوى)) (.)280 /3

()99/8

وقال أيضاً( :وأما الصالة خلف املبتدع فهذه املسألة فيها نزاع وتفصيل ،فإذا مل جتد إماماً غريه

كاْلمعة اليت َّل تقام إَّل ِبكان واحد ،وكالعيدين وكصلوات احلج خلف إمام املوسم ،فهذه كلها

تفعل خلف كل بر وفاجر ابتفاق أهل السنة واْلماعة) (.)1

فظهر من ذلك أن األئمة َّل خيتلفون يف جواز الصالة خلف أئمة البدع الدعاة إىل بدعهم ،إن مل يكن

إقامتها خلف غريهم من أهل السنة.
وأما إن أمكنه أن يصلي خلف إمام من أهل العدل ،ومع ذلك صلى خلف احلاكم املبتدع ،فهنا
حصل النزاع بني العلماء يف صحة صالته ،مع اتفاقهم على كراهية ذلك.

وهلم يف ذلك قوَّلن:

القول األول :أن الصالة صحيحة ولكنها مكروهة ،وهذا مذهب أيب حنيفة ( ،)2والشافعي (،)3
وهو أحد القولني يف مذهب مالك ( )4وأمحد ( ،)5وعليه عامة أهل العلم ومجهور أصحاب األئمة

األربعة (.)6

والقول الثاين :أن الصالة َّل تصح وجيب على املصلي خلف الوَّلة املبتدعة أن يعيد صالته ،وهو
الرواية األخرى عن مالك ( )7وأمحد ( – )8رحم هللا اْلميع – وهذه الرواية هي املذهب عند

احلنابلة (.)9

والقول األول (هو الصحيح – إن شاء هللا – فباإلضافة إىل أنه قول عامة السلف فهو الذي تقتضيه
أصول الشريعة وقواعد الدين .فإن احلكم ببطالن عمل ما مما شرعه هللا لعباده َّل يكون إَّل ابخنرام

أحد شروط الصحة املقررة لقبوله يف الشرع) (.)10
أما إن كان احلاكم خيفي بدعته ويسر هبا ،فإن مل ْيكن أداء الصالة إَّل خلفه كاْلمع واْلماعات،

فمن ابب أوىل أن الصالة خلفه صحيحة ،وأن معيدها بعد أن صالها خلفه معدود من أهل البدع،

وذلك ألن املسترت أخف من املعلن ببدعته فلما صحت هناك كان من األوىل أن تصح هنا.

أما إن أمكن أن تصلى خلف غريه من أهل العدل ،فإن الصالة خلف أهل العدل أوىل من الصالة
خلف احلاكم املبتدع املسر ببدعته ،مع صحتها خلف احلاكم املبتدع املسر ببدعته ،فاحلكم بصحة

الصالة هنا أوىل من احلكم بصحة الصالة خلف املعلن ببدعته.

قال ابن قدامة رمحه هللا( :فإن كان ممن خيفي بدعته وفسوقه صحت الصالة خلفه) (.)11

لكن ينبغي التنبيه على أن الصالة َّل ترتك خلف املبتدع املسر ببدعته غري املعلن هلا إنكاراً عليه ،ألن
اإلنكار يكون على من أظهر البدعة ،أما املسر هبا الساكت عنهاَّ ،ل ينكر عليه يف الظاهر بل

يناصح سراً.
ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :وأما الصالة خلف أهل األهواء والبدع ،وخلف

أهل الفجور ،ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه.
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)355 /23

( )2انظر(( :فتح القدير)) َّلبن اهلمام ( ،)304 /1و ((الكفاية)) للمرغيناين ( ،)305 /1و
((جممع األهنر)) لداماد أفندي (.)108 /1
( )3انظر(( :اجملموع)) للنووي ( ،)151 - 150 /1و ((احلاوي)) للماوردي (.)328 /2

( )4انظر(( :الفواكه الدواين)) للنفراوي ( ،)239 /1و ((املعيار املعرب)) للونشريسي (338 /2
.)339 -

( )5انظر(( :املغين)) َّلبن قدامة ( ،)22 /3و ((اإلنصاف)) للمرداوي (.)253 /2
( )6انظر(( :املعيار املعرب)) للونشريسي ( ،)339 - 338 /2و ((جمموع فتاوى شيخ اإلسالم
ابن تيمية)) (.)280 /3

( )7انظر :تفسري القرطيب ( ،)356 /1و ((اْلامع)) َّلبن أيب زيد القريواين (ص ،)148 :و
((املعيار املعرب)) للونشريسي (.)338 /2

( )8انظر(( :املغين)) َّلبن قدامة ( ،)22 /3و ((اإلنصاف)) للمرداوي (.)253 /2
( )9كما حكاه املرداوي يف ((اإلنصاف)) (.)252 /2

((( )10موقف أهل السنة واْلماعة من أهل األهواء والبدع)) للشيخ الدكتور إبراهيم بن عامر
الرحيلي (.)364 /1
((( )11املغين)) (.)23 /3

()100/8

ولكن أوسط األقوال يف هؤَّلء أن تقدمي الواحد من هؤَّلء يف اإلمامةَّ ،ل جيوز مع القدرة على غريه،

فإن من كان مظهراً للفجور أو البدع جيب اإلنكار عليه وهنيه عن ذلك ،وأقل مراتب اإلنكار هجره
لينتهي عن فجوره وبدعته ،وهلذا فرق مجهور األئمة بني الداعية وغري الداعية ،فإن الداعية أظهر

املنكر فاستحق اإلنكار عليه ،خبالف الساكت فإنه ِبنزلة من أسر ابلذنب ،فهذا َّل ينكر عليه يف

الظاهر ،فإن اخلطيئة إذا خفيت مل تضر إَّل صاحبها ،ولكن إذا أعلن فلم تنكر ضرت العامة ،وهلذا
كان املنافقون تقبل منهم عالنيتهم ،وتوكل سرائرهم إىل هللا تعاىل خبالف من أظهر الكفر) (.)1

وِبا سبق تقريره ونقله من آاثر وأقوال الصحابة والتابعني ومن تبعهم من األئمة احملققني ،يظهر لنا

املوقف الصحيح للرعية جتاه حكامهم إذا ما اقرتفوا شيئاً من البدع مع بيان حكم الصالة خلفهم.

ضوابط معاملة احلاكم عند أهل السنة واْلماعة وأثرها على األمة خلالد ضحوي الظفريي 443 /2

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه هللا تعاىل :-

فإذا كان داعية -أي إىل البدع -منع من وَّليته وإمامته وشهادته وروايته ملا يف ذلك من النهي عن
املنكر َّل ألجل فساد الصالة أو اهتامه يف شهادته وروايته فإذا أمكن إلنسان أَّل يقدم مظهرا للمنكر
يف اإلمامة وجب ذلك .لكن إذا وَّله غريه ومل ْيكنه صرفه عن اإلمامة أو كان هو َّل يتمكن من

صرفه إَّل بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من املنكر فال جيوز دفع الفساد القليل ابلفساد الكثري
وَّل دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين فإن الشريعة جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها

وتعطيل املفاسد وتقليلها حبسب اإلمكان .ومطلوهبا ترجيح خري اخلريين إذا مل ْيكن أن جيتمعا مجيعا

ودفع شر الشرين إذا مل يندفعا مجيعا .فإذا مل ْيكن منع املظهر للبدعة والفجور إَّل بضرر زائد على

ضرر إمامته مل جيز ذلك بل يصلى خلفه ما َّل ْيكنه فعلها إَّل خلفه كاْلمع واألعياد واْلماعة .إذا مل
يكن هناك إمام غريه وهلذا كان الصحابة يصلون خلف احلجاج ( )2واملختار بن أيب عبيد الثقفي ()3

وغريمها اْلمعة واْلماعة فإن تفويت اْلمعة واْلماعة أعظم فسادا من اَّلقتداء فيهما إبمام فاجر َّل

سيما إذا كان التخلف عنهما َّل يدفع فجوره فيبقى ترك املصلحة الشرعية بدون دفع تلك املفسدة.

وهلذا كان التاركون للجمعة واْلماعات خلف أئمة اْلور مطلقا معدودين عند السلف واألئمة من

أهل البدع ( .)4وأما إذا أمكن فعل اْلمعة واْلماعة خلف الرب فهو أوىل من فعلها خلف الفاجر.
وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غري عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء .منهم من قال :أنه يعيد
ألنه فعل ما َّل يشرع حبيث ترك ما جيب عليه من اإلنكار بصالته خلف هذا فكانت صالته خلفه

منهيا عنها فيعيدها .ومنهم من قالَّ :ل يعيد .قال :ألن الصالة يف نفسها صحيحة وما ذكر من ترك
اإلنكار هو أمر منفصل عن الصالة وهو يشبه البيع بعد نداء اْلمعة .وأما إذا مل ْيكنه الصالة إَّل

خلفه كاْلمعة فهنا َّل تعاد الصالة وإعادهتا من فعل أهل البدع وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا
قيل :إن الصالة خلف الفاسق َّل تصح أعيدت اْلمعة خلفه وإَّل مل تعد وليس كذلك .بل النزاع يف
اإلعادة حيث ينهى الرجل عن الصالة .فأما إذا أمر ابلصالة خلفه فالصحيح هنا أنه َّل إعادة عليه

ملا تقدم من أن العبد مل يؤمر ابلصالة مرتني.

_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)342 /23
( ))]13339[ )2رواه ابن أيب شيبة ( .)340 /4وصححه األلباين يف ((إرواء الغليل)) (.)525

( ))]13340[ )3رواه ابن أيب شيبة (.)55 /2
((( ))]13341[ )4اجملموع)) ((( ،)251 /4املغين)) (.)149 /2

()101/8

وأما الصالة خلف من يكفر ببدعته من أهل األهواء فهناك قد تنازعوا يف نفس صالة اْلمعة خلفه.
ومن قال إنه يكفر أمر ابإلعادة ألهنا صالة خلف كافر ( .)1جمموع الفتاوى َّلبن تيمية /23 -
345 - 343

_________

((( ))]13342[ )1احمليط الربهاين)) لربهان الدين مازه ((( ،)102 /2شرح فتح القدير)) للكمال
بن اهلمام ((( ،)350 /1البحر الرائق)) َّلبن جنيم ((( ،)370 /1املغين)) (،)149 /2
((اإلنصاف)) للمرداوي (،)256 - 254 /2

()102/8

ولو علم املأموم أن اإلمام مبتدع يدعو إىل بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو اإلمام الراتب الذي َّل
ْتكن الصالة إَّل خلفه كإمام اْلمعة والعيدين واإلمام يف صالة احلج بعرفة وحنو ذلك .فإن املأموم

يصلي خلفه عند عامة السلف واخللف وهو مذهب أمحد والشافعي وأيب حنيفة وغريهم ( .)1وهلذا
قالوا يف العقائد :إنه يصلي اْلمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو فاجرا وكذلك إذا مل يكن يف

القرية إَّل إمام واحد فإهنا تصلى خلفه اْلماعات فإن الصالة يف مجاعة خري من صالة الرجل وحده
وإن كان اإلمام فاسقا .هذا مذهب مجاهري العلماء :أمحد بن حنبل والشافعي ( )2وغريمها بل
اْلماعة واجبة على األعيان يف ظاهر مذهب أمحد ( .)3ومن ترك اْلمعة واْلماعة خلف اإلمام

الفاجر فهو مبتدع عند اإلمام أمحد ( .)4وغريه من أئمة السنة .كما ذكره يف رسالة عبدوس وابن
مالك والعطار .والصحيح أنه يصليها وَّل يعيدها فإن الصحابة كانوا يصلون اْلمعة واْلماعة خلف

األئمة الفجار وَّل يعيدون كما كان ابن عمر يصلي خلف احلجاج ( )5وابن مسعود وغريه يصلون

خلف الوليد بن عقبة ( )6وكان يشرب اخلمر حىت أنه صلى هبم مرة الصبح أربعا مث قال :أزيدكم؟
فقال ابن مسعود :ما زلنا معك منذ اليوم يف زايدة وهلذا رفعوه إىل عثمان ( .)7ويف صحيح البخاري

(أن عثمان رضي هللا عنه ملا حصر صلى ابلناس شخص فسأل سائل عثمان .فقال :إنك إمام عامة

وهذا الذي يصلي ابلناس إمام فتنة .فقال :اي ابن أخي إن الصالة من أحسن ما يعمل الناس فإذا

أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءهتم) ( .)8ومثل هذا كثري .والفاسق واملبتدع صالته
يف نفسه صحيحة فإذا صلى املأموم خلفه مل تبطل صالته لكن إمنا كره من كره الصالة خلفه ألن

األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واجب ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا َّل يرتب إماما
للمسلمني فإنه يستحق التعزير حىت يتوب فإذا أمكن هجره حىت يتوب كان حسنا وإذا كان بعض

الناس إذا ترك الصالة خلفه وصلى خلف غريه أثر ذلك حىت يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل
ذنبه .فمثل هذا إذا ترك الصالة خلفه كان فيه مصلحة ومل يفت املأموم مجعة وَّل مجاعة .وأما إذا كان
ترك الصالة يفوت املأموم اْلمعة واْلماعة فهنا َّل يرتك الصالة خلفهم إَّل مبتدع خمالف للصحابة
رضي هللا عنهم .وكذلك إذا كان اإلمام قد رتبه وَّلة األمور ومل يكن يف ترك الصالة خلفه مصلحة

فهنا ليس عليه ترك الصالة خلفه بل الصالة خلف اإلمام األفضل أفضل وهذا كله يكون فيمن ظهر
منه فسق أو بدعة تظهر خمالفتها للكتاب والسنة كبدعة الرافضة واْلهمية وحنوهم.
_________

((( ))]13343[ )1احمليط الربهاين)) لربهان الدين مازه ((( ،)102 /2شرح فتح القدير)) للكمال
بن اهلمام ((( ،)350 /1البحر الرائق)) َّلبن جنيم ((( ،)370 /1اجملموع)) ((( ،)251 /4املغين))

((( ،)149 /2اإلنصاف)) للمرداوي (،)256 - 254 /2

((( ))]13344[ )2اجملموع)) ((( ،)251 /4املغين)) (.)149 /2
((( ))]13345[ )3املغين)) ((( ،)149 /2اإلنصاف)) (.)256 /2
((( ))]13346[ )4املغين)) ((( ،)149 /2اإلنصاف)) (.)256 /2
( ))]13347[ )5رواه ابن أيب شيبة ( .)340 /4وصححه األلباين يف ((إرواء الغليل)) (.)525
( ))]13348[ )6احلديث رواه أمحد ( ،)4298( )450 /1والطرباين (.)9520( )299 /9

قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)329 /1رواه أمحد والطرباين يف الكبري ورجاله ثقات ،وصحح
إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (.)146 /6

( ))]13349[ )7رواه بنحوه أمحد ( ،)1229( )144 /1والبيهقي (.)17985( )318 /8
قال شعيب األرَنؤوط حمقق ((املسند)) :إسناده صحيح على شرط مسلم.
( ))]13350[ )8رواه البخاري ( .)695من حديث عبيد هللا بن عدي بن اخليار رضي هللا عنه.

()103/8

جمموع الفتاوى َّلبن تيمية 355 - 352 /23
اثنيا :الصالة خلف املستور

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :ومن أصول أهل السنة واْلماعة أهنم يصلون اْلمع واألعياد

واْلماعات َّل يدعون اْلمعة واْلماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغريهم فإن كان اإلمام
مستورا مل يظهر منه بدعة وَّل فجور صلى خلفه اْلمعة واْلماعة ابتفاق األئمة األربعة وغريهم من
أئمة املسلمني ( )1ومل يقل أحد من األئمة إنه َّل جتوز الصالة إَّل خلف من علم ابطن أمره بل ما

زال املسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف املسلم املستور ولكن إذا ظهر من املصلي بدعة أو فجور

وأمكن الصالة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصالة خلف غريه فأكثر أهل العلم
يصححون صالة املأموم وهذا مذهب الشافعي ( )2وأيب حنيفة ( )3وهو أحد القولني يف مذهب
مالك ( )4وأمحد ( .)5وأما إذا مل ْيكن الصالة إَّل خلف املبتدع أو الفاجر كاْلمعة اليت إمامها

مبتدع أو فاجر وليس هناك مجعة أخرى فهذه تصلى خلف املبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة

واْلماعة .وهذا مذهب الشافعي وأيب حنيفة وأمحد بن حنبل وغريهم من أئمة أهل السنة بال خالف

عندهم ( .)6وكان بعض الناس إذا كثرت األهواء حيب أن َّل يصلي إَّل خلف من يعرفه على سبيل

اَّلستحباب كما نقل ذلك عن أمحد أنه ذكر ذلك ملن سأله .ومل يقل أمحد إنه َّل تصح إَّل خلف من
أعرف حاله.

وملا قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق إىل داير مصر وكان ملوكها يف ذلك الزمان مظهرين للتشيع
وكانوا ابطنية مالحدة وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت ابلداير املصرية  -أمر أصحابه أن
َّل يصلوا إَّل خلف من يعرفونه ألجل ذلك مث بعد موته فتحها ملوك السنة مثل صالح الدين

وظهرت فيها كلمة السنة املخالفة للرافضة مث صار العلم والسنة يكثر هبا ويظهر .فالصالة خلف

املستور جائزة ابتفاق علماء املسلمني ومن قال إن الصالة حمرمة أو ابطلة خلف من َّل يعرف حاله

فقد خالف إمجاع أهل السنة واْلماعة ( ،)7وقد كان الصحابة رضوان هللا عليهم يصلون خلف من
يعرفون فجوره كما صلى عبد هللا بن مسعود وغريه من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أيب معيط

( )8وكان قد يشرب اخلمر وصلى مرة الصبح أربعاً وجلده عثمان بن عفان على ذلك ( .)9وكان
عبد هللا بن عمر وغريه من الصحابة يصلون خلف احلجاج بن يوسف ( .)10وكان الصحابة

والتابعون يصلون خلف ابن أيب عبيد ( )11وكان متهماً ابإلحلاد وداعيا إىل الضالل .جمموع الفتاوى

َّلبن تيمية 281 - 280 /3 -

وقال :وجيوز للرجل أن يصلي الصلوات اخلمس واْلمعة وغري ذلك خلف من مل يعلم منه بدعة وَّل
فسقا ابتفاق األئمة األربعة وغريهم من أئمة املسلمني .وليس من شرط اَّلئتمام أن يعلم املأموم

اعتقاد إمامه وَّل أن ْيتحنه فيقول :ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور احلال .جمموع الفتاوى َّلبن

تيمية 351 /23 -
_________

((( ))]13351[ )1اجملموع)) ((( ،)251 /4املغين)) (.)149 /2

((( ))]13352[ )2روضة الطالبني)) للنووي ((( ،)459 /1اجملموع)) للنووي (- 251 /4
(( ،)254أسىن املطالب)) أليب حيىي زكراي األنصاري ((( ،)219 /1مغين احملتاج)) للشربيين اخلطيب
(.)242 /1

((( ))]13353[ )3بدائع الصنائع)) للكاساين ((( ،)157 /1شرح فتح القدير)) للكمال بن

اهلمام ((( ،)350 /1البحر الرائق)) َّلبن جنيم (.)370 /1

((( ))]13354[ )4الذخرية)) للقرايف ((( ،)240 /2التاج واإلكليل)) للمواق (،)129 /2
((الفواكه الدواين)) للنفراوي (.)515 /1

((( ))]13355[ )5املغين)) َّلبن قدامة ((( ،)22 /2الفروع)) َّلبن مفلح (،)13 /2
((اإلنصاف)) للمرداوي ((( ،)253 /2كشاف القناع)) للبهويت (.)296 /1

((( ))]13356[ )6احمليط الربهاين)) لربهان الدين مازه ((( ،)102 /2شرح فتح القدير)) للكمال
بن اهلمام ((( ،)350 /1البحر الرائق)) َّلبن جنيم ((( ،)370 /1اجملموع)) ((( ،)251 /4املغين))
((( ،)149 /2اإلنصاف)) للمرداوي (،)256 - 254 /2

((( ))]13357[ )7اجملموع)) ((( ،)251 /4املغين)) (.)149 /2
( ))]13358[ )8احلديث رواه أمحد ( ،)4298( )450 /1والطرباين (.)9520( )299 /9

قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)329 /1رواه أمحد والطرباين يف الكبري ورجاله ثقات ،وصحح

إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (.)146 /6
( ))]13359[ )9رواه أمحد ( ،)1229( )144 /1والبيهقي ( .)17985( )318 /8قال
شعيب األرَنؤوط حمقق ((املسند)) :إسناده صحيح على شرط مسلم.

( ))]13360[ )10رواه ابن أيب شيبة ( .)340 /4وصححه األلباين يف ((إرواء الغليل)) (.)525
( ))]13361[ )11رواه ابن أيب شيبة (.)55 /2
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املطلب الثاين :اْلهاد معه
أما عن حكم اْلهاد معهم وحتت لوائهم ورايتهم ،فقد نص أهل العلم على أن اْلهاد يكون مع كل

بر وفاجر ،وسيأيت نقل أقواهلم يف ذلك حتت احلديث عن حكم اْلهاد مع احلاكم الفاسق ،والبدع من
أنواع الفسق والفجور اليت َّل ْتنع الرعية من إقامة اْلهاد خلف حكامهم إن كانوا متلبسني بذلك.
ومن آاثر السلف يف ذلك ما جاء عن اإلمام أمحد رمحه هللا أنه كان حيث على اْلهاد أايم املأمون

واملعتصم يف قتال اببك اخلرمي.

ومن ذلك كتاب اإلمام أمحد إىل علي بن املديين ،ونصه( :إىل أيب احلسن علي بن عبد هللا من أمحد
بن حممد:

سالم عليك ،فإين أمحد إليك هللا الذي َّل إله إَّل هو أما بعد:
أحسن هللا إليك يف األمور كلها ،وسلمك وإايَن من كل سوء برمحته ،كتبت إليك وأَن ومن أعىن به يف

نعم من هللا متظاهرة ،أسأله العون على أداء شكر ذلك فإنه ويل كل نعمة ،كتبت إليك –رمحك هللا-
يف أمر لعله أن يكون قد بلغك من أمر هذا اخلرمي ،الذي قد ركب اإلسالم ِبا قد ركبه به ،من قتل

الذرية وغري ذلك وانتهاك احملارم وسيب النساء وكلمين يف الكتاب إليك بعض إخوانك ،رجاء منفعة

ذلك عند من حيضرك ممن له نية يف النهوض إىل أهل أردبيل ،والذب عنهم وعن حرْيهم ممن ترى أنه

يقبل منك ،فإن رأيت –رمحك هللا -ملن حضرك ممن ترى أنه يقبل منك ذلك ،فإهنم على شفا هلكة
وضيعة وخوف من هذا العدو املظل ،كفاك هللا وإايَن كل مهم ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته))
(.)1

وعن حسني الصائغ قال :ملا كان من أمر اببك جعل أبو عبد هللا حيرض على اخلروج إليه وكتب معي

كتاابً إىل أيب الوليد وايل البصرة حيرضهم على اخلروج إىل اببك (.)2

فظهر أن ارتكاب احلاكم للبدعة َّل يكون سبباً للتخاذل عنه وعدم نصرته واْلهاد معه ،ألن يف ذلك

خذَّلَنً للمسلمني وقد يكون سبباً لنصر أعداء هللا عليهم خاصة إن كانوا يف مواجهة الكفار.

لكن ينبه هنا على أن اْلهاد أو القتال الذي َّل يرتك مع اخلليفة املبتدع هو اْلهاد الشرعي الذي

نص أهل العلم على أنه جهاد يف سبيل إعالء كلمة هللا ،ويدخل يف ذلك قتال اخلوارج والبغاة مع
اإلمام ،أما القتال يف الفتنة فإن هذا مما حيرم متابعة اإلمام فيه ،فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.

ضوابط معاملة احلاكم عند أهل السنة واْلماعة وأثرها على األمة خلالد ضحوي الظفريي 452 /2
_________

( )1رواه اخلالل يف ((السنة)) ( )148 - 147 /1برم (.)115
( )2رواه اخلالل يف ((السنة)) ( )148 /1برم (.)117
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املطلب الثالث :احلج معه
كان السلف الصاحل – رمحهم هللاَّ -ل يتوقفون عن احلج ،مهما كان اعتقاد اخلليفة ما دام مسلماً،
ومل يرد عن أحد من السلف أنه توقف عن احلج بسبب ابتداع اخلليفة أو فسقه.

قال زهري بن عباد –رمحه هللا( :-كان من أدركت من املشايخ ،مالك ،وسفيان ،والفضيل بن عياض،
وابن املبارك ،ووكيع ،وغريهم ،كانوا حيجون مع كل خليفة) (.)1

وقال اإلمام ابن بطة رمحه هللا( :وقد أمجعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد

من أول هذه األمة إىل وقتنا هذا :أن صالة اْلمعة والعيدين ومىن وعرفات والغزو واْلهاد واهلدي
مع كل أمري بر أو فاجر ،وإعطاءهم اخلراج والصدقات واألعشار جائز ،والصالة يف املساجد اليت

بنوها واملشي على القناطر واْلسور اليت عقدوها والبيع والشراء ،وسائر التجارة والزراعة والصنائع
كلها يف كل عصر ومع كل أمري جائر على حكم الكتاب والسنة)) (.)2

وقال ابن أيب زمنني( :ومن قول أهل السنة :أن احلج ،واْلهاد مع كل بر وفاجر ،من السنة واحلق)

(.)3

وقال ابن بطال – رمحه هللا( :-وإن كان غري عدل؛ فالواجب عند العلماء من أهل السنة ترك اخلروج
عليه وأن يقيموا معه احلدود :الصلوات ،واحلج ،وتؤدى إليه الزكوات) (.)4
وكذلك أداء الزكاة فهو –أيضا -من حقوق الوَّلة ،وإن كانوا مبتدعة .ضوابط معاملة احلاكم عند
أهل السنة واْلماعة وأثرها على األمة خلالد ضحوي الظفريي 454 /2
_________

( )1رواه ابن أيب زمنني يف ((أصول السنة)) (ص.)288 :
((( )2الشرح واإلابنة)) (ص.)280 - 276 :
((( )3أصول السنة)) (ص.)288 :
((( )4شرح صحيح البخاري)) (.)128 /5
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املبحث األول :مسببات العزل
من املتفق عليه بني العلماء أن اإلمام ما دام قائما بواجباته امللقاة على عاتقه ،مالكا القدرة على

اَّلستمرار يف تدبري شؤون رعيته ،عادَّلً بينهم فإنه َّل جيوز عزله وَّل اخلروج عليه ،بل ذلك مما حذر
منه اإلسالم وتوعد الغادر بعذاب أليم يوم القيامة ،كما أن األخطاء اليسريةَّ ،ل ِ
جتوز عزل اإلمام،
ألن الكمال هلل وحده واملعصوم من عصمه هللا ،وكل ابن آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون ،لكن

هناك أمور عظيمة هلا أتثري على حيات املسلمني الدينية والدنيوية ،منها ما يؤدي إىل ضرورة عزل
اإلمام املرتكب هلا ،وهذه األمور منها :ما هو متفق عليه بني العلماء .ومنها :ما هو خمتلف فيه.

واآلن نستعرض هذه األسباب لنرى آراء العلماء فيها:
األول :الكفر والردَّة بعد اإلسالم:

أول األمور وأعظم األسباب املوجبة لعزل الوايل وخلعه عن تدبري أوامر املسلمني هو الردة والكفر

عظيما يؤدي إىل الكفر واَّلرتداد عن الدين فإنه ينعزل
بعد اإلْيان ،فإذا ما ارتكب اإلمام ً
جرما ً

بذلك عن تدبري أمر املسلمني ،وَّل يكون له وَّلية على مسلم حبال ،قال تعاىلَ :ولَن َْجي َع َل هللاُ
ِ
ِ ِ
ني َسبِيالً [النساء ]141 :وأي سبيل أعظم من سبيل اإلمامة؟ ويف احلديث
ين َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
ل ْل َكاف ِر َ

الذي رواه عبادة بن الصامت رضي هللا تعاىل عنه قال(( :ابيعنا – أي :رسول هللا  -صلى هللا عليه

وسلم  -على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا وعسرَن ويسرَن وأثرة علينا ،وأن َّل ننازع األمر
بواحا عندكم من هللا فيه برهان)) (.)1
كفرا ً
أهله إَّل أن تروا ً

وبواحا إذا أذاعه
بوحا ً
ابداي من قوهلم ابح ابلشيء يبوح ً
قال اخلطايب( :معىن ً
ظاهرا ً
بواحا يريد ً

وأظهره) ((( )2وعندكم من هللا فيه برهان)) قال احلافظ ابن حجر( :أي :نص آية أو خرب صحيح َّل
حيتمل التأويل) ( .)3وقال النووي( :املراد ابلكفر هنا املعصية ،ومعىن احلديث َّل تنازعوا وَّلة األمور
منكرا حمق ًقا تعلمونه من قواعد اإلسالم) (.)4
يف وَّلايهتم ،وَّل تعرتضوا عليهم إَّل أن تروا منهم ً

ومن مفهوم هذا احلديث أنه َّل يشرتط أن يعلن هذا احلاكم الردة عن اإلسالم أو الكفر ،بل يكفي
أيضا على هذا أن
إظهاره لبعض املظاهر املوجبة للكفر قال الكشمريي( :ودل  -أي هذا احلديث ً -
أهل القبلة جيوز تكفريهم وإن مل خيرجوا عن القبلة ،وأنه قد يلزم الكفر بال التزام وبدون أن يريد

تبديل امللة ،وإَّل مل حيتج الرائي إىل برهان) (.)5

فظاهر احلديث أن من طرأ عليه الكفر فإنه جيب عزله ،وهذا أهون ما جيب على األمة حنوه ،إذ

الواجب أن يقاتل ويباح دمه بسبب ردته امتثاَّلً لقوله  -صلى هللا عليه وسلم  -يف احلديث الذي

رواه ابن عباس(( :من بدل دينه فاقتلوه)) (.)6

 ...وأن الكافر َّل وَّلية له على املسلم حبال وهذا السبب يف عزل اإلمام حمل اتفاق بني العلماء،
وجممع عليه عندهم ،قال أبو يعلى( :إن حدث منه ما يقدح يف دينه ،نظرت فإن كفر بعد إْيانه فقد

خرج عن اإلمامة ،وهذا َّل إشكال فيه ألنه قد خرج عن امللة ووجب قتله) (.)7
_________
( ))]13368[ )1رواه البخاري ( ،)7055ومسلم (.)1840
((( ))]13369[ )2فتح الباري)) (.)8 /13
((( ))]13370[ )3فتح الباري)) (.)5 /13

((( ))]13371[ )4شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)229 /12
((( ))]13372[ )5إكفار امللحدين)) للكشمريي (ص.)22 :
( ))]13373[ )6رواه البخاري (.)3017

((( ))]13374[ )7املعتمد يف أصول الدين)) (ص.)243 :
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وقال القاضي عياض( :أمجع العلماء على أن اإلمامة َّل تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه كفر
وتغيري للشرع أو بدعة خرج عن حكم الوَّلية وسقطت طاعته ،ووجب على املسلمني القيام عليه

وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك ،فإن مل يقع ذلك إَّل لطائفة وجب عليهم القيام خبلع

إمجاعا ،فيجب على كل
الكافر) ( .)1وقال احلافظ ابن حجر( :أنه  -أي اإلمام  -ينعزل ابلكفر ً
مسلم القيام يف ذلك فمن قوي على ذلك فله الثواب ،ومن داهن فعليه اإلمث ،ومن عجز وجبت

عليه اهلجرة من تلك األرض) (.)2

وقال السفاقسي( :أمجعوا على أن اخلليفة إذا دعا إىل كفر أو بدعة يثار عليه) (.)3

الثاين :ترك الصالة والدعوة إليها:

جحودا فهذا كفر ويدخل
كما أن من األسباب املوجبة لعزل اإلمام ترك الصالة والدعوة إليها ،إما
ً

هتاوَن وكسالً فعلى رأي بعض العلماء أنه معصية وكبرية من الكبائر،
يف السبب اآلنف الذكر ،وإما ً
وعلى الرأي اآلخر أنه كفر  ...فعلى أي احلالني جيب عزل اإلمام الذي يرتك الصالة عمالً
ابألحاديث الواردة يف ذلك واليت هنت عن منابذة أئمة اْلور ونقض بيعتهم وعن مقاتلتهم بشرط

إقامتهم الصالة ومن األحاديث:

 - 1ما رواه مسلم عن عوف بن مالك رضي هللا تعاىل عنه قال :مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه
وسلم  -يقول(( :خيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم ،وتصلون عليهم ويصلون عليكم ،وشرار

أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم ،وتلعنوهنم ويلعنونكم .قال :قلنا اي رسول هللا :أفال ننابذهم عند
ذلك؟ قالَّ :ل ما أقاموا فيكم الصالةَّ ،ل ما أقاموا فيكم الصالة  )) ...احلديث ( .)4ومن مفهوم
احلديث أنه مىت تركوا إقامة الصالة فإهنم ينابذون ،واملنابذة هي املدافعة واملخاصمة واملقاتلة.

أيضا احلديث الذي رواه مسلم وغريه عن أم سلمة رضي هللا عنها قالت:
 - 2كما يدل على ذلك ً

إن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ،فمن

كره فقد برئ ،ومن أنكر فقد سلم ،ولكن من رضي واتبع ،قالوا :أفال نقاتلهم؟ قالَّ :ل ما صلوا))

(.)5

وهذا احلديث فيه التصريح ِبقاتلة األمراء الذين َّل يصلون ،ومعلوم أن املقاتلة هي آخر وسيلة من

وسائل العزل ...
الثالث :ترك احلكم ِبا أنزل هللا:

أيضا كالذي قبله تستوي فيه الصور من احلكم بغري ما أنزل هللا املخرجة لفاعلها من
وهذا السبب ً
اإلسالم ،وكذلك الصور اليت َّل خترجه من امللة ...

والذي يدل على أن هذا السبب موجب لعزل اإلمام جبميع صوره املكفرة واملفسقة هو ورودها
مطلقة يف األحاديث النبوية الصحيحة اآلتية:
 - 1عن أنس بن مالك رضي هللا تعاىل عنه أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :امسعوا
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب هللا)) (.)6

_________

((( ))]13375[ )1شرح صحيح مسلم) للنووي (.)229 /12
((( ))]13376[ )2فتح الباري)) (.)123 /13
((( ))]13377[ )3إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري)) (.)217 /10
( ))]13378[ )4رواه مسلم (.)1855
( ))]13379[ )5رواه مسلم (.)1854
( )6رواه البخاري (.)7142

()108/8

 - 2وعن أم احلصني األمحسية رضي هللا تعاىل عنها قالت(( :حججت مع رسول هللا  -صلى هللا
عليه وسلم  -حجة الوداع  ...إىل أن قالت :مث مسعته يقول :إن أمر عليكم عبد جمدع  -حسبتها
قالت :أسود  -يقودكم بكتاب هللا فامسعوا له وأطيعوا)) ( .)1ويف رواية :الرتمذي والنسائي مسعته
يقول(( :اي أيها الناس اتقوا هللا وإن أمر عليكم عبد حبشي جمدع فامسعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم
كتاب هللا)) (.)2

فهذه األحاديث واضحة الدَّللة على أنه يشرتط للسمع والطاعة أن يقود اإلمام رعيته بكتاب هللا.
أما إذا مل حيكم فيهم شرع هللا فهذا َّل مسع له وَّل طاعة وهذا يقتضي عزله ،وهذا يف صور احلكم بغري
ما أنزل هللا املفسقة ،أما املكفرة فهي توجب عزله ولو ابملقاتلة ...

الرابع :الفسق والظلم والبدعة:
من املتفق عليه بني العلماء أن اإلمامة َّل تعقد لفاسق ابتداء .قال القرطيبَّ( :ل خالف بني األمة أنه
َّل جيوز أن تعقد اإلمامة لفاسق ( ... )3لكن لو انعقدت اإلمامة لعادل مث طرأ عليه الفسق فما

احلكم؟ هنا حصل اخلالف بني العلماء فمنهم من قال يستحق العزل وتنتقض بيعته ،ومنهم من قال

وفصل آخرون القول يف ذلك على
ابستدامة العقد ما مل يصل به الفسق إىل ترك الصالة أو الكفرَّ ،

ما سيأيت:

 - 1القائلون ابلعزل مطل ًقا:

وهؤَّلء يرون أن طروء الفسق كأصالته يف إبطال العقد وذلك َّلنتفاء الغرض املقصود أصالً من

اإلمامة ،ونسب القرطيب هذا القول للجمهور فقال( :قال اْلمهور :إنه تنفسخ إمامته ،وخيلع ابلفسق
الظاهر املعلوم ،ألنه قد ثبت أن اإلمام إمنا يقام إلقامة احلدود واستيفاء احلقوق ،وحفظ أموال األيتام
واجملانني ،والنظر يف أمورهم ،وما فيه من الفسق يقعده عن القيام هبذه األمور والنهوض هبا .) ...

قال( :فلو جوزَن أن يكون فاسق أدى إىل إبطال ما أقيم له ،وكذلك هذا مثله) (.)4

ونسب الزبيدي هذا القول إىل الشافعي يف القدمي ( ،)5وإليه ذهب بعض أصحابه) ( )6وهو
املشهور عن أيب حنيفة.

وهو مذهب املعتزلة واخلوارج ،أما املعتزلة فقد قال عنهم القاضي عبد اْلبار( :فأما األحداث اليت

إماما فظهور الفسق سواء بلغ حد الكفر أو مل يبلغ ألن ذلك يقدح يف عدالته)
خيرج هبا من كونه ً

قالَّ ... ( :ل فرق بني الفسق ابلتأويل ،وبني الفسق أبفعال اْلوارح يف هذا الباب عند مشاخينا ...
وهذا مما َّل خالف فيه ،ألهنم أمجعوا أنه يهتك ابلفجور وغريه (وكذا) أنه َّل يبقى على إمامته) (.)7

وأما اخلوارج فإهنم ملا كانوا يقولون أبن الفسق خيرج مرتكبه من اإلْيان قالوا ابنعزال اإلمام إذا فسق

إماما ،ومما أمجعت عليه
ألنه حينئذ ليس مؤمنًا  -على مذهبهم  -وغري املؤمن َّل يصلح أن يكون ً
اخلوارج هو (اخلروج على األئمة) (.)8

 - 2القائلون بعدم العزل ابلفسق مطل ًقا:

وهم مجهور أهل السنة ،قال القاضي عياض( :وقال مجهور أهل السنة من الفقهاء واحملدثني

واملتكلمني َّل ينعزل ابلفسق والظلم وتعطيل احلقوق وَّل خيلع وَّل جيوز اخلروج عليه بذلك بل جيب
وعظه وختويفه) (.)9
_________

( )1رواه مسلم (.)1298
( ))]13382[ )2رواه الرتمذي ( ،)1706والنسائي ( ،)154 /7وابن ماجه ( ،)2328وأمحد

( ،)27301( )402 /6واحلاكم ( )206 /4وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه
الذهيب ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
((( ))]13383[ )3اْلامع ألحكام القرآن)) (.)270 /1
((( ))]13384[ )4اْلامع ألحكام القرآن)) (.)271 /1
((( ))]13385[ )5إحتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين)) (.)233 /2
((( ))]13386[ )6مآثر اإلَنفة)) (.)72 /1

((( ))]13387[ )7املغين يف أبواب التوحيد والعدل)) ( )170 /20ق .2
((( ))]13388[ )8الفرق بني الفرق)) (ص.)73 :
((( ))]13389[ )9شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)229 /12
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وقال النووي( :إن اإلمام َّل ينعزل ابلفسق على الصحيح) ( )1وقال أبو يعلى يف املعتمد( :ذكر
شيخنا أبو عبد هللا يف كتابه عن أصحابنا أنه َّل ينخلع بذلك ،أي بفسق األفعال كأخذ األموال
وضرب األبشار ،وَّل جيب اخلروج عليه ،بل جيب وعظه وختويفه ،وترك طاعته يف شيء مما يدعو إليه

من معاصي هللا تعاىل) (.)2

وذهب يف كتابه (األحكام السلطانية) إىل أن الفسق (َّل ْينع من استدامة اإلمامة سواء كان متعل ًقا

إتباعا لشهوة ،أو كان متعل ًقا
أبفعال اْلوارح وهو ارتكاب احملظورات وإقدامه على املنكرات ً
ابَّلعتقاد وهو :املتأول لشبهة تعرض يذهب فيها إىل خالف احلق) (.)3

مث استدل على ما ذهب إليه بكالم اإلمام أمحد يف املنع من اخلروج على األئمة ملا يف ذلك من إحياء
الفتنة ،وابألحاديث اآلمرة ابلصرب على جور األئمة ...

لكن مما ينبغي التنبيه إليه يف هذا املقام هو أن املراد هنا هل الفسق جيعله مستح ًقا للعزل أم َّل؟ ...

علما أبن هناك طرقًا للعزل غري السيف ... ،وليس كل من استحق العزل يعزل ،وإمنا ينظر إىل ما
ً
سيرتتب على هذا العزل ،فإن ترتب عليه فتنة أكرب مل جيز العزل واخلروج عليه .كما َّل جيوز إنكار

املنكر ِبنكر أعظم منه ،أما إذا أمنت الفتنة وقدر على عزله بوسيلة َّل تؤدي إىل فتنة ففي هذه احلال

يقوم أهل احلل والعقد بعزله ألهنم الذين أبرموا معه عقد اإلمامة ،فهم الذين ْيلكون نقضه.
( )3ومنهم من فصل يف ذلك:

وهذا التفصيل من جهتني :من جهة ماهية الفسق ،ومن جهة زمان العزل.
أ -فأما ما يتعلق ِباهية الفسق :فقد ذكر املاوردي الشافعي أن الفسق املانع لعقد اإلمامة
واستدامتها على ضربني:

أحدمها :ما اتبع فيه الشهوة .وهو :فسق اْلوارح ،وهو :ارتكابه احملظورات ،وإقدامه على املنكرات،

وانقيادا للهوى .قال( :فهذا فسق ْينع من انعقاد اإلمامة ومن استدامتها ،فإذا طرأ
حتكيما للشهوة
ً
ً
على من انعقدت إمامته خرج منها) (.)4

الثاين منهما :متعلق ابَّلعتقاد واملتأول لشبهة تعرتض فيتأول هلا خالف احلق ،فقد اختلف العلماء
فيها (فذهب فريق منهم إىل أهنا ْتنع من انعقاد اإلمامة ومن استدامتها وخيرج حبدوثه منها  ...وقال
كثري من علماء البصرة :إنه َّل ْينع من انعقاد اإلمامة وَّل خيرج به منها ،كما َّل ْينع وَّلية القضاء

وجواز الشهادة) (.)5

ب -أما ما يتعلق بزمان العزل ففيها ثالثة أوجه وهي كالتايل:
أحدها :ينخلع بنفس الفسق  ...كما لو مات.
مبذرا ،فإنه َّل يصح أن يصري
والثاينَّ :ل ينخلع حىت حيكم خبلعه ،كما إذا فك عنه احلجر مث صار ً
حمجورا عليه إَّل ابحلكم.
ً

والثالث :إن أمكن استتابته وتقومي اعوجاجه مل خيلع وإن مل ْيكن ذلك خلع (.)6

وهذا الوجه هو الذي رجحه اْلويين ( )7وذهب إليه ابن حزم الظاهري فقال( :والواجب إن وقع
شيء من اْلور وإن قل أن يكلم اإلمام يف ذلك وْينع منه ،فإن امتنع وراجع احلق وأذعن للقود من

البشرة أو األعضاء وإلقامة حد الزَن والقذف واخلمر عليه فال سبيل إىل خلعه .وهو :إمام كما كان

َّل حيل خلعه ،فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ومل يراجع وجب خلعه وإقامة غريه

ممن يقوم ابحلق) (.)8
_________

((( ))]13390[ )1روضة الطالبني)) (.)48 /10
((( ))]13391[ )2املعتمد يف أصول الدين)) (ص.)243 :
((( ))]13392[ )3األحكام السلطانية)) (ص.)20 :

((( ))]13393[ )4األحكام السلطانية)) للماوردي (ص.)17 :
((( ))]13394[ )5األحكام السلطانية)) (ص.)17 :

( ))]13395[ )6انظر(( :تكملة اجملموع)) للمطيعي (.)520 /17
((( ))]13396[ )7غياث األمم)) (ص ،)92 :وانظر( :ص )76 :و (ص.)88 :
((( ))]13397[ )8الفصل)) (.)176 /4
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وقد استدل القائلون ابلعزل ابألدلة الدالة على اشرتاطه يف عقد اإلمامة ابتداء  ...قالوا :فكذلك
هنا ،وألن الغرض من املنصب هو محاية جناب الدين ورفع الظلم وحتقيق العدل ،فإذا انتفت هذه
شرعا كما مر فدل على أنه َّل بد أن يكون اإلمام
اخلصال انتفى مقصود اإلمامة واإلمامة واجبة ً

عادَّلً.
واستدل املانعون ابألحاديث الصحيحة الكثرية يف األمر ابلصرب على جور األئمة وعدم نزع اليد من
منكرا أكرب منه وهذا
الطاعة ،وِبا يرتتب على العزل من فنت وإراقة الدماء وقد جيلب دفع هذا املنكر ً
َّل جيوز ...

اخلامس :نقص التصرف:

أيضا نقص التصرف ،وذلك أبن يطرأ على اإلمام ما يقيد تصرفاته أو يبطلها،
ومن مسببات العزل ً
وقد قسمه العلماء إىل حجر وقهر:

أ -فاحلجر( :هو :أن يستويل عليه من أعوانه من يستبد بتنفيذ األمور من غري تظاهر ِبعصية وَّل
جماهرة ِبشاقه) (.)1

فهذا َّل يقتضي عزله وخروجه من أحكام اإلمامة ،وإمنا ينظر إىل أفعال من استوىل على أموره وهي:

َّل خترج عن صورتني.

 - 1إما أن تكون جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل ،ويف هذه احلالة جيوز (إقراره عليها
تنفي ًذا هلا وإمضاء ألحكامها ،لئال يقف من األمور الدينية ما يعود بفساد على األمة) (.)2

 - 2وإما أن تكون أفعاله خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل ففي هذه احلال (مل جيز إقراره
عليها ،ولزمه أن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغلبه) (.)3

ب -أما القهر فله صوراتن:

األوىل :األسر:

مأسورا يف يد عدو قاهر َّل يقدر على اخلالص منه ،سواء كان هذا العدو مشرًكا أو
وهو :أن يصري
ً
مسلما ابغيًا ...
ً

 - 1أن يكون مرجو اخلالص من هذا األسر فهو يف هذه احلال ابق على إمامته ،قال املاوردي:

(وهو على إمامته ما كان مرجو اخلالص مأمول الفكاك إما بقتال أو بفداء) ( )4وعلى كافة األمة

استنقاذه ملا أوجبته اإلمامة من نصرته.
ميئوسا من خالصه ،ويف هذه احلال ينظر إىل اآلسر:
 - 2أن يكون ً

أ -فإن كانوا املشركني :فعلى أهل احلل والعقد استئناف بيعة غريه على اإلمامة.
ب -وإن كانوا بغاة :فلن خيلو حاهلم من أمرين:

إماما دخلوا يف بيعته ،وانقادوا لطاعته ففي هذه احلال يكون
 - 1إما أن يكونوا قد نصبوا ألنفسهم ً

ارجا من اإلمامة ابإلايس من خالصه ،ألهنم قد احنازوا بدار تفرد حكمها
(اإلمام املأسور يف أيديهم خ ً
عن اْلماعة وخرجوا هبا عن الطاعة ،فلم يبق ألهل العدل هبم نصرة وللمأسور معهم قدرة ،وعلى

أهل اَّلختيار يف دار العدل أن يعقدوا اإلمامة ملن ارتضوا هلا فإن خلص املأسور مل يعد إىل اإلمامة
خلروجه منها) (.)5

إماما ،بل كانوا فوضى َّل إمام هلم ففي هذه احلالة يكون (اإلمام
 - 2وإما أن يكونوا مل ينصبوا هلم ً
املأسور يف أيديهم على إمامته ،ألن بيعتهم له َّلزمة وطاعته عليهم واجبة ،فصار معهم كمصريه مع

َنظرا خيلفه إن مل يقدر على
أهل العدل إذا صار حتت احلجر ،وعلى أهل اَّلختيار أن يستنيبوا عنه ً
اَّلستنابة ،فإن قدر عليها كان أحق ابختيار من يستنيبه منهم) (.)6

الصورة الثانية :أن خيرج عليه من يستويل على اإلمامة ابلقوة:

_________

((( ))]13398[ )1األحكام السلطانية)) للماوردي (ص ،)19 :و ((األحكام السلطانية)) أليب
يعلى (ص.)22 :

((( ))]13399[ )2األحكام السلطانية)) للماوردي (ص ،)20 :و ((األحكام السلطانية)) أليب
يعلى (ص.)23 :

((( ))]13400[ )3األحكام السلطانية)) أليب يعلى (ص ،)23 :و ((األحكام السلطانية))
للماوردي (ص.)20 :

((( ))]13401[ )4األحكام السلطانية)) للماوردي (ص.)20 :
((( ))]13402[ )5األحكام السلطانية)) أليب يعلي (ص ،)23و ((األحكام السلطانية))
للماوردي (ص.)20 :

((( ))]13403[ )6األحكام السلطانية)) للماوردي (ص ،)20 :و ((األحكام السلطانية)) أليب
يعلى (ص.)23 :
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وهذا أحد طرق انعقاد اإلمامة  ...وهو ما يسمى ابلقهر والغلبة ،ويف هذه احلال إذا ْتكن هذا
القاهر وغلب على اإلمام األول ،واستوىل على تدبري األمور ،فإن اإلمام السابق يف هذا احلال يكون
معزوَّلً ،وتنعقد اإلمامة هلذا املستويل اْلديد للضرورة ،وحىت َّل يقع الناس يف الفوضى والفتنة ،ويعم

احلرة ( )1وقال( :حنن مع من
الفساد ،وقد صلى ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما أبهل املدينة يوم َّ

غلب) ( .)2وقالَّ( :ل أقاتل يف الفتنة ،وأصلي وراء من غلب) (.)3

وذهب اإلمام أمحد رمحه هللا إىل بطالن إمامة السابق كما يف رواية أيب احلارث( :يف اإلمام خيرج عليه
من يطلب امللك ،فيفتنت الناس فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم ،مع من تكون اْلمعة؟ قال( :مع

من غلب) (.)4

وقد سبق احلديث عن هذه الطريقة ،وأدلة ثبوهتا ،وأقوال العلماء فيها وأهنا ليست من الطرق
املشروعة وإمنا للضرورة ،وألن مصلحة املسلمني تقتضي ذلك .وهللا أعلم.

السادس :نقص الكفاءة:

وذلك بعجز عقلي أو جسدي له أتثري على الرأي أو العمل :وهذه منها ما ْينع عقد اإلمامة ابتداء
وْينع استدامتها ،ومنها ما ْينع عقدها ابتداء فقط ...

 ومنها ما َّل ْينع العقد َّل ابتداء وَّل ْينع من استدامتها ،وحنن يف هذا املقام سنقتصر على ما ْينعمن عقد اإلمامة ابتداء ومن استدامتها ،ألن ذلك هو املوجب للعزل فقط.

دائما َّل ينفك ،ألن اْلنون ْيتد
أ -زوال العقل :جبنون وحنوه ،وهذا مما َّل خالف فيه ( )5إذا كان ً

إماما آخر ألدى ذلك إىل اختالل األمور ،وألن اجملنون جيب ثبوت الوَّلية عليه،
عادة (فلو مل ينصبوا ً

وأيضا ألن ذلك (ْينع املقصود الذي هو إقامة احلدود واستيفاء
فكيف يكون وليًا لكافة األمة)؟ (ً )6
احلقوق ومحاية املسلمني) (.)7

هذا إذا كان مطبقا َّل يتخلله إفاقة ،أما إذا كان يتخلله إفاقة يعود فيها إىل حال السالمة ففي هذه
الناحية حيتاج األمر إىل تفصيل (فإن كان أكثر زمانه اخلبل فهو كما لو كان مطب ًقا  -أي ْينع ابتداء

العقد واستدامته  -وإن كان أكثر زمانه اإلفاقة فقد قيلْ :ينع من عقدها ،وهل ْينع من استدامتها؟
فقيلْ :ينع من استدامتها كما ْينع من ابتدائها ،ألن يف ذلك إخالَّلً ابلنظر املستحق فيه ،وقد قيل:

َّل ْينع من استدامتها وإن منع من عقدها ،ألنه يراعى يف ابتداء عقدها سالمة كاملة ويف اخلروج منها
عارضا يرجى زواله كاإلغماء وحنوه فهذا َّل ْينع العقد ابتداء ،ومن مث َّل
نقص كامل) ( )8أما إن كان ً
ْينع استدامتها من ابب أوىل.

ب -فقد بعض احلواس املؤثرة يف الرأي أو العمل مثل:
_________

( ))]13404[ )1احلرة موضع قريب من املدينة ،ووقعة احلرة هذه هي الوقعة اليت حصلت بني
يزيد بن معاوية وبني أهل املدينة ملا خلعوه ملا أخذوا عليه من فسق ،فبعث إليهم من يردهم إىل

الطاعة ،وأنظرهم ثالثة أايم ،فلما رجعوا قاتلهم واستباح املدينة ثالثة أايم  ...انظر(( :البداية
والنهاية)) (.)232 /8
((( ))]13405[ )2الطبقات الكربى)) َّلبن سعد (.)110 /4

((( ))]13406[ )3الطبقات الكربى)) ( .)149 /4وإسناده صحيح إىل سيف املازين ،أما هو
جرحا وَّل تعديالً .انظر :إرواء الغليل (.)304 /2
فأورده ابن أيب حامت ومل يذكر فيه ً

((( ))]13407[ )4األحكام السلطانية)) أليب يعلى (ص.)23 :

( ))]13408[ )5حكى اْلويين اإلمجاع على ذلك .انظر(( :غياث األمم)) (ص.)93 :
((( ))]13409[ )6مآثر اإلَنفة)) (.)67 /1

((( ))]13410[ )7األحكام السلطانية)) أليب يعلى (ص.)21 :
((( ))]13411[ )8األحكام السلطانية)) أليب يعلى (ص ،)21 :و ((األحكام السلطانية))
للماوردي (ص.)18 :
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 - 1العمى :فهذا ْينع من عقدها ومن استدامتها ،ألنه يُـ ْب ِطل القضاء وْينع من جواز الشهادة -

على رأي اْلمهور  -فأوىل أن ْينع من صحة اإلمامة ( .)1أما عشى العني وضعف البصر فال ْينع
من اَّلستدامة.

 - 2الصمم واخلرس :ففي انعزاله بطروئهما عليه ثالثة مذاهب حكاها املاوردي وهي:
األول :ينعزل بذلك كما ينعزل ابلعمى لتأثريمها يف التدبري والعمل ،ورجح هذا القول ( ،)2وعليه

اقتصر الرافعي والنووي (.)3

الثاينَّ :ل ينعزل لقيام اإلشارة مقام السمع ،واخلروج من اإلمامة َّل يكون إَّل بنقص كامل.

الثالث :إن كان حيسن الكتابة مل يعزل ،وإن كان َّل حيسنها انعزل ،ألن الكتابة مفهومة واإلشارة

موهومة (.)4
شم يف األنف الذي ْينع إدراك الروائح ،وفقد الذوق الذي
أما ما َّل يؤثر ذهابه يف الرأي والعمل كاخلَ َ
يعرف به الطعوم فإهنما َّل يوجبان العزل بال خالف ،وكذلك َّل ينعزل بتمتمة

اللسان وحنوها ألن نيب هللا موسى عليه السالم مل ْتنعه عقدة لسانه من النبوة فأوىل أَّل ْينع اإلمامة

(.)5

هذا وقد سبقت اإلشارة إىل أن من الفقهاء من َّل يشرتط هذه األمور يف اإلمامة عند ابتداء العقد،

ومن ابب أوىل بعد العقد كابن حزم وغريه لكنه رأي مرجوح ...
جـ -فقد بعض األعضاء املخل فقدها ابلعمل أو النهوض:

وذلك كذهاب اليدين أو الرجلني .فإذا طرأ على اإلمام شيء من ذلك انعزل لعجزه عن كمال القيام

حبقوق األمة .أما ما يؤثر يف بعض العمل دون بعض كذهاب إحدى اليدين أو إحدى الرجلني ففيه
وجهان:

األول :أنه َّل يؤثر وإن كان ذلك ْينع عقد اإلمامة ابتداء ،ألن املعترب يف عقدها كمال السالمة،

فيعترب يف اخلروج منها كمال النقص ،وهذا هو الراجح.
والثاين :يؤثر لنقص احلركة ،فلو كان ذلك َّل يؤثر فقده يف عمل وَّل هنوض كقطع الذكر أو األنثيني،

فهذا َّل ْينع من اإلمامة وَّل من استدامتها ،ألن ذلك مؤثر يف التناسل فقط  ...وقد استدلوا على
صوراً َونَبِياً ِم َن
ذلك بوصف هللا ليحىي بن زكراي عليهما السالم وثنائه عليه فقال تعاىلَ :و َسيِداً َو َح ُ
ني [آل عمران ]39 :وقد ُروي عن ابن عباس رضي هللا عنهما (أنه مل يكن له ذكر يغشى به
َّ
الصاحلِِ َ
النساء  )6( ) ...قالوا( :فلما مل ْينع ذلك من النبوة ،فأوىل أن َّل ْينع من اإلمامة) (.)7

وحنو ذلك مسل إحدى العينني وجدع األنف واألذن ألن ذلك َّل أتثري له على احلقوق وهللا أعلم.

اإلمامة العظمى عند أهل السنة واْلماعة لعبدهللا بن عمر الدميجي  -ص 468
_________

( ))]13412[ )1األحكام السلطانية أليب يعلى (ص ،)21 :و ((األحكام السلطانية)) للماوردي
(ص.)18 :
((( ))]13413[ )2األحكام السلطانية)) للماوردي (ص.)18 :
((( ))]13414[ )3مآثر اإلَنفة)) (.)68 /1

((( ))]13415[ )4األحكام السلطانية)) (ص.)18 :

((( ))]13416[ )5األحكام السلطانية)) أليب يعلى (ص ،)21 :وانظر(( :مآثر اإلَنفة)) (/1
.)69

( ))]13417[ )6رواه ابن أيب حامت يف تفسريه ( )643 /2بلفظ( :احلصور :الذي َّل أييت النساء).
((( ))]13418[ )7األحكام السلطانية)) أليب يعلى (ص.)21 :
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املبحث الثاين :حكم اخلروج على األئمة
األئمة أحواهلم متباينة من شخص آلخر ،وواحدهم َّل خيرج عن أحد ثالثة :إما أن يكون عادَّلً
مرتددا بني هذين وهو الفاسق أو الظامل،
جمرما ،وإما أن يكون حاله ً
كافرا ً
مقسطًا ،وإما أن يكون ً
وهذا قد يكون فسقه وظلمه على نفسه ويف أعماله اخلاصة ،وقد يتعدى ذلك إىل الرعية إما يف

أمواهلم وأنفسهم أو يف دينهم وأعراضهم .ولكل واحد من هؤَّلء حكم خاص.

 - 1اإلمام العادل املقسط:

فهذا حيرم اخلروج عليه مطل ًقا وابتفاق العلماء ،يدل على ذلك اآلية واألحاديث اآلمرة ابلطاعة ألويل

أيضا اآلايت واألحاديث الواردة يف وجوب الوفاء ابلبيعة،
األمر من املسلمني  ...ويدل على ذلك ً
وما ورد من النهي والتحذير من نكثها يف ذلك  ...حىت ولو وجد بعد إبرام العقد واملبايعة ملن هو

أفضل وأكمل شروطًا  ...بل جتب مناصرته ومقاتلة من َنوأه وبغى عليه إذا مل يفئ إىل أمر هللا.
هذا وقد سبق أن بيَّـنَّا أن العدالة املطلوبة اليت ابتصاف ا ِإلمام هبا حيرم اخلروج عليه كائنًا من كان هذا
معصوما يف أقواله وأفعاله ،بل كل بشر عرضة للوقوع يف اخلطأ ويف بعض
اخلارج َّل تقتضي أن يكون
ً

يصا على التحرز من ذلك ويرجع عن خطئه إذا تبني له ذلك ويستغفر
الذنوب ،لكن إذا كان حر ً

ويتوب إىل هللا عما بدر منه ،ويرجع حقوق اآلدميني إىل أصحاهبا إذا ظهر له اخلطأ يف تصرفه فيها إذا
أمكن ذلك .فهو هبذه الصفات من أئمة العدل الواجب طاعتهم واحملرم اخلروج عليهم بكل صور

اخلروج املختلفة .وهلؤَّلء األئمة نرجو من هللا املغفرة هلم فيما يقعون فيه من خطأ وهلم ثواب اَّلجتهاد

الذي بذلوه يف سبيل الوصول إىل احلق سواء أصابوه أم خالفوه ،والتائب من الذنب كمن َّل ذنب
له.

 - 2اخلروج على احلاكم الكافر املرتد:

أيضا  -متفق على وجوب اخلروج عليه ومنابذته ابلسيف إذا قُدر على ذلك ،أما إذا مل يكن
وهذا ً -

هلم قدرة عليه فعليهم السعي إىل سلوك أقرب طريق لإلطاحة به ،وختليص املسلمني من تسلطه
عليهم مهما كلَّف ذلك من جهد ،يدل على ذلك حديث ُعبادة اآلنف الذكر ((  ...وأَّل ننازع األمر
بواحا عندكم من هللا فيه برهان)) (.)1
كفرا ً
أهله إَّل أن تروا ً

قال احلافظ ابن حجر( :وإذا وقع من السلطان الكفر الصريح فال جتوز طاعته يف ذلك ،بل جتب
جماهدته ملن قدر عليها كما يف احلديث  ...يعين حديث عبادة اآلنف الذكر) (.)2

إمجاعا ،فيجب على كل مسلم القيام يف
وقال يف موضع آخر( :إنه  -أي احلاكم  -ينعزل ابلكفر ً

ذلك ،فمن قوي على ذلك فله الثواب ،ومن داهن فعليه اإلمث ،ومن عجز وجبت عليه اهلجرة من

تلك األرض) (.)3

 - 3اخلروج على األئمة الظلمة
ذهب غالب أهل السنة واْلماعة إىل أنه َّل جيوز اخلروج على أئمة الظلم واْلور ابلسيف ما مل يصل
هبم ظلمهم وجورهم إىل الكفر البواح ،أو ترك الصالة والدعوة إليها أو قيادة األمة بغري كتاب هللا

تعاىل كما نصت عليها األحاديث السابقة يف أسباب العزل.
_________

( ))]13419[ )1رواه البخاري ( ،)7055ومسلم ( .)1840من حديث عبادة بن الصامت
رضي هللا عنه.

((( ))]13420[ )2فتح الباري)) (.)7 /13
((( ))]13421[ )3فتح الباري)) (.)123 /13
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وهذا املذهب منسوب إىل الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة اليت وقعت بني علي ومعاوية رضي هللا
عنهما .وهم :سعد بن أيب وقاص ،وأسامة بن زيد ،وابن عمر ،وحممد بن مسلمة ( ،)1وأبو بكرة
رضي هللا تعاىل عنهم أمجعني .وهو :مذهب احلسن البصري ( )2واملشهور عن اإلمام أمحد بن حنبل

وعامة أهل احلديث .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ... ( :وهلذا كان مذهب أهل احلديث

ترك اخلروج ابلقتال على امللوك البغاة والصرب على ظلمهم إىل أن يسرتيح بر ،أو يسرتاح من فاجر
.)3( ) ...

هذا وقد ادعى اإلمجاع على ذلك بعض العلماء كالنووي يف شرحه لصحيح مسلم ( )4وكابن جماهد

البصري الطائي فيما حكاه عنه ابن حزم ( )5ولكن دعوى اإلمجاع فيها نظر ،ألن هناك من أهل
السنة من خالف يف ذلك (.)6

األدلة:

استدلوا على مذهبهم وهو ترك اخلروج على أئمة الظلم ابلسيف ابألدلة التالية:

أوَّلً :األحاديث الواردة يف األمر ابلطاعة وعدم نكث البيعة واألمر ابلصرب على جورهم وإن رأى

اإلنسان ما يكره .وهي أحاديث كثرية بلغت حد التواتر املعنوي كما ذكر ذلك الشوكاين ( )7رمحه

هللا أمهها:

 - 1حديث عبادة بن الصامت رضي هللا تعاىل عنه قال( :ابيعنا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم

 -على السمع والطاعة يف العسر واليسر واملنشط واملكره ،وعلى أثرة علينا وعلى أن َّل ننازع األمر

بواحا عندكم من هللا فيه برهان) ( .)8ويف رواية( :وعلى أن َّل ننازع األمر
كفرا ً
أهله إَّل أن تروا ً

أهله ،وعلى أن نقول احلق أينما كنا َّل خناف يف هللا لومة َّلئم) ( .)9قال ابن تيمية بعد ذكره هلذا

احلديث( :فهذا أمر الطاعة مع استئثار ويل األمر ،وذلك ظلم منه ،وهني عن منازعة األمر أهله
وذلك هني عن اخلروج عليه) (.)10

 - 2حديث أم سلمة رضي هللا تعاىل عنها قالت(( :إن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال:
إنه يستعمل عليكم أمراء ،فتعرفون وتنكرون ،فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ،ولكن من
رضي واتبع ،قالوا :أفال نقاتلهم قالَّ :ل ما صلوا)) (.)11

 - 3حديث ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :من رأى
شربا فمات  ...مات ميتة جاهلية)) (.)12
من أمريه شيئًا يكرهه فليصرب فإنه من فارق اْلماعة ً

 - 4حديث عوف بن مالك األشجعي رضي هللا عنه قال(( :مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه
وسلم  -يقول :خيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم ،وتصلون عليهم ويصلون عليكم .وشرار
أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم ،وتلعنوهنم ويلعنونكم .قال :قلنا اي رسول هللا أفال ننابذهم؟

قالَّ :ل ما أقاموا فيكم الصالة ،أَّل من ويل عليه وال فرآه أييت شيئًا من معصية هللا فليكره ما أييت

من معصية هللا ،وَّل ينزعن ي ًدا من طاعة)) (.)13

 - 5حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا تعاىل عنهما قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :-
((من خلع ي ًدا من طاعة لقي هللا يوم القيامة وَّل حجة له ،ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة

جاهلية)) (.)14

_________

((( ))]13422[ )1الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) َّلبن حزم (.)171 /4
((( ))]13423[ )2البداية والنهاية)) َّلبن كثري (.)135 /9
((( ))]13424[ )3جمموع الفتاوى)) (.)444 /4

((( ))]13425[ )4شرح صحيح مسلم)) (.)229 /12

((( ))]13426[ )5مراتب اإلمجاع)) َّلبن حزم (ص.)199 :
((( ))]13427[ )6إكمال املعلم)) للقاضي عياض (.)128 /6
((( ))]13428[ )7نيل األوطار)) (.)199 /7

( ))]13429[ )8رواه البخاري ( ،)7055ومسلم (.)1840
( )9رواه البخاري ( ،)7199ومسلم (.)1840

((( ))]13431[ )10منهاج السنة)) (.)88 /2
( ))]13432[ )11رواه مسلم (.)1854
( ))]13433[ )12رواه البخاري ( ،)7054ومسلم (.)1849
( ))]13434[ )13رواه مسلم (.)1855
( ))]13435[ )14رواه مسلم (.)1851
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 - 6حديث حذيفة قال(( :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  :-يكون بعدي أئمة َّل يهتدون
هبديي وَّل يستنون بسنيت ،وسيقوم فيهم رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف جثمان إنس ،قال :قلت:

كيف أصنع اي رسول هللا إن أدركت ذلك؟ قال :تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فامسع
وأطع .ويف رواية :تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم .قال فإن مل يكن هلم مجاعة وَّل إمام؟ قال :فاعتزل

تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة ،حىت يدركك املوت وأنت على ذلك)) (.)1

إىل غري ذلك من األحاديث الكثرية يف هذا املعىن ،وهي مجيعها صرحية يف النهي عن اخلروج على

األئمة ،وإن رأى اإلنسان ما يكره ،وصرحية كذلك يف األمر ابلصرب على جورهم وعدم نزع اليد من

الطاعة.

اثنيا :األحاديث الدالة على حترمي اقتتال املسلمني فيما بينهم ،وعلى النهي عن القتال يف الفتنة:
ومن األدلة على عدم جواز اخلروج على األئمة الفساق األحاديث الدالة على حترمي اَّلقتتال بني

املسلمني ،وهذا يقع عادة عندما خترج طائفة عن طاعة إمامها ،ألنه يستنجد جبنده من املسلمني

فيحصل اَّلقتتال بينهم ،وهناك ما يدل على غلظ حترمي قتل املسلم أخاه املسلم ،وعلى النهي عن

اَّلقتتال بني املسلمني ،ومن هذه األدلة:

وجنداب وأصحابه وهو
 - 1ما رواه البخاري بسنده إىل طريف أيب ْتيمة قال(( :شهدت صفوان
ً

يوصيهم فقالوا :هل مسعت من رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -شيئًا؟ قال مسعته يقول :من مسع

مسع هللا به يوم القيامة .قال :ومن شاق شقق هللا عليه يوم القيامة .فقالوا :أوصنا .فقال إن أول ما
يننت من اإلنسان بطنه فمن استطاع أن َّل أيكل إَّل طيبًا فليفعل ومن استطاع أن َّل حيال بينه وبني
اْلنة ِبلء كف من دم أهراقه فليفعل)) (.)2

مصرحا برفعه لكان يف حكم املرفوع ،ألنه َّل يقال ابلرأي)
قال احلافظ ابن حجر( :وهذا وإن مل يرد
ً

(.)3

 - 2وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :سباب
املسلم فسوق وقتاله كفر)) (.)4

 - 3وعن األحنف بن قيس رضي هللا تعاىل عنه قال(( :ذهبت ألنصر هذا الرجل  -يعين على بن
أيب طالب رضي هللا عنه  -فلقيين أبو بكرة فقال أين تريد؟ فقلت :أنصر هذا الرجل ،فقال :ارجع
فإين مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول :إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل

يصا على قتل
واملقتول يف النار .فقلت :اي رسول هللا هذا القاتل فما ابل املقتول؟ قال :إنه كان حر ً
صاحبه)) (.)5

 - 4وعن جرير ((أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال له يف حجة الوداع :استنصت الناس
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)) (.)6
فقالَّ :ل ترجعوا بعدي ً

فهذه األحاديث وما يف معناها تدل على حترمي اقتتال املسلمني فيما بينهم ،وهذا َّل شك يكون عند
اخلروج على األئمة ابلسيف ،فدل على حترمي ذلك اخلروج.
أحاديث النهي عن القتال يف الفتنة:

كما أن مما يدل على ذلك األحاديث الواردة يف النهي عن القتال يف الفتنة ،وهي أحاديث كثرية

منها:

_________

( ))]13436[ )1رواه البخاري ( ،)3606ومسلم (.)1847
( ))]13437[ )2رواه البخاري (.)7152
((( ))]13438[ )3فتح الباري)) (.)130 /13

( ))]13439[ )4رواه البخاري ( ،)48ومسلم (.)64
( ))]13440[ )5رواه البخاري ( ،)31ومسلم (.)2888
( ))]13441[ )6رواه البخاري ( ،)121ومسلم (.)65
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 - 1عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال(( :ستكون فنت
القاعد فيها خري من القائم ،والقائم خري من املاشي ،واملاشي فيها خري من الساعي ،من تشرف هلا
وموضعا يلتجئ إليه ويعتزل
عاصما
تستشرفه ،ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به)) ( .)1أي :من وجد
ً
ً

فيه فليعتزل (.)2

 - 2وعن أيب سعيد رضي هللا تعاىل عنه قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم(( :يوشك أن
يكون خري مال املسلم غنم يتبع هبا شعف اْلبال ومواقع القطر ،يفر بدينه من الفنت)) (.)3

وهذا يدل على فضل اعتزال الفنت عند وقوعها ،وأهنا مفسدة للدين الذي هو أول ما جيب على
املسلم صيانته وحفظه.

 - 3وعن أيب بكرة رضي هللا تعاىل عنه قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-إهنا
ستكون فنت ،أَّل مث تكون فتنة القاعد فيها خري من املاشي فيها ،واملاشي فيها خري من الساعي إليها،

أَّل فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق إببله ،ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ،ومن كانت
له أرض فليلحق أبرضه .قال :فقال رجل :اي رسول هللا أرأيت من مل يكن له إبل وَّل غنم وَّل أرض؟
قال :يعمد إىل سيفه فيدق على حده حبجر ،مث لينج إن استطاع النجاء .اللهم هل بلغت  -ثال ًاث .-

قال :فقال رجل :اي رسول هللا أرأيت إن أكرهت حىت ينطلق يب إىل أحد الصفني أو إحدى الفئتني

فضربين رجل بسيفه أو جيئ سهم فيقتلين؟ قال :يبوء إبمثه وإمثك ويكون من أصحاب النار)) (.)4

 - 4وعن عديسة بنت إهبان بن صيفي الغفاري قالت(( :جاء علي بن أيب طالب إىل أيب فدعاه
للخروج معه ،فقال له أيب :إن خليلي وابن عمك عهد إيل إذا اختلف الناس أن اختذ سي ًفا من
خشب فقد اختذته فإن شئت خرجت به معك  ...قالت :فرتكه)) (.)5

 - 5وعن أيب موسى أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال يف الفنت(( :كسروا فيها سيوفكم
وقطعوا أواتركم واضربوا بسيوفكم احلجارة ،فإن دخل على أحدكم فليكن كخري ابين آدم)) (.)6
فهذه النصوص مجيعها تدل على النهي عن القتال يف الفتنة وَّل شك أن اخلروج على األئمة مما يؤدي

إىل الفتنة ،فدل ذلك على النهي عن اخلروج على األئمة الظلمة .قال احلافظ ابن حجر( :واملراد
ابلفتنة يف هذا الباب :هو ما ينشأ عن اَّلختالف يف طلب امللك حيث َّل يعلم احملق من املبطل)

(.)7

اثلثا :األحاديث الدالة على أن هللا يؤيد هذا الدين ابلرجل الفاجر:

_________

( ))]13442[ )1رواه البخاري (.)7082
( ))]13443[ )2انظر(( :فتح الباري)) ( )30 /13بتصرف يسري.
( ))]13444[ )3رواه البخاري (.)19

( ))]13445[ )4رواه مسلم (.)2887

( ))]13446[ )5رواه الرتمذي ( ،)2201وابن ماجه ( ،)3214وأمحد (.)27244( )393 /6
قال الرتمذي :حسن غريب ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :حسن صحيح.
( ))]13447[ )6رواه أبو داود ( ،)4259وابن ماجه ( ،)3961وأمحد ()416 /4

( ،)19745واحلاكم ( .)487 /4واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال احلاكم :هذا حديث
صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وصحح إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام

الصغرى)) ( )909كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وصححه ابن دقيق يف ((اَّلقرتاح)) (.)101
((( ))]13448[ )7فتح الباري)) (.)31 /13
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فقد قال  -صلى هللا عليه وسلم (( :-إن هللا يؤيد هذا الدين ابلرجل الفاجر)) ( .)1ويف رواية ((
 ...أبقوام َّل خالق هلم)) (.)2

فإذا كان الدين قد يؤيد وينصر بسبب رجل فاجر ،وَّل يضر الدين فجوره فال جيوز اخلروج على

األئمة الفجرة جملرد فجورهم ،ألن فجور الفاجر منهم َّل يضر هذا الدين وإمنا ضرره على نفسه ،وقد
جير هذا اخلروج إىل فنت وويالت َّل حتمد عقباها.

أيضا موقف الصحابة الذين توقفوا عن القتال يف الفتنة ،وموقف
رابعاً :ومن األدلة على عدم اخلروج ً

علماء السلف أايم حكم بين أمية وبين العباس وكان يف بعضهم فسوق وظلم ،ومنهم احلجاج بن

يوسف الثقفي الذي كفره بعضهم ،وكان احلسن البصري يقول( :إن احلجاج عذاب هللا فال تدافعوا
َخ ْذ ََن ُهم ِابل َْع َذ ِ
اب
عذاب هللا أبيديكم ولكن عليكم اإلستكانة والتضرع فإن هللا تعاىل يقولَ :ولََق ْد أ َ
ض َّرعُو َن [املؤمنون.)3( )]76 :
استَ َكانُوا لَِرهبِِ ْم َوَما يَـتَ َ
فَ َما ْ
وقيل للشعيب يف فتنة ابن األشعث ( :)4أين كنت اي عامر؟ قال( :كنت حيث يقول الشاعر:
عوى الذئب فاستأنت ابلذئب إذ عوى  ...وصوت إنسان فكدت أطري ()5
أصابتنا فتنة مل نكن فيها بررة أتقياء وَّل فجرة أقوايء) (.)6

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :وهلذا استقر رأي أهل السنة على ترك القتال يف الفتنة،
لألحاديث الصحيحة الثابتة عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وصاروا يذكرون هذا يف عقائدهم،

وأيمرون ابلصرب على جور األئمة وترك قتاهلم (.)7
_________

( ))]13449[ )1رواه البخاري ( ،)3062ومسلم ( .)111من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( ))]13450[ )2رواه النسائي يف ((السنن الكربى)) ( ،)8885( )279 /5وابن حبان (/10
 ،)4517( )376والطرباين يف ((األوسط)) ( )1948( )268 /2والضياء (.)1863( )231 /5
من حديث أنس رضي هللا عنه .قال العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( :)73 /1إسناده صحيح ،وقال

حممد الغزي يف ((إتقان ما حيسن)) ( :)396 /1إسناده جيد ،وصححه األلباين يف ((صحيح

اْلامع)) (.)1866

((( ))]13451[ )3منهاج السنة)) (.)241 /1
( ))]13452[ )4كانت سنة إحدى ومثانني حينما بعث احلجاج ابن األشعث قائ ًدا على اْليش

كثريا من البالد،
حملاربة رتبيل ملك الرتك ،وكان كل منهما يكره اآلخر ،فمضى ابن األشعث ،وفتح ً
ورأى التوقف يف فصل الشتاء حىت يذهب الربد ،ويتقوى املسلمون ،فعاتبه احلجاج ،وكتب إليه

بكالم بذيء ،فلم حيتمله ابن األشعث فشاور أصحابه يف خلعه ،فوافقوه ،وجعل الناس يلتفون

شا بقيادة احلجاج ،فهزمهم ابن األشعث ودخل
حوله ،فسري إليه اخلليفة عبد امللك بن مروان جي ً

أيضا ،فوافقه مجيع من يف البصرة من الفقهاء والقراء والشيوخ
البصرة ،مث رأى أن خيلع اخلليفة ً

والشباب ،مث أخذت تدور بينهم املعارك ،منها معركة (دير اْلماجم) املشهورة ،وراح ضحية هلذه
الفتنة خلق كثري من الصاحلني .انظر(( :البداية والنهاية)) ( )35 /9وما بعدها.

( ))]13453[ )5هذا البيت يف ((غريب احلديث)) للحريب (ص )732 :حتقيق سليمان العايد
رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى  1402هـ .ورواه ابن قتيبة يف ((الشعر والشعراء)) (،)787

وعزاه لألحيمر السعدي ،وانظر كتاب(( :العزلة)) للخطايب (ص )56 :فقد رواه بسنده إىل الشافعي
شرا.
وعزاه إىل أتبط ً
((( ))]13454[ )6منهاج السنة)) (.)241 /2
((( ))]13455[ )7منهاج السنة)) (.)241 /2
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قلت :وَّل يكاد أحد من علماء السلف يذكر عقيدته إَّل وينص على هذه املسألة ذاهتا ،ومن األمثلة

على ذلك ما ذكره اإلمام أمحد يف عقيدته يف أكثر من رواية حيث قال( :وَّل حيل قتال السلطان وَّل
اخلروج عليه ألحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غري السنة والطريق ( ... )1وبنحو

كالم اإلمام أمحد هذا .نص على ذلك أبو زرعة ،وابن أيب حامت الرازاين ( ،)2وعلي بن املديين (،)3

وغريهم كثري :كالطحاوي ( ،)4وأيب عثمان الصابوين ( )5وغريهم.

خامسا :ومن األدلة على النهي عن اخلروج على األئمة صالة الصحابة رضوان هللا عليهم خلف أئمة
ً
اْلور واملبتدعة ،وهذا يقتضي اإلقرار إبمامتهم.

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا( :إذا ظهر من املصلي بدعة أو فجور وأمكن الصالة خلف
من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصالة خلف غريه ،فأكثر أهل العلم يصححون صالة

املأموم ،وهذا مذهب الشافعي وأيب حنيفة وهو :أحد القولني يف مذهب مالك وأمحد ،وأما إذا مل

ْيكن الصالة إَّل خلف املبتدع أو الفاجر كاْلمعة اليت إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك مجعة أخرى

فهذه تصلى خلف املبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة واْلماعة ،وهذا مذهب الشافعي وأيب حنيفة
وأمحد بن حنبل وغريهم من أئمة السنة بال خالف عندهم) (.)6
والذي يدل على ذلك اْلواز فعل الصحابة رضوان هللا عليهم حيث كانوا يصلون خلف من يعرفون
فجوره ،كما صلى عبد هللا بن مسعود وغريه من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أيب معيط ،وقد

كان يشرب اخلمر ،وصلى مرة الصبح أر ًبعا ،وجلده عثمان رضي هللا عنه على ذلك ،وكان عبد هللا

بن عمر وغريه من الصحابة يصلون خلف احلجاج بن يوسف ( ،)7وكان الصحابة والتابعون يصلون

متهما ابإلحلاد ( ،)8وأخرج ابن سعد عن زيد بن أسلم( :أن ابن عمر كان
خلف ابن أيب عبيد وكان ً
أمريا إَّل صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله) (.)9
يف زمان الفتنة َّل أييت ً

سادسا :ومن األدلة على عدم جواز اخلروج على األئمة الفسقة مراعاة مقاصد الشريعة إذ أن من
ً

أهداف الشريعة اإلسالمية حتقيق أكمل املصلحتني بتفويت أدَنمها ،ودفع أعظم الضررين ابحتمال
أخفهما .وَّل شك أن الضرر يف الصرب على جور احلكام أقل منه يف اخلروج عليهم ملا يؤدي إليه من

اهلرج واملرج ،فقد يرتكب يف فوضى ساعة من املظامل ما َّل يرتكب يف جور سنني .قال ابن تيمية:

(وقل من خرج على إمام ذي سلطان إَّل كان ما تولد على فعله من الشر ،أعظم مما تولد من اخلري)

(.)10

مصرا) (.)11
قصرا ويهدم ً
ولذلك (فال يهدم أصل املصلحة شغ ًفا ِبزاايها ،كالذي يبين ً
_________

((( ))]13456[ )1شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة للاللكائي)) (.)161 /1
((( ))]13457[ )2شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) (ص )167 :و (ص.)179 :
((( ))]13458[ )3شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) (ص.)164 :
((( ))]13459[ )4شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)366 :

((( ))]13460[ )5رسالة عقيدة السلف وأصحاب احلديث)) أليب عثمان ضمن جمموعة
((الرسائل املنريية)) (.)129 /1
((( ))]13461[ )6جمموعة الرسائل واملسائل الرسالة األخرية)) ( )198 /5تعليق حممد رشيد
رضا.

( ))]13462[ )7حديث كان ابن عمر يصلي خلف احلجاج ذكره ابن أيب شيبة يف املصنف .وقال

عنه األلباين :سنده صحيح على شرط الستة .انظر(( :إرواء الغليل)) (.)303 /2
( ))]13463[ )8انظر(( :جمموعة الرسائل واملسائل)) (.)199 /5

( ))]13464[ )9قال األلباين :سنده صحيح .انظر(( :إرواء الغليل)) (.)204 /2
((( ))]13465[ )10منهاج السنة) (.)241 /2

((( ))]13466[ )11إحياء علوم الدين)) على هامشه ((إحتاف السادة املتقني)) للزبيدي (/2
.)233
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وذكر ابن األزرق يف معرض استدَّلله أن جور اإلمام َّل يسقط وجوب الطاعة قال( :الثاين :دَّللة
وجوب درء أعظم املفاسد عليه ،إذا َّل خفاء أن مفسدة عصيانه تربو على مفسدة إعانته ابلطاعة له

كما قالوا يف اْلهاد معه ،ومن َمثَّ قيل :عصيان األئمة هدم أركان امللة) ( )1كما أن يف الصرب على

جورهم واحتساب ذلك عند هللا تكفري السيئات ومضاعفة األجور (فإن هللا تعاىل ما سلطهم علينا إَّل

لفساد أعمالنا ،واْلزاء من جنس العمل فعلينا اَّلجتهاد يف اَّلستغفار والتوبة وإصالح العمل) (.)2

وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن احلكمة اليت راعاها الشارع يف النهي عن اخلروج على األمراء وندب
إىل ترك القتال يف الفتنة ملا يف املقاتلة من قتل للنفوس بال حصول للمصلحة املطلوبة .قال( :وإن

كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر كالذين خرجوا ابحلرة

وبدير اْلماجم على يزيد واحلجاج وغريمها  )3( ) ...قال( :لكن إذا مل يزل املنكر إَّل ِبا هو أنكر
منكرا ،وإذا مل حيصل املعروف إَّل ِبنكر ،مفسدته أعظم من
منه صارت إزالته على هذا الوجه ً

منكرا ،وهبذا الوجه صارت
مصلحة ذلك املعروف ،كان حتصيل ذلك املعروف على هذا الوجه ً

اخلوارج يستحلون السيف على أهل القبلة حىت قاتلت عليًا  -رضي هللا تعاىل عنه  -وغريه من

املسلمني ،وكذلك من وافقهم يف اخلروج على األئمة ابلسيف يف اْلملة من املعتزلة والزيدية والفقهاء

وغريهم) (.)4

ويقرر تلميذه ابن القيم رمحهما هللا هذه املسألة فيقول( :إن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -شرع
ألمته إجياب إنكار املنكر ليحصل إبنكاره من املعروف ما حيبه هللا ورسوله ،فإذا كان إنكار املنكر
يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إىل هللا ورسوله فإنه َّل يسوغ إنكاره وإن كان هللا يبغضه وْيقت أهله،

وهذا كاإلنكار على امللوك والوَّلة ابخلروج عليهم ،فإنه أساس كل شر وفتنة إىل آخر الدهر ،وقد

استأذن الصحابة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يف قتال األمراء الذين يؤخرون الصالة عن

وقتها ،وقالوا :أفال نقاتلهم؟ فقالَّ(( :ل ،ما أقاموا الصالة)) ،وقال(( :ومن رأى من أمريه ما يكرهه،

فليصرب وَّل ينزعن ي ًدا من طاعة)) .ومن أتمل ما جرى على اإلسالم يف الفنت الكبار والصغار ،رآها
من إضاعة هذا األصل وعدم الصرب على منكره ،فطلب إزالته فتولَّد منه ما هو أكرب منه ،فقد كان

رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يرى ِبكة أكرب املنكرات وَّل يستطيع تغيريها ،بل ملا فتح هللا
مكة وصارت دار إسالم عزم على تغيري البيت ِ
ورده على قواعد إبراهيم ،ومنعه من ذلك مع قدرته

عليه  -خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك ،لقرب عهدهم ابإلسالم وكوهنم
حديثي عهد بكفر ،وهلذا مل أيذن يف اإلنكار على األمراء ابليد ملا يرتتب عليه من وقوع ما هو أعظم

منه  )5( ) ...إىل أن قال( :فإنكار املنكر أربع درجات:

األوىل :أن يزول ،وخيلفه ضده.

الثانية :أن يقل وإن مل يُزل جبملته.
الثالثة :أن يتساواي.

الرابعة :أن خيلفه ما هو شر منه).
_________

((( ))]13467[ )1بدائع السلك)) (.)78 /1
((( ))]13468[ )2شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)368 :
((( ))]13469[ )3منهاج السنة)) (.)243 /2
((( ))]13470[ )4منهاج السنة)) (.)243 /2
((( ))]13471[ )5إعالم املوقعني)) (.)4 /3
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قال( :فالدرجتان األوليان مشروعتان ،والثالثة موضع اجتهاد ،والرابعة حمرمة) ( )1مث ضرب األمثلة
على كل درجة ،ومنها قوله يف التمثيل على الرابعة( :مسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس هللا سره
ونور ضرحيه يقول( :مررت أَن وبعض أصحايب يف زمن التتار بقوم منهم يشربون اخلمر ،فأنكر عليهم
حرم هللا اخلمر ألهنا تصد عن ذكر هللا وعن الصالة،
من كان معي ،فأنكرت عليه وقلت له :إمنا َّ
وهؤَّلء تصدهم اخلمر عن قتل النفوس وسيب الذراري وأخذ األموال فدعهم) (.)2

سابعا :ومن األدلة على عدم جواز اخلروج على األئمة أننا عند استعراضنا للفنت اليت قامت يف
ً

التاريخ اإلسالمي األول جند أهنا مل تؤت الثمار املرجوة من قيامها ،بل ابلعكس قد أدت إىل فنت
جرب املسلمون اخلروج فلم
وفرقة بني املسلمني َّل يعلم عظم فسادها إَّل هللا ،يقول املعلمي( :وقد َّ

يروا منه إَّل الشر:

 - 1خرج الناس على عثمان يرون أهنم يريدون احلق.
 - 2مث خرج أهل اْلمل يرى رؤساؤهم ومعظمهم أهنم إمنا يطلبون احلق ،فكانت مثرة ذلك بعد
اللقيا ،واليت أن انقطعت خالفة النبوة وأتسست دولة بين أمية.

 - 3مث اضطر احلسني بن علي إىل ما اضطر إليه فكانت تلك املأساة.

احلرة.
 - 4مث خرج أهل املدينة فكانت وقعة َّ
القراء مع ابن األشعث فماذا كان؟
 - 5مث خرج َّ

 - 6مث كانت قضية زيد بن علي ،وعرض عليه الروافض أن ينصروه على أن يتربأ من أيب بكر
وعمر ،فخذلوه ،فكان ما كان) (.)3

قلت :وقد َّ
خارجا كلهم من آل البيت ( )4ومل يكتب ألحد
عد أبو احلسن األشعري مخسة وعشرين ً

(وقل من خرج على إمام ذي سلطان إَّل كان
منهم نصيب يف اخلروج ،وقال شيخ اإلسالم ابن تيميةَّ :
ما تولد على فعله من الشر ،أعظم مما تولَّد من اخلري .)5( ) ...
فإذا كان هذا مآل اخلارج ،وإن كان قصده حسنًا ،وَّل يريد إَّل اخلري وإصالح األوضاع ،فكيف جيوز
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والذي يرتجح  ...ما ذهب إليه احملدثون ومجهور الفقهاء من أن الفسق أو الظلم ليس من مسوغات

اخلروج على احلاكم وأن جممل املوقف منه يتلخص يف:
 وجوب طاعته يف غري معصية هللا -مشروعية الصرب على أذاه

 وجوب نصحه واإلنكار عليه -عدم اخلروج عليه ابلسيف

 وأما عزله من غري فتنة فمحل نظرومن األدلة على هذا املوقف:

َطيعوا َّ ِ
ِ
َّ ِ
يعوا
اَّللَ َوأَط ُ
آمنُوا أ ُ
ين َ
أوَّل :أما وجوب طاعته يف غري معصية فلعموم قوله تعاىل َاي أَيـم َها الذ َ
ول إِ ْن ُك ْنـتم تُـ ْؤِمنو َن ِاب َِّ
از ْعتم ِيف َشي ٍء فَـردموه إِ َىل َِّ
ِ
الر ُس ِ
ول َوأ ِ
َّلل َوالْيَـ ْوِم
الر ُس َ
اَّلل َو َّ
َّ
ُْ ُ
ْ ُ ُ
ُويل ْ
األم ِر م ْن ُك ْم فَِإ ْن تَـنَ َ ُ ْ
ِ
س ُن َأتْ ِويال [النساء ]59 :وحلديث ((إمنا الطاعة يف املعروف)) (.)6
اآلخ ِر ذَلِ َ
ك َخ ْريٌ َوأ ْ
َح َ
اثنيا :أما الصرب على أذاه فلقوله صلى هللا عليه وسلم ((من كره من أمريه شيئا فليصرب عليه)) (.)7
وقوله ملا قيل له أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوَن حقهم وْينعوَن حقنا فما أتمرَن فأعرض عنه مث
قال ((امسعوا وأطيعوا فإمنا عليهم ما محلوا وعليكم ما محلتم)) ()8
_________

((( ))]13472[ )1إعالم املوقعني)) (.)4 /3
((( ))]13473[ )2إعالم املوقعني)) (.)5 /3
((( ))]13474[ )3التنكيل ِبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل)) لعبد الرمحن بن حيىي املعلمي
(.)94 /1

( ))]13475[ )4انظر(( :مقاَّلت اإلسالميني)) (.)166 - 151 /1
((( ))]13476[ )5منهاج السنة)) (.)241 /2

( ))]13477[ )6رواه البخاري ( ،)7145ومسلم ( .)1840من حديث علي بن أيب طالب
رضي هللا عنه.

( )7رواه البخاري ( , )7053ومسلم ( .)1849من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
( ))]13479[ )8رواه مسلم ( .)1846من حديث سلمة بن يزيد رضي هللا عنه.
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اثلثا :وأما وجوب نصحه واإلنكار عليه فلقوله صلى هللا عليه وسلم(( :الدين النصيحة قلنا ملن اي
رسول هللا قال هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم)) ( )1وقوله(( :إنه يستعمل عليكم
أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي واتبع قالوا اي رسول

هللا أَّل نقاتلهم قال َّل ما أقاموا فيكم الصالة)) ( )2وقال جرير بن عبد هللا البجلي رضي هللا عنه
((أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم قلت :أابيعك على اإلسالم فشرط علي والنصح لكل مسلم

فبايعته على هذا)) ( .)3قال أبو عمر بن عبد الرب( :وأما مناصحة وَّلة األمر فلم خيتلف العلماء يف

وجوهبا) (.)4

والنصيحة أعم من الوعظ واألمر واإلنكار فهي  ..كلمة جامعة تعين إرادة اخلري كله للمنصوح له قال

حممد بن نصر املروزي( :النصيحة ألئمة املسلمني تعين حب صالحهم ورشدهم وعدهلم وحب

اجتماع األمة عليهم وكراهة افرتاق األمة عليهم والتدين بطاعتهم يف طاعة هللا والبغض ملن رأى
اخلروج عليهم وحب إعزازهم يف طاعةهللا) ()5

رابعا :وأما عدم اخلروج عليه ابلسيف فلألحاديث املتقدمة وغريها وهي كثرية جدا قال عنها الشوكاين
إهنا متواترة ولقوله صلى هللا عليه وسلم(( :من محل علينا السالح فليس منا)) ( )6قال النووي:

(وأما اخلروج عليهم (يعين األئمة) وقتاهلم فحرام إبمجاع املسلمني وإن كانوا فسقة ظاملني) (.)7
وأما عزله من غري فتنة فله أدلة شرعية كثرية:
أن ذلك من ابب تغيري املنكر الذي هو فرض بال خالف

وألن هذا التغيري ينسجم مع قواعد الشريعة العامة مثل الضرر يزال والضرر األشد يزال ابلضر

األخف.

وألن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد وهي عدل كلها ورمحة

كلها ومصاحل كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت من العدل إىل اْلور وعن الرمحة إىل ضدها

وعن املصلحة إىل املفسدة وعن احلكمة إىل العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها ابلتأويل
فالشريعة عدل هللا بني عباده ورمحته بني خلقه وظله يف أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق

رسوله صلى هللا عليه وسلم أمت دَّللة وأصدقها (.)8
وَّل شك أن إزالة املفسدة ِبصلحة أكرب منها َّل غبار عليه فتجلب املصلحة الكربى وتدرأ املفسدة

الصغرى بقدر اإلمكان.

مث إن النصوص الشرعية الواردة يف املنع من اخلروج على الفسقة جاءت يف سياقني.

السؤال عن املنازعة واملنابذة واملقاتلة.

النهي عن مفارقة اْلماعة أو شق عصاها.

أما ما حنن بصدده فال أظن يف النصوص ما ْينعه.
وهذا هو الذي قرره كثري من أهل العلم يقول الداودي (الذي عليه العلماء يف أمراء اْلور أنه إن قدر
على خلعه بغري فتنة وَّل ظلم وجب وإَّل فالواجب الصرب) (.)9

على أنه ينبغي أن يعلم أن العزل هنا ينبغي تقييده أبمرين:

أن يفحش فسق احلاكم وظلمه حبيث َّل ْيكن إصالحه وتقوْيه.

أن يتوىل أمر العزل أهل احلل والعقد فكما أهنم تولوا العقد فكذلك احلل والعزل وَّل يرتك األمر
للدمهاء من العامة فيكثر اهلرج وتنتشر الفتنة .مفهوم الطاعة والعصيان لعبد هللا الطريقي ص76 :

_________

( )1رواه مسلم ( .)55من حديث ْتيم الداري رضي هللا عنه.
( ))]13481[ )2رواه مسلم ( .)1855من حديث عوف بن مالك رضي هللا عنه.
( ))]13482[ )3رواه البخاري (.)58

((( ))]13483[ )4اَّلستذكار)) (.)361 /27
((( ))]13484[ )5تعظيم قدر الصالة)) (.)694 - 693 /2

( ))]13485[ )6رواه البخاري ( ،)6874ومسلم ( .)98من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
((( ))]13486[ )7شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)229 /12
( ))]13487[ )8انظر(( :إعالم املوقعني)) َّلبن القيم (.)3 /3
( ))]13488[ )9انظر(( :فتح الباري)) َّلبن حجر (.)8 /13
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ْتهيد
هل يوجب اإلسالم على األمة اإلسالمية أن تكون دولة واحدة إبمام واحد؟ أو جييز لألمة اإلسالمية
أن تكون دويالت عديدة ،كل واحدة مستقلة عن األخرى ،هلا إمامها وهلا سياستها املستقلة اليت قد
تتعارض مع أختها اجملاورة ،كما كان قائما يف فرتة من الفرتات املاضية ،وكما هو حاصل اآلن يف
احلاضر من انقسام األمة اإلسالمية إىل دويالت طائفية صغرية تتناحر وتتنافر فيما بينها؟.

الواقع أن اإلسالم قد جاء ابلدواء الشايف هلذا الداء العضال ،ولذلك فمن الواجب علينا الكشف
عن هذا الدواء ،وإظهاره للمسلمني لعلهم يرعوون إىل احلق ،ويرجعون إىل رشدهم جبمع كلمتهم،
وتوحيد صفهم ،ووقوفهم أمام أعدائهم ص ًفا واح ًدا ،بدَّلً من هذه الفرقة والضعف واهلوان ،وهو ما
أراده هلم أعداؤهم.

()123/8

مبحث :حكم تعدد األئمة
مذهب مجاهري املسلمني من أهل السنة واْلماعة وغريهم قدْيًا وحديثًا وهو أنهَّ :ل جيوز تعدد األئمة
يف زمن واحد ويف مكان واحد ،قال املاوردي( :إذا عقدت اإلمامة إلمامني يف بلدين مل تنعقد
إمامتهما ،ألنه َّل جيوز أن يكون لألمة إمامان يف وقت واحد ،وإن شذ قوم فجوزوه) (.)1

وقال النووي( :اتفق العلماء على أنه َّل جيوز أن يعقد خلليفتني يف عصر واحد .)2( ) ...

وهؤَّلء القائلون ابملنع على مذهبني:

أ -قوم قالوا ابملنع مطل ًقا سواء اتسعت رقعة الدولة اإلسالمية أم َّل ،وإىل هذا القول ذهب أكثر
أهل السنة واْلماعة ،وبعض املعتزلة حىت زعم النووي اتفاق العلماء عليه (.)3

ب -وهناك من قال ابملنع إَّل أن يكون هناك سبب مانع من اإلحتاد على إمام واحد ،ويقتضي هذا
السبب التعدد ،ففي هذه احلالة جيوز التعدد .وذكر إمام احلرمني اْلويين أهم هذه األسباب يف قوله:
(منها اتساع اخلطة ،وانسحاب اإلسالم على أقطار متباينة ،وجزائر يف احلج متقاذفة ،وقد يقع قوم

من الناس نبذة من الدنيا َّل ينتهي إليهم نظر اإلمام ،وقد يتوجل خط من داير الكفر بني خطة

اإلسالم ،وينقطع بسبب ذلك نظر اإلمام عن الذين وراءه من املسلمني  ) ...قال( :فإذا اتفق ما

ذكرَنه فقد صار صائرون عند ذلك إىل جتويز نصب إمام يف القطر الذي َّل يبلغه أثر نظر اإلمام)
(.)4

وعزا اْلويين هذا القول إىل شيخه أيب احلسن األشعري ،واألستاذ أيب إسحاق اإلسفراييين ،وهو وجه

لبعض أصحاب الشافعي ( ،)5ورجحه أبو منصور البغدادي ( ،)6وإىل ذلك ذهب القرطيب يف
تفسريه فقال( :لكن إذا تباعدت األقطار ،وتباينت كاألندلس وخراسان ،جاز ذلك) (.)7

لكن يالحظ من أقوال اجمليزين عند اتساع الرقعة ،إمنا ذلك بسبب الضرورة ،وإَّل فإن وحدة اإلمامة
هي األصل ،وإن التعدد إمنا أبيح على سيبل اَّلستثناء احملض ،ولضرورات جتيزه ،والضرورة تقدر

بقدرها وإذا زالت الضرورة زال حكمها وبقي األصل.

استدلوا على ما ذهبوا إليه أبدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول:

 - 1من الكتاب:

فقد ورد يف القرآن الكرمي العديد من اآلايت اليت تدعو املسلمني وأتمرهم ابإلمجاع والتآلف ،وتنهى
صمواْ ِحبب ِل ِ
هللا
عن التفرق واَّلختالف املؤديني إىل التنازع والفشل ،فمن هذه اآلايت قوله تعاىلَ :وا ْعتَ ِ ُ َْ
ت ِ
َِ
َصبَ ْحتُم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َواَنً
هللا َعلَْي ُك ْم إِ ْذ ُكنتُ ْم أَ ْع َداء فَأَلَّ َ
مجيعاً َوَّلَ تَـ َف َّرقُواْ َواذْ ُك ُرواْ نِ ْع َم َ
ني قُـلُوبِ ُك ْم فَأ ْ
ف بَ ْ َ
[ ...آل عمران.]103 :
ِ ِ
َّ ِ
اب
ات َوأ ُْولَئِ َ
اءه ُم الْبَـيِنَ ُ
ين تَـ َف َّرقُواْ َوا ْختَـلَ ُفواْ من بَـ ْعد َما َج ُ
ك َهلُ ْم َع َذ ٌ
ومنها قوله تعاىلَ :وَّلَ تَ ُكونُواْ َكالذ َ
ِ
يم [آل عمران.]105 :
َعظ ٌ
ومنها قوله عز من قائل :وأ ِ
ربواْ إِ َّن هللاَ َم َع
از ُعواْ فَـتَـ ْف َ
َطيعُواْ هللاَ َوَر ُسولَهُ َوَّلَ تَـنَ َ
ب ِرحيُ ُك ْم َو ْ
َ
شلُواْ َوتَ ْذ َه َ
اصِ ُ
َّ ِ
ين [األنفال .]46 :إىل غري ذلك من اآلايت الكثرية يف هذا املعىن.
الصاب ِر َ
_________
((( ))]13489[ )1األحكام السلطانية)) (ص.)9 :

((( ))]13490[ )2شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)233 /12
((( ))]13491[ )3شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)233 /12
((( ))]13492[ )4غياث األمم)) (ص.)28 :
((( ))]13493[ )5مآثر اإلَنفة)) (.)46 /1

((( ))]13494[ )6أصول الدين)) (ص.)274 :
((( ))]13495[ )7اْلامع ألحكام القرآن)) (.)273 /1
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مجيعا جاءت متفقة على األمر ابلوحدة والتضامن ،والنهي عن
ووجه الدَّللة من هذه اآلايت أهنا ً

التشتت واَّلفرتاق واَّلختالف ،ملا ينجم عن ذلك عادة من التنازع والفشل املمقوت ،وكلها تدل

على وجوب وحدة األمة اإلسالمية وتضامنها ،وذلك َّل يتأتى إَّل إذا كان إمامها واح ًدا َّل ينازعه

أحد ،إذ إن وجود إمامني فأكثر يؤدي إىل غرية أحدمها من اآلخر ،ومنافسته له ،وحماولة التعايل عليه،

ومن مث إىل الشقاق والتناحر َّل حمالة ،وهذا مما هنى اإلسالم عنه ،فدل على وجوب أن يكون إمام

املسلمني واح ًدا ،ألن ما َّل يتم الواجب إَّل به فهو واجب.
 - 2من السنة:

أما من السنة فقد ورد عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أحاديث صحيحة صرحية يف هذه تدل

على وجوب منع تعدد األئمة يف الزمن الواحد ومن هذه األحاديث:

أ -ما رواه أبو سعيد اخلدري رضي هللا تعاىل عنه عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :إذا

بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما)) ( .)1فاألمر بقتل اآلخر يدل على حترمي نصب إمامني يف آن
واحد ،ألن القتل َّل يكون إَّل عن كبرية يتفاقم خطرها .لذلك فال جيوز عقد البيعة خلليفتني يف زمن

واحد.

وأول بعض العلماء القتل هنا ابخللع واَّلعرتاض عليه َّل ابلقتل احلقيقي (.)2
ولكن هذا التأويل َّل حمل له ومردود ابحلديث التايل:

ب -ما رواه عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا تعاىل عنهما أنه مسع النيب  -صلى هللا عليه وسلم
 -يقول(( :من ابيع إما ًما فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه فليطعه ما استطاع ،فإن جاء آخر ينازعه

فاضربوا رقبة اآلخر  )) ...احلديث (.)3

جـ -ما رواه أبو حازم قال :قاعدت أاب هريرة مخس سنني فسمعته حيدث عن النيب  -صلى هللا عليه
وسلم  -قال(( :كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء ،كلما هلك نيب خلفه نيب ،وأنه َّل نيب بعدي،
وستكون خلفاء فتكثر ،قالوا :فما أتمرَن؟ قال :وفوا ببيعة األول فاألول ،وأعطوهم حقهم ،فإن هللا
سائلهم عما اسرتعاهم)) (.)4

د -ومنها ما رواه عرفجة بن شريح قال :مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول(( :من
أاتكم وأمركم مجيع على رجل واحد ،يريد أن يشق عصاكم أو يفرق مجاعتكم فاقتلوه)) (.)5
 - 3اإلمجاع:

فإن الصحابة رضي هللا عنهم قد اتفقوا على أنه َّل جيوز أن يلي إمامة األمة أكثر من واحد ،ودليل

ذلك أن املهاجرين مل يوافقوا األنصار يف طلبهم أن يكون منهم أمري ،ومن املهاجرين أمري حينما طلبوا

ذلك يف سقيفة بين ساعدة ،وكان مما روي يف ذلك املوقف قول أيب بكر رضي هللا عنه( :هيهات أن
ٍ
إمجاعا على عدم جواز
جيتمع سيفان يف غمد) ()6
عندئذ رضي األنصار بذلك ،فصار ذلك منهم ً
تعدد األئمة ،بل روى البيهقي يف اخلطبة نفسها عبارة أكثر تصرحيًا من السابقة وهي قوله( :أنه َّل
حيل أن يكون للمسلمني أمريان ،فإنه مهما يكن ذلك خيتلف أمرهم وأحكامهم ،وتتفرق مجاعتهم
ويتنازعون فيما بينهم ،هنالك ترتك السنة ،وتظهر البدعة ،وتعظم الفتنة ،وليس ألحد على ذلك

صالح) (.)7

_________

( ))]13496[ )1رواه مسلم (.)1853

( ))]13497[ )2انظر(( :فتح الباري)) (.)156 /12
( ))]13498[ )3انظر(( :فتح الباري)) (.)156 /12
( ))]13499[ )4رواه البخاري ( ،)3455ومسلم (.)1842
( ))]13500[ )5رواه مسلم (.)1852

( ))]13501[ )6انظر(( :فتح الباري)) ( .)153 /12وقيل :إنه من قول عمر .وهو عند البزار

وغريه.

((( ))]13502[ )7السنن الكربى)) للبيهقي ( )145 /8عن ابن إسحاق.
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أما من بعدهم فقد نقل اإلمجاع على ذلك النووي ( ،)1وإمام احلرمني اْلويين ( ،)2والقرطيب (،)3
والقاضي عبد اْلبار (( )4من املعتزلة) وابن حزم حيث قال( :واتفقوا أنه َّل جيوز أن يكون على

املسلمني يف وقت واحد يف مجيع الدنيا إمامانَّ ،ل متفقان وَّل مفرتقان ،وَّل يف مكانني وَّل يف مكان

واحد) ( .)5وخالفه يف ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية فقال:
(النزاع يف ذلك معروف بني املتكلمني يف هذه املسألة كأهل الكالم والنظر ،فمذهب الكرامية وغريهم

إماما ،وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كالً منهم ينفذ
إماما ومعاوية كان ً
جواز ذلك ،وأن عليًا كان ً

حكمه يف أهل وَّليته كما ينفذ حكم اإلمام الواحد ،وأما جواز العقد هلما فهذا َّل يفعل مع اتفاق

األمة  )6( ) ...لكن نفاذ حكم الثاين كنفاذ حكم اإلمام املتغلب على حد سواء ،فال ينايف هذا

احلكم اجملمع عليه ،وليس الكالم إَّل حكم الشرع ،أما األمور الطارئة فلها جمال آخر ،وأتخذ أحكام

الضرورة.

واملراد ابإلمجاع املذكور هنا هو :إمجاع الصحابة وسلف هذه األمة ،وإَّل فقد سبق أن ذكرَن من

خالف يف هذه املسألة من الكرامية وغريهم من أهل األهواء ،ولكن خمالفتهم َّل تؤثر يف إمجاع أهل
السنة واْلماعة على ذلك ،ألن اإلمجاع املقصود :إمجاعهم َّل إمجاع مجيع الناس  ...وهللا أعلم.

 - 4املعقول :أما الدليل ابملعقول فإن تعدد األئمة لألمة اإلسالمية الواحدة يؤدي إىل اَّلختالف
والشقاق واخلصومات وحصول الفنت واَّلضطراابت والقالقل ،واختالف أمر الدين والدنيا ،وهذا َّل
جيوز .وبناء على ذلك فال جتوز اإلمامة ألكثر من واحد يف زمن واحد.

وكذلك لو جاز يف العامل إمامان ْلاز أن يكون ثالثة وأربعة وأكثر ،فإن منع من ذلك مانع كان

متحكما بال برهان ،ومدعيًا بال دليل ،وهذا الباطل الذي َّل يعجز عنه أحد ،وإن جاز ذلك األمر
ً
إماما
حىت يكون يف كل عام إمام ،أويف كل مدينة إمام ،أو يف كل قرية إمام ،أو يكون كل واحد ً

وخليفة يف منزله ،وهذا الفساد احملض وهالك الدين والدنيا ( .)7اإلمامة العظمى عند أهل السنة

واْلماعة لعبدهللا بن عمر الدميجي بتصرف ص551

قال الشوكاين :إذا كانت اإلمامة اإلسالمية خمتصة بواحد ،واألمور راجعة إليه مربوطة به كما كان يف

أايم الصحابة والتابعني واتبعيهم فحكم الشرع يف الثاين الذي جاء بعد ثبوت وَّلية األول أن يقتل إذا
مل يتب عن املنازعة .وأما إذا ابيع كل واحد منهما مجاعة يف وقت واحد فليس أحدمها أوىل من
اآلخر ،بل جيب على أهل احلل والعقد أن أيخذوا على أيديهما حىت جيعل األمر يف أحدمها ،فإن

استمرا على اخلالف كان على أهل احلل والعقد أن خيتاروا منهما من هو أصلح للمسلمني ،وَّل ختفى

وجوه الرتجيح على املتأهلني لذلك.

وأما بعد انتشار اإلسالم واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار يف كل قطر أو أقطار
الوَّلية إىل إمام أو سلطان ويف القطر اآلخر أو األقطار كذلك ،وَّل ينفذ لبعضهم أمر وَّل هني يف قطر
اآلخر وأقطاره اليت رجعت إىل وَّليته ،فال أبس بتعدد األئمة والسالطني ،وجيب الطاعة لكل واحد

منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه ،وكذلك صاحب القطر اآلخر،
فإذا قام من ينازعه يف القطر الذي قد ثبتت فيه وَّليته وابيعه أهله كان احلكم فيه أن يقتل إذا مل

يتب ،وَّل جتب على أهل القطر اآلخر طاعته ،وَّل الدخول حتت وَّليته؛ لتباعد األقطار ،فإنه قد َّل
يبلغ إىل ما تباعد منها خرب إمامها أو سلطاهنا ،وَّل يدرى من قام منهم أو مات ،فالتكليف ابلطاعة

واحلال هذه تكليف ِبا َّل يطاق ،وهذا معلوم لكل من له اطالع على أحوال العباد والبالد ،فإن أهل

الصني واهلند َّل يدرون ِبن له الوَّلية يف أرض املغرب ،فضال عن أن يتمكنوا من طاعته وهكذا

العكس ،وكذلك أهل ما وراء النهر َّل يدرون ِبن له الوَّلية يف اليمن وهكذا العكس ،فاعرف هذا
فإنه املناسب للقواعد الشرعية واملطابق ملا تدل عليه األدلة ،ودع عنك ما يقال يف خمالفته ،فإن

الفرق بني ما كانت عليه الوَّلية اإلسالمية يف أول اإلسالم وما هي عليه اآلن أوضح من مشس النهار،
ومن أنكر هذا فهو مباهت َّل يستحق أن خياطب ابحلجة ألنه َّل يعقلها .السيل اْلرار املتدفق على
حدائق األزهار512 /4
_________

((( ))]13503[ )1شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)232 /12

((( ))]13504[ )2شرح صحيح مسلم)) للنووي ( )232 /12علماً أبنه من القائلني جبواز
التعدد عند وجود السبب املؤدي إىل ذلك.

((( ))]13505[ )3اْلامع ألحكام القرآن)) (.)273 /1
((( ))]13506[ )4املغين يف أبواب التوحيد والعدل)) ( )243 /20ق .1
((( ))]13507[ )5مراتب اإلمجاع)) َّلبن حزم (ص.)144 :

((( ))]13508[ )6نقد مراتب اإلمجاع)) َّلبن تيمية (ص )216 :بذيل كتاب ((مراتب اإلمجاع))
َّلبن حزم.

( ))]13509[ )7انظر(( :الفصل)) ( ،)88 /4و ((امللل والنحل)) ( ،)113 /1و ((أصول
الدين)) (ص.)275 :
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املبحث األول :معىن املعروف واملنكر لغة
املعروف يف اللغة ،يدور معناه غالبا على ما تعارف عليه الناس وعلموه ومل ينكروه واملنكر يف اللغة،

يدور معناه غالبا على ما جهله الناس واستنكروه وجحدوه.

قال يف القاموس :عرفه يعرفه معرفة وعرفاَن وعرفة ابلكسرِ ،
وع ِرفاَن بكسرتني مشددة الفاء ،علمه،

واملعروف ضد املنكر.

والنكر ابلضم وبضمتني ،املنكر كالنكراء ،واألمر الشديد ،والنكرة خالف املعرفة ،وتناكر جتاهل

والقوم تعادوا ،ونكر فالن األمر كفرح نكرا حمركة ،ونكرا ونكورا بضمها ونكريا ،وأنكره واستنكره

وتناكره جهله ،واملنكر ضد املعروف.

وقال يف لسان العرب :عرف العرفان العلم  ....واملعروف ضد املنكر ،والعرف ضد النكر ،يقال:
أوَّله عرفا أي معروفا ،واملعروف والعارفة خالف النكر ،واملعرف كالعرف ،وقوله تعاىل :وص ِ
اح ْبـ ُه َما
َ َ
ِيف ال مدنْـيا م ْعروفًا [لقمان ،]15:واإلنكار اْلحود ،وقوله تعاىل :إِ َّن أَن َكر ْاأل ْ ِ
ت ا ْحلَ ِم ِري
ص ْو ُ
َص َوات لَ َ
َ
َ َُ
[لقمان ،]19:أي أقبح األصوات :والنُكْر ،والن ُك ُر األمر الشديد ،واملنكر من األمر خالف
املعروف ،وقد تكرر يف احلديث اإلنكار واملنكر وهو ضد املعروف ،وكل ما قبحه الشرع وحرمه
ت َش ْيـئًا نمك ًْرا
وكرهه فهو منكر ،والنكْر والنكراء ،ممدود ،املنكر ،ويف التنزيل العزيز ،لََّق ْد ِج ْئ َ
[الكهف ،]74:ونكر األمر نكريا ،وأنكر إنكارا ونُكرا ،جهله عن كراع ،ويف التنزيل العزيز :نَ ِك َرُه ْم
س ِم ْنـ ُه ْم ِخي َفةً [هود.]70:
َوأ َْو َج َ
وقال يف املعجم الوسيط :العرف املعروف وهو خالف النكر وما تعارف عليه الناس يف عاداهتم
ومعامالهتم.

نكر فالن نكرا ونُكرا ونكاره ،فطن وجاد رأيه ،،،والشيء جهله ،ويف التنزيل العزيز :فَـلَ َّما َرأَى
أَيْ ِديـ ُهم َّلَ تَ ِ
ص ُل إِلَْي ِه نَ ِك َرُه ْم [هود ،]70:ونكر األمر نكاره صعب واشتد وصار منكرا ،وأنكر
َ ْ
ف فَ َد َخلُواْ َعلَي ِه فَـعرفَـهم وهم لَهُ م ِ
نك ُرو َن
وس َ
ْ ََ ُ ْ َ ُ ْ ُ
الشيء جهله ،ويف التنزيل العزيزَ :و َجاء إِ ْخ َوةُ يُ ُ
ت ِ
هللا ُمثَّ ي ِ
وهنَا [النحل ]83:القول
نك ُر َ
[يوسف ،]58:وحقه جحده ،ويف التنزيل العزيز :يَـ ْع ِرفُو َن نِ ْع َم َ
ُ
البني األظهر لعبدالعزيز بن عبدهللا الراجحي  -ص8:
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املبحث الثاين :معىن املعروف واملنكر شرعاً
املعروف يف الشرع :كل ما يعرفه الشرع وأيمر به وْيدحه ويثين على أهله ،ويدخل يف ذلك مجيع
الطاعات ،ويف مقدمتها توحيد هللا عز وجل واإلْيان به.

واملنكر يف الشرع :كل ما ينكره الشرع وينهي عنه ويذمه ويذم أهله ،ويدخل يف ذلك مجيع املعاصي
والبدع ،ويف مقدمتها الشرك ابهلل عز وجل وإنكار وحدانيته أو ربوبيته أو أمسائه أو صفاته.
وعبارات املفسرين يف تفسري املعروف واملنكرَّ ،ل تتجاوز ذلك.

فقيل :املعروف :كل قول حسن وفعل مجيل وخلق كامل للقريب والبعيد.
وقيل :املعروف :اخلري كله ،واملنكر مجيع الشر.

وقيل :املعروف :ما عرف حسنه شرعا وعقال ،واملنكر :ما عرف قبحه شرعا وعقال.
وقيل :املعروف :اإلحسان والطاعة ،وكل ما عرف يف الشرع والعقل حسنه ()1

وقيل :املعروف طاعة هللا وما يعرفه الشرع وأعمال الرب كلها.

وقيل :املعروف :اإلْيان ،واملنكر الشرك ،وقيل املعروف السنة ،واملنكر البدعة ()2

وقيل :املعروف :خلع األنداد ومكارم األخالق وصلة األرحام.
واملنكر .عبادة األصنام وقطع األرحام وقيل :املعروف :الطاعات والفضائل أمجع.

وقيل :العرف ،صلة األرحام ،وتقوى هللا يف احلالل واحلرام وغض األبصار واَّلستعداد لدار القرار.
وقيل :املعروف :عبادة وتوحيده وكل ما أتبع ذلك ،واملنكر ،عبادة األواثن وكل ما أتبع ذلك (،)3

وهذا األقوال كلها حق وَّل تنايف بينها.

وقال ابن األثري يف النهاية يف غريب احلديث:

(عرف) قد تكرر ذكر املعروف يف احلديث ،وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة هللا والتقرب إليه
واإلحسان إىل الناس ،وكل ما ندب إليه الشرع ،وهنى عنه ،من احملسنات واملقبحات ،وهو من
الصفات الغالبة ،أي أمر معروف بين الناس ،إذا رأوه َّل ينكرونه ،واملعروف النصفة وحسن الصحبة

مع األهل وغريهم من الناس ،واملنكر ضد ذلك مجيعه.

وقال :وقد تكرر ذكر اإلنكار واملنكر يف احلديث ،وهو ضد املعروف وكل ما قبحه الشرع وحرمه
وكرهه فهو منكر يقال :أنكر الشيء ينكره إنكارا فهو منكر ،ونكره ينكره نكرا فهو منكور،

واستنكره فهو مستنكر والنكري اإلنكار ،واإلنكار اْلحود .القول البني األظهر لعبد العزيز بن عبد
هللا الراجحي  -ص10:
_________

( )1انظر ((تفسر ابن سعدي)) ()66 - 65 /3( )77 /2( )196 - 194 /1
( )2انظر ((تفسري البغوي)) ()249 /4

( )3انظر ((تفسري القرطيب)) (ج)203 /

()128/8

املبحث الثالث :املراد ابملعروف واملنكر عند اجتماعهما ،وانفراد أحدمها
إذا أطلق األمر ابملعروف من غري أن يقرن ابلنهي عن املنكر فإنه يدخل فيه النهي عن املنكر وذلك

ألن ترك املنهيات من املعروف وألنه َّل يتم فعل اخلري إَّل برتك الشر ،ومثال ذلك قول هللا تعاىل َّلَّ
ٍ
َخ ْري ِيف َكثِ ٍري ِمن َّْجنواهم إَِّلَّ من أَمر بِ ٍ
ني الن ِ
َّاس [النساء ،]114:فإن
ص َدقَة أ َْو َم ْع ُروف أ َْو إِ ْ
صالَ ٍح بَ ْ َ
َ ُ ْ َ ْ ََ َ
َ
األمر ابملعروف يتضمن النهي عن املنكر.

وكذلك إذا أطلق النهي عن املنكر ،من غري أن يقرن ابألمر ابملعروف فإنه يدخل فيه األمر ابملعروف

وذلك ألن ترك املعروف من املنكر ،وألنه َّل يتم ترك الشر إَّل بفعل اخلري.
سِ
َّ ِ
ِ ِِ
وء [األعراف،]165:
ين يَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن ال م
سواْ َما ذُك ُرواْ به أَجنَْيـنَا الذ َ
ومثال ذلك قول هللا تعاىل فَـلَ َّما نَ ُ
فإن هنيهم عن السوء يتضمن أمرهم ابخلري.

وأما عند اقرتان أحدمها ابآلخر فيفسر املعروف بفعل األوامر ويفسر املنكر برتك النواهي ،وأمثلة
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَـ ْع ٍ
ض َأي ُْم ُرو َن
ات بَـ ْع ُ
ذلك كثرية يف كتاب هللا تعاىل .كقوله تعاىلَ :وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
ِ
ِ
ِ
الصالَةَ َويُـ ْؤتُو َن َّ
يعو َن هللاَ َوَر ُسولَهُ [التوبة]71:
يمو َن َّ
الزَكاةَ َويُط ُ
ِابل َْم ْع ُروف َويَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن ال ُْمن َك ِر َويُق ُ
القول البني األظهر لعبدالعزيز بن عبدهللا الراجحي  -ص8:
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املبحث األول :فوائد األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
هناك حكم عظيمة تتحقق عند القيام هبذا اْلانب العظيم من الدين  ..وإذا أتملت هذه احلكم جتدها
إما راجعة ومتعلقة ابآلمر الناهي ،وإما عائدة إىل املأمور املنهي ،وإما عامة للجميع ..
وْيكننا تلخيص هذه اْلوانب الثالثة فيما يلي:

( )1الفوائد واملصاحل العائدة لآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر:
أ -خروجه من عهدة التكليف ( ،)1ولذا قال الذين حذروا املعتدين يف السبت من بين إسرائيل ملا
قيل هلمِ :ملَ تَ ِعظُو َن قَـ ْوًما هللاُ ُم ْهلِ ُك ُه ْم أ َْو ُم َع ِذ ُهبُ ْم َع َذ ًااب َش ِدي ًدا [األعراف ]164 :قالواَ :م ْع ِذ َرةً إِ َىل
َربِ ُك ْم فالساكت عن احلق مؤاخذ ومتوعد ابلعقوبة ،كما أنه شيطان أخرس.
قال علي بن احلسني( :التارك لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر كالنابذ كتاب هللا وراء ظهره إَّل أن

يتقي منهم تقاه .قالوا وما تقاه؟ قال :خياف جباراً عنيداً أن يسطو عليه وأن يطغى) (.)2
ِ
ِ
ين لِئَالَّ يَ ُكو َن لِلن ِ
َّاس َعلَى
ين َوُمنذ ِر َ
ب -إقامة حجة هللا على خلقه ( .)3قال هللا تعاىل :مر ُسالً مبَش ِر َ
ِ
هللا ُح َّجةٌ بَـ ْع َد ال مر ُس ِل [النساء.]16 :
ج -الشهادة على اخللق  ..قال اإلمام مالك –رمحه هللا( :-وينبغي للناس أن أيمروا بطاعة هللا ،فإن

عصوا كانوا شهوداً على من عصاه) ( )4أ .هـ.

د -أداء بعض حق هللا تعاىل عليه من شكر النعم اليت أسداها له من صحة البدن وسالمة األعضاء
 ..يقول النيب صلى هللا عليه وسلم ((يصبح على كل سالمي من أحدكم صدقة ،فكل تسبيحة

صدقة ،وكل حتميدة صدقة ،وكل هتليلة صدقة ،وكل تكبرية صدقة ،وأمر ابملعروف صدقة ،وهني عن

املنكر صدقة .)5( )) ..
هـ -حتصيل الثواب ،كما دل على ذلك الكتاب والسنة ،سواء كانت األدلة خاصة كاحلديث السابق
أم كانت عامة كقوله :فَمن يـعمل ِمثْـ َق َ ٍ
ريا يَـ َرهُ [الزلزلة ]7 :ومثل ذا كثري يف األصلني.
ال ذَ َّرة َخ ْ ً
َ َْ َ ْ
وتكفري السيئات  ..قال تعاىل :إِ َّن ا ْحلسن ِ ِ
السيِئَ ِ
ات [هود .]114 :وقال –صلى هللا عليه
نب َّ
َ ََ
ات يُ ْذه ْ َ
وسلم(( :-وأتبع السيئة احلسنة ْتحها)) ( .)6وجاء يف حديث حذيفة ملا سأله عمر –رضي هللا عنه
عن الفتنة(( :فتنة الرجل يف أهله وولده وجاره تكفرها الصالة والصدقة واملعروف)) قال سليمان :قد

كان يقول(( :الصالة والصدقة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر .)7( )) ..

ز -النجاة من العذاب الدنيوي واألخروي الذي توعد هللا به من قعد عن هذا الواجب وأمهله.
_________

( )1انظر(( :أضواء البيان)) (.)176 /1
((( )2البداية والنهاية)) (.)115 /9

((( )3أضواء البيان للشنقيطي)) (.)176 /1
((( )4اْلامع)) َّلبن أيب زيد القريواين (ص.)156 :
( )5رواه مسلم ( .)720من حديث أيب ذر الغفاري رضي هللا عنه.

( )6رواه الرتمذي ( ،)1987وأمحد ( ،)21392( )153 /5والدارمي (،)2791( )415 /2
واحلاكم ( ،)121 /1والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)8026( )245 /6قال الرتمذي :هذا

حديث حسن صحيح ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،ووافقه

الذهيب ،وقال ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) ( :)349 /4صحيح ،وحسنه ابن حجر يف
((األمايل املطلقة)) ( ،)131وقال السفاريين احلنبلي يف ((شرح كتاب الشهاب)) ( :)411إسناده

صحيح.

( )7رواه البخاري (.)1435
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وحينما حيل العذاب بقوم ظاملني فإن هللا ينجي الذين ينهون عن السوء ،كما قال تعاىل :فَـلَ ْوَّلَ َكا َن
ِ
ِ ِ
َّ ِ
ون ِمن قَـبلِ ُكم أُولُواْ ب ِقيَّ ٍة يـ ْنـهو َن َع ِن الْ َفس ِ
ِمن الْ ُقر ِ
اد ِيف األ َْر ِ
ين
ْ ْ ْ َ َ َْ
ض إَِّلَّ قَليالً ممَّ ْن أَجنَْيـنَا م ْنـ ُه ْم َواتَّـبَ َع الذ َ
َ ُ
َ
ِ
ِِ
صلِ ُحو َن [هود– 116 :
ك لِيُـ ْهلِ َ
ني َوَما َكا َن َربم َ
ك الْ ُق َرى بِظُل ٍْم َوأ َْهلُ َها ُم ْ
ظَلَ ُمواْ َما أُتْ ِرفُواْ فيه َوَكانُواْ ُْجم ِرم َ
 ]117وقال :فَـلَ َّما نَسواْ ما ذُكِرواْ بِ ِه أَجنيـنا الَّ ِذين يـ ْنـهو َن ع ِن ال م ِ
وء وأ َ َّ ِ
ين ظَلَ ُمواْ بِ َع َذ ٍ
اب
َ َ َْ َ
َْ َ
س َ
َخ ْذ ََن الذ َ
ُ َ ُ
بَئِ ٍ ِ
س ُقو َن [األعراف.]165 :
يس ِبَا َكانُواْ يَـ ْف ُ
ح -التشبه ابلرسل والقيام بدعوهتم والسري يف طريقهم.
ط -إلقاء هيبته يف قلوب اخللق.

( )2الفوائد واملصاحل العائدة على املأمور واملنهي:

أ -رجاء اَّلنتفاع واَّلستقامة ،كما قال لنا الناصحون من بين إسرائيل ملن قال هلمِ :ملَ تَ ِعظُو َن قَـ ْوًما ...
ت ِ
م ْع ِذرةً إِ َىل ربِ ُكم ولَعلَّ ُهم يـتَّـ ُقو َن وقال تعاىل :فَ َذكِر إِن نَّـ َفع ِ
الذ ْك َرى [األعلى ]9 :وقالَ :وذَكِ ْر فَِإ َّن
َ
َ ََْ َْ
ْ
َ َ
ِ
ِ
ني [الذارايت.]55 :
الذ ْك َرى تَن َف ُع ال ُْم ْؤمنِ َ
ب -هتيئة األسباب لتحقيق النجاة الدنيوية واألخروية .قال أبو هريرة –رضي هللا عنه يف قوله تعاىل:
ت لِلن ِ
َّاس [آل عمران(( :]110 :خري الناس للناس جياء هبم ويف أعناقهم
ري أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
ُكنتُ ْم َخ ْ َ
السالسل حىت يدخلهم يف اإلسالم)) ( )1فإن املأمور واملنهي إذا انتفع واهتدى كان ذلك سبباً يف
حتصيله السعادة الدنيوية واألخروية ،فينجو من عقاب هللا وحيصل له الثواب.

( )3الفوائد واملصاحل العامة واليت َّل ختتص بطرف دون اآلخر:

أ -إقامة امللة والشريعة وحفظ العقيدة والدين لتكون كلمة هللا هي العليا ،قال تعاىل :ولَوَّلَ دفْع ِ
هللا
َْ َ ُ
ت األَرض [البقرة ]251 :وقال :ولَوََّل دفْع َِّ
ض ُه ْم بِبَـ ْع ٍ َّ
ض ُهم بِبَـ ْع ٍ
ض
َّاس بَـ ْع َ
َّاس بَـ ْع َ
س َد ِ ْ ُ
َْ َ ُ
اَّلل الن َ
الن َ
ض ل َف َ
ت ِ
ِ
ِ
اسم َِّ ِ
ت ومس ِ
وه ْم
ريا [احلج ]40 :وقال تعاىلَ :وقَاتِلُ ُ
اج ُد يُ ْذ َك ُر ف َ
ص َوام ُع َوبِيَ ٌع َو َ
َّهلُد َم ْ َ
اَّلل َكث ً
يها ْ ُ
صلَ َوا ٌ َ َ َ
الد ِ ِ
ِ
ِ
وه ْم َح َّىت َّلَ تَ ُكو َن فِ ْتـنَةٌ َويَ ُكو َن
ين َّلل [البقرة ]193 :وقالَ :وقَاتِلُ ُ
َح َّىت َّلَ تَ ُكو َن ف ْتـنَةٌ َويَ ُكو َن ُ
ِ
ين ُكلمهُ َِّلل [األنفال.]39 :
الد ُ
هذا واعلم أن اإلنسان َّلبد له من أمر وهني ودعوة ،فمن مل أيمر ابخلري ويدعو إليه أمر ابلشر  ..بل
لو أراد اإلنسان أن َّل أيمر وَّل ينهى َّل خبري وَّل بشر ،فإنه َّلبد له وأن يؤمر وينهى كما تقدم.. ،

فلمن مل يزحف ِببادئه زحف عليه بكل مبدأ وفكرة ،والنفس تتلقى وتتشرب من املبادئ األخرى
واألخالق ،والطبع سراق ،شعرت أم مل تشعر.

ولذلك أمر اإلسالم ِبجالسة الصاحلني وأهل الرب واملعروف واخلري ،وهنى عن جمالسة غريهم ،ألن

النفس والطبع سراقان ملا يراينه ،وصاحبهما َّل يشعر يف كثري من األحيان.
فإذا قام الناس بذلك املطلب العظيم حتققت محاية اجملتمع املسلم من كل دخيل عليه ،وإن ذلك

يكون ِبثابة قوة املناعة اليت أودعها هللا تعاىل يف البدن لتقاوم األمراض واألسقام  ..ابإلضافة إىل أن

األمر ابملعروف يغذي األمة أفراداً ومجاعات ابملثل والقيم واألخالق والعقائد السليمة  ..فال حيتاج
أحد منهم إىل استرياد مبدأ أو خلق أجنيب على هذا الدين.
_________

( )1رواه البخاري (.)4557
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فإذا أمهلنا األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،شعر الناس ابخلواء الفكري والروحي ،وبدؤوا يبحثون
عما يسد جوعتهم ،وْيأل نفوسهم وقلوهبم ،واجتهوا إىل املبادئ األرضية واألفكار املتعفنة ،وهجمت

عليهم اَّلحنرافات أبنواعها وألواهنا اليت َّل حتصى ،ومن مث يتلقفهم شياطني اْلن واإلنس على خمتلف

رتبهم وختصصاهتم من مشككني ومشرعني  ..إخل.

وابلتايل تظهر الفرتة ،وتستحكم الغربة ،ويصبح املعروف منكراً واملنكر معروفاً.
ومن املعلوم أن اإلنسان لديه دافع داخلي يدفعه إىل حب الفضيلة واخلري وفعلهما ،وهو أمر مغروس
يف فطرته ،فإذا وجد من يفعل املعروف فإن ذلك حيركه للقيام به ،فإذا كان ذلك الفاعل له من نظرائه

كان الدافع لفعله أكرب ،فكيف إذا أمره بفعله آمر وحرضه عليه؟! َّل ريب أن هذا يكون أدعى إىل

القيام به ،مث لو ليم على ترك ذلك املعروف ،أو نيل منه بكالم أو ضرب أو حبس ،كان ذلك دافعاً
خامساً لتحقيقه.
وذلك ألن النفوس جمبولة على تشبه بعضها ببعض  ..وقد شبهها شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه

هللا -أبسراب القطا  ..فإذا كثر الفاعلون للخري تداعى الناس لفعله ،ولذا جاء يف احلديث(( :من
سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا .)1( )) ..

وسبب ورود هذا احلديث ،هو ذلك الرجل الذي جاء بتلك الصرة من املال فوضعها بني يدي رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم فتداعى الناس إىل التصدق.

ِ ِ ٍ ِ
ت أَيْ ِدي ُك ْم [الشورى:
سبَ ْ
ب -رفع العقوابت العامة  ..قال هللا تعاىلَ :وَما أ َ
َصابَ ُكم من مصيبَة فَب َما َك َ
 ]30وقال أيضاً يف اْلواب عن سبب مصاهبم يوم أحد :قُل هو ِمن ِع ِ
ند أَنْـ ُف ِس ُك ْم [آل عمران:
ْ َُ ْ
ِ
ِ
 ]165فالكفر واملعاصي أبنواعها سبب للمصائب واملهالك ،قال تعاىل :فَـلَوَّلَ َكا َن من الْ ُقر ِ
ون من
ْ
َ ُ
قَـبلِ ُكم أُولُواْ ب ِقيَّ ٍة يـ ْنـهو َن َع ِن الْ َفس ِ
اد ِيف األ َْر ِ
ض إَِّلَّ قَلِيالً ِممَّ ْن أَجنَْيـنَا ِم ْنـ ُه ْم [ ....هود ]116 :وقال:
ْ ْ ْ َ َ َْ
َ

صلِ ُحو َن [هود( ]117 :وهذه اإلشارة تكشف عن سنة
ك لِيُـ ْهلِ َ
َوَما َكا َن َربم َ
ك الْ ُق َرى بِظُل ٍْم َوأ َْهلُ َها ُم ْ
من سنن هللا يف األمم ،فإن األمة اليت يقع فيها الظلم والفساد فيجدان من ينهض لدفعهما هي أمم

َنجية َّل أيخذها هللا ابلعذاب والتدمري ،فأما األمم اليت يظلم فيها الظاملون ،ويفسد فيها املفسدون،

فال ينهض من يدفع الظلم والفساد ،أو يكون فيها من يستنكر ذلك ،ولكنه َّل يبلغ أن يؤثر يف

الواقع الفاسد فهي أمم مهددة ابلدمار واهلالك كما هي سنة هللا تعاىل يف خلقه ،وهبذا تعلم أن دعاة
اإلصالح املناهضون للطغيان والظلم والفساد هم صمام األمان لألمم والشعوب ،وهذا يربز قيمة

كفاح املكافحني للخري والصالح الواقفني للظلم والفساد ،إهنم َّل يؤدون واجبهم لرهبم ولدينهم
فحسب ،إمنا هم حيولون هبذا دون أممهم وغضب هللا واستحقاق النكال والضياع) (.)2

_________

( )1رواه مسلم ( )1017من حديث جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه.
( )2ما بني القوسني من كالم سيد رمحه هللا يف ((الظالل)) ( )79 /12بتصرف.

()132/8
ج -استنزال الرمحة من هللا تعاىل ،ألن الطاعة واملعروف سبب للنعمة قال هللا تعاىلَ :وإِ ْذ َأتَذَّ َن َربم ُك ْم
ِ
ِ
ِ
ِ
َص َاهبُ ْم
لَئن َش َك ْرُْمت ألَ ِزي َدنَّ ُك ْم [إبراهيم ]7 :وقالَ :وَكأَيِن من نَِّ ٍيب قَاتَ َل َم َعهُ ِربِيمو َن َكثريٌ فَ َما َو َهنُواْ ل َما أ َ
يل ِ
ب َّ ِ
ِيف َسبِ ِ
ين َوَما َكا َن قَـ ْوَهلُ ْم إَِّلَّ أَن قَالُواْ ربَّـنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا
استَ َكانُواْ َوهللاُ ُِحي م
هللا َوَما َ
ض ُع ُفواْ َوَما ْ
الصاب ِر َ
ِ ِ
اب ال مدنْـيَا َو ُح ْس َن
ذُنُوبَـنَا َوإِ ْس َرافَـنَا ِيف أ َْم ِرََن َوثَـبِ ْ
ين فَ َ
ت أَقْ َدا َمنَا ُ
آات ُه ُم هللاُ ثَـ َو َ
وانص ْرََن َعلَى الْ َق ْوم الْ َكاف ِر َ
اب ِ
ِ
ثَـ َو ِ
ني [آل عمران]148 – 146 :
اآلخ َرةِ َوهللاُ ُِحي م
ب ال ُْم ْحسنِ َ
هللا ِمن بـع ِد ما ظُلِمواْ لَنـبـ ِوئَـنـَّهم ِيف ال مدنْـيا حسنةً وَألَجر ِ
وقال :والَّ ِذين هاجرواْ ِيف ِ
اآلخ َرةِ أَ ْك َربُ لَ ْو َكانُواْ
َ ْ َ ُ َُ ُ ْ
َ َ ََ َ ْ ُ
َ َ َ َُ
َّ ِ
ربواْ َو َعلَى َرهبِِ ْم يَـتَـ َوَّكلُو َن [النحل .]42 - 41 :ومثل ذا كثري يف الكتاب والسنة
ين َ
يَـ ْعلَ ُمو َن الذ َ
ص َُ
َن أ َْهل الْ ُقرى آمنُواْ واتَّـ َقواْ لََفتَ ْحنَا َعلَْي ِهم بـرَك ٍ
الس َماء َواأل َْر ِ
ض [األعراف:
ات ِم َن َّ
كقوله تعاىلَ :ولَ ْو أ َّ َ َ َ َ
ََ
 ]96وقوله :ولَو أ ََّهنُم أَقَامواْ التـَّورا َة وا ِإل ِجنيل وما أُن ِز َل إِلَي ِهم ِمن َّرهبِِم أل َكلُواْ ِمن فَـوقِ ِهم وِمن َحتْ ِ
ت
َ ََ
ْ
ْ َْ
َ ْ ْ ُ َْ َ
أ َْر ُجلِ ِهم [ ...املائدة.]66 :
وقال عليه الصالة والسالم(( :لو أنكم تتوكلون على هللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدوا
مخاصاً وتروح بطاَنً)) (.)1

د -شد ظهر املؤمن وتقويته ورفع عزْيته ،وإرغام أنف املنافق  ..فإن املؤمن يقوى ويعتز حينما ينتشر

اخلري والصالح ويوحد هللا َّل يشرك به ،وتضمحل املنكرات على إثر ذلك ،بينما خينس املنافق

بذلك ،ويكون ذلك سبباً لغمه وضيق صدره وحسرته ،ألنه َّل حيب ظهور هذا األمر وَّل ذيوعه بني
اخللق .كيف لو طولب هو ابلتطبيق والعمل وجمانبة املنكر  ..وألزم ِبا أظهر من اَّلنتساب إىل

الدين؟! َّل شك أنه يتأمل لذلك أشد األمل وحيزن بسببه أشد احلزن.

قال الثوري –رمحه هللا( :-إذا أمرت ابملعروف شددت ظهر املؤمن ،وإذا هنيت عن املنكر أرغمت
أنف املنافق) (.)2

هـ -بقيام املسلمني بوظيفة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،حيصل هلم الطموح والرتفع عن الدَناي،
كما حيصل هلم الشعور أبهنم رابنيون يصلحون الناس ،وحينئذ يكونون قدوة حسنة بصالح أنفسهم
وحسن استقامتهم ،مما جيعلهم حياسبون أنفسهم على أصغر زلة ،وهذه حبد ذاهتا فائدة عظيمة جداً
اقتضتها حكمة هللا يف هتيئة هذه األمة لقيادة غريها من األمم (.)3

وابتالء اخللق بعضهم ببعض  ..ألن هذا العمل جبميع مراتبه وأنواعه جهاد ،وما قتال الكفار ابلسيف

والسنان إَّل نوع من أنواعه.

ض ُكم بِبَـ ْع ٍ
شاء َّ
ض [حممد .]4 :وِبثل هذه
قال تعاىلَ :ولَ ْو يَ َ
ص َر ِم ْنـ ُه ْم َولَ ِكن لِيَـ ْبـلُ َو بَـ ْع َ
اَّللُ ََّلنتَ َ

اَّلبتالءات يظهر إْيان املؤمن ،وصربه على مكاره النفس يف سبيل رضى ربه ،وألجل نشر دينه

وشريعته.

_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2344وأمحد ( ،)205( )30 /1والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ()66 /2
( .)1182من حديث عمر رضي هللا عنه .قال الرتمذي :حسن صحيح َّل نعرفه إَّل من هذا الوجه،
وقال ابن حبان يف ((املقاصد احلسنة)) ( :)402صحيح ،وحسنه البغوي يف ((شرح السنة)) (/7

 ،)328وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )866كما أشار لذلك يف
مقدمته .وقال حممد جار هللا يف ((النوافح العطرة)) ( :)275صحيح.

((( )2األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) للخالل (ص.)67 :
( )3انظر(( :صفوة اآلاثر واملفاهيم)) (.)274 /4
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ز -األمر ابملعروف والنهي عن املنكر سبب للنصر على األعداء ،فإن األمة َّل تنتصر بعدد وَّل
عدة ،وإمنا تنتصر هبذا الدين ،ولذا كانت خمالفة أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإرادة الدنيا من
ِ
َىن َه َذا قُ ْل ُه َو ِم ْن
َص ْبـتُم ِمثْـلَْيـ َها قُـلْتُ ْم أ َّ
َصابَـ ْت ُكم مصيبَةٌ قَ ْد أ َ
البعض سبب لوقوع اهلزْية يف أحد ،أ ََولَ َّما أ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ ٍ ِ
ت أَيْ ِدي ُك ْم َويَـ ْع ُفو َعن
سبَ ْ
عند أَنْـ ُفس ُك ْم [آل عمران ]165 :وقالَ :وَما أ َ
َصابَ ُكم من مصيبَة فَب َما َك َ
ِ ِ
ِ
ريةٍ َويَـ ْوَم ُحنَ ْ ٍ
ني إِ ْذ أَ ْع َجبَـ ْت ُك ْم َكثْـ َرتُ ُك ْم فَـلَ ْم
َكث ٍري [الشورى ]30 :وقال :لََق ْد نَ َ
ص َرُك ُم هللاُ ِيف َم َواط َن َكث َ
ِ
ض ِِبَا ر ُحبَ ْ َّ
نص َر َّن
ضاقَ ْ
تُـ ْغ ِن َعن ُك ْم َش ْيـئًا َو َ
ين [التوبة ]25 :وقالَ :ولَيَ ُ
ت َعلَْي ُك ُم األ َْر ُ َ
ت ُمثَّ َول ْيـتُم م ْدب ِر َ
َّ ِ
الص َالةَ َوآتَـ ُوا َّ
َّاه ْم ِيف ْاأل َْر ِ
نص ُرهُ إِ َّن َّ
َّ
الزَكاةَ َوأ ََم ُروا
ض أَقَ ُاموا َّ
اَّللَ لََق ِو ٌّ
ين إِن َّم َّكن ُ
اَّللُ َمن يَ ُ
ي َع ِز ٌيز الذ َ
وف و َهنَوا ع ِن الْمن َك ِر وَِِّ
ِ
َّلل َعاقِبَةُ ْاأل ُُموِر [احلج.]41 – 40 :
ِابل َْم ْع ُر َ ْ َ ُ َ
َّاس َأتْمرو َن ِابلْمعرو ِ
ح -حتقيق وصف اخلريية يف هذه األمة قال تعاىلُ :كنتم َخ ْري أ َُّم ٍة أُ ْخ ِرج ْ ِ
ف
َ
ُْ َ
َ ُْ
ت للن ِ ُ ُ
وتَـ ْنـهو َن ع ِن الْمن َك ِر وتُـ ْؤِمنو َن ِاب ِ
هلل [آل عمران ]110 :وقد تقدم إيراد كالم بعض أهل العلم يف هذه
َ َْ َ ُ َ ُ
اآلية ،كعمر بن اخلطاب –رضي هللا عنه ،-وشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وابن كثري وغريهم.
ط -التجايف عن صفات املنافقني ،وظهور الفرقان بني صفاهتم وصفات املؤمنني  ..ذلك أن من
ض ُه ْم أ َْولِيَاء
ات بَـ ْع ُ
أخص صفات املؤمنني القيام هبذا العمل الطيب قال تعاىلَ :وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
ض أيْمرو َن ِابلْمعر ِ
وف َويَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن ال ُْمن َك ِر [ ...التوبة.]71 :
َ ُْ
بَـ ْع ٍ َ ُ ُ
كما أن ترك القيام هبذا العمل يعد من صفات املنافقني البارزة ،كما أخرب هللا عز وجل عن ذلك
ات بـع ُ ِ
ض أيْمرو َن ِابلْمن َك ِر ويـ ْنـهو َن ع ِن الْمعر ِ
ِ
ِ
ضو َن
وف َويَـ ْقبِ ُ
بقوله :ال ُْمنَاف ُقو َن َوال ُْمنَاف َق ُ َ ْ
ُ ََ َ ْ َ َ ُْ
ض ُهم من بَـ ْع ٍ َ ُ ُ
أَي ِديـهم نَسواْ هللا فَـنَ ِسيـهم إِ َّن الْمنَافِ ِقني هم الْ َف ِ
اس ُقو َن [التوبة .]67 :وسيأيت يف آخر هذا املبحث –
ْ َُ ْ ُ َ َ ُ ْ
ُ َ ُُ
عند ذكر اآلاثر املرتتبة على تركه – كالم اإلمام أمحد – رمحه هللا – (أييت على الناس زمان يكون

املؤمن فيه بينهم مثل اْليفة ويكون املنافق يشار إليه ابألصابع – إىل أن قال – املؤمن إذا رأى أمراً
ابملعروف أو هنياً عن املنكر مل يصرب حىت أيمر وينهى  ..واملنافق كل شيء يراه قال بيده على فمه ..
).

ي -استقامة املوازين ،واتزان املفاهيم ،فيجلو أمر املنكر أمام الناس ،ويعلمون أنه منكر ،كما يعلمون
أن هذا األمر املعني من املعروف ،وابلتايل يقبلون على هذا ويعرضون عن ذاك ،خبالف ما إذا عطل

جانب األمر والنهي ،فقد يتوهم كثري من الناس يف كثري من املنكرات أهنا من املعروف ،كما يتوهم

كثري منهم كذلك يف كثري من أمور املعروف وخصاله أهنا من املنكر ،فيشنعون على فاعلها ،ويقفون
يف طريقه ،كما هو حاصل يف هذه األايم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر خلالد بن عثمان السبت

– ص68 :

()134/8

املبحث الثاين :فضل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
• املطلب األول :األدلة على فضله من القرآن الكرمي.
• املطلب الثاين :األدلة من السنة على فضل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
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املطلب األول :األدلة على فضله من القرآن الكرمي
َّاس َأتْمرو َن ِابلْمعر ِ
 - 1قوله تعاىلُ :كنتم َخ ْري أ َُّم ٍة أُ ْخ ِرج ْ ِ
وف َوتَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن ال ُْمن َك ِر [آل عمران:
َ
ُْ َ
َ ُْ
ت ل لن ِ ُ ُ

.]110

سبب نزوهلا :قال عكرمة ومقاتل :نزلت يف ابن مسعود وأيب بن كعب ومعاذ بن جبل وسامل موىل أيب

حذيفة -رضي هللا عنهم -وذلك أن مالك بن الضيف ووهب بن يهوذا قاَّل :حنن أفضل منكم وديننا
خري مما تدعوَن إليه .فأنزل هللا هذه اآلية (.)1

من املخاطب هبذه اآلية؟ قال ابن عباس -رضي هللا عنهما -هم الذين هاجروا مع النيب صلى هللا
عليه وسلم إىل املدينة .وقال الضحاك :هم أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم خاصة الرواة والدعاة

الذين أمر هللا بطاعتهم (.)2

وقال احلسن البصري وجماهد ومجاعة :اخلطاب ْلميع األمة (.)3

وهذا القول هو الراجح -وهللا أعلم -فاخلطاب يشمل مجيع أمة حممد صلى هللا عليه وسلم وذلك
للمرجحات التالية:

أ -أن اآلية عامة وليس فيها ختصيص صريح يقيدها ابلصحابة أو بطائفة منهم.
ب -النصوص الواردة يف الكتاب والسنة واليت تبني فضل أمة حممد صلى هللا عليه وسلم على سائر
األمم ،منها:

ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا لِتَ ُكونُواْ ُش َه َداء َعلَى الن ِ
ول َعلَْي ُك ْم
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َن َّ
 - 1قوله تعاىلَ :وَك َذلِ َ
َش ِهي ًدا [البقرة.]143 :
قال القرطيب  -رمحه هللا  -وكما أن الكعبة وسط األرض كذلك جعلناكم أمة وسطاً ،أي دون األنبياء

وفوق األمم ،والوسط العدل (.)4

وقد فسر النيب صلى هللا عليه وسلم الوسطية ابلعدل فقد.

 - 2ورد عن أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه -عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله تعاىل:
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا [البقرة.]143 :
َوَك َذلِ َ
قال (عدَّلً) (.)5
 - 3وعن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول:
لبيك وسعديك اي رب فيقول :هل بلغت؟ فيقول :نعم فيقال ألمته :هل بلغكم فيقولون :ما أاتَن من

نذير ،فيقول :من يشهد لك؟ فيقول :حممد وأمته ،ويشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا لِتَ ُكونُواْ ُش َه َداء َعلَى الن ِ
ول
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َن َّ
شهيداً فذلك قوله جل ذكره َوَك َذلِ َ
َعلَْي ُك ْم َش ِهي ًدا (.)6
 - 4وقوله صلى هللا عليه وسلم ((حنن اآلخرون السابقون)) (.)7

 - 5وعن أنس بن مالك -رضي هللا عنه -عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال حني مرت جنازة
فأثين عليها خرياً فقال(( :وجبت وجبت وجبت)) مث مر عليه أبخرى فأثين عليها شراً فقال(( :وجبت
وجبت وجبت)) فقال عمر :فدى لك أيب وأمي :مر عليك جبنازة فأثين عليها خرياً فقلت(( :وجبت

وجبت وجبت)) ومر جبنازة فأثين عليها شراً .فقلت(( :وجبت وجبت وجبت)) فقال رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم ((  ...من أثنيتم عليه خرياً وجبت له اْلنة ،ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار ،أنتم
شهداء هللا يف األرض ،أنتم شهداء هللا يف األرض ،أنتم شهداء هللا يف األرض)) (.)8

فهذه النصوص تفيد ِبضموهنا عموم األمة ،وأن اخلطاب ليس مقصوراً على الصحابة وَّل على جزء

منهم.

_________

((( )1أسباب النزول)) الواحدي (ص.)78 :
( )2رواه الطربي يف تفسريه (.)102 /7
((( )3تفسري البحر احمليط)) (.)28 /3

((( )4اْلامع ألحكام القرآن)) القرطيب ()153 /2
( )5رواه البخاري (.)7349
( )6رواه البخاري (.)4487
( )7رواه البخاري ( ،)876ومسلم ( .)855من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )8رواه البخاري ( ،)1367ومسلم ( .)949من حديث أنس رضي هللا عنه.

()136/8

وقال القرطيب :قال علماؤَن أنبأَن ربنا  -تبارك وتعاىل -يف كتابه ِبا أنعم علينا من تفضيله لنا ابسم
العدالة وتولية خطري الشهادة على مجيع خلقه ،فجعلنا أوَّلً مكاَنً وإن كنا آخراً زماَنً كما قال عليه

السالم ((حنن اآلخرون األولون)).

وهذا دليل على أنه َّل يشهد إَّل العدول وَّل ينفذ قول غري العدول على غريهم إَّل أن يكونوا عدوَّلً
(.)1
وهذا القول يزيد ترجيحنا قوة.

وقد اختلف يف لفظة كان فقيل هي ِبعىن احلدوث والوقوع ،واملعىن وجدمت خري أمة وعلى هذا فكان
فعل اتم ،وقيل كان َنقصة وهي عبارة عن وجود الشيء يف زمان ماض وَّل تدل على انقطاع طارئ
بدليل قوله :إِ َّن هللا َكا َن غَ ُف ِ
يما [سورة النساء .]23 :فعلى هذا التقدير يكون املعىن كنتم خري
َ
ورا َّرح ً
ً
أمة ،وقيل معناه كنتم مذكورين يف األمم املاضية فأنتم خري أمة ،وقيل معناه كنتم يف اللوح احملفوظ
موصوفني أبنكم خري أمة (.)2

وقال الرازي يف تفسريه :املعىن أنكم (كنتم) يف اللوح احملفوظ خري األمم وأفضلها ،فالالئق هبذا أَّل
تبطلوا على أنفسكم هذه الفضيلة وأن َّل تزيلوا عن أنفسكم هذه اخلصلة احملمودة وأن تكونوا

منقادين مطيعني يف كل ما يتوجه عليكم من التكاليف (.)3

ت لِلن ِ
َّاس [آل عمران:
ري أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال يف قوله تعاىلُ :كنتُ ْم َخ ْ َ

 ]110قال(( :خري الناس للناس أتتون هبم يف السالسل يف أعناقهم حىت يدخلوا اإلسالم)) (.)4
وقال قتادة( :هم أمة حممد -صلى هللا عليه وسلم -مل يؤمر نيب قبله ابلقتال فهم يقاتلون الكفار
فيدخلوهنم يف اإلسالم فهم خري أمة أخرجت للناس) (.)5

وعن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يف قوله تعاىل:
ت لِلن ِ
َّاس قال ((إنكم تتمون سبعني أمة أنتم خريها وأكرمها على هللا)) (.)6
ري أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
ُكنتُ ْم َخ ْ َ
فاهلل سبحانه وتعاىل خيرب يف هذه اآلية الكرْية أبن أمة حممد صلى هللا عليه وسلم خري األمم اليت

خلقت من قبل وذلك بسبب فضائل كثرية منها أهنم أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر ،وحري

بكل مسلم يتلو هذه اآلية أو يسمعها أن يطبق ما تدعو إليه من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر،
بل عليه أن يطبقه على نفسه أوَّلً مث على إخوانه املسلمني وغريهم اثنياً ،فيفعل اخلري وأيمر به

ويتجنب الشر وحيذر منه وليعلم أنه مىت ترك هذا اْلانب املهم (األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)

فإنه يفقد الفضيلة اليت وصف هللا هبا املؤمنني.

لذا ينبغي لكل مسلم وَّل سيما الدعاة أن جيعلوا األمر ابملعروف والنهي عن املنكر جزءاً من حياهتم.
ٍ
 - 2ويقول تعاىلَّ :لَّ َخ ْري ِيف َكثِ ٍري ِمن َّْجنواهم إَِّلَّ من أَمر بِ ٍ
ني الن ِ
َّاس
ص َدقَة أ َْو َم ْع ُروف أ َْو إِ ْ
صالَ ٍح بَ ْ َ
َ ُ ْ َ ْ ََ َ
َ
ِ
ِ
ات هللا فَسو َ ِ
ض ِ
يما [النساء.]114 :
ك ابْـتَـغَاء َم ْر َ
َوَمن يَـ ْف َع ْل ذَلِ َ
ف نُـ ْؤتِيه أ ْ
َْ
َج ًرا َعظ ً
_________
((( )1اْلامع ألحكام القرآن)) القرطيب (.)157 ،156 /2
((( )2روح املعاين)) األلوسي (270 /5هـ)

((( )3التفسري الكبري ومفاتيح الغيب)) الفخر الرازي (173 /4هـ)
( )4رواه البخاري (.)4557

((( )5تفسري العالمة أيب السعود)) ()533 /1

( )6رواه الرتمذي ( ،)3001وابن ماجه ( ،)3480وأمحد ( ،)20041( )3 /5واحلاكم (/4
 ،)94والبيهقي ( .)18172( )5 /9قال الرتمذي :حسن ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح
اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وصححه ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) ( ،)112 /6وقال
ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)73 /8حسن صحيح ،وله شاهد مرسل رجاله ثقات.

()137/8

النجوى السر بني اَّلثنني أو اْلماعة ،تقول َنجيت فالَنً وجنا ،وهم يتناجون ،وجنوت فالَنً أجنوه

جنوى أي أَنجيه ،فنجوت مشتقة من جنوت الشيء أجنوه :أي أخلصته وأفردته ،والنجوة من األرض

املرتفع َّلنفراده ابرتفاعه عما حوله .فالنجوى املسارة (.)1

وقال مجاعة من املفسرين :إن النجوى كالم اْلماعة املنفردة أو اَّلثنني سواء كان ذلك سراً أو جهراً
(.)2
وقيل النجوى :اإلسرار يف التدبري (.)3

معىن اآليةَّ :ل خري فيما يتناجى فيه الناس وخيوضون فيه من احلديث إَّل فيما كان من أعمال اخلري
(.)4

وقال القشريي :أفضل األعمال ما كانت بركاته تتعدى صاحبه إىل غريه ،ففضيلة الصدقة يتعدى
نفعها إىل من تصل إليه ،والفتوة أن يكون سعيك لغريك ،وأما املعروف فكل حسن يف الشرع

معروف ،ومن ذلك إجناد املسلمني وإسعادهم فيما هلم فيه قربة إىل هللا وزلفى عنده ،وإعالء التواصي
ابلطاعة ،ومن تصدق بنفسه على طاعة ربه وتصدق بقلبه على الرضى حبكمه ومل خيرج ابَّلنتقام

لنفسه ،وحث الناس على ما فيه جناهتم ابهلداية إىل رهبم وأصلح بني الناس بصدقه يف حاله ،فإن

لسان فعله أبلغ يف الوعظ من لسان نطقه (.)5

فاهلل سبحانه وتعاىل بني أنه َّل خري فيما يتناجى فيه الناس إَّل ما كان فيه احلث على الصدقة وفعل
املعروف واإلصالح بني الناس.
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَـ ْع ٍ
ض َأي ُْم ُرو َن ابملعروف وينهون عن املنكر
ات بَـ ْع ُ
 - 3قوله تعاىلَ :وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
ِ
ِ
ِ
يم [التوبة:
يمو َن َّ
يعو َن هللاَ َوَر ُسولَهُ أ ُْولَئِ َ
الصالَةَ َويُـ ْؤتُو َن ا َّلزَكاةَ َويُط ُ
ك َس َ ْري َمحُ ُه ُم هللاُ إِ َّن هللاَ َع ِز ٌيز َحك ٌ
َويُق ُ
.]71
قال أبو السعود يف قوله تعاىل :واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض :بيان حلسن حال املؤمنني

واملؤمنات حاَّلً وماَّلً إثر بيان قبح حال أضدادهم عاجالً وآجالً (.)6
وقيل :قلوهبم متحدة يف التواد والتحاب والتعاطف (.)7

وأما قولهَ :أي ُْم ُرو َن ابملعروف وينهون عن املنكر [التوبة ]71 :أي أيمرون بعبادة هللا تعاىل وتوحيده
وكل ما أتبع ذلك ،وينهون عن عبادة األواثن وكل ما أتبع ذلك (.)8

فاآلية تفيد أن املؤمنني مجيعاً من رجال ونساء ينطلقون من قاعدة واحدة ،وهي أهنم أيمرون ابألمور

احلسنة واألعمال الصاحلة واألخالق الفاضلة وينهون عن كل ما خالف الشرع من العقائد الفاسدة
ك َس َ ْري َمحُ ُه ُم هللاُ [التوبة ]71 :يدخلهم هللا يف
واألعمال السيئة واألخالق الرديئة ،ومن هذا شأنه أ ُْولَئِ َ
رمحته ويشملهم إبحسانه (.)9
وقال الزخمشري يف تفسريه :السني مفيدة وجوب الرمحة َّل حمالة ،فهي تؤكد الوعد والوعيد (.)10

إذاً فمن هذه صفته أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر فإن هللا سبحانه وتعاىل يدخله يف رمحته ،وذلك

فضل منه وتكرم وإحسان وليس من ابب الوجوب فاهلل  -سبحانه وتعاىلَّ -ل جيب عليه شيء ولو
عامل عباده بعدله مل ينج منهم أحد.
_________

( )1انظر(( :الصحاح)) اْلوهري (.)2503 ،2501 /6
((( )2فتح القدير)) الشوكاين ()515 ،514 /2
((( )3تفسري البغوي)) (.)479 /1

((( )4روح املعاين)) األلوسي (.)403 /5
((( )5لطائف اإلشارات)) القشريي (.)364 ،363 /1

((( )6تفسري أيب السعود)) (.)82 /4

((( )7اْلامع ألحكام القرآن)) القرطيب م.)203 /4( 4 ،3
((( )8اْلامع ألحكام القرآن)) القرطيب م.)203 /4( 4 ،3

((( )9تيسري الكرمي الرمحن)) عبد الرمحن السعدي ()264 /3
((( )10تفسري الكشاف)) م.)203 /2( 2 ،1

()138/8
ت ِ
 - 4وقوله تعاىل :لَيسواْ سواء ِمن أ َْه ِل ال ِ
اب أ َُّمةٌ قَآئِمةٌ يـ ْتـلُو َن آاي ِ
ْكتَ ِ
آَنء اللَّْي ِل َو ُه ْم يَ ْس ُج ُدو َن
هللا َ
ْ ُ ََ ْ
َ َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
اخلَ ْري ِ
ك م َن
ات َوأ ُْولَئِ َ
سا ِرعُو َن ِيف ْ َ
يُـ ْؤمنُو َن ابهلل َوالْيَـ ْوم اآلخ ِر َو َأي ُْم ُرو َن ابملعروف وينهون عن املنكر َويُ َ
ني [آل عمران]114 - 113 :
َّ
الصاحلِِ َ
سبب نزوهلا:

قال الواحدي :قال ابن عباس ومقاتل :ملا أسلم عبد هللا بن سالم وثعلبة بن َس ْعيَة وأسيد بن َس ْعيَة
وأسعد بن عبيد ومن أسلم من اليهود قالت أحبار اليهود :ما آمن حملمد إَّل شرارَن ولو كانوا من

خيارَن ملا تركوا دين آابئهم وقالوا هلم :لقد خنتم واستبدلتم بدينكم ديناً غريه فأنزل هللا هذه اآلية
(.)1

معىن اآلية:

ليسوا سواء تفرقة بني هاتني الفرقتني من أهل الكتاب اليهود والنصارى وأهنم ليسوا سواء على وضع

واحد يف موقفهم من اإلسالم واملسلمني ،وإذا كانت اآلية الكرْية قد فرقت بني الفرقتني فإهنا مل حتدد
أي الفريقني من أهل الكتاب هو املتجه إليه احلكم يف قوله من أهل الكتاب.

أمة قائمة يف إطالق احلكم هكذا حبيث يدخل فيه الفريقان معاً حكم عظيمة تبني أنه يف كال الفريقني
من أهل الكتاب اليهود والنصارى مجاعات قائمة على احلق مؤمنة ابهلل واليوم اآلخر أتمر ابملعروف

وتنهى عن املنكر (.)2

فمعىن اآلية ليس أهل الكتاب على حد سواء ،بل منهم اجملرم ومنهم املسلم القائم على احلق
املستقيم على اهلدى التايل آلايت هللا والساجد له واملؤمن ابلبعث بعد املوت اآلمر ابملعروف والناهي

عن املنكر .ومن كانت هذه حاله فهو من (الصاحلني) أي من مجلة من صلحت أحواهلم عند هللا عز
وجل واستحقوا رضاه وثناءه (.)3

فاهلل سبحانه وتعاىل أثىن عليهم َّلتصافهم ابلصفات املذكورة ومنها األمر ابملعروف والنهي عن

املنكر.

ِ
اآلمرو َن ِابلْمعر ِ
الراكِعو َن َّ ِ
 - 5وقوله تعاىل :التَّائِبو َن الْعابِ ُدو َن ا ْحل ِام ُدو َن َّ ِ
وف
السائ ُحو َن َّ ُ
ُ َ
َ
َ ُْ
الساجدو َن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ني [التوبة.]112 :
َوالن ُ
َّاهو َن َع ِن ال ُْمن َك ِر َوا ْحلَافظُو َن حلُ ُدود هللا َوبَش ِر ال ُْم ْؤمنِ َ

أخرج ابن أيب شيبة وابن املنذر عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -قال من مات على هذه التسع

فهو يف سبيل هللا التائبون العابدون ( )4اآلية.

التائبون الراجعون إىل طاعة هللا تعاىل عن احلالة املخالفة للطاعة.

وهل املراد التوبة من الشرك أو من كل معصية أو األظهر أنه من كل معصية؟

قال يف فتح البيان (  ..مث قيل املراد ابلتوبة عن الشرك والرباءة من النفاق وقيل من كل معصية)

(.)5

(العابدون) املؤدون ملا أوجب هللا عليهم من الطاعات القولية والفعلية (.)6

(السائحون) الصائمون (.)7
(الراكعون الساجدون) املكثرون من الركوع والسجود يف صالة الفرض والنفل (.)8

(اآلمرون ابملعروف والناهون عن املنكر).

أي اآلمرون جبميع ما أمر هللا ورسوله بفعله والناهون عن مجيع ما أمر هللا ورسوله صلى هللا عليه

وسلم برتكه.

قال املراغي :أي الداعون إىل اإلْيان وما تبعه من أعمال الرب واخلري والناهون عن الشرك وما بسبيله
من املعاصي والسيئات (.)9
_________

((( )1أسباب النزول)) الواحدي (ص.)87 :

((( )2التفسري القرآين للقرآن)) عبد الكرمي اخلطيب (.)561 /1
( )3انظر إىل(( :زاد املسري)) ابن اْلوزي (.)442 /1
((( )4الدر املنثور يف التفسري املأثور)) السيوطي (.)281 /3

((( )5فتح البيان يف مقاصد القرآن)) صديق خان (.)205 /4
( )6انظر ((تفسري التحرير والتنوير)) حممد عاشور (.)91 /11
((( )7زاد املسري)) ابن اْلوزي (.)506 /3
((( )8زاد املسري)) ابن اْلوزي (.)506 /3
((( )9تفسري املراغي)) (.)34 /4

()139/8

(واحلافظون حلدود هللا) أي احلافظون لشرائعه وأحكامه اليت بني فيها ما جيب على املؤمنني اتباعه وما
حيظر عليهم فعله منها ،وكذا ما جيب على أئمة املسلمني وأويل األمور منهم إقامته وتنفيذه ابلعمل يف
أفراد املسلمني ومجاعتهم إذا أخلوا ِبا جيب عليهم حفظه منها (.)1

(وبشر املؤمنني) أي وبشر املؤمنني املتصفني ابلصفات املذكورة يف اآلية الكرْية.

ففي هذه اآلية دليل على فضل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر؛ ألن هللا أثىن عليهم وبشرهم.

ويف اآلية إظهار يف مقام اإلضمار اعتناء هبم وتشريفاً لقدرهم وحذف املبشر به إشارة إىل أنه َّل

يدخل حتت احلصر بل هلم ما َّل عني رأت وَّل أذن مسعت وَّل خطر على قلب بشر (.)2
ون ِمن قَـبلِ ُكم أُولُواْ ب ِقيَّ ٍة يـ ْنـهو َن َع ِن الْ َفس ِ
 - 6وقوله تعاىل :فَـلَوَّلَ َكا َن ِمن الْ ُقر ِ
اد ِيف األ َْر ِ
ض إَِّلَّ قَلِيالً
ْ ْ ْ َ َ َْ
ْ
َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َّ ِ
ني [هود.]116 :
ين ظَلَ ُمواْ َما أُتْ ِرفُواْ فيه َوَكانُواْ ُْجم ِرم َ
ممَّ ْن أَجنَْيـنَا م ْنـ ُه ْم َواتَّـبَ َع الذ َ
فهذا دليل على فضل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر حيث إنه كان سبباً لنجاة اآلمرين ابملعروف
والناهني عن املنكر وهالك اآلخرين.
يقول الشيخ :عبد الرمحن السعدي:
(وهذا حث هلذه األمة أن يكون فيهم بقااي مصلحون ملا أفسد الناس قائمون بدين هللا يدعون من

ضل إىل اهلدى ويصربون منهم على األذى ويبصروهنم من العمى ،ويف هذه احلالة أعلى حالة يرغب
فيها الراغبون وصاحبها يكون إماماً يف الدين إذا جعل عمله خالصاً لرب العاملني) (.)3
ِ
تح ِ
الس ْب ِ
ت إِ ْذ َأتْتِي ِه ْم
اض َرةَ الْبَ ْح ِر إِ ْذ يَـ ْع ُدو َن ِيف َّ
 - 7وقوله تعاىل :واَ ْسأَ ْهلُ ْم َع ِن الْ َق ْريَة الَِّيت َكانَ ْ َ
ك نَـ ْبـلُ ُ ِ
ت أ َُّمةٌ
س ُقو َن َوإِذَ قَالَ ْ
ِحيتَا ُهنُ ْم يَـ ْوَم َس ْبتِ ِه ْم ُش َّرعاً َويَـ ْوَم َّلَ يَ ْسبِتُو َن َّلَ َأتْتِي ِه ْم َك َذلِ َ
وهم ِبَا َكانُوا يَـ ْف ُ
ِم ْنـ ُه ْم ِملَ تَ ِعظُو َن قَـ ْوًما هللاُ ُم ْهلِ ُك ُه ْم أ َْو ُم َع ِذ ُهبُ ْم َع َذ ًااب َش ِدي ًدا قَالُواْ َم ْع ِذ َرةً إىل َربِ ُك ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَـتَّـ ُقو َن فَـلَ َّما
نَسواْ ما ذُكِرواْ بِ ِه أَجنيـنا الَّ ِذين يـ ْنـهو َن ع ِن ال م ِ
وء وأ َ َّ ِ
اب بَئِ ٍ ِ
ين ظَلَ ُمواْ بِ َع َذ ٍ
س ُقو َن
َ َ َْ َ
َْ َ
س َ
َخ ْذ ََن الذ َ
ُ َ ُ
يس ِبَا َكانُواْ يَـ ْف ُ
[األعراف.]165 - 163 :
فاهلل سبحانه وتعاىل خيرب عن أهل هذه القرية أهنم صاروا إىل ثالث فرق ،فرقة ارتكبت احملذور

واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت ،وفرقة هنت عن ذلك واعتزلتهم ،وفرقة سكتت فلم تفعل
ومل تنه ولكنها قالت للمنكرة ِملَ تَ ِعظُو َن قَـ ْوًما هللاُ ُم ْهلِ ُك ُه ْم أ َْو ُم َع ِذ ُهبُ ْم َع َذ ًااب َش ِدي ًدا أي مل تنهون هؤَّلء
وقد علمتم أهنم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من هللا فال فائدة يف هنيكم إايهم قالت هلم املنكرة:
َم ْع ِذ َرةً إىل َربِ ُك ْم أي نفعل ذلك َم ْع ِذ َرةً إىل َربِ ُك ْم أي فيما أخذ علينا من األمر ابملعروف والنهي عن

املنكر َولَ َعلَّ ُه ْم يَـتَّـ ُقو َن ولعلهم هبذا اإلنكار يتقون ما هم فيه ويرتكونه ويرجعون إىل هللا فإذا اتبوا اتب
َّ ِ
ِ ِِ
ين يَـ ْنـ َه ْو َن
سواْ َما ذُك ُرواْ به أي فلما أىب الفاعلون قبول النصيحة أَجنَْيـنَا الذ َ
هللا عليهم ورمحهم فَـلَ َّما نَ ُ
ع ِن ال م ِ
وء وأ َ َّ ِ
ين ظَلَ ُمواْ ارتكبوا املعصية بِ َع َذ ٍ
اب بَئِ ٍ
يس فنص على جناة الناهني وهالك الظاملني
َ
س َ
َخ ْذ ََن الذ َ
وسكت عن الساكتني ألن اْلزاء من جنس العمل ،فهم َّل يستحقون مدحاً فيمدحون وَّل ارتكبوا
عظيماً فيذمون (.)4
_________

((( )1تفسري املراغي)) (.)34 /4
((( )2الصاوي على اْلاللني)) (.)146 /2

((( )3تيسري الكرمي الرمحن)) (.)469 ،468 /3
( )4انظر ((تفسري ابن كثري)) (.)257 /2
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وقد اختلف املفسرون يف الفرقة الساكتة هل جنت أم هلكت؟
فقال القرطيب  -رمحه هللا :-

إن الطائفة اليت مل تنه ومل تعص هلكت مع العاصية عقوبة على ترك النهي قاله ابن عباس وقال أيضاً:
ما أدري ما فعل هللا هبم .وهو الظاهر من اآلية .قال عكرمة :قلت َّلبن عباس مل قلت ما أدري ما
فعل هللا هبم؟! أَّل ترى أهنم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم فقالوا ِملَ تَ ِعظُو َن قَـ ْوًما هللاُ ُم ْهلِ ُك ُه ْم فلم
أزل به حىت عرفته أهنم جنوا فكساين حلة (.)1
سِ
َّ ِ
وء
ين يَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن ال م
ورجح أيضاً أبو السعود أن الفرقة الساكتة جنت يقول يف قوله تعاىل :أَجنَْيـنَا الذ َ

وهم الفريقان (.)2

واآلية الكرْية مل تذكر صراحة إَّل الفريقني اآلمرين ابملعروف والناهني عن املنكر واملهلكني.

واألوىل  -عندي :-

ترك اخلوض يف أمرهم ونكل علم ذلك إىل هللا تعاىل .وإن كنا جنزم أن درجتهم أقل من درجة اآلمرين
ابملعروف والناهني عن املنكر .ويكفي يف نزول درجتهم سكوت هللا تعاىل عنهم وهللا تعاىل أعلى

وأعلم.

واملهم أن نعرف أن هللا سبحانه وتعاىل بني لنا يف هذه اآلية الكرْية أنه أجنى اآلمرين ابملعروف الناهني

عن املنكر من العذاب الذي أصاب القوم .وهذا دليل على فضله وعظمته حيث كان سبباً يف جناة

أهله ..

 - 8قول هللا تعاىل :إِ َّن هللا أيْمر ِابلْع ْد ِل وا ِإلحس ِ
شاء َوال ُْمن َك ِر
ان َوإِيتَاء ِذي الْ ُق ْرَىب َويَـ ْنـ َهى َع ِن الْ َف ْح َ
َ َ ُُ َ َ ْ َ
َوالْبَـغْ ِي يَ ِعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن [النحل]90 :
وقد اختلف املفسرون يف معىن العدل واإلحسان يف اآلية.
فقال ابن عباس -رضي هللا عنهما -العدلَّ :ل إله إَّل هللا .واإلحسان أداء الفرائض.
وقيل العدل :الفرض ،واإلحسان :النافلة.

وقال سفيان بن عيينة :العدل ههنا استواء السريرة ،واإلحسان أن تكون السريرة أفضل من العالنية.

وقال علي بن أيب طالب -رضي هللا عنه -العدل اإلنصاف واإلحسان التفضل (.)3

وقيل :العدل هو القيام على طريق احلق يف كل أمر ،فمن أقام وجوده على العدل استقام على طريق

مستقيم فلم ينحرف عنه أبداً ومل تتفرق به السبل .واإلحسان إحسان مطلق يتناول كل قول يقوله

اإلنسان وكل عمل يعمله ،بل اإلحسان هو اإلْيان ابهلل على أمت صورة وأكملها حبيث َّل يبلغ درجة
اإلحسان إَّل من عبد هللا على هذا الوجه الذي بينه الرسول صلى هللا عليه وسلم ((أن تعبد هللا

كأنك تراه)) (.)4

قلت :والعدل واإلحسان يشمل كل ما ذكره املفسرون بل أوسع مما ذكروه بكثري وهللا أعلم.

وإيتاء ذي القرىب يعين وأيمر بصلة الرحم وهم القرابة األدنون واألبعدون منك فيستحب أن تصلهم
من فضل ما رزقك هللا فإن مل يكن لك فضل فدعاء حسن (.)5
(وينهى عن الفحشاء واملنكر) الفحشاء ما قبح من القول والفعل فيدخل فيه الزَن وغريه من مجيع

األقوال واألفعال( ،واملنكر) ما َّل يعرف يف شريعة وَّل سنة (والبغي) الكرب والظلم والتطاول على
الغري (.)6

يعظكم لعلكم تذكرون أي يعظكم ِبا أيمر وينهى طلباً ألن تتعظوا بذلك (.)7

فبني سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية أنه ينهى عن الفحشاء واملنكر .فيكفي شرفاً لآلمرين ابملعروف

والناهني عن املنكر أهنم ينهون عما ينهى عنه هللا سبحانه وتعاىل فهم يف حقيقة األمر منفذون ألمر
هللا تعاىل داعني إىل تنفيذه.
_________

((( )1اْلامع ألحكام القرآن)) القرطيب (.)307 /7
((( )2تفسري أيب السعود)) (.)423 /2
( )3ذكر ذلك كله القرطيب يف ((اْلامع ألحكام القرآن)) م.)165 /10( 5

( )4جزء من حديث رواه البخاري ( ،)50ومسلم ( .)9من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )5تفسري اخلازن)) (.)131 /3
((( )6تفسري اخلازن)) (.)131 /3
((( )7تفسري أيب السعود)) (.)395 /3

()141/8
ت ِ
 - 9وقوله تعاىل :ولَوََّل دفْع َِّ
ضهم بِبـع ٍ ِ
ات ومس ِ
اج ُد يُ ْذ َك ُر
َّاس بَـ ْع َ ُ َ ْ
ص َوام ُع َوبِيَ ٌع َو َ
ض َّهلُد َم ْ َ
َْ َ ُ
اَّلل الن َ
صلَ َو ٌ َ َ َ
َّ ِ
ِ
اسم َِّ ِ
َّاه ْم ِيف ْاأل َْر ِ
نص ُرهُ إِ َّن َّ
نص َر َّن َّ
ض أَقَ ُاموا
اَّللَ لََق ِو ٌّ
ين إِن َّم َّكن ُ
فَ
اَّللُ َمن يَ ُ
ريا َولَيَ ُ
ي َع ِز ٌيز الذ َ
اَّلل َكث ً
يها ْ ُ
وف و َهنَوا ع ِن الْمن َك ِر وَِِّ
ِ
الص َالةَ َوآتَـ ُوا َّ
َّلل َعاقِبَةُ ْاأل ُُموِر [احلج.]41 - 40 :
َّ
الزَكاةَ َوأ ََم ُروا ِابل َْم ْع ُر َ ْ َ ُ َ
يقول الفخر الرازي :ولوَّل دفاع هللا أهل الشرك ابملؤمنني من حيث أيذن هلم يف جهادهم وينصرهم
على أعدائهم َّلستوىل أهل الشرك على أهل األداين وعطلوا ما يبغونه من مواضع العبادة ولكنه دفع
هؤَّلء أبن أمر بقتال أعداء الدين ليتفرغ أهل العبادة وبناء البيوت هلا .هلذا املعىن ذكر الصوامع

والبيع والصلوات وإن كانت لغري أهل اإلسالم (.)1
وقيل لوَّل هذا الدفع هلدمت يف زمن موسى الكنائس ويف زمن عيسى الصوامع والبيع ويف زمن حممد

صلى هللا عليه وسلم املساجد (.)2

وقيل لوَّل دفع هللا ظلم الظلمة بعدل الوَّلة ،وقيل لوَّل دفع هللا العذاب بدعاء األخيار (.)3

والصوامع :قيل إهنا صوامع الرهبان .قاله ابن عباس وأبو العالية وجماهد ،وقيل إهنا صوامع الصابئني.

قاله قتادة.
وأما البيع فقيل :هي بيع النصارى .وأما الصلوات فقيل :إهنا كنائس اليهود وقيل مساجد الصابئني.

وأما املساجد :فقيل مساجد املسلمني قاله ابن عباس (.)4

وروي عن احلسن أهنا أبسرها أمساء املساجد ،أما الصوامع فألن املسلمني قد يتخذون الصوامع ،وأما

البيع فأطلق هذا على املساجد على سبيل التشبيه ،وأما الصلوات فاملعىن أنه لوَّل ذلك الدفع

َّلنقطعت الصلوات وخلربت املساجد ( )5وَّل خيفى علي أوالقول من بعد .والذي محله على ذلك
هو أنه َّل ْيكن أن يدافع عن هذه األماكن والعبادة فيها ابطلة ولكن املعىن :أن هذه األماكن مع أهنا

خمصصة للعبادة َّل يشفع هلا يف نظر الباطل أن اسم هللا يذكر فيها .)6( ...
نص ُرهُ إِ َّن َّ
نص َر َّن َّ
ي َع ِز ٌيز أي ينصر دينه وأولياءه فهو قوي على نصر أوليائه
اَّللَ لََق ِو ٌّ
اَّللُ َمن يَ ُ
وقوله َولَيَ ُ

واَّلنتقام من أعدائه.
الزَكاةَ وأَمروا ِابلْمعر ِ
َّ ِ
َّاه ْم ِيف ْاأل َْر ِ
وف َو َهنَْوا َع ِن ال ُْمن َك ِر
ض أَقَ ُاموا َّ
ين إِن َّم َّكن ُ
وقوله :الذ َ
الص َالةَ َوآتَـ ُوا َّ َ َ ُ َ ْ ُ
وَِِّ
َّلل َعاقِبَةُ ْاأل ُُموِر هذا إخبار عما ستكون عليه سرية املهاجرين إن مكنهم هللا يف األرض وبسط هلم
َ
الدنيا كيف يقومون أبمر الدين .وفيه دليل على صحة أمر اخللفاء الراشدين ألن هللا تعاىل أعطاهم
التمكني ونفاذ األمر مع السرية العادلة وَِِّ
َّلل َعاقِبَةُ ْاأل ُُموِر أي مرجعها إىل تقديره وفيه أتكيد ملا وعد
َ
من إظهار أوليائه وإعالء كلمته (.)7
وقال سيد قطب -رمحه هللا:-
_________

((( )1تفسري الفخر الرازي املشتهر ابلتفسري الكبري ومفاتيح الغيب) م)41 ،40 /23( 12
((( )2فتح القدير)) الشوكاين (.)457 /3
((( )3فتح القدير)) الشوكاين (.)457 /3
( )4ذكر هذه األقوال ابن اْلوزي ((زاد املسري)) (.)437 ،436 /5
((( )5تفسري الفخر الرازي)) م.)41 /23( 11

( )6انظر إىل ((الظالل)) سيد قطب (.)2425 /4
((( )7تفسري القرآن اْلليل)) .املسمى ((ِبدارك التنزيل وحقائق التأويل)) النسفي (279 /3هـ).
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َّ ِ
َّاه ْم ِيف ْاأل َْر ِ
الص َال َة فعبدوا هللا ووثقوا
ض فحققنا هلم النصر وثبتنا هلم األمر أَقَ ُاموا َّ
ين إِن َّم َّكن ُ
الذ َ

صلتهم به واجتهوا إليه طائعني خاضعني مستسلمني وآتوا الزكاة فأدوا حق املال وانتصروا على شح

النفس ،وتطهروا من احلرص ،وغلبوا وسوسة الشيطان ،وسدوا خلة اْلماعة ،وكفلوا الضعاف فيها
واحملاويج ،وحققوا هلا صفة اْلسم احلي ،وأمروا ابملعروف فدعوا إىل اخلري والصالح ودفعوا إليه

الناس ،وهنوا عن املنكر فقاوموا الشر والفساد ،وحققوا هبذا وذاك األمة املسلمة اليت َّل تبقي على
منكر وهي قادرة على تغيريه ،وَّل تقعد عن معروف وهي قادرة على حتقيقه .هؤَّلء هم الذين ينصرون
هللا إذ ينصرون هنجه الذي أراده للناس يف احلياة معتزين ابهلل وحده دون سواه وهؤَّلء هم الذين

يعدهم هللا ابلنصر على وجه التحقيق واليقني (.)1

فاهلل سبحانه وتعاىل يف آخر هذه اآلايت وضع األسس والقواعد للطائفة احلاكمة ،وبني أن القيام هبذه

القواعد سبب للتثبيت والنصر وأن اإلخالل هبا أو ببعضها سبب للهزْية واإلبعاد ورِبا يصحب ذلك

عذاب .وهذه القواعد:

 - 1أن تقيم الصالة يف نفسها ويف جمتمعها وأن تؤدى كما يؤديها املصطفى صلى هللا عليه وسلم
كاملة الشروط واألركان والواجبات ...

 - 2وأن تؤدي الزكاة من نفسها أوَّلً مث هي أتخذها من األغنياء وتردها على الفقراء واحملتاجني اثنياً.
 - 3وأن أتْتر ابملعروف وتنتهي عن املنكر أوَّلً مث هي أتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر وتناصر أهله

وحتميهم وتعينهم على ذلك اثنياً.
فإذا حققت هذه األسس كتب هللا هلا البقاء والنصر وإذا خالفت فلرتتقب زواهلا وخذَّلهنا يف أية
ساعة من ليل أو هنار.

وهذا دليل واضح يف فضل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر حيث إنه كان سبباً أساسياً يف النصر

إن أقيم أو اهلزْية إن ترك.

س ْح َ ِ
س َما َكانُواْ
اه ُم َّ
ار َعن قَـ ْوهلِِ ُم ا ِإل ْمثَ َوأَ ْكلِ ِه ُم ال م
 - 10قول هللا تعاىل :لَ ْوَّلَ يَـ ْنـ َه ُ
الرَّابنِيمو َن َواأل ْ
َحبَ ُ
ت لَب ْئ َ
صنَـ ُعو َن [املائدة.]63 :
يَ ْ
قال يف البحر احمليط :لوَّل ختصيص يتضمن توبيخ العلماء والعباد على سكوهتم عن النهي عن
معاصي هللا تعاىل واألمر ابملعروف (.)2

وقال الطربي -رمحه هللا :-هال ينهى هؤَّلء الذين يسارعون يف اإلمث والعدوان وأكل الراب يف احلكم
من اليهود من بين إسرائيل رابنيوهم وهم أئمتهم املؤمنون وساستهم العلماء ،وأحبارهم وهم علماؤهم
وقوادهم عن قوهلم اإلمث يعين قول الكذب والزور وذلك أهنم كانوا حيكمون فيهم بغري ما أنزل هللا .مث
يقولون هذا حكم هللا وأكلهم السحت يعين الرشوة (.)3

وقال أيضا -رمحه هللا :-ما يف القرآن أشد توبيخاً للعلماء من هذه اآلية وَّل أخوف عليهم منها
(.)4

فاآلية فيها ختصيص يتضمن توبيخاً من جهة ،ومن جهة أخرى فإذا كان هللا تعاىل ذم كبار القوم لعدم
قيامهم ابألمر ابملعروف فإنه ابملقابل حيب الذين أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر.

وإذا كان هللا سبحانه وتعاىل رغب يف األمر ابملعروف وبني فضله من خالل النصوص السابقة فإنه
ان داو ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ ِ
يسى
سِ َُ َ
رهب الذين يرتكونه ولعنهم فقال تعاىل :لُع َن الذ َ
ود َوع َ
يل َعلَى ل َ
ين َك َف ُرواْ من بَِين إ ْس َرائ َ
ِ
س َما َكانُواْ يَـ ْف َعلُو َن
ابْ ِن َم ْرَميَ ذَلِ َ
صوا َّوَكانُواْ يَـ ْعتَ ُدو َن َكانُواْ َّلَ يَـتَـنَ َ
ك ِِبَا َع َ
اه ْو َن َعن من َك ٍر فَـ َعلُوهُ لَب ْئ َ
[املائدة.]79 ،78 :
_________

((( )1يف ظالل القرآن)) سيد قطب (.)2428 ،2427 /4
((( )2البحر احمليط)) أبو حيان (.)522 /3
((( )3تفسري الطربي)) (.)193 ،192 /6
((( )4تفسري الطربي)) (.)193 ،192 /6
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أي لعنهم هللا جل وعال يف اإلجنيل والزبور على لسان هذين النبيني -عليهما السالم -أبن أنزل هللا
سبحانه وتعاىل :ملعون من يكفر من بين إسرائيل ابهلل أو أبحد من رسله عليهم السالم (.)1
وقيل :لعن األسالف واألخالف ممن كفر ِبحمد صلى هللا عليه وسلم على لسان داود وعيسى بن

مرمي ألهنما أعلما أن حممداً صلى هللا عليه وسلم نيب مبعوث فلعنا من يكفر به (.)2
ِ
س َما َكانُواْ يَـ ْف َعلُو َن أي مل يكن
ذَلِ َ
صوا َّوَكانُواْ يَـ ْعتَ ُدو َن َكانُواْ َّلَ يَـتَـنَ َ
ك ِِبَا َع َ
اه ْو َن َعن من َك ٍر فَـ َعلُوهُ لَب ْئ َ
اللعن الشنيع الذي كان سبب املسخ إَّل ألجل املعصية واَّلعتداء َّل شيء آخر ،مث فسر املعصية

بقوله :كانوا َّل يتناهون َّل ينهى بعضهم بعضاً عن منكر فعلوه للتعجب من سوء فعلهم مؤكداً لذلك

ابلقسم.

فيا حسرة على املسلمني يف إعراضهم عن ابب التناهي عن املناكري وقلة عبئهم به كأنه ليس من ملة

اإلسالم يف شيء مع ما يتلون من كالم هللا وما فيه من املبالغات يف هذا الباب (.)3

وقيل َّل ينهى بعضهم بعضاً عن معاودة منكر فعلوه أو عن مثل منكر فعلوه أو عن منكر أرادوا فعله
وهتيؤوا له وَّل ينهون عنه (.)4

فاهلل سبحانه وتعاىل لعن بين إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مرمي عليهما الصالة والسالم

بسبب أمور منها :أهنم َّل يتناهون عن املنكرات املوجودة لديهم .ويف ذلك حتذير ألمة حممد صلى هللا
عليه وسلم حىت َّل يتهاونوا يف هذا الباب.

وقد جاءت السنة النبوية املطهرة موضحة هذا اْلانب وحمذرة من مشاهبة بين إسرائيل يف تركهم األمر
ابملعروف والنهي عن املنكر.
وروي عن عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((إن أول
ما دخل النقص على بين إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول له :اتق هللا ودع ما تصنع فإنه َّل

حيل لك ،مث يلقاه من الغد فال ْينعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ،فلما فعلوا ذلك ضرب هللا

ان داو ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ ِ
سِ َُ َ
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ
قلوب بعضهم ببعض مث قال :لُع َن الذ َ
ود َوع َ
يل َعلَى ل َ
ين َك َف ُرواْ من بَِين إ ْس َرائ َ
إىل قوله فاسقون مث قال :كال وهللا لتأمرن ابملعروف ،ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على يد الظامل أو
لتأطرنه على احلق أطراً أو لتقصرنه على احلق قصراً)) ( )5ويف رواية ((أو ليضربن هللا بقلوب بعضكم
على بعض مث يلعنكم كما لعنهم)) (.)6

فهذا احلديث يدل على احلث على القيام ابملعروف والنهي عن املنكر واحلذر من تركهما .فقد
يصيب األمة ما أصاب بين إسرائيل من اللعن بسبب تركهم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر .األمر

ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد العزيز بن أمحد املسعود  -بتصرف  -ص 109
_________

((( )1روح املعاين)) األلوسي ( )211 /6بتصرف.
((( )2اْلامع ألحكام القرآن)) القرطيب (.)252 /6
((( )3تفسري الكشاف)) الزخمشري (.)42 /2
((( )4تفسري البيضاوي)) (ص.)159 :
( )5رواه أبو داود ( ،)4336ورواه الرتمذي ( ،)3047وابن ماجه ( ،)799وأمحد ()391 /1
( .)3731من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال

الرتمذي :حسن غريب ،وقال ابن مفلح يف ((اآلداب الشرعية)) ( :)194 /1إسناده ثقات ،وأبو

عبيدة مل يسمع من أبيه عندهم ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( ،)489 /4وقال

أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ( :)268 /5إسناده ضعيف ،وضعفه األلباين يف ((ضعيف سنن أبو
داود)).

( )6رواها أبو داود ( ،)4337والبيهقي ( ،)19983( )93 /10وأبو يعلى (.)5094( )27 /9
من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه .قال ابن مفلح يف ((اآلداب الشرعية)) ( :)194 /1إسناده

ثقات ،وأبو عبيدة مل يسمع من أبيه عندهم ،قال الذهيب يف ((تلخيص العلل املتناهية)) ( :)281فيه
خالد بن عمرو كذاب ،وضعف هذه الرواية األلباين يف ((ضعيف اْلامع الصغري)) (.)1822
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املطلب الثاين :األدلة من السنة على فضل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
إن األحاديث الواردة يف فضله كثرية جداً ولكننا سوف نقتصر على طرف منها:

 - 1ورد يف الصحيحني ومسند أمحد وسنن النسائي والدارمي عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن

جده عن أيب موسى األشعري -رضي هللا عنه -أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :على كل مسلم
صدقة .قال أرأيت إن مل جيد؟ قال :يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق .قال أرأيت إن مل يستطع؟ قال:

أيمر ابملعروف أو اخلري .قال :أرأيت إن مل يفعل؟ قال ْيسك عن الشر فإنه له صدقة)) (.)1

فالرسول صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث ندب األمة إىل نفع اخللق ابلتصدق عليهم ،صدقة
حسية أو معنوية .فمن وجد احلسية فهو خري وإَّل تصدق ابملعنوية ففيها خري ،وإن أمكنه فعل ذلك

كله فهو أفضل.

قال ابن حجر -رمحه هللا :-فمن أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق وأن يغيث امللهوف وأن أيمر
ابملعروف وينهى عن املنكر وْيسك عن الشر فليفعل اْلميع (.)2

ويؤخذ من هذا احلديث أيضاً أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ندب إىل األمر ابملعروف والنهي عن

املنكر.

وقد يرد سؤال هنا أَّل وهو .كيف جعل األمر ابملعروف من الصدقات .وهو من فروض الكفاية؟
نقول يتعني هذا األمر إذا حصل من غريه القيام ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر .وإَّل َّل يكون من

ابب الصدقات وقد أشار ابن حجر –رمحه هللا -إىل هذه املسألة (.)3

 - 2وعن أيب ذر -رضي هللا عنه -عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :يصبح على كل

سالمى من أحدكم صدقة ،فكل تسبيحة صدقة ،وكل حتميدة صدقة ،وكل هتليلة صدقة ،وأمر
ابملعروف صدقة ،وهني عن املنكر صدقة .جيزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى)) (.)4

 - 3ويف رواية أخرى عن عائشة –رضي هللا عنها -قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

((خلق كل إنسان من بين آدم على ستني وثالمثائة مفصل ،فمن كرب هللا ومحد هللا وهلل هللا وسبح هللا

واستغفر هللا وعزل حجراً عن طريق الناس أو شوكة أو عظماً عن طريق الناس ،وأمر ِبعروف أو هنى
عن منكر عدد تلك الستني وثالمثائة مفصل فإنه ْيشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار)) (.)5

 - 4عن أيب ذر -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((تبسمك يف وجه
أخيك لك صدقة ،وأمرك ابملعروف وهنيك عن املنكر صدقة ،وإرشادك الرجل يف أرض الضالل لك

صدقة وإماطتك احلجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك يف دلو أخيك لك
صدقة)) (.)6

ففي هذه األحاديث الشريفة ترغيب من املصطفى صلى هللا عليه وسلم بفعل األمر ابملعروف والنهي

عن املنكر ،وأهنما سبب يف جناة العبد من النار.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6022ومسلم ( ،)1008والنسائي ( ،)64 /5والدارمي ()399 /2
( ،)2747وأمحد (.)19549( )395 /4

((( )2فتح الباري)) ابن حجر العسقالين (308 /3هـ).

( )3انظر(( :فتح الباري شرح صحيح البخاري)) (309 /3هـ).
( )4رواه مسلم (.)720
( )5رواه مسلم (.)1007

( )6رواه الرتمذي ( ،)1956وابن حبان ( .)529( )286 /2قال الرتمذي :حسن غريب ،وحسنه
ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( ،)293 /2وصححه األلباين يف ((صحيح سنن
الرتمذي)).

()145/8

 - 5وعن حذيفة بن اليمان -رضي هللا عنه -قال(( :كنا عند عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه-
فقال :أيكم حيفظ حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الفتنة؟ فقلت :أَن أحفظه كما هو .قال:
هات إنك عليه –أو عليهاْ -لريء .قلت :فتنة الرجل أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصالة

والصوم والصدقة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر .قال :ليس هذا أريد ولكن الفتنة اليت ْتوج كما

ْيوج البحر .قال ليس عليكم منها أبس اي أمري املؤمنني ،إن بينك وبينها ابابً مغلقاً .قال :أيكسر أم

يفتح؟ قال :يكسر قال :إذن َّل يغلق أبداً .قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال :نعم كما أن دون الغد
الليلة .إين حدثته حبديث ليس ابألغاليط .فهبنا أن نسأل حذيفة ،فأمرَن مسروقاً فسأله ،فقال:

عمر)) (.)1

فهذا احلديث الشريف الصحيح دليل على أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر سبب يف تكفري
الذنوب اليت حتصل بسبب الفتنة يف األهل واملال والولد واْلار .وقد قرنه صلى هللا عليه وسلم

ابلصالة والصوم والصدقة ،ومها من أركان اإلسالم ،فهذا دليل على فضله وعظمته.

 - 6وعن أيب ذر جندب بن جنادة الغفاري -رضي هللا عنه -أَن َنساً من أصحاب النيب صلى هللا

عليه وسلم قالوا للنيب صلى هللا عليه وسلم ذهب أهل الدثور ابألجور يصلون كما نصلي ويصومون

كما نصوم ويتصدقون بفضول أمواهلم .قال(( :أو ليس قد جعل هللا لكم ما تصدقون .إن بكل

تسبيحة صدقة ،وكل تكبرية صدقة ،وكل حتميدة صدقة ،وكل هتليلة صدقة ،وأمر ابملعروف صدقة،

وهني عن املنكر صدقة ،ويف بضع أحدكم صدقة .قالوا :اي رسول هللا أأييت أحدَن شهوته ويكون له

فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له

أجر)) (.)2

ففي هذا احلديث دليل على فضل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأنه يقوم مقام الصدقات املادية

أو احلسية.
 - 7وعن درة بنت أيب هلب –رضي هللا عنها -قالت قام رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو

على املنرب .فقال اي رسول هللا أي الناس خري؟ فقال(( :خري الناس أقرؤهم وأتقاهم وآمرهم ابملعروف

وأهناهم عن املنكر وأوصلهم للرحم)) (.)3

فالرسول صلى هللا عليه وسلم يبني يف هذا احلديث أن من أفضل الناس من اتصف ابلصفات

املذكورة يف هذا احلديث ومنها أن يكون آمراً ابملعروف َنهياً عن املنكر.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)1435ومسلم (.)144
( )2رواه مسلم (.)1006

( )3رواه أمحد ( ،)27474( )432 /6والطرباين ( .)20678( )257 /24قال العراقي يف
((ختريج اإلحياء)) ( :)525 /1إسناده حسن ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)266 /7رواه
أمحد وهذا لفظه والطرباين  ...ورجاهلما ثقات ويف بعضهم كالم َّل يضر.

()146/8

 - 8وروى األصبهاين من حديث أيب الدرداء عوْير قال(( :قلت اي نيب هللا إن مع اإلْيان عمالً؟
قال يرضخ مما رزقه هللا .قال :قلت اي نيب هللا :أرأيت إن كان فقرياً َّل جيد ما يرضخ به؟ قال :أيمر

ابملعروف وينهى عن املنكر .قال :قلت اي رسول هللا إن كان عيياً َّل يستطيع أن أيمر ابملعروف وينهى

عن املنكر؟ قال يعني صانعاً أو يصنع ألخرق .قال :قلت اي نيب هللا إن كان أخرق وَّل يستطيع شيئاً؟
قال يعني مغلوابً .قال قلت اي نيب هللا أرأيت إن كان ضعيفاً َّل يستطيع أن يعني مغلوابً؟ قال ما تريد

أن ترتك يف صاحبك من خري .قالْ :يسك أذاه عن الناس .قلت :اي نيب هللا إذا فعل ذلك يدخل

اْلنة؟ قال :ما من مسلم أو مؤمن يفعل خصلة من هؤَّلء إَّل أخذت بيده حىت يدخل اْلنة)) (.)1

فبني صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من اخلصال اليت

تدخل صاحبها اْلنة.

ومن املتفق عليه بني األمة أن العمل الواحد َّل ينجي صاحبه من النار وَّل يدخله اْلنة .ولكن –إذا

صح هذا احلديث -فإننا نقول أن يقوم اإلنسان ابملفروضات والواجبات ويركز على بعض اخلصال
املندوبة فحينئذ يرجى له دخول اْلنة.

وهللا أعلم.
 - 9وعن أيب موسى األشعري -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((والذي
نفسي بيده إن املعروف واملنكر خليقتان ينصبان للناس يوم القيامة .فأما املعروف فيبشر أصحابه

ويعدهم اخلري وأما املنكر فيقول إليكم إليكم وما يستطيعون له إَّل لزوماً)) (.)2

 - 10وعن أنس بن مالك -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((ما من
رجل ينعش لسانه حقاً يعمل به بعده إَّل أجرى هللا عليه أجره إىل يوم القيامة مث وفاه هللا عز وجل

ثوابه يوم القيامة)) (.)3

فهذان احلديثان يبينان عظمة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وفضلهما حيث إن املعروف يبشر
صاحبه والنهي عن املنكر يدافع عنه .وأن أجره جيري إىل يوم القيامة طاملا أن ذلك العمل َنتج

بسبب أمره وهنيه.

فهنيئاً لآلمرين ابملعروف والناهني عن املنكر ملا يناهلم من الثواب الكبري واألجر العظيم .األمر
ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد العزيز بن أمحد املسعود – بتصرف  -ص140

_________
( )1مل أقف عليه من حديث أيب الدرداء .ولكن احلديث رواه ابن حبان (،)373( )96 /2

والطرباين ( ،)1651( )156 /2واحلاكم ( ،)132 /1والبيهقي ( .)203 /3من حديث أيب ذر
رضي هللا عنه .قال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ،ووافقه الذهيب ،وقال املنذري يف

((الرتغيب والرتهيب)) ( :)233 /3رواته ثقات ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)138 /3
رجاله ثقات.

( )2رواه أمحد ( ،)19505( )391 /4والطيالسي ( ،)535والطرباين يف ((املعجم األوسط)) (/8

 .)8925( )376قال البوصريي يف ((إحتاف اخلرية املهرة)) ( :)363 /7رواه أبو داود الطيالسي،
ورواته ثقات ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)265 /7رواه أمحد والبزار ورجاهلما رجال

الصحيح ،وقال األلباين يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( :)5082رجاله ثقات رجال الشيخني ،لكن
قتادة واحلسن البصري مدلسان وقد عنعناه.

( )3رواه أمحد ( ،)13829( )266 /3واخلطيب البغدادي يف ((موضح أوهام اْلمع والتفريق))

( ،)467 /2واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( ،)95 /1وقال :إسناده فيه نظر لكن األصول

تعضده .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)172 /1فيه عبيد هللا بن عبد هللا بن موهب ،قال
أمحدَّ :ل يعرف ،قلت :وشيخ ابن موهب مالك بن حممد بن حارثة األنصاري مل أر من ترمجه ،وضعفه
األلباين يف ((ضعيف الرتغيب)) (.)92

()147/8

املبحث الثالث :اآلاثر املرتتبة على تركه
 - 1وقوع اهلالك :وذلك من جهتني:
األوىل :أن املعاصي اليت تظهر وَّل تنكر سبب للعقوابت واملصائب (.)1

الثانية :أن السكوت ذاته يعد معصية يستحق صاحبه العقوبة ( ،)2كما أنه يدل على التهاون يف دين
هللا عز وجل.

هذا إذا كان الساكت عنه فرداً من أفراد اجملتمع  ..أما حني يسكت اجملتمع أبكمله  ..فإن العقوبة
ص َّ َّ ِ
ِ
آصةً [األنفال.]25 :
ين ظَلَ ُمواْ ِمن ُك ْم َخ َّ
تعم يف هذه احلال .قال هللا تعاىلَ :واتَّـ ُقواْ ف ْتـنَةً َّلَّ تُ ِ َ
ينب الذ َ
ص َّ َّ ِ
ِ
ين ظَلَ ُمواْ ِمن ُك ْم
وقال البخاري –رمحه هللا :-ابب ما جاء يف قوله تعاىلَ :واتَّـ ُقواْ ف ْتـنَةً َّلَّ تُ ِ َ
ينب الذ َ

آصةً  ...مث ذكر بعض األحاديث حتت هذا الباب .قال احلافظ( :وعند الطربي من طريق علي بن
َخ َّ

أيب طلحة عن ابن عباس قال :أمر هللا املؤمنني أن َّل يقروا املنكر بني أظهرهم فيعمهم العذاب) (.)3

وهلذا األثر شاهد من حديث عدي بن عمرية :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن هللا

عز وجل َّل يعذب العامة بعمل اخلاصة ،حىت يروا املنكر بني ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه،
فإذا فعلوا ذلك عذب هللا اخلاصة والعامة)) ( .)4ا .هـ (.)5

وقد ورد يف هذا املعىن أحاديث وآاثر متنوعة ،منها حديث أيب بكر الصديق –رضي هللا عنه عند
بيانه ملا أشكل على البعض من قوله تعاىل :عليكم أنفسكم وفيه :وإمنا مسعنا رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم يقول(( :إن الناس إذا رأوا الظامل فلم أيخذوا على يديه أوشك أن يعمهم هللا بعقاب )) ...
(.)6
وثبت عنه أيضاً(( .وإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :ما من قوم يعمل فيهم
ابملعاصي مث يقدرون أن يغريوا وَّل يغريون إَّل يوشك أن يعمهم هللا بعقاب)) (.)7

قال ابن العريب يف شرحه( :وهذا الفقه عظيم ،وهو أن الذنوب منها ما يعجل هللا عقوبته ،ومنها ما

ْيهل هبا إىل اآلخرة ،والسكوت عن املنكر تتعجل عقوبته يف الدنيا بنقص األموال واألنفس

والثمرات ،وركوب الذل من الظلمة للخلق  ) ...ا .هـ (.)8
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)215 ،142 – 138 /28
((( )2تفسري السعدي)) (.)155 /2
( )3رواه الطربي يف تفسريه ( .)7081( )474 /13قال ابن حجر يف ((فتح الباري)) (:)6 /13

وهلذا األثر شاهد.

( )4رواه أمحد ( ،)17757 ،17756( )192 /4وابن أيب شيبة يف ((املسند)) ( ،)168 /2وابن
املبارك يف ((الزهد)) ( ،)1352والطرباين ( .)14032( )139 /17قال اهليثمي يف ((جممع

الزوائد)) ( :)270 /7رواه أمحد من طريقني إحداها هذه واألخرى عن عدي بن عدي حدثين موىل

لنا وهو الصواب وكذلك رواه الطرباين وفيه رجل مل يسم وبقية رجال أحد اإلسنادين ثقات ،وقال ابن

حجر يف ((فتح الباري)) ( :)6 /13إسناده حسن وله شاهد.
( )5انظر :الفتح ()4 - 3 /13

( )6رواه أبو داود ( ،)4338والرتمذي ( ،)2168وأمحد ( ،)30 ،29( )7 /1وابن حبان (/1
 .)304( )539قال الرتمذي ،والطحاوي يف ((شرح مشكل اآلاثر)) ( :)208 /3صحيح،

وصحح إسناده النووي يف ((األذكار)) ( ،)412وابن مفلح يف ((اآلداب الشرعية)) (،)193 /1
وأمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ( ،)36 /1وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

( )7رواه أبو داود ( .)4338قال األلباين يف ((صحيح الرتغيب)) ( :)2317صحيح ،وقال
الوادعي يف ((الصحيح املسند)) ( :)713صحيح على شرط الشيخني.

((( )8عارضة األحوذي)) (.)15 /9

()148/8

وقد جاء من حديث جرير –رضي هللا عنه مرفوعاً(( :ما من قوم يعمل فيهم ابملعاصي هم أعز منهم
وأمنع َّل يغريون إَّل عمهم هللا بعقاب)) (.)1

وعن حذيفة –رضي هللا عنه مرفوعاً(( :والذي نفسي بيده لتأمرن ابملعروف ولتنهون عن املنكر أو
ليوشكن هللا أن يبعث عليكم عقاابً منه مث تدعونه فال يستجاب لكم)) (.)2

وملا قالت أم املؤمنني زينب –رضي هللا عنها(( :-أهنلك وفينا الصاحلون؟)) قال النيب صلى هللا عليه
وسلم(( :نعم إذا كثر اخلبث)) (.)3

وقال بالل بن سعد –رمحه هللا( :-إن املعصية إذا خفيت مل تضر إَّل صاحبها ،وإذا أعلنت فلم تغري
ضرت العامة) (.)4

وقال عمر بن عبد العزيز –رمحه هللا( :-كان يقال :إن هللا تعاىل َّل يعذب العامة بذنب اخلاصة،
ولكن إذا عمل املنكر جهاراً استحقوا كلهم العقوبة) (.)5

هذا وإن العقوابت تتنوع وتقع بصور خمتلفة ،فمنها ما يكون ابلتدمري ابلزَّلزل أو الفيضاَنت أو نقص
األنفس من جراء احلروب أو األوبئة أو نقص الثمرات ،ومنها ما يكون ابلريح ،أو إبدالة األعداء ،أو

بتويل أهل الشر وتسلطهم على رقاب املسلمني (وَّل تكون القيادة ألهل الشر إَّل إذا ختلى عنها أهل

اخلري ورضوا من إْياهنم إبْيان صوري ،أو إْيان َنقص َّل يلحقهم هبذه اخلريية ،وإمنا يعاقبهم بتسليط
أهل الشر عليهم فيحكموهنم ابحلكم الدنيوي املرخص ألعراضهم واملهدر لكرامتهم واملصادر

ألمواهلم .)6( ) ..
وهبذا تعلم أن العاصي َّل يضر نفسه فحسب ،وإمنا يضر جمتمعه أبكمله ،وقد شبه الرسول –صلى

هللا عليه وسلم -حاله مع حاهلم بقوله(( :مثل القائم على حدود هللا واملدهن فيها كمثل قوم استهموا
على سفينة يف البحر ،فأصاب بعضهم أعالها ،وأصاب بعضهم أسفلها ،فكان الذين يف أسفلها

يصعدون فيستقون املاء فيصبون على الذين يف أعالها .فقال الذين يف أعالهاَّ :ل ندعكم تصعدون
فتؤذوننا ،فقال الذين يف أسفلها :فإَن ننقبها من أسفلها فنستقي ،فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم
جنوا مجيعاً ،وإن تركوهم غرقوا مجيعاً)) (.)7
_________

( )1رواه أبو داود ( )4339بلفظ(( :ما من رجل يكون يف قوم  ،)) ..وابن ماجه ( ،)3254وأمحد
( ،)19250( )364 /4وابن حبان ( ،)300( )536 /1والبيهقي (.)19979( )91 /10
واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الذهيب يف ((املهذب)) ( :)4073 /8له متابعة ،وحسنه
األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) ،وقال شعيب األرَنؤوط يف حتقيقه للمسند :إسناده حسن،

عبيد هللا بن جرير روى عنه مجع وذكره ابن حبان يف ((الثقات)) ،وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني.
( )2رواه الرتمذي ( ،)2169وأمحد ( .)23375( )391 /5قال الرتمذي :حسن ،وقال البغوي
يف ((شرح السنة)) ( :)357 /7حسن إمنا نعرفه من حديث عمرو بن أيب عمر ،وحسنه ابن حجر

يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )484 /4كما أشار إىل ذلك يف مقدمته ،وقال املناوي يف ((ختريج
أحاديث املصابيح)) ( :)358 /4إسناده جيد.

( )3رواه البخاري ( ،)3346ومسلم (.)2880

((( )4الزهد)) َّلبن املبارك رقم ((( ،)1350احللية)) ((( ،)222 /5الشعب)) ()99 /6
(.)7601

((( )5املوطأ)) رقم ((( ،)1820الزهد)) َّلبن املبارك رقم ((( ،)1351مسند احلميدي)) (/1
 ،)131وابن اْلوزي يف مناقب عمر بن عبد العزيز (ص ،)250 :و ((الشعب)) ()99 /6
(.)7602

( )6ما بني األقواس نقلته من ((صفوة اآلاثر)) (.)283 /4
( )7رواه الرتمذي ( ،)2173والبزار ( .)3298( )491 /1من حديث النعمان بن بشري رضي هللا

عنه .قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح ،وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام
الصغرى)) ( )687كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)):
صحيح.
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 - 2انتفاء وصف اخلريية عن هذه األمة :وذلك أن احلكم املقرون ابلوصف املناسب له يدل على
أنه معلل بذلك الوصف ،فيدور احلكم مع الوصف وجوداً وعدماً ،كما قال يف املراقي:
دَّللة اإلْياء والتنبيه  ...يف الفن تقصد لدى ذويه

أن يقرن الوصف حبكم إن يكن  ...لغري علة يعبه من فطن ()1

 - 3أنه جيرئ العصاة والفساق على أهل احلق واخلري :فينالون منهم ويتطاولون عليهم ( )2وهذا
مشاهد ملموس يف هذه األايم – وهللا املستعان .-

 - 4أنه سبب لظهور اْلهل واندراس العلم ( :)3وذلك أنه إذا ظهر املنكر ومل يوجد من ينكره نشأ
عليه الصغري وألفه وظن أنه من احلق ،كما هي احلال يف كثري من املنكرات اليوم.

 - 5أن يف هذا األمر تزييناً للمعاصي عند الناس ويف نفوسهم ()4؛ ألن صاحب املنكر كالبعري

األجرب خيتلط ابإلبل فتجرب مجيعاً إبذن هللا !! ..

والناس كأسراب القطا قد جبل بعضهم على التشبه ببعض !! ..

فإذا أضفت إىل ذلك ما يوجد داخل النفس من األمر ابلسوء ،وحب الشهوة ،فإذا وجد املنكر عند

الناس يف اخلارج قوي الباعث الذي يف النفس!!

فإذا كان الفاعل له يف اخلارج من نظراء هذا ازداد طلبه له ،ويشتد الدافع له إذا وجد من أيمره به
ويرغبه ابرتكابه  ..ويعظم الدافع إىل ارتكابه إذا أوذي بسبب تركه ونيل منه بسبب جمانبته !! ..

هذا وإن أهل الفساد َّل يرضون إَّل ِبوافقته هلم ويكرهون من تنزه عن ذلك .وقد أشار شيخ اإلسالم

ابن تيمية –رمحه هللا -إىل أن املرأة الزانية تود أن النساء كلهن يزنني  ..ونقله عن بعض السلف.

علماً أنه لو وقع فيه معهم َّلنتقصوه وصغر يف أعينهم  ..واختذوا من فعله هذا حجة عليه يطعنون هبا
مىت شاؤوا!! (.)5

 - 6عدم إجابة الدعاء :جاء هذا يف حديث عائشة –رضي هللا عنها -مرفوعاً(( :مروا ابملعروف،

واهنوا عن املنكر ،قبل أن تدعوا فال يستجاب لكم)) ( )6وقد تقدم حديث حذيفة قريباً وفيه(( :مث

تدعونه فال يستجاب لكم)) (.)7

 - 7سبب ظهور غربة الدين :واختفاء معامله ،وتفشي املنكرات والكفر والظلم  ..وهذا هو الذي
أشار إليه النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله(( :بدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوىب

للغرابء)) ( )8فكلما انتشر الفساد والظلم كلما ازدادت الغربة  ..حىت يصبح املتمسك بدينه غريباً
بينهم  ..وحىت تصبح السنن واهلدى من األمور املرفوضة واملستهجنة عند هذا اْلنس السيئ من

اخللق  ..قال اخلالل( :أخربين عمر بن صاحل بطرسوس ،قال :قال يل أبو عبد هللا :اي أاب حفص :أييت
على الناس زمان يكون املؤمن فيه بينهم مثل اْليفة ،ويكون املنافق يشار إليه ابألصابع.

_________

( )1انظر(( :نشر البنود)) ( )94 – 93 /1و ((صفوة اآلاثر)) (.)283 /4
((( )2تفسري السعدي)) (.)155 /2
((( )3تفسري السعدي)) (.)155 /2
((( )4تفسري السعدي)) (.)155 /2

((( )5جمموع الفتاوى)) ((( ،)215 /28األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) (ص– 44 ،37 :
.)47
( )6رواه ابن ماجه ( )3251واللفظ له ،وابن حبان ( ،)290( )526 /1والبيهقي ()93 /10

( ،)20695والطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( .)6665( )377 /6وحسنه األلباين يف ((صحيح
سنن ابن ماجه)).

( )7رواه الرتمذي ( ،)2169وأمحد ( .)23375( )391 /5قال الرتمذي :حسن ،وقال البغوي
يف ((شرح السنة)) ( :)357 /7حسن إمنا نعرفه من حديث عمرو بن أيب عمر ،وحسنه ابن حجر
يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )484 /4كما أشار إىل ذلك يف مقدمته ،وقال املناوي يف ((ختريج

أحاديث املصابيح)) ( :)358 /4إسناده جيد.
( )8رواه مسلم ( .)145من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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فقلت :اي أاب عبد هللا ،وكيف يشار إىل املنافق ابألصابع؟! فقال :اي أاب حفص صريوا أمر هللا فضوَّلً.
وقال :املؤمن إذا رأى أمراً ابملعروف أو هنياً عن املنكر مل يصرب حىت أيمر وينهى ،يعين قالوا :هذا

فضول .قال :واملنافق كل شيء يراه قال بيده على فمه .فقالوا :نعم الرجل ،وليس بينه وبني الفضول

عمل!) (.)1

وقال جامع بن شداد :كنت عند عبد الرمحن بن يزيد بفارس ،فأاته نعي األسود بن يزيد ،فأتيناه

نعزيه .فقال :مات أخي األسود .مث قال :قال عبد هللا :يذهب الصاحلون أسالفاً ويبقى أصحاب

الريب.

قالوا :اي أاب عبد الرمحن ،وما أصحاب الريب؟!

قال( :قوم َّل أيمرون ِبعروف وَّل ينهون عن منكر) (.)2
 - 8إلف املسلم هلذه املنكرات :املتفشية لكثرة مشاهدته هلا ،واألمر كما قيل( :كثرة املساس تبلد

اإلحساس) ،فما تعود للقلب تلك الشفافية واحلساسية عند رؤية املنكر.

وقد حكي عن بعضهم :أنه مر يوماً يف السوق فرأى بدعة فبال الدم من شدة إنكاره هلا بقلبه ،وتغري

مزاجه لرؤيتها ،فلما كان يف اليوم الثاين مر فرآها فبال دماً صافياً ،فلما كان يف اليوم الثالث مر فرآها
فبال بوله املعتاد ألنه قد ألف رؤيتها ( .)3األمر ابملعروف والنهي عن املنكر خلالد بن عثمان السبت

– ص68

_________
((( )1األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) للخالل رقم (.)65
( )2البيهقي يف ((الشعب)) رقم (.)94 /6( )7584
( )3انظر(( :تنبيه الغافلني)) (ص.)94 – 93 :
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املطلب األول :احلكم العام لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر
يعد األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من أعظم الواجبات ،وأجلها وأفضلها.
ولقد دل على وجوبه الكتاب والسنة ( ،)1كما نقل اإلمجاع على ذلك غري واحد من أهل العلم
كابن عطية ( )2والنووي وأيب املعايل اْلويين (.)3

وإذا أتملت نصوص الكتاب والسنة يف طلب هذا األمر العظيم ألفيت ذلك قد ورد ابستفاضة كبرية
جداً مع تنوع يف األساليب اليت ْيكن أن نوجز لك بعضها مث منثل عليها بعد ذلك:
 - 1األمر به.

 - 2جعله من الصفات الالزمة للمؤمنني.

 - 3اعتبار فعل ما يضاده من الصفات الالزمة للمنافقني.
 - 4جعله سبباً للخريية يف هذه األمة.

 - 5بيان أن تركه سبب لوقوع اللعن واإلبعاد.
 - 6بيان أن فعله سبب للنجاة.
 - 7بيان أن تركه سبب للهالك.
 - 8اعتباره سبباً للنصر.

 - 9اعتبار تركه سبباً للذم والتوبيخ.

 - 10وصف من تركه وقعد عنه ابلظلم.
 - 11نفي اإلْيان عمن قعد عنه حىت ابلقلب.
 - 12الشهادة ابإلْيان لفاعله ،واترة جيعله من أفضل أعمال املؤمنني.

 - 13اترة يقرنه بعدد من احلقوق والواجبات ،وجيعلها معه يف سياق واحد.
وبعد هذا العرض املوجز إليك ذكر بعض النماذج من الكتاب أو السنة على ما سبق فنقول:
ِ
اخلَِْري وأيْمرو َن ِابلْمعر ِ
ِ
وف َويَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن الْ ُمن َك ِر ...
َ ُْ
من األول :قوله تعاىلَ :ولْتَ ُكن من ُك ْم أ َُّمةٌ يَ ْد ُعو َن إ َىل ْ َ َ ُ ُ
ِ ِ
ك ِاب ْحلِك ِ
[آل عمران ]104 :وقوله تعاىل :ا ْدعُ إِِىل َسبِ ِ
سنَ ِة [النحل]125 :
يل َربِ َ
َ
ْمة َوال َْم ْوعظَة ا ْحلَ َ

ومن ذلك أيضاً ما رواه أبو سعيد اخلدري –رضي هللا عنه مرفوعاً(( :من رأى منكم منكراً فليغريه

بيده  ،)4( )) ...ومنه حديث ابن مسعود –رضي هللا عنه -مرفوعاً(( :إنكم منصورون ومصيبون

ومفتوح عليكم ،فمن أدرك ذلك منكم فليتق هللا ،وليأمر ابملعروف ولينه عن املنكر ،ومن كذب علي

متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)) (.)5
ِ
ض أيْمرو َن ِابلْمعر ِ
وف َويَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن
ات بَـ ْع ُ
ومن الثاين :قوله تعاىلَ :وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
َ ُْ
ض ُه ْم أ َْوليَاء بَـ ْع ٍ َ ُ ُ
ال ُْمن َك ِر [التوبة.]71 :

ض ُهم ِمن بَـ ْع ٍ
ض َأي ُْم ُرو َن ِابل ُْمن َك ِر َويَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن
ات بَـ ْع ُ
ومن الثالث :قوله تعاىل :ال ُْمنَافِ ُقو َن َوال ُْمنَافِ َق ُ
الْمعر ِ
وف [التوبة ]67 :قال البيهقي –رمحه هللا( :-مث إن هللا تعاىل جعل األمر ابملعروف والنهي عن
َ ُْ
ات
ات وقال َوال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
املنكر فرق ما بني املؤمنني واملؤمنات ألنه قال :ال ُْمنَافِ ُقو َن َوال ُْمنَافِ َق ُ
فثبت بذلك أن أخص أوصاف املؤمنني وأقواها دَّللة على صحة عقدهم وسالمة سريرهتم هو األمر
ابملعروف والنهي عن املنكر )6( ).ا .هـ
_________

( )1انظر(( :اإلحياء)) ((( ،)308 - 303 /2الفتاوى العراقية)) ((( ،)99 /1اآلداب الشرعية))
((( )173 - 171 /1خمتصر الفتاوى املصرية)) (ص(( ،)579 :جامع العلوم واحلكم)) (ص:

(( ،)281تنبيه الغافلني)) (ص(( ،)18 - 5 :فتح املبني)) (ص(( ،)245 :لوامع األنوار البهية))
((( ،)427 /2أصول الدعوة)) (ص.)165 :
((( )2تفسري ابن عطية)) (.)166 /5

((( )3النووي شرح مسلم)) (.)22/2 /1
( )4رواه مسلم (.)49

( )5رواه الرتمذي ( ،)2257وأمحد ( ،)4156( )436 /1والنسائي يف ((السنن الكربى)) (/5
 ،)9828( )511وابن حبان ( ،)4804( )129 /11والبيهقي ( .)5827( )180 /3قال

الرتمذي :حسن صحيح ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ( ،)96 /6وقال األلباين:

صحيح.
( )6انظر(( :املنهاج يف شعب اإلْيان)) ( ،)216 /3و ((الشعب)) (.)7558( )84 /6
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َّاس َأتْمرو َن ِابلْمعر ِ
ومن الرابع :قوله تعاىلُ :كنتم َخ ْري أ َُّم ٍة أُ ْخ ِرج ْ ِ
وف َوتَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن ال ُْمن َك ِر [ ...آل
َ
ُْ َ
َ ُْ
ت ل لن ِ ُ ُ

عمران ]110 :وقد تقدم قول عمر –رضي هللا عنه (من سره أن يكون من هذه األمة فليؤد شرط
هللا يف هذه اآلية) (.)1

ان داو ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ك
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ ذَلِ َ
سِ َُ َ
ومن اخلامس :قوله تعاىل :لُع َن الذ َ
ود َوع َ
يل َعلَى ل َ
ين َك َف ُرواْ من بَِين إ ْس َرائ َ
ِ
س َما َكانُواْ يَـ ْف َعلُو َن [املائدة- 78 :
صوا َّوَكانُواْ يَـ ْعتَ ُدو َن َكانُواْ َّلَ يَـتَـنَ َ
ِِبَا َع َ
اه ْو َن َعن من َك ٍر فَـ َعلُوهُ لَب ْئ َ
.]79

ون ِمن قَـبلِ ُكم أُولُواْ ب ِقيَّ ٍة يـ ْنـهو َن َع ِن الْ َفس ِ
ومن السادس :قوله تعاىل :فَـلَوَّلَ َكا َن ِمن الْ ُقر ِ
اد ِيف األ َْر ِ
ض
ْ ْ ْ َ َ َْ
ْ
َ ُ
َ
إَِّلَّ قَلِيالً ِممَّ ْن أَجنَْيـنَا ِم ْنـ ُه ْم [ ...هود.]116 :
ومن السابع :حديث أيب بكر -رضي هللا عنه -يف تقومي مفهوم أخطأ فيه البعض(( :إن الناس إذا رأوا
الظامل فلم أيخذوا على يديه أوشك أن يعمهم هللا بعقاب)) ( ،)2وإين مسعت رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم يقول(( :ما من قوم يعمل فيهم ابملعاصي مث يقدرون أن يغريوا وَّل يغريون إَّل يوشك أن
يعمهم هللا بعقاب)) (.)4( )3

َّ ِ
َّاه ْم ِيف ْاأل َْر ِ
نص ُرهُ إِ َّن َّ
نص َر َّن َّ
ض
اَّللَ لََق ِو ٌّ
ين إِن َّم َّكن ُ
اَّللُ َمن يَ ُ
ومن الثامن :قوله تعاىلَ :ولَيَ ُ
ي َع ِز ٌيز الذ َ
الزَكاةَ وأَمروا ِابلْمعر ِ
وف َو َهنَْوا َع ِن ال ُْمن َك ِر [ ...احلج.]41 - 40 :
أَقَ ُاموا َّ
الص َالةَ َوآتَـ ُوا َّ َ َ ُ َ ْ ُ
س ْح َ ِ
س َما
اه ُم َّ
ار َعن قَـ ْوهلِِ ُم ا ِإل ْمثَ َوأَ ْكلِ ِه ُم ال م
ومن التاسع :قوله تعاىل :لَ ْوَّلَ يَـ ْنـ َه ُ
الرَّابنِيمو َن َواأل ْ
َحبَ ُ
ت لَب ْئ َ
صنَـ ُعو َن [املائدة ]63 :قال ابن جرير –رمحه هللا( :-وكان العلماء يقولون :ما يف القرآن آية
َكانُواْ يَ ْ
أشد توبيخاً للعلماء من هذه اآلية وَّل أخوف عليهم منها) .ا .هـ.
وأخرج يف تفسريه إبسناد صحيح عن الضحاك أنه قال يف هذه اآلية( :ما يف القرآن آية أخوف

عندي منها :أَن َّل ننهى) (.)5
ِ
ِِ
َّ ِ
ني [هود.]116 :
ين ظَلَ ُمواْ َما أُتْ ِرفُواْ فيه َوَكانُواْ ُْجم ِرم َ
ومن العاشر :قوله تعاىلَ :واتَّـبَ َع الذ َ
ومن األقوال للمفسرين يف هذه اآلية قول بعضهم( :أراد ابلذين ظلموا اتركي النهي عن املنكرات،
أي مل يهتموا ِبا هو ركن عظيم من أركان الدين ،وهو األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،واتبعوا

طلب الشهوات واللذات ،واشتغلوا بتحصيل الرايسات) ( )6ا .هـ.
ومن احلادي عشر :حديث ابن مسعود مرفوعاً(( :ما من نيب يبعثه هللا يف أمة قبلي إَّل كان له من أمته
حواريون وأصحاب أيخذون بسنته ويقتدون أبمره ،مث إهنا ختلف من بعدهم خلوف ،يقولون ما َّل

يفعلون ،ويفعلون ما َّل يؤمرون ،فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ،ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن،
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ،وليس وراء ذلك من اإلْيان حبة خردل)) (.)7

ومنه حديث أيب سعيد املتقدم وفيه(( :وذلك أضعف اإلْيان)) (.)8
ِ
ِ
اَّلل و َع ِمل ص ِ
احلًا [ ...فصلت.]33 :
ومن الثاين عشر :قوله تعاىلَ :وَم ْن أ ْ
س ُن قَـ ْوًَّل ممَّن َد َعا إِ َىل َّ َ َ َ
َح َ
ومن الثالث عشر :قوله –صلى هللا عليه وسلم -يف احلديث الذي رواه أبو سعيد اخلدري رضي هللا
عنه ((إايكم واْللوس يف الطرقات .فقالوا :ما لنا بد ،إمنا هي جمالسنا نتحدث فيها .قال :فإذا أبيتم

إَّل اجملالس فأعطوا الطريق حقها .قالوا :وما حق الطريق؟ قال :غض البصر وكف األذى ورد السالم
وأمر ابملعروف وهني عن املنكر  )9( )) ...فقد اعتربه من مجلة األمور اليت هبا يباح اْللوس يف
الطرقات  ..وإَّل فيحرم ،وهذا يدل على أنه حق واجب له؛ مث إنه عده يف مجلة أمور واجبة ،وهي

غض البصر ،وكف األذى ،ورد السالم ،وهذه كلها من الواجبات كما هو معلوم .األمر ابملعروف
والنهي عن املنكر خلالد بن عثمان السبت – ص 90
_________

( )1رواه الطربي يف تفسريه (.)7612( )102 /7
( )2رواه أبو داود ( ،)4338والرتمذي ( ،)2168وأمحد ( ،)30 ،29( )7 /1وابن حبان (/1
 .)304( )539قال الرتمذي ،والطحاوي يف ((شرح مشكل اآلاثر)) ( :)208 /3صحيح،

وصحح إسناده النووي يف ((األذكار)) ( ،)412وابن مفلح يف ((اآلداب الشرعية)) (،)193 /1

وأمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ( ،)36 /1وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

( )3رواه أبو داود ( .)4338قال األلباين يف ((صحيح الرتغيب)) ( :)2317صحيح ،وقال
الوادعي يف ((الصحيح املسند)) ( :)713صحيح على شرط الشيخني.

( )4انظر بعض ما ورد يف التحذير من تركه من كتاب(( :تنبيه الغافلني)) َّلبن النحاس (ص- 72 :
.)79
((( )5تفسري الطربي)) حتقيق أمحد شاكر (.)449 /10

( )6انظر(( :تفسري الرازي)) ((( ،)75 /18وفتح القدير)) ((( ،)534 /2وتفسري القامسي)) (/9
.)180

( )7رواه مسلم (.)50
( )8رواه مسلم (.)49
( )9رواه البخاري (.)2465

()153/8

الفرع األول :حالة كون األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واجبا

تبني  ...أن أصل هذا العمل واجب قطعاً  ..لكن هذا الوجوب َّل يكون َّلزماً يف كل مطلوب شرعاً
وَّل على كل فرد كل حال (فيما زاد على القلب).
إذا عرفت هذا وتبينته فاعلم أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر قد يكون واجباً ،وقد يكون

مستحباً ،وقد يكون حمرماً ،وقد يكون مكروهاً ..

أما حال كونه واجباً :فهذا حيصل إذا كان العمل املأمور به من الواجبات ،أو الفعل املرتكب –الذي

يراد النهي عنه -معدوداً من احملرمات ( .. )1فهنا جيب األمر أو النهي ما مل يكن هناك عذر يف

تركه.

مىت يسقط الوجوب (َّ :)2ل شك أن اإلنكار ابلقلب َّل يسقط حبال من األحوال ،لكن اإلنكار
ابليد واللسان قد يسقط وجوبه وذلك يف واحد من ثالثة أحوال:

احلالة األوىل :إذا تكاثرت الفنت واملنكرات (:)3
وهذا يكون على نوعني:

النوع األول :ما يكون يف آخر الزمان؛ وهذا النوع هو الذي حتمل عليه كثري من األحاديث الواردة
يف العزلة واليت منها حديث أيب سعيد –رضي هللا عنه -مرفوعاً ((يوشك أن يكون خري مال املسلم

غنم يتبع هبا شعف اْلبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفنت)) (.)4

ومن ذلك حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص –رضي هللا عنهما(( :-شبك النيب صلى هللا عليه

وسلم أصابعه وقال :كيف أنت اي عبد هللا بن عمرو إذا بقيت يف حثالة قد مرجت عهودهم وأمانتهم

واختلفوا فصاروا هكذا ،قال :فكيف أصنع اي رسول هللا؟! قال :أتخذ ما تعرف وتدع ما تنكر وتقبل
على خاصتك وتدعهم وعوامهم)) (.)5

ويف لفظ آخر(( :بينما حنن جلوس عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ ذكرت الفتنة فقال :إذا
رأيتم الناس مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وكانوا هكذا –وشبك بني أصابعه -قال ابن عمرو:

فقمت إليه فقلت :كيف أفعل عند ذلك جعلين هللا فداك؟ قال :الزم بيتك ،وأملك عليك لسانك،
وخذ ما تعرف ،ودع ما تنكر ،وعليك أبمر خاصة نفسك ،ودع عنك أمر العامة)) (.)6
_________

( )1انظر(( :اآلداب الشرعية)) (.)174 /1
( )2انظر(( :احمللى)) ((( ،)391 /9اإلحياء)) ((( ،)315 /2أحكام القرآن)) (،)720 /2

((جمموع الفتاوى)) ((( ،)479 /14اآلداب الشرعية)) ((( ،)156 - 155 /1جامع العلوم

واحلكم)) (ص(( ،)283 :فتح املبني)) (ص(( )246 - 245 :غذاء األلباب)) (- 212 /1
(( ،)214التشريع اْلنائي)) ((( ،)498 - 497 /1املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد بن
حنبل يف العقيدة)) (.)324 - 315 /2

( )3انظر ما جاء يف ذلك من اآلاثر يف كتاب ((اإلابنة الكربى)) من رقم (.)774 - 725
( )4رواه البخاري (.)19

( )5رواه البخاري ( )480من حديث واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو :شبك النيب صلى
هللا عليه وسلم أصابعه .وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن حممد مسعت هذا احلديث من أيب فلم

أحفظه فقومه يل واقد عن أبيه قال :مسعت أيب وهو يقول :قال عبد هللا :قال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم( :اي عبد هللا بن عمر كيف بك إذا بقيت يف حثالة من الناس) .هبذا .وانظر(( :اْلمع بني

الصحيحني البخاري ومسلم)) للحميدي ( ،)1435( )206 /2و ((جامع األصول)) َّلبن األثري

(.)7456( )5 /10

( )6رواه أبو داود ( ،)4343وابن ماجه ( ،)3957وأمحد ( ،)6987( )212 /2والنسائي يف
((السنن الكربى)) ( ،)10033( )59 /6واحلاكم ( .)315 /4واحلديث سكت عنه أبو داود،

وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وصحح إسناده عبد احلق

اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )909كما أشار لذلك يف مقدمته .وقال العراقي يف ((ختريج

اإلحياء)) ( :)291 /2إسناده حسن ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ()95 /5
كما أشار إىل ذلك يف املقدمة.

()154/8

ومن ذلك أيضاً حديث حذيفة –رضي هللا عنه -املشهور(( :كان الناس يسألون رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم عن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين فقلت اي رسول هللا :إَن كنا يف جاهلية
وشر فجاءَن هللا هبذا اخلري ،فهل بعد هذا اخلري من شر؟ قال :نعم قلت :وهل بعد ذلك الشر من

خري؟ قال :نعم وفيه دخن .قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغري سنيت ،ويهدون بغري هديي ،تعرف

منهم وتنكر ،فقلت :فهل بعد ذلك اخلري من شر؟ قال :نعم دعاة على أبواب جهنم ،من أجاهبم

إليها قذفوه فيها .فقلت :اي رسول هللا صفهم لنا .قال :نعم ،من جلدتنا ويتكلمون أبلسنتنا .فقلت:
اي رسول هللا فما ترى –ويف رواية -فما أتمرين إن أدركين ذلك؟ قال :تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم.
قلت :فإن مل يكن هلم مجاعة وَّل إمام؟ قال :فاعتزل تلك الفرق كلها ،ولو أن تعض أبصل شجرة
حىت يدركك املوت وأنت على ذلك)) ( )1واألحاديث يف هذا املعىن كثرية َّل حتصى (.)2

س ُك ْم [ ...املائدة ]105 :على هذا
هذا وقد محل مجاعة من السلف واخللف قوله تعاىلَ :علَْي ُك ْم أَن ُف َ
املعىن ،ومن ذلك ما ورد عن أيب مازن أنه قال :انطلقت على عهد عثمان إىل املدينة فإذا قوم من

س ُك ْم فقال أكثرهم :مل جيئ أتويل هذه اآلية اليوم
املسلمني جلوس ،فقرأ أحدهم هذه اآلية َعلَْي ُك ْم أَن ُف َ

( .)3ويف لفظ عند ابن جرير :كنت يف خالفة عثمان ابملدينة يف حلقة فيهم أصحاب النيب صلى هللا
س ُك ْم فقال الشيخ إمنا أتويلها آخر
عليه وسلم ،فإذا فيهم شيخ يسندون إليه ،فقرأ رجل َعلَْي ُك ْم أَن ُف َ

الزمان (.)4

النوع الثاين :ما يقع من الفنت يف بعض األوقات دون اليت تقع آخر الزمان:

وهذا كالفنت اليت وقعت بعد مقتل عثمان رضي هللا عنه بني أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم.

وقد اعتزل مجاعة من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم حينما وقعت الفنت ،ومن هؤَّلء سعد بن
أيب وقاص ( ،)5وحممد بن مسلمة ،وسلمة بن األكوع ،وعبد هللا بن عمر ،وأسامة بن زيد ،وعروة بن
الزبري من التابعني (.)6

عن عامر بن سعد قال :كان سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه يف إبله فجاءه ابن عمر ،فلما رآه
سعد قال :أعوذ ابهلل من شر هذا الراكب ،فجاء فنزل فقال له :أنزلت يف إبلك وغنمك وتركت

الناس يتنازعون يف امللك بينهم؟ فضرب سعد يف صدره وقال :اسكت .مسعت رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم يقول :إن هللا حيب العبد التقي الغين اخلفي)) (.)7

وقال البخاري( :ابب التعرب يف الفتنة) وذكر حديثني :األول :وفيه تعرب سلمة بن األكوع بعد
مقتل عثمان  )8( ..والثاين :حديث أيب سعيد مرفوعاً ((يوشك أن يكون خري مال املسلم غنم ...

)) ( )9وقد تقدم ذكره قال احلافظ :واخلرب دال على فضيلة العزلة ملن خاف على دينه ،وقد اختلف

السلف يف أصل العزلة ( )10فقال اْلمهور :اَّلختالط أوىل ملا فيه من اكتساب الفوائد الدينية

للقيام بشعائر اإلسالم وتكثري سواد املسلمني وإيصال أنواع اخلري إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغري

ذلك ،وقال قوم :العزلة أوىل لتحقق السالمة ،بشرط معرفة ما يتعني  ..وقال النووي :املختار تفضيل
املخالطة ملن َّل يغلب على ظنه أنه يقع يف معصية ،فإن أشكل األمر فالعزلة أوىل.
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3606ومسلم (.)1847
( )2راجع األرقام اآلتية من كتاب(( :جامع األصول)) (ص.)7473 ،7470 ،7460 ،7457 :
((( )3تفسري الطربي)) (.)140 /11

((( )4تفسري الطربي)) (.)142 - 141 /11
( )5انظر(( :اإلابنة الكربى)) رقم (.)734
( )6انظر(( :العزلة)) للخطايب (ص.)21 :
( )7رواه مسلم (.)2965

( )8احلديث رواه البخاري (.)7087
( )9رواه البخاري (.)7088
( )10انظر كالم ابن النحاس يف ((العزلة واهلجرة من بلد املعاصي)) (ص.)109 - 108 :

()155/8

وقال غريه :خيتلف ابختالف األشخاص ،فمنهم من يتحتم عليه أحد األمرين ،ومنهم من يرتجح،
وليس الكالم فيه ،بل إذا تساواي فيختلف ابختالف األحوال ،فإن تعارضا اختلف ابختالف
األوقات ،فمن يتحتم عليه املخالطة من كانت له قدرة على إزالة املنكر فيجب عليه ،إما عيناً وإما

كفاية حبسب احلال واإلمكان ،وممن يرتجح :من يغلب على ظنه أنه يسلم يف نفسه إذا قام يف األمر

ابملعروف والنهي عن املنكر ،وممن يستوي :من أيمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه َّل يطاع ،وهذا

حيث َّل يكون هناك فتنة عامة ،فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة ،ملا ينشأ فيها غالباً من الوقوع يف
احملذور ،وقد تقع العقوبة أبصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها ،كما قال تعاىلَ :واتَّـ ُقواْ فِ ْتـنَةً َّلَّ
ص َّ َّ ِ
آصةً [ ...األنفال.]25 :
ين ظَلَ ُمواْ ِمن ُك ْم َخ َّ
تُ ِ َ
ينب الذ َ
ويؤيد التفصيل املذكور حديث أيب سعيد أيضاً(( :خري الناس رجل جاهد بنفسه وماله ورجل يف شعب
من الشعاب  )1( )) ...وقد تقدم يف ابب العزلة من كتاب الرقاق حديث أيب هريرة الذي أشرت

إليه آنفا فإن أوله عند مسلم(( :خري معاش الناس رجل ممسك بعنان فرسه يف سبيل هللا)) احلديث

( )2وفيه(( :ورجل يف غنيمة))  ..فإن أخذ على عمومه دل على فضيلة العزلة ملن َّل يتأتى له اْلهاد
يف سبيل هللا إَّل أن يكون قيد بزمان وقوع الفنت وهللا أعلم ( )3ا .هـ.

قال البخاري رمحه هللا( :ابب العزلة راحة من خالط السوء) وذكر حديثني:
األول :حديث أيب سعيد ((جاء أعرايب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :اي رسول هللا :أي الناس

خري؟ قال :رجل  )4( )) ..وذكر حنو احلديث السابق .والثاين حديث أيب سعيد مرفوعاً(( :أييت على
الناس زمان خري مال املسلم الغنم يتبع هبا شعف اْلبال ومواقع القطر ،يفر بدينه من الفنت)) ()5

قال احلافظ( :ووقع يف رواية مالك(( :يوشك أن يكون خري مال املسلم  )6( )) ..ولفظه هنا صريح

يف أن املراد خبريية العزلة أن تقع يف آخر الزمان  .)7( ) ..ا .هـ.

والذي يظهر من استقراء النصوص أن الفنت من حيث التعلق ابلزمان على قسمني:

 - 1قسم مضى - 2 .قسم سيأيت.

وأما من حيث التعلق إبمكانية ظهور احلق ومعرفته لكثري من الناس فهي أيضاً على قسمني ومها:
 - 1قسم ْيكن معرفة احلق فيه وْتييزه ،وإن أشكل على البعض.

 - 2قسم يوقع الناس يف احلرية  ..فال يكاد يعرف فيه احلق من الباطل َّلختالط املعروف ابملنكر
واحملق ابملبطل.

فالفنت اليت ْيكن معرفة احلق فيها ،وإن أشكلت على بعض الناس ،فيقال فيها :إن من أشكلت عليه

األمور تعينت عليه العزلة ،وعليه حيمل اعتزال من ذكر من الصحابة .وهللا أعلم.

أما من أمكنه معرفة احلق ،ومل يتمكن من العمل به ،أو أدت خمالطته للناس إىل تكثري سواد أهل

الفتنة ،أو محلهم له على املشاركة ،فيلزمه أن يعتزل أيضاً.
ومن عرف احلق ومل خيش تفويت العمل به وَّل محلهم إايه يف فتنتهم  ..وَّل إعانتهم عليها ،ومل يكثر
هلم سواداً  ..لكنه لو أمر وهنى مل يكن ذلك مؤثراً يف حاهلم وَّل مغرياً هلا  ..فاألفضل يف حقه العزلة

وقد يكون هذا احلال أيضاً من أسباب اعتزال بعض الصحابة فمن بعدهم (.)8
_________

( )1رواه البخاري (.)6494
( )2رواه مسلم (.)1889

((( )3الفتح)) (.)43 - 42 /13
( )4رواه البخاري (.)6494
( )5رواه البخاري (.)6495
( )6رواه البخاري (.)7088
((( )7الفتح)) (.)333 - 330 /11
( )8انظر أمثلة ذلك بوفرة يف كتاب(( :العزلة للخطايب)).
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قال اإلمام البخاري يف صحيحه( :ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم هالك أميت على أيدي أُغيلمة
سفهاء) وذكر حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً(( :هلكة أميت على يدي غلمة من قريش))

( )1قال احلافظ :وأما قوله(( :لو أن الناس اعتزلوهم)) حمذوف اْلواب وتقديره لكان أوىل هبم ..
ويؤخذ من هذا احلديث استحباب هجران البلدة اليت يقع فيها إظهار املعصية ،فإهنا سبب وقوع

الفنت اليت ينشأ عنها عموم اهلالك.
قال ابن وهب عن مالك :هتجر األرض اليت يصنع فيها املنكر جهاراً .وقد صنع ذلك مجاعة من

السلف .ا .هـ (.)2

أما إن كان َّل خيشى من املخالطة وقوع حمذور مما سبق ،وبقاؤه ينفع الناس ،فهذا قد يتعني عليه

البقاء وترك العزلة ،وقد دل على ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم(( :إن املسلم إن كان خيالط الناس

ويصرب على أذاهم خري من املسلم الذي َّل خيالط الناس وَّل يصرب على أذاهم)) (.)3
وهذا يشبه زماننا هذا وهللا املستعان.

وأما القسم الثاين من الفنت ،وهي اليت َّل يعرف احلق فيها من الباطل ،حيث تلتبس فيها األمور،

وهذا اَّللتباس َنتج عن طبيعة الفتنة وتلوهنا  ..أو َنتج عن عدم قدرة املعاصر هلا من ْتييز احلق فيها
من الباطل  ..وأكثر ما يكون هذا يف آخر الزمان  ..وعلى ذلك تنزل كثري من األحاديث السابقة يف

أول الكالم  ..كحديث حذيفة ،وحديث أيب سعيد ،وحديث ابن عمرو بن العاص ،وغريها  ..وهللا
أعلم ابلصواب.

احلال الثانية :من األحوال اليت يسقط فيها وجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وهي:

العجز احلسي وهذا واضح َّل حيتاج إىل بيان ،فإن من عجز عن القيام بعمل (طولب به) عجزاً حسياً
مل يكلف به ،كمن عجز عن اْلهاد ملرضه أو عرجه أو لذهاب بصره أو غري ذلك ،وهذا معروف َّل
حيتاج إىل تعريف.
_________

( )1رواه البخاري (.)7058
((( )2الفتح)) (.)10 /13

( )3رواه الرتمذي ( ،)2507وابن ماجه ( ،)3273وأمحد ( ،)5022( )43 /2والبخاري يف
((األدب املفرد)) ( .)388من حديث ابن عمر رضي هللا عنه .ومل يسم الرتمذي الصحايب وقال:
شيخ من أصحاب النيب .وقال بعد روايته للحديث :قال ابن أيب عدي كان شعبة يرى أنه ابن عمر.

قال العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( :)543 /1الرتمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر ،ومل يسم
الرتمذي الصحايب قال :شيخ من أصحاب النيب ،والطريق واحد .وقال ابن مفلح يف ((اآلداب

الشرعية)) ([ :)449 /3رواته] كلهم ثقات ،وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) (:)528 /10
إسناده حسن ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ( .)94 /7وقال األلباين يف ((صحيح
سنن ابن ماجه)) :صحيح.
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احلال الثالثة :ما كان يف معىن العجز احلسي ،وذلك إذا كان يلحقه من جرائه مكروه معترب يف إسقاط
الوجوب عنه ( .)1دل على ذلك حديث أيب سعيد اخلدري –رضي هللا عنه -مرفوعاً(( :إن هللا

ليسأل العبد يوم القيامة ،حىت يقول :ما منعك إذا رأيت املنكر أن تنكره؟! فإن لقن هللا عبداً حجته
قال :اي رب! رجوتك وفرقت من الناس)) ( )2فقد اعترب النيب صلى هللا عليه وسلم ذلك حجته.

ومما يدل على هذا املعىن أيضاً حديث حذيفة رضي هللا عنه مرفوعاًَّ(( :ل ينبغي للمؤمن أن يذل
نفسه قالوا :وكيف يذل نفسه؟ قال :يتعرض من البالء ملا َّل يطيقه)) (.)3

حد املكروه املعترب شرعاً ()4

من املعلوم أن اإلنسان قد يكره كلمة ،كما يكره الضرب ،أو طول اللسان ،أو الغيبة ( ،)5وما من

شخص يؤمر ابملعروف وينهى عن املنكر إَّل ويتوقع منه نوع من األذى.

لذلك كان َّلبد من معرفة حد املكروه الذي يسقط بسببه وجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
اعلم أن مطالب الناس يف هذه الدار ترجع إىل أربعة أمور (يطلبها اإلنسان لنفسه ومن أحب كالقرابة

وحنوهم) وهي:
األول :مطلوب يف النفس وهو العلم.

الثاين :مطلوب يف البدن وهو الصحة.
الثالث :مطلوب يف املال وهو الثروة.

الرابع :مطلوب يف قلوب الناس وهو اْلاه.

واملكروه يف هذه األمور األربعة أمران:
األول :زوال املوجود منها.
الثاين :امتناع املرتقب.

وكل واحد من هذين األمرين حيصل بفواته الضرر.

ولكي جتلى لك صورة األمر منثل لك على تعرض كل واحد من تلك املطالب األربعة للزوال ابعتبار
ما هو حاصل وموجود منهاَّ ،ل ما كان مرتقباً.
فأما العلم :فال ْيكن ألحد رفعه من قلب صاحبه ،وهذا من مزااي العلم وشرفه على غريه كما هو
معلوم  ..فانتفى احملذور من هذا الوجه.

وأما البدن :فقد يقصد ابلعطب الكامل وذلك ابلقتل  ..فهذا يسقط الوجوب وَّل ريب ،وقد يقصد
أبذى دونه كالضرب أو قطع شيء من األعضاء وحنو ذلك ،وهذا على قسمني ومها:

 - 1القسم األول :ما كان األذى فيه غري معترب  ..كالضربة اخلفيفة وحنوها .فهي غري مؤثرة وَّل
معتربة يف إسقاط الوجوب.

 - 2القسم الثاين :ما كان األذى فيه معترباً كالضرب املؤثر ،وقطع شيء من األعضاء وما جرى
جمرى ذلك  ..فإن هذا يسقط الوجوب.

وأما املال  ..فهذا على قسمني أيضاً ومها:

األول :ما كان زواله غري مؤثر وَّل منظور  ..كنقص حبيبات من بر ،أو درهم من ممتلكات احملتسب

 ..وهذا على سبيل التغليب ،وإَّل فال شك أن ذلك خيتلف ابختالف الناس.
_________

( )1انظر(( :تنبيه الغافلني)) (ص(( )19 :لوامع األنوار البهية)) ((( ،)428 /2مفتاح السعادة))
(.)309 - 307 /3

( )2رواه ابن ماجه ( ،)3260وأمحد ( ،)11263( )29 /3وابن حبان (،)7368( )368 /16
والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)7574( )90 /6وقال :له متابعة ،وقال العراقي يف ((ختريج

اإلحياء)) ( :)544 /1إسناده جيد ،وقال ابن كثري يف تفسريه ( :)155 /3إسناده َّل أبس به،
وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

( )3رواه الرتمذي ( ،)2254وابن ماجه ( ،)3259وأمحد ( ،)23491( )405 /5والبيهقي يف

((شعب اإلْيان)) ( .)10824( )418 /7قال الرتمذي :حسن غريب ،وقال البيهقي :اتبعه سعيد
بن سليمان النسيطي وعمر بن موسى الشامي عن محاد بن سلمة ،وقال البغوي يف ((شرح السنة))

( :)546 /6حسن غريب ،وحسنه ابن حجر يف ((األمايل املطلقة)) ( .)166وقال أمحد شاكر يف
((عمدة التفسري)) ( :)716 /1إسناده صحيح ،وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).
( )4انظر(( :اإلحياء)) ( )319 - 317 /2وانظر(( :مفتاح السعادة)) (.)309 - 308 /3

( )5انظر :اآلداب الشرعية ( )156 - 155 /1و ((تنبيه الغافلني)) َّلبن النحاس (ص- 103 :
(( )106لوامع األنوار البهية)) (.)434 /2
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الثاين :ما كان زواله مؤثراً على صاحبه ،كإتالف املال ،أو جزء له قيمة معتربة منه ،وهذا مسقط

للوجوب (.)1

وأما اْلاه فهو على قسمني أيضاً ومها:

األول :ما كان غري معترب ( ،)2وهو ما كان بنحو غيبة تقال فيه ،أو ملز أمام أحد من اخللق ،أو

جتهيل  ..أو حنو ذلك كأن خيرج من داره حاسر الرأس مثال – وإن كان هذا يتفاوت وخيتلف

ابختالف األعراف وتفاوهتا – أو كأن ْينع من ركوب املراكب الفاخرة اليت اعتاد ركوهبا  ..وحنو ذلك
 ..فهذا كله غري معترب .وهذا هو الذي يعرب عنه ابْلاه احملض.

الثاين :ما كان معترباً ،كأن يسود وجهه ويطاف به على محار يف السوق  ..أو حنو ذا ،فإن هذا يسقط
الوجوب عنه  ..وهو ما يعرب عنه خبوارم املروءة وليس كلها مسقطاً للوجوب (.)3
وأما التمثيل ملا خياف امتناع ما هو منتظر منها فكما يلي:

ففي جانب العلم :كأن خيشى اإلنكار على معلمه أو من لو أنكر عليه حلال بينه وبني التعلم ..
فيقال يف هذا إن له ثالثة أحوال.

األوىل :أن جيد غريه  ..فهذا َّل يسقط عنه األمر والنهي  ..فينكر عليه أو أيمره فإن امتنع من تعليمه

ذهب وتعلم من غريه.

الثاين :أن َّل جيد غريه لكن العلم الذي يتلقاه منه فرضاً يف حقه فإن هذا أيضاً َّل يسقط الوجوب

عنه.

الثالثة :أن َّل جيد غريه  ..والعلم الذي يتعلمه منه فرض يف حقه ،كتعلم الوضوء والصالة وحنو ذلك،

فإن القول بسقوط اإلنكار عنه متجه وهللا أعلم.

وأما يف البدن :فكأن يرتك اإلنكار على الطبيب خوفاً من أن َّل يداويه إذا اعتل  ..أو خاف أن
يتأخر عنه فتمتنع بسببه صحته املرتقبة ..

وأما يف املال :فكرتكه احلسبة على السلطان وأصحابه ،وعلى من يواسيه من ماله خوفاً من أن يقطع
إدراره يف املستقبل ويرتك مواساته.

وأما اْلاه :فكرتكه احلسبة على من يتوقع منه نصرة  ..أو جاهاً يف املستقبل  ..فيخشى أن َّل حيصل
له ذلك اْلاه  ..أو كأن خياف أن يقبح حاله عند السلطان الذي يتوقع منه وَّلية .فإن هذا واللذين

قبله َّل يسقطان شيئاً من وجوب احلسبة ألن هذه زايدات امتنعت.

والذي ْيكن أن يستثىن من ذلك هو ما تدعو إليه احلاجة ويكون يف فواته حمذور يزيد على حمذور

السكوت على املنكر .كما إذا كان حمتاجاً إىل الطبيب ملرض َنجز والصحة منتظرة من معاْلة

الطبيب  ..ويعلم أن يف أتخره عنه شدة الضنا به وطول املرض  ..وقد يفضي إىل اهلالك  ..فإذا

انتهى إىل هذا احلد مل يبعد أن يرخص له يف ترك احلسبة.

مسألة :هل لإلنسان أن يسكت عن اإلنكار بيده أو بلسانه خوفاً على منصبه؟!

اْلواب :أن صاحب هذا املنصب إن كان بقاؤه فيه َّل يقدم نفعاً للمسلمني وَّل لدعوهتم إما لطبيعته
وإما حلال صاحبه أو غري ذلك ،فإن هذا َّل جيوز له أن يسكت عن األمر ابملعروف والنهي عن

املنكر من أجل بقاء هذا املنصب.

أما إن كان بقاؤه فيه ينتج منه مصاحل لألمة  ..وخدمات للدعوة إىل هللا تعاىل كاخلطيب يف منربه أو
املعلم أو حنو ذلك  ..فقد يسوغ له أن يسكت عن بعض األمور إذا غلب على ظنه أن إنكاره هلا

يكون سبباً يف إبعاده عن هذا املنصب.

أما إن كان يؤدي إىل ترك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ابلكلية فهذا َّل يظهر وجهه وهللا أعلم.
وابْلملة فإن األمور تقدر بقدرها ولكل حالة حكم وهللا املستعان.

لكن ينبغي احلذر من مداخل اهلوى يف هذا الباب ،فقد يصور املرء لنفسه أن منصبه مهم خلدمة

الدعوة ومصلحتها وإمنا الذي حيركه يف ذلك هواه.
_________

( )1انظر(( :تنبيه الغافلني)) (ص.)97 :
( )2انظر(( :تنبيه الغافلني)) (ص.)97 :
( )3انظر(( :تنبيه الغافلني)) (ص.)97 :
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ِ ِ
ِ
ني َعلَى ال ِْقتَ ِ
َّيب َح ِر ِ
صابُِرو َن يَـ ْغلِبُواْ
فائدة :قال تعاىلَ :اي أَيمـ َها النِ م
ض ال ُْم ْؤمنِ َ
ال إِن يَ ُكن من ُك ْم ع ْش ُرو َن َ
ِمئَـتَ ْ ِ
ف هللاُ َعن ُك ْم َو َعلِ َم أ َّ
ض ْع ًفا فَِإن يَ ُكن ِمن ُكم
ني [ ...األنفال ]65 :مث نزل قوله :اآل َن َخ َّف َ
َن فِي ُك ْم َ
ِ
صابَِرةٌ يَـغْلِبُواْ ِمئَـتَ ْ ِ
ني [ ...األنفال ]66 :قال ابن عباس( :فكتب أن َّل يفر مائة من مائتني ،) ..
مئَةٌ َ
قال سفيان :وقال ابن شربمة( :وأرى األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مثل هذا) ( )1ا .هـ.
مسألة ( :)2هل يشرتط يف اخلوف من حلوق املكروه غلبة الظن ،أو يكفي يف ذلك جتويز الوقوع؟ وما

ضابط ذلك:

قال الغزايل –رمحه هللا( :-فإن قيل :فاملكروه الذي تتوقع إصابته إن مل يكن متيقناً وَّل معلوماً بغالب

الظن ولكن كان مشكوكاً فيه ،أو كان غالب ظنه أنه َّل يصاب ِبكروه ( ،)3ولكن احتمل أن يصاب
ِبكروه ،فهذا اَّلحتمال هل يسقط الوجوب حىت َّل جيب إَّل عند اليقني أبنه َّل يصيبه مكروه ،أم

جيب يف كل حال ،إَّل إذا غلب على ظنه أنه يصاب ِبكروه؟!

قلنا :إن غلب على الظن أنه يصاب ِبكروه مل جيب ،وإن غلب على الظن أنه َّل يصاب وجب.
وجمرد التجويز َّل يسقط الوجوب فإن ذلك ممكن يف كل حسبة .وإن شك فيه من غري رجحان فهذا

حمل النظر ،فيحتمل أن يقال :األصل الوجوب حبكم العمومات ،وإمنا يسقط ِبكروه ،واملكروه هو

الذي يظن أو يعلم حىت يكون متوقعاً .وهذا هو األظهر .وحيتمل أن يقال :إنه إمنا جيب عليه إذا علم

أنه َّل ضرر فيه عليه ،أو ظن أنه َّل ضرر عليه .واألول أصح ،نظراً إىل قضية العمومات املوجبة لألمر

ابملعروف .فإن قيل :فالتوقع للمكروه خيتلف ابْلنب واْلراءة فاْلبان الضعيف القلب يرى البعيد قريباً
حىت كأنه يشاهده ويراتع منه .واملتهور الشجاع يبعد وقوع املكروه به حبكم ما جبل عليه من حسن
األمل حىت إنه َّل يصدق به إَّل بعد وقوعه ،فعلى ماذا التعويل؟!
قلنا :التعويل على اعتدال الطبع وسالمة العقل  )4( ) ..ا .هـ.

وإمنا تؤتى الدعوات من أحد هذين الصنفني الذين ذكرمها  ..فاملتهور يوقع نفسه ومن معه يف مهالك
جتهز عليهم وعلى دعوهتم  ..وتفتح الباب على مصراعيه لعدوهم املرتبص لضرهبم ونسف جهودهم

يف الدعوة  ..وهذا النوع يفسد يف الغالب أكثر مما يصلح ،وَّل حيلة معه إَّل أبن يروض نفسه ولو

تكلفاً ،كما ينبغي له أن يستشري من هو أعقل وأعلم منه ،وعليه أن يقبل املشورة.

أما ضعيف القلب والذي خياف ظله  ..ويتومهه عدواً يطارده  ..فعليه أن يعود نفسه على اإلقدام ..
حىت يف حال خوفه لعل هذا اخلوف أن يزول عنه  ..وهذا النوع من اخللق َّل يقل خطراً على

الدعوات من األول ،ولذا فال ينبغي أن يوىل هذان على رجلني أبداً .فهذا الضعيف كم من جهاد

عطل بسببه ،وكم من عمل بر أو حلقة علم مجدت نتيجة ألوهامه ،وابْلملة فإن جمالسة هذا الصنف

–أعين األخري -تفسد قوى النفس وجتلب الوهن والوهم واخلوف من النسمات  ..ومثل هذا والذي
قبله َّل يصلح أن حيمل دعوة وَّل أن يوجه أمة  ..فمن أراد السالمة فعليه اجتناهبما ((فر من اجملذوم
فرارك من األسد)) ( )5بل إن جمالسة اجملاذمي أهون من جمالسة صاحب الوهن إن كان وهنه متعدايً
كما سبق ،ألن اْلذام إذا أصيب به اإلنسان –إبذن هللا -آتكلت أطرافه وتعطلت قواها.
أما هذا الواهن املوهن فإن جمالسته سبب لتآكل قوى القلب وتالشيها  ..حىت يصري صاحبها َّل

يقدر على حتريك ساكن.
_________

( )1رواه البخاري (.)4652

( )2انظر(( :تنبيه الغافلني)) (ص.)102 – 101 :
( )3انظر(( :اآلداب الشرعية)) (.)159 /1
((( )4اإلحياء)) (.)317 - 316 /2

( )5رواه البخاري ( .)5707من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .بلفظ(( :وفر من اجملذوم كما تفر
من األسد)).

()160/8

وغالباً ما يكون األول –أعين املتهور -أكثر صدقاً من الثاين ،لكنه لقلة علمه أو عقله وجتربته يتسرع
فيوقع نفسه فيما هو يف غىن عن الوقوع فيه.

أما الثاين فغالباً ما يكون سبب ضعفه إمنا هو خوفه على نفسه أو منصبه ،وهذا قد يوقعه يف املداهنة

كثرياً .وهللا املستعان.

ومما يدل على أن جمرد هيبة الناس َّل تكفي يف إسقاط األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،حديث أيب
سعيد اخلدري –رضي هللا عنه -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام خطيباً فكان فيما قال(( :أَّل

َّل ْينعن رجالً هيبة الناس أن يقول حبق إذا علمه .قال :فبكى أبو سعيد وقال :قد وهللا رأينا فهبنا))
(.)1

قال أبو املنذر إمساعيل بن عمر :مسعت أاب عبد الرمحن العمري الزاهد يقول :إن من غفلتك عن

نفسك إعراضك عن هللا ،أبن ترى ما يسخطه فتجاوزه ،وَّل أتمر وَّل تنهى خوفاً من املخلوق .من

ترك األمر ابملعروف خوف املخلوقني نزعت منه اهليبة ،فلو أمر ولده َّلستخف به (.)2

واحلاصل أن هذه األمور اليت هبا يسقط وجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر عن املكلف ابليد
واللسان.

لكن إذا سقط عنه الوجوب فليس معىن ذلك أن ينتفي يف حقه وْينع منه بل قد يكون مستحباً ..

كما أنه يكون حمرماً أو مكروهاً يف بعض األحيان .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر خلالد بن عثمان
السبت – ص96
_________
( )1رواه الرتمذي ( ،)2191وابن ماجه ( ،)3253وأمحد ( ،)11696( )71 /3واحلاكم (/4

 .)551قال الرتمذي :حسن صحيح ،وقال البغوي يف ((شرح السنة)) ( ،)287 /7وابن حجر يف
((األمايل املطلقة)) ( :)169حسن ،وصححه أمحد شاكر يف ((عمدة التفسري)) ( )716 /1كما
أشار إىل ذلك يف املقدمة ،واأللباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

((( )2نزهة الفضالء)) (.)653 /2

()161/8

الفرع الثاين :حالة كون األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مستحبا
وأما حال كونه مستحباً فإن هذا يكون يف أحد حالني ومها:

احلالة األوىل :أن يكون املأمور به مستحباً ومل يتواطأ أهل بلد على تركه ،أو يكون الفعل املرتكب

مكروهاً ( )1فيكون النهي عنه مستحباً.
احلالة الثانية :وهي كون املأمور به أمراً واجباً أو الفعل املرتكب أمراً حمرماً  ..لكنه خيشى إذا أنكر أن
يلحقه الضرر ( )2أو اهلالك ،فيسقط عنه الوجوب ( )3ويبقى مستحباً يف حقه ( )4إن كان يرجو
النفع من جراء أمره وهنيه – على قول -ولذا قال اإلمام أمحد –رمحه هللا( :-إن عرضت على

السيف َّل أجيب- .وقال -إذا أجاب العامل تقية واْلاهل جبهل فمىت يتبني احلق؟!) (.)5

وإن مما يدل على استحبابه يف هذه احلالة :ما قصه هللا تعاىل عن األنبياء وأتباعهم مع أقوامهم وما
َّلقوه من صنوف األذى منهم  ..وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم خلباب حينما شكى إليه ما جيد

وأصحابه من املشركني ،والنيب صلى هللا عليه وسلم متوسد بردة له يف ظل الكعبة(( :كان الرجل

فيمن قبلكم ،حيفر له يف األرض فيجعل فيه ،فيجاء ابملنشار ،فيوضع على رأسه ،فيشق ابثنتني ،وما
يصده ذلك عن دينه ،وْيشط أبمشاط احلديد ما دون حلمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن

دينه .)6( )) ..

ك [لقمان( ]17 :يقتضي حضاً
َصابَ َ
قال القرطيب عند قوله تعاىل يف وصية لقمانَ :و ْ
اصِ ْرب َعلَى َما أ َ
على تغيري املنكر وإن َنلك ضرر فهو إشعار أبن املغري يؤذى أحياَنً وهذا القدر على جهة الندب
والقوة يف ذات هللا .أما على اللزوم فال) ا .هـ (.)7

ِِ
ين َأي ُْم ُرو َن ِابل ِْق ْس ِط ِم َن الن ِ
َّاس [ ...آل عمران:
وقال اْلصاص يف كالمه على قوله تعاىلَ :ويَـ ْقتُـلُو َن الذ َ

( ]21ويف هذه اآلية جواز إنكار املنكر مع خوف القتل ،وأنه منزلة شريفة يستحق هبا الثواب اْلزيل
ألن هللا مدح هؤَّلء الذين قتلوا حني أمروا ابملعروف وهنوا عن املنكر  )8( ) ..هذا واعلم أن الذي

أيمر وينهى يف مثل هذه احلال أفضل وأكمل حاَّلً من غريه .وقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم

أنه قال(( :سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب ورجل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتله)) (.)9

قال ابن طاهر :مسعته – يعين شيخ اإلسالم اهلروي – يقول :عرضت على السيف مخس مرات َّل

يقال يل :ارجع عن مذهبك .لكن يقال يل :اسكت عمن خالفك فأقولَّ :ل أسكت (.)10
_________

( )1انظر(( :اآلداب الشرعية)) ((( ،)174 /1الفروق)) للقرايف (.)257 /4
( )2وهذا َّل يعين أنه يسقط عنه اإلنكار ابلقلب فإنه واجب يف هذه احلال .انظر(( :تفسري ابن
عطية)) ((( ،)166 /5أصول الدعوة)) (ص.)189 :

( )3انظر(( :تفسري ابن عيطة)) ((( ))166 /5الفروق)) للقرايف ((( ،)258 - 257 /4الفتح))
(.)53 /13

( )4انظر(( :تنبيه الغافلني)) (ص(( )99 - 97 ،62 - 47 :أصول الدعوة)) (ص.)191 :
((( )5اآلداب الشرعية)) (.)159 /1
( )6رواه البخاري (.)3612
( )7انظر(( :أحكام القرآن)) َّلبن العريب ( )266 /1و ((تفسري القرطيب)) (.)68 /14
((( )8أحكام القرآن)) للجصاص (.)287 - 286 /2

( )9رواه احلاكم يف ((املستدرك)) ( ،)215 /3واخلطيب البغدادي يف ((اتريخ بغداد) (.)376 /6
من حديث جابر رضي هللا عنه .قال احلاكم :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وقال الشوكاين يف ((در

السحابة)) ( :)263يف إسناده حكيم بن زيد قال األزدي :فيه نظر ،وبقية رجاله ثقات ،واحلديث
صححه األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (.)374

((( )10نزهة الفضالء)) (.)1314 /3

()162/8

الفرع الثالث :حالة كون األمر ابملعروف والنهي عن املنكر حمرما
وأما احلال اليت يكون فيها حمرماً ( :)1فإن ذلك حيصل إذا ترتب على األمر ابملعروف والنهي عن
املنكر زوال مصلحة أعظم من املأمور هبا  ..أو ترتب مفسدة أعظم من املنهي عنها.

وذلك كأن ينهى من يشرب اخلمر عن شرهبا ،ويعلم أنه لو أفاق لقتل رجالً من املسلمني ،فهذا يرتك

يف سكره.

وكمن أيمر إنساَنً ابلطمأنينة يف الصالة  ..وهو يعلم أن ذلك يؤدي إىل تركه الصالة ابلكلية.

وكأن أييت إنسان إىل بعض املنكرات الظاهرة يف األسواق وحنوها مما ليس له عليه وَّلية وَّل سلطة ..

فيفسدها بنفسه  ..وليس هو والياً للحسبة ،وَّل منصوابً لذلك ويكون تغيريه هذا جالباً لفتنة تقع بني
الناس  ..فيغري ابلرغم من ذلك كله ! ..

وكمن حيدث الناس وأيمرهم ببعض املعروف الذي مل تتهيأ نفوسهم لقبوله  ..فيحدث ذلك من الفنت
ما هللا به عليم.

ولذا فقد ورد يف األثر عن علي رضي هللا عنه ((حدثوا الناس ِبا يعرفون ،أحتبون أن يكذب هللا

ورسوله)) (.)2

قال احلافظ :وممن كره التحديث ببعض دون بعض أمحد يف األحاديث اليت ظاهرها اخلروج على

السلطان ،ومالك يف أحاديث الصفات ،وأبو يوسف يف الغرائب ،ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه

يف اْلرابني ،وأن املراد ما يقع من الفنت ،وحنوه عن حذيفة ،وعن احلسن أنه أنكر حتديث أنس

للحجاج بقصة العرنيني ألنه اختذها وسيلة إىل ما كان يعتمده من املبالغة يف سفك الدماء بتأويله
الواهي )3( .ا .هـ.

وأخرج مسلم عن ابن مسعود(( :ما أنت ِبحدث قوماً حديثاً تبلغه عقوهلم إَّل كان لبعضهم فتنة))

( )4ولذا قال النيب –صلوات هللا وسالمه عليه -لعائشة –رضي هللا عنها(( -لوَّل أن قومك حديث
عهدهم ابْلاهلية فأخاف أن تنكر قلوهبم أن أدخل اْلدر يف البيت ،وأن ألصق اببه ابألرض)) ()5
ويف لفظ(( :خمافة أن تنفر قلوهبم)) (.)6

قال احلافظ( :ويستفاد منه ترك املصلحة ألمن الوقوع يف املفسدة ،ومنه ترك إنكار املنكر خشية

الوقوع يف أنكر منه ،وأن اإلمام يسوس رعيته ِبا فيه إصالحهم ولو كان مفضوَّلً ما مل يكن حمرماً)
( )7ا .هـ.

ومن املعلوم أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يثبت عنه أنه كسر شيئاً من األصنام ِبكة قبل اهلجرة ..
مع أهنا أعظم املنكرات ،وهو ْير هبا وهي معلقة على جدار الكعبة.

فكان يدعو الناس إىل توحيد هللا تعاىل ونبذ الشرك قدر طاقته  ..هذا هو األصل ما مل توجد القدرة

عند اإلنسان على إزالة املنكر حبيث َّل يفوت ذلك مصلحة أعظم ،أو يوقع ِبفسدة أشد وأطم .ولذا
ِ ِ
ِ
َّ ِ
سبمواْ هللاَ َع ْد ًوا
سبمواْ الذ َ
ين يَ ْد ُعو َن من ُدون هللا فَـيَ ُ
هنى هللا تعاىل عن سب آهلة املشركني فقالَ :وَّلَ تَ ُ
بِغَ ِْري ِعل ٍْم [ ...األنعام.]108 :
ومما يلحق هبذا القسم – أعين احملرم – ما ترتب عليه حلوق الضرر املعترب بغريه ،كتعريض قرابته أو
غريهم للقتل أو احلبس أو مصادرة املمتلكات أو الضرب أو حنو ذلك مما يسقط الوجوب عنه إن

حلق به ،ويبقى األمر والنهي مستحباً يف حقه  ..أما إن حلق بغريه فال.

فلو كان اإلنكار على أحد من الوَّلة يؤدي إىل منع صالة اْلماعة يف املساجد ،أو منع التعليم

الشرعي ،أو قتل املصلني املستقيمني على دينهم  ..فإن اإلنكار يف هذه احلال يكون منكراً وقد أيمث

صاحبه.

_________

( )1انظر تفصيالً يف هذا املوضوع يف ((الفروق)) للقرايف ((( .)258 - 257 /4تنبيه الغافلني))
َّلبن النحاس ((( ،)101 - 99أصول الدعوة)) (ص.)191 :

( )2رواه البخاري ( .)127عن أيب الطفيل عامر بن واثلة الكناين عن علي رضي هللا عنه.
((( )3الفتح)) (.)225 /1

( )4رواه مسلم يف مقدمة كتابه ((الصحيح)) (.)5
( )5رواه البخاري (.)1584
( )6رواه مسلم (.)1333
((( )7الفتح)) (.)225 /1

()163/8

ومما يلحق بذلك أيضاً أن يتعرض املرء لإلنكار الذي يفنت بسببه وهو َّل يطيق الفتنة .وقد تكون
سا إَِّلَّ ُو ْس َع َها [البقرة ]286 :وقد
سبباً يف احنرافه فهو رجل ضعيف! وملثله يقالَّ :لَ يُ َكلِ ُ
ف هللاُ نَـ ْف ً
أحلق بعض أهل العلم يف األحوال اليت يكون فيها حمرماً ما كان يلحقه الضرر من جرائه مع علمه أنه
َّل يفيد ( ،)1ملا ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم من حديث حذيفة –رضي هللا عنه ((َّل ينبغي
للمؤمن أن يذل نفسه :قالوا :وكيف يذل نفسه؟! قال :يتعرض من البالء ملا َّل يطيقه)) ( .)2وذهب
آخرون منهم ابن العريب ( )3إىل أنه يقدم حىت يف هذه احلال .وقد رد عليه القرطيب ( )4ذلك ومنعه.
وأقبح من هذا كله أن أييت من يفسد بعض املنكرات – واليت يرتتب على تغيريها مفاسد أعظم-

بكسر أو طالء على الصور اليت يف أسواق الناس وسبلهم  ..مث خيتفي حبيث َّل يعرف من قام هبذا

العمل  ..فينقم الناس على كل املتمسكني بدينهم حىت من تناءت دايره عن دايرهم آَّلف األميال ..

بل إن ذلك قد يؤدي بكثري منهم إىل كراهية الدين والنفرة منه  ..وهذا مشاهد .فما قيمة زوال
صورة من الصور إزاء هذه املفاسد العظيمة –إن كانت تقع -املرتتبة عليه!!

وَّل ينبغي اَّلحتجاج –واحلال هذه -بتحطيم إبراهيم –صلى هللا عليه وسلم -األصنام فإن اْلواب
عن ذلك من وجوه متعددة وهي:

األول :أنه نيب يوحى إليه فيؤمن عليه الزلل يف مثل هذا ..

الثاين :أنه كان معروفاً بينهم يشار إليه ابلبنان  ..أبنه داعية التوحيد واملنفر من عبادة األواثن ولذلك
أحضروه ملا رأوا ما حصل أبصنامهم حيث قال بعضهمَِ :مسعنا فَىت ي ْذ ُكرهم يـ َق ُ ِ ِ
يم [األنبياء:
َْ ً َ ُ ُ ْ ُ
ال لَهُ إبْـ َراه ُ
.]60
الثالث :أنه دعاهم بشىت الطرق والوسائل مع اختالف األحوال  ..فلم يستجيبوا لدعوته فكان آخر

الدواء الكي.

الرابع :أن هذا الفعل من إبراهيم –صلى هللا عليه وسلم -هو عني احلكمة والصواب حيث زعزع
يقينهم يف تلك اآلهلة املزعومة.

اخلامس :مل يكن يرتتب على فعل إبراهيم هذا ضرر على غريه من املوحدين – إن وجدوا معه يف ذلك

الوقت -وهللا أعلم.
هذا وْيكن أن نلخص احلاَّلت اليت يكون فيها حمرماً فنجعلها أربعاً:
األوىل :أن يؤدي إنكار املنكر إىل فوات معروف أكرب منه  ..كمن ينهي إنساَنً عن التدخني ويفوت
صالة اْلماعة ،أو يؤدي ذلك إىل خروج الوقت وهو مل يصل.

الثانية :أن يؤدي إنكار املنكر إىل حصول منكر أكرب منه كما سيأيت يف خرب شيخ اإلسالم ابن تيمية
–رمحه هللا -مع التتار الذين رآهم يشربون اخلمر.

الثالثة :أن يكون األمر ابملعروف يؤدي إىل فوات معروف أكرب منه .كمن حيث أخاً له على الصدقة

على بعض الفقراء من غري األقارب وهو يعلم أن هذا التصدق على حساب نفقته الواجبة على أهله
وعياله! وكمن يكون يف بلد خربتها احلروب – وَّل زال العدو جامثاً على أرضها -فينادي ابلتعمري

مثالً وهو يعلم أن هذا األمر سيكون على حساب اْلهاد ومواصلته.

الرابعة :أن يكون األمر ابملعروف مؤدايً إىل حصول منكر أكرب منه .كمن أيمر غريه ابلتبكري يف

احلضور إىل املسجد ويؤدي ذلك إىل امتناعه عن الصالة ابلكلية .وكمن أيمر حديث العهد ابإلسالم
ابخلتان ويغلب على ظنه ارتداده عن اإلسالم.
هذا ومن اْلدير ابلذكر أن الذي ْييز هذه األمور ويفاضل بينها إمنا هو من كان على قدر َّل أبس به

من العلم والفقه والبصرية  ..والناس يتفاوتون يف هذا تفاواتً كبرياً  ..كما أن املسائل يف هذا تتفاوت
من حيث الوضوح للمحتسب وعدمه كما هو معلوم .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر خلالد بن

عثمان السبت – ص 115
_________

( )1انظر(( :تفسري القرطيب)) (.)48 /4

( )2رواه الرتمذي ( ،)2254وابن ماجه ( ،)3259وأمحد ( ،)23491( )405 /5والبيهقي يف
((شعب اإلْيان)) ( .)10824( )418 /7قال الرتمذي :حسن غريب ،وقال البيهقي :اتبعه سعيد
بن سليمان النسيطي وعمر بن موسى الشامي عن محاد بن سلمة ،وقال البغوي يف ((شرح السنة))

( :)546 /6حسن غريب ،وحسنه ابن حجر يف ((األمايل املطلقة)) ( .)166وقال أمحد شاكر يف
((عمدة التفسري)) ( :)716 /1إسناده صحيح ،وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

((( )3أحكام القرآن)) (.)267 - 266 /1
((( )4تفسري القرطيب)) (.)48 /4

()164/8

املطلب الثالث :حكم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ابلنظر إىل املطالب به ()1
يعد األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية ( )3( )2إذا قام به البعض سقط احلرج واإلمث عن
الباقني .وإن مل يقم به أحد أمث القادرون مجيعاً  ..ويف املنكر املعني أيمث كل من علم به وكانت لديه
القدرة على إنكاره فلم ينكر ومل يكن له عذر يف سكوته (.)4

ويبغي هنا التفطن إىل أمرين مها:

األول :أن اإلنكار ابلقلب َّل ينفك عن أحد أبداً ( )5كما تقدم ،وكما سيأيت أيضاً عند الكالم على
مراتب اإلنكار.

الثاين :أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر قد يتحول إىل فرض عني  ..وذلك إذا كان املنكر املراد

رفعه أو املعروف املراد إجياده وفعله َّل يتمكن من القيام به -أي األمر والنهي -إَّل فالن بعينه ،فإنه
يتعني عليه  ..كذلك يقال إذا مل يعلم به غريه .وهذا يكثر وقوعه يف البيوت ،فإن الناس غالباً َّل

يطلعون على ما يدور فيها  ..فـ ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)) (.)7( )6
هذا وقد دار خالف طويل حول قوله تعاىلَ :ولْتَ ُكن ِمن ُك ْم أ َُّمةٌ يَ ْد ُعو َن إِ َىل ْ
اخلَ ِْري [آل عمران]104 :
وحمور اخلالف هو قوله ِمن ُك ْم هل (من) هنا بيانية أو تبعيضية؟!
فذهب مجاعة منهم الزجاج والرازي ( )8والبغوي إىل أهنا بيانية ،ورجحه من املعاصرين صاحب صفوة
اآلاثر واملفاهيم (.)9

قال الزجاج :ومعىن (ولتكن منكم أمة) –وهللا أعلم -ولتكونوا كلكم أمة تدعون إىل اخلري وأتمرون

ابملعروف ،ولكن (من) تدخل ههنا لتخص املخاطبني من سائر األجناس وهي مؤكدة أن األمر
اجتَنِبُوا ِ
س ِم َن ْاأل َْوَاث ِن [احلج ]30 :ليس أيمرهم ابجتناب
للمخاطبني ،ومثل هذا من كتاب هللا فَ ْ
الر ْج َ
بعض األواثن ،ولكن املعىن :اجتنبوا األواثن فإهنا رجس .ومثله من الشعر قول الشاعر:
أخو رغائب يعطيها ويسأهلا  ...أيىب الظالمة منه النوفل الزفر

أي :هو النوفل الزفر .ألنه قد وصفه إبعطاء الرغائب والنوفل :الكثري اإلعطاء للنوافل والزفر :الذي

حيمل األثقال.

ري أ َُّم ٍة [آل
والدليل على أهنم أمروا كلهم ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر قوله جل وعالُ :كنتُ ْم َخ ْ َ

عمران )10( ]110 :ا .هـ.
_________

( )1انظر(( :تنبيه الغافلني)) (ص(( ،)15 :العني واألثر)) (ص(( ،)48 :التشريع اْلنائي)) (/1
.)495 - 493
( )2انظر(( :أحكام القرآن)) للجصاص ( ،)315 /2و ((أحكام القرآن)) َّلبن عريب (،)292 /1
((اْلامع ألحكام القرآن)) ((( )237 /6النووي على مسلم)) ((( ،)23 - 22/2 /1األمر

ابملعروف والنهي عن املنكر)) َّلبن تيمية (ص(( ،)15 :الطرق احلكيمة)) (ص(( ،)315 :اآلداب

الشرعية)) ((( ،)161 /1تفسري أيب السعود)) ((( ،)67 /2أصول الدعوة)) (ص،)166 :
((مناهج العلماء يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) (ص.)65 :

( )3يف موضوع املفاضلة بني فرض الكفاية والعني من حيث الثواب املتحقق للقائم به .انظر(( :تنبيه
الغافلني)) َّلبن النحاس (ص(( ،)17 :لوامع األنوار البهية)) (.)427 /2
((( )4شرح مسلم)) (/1جز.)23 - 22 /2
( )5انظر(( :تنبيه الغافلني)) (ص.)16 :

( )6جزء من حديث رواه البخاري ( ،)5200ومسلم ( .)1829من حديث عبد هللا بن عمر رضي
هللا عنهما.

( )7راجع يف هذا املوضوع ((أحكام القرآن)) َّلبن العريب ((( ،)292 /1تنبيه الغافلني)) َّلبن
النحاس (ص(( ،)15 :لوامع األنوار البهية)) (.)428 /2

((( )8تفسري الرازي)) (.)167 /8
()270 /4( )9

((( )10معاين القرآن للزجاج)) ( )453 - 452 /1وراجع يف هذا املوضوع أيضاً ((تفسري ابن

عطية)) ( )187 /3و ((القامسي)) ( ،)177 /2و ((أصول الدعوة)) (ص.)304 - 301 :

()165/8

وقال الرازي بعد نقله حجة أصحاب القول األول –وهو هذا( -إذا ثبت هذا فنقول معىن هذه
اآلية :كونوا أمة دعاة إىل اخلري ،آمرين ابملعروف َنهني عن املنكر ،وأما كلمة (من) فهي هنا للتبيني َّل

اجتَنِبُوا ِ
س ِم َن ْاأل َْوَاث ِن [احلج ]30 :ويقال :لفالن من أوَّلده جند ..
للتبعيض كقوله تعاىل :فَ ْ
الر ْج َ
يريد بذلك مجيع أوَّلده َّ ..ل بعضهم  )1( ) ..ا .هـ.

اَّلل الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
ات ِم ْنـ ُهم
الص َ
وقال أبو السعود :وقيل (من) بيانية كما يف قوله تعاىلَ :و َع َد َُّ َ َ َ

[ ...الفتح ]29 :اآلية ،واألمر من كان الناقصة واملعىن (كونوا أمة تدعون  ) ...كقوله تعاىلُ :كنتُ ْم
ري أ َُّم ٍة [ ...آل عمران ]110 :وَّل يقتضي ذلك كون الدعوة فرض عني ،فإن اْلهاد من فروض
َخ ْ َ
الكفاية مع ثبوته ابخلطاابت العامة ( )2ا .هـ.
وْيكننا تلخيص ما ْيكن أن يستدل به أصحاب هذا القول فيما يلي (:)3

ت . ...
ري أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
 - 1إجياب هللا تعاىل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بقولهُ :كنتُ ْم َخ ْ َ

 - 2أنه ليس أحد من املكلفني إَّل وجب عليه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ابليد أو اللسان أو
القلب.

ومما ينبغي التنبه له أن أصحاب هذا القول يقولون :إنه وإن كان األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
واجباً على الكل إَّل أنه مىت قام به البعض سقط عن الباقني ،ونظريه قوله تعاىل :انْ ِف ُرواْ ِخ َفافًا َوثَِقاَّلً
ِ
ِ
ِ
يما [ ...التوبة ]39 :فاألمر عام وكذا الوعيد ،مث
[التوبة ]41 :وقوله :إَِّلَّ تَنف ُرواْ يُـ َعذبْ ُك ْم َع َذ ًااب أَل ً
إذا قامت به طائفة وقعت الكفاية وزال التكليف عن الباقني (.)4
وذهب آخرون كمقاتل بن حيان ( )5وابن جرير ( )6وابن كثري ( )7وابن العريب ( )8والقرطيب ()9

والشوكاين ( )10إىل أهنا تبعيضية.

أخرج ابن أيب حامت إبسناد حسن عن مقاتل بن حيان يف قولهَ :ولْتَ ُكن ِمن ُك ْم أ َُّمةٌ [ ...آل عمران:

 ]104يقول( :ليكن منكم قوم يعين :واحد أو اثنني أو ثالثة نفر فما فوق ذلك) (.)11

وقد جوز الزجاج هذا املعىن مع ميله إىل األول كما هو ظاهر كالمه حيث قال( :وجيوز أن تكون
أمرت منهم فرقة ألن قوله َولْتَ ُكن ِمن ُك ْم  ..ذكر الدعاة إىل اإلْيان ،والدعاة ينبغي أن يكونوا علماء
ِبا يدعون إليه ،وليس اخللق كلهم علماء ،والعلم ينوب فيه بعض الناس عن بعض ،وكذلك اْلهاد)
( )12ا .هـ.
وقال أبو السعود( :ومن تبعيضية متعلقة ابألمر ،أو ِبحذوف وقع حاَّلً من الفاعل وهو أمة أو

يدعون صفتها أي :لتوجد منكم أمة داعية إىل اخلري ،واألمة هي اْلماعة اليت يؤمها فرق الناس ،أي
يقصدوهنا ويقتدون هبا ،أو من الناقصة وأمة امسها .ويدعون خربها ،أي :ولتكن منكم أمة داعني إىل

اخلري .وأايً كان فتوجيه اخلطاب إىل الكل مع إسناد الدعوة إىل البعض لتحقيق معىن فرضيتها على

الكفاية وأهنا واجبة على الكل حبيث إن أقامها البعض سقطت عن الباقني ،ولو أخل هبا الكل أمثوا

مجيعاً) ( )13ا .هـ.

_________

((( )1تفسري الرازي)) (.)167 /8
((( )2تفسري أيب السعود)) (.)67 /20

( )3انظر(( :تفسري الرازي)) ( ،)167 /8و ((تفسري النيسابوري)) (.)28 /4
( )4انظر(( :الرازي)) ((( ،)167 /8صفوة اآلاثر)) (.)270 /4
( )5انظر(( :تفسري ابن أيب حامت)) رقم (.)1125
((( )6تفسري الطربي)) (.)90 /7

((( )7تفسري ابن كثري)) (.)390 /1
((( )8أحكام القرآن)) (.)292 /7

((( )9تفسري القرطيب)) (.)165 /4
((( )10فتح القدير)) (.)527 /2

((( )11تفسري ابن أيب حامت)) رقم (.)1125
((( )12معاين القرآن)) ( ،)453 - 425 /1وانظر(( :النيسابوري)) ،و ((فتح القدير)) للشوكاين
(.)369 /1

((( )13أبو السعود)) (.)267 /2

()166/8

وقال احلافظ ابن كثري :يقول هللا تعاىل :ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام أبمر هللا يف الدعوة إىل اخلري
واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأولئك هم املفلحون  ..واملقصود من هذه اآلية :أن تكون فرقة

من هذه األمة منصوبة هلذا الشأن وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من األمة حبسبه ،كما ثبت يف

صحيح مسلم عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((من رأى منكم منكراً )) ..

احلديث ( )2( )1ا .هـ.

مث إن أصحاب هذا القول اختلفوا يف التبعيض يف اآلية على قولني مها :األول :أن فائدة كلمة من
هي أن يف القوم من َّل يقدر على الدعوة وَّل على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مثل النساء

واملرضى والعاجزين.

الثاين :أن هذا التكليف خمتص ابلعلماء ويدل عليه وجهان:

 )1أن هذه اآلية مشتملة على األمر بثالثة أشياء:

الدعوة إىل اخلري ،واألمر ابملعروف ،والنهي عن املنكر.
ومعلوم أن الدعوة إىل اخلري مشروطة ابلعلم ابخلري وابملعروف وابملنكر ،فإن اْلاهل رِبا دعا إىل

الباطل ،وأمر ابملنكر ،وهنى عن املعروف ،فثبت هبذا أن التكليف متوجه إىل العلماء ،وَّل شك أهنم
بعض األمة ،ونظري هذه اآلية قوله تعاىل :فَـلَوَّلَ نَـ َفر ِمن ُك ِل فِرقَ ٍة ِم ْنـهم طَآئَِفةٌ لِيـتَـ َف َّقهواْ ِيف ِ
الدي ِن ...
َ ُ
ُْ
ْ
ْ َ

[التوبة.]122 :

 - 2أَن أمجعنا على أن ذلك واجب على سبيل الكفايةِ ،بعىن أنه مىت قام به البعض سقط عن
الباقني ،وإذا كان كذلك كان املعىن :ليقم بذلك بعضكم ،فكان يف احلقيقة إجياابً على البعض َّل على

الكل وهللا أعلم (.)3
إشكال ودفعه (:)4

ض َّل إِذَا ْاهتَ َديْـتُ ْم [املائدة ]105 :أن
ض مرُكم َّمن َ
س ُك ْم َّلَ يَ ُ
قد يتوهم البعض من قوله تعاىل َعلَْي ُك ْم أَن ُف َ
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر َّل يلزمه  ..وهذا غري صحيح بل هو َّلزم له ،واآلية حجة عليه َّل

له!! (.)5

ذلك أن اهلداية َّل تتحقق إَّل بفعل املأمور وترك احملظور ،ومن املعلوم أن أعظم املأمورات القيام

ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وأن الذي يدع العمل بذلك َّل يكون مهتدايً!!
بل كيف يكون مهتدايً والرسول –صلى هللا عليه وسلم -جعل اإلنكار ابلقلب أضعف اإلْيان ،وقال
عن اإلنكار واجملاهدة للخلوف الذين يقولون ما َّل يفعلون ،ويفعلون ما َّل يؤمرون(( :فمن جاهدهم

بيده فهو مؤمن ،ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ،ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ،وليس وراء ذلك
من اإلْيان حبة خردل)) (.)6

وإن مما يدل على أن اترك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر غري مهتد :إقسام هللا تعاىل أن اإلنسان
لفي خسر ومل يستثن سوى الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
لص ِْرب [العصر:
اص ْوا ِاب َّ
اص ْوا ِاب ْحلَ ِق َوتَـ َو َ
الصاحلَات َوتَـ َو َ
َ َ َ
.)7( ]3
_________

( )1رواه مسلم (.)49
((( )2تفسري ابن كثري)) (.)390 /1

( )3مستفاد من كالم الرازي يف ((تفسريه)) (.)167 /8
( )4انظر(( :تفسري ابن جرير)) ( )153 - 183 /11حتقيق أمحد شاكر(( ،أحكام القرآن))
للجصاص ((( .)54 /4تفسري ابن عطية)) ( ،)214 /5و ((الرازي)) ( ،)113 - 112 /12و

((القرطيب)) ((( .)345 - 342 /6جمموع الفتاوى)) ( ،)479 /4و ((ابن كثري)) (،)109 /2

((تنبيه الغافلني)) َّلبن النحاس ((( .)82 - 81تفسري أيب السعود)) ((( ،)88 /3فتح املبني بشرح

األربعني)) ( ،)247 - 211وراجع أيضاً ((الظالل)) ((( )61 - 59 /7أصول الدعوة)) (304
.)305 -

( )5انظر :مجلة من اآلاثر عن بعض السلف يف معىن هذه اآلية يف كتاب ((الناسخ واملنسوخ)) أليب
عبيد (ص( )294 - 286 :اآلاثر رقم .)536 - 524

( )6رواه مسلم ( .)50من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.
( )7انظر(( :أضواء البيان)) (.)171 - 169 /1

()167/8

وقد قال بنحو ما سبق مجاعة من املفسرين منهم ابن جرير حيث قال حينما ذكر األقوال يف اآلية

السابقة :وأوىل هذه األقوال وأصح التأويالت ،ما روي عن أيب بكر –رضي هللا عنه فيها وهو َاي أَيمـ َها
َّ ِ
س ُك ْم [املائدة ]105 :الزموا العمل بطاعة هللا وِبا أمركم به وانتهوا عما هناكم
ين َ
الذ َ
آمنُواْ َعلَْي ُك ْم أَن ُف َ
ض َّل إِ َذا ْاهتَ َديْـتُ ْم يقول :فإنه َّل يضركم ضالل من ضل إذا أنتم لزمتم العمل
ض مرُكم َّمن َ
هللا عنه َّلَ يَ ُ
بطاعة هللا ،وأديتم فيمن ضل من الناس ما ألزمكم هللا به فيه ،من فرض األمر ابملعروف ،والنهي عن
املنكر الذي يركبه ،أو حياول ركوبه ،واألخذ على يديه إذا رام ظلماً ملسلم أو معاهد ،ومنعه منه فأىب
النزوع عن ذلك ،وَّل ضري عليكم يف ْتاديه يف غيه وضالله إذا أنتم اهتديتم وأديتم حق هللا تعاىل

ذكره فيه ،وإمنا قلنا ذلك أوىل التأويالت يف ذلك ابلصواب ألن هللا تعاىل ذكره ،أمر املؤمنني أن
يقوموا ابلقسط ،ويتعاونوا على الرب والتقوى ،ومن القيام ابلقسط األخذ على يدي الظامل.

ومن التعاون على الرب والتقوى األمر ابملعروف ،وهذا مع ما تظاهرت به األخبار عن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم من أمره ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،ولو كان للناس ترك ذلك مل يكن لألمر

به معىن إَّل يف احلال اليت رخص فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ترك ذلك ،وهي حال العجز عن

القيام به ابْلوارح الظاهرة ،فيكون مرخصاً له تركه إذا قام حينئذ أبداء فرض هللا عليه يف ذلك بقلبه،
وإذا كان ما وصفنا من التأويل ابآلية أوىل ،فبني أنه قد دخل يف معىن قوله :إِذَا ْاهتَ َديْـتُ ْم ما قاله
حذيفة وسعيد بن املسيب من أن ذلك (إذا أمرمت ابملعروف وهنيتم عن املنكر .)1( ) ...

وقال الزجاج( :وليس يوجب لفظ هذه اآلية ترك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،واعلم أنه َّل

يضر املؤمن كفر الكافر ،فإذا ترك املؤمن األمر ابملعروف وهو مستطيع ذلك فهو ضال ،وليس

ِبهتد) ( )2ا .هـ.

وقال النووي( :املذهب الصحيح عند احملققني يف معىن اآلية :إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فال يضركم
تقصري غريكم مثل قوله تعاىلَ :وََّل تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِو ْزَر أُ ْخ َرى [فاطر ]18 :وإذا كان كذلك فمما كلف به
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،فإذا فعله ومل ْيتثل املخاطب ،فال ضرر على اآلمر الناهي لكونه

أدى ما عليه ،فإمنا عليه األمر والنهي َّل القبول وهللا أعلم) ( )3ا .هـ.

ولقد وقع اخلطأ يف فهمها عند بعض أهل العصر األول  ..فقام أبو بكر –رضي هللا عنه وبني املراد
وأزال الشبهة.

روى ذلك قيس بن حازم حيث قال :قال أبو بكر الصديق بعد أن محد هللا وأثىن عليه اي أيها الناس
َّ ِ
س ُك ْم وإمنا مسعنا
ين َ
إنكم تقرؤون هذه اآلية ،وتضعوهنا على غري موضعها َاي أَيمـ َها الذ َ
آمنُواْ َعلَْي ُك ْم أَن ُف َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن الناس إذا رأوا الظامل فلم أيخذوا على يديه أوشك أن
يعمهم هللا بعقاب)) ( .)4وإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :ما من قوم يعمل فيهم
ابملعاصي مث يقدرون على أن يغريوا وَّل يغريون إَّل يوشك أن يعمهم هللا بعقاب)) .وقال شعبة فيه

((ما من قوم يعمل فيهم ابملعاصي وهم أكثر ممن يعمل هبا  .)5( )) ..األمر ابملعروف والنهي عن

املنكر خلالد بن عثمان السبت – ص90
_________

((( )1الطربي)) (.)153 - 152 /11
((( )2معاين القرآن)) (.)214 /2

((( )3شرح مسلم للنووي)) (( )23 - 22 /2بتصرف).
( )4رواه أبو داود ( ،)4338والرتمذي ( ،)2168وأمحد ( ،)30 ،29( )7 /1وابن حبان (/1

 .)304( )539قال الرتمذي ،والطحاوي يف ((شرح مشكل اآلاثر)) ( :)208 /3صحيح،

وصحح إسناده النووي يف ((األذكار)) ( ،)412وابن مفلح يف ((اآلداب الشرعية)) (،)193 /1
وأمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ( ،)36 /1وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)) :صحيح.

( )5رواه أبو داود ( .)4338قال األلباين يف ((صحيح الرتغيب)) ( :)2317صحيح ،وقال
الوادعي يف ((الصحيح املسند)) ( :)713صحيح على شرط الشيخني.

()168/8

املطلب األول :الشروط املعتربة اليت َّلبد من توافرها ()1
األول :التكليف (:)2
وهذا الشرط خيرج غري املكلف كاجملنون والصيب  ..واملكلف يف اصطالح الفقهاء :هو البالغ العاقل.
وهذا الشرط يعد من شروط الوجوب ،لكن َّل يعين هذا اَّلشرتاط للتكليف أن غري البالغ َّل أيمر

ِبعروف وَّل ينهى عن منكر بل يكون ذلك مندوابً يف حقه.

كما هو احلال يف الصالة والصوم واحلج وحنوها مما هو معلوم (.)3

الثاين :اإلسالم (:)4

احلسبة فيها نوع وَّلية ،وَّل وَّلية للكافر على املسلم؛ مث إن الكافر لو قام ابألمر ابملعروف والنهي

عن املنكر فإنه َّل يقبل منه مع انتفاء شرط اإلسالم ،بقطع النظر عن كونه خماطباً بفروع الشريعة أم

َّل.

وألن احلسبة نصرة للدين ورفع له فال يرجى أن يكون َنصره من هو جاحد ألصله ( .)5لكن لو قام

الكافر ابإلنكار للمنكر  ..فهل يبقى على املسلم إنكار له؟!
واْلواب عن هذا أن يقال :إن زال املنكر فليس على املسلم إنكار بعده ،ألنه َّل وجود للمنكر ..

لكن إن كان املسلم عاملاً ابملنكر قبل إنكار الكافر له كان إنكاره متعيناً على املسلم فيالم على

الرتك.

أما يف حال بقاء املنكر بعد إنكار الكافر له فال شك أن هذا َّل يعفى املسلم من إنكاره أبداً.
الثالث :اإلخالص وإحضار النية (:)6
َّلبد للمحتسب من أن يطلب بعمله وجه هللا تعاىل ورضاه  ..دون أن يقصد بعمله وحسبته رايء وَّل
مسعة  ..وَّل منزلة يف قلوب اخللق أو شيئا من دنياهم.

وهذا األمر –أعين اإلخالص -شرط يف قبول سائر األعمال الصاحلة كما تقدم قال هللا تعاىل :فَ َمن
احلا وََّل ي ْش ِر ْك بِعِب َ ِ ِ
َكا َن يـرجو لَِقاء ربِ ِه فَـلْيـعمل َعم ًال ِ
َح ًدا [الكهف.]110 :
َ ََْ ْ َ َ
َ
ادة َربِه أ َ
ص ً َ ُ
َْ ُ
ويتأكد اإلخالص يف حال كون العمل ابرزاً ظاهراً يراه الناس ويشاهدونه .وننبه يف هذا املوضع إىل
مدخل شيطاين يوسوس به إبليس يف نفوس بعض الغيورين فيشككهم يف إخالصهم وابلتايل يقعدهم
عن القيام ِبثل هذا العمل العظيم  ..أو يقعدهم عنه ابتداء حتاشياً للشهرة أو اَّلنزَّلق ابلعجب أو
الرايء والسمعة  ..كما نسمع من بعض القاعدين عنه!! فال ينبغي اَّللتفات إىل شيء من هذه

الوساوس وَّل الركون إىل تلك اهلواجس  !! ..وسيأيت املزيد من بيان هذا عند الكالم على أحوال

الناس ابلنسبة إىل القيام به وعدمه.
وقد يكون للرجل جهاد وعمل ضخم يف جماَّلت الدعوة واإلصالح والتوجيه وليس له عند هللا تعاىل

نصيب ،ألنه إمنا دعا إىل جتميع الناس حول نفسه  ..فدعوته وجهاده لرفع تلك النفس.

الرابع :املتابعة:

إن الغرض من اَّلحتساب هو إجياد املعروف وإزالة املنكر واملعروف هو ما جاء به حممد –صلى هللا

عليه وسلم .. -فعلى احملتسب أن جيعل هذا نصب عينيه ،وعليه أن يعلم جيداً أن املتابعة شرط يف
قبول عمله لقوله تعاىل :فَمن َكا َن يـرجو لَِقاء ربِ ِه فَـ ْليـعمل َعم ًال ص ِ
احلًا [الكهف ]110 :والعمل
َ ََْ ْ َ َ
َْ ُ
َ
الصاحل هو العمل الصائب املوافق هلديه –صلوات هللا وسالمه عليه.-
_________

( )1انظر(( :اإلحياء)) (ص )308 :فما بعدها(( ،تنبيه الغافلني)) َّلبن النحاس (ص)19 - 18 :
((مفتاح السعادة)) ((( ،)306 /3التشريع اْلنائي)) (.)496 /1

((( )2معامل القربة)) (ص.)8 - 7 :

( )3انظر(( :غذاء األلباب)) ((( )129 - 215 /1مفتاح السعادة)) ((( )306 /3أصول
الدعوة)) (ص.)171 :
( )4انظر(( :اإلحياء)) ( )308 /2فما بعدها(( ،تنبيه الغافلني)) (ص(( ،)18 :التشريع)) (/1

(( ،)497 - 496مفتاح السعادة)) (.)306 /3

( )5انظر(( :غذاء األلباب)) ((( ،)219 - 215 /1أصول الدعوة)) (ص.)171 :

( )6انظر(( :النووي على مسلم)) ((( ،)24/2 /1تنبيه الغافلني)) (ص- 62 ،19 - 18 :
(( ،)66معامل القربة)) (ص.)12 :
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وقد أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم يف حديث حذيفة املتقدم – عن مداخلة الدخن للخري الذي
يكون بعد الشر ملا ذكر الفنت  ..وفسره بقوله ((قوم يهدون بغري هديي ويستنون بغري سنيت)).

فيجب أن يكون منهجنا يف التغيري لالحنرافات الواقعة يف األمة  ..وإجياد الفضيلة واخلري يف اجملتمع
ُس َوةٌ
سائراً على املنهج الذي سار عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم ِيف رسول هللا أ ْ
ح ِ
ِ
اَّلل والْيـوم ْاآل ِخر وذَ َكر َّ ِ
ريا [األحزاب ]21 :قُ ْل إِن ُكنتُ ْم ُحتبمو َن هللاَ
اَّللَ َكث ً
سنَةٌ ل َمن َكا َن يَـ ْر ُجو ََّ َ َ ْ َ َ َ َ
ََ
ِ
ِ
يم [آل عمران.]31 :
فَاتَّبِ ُع ِوين ُْحيبِْب ُك ُم هللاُ َويَـ ْغف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوهللاُ غَ ُف ٌ
ور َّرح ٌ
ولقد بدأ –صلوات هللا وسالمه عليه -كغريه من األنبياء قبله –إبصالح عقائد الناس أوَّلً ومجعهم

على عقيدة التوحيد؛ كما رىب أصحابه –رضوان هللا عليهم أمجعني -على وحدة مصدر التلقي ..
وعلى أن كل قول غري قول هللا وقوله رسوله –صلى هللا عليه وسلم -فإنه هو قول قابل للخطأ

والصواب فال ينظر إليه ابعتبار قائله (اعرف احلق تعرف أهله ،فإمنا احلق َّل يعرف ابلرجال).

فإذا بدأ احملتسب أو (الداعي) بعكس ما بدأ به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما لو بدأ ابْلهاد أو

إقامة الدولة مثالً فإنه َّل يفلح يف دعوته ،وهذا وَّل شك من ذلك الدخن الذي أخربَن عنه –صلى

هللا عليه وسلم -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه هللا( :-ومن الصالح أن أييت ابألمر والنهي على
الصراط املستقيم ،والصراط املستقيم أقرب الطرق .وهو املوصل إىل حصول القصد) ( )1ا .هـ.

فكل دعوة إىل اإلصالح وكل أمر ِبعروف أو هني عن منكر َّل ينتهجان ذلك املنهج السوي فلهما

من املفارقة ملنهج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والذي هو منهج أهل السنة واْلماعة بقدر املخالفة
له.

فإن منهج أهل السنة وطريقهم َّل يقتصر على مسائل الصفات فقط ،أو قضااي العلم واَّلعتقاد ،بل

ذلك يكون يف تلك القضااي وغريها من األمور العملية وإمنا كثر التدوين يف مسائل الصفات خاصة
ومسائل اَّلعتقاد عامة لكثرة املخالفني فيها أوَّلً مث خلطورة اخلالف يف تلك املسائل اثنياً.
وحنن ندعو كل مسلم إىل التمسك بذلك املنهج فهو طريق اخلالص من هذا الواقع املرير.
اخلامس :العلم (:)2

تبني لك فيما سبق أنه َّلبد من بلوغ املطالبة ابلتكليف إىل املكلف يف العمل املعني  ..وإَّل فإنه َّل
يؤاخذ على تركه .وهذا ظاهر وهو الذي مر معك عند الكالم يف شرطية العلم ابلتكليف وأنه من
شروط الوجوب ،لكن العلم الذي نريد احلديث عنه هو العلم ِبا أيمر والعلم ِبا ينهى.

فالبد لآلمر أن يعلم أن ما أيمر به هو من املعروف ،كما َّلبد للناهي أن يعلم أن ما هنى عنه يعد من
املنكر  ..فالبد إذاً أن يكون فقيهاً فيما أيمر به ،فقيهاً فيما ينهى عنه .فحاله كحال الطبيب َّل
ْيكنه العالج حىت يفهم املرض والدواء معاً.
_________

( )1انظر(( :األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) َّلبن تيمية (ص.)28 - 22 :

((( )2األحكام السلطانية للماوردي)) (ص(( ،)300 :وللفراء)) (ص(( ،)285 :هناية الرتبة يف
طلب احلسبة)) (ص(( ،)10 - 6 :الفروق)) (ص(( ،)255 ،4 :األمر ابملعروف والنهي عن

املنكر)) َّلبن تيمية (ص(( ،)31 - 29 :نصاب اَّلحتساب)) (ص(( ،)340 - 331 :أضواء

البيان)) ((( ،)174 /1أصول الدعوة)) (ص(( ،)465 :األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) لعبد
املعز (ص(( ،)22 :الدرر السنية)) (.)26 /7

()170/8
ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ريةٍ أ َََنْ َوَم ِن اتَّـبَـ َع ِين [يوسف ]108 :فدلت اآلية
قال هللا تعاىل :قُ ْل َهذه َسبيلي أَ ْدعُو إ َىل هللا َعلَى بَص َ

على لزوم البصرية وهي الدليل الواضح ( .)1قال ابن القيم –رمحه هللا( :-وإذا كانت الدعوة إىل هللا
أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها ،فهي َّل حتصل إَّل ابلعلم الذي يدعو به وإليه بل َّلبد يف

كمال الدعوة من البلوغ يف العلم إىل حد أقصى ما يصل إليه السعي.

ويكفي هذا يف شرف العلم أن صاحبه حيوز به هذا املقام ،وهللا يؤيت فضله من يشاء) ا .هـ (.)2

وإن مما يدخل يف هذا العلم املطلوب :علم احملتسب ِبواقع احلسبة وحدودها ( .)3قال عمر بن عبد

العزيز -رمحه هللا( :-من عمل على غري علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح) (.)4
قال النووي –رمحه هللا( :-إمنا أيمر وينهى من كان عاملاً ِبا أيمر به وينهى عنه ،وذلك خيتلف

ابختالف الشيء ،فإن كان من الواجبات الظاهرة واحملرمات املشهورة كالصالة والصيام والزَن واخلمر
وحنوها فكل املسلمني علماء هبا ،وإن كان من دقائق األفعال واألقوال ومما يتعلق ابَّلجتهاد مل يكن

للعوام مدخل فيه ،وَّل هلم إنكاره بل ذلك للعلماء) ( )5ا .هـ .بل َّل يكون عمل احملتسب أو الداعي
صاحلاً ما مل يكن بعلم وفقه كما قال عمر بن عبد العزيز –رمحه هللا .. -ألن القصد والعمل إن مل
يكن بعلم كان جهالً وضالَّلً واتباعاً للهوى  ..وهذا هو الفرق بني أهل اْلاهلية وأهل اإلسالم.

فالبد إذاً من العلم ابملعروف واملنكر والتمييز بينهما ،كما َّلبد من العلم حبال املأمور وحال املنهي

(.)6

وَّل تفهم مما سبق أن املطلوب منك عند قيامك ِبهمة الدعوة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر أن

تكون عاملاً فقيهاً!! بل يكفي يف ذلك أن تعلم أن هذا من املنكر فتنكره أو من املعروف فتأمر به

وتدعو الناس إليه.

أما إذا اقتحم اْلهال الدعوة ،وترأسوا فيها ،وأخذوا ابألمر والنهي بال علم يف ذلك كله ،فإهنم

يفسدون يف هذه احلال أكثر مما يصلحون كما تقدم؛ فقد أيمر أحدهم ابملنكر وينهى عن املعروف
ِ
ِ
ص ُ ِ
جهالً منه ( .. )7قال تعاىل :وَّلَ تَـ ُقولُواْ لِما تَ ِ
رتواْ
ف أَلْسنَـتُ ُك ُم الْ َكذ َ
ب َه َذا َحالَ ٌل َو َه َذا َح َر ٌام لتَـ ْف َُ
َ
َ
ِ ِ
ب [ ...النحل.]116 :
َعلَى هللا الْ َكذ َ
وإن من أمارات الساعة ومن أسباب تعطل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر رفع العلم كما قال –
صلى هللا عليه وسلم(( :-إن هللا َّل يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض

العلماء ،حىت إذا مل يبق عاملاً اختذ الناس رؤساً جهاَّلً فسئلوا فأفتوا بغري علم ،فضلوا وأضلوا)) (.)8

_________

( )1ملعرفة كالم املفسرين يف هذه اآلية انظر(( :الطربي)) ( )291 /16حتقيق أمحد شاكر،
((البغوي)) ((( ،)453 /2ابن اْلوزي)) ((( ،)295 /4الفخر الرازي)) (،)225 /18

((القرطيب)) ((( ،)274 /9ابن كثري)) ((( ،)496 - 495 /2أاب السعودي)) (،)310 /4

((الشوكاين)) ((( ،)59 /3القامسي)) ((( ،)296 - 294 /9السعدي)) ((( ،)63 /4الشنقيطي))
(.)174 - 173 /1

((( )2مفتاح دار السعادة)) (.)154 /1
((( )3أصول الدعوة)) (ص.)174 :

((( )4الزهد)) ألمحد (ص(( ،)366 :زاد املسري)) (ص.)250 :
((( )5شرح مسلم)) (.)23/2 /1

((( )6األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) َّلبن تيمية (ص.)28 :
( )7انظر(( :أضواء البيان)) (.)174 - 173 /1
( )8رواه البخاري ( ،)100ومسلم ( .)2673من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا
عنهما.

()171/8

قال اإلمام البخاري يف صحيحه( :ابب َّل أييت زمان إَّل والذي بعده شر منه) مث أورد حديث الزبري
بن عدي قال(( :أتينا أنس ابن مالك فشكوَن إليه ما يلقون من احلجاج .فقال :اصربوا فإنه َّل أييت
عليكم زمان إَّل والذي بعده أشر منه .حىت تلقوا ربكم ،مسعته من نبيكم –صلى هللا عليه وسلم))-

(.)1

وقد ذكر احلافظ يف شرحه أقواَّلً متعددة مث قال :مث وجدت عند عبد هللا بن مسعود التصريح ابملراد
وهو أوىل ابَّلتباع .فأخرج يعقوب بن شيبة من طريق احلارث بن حصرية عن زيد بن وهب قال:

(مسعت عبد هللا بن مسعود يقولَّ :ل أييت عليكم يوم إَّل وهو شر من اليوم الذي كان قبله حىت تقوم
الساعة ،لست أعين رخاء من العيش يصيبه ،وَّل ماَّلً يفيده ،لكن َّل أييت عليكم يوم إَّل وهو أقل

علماً من اليوم الذي مضى قبله ،فإذا ذهب العلماء استوى الناس فال أيمرون ابملعروف وَّل ينهون

عن املنكر ،فعند ذلك يهلكون) .ومن طريق أيب إسحاق عن أيب األحوص عن ابن مسعود إىل قوله

(شر منه).

قال :فأصابتنا سنة خصب .فقال :ليس ذلك أعين ،إمنا أعين ذهاب العلماء) .ومن طريق الشعيب

عن مسروق عنه قالَّ( :ل أييت عليكم زمان إَّل وهو أشر مما كان قبله ،أما إين َّل أعين أمرياً خرياً من

أمري وَّل عاماً خرياً من عام ،ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون مث َّل جتد منهم خلفاً ،وجييء قوم يفتون

برأيهم) ( )2ويف لفظ عنه من هذا الوجه( :ما ذاك بكثرة األمطار وقلتها ،ولكن بذهاب العلماء ،مث
حيدث قوم يفتون يف األمور برأيهم فيثلمون اإلسالم ويهدمونه) ( .)4( )3وهللا املستعان.

هذا وقد حيمل اإلقدام على اإلنكار بغري علم ذوي النفوذ على الوقوف يف وجه احلسبة وتعطيلها قال

عبد الصمد بن املهتدي :ملا دخل املأمون بغدادَ ،ندى برتك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر،

وذلك ألن الشيوخ بقوا يضربون وحيبسون ،فنهاهم املأمون وقال :قد اجتمع الناس على إمام ،فمر
أبو نعيم ،فرأى جندايً وقد أدخل يديه بني فخذي امرأة ،فنهاه بعنف ،فحمله إىل الوايل ،فحمله

الوايل إىل املأمون .قال :فأدخلت عليه بكرة وهو يسبح ،فقال توضأ .فتوضأت ثالاثً ثالاثً على ما
رواه عبد خري ،عن علي ،فصليت ركعتني ،فقال :ما تقول يف رجل مات عن أبوين؟ فقلت :لألم

الثالث ،وما بقى لألب ،قال فإن خلف أبويه وأخاه؟ قلت :املسألة حباهلا ،وسقط األخ ،قال :فإن

خلف أبوين وأخوين؟ قلت :لألم السدس وما بقى لألب .قال :يف قول الناس كلهم؟ قلتَّ :ل ،إن
جدك ابن عباس اي أمري املؤمنني ما حجب األم عن الثلث إَّل بثالثة إخوة .فقال :اي هذا ،من هنى
مثلك عن األمر ابملعروف؟! إمنا هنينا أقواماً جيعلون املعروف منكراً .مث خرجت (.)5

السادس القدرة (:)6

سا إَِّلَّ ُو ْس َع َها [البقرة ]286 :فمن كان بوسعه القيام ابألمر
يقول هللا عز وجلَّ :لَ يُ َكلِ ُ
ف هللاُ نَـ ْف ً
والنهي لزمه ذلك ومن َّل فال.

هذا واعلم أن الناس يتفاوتون يف القدرة تفاواتً كبرياً  ..فالسلطان أقدر من غريه على القيام بذلك ..

كم أن املتطوع أقل اقتداراً يف الغالب من املنصوب لالحتساب  ..وهكذا.
_________

( )1رواه البخاري (.)7068

( )2رواه الدارمي ( .)188( )76 /1واحلديث موضوع ذكره السخاوي يف ((املقاصد احلسنة)) (/1
 ،)516والفتين يف ((تذكرة املوضوعات)) (ص ،)21 :والعجلوين يف ((كشف اخلفاء)) (.)123 /2
( )3انظر(( :املقاصد احلسنة)) للسخاوي ( ،)517 /1و ((كشف اخلفاء)) للعجلوين (.)123 /2
((( )4الفتح)) (.)21 /13
((( )5نزهة الفضالء)) (.)748 /2

( )6انظر(( :اإلحياء)) ( )308 /2فما بعدها(( ،أحكام القرآن)) َّلبن العريب- 266 /1( :

(( .)267تفسري ابن عطية)) ((( ،)166 /5تنبيه الغافلني)) ((( )19 - 18مفتاح السعادة)) (/3
(( ،)307التشريع اْلنائي)) (.)497 /1

()172/8

وكلما كان اإلنسان أقدر كلما كان تعني ذلك عليه آكد (.)1
فإذا كان يعجز عن القيام به بيده تعني اللسان ،فإن عجز عنه تعني القلب ،وقد بينا أن اإلنكار

ابلقلب َّل يسقط عنه حبال من األحوال ،كما بينا أن العجز يكون حسياً ويكون ملحقاً به كخوف
حلوق األذى (.)2

لكن لو ْتكن املرء من اإلنكار على الضعفاء دون األقوايء فهل يلزمه اإلنكار على من قدر عليهم؟!
اْلواب :نعم يلزمه ذلك .لقول هللا تعاىل :فَاتَّـ ُقوا َّ
استَطَ ْعتُ ْم [التغابن ]16 :وهذا عمل ِبا
اَّللَ َما ْ
سا إَِّلَّ ُو ْس َع َها [البقرةَ ]286 :ربَّـنَا َوَّلَ
يستطيع  ..وهللا تعاىل َّل يكلفه ما َّل يطيق َّلَ يُ َكلِ ُ
ف هللاُ نَـ ْف ً
ُحتَ ِملْنَا َما َّلَ طَاقَةَ لَنَا بِ ِه [البقرة.]286 :
ويف القاعدة الثامنة من قواعد ابن رجب –رمحه هللا( :-من قدر على بعض العبادة وعجز عن ابقيها
هل يلزمه اإلتيان ِبا قدر عليه منها أم َّل) ()3؟

وهذا فيه تفصيل يهمنا منه لزوم بعض العبادات اليت تقبل ذلك كاألمر ابملعروف والنهي عن املنكر
فلو رأى منكرين أحدمها كبري واآلخر صغري وقدر على إنكار الصغري منهما دون الكبري فإن إنكار

الصغرية َّل يسقط عنه.
قال اخلالب( :ابب الرجل يرى املنكر الغليظ فال يقدر أن ينهى عنه ويرى منكراً صغرياً يقدر أن

ينهي عنه كيف العمل فيهما)؟ أخربَن سليمان بن األشعث قال :سئل أبو عبد هللا عن رجل له جار

يعمل ابملنكر َّل يقوى على أن ينكر عليه ،وضعيف يعمل ابملنكر أيضاً ،ويقوى على هذا الضعيف
أينكر عليه؟ قال :نعم ينكر على هذا الذي يقوى أن ينكر عليه (.)4

_________
( )1انظر(( :أصول الدعوة)) (ص.)465 :
( )2انظر(( :أصول الدعوة)) (ص.)175 :
((( )3قواعد ابن رجب)) (ص )11 - 10 :وانظر القسم الرابع من األقسام الداخلة حتت هذه

القاعدة.

((( )4مسائل أيب داود)) (ص(( ،)278 :األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) للخالل أثر رقم
((( )63اآلداب الشرعية)) (.)161 /1

()173/8

املطلب الثاين :ذكر الشروط غري املعتربة
 )1العدالة:

ذهب قوم إىل اشرتاط العدالة مستدلني ِبا أييت:
ِ
اخلَ ِْري وأيْمرو َن ِابلْمعر ِ
ِ
ك
وف َويَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن ال ُْمن َك ِر َوأ ُْولَئِ َ
َ ُْ
 - 1قوله تعاىلَ :ولْتَ ُكن من ُك ْم أ َُّمةٌ يَ ْدعُو َن إ َىل ْ َ َ ُ ُ
ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن [آل عمران ]104 :قالوا :فالفاسق ليس من املفلحني ،فيجب أن يكون اآلمر الناهي
غري فاسق.
ِ
َّاس ِابلِ ِ
اب أَفَالَ تَـ ْع ِقلُو َن [البقرة:
س ُك ْم َوأَنتُ ْم تَـ ْتـلُو َن الْكتَ َ
 - 2قال تعاىل :أ ََأت ُْم ُرو َن الن َ
نس ْو َن أَن ُف َ
ْرب َوتَ َ
 ]44فأنكر عليهم أمرهم ابلشيء وواقعهم خيالفه .ولذا قال بعض األنبياء ألقوامهمَ :وَما أُ ِري ُد أَ ْن
ُخالَِف ُكم إِ َىل ما أ َْهنَا ُكم ع ْنه [ ..هود ]88 :وقال تعاىلِ :مل تَـ ُقولُو َن ما ََّل تَـ ْفعلُو َن َكرب م ْقتا ِعن َد َِّ
اَّلل أَن
َُ َ ً
ْ َُ
َ
َ
أَ ْ َ
َ
تَـ ُقولُوا َما ََّل تَـ ْف َعلُو َن [الصف.]4 - 3 :
واستدلوا بقوله –صلى هللا عليه وسلم(( :-يؤتى ابلرجل فيلقى يف النار فتندلق أقتاب بطنه )) ..
( )1إخل قالوا :فهذا كان معاقب لكونه أيمر وينهى وَّل أيْتر وينتهي بنفسه.

اْلواب عما استدلوا بهْ :يكن أن جياب عن اآلية األوىل أبن الفالح املذكور حاصل حىت للفاسق فإنه
َّل يكون خملداً يف النار.

أو يقال :أبن هذا ورد على سبيل التغليب ،ألن الغالب أن َّل أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر إَّل من

أصلح أحوال نفسه .فالعاقل يقدم ما يصلحها على ما يصلح غريه يف اآلجل.

وأما اْلواب عن النصوص اليت تضمنت اإلنكار والوعيد ملن أيمر وَّل ْيتثل فيقال :قد اجتمع يف هذا
املوضع على املكلف واجبان:
األول :اَّلمتثال ألمر هللا تعاىل.

الثاين :حث الناس على ذلك وأمرهم به وحتذيرهم وهنيهم عما خالفه.

فإذا قصر يف أحد هذين فإن ذلك َّل يعين سقوط اآلخر عنه  ..فإن ترك األمر والنهي بقي عليه

اَّلمتثال  ..وإن ترك اَّلمتثال بنفسه بقي عليه األمر والنهي (.)2

هذا وقد وقع الذم يف تلك النصوص والوعيد على ارتكاب ما هنى عنه الناهي عن املنكر ،ومل يقع

الذم على نفس النهي عن املنكر ،بل هذا حيمد وَّل يذم فهو طاعة هلل عز وجل وقربة ،وَّل شك أن

وقوع املنكر ممن ينهى عنه أقبح من وقوعه ممن َّل يعلم أنه منكر أو علم ومل يدع إىل تركه .وهذا َّل
يعين إعفاءه من األمر والنهي كما تقدم (.)3

وهبذا تعلم أن التوبيخ إمنا وقع على نسياهنم ألنفسهم من املعروف الذي أمروا به ،وليس التوبيخ على

أمرهم وهنيهم (.)4

قال ابن العريب( :وليس من شرطه أن يكون عدَّلً عند أهل السنة ( ،)5وقالت املبتدعةَّ :ل يغري

املنكر إَّل عدل .وهذا ساقط ،فإن العدالة حمصورة يف قليل من اخللق ،والنهي عن املنكر عام يف

مجيع الناس) ( )6ا .هـ.

ومن املعلوم لديك أن شروط الطاعات َّل تثبت إَّل ابألدلة (.)7
_________

( )1رواه البخاري ( ،)3267ومسلم (.)2989

( )2انظر(( :تفسري الفخر)) ((( ،)168 /8( ،)47 /3الفتح)) (.)5 /13
( )3انظر(( :القرطيب)) (.)345 /6( ،)48 - 47 /4

( )4انظر(( :املنهاج للحليمي)) ((( ،)218 /2أحكام القرآن)) َّلبن العريب ((( ،)266 /1ابن
عطية)) ((( ،)166 /5النووي على مسلم)) ( ،)32/2 /1و ((ابن كثري)) ((( ،)86 /1املرقاة))
((( ،)329 /9األلوسي)) ((( ،)23 /4( )248 /1السعدي)) ((( )38 /1صفوة اآلاثر)) (/4

(( ،)273 - 272أصول الدعوة)) (.)174 - 172
((( )5غذاء األلباب)) (.)219 - 215 /1

((( )6أحكام القرآن)) َّلبن العريب ( ،)266 /1وانظر(( :القرطيب)) ( )48 - 47 /4وراجع/6( :
.)345
((( )7أحكام القرآن)) َّلبن العريب (.)292 /1

()174/8

قال اْلصاص :ملا ثبت وجوب فرض األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وبينا أنه فرض على الكفاية
 ..وجب أن خيتلف يف لزوم فرضه الرب والفاجر ألن ترك اإلنسان لبعض الفروض َّل يسقط عنه
فروضاً غريها  ..أَّل ترى أن تركه للصالة َّل يسقط عنه فرض الصوم وسائر العبادات ،فكذلك من مل
يفعل سائر املعروف ،ومل ينته عن سائر املناكري ،فإن فرض األمر ابملعروف والنهي عن املنكر غري

ساقط عنه ( )1ا .هـ.
وإن مما يربهن على صحة ما ذكرَن أن العصمة من املعاصي ليست من شروط اَّلحتساب ابإلمجاع،

فلو اشرتط ذلك لتعطل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف مجيع األعصار ،وسواء يف ذلك عصر

الصحابة أو من بعدهم ،إذ َّل أحد معصوم من املعاصي منهم  ..بل حىت األنبياء تقع منهم الصغائر

على القول الراجح لكنهم َّل يصرون عليها.

ومن أجل ذا قال اإلمام مالك وسعيد بن جبري –رمحهما هللا( :-لو كان املرء َّل أيمر ابملعروف وَّل
ينهى عن املنكر حىت َّل يكون فيه شيء ،ما أمر أحد ِبعروف وَّل هنى عن منكر).

قال مالك( :ومن هذا الذي ليس فيه شيء؟) (.)2
قال عمر بن عبد العزيز –رمحه هللا( :-لو أن املرء َّل يعظ أخاه حىت حيكم أمر نفسه ،ويكمل الذي

خلق له من عبادة ربه ،إذاً لتواكل الناس اخلري! وإذاً لرفع األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وقل
الواعظون والساعون هلل ابلنصيحة يف األرض) (.)3

وقال أبو الدرداء –رضي هللا عنه( :-إين آلمركم ابألمر وما أفعله ،ولكن لعل هللا أيجرين فيه) (.)4
وقد نقل عن احلسن أنه قال ملطرف بن عبد هللا :عظ أصحابك .فقال إين أخاف أن أقول ما َّل
أفعل .قال :يرمحك هللا! وأينا يفعل ما يقول! ويود الشيطان أنه قد ظفر هبذا فلم أيمر أحد ِبعروف

ومل ينه عن منكر (.)5

ولو قال قائل إن ذلك خمتص ابلكبائر! قيل له :هل للزاين أو شارب اخلمر مثالً أن يغزو الكفار؟!

فإن قالواَّ :ل .فقد خرقوا اإلمجاع  ..فال زال جنود املسلمني منذ عهد الصحابة مشتملة على بعض

من يقرتف الكبائر ،وقصة أيب حمجن رضي هللا عنه يوم القادسية مشهورة معلومة ،ومل ْينعهم أحد َّل
النيب صلى هللا عليه وسلم وَّل أحد من بعده عن الغزو (.)6

وقال ابن كثري –رمحه هللا -بعد أن قرر عدم اشرتاط العدالة يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
(ولكنه واحلالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله املعصية لعلمه هبا وخمالفته على بصرية ،فإنه ليس

من يعلم كمن َّل يعلم ،وهلذا جاءت األحاديث يف الوعيد على ذلك) ا .هـ مث ذكر مجلة من اآلاثر
الدالة على ذلك (.)7
وْيكن أن توصف حال مثل هذا ِبا نقل عن أيب عثمان احلريي أنه قال:

وغري تقى أيمر الناس ابلتقى  ...طبيب يداوي والطبيب مريض

هذا واعلم أن القسمة رابعية فالناس أحد أربعة أشخاص جتاه املنكر:

فاألول :من َّل أيتيه وينهى عنه وهذا أعلى األقسام.
والثاين :من َّل أيتيه وَّل ينهى عنه.

والثالث :من أيتيه وينهى عنه.
والرابع :من أيتيه وَّل ينهى عنه.

 - 2اإلذن من ويل األمر (:)8
_________

((( )1أحكام القرآن)) للجصاص.)320 /2( :
((( )2اْلامع َّلبن أيب زيد)) (ص.)158 :

((( )3سرية ومناقب عمر بن عبد العزيز)) (ص.)248 :
((( )4نزهة الفضالء)) (.)159 /1
((( )5تفسري القرطيب)) (.)368 /1

( )6انظر(( :اإلحياء)) (.)311 - 308 /2
((( )7تفسري ابن كثري)) (.)86 /1
((( )8تفسري ابن كثري)) (.)86 /1

()175/8

يذهب البعض إىل شرطية إذن السلطان أو َنئبه للقائم ابَّلحتساب! وهذا ابطل َّل دليل عليه من
كتاب وَّل سنة! بل الدليل يرده ويرفضه!! فكل مسلم يلزمه تغيري املنكر إذا رآه أو علم به وقدر
على إزالته أو تغيريه  ..فال خيتص األمر وَّل النهي أبصحاب الوَّلايت وحدهم دون من سواهم! وقد
جرى عمل السلف على ما بينت  ..ونقل عليه إمام احلرمني اإلمجاع وقال( :فإن غري الوَّلة يف

الصدر األول والعصر الذي يليه كانوا أيمرون الوَّلة ابملعروف وينهوهنم عن املنكر مع تقرير املسلمني
إايهم وترك توبيخهم على التشاغل ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر من غري وَّلية وهللا أعلم (.)1

ا .هـ.

ومن املعلوم بداهة أن احلسبة كما تكون على عامة الناس فإهنا تكون على الوَّلة أيضاً  ..فهل يقال

بشرطية إذهنم من أجل القيام ابَّلحتساب عليهم؟!

واحلاصل أن اَّلحتساب َّل يشرتط فيه إذن اإلمام كما َّل يشرتط فيه إجياده وإقراره  ..فقد أمر به

رب العاملني ودعا إليه رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم ،-فهو من مهمات الدين ومن مرياث سيد

املرسلني –صلى هللا عليه وسلم.-

نعم لو نصب السلطان رجاَّلً يقومون على احلسبة وتعاون معهم غريهم كان ذلك أقوى وأمضى يف

سبيل إزالة كثري من املنكرات وأجدى يف طريق اإلصالح  ..لكنه ليس بشرط!! لكن أحسن أحوال

احلسبة وأقواها هي احلسبة اليت يلتقي فيها قوة السلطان وهيبته ودعمه مع جهود املخلصني الغيورين
من رعيته  ..فإن هللا تعاىل أنزل القرآن هدى وشفاء ،وأنزل احلديد فيه أبس شديد ومنافع للناس ..
وهللا تبارك وتعاىل يزع ابلسلطان ما َّل يزع ابلقرآن .واحلاصل أن خري صنوف احلسبة ما اجتمع فيه

معونة السالطني واألمراء األخيار الصادقني وجهود أهل الغرية من رعاايهم (.)2

وهذا التفضيل الذي ذكرت إمنا هو من جهة القوة والتأثري لكن إذا فقد هذا املستوى الرفيع فليس
ذلك يعين ختلي املسلمني عن القيام هبذا الواجب.
فلو فرض أن الوَّلة عطلوها وكادوا هلا وحاربوها وتربصوا هبا الدوائر وأبهلها وضيقوا عليهم سبيل

معاشهم وجماَّلت تركهم  ..فإنه جيب على الرعية أن يقوموا هبا حسب استطاعتهم كل حبسبه ،وإن

غضب السلطان لذلك ،فإن وجودها ليس مفتقراً إىل إذنه أو رضاه ومباركته!

نعم  ..لو قيل ابشرتاط إذن الوَّلة يف بعض صور اَّلحتساب ،اليت لو كانت فردية حبتة خلشي من
ظهور فتنة ،فقد يكون هلذا اَّلشرتاط وجه من الصحة ،ولكل حالة لبوسها ،وإمنا نريد التقريب (.)3
وسيأيت املزيد من إيضاح هذه اْلزئية عند الكالم على مراتب اَّلحتساب.

 - 3الذكورة (:)4

اعترب بعض أهل العلم الذكورة من مجلة شروط احلسبة املعتربة ( )5كما حاول أصحاب هذا القول رد

ما يدل على خالف قوهلم هذا الذي اختاروه مذهباً هلم.

واحلقيقة اليت يعرفها من اطلع على كالم أصحاب هذا املذهب هي أن اشرتاطهم الذكورة هنا متعلق
بتويل وَّلية احلسبة واَّلنتصاب لذلك ،فيؤديها املنتصب هلا على وفق مفهومها الواسع.

_________

( )1انظر(( :شرح النووي على مسلم)) (.)23/2 /1
( )2انظر(( :صفوة اآلاثر)) (.)271 - 270 /4
( )3انظر(( :أصول الدعوة)) (.)172 - 171
( )4انظر(( :اإلحياء)) ( )308 /2فما بعدها.

( )5انظر(( :األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) للخالل أثر رقم (( )106ص ،)75 :و

((اَّلستيعاب)) ( )341 ،335 /4وراجع كالم ابن العريب يف ((أحكام القرآن)) ( ،)1458 /3و
((القرطيب يف تفسريه)) ( )183 /13عند قوله تعاىل :إِِين َو َج م
دت ْام َرأَةً ْتَْلِ ُك ُه ْم *النمل*23 :
((اإلصابة)) ((( ،)341 /4الرتاتيب اإلدارية)) (.)286 - 285 /1

()176/8

وكالمنا هنا ليس يف ذلك خاصة وإمنا حديثنا عن احلسبة هنا نريد به األمر ابملعروف والنهي عن
املنكر مطلقاً .والنساء شقائق الرجال من حيث التكليف واملطالبة والعبادة إَّل ما علم اختصاصه

ابلرجال دوهنن.

مث إن اآلايت واألحاديث الواردة يف احلث على القيام هبذا العمل أو التحذير من تركه َّ ..ل ختتص
ابلرجال دون النساء  ..بل على املرأة أن أتمر نساءها كما أتمر إخواهنا وأخواهتا وأوَّلدها وكذلك

زوجها (ابملعروف) كما أتمر وتنهى النساء مثلها  ..لكن جتتنب كل ما يؤدي إىل تقليل حشمتها أو
التأثري عليها يف جانب الداينة أو الشرف والعفة.

ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَـ ْع ٍ
ض
ات بَـ ْع ُ
ومما ينص على دخوهلا مع الرجل يف ذلك قوله تعاىلَ :وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
أيْمرو َن ِابلْمعر ِ
وف َويَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن ال ُْمن َك ِر [ ...التوبة ]71 :قال ابن النحاس( :ويف ذكره تعاىل املؤمنات
َ ُْ
َ ُُ
هنا دليل على أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واجب على النساء كوجوبه على الرجال حيث

وجدت اَّلستطاعة) ( )1ا .هـ.

وحينما نقول أبن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واجب على النساء ،ليس معىن ذلك أن ترتك
املرأة بيتها وأبناءها وزوجها لتقوم بتلك املهمة كما نشاهد يف هذا العصر الذي كثر فيه خروج النساء

جداً  ..حىت أشبهن الرجال من جهة عدم اَّلستقرار يف البيوت لالشتغال ابلدعوة أو غريها!!

وقد رأينا يف هذا العصر من حيرض النساء على اخلروج للدعوة ،والتغلغل يف كل إدارة أو وظيفة

يتمكن من الدخول فيها؛ بل ويطالب أن يوجد يف صفوف النساء داعيات يشار إليهن ابلبنان كما

هو حاصل بني الرجال.
وهذا أمر غريب فيما أحسب على هذا الدين ،وعلى طبيعة املرأة وفطرهتا .واحلاصل أن اشتغال املرأة

بذلك املطلب إمنا هو بضوابط وحدود شرعيةَّ ،ل أن تكون املرأة مستوية مع الرجال يف خوض

جماَّلت الدعوة ،وإمنا أثر ذلك الواقع ما ألفنه من كثرة اخلروج وإدمانه سواء للدراسة أو (الوظيفة) أو

التسوق أو اخلروج إىل أماكن النزهة  ..كل ذلك أفرز يف جمتمعنا هجران كثري من النساء والفتيات

دورهن يف أوقات كثرية من اليوم.

واملتأمل يف حال اجملتمعات الغربية وما تعيشه املرأة هناك  ..وكذلك حال النساء يف اجملتمعات

املنتسبة لإلسالم يدرك أن إدمان هذا اخلروج أمر يصفق له أعداء اإلسالم ويفرحون به  ..ألهنم
بذلك يستطيعون الوصول إىل فريستهم أبقرب طريق وأيسر سبيل!
فعلى املرأة أن هتتم برتبية أوَّلدها وتقوم حبق زوجها .وإن كانت غري متزوجة فعليها أن تتعلم من

األمومة والقيام على شؤون املنزل ما يكفيها بعد الزواج َّ ..ل كما نشاهد من كثرة النساء والفتيات

الاليت َّل يعرفن شيئاً من ذلك ،وكذلك عليها أن تتعلم ما تدعو احلاجة إليه من أمور الطهارة والصالة

والصوم واحلج  ..إخل كما عليها أن تعي جيداً تربية األوَّلد وأساليبها الصحيحة الشرعية  ..حىت

خترج األجيال الصاحلة  ..فإن كان عندها فضل من جهد ووقت بعد القيام بذلك كله على الوجه

املطلوب وكان لديها علم ينفع املسلمني فيحبذ أن تعلم النساء والبنات هذا العلم الذي عرفته ألن

احلاجة تدعو إىل ذلك (على أن يتم ذلك حسب الضوابط الشرعية).
وإمنا جاء هذا اَّلستطراد لكثرة ما أمسع وأرى من وقوع اخللل يف تلك اْلوانب.

 - 4احلرية (:)2
_________

((( )1تنبيه الغافلني)) (ص.)19 ،6 :
( )2انظر(( :اإلحياء)) ( )308 /2فما بعدها ،و ((تنبيه الغافلني)) َّلبن النحاس (ص.)19 :

()177/8

إن القيام بواجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر دليل وبرهان على غرية املسلم على دينه
وعقيدته ،وحبه وإخالصه هلما  ..وإنه َّل يتصور انتفاء املراتب الثالث (اليد واللسان والقلب)

جمتمعة ،من رجل يف قلبه إْيان حي –كما تقدم -وهذا أمر يشرتك فيه احلر والعبد  ..فالعبد مكلف

أبعمال القلوب كلها كاحلر ْتاماً سواء بسواءَّ ،ل فرق بينهما يف ذلك البتة  ..كاحلب والبغض

واإلنكار ابلقلب وحنو ذلك من األمور القلبية  ..كما أنه مكلف أيضاً أبعمال البدن كاحلر أيضاً إَّل
ما دل الدليل على إخراج الرقيق من املطالبة به.

هذا مع كونه مل يرد دليل على تقييد األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ابألحرار دون األرقاء .بل

واقع األمر على خالف ذلك  ..فإن ظاهر اآلايت واألحاديث يدل على دخول األرقاء يف ذلك
ِ
ض أيْمرو َن ِابلْمعر ِ
وف َويَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن ال ُْمن َك ِر
ات بَـ ْع ُ
كقوله تعاىلَ :وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
َ ُْ
ض ُه ْم أ َْوليَاء بَـ ْع ٍ َ ُ ُ

[التوبة ]71 :وهذا يشمل اْلميع كما هو ظاهر.

لكن إن أريد ابحلسبة تلك الوَّلية املعروفة فإن اشرتاط احلرية يف حمله وليس كالمنا يف ذلك.

وإمنا ذكرت هذا الشرط والذي قبله هنا ألن الكثري من أهل العلم الذين تكلموا عن احلسبة واألمر
ابملعروف والنهي عن املنكر يتحدثون عنها –أي احلسبة -على أهنا تلك الوَّلية العامة الشاملة لكثري
من اْلهات احليوية يف حياة الناس وأمور معاشهم فأردت التوضيح هنا لئال يلتبس على من قرأ شيئاً
من ذلك ملن ذكر مثل هذه الشروط .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر خلالد بن عثمان السبت –

ص153 :
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املطلب األول :الرفق ()1
َّلبد أن يكون احملتسب رفيقاً يف احتسابه ما أمكنه ذلك ،ألن هذه الصفة الطيبة –أعين الرفق -هي

من الصفات احملببة إىل اخللق كما حيبها اخلالق جل وعال ،فقد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه
قال(( :إن هللا رفيق حيب الرفق ويعطي على الرفق ما َّل يعطي على العنف)) ( )2كما قال صلى هللا

عليه وسلم ((إن الرفق َّل يكون يف شيء إَّل زانه ،وَّل ينزع من شيء إَّل شانه)) ( )3وعن جرير رضي
هللا عنه مرفوعاً(( :من حيرم الرفق حيرم اخلري كله)) (.)4

مث إن هذه الصفة حمببة إىل اخللق ،ألن اإلنسان بطبعه وفطرته حيب اإلحسان ويكره اإلساءة  ..وهو

يقبل من طريق الرفق ما َّل يقبل من طريق العنف والشدة ،بل إن اإلنسان –غالباً -إذا أمر بعنف

فإنه أتخذه العزة ابإلمث فيأنف ويصر على خطئه عناداً  ..وهو بطبعه نفور من أهل الفظاظة والغلظة
ظ الْ َقل ِ
ك [آل عمران]159 :
نت فَظاا غَلِي َ
ْب َّلَن َفضمواْ ِم ْن َح ْولِ َ
 ..ومصداق ذلك قوله تعاىلَ :ولَ ْو ُك َ

ف َع ْنـ ُه ْم
ولذا أرشده إىل املدخل إىل نفوسهم وقلوهبم وهو ضد ذلك الوصف الرديء  ..فقال فَا ْع ُ
استَـ ْغ ِف ْر َهلُ ْم َو َشا ِو ْرُه ْم ِيف األ َْم ِر
وهذا َّل شك إذا كان املقام حيتمل ذلك  ..مث أعقب ذلك بقولهَ :و ْ
[آل عمران ]159 :فاتصاف اآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر ابلشفقة والرمحة واخلوف على

مصلحة املأمور أمر ضروري لقبول دعوته.

وهكذا كان حال النيب صلى هللا عليه وسلم ،قال تعاىل ممتناً ببعثته :لََق ْد َجاء ُك ْم َر ُس ٌ
ول ِم ْن أَن ُف ِس ُك ْم

ِ
ِ ِ
وف َّرِحي ٌم [التوبة ]128 :بل كان –صلوات هللا
ني َرُؤ ٌ
يص َعلَْي ُكم ِابل ُْم ْؤمنِ َ
مم َح ِر ٌ
َع ِز ٌيز َعلَْيه َما َعنت ْ

وسالمه عليه -يشتد عليه إعراض قومه ،ويتأمل لذلك ،وهلذا قال تعاىل له مهوَنً عليهَ :وَّلَ َحتْ َز ْن َعلَْي ِه ْم
ض ْي ٍق ِممَّا ْيَْ ُك ُرو َن [النحل.]127 :
ك ِيف َ
َوَّلَ تَ ُ
وقال :فَـلَعلَّ َ ِ
ك علَى َ ِ
ِ ِ
ِ ِ
نك
َس ًفا [الكهفَ ]6 :وَّلَ َْحي ُز َ
سَ َ
َ
آاث ِره ْم إِن َّملْ يُـ ْؤمنُوا هبَ َذا ا ْحلَديث أ َ
ك َابخ ٌع نَّـ ْف َ
َّ ِ
نك
الر ُس ُ
ض مرواْ هللاَ َش ْيئاً [آل عمرانَ ]176 :اي أَيمـ َها َّ
ول َّلَ َْحي ُز َ
سا ِر ُعو َن ِيف الْ ُك ْف ِر إِ َّهنُ ْم لَن يَ ُ
الذ َ
ين يُ َ
َّ ِ
سا ِر ُعو َن ِيف الْ ُك ْف ِر [املائدة.]41 :
الذ َ
ين يُ َ
نك قَـ ْوُهلُ ْم [يونس:
ك [األنعامَ ]33 :وَّلَ َْحي ُز َ
ك الَّ ِذي يَـ ُقولُو َن فَِإ َّهنُ ْم َّلَ يُ َك ِذبُونَ َ
قَ ْد نَـ ْعلَ ُم إِنَّهُ لَيَ ْح ُزنُ َ
نك ُك ْف ُرهُ [لقمان.]23 :
َ ]65وَمن َك َف َر فَ َال َْحي ُز َ
هذا وإن اَّلحتساب املثمر هو الذي جيعل احملتسب عليه ينقاد ملا يطلب منه من فعل أو ترك  ..فإن

رافق ذلك وصاحبه اَّلقتناع ِبا طلب منه كان ذلك أكمل وأفضل حىت يكون له وازع من نفسه

وقلبه بضرورة فعل هذا األمر أو تركه (.)5
_________

( )1انظر(( :املنهاج للحليمي)) ( ،)218 /2و ((احلدائق)) َّلبن اْلوزي ( .)429 - 428 /2و
((األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) َّلبن تيمية ( ،)31 - 29و ((جامع العلوم واحلكم)) (ص:

(( )285معامل القربة)) (ص(( )14 :الدرر السنية)) ( ،)32 ،25 /7و ((أضواء البيان)) (/1
 ،)174و ((أصول الدعوة)) (ص.)465 :

( )2رواه مسلم ( .)2593من حديث عائشة رضي هللا عنها.
( )3رواه مسلم ( .)2594من حديث عائشة رضي هللا عنها.

( )4رواه مسلم ( ،)2592وأبو داود ( )4809واللفظ له ،وابن ماجه ( ،)2988وأمحد (/4
 .)19272( )366من حديث جرير رضي هللا عنه.
( )5انظر(( :أصول الدعوة)) (ص.)188 ،176 :
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قيل لإلمام مالك رمحه هللا :الرجل يعمل أعماَّلً سيئة ،أيمره الرجل ابملعروف وهو يظن أنه َّل يطيعه،

وهو ممن َّل خيافه كاْلار واألخ؟! فقال :ما بذلك أبس .ومن الناس من يرفق به فيطيع؛ قال هللا عز
شى [طه ]44 :ا .هـ ( )1وقال الثوري( :أؤمر ابملعروف
وجل :فَـ ُقوََّل لَهُ قَـ ْوًَّل لَّيِنًا لَّ َعلَّهُ يَـتَ َذ َّك ُر أ َْو خيَْ َ

يف رفق ،فإن قبل منك محدت هللا عز وجل وإَّل أقبلت على نفسك) ا .هـ (.)2

وقال اإلمام أمحد( :والناس حيتاجون إىل مداراة ورفق يف األمر ابملعروف بال غلظة ،إَّل رجالً مبايناً
معلناً ابلفسق فيجب عليك هنيه وإعالنه ألنه يقال :ليس لفاسق حرمة ،فهذا َّل حرمة له) ( )3وقال

أيضاً :كان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون :مهالً رمحكم هللا (.)4

وقال أيضاً :ما أغضبت رجالً فقبل منك ( )5كما سئل –رمحه هللا -عن األمر ابملعروف والنهي عن

املنكر كيف ينبغي أن أيمر؟ قال :أيمر ابلرفق واخلضوع .مث قال :إن أمسعوه ما يكره َّل يغضب فيكون

يريد ينتصر لنفسه (.)6

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية :والرفق سبيل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر هلذا قيل :ليكن أمرك
ابملعروف ابملعروف وهنيك عن املنكر غري منكر  )7( ..وَّل جيوز أن يكون األمر ابملعروف والنهي

عن املنكر بطيش وخترق  )8( ..وقد أنكر الثوري –رمحه هللا -على من جانب هذا الوصف فلم

يكتف ابلدخول على أهل املنكر من أبواهبم –مع إمكان ذلك -وإمنا عمد إىل تسلق األسوار!! نقل
ذلك اخلالل يف رسالته ((األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) من طريق أيب عبد هللا بن الربيع الصويف
قال :دخلت على سفيان ابلبصرة فقلت :اي أاب عبد هللا! إين أكون مع هؤَّلء احملتسبة فندخل على

هؤَّلء اخلبيثني ونتسلق احليطان .قال :أليس هلم أبواب؟ قلت :بلى ولكن ندخل عليهم لكيال يفروا.
فأنكر ذلك إنكاراً شديداً وعاب فعالنا فقال رجل :من أدخل ذا؟ قلت :إمنا دخلت إىل الطبيب

ألخربه بدائي.

فانتفض سفيان وقال :إمنا أهلكنا أَن حنن سقمى ونسمى أطباء! مث قالَّ :ل أيمر ابملعروف وَّل ينهى
عن املنكر إَّل من كان فيه خصال ثالث( :رفيق ِبا أيمر ،رفيق ِبا ينهى ،عدل ِبا ينهى ،عامل ِبا أيمر

عامل ِبا ينهى) ( )9وإن من الرفق أيضاً ترك التشهري ابملنصوح إَّل إن اقتضى احلال واملصلحة ذلك
وهللا املستعان .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر خلالد بن عثمان السبت – ص 175

_________

((( )1اْلامع)) للقريواين (ص.)156 :
((( )2اْلرح والتعديل)) (.)124 /1

((( )3األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) للخالل أثر رقم (.)23
((( )4األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) للخالل أثر رقم ( ،)34وانظر أثر رقم (.)35
((( )5األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) للخالل أثر رقم ( )38و (.)43
((( )6األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) للخالل أثر رقم (.)46
((( )7األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) َّلبن تيمية (ص.)17 :

( )8انظر(( :تفسري ابن عطية)) (.)187 - 3
((( )9األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) للخالل أثر رقم (( )32ص.)46 :
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املطلب الثاين :البدء ابلنفس ()1
قدمنا لك فيما سبق أن العدالة ليست بشرط للقيام هبذا العمل  ..وإَّل حكمنا إببطال مهمة األمر
ابملعروف والنهي عن املنكر وقد قيل:

إذا مل يعظ الناس من هو مذنب  ...فمن يعظ الناس بعد حممد
وليس معىن عدم اشرتاط العدالة من أجل القيام بتلك املهمة أن َّل يالم من فرط فيها فارتكب حمارم

هللا!!

بل القبح للذنب يف حقه أعظم وأشد من غريه .ولذا كانت عقوبته يف اآلخرة من نوع خاص يف

جهنم!  ..إنه يدور يف أمعائه كما يدور احلمار يف الرحى  ..كما جاء ذلك صرحياً يف حديث أسامة بن

زيد –رضي هللا عنه -مرفوعاً(( :جياء ابلرجل يوم القيامة فيلقى يف النار ،فتندلق أقتابه يف النار،

فيدور كما يدور احلمار برحاه ،فيجتمع أهل النار عليه فيقولون :أي فالن :ما شأنك؟ أليس كنت

أتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر؟ قال :كنت آمركم ابملعروف وَّل آتيه وأهناكم عن املنكر وآيته))
(.)2

ومن لطيف املناسبة هنا أن اآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر وهو غري ممتثل ملا أيمر به وَّل اترك ملا

ينهى عنه قد وقع تشبيهه يف هذا احلديث ابحلمار! كما أن هللا عز وجل شبه حال املعرضني عن األمر
ت ِمن قَ ْس َوَرةٍ [املدثر- 50 :
والنهي واملوعظة والتذكري ابحلمار أيضاً فقالَ :كأ ََّهنُ ْم ُمحٌُر م ْستَ ِنف َرةٌ فَـ َّر ْ
 ]51فما أسوأ احلالني وما أحرى املسلم ابَّلبتعاد عنهما!!
قال السفاريين –رمحه هللا:-

ومن هنى عما له قد ارتكب  ...فقد أتى مما به يقضي العجب
فلو بدا بنفسه فذادها  ...عن غيها لكان قد أفادها
وقال أيضاً( :إمنا يصح التأديب ابلسوط من صحيح البدن ،اثبت القلب ،قوي الذراعني ،فيؤمل ضربه
فريدع ،فأما من هو سقيم البدن َّل قوة له ،فماذا ينفع أتديبه ابلضرب؟ والنفوس جمبولة على عدم

اَّلنتفاع بكالم من َّل يعمل بعلمه وَّل ينتفع به) ( )3ا .هـ.

وإمنا كان التشنيع على هذا الصنف من الناس  ..لكوهنم عاملني بوجوب ما تركوا ،أو بتحرمي ما

اقرتفوا  ..وَّل أدل على علمهم بذلك من أمرهم به أو هنيهم عنه!!

َّاس ِابلِ ِ
ْرب
وقد سبق أن قدمنا لك بعض النصوص الدالة على ذم هؤَّلء كقوله تعاىل :أ ََأتْ ُم ُرو َن الن َ
ِ
اب أَفَالَ تَـ ْع ِقلُو َن [البقرة.]44 :
س ُك ْم َوأَنتُ ْم تَـ ْتـلُو َن الْكتَ َ
نس ْو َن أَن ُف َ
َوتَ َ
وقولهَ :كرب م ْقتا ِعن َد َِّ
َّ ِ
ين
َُ َ ً
اَّلل أَن تَـ ُقولُوا َما ََّل تَـ ْف َعلُو َن [الصف ]3 :بعد أن وخبهم بقوله َاي أَيمـ َها الذ َ
َآ َمنُوا ِملَ تَـ ُقولُو َن َما ََّل تَـ ْف َعلُو َن [الصف]2 :؟
ُخالَِف ُك ْم إِ َىل َما أ َْهنَا ُك ْم َع ْنهُ إِ ْن
فمن أجل ذلك كله قال شعيب –عليه السالم -لقومهَ :وَما أُ ِري ُد أَ ْن أ َ
ت [هود.]88 :
استَطَ ْع ُ
أُ ِري ُد إَِّلَّ ا ِإل ْ
صالَ َح َما ْ
_________

((( )1اإلحياء)) ((( ،)328 /2القرطيب)) ((( ،)368 /1تنبيه الغافلني)) (ص،)118 - 110 :
((الفتح املبني)) (ص ،)245 :وانظر ((حاشية املدابغي)) (ص ،)245 :وانظر ((غذاء األلباب))

((( ،)219 - 215 /1لوامع األنوار البهية)) ((( ،)433 - 430 /2أضواء البيان)) (/1
.)172

( )2رواه البخاري ( ،)3267ومسلم (.)2989
((( )3لوامع األنوار البهية)) (.)43 /2
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فإذا امتثل اآلمر ما أيمر به ،وانتهى عما ينهى عنه ،قبل الناس دعوته وانشرحت صدورهم بسماع
كالمه  ..أما إن اختل ذلك فإنه يكون داعياً هلم بلسانه ،راداً ومنفراً هلم حباله ،وقد تنبه هلذا املعىن
عمر بن عبد العزيز رمحه هللا  ..فحينما ويل اخلالفة وأراد أن يرد املظامل إىل أصحاهبا  ..بدأ بنفسه
وأهل بيته أوَّلً  ..فوقف على املنرب وقال :أما بعد :فإن هؤَّلء أعطوَن عطااي ما كان ينبغي لنا أن

أنخذها وما كان هلم أن يعطوَنها ،وإين قد رأيت ذلك ليس علي فيه دون هللا حماسب ،وإين قد بدأت

بنفسي وأهل بييت ،اقرأ اي مزاحم .فجعل يقرأ كتاابً كتاابً مث أيخذه عمر وبيده اْللم فيقطعه حىت
نودي ابلظهر (.)1

وإن من خرب الناس وعرف حاهلم علم أهنم ينظرون ملن أيمرهم ابخلري وينهاهم عن الشر نظرة فاحصة

ختتلف عن نظرهم لغريه من سائر الناس  ..فريقبون حاله ومقاله ومجيع تصرفاته  ..كما حيصون عليه

الكبري والقطمري  ..بل وتضخم أخطاؤه يف كثري من األوقات.
وإذا عثروا على خطأ له فالويل له وملن كان على شاكلته!!

فتقصريه –عندهمَّ -ل يقف عليه وحده بل يتعداه إىل كل اآلمرين ابملعروف والناهني عن املنكر! مث
يصري ذلك التقصري الذي شاهدوه عصاً يف أيديهم يقومون إبشهارها مىت ما حيلو هلم ذلك!!

فاحلاصل أن احملتسب يلزمه أن يكون يف موضع األسوة والقدوة احلسنة َّل أن يدعو الناس ابللسان

ويصرفهم ابلعمل والسلوك!

وما أحسن ما قيل:

َّل تنه عن خلق وأتيت مثله  ...عار عليك إذا فعلت عظيم

وقول اآلخر:

وغري تقي أيمر الناس ابلتقى  ...طبيب يداوي الناس وهو سقيم
وقال اثلث:

فإنك إذا ما أتت ما أنت آمر  ...به تُلف من إايه أتمر آتياً
وقال منصور الفقيه:

إن قوماً أيمروَن  ...ابلذي َّل يفعلوَن

جملانني وإن هم  ...مل يكونوا يصرعوَن

وقال أبو العتاهية:

وصفت التقى حىت كأنك ذو تقى  ...وريح اخلطااي من ثيابك تسطع
@ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر خلالد بن عثمان السبت – ص 200

_________

((( )1سرية ومناقب عمر بن عبد العزيز)) َّلبن اْلوزي (ص.)127 :
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املطلب الثالث :املساواة بني القرابة وغريهم ()1
كما جيب على املرء أن يقوم نفسه ويزكيها  ..فإن عليه أيضاً أن يعىن عناية كربى بقرابته ومن هم
ِ ِ
ني
ريتَ َ
ك ْاألَقـ َْربِ َ
حتت وَّليته  ..وقد أرشد هللا تعاىل رسوله صلى هللا عليه وسلم لذلك فقالَ :وأَنذ ْر َعش َ
[الشعراء.]214 :

وهذا التوجه إمنا هو َنبع من إدراك احملتسب حلقيقة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر إنه عملية إنقاذ

وختليص لألفراد واجملتمعات من اهلالك والعذاب األخروي.

لكن حينما خيطئ احملتسب فهم هذه احلقيقة فإنه جيور يف احتسابه وحييد  !! ..فيهمل قرابته ،ويدع

اَّلحتساب عليهم ،لوجود دافع من الدوافع يف النفس لذلك كالشفقة العمياء أو العاطفة اهلوجاء!!
مع أنه لو تبصر ألبصر أن عني الشفقة إمنا تكون يف اَّلحتساب عليهم لتخليصهم من العقوبة
املتوعدة.

واحلق أن هذا السلوك املعوج ينبئ عن كون نية احملتسب مشوبة  !! ..إذ الصدق مع هللا تعاىل ومع

الناس ْينع من سلوك هذا املسلك الرديء املردى.

قال اخلالل( :ابب ما ينبغي للرجل أن يفعل ويعدل يف أمره وهنيه يف القريب والبعيد) أخربَن أبو عبد

هللا املروزي قال( :قلت أليب عبد هللا :فإن كان للرجل قرابة فريى عندهم املنكر فيكره أن يغريه أو

يقول هلم فيخرج إىل ما يغتم به من أهل بيته وهو َّل يرى بداً ،أو يرى املنكر يف غريه فيكره أن يغري
للذي يف قرابته .قال :إن صحت نيتك مل تبال) (.)2

ومن آفات هذا املسلك اعرتاض الناس على احملتسب حبال قرابته وأهل بيته كما يعرتضون عليه حباله
إن كان غري ممتثل كما تقدم  ..وكم يصرف مثل هذا احملتسب من القلوب عن قبول احلق والعمل

به!.

قال النووي – رمحه هللا( :-وَّل يتاركه أيضاً لصداقته ومودته ومداهنته  ..فإن صداقته ومودته توجب

له حرمة وحقاً ،ومن حقه أن ينصحه ويهديه إىل مصاحل آخرته وينقذه من مضارها ،وصديق اإلنسان
وحمبه هو من سعى يف عمارة آخرته وإن أدى إىل نقص يف دنياه ،وعدوه من يسعى يف ذهاب أو

نقص آخرته ،وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع يف دنياه ،وإمنا كان إبليس عدواً لنا هلذا ،وكانت

األنبياء –صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني -أولياء للمؤمنني لسعيهم يف مصاحل آخرهتم وهدايتهم

إليها) ( )3ا .هـ.

هذا وقد يعرض الرجل عن كثري من اَّلحتساب على قرابته وأهل بيته غفلة عن ذلك واشتغاَّلً بغريهم
 ..وهذا هو الذائع الغالب!

فتجد للمحتسب أو الداعي مع الناس جماهدات وصرباً ومتابعة  ..وبذَّلً للمال والوقت واْلهد يف
سبيل إرشادهم إىل احلق واخلري ،وأهله وقرابته أحوج ما يكونون إىل التوجيه والتعليم والنصح!!

وهذه غفلة يقع فيها الكثري مع إخالصهم ونصحهم ..
_________
( )1انظر(( :املنهاج)) (.)218 /2

((( )2األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) للخالل (ص.)64 :
((( )3النووي على مسلم)) (.)24/2 /1
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املطلب الرابع :البدء ابألهم وتقدْيه على غريه ()1
وأمهية التدرج يف ذلك حسب ما تقتضيه املصلحة.
قال بعضهم:

إن اللبيب إذا بدا من جسمه  ...مرضان خمتلفان داوى األخطر
إن معرفة األولوايت ومنازل األعمال وما يرتتب عليها فعالً أو تركاً أمر ضروري للمحتسب يف أزمنة

الفرتات ،وتفشي وظهور املنكرات ،واضمحالل الداينة يف قلوب الناس وواقعهم  ..مثل هذا الزمان

الذي نعيشه اليوم.

ولقد دل على ثبوت هذا املبدأ وشرعيته الكتاب والسنة ،وعليه جرى عمل سلف األمة.
وقد قص هللا تعاىل علينا قصص األنبياء وأخبارهم مع أقوامهم فكان كل واحد منهم خياطب قومه من
ِ ٍِ
حني بعثته إليهم بقوله :ا ْعبُ ُدواْ َّ
ريهُ [األعراف.]59 :
اَّللَ َما لَ ُكم م ْن إلَه غَ ْ ُ
ومن املعلوم أهنم معصومون يف أمور البالغ والتشريع  ..فطرائقهم وهديهم ومنهجهم كل ذلك
معصوم وحمفوظ من وقوع اخللل يف حال تبيينه للناس وتبليغه هلم عن طريق هؤَّلء الرسل –صلوات

هللا وسالمه عليهم أمجعني.-

ومن املعروف أهنم مل يكونوا يبدؤون دعوهتم ألقوامهم ابحلديث عن حترمي السكر أو الزَن أو حنو ذلك
من األمور  ..وإمنا كانوا يقررون هلم التوحيد أوَّلً وجيعلونه منطلقاً لدعوهتم  ..مث ينتقلون معه إىل

معاْلة كربى املشكالت اليت يعايشها ذلك اجملتمع الذي يبعثون فيه  ..وبعد ذلك ينتقلون إىل ما

دوهنا وهكذا.

فهذا هو سبيلهم من أوهلم إىل خاْتهم –صلى هللا عليه وسلم -الذي أنزل عليه قوله تعاىل :قُل ه ِذهِ
ْ َ
ِ ِ
ِِ
ِ
ك
ريةٍ أ َََنْ َوَم ِن اتَّـبَـ َع ِين [ ...يوسف ]108 :وأنزل عليه قول تعاىل :أ ُْولَئِ َ
َسبيلي أَ ْد ُعو إ َىل هللا َعلَى بَص َ
َّ ِ
اه ُم اقـْتَ ِد ْه [األنعام.]90 :
ين َه َدى هللاُ فَبِ ُه َد ُ
الذ َ
فقد كان هذا املنهج هو املنهج الذي سار عليه –صلوات هللا وسالمه عليه -يف دعوته  ..روي
البخاري بسنده عن عائشة –رضي هللا عنها -قالت(( :إمنا نزل أول ما نزل منه سورة من املفصل

فيها ذكر اْلنة والنار ،حىت إذا اثب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام ،ولو نزل أول شيءَّ :ل

تشربوا اخلمر .لقالواَّ :ل ندع اخلمر أبداً .ولو نزلَّ :ل تزنوا .لقالواَّ :ل ندع الزَن أبداً.
اعةُ أَ ْد َهى
اعةُ َم ْو ِع ُد ُه ْم َو َّ
لقد نزل ِبكة على حممد صلى هللا عليه وسلم وإين ْلارية ألعب بَ ِل َّ
الس َ
الس َ

َوأ ََم مر [القمر ]46 :وما نزلت سورة البقرة والنساء إَّل وأَن عنده.)2( )).

ادوا إِْيَ ًاَن َّم َع إِْيَاهنِِ ْم
وأخرج ابن بطة بسند جيد عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف قوله تعاىل :لِيَـ ْز َد ُ
[الفتح :]4 :إن هللا بعث نبيه –صلى هللا عليه وسلم -بشهادة أن َّل إله إَّل هللا ،فلما صدق هبا

املؤمنون زادهم الصالة ،فلما صدقوا هبا زادهم الزكاة ،فلما صدقوا هبا زادهم الصيام ،فلما صدقوا به

ْت لَ ُك ْم
زادهم احلج ،فلما صدقوا به زادهم اْلهاد ،مث أكمل هلم دينهم فقال تعاىل :الْيَـ ْوَم أَ ْك َمل ُ
ِدينَ ُك ْم [ ...املائدة.]3 :
قال ابن عباس :وكان املشركون واملسلمون حيجون مجيعاً فلما نزلت (براءة) نفي املشركون عن البيت
وحج املسلمون َّل يشاركهم يف البيت احلرام أحد من املشركني ،وكان ذلك يف ْتام النعمة ،وكمال
الدين فأنزل هللا تعاىل الْيـوم يئِ َّ ِ
ين َك َف ُرواْ ِمن ِدينِ ُك ْم [املائدة ]3 :إىل قوله ا ِإل ْسالَ َم ِدينًا (.)3
س الذ َ
ََْ َ َ
_________
( )1انظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)61 - 58 /20

( )2رواه البخاري ( .)4993من حديث عائشة رضي هللا عنها.
((( )3اإلابنة الكربى)) (ص.)815 :
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وهبذا التدرج كان يوصي صلى هللا عليه وسلم رسله وأيمرهم إذا بعثهم للقيام ابلدعوة  ..كما أخرج
البخاري بسنده عن ابن عباس –رضي هللا عنهما -أنه قال(( :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ملعاذ بن جبل حني بعثه إىل اليمن :إنك ستأيت قوماً أهل كتاب ،فإذا جئتهم فادعهم إىل أن يشهدوا

أن َّل إله إَّل هللا وأن حممداً رسول هللا ،فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن هللا تعاىل قد فرض

عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة ،فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن هللا تعاىل قد فرض
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف فقرائهم)) ( )1احلديث.

هذا وقد ْتثل هذا املنهج يف دعوة األئمة من بعده صلى هللا عليه وسلم  ..نقل ابن اْلوزي وغريه أن

عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز دخل على أبيه وهو يف قائلته فأيقظه وقال :ما يؤمنك أن تؤتى يف

منامك ،وقد رفعت إليك مظامل مل تقض حق هللا فيها .قال :اي بين إن نفسي مطييت ،إن مل أرفق هبا مل

تبلغين؛ إين لو أتعبت نفسي وأعواين مل يك ذلك إَّل قليالً حىت أسقط ويسقطوا؛ وإين ألحتسب يف

نوميت من األجر مثل الذي أحتسب يف يقظيت .إن هللا جل ثناؤه لو أراد أن ينزل القرآن مجلة ألنزله،
ولكنه أنزله اآلية واآليتني ،حىت استكن اإلْيان يف قلوهبم .مث قال :اي بين أما مما أَن فيه أمر هو أهم

إىل من أهل بيتك ،هم أهل العدة والعدد ،وقبلهم ما قبلهم ،فلئن مجعت ذلك يف يوم واحد خشيت
انتشاره علي ،ولكين انصف من الرجل واَّلثنني فيبلغ ذلك من وراءه فيكون أجنع له ،فإن يرد هللا ْتام

هذا األمر أْته (.)2

فهذه حكمة ابلغة َّل يدركها حق إدراكها ويعمل هبا كما يطلب إَّل جمدد أو حمتذ حذوه.

إن الفساد الذي ينخر يف اجملتمعات اإلسالمية اليوم إمنا هو حصيلة قرون متطاولة  ..وقد عمل على

تقريره وإذاعته وتعميق جذوره جبابرة ودهاقنة للفساد متتابعون! تباعدت أقطارهم واحتدت أهدافهم
 ..ومثل ذا َّل ْيكن أن يغري بيوم وَّل سنة! وإمنا حيتاج إىل مدة كافية ْتاماً يروض فيها الناس على

التوحيد واإلْيان والصدق بعد أن سفت السوايف على هذه األمور العظام ،وكادت أن أتفل من عامل

الواقع ..

إن حاَّلً كتلك َّل ْيكن أن تغري جبرة قلم كم يظن البعض  ..فتجده يعمل جاهداً ومسخراً دعوته
للوصول إىل ذلك القلم أبقرب طريق!

إن هذا املسلك مغاير ملنهج الرسل –صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني -يف دعوهتم.
أخرج البيهقي عن عبد هللا بن عمر –رضي هللا عنهما -أنه قال( :لقد عشنا برهة من دهرَن وأحدَن
يؤتى اإلْيان قبل القرآن ،وتنزل السورة على حممد –صلى هللا عليه وسلم -فنتعلم حالهلا وحرامها
وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تعلمون أنتم اليوم القرآن؛ مث لقد رأيت اليوم

رجاَّلً يؤتى أحدهم القرآن قبل اإلْيان فيقرأ ما بني فاحتته إىل خاْتته ما يدري ما آمره وَّل زاجره وَّل ما
ينبغي أن يقف عنده منه فينثره نثر الدقل) (.)3

وأخرج ابن بطة بسنده أيضاً عن جندب –رضي هللا عنه -قال( :كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم غلماَنً حزاورة فنتعلم اإلْيان قبل أن نتعلم القرآن فازددَن إْياَنً) (.)4
_________

( )1رواه البخاري (.)1496

((( )2مناقب عمر بن عبد العزيز)) َّلبن اْلوزي (ص.)127 :
( )3رواه البيهقي ( .)5073( )120 /3واحلديث رواه الطحاوي يف ((مشكل اآلاثر)) (،)85 /4
وابن منده يف ((اإلْيان)) ( ،)106واحلاكم يف ((املستدرك)) ( .)91 /1قال ابن منده :إسناده

صحيح على رسم مسلم واْلماعة إَّل البخاري ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط

الشيخني وَّل أعرف له علة ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وقال العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) (/1
 :)76أخرجه احلاكم وصححه على شرط الشيخني والبيهقي.
((( )4اإلابنة الكربى)) رقم (.)1136
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فينبغي أن يبدأ برتسيخ اإلْيان يف النفوس أوَّلً  ..وتعليم الناس توحيد هللا عز وجل ،وتصفية نفوسهم

وواقعهم من الشرك ومظاهره  ..مث ينطلق الدعاة واحملتسبون إىل ما دونه من األمور واليت تليه أمهية ..

وهكذا.

وهذا َّل يعين أن تقتصر الدعوة يف أول أمرها على التوحيد فحسب ،بل يكون هو املنطلق واألساس
والقاعدة اليت يبين عليها األمر ابلتخلي عن سائر اَّلحنرافات األخرى.

وهذا جلي فيما حكاه القرآن من دعوة الرسل ،إذ كانوا يدعون إىل عبادة هللا وحده مع كوهنم

ينكرون جرائم أخرى قد تفشت يف أقوامهم كاللواط ،ونقص املكيال وامليزان ،وقطع الطريق ،وما إىل
ذلك من اَّلحنرافات املتنوعة.

وإمنا آفة هذه احلكمة التعجل الذي غالباً ما يكون َنجتاً عن ضعف العلم والبصرية ،ولذا جاء يف
احلديث(( :التأين من هللا والعجلة من الشيطان)) (.)1

وكما يف احلديث اآلخر(( :التؤدة واَّلقتصاد والسمت احلسن جزء من أربعة وعشرين جزءاً من

النبوة)) (.)2

مث إن هذا املنهج كما يطبق يف تغيري واقع اجملتمعات فهو كذلك يطبق يف دعوة األفراد على حد

سواء.

ولشيخ اإلسالم –رمحه هللا -كالم نفيس جداً يف هذا املقام حيث يقول .. ( :فإذا ازدحم واجبان َّل
ْيكن مجعهما فقدم أوكدمها ،مل يكن اآلخر يف هذه احلال واجباً ،ومل يكن اتركه ألجل فعل األوكد

اترك واجباً يف احلقيقة ،وكذلك إذا اجتمع حمرمان َّل ْيكن ترك أعظمهما إَّل بفعل أدَنمها مل يكن فعل
األدىن يف هذه احلال حمرماً يف احلقيقة ،وإن مسى ذلك ترك واجب ومسي هذا فعل حمرم ابعتبار
اإلطالق مل يضر ،ويقال يف مثل هذا :ترك الواجب لعذر ،وفعل احملرم للمصلحة الراجحة ،أو

للضرورة ،أو لدفع ما هو أحرم ،وهذا كما يقال ملن َنم عن صالة أو نسيها إنه صالها يف غري الوقت

املطلق قضاء.

وهذا ابب التعارض –ابب واسع جداً َّل سيما يف األزمنة واألمكنة اليت نقصت فيها آاثر النبوة،

وخالفة النبوة ،فإن هذه املسائل تكثر فيها وكلما ازداد النقص ازدادت هذه املسائل ،ووجود ذلك
من أسباب الفتنة بني األمة.

فأما إذا كان املأمور واملنهي َّل يتقيد ابملمكن إما ْلهله وإما لظلمه ،وَّل ْيكن إزالة جهله وظلمه،
فرِبا كان األصلح الكف واإلمساك عن أمره وهنيه كما قيل :إن من املسائل مسائل جواهبا السكوت،
كما سكت الشارع يف أول األمر عن األمر أبشياء والنهي عن أشياء حىت عال اإلسالم وظهر .فالعامل
يف البيان والبالغ كذلك قد يؤخر البيان والبالغ ألشياء إىل وقت التمكن ،كما أخر هللا سبحانه

إنزال آايت وبيان أحكام إىل وقت ْتكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تسليماً إىل بياهنا.
ِ
ث َر ُسوَّلً [اإلسراء.]15 :
ني َح َّىت نَـ ْبـ َع َ
يبني حقيقة احلال هذه أن هللا يقولَ :وَما ُكنَّا ُم َعذبِ َ
_________

( )1رواه البيهقي ( ،)20767( )104 /10وأبو يعلى يف ((املسند)) ( .)4256( )247 /7من
حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه .قال ابن القيم يف ((أعالم املوقعني)) ( :)120 /2إسناده جيد،

وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)22 /8رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ،وقال األلباين يف
((سلسلة األحاديث الصحيحة)) ( :)1795إسناده حسن رجاله ثقات.

( )2رواه الرتمذي ( ،)2010وعبد بن محيد يف ((املسند)) ( ،)512والطرباين يف ((املعجم
األوسط)) ( ،)1017( )303 /1واخلطيب يف ((اتريخ بغداد)) ( .)66 /3من حديث عبد هللا بن
سرجس رضي هللا عنه .قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب ،وقال ابن مفلح يف ((اآلداب

الشرعية)) ( :)446 /1إسناده جيد ،وقال املناوي يف ((ختريج أحاديث املصابيح)) (:)334 /4
رجاله موثقون ،وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
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واحلجة على العباد إمنا تقوم بشيئني :بشرط التمكن من العلم ِبا أنزل هللا ،والقدرة على العمل به،
فأما العاجز عن العلم كاجملنون أو العاجز عن العمل فال أمر عليه وَّل هني ،وإذا انقطع العلم ببعض

الدين أو حصل العجز عن بعضه كان ذلك يف حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن

العلم جبميع الدين أو عجز عن مجيعه كاجملنون مثالً .وهذه أوقات الفرتات ،فإذا حصل من يقوم

ابلدين من العلماء أو األمراء أو جمموعهما كان بيانه ملا جاء به الرسول شيئاً فشيئاً ِبنزلة بيان

الرسول ملا بعث به شيئاً فشيئاً ،ومعلوم أن الرسول َّل يبلغ إَّل ما أمكن علمه والعمل به ،ومل أتت
الشريعة مجلة كما يقال :إذا أردت أن تطاع فأمر ابملستطاع.

كذلك اجملدد لدينه ،واحمليي لسنتهَّ ،ل يبلغ إَّل ما أمكن علمه والعمل به ،كما أن الداخل يف اإلسالم
َّل ْيكن حني دخوله أن يلقن مجيع شرائعه ويؤمر هبا كلها؛ وكذلك التائب من الذنوب ،واملتعلم،
واملسرتشدَّ ،ل ْيكن يف أول األمر أن يؤمر جبميع الدين ويذكر له مجيع العلم ،فإنه َّل يطيق ذلك،

وإذا مل يطقه مل يكن واجباً عليه يف هذه احلال ،وإذا مل يكن واجباً مل يكن للعامل واألمري أن يوجبه

مجيعه ابتداء ،بل يعفو عن األمر والنهي ِبا َّل ْيكن علمه وعمله إىل وقت اإلمكان كما عفى الرسول

عما عفى عنه إىل وقت بيانه ،وَّل يكون ذلك من ابب إقرار احملرمات وترك األمر ابلواجبات ،ألن

الوجوب والتحرمي مشروط إبمكان العلم والعمل ،وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط ،فتدبر هذا األصل
فإنه َنفع.

ومن هنا يتبني سقوط كثري من األشياء وإن كانت واجبة أو حمرمة يف األصل لعدم إمكان البالغ الذي
تقوم به حجة هللا يف الوجوب أو التحرمي ،فإن العجز مسقط لألمر والنهي ،وإن كان واجباً يف

األصل) ( )1ا .هـ.

فإذا كان الشخص أو الطائفة جامعني بني منكر كبري ومنكرات دونه أنكرَن أوَّلً املنكر األكرب كأمور
اَّلعتقاد ،ألهنا تقدم على ما دوهنا من اَّلحنرافات  ..لكن إن أمكن إنكار املنكر األقل دون األكرب

لعذر صحيح يتعلق ابحملتسب ،أو كانت املصلحة يف ذلك عائدة على احلسبة نفسها أو احملتسب
عليه  ..فإنه ينكر األدون يف هذه احلالة؛ كالسلطان الذي حيكم القوانني ويلبس الذهب واحلرير ،أو

أيكل الراب ،أو يقامر ،ومل ْيكن للمحتسب أن ينكر عليه حتكيم القوانني خوفاً على نفسه أو خوفاً
على دعوته فإنه إن أمكنه إنكار ما دون ذلك فعل؛ وكمن يسافر إىل بلد الكفار ويزين ابلكافرات

ويشرب اخلمر هناك مع كونه قد حلق رأسه قزعاً  ..فلم ْيكن إنكار السفر وفعل الفاحشة عليه

ملصلحة تتعلق ابملسلمني ،كإظهاره الشراب بني أظهرهم ،وزَنه يف دايرهم ونسائهم!! فينكر حينئذ

األدون إن أمكن ،وهكذا.

وقد يقدم احملتسب إنكار املنكر األقل ملصلحة تقتضي ذلك يف بعض األحيان ،كمن رأيته يريد الزَن
أو شرب اخلمر وأنت تعلم أن الرجل َّل يزكي ماله ،أو يتصف ِبنكر هو أعظم من الزَن والشرب

للمسكر دون الشرك ابهلل  ..ففي هذه احلال يقدم إنكار الزَن أو الشرب إلبعاده عنه قبل الوقوع فيه

فالدفع أسهل من الرفع.
مث إن الطاعة أو املعصية تتعاظم ابعتبارات عدة:

األول :ابعتبار الفاعل .فإذا كان الذي يقدم على املعصية ممن يقتدى به فإن هذا أخطر من إقدام

األغمار عليها .وهلذا كانت زلة العامل زلة العامل.

الثاين :ابعتبار الزمان .فليس الذي يشرب املسكر يف هنار رمضان كالذي يشربه يف غريه وهكذا.
الثالث :ابعتبار املكان .إذ املعصية أو الطاعة يف احلرم أعظم منها خارجه.

_________
((( )1جمموع الفتاوى)) (.)61 - 57 /20
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الرابع :ابعتبار ما يرتتب على العمل من اآلاثر ( .)1وهلذا كانت البدع أشد ضرراً وخطراً من املعاصي
األخرى الواردة من ابب الشهوات .وكذلك املعصية املتعدية أعظم من القاصرة على الفاعل.

ومن املعلوم أن املنكرات أقسام :فمنها ما يكون ظلماً للناس ،كالوقوع يف أعراضهم ،أو سفك

دمائهم ،أو هنب أمواهلم  ..ومنها ما يكون ظلماً للنفس ،كالشرب للخمر أو املخدر وغريمها من

املعاصي اليت َّل يتعدى ضررها على غري فاعلها .والقسم الثالث وهو ما كان جيمع بني هذا وذاك
كمن يغتصب النساء ،ويزين هبن ،أو أيكل الراب  ..وهذا النوع األخري هو شر تلك األنواع وأخطرها،
ويليه األول ،وأقلها الثاين  ..وأنت إذا أتملت النوع األول منها رأيت أن فيه ظلماً للنفس يف حقيقة

األمر وابطنه؛ فإذا رأينا من جيمع بني بعض هذه األنواع فينبغي أن نقدم اإلنكار لألعظم.

هذا واعلم أن جنس فعل الواجبات أعظم وأعلى من جنس ترك احملرمات ،فيكون اإلنسان مستحقاً
للذم واإلمث حال كونه اتركاً واجباً من الواجبات أكثر من استحقاقه ذلك عندما يكون مرتكباً لشيء
من املنهيات؛ وهلذا كانت عقوبة إبليس ملا امتنع من اَّلمتثال لألمر الطرد واإلبعاد من رمحة هللا ..

بينما كانت عقوبة آدم –عليه السالم -ملا كان ذنبه من قبل ارتكاب احملظورات اإلخراج من اْلنة
وإهباطه إىل األرض.

وهبذا تعلم أنه إذا اجتمع يف شخص ترك واجب وفعل حمرم قدم اإلنكار على ترك الواجب أوَّلً ..
هذا من حيث اْلملة ،وإن كان احلكم قد خيتلف يف بعض الصور واحلاَّلت ،كما إذا كان ترك

الواجب العني أقل جرماً وإمثاً من ارتكاب احملرم املعني ،كمن ترك الصالة مع اْلماعة ويف نفس
الوقت هو مقدم على القتل أو ضرب أحد والديه  ..فيقدم يف هذه احلال إنكار ارتكاب احملرم

لشناعته وعظمه.

ومما ينبغي معرفته أيضاً أن املنكرات الظاهرة تقدم يف اإلنكار على املنكرات املسترتة ،ألن العقوبة يف

الظاهر تعم  ..مث إهنا جترئ أصحاب املنكر وتغري غريهم به  ..بل تنقلهم إىل أعظم منه  ..مث إن هذا

يكون سبباً لظهور املنكر املسترت!!

وهذا مشاهد يف واقعنا  ..فنحن نشاهد أن السفور يبدأ من ظهور العري يف التلفاز واجملالت  ..من
َنحية  ..ومن العبث ابحلجاب ،اترة برفع العباءة أو تقصريها ،أو ظهور ما يسمى ابلنقاب الذي خترج
املرأة فيه عينيها مث يتدرج األمر حىت يصل إىل إظهار الوجه ،مث الساقني والذراعني وهكذا  ..فحينما
نسكت عن إنكار اَّلحنراف األول فإنه يزداد ويتعاظم وينتشر  ..ومن أمثلة ذلك أن التدخني كان

أمراً مستهجناً يعزر فاعله ابْللد أربعني سوطاً يف بعض اْلهات  ..وقد يهجر  ..مث تدرج األمر حىت

سكت الكثري عنه  ..فصار أمراً مألوفاً مث وصل األمر ابلبعض إىل شرب اخلمر  ..مث جاءت

املخدرات فأنست الناس ذلك كله!! األمر ابملعروف والنهي عن املنكر خلالد بن عثمان السبت –
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_________
( )1انظر كالماً مفيداً حول هذه القضية يف ((املوافقات)) (.)298 /2
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املطلب اخلامس :الصرب واحتمال األذى ()1

إن النصوص القرآنية واحلديثية الواردة يف موضوع الصرب َّل يكاد حيصيها العاد كثرة  ..وقد أخربَن
ِ
ك إِ َّن
َصابَ َ
القرآن عن لقمان أبنه أوصى ابنه بقولهَ :وأْ ُم ْر ِابل َْم ْع ُروف َوانْهَ َع ِن ال ُْمن َك ِر َو ْ
اصِ ْرب َعلَى َما أ َ
ك ِم ْن َع ْزِم ْاأل ُُموِر [لقمان ]17 :فأتبع حثه له ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ابلصرب؛ وما
ذَلِ َ
ذلك إَّل ألن القيام هبذه املهمة يتطلب الكثري من اجملاهدة وحلوق األذى ابحملتسب ،وهذا َّل يثبت
معه إَّل من كان متحلياً ابلصرب.

فعلى احملتسب أن يصرب على ما أصابه ،فإن األذى هو األصل يف حقه! فلريوض نفسه على حتمل
ذلك يف سبيل تبليغ احلق إىل قلوب الناس وإزالة املنكر من واقعهم.
فإذا مل يروض احملتسب نفسه على ذلك منذ البداية فإنه ينقطع يف أول الطريق أو وسطه! (وهلذا جند

أن هللا تعاىل أمر رسله –صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني -وهم أئمة األمر ابملعروف والنهي عن

املنكر – به ،بل أمر به خاْتهم – صلى هللا عليه وسلم – يف أول سورة أرسل فيها فقالَ :اي أَيمـ َها

اصِ ْرب [املدثر ]7 - 1 :فافتتح آايت اإلرسال إىل اخللق ابألمر
ال ُْمدَّثُِر – إىل قوله – َولَِربِ َ
ك فَ ْ

ابإلنذار ،واختتمها ابألمر ابلصرب؛ ونفس اإلنذار أمر ابملعروف وهني عن املنكر ،فعلم أنه جيب بعده

الصرب.)2( ).

هذا ومن املقررات األساسية ،واملبادئ األولية ،أن أول ما جيب على املكلف العلم مث العمل ،مث
الدعوة إليه ،مث الصرب وحتمل األذى يف سبيل ذلك؛ مث إن هذا القائم ابألمر ابملعروف والنهي عن

املنكر إمنا يقوم ِبهمة من مهام األنبياء والرسل – صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني  .-وقد صح

عن النيب صلى هللا عليه وسلم من حديث سعد بن أيب وقاص –رضي هللا عنه قال(( :قلت اي رسول
هللا :أي الناس أشد بالء؟ قال :األنبياء ،مث األمثل فاألمثل ،يبتلى العبد على حسب دينه فإن كان يف
دينه صلبا اشتد بالؤه ،وإن كان يف دينه رقة ابتلي على حسب دينه ،فما يربح البالء ابلعبد حىت

يرتكه ْيشي على األرض وما عليه من خطيئة)) (.)3

ِ
ِ ِ
ري فَ َما
فكم من األذى َّلقاه األنبياء وأتباعهم فصربوا  ..قال تعاىلَ :وَكأَيِن من نَِّ ٍيب قَاتَ َل َم َعهُ ِربيمو َن َكث ٌ
يل ِ
ِ
ب َّ ِ
َص َاهبُ ْم ِيف َسبِ ِ
ين [آل عمران]146 :
استَ َكانُواْ َوهللاُ ُِحي م
هللا َوَما َ
ض ُع ُفواْ َوَما ْ
َو َهنُواْ ل َما أ َ
الصاب ِر َ
ص ُرََن َوَّلَ ُمبَ ِد َل
وقال أيضاً َولََق ْد ُك ِذبَ ْ
ت ُر ُس ٌل ِمن قَـ ْبلِ َ
ربواْ َعلَى َما ُك ِذبُواْ َوأُوذُواْ َح َّىت أ ََات ُه ْم نَ ْ
ك فَ َ
ص َُ
هللا ولَق ْد ج َ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ني [األنعام.]34 :
اءك من نـَّبَِإ ال ُْم ْر َسل َ
ل َكل َمات َ َ
وقال موجهاً لنبيه صلى هللا عليه وسلم واصِرب وما صرب َك إَِّلَّ ِاب ِ
ض ْي ٍق ِممَّا
ك ِيف َ
هلل َوَّلَ َحتْ َز ْن َعلَْي ِه ْم َوَّلَ تَ ُ
َ ْ ْ َ َ َ ُْ
ْيَْ ُك ُرو َن [النحل]127 :
_________

( )1انظر(( :أدب الدنيا والدين)) (ص.)248 :

( )2ما بني األقواس () من كالم ابن تيمية بتصرف ،انظر ((األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) َّلبن
تيمية (.)31 - 29

( )3رواه الرتمذي ( ،)2398وابن ماجه ( ،)3265وأمحد ( ،)1494( )173 /1والدارمي (/2
 ،)2783( )412وابن حبان ( ،)2901( )161 /7واحلاكم ( .)100 /1قال الرتمذي :هذا
حديث حسن صحيح ،وصحح إسناده عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )832كما

أشار إىل ذلك يف مقدمته ،وقال ابن القيم يف ((طريق اهلجرتني)) ( :)226اثبت ،وحسنه ابن حجر
يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )167 /2كما أشار إىل ذلك يف مقدمته.
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وكلما ازداد البالء ازداد املؤمن يقيناً وثبااتً ،خبالف املنافق ،ألن املؤمن قد هيأ نفسه لالبتالء  ..منذ
أول خطوة يف الطريق  ..مث إنه موقن حبسن العاقبة مع الصرب  ..ولذا ملا اجتمع األحزاب حول

املدينة ،وجنم نفاق املنافقني ،وظهرت خيانة اليهود من الداخل بنقض العهد  ..ملا كان ذلك قال

ص َد َق َّ
املؤمننيَ :ه َذا َما َو َع َد ََن َّ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ [األحزاب ]22 :قالوا هذه املقالة مع كون
اَّللُ َوَر ُسولُهُ َو َ

ظواهر األمور يف غري صاحلهم ،سواء من جهة كثرة العدو  ..أو شدة العيش والربد يف ذلك الوقت

الذي وقعت فيه تلك الواقعة .وإمنا كانوا يعنون بذلك أن هللا تبارك وتعاىل قد وعدهم ابَّلبتالء
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
اب ِمن قَـ ْبلِ ُك ْم
ين أُوتُواْ الْكتَ َ
وأخربهم بوقوعه بقوله :لَتُـ ْبـلَ ُو َّن ِيف أ َْم َوال ُك ْم َوأَن ُفس ُك ْم َولَتَ ْس َم ُع َّن م َن الذ َ
ِ َّ ِ
ِ
ك ِم ْن َع ْزِم األ ُُموِر [آل عمران]186 :
ربواْ َوتَـتَّـ ُقواْ فَِإ َّن ذَلِ َ
ريا َوإِن تَ ْ
َوم َن الذ َ
صِ ُ
ين أَ ْش َرُكواْ أَذًى َكث ً
َّ ِ
ِ
ِ
ْساء
ين َخلَ ْواْ ِمن قَـ ْبلِ ُكم َّم َّ
س ْتـ ُه ُم الْبَأ َ
وبقوله أيضا :أ َْم َحس ْبـتُ ْم أَن تَ ْد ُخلُواْ ا ْْلَنَّةَ َولَ َّما َأيْت ُكم َّمثَ ُل الذ َ
ِ
ِ
الرس ُ َّ ِ
يب [البقرة:
َوالض ََّّراء َوُزلْ ِزلُواْ َح َّىت يَـ ُق َ
ص ُر هللا أََّل إِ َّن نَ ْ
آمنُواْ َم َعهُ َم َىت نَ ْ
ين َ
ول َّ ُ
ص َر هللا قَ ِر ٌ
ول َوالذ َ
َّ ِ
ِ
اه ُدواْ ِمن ُكم ويَـ ْعلَم َّ ِ
ين [آل
ين َج َ
الصاب ِر َ
 ]214وبقوله أ َْم َحس ْبـتُ ْم أَن تَ ْد ُخلُواْ ا ْْلَنَّةَ َولَ َّما يَـ ْعلَ ِم هللاُ الذ َ
َْ َ
عمران.]142 :

وغري ذلك من اآلايت الدالة على هذا املعىن  ..فكانت النتيجة رسوخ إْيان املؤمنني وثبات نفوسهم
ِ
يما [األحزاب.]22 :
 ..ولذا عقب تلك اآلية بقوله يف وصف حاهلمَ :ز َ
اد ُه ْم إََِّّل إِْيَ ًاَن َوتَ ْسل ً
وهذا خبالف حال املنافقني الذين قالوا ملا رأوا ذلكَّ :ما َو َع َد ََن َّ
ورا [األحزاب:
اَّللُ َوَر ُسولُهُ إََِّّل غُ ُر ً
َّيب يَـ ُقولُو َن إِ َّن بُـيُوتَـنَا
ام لَ ُك ْم فَ ْارِج ُعوا َويَ ْستَأ ِْذ ُن فَ ِري ٌق ِم ْنـ ُه ُم النِ َّ
ب ََّل ُم َق َ
 ]12وقال بعضهم َاي أ َْه َل يَـثْ ِر َ
ت َعلَْي ِهم ِم ْن أَقْطَا ِرَها ُمثَّ ُسئِلُوا ال ِْف ْتـنَةَ َآلتَـ ْو َها َوَما
َع ْوَرةٌ َوَما هي بِ َع ْوَرةٍ إِن يُ ِري ُدو َن إََِّّل فِ َر ًارا َولَ ْو ُد ِخلَ ْ
ِ ِ ِ
ريا [األحزاب.]14 - 13 :
تَـلَبَّـثُوا هبَا إ ََّّل يَس ً
وهذه سنة جارية َّل تتبدل وَّل تتغري على مر الزمان  ..قال مالك –رمحه هللا( -ضرب حممد بن
املنكدر وأصحاب له يف أمرهم ابملعروف وهنيهم عن املنكر) ( )1وأنكر اإلمام عماد الدين اْلماعيلي
املقدسي –رمحه هللا -على فساق وكسر ما معهم ،فضربوه حىت غشي عليه (.)2

وقد كان أهل العلم يوصون به غريهم  ..فكان من وصية عمري بن حبيب –رمحه هللا -لبنيه( :إذا أراد
أحدكم أن أيمر الناس ابملعروف وينهاهم عن املنكر فليوطن نفسه على األذى ،وليوقن ابلثواب من
هللا ،فإنه من يثق ابلثواب من هللا َّل جيد مس األذى) (.)3

وسئل اإلمام أمحد –رمحه هللا( :-مثل زماننا ترجو أن َّل يلزم الرجل القيام ابألمر والنهي؟ قال :إذا
خاف أن ينال منه .قلت –السائل -فالصالة تراهم َّل حيسنون؟ .قال :مثل هذا أتمرهم .قلت –

السائل -يشتم .قال :يتحمل؛ من يريد أن أيمر وينهى َّل يريد أن ينتصر بعد ذلك) (.)4
قال الشيخ حممد بن إبراهيم –رمحه هللا( :-ويكون مع أهل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بصرية

وثبات على احلق ،ويعلم أنه سيصيبه شيء ،وإذا مل يعلم ذلك زاد البالء فيما بعد ،فإن املنكرات ما

تفشت إَّل بسبب أن أول شيء يوجد يتساهل به ،فيكون األول قد نسى وصار كعادة وصعب إزالته

وأتيت األمور األخرى وهكذا  .)5( ) ..األمر ابملعروف والنهي عن املنكر خلالد بن عثمان السبت –
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_________
((( )1اْلامع للقريواين)) (ص.)155 :
((( )2نزهة الفضالء)) (.)1533 /3
((( )3الزهد)) ألمحد (ص.)32 :

((( )4مسائل أيب داود)) (ص.)278 :
((( )5فتاوى حممد بن إبراهيم)) (.)191 /6
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املطلب السادس :احللم ()1
احللم والصرب وصفان متالزمان  ..وحد احللم( :ضبط النفس عند هيجان الغضب) (.)2
وقد أثىن هللا على خليله إبراهيم –عليه السالم -هبذا الوصف فقال :إِ َّن إِبـر ِاهيم َّ ِ
يم [التوبة:
ألواهٌ َحل ٌ
َْ َ
 ]114كما أثىن النيب صلى هللا عليه وسلم على بعض أصحابه بذلك فقال ألشج عبد القيس(( :إن
فيك خلصلتني حيبهما هللا عز وجل احللم واألَنة)) (.)3

واحملتسب هو أحوج ما يكون إىل التحلي هبذه اخلصلة الكرْية ،ألنه سيواجه من الناس ما يثريه كثرياً
 ..فإن كان غضوابً َّل حيلم فإن البالء سيكون أعظم يف حقه!! والغالب أن َّل يقبل الناس أمره وهنيه؛
بل قد حيركه الشيطان لينتقم لنفسه وينتصر هلا! كما أنه حيرك صاحب املنكر أيضاً لذلك! فينبغي

للمحتسب أن ينزه نفسه عن ذلك كله.

ثبت عن ابن مسعود –رضي هللا عنه أنه قال(( :كأين أنظر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيكي
نبياً من األنبياء ضربه قومه فأدموه وهو ْيسح الدم عن وجهه ويقول :رب اغفر لقومي فإهنم َّل

يعلمون)) (.)4

فأنت أيها احملتسب كيف يكون جوابك وتصرفك ومقالك إذا أمرت أحداً بشيء أو هنيته عن شيء

فأجابك ِبا يفيد امتناعه عن إجابتك ملا طلبته منه؟! ومل يزد على ذلك! كيف لو شتمك؟! بل كيف

لو ضربك؟!

إن الكثري من الناس َّل حيتملون هذه األحوال كلها  ..فقد يقع بينهم وبني احملتسب عليه مشاْتة أو

حنوها ،ويكون ذلك أحياَنً انتصاراً للنفس!!.

واحلاصل أنه جيب على احملتسب يف مثل هذه املواقف أن حيلم فيكرر النصح والتذكري  ..وإن رأى أن
شكايته أو غري ذلك مما يدخل حتت قدرته وتصرفه أنفع فعليه فعله ،لكن َّل يكون شيء من ذلك
انتصاراً لنفسه.

هذا وقد حيمله الغضب على إنكار املنكر ِبنكر أعظم كقتل احملتسب عليه –وهو َّل يستحق ذلك-
أو مهاجرته واملصلحة َّل تقتضي اهلجر أو غري ذلك مما قد يقع له بسبب الغضب.

عن حيىي بن مندة قال :مسعت عمي عبد الرمحن ،مسعت حممد بن عبيد هللا الطرباين يقول :قمت يوماً
يف جملس والدك –رمحه هللا -فقلت :أيها الشيخ ،فينا مجاعة ممن يدخل على هذا املشؤوم -أعين أاب
نعيم األشعري – فقال :أخرجوهم .فأخرجنا من اجمللس فالَنً وفالَنً مث قال :على الداخل عليهم
حرج أن يدخل جملسنا ،أو يسمع منا ،أو يروي عنا ،فإن فعل فليس هو منا يف حل.

قلت :رِبا آل األمر ابملعروف بصاحبه إىل الغضب واحلدة ،فيقع يف اهلجران احملرم ،ورِبا أفضى إىل

التكفري والسعي يف الدم ( .)5األمر ابملعروف والنهي عن املنكر خلالد بن عثمان السبت – ص
222

_________

( )1انظر(( :أدب الدنيا والدين)) (ص )215 :وذكر له عشرة أسباب ،وانظر(( :األمر ابملعروف
والنهي عن املنكر)) َّلبن تيمية (ص(( ،)31 - 29 :أصول الدعوة)) (ص.)176 :
((( )2أدب الدنيا والدين)) (ص.)215 :

( )3رواه مسلم ( .)17من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
( )4رواه البخاري ( ،)3477ومسلم (.)1792

((( )5طبقات احلنابلة)) ((( ،)280 /2تفسري الرازي)) ((( ،)168 /8معامل القربة)) (ص،)22 :
((لوامع األنوار البهية)) ((( ،)428 /2صفوة اآلاثر)) ((( ،)272 /4التشريع اْلنائي)) (/1
.)505
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املطلب السابع :البدء ابألرفق ()1
اعلم أن هذا املطلب مغاير للرفق الذي مضى ،وهو مغاير أيضاً ملا حتدثنا عنه من البدء ابألهم

وتقدْيه على املهم يف عملية اَّلحتساب  ..وكذلك فإنه َّل يراد به ما سنتحدث عنه إن شاء هللا يف
درجات اإلنكار ومراتبه.

وإمنا نعين بذلك أنه إذا كان أمام احملتسب إلزالة املنكر أو األمر ابملعروف طريقان أحدمها حيتاج إىل
جهود وبالء وعناء  ..واآلخر حيتاج إىل شيء أقل من ذلك فعليه أن يسلك الطريق اآلخر إن كان

يتحقق املطلوب به ومل يكن مشتمالً على خمالفة للشرع؛ وْيكن توضيح هذا األمر بذكر بعض األمثلة
ِ
ِِ
ت
َصلِ ُحوا بَـ ْيـنَـ ُه َما فَِإن بَـغَ ْ
ني اقْـتَـتَـلُوا فَأ ْ
اليت تبينه فنقول :قال هللا تعاىلَ :وإِن طَائَِفتَان م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
امها علَى ْاألُ ْخرى فَـ َقاتِلُوا اليت تَـب ِغي ح َّىت تَِفيء إِ َىل أَم ِر َِّ
َصلِ ُحوا بَـ ْيـنَـ ُه َما ِابل َْع ْد ِل
اَّلل فَِإن فَ ْ
إِ ْح َد َُ َ
اءت فَأ ْ
َ ْ
ْ َ
َ
ِِ
وأَق ِ
ْسطُوا إِ َّن َّ
ني [احلجرات ]9 :فجعل هللا عز وجل اإلصالح مقدماً يف ذلك ،مث
اَّللَ ُِحي م
ب ال ُْم ْقسط َ
َ
شرع استعمال القوة إن مل يثمر اإلصالح املطلوب؛ وهبذا يكون قد ترقى من األرفق إىل األغلظ يف
إزالة املنكر.

ضِ
وه َّن [النساء]34 :
اج ِع َوا ْ
وه َّن ِيف ال َْم َ
ض ِربُ ُ
وه َّن َو ْاه ُج ُر ُ
ومثل ما سبق ما جاء يف قوله تعاىل :فَ ِعظُ ُ

فأيت ابألمر على مراحل ،وأحوال الناس ختتلف يف هذا  ..فمنهم من يكفيه النظرة الدالة على اإلنكار

عليه  ..ومنهم من يكفيه اإلشاحة ابلوجه  ..ومنهم من تكفيه املوعظة  ..ومنهم من حيتاج إىل الزجر
والتعنيف  ..ومنهم من َّل ْيتنع عن املنكر إَّل ابحلبس أو الضرب  ..فمن كان يكفيه اإلشاحة فال

حاجة لتعنيفه وَّل لضربه وهكذا.
(مث عليك أن تعلم أن الدعوة إىل هللا تكون بطريقني :طريق لني ،وطريق قسوة؛ أما طريق اللني فهي

الدعوة إىل هللا ابحلكمة واملوعظة احلسنة ،وإيضاح األدلة يف أحسن أسلوب وألطفه ،فإن جنحت هذه

الطريقة فبها ونعمت ،وهو املطلوب ،وإن مل تنجح تعني طريق القسوة ابلسيف حىت يعبد هللا وحده
وتقام حدوده ،وْتتثل أوامره وجتتنب نواهيه ،وإىل هذا اإلشارة بقوله تعاىل :لََق ْد أَرسلْنَا رسلَنَا ِابلْبـيِنَ ِ
ات
َ
َْ ُُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ْس َش ِدي ٌد [احلديد.]25 :
َّاس ِابلْق ْسط َوأ َ
َوأ َ
اب َوالْم َيزا َن ليَـ ُق َ
َنزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
َنزلْنَا ا ْحلَدي َد فيه َأب ٌ
وم الن ُ
ففيه اإلشارة إىل إعمال السيف بعد إقامة احلجة ،فإن مل تنفع الكتب تعينت الكتائب ،وهللا تعاىل يزع
ابلسلطان ما َّل يزع ابلقرآن) ( )2وهذا إمنا يكون ألهله وهم الوَّلة كما هو معلوم وليس ذلك آلحاد
الناس ملا سنبني لك إن شاء هللا تعاىل.

ك ِاب ْحلِكْم ِة والْمو ِعظَ ِة ا ْحلسنَ ِة وج ِ
قال ابن القيم رمحه هللا عند قوله تعاىل :ا ْدعُ إِِىل َسبِ ِ
اد ْهلُم ِابلَِّيت
يل َربِ َ
َ َ َْ
ََ ََ

س ُن [النحل( :]125 :جعل هللا سبحانه وتعاىل مراتب الدعوة حبسب مراتب اخللق،
هي أ ْ
َح َ

فاملستجيب القابل الذكي الذي َّل يعاند احلق وَّل أيابه يدعى بطريق احلكمة ،والقابل الذي عنده نوع

غفلة وأتخر يدعى ابملوعظة احلسنة وهي األمر والنهي املقرون ابلرتغيب والرتهيب ،واملعاند اْلاحد
جيادل ابليت هي أحسن) ا .هـ (.)3

وهذا يتطلب من احملتسبني معرفة أحوال احملتسب عليهم وَّل شك ،وسيأيت بيان شيء من ذلك يف

الكالم على احملتسب عليه.

هذا واعلم أن الدفع ابألرفق والبدء به ليس على إطالقه ،قال الشيخ حممد بن إبراهيم –رمحه هللا:-
إذا صار الصائل على احلرمي بفعل الفاحشة ،ووجده على الفراش على املرأة ،فإنه لو تكلم عليه رِبا

يهرب  ..فوجده على هذه احلال هل يتكلم عليه حىت يهرب أو يقتله؟

املفهوم من السنة أن له قتله ،وَّل يصيح به ليهرب ،بل يضربه يف تلك احلالة ،مع أن من فيه غرية َّل

ْيكن أن يصرب عن قتله  ..وقصة سعد فيمن وجد رجالً مع امرأته  ..وفيه سرور النيب صلى هللا عليه
وسلم بسعد وغريته وبني أنه أغري من سعد وأن هللا أغري من النيب صلى هللا عليه وسلم.

ولكن قد علم وتقرر ما يف القصة اليت وقعت للرجل ملا وجد رجالً بني فخذي امرأته فضربه فقتله
فقال( :إمنا ضربت ابلسيف بني فخذيها ففتشوا فوجدوا فكان عذراً له؛ فيظهر من حديث هذا
وحديث سعد أهنا مىت قامت البينة على هذه احلالة فليس ِبضمون) ا .هـ ( .)4األمر ابملعروف

والنهي عن املنكر خلالد بن عثمان السبت – ص 224
_________

((( )1طبقات احلنابلة)) ((( ،)280 /2تفسري الرازي)) ((( ،)168 /8معامل القربة)) (ص،)22 :
((لوامع األنوار البهية)) ((( ،)428 /2صفوة اآلاثر)) ((( ،)272 /4التشريع اْلنائي)) (/1
.)505

( )2ما بني األقواس من كتاب ((أضواء البيان)) ( )175 - 174 /2بتصرف.
((( )3مفتاح دار السعادة)) ( ،)153 /1وانظره يف ((التفسري القيم)) (ص.)344 :
( )4فتاوى الشيخ ((حممد بن إبراهيم)) ( )166 /12بتصرف.
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ْتهيد

ِ
ني [األنبياء:
وهذا أصل عظيم جليل طلبه الشارع واعتربه قال تعاىلَ :وَما أ َْر َسلْنَ َ
اك إََِّّل َر ْمحَةً لل َْعالَ ِم َ
 ]107وقال :اي أَيمـها الَّ ِذين آمنواْ است ِجيبواْ ِ ِ
لر ُس ِ
ول إِ َذا َد َعا ُكم لِ َما ُْحييِي ُك ْم [األنفال]24 :
َّلل َولِ َّ
َ َ
َ َُ ْ َ ُ

ف َعن ُك ْم
وقال :يُ ِري ُد هللاُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوَّلَ يُ ِري ُد بِ ُك ُم ال ُْع ْس َر [البقرة ]185 :وقال :يُ ِري ُد هللاُ أَن ُخيَِف َ
ِ
ض ِعي ًفا [النساء.]28 :
نسا ُن َ
َو ُخل َق ا ِإل َ
وقال صلى هللا عليه وسلم(( :اإلْيان بضع وسبعون شعبة ،أعالها شهادة أن َّل إله إَّل هللا وأدَنها
إماطة األذى عن الطريق)) (.)1

وقال صلى هللا عليه وسلم ((َّل ضرر وَّل ضرار)) (.)2
ومن مقررات الشريعة املتفق عليها :لزوم الدية يف القتل على العامد واملخطئ ،والعامل واْلاهل،
والصغري والكبري؛ وكذا غرام املتلفات على مجيع هؤَّلء حتقيقاً ملصاحل العباد.

وبعد تقدير املصاحل وْتييزها والقدرة على املوازنة بينها وبني املفاسد من أدق املسائل املتعلقة ابألمر

ابملعروف والنهي عن املنكر وكما كان احملتسب أقدر على معرفة ذلك وْتييزه كلما كان احتسابه
أقوى وأثبت.

ويكفي يف بيان أمهية هذا اْلانب أن مدار بعثة الرسل وإنزال الكتب والشرائع قائم عليه ،فلم تبعث

الرسل وتنزل الشرائع إَّل ْللب املصاحل وحتصيلها من عبادة هللا وحده َّل شريك له وظهور شرعه
ودينه  ..ودفع املفاسد وتعطيلها.

وهذه هي حقيقة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
هذا وأعلم أن أصل املصلحة :املنفعة ،وهي يف اصطالح الشرع (جلب املنفعة ودفع املفسدة يف نظر

الشارع) فهي إما أن تكون نفعاً جيلب أو ضرراً يدفع.

واملراد ابملنافع :اللذات واألفراح وأسباهبا ،وضدها املفاسد اليت هي اآلَّلم والغموم وأسباهبا .وقد
يعرب عنهما ابخلري والشر والنفع والضر.

وطريق حتديد املصلحة إمنا هو الشرعَّ ،ل القانون أو العرف أو العقل أو الذوق  ..فكل ما أمر به

الشرع فهو مصلحة ،وكل ما هنى عنه فهو مفسدة.

مث اعلم أن املصاحل الشرعية دائمة أبدية تشمل الدنيا واآلخرة ،كما أهنا شاملة ،فال ختتص ابلبعض
دون غريهم ،أو فئة دون األخرى ،بل ختدم األمة عامة وتعود على الناس حبفظ ضروراهتم وحاجياهتم
وما كان هلم به نفع .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر خلالد بن عثمان السبت – ص 228

_________

( )1رواه مسلم ( .)35من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )2رواه ابن ماجه ( ،)1909وأمحد ( ،)22830( )326 /5والبيهقي (.)12224( )156 /6
من حديث عبادة بن الصامت .قال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( :)48 /3هذا إسناد رجاله
ثقات إَّل أنه منقطع .واحلديث صححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) .واحلديث مشهور

روي من طرق عن عبد هللا بن عباس ،وأيب سعيد اخلدري ،وأيب هريرة ،وجابر بن عبد هللا ،وعائشة
بنت أيب بكر الصديق ،وثعلبة بن أيب مالك القرظي ،وأيب لبابة رضي هللا عنهم مجيعاً.
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الفرع األول :أقسام املصلحة من حيث اعتبار الشارع وعدمه ()1
تنقسم املصلحة من هذه احليثية إىل ثالثة أقسام وهي:
 - 1ما نص الشارع على اعتبارها فهي الشرعية ،كمصلحة حفظ الدين واليت تقوم بنشر العلم

الشرعي النافع والدعوة إىل الدين علماً وعمالً ابلقلم واللسان والسيف والسنان؛ وكذلك حترمي كل
ما يضعفه أو يضاده من العلوم الرديئة واألعمال املنحرفة  ..واملظاهر املخالفة  ..ولذا جاء حترمي

التصوير ولعن املصورين ،كما حرم رفع القبور وجتصيصها والبناء عليها والكتابة فكل مأمورات الشرع
داخلة يف هذا وكذا نواهيه.

 - 2ما قام الشارع إبلغائه وعدم اعتباره ،كمصلحة املرأة يف مساواهتا ابلرجل يف املرياث  ..ويدخل
يف هذا القسم كل ما علم أن الشارع ألغى اعتباره ،وإن رأى اإلنسان بعقله القاصر أنه مصلحة؛ فهو
ليس كذلك ملصادمته الشرع أو إخالله ِبقصد من مقاصده ،أو لكونه معارضاً ملصلحة أعظم.

 - 3ما سكت عنه الشارع فلم يرد طلبه وَّل إلغاؤه  ..وهذا النوع هو ما يسمى ابملصاحل املرسلة ..
وهلا شروط وضوابط وتفاصيل ليس هذا موضعها.

مث إن املصلحة الشرعية الدنيوية (وهي الواقعة يف احلياة الدنيا) من عبادات ومعامالت َّ ..لبد وأن
يشوهبا شيء من املفسدة  ..للحوق املشقة هبا سواء كانت على وجه التقدم عليها أو املقارنة أو
التأخر عنها.

فاملصلحة يف هذه الدار راجحة غالبة َّل خالصة ،خبالف األخروية –وهي نعيم أهل اْلنة -فإهنا

خالصة َّل كدر فيها.

وقد تعارض املصلحة الشرعية ِبصلحة مرجوحة فتكون غالبة ،وقد َّل يعارضها غريها فتكون راجحة

كما سيأيت.
ومقصود الشارع إمنا هو املصلحة الراجحة – الواقعة يف الدنيا – وكذلك اخلالصة وهي الواقعة يف

اآلخرة كما تقدم.

مث إن املصاحل الشرعية تتفاوت قوة وضعفاً حبسب متعلقها  ...فهي َّل ختلو من أن تكون ضرورية أو

حاجية أو حتسينية ..

فالضرورية هي اليت َّلبد من توفرها لقيام حياة الناس على الوجه املستقيم دون اضطراب كاحملافظة

على الدين –وهو أعالها -بتثبيت دعائمه ورفع ما يضاده  ..وكاحملافظة على العقل وسالمته ومقاومة

ما يفسده من مسكر وخمدر حسي أو معنوي؛ وكاحملافظة على األعراض واألنساب ودفع كل ما
يعرتضها من فساد أبي صورة كان ،سواء عن طريق مقارفة الفواحش ،أو ما جير إليها كالسفور

والتربج واللحن ابلقول واخلضوع فيه  ..وكنشر الصور واجملالت الرديئة أو األفالم واألغاين املاجنة؛
وكذا حفظ النفوس واحملافظة على سالمتها ،ولذا حرم كل ما يضر البدن كالدخان وامليتة وأنواع

السموم وحنوها من األمور الضارة.

وكذا حفظ املال وبقائه أبن شرع أنواع العقود املباحة ،وبني طرق أخذ املال وإنفاقه  ..وحرم الراب
وغريه من احملرمات املتعلقة ابملعامالت املالية  ..كما تقدم.

واملصاحل احلاجية هي اليت يفتقر إليها الناس لرفع احلرج والضيق عنهم؛ أما التحسينية فكاألخذ

ِبحاسن األمور واْلري على مكارم األخالق ،ومن فروع ذلك خصال الفطرة كإعفاء اللحية وقص
الشارب وكتحرمي املستقذرات.

فاألكل منه ما َّلبد منه يف قيام حياة اإلنسان فهو ضروري ،ومنه ما لو ترك لوقع اإلنسان يف ضرر

وحرج لكنه َّل يلحق به العطب فهو حاجي ،وما زاد فهو حتسيين.

وعمل احملتسب يتعلق جبميع مراتب املصلحة وصورها الشرعية.

هذا وقد تكون املصاحل عامة ألغلب الناس أو مجيعهم ،وقد تكون خاصة وقاصرة على بعض األفراد
أو اْلهات.

وهي ابعتبار التغري والثبات على قسمني:

األوىل :اثبتة ،كالواجبات الشرعية وحترمي احملرمات.

الثانية :متغرية حسب األحوال زماَنً ومكاَنً ،فتكون خاضعة لالجتهاد ،كمقادير التعزيرات وكاختاذ
الدواوين  ..ومن ذلك أيضاً اختالف بعض أساليب الدعوة واليت َّل يشوهبا خمالفة للشرع كاختاذ
الكتب واجملالت واألشرطة والرحالت وغري ذلك من األساليب املباحة بشرط عدم املخالفة.

أما ابعتبار الوقوع فهي قسمان:

األوىل :قطعية الوقوع أو ما يقارب ذلك.

الثانية :ظنية الوقوع وهي ما يكون وقوعها جائزاً أو كثرياً لكن َّل يصل إىل درجة اليقني أو ما يقاربه.
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر خلالد بن عثمان السبت – ص230 :

_________
( )1انظر(( :مذكرة أصول الفقه)) (ص.)170 - 168 :
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الفرع الثاين :ذكر ضوابط املصلحة الشرعية
حىت تكون املصلحة معتربة شرعاً َّلبد من توفر شرطني:
األول :ورود النص أو القياس بطلبها.

الثاين :أن َّل تكون معارضة ِبصلحة أرجح منها أو مساوية ،وطريق الرتجيح بني املصاحل ملعرفة مراتبها

يكون كاآليت:

 - 1تقدم الضرورية على احلاجية ،كما تقدم احلاجية على التحسينية .ومن هنا يعلم أن قاعدة (درء
املفاسد أوىل من جلب املصاحل) ليست على إطالقها ،بل هي مقيدة أبن تكون املصلحة واملفسدة يف

رتبة واحدة وحد مستو ،أما إن مل يوجد التساوي فريجح األعلى.

 - 2تقدم املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة إن كانتا يف رتبة واحدة .ومن هنا يعلم أن قاعدة
املصلحة العامة على اخلاصة ليست على إطالقها ،بل هي مقيدة أبن تكون املصلحتان يف رتبة واحدة

ومستوى متماثل.

 - 3إن كانتا ضروريتني وعامتني قدمت املصلحة املتعلقة ابلدين على املتعلقة ابلنفس مث العقل مث

النسل مث املال؛ فاملصلحة املتعلقة ابلدين تقدم على غريها من الضرورايت األخرى .قال تعاىل:
َوال ِْف ْتـنَةُ أَ َش مد ِم َن الْ َق ْت ِل [البقرة ]191 :وكذلك ما كان ذو مرتبة أعلى فإنه يقدم على ما دونه.
توضيح ما سبق ابملثال:

من مقررات أهل السنة وجوب اْلهاد مع كل أمري برا كان أو فاجرا.

فاْلهاد به حفظ الدين وهو ضروري َّلرتفاع كلمة التوحيد  ..أما كونه عادَّلً فهو حاجي ،فيقدم

اْلهاد مع الرب والفاجر لكونه ضرورايً على ما كان مع العادل فقط لكون هذا الوصف يف اإلمام

حاجي.

مث إن اْلهاد به حفظ للدين إبزهاق النفس فقدمت مصلحة حفظ األداين على حفظ النفوس

واألبدان.

وْيكن التمثيل على تقدمي املصلحة العامة على اخلاصة ابملنع من تلقي الركبان ،فمصلحة أهل السوق

عامة ،وقدمت على مصلحة املتلقي اخلاصة؛ وكالنهي عن اَّلغتسال ابملاء الراكد مع كون املغتسل

منتفعاً من ذلك لكنه يضر ابملصلحة العامة فيمنع منه لذلك .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
خلالد بن عثمان السبت – ص233 :
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الفرع الثالث :بيان نظر الشارع للنتائج واعتباره هلا ()1
تقدم عند الكالم على احلكم والفوائد من مشروعية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ذكر إقامة

الدين وظهور الشريعة  ..وزوال الباطل أو التقليل منه  ..وهذا وَّل شك مطلب شرعي أصيل َّ ..لبد
للمحتسب من أن يضعه نصب عينيه وهو يؤدي هذه املهمة.

أما إن كان الناتج عن األمر والنهي يف بعض احلاَّلت زايدة يف املنكر الذي أردَن إزالته ،أو زوال

للمعروف الذي أردَن تكثريه  ..فإن اآلمر أو الناهي يف هذه احلال يكون سبباً يف ازدايد الباطل

وتقليل املعروف علم أو مل يعلم (.)2

ذلك أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر إمنا شرع لتحقيق ما حيبه هللا ورسوله ،فإذا ترتب على
ذلك ما هو أنكر منه وأبغض إىل الشارع فإنه َّل يسوغ إنكاره؛ وإن ترك اإلنكار َّل يعين إقرار املنكر.

ومثاله :اإلنكار على الوَّلة املسلمني ابخلروج عليهم  ..فإن ما يرتتب عليه من املفاسد أكرب مما جيلب
من املصاحل  ..وقد استأذن الصحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قتال األمراء الذين قال يف

وصفهم(( :تعرفون وتنكرون)) فقالَّ(( :ل ما صلواَّ ،ل ما صلوا)) (.)3

ومن أتمل ما جرى على اإلسالم من الفنت الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا األصل وعدم الصرب
على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكرب منه.

وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم يرى ِبكة أكرب املنكرات –كاألصنام -وَّل يستطيع تغيريها ..

وملا فتح مكة عزم على تغيري البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك –مع قدرته عليه-

خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك ،لقرب عهدهم ابإلسالم .وهلذا مل أيذن

ابإلنكار على األمراء ابليد ملا يرتتب عليه من املفاسد.
واحلاصل أن ما يرتتب على إنكار املنكر َّل خيلو من أربع حاَّلت:

األوىل :أن يزول وخيلفه ضده من املعروف ،كما إذا نصحت رجالً يبيع األغاين وينشرها ،فقبل
النصح ،فاستبدل ذلك ابألشرطة اإلسالمية.

الثانية :أن يقل املنكر وإن مل يزل جبملته  ..كما إذا نبهت بعض أصحاب املناهج املشتملة على

بعض املخالفات أو البدع  ..على خمالفته أو بدعته ،فقبل منك ،فرتك بعض ما هو فيه من املنكر ..
وكما إذا نصحت من يسب هللا عز وجل أو رسوله صلى هللا عليه وسلم أو الدين ،فانتهى إىل سب
آحاد املؤمنني.

الثالثة :أن يزول وخيلفه ما هو مثله  ..كما إذا نصحت رجالً عن مساع األغاين الغربية ،فانتقل منها

إىل األغاين العربية!!

وكما إذا بينت لنصراين فساد عقيدة التثليث ،فعرف فسادها ،فانتقل إىل اليهودية مثالً ! ..

وكما إذا حاورت بعض املنتسبني إىل الدعوة إىل اإلسالم ،وهو ذو منهج تشوبه بعض البدع أو

املخالفات ،فانتقل إىل منهج يف الدعوة ْياثله يف حجم اَّلحنراف وقدره.

الرابعة :أن خيلفه ما هو شر منه  ..كما يقع يف بعض األحيان يف صفوف النشء املقبل على اإلسالم

–أكثر من غريهم -إذا واجه النقد املتبادل بني أوساط العاملني لإلسالم  ..فيتخلى عن اْلميع

وينحرف ْتاماً.
وكما إذا نصحت بعض أصحاب املهن أبن يتزين يف لباسه إذا أراد اجمليء إىل املسجد فيدع الصالة
فيه.

فاألوَّلن مشروعان ،والثالث موضع اجتهاد ( )4ونظر ،والرابع حمرم (.)5

قال ابن القيم –رمحه هللا :-فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون ابلشطرنج كان إنكارك عليهم
من عدم الفقه والبصرية ،إَّل إذا نقلتهم منه إىل ما هو أحب إىل الشارع كسباق اخليل  ..وكما إذا
كان الرجل مشتغالً بكتب اجملون فإذا نقلته عنها إىل كتب أهل البدع والضالل والسحر فدعه.

ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول :مررت أَن وبعض أصحايب يف زمن التتار بقوم منهم يشربون

اخلمر ،فأنكر عليهم من كان معي ،فأنكرت عليه وقلت له :إمنا حرم اخلمر ألهنا تصد عن ذكر هللا

وعن الصالة  ..وهؤَّلء يصدهم اخلمر عن قتل النفوس وسيب الذرية وأخذ األموال فدعهم.

ولذلك هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن قطع األيدي يف الغزو  ..مع كون القطع حد من حدود
هللا تعاىل  ..فنهى عنه خشية أن يرتتب عليه ما هو أبغض إىل هللا من تعطيله أو أتخريه من حلوق

صاحبه ابملشركني.

وقد نص أمحد وإسحاق واألوزاعي وغريهم على أن احلدود َّل تقام يف أرض العدو ( .)6ا .هـ.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية .. ( :فحيث كانت مفسدة األمر والنهي أعظم من مصلحته مل يكن مما

أمر هللا به وإن كان قد ترك واجب وفعل حمرم ،إذ املؤمن عليه أن يتقي هللا يف عباده وليس عليه
هداهم) ( )7ا .هـ .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر خلالد بن عثمان السبت – ص234 :

_________

((( )1التشريع اْلنائي)) (.)498 - 497 /1
( )2انظر(( :أصول الدعوة)) (.)188 - 187

( )3رواه مسلم ( .)1854من حديث أم سلمة رضي هللا عنها.
( )4انظر(( :الكالم على تزاحم املفاسد)) (ص ،)242 :وكذا ((الكالم على تساوي درجة املصلحة
واملفسدة يف حال التعارض)) (ص.)240 :

( )5انظر(( :إعالم املوقعني)) (.)7 - 4 /3
( )6انظر(( :إعالم املوقعني)) ( )7/4 /3بتصرف.
((( )7األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) َّلبن تيمية (.)18 /17
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الفرع الرابع :العمل عند تعارض املصاحل واملفاسد ()1
جيب أن يكون اَّلحتساب بفقه ونظر فيما يصلح من هذا العمل وما َّل يصلح فإذا تعارضت املصاحل
واملفاسد فيما أيمر به أو ينهى عنه نظر :فإن كانت املصلحة راجحة واملفسدة مرجوحة ،فإنه َّل يعترب
املفسدة حينئذ ،وعليه اَّلحتساب يف هذه احلال.

وهذا يكون مع مراعاة ما سبق من شرطية كون املتعارضني يف مرتبة واحدة ونوعية واحدة كما تقدم

بيانه ،وإَّل فإنه يرجح ما كان متعلقاً ابلضروري على غريه ،كما يرجح احلاجي على التحسيين.

وهذا كمن يريد شرب اخلمر ليزيل به عطشاً يشق عليه حتمله لكنه َّل يؤدي به إىل اهلالك ،فإنه حيرم

عليه ،لتعلق املفسدة ابلضروري وهو حفظ العقل ،وتعلق املصلحة ابحلاجي وهو إزالة ذلك العطش

 ..خبالف ما إذا كان العطش يؤدي به إىل اهلالك  ..فإنه يشرب يف هذه احلالة لتعلق ذلك ابلضروري

وهو حفظ النفس ،ولتعلق شرب اخلمر ابلعقل وهو ضروري لكنه دونه.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه هللا -ما ملخصه( :األمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل

مصلحة ودفع مفسدة فينظر يف املعارض له فإن كان الذي يفوت من املصاحل أو حيصل من املفاسد

أكثر ،مل يكن مأموراً به ،بل يكون حمرماً إذاك كانت مفسدته أكثر ،فإذا كان الشخص أو الطائفة

جامعني بني معروف ومنكر حبيث َّل يفرقون بينهما ،بل إما أن يفعلومها مجيعاً ،أو يرتكومها مجيعاً ،مل

جيز أن يؤمروا ِبعروف ،وَّل أن ينهوا عن منكر ،بل ينظر فإن كان املعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما

دونه من املنكر ،ومل ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه ،وإن كان املنكر أغلب هنى عنه،

وإن استلزم فوات ما هو دونه من املعروف) اهـ (.)2

أما يف حال كون املفسدة أرجح من املصلحة :كتعطيل الدعوة وحنو ذلك فحينئذ تفوت املصلحة

وتدفع املفسدة  ..ابلشرط املتقدم.

ومن صور هذه القاعدة :ترك النيب صلى هللا عليه وسلم لعبد هللا بن أيب وعدم قتله لئال أتخذ احلمية
قومه  ..ولئال يقول الناس :حممد يقتل أصحابه ( .)3ومن األمثلة على ذلك إعراض املسلمات عن

الدخول يف جماَّلت الطب يف جو املستشفيات املختلطة  ..مع وجود مصلحة يف ذلك إَّل أن

املفسدة فيه أكرب  ..وكثرياً ما نسمع إيراد هذا اَّلعرتاض على من رأى ما سبق (أترضى أن يطبب
حمارمك الرجال)؟.

يورد هذا اَّلعرتاض وكأنه هو اخليار الوحيد!! فلماذا َّل يقال ابلعمل على إجياد مستشفيات

إسالمية!! وملاذا َّل يطالب الناس بذلك!!؟

ولو فرض عدم اإلمكان لكان هناك أمر اثلث .وهو أن يطبب نساءَن هؤَّلء الاليت ضحني حبشمتهن
وقرارهن يف البيوت!! َّل أن نزج بفتياتنا حيث يذهب ماء وجوههن لكثرة املخالطة مع الرجال

والتحدث معهم ! ..

ومن أمثلة هذا النوع القول ِبنع ابتعاث الصغار وسائر من َّل ينطبق عليه الشروط املعروفة للسفر إىل
بالد الكفار  ..من اعتزاز ابلدين وحنوه  ..على ما يف ذلك من املصلحة وهي حتصيل بعض العلم.

ومن أمثلة ذلك منع التلقي من أصحاب البدع –املخالفني لعقيدة أهل السنة واْلماعة -يف حال
وجود غريهم ممن يؤخذ عنه هذا العلم وَّل يقع فيما وقعوا فيه.

ومن األمثلة أيضاً على ذلك منع دخول الربملاَنت وحنوها يف البالد اليت حتكم القوانني  ..مع أنه قد
يوجد شيء من مصلحة يف ذلك ولكن املفسدة أعظم من وجوه كثرية َّل جمال لذكرها هنا.
وقد حرمت اخلمر لرجحان مفاسدها على منافعها ..

أما إذا تساوت مقادير املصاحل واملفاسد :يف حال التعارض فإنه ينظر يف مراتبهما من ضروري وحاجي
–كما تقدم -فإن احتدت عمل بقاعدة (درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل) وإَّل فيقدم األقوى

منهما.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه هللا( :-وإن تكافأ املعروف واملنكر املتالزمان مل يؤمر هبما ومل ينه
عنهما ،فتارة يصلح األمر ،واترة يصلح النهي ،واترة َّل يصلح َّل أمر وَّل هني حيث كان املنكر

واملعروف متالزمني ،وذلك يف األمور املعينة الواقعة.
وأما من جهة النوع فيؤمر ابملعروف مطلقاً ،وينهى عن املنكر مطلقاً ،ويف الفاعل الواحد والطائفة

الواحدة :يؤمر ِبعروفها وينهى عن منكرها ،وحيمد حممودها ويذم مذمومها ،حبيث َّل يتضمن األمر

ِبعروف فوات معروف أكرب منه أو حصول منكر فوقه ،وَّل يتضمن النهي عن املنكر حصول ما هو

أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه.

وإذا اشتبه األمر استثبت املؤمن حىت يتبني له احلق ،فال يقدم على الطاعة إَّل بعلم ونية  ) ..ا .هـ

( .)4األمر ابملعروف والنهي عن املنكر خلالد بن عثمان السبت – ص238 :
_________

( )1انظر(( :اإلحياء)) ((( ،)316 /2جمموع الفتاوى)) ((( ،)52 /20املوافقات)) (- 372 /2
(( )373أصول الدعوة)) (ص.)465 ،463 ،462 :

( )2انظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)134 - 129 ،126 /28
((( )3اَّلستقامة)) ((( ،)220 - 219 /2أضواء البيان)) ((( )175 /1أصول الدعوة)) (ص:

.)465

((( )4اَّلستقامة)) (.)219 - 218 /2
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الفرع اخلامس :العمل عند تزاحم املصاحل
إذا تزامحت املصاحل حبيث َّل ْيكن القيام إَّل ببعضها وتفويت ما سواها  ..ففي هذه احلالة ينظر فيما

كانت مصلحته أرجح فيقدم  ..سواء كان التفاضل والرجحان يف املرتبة ،كتقدمي الضروري على

احلاجي واحلاجي على التحسيين  ..وكتقدمي ما يتعلق حبفظ الدين من الضروري على غريه ،وتقدمي ما
يتعلق ابلنفس من الضروري على ما تعلق حبفظ ما دونه؛ أو كان التفاضل واقعاً يف صورة احلكم

كالواجب مع املستحب.

وهذه املسألة دقيقة جداً وكبرية األمهية ،ذلك لسعة هذه الشريعة ومشوهلا ،حىت أن شيخ اإلسالم ابن
تيمية –رمحه هللا -شبهها ابلشرائع املتنوعة  ..فالواجبات أكرب من األوقات وأوسع  ..فينبغي تقدمي
ما هو أهم وآكد يف مثل هذه احلال وأبلغ يف التأثري والنفع يف جماَّلت الدعوة املختلفة.
ومن صور هذه املسألة  ..ازدحام بعض جماَّلت الدعوة عند بعض املشتغلني هبا ،كمن مل يتمكن إَّل
من القيام بشيء حمدود من ذلك  ..فأيهما يقدم  ..العناية برتبية النشء على اإلسالم أو خوض

اجملاَّلت العامة؟ وجياب عن هذا أبن اْلمع بني األمرين هو األصل وهو املطلوب ،لكن من مل يتمكن

إَّل من واحد منهما فإنه ينظر يف حاله وحال زمانه من حيث حال الدعوة وسريها يف هذين السبيلني
وحاجتها إىل األعوان يف كل منهما  ..فريجح على هذا األساس.

ومن صور هذه املسألة تزاحم األوقات بني اَّلشتغال بطلب العلم أو بنوافل العبادات وبني القيام

ابلدعوة  ..فاملطلوب التوفيق بني هذه األمور ومصلحة الدعوة من أهم املصاحل فال ينبغي إمهاهلا بل

يوليها بعض اهتمامه ووقته حسب قدرته .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر خلالد بن عثمان السبت
– ص241 :
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الفرع السادس :العمل عند تزاحم املفاسد
إذا ازدمحت املفسداتن ارتكب أيسرمها لدفع أشرمها  ..هذا يف حال التفاوت والذي يبىن على ما
تقدم.

قال يف املراقي( :وارتكب األخف من ضرين (...... )1
ومن صور هذه القاعدة :وجود هذه املراكز اإلسالمية الصيفية للنساء فهو َّل خيلو من مفاسد كتعود
املرأة على اخلروج من املنزل ،وفتح الباب ألهل الشر لفتح مراكز شيطانية وحنو ذا من األمور

احملذورة!!

ولكن يف هذا العصر الذي دخل فيه الشر كل بيت –إَّل من رحم هللا -وتفنن فيه دعاة الفساد بشىت
األساليب  ..وبقيت كثري من بنات املسلمني حتت أتثريهم وما ينشرون من منكر وفساد  ..فانشغال

هؤَّلء النساء أبمور خرية خري من بقائهن فريسة هلؤَّلء ،فاألمر مل يعد كالسابق ،إذ املرأة اليوم تشاهد
التلفاز ،وتقرأ الصحف واجملالت ،وخترج إىل العمل أو املدرسة  ..فالبد وأن تعرف الشر وتشاهده.
وحينما نقر أمثال تلك املراكز إمنا ذلك بشروط وضوابط تالئم احلال والواقع  ..كأن يكون الوقت

معقوَّلً َّل طول فيه  ..وأن َّل يكون يف مجيع األايم بل يف يومني أو ثالثة من األسبوع  ..وأن تعلم فيه
النساء القرآن وما يناسب حاهلن من معرفة أمور الطهارة واحليض والصالة والصوم والزكاة واحلج.

ويعلمن تربية األوَّلد على وفق تعاليم الشرع وحنو ذلك من األمور اهلامة هلن  ..وأن يكون اإلشراف
على هذه األماكن من قبل ذوي الكفاءة والداينة.

هذا ملن دعت احلاجة ملشاركتها يف ذلك إما للحاجة إىل تعليمها وإرشادها ،وإما حلاجتها هي حبيث مل
يتوفر هلا من يربيها على اإلسالم ويعلمها ما حتتاج إليه ،فتستغين عن مثل هذا اخلروج.

أما عدا هذين الصنفني من النساء فيبقني يف بيوهتن.

وهذا كله خمرج على قاعدة ارتكاب أخف الضررين ،وإمنا يكون ذلك إذا كان َّلبد من الوقوع يف
أحدمها َّل حمالة ،أما إذا أمكن تالفيهما فاألمر جيري على قاعدتني مها:

األوىل( :الضرر يزال).

والثانية( :الضرر َّل يزال ابلضرر).
فاقتحام النساء املسلمات جماَّلت الطب حبجة ارتكاب أخف الضررين غلط ظاهر ،ألن هناك وسيلة

اثلثة غري ما يظن البعض! ومثل هذا يقال يف تعليم أهل الصالح هلن وجهاً لوجه ،حبجة ارتكاب
أخف الضررين ،لئال يدرسهن رجل فاسق! فهذا غري صحيح ،بل يفصل اْلميع عنهن ويعلمن

أبسلوب آخر دون رؤيته هلن.

ومن صور ذلك إشغال من تعلق ابألغاين ومساعها ابلقصائد اليت حتمل املعاين الطيبة ،حىت تنصرف

نفسه عن ذلك الغناء ،إن كان َّل يرتكه إَّل ِبثل هذا؛ مع أنه قد يشتغل هبذه القصائد عن قراءة
القرآن أو الذكر.
ومن صور ذلك دفع أشرطة (الفيديو) اليت حتمل مواد طيبة ملن تعلق ابلتلفاز تعلقاً ميؤوساً من

مفارقته  ..فيعطى أمثال تلك األشرطة وإن كان املعطي يرى أن تلك الصور اليت تظهر فيه من قبيل

احملظور.

وَّل حيتج على هذا بقاعدة (الضرر َّل يزال ابلضرر) ألن القاعدة ليس هذا حملها فالضرر األصل فيه
قاعدة (الضرر يزال) وأنه (َّل يزال ابلضرر) هذا فيما إذا كانت إزالته بغريه ممكنة  ..أما يف مثل تلك

الصور واليت َّلبد فيها من الوقوع يف أحد املفسدتني فإن القاعدة اليت جيب إعماهلا هي (ارتكاب
أخف الضررين لدفع أعظمهما) .كما مر بك يف األمثلة السابقة.

ومن صور هذه القاعدة :القول ابلتحالف مع بعض أصحاب البدع أو املناهج الدعوية اليت حتمل

بعض املخالفات يف سبيل مواجهة العدو اْلامث يف البالد أو املهاجم هلا ،مع استمرار النصح والتعليم،
شريطة أن َّل يصل أمر هؤَّلء –أعين الذين حنالفهم -إىل الكفر كاإلمساعيلية ومن كان على شاكلتهم
من الروافض والعلمانيني.
_________

( )1انظر(( :مراقي السعود إىل مراقي السعود)) (ص.)117 :
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ومن صور هذه القاعدة الرتخيص ملن عرض على السيف أن يتكلم ِبا يشعر السامع ابلكفر  ..أبن
يتكلم بذلك شريطة أن يكون قلبه مطمئناً ابإلْيان.

ومن صورها ما فعله عبد هللا بن حذافة السهمي –رضي هللا عنه -حينما خري بني القتل وبني تقبيل
رأس عظيم الروم  ..فقبل ذلك عبد هللا –أعين تقبيله -على أن يفك أسارى املسلمني.
أما إذا تساوت املفاسد يف القدر فإنه خيري بينها  ..كما قال يف املراقي:
وارتكب األخف من ضرين  ...وخرين لدى استوى هذين

ذكر كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه هللا -حول هاتني القاعدتني:

قال ابن تيمية –رمحه هللا :-فإذا ازدحم واجبان َّل ْيكن مجعهما فقدم أوكدمها مل يكن اآلخر يف هذه

احلال واجباً ،ومل يكن اتركه ألجل فعل األوكد اترك واجب يف احلقيقة.

وكذلك إذا اجتمع حمرمان َّل ْيكن ترك أعظمهما إَّل بفعل أدَنمها ،مل يكن فعل األدىن يف هذه احلال
حمرماً يف احلقيقة ،وإن مسى ذلك ترك واجب ومسى هذا فعل حمرم ابعتبار اإلطالق مل يضر ،ويقال يف
مثل هذا :ترك الواجب لعذر ،وفعل احملرم للمصلحة الراجحة ،أو للضرورة ،أو لدفع ما هو أحرم،

وهذا كما يقال ملن َنم عن صالة أو نسيها إنه صالها يف غري الوقت املطلق قضاء  ...وهذا –ابب

التعارض -ابب واسع جداً َّل سيما يف األزمنة واألمكنة اليت نقصت فيها آاثر النبوة وخالفة النبوة،
فإن هذه املسائل تكثر فيها ،وكلما ازداد النقص ازدادت هذه املسائل ،ووجود ذلك من أسباب

الفتنة بني األمة ،فإنه إذا اختلطت احلسنات ابلسيئات وقع اَّلشتباه والتالزم ،فأقوام قد ينظرون إىل

احلسنات فريجحون هذا اْلانب وإن تضمن سيئات عظيمة ،وأقوام قد ينظرون إىل السيئات
فريجحون اْلانب اآلخر وإن ترك حسنات عظيمة ،واملتوسطون الذين ينظرون األمرين قد َّل يتبني هلم

أو ألكثرهم مقدار املنفعة واملضرة ،أو يتبني هلم فال جيدون من يغنيهم العمل ابحلسنات وترك
السيئات ،لكون األهواء قارنت اآلراء.

فينبغي للعامل أن يتدبر أنواع هذه املسائل ،وقد يكون الواجب يف بعضها  ..العفو عند األمر والنهي
يف بعض األشياءَّ ،ل التحليل واإلسقاط؛ مثل أن يكون يف أمره بطاعة فعالً ملعصية أكرب منها ،فيرتك

األمر هبا دفعاً لوقوع تلك املعصية ،مثل أن ترفع مذنبا إىل ذي سلطان ظامل فيعتدي عليه يف العقوبة
ما يكون أعظم ضرراً من ذنبه ،ومثل أن يكون يف هنيه عن بعض املنكرات تركاً ملعروف هو أعظم

منفعة من ترك املنكرات ،فيسكت عن النهي خوفاً أن يستلزم ترك ما أمر هللا به ورسوله مما هو عنده

أعظم من جمرد ترك ذلك املنكر.

فالعامل اترة أيمر واترة ينهى واترة يبيح واترة يسكت عن األمر والنهي أو (اإلابحة)  ..فأما إذا كان
املأمور واملنهي َّل يتقيد ابملمكن :إما ْلهله وإما لظلمه وَّل ْيكن إزالة جهله وظلمه فرِبا كان األصلح

الكف واإلمساك عن أمره وهنيه ( .)1ا .هـ.

وقد نقلنا ابقي كالمه فما تقدم فراجعه إن شئت .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر خلالد بن عثمان

السبت – ص242 :
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)61 - 57 /20
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الفرع السابع :العمل يف حال اختالط املعروف ابملنكر واملصلحة ابملفسدة ()1
تفشت املنكرات يف هذا العصر بشكل خميف جداً  ..حىت مل يسلم منها بيت من بيوت املسلمني ..

ومن مل يقارف شيئاً منها فإنه ْير به صباح مساء  ..بل إن كثرياً من املعروف قد اختلط به شيء من
املنكر  ..حىت املساجد مل تسلم من ذلك!!

وقد آثرت يف هذه املسألة أن أورد بعض كالم ابن تيمية –رمحه هللا -حول هذه املشكلة فهو يقول:

واعلم أن من األعمال ما يكون فيه خري َّلشتماله على أنواع من املشروع ،وفيه أيضاً شر من بدع

وغريها ،فيكون ذلك العمل خرياً ابلنسبة إىل ما اشتمل عليه من أنواع املشروع ،وشراً ابلنسبة إىل ما

اشتمل عليه من اإلعراض عن الدين ابلكلية كحال املنافقني والفاسقني ،وهذا قد ابتلي به أكثر األمة

يف األزمان املتأخرة ،فعليك هنا أبدبني :أحدمها :أن يكون حرصك على التمسك ابلسنة ابطناً
وظاهراً يف خاصتك وخاصة من يطيعك .وأعرف املعروف وأنكر املنكر.

والثاين :أن تدعو الناس إىل السنة حبسب اإلمكان ،فإذا رأيت من يعمل هذا وَّل يرتكه إَّل إىل شر

منه ،فال تدع إىل ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه ،أو برتك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل

ذلك املكروه؛ ولكن إذا كان يف البدعة من اخلري فعوض عنه من اخلري املشروع حبسب اإلمكان ،إذ

النفوس َّل ترتك شيئاً إَّل بشيء ،وَّل ينبغي ألحد أن يرتك خرياً إَّل إىل مثله أو إىل خري منه ،فإنه كما

أن الفاعلني هلذه البدع معيبون قد أتوا مكروها ،والتاركون أيضاً لسنن مذمومون ،فإن منها ما يكون

واجباً على اإلطالق ،ومنها ما يكون واجباً على التقييد كما أن الصالة النافلة َّل جتب ولكن من أراد
أن يصليها جيب عليه أن أييت أبركاهنا ،وكما جيب على من أتى الذنوب من الكفارات والقضاء والتوبة

واحلسنات املاحية.

وكثري من املنكرين لبدع العبادات والعادات جتدهم مقصرين يف فعل السنن من ذلك أو األمر به،

ولعل حال كثري منهم يكون أسوأ من حال من أييت بتلك العبادات املشتملة على نوع من الكراهة،

بل الدين هو األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وَّل قوام ألحدمها إَّل بصاحبه ،فال ينهى عن منكر
إَّل ويؤمر ِبعروف يغين عنه ،كما يؤمر بعبادة هللا سبحانه وينهي عن عبادة ما سواه ،إذ رأس األمر

شهادة أن َّل إله إَّل هللا ،والنفوس خلقت لتعمل َّل لترتك ،وإمنا الرتك مقصود لغريه ،فإن مل يشتغل

بعمل صاحل وإَّل مل يرتك العمل السيء أو الناقص – ..إىل أن قال -إنه حيسن من بعض الناس ما
يستقبح من املؤمن املسدد ،وهلذا قيل لإلمام أمحد عن بعض األمراء :إنه أنفق على مصحف ألف

دينار .أو حنو ذلك .فقال :دعهم ،فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب ،أو كما قال .مع أن مذهبه أن

زخرفة املصاحف مكروهة  ..فهؤَّلء إن مل يفعلوا هذا وإَّل اعتاضوا بفساد َّل صالح فيه ،مثل أن
ينفقها يف كتاب من كتب الفجور؛ من كتب األمسار أو األشعار أو حكم فارس والروم.

فتفطن حلقيقة الدين ،وانظر ما اشتملت عليه األفعال من املصاحل الشرعية واملفاسد حبيث تعرف ما

مراتب املعروف ،ومراتب املنكر ،حىت تقدم أمهها عند اَّلزدحام ،فإن هذا حقيقة العلم ِبا جاءت به
الرسل ،فإن التمييز بني جنس املعروف وجنس املنكر ،أو جنس الدليل وغري الدليل يتيسر كثرياً.
فأما مراتب املعروف واملنكر ،ومراتب الدليل ،حبيث يقدم عند التزاحم أعرف املعروفني ،وينكر أنكر

املنكرين ،ويرجح أقوى الدليلني ،فإنه هو خاصة العلماء هبذا الدين.
فاملراتب ثالثة:

أحدمها :العمل الصاحل املشروع الذي َّل كراهة فيه.
الثاين :العمل الصاحل من بعض وجوهه أو أكثرها ،إما حلسن القصد ،أو َّلشتماله مع ذلك على

أنواع من املشروع.
_________

( )1انظر(( :أصول الدعوة)) (ص.)463 :
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والثالث :ما ليس فيه صالح أصالً؛ إما لكونه تركاً للعمل الصاحل مطلقاً ،أو لكونه عمالً فاسداً
حمضاً.
فأما األول :فهو سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابطنها وظاهرها ،قوهلا وعملها ،يف األمور

العلمية والعملية مطلقاً ،فهذا هو الذي جيب تعلمه وتعليمه واألمر به ،وفعله على حسب مقتضى

الشريعة من إجياب واستحباب ،والغالب على هذا الضرب هو أعمال السابقني األولني من املهاجرين

واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان.

وأما املرتبة الثانية :فهي كثرية جداً يف طرق املتأخرين من املنتسبني إىل علم أو عبادة ومن العامة

أيضاً ،وهؤَّلء خري ممن َّل يعمل عمالً صاحلاً مشروعاً وَّل غري مشروع ،أو من يكون عمله من جنس
احملرم ،كالكفر والكذب واخليانة واْلهل ،ويندرج يف هذا أنواع كثرية.

فمن تعبد ببعض هذه العبادات املشتملة على نوع من الكراهة كالوصال يف الصيام وترك جنس

الشهوات وحنو ذلك ،أو قصد إحياء ليايل َّل خصوص هلا كأول ليلة من رجب وحنو ذلك ،قد يكون
حاله خرياً من حال البطال الذي ليس فيه حرص على عبادة هللا وطاعته؛ بل كثري من هؤَّلء الذين

ينكرون هذه األشياء زاهدون يف جنس عبادة هللا من العلم النافع والعمل الصاحل ،أو يف أحدمها – َّل

حيبوهنا وَّل يرغبون فيها ،لكن َّل ْيكنهم ذلك يف املشروع فيصرفون قوهتم إىل هذه األشياء ،فهم

أبحواهلم منكرون للمشروع وغري املشروع ،وأبقواهلم َّل ْيكنهم إَّل إنكار غري املشروع ،ومع هذا:

فاملؤمن يعرف املعروف وينكر املنكر  )1( ...ا .هـ .كالم الشيخ –رمحه هللا.-
وقال يف موضوع آخر .. :ومجاع ذلك داخل يف القاعدة العامة فيما إذا تعارضت املصاحل واملفاسد

واحلسنات والسيئات أو تزامحت ،فإنه جيب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدمحت املصاحل واملفاسد،

وتعارضت املصاحل واملفاسد فإن األمر والنهي –وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة-

فينظر يف املعارض له :فإن كان الذي يفوت من املصاحل أو حيصل من املفاسد أكثر ،مل يكن مأموراً به

بل يكون حمرماً ،إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته.

لكن اعتبار مقادير املصاحل واملفاسد هو ِبيزان الشريعة ،فمىت قدر اإلنسان على اتباع النصوص مل
يعدل عنها ،وإَّل اجتهد رأيه ملعرفة األشباه والنظائر وقل أن تعوز النصوص من يكون خبرياً هبا

وبدَّللتها على األحكام.

وعلى هذا إذا كان الشخص والطائفة جامعني بني معروف ومنكر حبيث َّل يفرقون بينهما؛ بل إما أن

يفعلومها مجيعاً أو يرتكومها مجيعاً مل جيز أن يؤمروا ِبعروف وَّل أن ينهوا عن منكر ،بل ينظر ،فإن كان
املعروف أكثر أمر به ،وإن استلزم ما هو دونه من املنكر ،ومل ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف

أعظم منه ،بل يكون النهي حينئذ من ابب الصد عن سبيل هللا والسعي يف زوال طاعته وطاعة رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم وزوال فعل احلسنات.

وإن كان املنكر أغلب هني عنه .وإن استلزم فوات ما دونه من املعروف ويكون األمر بذلك املعروف
املستلزم للمنكر الزائد عليه أمراً ِبنكر ،وسيعاً يف معصية هللا ورسوله ،وإن تكافأ املعروف واملنكر

املتالزمان مل يؤمر هبما ومل ينه عنهما ،فتارة يصلح األمر واترة يصلح النهي ،واترة َّل يصلح أمر وَّل

هني حيث كان املعروف واملنكر متالزمني وذلك يف األمور املعينة الواقعة.

وأما من جهة النوع فيؤمر ابملعروف مطلقاً وينهى عن املنكر مطلقاً.
_________
((( )1اقتضاء الصراط املستقيم)) (.)621 - 616 /2
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ويف الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر ِبعروفها وينهى عن منكرها وحيمد حممودها ويذم مذمومها،
حبيث َّل يتضمن األمر ِبعروف فوات معروف أكرب منه ،أو حصول منكر فوقه ،وَّل يتضمن النهي
عن املنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه ،وإذا اشتبه استبان املؤمن حىت يتبني

له احلق ،فال يقدم على الطاعة إَّل بعلم ونية  )1( ..ا .هـ.

وقال يف موضع آخر ... :فأما املؤمنون فالصحو خري هلم ،فإن السكر يصدهم عن ذكر هللا وعن

الصالة ويوقع بينهم العداوة والبغضاء ،وكذلك العقل خري هلم ألنه يزيدهم إْياَنً.
وأما الكفار فزوال عقل الكافر خري له وللمسلمني؛ أما له فألنه َّل يصده عن ذكر هللا وعن الصالة،
بل يصده عن الكفر والفسوق؛ وأما للمسلمني فألن السكر يوقع بينهم العداوة والبغضاء فيكون

ذلك خرياً للمؤمنني ،وليس هذا إابحة للخمر والسكر ولكنه دفع لشر الشرين أبدَنمها.

وهلذا كنت آمر أصحابنا أن َّل ْينعوا اخلمر عن أعداء املسلمني من التتار والكرج وحنوهم ،وأقول:

إذا شربوا مل يصدهم ذلك عن ذكر هللا وعن الصالة ،بل عن الكفر والفساد يف األرض ،مث إنه يوقع
بينهم العداوة والبغضاء ،وذلك مصلحة للمسلمني ،فصحوهم شر من سكرهم ،فال خري يف إعانتهم
على الصحو بل يستحب – أو جيب – دفع شر هؤَّلء ِبا ْيكن من سكر وغريه.

فهذا يف حق الكفار ،ويف الفساق والظلمة من إذا صحا كان يف صحوه من ترك الواجبات وإعطاء
الناس حقوقهم ،ومن فعل احملرمات واَّلعتداء يف النفوس واألموال ما هو أعظم من سكره ،فإنه إذا

كان يرتك ذكر هللا والصالة يف حال سكره ويفعل ما ذكرته يف حال صحوه ،مل يكن سكره شراً من

صحوه ،وإذا كان يف حال صحوه يفعل حروابً وفتناً مل يكن يف شربه ما هو أكثر من ذلك ،مث إذا كان

يف سكره ْيتنع عن ظلم اخللق يف النفوس واألموال واحلرمي ،ويسمح ببذل أموال – تؤخذ على وجه
فيه نوع من التحرمي – ينتفع هبا الناس كان ذلك أقل عذاابً ممن يصحو فيعتدي على الناس يف

النفوس واألموال واحلرمي ،وْينع الناس احلقوق اليت جيب أداؤها  ..فعليك ابملوازنة يف هذه األحوال

واألعمال الباطنة والظاهرة حىت يظهر لك التماثل والتفاضل ،وتناسب أحوال أهل األحوال الباطنة
لذوي األعمال الظاهرةَّ ،ل سيما يف هذه األزمنة املتأخرة اليت غلب فيها خلط األعمال الصاحلة

ابلسيئة يف مجيع األصناف لنرجح عند اَّلزدحام والتمانع خري اخلريين وندفع عند اَّلجتماع شر

الشرين ،ونقدم عند تالزم – تالزم احلسنات والسيئات – ما ترجح منها ،فإن غالب رؤوس املتأخرين
وغالب األمة من امللوك واألمراء واملتكلمني والعلماء والعباد وأهل األموال يقع غالباً فيهم ذلك ..

( )2ا .هـ.

هذا وقد أطلت يف شرح هذا األصل – أعين مراعاة املصاحل ودفع املفاسد – لكون احلاجة ماسة إىل
ذلك  ..كما أنه من أدق وأجل مسائل هذا الباب .وهللا أعلم.

ومن اْلدير ابلذكر أنه ليس كل من اشتغل ابحلسبة يكون قادراً على التمييز بني املصاحل واملفاسد
واملوازنة بينها  ..وإمنا ذلك حيتاج إىل فقه وعلم وعقل وحكمة .وعلى من قصر فهمه وذهنه عن

الرتجيح بينها أن يسأل غريه ويستشريه .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر خلالد بن عثمان السبت –

ص 175
_________

((( )1رسالة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) َّلبن تيمية (ص.)22 - 20 :
((( )2اَّلستقامة)) (.)168 - 165 /2

()203/8

املطلب األول :العمل على إجياد البديل عن املنكر ()1
إن الباطل يشغل حيزاً كبرياً يف نفوس أصحابه َّ ..لسيما إذا صاحب ذلك إلف املنكر واعتياده ..

فإنه من الصعوبة ِبكان على صاحبه أن يفارقه ويتخلص منه  ..بل إنه يشعر يف بعض األحيان أنه قد
أصبح ْيثل جزءاً من كيانه َّل يتصور اَّلستغناء عنه حبال من األحوال  ..وهذا مشاهد وملموس يف

واقع الكثري من الناس.

إذا عرفت هذا تبني لك جلياً مدى حاجة الناس إىل إجياد بدائل حتل حمل تلك املنكرات.

وأنت إذا أتملت سري التشريع الرابين رأيت أنه مل يهمل هذا اْلانب بل اهتم به .فحينما حرم هللا عز

وجل أعياد اْلاهلية  ..أبدل املسلمني عنها بعيدين عظيمني كرْيني .كما أابح هلم أضرابً من اللهو

املباح فيهما.

ومن هذا الباب يف القرآن قول هللا عز وجل :اي أَيمـها الَّ ِذين آمنواْ َّلَ تَـ ُقولُواْ ر ِ
اعنَا َوقُولُواْ انظُْرََن ...
َ َُ
َ َ
َ

[البقرة ]104 :ومما يدخل حتته أيضاً قول هللا تبارك وتعاىل خمرباً عن قول لوط –عليه الصالة
ِ
ني وتَ َذرو َن ما َخلَ َق لَ ُكم ربم ُكم ِمن أَ ْزو ِ
ِ
اج ُكم بَ ْل أَنتُ ْم قَـ ْوٌم
والسالم -لقومه :أ ََأتْتُو َن ال مذ ْك َرا َن م َن ال َْعالَم َ َ ُ َ
ْ َ ْ ْ َ
ادو َن [الشعراء.]166 - 165 :
َع ُ
ومن السنة ما أخرجه الشيخان من حديث أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة –رضي هللا عنهما -أن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استعمل رجالً على خيرب ،فجاءه بتمر جنيب ،فقال رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم ((أكل ْتر خيرب هكذا؟ قالَّ :ل وهللا اي رسول هللا إَن لنأخذ الصاع من هذا ابلصاعني،
والصاعني ابلثالثة ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َّل تفعل ،بع اْلمع ابلدراهم ،مث ابتع

ابلدراهم جنيباً)) (.)2

وقد أدرك أهل العلم أمهية هذا اْلانب فظهر يف بعض مقاَّلهتم وفتاواهم  ..ومن ذلك ما أخرجه

البخاري يف صحيحه أن رجالً سأل ابن عباس فقال :اي ابن عباس ،إين إنسان إمنا معيشيت من صنعة
يدي ،وإين أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباسَّ :ل أحدثك إَّل ما مسعت من رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم ،مسعته يقول( :من صور صورة فإن هللا معذبه حىت ينفخ فيها الروح ،وليس بنافخ فيها

أبداً ،فراب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه .فقال :وحيك إن أبيت إَّل أن تصنع ،فعليك هبذا
الشجر ،كل شيء ليس فيه روح) (.)3

وقال عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز –رمحهما هللا -ألبيه( :اي أبت ما ْينعك أن ْتضي ملا تريده

من العدل؟ فوهللا ما كنت أابيل لو غلت يب وبك القدور يف ذلك.
قال :اي بين! إين إمنا أروض الناس رايضة الصعب ،إين أريد أن أحيي األمر من العدل فأؤخر ذلك

حىت أخرج معه طمعاً من طمع الدنيا ،فينفروا من هذه ويسكنوا هلذه) (.)4

وقال –رمحه هللا -أيضاً( :ما طاوعين الناس على ما أردت من احلق حىت بسطت هلم من الدنيا شيئاً)
(.)5
وقال ابن كثري –رمحه هللا -يف حوادث سنة اثنتني وثالثني وستمائة( :فيها خرب امللك األشرف بن
العادل خان الزجناري الذي كان ابلعقبية فيه خواطئ ومخور ومنكرات متعددة ،فهدمه وأمر بعمارة

جامع مكانه مسي جامع التوبة) ( )6ا .هـ.
_________

((( )1إعالم املوقعني)) ((( ،)148 - 146 /2إغاثة اللهفان)) ((( ،)71 - 69 /2زاد املعاد))
((( ،)135 - 134 /4أصول الدعوة)) (ص.)446 :
( )2رواه البخاري ( ،)2201ومسلم (.)1593

( )3رواه البخاري (.)2225

((( )4الزهد)) ألمحد (ص(( ،)364 :األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) للخالل رقم ()40
((سرية ومناقب عمر بن عبد العزيز)) (ص.)88 :

((( )5سرية ومناقب عمر بن عبد العزيز)) َّلبن اْلوزي (ص.)88 :
((( )6البداية والنهاية)) (.)143 /13

()204/8

ونقل احلافظ يف الفتح عن املربد أن موضع ذي اخللصة (وهو صنم دوس يف اْلاهلية) صار مسجداً
جامعاً لبلدة يقال هلا العبالت من أرض خثعم ( )1ا .هـ.

ويف إنباء العمر (يف حوادث سنة مثانني وسبعمائة) قال :احلافظ –رمحه هللا( :-وفيها توجه شخص
من أهل الصالح يقال له :عبد هللا الزيلعي إىل اْليزة ،فبات بقرب أبو النمرس ،فسمع حس

الناقوس ،فسأل عنه ،فقيل له :إن هبا كنيسة يعمل فيها ذلك كل ليلة؛ حىت ليلة اْلمعة ،ويف يومها
واخلطيب خيطب على املنرب فسعى عند مجال الدين احملتسب يف هدمها فقام يف ذلك قياماً اتماً إىل أن
هدمها وصريها مسجداً) ( )2ا .هـ.

ومما حيسن ذكره من الوقائع يف هذا اْلانب أن داراً تقع على النيل يف مصر جيري فيها ألوان املنكرات

حىت عرفت بدار الفاسقني ،فاشرتاها األمري عز الدين ايدمر اخلطريي وهدمها وبين مكاهنا جامعاً يف
سنة 737هـ ومساه جامع التوبة (.)3

وقد نقلت لك فيما سبق شيئاً من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا املتعلق هبذه املسألة

فألمهيته أورد بعضه هنا فيقول .. ( :إذا كان يف البدعة من اخلري فعوض عنه من اخلري املشروع

حبسب اإلمكان ،إذ النفوس َّل ترتك شيئاً إَّل بشيء ،وَّل ينبغي ألحد أن يرتك خرياً إَّل إىل مثله أو إىل
خري منه ..

وكثري من املنكرين لبدع العبادات والعادات جتدهم مقصرين يف فعل السنن من ذلك ،أو األمر به ..

بل الدين هو األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وَّل قوام ألحدمها إَّل بصاحبه ،فال ينهى عن منكر
إَّل ويؤمر ِبعروف يغىن عنه كما يؤمر بعبادة هللا سبحانه وتعاىل ،وينهى عن عبادة ما سواه ،إذ رأس

األمر شهادة أن َّل إله إَّل هللا والنفوس خلقت لتعمل َّل لترتك ،وإمنا الرتك مقصود لغريه ،فإن مل

يشتغل بعمل صاحل وإَّل مل يرتك العمل السيء أو الناقص  )4( ) ..ا .هـ .األمر ابملعروف والنهي عن

املنكر خلالد بن عثمان السبت – ص254 :
_________

((( )1الفتح)) (.)71 /8

((( )2إنباء الغمر)) (.)271 /1
((( )3اخلطط)) للمقريزي ((( ،)312 /2إنباء الغمر)) (هامش) (.)45 /4
((( )4اقتضاء الصراط املستقيم)) (.)617 - 616 /2

()205/8

املطلب الثاين :تقليل العالئق مع الناس إن كانت املصلحة يف ذلك
وإمنا طلب ذلك لئال يكثر خوفه من انقطاعها  ..ولكي يقطع طمعه من اخلالئق البتة فال يقع يف
املداهنة واملصانعة  ..ولكن هذا األمر ليس على إطالقه  ..فإن الدخول مع الناس وخمالطتهم

والتعرف على أحواهلم سبب قوي جداً يف إصالحهم واَّلحتساب عليهم  ..وإمنا يطلب ذلك من

بعض القائمني ابَّلحتساب –وقد نصبوا لذلك -إن كانت الروابط والعالئق مع الناس تؤدي هبم إىل
السكوت عن هؤَّلء املعارف مداهنة وما شاكلها  ..كخوفهم من مقاطعتهم هلم.

نقل عن بعض الشيوخ أنه كان له سنور ،وكان أيخذ له كل يوم من قصاب شيئاً لغذائه ،فرأى على
القصاب منكراً ،فدخل الدار وأخرج السنور مث جاء واحتسب على القصاب فقال القصابَّ :ل
أعطيك بعد اليوم للسنور شيئاً .فقال الشيخ :ما احتسبت عليك إَّل بعد إخراج السنور وقطع

الطمع منك ( .)1األمر ابملعروف والنهي عن املنكر خلالد بن عثمان السبت – ص258 :
_________
((( )1معامل القربة)) (ص.)14 :

()206/8

املطلب الثالث :اإلسرار ابلنصح
إن من طبيعة اإلنسان كراهيته أن يعاب وأن خيطئ أمام اآلخرين ،فإذا احتسبت عليه أمامهم فقد
يكون ذلك سبباً لتمسكه ِبا هو عليه من اخلطأ واملخالفة.

ويتأكد هذا األدب خاصة إذا كان احملتسب عليه أكرب سناً من احملتسب ،أو أعلى مكانة يف العلم أو
اْلاه وحنو ذلك من األمور  ..كحال الطالب مع شيخه واَّلبن مع أبيه.

وقد أحسن اإلمام الشافعي رمحه هللا حينما قال:

تعمدين بنصحك يف انفرادي  ...وجنبين النصيحة يف اْلماعة
فإن النصح بني الناس نوع  ...من التوبيخ َّل أرضى استماعه
وإن خالفتين وعصيت قويل  ...فال جتزع إذا مل تعط طاعة ()1

قال النووي –رمحه هللا( :-فمن ترك التشهري واإلعالن ابإلنكار على املعني أمام الناس إن كان األمر
َّل يتطلب ذلك ،فينبغي أن يسر النصيحة إليه  ..ليتحقق القبول .قال الشافعي :من وعظ أخاه سراً
فقد نصحه وزانه ،ومن وعظه عالنية فقد فضحه وشانه) ا .هـ ( .)2األمر ابملعروف والنهي عن
املنكر خلالد بن عثمان السبت – ص 259
_________

((( )1ديوان الشافعي)) (ص.)56 :
((( )2شرح مسلم)) للنووي (.)24/2 /1

()207/8

املطلب الرابع :قصد النصح ْلميع األمة

ويستحب لآلمر ابملعروف الناهي عن املنكر قصد نصح مجيع األمة

ومما يستحب لآلمر ابملعروف الناهي عن املنكر ،قصده نصح مجيع اخللق ،أبن يريد لغريه من اخلري ما
يريد لنفسه.

قال هللا تعاىل حكاية عن عبده ورسوله نوح :وأَنْصح لَ ُكم وأَ ْعلَم ِمن ِ
هللا َما ََّل تَـ ْعلَ ُمو َن [األعراف:
َ َُ َْ ُ َ
 ،]62وعن نبيه هود – عليهما السالم  ... :-وأ َََن لَ ُكم ََن ِ ِ
ني [األعراف ]68 :أي عرفت
ص ٌح أَم ٌ
ْ
َ
فيما بينكم ابلنصح ،فما حقي أن أهتم وأَن لكم َنصح فيما أدعوكم ( .)1الكنز األكرب من األمر
ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد الرمحن بن أيب بكر بن داود– ص393 :
ويف الصحيحني ( ،)2ومسند اإلمام أمحد ( ،)3وسنن أيب داود ،والرتمذي ،والنسائي من حديث

زايد بن عالقة(( .قال :مسعت جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه يقول يوم مات املغرية بن شعبة .قام
فحمد هللا وأثىن عليه .وقال :عليكم ابتقاء هللا وحده َّل شريك له ،والوقار والسكينة حىت أيتيكم

أمري ،فإمنا أيتيكم اآلن .مث قال :استعفوا ألمريكم فإنه كان حيب العفو .مث قال :أما بعد فإين أتيت

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت :أابيعك على اإلسالم فشرط علي :والنصح لكل مسلم,

فبايعته على هذا ،ورب هذا املسجد إين لكم لناصح ،مث استغفر ونزل)) ( .)4هذه رواية البخاري.

وأخرج مسلم ( )5املسند منه.

ويف رواية هلما(( .قال جرير :ابيعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على إقام الصالة وإيتاء الزكاة
والنصح لكل مسلم)) (.)6

ويف أخرى هلما :قال(( :ابيعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على السمع والطاعة ،فلقنين :فيما
استطعت والنصح لكل مسلم)) ( .)7الكنز األكرب من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد
الرمحن بن أيب بكر بن داود– ص394 :

ويف صحيح مسلم ،ومسند أمحد ،وسنن أيب داود ،والنسائي من حديث أيب رقية ْتيم بن أوس

الداري –رضي هللا عنه -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :الدين النصيحة)) قلنا :ملن اي
رسول هللا؟ قال(( :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم)) ( .)8هذه رواية مسلم وأمحد.
ويف رواية أيب داود :إن الدين النصيحة :قالوا :ملن اي رسول هللا؟ قال(( :هلل –عز وجل -ولكتابه,

ولرسوله ,وألئمة املسلمني وعامتهم)) ( .)9وعند النسائي بلفظ ((إمنا الدين النصيحة ،قالوا :ملن اي
رسول هللا؟ قال :هلل ,ولكتابه ,ولرسوله ,وألئمة املسلمني وعامتهم)) ( .)10الكنز األكرب من األمر

ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد الرمحن بن أيب بكر بن داود– ص396 :
_________
( )1اآللوسي يف ((روح املعاين)) ،األعراف آية .)133 /8( ،68
( )2رواه البخاري ( ،)58ومسلم ()56

( )3رواه أمحد ( .)19175( )357 /4وهو يف الصحيحني.
( )4رواه البخاري (.)58
( )5رواه مسلم (.)56
( )6رواه البخاري ( ،)57ومسلم (.)56

( )7رواه البخاري ( ،)7204ومسلم (.)56
( )8رواه مسلم ( ،)55وأمحد ( ،)16982( )102 /4وأبو داود ( ،)4944والنسائي (/7

.)156

( )9رواه أبو داود ( .)4944وسكت عنه.
( )10رواه النسائي (.)156 /7

()208/8

املطلب اخلامس :قصد رمحة اخللق والشفقة عليهم
ومما يستحب لآلمر ابملعروف أن يكون قصده رمحة اخللق والشفقة عليهم
ومما يستحب لآلمر ابملعروف ,والناهي عن املنكر القائم يف حدود هللا –أعانه هللا تعاىل -أن يكون
قصده رمحة اخللق كلهم ,والشفقة عليهم ،بكف الناس عن املنكرات اليت تسبب الدمار يف الدنيا,

والعقوابت يف اآلخرة.

قال هللا تعاىلُ :حمَ َّم ٌد رس ُ ِ
هللا والَّ ِذين معهُ أ ِ
َشدَّاءُ َعلَى ال ُك َّفا ِر ُر َمحَاءُ بَـ ْيـنَـ ُه ْم [الفتح ]29 :غالظ
ول َ َ َ َ
َُ
َّ ِ
ين َم َعهُ مجيع املؤمننيُ ،ر َمحَاءُ بَـ ْيـنَـ ُه ْم أي يرحم بعضهم بعضاً.
كاألسد على فريسته .قيل :املراد بـ َوالذ َ
وقيل( :متعاطفون متوادون) (.)1

ويف الصحيحني من حديث – أسامة بن زيد – رضي هللا عنهما – عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه
قال(( :إمنا يرحم هللا من عباده الرمحاء)) ( )2يف (الرمحاء) جيوز الرفع والنصب .وهللا أعلم .الكنز
األكرب من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد الرمحن بن أيب بكر بن داود– ص405 :

وليس من مقتضى رمحة أهل املعاصي ترك اإلنكار عليهم واستيفاء احلدود منهم وغري ذلك ،بل من
كمال الرمحة هبم اإلنكار عليهم وردهم إىل املنهج القومي والصراط املستقيم.

وإذا احنرفت النفس من خلق الرمحة احنرفت إىل قسوة قلب ،وإما إىل ضعف قلب وجنب ،كمن َّل

يقدم على ذبح شاة وَّل إقامة حد وَّل أتديب ولد ،ويزعم أن الرمحة حتمله على ذلك .وقد ذبح أرحم
اخللق بيده صلى هللا عليه وسلم يف موقف واحد وثالمثائة وستني بدنة وقطع األيدي من الرجال

والنساء ،وضرب األعناق ،وأقام احلدود ورجم ابحلجارة حىت مات املرجوم .وكان أرحم الناس أمجعني
على اإلطالق وأرأفهم.

فالعبد املطيع هلل إذا مسع أبسري من أسراء املسلمني يف أرض العدو رمحه وبذل نفسه وماله يف ختليصه،

فمن ابب األوىل أنه إذا رأى أخاه مأسوراً يف نفسه وشيطانه ومها أعداء عدوه أن جيتهد يف خالصه.
واستنقاذه منها ،فإن أعراض عنه وتركوه وأسره كان ذلك من جهله ابهلل – تعاىل – وأبموره .الكنز
األكرب من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد الرمحن بن أيب بكر بن داود– ص410 :
_________

((( )1القرطيب تفسري الفتح ،آية .)293 /16( ))29
( )2رواه البخاري ( ،)1284ومسلم (.)923

()209/8

املطلب السادس :سرت العورات والعيوب
ومما يستحب لآلمر ابملعروف الناهي عن املنكر سرت العورات والعيوب
ومما يستحب لآلمر ابملعروف الناهي عن املنكر سرت عورات املسلمني ألن سرت العيوب والتجاهل

والتغافل عنها مسة أهل الدين .ويكفي تنبيهاً على كمال الرتبة يف سرت القبيح وإظهار اْلميل قول هللا
وف َوَمغْ ِف َرةٌ [ ...البقرة .]263 :الكنز األكرب من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
تعاىل :قَـ ْو ٌل َّم ْع ُر ٌ
لعبد الرمحن بن أيب بكر بن داود– ص410 :
ويف الصحيحني ،وجامع الرتمذي من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما – أن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم قال(( :املسلم أخو املسلمَّ ،ل يظلمه ,وَّل يسلمه ,ومن كان يف حاجة أخيه كان هللا
يف حاجته ،ومن فرج عن مسلم كربة فرج هللا عنه هبا كربة من كرب يوم القيامة ،ومن سرت مسلماً،
سرته هللا يوم القيامة)) (.)1
قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.

ويف (صحيح مسلم) و (مسند أمحد) ،و (سنن أيب داود) و (الرتمذي) و (النسائي) ،و (ابن ماجه)،
و (صحيحي احلاكم وابن حبان) من حديث أيب هريرة مرفوعاً(( ،من نفس عن مؤمن كربة من كرب

الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة .ومن يسر على معسر يسر هللا عليه يف الدنيا واآلخرة.

ومن سرت مسلماً سرته هللا يف الدنيا واآلخرة ،وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه)) ()2
خمتصر.

ويف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة مرفوعاًَّ(( :ل يسرت عبد عبداً يف الدنيا إَّل سرته هللا يوم

القيامة)) (.)3

ويف روايةَّ(( :ل يسرت هللا على عبد يف الدنيا ،إَّل سرته يوم القيامة)) (.)4

وروى اإلمام أمحد ،والنسائي حنوه من حديث عروة ،عن عائشة مرفوعاً – يف حديث طويل – ((َّل
يسرت هللا على عبد يف الدنيا إَّل سرته هللا يف اآلخرة)) (.)5

ومعىن سرته هللا يف اآلخرة :أن يسرت معاصيه وعيوبه عن إذاعتها يف أهل املوقف – كما تقدم قريباً –

من حديث عمر.

ويف (مسند أمحد) من حديث مسلمة بن خملد األنصاري مرفوعاً(( :من سرت مسلماً يف الدنيا سرته هللا

– عز وجل – يف الدنيا اآلخرة ,ومن جنى مكروابً فك هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ،ومن كان يف

حاجة أخيه كان هللا يف حاجته)) (.)6

ورواه الطرباين ولفظه(( :من علم من أخيه سيئة فسرتها سرت هللا عليه يوم القيامة)) (.)7
_________

( )1رواه البخاري ( ،)2442ومسلم ( ،)2564والرتمذي (.)1426
( )2رواه مسلم ( ،)2699وأبو داود ( ،)4946والرتمذي ( ،)1930وابن ماجه ( ،)185وأمحد
( ،)7421( )252 /2واحلاكم ( ،)425 /4وابن حبان (.)534( )292 /2
( )3رواه مسلم (.)2590
( )4رواه مسلم (.)2590

( )5رواه أمحد ( .)25164( )145 /6قال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)4 /2إسناده
جيد ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)42 /1رواه أمحد ورجاله ثقات ورواه أبو يعلى أيضا.

( )6رواه أمحد ( .)17000( )104 /4قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)249 /6رواه أمحد
ورجاله رجال الصحيح.
( )7رواه الطرباين ( .)14649( )349 /17قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)138 /1رجاله
رجال الصحيح.

()210/8

ويف (مسند اإلمام أمحد) وغريه من حديث عن مسيب عن عمه .قال :بلغ رجالً من أصحاب النيب

صلى هللا عليه وسلم عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أنه حيدث عن النيب صلى هللا

عليه وسلم أنه قال(( :من سرت أخاه املسلم يف الدنيا سرته هللا يوم القيامة)) ( .)1فرحل إليه وهو

ِبصر فسأله عن احلديث .قال :نعم مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :من سرت أخاه
املسلم يف الدنيا سرته هللا يوم القيامة .فقال :وأَن قد مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

ويف (سنن ابن ماجه) وغريها من حديث ابن عباس – رضي هللا عنهما – عن النيب صلى هللا عليه
وسلم قال(( :من سرت عورة أخيه املسلم سرت هللا عورته يوم القيامة ،ومن كشف عورة أخيه املسلم
كشف هللا عورته حىت يفضحه هللا هبا يف بيته)) ( .)2الكنز األكرب من األمر ابملعروف والنهي عن
املنكر لعبد الرمحن بن أيب بكر بن داود– ص412 :

قال أبو زكراي النووي – رمحه هللا – يف شرح صحيح مسلم – عند قوله صلى هللا عليه وسلم(( :ومن

سرت مسلما سرته هللا يوم القيامة)) ( ،)3وأما السرت املندوب إليه هنا فاملراد به السرت على ذوي

اهليئات وحنوهم ممن ليس معروفاً ابألذى والفساد .وأما املعروف بذلك فيستحب أن َّل يسرت عليه،

بل ترفع قضيته إىل ويل األمر ،إن مل خيف من ذلك مفسدة ,ألن السرت على هذا يطمعه يف اإليذاء,
والفساد ,وانتهاك احملرمات ,وجسارة غريه على مثل فعله .وهذا كله يف سرت معصية وقعت

وانتقضت.
أما مسألة معصية يراه عليها وهو متلبس هبا فتجب املبادرة إبنكارها عليه ,ومنعه منها على من قدر

على ذلك ,وَّل حيل أتخريها .فإن عجز لزمه رفعها إىل ويل األمر ،إذا مل ترتتب على ذلك مفسدة –
كما تقدم .مث قال :وأما الرواة ,والشهود ,واألمناء على الصدقات ,واألوقاف ,واأليتام وحنوهم

فيجب جرحهم عند احلاجة ,وَّل حيل السرت عليهم إذا رأى منهم ما يقدح يف أهليتهم .وليس هذا من

الغيبة احملرمة ،بل من النصيحة الواجبة .وهذا جممع عليه .الكنز األكرب من األمر ابملعروف والنهي

عن املنكر لعبد الرمحن بن أيب بكر بن داود– ص418 :
_________

( )1رواه أمحد ( .)23233( )375 /5قال حممد الغزي يف ((إتقان ما حيسن)) ( :)591 /2له

شواهد ،وقال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) ( :)2341رجال إسناده موثوقون مث ذكر

له شواهد كثرية.

( )2رواه ابن ماجه ( .)2079قال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( :)64 /2إسناده فيه مقال ..
وله شاهد ،وقال اهليتمي يف ((الزواجر)) ( :)126 /2إسناده حسن ،وصححه األلباين يف ((صحيح
سنن ابن ماجه)).
( )3رواه البخاري ( ،)2442ومسلم (.)2580

()211/8

املطلب السابع :اَّلغتمام ِبعصية املسلم والتأسف لتعرضه لغضب هللا
ومما يستحب لآلمر ابملعروف الناهي عن املنكر أن يكون مغتماً ِبعصية أخيه املسلم وأن يكون آسفاً
لتعرضه لعقاب هللا
ومما يستحب (لآلمر ابملعروف الناهي عن املنكر) أن يكون مغتماً مما ظهر من معصية أخيه املسلم

وتعرضه لعقاب هللا –تعاىل -حىت يشغله اهلم عن فرحه أبجر األمر والنهي حبيث إنه لو خري بني أجره

يف أمره وهنيه وبني أن أخاه مل يصب ذلك الذنب َّلختار أن َّل يكون أصاب الذنب ،وهو النصح هلل

يف خلقه ،وهو أعظم من أجر اآلمر يف أمره مع إمثه .فإذا اغتم ِبعصيته وشره وأحب أن يكون هللا –

تعاىل – عصمه – مجع هللا أجره على عظته إايه ،وأجره على اغتمامه ِبعصيته وأجره على حمبته

عصمته .الكنز األكرب من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد الرمحن بن أيب بكر بن داود– ص:

419

()212/8

املطلب الثامن :الغرية على املسلمني
ومما يستحب لآلمر ابملعروف الناهي عن املنكر بل لكل مسلم أن يكون غيوراً على إخوانه
ِ
ش َما ظَ َه َر ِم ْنـ َها َوَما بَطَ َن [األعراف.]33 :
املسلمني .قال هللا تعاىل :قُ ْل إِ َّمنَا َح َّرَم َرِ َيب ال َف َواح َ
ويف (الصحيحني) ،و (مسند أمحد) و (جامع الرتمذي) من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن هللا عز وجل يغار وإن املؤمن يغار ،وإن من غرية هللا تعاىل أن أييت

املؤمن ما حرم هللا عليه)) (.)1
وملسلم عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :املؤمن يغار وهللا أشد غرياً)) (.)2

الكنز األكرب من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد الرمحن بن أيب بكر بن داود– ص421 :
_________

( )1رواه البخاري ( ،)5223ومسلم ( ،)2761والرتمذي ( ،)1168وأمحد ()539 /2
(.)10963
( )2رواه مسلم (.)2761

()213/8

املطلب التاسع :تواضع اآلمر الناهي يف أمره وهنيه

ومما يستحب لآلمر ابملعروف الناهي عن املنكر أن يكون متواضعاً يف أمره وهنيه من غري افتخار وَّل

تعاظم ،بل من حقوق املسلمني التواضع هلم.

ومسي التواضع متواضعاً ألنه وضع شيئا من قدره الذي يستحقه – وذلك ملح العبادة – وغاية شرف

الزاهدين ،وسيما الناسكني.
ِ
ِ ِِ
َّ ِ
ف َأيِْيت هللاُ بَِق ْوٍم ُِحيبمـ ُه ْم َوُِحيبمونَهُ أ َِذلَّ ٍة
س ْو َ
قال هللا تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
ين آ ََمنُوا َم ْن يَـ ْرتَ َّد م ْن ُك ْم َع ْن دينه فَ َ
ضل ِ
يل ِ
علَى املُْؤِمنِ ِ
َع َّزةٍ علَى ال َكافِ ِرين ُجي ِ
اه ُدو َن ِيف َسبِ ِ
هللا يُـ ْؤتِ ِيه َم ْن
هللا َوََّل َخيَافُو َن لَ ْوَمةَ ََّلئٍِم ذَلِ َ
ني أ َ
َ
َ َ
َ
ك فَ ْ ُ
ِ ِ
يم [املائدة.]54 :
يَ َ
شاءُ َوهللاُ َواس ٌع َعل ٌ
(أي متواضعني هلم بذل لني وانقيادَّ ،ل بذل هوان فيعاشروا املؤمنني برمحة وعطف وشفقة وإخبات

وتواضع).
ٍِ
ِ
ين.
وقوله :أَع َّزة َعلَى ال َكاف ِر َ
هو من عزة القوة واملنعة والغلبة.

وقال (عطاء) (للمؤمنني كالوالد لولده .وعلى الكافرين كالسبع على فريسته) ( )1كما يف اآلية
األخرى :أ ِ
َشدَّاءُ َعلَى ال ُك َّفا ِر ُر َمحَاءُ بَـ ْيـنَـ ُه ْم.

فالنفس إذا احنرفت عن خلق العزة اليت وهبها هللا للمؤمنني احنرفت إما إىل كرب وإما إىل ذل والعزة

احملمودة بينهما ،وهللا أعلم.
ِ
َّ ِ
شو َن َعلَى األ َْر ِ
اد َّ
ض َه ْوًَن [الفرقان ]63 :يعين سكينة ووقاراً
ين ْيَْ ُ
وقال تعاىلَ :وعبَ ُ
الر ْمحَ ِن الذ َ
متواضعني ،غري أشرين وَّل مرحني وَّل متكربين ألن اهلون –ابلفتح -الرفق واللني ،وابلضم –اهلوان.
فاألول صفة أهل اإلْيان ،والثاين صفة أهل الكفران وجزاؤهم من هللا النريان (.)2
ِ
ادا والعاقِبةُ لِل ِ
ِِ
ين ََّل يُ ِري ُدو َن عُلُ اوا ِيف األ َْر ِ
ني
قال تعاىل :تِل َ
ْمتَّق َ
سً َ َ َ ُ
ْك الد ُ
َّار اآلَخ َرةُ َْجن َعلُ َها للَّذ َ
ض َوََّل فَ َ
[القصص .]83 :الكنز األكرب من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد الرمحن بن أيب بكر بن
داود– ص460 :

ويف (صحيح مسلم) ،و (سنن أيب داود) ،و (ابن ماجه) من حديث عياض بن محار اجملاشعي –
رضي هللا عنه – قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا أوحى إيل أن تواضعوا حىت َّل
يفتخر أحد على أحد ،وَّل يبغي أحد على أحد)) (.)3

قال أهل اللغة( :البغي التعدي واَّلستطالة).
قال أبو العباس بن تيمية – يف (اقتضاء الصراط املستقيم) – مجع النيب صلى هللا عليه وسلم بني

نوعي اَّلستطالة .ألن املستطيل إن استطال حبق فهو املفتخر .وإن استطال بغري حق فهو الباغي فال

حيل َّل هذا وَّل هذا ( .)4الكنز األكرب من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد الرمحن بن أيب
بكر بن داود– ص462 :

قال أبو حامد :فإن قلت كيف التواضع للفاسق واملبتدع وقد أمرت ببغضهما ،واْلمع بينهما
متناقض ()5؟

فاعلم أن هذا أمر مشتبه يلتبس على أكثر اخللق ،إذ ْيتزج غضبك هلل يف إنكار البدعة والفسق بكرب

النفس ،واإلذَّلل ابلعلم والورع ،فكم من عابد جاهل ,وعامل مغرور إذا رأى فاسقاً جلس إىل جانبه

أزعجه ذلك.

وتنزه منه لكرب ابطن يف نفسه وهو ظان أنه غاضب هلل ،وذلك ألن الكرب على املطيع ظاهر كونه شراً
واحلذر منه ممكن ،والكرب على الفاسق واملبتدع يشبه الغضب هلل وهو خري ،فإن الغضبان – أيضاً –

يتكرب على من غضب عليه واملتكرب يغضب ،وأحدمها يثمر اآلخر ويوجبه ,ومها ممتزجان ملتبسان َّل
ْييز بينهما إَّل املوفقون.

والذي خيلصك من هنا أن يكون احلاضر على قلبك عند مشاهدة املبتدع ,أو الفاسق ,أو عند أمرمها

ابملعروف وهنيهما عن املنكر ثالثة أمور:

أحدمها :التفاتك إىل ما سبق من ذنوبك وخطاايك ،ليصغر عند ذلك قدرك يف عينك.

والثاين :أن تكون مالحظتك ملا أنت متميز به من العلم ,واعتقاد احلق ,والعمل الصاحل من حيث إهنا

نعمة من هللا – تعاىل – وله املنة َّل لك فرتى ذلك منه حىت َّل تعجب نفسك ،وإذا مل تعجب مل
تتكرب.

والثالث :مالحظة إيهام عاقبتك وعاقبته أنه رِبا خيتم لك ابلسوء وخيتم له ابحلسىن حىت يشغلك
اخلوف عن التكرب عليه .الكنز األكرب من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد الرمحن بن أيب بكر

بن داود– ص467 :
_________

((( )1تفسري القرطيب)) تفسري املائدة آية .54

((( )2مدارج السالكني)) َّلبن القيم (.)243 /2
( )3رواه مسلم ( ،)2865وأبو داود ( ،)4895وابن ماجه (.)3387

((( )4اقتضاء الصراط املستقيم)) َّلبن تيمية ،فصل الفرق بني التشبيه ابلكفار والشياطني والتشبه
ابألعاجم( ،ص )148 :ط دار احلديث.
((( )5اإلحياء)) ،كتاب ذم الكرب والعجب ،فضيلة التواضع (.)340 /3
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املطلب األول :كونه منكراً
املنكر كل أمر هنى عنه الشارع احلكيم سواء أكان هذا األمر حمرما أم مكروهاً وكل ما كان حمذوراً يف

الشرع.

وكلمة منكر أعم من قولنا معصية فتطلق على كل فعل فيه مفسدة أو هنت عنه الشريعة .وإن كان َّل
يعترب معصية يف حق فاعله ،إما لصغره ،أو جنونه وهلذا إذا زَن اجملنون أو هم بفعل الزَن أو شرب

الصيب اخلمر كان ما فعاله منكراً يستحق اإلنكار وإن مل يعترب معصية يف حقهما لفوات شرط

التكليف وهو البلوغ يف األول والعقل يف الثاين ( )1بل إن الفعل الذي خيالف ما تعارف عليه
املسلمون ومل يكن فيه نص صريح من حيث الكراهة والقبح يكون فيه اَّلحتساب؛ ألن عرف

املسلمني يتفق –يف الغالب -مع قواعد الشريعة فلو أن إنساَنً جاء إىل املسجد للصالة وقد لبس

إزاراً من السرة إىل الركبة ووضع على عاتقه شيئاً يسرياً فقط فإن هذا ينكر عليه فعله ولو مل يكن

حمرماً؛ ألن فعله خمالف لعرف املسلمني؛ وألن الطباع السليمة املسلمة تنفر من ذلك؛ وألنه بفعله
عرض نفسه حلديث الناس والوقوع يف عرضه.

وكذلك احلال ملن لبس من الرجال الثياب الضيقة أو اخلفيفة اليت حتدد العورة وتصف البشرة ،أو

إطالة الشعر َّل لقصد السنة وإمنا اقتداء ابلغرب واملنحرفني فإن مثل ذلك يعترب منكراً ،ألن فيه نوعاً
من التشبه ابلفساق وأعداء هللا.
ويندرج يف املنكر مجيع املنكرات سواء أكانت من صغائر الذنوب أم من كبائرها ،وسواء أكانت

تتعلق حبق هللا تعاىل أم حبق اآلدميني.
ولكن جيب أن نعرف أبن الذي ْيلك احلكم عليه أبنه منكر أو غري منكر (الشرع) .ألن هذا الوصف
حكم شرعي .واحلاكم حقيقة هو هللا سبحانه إِ ِن ا ْحلكْم إَِّلَّ ِ ِ
َّلل [يوسف ]67 :فليس هناك جمال
ُ ُ
للعواطف واألهواء واألغراض .ودور العلماء يف ذلك هو استنباط احلكم الشرعي من النصوص
القرآنية واألحاديث النبوية والقواعد املستوحاة منهما .ومن مث احلكم على هذا األمر أبنه منكر أو

غري منكر ( .)2األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد العزيز بن أمحد املسعود – ص 211
_________

( )1انظر ((إحياء علوم الدين)) م .)36 ،35 /7( 3وانظر ((أصول الدعوة)) عبد الكرمي زيدان
(ص.)179 :
( )2انظر(( :أصول الدعوة)) عبد الكرمي زيدان (ص.)102 :
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املطلب الثاين :أن يكون موجوداً يف احلال
وهذا الشرط له ثالث أحوال:

احلالة األوىل :أن يكون قد هم بفعل املنكر.

احلالة الثانية :أن يكون متلبساً ابملنكر.

احلالة الثالثة :أن يكون قد انتهى من فعل املنكر.

تفصيل هذه األحوال:

احلالة األوىل :أن يكون قد هم بفعل املنكر :وذلك أبن توجد مقدمات وعالمات ومؤشرات تدل

على وقوع املنكر مثل :أن يرى رجالً يرتدد مراراً يف أسواق النساء ويصوب النظر إىل واحدة بعينها

أو رأى شاابً يقف كل يوم عند ابب مدرسة بنات ويصوب النظر إليهن .وليس له من حاجة غري

ذلك .أو مسع رجالً يتحدث ابهلاتف –هاتف الشارع -بصوت مرتفع مع امرأة وحياول أن يرتبط معها
ِبوعد ،أو رأى رجالً يسأل بكثرة عن كيفية تصنيع اخلمر ،وطريقة تركيبه كل هذه األمور تعترب من

املقدمات لفعل املنكر .فعلى اآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر يف هذه احلاَّلت الوعظ ،والنصح،
واإلرشاد ،والتخويف ابهلل سبحانه وتعاىل ،وبعقوبته واخلوف من عذابه وبطشه .ويذكر له بعض

النصوص القرآنية اليت تبني أن هللا سبحانه وتعاىل مطلع عليه يسمع كالمه ويرى مكانه .مثل قوله
السماو ِ
تعاىل :أََملْ تَـ َر أ َّ
ات َوَما ِيف ْاألَ ْر ِ
َن َّ
ض َما يَ ُكو ُن ِمن َّْجن َوى ثََالثٍَة إََِّّل ُه َو َرابِ ُع ُه ْم َوََّل
اَّللَ يَـ ْعلَ ُم َما ِيف َّ َ َ
مخَْس ٍة إََِّّل ُهو س ِ
ك َوََّل أَ ْكثَـ َر إََِّّل ُه َو َم َع ُه ْم أَيْ َن َما َكانُوا ُمثَّ يُـنَـبِئُـ ُهم ِِبَا َع ِملُوا يَـ ْوَم
اد ُس ُه ْم َوََّل أَ ْد َىن ِمن ذَلِ َ
َ َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ال ِْقيَ َامة إِ َّن َّ ِ
يم [اجملادلة.]7 :
اَّللَ ب ُك ِل َش ْيء َعل ٌ
ومثل قوله تعاىل :يَـ ْعلَ ُم َخائِنَةَ ْاألَ ْع ُ ِ
ور [غافر.]19 :
ني َوَما ُختْ ِفي ال م
ص ُد ُ
وليكن ذلك أبسلوب فيه لني وعطف وإشفاق وليس فيه جتريح أو رفع صوت أو تشهري فهذه األمور
رِبا دفعته إىل حالة أتخذه فيها العزة ابإلمث .وليس هناك أحسن من هذا األسلوب يف هذه احلالة.

والعلم عند هللا.
احلالة الثانية :أن يكون متلبساً ابملنكر:

ومعىن ذلك أن تكون املعصية وصاحبها مباشر هلا وقت النهي والتغيري .كمن هو جالس وأمامه كأس
اخلمر يشرب منه أو كمن هو أدخل امرأة أجنبية إىل داره وأغلق الباب عليهما وحنو ذلك .ففي هذه

احلال جيب على اآلمر ابملعروف والناهي املنكر اإلنكار عليه ومنعه من ذلك طاملا أنه قادر على إزالة

املنكر ومل خيف على نفسه ضرراً أو أذى.

يقول القاضي عياض –رمحه هللا -حق املغري أن يغريه بكل وجه أمكنه زواله به قوَّلً كان أو فعالً،
فيكسر آَّلت الباطل ويريق املسكر بنفسه وينزع املغصوب ويرده إىل أصحابه (.)1
واإلنكار عليه يكون حبسب فعل املنكر ومرتبة حكمه يف الشرع.

احلالة الثالثة :أن يكون فاعل املنكر قد فعله وانتهى منه ومل يبق إَّل آاثره ،كمن شرب اخلمر وبقيت

آاثره عليه أو من عرف أنه ساكن أعزب وخرجت من عنده امرأة أجنبية وحنو ذلك .ففي هذه احلال
ليس هناك وقت للنهي أو التغيري وإمنا هناك حمل للعقاب واْلزاء على فعل هذه املعصية ،وهذا األمر

–يف الغالب -ليس من شأن اآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر –املتطوع -وإمنا هو شأن ويل األمر
أو َنئبه فريفع أمره للحاكم ليصدر فيه احلكم املوافق للشرع.

يقول العالمة ابن جنيم  ...وأما بعد الفراغ منها –املعصية -فليس ذلك لغري احلاكم (.)2

ولآلمر ابملعروف أن خيوفه ابهلل وحيذره من الوقوع يف مثل ذلك مستقبالً ،ويذكره ِباثر املعاصي

السيئة يف الدنيا واآلخرة .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد العزيز بن أمحد املسعود – ص

213
_________

( )1انظر(( :شرح صحيح مسلم للنووي)) (.)51 /1
( )2انظر(( :البحر الرائق شرح كنز الدقائق)) (.)42 /5
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املطلب الثالث :أن يكون املنكر ظاهراً من غري جتسس

لقد مشل اإلسالم مجيع جوانب احلياة للمسلم وأعطى كل جانب منها حقه وضمن لإلنسان أن يعيش

يف اجملتمع آمناً مطمئناً حمرتماً وموقراً طاملا أنه سالك الطريق املستقيم ،وأما إذا حاد عن الطريق فإن
اإلسالم جعل لكل أمر معوج ما يناسبه من التقومي.

ومن األمور اليت شرعها اإلسالم َّلحرتام اإلنسان وأمنه النهي عن التجسس عليه.
َّ ِ
ري
آمنُوا ََّل تَ ْد ُخلُوا بُـيُ ً
ين َ
فال جيوز ألحد أن يدخل عليه بيته إَّل إبذنه يقول تعاىلَ :اي أَيـم َها الذ َ
وات غَ ْ َ
ِ
ِ
سلِ ُموا َعلَى أ َْهلِ َها ذَلِ ُك ْم َخ ْريٌ لَّ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن [النور ]27 :حىت تسلموا
سوا َوتُ َ
بُـيُوت ُك ْم َح َّىت تَ ْستَأْن ُ
وتستأذنوا وذلك أن يقول أحدهم السالم عليكم أأدخل؟ وهو من املقدم الذي معناه التأخري إمنا هو
حىت تسلموا وتستأذنوا (.)1

ففي اآلية نص من هللا تعاىل بتحرمي الدخول إىل البيوت بغري إذن ،بل إن اإلسالم حرم أقل من ذلك

وهو النظر إىل داخل البيت من أحد ثقوبه أو فتحاته .فأسقط الشارع احلكم حد القصاص والدية
عمن فعل ذلك.

حيث ورد عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم ((لو أن امرأً
اطلع عليك بغري إذن فخذفته حبصاة ففقأت عينه مل يكن عليك جناح)) (.)2
وما رخصت عني اْلاين إَّل لعظمة حرمة املسلم داخل بيته.

وإذا كان اإلسالم حرم الدخول إىل البيت والنظر إىل داخله بغري إذن.
فإن اإلسالم أيضاً حرم التجسس .يقول تعاىل :اي أَيمـها الَّ ِذين آمنوا اجتنِبوا َكثِ ِ
ض
ريا م َن الظَّ ِن إِ َّن بَـ ْع َ
َ َ
َ َُ ْ َ ُ
ً
ضا [احلجرات ]12 :اآلية.
الظَّ ِن إِ ْمثٌ َوََّل َجتَ َّ
ض ُكم بَـ ْع ً
سوا َوََّل يَـ ْغتَب بَّـ ْع ُ
سُ
قال جماهد –رمحه هللا -خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما سرت هللا (.)3
وقال القرطيب –رمحه هللا :-ومعىن اآلية خذوا ما ظهر وَّل تتبعوا عورات املسلمني أي َّل يبحث
أحدكم عن عيب أخيه حىت يطلع عليه بعد أن سرته هللا (.)4
وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إايكم والظن فإن الظن
أكذب احلديث وَّل جتسسوا وَّل تنافسوا وَّل حتاسدوا وَّل تباغضوا وَّل تدابروا وكونوا عباد هللا

إخواَنً)) (.)5

ويف رواية عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((َّل حتاسدوا وَّل تباغضوا وَّل

حتسسوا وَّل جتسسوا وَّل تناجشوا وكونوا عباد هللا إخواَن)) (.)6
ومعىن التحسس والتجسس قال بعض العلماء :احلسس ابحلاء اَّلستماع حلديث القوم وابْليم:

البحث عن العورات ،وقيل ابْليم التفتيش عن بواطن األمور ،وأكثر ما يقال يف الشر .واْلاسوس

صاحب سر الشر ،والناموس صاحب سر اخلري ،وقيل ابْليم أن تطلبه لغريك وابحلاء أن تطلبه

لنفسك قاله ثعلب .وقيل مها ِبعىن وهو طلب معرفة األخبار الغائبة واألحوال (.)7

وعلى كل فإنه إن كان وقع اختالف يف معىن التحسس والتجسس فإن العلماء متفقون على حترمي
التجسس بنص اآلية الكرْية وَّل جتسسوا وبنص حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((وَّل

جتسسوا)) وقد سبقت اإلشارة إىل موضعها.
_________

((( )1جامع البيان يف تفسري القرآن)) ابن جرير الطربي م.)89 ،88 /18( 9
( )2رواه البخاري ( ،)6902ومسلم (.)2158
((( )3تفسري جماهد)) (.)608 /2

((( )4اْلامع ألحكام القرآن)) القرطيب م.)333 /16( 18
( )5رواه البخاري ( ،)6064ومسلم (.)2563
( )6رواه البخاري ( ،)6066ومسلم (.)2563
( )7انظر ((صحيح مسلم بشرح النووي) م.)119 /6( 16
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وعن معاوية -رضي هللا عنه -قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إنك اتبعت
عورات املسلمني أفسدهتم أو كدت أن تفسدهم)) (.)1
فهذا نص صريح من الرسول صلى هللا عليه وسلم أبن التجسس وتتبع عورات املسلمني من وسائل

إفساد اجملتمع وقد ورد يف ذلك بعض اآلاثر اليت تبني وقوف الصحابة رضي هللا عنهم عند هذا احلد،
فلم يقدموا عليه بل إذا ما وقع من أحدهم ذلك َّلجتهاد ظنه أنكر عليه ذلك.

من ذلك ما ورد عن عبد الرمحن بن عوف قال :حرست ليلة مع عمر بن اخلطاب ابملدينة إذ تبني لنا
سراج يف بيت اببه جماىف على قوم هلم أصوات مرتفعة ولغط .فقال عمر :هذا بيت ربيعة بن أمية بن
خلف وهم اآلن شرب فما ترى ،قلت :أرى أَن قد أتينا ما هنى هللا عنه وَّل جتسسوا وقد جتسسنا،

فانصرف عمر وتركهم (.)2
وقال أبو قالبة:

حدث عمر أن أاب حمجن الثقفي يشرب اخلمر مع أصحاب له يف بيته فانطلق عمر حىت دخل عليه
فإذا ليس عنده إَّل رجل فقال أبو حمجن :إن هذا َّل حيل لك .قد هناك هللا عن التجسس فخرج عمر

وتركه (.)4( )3

فاآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر منهي عن التجسس إَّل يف حاَّلت َندرة سنتحدث عنها يف

الفقرة اليت تلي هذه ،ألن من يفعل ذلك ينتهك عدة حقوق أساسية اثبتة شرعاً ملن جتسس عليه،

منها :حقه يف حرمته يف مسكنه ،وحقه يف حرية شخصه ابطالعه على سره ،هذا من جهة ومن جهة

أخرى يكون املتجسس قد استباح وسيلة حمرمة للوصول إىل غاية .وسواء أكانت هذه الغاية حمرمة أم
مباحة ،فإن ذلك حمظور؛ ألهنا إن كانت حمرمة فالوسيلة إليها حمرمة ،وأما إذا كانت الغاية مشروعة

فال يصح أن يسعى إليها بوسيلة حمرمة؛ ألن الغاية أتخذ حكم الوسيلة (.)5
وجوب التسرت:

إن املسلم مأمور أبن يتسرت وَّل يظهر معصيته أايً كانت هذه املعصية سواء أكانت مرئية كأن خيرج

عند اببه ويضع الفيديو إىل جواره وفيه أفالم خليعة ،أو املسموعة كأن يضع ِبلة التسجيل شريطاً به
غناء غرامي وموسيقى خليعة ماجنة وحنو ذلك ،أو املشمومة كأن يظهر رائحة اخلمر واملسكر حبيث

يشمها من هو خارج املنزل أو قريباً منه ويتكلم معه؛ ألنه إذا فعل ذلك يكون قد أضاع احلق الذي
أعطاه اإلسالم له ،ويكون بذلك عرض نفسه لإلهانة والردع.

ورد عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث يقول(( :كل
أميت معاىف إَّل اجملاهرين .وإن من اجملاهرة أن يعمل الرجل ابلليل عمالً مث يصبح وقد سرته هللا عليه
فيقول :اي فالن عملت البارحة كذا وكذا وقد ابت يسرته ربه ويكشف سرت هللا عنه)) (.)6

_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4888وابن حبان ( ،)5760( )72 /13والطرباين ()379 /19

( ،)16560وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( ،)126 /6والبيهقي ( .)18078( )333 /8بلفظ:
((عورات الناس)) بدَّلً من ((عورات املسلمني)) .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال النووي يف

((رايض الصاحلني)) ( :)508صحيح ،وصحح إسناده ابن مفلح يف ((اآلداب الشرعية)) (/1

 ،)300وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :صحيح.

( )2رواه الطرباين يف ((مسند الشاميني)) ( ،)1806( )61 /3واحلاكم ( ،)419 /4والبيهقي (/8

 .)18080( )333قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب،
( )3رواه عبد الرزاق يف ((املصنف)) (.)232 /10
((( )4اْلامع ألحكام القرآن)) القرطيب م.)333 /16( 18

( )5انظر(( :حقوق اإلنسان وحرايته األساسية يف النظام اإلسالمي والنظم املعاصرة)) د .عبد
الوهاب الشيشاين (ص.)395 ،394 :
( )6رواه البخاري (.)6069

()218/8

ومعىن (اجملاهرين) املعلنون لفسقهم ومعاصيهم .قال القسطالين :واجملاهرون بكسر اهلاء املعلنون
ابلفسق؛ َّلستخفافهم حبق هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم وصاحلي املؤمنني وفيه ضرب من
العناد (.)1

وقال ابن بطال:

يف اْلهر ابملعصية استخفاف حبق هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم وبصاحلي املؤمنني ،وفيه ضرب من

العناد هلم .ويف السرت هبا السالمة من اَّلستخفاف ،ألن املعاصي تذل فاعلها من إقامة احلد عليه إن

كان فيها حد ،ومن التعزير إن مل توجب حداً ،وإذا ْتحض حق هللا فهو أكرم األكرمني ورمحته سبقت
غضبه ،فلذلك إذا سرته يف الدنيا مل يفضحه يف اآلخرة.

والذي جياهر يفوته مجيع ذلك .ويف اجملاهرة ابملعصية حتريك لرغبة الشر فيمن مسعه أو شهده (.)2

قلت:

ومصداق كالم ابن بطال ما ورد عن صفوان بن حمرز أن رجالً سأل ابن عمر كيف رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يقول يف النجوى؟ قال(( :يدنو أحدكم من ربه حىت يضع كنفه عليه فيقول :عملت

كذا وكذا .فيقول :نعم .فيقول :عملت كذا وكذا .فيقول :نعم .فيقرره مث يقول إين سرتت عليك يف

الدنيا فأَن أغفرها لك اليوم)) (.)3

فاإلسالم َّل يقر اجملاهرة ابملعصية أايً كانت صغرية أم كبرية .ملا هلا من اآلاثر السيئة الكبرية ليس على
فاعلها فقط وإمنا على اجملتمع .إذ يف اجملاهرة ابملعصية تشجيع الناس عليها ،وإبعاد احلياء عنهم

بفعلها وتسهيل ارتكاهبم هلا ،فكأن اجملاهر رسم طريقاً ملن أراد أن يفعل كفعله.
موقف اآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر إذا ظهرت عالمات املنكر:

عرفنا حكم اإلسالم يف التجسس وعرفنا أيضاً أنه َّل جيوز للمسلم أن جياهر ابملعصية.

ولكن ما هو موقف الناهي عن املنكر .إذا ظهرت أمارات املنكر وهو داخل البيت .كأن تفوح رائحة

اخلمر ،أو تسمع آَّلت املوسيقى والطرب أو تسمع أصوات املغنيات واملطرابت وحنو ذلك؟
فذهب بعض العلماء إىل أنه َّل جيب اإلنكار يف هذه احلال.

قال يف غذاء األلباب :وأما تسور اْلدران على من علم اجتماعهم على منكر فقد أنكره األئمة مثل:

سفيان الثوري وغريه وهو داخل يف التجسس املنهي عنه (.)4
وأما املاوردي فيقسم املنكر يف هذه احلال إىل قسمني:

احلالة األوىل :أن يكون ذلك يف انتهاك حرمة يفوت استدراكها ففي هذه احلال جيوز للناهي أن

يتجسس.

احلالة الثانية :ما خرج عن هذا احلد وقصر عن هذه الرتبة فال جيوز التجسس عليه وكشف األستار

عنه (.)5

وقد استدل القائلون بعدم التجسس على أولئك ابألمر الوارد عن ابن مسعود -رضي هللا عنه( -أنه
أيت إليه برجل فقيل له :هذا فالن تقطر حليته مخراً .فقال :إَن قد هنينا عن التجسس ،ولكن إن يُظهر

لنا شيء أنخذ به) ( )6وأيضاً عموم اآلايت واألحاديث الواردة عن النهي عن ذلك وذهب بعض
العلماء إىل أنه يف هذه احلالة جيوز التجسس عليهم واقتحام البيت إذا حتققت تلك األمارات.

قال اخلالل :أخربين حممد بن أيب هارون أن مثىن األنباري حدثهم .قال :مسع أمحد بن حنبل حس

طبل يف جواره فقام إليهم وهناهم.
_________

( )1انظر(( :إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري)) القسطالين (.)49 /9

( )2انظر(( :حاشية رايض الصاحلني)) (ص .)125 :حتقيق عبد العزيز رابح وأمحد الدقاوي.
( )3رواه البخاري ( ،)6070ومسلم (.)2768
((( )4غذاء األلباب)) السفاريين (.)264 /1
((( )5األحكام السلطانية)) (ص.)252 :

( )6رواه أبو داود ( ،)4890والبيهقي ( ،)18081( )334 /8وعبد الرزاق يف ((املصنف))
( ،)232 /10وابن أيب شيبة ( .)86 /9واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال النووي يف ((رايض
الصاحلني)) ( :)508إسناده على شرط الشيخني ،وصحح إسناده األلباين يف ((صحيح سنن أيب
داود)).
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وقال أيضاً :أخربين حممد بن علي الوراق أن حممداً بن أيب حرب حدثهم قال :سألت أاب عبد هللا عن
الرجل يسمع املنكر يف دار بعض جريانه قال :أيمره .قلت :فإن مل يقبل؟ قال جيمع عليه اْلريان

ويهول عليه.

وقال أيضاً :أخربين منصور بن الوليد أن جعفر بن حممد النسائي حدثهم قال :مسعت أاب عبد هللا سئل
عن الرجل ْير ابلقوم يغنون .قال :هذا قد ظهر عليه أن ينهاهم (.)1

وقال الغزايل :إَّل أن يظهر –املنكر -ظهوراً يعرفه من هو خارج الدار كأصوات املزامري واألواتر إذا
ارتفعت حبيث جاوز ذلك حيطان الدار فمن مسع ذلك فله دخول الدار وكسر املالهي ،وكذا إذا

ارتفعت أصوات السكارى ابلكلمات ابملألوفة بينهم حبيث يسمعها أهل الشوارع فهذا إظهار موجب

للحسبة (.)2

وقال ابن اْلوزي :من تسرت ابملعصية يف داره وأغلق اببه مل جيز أن يتجسس عليه ،إَّل أن يظهر ما

يعرفه كأصوات املزامري والعيدان فلمن مسع ذلك أن يدخل ويكسر املالهي ،وإن فاحت رائحة اخلمر

فاألظهر جواز اإلنكار (.)3

والقول الثاين أرجح وهو جواز التجسس ووجوب اإلنكار على من جاهر ابملعصية؛ ألن النصوص

الواردة يف النهي عن التجسس خاصة ِبن مل جياهر ِبعصيته ،وأما من جاهر ِبعصيته فإنه َّل يشمله
هذا التكرمي؛ ألن فعل اجملاهر ينتج عنه أمور ختالف قواعد الشرع ونوضح املسألة ِبا أييت:
أوَّلً :إن الرسول صلى هللا عليه وسلم أمر ابلتسرت وقال(( :كل أميت معاىف إَّل اجملاهرين)) ( )4فبفعله
خالف أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم وخرج من العافية.

اثنياً :إنه بفعله هذا يكون قد نزع احلياء الذي شرعه اإلسالم للمسلمني ((احلياء َّل أييت إَّل خبري))
((( )5إذا مل تستح فاصنع ما شئت)) (.)6

اثلثاً :إن هذا اجملاهر قد ينتج عن فعله هذا ترويج الفاحشة وفعل املنكرات يف اجملتمع املسلم ،ودرء
املفاسد مقدم على جلب املصاحل ،بل املصلحة العامة مقدمة على املصلحة اخلاصة.

رابعاً :وأما استدَّلهلم خبرب ابن مسعود -رضي هللا عنه( -وأنه أيت برجل تقطر حليته مخراً فقال :إَن قد
هنينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء أنخذ به) (.)7

فهذا اخلرب مردود عليهم من وجهني:

الوجه األول :إن هذا اخلرب خيالف صريح وصحيح قول الرسول صلى هللا عليه وسلم حيث حدث
مثل هذه الصورة وأمر الرسول صلى هللا عليه وسلم إبقامة احلد عليه.

فقد ورد عن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :أيت النيب صلى هللا عليه وسلم برجل قد شرب اخلمر
قال( :اضربوه) قال أبو هريرة :فمنا الضارب بنعله والضارب بثوبه ،فلما انصرف قال بعض القوم:

أخزاه هللا .قالَّ(( :ل تقولوا هكذاَّ ،ل تعينوا عليه الشيطان)) (.)8

فإذا كان هذا يف حق من قد شرب اخلمر فما هو شأن من تقطر حليته مخراً؟
الوجه الثاين :إن هذا اخلرب َّل ينفي أن ابن مسعود -رضي هللا عنه -أقام احلد عليه أو أمر إبقامته.
فكان ابن مسعود يقول إننا مل نبحث عنه ومل نؤمر ابلبحث عنه فلما أن ظهر لنا فعله فسوف أنخذ
به .حيث قال ابن مسعود (ولكن إن يظهر لنا شيء أنخذ به) ( )9وما أشد ظهور املنكر يف هذه

الصورة.

فمن هنا نقول يف مشروعية اَّلحتساب على من جاهر ابملعصية .وهللا أعلم .األمر ابملعروف والنهي
عن املنكر لعبد العزيز بن أمحد املسعود – ص 216
_________
((( )1األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) اخلالل (ص )61 :حتقيق عبد القادر أمحد عطا.

((( )2إحياء علوم الدين)) (.)37 /7 – 3

((( )3غذاء األلباب)) السفاريين (.)262 /1
( )4جزء من حديث رواه البخاري (.)6069

( )5رواه البخاري ( ،)6117ومسلم ( .)37من حديث عمران بن حصني رضي هللا عنه.
( )6رواه البخاري ( .)3484من حديث أيب مسعود عقبة بن عمرو رضي هللا عنه.
( )7رواه أبو داود ( ،)4890والبيهقي ( ،)18081( )334 /8وعبد الرزاق يف ((املصنف))

( ،)232 /10وابن أيب شيبة ( .)86 /9واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال النووي يف ((رايض
الصاحلني)) ( :)508إسناده على شرط الشيخني ،وصحح إسناده األلباين يف ((صحيح سنن أيب

داود)).

( )8رواه البخاري (.)6777

( )9رواه أبو داود ( ،)4890والبيهقي ( ،)18081( )334 /8وعبد الرزاق يف ((املصنف))
( ،)232 /10وابن أيب شيبة ( .)86 /9واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال النووي يف ((رايض
الصاحلني)) ( :)508إسناده على شرط الشيخني ،وصحح إسناده األلباين يف ((صحيح سنن أيب
داود)).
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املطلب الرابع :أَّل يكون املنكر من املسائل املختلف فيها
جيب على اآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر أَّل ينكر على الناس يف املسائل املختلف فيها كأن
تكون هذه املسألة جائزة عند بعض األئمة وممنوعة عند بعضهم والفاعل هلا مقلداً إلمامه اجمليز هلذه

املسألة مثالً:
يقول الغزايل:

فكل ما هو حمل اجتهاد فال حسبة فيه فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع

ومرتوك التسمية ،وَّل للشافعي أن ينكر على احلنفي شربه النبيذ الذي ليس ِبسكر وجلوسه يف دار
أخذها بشفعة اْلوار إىل غري ذلك من جماري اَّلجتهاد .نعم لو رأى الشافعي شافعياً يشرب النبيذ

فهذا يف حمل نظر واألظهر أن له احلسبة واإلنكار إذ مل يذهب أحد من احملصلني إىل أن اجملتهد جيوز

أن يعمل ِبوجب اجتهاد غريه وَّل أن الذي أدى اجتهاده يف التقليد إىل شخص رآه أفضل العلماء أن

له أن أيخذ ِبذهب غريه فينتقي من املذاهب أحبها عنده بل على كل مقلد اتباع مقلده يف كل

تفصيل (.)1

وقال أبو احلسن املاوردي :واختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي هل جيوز له –احملتسب -أن حيمل

الناس فيما ينكره من األمور اليت اختلف الفقهاء فيها على رأيه واجتهاده أم َّل؟ على وجهني:

أحدمها وهو قول أيب سعيد اَّلصطخري أن له أن حيمل ذلك على رأيه واجتهاده ،فعلى هذا جيب
على احملتسب أن يكون عاملاً من أهل اَّلجتهاد يف أحكام الدين ليجتهد رأيه فيما اختلف فيه.

والوجه الثاين :ليس له أن حيمل الناس على رأيه واجتهاده ،وَّل يقودهم إىل مذهبه لتسويغ اَّلجتهاد
للكافة ،وفيما اختلف فيه ،فعلى هذا جيوز أن يكون احملتسب من غري أهل اَّلجتهاد إذا كان عارفاً
ابملنكرات املتفق عليها (.)2

وقال عبد الكرمي زيدان :الواقع أن اخلالف إما أن يكون سائغاً وإما أن يكون غري سائغ ولكل

حكمه:

 - 1اخلالف السائغ ْينع من اَّلحتساب على رأي بعض الفقهاء وقال آخرون :جيوز للمحتسب أن
ينكر على فاعل املنكر املختلف فيه بشرط أن يكون احملتسب جمتهداً.
 - 2اخلالف غري السائغ وهو اخلالف الشاذ أو الباطل الذي َّل يعتد به لعدم قيامه على أي دليل
مقبول كالذي خيالف صريح القرآن والسنة الصحيحة املتواترة املشهورة أو إمجاع األمة أو ما علم من
الدين ابلضرورة فمثل هذا اخلالف َّل قيمة له وَّل ْينع احملتسب من اإلنكار واَّلحتساب (.)3

ولعل األرجح –وهللا أعلم -أنه ليس للمحتسب أن حيمل الناس على مذهبه إَّل أن يكون جمتهداً
وإذا كان جمتهداً فله ذلك .ولكن األحرى أن َّل ينتسب اجملتهد إىل مذهب معني بل إنه يعمل ِبا
ترجح لديه من الدليل .وإن كان يعمل ِبعظم وبكثري من مسائل أحد املذاهب فعمله هذا على

حسب ظهور الدليل له يف هذه املسائل مثالً.
وأيضاً َّل يشرتط أن يكون اآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر من أهل اَّلجتهاد .ألننا لو شرطنا ذلك
لتعطل األمر والنهي ولعمت املنكرات َّلفتقار اجملتهدين.

والنصوص الشرعية خاطبت األمة يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ومل ختاطب اجملتهدين منهم
َّاس َأتْمرو َن ِابلْمعر ِ
فقط يقول تعاىلُ :كنتم َخ ْري أ َُّم ٍة أُ ْخ ِرج ْ ِ
وف َوتَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن ال ُْمن َك ِر [آل عمران:
َ
ُْ َ
َ ُْ
ت للن ِ ُ ُ
.]110
ويقول صلى هللا عليه وسلم ((من رأى منكم منكراً فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل
يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإلْيان)) (.)4

_________

((( )1إحياء علوم الدين)) م .)38 ،37 /7( 3وانظر (ص )39 ،38 :من املرجع نفسه.
((( )2األحكام السلطانية)) املاوردي (ص.)241 :

((( )3أصول الدعوة)) عبد الكرمي زيدان (ص.)183 :
( )4رواه مسلم ( .)49من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
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ومل يثبت أن الرسول صلى هللا عليه وسلم هنى أحداً عن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعدم
اجتهاده وَّل عن الصحابة أهنم هنى بعضهم بعضاً عن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعدم

اجتهاده.

فتخصيص األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ِبجتهد حيتاج إىل خمصص.

فتبني من ذلك أن لآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر أن ْيارس ذلك ولو مل يكن من أهل اَّلجتهاد.

وهللا أعلم.

وقال اإلمام أمحد يف رواية املروذيَّ( :ل ينبغي للفقيه أن حيمل الناس على مذهبه وَّل يشدد عليهم)
( )1وله رواية أخرى خالف ذلك.

قال يف رواية امليموين يف الرجل ْير ابلقوم يلعبون ابلشطرنج ينهاهم ويعظهم .وقال أبو داود :مسعت
أمحد سئل عن رجل مر بقوم يلعبون ابلشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فرمى به فقال :قد أحسن (.)2

فاإلمام أمحد أقره على فعله بل أيده عليه مع اخلالف املذكور يف الشطرنج.

وألمحد رواية اثلثةَّ :ل ينكر على اجملتهد بل على املقلد ،روى إسحاق ابن إبراهيم عن اإلمام أمحد أنه
سئل عن الصالة يف جلود الثعالب ،قال :إذا كان متأوَّلً أرجو أن َّل يكون به أبس ،وإن كان جاهالً
ينهى ويقال له :إن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن ذلك (.)3
وقال اخلالل :أخربَن عصمة بن عصام حدثنا حنبل قال :قلت أليب عبد هللا :ترى الرجل إذا رأى

الرجل َّل يتم ركوعها وَّل سجودها وَّل يقيم أمر صالته ترى أن أتمره ابإلعادة؟ قال :حيسن صالته أو
منسك عنه .مث قال :إن كان يظن أنه يقبل منه أمره ،وقال له ووعظه حىت حيسن الصالة فإن الصالة
من ْتام الدين (.)4

وقال أيضاً :أخربين احلسن بن عبد الوهاب ،أن إمساعيل بن يوسف حدثهم .قال :حدثنا يعقوب

حدثنا عبد الرمحن حدثنا حممد بن النضر قال :سأل رجل األوزاعي قال :من آمر ابملعروف وأهنى عن

املنكر؟ قال :من ترى أنه يقبل منك (.)5

ويف الغالب من على خالف مذهبك َّل يقبل منك.
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية :والصواب ما عليه مجاهري املسلمني أن كل مسكر مخر جيلد شاربه ولو

شرب قطرة واحدة لتداو أو غري تداو.

وقال يف كتاب بطالن التحليل :قوهلم ومسائل اخلالف َّل إنكار فيها ليس بصحيح فإن اإلنكار إما
أن يتوجه إىل القول ابحلكم أو العمل.

أما األول فإن كان القول خيالف سنة أو إمجاعاً قدْياً وجب إنكاره وفاقاً.
وإن مل يكن كذلك فإنه ينكر ِبعىن بيان ضعفه عند من يقول املصيب واحد ،وهم عامة السلف

والفقهاء ،وأما العمل إذا كان على خالف سنة أو إمجاع وجب إنكاره أيضاً حبسب درجات اإلنكار.
كما ذكرَن من حديث شارب النبيذ املختلف فيه وكما ينقض حكم احلاكم إذا خالف سنة وإن كان

قد اتبع بعض العلماء.

وأما إذا مل يكن يف املسألة سنة وَّل اجتماع واَّلجتهاد فيها مساغ فال ينكر على من عمل هبا جمتهداً
أو مقلداً.

وإمنا دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل اخلالف هي مسائل اَّلجتهاد .كما اعتقد

ذلك طوائف من الناس والصواب الذي عليه األئمة أن مسائل اَّلجتهاد ما مل يكن فيها دليل جيب

العمل به وجوابً ظاهراً مثل حديث صحيح َّل معارض له من جنسه فيسوغ إذا عدم ذلك اَّلجتهاد
لتعارض األدلة املقاربة أو خلفاء األدلة فيها وليس يف ذكر كون املسألة قطعية طعن على من خالفها

من اجملتهدين كسائر املسائل اليت اختلف فيها السلف وقد تيقنا صحة أحد القولني فيها مثل كون
احلامل املتوىف عنها زوجها تعتد بوضع احلمل .وأن اْلماع اجملرد عن إنزال يوجب الغسل.

وقال أيضاً :من أصر على ترك اْلماعة ينكر عليه ويقاتل عليه أيضاً يف أحد الوجهني عن استحباهبا،

وأما من أوجبها فإنه عنده يقاتل ويفسق إذا قام الدليل عنده املبيح للمقاتلة والتفسيق كالبغاة بعد
زوال الشبهة .)6( ...

وقال النووي –رمحه هللا :-إن املختلف فيه َّل إنكار فيه لكن إن ندبه على جهة النصيحة إىل اخلروج
من اخلالف فهو حسن حمبوب مندوب إىل فعله برفق ( .)7األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد

العزيز بن أمحد املسعود – ص 227
_________

((( )1اآلداب الشرعية)) ابن مفلح (.)187 /1
((( )2اآلداب الشرعية)) ابن مفلح (.)187 /1

((( )3اآلداب الشرعية)) ابن مفلح (.)188 /1

((( )4األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) اخلالل (ص )107 ،106 :دار اَّلعتصام.
((( )5األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) اخلالل (ص.)107 :

( )6انظر كتاب ((اآلداب الشرعية)) ابن مفلح (.)190 ،89 /7
( )7انظر كتاب ((اآلداب الشرعية)) ابن مفلح (.)190 /7
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املطلب األول :القدرة واَّلستطاعة
إن من فضل هللا تعاىل على خلقه أن جعل دين اإلسالم دين الواقعية ،فهو َّل يطالب املسلمني أبمور
فوق طاقتهم َّل يستطيعون فعلها أايً كان هذا املأمور به ،فإما أن يسقط كلية أو خيفف إىل درجة

تتناسب مع قدرات هذا الشخص.

ف
ولقد جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة موضحة ذلك أوضح بيان .يقول تعاىلَّ :لَ يُ َكلِ ُ
سا إَِّلَّ ُو ْس َع َها [البقرة.]286 :
هللاُ نَـ ْف ً
ويقول تعاىل :فَاتَّـ ُقوا َّ
استَطَ ْعتُ ْم [التغابن.]16 :
اَّللَ َما ْ
ويقول تعاىل :يُ ِري ُد هللاُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوَّلَ يُ ِري ُد بِ ُك ُم ال ُْع ْس َر [البقرة.]185 :
ويقول صلى هللا عليه وسلم ((إذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم)) (.)1

فهذه النصوص الشرعية تبني بوضوح أن اإلنسان َّل يكلف فوق طاقته يف أي أمر من أمور الشرع،

وما األمر ابملعروف والنهي عن املنكر إَّل جزء من أوامر الشرع.
ومدار هذا البحث على حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والذي يقول فيه:

((من رأى منكم منكراً فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف
اإلْيان)) (.)2

فهذا نص صريح من املصطفى صلى هللا عليه وسلم أبن املغري للمنكر َّل يلزمه إزالته بطريقة واحدة،

بل عليه أن يغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وهذا أقل األحوال.
يقول اْلصاص حول قوله صلى هللا عليه وسلم ((من رأى منكم منكراً فليغريه بيده)) ( )3احلديث:

أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أن إنكار املنكر على هذه الوجوه الثالثة على حسب اإلمكان ،ودل

على أنه إن مل يستطع تغيريه بيده فعليه تغيريه بلسانه ،مث إن مل يكن ذلك فليس عليه أكثر من إنكاره

بقلبه (.)4

وقال النووي –رمحه هللا :-وأما صفة النهي ومراتبه فقد قال صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث
الصحيح(( :فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه)) ( )5فقوله صلى هللا عليه

وسلم فبقلبه معناه فليكرهه بقلبه وليس ذلك إبزالة وتغيري منه للمنكر ولكنه هو الذي وسعه.

وقال عبد القادر عودة :ويشرتط يف اآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر أن يكون قادراً على األمر

والنهي وتغيري املنكر ،فإن كان عاجزاً فال وجوب عليه إَّل بقلبه أي يكره املعاصي وينكرها ويقاطع
فاعليها (.)6

ويدخل يف عدم القدرة ما يلي:
 - 1العجز احلسي.

 - 2العجز املعنوي.

واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ْياثل اْلهاد والدعوة إىل هللا أو مها معاً ،لذا فإنه كلما تتوفر

القدرة العلمية واْلسمية فإن عطاءه ونفعه يكون أكثر ،وكلما نقص لديه جانب من اْلوانب ذات

الصلة ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر فإن نفعه يكون أقل.

لذا اشرتط العلماء إلجياب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر القدرة احلسية واملعنوية.

أوَّلً :العجز احلسي :فيشرتط يف اآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر سالمة جسمه وقوته وكمال

حواسه فال يلزم األخرس واألصم واألعمى ِبا َّل يعلمون أنه منكر ،أو َّل يستطيعون إنكاره لفقد

تلك احلواس أو بعضها.
كذلك ضعيف اْلسم وهزيله الذي َّل يستطيع الدفاع عن نفسه أو َّل يتحمل األذى.

وكذلك َّل يلزم من خيشى على ماله وعرضه من النهب أو اَّلنتهاك إذا أمر أو هنى أو حنو ذلك.

_________

( )1رواه البخاري (.)7288
( )2رواه مسلم ( .)49من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
( )3جزء من حديث رواه مسلم ( .)49من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
((( )4أحكام القرآن)) اْلصاص (.)36 /2

( )5رواه مسلم ( .)49من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
((( )6التشريع اْلنائي)) عبد القادر عودة (.)497 /1
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وقد أفاض الغزايل القول يف ذلك ونقتطف مما قال :الشرط اخلامس :كونه قادراً ،وَّل خيفى أن العاجز

ليس عليه حسبة إَّل بقلبه ،إذ كل من أحب هللا يكره معاصيه وينكرها .مث قسم اَّلستطاعة إىل أحوال

منها قوله:

أحدها :أن يعلم أنه َّل ينفع كالمه ،وأنه يضرب إن تكلم ،فال جتب عليه احلسبة ،بل رِبا حترم يف
بعض املواضع ،نعم يلزمه أن َّل حيضر مواضع املنكر ويعتزل يف بيته حىت َّل يشاهد وَّل خيرج إَّل

حلاجة مهمة أو واجب ..

احلالة الثانية :أن يعلم أن املنكر يزول بقوله وفعله وَّل يقدر له على مكروه فيجب عليه اإلنكار
وهذه هي القدرة املطلقة.

احلالة الثالثة :أن يعلم أنه َّل يفيد إنكاره ولكنه َّل خياف مكروها فال جتب عليه احلسبة لعدم فائدهتا.
ولكن تستحب إلظهار شعائر اإلسالم ،وتذكري الناس أبمر الدين.

احلالة الرابعة :أن يعلم أنه يصاب ِبكروه ولكن يبطل املنكر بفعله كما يقدر على أن يرمي زجاجة

الفاسق ،حبجر فيكسرها ويريق اخلمر  ..ولكن يعلم أنه يرجع إليه فيضرب رأسه .فهذا ليس بواجب

وليس حبرام بل هو مستحب (.)1
اثنياً :اْلانب املعنوي:

فيشرتط يف احملتسب أن يكون عاملاً عارفاً أبحكام الشرع وعاملاً ابملنكرات ،فيعلم مواقع احلسبة

وحدودها وجماريها وموانعها .حيث إن احلسبة أمر ِبعروف وهني عن منكر ،فالبد أن يعرف حدود
املعروف وحدود املنكر فإذا كان عاملاً فإنه يعرف مراتب كل منهما.

يقول الشريازي :ملا أن كانت احلسبة أمراً ِبعروف وهنياً عن منكر وإصالحاً بني الناس وجب أن يكون
احملتسب فقيهاً عارفاً أبحكام الشريعة؛ ليعلم ما أيمر به وينهى عنه .فإن احلسن ما حسنه الشرع،

والقبيح ما قبحه الشرع ،وَّل مدخل للعقول يف معرفة املعروف واملنكر إَّل بكتاب هللا عز وجل وسنة

نبيه صلى هللا عليه وسلم ورب جاهل يستحسن بعقله ما قبحه الشرع ،ويرتكب احملظور وهو غري
عامل به .)2( ..

وقال اإلمام النووي –رمحه هللا :-إمنا أيمر وينهى من كان عاملاً ِبا أيمر به وينهى عنه ،وذلك خيتلف
ابختالف الشيء فإن كان من الواجبات الظاهرة واحملرمات املشهورة كالصالة والصيام والزَن واخلمر
وحنوها فكل املسلمني علماء هبا .وإن كان من دقائق األفعال واألقوال ومما يتعلق ابَّلجتهاد مل يكن

للعوام مدخل فيه وَّل هلم إنكاره بل ذلك للعلماء (.)3

إذاً فليس على العامي إنكار فيما حيتاج إىل علم أو اجتهاد بل يسقط عنه األمر والنهي يف هذه

احلالة .ولكن يلزمه أن ينكر األمور اليت َّل يعذر أحد جبهلها كرتك الصالة وفعل الزَن وشرب اخلمر
وحنو ذلك.

يقول الغزايل :العامي ينبغي له أن َّل حيتسب إَّل يف اْلليات املعلومة ،كشرب اخلمر ،والزَن ،وترك
الصالة ،فأما ما يعلم كونه معصية ابإلضافة إىل ما يطيف به من األفعال ويفتقر فيه إىل اَّلجتهاد
فالعامي إن خاض فيه كان ما يفسده أكثر مما يصلحه ( .)4األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد

العزيز بن أمحد املسعود – بتصرف  -ص 499
_________

((( )1إحياء علوم الدين)) الغزايل م )26 /7( 3ابختصار.
((( )2هناية الرتبة يف طلب احلسبة)) عبد الرمحن الشريزي (ص )6 :حتقيق السيد الباز العريين – دار
الثقافة بريوت 1365هـ.

((( )3شرح صحيح مسلم)) النووي (.)51 /1
((( )4إحياء علوم الدين)) الغزايل م.)28 /7( 3

()224/8

املطلب الثاين :ضابط اَّلستطاعة

َّل شك أن ضابط اَّلستطاعة ليس له ميزان دقيق ،فاألشخاص خيتلفون ،فهذا يقدر على أمور َّل

يستطيعها شخص آخر ،وهذا قد أعطاه هللا قوة يف العلم واْلسم وآخر قد فقدها أو أحدمها.
فالضابط احلقيقي مرتوك لضمري الشخص نفسه .ولكن مع ذلك ينبغي أن يكون هناك حد أدىن يقف
عنده الناس حىت َّل يكون مبدأ عدم القدرة وسيلة لرتك األمر والنهي فهناك أمور جيب أن َّل تصد

الناس عن األمر والنهي .فمثالً اخلوف من اللوم أو السب والشتم وحنو ذلك .فال يعذر أحد من
الناس بسبب ذلك ألنه بسيط وهو يف ذات هللا تعاىل .ولقد أثىن هللا سبحانه وتعاىل على الذين

جياهدون يف سبيله وَّل خيافون فيه لومة َّلئم.
يل ِ
يقول تعاىلُ :جي ِ
اه ُدو َن ِيف َسبِ ِ
هللا َوَّلَ َخيَافُو َن لَ ْوَمةَ آلئٍِم [املائدة.]54 :
َ
يقول ابن كثري –رمحه هللا :-أي َّل يردهم عما هم فيه من طاعة هللا تعاىل وإقامة احلدود وقتال
أعدائه ،واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر َّل يردهم عن ذلك راد ،وَّل يصدهم عنه صاد ،وَّل حييك

فيهم لوم َّلئم وَّل عذل عاذل (.)1

وعن عبادة بن الصامت -رضي هللا عنه -قال(( :ابيعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أن
نقول احلق أينما كناَّ ،ل خناف يف هللا لومة َّلئم)) (.)2

وقال القرطيب( :أمجع املسلمون فيما ذكر ابن عبد الرب أن املنكر واجب تغيريه على كل من قدر

عليه ،وأنه إذا مل يلحقه بتغيريه إَّل اللوم الذي َّل يتعدى إىل األذى ،فإن ذلك َّل ينبغي أن ْينعه من
تغيريه) (.)3

ويقول الغزايل :ولو تركت احلسبة بلوم َّلئم أو ابغتياب فاسق أو شتمه أو تعنيفه أو سقوط املنزلة عن
قلب أمثاله مل يكن للحسبة وجوب أصالً إذ َّل تنفك احلسبة عنه (.)4

فينبغي لآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر أن َّل يلتفت هلذه األمور الصغرية فإهنا تعد قشوراً بسيطة

تصيبه يف ذات هللا وهو مع ذلك َّل يعترب قدم شيئاً يذكر ،وكان األوىل له واألفضل أن يقدم نفسه
رخيصة يف سبيل هللا.

وجيب أن يعرف املسلم أن عذر الشارع يف عدم النهي عن املنكر إذا خاف اإلنسان على نفسه
رخصة .وأما طريقة العزْية والفضل فهو أن يقدم اإلنسان نفسه وما ْيلك من أجل إعالء كلمة هللا
تعاىل ،دون أن يرتاجع عن كلمة احلق مهما كلفته؛ ألن الشارع رغب يف ذلك.

وروي عن عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه -قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((إنه تصيب
أميت يف آخر الزمان من سلطاهنم شدائد َّل ينجو منه إَّل رجل عرف دين هللا فجاهد عليه بلسانه

ويده وقلبه فذلك الذي سبقت له السوابق ،ورجل عرف دين هللا فصدق به ،ورجل عرف دين هللا
فسكت عليه ،فإن رأى من يعمل اخلري أحبه عليه وإن رأى من يعمل بباطل أبغضه عليه فذلك ينجو

على إبطانه كله)) (.)5

وعن أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أفضل اْلهاد
كلمة حق عند سلطان جائر)) أو ((أمري جائر)) (.)6

_________
((( )1تفسري القرآن العظيم)) ( )70 /2دار الفكر.
( )2رواه البخاري ( ،)7199ومسلم (.)1840
((( )3اْلامع ألحكام القرآن)) م.)48 /4( 2

((( )4إحياء علوم الدين)) م )33 /7( 3ابختصار .دار الفكر.
( )5رواه أبو نعيم يف ((أخبار أصبهان)) ( ،)81 /1والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)95 /6قال
ابن رجب يف ((جامع العلوم واحلكم)) ( :)244 /2غريب وإسناده منقطع ،وضعفه األلباين يف

((سلسلة األحاديث الضعيفة)) (.)6725

( )6رواه أبو داود ( ،)4344والرتمذي ( ،)2174وابن ماجه ( ،)3256وأمحد ()19 /3
( .)11159واحلديث سكت عنه أبو داود ،وحسن إسناده ابن امللقن يف ((شرح صحيح البخاري))
( ،)180 /19والعيين يف ((عمدة القاري)) ( ،)228 /15وقال ابن حجر يف ((األمايل املطلقة))
(ص :)169 :حسن ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

()225/8

ويف املسند عن أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه -يف حديثه الطويل عن النيب صلى هللا عليه وسلم
وفيه(( :أَّل َّل ْينعن رجالً مهابة الناس أن يتكلم ابحلق إذا علمه ،أَّل إن أفضل اْلهاد كلمة حق عند
سلطان جائر)) (.)1

فهذه األحاديث وغريها تفيد أن اإلنسان مأجور عندما يصدع بكلمة احلق وأيمر وينهى ،ولو أدى

ذلك إىل هالكه وتعذيبه؛ ألن نتيجة الكلمة الصادقة عند السلطان اْلائر معروفة.

يقول العمريَّ :ل شك أن التضحية ابلنفس والنفيس يف سبيل اْلهر بكلمة احلق ليست أبمر سهل
ترغب فيه النفوس فهي تطلب حباً قوايً وإخالصاً عميقاً ،وعزْية صادقة ومهة بعيدة .ولكن مما َّل
شك فيه أيضاً أن أصحاب العزْية وأهل اإلخالص هم أرفعهم عند هللا درجة وأعالهم مكانة.

مث يقول :هذه األمة اليت ألقى هللا على كواهلها مهمة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،واليت عليها
أن تصلح أمرها بنفسها هلا اتريخ مشرق جميد يف الصدق واْلرأة والشهامة والصدع ابحلق ،ولئن

وجدت فيه من سكت عن املنكر وما قوي على إظهار املعروف لضعف إْيانه ،فال تستقل عدد أويل
العزم وأصحاب اهلمم الذين تصدوا للباطل وشهدوا ابحلق يف ظالل السيوف وذلك هو الذي ما زال

يضمن لألمة ،حياهتا وبقاءها وإن فقدت كافة األمة يوماً هذه الروح -روح التضحية والفداء

والتفاين -كان أشأم يوم يف اترخيها وانقطعت عنها رمحة هللا ومل حيل بينها وبني هالكها شيء وسقطت
يف الدرك األسفل إىل هاوية اَّلحنطاط (.)2

وجوب األمر والنهي ولو خاف على نفسه:
قد يكون األمر والنهي واجباً ولو خاف على نفسه اهلالك ،وذلك إذا كان يرتتب على ذلك هداية

طائفة من الناس إذا قال كلمة احلق ،أو ضالهلم إذا سكت .فهنا جيب عليه أن يقول كلمة احلق ولو

أدى ذلك إىل قتله.

والدليل على ذلك قصة الغالم مع امللك اليت رواها صهيب عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف حديثه
الطويل وقد ذكرها أهل التفاسري عند تفسري سورة احلج (.)3

ورواها الرتمذي يف سننه وفيها ... (( :فقال الغالم للملك :إنك َّل تقتلين حىت تصلبين وترميين

وتقول إذا رميتين بسم هللا رب هذا الغالم .قال فأمر به فصلب مث رماه فقال بسم هللا رب هذا

الغالم .قال فوضع الغالم يده على صدغه حني رمي مث مات .فقال أَنس لقد علم هذا الغالم علماً
ما علمه أحد فإَن نؤمن برب هذا الغالم .)4( )) ...
فهذا الغالم ضحى بنفسه لعلمه أنه سيهتدي بعده آَّلف الناس وقصة اإلمام أمحد بن حنبل –رمحه

هللا -مشهورة .حيث ثبت على قوله احلق يف أن القرآن منزل غري خملوق لعلمه أن الناس سيقتدون

به ،ولو قال إنه خملوق تورية لضل بذلك خلق كثري .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد العزيز بن
أمحد املسعود – ص 507
_________

( )1رواه أمحد ( ،)11159( )19 /3واحلاكم ( .)551 /4وقال :هذا حديث تفرد هبذه السياقة
علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أيب نضرة ،والشيخان رضي هللا عنهما مل حيتجا بعلي بن زيد.

وقال الذهيب :ابن جدعان صاحل احلديث ،واحلديث حسنه ابن حجر يف ((األمايل املطلقة)) (ص:

.)169

((( )2األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) جالل الدين العريب (ص.)263 ،262 :
( )3انظر(( :تفسري الطربي)) ( ،)339 /24و ((تفسري البغوي)) ( ،)383 /8و ((تفسري ابن

كثري)) (.)367 - 366 /8

( )4رواه الرتمذي ( ،)3340وعبد الرزاق يف ((املصنف)) ( .)420 /5وقال :حسن غريب،
وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

()226/8

املطلب األول :تغيري املنكر ابليد وأدلته
ونقصد بذلك تغيري املنكر ابليد ككسر املالهي وإراقة اخلمر وإتالف آنيته إذا مل ْيكن ذلك وخلع

احلرير ،وتكسري األصنام وْتزيق الصور أو طمسها وإتالف الكتب واجملالت املضللة وحنو ذلك.
األصل يف تغيري املنكر ابليد الكتاب والسنة وإمجاع املسلمني على ذلك.

ِ ِ
م ِ
ين
يقول تعاىل حكاية عن إبراهيم –عليه السالمَ :-وَات ََّّلل َألَكي َد َّن أ ْ
َصنَ َام ُكم بَـ ْع َد أَن تُـ َولوا ُم ْدب ِر َ
ِ ِ
ريا َّهلُ ْم لَ َعلَّ ُه ْم إِلَْي ِه يَـ ْرِج ُعو َن [األنبياء ]58 - 57 :فإبراهيم –عليه السالم-
فَ َج َعلَ ُه ْم ُج َذاذًا إ ََّّل َكب ً
كسر األصنام بيده.
ْت َعلَْي ِه َعاكِ ًفا لَّنُ َح ِرقَـنَّهُ ُمثَّ
وقال تعاىل حكاية عن موسى –عليه السالمَ -وانظُْر إىل إِ َهلِ َ
ك الَّ ِذي ظَل َ
لَنَ ِ
نس َفنَّهُ ِيف الْيَ ِم نَ ْس ًفا [طه.]97 :
فأخرب –سبحانه وتعاىل -عن كليمه موسى –عليه السالم -أنه أحرق العجل الذي عبد من دون هللا
ونسفه يف اليم.

اطل إِ َّن الْب ِ
ِ
اط َل َكا َن َزُهوقًا [اإلسراء.]81 :
َ
ويقول تعاىل آمراً نبيه أن يقولَ :وقُ ْل َجاء ا ْحلَ مق َوَزَه َق الْبَ ُ
وذلك حينما دخل مكة عام الفتح فأخذ يطعن األصنام بعود بيده وهو يتلو هذه اآلية.

ورد عن عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -قال(( :دخل النيب صلى هللا عليه وسلم مكة وحول
البيت ستون وثالمثائة نصب فجعل يطعنها بعود يف يده .ويقول وقُل جاء ا ْحل مق وَزه َق الْب ِ
اط ُل إِ َّن
َ ْ َ َ ََ َ
الْب ِ
اط َل َكا َن َزُهوقًا [اإلسراء.)1( ))]81 :
َ
وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من رأى منكم منكراً
فليغريه بيده)) ( )2احلديث.
فهذا نص صريح من الرسول صلى هللا عليه وسلم بتغيري املنكر ابليد.

وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :والذي نفسي بيده
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرمي حكماً مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل اخلنزير ويضع اْلزية ويفيض
املال حىت َّل يقبله أحد)) (.)3

وعن أنس بن مالك -رضي هللا عنه -قال(( :كنت أسقي أاب عبيدة وأاب طلحة وأيب ابن كعب من
فضيخ زهو ْتر فجاءهم آت فقال :إن اخلمر قد حرمت .فقال أبو طلحة :قم اي أنس فاهرقها

فأهرقتها)) (.)4

ويف رواية ملسلم(( :فقال أبو طلحة :اي أنس قم إىل هذه اْلرة فاكسرها فقمت إىل مهراس لنا
فضربتها أبسفله حىت تكسرت)) (.)5

وعن عبد هللا بن عمر –رضي هللا عنهما :-قال(( :خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املربد
فخرجت معه فكنت عن ْيينه ،وأقبل أبو بكر فتأخرت له فكان عن ْيينه وكنت عن يساره فأتى

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املربد ،فإذا بزقاق على املربد فيها مخر .قال ابن عمر :فدعاين رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ابملدية ،وما عرفت املدية إَّل يومئذ ،فأمر ابلزقاق فشقت مث قال لعنت
اخلمر وشارهبا)) ( )6احلديث.

ويف رواية َّلبن عمر –أيضاً -قال(( :أمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن آتيه ِبدية وهي الشفرة

فأرهفت فأتيته هبا فأرسل هبا فأرهفت مث أعطانيها وقال :اغد علي هبا ففعلت ،فخرج أبصحابه إىل
أسواق املدينة وفيها زقاق مخر قد جلبت من الشام فأخذ املدية مين فشق ما كان من تلك الزقاق

حبضرته مث أعطانيها ،وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن ْيضوا معي وأن يعاونوين وأمرين أن آيت

األسواق كلها فال أجد فيها زق إَّل شققته ففعلت فلم أترك يف أسواقها زقاً إَّل شققته)) (.)7

فهذه األحاديث دليل واضح ابلقول والفعل من الرسول صلى هللا عليه وسلم وصحابته على تغيري

املنكر ابليد .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد العزيز بن أمحد املسعود – ص 511
_________

( )1رواه البخاري (.)2478
( )2رواه مسلم ( .)49من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه ،وليس من حديث أيب هريرة
رضي هللا عنه.

( )3رواه البخاري (.)2222
( )4رواه البخاري ( ،)5582ومسلم (.)1980
( )5رواه مسلم (.)1980

( )6رواه أمحد ( ،)5390( )71 /2والطرباين ( ،)10076( )92 /10والبيهقي ()287 /8

( .)17798قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)56 /5رواه كله أمحد إبسنادين يف أحدمها أبو
بكر بن أيب مرمي وقد اختلط ،ويف اآلخر أبو طعمة وقد وثقه حممد بن عبد هللا بن عمار املوصلي
وضعفه مكحول ،وبقية رجاله ثقات ،وقال أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ( :)206 /7إسناده

صحيح.

( )7رواه أمحد ( .)6165( )132 /2قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)56 /5رواه كله أمحد
إبسنادين يف أحدمها أبو بكر بن أيب مرمي وقد اختلط ،ويف اآلخر أبو طعمة وقد وثقه حممد بن عبد

هللا بن عمار املوصلي وضعفه مكحول ،وبقية رجاله ثقات ،وضعف إسناده األلباين يف ((إرواء
الغليل)) (.)365 /5

()227/8

الفرع األول :املنكرات اليت جيوز إتالفها ابليد
للناهي عن املنكر أن يتلف األشياء العينية احملرمة مثل األصنام املعبودة من دون هللا بشىت أنواعها
وأايً كانت مادهتا من خشب أو ذهب أو حناس .فله تكسريها وإتالفها وكذلك آَّلت اللهو بشىت
أنواعها من عود وآَّلت موسيقية وحنو ذلك أو األشرطة اليت سجل فيها أغاين خليعة وموسيقى

ماجنة وحنو ذلك .أو الصور اخلليعة احملرمة فله طمسها أو ْتزيقها وإتالفها.
كل ذلك جيوز له تغيريه ابليد وإتالفه لكن عليه أن ينظر إىل قواعد الشرع قبل اإلقدام على ذلك

ومراعاة املصلحة فال خيلف ذلك منكراً أكرب منه ...

قال األثرم :سألت أاب عبد هللا عن رجل كسر عوداً كان مع أمه إلنسان فهل يغرمه .أو يصلحه؟

قال:

َّل أرى عليه أبساً أن يكسره وَّل يغرمه وَّل يصلحه .قيل فطاعتها؟ قال :ليس هلا طاعة يف هذا.

وقال أبو داود :مسعت أمحد يسأل عن قوم يلعبون ابلشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا ،فأخذ الشطرنج

فرمى هبا .قال :قد أحسن .قيل :فليس عليه شيء .قالَّ :ل ،قيل له :وكذلك إن كسر عوداً أو

طنبوراَ؟ قال :نعم .وقال عبد هللا :مسعت أيب – يف رجل يرى مثل الطنبور أو العود أو الطبل أو ما
أشبه هذا ما يصنع به؟ قال :إذا كان مكشوفاً فاكسره.

وقال املروزي :سألت أاب عبد هللا عن كسر الطنبور الصغري يكون مع الصيب؟ قال يكسره أيضاً.
قلت :أمر يف السوق فأرى الطنبور تباع أأكسره؟ قال :ما أراك تقوى ،إن قويت –أي فافعل -قلت
أدعى لغسل امليت فأمسع صوت الطبل؟ قال إن قدرت على كسره وإَّل فاخرج (.)1
وهذه الرواايت عن اإلمام أمحد –رمحه هللا -تفيد إنكار املنكر ابليد ،وكسر مثل هذه املنكرات
وإزالتها .وهذه مبنية على أصل الشرع.

فعن أيب اهلياج األسدي -رضي هللا عنه -قال :قال يل علي بن أيب طالب(( :أَّل أبعثك على ما بعثين

عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن َّل تدع ْتثاَّلً إَّل طمسته وَّل قرباً مشرفاً إَّل سويته)) (.)2

وعن ابن عباس –رضي هللا عنهما -قال(( :دخل النيب صلى هللا عليه وسلم البيت فوجد فيه صورة
إبراهيم وصورة مرمي فقال صلى هللا عليه وسلم أما هم فقد مسعوا أن املالئكة َّل تدخل بيتاً فيه

صورة)) ( )3احلديث.

ويف رواية َّلبن عباس –أيضاً(( -أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا رأى الصور يف البيت مل يدخل حىت
أمر هبا فمحيت)) ( )4احلديث.

فهذه األحاديث وغريها من النصوص تبني مشروعية إزالة املنكرات ابليد ،على أية صورة كانت
اإلزالة مما يناسب ذلك املنكر إما تغيرياً كلياً أو جزئياً .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد العزيز

بن أمحد املسعود – ص 514
_________

( )1ذكر ذلك كله ابن القيم رمحه هللا ((الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية)) (ص،278 :

.)279

( )2رواه مسلم (.)969
( )3رواه البخاري (.)3351
( )4رواه البخاري (.)3352

()228/8

الفرع الثاين :هل يضمن املنكر ما أتلفه؟
املسألة خالفية بني العلماء فبعضهم يقول َّل يضمن ما أتلفه؛ ألن ما أتلفه منكر وحمرم فثمنه حرام

فال ضمان عليه .وبعضهم يقول ما يزول به املنكر َّل ضمان فيه وأما الباقي فيضمنه.

ذكر اخلالل يف كتابه بسنده عن أيب احلصني أن شرحياً أيت يف طنبور فلم يقض فيه بشيء (.)1

وقال اخلالل أخربين حممد بن أيب هارون ،أن حيىي بن يزدان أاب السفر حدثهم ،أنه سأل أاب عبد هللا

عن رجل رأى يف يد رجل عوداً ،أو طنبوراً فكسره أصاب أو أخطأ وما عليه يف كسره شيء؟ فقال قد
أحسن وليس عليه يف كسره شيء (.)2

وقال ابن قدامة :وإن كسر صليباً أو مزماراً أو طنبوراً أو صنماً مل يضمنه.

وقال الشافعي :إن كان ذلك إذا فصل يصلح لنفع مباح ،وإذا كسر مل يصلح لنفع مباح لزمه ما بني

قيمته منفصالً ومكسوراً .ألنه أتلف ابلكسر ما له قيمة ،وإن كان َّل يصلح ملنفعة مباحة مل يلزمه

ضمانه.

وقال أبو حنيفة :يضمن .ولنا أنه َّل حيل بيعه فلم يضمنه كامليتة .والدليل على أنه َّل حيل بيعه قول

النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام)) متفق عليه ()3
..........
وقال ابن عبد القوي يف منظومته:

وَّل غرم يف دف الصنوج كسرته  ...وَّل صور أيضاً وَّل آلة الدد
وآلة تنجيم وسحر وحنوه  ...وكتب حوت هذا وأشباهه أقدد

وبيض وجوز للقمار بقدر ما  ...يزيل عن املنكور مقصد مفسد

وَّل شق زق اخلمر أو كسر دنه  ...إذا عجز اإلنكار دون التقدد
وإن يتأتى دونه دفع منكر  ...ضمنت الذي ينقي بتغسيليه قد ()4
ورأي ابن عبد القوي يف هذه املسألة التفصيل.

 ...والذي يظهر  ...أن اَّلختالف يتعلق ابملنكر نفسه فأحياَنً يكون كله منكراً ،وأحياَنً جيمع بني

املنكر واملعروف .فإذا كان كله منكراً كالعود –آلة الغناء -فهذا يكسر وَّل ضمان فيه؛ ألنه خمصص
هلذا الغرض فقط وَّل ْيكن اَّلستفادة منه بشيء آخر .وإن كان فيه من هذا وذاك فاألوىل إزالة

املنكر وترك ما عداه .فمثالً :إذا كان فيه كتاب فيه فصول جيدة ولكن فيه فصل خبيث .فتمزق

أوراق هذا الفصل ويرتك الباقي .وكذلك احلال لو كان فيه جملة فيها مقاَّلت طيبة ولكن فيها صورة
خليعة فتمزق هذه الصورة ويرتك الباقي .ولكن ينبغي أن يعلم إذا كانت املصلحة تقتضي إتالف

الذي مجع بني املنكر واملعروف فإنه يتلف وَّل ضمان.

فعلى اآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر أن يزن هذه األمور ِبيزان الشرع مث ْيضي لتنفيذ أمر هللا
تعاىل .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد العزيز بن أمحد املسعود – بتصرف – ص 516
_________

((( )1األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) اخلالل (ص.)129 :
((( )2األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) اخلالل (ص.)129 :
( )3رواه البخاري ( ،)2236ومسلم (.)1581
((( )4غذاء األلباب لشرح منظومة اآلداب)) (.)255 – 243 /1

()229/8

املطلب الثالث :شروط تغيري املنكر ابليد وضوابطه

 - 1أن يكون تغيريه للمنكر خالصاً لوجه هللا تعاىل وليس هدفه من ذلك هو ردود فعل أو اَّلنتقام

أو التشفي أو حنو ذلك من حظوظ النفس.

 - 2أن يتحقق من هذا املنكر وأنه يستحق التغيري أو اإلتالف.

 - 3أن َّل يتجاوز احلد املشروع إن كان من املنكرات اليت ْيكن إتالف بعضها وترك البعض اآلخر.
 - 4أن يباشر ذلك بنفسه إن تيسر ذلك أو يستعني ِبن هو أهل لذلك .األمر ابملعروف والنهي عن

املنكر لعبد العزيز بن أمحد املسعود – ص 518

 - 5القدرة وعدم ترتب مفسدة أكرب من جرائه ،ويف مسألة التغيري للمنكر ابليد خاصة إذا جعلنا
ذلك لكل أحد ويف كل منكر فإن ذلك جير من املفاسد الشيء الكثري جدا .قال شيخ اإلسالم ابن

تيمية رمحه هللا( :وليس ألحد أن يزيل املنكر ِبا هو أنكر منه ،مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن
يقطع يد السارق وجيلد الشارب ،ويقيم احلدود ،ألنه لو فعل ذلك ألفضى إىل اهلرج والفساد ،ألن
كل واحد يضرب غريه ويدعي أنه استحق ذلك ،فهذا ينبغي أن يقتصر فيه على ويل األمر) هذا وقد

نص غري واحد من أهل العلم على أنه إذا تطلب األمر شهر سالح فإن ذلك َّل بد فيه من إذن

السلطان لئال يؤدي إىل فتنة فمسألة التغيري ابليد مع وجود القدرة مشروطة بعدم ترتب مفسدة أكرب
من جراء اَّلحتساب .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر أصوله وضوابطه وآدابه خلالد بن عثمان

السبت ص 332

()230/8

ْتهيد
من أهم وسائل تغيري املنكر تغيريه ابللسان وذلك بتعريف الناس ابحلكم الشرعي أبن هذا حمرم ومنهي

عنه .فقد يرتكب املنكر ْلهله به .فيمكن تغيري املنكر عن طريق الوعظ واإلرشاد والنصح والتخويف
وتغليظ القول والتقريع والتعنيف وحنو ذلك ،فلعله يقلع عن املنكر بسبب ذلك.

ولتغيري املنكر ابللسان مراتب على اآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر أن يسلكها أوَّلً أبول؛ ألن

اهلدف األساسي هو إصالح الناس وليس إيذاؤهم .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد العزيز بن
أمحد املسعود – ص 519

()231/8

املطلب األول :التعريف

وذلك أبن يعرف مرتكب املنكر –إما ابملباشرة أو التعريض حسب املوقف -أبن هذا َّل ينبغي أو
حرام وأنت لست ممن يفعل ذلك ابلقصد ،فأنت أرفع من ذلك .ويبني له ذلك ابحلكمة والرفق
واللني حىت يقبل وَّل ينفر.

وقد ضرب الغزايل مثالً لذلك قال فيه( :فإن املنكر قد يقدم عليه املقدم جبهله ،وإذا عرف أنه منكر

تركه كالسوادي يصلي وَّل حيسن الركوع والسجود ،فيجب تعريفه ابللطف من غري عنف؛ وذلك ألن

يف ضمن التعريف نسبة إىل اْلهل واحلمق والتجهيل إيذاء ،وقلما يرضى اإلنسان أبن ينسب إىل

اْلهل ابألمور وَّلسيما ابلشرع .ولذلك ترى الذي يغلب عليه الغضب كيف أن تنكشف عورة جهله

والطباع أحرص على سرت عورة اْلهل .فنقول له إن اإلنسان َّل يولد عاملاً ولقد كنا أيضاً جاهلني

أبمور الصالة فعلمنا العلماء ،ولعل قريتك خالية عن أهل العلم ،أو عاملها مقصر يف شرح الصالة.
وهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غري إيذاء ،فإيذاء املسلم حمذور كما أن تقريره على املنكر

حمذور .وليس من العقالء من يغسل الدم ابلدم أو ابلبول ،ومن اجتنب حمذور السكوت على املنكر

واستبدل عنه حمذور اإليذاء للمسلم مع اَّلستغناء عنه ،فقد غسل الدم ابلبول على التحقيق ) ...
(.)1

 ...وخيتلف األسلوب من شخص آلخر ومن وقت إىل وقت ،فعلى الناهي عن املنكر أن يلبس لكل

حالة لبوسها .وَّلبد يف كل احلاَّلت من عامل مشرتك أَّل وهو التعريف ابلرفق واللني واللطف وَّل
سيما إذا كانت حال الواقع يف املنكر جمهولة.

ولقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم إذا علم شخصاً ما قد وقع يف حمظور فإنه خيطب ويعمم وَّل
خيصص .كل ذلك من أجل أن َّل جيرح شعور ذلك الشخص.

فقد ورد عن عائشة –رضي هللا عنها -قالت(( :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا كره من
إنسان شيئاً قال :ما ابل أقوام يفعلون كذا وكذا)) (.)2
ويف رواية ((إذا بلغه عن الرجل شيء)) احلديث (.)3

وروى اخلالل بسنده قال أخربين عصمة بن عصام قال :حدثنا حنبل أنه مسع أاب عبد هللا يقول:

والناس حيتاجون إىل مداراة ورفق يف األمر ابملعروف بال غلظة إَّل رجالً مبايناً معلناً ابلفسق والردى
فيجب عليك هنيه وإعالنه؛ ألنه يقال :ليس لفاسق حرمة ،فهذا َّل حرمة له (.)4

وقال أيضاً :أخربين حممد بن علي الوراق قال :حدثين مهنا قال :قال أمحد بن حنبل ،كان أصحاب
ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون .يقولون مهالً رمحكم هللا (.)5

فهذه اآلاثر تبني طريقة السلف رضي هللا عنهم يف النهي عن املنكر .األمر ابملعروف والنهي عن

املنكر لعبد العزيز بن أمحد املسعود – ص 519
_________

((( )1إحياء علوم الدين)) .الغزايل م )45 /7( 3ابختصار.
( )2مل أقف على لفظه من رواية عائشة رضي هللا عنها ،ولكن ذكره الغزايل يف ((إحياء علوم الدين))

( ،)145 /3وقال العراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( :)179 /3أبو داود من حديث عائشة دون
قوله(( :وكان َّل يعريه)) ورجاله رجال الصحيح.

( )3رواه أبو داود ( .)4788وسكت عنه ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) ،وقال
الوادعي يف ((الصحيح املسند)) ( :)1612صحيح على شرط الشيخني.

((( )4األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) اخلالل (ص.)80 :
((( )5األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) اخلالل (ص.)80 :

()232/8

املطلب الثاين :النهي ابلوعظ والنصح والتخويف من هللا تعاىل
وهذه الدرجة تتعلق غالباً يف مرتكب املنكر العارف حبكمه يف الشرع خبالف الدرجة األوىل فهي يف
الغالب تستعمل للجاهل يف احلكم.

فهذا يستعمل معه أسلوب الوعظ والنصح والتخويف من هللا تعاىل ويذكر له آايت الرتهيب والوعيد،
ِ ِ
ك ِاب ْحلِك ِ
ولكن أبسلوب احلكمة واملوعظة احلسنة يقول تعاىل :ا ْدعُ إىل َسبِ ِ
سنَ ِة
يل َربِ َ
َ
ْمة َوال َْم ْوعظَة ا ْحلَ َ
[النحل.]125 :
ويقول تعاىل :فَبِما ر ْمح ٍة ِمن ِ
ظ الْ َقل ِ
ك [عمران:
نت فَظاا غَلِي َ
ْب َّلَن َفضمواْ ِم ْن َح ْولِ َ
نت َهلُ ْم َولَ ْو ُك َ
هللا لِ َ
َ ََ َ

.]159

وحىت لو كان عارفاً هلذه النصوص فلها أتثريها وهذا يعترب ذكرى .وهللا يقول وذَكِر فَِإ َّن ِ
الذ ْك َرى تَن َف ُع
َ ْ
ِ
ني [الذارايت.]55 :
ال ُْم ْؤمنِ َ
ويبني له ما أعد هللا للطائعني ،ويذكره ابملوت وأنه ليس له وقت معني ،بل أييت بغتة ،ورِبا جاء
اإلنسان وهو واقع يف املعصية ،فتكون خاْتته سيئة.

ويبني له أن هدفه من نصحه وإرشاده حبه له وخوفه عليه من عذاب يوم القيامة وأنه ما فعل ذلك

إَّل إشفاقاً عليه ،حىت يطمئن له وتنفتح نفسه لسماع املوعظة ورِبا أعقب ذلك اإلقالع عما هو

واقع به.

وينبغي أن يتدرج مع املنهي يف األحوال التالية:

 - 1أن يذكر بعض النصوص من القرآن والسنة املخوفة للعاصني واملذنبني ،وأقوال السلف يف
ذلك .وخيتار من ذلك القصري شديد الوقع يف النفس.

 - 2تذكريه ابألمم والطوائف واألشخاص الذين وقعوا يف املعصية وحل عليهم غضب هللا وعذابه.

والشواهد يف الكتاب والسنة كثرية جداً.
 - 3أن يذكره أن للذنوب سلبيات كثرية ،وأن ما يصيب اإلنسان يف نفسه وأهله وماله بسبب
الذنوب.

ورد عن ثوابن قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((َّل يزيد العمر إَّل الرب ،وَّل يرد القدر إَّل
الدعاء ،وإن الرجل ليحرم الرزق ابلذنب يصيبه)) (.)1
ِ ِ ٍ ِ
ت أَيْ ِدي ُك ْم َويَـ ْع ُفو َعن َكثِ ٍري [الشورى.]30 :
سبَ ْ
وقوله تعاىلَ :وَما أ َ
َصابَ ُكم من مصيبَة فَب َما َك َ
وغري ذلك من النصوص واآلاثر اليت تبني عقوبة املعاصي يف الدنيا واآلخرة.

 - 4حماولة ذكر األدلة والشواهد اخلصوصية إن كان يعرف ذنبه بشكل خاص .فإذا كان معروفاً
بشرب اخلمر ركز على عقوبة شارب اخلمر واآلاثر الواردة يف ذلك والعقوابت املرتتبة عليه يف الدنيا
واآلخرة .مث ينتقل إىل الوعظ بشكل عام.

وليحرص كل احلرص أن تكون املوعظة سراً بينه وبينه حىت َّل أتخذه العزة ابإلمث فريفض قبوهلا ،وحىت
يعلم حبق أنه ليس للناهي هدف سوى النصيحة واإلشفاق عليه فقط.

ذكر ابن عبد الرب يف كتابه هبجة اجملالس :عن مسعر بن كدام قال( :رحم هللا من أهدى إيل عيويب يف
سرت بيين وبينه فإن النصيحة يف املأل تقريع) (.)2

وروى احلافظ أبو نعيم يف احللية –بسنده -عن مرة بن شرحبيل قال :سئل سلمان بن ربيعة عن
فريضة فخالفه عمرو بن شرحبيل .فغضب سلمان بن ربيعة ورفع صوته فقال عمرو بن شرحبيل:
وهللا لكذلك أنزهلا هللا تعاىل فأتيا أاب موسى األشعري فقال :القول ما قاله أبو ميسرة .وقال لسلمان
ينبغي لك أن َّل تغضب إن أرشدك رجل .وقال لعمرو :قد كان ينبغي لك أن تساوره يعين تساوره

وَّل ترد عليه والناس يسمعون (.)3

فينبغي للناهي عن املنكر أن يستخدم السبل اليت تعني صاحب املنكر على أن يقلع عن معصيته.
وهللا أعلم .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد العزيز بن أمحد املسعود – ص 521
_________

( )1رواه ابن ماجه ( ،)3264وأمحد ( ،)22440( )277 /5واحلاكم ( .)670 /1وقال :هذا
حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وحسن إسناده البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) (،)187 /4

وقال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( :)289 /3إسناده صحيح ،وقال ابن مفلح يف ((اآلداب

الشرعية)) ([ :)409 /1رواته] كلهم ثقات ،وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) دون
قوله(( :وإن الرجل)).

((( )2هبجة اجملالس)) ابن عبد الرب (.)47 /1
((( )3حلية األولياء وطبقات األصفياء)) م.)143 ،142 /4( 2
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املطلب الثالث :الغلظة ابلقول
وهذه املرتبة يلجأ إليها بعد استخدامه األسلوب السهل اللني القريب .وبعد معرفته أن أسلوب اللني
مل جيد عند ذلك يغلظ له القول ويشدد عليه ويزجره مع مراعاة قواعد الشرع يف ذلك.

فإذا أمن شره فإنه يقوم بذلك ولكن َّل يقول إَّل حقاً.
وهذا األسلوب قد استعمله أبو األنبياء عليه وعليهم السالم .يقول هللا تعاىل حكاية عنه أ ٍ
ُف لَّ ُك ْم
ون َِّ
ولِما تَـ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
اَّلل أَفَ َال تَـ ْع ِقلُو َن [األنبياء.]67 :
ََ ُ
فيقول اتق هللا أما ختاف هللا أما تستحيي أَّل تعرف أن فعلك هذا فعل الفساق والفجار ،وهكذا،
فلعله ينزجر.

وينبغي للناهي أن َّل يطلق لسانه يف كل ما يرد عليه ،بل حياسب نفسه على كلمة ستخرج منه ،ويف
الوقت نفسه عليه أن َّل يتعدى ،فإذا علم أن صاحبه استجاب أو أقلع وقف .وشكره على استجابته

كأن يقول :جزاك هللا خرياً وابرك فيك.
يقول الغزايل وهلذه الدرجة أدابن:

أحدمها :أن َّل يقدم عليها إَّل عند الضرورة والعجز عن اللطف.
الثاين :أن َّل ينطق إَّل ابلصدق وَّل يسرتسل فيه .فيطلق لسانه الطويل ِبا َّل حيتاج إليه بل على قدر

احلاجة  .)1( ..األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد العزيز بن أمحد املسعود – ص 524
_________

((( )1إحياء علوم الدين)) الغزايل م.)47 /7( 3
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املطلب الرابع :التهديد والتخويف
وهذه املرتبة هي آخر احملاوَّلت لنهيه ابللسان ويعقبها بعد ذلك إيقاع الفعل.

فيقال له ... :ألخربن بك السلطات لتسجنك وتعاقبك على فعلك.

وهكذا يورد عليه بعض أساليب التخويف والتهديد ولكن ينبغي أن يكون هذا التهديد والتخويف يف

حدود املعقول عقالً وشرعاً حىت يعرف أنك صادق يف هتديدك؛ ألنك لو هددته أبمور غري جائزة

شرعاً عرف أنك غري جاد؛ ألن اآلمر جيب أن يكون أقرب الناس استجابة لشرع هللا تعاىل.

فال يقول له :إن مل تنته سوف أحرق بيتك ِبن فيه وأسلب مالك وأفعل وأفعل .من أمور َّل جتوز

شرعاً.
يقول الغزايل :وَّل يهدد بوعيد َّل جيوز له حتقيقه كقوله ألهننب دارك أو ألضربن ولدك أو ألسبني
زوجتك وما جيري جمراه بل إن ذلك إن قاله عن عزم فهو حرام وإن قاله من غري عزم فهو كذب ...

(.)1

هذه هي مراتب اإلنكار ابللسان فعلى الناهي أن يسلك هذه املراتب عند هنيه مرتبة مرتبة ،وَّل ينتقل

من مرتبة قبل أختها؛ ألن املقصود إصالح هذا املسلم الذي وقع يف منكر ،وليس املقصود اَّلنتقام

منه أو اَّلنتصار عليه .فإن انتهى عند املرتبة األوىل فهو املطلوب وإَّل انتقل لليت تليها وهكذا .األمر
ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد العزيز بن أمحد املسعود – ص 524

_________

((( )1إحياء علوم الدين)) م.)50 /7( 3
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املطلب األول :أمهية التغيري ابلقلب
املنكر َّل تقره الشريعة أبي حال من األحوال ،فالبد من تغيريه ولكن تغيريه على مراتب.

وملا كان الناس خيتلفون يف قدراهتم اْلسمية والعقلية وغري ذلك .فإن الشارع احلكيم رتب إنكار
املنكر على حسب قدرة الشخص ،ولكن َّل يعذر أحد من املكلفني برتك اإلنكار مهما يكن من أمر.
فيجب عليه أن يغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه وهذا أقل األحوال؛ ألن كل

إنسان يستطيع ذلك ومن هو الذي َّل يقدر على اإلنكار ابلقلب إَّل رجل قد مرض قلبه وانتكس
فهذا أمره أشد من قضية اإلنكار ابلقلب.

واألصل يف هذا احلكم .ما رواه اإلمام مسلم بسنده عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :من رأى

منكم منكراً فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإلْيان))

(.)1

وعن عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :ما من نيب بعثه

هللا يف أمة قبلي إَّل كان له من أمته حواريون وأصحاب أيخذون بسنته ويقتدون أبمره .مث إهنا ختلف

من بعدهم خلوف يقولون ما َّل يفعلون ويفعلون ما َّل يؤمرون .فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ،ومن

جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ،ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ،وليس وراء ذلك من اإلْيان حبة
خردل)) ( )2احلديث.

وقد ذكر اإلمام النووي يف شرح مسلم كالم القاضي عياض –رمحه هللا -فقال :هذا احلديث أصل يف
صفة التغيري فحق املغري أن يغريه بكل وجه أمكنه زواله به قوَّلً كان أو فعالً ،فيكسر آَّلت الباطل،
ويريق املسكر بنفسه .أو أيمر من يفعله ،وينزع املغصوابت ويردها إىل أصحاهبا بنفسه أو أبمره إذا
أمكنه ،ويرفق جهده ابْلاهل وبذي العزة الظامل املخوف شره .إذ ذلك أدعى إىل قبول قوله .كما

يستحب أن يكون متويل ذلك من أهل الصالح والفضل هلذا املعىن ،ويغلظ على املتمادي يف غيه

واملسرف يف بطالته إذا أمن أن يؤثر إغالظه منكراً أشد مما غريه لكون جانبه حممياً عن سطوة الظامل

فإن غلب على ظنه أن تغيريه يسبب منكراً أشد منه من قتله أو قتل غريه بسبب كف يده ،واقتصر

على القول ابللسان والوعظ والتخويف .فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غري بقلبه وكان يف سعة

وهذا هو املراد ابحلديث إن شاء هللا تعاىل .وإن وجد من يستعني به على ذلك استعان ما مل يؤد ذلك
إىل إظهار سالح وحرب ،ولريفع ذلك إىل من له األمر إن كان املنكر من غريه ،أو يقتصر على تغيريه

بقلبه هذا هو فقه املسألة ،وصواب العمل فيها عند العلماء واحملققني خالفاً ملن رأى اإلنكار

ابلتصريح بكل حال ،وإن قتل ونيل منه كل أذى ،هذا آخر كالم القاضي –رمحه هللا.)3( -

ومن كان يف قلبه حياة وليس يف مقدوره أن يغري املنكر بيده وَّل بلسانه فعليه أن يكره هذا املنكر

ويعلم هللا من قلبه الصدق والعزْية على ْتين زوال هذا املنكر ولوَّل املانع ألزاله.

قيل َّلبن مسعود -رضي هللا عنه :-من ميت األحياء؟ فقال :الذي َّل يعرف معروفاً وَّل ينكر منكراً
(.)4
فالذي َّل أيمر ابملعروف وَّل ينكر املنكر أبدىن درجاته فهو ميت القلب.

_________

( )1رواه مسلم ( .)49من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
( )2رواه مسلم (.)50

((( )3صحيح مسلم بشرح النووي)) م.)25 /2( 1
((( )4األمر ابملعروف)) َّلبن تيمية (ص.)18 :
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وعندما تكلم حيىي بن معاذ الرازي يوماً يف اْلهاد ويف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر قالت له
امرأة :هذا واجب وضع عنا فقال :هيب أنه وضع عنكن سالح اليد واللسان فلم يوضع عنكن

سالح القلب فقالت له صدقت جزاك هللا خرياً ( .)1فإن سالح اللسان َّل يسقط عن املرأة فعليها
أن تنكر على من تستطيع اإلنكار عليه من أقارهبا الرجال وأما النساء فعليها اإلنكار عليهن بصفة

عامة .وهلذا شواهد:

ورد عن عائشة أم املؤمنني –رضي هللا عنها -أهنا رأت امرأة بني الصفا واملروة عليها مخيصة من

صلب –أي ثوب عليه خطوط متصالبة -فقالت عائشة(( :انزعي هذا من ثوبك فإن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم إذا رآه يف ثوب قضبه)) (.)2

وأما ابلنسبة لإلنكار على الرجال:

فقد ورد أن عائشة –رضي هللا عنها -رأت أخاها عبد الرمحن يسرع يف الوضوء ليدرك الصالة على

سعد بن أيب وقاص .فقالت :اي عبد الرمحن أسبغ الوضوء فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يقول(( :ويل لألعقاب من النار)).
وَّل شك أن إنكار املرأة بقلبها على الرجال هو الغالب وعلى النساء يف بعض احلاَّلت خبالف الرجل

فإن إنكاره يف قلبه مقيد بظروف معينة ،وهي عدم مقدرته على اإلنكار ابليد واللسان فيجب على

املسلم أن يعلم أنه َّل يعذر حبال برتك اإلنكار بقلبه عند عجزه عن اإلنكار ابليد واللسان .وإذا كان

قلبه َّل يتحرك عند رؤيته للمنكر فعليه أن يعلم أن قلبه مريض وحيتاج إىل عالج .وأما إذا علم صدق
نيته بقلبه يف بغضه للمنكر وْتين زواله فإن هللا سبحانه وتعاىل يعطيه مثل أجر القادر عليه وعلى أسوأ
األحوال فإنه َّل أيمث برتكه ذلك.

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه هللا -فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته فينبغي أن تكون

كاملة جازمة َّل توجب نقص ذلك إَّل بنقص اإلْيان .وأما فعل البدن فهو حبسب قدرته ومىت كانت

إرادة القلب وكراهته كاملة اتمة وفعل العبد معها حبسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل ..
( .)3األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد العزيز بن أمحد املسعود – ص 507
_________

((( )1إعالم املوقعني)) َّلبن القيم.

( )2رواه أمحد ( .)25923( )225 /6قال شعيب األرَنؤوط :إسناده حسن.
((( )3األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) ابن تيمية حتقيق صالح الدين املنجد (ص.)23 :
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املطلب الثاين :حقيقة اإلنكار ابلقلب ()1
يغلط البعض فيظن أنه ما دام كارهاً للمنكر فال أبس عليه ِبخالطة فاعله واْللوس معه حال مواقعته

املنكر  ..أو البقاء يف مكان فيه منكر يف الشرع وهذا خمالف ملا دل عليه القرآن والسنة .قال تعاىل:
ت ِ
وقَ ْد نَـ َّز َل َعلَي ُكم ِيف ال ِ
اب أَ ْن إِذَا َِمس ْعتُم آاي ِ
ْكتَ ِ
هللا يُ َك َف ُر ِهبَا َويُ ْستَـ ْه َزأُ ِهبَا فَالَ تَـ ْق ُع ُدواْ َم َع ُه ْم َح َّىت
ْ ْ
ْ َ
َ
ِ
ِ
وضواْ ِيف ح ِد ٍ
يث غَ ِْريه إِنَّ ُك ْم إِذًا مثْـلُ ُه ْم [النساء ]140 :وهذا هني صريح عن جمالستهم حال
َخيُ ُ
َ
مواقعتهم هلذا املنكر  ..فما دام َّل يقدر على اإلنكار ابليد أو اللسان فال بد إذاً من مفارقته للمنكر
 ..هذا هو الصحيح (.)2
قال العالمة الشيخ عبد الرمحن بن َنصر السعدي –رمحه هللا -عند هذه اآلية( :وكذلك يدخل فيه

حضور جمالس املعاصي والفسوق اليت يستهان فيها أبوامر هللا ونواهيه ،وتقتحم حدوده اليت حدها
وضواْ ِيف ح ِد ٍ
يث غَ ِْريهِ أي :غري الكفر ِبايت هللا
لعباده .ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم َح َّىت َخيُ ُ
َ

وَّل اَّلستهزاء هبا.
إِنَّ ُك ْم إِذًا أي إن قعدمت معهم يف احلال املذكور (مثلهم) ألنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم ،والراضي

ابملعصية كالفاعل هلا ،واحلاصل أن من حضر جملساً يعصى هللا به فإنه يتعني عليه اإلنكار عليهم مع

القدرة ،أو القيام مع عدمها) ( .)3ا .هـ.

وقال القرطيب –رمحه هللا -عند هذه اآلية .. ( :فدل هبذا على وجوب اجتناب أصحاب املعاصي إذا
ظهر منهم منكر ،ألن من مل جيتنبهم فقد رضي فعلهم والرضا ابلكفر كفر ،قال هللا عز وجل :إِنَّ ُك ْم
إِذًا ِمثْـلُ ُه ْم فكل من جلس يف جملس معصية ومل ينكر عليهم يكون معهم يف الوزر سواء ،وينبغي أن
ينكر عليهم إذا تكلموا ابملعصية وعملوا هبا ،فإن مل يقدر على النكري عليهم فينبغي أن يقوم عنهم

حىت َّل يكون من أهل هذه اآلية  ..وإذا ثبت جتنب أهل املعاصي فتجنب أهل البدع واألهواء أوىل
 )4( ) ..ا .هـ.

وقال البخاري –رمحه هللا( :-ابب :هل يرجع إذا رأى منكراً يف الدعوة؟).
مث قال :ورأى ابن مسعود صورة يف البيت فرجع (.)5

_________

((( )1اآلداب الشرعية)) ((( ،)308 /1تنبيه الغافلني)) (ص(( ،)109 - 106 :التشريع
اْلنائي)) (.)497 /1

((( )2جمموع الفتاوى)) (.)239 ،222 ،221 ،204 /28
((( )3تفسري السعدي)) (.)94 - 93 /2
((( )4القرطيب)) ( ،)418 /5وانظر ((القامسي)) ((( ،)527 - 524 /5الظالل)) (- 261 /5

(( ،)262احلالل واحلرام)) (ص.)73 :

( )5رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم قبل حديث رقم ( .)5181قال ابن حجر يف ((فتح الباري))
( :)249 /9كذا يف رواية املستملي واألصيلي والقابسي وعبدوس ،ويف رواية الباقني أبو مسعود

واألول تصحيف فيما أظن فأنين مل أر األثر املعلق إَّل عن أيب مسعود عقبة بن عمرو وأخرجه البيهقي
 - )14959( )268 /7( -من طريق عدي بن اثبت عن خالد بن سعد عن أيب مسعود( :أن

رجال صنع طعاماً فدعاه فقال :أيف البيت صورة؟ قال :نعم؛ فأىب أن يدخل حىت تكسر الصورة).

وسنده صحيح .وخالد بن سعد هو موىل أيب مسعود عقبة بن عمرو األنصاري وَّل أعرف له عن عبد

هللا بن مسعود رواية وحيتمل أن يكون ذلك وقع لعبد هللا بن مسعود أيضاً لكن مل أقف عليه .اهـ.
وانظر(( :تغليق التعليق)) (.)424 - 423 /4

()238/8

ودعا ابن عمر أاب أيوب فرأى يف البيت سرتاً على اْلدار .فقال ابن عمر :غلبنا عليه النساء .فقال:
من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك ،وهللا َّل أطعم لكم طعاماً .فرجع (.)2( )1

((مث ساق بسنده من حديث عائشة أهنا اشرتت منرقة فيها تصاوير ،فلما رآها رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل ،فعرفت يف وجهه الكراهة فقلت :اي رسول هللا :أتوب إىل هللا
وإىل رسوله ،ماذا أذنبت .فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما ابل هذه النمرقة؟ قالت :فقلت:
اشرتيتها لك لتقعد عليها وتوسدها .فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور
يعذبون يوم القيامة  ..ويقال هلم :أحيوا ما خلقتم وقال :إن البيت الذي فيه الصور َّل تدخله

املالئكة)) (.)3

وقال ابن ماجه( :ابب إذا رأى الضيف منكراً رجع) .وذكر حديث علي رضي هللا عنه قال( :صنعت

طعاماً فدعوت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجاء فرأى يف البيت تصاوير فرجع) (.)4

وأورده أيضاً من حديث سفينة ،أيب عبد الرمحن ،قال(( :إن رجالً أضاف علي بن أيب طالب فصنع له
طعاماً ،فقالت فاطمة :لو دعوَن النيب صلى هللا عليه وسلم فأكل معنا ،فدعوه فجاء ،فوضع يده

على عضاديت الباب ،فرأى قراماً يف َنحية البيت فرجع .فقالت فاطمة لعلي :احلق ،فقل له ما رجعك
اي رسول هللا؟ قال :إنه ليس يل أن أدخل بيتاً مزوقاً)) (.)5

وقد ذهب اإلمام أمحد –رمحه هللا -إىل أنه خيرج من الوليمة إذا وجد جدران البيت قد سرتت ،وكذا

إذا استعمل صاحب الوليمة آنية الفضة أو الذهب ،أو رأى يف البيت شيئاً من ذلك املستعمل (.)6
قال املروذي( :قلت أليب عبد هللا :فالرجل يدعى فريى مكحلة رأسها مفضض؟ قال :هذا يستعمل،

وكل ما استعمل فاخرج منه .)7( ) ..

وقال املروذي( :سألت أاب عبد هللا عن الرجل يدعى فريى فرش ديباج ،ترى أن يقعد عليه أو يقعد يف
بيت آخر؟! قال :خيرج ،قد خرج أبو أيوب وحذيفة) (.)8

وجاء عن أيب مسلم اخلوَّلين –رمحه هللا -أنه انصرف إىل منزله فإذا هو ابلبيت قد سرت ،فقال :إن
بيتكم هذا ليجد القر فأدفئوه ،وإَّل فال أبرح حىت تنزعوه ،فنزعوا الستور مث دخل (.)9

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه هللا( :-وروى أبو بكر اخلالل إبسناده عن حممد بن سريين أن
حذيفة بن اليمان أتى بيتاً فرأى فيه حارستان ،فيه أابريق الصفر والرصاص فلم يدخله وقال :من

تشبه بقوم فهو منهم –ويف لفظ آخر :فرأى شيئاً من زي العجم فخرج وقال :من تشبه بقوم فهو

منهم).

_________

( )1رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم قبل حديث رقم ( .)5181قال ابن حجر يف ((فتح الباري))
( :)249 /9وصله أمحد يف كتاب ((الورع)) ومسدد يف مسنده ومن طريقه الطرباين  ..ووقع لنا من
وجه آخر من طريق الليث عن بكري بن عبد هللا بن األشج عن سامل ِبعناه .اهـ .وانظر(( :تغليق
التعليق)) (.)425 - 424 /4
((( )2نزهة الفضالء)) (.)171 /1

( )3رواه البخاري ( ،)2105ورواه مسلم (.)2107
( )4رواه ابن ماجه ( .)2724قال البزار يف ((البحر الزخار)) ( :)157 /2من أحسن إسناد يروى

عن علي ،وإسناده صحيح ،وقال الشوكاين يف ((نيل األوطار)) ( :)331 /6إسناد رجاله رجال
الصحيح وله شواهد ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

( )5رواه أبو داود ( ،)3755وابن ماجه ( ،)2725وأمحد ( .)21976( )221 /5قال العراقي

يف ((ختريج اإلحياء)) ( :)293 /4إسناده جيد ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح))

( )288 /3كما أشار إىل ذلك يف مقدمته ،واأللباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

((( )6الورع)) (ابب :أي شيء خيرج من الوليمة) (ص .)137 :ويف ((كشاف القناع)) (170 /5
.)171 -

((( )7الورع)) (ص.)137 :
((( )8الورع)) (ص.)138 :
((( )9الورع)) (ص.)139 :

()239/8

وقال علي بن أيب صاحل السواق( :كنا يف وليمة ،فجاء أمحد بن حنبل ،فلما دخل نظر إىل كرسي يف
الدار عليه فضة ،فخرج ،فلحقه صاحب الدار ،فنفض يده يف وجهه وقال :زي اجملوس ،زي اجملوس)

(.)1

وقال يف رواية صاحل( :إذا كان يف الدعوة مسكر أو شيء من آنية اجملوس :الذهب والفضة ،أو سرت
اْلدران ابلثياب ،خرج ومل يطعم) ا .هـ (.)2

وقال إبراهيم احلريب( :وكان –أي اإلمام أمحد -إن رأى إَنء فضة أو منكر خرج .)3( ) ..
وقال أبو حممد بن ْتيم احلنبلي –رمحه هللا -عند ذكره لعقيدة اإلمام أمحد .. :وكان يتحرج أن يدخل
إىل دار فيها صور ،أو دعوة فيها هلو أو غناء أو جنازة يتبعها نوح أو مزمار ،فإذا حضرها مل يرجع

عنها( .أي اْلنازة) (.)4
وأخرج ابن جرير إبسناد صحيح عن هشام بن عروة قال :أخذ عمر بن عبد العزيز قوماً على شراب،

فضرهبم وفيهم صائم .فقالوا :إن هذا صائم فتال :فَالَ تَـ ْق ُع ُدواْ َم َع ُه ْم [النساء.)5( ]140 :

وقال احلافظ عند شرحه حلديث عائشة –رضي هللا عنها -يف اْليش الذي يغزو الكعبة فيخسف

هبم( :قال املهلب :يف هذا احلديث أن من كثر سواد قوم يف املعصية خمتاراً أن العقوبة تلزمه معهم.
قال :واستنبط منه مالك عقوبة من جيالس شربة اخلمر وإن مل يشرب) ( .)6ا .هـ.

وقال اإلمام مالك –رمحه هللاَّ( :-ل ينبغي املقام أبرض يعمل فيها بغري احلق والسب للسلف الصاحل،
وأرض هللا واسعة ،لقد أنعم هللا على عبد أدرك حقاً فعمل به) (.)8( )7

سئل الشيخ حممد بن إبراهيم –رمحه هللا -عن وجوب اهلجرة من بالد املسلمني اليت حيكم فيها

ابلقانون فأجاب( :البلد اليت حيكم فيها ابلقانون ليست بلد إسالم .جتب اهلجرة منها ،وكذلك إذا

ظهرت الوثنية من غري نكري وَّل غريت فتجب اهلجرة ،فالكفر بفشو الكفر وظهوره هذه بلد كفر.
أما إذا كان قد حيكم فيها بعض األفراد أو وجود كفرايت قليلة َّل تظهر ،فهي بلد اإلسالم.

ما الذي سلط األعداء على املسلمني؟

إذا كان نفس الشيء الذي نقمه الرسول هو املقدم عندهم ،واستغنوا ابسم اإلسالم وصالة وحنو
ذلك.

إن يف القرآن والسنة الشفاء والبيان.
شيء واضح بينه القرآن ووضحه يف عدة مواضع أن املشركني مقرين ابلربوبية ،مث آايت أخر عينت

الشيء الذي طلبوه ،فهذا هو الذي أنكره القرآن عليهم من جهة العقيدة.
ولعلك أن تقول :لو قال من حكم القانون :أَن أعتقد أنه ابطل.

فهذا َّل أثر له ،بل هو عزل للشرع ،كما لو قال أحد :أَن أعبد األواثن ،وأعتقد أهنا ابطل.
وإذا قدر على اهلجرة من بالد تقام فيها القوانني وجب ذلك) (.)9
وسئل أيضاً عن بلد حيل أهلها البغاء فقال .. ( :ينبغي اهلجرة من بلد دون هذا ،وجيب قتاهلم حىت
ينتهوا عن ذلك) (.)10

وله –رمحه هللا( :-من حممد بن إبراهيم إىل املكرم سلمه هللا.
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  ...وبعد-:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفيت به عن إنسان اضطرته ظروف احلياة إىل اَّلجتماع أبَنس َّل
يصلون الصلوات اخلمس ،وكان يسكن معهم يف حملهم ،أيكلون مجيعاً ويشربون ،ويبيتون.

وتسأل عن حكمهم ،وحكم من يسكن معهم؟
_________

( )1هذه الرواية ذكرها شيخ اإلسالم موجودة يف ((طبقات احلنابلة)) (.)234 /1
((( )2اقتضاء الصراط املستقيم)) (.)319 - 318 /1
((( )3سري أعالم النبالء)) (.)226 /11
((( )4طبقات احلنابلة)) (.)278 /2

((( )5تفسري ابن جرير)) رقم ((( ،)321 /9( )10709اإلابنة الكربى)) رقم (.)515
( )6انظر(( :الفتح)) شرح احلديث رقم (.)241 /4( )2118
((( )7اْلامع)) َّلبن أيب زيد (ص.)156 :
( )8انظر :الكالم يف اهلجرة من أرض املعاصي يف كتاب ((الرفوع)) (.)198 - 196 /6

((( )9فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم)) (.)188 /6
((( )10فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم)) (.)189 /6

()240/8

واْلوابَّ :ل حول وَّل قوة إَّل ابهلل .ما كنا نظن أن يوجد مثل هؤَّلء بني ظهراين املسلمني ..
والواجب عليهم الرجوع إىل هللا والتوبة إليه ،فإن التوبة جتب ما قبلها ،وعلى مجيع من يعلم حباهلم
هذه أن ينصحهم ويكرر مناصحتهم ،فإن مل ْيتثلوا قام عليهم غرية هللا تعاىل ورفع أبمرهم إىل وَّلة
األمر ،كما أن على وَّلة األمر القيام عليهم وإلزامهم ابلصالة وغريها من شعائر اإلسالم.

وأما السكن معهم فال جيوز لإلنسان أن يسكن مع مثل هؤَّلء ،بل عليه أن يناصحهم فإن امتثلوا

وإَّل فيفارقهم ويلتمس رفقاء غريهم .)1( ) ..
مىت جتب مفارقة املنكر؟

َّل شك أن مفارقة املنكر أمر واجب على املستطيع لكن فرق بعض الفقهاء (فيما يتعلق ِبفارقة

مكان املنكر) بني كون املنكر يف مكان َّل يلحق من فارقه حرج وضرر ظاهر كناحية يف السوق ،أو
دار صاحب الوليمة إذا وجد فيها شيء من املنكرات – وبني كون املنكر واقع من جار له يف املنزل
إذا كان يلحقه من اخلروج ضرر ظاهر ،ككون الدار ملكاً له .فيجوز له البقاء فيه مع متابعة النصح

له –وهللا أعلم.)2( -

أما من دعي إىل وليمة وهو يعلم أن فيها منكراً لكنه مل يره ومل يسمعه فهل له اْللوس واألكل؟

قال البهويت –رمحه هللا( -له اْللوس واألكل نصاً ،ألن احملرم رؤية املنكر أو مساعه ومل يوجد .وله
اَّلنصراف .فيخري إلسقاط الداعي حرمة نفسه إبجياد املنكر) (.)3

لكن قد خيتلف احلكم إذا كان الرجل ممن يقتدى ِبثله واملنكر يف تلك الوليمة أو املناسبة مشتهر

عند الناس ففي هذه احلالة قد َّل يفهم الناس من جلوسه إَّل اإلقرار فعليه أن يفارق –وهللا أعلم.-
هذا وَّل يفهم من كون اإلنكار ابلقلب يقتضي مفارقة املنكر أن ندع بعض األعمال املشروعة ،أو

قصد بعض ما يشرع قصده من األماكن لوجود بعض املنكرات هناك  ..فال يهجر املسجد لكونه
مزخرفاً مثالً ،أو كان أهله يسبلون ثياهبم.

كما إذا اتبعت اْلنازة ،مث جاء من يضرب ابلدف ،أو يظهر النياحة ،فال تدع ما أنت فيه ألجل هذا

املنكر  ..وقد كان اإلمام أمحد –رمحه هللا -إذا حضر جنازة مث ظهر هناك بعض املنكرات مل يرجع

عنها ويقول كما قال احلسن َّلبن سريينَّ :ل ندع حقاً لباطل ( .)4األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
خلالد بن عثمان السبت – ص335 :
_________

((( )1فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم)) (.)189 /6
((( )2كشاف القناع)) (.)170 /5
((( )3كشاف القناع)) (.)170 /5
((( )4طبقات احلنابلة)) (.)278 /1

()241/8

املطلب الثالث :فوائد اإلنكار ابلقلب ومثراته
 - 1أنه أقل درجات اإلنكار املطلوبة وبه يسلم املرء من العقوبة.

 - 2هذا اإلنكار القليب يدل على عدم الرضا ابملنكر وكراهيته والنفور منه ،وقد جاء عن عرس بن
عمرية الكندي –رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم – قال(( :إذا عملت اخلطيئة يف األرض
كان من شهدها وكرهها – ويف رواية – فأنكرها – كمن غاب عنها ،ومن غاب عنها فرضيها كان

كمن شهدها)) ( .)1وجاء يف حديث أم سلمة –رضي هللا عنها -مرفوعاً(( :ستكون أمراء فتعرفون
وتنكرون فمن عرف برئ ،ومن أنكر سلم ولكن من رضي واتبع .)2( )) ...

 - 3حفظ حيوية القلب وصفائه ،فإن القلب يتأثر بكثرة رؤية املنكرات ،وقد أيلفها إذا مل ينكرها،
وتذهب حساسية القلب جتاهها فال يصري يتأمل لرؤيتها.
 - 4أن هذا اإلنكار القليب يعين الرفض للمنكر والرتبص به ،فصاحبه –أي اإلنكار ابلقلب -عازم

على تغيريه ِبجرد استطاعته .قال سيد – رمحه هللا  :-وليس هذا موقفاً سلبياً من املنكر – كما يلوح

يف ابدئ األمر – وتعبري الرسول – صلى هللا عليه وسلم أبنه تغيري دليل على أنه عمل إجيايب يف

طبيعته.

فإنكار املنكر ابلقلب معناه احتفاظ هذا القلب إبجيابيته جتاه املنكر  ..إنه ينكره ويكرهه وَّل يستسلم
له ،وَّل يعتربه الوضع الشرعي الذي خيضع له ويعرتف به  ..وإنكار القلوب لوضع من األوضاع قوة

إجيابية هلدم هذا الوضع املنكر ،وإلقامة الوضع (املعروف) يف أول فرصة تسنح ،وللرتبص ابملنكر

حىت توايت هذه الفرصة  ..وهذا كله عمل إجيايب يف التغيري  ..وهو على كل حال أضعف اإلْيان.

فال أقل من أن حيتفظ املسلم أبضعف اإلْيان ،أما اَّلستسالم للمنكر ألنه واقع .وألن له ضغطاً –

قد يكون ساحقاً – فهو اخلروج من آخر حلقة ،والتخلي حىت عن أضعف اإلْيان ،هذا وإَّل حقت

على اجملتمع اللعنة اليت حقت على بين إسرائيل ا .هـ ( .)3األمر ابملعروف والنهي عن املنكر خلالد

بن عثمان السبت – ص 343
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4345والطرباين ( .)14033( )139 /17واحلديث سكت عنه أبو داود،

وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )484 /4كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وصحح
إسناده أمحد شاكر يف ((عمدة التفسري)) ( ،)716 /1وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)):

حسن.

( )2رواه مسلم (.)1854
((( )3الظالل)) (.)259 /6
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املطلب األول :تعريف اهلجر لغةً وشرعاً
قال اْلوهري :اهلجر :ضد الوصل .واملهاجرة من أرض إىل أرض ترك األوىل للثانية.
والتهاجر :التقاطع .واهلجراتن :هجرة إىل احلبشة وهجرة إىل املدينة (.)1

واهلجر الشرعي نوعان:

ت ِ
األولِ :بعىن الرتك للمنكرات .ومنه قوله تعاىل وقَ ْد نَـ َّز َل َعلَي ُكم ِيف ال ِ
اب أَ ْن إِ َذا َِمس ْعتُم آاي ِ
ْكتَ ِ
هللا
ْ ْ
ْ َ
َ
وضواْ ِيف ح ِد ٍ
يث غَ ِْريهِ إِنَّ ُك ْم إِذًا ِمثْـلُ ُه ْم [النساء:
يُ َك َف ُر ِهبَا َويُ ْستَـ ْه َزأُ ِهبَا فَالَ تَـ ْق ُع ُدواْ َم َع ُه ْم َح َّىت َخيُ ُ
َ

.]140

قال ابن كثري :أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم ابْللوس معهم يف املكان الذي

يكفر فيه ِبايت هللا ويستهزأ هبا وأقررْتوهم على ذلك فقد شاركتموهم يف الذي هم فيه (.)2
ومنه قوله تعاىل :وإِذَا رأَي َ َّ ِ
وضواْ ِيف ح ِد ٍ
يث غَ ِْريهِ َوإِ َّما
ض َع ْنـ ُه ْم َح َّىت َخيُ ُ
ين َخيُ ُ
آايتِنَا فَأَ ْع ِر ْ
َ َْ
َ
وضو َن ِيف َ
ت الذ َ
ِ
ِ
ِ
ي ِ
َّك َّ
ني [األنعام.]68 :
نسيَـن َ
الش ْيطَا ُن فَالَ تَـ ْق ُع ْد بَـ ْع َد الذ ْك َرى َم َع الْ َق ْوم الظَّال ِم َ
ُ
قال القرطيب -رمحه هللا :-واخلطاب جمرد للنيب صلى هللا عليه وسلم وقيل إن املؤمنني داخلون يف
اخلطاب معه وهو الصحيح .فإن العلة مساع اخلوض يف آايت هللا وذلك يشملهم وإايه ..

ودل هبذا على أن الرجل إذا علم من اآلخر منكراً علم أنه َّل يقبل منه فعليه أن يعرض عنه إعراض
منكر وَّل يقبل عليه (.)3

وورد يف حديث جابر بن عبد هللا -الطويل -وفيه ((  ..ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يقعد
على مائدة يشرب عليها اخلمر)) ( )4احلديث.

ومن هذا الباب اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم.

ال إِِين م َه ِ
اج ٌر إىل َرِيب إِنَّهُ ُه َو
آم َن لَهُ لُو ٌ
ط َوقَ َ ُ
ومنه قوله تعاىل حكاية عن إبراهيم –عليه السالم -فَ َ
ِ
يم [العنكبوت.]26 :
ال َْع ِز ُيز ا ْحلَك ُ
قال القرطيب :وهو أول من هاجر من أرض الكفر (.)5
ص َّ َّ ِ
ِ
آصةً [األنفال:
ين ظَلَ ُمواْ ِمن ُك ْم َخ َّ
وقال القرطيب أيضاً حول قوله تعاىلَ :واتَّـ ُقواْ ف ْتـنَةً َّلَّ تُ ِ َ
ينب الذ َ
.]25

قال علماؤَن :فالفتنة إذا عمت هلك الكل ،وذلك عند ظهور املعاصي وانتشار املنكر وعدم التغيري،
وإذا مل تغري وجب على املؤمنني املنكرين هلا بقلوهبم هجران تلك البلدة واهلرب منها .وهكذا كان
احلكم فيمن كان قبلنا من األمم  ..وهبذا قال السلف رضي هللا عنهم (.)6

الثاين :اهلجر على وجه التأديب والعقوبة ،وهو هجر أهل املعاصي واملنكرات واملخالفات وهو ِبنزلة
التعزير ،ويفعله إذا رآه أقوى يف نفسية الفاعل من التغيري ابليد واللسان أو إذا عجز عن التغيري ابليد

واللسان.

فإذا أظهر اإلنسان املكلف معصيته أو عرف هبا وأصر عليها سواء أكانت هذه املعصية فعلية أم
قولية أم اعتقادية فمن السنة هجره ،فاهلاجر يثاب عليه؛ ألنه من أجل هللا تعاىل.

_________

((( )1الصحاح :اتج اللغة وصحاح العربية)) اْلوهري (.)851 /2
((( )2تفسري القرآن العظيم)) (.)567 ،566 /1
((( )3اْلامع ألحكام القرآن)) م.)12 /7( 4
( )4رواه الرتمذي ( )2801بلفظ(( :يدار عليهم اخلمر)) بدَّلً من ((يشرب عليها اخلمر)) ،وأمحد
( ،)14692( )339 /3والدارمي ( ،)2092( )153 /2واحلاكم ( ،)320 /4وأبو يعلى يف

((املسند)) ( ،)1925( )435 /3والطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( .)2510( )69 /3قال

الرتمذي :حسن غريب [فيه] ليث بن أيب سليم كان يرفع أشياء َّل يرفعها غريه فلذلك ضعفوه ،وقال
احلاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وحسنه األلباين يف

((صحيح سنن الرتمذي)).

((( )5اْلامع ألحكام القرآن)) م.)339 /13( 7
((( )6اْلامع ألحكام القرآن)) القرطيب م )392 /7( 4ابختصار.
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وقد هجر النيب صلى هللا عليه وسلم كعباً وصاحبيه وأمر الصحابة هبجرهم مخسني يوماً .وهجر

نساءه شهراً .وهجرت عائشة –رضي هللا عنها -ابن أختها عبد هللا بن الزبري –رضي هللا عنهما-
مدة.

ورد عن كعب بن مالك –وهو أحد الثالثة الذين تيب عليهم(( -أنه مل يتخلف عن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يف غزوة غزاها قط غري غزوتني غزوة العسرة وغزوة بدر .قال :فأمجعت صدق رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم ضحى ،وكان قلما يقدم من سفر سافره إَّل ضحى .وكان يبدأ ابملسجد

فريكع ركعتني ،وهنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن كالمي وكالم صاحيب ومل ينه عن كالم أحد من

املتخلفني غريَن .فاجتنب الناس كالمنا .فلبثت كذلك حىت طال علي األمر وما من شيء أهم إىل من

أن أموت فال يصلي علي النيب صلى هللا عليه وسلم أو ْيوت الرسول صلى هللا عليه وسلم فأكون
من الناس بتلك املنزلة فال يكلمين أحد منهم ،وَّل يصلى علي فأنزل هللا توبتنا على نبيه صلى هللا
عليه وسلم حني بقي الثلث اآلخر من الليل ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند أم سلمة )) ..

( )1احلديث.

فهذا احلديث يثبت هجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبعض الصحابة والصحابة هلم .ومن َنحية

أخرى يثبت كيف كان هلذا اهلجر األثر الكبري يف تركهم للمعروف وفعلهم للمنكر يف ترك الرسول
صلى هللا عليه وسلم وعدم اخلروج معه.

وورد أن عائشة –رضي هللا عنها -حدثت أن عبد هللا بن الزبري قال يف بيع أو عطاء أعطته عائشة:
((وهللا لتنتهني عائشة أو ألحجرن عليها .فقالت :أهو قال هذا؟ قالوا :نعم .قالت :هو هلل علي نذر

أن َّل أكلم ابن الزبري أبداً فاستشفع ابن الزبري إليها حني طالت اهلجرة .فقالت :وهللا َّل أشفع فيه

أبداً وَّل أحتنث إىل نذري .فلما طال ذلك على ابن الزبري كلم املسور بن خمرمة وعبد الرمحن بن

األسود بن عبد يغوث –ومها من بين زهرة -وقال هلما :أنشدكما ابهلل ملا أدخلتماين على عائشة فإهنا
َّل حيل هلا أن تنذر قطيعيت .فأقبل به املسور وعبد الرمحن مشتملني أبرديتهما حىت اتسأذَن على

عائشة فقاَّل :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،أندخل؟ قالت عائشة :ادخلوا قالوا :كلنا؟ قالت:

نعم ادخلوا كلكم –وَّل تعلم أن معهم ابن الزبري -فلما دخلوا دخل ابن الزبري احلجاب فاعتنق

عائشة وطفق يناشدها ويبكي وطفق املسور وعبد الرمحن يناشداهنا إَّل كلمته وقبلت منه .ويقوَّلن إن

النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عما قد علمت من اهلجرة فإنه َّل حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق

ثالث ليال .فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرمها وتبكي وتقول :إين نذرت
والنذر شديد .فلم يزاَّل هبا حىت كلمت ابن الزبري وأعتقت يف نذرها ذلك أربعني رقبة .وكانت تذكر

نذرها بعد ذلك فتبكي حىت تبل دموعها مخارها)) (.)2

وروي عن اإلمام أمحد قال :إذا علم أنه مقيم على معصيته وهو يعلم بذلك مل أيمث إن هو جفاه حىت

يرجع وإَّل كيف يتبني للرجل ما هو عليه إذا مل ير منكراً وَّل جفوة من صديق (.)3
وورد عن سفيان الثوري أنه قال لعلي بن احلسن السليمي:

إايك وما يفسد عليك عملك وقلبك ،فإمنا يفسد عليك قلبك أهل الدنيا وأهل احلرص وإخوان

الشياطني الذين ينفقون أمواهلم يف غري طاعة هللا ،وإايك وما يفسد عليك دينك فإمنا يفسد عليك
دينك جمالسة ذوي األلسن املكثرين للكالم ،وإايك وما يفسد عليك معيشتك ،فإمنا يفسد عليك
معيشتك أهل احلرص وأهل الشهوات ،وإايك وجمالسة أهل اْلفاء ،وَّل تصحب إَّل مؤمناً وَّل أيكل

طعامك إَّل تقي ،وَّل تصحب الفاجر وَّل جتالسه وَّل جتالس من جيالسه ،وَّل تؤاكله وَّل تؤاكل من

يؤاكله وَّل حتب من حيبه ،وَّل تفشي إليه سرك وَّل تبتسم يف وجهه وَّل توسع له يف جملسك فإن فعلت

شيئاً من ذلك فقد قطعت عرى اإلسالم .وإايك وأبواب السلطان وأبواب من أييت أبواهبم وأبواب من
يهوى هواهم ،فإن فتنتهم مثل فتنة الدجال .)4( ...

فمن خالل النصوص القرآنية واألحاديث النبوية واآلاثر يتبني لنا مشروعية اهلجر ،وأنه سنة يثاب

عليها اإلنسان إذا كان ذلك هلل تعاىل .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأثرمها يف حفظ األمة لعبد
العزيز املسعود – ص 530
_________

( )1رواه البخاري (.)4677
( )2رواه البخاري (.)6074

((( )3اآلداب الشرعية يف املنح املرعية)) .ابن مفلح (.)258 /1
((( )4حلية األولياء وطبقات األصفياء)) م.)47 /7( 4
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املطلب الثاين :أنواع اهلجر
النوع األول :اهلجر كلية .ويكون ذلك للكفار فال جيالسهم وَّل يسلم عليهم وَّل يؤاكلهم وَّل يشارهبم
فال عالقة معهم مطلقاً.
يقول تعاىل :اي أَيمـها الَّ ِذين آمنُواْ َّلَ تَـت ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَـ ْع ٍ
ض َوَمن يَـتَـ َوَّهلُم
ارى أ َْولِيَاء بَـ ْع ُ
َّخ ُذواْ الْيَـ ُه َ
َ َ
ود َوالن َ
َ َ
َّص َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني [املائدة.]51 :
من ُك ْم فَِإنَّهُ م ْنـ ُه ْم إِ َّن هللاَ َّلَ يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
ويقول تعاىل :اي أَيمـها الَّ ِذين آمنُوا ََّل تَـت ِ
َّخ ُذوا َع ُد ِوي َو َع ُد َّوُك ْم أ َْولِيَاء [املمتحنة.]1 :
َ َ
َ َ
ِ
ويقول تعاىلََّ :ل َِجت ُد قَـوما يـ ْؤِمنو َن ِاب َِّ
اد َّ
َّلل َوالْيَـ ْوم ْاآل ِخ ِر يُـ َوادمو َن َم ْن َح َّ
ءه ْم أ َْو
ًْ ُ ُ
آاب ُ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َكانُوا َ
ِ
أَبْـنَ ُ ِ
ريَهتُ ْم [اجملادلة ]22 :اآلية.
اءه ْم أ َْو إ ْخ َو َاهنُ ْم أ َْو َعش َ
وغري ذلك من النصوص اليت تفيد وجوب هجر الكفار وتركهم وعدم حمبتهم مهما كانوا ،حىت ولو
كانوا من األقربني.

النوع الثاين :هجر كلي ملدة مؤقتة كشهر أو شهرين أو أقل أو أكثر حسب ما تقتضيه مصلحة

صالحه .كما فعل النيب صلى هللا عليه وسلم وصحابته مع الثالثة الذين خلفوا.
وملا ورد يف حديث عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

((إن أول ما دخل النقص على بين إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول :اي هذا اتق هللا ودع ما

تصنع ،فإنه َّل حيل لك ،مث يلقاه من الغد وهو على حاله فال ْينعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه
ِ َّ ِ
ين َك َف ُرواْ ِمن بَِين
وقعيده ،فلما فعلوا ذلك ضرب هللا قلوب بعضهم على بعض مث قال :لُع َن الذ َ
ان داو ِ
ِ
ِ ِ
اه ْو َن َعن من َك ٍر
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ َذلِ َ
سِ َُ َ
صوا َّوَكانُواْ يَـ ْعتَ ُدو َن َكانُواْ َّلَ يَـتَـنَ َ
ك ِِبَا َع َ
ود َوع َ
يل َعلَى ل َ
إ ْس َرائ َ
فَـعلُوه لَبِْئس ما َكانُواْ يـ ْفعلُو َن تَـرى َكثِ ِ
َّ َّ ِ
ِ
س ُه ْم أَن
َّم ْ
َ َ
س َما قَد َ
َ ُ َ َ
ريا م ْنـ ُه ْم يَـتَـ َول ْو َن الذ َ
ً
َ
ت َهلُ ْم أَن ُف ُ
ين َك َف ُرواْ لَب ْئ َ
ط هللاُ َعلَْي ِه ْم َوِيف ال َْع َذ ِ
اب ُه ْم َخالِ ُدو َن [املائدة ]81 - 78 :إىل قوله فاسقون)) (.)1
َس ِخ َ
فهؤَّلء ذمهم هللا تعاىل رغم أهنم أمروهم ابملعروف وهنوهم عن املنكر ولكن ملا أصروا على فعلهم مل
يهجروهم بل آكلوهم وشاربوهم ولذلك عاتبهم هللا.

النوع الثالث :هجر جزئي كأن يهجره يف بعض جوانب التعامل فقط.
مثل هجر الزوجة يف املنام فقط لتأديبها.
ضِ
وه َّن فَِإ ْن أَطَ ْعنَ ُك ْم فَالَ
اج ِع َوا ْ
يقول تعاىلَ :والالَِّيت َختَافُو َن نُ ُ
وه َّن ِيف ال َْم َ
شَ
ض ِربُ ُ
وه َّن َو ْاه ُج ُر ُ
وزُه َّن فَ ِعظُ ُ
تَـ ْبـغُواْ َعلَْي ِه َّن َسبِيالً [النساء.]34 :
واهلجر :أن يوليها ظهره فال ينام معها يف فراش أو حتت حلاف واحد (.)2
ويف املسند عن حكيم بن معاوية عن أبيه يف حديثه الطويل قلت:
((ما حق زوجة أحدَن عليه قال :تطعمها إذا طعمت ،وتكسوها إذا اكتسيت ،وَّل تضرب الوجه وَّل

تقبح وَّل هتجر إَّل يف البيت)) ( .)3احلديث .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأثرمها يف حفظ
األمة لعبد العزيز املسعود – ص 535
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4336ورواه الرتمذي ( ،)3047وابن ماجه ( ،)799وأمحد ()391 /1
( .)3731واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال الرتمذي :حسن غريب ،وقال ابن مفلح يف
((اآلداب الشرعية)) ( :)194 /1إسناده ثقات ،وأبو عبيدة مل يسمع من أبيه عندهم ،وقال أمحد

شاكر يف حتقيقه للمسند ( :)268 /5إسناده ضعيف ،وضعفه األلباين يف ((ضعيف سنن أبو داود)).
( )2انظر(( :الكشاف)) الزخمشري م.)244 /1( 1

( )3رواه أبو داود ( ،)2142وابن ماجه ( ،)1850وأمحد ( ،)20027( )447 /4والنسائي يف
((السنن الكربى)) ( .)9171( )373 /5واحلديث سكت عنه أبو داود ،وحسنه النووي يف

((رايض الصاحلني)) ( )149وابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )301 /3كما أشار إىل
ذلك يف املقدمة ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف ((عمدة التفسري)) ( ،)277 /1وقال األلباين يف
((صحيح سنن أيب داود)) :حسن صحيح.

()245/8

املطلب الثالث :أقسام الناس ابلنسبة للهجر

ختتلف منزلة الناس من حيث املعصية فبعضهم كافر أو يصل إىل درجة الكفر ،وبعضهم مبتدع

وبعضهم عاص أو خمالف ،إىل غري ذلك من هذه األنواع ،فاملسلم جيب أن يكون موقفه منهم حبسب
معصيتهم ،وسوف نورد أقسام الناس من حيث املعصية على النحو التايل:

القسم األول :الكافر :فهذا يقاطع ابلكلية وقد حتدثنا عن ذلك وذكرَن األدلة عليه.

القسم الثاين :مبتدع :واملبتدع ينقسم إىل قسمني:

أ -مبتدع يدعو إىل بدعته ،فهذا جيب هجره ومقاطعته.
قال اإلمام أمحد –رمحه هللا :-وجيب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إىل بدعة مضلة أو مفسقة
على من عجز عن الرد عليه أو خاف اَّلغرتار به دون غريه ،وقيل :جيب هجره مطلقاً وهو ظاهر

كالم اإلمام أمحد -رضي هللا عنه -السابق .وقطع ابن عقيل به يف معتقده قال :ليكون ذلك كسراً
له واستصالحاً (.)1

وقال اخلالل :حدثنا إمساعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري أن أاب عبد هللا سئل عن رجل له جار

رافضي يسلم عليه؟ قالَّ :ل وإن سلم َّل يرد عليه (.)2

وقد ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم أخبار تفيد ذلك منهما:

ما رواه جابر بن عبد هللا قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((إن جموس هذه األمة املكذبون
أبقدار هللا .إن مرضوا فال تعودوهم وإن ماتوا فال تشهدوهم ،وإن لقيتموهم فال تسلموا عليهم))
(.)3

وروى اإلمام أمحد بسنده عن عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه -عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:

((َّل جتالسوا أهل القدر وَّل تفاحتوهم)) (.)4

وعن ابن عباس -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((صنفان من أميت ليس
هلما يف اإلسالم نصيب :املرجئة والقدرية)) (.)5

وعن حذيفة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((لكل أمة جموس ،وجموس
هذه األمة الذين يقولون َّل قدر ،من مات منهم فال تشهدوا جنازته ،ومن مرض منهم فال تعودوهم
وهم شيعة الدجال  )6( )) ..احلديث.

ويف رواية أليب داود أيضاً ((وإن ماتوا فال تشهدوهم)) (.)7

فهذه األحاديث تفيد مقاطعة أهل البدع والضالَّلت واألهواء الذين يدعون إليها ويصرون عليها.

_________

((( )1اآلداب الشرعية)) ابن مفلح (.)268 /1
((( )2اآلداب الشرعية)) ابن مفلح (.)268 /1

( )3رواه ابن ماجه ( ،)75وابن أيب عاصم يف ((السنة)) ( ،)328والطرباين يف ((املعجم األوسط))
( .)4455( )368 /4صححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) دون مجلة التسليم.

( )4رواه أمحد ( ،)206( )30 /1واحلديث رواه أبو داود ( ،)4710وابن حبان ()280 /1
( .)79واحلديث سكت عنه أيب داود ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ()104 /1
كما أشار إىل ذلك يف املقدمة ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ( ،)112 /1وصححه

احلكمي يف ((معارج القبول)) (.)957 /3

( )5رواه الرتمذي ( ،)2149وابن ماجه ( .)10قال الرتمذي :وهذا حديث غريب حسن صحيح،
وقال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( :)13 /1إسناده ضعيف ،وقال ابن حجر يف ((ختريج

مشكاة املصابيح)) ( :)100 /1غريب ،وضعفه األلباين يف ((ضعيف سنن ابن ماجه)).
( )6رواه أبو داود ( ،)4692وأمحد ( ،)23503( )406 /5والبيهقي (.)21392( )203 /10

واحلديث سكت عنه أبو داود ،وضعفه األلباين يف ((ضعيف اْلامع الصغري)) (.)4712

( )7رواها أبو داود ( ،)4691وأمحد ( ،)5584( )86 /2والبيهقي (.)21391( )203 /10
من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال أمحد شاكر يف حتقيقه
للمسند ( :)224 /8والراجح عندي أنه صحيح ،وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).

()246/8

ب -املبتدع العامي :وهو اْلاهل ابلبدعة اليت اعتنقها فمثل هذا َّل يقاطع بل يتابع ويبني له احلق
ويوضح له ابلسبل املناسبة لتفكريه فرِبا كانت عودته سهلة؛ ألن ميول اْلاهل يف الغالب عاطفية.
وإن أصر للمرة األوىل والثانية فتواصل معه احملاولة فلعله يرجع وإن أصر بعد ذلك فيتبع هبم اهلجر.
قال الغزايل :املبتدع العامي الذي َّل يقدر على الدعوة وَّل خياف اَّلقتداء به فأمره أهون فاألوىل أن

َّل يقابح ابلتغليظ واإلهانة ،بل يتلطف به يف النصح فإن قلوب العوام سريعة التقلب .فإن مل ينفع

النصح وكان اإلعراض عنه تقبيحاً لبدعته ،أتكد اَّلستحباب يف اإلعراض (.)1

 - 3القسم الثالث :مرتكب الكبرية :فهذا يهجر حىت يدع تلك الكبرية ،ويكون هجره كلياً من قبل
الشخص أو األشخاص الذين يعلمون بفعله.

 - 4القسم الرابع :مرتكب الصغرية ويكون هجره جزئياً يف بعض جوانب احلياة.

 - 5القسم اخلامس :هجر اجملتهد املخطئ يف اجتهاده كأن يفعل أمراً يعلم أنه خمطئ فيه ولكن خوفه
من السلطان جعله يتأول أو يعرض وينجو من السلطان وقد هجر اإلمام أمحد -رضي هللا عنه-

مجاعة ممن أجابوا يف احملنة مثل حيىي بن معني وعلي بن املديين وغريمها مع فخامة شأهنم ( .)2األمر
ابملعروف والنهي عن املنكر وأثرمها يف حفظ األمة لعبد العزيز املسعود – ص 538

_________

( )1انظر(( :إحياء علوم الدين)) الغزايل ،مراتب الذين يبغضون يف هللا وكيفية معاملتهم (،169 /2

.)170

( )2انظر(( :غذاء األلباب)) السفاريين (.)258 ،257 /1

()247/8

املطلب الرابع :اهلجر احملرم
اهلجر من األمور الكبرية .لذلك َّل جيوز ملسلم أن يهجر أخاه املسلم إَّل إذا تبني حبق أنه يستحق
اهلجر .وأما إذا كان مسلماً عدَّلً يف اعتقاده وأقواله وأفعاله ،فإنه َّل جيوز هجره حبال.

وقد جاء النهي عن ذلك صرحياً يف األحاديث الثابتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم منها:

ما رواه أنس بن مالك -رضي هللا عنه -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل تباغضوا وَّل

حتاسدوا وَّل تدابروا وكونوا عباد هللا إخواَنً ،وَّل حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث)) (.)1

ورواه مسلم بنفس اللفظ وزاد يف رواية ((فيصد هذا ويصد هذا)) ( )2ويف رواية أخرى ((ثالثة أايم))

(.)3

وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :تفتح أبواب اْلنة يوم

اإلثنني ويوم اخلميس فيغفر لكل عبد َّل يشرك ابهلل شيئاً إَّل رجالً كانت بينه وبني أخيه شحناء فيقال
أنظروا هذين حىت يصطلحا ،أنظروا هذين حىت يصطلحا .أنظروا هذين حىت يصطلحا ويف رواية إَّل

املتهاجرين)) (.)4
فهذه األحاديث الصحيحة صرحية يف حترمي اهلجر إذا مل يكن له مربر شرعي.
فعلى املسلمني أن أيْتروا ابملعروف ويتناهوا عن املنكر فيما حيل وحيرم.

فباب اهلجر عظيم .فهو الذي يبني قوة اإلْيان من ضعفه .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد

العزيز بن أمحد املسعود – ص541 :
_________

( )1رواه البخاري ( ،)6065ومسلم (.)2558

( )2رواه مسلم ( .)2560من حديث أيب أيوب األنصاري رضي هللا عنه.
( )3رواه مسلم ( .)2561من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه.
( )4رواه مسلم (.)2565

()248/8

ْتهيد
مما َّل شك فيه أن يف صالح الراعي صالحاً للرعية ،حيث إن للراعي سلطة وقوة ونفوذاً ليست بيد

أحد من أفراد الرعية.

وإذا كان املسؤول عن معظم الطوائف واْلماعات والفئات صاحلاً انعكس صالحه على من حتته فما

ابلك ابلسلطان.

لذا فإنه ينبغي أن َّل يتوىل أمور املسلمني إَّل من هو أهل لذلك ممن يتصف ابلتقوى واخلوف من هللا

تعاىل ومراقبته والقوة يف الرأي والسداد واحلكمة يف املنطق ،ولكن قد يتوىل على املسلمني من ليس
أهالً لذلك فيذعن املسلمون له ولألمر الواقع نظراً ملا يرتتب على ذلك من جلب املصاحل ودفع
املفاسد.

ولكن على أي احلالني فالبد أن يسعى العلماء واملصلحون إىل بذل مجيع األسباب إىل إصالح

الراعي وتذكريه ونصحه ،والسعي إلصالح من حوله .انطالقاً من توجيهات الشرع .يقول صلى هللا

عليه وسلم ((الدين النصيحة –ثالاثً -قلنا ملن اي رسول هللا قال :هلل ،ولكتابه ،ولرسوله ،وألئمة

املسلمني ،وعامتهم)) ( .)1األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد العزيز بن أمحد املسعود – ص

543

_________
( )1رواه مسلم ( .)55من حديث ْتيم الداري رضي هللا عنه.

()249/8

املطلب األول :أدلة اإلنكار على السلطان

ورد عن عبادة بن الصامت -رضي هللا عنه -قال(( :ابيعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على
السمع والطاعة يف العسر واليسر واملنشط واملكره ،وعلى أثرة علينا ،وعلى أَّل ننازع األمر أهله،
وعلى أن نقول احلق أينما كنا وَّل خناف يف هللا لومة َّلئم)) (.)1

وعن طارق بن شهاب أن رجالً سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد وضع رجله يف الغرز ،أي
اْلهاد أفضل؟ قال(( :كلمة حق عند سلطان جائر)) (.)2

وعن أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((َّل حيقرن
أحدكم نفسه ،أن يرى أمر هللا عليه فيه مقال مث َّل يقوله فيقول هللا :ما منعك أن تقول فيه فيقول:
رب خشيت الناس فيقول :وأَن أحق أن خيشى)) (.)3

فهذه النصوص وغريها من األحاديث تبني الوقوف أمام السالطني ،وقول كلمة احلق عندهم ،وأنه إذا
حصل هلم شيء يكرهونه بسبب هذا األمر فهو يف ذات هللا وهم مأجورون عليه .األمر ابملعروف

والنهي عن املنكر لعبد العزيز بن أمحد املسعود – ص548 :
_________

( )1رواه البخاري ( ،)7199ومسلم (.)1840

( )2رواه النسائي ( ،)161 /7وأمحد ( ،)18850( )315 /4والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) (/6
 .)7582( )93قال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( ،)229 /3والنووي يف ((رايض
الصاحلني)) ( ،)117والسفاريين احلنبلي يف ((شرح كتاب الشهاب)) ( ،)559والشوكاين يف ((الفتح
الرابين)) ( :)5446 /11إسناده صحيح.

( )3رواه ابن ماجه ( ،)4008وأمحد ( ،)11273( )3 /3والبيهقي ( .)19971( )90 /10قال
البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( :)182 /4إسناده صحيح ،وقال املنذري يف ((الرتغيب

والرتهيب)) ( :)231 /3رواته ثقات ،وحسنه ابن حجر يف ((األمايل املطلقة)) ( ،)162وقال
الشوكاين يف ((الفتح الرابين)) ( :)5448 /11رجال إسناده ثقات.

()250/8

املطلب الثاين :كيفية اإلنكار على السلطان
إذا كان احملتسب عليه من الوَّلة الذين حيكمون بشرع هللا فإن ألهل السنة منهجاً يف التعامل معهم

 ..فال يرون التشهري هبم على املنابر واجملامع العامة ملا يوقع ذلك من الفتنة  ..وقد قيل ألسامة بن

زيد –رضي هللا عنه( -أَّل تدخل على عثمان فتكلمه؟! فقال :أترون أين َّل أكلمه إَّل أمسعكم!! وهللا
لقد كلمته فيما بيين وبينه ما دون أن أفتتح أمراً َّل أحب أن أكون أول من فتحه) ( .)1ويف لفظ
للبخاري( :إنكم لرتون أين َّل أكلمه! إَّل أمسعكم؟! إين أكلمه يف السر .)2( ) ...

وقال ابن أيب عاصم (ابب كيف نصيحة الرعية للوَّلة) مث أخرج بسنده عن شريح بن عبيد قال :قال
عياض بن غنم هلشام بن حكيم :أمل تسمع بقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((من أراد أن ينصح
لذي سلطان فال يبده عالنية ،ولكن أيخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه وإَّل كان قد أدى ما عليه))

(.)3
وأخرج أمحد بسنده عن سعيد بن جهمان قال( :أتيت عبد هللا بن أيب أوىف وهو حمجوب البصر

فسلمت عليه  ..قلت :فإن السلطان يظلم الناس ويفعل هبم .قال :فتناول يدي فغمزها بيده غمزة

شديدة ،مث قال :وحيك اي ابن جهمان عليك ابلسواد األعظم ،عليك ابلسواد األعظم ،إن كان

السلطان يسمع منك فائته يف بيته فأخربه ِبا تعلم فإن قبل منك وإَّل فدعه فإنك لست أبعلم منه)
( )4وقد كان اإلمام أمحد –رمحه هللاَّ -ل حيدث ابألحاديث اليت توهم جبواز اخلروج على األئمة.

وقال ابن القيم –رمحه هللا( :-ومن دقيق الفطنة :أنك َّل ترد على املطاع خطأه بني املأل ،فتحمله
رتبته على نصرة اخلطأ ،وذلك خطأ اثن ،ولكن تلطف يف إعالمه به حيث َّل يشعر به غريه) ا .هـ

(.)5
وقال النووي عند كالمه على حديث أسامة( :يعين اجملاهرة ابإلنكار على األمراء يف املأل كما جرى

لقتلة عثمان –رضي هللا عنه -وفيه األدب مع األمراء واللطف هبم ووعظهم سراً وتبليغهم ما يقوله
الناس فيهم لينكفوا عنه.

وهذا كله إذا أمكن ذلك ،فإن مل يكن الوعظ سراً واإلنكار ،فليفعله عالنية لئال يضيع أصل احلق)

( )6ا .هـ.

وَّل يفهم من هذا ترك إنكار املنكرات املتفشية  ..رمسية كانت أو غري رمسية  ..كما َّل يعين هذا عدم
فضح خطط الفساد واملفسدين  ..وكشف أحابيلهم ومكائدهم.
أما الوَّلة الذين َّل حيكمون ابلشرع وحياربون اإلسالم وأهله فإن لكل حالة لبوسا.

 ...إليك بعض النماذج مما حفظه لنا التاريخ من إنكار أهل العلم ومن سلك سبيلهم على ذوي

النفوذ من السالطني وأعواهنم:

النموذج األول :خرب أيب سعيد اخلدري –رضي هللا عنه -مع مروان حينما أراد مروان أن خيطب يوم

العيد قبل الصالة .والقصة مشهورة.
النموذج الثاين :نقل ابن كثري –رمحه هللا -أن احلجاج خطب يوماً فقال( :إن ابن الزبري غري كتاب

هللا .فقال ابن عمر :ما سلطه هللا على ذلك ،وَّل أنت معه ،ولو شئت أقول :كذبت لفعلت) (.)7

_________

( )1رواه مسلم (.)2989
( )2رواه البخاري (.)3267
( )3رواه أمحد ( ،)15369( )403 /3وابن أيب عاصم يف ((السنة)) (،)910( )102 /3

والطرباين يف ((مسند الشاميني)) ( .)977( )94 /2قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)232 /5
رواه أمحد ورجاله ثقات ،إَّل أين مل أجد لشريح من عياض وهشام مساعاً وإن كان اتبعياً ،وصححه

األلباين يف ((ختريج كتاب السنة)).

( )4رواه أمحد ( .)19434( )382 /4قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)235 /6رجال أمحد
ثقات ،وحسنه الوادعي يف ((الصحيح املسند)) (.)542

((( )5الطرق احلكمية)) (ص.)54 :

((( )6النووي على مسلم)) (.)118/18 /9
((( )7البداية والنهاية)) ((( ،)121 /9نزهة الفضالء)) (.)260 /1

()251/8

النموذج الثالث :قام ابن عمر إىل احلجاج وهو خيطب فقال :اي عدو هللا! استحل حرم هللا ،وخرب
بيت هللا ،فقال :اي شيخاً قد خرف فلما صدر الناس أمر احلجاج بعض مسودته فأخذ حربة مسمومة
وضرب هبا رجل ابن عمر فمرض ومات منها ودخل عليه احلجاج عائداً فسلم فلم يرد عليه وكلمه
فلم جيبه (.)1

النموذج الرابع :جاء يف ((البداية والنهاية)) :أن احلجاج أطال اخلطبة ،فجعل ابن عمر يقول :الصالة

الصالة ،مراراً .مث قام فأقام الصالة ،فقام الناس ،فصلى احلجاج ابلناس ،فلما انصرف قال َّلبن

عمر :ما محلك على ذلك؟ فقال :إمنا جنيء للصالة ،فصل الصالة لوقتها مث تفتق ما شئت بعد من

تفتقه (.)2
النموذج اخلامس :ما أخرجه البخاري يف صحيحه عن يوسف بن ماهك قال( :كان مروان على

احلجاز ،استعمله معاوية ،فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه ،فقال له عبد
الرمحن بن أيب بكر شيئاً ،فقال :خذوه .فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه ،فقال مروان :إن هذا
ال لِوالِ َدي ِه أ ٍ
ِ
ُف لَّ ُك َما أَتَ ِع َدانِِين [األحقاف .]17 :فقالت عائشة من وراء
الذي أنزل هللا فيهَ :والَّذي قَ َ َ ْ
حجاب :ما أنزل هللا فينا شيئاً من القرآن ،إَّل أن هللا أنزل عذري) (.)3
وقد جاءت مقالة عبد الرمحن مفسرة يف بعض الرواايت ففي بعضها( :ما هي إَّل هرقلية) ويف رواية
(سنة هرقل وقيصر) بعد أن قال مروان( :سنة أيب بكر وعمر) ويف رواية( :أجئتم هبا هرقلية تبايعون

ألبنائكم؟) ويف رواية (هرقلية؟ إن أاب بكر وهللا ما جعلها يف أحد من ولده ،وَّل يف أهل بيته  ) ..قال
ذلك بعد أن قال مروان( :إن يستخلف فقد استخلف أبو بكر وعمر) ( .)4األمر ابملعروف والنهي

عن املنكر خلالد بن عثمان السبت  -بتصرف– ص 279
_________

((( )1نزهة الفضالء)) (.)259 /1
((( )2البداية والنهاية)) ((( )121 /9نزهة الفضالء)) (.)260 /1

( )3رواه البخاري (.)4827
( )4انظر هذه الرواايت يف ((الفتح)) (.)577 /8

()252/8

املبحث السابع :تغيري اَّلبن على والده
لقد جعل هللا سبحانه وتعاىل للوالدين حقوقاً كثرية وكبرية فمهما عمل الولد جتاه والديه فإنه َّل يعترب

موفياً حقوقهما بل وَّل جزءاً منها.

ك أََّلَّ تَـ ْعبُ ُدواْ
ضى َربم َ
والدليل على ذلك أن هللا –سبحانه وتعاىل -قرن طاعته بطاعتهم قال تعاىلَ :وقَ َ
ِ
ْكرب أَح ُد ُمها أَو كِالَ ُمها فَالَ تَـ ُقل َّهلمآ أ ٍ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ُف َوَّلَ تَـ ْنـ َه ْر ُمهَا
َ
س ًاَن إِ َّما يَـ ْبـلُغَ َّن عن َد َك ال ََ َ َ ْ
َُ
إَّلَّ إ َّايهُ َوابل َْوال َديْ ِن إ ْح َ
ض َهلما جنَاح ال مذ ِل ِمن َّ ِ
ِ
ب ارمحَْهما َكما ربَّـي ِاين ِ
َّ
ريا
الر ْمحَة َوقُل َّر ِ ْ ُ َ َ َ َ َ
َوقُل هلَُما قَـ ْوَّلً َك ِرْيًا َوا ْخف ْ َُ َ َ
َ
صغ ً
[اإلسراء.]24 - 23 :

قال القرطيب –رمحه هللا -أمر هللا –سبحانه -بعبادته وتوحيده وجعل بر الوالدين مقروَنً بذلك ،كما
قرن شكرمها بشكره فقال :أ ِ
ك [لقمان ]14 :وقال :والرب هبما واإلحسان إليهما
َن ا ْش ُك ْر ِيل َولَِوالِ َديْ َ
أن َّل يتعرض لسبهما وَّل يعقهما فإن ذلك من الكبائر بال خالف (.)1

وقد ورد يف صحيح البخاري أن عبد هللا سأل النيب صلى هللا عليه وسلم أي العمل أحب إىل هللا عز
وجل؟ فقال(( :الصالة على وقتها .قال مث أي؟ قال :بر الوالدين)) ( )2احلديث.

وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال(( :جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول
هللا من أحق الناس حبسن صحابيت؟ قال :أمك قال :مث من؟ قال :أمك .قال :مث من قال :أمك.
قال :مث من؟ قال :أبوك)) (.)3

وعن املغرية بن شعبة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن هللا حرم عقوق األمهات)) ()4

احلديث.

وعن أيب بكرة عن أبيه –رضي هللا عنهما -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((أَّل أنبئكم
أبكرب الكبائر؟ قلنا :بلى اي رسول هللا .قال اإلشراك ابهلل ،وعقوق الوالدين  )5( )) ..احلديث.
فهذه األحاديث الصحيحة تدل على عظمة حقوق الوالدين ،فقبل أن يقدم على أمرمها ابملعروف

وهنيهما عن املنكر عليه أن يضع قاعدة طاعتهما وحقوقهما نصب عينيه.

وكون هلما هذه احلقوق العظيمة فإن ذلك َّل يعين وَّل ْينع من أن أيمرمها ابملعروف وينهامها عن

املنكر ،فهما من مجلة من أمر هللا أبمرهم ابملعروف وهنيهم عن املنكر ،إَّل أنه بناء على احلقوق اليت

جعلها هللا هلما فإنه جيب أن يكون هناك أسلوب خاص عند أمرمها ابملعروف وهنيهما عن املنكر.
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد العزيز بن أمحد املسعود – ص 556

فعلى احملتسب أن يراعي عند اَّلحتساب على الوالدين زايدة الرفق هبما والتلطف هلما  ..وأن َّل

يتعدى ذلك إىل الشتم أو الضرب مثالً (.)6

سئل اإلمام أمحد رمحه هللا عن رجل له والدة تسيء الصالة والوضوء؟

قال :أيمرها ويعلمها ،قال :أتىب أن يعلمها ،تقول :أَن أكرب منك تعلمين! قال فرتى له أن يهجرها أو
يضرهبا على ذلك؟ قالَّ :ل ،ولكن يعلمها ويقول هلا ،وجعل أيمره أن أيمرها ابلرفق (.)7

هذا وإن على احملتسب على الوالدين مالحظة أمرين:

األول :أن يفرق بني ما إذا كان املنكر متعلقاً بشخص أحد الوالدين فإنه ليس له ضربه وَّل تقبيحه.
الثاين :إن كان املنكر غري متعلق بشخصهما ،وإمنا كان تعلقه ابلدار أو املال أو املركب ،ففي هذه

احلال عليه أن ينظر إىل نوع هذا املنكر وحجمه ومدى أثره وإمثه ،ابإلضافة إىل النظر إىل ما يرتتب
على إزالته له من سخط الوالد أو الوالدة  ..فإن كان َّل يرتتب على إزالته مفسدة أعظم ،أزاله وإَّل

فال.

ومثل هذا يقال يف احتساب الزوجة على زوجها ،والعبد مع سيده ،خبالف التلميذ مع شيخه فإنه

يعامله ِبوجب علمه ألنه َّل حرمة لعامل َّل يعمل بعلمه (.)8

اك َعلى أَن
اه َد َ
وهذا اإلحسان والرفق مطلوب حىت مع األبوين الكافرين كما قال تعاىلَ :وإِن َج َ
ك بِ ِه ِعلْم فََال تُ ِطعهما وص ِ
اح ْبـ ُه َما ِيف ال مدنْـيَا َم ْع ُروفًا [لقمان .]15 :مع مراعاة
س لَ َ
ُْ َ َ َ
ٌ
تُ ْش ِر َك ِيب َما لَْي َ
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_________

((( )1اْلامع ألحكام القرآن)) م.)238 /10( 5
( )2رواه البخاري ( ،)527ورواه مسلم (.)85
( )3رواه البخاري ( ،)5971ومسلم (.)2548
( )4رواه البخاري ( ،)2408ومسلم (.)593
( )5رواه البخاري ( ،)5976ومسلم (.)87

( )6انظر(( :اآلداب الشرعية)) ((( ،)450 - 449 /1الفروق)) للقرايف (.)256 /4
((( )7مسائل اإلمام أمحد)) أليب داود (ص.)279 :
( )8انظر(( :تنبيه الغافلني)) َّلبن النحاس (ص.)71 - 70 :

()253/8

املطلب األول :إنكار الوالد على أوَّلده
أما إنكار الوالد على الولد فهو من األمور اليت نص عليها الشرع وأكد عليها.
َّ ِ
ِ
ارةُ [التحرمي.]6 :
س ُك ْم َوأ َْهلِي ُك ْم ََن ًرا َوقُ ُ
ين َ
َّاس َوا ْحل َج َ
يقول تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
ود َها الن ُ
آمنُوا قُوا أَن ُف َ
يقول الزخمشري :قوا أنفسكم برتك املعاصي وفعل الطاعات .أبن أتخذوهم ِبا أتخذون به أنفسكم
(.)1

ويقول سيد قطب –رمحه هللا -حول هذه اآلية( :إهنا تبعة املؤمن يف نفسه ويف أهله ثقيلة رهيبة.
فالنار هناك وهو متعرض هلا هو وأهله وعليه أن حيول دون نفسه وأهله ودون هذه النار اليت تنتظر
هناك .)2( ) ...

فهذا أمر من هللا تعاىل يتضمن معىن النصيحة أبن يبذل اإلنسان جهده يف إصالحه نفسه وأهله حىت

حيول صالحه نفسه وأهله دون النار.

وورد يف احلديث الصحيح عن عبد هللا بن عمر –رضي هللا عنهما -أن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم قال(( :أَّل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ،فاإلمام األعظم الذي على الناس راع وهو
مسؤول عن رعيته ،والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته ،واملرأة راعية على أهل بيت

زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم ،وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ،أَّل فكلكم راع
وكلكم مسؤول عن رعيته)) (.)3

فهذا احلديث العظيم يبني مسؤولية الرجل جتاه أوَّلده بل جتاه أسرته.

وورد عن جابر بن مسرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((ألن يؤدب
الرجل ولده خري من أن يتصدق بصاع)) (.)4

وجاء عن الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :ما حنل والد ولداً أفضل من أدب حسن)) (.)5
وروى أبو داود يف سننه بسنده عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :مروا الصيب ابلصالة إذا بلغ سبع

سنني وإذا بلغ عشر سنني فاضربوه عليها)) (.)6
ويف رواية ((مروا أوَّلدكم ابلصالة .)7( )) ...

فهذه األحاديث كلها تبني مسؤولية الوالد جتاه أبنائه فعليه أن يتقي هللا وحيسن تربيتهم ،فهي أمانة يف

عنقه وعليه أن أيمرهم ابملعروف وينهاهم عن املنكر ومن أهم املعروف ربطهم ابملساجد وحلق الذكر
وتعليم القرآن وربطهم ابلشباب الصاحل األتقياء الذين يدلوهنم على كل خري وحيذروهنم من كل شر.

وعليه أن ينهاهم عن املنكر .ومن أعظم املنكرات اتصاهلم ابلشباب الفاسد املنحرف الذين يدلوهنم

على كل شر ويبعدوهنم من كل خري .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأثرمها يف حفظ األمة لعبد
العزيز املسعود – ص 560
_________

((( )1تفسري الكشاف)) م.)130 /6( 3
((( )2يف ظالل القرآن)) (.)3618 /6

( )3رواه البخاري ( ،)7138ومسلم (.)1829
( )4رواه الرتمذي ( ،)1951وأمحد ( .)20938( )96 /5قال الرتمذي :غريب [فيه] َنصح أبو
العالء ليس عند أهل احلديث ابلقوي ،وقال ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) (:)427 /4
فيه َنصح الكويف ضعيف ،وضعفه املباركفوري يف ((حتفة األحوذي)) ( ،)364 /5واأللباين يف

(ضعيف سنن الرتمذي).

( )5رواه الرتمذي ( ،)1952واحلاكم ( ،)292 /4والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ()398 /6
( .)8651قال الرتمذي :غريب مرسل ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه،
وخالفه الذهيب وقال :بل مرسل ضعيف ،وقال ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) (/4

 ،)428واملباركفوري يف ((حتفة األحوذي)) ( :)365 /5مرسل ،وضعفه األلباين يف ((ضعيف سنن
الرتمذي)).

( )6رواه أبو داود ( .)494من حديث سربة بن معبد اْلهين رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه
أبو داود ،وقال ابن رجب يف ((فتح الباري)) ( :)292 /5رويت من وجوه متعددة ،أجودها ،وقال

األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :حسن صحيح.

( )7رواها أبو داود ( .)495عن جد عمرو بن شعيب رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو

داود ،وقال النووي يف ((اجملموع)) ( :)10 /3إسناده حسن ،وصححه ابن امللقن يف ((البدر املنري))

( ،)238 /3وقال األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) :حسن صحيح.
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املطلب الثاين :إنكار األم على أوَّلدها
وَّل ننسى أن للمرأة دوراً كبرياً يف تربية أوَّلدها ،وحىت مع وجود والدهم؛ ألن املرأة جالسة يف البيت

طيلة الوقت خبالف الرجل فهي تعرف أموراً َّل يعرفها الرجل ،فعليها أن تتقي هللا وحتسن تربية

أوَّلدها وأتمرهم ابملعروف وتنهاهم عن املنكر ،وتنفذ خطاب الرسول صلى هللا عليه وسلم الذي
خاطبها به بقوله(( :واملرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم)) (.)1

فهذا نص صريح من الرسول صلى هللا عليه وسلم أبن املرأة مسؤولة عن تربية أوَّلدها وإصالحهم.
يقول أبو بكر اْلصاص حول قول هللا تعاىل عن أم مرمي –عليها السالمَ :-ر ِ
ك َما ِيف
ت لَ َ
ب إِِين نَ َذ ْر ُ
ِ
َنت َّ ِ
يم [آل عمران.]35 :
بَط ِْين ُحمَ َّرًرا فَـتَـ َقبَّ ْل ِم ِين إِنَّ َ
كأ َ
السم ُ
يع ال َْعل ُ
يقول :يدل على أن لألم ضرابً من الوَّلية على الولد يف أتديبه وتعليمه وإمساكه وتربيته ،لو أهنا َّل
ْتلك ذلك ملا نذرت يف ولدها ( .)2األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأثرمها يف حفظ األمة لعبد

العزيز املسعود – ص 562
_________

( )1جزء من حديث رواه البخاري ( ،)7138ومسلم (.)1829
((( )2أحكام القرآن)) (.)12 /1

()255/8

املبحث التاسع :تغيري الزوجة على زوجها
تغيري الزوج على الزوجة واضح الدَّللة يف الكتاب والسنة .وهو مقبول شرعاً وعقالً للقوامة اليت

جعلها هللا للرجل على املرأة.
ِ
يقول تعاىلِ :
ساء [النساء.]34 :
الر َج ُ
ال قَـ َّو ُامو َن َعلَى الن َ

يقول اْلصاص( :قيامهم عليهن ابلتأديب والتدبري واحلفظ والصيانة) (.)1

ولكن الذي حيتاج إىل توضيح هو (تغيري الزوجة على الزوج) فنقول :كثرياً من الزوجات تبلى بزوج

غري صاحل ،فإما أن يكون من التاركني لصالة اْلماعة أو الصالة كلية وقد يكون مبتلى بشرب

املسكرات واملخدرات وغري ذلك.
فما هو موقف الزوجة من ذلك؟

َّل شك أن الزوجات خيتلفن –أيضاً -كالرجال صالحاً وفساداً قوة وضعفا ،فبعض النساء تكون

مستسلمة لزوجها العاصي وحىت لو كانت صاحلة فهي ساكتة عنه تراه يفعل املنكرات صباح مساء
وَّل تنكر عليه ،بل رِبا كانت هتيئ له اْلو لفعل ذلك.

وبعضهن تنكر اترة وتسكت أخرى وتغضب اترة وترضى بعدها.

والواجب على كل زوجة أن تتقي هللا تعاىل وتعرف أهنا مسؤولة عن إصالح زوجها بقدر املستطاع.

فتنظر إىل املنكرات اليت يفعلها زوجها فإن كانت صغائر أو غري مكفرة حتاول معه وتكثر احملاولة
وتستخدم األساليب اْليدة اليت تراها تناسب زوجها وينقاد معها فيها وكل امرأة أعرف بظروف

زوجها ،وأما إذا كانت املنكرات مكفرة كرتك الصالة كلية فعليها أن تبني أحكام الصالة له وحكم
اتركها وتبني أن العالقات الزوجية َّل تصلح معه دون الصالة وحتاول مرة بعد مرة فإن أصر استعانت
أبهلها وأهله ،فإن أصر على ذلك فلها احلق أن تطلب الطالق .والشرع يطلقها منه ولو مل يرض إذا

ثبت فعالً أنه َّل يصلي البتة.

ويف الغالب إذا كانت املرأة حكيمة وقوية يف نفس الوقت وقد مألت قلب الرجل حباً يف إخالصها
ووفائها وخوفها من رهبا وطاعتها فإنه َّل يعصي هلا أمراً .فعليها أن تقوم ِبا جيب حياله حىت تكون
مسموعة الكلمة .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لعبد العزيز بن أمحد املسعود – ص563 :

_________
((( )1أحكام القرآن)) (.)229 /2
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الشبهة األوىل :وجوب ترك اَّلحتساب حبجة تعارضه مع احلرية الشخصية

يقول بعض الناس:

جيب علينا أن نرتك الناس وشأهنم وَّل نتدخل يف شؤوهنم اخلاصة أبمرهم ابملعروف الذي َّل يرغبون يف
فعله ،وهنيهم عن املنكر الذي يرغبون فيه ،ألن هذا يتعارض مع (احلرية الشخصية الثابتة يف

اإلسالم).

ِ
ني ال مر ْش ُد ِم َن الغَ ِي فَ َم ْن
ويستدل هؤَّلء على صحة رأيهم بقوله عز وجلََّ :ل إِ ْك َراهَ ِيف الدي ِن قَ ْد تَـبَ َّ َ
ي ْك ُفر ِابلطَّاغُ ِ ِ
ك ِابلعروةِ الوثْـ َقى ََّل انْ ِفصام َهلا وهللا َِمس ِ
ِ ِ
يم [البقرة:
وت َويُـ ْؤم ْن ِابهلل فَـ َقد ْ
ََ َ َ ُ ٌ
َ ْ
يع َعل ٌ
س َ ُْ َ ُ
استَ ْم َ
.]256
كشف النقاب عن حقيقة هذه الشبهة:

سنبني بعون هللا تعاىل حقيقة هذه الشبهة ضمن العناوين التالية:

 - 1عدم وجود (احلرية الشخصية) املزعومة.

 - 2املفهوم اإلسالمي للحرية الشخصية.
 - 3اخلطأ يف فهم اآليةََّ :ل إِ ْكر َاه ِيف ِ
الدي ِن.
َ

 - 4ثبوت وجوب احلسبة بنصوص الكتاب والسنة.
 - 5قيام الرسول صلى هللا عليه وسلم ابَّلحتساب.
 - 6تشريع احلدود والتعزيزات ينقض الشبهة.
أوَّلً :عدم وجود (احلرية الشخصية) املزعومة:

لنا أن نسأل أصحاب هذا القول :أين تلك (احلرية الشخصية) املزعومة؟ .أيف مشارق األرض أم يف
مغارهبا؟ هل وجدْتوها يف أنظمة شرقية أم يف أنظمة غربية؟ كالَّ ،ل عند هؤَّلء ،وَّل عند أولئك.

يطالب املرء ابخلضوع واَّلمتثال لقواعد وأنظمة على رغم أنفه حيثما حل وارحتل.

هل يسمح ألحد يف الشرق أو الغرب أن يعرب التقاطع واإلشارة محراء؟ هل يعطي يف الغرب ألحد

حق بناء بيت ِباله الذي اكتسبه بكد جبينه على األرض اليت اشرتاها خبالص ماله كيفما شاء من غري

مراعاة الضوابط اليت وضعتها أمانة تلك املدينة اليت هو فيها؟ واألمر يف الشرق أدهى وأمر ،ليس له
أن ْيلك بيتا.

اثنيا :املفهوم اإلسالمي للحرية الشخصية:

احلرية الشخصية اليت منحها اإلسالم للعباد هي أنه أخرج العباد من عبودية العباد ،وَّل يعين هذا

إخراجهم من عبودية رب العباد .ما أحسن ما عرب القرآن الكرمي عن هذا:
شاكِسو َن ورج ًال سلَما لِرج ٍل هل يست ِواي ِن مثَ ًال احلم ُد ِ
ِِ
هلل بَ ْل
َ
َْ
ض َر َ
ب هللاُ َمثَ ًال َر ُج ًال فيه ُش َرَكاءُ ُمتَ َ ُ َ َ ُ َ ً َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ
أَ ْكثَـ ُرُه ْم ََّل يَـ ْعلَ ُمو َن [ال مزمر.]29 :

فاملطلوب يف اإلسالم أن يتحرر العبد من كل من سوى هللا ويصري عبداً منقاداً مطيعاً مستسلما هلل
الواحد اخلالق املالك املدبر .وهذا ما عرب عنه سيدَن ربعي بن عامر رضي هللا عنه جميباً على سؤال

رستم بقوله:

(هللا ابتعثنا ،وهللا جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة هللا) (.)1
ومن النصوص اليت تدل على أن املؤمنني مطالبون ابَّلستسالم هلل تعاىل والعمل جبميع أوامره وترك
مجيع نواهيه قوله تعاىل :اي أَيمـها الَّ ِذين آَمنُوا ا ْد ُخلُوا ِيف ِ
السل ِْم َكافَّةً [البقرة.]208 :
َ َ
َ َ
يقول احلافظ ابن كثري يف تفسري اآلية( :يقول هللا تعاىل آمراً عباده املؤمنني به املصدقني برسوله أن
أيخذوا جبميع عرى اإلسالم وشرائعه ،والعمل جبميع أوامره ،وترك مجيع زواجره ما استطاعوا من
ذلك) (.)2
وبني املوىل عز وجل أنه َّل يبقى ملؤمن وَّل مؤمنة أدىن خيار بعد جميء أمر هللا تعاىل وأمر رسوله صلى

ِ
ريةُ
هللا عليه وسلم ،قال تعاىلَ :وَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن َوََّل ُم ْؤِمنَ ٍة إِ َذا قَ َ
ضى هللاُ َوَر ُسولُهُ أ َْم ًرا أَ ْن يَ ُكو َن َهلُ ُم اخل ََ
ِم ْن أ َْم ِرِه ْم َوَم ْن يَـ ْع ِ
ض َال ًَّل ُمبِينًا [األحزاب.]36 :
ض َّل َ
ص هللاَ َوَر ُسولَهُ فَـ َق ْد َ
_________

( )1انظر ((اتريخ الطربي)) ( ،)520 /3و ((البداية والنهاية)) (.)39 /7
((( )2خمتصر تفسري ابن كثري)) (.)185 /1
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وصور لنا السميع البصري مبادرة املؤمنني إىل امتثال أوامره وأوامر رسوله صلى هللا عليه وسلم حيث
يقول عز من قائل :إِ َّمنَا َكا َن قَـو َل املُْؤِمنِني إِذَا دعوا إِ َىل ِ
هللا َوَر ُسولِ ِه لِيَ ْح ُك َم بَـ ْيـنَـ ُه ْم أَ ْن يَـ ُقولُوا َِمس ْعنَا
َ ُُ
ْ
ك ُه ُم املُْفلِ ُحو َن [النور.]51 :
َوأَطَ ْعنَا َوأُولَئِ َ
فأين أصحاب (احلرية الشخصية) املزعومة من أولئك؟
اثلثا :اخلطأ يف فهم اآليةََّ :ل إِ ْكر َاه ِيف ِ
الدي ِن:
َ
ليس معىن اآلية أبن للناس كلهم فعل ما يشاؤون وترك ما يشاؤون ،وليس ألحد إلزامهم على فعل

اخلري الذي تركوه أو اجتناب الشر الذي فعلوه ،بل املراد ابآلية – وهللا أعلم ابلصواب – كما يقول
احلافظ ابن كثري( :أي َّل تكرهوا أحد على الدخول يف اإلسالم) (.)1

وحىت هذا ليس لغري املسلمني كلهم بل رجح كثري من املفسرين أبن هذا احلكم خاص أبهل الكتاب

ومن شاهبهم .وأما عبدة األواثن من مشركي العرب ومن شاهبهم فال يقبل منهم إَّل اإلسالم أو القتال

معهم .ويف هذا يقول اإلمام ابن جرير الطربي بعد نقله أقواَّلً خمتلفة يف تفسري اآلية( :وأوىل هذه

األقوال ابلصواب قول من قال :نزلت هذه اآلية يف خاص من الناس – وقال :عين بقوله تعاىل ذكره:
ََّل إِ ْكر َاه ِيف ِ
الدي ِن أهل الكتاب واجملوس وكل من جاء إقراره على دينه املخالف دين احلق ،وأخذ
َ
اْلزية منه) (.)2

مث يقول مبينا سبب ترجيح هذا القول( :وكان املسلمون مجيعا قد نقلوا عن نبيهم صلى هللا عليه
وسلم أنه أكره على اإلسالم قوماً فأىب أن يقبل منهم إَّل اإلسالم ،وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه،

وذلك كعبد األواثن من مشركي العرب ،وكاملرتد عن دينه دين احلق إىل الكفر ومن أشبههم ،وأنه

ترك إكراه آخرين على اإلسالم بقبوله اْلزية منه ،وإقراره ،على دينه الباطل ،وذلك كأهل الكتابني
ومن أشبههم) (.)3

قد آن لنا أن نسأل أصحاب هذه الشبهة :أيهود أنتم أو نصارى ،فيكتفى بقبول اْلزية منكم ،فال

أيمركم أحد ِبعروف ترتكونه وَّل ينهاكم عن منكر تفعلونه؟
رابعاً :ثبوت وجوب احلسبة بنصوص الكتاب والسنة:

إن هؤَّلء أخذوا آية واحدة وحاولوا أتويلها وفق أهوائهم ,وجتاهلوا تلك النصوص الكثرية الصرحية
الواضحة اليت َّل ترتك جماَّلً للشك والرتدد يف فرضية احلسبة .أين هؤَّلء من تلك النصوص اليت

وردت فيها صيغة أمر للقيام ابَّلحتساب ،وصيغة هني للمنع عن تركه؟ وذلك مثل قوله تعاىلَ :ولْتَ ُك ْن
ِم ْن ُكم أ َُّمةٌ ي ْدعو َن إِ َىل اخلَِْري وأيْمرو َن ِابملَعر ِ
ك ُه ُم املُْفلِ ُحو َن [آل عمران:
وف َويَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن املُْن َك ِر َوأُولَئِ َ
ْ َ ُ
ُْ
َ َ ُُ
 ،]104ومثل قوله صلى هللا عليه وسلم(( :مروا ابملعروف واهنوا عن املنكر قبل أن تدعوا فال
يستجاب لكم)) ( .)4ومثل قوله صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل ْينعن رجالً منكم خمافة الناس أن يتكلم
ابحلق إذا رآه وعلمه)) (.)5
_________

((( )1خمتصر تفسري ابن كثري)) (.)231 /1
((( )2تفسري الطربي)) (.)414 /5

((( )3تفسري الطربي)) (.)415 - 414 /5
( )4رواه ابن ماجه ( )3251واللفظ له ،وابن حبان ( ،)290( )526 /1والبيهقي ()93 /10

( ،)20695والطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( .)6665( )377 /6وحسنه األلباين يف ((صحيح
سنن ابن ماجه)).
( )5رواه أمحد ( ،)11421( )44 /3وأبو يعلى ( ،)1212( )419 /2وابن حبان ()509 /1
( ،)275وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( .)99 /3واحلديث صحح إسناده ابن حجر على شرط
مسلم يف ((األمايل املطلقة)) (.)163

()258/8

وكيف يؤول هؤَّلء النصوص اليت قرن اإلْيان فيها ابَّلحتساب ،فحكم فيها بقوة اإلْيان وضعفه مع
قوة اَّلحتساب وضعفه؟ وذلك مثل قوله صلى هللا عليه وسلم(( :من رأى منكم منكراً فليغريه بيده،
فإن مل يستطع فبلسانه ،وإن مل يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإلْيان)) (.)1

وِباذا يفسر هؤَّلء تلك النصوص اليت جتعل (التواصي ابحلق) من شروط نيل الفوز والفالح؟ وذلك

ص ِر إِ َّن ا ِإلنسا َن لَِفي ُخس ٍر إَِّلَّ الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
اص ْوا ِاب ْحلَ ِق
مثل قوله تعاىلَ :وال َْع ْ
الصاحلَات َوتَـ َو َ
َ َ َ
ْ
َ
لص ِْرب [العصر.]3 - 1 :
اص ْوا ِاب َّ
َوتَـ َو َ
وكيف يتجرأ هؤَّلء على حتريف النصوص اليت وعد هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم فيهما
ص َّ َّ ِ
ِ
ين ظَلَ ُموا ِمنْ ُك ْم
ابلعذاب على ترك اَّلحتساب؟ وذلك مثل قوله تعاىلَ :واتَّـ ُقوا ف ْتـنَةً ََّل تُ ِ َ
ينب الذ َ
َن هللا َش ِدي ُد ِ
الع َق ِ
اب [األنفال.]25 :
َخ َّ
اصةً َوا ْعلَ ُموا أ َّ َ

أَّل يستحي هؤَّلء من تكذيب ما أخرب به من هو أكرب شيء شهادة وأصدق قيالً عن نزول اللعنة
على ترك اَّلحتساب؟ وذلك يف قوله عز من قائل :لُ ِعن الَّ ِذين َك َفرواْ ِمن ب ِين إِسرائِيل َعلَى لِس ِ
ان
َ َ ُ
َ
َ َْ َ
داو ِ
ِ
س َما
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ ذَلِ َ
َُ َ
صوا َّوَكانُواْ يَـ ْعتَ ُدو َن َكانُواْ َّلَ يَـتَـنَ َ
ك ِِبَا َع َ
ود َوع َ
اه ْو َن َعن من َك ٍر فَـ َعلُوهُ لَبئْ َ
َكانُواْ يَـ ْف َعلُو َن [املائدة.]79 - 78 :
أليس يف هذا وذاك ما ْينع هؤَّلء من القول( :إن اَّلحتساب يتعارض مع احلرية الشخصية الثابتة يف
اإلسالم؟) فما هلؤَّلء القوم َّل يكادون يفقهون حديثاً؟
خامسا :قيام الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم ابَّلحتساب:
لنا أن نسأل أصحاب هذا القول :على من أنزلت اآليةََّ :ل إِ ْكر َاه ِيف ِ
الدي ِن؟ أعليكم أنزلت أم على
َ
سيد األولني واآلخرين ,إمام األنبياء وقائد املرسلني صلى هللا عليه وسلم؟ أأنتم أعلم ِبرادها أم هو
الذي أسند إليه أمر بيان املنزل؟ يقول تعاىل :وأَنْـزلْنا إِلَي َ ِ ِ
ني لِلن ِ
َّاس َما نُـ ِز َل إِلَْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم
َ ََ ْ
ك الذ ْك َر لتُـبَِ َ
يَـتَـ َف َّك ُرو َن [النحل.]44 :
وهل أمر عليه الصالة والسالم الناس ابملعروف ,وهناهم عن املنكر ,أم تركهم وشأهنم مراعياً مبدأ
احلرية الشخصية املخرتعة؟ لقد قام صلى هللا عليه وسلم ابَّلحتساب يف البيت والشارع ،ويف
املسجد والسوق ،ويف احلضر والسفر ،ويف احلرب والسلم .ويغنينا يف هذا املقام عن ذكر أمثلة
ِ
اه ْم َع ِن املُْن َك ِر
احتسابه وصف أصدق القائلني اللطيف اخلبري له بقولهَ :أي ُْم ُرُه ْم ِابملَْع ُروف َويَـ ْنـ َه ُ
[األعراف.]157 :

ونستفسر أصحاب هذه الشبهة أيضاً :أمرَن ابقتداء من؟ أأمرَن ابقتداء من اختذ إهله هواه؟ أم أمرَن

ابلتأسي ِبن كان آمراً ابملعروف وَنهياً عن املنكر؟ تعالوا ،فلنقرأ مجيعاً قول الباري سبحانه وتعاىل:
ِ
ول ِ
هللا أُسوةٌ ح ِ
ِ
لََق ْد َكا َن لَ ُكم ِيف ر ُس ِ
ريا [األحزاب:
ْ َ
سنَةٌ ل َم ْن َكا َن يَـ ْر ُجو هللاَ َواليَـ ْوَم اآلَخ َر َوذَ َك َر هللاَ َكث ً
َْ َ َ
.]21

سادساً :تشريع احلدود والتعزيرات ينقض هذه الشبهة:

ماذا سيكون موقف هؤَّلء من احلدود والتعزيرات اليت شرعت ملعاقبة مرتكيب بعض اْلرائم؟ أيردون

تلك النصوص الثابتة الصرحية اليت جاء فيها بياهنا؟

ومن تلك النصوص – على سبيل املثال – ما جاء فيها من عقوبة الزاين(( :البكر ابلبكر جلد مائة

ونفي سنة ،والثيب ابلثيب جلد مائة والرجم)) (.)2
_________

( )1رواه مسلم ( .)49من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
( )2رواه مسلم (.)1690
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وما جاء فيها عمن تزوج امرأة أبيه عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي هللا عنه قال(( :بعثين رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم إىل رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه ،وأصفي ماله)) (.)1

وما جاء عمن عمل عمل قوم لوط عليه السالم(( :من وجدْتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل

واملفعول به)) (.)2

وما بينه الناطق ابلوحي األمني الصادق املصدوق صلى هللا عليه وسلم عن حكم من ارتد عن

اإلسالم بقوله(( :من بدل دينه فاقتلوه)) (.)3
ولو كان ملبدأ احلرية الشخصية املختلفة أساس يف اإلسالم كما يدعي أولئك ما كان مرتكبو هذه
اْلرائم ليجلدوا ويغربوا ,أو جيلدوا ويرمجوا ،أو يقتلوا ،وكان هلم أن حيتجوا( :هذا ما خيصنا حنن،

وليس ألحد حق التدخل يف شؤوننا اخلاصة).

هبذا يتضح بعون هللا تعاىل بطالن رأي من قال برتك اَّلحتساب حبجة منافاته للحرية الشخصية.
شبهات حول األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لفضل إهلي– ص6 :
_________

( )1رواه ابن ماجه ( .)2129قال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( :)71 /2هذا إسناد صحيح
رجاله ثقات ،وقال األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) :حسن صحيح.

( )2رواه أبو داود ( ،)4462والرتمذي ( ،)1456وابن ماجه ( ،)2091وأمحد ()300 /1
( .)2732من حديث ابن عباس رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال ابن عبدالرب
يف ((اَّلستذكار)) ( :)502 /6مسند مرفوع ،وهو أحسن ما يف الباب ،وقال ابن القيم يف ((اْلواب

الكايف)) ( :)130إسناده على شرط البخاري.

( )3رواه البخاري ( .)3017من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
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الشبهة الثانية :ترك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر حيث َّل يضرَن ضالل الضالني
يقول بعض الناسَّ :ل جيب علينا األمر ابملعروف والنهي عن املنكر حيث أمرَن هللا تعاىل ابَّلهتمام
َّ ِ
ين آ ََمنُوا َعلَْي ُك ْم
أبنفسنا وبني أنه َّل يضرَن ضالل اآلخرين واستدلوا على ذلك بقوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
ض َّل إِذَا ْاهتَ َديْـتُ ْم [املائدة.]105 :
ض مرُك ْم َم ْن َ
س ُك ْم ََّل يَ ُ
أَنْـ ُف َ
تبيني حقيقة الشبهة من جانبني:
 - 1من اآلية نفسها.

 - 2ابلنصوص األخرى الواردة يف الكتاب والسنة.
أوَّلً :كشف النقاب عن حقيقة الشبهة من اآلية نفسها:

لو تدبر أصحاب هذه الشبهة يف اآلية نفسها ملا نطقوا هبا .اشرتط هللا تعاىل لعدم إصابة الضرر
ض َّل إِ َذا ْاهتَ َديْـتُ ْم
ض مرُك ْم َم ْن َ
بسبب ضالل اآلخرين أن يكون الشخص مهتداي حيث قال تعاىلََّ :ل يَ ُ
وَّل يصري الشخص مهتداي إَّل إذا أدى ما أوجبه هللا عليه .ومما أوجب عليه أن أيمر ابملعروف وينهى
عن املنكر فالذي َّل يقوم هبذا َّل يكون مهتداي ألن فوات الشرط يستلزم فوات املشروط .وقد بني

هذا بعض الصحابة والتابعني وكثري من املفسرين والعلماء القدامى واملتأخرين.

فعلى سبيل املثال فقد نقل اإلمام ابن جرير الطربي عن حذيفة رضي هللا عنه يف تفسري هذه اآلية أنه

قال( :إذا أمرمت وهنيتم) (.)1

كما نقل اإلمام الطربي عن سعيد بن املسيب يف تفسري اآلية أنه قال( :إذا أمرت ابملعروف ،وهنيت

عن املنكرَّ ،ل يضرك من ضل إذا اهتديت) (.)2
ويقول اإلمام أبو بكر اْلصاص يف تفسري اآلية( :ومن اَّلهتداء اتباع أمر هللا يف أنفسنا ويف غريَن ،فال

دَّللة فيها إذا على سقوط فرض األمر ابملعروف والنهي عن املنكر).

ض َّل إِذَا ْاهتَ َديْـتُ ْم
ض مرُك ْم َم ْن َ
س ُك ْم ََّل يَ ُ
ويقول اإلمام النووي :وأما قول هللا عز وجلَ :علَْي ُك ْم أَنْـ ُف َ
فمعناه :أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فال يضركم تقصري غريكم .وإذا كان كذلك ،فمما كلف به األمر
ابملعروف والنهي عن املنكر ،فإذا فعله ومل ْيتثل املخاطب فال عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه

أدى ما عليه ،فإمنا عليه األمر والنهي َّل القبول .وهللا أعلم (.)3

ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف هذا الصدد( :واَّلهتداء إمنا يتم أبداء الواجب ،فإذا قام املسلم ِبا
جيب عليه من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر كما قام بغريه من الواجبات مل يضره ضالل الضالل)

(.)4

س ُك ْم احفظوها والزموا صالحها أبن يعظ
إضافة إىل ذلك بني بعض العلماء أن قوله تعاىلَ :علَْي ُك ْم أَنْـ ُف َ
بعضكم بعضا ويرغبه يف اخلريات وينزه عن القبائح والسيئات (.)5
اثنيا :تفنيد الشبهة ابلنصوص األخرى:

وردت نصوص كثرية يف الكتاب والسنة تبني أنه مما جيب على الصاحلني جتاه أعمال اآلخرين السيئة
تذكريهم ومنعهم عنها .وإن مل يفعلوا هذا يوشك أن ينزل عليهم غضب هللا فيدعونه فال يستجيب

هلم.

ومن تلك النصوص قوله تعاىل :وإِذَا رأَي َ َّ ِ
وضوا ِيف
ض َع ْنـ ُه ْم َح َّىت َخيُ ُ
ين َخيُ ُ
وضو َن ِيف آ ََايتِنَا فَأَ ْع ِر ْ
َ َْ
ت الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ح ِد ٍ
َّ
َّك َّ
ين يَـتَّـ ُقو َن
يث غَ ِْريهِ َوإِ َّما يُـ ْن ِسيَـن َ
الش ْيطَا ُن فَ َال تَـ ْق ُع ْد بَـ ْع َد الذ ْك َرى َم َع ال َق ْوم الظَّالم َ
َ
ني َوَما َعلَى الذ َ
ِ ِ
ساهبِِ ْم ِم ْن َش ْي ٍء َولَ ِك ْن ِذ ْك َرى لَ َعلَّ ُه ْم يَـتَّـ ُقو َن [األنعام.]69 - 68 :
م ْن ح َ
_________
((( )1تفسري الطربي)) (.)148 /11
((( )2تفسري الطربي)) (.)148 /11

((( )3شرح النووي على صحيح مسلم)) ( )22 /2بتصرف يسري واختصار.
((( )4األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) (ص.)17 :

( )5نقال عن ((تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان)) ( .)45 /7وانظر أيضاً قول اإلمام احلاكم
يف هذا الصدد يف ((تفسري القامسي)) (.)406 /6

()261/8

بني هللا تعاىل أنه َّل جيب على املتقني بسبب خوض من خيوض يف آايت هللا إَّل شيء واحد ،وهو:
تذكريهم .يقول القاضي البيضاوي( :وما يلزم املتقني من قبائح أعماهلم وأقواهلم الذين جيالسوهنم

شيء مما حياسبون عليه ،ولكن عليهم أن يذكروهم ذكرى وْينعوهم من اخلوض وغريه من القبائح
ويظهروا كراهتها) (.)1
وإذا كان تذكري هؤَّلء األشرار جيب على املتقني فكيف يتصور مهتداي عند تركه هذا الواجب .ولذا
َّ ِ
ين يَـتَّـ ُقو َن
يقول الشيخ ثناء هللا األمرتسري( :ومن مجلة اهتدائكم تذكريهم لقوله تعاىلَ :وَما َعلَى الذ َ
ِ ِ
ساهبِِ ْم ِم ْن َش ْي ٍء َولَ ِك ْن ِذ ْك َرى لَ َعلَّ ُه ْم يَـتَّـ ُقو َن (.)2
م ْن ح َ

ص َّ َّ ِ
ِ
اصةً َوا ْعلَ ُموا أ َّ
ين ظَلَ ُموا ِم ْن ُك ْم َخ َّ
ومن تلك النصوص أيضا قوله تعاىلَ :واتَّـ ُقوا ف ْتـنَةً ََّل تُ ِ َ
َن هللاَ
ينب الذ َ
َش ِدي ُد ِ
الع َق ِ
اب [األنفال.]25 :
يقول احلافظ الكليب الغرَنطي يف تفسري اآلية( :أي َّل تصيب الظاملني ،بل تصيب معهم من مل يغري
املنكر ،ومل ينه عن الظلم ،وإن كان مل يظلم) (.)3

وسبيل اَّلتقاء من العذاب هو اإلنكار على ظلم الظاملني كما قال عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما
يف تفسري اآلية( :أمر هللا املؤمنني أن َّل يقروا املنكر بني أظهرهم فيعمهم هللا بعقاب) (.)4

هذا وقد بني أبو بكر الصديق رضي هللا عنه خطأ املستدلني هبذه اآلية على سقوط وجوب األمر

ابملعروف والنهي عن املنكر ِبا كان قد مسع من أنزل عليه صلى هللا عليه وسلم هذه اآلية ,فقد روى

اإلمام أبو داود عن قيس قال :قال أبو بكر رضي هللا عنه :بعد أن محد هللا وأثىن عليه :اي أيها

ض َّل إِ َذا
ض مرُك ْم َم ْن َ
س ُك ْم ََّل يَ ُ
الناس! إنكم تقرؤون هذه اآلية وتضعوهنا على غري مواضعها َعلَْي ُك ْم أَنْـ ُف َ
ْاهتَ َديْـتُ ْم وإَن مسعنا النيب صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن الناس إذا رأوا الظامل فلم أيخذوا على يديه
أوشك أن يعمهم هللا بعقاب)) (.)5
_________

((( )1تفسري البيضاوي)) ( .)306 /1وانظر أيضا ((تفسري أيب السعود)) (.)47 /3
((( )2تفسري القرآن بكالم الرمحن)) (ص.)103 :

((( )3كتاب التسهيل)) ( ،)116 /2وانظر أيضاً ((أحكام القرآن)) َّلبن العريب ( ،)846 /2و

((التفسري الكبري)) ( ،)149 /15و ((تفسري القرطيب)) ( ،)293 /7و ((تفسري اْلاللني)) (ص:
 ،)237و ((تفسري روح املعاين)) ( ،)129 /9و ((أضواء البيان)) (.)171 /2

((( )4تفسري الطربي)) (( ،)474 /13رقم األثر  .)5909ويقول احلافظ ابن كثري بعد ذكره :وهذا

تفسري حسن جداً(( .خمتصر تفسري ابن كثري)) ( ،)96 /2وانظر أيضاً ((تفسري القرطيب)) (/7

 ،)391و ((اإلكليل)) للسيوطي (ص ،)135 :و ((تفسري اْلاللني)) (ص.)237 :

( )5رواه أبو داود ( ،)4338والرتمذي ( ،)2168وأمحد ( ،)30 ،29( )7 /1وابن حبان (/1
 .)304( )539قال الرتمذي ،والطحاوي يف ((شرح مشكل اآلاثر)) ( :)208 /3صحيح،

وصحح إسناده النووي يف ((األذكار)) (ص ،)412 :وابن مفلح يف ((اآلداب الشرعية)) (/1

 ،)193وأمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ( ،)36 /1وقال األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)):
صحيح.
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وَّل يقف األمر عند نزول العذاب بسبب ترك الناس اآلخرين فيما هم فيه من املنكرات واملعاصي,
بل إن هللا تعاىل َّل يستجيب دعاءهم إذا دعوه لكشف العذاب عنهم .فقد روى اإلمام الرتمذي عن
حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :والذي نفسي بيده لتأمرن

ابملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن هللا أن يبعث عليكم عقاابً من عنده ,فتدعونه فال يستجيب

لكم)) (.)1

كل هذا يؤكد أن قول القائل( :علينا أن هنتم أبنفسنا ألنه َّل يضرَن ضالل اآلخرين) خيالف نصوص

الكتاب والسنة.

احتجاج أصحاب الشبهة حبديث أيب ثعلبة اخلشين رضي هللا عنه:

ض َّل إِ َذا ْاهتَ َديْـتُ ْم َّل
ض مرُك ْم َم ْن َ
س ُك ْم ََّل يَ ُ
قد حيتج حمتج فيقول :إن ما فسرت به اآليةَ :علَْي ُك ْم أَنْـ ُف َ

يتفق مع ما جاء يف تفسريها يف حديث أيب ثعلبة اخلشين رضي هللا عنه من سقوط وجوب األمر
ابملعروف والنهي عن املنكر.

فقد روى اإلمام أبو داود عن أيب أمية الشعباين قال :سألت أاب ثعلبة – رضي هللا عنه – فقلت :اي

س ُك ْم؟
أاب ثعلبة! كيف تقول يف هذه اآليةَ :علَْي ُك ْم أَنْـ ُف َ

قال :أما وهللا! لقد سألت عنها خبرياً .سألت عنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال(( :بل

ائتمروا ابملعروف وتناهوا عن املنكر حىت إذا رأيت شحاً مطاعاً ،وهوى متبعاً ،ودنيا مؤثرة ،وإعجاب

كل ذي رأي برأيه ،فعليك – يعين بنفسك – ودع عنك العوام ،فإن من ورائكم أايم الصرب ،الصرب
فيهن مثل قبض على اْلمر .للعامل فيهم أجر مخسني رجالً يعملون مثل عمله)).
وزادين غريه قال :اي رسول هللا! أجر مخسني منهم؟
قال(( :أجر مخسني منكم)) (.)2

الرد على اَّلحتجاج:

نرد بعون هللا تعاىل على احتجاج هؤَّلء حبديث أيب ثعلبة رضي هللا عنه من وجهني:
أوَّل :حتدث الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث الشريف عن األحوال اَّلستثنائية
اليت يؤجر العامل فيها أجر مخسني رجالً من الصحابة ،وذلك لشدهتا ،ومن املعلوم أن للظروف

واألحوال الطارئة أحكامها ورخصها ،وَّل تثبت هبا معارضة ما ثبت لعامة األحوال من األحكام .ويف

هذا الصدد يقول اإلمام أبو بكر بن العريب بعد ذكر حديث أيب ثعلبة رضي هللا عنه:

(وذلك لعدم اَّلستطاعة على معارضة اخللق ،واخلوف على النفس أو املال من القيام ابحلق .وتلك

رخصة من هللا عز وجل يسرها علينا ،وفضله العميم آاتَن) (.)3

اثنياً :هذه الرخصة اليت جندها يف احلديث الشريف َّل تدل على سقوط وجوب األمر ابملعروف
والنهي عن املنكر حىت يف الظروف اَّلستثنائية ،وذلك ألن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

درجات .فإذا تعذر للمسلم القيام به ابليد واللسان فعليه أن يقوم به ابلقلب ،وهذا َّل يسقط يف
حال من األحوال .ويف هذا يقول اإلمام أبو بكر اْلصاص:
(وهذا َّل دَّللة فيه على سقوط فرض األمر ابملعروف إذا كانت احلال ما ذكر ،ألن ذكر تلك احلال

تنبئ عن تعذر تغيري املنكر ابليد واللسان لشيوع الفساد وغلبته على العامة ،وفرض النهي عن املنكر
يف مثل هذه احلال إنكاره ابلقلب كما قال عليه السالم(( :فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن

مل يستطع فبقلبه)) (.)4

فكذلك إذا صارت احلال إىل ما ذكر كان فرض األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ابلقلب للتقية

ولتعذر تغيريه .وقد جيوز إخفاء اإلْيان وترك إظهاره تقية بعد أن يكون مطمئن القلب ابإلْيان ،قال
تعاىل :إََِّّل من أُ ْك ِرهَ وقَـلْبهُ مطْمئِ ٌّن ِاب ِإلْيَ ِ
ان [النحل ]106 :فهذه منزلة األمر ابملعروف والنهي عن
َْ
َ ُ ُ َ
املنكر (.)5

س ُك ْم وَّل يف حديث أيب ثعلبة رضي هللا عنه ما يدل
فخالصة الكالم أنه ليس يف اآليةَ :علَْي ُك ْم أَنْـ ُف َ

على ترك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ,بل جيب على كل مسلم أن يقوم به على قدر استطاعته.

شبهات حول األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لفضل إهلي  -بتصرف– ص13 :
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)2169وأمحد ( .)23375( )391 /5قال الرتمذي :حسن ،وقال البغوي
يف ((شرح السنة)) ( :)357 /7حسن إمنا نعرفه من حديث عمرو بن أيب عمر ،وحسنه ابن حجر

يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )484 /4كما أشار إىل ذلك يف مقدمته ،وقال املناوي يف ((ختريج

أحاديث املصابيح)) ( :)358 /4إسناده جيد ،وقال أمحد شاكر يف ((عمدة التفسري)) (:)715 /1
إسناده صحيح ،وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
( )2رواه أبو داود ( ،)4341والرتمذي ( ،)3058وابن ماجه ( .)801واحلديث سكت عنه أبو

داود ،وقال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب ،وصححه الطحاوي يف ((شرح مشكل اآلاثر)) (/3

.)212

((( )3أحكام القرآن)) (.)710 /2
( )4رواه مسلم ( .)49من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
((( )5أحكام القرآن)) (.)487 /2
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الشبهة الثالثة( :ترك احلسبة بسبب التقصري والنقص)
يقول بعض الناس( :حيث َّل نقوم بكل ما أمرَن به وَّل جنتنب كل ما هنينا عنه ،لذا جيب علينا أن هنتم
أبنفسنا بدل أمر اآلخرين ابملعروف وهنيهم عن املنكر).
واحتج أصحاب هذا القول ابملنقول واملعقول.

أما املنقول فقالوا :ذم هللا تعاىل من أمر الناس ابملعروف ونسي نفسه ،وذلك يف قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها
الَّ ِذين آَمنوا ِمل تَـ ُقولُو َن ما َّل تَـ ْفعلُو َن َكرب م ْقتا ِعن َد َِّ
اَّلل أَن تَـ ُقولُوا َما َّل تَـ ْف َعلُو َن.
َُ َ ً
َ
َ
َ َُ َ
كما بني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سوء عاقبة هؤَّلء .فقد روى اإلمام البخاري عن أسامة رضي
هللا عنه قال :مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :جياء ابلرجل فيطرح يف النار فيطحن

فيها كما يطحن احلمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون :أي فالن! ،ألست كنت أتمر ابملعروف
وتنهى عن املنكر؟ فيقول :إين كنت آمر ابملعروف وَّل أفعله ،وأهنى عن املنكر وأفعله)) (.)1

وأما املعقول فقالوا :فاقد الشيء َّل يعطيه .من يستجيب ملن أيمر ِبعروف وَّل أيتيه ،وينهى عن منكر

وأيتيه؟
الرد على هذه الشبهة... :

 - 1سبب الذم هو :ترك املعروف وليس األمر ابملعروف.
 - 2ترك أحد الواجبني ليس مربراً لرتك الواجب الثاين.
 - 3األخذ هبذا القول يؤدي إىل تعطيل اَّلحتساب.

 - 4عدم جدوى احتساب غري الكامل ليس أبمر دائم.
أوَّل :سبب الذم هو :ترك املعروف وليس األمر ابملعروف:

هناك واجبان:

 - 1األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
 - 2فعل املعروف وترك املنكر.

وإن النصوص اليت احتج هبا أصحاب هذه الشبهة ليس فيها ذم بسبب القيام ابلواجب األول بل ذم

بسبب ترك القيام ابلواجب الثاين .مل ينكر فيها بسبب أمر الناس ابلرب ،وهنيهم عن املنكر ،والتلفظ
ابلقول الطيب ،بل إمنا أنكر فيها بسبب نسيان األنفس ،وترك املعروف وارتكاب املنكر ،وعدم
الفعل وفق القول الطيب.

فعلى سبيل املثال هناك طالب جنح يف مادة (التفسري) ورسب يف مادة (احلديث) هل يعقل توجيه

اللوم بسبب النجاح يف مادة التفسري؟ إمنا يالم بسبب رسوبه يف مادة احلديث.

هذا ،وقد صرح كثري من املفسرين رمحهم هللا تعاىل أن التوبيخ يف تلك النصوص بسبب ترك املعروف

وليس بسبب األمر ابملعروف .فعلى سبيل املثال يقول اإلمام القرطيب يف تفسري قوله تعاىل :أ ََأت ُْم ُرو َن
َّاس ِاب ِ ِ
لرب [ ...البقرة ]44 :اآلية( :اعلم وفقك هللا أن التوبيخ يف اآلية بسبب ترك فعل الرب َّل
الن َ
بسبب األمر ابلرب) (.)2

ويقول احلافظ ابن كثري يف تفسري اآلية( :وليس املراد ذمهم على أمرهم ابلرب مع تركهم له ،بل على

تركهم له) (.)3

اثنيا :ترك أحد الواجبني ليس مربراً لرتك الواجب الثاين:

إن الواجبني اللذين ذكرَنمها ليس أحدمها شرطا للثاين فيكون ترك أحدمها مربراً لرتك الثاين .وهذا أمر
واضح ندركه يف كثري من األمور .هل نقول ملن حيافظ على الصلوات وَّل يصوم أن تركه الصوم مربر
لرتكه الصلوات؟ وقد بني كثري من العلماء هذا األمر .فعلى سبيل املثال يقول اإلمام أبو بكر
اْلصاص( :وجب أن َّل خيتلف يف لزمه الرب والفاجر ،ألن ترك اإلنسان لبعض الفروض َّل يسقط عنه
فروضاً غريه .أَّل ترى أن تركه للصالة َّل يسقط عنه فرض الصوم وسائر العبادات ،فكذلك من مل

يفعل سائر املعروف ومل ينته عن سائر املناكري فإن فرض األمر ابملعروف والنهي عن املنكر غري ساقط

عنه) (.)4

_________
( )1رواه البخاري ( ،)3267ورواه مسلم (.)2989
((( )2تفسري القرطيب)) (.)366 /1

((( )3خمتصر تفسري ابن كثري)) ( ،)59 /1وانظر أيضاً ((تفسري البيضاوي)) ( ،)59 /1و ((تفسري
أيب السعود)) ( ،)97 /1و ((تفسري فتح القدير)) (.)77 /1

((( )4أحكام القرآن)) (.)33 /2
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وبينه اإلمام النووي أبسلوب آخر فقال( :قال العلماء :وَّل يشرتط يف اآلمر والناهي أن يكون كامل
احلال ممتثالً ما أيمر به جمتنباً ما ينهى عنه ،بل عليه األمر وإن كان خمال ِبا أيمر به ،والنهي وإن كان

متلبسا ِبا ينهى عنه فإنه جيب عليه شيئان :أن أيمر نفسه وينهاها ،وأيمر غريه وينهاه ،فإذا أخل

أبحدمها كيف يباح له اإلخالل ابآلخرة) (.)1

اثلثا :األخذ هبذا القول يؤدي إىل تعطيل اَّلحتساب:

لو اشرتطنا لألمر والناهي أن يكون فاعالً لكل ما أمر به وجمتنباً كل ما هني عنه لن جند من يقوم

ابَّلحتساب ،وهبذا يتعطل هذا الواجب العظيم .وقد نبه علماء األمة –جزاهم هللا تعاىل خريا -إىل
هذا األمر ،فقد قال سعيد بن جبري( :لو كان املرء َّل أيمر ابملعروف وَّل ينهى عن املنكر حىت َّل

يكون فيه شيء ما أمر أحد ِبعروف ِبعروف وَّل هنى عن منكر) (.)2

وقال اإلمام مالك تعليقاً على قوله( :وصدق ،ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟) (.)3

وذكر القرطيب أن احلسن قال ملطرف بن عبد هللا( :عظ أصحابك) .فقال( :إين أخاف أن أقول ما َّل

أفعل) ،قال( :يرمحك هللا ،وأينا يفعل ما يقول؟ يود الشيطان أنه قد ظفر هبذا ،فلم أيمر أحد ِبعروف

ومل ينه عن منكر) (.)4

وبني هذا اإلمام الطربي حيث يقول( :وأما من قالَّ :ل أيمر ابملعروف إَّل من ليست فيه وصمة ،فإن
أراد أنه األوىل فجيد ،وإَّل فيستلزم سد ابب األمر ابملعروف إذا مل يكن هناك غريه) (.)5

رابعاً :عدم جدوى احتساب غري الكامل ليس أبمر دائم:

َّل شك أن دعوة الكامل أشد وقعاً يف النفوس وأكثر استجابة من دعوة غري امللتزم لكن القول أبن
دعوة غري الكامل أو احتسابه عدمي اْلدوى دائما غري صحيح.

كم من أنبياء هللا الكاملني امللتزمني مل تؤثر دعوهتم يف أقرب أقارهبم .مل يستجب لنداء رسول هللا نوح
عليه السالم ابنه ،كما مل يستفد من دعوة خليل هللا إبراهيم عليه السالم أبوه ،ومل تقبل قول نيب هللا

لوط عليه السالم زوجته ،كما مل حيول نصح أكمل خلق هللا تعاىل حممد صلى هللا عليه وسلم ووعظه

عمه أاب طالب إىل اإلسالم.

وكم من أنبياء هللا الكاملني دعوا أقوامهم فما آمن معهم إَّل قليل ،بل منهم من مل يؤمن به أحد.
وعلى عكس هذا كم من أصحاب الدعوات الفاسدة – املخالفني ألقواهلم أبفعاهلم – نرى هلم أتباعا

كثريين! وكم من دعاة حرمة اإلنسان وحريته جيدون أنصاراً كثريين مع أهنم من أشد الناس انتهاكاً
حلرمته وحريته! وكم من محاة حلقوق العمال والشعوب – على حسب زعمهم – وهلم أتباع كثريون
رغم كوهنم من أكثر الناس هضماً حلقوقهم!

فخالصة القول ليس ألحد أن يرتك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر حبجة أن احتسابه َّل يفيد

بسبب تقصريه فلرِبا يفيد املقصر حيث َّل يفيد فيه من هو أحسن منه حاَّلً.
تنبيه:

َّل يفهم ِبا ذكر أبننا َّل نرى أبسا من ترك املعروف وفعل املنكر لآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر،
بل نؤكد أنه جيب عليه فعل املعروف وترك املنكر ،وأنه يعرض نفسه لغضب هللا تعاىل عند التساهل

يف هذا .ونقرر أيضاً أبنه ينبغي أن يكون أول فاعل ملا أيمر به ،وأول اترك ملا ينهى عنه كما كان
رسولنا حممد صلى هللا عليه وسلم.

غاية ما يف األمر أن فعل املعروف وترك املنكر ليس شرطاً لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،فال

يقال ملن أمر ابملعروف ومل يفعله أو هنى عن املنكر وفعلهَّ( :ل أتمر ابملعروف وَّل تنه عن املنكر) ،بل

نقول له( :استمر يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،واتق هللا تعاىل يف نفسك فمرها ابملعروف
واهنها عن املنكر) .وهللا تعاىل أعلم ابلصواب .شبهات حول األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

لفضل إهلي -بتصرف– ص20 :
_________

((( )1شرح النووي على صحيح مسلم)) ( ،)23 /2وانظر أيضاً ((التفسري الكبري)) ( ،)47 /3و
((تفسري البيضاوي)) ( ،)150 /1و ((تفسري أيب السعود)) ( ،)97 /1و ((تفسري السراج املنري))

(.)55 /1

( )2نقال عن ((تفسري القرطيب)) (.)368 - 367 /1
( )3نقال عن ((تفسري القرطيب)) (.)368 /1
( )4نقال عن ((تفسري القرطيب)) (.)367 /1
( )5نقال عن ((فتح الباري)) (.)53 /13

()265/8

الشبهة الرابعة( :ترك اَّلحتساب خشية الوقوع يف الفتنة)
يقول بعض الناسَّ( :ل نقوم ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ألننا خنشى الوقوع يف الفتنة بسبب

ذلك).

كشف حقيقة هذه الشبهة... :
 - 1ترك اَّلحتساب هو الذي يعرض العبد للفتنة.

 - 2مشاهبة هذا القول بتعليل املنافق اْلد بن قيس للتخلف عن الغزوة.
 - 3تعارض هذا القول مع وصية النيب صلى هللا عليه وسلم.

 - 4منافاة هذا القول لسرية األنبياء والصاحلني.
 - 5تنبيه.

أوَّل :ترك اَّلحتساب هو الذي يعرض العبد للفتنة:

لنا أن نسأل أصحاب هذا القول :هل سلمتم من الفتنة برتككم اَّلحتساب أم أنكم وقعتم فيها؟

تؤكد نصوص الكتاب والسنة أن ترك اَّلحتساب يعرض العبد للفتنة .ومن تلك النصوص قوله تعاىل:
ص َّ َّ ِ
ِ
َن هللا َش ِدي ُد ِ
الع َق ِ
اب [األنفال.]25 :
ين ظَلَ ُموا ِم ْن ُك ْم َخ َّ
َواتَّـ ُقوا ف ْتـنَةً ََّل تُ ِ َ
اصةً َوا ْعلَ ُموا أ َّ َ
ينب الذ َ

يقول عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما يف تفسري اآلية( :أمر هللا عز وجل املؤمنني أن َّل يقروا املنكر
بني أظهرهم فيعمهم هللا بعذاب يصيب الظامل وغري الظامل) (.)1

ومنها ما رواه اإلمام الطرباين عن العرس بن عمرية رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم(( :إن هللا تعاىل َّل يعذب العامة بعمل اخلاصة حىت تعمل اخلاصة بعمل تقدر العامة أن تغريه،
وَّل تغريه ،فذاك حني أيذن هللا يف هالك العامة واخلاصة)) (.)2

ومنها ما روى اإلمام أمحد عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يقول(( :إذا رأيتم أميت هتاب الظامل أن تقول له :إنك أنت ظامل ،فقد تودع منهم)) (.)3

يقول القاضي عياض يف شرح احلديث( :أصله من التوديع ،وهو الرتك ،وحاصله أن ترك األمر

ابملعروف والنهي عن املنكر أمارة اخلذَّلن وغضب الرب).

وَّل ْيكن الوقاية من هذه الفتنة إَّل ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر .يقول الشيخ جالل الدين
احمللي يف تفسري اآليةَ :واتَّـ ُقوا فِْتـنَةً  ...اآلية( .واتقاؤها إبنكار موجبها من املنكر) (.)4

اثنياً :مشاهبة هذا القول بتعليل املنافق اْلد بن قيس للتخلف عن الغزوة:

مما يؤكد شناعة هذا التعليل لرتك اَّلحتساب أنه عني التعليل الذي علل به اْلد بن قيس عند ختلفه

عن غزوة تبوك ،فكشف العليم اخلبري حقيقة تعليله وذمه يف آايت تتلى إىل األبد .فقد ذكر اإلمام

الطربي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر ذات يوم وهو يف جهازه ،للجد بن قيس أخي بين
سلمة(( :هل لك اي جد العام يف جالد بين األصفر؟

فقال :اي رسول هللا! أو أتذن يل وَّل تفتين ،فوهللا! لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباً ابلنساء مين.
وإين أخشى إن رأيت نساء بين األصفر أن َّل أصرب عنهن.

فأعرض عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال :قد أذنت لك)) (.)5
_________

((( )1تفسري البغوي)) املطبوع على هامش تفسري اخلازن ( ،)23 /3وانظر أيضاً ((تفسري الطربي))
(.)474 /13

( )2رواه الطرباين ( .)14031( )138 /17قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)271 /7رجاله

ثقات.

( )3رواه أمحد ( ،)6784( )190 /2والبزار ( ،)2375( )363 /6واحلاكم ( )108 /4والبيهقي
( 95 /6رقم  .)11296قال احلاكم :صحيح اإلسناد ووافقه الذهىب ،وقال اهليثمى (:)265 /7
رواه أمحد ،والبزار إبسنادين ،ورجال أحد إسنادى البزار رجال الصحيح ،وكذلك رجال أمحد،
وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند (.)30 /10

((( )4تفسري اْلاللني)) (.)151 /1

( )5رواه الطربي يف تفسريه ( ،)287 /14وابن أيب حامت يف تفسريه (ص ،)1809 :والطرباين يف
املعجم األوسط ( )5604والبيهقي يف دَّلئل النبوة  225 /5وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد))

( :)33 /7فيه حيىي احلماين وهو ضعيف .وقال األلباين :يف ((فقه السرية)) (ص :)406ضعيف.

()266/8
ول ائْ َذ ْن ِيل وََّل تَـ ْفتِ ِين أ َََّل ِيف ِ
الف ْتـنَ ِة َس َقطُوا َوإِ َّن
ففي اْلد بن قيس نزلت هذه اآليةَ :وِم ْنـ ُه ْم َم ْن يَـ ُق ُ
َ
ِ
جهن ِ
ين [التوبة.]49 :
َّم لَ ُمحيطَةٌ ِابل َكاف ِر َ
ََ َ
مث يقول اإلمام الطربي يف تفسري اآلية( :أي :إن كان إمنا خيشى الفتنة من نساء بين األصفر وليس
ذلك به ،فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والرغبة بنفسه عن

نفسه ،أعظم) (.)1

وهكذا من ترك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر حبجة طلب السالمة من فتنة مل تقع بعد ،قد وقع
يف فتنة كربى ،أَّل وهي ترك ما أوجبه هللا تعاىل عليه من اَّلحتساب.

اثلثاً :تعارض هذا القول مع وصية النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم:

يتناىف هذا القول مع ما أوصى به النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم أصحابه من قول احلق ،وأن َّل

خيافوا يف هللا لومة َّلئم ،وأن َّل ْينعهم خوف على النفس ,أو الرزق من القيام ابألمر ابملعروف والنهي

عن املنكر .ومن تلك األحاديث – على سبيل املثال – ما روى اإلمام أمحد عن أيب سعيد اخلدري
رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل ْينعن رجالً منكم خمافة الناس أن يتكلم ابحلق

إذا رآه وعلمه)) (.)2

ويف رواية أخرى(( :فإنه َّل يقرب من أجل وَّل يباعد من رزق أن يقول حبق أو يذكر بعظيم)) (.)3

فأين أصحاب هذه الشبهة من هذا احلديث الشريف ومن األحاديث األخرى مثلها؟
رابعاً :منافاة هذا القول لسرية األنبياء والصاحلني:

أين أصحاب هذه الشبهة من سرية األنبياء واملرسلني والصاحلني الذين عذبوا ،وأخرجوا من دايرهم،

وقوتلوا ،وقتلوا بسبب قيامهم ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر؟ أين هم من رجال هذه األمة الذين
حتققت فيهم – بفضل هللا تعاىل – بشرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :سيد الشهداء محزة بن
عبد املطلب –رضي هللا عنه -ورجل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتله؟)) (.)4

تنبيه:

َّل يفهم مما كتبنا أنه َّل ينظر إىل ما يرتتب على القيام ابَّلحتساب وَّل يعبأ به ،بل إن هذا سيحسب
له حسابه .فإن كانت املفسدة املرتتبة عليه أعظم من املصلحة املتوقعة َّل يقوم املرء ابَّلحتساب

آنذاك ،وإن كانت املصلحة املرجوة أعظم من املفسدة جيب عليه أن يقوم ابَّلحتساب إذاً .ويف هذا
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وإذا كان األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من أعظم الواجبات أو
املستحبات َّلبد أن تكون املصلحة فيها راجحة على املفسدة ،فحيث كانت مفسدة األمر والنهي
أعظم من مصلحته ،مل يكن مما أمر هللا به ،وإن كانت قد ترك واجب وفعل حمرم) (.)5

لكن اعتبار مقادير املصاحل واملفاسد ليس هبوى الناس بل – كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية –
(هو ِبيزان الشريعة) (.)6

وَّل يعين كالمنا أيضاً أن نفرط أبنفسنا يف اَّلحتساب ،وأن نلقي أبيدينا إىل التهلكة .إن الذي نقصده
أن َّل يكون اخلوف على النفس أو الرزق مانعاً من اَّلحتساب ،ولكن أخذ احليطة واحلذر أمر

مطلوب مثل ما هو احلال يف اْلهاد ابلسيف .ويف هذا يقول الشيخ حممد رشيد رضا( :وَّل نرتك

الدعوة إىل اخلري وَّل اْلهاد دونه خوفاً على أنفسنا حرصاً على احلياة الدنيا ،وَّل نفرط أبنفسنا يف

أثناء دعوتنا وجهادَن فيما َّل تتوقف الدعوة وَّل محايتها عليه .وقد يكون أكثر ما يصيب الداعي إىل

اخلري من األذى َنشئاً عن طريقة الدعوة وكيفية سوقها إىل املدعوَّ ،لسيما إذا كان مسلماً ،وكانت
الدعوة مؤيدة ابلكتاب والسنة) (.)7

وهللا أعلم ابلصواب .شبهات حول األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لفضل إهلي -بتصرف– ص:
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_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)287 /14
( )2رواه أمحد ( ،)11421( )44 /3وأبو يعلى ( ،)1212( )419 /2وابن حبان ()509 /1
( ،)275وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( .)99 /3واحلديث صحح إسناده ابن حجر على شرط

مسلم يف ((األمايل املطلقة)) (.)163

( )3رواه أبو يعلى ( ،)1411( )536 /2والطرباين يف ((املعجم األوسط)) (.)2804( )162 /3
قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)268 /2رواه الطرباين يف ((األوسط)) ورجاله رجال الصحيح

غري شيخ الطرباين ،وقال يف ( :)275 /7رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ،وقال ابن حجر يف
((األمايل املطلقة)) ( :)165رجاله رجال مسلم لكن يف مساع احلسن من أيب سعيد نظر.
( )4رواه احلاكم يف ((املستدرك)) ( ،)215 /3واخلطيب البغدادي يف ((اتريخ بغداد) (.)376 /6
من حديث جابر رضي هللا عنه .قال احلاكم :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وقال الشوكاين يف ((در

السحابة)) (ص :)263 :يف إسناده حكيم بن زيد قال األزدي :فيه نظر ،وبقية رجاله ثقات،
واحلديث صححه األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (ص.)374 :

( )5كتاب ((األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) (ص )17 :ابختصار.
( )6كتاب ((األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)) (ص.)21 :
((( )7تفسري املنار)) (.)33 - 32 /4

()267/8

الشبهة اخلامسة( :ترك اَّلحتساب بسبب عدم استجابة الناس)
يقول بعض الناس( :ينبغي أن َّل نضيع جهودَن وأوقاتنا يف أمر الناس ابملعروف وهنيهم عن املنكر

حيث إهنم َّل يستجيبون).

بيان حقيقة هذه الشبهة... :
َّ - 1ل يشرتط لوجوب اَّلحتساب قبول الناس.

 - 2احلكم على الناس بعدم اَّلستجابة من األمور الغيبية.
 - 3وجوب التأسي ابلرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم يف هذا األمر.
أوَّلَّ :ل يشرتط لوجوب اَّلحتساب قبول الناس:

مل يشرتط هللا تعاىل وَّل رسوله صلى هللا عليه وسلم لوجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
استجابة الناس ،بل أوجب هللا تعاىل على نبيه الكرمي صلى هللا عليه وسلم وعلى أمته تبليغ الناس

أوامره ونواهيه سواء استجابوا أم مل يستجيبوا .وقد وردت نصوص كثرية تبني هذا .منها على سبيل
ِ
ِ
ِ ِ
الر ُس ِ
ول
يعوهُ َهتْتَ ُدوا َوَما َعلَى َّ
املثال قوله تعاىل :فَِإ ْن تَـ َولَّ ْوا فَِإ َّمنَا َعلَْيه َما ُمح َل َو َعلَْي ُك ْم َما ُمحلْتُ ْم َوإِ ْن تُط ُ

ني [النور.]54:
إََِّّل البَ َال ُ
غ املُبِ ُ
ك البَ َالغُ [آل عمران.]20 :
َسلَ ُموا فَـ َق ِد ْاهتَ َد ْوا َوإِ ْن تَـ َولَّ ْوا فَِإ َّمنَا َعلَْي َ
ومنها قوله تعاىل :فَِإ ْن أ ْ
ِ
ني [املائدة.]92 :
ومنها قوله تعاىل :فَِإ ْن تَـ َولَّْيـتُ ْم فَا ْعلَ ُموا أ ََّمنَا َعلَى َر ُسولنَا البَ َالغُ املُبِ ُ
ني [النحل.]82 :
ومنها قوله تعاىل :فَِإ ْن تَـ َولَّ ْوا فَِإ َّمنَا َعلَْي َ
ك البَ َالغُ املُبِ ُ
ني [التغابن.]12 :
ومنها قوله تعاىل :فَِإ ْن تَـ َولَّْيـتُ ْم فَِإ َّمنَا َعلَى َر ُسولِنَا البَ َال ُ
غ املُبِ ُ
ني [النحل.]35 :
ومنها قوله تعاىل :فَـ َه ْل َعلَى ال مر ُس ِل إََِّّل البَ َالغُ املُبِ ُ
ْت بِ ِه إِلَْي ُك ْم [هود.]57 :
ومنها قوله تعاىل :فَِإ ْن تَـ َولَّ ْوا فَـ َق ْد أَبْـلَغْتُ ُك ْم َما أ ُْر ِسل ُ
ِ
اب
َّك فَِإ َّمنَا َعلَْي َ
ض الَّ ِذي نَ ِع ُد ُه ْم أ َْو نَـتَـ َوفَّـيَـن َ
ومنها قوله تعاىلَ :وإِ ْن َما نُ ِريَـن َ
َّك بَـ ْع َ
س ُ
ك البَ َالغُ َو َعلَْيـنَا احل َ
[الرعد.]40 :

الر ُس ُ
ومنها قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها َّ
ك ِم ْن َربِ َ
ول بَـلِ ْغ َما أُنْ ِز َل إِلَْي َ
ك َوإِ ْن َملْ تَـ ْف َع ْل فَ َما بَـلَّ ْغ َ
ت ِر َسالَتَهُ َوهللاُ
يـ ْع ِ
ك ِم َن الن ِ
َّاس [املائدة.]67 :
ص ُم َ
َ
ص ْي ِط ٍر [الغاشية.]22 - 21 :
َنت ُم َذكٌِر لَّ ْس َ
ومنها قوله تعاىل :فَ َذكِ ْر إِ َّمنَا أ َ
ت َعلَْي ِهم ِِبُ َ

فمهمة الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم وهكذا مهمة أمته أن يبلغوا الناس أوامر هللا تعاىل ونواهيه

ويذكروهم سواء استجابوا أم مل يستجيبوا وَّل عذر هلم عند هللا لرتك هذه املهمة اْلليلة بسبب إعراض
الناس عنهم .ويف هذا الصدد يقول اإلمام النووي( :وقال العلماء رضي هللا عنهم :وَّل يسقط عن

املكلف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لكونه َّل يفيد يف ظنه ،بل جيب عليه فعله فإن الذكرى

تنفع املؤمنني) .وقد قدمنا أن الذي عليه األمر والنهي َّل القبول ،وكما قال هللا عز وجلَ :ما َعلَى
الر ُس ِ
ول إََِّّل البَ َالغُ (.)1
َّ
ومما يؤكد هذا ما قصه هللا تعاىل عن أصحاب السبت حيث استمر الصاحلون يف هني العصاة عن
التحايل للصيد يوم السبت ،ومل يرتكوا اَّلحتساب بسبب عدم استجابة العصاة ،بل صرحوا أهنم

يقصدون من وراء احتساهبم أمرين:
أ -أن يقبل عذرهم عند هللا تعاىل.

ب -لعل العصاة يستجيبون فيرتكون التحايل ويتوبون إىل هللا تعاىل.
ت أ َُّمةٌ ِم ْنـ ُه ْم ِملَ تَ ِعظُو َن قَـ ْوًما هللاُ ُم ْهلِ ُك ُه ْم أ َْو ُم َع ِذ ُهبُ ْم َع َذ ًااب
يقول سبحانه وتعاىل عن قصتهمَ :وإِ ْذ قَالَ ْ
َش ِدي ًدا قَالُوا َم ْع ِذ َرًة إِ َىل َربِ ُك ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَـتَّـ ُقو َن [األعراف.]164 :
_________
((( )1شرح النووي على صحيح مسلم)) (.)23 - 22 /2
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ويقول اإلمام ابن العريب يف تفسري اآلية( :ملا فعلوا هذا هناهم كرباؤهم ،ووعظهم أحبارهم فلم يقبلوا
منهم فاستمروا يف هنيهم هلم ،ومل ْينع من التمادي على الوعظ والنهي عدم قبوهلم ألنه فرض قبل أو
مل يقبل ،حىت قال هلم بعضهمِ :ملَ تَ ِعظُو َن قَـ ْوًما هللاُ ُم ْهلِ ُك ُه ْم يعين يف الدنيا أو ُم َع ِذ ُهبُ ْم َع َذ ًااب َش ِدي ًدا قال
هلم الناهونَ :م ْع ِذ َرةً إِ َىل َربِ ُك ْم أي نقوم بفرضنا ليثبت عذرَن عند ربنا) (.)1
اثنياً :احلكم على الناس بعدم اَّلستجابة من األمور الغيبية:
إن احلكم على الناس أبهنم َّل يستفيدون من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من األمور الغيبية اليت
َّل يعرفها إَّل العليم اخلبري .إن قلوب العباد بني إصبعني من أصابع رب العباد ،يقلبها مىت شاء وكيف
ما شاء .وما أسهل على هللا تقليبها .فقد روى اإلمام مسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي

هللا عنهما قال :إنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن قلوب بين آدم كلها بني إصبعني

من أصابع الرمحن كقلب واحد ،يصرفه حيث شاء)) (.)2

وقد شبه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سهولة تصريف قلوب العباد بتقليب ريشة أبرض فالة .فقد
روى اإلمام ابن ماجه عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم(( :مثل القلب مثل الريشة ،تقلبها الرايح بفالة)) (.)3

وكم من أشخاص يراهم الناس من أتقى الناس فيتحولون إىل أفسق الناس ،وكم من أفسق الناس
أيتيهم املوت وهم من أتقى الناس .هذه حقيقة نقرؤها يف سري الناس ،ونشاهدها يف حياتنا اليومية،

وبينها الصادق املصدوق الناطق ابلوحي صلى هللا عليه وسلم بقوله(( :إن العبد ليعمل – فيما يرى
الناس – عمل أهل اْلنة ،وإنه من أهل النار ،ويعمل – فيما يرى الناس – عمل أهل النار ،وهو من
أهل اْلنة ،وإمنا األعمال خبواتيهما)) (.)4

فإذا كان البشر جيهل خواتيم اآلخرين فكيف يسوغ له أن يفرتض أهنم َّل يستجيبون ،ويرتك األمر

ابملعروف والنهي عن املنكر استناداً إىل هذا اَّلفرتاض؟

اثلثاً :وجوب التأسي ابلرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم يف هذا األمر:

جعل هللا تعاىل يف رسوله الكرمي صلى هللا عليه وسلم أسوة لنا حيث يقول عز من قائل :لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم
ِ
ول ِ
هللا أُسوةٌ ح ِ
ِ
ِيف ر ُس ِ
ريا [األحزاب .]21 :قلنا أن
َ
سنَةٌ ل َم ْن َكا َن يَـ ْر ُجو هللاَ َواليَـ ْوَم اآلَخ َر َوذَ َك َر هللاَ َكث ً
َْ َ َ
نسأل أصحاب هذه الشبهة :هل ترك صلى هللا عليه وسلم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر نظراً
لعدم استجابة الناس؟

كال ،بل استمر صلوات هللا وسالمه عليه يف ذلك يف أشد األحوال وأصعبها راجياً من هللا هداية

املخاطبني ،بل هداية أجياهلم القادمة إن مل يستجب اْليل املوجود .وسريته الطاهرة تدل على هذا.
فقد روى اإلمام مسلم عن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي

رسول هللا! هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟
_________

((( )1أحكام القرآن)) ( , )797 /2وانظر ((تفسري القامسي)) (.)797 /7

( )2رواه مسلم ( .)2654من حديث عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما.
( )3رواه ابن ماجه ( .)71وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).
( )4رواه البخاري ( )6607بلفظ(( :اخلواتيم)) ((خبواتيمها)).
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فقال(( :لقد لقيت من قومك ،وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد
ايليل بن عبد كالل ،فلم جيبين إىل ما أردت ،فانطلقت وأَن مهموم على وجهي فلم استفق إَّل وأَن
بقرن الثعالب ،فرفعت رأسي فإذا أَن بسحابة قد أظلتين .فنظرت فإذا فيها جربيل فناداين فقال :إن

هللا عز وجل قد مسع قول قومك لك ,وما ردوا عليك ,وقد بعث إليك ملك اْلبال لتأمره ِبا شئت
فيهم .قال :فناداين ملك اْلبال وسلم علي ،مث قال :اي حممد! إن هللا قد مسع قول قومك لك ،وأَن

ملك اْلبال ،وقد بعثين ربك إليك لتأمرين ،فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني .فقال له

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :بل أرجو أن خيرج هللا من أصالهبم من يعبد هللا وحدهَّ ،ل يشرك به
شيئاً)) (.)1

هل يتوقع بعد ذلك ممن ينتسب إىل هذا النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم احلريص على هداية الناس
أن يقول( :ينبغي أن َّل نضيع جهودَن وأوقاتنا يف أمر الناس ابملعروف وهنيهم عن املنكر حيث إهنم َّل

يستجيبون؟).

احتجاج أصحاب الشبهة ببعض اآلايت:
حيتج أصحاب هذه الشبهة ببعض النصوص اليت جاء فيها – على حسب زعمهم – األمر ابلتذكري

مشروطاً ابلنفع ،أو خمصوصاً ملن خاف الوعيد ،أو خشي الرمحن ابلغيب ،واتبع الذكر .ومن هذه

النصوص:

ت ِ
قوله تعاىل :فَ َذكِر إِ ْن نَـ َفع ِ
الذ ْك َرى [األعلى.]9 :
َ
ْ
ِ
ِ
َّ
ِ
ش ْو َن َرَّهبُ ْم ابلغَْي ِ
الص َالةَ [فاطر.]18 :
ب َوأَقَ ُاموا َّ
ين خيَْ َ
وقوله تعاىل :إِ َّمنَا تُـ ْنذ ُر الذ َ
وقوله تعاىل :إِ َّمنَا تُـ ْن ِذر م ِن اتَّـبع ِ
الر ْمحَ َن ِابلغَْي ِ
ب [يس.]11 :
الذ ْك َر َو َخ ِش َي َّ
ُ َ ََ
ِ
اف وع ِ
ِ
ِ
يد [ق.]45 :
وقوله تعاىل :فَ َذك ْر ِابل ُق ْرَآن َم ْن َخيَ ُ َ
قالوا :جند يف هذه اآلايت أبن هللا تعاىل اشرتط ألمره ابلتذكري نفع الذكرى ،كما أرشد نبيه الكرمي
صلى هللا عليه وسلم أن يقتصر يف إنذاره على (من خياف الوعيد)( .وخشي الرمحن ابلغيب) ،و (اتبع

الذكرى).

لذا َّل داعي لبذل اْلهود يف أمر الناس ابملعروف وهنيهم عن املنكر وهم َّل يستجيبون.
كشف النقاب عن حقيقة اَّلحتجاج:

سنبني بتوفيق هللا تعاىل حقيقة احتجاجهم ابآلايت من وجهني:

 - 1النظر يف سرية من أنزل عليه صلى هللا عليه وسلم تلك اآلايت.
 - 2املراد ابآلايت على ضوء تفسري املفسرين.
أوَّلً :النظر يف سرية من أنزل عليه صلى هللا عليه وسلم تلك اآلايت:

أنزلت تلك اآلايت على حممد صلى هللا عليه وسلم ،وهو الذي كان يتلوها على املؤمنني ،ويعلمهم
إايها ،وإليه أسندت مهمة بياهنا ،وكان صلى هللا عليه وسلم صورة حية ملا نزلت عليه من اآلايت لنا

أن نسأل هؤَّلء هل ترك صلى هللا عليه وسلم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بسبب إعراض

الناس؟ ،كال ،فقد استمر يف التذكري واإلنذار رغم عناد الكفرة وْتردهم ،والفهم الصحيح لآلايت هو
فهمه صلى هللا عليه وسلم ،وكل استنباط أو استدَّلل يعارض فهمه وعمله ابطل ومردود على

صاحبه.

اثنياً :املراد ابآلايت على ضوء تفسري املفسرين:

َّبني املفسرون املراد بتلك اآلايت فأجادوا وأفادوا جزاهم هللا تعاىل عنا خري اْلزاء ،وسنذكر بعض ما

ذكروا – بعون هللا تعاىل – يف هذا املقام.
ت ِ
أما قوله تعاىل :فَ َذكِر إِ ْن نَـ َفع ِ
الذ ْك َرى فنرتك جمال تفسريه لإلمام الرازي حيث يقول مثرياً بعض
َ
ْ
األسئلة حوله:

السؤال األول :أنه عليه السالم كان مبعواثً إىل الكل فيجب عليه أن يذكرهم سواء نفعتهم الذكرى أم
ت ِ
مل تنفعهم ،فما املراد من تعليقه على الشرط يف قوله :فَ َذكِر إِ ْن نَـ َفع ِ
الذ ْك َرى؟
َ
ْ
اْلواب :أن املعلق (إبن) على الشيء َّل يلزم أن يكون عدماً عند عدم ذلك الشيء ،ويدل عليه
اآلايت ،منها هذه اآلية.

_________
( )1رواه مسلم (.)1795
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صنًا [النور.]33 :
ومنها قوله تعاىلَ :وََّل تُ ْك ِرُهوا فَـتَـيَاتِ ُك ْم َعلَى البِغَ ِاء إِ ْن أ ََر ْد َن َحتَ م
ومنها قوله :وا ْش ُكروا ِ
هلل إِ ْن ُك ْنـتُ ْم إِ َّايهُ تَـ ْعبُ ُدو َن [البقرة.]172 :
َ ُ
الص َالةِ إِ ْن ِخ ْفتُ ْم [النساء ]101 :فإن القصر جائز
ص ُروا ِم َن َّ
اح أَ ْن تَـ ْق ُ
س َعلَْي ُك ْم ُجنَ ٌ
ومنها قوله :فَـلَْي َ
وإن مل يوجد اخلوف.
ومنها قولهَ :وإِ ْن ُك ْنـتُ ْم َعلَى َس َف ٍر َوَملْ َِجت ُدوا َكاتِبًا فَ ِرَها ٌن [البقرة .]283 :والرهن جائز مع الكتابة.
ومنها قوله :فَ َال جناح علَي ِهما أَ ْن ي َرتاجعا إِ ْن ظَنَّا أَ ْن ي ِقيما ح ُدود ِ
هللا [البقرة .]230 :واملراجعة
ُ َ ُ َ
َُ َ َ ْ َ َ َ َ َ
جائزة بدون هذا الظن (.)1
ويتابع اإلمام الرازي كالمه ويقول( :إذا عرفت هذا ذكروا لذكر هذا الشرط فوائد:

إحداها :أن من ابشر فعالً لغرض فال شك أن الصورة اليت علم فيها إفضاء تلك الوسيلة إىل ذلك
الغرض ،كان إىل ذلك الفعل أوجب من الصورة اليت علم فيها عدم ذلك اإلفضاء ،فلذلك قال :إِ ْن
ت ِ
نَـ َفع ِ
الذ ْك َرى.
َ
واثنيها :أنه تعاىل ذكر أشرف احلالتني ونبه على األخرى كقولهَ :س َرابِي َل تَِقي ُك ُم احلََّر [النحل]81 :
ت ِ
والتقدير فَ َذكِر إِ ْن نَـ َفع ِ
الذ ْك َرى أو مل تنفع.
َ
ْ
واثلثها :أن املراد به البعث على انتفاع ابلذكرى كما يقول املرء لغريه إذا بني له احلق :وقد أوضحت
لك إن كنت تعقل .فيكون مراده البعث على القبول واَّلنتفاع.

ورابعها :أن هذا جيري جمرى تنبيه الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه َّل تنفعهم الذكرى كما يقال
للرجل :ادع فالَن إن أجابك ما أراه جيبيك.

وخامسها :أنه عليه السالم دعا إىل هللا كثرياً ،وكلما كانت دعوته أكثر كان عتوهم أكثر ،وكان عليه
اف و ِع ِ
ِ
ِ
ِ
يد [ق:
السالم حيرتق حسرة على ذلك ،فقيل لهَ :وَما أَنْ َ
ت َعلَْي ِه ْم جبَبَّا ٍر فَ َذك ْر ِابل ُق ْرآَن َم ْن َخيَ ُ َ
 ]45إذ التذكري العام واجب يف أول األمر فأما التكرير فلعله إمنا جيب عند رجاء حصول املقصود

فلهذا املعىن قيده هبذا الشرط) (.)2
ِ َّ ِ
ش ْو َن َرَّهبُ ْم ِابلغَْي ِ
الص َال َة [فاطر .]18 :فبني املفسرون
ب َوأَقَ ُاموا َّ
ين خيَْ َ
وأما قوله تعاىل :إِ َّمنَا تُـ ْنذ ُر الذ َ

رمحهم هللا تعاىل أبن املنتفعني ابإلنذار هم أولئك ،وليس املعىن أبن غريهم َّل يذكر وَّل ينذر .يقول أبو

القاسم الغرَنطي( :املعىن أن اإلنذار َّل ينفع إَّل الذين خيشون رهبم ،وليس املعىن اختصاصهم
ابإلنذار) (.)3

وأما قوله تعاىل :إِ َّمنَا تُـ ْن ِذر م ِن اتَّـبع ِ
الر ْمحَ َن ِابلغَيْ ِ
ب [يس ]11 :فاملراد به – كما بني
الذ ْك َر َو َخ ِش َي َّ
ُ َ ََ
املفسرون – مثل املقصود ابآلية السابقة .يقول أبو القاسم الغرَنطي يف تفسريه( :معناه كقوله :إِ َّمنَا
تُـ ْن ِذر م ِن اتَّـبع ِ
الر ْمحَ َن ِابلغَْي ِ
ب وقد ذكرَنه يف فاطر) (.)4
الذ ْك َر َو َخ ِش َي َّ
ُ َ ََ
اف و ِع ِ
ِ
ِ
يد [ق ]45 :فهو – كما يقول أبو القاسم الغرَنطي –
وأما قوله تعاىل :فَ َذك ْر ِابل ُق ْرآَن َم ْن َخيَ ُ َ
ِ َّ ِ
ش ْو َن َرَّهبُ ْم ألنه َّل ينفع التذكري إَّل من خياف (.)5
ين خيَْ َ
كقوله :إِ َّمنَا تُـنْذ ُر الذ َ

فخالصة القول أن اَّلستدَّلل بتلك اآلايت على ترك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بسبب عدم

استجابة الناس غري صحيح .شبهات حول األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لفضل إهلي -بتصرف–

ص30 :

_________
((( )1التفسري الكبري)) (.)144 - 143 /31
((( )2التفسري الكبري)) (.)144 /31
((( )3كتاب التسهيل)) (.)342 /3

( )4كتاب ((التسهيل)) ( .)352 /3وانظر أيضاً(( :زاد املسري)) ( ،)8 /7و ((تفسري القامسي))
(.)62 /14

( )5انظر كتاب ((التسهيل)) (.)119 /3
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املطلب األول :تعريف الوَّلية والويل لغة

الويل بفتح فسكون :القرب والدنو ،وحصول اثن بعد أول من غري فصل يقال :تباعد بعد وىل ،وكل

مما يليك أي يقاربك .ويقال سقط الويل وهو املطر يلي الومسي وحيصل بعده .واملطر الويل يقال أيضاً
بوزن فعيل.
والوَّلء ابلفتح :القرابة والنصرة يقال بينهما وَّلء .وابلكسر املواَّلة واملتابعة تقول أفعل هذه األشياء

على الوَّلء وتواىل عليه شهران .واملواَّلة بني شخصني تكون أيضاً مضادة للمعاداة.

والوَّلية ابلكسر السلطان يقال وليت األمر إليه فأَن وال .وحنن وَّلة وابلفتح النصرة يقال هم على

وَّلية إذا اجتمعوا على النصرة .وتكون الوَّلية ابلكسر على هذا املعىن عند اْلمهور ،وجعلها سيبويه

امساً ملا توليته وقمت به.

واملوىل ابن العم ،والعاصب ،واحلليف والناصر ،واْلار.
والويل وزان فعيل ضد العدو من وليه إذا قام به يكون ِبعىن فاعل وِبعىن مفعول فمن األول هللا ويل
الذين آمنوا ،ومن الثاين املؤمن ويل هللا للمطيع له .وكل من وىل أمر غريه فهو وليه .ويطلق على ابن

العم والناصر والصديق واحملب .تقول توليته إذا جعلته ولياً .ومنه( :ومن يتوهلم منكم فإنه منهم) .كل

هذا من الصحاح والقاموس واألساس واملصباح .رسالة الشرك ومظاهره ملبارك بن حممد امليلي– ص:
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املطلب الثاين :تعريف الوَّلية والويل اصطالحا
وأما تعريف الويل يف اَّلصطالح :فقد عرفه شيخ اإلسالم ابن تيمية فقال:
(وقد قيل إن الويل مسي ولياً من مواَّلته للطاعات أي متابعته هلا ويقابل الويل العدو على أساس من

القرب والبعد) (.)1

وقال اإلمام الشوكاين يف تفسريه:

(واملراد أبولياء هللا خلقه املؤمنني كأهنم قربوا من هللا سبحانه بطاعته واجتناب معصيته وقد فسر
َّ ِ
آمنُواْ َوَكانُواْ يَـتَّـ ُقو َن [يونس ]63 :أي يؤمنون ِبا جيب اإلْيان به
ين َ
سبحانه هؤَّلء األولياء بقوله :الذ َ
ويتقون ما جيب عليهم اتقاؤه من معاصي هللا سبحانه) (.)2

وقال الدكتور إبراهيم هالل:

(وهذا املعىن الذي يدور بني احلب والقرب هو الذي أراده القرآن الكرمي من كلمة ويل ومشتقاهتا يف

كل موضع أتى هبا فيه سواء يف جانب أولياء هللا أو يف جانب أولياء أعداء هللا وأعداء الشيطان)
(.)3

وقد بني هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم أن هلل أولياء من الناس
وللشيطان أولياء ففرق بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان فقد قال تعاىل :أََّل إِ َّن أَولِياء ِ
ف
هللا َّلَ َخ ْو ٌ
َْ
علَي ِهم وَّلَ هم َحيزنُو َن الَّ ِذين آمنواْ وَكانُواْ يـتَّـ ُقو َن َهلم الْب ْشرى ِيف ا ْحلياةِ ال مدنْـيا وِيف ا ِ
ِ
ِ
آلخ َرة َّلَ تَـ ْبدي َل
َ ْ ْ َ ُ ْ َْ
َ
َ َُ َ َ
َ َ
ُُ ُ َ

ات ِ
ِ
لِ َكلِم ِ
يم [يونس.]64 - 62 :
هللا َذلِ َ
َ
ك ُه َو الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
ِ
م
وت
وقال تعاىل :هللاُ َوِ م
ين َك َف ُرواْ أ َْوليَآ ُؤ ُه ُم الطاغُ ُ
ين َ
موِر َوالذ َ
آمنُواْ خيُْ ِر ُج ُهم م َن الظلُ َمات إ َىل النـ ُ
يل الذ َ
ِ
وهنُم ِمن النموِر إِ َىل الظملُم ِ
يها َخالِ ُدو َن [البقرة.]257 :
ات أ ُْولَئِ َ
كأ ْ
اب النَّا ِر ُه ْم ف َ
َص َح ُ
َ
خيُْ ِر ُج َ َ
وقال تعاىل :اي أَيمـها الَّ ِذين آمنُواْ َّلَ تَـت ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَـ ْع ٍ
ض َوَمن يَـتَـ َوَّهلُم
ارى أ َْولِيَاء بَـ ْع ُ
َّخ ُذواْ الْيَـ ُه َ
َ َ
ود َوالن َ
َ َ
َّص َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني [املائدة.]51 :
من ُك ْم فَِإنَّهُ م ْنـ ُه ْم إِ َّن هللاَ َّلَ يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
ت الْ ُقرآ َن فَاست ِع ْذ ِاب ِ
الش ْيطَ ِ
ان َّ ِ ِ ِ
هلل ِم َن َّ
س لَهُ
َْ
وذكر أولياء الشيطان فقال تعاىل :فَِإذَا قَـ َرأْ َ ْ
الرجيم إنَّهُ لَْي َ
َّ َّ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِِ
ين ُهم بِ ِه ُم ْش ِرُكو َن
ين َ
ين يَـتَـ َول ْونَهُ َوالذ َ
آمنُواْ َو َعلَى َرهب ْم يَـتَـ َوَّكلُو َن إِ َّمنَا ُس ْلطَانُهُ َعلَى الذ َ
ُس ْلطَا ٌن َعلَى الذ َ
[النحل.]100 - 98 :
وقال تعاىل :الَّ ِذين آمنُواْ يـ َقاتِلُو َن ِيف سبِ ِ ِ َّ ِ
يل الطَّاغُ ِ
ين َك َف ُرواْ يُـ َقاتِلُو َن ِيف َسبِ ِ
وت فَـ َقاتِلُواْ أ َْولِيَاء
َ
َ َ ُ
يل هللا َوالذ َ
الش ْيطَ ِ
الش ْيطَ ِ
ان إِ َّن َك ْي َد َّ
َّ
ض ِعي ًفا [النساء.]76 :
ان َكا َن َ
الشيطَا ُن ُخيَ ِو ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ني [آل عمران:
ف أ َْوليَاءهُ فَالَ َختَافُ ُ
وقال تعاىل :إِ َّمنَا ذَل ُك ُم َّ ْ
وه ْم َو َخافُون إِن ُكنتُم م ْؤمنِ َ
.]175
وعلى هذا فالتقسيم الصحيح للناس يف هذه احلياة الدنيا هو أهنم ينقسمون إىل قسمني َّل اثلث هلما
وهو أن أي أحد من اإلنس أو اْلن يف هذه احلياة إما أن يكون وليا هلل وإما أن يكون عدواً هلل

وليست الوَّلية حمصورة يف أشخاص معينني كما يزعم الصوفية ذلك بل ما نعتقده هو أن أي مسلم

يؤمن ابهلل وبرسوله وينفذ أوامر هللا وجيتنب نواهيه فهو ويل من أولياء هللا سبحانه وتعاىل.
_________
((( )1الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان)) (ص.)6 :
((( )2فتح القدير)) (.)457 /2

((( )3وَّلية هللا والطريق إليها)) إلبراهيم هالل (ص.)71 :
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مث إن من شرط وَّلية هللا سبحانه وتعاىل هو أن يؤمن اإلنسان ابهلل وبرسوله وأن يتبع الرسول يف
الظاهر والباطن وكل من يدعي حمبة هللا ووَّليته بدون متابعة الرسول صلى هللا عليه وسلم فهو كاذب
مفرت دجال وليس من أولياء هللا بل هو من أولياء الشيطان قال تعاىل :قُ ْل إِن ُكنتُ ْم ُِحتبمو َن هللاَ فَاتَّبِ ُع ِوين
ُْحيبِْب ُك ُم هللاُ [آل عمران]31 :

قال احلسن البصري رمحه هللا:

(ادعى قوم أهنم حيبون هللا فأنزل هللا هذه اآلية حمنة هلم وقد بني هللا فيها أن من اتبع الرسول حيبه ومن
ادعى حمبة هللا ومل يتبع الرسول صلى هللا عليه وسلم فليس من أولياء هللا وإن كان كثري من الناس

يظنون يف أنفسهم أو غريهم أهنم من أولياء هللا وَّل يكونون من أولياء هللا.

فاليهود والنصارى يدعون أهنم أولياء هللا وأنه َّل يدخل اْلنة إَّل من كان معهم بل يدعون أهنم أبناؤه
وأحباؤه.

وكان مشركو العرب يدعون أهنم أهل هللا لسكناهم مكة وجماورهتم البيت وكانوا يستكربون على

غريهم) (.)1

ولكن الصوفية خصصوا لوَّلية هللا سبحانه وتعاىل أعداداً معينة يف حدود األربعني أو الثالمثائة أو
غريها من األعداد اليت يذكرها املتصوفة ملن يطلقون عليهم أهنم أولياء هللا وأصبحوا يصفوهنم

أبوصاف َّل تليق إَّل ابهلل سبحانه وتعاىل حيث ادعوا أبن األولياء يعلمون الغيب ويتصرفون يف الكون

تصرفاً مطلقاً ويدعون ويستغاث هبم من دون هللا وهذه كلها معتقدات فاسدة دخيلة على اإلسالم

جلبها املتصوفة من الطوائف الوثنية الضالة اليت تعبد البشر من دون هللا .مظاهر اَّلحنرافات العقدية

عند الصوفية وأثرها السيء على األمة اإلسالمية إلدريس حممود إدريس– 548 /2

(ووَّلية هللا موافقته أبن حتب ما حيب وتبغض ما يبغض وتكره ما يكره وتسخط ما يسخط وتوايل من

يوايل وتعادي من يعادي) (.)2

(واملراد بويل هللا العامل ابهلل املواظب على طاعته املخلص يف عبادته) (.)3
وقال ابن القيم رمحه هللا( :فالوَّلية هي عبارة عن موافقة الويل احلميد يف حمابه ومساخطه) (.)4

وقال أيضاً رمحه هللا( :فويل هللا هو القريب منه املختص به) (.)5

وقال ابن تيمية رمحه هللا( :والوَّلية هي اإلْيان والتقوى املتضمنة للتقرب ابلفرائض والنوافل) (.)6

وقال أيضاً رمحه هللا( :فويل هللا من واَّله ابملوافقة له يف حمبوابته ومرضاته وتقرب إليه ِبا أمر به من

طاعته) (.)7

وقال السيوطي رمحه هللا( :وهو العارف ابهلل حسب ما ْيكن ،املواظب على الطاعات اجملتنب

للمعاصي املعرض عن اَّلهنماك يف اللذات والشهوات) ( .)8التعريفات اَّلعتقادية لسعد بن حممد

بن علي آل عبد اللطيف– ص322 :

_________

((( )1الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان)) (ص.)9 :
((( )2اَّلستقامة)) (َّ )128 /2لبن تيمية.

((( )3فتح الباري)) (َّ )350 /10لبن حجر.

((( )4اْلواب الكايف)) (ص ،)137 :وانظر(( :شرح العقيدة الطحاوية)) (ص.)705 :
((( )5بدائع الفوائد)) (.)106 /3

((( )6جممود الفوائد)) (.)440 /10
((( )7جممود الفوائد)) (.)62 /11
((( )8إْتام الدراية)) (ص ،)7 :وانظر(( :جمموع الفتاوى)) ( ،)161 /11( ،)373 /2و ((تفسري
اخلازن)) (.)451 /2
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املطلب الثالث :اجتماع الوَّلية والعداوة
وجتتمع يف املؤمن وَّلية من وجه ،وعداوة من وجه ،كما قد يكون فيه كفر وإْيان ،وشرك وتوحيد،

وتقوى وفجور ،ونفاق وإْيان .وإن كان يف هذا األصل نزاع لفظي بني أهل السنة ،ونزاع معنوي بينهم
وبني أهل البدع ،كما تقدم يف اإلْيان .ولكن موافقة الشارع يف اللفظ واملعىن  -أوىل من موافقته يف
املعىن وحده ،قال تعاىل :وما يـ ْؤِمن أَ ْكثَـرهم ِاب َِّ
َّلل إَِّلَّ َو ُهم م ْش ِرُكو َن [يوسف .]106 :وقال تعاىل :قُل
ََ ُ ُ ُُ ْ
ِ
ِ
َسلَ ْمنَا [احلجرات ،]14 :اآلية .وقد تقدم الكالم على هذه اآلية ،وأهنم ليسوا
َّملْ تُـ ْؤمنُوا َولَكن قُولُوا أ ْ
منافقني على أصح القولني .وقال صلى هللا عليه وسلم(( :أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ،ومن
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها :إذا حدث كذب ،وإذا عاهد غدر،
وإذا وعد أخلف ،وإذا خاصم فجر)) ويف رواية(( :وإذا ائتمن خان)) ،بدل(( :وإذا وعد أخلف)).
أخرجاه يف الصحيحني ( .)1وحديث شعب اإلْيان  ...وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :خيرج من النار
من كان يف قلبه مثقال ذرة من إْيان)) (.)2

فعلم أن من كان معه من اإلْيان أقل القليل مل خيلد يف النار ،وإن كان معه كثري من النفاق ،فهو

يعذب يف النار على قدر ما معه من ذلك ،مث خيرج من النار.

فالطاعات من شعب اإلْيان ،واملعاصي من شعب الكفر ،وإن كان رأس شعب الكفر اْلحود ،ورأس
شعب اإلْيان التصديق.

وأما ما يروى مرفوعا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :ما من مجاعة اجتمعت إَّل وفيهم ويل

هللَّ ،ل هم يدرون به ،وَّل هو يدري بنفسه))  :-فال أصل له ،وهو كالم ابطل ،فإن اْلماعة قد

يكونون كفارا ،وقد يكونون فساقا ْيوتون على الفسق .شرح العقيدة الطحاوية َّلبن أيب العز/2 -
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_________

( )1رواه البخاري ( )2459( )34ومسلم ( )106 /58من حديث عبد هللا بن عمرو.
( )2رواه البخاري ( ،)7510ومسلم ( .)193من حديث أنس رضي هللا عنه.

()275/8

املبحث الثاين :شروط الويل
َّل يكون وليا هلل إَّل من آمن ابلرسول وِبا جاء به واتبعه ابطنا وظاهرا ومن ادعى حمبة هللا ووَّليته وهو
مل يتبعه فليس من أولياء هللا؛ بل من خالفه كان من أعداء هللا وأولياء الشيطان قال تعاىل :قُ ْل إِن ُكنتُ ْم
ُِحتبمو َن َّ
اَّللَ فَاتَّبِ ُع ِوين ُْحيبِْب ُك ُم ا ََّّللُ [آل عمران ]31:قال احلسن البصري رمحه هللا ادعى قوم أهنم حيبون
هللا فأنزل هللا هذه اآلية حمنة هلم وقد بني هللا فيها أن من اتبع الرسول فإن هللا حيبه ومن ادعى حمبة هللا
ومل يتبع الرسول صلى هللا عليه وسلم فليس من أولياء هللا وإن كان كثري من الناس يظنون يف أنفسهم
أو يف غريهم أهنم من أولياء هللا وَّل يكونون من أولياء هللا فاليهود والنصارى يدعون أهنم أولياء هللا
ش ٌر ِممَّ ْن َخلَ َق اآلية [املائدة .]18 :وقال
وأحباؤه .قال تعاىل :قُ ْل فَلِ َم يُـ َع ِذبُ ُكم بِ ُذنُوبِ ُكم بَ ْل أَنتُم بَ َ
ْك أ ََمانِيمـ ُه ْم إىل قوله َوَّلَ ُه ْم َْحي َزنُو َن
ارى تِل َ
تعاىلَ :وقَالُواْ لَن يَ ْد ُخ َل ا ْْلَنَّةَ إَِّلَّ َمن َكا َن ُهوداً أ َْو نَ َ
صَ
[البقرة .]112 ،111 :وكان مشركو العرب يدعون أهنم أهل هللا لسكناهم مكة وجماورهتم البيت
آايِيت تُـ ْتـلَى َعلَْي ُك ْم فَ ُكنتُ ْم َعلَى أَ ْع َقابِ ُك ْم
وكانوا يستكربون به على غريهم كما قال تعاىل قَ ْد َكانَ ْ
ت َ
ْربين بِ ِه س ِامرا َهتْجرو َن [املؤمنون ]67 ،66:وقال تعاىل :وإِ ْذ ْيَْ ُكر بِ َ َّ ِ
ِ
ِ
ين َك َف ُرواْ
تَنك ُ
َ
ك الذ َ
ُ
صو َن ُم ْستَك ِ َ َ ً ُ ُ
صدمو َن َع ِن ال َْم ْس ِج ِد ا ْحلََر ِام َوَما َكانُواْ أ َْولِيَاءهُ إِ ْن أ َْولِيَآ ُؤهُ إَِّلَّ ال ُْمتَّـ ُقو َن
وك أ َْو يَـ ْقتُـلُ َ
لِيُـثْبِتُ َ
وك إىل قوله َو ُه ْم يَ ُ
[األنفال ]34 - 30:فبني سبحانه أن املشركني ليسوا أولياءه وَّل أولياء بيته إمنا أولياؤه املتقون.
وثبت يف الصحيحني عن عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يقول جهارا من غري سر(( :إن آل فالن ليسوا يل أبولياء  -يعين طائفة من أقاربه  -إمنا وليي هللا
وصاحل املؤمنني)) ( )1وهذا موافق لقوله تعاىل فإن هللا هو موَّله وجربيل وصاحل املؤمنني اآلية.

وصاحل املؤمنني هو من كان صاحلا من املؤمنني وهم املؤمنون املتقون أولياء هللا .ودخل يف ذلك أبو

بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة الرضوان الذين ابيعوا حتت الشجرة وكانوا ألفا وأربعمائة

وكلهم يف اْلنة كما ثبت يف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قالَّ(( :ل يدخل النار أحد

ابيع حتت الشجرة)) ( )2ومثل هذا احلديث اآلخر(( :إن أوليائي املتقون أاي كانوا وحيث كانوا))
(.)3

_________

( )1رواه مسلم ( .)366 /215من حديث عمرو بن العاص رضي هللا عنه.
( ))]14158[ )2رواه أبو داود ( , )4653والرتمذي ( , )3860والنسائي يف ((السنن الكربى))
( , )464 /6وابن حبان ( , )127 /11وأمحد ( , )14820( )350 /3من حديث جابر رضي
هللا عنه ,واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال الرتمذي حسن صحيح ,وصححه األلباين يف

((صحيح الرتمذي)).

( )3رواه اإلمام أمحد ( )235 /5والطرباين كما يف ((جممع الزوائد)) ( )232 /10من حديث معاذ
بن جبل رضي هللا عنه قال اهليثمي ( :)234 /10إسناده جيد وقال األلباين يف ((فقه السرية))

( :)453صحيح.

()276/8

كما أن من الكفار من يدعي أنه ويل هللا وليس وليا هلل؛ بل عدو له فكذلك من املنافقني الذين
يظهرون اإلسالم يقرون يف الظاهر بشهادة أن َّل إله إَّل هللا وأن حممدا رسول هللا وأنه مرسل إىل مجيع

اإلنس؛ بل إىل الثقلني اإلنس واْلن ويعتقدون يف الباطن ما يناقض ذلك مثل أَّل يقروا يف الباطن أبنه
رسول هللا وإمنا كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غريه من امللوك أو يقولون إنه رسول هللا
إىل األميني دون أهل الكتاب كما يقوله كثري من اليهود والنصارى أو أنه مرسل إىل عامة اخللق وأن

هلل أولياء خاصة مل يرسل إليهم وَّل حيتاجون إليه؛ بل هلم طريق إىل هللا من غري جهته كما كان اخلضر
مع موسى أو أهنم أيخذون عن هللا كل ما حيتاجون إليه وينتفعون به من غري واسطة أو أنه مرسل

ابلشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها وأما احلقائق الباطنة فلم يرسل هبا أو مل يكن يعرفها أو هم
أعرف هبا منه أو يعرفوهنا مثل ما يعرفها من غري طريقته ...
واملقصود هنا أن فيمن يقر برسالته العامة يف الظاهر من يعتقد يف الباطن ما يناقض ذلك فيكون

منافقا وهو يدعي يف نفسه وأمثاله أهنم أولياء هللا مع كفرهم يف الباطن ِبا جاء به الرسول صلى هللا
عليه وسلم إما عنادا وإما جهال كما أن كثريا من النصارى واليهود يعتقدون أهنم أولياء هللا وأن حممدا

رسول هللا؛ ولكن يقولون إمنا أرسل إىل غري أهل الكتاب وأنه َّل جيب علينا اتباعه ألنه أرسل إلينا

رسال قبله فهؤَّلء كلهم كفار مع أهنم يعتقدون يف طائفتهم أهنم أولياء هللا وإمنا أولياء هللا الذين
وصفهم هللا تعاىل بوَّليته بقوله :أََّل إِ َّن أَولِياء َِّ
َّ ِ
اَّلل َّلَ َخ ْو ٌ
آمنُواْ َوَكانُواْ
َْ
ين َ
ف َعلَْي ِه ْم َوَّلَ ُه ْم َْحي َزنُو َن الذ َ
يَـتَّـ ُقو َن [يونس.]63 ،62 :
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وَّل بد يف اإلْيان من أن يؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ويؤمن بكل رسول أرسله هللا
وكل كتاب أنزله هللا فال بد يف اإلْيان من أن تؤمن أن حممدا صلى هللا عليه وسلم خامت النبيني َّل نيب
بعده وأن هللا أرسله إىل مجيع الثقلني اْلن واإلنس فكل من مل يؤمن ِبا جاء به فليس ِبؤمن؛ فضال

عن أن يكون من أولياء هللا املتقني؛ ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ليس ِبؤمن كما
َّلل ورسلِ ِه وي ِري ُدو َن أَن يـ َف ِرقُواْ بني َِّ
ِ
ِ
اَّلل َوُر ُسلِ ِه َوي ُقولُو َن نُـ ْؤِم ُن بِبَـ ْع ٍ
ض
َْ َ
ُ
قال هللا تعاىل :إِ َّن الَّذي َن يَ ْك ُف ُرو َن ِاب َّ َ ُ ُ َ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
َونَ ْك ُف ُر بِبَـ ْع ٍ
ين َع َذ ًااب
ك َسبِيالً أ ُْولَئِ َ
ني ذَلِ َ
ض َويُ ِري ُدو َن أَن يَـتَّخ ُذواْ بَ ْ َ
ك ُه ُم الْ َكاف ُرو َن َح اقا َوأَ ْعتَ ْد ََن ل ْل َكاف ِر َ
َّلل ورسلِ ِه وَمل يـ َف ِرقُواْ بني أ ٍ ِ
ِ
َّ ِ
ك سو َ ِ
ِ
ورُه ْم َوَكا َن َّ
ورا
َحد م ْنـ ُه ْم أ ُْولَئ َ َ ْ
ف يُـ ْؤتي ِه ْم أ ُ
َْ َ َ
آمنُواْ ِاب َّ َ ُ ُ َ ْ ُ
ين َ
اَّللُ غَ ُف ً
ُج َ
م ِهينًا َوالذ َ
ِ
يما [النساء ]152 - 150:ومن اإلْيان به اإلْيان أبنه الواسطة بني هللا وبني خلقه يف تبليغ أمره
َّرح ً
وهنيه .ووعده ووعيده وحالله وحرامه؛ فاحلالل ما أحله هللا ورسوله واحلرام ما حرمه هللا ورسوله
والدين ما شرعه هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم فمن اعتقد أن ألحد من األولياء طريقا إىل هللا من
غري متابعة حممد صلى هللا عليه وسلم فهو كافر من أولياء الشيطان  ...ويف أصناف املشركني من

مشركي العرب ومشركي اهلند والرتك واليوَنن وغريهم من له اجتهاد يف العلم والزهد والعبادة؛ ولكن
ليس ِبتبع للرسل وَّل يؤمن ِبا جاءوا به وَّل يصدقهم ِبا أخربوا به وَّل يطيعهم فيما أمروا فهؤَّلء

ليسوا ِبؤمنني وَّل أولياء هلل وهؤَّلء تقرتن هبم الشياطني وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض األمور
وهلم تصرفات خارقة من جنس السحر وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم
الشياطني .قال تعاىل :هل أُنَـبِئُ ُكم علَى من تَـنـ َّز ُل َّ ِ
اطني تَـنَـ َّز ُل َعلَى ُك ِل أَفَّ ٍ
لس ْم َع
اك أَثِ ٍيم يُـ ْل ُقو َن ا َّ
ْ َ َ َ
الشيَ ُ
َْ
وأَ ْكثَـرُهم َك ِ
اذبُو َن [الشعراء .]223 - 221:وهؤَّلء مجيعهم الذين ينتسبون إىل املكاشفات وخوارق
َ ُ ْ
العادات إذا مل يكونوا متبعني للرسل فال بد أن يكذبوا وتكذهبم شياطينهم .وَّل بد أن يكون يف
أعماهلم ما هو إمث وفجور مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع يف العبادة؛

وهلذا تنزلت عليهم الشياطني واقرتنت هبم فصاروا من أولياء الشيطان َّل من أولياء الرمحن .قال هللا

ض لَهُ َش ْيطَ ًاَن فَـ ُه َو لَهُ قَ ِرين [الزخرف ]36:وذكر الرمحن هو
ش َعن ِذ ْك ِر َّ
الر ْمحَ ِن نُـ َقيِ ْ
تعاىلَ :وَمن يَـ ْع ُ
الذكر الذي بعث به رسوله صلى هللا عليه وسلم مثل القرآن فمن مل يؤمن ابلقرآن ويصدق خربه

ويعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه فيقيض له الشيطان فيقرتن به  ...الفرقان بني أولياء الرمحن
وأولياء الشيطان َّلبن تيمية – ص 57بتصرف يسري
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وإذا كان العبد َّل يكون وليا هلل إَّل إذا كان مؤمنا تقيا لقوله تعاىل أََّل إِ َّن أَولِياء َِّ
ف َعلَْي ِه ْم
اَّلل َّل َخ ْو ٌ
ََْ
َوَّل ُه ْم َْحي َزنُو َن الَّ ِذي َن آ ََمنُوا َوَكانُوا يَـتَّـ ُقو َن [يونس ]63 - 62 :ويف صحيح البخاري احلديث
املشهور  -وقد تقدم  -يقول هللا تبارك وتعاىل فيه(( :وَّل يزال عبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت

أحبه)) ( )1وَّل يكون مؤمنا تقيا حىت يتقرب إىل هللا ابلفرائض فيكون من األبرار أهل اليمني مث بعد

ذلك َّل يزال يتقرب ابلنوافل حىت يكون من السابقني املقربني فمعلوم أن أحدا من الكفار واملنافقني

َّل يكون وليا هلل .وكذلك من َّل يصح إْيانه وعباداته وإن قدر أنه َّل إمث عليه مثل أطفال الكفار ومن

مل تبلغه الدعوة  -وإن قيل إهنم َّل يعذبون حىت يرسل إليهم رسول  -فال يكونون من أولياء هللا إَّل
إذا كانوا من املؤمنني املتقني؛ فمن مل يتقرب إىل هللا َّل بفعل احلسنات وَّل برتك السيئات مل يكن من

أولياء هللا .وكذلك اجملانني واألطفال؛ فإن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :رفع القلم عن ثالثة :عن

اجملنون حىت يفيق وعن الصيب حىت حيتلم .وعن النائم حىت يستيقظ)) .وهذا احلديث قد رواه أهل

السنن من حديث علي وعائشة رضي هللا عنهما ( .)2واتفق أهل املعرفة على تلقيه ابلقبول .لكن
الصيب املميز تصح عباداته ويثاب عليها عند مجهور العلماء .وأما اجملنون الذي رفع عنه القلم فال
يصح شيء من عباداته ابتفاق العلماء .وَّل يصح منه إْيان وَّل كفر وَّل صالة وَّل غري ذلك من

العبادات؛ بل َّل يصلح هو عند عامة العقالء ألمور الدنيا كالتجارة والصناعة .فال يصلح أن يكون
بزازا وَّل عطارا وَّل حدادا وَّل جنارا وَّل تصح عقوده ابتفاق العلماء .فال يصح بيعه وَّل شراؤه وَّل

نكاحه وَّل طالقه وَّل إقراره وَّل شهادته .وَّل غري ذلك من أقواله بل أقواله كلها لغو َّل يتعلق هبا
حكم شرعي وَّل ثواب وَّل عقاب .خبالف الصيب املميز فإن له أقواَّل معتربة يف مواضع ابلنص

واإلمجاع ويف مواضع فيها نزاع .وإذا كان اجملنون َّل يصح منه اإلْيان وَّل التقوى وَّل التقرب إىل هللا

ابلفرائض والنوافل وامتنع أن يكون وليا فال جيوز ألحد أن يعتقد أنه ويل هلل؛ َّل سيما أن تكون حجته
على ذلك إما مكاشفة مسعها منه أو نوع من تصرف مثل أن يراه قد أشار إىل واحد فمات أو صرع؛

فإنه قد علم أن الكفار واملنافقني  -من املشركني وأهل الكتاب  -هلم مكاشفات وتصرفات شيطانية

كالكهان والسحرة وعباد املشركني وأهل الكتاب فال جيوز ألحد أن يستدل ِبجرد ذلك على كون

الشخص وليا هلل وإن مل يعلم منه ما يناقض وَّلية هللا فكيف إذا علم منه ما يناقض وَّلية هللا مثل أن

يعلم أنه َّل يعتقد وجوب اتباع النيب صلى هللا عليه وسلم ابطنا وظاهرا؛ بل يعتقد أنه يتبع الشرع

الظاهر دون احلقيقة الباطنة .أو يعتقد أن ألولياء هللا طريقا إىل هللا غري طريق األنبياء عليهم السالم.
أو يقول :إن األنبياء ضيقوا الطريق أو هم على قدوة العامة دون اخلاصة وحنو ذلك مما يقوله بعض

من يدعي الوَّلية فهؤَّلء فيهم من الكفر ما يناقض اإلْيان .فضال عن وَّلية هللا عز وجل .فمن احتج
ِبا يصدر عن أحدهم من خرق عادة على وَّليتهم كان أضل من اليهود والنصارى.

وإن كان له يف حال إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافرا أو منافقا مث طرأ عليه اْلنون فهذا فيه من

الكفر والنفاق ما يعاقب عليه وجنونه َّل حيبط عنه ما حيصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق.
_________

( )1رواه البخاري (.)6502
( )2رواه أبو داود ( )4398والنسائي ( )3432وابن ماجه ( )2041من حديث عائشة ،ورواه أبو

داود ( )4403 ،4402 ،4401والرتمذي ( )1423النسائي يف الكربى ( )5625من حديث
علي.

()279/8

وليس ألولياء هللا شيء يتميزون به عن الناس يف الظاهر من األمور املباحات فال يتميزون بلباس دون
لباس إذا كان كالمها مباحا وَّل حبلق شعر أو تقصريه أو ظفره إذا كان مباحا كما قيل :كم من صديق
يف قباء وكم من زنديق يف عباء؛ بل يوجدون يف مجيع أصناف أمة حممد صلى هللا عليه وسلم إذا مل

يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور فيوجدون يف أهل القرآن وأهل العلم ويوجدون يف أهل اْلهاد

والسيف ويوجدون يف التجار والصناع والزراع .وقد ذكر هللا أصناف أمة حممد صلى هللا عليه وسلم
ِ
ِ ِ َّ ِ
ك َو َّ
ين َم َع َ
ك يَـ ْعلَ ُم أَنَّ َ
يف قوله تعاىل :إِ َّن َربَّ َ
وم أَ ْد َىن من ثـُلُثَ ِي اللَّْي ِل َونِ ْ
اَّللُ
ك تَـ ُق ُ
ص َفهُ َوثُـلُثَهُ َوطَائ َفةٌ م َن الذ َ
يـ َق ِدر اللَّيل والنـَّه ِ
سر ِمن الْ ُقر ِ
آن َعلِ َم أَن َسيَ ُكو ُن
ار َعل َم أَن لَّن ُحتْ ُ
صوهُ فَـتَ َ
اب َعلَْي ُك ْم فَاقـ َْرُؤوا َما تَـيَ َّ َ َ ْ
ُ ُ ََْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ض ِربُو َن ِيف األ َْر ِ
آخ ُرو َن يُـ َقاتِلُو َن ِيف َسبِ ِ
يل َّ
ض ِل َّ
اَّلل فَاقـ َْرُؤوا
ض يَـ ْبـتَـغُو َن من فَ ْ
آخ ُرو َن يَ ْ
اَّلل َو َ
ضى َو َ
ِمن ُكم َّم ْر َ
س َر ِم ْنهُ [املزمل....... ]20:
َما تَـيَ َّ

وليس من شرط ويل هللا أن يكون معصوما َّل يغلط وَّل خيطئ؛ بل جيوز أن خيفى عليه بعض علم

الشريعة وجيوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين حىت حيسب بعض األمور مما أمر هللا به ومما هنى هللا

عنه وجيوز أن يظن يف بعض اخلوارق أهنا من كرامات أولياء هللا تعاىل وتكون من الشيطان لبسها عليه
لنقص درجته وَّل يعرف أهنا من الشيطان وإن مل خيرج بذلك عن وَّلية هللا تعاىل؛ فإن هللا سبحانه

وتعاىل جتاوز هلذه األمة عن اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ......
وهلذا ملا كان ويل هللا جيوز أن يغلط مل جيب على الناس اإلْيان جبميع ما يقوله من هو ويل هلل لئال

يكون نبيا؛ بل وَّل جيوز لويل هللا أن يعتمد على ما يلقى إليه يف قلبه إَّل أن يكون موافقا للشرع وعلى

ما يقع له مما يراه إهلاما وحمادثة وخطااب من احلق؛ بل جيب عليه أن يعرض ذلك مجيعه على ما جاء به
حممد صلى هللا عليه وسلم فإن وافقه قبله وإن خالفه مل يقبله وإن مل يعلم أموافق هو أم خمالف؟

توقف فيه .والناس يف هذا الباب ثالثة أصناف طرفان ووسط؛ فمنهم من إذا اعتقد يف شخص أنه

ويل هلل وافقه يف كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه مجيع ما يفعله ومنهم من إذا رآه قد
قال أو فعل ما ليس ِبوافق للشرع أخرجه عن وَّلية هللا ابلكلية وإن كان جمتهدا خمطئا وخيار األمور
أوساطها وهو أن َّل جيعل معصوما وَّل مأثوما إذا كان جمتهدا خمطئا فال يتبع يف كل ما يقوله وَّل حيكم

عليه ابلكفر والفسق مع اجتهاده .والواجب على الناس اتباع ما بعث هللا به رسوله وأما إذا خالف

قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين مل يكن ألحد أن يلزمه بقول املخالف ويقول هذا خالف الشرع
........
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وقد اتفق سلف األمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرتك إَّل رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم .وهذا من الفروق بني األنبياء وغريهم فإن األنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه جيب هلم اإلْيان
جبميع ما خيربون به عن هللا عز وجل وجتب طاعتهم فيما أيمرون به؛ خبالف األولياء فإهنم َّل جتب

طاعتهم يف كل ما أيمرون به وَّل اإلْيان جبميع ما خيربون به؛ بل يعرض أمرهم وخربهم على الكتاب
والسنة فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا وإن كان
صاحبه من أولياء هللا وكان جمتهدا معذورا فيما قاله له أجر على اجتهاده .لكنه إذا خالف الكتاب

والسنة كان خمطئا وكان من اخلطإ املغفور إذا كان صاحبه قد اتقى هللا ما استطاع؛ فإن هللا تعاىل
يقول :فَاتَّـ ُقوا َّ
استَطَ ْعتُ ْم [التغابن ......... ]16:وهذا الذي ذكرته من أن أولياء هللا جيب
اَّللَ َما ْ

عليهم اَّلعتصام ابلكتاب والسنة وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغريه اتباع ما يقع يف قلبه من

غري اعتبار ابلكتاب والسنة هو مما اتفق عليه أولياء هللا عز وجل من خالف يف هذا فليس من أولياء
هللا سبحانه الذين أمر هللا ابتباعهم؛ بل إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطا يف اْلهل .وهذا كثري

يف كالم املشايخ كقول الشيخ أيب سليمان الداراين :إنه ليقع يف قليب النكتة من نكت القوم فال أقبلها

إَّل بشاهدين :الكتاب والسنة .وقال أبو القاسم اْلنيد رمحة هللا عليه :علمنا هذا مقيد ابلكتاب
والسنة فمن مل يقرأ القرآن ويكتب احلديث َّل يصلح له أن يتكلم يف علمنا أو قالَّ :ل يقتدى به.

وقال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قوَّل وفعال نطق ابحلكمة ومن أمر اهلوى على
ِ
يعوهُ َهتْتَ ُدوا [النور]54:
نفسه قوَّل وفعال نطق ابلبدعة؛ ألن هللا تعاىل يقول يف كالمه القدمي َوإِن تُط ُ
وقال أبو عمرو بن جنيد :كل وجد َّل يشهد له الكتاب والسنة فهو ابطل .وكثري من الناس يغلط يف

هذا املوضع فيظن يف شخص أنه ويل هلل ويظن أن ويل هللا يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما

يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك الشخص له وخيالف ما بعث
هللا به رسوله الذي فرض هللا على مجيع اخللق تصديقه فيما أخرب وطاعته فيما أمر وجعله الفارق بني
أوليائه وأعدائه وبني أهل اْلنة وأهل النار وبني السعداء واألشقياء فمن اتبعه كان من أولياء هللا

املتقني وجنده املفلحني وعباده الصاحلني؛ ومن مل يتبعه كان من أعداء هللا اخلاسرين اجملرمني فتجره
خمالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أوَّل إىل البدعة والضالل وآخرا إىل الكفر والنفاق الفرقان بني

أولياء الرمحن وأولياء الشيطان َّلبن تيمية – ص121 :
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املطلب األول :أقسام األولياء
أولياء هللا على طبقتني سابقون مقربون وأصحاب ْيني مقتصدون .ذكرهم هللا يف عدة مواضع من
كتابه العزيز يف أول سورة الواقعة وآخرها ويف سورة اإلنسان؛ واملطففني ويف سورة فاطر فإنه سبحانه
وتعاىل ذكر يف الواقعة القيامة الكربى يف أوهلا وذكر القيامة الصغرى يف آخرها فقال يف أوهلا إِ َذا
ِ
ت الْواقِعةُ لَيس لِوقـ ِ ِ
سِ
ضةٌ َّرافِعةٌ إِذَا ر َّج ِ
ِ
ت
ت ا ْْلِبَ ُ
ض َرجاً َوبُ َّ
ال بَساً فَ َكانَ ْ
ت األ َْر ُ
ْعت َها َكاذبَةٌ َخاف َ َ
َوقَـ َع َ َ ْ َ َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
اب
اب ال َْم ْشأ ََمة َما أ ْ
اب ال َْم ْي َمنَة َوأ ْ
اب ال َْم ْي َمنَة َما أ ْ
اء منبَـثاً َوُكنتُ ْم أَ ْزَواجاً ثَالثَةً فَأ ْ
َص َح ُ
َص َح ُ
َص َح ُ
َص َح ُ
َهبَ ً
ِ
َّات النَّعِ ِيم ثُـلَّةٌ ِمن األ ََّولِني وقَلِ ِ
ك الْم َق َّربو َن ِيف جن ِ
ِ
ين
السابُِقو َن َّ
ال َْم ْشأ ََم ِة َو َّ
َ
السابِ ُقو َن أ ُْولَئ َ ُ ُ
يل م َن اآلخ ِر َ
َ
ََ ٌ
[الواقعة ]14 - 1:فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكربى اليت جيمع هللا فيها األولني

واآلخرين كما وصف هللا سبحانه ذلك يف كتابه يف غري موضع .مث قال تعاىل يف آخر السورة :فَـلَ ْوََّل
ت ا ْحل ْل ُقوم وأَنتُم ِحينَئِ ٍذ تَنظُرو َن وَْحنن أَقـْرب إِلَْي ِه ِمن ُكم ولَ ِكن َّلَّ تُـ ْب ِ
أي :فهال إِذَا بـلَغَ ِ
ص ُرو َن فَـلَ ْوَّل إِن
ُ َ ُ َُ
َ
ُ ََ ْ
َْ
ِ
وهنَا إِن ُكنتُم ِ ِ
ُكنتُم غَ ْ ِ
ح َوَرْحيَا ٌن َو َجنَّةُ نَ ِع ٍيم َوأ ََّما إِن
ني تَـ ْرِج ُع َ
ني فَأ ََّما إِن َكا َن م َن ال ُْم َق َّربِ َ
صادق َ
ري َمدينِ َ
ْ َ
ني فَـ َرْو ٌ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َص َح ِ
اب الْيَ ِم ِ
َكا َن ِم َن أ ْ ِ ِ ِ
ني فَـنُـ ُزٌل
الم لَّ َ
ك م ْن أ ْ
س ٌ
ني الضَّال َ
ني َوأ ََّما إِن َكا َن م َن ال ُْم َكذبِ َ
َص َحاب الْيَمني فَ َ
ِمن َِ
مح ٍيم َوتَ ْ ِ ِ ِ
ِِ
ك ال َْع ِظ ِيم [الواقعة]96 - 83:
سبِ ْح ِاب ْس ِم َربِ َ
ْ
صليَةُ َجح ٍيم إ َّن َه َذا َهلَُو َح مق الْيَقني فَ َ
.......

وأولياء هللا تعاىل على نوعني :مقربون وأصحاب ْيني كما تقدم .وقد ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم
عمل القسمني يف حديث األولياء فقال ((يقول هللا تعاىل :من عادى يل وليا فقد ابرزين ابحملاربة وما

تقرب إيل عبدي ِبثل أداء ما افرتضته عليه وَّل يزال عبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه؛ فإذا

أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش هبا ورجله اليت ْيشي هبا))

( .)1فاألبرار أصحاب اليمني هم املتقربون إليه ابلفرائض يفعلون ما أوجب هللا عليهم ويرتكون ما
حرم هللا عليهم وَّل يكلفون أنفسهم ابملندوابت؛ وَّل الكف عن فضول املباحات .وأما السابقون

املقربون فتقربوا إليه ابلنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواجبات واملستحبات وتركوا احملرمات واملكروهات

فلما تقربوا إليه جبميع ما يقدرون عليه من حمبوابهتم أحبهم الرب حبا اتما كما قال تعاىل(( :وَّل يزال
ِ
عبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه)) يعين احلب املطلق كقوله تعاىلْ :اه ِد ََن ِ
يم
الص َرا َ
ط ال ُْم ْستَق َ
ِ
صرا َ َّ ِ
ِ
ض ِ
ني [الفاحتة ]7 ،6:أي أنعم عليهم
ت َعلَْي ِه ْم غَ ِْري ال َْمغْ ُ
ين أَنْـ َع ْم َ
وب َعلَْي ِه ْم َوَّلَ الضَّال َ
ط الذ َ
َ
َّ ِ
ين أَنْـ َع َم َّ
اإلنعام املطلق التام املذكور يف قوله تعاىل َوَمن يُ ِط ِع َّ
اَّللُ َعلَْي ِهم
الر ُس َ
اَّللَ َو َّ
ول فَأ ُْولَئِ َ
ك َم َع الذ َ
ِمن النَّبِيِني و ِ ِ ِ
ني َوال م
ك َرفِيقاً [النساء ]69 :فهؤَّلء املقربون
ش َه َد ِاء َو َّ
س َن أ ُْولَئِ َ
الصاحلِِ َ
الصديق َ
ََ
َ
ني َو َح ُ
صارت املباحات يف حقهم طاعات يتقربون هبا إىل هللا عز وجل فكانت أعماهلم كلها عبادات هلل

فشربوا صرفا كما عملوا له صرفا واملقتصدون كان يف أعماهلم ما فعلوه لنفوسهم فال يعاقبون عليه

وَّل يثابون عليه فلم يشربوا صرفا؛ بل مزج هلم من شراب املقربني حبسب ما مزجوه يف الدنيا ......
_________
( )1رواه البخاري (.)6502
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ْكتَ َّ ِ
ِ
ين
وقد ذكر هللا تعاىل أولياءه املقتصدين والسابقني يف سورة فاطر يف قوله تعاىل ُمثَّ أ َْوَرثْـنَا ال َ
اب الذ َ
ات إبِِ ْذ ِن َِّ
ِ ِ ِِ ِ
ص ٌد وِم ْنـ ُهم سابِ ٌق ِاب ْخلَ ْري ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ك ُه َو
اَّلل ذَلِ َ
ْ
اصطََف ْيـنَا م ْن عبَاد ََن فَم ْنـ ُه ْم ظَاملٌ لنَـ ْفسه َوم ْنـ ُهم م ْقتَ َ ْ َ
َ
ِ
وهنَا ُحيلَّو َن فِ ِ
ِ
ضل الْ َكبِري جن ُ ٍ
َسا ِوَر ِمن ذَ َه ٍ
يها َح ِر ٌير َوقَالُوا
اس ُه ْم ف َ
َّات َع ْدن يَ ْد ُخلُ َ َ ْ َ
ب َولُ ْؤلُؤاً َولبَ ُ
يها م ْن أ َ
ُ َ
الْ َف ْ ُ
ا ْحلم ُد َِِّ
َّلل الَّ ِذي أَ ْذهب َعنَّا ا ْحلز َن إِ َّن ربَّـنَا لَغَ ُفور َش ُك ِ
سنَا
ضلِ ِه َّل ْيََ م
َحلَّنَا َد َار ال ُْم َق َام ِة ِمن فَ ْ
ََ
َْ
ٌ
ٌ
ور الَّذي أ َ
َ
َ َ
ِ
ِ
وب [فاطر ]35 - 32لكن هذه األصناف الثالثة يف هذه اآلية هم أمة
ب َوَّل ْيََ م
يها لُغُ ٌ
سنَا ف َ
فَ
يها نَ َ
صٌ
ْكتَ َّ ِ
ِ
اصطََفيـنَا ِمن ِعب ِ
اد ََن فَ ِم ْنـ ُه ْم
حممد صلى هللا عليه وسلم خاصة كما قال تعاىل ُمثَّ أ َْوَرثْـنَا ال َ
ين ْ ْ ْ َ
اب الذ َ
ات إبِِ ْذ ِن َِّ
ِ ِ ِِ ِ
ص ٌد وِم ْنـ ُهم سابِ ٌق ِاب ْخلَ ْري ِ
ِ
ض ُل الْ َكبِريُ [فاطر.]32:
ك ُه َو الْ َف ْ
اَّلل ذَلِ َ
ظَاملٌ لنَـ ْفسه َوم ْنـ ُهم م ْقتَ َ ْ َ
َ
وأمة حممد صلى هللا عليه وسلم هم الذين أورثوا الكتاب بعد األمم املتقدمة وليس ذلك خمتصا حبفاظ
القرآن؛ بل كل من آمن ابلقرآن فهو من هؤَّلء وقسمهم إىل ظامل لنفسه ومقتصد وسابق؛ خبالف
اآلايت اليت يف الواقعة واملطففني واَّلنفطار فإنه دخل فيها مجيع األمم املتقدمة كافرهم ومؤمنهم
الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان َّلبن تيمية  -ص92
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ْتهيد
إذا كان أولياء هللا هم املؤمنني املتقني فبحسب إْيان العبد وتقواه تكون وَّليته هلل تعاىل فمن كان
أكمل إْياَن وتقوى كان أكمل وَّلية هلل .فالناس متفاضلون يف وَّلية هللا عز وجل حبسب تفاضلهم يف

اإلْيان والتقوى وكذلك يتفاضلون يف عداوة هللا حبسب تفاضلهم يف الكفر والنفاق قال هللا تعاىل:
ول أَيم ُكم َز َ ِ ِ
َّ ِ
تس ِ
اد ْهتُ ْم إِْيَاَنً َو ُه ْم
آمنُواْ فَـ َز َ
ين َ
ورةٌ فَم ْنـ ُهم َّمن يَـ ُق ُ ْ
َوإِ َذا َما أُن ِزلَ ْ ُ َ
ادتْهُ َهذه إِْيَاَنً فَأ ََّما الذ َ
َّ ِ
ِ
اد ْهتُ ْم ِر ْجساً إِ َىل ِر ْج ِس ِه ْم َوَماتُواْ َو ُه ْم َكافِ ُرو َن [التوبة
ض فَـ َز َ
ين ِيف قُـلُوهبِِم َّم َر ٌ
يَ ْستَـ ْبش ُرو َن َوأ ََّما الذ َ
َّ ِ
ِ
ين ْاهتَ َد ْوا
 ]124،125وقال تعاىل :إِ َّمنَا النَّسيءُ ِزَاي َدةٌ ِيف الْ ُك ْف ِر [التوبة ]37:وقال تعاىلَ :والذ َ
اد ُه ُم َّ
اَّللُ َم َرضاً
اد ُه ْم ُه ًدى َو َ
ض فَـ َز َ
َز َ
واه ْم [حممد ]17:وقال تعاىل يف املنافقني ِيف قُـلُوهبِِم َّم َر ٌ
آات ُه ْم تَـ ْق ُ

[البقرة .]10:فبني سبحانه وتعاىل أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من وَّلية هللا حبسب
إْيانه؛ وقد يكون فيه قسط من عداوة هللا حبسب كفره ونفاقه .وقال تعاىل :ويـ ْز َد َ َّ ِ
آمنُوا إِْيَاَنً
ين َ
ََ
اد الذ َ
ادوا إِْيَاَنً َّم َع إِْيَاهنِِ ْم [الفتح .]4:الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء
[املدثر ]31:وقال تعاىل لِيَـ ْز َد ُ
الشيطان َّلبن تيمية – ص113
ومن الناس من يؤمن ابلرسل إْياَن جممال وأما اإلْيان املفصل فيكون قد بلغه كثري مما جاءت به الرسل

ومل يبلغه بعض ذلك فيؤمن ِبا بلغه عن الرسل وما مل يبلغه مل يعرفه ولو بلغه آلمن به؛ ولكن آمن ِبا

جاءت به الرسل إْياَن جممال فهذا إذا عمل ِبا علم أن هللا أمره به مع إْيانه وتقواه فهو من أولياء هللا
تعاىل له من وَّلية هللا حبسب إْيانه وتقواه وما مل تقم عليه احلجة فإن هللا تعاىل مل يكلفه معرفته واإلْيان
املفصل به فال يعذبه على تركه؛ لكن يفوته من كمال وَّلية هللا حبسب ما فاته من ذلك فمن علم ِبا

جاء به الرسل وآمن به إْياَن مفصال وعمل به فهو أكمل إْياَن ووَّلية هلل ممن مل يعلم ذلك مفصال ومل
يعمل به؛ وكالمها ويل هلل تعاىل .واْلنة درجات متفاضلة تفاضال عظيما وأولياء هللا املؤمنون املتقون يف

تلك الدرجات حبسب إْياهنم وتقواهم .الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان َّلبن تيمية – ص
116
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مسألة :من أفضل األولياء؟

وأفضل أولياء هللا األنبياء وأفضل األنبياء املرسلون منهم وأفضل املرسلني أولو العزم :نوح وإبراهيم
وموسى وعيسى وحممد صلى هللا عليه وسلم قال تعاىلَ :شرعَ لَ ُكم ِمن ِ
صى بِ ِه نُوحاً َوالَّ ِذي
الدي ِن َما َو َّ
َ
َ
ِ
ك وما و َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َوَّل تَـتَـ َف َّرقُوا فيه [الشورى]13:
يم َوُم َ
يسى أَ ْن أَق ُ
أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ َ َ َ
يموا الد َ
ص ْيـنَا به إبْـ َراه َ
وسى َوع َ
ِ
ِ
َخ ْذ ََن ِمن النَّبِيِ ِ
نك وِمن نم ٍ ِ ِ
َخ ْذ ََن
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ َوأ َ
وقال تعاىلَ :وإِ ْذ أ َ
َ
يم َوُم َ
ني ميثَاقَـ ُه ْم َوم َ َ
َ
وح َوإبْـ َراه َ
وسى َوع َ
ص ْدقِ ِهم وأ َ ِ ِ
ِم ْنـهم ِميثَاقاً غَلِيظاً لِيسأ ََل َّ ِ ِ
ني َعن ِ
ين َع َذاابً أَلِيماً [األحزاب.]8 - 7:
الصادق َ
ُ
َْ
َْ
َع َّد ل ْل َكاف ِر َ
وأفضل أويل العزم حممد صلى هللا عليه وسلم خامت النبيني وإمام املتقني وسيد ولد آدم وإمام األنبياء
إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا صاحب املقام احملمود الذي يغبطه به األولون واآلخرون وصاحب
لواء احلمد وصاحب احلوض املورود وشفيع اخلالئق يوم القيامة وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي

بعثه أبفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه وجعل أمته خري أمة أخرجت للناس ومجع له وألمته من
الفضائل واحملاسن ما فرقه فيمن قبلهم وهم آخر األمم خلقا وأول األمم بعثا  ...وفضائله صلى هللا

عليه وسلم وفضائل أمته كثرية ومن حني بعثه هللا جعله هللا الفارق بني أوليائه وبني أعدائه الفرقان بني
أولياء الرمحن وأولياء الشيطان َّلبن تيمية -ص55
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وقد اتفق سلف األمة وأئمتها وسائر أولياء هللا تعاىل على أن األنبياء أفضل من األولياء الذين ليسوا
أبنبياء وقد رتب هللا عباده السعداء املنعم عليهم أربع مراتب فقال تعاىلَ :وَمن يُ ِط ِع َّ
ول
الر ُس َ
اَّللَ َو َّ
اَّلل َعلَي ِهم ِمن النَّبِيِني و ِ ِ ِ
َّ ِ
ني َوال م
ش َه َد ِاء َو َّ
ك َرفِيقاً
س َن أ ُْولَئِ َ
فَأ ُْولَئِ َ
الصاحلِِ َ
الصديق َ
ََ
ين أَنْـ َع َم َُّ ْ َ
ك َم َع الذ َ
ني َو َح ُ
ت
ري أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
[النساء .... ]69:وأفضل األمم أمة حممد صلى هللا عليه وسلم .قال تعاىلُ :كنتُ ْم َخ ْ َ
َّاس [آل عمران ]110:وقال تعاىلُ :مثَّ أَورثْـنَا الْكِتَ َّ ِ
اصطََفيـنَا ِمن ِعب ِ
لِلن ِ
اد ََن [فاطر]32:
َ
ين ْ ْ ْ َ
َْ
اب الذ َ
وقال النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الذي يف املسند ((أنتم توفون سبعني أمة أنتم خريها

وأكرمها على هللا)) ( )1وأفضل أمة حممد صلى هللا عليه وسلم القرن األول .وقد ثبت عن النيب
صلى هللا عليه وسلم من غري وجه أنه قال ((خري القرون القرن الذي بعثت فيه مث الذين يلوهنم مث
الذين يلوهنم)) وهذا اثبت يف الصحيحني من غري وجه ( .)2ويف الصحيحني أيضا عنه صلى هللا

عليه وسلم أنه قالَّ(( :ل تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ

مد أحدهم وَّل نصيفه)) ( .)3والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار أفضل من سائر الصحابة
ِ َّ ِ
ين أَنْـ َف ُقوا ِم ْن
قال تعاىلََّ :ل يَ ْستَ ِوي ِم ْن ُك ْم َم ْن أَنْـ َف َق ِم ْن قَـ ْب ِل الْ َف ْت ِح َوقَاتَ َل أُولَئِ َ
ك أَ ْعظَ ُم َد َر َجةً م َن الذ َ
ِ
َّ ِ
ِ
اَّللُ ا ْحلُس َىن وقال تعاىل :و َّ ِ
ين
ين َو ْاألَنْ َ
َ
بَـ ْع ُد َوقَاتَـلُوا َوُك اال َو َع َد َّ ْ
صا ِر َوالذ َ
الساب ُقو َن ْاأل ََّولُو َن م َن ال ُْم َهاج ِر َ
وهم إبِِح ٍ
ان ر ِ
ض َي َّ
ضوا َع ْنهُ والسابقون األولون الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا
اَّللُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
س َ
اتَّـبَـ ُع ُ ْ ْ َ
ك فَـ ْت ًحا ُمبِينًا
واملراد ابلفتح صلح احلديبية فإنه كان أول فتح مكة وفيه أنزل هللا تعاىل إِ ََّن فَـتَ ْحنَا لَ َ
ك َّ
َّر فقالوا اي رسول هللا أوفتح هو؟ قال(( :نعم)) (.)4
َّم ِم ْن ذَنْبِ َ
لِيَـغْ ِف َر لَ َ
اَّللُ َما تَـ َقد َ
ك َوَما َأتَخ َ
وأفضل السابقني األولني اخللفاء األربعة وأفضلهم أبو بكر مث عمر وهذا هو املعروف عن الصحابة
والتابعني هلم إبحسان وأئمة األمة ومجاهريها وابْلملة اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل

هذه األمة بعد نبيها واحد من اخللفاء وَّل يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة وأفضل أولياء

هللا تعاىل أعظمهم معرفة ِبا جاء به الرسول صلى هللا تعاىل عليه وسلم واتباعا له كالصحابة الذين هم
أكمل األمة يف معرفة دينه واتباعه وأبو بكر الصديق أكمل معرفة ِبا جاء به وعمال به فهو أفضل
أولياء هللا إذ كانت أمة حممد صلى هللا عليه وسلم أفضل األمم وأفضلها أصحاب حممد صلى هللا
عليه وسلم وأفضلهم أبو بكر رضي هللا عنه.

وقد ظن طائفة غالطة أن خامت األولياء أفضل األولياء قياسا على خامت األنبياء ومل يتكلم أحد من
املشايخ املتقدمني خبامت األولياء إَّل حممد بن علي احلكيم الرتمذي فإنه صنف مصنفا غلط فيه يف

مواضع مث صار طائفة من املتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خامت األولياء ومنهم من يدعي أن خامت
األولياء أفضل من خامت األنبياء من جهة العلم ابهلل وأن األنبياء يستفيدون العلم ابهلل من جهته كما
يزعم ذلك ابن عريب صاحب كتاب الفتوحات املكية وكتاب الفصوص فخالف الشرع والعقل مع

خمالفة مجيع أنبياء هللا تعاىل وأوليائه كما يقال ملن قال :فخر عليهم السقف من حتتهم َّل عقل وَّل

قرآن.

ذلك أن األنبياء أفضل يف الزمان من أولياء هذه األمة واألنبياء عليهم أفضل الصالة والسالم أفضل

من األولياء فكيف يكون األنبياء كلهم؟ واألولياء إمنا يستفيدون معرفة هللا ممن أييت بعدهم ويدعي أنه

خامت األولياء وليس آخر األولياء أفضلهم كما أن آخر األنبياء أفضلهم؛ فإن فضل حممد صلى هللا
عليه وسلم ثبت ابلنصوص الدالة على ذلك الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان َّلبن تيمية –

ص186

_________

( ))]14163[ )1رواه أمحد  3 /5قال ابن تيمية(( :اْلواب الصحيح)) ( :)232 /2جيد .وقال
اهليثمي يف ((اجملمع)) ( :)400 /10رجاله ثقات.

( ))]14164[ )2ينظر البخاري ( )،2652 ،2651ومسلم (.)2534 ،2535 ،2533
( ))]14165[ )3رواه البخاري ( )3673ومسلم (.)2540
( ))]14166[ )4رواه مسلم ( )1785من حديث سهل بن حنيف.
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املبحث الرابع :الشهادة ملعني ابلوَّلية

وأما الشهادة للشخص معني ابلوَّلية ففيها ثالثة أقوال كما بني ذلك ابن تيمية رمحه هللا:

األول :قيل َّل يشهد بذلك لغري النيب ،وهو قول أيب حنيفة واألوزاعي وعلي بن املديين وغريهم.
الثاين :وقيل يشهد به ملن جاء به نص إن كان خربا صحيحا كمن شهد له النيب صلى هللا عليه وسلم

ابْلنة فقط ،وهذا قول كثري من أصحابنا وغريهم.

الثالث :وقيل يشهد به ملن استفاض عند األمة أنه رجل صاحل كعمر بن عبد العزيز واحلسن البصري
وغريمها ،وكان أبو ثور يشهد ألمحد بن حنبل ابْلنة قال :ويف احلديث الذي يف املسند(( :يوشك أن

تعلموا أهل اْلنة من أهل النار .قالواِ :باذا اي رسول هللا؟ قال ابلثناء احلسن والثناء السيئ)) (.)1
ويف الصحيحني(( :أن النيب مر عليه جبنازة فأثنوا عليها خريا فقال وجبت ،وجبت ،ومر عليه جبنازة

فأثنوا عليها شرا فقال :وجبت ،وجبت فقيل اي رسول هللا ما قولك وجبت وجبت؟ قال :هذه اْلنازة
أثنيتم عليها اخلري فقلت وجبت هلا اْلنة ،وهذه اْلنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت هلا النار ،أنتم

شهداء هللا يف األرض)) ( .)2مث قال :والتحقيق أن هذا قد يعلم أبسباب ،وقد يعلم على الظن ،وَّل
جيوز للرجل أن يقول ِبا َّل يعلم.
_________

( ))]14167[ )1رواه ابن ماجه ( ،)4221وأمحد ( ،)27686( )466 /6والطرباين (/20
 ،)382( )178واحلاكم ( ،)207 /1والبيهقي ( .)20177( )123 /10من حديث أيب زهري
الثقفي رضي هللا عنه .قال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( :)241 /4إسناده صحيح ورجاله

ثقات ،وقال احلاكم :صحيح اإلسناد ،وقال ابن حجر يف ((اإلصابة)) ( :)77 /4إسناده حسن
غريب ،وصححه أمحد شاكر يف ((عمدة التفسري)) ( )193 /1كما أشار إىل ذلك يف املقدمة.
( )2رواه البخاري ( ،)1367ومسلم ( .)949من حديث أنس رضي هللا عنه.
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وهلذا ملا قالت أم العالء األنصارية ((ملا قدم املهاجرون املدينة اقرتعت األنصار على سكناهم فصار
لنا عثمان بن مظعون يف السكىن فمرض فمرضناه مث تويف ،فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فدخل فقلت رمحة هللا عليك أاب السائب .فشهاديت أن قد أكرمك هللا ،فقال النيب صلى هللا عليه

وسلم :وما يدريك أن هللا قد أكرمه؟ قالتَّ :ل وهللا َّل أدري ،فقال النيب :أما هو فقد أاته اليقني من
ربه ،وإين ألرجو له اخلري ،وهللا ما أدري -وأَن رسول هللا -ما يفعل يب وَّل بكم ،قالت :فوهللا َّل أزكي

بعده أحدا أبدا)) ( )1انتهى كالم ابن تيمية ( )2وإن من الناس من يظهر منه صالح وورع وكانت
حاله بينه وبني هللا على العكس من ذلك .فإذا خال ِبحارم هللا انتهكها كما يف حديث ثوابن عن

النيب أنه قال(( :ألعلمن أقواما من أميت أيتون يوم القيامة حبسنات أمثال جبال هتامة .بيضا فيجعلها
هللا عز وجل هباء منثورا ،قال ثوابن :اي رسول هللا صفهم لنا ،قال :أما إهنم إخوانكم ومن جلدتكم

وأيخذون من الليل كما أتخذون ،ولكنهم أقوام إذا خلوا ِبحارم هللا انتهكوها)) ( .)3وملا أثىن رجل
على آخر عند رسول هللا انتهره قائال ((وحيك قطعت عنق صاحبك .مث قال :إن كان أحدكم مادحا
أخاه َّل حمالة فليقل :أحسب فالَن وَّل أزكي على هللا أحدا ،حسيبه هللا إن كان يرى أنه كذلك))
(.)4

وقد أخرب صلى هللا عليه وسلم عمن كان أيمر ابملعروف وَّل أيتيه وينهى عن املنكر وأيتيه أنه ((يؤتى

به يوم القيامة ويدور كما يدور احلمار ابلرحى ،فيجتمع إليه أهل النار فيقولون اي فالن مالك؟ أمل

تكن أتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر؟ فيقول بلى ،قد كنت آمر ابملعروف وَّل آتيه وأهنى عن املنكر

وآتيه)) (.)5

وكذلك رأى الصحابة رجال من املسلمني يقاتل املشركني بقوة حىت أعمل فيهم القتل فأعجبوا

لشجاعته وأثنوا عليه ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إن هذا من أهل النار فتعجب الصحابة

حىت قالوا :أينا من أهل اْلنة إن كان هذا من أهل النار؟ فتبعه رجل من الصحابة فوجده قد جرح
فاستعجل املوت ووضع نصاب سيفه ابألرض وذاببه بني ثدييه مث حتامل عليه فقتل نفسه فجاء الرجل
إىل النيب وقال :أشهد أنك رسول هللا .قال صلى هللا عليه وسلم :وما ذاك؟ فأخربه خبربه فقال النيب

صلى هللا عليه وسلم :إن الرجل ليعمل بعمل أهل اْلنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار ،ويعمل

بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل اْلنة)) (.)6

وكذلك قتل رجل يف خيرب فقيل(( :هنيئا له اْلنة؛ فقال رسول هللا :كال والذي نفسي بيده إن الشملة

اليت أخذها من املغامن -مل تصبها املقاسم -لتشتعل عليه َنرا)) (.)7

فها قد خفيت حقيقة هؤَّلء الرجال على أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم مع أهنم أعظم أولياء
هللا؛ بل هم أعظم وَّلية عند هللا من أولياء اليوم والغد .فلماذا مل ينكشف هلم ما يزعم أدعياء الوَّلية

اليوم مكاشفته ،أم أن هللا فضل أولياء اليوم على سلفنا الصاحل وكشف هلم ما أخفاه عن أولئك!

ولقد هناَن هللا تعاىل عن أن يزكي الواحد منا نفسه مع كون الواحد منا أعلم بنفسه من غريه فقال فَالَ
س ُكم ُه َو أَ ْعلَ ُم ِِبَ ِن اتَّـ َقى [النجم .]33 :فكيف نستطيع أن حنكم على غريَن بوَّليته وتقواه،
تُـ َزمكوا أَن ُف َ

وبصدق ظاهره وابطنه سره وعالنيته مع هللا! .أولياء هللا بني املفهوم الصويف واملنهج السين السلفي
لعبد الرمحن دمشقية
_________

( ))]14169[ )1رواه البخاري (.)7018

((( ))]14170[ )2النبوات)) (ص.)11 - 10 :
( ))]14171[ )3رواه ابن ماجه ( ،)4245والطرباين يف ((املعجم األوسط)) ()46 /5
( ،)4632واملنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( .)242 /3وقال :رواته ثقات ،وقال البوصريي يف

((زوائد ابن ماجه)) ( :)246 /4هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ،وقال اهليتمي يف ((الزواجر)) (/2

 :)128رواته ثقات ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

( ))]14172[ )4رواه البخاري ( ،)2662ومسلم ( .)3000من حديث أيب بكرة رضي هللا عنه.
( ))]14173[ )5رواه مسلم ( .)2989من أنس رضي هللا عنه.

( ))]14174[ )6رواه البخاري ( .)4207من سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه.
( ))]14175[ )7رواه البخاري ( .)6707من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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املطلب األول :تعريف الكرامة لغة
كرم الشيء بضم الراء كرماً بفتحتني ،وكرامة إذا نفس وعز فهو كرمي ،وله علي كرامة أي عزازة .وكل
شيء شرف يف اببه فإنه يوصف ابلكرم ،وَّل يقال يف اإلنسان كرمي حىت تظهر منه أخالق وأفعال

حممودة.

وكرمته تكرْياً ،وأكرمته إكراما .عظمته ونزهته ،واملكرمة بضم الراء :اسم من الكرم ،والتكرمي .تقول:
فعل اخلري مكرمة ،أي سبب للكرم ،أو التكرمي .وتكون الكرامة امساً أيضاً من اإلكرام ،والتكرمي.

تقول :نعم وحباً وكرامة .وليس ذلك هلم وَّل كرامة .واإلكرام والتكرمي ،أن يوصل إىل اإلنسان إكرام

أي نفع َّل يلحقه فيه غضاضة ،أو أن جيعل ما يوصل إليه شيئاً كرْياً ،أي شريفاً .هذا كله من
الصحاح والقاموس واملصباح ومفردات الراغب .وقابل الشاعر الكرامة ابملساءة فقال:

جزاين الزهدمان جزاء سوء  ...وكنت املرء جيزى ابلكرامة
@ رسالة الشرك ومظاهره ملبارك بن حممد امليلى– ص127 :
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املطلب الثاين :تعريف الكرامة اصطالحا
أما الكرامات ،فهي مجع كرامة ،والكرامة :أمر خارق للعادة ،جيريه هللا تعاىل على يد ويل ،أتييدا له،
أو إعانة ،أو تثبيتا ،أو نصرا للدين .جمموع فتاوى ابن عثيمني 626 /8

وعرفها بعضهم أبهنا أمر خارق للعادة غري مقرون بدعوى النبوة وَّل هو مقدمة هلا تظهر على يد عبد
ظاهر الصالح مصحوب بصحيح اَّلعتقاد والعمل الصاحل.

فقولنا :أمر خارق للعادة :أخرج ما كان على وفق العادة من أعمال.

وغري مقرون بدعوى النبوة :أخرج معجزات األنبياء.
وَّل هو مقدمة هلا :أخرج اإلرهاص وهو كل خارق ت َقدم النبوة.

ويظهر على يد عبد ظاهر الصالح  : ..أخرج ما جيري على أيدي السحرة والكهان فهو سحر
وشعبذة .أصول اإلْيان يف ضوء الكتاب والسنة – لنخبة من العلماء ص202 :
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املطلب األول :ما جاء يف الكتاب والسنة

ِ
اب َو َج َد ِع ْن َد َها
فأما الكتاب :فقوله تعاىل يف قصة مرمي عليها السالمُ :كلَّ َما َد َخ َل َعلَْيـ َها َزَك ِرَّاي الْم ْح َر َ
ت هو ِمن ِع ْن ِد َِّ
ال اي مرَميُ أ َّ ِ
شاءُ بِغَ ِْري ِحس ٍ
اَّلل إِ َّن َّ
اب [آل عمران:
اَّللَ يَـ ْرُز ُق َم ْن يَ َ
َىن لَك َه َذا قَالَ ْ ُ َ ْ
ِر ْزقًا قَ َ َ َ ْ
َ

 ]37فروي عن ابن عباس يف تفسري هذه اآلية قال :وجد عندها الفاكهة الغضة حني َّل توجد
ك ه َذا؟ قالت :هو ِمن ِع ْن ِد َِّ
اَّلل إِ َّن َّ
اَّللَ يَـ ْرُز ُق َم ْن
الفاكهة عند أحد فكان زكراي يقولَ :اي َم ْرَميُ أ َّ
َىن لَ ِ َ
َُ ْ
شاءُ بِغَ ِْري ِحس ٍ
اب (.)1
يَ َ
َ
وروي عنه قال :عنبا يف مكتل يف غري حينه (.)2

وعن سعيد بن جبري وجماهد وعكرمة وجابر بن زيد وإبراهيم النخعي وقتادة والربيع بن أنس وعطية
والسدي وسفيان الثوري :فاكهة الشتاء يف الصيف وفاكهة الصيف يف الشتاء (.)3

ت
ض ِح َك ْ
وقال تبارك وتعاىل يف قصة سارة زوجة إبراهيم اخلليل صلى هللا عليه وسلمَ :و ْام َرأَتُهُ قَائِ َمةٌ فَ َ
ِ
ِ
فَـبَ َّ
ت َاي َويْـلَتَا أَأَلِ ُد َوأ َََن َع ُجوٌز َو َه َذا بَـ ْعلِي َش ْي ًخا إِ َّن َه َذا
وب قَالَ ْ
ش ْرََن َها إبِِ ْس َحا َق َوم ْن َوَراء إِ ْس َحا َق يَـ ْع ُق َ
ِ
شيء ع ِجيب قَالُوا أَتَـعجبِني ِمن أَم ِر َِّ
ت إِنَّهُ َِ
اَّلل وبـرَكاتُهُ َعلَْي ُكم أ َْهل الْبـ ْي ِ
محي ٌد َِجمي ٌد [هود:
َْ َ ْ ْ
ْ َ َ
لَ َ ْ ٌ َ ٌ
اَّلل َر ْمحَةُ َّ َ َ َ
]73 - 71

ال الَّ ِذي ِع ْن َدهُ ِعلْم ِمن ال ِ
ْكتَ ِ
وقال تبارك وتعاىل :قَ َ
ك طَ ْرفُ َ
يك بِ ِه قَـ ْب َل أَ ْن يَـ ْرتَ َّد إِلَْي َ
اب أ َََن آتِ َ
ك فَـلَ َّما َرآهُ
ٌ َ
ض ِل َرِيب لِيَـ ْبـلُ َوِين أَأَ ْش ُك ُر أ َْم أَ ْك ُف ُر َوَم ْن َش َك َر فَِإ َّمنَا يَ ْش ُك ُر لِنَـ ْف ِس ِه َوَم ْن َك َف َر
ُم ْستَ ِق ارا ِع ْن َدهُ قَ َ
ال َه َذا ِم ْن فَ ْ
فَِإ َّن َرِيب غَ ِينٌّ َك ِرميٌ [النمل]40 :
عن ابن عمر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :بينا ثالثة نفر فيمن كان قبلكم ْيشون إذ

أصاهبم مطر فأووا إىل غار فانطبق عليهم ،فقال بعضهم لبعض :اي هؤَّلء وهللا َّل ينجيكم إَّل الصدق
فليدع كل رجل منكم ِبا يعلم هللا أنه قد صدق فيه .قال أحدهم :اللهم إن كنت تعلم أنه كان أجري
يل عمل على فرق من أرز فذهب وتركه فزرعته فكان من أمره أين اشرتيت من ذلك الفرق بقرا ،مث

أاتين يطلب أجره فقلت له :اعمد إىل تلك البقر فسقها فقال إمنا يل عندك فرق من أرز ،فقلت:

اعمد إىل تلك البقر فسقها فإهنا من ذلك فساقها فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك من خشيتك فافرج

عنا فانساحت عنهم الصخرة.

وقال اآلخر :اللهم إن كنت تعلم أنه كان يل أبوان شيخان كبريان فكنت آتيهم كل ليلة بلنب غنم يل

فأبطأت عليهم ذات ليلة فرقدا وأهلي وعيايل يتضاغون من اْلوع وكنت َّل أسقيهم حىت يشرب

أبواي فكرهت أن أوقظهما من رقدهتما وكرهت أن أرجع فيستيقظا لشربتهما فلم أزل أنتظرمها حىت
طلع الفجر ،فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا .فانساحت عنهم الصخرة حىت

نظروا إىل السماء.

وقال اآلخر :اللهم إن كنت تعلم أنه كان يل ابنة عم من أحب الناس إيل فإين راودهتا عن نفسها
فأبت علي إَّل أن آتيها ِبائة دينار فطلبتها حىت قدرت عليها فجئت هبا فدفعتها إليها فأمكنتين من

نفسها فلما قعدت بني رجليها قالت :اتق هللا وَّل تفض اخلامت إَّل حبقه .فقمت عنها وتركت هلا املائة
دينار .فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا .ففرج هللا تعاىل عنهم فخرجوا)) أخرجه

البخاري ومسلم (.)4
_________

((( ))]14176[ )1تفسري ابن أيب حامت)) (.)640 /2
((( ))]14177[ )2تفسري الطربي)) (.)354 /6

((( ))]14178[ )3تفسري الطربي)) (.)356 - 353 /6
( ))]14179[ )4رواه البخاري ( ،)3465ومسلم (.)2743
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عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال( :بينما رجل أبرض فالة فسمع صوات يف سحابة
اسق حديقة فالن .فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه يف حرة فانتهى إىل احلرة فإذا هي أذَنب شراج
وإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت املاء .فتبع املاء فإذا رجل قائم يف حديقة حيول املاء

ِبسحاته .فقال له :اي عبد هللا ما امسك قال فالن اَّلسم الذي مسع يف السحابة فقال له اي عبد هللا مل

سألتين عن امسي؟! إين مسعت صوات يف السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فالن ابمسك فما
تصنع فيها؟ قال :إن قلت هذا فإين أنظر إىل ما خرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أَن وعيايل ثلثه وأرد

فيها ثلثه) لفظ يعقوب أخرجه مسلم (.)1

عن أيب هريرة قال(( :كان جريج يتعبد يف صومعته فأتته أمه فقالت اي جريج أَن أمك كلمين) قال أبو

رافع قال أبو هريرة :فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصف لنا صفتها فقالت هكذا وضعت

يدها على وجهها أَن أمك كلمين فصادفته يصلي فقال اللهم أمي وصاليت فاختار صالته .مث جاءته
الثانية فقالت :اي جريج أَن أمك كلمين فصادفته يصلي .فقالت :اللهم هذا جريج وإنه ابين وإين قد

كلمته فلم يكلمين اللهم َّل ْتته حىت تريه املومسات .قال ولو دعت عليه أن يفنت َّلفتنت .قال:

وكان راعي ضأن أيوي إىل دير فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها فحملت فولدت غالما فقيل هلا
ممن هذا قالت :من صاحب الصومعة .قال :فأقبلوا إليه بفئوسهم ومساحيهم فصوتوا به فصادفوه

يصلي فلم يكلمهم فأخذوا يهدمون ديره فلما رأى ذلك نزل إليهم فقالوا له سل هذه قال فتبسم مث
مسح رأس الصيب فقال :من أبوك؟ فقال :أيب راعي الضأن فلما مسعوا ذلك منه قالوا :نبين لك ما

هدمنا ابلذهب والفضة قال َّل ولكن أعيدوه ترااب .مث عاله)) واللفظ حلديث أيب النضر أخرجه مسلم
(.)2

عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال( :مل يكذب إبراهيم عليه السالم قط إَّل ثالث
كذابت اثنتني يف ذات هللا عز وجل قوله إين سقيم وقوله بل فعله كبريهم هذا وواحدة يف شأن سارة
فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت من أحسن الناس فقال هلا إن هذا اْلبار إن يعلم أنك امرأيت
يغلبين عليك فإن سألك فأخربيه أنك أخيت وإنك أخيت يف اإلسالم فإين َّل أعلم اليوم مسلما غريي

وغريك فلما دخل أرضه رآها بعض أهل اْلبار فأاته فقال لقد دخل أرضك امرأة َّل ينبغي هلا أن

تكون إَّل لك فأرسل إليها فأيت هبا وقام إبراهيم عليه السالم إىل الصالة

فلما أن دخلت عليه مل يتمالك أن بسط يده إليها وتقبضت يده قبضة شديدة فقال هلا سلي هللا أن
يطلق يدي وَّل أضرك ففعلت فانطلقت يده فعاد فقبضت يده أشد من القبضة األوىل فقال هلا سلي

هللا أن يطلق يدي وَّل أضرك فعاد فقبضت يده أشد من القبضتني األوليني فقال سلي هللا أن يطلق
يدي ولك هللا علي أن َّل أضرك ففعلت فانطلقت يده فدعا الذي جاء هبا فقال له إنك إمنا أتيتين
بشيطان ومل أتتين إبنسان فلما رآها إبراهيم قال هلم مهيم قالت خري كف هللا يد الفاجر وأخدمين

هاجر .قال أبو هريرة فتلك أمكم اي بين ماء السماء) أخرجه البخاري ومسلم ()3
_________

( ))]14180[ )1رواه مسلم (.)2984
( ))]14181[ )2رواه مسلم (.)2550
( ))]14182[ )3رواه البخاري ( ،)3358ومسلم (.)2371

()292/8

عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :حتدثوا عن بين إسرائيل وَّل حرج قال بينا
رجل يسوق بقرة له فأعيا فركبها فالتفتت إليه فقالت :إين مل أخلق هلذا إمنا خلقت حلراثة األرض.

فقال من حول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :سبحان هللا سبحان هللا .فقال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم :فإين آمنت به وأبو بكر وعمر وليسا يف اجمللس .فقال من حول رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :فإَن آمنا ِبا آمن به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .وقال :بينا رجل يسوق غنما له عدا

الذئب على شاة منها فأخذها فاتبعه فطلبه فالتفت الذئب فقال :من هلا يوم السبع يوم َّل راعي هلا
غريي .فقال من حول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :سبحان هللا سبحان هللا فقال رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم فإين آمنت به وأبو بكر وعمر وليسا يف اجمللس .فقال القوم :فإَن آمنا ِبا آمن به
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)

أخرجه البخاري ومسلم من حديث سعد بن إبراهيم وأيب الزَند عن أيب سلمة وليس يف حديثهما يف

بين إسرائيل (.)1

عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة حدثين عبد الرمحن بن أيب عمرة أن أاب هريرة حدثه أنه مسع

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول( :إن ثالثة من بين إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد هللا تعاىل

أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى األبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن

قد قذرين الناس قال فمسحه فذهب عنه وأعطي لوَن حسنا وجلدا حسنا قال أي املال أحب إليك
قال اإلبل أو قال البقر شك ابن أيب طلحة إَّل أن األبرص أو األقرع قال أحدمها اإلبل وقال اآلخر
البقر فأعطي َنقة عشراء قال فقال يبارك لك فيها فأتى األقرع فقال أي شيء أحب إليك فقال

شعر حسن ويذهب عين هذا قد قذرين الناس فمسحه فذهب عنه وأعطى شعرا حسنا قال فأي

املال أحب إليك قال البقر قال فأعطي بقرة حامال وقال يبارك لك فيها مث أتى األعمى فقال أي

شيء أحب إليك قال أن يرد هللا بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد هللا إليه بصره قال فأي املال
أحب إليك قال الغنم قال فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان هلذا واد من اإلبل وهلذا
واد من البقر وهلذا واد من الغنم مث أتى األبرص يف صورته وهيئته وقال رجل مسكني قد تقطعت يب
احلبال فال بالغ يل اليوم إَّل ابهلل مث بك أسألك ابلذي أعطاك اللون احلسن واْللد احلسن واملال

بعريا أتبلغ عليه يف سفري قال إن احلقوق كثرية قال كأين أعرفك أمل تكن أبرص يقذرك الناس فتربأ

فأعطاك هللا تعاىل قال لقد ورثت هذا املال كابرا عن كابر قال إن كنت كاذاب فصريك هللا إىل ما كنت

وأتى األقرع يف صورته فقال له مثل ذلك فرد عليه مثل ما رد عليه هذا مث أتى األعمى يف صورته

وهيئته فقال رجل مسكني وابن سبيل تقطعت يب احلبال يف سفري قال كنت أعمى فرد هللا إيل بصري
وفقريا فأغناين فخذ ما شئت فوهللا َّل أمنعك اليوم شيئا أخذته هلل عز وجل قال أمسك مالك إمنا

ابتليتم قد رضي هللا عنك وسخط على صاحبيك) أخرجه البخاري ومسلم (.)2

عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :أن رجال من بين إسرائيل سأل بعض بين إسرائيل
أن يسلفه ألف دينار فقال ائتين بشهداء أشهدهم فقال كفى ابهلل شهيدا فقال ائتين بكفيل .فقال
كفى ابهلل كفيال قال صدقت فدفعها إليه إىل أجل مسمى .فخرج يف البحر فقضى حاجته مث التمس

مركبا يقدم عليه ألجله الذي أجله فلم جيد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها الدَننري وصحيفة
منه إىل صاحبه مث سد موضعها مث أتى هبا البحر فقال اللهم إنك تعلم أين تسلفت من فالن ألف

دينار فسألين كفيال فقلت كفى ابهلل كفيال ورضي بك وسألين شهودا فرضي بك وإين قد جهدت أن
أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أجد مركبا وإين أستودعكها فرمى هبا يف البحر حىت وْلت مث

انصرف وهو يف ذلك يطلب مركبا خيرج إىل بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه رجاء أن يكون
مركب قد جاء ِباله فإذا تلك اخلشبة اليت فيها املال فأخذها ألهله حطبا فلما كسرها وجد املال

والصحيفة مث قدم الذي كان تسلف منه فأاته أبلف دينار مث قال وهللا مازلت جاهدا يف طلب مركب
آلتيك ِبالك فما وجدت مركبا قبل الذي جئت فيه فقال له هل كنت بعثت إيل بشيء قال إين

أخربك أين مل أجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال إن هللا قد أدى عنك الذي بعثت به يف اخلشبة

فانصرف ِبالك راشدا) استشهد به البخاري قال الليث حدثين جعفر بن ربيعة ( .)3كرامات األولياء
للاللكائي ابختصار – ص70 :
_________

( ))]14183[ )1رواه البخاري ( ،)3471ومسلم (.)2388
( ))]14184[ )2رواه البخاري ( ،)3464ومسلم (.)2964
( ))]14185[ )3رواه البخاري (.)2291
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املطلب الثاين :ما جاء يف كرامات الصحابة والتابعني
وكرامات الصحابة والتابعني بعدهم وسائر الصاحلني كثرية جدا :مثل ما كان (أسيد بن حضري يقرأ
سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج وهي املالئكة نزلت لقراءته) (،)1

وكانت (املالئكة تسلم على عمران بن حصني) ( ،)2وكان سلمان وأبو الدرداء أيكالن يف صحفة

فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها ،وعباد بن بشر وأسيد بن حضري خرجا من عند رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم يف ليلة مظلمة فأضاء هلما نور مثل طرف السوط فلما افرتقا افرتق الضوء معهما.

رواه البخاري وغريه ( .)3وقصة الصديق يف الصحيحني (ملا ذهب بثالثة أضياف معه إىل بيته وجعل
َّل أيكل لقمة إَّل رىب من أسفلها أكثر منها فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك فنظر إليها أبو

بكر وامرأته فإذا هي أكثر مما كانت فرفعها إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجاء إليه أقوام كثريون
فأكلوا منها وشبعوا) ( .)4وخبيب بن عدي كان أسريا عند املشركني ِبكة شرفها هللا تعاىل وكان يؤتى
بعنب أيكله وليس ِبكة عنبة ( .)5وعامر بن فهرية قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه

وكان ملا قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع وقال عروة :فريون املالئكة رفعته ( .)6وخرجت أم

أْين مهاجرة وليس معها زاد وَّل ماء فكادت ْتوت من العطش فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة

مسعت حسا على رأسها فرفعته فإذا دلو معلق فشربت منه حىت رويت وما عطشت بقية عمرها (.)7
وسفينة موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخرب األسد أبنه رسول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

فمشى معه األسد حىت أوصله مقصده (( .)8والرباء بن مالك كان إذا أقسم على هللا تعاىل أبر

قسمه ،وكان احلرب إذا اشتد على املسلمني يف اْلهاد يقولون :اي براء أقسم على ربك فيقول :اي
رب أقسمت عليك ملا منحتنا أكتافهم فيهزم العدو فلما كان يوم القادسية قال :أقسمت عليك اي

رب ملا منحتنا أكتافهم وجعلتين أول شهيد فمنحوا أكتافهم وقتل الرباء شهيدا) ( .)9وخالد بن
الوليد حاصر حصنا منيعا ،فقالواَّ :ل نسلم حىت تشرب السم فشربه فلم يضره (.)10
_________

( ))]14186[ )1رواه البخاري ( )5018وذكر سورة البقرة بدَّلً من الكهف ،ومسلم (.)796
( ))]14187[ )2رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) (.)289 /4

( ))]14188[ )3رواه البخاري ( .)465من حديث أنس رضي هللا عنه.
( ))]14189[ )4رواه البخاري ( ،)602ومسلم ( .)2057من حديث عبد الرمحن بن أيب بكر
رضي هللا عنه.

( ))]14190[ )5رواه البخاري ( .)3045من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( ))]14191[ )6رواه البخاري ( .)4093من حديث عروة بن الزبري رضي هللا عنه.

( ))]14192[ )7رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( ،)224 /8والبيهقي يف ((دَّلئل
النبوة)) (.)125 /6
( ))]14193[ )8رواه احلاكم ( ،)675 /2وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( .)369 /1قال

احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب.

( ))]14194[ )9رواه أبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( ،)7 /1والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) (/7
 )331بنحوه .من حديث أنس رضي هللا عنه .وروى الرتمذي أوله ( )3854وقال :صحيح حسن
من هذا الوجه.

( ))]14195[ )10حديث شرب خالد بن الوليد رضي هللا عنه السم رواه أبو يعلى ()109 /13
( ،)7186والطرباين ( )3809( )105 /4بلفظ(( :نزل خالد بن الوليد احلرية على أمر بين املرازبة

فقالوا له :احذر السم َّل يسقيكه األعاجم فقال :ائتوين به فأيت به فأخذه بيده مث اقتحمه وقال :بسم

هللا فلم يضره شيئاً))  ..قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)353 /9رواه أبو يعلى والطرباين بنحوه
وأحد إسنادي الطرباين رجاله رجال الصحيح وهو متصل ورجاهلما ثقات إَّل أن أاب السفر وأاب بردة
بن أيب موسى مل يسمعا من خالد وهللا أعلم.
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وسعد بن أيب وقاص كان مستجاب الدعوة ما دعا قط إَّل استجيب له ( )1وهو الذي هزم جنود
كسرى وفتح العراق .وعمر بن اخلطاب ملا أرسل جيشا أمر عليهم رجال يسمى سارية فبينما عمر
خيطب فجعل يصيح على املنرب (اي سارية اْلبل اي سارية اْلبل فقدم رسول اْليش فسأل فقال اي

أمري املؤمنني لقينا عدوا فهزموَن فإذا بصائح :اي سارية اْلبل اي سارية اْلبل فأسندَن ظهورَن ابْلبل
فهزمهم هللا) ( .)2وملا عذبت الزبرية على اإلسالم يف هللا فأبت إَّل اإلسالم وذهب بصرها؛ قال

املشركون :أصاب بصرها الالت والعزى .قالت :كال وهللا فرد هللا عليها بصرها .ودعا سعيد بن زيد
على أروى بنت احلكم فأعمي بصرها ملا كذبت عليه فقال( :اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها

واقتلها يف أرضها فعميت ووقعت يف حفرة من أرضها فماتت) ( .)3والعالء بن احلضرمي كان عامل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على البحرين وكان يقول يف دعائه :اي عليم اي حليم اي علي اي عظيم

فيستجاب له ودعا هللا أبن يسقوا ويتوضئوا ملا عدموا املاء واإلسقاء ملا بعدهم فأجيب ودعا هللا ملا
اعرتضهم البحر ومل يقدروا على املرور خبيوهلم فمروا كلهم على املاء ما ابتلت سروج خيوهلم؛ ودعا

هللا أن َّل يروا جسده إذا مات فلم جيدوه يف اللحد ( .)4وجرى مثل ذلك أليب مسلم اخلوَّلين الذي
ألقي يف النار (فإنه مشى هو ومن معه من العسكر على دجلة وهي ترمى ابخلشب من مدها مث

التفت إىل أصحابه فقال :تفقدون من متاعكم شيئا حىت أدعو هللا عز وجل فيه فقال بعضهم :فقدت

خمالة فقال اتبعين فتبعه فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها) (( .)5وطلبه األسود العنسي ملا ادعى

النبوة فقال له :أتشهد أين رسول هللا .قال ما أمسع قال أتشهد أن حممداً رسول هللا؟ قال نعم فأمر
بنار فألقي فيها فوجدوه قائما يصلي فيها وقد صارت عليه بردا وسالما؛ وقدم املدينة بعد موت

النيب صلى هللا عليه وسلم فأجلسه عمر بينه وبني أيب بكر الصديق رضي هللا عنهما وقال احلمد هلل
الذي مل ْيتين حىت أرى من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم من فعل به كما فعل إببراهيم خليل هللا)

( .)6ووضعت له جارية السم يف طعامه فلم يضره .وخببت امرأة عليه زوجته فدعا عليها فعميت

وجاءت واتبت فدعا هلا فرد هللا عليها بصرها .وكان عامر بن عبد قيس أيخذ عطاءه ألفي درهم يف
كمه وما يلقاه سائل يف طريقه إَّل أعطاه بغري عدد مث جييء إىل بيته فال يتغري عددها وَّل وزهنا.

_________

( ))]14196[ )1حديث استجابة رب العاملني لسعد رواه الرتمذي ( ،)3751وابن حبان (/15

 ،)6990( )450واحلاكم ( .)570 /3بلفظ(( :اللهم استجب لسعد إذا دعاك)) .قال احلاكم:
صحيح اإلسناد .وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).
( ))]14197[ )2رواه الاللكائى يف ((شرح اعتقاد أهل السنة)) ( ،)1330 /7والبيهقي يف

((دَّلئل النبوة)) ( ،)370 /6وابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) ( .)24 /20قال ابن كثري يف

((البداية والنهاية)) ( :)135 /7إسناده جيد حسن ،وقال ابن حجر يف ((اإلصابة)) (:)3 /2

إسناده حسن.

( ))]14198[ )3رواه أبو يعلى ( ،)962( )255 /2وأبو نعيم يف ((حلية األولياء)) (.)97 /1
( ))]14199[ )4رواه الطرباين ( .)14877( )95 /18من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .قال
اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)379 /9رواه الطرباين يف الثالثة وفيه إبراهيم بن معمر اهلروي ولد

إمساعيل ومل أعرفه وبقية رجاله ثقات.

( ))]14200[ )5رواه أبو نعيم يف ((حلية األولياء)) (.)121 /5
( ))]14201[ )6رواه أبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( ،)128 /2والاللكائي يف ((كرامات
األولياء)) (ص ،)182 :وابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) (.)200 /27

()295/8

ومر بقافلة قد حبسهم األسد فجاء حىت مس بثيابه األسد مث وضع رجله على عنقه وقال :إمنا أنت
كلب من كالب الرمحن وإين أستحي أن أخاف شيئا غريه ومرت القافلة .ودعا هللا تعاىل أن يهون
عليه الطهور يف الشتاء فكان يؤتى ابملاء له خبار .ودعا ربه أن ْينع قلبه من الشيطان وهو يف الصالة

فلم يقدر عليه .وتغيب احلسن البصري عن احلجاج فدخلوا عليه ست مرات فدعا هللا عز وجل فلم

يروه .ودعا على بعض اخلوارج كان يؤذيه فخر ميتا .وصلة بن أشيم (مات فرسه وهو يف الغزو فقال:
اللهم َّل جتعل ملخلوق علي منة ودعا هللا عز وجل فأحيا له فرسه ،فلما وصل إىل بيته قال اي بين خذ

سرج الفرس فإنه عارية فأخذ سرجه فمات الفرس) .وجاع مرة ابألهواز فدعا هللا عز وجل واستطعمه
فوقعت خلفه دوخلة رطب يف ثوب حرير فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زماَن .وجاء األسد

وهو يصلي يف غيضة ابلليل فلما سلم قال له اطلب الرزق من غري هذا املوضع فوىل األسد وله زئري.

وكان سعيد بن املسيب يف أايم احلرة يسمع األذان من قرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوقات

الصلوات وكان املسجد قد خال فلم يبق غريه( .ورجل من النخع كان له محار فمات يف الطريق فقال
له أصحابه هلم نتوزع متاعك على رحالنا فقال هلم :أمهلوين هنيهة مث توضأ فأحسن الوضوء وصلى
ركعتني ودعا هللا تعاىل فأحيا له محاره فحمل عليه متاعه) ( .)1وملا مات أويس القرين وجدوا يف ثيابه

أكفاَن مل تكن معه قبل ووجدوا له قربا حمفورا فيه حلد يف صخرة فدفنوه فيه وكفنوه يف تلك األثواب.
وكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصلي يوماً يف شدة احلر فأظلته غمامة وكان السبع حيميه وهو يرعى
ركاب أصحابه ألنه كان يشرتط على أصحابه يف الغزو أنه خيدمهم .وكان مطرف بن عبد هللا بن

الشخري إذا دخل بيته سبحت معه آنيته وكان هو وصاحب له يسريان يف ظلمة فأضاء هلما طرف
السوط( .وملا مات األحنف بن قيس وقعت قلنسوة رجل يف قربه فأهوى ليأخذها فوجد القرب قد

فسح فيه مد البصر) ( .)2وكان إبراهيم التيمي يقيم الشهر والشهرين َّل أيكل شيئا وخرج ْيتار

ألهله طعاما فلم يقدر عليه فمر بسهلة محراء فأخذ منها مث رجع إىل أهله ففتحها فإذا هي حنطة

محراء فكان إذا زرع منها خترج السنبلة من أصلها إىل فرعها حبا مرتاكبا( .وكان عتبة الغالم سأل ربه

ثالث خصال صوات حسنا ودمعا غزيرا وطعاما من غري تكلف .فكان إذا قرأ بكى وأبكى ودموعه
جارية دهره وكان أيوي إىل منزله فيصيب فيه قوته وَّل يدري من أين أيتيه) (( .)3وكان عبد الواحد
بن زيد أصابه الفاجل فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء فكان وقت الوضوء تطلق له

أعضاؤه مث تعود بعده) ( .)4جمموع الفتاوى َّلبن تيمية 282 - 276 /11 -
_________

( ))]14202[ )1رواه البيهقي يف ((دَّلئل النبوة)) (.)49 /6
( ))]14203[ )2رواه ابن عساكر يف ((اتريخ دمشق)) (.)356 /24

( ))]14204[ )3رواه الاللكائي يف ((كرامات األولياء)) (ص.)225 :

( ))]14205[ )4رواه أبو نعيم يف ((حلية األولياء)) ( ،)155 /6وابن عساكر يف ((اتريخ
دمشق)) (.)226 /37
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املطلب األول :أنواع اخلوارق من َنحية القدرة والتأثري
وأما القدرة والتأثري فإما أن يكون يف العامل العلوي أو ما دونه ،وما دونه إما بسيط أو مركب،

والبسيط إما اْلو وإما األرض ،واملركب إما حيوان وإما نبات وإما معدن .واحليوان إما َنطق وإما
هبيم ،فالعلوي كانشقاق القمر ورد الشمس ليوشع بن نون ،وكذلك ردها ملا فاتت عليا الصالة

والنيب صلى هللا عليه وسلم َنئم يف حجره – إن صح احلديث – فمن الناس من صححه كالطحاوي
والقاضي عياض .ومنهم من جعله موقوفاً كأيب الفرج بن اْلوزي ،وهذا أصح .وكذلك معراجه إىل
السماوات .وأما اْلو فاستسقاؤه واستصحاؤه غري مرة ،كحديث األعرايب الذي يف الصحيحني

وغريمها ،وكذلك كثرة الرمي ابلنجوم عند ظهوره ،وكذلك إسراؤه من املسجد احلرام إىل املسجد
األقصى.

وأما األرض واملاء فكاهتزاز اْلبل حتته وتكثري املاء يف عني تبوك وعني احلديبية ،ونبع املاء من بني

أصابعه غري مرة ،ومزادة املرأة.

وأما املركبات فتكثريه للطعام غري مرة يف قصة اخلندق من حديث جابر وحديث أيب طلحة ،ويف

أسفاره ،وجراب أيب هريرة ،وخنل جابر بن عبد هللا ،وحديث جابر وابن الزبري يف انقالع النخل له
وعوده إىل مكانه ،وسقياه لغري واحد من األرض كعني أيب قتادة .وهذا ابب واسع مل يكن الغرض هنا
ذكر أنواع معجزاته خبصوصه وإمنا الغرض التمثيل.

وكذلك من ابب القدرة عصا موسى صلى هللا عليه وسلم وفلق البحر والقمل والضفادع والدم ،وَنقة
صاحل ،وإبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى لعيسى ،كما أن من ابب العلم إخبارهم ِبا أيكلون وما
يدخرون يف بيوهتم .ويف اْلملة مل يكن املقصود هنا ذكر املعجزات النبوية خبصوصها ،وإمنا الغرض
التمثيل هبا.

وأما املعجزات اليت لغري األنبياء من ابب الكشف والعلم فمثل قول عمر يف قصة سارية ،وإخبار أيب
بكر ابن ببطن زوجته أنثى ،وإخبار عمر ِبن خيرج من ولده فيكون عادَّلً .وقصة صاحب موسى يف

علمه حبال الغالم ،والقدرة مثل قصة الذي عنده علم من الكتاب .وقصة أهل الكهف ،وقصة مرمي،

وقصة خالد بن الوليد وسفينة موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب مسلم اخلوَّلين ،وأشياء يطول
شرحها .فإن تعداد هذا مثل املطر .وإمنا الغرض التمثيل ابلشيء الذي مسعه أكثر الناس .وأما القدرة
اليت مل تتعلق بفعله فمثل نصر هللا ملن ينصره وإهالكه ملن يشتمه .جمموعة الرسائل واملسائل َّلبن

تيمية – 156 /5
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املطلب الثاين :أنواع اخلوارق من َنحية كوهنا نعمة أو نقمة
اخلارق يكون نعمة من هللا ،ويكون سبباً للعذاب:

اخلارق كشفاً كان أو أتثرياً إن حصل به فائدة مطلوبة يف الدين كان من األعمال الصاحلة املأمور هبا

ديناً وشرعاً ،إما واجب وإما مستحب .وأن حصل به أمر مباح كان من نعم هللا الدنيوية اليت تقتضي

شكراً ،وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه هني حترمي أو هني تنزيه كان سبباً للعذاب أو

البغض ،كقصة الذي أويت اآلايت فانسلخ منها :بلعام بن ابعوراء ،لكن قد يكون صاحبها معذوراً
َّلجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة فيكون من جنس برح
العابد ،والنهي قد يعود إىل سبب اخلارق وقد يعود إىل مقصوده فاألول :مثل أن يدعو هللا دعاء
ِ
ين [األعراف:
ض مر ًعا َو ُخ ْفيَةً إِنَّهُ ََّل ُِحي م
منهيا عنه اعتداء عليه .وقد قال تعاىل ا ْد ُعوا َربَّ ُك ْم تَ َ
ب املُْعتَد َ

 ]55ومثل األعمال املنهي عنها إذا أورثت كشفاً أو أتثرياً( .والثاين) :أن يدعو على غريه ِبا َّل

يستحقه ،أو يدعو للظامل ابإلعانة ويعينه هبمته ،كخفراء العدو وأعوان الظلمة من ذوي األحوال .فإن
كان صاحبه من عقالء اجملانني واملغلوبني غلبة حبيث يعذرون والناقصني نقصاً َّل يالمون عليه كانوا
برحية .وقد بينت يف غري هذا املوضع ما يعذرون فيه وما َّل يعذرون فيه ،وإن كانوا عاملني قادرين

كانوا بلعامية ،فإن من أتى خبارق على وجه منهي عنه أو املقصود منهي عنه فأما أن يكون معذوراً
معفواً عنه كربح أو يكون متعمداً للكذب كبلعام.
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املطلب الثالث :أنواع اخلوارق من َنحية املدح أو الذم أو اإلابحة
فتخلص أن اخلارق ثالثة أقسام :حممود يف الدين ،ومذموم يف الدين ،ومباح َّل حممود وَّل مذموم يف
الدين .فإن كان املباح فيه منفعة كان نعمة وإن مل يكن فيه منفعة كان كسائر املباحات اليت َّل منفعة

فيها كاللعب والعبث.

اطلب اَّلستقامة َّل الكرامة:
قال أبو علي اْلوزجاين :كن طالباً لالستقامة َّل طالباً للكرامة ،فإن نفسك منجبلة على طلب
الكرامة ،وربك يطلب منك اَّلستقامة .جمموعة الرسائل واملسائل َّلبن تيمية – 157 /5
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املطلب الرابع :أنواع اخلوارق من َنحية كوهنا كماَّل أو نقصا
ما يكون من اخلوارق كماَّلً وما يكون نقصاً:
وأما القسم األول هو املتعلق ابلدين فقط فقد يكون منه ما َّل حيتاج إىل الثاين وَّل له فيه منفعة،
كحال كثري من الصحابة والتابعني وصاحلي املسلمني وعلمائهم وعبادهم ،مع أنه َّلبد أن يكون هلم
شخصاً أو نوعاً بشيء من اخلوارق ،وقد يكون منهم من َّل يستعمل أسباب الكونيات وَّل عمل هبا،
فانتفاء اخلارق الكوين يف حقه إما َّلنتفاء سببه وإما َّلنتفاء فائدته ،وانتفاؤه َّلنتفاء فائدته َّل يكون

نقصاً ،وأما انتفاؤه َّلنتفاء سببه فقد يكون نقصاً وقد َّل يكون نقصاً ،فإن كان إلخالله بفعل واجب

وترك حمرم كان عدم اخلارق نقصاً وهو سبب الضرر ،وإن كان إلخالله ابملستحبات فهو نقص عن
رتبة املقربني السابقني وليس هو نقصاً عن رتبة أصحاب اليمني املقتصدين ،وإن مل يكن كذلك بل

لعدم اشتغاله بسبب ابلكونيات اليت َّل يكون عدمها َنقصاً لثواب مل يكن ذلك نقصاً ،مثل من ْيرض
ولده ويذهب ماله فال يدعو ليعاىف أو جييء ماله ،أو يظلمه ظامل فال يتوجه عليه لينتصر عليه.

وأما القسم الثاين وهو صاحب الكشف والتأثري الكوين فقد تقدم أنه اترة يكون زايدة يف دينه ،واترة
يكون نقصاً ،واترة َّل له وَّل عليه ،وهذا غالب حال أهل اَّلستعانة ،كما أن األول غالب حال أهل
العبادة ،وهذا الثاين ِبنزلة امللك والسلطان الذي قد يكون صاحبه خليفة نبيا ،فيكون خري أهل

األرض ،وقد يكون ظاملاً من شر الناس ،وقد يكون ملكاً عادَّلً فيكون من أوساط الناس فإن العلم
ابلكونيات والقدرة على التأثري فيها ابحلال والقلب كالعلم أبحواهلا والتأثري فيها ابمللك وأسبابه،

فسلطان احلال والقلب كسلطان امللك واليد ،إَّل أن أسباب هذا ابطنه روحانية ،وأسباب هذا ظاهرة

جثمانية .وهبذا تبني لك أن القسم األول إذا صح فهو أفضل من هذا القسم ،وخري عند هللا وعند

رسوله وعباده الصاحلني املؤمنني العقالء وذلك من وجوه:

الكشف والتأثري الروحاين قد يكوَنن مفاسد يف الدين والدنيا:

(أحدها) أن علم الدين طالباً وخرباً َّل ينال إَّل من جهة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وأما العلم

ابلكونيات فأسبابه متعددة ،وما اختص به الرسل وورثتهم أفضل مما شركهم فيه بقية الناس ،فال ينال

علمه إَّل هم وأتباعهم ،وَّل يعلمه إَّل هم وأتباعهم.

(الثاين) أن الدين َّل يعمل به إَّل املؤمنون الصاحلون الذين هم أهل اْلنة وأحباب هللا وصفوته

وأحباؤه وأولياؤه وَّل أيمر به إَّل هم.

وأما التأثري الكوين فقد يقع من كافر ومنافق وفاجر ،أتثريه يف نفسه ويف غريه كاألحوال الفاسدة

والعني والسحر ،وكامللوك واْلبابرة املسلطني والسالطني اْلبابرة ،وما كان من العلم خمتصاً ابلصاحلني

أفضل مما يشرتك فيه املصلحون واملفسدون.

(الثالث) أن العلم ابلدين والعمل به ينفع صاحبه يف اآلخرة وَّل يضره .وأما الكشف والتأثري فقد َّل
ِ ِ ِ ِ
َّ
ري لَ ْو َكانُوا
ينفع يف اآلخرة قد يضره كما قال تعاىلَ :ولَ ْو أَهنُ ْم آ ََمنُوا َواتَّـ َق ْوا لَ َمثُوبَةٌ م ْن ع ْند هللا َخ ٌْ
يَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة.]103 :
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(الرابع) أن الكشف والتأثري إما أن يكون فيه فائدة أو َّل يكون ،فإن مل يكن فيه فائدة كاإلطالع
على سيئات العباد وركوب السباع لغري حاجة واَّلجتماع ابْلن لغري فائدة واملشي على املائع مع
إمكان العبور على اْلسر فهذا َّل منفعة فيه َّل يف الدنيا وَّل يف اآلخرة ،وهو ِبنزلة العبث واللعب

وإمنا يستعظم هذا من مل ينله وهو حتت القدرة والسلطان يف الكون مثل من يستعظم امللك أو طاعة

امللوك لشخص وقيام احلالة عند الناس بال فائدة ،فهو يستعظمه من جهة سببه َّل من جهة منفعته

كاملال والرايسة ،ودفع مضرة كالعدو واملرض ،فهذه املنفعة تنال غالباً بغري اخلوارق أكثر مما تنال
ابخلوارق ،وَّل حيصل ابخلوارق منها إَّل القليل ،وَّل تدوم إَّل أبسباب أخرى .وأما اآلخر أيضاً فال

حيصل ابخلوارق إَّل مع الدين ،والدين وحده موجب لآلخرة بال خارق ،بل اخلوارق الدينية الكونية
أبلغ من حتصيل اآلخرة ،كحال نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وكذلك املال والرايسة اليت حتصل

ألهل الدين ابخلوارق ،إمنا هو مع الدين وإَّل فاخلوارق وحدها َّل تؤثر يف الدنيا إَّل أثراً ضعيفاً.

فإن قيل :جمرد اخلوارق أن مل حتصل بنفسها منفعة َّل يف الدين وَّل يف الدنيا فهي عالمة طاعة النفوس
له ،فهو موجب الرايسة والسلطان ،مث يتوسط ذلك فتجتلب املنافع الدينية والدنيوية ،وتدفع املضار

الدينية والدنيوية.

املنافع الدينية والدنيوية أبسباهبما أعم وأعظم منها ابخلوارق:

قلت :حنن مل نتكلم إَّل يف منفعة الدين أو اخلارج يف نفسه من غري فعل الناس .وأما إن تكلمنا فيما
حيصل بسببها من فعل الناس فنقول ،أوَّلً :الدين الصحيح أوجب لطاعة النفوس وحصول الرايسة
من اخلارق اجملرد كما هو الواقع ،فإنه َّل نسبة لطاعة من أطيع لدينه إىل طاعة من أطيع لتأثريه ،إذ

طاعة األول أعم وأكثر ،واملطيع هبا خيار بين آدم عقال ودينا ،وأما الثانية فال تدوم وَّل تكثر وَّل

يدخل فيها اَّلجهال الناس ،كأصحاب مسيلمة الكذاب وطليحة األسدي وحنوهم وأهل البوادي

واْلبال وحنوهم ممن َّل عقل له وَّل دين.

مث نقول اثنيا :لو كان صاحب اخلارق يناله من الرايسة واملال أكثر من صاحب الدين لكان غايته أن
يكون ملكاً من امللوك ،بل ملكه أن مل يقرنه ابلدين فهو كفرعون وكمقدمي اإلمساعيلية وحنوهم ،وقد
قدمنا أن رايسة الدنيا اليت يناهلا امللوك بسياستهم وشجاعتهم وإعطائهم أعظم من الرايسة ابخلارق

اجملرد ،فإن هذه أكثر ما يكون مدة قريبة.

أسباب الكشف والتأثري اخلارق للعادة ومضارمها:

(اخلامس) أن الدين ينفع صاحبه يف الدنيا واآلخرة ويدفع عنه مضرة الدنيا واآلخرة من غري أن حيتاج

معه إىل كشف أو أتثري.
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وأما الكشف أو التأثري فإن مل يقرتن به الدين وإَّل هلك صاحبه يف الدنيا واآلخرة ،أما يف اآلخرة
فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات وترك احملرمات ،وأما يف الدنيا فإن اخلوارج هي من األمور

اخلطرة اليت َّل تناهلا النفوس إَّل ِبخاطرات يف القلب واْلسم واألهل واملال ،فإنه إن سلك طريق
اْلوع والرايضة املفرطة خاطر بقلبه ومزاجه ودينه ،ورِبا زال عقله ومرض جسمه وذهب دينه ،وإن

سلك طريق الوله واَّلختالط برتك الشهوات ليتصل ابألرواح اْلنية وتغيب النفوس عن أجسامها،

كما يفعله موهلو األمحدية – فقد أزال عقله وأذهب ماله ومعيشته ،وأشقى نفسه شقاء َّل مزيد عليه،
وعرض نفسه لعذاب هللا يف اآلخرة ملا تركه من الواجبات وما فعله من احملرمات ،وكذلك إن قصد

تسخري اْلن ابألمساء والكلمات من األقسام والعزائم فقد عرض نفسه لعقوبتهم وحماربتهم ،بل لو مل
يكن اخلارق إَّل دَّللة صاحب املال املسروق والضال على ماله أو شفاء املريض أو دفع العدو من

السلطان واحملاربني – فهذا القدر إذا فعله اإلنسان مع الناس ومل يكن عمله ديناً يتقرب به إىل هللا

كان كأنه قهرمان للناس حيفظ أمواهلم ،أو طبيب أو صيديل يعاجل أمراضهم ،أو أعوان سلطان يقاتلون
عنه ،إذ عمله من جنس عمل أولئك سواء.
ومعلوم أن من سلك هذا املسلك على غري الوجه الديين فإنه حيايب بذلك أقواماً وَّل يعدل بينهم،

ورِبا أعان الظلمة بذلك كفعل بلعام وطوائف من هذه األمة وغريهم .وهذا يوجب له عداوة الناس
اليت هي من أكثر أسباب مضرة الدنيا ،وَّل جيوز أن حيتمل املرء ذلك إَّل إذا أمر هللا به ورسوله ألن
ما أمر هللا به ورسوله وإن كان فيه مضرة فمنفعته غالبة على مضرته والعاقبة للتقوى.

(السادس) أن الدين علماً وعمالً إذا صح فالبد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إىل ذلك صاحبه.
ِ
قال هللا تعاىلَ :وَمن يَـت َِّق َّ
ب [الطالق ]3 - 2 :وقال
اَّللَ َْجي َعل لَّهُ َخمَْر ًجا َويَـ ْرُزقْهُ ِم ْن َح ْي ُ
ث َّل َْحيتَس ُ
وعظُونَبِ ِه لَ َكا َن
تعاىل إِ ْن تَـتَّـ ُقوا هللاَ َْجي َع ْل لَ ُك ْم فُـ ْرقَ ًاَن [األنفال ]29 :وقال تعاىل َولَ ْو أ ََّهنُ ْم فَـ َعلُواْ َما يُ َ
َخريا َّهلم وأَ َش َّد تَـثْبِيتا وإِذاً آلتَـيـن ِ
ِ
َجراً َع ِظيما وَهلَ َديْـنَ ُ ِ
يما [النساء- 66 :
َْ ُ
اهم من لَّ ُد ََّن أ ْ
اه ْم ص َراطًا م ْستَق ً
ً َ
ً َ
ًْ ُْ َ
.]68
وقال تعاىل أََّل إِ َّن أَولِياء ِ
َّ ِ
آمنُواْ َوَكانُواْ يَـتَّـ ُقو َن َهلُُم الْبُ ْش َرى ِيف
هللا َّلَ َخ ْو ٌ
َْ
ين َ
ف َعلَْي ِه ْم َوَّلَ ُه ْم َْحي َزنُو َن الذ َ
ا ْحلياةِ ال مدنْـيا وِيف ِ
ِ
اآلخ َرة [يونس]64 - 62 :
َ
َ َ
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور هللا – مث قرأ قوله تعاىل –
ت لِل ِ
ِ
ك َآلَاي ٍ
ني)) رواه الرتمذي وحسنه من رواية أيب سعيد.
ْمتَـ َو ِمس َ
ُ
إِ َّن ِيف ذَل َ َ
وقال هللا تعاىل فيما روى عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((من عادي يل وليا فقد ابرزين ابحملاربة،

وما تقرب إيل عبدي ِبثل أداء ما افرتضت عليه ،وَّل يزال عبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه ،فإذا

أحببته كنت مسعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ،ويده اليت يبطش هبا ،ورجله اليت ْيشي هبا،
فيب يسمع ويب يبصر ،ويب يبطش ،ويب ْيشي ،ولئن سألين ألعطينه ،ولئن استعاذ يب ألعيذنه ،وما
ترددت يف شيء أَن فاعله ترددي يف قبض نفس عبدي املؤمن يكره املوت وأكره مساءته وَّلبد له

منه)) فهذا فيه حماربة هللا ملن حارب وليه ،وفيه أن حمبوب هبه يعلم مسعا وبصراً ،وبه يعمل بطشاً
وسعياً ،وفيه أن جييبه إىل ما يطلبه منه من املنافع ،ويصرف عنه ما يستعيذ به من املضار .وهذا ابب
واسع .جمموعة الرسائل واملسائل َّلبن تيمية – 162 /5
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املبحث الرابع :الفرق بني الكرامة واألحوال الشيطانية
وبني كرامات األولياء وبني ما يشبهها من األحوال الشيطانية فروق متعددة :منها أن كرامات األولياء

سببها اَّلْيان والتقوى واألحوال الشيطانية سببها ما هنى هللا عنه ورسوله.
ِ
ش َما ظَ َه َر ِم ْنـ َها َوَما بَطَ َن َو ِْ
اإل ْمثَ َوالْبَـغْ َي بِغَ ِْري ا ْحلَ ِق َوأَ ْن تُ ْش ِرُكوا
وقد قال تعاىل :قُ ْل إِ َّمنَا َح َّرَم َرِ َيب الْ َف َواح َ
َّلل ما َمل يـنـ ِز ْل بِ ِه س ْلطَ ًاَن وأَ ْن تَـ ُقولُوا علَى َِّ
ِ
اَّلل َما ََّل تَـ ْعلَ ُمون [األعراف ]33:فالقول على هللا بغري
َ
ِاب َّ َ ْ ُ َ
ُ
َ
علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها هللا تعاىل ورسوله فال تكون سببا لكرامة هللا تعاىل

ابلكرامات عليها فإذا كانت َّل حتصل ابلصالة والذكر وقراءة القرآن بل حتصل ِبا حيبه الشيطان
وابألمور اليت فيها شرك كاَّلستغاثة ابملخلوقات أو كانت مما يستعان هبا على ظلم اخللق وفعل

الفواحش فهي من األحوال الشيطانية َّل من الكرامات الرمحانية.
ومن هؤَّلء من إذا حضر مساع املكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه حىت حيمله يف اهلواء وخيرجه من

تلك الدار فإذا حضر رجل من أولياء هللا تعاىل طرد شيطانه فيسقط كما جرى هذا لغري واحد ومن
هؤَّلء من يستغيث ِبخلوق إما حي أو ميت سواء كان ذلك املخلوق مسلما أو نصرانيا أو مشركا
فيتصور الشيطان بصورة ذلك املستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك املستغيث فيظن أنه ذلك

الشخص أو هو ملك تصور على صورته وإمنا هو شيطان أضله ملا أشرك ابهلل كما كانت الشياطني

تدخل يف األصنام وتكلم املشركني.

ومن هؤَّلء من يتصور له الشيطان ويقول له :أَن اخلضر ورِبا أخربه ببعض األمور وأعانه على بعض
مطالبه كما قد جرى ذلك لغري واحد من املسلمني واليهود والنصارى وكثري من الكفار أبرض املشرق

واملغرب ْيوت هلم امليت فيأيت الشيطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون أنه ذلك امليت ويقضي
الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق ابمليت ويدخل إىل زوجته ويذهب ورِبا يكونون قد أحرقوا

ميتهم ابلنار كما تصنع كفار اهلند فيظنون أنه عاش بعد موته ومن هؤَّلء شيخ كان ِبصر أوصى

خادمه فقال :إذا أَن مت فال تدع أحدا يغسلين فأن أجيء وأغسل نفسي فلما مات رأى خادمه
شخصا يف صورته فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه فلما قضى ذلك الداخل غسله أي غسل امليت

غاب وكان ذلك شيطاَن وكان قد أضل امليت وقال :إنك بعد املوت جتيء فتغسل نفسك فلما مات
جاء أيضا يف صورته ليغوي األحياء كما أغوى امليت قبل ذلك

ومنهم من يرى عرشا يف اهلواء وفوقه نور ويسمع من خياطبه ويقول :أَن ربك فإن كان من أهل املعرفة
علم أنه شيطان فزجروه واستعاذ ابهلل منه فيزول

ومنهم من يرى أشخاصا يف اليقظة يدعي أحدهم أنه نيب أو صديق أو شيخ من الصاحلني وقد جرى
هذا لغري واحد (وهؤَّلء منهم من يرى ذلك عند قرب الذي يزوره فريى القرب قد انشق وخرج إليه

صورة فيعتقدها امليت وإمنا هو جين تصور بتلك الصورة ومنهم من يرى فارسا قد خرج من قربه أو
دخل يف قربه ويكون ذلك شيطاَن وكل من قال :أنه رأى نبيا بعني رأسه فما رأى إَّل خياَّل)
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ومنهم من يرى يف منامه أن بعض األكابر إما الصديق رضي هللا عنه أوغريه قد قص شعره أوحلقه أو
ألبسه طاقيته أو ثوبه فيصبح وعلى رأسه طاقية وشعره حملوق أو مقصر إمنا اْلن قد حلقوا شعره أو
قصروه وهذه األحوال الشيطانية حتصل ملن خرج عن الكتاب والسنة وهم درجات واْلن الذين

يقرتنون هبم من جنسهم وعلى مذهبهم واْلن فيهم الكافر والفاسق واملخطىء فإن كان اإلنسي كافرا
أو فاسقا أو جاهال دخلوا معه يف الكفر والفسوق والضالل وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما خيتارونه

من الكفر مثل اإلقسام عليهم أبمساء من يعظمونه من اْلن وغريهم ومثل أن يكتب أمساء هللا أو بعض

كالمه ابلنجاسة أويقلب فاحتة الكتاب أو سورة اإلخالص أو آية الكرسي أو غريهن ويكتبهن
بنجاسة فيغورون له املاء وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر وقد أيتونه ِبن يهواه من امرأة أو

صيب إما يف اهلواء وإما مدفوعا ملجأ إليه إىل أمثال هذه األمور اليت يطول وصفها واإلْيان هبا إْيان

ابْلبت والطاغوت واْلبت :السحر والطاغوت :الشياطني واألصنام وإن كان الرجل مطيعا هلل
ورسوله ابطنا وظاهرا مل ْيكنهم الدخول معه يف ذلك أو مساملته

وهلذا ملا كانت عبادة املسلمني املشروعة يف املساجد اليت هي بيوت هللا كان عمار املساجد أبعد عن
األحوال الشيطانية وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور ومشاهد املوتى فيدعون امليت أو يدعون
به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب  -أقرب إىل األحوال الشيطانية الفرقان بني أولياء الرمحن

وأولياء الشيطان َّلبن تيمية – ص327

من ضوابط احلكم على خرق العادة النظر يف سرية واستقامة من خرقت له:

وأما ْتييز الويل الصادق الذي قد جتري على يديه الكرامات من الدعي الكاذب الذي ْيوه على
الناس وخيدعهم ،فإمنا يكون ذلك حبسب صالحه وتقواه ،من قيامه ابلفرائض والنوافل ،واتقائه

الكبائر ،والصغائر ،واتصافه ابلصفات الكرْية ،واستدامته عليها ،فإن اتصف شخص بكل هذه

الصفات الطيبة ،وعرفت عنه ،مث حدث على يديه شيء من اخلوارق فيما َّل خيالف الشرع ،فيجوز

أن يطلق على ذلك اخلارق اسم (كرامة).

أما إن كان الرجل على خالف ذلك ،مشتهرا ابلفسق والفساد والضالل ،وغري ذلك ،فإن كل ما

جيري على يديه َّل يعتد به ابلغا ما بلغ ،وهللا أعلم (.)1

من شروط الكرامة:

قال اإلمام الشاطيب رمحه هللا:
(ومن الفوائد يف هذا األصل أن ينظر إىل كل خارقة صدرت على يدي أحد ،فإن كان هلا أصل يف

كرامات الرسول صلى هللا عليه وسلم ومعجزاته؛ فهي صحيحة ،وإن مل يكن هلا أصل؛ فغري

صحيحة ،وإن ظهر ببادئ الرأي أهنا كرامة؛ إذ ليس كل ما يظهر على يدي اإلنسان من اخلوارق

بكرامة ،بل منها ما يكون كذلك ،ومنها ما َّل يكون كذلك.
_________

( )1انظر(( :موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية)) (ص(( ،)237 - 236 :شبهات
التصوف)) (ص.)138 :
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وبيان ذلك ابملثال أن أرابب التصريف ابهلمم والتقرابت ابلصناعة الفلكية ،واألحكام النجومية ،قد
تصدر عنهم أفاعيل خارقة ،وهي كلها ظلمات بعضها فوق بعض ،ليس هلا يف الصحة مدخل ،وَّل
يوجد هلا من كرامات النيب صلى هللا عليه وسلم منبع؛ ألنه إن كان ذلك بدعاء خمصوص ،فدعاء

النيب صلى هللا عليه وسلم مل يكن على تلك النسبة ،وَّل جتري فيه تلك اهليئة ،وَّل اعتمد على قران
يف الكواكب ،وَّل التمس سعودها أو حنوسها ،بل حترى جمرد اَّلعتماد على من إليه يرجع األمر كله،

والتجأ إليه ،معرضاً عن الكواكب ،وَنهياً عن اَّلستناد إليها؛ إذ قال(( :أصبح من عبادي مؤمن يب
وكافر))  ...احلديث ( )1وإن حترى وقتاً ،أو دعا إىل حتريه ،فلسبب بريء من هذا كله؛ كحديث

التنزل ،وحديث اجتماع املالئكة طريف النهار ،وأشباه ذلك) إىل أن قال رمحه هللا( :وهذا املوضع مزلة
قدم للعوام ،ولكثري من اخلواص؛ فلتتنبه له) (.)2
خرق العادة ِبجرده َّل يدل على الوَّلية:

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل:

(وكل من خالف شيئاً مما جاء به الرسول ،مقلداً يف ذلك ملن يظن أنه ويل هلل ،فإنه بىن أمره على أنه

ويل هللا ،وأن ويل هللا َّل خيالف يف شيء ،ولو كان هذا الرجل من أكرب أولياء هللا؛ كأكابر الصحابة،

والتابعني هلم إبحسان ،مل يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة ،فكيف إذا مل يكن كذلك؟!

وجتد كثرياً من هؤَّلء عمدهتم يف اعتقاد كونه وليا هلل أنه قد صدر عنه مكاشفه يف بعض األمور ،أو
بعض التصرفات اخلارقة للعادة؛ مثل أن يشري إىل شخص فيموت ،أو يطري يف اهلواء إىل مكة أو

غريها ،أو ْيشي على املاء أحياَنً ،أو ْيأل إبريقاً من اهلواء ،أو ينفق بعض األوقات من الغيب ،أو
خيتفي أحياَنً عن أعني الناس ،أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه،

فقضى حاجته ،أو خيرب الناس ِبا سرق هلم ،أو حبال غائب هلم أو مريض ،أو حنو ذلك من األمور،

وليس يف شيء من هذه األمور ما يدل على أن صاحبها ويل هللا ،بل قد اتفق أولياء هللا على أن

الرجل لو طار يف اهلواء ،أو مشى على املاء ،مل يغرت به حىت ينظر متابعته لرسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،وموافقته ألمره وهنيه.

وكرامات أولياء هللا تعاىل أعظم من هذه األمور ،وهذه األمور اخلارقة للعادة -وإن كان قد يكون

صاحبها وليا هلل -فقد يكون عدوا هلل ،فإن هذه اخلوارق تكون لكثري من الكفار ،واملشركني ،وأهل
الكتاب ،واملنافقني ،وتكون ألهل البدع ،وتكون من الشياطني ،فال جيوز أن يظن أن كل من كان له

شيء من هذه األمور أنه ويل هللا ،بل يعترب أولياء هللا بصفاهتم ،وأفعاهلم ،وأحواهلم اليت دل عليها

الكتاب والسنة ،ويعرفون بنور اإلْيان والقرآن ،وحبقائق اإلْيان الباطنة ،وشرائع اإلسالم الظاهرة.

مثال ذلك :أن األمور املذكورة وأمثاهلا ،قد توجد يف أشخاص ،ويكون أحدهم َّل يتوضأ وَّل يصلي

الصلوات املكتوبة ،بل يكون مالبسا للنجاسات ،معاشرا للكالب ،أيوي إىل احلمامات ،والقمامني،
واملقابر ،واملزابل ،رائحته خبيثةَّ ،ل يتطهر الطهارة الشرعية ،وَّل يتنظف  .)3( ) ...اهـ.

قال اإلمام الشاطيب رمحه هللا:
_________

( )1رواه البخاري ( ،)846ومسلم (.)71
((( )2املوافقات)) (.)446 - 444 /2
((( )3الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان)) (ص ،)62 - 61 :وانظر(( :وَّلية هللا والطريق
إليها)) (ص.)254 - 252 :
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(ومن هنا يعلم أن كل خارقة حدثت أو حتدث إىل يوم القيامة ،فال يصح ردها وَّل قبوهلا إَّل بعد
عرضها على أحكام الشريعة ،فإن ساغت هناك فهي صحيحة مقبولة يف موضعها ،وإَّل مل تقبل إَّل
اخلوارق الصادرة على أيدي األنبياء عليهم السالم؛ فإنه َّل نظر فيها ألحد؛ ألهنا واقعة على الصحة

قطعاً؛ فال ْيكن فيها غري ذلك ،وألجل هذا حكم إبراهيم عليه السالم يف ذبح ولده ِبقتضى رؤايه،
وقال له ابنه :اي أَب ِ
ت افْـ َع ْل َما تُـ ْؤَم ُر [الصافات ،]102 :وإمنا النظر فيما اخنرق من العادات على يد
َ َ
غري املعصوم.
وبيان عرضها أن تفرض اخلارقة واردة من جماري العادات ،فإن ساغ العمل هبا عادة وكسبا ،ساغت
يف نفسها ،وإَّل فال؛ كالرجل يكاشف ابمرأة أو عورة ،حبيث اطلع منها على ما َّل جيوز له أن يطلع

عليه ،وإن مل يكن مقصوداً له ،أو رأى أنه يدخل على فالن بيته وهو جيامع زوجته ويراه عليها ،أو
يكاشف ِبولود يف بطن امرأة أجنبية؛ حبيث يقع بصره على بشرهتا ،أو شيء من أعضائها اليت َّل

يسوغ النظر إليها يف احلس ،أو يرى صورة مكيفة مقدرة تقول له( :أَن ربك) ،أو يرى ويسمع من

يقول له( :قد أحللت لك احملرمات) ،وما أشبه ذلك من األمور اليت َّل يقبلها احلكم الشرعي على
حال ،ويقاس على ذلك ما سواه ،وابهلل التوفيق) ( .)1اهـ.

وقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا:

(خرق العادة قد يقع للزنديق بطريق اإلمالء واإلغواء ،كما يقع للصديق بطريق الكرامة واإلكرام،

وإمنا حتصل التفرقة بينهما ابتباع الكتاب والسنة) (.)2
وقال العالمة الشوكاين رمحه هللا:

(وَّل جيوز للويل أن يعتقد يف كل ما يقع له من الواقعات واملكاشفات أن ذلك كرامة من هللا سبحانه،
فقد يكون من تلبيس الشيطان ومكره .بل الواجب عليه أن يعرض أقواله وأفعاله على الكتاب

والسنة ،فإن كانت موافقة هلا ،فهي حق ،وصدق ،وكرامة من هللا سبحانه ،وإن كانت خمالفة لشيء
من ذلك؛ فليعلم أنه خمدوع ممكور به ،قد طمع منه الشيطان؛ فلبس عليه) ( .)3اهـ.

وقال الدكتور تقي الدين اهلاليل شيخ التوحيد والسنة يف بالد املغرب – بل يف كثري من بالد العامل
اإلسالمي – رمحه هللا تعاىل  .. ( :-ومن هذا تعلم أن ظهور اخلوارق ،وما يف عامل الغيب – ليس

دليالً على صالح من ظهرت له تلك اخلوارق ،وَّل على وَّليته هلل البتة؛ فإن كل مراتض رايضة روحية
تظهر له اخلوارق على أي دين كان ،وقد مسعنا وقرأَن أن العباد الوثنيني من أهل اهلند تقع هلم خوارق

عظام) ( .)4اهـ.

(إذن ،فيجب على كل مسلم التحقق من ذلك ،وَّل جيوز القطع بوَّلية كل من فعل خارقاً من خوارق
العادات؛ ألن الغاية من خرق العادة عند املشعوذين :التلبيس على املسلمني يف دينهم ،كما كانت

الشياطني ختدع املشركني ،فتدخل يف أجواف األصنام وتصدر أصوااتً ،يظنون أن أصنامهم تتحدث
إليهم ،أو حتركها الشياطني من مكاهنا ،فيظنوا أهنا تتحرك من تلقاء نفسها.

ولقد ذكر الشعراين أن الشيطان كان يدخل يف أجواف األصنام ،والغرابن ،والعصافري ،ويتكلم على

ألسنتها ِبا شاء ،حىت عبدت من دون هللا) (.)5

من القادر على التمييز بني (األحوال الرمحانية) و (األحوال الشيطانية)؟
_________

((( )1املوافقات)) ( )482 - 481 /2بتصرف ،وانظر(( :مدارج السالكني)) (.)49 - 48 /1
((( )2فتح الباري)) (.)385 /12

((( )3وَّلية هللا والطريق إليها)) (ص.)249 :
( )4نقله عنه يف ((الفكر الصويف يف ضوء الكتاب والسنة)) (ص.)466 :
((( )5الرفاعية)) (ص.)95 - 94 :
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يتمكن إبليس من اإلنسان على قدر حظه من العلم ،فكلما قل علمه اشتد ْتكن إبليس منه ،وكلما
كثر العلم قل ْتكنه منه؛ ولذلك َّل تشتبه (الكرامة الرمحانية) ابحلال (الشيطانية) إَّل عند اْلهال،
وأهل األهواء ،خبالف أهل العلم والبصرية ،يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل( :فإذا كان
العبد من هؤَّلء فرق بني حال أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ،كما يفرق الصرييف بني الدرهم اْليد

والدرهم الزيف ،وكما يفرق من يعرف اخليل بني الفرس اْليد والفرس الرديء ،وكما يفرق من يعرف
الفروسية بني الشجاع واْلبان ،وكما أنه جيب الفرق بني النيب الصادق وبني املتنيب الكذاب ،فيفرق

بني حممد الصادق األمني رسول هللا رب العاملني ،وموسى ،واملسيح ،وغريهم ،وبني مسيلمة الكذاب،

واألسود العنسي ،وطلحة األسدي ،واحلارث الدمشقي ،وابابه الرومي ،وغريهم من الكذابني ،وكذلك
يفرق بني أولياء هللا املتقني ،وأولياء الشيطان الضالني) ( .)1اهـ.

وقال ابن اْلوزي رمحه هللا:
(ومن العباد من يرى ضوءاً أو نوراً يف السماء ،فإن كان يف رمضان قال :رأيت ليلة القدر ،وإن كان

يف غريه قال :فتحت يل أبواب السماء ،وقد يتفق له الشيء الذي يطلبه ،فيظن ذلك كرامة ،ورِبا
كان اختباراً ،ورِبا كان من خدع إبليس ،والعاقل َّل يساكن شيئاً من هذا ،ولو كان كرامة) (.)2

كان أبو ميسرة فقيه املغرب خيتم كل ليلة يف مسجده ،فرأى ليلة نورا قد خرج من احلائط ،وقالْ :تل

من وجهي؛ فأَن ربك ،فبصق يف وجهه ،وقال( :اذهب اي ملعون) ( ،)3فطفئ النور (.)4

(وكم اغرت قوم ِبا يشبه الكرامات ،فقد روينا إبسناد عن حسن عن أيب عمران قال :قال يل فرقد( :اي
أاب عمران ،قد أصبحت اليوم وأَن مهتم بضريبيت ،وهي ستة دراهم ،وقد أهل اهلالل وليست عندي،

فدعوت ،فبينما أَن أمشي على شط الفرات إذا أَن بستة دراهم ،فأخذهتا فوزنتها ،فإذا هي ستة َّل
تزيد وَّل تنقص) ،فقالَّ( :ل تصدق هبا ،فإهنا ليست لك) ،قلت- :أبو عمران هو إبراهيم النخعي

فقيه أهل الكوفة -فانظروا إىل كالم الفقهاء ،وبعد اَّلغرتار عنهم ،وكيف أخربه أهنا لقطة ،ومل يلتفت
إىل ما يشبه الكرامة ،وإمنا مل أيمره بتعريفها ألن مذهب الكوفيني أنه َّل جيب التعريف ملا دون الدينار،
وكأنه إمنا أمره ابلتصدق هبا لئال يظن أنه قد أكرم أبخذها وإنفاقها.

وإبسناد عن إبراهيم اخلراساين أنه قال :احتجت يوماً إىل الوضوء ،فإذا أَن بكوز من جوهر ،وسواك
من فضة ،رأسه ألني من اخلز ،فاستكت ابلسواك ،وتوضأت ابملاء ،وتركتهما وانصرفت.

قلت :يف هذه احلكاية من َّل يوثق بروايته ،فإن صحت دلت على قلة علم هذا الرجل؛ إذ لو كان
يفهم الفقه علم أن استعمال السواك الفضة َّل جيوز ،ولكن قل علمه فاستعمله ،وإن ظن أنه كرامة،

وهللا تعاىل َّل يكرم ِبا ْينع استعماله شرعاً ،إَّل إن أظهر له ذلك على سبيل اَّلمتحان) (.)5

قال القشريي( :قال إبراهيم اخلواص :طلبت احلالل يف كل شيء حىت طلبته يف صيد السمك،

فأخذت قصبة ،وجعلت فيها شعرا ،وجلست على املاء ،فألقيت الشص ،فخرجت مسكة ،فطرحتها
على األرض ،وألقيت اثنية ،فخرجت يل مسكة .إذ من ورائي لطمة َّل أدري من يد من هي ،وَّل رأيت
أحداً ومسعت قائالً يقول :أنت مل تصب رزقاً يف شيء إَّل أن تعمد إيل من يذكرَن فتقتله .قال إبراهيم:
فقطعت الشعر ،وكسرت القصبة ،وانصرفت) (.)6
_________

((( )1الفرقان)) (ص.)66 :
((( )2تلبيس إبليس)) (ص.)529 :
( )3ألن هللا تعاىل َّل يرى يف الدنيا ،ونور هللا تعاىل َّل يقوم له شيء ،وملا ظهر للجبل منه أدىن شيء
ساخ اْلبل وتدكدك ،انظر(( :مدارج السالكني)) (.)229 /3

((( )4سري أعالم النبالء)) (.)396 /15
((( )5تلبيس إبليس)) (ص.)533 :

((( )6الرسالة القشريية)) (ص.)84 :
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ِ
ص ْي ُد الْبَ ْح ِر [املائدةْ ،]96 :لزم قاطعا أبن الالطم مل
ولو أن هذا الصويف تدبر قوله تعاىل :أُح َّل لَ ُك ْم َ
يكن سوى إبليس؛ إذ هللا َّل يعاقب على صيد ما أابحه ،وَّل حيرم صيد األمساك؛ ألهنا تذكر هللا عز
وجل؛ فإنه ما من شيء إَّل يسبح حبمده ويذكره ،ولو تركنا ذبح األنعام –وهي تذكر هللا -تعاىل-

أيضا ،مل يكن لنا ما يقيم قوى األبدان.

وذكر حممد بن أيب الفضل اهلمداين املؤرخ قال :حدثين أيب قال :كان السرمقاين املقرئ يقرأ على ابن
العالف ،وكان أيوي إىل املسجد بدرب الزعفراين ،واتفق أن ابن العالف رآه ذات يوم يف وقت

جماعة ،وقد نزل إىل دجلة ،وأخذ منه أوراق اخلس مما يرمي به أصحابه ،وجعل أيكله ،فشق ذلك
عليه ،وأتى إىل رئيس الرؤساء ،فأخربه حباله ،فتقدم إىل غالم ابلقرب إىل املسجد الذي أيوي إليه

السرمقاين أن يعمل لبابه مفتاحاً من غري أن يعلمه ،ففعل وتقدم إليه أن حيمل كل يوم ثالثة أرطال

خبزاً مسيداً ،ومعها دجاجة ،وحلوى سكرا ،ففعل الغالم ذلك ،وكان حيمله على الدوام ،فأتى

السرمقاين يف أول يوم فرأى ذلك مطروحاً يف القبلة ،ورأى الباب مغلقاً فتعجب ،وقال يف نفسه :هذا
من اْلنة ،وجيب كتمانه ،وأن َّل أحتدث به ،فإن من شروط الكرامة كتماهنا ،وأنشدين:

من أطلعوه على سر فباح به  ...مل أيمنوه على األسرار ما عاشا

فلما استوى حاله ،وأخصب جسمه ،سأله ابن العالف عن سبب ذلك ،وهو عارف به ،وقصد املزاح

معه ،فأخذ يوري وَّل يصرح ،ويكين وَّل يفصح ،ومل يزل ابن العالف يستخربه حىت أخربه أن الذي
جيده يف املسجد كرامة؛ إذ َّل طريق ملخلوق عليه ،فقال له ابن العالف( :جيب أن تدعو َّلبن

املسلمة ،فإنه هو الذي فعل ذلك) ،فنغص عيشه إبخباره ،وابنت عليه شواهد اَّلنكسار ( .)1اهـ.
أمثلة من األحوال الشيطانية:

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف شأن أصحاب األحوال الشيطانية( :وهؤَّلء تقرتن هبم

الشياطني ،وتنزل عليهم ،فيكاشفون الناس ببعض األمور ،وهلم تصرفات خارقة من جنس السحر،
وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطني ،قال تعاىلَ :ه ْل أُنَـبِئُ ُك ْم َعلَى َمن تَـنَـ َّز ُل
َّ ِ
السمع وأَ ْكثَـرُهم َك ِ
ٍ ِ
اذبُو َن [الشعراء،]223 - 221 :
الشيَاط ُ
ني تَـنَـ َّز ُل َعلَى ُك ِل أَفَّاك أَث ٍيم يُـ ْل ُقو َن َّ ْ َ َ ُ ْ
وهؤَّلء مجيعاً ينتسبون على املكاشفات ،وخوارق العادات ،إذا مل يكونوا متبعني للرسل ،فالبد أن
يكذبوا ،وتكذهبم شياطينهم ،وَّلبد أن يكون يف أعماهلم ما هو إمث وفجور؛ مثل نوع من الشرك ،أو
الظلم ،أو الفواحش ،أو الغلو ،أو البدع يف العبادة.

وهلذا تنزلت عليهم الشياطني ،واقرتنت هبم ،فصاروا من أولياء الشيطانَّ ،ل من أولياء الرمحن؛ قال
ين [الزخرف.)]36 :
ش َعن ِذ ْك ِر َّ
الر ْمحَ ِن نُـ َقيِ ْ
هللا تعاىلَ :وَمن يَـ ْع ُ
ض لَهُ َش ْيطَ ًاَن فَـ ُه َو لَهُ قَ ِر ٌ
_________

((( )1تلبيس إبليس)) (ص.)534 - 533 :
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ومن األحوال الشيطانية حال (عبد هللا بن صياد) ،الذي ظهر يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم،
وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال ،وتوقف النيب صلى هللا عليه وسلم يف أمره حىت تبني له فيما
بعد أنه ليس هو الدجال ،لكنه كان من جنس الكهان ،فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم(( :قد

خبأت لك خبئا)) قال(( :الدخ الدخ)) ،وقد كان خبأ له سورة الدخان ،فقال له النيب صلى هللا عليه

وسلم(( :اخسأ فلن تعدو قدرك)) ( ،)1يعين إمنا أنت من إخوان الكهان ،والكهان كان يكون

ألحدهم القرين من الشياطني خيربه بكثري من املغيبات ِبا يسرتقه من السمع ،وكانوا خيلطون الصدق
ابلكذب ،كما هو يف احلديث الصحيح الذي رواه البخاري وغريه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:

((إن املالئكة تنزل يف العنان – وهو السحاب – فتذكر األمر قضي يف السماء فتسرتق الشياطني
السمع ،فتوحيه إىل الكهان ،فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم)) (.)2

وهذا املسيح الدجال الذي هو أعظم فتنة ْتر على البشرية يف اترخيها ،حىت حذر مجيع األنبياء منه

أممهم ،وحىت قال فيه النيب صلى هللا عليه وسلم :فيما رواه أبو داود عن عمران بن حصني رضي هللا
عنهما(( :من مسع الدجال فلينأ عنه ،فوهللا إن الرجل ليأتيه وهو حيسب أنه مؤمن فيتبعه؛ مما يبعث به
من الشبهات)) ( ،)3وسوف أييت أبعظم اخلوارق:

فمنها :ما رواه حذيفة رضي هللا عنه :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :معه جنة وَنر ،فناره

جنة ،وجنته َنر)) (.)4

ومنها :أنه يستعني ابلشياطني؛ فقد روي عن أيب أمامة رضي هللا عنه قال(( :وإن من فتنته أن يقول
ألعرايب :أرأيت إن بعثت لك أابك وأمك ،أتشهد أين ربك؟ فيقول :نعم ،فيتمثل له شيطاَنن يف
صورة أبيه وأمه ،فيقوَّلن :اي بين اتبعه؛ فإنه ربك)) (.)5

ومن فتنته أنه أيمر السماء فتمطر ،واألرض فتنبت ،ويدعو البهائم فتتبعه ،وأيمر اخلرائب أن خترج

كنوزها املدفونة فتستجيب.

ومن فتنته أنه يقتل ذلك الشاب املؤمن فيما يظهر للناس ،مث يدعي أنه أحياه ،فيقول ذلك الشاب:

((وهللا ما كنت فيك أشد بصرية مين اليوم)) (.)6

يقول شيخ اإلسالم يف شأن أصحاب األحوال الشيطانية:

(وهؤَّلء أتتيهم أرواح ختاطبهم ،وتتمثل هلم ،وهي جن وشياطني ،فيظنوهنا مالئكة؛ كاألرواح اليت
ختاطب من يعبد الكواكب واألصنام.
وكان من أول ما ظهر من هؤَّلء يف اإلسالم :املختار بن أيب عبيد الذي أخرب به النيب صلى هللا عليه

وسلم يف احلديث الصحيح الذي رواه مسلم يف (صحيحه) عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:
((سيكون يف ثقيف كذاب ومبري)) ( ،)7وكان الكذاب :املختار بن أيب عبيد .واملبري :احلجاج بن

يوسف ،فقيل َّلبن عمر وابن عباس :إن املختار يزعم أنه ينزل إليه ،فقاَّل :صدق ،قال هللا تعاىل:
هل أُنَـبِئُ ُكم علَى من تَـنـ َّز ُل َّ ِ
اطني تَـنَـ َّز ُل َعلَى ُك ِل أَفَّ ٍ
اك أَثِ ٍيم [الشعراء.]222 - 221 :
ْ َ َ َ
الشيَ ُ
َْ
_________

( ))]14222[ )1رواه البخاري ( , )1354ومسلم ( , )2930من حديث عبد هللا بن عمر.
( )2رواه البخاري (.)3210

( )3رواه أبو داود ( )4319سكت عنه [وقد قال يف رسالته ألهل مكة كل ما سكت عنه فهو
صاحل] وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) (.)4319

( )4رواه مسلم (.)2934

( )5رواه ابن ماجه ( )4077قال ابن كثري ((تفسري القرآن)) ( :)411 /2غريب جداً من هذا
الوجه .وضعفه األلباين يف ((ضعيف ابن ماجه)) (.)814

( )6رواه البخاري ( , )7132ومسلم ( .)2938من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
( )7رواه مسلم ( )2545والرتمذي ( )2220واإلمام أمحد .220 /1
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وقال اآلخر :وقيل له :إن املختار يزعم أنه يوحى إليه ،فقال :قال هللا تعاىل :وإِ َّن َّ ِ
وحو َن
الشيَاط َ
ني لَيُ ُ
َ
إِ َىل أَولِيآئِ ِهم لِيج ِ
ادلُوُك ْم [األنعام.)1( ]121 :
َْ ْ َُ

(واألسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطني من خيربه ببعض األمور املغيبة ،فلما قاتله
املسلمون كانوا خيافون من الشياطني أن خيربوه ِبا يقولون فيه ،حىت أعانتهم عليه امرأته ،ملا تبني هلا

كفره ،فقتلوه.

وكذلك مسيلمة الكذاب ،كان معه من الشياطني من خيربه ابملغيبات ،ويعينه على بعض األمور.
وأمثال هؤَّلء كثريون؛ مثل احلارث الدمشقي الذي خرج ابلشام زمن عبد امللك بن مروان وادعى
النبوة ،وكانت الشياطني خترج رجليه من القيد ،وْتنع السالح أن ينفذ فيه ،وتسبح الرخامة إذا

مسحها بيده ،وكان يري الناس رجاَّلً وركباَنً على خيل يف اهلواء ،ويقول :هي املالئكة ،وإمنا كانوا

جنا ،وملا أمسكه املسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن ابلرمح فلم ينفذ فيه ،فقال له عبد امللك :إنك مل

تسم هللا ،فسمى هللا ،فطعنه فقتله (.)2

وهكذا أهل األحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها؛ مثل آية

الكرسي ،فإنه قد ثبت يف (الصحيح) عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف حديث أيب هريرة رضي هللا
عنه ،ملا وكله النيب صلى هللا عليه وسلم حبفظ زكاة الفطر ،فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة ،وهو
ْيسكه فيتوب فيطلقه ،فيقول له النيب صلى هللا عليه وسلم(( :ما فعل أسريك البارحة؟)) ،فيقول:

زعم أنه َّل يعود ،فيقول(( :كذبك وإنه سيعود)) ،فلما كان يف املرة الثانية ،قال :دعين حىت أعلمك
وم [البقرة]255 :
ما ينفعك :إذا أويت إىل فراشك فاقرآ آية الكرسي :هللاُ َّلَ إِلَهَ إَِّلَّ ُه َو ا ْحلَ مي الْ َقيم ُ
 ...إىل آخرها ،فإنه لن يزال عليك من هللا حافظ ،وَّل يقربك شيطان حىت تصبح ،فلما أخرب النيب
صلى هللا عليه وسلم قال(( :صدقك وهو كذوب)) ( ،)3وأخربه أنه شيطان.

وهلذا إذا قرأها اإلنسان عند األحوال الشيطانية بصدق أبطلتها؛ مثل من يدخل النار حبال شيطاين،

أو حيضر مساع املكاء والتصدية ،فتنزل عليه الشياطني ،وتتكلم على لسانه كالماً َّل يعلم ،ورِبا َّل

يفقه ،ورِبا كاشف بعض احلاضرين ِبا يف قلبه ،ورِبا تكلم أبلسنة خمتلفة؛ كما يتكلم اْلين على لسان

املصروع ،واإلنسان الذي حصل له احلال َّل يدري بذلكِ ،بنزلة املصروع الذي يتخبطه الشيطان من
املس ،ولبسه ،وتكلم على لسانه ،فإذا أفاق مل يشعر بشيء مما قال) ( .)4اهـ .املهدي وفقه أشراط

الساعة حملمد أمحد إمساعيل املقدم– ص237 :

من اخلوارق ما َّل يكون بتسبب شيطاين مباشر ،وإمنا يكون بطريق التعلم واحليلة ،كما يفعله النصارى
كثرياً ،وكما كان يفعل ابن تومرت ( ،)5وكما روي عن احلالج ،من أنه (كان يدفن شيئاً من اخلبز،

والشواء ،واحللوى يف موضع من الربية ،ويطلع بعض أصحابه على ذلك ،فإذا أصبح قال ألصحابه:
(إن رأيتم أن خنرج على وجه السياحة) ،فيقوم ،وْيشي الناس معه ،فإذا جاءوا إىل ذلك املكان ،قال

له صاحبه الذي أطلعه على ذلك( :نشتهي اآلن كذا وكذا) ،فيرتكهم احلالج ،وينزوي عنهم إىل ذلك
املكان ،فيصلي ركعتني ،وأيتيهم بذلك ،وكان ْيد يده إىل اهلواء ،ويطرح الذهب يف أيدي الناس
وْيخرق ،وقد قال له بعض احلاضرين يوما( :هذه الدراهم معروفة ،ولكن أؤمن بك إذا أعطيتين درمها

عليه امسك واسم أبيك) ،وما زال ْيخرق إىل وقت صلبه) (.)6

ومن ذلك ما ذكره بعض أصحاب ابن الشباس قال( :حضرَن يوماً عنده ،فأخرج جدايً مشوايً ،فأمرَن
أبكله ،وأن نكسر عظمه وَّل هنشمها ،فلما فرغنا أمر بردها إىل التنور ،وترك على التنور طبقا ،مث

رفعه بعد ساعة ،فوجدَن جداي حيا يرعى حشيشا ،ومل نر للنار أثرا ،وَّل للرماد وَّل للعظام خربا ،قال:
فتلطفت حىت عرفت ذلك ،وذلك أن التنور يفضي إىل سرداب ،وبينهما طبق حناس بلولب ،فإذا أراد
إزالة النار عنه فركه فينزل عليه فيسده وينفتح السرداب ،وإذا أراد أن يظهر النار أعاد الطبق إىل فم

السرداب فرتاءى للناس).

قال ابن اْلوزي رمحه هللا تعاىل:

(وقد رأينا يف زماننا من يشري إىل املالئكة ويقول :هؤَّلء ضيف مكرمون ،يوهم أن املالئكة قد
حضرت ،ويقول هلم :تقدموا إيل .وأخذ رجل يف زماننا إبريقا جديداً فرتك فيه عسال ،فتشرب يف

اخلزف طعم العسل ،واستصحب اإلبريق يف سفره ،فكان إذا غرف به املاء من النهر ،وسقى أصحابه

وجدوا طعم العسل ،وما يف هؤَّلء من يعرف هللا ،وَّل خياف يف هللا لومة َّلئم ،نعوذ ابهلل من اخلذَّلن)
( .)7املهدي وفقه أشراط الساعة حملمد أمحد إمساعيل املقدم– ص256 :
_________

((( )1الفرقان)) (ص.)86 :

( )2انظر تفصيل خربه يف ((تلبيس إبليس)) (ص.)533 - 529 :
( )3رواه البخاري (.)2311
((( )4الفرقان)) (ص.)135 - 134 :

( )5انظر(( :حيل ودجل ابن تومرت)) (ص.)401 ،394 :
((( )6تلبيس إبليس)) (ص.)539 :

((( )7تلبيس إبليس)) (ص ،)542 - 541 :وانظر(( :جمموع الفتاوى)) ( ،)610 ،445 /11و
((البداية والنهاية)) (.)36 /14

()310/8

املبحث اخلامس :الفرق بني املعجزة والكرامة
الفرق بني املعجزة والكرامة :أن املعجزة تكون مقرونة بدعوى النبوة .خبالف الكرامة فإن صاحبها َّل

يدعي النبوة وإمنا حصلت له الكرامة ابتباع النيب واَّلستقامة على شرعه .فاملعجزة للنيب والكرامة

للويل .ومجاعهما األمر اخلارق للعادة.

وذهب بعض األئمة من العلماء :إىل أن كرامات األولياء يف احلقيقة تدخل يف معجزات األنبياء ألن

الكرامات إمنا حصلت للويل ابتباع الرسول ،فكل كرامة لويل هي من معجزات رسوله الذي يعبد هللا

بشرعه.
ومن هذا يتبني أن إطالق املعجزة على خوارق األنبياء والكرامة على خوارق األولياء معنيان

اصطالحيان ليسا موجودين يف الكتاب والسنة وإمنا اصطلح عليهما العلماء فيما بعد وإن كاَن يف
مدلوهلما يرجعان إىل ما تقرر يف النصوص من احلق .أصول اإلْيان يف ضوء الكتاب والسنة لنخبة من

العلماء ص203

مما يتعلق بتمييز الكرامة عن غريها من خوارق العادات؛ التمييز بني الويل الذي جيوز أن حتدث له

الكرامة ،وبني من هو أعلى منه منزلة؛ وهو النيب ،أو من يدعي مثل منزلته كذابً وهبتاَنً ،وهو املشعوذ

والساحر وغريهم.

فأما الفرق بني النيب والويل من جهة اخلارق الذي جيري على يد كل منهما ،فقد علمنا أن النيب جتري

على يده املعجزات ،وهي نوعان ،مساها ابن تيمية معجزات كربى ،وهي دليل صدقه ،ونوع من
التوابع والنوافل مساها معجزات صغرى.

والويل حتدث على يده الكرامات ،وقد تشتبه ابملعجزات الصغرى ،أو ْتاثلها ،ولكن النيب خيتص
ابلعصمة دون الويل ،فاملعجزة للنيب دليل على عصمته من اخلطإ فيما أرسل من أجله؛ وهو التشريع.

أما الويل فكرامته إمنا تدل على صدق النيب الذي آمن به هذا الويل ،واتبعه يف شريعته ،وَّل تدل حبال
على عصمته هو من أن خيطئ يف بعض أعماله أو عباداته أو توجيهاته ألنه مل يرسل ويصطف من هللا

–عز وجل -هلذا الغرض كالنيب ،وإمنا هو جمتهد فيه ،أما النيب فقد اصطفاه هللا من عباده هلذا الغرض

(.)1

الكرامة تدل على الوَّلية ،لكنها َّل تدل على العصمة:
ومن هنا وجبت طاعة النيب مطلقا ،بينما َّل جتب طاعة الويل مطلقاً ،إَّل فيما عليه دليل شرعي

واضح ،وفارق آخر بني املعجزة والكرامة؛ هو أن الكرامة حتدث حبسب حاجة الويل ،فإذا احتاج

إليها لتقوية إْيانه؛ جاءه منها ما يكفيه لتقوية إْيانه ،أو احتاج إليها لفك ضيق عليه ،أو على من

يدعو له؛ جاءه من ذلك ما يفرج كربته وجييب دعاءه ،خبالف املعجزات؛ فإهنا َّل تكون إَّل حلاجة

اخللق وهدايتهم.
ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ما نصه( :وكرامات الصاحلني تدل على صحة الدين الذي جاء به

الرسول ،وَّل تدل على أن الويل معصوم ،وَّل على أنه جيب طاعته يف كل ما يقوله.

ومن هنا ،ضل كثري من الناس من النصارى وغريهم؛ فإن احلواريني –مثالً -كانت هلم كرامات ،كما
تكون الكرامات لصاحلي هذه األمة فظنوا أن ذلك يستلزم عصمتهم ،كما يستلزم عصمة األنبياء

فصاروا يوجبون موافقتهم يف كل ما يقولون وهذا غلط).

واحلقيقة أن كثرياً من املسلمني –أيضا -قد وقع فيما وقع فيه النصارى من اخلطإ الذي ذكره ابن
تيمية ،فبمجرد أن يشتهر شخص بشيء من الكرامات ترتفع درجة الثقة يف أقواله ،وتوجيهاته،

وأوامره ،ونواهيه ،إىل حد أن أكثر الناس َّل يقبل فيها جدَّلً البتة ( .)2املهدي وفقه أشراط الساعة
حملمد أمحد إمساعيل املقدم– ص236 :
_________

( )1انظر(( :شبهات التصوف)) (ص.)136 :
( )2انظر(( :شبهات التصوف)) (ص.)137 - 126 :
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الفصل األول :املسح على اخلفني
من أقدم األئمة الذين قرروا تلك املسألة :اإلمام سفيان الثوري يف عقيدته حيث قال خماطباً من سأله

عن معتقده:

(اي شعيب بن حربَّ ،ل ينفعك ما كتبت لك حىت ترى املسح على اخلفني دون خلعهما أعدل عندك

من غسل قدميك) (.)1
بل قال سفيان الثوري( :من مل ْيسح على اخلفني فاهتموه على دينكم) (.)2

وعد سهل بن عبد هللا التسرتي املسح على اخلفني من خصال أهل السنة (.)3

كما قرر ذلك أبو حنيفة ( )4وأبو احلسن األشعري يف كتابه (اإلابنة) ( ،)5والطحاوي يف (عقيدته)

( ،)6وابن بطة يف (اإلابنة الصغرى) ( ،)7والربهباري يف (شرح السنة) ( ،)8وابن خفيف يف
(عقيدته) ( ،)9وأبو عمرو الداين يف (الرسالة الوافية) (.)10

ووجه إيراد مسألة املسح على اخلفني ضمن كتب اَّلعتقاد :خمالفة الروافض واخلوارج الذين َّل جييزون
املسح على اخلفني ،وكما قال اإلمام حممد بن نصر املروزي( :وقد أنكر طوائف من أهل األهواء

والبدع من اخلوارج والروافض املسح على اخلفني) (.)11

وقال اإلمام النووي( :أمجع من يعتد به يف اإلمجاع على جواز املسح على اخلفني يف السفر واحلضر
سواء كان حلاجة أو لغريها  ...وإمنا أنكرته الشيعة واخلوارج وَّل يعتد خبالفهم) (.)12

وجاء عن اإلمام الشعيب أنه قال( :واليهود َّل يرون املسح على اخلفني ،وكذلك الرافضة) (.)13

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا( :وقد تواترت السنة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ابملسح
على اخلفني ،وبغسل الرجلني ،والرافضة ختالف هذه السنة املتواترة ،كما ختالف اخلوارج حنو ذلك)
(.)14

وقال يف موضع آخر( :وكان سفيان الثوري يذكر من السنة املسح على اخلفني؛ ألن هذا كان شعاراً
للرافضة) ( .)15مسائل الفروع الواردة يف مصنفات العقيدة مجعاً ودراسة لعبد العزيز بن حممد بن
علي آل عبد اللطيف– ص4 :

اخلَُّف ْ ِ
(ونَـ َرى ال َْم ْس َح َعلَى ْ
اء ِيف ْاألَثَ ِر).
ني ِيف َّ
الس َف ِر َوا ْحلَ َ
يقول العالمة الطحاويَ :
ض ِرَ ،ك َما َج َ
يريد بذلك أ َّ
ضون اآلاثر الثابتة عن رسول هللا صلى هللا
َن أهل السنة واْلماعة املتبعني لآلاثر َّل يُـ َعا ِر ُ
ِ
ِ
َّمةً على ما هو
س ْة أو ابلدَّلَّلت العقلية ،وإمنا جيعلوهنا ُم َقد َ
عليه وسلم وعن صحابته الكرام ابألقْي َ
دوهنا من القياس والدَّللة العقلية وحنو ذلك؛ َّ
ألن منهج اَّلستدَّلل عندهم أ ْن يُـ ْؤ َخ َذ ِبا جاء يف
الكتاب واحلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم وما جاء يف القرآن حق وما جاءت به السنة حق،
واحلق يعضد احلق وَّل يعارضه أو يناقضه؛ بل هذا يدل على هذا كما السنة تدل على القرآن وتُـبَـيِنُ ْه.
_________

( )1أخرجه الاللكائي يف ((أصول السنة)) ( ،)154 /1وأنظر(( :منهاج السنة النبوية)) َّلبن تيمية
(.)151 /4

( )2أخرجه أبو نعيم يف ((احللية)) (.)32 /7
( )3انظر(( :السنة لاللكائي)) (.)33 /1
( )4انظر(( :الفقه األكرب)) (ص.)4 :
( )5انظر(( :اإلابنة)) (ص.)61 :
((( )6شرح العقيدة الطحاوية)) (.)552 /2
( )7انظر(( :اإلابنة الصغرى)) (ص.)287 :
((( )8شرح السنة)) (ص.)30 :

( )9انظر(( :الفتوى احلموية)) َّلبن تيمية (ص.)443 :
( )10انظر(( :الرسالة الوافية)) (ص.)145 :
((( )11السنة)) (ص ،)104 :وانظر ((اجملموع)) للنووي ( ،)500 /1و ((املغين)) َّلبن قدامة

( ،)360 /1و ((مقاَّلت اإلسالميني)) لألشعري ( ،)161 /2و ((فقه اإلمامية)) للسالوس (ص:

.)112

((( )12صحيح مسلم ابلنووي)) (.)160 /3
((( )13منهاج السنة النبوية)) (.)33 /1

((( )14منهاج السنة النبوية)) (.)174 /4
((( )15جمموع الفتاوى)) ( = )423 /22ابختصار.
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وهذه املسألة كما هو ظاهر مسألة املسح على اخلفني هي من مسائل الفقه َّل من مسائل العقيدة؛
أن أهل السنة ْتيَّـ ُزوا عن عدد من الفرق َّ
ت يف مسائل اَّلعتقاد ألجل َّ
أبهنُ ْم يرون املسح
ولكن أُ ْد ِخلَ ْ

على اخلفني ،واملخالف يف ذلك هم اخلوارج -أعين طائفةً منهم -والرافضة وعدد من الناس خمتلفون

سبُو َن إىل فرقة من الفرق.
يف أماكنهم َّل يُـنْ َ

فألجل خمالفة تلك الفرق صارت املسألة من املسائل العقدية؛ َّ
ألهنَا ْتَُيِ ْز أهل العقيدة احلقة من الفرق

الباطلة ،فصارت هذه املسألة وهي املسح على اخلفني صارت َعلَ َماً يُـ َف َّر ُق به ما بني السين وما بني

الرافضي واخلارجي وحنومها.
وهلذا َّ
فإن مسائل اَّلعتقاد أعين املسائل اليت تُ ْذ َك ْر يف العقيدة يف مصنفات أهل السنة يف املاضي ويف
احلاضر على أقسام منها:

القسم األول :ما هو يف بيان األركان الستة.
القسم الثاين :ما ْتيَّز به أهل السنة عن غريهم يف مسائل املعاملة؛ معاملة وَّلة األمر أو معاملة املبتدع
أو معاملة العصاة ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر أو التعامل مع صحابة رسول هللا? وزوجاته?

وهكذا.

وأما املسح على اْلوارب فليس كذلك؛ ألنَّهُ نُِق َل عن حنو سبعة أو مثانية من الصحابة أو أكثر بقليل،
َّ
خالف فقهي معروف عند أهل السنة.
وهلذا املسح على اْلوربني فيه
ٌ
أما املسح على اخلفني فهو أصل من األصول العظيمة يف العمل؛ َّ
ألن النيب تواتَـ َر عنه املسح وفَـ َعلَهُ

صحابته وتواتر عنهم ونقلوه نقالً قولياً وعملياً.
واآلاثر يف مسحه على اخلفني يف أسفاره ويف احلضر أيضاً ،كما قال ((ْيسح املقيم يوما وليلة ،وْيسح

املسافر ثالثة أايم بلياليهن)) ( ،)1فهذا معىن قوله يف السفر واحلضر؛ َّ
سنَّةَ ماضية يف هذا
ألن ال م

وهذا.

املسألة الثالثة:
َّ ِ
مما أ ْ ِ َّ
آمنُوا إِذَا قُ ْمتُ ْم إِ َىل
ين َ
ُستُدل به على املسح على اخلفني من القرآن قوله :يف آية الوضوء َايأَيمـ َها الذ َ
الص َالةِ فَا ْغ ِسلُوا وجوه ُكم وأَي ِدي ُكم إِ َىل الْمرافِ ِق وامسحوا بِرء ِ
وس ُك ْم َوأ َْر ُجلِ ُك ْم إِ َىل الْ َك ْعبَ ْ ِ
ني
َّ
ُُ َ ْ َْ َ ْ
ََ َ ْ َ ُ ُُ
استُ ِد َّل به على َّ
اد به املسح على اخلفني ،والقراءة
أن املسح هنا -مسح األرجل -يُـ َر ُ
[املائدةْ ،]6:
هكذا ابْلر هي أحد القراءتني السبعيَّـتَني ،هاهنا قراءاتن:

األر ُجل عطفاً على املغسوَّلت.
القراءة األوىل َوأ َْر ُجلَ ُك ْم بنصب ْ
والثانية َوأ َْر ُجلِ ُك ْم َعطْ َفاً على الرأس عند أصحاب هذا القول؛ يعين فتكون جمرورة.
وهذا اَّلستدَّلل فيه نظر ،وإن كان حملمهُ كتب الفقه؛ لكن من ابب اَّلستطراد نذكره ،فيه نظر َّ
ألن
سنَّة
س ُح ظاهر اخلف على ظاهر القدم ،وليست ال م
املسح على اخلفني َّل يكون إىل الكعبني ،وإمنا ْيَْ َ
ب الرجل مسحاً إىل الكعبني ،وهلذا صار القول الظاهر يف اآلية على قراءة اْلر َّ
أن هلا
أن تُ ْستَ َ
وع ْ
توجيهني:

(التوجيه األول :أن يكون هذا اْلر ألجل اجملاورة ،واْلر ابجملاورة أسلوب عريب معروف كثري
اب يَـ ْوٍم أَلِ ٍيم [هود ،]26 :مع َّ
أن األمل وصف
َخ ُ
اَّلستعمال ،ومنه قول هللا إِِين أ َ
اف َعلَْي ُك ْم َع َذ َ

للعذاب ،وأما اليوم فهو ظرف وَّل يُوصف اليوم أبنه مؤمل أو ليس ِبؤمل ،وهلذا صار الظاهر هنا يف هذه
اآلية َّ
أن معناها إين أخاف عليكم عذاب يوم أليم ،يعين عذاابً أليماً يف يوم ،كما هو القول األظهر من
قويل العلماء هنا.

اب يَـ ْوٍم أَلِ ٍيم ،وأما يف لغة العرب
وج َّر هنا ألجل اجملاورة فهي أسهل يف اللفظ وألجل اخلتام قال َع َذ َ
ُ
فهو كثري معروف ومنه قول الشاعر:
ض ٍج خفيفاً ٍ
فظل طُ َهاةُ اللحم ما بني م ْن ِ
شواء أو قَ ِدي ٍر ُم َع َّج ِل
ُ
(ما بني منضج خفيفاً شواء)؛ ألهنا مفعول َّلسم الفاعل.
_________

( ))]14253[ )1رواه مسلم ( )276من حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.
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(خفيف شواء) فجر شواء ألهنا مضاف إليه.
مث قال (أو قدي ٍر) مع َّ
ض ْج لكنه َج َّرَها ابجملاورة.
أن حقها أن يقول أو قديراً ألهنا معطوفة على ما يُـ ْن َ
أن قراءة اْلر إذا كانت معطوفة على الرأس فإنه يكون املسح هنا َّ
(التوجيه الثاينَّ :
أبن العطف يف
مقام تسليط الفعل األول على اْلملة الثانية أو على اَّلسم الثاين.

فكأنه قال :وامسحوا برؤوسكم وامسحوا أبرجلكم إىل الكعبني.
واملسح هنا ملا َج َعل له غاية وهي أنه إىل الكعبني َّ
دل على دخول الكعبني يف املسح ،وهذا يدل على
َ
ِ
َّ
َّ
أن املسح املراد به هنا الغسل اخلفيف؛ ألن العرب تُطْل ُق على الغسل مسحاً ألنَّهُ إمر ٌار خفيف وهو
وق و ْاألَ ْعنَ ِ
موجو ٌد يف اللغة ،ومنه قوله تعاىل :فَطَِف َق مسحا ِابل م ِ
اق [ص ]33 :يعين َم َّر عليها قتالً
ًَْ
س َ
على خفة.
فاملسح يكون ِبروٍر على ِخ َّفة ،فاملسح الذي هو من الغَ ْس ْل هو غسل خفيف وهو مستعمل عندهم
ت للصالة إذا أراد أن يكون وضوؤه خفيفاً.
حيث يقولون مثالًْ :تََ َّ
س ْح ُ
املسألة الرابعة:

َّ
يل على إبطال املسح
قراءة اْلر هذه أببْـ َع َد من أن تكون دليالً على املسح على اخلفني؛ قيل إهنَا دل ٌ

والر مد َأب َْو َج ْه أن
على اخلفني ،وهذا هو الذي يتوجه إليه من يتكلم على اآلية وذَ َك َرهُ عندكم الشارح َّ
يكون ابلوجهني السالفني .شرح العقيدة الطحاوية لصاحل آل الشيخ

احلكم اْلليل الذي به فرق بني أهل السنة وأهل البدع وهو املسح على اخلفني َّل ينكره إَّل خمذول
أو مبتدع خارج عن مجاعة املسلمني أهل الفقه واألثر َّل خالف بينهم يف ذلك ابحلجاز والعراق

والشام وسائر البلدان إَّل قوما ابتدعوا فأنكروا املسح على اخلفني وقالوا إنه خالف القرآن وعسى

القرآن نسخه ومعاذ هللا أن خيالف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتاب هللا بل بني مراد هللا منه كما
أمره هللا عز وجل يف قوله :وأَنْـزلْنا إِلَي َ ِ ِ
ني لِلن ِ
َّاس َما نُـ ِز َل إِلَْي ِه ْم[ .النحل ]44 :وقال :فَال
َ ََ ْ
ك الذ ْك َر لتُـبَِ َ
ك َّل يـ ْؤِمنُو َن ح َّىت ُحي ِكم َ ِ
يما َش َج َر بَـ ْيـنَـ ُه ْم اآلية [النساء.]65 :
َوَربِ َ ُ
وك ف َ
َ َ ُ
والقائلون ابملسح مجهور الصحابة والتابعني وفقهاء املسلمني قدْيا وحديثا وكيف يتوهم أن هؤَّلء
جاز عليهم جهل معىن القرآن أعاذَن هللا من اخلذَّلن.

روى ابن عيينة والثوري وشعبة وأبو معاوية وغريهم عن األعمش عن إبراهيم عن مهام بن احلارث
قال(( :رأيت جريرا يتوضأ من مطهرة ومسح على خفيه فقيل له أتفعل هذا فقال وما ْينعين أن أفعله
وقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفعله)).

قال إبراهيم :فكانوا يعين أصحاب عبد هللا وغريهم يعجبهم هذا احلديث ويستبشرون به ألن إسالم
جرير كان بعد نزول املائدة.

وعن  ...جرير بن عبد هللا قال(( :وضأت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمسح على خفيه بعد ما

أنزلت سورة املائدة)) .....

عن مهام بن احلارث قال(( :رأيت جرير بن عبد هللا يتوضأ من مطهرة ومسح على خفيه فقالوا أْتسح
على خفيك فقال إين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ْيسح على خفيه)) وكان هذا احلديث

يعجب أصحاب عبد هللا يقولون إمنا كان إسالمه بعد نزول املائدة.
عن إبراهيم عن مهام قال(( :ابل جرير بن عبد هللا مث توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتفعل هذا
وقد بلت فقال نعم رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابل مث توضأ ومسح على خفيه)) قال

إبراهيم :وكان يعجبهم هذا احلديث ألن إسالم جرير كان بعد نزول سورة املائدة.

وعن إبراهيم عن مهام بن احلارث ((عن جرير أنه ابل مث توضأ ومسح على خفيه وصلى فسئل عن

ذلك فقال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صنع مثل هذا)).
وكان يعجبهم هذا احلديث من أجل أن جريرا كان من آخر من أسلم.
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عن بكري بن عامر بن أيب زرعة بن عمرو بن جرير أن جريرا ابل مث توضأ ومسح على اخلفني فقيل له
يف ذلك فقال ما ْينعين أن أمسح وقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ْيسح قالوا إمنا كان ذلك
قبل نزول املائدة قال ما أسلمت إَّل بعد نزول املائدة.

وروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم املسح على اخلفني حنو أربعني من الصحابة واستفاض وتواتر

وأتت به الفرق إَّل أن بعضهم زعم أنه كان قبل نزول املائدة وهذه دعوى َّل وجه هلا وَّل معىن.
وقد روي عن احلسن البصري رمحه هللا قال أدركت سبعني رجال من أصحاب رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم كلهم ْيسح على خفيه.

وعمل ابملسح على اخلفني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بدر واحلديبية وغريهم من

املهاجرين واألنصار وسائر الصحابة والتابعني أمجعني وفقهاء املسلمني يف مجيع األمصار ومجاعة أهل
الفقه واألثر كلهم جييز املسح على اخلفني يف احلضر والسفر للرجال والنساء .......
ممن روينا عنه أنه مسح على اخلفني وأمر ابملسح عليهما يف احلضر والسفر ابلطرق احلسان من

مصنف ابن أيب شيبة ومصنف عبد الرزاق عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وعبد الرمحن بن
عوف وسعد بن أيب وقاص وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأنس بن مالك والرباء

بن عازب وحذيفة بن اليمان واملغرية وسليمان وبالل وخزْية بن اثبت وعمرو بن أيب أمية وعبد هللا

بن احلارث بن جرير الزبريي وأبو أيوب وجرير وأبو موسى وعمار وسهل بن سعد وأبو هريرة.

ومل يرو عن غريهم منهم خالف إَّل شيء َّل يثبت عن عائشة وابن عباس وأيب هريرة .التمهيد َّلبن
عبد الرب  -بتصرف 134 /11-
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الفصل الثاين :مسائل فقهية أخرى
 - 1الطهارة:
 -إذا كان اإلسالم وسطاً بني امللل ،فإن أهل السنة وسط بني النحل؛ ففي الطهارة كان اإلسالم

وسطاً بني تشدد اليهود وتفريط النصارى ،كما أن أهل السنة وسط بني اإلفراد والتفريط يف هذا

الباب.

يبني شيخ اإلسالم وسطية اإلسالم يف ابب الطهارة قائالً( :فإن التشديد يف النجاسات جنساً وقدراً
هو دين اليهود ،والتساهل هو دين النصارى ،ودين اإلسالم هو الوسط) (.)1

ويقول يف موضع آخر( :ومن تدبر حال اليهود والنصارى مع املسلمني ،وجد اليهود والنصارى

متقابلني :هؤَّلء يف طرف ،وهؤَّلء يف طرف يقابله ،واملسلمون هم الوسط  ...إىل أن قال :فالنصارى

حللوا اخلنزير وغريه من اخلبائث .كما أسقطوا اخلتان وغريه ،وأنواع الطهارة من الغسل وإزالة النجاسة

وغري ذلك .واليهود ابلغوا يف اجتناب النجاسات) (.)2

وأما عن وسطية أهل السنة بني اإلفراط والتفريط الواقع عند طوائف املبتدعة ،فأهل السنة جمانبون
للتشدد واإلفراط ،فيأمرون ابلصالة يف النعال خمالفة لليهود ( ،)3كما قال النيب صلى هللا عليه

وسلم(( :خالفوا اليهود فإهنم َّل يصلون يف نعاهلم وَّل خفافهم)) (.)4

وقال ابن القيم( :ومما َّل تطيب به قلوب املوسوسني :الصالة يف النعال ،وهي سنة رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم وأصحابه فعالً منه وأمراً) (.)5

وجييز أهل السنة الصالة يف السراويل خالفاً للخوارج.
قال الربهباري( :وَّل أبس ابلصالة يف السراويل) (.)6

وقال امللطي( :ومن شذوذ احلرورية يف الفروع إذا تطهر منهم الرجل َّل يربح وَّل ْيشي حىت يصلي يف

مكانه؛ ألنه إذا مشى حترك شرجه ،وَّل يصلون يف السراويل) (.)7

وجانب أهل السنة تعنت الرافضة الذين زعموا أن سؤر الكافر جنس ،بل قالوا بتنجيس املائعات اليت

يباشرها أهل السنة ،وكل ذلك أتثراً ابليهود السامرة اليت حترم وتنجس ما ابشره غريهم من املائعات
(.)8

ومن تشدد الرافضة :إجياهبم اَّلبتداء ابليمني يف اليدين والرجلني عند الوضوء ( ،)9ولذا قال اإلمام

النووي( :وأمجع العلماء على أن تقدمي اليمني على اليسار من اليدين والرجلني يف الوضوء سنة ،ولو
خالفها فاته الفضل وصح الوضوء ،وقال الشيعة هو واجب ،وَّل اعتداد خبالف الشيعة) (.)10

كما جانب أهل السنة أيضاً التفريط يف ابب الطهارة؛ فالرافضة – مثال -خالفوا األدلة يف اعتبار
املذي من موجبات الوضوء ،فحكم الرافضة بطهارة املذي وعدم انتقاض الوضوء خبروج املذي

(.)11

_________

((( )1جمموع الفتاوى)) ( ،)19 ،18 /21وانظر(( :اقتضاء الصراط املستقيم)) (.)188 /1
((( )2اْلواب الصحيح)) ( = )53 ،52 /2ابختصار ،وانظر(( :منهاج السنة النبوية)) (/5
.)171

( )3انظر(( :اقتضاد الصراط املستقيم)) ( ،)181 /1و ((جمموع الفتاوى)) (.)166 /22
( ))]14257[ )4رواه أبو داود ( , )652واحلاكم ( , )391 /1والبيهقي يف ((السنن الكربى))
( , )432 /2من حديث شداد بن أوس ,واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال احلاكم هذا حديث
صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ,ووافقه الذهيب ,وقال الشوكاين يف ((نيل األوطار)) (َّ :)131 /2ل
مطعن يف إسناده ,وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).

((( )5إغاثة اللهفان)) (.)231 ،230 /1
((( )6شرح السنة)) (ص.)27 :

((( )7شرح صحيح مسلم للنووي)) (.)160 /3
( )8انظر تفصيل ذلك يف ((منهاج السنة النبوية)) ( ،)174 /5 ،37 /1و ((فقه الشيعة اإلمامية))
لعلي السالوس (ص.)77 :

( )9انظر(( :فقه اإلمامة)) لعلي السالوس (ص.)94 :
((( )10شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)160 /3

( )11انظر(( :خمتصر التحفة اإلثين عشرية)) لآللوسي (ص ،)212 :و ((فقه اإلمامية)) للسالوس
(ص.)90 :

()316/8

وأوجب الشيعة مسح الرجلني ببقية البلل إَّل يف حال التقية ( ،)1وقال بعض طوائف املعتزلة
ابلتخيري بني مسح الرجلني وبني غسلهما.
قال النووي( :أمجع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلني ،وانفردت الرافضة عن
العلماء ،فقالوا :الواجب يف الرجلني املسح ،وهذا خطأ منهم؛ فقد تظاهرت النصوص إبجياب

غسلهما) (.)2

وقال شيخ اإلسالم( :ومن مسح على الرجلني فهو مبتدع خمالف للسنة املتواترة وللقرآن ،وَّل جيوز

ألحد أن يعمل بذلك مع إمكان الغسل) (.)3
وقال يف موطن آخر( :فالقدم كثرياً ما يفرط املتوضئ برتك استيعاهبا ،حىت قد اعتقد كثري من أهل

الضالل أهنا َّل تغسل ،بل فرضها مسح ظاهرها عند طائفة من الشيعة ،والتخيري بينه وبني الغسل

عند طائفة من املعتزلة) (.)4

 - 2الصالة:

أ -ومن ذلك ترك اْلهر ابلبسملة – يف الصالة اْلهرية – حيث قال اإلمام سفيان الثوري يف
اعتقاده( :وإخفاء البسملة أفضل من اْلهر) (.)5

وقال ابن بطة( :من السنة أَّل جتهر ببسم هللا الرمحن الرحيم) (.)6
وذلك خمالفة للرافضة الذين يستحبون اْلهر ابلبسملة يف مواضع اإلخفات ( ،)7وكان سفيان الثوري
إمام أهل الكوفة ،وقد ظهر فيهم الرفض ،حىت قال عبد هللا بن املبارك رمحه هللاَّ( :ل أتخذوا عن أهل

الكوفة يف الرفض شيئاً) ،ولذا أظهر سفيان خمالفتهم برتك اْلهر ابلبسملةَّ ،لسيما أن الرافضة قد
وضعوا أحاديث يف اْلهر ابلبسملة ( )8وهذه املسألة خالفية بني أهل السنة أنفسهم؛ فمنهم من

استحب اْلهر ابلبسملة حمتجاً أبدلة ،ومنهم من استحب إخفاءها ألدلة (.)9

واملقصود من إيرادها بيان ما كان عليه أئمة السلف من جمانبة املبتدعة واحلذر من موافقتهم؛ ففي
هذه احلالة تكون مصلحة خمالفتهم والتمييز عنهم برتك اْلهر ابلبسملة آكد من مصلحة هذا

املستحب – أي اْلهر ابلبسملة – كما حقق ذلك شيخ اإلسالم حتقيقاً دقيقاً فقال( :الذي عليه

أئمة اإلسالم أن ما كان مشروعاً مل يرتك جملرد فعل أهل البدع (َّ ،)10ل الرافضة وَّل غريهم وأصول
األئمة كلهم توافق هذا.

إىل أن قال :فاْلهر ابلبسملة هو مذهب الرافضة ،وبعض الناس تكلم يف الشافعي بسببها ،ونسبه إىل

قول الرافضة والقدرية؛ ألن املعروف يف العراق أن اْلهر كان من شعار الرافضة ،حىت إن سفيان

الثوري وغريه من األئمة يذكرون يف عقائدهم ترك اْلهر ابلبسملة؛ ألنه كان عندهم من شعار الرافضة

 ..ومع هذا فالشافعي ملا رأى أن هذا هو السنة كان ذلك مذهبه وإن وافق قول الرافضة.
_________

( )1انظر(( :فقه اإلمامية)) للسالوس (ص.)101 :
((( )2شرح صحيح مسلم)) للنووي ( ،)107 /3وانظر.)133 ،129 /3( :
((( )3جمموع الفتاوى)) (.)134 /21
((( )4جمموع الفتاوى)) (.)136 /21

( )5أخرجه الاللكائي يف ((أصول السنة)) (.)152 /1
((( )6اإلابنة الصغرى)) (ص ،)288 :وانظر(( :اإلابنة الكربى)) (ت الوابل) (.)287 /2

( )7انظر(( :جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية ( ،)423 /22و ((فقه األمامية)) للسالوس (ص:
.)181
( )8انظر(( :جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)423 /22

( )9انظر(( :اجملموع)) للنووي ( ،)298 /3و ((املغين)) (.)149 /2
( )10وقدر قرر ذلك اإلمام النووي .انظر(( :شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)264 /5

()317/8

مث قال :إنه إذا كان يف فعل مستحب مفسدة راجحة مل يصر مستحباً ،ومن هنا ذهب من ذهب من
الفقهاء إىل ترك بعض املستحبات إذا صارت شعاراً هلم ،فإنه مل يرتك واجباً بذلك ،لكن قال يف
إظهار ذلك مشاهبة هلم ،فال يتميز السين من الرافضي ،ومصلحة التمييز عنهم ألجل هجراهنم

وخمالفتهم أعظم من مصلحة هذا املستحب ،وهذا الذي ذهب إليه حيتاج إليه يف بعض املواضع إذا

كان يف اَّلختالط واَّلشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك املستحب ،لكن هذا أمر عارض
َّل يقتضي أن جيعل املشروع ليس ِبشروع دائماً) (.)1

ومما يؤكد هذا التحقيق أن املروي عن اإلمام أمحد بن حنبل – رمحه هللا – أن اْلهر ابلبسملة غري

مسنون ( ،)2ومع ذلك استحب اْلهر هبا ملصلحة راجحة ،حىت إنه نص على أن من صلى ابملدينة

جيهر هبا؛ ألن أهل املدينة كانوا ينكرون على من جيهر هبا (.)3

ب -ومن مسائل الصالة :املبادرة بصالة املغرب إذا دخل وقتها.

قال ابن بطة( :ومن السنة املبادرة بصالة املغرب إذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم) (.)4

وذلك خمالفة لليهود ومن أتثر هبم من الرافضة كما يف مقالة اإلمام الشعيب –رمحه هللا( :-واليهود َّل

يصلون املغرب حىت تشتبك النجوم  ..وكذلك الرافضة) (.)5

قال النووي( :قد ذكرَن إمجاعهم على أن أول وقتها غروب الشمس ،وحكى املاوردي وغريه عن
الشيعة أهنم قالواَّ :ل يدخل وقتها حىت تشتبك النجوم ،والشيعة َّل يعتد خبالفهم) (.)6

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه هللا -عن الرافضة( :فلهذا جتد فيما انفردوا به عن اْلماعة
أقواَّلً يف غاية الفساد ،مثل أتخريهم صالة املغرب حىت يطلع الكوكب مضاهاة لليهود ،وقد تواترت
النصوص عن النيب صلى هللا عليه وسلم بتعجيل املغرب) (.)7

وقال يف موضع آخر( :وهكذا روى أبو داود من حديث أيب أيوب األنصاري رضي هللا عنه أن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم قالَّ(( :ل تزال أميت خبري –أو على الفطرة -ما مل يؤخروا املغرب إىل أن

تشتبك النجوم)) ورواه ابن ماجة من حديث العباس ( ،)8ورواه اإلمام أمحد من حديث السائب بن
يزيد (.)9

وقد جاء مفسراً تعليلهَّ( :ل يزالون خبري ما مل يؤخروا املغرب إىل طلوع النجم ،مضاهاة لليهود ) ...

قال سعيد بن منصور :حدثنا أبو معاوية ،حدثنا الصلت بن هبرام ،عن احلارث بن وهب ،عن أيب عبد

الرمحن الصناحبي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل تزال أميت على مسكة ما مل ينتظروا
ابملغرب اشتباك النجوم مضاهاة لليهودية)) (.)10
_________

((( )1منهاج السنة النبوية)) ( = )154 ،150 ،149 /4ابختصار.
( )2انظر(( :املغين)) (.)149 /2

( )3انظر(( :جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)407 /22
((( )4اإلابنة الصغرى)) (ص.)287 :
((( )5منهاج السنة النبوية)) (.)31 /1
((( )6اجملموع)) (.)38 /3

((( )7منهاج السنة النبوية)) (.)173 /5

( ))]14282[ )8رواه اإلمام أمحد  .449 /3قال اخلطيب البغدادي ((اتريخ بغداد)) (/14
 :)15غريب وقال ابن عبد اهلادي ((تنقيح حتقيق التعليق)) ([ )255 /1فيه] عبد هللا بن األسود
القرشي قال أبو حامت شيخ.

( ))]14283[ )9رواه ابن ماجه ( , )689والطرباين يف ((األوسط)) ( )214 /2و ((الصغري))

( , )56 /1واحلاكم ( , )304 /1من حديث العباس بن عبد املطلب رضي هللا عنه ,قال النووي يف
((اجملموع شرح املهذب)) ( :)35 /3إسناده جيد ,وقال الذهيب يف ((سري أعالم النبالء)) (/11

[ :)142فيه] عمر وهو اتلف ,وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

( ))]14284[ )10رواه أمحد ( , )19090( )349 /4والطرباين ( , )80 /8قال ابن رجب يف
((فتح الباري َّلبن رجب)) ( :)240 /3مرسل ,وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)316 /1
رجاله ثقات.

()318/8

ومما حيسن إحلاقه هبذه املسألة :ما قرره ابن تيمية من مشروعية الفصل بني الفرض والنفل يف صالة
اْلمعة ،ملا جاء يف احلديث الصحيح أنه صلى هللا عليه وسلم ((هنى أن توصل صالة بصالة حىت

يفصل بينهما بقيام أو كالم)) ( )1مث علل ابن تيمية ذلك بقوله( :فإن كثرياً من أهل البدع َّل ينوون

اْلمعة بل ينوون الظهر ،ويظهرون أهنم سلموا ،وما سلموا ،فيصلون ظهراً ،ويظن الظان أهنم يصلون

السنة ،فإذا حصل التمييز بني الفرض والنفل كان يف هذا منع هلذه البدعة) (.)2

د -يقرر أهل السنة مشروعية إقامة صالة الرتاويح – كما هو مبسوط يف موضعه– خالفاً للروافض
القائلني أبهنا بدعة حدثت يف عهد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه (.)3

قال اإلمام أبو حنيفة يف كتابه الفقه األكرب( :والرتاويح يف ليايل شهر رمضان سنة) (.)4

وقال املال علي قاري يف شرحه للفقه األكرب( :وفيه رد على الروافض) (.)5
وقال أبو عبد هللا حممد بن خفيف يف (عقيدته)( :والرتاويح سنة) (.)6

وقال قوام السنة األصفهاين( :ومن السنة صالة الرتاويح يف شهر رمضان يف اْلماعة) (.)7
وملا سئل ابن تيمية عمن يصلي الرتاويح قبل العشاء اآلخرة ،كان من جوابه( :ولكن الرافضة تكره
صالة الرتاويح؛ فإذا صلوا قبل العشاء اآلخرة َّل تكون هي صالة الرتاويح  ..فمن صالها قبل

العشاء فقد سلك سبيل املبتدعة املخالفني للسنة) (.)8
وإذا تقرر – عند أهل السنة – استحباب صالة الرتاويح خالفاً للرافضة ،فإن أهل السنة وسط يف

هذا الباب بني غالة املتعبدة الذين أوجبوا قيام الليل ،وبني الروافض اْلفاة ،كما بني ذلك ابن تيمية

بقوله( :وغالة العباد يوجبون على أصحاهبم صالة الضحى والوتر وقيام الليل ،فتصري الصالة عندهم

سبعاً ،وهو دين النصارى ،والرافضة َّل تصلي مجعة وَّل مجاعةَّ ،ل خلف أصحاهبم وَّل غري أصحاهبم،
وَّل يصلون إَّل خلف املعصوم ،وَّل معصوم عندهم) (.)9

هـ -ومسائل الصالة اليت قررها أهل السنة يف كتب العقيدة كثرية يتعسر حصرها ،لكن أشري يف خاْتة
هذا املبحث إىل بعضها على سبيل اَّلختصار:

 قرر أهل السنة مشروعية قصر الصالة يف السفر – كما جاءت به السنة – وكما قال اإلمام املزين– يف عقيدته( :وإقصار الصالة يف األسفار) (.)10

كما قرر ذلك الربهباري ( ،)11وقوام السنة األصفهاين ( ،)12خالفاً لبعض اخلوارج الذين َّل
جييزون القصر إَّل مع اخلوف (.)13

 -توسط أهل احلديث يف مسألة القنوت بني من كره القنوت يف الفجر مطلقاً عند النوازل وغريها

( ،)14وبني من استحبها عند النوازل وغريها ،كما حكاه ابن القيم (.)15

قال ابن بطة( :ومن السنة أَّل جتهر ببسم هللا الرمحن الرحيم ،وَّل تقنت يف الفجر إَّل أن يدهم
املسلمني أمر من عدوهم ،فيقنت اإلمام فيتبعه) (.)16

_________

( )1رواه مسلم (.)883
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)203 /24

( )3انظر(( :حبار األنوار)) ( ،)284 /8و ((فقه الشيعة اإلمامية)) للسالوس (ص.)221 :
((( )4شرح الفقه األكرب)) (ص.)106 :
((( )5شرح الفقه األكرب)) (ص.)106 :
((( )6الفتوى احلموية)) (ص.)444 :

((( )7احلجة يف بيان احملجة)) (.)409 /2

((( )8جمموع الفتاوى)) ( ،)121 ،120 /23وانظر(( :خمتصر الفتاوى املصرية)) (ص.)81 :
((( )9منهاج السنة)) (.)175 /5
((( )10شرح السنة)) للمزين (ص.)89 :
( )11انظر(( :شرح السنة)) (ص.)27 :
( )12انظر(( :احلجة)) (.)477 /2

( )13انظر(( :جمموع الفتاوى))؛ َّلبن تيمية ( ،)22 /24و ((خمتصر الفتاوى املصرية)) (ص:
.)72
( )14كاإلابضية فهم َّل يرون القنوت .انظر(( :هتذيب اآلاثر)) َّلبن جرير (.)28 /2

( )15انظر(( :زاد املعاد)) (.)375 /4
((( )16اإلابنة الصغرى)) (ص.)488 :

()319/8

 ومن املسائل اليت ْيكن إحلاقها ها هنا :أن َّل يفرد ابلصالة على أحد إَّل رسول هللا صلى هللا عليهوسلم وعلى آله خالفاً للروافض.

وقد قال ابن عباس – رضي هللا عنهما َّ( :-ل أعلم صالة تنبغي من أحد على أحد إَّل على رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم).

وقد قاله ملا ظهرت الشيعة وصارت تظهر الصالة على علي بن أيب طالب – رضي هللا عنه – فهذا

مكروه منهي عنه (.)1

ولذا قال الربهباري( :وَّل تفرد ابلصالة على أحد إَّل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى آهل

فقط) (.)2

ومما سطره ابن القيم أثناء حتريره مسألة (الصالة على غري النيب صلى هللا عليه وسلم وآله وأزواجه) ما
يلي( :وإن كان شخصاً معيناً أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصالة عليه شعاراً َّل خيل به ،ولو قيل

بتحرْيه لكان له وجه ،وَّلسيما إذا جعلها شعاراً له ،ومنع منها نظريه أو من هو خري منه ،وهذا كما
تفعل الرافضة بعلي رضي هللا عنه؛ فإنه حيث ذكره قالوا :عليه الصالة والسالم ،وَّل يقولون ذلك

فيمن هو خري منه ،فهذا ممنوع َّل سيما إذا اختذ شعاراً َّل خيل به ،فرتكه حينئذ متعني) (.)3

 - 3اْلنازة:

أ -قرر أهل السنة مشروعية الصالة على من مات من أهل القبلة.

كما قال اإلمام الطحاوي( :ونرى الصالة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة ،وعلى من مات منهم)

(.)4

وقال الربهباري( :والصالة على من مات من أهل القبلة سنة) (.)5

وقرر قوام السنة األصفهاين هذه املسألة بقوله( :فمن مذهبهم الصالة على من مات من أهل القبلة)
(.)6

وإذا تقرر مشروعية الصالة على من مات من أهل القبلة ،ففي ذلك رد على اخلوارج – ومن تبعهم
الذين يكفرون مرتكب الكبرية فال يصلون عليه ،كما أن يف هذا التقرير إجراء ألحكام اإلسالم على

أهل القبلة ابعتبار ظواهرهم وهللا عز وجل يتوىل سرائرهم.

ب -ومما قرره علماء أهل السنة يف هذا املقام أن األموات – من املسلمني -ينتفعون بدعاء األحياء
وصدقاهتم كما جاءت بذلك األدلة الصحيحة.

قال األشعري( :ونرى الصدقة عن موتى املسلمني والدعاء هلم ،ونؤمن أبن هللا ينفعهم بذلك) (.)7

وقال الطحاوي( :ويف دعاء األحياء وصدقاهتم منفعة لألموات) (.)8
ويف هذا التقرير رد على املبتدعة الذين ينكرون ذلك ،وكما قال النووي( :وأما ما حكاه املاوردي يف
كتابه احلاوي عن بعض أصحاب الكالم من أن امليت َّل يلحقه بعد موته ثواب فهو مذهب ابطل

قطعاً وخطأ بني خمالف لنصوص الكتاب والسنة وإمجاع األمة فال التفات إليه وَّل تعريج عليه) (.)9
وقال ابن أيب العز احلنفي( :وذهب بعض أهل البدع من أهل الكالم إىل عدم وصول شيء ألبتة َّل

الدعاء وَّل غريه) (.)10

وصرح الشوكاين أبهنم املعتزلة (.)11

 - 4احلج:
قرر أئمة أهل السنة أن متعة احلج سنة اثبتة ،فتوسطوا بني من أوجبها وحرم ما عداها – كالشيعة -

وبني من حرم املتعة – كالناصبة.

قال قوام السنة األصفهاين( :ومتعة احلج سنة اثبتة) (.)12

_________

( )1انظر(( :جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية ( ،)73 /22و ((خمتصر الفتاوى املصرية)) (ص.)302 :
((( )2شرح السنة)) (ص.)58 :

((( )3جالء األفهام)) (ص ،)290 :وانظر(( :اجملموع)) للنووي ( ،)146 /6و ((فتح الباري))
(.)170 /11

((( )4شرح الطحاوية)) (.)529 /2
((( )5شرح السنة)) (ص ،)31 :وانظر(( :الواضحة)) َّلبن احلنبلي (ص.)1085 :
((( )6احلجة)) (.)477 /2
((( )7اإلابنة)) (ص.)62 :

((( )8شرح العقيدة الطحاوية)) (.)663 /2

((( )9شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)90 /1
((( )10شرح العقيدة الطحاوية)) (.)663 /2

( )11انظر(( :نيل األوطار)) (.)114 /5
((( )12احلجة)) (.)266 /2

()320/8

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :ولكن بعض اخلارجني عن اْلماعة يوجب أو ْينع ذلك؛ فمن الشيعة
من يوجب املتعة وحيرم ما عداها ،ومن الناصبة من حيرم املتعة وَّل يبيحها حبال) (.)1
وما ظهر لإلمام أمحد بن حنبل –رمحه هللا -استحباب متعة احلج قرر ذلك وأظهره (حىت قال سلمة

بن شبيب لإلمام أمحد :اي أاب عبد هللا! قويت قلوب الرافضة ملا أفتيت أهل خراسان ابملتعة ،فقال :اي

سلمة! كان يبلغين عنك أنك أمحق ،وكنت أدفع عنك ،واآلن ،فقد ثبت عندي أنك أمحق ،عندي

أحد عشر حديثاً صحاحاً عن النيب صلى هللا عليه وسلم أتركها لقولك؟) (.)2

فاألصل أن ما كان مشروعاً مل يرتك جملرد فعل أهل البدع ،لكن إن كان يف فعل املستحب مفسدة

راجحة مثل مشاهبة املبتدعة ،فإن مصلحة التميز عنهم آكد من مصلحة هذا املستحب ( ،)3كما

سبق تقريره.
 - 5النكاح:

توسط أهل السنة يف هذا الباب بني من أحل ما حرم هللا تعاىل؛ كمن أابح نكاح املتعة ،وأشنع من

ذلك من أابح نكاح التحليل ،وبني من حرم ما أحل هللا تعاىل؛ كمن حرم نكاح احملصنات من أهل

الكتاب ،فأحل أهل السنة ما أحل هللا تعاىل ورسوله وحرموا ما حرم هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه
وسلم.
وقرر أهل السنة يف عقائدهم حرمة نكاح التحليل واملتعة؛ حيث قال ابن بطة( :ومن السنة أن يعلم

أن املتعة حرام إىل يوم القيامة) (.)4

وقال الربهباري( :واعلم أن املتعة – متعة النساء -واَّلستحالل حرام إىل يوم القيامة) (.)5
وقال قوام السنة األصفهاين( :ومتعة النساء حرام إىل يوم القيامة) (.)6

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فالرواايت املستفيضة املتواترة متواطئة على أنه صلى هللا عليه وسلم
حرم املتعة بعد إحالهلا) (.)7

وحتدث شيخ اإلسالم عن شناعة نكاح التحليل ،فكان مما قاله( :يوجد يف نكاح التحليل من الفساد

أعظم مما يوجد يف نكاح املتعة ()8؛ إذ املتمتع قاصد للنكاح إىل وقت ،واحمللل َّل غرض له يف ذلك؛

فكل فساد هنى عنه املتمتع فهو يف التحليل وزايدة؛ وهلذا تنكر قلوب الناس التحليل أعظم مما تنكر

املتعة ،واملتعة أبيحت أول اإلسالم ،وتنازع السلف يف بقاء احلل ،ونكاح التحليل مل يبح قط ،وَّل
تنازع السلف يف حترْيه.

ومن شنع على الشيعة إبابحة املتعة مع إابحته للتحليل فقد سلطهم على القدح يف السنة ،كما

تسلطت النصارى على القدح يف اإلسالم ِبثل إابحة التحليل ،حىت قالوا :إن هؤَّلء قال هلم نبيهم:
إذا طلق أحدكم امرأته مل حتل له حىت تزين؛ وذلك أن نكاح التحليل سفاح كما مساه الصحابة بذلك)

(.)9

وبسط ابن القيم احلديث عن قبائح التحليل ومفاسده ،فكان مما قاله( :وأما يف هذه األزمان اليت قد

شكت الفروج فيها إىل رهبا مفسدة التحليل ،وقبح ما يرتكبه احملللون مما هو رمد بل عمى يف عني

الدين ،وشجى يف حلوق املؤمنني ،من قبائح تشمت أعداء الدين به ،وْتنع كثرياً ممن يريد الدخول
فيه بسببه ،حبيث َّل حييط بتفاصيلها خطاب ،وَّل حيصرها كتاب ،يراها املؤمنون كلهم من أقبح

القبائح ،ويعدوهنا من أفضح الفضائح ،وقد قلبت من الدين رمسه ،وغريت منه امسه ،وضمخ التيس
املستعار فيها املطلقة بنجاسة التحليل.

_________

((( )1جمموعة الفتاوى)) (.)368 /22

((( )2منهاج السنة النبوية)) (.)152 /4
( )3انظر(( :منهاج السنة النبوية)) (.)154 ،149 /4
((( )4اإلابنة الصغرى)) (ص.)295 :
((( )5شرح السنة)) (ص.)41 :

((( )6احلجة)) ( = )438 /2ابختصار ،وانظر (.)266 /2
((( )7منهاج السنة النبوية)) (.)190 /4

( )8ذكر شيخ اإلسالم أن نكاح التحليل أعظم فساداً من نكاح املتعة من عشرة أوجه .انظر:
((إغاثة اللهفان)) (.)421 - 417 /1

((( )9جمموع الفتاوى)) ( ،)224 ،223 /30وانظر.)39 /33 ،156 /32( :

()321/8

إىل أن قال :مث سل من له أدىن اطالع على أحوال الناس :كم من حرة مصونة أنشب فيها احمللل
خمالب إرادته فصارت له بعد الطالق من األخدان ،وكان بعلها منفرداً بوطئها ،فإذا هو واحمللل فيها
بربكة التحليل شريكان ،فلعمر هللا كم أخرج التحليل خمدرة من سرتها إىل البغاء ،وألقاها بني براثن

العشراء ،ولوَّل التحليل لكان منال الثراي دون مناهلا .)1( ) ...

وجاء تقرير حرمة نكاح املتعة خالفاً للروافض الذين يزعمون أن (متعة النساء خري العبادات وأفضل

القرابت ،ويوردون يف فضائلها أخباراً كثرية موضوعة ومفرتاة) (.)2

وقد حكى اإلمجاع على حترمي نكاح املتعة غري واحد من األئمة ،كما بينه احلافظ ابن حجر بقوله:

(قال ابن املنذرَّ :ل أعلم اليوم أحداً جييزها إَّل بعض الروافض ،وَّل معتمد لقول خيالف كتاب هللا

وسنة رسوله .وقال عياض :مث وقع اإلمجاع من مجيع العلماء على حترْيها إَّل الروافض .وقال اخلطايب:
حترمي املتعة كاإلمجاع إَّل عن بعض الشيعة ،وَّل يصح على قاعدهتم يف الرجوع يف املختلفات إىل علي

وآل بيته؛ فقد صح عن علي أهنا نسخت ،ونقل البيهقي عن جعفر بن حممد أنه سئل عن املتعة،

فقال :هي الزَن بعينه .وقال القرطيب :الرواايت كلها متفقة على أن زمن إابحة املتعة مل يطل وأنه حرم،
مث أمجع السلف واخللف على حترْيها إَّل من َّل يلتفت إليه من الروافض) (.)3

وأابح مجهور السلف الصاحل نكاح احملصنات من أهل الكتاب ،كما جاء يف قوله تعاىل :وطَع َّ ِ
ين
َ َُ
ام الذ َ
الكتاب ِحلٌّ لَ ُكم وطَعام ُكم ِحلٌّ َهلم واملُحصن ُ ِ
ات واملُحصنَ ُ ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
ين أُوتُوا
ُْ َ ْ َ َ
ات م َن املُْؤمنَ َ ْ َ
أُوتُوا َ َ
َْ َُ ْ
ات م َن الذ َ
ِ
اب ِم ْن قَـ ْبلِ ُك ْم [املائدة ]5:وحرم الرافضة ما أحل هللا فمنعوا نكاح الكتابيات (.)4
الكتَ َ
قال ابن تيمية عن أولئك الروافض( :هؤَّلء حيرمون نكاح نسائهم وأكل ذابئحهم ،وهذا ليس من

أقوال أحد من أئمة املسلمني املشهورين ابلفتيا ،وَّل من أقوال أتباعهم ،وهو خطأ خمالف للكتاب

والسنة واإلمجاع القدمي) (.)5
 - 6األطعمة واألشربة:

أ -عين أهل السنة أبكل احلالل تقريراً وحتقيقاً ،فأثبتوه يف عقائدهم ،حىت قال الفضيل بن عياض:

(إن هلل عباداً حييي هبم البالد والعباد ،وهم أصحاب سنة ،من كان يعقل ما يدخل جوفه من حله كان
يف حزب هللا تعاىل) (.)6

وقال سهل بن عبد هللا التسرتي( :أصولنا ستة :التمسك ابلقرآن ،واَّلقتداء ابلسنة ،وأكل احلالل،

وكف األذى ،واجتناب اآلاثم ،والتوبة ،وأداء احلقوق) (.)7

ووصف شيخ اإلسالم الصابوين أهل احلديث أهنم يتواصون ابلتعفف يف املآكل واملشارب واملنكح
وامللبس (.)8
وقال قوام السنة األصفهاين( :ومن مذهب أهل السنة التورع يف املآكل واملشارب واملناكح) (.)9

_________

((( )1إعالم املوقعني)) (.)43 ،41 /3
((( )2خمتصر التحفة اإلثين عشرية)) (ص.)227 :
((( )3فتح الباري)) (.)173 /9

( )4ومع أن الرافضة حرموا نكاح الكتابيات ،إَّل أهنم غلب عليهم اإلابحية والفجور ،فقارفوا عارية
الفرج والزَن – ابسم املتعة – وأابحوا وطء الناس النساء يف أدابرهن كما هو مقرر يف كتبهم .انظر:
((أصول الشيعة)) للقفاري (.)1237 ،1234 /3

((( )5جمموع الفتاوى)) ( ،)213 /35وانظر.)181 /32( :

( )6أخرجه أبو نعيم يف ((احللية)) ( ،)104 /8والاللكائي (.)65 /1
( )7أخرجه أبو نعيم يف ((احللية)) ( ،)190 /10وانظر ((احللية)) (.)310 /9
( )8انظر(( :عقيدة السلف)) للصابوين (ص.)297 :
((( )9احلجة)) (.)528 /2
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ب -ومع حترز أهل السنة يف األطعمة واألشربة وحرصهم على أكل احلالل  ..إَّل أهنم مل يتشددوا يف
ذلك فلم حيرموا ما أحل هللا تعاىل؛ كما وقع فيه بعض أهل البدع ،بل كانوا وسطاً بني أهل الفجور

والشهوات ،وبني أصحاب الرهبانية والتشدد الذين حرموا ما أحل هللا من الطيبات ،قال تعاىلَ :اي
ِ
َّ ِ
ِ
ين َوُكلُواْ ِممَّا
َح َّل هللاُ لَ ُك ْم َوَّلَ تَـ ْعتَ ُدواْ إِ َّن هللاَ َّلَ ُِحي م
آمنُواْ َّلَ ُحتَ ِرُمواْ طَيِبَات َما أ َ
ين َ
ب الْ ُم ْعتَد َ
أَيمـ َها الذ َ
َّ ِ
ِ
ي أَنتُم بِ ِه ُم ْؤِمنُو َن [املائدة.]88 - 87 :
َرَزقَ ُك ُم هللاُ َحالََّلً طَيبًا َواتَّـ ُقواْ هللاَ الذ َ
قال شيخ اإلسالم( :هنى سبحانه عن حترمي ما أحل من الطيبات ،وعن اَّلعتداء يف تناوهلا ،وهو

جماوزة احلد ،وقد فسر اَّلعتداء يف الزهد والعبادة أبن حيرموا احلالل ويفعلوا من العبادة ما يضرهم،
فيكونوا قد جتاوزوا احلد وأسرفوا ،وقيل َّل حيملنكم أكل الطيبات على اإلسراف وتناول احلرام من

أموال الناس ،فإن آكل الطيبات والشهوات املعتدي فيها َّلبد أن يقع يف احلرام ألجل اإلسراف يف
ذلك) (.)1

ج -رد أهل السنة على الذين حرموا ما أحل هللا تعاىل ،فقرروا أن البيع والشراء حالل ،وكذا سائر
املباحات من أنواع املكاسب واملطاعم ،كما ردوا على ما ادعاه بعضهم من إطباق احلرام وخلو

األرض من احلالل.

وملا غلب على طوائف من املتصوفة حترمي احلالل وترك املكاسب املباحة ( ،)2قام ابلرد عليهم

املشتغلون بعقائد الصوفية األوائل.

ومن ذلك ما قرره ابن خفيف بقوله( :ومما نعتقده أن هللا أابح املكاسب والتجارات والصناعات ،وإمنا
حرم هللا الغش والظلم ،وأن من قال بتحرمي املكاسب فهو ضال مضل مبتدع  ..وإمنا حرم هللا ورسوله

الفساد َّل الكسب والتجارة ،فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إىل يوم القيامة.

وأن مما نعتقده أن هللا َّل أيمر أبكل احلالل مث يعدمهم الوصول إليه من مجيع اْلهات؛ ألن ما طالبهم
به موجود إىل يوم القيامة ،واملعتقد أن األرض ختلو من احلالل ،والناس يتقلبون يف احلرام فهو مبتدع

ضال ،إَّل أنه يقل يف موضع ويكثر يف موضعَّ ،ل أنه مفقود من األرض) (.)3

وقال الكالابذي( :أمجعوا على إابحة املكاسب من احلرف والتجارات واحلرث ،وغري ذلك مما أابحته
الشريعة عن تيقظ وتثبت وحترز من الشبهات) (.)4

وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن رجل نقل عن بعض السلف من الفقهاء أنه قال :أكل احلالل
متعذر َّل ْيكن وجوده يف هذا الزمان.

فكان من جوابه( :هذا القائل الذي قال :أكل احلالل متعذرَّ ،ل ْيكن وجوده يف هذا الزمان .غالط
خمطئ يف قوله ابتفاق أئمة اإلسالم ،فإن مثل هذه املقالة كان يقوهلا بعض أهل البدع ،وبعض أهل

الفقه الفاسد ،وبعض أهل النسك الفاسد ،فأنكر األئمة ذلك ،حىت اإلمام أمحد يف ورعه املشهور
كان ينكر مثل هذه املقالة (.)5
إىل أن قال :ومثل هذا كان يقوله بعض املنتسبني إىل العلم من أهل العصر ،وبناء على هذه الشبهة

الفاسدة ،وهو أن احلرام قد غلب على األموال لكثرة الغصوب والعقود الفاسدة ومل يتميز احلالل من

احلرام.

ووقعت مثل هذه الشبهة عند طائفة من مصنفي الفقهاء ،فأفتوا أبن اإلنسان َّل يتناول إَّل مقدار

الضرورة ،وطائفة ملا رأت مثل هذا احلرج سدت ابب الورع .)6( ) ...
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)458 ،457 /14
( )2انظر تفصيل ذلك مع الرد عليهم يف كتاب ((تلبيس إبليس)) َّلبن اْلوزي (الباب العاشر).
((( )3الفتوى احلموية)) َّلبن تيمية (ص.)458 :

((( )4التعرف ملذهب أهل التصوف)) (ص.)103 ،102 :

( )5انظر تفصيل ذلك يف كتاب ((احلث على التجارة)) للخالل.
((( )6جمموع الفتاوى)) ( = )312 ،311 /29ابختصار ،وانظر.)593 /29( :

()323/8

د -قرر أهل السنة – يف عقائدهم – إابحة املكاسب والطيبات ،خالفاً لليهود ومن سلك سبيلهم
من الرافضة واملعتزلة.

يقول الربهباري( :واعلم أن الشراء والبيع حالل ،ما بيع يف أسواق املسلمني حالل ،ما بيع على حكم
الكتاب والسنة من غري أن يدخله تغيري أو ظلم) (.)1

وقال ابن بطة( :وَّل حترم شيئاً مما أحله هللا فإن فاعل ذلك مفرت على هللا ،راد لقوله معتد ظامل  ...مث
إن الروافض تشبهت ابليهود يف حترمي ما أحل هللا  ...وحرموا اْلري (ضرب من السمك َّل أيكله

اليهود) وحلم اْلزور) (.)2

وقال أبو عمرو الداين( :وأكل احلالل فريضة ،لقوله تعاىلُ :كلُوا ِمن الطَّيِب ِ
ات [املؤمنون ]51 :وجتنب
َ َ
الشبهات واتقاؤها من كمال الورع ،ويف ذلك السالمة من احلرام لقوله صلى هللا عليه وسلم(( :من

اتقى الشبهات فقد استربأ لعرضه ودينه ،ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام)) ( ،)3واحلالل
َح َّل هللاُ البَـ ْي َع َو َح َّرَم ِ
الرَاب [البقرة ]275 :وقالَ :وَّلَ َأتْ ُكلُواْ
موجود وغري معدوم ،قال هللا تعاىلَ :وأ َ
أَموالَ ُكم بـيـن ُكم ِابلْب ِ
اط ِل [البقرة ،]188 :والتجارة رزق هللا ،وحالل من حالل هللا تعاىل ،ولو كان
َْ َ
َ
َْ
احلالل معدوماً على ما يزعمه بعض املعتزلة لصار احلرام مباحاً للضرورة) (.)4

وقال قوام السنة األصفهاين( :والشراء والبيع حالل إىل يوم القيامة على حكم الكتاب والسنة) (.)5

هـ -قرر مجهور أهل السنة أن كل مسكر مخر ،وكل مخر حرام ،وأن ما أسكر كثريه فقليله حرام.

سواء كان من العنب أو غريه ،خالفاً ألهل الكوفة الذين فرقوا بني ماء العنب وغريه ،فلم حيرموا من
غريه إَّل القدر املسكر خاصة ،وأما القليل الذي َّل يسكر فال حيرم عندهم (.)6

(وأظهر اإلمام أمحد بن حنبل مذهب أهل احلديث وخمالفة الكوفيني فيما خالفوا فيه السنة ،وصنف
كتاب األشربة ،وكان يقرؤه على الناس ،لكثرة من يشرب املسكر هناك ،حىت كان يدخل الرجل
بغداد – مع أهنا كانت أعظم مدائن اإلسالم – فيقول :هل فيها من حيرم النبيذ؟  -يعين املختلف
فيه – يقولونَّ :ل ،إَّل أمحد بن حنبل ،كما ذكر ذلك اخلالل) (.)7

وعقد اإلمام البخاري – يف كتاب األشربة – ابابً بعنوان( :ابب اخلمر من العنب وغريه) ومراده الرد

على الكوفيني الذين فرقوا بني ماء العنب وغريه  ..كما قاله ابن املنري (.)8

وجاء هذا التحرمي مقرراً يف كتب اَّلعتقاد كما قال أبو عمرو الداين( :وكل شراب من عنب أو زبيب
أو ْتر أو تني أو عسل أو حنطة أسكر كثريه فقليله حرام ،لقوله صلى هللا عليه وسلم حني سئل عن

البتع –وهو شراب يصنع من العسل(( :-كل شراب أسكر كثريه فهو حرام)).)9( ).

وقال شيخ اإلسالم الصابوين( :وحيرم أصحاب احلديث املسكر من األشربة :املتخذ من العنب أو
الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة ،أو غري ذلك مما يسكر ،حيرمون قليله وكثريه) (.)10
وقال قوام السنة األصفهاين( :وكل شراب يسكر كثريه فقليله حرام) (.)11

 - 8احلدود:

_________

((( )1شرح السنة)) (ص ،)96 :وانظر( :ص.)113 ،112 :
((( )2اإلابنة الصغرى)) (ص.)292 :

( )3رواه البخاري ( )52ومسلم (.)1599
((( )4الرسالة الوافية)) (ص.)146 ،145 :
((( )5احلجة)) (.)266 /2

( )6انظر(( :املغين)) َّلبن قدامة ( ،)495 /12و ((جمموع الفتاوى)) (.)186 /34
((( )7نظرية العقد)) َّلبن تيمية (ص = )85 ،84 :بتصرف يسري.
( )8انظر(( :فتح الباري)) (.)35 /10
((( )9الرسالة الوافية)) (ص )146 :واحلديث أخرجه أبو داود ( )3683والرتمذي ()1985

والنسائي ( )5625وابن ماجه ( )3518سكت عنه أبو داود [وقد قال يف رسالته ألهل مكة كل ما
سكت عنه فهو صاحل] وقال الرتمذي :حسن غريب .وصححه األلباين ((صحيح سنن أيب داود))

()3681

((( )10عقيدة السلف)) (ص.)297 :
((( )11احلجة)) (.)266 /2

()324/8

قرر أهل السنة حد الرجم – يف حق الزاين احملصن – يف عقائدهم كما جاءت بذلك األدلة الثابتة،
خالفاً للحرورية وبعض املعتزلة املنكرين للرجم.

قال اإلمام أمحد بن حنبل يف اعتقاده( :والرجم حق على من زَن وقد أحصن إذا اعرتف أو قامت

عليه البينة) (.)1

وقال الربهباري( :والرجم حق) (.)2
وقال ابن بطال( :أمجع الصحابة وأئمة األمصار على أن احملصن إذا زىن عامداً عاملاً خمتاراً فعليه

الرجم ،ودفع ذلك اخلوارج وبعض املعتزلة واعتلوا أبن الرجم مل يذكر يف القرآن ،وحكاه ابن العريب
عن طائفة من أهل املغرب لقيهم وهم من بقااي اخلوارج) (.)3

وقال ابن قدامة( :وجوب الرجم على الزاين احملصن رجالً كان أو امرأة ،وهذا قول عامة أهل العلم
من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من علماء األمصار يف مجيع األعصار ،وَّل نعلم فيه خمالفاً إَّل

اخلوارج) (.)4

خنلص من خالل استقراء هذه الفروع الواردة يف كتب اَّلعتقاد إىل النتائج اآلتية:
أوَّلً :ساق أئمة السلف مجلة من الفروع والعبادات يف ثنااي مصنفاهتم يف العقيدة ابعتبار أن دين هللا
َّ
س الِْربَّ أَن
تعاىل يشمل األصول والفروع ،واَّلعتقادات واألعمال ،كما جاء يف مثل قوله تعاىل :ل ْي َ
هلل والْيـوِم ِ
ِ
اآلخ ِر والْمآلئِ َك ِة وال ِ
ْكتَ ِ
وه ُك ْم قِبَل ال َْم ْش ِر ِق َوال َْمغْ ِر ِ
اب
ب َولَ ِك َّن الِ َّ
تُـ َولمواْ ُو ُج َ
آم َن ِاب َ َ ْ
ْرب َم ْن َ
َ
َ َ
َ
ال َعلَى حبِ ِه ذَ ِوي الْ ُقرىب والْيـتَامى والْم ِ
ني  ...اآلية [البقرة.]177 :
ني َوآتَى ال َْم َ
ساك َ
َوالنَّبِيِ َ
ُ
َْ َ َ َ َ َ َ
وكما جاء يف مثل حديث عمرو بن عبسة –رضي هللا عنه -حيث سأل رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم فقال :أبي شيء أرسلك؟ فقال رسول هللا(( :أرسلين بصلة األرحام وكسر األصنام ،وأن يوحد

هللا َّل يشرك به شيء)) (.)5

وإذا كان اسم الدين يشمل العقائد واألعمال ،فكذلك اسم الشريعة ينتظم كل ما شرعه هللا من

العقائد واألعمال – كما هو اصطالح غالب أهل احلديث  ،-كما أن (السنة) ،كذلك فتستوعب
كل ما سن الرسول وما شرعه يف العقائد واألعمال (.)6
وإذا تقرر ذلك فال إشكال يف إيراد مسائل الفروع ضمن مصنفات ألهل السنة اليت تسمى (السنة)
أو (الشريعة) وحنومها ،وإن كانوا قد يطلقون (السنة) أو (الشريعة) .على ما يتعلق ِبسائل اَّلعتقاد

فقط.

اثنياً :يظهر من خالل الفروع الواردة وسطية أهل السنة يف ابب الفروع ،كما كانوا وسطاً يف ابب

اَّلعتقاد ،فسلموا من اإلفراط والتفريط ،والغلو واْلفاء.

يقول شيخ اإلسالم – يف هذا الصدد( :-وقد أتملت ما شاء هللا من املسائل اليت يتباين فيها النزاع

نفياً وإثبااتً حىت تصري مشاهبة ملسائل األهواء  ...فوجدت كثرياً منها يعود ابلصواب فيه إىل الوسط
 ..وكذلك هو األصل املعتمد يف املسائل اخلربية العلمية اليت تسمى أصول الدين) (.)7

ويقول –يف موضع آخر( :-اَّلحنراف عن الوسط كثري يف أكثر األمور يف أغلب الناس) (.)8
_________

( )1أخرجه الاللكائي ( ،)162 /1وانظر(( :اعتقاد ابن املديين)) كما جاء يف الاللكائي (/1
.)168

((( )2شرح السنة)) (ص.)27 :
((( )3فتح الباري)) ( ،)118 /12وانظر.)148 /12( :

((( )4املغين)) ( ،)309 /12وانظر(( :جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية (.)339 /11
( )5رواه مسلم (.)832

( )6انظر تفصيل ذلك يف(( :جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية ( ،)306 ،134 /19و ((اَّلستقامة))
( ،)311 ،310 /2و ((النبوات)) ( ،)329 /1و ((كشف الكربة يف وصف حال أهل الغربة))
َّلبن رجب (ص.)20 :

((( )7جمموع الفتاوى)) ( = )141 /21ابختصار.
((( )8جمموع الفتاوى)) ( ،)359 /3وانظر(( :مدارج السالكني)) ( ،)308 /2و ((املوافقات))
(.)167 /2

()325/8

اثلثاً :يتبني من خالل النظر يف الفروع املذكورة أن اإلفراط والتشديد يفضي إىل التفريط والتساهل،
وأن حترمي احلالل يؤول إىل ارتكاب احلرام.

كما وضحه ابن تيمية بقوله( :وهكذا من غال يف الزهد والورع حىت خرج عن احلد الشرعي ،ينتهي
أمره إىل الرغبة الفاسدة وانتهاك احملارم كما قد رئي ذلك وجرب) (.)1

فالرافضة – مثالً – حرمت نكاح احملصنات من أهل الكتاب ،فاستحلت الزَن والفواحش ابسم

املتعة ،وقد أشار ابن بطة إىل ذلك بقوله( :مث إن الروافض تشبهت ابليهود يف حترمي ما أحل هللا،
وردوا على هللا قوله  ...ولعل األكثر منهم ممن حيرم هذا يزين ويشرب اخلمر) (.)2

كما آل أهل الورع الفاسد – الذين زعموا أن أكل احلالل متعذر – إىل اإلابحية ،فصار احلالل ما

حل أبيديهم واحلرام ما حرموا ،وسبب ذلك كما بينه ابن تيمية بقوله عنهم( :ألهنم ظنوا مثل هذا

الظن الفاسد وهو أن احلرام قد طبق األرض ،ورأوا أنه َّلبد لإلنسان من الطعام والكسوة ،فصاروا
يتناولون ذلك من حيث أمكنهم ،فلينظر العاقل عاقبة ذلك الورع الفاسد ،كيف أورث اَّلحنالل من

دين اإلسالم) (.)3

رابعاً :نلحظ من خالل إيراد تلك الفروع ما كان عليه السلف الصاحل من تعظيم السنة وتوقريها،
وذلك إبظهارها ونشرها َّلسيما عند خفائها واندراسها.

ومن ذلك أن اإلمام سفيان الثوري كان يقول( :إذا كنت ابلشام فاذكر مناقب علي ،وإذا كنت
ابلكوفة فاذكر مناقب أيب بكر وعمر) (.)4

وكما مر آنفاً أن اإلمام أمحد بن حنبل أظهر يف بغداد حترمي النبيذ – من غري العنب مما يسكر كثريه

– فألف كتاب األشربة ،حىت إن الرجل يدخل بغداد فيقول :هل فيها من حيرم النبيذ؟ فيقولونَّ :ل،

إَّل أمحد بن حنبل.

ومما حيسن ذكره هاهنا ما سطره ابن تيمية قائالً( :وأعظم ما نقمه الناس على بين أمية شيئان:
أحدمها :تكلمهم يف علي ،والثاين :أتخري الصالة عن وقتها.

وهلذا رئي عمر بن مرة اْلملي بعد موته ،فقيل له :ما فعل هللا بك؟ فقال :غفر له ِبحافظيت على
الصلوات يف مواقيتها ،وحيب علي بن أيب طالب ،فهذا حافظ على هاتني السنتني حني ظهر

خالفهما ،فغفر هللا له بذلك ،وهكذا شأن من ْتسك ابلسنة إذا ظهرت البدعة ،مثل من ْتسك حبب
اخللفاء الثالثة حيث يظهر خالف ذلك وما أشبهه) (.)5
خامساً :يتمثل من خالل الفروع املذكورة شذة حرص السلف الصاحل على إظهار خمالفة الكفار

واملبتدعة ،وأن إظهار جمانبة سبيل الكافرين واملبتدعني أمر مقصود سواء كان يف العقائد أو الفروع.
ومن ذلك أن مقالة ابن عباس رضي هللا عنهماَّ :ل أعلم صالة تنبغي من أحد على أحد إَّل على

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .إمنا قاهلا ملا ظهرت الشيعة وصارت تظهر الصالة على علي دون
غريه ،كما سبق إيراده.
وكان أئمة السلف يذكرون ما يتميزون به يف عقائدهم كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :من شأن

املصنفني يف العقائد املختصرة على مذهب أهل السنة واْلماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة عن

الكفار واملبتدعني) (.)6

فإن كان هؤَّلء األئمة يذكرون ْتيزهم يف اَّلعتقاد ،فكذلك يذكرون ْتيزهم يف الفروع عن املخالفني

من املبتدعة والكافرين.
_________

((( )1منهاج السنة النبوية)) (.)400 /3

((( )2اإلابنة الصغرى)) (ص = )293 :ابختصار ،وكما قال عنهم امللطي( :اعلموا أن يف الرافضة
اللواط واألبنة واحلمق والزَن (( ) ...التنبيه)) (ص.)44 :

((( )3جمموع الفتاوى)) (.)312 /29

( )4أخرجه أبو نعيم يف ((احللية)) ( ،)260 /7وانظر.)26 /7( :
((( )5منهاج السنة النبوية)) (.)239 /8
((( )6شرح األصفهانية)) (ص ،)14 :وانظر(( :احلجة لقوام السنة)) األصفهاين (.)473 /2
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َّلسيما وأن األدلة الشرعية تذم عموم اَّلبتداع يف الدين سواء كان يف العقائد أو غريها كما حرره
الشاطيب (.)1

كما أن ظهور البدع سبب يف خفاء السنة وانطماسها ،كما يف حديث غضيف بن احلارث– رضي هللا

عنه – قال :بعث إىل عبد امللك بن مروان فقال :إَن قد مجعنا على رفع األيدي على املنرب يوم
اْلمعة ،وعلى القصص بعد الصبح والعصر ،فقال :أما إهنما أمثل بدعكم عندي ولست ِبجيبكم إىل

شيء منهما؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :ما أحدث قوم بدعة إَّل رفع من السنة مثلها.
فتمسك بسنة خري من إحداث بدعة)) (.)2

قال احلافظ ابن حجر معلقاً على القصة( :وإذا كان هذا جواب هذا الصحايب يف أمر له أصل يف
السنة ،فما ظنك ِبا َّل أصل له فيها .فكيف ِبا يشتمل على ما خيالفها؟) (.)3

سادساً :وكما حذر السلف من خمالفة الكفار واملبتدعني ،حذروا أيضاً من أرابب األقوال اإلمام

األوزاعي( :من أخذ بقول أهل الكوفة يف النبيذ ،وبقول أهل مكة يف الصرف ،وبقول أهل املدينة يف

الغناء ،فقد مجع الشر كله) (.)4

وكما قال عبد هللا بن املباركَّ( :ل أتخذوا عن أهل مكة يف الصرف شيئاً ،وَّل عن أهل املدينة يف

الغناء شيئاً) (.)5

وذلك أن أهل الكوفة عرفوا إبابحة النبيذ – من غري العنب مما يسكر كثريه – كما أن أهل مكة

أجازوا الصرف ،حيث نسب إىل ابن عباس رضي هللا عنهما أنه أجاز راب الفضل ( .)6كما عرف

بعض أهل املدينة ابلرتخص يف الغناء (.)7

فهذه الرخصة – كما يقول ابن القيم – (تتبعها حرام ،ويوهن الطلب ،ويرجع ابملرتخص إىل غثاثة

الرخص) (.)8

سابعاً :نلحظ من خالل النظر يف تلك الفروع – املذكورة يف كتب اَّلعتقاد – تفاوهتا كما ونوعاً،
وتنوعها حسب تباين هذه الكتب زماَنً ومكاَنً وحاَّلً ،فمن الفروع ما يكثر إيراده دون غريه ،ومن
الفروع ما يذكر يف مصنف دون مصنف آخر ،فهذا التفاوت والتباين حسب األحوال واملالبسات
اليت تصاحب أتليف هذه املصنفات.

اثمناً :يبدو– من خالل تتبع األمثلة املذكورة يف الفروع – أن أعظم طوائف املبتدعة احنرافاً يف

األصول واَّلعتقاد هم أعظم احنرافاً يف الفروع؛ فالرافضة – مثالً – أشد ضالَّلً من اخلوارج واملعتزلة
يف اَّلعتقاد ،ومن مث كانت خمالفتهم وشذوذهم يف املسائل الفقهية سواء يف العبادات أو املعامالت

أكثر وأظهر.

اتسعاً :يظهر من خالل بعض الفروع الواردة – ما كان عليه السلف الصاحل من ذم احليل املفضية إىل
احلرام وما فيها من املخادعة واَّلستخفاف بشرع هللا تعاىل ،والصد عن سبيل هللا تعاىل ،ومشاتة أعداء

اإلسالم وتسلطهم ،كما هو ظاهر يف نكاح التحليل ،كما يظهر أيضاً عناية السلف الصاحل بقاعدة

سد الذرائع علماً وحتقيقاً.
قال الشاطيب( :سد الذرائع مطلوب مشروع ،وهو أصل من األصول القطعية يف الشرع) (.)9
_________

( )1انظر(( :اَّلعتصام)) (.)198 /2
( )2رواه أمحد  105 /4قال الشوكاين ((نيل األوطار)) ( :)333 /3يف إسناده ابن أيب مرمي وهو
ضعيف وبقية وهو مدلس .وقال األلباين ((ضعيف الرتغيب)) ( :)37ضعيف

((( )3فتح الباري)) (.)254 ،253 /13
((( )4اَّلستقامة)) َّلبن تيمية (.)274 /1
((( )5شرح السنة)) للربهباري (ص.)52 :
( )6قال ابن قدامة( :واملشهور أن ابن عباس رجع إىل قول اْلماعة) ((املغين)) (.)52 /6

( )7وملا سئل اإلمام مالك عن ذلك الرتخص قال :إمنا يفعله عندَن الفاسق .انظر(( :اَّلستقامة))
(.)274 /1

((( )8مدارج السالكني)) (.)58 /2
((( )9املوافقات)) (.)61 /3
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وقال ابن القيم( :وإذا تدبرت الشريع وجدهتا قد أتت بسد الذرائع إىل احملرمات ،وذلك عكس فتح
ابب احليل املوصلة إليها ،فاحليل وسائل وأبواب إىل احملرمات ،وسد الذرائع عكس ذلك ،فبني البابني
أعظم تناقض ،والشارع حرم الذرائع ،وإن مل يقصد هبا احملرم ،إلفضائها إليه ،فكيف إذا قصد هبا

احملرم نفسه؟) (.)1

وحذر ابن القيم من التوثب على حمارم هللا تعاىل ابسم احليل فقال( :فحقيق ِبن اتقى هللا وخاف

نكاله أن حيذر استحالل حمارم هللا أبنواع املكر واَّلحتيال ،وأن يعلم أنه َّل خيلصه من هللا ما أظهره
مكراً وخديعة من األقوال واألفعال ،وأن يعلم أن هلل يوماً تنسف فيه اْلبال ،وترتادف فيه األهوال،
وتشهد فيه اْلوارح واألوصال ،وتبلى فيه السرائر ،ويصري الباطن فيه ظاهراً ،وحيصل ويبدو ما يف

الصدور ،كما يبعثر وخيرج ما يف القبور ،وجتري أحكام الرب تعاىل هنالك على القصود والنيات ،كما
جرت أحكامه يف هذه الدار على ظواهر األقوال واحلركات ،يوم تبيض وجوه ِبا يف قلوب أصحاهبا

من النصيحة هلل ورسوله وكتابه ،وما فيها من الرب والصدق واإلخالص للكبري املتعال ،وتسود وجوه

ِبا يف قلوب أصحاهبا من اخلديعة والغش والكذب واملكر واَّلحتيال ،هنالك يعلم املخادعون أهنم
ألنفسهم كانوا خيدعون ،وبدينهم كانوا يعلبون ،وما ْيكرون إَّل أبنفسهم وما يشعرون) ( .)2مسائل

الفروع الواردة يف مصنفات العقيدة مجعاً ودراسة لعبد العزيز بن حممد بن علي آل عبد اللطيف–
ص4 :

_________

((( )1إغاثة اللهفان)) (.)531 /1
((( )2إعالم املوقعني)) ( = )164 ،163 /3ابختصار يسري.
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املبحث األول :تعريف اْلن يف اللغة
اْلن ابلكسر :اسم جنس مجعي واحده جين ،وهو مأخوذ من اَّلجتنان ،وهو التسرت واَّلستخفاء.
وقد مسوا بذلك َّلجتناهنم من الناس فال يرون ،واْلمع جنان وهم اْلنة (.)1

وعلى هذا فهم ضد اإلنس ،ألن اإلنس مسي بذلك لظهوره ,وإدراك البصر إايه ،فيقال :آنست

الشيء :إذا أبصرته.

جن هبذا األمر :أي َّل خفاء به وَّل سرت.
ويقالَّ :ل َّ

واجملن ابلكسر :هو الرتس ،ألن املقاتل يسترت به من الرامي والطاعن وغري ذلك .وكل شيء وقيت به

نفسك واسترتت به فهو جنة ( .)2ومنه قول الرسول صلى هللا عليه وسلم .. (( :والصيام جنة))
( .)3أي وقاية ،ألنه يقي صاحبه من املعاصي.

وجن الرجل جنوَنً وأجنه هللا فهو جمنون :إذا خفي عقله واسترت ،وجن الرجل كذلك :أعجب بنفسه
حىت يصري كاجملنون من شدة إعجابه .وقال القتييب :وأحسب قول الشنفري من هذا:

فلو جن إنسان من احلسن جنت ( .. )4عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرمي عبيدات -

ص3

أمساء اْلن يف لغة العرب:
قال ابن عبد الرب( :اْلن عند أهل الكالم والعلم ابللسان على مراتب:

 - 1فإذا ذكروا اْلن خالصاً قالوا جين.

 - 2فإذا أرادوا أنه مما يسكن مع الناس ،قالوا :عامر واْلمع عمار.
 - 3فإن كان مما يعرض للصبيان قالوا :أرواح.
 - 4فإن خبث وتعرض قالوا :شيطان.

 - 5فإن زاد أمره على ذلك وقوي أمره قالوا :عفريت عامل اْلن والشياطني لعم سليمان األشقر –
ص12 :

_________

((( )1لسان العرب)) ( )95 /13بتصرف(( .كتاب الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية)) (/2

.)172

((( )2كتاب الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية)) (.)172 /2
( )3رواه البخاري ( ،)1904ومسلم ( .)1151من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )4لسان العرب)) ( )97 /13ابختصار.
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املبحث الثاين :تعريف اْلن اصطالحا
ورد لفظ اْلن يف القرآن الكرمي يف آايت كثرية ,ومسيت ابمسهم سورة هي سورة اْلن ،وورد يف السنة
املطهرة كذلك ذكر اْلن يف مواضع متعددة ،وكل ذلك إمنا يدل على أمهية هذا املخلوق ،إذ أنه
ت ا ْْلِ َّن وا ِإلنس إَِّل لِيـ ْعب ُد ِ
ون [الذارايت،]56 :
يشاطر اإلنس يف التكليف ،قال تعاىلَ :وَما َخلَ ْق ُ
َ َ َُ
وعلى هذا فما هو هذا املخلوق؟.
يستخلص من التعريفات املتعددة للجن :أبهنم نوع من األرواح العاقلة ,املريدة ,املكلفة على حنو ما
عليه اإلنسان ،جمردون عن املادة ،مسترتون عن احلواسَّ ،ل يرون على طبيعتهم ,وَّل بصورهتم

احلقيقية ،وهلم قدرة على التشكل ،أيكلون ,ويشربون ,ويتناكحون ,وهلم ذرية ،حماسبون على أعماهلم

يف اآلخرة.

وهذا التعريف يعطي الصفات البارزة هلذا العامل الذي جنهل الكثري عن طبيعة حياته ،ألنه غائب عن
حواسنا... ،

وبناء على ما تقدم فإن اْلن خلق يغاير طبيعة البشر من حيث الشكل وأصل املادة اليت خلقوا منها،
نسا َن ِمن
إذ أهنم خملوقون من النار ،بعكس اإلنسان الذي خلق من الطني قال تعاىلَ :خلَ َق ا ِإل َ
ْص ٍ
ال َكالْ َفخَّا ِر َو َخلَ َق ا ْْلَ َّ
ِج ِمن ََّن ٍر [الرمحن.]15 - 14 :
ان ِمن َّمار ٍ
صل َ
َ
وكذلك فإن هذا املخلوق له حياته اخلاصة من حيث الطعام والشراب ،خيتلف فيها عن اإلنسان،
وغري ذلك مما خيتص به من الصفات  ..عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرمي عبيدات -

ص8
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املبحث األول :األدلة السمعية على وجود اْلن
أفاض القرآن الكرمي والسنة النبوية يف احلديث عن اْلن وأحواهلم يف مواضع كثرية ,فقد ورد ذكرهم

يف القرآن يف مواضع متعددة تقرب من أربعني موضعاً عدا عن اآلايت اليت حتدثت عن الشيطان وهي
كثرية ،وانفردت سورة كاملة للحديث عن أحوال النفر الذين استمعوا للقرآن من الرسول عليه

الصالة والسالم وهو ِبكة هي سورة اْلن ،إذ ورد يف مطلعها إخبار هللا لنبيه ابستماع هذا النفر
للقرآن ,قال تعاىل :قُل أ ِ
آَن َع َجبًا يَـ ْه ِدي إِ َىل
ُوح َي إِ ََّ
استَ َم َع نَـ َف ٌر ِم َن ا ْْلِ ِن فَـ َقالُوا إِ ََّن َِمس ْعنَا قُـ ْر ً
يل أَنَّهُ ْ
ْ
ال مر ْش ِد فَ ِ
َح ًدا [اْلن.]2 - 1:
آمنَّا بِه َولَن نم ْش ِر َك بَِربِنَا أ َ
َ

واعتربهم القرآن نوعاً آخر يشرتك مع اإلنسان يف التكليف وإن اختلف عنهم يف الصفات ,فجاءت
ت ا ْْلِ َّن وا ِإلنس إَِّل لِيـ ْعب ُد ِ
ون
كثري من خطاابت التكليف شاملة للجن واإلنس قال تعاىلَ :وَما َخلَ ْق ُ
َ َ َُ
ش َر ا ْْلِ ِن َوا ِإل ِ
آايِيت
نس أََملْ َأيْتِ ُك ْم ُر ُس ٌل ِمن ُك ْم يَـ ُق م
[الذارايت .]56 :وقالَ :اي َم ْع َ
صو َن َعلَْي ُك ْم َ
وي ِ
نذ ُرونَ ُك ْم لَِقاء يَـ ْوِم ُك ْم َه َذا [األنعام ،]130 :ورتب القرآن اْلزاء هلم حسب أعماهلم يف الدنيا
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فقالَ :ولَك ْن َح َّق الْ َق ْو ُل م ِين أل َْمأل َّ
َّم م َن ا ْْلنَّة َوالن ِ
ني [السجدة ،]13 :وقال يف معرض
َّاس أ ْ
َمجَع َ
َن َج َهن َ
اصر ُ َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
نس قَـ ْبـلَ ُه ْم َوَّل َج ٌّ
ان [الرمحن.]56 :
احلديث عن نعيم اْلنة :في ِه َّن قَ َ
ات الط ْرف َملْ يَطْمثْـ ُه َّن إ ٌ
وحتدى هللا اْلن واإلنس أن أيتوا ِبثل هذا القرآن فقال :قُل لَّئِ ِن ْ ِ ِ
نس َوا ْْلِ من َعلَى أَن َأيْتُواْ
اجتَ َم َعت اإل ُ
ِِبِثْ ِل َه َذا الْ ُقر ِ
ض ُه ْم لِبَـ ْع ٍ
ريا [اإلسراء ،]88 :واستنكر القرآن
آن َّلَ َأيْتُو َن ِِبِثْلِ ِه َولَ ْو َكا َن بَـ ْع ُ
ْ
ض ظَ ِه ً
املزاعم اليت تقول أبن اْلن يعلمون الغيب فقال يف معرض احلديث عن موت سليمان عليه السالم:
ِ ِ
َّ
ب َما لَبِثُوا ِيف ال َْع َذ ِ
اب ال ُْم ِه ِ
ني [سبأ .]14 :وغري ذلك
فَـلَ َّما َخ َّر تَـبَـيَّـنَت ا ْْل من أَن ل ْو َكانُوا يَـ ْعلَ ُمو َن الْغَْي َ
من اآلايت اليت حتدثت عن أحوال هذا املخلوق.

ومعلوم أن القرآن الكرمي قد ثبتت صحته ،ألنه منقول إلينا ابلتواتر ،فعلى هذا األساس َّل جمال
إلنكار هذا النوع من املخلوقات مىت كان اخلرب صادقاً ،وإنكارهم يكون تكذيباً خلرب هللا عنهم دون
حجة أو برهان ،وذلك َّل يكون إَّل من مسات اْلاهلني أو الكافرين ،ووجودهم بشكل قاطع َّل

حيتمل التأويل أبي شكل من األشكال (.)1

وأما السنة النبوية فقد ورد ذكرهم يف أحاديث كثرية ،وهذه األحاديث ِبجملها تبني أحوال هذا

املخلوق ،من حيث املادة اليت خلقوا منها ،ومن حيث طعامهم وشراهبم وتناسلهم ومطالبتهم
ابلتكاليف الشرعية ،وحماسبتهم يف اآلخرة ،ابإلضافة إىل األحاديث اليت تبني إمكانية رؤيتهم ِبختلف

الصور اليت يتشكلون فيها ،وغريها من األحاديث اليت تشرح أحواهلم ،قال الدمريي( :واعلم أن
األحاديث يف وجود اْلن والشياطني َّل حتصى ،وكذلك أشعار العرب وأخبارها ،فالنزاع يف ذلك
مكابرة فيما هو معلوم ابلتواتر) (.)2
_________
((( )1العقيدة اإلسالمية وأسسها)) (.)23 /2
((( )2حياة احليوان الكربى)) (.)206 /1
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فمن حيث بيان أصل املادة اليت خلقوا منها ،فقد أورد اإلمام مسلم يف صحيحه من حديث عروة
عن عائشة قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :خلقت املالئكة من نور ,وخلق اْلان من
مارج من َنر ,وخلق آدم مما وصف لكم)) ( .)1وما ورد من األحاديث يف تكليم الرسول صلى هللا

عليه وسلم اْلن وقراءته القرآن عليهم ودعوهتم إىل هللا يف أكثر من مرة ،وقد كان ابن مسعود رفيقاً
للرسول عليه السالم يف كثري منها ...
وهذه األحاديث يف كثري منها أحاديث صحيحة ،رواها الثقات من الصحابة والتابعني عن الصادق

املصدوق عليه الصالة والسالم ،فال جمال لتكذيبها أو أتويلها أتويالً فاسداً خيرج عن املقصود منها.

وقد فصلت هذه األحاديث كثرياً من أحوال اْلن وصفاهتم ،ومىت ثبتت صحتها ،فإن املكذب هبا

يكون مكذابً للقرآن ،الذي نص على وجوب اإلْيان ِبا أخرب به عليه الصالة والسالم ،قال تعاىل:
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِِ
ِ
َنزلْنَا َو َّ ِ
آمنُواْ
فَآمنُوا ِاب ََّّلل َوَر ُسوله َوالنموِر الَّذي أ َ
ين َ
اَّللُ ِبَا تَـ ْع َملُو َن َخبريٌ [التغابن ،]8 :وقالَ :اي أَيمـ َها الذ َ
اب الَّ ِذي أَنز َل ِمن قَـبل ومن ي ْك ُفر ِاب ِ
ِ
ِ
اب الَّ ِذي نَـ َّز َل َعلَى رسولِ ِه وال ِ
هلل ورسولِ ِه وال ِ
ْكتَ ِ
ْكتَ ِ
هلل
َ َ
ْ ُ ََ َ ْ
َُ َ
آمنُواْ ِاب َ َ ُ َ
ومالَئِ َكتِ ِه وُكتبِ ِه ورسلِ ِه والْيـوِم ِ
ضالََّلً بَعِي ًدا [النساء.]136 :
ض َّل َ
اآلخ ِر فَـ َق ْد َ
َ ُ َُ ُ َ َْ
ََ
تنبيه:
على أن هذه األدلة السمعية الواردة عن الرسول صلى هللا عليه وسلم يف وجود اْلن ،هلا يف نفس

الوقت دَّلَّلت حسية كذلك على وجودهم ،إذ قد ثبت رؤيتهم له عليه السالم ولنفر من أصحابة

الذين رافقوه عند ذهابه لتكليم اْلن وقراءة القرآن عليهم ،ومثل هذا قد حصل أليب هريرة عندما

جاءه الشيطان يف صورة رجل فقري فجعل حيثو من مال الصدقة  ...وكما ورد عن ابن عباس ((أن
امرأة جاءت اببن هلا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت :اي رسول هللا إن ابين هذا به جنون ،وأنه

أيخذه عند غدائنا وعشائنا فيخبث علينا ،فمسح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدره ودعا ،فثع
ثعة ،وخرج من جوفه مثل اْلرو األسود يسعى)) (.)2

فهذه قصة مسعية من جهة ،حسية من جهة أخرى ،حيث دلت على رؤية احلاضرين للجين على

شكل جرو أسود يسعى ،وما حصل ذلك من أخذ الرسول عليه السالم للشيطان وخنقه إايه عندما
جاءه ليقطع صالته ،حىت وجد برد لعابه على يديه الشريفتني.

وغري ذلك من الرواايت اليت حتمل دَّلَّلت حسية على رؤية اْلن مما َّل جيعل جماَّلً للشك يف
وجودهم .عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرمي عبيدات – ص79 :

_________

( )1رواه مسلم (.)2996
( )2رواه أمحد ( ،)2288( )254 /1والطرباين ( .)12490( )57 /12قال ابن كثري يف ((البداية

والنهاية)) (( :)167 /6فيه) فرقد السنجي رجل صاحل ولكنه سيء احلفظ وقد روى عن شعبة وغري
واحد واحتمل حديثه ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) (.)347 /5

()332/8

املبحث الثاين :األدلة العقلية

إن العقل َّل ْينع من وجود عوامل غائبة عن ِح ِسنا ،ألنه قد ثبت وجود أشياء كثرية يف هذا الكون َّل

يراها اإلنسان ولكنه حيس بوجودها ،وعدم رؤية اإلنسان لشيء من األشياء َّل يستلزم عدم وجوده،
والقاعدة العلمية تقول :عدم العلم بوجود شيء َّل يستلزم عدم وجوده .أي عدم رؤيتك للشيء

الذي تبحث عنه َّل يستلزم أن يكون حبد ذاته مفقوداً ،إذ أن املوجودات أعظم من املشاهدات ،أي
ليس كل املوجودات خاضعة حلاسة الرؤية ،أو ملطلق احلواس ،وإَّل لوجب على اإلنسان أن يؤمن

بوجود السيارة مثالً ما دامت واقفة أمامه ،فإذا ما سار هبا قائدها وابتعدت حىت خرجت عن سلطان

املشاهدة واحلواس وجب إنكار وجودها ... ،فإذا ظهر لك برهان علمي قاطع جيزم أبحد طريف وجود

ذلك الشيء أو عدمه ،فإن من العبث أن تقارع ذلك الربهان القاطع جبهلك السابق (.)1
وقد ثبت عن طريق القرآن الذي َّل أيتيه الباطل من بني يديه وَّل من خلفه ،ومن طريق السنة

الصحيحة وجود عامل خيتلف عن اإلنسان يسمى عامل اْلن ،وهذا القرآن ليس من أتليف الرسول

عليه السالم ,أو من أتليف أحد من البشر على اإلطالق ،فعندئذ وجب التصديق هبذا اإلخبار

الصحيح عن هللا عز وجل وعن رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وَّل اعتبار جبهل اإلنسان هبذا العامل ما

دام املخرب صادقاً.
وَّل يدعي إنسان عاقل على اإلطالق أنه رأى امليكروابت ابلعني اجملردة اليت َّل ترى إَّل ابجملهر بعد
تكبريها آَّلف املرات ،ألن السبب يف عدم رؤيتها أن حاسة البصر عند اإلنسان غري مؤهلة هلذه

الرؤية ،ما دامت الرؤية هلذا البصر حمدودة يف جمال العامل املشهود لإلنسان ،قال حممد رشيد رضا:
(ولو كان اَّلستدَّلل بعدم رؤية الشيء على عدم وجوده صحيحاً وأصالً ينبغي للعقالء اَّلعتماد

عليه ،ملا حبث عاقل يف الدنيا عما يف الوجود من املواد والقوى اجملهولة ،وملا كشفت هذه امليكروابت

اليت ارتقت هبا علوم الطب واْلراحة إىل الدرجة اليت وصلت إليها ،وَّل تزال قابلة لالرتقاء بكشف
أمثاهلا ،وملا عرفت الكهرابء اليت أحدث كشفها هذا التأثري العظيم يف احلضارة ،ولومل تكشف

امليكروابت – وأخرب أمثاهلم هبا يف القرون اخلالية – لعدوه جمنوَنً ،وجزموا ابستحالة وجود أحياء َّل

ترى ،إذ يوجد يف نقطة املاء ألوف األلوف منها ،وأهنا تدخل يف األبدان من خرطوم البعوضة أو

الربغوث  ..اخل ،كما أن ما جيزم به علماء الكهرابء من أتثريها يف تكوين العوامل ،وما تعرفه الشعوب
الكثرية اآلن من ختاطب الناس هبا من البالد البعيدة ِبَّلت التلغراف والتليفون الالسكلية – كله مما

مل يكن يتصوره عقل ،وقد وقع ابلفعل) ( .)2ويقول أيضاً( :ويعجبين قول الدكتور (فانديك) يف

كالمه عن احلواس اخلمس إذ يقول :لو كانت لنا حواس أخر فوق اخلمس اليت لنا ،لرِبا توصلنا هبا
إىل معرفة أشياء كثرية َّل نقدر على إدراكها ابحلواس اخلمسة اليت منلكها ،ولو كانت حواسنا املوجودة
أحد مما عليه لرِبا أفادتنا أكثر مما تفيدَن وهي على حالتنا احلاضرة ،ولو كان مسعنا َّ
َّ
أحد لرِبا مسعنا
أصوااتً أتتينا من عامل غري هذا الذي حنن فيه) ( ،)3ولكن حكمة هللا اقتضت أن تكون حواسنا كما
هي عليه اآلن.

وقد أثبتت التجارب وجود أشياء كثرية يف هذا الكون مع أن اإلنسان َّل يراها ،فالكهرب الذي

يسري يف السلك موجود ولكننا َّل نراه ،واملوجات الصوتية اليت تنتقل عرب األثري حنس هبا ونلمس

آاثرها ،خاصة يف هذا العصر الذي ارتقت فيه املعارف والعلوم ارتقاء عجيباً  ...وابسم املنهج

التجرييب يف البحث أنكر كثري من املنتسبني له وجود خملوقات تسمى ابملالئكة واْلن ،ومل يكن هلم
حجة يلجأون إليها يف إنكار ذلك إَّل أهنم مل يشاهدوها ومل يضعوها حتت اجملهر أو يف أَنبيب
اَّلختبار ،ليجروا عليها التجارب ،يف الوقت الذي يتحدثون فيه للبشرية عن وجود اْلاذبية

واملغناطيسية والكهرب ،وغريها من األشياء اليت تغيب عن حواسنا ،ولقد أخطأت احلضارة الغربية
وغريها من احلضارات املادية عندما آمنت ابلعقل وجحدت ما سواه ,وعاشت حتت ظالل وثنية
عقلية ،هي أخطر ألوان الوثنيات وأشدها إذَّلَّلً وإهدارا للقيم اإلنسانية العليا ،وهذا العقل الذي

عبدته هذه احلضارة شيء عظيم حقاً يف عامل احلس واملشاهدة ،ألهنما خيضعان هلذا العقل يف جمال
التجربة واَّلختبار ،أما ما وراء احلس واملشاهدة ،فال جمال للعقل أن حيكم على ذلك ابلظنون

والتخرصات ،ويف الوقت الذي جند فيه إبداع هذه احلضارة املادية يف جمال املادايت ،جندها يف

اْلانب اآلخر قد تعثرت تعثرا مضحكاً يف املعنوايت واألخالقيات والعبادات ،ويف كافة ما يتصل
أبمور الغيب كالروح واإلهلام والوحي ،ألهنا أمور فوق احلس واملشاهدة ( .. )4عامل اْلن يف ضوء

الكتاب والسنة لعبيدات – ص82 :
_________

((( )1كربى اليقينيات الكونية)) (ص.)300 :
((( )2تفسري املنار)) (.)366 /8

((( )3فتاوى اإلمام حممد رشيد رضا)) (.)252 /1
((( )4التصوف اإلسالمي واإلمام الشعراين)) (ص.)151 :
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املبحث الثالث :عقائد الناس يف اْلن
انقسم الناس قدْياً وحديثاً يف أمر اْلن إىل مذاهب شىت ،فما بني مثبت لوجودهم ،أو منكر ،أو
مؤول هلم بشىت التأويالت الفاسدة ،أو ٍ
مغال يف قدرهتم وسلطاهنم يف األرض ،إىل غري ذلك من
املذاهب والتصريفات املختلفة يف شأن هذا املخلوق.

وْيكن إمجال هذه املذاهب فيما يلي... :

 - 1مذهب أهل السنة واْلماعة:

الذي عليه أهل السنة واْلماعة من املسلمني وهو إثبات وجود خملوقات غائبة عن حواسنا تسمى
اْلن ،وأهنا َّل تظهر إَّل أذا تشكلت يف صور غري صورها يف بعض األحوال ولبعض الناس ،وأهنا
خملوقات عاقلة مكلفة ابلتكاليف الشرعية على حنو ما عليه البشر ،وأهنم أيكلون ,ويشربون,
ويتناكحون وهلم ذرية ،قال ابن حزم( :لكن ملا أخربت الرسل الذين شهد هللا عز وجل بصدقهم ِبا

أبدى على أيديهم من املعجزات احمللية للطبائع بنص هللا عز وجل وعلى وجود اْلن يف العامل ،وجب

ضرورة العلم خبلقهم ووجودهم ،وقد جاء النص بذلك وأبهنم أمة عاقلة مميزة ،متعبدة ،موعودة

متوعدة ،متناسلةْ ،يوتون .وأمجع املسلمون كلهم على ذلك) (.)1

ويقول ابن تيمية( :مل خيالف أحد من طوائف املسلمني يف وجود اْلن وَّل يف أن هللا أرسل حممداً صلى

هللا عليه وسلم إليهم  ..إىل أن يقول :وهذا ألن وجود اْلن تواترت به أخبار األنبياء تواتراً معلوماً
ابَّلضطرار ،ومعلوم ابَّلضطرار أهنم أحياء عقالء فاعلون ابإلرادة ،بل مأمورون منهيون ،ليسوا

صفات وأعراضاً قائمة بإلنسان أو غريه كما يزعم بعض املالحدة) ( .)2ويقول ابن حجر اهليتمي:
(وأما اْلان فأهل السنة واْلماعة يؤمنون بوجودهم) (.)3

وقد تقدم كثري من األدلة اليت يستند إليها أهل السنة واْلماعة يف إثبات وجود اْلن ،سواء كانت
هذه األدلة مأخوذة من القرآن أو السنة ،ابإلضافة إىل دَّللة اإلمجاع على ذلك ...

 - 2مذهب مجهور الكفار:

كعامة أهل الكتاب واجملوس ،ومجهور الكنعانيني ,واليوَننيني ,والرومان ,واهلنود القدماء ,وعامة

مشركي العرب :اإلقرار بوجود اْلن ،مع احنراف يف تصورهم عن هذا املخلوق.

هذه الطوائف املختلفة أقرت بوجود اْلن ،ولكن إقرارهم هذا صاحبه تصورات فاسدة ومنحرفة،
فمنهم من اعترب أن اْلن شركاء هلل يف اخللق والتدبري ،ومنهم من اعترب أن للجن سلطاَنً يف األرض,

وأهنم يعلمون الغيب ،ومنهم من أثبت أخوة بني هللا وإبليس  -تعاىل هللا عن ذلك -إىل غري ذلك من

التصورات املنحرفة  ..عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرمي عبيدات  -ص90
 - 3مذهب أكثر الفالسفة واألطباء ومجاعة من القدرية:

واملعتزلة واْلهمية ،وكافة الزَندقة قدْياً وحديثاً :إنكار اْلن ،ابإلضافة إىل نفر قد أولوا النصوص

الدالة على وجود اْلن أتويالً يدل على إنكارهم ،كما سيأيت:

قال اإلمام القرطيب( :وقد أنكر مجاع من كفرة األطباء والفالسفة اْلن وقالوا :إهنم بسائط ،وَّل يصح

طعامهم ،اجرتاء على هللا وافرتاء ،والقرآن والسنة ترد عليهم) ( )4وقال ابن تيمية( :ومجهور طوائف

الكفار على إثبات اْلن ،أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون هبم كإقرار املسلمني ,وإن
وجد فيهم من ينكر ذلك ،وكما يوجد يف املسلمني من ينكر ذلك ،كما يوجد يف طوائف املسلمني
كاْلهمية واملعتزلة من ينكر ذلك ،وإن كان مجهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك) (.)5

واملالحدة واملتفلسفة جيعلون املالئكة قوى النفس الصاحلة ،والشياطني قوى النفس اخلبيثة (... )6
_________

((( )1الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) (.)12 /5
((( )2جمموع الفتاوى)) (.)9 /19
((( )3الفتاوى احلديثية)) (ص.)123 :
((( )4تفسري القرطيب)) (.)6 /19

((( )5جمموع الفتاوى)) ( )10 /19و ((ايضاح الدَّللة يف عموم الرسالة)) (.)4
((( )6جمموع الفتاوى)) (.)346 /4
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وقد أنكرت مجاهري القدرية وكافة الزَندقة اْلن كما ذكر اْلويين إمام احلرمني حيث يقول( :وكثري من
الفالسفة ,ومجاهري القدرية ,وكافة الزَندقة أنكروا اْلن والشياطني رأساً ،وَّل يبعد لو أنكر ذلك من
َّل يتدبر وَّل يتشبث ابلشريعة ،وإمنا العجب من إنكار القدرية مع نصوص القرآن وتواتر األخبار

واستفاضة اآلاثر) (.)1

والذي يظهر أن املتأخرين من القدرية هم الذين ينكرون وجود اْلن مع اعرتاف متقدميهم بذلك،

قال أبو بكر الباقالين( :وكثري من القدرية يثبتون وجود اْلن قدْياً وينفون وجودهم اآلن ،ومنه من

يزعم أهنم َّل يرون لرقة أجسامهم ونفوذ الشعاع فيها ،ومنهم من قال :إمنا َّل يرون ألهنم َّل ألوان هلم)

(.)2
وأما املعتزلة فاملشهور عن أكثر العلماء أن الكثريين منهم ينكرون وجود اْلن ،يقول اْلويين( :وقد
أنكرهم معظم املعتزلة ،ودل إنكارهم إايهم على قلة مباَّلهتم ,وركاكة داينتهم ،فليس يف إثباهتم

مستحيل عقلي ،وقد نصت نصوص الكتاب والسنة على إثباهتم ،وحق على اللبيب املعتصم حببل

الدين أن يثبت ما قضى العقل جبوازه ,ونص الشرع على ثبوته) (.)3

وقال ابن حجر اهليتمي( :وإنكار املعتزلة لوجودهم فيه خمالفة للكتاب والسنة واإلمجاع ،بل ألزموا به

كفراً ألن فيه تكذيب النصوص القطعية بوجودهم) (.)4

وقال الدمريي( :فإذا قيل :ما تقول فيما حكى عن بعض املعتزلة أنه ينكر وجود اْلن؟ قلنا :عجيب

أن يثبت ذلك عمن يصدق ابلقرآن وهو َنطق بوجودهم) (.)5

 ...وقد ذكر حممد رشيد رضا أن الزخمشري وشيعته مل يكونوا من املنكرين لوجود اْلن ،وإمنا اْلن –

كما يقولون – من عامل الغيبَّ ،ل نصدق من خربهم إَّل ما أثبته الشرع ،أو ما هو يف قوته من دليل

احلس أو العقل ،ومل يثبت شرعاً ,وَّل عقالً ,وَّل اختباراً ,أن شياطني اْلن أتكل الناس ,وَّل أهنا تظهر
هلم يف الفيايف كما كانت تزعم العرب ،وغري ذلك يف طور اْلهل واخلرافات (... )6

أما الزَندقة قدْياً وحديثاً كالدهرية وامللحدين من الشيوعيني وغريهم فإهنم ينكرون الغيبيات بشكل
عام ،ويعتربون أن الكون وجد هكذا صدفة ،وعلى هذا فهم حياربون األداين ويعتربوهنا أفيون
الشعوب ،وذلك كما تفعل الشيوعية يف الوقت احلاضر.

وليس هلؤَّلء حجة يف إنكار الغيبيات – واْلن من بينهم – إَّل عدم اإلْيان ِبا َّل يقع عليه احلس،
وَّل يعرف ابلتجربة واملشاهدة ،وهي حجة ساقطة من أساسهاَّ ،ل تقوى على الوقوف أمام األدلة
الكثرية الناطقة بوجودهم ...

شبه املنكرين لوجود اْلن والرد عليها:
ومجلة الشبه اليت يتمسك هبا املنكرون للجن تتلخص فيما يلي:

 - 1أن اْلن لو كانوا موجودين لوجب أن يكونوا أجساماً كثيفة أو لطيفة ،ولو كانوا أجساماً كثيفة

لرآهم كل إنسان سليم احلس ،ولو كانوا أجساماً لطيفة لتمزقوا عند هبوب الرايح والعواصف ،وللزم
أن َّل يكون هلم قدرة على األعمال الشاقة كما يقول مثبتو اْلن على حد قوهلم (.)7

واْلواب على هذه الشبهة :أن اْلن جمردون عن املادة واْلسمية اليت نشاهدها يف األمور احملسوسة

أمامنا كالبشر ,والدواب ,واألشجار وغري ذلك ،ولكن هذا َّل ْينع أن جيعل هللا فيهم خاصية القدرة
ول لَهُ ُك ْن فَـيَ ُكو ُن [يس ،]82 :وقد
اد َش ْيـئًا أَ ْن يَـ ُق َ
على التشكل ابألشكال املختلفة :إِ َّمنَا أ َْم ُرهُ إِذَا أ ََر َ
وردت األحاديث الصحيحة يف تشكلهم ِبختلف الصور ،فمعارضة هذه النصوص ابلظن إمنا هو
حتكم ابلباطل.
_________

((( )1إيضاح الدَّللة يف عموم الرسالة)) ( )4اهلامش.
((( )2إيضاح الدَّللة يف عموم الرسالة)) ( )5اهلامش.
((( )3كتاب اإلرشاد إىل قواطع األدلة)) (.)323
((( )4الفتاوى احلديثية)) (ص.)123 :

((( )5حياة احليوان الكربى)) (.)206 /1
((( )6تفسري املنار)) (.)528 /7
((( )7التفسري الكبري)) (.)76 /1
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أما قوهلم :إهنم لو كانوا أجساماً لطيفة لتمزقوا عند هبوب الرايح والعواصف فجوابه :لقد ثبت عند
الفالسفة أن النار اليت تنفصل عن الصواعق تنفذ يف اللحظة اللطيفة يف بواطن األحجار واحلديد

وخترج من اْلانب اآلخر ،فلم َّل يعقل مثله يف هذه الصورة؟! ،وعلى هذا التقدير فإن اْلن تكون
قادرة على النفوذ يف بواطن الناس وعلى التصرف فيها ،وأهنا تبقى حية فعالة مصونة عن الفساد إىل

األجل املعني والوقت املعلوم ،فكل هذه األحوال احتماَّلت ظاهرة ،والدليل مل يقم على إبطاهلا ,فلم
جيز املصري إىل القول إببطاهلا ( )1وقد ثبت تسخريهم للنيب سليمان عليه السالم بصريح القرآن،
وقد كان يراهم على صورهم األصلية كما دل عليه ظاهر القرآن.

 - 2أن هذه األشخاص املسماة ابْلن لو كانوا حاضرين يف هذا العامل ،خمالطني للبشر ،فالظاهر
الغالب أن حيصل هلم بسبب طول املخالطة واملصاحبة إما صداقة ,وإما عداوة ،فإن حصلت

الصداقة وجب ظهور املنافع بسبب تلك الصداقة ،وإن حصلت العداوة وجب ظهور املضاد بسبب
تلك العداوة ،إَّل أننا َّل نرى أثراً َّل من تلك الصداقة وَّل من تلك العداوة (.)2

واْلواب على هذه الشبهة :أنه َّل يشرتط أن حيصل لإلنسان من مصاحبة أحد صداقة أو عداوة

يرتتب عليهما املنافع واملضار ،ومع ذلك فإن الوقائع الصحيحة اليت وردت يف السنة تدل على أن
بعض اْلن قد حصل منهم إيذاء لبعض من يكرهونه من األنس ،وقد ثبت عالج الرسول صلى هللا

عليه وسلم لبعض من صرعتهم اْلن ،وقد ثبت كذلك نفع اْلن لبعض اإلنس كما حصل مع أيب

هريرة عندما جاءه الشيطان فجعل حيثو من الطعام وقد تكرر جميئه ثالث مرات ،وكان يزعم أنه َّل
هم أبو هريرة أن يرفع أمره للرسول صلى هللا عليه وسلم ،فقال الشيطان عند ذلك:
يعود ،حىت َّ

دعين أعلمك كلمات ينفعك هللا هبا ،فعلمه آية الكرسي وقال له :اقرأها فإنه َّل يقربك شيطان ()3

 ,وغري ذلك مما قد ثبت يف نفع اْلن لبعض الناس وإضرارهم لبعض منهم.

 - 3إن الطريق إىل معرفة اْلن إما احلس وإما املشاهدة وإما الدليل ،ومل يثبت لنا ابحلس وجودهم
ورؤيتهم ،والذين يقولون إَن أبصرَنهم ومسعنا أصواهتم طائفة من اجملانني يتخيلون ذلك ،وليست يف

احلقيقة كذلك ،وأما اخلرب بواسطة األنبياء عليهم السالم فباطل ،ألن ذلك يؤدي إىل إبطال نبوهتم،
وْلاز أن يقال إن كل ما أتى به األنبياء من املعجزات إمنا هو إبعانة اْلن والشياطني ،فإذا جوزَن نفوذ
اْلن يف بواطن اإلنسان فلم َّل جيوز أن يقال :إن حنني اْلذع إمنا كان ألن الشيطان نفذ يف ذلك

اْلذع مث أظهر احلنني؟ ومل َّل جيوز أن يقال :إن الناقة تكلمت مع الرسول صلى هللا عليه وسلم ألن
الشيطان دخل يف ابطنها فتكلمت؟ وأما الدليل والنظر فهو متعذر ،ألَن َّل نعرف دليالً عقلياً يدل

على وجود اْلن والشياطني (.)4

واْلواب على هذه الشبهة :أن الدليل احلسي قد دل على وجود اْلن ،حيث رآهم الرسول عليه
الصالة والسالم وهو نيب معصوم من اخلطأ والكذب ،ورآهم ابن مسعود عندما ذهب معه ليلة تكليم
اْلن ،ورآهم أبو هريرة عندما جاءه الشيطان يف صورة رجل فقري ،فأخذ حيثو من مال الصدقة ،وقد

حدث مثل ذلك لنفر من الصحابة ،وغري ذلك من الوقائع اليت تدل على رؤية اْلن من قبل هؤَّلء،
وهم صحابة أجالء وليسوا من اجملانني كما يزعم املنكرون لوجود اْلن ،بل هم من العقالء املوثوق

هبم.
_________

((( )1التفسري الكبري)) (.)80 /1
((( )2التفسري الكبري)) (.)77 /1
( )3رواه البخاري (.)2311

((( )4التفسري الكبري)) (.)77 /1
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وأما اخلرب فقد جاءت نصوص القرآن خمربة عن أحوال اْلن يف مواضع متعددة من القرآن ،وليس
هناك من سبيل للطعن بكتاب هللا – املنقول ابلتواتر – أبي حال من األحوال ،ودل على وجودهم
السنة املتواترة اليت تقطع الشك وترفع العذر يف إنكار وجودهم أو أتويلهم.

والقول أن يف اَّلعرتاف هبم إبطاَّلً لنبوة األنبياء غري صحيح ،ألنه قد ثبت لنا وجودهم عن طريق

هؤَّلء األنبياء كذلك ،فالشك يف وجودهم يوجب الطعن يف نبوهتم أيضاً.
وأما أن اإلقرار بوجودهم يوجب إنكار معجزات األنبياء فغري مسلم ،ألن املعجزة إمنا هي أتييد من
هللا ألنبيائه حىت يظهر للناس صدق نبوهتم ،والرسل معصومون من تلبيس اْلن والشياطني ،فال ْيكن
أن يكون حنني اْلذع وتكليم الناقة للرسول عليه السالم من قبيل هذه التلبيسات.

أما الذين ينكرون وجود اْلن حبجة عدم رؤيتهم ،أمثال الزَندقة واملاديني ،فهؤَّلء ينكرون كل ما َّل
يقع عليه احلس ... ،وأنه مل يدل دليل عقلي على نفي وجودهم ،وَّل ْينع العقل من وجودهم ،يف
الوقت الذي دل فيه العقل على وجود أشياء كثرية غائبة من احلس ،وهو أمر َّل حتيله الطباع وَّل

تنكره العقول ،مث إن العقل مل يدع أنه توصل إىل معرفة مجيع األشياء ،وأن ما وصل إليه علم اإلنسان
غيض من فيض.

فثبت هبذا بطالن شبهات منكري اْلن.
موقف املنكرين لوجود اْلن من النصوص الدالة على إثبات وجودهم:

ويف الوقت الذي يقرر اإلسالم وجود اْلن وأهنم خملوقات عاقلة مكلفة خلقوا من النار ،أييت
املنكرون للجن من املالحدة والفالسفة وغريهم فيؤولون النصوص الدالة على وجود اْلن واملالئكة
أتويالً يبعد عن مقصد القرآن والسنة ،وهو أتويل َّل يعتمد على دليل يؤيده بل هو من حتريف الكلم

عن مواضعه ،تضليالً للناس وصدا هلم عن سبيل هللا ،وهي أتويالت معلومة الفساد ابلضرورة من دين
اإلسالم ،وقد أدى أتويل هذا النفر من الناس إىل إنكار اْلن ابلكلية ،وهبذا يتفقون مع املنكرين يف

الغاية واهلدف.

وقد جتلت هذه النظرة عند القدامى واحملدثني:

أما عند القدامى فيقول ابن تيمية( :وقد زعم املالحدة واملتفلسفة أبن املالئكة هم قوى النفس

الصاحلة ,والشياطني هم قوى النفس اخلبيثة ،وجيعلون سجود املالئكة طاعة القوى للعقل ،وامتناع
الشياطني عصيان القوى اخلبيثة للعقل ،وحنو ذلك من املقاَّلت اليت يقوهلا أصحاب رسائل إخوان

الصفا وأمثاهلم من القرامطة الباطنية ،ومن سلك سبيلهم من ضالل املتكلمة واملتعبدة ،وقد يوجد

حنو هذه األقوال يف أقوال املفسرين اليت َّل إسناد هلا يعتمد عليه) (.)1

ويوضح هذه النظرة اليت ذكرها ابن تيمية عن هذه الطوائف فخر الدين الرازي يف تفسريه ،حيث يبني

موقف الطوائف املختلفة من اْلن ،وقد ذكر عن هؤَّلء الفالسفة قوهلم( :النفوس الناطقة البشرية

املفارقة لألبدان قد تكون خرية وقد تكون شريرة ،فإن كانت خرية فهي املالئكة األرضية ،وإن كانت
شريرة فهي الشياطني األرضية ،مث إذا حدث بدن شديد املشاهبة ببدن تلك النفس املفارقة ضرب

تعلق هبذا البدن احلادث ،وتصري تلك النفس املفارقة ،معاونة هلذه النفس املتعلقة هبذا البدن على
األعمال الالئقة هبا ،فإن كانت النفسان من النفوس الطاهرة املشرقة اخلرية ،كانت تلك املعاونة

واملعاضدة إهلاماً ،وإن كانتا من النفوس اخلبيثة الشريرة ،كانت تلك املعاونة واملناصرة وسوسة) (.)2
وقال ابن حزم( :وذهب القائلون بتناسخ األرواح أمثال أمحد بن خابط ,وأبو مسلم اخلراساين,

والرازي الطبيب املعروف وغريهم أن الشياطني هي أرواح الشريرين من الناس ،واملالئكة هي أرواح

اخلريين منهم) ( ،)3وذكر حنو هذا البغدادي يف كتابه الفرق بني الفرق حيث يقول( :والباطنية
يتأولون املالئكة على دعاهتم إىل بدعتهم ،ويتأولون الشياطني واألابلسة على خمالفيهم) (.)4

وما تقدم من أتويل اْلن واملالئكة هذا التأويل الفاسد إمنا سببه اَّلحنراف والزيغ عن منهج احلق،

حيث ضلت هذه الفرق عن اإلسالم ،وأتولت آايت القرآن أتويالً ابطال يوافق أهواءهم وما انتحلوه
من إنكار هذه العوامل ،فجمعوا بني إنكار احلق الثابت وحتريف النصوص.

وأتويل بعض هؤَّلء اْلن ,واملالئكة ,ابألرواح املفارقة لألبدان  ...هو من القول ابلتناسخ أو يشاهبه،
وَّل شك أن مذهب التناسخ مذهب ابطل كما هو مقرر يف اإلسالم ،فإن األرواح َّل تنتقل إىل أبدان

أخر بعد املوت ،بل تبقى يف مستقرها يف دار الربزخ منعمة أو معذبة .عامل اْلن يف ضوء الكتاب
والسنة لعبد الكرمي عبيدات -بتصرف  -ص108
_________

((( )1جمموع الفتاوى)) (.)346 /4
((( )2التفسري الكبري)) ( )78 /1و ((تفسري روح املعاين)) (.)82 /29
((( )3الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) (.)90 /1
((( )4الفرق بني الفرق)) (.)279
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املبحث األول :املادة اليت خلق منها اْلن
صرح القرآن الكرمي والسنة النبوية بذكر املادة اليت خلق منها اْلن ،فقد ورد يف القرآن قوله تعاىل:
آن خلَ ْقناه ِمن قَـبل ِمن ََّن ِر السم ِ
وم [احلجر .]27 :يف مقابل احلديث عن خلق اإلنسان من
َوا ْْلَ َّ َ َ ُ
َّ ُ
ُْ
ِ
ْص ٍ
ال َكالْ َفخَّا ِر َو َخلَ َق ا ْْلَ َّ
ِج ِمن ََّن ٍر [الرمحن- 14 :
ان ِمن َّمار ٍ
صل َ
نسا َن من َ
الطني ،ويف قولهَ :خلَ َق ا ِإل َ
 .]15وغري ذلك من اآلايت اليت تتحدث عن إابء إبليس من السجود آلدم عليه السالم كقوله
ال أ َََنْ َخ ْريٌ ِم ْنهُ َخلَ ْقتَ ِين ِمن ََّن ٍر َو َخلَ ْقتَهُ ِمن ِط ٍ
ني
ك قَ َ
تعاىل :قَ َ
ك أََّلَّ تَ ْس ُج َد إِ ْذ أ ََم ْرتُ َ
ال َما َمنَـ َع َ
[األعراف.]12 :

أما يف السنة النبوية فقد ورد يف صحيح مسلم من حديث عروة عن عائشة قالت :قال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم(( :خلقت املالئكة من نور وخلق اْلان من مارج من َنر وخلق آدم مما وصف

لكم)) ( .. )1عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرمي عبيدات – ص13 :
_________

( )1رواه مسلم (.)2996
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أوَّل :قدرهتم على التشكل
الذي تشري إليه اآلايت القرآنية ,واألحاديث النبوية أن اْلن يتشكلون ابلصور املختلفة .قال ابن

تيمية( :واْلن يتصورون يف صور اإلنس والبهائم ،فيتصورون يف صور احليات والعقارب وغريها ،ويف
صور اإلبل ,والبقر ,والغنم ,واخليل ,والبغال ,واحلمري ،ويف صور الطري ،ويف صور بين آدم) (.)1
وَّل ْينع خلقهم من النار تشكلهم يف الصور املختلفة ،يقول الباقالين( :لسنا ننكر مع كون أصلهم

النار أن هللا تعاىل يكثف أجسامهم ويغلظها ،وخيلق هلم أغراضاً تزيد على ما يف النار ،فيخرجون عن

كوهنم َنراً ،وخيلق هلم صوراً وأشكاَّلً خمتلفة) (.)2

األدلة على تشكل اْلن ورؤيتهم:
ِ
ب لَ ُك ُم الْيَـ ْوَم ِم َن الن ِ
أما من القرآن فقوله تعاىلَ :وإِ ْذ َزيَّ َن َهلُ ُم َّ
َّاس َوإِِين
الش ْيطَا ُن أَ ْع َما َهلُ ْم َوقَ َ
ال َّلَ غَال َ
ِ ِ ِ
اف
ص َعلَى َع ِقبَـ ْي ِه َوقَ َ
َخ ُ
ال إِِين بَ ِريءٌ ِمن ُك ْم إِِين أ ََرى َما َّلَ تَـ َرْو َن إِِينَ أ َ
َج ٌ
ار لَّ ُك ْم فَـلَ َّما تَـ َراءت الْفئَـتَان نَ َك َ
هللاَ َوهللاُ َش ِدي ُد ال ِْع َق ِ
اب [األنفال.]48 :
قال الطربي يف تفسري هذه اآلية( :عن ابن عباس قال :جاء إبليس يوم بدر يف جند من الشيطان،

معه رايته ،يف صورة رجل من بين مدجل يف صورة سراقة بن مالك بن جعشم ،فقال الشيطان
ِ
ب لَ ُك ُم الْيَـ ْوَم ِم َن الن ِ
ار لَّ ُك ْم [األنفال ،]48 :فلما اصطف الناس أخذ
َّاس َوإِِين َج ٌ
للمشركنيَّ :لَ غَال َ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبضة من الرتاب ،فرمى هبا يف وجوه املشركني ،فولوا مدبرين ،وأقبل

جربيل إىل إبليس ،فلما رآه – وكانت يده يف يد رجل من املشركني – انتزع إبليس يده ،فوىل مدبراً
اَّللَ َو َّ
اف َّ
َخ ُ
هو وشيعته ،فقال الرجل :اي سراقة :تزعم أنك جار لنا؟ قال :إِِين أ ََرى َما َّلَ تَـ َرْو َن إِِينَ أ َ
اَّللُ
َش ِدي ُد ال ِْع َق ِ
اب [األنفال ]48 :وذلك حني رأى املالئكة) (.)3
_________

((( )1إيضاح الدَّللة يف عموم الرسالة)) (ص.)32 :
((( )2الفتاوى احلديثية)) (ص.)65 :

( )3رواه الطربي يف تفسريه ( ،)7 /13وابن أيب حامت يف تفسريه (ص.)1715 :
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ومن األدلة التارخيية اليت تصلح يف هذا املقام :ما ورد أن الشيطان تصور يف صورة شيخ جندي،
عندما اجتمعت قريش بدار الندوة ،لتمكر ابلرسول صلى هللا عليه وسلم ،وذلك قوله تعاىلَ :وإِ ْذ
ِ
ْيَْ ُكر بِ َ َّ ِ
ين
وك أ َْو خيُْ ِر ُج َ
وك أ َْو يَـ ْقتُـلُ َ
ين َك َف ُرواْ لِيُـثْبِتُ َ
ري ال َْماك ِر َ
ك الذ َ
وك َوْيَْ ُك ُرو َن َوْيَْ ُك ُر هللاُ َوهللاُ َخ ْ ُ
ُ
[األنفال .]30 :وذلك أن قريشاً اجتمعت بدار الندوة ،فاعرتضهم إبليس يف صورة شيخ جندي

عليه ٌّ
بت ،فلما رأوه واقفاً على الباب قالوا :من الشيخ؟ قال :شيخ من جند ،مسع ابلذي اتعدمت له،
فحضر معكم ليسمع ما تقولون ،وعسى أن َّل يعدمكم رأايً ونصحاً ،قالوا :أجل فادخل ،فدخل

معهم ،فأشار بعضهم فقال :حنبسه يف احلديد ،ونغلق عليه الباب حىت ْيوت ،فقال الشيخ النجدي:

َّل وهللا ،ما هذا لكم برأي ،وهللا لئن حبستموه كما تقولون ،ليخرجن أمره من وراء الباب إىل

أصحابه ،فألوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من بني أيديكم ،مث يكاثروكم به حىت يغلبوكم على

أمركم ،ما هذا لكم برأي ،فانظروا غريه ،فأشار بعضهم بنفيه من البالد ،فقال الشيخ النجدي :ما
هذا لكم برأي ،أمل تروا إىل حسن حديثه وغلبته على قلوب الرجال؟ حيث يقدر على أتليف القلوب
حوله ،أديروا فيه رأايً غري هذا .حىت أشار أبو جهل برأيه الذي استقر عليه األمر أبخذ شاب من كل

قبيلة ،فيدخلوا على الرسول عليه الصالة والسالم فيقتلوه مجيعاً ،فيتفرق دمه على القبائل .فقال

الشيخ النجدي :القول ما قال الرجل ،هذا الرأي وَّل رأي غريه ،فتفرق القوم وهم جمتمعون على هذا

(.)1

نالحظ مما تقدم أن الشيطان قد جاء املشركني يف صورة رجل ،فرأوه وعاينوه.
وقد يظهر الشيطان لبعض الناس يف صورة بعض األموات ،وأكرب ما يقع ذلك من املشركني ،يقول

ابن تيمية( :وقد وقع هذا كثرياً ،حىت أنه يتصور ملن يعظم شخصاً يف صورته ،فإذا استغاث به فيظن
ذلك الشخص أنه شيخه امليت) (.)2

ويقول يف موطن آخر( :وكذلك أييت كثرياً من الناس يف مواضع ويقول إنه اخلضر ،وإمنا كان جنياً من

اْلن) (.)3

وغري هذا كثري مما يقع من أتباع الشيطان مع شياطينهم ،حيث يتصورون هلم يف صور عديدة،

ليومهوهم ويستدرجوهم.
األدلة من السنة:

ورد يف السنة املطهرة أحاديث عديدة تدل على تشكل اْلن ورؤيتهم ،جنتزئ بعضها لالستدَّلل على

ذلك:
 - 1ثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة أنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن عفريتا

علي الصالة ،وأن هللا أمكنين منه فذعته ،فلقد مهمت أن
علي البارحة ،ليقطع َّ
من اْلن جعل يفتك َّ

أربطه إىل جنب سارية من سواري املسجد ،حىت تنظرون إليه أمجعون -أوكلكم  .-مث ذكرت قول
ال ر ِ ِ
ِ
َح ٍد ِم ْن بَـ ْع ِدي [ص ]35 :فرده هللا
ب ِيل ُم ْل ًكا َّل يَنبَغي أل َ
ب ا ْغف ْر ِيل َو َه ْ
أخي سليمان :قَ َ َ

خاسئاً)) (.)4

وقد جاء يف رواايت أخرى أن الشيطان جاء بشعلة من َنر ليحرق هبا وجه الرسول صلى هللا عليه
وسلم ,فأخذه حىت وجد برد لسانه على يده الشريفة.

_________

((( )1سرية ابن هشام)) ( )95 /2ابختصار.
((( )2النبوات)) (ص.)290 :
((( )3النبوات)) (ص.)290 :
( )4رواه البخاري ( ،)461ومسلم (.)541
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فعن أيب سعيد اخلدري ((أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام فصلى صالة الصبح وهو خلفه،
فقرأ ،فالتبست عليه القراءة ،فلما فرغ من صالته قال :لو رأيتموين وإبليس فأهويت بيدي ،فما زلت
أخنقه حىت وجدت برد لعابه بني إصبعي هاتني :اإلهبام واليت تليها ،ولوَّل دعوة أخي سليمان ألصبح

مربوطاً بسارية من سواري املسجد ،يتالعب به صبيان املدينة ،فمن استطاع منكم أن َّل حيول بينه
وبني القبلة أحد؛ فليفعل)) (.)1

ويف صحيح مسلم عن أيب الدرداء قال(( :قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فسمعناه يقول :أعوذ

ابهلل منك ,مث قال :ألعنك بلعنة هللا .ثالاثً ،وبسط يده كأنه يتناول شيئاً .فلما فرغ من الصالة قلنا :اي

رسول هللا ,قد مسعناك تقول يف الصالة شيئاً ،مل نسمعك تقوله قبل ذلك .ورأيناك بسطت يدك؟ قال:
إن عدو هللا إبليس جاء بشهاب من َنر ليجعله يف وجهي .فقلت :أعوذ ابهلل منك .ثالث مرات .مث

قلت :ألعنك بلعنة هللا التامة .فلم يستأخر .ثالث مرات .مث أردت أخذه .وهللا! لوَّل دعوة أخينا

سليمان ألصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل املدينة)) (.)2

فهذه الرواايت تدل على أن الرسول صلى هللا عليه وسلم رأى الشيطان ،ومعه شعلة من َنر ليحرق
هبا وجهه ،فأخذه ،ولوَّل دعوة النيب سليمان عليه السالم لربطه يف أحد سواري املسجد لينظر إليه

الناس.

 - 2عن أيب عبد هللا اْلديل عن ابن مسعود قال(( :استتبعين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة

اْلن ،فانطلقت معه حىت بلغنا أعلى مكة ،فخط يل خطاً وقالَّ :ل تربح ،مث انصاع يف أجبال اْلن،
فرأيت الرجال ينحدرون عليه من رؤوس اْلبال حىت حالوا بيين وبينه ،فاخرتطت السيف وقلت:

ألضربن حىت استعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،مث ذكرت قولهَّ :ل تربح حىت آتيك ،فلم أزل

كذلك حىت أضاء الفجر  .)) ..احلديث ()3

فقوله يف احلديث( :فرأيت الرجال ينحدرون عليه من رؤوس اْلبال) فيه دليل على أهنم ظهروا َّلبن

مسعود يف صورة الرجال ،حىت خاف على الرسول صلى هللا عليه وسلم منهم ،فهم بسيفه ليقاتلهم.

_________
( )1رواه أمحد ( .)11797( )82 /3قال ابن رجب يف ((فتح الباري)) ( :)397 /6إسناده جيد،
وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)90 /2رجاله ثقات ،وقال األلباين يف ((سلسلة األحاديث

الصحيحة)) ( :)3251إسناده جيد رجاله ثقات.

( )2رواه مسلم (.)542

( )3رواه الطرباين ( .)9989( )67 /10قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)317 /8رواه
الطرباين وفيه حيىي بن يعلى األسلمي وهو ضعيف.

()341/8

 - 3ما ورد يف صحيح البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال(( :وكلين رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم حبفظ زكاة رمضان ،فأاتين آت ،فجعل حيثو من الطعام ،فأخذته وقلت :وهللا ألرفعنك إىل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال :إين حمتاج ,وعلي عيال ,ويل حاجة شديدة ،قال :فخليت عنه،

فأصبحت فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :اي أاب هريرة ما فعل أسريك البارحة؟ قال :قلت :اي رسول

هللا ،شكا حاجة شديدة ،وعياَّلً فرمحته فخليت سبيله ،فقال :أما إنه قد كذبك ،وسيعود .فعرفت أنه
سيعود ،لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إنه سيعود .فرصدته ،فجعل حيثو من الطعام ،فأخذته
فقلت :ألرفعنك إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال :دعين فإين حمتاج ,وعلي عيالَّ ،ل أعود،
فرمحته فخليت سبيله ،فأصبحت فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اي أاب هريرة ما فعل

أسريك؟ قلت :اي رسول هللا شكا حاجة شديدة وعياَّلً ،فرمحته فخليت سبيله ،قال :أما إنه كذبك،

وسيعود .فرصدته الثالثة ،فجعل حيثو من الطعام ،فأخذته فقلت :ألرفعنك إىل رسول هللا ،وهذا آخر

ثالث مرات إنك تزعم َّل تعود ،مث تعود ،قال :دعين أعلمك كلمات ينفعك هللا هبا ،قلت :ما هن؟

قال :إذا أويت إىل فراشك ،فاقرأ آية الكرسي :هللا َّل إله إَّل هو احلي القيوم .حىت ختتم اآلية ،فإنك
لن يزال عليك من هللا حافظ ،وَّل يقربك شيطان حىت تصبح ،فخليت سبيله فأصبحت ،فقال يل

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما فعل أسريك البارحة؟ قلت :اي رسول هللا ،زعم أنه يعلمين كلمات
ينفعين هللا هبا فخليت سبيله ،قال :ما هي؟ قلت :قال يل :إذا أويت إىل فراشك ،فاقرأ آية الكرسي

من أوهلا حىت ختتم :هللا َّل إله إَّل هو احلي القيوم .وقال يل :لن يزال عليك من هللا حافظ ،وَّل يقربك

شيطان حىت تصبح  -وكانوا أحرص شيء على اخلري  -فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :أما إنه قد
صدقك وهو كذوب ،تعلم من ختاطب منذ ثالث ليال اي أاب هريرة .قالَّ :ل ،قال :ذاك شيطان))

(.)1

وقد جاء هذا احلديث من عدة رواايت ،كما ذكر ذلك ابن حجر العسقالين ،فقد قال( :قوله:

فأخذته زاد يف رواية أيب املتوكل ((أن أاب هريرة شكى ذلك إىل النيب صلى هللا عليه وسلم أوَّلً ،فقال
له :إن أردت أن أتخذه فقل :سبحان من سخرك حملمد ،قال :فقلتها ،فإذا أَن به قائم بني يدي

فأخذته)) ).وقال ابن حجر( :ويف رواية الروايين(( :فأخذته فالتفت يدي على وسطه ,فقلت :اي عدو
هللا :وثبت إىل ْتر الصدقة فأخذته ،وكانوا أحق به منك ،ألرفعنك إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

فيفضحك)) ويف رواية الروايين(( :ما أدخلك بييت أتكل التمر؟ قال :أَن شيخ كبري فقري ذو عيال ،ما

أتيتك إَّل من نصيبني)) (.)2

وقد ورد يف حديث معاذ بن جبل قوله(( :ضم إيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ْتر الصدقة،
فكنت أجد فيه كل يوم نقصاَنً ،فشكوت ذلك إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال يل :هو

عمل الشيطان فارصده ،فرصدته ،فأقبل يف صورة فيل ،فلما انتهى إىل خلل الباب ،دخل من خلل

الباب يف غري صورته ،فدَن من التمر فجعل يلتقمه ،فشددت علي ثيايب فتوسطته)) (.)3
_________

( )1رواه البخاري (.)2311
((( )2فتح الباري)) ( )488 /4ذكر هذه الرواية اهليثمي يف ((جممع الزائد)) (.)322 - 321 /6
( )3رواه الطرباين ( .)16846( )51 /20قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)324 /6رواه

الطرباين عن شيخه حيىي بن عثمان بن صاحل وهو صدوق إن شاء هللا كما قال الذهيب قال ابن أيب

حامت :وقد تكلموا فيه وبقية رجاله وثقوا ،وقال السيوطي يف ((اخلصائص الكربى)) (:)95 /2
إسناده رجاله موثقون.

()342/8

وقد بني ابن حجر أن اختالف هذه الرواايت حممول على التعدد ،فقد جاء الشيطان مرة يف صورة
رجل فقري يطلب الصدقة ،ومرة أخرى يف صورة فيل ،ويف رواايت أخرى ذكرها ابن حجر أنه جاء يف

صورة دابة تشبه الغالم احملتلم ،فعن أيب بن كعب(( :أن أابه أخربه أنه كان هلم جرن فيه ْتر ،وكان مما
يتعاهده فيجده ينقص ،فحرسه ذات ليلة ،فإذا هو بدابة كهيأة الغالم احملتلم ،قال :فسلمت فرد
السالم ،فقلت :ما أنت :جن أم أنس؟ فقال :جن ،فقلتَ :نولين يدك ,فإذا يد كلب وشعر كلب،
فقلت :هكذا خلق اْلن؟ فقال :لقد علمت اْلن أنه ما فيهم من أحد هو أشد مين ،فقلت :ما

حيملك على ما صنعت؟ قال :بلغين إنك رجل حتب الصدقة ،فأحببت أن أصيب من طعامك ،قلت:

فما الذي حيرزَن منكم؟ فقال :هذه اآلية ،آية الكرسي ,قال :فرتكته ،وغدا أيب إىل رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم فأخربه ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :صدق اخلبيث)) ( .)1إىل غري ذلك.
وهذه الرواايت ِبجموعها تدل على تشكل اْلن ورؤيتهم يف صورهم اليت تشكلوا هبا.

 - 4روى مسلم يف صحيحه ((أن أاب السائب دخل على أيب سعيد اخلدري يف بيته ،قال :فوجده
يصلي ،قال :فجلست أنتظره حىت يقضي صالته .فسمعت حتر ٍ
يكا يف عراجني يف َنحية البيت.

فالتفت فإذا حية .فوثبت ألقتلها .فأشار إيل :أن أجلس .فجلست .فلما انصرف أشار إىل بيت يف

الدار .فقال :أترى هذا البيت؟ فقلت :نعم .فقال :كان فيه فىت منا حديث عهد بعرس .قال فخرجنا

مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل اخلندق .فكان ذلك الفىت يستأذن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم أبنصاف النهار فريجع إىل أهله .فاستأذنه يوماً .فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :خذ
عليك سالحك .فإين أخشى عليك قريظة .فأخذ الرجل سالحه .مث رجع فإذا امرأته بني البابني

قائمة .فأهوى إليها الرمح ليطعنها به .وأصابته غرية .فقالت له :اكفف عليك رحمك ،وأدخل البيت
حىت تنظر ما الذي أخرجين .فدخل فإذا حبية عظيمة منطوية على الفراش .فأهوى إليها ابلرمح

فانتظمها به .مث خرج فركزه يف الدار .فاضطربت عليه .فما يدري أيهما كان أسرع مواتً .احلية أم
الفىت؟ قال :فجئنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرَن له .وقلنا :ادع هللا حيييه لنا .فقال:

استغفروا لصاحبكم .مث قال :إن ابملدينة جناً قد أسلموا .فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثالثة أايم .فإن
بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه .فإمنا هو شيطان)) (.)2

ففي هذا احلديث دَّللة على أن اْلن يتشكلون يف صورة احليات ،وقد كانت تلك احلية اليت دخلت
البيت عبارة عن جن يف صورة حية ،صرع الفىت بسببها ،ولذا فإن الرسول عليه الصالة والسالم هنى

عن قتل حيات البيوت قبل استئذاهنا ثالثة أايم ،لئال تكون تلك احلية جناً مسلمني.

فعن عمر بن َنفع قال( :كان عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما يوماً عند هدم ,فرأى وبيص جان

فقال :اتبعوا هذا اْلان فاقتلوه ،فقال أبو لبابة األنصاري :إين مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم هنى

عن قتل اْلنان اليت تكون يف البيوت إَّل األبرت ,وذا الطفيتني ،فإهنما اللذان خيطفان البصر ,ويتبعان
ما يف بطون النساء) (.)3

وأخرج البخاري يف صحيحه عن عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

((اقتلوا ذا الطفيتني ،فإنه يطمس البصر ,ويصيب احلبل)) (.)4

_________

( )1رواه النسائي يف ((عمل اليوم والليلة)) ( ،)960وابن حبان ( ،)784( )63 /3وأبو نعيم يف
((دَّلئل النبوة)) (ص ،)525:والبيهقي يف ((دَّلئل النبوة)) ( ،)108 /7واملنذري يف ((الرتغيب

والرتهيب)) ( .)317 /2قال األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) ( :)738 /7صحيح
اثبت.

( )2رواه مسلم (.)2236
( )3رواه مسلم (.)2233
( )4رواه البخاري (.)3308

()343/8

والنهي عن قتل حيات البيوت لكون اْلان يتمثل بصورة احليات ،قال ابن حجر اهليتمي( :إن
استثناء هذين – يقصد األبرت وذا الطفيتني  -يقتضي أن اْلين َّل يتصور بصورهتما ،فيسن قتلهما
مطلقاً ،مث رأيت الزركشي نقل ذلك عن املاوردي فقال :إمنا أمر بقتلهما ألن اْلن َّل تتمثل هبما ،وإمنا
هنى عن ذوات البيوت ألن اْلين يتمثل هبما) (.)1

مث قال ابن حجر( :وما ورد عن ابن مسعود رضي هللا عنه مما يقتضي عدم قتله مطلقاً حيمل على ما

إذا مل ينذر ،وأن اإلنذار يتأكد فيه ،ألنه أقرب إىل صورة اْلن من غريه ،وكذلك حيمل على هذا
حديث مسلم :أنه صلى هللا عليه وسلم هنى عن قتل اْلان إَّل األبرت وذو الطفيتني) (.)2

وأخرج أبو داود عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال(( :اقتلوا احليات كلها إَّل اْلان األبيض ،الذي

كأنه قضيب فضة)) .وذلك لتمثل اْلان يف صورة احليات البيضاء قال أبو داود( :فقال يل إنسان:
اْلان َّل يعرج يف مشيته ،فإذا كان هذا صحيحاً كانت عالمة فيه إن شاء هللا) ()3

وفائدة اإلنذار أن اْلين الذي يظهر بصورة حية إذا كان مسلماً خيرج بسماعه لإلنذار ،وإذا مل خيرج
فهو جن كافر أو حية ،وكل منهما يقتل شرعاً.
واْلن يتصور بصورة الكالب كذلك قال ابن تيمية( :واْلن تتصور بصورة الكلب األسود ,وكذلك
بصورة القط األسود ,ألن السواد أمجع للقوى الشيطانية من غريه ،وفيه قوة احلرارة).

فعن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا قال( :أمرَن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقتل الكالب ،حىت

إن املرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ،مث هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن قتلها وقال(( :عليكم
ابألسود البهيم ذي النقطتني فإنه شيطان)) (.))4
وقد أخرب عليه الصالة والسالم أن مرور الكلب األسود يقطع الصالة ،فعن عبد هللا بن الصامت

عن أيب ذر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إذا قام أحدكم يصلي ،فإنه يسرته إذا كان

بني يديه مثل آخرة الرحل .فإذا مل يكن بني يديه مثل آخرة الرحل ،فإنه يقطع صالته احلمار ,واملرأة,

والكلب األسود .قلت :اي أاب ذر :ما ابل الكلب األسود من الكلب األمحر من الكلب األصفر؟

قال :اي ابن أخي! سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما سألتين فقال :الكلب األسود شيطان))

( .)5فعلل أبنه شيطان ،واْلن تتشكل ابلصور املختلفة للحيواَنت سواء كانت كالابً أو غريه.

وهكذا يظهر لنا مما تقدم أن اْلن يتشكلون يف الصور املختلفة ،وعندئذ ْيكن رؤيتهم ،وهذا هو
الذي عليه مجهور الفقهاء من املسلمني ،ملا ورد من اآلاثر الكثرية يف تشكيلهم ورؤيتهم ،وقد مر معنا

قسم منها .عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرمي عبيدات  -ص 19

_________

((( )1الفتاوى احلديثية)) (ص.)22 :
((( )2الفتاوى احلديثية)) (ص.)24 :
( )3رواه أبو داود ( )5261وسكت عنه ،وقال ابن عبد الرب يف ((التمهيد)) ( :)30 /16غريب
حسن ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) (.)133 /4

( )4رواه مسلم (.)1572
( )5رواه مسلم (.)510

()344/8

اثنيا :مدى إمكانية رؤيتهم

وحيسن بنا يف هذا املقام أن نبني آراء الفقهاء يف مسألة رؤية اْلن وتشكلهم.

 - 1رأي اْلمهور :أن اْلن يرون إذا تشكلوا يف غري صورهم األصلية ،يف بعض األوقات ،ولبعض
الناس.

 - 2الفريق الثاين :يرى أن رؤية اْلن خمتصة ابألنبياء – عليهم السالم – فقط .وممن قال بذلك:
الشافعي وابن حزم والنحاس والقشريي وبعض احملدثني.

 - 3الفريق الثالث :ينكر رؤية البشر للجن ،سواء كانوا أنبياء أو غري أنبياء ،وهو قول لبعض
احملدثني.
 - 4الفريق الرابع :يتوسع يف دائرة الرؤية ،فيثبت رؤية اْلن بصورهم األصلية لألنبياء ,وملن اختصه

هللا بذلك من غري األنبياء من البشر ,وهو قول األلوسي ,وابن العريب ،على تفصيل سيأيت فيما بعد.

وإليك تفصيل هذه اآلراء مع أدلتها:

 - 1رأي اْلمهور من الفقهاء:

الذين قالوا أبن اْلن يرون إذا تشكلوا يف غري صورهم األصلية ،يف بعض األوقات ولبعض الناس.
قال حممد رشيد رضا( :واْلمهور على أن اْلن تتشكل) ( ،)1وقال يف موطن آخر( :واختلفت فرق

املسلمني يف تشكله يف الصور .فاْلمهور يثبتونه) ( )2وقال اجمللسيَّ( :ل خالف بني املسلمني يف أن
اْلن والشياطني أجسام لطيفة ،يرون يف بعض األحيان ،وَّل يرون يف بعضها  ..وقد جعل هللا هلم

القدرة على التشكل أبشكال خمتلفة وصور متنوعة ،كما هو األظهر من األخبار واآلاثر) (.)3

ويقول حممد رشيد رضا مبيناً إمكانية رؤية اْلن( :فإذا ْتثل امللك أو اْلان يف صورة كثيفة كصورة

البشر أو غريهم ،أمكن للبشر أن يروه ،ولكنهم َّل يرونه على صورته وخلقته األصلية حبسب العادة،

وسنة هللا يف خلق عامله وعاملها) (.)4

ويقول اإلمام القرطيب( :وقد جاء يف رؤيتهم أخبار صحيحة ،فمنها حديث أيب هريرة الذي وكله
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبفظ زكاة رمضان – وذكر قصة طويلة – وفيها :أن الشيطان كان

أيتيه على صورة رجل فقري ،حيثو من الطعام ،حىت رفع أمره إىل الرسول وأخربه أن الذي أيتيه إمنا هو

شيطان) (.)6( )5

وقد رأى ابن مسعود اْلن على غري صورهم األصلية ،حني ذهب عليه الصالة والسالم لتكليم اْلن.
فقد روي عن ابن مسعود أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :أمرت أن أتلو القرآن على اْلن،

فمن يذهب معي؟ فسكتوا ،مث قال الثانية ،مث قال الثالثة ،مث قال عبد هللا بن مسعود :أَن أذهب

معك اي رسول هللا ،فانطلق حىت جاء احلجون ،عند شعب أيب دب ،فخط علي خطاً فقالَّ :ل جتاوزه،

مث مضى إىل احلجون ،فاحندر عليه أمثال احلجل ،حيدرون احلجارة أبقدامهم ْيشون يقرعون يف

دفوفهم كما تقرع النسوة دفوفها ،حىت غشوه فال أراه ،فقمت :فأوحى إيل بيده أن أجلس ،فتال
القرآن ،فلم يزل صوته يرتفع ،ولصقوا ابألرض حىت ما أراهم ،فلما انفتل إيل قال :أردت أن أتتيين؟

قلت :نعم اي رسول هللا ،قال :ما كان ذلك لك ،هؤَّلء اْلن أتوا يستمعون القرآن ،مث ولوا إىل قومهم

منذرين ،فسألوين الزاد ،فزودهتم العظم والبعر ،فال يستطينب أحدكم بعظم وَّل بعر)) (.)7
_________

((( )1تفسري املنار)) (.)525 /7
((( )2تفسري املنار)) (.)525 /7

((( )3املؤمنون يف القرآن)) (.)145 /1
((( )4تفسري املنار)) (.)525 /7
( )5رواه البخاري (.)2311

((( )6تفسري القرطيب)) (.)187 /7
((( )7تفسري املاوردي)) ((( ،)108 /6تفسري القرطيب)) ((( ،)4 /19تفسري الرازي)) (/30
.)135
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علي أي رسول هللا صلى
وقد جاء من طرق هذا احلديث(( :مث انطلق – أي ابن مسعود – حىت قام َّ
هللا عليه وسلم فافتتح القرآن ،فجعلت أرى أمثال النسور هتوي وْتشي يف رفرفها ،ومسعت لغطاً
وغمغمة ،حىت خفت على النيب صلى هللا عليه وسلم ،وغشيته أسودة كثرية ،حالت بيين وبينه ،حىت

ما أمسع صوته ،مث طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبني ،ففرغ النيب صلى هللا عليه وسلم مع
الفجر فقال :أمنت؟ قلتَّ :ل وهللا ،ولقد مهمت مراراً أن أستغيث ابلناس ،حىت مسعتك تقرعهم

بعصاك تقول :اجلسوا ،فقال :لو خرجت مل آمن عليك أن خيطفك بعضهم ،مث قال :هل رأيت شيئاً؟
قلت :نعم رأيت رجاَّلً سوداً مستثفري ثياب بيض ،فقال :أولئك جن نصيبني ،سألوين املتاع ،واملتاع

الزاد  )) ..احلديث (.)1

ويف إحدى الرواايت عن ابن مسعود جاء فيها ... ( :فلما أصبحت قلت :ألعلمن علماً حيث كان
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :فذهبت ،فرأيت موضع مربك ستني بعرياً) ،وذلك حني ذهب

الرسول ليكلم نفراً من اْلن .ويف هذا دَّللة على أن اْلن الذين كلمهم عليه الصالة والسالم هلم

أجسام ،حبيث ْيكن مشاهدهتم ،فقد تركوا أثرا يدل على تشكلهم ،وهي آاثر مقاعدهم عندما كانوا
جمتمعني حول الرسول عليه الصالة والسالم.

وعن الزبري بن العوام رضي هللا عنه قال(( :صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الصبح يف
مسجد املدينة فلما انصرف قال أيكم يتبعين إىل وفد اْلن الليلة؟ فأسكت القوم فلم يتكلم منهم

أحد ,قال ذلك ثالاثً فمر يب ْيشي فأخذ بيدي فجعلت أمشي معه حىت خنست عنا جبال املدينة

كلها وأفضينا إىل أرض براز ,فإذا رجال طوال كأهنم الرماح مستثفري ثياهبم من بني أرجلهم ,فلما

رأيتهم غشيتين رعدة شديدة حىت ما ْتسكين رجالي من الفرق ,فلما دنوَن منهم خط يل رسول هللا

إبهبام رجله يف األرض خطاً فقال يل اقعد يف وسطه فلما جلست ذهب عين كل شيء كنت أجده من

ريبة ,ومضى النيب صلى هللا عليه وسلم بيين وبينهم فتال قرآَنً رفيعاً حىت طلع الفجر مث أقبل حني مر
يب فقال يل :احلق ،فجعلت أمشي معه فمضينا غري بعيد فقال يل :التفت فانظر هل ترى حيث كان

أولئك من أحد فقلت :اي رسول هللا أرى سواداً كثرياً ,فخفض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأسه

إىل األرض ,فنظم عظماً بروثة مث رمى به إليهم ,مث قال :رشد أولئك من وفد قوم هم وفد نصيبني,
سألوين الزاد فجعلت هلم كل عظم وروثة ,قال الزبري :فال حيل ألحد أن يستنجي بعظم وَّل روثة

أبداً)) (.)2

وعندما قدم ابن مسعود الكوفة ،رأى شيوخاً مشطاً من الزط فراعوه ،قال( :من هؤَّلء؟ قالوا :هؤَّلء

نفر من األعاجم ،قال :ما رأيت للذين قرأ عليهم النيب صلى هللا عليه وسلم اإلسالم من اْلن شبهاً
أدىن من هؤَّلء) (.)3
فهذه الرواايت تدعم قول القائلني إبمكانية رؤية اْلن ،فقد ظهروا َّلبن مسعود وغريه مرة يف صورة

النسور ،ومرة يف صورة احلجل ،ومرة يف صورة رجال سود ،عليهم ثياب بيض .ورآهم ابن مسعود

جيتمعون حول الرسول عليه الصالة والسالم وهو يقرعهم بعصاه ،مث يتلو عليهم القرآن ،ويطلبون
منه الزاد فيزودهم العظم هلم ،والروث لدواهبم.

وقد تكررت وفادات اْلن على الرسول صلى هللا عليه وسلم وذكر األلوسي أنه كان للجن ست
وفادات .وهذه الوفادات تدل على رؤية اْلن من قبل ابن مسعود وغريه عند تكليم الرسول صلى

هللا عليه وسلم للجن ودعوهتم إىل هللا.
_________

( )1رواه الطربي يف تفسريه ( ،)137 /22وأورده البغوي يف تفسريه (.)267 /7
( )2رواه الطرباين ( .)252( )125 /1قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)214 /1إسناده
حسن.
((( )3تفسري الطربي)) (.)136 /22
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أما حديث ابن عباس الذي يقول فيه( :ما قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على اْلن وما رآهم.
انطلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف طائفة من أصحابه عامدين إىل سوق عكاظ .وقد حيل بني
الشياطني وبني خرب السماء .وأرسلت عليهم الشهب .فرجعت الشياطني إىل قومهم .فقالوا :مالكم؟
قالوا :حيل بيننا وبني خرب السماء .وأرسلت علينا الشهب .قالوا :ما ذاك إَّل من شيء حدث.

فاضربوا مشارق األرض ومغارهبا .فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبني خرب السماء .فانطلقوا

يضربون مشارق األرض ومغارهبا .فمر النفر الذين أخذوا حنو هتامة -وهو بنخل ،عامدين إىل سوق
عكاظ .وهو يصلي أبصحابه صالة الفجر -فلما مسعوا القرآن استمعوا له .وقالوا :هذا الذي حال
بيننا وبني خرب السماء .فرجعوا إىل قومهم فقالوا :اي قومنا! إَن مسعنا قرآَنً عجباً يهدي إىل الرشد

فآمنا به .ولن نشرك بربنا أحداً .فأنزل هللا عز وجل على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم :قُل أ ِ
ُوح َي
ْ
استَ َم َع نَـ َف ٌر ِم َن ا ْْلِ ِن) (.)1
إِ ََّ
يل أَنَّهُ ْ

هذا احلديث الذي يبني فيه ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما رأى اْلن ،يقول فيه ابن

العريب( :وابن مسعود الذي يثبت رؤية الرسول للجن  -يف احلديث املتقدم – أعرف من ابن عباس

ألنه شاهده ،وابن عباس مسعه ،وليس اخلرب كاملعاينة) ( ،)2ويقول السبكي( :ويقدم قول ابن مسعود
ألنه إثبات وقول ابن عباس نفي ،واإلثبات مقدم على النفيَّ ،لسيما وقصة اْلن كانت ِبكة ،وكان

ابن عباس إذ ذاك طفالً ،أومل يولد ابلكلية ،فهو إمنا يرويها عن غريه ،وابن مسعود يرويها مباشرة عن
النيب صلى هللا عليه وسلم ،فاألوىل أن جيعل كالم ابن عباس غري معارض لكالم ابن مسعود ،وأن

يكوَن مرتني :إحدامها اليت ذكرها ابن عباس ،وهي اليت أشار إليها القرآن يف سورة األحقاف ويف

سورة اْلن ،إذ مل يكن النيب صلى هللا عليه وسلم قصدهم ,وَّل شعر هبم ,وَّل رآهم ,وَّل قرأ عليهم

قصداً ،بل مسعوا قراءته وآمنوا به كما نطق بذلك الكتاب العزيز ،وثبوهتا من حيث اْلملة قطعي)

( ،)3وهذه املرة كانت بنخلة ،والثانية اليت تثبت رؤية الرسول للجن وهي ِبكة (.)4
ِ
ث َّلَ تَـرو َهنُم إِ ََّن جعلْنا َّ ِ
اط ِ ِ ِ
ين َّلَ يُـ ْؤِمنُو َن
وأما قوله تعاىل :إِنَّهُ يَـ َرا ُك ْم ُه َو َوقَبِيلُهُ م ْن َح ْي ُ َ ْ ْ َ َ َ
الشيَ َ
ني أ َْوليَاء للَّذ َ
[األعراف .]27 :حكاية عن إبليس وقبيله من الشياطني ،فقد قال اإلمام الشوكاين( :وقد استدل
مجاعة من أهل العلم هبذه اآلية على أن رؤية الشياطني غري ممكنة ،وليس يف اآلية ما يدل على ذلك،

وغاية ما فيها أنه – أي إبليس – يراَن من حيث َّل نراه ،وليس فيها أَن َّل نراه أبداً ،فإن انتفاء الرؤية
منا له يف وقت رؤيته لنا َّل يستلزم انتفاءها مطلقاً) (.)5

مث إن املقصود من اآلية عدم رؤيتنا هلم على صورهتم األصلية اليت خلقهم هللا عليها ،وليس معناها

انتفاء رؤيتنا هلم يف حالة تشكلهم ِبختلف الصور ،اليت ثبت تشكلهم هبا ،لورود األحاديث
الصحيحة يف ذلك .قال احلافظ ابن حجر( :إن الشيطان قد يتصور ببعض الصور ،فتمكن رؤيته،
ِ
ث َّلَ تَـرو َهنُم إِ ََّن جعلْنا َّ ِ
اط ِ ِ ِ
ين َّلَ يُـ ْؤِمنُو َن
وأن قوله تعاىل :إِنَّهُ يَـ َرا ُك ْم ُه َو َوقَبِيلُهُ م ْن َح ْي ُ َ ْ ْ َ َ َ
الشيَ َ
ني أ َْوليَاء للَّذ َ
خمصوص ِبا إذا كان على صورته اليت خلق عليها .. ،وأهنم يظهرون لإلنس ابلشرط املذكور) (،)6

يقصد إذا تشكلوا بغري صورهم.
_________
( )1رواه مسلم (.)449

((( )2تفسري القرطيب)) (.)2 /19
((( )3فتاوى السبكي)) (.)599 /2
((( )4تفسري القرطيب)) (.)3 /19

((( )5تفسري فتح القدير)) (.)197 /2
((( )6فتح الباري)) (.)489 /4
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وكذلك حيمل قول اإلمام الشافعي كما محلت هذه اآلية على امتناع رؤيتهم بصورهم األصلية .فقد
روى البيهقي يف مناقب الشافعي إبسناده عن الربيع( :مسعت الشافعي يقول :من زعم أنه يرى اْلن
أبطلنا شهادته ،إَّل أن يكون نبياً) (.)1

يقول الباقالين( :لسنا ننكر مع كون أصلهم النار أن هللا تعاىل يكثف أجسامهم ويغلظها وخيلق هلم

أعراضاً تزيد على ما يف النار ،فيخرجون عن كوهنم َنراً ،وخيلق هلم صوراً وأشكاَّلً خمتلفة) (.)2

ويقول يف موضع آخر( :إمنا رآهم من رآهم ألهنم أجساد مؤلفة وجثث) (.)3

على أن القاضي أيب يعلى احلنبلي يعترب أن قدرة اْلن على التشكل ابلصور املختلفة ،ليست من
خصائصهم اليت أودعها هللا فيهم ،وإمنا قدرهتم على التشكل إمنا هي بتعليم هللا للجن كلمات وضرابً
من ضروب األفعال ،إذا قاهلا وفعلها ،نقله هللا من صورته إىل صورة احليوان الذي تشكل به .يقول
هبذا الصدد( :وَّل قدرة للمالئكة والشياطني على تغيري خلقهم واَّلنتقال يف الصور ،وإمنا جيوز أن

يعلمه هللا تعاىل كلمات وضرابً من ضروب األفعال ،إذا فعله وتكلم به ،نقله هللا تعاىل من صورة إىل

صورة ,فيقال إنه قادر على التصور والتمثيل ،على معىن أنه قادر على قول إذا قاله أو فعله نقله هللا

تعاىل من صورته إىل صورة أخرى جبري العادة ،فأما أن يصور نفسه فذلك حمال ،ألن انتقاهلا من

صورة إىل صورة ،إمنا يكون بنقض البنية وتفريق األجزاء ،فإذا انتقضت بطلت احلياة ،واستحال وقوع

الفعل من اْلملة ،فكيف تنقل نفسها؟ .والذي روي أن إبليس تصور يف صورة سراقة بن مالك ،وأن
جربيل ْتثل يف صورة دحية الكليب ،وقوله تعاىل :فَ َّاختَ َذ ْ ِ ِِ ِ
َّل
ت من ُدوهن ْم ح َج ًااب فَأ َْر َسلْنَا إِلَْيـ َها ُر َ
وحنَا فَـتَ َمث َ
ش ًرا َس ِوااي [مرمي ]17 :حممول على ما ذكرَن ،وهو أنه أقدره على قول قاله ،نقله هللا تعاىل عن
َهلَا بَ َ
صورته إىل صورة أخرى) (.)4

وقول أيب يعلى دعوى تفتقر إىل دليل ،وَّل دليل عليها ،بل خاصية التشكل للجن من اخلصائص اليت
أودعها هللا فيهم ،وجعل هلم القدرة على ذلك فال يكونون بذلك خارجني عن قدرة هللا ،بل تصرفوا

يف حدود ما منحهم هللا إايه من القدرة على التشكل.
 - 2الفريق الثاين:

الذين يرون أبن رؤية اْلن إمنا هي خمتصة ابألنبياء ،كما ورد يف تسخري اْلن للنيب سليمان عليه
ث أَصاب و َّ ِ
ِ
سخ َّْرََن لَهُ ِ
ني ُك َّل بَـنَّاء
الشيَاط َ
يح َجتْ ِري ِأب َْم ِره ُر َخاء َح ْي ُ َ َ َ
الر َ
السالم ،وذلك قوله تعاىل :فَ َ
َص َف ِ
ك بِغَ ِْري ِحس ٍ
َوغَ َّو ٍ
اب [ص]39 - 36 :
اد َه َذا َعطَا ُؤََن فَ ْامنُ ْن أ َْو أ َْم ِس ْ
اص َو َ
ني ِيف األ ْ
ين ُم َق َّرنِ َ
آخ ِر َ
َ

فاْلن كانوا مرئيني وظاهرين لسليمان عليه السالم ِبعجزة .وكما نعلم أن املعجزة أمر خارق للعادة،

وأمر جتري حوادثه خالفاً لألمور اليت جترى تبعاً للسنن الكونية (.)5

وكما حدث للرسول حممد عليه الصالة والسالم من رؤيته للجن يف مواضع كثرية ... ،وجميء

الشيطان إليه بشعلة من َنر ليحرق هبا وجهه ،فقال له :ألعنك بلعنة هللا ثالاثً ،ولوَّل دعوة أخيه

سليمان عليه ألخذه وربطه يف سارية من سواري املسجد ،حىت يلعب به ولدان أهل املدينة .وغري
ذلك من األحاديث اليت تثبت رؤية الرسول عليه الصالة والسالم للجن... .

فالبشر َّل يرون اْلن عند هذا الفريق إَّل أن يكون ذلك نبياً ،فقد كان اإلمام الشافعي رمحه هللا يرى
أن رؤيتهم من اخلوارق اخلاصة ابألنبياء ...

وقول اإلمام الشافعي املتقدم حممول على رؤيتهم بصورهتم األصلية كما مر معنا.

_________

((( )1تفسري املنار)) (.)526 /7
((( )2الفتاوى احلديثية)) (.)65
((( )3الفتاوى احلديثية)) (.)65

((( )4كتاب املعتمد يف أصول الدين)) (ص.)174 :
((( )5سألوين)) (.)250 /1
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ث َّلَ تَـ َرْو َهنُ ْم إِ ََّن
وِبثل قول الشافعي قال النحاس .ففي تفسري قوله تعاىل :إِنَّهُ يَـ َرا ُك ْم ُه َو َوقَبِيلُهُ ِم ْن َح ْي ُ
جعلْنا َّ ِ
اط ِ ِ ِ
ث َّلَ
ين َّلَ يُـ ْؤِمنُو َن [األعراف .]27 :قال القرطيب( :قال النحاسِ :م ْن َح ْي ُ
ََ َ
الشيَ َ
ني أَ ْوليَاء للَّذ َ
تَـ َرْو َهنُ ْم يدل على أن اْلن َّل يرون إَّل يف وقت نيب ،ليكون ذلك دَّللة على نبوته ،ألن هللا جل وعز

خلقهم خلقاً َّل يرون فيه ،وإمنا يرون إذا نقلوا عن صورهم ،وذلك من املعجزات اليت َّل تكون إَّل يف
وقت األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم) (.)1

وقال القرطيب( :قال القشريي :أجرى هللا العادة أبن بين آدم َّل يرون الشياطني اليوم) (.)2
ومن قال ابملنع ابن حزم الظاهري ،فقد قال( :وهم يروننا وَّل نراهم ،قال هللا تعاىل :إِنَّهُ يَـ َرا ُك ْم ُه َو
ِ
ث َّلَ تَـرو َهنُم إِ ََّن جعلْنا َّ ِ
اط ِ ِ ِ
ين َّلَ يُـ ْؤِمنُو َن [األعراف .. ]27 :وإذ أخربَن
َوقَبِيلُهُ م ْن َح ْي ُ َ ْ ْ َ َ َ
الشيَ َ
ني أ َْوليَاء للَّذ َ
هللا عز وجل أَن َّل نراهم ،فمن ادعى أنه يراهم أو رآهم فهو كاذب ،إَّل أن يكون نبياً من األنبياء

عليهم السالم ،فذلك معجزة هلم ،كما نص النيب صلى هللا عليه وسلم(( :أنه تفلت عليه الشيطان

ليقطع عليه صالته  .))3( )) ..مث يقول( :وَّل سبيل إىل وجود خرب يصح برؤية جين بعد موت رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ،وإمنا هي منقطعات أو عمن َّل خري فيه) (.)4

وقول ابن حزم إمنا هو حممول على رؤيتهم بصورهم األصلية ،كما محل قول اإلمام الشافعي من قبل.
وروي عن اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أن رؤية اْلن ليست حقيقة ،وإمنا هي من ابب
التخييل.

فعن أسيد بن عمرو قال( :ذكرَن عند عمر الغيالن فقال :إنه َّل يستطيع شيء أن يتحول عن خلق
هللا الذي خلقه ،ولكن فيهم سحرة كسحرتكم ،فإذا أحسستم من ذلك شيئاً ِ
فأذنوا) (.)5
وعلى قول عمر فإن ظهور اْلن ابلصور املختلفة ليس حقيقة ،وإمنا هو من ابب التخييل ،كتخييل

السحرة على الرائني .ولكن األدلة الصحيحة تثبت رؤيتهم حقيقة وليس ختييالً ،كما حصل مع أيب

هريرة يف احلديث املتقدم الذي أخرجه البخاري ،عندما جاءه الشيطان على صورة رجل فقري ذي
عيال ،وغري ذلك من األحاديث اليت تثبت رؤيتهم حقيقة.
 - 3الفريق الثالث:

الذي ينكر حىت رؤية النيب صلى هللا عليه وسلم للجن ،فقد قال عبد هللا النوري يف جوابه على سؤال

وجه إليه عن رؤية الرسول عليه السالم للجن( :مل يثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى اْلن
بعينيه ،وإمنا أوحي إليه أن نفراً من اْلن استمع إليه ،قال تعاىل :قُل أ ِ
استَ َم َع نَـ َف ٌر ِم َن
ُوح َي إِ ََّ
يل أَنَّهُ ْ
ْ
آَن َع َجبًا [اْلن.)]1 :
ا ْْلِ ِن فَـ َقالُوا إِ ََّن َِمس ْعنَا قُـ ْر ً
وهو َّل يثبت الرؤية إَّل للنيب سليمان عليه السالم ،كما ورد يف اآلايت اليت تبني تسخري اْلن له.

وعلى هذا فهو خيالف كل اآلراء اليت جتمع على رؤية النيب عليه السالم للجن ،وأما ابلنسبة لآلية

اليت ذكرها ،فقد كانت إخباراً من هللا لنبيه أبن نفراً من اْلن استمعوا إليه ،وهي تشعر أبن الرسول

عليه الصالة والسالم مل يرهم يف هذه املرة ،ولكن وفادات اْلن على الرسول عليه السالم قد
تكررت عدة مرات ،رآهم فيها... ،
_________

((( )1تفسري القرطيب)) (.)186 /7
((( )2تفسري القرطيب)) (.)186 /7

((( )3الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) (.)12 /5
((( )4الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) (.)13 /5

( )5رواه عبدالرزاق ( ،)162 /5وابن أيب شيبة ( .)94 /6قال ابن حجر يف ((فتح الباري)) (/6
 :)396إسناده صحيح.

()349/8

وأما أن هذه خصوصية للنيب سليمان عليه السالم ومعجزة دالة على رسالته ـ كما قال صاحب
الدعوى عبد هللا النوري ـ فهي دعوى َّل ْتنع من تسخريهم ورؤيتهم بعده .يقول البهي اخلويل( :وإذا
كان ذلك التسخري خصوصية َّل تنبغي ألحد بعد سليمان فإن سر تلك اخلصوصية مل ينقطع بعده)

( )1واختصاص سليمان عليه السالم بذلك إمنا هو على جهة تسخريهم يف األعمال ,وبناء القصور,
والقالع وغري ذلك ،وهذا مل يقل به أحد من الناس ،وأنه ممكن للبشر بعده ،أما أن خيتص سليمان
برؤيتهم دون غريه فهذا ما ترده الشواهد الدالة على إمكانية رؤية األنبياء وغريهم للجن .بل إن

تسخريهم لنبينا عليه الصالة والسالم كان ممكناً عندما قال(( :فأردت أن أربطه إىل سارية من سواري

املسجد ،حىت تنظروا إليه كلكم)) ( )2احلديث ،لكن الذي منعه هو تذكره لدعوة أخيه سليمان عليه
ال ر ِ ِ
ِ
َّاب [ص.]35 :
َح ٍد ِم ْن بَـ ْع ِدي إِنَّ َ
كأ َ
َنت ال َْوه ُ
ب ِيل ُم ْل ًكا َّل يَنبَغي أل َ
ب ا ْغف ْر ِيل َو َه ْ
السالم :قَ َ َ

وإَّل فالتسخري كان ممكناً حملمد عليه السالم ،فكيف َّل تكون الرؤية للجن جائزة يف حقه صلى هللا

عليه وسالم؟.

وِبثل هذا القول قالت القدرية ابنتفاء رؤيتهم مطلقاً لألنبياء وغريهم ،يقول الباقالين( :ومن يقر

بوجودهم من القدرية يزعم أهنم َّل يرون لرقة أجسامهم ونفوذ الشعاع منها  ، ...ومن العلماء من

قال :أهنم َّل يرون ،ألهنم َّل ألوان هلم) (.)3
 - 4الفريق الرابع:

الذي يتوسع يف دائرة الرؤية ،فيثبت رؤية اْلن خبلقتهم األصلية لألنبياء ،وملن اختصه هللا بذلك من
غري األنبياء .قال ابن العريب( :وليس ْيتنع أن يراهم النيب صلى هللا عليه وسلم يف صورهم كما يرى

املالئكة) ( .)4ويقول األلوسي( :وقد ترى  -أي اْلن  -بصور غري صورها األصلية ،بل وبصورها
األصلية اليت خلقت عليها كاملالئكة عليهم السالم ،وهذا لألنبياء صلوات هللا تعاىل وسالمه عليهم،
ومن شاء هللا تعاىل من خواص عباده عز وجل) (.)5

وأما رؤية اْلن يف صورهتم األصلية لغري األنبياء فقد روى البيهقي يف الدَّلئل عن احلسن :أن عمار

بن ايسر قال( :قاتلت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اْلن واإلنس ،فسئل عن قتال اْلن فقال:

أرسلين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل بئر أستقي منها ،فرأيت الشيطان يف صورته ،فصارعين

فصرعته ،مث جعلت أدمي أنفه بفهر كان معي أو حجر .فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ألصحابه:
((إن عمار لقي الشيطان عند البئر فقاتله))  ,فلما رجعت سألين فأخربته األمر ،فكان أيب هريرة

رضي هللا عنه يقول :إن عمار بن ايسر أجاره هللا من الشيطان على لسان رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم) (.)6
ومما تقدم لنا من األقوال يف مسألة رؤية اْلن يتبني لنا أن احلق مع الفريق الذي قال بوقوع رؤيتهم
لألنبياء مطلقاً ولغريهم عند ْتثلهم ،وهو ما عليه األكثرية من العلماء ،وهو القول الذي تدعمه

النصوص الثابتة من السنة النبوية ،وهو الذي تشهد له التجربة مع كثري من الناس .عامل اْلن يف ضوء

الكتاب والسنة لعبد الكرمي عبيدات – ص29 :
_________

((( )1آدم عليه السالم)) (.)88
( )2رواه البخاري ( .)3423من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
((( )3اْلن بني احلقائق واألساطري)) (.)49 /1
((( )4أحكام القرآن)) (.)1864 /4

((( )5تفسري روح املعاين)) (.)82 /29
( )6رواه البيهقي يف ((دَّلئل النبوة)) (.)124 /7

()350/8

املطلب الثاين :اْلن يتناكحون ويتناسلون
واْلن يتناكحون ويتناسلون وهلم ذرية ،يقول ابن حجر اهليتمي( :واستدلوا لتناكح اْلن فيما بينهم
بقوله تعاىل :أَفَـتَـت ِ
َّخ ُذونَهُ َوذُ ِريَّـتَهُ أ َْولِيَاء ِمن ُد ِوين َو ُه ْم لَ ُك ْم َع ُد ٌّو [الكهف .]50 :فهذا يدل على أهنم
يتناكحون ألجل الذرية) )1( .ويقول األلوسي( :والظاهر أن املراد ابلذرية :األوَّلد ،فتكون اآلية دالة
على أن له أوَّلداً ،وبذلك قال مجاعة ،وقد روي عن ابن زيد أن هللا تعاىل قال إلبليس :إين َّل أخلق

آلدم ذرية إَّل ذرأت لك مثلها ،فليس يولد آلدم ولد إَّل ولد معه شيطان يقرن به .وعن قتادة :أنه
ينكح وينسل كما ينكح وينسل بنو آدم) ( )2وِبثل قول قتادة قال احلسن البصري ( .)3والذي

يدل على ما رواه ابن زيد ما رواه ابن مسعود قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ما منكم

من أحد إَّل وقد وكل به قرينه من اْلن ،قالوا :وإايك اي رسول هللا؟ قال :وإايي إَّل أن هللا أعانين

عليه فأسلم ،فال أيمرين إَّل خبري)) (.)4

ِ ِ
نس قَـ ْبـلَ ُه ْم َوَّل َج ٌّ
ان [الرمحن.]56:
ومن األدلة على تناكحهم وتناسلهم قوله تعاىلَ :ملْ يَطْمثْـ ُه َّن إ ٌ

يقول ابن حجر اهليتمي( :وهذا يدل على أنه يتأتى منهم الطمث وهو اْلماع واَّلفتضاض) (،)5
ويقول الفخر الرازي يف اآلية املتقدمة( :ما الفائدة يف ذكر اْلان مع أن اْلان َّل جيامع؟ نقول :ليس
كذلك ،بل اْلن هلم أوَّلد وذرايت ،وإمنا اخلالف يف أهنم هل يواقعون األنس أم َّل؟ واملشهور أهنم

يواقعون) (.)6

ولو كان اْلن َّل يتوالدون َّلنقرضوا وما بقي منهم أحد ،ألنه قد ثبت موهتم بكثري من األدلة ،كما

هو الشأن عند البشر ،فلو كان البشر َّل يتوالدون َّلنقرضوا.

جزأ اإلنس واْلن عشرة أجزاء ،فتسعة منهم
وعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال( :إن هللا َّ
اْلن ،واإلنس جزء واحد ،فال يولد من اإلنس ولد إَّل ولد من اْلن تسعة) (.)7

وقال الشعيب( :سألين رجل :هل إلبليس زوجة؟ فقلت إن ذلك عرس مل أشهده ،مث ذكرت قوله
تعاىل :أَفَـتَـت ِ
َّخ ُذونَهُ َوذُ ِريَّـتَهُ أ َْولِيَاء ِمن ُد ِوين [الكهف .]50:فعلمت أنه َّل تكون ذرية إَّل من زوجة،
فقلت :نعم) (.)8

ومن األدلة على أن اْلن يتناكحون وهلم ذرية ما ورد يف سورة اْلن ،من أن للجن رجاَّلً ،قال تعاىل:
نس يـعوذُو َن بِ ِرج ٍ ِ
وأَنَّه َكا َن ِرج ٌ ِ
وه ْم َرَه ًقا [اْلن ،]6 :ومىت كان فيهم رجال
ال م َن ا ْْلِ ِن فَـ َز ُ
َ ُ
اد ُ
ال م َن ا ِإل ِ َ ُ
َ
َ
ففيهم إَنث ،وذلك يقتضي التناسل (.)9

ومن األدلة ما جاء يف تفسري اخلبث واخلبائث يف حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم فيما رواه عبد

العزيز بن صهيب قال )( :مسعت أنساً يقول :كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا دخل اخلالء قال:

اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث)) ( .)10قال ابن حجر العسقالين( :واخلبث مجع خبيث،
واخلبائث مجع خبيثة ،يريد :ذكران الشياطني وإَنثهم ،قاله اخلطايب وابن حبان وغريمها) ( .)11فقد

دل هذا التفسري للحديث على أنه يوجد يف اْلن ذكران وإَنث ،وهو يقتضي اْلماع والتناسل.
اعي َِّ
ِ
ِ
اَّلل [األحقاف -]31 :إخباراً عن النفر الذين استمعوا إىل
ويف قوله تعاىلَ :اي قَـ ْوَمنَا أَجيبُوا َد َ
القرآن من الرسول صلى هللا عليه وسلم  -ما يفيد تناكح اْلن وتناسلهم ،قال ابن منظور( :والقوم:
اْلماعة من الرجال والنساء مجيعاً ،وقيل هو للرجال خاصة دون النساء).

وقال( :وقوم كل رجل شيعته وقرابته) .وعلى هذا األساس فإن يف اْلن رجاَّلً ونساء وذلك يقتضي
التناسل.

وقد ذكر نفر أبهنم َّل يتوالدون ،واملراد من الذرية قي قوله تعاىل :أَفَـتَـت ِ
َّخ ُذونَهُ َوذُ ِريَّـتَهُ أ َْولِيَاء ِمن ُد ِوين

[الكهف" .]50 :أبهنم األتباع من الشياطني ،وعرب عنهم بذلك جمازاً تشبيهاً هلم ابألوَّلد (.)12

قال األلوسي( :وقيل  -ولعله احلق  -أن له أوَّلداً وأتباعاً وجيوز أن يراد من الذرية جمموعهما معا
على التغليب ،أو اْلمع بني احلقيقة واجملاز عند من يراه ،أو عموم اجملاز) (.)13

والصحيح أن اْلن يتناكحون ويتوالدون  ...ولكن بكيفية َّل يعلمها إَّل هللا سبحانه .عامل اْلن يف
ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرمي عبيدات -بتصرف -ص 42
_________

((( )1الفتاوى احلديثية)) (ص.)68 :
((( )2تفسري روح املعاين)) (.)294 /15
((( )3تفسري الطربي)) (.)226 /1
( )4رواه مسلم (.)2814

((( )5الفتاوى احلديثية)) (ص.)68 :
((( )6التفسري الكبري)) (.)130 /29
( )7رواه ابن أيب حامت يف تفسريه (ص.)2387 :

((( )8أضواء البيان يف تفسري القرآن ابلقرآن)) (.)122 /4
((( )9العقيدة اإلسالمية وأسسها)) (.)27 /2
( )10رواه البخاري ( ،)142ومسلم (.)375
((( )11فتح الباري)) (.)243 /1
((( )12تفسري روح املعاين)) (.)295 /15
((( )13تفسري روح املعاين)) (.)295 /15

()351/8

املطلب الثالث :اْلن أيكلون ويشربون
اختلف العلماء يف أن اْلن هل أيكلون ويشربون أم َّل؟ للعلماء يف هذه املسالة ثالثة أقوال:
أوَّلً :أن مجيع اْلن أيكلون ويشربون.

اثنياً :أن مجيع اْلن َّل أيكلون وَّل يشربون.

اثلثاً :أن قسماً منهم أيكل ويشرب ,والقسم اآلخر َّل أيكل وَّل يشرب.

وقد اعتمد القائلون على أن قسماً من اْلن َّل أيكلون وَّل يشربون على بعض األحاديث ،فقد ورد
أنه صلى هللا عليه وسلم قال(( :خلق هللا اْلن ثالثة أصناف :صنف حيات وعقارب وخشاش

األرض ،وصنف كالريح يف اهلواء ،وصنف عليهم احلساب والعقاب)) ( .)1قال السهيلي( :ولعل
الصنف الثاين هو الذي َّل أيكل وَّل يشرب ،إن صح أن اْلن َّل أتكل وَّل تشرب) (.)2

ويقول القاضي بدر الدين الشبلي( :عن عبد الصمد بن معقل قال :مسعت وهب بن منبه يقول:
وسئل عن اْلن ما هم ،وهل أيكلون ويشربون ويتناكحون؟ فقال :هم أجناس ،فأما خالص اْلن فهم
ريح َّل أيكلون وَّل يشربون وَّل يتوالدون ،ومنهم أجناس أيكلون ويشربون ويتناكحون ،منهم السعايل

والقطرب وأشباه ذلك) ( .)3ويقول ابن حجر اهليتمي( :قال اإلمام فخر الدين الرازي :اتفقوا على
أن املالئكة َّل أيكلون ,وَّل يشربون ,وَّل يتناكحون ،وأما اْلن فإهنم أيكلون ,ويشربون ,وينكحون,

ويتوالدون) (.)4

والذي تدل عليه النصوص أن اْلن أيكلون ويشربون ،دون ختصيص بعضهم بذلك دون بعض ،ففي

حديث ابن مسعود قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أاتين داعي اْلن فذهبت معه فقرأت
عليهم القرآن ,قال :فانطلق بنا فأراَن آاثرهم ,وآاثر نرياهنم ,وسألوه الزاد ,فقال :لكم كل عظم ذكر

اسم هللا عليه يقع يف أيديكم أوفر ما يكون حلماً ,وكل بعرة علف لدوابكم .فقال رسول هللا صلى هللا
عليه :فال تستنجوا هبا فإهنا طعام إخوانكم)) (.)5

وأخرج أبو داود عن عبد هللا بن مسعود قال( :قدم وفد اْلن على النيب صلى هللا عليه وسلم فقالوا:

اي حممد :إنْهَ أمتك أن يستنجوا بعظم ,أو روثة ,أو محمة ،فإن هللا تعاىل جعل لنا فيها رزقاً ،فنهى
النيب صلى هللا عليه وسلم عن ذلك) (.)6

وقد ذكر عماد الدين العامري أن العظم الذي ذكر اسم هللا عليه هو طعام املؤمنني من اْلن ،وأما
الكافرون منهم فإمنا طعامهم فيما مل يذكر اسم هللا عليه (.)7

وقد ورد يف احلديث الصحيح أن الشيطان أيكل ويشرب ،فعن ابن عمر رضي هللا عنهما  -أن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ،وإذا شرب فليشرب بيمينه،

فإن الشيطان أيكل بشماله ويشرب بشماله)).

وكذلك ما ورد من أن الشيطان يدخل هو وأتباعه على البيوت اليت َّل يذكر أصحاهبا اسم هللا عز
وجل ،فيأكلون ويبيتون معهم ،فعن جابر بن عبد هللا أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إذا

دخل الرجل بيته ،فذكر هللا عند دخوله وعند طعامه قال الشيطانَّ :ل مبيت لكم وَّل عشاء .وإذا مل
يذكر هللا عند طعامه ،قال :أدركتم املبيت والعشاء)) (.)8
_________

( )1رواه احلكيم الرتمذي يف ((نوادر األصول)) ( ،)205 /1وأبو الشيخ يف ((العظمة)) (/5

 ،)10811( )1639وابن أيب الدنيا يف ((اهلواتف)) ( .)156من حديث أيب الدرداء رضي هللا
عنه .قال ابن حبان يف ((اجملروحني)) (( :)458 /2فيه) يزيد بن سنان خيطئ كثريا حىت يروي عن

الثقات ماَّل يشبه حديث األثبات َّل يعجبين اَّلحتجاج خبربه ،وقال الذهيب يف ((ميزان اَّلعتدال))

(( :)428 /4فيه يزيد بن سنان ذكر من جرحه).
((( )2الفتاوى احلديثية)) (ص.)65 :

((( )3آكام املرجان يف أحكام اْلان)) (ص.)29 :
((( )4الفتاوى احلديثية)) (ص.)65 :

( )5رواه البخاري ( ،)3859ومسلم (.)450
( )6رواه أبو داود (.)39

((( )7هبجة احملافل وبغية األماثل)) (.)124 /1
( )8رواه مسلم (.)2018

()352/8

وقد ورد كذلك أن الشيطان يستحل الطعام إذا مل يذكر اسم هللا عليه ،فعن حذيفة قال(( :كنا إذا
حضرَن مع النيب صلى هللا عليه وسلم طعاماً مل نضع أيدينا حىت يبدأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
فيضع يدهَّ ,
وأَن حضرَن معه مرة طعاماً ،فجاءت جارية كأهنا تدفع .فذهبت لتضع يدها يف الطعام،

فأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدها .مث جاء أعرايب كأمنا يدفع .فأخذ بيده .فقال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إن الشيطان يستحل الطعام أن َّل يذكر اسم هللا عليه .وإنه جاء هبذه اْلارية

ليستحل هبا .فأخذت بيدها .فجاء هبذا األعرايب ليستحل به .فأخذت بيده .والذي نفسي بيده ،إن

يده يف يدي مع يدها)) (.)1

ففي احلديث دَّللة على أن الشيطان يستحل الطعام ابألكل منه إذا مل يذكر اسم هللا عليه ،وقد كان

الشيطان وراء تلك اْلارية واألعرايب ،يدفعهما بسرعة إىل الطعام ،حبيث َّل يذكرون اسم هللا عليه،
فبذلك أيكل الشيطان معهما من الطعام ،ولذلك نزع عليه الصالة والسالم أيديهما من الطعام،

وذكر اسم هللا ،مث أكل.

وأما القول الثاين الذي يقول :إن مجيع اْلن َّل أيكلون وَّل يشربون ،فهو قول َّل دليل عليه ،وهو

خمالف لألحاديث الصرحية ،الدالة على أكل اْلن وشرهبم ،يقول القاضي بدر الدين الشبلي:

(فالقائلون أن اْلن َّل أتكل وَّل تشرب ،إن أرادوا أن مجيع اْلن َّل أيكلون وَّل يشربون ،فهذا قول
ساقط ،ملصادمته األحاديث الصحيحة ،وإن أرادوا أن صنفاً منهم َّل أيكلون وَّل يشربون ،فهو
حمتمل ،غري أن العمومات تقتضي أن الكل أيكلون ويشربون) (.)2

ولكنه قد حصل خالف بني العلماء يف كيفية أكلهم وشرهبم.
فقال بعضهم( :إن أكلهم وشرهبم تشمم واسرتواحَّ ،ل مضغ وبلع).

وقال آخرون( :إن أكلهم وشرهبم مضع وبلع) ( ،)3والذي تشهد له األحاديث أن أكل اْلن
وشرهبم مضغ وبلعَّ ،ل تشمم واسرتواح كما قال بعضهم ،فقد روى أبو داود عن أمية بن خمشي -

وكان من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

جالساً ورجل أيكل ،فلم يسم حىت إذا مل يبق من طعامه إَّل لقمة فلما رفعها إىل فيه قال :بسم هللا

أوله وآخره ,فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال :ما زال الشيطان أيكل معه ،فلما ذكر

اسم هللا عز وجل استقاء ما يف بطنه)) (.)4
وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن وفداً من نصيبني

سألوين الزاد ،فال تستنجوا بعظم وَّل روثة ،فإهنما طعام إخوانك من اْلن ،فقالوا :وما يغين ذلك

عنهم؟ قالَّ :ل ْيرون بعظم إَّل وجدوا عليه عرقة ،وَّل ْيرون بروثة إَّل وجدوا عليها طُعماً)) (.)5

ولو كان أكلهم تشمماً واسرتواحاً ملا سألوه الزاد وَّلكتفوا ابلعظم وحده .إىل غري ذلك من األحاديث
اليت تدل على أهنم أيكلون ويشربون حقيقة ،وهللا أعلم .عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة لعبد

الكرمي عبيدات  -ص 46
_________

( )1رواه مسلم (.)2017

((( )2آكام املرجان يف أحكام اْلان)) (ص.)35 :
((( )3آكام املرجان يف أحكام اْلان)) (ص.)28 :
( )4رواه أبو داود ( ،)3768وأمحد ( ،)18983( )336 /4والنسائي يف ((السنن الكربى)) (/4

 ،)6758( )174والطرباين ( ،)855( )291 /1واحلاكم ( .)121 /4واحلديث سكت عنه أبو
داود ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وحسنه ابن حجر يف

((ختريج مشكاة املصابيح)) (.)152 /4

( )5احلديث من زايدات رزين .وينظر جامع األصول .146 /7واحلديث أخرجه مسلم ( )450من
حديث ابن مسعود بنحوه.

()353/8

املطلب الرابع :يتميزون بسرعة احلركة والقدرة على األعمال الشاقة
خص هللا اْلن عن اإلنس أبن جعل هلم قدرات ومهارات عظيمة ،فقد سخر هللا اْلن للنيب سليمان
عليه السالم ،فكانوا يبنون له القصور واحملاريب ،ويصنعون التماثيل ،ويعملون اْلفان الواسعة
ِ
ني يَ َديْ ِه إبِِ ْذ ِن َربِ ِه َوَمن
للطعام ،وحياض املاء الكبرية ،قال تعاىل يف وصف ذلكَ :وم َن ا ْْلِ ِن َمن يَـ ْع َم ُل بَ ْ َ
شاء ِمن َّحمَا ِريب وْتََاثِيل و ِج َف ٍ
ان َكا ْْلََو ِ
غ ِم ْنـ ُه ْم َع ْن أ َْم ِرََن نُ ِذقْهُ ِم ْن عَ َذ ِ
اب
يَ ِز ْ
اب َّ
الس ِع ِري يَـ ْع َملُو َن لَهُ َما يَ َ
َ َ ََ
ِ
ود ُشكْرا وقَلِ ِ ِ ِ
اسي ٍ
ي َّ
ور [سبأ.]13 :
ات ا ْع َملُوا َ
َوقُ ُدوٍر َّر َ
الش ُك ُ
يل م ْن عبَاد َ
آل َد ُاو َ ً َ ٌ
فقد وصف هللا هذه القدور أبهنا راسيات .أي اثبتات َّل تنتقل لضخامتها ،ويف وصف اْلفان هبذه

الضخامة واَّلتساع ،ووصف القدور هبذه األحجام العظيمة دليل على قدرهتم العظيمة.

ويف حديث القرآن عن عفريت أحد اْلان  -الذي تعهد إبحضار عرش بلقيس ملكة سبأ قبل قيام
يت ِم َن
سليمان عليه السالم من جملسه  -دليل على حركتهم السريعة يف التنقل ،قال تعاىل :قَ َ
ال ِع ْفر ٌ
ك وإِِين علَي ِه لََق ِو ٌّ ِ
ِ
يك بِ ِه قَـبل أَن تَـ ُق ِ
ني [النمل.]39 :
ا ْْلِ ِن أ َََن آتِ َ
ي أَم ٌ
وم من َّم َقام َ َ َ ْ
َ
َْ
وما ورد من ارتيادهم للفضاء ،كما ورد يف القرآن الكرمي ،يف معرض احلديث عن اسرتاق اْلن ألخبار
ت َح َر ًسا َش ِدي ًدا
السماء ورميهم ابلشهب ،قال تعاىل حكاية عنهمَ :وأ َََّن لَ َم ْسنَا َّ
الس َماء فَـ َو َج ْد ََن َها ُملِئَ ْ
و ُشهبا وأ َََّن ُكنَّا نَـ ْقع ُد ِم ْنـها م َق ِ
ِ
ِ
ص ًدا [اْلن.]9 :
اع َد لِ َّ
لس ْم ِع فَ َمن يَ ْستَم ِع اآل َن َِجي ْد لَهُ ش َه ًااب َّر َ
ُ َ َ
َ ًُ َ
ففي كل من هذه اآلايت دليل على قدرهتم على األعمال الشاقة ،وسرعة تنقلهم بني األماكن
البعيدة ،وَّل غرابة يف ذلك ،فهم خملوقات عنصرهم النار ،اليت تتميز ابخلفة ،فسبحان من أبدع كل

شيء صنعاً .عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرمي عبيدات  -ص 50

()354/8

املطلب اخلامس :اْلن ْيوتون ويبعثون بعد املوت

واْلن خملوقات ْتوت كما ْيوت اإلنس ،فمن األدلة القرآنية على موهتم قوله تعاىل :أُولَئِ َ َّ ِ
ين َح َّق
ْ
ك الذ َ
ِ
ت ِمن قَـ ْبلِ ِهم ِمن ا ْْلِ ِن وا ِإل ِ َّ
ين [األحقاف.]18 :
َعلَْي ِه ُم الْ َق ْو ُل ِيف أ َُم ٍم قَ ْد َخلَ ْ
َ
نس إِهنُ ْم َكانُوا َخاس ِر َ
َ
ت [األحقاف .]18 :اآلية على أن اْلن
قال األلوسي( :واستدل بقوله عز وجلِ :يف أ َُم ٍم قَ ْد َخلَ ْ

ْيوتون قرَنً بعد قرن كاألنس) ( .)1وروي عن احلسن يف بعض جمالسه :أن اْلن َّل ْيوتون ،فاعرتضه
قتادة هبذه اآلية فسكت ( .)2ويقول ابن حجر اهليتمي معلقاً على قول احلسن هذا( :اآلية دليل

على أهنم ْيوتون ،فإن أراد احلسن أهنم َّل ْيوتون مثلنا ،بل ينظرون مع إبليس ،فإذا مات ماتوا معه،

قلنا :إن أراد ذلك يف بعضهم كشياطني إبليس وأعوانه فهو حمتمل ،وإن أراد ذلك َنفاه ما ورد من
الوقائع الكثرية يف موهتم) ( .)3قال القاضي بدر الدين الشبلي( :ومعىن قول احلسن أن اْلن َّل
ْيوتون أهنم منظرون مع إبليس ،فإذا مات ماتوا معه ,وظاهر القرآن يدل على أن إبليس غري

خمصوص ابَّلنظار إىل يوم القيامة ،أما ولده وقبيله فلم يقم دليل على أهنم منظرون معه وظاهر قوله
ال إِنَّ َ ِ
ين [األعراف .]15 :يدل على أن مثَّ منظرين غري إبليس ،وليس يف القرآن
تعاىل :قَ َ
ك م َن املُنظَ ِر َ
ما يدل على أن املنظرين هم اْلن كلهم ،فيحتمل أن يكون بعض اْلن منظرين ،أما كلهم فال دليل

عليه) (.)4

وسئل ابن حجر عن موت اْلن فقال( :كل احليواَنت ْيوتون ،وكذلك سائر العامل ،لقوله تعاىلُ :ك مل
من َعلَْيـها فَ ٍ
ك إََِّّل َو ْج َههُ [القصص.)]88 :
ان [الرمحن .]26 :مع قوله تعاىلُ :ك مل َش ْي ٍء َهالِ ٌ
َْ َ
وأما الدليل من السنة على موهتم:

فعن ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول(( :أعوذ بعزتك الذي َّل إله إَّل أنت الذي َّل
ْيوت ،واْلن واإلنس ْيوتون)) ( .)5وهو أصرح األحاديث الدالة على موت اْلن ...

وأخرج عن ابن جرير عن ابن عباس قال( :وكل ملك املوت بقبض أرواح املؤمنني واملالئكة ,وملك

ابْلن ،وملك ابلشياطني ،وملك ابلطري والوحوش والسباع واحليات ،فهم أربعة أمالك) (.)6
 ...حديث الفىت الذي صرعه اْلين ،وفيه دليل على أن اْلن ْيوتون ،فقد ورد يف احلديث(( :فما

يدرى أيهما أسرع مواتً احلية أم الفىت)) ( .)7وقد كانت تلك احلية من اْلن الذين يسكنون املدينة،
لقوله عليه الصالة والسالم يف احلديث(( :إن يف املدينة جناً قد أسلموا .)8( )) ..

وأما عن بعثهم بعد املوت فإن كثرياً من اآلايت القرآنية اليت توعدت العصاة والكفرة ،قد دلت على

بعثهم بعد املوت وحماسبتهم على أعماهلم ،قال هللا تعاىل يف سؤال الكفرة من اْلنسني يف اآلخرةَ :اي
صو َن َعلَي ُكم آايِيت وي ِ
ش َر ا ْْلِ ِن َوا ِإلن ِ
نذ ُرونَ ُك ْم لَِقاء يَـ ْوِم ُك ْم َه َذا قَالُواْ بلى
س أََملْ َأيْتِ ُك ْم ُر ُس ٌل ِمن ُك ْم يَـ ُق م
َم ْع َ
ْ ْ َ َُ
َّاس أ ْ ِ
ك أل َْم َّ
َّم ِم َن ا ْْلِن َِّة َوالن ِ
ني [هود:
[األنعام .]130 :وقوله تعاىلَ :وَْتَّ ْ
ت َكلِ َمةُ َربِ َ
َمجَع َ
ألن َج َهن َ
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_________

((( )1تفسري روح املعاين)) (.)21 /26
((( )2تفسري روح املعاين)) (.)21 /26

((( )3الفتاوى احلديثية)) (ص.)71 :

((( )4آكام املرجان يف أحكام اْلان)) (ص.)152 :
( )5رواه البخاري ( ،)7383ومسلم (.)2717
((( )6الفتاوى احلديثية)) (ص.)71 :

( )7رواه مسلم ( .)2236من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
( )8رواه مسلم ( .)2236من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.

()355/8

املطلب السادس :ما تعجز عنه اْلن
عجزهم عن اَّلتيان ابملعجزات:
َّل تستطيع اْلن اَّلتيان ِبثل املعجزات اليت جاءت هبا الرسل تدليالً على صدق ما جاءت به.
ت بِ ِه َّ ِ
ني َوَما يَنبَ ِغي
فعندما زعم بعض الكفرة أن القرآن من صنع الشياطني قال تعاىلَ :وَما تَـنَـ َّزلَ ْ
الشيَاط ُ
ِ
الس ْم ِع لَ َم ْع ُزولُو َن [الشعراء.]212 - 210 :
يعو َن إِ َّهنُ ْم َع ِن َّ
َهلُ ْم َوَما يَ ْستَط ُ
ت ا ِإلنس وا ْْلِ من َعلَى أَن أيْتُواْ ِِبِثْ ِل َه َذا الْ ُقر ِ
ِ
اجتَمع ِ
آن َّلَ
وحتدى هللا ابلقرآن اإلنس واْلن :قُل لَّئ ِن ْ َ َ
ْ
َ
ُ َ
ض ُه ْم لِبَـ ْع ٍ
ريا [اإلسراء.]88 :
َأيْتُو َن ِِبِثْلِ ِه َولَ ْو َكا َن بَـ ْع ُ
ض ظَ ِه ً
َّل يتمثلون ابلرسول صلى هللا عليه وسلم يف الرؤاي:

والشياطني تعجز عن التمثل يف صورة الرسول صلى هللا عليه وسلم يف الرؤاي:

ففي احلديث الذي يرويه الرتمذي يف سننه إبسناد صحيح(( :من رآين فإين أَن هو ،فإنه ليس
للشيطان أن يتمثل يب)) (.)1

وهو يف الصحيحني بلفظ(( :من رآين فقد رأى احلق ،فإن الشيطان َّل يتزاي يب)) (.)2

والظاهر من األحاديث أن الشيطان َّل يتزاي بصورة الرسول صلى هللا عليه وسلم احلقيقية ،وَّل ْينعه
هذا من التمثل يف غري صورة الرسول صلى هللا عليه وسلم والزعم أبنه رسول هللا.

ولذلك فال جيوز أن حيتج هبذا احلديث على أن كل من رأى الرسول صلى هللا عليه وسلم يف املنام أنه
رآه حقاً ،إَّل إذا كانت صفته هي الصفة اليت روهتا لنا كتب احلديث .وإَّل فكثري من الناس يزعم أنه
رآه على صورة خمالفة للصورة املروية يف كتب الثقات.

َّل يستطيعون أن يتجاوزوا حدوداً معينة يف أجواز الفضاء:

ِ
شر ا ْْلِ ِن وا ِإل ِ ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض فَان ُف ُذوا َّل
نس إِن ْ
استَطَ ْعتُ ْم أَن تَن ُف ُذوا م ْن أَقْطَا ِر َّ َ َ
َ
قال تعاىلَ :اي َم ْع َ َ
َي آَّلء ربِ ُكما تُ َك ِذاب ِن يـرسل علَي ُكما ُشوا ٌ ِ
صر ِ
تَن ُف ُذو َن إَِّل بِس ْلطَ ٍ
ِ
ان فَبِأ ِ
ان
ظ من ََّن ٍر َوُحنَ ٌ
َ َ
َ ُْ َ ُ َ ْ َ َ
اس فَال تَنتَ َ
ُ

[الرمحن.]35 - 33 :

فمع قدراهتم وسرعة حركتهم هلم جماَّلت َّل يستطيعون أن يتعدوها ،وإَّل فإهنم هالكون.

َّل يستطيعون فتح ابب أغلق وذكر اسم هللا عليه:
أخرب بذلك الرسول صلى هللا عليه وسلم حيث يقول(( :أجيفوا األبواب ،واذكروا اسم هللا عليها،

فإن الشيطان َّل يفتح ابابً أجيف عليه)) رواه أبو داود ،وأمحد ،وابن حبان ،واحلاكم (.)3

ويف احلديث املتفق عليه(( :فإن الشيطان َّل يفتح اباب مغلقا ،وأوكوا قربكم ،واذكروا اسم هللا ،ومخروا
آنيتكم ،واذكروا اسم هللا ،ولو أن تعرضوا عليها شيئا ،وأطفئوا مصابيحكم)) (.)4

ويف مسند أمحد(( :أغلقوا أبوابكم ،ومخروا آنيتكم ،وأوكوا أسقيتكم ،وأطفئوا سرجكم ،فإن الشيطان

َّل يفتح ابابً مغلقاً ،وَّل يكشف غطاء ،وَّل حيل وكاء)) ( .. )5عامل اْلن والشياطني لعمر سليمان

األشقر  -ص37
_________

( )1رواه الرتمذي ( .)2280من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .وقال الرتمذي :حسن صحيح،
وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

( )2رواه البخاري ( ،)6996ومسلم ( .)2267من حديث أيب قتادة األنصاري رضي هللا عنه.
( )3رواه أبو داود ( ،)5104 ،5103وأمحد ( ،)14322( )306 /3وأبو يعلى ()210 /4
( ،)2327وابن حبان ( ،)5517( )326 /12واحلاكم ( .)7762( )316 /4وقال :صحيح

على شرط مسلم ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )189 /4كما قال ذلك يف

املقدمة ،وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)620

( )4رواه البخاري ( ،)5623ومسلم ( .)2012من حديث جابر رضي هللا عنه.
( )5رواه أمحد ( .)14266( )301 /3قال شعيب األرَنؤوط يف حتقيقه للمسند :إسناده صحيح
رجاله ثقات رجال الصحيح غري فطر  -وهو ابن خليفة  -فقد روى له البخاري مقروَن بغريه
وأصحاب السنن وهو ثقة.

()356/8

املبحث الثالث :األماكن اليت يسكنها اْلن

واْلن يسكنون هذه األرض كما يسكن عليها اإلنسان ،والدليل على ذلك قوله تعاىل :فَأ ََزَّهلَُما
ض َع ُد ٌّو َولَ ُك ْم ِيف األ َْر ِ
ض ُك ْم لِبَـ ْع ٍ
َّ
ض ُم ْستَـ َق ٌّر
الش ْيطَا ُن َع ْنـ َها فَأَ ْخ َر َج ُه َما ِممَّا َك َاَن فِ ِيه َوقُـلْنَا ْاهبِطُواْ بَـ ْع ُ
َوَمتَاعٌ إِ َىل ِح ٍ
ني [البقرة .]36 :وذلك بعدما خالف آدم وزوجه عليهما السالم أمر رهبما بعدم األكل
من الشجرة اليت هناهم هللا ابألكل منها.

قال اإلمام القرطيب يف تفسري هذه اآلية( :واخلطاب آلدم وحواء ,واحلية ,والشيطان يف قول ابن

عباس .وقال احلسن :آلدم وحواء والوسوسة .وقال جماهد واحلسن أيضاً :بنو آدم ,وبنو إبليس.
واهلبوط :النزول من فوق إىل أسفل) (.)1

وقال اإلمام القرطيب يف اآلية( :وقد دل على هذا أن هبوط آدم وزوجته وعدومها إبليس كان يف وقت
واحد ،جبمع هللا إايهم يف اخلرب عن إهباطهم بعد الذي كان من خطيئة آدم وزوجته ،وتسبب إبليس

ذلك هلما على ما وصفه ربنا جل ذكره عنهم) (.)2

ض َع َها لِأل َََنِم [الرمحن( :]10 :وعن ابن عباس قال:
ض َو َ
ويقول القرطيب يف تفسريه لقوله تعاىلَ :واأل َْر َ
األَنم :الناس ،وقال احلسن :األَنم :اْلن واإلنس ،وعن الضحاك :األَنم :كل ما دب على وجه

األرض ،وهذا عام) ( .)3وقال ابن كثري( :قال ابن عباس وجماهد وقتادة وابن زيد :األَنم :اخللق)
( ،)4وهذا يشمل اْلن واإلنس وغريمها.

ومما يرجح أن اخلطاب يف اآلية السابقة للجن واإلنس قوله تعاىل بعد ذكر كل نعمة من نعمه :فَبِأ ِ
َي
آَّلء َربِ ُك َما تُ َك ِذ َاب ِن ،واملقصود به اْلن واإلنس.
إَّل أن وجود اْلن أكثر ما يكون يف األماكن املهجورة كاملغارات ,والكهوف ,واحلمامات ,واملزابل,
واملقابر ,واْلبال.

فعن بالل بن احلارث قال(( :خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعض أسفاره فخرج

حلاجته ,وكان إذا خرج حلاجته يبعد ,فأتيته أبداوة من ماء ,فانطلق فسمعت عنده خصومة رجال

ولغطاً مل أمسع مثلها ,فجاء فقال :بالل؟ فقلت :بالل ,قال :أمعك ماء؟ قلت :نعم ,قال :أصبت.
فأخذه مين فتوضأ قلت :اي رسول هللا ,مسعت عندك خصومة رجال ولغطاً ما مسعت َّ
أحد من

ألسنتهم ,قال اختصم عندي اْلن املسلمون واْلن املشركون ,فسألوين أن أسكنهم ,فأسكنت
املسلمني اْللس ,وأسكنت املشركني الغور)) ،قال الراوي عبد هللا بن كثري( :قلت لكثري :ما اْللس؟

وما الغور؟ قال :اْللس :القرى واْلبال ،والغور :ما بني اْلبال والبحار ،وهي يقال هلا :اْلنوب ،قال
كثري :ما رأينا أحداً أصيب ابْللس إَّل سلم ,وَّل أصيب أحد ابلغور إَّل مل يكد يسلم) (.)5

وهناك نفر من اْلن يعيشون يف البيوت مع الناس ،وهم ما يسمون جبنان البيوت ،وهي احليات اليت

يشكل اْلن بصورهتا ،وقد تقدم حديث الفىت الذي صرعه اْلين يف بيته ،ولذلك هنى الرسول عليه
الصالة والسالم عن قتل حيات البيوت قبل إنذارها ،لوجود اْلن املؤمنني فيها.

_________

((( )1تفسري القرطيب)) (.)319 /1
((( )2تفسري القرطيب)) (.)319 /1
((( )3تفسري القرطيب)) (.)155 /17
((( )4تفسري ابن كثري)) (.)270 /4

( )5رواه الطرباين ( .)1143( )371 /1قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)208 /1فيه كثري بن
عبد هللا بن عمرو بن عوف وقد أمجعوا على ضعفه وقد حسن الرتمذي حديثه.

()357/8

ومن األماكن اليت يسكنها اْلن مواضع النجاسات فعن زيد بن أرقم عن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم أنه قال(( :إن هذه احلشوش حمتضرة ،فإذا أتى أحدكم اخلالء فليقل :أعوذ ابهلل من اخلبث
واخلبائث)) ( ،)1وذلك ليدفع شر الشياطني اليت تكون يف هذه األماكن.

ابإلضافة إىل هذا فقد ورد النهي عن الرسول صلى هللا عليه وسلم عن الصالة يف أعطان اإلبل,
واحلمامات ,وعلَّ َل النهي أهنا مأوى الشياطني.
ويكثر وجودهم يف األسواق لفتنة الناس ،وهم إبليس وذريته ،ولذلك هنى الرسول عليه الصالة
والسالم عن املكث فيها ،فقد قال موصياً سلمان رضي هللا عنهَّ(( :ل تكونن إن استطعت أول من
يدخل السوق ,وَّل آخر من خيرج منها ،فإهنا معركة الشيطان ،وهبا ينصب رايته)) ( .)2وذلك ألن

األسواق فيها من أنواع الباطل كالغش ,واخلداع ,واألْيان الكاذبة ،والعقود الفاسدة ،والنظر احملرم إىل
العورات ،وغري ذلك مما هو من حتريض إبليس وأعوانه ...

وهذه الصفات اليت مرت – كما نالحظ – صفات تشبه صفات اإلنس من حيث اإلمجال ،ولكنها
ختتلف عن صفات اإلنس يف األبعاد والكيفية ،وذلك أهنم عامل خملوق من النار ،وللنار صفات تتميز
هبا عن الطني الذي خلق منه اإلنسان.

ونالحظ مما تقدم أن هذا العامل يشارك اإلنسان يف كثري من الصفات كاألكل ,والشرب ,والتناسل،

ابإلضافة إىل أهنم مكلفون ابلتكاليف الشرعية ،اليت يستحقون الثواب بسبب قيامهم هبا ،والعقاب

إذا قصروا فيهاْ ،تاماً كما هو الشأن يف اإلنسان  ..عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرمي

عبيدات  -بتصرف –ص54 :
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)6وابن ماجه ( ،)244وأمحد ( ،)19305( )369 /4والنسائي يف ((السنن
الكربى)) ( ،)9903( )23 /6وأبو يعلى ( ،)7218( )180 /13وابن خزْية (،)69( )38 /1
وابن حبان ( ،)1406( )252 /4والطرباين ( ،)5100( )205 /5واحلاكم ( .)298 /1واحلديث
سكت عنه أبو داود ،وقال احلاكم :من شرط الصحيح ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وقال ابن القطان

يف ((الوهم واإليهام)) ( :)432 /5اختلف يف إسناده ،والذي أسنده ثقة.
( )2رواه مسلم (.)2451

()358/8

ْتهيد
اْلن أصناف خمتلفة ،فهم أصناف من حيث خلقتهم العامة ،خيتلف فيها كل صنف عن اآلخر ،وهم
قبائل متعددة ،وفيهم الذكور واإلَنث .وهم بعد ذلك خمتلفون يف اَّلعتقاد ،ففيهم املؤمن والكافر،
والصاحل والطاحل ،وهم فرق وشيع خمتلفة ،إىل غري ذلك مما يتعلق أبصنافهم .عامل اْلن يف ضوء

الكتاب والسنة لعبد الكرمي عبيدات –ص59 :

()359/8

املطلب األول :أصناف اْلن من حيث أصل خلقتهم ,وقوهتم
اْلن خمتلفون من حيث أصل خلقتهم اليت خلقهم هللا عليها ،فصنف منهم يشبهون احليات والكالب

وبقية احليواَنت ،وصنف يطري يف اهلواء ،واثلث يقيم ويرحتل ،فقد روى جبري بن نفري عن أيب ثعلبة

اخلشين  -وامسه جرثوم  -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :اْلن على ثالثة :فثلث هلم أجنحة
يطريون يف اهلواء ،وثلث حيات وكالب ،وثلث حيلون ويظعنون)) (.)1

وعن أيب الدرداء رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :خلق هللا اْلن ثالثة أصناف:
صنف حيات وعقارب وخشاش األرض ،وصنف كالريح يف اهلواء ،وصنف كبين آدم ،عليهم احلساب

والعقاب)) (.)2

فاْلن على هذا األساس متباينون يف أصل خلقتهم اليت خلقوا عليها ،فهم على صور شىت ،ولكن

هذه األصناف مجيعاً َّل خترج يف الدائرة العامة عن كوهنا خملوقة من النار ،إلخبار القرآن بذلك ،قال
آن خلَ ْقناه ِمن قَـبل ِمن ََّن ِر السم ِ
وم [احلجر.]27 :
تعاىلَ :وا ْْلَ َّ َ َ ُ
َّ ُ
ُْ
وقد ذكر أن هناك صنفاً من اْلن يقال له احلِ من  -ابحلاء  ،-قال ابن منظور( :واْلن ابلكسر :حي
من اْلن يقال أبن منهم الكالب السود البهم ،وقيل أبن احلن ضرب من اْلن وأنشد:
يلعنب أحوايل من حن وجن

وقيل أبهنم سفلة اْلن وضعفاؤهم ،وأشد مهاصر بن احملل:
أبيت أهوى يف شياطني ترن  ...خمتلف جنواهم جن وحن)

وورد عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال( :الكالب من احلن ،وهي ضعفة اْلن ،فإذا غشيتكم

عند طعامكم فألقوا هلن ،فإن هلن أنفساً) مجع نفس ،أي أهنا تصيب أبعينها.
وقد قيل أبهنم مسوا ابحلِ ِن ألهنم كانوا يعيشون يف الظلمة فحنوا إىل سطح األرض.

وأطلقت بعض األوصاف على اْلن ملناسبتها لبعض أصنافهم ،وهي يف جمملها أوصاف تدور حول

املكر والدهاء ،والقوة والتبدل من صورة إىل أخرى.
فمن هذه األوصاف:

أ  -العفريت:

_________
( )1رواه الطرباين ( ،)573( )214 /22وابن حبان ( ،)6156( )26 /14واحلاكم (.)495 /2
وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد))

( :)139 /8رواه الطرباين ورجاله وثقوا ويف بعضهم خالف ،وقال ابن عبدالرب يف ((اَّلستذكار))
( :)536 /7إسناده جيد رواته أئمة ثقات.

( )2رواه احلكيم الرتمذي يف ((نوادر األصول)) ( ،)205 /1وأبو الشيخ يف ((العظمة)) (/5
 ،)10811( )1639وابن أيب الدنيا يف ((اهلواتف)) ( .)156من حديث أيب الدرداء رضي هللا

عنه .قال ابن حبان يف ((اجملروحني)) (( :)458 /2فيه) يزيد بن سنان خيطئ كثريا حىت يروي عن
الثقات ماَّل يشبه حديث األثبات َّل يعجبين اَّلحتجاج خبربه ،وقال الذهيب يف ((ميزان اَّلعتدال))

(( :)428 /4فيه يزيد بن سنان ذكر من جرحه).

()360/8

قال تعاىل إخباراً عن جن سليمان عليه السالم :قَ َ ِ
يت ِمن ا ْْلِ ِن أ َََن آتِ َ ِ
وم ِمن
يك بِه قَـ ْب َل أَن تَـ ُق َ
ال ع ْفر ٌ َ
ك وإِِين علَي ِه لََق ِو ٌّ ِ
ِ
ني [النمل .]39 :قال ابن منظور( :العفريت من الرجال :النافذ يف األمر،
ي أَم ٌ
َّم َقام َ َ َ ْ
املبالغ فيه مع خبث ودهاء ،والعفريت من الشيء :املبالغ ،يقال فالن عفريت نفريت ،وعفرية نفرية،
ويف احلديث(( :إن هللا يبغض العفرية النفرية ،الذي َّل يرزأ يف أهل وَّل مال)) ( .)1قيل هو الداهي
اخلبيث الشرير) ( .)2ومن هذا ما رواه أبو عبيدة بن اْلراح قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم(( :أول دينكم نبوءة ورمحة مث ملك أعفر)) ( ،)3أي ملك يساس ابلدهاء واملكر.

وعلى هذا فإن العفريت يف اآلية يراد به القوي الداهية ،الذي يقدر على إحضار عرش بلقيس من

اليمن إىل أرض فلسطني بقوته ودهائه.

وقد تقدم حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :إن عفريتاً من اْلن تفلت علي البارحة ليقطع علي
صاليت .)4( )) ..

وهذا الوصف إمنا يطلق على بعض اْلن ،إذا أهنم ليسوا مجيعاً يف مرتبة واحدة ،بل فيهم الضعيف
كذلك ،فعن ابن مسعود قال( :لقي رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم رجالً من اْلن،

فصارعه فصرعه اإلنس ،فقال له اْلين :عاودين ،فعاوده ،فصرعه اإلنسي ،فقال له اإلنسي :إين

ألراك ضئيالً شحيباً ،كأن ذريعتيك ذريعتا كلب .فكذلك أنتم معاشر اْلن – أو أنت منهم كذلك -
؟ قالَّ :ل وهللا إين منهم لضليع ،ولكن عاودين الثالثة ،فإن صرعتين علمتك شيئاً ينفعك ،فعاوده،

فصرعه فقال :هات علمين ،قال :هل تقرأ آية الكرسي؟ قال نعم ،قال :إنك لن تقرأها يف بيت إَّل
خرج منه الشيطان له خبج كخبج احلمارَّ ،ل يدخله حىت يصبح ،قال رجل من القوم :اي أاب عبد

الرمحن من ذاك الرجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم؟ قال فعبس عبد هللا وأقبل عليه
وقال :من يكون هو إَّل عمر رضي هللا عنه) (.)5

ب – اخلبل:

وهم الذين خيبلون الناس ويؤوهنم ،ويقال :رجل خمبل :إذا كان به مس من اْلن ( ،)6وسيأيت احلديث
عن هذا عند احلديث عن صرع اْلن لإلنس.

ج -الغول:

_________

( )1أورده ابن منظور يف ((لسان العرب)) (.)583 /4
((( )2لسان العرب)) (.)583 /4

( )3رواه بنحوه الطيالسي (ص ،)31 :وأبو يعلى ( ،)873( )177 /2والطرباين كما يف ((جممع

الزوائد)) ( ،)192 /5والبيهقي ( .)16407( )159 /8قال حممد املناوي يف ((ختريج أحاديث
املصابيح)) ( :)443 /4إسناده جيد ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) :فيه ليث بن أيب سليم وهو
ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) (.)84 /5

( )4رواه البخاري ( ،)461ومسلم ( .)541من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )5رواه الطرباين ( .)8826( )166 /9قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)73 /9رجاله رجال
الصحيح إَّل أن الشعيب مل يسمع من ابن مسعود ولكنه أدركه.

((( )6كتاب الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية)) (.)190 /2
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وقد قيل إنه ساحر اْلن ،قال عليه الصالة والسالم( :إذا تغولت لكم الغيالن فنادوا ابألذان) (،)1
يعين :إذا ضلوا وشبهت عليهم الغول الطريق أذَّنوا فذهبت الغيالن ،وتغولت :صارت غوَّلً ،وذلك
ألهنا تتصور بصور كثرية ،فمرة تتصور يف صورة امرأة مجيلة ،وأخرى يف صورة امرأة قبيحة ،ومرة

قصرية ،وأخرى طويلة ،ومرة كاإلنس ،وأخرى كالدواب ،وهكذا لتفزع الناس ،فهي متبدلة ابستمرار،

قال كعب بن زهري:

فما تدوم على حال تكون هبا  ...كما تلون يف أثواهبا الغول

ويقال :غاله الدهر :أي غري حاله ،كما يتغول الغول ،فيتغري يف كل صورة.
فقد أخرج الطرباين عن أيب أيوب األنصاري قال(( :كان يل خنل يف سهوة يل ،فجعلت أراه ينقص

منه ،فذكرت ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال :إنك ستجد فيه غدا هرة فقل :أجييب رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،فلما كان الغد وجدت فيه هرة فقلت :أجييب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،

فتحولت عجوزاً وقالت :أذكرك هللا ملا تركتين فإين غري عائدة فرتكتها ،فأتيت النيب صلى هللا عليه

وسلم فقال :ما فعل الرجل وأسره؟ فأخربته خربها فقال :كذبت ،هي عائدة ،فقل هلا ،أجييب رسول
هللا ،فتحولت عجوزاً ،فقالت :أذكرك هللا اي أاب أيوب ملا تركتين هذه املرة فإين غري عائدة ،فرتكتها مث
أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال يل كما قال يل ،فقلت ذلك ثالث مرات ،فقال يل يف

الثالثة ،أذكرك هللا اي أاب أيوب ملا تركتين حىت أعلمك شيئاً َّل يسمعه شيطان فيدخل ذلك البيت،

فقلت ما هو؟ فقالت :آية الكرسيَّ ،ل يسمعها شيطان إَّل ذهب ،فذكرت ذلك للنيب صلى هللا عليه

وسلم فقال :صدقت وإن كانت كذوابً)) (.)2

نالحظ مما تقدم أن اْلن أصناف خمتلفة من حيث قوهتم ,ومكرهم ,وتنقلهم يف الصور املختلفة,

وختبطهم لإلنسان وإيذائهم له ،وهي أوصاف تتناسب مع طبيعتهم النارية ،مع ما أعطاهم هللا من
القدرة على التشكل والتبدل يف الصور املختلفة .عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرمي

عبيدات -ص59 :
_________

( )1رواه أبو داود ( )2570خمتصراً ،وأمحد ( ،)14316( )305 /3والنسائي يف ((السنن

الكربى)) ( ،)10791( )236 /6وأبو يعلى ( .)2219( )153 /4من حديث جابر بن عبدهللا

رضي هللا عنه .قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)216 /3رجاله رجال الصحيح ،وقال ابن حجر

يف ((الفتوحات الرابنية)) ( :)161 /5رجاله ثقات إَّل أن احلسن الراوي عن جابر من طريقه مل
يسمع منه عند األكثر.

( )2رواه الطرباين (.)4012( )162 /4
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املطلب الثاين :أصناف اْلن من حيث إنتساهبم إىل قبائل وأماكن
يف اْلن قبائل وأقوام كما هو األمر عند اإلنس ،فقد أخرب القرآن أن للجن أقواماً ،قال تعاىل إخباراً
عن النفر الذين استمعوا للقرآن من الرسول عليه الصالة والسالم مث ولوا إىل قومهم منذرينَ :اي
اَّلل و ِ
ِ ِ
ِ
آمنُوا بِ ِه يَـ ْغ ِف ْر لَ ُكم ِمن ذُنُوبِ ُك ْم َوُِجيرُكم ِم ْن َع َذ ٍ
اب أَلِ ٍيم [األحقاف.]31 :
قَـ ْوَمنَا أَجيبُوا َداع َي َّ َ
ْ
قال ابن منظور( :والقوم اْلماعة من الرجال والنساء مجيعاً ،وقيل :هو للرجال خاصة دون النساء،
وم ِمن قَـوٍم َعسى أَن ي ُكونُوا َخ ْريا ِم ْنـ ُهم وَّل نِ ِ ِ
سى
ويقوي ذلك قوله تعاىلَّ :ل يَ ْس َخ ْر قَ ٌ
َ
ساء َع َ
ساء من ن َ
ً َْ َ
ْ َ
ريا ِم ْنـ ُه َّن [احلجرات ]11 :أي رجال من رجال ،وَّل نساء من نساء  ) ...وقال( :وقوم
أَن يَ ُك َّن َخ ْ ً
نساين الشيطان شيئاً من صاليت فليسبح القوم,
كل رجل :شيعته وعشريته  ..ويف احلديث(( :إن َّ
وليصفق النساء)) ( .)1قال ابن األثري :القوم يف األصل مصدر قام ،مث غلب على الرجال دون
النساء ،ولذلك قابلهن به ،ومسوا بذلك ،ألهنم قوامون على النساء ابألمور اليت ليس للنساء أن يقمن

هبا وقال اْلوهري :القوم :الرجال دون النساء َّل واحد له من لفظه ،قال :ورِبا دخل النساء فيه على

سبيل التبع ،ألن قوم كل نيب ،رجال ونساء) (.)2

وعلى هذا فإن قول النفر من اْلن( :اي قومنا) يفيد أن لكل نفر من اْلن قوماً ينتسبون إليه ،فإن

هؤَّلء النفر من اْلن انطلقوا إىل شيعتهم وعشريهتم ينذروهنم ،وأوىل الناس ابإلنذار األهل والعشرية،
ِ ِ
ني [الشعراء.]214 :
ريتَ َ
ك األَقـ َْربِ َ
كما قال تعاىل لنبيه عليه السالمَ :وأَنذ ْر َعش َ
ويف رواية عن ابن مسعود يف خرب اْلن الذين سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الزاد ،أنه ((قام
إليه عليه السالم رجالن من اْلن ،فسأَّله املتاع ،فقال :أمل آمر لكما ولقومكما ِبا يصلحكم؟ قالوا:
بلى ،ولكننا أحببنا أن يشهد بعضنا معك الصالة ،فقال :ممن أنتما؟ قاَّل :حنن من أهل نصيبني ،قال:

قد أفلح هذان وأفلح قومهما ،فأمر هلما ابلروث والعظام طعاماً وحلماً)) (.)3

فقوله عليه الصالة والسالم(( :أفلح هذان وأفلح قومهما)) فيه دليل على أن لكل منهما قوماً
ينتسب إليه.
ويف رواية عن ابن مسعود قال(( :استتبعين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :اْلن مخسة عشر،

بين أخوة ,وبين عم ,أيتونين الليلة ،فأقرأ عليهم القرآن ،فانطلقت معه إىل املكان الذي أراد ،فخط
يل خطاً وأجلسين فيه)) احلديث)4( .

فقد دل احلديث على أن الذين أتوا الرسول صلى هللا عليه وسلم كانوا أقرابء لبعضهم بعضاًْ ،تاماً
كما هو األمر عند اإلنس.
_________

( )1رواه أبو داود ( ،)2174وأمحد ( .)10990( )540 /2من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال شعيب األرَنؤوط حمقق املسند :إسناده ضعيف ْلهالة الطفاوي
وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني ولبعض قطع هذا احلديث طرق وشواهد تقويه.

((( )2لسان العرب)) (.)496 /12

( )3رواه الطرباين ( .)9962( )63 /10قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)317 /8رواه
الطرباين وفيه أبو زيد وقيس بن الربيع أيضا وقد ضعفه مجاعة.

( )4رواه الطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( .)8995( )17 /9قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد))
( :)215 /1فيه عبد هللا بن صاحل كاتب الليث وبقية رجاله رجال الصحيح.
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وورد عن قصة النفر الذين قدموا على الرسول صلى هللا عليه وسلم َّلستماع القرآن أن فيهم زوبعة،
فعن عاصم عن زر عن عبد هللا بن مسعود قال( :هبطوا على النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يقرأ
القرآن ببطن خنلة ،فلما مسعوه قالوا :أنصتوا ،قالوا :صه ،وكانوا سبعة أحدهم زوبعة ،فأنزل هللا تعاىل:
َنصتُوا فَـلَ َّما قُ ِ
ضروهُ قَالُوا أ ِ
ِ ِ
ِ
ض َي َولَّ ْوا إِ َىل
ص َرفْـنَا إِلَْي َ
َوإِ ْذ َ
ك نَـ َف ًرا م َن ا ْْل ِن يَ ْستَم ُعو َن الْ ُق ْرآ َن فَـلَ َّما َح َ ُ
ِ
ِ
ض ٍ
الل مبِ ٍ
ني [األحقاف ،.)1( )]29 :قال القرطيب( :قال الثمايل :بلغين
ين – إىل َ -
قَـ ْوم ِهم منذ ِر َ
أهنم من بين الشيصبان ،وهم أكثر اْلن عدداً وأقواهم شوكة ،وهم عامة جنود إبليس) ( ،)2وكلمة:
بين ،يف اللغة ،إمنا تدل على قرابة الرجل من أبنائه ،قال ابن منظور( :وإذا قيل :بنو فالن ،رهط
فالن ،فهو قرابته األدنون ،ورهط الرجل :قومه وقبيلته) (.)3

ففيما تقدم دَّللة على وجود القوم والعشرية والقرابة عند اْلنْ ،تاماً كما هو الشأن عند اإلنس ،وَّل
عجب يف ذلك ،إذ أهنم يتناكحون ويتناسلون ،وَّل شك أن هذا يستدعي أن يكون عندهم هذه

األصول والفروع.

وكما أن اْلن ينتسبون إىل أقوام ،فإهنم ينتسبون إىل أماكن وأوطان كذلك ،فقد ذكر أن النفر الذين
قدموا على الرسول صلى هللا عليه وسلم إمنا جاءوا إليه من نصيبني ،ففي حديث أيب هريرة رضي هللا

عنه أنه ((كان حيمل مع النيب صلى هللا عليه وسلم إدواة لوضوئه وحاجته ،فبينما هو يتبعه هبا فقال:
من هذا؟ فقال :أَن أبو هريرة ،فقال :أبغين أحجاراً أستنفض هبا ،وَّل أتتيين بعظم وَّل بروثة ،فأتيته

أبحجار أمحلها يف طرف ثويب حىت وضعت إىل جنبه ،مث انصرفت ،حىت إذا فرغ مشيت معه فقلت:

ما ابل العظم والروثة؟ قال :مها من طعام اْلن ،وإنه أاتين وفد جن نصيبني – ونعم اْلن – فسألوين
الزاد ،فدعوت هللا هلم أن َّل ْيروا بعظم وَّل بروثة إَّل وجدوا عليها طعماً)) (.)4

ونصيبني هذه قيل :إهنا مدينة ابلشام ،وجنها سادات اْلن ،وقيل :إهنا قرية ابليمن غري اليت يف

العراق ،وقيل :إهنم من نينوى ،وأن جن نصيبني أتوه بعد ذلك ِبكة ( ،)5وذكر ابن حجر أن نصيبني

منطقة بني الشام والعراق ( ،)6وذكر القرطيب أن اْلن الذين قدموا على الرسول وهو ِبكة كانوا
سبعة نفر :ثالثة من أهل حران وأربعة من أهل نصيبني ،والذين أتوه بنخلة جن نينوى (.)7

ويف رواية عند مسلم عن الشعيب أن وفد اْلن الذي قدم على الرسول وهو ِبكة إمنا كان من جن

اْلزيرة (.)8

فقد دلت هذه األحاديث على أن اْلن ينتسبون إىل أوطان ،فمنهم جن اْلزيرة ،ومنهم جن نينوى،

ومنهم جن نصيبني ،ومنهم جن حران إىل غري ذلك من األوطان واألماكن اليت يسكنها اْلن

وينتسبون إليها ،كما ذكر القرطيب عن الضحاك ( .)9عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرمي
عبيدات –ص64 :

_________

( )1رواه البزار ( ،)1846( )234 /5واحلاكم ( .)495 /2وقال :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه،
ووافقه الذهيب ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( )235 /7وقال :رجاله ثقات ،وقال ابن حجر

يف ((اإلصابة)) ( :)556 /1إسناده جيد ،وحسنه الوادعي يف ((صحيح دَّلئل النبوة)) (ص.)49 :
((( )2تفسري القرطيب)) (.)2 /19
((( )3لسان العرب)) (.)305 /7
( )4رواه البخاري (.)3860

((( )5هبجة احملافل وبغية األماثل)) (.)123 /1
((( )6فتح الباري)) (.)172 /7

((( )7تفسري القرطيب)) (.)2 /19

((( )8فتاوى السبكي)) (.)600 /2
((( )9تفسري القرطيب)) (.)2 /19
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املطلب الثالث :أصناف اْلن من حيث اإلْيان والكفر ,والصالح والفساد
كما أن اْلن قبائل خمتلفة ،فهم كذلك أصحاب ملل وحنل متباينة ،وفيهم املؤمن والكافر ،والعادل

والظامل ،يقول سيد سابق( :واْلن طوائف :فمنهم الكامل يف اَّلستقامة وعمل اخلري ،ومنهم من هو

دون ذلك ،ومنهم البله املغفلون ،ومنهم الكفرة وهم الكثرة الكاثرة) ( ،)1قال تعاىل :إخباراً عنهم:
الص ِ
ك ُكنَّا طََرائِ َق قِ َد ًدا [اْلن .]11 :يقول القرطيب( :هذا من قول اْلن،
َوأ َََّن ِمنَّا َّ
احلُو َن َوِمنَّا ُدو َن ذَلِ َ
أي قال بعضهم لبعض ملا دعوا إىل اإلْيان ِبحمد صلى هللا عليه وسلم :وأَن كنا قبل استماع القرآن
منا الصاحلون ومنا الكافرون ،وقيل :ومنا دون ذلك ،أي ومن دون الصاحلني يف الصالح) (.)2
وقوله تعاىلُ :كنَّا طََرائِ َق قِ َد ًدا [اْلن ]11:أي فرقاً شىت ،قاله السدي ،وقال الضحاك :أدايَنً خمتلفة،
وقال قتادة :أهواء متباينة ( ،)3ومنه قول الشاعر:
القابض الباسط اهلادي بطاعته  ...يف فتنة الناس إذ أهواؤهم قدد

واملعىن :أي مل يكن كل اْلن كفاراً ،بل كانوا خمتلفني ،منهم كفار ومنهم مؤمنون صلحاء ،ومنهم

مؤمنون غري صلحاء ( .)4وقال جماهد :يعنون مسلمني وكافرين ،وقال احلسن والسدي :يف اْلن

أمثالكم ،فمنهم قدرية ,ومرجئة ,ورافضة ،وخوارج وشيعة ,وسنة ،وقال سعيد بن جبري :ألواَنً شىت.

وقال ابن كيسان :شيعاً وفرقاً ،ومعىن الكالم أصنافاً خمتلفة ومذاهب متفرقة ( ،)5وقال سعيد بن
املسيب :كنا مسلمني ويهود ونصارى وجموس) (.)6

وذكر بعض العلماء أن هذه املذاهب املختلفة يف اْلن إمنا هي بعد مبعث الرسول عليه الصالة
والسالم واستماعهم للقرآن منه ،يقول اإلمام القرطيب يف قوله تعاىل إخباراً عن اْلنُ :كنَّا طََرائِ َق قِ َد ًدا
[اْلن( ]11:وقال قوم :أي وأَن بعد استماع القرآن خمتلفون ،منا املؤمنون ومنا الكافرون ،واألول

أحسن – يقصد أهنم كانوا مؤمنني وكافرين قبل استماعهم للقرآن ،بعد مبعث الرسول عليه الصالة
والسالم – ألنه كان يف اْلن من آمن ِبوسى وعيسى .وقد أخرب عنهم أهنم قالوا :إِ ََّن َِمس ْعنَا كِتَ ًااب أُن ِز َل
ِمن بـع ِد موسى م ِ ِ
ني يَ َديْ ِه يَـ ْه ِدي إِ َىل ا ْحلَ ِق َوإِ َىل طَ ِر ٍيق م ْستَ ِق ٍيم [األحقاف ،]30 :وهذا يدل
صدقًا ل َما بَ ْ َ
َْ ُ َ ُ َ
على إْيان قوم منهم ابلتوارة ،وكان هذا مبالغة منهم يف دعاء من دعوهم إىل اإلْيان ( ).)7قال
السبكيَّ( :ل شك أهنم مكلفون يف األمم املاضية كهذه امللة ،إما بسماعهم من الرسول ،أو من
صادق عنه ،وكونه إنسياً أو جنياً َّل قاطع به) (.)8

وظاهر القرآن يشهد للقرطيب من أهنم كانوا فرقاً شىت قبل استماعهم للقرآن ،مسلمني وكفاراً وغري
ذلك ،ألن النفر الذين انطلقوا إىل قومهم بعد مساع القرآن ،قالوا خمربين عن أنفسهمَ :وأ َََّن ِمنَّا
الص ِ
ك ُكنَّا طََرائِ َق قِ َد ًدا [اْلن .]11 :فقد عربوا عن حالتهم السابقة قبل استماع
َّ
احلُو َن َوِمنَّا ُدو َن ذَلِ َ
القرآن بلفظ املاضي.
_________
((( )1العقائد اإلسالمية)) (ص.)134 :
((( )2تفسري القرطيب)) (.)15 /19

((( )3تفسري الطربي)) ()659 /23
((( )4تفسري القرطيب)) (.)15 /19

((( )5طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) ( )414 /1بتصرف.
((( )6تفسري القرطيب)) (.)15 /19
((( )7تفسري القرطيب)) (.)15 /19
((( )8الفتاوى احلديثية)) (ص.)66 :

()365/8

ويف إخبار القرآن عن النفر من اْلن الذين استمعوا للرسول ِبكة ما يدل على أهنم كانوا عاملني
ِبوسى عليه السالم ورسالته ،قال تعاىل :إِ ََّن َِمسعنا كِتااب أُن ِز َل ِمن بـع ِد موسى م ِ ِ
ني يَ َديْ ِه
صدقًا ل َما بَ ْ َ
َْ ُ َ ُ َ
َْ َ ً
يَـ ْه ِدي إِ َىل ا ْحلَ ِق َوإِ َىل طَ ِر ٍيق م ْستَ ِق ٍيم [األحقاف ،]30 :والنص يوحي أن هذا النفر كان من قوم عنده
صالح واستقامة ،ومطالبة اْلن ابإلْيان غالباً ما ينشأ عنه استجابة لذلك الرسول من قبل بعضهم،

أو رفضاً لدعوته من قبل البعض اآلخر ،ويف النهاية يدل على أهنم فرق شىت.
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َحتََّرْوا
َسلَ َم فَأ ُْولَئِ َ
وأخرب القرآن عن أحواهلم أيضاً بقولهَ :وأ َََّن منَّا ال ُْم ْسل ُمو َن َومنَّا الْ َقاسطُو َن فَ َم ْن أ ْ
َر َش ًدا [اْلن ،]14 :قال ابن القيم( :فاملسلمون الذين آمنوا ابهلل ورسوله منهم ،والقاسطون اْلائرون
العادلون عن احلق .قال ابن عباس :هم الذين جعلوا هلل أنداداً ،يقال :أقسط الرجل :إذا عدل فهو
ِِ
مقسط ،ومنه :وأَق ِ
ْسطُوا إِ َّن َّ
ني [احلجرات .]9 :وقسط :إذا جار فهو قاسط ،قال
اَّللَ ُِحي م
ب ال ُْم ْقسط َ
َ
ِ
ِ
َّم َحطَبًا [اْلن.)]15 :
تعاىلَ :وأ ََّما الْ َقاسطُو َن فَ َكانُوا ْلََهن َ
يقول ابن القيم تعليقاً على هذه اآلايت اليت تبني أحوال اْلن وأصنافهم ،وأهنم كأحوال اإلنس يف
اإلْيان والكفر ,والصالح والفساد( :وقد تضمنت هذه اآلايت انقسامهم إىل ثالث طبقات:

صاحلني ،ودون الصاحلني ،وكفار .وهذه الطبقات إبزاء طبقات بين آدم ،فإهنا ثالثة :أبرار،

ومقتصدون ،وكفار ،فالصاحلون إبزاء األبرار ومن دوهنم إبزاء املقتصدين ،والقاسطون إبزاء الكفار،
اه ْم ِيف األ َْر ِ
ض أُممًَا ِم ْنـ ُه ُم
وهذا كما قسم سبحانه بين إسرائيل إىل هذه األقسام الثالثة يف قولهَ :وقَطَّ ْعنَ ُ
َّ ِ ِ
ِ
السيِئَ ِ
ك وبـلَوََن ُهم ِاب ْحلسنَ ِ
ات لَ َعلَّ ُه ْم يَـ ْرِج ُعو َن [األعراف،]168 :
ات َو َّ
الصاحلُو َن َوم ْنـ ُه ْم ُدو َن ذَل َ َ َ ْ ْ َ َ
فهؤَّلء الناجون منهم ،مث ذكر الظاملني وهم خلف السوء الذين خلفوا بعدهم .وملا كان اإلنس أكمل
من اْلن وأمت عقوَّلً ،ازدادوا عليهم بثالثة أصناف أخر ،ليس شيء منها للجن وهم :الرسل,

واألنبياء ,واملقربون ،فليس يف اْلن صنف من هؤَّلء بل حليتهم الصالح ( .) .. )1عامل اْلن يف

ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرمي عبيدات –ص67 :

هل يسلم الشيطان؟ يظهر من احلديث أن الشيطان ْيكن أن يسلم بدليل أن شيطان الرسول صلى
هللا عليه وسلم أسلم ،إَّل أن بعض العلماء يرفض ذلك ويقول :الشيطان َّل يكون مؤمناً ،منهم شارح

الطحاوية  -ص - 439ووجه قوله(( :فأسلم)) أي فانقاد واستسلم.

وبعض العلماء يرى أن الرواية ((فأسلم)) برفع امليم ،أي فأَن أسلم منه ،ومع أن شارح الطحاوية يرى

أن رواية الرفع حتريف للفظ ,إَّل أن النووي يف شرحه على مسلم قال( :مها روايتان مشهوراتن)
وعزى إىل اخلطايب أنه رجح رواية الضم (.)2

وممن يرى أن الشيطان ْيكن أن يسلم ابن حبان ،قال معلقاً على احلديث( :يف هذا اخلرب دليل على

أن شيطان املصطفى صلى هللا عليه وسلم أسلم حىت أنه مل يكن أيمره إَّل خبري ،إَّل أنه كان يسلم منه

وإن كان كافراً) (.)3

وما ذهب إليه شارح الطحاوية من أن الشيطان َّل يكون إَّل كافراً فيه نظر ،فإن كان يرى أن

الشيطان َّل يطلق إَّل على كافر اْلن فهذا صحيح ،وإن كان يرى أن الشيطان َّل ْيكن أن يتحول

إىل اإلسالم فهو بعيد جداً ،واحلديث حجة عليه ( .. )4عامل اْلن والشياطني لعمر سليمان األشقر
– ص49 :

_________

((( )1طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (.)416 /1
((( )2شرح صحيح مسلم)) للنووي (.)157 /17
((( )3صحيح ابن حبان)) (.)327 /14
( )4احلديث رواه مسلم (.)2814
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املطلب األول :تعريف إبليس والشيطان لغة واصطالحاً
أوَّل :تعريف إبليس والشيطان لغة:

ذكر بعض العلماء أن إبليس اسم عريب ،على وزن إفعيل ،مشتق من اإلبالس ،وهو اإلبعاد من اخلري،

أو اليأس من رمحة هللا (.)1

وقال األكثرون :إن إبليس اسم أعجمي ممنوع من الصرف للعلمية والعجمية ،وقد ذكر ابن األنباري
أن إبليس لو كان امساً عربياًمل يصرف كإكليل وإحليل ( ،)2قال أبو إسحاق :أن إبليس أعجمي

معرفة ،وذكر الزبيدي أن إبليس َّل يصح أن يشتق وإن وافق معىن إبليس لفظاً ومعىن ،وقد غلط

العلماء الذين قالوا ابشتقاقه.

وذكر الطربي أبنه( :مل يصرف استثقاَّلً ،إذ كان امساً َّل نظري له من أمساء العرب ،فشبهته العرب إذ
كان كذلك أبمساء العجم اليت َّل جتري كما يف إسحاق حيث مل جيروه ،وهو مشتق من أسحقه هللا

إسحاقاً ،إذ وقع ابتداء امساً لغري العرب اليت تسمت به العرب ،فجري جمراه ،وهو من أمساء العجم
يف اإلعراب فلم يصرف ،وكذلك أيوب إمنا هو من آب يئوب) (.)3

قال ابن حجر( :وقد تعقب أبنه لو كان امساً عربياً مشتقاً من اإلبالس لكان قد مسي به بعد أيسه من

رمحة هللا بطرده ولعنه) ( ،)4وظاهر القرآن أنه كان يسمى بذلك قبل ذلك ،وكذا قيل ،وَّل دَّللة

فيهْ ،لواز أن يسمى بذلك ابعتبار ما سيقع له ،نعم روى الطربي عن ابن عباس قال( :كان اسم

إبليس حيث كان مع املالئكة عزازيل مث إبليس بعد ( ،)5وهذا يؤيد القول .وهللا أعلم) ( .)6عامل
اْلن يف ضوء الكتاب والسنة لعبيدات  -ص459
تعريف الشيطان لغة:

ذكر مجاعة من أهل اللغة أن الشيطان نونه أصلية على وزن فيعال مشتق من شطن :أي بعد ،فهو
بعيد بطبعه عن طباع البشر ،وبعيد بفسقه عن كل خري ،وشيطن وتشيطن ،صار كالشيطان وفعل

فعله ،قال أمية بن أيب الصلت يصف سليمان بن داود عليهما السالم:
أْيا شاطن عصاه عكاه  ...مث يلقى يف السجن واألغالل

فقال :أْيا شاطن ،ومل يقل :أْيا شائط.

وذكر مجاعة أن الشيطان نونه زائدة على وزن فعالن فهو من شاط يشيط :إذا احرتق غضباً ،وعلى

هذا األساس يكون ممنوعاً من الصرف (.)7

وذكر ابن األثري أن نون الشيطان إذا جعلت أصلية كان من الشطن وهو :البعد عن اخلري ,أو احلبل
الطويل ،كأنه طال يف الشر ،وإن جعلت زائدة كان من شاط يشيط :إذا هلك ،أو من استشاط

غضباً ،إذا احتد يف غضبه والتهب ،قال :واألول أصح ( ،)8وذكر ابن كثري أن من العلماء من
صحح املعنيني مع قوهلم أبن األول أصح (.)9

والشطن :البعد ،ومنه شطنت داره ،أي بعدت ،ويقال :نوى شطون أي بعيدة ،وبئر شطون :أي
بعيدة القعر ،ويقال للحبل شطن مسي بذلك لطوله ،ومجعه أشطان ،ويف احلديث :كل هوى شاطن يف

النار ( )10قال ابن قتيبة( :الشاطن البعيد عن احلق) (.)11

قال حممد بن إسحاق( :إمنا مسي شيطاَنً ألنه شطن عن أمر ربه ،والشطون البعيد النازح) (.)12
وقال أبو عبيد( :الشيطان كل عات متمرد من إنس ,أو جن) ( ،)13أو دابة قال جرير:
أايم يدعونين الشيطان من غزيل  ...وهن يهوينين إذ كنت شيطاَن

_________
( )1انظر(( :لسان العرب)) ((( ،)29 /6تفسري الطربي)) ( ،)509 /1و ((تفسري روح املعاين))
(.)229 /1

( )2انظر(( :تفسري روح املعاين)) ((( ،)229 /1فتح الباري)) (.)339 /6
((( )3تفسري الطربي)) (.)227 /1
((( )4فتح الباري)) (.)339 /1
((( )5تفسري الطربي)) (.)224 /1

((( )6فتح الباري)) (.)339 /6

((( )7لسان العرب)) ( ،)237 /13و ((القاموس احمليط)) (ص.)871 :
((( )8النهاية يف غريب احلديث واألثر)) (.)1160 /2
((( )9تفسري ابن كثري)) (.)15 /1

((( )10لسان العرب)) (.)237 /13
((( )11غريب احلديث)) (.)759 /3

((( )12الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية)) (.)179 /2
( )13انظر(( :حبر العلوم)) للسمرقندي (.)277 /1

()367/8
نس وا ْْلِ ِن ي ِ
ِ
ِ
ض ُه ْم إِ َىل
وحي بَـ ْع ُ
ويدل على ذلك قوله تعاىلَ :وَك َذلِ َ
ك َج َعلْنَا ل ُك ِل نِِ ٍيب َع ُد اوا َشيَاط َ
ني ا ِإل ِ َ ُ
ض ُز ْخر َ ِ
رتو َن [األنعام .]112 :وكذا قوله:
ورا َولَ ْو َشاء َربم َ
ك َما فَـ َعلُوهُ فَ َذ ْرُه ْم َوَما يَـ ْف َُ
ف الْ َق ْول غُ ُر ً
بَـ ْع ٍ ُ
ِِ
ْم إِ َّمنَا َْحن ُن ُم ْستَـ ْه ِزُؤو َن [البقرة .]14 :أي أصحاهبم من اْلن
َوإِذَا َخلَ ْواْ إِ َىل َشيَاطين ِه ْم قَالُواْ إِ ََّن َم َعك ْ
واإلنس ،وقوله تعاىل :وإِ َّن َّ ِ
وحو َن إِ َىل أ َْولِيَآئِ ِه ْم [األنعام .]121 :وقولهَ :واتَّـبَـ ُعواْ َما تَـ ْتـلُواْ
الشيَاط َ
ني لَيُ ُ
َ
َّ ِ
ني َعلَى مل ِ
ْك ُسلَْي َما َن [البقرة .]102 :قيل مردة اْلن وقيل مردة اإلنس ( .)1عامل اْلن يف
الشيَاط ُ
ُ
ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرمي عبيدات – ص462 :
اثنيا :تعريف إبليس والشيطان يف اَّلصطالح:

تردد لفظ إبليس والشيطان يف مواضع متعددة من القرآن الكرمي ،فقد ورد لفظ إبليس يف أحد عشر
موضعاً ،ومل يرد هذا اللفظ إَّل مفرداً يف هذه املواضع مجيعاً.
أما لفظ الشيطان فقد جاء مفرداً وجمموعاً ،فقد ورد مفرداً يف سبعني موضعاً ،وأما بلفظ اْلمع فقد
ورد يف مثانية عشر موضعاً ،عدا من املواضيع اليت ورد فيها لفظ اْلن واْلِنَّة ،اليت يراد يف كثري منها

الشيطان مفرداً وجمموعاً.
وعلى هذا األساس فما املراد إببليس والشيطان يف هذه املواضع؟

إبليس هو ذلك املخلوق من النار ،والذي كان جيالس املالئكة ويتعبد معهم ،وليس من جنسهم كما
سيأيت ،فلما أمر هللا مالئكته ابلسجود آلدم خالف أمر ربه بتكربه على آدم َّلدعائه أن النار اليت

خلق منها خري من الطني الذي خلق منه آدم عليه السالم ،فكان جزاء هذه املخالفة أن طرده هللا

عن ابب رمحته ,وحمل أنسه ,وحضرة قدسه ,ومساه إبليس إعالماً له أبنه قد أبلس من الرمحة ،وأنزله

من السماء مذموماً مدحوراً إىل األرض ،فسأل هللا النظرة إىل يوم البعث ،فأنظره احلليم الذي َّل
يعجل على من عصاه ،فلما أمن اهلالك إىل يوم القيامة ْترد وطغى ( ،)2وقال :قَ َ ِ
ك
ال فَبِ ِع َّزت َ
ِ
ألُ ْغ ِويـنـَّهم أ ْ ِ
اد َك ِم ْنـ ُهم الْم ْخلَ ِ
ني [ص .]83 - 82 :وكما قال عز وجل عنه :لَئِ ْن
ني إَِّلَّ عبَ َ
صَ
َمجَع َ
َ ُْ
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َحتَن َك َّن ذُ ِريَّـتَهُ إََّلَّ قَليالً [اإلسراء .]62 :وهؤَّلء هم املستثنون يف قوله تعاىل:
أَخ َّْرتَ ِن إِ َىل يَـ ْوم الْقيَ َامة أل ْ
ِ َّ ِ ِ
ك َوكِيالً [اإلسراء.]65 :
ك َعلَْي ِه ْم ُسلْطَا ٌن َوَك َفى بَِربِ َ
س لَ َ
إن عبَادي لَْي َ
وإبليس واحد من اْلن ،وهو أبو الشياطني واحملرك هلم لفتنة الناس وإغوائهم ،وقد ذكره هللا يف قصة
ِ ِِ
ِ
ِ
يس
اس ُج ُدواْ َ
امتناعه من السجود آلدم وذلك كقوله تعاىلَ :وإِ ْذ قُـلْنَا لل َْمالَئِ َكة ْ
آلد َم فَ َ
س َج ُدواْ إَّلَّ إبْل َ
ِ
ِ
ين [البقرة.]34 :
أ ََىب َو ْ
ْرب َوَكا َن م َن الْ َكاف ِر َ
استَك ََ
ِ ِ
س َهلَُما َّ
ي َهلَُما
الش ْيطَا ُن ليُـ ْبد َ
وقد أطلق عليه القرآن اسم الشيطان يف مواضع ،منها قوله تعاىل :فَـ َو ْس َو َ
وَن َملَ َك ْ ِ
ال َما َهنَا ُك َما َربم ُك َما َع ْن َه ِذهِ َّ
وَن
ي َع ْنـ ُه َما ِمن َس ْو َءاهتِِ َما َوقَ َ
ني أ َْو تَ ُك َ
الش َج َرةِ إَِّلَّ أَن تَ ُك َ
َما ُووِر َ
ِمن ْ ِ ِ
آد َم َّلَ يَـ ْفتِنَـنَّ ُك ُم َّ
الش ْيطَا ُن َك َما أَ ْخ َر َج أَبَـ َويْ ُكم ِم َن ا ْْلَن َِّة
ين [األعراف .]20 :وقولهَ :اي بَِين َ
اخلَالد َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ث َّلَ تَـ َرْو َهنُ ْم إِ ََّن َج َعلْنَا َّ
ني
اس ُه َما ل ُِرييَـ ُه َما َس ْو َءاهت َما إِنَّهُ يَـ َرا ُك ْم ُه َو َوقَبِيلُهُ م ْن َح ْي ُ
يَنز ُ
الشيَاط َ
ِع َع ْنـ ُه َما لبَ َ
ِ ِِ
ين َّلَ يُـ ْؤِمنُو َن [األعراف .]27 :اآلية.
أ َْوليَاء للَّذ َ
_________
((( )1مفردات غريب القرآن)) للراغب األصفهاين (ص.)261 :
((( )2خمتصر تفسري ابن كثري)) (.)209 /3
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فالشيطان يف هذه اآلايت مراد به إبليس ،ألن القرآن يتحدث عن قصة إغوائه آلدم وحواء عليهما
السالم.

والذي يتأمل القرآن يرى أن إطالق لفظ إبليس مل يرد إَّل يف معرض احلديث عن إابء إبليس من
السجود آلدم ،ومل يرد هذا اإلطالق خارج احلديث عن إابئه من السجود إَّل يف موضعني:
األول :يف سورة الشعراء وهو قوله تعاىل :فَ ُكب ِكبوا فِيها هم والْغَاوو َن وجن ُ ِ ِ
َمجَ ُعو َن [الشعراء:
يس أ ْ
ْ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ُُ
ود إبْل َ
 .]95 - 94ويف هذا املوضع يكون مراداً به مجع إبليس وجنوده من اْلن واإلنس يف َنر جهنم،
ابعتبار الرئيس واألتباع.

ِ
ِ
ِ ِِ
ني
يس ظَنَّهُ فَاتَّـبَـعُوهُ إََِّّل فَ ِري ًقا م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
الثاين :يف سورة سبأ يف قوله تعاىلَ :ولََق ْد َ
ص َّد َق َعلَْيه ْم إبْل ُ
[سبأ .]20 :وهذا هو املوضع الوحيد الذي ورد فيه لفظ إبليس يف معرض احلديث عن ممارسة
غوايته وإفساده للناس.

وأما لفظ الشيطان فقد يراد به إبليس خاصة ،كما يف قصة آدم وإبليس كقوله تعاىل :فَأ ََزَّهلَُما َّ
الش ْيطَا ُن
ِ ِ
س َهلَُما َّ
ي َع ْنـ ُه َما ِمن َس ْو َءاهتِِ َما
ي َهلَُما َما ُووِر َ
الش ْيطَا ُن ليُـ ْبد َ
َع ْنـ َها [البقرة .]36 :وقوله :فَـ َو ْس َو َ
[األعراف.]20 :
ك
وقد يراد ابلشيطان كل شرير مفسد داع للغي والفساد من اْلن واإلنس ،كما يف قوله تعاىلَ :وَك َذلِ َ
نس وا ْْلِ ِن ي ِ
ِ
ِ
ض ُز ْخر َ ِ
وحي بَـ ْع ُ ِ
ورا َولَ ْو َشاء
َج َعلْنَا ل ُك ِل نِِ ٍيب َع ُد اوا َشيَاط َ
ني ا ِإل ِ َ ُ
ف الْ َق ْول غُ ُر ً
ض ُه ْم إ َىل بَـ ْع ٍ ُ
رتو َن [األنعام.]112 :
َربم َ
ك َما فَـ َعلُوهُ فَ َذ ْرُه ْم َوَما يَـ ْف َُ
وعن أيب أمامة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :اي أاب ذر تعوذ ابهلل من شر شياطني اْلن
نس وا ْْلِ ِن ي ِ
ِ
ض ُه ْم إِ َىل
وحي بَـ ْع ُ
واإلنس ،قال :اي نيب هللا ،وهل لإلنس شياطني؟ قال :نعمَ :شيَاط َ
ني ا ِإل ِ َ ُ
ض ُز ْخر َ ِ
ورا [األنعام.)).]112 :
ف الْ َق ْول غُ ُر ً
بَـ ْع ٍ ُ
وقد يطلق لفظ الشيطان كذلك على املتميز ابخلبث واألذى من احليوان ،فعن زيد بن أسلم عن أبيه
قال( :ركب عمر برذوَنً ,فجعل يتبخرت به ،فضربه فلم يزدد إَّل تبخرتاً ،فنزل عنه وقال :ما محلتموين
إَّل على شيطان ،لقد أنكرت نفسي) (.)1

وعلى هذا فإن الشيطان إذا أريد به اْلنس فله معنيان :معىن خاص ,ومعىن عام.
فأما اخلاص فرياد به إبليس وذريته املخلوقون من النار ،والذين هلم القدرة على التشكل ،وهم

يتناكحون ,ويتناسلون ,وأيكلون ,ويشربون ،وهم حماسبون على أعماهلم يف اآلخرة ،مطبوعون بفطرهتم
على الوسوسة واإلغواء ،وهم هبذا عاملون على التفريق واخلراب ،جاهدون لفصل ما أمر هللا به أن

يوصل ،ووصل ما أمر هللا به أن يفصل ،وإبرام ما جيب فصمه ،وفصم ما جيب إبرامه ،فهم واملالئكة

على طريف نقيض (.)2

وأما املعىن العام فرياد به كل خملوق عات متمرد من اإلنس ,واْلن ,والدواب ,فأما من جانب اْلن
واإلنس فهو التمرد والعصيان ألمر هللا ,وحماولة بذر الفساد يف األرض بشىت صوره وأشكاله قال
نس وا ْْلِ ِن ي ِ
ِ
ض ُز ْخر َ ِ
وحي بَـ ْع ُ ِ
ورا َولَ ْو َشاء َربم َ
ك َما فَـ َعلُوهُ
تعاىلَ :شيَاط َ
ني ا ِإل ِ َ ُ
ف الْ َق ْول غُ ُر ً
ض ُه ْم إ َىل بَـ ْع ٍ ُ
رتو َن [األنعام.]112 :
فَ َذ ْرُه ْم َوَما يَـ ْف َُ

وأما من جانب الدواب فهو اخلبث واألذى الذي ْتيزت به عن جنسها  ..عامل اْلن يف ضوء الكتاب

والسنة لعبد الكرمي عبيدات  -ص465
_________

((( )1تفسري الطربي)) ((( ،)111 /1تفسري ابن كثري)) ( )31 /1وقال :إسناده صحيح.
( )2انظر دائرة معارف القرن العشرين (.)332 /2
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املطلب الثاين :أوصاف إبليس
•  - 1الرجيم.:
•  - 2املارد.:
•  - 3الوسواس اخلناس.:
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 - 1الرجيم:
وقد ورد هذا الوصف يف مواضع متعددة من القرآن ،قال تعاىل عن إبليس بعد رفض السجود آلدم:
ت الْ ُقرآ َن فَاست ِع ْذ ِاب ِ
الش ْيطَ ِ
ال فَا ْخرج ِم ْنـ َها فَِإنَّ َ ِ
هلل ِم َن َّ
ان
َْ
قَ َ ُ ْ
يم [احلجر .]34 :وقال :فَِإذَا قَـ َرأْ َ ْ
ك َرج ٌ
الرِج ِيم [النحل .]98 :وقال :وما ُهو بَِقو ِل َش ْيطَ ٍ
ان َرِج ٍيم [التكوير.]25 :
َّ
ََ َ ْ
قال ابن منظور( :الرجم :الرمي ابحلجارة) ،وقال( :والرجم :اللعن ،ومنه الشيطان الرجيم ،أي املرجوم

ابلكواكب ،وقيل رجيم :ملعون ،مرجوم ابللعنة ،مبعد مطرود ،وهو قول أهل التفسري ،قال :ويكون
َّك َو ْاه ُج ْرِين َملِياا [مرمي :.]46 :أي
الرجيم ِبعىن املشؤم املسبوب من قوله تعاىل :لَئِن َّملْ تَنتَ ِه أل َْر ُمجَن َ
ألسبنك.
وقد ورد الرجم ِبعىن اهلجران ,والطرد ,والظن.

لشي ِ
والرجوم :النجوم اليت يرمى هبا ،قال تعاىل يف الشهب :وجعلْناها رج ِ
اط ِ
ني [امللك .]5 :أي
وما ل َّ َ
َ ََ َ َ ُُ ً
جعلناها مرامي هلم).

وعلى هذا فإن إطالق صفة الرجيم على الشيطان ألنه مطرود عن رمحة هللا ,مبعد عنها بسبب

عصيانه وْترده وإغوائه آلدم وذريته ،وألن الشياطني مرجومة ابلشهب حيث يرمون هبا عندما حياول

أحدهم اسرتاق أخبار السماء.

ال
وقد ورد يف القرآن اللعن الذي يفيد الطرد ،وذلك يف قوله تعاىل حكاية عن إبليس :لَّ َعنَهُ هللاُ َوقَ َ

ك اللَّعنَةَ إِ َىل يـوِم ِ
َخت َذ َّن ِمن ِعب ِ
اد َك نَ ِ
َأل َِّ
الدي ِن [احلجر.]35 :
صيبًا َّم ْف ُر ً
وضا [النساءَ .]118 :وإِ َّن َعلَْي َ ْ
َْ
ْ َ
واللعن هو الطرد ،ومسي إبليس ملعوَنً ألن هللا طرده وأبعده من رمحته ,وأخرجه من جواره ( ،)1جزاء

عصيانه أمر ربه عندما توجه إليه اخلطاب مع املالئكة ابلسجود آلدم.
_________

((( )1خمتصر تفسري ابن كثري)) (.)438 /1
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 - 2املارد:

وقد ورد هذا الوصف للشيطان يف مواضع من القرآن وهي قوله تعاىل :و ِح ْفظًا ِمن ُك ِل َش ْيطَ ٍ
ان َّما ِرٍد
َ
ان َّم ِر ٍ
[الصافات .]7 :ويـتَّبِع ُك َّل َش ْيطَ ٍ
يد [احلجَ .]3 :وإِن يَ ْد ُعو َن إَِّلَّ َش ْيطَ ًاَن َّم ِري ًدا [النساء:
ََ ُ
.]117

واملارد من الرجال :العايت الشديد ،وأصله من مردة اْلن والشياطني ،ومنه حديث رمضان(( :إذا كان

أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطني ومردة اْلن)) ()1

وقال ابن األعرايب( :املرد التطاول ابلكرب واملعاصي ومنه قوله :مر ُدواْ َعلَى النِ َف ِ
اق [التوبة-]101 :
ََ

أي تطاولوا)-

واملريد :من شياطني اإلنس واْلن ،وقد ْترد علينا أي عتا ،ومرد على الشر وْترد أي عتا وطغى،

واملريد اخلبيث الشريد.

فاملارد إذن :هو العايت اخلارج عن الطاعة املنسلخ منها ( .)2ومسي الشيطان بذلك ألنه ْترد على أمر
ربه وخرج عن طاعته ِبخالفته بعدم السجود آلدم عليه السالم ،وأصبح هذا الوصف يطلق على

جنس الشياطني ألهنم خارجون على طاعة هللا وامتثال أمره.
_________

( )1رواه الرتمذي ( ،)682والنسائي ( ،)126 /4وابن ماجه ( .)1642قال الرتمذي :غريب.
وحسنه ابن حجر يف ((هداية الرواة)) ( - )312 /2كما أشار لذلك يف املقدمة  .-وقال األلباين يف
((صحيح سنن ابن ماجه)) :صحيح.

((( )2تفسري فتح القدير)) ( )387 /4و ((كتاب الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية)) (/2
.)182
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 - 3الوسواس اخلناس:

اخلَن ِ َّ ِ
ص ُدوِر الن ِ
قال تعاىل يف وصف الشياطنيِ :من َش ِر ال َْو ْس َو ِ
اس ْ
َّاس ِم َن ا ْْلِن َِّة
س ِيف ُ
َّاس الذي يُـ َو ْس ِو ُ
َوالن ِ
َّاس [الناس.]6 - 4:

والوسواس اخلناس صفة للشيطان الذي يوسوس ابلشر لإلنسان يف كل حال ،وخينس عند ذكر العبد

ربه ،فعن ابن عباس قال( :ما من مولود إَّل على قلبه الوسواس ،فإذا تذكر هللا خنس ،وإذا غفل
اخلَن ِ
وسوس) .قال (فذلك قوله :ال َْو ْس َو ِ
اس ْ
َّاس) (.)1

وعن ابن ثور عن أبيه قال( :ذكر يل أن الشيطان – أو قال الوسواس – ينفث يف قلب اإلنسان عند
احلزن وعند الفرح ،وإذا ذكر هللا خنس) ( ،)2وذكر عن ابن عباس رضي هللا عنه أنه كان يقول يف
قولهِ :من َش ِر ال َْو ْس َو ِ
اس (الذي يوسوس ابلدعاء إىل طاعته يف صدور الناس حىت يستجاب له إىل ما

دعا إليه من طاعته ،فإذا استجيب له إىل ذلك خنس ( .))3قال الطربي( :والصواب من القول يف
ذلك عندي أن يقال :إن هللا أمر نبيه حممداً صلى هللا عليه وسلم أن يستعيذ به من شر شيطان

يوسوس مرة وخينس أخرى ،ومل خيص وسوسته على نوع من أنواعها ،وَّل خنوسه على وجه بدون

وجه ،وقد يوسوس ابلدعاء إىل معصية هللا ،فإذا أطيع فيها خنس ،وقد يوسوس ابلنهي عن طاعة هللا،
فإذا ذكر العبد أمر ربه فأطاعه فيه وعصى الشيطان خنس ،فهو يف كل حالتيه وسواس خناس ،وهذه

الصفة صفته) (.)4

اخلَن ِ
والوسوسة هذه حتصل من شياطني اإلنس واْلن فإن قولهِ :من َش ِر ال َْو ْس َوا ِ
س ْ
َّاس لبيان وجه

الوسواس اخلناس ،وهو أنه إما أن يكون إنساَنً ,أو شيطاَنً ,من عامل اإلنس أو عامل اْلن ( )5وقال
ابن تيمية( :والوسواس اخلناس يتناول وسوسة اْلِنَّة ووسوسة الناس ،وإَّل أي معىن لالستعاذة من

وسوسة اْلِنَّة فقط ،مع أن وسوسة نفسه وشياطني اإلنس هي ما تضره ،وقد تكون أضر عليه من
وسوسة اْلن) (.)6؟! .عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرمي عبيدات  -ص469
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)355 /30

( )2رواه الطربي يف تفسريه (.)710 /24
((( )3تفسري الطربي)) (.)355 /30
((( )4تفسري الطربي)) (.)710 /24

((( )5التفسري القرآين للقرآن)) (.)1750 /14
((( )6جمموعة الرسائل الكربى)) (.)202 /2

()373/8

املطلب الثالث :اْلنس الذي منه إبليس
اختلف العلماء يف جنس إبليس هل هو من املالئكة أم من اْلن؟ وذلك لورود اآلايت القرآنية
ابستثنائه من املالئكة يف مواضع من القرآن عند التعرض لسجود املالئكة آلدم عليه السالم قال
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ين [البقرة:
اس ُج ُدواْ َ
يس أ ََىب َو ْ
تعاىلَ :وإِ ْذ قُـلْنَا لل َْمالَئِ َكة ْ
ْرب َوَكا َن م َن الْ َكاف ِر َ
استَك ََ
آلد َم فَ َ
س َج ُدواْ إَّلَّ إبْل َ
ِ ِِ
ِ
ِ
يس َملْ يَ ُكن ِم َن
اس ُج ُدواْ َ
ص َّو ْرََن ُك ْم ُمثَّ قُـلْنَا لل َْمآلئِ َكة ْ
َ .]34ولََق ْد َخلَ ْقنَا ُك ْم ُمثَّ َ
آلد َم فَ َ
س َج ُدواْ إَّلَّ إبْل َ
اج ِدين [األعراف .]11 :وقال :فَسج َد الْمالئِ َكةُ ُكلمهم أ ْ ِ ِ ِ
َّ ِ
ْرب َوَكا َن ِم ْن
يس ْ
ُْ
ََ َ
الس َ
استَك ََ
َمجَ ُعو َن إَّل إبْل َ
ِ
ين [ص .]74 - 73 :وغري ذلك من اآلايت ،وهي تدل على استثنائه من املالئكة.
الْ َكاف ِر َ
ِ
ِ
اس ُج ُدوا
وقد جاءت آية سورة الكهف مصرحة أبن إبليس من اْلن ،قال تعاىلَ :وإِ ْذ قُـلْنَا لل َْم َالئِ َكة ْ
آلدم فَسج ُدوا إَِّل إِبلِيس َكا َن ِمن ا ْْلِ ِن فَـ َفس َق َعن أَم ِر ربِ ِه أَفَـتَـت ِ
َّخ ُذونَهُ َوذُ ِريَّـتَهُ أ َْولِيَاء ِمن ُد ِوين َو ُه ْم
ََ َ َ
َ ْ ْ َ
َ
ْ َ
لَ ُكم ع ُد ٌّو بِْئ ِ ِ
ني بَ َدَّل [الكهف.]50 :
ْ َ
س للظَّال ِم َ
َ
وإزاء هذه اآلايت فقد انقسم العلماء يف هذه املسألة إىل فريقني:
الفريق األول :ويرى أن إبليس من املالئكة ،واَّلستثناء الوارد يف اآلايت إمنا هو استثناء متصل.

قال القرطيب( :وهو قول مجهور العلماء كابن عباس ,وابن مسعود ,وابن جريج ,وسعيد بن املسيب,
وقتادة وغريهم ،وهو اختيار الشيخ أيب احلسن األشعري ,والشيخ موفق الدين بن قدامة ,وأئمة

املالكية ،ورجحه الطربي) ،وقال البغوي( :هذا قول أكثر املفسرين ( )1وهو ظاهر قوله تعاىل:
ِ
فَسج َد الْمالئِ َكةُ ُكلمهم أ ْ ِ ِ ِ
ِ
ين [ص.)]74 :
يس ْ
ُْ
ََ َ
ْرب َوَكا َن م ْن الْ َكاف ِر َ
استَك ََ
َمجَ ُعو َن إَّل إبْل َ
 - 2الفريق الثاين :ويرى أن إبليس مل يكن من املالئكة وإمنا هو من اْلن ،واَّلستثناء يف اآلايت إمنا
هو استثناء منقطع.

والقائلون هبذا :ابن عباس يف رواية ،واحلسن البصري ،واختاره الزخمشري ,وأبو البقاء العكربي,
والكواشي يف تفسريه ،وذكره الفخر الرازي عن بعض املتكلمني كاملعتزلة ،وغريهم من العلماء،

ورجحه الشيخ الشنقيطي وغريه.
أدلة الفريقني:

وقد انتصر كل من الفريقني لقوله بعدة أدلة ،وإليك تفصيل أدلة كل فريق:

أ -أدلة الفريق األول:

َمجَ ُعو َن إَِّل
س َج َد ال َْمالئِ َكةُ ُكلم ُه ْم أ ْ
اعتمد هذا الفريق فيما ذهب إليه على أن اَّلستثناء يف قوله تعاىل :فَ َ
ِ
ِِ
ِ
ين [ص .]74 :إمنا هو استثناء متصل ،وقد تكرر هذا اَّلستثناء يف
يس ْ
ْرب َوَكا َن م ْن الْ َكاف ِر َ
استَك ََ
إبْل َ
القرآن الكرمي ،فإخراج إبليس ابَّلستثناء من لفظ املالئكة دليل على أنه منهم ،وذكر بعضهم أن
الظاهر إذا كثرت صارت ِبنزلة النص ،ومن املعلوم أن األصل يف اَّلستثناء اَّلتصال َّل اَّلنقطاع ()2

قال الطربي( :مث استثىن من مجيع املالئكة إبليس ،فدل ابستثنائه إايه منهم على أنه منهم ،وأنه ممن
قد أمر ابلسجود معهم ،مث استثناه جل ثناؤه مما أخرب عن املالئكة أهنم فعلوه من السجود آلدم،

فأخرجه من الصفة اليت وصفهم هبا من الطاعة ألمره ،ونفى عنه ما أثبته ملالئكته من السجود لعبده

آدم) (.)3

ِ ِِ
ِ ِ
س َق َع ْن أ َْم ِر َربِ ِه [الكهف:
يس َكا َن م َن ا ْْل ِن فَـ َف َ
وأما ابلنسبة لقوله تعاىل يف سورة الكهف :إَّل إبْل َ
 .]50فقد أجاب اْلمهور عنه ِبا يلي:
_________

((( )1تفسري البغوي)) (.)81 /1
((( )2أضواء البيان يف تفسري القرآن ابلقرآن)) (.)120 /4
((( )3تفسري الطربي)) (.)224 /1
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 - 1أن إبليس كان من حي من أحياء املالئكة يقال هلم اْلن ،خلقوا من َنر السموم ،وخلقت
املالئكة من نور ،غري هذا احلي ،وكان من خزان اْلنة ،وكان رئيس مالئكة السماء الدنيا ،وكان له
سلطاهنا وسلطان األرض ،وكان امسه قبل أن يركب املعصية عزازيل ،وكان من أشد املالئكة اجتهاداً
وعلماً ،وكان يسوس ما بني السماء واألرض ،فرأى لنفسه بذلك شرفاً عظيماً ،فذلك الذي دعاه إىل

الكفر فعصى ،فمسخه هللا شيطاَنً رجيماً.
وهبذا قال ابن عباس ومجاعة من الصحابة (.)1

 - 2أنه لو مل يكن من املالئكة مل يؤمر ابلسجود ،ولو مل يتوجه إليه األمر ابلسجود مل يكن عاصياً،
ال
ك قَ َ
وملا استحق اخلزي والنكال ،كما ورد ذلك يف القرآن ،قال :قَ َ
ك أََّلَّ تَ ْس ُج َد إِ ْذ أ ََم ْرتُ َ
ال َما َمنَـ َع َ

ري ِم ْنهُ َخلَ ْقتَ ِين ِمن ََّن ٍر َو َخلَ ْقتَهُ ِمن ِط ٍ
ني [األعراف .]12 :فقد دلت اآلية على أنه أمر
أ َََنْ َخ ٌْ

ابلسجود ،واألمر ابلسجود مل يتوجه إَّل إىل املالئكة ،فدل هذا على أنه واحد منهم ،وكان قتادة

يقول :جن عن طاعة ربه (.)2

 - 3أن املالئكة يطلق عليهم اسم اْلن ،كما يف قوله تعاىل :وجعلُوا بـيـنَهُ وب ْ ِ ِ
سبًا َولََق ْد
َ َ َ َْ َ َ َ
ني ا ْْلنَّة نَ َ
َعلِم ِ
ض ُرو َن [الصافات .]158 :حيث إن املراد ابْلنة يف اآلية املالئكة ،حيث
ت ا ْْلِنَّةُ إِ َّهنُ ْم لَ ُم ْح َ
َ
زعمت قريش أن املالئكة بنات هللا ،وقد جعلوا بني هللا وإبليس نسباً – تعاىل هللا عما يقولون –

وإطالق لفظ اْلن على املالئكة هو ما دلت عليه لغة العرب ،حيث يقول أعشى بن قيس يذكر ما
أعطاه هللا للنيب سليمان بن داود عليهما السالم:

وسخر من جن املالئك تسعة  ...قياماً لديه يعملون بال أجر

فقد أطلق على املالئكة اسم اْلن ،وقال الطربي( :فأبت العرب يف لغتها إَّل أن اْلن كل ما اجنت،

وما مسى هللا اْلن إَّل ألهنم اجتنوا فلم يروا ،وما مسى بنو آدم اإلنس إَّل أهنم ظهروا فلم جيتنوا ،فما
ظهر فهو إنس ،وما اجنت فلم ير فهو جن) (.)3

 - 4وذكر الشيخ حممد عبده يف تفسري املنار أبنه ليس هناك مثة دليل يفرق بني املالئكة واْلن تفريقاً
جوهرايً ،وإمنا هو اختالف أصناف عندما ختتلف أوصاف كما ترشد إليه اآلايت ،فالظاهر أن اْلن
صنف من املالئكة (.)4

ب -أدلة الفريق الثاين:

وقد استدل القائلون أبن إبليس من اْلن وليس من املالئكة أبدلة هي:
ِ ِِ
ِ ِ
س َق َع ْن أ َْم ِر َربِ ِه [الكهف.]50 :
يس َكا َن م َن ا ْْل ِن فَـ َف َ
 - 1أن قوله تعاىل يف سورة الكهف :إَّل إبْل َ

صريح يف أن إبليس من اْلن وليس من املالئكة ،واْلن غري املالئكة ،وغري جائز أن ينسب إىل غري
ِ ِِ
يس َكا َن ِم َن ا ْْلِ ِن
ما نسبه هللا إليه ،وذكر الطربي عن قتادة قال( :كان احلسن يقول يف قوله :إَّل إبْل َ
إْلاء إىل نسبه ،وما كان إبليس من املالئكة طرفة عني قط ،وإنه ألصل اْلن كما أن آدم أصل
اإلنس) ( .)5وممن قال أبن إبليس أبو اْلن أيضاً ابن زيد وقتادة كما ذكر ذلك القرطيب (.)6
_________

((( )1تفسري الطربي)) ( )224 /1و ((تفسري القرطيب)) (.)294 /1
((( )2تفسري الطربي)) (.)225 /1

((( )3تفسري الطربي)) ( )225 /1و ((أضواء البيان)) (.)120 /4
((( )4تفسري املنار)) (.)265 /1

((( )5تفسري الطربي)) (.)226 /1
((( )6تفسري القرطيب)) (.)294 /1
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 - 2أن إبليس لو كان من املالئكة ملا عصى هللا عندما توجه إليه ابألمر ابلسجود آلدم ،لقوله تعاىل
صو َن َّ
اَّللَ َما أ ََم َرُه ْم َويَـ ْف َعلُو َن َما يُـ ْؤَم ُرو َن [التحرمي .]6 :قال الزخمشري يف قوله :إَِّل
عن املالئكةَّ :ل يَـ ْع ُ
ِِ
ِ ِ
س َق َع ْن أ َْم ِر َربِ ِه :كالم مستأنف جار جمرى التعليل بعد استثناء إبليس من
يس َكا َن م َن ا ْْل ِن فَـ َف َ
إبْل َ
س َق َع ْن أ َْم ِر َربِ ِه والفاء
الساجدين ،كأن قائالً قال :ما له مل يسجد؟ فقيل :كان من اْلن ,فَـ َف َ
للتسبيب ،أيضاً جعل كونه من اْلن سبباً يف فسقه ،ألنه لو كان ملكاً كسائر من سجد آلدم مل يفسق

عن أمر ربه ،ألن املالئكة معصومون البتةَّ ،ل جيوز عليهم ما جيوز على اْلن واإلنس (.)1
ِ ِ
س َق َع ْن أ َْم ِر َربِ ِه (ظاهر يف أن سبب فسقه عن
وقال الشيخ الشنقيطي يف قوله تعاىلَ :كا َن م َن ا ْْل ِن فَـ َف َ
أمر ربه كونه من اْلن ،وقد تقرر يف األصول يف مسلك النص ويف مسلك اإلْياء والتنبيه أن الفاء من

احلروف الدالة على التعليل كقوهلم :سرق فقطعت يده ،أي ألجل سرقته ،وسها فسجد ،أي ألجل
لسا ِرقَةُ فَاقْطَعواْ أَي ِديـهما جزاء ِِبَا َكسبا نَ َكاَّلً ِمن ِ
هللا
السا ِر ُق َوا َّ
سهوه ،ومن هذا القبيل قوله تعاىلَ :و َّ
ُ ْ َُ َ ََ
ََ
َ
ِ
ِ ِ
س َق أي لعلة
َوهللاُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
يم [املائدة .]38 :أي لعلة سرقتهما ،وكذلك قوله هناَ :كا َن م َن ا ْْل ِن فَـ َف َ
كينونته من اْلن ألن هذا الوصف فرق بينه وبني املالئكة ،ألهنم امتثلوا األمر وعصا هو) (.)2
 - 3أن هللا أخرب أنه خلق إبليس من النار ,ومل خيرب أنه خلق املالئكة من شيء من ذلك ،بل ورد يف
احلديث املروي عن عائشة قوله عليه الصالة والسالم(( :خلقت املالئكة من نور ,وخلق اْلان من
مارج من َنر ,وخلق آدم مما وصف لكم)) ( .)3ويف هذا دليل على أن املالئكة خملوقة من نور َّل

من َنر.

وقد ورد التصريح يف القرآن على لسان إبليس أبن الذي دعاه إىل عدم السجود آلدم هو أنه خملوق
ال أ َََنْ َخ ِ
ك قَ َ
من النار وآدم خملوق من الطني ،قال تعاىل :قَ َ
ك أََّلَّ تَ ْس ُج َد إِ ْذ أ ََم ْرتُ َ
ال َما َمنَـ َع َ
ري م ْنهُ
ٌْ
َخلَ ْقتَ ِين ِمن ََّن ٍر َو َخلَ ْقتَهُ ِمن ِط ٍ
ني [األعراف .]12 :فالذي دعا إبليس لعدم السجود هو ظنه الفاسد
أن النار أشرف من الطني ( ،)4وأن املخلوق منها أشرف من املخلوق من الطني.
 - 4أن هللا أخرب أن إبليس له نسل وذرية قال تعاىل :أَفَـتَـت ِ
َّخ ُذونَهُ َوذُ ِريَّـتَهُ أ َْولِيَاء ِمن ُد ِوين َو ُه ْم لَ ُك ْم
َع ُد ٌّو [الكهف .]50 :فإبليس وذريته يتوالدون كما يتوالد بنو آدم ،كما قال احلسن ( )5وأيكلون,

ويشربون ،واملالئكة َّل يتوالدون ,وَّل أيكلون ,وَّل يشربون ،فدل هذا على أن إبليس من اْلن وليس

من املالئكة.

ِ
ِ
س َج ُدواْ
اس ُج ُدواْ َ
وقد أجاب القائلون أبن إبليس من اْلن عن قوله تعاىلَ :وإِ ْذ قُـلْنَا لل َْمالَئِ َكة ْ
آلد َم فَ َ
ِ
ِ ِِ
ِ
ين [البقرة .]34 :وحنوها من اآلايت ِبا يلي:
يس أ ََىب َو ْ
ْرب َوَكا َن م َن الْ َكاف ِر َ
استَك ََ
إَّلَّ إبْل َ
_________

((( )1تفسري الكشاف)) (.)487 /1
((( )2أضواء البيان)) (.)119 /4
( )3رواه مسلم (.)2996

((( )4تفسري روح املعاين)) ( )120 /1و ((تفسري القامسي)) (.)113 /2
((( )5تفسري الطربي)) (.)526 /1
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أوَّلً :أن اَّلستثناء يف هذه اآلايت إمنا هو استثناء منقطع ،قال ابن حجر اهليتمي( :ومن الواضح أن

دَّللة كان من اْلن ألن كونه منهم أظهر من دَّللة اَّلستثناء على كونه من املالئكة ،ألنه أييت منقطعاً
ِ ِ
اع الظَّ ِن [النساء .)1( )]157 :وقوله تعاىل :فَِإ َّهنُ ْم َع ُد ٌّو
كثرياً ،قال تعاىلَ :ما َهلُم بِ ِه م ْن عل ٍْم إَِّلَّ اتِبَ َ
ني [الشعراء .]77 :فرب العاملني ليس من األول ،وكقولنا :جاء بنو فالن إَّل أمحد،
ِيل إَِّل َر َّ
ب ال َْعالَ ِم َ
وليس منهم إمنا هو عشريهم.

اثنياً ... :قال ابن كثري( :إن هللا ملا أمر املالئكة ابلسجود آلدم دخل إبليس يف خطاهبم ،ألنه وإن مل
يكن من عنصرهم ،إَّل أنه كان قد تشبه هبم وتوسم أبفعاهلم ،فلهذا دخل يف اخلطاب هلم ،وذم يف

خمالفته األمر) (.)2

وقال الزخمشري( :إمنا تناوله األمر وهو للمالئكة خاصة ألن إبليس كان يف صحبتهم ,وكان يعبد هللا
تعاىل عبادهتم ،فلما أمروا ابلسجود آلدم والتواضع له كرامة له ،كان اْلِِين الذي معهم أجدر أبن
يتواضع) (.)3
اثلثاً :وذكر بعضهم أنه ْيكن أن يقال :إن اْلن من جنس املالئكة من حيث لطافة اْلسم ،وعدم

رؤية البشر له ،فيكون اَّلستثناء متصالً مع كون إبليس من عنصر اْلن حقيقة ،لدَّللة قوله تعاىل:
َخلَ ْقتَ ِين ِمن ََّن ٍر َو َخلَ ْقتَهُ ِمن ِط ٍ
ني [األعراف.]12 :

رابعاً :وذكر بعضهم أن اْلن كانوا مأمورين ابلسجود مع املالئكة ،ولكنه استغىن بذكر املالئكة ملزيد

شرفهم عن ذكر اْلن ( .. )4عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرمي عبيدات  -ص475
القول الراجح

وبعد هذا العرض ألدلة الفريقني وأجوبة كل فريق على أدلة الفريق اآلخر يتبني لنا رجحان القول

الثاين ،أبن إبليس من اْلن وليس من املالئكة ،وذلك لألسباب التالية:

 - 1صراحة ما اعتمدوا عليه من آية سورة الكهف يف أن إبليس كان من اْلن يف قوله تعاىل :إَِّل
ِِ
ِ ِ
س َق َع ْن أ َْم ِر َربِ ِه ،قال الشيخ الشنقيطي( :وأظهر احلجج يف املسألة حجة من
يس َكا َن م َن ا ْْل ِن فَـ َف َ
إبْل َ
ِ ِِ
ِ ِ
س َق َع ْن أ َْم ِر َربِ ِه اآلية ،وهو أظهر شيء يف
يس َكا َن م َن ا ْْل ِن فَـ َف َ
قال إنه غري ملك لقوله تعاىل :إَّل إبْل َ
املوضوع من نصوص الوحي ،والعلم عند هللا تعاىل) (.)5
 - 2أن ما ورد يف الكتاب والسنة من وصف إبليس ابلعصيان ،وأن له ذرية ،وأنه خملوق من النار،
وأنه أيكل ويشرب ،يدل دَّللة ظاهرة على أنه من اْلن ،ألن هذه الصفات من صفات اْلن دون

املالئكة.
 - 3أن اَّلستثناء املنقطع أييت يف القرآن ويف كالم العرب كثرياً كما تقدم من األمثلة.
 - 4استقامة توجيههم استثناء إبليس من املالئكة من جهة املعىن يف قوله تعاىلَ :وإِ ْذ قُـلْنَا لِل َْمالَئِ َك ِة
ِ
ِ ِِ
ِ
ين [البقرة .]34 :وغري ذلك من
يس أ ََىب َو ْ
ْ
ْرب َوَكا َن م َن الْ َكاف ِر َ
استَك ََ
اس ُج ُدواْ آل َد َم فَ َ
س َج ُدواْ إَّلَّ إبْل َ
اآلايت اليت اعتمد عليها اْلمهور يف قوهلم أبن إبليس من املالئكة وليس من اْلن ،وذلك ألن
اآلايت اليت استثنته من املالئكة توحي أبنه كان يتعبد هللا معهم َّلختالف صفاته عن صفاهتم،
فبمقتضى األمر أن يتوجه إليه اخلطاب ابلسجود مع املالئكة ،ألنه أصبح واحداً يعيش معهم ،ولكنه
مل خيرج عن أصله أبنه من اْلن.
_________

((( )1الفتاوى احلديثية)) (ص.)91 :
((( )2خمتصر تفسري ابن كثري)) (.)53 /1
((( )3الكشاف)) (.)91 /3

((( )4تفسري روح املعاين)) (.)120 /1
((( )5أضواء البيان)) (.)121 /4

()377/8

ِ ِِ
يس َكا َن ِم َن ا ْْلِ ِن عن ظاهره أبنه كان من حي من أحياء
 - 5وأما صرف اْلمهور لقوله تعاىل :إَّل إبْل َ
املالئكة خلقوا من َنر السموم ،فلم يثبت لنا أن من املالئكة من خلق من النار ،بل ورد ما يناقض
ذلك يف احلديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عائشة رضي هللا عنها من أن املالئكة خلقت من

نور ,وخلق اْلان من مارج من َنر.

وما ذكره البيضاوي يف تفسريه من أن املراد ابلنور اْلوهر املضيء والنار كذلك – غري أن ضوءها
مكدر مغمور ابلدخان ،حمذور عنه بسبب ما يصحبه من فرط احلرارة واإلحراق ،فإذا صارت مهذبة

مصفاة كانت حمض نور ،ومىت نكصت عادت احلالة األوىل جذعة ،وَّل تزال تتزايد حىت ينطفئ نورها

ويبقى الدخان الصرف – غري مسلم به ،إذ الفرق بني النار والنور أمشل من ذلك ،فليس شرطاً أن
يكون كل جسم مضيء حمرقاً كما أسلفنا.

وما زعمه الشيخ حممد عبده من أنه ليس هناك مثة دليل يفرق بني املالئكة واْلن تفريقاً جوهرايً ،وإمنا

هو اختالف أصناف عندما ختتلف أوصاف ,فرتده األدلة من القرآن والسنة ،فالفرق بينهما واضح يف

أصل املادة اليت خلق كل واحد منهما منها ،ويف صفات كل منهما كذلك كما تقدم.
وعدم ورود آية يف القرآن تدل على املادة اليت خلقت منها املالئكة َّل يعترب مسوغاً َّلعتبار إبليس
واحداً من املالئكة ،اعتماداً على اآلايت اليت تستثين إبليس منهم.

ِ ِِ
يس َكا َن ِم َن ا ْْلِ ِن ِبا
 - 6وأما ما أجاب به القائلون أبن إبليس من املالئكة على قوله تعاىل :إَّل إبْل َ
ورد من رواايت عن بعض السلف كابن عباس وغريه – ِبا تقدم – فيجيب على ذلك الشيخ

الشنقيطي حيث يقول:
(وما يذكره املفسرون عن مجاعة من السلف كابن عباس وغريه – من أنه (أي إبليس) كان من

أشراف املالئكة ,ومن خزان اْلنة ،وأنه كان يدبر أمر السماء الدنيا ،وأن امسه عزازيل – كله من
اإلسرائيليات اليت َّل معول عليها) (.)1

وذكر ابن كثري رواية عن ابن جرير الطربي إبسناده عن ابن عباس أن إبليس كان من حي من أحياء
املالئكة خلقوا من َنر السموم يسمون ِجناا يف أثر طويل ،قال ابن كثري تعليقاً عليها( :وهذا سياق

غريب ،وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها) (.)2

وذكر الفخر الرازي أن تعليل اْلمهور لقوله تعاىلَ :كا َن ِم َن ا ْْلِ ِن أبنه – أي إبليس – كان خازَنً
للجنة تعليل غري جائز ،ألن قولهَ :كا َن ِم َن ا ْْلِ ِن يشعر بتعليل تركه للسجود لكونه جنياً ،وَّل ْيكن

تعليل ترك السجود بكونه خازَنً للجنة (.)3
ومن ذكر أن معىن قولهَ :كا َن ِم َن ا ْْلِ ِن حيتمل أن يكون ِبعىن صار ،فقد قال الفخر الرازي أيضاً:

(هذا خالف الظاهر ،وَّل يصار إليه إَّل عند الضرورة) ( )4وذكر ابن فورك أن هذا مما ترده األصول

( .. )5عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرمي عبيدات  -ص486
_________

((( )1أضواء البيان)) (.)121 /4

((( )2تفسري ابن كثري)) (.)76 /1
((( )3التفسري الكبري)) (.)214 /2
((( )4التفسري الكبري)) (.)214 /2
((( )5تفسري روح املعاين)) (.)212 /1

()378/8

ْتهيد
نصت كثري من اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية على أن اْلن مكلفون ابلتكاليف الشرعية ،وأهنم

مأمورون بفعل الطاعات والقيام ابلعبادات ،وأهنم منهيون عن ارتكاب املعاصي واحملرمات ،وأهنم

خمتارون هلذا األمر والنهي ،وهذا ما عليه مجهور أهل اإلسالم .وهم هبذا كالبشر الذين كلفهم هللا
ابلتكاليف الشرعية أمراً وهنياً (.)1

وذهب قوم إىل أن اْلن مضطرون ،أي أهنم غري قادرين على فعل الطاعات أو ارتكاب املنهيات،

وعلى هذا األساس فهم غري مكلفني ،وهذا يقتضي عدم اْلزاء ابلثواب على فعل الطاعات ،وعدم
اْلزاء ابلعقاب على ارتكاب املنهيات (.)2

وقد نقل القاضي عبد اْلبار اهلمداين هذا القول عن زرقان الذي حكاه عن بعض احلشوية على ما
ذكره ابن حجر العسقالين يف فتح الباري (.)3

والصواب الذي َّل ريب فيه أن اْلن مكلفون أمراً وهنياً ،خمتارون هلذا التكليف ،قال ابن القيم:

(الصواب الذي عليه مجهور أهل اإلسالم أهنم مأمورون منهيون ،مكلفون ابلشريعة اإلسالمية ،وأدلة

القرآن والسنة على ذلك أكثر من أن حتصر ،وإضافة القول إىل املعتزلة بتكليفهمِ ،بنزلة أن يقال:

ذهب املعتزلة إىل القول ِبعاد األبدان ،وحنو ذلك مما هو من أقوال سائر أهل اإلسالم) ( .)4وقال
اإلمام القرطيب( :إن سورة الرمحن ,واألحقاف ,وقل أوحي دليل على أن اْلن خماطبون مكلفون،

مأمورون منهيون ،معاقبون كاإلنس سواء بسواء ،مؤمنهم كمؤمنهم ،وكافرهم ككافرهمَّ ،ل فرق بيننا
وبينهم يف شيء من ذلك) ( .)5وقال الفخر الرازي( :وأطبق احملققون على أن اْلن مكلفون) (.)6

ونقل مثل هذا القول ابن حجر العسقالين عن القاضي عبد اْلبار اهلمداين ( , )7ورجح القاضي

عبد اْلبار قول اْلماعة بعد أن ذكر عن بعض احلشوية قوهلم :أبن اْلن مضطرون إىل أفعاهلم وليسوا

مكلفني ،مث قال( :والدليل للجماعة ما يف القرآن من ذم الشياطني والتحرز من شرهم ،وما أعد هلم

من العذاب ،وهذه اخلصال َّل تكون إَّل ملن خالف األمر وارتكب النهي ،مع ْتكنه من أن َّل يفعل،

واآلايت واألخبار الدالة على تكليفهم كثرية جداً) ( .)8عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة لعبد
الكرمي عبيدات – ص175 :
_________

((( )1طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (ص )418 :بتصرف(( ،تفسري القرطيب)) (.)169 /17
((( )2آكام املرجان يف أحكام اْلان)) (ص.)34 :
((( )3فتح الباري)) (.)344 /6

((( )4طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (ص )418 :بتصرف(( ،مقاَّلت اإلسالميني واختالف
املصلني)) (.)127 /2
((( )5تفسري القرطيب)) (.)169 /17

((( )6التفسري الكبري)) (.)313 /28
((( )7فتح الباري)) (.)344 /6
((( )8فتح الباري)) (.)344 /6

()379/8

املطلب األول :األدلة من القرآن على تكليف اْلن
وردت آايت كثرية تدل على تكليف اْلن ،وهي على أنواع خمتلفة هي:
 - 1ما جاء من التصريح يف احلكمة من خلق اْلن واإلنس.
ت ا ْْلِ َّن وا ِإلنس إَِّل لِيـ ْعب ُد ِ
ون َما أُ ِري ُد ِم ْنـ ُهم ِمن ِر ْز ٍق َوَما أُ ِري ُد أَن
وذلك يف قوله تعاىلَ :وَما َخلَ ْق ُ
َ َ َُ
يط ِْعم ِ
ون [الذارايت .]57 - 56 :فاآلية صرحية يف أن هللا قد خلق اْلن واإلنس للعبادة ،وعلى هذا
ُ ُ
وردت أقوال العلماء:
قال ابن عباس( :إَِّل لِيـ ْعب ُد ِ
ون أي :إَّل ليقروا بعباديت ،طوعاً أو كرهاً) ،وهذا اختيار ابن جرير الطربي
َُ
(.)1

وورد عن علي بن أيب طالب ,وابن جريج ,والربيع بن أنس أن معىن قوله تعاىل :إَِّل لِيـ ْعب ُد ِ
ون أي إَّل
َُ

آلمرهم ابلعبادة ،وهو اختيار الزجاج (.)2
ويدل على ما تقدم قوله تعاىل :وما أ ُِمرواْ إَِّلَّ لِيـعب ُدواْ إِ َهلا و ِ
اح ًدا [التوبة ]31 :وهي عامة يف اْلن
َ ُْ
ً َ
ََ ُ
واإلنس .قال ابن كثري( :ومعىن اآلية :أنه تبارك وتعاىل خلق العباد ليعبدوه وحده َّل شريك له ،فمن
أطاعه جازاه أمت اْلزاء ،ومن عصاه عذبه أشد العذاب ،وأخرب أنه غري حمتاج إليهم ،بل هم الفقراء يف
مجيع أحواهلم ،فهو خالقهم ورازقهم) (.)3

 - 2ما ورد عن صرف اْلن إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم ،واستماعهم للقرآن منه.
َنصتُوا فَـلَ َّما قُ ِ
ضروهُ قَالُوا أ ِ
ِ ِ
ِ
ض َي
ص َرفْـنَا إِلَْي َ
أ -قال تعاىلَ :وإِ ْذ َ
ك نَـ َف ًرا م َن ا ْْل ِن يَ ْستَم ُعو َن الْ ُق ْرآ َن فَـلَ َّما َح َ ُ
ِ
نذ ِرين قَالُوا اي قَـومنا إِ ََّن َِمسعنا كِتااب أُن ِز َل ِمن بـع ِد موسى م ِ ِ
ِ
َّ
ني يَ َديْ ِه يَـ ْه ِدي
َ ْ ََ
صدقًا ل َما بَ ْ َ
َْ ُ َ ُ َ
َْ َ ً
َول ْوا إِ َىل قَـ ْوم ِهم م َ
َّلل و ِ
ِ ِ
ِ
ِ
آمنُوا بِ ِه يَـ ْغ ِف ْر لَ ُكم ِمن ذُنُوبِ ُك ْم َوُِجي ْرُكم ِم ْن
إِ َىل ا ْحلَ ِق َوإِ َىل طَ ِر ٍيق م ْستَق ٍيم َاي قَـ ْوَمنَا أَجيبُوا َداع َي ا َّ َ
َع َذ ٍ
اب أَلِ ٍيم [األحقاف.]31 - 29 :
فقد أخرب القرآن الكرمي أن هللا قد صرف اْلن إىل الرسول عليه الصالة والسالم َّلستماع القرآن

منه ،وسواء كان حضورهم إىل مكة – حيث كان الرسول عليه السالم يقرأ القرآن ،بعد منعهم من

اسرتاق أخبار السماء – أو كان حضورهم بتوفيق من هللا هداية هلم ،على ما ذكره اإلمام املاوردي
( .)4فإن يف ذلك دَّللة على استماعهم للقرآن منه عليه السالم ,وانصاهتم لسماعه .قال ابن القيم:
ك نَـ َف ًرا ِم َن ا ْْلِ ِن يَ ْستَ ِم ُعو َن الْ ُق ْرآ َن [األحقاف .]29 :اآلية ،تدل على
ص َرفْـنَا إِلَْي َ
وقوله تعاىلَ :وإِ ْذ َ
تكليف اْلن من عدة وجوه:
أحدها :أن هللا تعاىل صرفهم إىل رسوله يستمعون القرآن ليؤمنوا به ،وأيْتروا أبوامره وينتهوا عن

نواهيه.

الثاين :أهنم أخربوا أهنم مسعوا القرآن وعقلوه وفهموه ،وأنه يهدي إىل احلق ،وهذا القول منهم يدل

على أهنم عاملون ِبوسى وابلكتاب املنزل عليه ،وأن القرآن مصدق له ،وأنه هاد إىل صراط مستقيم،
وهذا يدل على ْتكنهم من العلم الذي تقوم به احلجة ،وهم قادرون على امتثال ما فيه ،والتكليف

إمنا يستلزم العلم والقدرة.

اَّلل و ِ
ِ ِ
ِ
آمنُوا بِ ِه [األحقاف .]30 :واآلية صرحية يف
الثالث :أهنم قالوا لقومهمَ :اي قَـ ْوَمنَا أَجيبُوا َداع َي َّ َ

أهنم مكلفون ،مأمورون إبجابة الرسول ،وهو تصديقه فيما أخرب وطاعته فيما أمر ( )5اهـ.
اَّلل و ِ
ِ ِ
ِ
آمنُوا بِ ِه (وهذا وحنوه يدل على أن اْلن
وقال األلوسي يف قوله تعاىلَ :اي قَـ ْوَمنَا أَجيبُوا َداع َي َّ َ
مكلفون) (.)6
_________

((( )1تفسري الطربي)) ( )8 /27ط1328 1هـ.

((( )2تفسري القرطيب)) ((( )55 /17تفسري فتح القدير)) (.)92 /5
((( )3خمتصر تفسري ابن كثري)) (.)387 /3
((( )4أعالم النبوة)) (ص.)143 :

((( )5طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (ص.)421 :
((( )6تفسري روح املعاين)) (.)32 /26
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وقال ابن كثري( :ويف هذا دَّللة على أنه تعاىل أرسل حممداً صلى هللا عليه وسلم إىل الثقلني :اْلن

واإلنس ،حيث دعاهم إىل هللا تعاىل وقرأ عليهم السورة اليت فيها خطاب الفريقني ,وتكليفهم,
اعي َِّ
ِ
ِ
اَّلل) (.)1
ووعدهم ,ووعيدهم ,وهي سورة الرمحن ،وهلذا قال :أَجيبُوا َد َ
ب -قوله تعاىل يف سورة اْلن :قُل أ ِ
آَن َع َجبًا
ُوح َي إِ ََّ
استَ َم َع نَـ َف ٌر ِم َن ا ْْلِ ِن فَـ َقالُوا إِ ََّن َِمس ْعنَا قُـ ْر ً
يل أَنَّهُ ْ
ْ
ِ
يـ ْه ِدي إِ َىل ال مر ْش ِد فَ ِ
صاحبَةً َوَّل َولَ ًدا – إىل
َح ًدا َوأَنَّهُ تَـ َع َاىل َج مد َربِنَا َما َّاختَ َذ َ
آمنَّا بِه َولَن نم ْش ِر َك بَِربِنَا أ َ
َ
َ
ِ
ِ
َّم َحطَبًا [اْلن.]15 - 1 :
قوله َ :-وأ ََّما الْ َقاسطُو َن فَ َكانُوا ْلََهن َ
وقد جاءت هذه اآلايت إخباراً للرسول عليه الصالة والسالم ابستماع نفر من اْلن إليه وهو يقرأ

القرآن أبصحابه ،وذلك بعد أن منع اْلن من اسرتاق أخبار السماء ،فعرفوا أن هذا املنع ما حصل

إَّل لشيء قد حدث يف األرض ،فجابوا األرض ،فكان النفر الذين أخذوا حنو هتامة يف بالد احلجاز

قد مروا على الرسول عليه السالم وهو يصلي أبصحابه صالة الفجر ،فلما مسعوا القرآن استمعوا له
وقالوا :هذا الذي حال بيننا وبني خرب السماء فرجعوا إىل قومهم منذرين ،فأنزل هللا تعاىل إىل نبيه :قُ ْل
أ ِ
استَ َم َع نَـ َف ٌر ِم َن ا ْْلِ ِن [اْلن )2( ]1 :اآلية ومل يكن يعلم ابستماعهم إليه على الراجح
ُوح َي إِ ََّ
يل أَنَّهُ ْ
من الرواايت يف ذلك ،وظاهر القرآن يدل عليه.

وقد دلت هذه اآلايت على إْياهنم ابلقرآن وأخذهم عهداً على أنفسهم أن َّل يشركوا ابهلل ،وذلك يف
آَن َعجبا يـ ْه ِدي إِ َىل ال مر ْش ِد فَ ِ
ِ
َح ًدا [اْلن- 1 :
آمنَّا بِه َولَن نم ْش ِر َك بَِربِنَا أ َ
َ
قوله تعاىل عنهم :إِ ََّن َمس ْعنَا قُـ ْر ً َ ً َ
ِ
آمنَّا بِ ِه [اْلن .]12:ففي إْياهنم ابلقرآن ،ووصفهم له أبنه
 ،]2وقوله عنهمَ :وأ َََّن لَ َّما َمس ْعنَا ا ْهلَُدى َ
يهدي إىل الرشد ،وعدم إشراكهم ابهلل ،دَّللة على أهنم مكلفون ،وكذلك مسارعتهم َّلستماعه،
وذلك يف قوله تعاىل :وأَنَّه لَ َّما قَام عب ُد َِّ
ادوا يَ ُكونُو َن َعلَْي ِه لِبَ ًدا [اْلن .]19:أي :ملا قام
اَّلل يَ ْد ُعوهُ َك ُ
َ ُ
َ َْ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو ربه ويقرأ القرآن اجتمع اْلن عليه متلبدين مرتاكمني ،حرصاً
على ما جاء به من اهلدى ( .)3فقد كانوا فرحني حريصني متأملني عند مساعهم للقرآن ،ويف هذا
دَّللة على كمال عقوهلم ,وهو يقتضي التكليف ،وقد وردت آايت كثرية ختاطب العقل كقوله تعاىل:
ِ
ربوا َاي أ ِ
صا ِر [احلشر .]2 :ويف هذا دَّللة
ُويل األَبْ َ
أَفَالَ تَـ ْعقلُو َن  ,وقوله :أَفَالَ تَ َذ َّك ُرو َن  ,وقوله :فَا ْعتَِ ُ
على توجه اخلطاب للعاقل ،وقد تقدم أن اْلن خملوقات عاقلة مريدة خمتارة ،عندها القدرة على
التمييز بني احلق والباطل.

 - 3ما يتضمن التصريح إبرسال رسل إليهم:
صو َن َعلَي ُكم آايِيت وي ِ
ش َر ا ْْلِ ِن َوا ِإل ِ
نذ ُرونَ ُك ْم لَِقاء يَـ ْوِم ُك ْم
نس أََملْ َأيْتِ ُك ْم ُر ُس ٌل ِمن ُك ْم يَـ ُق م
قال تعاىلَ :اي َم ْع َ
ْ ْ َ َُ
َه َذا [األنعام.]130 :
_________
((( )1خمتصر تفسري ابن كثري)) (.)387 /3

( )2احلديث رواه البخاري ( .)773من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
((( )3تفسري كالم املنان)) (.)494 /7
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ففي هذه اآلية خطاب للجن واإلنس يوم القيامة ،وهذا اخلطاب فيه تقرير من هللا يف أنه قد بعث

رسالً إىل اْلن واإلنس حيث يسأهلم وهو أعلم :هل بلغتهم الرسل رساَّلته؟ ( ،)1وبذلك يزول العذر
وتنقطع احلجة ألي واحد من اْلن واإلنس ،إذ بعث هللا رسالً يوضحون الطريق وأيمرون بعبادة هللا,
وينهون عن معصيته ،وَّل شك أن أمر الرسل وهنيهم للجن واإلنس هو حمض التكليف ،قال ابن

القيم( :وهذه اآلية تدل على أن اْلن كانوا متعبدين بشرائع الرسل قبل حممد صلى هللا عليه وسلم،
لكن دعوة أولئك الرسل كانت مقصورة على بعض اإلنس واْلن ،أما رسالة نبينا عليه الصالة

والسالم فهي عامة ْلميع اْلن واإلنس) (.)2

 - 4ما يتضمن خطاب اْلن واإلنس معاً:
وذلك يف سورة الرمحن يف قوله تعاىل بعد احلديث عن نعمه على عباده :فَبِأ ِ
َي آَّلء َربِ ُك َما تُ َك ِذ َاب ِن
[الرمحن ،]13 :حيث ورد هذا اخلطاب يف واحد وثالثني موضعاً من سورة الرمحن ،وفيه خطاب

للجن واإلنس معاً ،ويف هذه املواضع امتنان من هللا على عباده هبذه النعم اليت َّل جيحدها إَّل كافر.

فعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قال(( :خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقرأ سورة الرمحن

من أوهلا إىل آخرها فسكتوا فقال :لقد قرأهتا على اْلن ليلة اْلن ،فكانوا أحسن مردوداً منكم ،كلما
أتيت على قوله :فَبِأ ِ
َي آَّلء َربِ ُك َما تُ َك ِذ َاب ِن قالواَّ :ل بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك احلمد)) ()3

قال ابن القيم( :وهذا يدل على ذكائهم ,وفطنتهم ,ومعرفتهم ِبؤنة اخلطاب وعلمهم أهنم مقصودون

به) ( )4ويقول( :وقد دلت سورة الرمحن على تكليفهم ابلشرائع كما كلف اإلنس ،وهلذا يقول يف إثر
كل آية :فَبِأ ِ
َي آَّلء َربِ ُك َما تُ َك ِذ َاب ِن  ,فدل على أن السورة خطاب للثقلني معاً ،وهلذا قرأها رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم على اْلن قراءة تبليغ ،وأخرب أصحابه أهنم كانوا أحسن رداً منهم ،فإهنم جعلوا
يقولون كلما قرأ عليهم فَبِأ ِ
َي آَّلء َربِ ُك َما تُ َك ِذ َاب ِنَّ :ل نكذب بشيء من آَّلئك ربنا فلك احلمد)
(.)5

 - 5ما يتضمن حتدي الثقلني ابإلتيان ِبثل القرآن:
ت ا ِإلنس وا ْْلِ من َعلَى أَن أيْتُواْ ِِبِثْ ِل َه َذا الْ ُقر ِ
ِ
اجتَمع ِ
آن َّلَ َأيْتُو َن ِِبِثْلِ ِه َولَ ْو
وذلك يف قوله تعاىل :قُل لَّئ ِن ْ َ َ
ْ
َ
ُ َ
ض ُه ْم لِبَـ ْع ٍ
ريا [اإلسراء.]88 :
َكا َن بَـ ْع ُ
ض ظَ ِه ً
فهو حتد لإلنس واْلن معاً يف أن يقدروا على اإلتيان ِبثل هذا القرآن ،ولكنهم لن يستطيعوا ذلك
وتوجه اخلطاب ابلتحدي لإلنس واْلن من دون اخلالئق دليل على أهنم هم املعنيون أبمر هذا القرآن
وما اشتمل عليه من أنواع اإلعجاز املختلفة ،ويف هذا دليل على تكليف اْلن كاإلنس.

 - 6ما يتضمن بشارة املؤمنني من اْلن ابلثواب على أعماهلم ,وحتذير الكافرين والعصاة منهم
ابلعقاب على كفرهم ومعصيتهم يف اآلخرة:
وقد وردت البشارة ابلتحذير يف مواضع متعددة من القرآن منها:
_________

((( )1تفسري ابن كثري)) (.)619 /1

((( )2طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (ص )421 :بتصرف.
( )3رواه الرتمذي ( .)3291وقال :غريب َّل نعرفه إَّل من حديث الوليد بن مسلم عن زهري بن
حممد ،وقال املباركفوري يف ((حتفة األحوذي)) ( :)276 /8يف احلديث ضعف لكن له شاهد،
وصححه أمحد شاكر يف ((عمدة التفسري)) ( )824 /1كما أشار إىل ذلك يف املقدمة.

((( )4طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (ص.)422 :
((( )5طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (ص.)422 :
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أ -قوله تعاىل يف سورة األحقاف :أُولَئِ َ َّ ِ
ت ِمن قَـ ْبلِ ِهم ِم َن
ين َح َّق َعلَْي ِه ُم الْ َق ْو ُل ِيف أ َُم ٍم قَ ْد َخلَ ْ
ْ
ك الذ َ
ِ
ا ْْلِ ِن وا ِإل ِ َّ
ات ِممَّا َع ِملُوا َولِيُـ َوفِيَـ ُه ْم أَ ْع َما َهلُ ْم َو ُه ْم َّل يُظْلَ ُمو َن
ين َولِ ُك ٍل َد َر َج ٌ
َ
نس إِهنُ ْم َكانُوا َخاس ِر َ
[األحقاف.]19 - 18 :
فقد أخرب هللا يف هذه اآلايت أن يف اْلن من حق عليه القول ،أي :وجب عليه العذاب مع أمم قد
مضت من قبلهم من اْلن واإلنس ،ويف هذا أبني دليل على تكليف الثقلني ،وتعلق األمر والنهي هبم،
ات ِممَّا َع ِملُوا أي يف اخلري والشر يوفوهنا وَّل يظلمون شيئاً من أعماهلم،
مث قال بعد ذلكَ :ولِ ُك ٍل َد َر َج ٌ
فدل ذلك َّل حمالة أهنم كانوا مأمورين ابلشرائع ،متعبدين هبا يف الدنيا ،ولذلك استحقوا الدرجات

أبعماهلم يف اآلخرة يف اخلري والشر (.)1
ضروهُ قَالُوا أ ِ
ِ ِ
ِ
َنصتُوا فَـلَ َّما
ص َرفْـنَا إِلَْي َ
وقوله تعاىل كذلكَ :وإِ ْذ َ
ك نَـ َف ًرا م َن ا ْْل ِن يَ ْستَم ُعو َن الْ ُق ْرآ َن فَـلَ َّما َح َ ُ
ِ
ِ
ِ َّ
ين [األحقاف.]29 :
قُض َي َول ْوا إِ َىل قَـ ْوم ِهم منذ ِر َ
واإلنذار هو اإلعالم ابخلوف بعد انعقاد أسبابه ،فعلم أهنم منذرون هلم ابلنار إن عصوا الرسول عليه
الصالة والسالم (.)2

مث ما جاء من أمر هذا النفر من اْلن لقوهلم إبجابة دعوة الرسول عليه السالم املستجابة ملغفرة هللا
اعي َِّ
ِ
ِ
اَّلل
لذنوب اْلن وجناهتم من العذاب ،وذلك يف قوله تعاىل عن هؤَّلء النفرَ :اي قَـ ْوَمنَا أَجيبُوا َد َ
وِ
آمنُوا بِ ِه يَـغْ ِف ْر لَ ُكم ِمن ذُنُوبِ ُك ْم َوُِجيرُكم ِم ْن َع َذ ٍ
اب أَلِ ٍيم [األحقاف .]31 :والذنب هو خمالفة األمر
َ
ْ
ِ
ِ
وارتكاب النهي ،وقولهَ :وُِجيرُكم م ْن َع َذ ٍ
اب أَل ٍيم وهذا يدل على أن من َّل يستجب منهم لداعي هللا مل
ْ
جيره من العذاب األليم ،وفيه بشارة ملن آمن ابلرسول واستجاب لدعوته ،وإنذار ملن كذب وعصى،

وهذا صريح يف تعلق الشريعة اإلسالمية هبم (.)3
اعي َِّ
ِ
س ِِبُْع ِج ٍز ِيف األ َْر ِ
س لَهُ ِمن
مث عقب تعاىل على ذلك بقوله عنهمَ :وَمن َّل ُِجي ْ
ض َولَْي َ
اَّلل فَـلَْي َ
ب َد َ
ض ٍ
الل مبِ ٍ
ني [األحقاف.]32 :
ك ِيف َ
ُدونِِه أَولِيَاء أ ُْولَئِ َ
وهذا هتديد شديد ملن ختلف عن إجابة داعي هللا منهم ،قال اإلمام الطربي( :يقول تعاىل خمرباً عن

قيل هؤَّلء النفر لقومهم :ومن َّل جيب أيها القوم رسول هللا حممداً صلى هللا عليه وسلم وداعيه إىل ما

بعثه ابلدعاء إليه ،وهو توحيده والعمل بطاعته ،فليس ِبعجز ربه هبربه إذا أراد عقوبته على تكذيبه
داعيه إىل اإلسالم وتركه تصديقه ،وإن ذهب يف األرض هارابً ،ألنه حيث كان فهو يف سلطانه

وقبضته ،وليس ملن مل جيب داعي هللا من دون ربه نصراء ينصرونه من هللا إذا عاقبه ربه على كفره به

وتكذيبه داعيه) (.)4

_________

((( )1طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (ص.)419 :
((( )2طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (ص.)421 :
((( )3طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (ص.)421 :
((( )4تفسري الطربي)) (.)34 /26
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ِ
ِ
شرُهم َِ
استَ ْكثَـ ْرُمت ِم َن ا ِإل ِ
ال
نس َوقَ َ
مج ًيعا َاي َم ْع َ
ش َر ا ْْلِ ِن قَد ْ
ب -قوله تعاىل يف سورة األنعامَ :ويَـ ْوَم ْحي ُ ُ ْ
َّ ِ
ضنَا بِبَـ ْع ٍ
أ َْولِيَآ ُؤ ُهم ِم َن ا ِإل ِ
َّار َمثْـ َوا ُك ْم
ْت لَنَا قَ َ
ي أ َّ
استَ ْمتَ َع بَـ ْع ُ
َجل َ
نس َربَّـنَا ْ
ض َوبَـلَغْنَا أ َ
ال الن ُ
َجلَنَا الذ َ
َخالِ ِدين فِيها إَِّلَّ ما َشاء هللا إِ َّن ربَّ َ ِ
ش َر ا ْْلِ ِن
ليم [األنعام .]128 :مث قوله بعد ذلكَ :اي َم ْع َ
َ َ َ
يم َع ٌ
ك َحك ٌ
ُ َ
صو َن َعلَي ُكم آايِيت وي ِ
َوا ِإل ِ
نذ ُرونَ ُك ْم لَِقاء يَـ ْوِم ُك ْم َه َذا قَالُواْ َش ِه ْد ََن َعلَى
نس أََملْ َأيْتِ ُك ْم ُر ُس ٌل ِمن ُك ْم يَـ ُق م
ْ ْ َ َُ
ِ
ِ
ِ َّ
ين [األنعام]130 :
أَن ُفسنَا َوغَ َّرْهتُ ُم ا ْحلَيَاةُ ال مدنْـيَا َو َش ِه ُدواْ َعلَى أَن ُفس ِه ْم أَهنُ ْم َكانُواْ َكاف ِر َ
فهذه اآلايت تتحدث عن اْلن واإلنس وموقفهم من بعضهم بعضاً ،واستذكارهم َّلستمتاعهم
ببعضهم يف الدنيا سواء كان بطاعة اإلنس للجن فيما أيمرون به من الشهوات ،أو التجاء اإلنس

ابْلن عند النزول يف واد أو قفر موحش َّل أنيس به ،وتلذذ هبذه الطاعة من قبل اإلنس ،اليت تشعر

بسيادة اْلن على اإلنس ( )1فكان من نتيجة هذا اَّلستمتاع البعد عن طاعة هللا ،الذي ترتب عليه
اخللود يف النار كما نصت عليه اآلية الكرْية.
ال النَّار مثْـوا ُكم َخالِ ِد ِ
يها إَِّلَّ َما َشاء هللاُ [األنعام ]128 :فيه خطاب للصنفني ،وهو
ين ف َ
وقوله :قَ َ ُ َ َ ْ
َ

صريح يف اشرتاكهم يف العذاب واشرتاكهم يف العذاب يدل على اشرتاكهم يف التكليف.
صو َن َعلَي ُكم آايِيت وي ِ
ش َر ا ْْلِ ِن َوا ِإل ِ
نذ ُرونَ ُك ْم
نس أََملْ َأيْتِ ُك ْم ُر ُس ٌل ِمن ُك ْم يَـ ُق م
وقوله يف اآلية األخرىَ :اي َم ْع َ
ْ ْ َ َُ
لَِقاء يَـ ْوِم ُك ْم َه َذا فيه إنذار هلم ابخلوف من عذاب رهبم على لسان الرسل الذين بعثوا إليهم ،إذ هم
تنكبوا الطريق ومل ْيتثلوا هلذا اإلنذار.
ِ
ني يَ َديْ ِه إبِِ ْذ ِن َربِ ِه
ج  -قوله تعاىل يف سورة سبأ إخباراً عن سليمان عليه السالمَ :وم َن ا ْْلِ ِن َمن يَـ ْع َم ُل بَ ْ َ
غ ِم ْنـ ُه ْم َع ْن أ َْم ِرََن نُ ِذقْهُ ِم ْن َع َذ ِ
لس ِع ِري [سبأ.]12 :
َوَمن يَ ِز ْ
اب ا َّ
ففي هذه اآلية هتديد للجن ابلعذاب إذا هم خالفوا أمره تعاىل يف طاعة نبيه سليمان عليه السالم
فيما يسخرهم به من القيام بشىت األعمال اليت أيمرهم هبا ،وهو يدل على تكليفهم ،وإَّل ملا استحقوا

العذاب على هذه املخالفة.

د – ما جاء يف سورة الرمحن من التهديد للجن واإلنس يف قوله تعاىل :سنَـ ْفرغُ لَ ُكم أَيمـها الثَّـ َق ِ
الن فَبِأ ِ
َي
ْ َ
َ ُ
ِ
شر ا ْْلِ ِن وا ِإل ِ ِ
ِ ِ
السماو ِ
ِ
ات َواأل َْر ِ
ض
نس إِن ْ
استَطَ ْعتُ ْم أَن تَن ُف ُذوا م ْن أَقْطَا ِر َّ َ َ
َ
آَّلء َرب ُك َما تُ َكذ َابن َاي َم ْع َ َ
َي آَّلء ربِ ُكما تُ َك ِذاب ِن يـرسل علَي ُكما ُشوا ٌ ِ
فَان ُف ُذوا َّل تَن ُف ُذو َن إَِّل بِس ْلطَ ٍ
ان فَبِأ ِ
اس فَال
ظ من ََّن ٍر َوُحنَ ٌ
َ َ
َ ُْ َ ُ َ ْ َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
صر ِ
ِ
ِ
ت َو ْر َدةً َكالد َهان فَبِأ ِ
ان فَبِأ ِ
َي آَّلء َربِ ُك َما
ش َّقت َّ
الس َماء فَ َكانَ ْ
َي آَّلء َربِ ُك َما تُ َكذ َابن فَِإ َذا ان َ
تَنتَ َ
ِِ ِ
نس َوَّل َج ٌّ
ان فَبِأ ِ
َي آَّلء َربِ ُك َما تُ َك ِذ َاب ِن [الرمحن.]40 - 31 :
تُ َك ِذ َاب ِن فَـيَـ ْوَمئِ ٍذ َّل يُ ْسأ ُ
َل َعن ذَنبه إ ٌ
_________
((( )1التفسري الكبري)) (.)191 /13
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نسا َن
فقد جاءت هذه اآلايت بعد احلديث عن خلق النوعني :اإلنس واْلن يف قوله تعاىلَ :خلَ َق ا ِإل َ
ِ
صٍ
ال َكالْ َفخَّا ِر َو َخلَ َق ا ْْلَ َّ
ان ِمن َّما ِر ٍج ِمن ََّن ٍر فَبِأ ِ
َي آَّلء َربِ ُك َما تُ َك ِذ َاب ِن [الرمحن .]15 :مث
ص ْل َ
من َ

خاطب هللا النوعني ابخلطاب املتضمن َّلستدعاء اإلْيان منهم ،وإنكار تكذيبهم ِبايته ،وترغيبهم يف
وعده ،وختويفهم من وعيده ،وهتديده بقوله تعاىل :سنَـ ْفرغُ لَ ُكم أَيمـها الثَّـ َق ِ
الن وختويفهم من عواقب
َ ُ ْ َ
ِِ
اه ْم فَـيُـ ْؤ َخ ُذ
ذنوهبم وأنه لعلمه هبا َّل حيتاج أن يسأهلم عنها سؤال استعالم ،بل يُـ ْع َر ُ
يم ُ
ف ال ُْم ْج ِرُمو َن بس َ
ِابلنـَّو ِ
اصي َواألَقْ َد ِام [الرمحن .]41 :مث ذكر عقاب الصنفني وثواهبم ،وهذا كله صريح يف أهنم هم
َ
املكلفون املنهيون املثابون املعاقبون (.)1
غ لَ ُكم أَيمـها الثَّـ َق ِ
الن (وعيد للصنفني املكلفني ابلشرائع ،قال قتادة :معناه فراغ
وقوله تعاىلَ :سنَـ ْف ُر ُ ْ َ
الدنيا وانقضاؤها ,وجميء اآلخرة واْلزاء فيها ،وهللا سبحانه َّل يشغله شيء عن شيء ،والفراغ يف

اللغة على وجهني :فراغ من الشغل ،وفراغ ِبعىن القصد ،وهو يف هذا املوضع ابملعىن الثاين ،وقد

قصد جملازاهتم أبعماهلم يوم اْلزاء (.))2
ِ
شر ا ْْلِ ِن وا ِإل ِ ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض فَان ُف ُذوا
نس إِن ْ
استَطَ ْعتُ ْم أَن تَن ُف ُذوا م ْن أَقْطَا ِر َّ َ َ
َ
أما قوله تعاىلَ :اي َم ْع َ َ
َّل تَن ُف ُذو َن إَِّل بِس ْلطَ ٍ
ان [الرمحن .]33 :فعلى الراجح من أقوال املفسرين أن هذا خطاب للجن
ُ
واإلنس يف اآلخرة ( )3عندما جيتمعون يف صعيد واحد للحساب ،حيث تكون املالئكة قد أحاطت

أبقطار األرض ,وأحاط سرادق النار ابآلفاق ،فهرب اخلالئق ،فال جيدون مهرابً وَّل منفذاً ،كما قال
ِ
ِ ِ
ِ
اَّلل ِمن َع ِ
ِ
م
ضلِ ِل
َخ ُ
اص ٍم َوَمن يُ ْ
تعاىلَ :وَاي قَـ ْوم إِِين أ َ
ين َما لَ ُكم م َن َّ ْ
اف َعلَْي ُك ْم يَـ ْوَم التـَّنَاد يَـ ْوَم تُـ َولو َن ُم ْدب ِر َ

اَّلل فَما لَهُ ِمن َه ٍ
اد [غافر .]33 - 32 :قال جماهد( :فارين غري معجزين) ( .)4وقال الضحاك:
ْ
َُّ َ

(إذا مسعوا زفري النار ندموا هرابً ،فال أيتون قطراً من األقطار إَّل وجدوا املالئكة صفوفاً ،فريجعون إىل
ِ
ِ
ك فَـ ْوقَـ ُه ْم يَـ ْوَمئِ ٍذ
ش َربِ َ
املكان الذي كانوا فيه ،فذلك قوله تعاىلَ :وال َْملَ ُ
ك َعلَى أ َْر َجائ َها َوَْحيم ُل َع ْر َ
َمثَانِيَةٌ [احلاقة ،)]17 :وعلى هذا فيكون املعىن :اي معشر اْلن واإلنس إن قدرمت أن تتجاوزوا أقطار
السماوات واألرض فتعجزوا ربكم حىت َّل يقدر على عذابكم يف اآلخرة فافعلوا .وقوله تعاىل بعد
ِِ ِ
نس َوَّل َج ٌّ
ان [الرمحن .]39 :فيه دليل على إضافة الذنوب إىل
ذلك :فَـيَـ ْوَمئِ ٍذ َّل يُ ْسأ ُ
َل َعن ذَنبه إ ٌ

الثقلني ،وهذا دليل على أهنما سوايً يف التكليف (.)5

وكذلك ما ورد من اآلايت يف ذم الشياطني ولعنهم ,والتحرز من غوائلهم وشرهم ،وذكر ما أعد هللا
هلم من العذاب ،وهذه اخلصال َّل يفعلها هللا تعاىل إَّل ملن خالف األمر والنهي ،وارتكب الكبائر

وهتك احملارم مع ْتكنه أن َّل يفعل ذلك ،وقدرته على فعل خالفه ،وهذا كله يدل على أهنم مكلفون

(.)6

_________
((( )1طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (ص.)422 :
((( )2طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (ص.)422 :
((( )3خمتصر تفسري ابن كثري)) ((( )419 /3تفسري القرطيب)) (.)169 /17
( )4رواه الطربي يف تفسريه (.)382 /21

((( )5طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (ص.)423 :
((( )6آكام املرجان يف أحكام اْلان)) (ص.)34 :
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هـ  -ما جاء يف سورة اْلن من إخبار هللا لنبيه عليه الصالة والسالم من استماع نفر من اْلن إليه
ِ
سا َوَّل َرَه ًقا َوأ َََّن ِمنَّا ال ُْم ْسلِ ُمو َن
آمنَّا بِ ِه فَ َمن يُـ ْؤِمن بَِربِ ِه فَال َخيَ ُ
بقوله عنهمَ :وأ َََّن لَ َّما َمس ْعنَا ا ْهلَُدى َ
اف خبَْ ً
ِ
ِ
ِ
ِ
استَـ َق ُاموا َعلَى
َسلَ َم فَأ ُْولَئِ َ
َّم َحطَبًا َوأَلَّ ِو ْ
َومنَّا الْ َقاسطُو َن فَ َم ْن أ ْ
ك َحتََّرْوا َر َش ًدا َوأ ََّما الْ َقاسطُو َن فَ َكانُوا ْلََهن َ
ِ ِ
ِ
ص َع ًدا [اْلن13 :
اهم َّماء غَ َدقًا لِنَـ ْفتِنَـ ُه ْم فِ ِيه َوَمن يُـ ْع ِر ْ
َس َق ْيـنَ ُ
الطَّ ِري َقة أل ْ
ض َعن ذ ْك ِر َربِه يَ ْسلُكْهُ َع َذ ًااب َ
  .]17مث التعقيب يف أواخر السورة بقوله :إَِّل بالغًا ِمن َِّاَّلل َوِر َساَّلتِِه َوَمن يَـ ْع ِ
ص َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ فَِإ َّن
َ
َ
لَهُ ََنر جهنَّم َخالِ ِد ِ
يها أَبَ ًدا [اْلن.]23 :
ين ف َ
َ
َ ََ َ

فهو اْلزاء من هللا للمؤمنني من اْلن واإلنس على أعماهلم ،فإن هللا َّل يبخس أحداً من عباده على

عمل عمله يف الدنيا ،ابإلضافة إىل أن هللا لن حيمله يف الدنيا أكثر مما يستطيع ،أما يف اآلخرة فإن هللا

أعد للمسلمني نعيماً مقيماً ،ألهنم حتروا الصواب واختاروه عن معرفة وقصد ،بعد تبني ووضوح .وأما
القاسطون وهم اْلائرون الظاملون اجملانبون للعدل والصالح ،فهم حطب جهنم جزاء أعماهلم ،ولو
استقام هؤَّلء النفر من اْلن واإلنس على اإلسالم ألسقيناهم ماء موفوراً نغدقه عليهم ،فيفيض
عليهم ابلرزق والرخاء ،لنفتنهم فيه ونبتليهم أيشكرون أم يكفرون (.)1

وقد دلت هذه اآلايت على أن اْلن جيزون أبعماهلم خرياً أو شراً ،وأهنم َّل يعذبون يف النار ،وهذا

مرتتب على تكليفهم يف الدنيا بفعل الطاعات وترك املعاصي ،وإَّل ملا كان هذا العذاب للعصاة منهم،

والثواب للطائعني منهم كذلك.

ومن خالل ما تقدم يتبني لنا أن اْلن مكلفون بنص القرآن ،وأهنم هم واإلنس يف ذلك سواء ،وأهنم
سيحاسبون على هذا التكليف يف اآلخرة ،فإن أحسنوا فلهم اْلنة ،وإن أساءوا فالنار مثواهم جزاء

عادَّلً من هللا سبحانه .عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرمي عبيدات – ص176 :
_________

((( )1يف ظالل القرآن)) (.)330 /29
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املطلب الثاين :األدلة من السنة
وردت كثري من األحاديث اليت تثبت تكليف اْلن ،وأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد قرأ عليهم
القرآن ،وأهنم مكلفون ابإلْيان برسالته ،فمن هذه األحاديث:

 - 1أخرج مسلم يف صحيحه من حديث عامر قال(( :سألت علقمة :هل كان ابن مسعود شهد مع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة اْلن؟ قال :فقال علقمة :أَن سألت ابن مسعود فقلت :هل

شهد أحد منكم مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة اْلن؟ قالَّ :ل ،ولكنا كنا مع رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة ،ففقدَنه .فالتمسناه يف األودية والشعاب .فقلنا :استطري أواغتيل.
قال فبتنا بشر ليلة ابت هبا قوم .فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء .قال فقلنا :اي رسول هللا

فقدَنك فطلبناك فلم جندك فبتنا بشر ليلة ابت هبا قوم .فقال :أاتين داعي اْلن فذهبت معه .فقرأت
عليهم القرآن ،فانطلق بنا فأراَن آاثرهم وآاثر نرياهنم .وسألوه الزاد .فقال :لكم كل عظم ذكر اسم

هللا عليه يقع يف أيديكم ،أوفر ما يكون حلماً .وكل بعرة علف لدوابكم ،فقال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :فال تستنجوا هبما ،فإهنما طعام إخوانكم)) (.)1

فقد دل هذا احلديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أاته داعي اْلن يف إحدى الليايل،

فذهب معه ،وقرأ عليهم القرآن .وقراءته – عليه السالم – القرآن على اْلن تدل على أهنم مكلفون
هبذا الكتاب كما كلف به اإلنس.
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال( :ما قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على اْلن وما رآهم،

انطلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف طائفة من أصحابه عامدين إىل سوق عكاظ .وقد حيل بني
الشياطني وبني خرب السماء .وأرسلت عليهم الشهب .فرجعت الشياطني إىل قومهم .فقالوا :مالكم؟

قالوا :حيل بيننا وبني خرب السماء .وأرسلت علينا الشهب .قالوا :ما ذاك إَّل من شيء حدث.
فاضربوا مشارق األرض ومغارهبا .فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبني خرب السماء .فانطلقوا

يضربون مشارق األرض ومغارهبا .فمر النفر الذين أخذوا حنو هتامة وهو بنخلة عامدين إىل سوق
عكاظ .وهو يصلي أبصحابه صالة الفجر ،فلما مسعوا القرآن استمعوا له .وقالوا :هذا الذي حال
ِ
ِ
آمنَّا بِ ِه َولَ ْن
بيننا وبني خرب السماء .فرجعوا إىل قومهم فقالوا :إِ ََّن َِمس ْعنَا قُـ ْر ً
آَن َع َجبًا يَـ ْهدي إِ َىل ال مر ْشد فَ َ
َح ًدا [اْلن .]2 - 1 :فأنزل هللا عز وجل على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم :قُ ْل
نُ ْش ِر َك بَِربِنَا أ َ
أ ِ
استَ َم َع نَـ َف ٌر ِم َن ا ْْلِ ِن [اْلن.)2( )]1 :
ُوح َي إِ ََّ
يل أَنَّهُ ْ
فقد دل هذا احلديث على استماع اْلن للقرآن وتعجبهم منه .مث انطالقهم إىل قومهم منذرين هبذا

القرآن ،وَّل شك أن هذا يدل على تكليفهم ،وإَّل ملا انطلقوا إىل أقوامهم حمذرين من عدم اإلْيان به،
وهو ظاهر يف تعلق الشريعة هبم.
_________

( )1رواه مسلم (.)450
( )2رواه البخاري ( ،)773ومسلم (.)449
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 - 3روي عن ابن مسعود أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :أمرت أن أتلو القرآن على اْلن،
فمن يذهب معي؟ فسكتوا ،مث قال الثانية ،مث قال الثالثة ،مث قال عبد هللا بن مسعود :أَن أذهب
علي خطاً فقالَّ :ل جتاوزه،
معك اي رسول هللا ،فانطلق حىت جاء احلجون ،عند شعب أيب دب ،فخط َّ

مث مضى إىل احلجون ،فاحندر عليه أمثال احلجل ،حيدرون احلجارة أبقدامهم ْيشون يقرعون يف

دفوفهم كما تقرع النسوة دفوفها ،حىت غشوه فال أراه ،فقمت :فأوحى إيل بيده أن أجلس ،فتال
القرآن ،فلم يزل صوته يرتفع ،ولصقوا ابألرض حىت ما أراهم ،فلما انفتل إيل قال :أردت أن أتتيين؟

قلت :نعم اي رسول هللا ،قال :ما كان ذلك لك ،هؤَّلء اْلن أتوا يستمعون القرآن ،مث ولوا إىل قومهم

منذرين ،فسألوين الزاد ،فزودهتم العظم والبعر ،فال يستطينب أحدكم بعظم وَّل بعر)) ()1
فقوله عليه الصالة والسالم(( :أمرت أن أتلو القرآن على اْلن)) فيه دليل على تكليف اْلن ،حيث

أمره هللا سبحانه بقراءته عليهم ،مث قوله يف احلديث(( :هؤَّلء اْلن أتوا يستمعون القرآن ،مث ولوا إىل
قومهم منذرين)) فيه دليل على تكليفهم كذلك ،بعد استماعهم للقرآن انطلقوا منذرين حمذرين من
األعراض عن كتاب هللا ،وَّل يكون هذا إَّل فيمن كلفهم هللا ابإلْيان به والتبليغ لدينه.

 - 4عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :فضلت على األنبياء بست:

أعطيت جوامع الكلم .ونصرت ابلرعب .وأحلت يل الغنائم .وجعلت يل األرض طهوراً ومسجداً.
وأرسلت إىل اخللق كافة .وختم يب النبيون)) (.)2

قال السبكي( :وحمل اَّلستدَّلل قوله(( :وأرسلت إىل اخللق كافة)) فإنه يشمل اْلن واإلنس ،ومحله

على اإلنس خاصة ختصيص بغري دليل ،فال جيوز) ( .)3مث يقول( :حديث مسلم الذي استدللنا به
أصرح األحاديث الدالة على مشول الرسالة للجن واإلنس) (.)4

وجاء من طرق هذا احلديث ما ورد عن ابن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :أرسلت إىل

اْلن واإلنس ،وإىل كل أمحر وأسود ،وأحلت يل الغنائم دون األنبياء ،وجعلت يل األرض كلها
مسجداً وطهوراً)) (.)5

قال السبكي( :وهذا احلديث أصرح من حديث مسلم ،لكنه ليس يف الصحة مثله) (.)6

هذا وقد تكررت وفادات اْلن على الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وقد ذكر األلوسي أهنا ست

وفادات كما تقدم .ويف إحدى املرات اليت قرأ الرسول عليه السالم القرآن عليهم تبعه رجالن منهم
وهو يصلي أبصحابه ،فصليا بصالته ،وهذا صريح يف تكليفهم.
واألحاديث الواردة يف قراءة الرسول عليه الصالة والسالم القرآن على اْلن ،تفيد أهنم مكلفون

ابلتكاليف الشرعية ،وحماسبون على أفعاهلم ،واجتماع هذه الرواايت مع بعضها آكد يف دَّللتها على
تكليف اْلن من دَّللتها على تكليفهم يف حال انفرادها  ..عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة

لعبيدات – ص188 :
_________

((( )1تفسري املاوردي)) ((( ،)108 /6تفسري القرطيب)) ((( ،)4 /19تفسري الرازي)) (/30

.)135

( )2رواه مسلم (.)523
((( )3فتاوى السبكي)) (.)67 /5
((( )4فتاوى السبكي)) (.)69 /5
( )5رواه مسلم (.)521
((( )6فتاوى السبكي)) (.)69 /5
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املبحث الثاين :جنس الرسل املبعوثة إىل اْلن
هل بعث إىل اْلن رسل منهم ،أم أن الرسل املبعوثني إليهم من اإلنس فقط؟.
اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال:

األول :أن رسل اْلن هم من البشر ،ومل يبعث إىل اْلن رسول منهم ،وهو رأي اْلمهور من العلماء
(.)1
الثاين :أنه ليس يف اْلن رسل ولكن منهم نذر عن الرسل ،وهو مروي عن ابن عباس وجماهد وابن

جريج وأبو عبيد (.)2

الثالث :أنه قد بعث إىل اْلن رسل منهم ،وهو رأي مقاتل والضحاك ( )3وابن حزم األندلسي (.)4

والذي ينبغي أن يعلم يف هذا املقام أن اْلمهور والضحاك ومن معه متفقون على أن حممداً صلى هللا

عليه وسلم مبعوث إىل اْلن واإلنس معاً ،وإمنا اَّلختالف بينهم يف أنه هل بعث إىل اْلن رسل من
جنسهم قبل مبعث نبينا حممد عليه الصالة والسالم أم َّل؟

فالضحاك ومن معه يقولون :أبنه قد بعث إىل اْلن رسل منهم قبل نبينا عليه السالم ،واْلمهور على
خالفه ،قال السبكي( :ومن نقل عن الضحاك مطلقاً أن رسل اْلن منهم فهو حممول على هذا

التقييد -أي قبل نبينا عليه السالم -ومل ينقل أحد عنه أن ذلك يف هذه املسألة ،وإن توهم أحد
ذلك عليه فقد أخطأ ،وجيب عليه النزوع وعدم اعتقاده ،وأن َّل ينسب إىل رجل عامل ما خيالف
اإلمجاع ،فيكون قد جىن عليه جناية يطالبه هبا بني يدي هللا تعاىل) ( )5وقال( :ومل يقل الضحاك وَّل
أحد غريه ابستمرار ذلك يف هذه امللة ،وإمنا حمل اخلالف يف ذلك يف امللل املتقدمة خاصة ،وأما يف

هذه امللة فمحمد صلى هللا عليه وسلم هو املرسل إليهم وإىل غريهم ،واَّلستدَّلل ابإلمجاع يف ذلك

صحيح) (.)6

وإليك تفصيل هذه األقوال مع ذكر أدلتها:
القول األول :وهو قول اْلمهور أبن رسل اْلن هم من البشر وليسوا من اْلن.

قال السبكي( :كونه صلى هللا عليه وسلم مبعواثً إىل اإلنس واْلن كافة ،وأن رسالته شاملة للثقلني،

فال أعلم فيه خالفاً ،ونقل مجاعة اإلمجاع عليه) ( .)7وقال ابن جنيم:
_________

((( )1فتاوى السبكي)) ((( ،)618 /2األشباه والنظائر)) ((( ،)330 /2التفسري الكبري)) (/13
(( ،)195الفتاوى احلديثية)) (.)69

((( )2تفسري الطربي)) ((( ،)31 /26تفسري القرطيب)) ((( ،)86 /7طريق اهلجرتني وابب
السعادتني)) ((( ،)416 /1فتاوى السبكي)) (.)618 /2

((( )3تفسري القرطيب)) ((( ،)86 /7تفسري روح املعاين)) ((( ،)28 /8التفسري الكبري)) (/13
.)195
((( )4الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) (.)264 /3
((( )5فتاوى السبكي)) (.)619 /2
((( )6فتاوى السبكي)) (.)609 /2
((( )7فتاوى السبكي)) (.)594 /2
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(اْلمهور على أنه مل يكن من اْلن نيب) ( , )1وقال ابن حجر اهليتمي( :ومجهور اخللف والسلف أنه
مل يكن فيهم رسول وَّل نيب خالفاً للضحاك) ( .)2وقال يف موضع آخر( :ومل يبعث إليهم نيب قبل

نبينا قطعاً على ما قاله ابن حزم) ( .)3وإْيان اْلن ابلتوراة كما يدل عليه أواخر سورة األحقاف كان
تربعاً كإْيان بعض العرب من قريش وغريهم ابإلجنيل ،إذ مل يثبت أن موسى أرسل لغري بين إسرائيل
والقبط ،وَّل أن عيسى أرسل لغري بين إسرائيل ( .)4وقال القاضي بدر الدين الشبلي( :ومجهور

العلماء سلفاً وخلفاً على أنه مل يكن من اْلن قط رسول ،ومل تكن الرسل إَّل من اإلنس ،ونقل معىن
هذا عن ابن عباس ,وابن جريج ,وجماهد ,والكليب ,وأيب عبيد ,والواحدي) ( .)5وقال ابن مفلح

احلنبلي( :وليس منهم رسول ،ذكر القاضي ،وابن عقيل وغريمها) ( )6وقال ابن القيم( :وملا كان

اإلنس أكمل من اْلن وأمت عقوَّلً ازدادوا عليهم بثالثة أصناف أخر ليس شيء منها للجن وهم:
الرسل ,واألنبياء ,واملقربون ،فليس يف اْلن صنف من هؤَّلء بل حليتهم الصالح) (.)7

أدلة اْلمهور:

استدل اْلمهور ابلكتاب والسنة واإلمجاع:

أوَّلً :األدلة من الكتاب :ومنها:
صو َن َعلَي ُكم آايِيت وي ِ
ش َر ا ْْلِ ِن َوا ِإل ِ
نذ ُرونَ ُك ْم لَِقاء
نس أََملْ َأيْتِ ُك ْم ُر ُس ٌل ِمن ُك ْم يَـ ُق م
 - 1قوله تعاىلَ :اي َم ْع َ
ْ ْ َ َُ
يَـ ْوِم ُك ْم َه َذا قَالُواْ بلى [األنعام.]130 :
قال القرطيب يف تفسري هذه اآلية( :وملا كانت اْلن ممن خياطب ويعقل قالِ :من ُك ْم وإن كانت الرسل
ج ِم ْنـ ُه َما اللم ْؤلُُؤ
من اإلنس ،وغلب اإلنس يف اخلطاب كما يغلب املذكر على املؤنث ،ويف التنزيل :خيَُْر ُ
َوال َْم ْر َجا ُن [الرمحن ،]22 :أي من أحدمها ،وإمنا خيرج من امللح دون العذاب ،فكذلك الرسل من
اإلنس دون اْلن ،فمعىن( :منكم) أي :من أحدكم ،وكان هذا جائزا ،ألن ذكرها سبق .وقيل :إمنا
صري الرسل يف خمرج اللفظ من اْلميع ألن الثقلني قد ضمتهما عرصة القيامة ،واحلساب عليهم دون
اخللق ،فلما صاروا يف تلك العرصة يف حساب واحد ،يف شأن الثواب والعقاب – خوطبوا يومئذ

ِبخاطبة واحدة ،كأهنم مجاعة واحدة ،ألن بدء خلقهم للعبودية ،والثواب والعقاب على العبودية،
وألن اْلن أصلهم من مارج من َنر وأصلنا من تراب ،وخلقهم غري خلقنا ،فمنهم مؤمن وكافر،

وعدوَن إبليس عدو هلم يعادي مؤمنهم ويوايل كافرهم ،وففيهم أهواء :شيعة ,وقدرية ,ومرجئة ,يتلون
كتابنا) ( .)8وقال األلوسي( :ومنكم أي من مجلتكم ،لكن َّل على أن أييت كل رسول كل واحدة من
األمم ،وَّل على أن أولئك الرسل عليهم السالم من جنس الفريقني معاً ،بل على أن أييت كل أمة

رسول خاص هبا ،وعلى أن تكون من اإلنس خاصة ،إذ املشهور أنه ليس من اْلن رسل وأنبياء،
ج ِم ْنـ ُه َما اللم ْؤلُُؤ َوال َْم ْر َجا ُن [الرمحن ،]22 :فإهنما إمنا خيرجان من امللح
ونظريه يف هذا قوله تعاىل :خيَْ ُر ُ
فقط .والفراء قدر مضافاً لذلك :أي من أحدكم) (.)9
وهذا هو أتويل اآلية عند فريق من اْلمهور ،وهو منقول عن الكليب وطائفة من السلف (.)10
ك إَِّلَّ ِرجاَّلً نم ِ
وحي إِلَْي ِهم ِم ْن أ َْه ِل الْ ُق َرى [يوسف.]109 :
 - 2قوله تعاىلَ :وَما أ َْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ
َ
_________

((( )1األشباه والنظائر)) (.)330 /2
((( )2الفتاوى احلديثية)) (ص.)66 :

((( )3الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) (.)264 /3
((( )4الفتاوى احلديثية)) (ص.)123 :

((( )5آكام املرجان يف أحكام اْلان)) (ص(( ،)34 :فتاوى السبكي)) (.)618 /2
((( )6كتاب الفروع)) (.)603 /1

((( )7طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (.)416 /1
((( )8تفسري القرطيب)) (.)86 /7

((( )9تفسري روح املعاين)) (.)28 /8
((( )10فتاوى السبكي)) (.)619 /2
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ك [األنعام .]8 :أي :أرسلنا رجاَّلً
قال القرطيب( :وهذا رد على القائلنيَ :وقَالُواْ لَ ْوَّل أُن ِز َل َعلَْي ِه َملَ ٌ
ليس فيهم امرأة ,وَّل جين ,وَّل ملك  ..قال احلسن :مل يبعث هللا نبياً من أهل البادية قط ,وَّل من

النساء ,وَّل من اْلن  ..قال العلماء :من شرط الرسول أن يكون آدميا مدنياً ،وإمنا قالوا آدمياً حترزاً
من قوله :يـعوذُو َن بِ ِرج ٍ ِ
وه ْم َرَه ًقا [اْلن .]6 :وهللا أعلم) ( .)1وقال ابن القيم يف
ال م َن ا ْْلِ ِن فَـ َز ُ
اد ُ
َُ
َ

اآلية( :فهذا يدل على أنه مل يرسل جنياً ,وَّل امرأة ,وَّل بدوايً ،وأما تسميته تعاىل اْلن رجاَّلً يف قوله:
نس يـعوذُو َن بِ ِرج ٍ ِ
وأَنَّه َكا َن ِرج ٌ ِ
وه ْم َرَه ًقا [اْلن .]6 :فلم يطلق عليهم
ال م َن ا ْْلِ ِن فَـ َز ُ
َ ُ
اد ُ
ال م َن ا ِإل ِ َ ُ
َ
َ
الرجال ،بل هي تسمية مقيدة بقولهِ :م َن ا ْْلِ ِن فهم رجال من اْلن ،وَّل يستلزم دخوهلم يف الرجال
عند اإلطالق ،كما تقول :رجال من حجارة ,ورجال من خشب وحنوه) (.)2
وح والنَّبِيِني ِمن بـع ِدهِ وأَوحيـنا إِ َىل إِبـر ِاه ِ ِ
يل
 - 3قوله تعاىل :إِ ََّن أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ
ك َك َما أ َْو َح ْيـنَا إِ َىل نُ ٍ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ
َْ َ
يم َوإ ْمسَاع َ
وإْسحق ويـع ُقوب واأل ِ ِ
ورا [النساء:
ارو َن َو ُسلَْي َما َن َوآتَـ ْيـنَا َد ُاو َ
َ ْ َ َ ََ ْ َ َ ْ
يسى َوأَيم َ
ود َزبُ ً
س َو َه ُ
َسبَاط َوع َ
وب َويُونُ َ
ِ
ِِ
َج َرهُ ِيف
اب َوآتَـ ْيـنَاهُ أ ْ
وب َو َج َعلْنَا ِيف ذُ ِريَّته النمـبُـ َّوةَ َوالْكتَ َ
 .]163وقوله تعاىلَ :وَو َه ْبـنَا لَهُ إِ ْس َح َق َويَـ ْع ُق َ
ال مدنْـيا وإِنَّه ِيف ِ
ني [العنكبوت .]27 :وذلك إخباراً عن إمساعيل عليه السالم.
اآلخ َرةِ لَ ِم َن َّ
َ َ ُ
الصاحلِِ َ
فهذه اآلايت قد أخربت أن هللا قد جعل النبوة يف الرجال من البشر ،ولو كان يف اْلن رسل وأنبياء
ألخرب القرآن بذلك ،واآلايت السالفة إخبار من هللا عن إبراهيم عليه السالم أن هللا قد جعل النبوة
يف ذريته من بعده ،قال القرطيب( :فلم يبعث هللا نبياً بعد إبراهيم إَّل من صلبه) (.)3
 - 4قوله تعاىل :وما أَرسلْنا قَـبـلَ َ ِ
ِ
َسو ِ
اق
ام َوْيَْ ُ
َ َْ َ ْ
ك م َن ال ُْم ْر َسل َ
ني إَِّل إِ َّهنُ ْم لَيَأْ ُكلُو َن الطَّ َع َ
شو َن ِيف األ ْ َ
[الفرقان.]20 :

فقد أخرب هللا نبيه عليه الصالة والسالم أن الرسل الذين بعثهم قبله كانوا أيكلون الطعام وْيشون يف

األسواق ،واملقصود بذلك أهنم بشر ،وليس يف اآلية ما يدل على بعث الرسل من خالف اإلنس.
آل إِبـر ِاهيم و َ ِ
ني [آل عمران:
اصطََفى َ
 - 5قوله تعاىل :إِ َّن هللاَ ْ
آل ع ْم َرا َن َعلَى ال َْعالَ ِم َ
آد َم َونُ ً
وحا َو َ ْ َ َ َ
.]33

قال الفخر الرازي( :وأمجعوا على أن املراد هبذا اَّلصطفاء إمنا هو النبوة ،فوجب كون النبوة
خمصوصة هبؤَّلء فقط) ( ،)4فال يدخل فيه اْلن أو غريهم من البشر.
_________

((( )1تفسري القرطيب)) (.)274 /9
((( )2طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (.)416 /1
((( )3تفسري القرطيب)) (.)340 /13

((( )4التفسري الكبري)) (.)195 /13

()391/8

 - 6جمموع األدلة اليت دلت على أن نبينا حممداً صلى هللا عليه وسلم قد بعث إىل اْلن ،وهي كثرية

جداً ،وقد تقدمت ،وهذه األدلة تفيد أن الرسل املبعوثني إىل اْلن هم من البشر ،كما هو الشأن يف
رسالة نبينا إىل الثقلني ،حيث كانت دعوته عليه السالم شاملة لإلنس واْلن مجيعاً ،قال ابن تيمية:

(جيب على اإلنسان أن يعلم أن هللا عز وجل أرسل حممداً صلى هللا عليه وسلم إىل مجيع الثقلني:

اإلنس واْلن ،وأوجب عليهم اإلْيان به وِبا جاء به وطاعته  ..وأن كل من قامت عليه احلجة برسالة
حممد صلى هللا عليه وسلم من اإلنس واْلن فلم يؤمن به استحق عقاب هللا تعاىل ،كما يستحقه
أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول ،وهذا أصل متفق عليه بني الصحابة والتابعني هلم

إبحسان ،وأئمة املسلمني ،وسائر طوائف املسلمني :أهل السنة واْلماعة وغريهم رضي هللا عنهم ،مل
خيالف أحد من طوائف املسلمون يف وجود اْلن وَّل يف أن هللا أرسل حممداً صلى هللا عليه وسلم

إليهم) ( .)1وقال أيضاً( :واآلايت اليت أنزل هللا على حممد صلى هللا عليه وسلم فيها خطاب ْلميع
اخللق من اإلنس واْلن ،إذ كانت رسالته عامة للثقلني ،وإن كان من أسباب نزول اآلايت ما كان

موجوداً يف العرب ،فليس شيء من اآلايت خمتصاً ابلسبب املعني الذي نزل فيه ابتفاق املسلمني)

( )2وقال ابن حجر اهليتمي( :وقد تساهل من قال :أبن رسالته صلى هللا عليه وسلم – إىل اْلن –
اشتهرت اشتهاراً قريباً من الضروري ِبايت القرآن ،وشهرة عموم رسالته تدل على ذلك كمنكر

اإلمجاع ،ويف كفره خالف مذكور يف األصول) (.)3

واألدلة على إرسال نبينا عليه الصالة والسالم إىل اْلن إمنا تفيد أن الرسل من البشر ،ولو كان رسل

اْلن منهم ملا كلف نبيه بقراءة القرآن عليهم وتبليغهم وإنذارهم ،ولكانت هذه من مهمة رسول اْلن

إليهم.

 - 7قوله تعاىل :إخباراً عن النفر من اْلن الذين ولوا إىل قومهم منذرين بعد مساعهم القرآن من
الرسول عليه السالم :إِ ََّن َِمسعنا كِتااب أُن ِز َل ِمن بـع ِد موسى م ِ ِ
ني يَ َديْ ِه يَـ ْه ِدي إِ َىل ا ْحلَِق َوإِ َىل
صدقًا ل َما بَ ْ َ
َْ ُ َ ُ َ
َْ َ ً
طَ ِر ٍيق م ْستَ ِق ٍيم [األحقاف.]30 :
والذي نفهمه من هذه اآلية أن هذا النفر من اْلن كان منهم من آمن ِبوسى عليه السالم ،مما يدل
على أنه مرسل إليهم ،قال القرطيب( :عن ابن عباس :أن اْلن مل تكن مسعت أبمر عيسى ،فلذلك
ِ ِ
وسى  ..قال مقاتل :ومل يبعث هللا نبياً إىل اْلن واإلنس قبل حممد صلى هللا
قالت :أُن ِز َل من بَـ ْعد ُم َ

عليه وسلم) ( )4ويف هذا دليل على أنه مل يبعث إىل اْلن رسوَّلً منهم.
اثنياً :األدلة من السنة:

أخرج مسلم يف صحيحه من حديث جابر بن عبد هللا األنصاري قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم(( :أعطيت مخساً مل يعطهن أحد قبلي :كان كل نيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل كل أمحر
وأسود  )) ..احلديث (.)5

فإخباره عليه الصالة والسالم أن كل نيب من األنبياء السابقني كان يبعث إىل قومه خاصة فيه دليل

على أن اْلن مل يبعث إليهم رسول منهم ،وذلك أن القوم يف اللغة :هم مجاعة الرجل من الرجال
والنساء ،فتخصيص احلديث بعث الرسل السابقني إىل أقوامهم بقوله(( :إىل قومه)) فيه دليل على

أهنم مجاعة ذلك النيب من الناس دون اْلن ،إذ مل يعهد يف اللغة إطالق لفظ القوم على مجاعة الرجل

من اْلن.

_________

((( )1إيضاح الدَّللة يف عموم الرسالة)) (ص.)3 :
((( )2إيضاح الدَّللة يف عموم الرسالة)) (ص.)3 :
((( )3الفتاوى احلديثية)) (ص.)69 :

((( )4تفسري القرطيب)) (.)217 /16
( )5رواه مسلم (.)521
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وقوله عليه الصالة والسالم بعد ذلك(( :وبعثت إىل كل أمحر وأسود)) فيه مزيد بيان ملا قلناه ،حيث
إن رسالة من قبله من األنبياء كانت ألقوامهم من البشر خاصة ،وامتاز نبينا عليه الصالة والسالم

على غريه من األنبياء أبنه قد بعث إىل اْلن واإلنس مجيعاً ،كما نص على ذلك احلديث املتقدم ،ويف
هذا دَّللة على أنه مل يكن يف اْلن رسل منهم.

وأما من ذكر أبن الرسل السابقني قبل نبينا عليه الصالة والسالم كانوا يبعثون إىل اإلنس واْلن مجيعاً
– كما ذكر الكليب – فإن ذلك معارض ابحلديث املتقدم ،حيث اختص الرسول عليه السالم على
غريه من األنبياء أبنه بعث إىل اْلن واإلنس مجيعاً ،ومل حيصل هذا لغري نبينا عليه الصالة والسالم.

اثلثاً :اإلمجاع:

قال األلوسي( :وادعى بعض قيام اإلمجاع على أنه مل يرسل إىل اْلن رسل منهم ،وإمنا أرسل إليهم من

اإلنس) ( .)1ولكن الفخر الرازي اعرتض على هذا اإلدعاء فقال( :وما رأيت يف تقرير هذا القول
حجة إَّل ادعاء اإلمجاع وهو بعيد ،ألنه كيف ينعقد اإلمجاع مع حصول اَّلختالف) ()2؟

القول الثاين :أبن يف اْلن نذراً ،وليس منهم رسل ،وهو مروي عن ابن عباس وجماهد وغريهم من
السلف ...

قال القرطيب( :وقال ابن عباس :رسل اْلن هم الذين بلغوا قومهم ما مسعوه من الوحي كما قالَ :ولَّ ْوا
ِ
ِ
ين) مث قال( :وقال جماهد :الرسل من اإلنس والنذر من اْلن مث قرأ :إِ َىل قَـ ْوِم ِهم
إِ َىل قَـ ْوم ِهم منذ ِر َ
ِ
ين) يقول القرطيب( :وهو – أي قول جماهد – معىن قول ابن عباس ،وهو الصحيح) ( )3وقال
منذ ِر َ
ابن القيم( :قال غري واحد من السلف :الرسل من اإلنس ،وأما اْلن ففيهم النذر) ( )4وقال اإلمام
ك نَـ َف ًرا ِم َن ا ْْلِ ِن يَ ْستَ ِم ُعو َن الْ ُق ْرآ َن [األحقاف ،]29 :قال
ص َرفْـنَا إِلَْي َ
الطربي( :عن ابن عباس َوإِ ْذ َ

كانوا سبعة نفر من أهل نصيبني ،فجعلهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رسالً إىل قومهم) (.)5
ش َر ا ْْلِ ِن َوا ِإل ِ
نس أََملْ َأيْتِ ُك ْم
وقال السبكي( :والذين خالفوا الضحاك يف ْتسكه بظاهر قوله تعاىلَ :اي َم ْع َ
ُر ُس ٌل ِمن ُك ْم [األنعام .]130 :إمنا يؤلون هذه اآلية ،فقد قال ابن عباس وجماهد وابن جريج وأبو
عبيد :معناه :أن رسل اإلنس رسل من هللا إليهم ،ورسل اْلن قوم من اْلن ليسوا رسالً عن هللا،
ولكن بثهم هللا يف األرض ،فسمعوا كالم رسل هللا ،الذين هم من بين آدم ،وجاءوا إىل قومهم من
اْلن فأخربوهم ،كما اتفق للذين صرفهم هللا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم واستمعوا القرآن وولوا إىل

قومهم منذرين ،فهم رسل عن الرسلَّ ،ل رسل عن هللا تعاىل ،ويسمون نذراً ،وجيوز تسميتهم رسالً،
ش َر ا ْْلِ ِن
لتسمية رسل عيسى رسالً يف قوله تعاىل :إِ ََّن إِلَْي ُكم م ْر َسلُو َن [يس ]14 :وجاء قولهَ :اي َم ْع َ

َوا ِإل ِ
نس أََملْ َأيْتِ ُك ْم ُر ُس ٌل ِمن ُك ْم على ذلك ،فالرسل على اإلطالق من اإلنس ،وهم رسل هللا ،والنذر من

اْلن ،وهم رسل الرسل وجيوز تسميتهم رسالً) (.)6

ش َر ا ْْلِ ِن َوا ِإل ِ
نس أََملْ َأيْتِ ُك ْم ُر ُس ٌل
وهذا القول هو التوجيه اآلخر لفريق من اْلمهور لقوله تعاىلَ :اي َم ْع َ
ِمن ُك ْم وعلى هذا األساس فهو َّل خيالف رأي اْلمهور ،بل يؤيده ويدعمه.
وبناء على ما تقدم فإن القولني معنامها واحد ،وهو أنه مل يبعث إىل اْلن رسل منهم إىل الرسل من
اإلنس فقط ،وأدلة الفريق الثاين هي نفس أدلة الفريق األول.
_________

((( )1تفسري روح املعاين)) (.)28 /8

((( )2التفسري الكبري)) (.)195 /13
((( )3تفسري القرطيب)) (.)86 /7

((( )4طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (.)416 /1
((( )5تفسري الطربي)) (.)31 /26
((( )6فتاوى السبكي)) (.)618 /2
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القول الثالث :القائلون أبن يف اْلن رسالً منهم ،وهو قول الضحاك ،وذكر القرطيب ذلك عن مقاتل

رمحه هللا فقال( :وقال مقاتل والضحاك :أرسل هللا رسالً من اْلن كما أرسل من اإلنس) ( .)1وذكر

اإلمام الطربي أنه يوجد غري الضحاك من القائلني هبذا القول فقال( :وأما الذين قالوا بقول الضحاك

فإهنم قالوا :إن هللا أخرب أن من اْلن رسالً أرسلوا إليهم ،كما أخرب أن من اإلنس رسالً أرسلوا إليهم)

( .)2فلعل ابن جرير قصد مقاتالً رمحه هللا .ونقل األلوسي أن الذين ذكروا أبن من اْلن أنبياء منهم
قد صرحوا أبن رسوَّلً منهم يسمى يوسف ( .)3وقال ابن حزم( :ومل يبعث إىل اْلن نيب من اإلنس

البتة قبل حممد صلى هللا عليه وسلم ،ألنه ليس اْلن من قوم إنسي ،وابليقني ندري أهنم قد أنذروا،
ش َر ا ْْلِ ِن َوا ِإل ِ
نس أََملْ َأيْتِ ُك ْم ُر ُس ٌل ِمن ُك ْم) (.)4
فصح أنه جاءهم أنبياء منهم قوله تعاىلَ :اي َم ْع َ

أدلة هذا الفريق:

استدل هذا الفريق على ما ذهب إليه ِبا يلي:
ش َر ا ْْلِ ِن َوا ِإل ِ
نس أََملْ َأيْتِ ُك ْم ُر ُس ٌل ِمن ُك ْم.
 - 1قوله تعاىلَ :اي َم ْع َ

قال الشوكاين( :وظاهره أن هللا بعث يف الدنيا إىل اْلن رسالً منهم ،كما بعث إىل اإلنس رسالً منهم)

( .)5وقال ابن حجر اهليتمي( :وظاهر القرآن يشهد للضحاك ،واألكثرون يف خالفه) ( .)6وقال
األلوسي( :وظاهر اآلية يقتضي إرسال الرسل إىل كل من املعشرين من جنسهم) (.)7

ووجه استدَّلل الضحاك هبذه اآلية :أن هللا خاطب اْلن واإلنس أبنه قد بعث إليهم رسالً منهما،
بدليل قوله تعاىلِ :من ُك ْم وهو يقتضي بعث الرسل إىل اْلن منهم وبعث الرسل إىل اإلنس منهم
كذلك.
 - 2وذكر الفخر الرازي أن الضحاك احتج بقوله إبرسال الرسل إىل اْلن منهم بقوله تعاىل :إِ ََّن
ِ
ِ ٍ
اك ِاب ْحل ِق ب ِش ِ
يها نَ ِذ ٌير [فاطر .]24 :ويقول( :وْيكن أن حيتج
ريا َونَذ ًيرا َوإِن م ْن أ َُّمة إَِّل خال ف َ
أ َْر َسلْنَ َ َ َ ً
ِ
َّ
سو َن
الضحاك بوجه آخر وهو قوله تعاىلَ :ولَ ْو َج َعلْنَاهُ َملَ ًكا ْلََعلْنَاهُ َر ُجالً َولَلَبَ ْسنَا َعلَْي ِهم َّما يَـلْب ُ
[األنعام .]9 :قال املفسرون :السبب يف استئناس اإلنسان ابإلنسان أكمل من استئناسه ابمللك،
فوجب يف حكمة هللا تعاىل أن جيعل رسول اإلنس من اإلنس ليكمل هذا اَّلستئناس ،إذا ثبت هذا

املعىن فهذا السبب حاصل يف اْلن ،فوجب أن يكون رسول اْلن من اْلن) (.)8
 - 3قال ابن حجر اهليتمي( :وما يدل ملا قاله الضحاك ما صح عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه
قال يف قوله تعاىلَ :وِم َن األ َْر ِ
ض ِمثْـلَ ُه َّن [الطالق .]12 :قال :سبع أرضني ،يف كل أرض نيب كنبيكم،
وآدم كآدمكم ،ونوح كنوح ،وإبراهيم كإبراهيم ،وعيسى كعيسى) (.)10( )9

 - 4ذكر ابن جنيم أن الضحاك وابن حزم احتجا على أنه كان من اْلن نيب بقوله عليه الصالة
والسالم(( :وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة)) ( )11احلديث .قال( :وليس اْلن من قومه ،وَّل
شك أهنم أنذروا ،فصح أنه جاءهم أنبياء منهم) (.)12

القول الراجح :يتبني لنا مما تقدم من أدلة الفريقني أن قول اْلمهور هو القول الراجح ،وذلك لألدلة

اليت اعتمدوا عليها  ..عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرمي عبيدات – ص209 :

_________

((( )1تفسري القرطيب)) (.)86 /7
((( )2تفسري الطربي)) (.)36 /8

((( )3تفسري روح املعاين)) (.)28 /8
((( )4الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) (.)264 /3
((( )5تفسري فتح القدير)) (.)163 /2
((( )6الفتاوى احلديثية)) (ص.)66 :
((( )7تفسري روح املعاين)) (.)28 /8

((( )8التفسري الكبري)) (.)195 /13

( )9رواه احلاكم ( .)535 /2وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب.
((( )10الفتاوى احلديثية)) (ص.)66 :

( )11رواه البخاري ( ،)335ومسلم (.)521
((( )12األشباه والنظائر)) (ص.)330 :
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ْتهيد
وإذا كان اْلن مكلفني ابإلْيان ابهلل وطاعته فال شك أن مؤمنهم يستحق الثواب ،وأن كافرهم
يستحق العقاب ،جزاء لكل منهم حسب عمله.

وقد حتدثت آايت القرآن الكرمي عن ثواب اْلن وعقاهبم يف مواضع متعددة ،جامعة بينهم وبني

اإلنس:

ِ
اف م َقام ربِ ِه جنـَّتَ ِ
ان فَبِأ ِ
َي آَّلء َربِ ُك َما تُ َك ِذ َاب ِن [الرمحن:
قال تعاىل خماطباً اْلن واإلنسَ :ول َم ْن َخ َ َ َ َ َ
اصر ُ َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
س قَـ ْبـلَ ُه ْم َوَّل َج ٌّ
ان فَبِأ ِ
َي آَّلء َربِ ُك َما تُ َك ِذ َاب ِن
 .]46وقال :في ِه َّن قَ َ
ات الط ْرف َملْ يَطْمثْـ ُه َّن إن ٌ
اَّلل و ِ
ِ ِ
ِ
آمنُوا بِ ِه يَـ ْغ ِف ْر لَ ُكم ِمن ذُنُوبِ ُك ْم َوُجيِ ْرُكم ِم ْن
[الرمحن .]57 - 56 :وقالَ :اي قَـ ْوَمنَا أَجيبُوا َداع َي َّ َ
َّاس أ ْ ِ
َع َذ ٍ
ك أل َْم َّ
َّم ِم َن ا ْْلِن َِّة َوالن ِ
ني [هود:
اب أَلِ ٍيم [األحقاف .]31 :وقالَ :وَْتَّ ْ
ت َكلِ َمةُ َربِ َ
َمجَع َ
ألن َج َهن َ
 .]119وقال :فَ ُكبكِبوا فِيها هم والْغَاوو َن وجن ُ ِ ِ
َمجَ ُعو َن [الشعراء .]95 - 94 :إىل غري
يس أ ْ
ْ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ُُ
ود إبْل َ
ذلك من اآلايت الدالة على ثواب اْلن وعقاهبم حبسب أعماهلم .عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة
لعبد الكرمي عبيدات – ص235 :
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املطلب األول :جزاء كافرهم يف اآلخرة

قد اتفق اْلمهور على أن كفارهم يعذبون يف النار قال ابن القيم( :وقد اتفق املسلمون على أن كفار
اْلن يف النار ،وقد دل على ذلك القرآن يف غري موضع كقوله تعاىلَ :ولَ ِك ْن َح َّق الْ َق ْو ُل ِم ِين أل َْمأل َّ
َن
ك ِم ْنـهم أ ْ ِ
َّاس أ ْ ِ
َن َج َهنَّم ِم َ ِ ِ
َّم ِم َن ا ْْلِن َِّة َوالن ِ
ني
َمجَع َ
َمجَع َ
نك َوممَّن تَب َع َ ُ ْ
ني [السجدة ،]13 :وقوله :أل َْمأل َّ َ
َج َهن َ

ت
[ص ،]85 :فملؤها منه – أي إبليس به وبكفار ذريته .وقال تعاىل :قَ َ
ال ا ْد ُخلُواْ ِيف أ َُم ٍم قَ ْد َخلَ ْ
ِمن قَـ ْبلِ ُكم ِمن ا ْْلِ ِن َوا ِإل ِ
نس ِيف النَّا ِر [األعراف .)]38 :إىل أن يقول( :وابْلملة فهذا أمر معلوم

ابَّلضطرار يف دين اإلسالم) ( .)1وقال( :وملا كان أبوهم – أي إبليس – هو أول من دعا إىل

معصية هللا ،وعلى يده حصل كل كفر وفسوق وعصيان فهو الداعي إىل النار ،وكان أول من يكسى
حلة من النار يوم القيامة ،يسحبها وينادي :واثبوراه ،فأتباعه من أوَّلده وغريهم خلفه ينادون:

واثبوراه ،حىت قيل :إن كل عذاب يقسم على أهل النار يبدأ به فيه مث يصري إليهم) ( .)2وقال ابن

حجر اهليتمي( :واعلم أن العلماء اتفقوا على أن كافرهم يعذب يف اآلخرة) ( ،)3قال األلوسي يف
قوله تعاىل :ولََق ْد َعلِم ِ
ض ُرو َن [الصافات( .]158 :أي :وهللا لقد علمت الشياطني
ت ا ْْلِنَّةُ إِ َّهنُ ْم لَ ُم ْح َ
َ
َ
– أي جنسهم – أن هللا تعاىل حيضرهم ،وَّلبد من النار ويعذهبم هبا ،ولو كانوا مناسبني له تعاىل أو
شركاء يف استحقاق العبادة أو التصرف ملا عذهبم سبحانه) (.)4

ني أَيْ ِدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف ُه ْم
وقال اإلمام الطربي يف تفسريه لقوله تعاىلَ :وقَـيَّ ْ
ضنَا َهلُ ْم قُـ َرََنء فَـ َزيَّـنُوا َهلُم َّما بَ ْ َ
ِ
ت ِمن قَـ ْبلِ ِهم ِمن ا ْْلِ ِن وا ِإل ِ َّ
ين [فصلت.]25 :
َو َح َّق َعلَْي ِه ُم الْ َق ْو ُل ِيف أ َُم ٍم قَ ْد َخلَ ْ
َ
نس إِهنُ ْم َكانُوا َخاس ِر َ
َ
(عن السديَ :و َح َّق َعلَْي ِه ُم الْ َق ْو ُل أي :وحق على هؤَّلء الذين قيضنا هلم قرَنء من الشياطني ،فزينوا
هلم ما بني أيديهم وما خلفهم العذاب يف أمم قد مضت قبلهم من ضرابئهم ،حق عليهم من عذابنا
ِ
َّ
ين أن تلك األمم
مثل الذي حق على هؤَّلء :بعضهم من اْلن ،وبعضهم من اإلنس إِهنُ ْم َكانُوا َخاس ِر َ
الذين حق عليهم عذابنا من اْلن واإلنس كانوا مغبونني ببيعهم رضا هللا ورمحته ،بسخطه وعذابه)

( .)5عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرمي عبيدات – ص235 :
_________

((( )1طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (ص.)417 :
((( )2طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (ص.)417 :
((( )3الفتاوى احلديثية)) (ص.)70 :

((( )4تفسري روح املعاين)) (.)151 /23
((( )5تفسري الطربي)) (.)11 /24
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املطلب الثاين :جزاء مؤمنهم يف اآلخرة
وأما ابلنسبة لثواب مؤمنيهم يف اآلخرة:
فقد اختلف العلماء يف ذلك على أقوال:

القول األول :أنه َّل ثواب هلم إَّل النجاة من النار مث يقال هلم :كونوا تراابً مثل البهائم .وهو قول أيب
حنيفة ،وحكاه سفيان الثوري عن الليث بن أيب سليم ،وهو رواية عن جماهد ،وبه قال احلسن

البصري.

قال ابن القيم( :وحكى عن أيب حنيفة وغريه أن ثواهبم جناهتم من النار) ( .)1وقال املاوردي( :وحكى

سفيان عن ليث أهنم يثابون على اإلْيان أبن جيازوا على النار خالصاً منها ،مث يقال هلم :كونوا تراابً
كالبهائم) (.)2
وقال القرطيب( :وقال أبو حنيفة :ليس ثواب اْلن إَّل أن جياروا من النار ،مث يقال هلم كونوا تراابً
كالبهائم) ( .)3وذكر الشوكاين عن أيب الشيخ عن ليث بن أيب سليم قال( :مسلمو اْلن َّل يدخلون
اْلنة وَّل النار ،وذلك أن أخرج أابهم من اْلنة ،فال يعيده وَّل يعيد ولده) ( .)4وقال ابن جنيم:
(واختلف العلماء يف حكم مؤمن اْلن :فقال قومَّ :ل ثواب هلم إَّل النجاة من النار ،وإليه ذهب أبو

حنيفة رمحه هللا) ( .)5وعن الليث( :ثواهبم أن جياروا من النار مث يقال هلم :كونوا تراابً كالبهائم ،وعن
أيب الزَند كذلك) ( .)6وقال احلسن( :ليس ملؤمين اْلن ثواب غري جناهتم من النار) ( )7وذكر
القرطيب يف رواية عن جماهد أن اْلن َّل يدخلون اْلنة وإن صرفوا عن النار (.)8

أدلة هذا الفريق:

َجيبوا د ِ
اع َي
استدل هذا الفريق بقوله تعاىل إخباراً عن النفر من اْلن الذين استمعوا القرآنَ :اي قَـ ْوَمنَا أ ِ ُ َ
اَّلل و ِ
ِ
آمنُوا بِ ِه يَـغْ ِف ْر لَ ُكم ِمن ذُنُوبِ ُك ْم َوُِجيرُكم ِم ْن َع َذ ٍ
اب أَلِ ٍيم [األحقاف.]31 :
َّ َ
ْ
ووجه استدَّلهلم هبا :أن املغفرة للذنوب َّل تستلزم اإلاثبة ألنه سرت ،واإلاثبة ابلوعد فضل ( .)9وقال
ابن القيم( :واحتج هؤَّلء هبذه اآلية فجعل غاية ثواهبم إجارهتم من العذاب األليم) ( .)10واآلية قد
دلت على إجارهتم من النار ومل تذكر دخوهلم اْلنة ،أو الثواب على أعماهلم.
القول الثاين :أهنم يثابون على الطاعة بدخول اْلنة ،على خالف يف حاهلم فيها ،نقله ابن حزم عن

اْلمهور ،وممن قال به الضحاك وابن عباس ،وهو قول اخلليفة عمر بن عبد العزيز ،وإليه ذهب

األئمة :مالك ,والشافعي ,وأمحد ,وأصحاهبم ( .)11وابن أيب ليلى ,واألوزاعي ،ورجحه القرطيب،

وهو قول أكثر املفسرين.

القول الثالث :التوقف يف املسألة.
قال األلوسي( :قال الكردي :وهو يف أكثر الرواايت .ويف فتاوى أيب إسحاق الصفار أن اإلمام – أاب

حنيفة – يقولَّ :ل يكونون يف اْلنة ولكن يف معلوم هللا تعاىل ،ألنه َّل استحقاق للعبد على هللا تعاىل،

ومل يقل بطريق الوعد يف حقهم إَّل املغفرة واإلجارة من العذاب ،أما نعيم اْلنة فموقوف على الدليل)

( .)12وقال القشريي( :والصحيح أن هذا – أي دخوهلم اْلنة – مما مل يقطع فيه بشيء وهللا أعلم)
(.)13

لكن اْلمهور من املسلمني القائلني بثواب املؤمنني من اْلن يف اآلخرة اختلفوا يف كيفية الثواب؟:
 - 1فقد ذهب األكثرون منهم إىل أهنم يف اْلنة ويصيبون من نعيمها (.)14
_________

((( )1طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (ص.)418 :
((( )2أعالم النبوة)) (ص.)145 :

((( )3تفسري القرطيب)) (.)217 /16

((( )4تفسري فتح القدير)) (.)164 /2
((( )5األشباه والنظائر)) (ص.)330 :
((( )6األشباه والنظائر)) (ص.)330 :
((( )7تفسري القرطيب)) (.)217 /16
((( )8تفسري القرطيب)) (.)5 /19

((( )9األشباه والنظائر)) (ص.)326 :
((( )10طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (ص.)427 :
((( )11جمموع الفتاوى)) (.)233 /4

((( )12تفسري روح املعاين)) (.)32 /26 ،12 /27
((( )13تفسري القرطيب)) (.)217 /16
((( )14طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (ص.)418 :

()397/8

 - 2ونقل عن اخلليفة عمر بن عبد العزيز أهنم يكونون يف ربض اْلنة ،وذكره األلوسي عن اإلمام
مالك وطائفة من العلماء ( .)1وقال ابن تيمية( :وروي يف حديث رواه الطرباين :أهنم يكونون يف
ربض اْلنة ،يراهم اإلنس من حيث َّل يروهنم) ( .)2وذكر ابن القيم أن سهل بن عبد هللا قال :أبهنم

يكونون يف ربض اْلنة ،يراهم املؤمنون من حيث َّل يروهنم (.)3

 وقال مجاعة :أهنم على األعراف بني اْلنة والنار ،ذكره األلوسي ( )4ومقتضى هذا القول أهنميدخلون اْلنة فيما بعد ،إذ أن هذا هو هناية أصحاب األعراف.

 ويف رواية ذكرها ابن جنيم عن الضحاك أهنم يلهمون التسبيح والذكر ،فيصيبون من لذته ما يصيبهبنو آدم من نعيم اْلنة ( .)5ولكن ذكر النووي يف شرحه لصحيح مسلم أن الضحاك قال أبن اْلن
يدخلون اْلنة وأيكلون ويشربون ( .)6وهو ما نقله الفخر الرازي عنه إذ يقول( :قال الضحاك:

يدخلون اْلنة وأيكلون ويشربون ،والدليل على صحة هذا القول :أن كل دليل دل على أن البشر

يستحقون الثواب على الطاعة فهو بعينه قائم يف حق اْلن) ( )7وعقب الفخر الرازي على ذلك

بقوله( :والفرق بني البابني بعيد) ( )8أي ثواب اإلنس وثواب اْلن .وقال القرطيب( :واختلفوا يف
دخول مؤمين اْلن اْلنة على حسب اَّلختالف يف أصلهم ،فمن زعم أهنم من اْلان َّل من ذرية

إبليس قال :يدخلون اْلنة إبْياهنم ،ومن قال :إهنم من ذرية إبليس فلهم فيه قوَّلن :أحدمها :وهو

قول احلسن :يدخلوهنا .الثاين :وهو رواية جماهدَّ :ل يدخلوهنا وإن صرفوا عن النار ،حكاه املاوردي)
(.)9

القول الراجح مما تقدم:

والراجح – وهللا أعلم – أن اْلن يثابون على أعماهلم ,ويدخلون اْلنة ,ويصيبون من نعيمها ،وذلك
ألن ظواهر اآلايت الواردة يف جزاء اْلن يف اآلخرة تقتضي ذلك .ألهنا جاءت عامة يف استحقاق
احملسنني ْلزاء أعماهلم ،ومل يرد دليل خيصصها ،فتبقى على عمومها ،وهو مذهب أكثر الفقهاء.
_________

((( )1تفسري روح املعاين)) ((( ،)120 /27األشباه والنظائر)) (.)330 /2
((( )2جمموع فتاوى ابن تيمية)) ( .)233 /4ومل أقف على حديث الطرباين هذا.
((( )3طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (ص.)418 :
((( )4تفسري روح املعاين)) (.)120 /27
((( )5األشباه والنظائر)) (.)330 /2

((( )6صحيح مسلم بشرح النووي)) (.)169 /4
((( )7التفسري الكبري)) (.)33 /28
((( )8التفسري الكبري)) (.)33 /28
((( )9تفسري املاوردي)) (.)109 /6

()398/8

قال الفخر الرازي( :والصحيح أهنم يف حكم بين آدم ،فيستحقون الثواب على الطاعة والعقاب على
املعصية ،وهذا القول قول ابن أيب ليلى ومالك ،وجرت بينه وبني أيب حنيفة يف هذا الباب مناظرة)
( .)1وقال األلوسي( :وعموميات اآلايت تدل على الثواب) ( .)2وقال ابن حجر اهليتمي:

(والصحيح الذي قاله ابن أيب ليل ,واألوزاعي ,ومالك ,والشافعي ,وأمحد ,وأصحاهبم رضي هللا

عنهم ،أهنم يثابون على طاعتهم) ( .)3وقال الشوكاين( :وأخرج أبو الشيخ يف العظمة عن ابن عباس
قال :اخللق أربعة :فخلق يف اْلنة كلهم ،وخلقان يف اْلنة والنار ،فأما الذين يف اْلنة كلهم فاملالئكة،

وأما الذين يف النار كلهم فالشياطني ،وأما الذين يف اْلنة والنار فاإلنس واْلن ،هلم الثواب ,وعليهم
العقاب) ( .)4وقال النووي يف شرح صحيح مسلم( :والصحيح أهنم يدخلوهنا ويتنعمون فيها ابألكل
والشرب وغريها ،وهذا قول احلسن البصري ,والضحاك ,ومالك بن أنس ,وابن أيب ليلى وغريهم)

( .)5وقال ابن القيم( :وأما اْلمهور فقالوا :مؤمنهم يف اْلنة كما أن كافرهم يف النار) (.)6

وأيضا فقد تقدم القول بتكليفهم فيكون الواجب عليهم كالواجب علينا وهو ما فيه ثواب ،وَّل ثواب
يف اآلخرة إَّل اْلنة.

وأما القول :أبنه َّل جزاء هلم إَّل اْلنة حمتجاً بقوله تعاىل :يَـغْ ِف ْر لَ ُكم ِمن ذُنُوبِ ُك ْم َوُِجيرُكم ِم ْن َع َذ ٍ
اب
ْ
أَلِ ٍيم [األحقاف .]31 :فمن الواضح أنه َّل يلزم من اَّلقتصار على ذكر املغفرة والنجاة من العذاب
نفي ثواهبم ،كيف وقد ثبت ابألدلة املتعددة ثواهبم وتنعمهم ابْلنة كما سيأيت.

وأما من قال أبهنم على األعراف :بني اْلنة والنار فهو قول َّل دليل عليه ،مث إن وقوف أصحاب

وها َو ُه ْم يَط َْم ُعو َن [األعراف:
األعراف عقاب من هللا يعقبه دخول اْلنة كما قال تعاىلَ :ملْ يَ ْد ُخلُ َ

 .]46ولذلك قال بعض السلف :ما أطمعهم إَّل ليدخلهم ،واحلديث يف مؤمين اْلن الذين َّل عقاب

عليهم (.)7

وأما من قال ابلتوقف يف كيفية ثواهبم فهو بعيد ،إذ َّل موجب له مع شهادة النصوص بدخوهلم اْلنة

(.)8

وأما من قال أبهنم يف ربض اْلنة ،أو أهنم يلهمون التسبيح فيصيبون من لذته ما يصيبه بنو آدم من
النعيم ،فأهنا أقوال َّل دليل عليها.

قال حممد رشيد رضا يف هذه األقوال( :وشذ من قال أن مسلمي اْلن َّل يدخلون اْلنة ،إذ ليس هلم
ثواب ،وأشد منه شذوذاً من زعم أهنم َّل يدخلون اْلنة وَّل النار ،نقل ذلك السيوطي عن ليث بن

أيب سليم ،وهو خمالف لنصوص القرآن ،وليث هذا مضطرب احلديث وإن روى عنه مسلم ،وقد
اختلط عقله يف آخر عمره ،ولعله قال هذا القول وغريه مما أنكر عليه بعد اختالطه) (.)9

األدلة على ذلك:

ات ِممَّا َع ِملُوا.
 - 1قوله تعاىلَ :ولِ ُك ٍل َد َر َج ٌ
_________

((( )1التفسري الكبري)) (.)33 /28

((( )2تفسري روح املعاين)) (.)32 /26
((( )3الفتاوى احلديثية)) (ص.)70 :

((( )4تفسري فتح القدير)) (.)164 /2
((( )5صحيح مسلم بشرح النووي)) (.)169 /4
((( )6طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (.)418
((( )7الفتاوى احلديثية)) (ص.)123 :
((( )8الفتاوى احلديثية)) (ص.)123 :

((( )9تفسري املنار)) ( .)112 /8وانظر ترمجة ليث بن أيب سليم يف ((اجملروحني)) َّلبن حبان (/2
(( ،)231ميزان اَّلعتدال)) (.)509 /5

()399/8

قال ابن القيم( :أي ولكل درجات يف اخلري والشر يوفوهنا وَّل يظلمون شيئاً من أعماهلم ،وهو ظاهر

جداً يف ثواهبم وعقاهبم ،وأن مسيئهم يستحق العذاب ابساءته ،وحمسنهم يستحق الدرجات إبحسانه)
ات ِممَّا َع ِملُوا (أي ولكل من معشري اْلن واإلنس الذين
( .)1وقال حممد رشيد رضاَ :ولِ ُك ٍل َد َر َج ٌ
بلغتهم دعوة الرسل درجات ومنازل من جزاء أعماهلم ،تتفاوت بتفاوهتم فيها) ( .)2وقال بدر الدين

الشبلي( :وقال ابن الصالح يف بعض تعاليقه :حكي عن ابن عبد احلكم أنه سئل عن اْلن :هل هلم
ات ِممَّا
جزاء يف اآلخرة على أعماهلم؟ فقال :نعم ،والقرآن يدل على ذلك ،قال تعاىلَ :ولِ ُك ٍل َد َر َج ٌ
َع ِملُوا ( .)3اآلية).
ِ
ِ
َّم َحطَبًا [اْلن.]15 :
 - 2قوله تعاىلَ :وأ ََّما الْ َقاسطُو َن فَ َكانُوا ْلََهن َ
قال سيد قطب( :ودل هذا على أن اْلن يعذبون ابلنار ،ومفهومه أهنم كذلك ينعمون ابْلنة ،هكذا

يوحي النص القرآين ،وهو الذي نستمد منه تصورَن ،فليس لقائل بعد هذا أن يقول شيئاً يستند فيه

إىل تصور غري قرآين عن طبيعة اْلن وطبيعة النار أو اْلنة ،فسيكون ما قاله هللا حقاً بال جدال) (.)4
اَّلل و ِ
ِ ِ
ِ
آمنُوا بِ ِه يَـغْ ِف ْر لَ ُكم ِمن ذُنُوبِ ُك ْم َوُِجيرُكم ِم ْن َع َذ ٍ
اب أَلِ ٍيم
 - 3قوله تعاىلَ :اي قَـ ْوَمنَا أَجيبُوا َداع َي َّ َ
ْ
[األحقاف.]31 :
قال األلوسي( :وهذا وحنوه يدل على أن اْلن مكلفون ،ومل ينص ههنا على ثواهبم إذا أطاعوا،
وعموميات اآلايت تدل على الثواب ،وعن ابن عباس :هلم ثواب وعليهم عقاب ،يلتقون يف اْلنة
ويزدمحون على أبواهبا ،ولعل اَّلقتصار هنا على ما ذكر ملا فيه من التذكري ابلذنوب ،واملقام مقام

اإلنذار ،فلذا مل يذكر فيه شيء من الثواب) ( .)5وقال ابن القيم( :وقد ثبت أهنم إذا أجابوا داعي
هللا غفر هلم وأجارهم من عذابه ،وكل من غفر له دخل اْلنة وَّلبد ،وليس فائدة املغفرة إَّل الفوز

ابْلنة والنجاة من النار) ( .)6وقال القرطيب يف اآلية السالفة( :هذه اآلي تدل على أن اْلن كاإلنس

يف األمر والنهي والثواب والعقاب) (.)7

وهللا سبحانه وهو أعدل العادلني إذا كان يعذب عاصيهم فعدله يقتضي أن يكافئ طائعهم ابلثواب
على عمله ،قال تعاىل :ومن يـعمل ِمن َّ ِ
احل ِ
ض ًما [طه:
ات َو ُه َو ُم ْؤِم ٌن فَال َخيَ ُ
اف ظُل ًْما َوَّل َه ْ
الص َ
ََ َْ َ ْ َ
 .]112أي َّل خياف زايدة سيئاته وَّل نقصان حسناته ،وإذا كان املؤمنون ينادون يوم القيامة َّلستالم
جوائزهم فكيف َّل ينادى مؤمنو اْلن َّلستالم هذه اْلوائز؟! ،وذلك جزاء عادَّلً من هللا على عملهم
يف الدنيا ،ورمحة منه لعباده املؤمنني.

وقد ذكر اإلمام البخاري يف (صحيحه) اباب مساه :ابب ذكر اْلن وثواهبم وعقاهبم ( )8ويف هذا دَّللة
على ثواهبم بنعيم اْلنة يوم القيامة.
ِ
سا َوَّل َرَه ًقا.
آمنَّا بِ ِه فَ َمن يُـ ْؤِمن بَِربِ ِه فَال َخيَ ُ
 - 4قوله تعاىلَ :وأ َََّن لَ َّما َمس ْعنَا ا ْهلَُدى َ
اف خبَْ ً
قال ابن القيم( :وهبذه احلجة احتج البخاري ،ووجه اَّلحتجاج هبا :أن البخس املنفي هو نقصان

الثواب ،والرهق :الزايدة يف العقوبة على ما عمل ،فال ينقص من ثواب حسناته ،وَّل يزداد يف سيئاته)

(.)9

اصر ُ َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
نس قَـ ْبـلَ ُه ْم َوَّل َج ٌّ
ان [الرمحن:
 - 5قوله تعاىل يف سورة الرمحن :في ِه َّن قَ َ
ات الط ْرف َملْ يَطْمثْـ ُه َّن إ ٌ
.]56

_________

((( )1طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (ص.)149 :
((( )2تفسري املنار)) (.)111 /8
((( )3آكام املرجان يف أحكام اْلان)) (ص.)56 :

((( )4يف ظالل القرآن)) (.)156 /29
((( )5تفسري روح املعاين)) (.)32 /26

((( )6طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (ص.)427 :
((( )7تفسري القرطيب)) (.)217 /16

((( )8صحيح البخاري)) (.)176 /4
((( )9طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (ص.)424 :

()400/8

قال الشوكاين( :ويف هذه اآلية – بل يف كثري من آايت هذه السورة دليل على أن اْلن يدخلون اْلنة
إذا آمنوا ابهلل سبحانه وعملوا بفرائضه وانتهوا عن مناهيه) (.)1
ويف هذه اآلية دليل على أن اْلن يناهلم نصيبهم من احلور العني كاإلنس ،قال اإلمام القرطيب( :يف
هذه اآلية دليل على أن اْلن تغشى كاإلنس وتدخل اْلنة ،ويكون هلم فيها جنيات ،قال ضمرة:

للمؤمنني منهم أزواج من احلور العني ،فاإلنسيات لإلنس واْلنيات للجن) ( .)2وقال النسفي:
(وهذا دليل على أن اْلن يطمثون كما يطمث اإلنس) ( .)3وقال األلوسي( :وجيوز أن تكون احلور

كلهن نوعاً واحداً ،ويعطي اْلن منهن ،لكنه يف تلك النشأة غريه يف هذه النشأة ،ويقال :ما يعطاه

اإلنسي منهن ،مل يطمثها إنسي قبله ،وما يعطاه اْلين مل يطمثها جين قبله ،وهبذا فسر البلخي اآلية.
وقال الشعيب والكليب :تلك القاصرات الطرف من نساء الدنيا مل ْيسهن منذ أنشئن النشأة اآلخرة
خلق قبل ،والذي يعطاه اإلنسي زوجته املؤمنة اليت كانت له يف الدنيا ،ويعطى غريها من نسائها

املؤمنات أيضاً ،وكذا اْلين يعطى زوجته املؤمنة اليت كانت له يف الدنيا من اْلن ،ويعطى غريها من

نساء اْلن املؤمنات أيضاً ،ويبعد أن يعطى اْلين من نساء الدنيا اإلنسانيات يف اآلخرة ,والذي يغلب
على الظن أن اإلنسي يعطى من اإلنسيات واحلور ،واْلن يعطى من اْلنيات واحلور ،وَّل يعطى إنسي

جنية ,وَّل جين إنسية ،وما يعطاه املؤمن إنسياً كان أو جنياً من احلور شيء يليق به وتشتهيه نفسه،

وحقيقة تلك النشأة وراء ما خيطر ابلبال) (.)4

مث قال األلوسي( :واستدل ابآلية على أن اْلن يدخلون اْلنة وجيامعون فيها كاإلنس ،فهم ابقون فيها

منعمني ،كبقاء املعذبني منهم يف النار ،وهو مقتضى ظاهر ما ذهب إليه أبو يوسف وحممد وابن أيب
ليلى واألوزاعي ،وعليه األكثر كما ذكره العيين يف شرح البخاري من أهنم يثابون على الطاعة,

ويعاقبون على املعصية ,ويدخلون اْلنة ،فإن ظاهره أهنم كاإلنس يوم القيامة) (.)5
ِ
اف م َقام ربِ ِه جنـَّتَ ِ
ان فَبِأ ِ
َي آَّلء َربِ ُك َما
وقد استدل ابن القيم بقوله تعاىل يف سورة الرمحنَ :ول َم ْن َخ َ َ َ َ َ
ِ ِ
ِ ِ
نس قَـ ْبـلَ ُه ْم َوَّل َج ٌّ
ان [الرمحن.]56 - 46 :
تُ َكذ َابن إىل قولهَ :ملْ يَطْمثْـ ُه َّن إ ٌ
قال ابن القيم :وهذا يدل على أن ثواب حمسنهم اْلنة من عدة وجوه:
أ -أن (من) من صيغ العموم ،فتتناول كل خائف.
ب -أنه رتب اْلزاء املذكور على خوف مقامه تعاىل ،فدل على استحقاقه به.
ج -قوله عقيب هذا الوعد :فَبِأ ِ
َي آَّلء َربِ ُك َما تُ َك ِذ َاب ِن [الرمحن.]47 :
ِ ِ
نس قَـ ْبـلَ ُه ْم َوَّل َج ٌّ
ان وهذا وهللا أعلم معناه :أنه مل
د -أنه ذكر يف وصف نسائهم أهننَ :ملْ يَطْمثْـ ُه َّن إ ٌ
يطمث نساء اإلنس إنس قبلهم وَّل نساء اْلن جن قبلهم (.)6
ِ
اف م َقام ربِ ِه جنـَّتَ ِ
ان [الرمحن( .]46 :وهذه اآلية عامة يف
وقال ابن كثري يف قوله تعاىلَ :ول َم ْن َخ َ َ َ َ َ
اإلنس واْلن ،فهي من أدل دليل على أن اْلن يدخلون اْلنة إذا آمنوا واتقوا) (.)7
إىل غري ذلك من آايت هذه السورة – أي سورة الرمحن – الدالة على ثواب اْلن يف اآلخرة وتنعمهم
ابْلنة.

قال ابن القيم( :وقد ثبت أن منهم املؤمنني فيدخلون يف العموم ،كما أن كافرهم يدخل يف الكافرين

املستحقني للوعيد ،ودخول مؤمنهم يف آايت الوعد أوىل من دخول كافرهم يف آايت الوعيد ،فإن

الوعد فضله ،والوعيد عدله ،وفضله من رمحته ،وهي تغلب غضبه .وأيضا فإن دخول عاصيهم النار
إمنا كان ملخالفته أمر هللا ،فإذا أطاع هللا أدخل اْلنة ،وأيضا فإنه َّل دار للمكلفني سوى اْلنة أو
النار ،وكل من مل يدخل النار من املكلفني فاْلنة مثواه) ( .. )8عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة

لعبد الكرمي عبيدات  -ص237
_________

((( )1تفسري فتح القدير)) (.)141 /5
((( )2تفسري القرطيب)) (.)181 /17
((( )3تفسري النسفي)) ( )133 /5املكتبة األموية/بريوت/دمشق.

((( )4تفسري روح املعاين)) ( )119 /27و ((تفسري القرطيب)) (.)181 /17
((( )5تفسري روح املعاين)) ( )119 /27و ((عمدة القارى شرح صحيح البخاري للعيين)) (/15

.)184

((( )6طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (ص.)425 :

((( )7خمتصر تفسري ابن كثري)) (.)421 /3
((( )8طريق اهلجرتني وابب السعادتني)) (ص.)426 :

()401/8

املبحث األول :أهداف الشيطان
اهلدف البعيد:
هناك هدف وحيد يسعى الشيطان لتحقيقه يف هناية األمر ،هو أن يلقى اإلنسان يف اْلحيم ،وحيرمه
ِ
ِ ِ
الش ْيطَا َن لَ ُكم َع ُد ٌّو فَ َِّ
َص َح ِ
اْلنة ،إِ َّن َّ
الس ِع ِري [فاطر.]6:
اب َّ
اخت ُذوهُ َع ُد اوا إِ َّمنَا يَ ْد ُعو ح ْزبَهُ ليَ ُكونُوا م ْن أ ْ
ْ
األهداف القريبة

ذلك هو هدف الشيطان البعيد ،أما األهداف فهي:

 - 1إيقاع العباد يف الشرك والكفر:

ال لِ ِإلنس ِ
الش ْيطَ ِ
وذلك بدعوهتم إىل عبادة غري هللا والكفر ابهلل وشريعتهَ :ك َمثَ ِل َّ
ان ا ْك ُف ْر فَـلَ َّما
ان إِ ْذ قَ َ
َ
اف َّ
ني [احلشر.]16 :
َك َف َر قَ َ
اَّللَ َر َّ
َخ ُ
نك إِِين أ َ
ال إِِين بَ ِريءٌ ِم َ
ب ال َْعالَ ِم َ
وروى مسلم يف صحيحه عن عياض بن محار أن النيب صلى هللا عليه وسلم خطب ذات يوم ،فقال

يف خطبته(( :اي أيها الناس ،إن هللا تعاىل أمرين أن أعلمكم ما جهلتم ،مما علمين يومي هذا ،إن كل ما
منحته عبدي فهو له حالل ،وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم ،فأتتهم الشياطني ،فاجتالتهم عن

دينهم ،وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطاَنً)) (.)1
 - 2إذا مل يستطع تكفريهم فيوقعهم يف الذنوب:

فإذا مل يستطع إيقاعهم يف الشرك والكفر ،فإنه َّل ييئس ،ويرضى ِبا دون ذلك من إيقاعهم يف

الذنوب واملعاصي ،وغرس العداوة والبغضاء يف صفوفهم ،ففي سنن الرتمذي وابن ماجه إبسناد
حسن(( :أَّل إن الشيطان قد أيس أن يعبد يف بلدكم هذا أبداً ،ولكن ستكون له طاعة يف بعض ما
حتقرون من أعمالكم ،فريضى هبا)) ( .)2ويف صحيح البخاري وغريه(( :إن الشيطان قد أيس أن

يعبده املصلون يف جزيرة العرب ،ولكن يف التحريش بينهم)) ( .)3أي إبيقاع العداوة والبغضاء بينهم،
وإغراء بعضهم ببعض ،كما قال تعاىل :إِ َّمنَا يُ ِري ُد َّ
ضاء ِيف ْ
اخلَ ْم ِر
الش ْيطَا ُن أَن يُوقِ َع بَـ ْيـنَ ُك ُم ال َْع َد َاوةَ َوالْبَـغْ َ
والْمي ِس ِر ويص َّد ُكم عن ِذ ْك ِر ِ
الصالَةِ فَـ َه ْل أَنتُم منتَـ ُهو َن [املائدة.]91 :
هللا َو َع ِن َّ
َ َ ْ ََ ُ ْ َ
وهو أيمر بكل شر إِ َّمنَا أيْمرُكم ِابل م ِ
شاء وأَن تَـ ُقولُواْ علَى ِ
هللا َما َّلَ تَـ ْعلَ ُمو َن [البقرة.]169 :
َ
َ ُُ ْ
سوء َوالْ َف ْح َ َ

وخالصة األمر فكل عبادة حمبوبة هلل فهي بغيضة إىل الشيطان ،وكل معصية مكروهة للرمحن فهي

حمبوبة للشيطان.

 - 3صده العباد عن طاعة هللا:
_________

( )1رواه مسلم (.)2865
( )2رواه الرتمذي ( ،)3087وابن ماجه ( ،)2497والنسائي يف ((السنن الكربى)) ()444 /2

( .)4100من حديث عمرو بن األحوص رضي هللا عنه .قال الرتمذي :حسن صحيح ،وصححه
األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).
( )3رواه مسلم ( )2812من حديث جابر رضي هللا عنه .ومل أجده يف البخاري.
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وهو َّل يكتفي بدعوة الناس إىل الكفر والذنوب واملعاصي بل يصدهم عن فعل اخلري ،فال يرتك سبيالً
من سبل اخلري يسلكه عبد من عباد هللا إَّل قعد فيه ،يصدهم وْييل هبم ،ففي احلديث(( :إن الشيطان
قعد َّلبن آدم أبطرقه ،فقعد له بطريق اإلسالم فقال :تسلم وتذر دينك ودين آابئك وآابء آابئك؟!
فعصاه فأسلم ،مث قعد له بطريق اهلجرة فقال :هتاجر وتدع أرضك ومساءك؟ وإمنا مثل املهاجر كمثل

الفرس يف الطول (الطول :احلبل الطويل ،يشد أحد طرفيه يف وتد أو غريه ،والطرف اآلخر يف يد

الفرس ليدور فيه ،ويرعى وَّل يذهب لوجهه) .فعصاه فهاجر ،مث قعد له بطريق اْلهاد ،فقال :جتاهد
فهو جهد النفس واملال ,فتقاتل فتقتل فتنكح املرأة ويقسم املال؟! قال :فعصاه فجاهد :فمن فعل
ذلك كان حقاً على هللا أن يدخل اْلنة ،ومن قتل كان حقاً على هللا أن يدخل اْلنة)) (.)1
ْع َد َّن
ومصداق ذلك يف كتاب هللا ما حكاه هللا عن الشيطان أنه قال لرب العزة :قَ َ
ال فَبِ َما أَ ْغ َويْـتَِين ألَقـ ُ
ِ
َهلُم ِ
َّهم ِمن بَ ْ ِ
ني أَيْ ِدي ِه ْم َوِم ْن َخل ِْف ِه ْم َو َع ْن أَْْيَاهنِِ ْم َو َعن َمشَآئِلِ ِه ْم َوَّلَ َِجت ُد
ص َراطَ َ
يم ُمثَّ آلتِيَـنـ ُ
ْ
ك ال ُْم ْستَق َ
ِ
ين [األعراف.]17 - 16 :
أَ ْكثَـ َرُه ْم َشاك ِر َ
وقوله ألَقـْع َد َّن َهلُم ِ
ك :أي على صراطك ،فهو منصوب بنزع اخلافض أوهو منصوب بفعل
ص َراطَ َ
ُ
ْ
مضمر ،أي أللزمن صراطك ،أو ألرصدنه ،أو ألعوجنه.

وعبارات السلف يف تفسري الصراط متقاربة ،فقد فسره ابن عباس أبنه الدين الواضح ،وابن مسعود
أبنه كتاب هللا ،وقال جابر( :هو اإلسالم) ،وقال جماهد( :هو احلق) (.)2

فالشيطان َّل يدع سبيالً من سبل اخلري إَّل قعد فيه يصد الناس عنه.

 - 4إفساد الطاعات:

إذا مل يستطع الشيطان أن يصدهم عن الطاعات ،فإنه جيتهد يف إفساد العبادة والطاعة ،كي حيرمهم

األجر والثواب ،فقد جاء أحد الصحابة إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول له(( :إن الشيطان قد
علي.
حال بيين وبني صاليت وقراءيت ،يلبسها َّ

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ذلك شيطان يقال له :خنزب ،فإذا أحسسته فتعوذ ابهلل منه.

واتفل على يسارك ثالاثً .قال :ففعلت ذلك ،فأذهبه هللا عين)) (.)3

فإذا دخل العبد يف صالته أجلب عليه الشيطان يوسوس له ,ويشغله عن طاعة هللا ,ويذكره أبمور

الدنيا ،ففي صحيح مسلم أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن الشيطان إذا مسع النداء

ابلصالة ،أحال له ضراط ،حىت َّل يسمع صوته ،فإذا سكت رجع فوسوس ،فإذا مسع اإلقامة ،ذهب
حىت َّل يسمع صوته ،فإذا سكت رجع فوسوس)) (.)4

ويف رواية(( :فإذا قضى التثويب أقبل ،حىت خيطر بني املرء ونفسه ،يقول له :اذكر كذا ،اذكر كذا ،ملا
مل يكن يذكر من قبل حىت يظل الرجل ما يدري كم صلى)) ( .)5عامل اْلن والشياطني لعمر سليمان

األشقر – ص55 :

 - 5اإليذاء البدين والنفسي:

كما يهدف الشيطان إىل إضالل اإلنسان ابلكفر والذنوب ،فإنه يهدف إىل إيذاء املسلم يف بدنه

ونفسه ،وحنن نسوق بعض ما نعرفه من هذا اإليذاء.
أ -مهامجة الرسول صلى هللا عليه وسلم:
_________

( )1رواه النسائي ( ،)21 /6وأمحد ( ،)16000( )483 /3وابن حبان (،)4593( )453 /10

والطرباين ( ،)6558( )117 /7والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)4246( )21 /4من حديث

سربة بن أيب فاكه رضي هللا عنه .قال ابن حجر يف ((اإلصابة)) ( :)14 /2إسناده حسن إَّل أن يف
إسناده اختالف ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن النسائي)).

( )2رواه الطربي يف تفسريه (.)336 /12

( )3رواه مسلم ( .)2203من حديث عثمان بن أيب العاص رضي هللا عنه.
( )4رواه مسلم ( .)389من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

( )5رواه البخاري ( ،)608ومسلم ( .)389من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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وذلك كما يف احلديث الذي خيرب فيه الرسول صلى هللا عليه وسلم ِبهامجة الشيطان له ،وجميء
الشيطان بشهاب من َنر لريميه يف وجه الرسول صلى هللا عليه وسلم.
ب – احللم من الشيطان:

للشيطان القدرة على أن يرى اإلنسان يف منامه أحالماً تزعجه وتضايقه هبدف إحزانه وإيالمه.

فقد أخرب الرسول صلى هللا عليه وسلم أن الرؤى اليت يراها املرء يف منامه ثالثة :رؤاي من الرمحن،

ورؤاي حتزين من الشيطان ،ورؤاي حديث نفس ( )1ويف صحيح البخاري أن الرسول صلى هللا عليه
وسلم قال(( :إذا رأى أحدكم الرؤاي حيبها ،فإمنا هي من هللا ،فليحمد هللا عليها ،وليحدث هبا ،وإذا
رأى غري ذلك مما يكره ،فإمنا هي من الشيطان ،فليستعذ ابهلل ،وَّل يذكرها ألحد ،فإهنا َّل تضره))

(.)2

ج -إحراق املنازل ابلنار:

وذلك بواسطة بعض احليواَنت اليت يغريها بذلك ،ففي سنن أيب داود وصحيح ابن حبان إبسناد
صحيح أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال(( :إذا منتم فأطفئوا سرجكم ،فإن الشيطان يدل مثل
هذه الفأرة على هذا السراج فيحرقكم)) (.)3

د -ختبط الشيطان لإلنسان عند املوت:

وقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يستعيذ من ذلك فيقول(( :اللهم إين أعوذ بك من الرتدي,
واهلدم ,والغرق ,واحلرق ،وأعوذ بك أن يتخبطين الشيطان عند املوت ،وأعوذ بك أن أموت يف

سبيلك مدبراً ،وأعوذ بك أن أموت لديغاً)) (.)4

هـ -إيذاؤه الوليد حني يولد:

يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :كل بين آدم ْيسه الشيطان يوم ولدته أمه إَّل مرمي وابنها))

( .)5ويف صحيح البخاري(( :كل بين آدم يطعن الشيطان يف جنبيه إبصبعه حني يولد غري عيسى
ابن مرمي ،ذهب يطعن ،فطعن يف احلجاب)) ( .)6ويف البخاري أيضاً(( :ما من بين آدم مولود إَّل

ْيسه الشيطان حني يولد ،فيستهل صارخاً من مس الشيطان غري مرمي وابنها)) ( .)7والسبب يف
ك َوذُ ِريـَّتَـ َها ِم َن
محاية مرمي وابنها من الشيطان استجابة هللا دعاء أم مرمي حني ولدهتاِ :وإِِين أ ُِعي ُذ َها بِ َ
الش ْيطَ ِ
َّ
الرِج ِيم [آل عمران.]36 :
ان َّ

فلما كانت صادقة يف طلبها استجاب هللا هلا فأجار مرمي وابنها من الشيطان الرجيم ،وممن أجاره هللا

أيضاً عمار بن ايسر ،ففي صحيح البخاري أن أاب الدرداء قال( :أفيكم الذي أجاره الشيطان على

لسان نبيه ،قال املغرية :الذي أجاره الشيطان على لسان نبيه يعين عماراً) (.)8
ومرض الطاعون من اْلن:
_________

( )1احلديث رواه البخاري ( ،)7017ومسلم ( .)2263من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )2رواه البخاري ( .)7045من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.

( )3رواه أبو داود ( ،)5247وابن حبان ( .)5519( )327 /12من حديث ابن عباس رضي هللا
عنهما .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال املناوي يف ((ختريج أحاديث املصابيح)) (:)540 /3

رجاله رجال مسلم ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )191 /4كما قال ذلك يف

املقدمة.

( )4رواه أبو داود ( ،)1552والنسائي ( ،)283 /8وأمحد ( .)15562( )427 /3من حديث
أيب اليسر رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال ابن حجر يف ((بذل املاعون)) (ص:
 :)199اثبت ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).

( )5رواه البخاري ( ،)4548ومسلم ( .)2366من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )6رواه البخاري ( .)3286من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )7رواه البخاري ( .)3431من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )8رواه البخاري ( .)3287من حديث أيب الدرداء رضي هللا عنه.
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أخرب الرسول صلى هللا عليه وسلم أن فناء أمته ((ابلطعن والطاعون؛ وخز أعدائكم من اْلن ،ويف كل
شهادة)) (.)1

ويف مستدرك احلاكم(( :الطاعون وخز أعدائكم من اْلن ،وهو له شهادة)) (.)2
ولعل ما أصاب نيب هللا أيوب كان بسبب اْلن كما قالَ :وإِ َّن لَهُ ِعن َد ََن لَُزلْ َفى َو ُح ْس َن َم ٍ
آب َواذْ ُك ْر
ب َو َع َذ ٍ
صٍ
ين َّ
اب [ص.]41 :
وب إِ ْذ ََن َدى َربَّهُ أَِين َم َّ
الش ْيطَا ُن بِنُ ْ
َع ْب َد ََن أَيم َ
سِ َ
ز -بعض األمراض األخرى:
قال صلى هللا عليه وسلم للمرأة املستحاضة(( :إمنا هذه ركضة من ركضات الشيطان)) (.)3

ح – مشاركته لبين آدم يف طعامهم وشراهبم ومساكنهم:

ومن األذى الذي جيلبه الشيطان لإلنسان أنه يعتدي على طعامه وشرابه فيشركه فيهما ،ويشركه يف
املبيت يف منزله ،يكون ذلك منه إذا خالف العبد هدى الرمحن ،أو غفل عن ذكره ،أما إذا كان

ملتزماً ابهلدى الذي هداَن هللا إليهَّ ،ل يغفل عن ذكر هللا ،فإن الشيطان َّل جيد سبيالً إىل أموالنا

وبيوتنا .فالشيطان َّل يستحل الطعام إَّل إذا تناول منه أحد بدون أن يسمي ،فإذا ذكر اسم هللا عليه،
فإنه حيرم على الشيطان ،روى مسلم يف صحيحه عن حذيفة قال(( :كنا إذا حضرَن مع النيب صلى

هللا عليه وسلم طعاماً مل نضع أيدينا ،حىت يبدأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فيضع يده .وإَن

حضرَن معه مرة طعاماً .فجاءت جارية كأهنا تدفع ,فذهبت لتضع يدها يف الطعام ،فأخذ رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم بيدها .مث جاء أعرايب كأمنا يدفع فأخذ بيده .فقال رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم :إن الشيطان ليستحل الطعام أن َّل يذكر اسم هللا عليه ,وإنه جاء هبذه اْلارية ليستحل هبا

فأخذت بيدها ,فجاء هبذا األعرايب ليستحل به فأخذت بيده .والذي نفسي بيده! إن يده يف يدي

مع يدها)) (.)4
وقد أمرَن الرسول صلى هللا عليه وسلم أن حنفظ أموالنا من الشيطان وذلك إبغالق األبواب ،وختمري

اآلنية ،وذكر اسم هللا ،فإن ذلك حرز هلا من الشيطان ،يقول صلى هللا عليه وسلم(( :أغلقوا

األبواب ,واذكروا اسم هللا ،فإن الشيطان َّل يفتح ابابً مغلقاً ،وأوكوا قربكم ،واذكروا اسم هللا ،ومخروا
آنيتكم ،ولو أن تعرضوا عليها شيئاً ،وأطفئوا مصابيحكم)) (.)5
_________

( )1رواه أمحد ( )19546( )395 /4والبزار ( ،)16 /8وأبو يعلى (،)7226( )194 /13

والطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( .)3422( )367 /3من حديث أيب موسى األشعري رضي هللا
عنه .قال املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( ،)293 /2واهليثمي يف ((جممع الزوائد)) (:)314 /2
رواه أمحد أبسانيد أحدها صحيح ،وحسنه ابن حجر يف ((بذل املاعون)) (.)53

( )2رواه احلاكم ( .)114 /1وقال :صحيح على شرط مسلم.
( )3رواه أبو داود ( ،)287والرتمذي ( ،)128وابن ماجه ( ،)627وأمحد ()439 /6

( ،)27514واحلاكم ( .)279 /1من حديث محنة بنت جحش رضي هللا عنها .قال البخاري يف
((تنقيح حتقيق التعليق)) ( :)237 /1حسن ،وقال الرتمذي :حسن صحيح ،وقال احلاكم( :له)
شواهد ،وحسنه البغوي يف ((شرح السنة)) (.)422 /1

( )4رواه مسلم (.)2017
( )5رواه البخاري ( ،)5623ومسلم ( .)2012من حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه.

()405/8

وأيكل الشيطان ويشرب مع اإلنسان إذا أكل أو شرب بشماله ،وكذلك إذا شرب واقفاً ،ففي مسند
أمحد عن عائشة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :من أكل بشماله أكل معه الشيطان،

ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان)) (.)1

ويف املسند أيضاً عن أيب هريرة رضي هللا عنه ((أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى رجالً يشرب قائماً
فقال له :قه ،قال :مل؟ قال :أيسرك أن يشرب معك اهلر؟ قالَّ :ل ،قال :فإنه قد شرب معك من هو
شر منه ,الشيطان)) (.)2

وكي تطرد الشياطني من املنزل َّل تنس أن تذكر اسم هللا عند دخول املنزل ،وقد أرشدَن الرسول
صلى هللا عليه وسلم لذلك ،حيث يقول(( :إذا دخل الرجل بيته ،فذكر اسم هللا حني يدخل وحني

يطعم ،قال الشيطانَّ :ل مبيت لكم وَّل عشاء ههنا ،وإن دخل فلم يذكر اسم هللا عند دخوله قال:
أدركتم املبيت ،وإن مل يذكر اسم هللا عند طعامه قال :أدركتم املبيت والعشاء)) ( .)3عامل اْلن

والشياطني لعمر سليمان األشقر بتصرف – ص59 :

والشيء الذي خنلص إليه أن الشيطان أيمر بكل شر ،وحيث عليه ،وينهي عن كل خري ،وخيوف منه؛
كي يرتكب األول ،ويرتك الثاين .كما قال تعاىلَّ :
الش ْيطَا ُن يَ ِع ُد ُك ُم الْ َف ْق َر َو َأي ُْم ُرُكم ِابلْ َف ْح َ
شاء َوهللاُ
ِ ِ
يم [البقرة .]268 :وختويفه إايَن الفقر أبن يقول :إن أنفقتم
يَ ِع ُد ُكم َّم ْغ ِف َرًة ِم ْنهُ َوفَ ْ
ضالً َوهللاُ َواس ٌع َعل ٌ
أموالكم افتقرمت ،والفحشاء اليت أيمرَن هبا :هي كل فعلة فاحشة خبيثة من البخل والزَن وغري ذلك.
عامل اْلن والشياطني لعمر سليمان األشقر – ص58 :
_________
( )1رواه أمحد ( ،)24523( )77 /6والطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( .)292( )96 /1قال

اهليثمي ( :)28 /5رواه أمحد والطرباين يف ((األوسط)) ويف إسناد أمحد رشدين بن سعد وهو ضعيف
وقد وثق ويف اآلخر ابن هليعة وحديثه حسن ،وحسن إسناده ابن حجر يف ((فتح الباري)) (/9

 ،)433والعيين يف ((عمدة القاري)) (.)44 /21

( )2رواه أمحد ( ،)7990( )301 /2والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( .)5981( )109 /5قال
اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)82 /5رجاله ثقات ،وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) (/10

 :)85صحيح ِبجموع طرقه ،وقال السخاوي يف ((األجوبة املرضية)) ( :)224 /1رجاله ثقات.
( )3رواه مسلم ( .)2018من حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه.
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املبحث الثاين :أساليب الشياطني يف إغواء الناس
إذا نسي اإلنسان ربه واستسلم للشيطان ،فإن الشيطان يستدرجه أبساليبه املختلفة حىت خيرجه عن
دائرة العقل واإلنسانية ،ويسريه يف دروب اهلالك ،قال تعاىلُ :كتِب َعلَْي ِه أَنَّهُ من تَـوََّّلهُ فَأَنَّهُ ي ِ
ضلمهُ
ُ
َ َ
َ
َويَـ ْه ِد ِيه إِ َىل َع َذ ِ
الس ِع ِري [احلج.]4 :
اب َّ
فمن تلبيسات الشياطني وأساليبهم يف تضليل عابديهم أهنم يتمثلون هلم أبشكال خمتلفة حسب
معتقدهم ،فتارة يظهرون هلم بصورة شيخ كما حيصل عند جهلة الصوفية الذين يقدسون شيوخهم
وجيعلوهنم يف مرتبة قريبة من مرتبة اإلله ،واترة خياطبوهنم من داخل اهلياكل واألصنام كما يقع
للمشركني عباد األواثن ،كمن يستغيث ابلغائبني وامليتني عند قبورهم وغري قبورهم ،فتخاطبهم

الشياطني على سبيل املكاشفة ،وقد تقضي بعض حوائجهم وتدفع عنهم بعض ما يكرهونه ،فيظن
أحدهم أن الذي يعظمه هو الذي خاطبه وقضى حاجته (.)1

وقد تصعد الشياطني أبتباعها من البشر يف اهلواء ،ويدخلون املدن واحلصون ابلليل واألبواب مغلقة،

وقد حتملهم الشياطني إىل أماكن بعيدة كمكة ،فيطوفون هبم ويقفون على جبل عرفات ،ولكنهم يف
احلقيقة مل حيجوا احلج الذي أمر هللا به ،وحنن نسمع بني احلني واحلني عن أَنس يكونون يف مكان ما مث

ما نلبث أن نسمع أن آخرين قد شاهدوهم يف أماكن أخرى بعيدة ،يف فرتة زمنية بسيطة جداًَّ ،ل

ْيكن هلم كبشر التنقل خالهلا ،وَّل عجب يف ذلك ألن الشياطني اليت أطاعوها وانقادوا هلا هي اليت

حتملهم إىل هذه املسافات البعيدة ،حىت توهم الناس أنه من أولياء هللا ،ولكنه يف الواقع من أولياء
الشيطان (.)2
ومنهم من كانت الشياطني خترج رجليه من القيد وْتنع السالح أن ينفذ به ،وتسبح الرخامة إذا

مسحها بيده كاحلارث الدمشقي الذي خرج ابلشام يف زمن عبد امللك بن مروان ،وكان يرى الناس
رجاَّلً وركباَنً على خيل يف اهلواء ويقول :هي املالئكة ،وإمنا كانوا جناً ،وملا أمسكه املسلمون ليقتلوه
طعنه الطاعن ابلرمح فلم ينفذ فيه ،فقال له عبد امللك :إنك مل تسم هللا ،فسمى هللا فطعنه فقتله

(.)3

ومن هؤَّلء شيخ كان ِبصر أوصى خادمه فقال :إذا أَن مت فال تدع أحدا يغسلين ،فأَن أجيء

وأغسل نفسي ،فلما مات رأى خادمه شخصاً يف صورته ،فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه ،فلما
قضى ذلك الداخل غسله – أي غسل امليت  -غاب ،وكان ذلك شيطاَنً ،وكان قد أضل امليت

وقال :إنك جتيء فتغسل نفسك ،فلما مات جاء أيضاً يف صورته ليغوي بعض األحياء كما أغوى
امليت قبل ذلك.

ومنهم من يرى عرشاً يف اهلواء وفوقه نور ،ويسمع من خياطبه ويقول :أَن ربك ،فإن كان من أهل
املعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ ابهلل منه فيزول ( .)4إىل غري ذلك من تالعب الشياطني

أبتباعها.
_________

((( )1انظر قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة)) (ص.)149 :
((( )2انظر النبوات َّلبن تيمية)) (ص.)283 :

((( )3الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان)) (ص.)89 :
((( )4الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان)) (ص.)92 :
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وهكذا فإن الشياطني َّل تقوم هبذه األمور هلؤَّلء من الناس إَّل إذا خرجوا عن الكتاب والسنة،
وتكون إعانة الشياطني هلم حبسب قرهبم أو بعدهم من اإلسالم ،فإذا وافق هؤَّلء اإلنس اْلن على ما
ختتاره اْلن من الكفر – كاإلقسام عليهم أبمساء من يعظمونه من اْلن وغريهم ،أو يكتبون القرآن

ابلنجاسات وما شابه ذلك – فإهنم يغورون له املاء وينقلونه إىل أماكن بعيدة ،بسبب ما يرضيهم من
الكفر ،وقد أيتونه ِبا يهواه من امرأة أو صيب ،أو يسرقون له بعض األموال ،وغري ذلك من أنواع

اخلدمة ،وهذه َّل تكون إَّل بعد فساد عقائد هؤَّلء ,وكفرهم ابهلل ,وطاعتهم للشياطني فيما أيمروهنم
به (.)1

ومن هؤَّلء الناس من يستغيث بصاحل أو بقرب فينزل عليه من اهلواء طعام ,أو نفقة ,أو سالح أو غري

ذلك ،فيظنه كرامة ،وإمنا ذلك كله من الشياطني.

ومن املشركني من كان يعبد األصنام فيتخذها على صورة األنبياء والصاحلني ،كما حصل مع قوم نوح
من بعده ،عندما أوحى إليهم الشيطان أن يصنعوا ْتاثيل لبعض الصاحلني منهم – ممن توفاهم هللا –

ليتذكروهم ،مث مع مرور األايم استدرجهم الشيطان فعبدوا هذه التماثيل ( ،)2قال هللا تعاىل عنهم:
وقَالُوا َّل تَ َذر َّن ِ
وث ويـعو َق ونَسرا وقَ ْد أ َ م ِ
ريا َوََّل تَ ِزِد
آهلَتَ ُك ْم َوَّل تَ َذ ُر َّن َوداا َوَّل ُس َو ً
اعا َوَّل يَـغُ َ َ َ ُ َ ْ ً َ
ُ
َ
َضلوا َكث ً
ِ
ِ
ضالَّل [نوح.]24 - 23 :
ني إَِّل َ
الظَّالم َ

ومنهم من جعل التماثيل ألجل املالئكة واْلن ،ويف واقع األمر أهنم إمنا يعبدون الشيطان ،ألنه هو
شرُهم َِ
ول لِل َْم َالئِ َك ِة أ ََه ُؤََّلء إِ َّاي ُك ْم َكانُوا يَـ ْعبُ ُدو َن
مج ًيعا ُمثَّ يَـ ُق ُ
الذي زين هلم عبادهتا ،قال تعاىلَ :ويَـ ْوَم َْحي ُ ُ ْ
َنت َولِيمـنَا ِمن ُدوهنِِم بَ ْل َكانُوا يَـ ْعبُ ُدو َن ا ْْلِ َّن أَ ْكثَـ ُرُهم هبِِم م ْؤِمنُو َن [سبأ]41 - 40 :
قَالُوا ُس ْب َحانَ َ
كأ َ
 ..عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرمي عبيدات – ص387 :
والشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم من العروق ففي صحيح البخاري ومسلم عن أنس قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم)) ( ،)3ويف الصحيحني
عن صفية بنت حيي زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت(( :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

معتكفاً فأتيته أزوره ليالً ،فحدثته مث قمت فانقلبت ،فقام معي ليقلبين  -يردين ،-وكان مسكنها يف

دار أسامة بن زيد ،فمر رجالن من األنصار ،فلما رأاي النيب صلى هللا عليه وسلم أسرعا ،فقال النيب
صلى هللا عليه وسلم :على رسلكما ،إهنا صفية بنت حيي .فقاَّل :سبحان هللا!! اي رسول هللا ،قال:

إن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم ،وإين خشيت أن يقذف يف قلوبكما شراً ،أو قال :شيئاً)).
( )4عامل اْلن والشياطني لعمر سليمان األشقر – ص27 :
_________

((( )1الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان)) (ص.)92 :
((( )2انظر قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة)) (ص.)151 - 150 :
( )3رواه مسلم ( .)2174ومل أجده عن أنس يف البخاري.
( )4رواه البخاري ( ،)2038ومسلم (.)2175
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املبحث الثالث :مدى سلطان الشيطان على اإلنسان
بعض الناس يتصورون أن للشيطان تلك القدرة اليت يستطيع هبا أن جيرب اإلنسان على ترك الطاعات

وفعل املعاصي ،ومن مث فال ذنب على اإلنسان إذا قصر يف طاعة هللا أو فعل معصية من املعاصي،

وهذا التصور إمنا سببه اْلهل ابلقرآن الذي بني حقيقة الشيطان وأنه ليس له سلطان بقهر اإلنسان
على فعل املعصية أو يثبطه عن القيام ابلطاعة ،ألنه يف هذا التصور يكون مشاركاً هلل يف القدرة على
قهر العباد وجربهم على ما يشاء ,وهذا هو عني الشرك يف الربوبية ،ولو كان للشيطان مثل هذه

السلطة لكان يف ذلك مناقضة لتكليف هللا للبشر ,ويف ذلك مناقضة صرحية ملا يف القرآن الكرمي,

ألن التكليف مبين على قدرة اإلنسان يف اختيار اخلري أو الشر ,وإذا انتفى اَّلختيار عند اإلنسان -

بسبب إجبار الشيطان له على فعل املعاصي وترك الواجبات – لكان يف ذلك بطالن التكليف من

قبل هللا لإلنسان ،وهذا الكالم َّل يقول به إَّل كافر أو جاهل ،ألن بعث هللا للرسل على مدار التاريخ

إمنا جاء َّلختبار هذه اإلرادة عند اإلنسان ،فإما أن يستجيب هذا اإلنسان لداعي هللا ،وإما أن

يستجيب لداعي الشيطان الذي يوسوس لإلنسان ويزين له املعاصي ،وعلى أساس هذه اَّلستجابة أو
عدمها يكون جزاء اإلنسان ابْلنة أو النار.

ولقد نفى القرآن أن يكون للشيطان سلطان على الكافرين فضال عن املؤمنني يقهرهم أو ابحلجة ملا

يدعوهم إليه ،وبني القرآن حدود سلطان الشيطان على الكافرين ،وأنه جمرد دعوة للكفر واملعاصي،

واستجابة منهم له يف ذلك .يقول هللا عز وجل يف هذا الشأن حاكياً عن الشيطان:
ِ
ِ
ال َّ
يل َعلَْي ُكم ِمن
َوقَ َ
الش ْيطَا ُن لَ َّما قُض َي األ َْم ُر إ َّن هللاَ َو َع َد ُك ْم َو ْع َد ا ْحلَ ِق َوَو َعدتم ُك ْم فَأَ ْخلَ ْفتُ ُك ْم َوَما َكا َن ِ َ
ان إَِّلَّ أَن دعوتُ ُكم فَاستجبـتم ِيل فَالَ تَـلُوم ِوين ولُومواْ أَن ُفس ُكم َّما أ َََنْ ِِبُ ِ
س ْلطَ ٍ
ص ِرِخ َّي
ص ِرخ ُك ْم َوَما أَنتُ ْم ِِبُ ْ
ْ
ُ َ ُ
ُ
َ َْ ْ َْ َُْ ْ
َ
ِ
ون من قَـبل إِ َّن الظَّالِ ِمني َهلم ع َذ ِ
ت ِِبَآ أَ ْشرْكتُم ِ
يم [إبراهيم.]22 :
إِِين َك َف ْر ُ
َ ُْ َ ٌ
اب أَل ٌ
َ ُ
ُْ
فهذا هو الشيطان يف اآلخرة يعلن يف صغار وانكسار ختليه عن أتباعه الذين أطاعوه فيما زين هلم من
املعاصي ،ويوضح هلم أنه مل يكن له سلطان جيرب هؤَّلء على ما كان سبباً يف دخوهلم جهنم .قال
اإلمام الشوكاين يف قوله تعاىل :وما َكا َن ِيل َعلَْي ُكم ِمن س ْلطَ ٍ
ان اآلية.
ُ
ََ
َ
(أي وما كان يل تسلط عليكم إبظهار حجة على ما وعدتكم به وزينته لكم إَِّلَّ أَن َد َع ْوتُ ُك ْم

استَ َج ْبـتُ ْم ِيل :أي إَّل جمرد دعائي لكم إىل الغواية والضالل بال حجة وَّل برهان  ، ..وقيل :املراد
فَ ْ

ابلسلطان هنا :القهر ،أي :ما كان يل عليكم من قهر يضطركم إىل إجابيت ،وقيل :هذا اَّلستثناء هو

من ابب :حتية بينهم ضرب وجيع ،مبالغة يف نفيه للسلطان عن نفسه ،كأنه قال :إمنا يكون يل عليكم

سلطان إذا كان جمرد الدعاء من السلطان ،وليس منه قطع) (.)1

وهذه األقوال ِبجملها تدل على انتفاء السلطان من قبل الشيطان على أتباعه يف الدنيا ،وأن وظيفته
كانت منحصرة يف الدعوة إىل الغواية والضالل ،وهذه الدعوة الرباقة معراة عن احلجة والربهان من
جهة ،وبعيدة عن القهر والسلطان من جهة أخرى ،وإذا انتفى األمران انتفت معهما دواعي

اَّلستجابة هلذه الدعوة من قبل الشيطان ،وبناء على ذلك فال لوم وَّل عتاب.
_________
((( )1تفسري فتح القدير)) (.)103 /3
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ومواْ
وم ِوين ِبا وقعتم فيه بسبب وعدي لكم ابلباطل وإخاليف هلذا املوعدَ .ولُ ُ
قال الشوكاين( :فَالَ تَـلُ ُ
س ُكم ابستجابتكم يل ِبجرد الدعوة اليت َّل سلطان عليها وَّل حجة ،فإن من قبل املواعيد الباطلة
أَن ُف َ

والدعاوى الزائفة عن طريق احلق فعلى نفسه جىن وملآربه قطع ،وَّل سيما ودعويت هذه الباطلة

وموعدي الفاسد وقعا معارضني لوعد هللا لكم وعد احلق ,ودعوته لكم إىل دار السالم ،مع قيام
احلجة اليت َّل ختفى على عاقل وَّل تلتبس إَّل على خمذول.
َّما أ َََنْ ِِبُ ِ
ص ِرِخ َّي  ..ما أَن ِبغيثكم مما أنتم فيه من العذاب ,وما أنتم ِبغيثي مما أَن
ص ِرخ ُك ْم َوَما أَنتُ ْم ِِبُ ْ
ْ

فيه ،وفيه إرشاد هلم إىل أن الشيطان يف تلك احلالة مبتلى ِبا ابتلوا به من العذاب ،حمتاج إىل من يغيثه

وخيلصه مما هو فيه ،فكيف يطمعون يف إغاثة من هو حمتاج إىل من يغيثه؟
ت ِِبَآ أَ ْشرْكتُم ِ
ون ِمن قَـ ْب ُل ملا كشف هلم القناع أبنه كافر إبشراكهم له مع هللا من قبل هذا
إِِين َك َف ْر ُ
َ ُ
الوقت الذي قال هلم الشيطان فيه هذه املقالة ،وهو ما كان منهم يف الدنيا من جعله شريكاً ،ولقد
قام هلم الشيطان يف هذا اليوم مقاماً يقصم ظهورهم ويقطع قلوهبم ،فأوضح هلم:

أوَّلً :أن مواعيده اليت كان يعدهم هبا يف الدنيا ابطلة ،معارضة لوعد احلق من هللا سبحانه ،وأنه
أخلفهم ما وعدهم من تلك املواعيد ،ومل يف هلم بشيء منها.

اثنياً :أنه أوضح هلم أبهنم قبلوا قوله ِبا َّل يوجب القبول وَّل يتفق على عقل عاقل لعدم احلجة اليت
َّلبد للعاقل منها يف قبول قول غريه.

اثلثاً :أنه أوضح :أبنه مل يكن منه إَّل جمرد الدعوة العاطلة عن الربهان ،اخلالية عن أيسر شيء مما
يتمسك به العقالء.

رابعاً :أنه نعى عليهم ما وقعوا فيه ،ودفع لومهم له ،وأمرهم أبن يلوموا أنفسهم ،ألهنم هم الذين قبلوا

الباطل البحت الذي َّل يتلبس بطالنه على من له أدىن عقل.

خامساً :أنه أوضح هلم :أبنه َّل نصرة عنده وَّل إغاثة ،وَّل يستطيع هلم نفعاً وَّل يدفع عنهم ضراً ،بل
هو مثلهم يف الوقوع يف البلية والعجز عن اخللوص عن هذه احملنة.

سادساً :أبنه صرح هلم أبنه قد كفر ِبا اعتقدوه فيه وأثبتوه له ،فتضاعفت عليهم احلسرات ،وتوالت
عليهم املصائب) (.)1

وهبذا يتبني أن هللا مل جيعل للشيطان سلطاَنً على بين آدم ،لتكون إرادة الناس حرة يف اختيارها طريق
اخلري أو الشر ،ومن مث فليس له سلطان على اإلنس يف عقائدهم وتوجيه إرادهتم لألعمال السيئة،

فإن ذلك مما َّل سبيل له إليه.

وإذا كان الشيطان قد أعلن أبنه َّل سلطان له يف إجبار الناس على املعاصي ،وَّل حجة له عليهم فيما
يدعوهم إليه – وإمنا يتحدد سلطانه يف دعوهتم إىل الباطل وتزيينه هلم ،حباً للفساد ,وكيداً لإلنسان،

لعمق عداوته له منذ استكرب عن السجود آلدم – فمع من تثمر هذه الدعوة إذن بقبوهلا ،ومن هم
الذين يرفضوهنا يف مقابل ذلك؟

ِ
س لَهُ ُس ْلطَا ٌن
لقد أجابنا القرآن الكرمي على هذا السؤال يف كثري من اآلايت الكرْية قال تعاىل :إنَّهُ لَْي َ
َّ َّ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِِ
ين ُهم بِ ِه ُم ْش ِرُكو َن [النحل:
ين َ
ين يَـتَـ َول ْونَهُ َوالذ َ
آمنُواْ َو َعلَى َرهب ْم يَـتَـ َوَّكلُو َن إِ َّمنَا ُس ْلطَانُهُ َعلَى الذ َ
َعلَى الذ َ
.]100 - 99

وقال :ولََق ْد ص َّد َق َعلَْي ِهم إِبلِيس ظَنَّهُ فَاتَّـبـعوهُ إَِّل فَ ِري ًقا ِمن الْم ْؤِمنِني وما َكا َن لَهُ َعلَْي ِهم ِمن س ْلطَ ٍ
ان إَِّل
َُ
َ
ُ
َ ُ َ ََ
َ
ْ ْ ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ظ [سبأ.]21 - 20 :
ك َعلَى ُك ِل َش ْيء َحفي ٌ
لِنَـ ْعلَ َم َمن يُـ ْؤم ُن ِابآلخ َرة ممَّ ْن ُه َو م ْنـ َها ِيف َشك َوَربم َ
_________
((( )1تفسري فتح القدير)) (.)103 /3
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ض وألُ ْغ ِويـنـَّهم أ ْ ِ
ال َر ِ
ني إَِّلَّ
وقال تعاىل عن إبليس عليه اللعنة :قَ َ
َمجَع َ
ب ِِبَآ أَ ْغ َويْـتَ ِين أل َُزيِنَ َّن َهلُ ْم ِيف األ َْر ِ َ َ ُ ْ
ِ
ط َعلَ َّي مستَ ِق ِ َّ ِ ِ
ال َه َذا ِ
اد َك ِم ْنـ ُهم الْم ْخلَ ِ
ك َعلَْي ِه ْم ُس ْلطَا ٌن إَِّلَّ َم ِن
ص َرا ٌ
ني قَ َ
س لَ َ
عبَ َ
صَ
ُْ ٌ
ُ ُ
يم إن عبَادي لَْي َ
اتَّـبـع َ ِ
ين [احلجر.]42 - 39 :
ََ
ك م َن الْغَا ِو َ
ِ
ِ َّ ِ
ك َوكِيالً [اإلسراء.]65 :
ك َعلَْي ِه ْم ُس ْلطَا ٌن َوَك َفى بَِربِ َ
س لَ َ
وقال :إن عبَادي لَْي َ
إن هذه اآلايت اليت سقناها تبني لنا أن دعوة الشيطان للضالل والفساد إمنا تثمر مع الذين يعرضون
عن ذكر هللا ,ويرتكون السالح الذي أمر هللا ابلتسلح به ضد وساوس الشيطان ومراوغاته اليت َّل هتدأ

ْلر هذا اإلنسان إىل اهلاوية ،أما املؤمنون فقد عرفوا السالح الذي به يقاومون هذا التسلط ،قال
َّ ِ
الش ْيطَ ِ
ان تَ َذ َّكرواْ فَِإذَا ُهم م ْب ِ
ف ِم َن َّ
ص ُرو َن [األعراف.]201 :
س ُه ْم طَائِ ٌ
ين اتَّـ َقواْ إِذَا َم َّ
تعاىل :إِ َّن الذ َ
ُ
ان نَـزغٌ فَ ِ ِ
هلل إِنَّه َِمس ِ
َّك ِمن َّ ِ
يم [األعراف.]200 :
الش ْيطَ ْ ْ
استَع ْذ ِاب ُ ٌ
يع َعل ٌ
وقالَ :وإِ َّما يَ َنزغَن َ َ
والطائف هو الوسوسة أو مبدؤها ،وهو إذا مس املؤمنني تذكروا فإذا هم مبصرون ،فال يقعون يف فخ
طاعته ،قال حممد رشيد رضا( :والنفس الزكية الفطرة ،املستقيمة هلل تعاىل هبداية الكتاب والسنة َّل

يكاد الشيطان يصلها ،وإذا طاف هبا طائف من وسوسته يف حال الغفلة كان هو املذكر هلا ،فإذا هي
مبصرة قائمة ِبا جيب عليها ،فمثلها يف عدم أتثري الوسوسة فيها أو عدم إفسادها هلا كمثل البدن

القوي يف عدم استعداده لفتك جراثيم األمراض به ،كما أن النفس الفاسدة الفطرة ابلشرك أو النفاق

واملعاصي وسوء األخالق تكون مستعدة لطاعة الشيطان ،كاستعداد البدن الضعيف واملزاج الفاسد
لتأثري ميكروابت األمراض ،ومن األرواح واألبدان ما ليس يف منتهى القوة وَّل غاية الضعف ،فكل

منها يتأثر بقدر استعداده ،وتكون عاقبة السالمة إن كان أقرب إىل الصحة والقوة ،واهلالك إن كان

بضد ذلك) (.)1
فكلما قوي اإلْيان كلما ازداد الشيطان بعداً ،كما قال الرسول صلى هللا عليه وسلم لعمر بن

اخلطاب رضي هللا عنه(( :إيها اي ابن اخلطاب :والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً قط

إَّل سلك فجاً غري فجك)) ( .. )2وقال أيضاً(( :إن الشيطان ليفرق منك اي عمر)) ( )3وقال:
((إين ألنظر إىل شياطني اْلن واإلنس فروا من عمر)) (.)4
_________

((( )1تفسري املنار)) (.)514 /7
( )2رواه البخاري ( .)3683من حديث سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه.
( )3رواه الرتمذي ( ،)3690وأمحد ( ،)23039( )353 /5وابن حبان (،)6892( )315 /15
والبيهقي ( .)19888( )77 /10من حديث بريدة رضي هللا عنه .قال الرتمذي :حسن صحيح

غريب ،وصحح إسناده عبداحلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( )845كما أشار إىل ذلك يف

املقدمة ،وصححه ابن القطان يف ((الوهم واإليهام)) (.)252 /5

( )4رواه الرتمذي ( ،)3691والنسائي ( .)309 /5من حديث عائشة رضي هللا عنها .قال
الرتمذي :حسن صحيح غريب من هذا الوجه ،وقال ابن عدي يف ((الكامل يف الضعفاء)) (/3

( :)493فيه) خارجة بن عبد هللا بن سليمان وهو عندي َّل أبس به وبرواايته ،وصححه األلباين يف
((صحيح سنن الرتمذي)).
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وليس ذلك خاصاً بعمر ،فإن من قوي إْيانه يقهر شيطانه ويذله كما قال عليه الصالة والسالم(( :إن
املؤمن لينضي شياطينه كما ينضي أحدكم بعريه يف السفر)) (.)1

مث إن بعض الذنوب اليت يقع هبا بعض املؤمنني َّل تعترب من قبيل تسلط الشيطان عليهم ،ألهنم َّل
يستمرون على ذلك كما ذكرت اآلايت القرآنية السالفة ،قال الشوكاين يف قوله تعاىل :إِ َّن ِعب ِ
ادي
َ

ك علَي ِهم س ْلطَا ٌن إَِّلَّ م ِن اتَّـبـع َ ِ
ين [احلجر( ]42 :املراد :أنه َّل تسلط له عليهم
َ ََ
س لَ َ َ ْ ْ ُ
ك م َن الْغَا ِو َ
لَْي َ

إبيقاعهم يف ذنب يهلكون به وَّل يتوبون منه ،فال ينايف هذا ما وقع من آدم وحواء وحنومها ،فإنه ذنب

مغفور لوقوع التوبة عنه ،وقد استثىن سبحانه من عباده هؤَّلء املتبعون إلبليس من الغاوين ،الذي
َّه ْم
استسلموا لغواية الشيطان وإضالله ،وهو موافق ملا قاله إبليس اللعني من قوله تعاىلَ :وألُ ْغ ِويَـنـ ُ
َمج ِعني إَِّلَّ ِعب ِ
صني [احلجر .)]42 :وقال القرطيب يف اآلية املتقدمة إِ َّن ِعب ِ
ادي( :قال
ََ
اد َك م ْنـ ُه ُم ال ُْم ْخلَ ِ َ
أ َْ َ
َ
العلماء :يعين على قلوهبم ،وقال ابن عيينة :أي يف أن يلقيهم يف ذنب ْينعهم عفوي ويضيقه عليهم،
وهؤَّلء الذين هداهم هللا ,واجتباهم ,واختارهم ,واصطفاهم .قلت :ولعل قائالً يقول :قد أخرب هللا

عن صفة آدم وحواء عليهما السالم بقوله :فأزهلما الشيطان [البقرة .]36 :وعن مجلة من أصحاب
الش ْيطَا ُن بِبَـ ْع ِ
استَـ َزَّهلُُم َّ
سبُواْ [آل عمران.]155 :؟ فاْلواب ما ذكر ،وهو أنه
نبيه بقوله :إِ َّمنَا ْ
ض َما َك َ
ليس له سلطان على قلوهبم وَّل موضع إْياهنم ،وَّل يلقيهم يف ذنب يؤول إىل عدم القبول ،بل تزيله
التوبة وْتحوه األوبة).

ك َعلَْي ِه ْم ُس ْلطَا ٌن حيتمل أن يكون خاصاً فيمن حفظه هللا ،وحيتمل أن
س لَ َ
مث إن قوله سبحانه :لَْي َ

يكون يف أكثر األوقات واألحوال ،وقد يكون يف تسلطه تفريج كربة وإزالة غمة ،كما فعل ببالل ،إذ
أاته ِ
يهديه كما يهدَّي الصيب حىت َنم ،وَنم صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ،فلم يستيقظوا حىت
طلعت الشمس وفزعوا وقالوا :ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا يف صالتنا؟ فقال هلم النيب صلى هللا عليه

وسلم(( :ليس يف النوم تفريط ،ففرج عنهم)) (.)2
إَِّلَّ م ِن اتَّـبـع َ ِ
ين أي الضالني املشركني ،أي سلطانه على هؤَّلء دليله :إِ َّمنَا ُس ْلطَانُهُ َعلَى
َ ََ
ك م َن الْغَا ِو َ
َّ َّ ِ
َّ ِ
ين ُهم بِ ِه ُم ْش ِرُكو َن [النحل.]100 - 99 :
ين يَـتَـ َول ْونَهُ َوالذ َ
الذ َ
_________

( )1رواه أمحد ( ،)8927( )380 /2واحلكيم الرتمذي يف ((نوادر األصول)) ( ،)132 /1وابن

أيب الدنيا يف ((مكايد الشيطان)) (ص .)20 :من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .قال اهليثمي (/1

 :)121فيه ابن هليعة ،وحسن إسناده األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) (.)3586
( )2رواه البخاري ( ،)595ومسلم ( .)681من حديث أيب قتادة األنصاري رضي هللا عنه.

()412/8

ومما تقدم يظهر لنا أن الذنوب اليت حتصل من املؤمنني َّل حتدث بسبب أن للشيطان سلطاَنً عليهم،
ألهنا ذنوب يتبعها التوبة واَّلستغفار ،فيعودون أقوى مما كانوا عليه من اإلْيان ،وسلطان الشيطان

على الكافرين إمنا يكون بسب استمرارهم على فعل املعاصي ،حيث قد جعلوا للشيطان سبيالً إىل
قلوهبم ،فال يقلعون من معصية إَّل عادوا هلا أو أشد قال تعاىل :أََمل تَـر أ َََّن أَرسلْنا َّ ِ
ني َعلَى
ْ َ َْ َ
الشيَاط َ
اَّلل أُولَئِ َ ِ
ِ
ِ
الشيطَا ُن فَأَنس ُ ِ
ب
استَ ْح َو َذ َعلَْي ِه ُم َّ ْ
ين تَـ ُؤزُمه ْم أَزاا [مرمي .]83 :وقالْ :
ك ح ْز ُ
اه ْم ذ ْك َر َّ ْ
الْ َكاف ِر َ
َ
ان هم ْ ِ
ان أََّل إِ َّن ِح ْزب َّ ِ
الش ْيطَ ِ
َّ
الر ْمحَ ِن
ش َعن ِذ ْك ِر َّ
اخلَاس ُرو َن [اجملادلة .]19 :وقالَ :وَمن يَـ ْع ُ
َ
الش ْيطَ ُ ُ
ني أَيْ ِدي ِه ْم
ين [الزخرف .]36 :وقالَ :وقَـيَّ ْ
نُـ َقيِ ْ
ضنَا َهلُ ْم قُـ َرََنء فَـ َزيَّـنُوا َهلُم َّما بَ ْ َ
ض لَهُ َش ْيطَ ًاَن فَـ ُه َو لَهُ قَ ِر ٌ
ِ
اإل ِ َّ
ت ِمن قَـ ْبلِ ِهم ِم َن ا ْْلِ ِن َو ِْ
ين
َوَما َخ ْل َف ُه ْم َو َح َّق َعلَْي ِه ُم الْ َق ْو ُل ِيف أ َُم ٍم قَ ْد َخلَ ْ
نس إِهنُ ْم َكانُوا َخاس ِر َ
[فصلت .]25 :وغري ذلك من اآلايت.

فهذه اآلايت قد دلت على أن الشياطني إمنا تتسلط على الكافرين بسبب متابعتهم هلا فيما تزين هلم

من املعاصي ،ألهنم مل يلجأوا إىل هللا يف دفعها عنهم ،فخلى هللا بينهم وبينها ،فأزعجتهم إزعاجاً من

الطاعة إىل املعصية ،وأغرهتم إغراء ابلشر ،فال يفرتون قائلني هلم :امضوا يف هذه املعاصي ،حىت

توقعهم يف النار ،فهؤَّلء هم القرَنء من الشياطني الذين حتدثت عنهم اآلايت القرآنية كقوله تعاىل:
ني أَيْ ِدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف ُه ْم [فصلت.]25 :
َوقَـيَّ ْ
ضنَا َهلُ ْم قُـ َرََنء فَـ َزيَّـنُوا َهلُم َّما بَ ْ َ

قال الطربي( :أي بعثنا هلم نظراء من الشياطني فجلعناهم قرَنء قرَنهم هبم يزينون هلم قبائح أعماهلم،
فزينوا هلم ذلك) ( .)1وهؤَّلء القرَنء يصاحبون أصحاب املعاصي يف الدنيا فيمنعوهنم من فعل

الطاعات ،وحيضوهنم على فعل املعاصي ،مث يصاحبوهنم عندما يقومون من قبورهم يف اآلخرة ،كما
ذكر اإلمام القرطيب (.)2

فهؤَّلء الكفرة هم الذين استحوذ عليهم الشيطان فغلبهم وقوى عليهم وأحاط هبم ،فال يستطيعون

التفلت منه بعد أن سلموا أنفسهم له يتصرف هبا كيفما يريد ،فال عذر هلم يف متابعتهم له ،ألنه ليس

له عليهم أي سلطان جيربهم على طاعته ،إمنا اخلور يف نفوسهم هو الذي جعلهم يقعون يف شراك
َّ ِ
آايتِنَا
ي آتَـ ْيـنَاهُ َ
وسوسته ،كما حصل مع الذي انسلخ من آايت هللا يف قوله تعاىلَ :واتْ ُل َعلَْي ِه ْم نَـبَأَ الذ َ
ِ
ين َولَ ْو ِش ْئـنَا لََرفَـ ْعنَاهُ ِهبَا َولَ ِكنَّهُ أَ ْخلَ َد إِ َىل األ َْر ِ
انسلَ َخ ِم ْنـ َها فَأَتْـبَـ َعهُ َّ
ض َواتَّـبَ َع
الش ْيطَا ُن فَ َكا َن م َن الْغَا ِو َ
فَ َ
ِ َّ ِ
َه َواهُ فَ َمثَـلُهُ َك َمثَ ِل الْ َكل ِ
ين َك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا
ْب إِن َحتْ ِم ْل َعلَْي ِه يَـل َْه ْ
رتْكهُ يَـل َْهث ذَّلِ َ
ث أ َْو تَ ْ ُ
ك َمثَ ُل الْ َق ْوم الذ َ
ْص ِ
ص لَ َعلَّ ُه ْم يَـتَـ َف َّك ُرو َن [األعراف.]176 - 175 :
ص الْ َق َ
فَاق ُ
ص َ
_________
((( )1تفسري الطربي)) (.)111 /24
((( )2تفسري القرطيب)) (.)89 /16
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وقد ذكر بعض املفسرين أنه بلعم بن ابعوراء رجل من بين إسرائيل كان قد أويت النبوة ،وكان
مستجاب الدعوة ،فال يسأل هللا شيئاً إَّل أعطاه إايه ،وذكر بعضهم أنه أمية بن أيب الصلت ،كان قد
قرأ كتب أهل الكتاب اليت تبشر ِبجيء الرسول عليه الصالة والسالم ،فكفر به عندما بعث ،وغري

ذلك من األقوال يف شأن هذا الرجل ( .)1قال اإلمام الطربي( :والصواب من القول يف ذلك أن

يقال :إن هللا – تعاىل ذكره – أمر نبيه صلى هللا عليه وسلم أن يتلو على قومه خرب رجل كان آاته

حججه وأدلته وهي اآلايت  ..وجائز أن يكون الذي أاته هللا ذلك بلعم ،وجائز أن يكون أمية) (.)2

لكن هذا الرجل خرج من اآلايت اليت آاته إايها فلم يعد له صلة هبا ،فأتبعه الشيطان ،أي :صريه
اتبعاً وقريناً له ينتهي أمره يف معصية هللا ،وخيالف أمر ربه يف معصية الشيطان وطاعة الرمحن ،فأصبح

من املتمكنني يف الغواية وهم الكفار ،ولو شاء هللا لرفعه هبذه اآلايت اليت أعطيها منزلة عظيمة ،ولكن

هللا مل يشأ ذلك ألنه مال إىل الدنيا ورغب فيها وآثرها على اآلخرة ،واتبع ما يهواه وترك العمل ِبا
يقتضيه العلم الذي علمه هللا ،فأصبح كالكلب يلهث يف كل أحواله :يف الصحة واملرض ،والراحة
والتعب ،فهذا الرجل َّل يرعوي عن املعصية يف مجيع أحواله سواء وعظه الواعظ ,وذكره املذكر,
وزجره الزاجر ،أو مل يقع شيء من ذلك فهو مستدمي على فعل املعصية برتكه آلايت هللا واتباعه
للشيطان (.)3

فهذا املثل ضربه هللا لكل من يتلو القرآن أن يعترب هبذا الرجل الذي انسلخ من آايت هللا ،فصار أمره

إىل ما صار من اتباع الشيطان له ،فإن كل من يعرض عن آايت هللا يؤول مصريه إىل مثل ما صار إليه

ذلك الرجل ،ويف ذلك دَّللة على ختلي هللا عن املكذبني ِبايته وتركهم فريسة للشيطان يوجههم كيف
شاء كما يف قوله تعاىلَ :كالَّ ِذي استـ ْهوتْه َّ ِ
ني ِيف األ َْر ِ
اب يَ ْد ُعونَهُ إِ َىل ا ْهلَُدى
َْ َ ُ
ريا َن لَهُ أ ْ
َص َح ٌ
الشيَاط ُ
ض َح ْ َ
ِ
ِ
ى َوأ ُِم ْرََن لِنُ ْسلِم لِر ِ
ني [األنعام.]71 :
ب ال َْعالَ ِم َ
ائْتنَا قُ ْل إِ َّن ُه َدى هللا ُه َو ا ْهلَُد َ
َ َ
فالذين يعرضون عن هللا تستهويهم الشياطني ،فيسارعون إليها يف معصيتهم هلل ،فيصبحون حيارى
اتئهني يف األرض ( ،)4وهي صورة بليغة رمسها القرآن لكل معرض عن هدى هللا سبحانه وتعاىل.

وهكذا يتبني لنا أنه َّل سلطان للشيطان على الناس ،وإمنا استجاب له بعضهم ِبجرد دعوته إايهم،

جرايً وراء أهوائهم وأغراضهم وشهواهتم ،فهم الذين أعانوا على أنفسهم ومكنوا عدوهم من سلطانه

عليهم ِبوافقته ومتابعته ،فلما أعطوا ما أبيديهم واستأسروا له ،سلط عليهم عقوبة هلم ،وهبذا يظهر
ِ
ِ ِ
ني َسبِيالً [النساء ،]141 :فاآلية على
ين َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
معىن قوله سبحانهَ :ولَن َْجي َع َل هللاُ ل ْل َكاف ِر َ

عمومها وظاهرها ،وإمنا املؤمنون يصدر منهم املعصية واملخالفة اليت تضاد اإلْيان ما يصري به

للكافرين عليهم سبيل حبسب تلك املخالفة ،فهم الذين تسببوا إىل جعل السبيل عليهم ،كما تسببوا
إليه يوم أحد ِبعصية الرسول وخمالفته ،وهللا سبحانه مل جيعل للشيطان على العبد سبيالً حىت جعل له

العبد سبيالً إليه بطاعته والشرك به ،فحينئذ له عليهم تسليط وقهر ،فمن وجد خرياً فليحمد هللا،

ومن وجد غري ذلك فال يلومن إَّل نفسه ،فالتوحيد والتوكل واإلخالص ْينع سلطانه ،والشرك وفروعه
توجب سلطانه ،واْلميع بقضاء من هللا ومردها إليه (.)5
األنبياء وعصمتهم من الشياطني:
_________

((( )1تفسري الطربي)) (.)253 /13
((( )2تفسري الطربي)) (.)253 /13

((( )3تفسري الطربي)) ( )259 /13و ((تفسري فتح القدير)) (.)265 /2
((( )4تفسري الشوكاين)) (.)130 /2
((( )5خمتصر إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان)) (ص.)97 :
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وإذا مل يكن للشيطان سلطان على املؤمنني ألخذهم ابألسباب اليت تدفع كيده ووسوته فمن ابب

أوىل أن َّل يكون له تسلط على األنبياء عليهم الصالة والسالم ،ألهنم أكمل الناس إْياَنً ،وأبعدهم
عن طاعة الشيطان ،وهم الذين عصمهم هللا من ذلك ،فعن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ما منكم من أحد إَّل وقد وكل به قرينه من اْلن وقرينه من

املالئكة ،قالوا :وإايك اي رسول هللا؟ قال :وإايي :إَّل أن هللا أعانين عليه فأسلم ،فال أيمرين إَّل خبري))
(.)1

فقد أخرب عليه الصالة والسالم أن مع كل إنسان قريناً من املالئكة وقريناً من اْلن ،فالقرين من

املالئكة أيمر ابخلري ،والقرين من اْلن أيمر ابلشر ولكن قرين الرسول عليه الصالة والسالم من اْلن

أسلم إسالماً حقيقياً كما عليه أكثر العلماء ،فال أيمره إَّل خبري ،وبقية األنبياء عليهم الصالة والسالم

معصومون من فتنة الشيطان وتسلطه ،ألن تسليط الشيطان عليهم يناقض ما تقتضيه النبوة من كوهنم

قدوة للعاملني وأئمة للمهتدين.

وأما ما ورد خطاابً لنبينا عليه الصالة والسالم يف قوله تعاىل :وإِ َّما ي ِ
َّك َّ
الش ْيطَا ُن فَالَ تَـ ْق ُع ْد بَـ ْع َد
نسيَـن َ
َ ُ
ِ ِ
ِ
ني [األنعام .]68 :فإن هذا النسيان الذي حصل بسبب إنساء الشيطان له
الذ ْك َرى َم َع الْ َق ْوم الظَّال ِم َ
َّل يعترب من قبيل التسلط على الناس واستحواذه عليه ابإلغواء واإلضالل الذي نفاه هللا عن أنبيائه

وعن عباده املخلصني  ، ..وقد ينسي اإلنسان خرياً ابشتغال فكره خبري آخر (.)2

وقد قيل :إن هذا اخلطاب وإن كان ظاهراً للنيب صلى هللا عليه وسلم فاملراد التعريض ألمته ،لتنزهه
عن أن ينسيه الشيطان .وقيلَّ :ل وجه هلذا ،فالنسيان جائز عليه كما نطقت بذلك األحاديث

الصحيحة ،قال عليه الصالة والسالم(( :إمنا أَن بشر مثلكم أنسى كما تنسون ،فإذا نسيت
فذكروين)) (.)3

وهذا النسيان كما تقدم ليس مما يكون به للشيطان سلطان.

ال
وكذلك ما ورد من إنساء الشيطان للنيب يوسف عليه السالم وهو يف السجن يف قوله تعاىلَ :وقَ َ
السج ِن بِ ْ ِ
ِ
َنساهُ َّ
ني
الش ْيطَا ُن ِذ ْك َر َربِ ِه فَـلَبِ َ
لِلَّ ِذي ظَ َّن أَنَّهُ ََن ٍج ِم ْنـ ُه َما اذْ ُك ْرِين ِعن َد َربِ َ
ث ِيف ْ
ض َع سنِ َ
ك فَأ َ
[يوسف .]42 :فأنساه الشيطان ذكر ربه ،إذ أمر الناجي من صاحبيه يف السجن بذكره عند امللك
ابتغاء الفرج من عنده على أحد القولني ،فكان نتيجة ذلك أن لبث يف السجن بضع سنني ،فقد ورد

عن ابن عباس رضي هللا عنه قوله عن يوسف( :ولوَّل الكلمة ملا لبث يف السجن طول ما لبث ،حيث

يبتغي الفرج من عند غري هللا عز وجل) (.)4

فنسيان يوسف عليه السالم ذكر ربه يف السجن ليس من جنس تسلط الشيطان على أنبيائه ،ألهنم

معصومون من ذلك ،وما يقع منهم من نسيان َّل يستمرون عليه ،بل يتذكرون ويستغفرون كما يف
ِ
ب [ :24ص].
قوله تعاىلَ :وظَ َّن َد ُاو ُ
ود أ ََّمنَا فَـتَـنَّاهُ فَ ْ
استَـ ْغ َف َر َربَّهُ َو َخ َّر َراك ًعا َوأ َََن َ
ِ ِِ
ب [ :34ص].
س ًدا ُمثَّ أ َََن َ
ويف قوله تعاىلَ :ولََق ْد فَـتَـنَّا ُسلَْي َما َن َوأَلْ َق ْيـنَا َعلَى ُك ْرسيه َج َ
وأما وقوع النسيان من األنبياء عليهم السالم بغري وسوسة من الشيطان فال وجه للخالف يف جوازه،
يت [الكهف.]24 :
قال تعاىل خلامت رسلهَ :واذْ ُكر َّربَّ َ
ك إِ َذا نَ ِس َ
_________

( )1رواه مسلم (.)2814

((( )2تفسري املنار)) (.)508 /7
( )3رواه البخاري ( ،)401ومسلم ( .)572من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه.
( )4رواه الطرباين ( .)11640( )249 /11وصححه األلباين يف ((صحيح اْلامع)) (.)3984
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وأما قوله عليه الصالة والسالم فيما رواه أبو هريرة(( :ما من مولود إَّل والشيطان ْيسه حني يولد،
فيستهل صارخاً من مس الشيطان إايه ،إَّل مرمي وابنها)) ،مث يقول أبو هريرة( :واقرءوا إن شئتمِ :وإِِين
الش ْيطَ ِ
ك َوذُ ِريَّـتَـ َها ِم َن َّ
الرِج ِيم [آل عمران .)1( )]36 :فإنه َّل يفيد تسلط الشيطان
ان َّ
أ ُِعي ُذ َها بِ َ
على اإلنسان وإغواؤه له ،قال ابن حجر العسقالين( :والذي يقتضيه لفظ احلديث َّل إشكال يف
معناه ،وَّل خمالفة ملا ثبت من عصمة األنبياء ،بل ظاهر اخلرب أن إبليس ممكن من مس كل مولود عند

وَّلدته ،ولكن من كان من عباد هللا املخلصني مل يضره ذلك املس أصالً ،واستثىن من املخلصني مرمي

وابنها ،فإنه ذهب ْيس على عادته فحيل بينه وبني ذلك ،فهذا وجه اَّلختصاص ،وَّل يلزم منه تسلط

على غريمها من املخلصني ( .))2ولو قدر الشيطان على املولود أبكثر من املس عند الوَّلدة إىل

اإلفساد والغواية معه لفعل ذلك ،ولكنه يعلم أن املولود َّل يعرف اخلري والشر أصالً ،فاكتفى ِبسه

عند الوَّلدة.

وقال القرطيب( :وَّل يلزم من هذا أن خنس الشيطان يلزم منه إضالل املمسوس وإغواءه ،فإن ذلك
ظن فاسد ،فكم تعرض الشيطان لألنبياء واألولياء أبنواع اإلفساد واإلغواء ,ومع ذلك عصمهم هللا
ِ َّ ِ ِ
ك َعلَْي ِه ْم ُس ْلطَا ٌن [احلجر .]42 :هذا مع أن كل
س لَ َ
مما يرومه الشيطان كما قال تعاىل :إن عبَادي لَْي َ
واحد من بين آدم قد وكل به قرينه من الشياطني ،كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فمرمي
وابنها وإن عصما من خنسه فلم يعصما من مالزمته هلما ومقارنته وهللا أعلم) (.)3

وبناء على ما تقدم يظهر لنا أن عمل الشيطان إمنا ينحصر ابلوسوسة والدعوة إىل الضالل ،فاألنبياء
َّ ِ
ف ِم َن
س ُه ْم طَائِ ٌ
ين اتَّـ َقواْ إِ َذا َم َّ
واملؤمنون قد أخذوا ابألسباب اليت ترد وسوسته كما قال تعاىل :إِ َّن الذ َ
الش ْيطَ ِ
ان تَ َذ َّكرواْ فَِإذَا ُهم م ْب ِ
َّ
ص ُرو َن [األعراف .]201 :فإذا هم منتبهون حذرون من وسوسته
ُ
موهنُم ِيف الْغَ ِي ُمثَّ َّلَ يـ ْق ِ
ص ُرو َن [األعراف.]202 :
ُ
َوإِ ْخ َوا ُهنُ ْم ْيَُد َ ْ

وإما إخوان الشياطني وهم الفجار من ضالل اإلنس ،فإن الشياطني ْتدهم يف الغي وتكون مدداً هلم،
وهي َّل تقصر يف مد الكفرة هبذا الغي والضالل ،ويف التعبري إبخواهنم يف اآلية ما يشري إىل أن هؤَّلء

الكفرة والعصاة ِبتابعتهم للشياطني فيما تزين هلم من املعاصي قد أصبحوا إخواَنً هلا) ( )4فنسأل هللا
السالمة والعافية  ..عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرمي عبيدات  -ص391

_________

( )1رواه البخاري ( ،)4548ومسلم (.)2366
((( )2فتح الباري)) (.)212 /8

((( )3تفسري القرطيب)) (.)68 /4
((( )4فتح الباري)) (.)212 /8
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املبحث األول :اسرتاق اْلن ألخبار السماء
كان اْلن قبل مبعث الرسول صلى هللا عليه وسلم يسرتقون أخباء السماء ،وهو ما يوحيه هللا
ملالئكته ،وأصل ذلك قوله تعاىل إخباراً عنهم :وأ َََّن ُكنَّا نَـ ْقع ُد ِم ْنـها م َق ِ
لس ْم ِع فَ َمن يَ ْستَ ِم ِع اآل َن
اع َد لِ َّ
ُ َ َ
َ
ِ
ص ًدا [اْلن.]9 :
َِجي ْد لَهُ ش َه ًااب َّر َ
قال القرطيب( :كان اْلن يقعدون مقاعد َّلستماع أخبار السماء ،وهم املردة من اْلن ،كانوا يفعلون
ذلك ليستمعوا من املالئكة أخبار السماء حىت يلقوها إىل الكهنة ،فحرسها هللا ابلشهب احملرقة،
ِ
ِ
ص ًدا) (.)1
فقالت اْلن حينئذ :فَ َمن يَ ْستَم ِع اآل َن َِجي ْد لَهُ ش َه ًااب َّر َ
ويبني الرسول صلى هللا عليه وسلم هذا األمر يف حديثه الذي رواه البخاري يف صحيحه عن عائشة

رضي هللا عنها عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :املالئكة تتحدث يف العنان  -والعنان الغمام -
ابألمر يكون يف األرض ،فتستمع الشياطني فتقرها يف أذن الكاهن كما تقر القاروة ،فيزيدون معها

مائة كذبة)) (.)2

ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري قال :حدثنا احلميدي حدثنا سفيان ،حدثنا عمرو قال :مسعت

عكرمة يقول :مسعت أاب هريرة يقول :إن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :إذا قضى هللا األمر يف
السماء ،ضربت املالئكة أبجنحتها خضعاَن لقوله ،كأنه سلسلة على صفوان ،فإذا فزع عن قلوهبم
قالوا :ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال :احلق ،وهو العلي الكبري ،فيسمعها مسرتق السمع ،ومسرتق

السمع هكذا بعضه فوق بعض  -ووصف سفيان بكفه فحرفها ،وبدد بني أصابعه  -فيسمع الكلمة
فيلقيها إىل من حتته ،مث يلقيها اآلخر إىل من حتته ،حىت يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ،فرِبا

أدرك الشهاب قبل أن يلقيها ،ورِبا ألقاها قبل أن يدركه ،فيكذب معها مائة كذبة ،فيقال :أليس قد
قال لنا :يوم كذا ،كذا وكذا! فيصدق بتلك الكلمة اليت مسع من السماء)) (.)3
ويف رواية عند مسلم يف صحيحه(( :تلك الكلمة من احلق حيفظها اْلين فيقرها يف أذن وليه قر

الدجاجة ,فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة)) (.)4

وهكذا فإن اْلن كان يستمعون ألخبار السماء ،مث يلقون ذلك إىل الكهان من اإلنس ،فيزيدون على

الكلمة مائة كذبة من عندهم ،فيصدق الناس ذلك ،قال املاوردي( :فأما اسرتاقهم للسمع فقد كانوا
يف اْلاهلية قبل بعث الرسول صلى هللا عليه وسلم يسرتقونه ،ولذلك كانت الكهانة يف اإلنس إللقاء

اْلن إليهم ما اسرتقوه من السمع يف مقاعد هلم ،كانوا يقربون فيها من السماء كما قال تعاىلَ :وأ َََّن ُكنَّا
نَـ ْقع ُد ِم ْنـها م َق ِ
ِ
ِ
ص ًدا [اْلن.)5( )]9 :
اع َد لِ َّ
لس ْم ِع فَ َمن يَ ْستَم ِع اآل َن َِجي ْد لَهُ ش َه ًااب َّر َ
ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ف ْ
ب [الصافات:
وقال ابن جزى الكليب يف تفسري قوله تعاىل :إَِّل َم ْن َخط َ
اخلَطْ َفةَ فَأَتْـبَـ َعهُ ش َه ٌ
اب َاثق ٌ
( .]10واملعىنَّ :ل تسمع الشياطني أخبار السماء ،إَّل الشيطان الذي خطف اخلطفة) (.)6
وقد اختلف العلماء يف اسرتاق اْلن للسمع بعد مبعث الرسول صلى هللا عليه وسلم:

 - 1فقال قوم :إن اسرتاق اْلن ألخبار السماء قد زال ِببعث الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ولذلك
زالت الكهانة.

 - 2وقال آخرون :إن اسرتاقهم ابق بعد مبعثه عليه الصالة والسالم (.)7

واختلفوا كذلك يف أن اْلن هل كانوا يرمون ابلشهب قبل مبعث الرسول صلى هللا عليه وسلم أم َّل؟

_________
((( )1تفسري القرطيب)) (.)12 /19
( )2رواه البخاري (.)3288
( )3رواه البخاري (.)4800

( )4رواه البخاري ( ،)6213ومسلم ( .)2228من حديث عائشة رضي هللا عنها.
((( )5أعالم النبوة للماوردي)) (ص.)145 :
((( )6كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للكليب)) (.)368 /3
((( )7أعالم النبوة)) (ص.)145 :
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أ -فقال قوم :مل تكن ترمى اْلن قبل مبعثه عليه الصالة والسالم .وقد نسب النسفي هذا القول
للجمهور فقال( :واْلمهور على أن ذلك مل يكن قبل مبعث حممد صلى هللا عليه وسلم) (.)1
قال القرطيب( :وقال الكليب وقوم :مل تكن حترس السماء يف الفرتة بني عيسى وحممد صلوات هللا

عليهما وسالمه مخسمائة عام ،وإمنا كان من أجل بعثة النيب صلى هللا عليه وسلم ،فلما بعث منعوا
من السموات كلها وحرست ابملالئكة والشهب ،ومنعت من الدنو من السماء ،وبه قال عطية العويف

عن ابن عباس ،وهذا قول عبد هللا بن سابور .وقال َنفع بن جبري :كانت الشياطني يف الفرتة تسمع

فال ترمى ،فلما بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رميت ابلشهب) (.)2

ومما يؤيد هذا القول ما ورد عن ابن عباس قال( :كان اْلن يصعدون إىل السماء يستمعون الوحي،

فإذا مسعوا الكلمة زادوا فيها تسعاً ،فأما الكلمة فتكون حقاً ،وأما ما زادوه فيكون ابطالً ،فلما بعث
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منعوا مقاعدهم ،فذكروا ذلك إلبليس – ومل تكن النجوم يرمى هبا

قبل ذلك – فقال هلم إبليس :ما هذا إَّل من أمر قد حدث يف األرض ،فبعث جنوده ،فوجدوا رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم قائماً يصلي بني جبلني – أراه قالِ :بكة – فلقوه فأخربوه فقال :هذا
احلدث الذي حدث يف األرض) (.)3

وذكر القرطيب وجها آخر عن ابن عباس قال( :وقد كانت الشياطني َّل حيجبون عن السماء ،فكانوا
يدخلوهنا ويلقون أخبارها على الكهنة ،فيزيدون عليها تسعاً ،فيحدثون هبا أهل األرض ،الكلمة حق

والتسع ابطل ،فإذا أرادوا شيئاً مما قالوه صدقوهم مما جاءوا به ،فلما ولد عيسى بن مرمي عليهما

السالم منعوا من ثالث مساوات ،فلما ولد حممد صلى هللا عليه وسلم منعوا من السموات كلها ،فما
منهم من أحد يريد اسرتاق السمع إَّل رمي بشهاب) (.)4

ويف هذا دليل على أن الشياطني مل تكن ترمى ابلشهب قبل بعثته عليه الصالة والسالم.

وْتسك من قال أبن الشهب مل يكن يرمى هبا أيضاً قبل بعثة الرسول عليه السالم بظاهر قوله تعاىل:
ِ
ِ
ص ًدا [اْلن.]9 :
فَ َمن يَ ْستَم ِع اآل َن َِجي ْد لَهُ ش َه ًااب َّر َ
إذ قد دل على أن اْلن مل تكن ترمى قبل املبعث حيث رتب الرمي على اَّلستماع بعد املبعث.
وقد أنكر اْلاحظ الرمي قبل مبعث الرسول صلى هللا عليه وسلم ,وأنكر كل شعر ورد يف الرمي

فقال( :كل شعر روي فيه فهو مصنوع) (.)5

ب -وقال ابن قتيبة :إن الرجم كان قبل مبعث النيب صلى هللا عليه وسلم ،ولكن مل يكن مثل ما كان
بعد مبعثه يف شدة احلراسة ،وكانوا يسرتقون يف بعض األحوال ،فلما بعث منعوا من ذلك أصالً.
فعلى هذا القول يكون محل اْلن على الضرب يف األرض وطلب السبب –أي السبب الذي من
أجله منعوا من اسرتاق السمع – إمنا كان لكثرة الرجم ،ومنعهم عن اَّلسرتاق ابلكلية (.)6

وقيل :إمنا زاد الرمي إنذاراً ِببعث الرسول عليه الصالة والسالم (.)7
قال القرطيب( :وقال أوس بن حجر – وهو جاهلي:
فأنقض كالدري يتبعه  ...نقع يثور ختاله طنبا ())8
_________
((( )1تفسري النسفي)) (.)272 /5

((( )2تفسري القرطيب)) (.)12 /19

( )3رواه الرتمذي ( ،)3324وأبو يعلى ( ،)2502( )382 /4والطرباين (.)12431( )46 /12
قال الرتمذي :حسن صحيح ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

((( )4تفسري القرطيب)) (.)10 /10
((( )5تفسري القرطيب)) (.)13 /19

((( )6تفسري اخلازن)) ((( )317 /4تفسري فتح القدير)) (.)306 /5
((( )7تفسري القرطيب)) (.)13 /19
((( )8تفسري القرطيب)) (.)13 /19
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قال بدر الدين الشبلي( :وقال السهيلي :ولكن القذف يف النجوم كان قدْيا ،وذلك موجود يف أشعار

القدماء من اْلاهلية  ..وذكر عبد الرزاق عن ابن شهاب أنه سئل عن هذا الرمي ابلنجوم أكان يف
اْلاهلية؟ قال :نعم ولكنه ملا جاء اإلسالم غلظ وشدد (.))1

وقال ابن إسحاق( :حدثين يعقوب بن عتبة بن املغرية بن األخنس أنه حدث " :أن أول العرب فزع

للرمي ابلنجوم – حني رمي هبا – هذا احلي من ثقيف ،وأهنم جاءوا إىل رجل منهم يقال له :عمرو بن
أمية أحد بين عالج ،قال :وكان أدهى العرب وأنكرها رأاي ،فقالوا له :اي عمرو :أمل تر إىل ما حدث

يف السماء من القذف هبذه النجوم؟ قال :بلى ،فانظروا :فإن كانت معامل النجوم – اليت يهتدى به يف

الرب والبحر وتعرف هبا األنواء من الصيف والشتاء ملا يصلح الناس معايشهم – هي اليت يرمى هبا
فهو وهللا طي الدنيا وهالك هذا اخللق الذي فيها ،وإن كانت جنوما غريها ،وهي اثبتة على حاهلا،

فهذا ألمر أراد هللا به هذا اخللق فما هو؟) (.)2

وما ذكره ابن إسحاق فيه دليل على أن النجوم مل يكن يرمى هبا قبل مبعث الرسول صلى هللا عليه

وسلم ،حىت إن ثقيفاً استغربت األمر ،وخافت أن يكون قد اقرتبت هناية العامل ،حىت ذهبوا إىل عمرو
بن أمية خيربهم األمر.

القول الراجح:

والراجح أن الرمي كان قبل مبعث الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ولكنه مل يكن يف الشدة مثلما كان

بعد مبعثه ْتسكاً حبديث ابن عباس اآليت يف كالم القرطيب ،وهو ما رجحه ابن كثري والقرطيب وغريهم.

قال ابن كثري( :وقد كانت الكواكب يرمى هبا قبل ذلك) ( .)3وذكر أن ما ورد من استغراب اإلنس
واْلن للرمي بعد املبعث فإمنا كان لكثرة الشهب يف السماء والرمي هبا ،حيث ظنوا أن ذلك خلراب

العامل (.)4

ت َح َر ًسا َش ِدي ًدا
وقال القرطيب( :والقول ابلرمي أصح لقوله تعاىلَ :وأ َََّن لَ َم ْسنَا َّ
الس َماء فَـ َو َج ْد ََن َها ُملِئَ ْ

َو ُش ُهبًا [اْلن .]8 :وهذا إخبار عن اْلن أنه زيد يف حرس السماء حىت امتألت منا ومنهم .وملا روي

عن ابن عباس قال(( :أخربين رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم من األنصار أهنم بينما هم
جلوس ليلة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رمي بنجم فاستنار فقال هلم رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم :ماذا كنتم تقولون يف اْلاهلية إذا رمي ِبثل هذا؟ قالوا :هللا ورسوله أعلم .كنا نقول ولد الليلة

رجل عظيم .ومات رجل عظيم .فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :فإهنا َّل يرمى هبا ملوت أحد

وَّل حلياته .ولكن ربنا تبارك وتعاىل امسه ،إذا قضى أمراً سبح محلة العرش .مث سبح أهل السماء الذين

يلوهنم حىت يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا .مث قال الذين يلون محلة العرش حلملة العرش :ماذا

قال ربكم؟ فيخربوهنم ماذا قال .قال :فيستخرب بعض أهل السماوات بعضاً به .حىت يبلغ اخلرب هذه
السماء الدنيا .فما جاءوا به على وجهه فهو حق .ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون)) (.)5

وهذا يدل على أن الرجم قبل املبعث ،واشتدت احلراسة بعد املبعث ،فمنعوا من ذلك أصالً) (.)6
ت َح َر ًسا َش ِدي ًدا َو ُش ُهبًا
وقال بدر الدين الشبلي يف قوله سبحانهَ :وأ َََّن لَ َم ْسنَا َّ
الس َماء فَـ َو َج ْد ََن َها ُملِئَ ْ
[اْلن( :]8 :ومل يقل :حرست ،دليل على أنه  -أي الرمي  -قد كان منه شيء ،فلما بعث النيب
صلى هللا عليه وسلم ملئت حرساً شديداً وشهباً ،وذلك لينحسم أمر الشياطني وختليطهم ،ولتكون
اآلية أبني ،واحلجة أقطع) (.)7
_________

((( )1آكام املرجان يف أحكام اْلان)) (ص.)124 :
((( )2سرية ابن هشام)) (.)224 /1

((( )3خمتصر تفسري ابن كثري)) (.)557 /3
((( )4خمتصر تفسري ابن كثري)) (.)558 /3
( )5رواه مسلم (.)2229

((( )6تفسري القرطيب)) (.)13 /19
((( )7آكام املرجان يف أحكام اْلان)) (ص.)124 :

()419/8

ِ
ِ
ص ًدا [اْلن .]9 :فإمنا حيمل على التشديد يف
وأما قوله تعاىل :فَ َمن يَ ْستَم ِع اآل َن َِجي ْد لَهُ ش َه ًااب َّر َ

حراسة السماء ،فكل من حياول من الشياطني اسرتاق السمع بعد املبعث ،فإن له شهاابً رصداً يرمى
به ،وذلك صيانة للوحي املنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم أن يصل الشياطني إىل شيء منه.

وعلى هذا حيمل قول ابن إسحاق املتقدم كذلك ،فإن استغراب احلي من ثقيف وفزعهم للرمي إمنا
كان لكثرته وشدته.

واختلف العلماء :هل كانت الشهب أتخذ اْلن قبل اسرتاق السمع أم بعد اسرتاقهم؟
 - 1فذهب بعضهم إىل أن الشهب أتخذهم قبل اسرتاق السمع حىت َّل يصل إليهم َّلنقطاع

الكهانة هبم ،وتكون الشهب منعاً من اسرتاقه (.)1

 - 2وذهب آخرون منهم إىل أن الشهب أتخذهم بعد اسرتاقه ،وتكون الشهب عقاابً على اسرتاقه

(.)2

وبناء على ما تقدم :هل يقتل الشهاب اْلين عند رميه به أم َّل يقتله؟

أ -فقال ابن عباس( :الشهاب جيرح ,وحيرق ,وخيبل ,وَّل يقتل ،ولذلك عادوا َّلسرتاق السمع بعد
اإلحراق ،ولوَّل بقاؤهم َّلنقطع اَّلسرتاق بعد اَّلحرتاق ،ويكون ما يلقونه من السمع إىل اْلن دون

اإلنس َّلنقطاع الكهانة عن اإلنس) (.)3

ب -وقال احلسن وطائفة( :الشهاب يقتل بعد إلقائهم ما اسرتقوه من السمع إىل غريهم من اْلن)،
قال الشوكاين( :ذكره املاوردي مث قال :والقول األول أصح) (.)4

وظاهر القرآن أن الرمي يكون بعد اَّلسرتاق لعطفه عليه ابلفاء الدالة على التعقيب يف قوله تعاىل :إَِّلَّ
ِ
ِ
ف ْ
اب
رت َق َّ
ني [احلجر .]18 :وقوله :إَِّل َم ْن َخ ِط َ
اب مبِ ٌ
اخلَطْ َفةَ فَأَتْـبَـ َعهُ ش َه ٌ
الس ْم َع فَأَتْـبَـ َعهُ ش َه ٌ
َم ِن ْ
اس ََ
ِ
ب [الصافات .. ]10 :عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرمي عبيدات  -ص343
َاثق ٌ
_________
((( )1أعالم النبوة)) (ص.)145 :
((( )2أعالم النبوة)) (ص.)145 :

((( )3تفسري فتح القدير)) ((( )125 /3أعالم النبوة)) (ص.)145 :
((( )4تفسري فتح القدير)) (.)125 /3

()420/8

املبحث الثاين :ما تلقيه اْلن إىل اإلنس
إن العلوم واألخبار اليت يلقيها اْلن إىل اإلنس ْيكن تقسيمها إىل قسمني:
القسم األول :ما يتعلق ابألمور الغيبية.

القسم الثاين :ما يتعلق ابلعلوم واألخبار اليت تتعلق ابألمور املشهودة ,أو اإلخبار عن الوقائع املاضية.

أما ابلنسبة للقسم األول فيمكن تقسيمه إىل قسمني:
أ -أن تكون من الغيبيات اليت استأثر هللا بعلمها.

ب -أن تكون من املغيبات اليت قضى هللا أمرها يف السماء وأصبحت معلومة لذوي اَّلختصاص من
املالئكة أو من البشر ،مما يطلع هللا عليه من شاء من رسله.

أما ابلنسبة للقسم األول ... :أنه من اختصاص هللا ،وَّل ْيكن ألي خملوق يف هذا العامل أن يعرف عنه

شيئاً ،سواء كان يف ذلك املالئكة أو اْلن أو اإلنس ،ألن اآلايت القرآنية قد أخربت أن علم ذلك
هلل وحده دون سواه ،وَّل يكون التحدث عن شيء من هذا الغيب إَّل من قبيل اَّلفرتاء على هللا،

وهو يناقض اإلْيان ،ومدعيه كافر ،ملعارضته اآلايت القرآنية الدالة على اختصاص هللا بذلك قال
السماو ِ
تعاىلَ :و ِعن َدهُ َم َفاتِ ُح الْغَْي ِ
ات
ب َّلَ يَـ ْعلَ ُم َها إَِّلَّ ُه َو [األنعام ]59 :وقال :قُل َّل يَـ ْعلَ ُم َمن ِيف َّ َ َ
َواأل َْر ِ
ب إَِّل َّ
اَّللُ َوَما يَ ْشعُ ُرو َن أ ََّاي َن يُـ ْبـ َعثُو َن [النمل.]65 :
ض الْغَْي َ
أما ابلنسبة للثاين :وهو املغيبات اليت قضى هللا أمرها يف السماء ،وأصبحت معلومة لذوي
اَّلختصاصات من املالئكة أو من البشر  ...إخل.

فقد تقدمت فيه األحاديث من أن هللا إذا قضى األمر يف السماء ،أبن يتكلم ابألمر الذي يوحيه إىل
جربيل ِبا أراده ،فيلخص هذا القول وْيضي يف املالئكة حىت يفزعوا منه ،فيعلمون أن هللا َّل يقول إَّل

احلق ،فيسمع مسرتق السمع من اْلن الكلمة ،فرِبا أدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة ،ورِبا
ألقاها قبل أن يدركه ،فيكذب معها الكاهن مائة كذبة (.)1

ويف األحاديث الواردة هبذا الصدد دليل على أن اْلن يسرتقون السمع من املالئكة ،وكانوا يقذفون

ابلشهب خصوصاً بعد مبعث النيب صلى هللا عليه وسلم.

فما تسمعه املالئكة بعد إلقاء األمر إىل جربيل قد خرج عن الغيب الذي اختص به هللا ،إذ علمت به
املالئكة ،فعندئذ حتاول اْلن استماع ذلك ،فرِبا يسمعون كلمة ،ورِبا َّل يسمعون ،ألن الشهب هلم

ابملرصاد.

ِ
وأما قوله تعاىلَ :ع ِاملُ الْغَْي ِ
َح ًدا [اْلن .]26 :فقد قال القرطيب:
ب فَ َال يُظْ ِه ُر َعلَى غَْيبِه أ َ

(اختص هللا بعلم الغيب فهو له وحده ،إَّل ما شاء هللا من اطالع بعض الرسل ،ألهنم مؤيدون
ابملعجزات ،ومنها اإلخبار عن بعض الغائبات ،وقال العلماء رمحهم هللا تعاىل :ملا ْتدح هللا سبحانه

بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه كان فيه دليل على أنه َّل يعلم الغيب أحد سواه ،مث استثىن من

ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم ،وجعله معجزة هلم ,ودَّللة صادقة

على نبوهتم ،وليس املنجم ومن ضاهاه ،ممن يضرب ابحلصى وينظر يف الكتب ويزجر ابلطري ممن

ارتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه ،بل هو كافر ابهلل مفرت عليه حبدسه وختمينه وكذبه)
(.)2
واآلية َّل تناقض ما تقدم من األحاديث الدالة على اسرتاق للسمع بعد أن يلقي هللا كالمه إىل

جربيل ،ألن اْلن قد منعوا من اسرتاق السمع أصالً ،وما يستمعونه عندئذ َّل يعترب غيباً ابلنسبة

للمالئكة وملسرتق السمع ،كما حصل مع الرسول صلى هللا عليه وسلم يف حديث ابن صياد املتقدم.

_________

((( )1فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد)) (ص.)197 :
((( )2تفسري القرطيب)) (.)28 /19

()421/8

ومضمون اَّلستدَّلل يف احلديث أن الرسول عليه الصالة والسالم أراد أن يبني كذب ابن صياد وأن
ما يقوله هو من الكهانة ،بدليل أن الرسول عليه الصالة والسالم قد خبأ له سورة الدخان ()1
فأخربه شيطانه الذي أيتيه ببعض حروفها ،ألنه مل يقدر أن يستطلع إَّل ذلك ،ولن يقدر على أكثر

منه ،ألن هللا قد حفظ رسله من الشياطني ِبا أرصده هلم من املالئكة الذين حيرسوهنم من الشياطني
عن أن يتشبهوا بصور امللك ،فإذا جاء أحدهم شيطان يف صورة ملك قالوا :هذا شيطان فاحذره،
وان جاء امللك قالوا :هذا رسول ربك (.)2

دَّللة موت النيب سليمان عليه السالم على عدم معرفة اْلن علم الغيب.
قصه موت النيب سليمان عليه السالم فيها دليل على أن اْلن َّل يعلمون الغيب ،كما أخرب القرآن

بذلك ،قال تعاىل:
ض َأتْ ُكل ِمنسأَتَهُ فَـلَ َّما َخ َّر تَـبـيَّـنَ ِ
َّ
ِِ ِ
ت ا ْْلِ من أَن
ض ْيـنَا َعلَْي ِه ال َْم ْو َ
فَـلَ َّما قَ َ
َ
ت َما َدهلُ ْم َعلَى َم ْوته إَّل َدابَّةُ األ َْر ِ ُ َ
َّ
ب َما لَبِثُوا ِيف ال َْع َذ ِ
اب ال ُْم ِه ِ
ني [سبأ.]14 :
ل ْو َكانُوا يَـ ْعلَ ُمو َن الْغَْي َ
قال القرطيب يف تفسري اآلية( :أي :فلما حكمنا على سليمان ابملوت حىت صار كاألمر املفروغ منه

ووقع به املوت ,وذلك أنه كان متكئاً على عصا فانكسرت به بسبب أكل األرضة هلا – وهي دابة

صغرية أتكل اخلشب – فوقع ميتا – فعلم موته بذلك ،فكانت األرضة دالة على موته ،وكان قد

سأل هللا تعاىل أن َّل تعلم اْلن ِبوته حىت ْتضي عليه سنة) (.)3

وقد ذكر املفسرون أوجهاً لسبب طلب سليمان عليه السالم من ربه أن يعمي موته على اْلن:
فقال مجاعة منهم :إنه طلب ذلك حىت يري اإلنس أن اْلن َّل يعلمون الغيب ،خبالف ما كانوا

يظنونه من أن اْلن تعلم ذلك ،وقد كانت اْلن خترب اإلنس أهنم يعلمون من الغيب أشياء ،وأهنم
يعلمون ما يف غد.

وقال آخرون :إن طلبه ذلك إمنا كان ألن داود عليه السالم قد أسس بيت املقدس ،فمات ومل يتمه،

فأوصى سليمان إبْتام بنائه ،فأمر سليمان اْلن ابْتام بنائه ،فلما دَن أجله قال ألهلهَّ :ل ختربوهم

ِبويت حىت يتموا بناء املسجد ،وكان قد بقي َّلْتامه سنة ،فلبس كفنه وحتنط ودخل احملراب وقام
يصلي ،واتكأ على عصاه فمات ،ومل تعلم اْلن إىل أن مضت سنة ومت بناء املسجد (.)4

واستنكر بعض املفسرين أن ْيكن سليمان عليه السالم هذه املدة الطويلة – وهي سنة – دون أن
يعلم به أحد من رعيته ،وهو أمر َّل ْيكن أن حيدث مع إنسان عادي ،فكيف يكون بنيب يكون له
هذا امللك الواسع!.
_________

( )1احلديث رواه أمحد ( ،)21357( )148 /5والطرباين يف ((املعجم األوسط)) ()242 /8

( .)8520من حديث أيب ذر رضي هللا عنه .قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)5 /8رواه أمحد
والبزار والطرباين يف ((األوسط)) ،ورجال أمحد رجال الصحيح غري احلارث بن حصرية وهو ثقة.
((( )2تفسري القرطيب)) (.)30 /19

((( )3تفسري القرطيب)) (.)278 /14
((( )4تفسري القرطيب)) ( )281 /14و ((تفسري فتح القدير)) (.)318 /4

()422/8

وبناء عليه فقد اعترب هذا النفر أن معىن اآلية :أن سليمان حني حان أجله وقضى هللا عليه املوت –
أي أوجب عليه املوت حني جاء وقته ،كان سليمان حني مات قائماً بني اْلن وهم بني يديه يعملون

له – مل يعلموا ِبوته ،وظلوا يعملون فيما أمرهم به ،مل يدهلم على أنه قد مات إَّل دابة األرض اليت

كانت أتكل منسأته – أي عصاه – اليت كان يتكئ عليه .فلما عبثت دابة األرض ابلعصا ،زايلت

موضعها وسقطت على األرض ،وخر سليمان على األرض كذلك ،وهنا علم اْلن أن سليمان قد

مات ،فأخلوا مكاهنم ومضوا إىل حيث يشاءون ،ولو كانوا يعلمون الغيب لعلموا أن سليمان قد مات

ولو كان بعيداً عنهم ،فكيف وهو حتت سلطاهنم وبصرهم؟! (.)1

ورِبا كان السوس مسلطاً على العصا اليت حيملها وهو َّل يدري ،فكان متكئاً عليها يف جملس من

جمالسه ،مل تتحمل طول اتكائه عليها ،فانكسرت به حني مات ،وثقل جسمه كما هو الشأن يف كل

ميت ،وكانت اْلن ْتر عليه فتحسبه أنه يف غفوة أو يف سنة من النوم (.)2

وبناء على هذا القول يف تفسري اآلية فإن سليمان عليه السالم ما كان ليمكث هذه املدة الطويلة َّل

يعلم به أحد من رعيته ،حىت تكون األرضة هي اليت كشفت ذلك أبكلها للعصا اليت كان يتكئ

عليها ,وقد كان ميتاً قبل سقوطه بزمن طويل.

وعلى الرغم من اختالف األقوال يف املدة اليت أمضاها سليمان ميتاً قبل علم اْلن به ،إَّل أهنا تتفق

مجيعاً على أن موته كان برهاَنً على أن اْلن مع ما هلم من القدرة على التنقل السريع بني أماكن َنئية
واَّلنطالق يف آفاق فسيحة ،فإهنم َّل يعلمون الغيب ،وذلك من خالل موت سليمان عليه السالم،
خبالف ما كانت تظن اْلن ويظن اإلنس كذلك ،أهنم أقدر من اإلنسان على النظر البعيد الذي

يكشف ما سيأيت به الغد ابلنسبة لإلنسان ،فعلم الغيب هلل وحده.

القسم الثاين :وهو ما يتعلق ابلعلوم واألخبار اليت تتعلق ابألمور املشهودة ,أو اإلخبار عن الوقائع

املاضية.

ابلنسبة هلذا القسم فإن اْلن ْيكن أن خترب به اإلنس ،ألن اْلن عندهم القدرة على اَّلنطالق يف
آفاق فسيحة ,والتنقل بني األماكن البعيدة ،ملا ميزهم هللا بذلك عن اإلنسان ،فمثالً :قد يسافر رجل

من بلد إىل بد آخر ,وحيمل بعض األغراض معه ،فإن اْلن حبكم تنقلهم السريع ْيكن أن خيربوا

شخصاً آخر ممن يتصلون به عن الساعة اليت حترك فيها ،ويف أي شيء يركب ،وما هي األغراض اليت

حيملها فيكون هذا ابلنسبة لإلنسان غيباً من الغيوب لكونه مل يشاهده ،ومل يبلغه بطريق من طرق

العلم املعتادة ،وأما ابلنسبة للجن فهو واقع حمسوس ،وهو يف واقع األمر ليس من علم الغيب ،وإمنا
هو مشاهدة ،حيث كان عن واقع حمسوس يراه اْلن رأي العني ،فهو حضور ابلنسبة للجن ,ولكنه

غيب ابلنسبة لإلنسان البعيد عن موقع احلدث ،حيث يرى اْلن – وَّل نرى حنن البشر – ما وراء
األبواب املوصدة أو اْلدر القائمة وحنوها (.)3

وقد خيربون اإلنس عن الوقائع املاضية حبكم أعمارهم الطويلة اليت تزيد على أعمار اإلنس ،فقد

خيربون شخصاً يعيش اليوم عن حدث وقع قبل مائة عام أو أكثر ،وقد ْيوت امليت ويبقى قرينه من
اْلن ،فيخربون عن أحوال امليت ،وقد حصل من ذلك الكثري كما ذكر ابن تيمية (.)4

وهذا اإلخبار من قبل اْلن لإلنس عن األحوال املاضية واألمور املغيبة عن اإلنسان قد يكون اْلين

فيها صادقاً وقد يكون كاذابً ،إذ أن يف اْلن من يشبهون اإلنس يف الصدق والكذب ،بل إن صفاهتم
بشكل عام تفوق صفات اإلنس سوءا.
_________

((( )1التفسري القرآين للقرآن للخطيب)) (.)792 /11
((( )2التفسري القرآين للقرآن للخطيب)) (.)794 /11
((( )3التفسري القرآين للقرآن للخطيب)) (.)794 /11
((( )4جمموع فتاوى ابن تيمية)) (.)523 /17
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ومن جهة أخرى فإنه َّل يصح الوثوق بشيء من أخبارهم َّلنعدام مقاييس حتديد الصادقني والكاذبني

منهم ابلنسبة إلينا ،لكونه عاملاً مغيباً عنا ،ولفجور من تلقي إليهم اْلن هبذه األخبار ،فيذيعوهنا
بدورهم بني الناس ،مع ما يصطنعونه من قبل أنفسهم من الكذب.

وكثري من الناس يف اْلاهلية من كانت اْلن ختربهم ببعض األمور اليت تغيب عن اإلنس.

قال ابن تيمية( :واألسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطني من خيربه ببعض األمور
املغيبة ،فلما قاتله املسلمون كانوا خيافون من الشياطني أن خيربوه ِبا يقولون فيه ،حىت أعانتهم عليه

امرأته ملا تبني هلا كفره فقتلوه ،وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطني من خيربه ابملغيبات,
ويعينه على بعض األمور .وأمثال هؤَّلء كثريون) (.)1

وقال يف موضع آخر( :والشيطان يضل بين آدم حبسب قدرته من فمن عبد الشمس والكواكب ،كما
يفعل أهل دعوة الكواكب ،فإنه ينزل عليه الشيطان خياطبه وحيدثه ببعض األمور ،ويسمون ذلك:

روحانية الكواكب وهو شيطان.

والشيطان وإن أعان اإلنسان على بعض مقاصده فإنه يضر أضعاف ما ينفعه ،وعاقبة من أطاعه إىل
شر ،إَّل أن يتوب هللا عليه ،وكذلك عباد األصنام قد ختاطبهم الشياطني ،وكذلك من استغاث ِبيت

أو غائب) (.)2

ومن هذا القبيل ما خيرب به بعض من يتصلون ابْلن يف الوقت احلاضر ،حيث ختربهم اْلن عن بعض

الوقائع اليت جتري يف أماكن بعيدة َّل يراها اإلنس ،أو قد خيربون عن اسم الشخص وما يتعلق أبحواله

مما َّل يعلمه إَّل هو أو بعض املقربني له ،فيخربه هبذه األمور اْلين الذي أيتيه ،مث يقوم الشخص بدوره

إبخبار ذلك إىل بعض من يدخلون عليه ،فيدهش اإلنسان هلذه األمور ،وإمنا هي يف الواقع غيب

ابلنسبة له ،وملن َّل يعلم ذلك من بين جنسه من اإلنس الذي َّل يعلمون مثل ذلك ،ولكنها أمور

مشهودة ابلنسبة للجن ،ووظيفتهم يف هذه احلالة نقل هذه األمور إىل من خيدموهنم من اإلنس مقابل

طاعتهم هلم ،ولذلك فإنك جتد أكثر الذين يتعاملون من اْلن مع اإلنس اتركني للصالة والعبادات
األخرى ،مهينني للقرآن الكرمي ،كأن يكتبوه بنجاسة ،أو يقلبون بعض اآلايت القرآنية ،أو يقرأون

ويكتبون بعض الطالسم واألدعية غري مفهومة املعىن ،مما يرضاه اْلن الكفرة مقابل جلب سحر ،أو

منع شخص عن زوجته ،وغري ذلك مما هو واقع ومشاهد يف كل عصر.

ومن هؤَّلء من يشرتط على الداخل عليهم من اإلنس أن َّل يقرأ القرآن وَّل يذكر اسم هللا تعاىل،
وذلك ألن الشياطني اليت يتعاملون معها هترب عند قراءة القرآن أو مساع ذكر هللا ،قال ابن تيمية:

(وهلذا من يكون إخباره عن شيطان فإنه َّل يكاشف أهل اإلْيان والتوحيد وأهل القلوب املنورة بنور
هللا ،بل يهرب منهم ,ويعرتف أنه َّل يكاشف هؤَّلء وأمثاهلم ،وتعرتف اْلن واإلنس – الذين خوارقهم
ِبعاونة اْلن هلم – أهنم َّل ْيكنهم أن يظهروا هذه اخلوارق حبضرة أهل اإلْيان والقرآن ,ويقولون:

أحوالنا َّل تظهر قدام الشرع والكتاب والسنة ،وإمنا تظهر عند الكفار والفجار ،وهذا ألن أولئك

أولياء الشيطان ,وهلم شياطني يعاونون شياطني املخدومني ,ويتفقون على ما يفعلونه من اخلوارق

الشيطانية) (.)3

فليحذر املسلم الدخول على أمثال هؤَّلء ،وليعلم أن الذي خيربون به ليس من علم الغيب الذي
استأثر هللا بعلمه ،وإمنا هو من األمور املشهودة للجن والغائبة عن اإلنس.
_________

((( )1الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان)) (ص.)78 :
((( )2الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان)) (ص.)82 :
((( )3النبوات َّلبن تيمية)) (ص.)281 :
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وإذا كانت الشياطني خترب الكهان – وأمثاهلم ممن يتصلون ابْلن ويتعاملون معهم – ببعض األمور،
وقد يكون ذلك صادقاً أو كاذابً ،فإنه َّل جيوز تصديقهم أو إتياهنم  ...وينبغي أن يعلم أن ما خترب به

األنبياء من األمور املشهود ليس مما تقدر عليه الشياطني ،وإن قدر أنه من جنس ما تقدر الشياطني

عليه ،فاملميز يف هذه احلال بني النيب والكاهن اختالف حاليهما قوَّلً وعمالً.
وكذلك ابلنسبة لإلخبار ابألمور املشهودة ،قد خترب األنبياء به ماَّل تقدر الشياطني على اإلخبار به
كما قال تعاىل عن عيسى عليه السالم :وأُنَـبِئ ُكم ِِبَا َأتْ ُكلُو َن وما تَد ِ
ك آليَةً
َّخ ُرو َن ِيف بُـيُوتِ ُك ْم إِ َّن ِيف ذَلِ َ
َ ُ
ََ
ِ
ني [آل عمران.]49 :
لَّ ُك ْم إِن ُكنتُم م ْؤمنِ َ
قال أبو السعود يف تفسريه( :أي أخربكم ابملغيبات من أحوالكم اليت َّل تشكون فيها) (.)1

وقال ابن تيمية( :وابلنسبة لإلخبار ابألمور املشهودة والوقائع املاضية فإن األنبياء عليهم السالم
خيربون منه ِبا َّل ْيكن للشياطني أن خترب به ،كما يف إخبار املسيح يف قوله تعاىلَ :وأُنَـبِئُ ُكم ِِبَا َأتْ ُكلُو َن
وما تَد ِ
َّخ ُرو َن ِيف بُـيُوتِ ُك ْم [آل عمران ،]49 :فإن اْلن قد خيربون ِبا أيكله بعض اإلنس وِبا
ََ
يدخرونه ،لكن الشياطني إمنا تتسلط على ما مل يذكر اسم هللا عليه ،كما إذا دخل اإلنسان بيته فإهنم
يدخلون معه ،وإذا أكل ومل يسم فإهنم أيكلون معه ،أو قد يدخر اإلنسان شيئاً وَّل يذكر اسم هللا
عليه ،فإن اْلن تعرفه ،وقد تسرق اْلن بعض األموال أو املتاع مما مل يذكر اسم هللا عليه.

وأما من ذكر اسم هللا على ما تقدم فإنه َّل سلطان للجن على ذلك بسرقته أو معرفة مكانه ،واملسيح
عليه السالم كان خيرب املؤمنني ِبا أيكلون ويدخرون مما ذكر اسم هللا عليه واْلن َّل تعلم به) (.. )2

عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرمي عبيدات -بتصرف  -ص367

_________

((( )1تفسري أيب السعود)) (.)39 /2
((( )2النبوات)) (ص.)281 :
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ْتهيد

طاملا مسعنا يف هذا القرن عن حتضري األرواح ،حيث مألت هذه الفكرة الدنيا بضجيجها ،وانتشرت

انتشاراً سريعاً يف الشرق والغرب ،وعقدت هلا اجملالس واحملاضرات والندوات ،وألفت فيها كثري من

الكتب واجملالت ،وأنشئت هلا املدارس واْلامعات ،وآمن هبا الكثري يف الشرق والغرب من املسلمني

وغريهم ،وخاض أنصارها معارك كالمية ،ودافعوا فيها عن فكرهتم أمام املنكرين ،ومازلنا نعيش آاثرها

يف أايمنا هذه ،ونقرأ الكثري عنها.

فكرة جمملة عن حتضري األرواح:

كانت بداية نشأة هذه الفكرة يف أمريكا ،حيث حصل سنة 1846م أن رجالً امسه فيكمان يسكن
يف قرية هيد سفيل من مقاطعة نيويورك قد مسع ذات ليلة طرقات متعددة على أرض بيته ،فذهب
ليكتشف الفاعل ،فأعيته احليلة ،فصرب على مضض ،ولكنه قام ذات ليلة منذعراً من صراخ ابنة

صغرية له ،فسأهلا عما َنهبا ،فزعمت أهنا أحست بيد مرت على جسمها وهي يف سريرها ،فلم ير
الرجل بداً من هجر منزله ،فخلفه فيه رجل متنور يقال له جون فوكس ،فحصل لعائلته ما حصل
لسابقتها من األصوات اليت َّل جتعل للنوم مساغاً من اْلفون ،فكانت زوجة جون فوكس تنادي

جرياهنا ،وتستعني يف البحث عن الفاعل ،فلم يهتدوا إليه ،فتجاسرت هذه املرأة ذات ليلة وقالت

لذلك الطارق :أحدث عشر طرقات ،ففعل ،فقالت له :كم عمر ابنيت كاترينه؟ فطرق طرقات على

قدر سين عمرها ،مث قالت له :إن كنت روحاً فأحدث طرقتني أيضاً ،فأحدثهما ،ومل تزل به املرأة حىت
علمت بواسطة الطرق أهنا روح رجل كان ساكناً يف ذلك البيت ،فقتله جاره ليسرق ماله ودفنه فيه،
فلم يسع زوجة فوكس ،إَّل استحضار اْلريان واستجواب الروح أمامهم ،فأجابت ِبا جعلهم

مندهشني مقتنعني يف آن واحد ،فكان احلال كما أخربت الروح.

وقد ضبطت احلكومة األمريكية هذه الواقعة ،وأجرهتا جمراها القانوين وكلفت ْلنة بدراسة هذه
الظاهرة وغريها من الظواهر اليت كانت حتدث بني وقت وآخر ،وحبثها القانوين الشهري أدمون ،فاعتقد

صحتها وألف فيها كتاابً ضخماً سنة  ،1865وتبعه األستاذ مايس أستاذ الكيمياء يف اجملمع العلمي

األمريكي ،فنسب حصوهلا ألرواح املوتى.

ولكن األمر الذي أحدث الدوي الكبري هو اعتقاد األستاذ روبريهار هبذا املذهب ،وأتليفه فيه كتاابً
مساه األحباث التجريبية على الظواهر الروحية ،فانتشب الصراع من ذلك اليوم بني املصدقني
واملكذبني ،ومل يبق عامل وَّل كاتب وَّل كاهن ،إَّل وألقى بنفسه يف تلك املعمعة ،فانتقل هذا املذهب

بعد ذلك إىل إجنلرتا ،ووجد له أنصاراً يدافعون عنه ،وعلى رأس هؤَّلء أحد رؤساء اْلمعية امللكية

اَّلجنليزية كروركس ،مث أخذ املذهب ابَّلنتشار إىل أقطار العامل ،وأصبح له ماليني من األتباع وأكثر

من مائيت جملة تدافع عنه وتنشره ( .. )1عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرمي عبيدات -
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_________

((( )1دائرة معارف القرن العشرين)) ( )248 /1ابختصار وتصرف ،وانظر كتاب ((اإلنسان روح َّل
جسد)) (.)102 /1
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املبحث األول :عالقة اْلن بتحضري األرواح
لقد كانت الشياطني تنزل على الكهنة فتخربهم ابلكلمة من احلق فيكذبون معها مائة كذبة ،وكانوا
يرتاءون هلم يف صور خمتلفة كما تقدم معنا ،ومن صفات اْلن التشكل يف الصور املختلفة ،وإبمكاهنم
أن يظهروا لإلنسان يف صورة أشخاص يكون للشخص معرفة مسبقة هبم قبل موهتم ،ولقد ْتثل

الشيطان للمشركني يوم وقعة بدر يف صورة سراقة بن مالك بن جعشم ،وحرضهم على قتال الرسول

عليه السالم مث توىل عنهم بعد ذلك عندما عاين املالئكة ،وْتثل الشيطان كذلك أليب هريرة يف صورة
شيخ يريد السرقة ،ولقد شاهدهم ابن مسعود يف صور خمتلفة ،ويف إحدى الليايل اليت كلم فيها عليه
الصالة والسالم اْلن ،رأى ابن مسعود اْلن يتقطعون مثل قطع السحاب ،ومرة رآهم يتحدرون على

الرسول كأمثال النسور واحلجل ،وغري ذلك مما هو من صفات اْلن ،ولقد ثبت وجودهم واتصاهلم
ببين آدم اتصاَّلً وثيقاً وأهنم يعيشون معهم على األرض ،وأحياَنً يدخلون يف أجسامهم ويتسلطون
عليهم بكيفية َّل يعلمها إَّل هللا.

وبناء على ذلك فإن اْلن ْيكن أن يتشبهوا ابلرايح ,واألنوار خمتلفة األلوان ,وابلسحاب ,والدخان,
والشخصيات العظيمة ،كما ْيكن للجن تقليد أي شخصية حية أو ميتة بعد موهتا ،فأعمارها تزيد

على أعمار بين آدم كما يف بعض اآلاثر ،كما أن تكليم اْلين لإلنسان على لسان إنسان أخر أمر

اثبت كما تقدم معنا ،وحتريك اْلين لقلم ليكتب ,أوسلسلة ترسم بواسطة قلم أو أاثث حجرة أو غري
ذلك مما نسمع عنه أمر ممكن وواقع (.)1

فلم َّل يكون ما يزعمه دعاة استحضار األرواح من عبث مردة اْلن الذين مههم السخرية ببعض
البشر الذين يوافقوهنم يف أعماهلم؟! .عامل اْلن يف ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرمي عبيدات -
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_________
((( )1مع رسل هللا وكتبه واليوم اآلخر)) (ص.)155 :
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املبحث الثاين :حكم ما يسمى بعلم حتضري األرواح
لقد شاع بني كث ٍري من الناس من الكتاب وغريهم ما يسمى بعلم حتضري األرواح ،وزعموا أهنم
يستحضرون أرواح املوتى بطريقة اخرتعها املشتغلون هبذه الشعوذة ،يسألوهنا عن أخبار املوتى من

نعيم وعذاب ،وغري ذلك من الشئون اليت يظن أن عند املوتى علماً هبا يف حياهتم .ولقد أتملت هذا
املوضوع كثرياً فاتضح يل أنه علم ابطل ،وأنه شعوذة شيطانية يراد منها إفساد العقائد واألخالق

والتلبيس على املسلمني ،والتوصل إىل دعوى علم الغيب يف أشياء كثرية.

وهلذا رأيت أن أكتب يف ذلك كلمة موجزة إليضاح احلق والنصح لألمة وكشف التلبيس عن الناس،
فأقولَّ :ل ريب أن هذه املسألة مثل مجيع املسائل جيب ردها إىل كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا

عليه وسلم ،فما أثبتاه أو أحدمها أثبتناه ،وما نفياه أو أحدمها نفيناه ،كما قال هللا عز وجلَ :اي أَيمـ َها
از ْعتم ِيف َشي ٍء فَـر مدوه إِ َىل َِّ
ِ
َطيعوا َّ ِ
ِ
َّ ِ
ول َوأ ِ
اَّلل
الر ُس َ
يعوا َّ
ْ ُ ُ
اَّللَ َوأَط ُ
آمنُوا أ ُ
ين َ
ُويل ْاأل َْم ِر م ْن ُك ْم فَِإ ْن تَـنَ َ ُ ْ
الذ َ
ِ
ول إِ ْن ُك ْنـتم تُـ ْؤِمنو َن ِاب َِّ
الر ُس ِ
س ُن َأتْ ِو ًيال [النساء.]59:
َو َّ
َّلل َوالْيَـ ْوم ْاآل ِخ ِر ذَلِ َ
ُْ ُ
ك َخ ْريٌ َوأ ْ
َح َ
ومسألة (الروح) من األمور الغيبية اليت اختص هللا سبحانه وتعاىل بعلمها ومعرفة كنهها ،فال يصح
ِ
اخلوض فيها إَّل بدليل شرعي ،قال هللا تعاىلَ :ع ِاملُ الْغَْي ِ
ضى
َح ًدا إَِّل َم ِن ْارتَ َ
ب فَال يُظْ ِه ُر َعلَى غَْيبِه أ َ
ك ِمن ب ِ ِ ِ
ِِ
ِم ْن ر ُس ٍ
ص ًدا [اْلن ،]27 :وقال سبحانه يف سورة النمل:
ول فَِإنَّهُ يَ ْسلُ ُ ْ َ ْ
ني يَ َديْه َوم ْن َخلْفه َر َ
َ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ب إَِّل َّ
اَّللُ اآلية [النمل.]65:
قُ ْل َّل يَـ ْعلَ ُم َم ْن ِيف َّ َ َ
ض الْغَْي َ
وح
ك َع ِن ال مر ِ
وقد اختلف العلماء رمحهم هللا يف املراد ابلروح يف قوله تعاىل يف سورة اإلسراءَ :ويَ ْسأَلُونَ َ
وح ِم ْن أ َْم ِر َرِيب َوَما أُوتِيتُ ْم ِم َن ال ِْعل ِْم إَِّل قَلِ ًيال [اإلسراء ،]85 :فقال بعضهم :إنه الروح الذي
قُ ِل ال مر ُ
يف األبدان وعلى هذا فاآلية دليل على أن الروح أمر من أمر هللا َّل يعلم الناس عنه شيئاً إَّل ما

علمهم هللا إايه؛ ألن ذلك أمر من األمور اليت اختص هللا سبحانه بعلمها وحجب ذلك عن اخللق،

وقد دل القران الكرمي واألحاديث الصحيحة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أن أرواح
اَّلل يـتـو َّىف ْاألَنْـ ُف ِ
ِ
سح َ
ني َم ْوهتَا َوالَِّيت َملْ
املوتى تبقى بعد موت األبدان ،ومما يدل على ذلك قوله تعاىلَ َ َ َُّ :
َ
ضى َعلَيـها الْمو َ ِ
س امى  ..اآلية [الزمر:
ْتَُ ْ
ت ِيف َمنَ ِام َها فَـيُ ْم ِس ُ
ك الَِّيت قَ َ ْ َ َ ْ
ت َويُـ ْرس ُل ْاألُ ْخ َرى إِ َىل أ َ
َج ٍل ُم َ
]42

وثبت(( :أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أمر يوم بدر أبربعة وعشرين رجالً من صناديد قريش فقذفوا
يف طوي من أطواء بدر خبيث خمبث ،وكان إذا ظهر على قوم أقام ابلعرصة ثالث ليال ،فلما كان

ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها مث مشى واتبعه أصحابه ،وقالوا :ما نراه انطلق إَّل
لبعض حاجته ،حىت قام على شفة الركي فجعل يناديهم أبمسائهم وأمساء آابئهم ،اي فالن بن فالن ،واي
فالن بن فالن أيسركم أنكم أطعتم هللا ورسوله فإَن قد وجدَن ما وعدَن ربنا حقاً فهل وجدمت ما وعد

ربكم حقاً ،قال :فقال عمر :اي رسول هللا ما تكلم من أجساد َّل أرواح هلا؟ فقال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :والذي نفس ٍ
حممد بيده ما أنتم أبمسع ملا أقول منهم ولكنهم َّل يستطيعون أن جييبوا))
(.)1

_________

( ))]14830[ )1رواه البخاري ( )3976من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.
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وثبت عنه صلى هللا عليه وسلم ((إن امليت يسمع قرع نعال املشيعني له إذا انصرفوا عنه)) (.)1
قال العالمة ابن القيم رمحه هللا( :والسلف جممعون على هذا وقد تواترت اآلاثر عنهم أبن امليت

يعرف زايرة احلي له ويستبشر به).

اَّلل يـتـو َّىف ْاألَنْـ ُف ِ
ني َم ْوِهتَا
سح َ
ونقل ابن القيم أن ابن عباس رضي هللا عنهما قال يف تفسري قوله تعاىلَ َ َ َُّ :
َ
ضى َعلَيـها الْمو َ ِ
س امى [الزمر:
َوالَِّيت َملْ ْتَُ ْ
ت ِيف َمنَ ِام َها فَـيُ ْم ِس ُ
ك الَِّيت قَ َ ْ َ َ ْ
ت َويُـ ْرس ُل ْاألُ ْخ َرى إِ َىل أ َ
َج ٍل ُم َ
( .]42بلغين أن أرواح األحياء واألموات تلتقي يف املنام فيتساءلون بينهم فيمسك هللا أرواح املوتى
ويرسل أرواح األحياء إىل أجسادها).

مث قال ابن القيم رمحه هللا( :وقد دل على التقاء أرواح األحياء واألموات أن احلي يرى امليت يف منامه
فيستخربه وخيربه امليت ِبا َّل يعلم احلي فيصادف خربه كما أخرب) .فهذا هو الذي عليه السلف من

أن أرواح األموات ابقية إىل ما شاء هللا وتسمع ،ولكن مل يثبت أهنا تتصل ابألحياء يف غري املنام ،كما
أنه َّل صحة ملا يدعيه املشعوذون من قدرهتم على حتضري أرواح من يشاءون من األموات ويكلموهنا
ويسألوهنا فهذه ادعاءات ابطلة ليس هلا ما يؤيدها من النقل وَّل من العقل ،بل إن هللا سبحانه وتعاىل

هو العامل هبذه األرواح واملتصرف فيها وهو القادر على ردها إىل أجسامها مىت شاء ذلك ،فهو

املتصرف وحده يف ملكه وخلقه َّل ينازعه منازع .أما من يدعي غري ذلك فهو يدعي ما ليس له به

علم ،ويكذب على الناس فيما يروجه من أخبار األرواح؛ إما لكسب مال ،أو إلثبات قدرته على ما

َّل يقدر عليه غريه ،أو للتلبيس على الناس إلفساد الدين والعقيدة.
_________
( )1رواه البخاري ( ،)1374ومسلم (.)2870
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وما يدعيه هؤَّلء الدجالون من حتضري األرواح إمنا هي أرواح شياطني خيدمها بعبادهتا وحتقيق مطالبها،
وختدمه ِبا يطلب منها كذابً وزوراً يف انتحاهلا أمساء من يدعونه من األموات ،كما قال هللا تعاىل:
س وا ْْلِ ِن ي ِ
ِ
ِ
ض ُز ْخر َ ِ
وحي بَـ ْع ُ ِ
ني ِْ
ورا َولَ ْو
َوَك َذلِ َ
ك َج َعلْنَا ل ُك ِل نَِ ٍيب َع ُد اوا َشيَاط َ
اإلنْ ِ َ ُ
ف الْ َق ْول غُ ُر ً
ض ُه ْم إ َىل بَـ ْع ٍ ُ
ِ
ِ ِ َّ ِ
ض ْوهُ َولِيَـ ْق َِرتفُوا
ين َّل يُـ ْؤِمنُو َن ِاب ْآل ِخ َرةِ َولِ َ ْري َ
اء َربم َ
رتو َن َولتَ ْ
ك َما فَـ َعلُوهُ فَ َذ ْرُه ْم َوَما يَـ ْف َُ
صغَى إِلَْيه أَفْئ َدةُ الذ َ
َش َ
شرُهم َِ
ش َر ا ْْلِ ِن قَ ِد
مج ًيعا َاي َم ْع َ
َما ُه ْم ُم ْق َِرتفُو َن [األنعام ،]113 - 112:وقال تعاىلَ :ويَـ ْوَم َْحي ُ ُ ْ
ال أ َْولِيَا ُؤ ُه ْم ِم َن ِْ
استَ ْكثَـ ْرُْمت ِم َن ِْ
ضنَا بِبَـ ْع ٍ
اإلنْ ِ
اإلنْ ِ
ْت
س َوقَ َ
َجلَنَا الَّ ِذي أ َّ
استَ ْمتَ َع بَـ ْع ُ
َجل َ
س َربَّـنَا ْ
ْ
ض َوبَـلَ ْغنَا أ َ
ك ح ِك ِ
ال النَّار مثْـوا ُكم َخالِ ِد ِ
يها إَِّل َما َشاءَ َّ
يم [األنعام ،]128:وذكر علماء
ين ف َ
لَنَا قَ َ ُ َ َ ْ
يم َعل ٌ
اَّللُ إِ َّن َربَّ َ َ ٌ
َ
التفسري أن استمتاع اْلن ابإلنس بعبادهتم إايهم ابلذابئح والنذور والدعاء ،وأن استمتاع اإلنس ابْلن
قضاء حوائجهم اليت يطلبوهنا منهم ،وإخبارهم ببعض املغيبات اليت يطلع عليها اْلن يف بعض اْلهات
النائية ،أو يسرتقوهنا من السمع ،أو يكذبونه وهو األكثر ،ولو فرضنا أن هؤَّلء اإلنس َّل يتقربون إىل

األرواح اليت يستحضروهنا بشيء من العبادة فإن ذلك َّل يوجب حل ذلك وإابحته؛ ألن سؤال

الشياطني والعرافني والكهنة واملنجمني ممنوع شرعاً ،وتصديقهم فما خيربون به أعظم حترْياً وأكرب إمثاً
بل هو من شعب الكفر؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :من أتى عرافاً فسأله عن شيء مل تقبل
له صالة أربعني ليلة)) ( ،)1ويف مسند أمحد والسنن عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :من
أتى كاهنا فصدقه ِبا يقول فقد كفر ِبا أنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم)) (.)2

_________
( ))]14832[ )1رواه مسلم (.)2230

( ))]14833[ )2رواه أبو داود ( , )3904وزاد (أو أتى امرأات حائضا أو أتى امرأات يف دبرها فقد
برئ) بدَّل من (فقد كفر) والرتمذي ( , )135وابن ماجه ( , )639والنسائي يف ((السنن الكربى))

( )9017( )323 /5بلفظ ((من أتى حائضا أو امرأة يف دبرها) بدون (عرافا)  ,ورواه احلاكم (/1

 , )49قال الرتمذيَّ :ل نعرف هذا احلديث إَّل من حديث حكيم األثرم عن أيب ْتيمة ,وقال احلاكم:
هذا حديث صحيح على شرطهما مجيعا من حديث ابن سريين ومل خيرجاه ,ووافقه الذهيب ,وقال

البيهقي يف ((السنن الكربى)) ( :)198 /7له متابعة ,وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) (/10
 :)227له شاهد [وروي] إبسنادين جيدين ولفظهما (من أتى كاهنا)  ,وصححه األلباين يف

((صحيح أيب داود)) و ((صحيح ابن ماجه)) .ويف رواية :أليب داود ( )3904وأمحد ()408 /2

( , )9279والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( , )198 /7من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه( ,من

أتى كاهناً فصدقه ِبا يقول  ....فقد برئ مما أنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم) .واحلديث سكت
عنه أبو داود ,وقال البخاري يف ((التاريخ الكبري)) (َّ :)17 /3ل يتابع عليه (حكيم األثرم) وَّل

يعرف أليب ْتيمة مساع من أيب هريرة ,وقال البيهقي يف ((السنن الكربى)) ( :)198 /7له متابعة,
وصححه األلباين يف ((صحيح أيب داود)).
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وقد جاء يف هذا املعىن أحاديث وآاثر كثرية ،وَّل شك أن هذه األرواح اليت يستحضروهنا بزعمهم
داخلة فيما منع منه النيب صلى هللا عليه وسلم؛ ألهنا من جنس األرواح اليت تقرتن ابلكهان والعرافني
من أصناف الشياطني فيكون هلا حكمها ،فال جيوز سؤاهلا وَّل استحضارها وَّل تصديقها ،بل كل ذلك

حمرم ومنكر بل وابطل ،ملا مسعت من األحاديث واآلاثر يف ذلك ،وألن ما ينقلونه عن هذه األرواح
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ب إَِّل َّ
اَّللُ
يعترب من علم الغيب ،وقد قال هللا سبحانه :قُ ْل َّل يَـ ْعلَ ُم َم ْن ِيف َّ َ َ
ض الْغَْي َ
[النمل.]65 :
وقد تكون هذه األرواح هي الشياطني املقرتنة ابألموات الذين طلبوا أرواحهم فتخرب ِبا تعلمه من

حال امليت يف حياته مدعية أهنا روح امليت الذي كانت مقرتنة به ،فال جيوز تصديقها وَّل استحضارها
وَّل سؤاهلا كما تقدم الدليل على ذلك .وما ِ
حيضره ليس إَّل الشياطني واْلن يستخدمهم مقابل ما
يتقرب به إليهم من العبادة اليت َّل جيوز صرفها لغري هللا ،فيصل بذلك إىل حد الشرك األكرب الذي

خيرج صاحبه من امللة  -نعوذ ابهلل من ذلك .-

ولقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف دار اإلفتاء السعودية فتوى عن التنومي
املغناطيسي الذي هو أحد أنواع حتضري األرواح هذا نصها( :التنومي املغناطيسي ضرب من ضروب
الكهانة ابستخدام جين يسلطه ِ
املنوم ،فيتكلم بلسانه ويكسبه قوةً على بعض األعمال
املنوم على َّ

بسيطرته عليه إن صدق مع املنوم وكان طوعاً له ،مقابل ما يتقرب به ِ
املنوم إليه ،وجيعل ذلك اْلين
املنوم طوع إرادة ِ
املنوم يقوم ِبا يطلبه منه من األعمال ِبساعدة اْلين له إن صدق ذلك اْلين مع
َّ
املنوم ،وعلى ذلك يكون استغالل التنومي املغناطيسي واختاذه طريقاً أو وسيلة للدَّللة على مكان
عمل آخر بواسطة ِ
سرقة أو ضالة أو عالج مريض ،أو القيام أبي ٍ
املنوم غري جائز بل هو شرك ملا

تقدم ،وألنه التجاء إىل غري هللا فيما هو من وراء األسباب العادية اليت جعلها هللا سبحانه إىل
املخلوقات وأابحها هلم) انتهى كالم اللجنة.

وممن كشف حقيقة هذه الدعوى الباطلة الدكتور حممد حممد حسني يف كتابه (الروحية احلديثة حقيقتها

وأهدافها) وكان ممن خدع هبذه الشعوذة زمناً طويالً ،مث هداه هللا إىل احلق وكشف زيف تلك الدعوى
بعد أن توغل فيها ومل جيد فيها سوى اخلرافات والدجل ،وقد ذكر أن املشتغلني بتحضري األرواح

يسلكون طرقاً خمتلفة ،منهم املبتدئون الذين يعتمدون على كوب صغري أو فنجان يتنقل بني حروف

قد رمست فوق منضدة ،وتتكون إجاابت األرواح املستحضرة  -حسب زعمهم  -من جمموع احلروف
حبسب ترتيب تنقله فيها ،ومنهم من يعتمد على طريقة السلة يوضع يف طرفها قلم يكتب اإلجاابت

على أسئلة السائلني ،ومنهم من يعتمد على وسيط كوسيط التنومي املغناطيسي.

وذكر أنه يشك يف مدعي حتضري األرواح وأن وراءهم من يدفعهم بدليل الدعاية اليت عملت هلم،

فتسابقت إىل تتبع أخبارهم ونشر ادعاءاهتم صحف وجمالت مل تكن من قبل تنشط لشيء ْيس الروح

أو احلياة اآلخرة ،ومل تكن يف يوم من األايم داعية إىل الدين أو اإلْيان ابهلل .وذكر أهنم يهتمون إبحياء
الدعوة الفرعونية وغريها من الدعوات اْلاهلية ،كما ذكر أن الذين روجوا ألصل هذه الفكرة هم

أَنس فقدوا عزيزاً عليهم فيعزون أنفسهم ابألوهام ،وأن أشهر من روج هلذه البدعة السيد أوليفر

لودج الذي فقد ابنه يف احلرب العاملية األوىل ،ومثله مؤسس الروحية يف مصر أمحد فهمي أبو اخلري
الذي مات ابنه عام ( 1937م) ،وكان رزق به بعد طول انتظار.
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وذكر الدكتور حممد حممد حسني أنه مارس هذه البدعة فبدأ بطريقة الفنجان واملنضدة فلم جيد فيها
ما يبعث على اَّلقتناع ،وانتهى إىل مرحلة الوسيط ،وحاول مشاهدة ما يدعونه من جتسيد الروح أو
الصوت املباشر ويرونه دليل دعواهم فلم ينجح هو وَّل غريه؛ ألنه َّل وجود لذلك يف حقيقة األمر،
وإمنا هي أَّلعيب حمكمة تقوم على حيل خفية ابرعة ترمي إىل هدم األداين .وأصبحت الصهيونية

العاملية اهلدامة ليست بعيدة عنها .وملا مل يقتنع بتلك األفكار الفاسدة وكشف حقيقتها انسحب منها

وعزم على توضيح احلقيقة للناس ويقول( :إن هؤَّلء املنحرفني َّل يزالون ابلناس حىت يستلوا من
صدورهم اإلْيان وما استقر يف نفوسهم من عقيدة ويسلموهنم إىل خليط مضطرب من الظنون
واألوهام .ومدعو حتضري األرواح َّل يثبتون للرسل صلوات هللا وسالمه عليهم إَّل صفة الوساطة

الروحية ،كما قال زعيمهم أرثر فندَّلي يف كتابه (على حافة العامل األثري) عن األنبياء هم :وسطاء يف
درجة عالية من درجات الوساطة ،واملعجزات اليت جرت على أيديهم ليست إَّل ظواهر روحية

كالظواهر اليت حتدث يف حجرة حتضري األرواح).

ويقول الدكتور حسني( :إهنم إذا فشلوا يف حتضري األرواح قالوا :الوسيط غري َنجح أو جمهد أو إن
شهود اْللسة غري متوافقني ،أو إن بينهم من حضر إىل اَّلجتماع شاكاً أو متحدايً) .ومن بني

مزاعمهم الباطلة أهنم زعموا أن جربيل عليه السالم حيضر جلساهتم ويباركها  -قبحهم هللا  -انتهى

املقصود من كالم الدكتور حممد حممد حسني.
ومما ذكرَنه يف أول اْلواب وما ذكرته اللجنة والدكتور حممد حممد حسني يف التنومي املغناطيسي يتضح
بطالن ما يدعيه حمادثوا األرواح من كوهنم حيضرون أرواح املوتى ويسألوهنم عما أرادوه ،ويعلم أن

هذه كلها أعمال شيطانية وشعوذة ابطلة داخلة فيما حذر منه النيب صلى هللا عليه وسلم من سؤال

الكهنة والعرافني وأصحاب التنجيم وحنوهم ،والواجب على املسئولني يف الدول اإلسالمية منع هذا
الباطل والقضاء عليه وعقوبة من يتعاطاه حىت يكف عنه ،كما أن الواجب على رؤساء حترير الصحف

اإلسالمية أن َّل ينقلوا هذا الباطل وأن َّل يدنسوا به صحفهم ،وإذا كان َّلبد من نقل فليكن نقل
الرد والتزييف واإلبطال والتحذير من أَّلعيب الشياطني من اإلنس واْلن ومكرهم وخداعهم

وتلبيسهم على الناس ،وهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل ،وهو املسئول سبحانه أن يصلح أحوال

املسلمني ،وْينحهم الفقه يف الدين ،ويعيذهم من خداع اجملرمني وتلبيس أولياء الشياطني إنه ويل ذلك
والقادر عليه ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد .جمموع فتاوى ومقاَّلت متنوعة َّلبن ابز 309 /3 -
316 -
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الفصل الثامن :دخول اْلين يف اإلنسي
قد دل كتاب هللا عز وجل وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وإمجاع األمة على جواز دخول اْلين
ابإلنسي وصرعه إايه  ....وأَن أذكر لك أيها القارئ ما تيسر من كالم أهل العلم يف ذلك إن شاء

هللا.

بيان كالم املفسرين رمحهم هللا يف قوله تعاىل:
َّ ِ
الش ْيطَا ُن ِم َن ال َْم ِ
وم الَّ ِذي يَـتَ َخبَّطُهُ َّ
س [البقرة ،]275 :قال
ومو َن إَِّل َك َما يَـ ُق ُ
ين َأيْ ُكلُو َن ال ِرَاب َّل يَـ ُق ُ
الذ َ
َّ ِ
وم الَّ ِذي
ومو َن إَِّل َك َما يَـ ُق ُ
ين َأيْ ُكلُو َن ال ِرَاب َّل يَـ ُق ُ
أبو جعفر بن جرير رمحه هللا يف تفسري قوله تعاىل :الذ َ
الش ْيطَا ُن ِم َن ال َْم ِ
يَـتَ َخبَّطُهُ َّ
س ،ما نصه:

(يعين بذلك خيبله الشيطان يف الدنيا وهو الذي خينقه فيصرعه من املس يعين :من اْلنون) ،وقال
وم الَّ ِذي يَـتَ َخبَّطُهُ َّ
الش ْيطَا ُن ِم َن
ومو َن إَِّل َك َما يَـ ُق ُ
البغوي رمحه هللا يف تفسري اآلية املذكورة ما نصهَّ :ل يَـ ُق ُ
ال َْم ِ
س( ،أي :اْلنون .يقالُ :مس الرجل فهو ممسوس إذا كان جمنوَنً) اهـ.
َّ ِ
وم
ومو َن إَِّل َك َما يَـ ُق ُ
ين َأيْ ُكلُو َن ال ِرَاب َّل يَـ ُق ُ
وقال ابن كثري رمحه هللا يف تفسري اآلية املذكورة ما نصه :الذ َ
الش ْيطَا ُن ِم َن ال َْم ِ
الَّ ِذي يَـتَ َخبَّطُهُ َّ
س( ،أيَّ :ل يقومون من قبورهم يوم القيامة إَّل كما يقوم املصروع
حال صرعه وختبط الشيطان له ،وذلك أنه يقوم قياماً منكراً).
وقال ابن عباس رضي هللا عنه( :آكل الراب يبعث يوم القيامة جمنوَنً خينق) رواه ابن أيب حامت (.)1
قال :وروي عن عوف ابن مالك وسعيد بن جبري والسدي والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان

حنو ذلك .انتهى املقصود من كالمه رمحه هللا .وقال القرطيب رمحه هللا يف تفسريه على قوله تعاىل:
َّ ِ
الش ْيطَا ُن ِم َن ال َْم ِ
وم الَّ ِذي يَـتَ َخبَّطُهُ َّ
س( ،يف هذه اآلية دليل
ومو َن إَِّل َك َما يَـ ُق ُ
ين َأيْ ُكلُو َن ال ِرَاب َّل يَـ ُق ُ
الذ َ

على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة اْلن وزعم أنه من فعل الطبائع وأن الشيطان َّل يسلك

يف اإلنسان وَّل يكون منه مس) .اهـ.
وكالم املفسرين يف هذا املعىن كثري من أراده وجده.

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف كتابه (إيضاح الدَّللة يف عموم الرسالة للثقلني) املوجود يف

جمموع الفتاوى ( )65 - 9 /19ما نصه بعد كالم سبق( :وهلذا أنكر طائفة من املعتزلة كاْلبائي وأيب
بكر الرازي وغريمها دخول اْلن يف بدن املصروع ومل ينكروا وجود اْلن ،إذ مل يكن ظهور هذا يف

املنقول عن الرسول كظهور هذا وإن كانوا خمطئني يف ذلك .وهلذا ذكر األشعري يف مقاَّلت أهل
َّ ِ
ين َأيْ ُكلُو َن ال ِرَاب َّل
السنة واْلماعة أهنم يقولون :أن اْلين يدخل يف بدن املصروع ،كما قال تعاىل :الذ َ
الش ْيطَا ُن ِم َن ال َْم ِ
وم الَّ ِذي يَـتَ َخبَّطُهُ َّ
س [البقرة ،]275 :وقال عبد هللا بن أمحد بن
ومو َن إَِّل َك َما يَـ ُق ُ
يَـ ُق ُ

حنبل( :قلت :أليب إن قوماً يزعمون أن اْلين َّل يدخل يف بدن اإلنسي ،فقال :اي بين يكذبون هو ذا
يتكلم على لسانه وهذا مبسوط يف موضعه).

_________
((( ))]14834[ )1تفسري ابن أيب حامت)) ( .)341 /2وصحح إسناده السيوطي يف ((البدور
السافرة)) (ص .)64 :وأمحد شاكر يف ((عمدة التفسري)) (.)330 /1
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وقال أيضاً رمحه هللا يف ( /24من الفتاوى ص  )277 - 276ما نصه( :وجود اْلن اثبت بكتاب

هللا وسنة رسوله واتفاق سلف األمة وأئمتها ،وكذلك دخول اْلين يف بدن اإلنسان اثبت ابتفاق أئمة
َّ ِ
وم الَّ ِذي يَـتَ َخبَّطُهُ
ومو َن إَِّل َك َما يَـ ُق ُ
ين َأيْ ُكلُو َن ال ِرَاب َّل يَـ ُق ُ
أهل السنة واْلماعة ،قال هللا تعاىل :الذ َ
الش ْيطَا ُن ِم َن ال َْم ِ
َّ
س [البقرة ،]275 :ويف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن
الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم)) (.)1
وقال عبد هللا بن اإلمام أمحد بن حنبل( :قلت أليب إن أقواماً يقولون :إن اْلين َّل يدخل بدن

املصروع ،فقال :اي بين يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه) ،وهذا الذي قاله أمر مشهور ،فإنه يصرع

الرجل فيتكلم بلسان َّل يعرف معناه ،ويضرب على بدنه ضرابً عظيماً لو ضرب به مجل ألثر به أثراً
عظيماً ،واملصروع مع هذا َّل حيس ابلضرب وَّل ابلكالم الذي يقوله ،وقد جير املصروع غري املصروع
وجير البساط الذي جيلس عليه وحيول اآلَّلت وينقل من ٍ
مكان إىل مكان ،وجيري غري ذلك من

األمور من شاهدها أفادته علماً ضروراي أبن الناطق على لسان اإلنسي واحملرك هلذه األجسام جنس

آخر غري اإلنسان ،وليس يف أئمة املسلمني من ينكر دخول اْلين يف بدن املصروع ،ومن أنكر ذلك

وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع ،وليس يف األدلة الشرعية ما ينفي ذلك) .أهـ.

وقال اإلمام ابن القيم رمحه هللا تعاىل يف كتابه (زاد املعاد يف هدي خري العباد) ( )69 - 66 /4ما
نصه:

(الصرع صرعان :صرع من األرواح اخلبيثة األرضية ،وصرع من األخالط الرديئة ،والثاين :هو الذي

يتكلم فيه األطباء يف سببه وعالجه.
وأما صرع األرواح فأئمتهم وعقالؤهم يعرتفون به وَّل يدفعونه ،ويعرتفون أبن عالجه ِبقابلة األرواح
الشريفة اخلرية العلوية لتلك األرواح الشريرة اخلبيثة ،فتدافع آاثرها ،وتعارض أفعاهلا وتبطلها ،وقد
نص على ذلك بقراط يف بعض كتبه ،فذكر بعض عالج الصرع وقال( :هذا إمنا ينفع من الصرع

الذي سببه األخالط واملادة ،وأما الصرع الذي يكون من األرواح فال ينفع فيه هذا العالج.

وأما جهلة األطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد ابلزندقة فضيلة فأولئك ينكرون صرع األرواح ،وَّل
يقرون أبهنا تؤثر يف بدن املصروع ،وليس معهم إَّل اْلهل ،وإَّل فليس يف الصناعة الطبية ما يدفع

ذلك ،واحلس والوجود شاهد به ،وإحالتهم ذلك على غلبة بعض األخالط هو صادق يف بعض
أقسامه َّل يف كلها).

إىل أن قال( :وجاءت زَندقة األطباء فلم يثبتوا إَّل صرع األخالط وحده ،ومن له عقل ومعرفة هبذه

األرواح وأتثرياهتا يضحك من جهل هؤَّلء وضعف عقوهلم.
وعالج هذا النوع يكون أبمرين :أمر من جهة املصروع ،وأمر من جهة املعاجل ،فالذي من جهة

املصروع :يكون بقوة نفسه وصدق توجهه إىل فاطر هذه األرواح وابرئها ،والتعوذ الصحيح الذي قد

تواطأ عليه القلب واللسان ،فإن هذا نوع حماربة ،واحملارب َّل يتم له اَّلنتصاف من عدوه ابلسالح إَّل

أبمرين :أن يكون السالح صحيحاً يف نفسه جيداً ،وأن يكون الساعد قوايً فمىت ختلف أحدمها مل يغن

السالح كثري طائل ،فكيف إذا عدم األمران مجيعاً! ويكون القلب خراابً من التوحيد والتوكل والتقوى

والتوجه ،وَّل سالح له.
_________

( ))]14835[ )1رواه البخاري (.)2039
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والثاين من جهة املعاجل :أبن يكون فيه هذان األمران أيضاً ،حىت أن من املعاْلني من يكتفي بقوله:

(اخرج منه) أو يقول( :بسم هللا) أو يقولَّ( :ل حول وَّل قوة إَّل ابهلل) ،والنيب صلى هللا عليه وسلم

كان يقول(( :اخرج عدو هللا أَن رسول هللا)) (.)1

وشاهدت شيخنا يرسل إىل املصروع من خياطب الروح اليت فيه .ويقول قال لك الشيخ :اخرجي ،فإن
هذا َّل حيل لك ،فيفيق املصروع ،ورِبا خاطبها بنفسه ورِبا كانت الروح مارد ًة فيخرجها ابلضرب.
فيفيق املصروع وَّل حيس أبمل ،وقد شاهدَن حنن وغريَن منه ذلك مراراً  ) ...إىل أن قال( :وابْلملة
فهذا النوع من الصرع وعالجه َّل ينكره إَّل قليل احلظ من العلم والعقل واملعرفة ،وأكثر تسلط
األرواح اخلبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوهبم وألسنتهم من حقائق الذكر

والتعاويذ والتحصنات النبوية واإلْيانية ،فتلقى الروح اخلبيثة الرجل أعزل َّل سالح معه ،ورِبا كان
عرايَنً فيؤثر فيه هذا  .) ..انتهى املقصود من كالمه رمحه هللا.

وِبا ذكرَنه من األدلة الشرعية وإمجاع أهل العلم من أهل السنة واْلماعة على جواز دخول اْلين
ابإلنسي ،يتبني للقراء بطالن قول من أنكر ذلك ،وخطأ فضيلة الشيخ علي الطنطاوي يف إنكاره

ذلك.

وقد وعد يف كلمته أنه يرجع إىل احلق مىت أرشد إليه فلعله يرجع إىل الصواب بعد قراءته ما ذكرَن،
نسأل هللا لنا وله اهلداية والتوفيق.

ومما ذكرَن أيضاً يعلم أن ما نقلته صحيفة (الندوة) يف عددها الصادر يف ( 1407 /10 /14هـ)

(ص )8 :عن الدكتور حممد عرفان من أن كلمة جنون اختفت من القاموس الطيب ،وزعمه أن دخول

اْلين يف اإلنسي ونطقه على لسانه أنه مفهوم علمي خاطئ مائة يف املائة .كل ذلك ابطل نشأ عن قلة

العلم ابألمور الشرعية وِبا قرره أهل العلم من أهل السنة واْلماعة ،وإذا خفي هذا األمر على كثري

من األطباء مل يكن ذلك حجة على عدم وجوده ،بل يدل ذلك على جهلهم العظيم ِبا علمه غريهم

من العلماء املعروفني ابلصدق واألمانة والبصرية أبمر الدين ،بل هو إمجاع من أهل السنة واْلماعة،
كما نقل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية عن مجيع أهل العلم ،ونقل عن أيب احلسن األشعري أنه نقل
ذلك عن أهل السنة واْلماعة ،ونقل ذلك أيضاً عن أيب احلسن األشعري العالمة أبو عبد هللا حممد

بن عبد هللا الشبلي احلنفي املتويف سنة ( 799هـ) يف كتابه (آكام املرجان يف غرائب األخبار وأحكام

اْلان) يف الباب احلادي واخلمسني من كتابه املذكور.

وقد سبق يف كالم ابن القيم رمحه هللا أن أئمة األطباء وعقالءهم يعرتفون به وَّل يدفعونه ،وإمنا أنكر

ذلك جهلة األطباء وسقطهم وسفلتهم وزَندقتهم .فاعلم ذلك أيها القارئ وْتسك ِبا ذكرَنه من

احلق وَّل تغرت جبهلة األطباء وغريهم ،وَّل ِبن يتكلم يف هذا األمر بغري علم وَّل بصرية ،بل ابلتقليد
ْلهلة األطباء وبعض أهل البدع من املعتزلة وغريهم ،وهللا املستعان  ..جمموع فتاوى ومقاَّلت متنوعة

َّلبن ابز 302 /3
_________

( ))]14836[ )1رواه اإلمام أمحد يف ((املسند)) ( .)17584قال البخاري يف ((دَّلئل النبوة))

( :)22 /6أصح [يعين من رواية يعلى عن أبيه] .وقال ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) (:)146 /6
طريقه جيد .وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)9 /9رجاله رجال الصحيح.
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املطلب األول :األدلة من الكتاب على لزوم اْلماعة
لقد وردت يف كتاب هللا الكرمي ،آايت أتمر املؤمنني وحتثهم على لزوم اْلماعة ،واَّلئتالف ،وتبني هلم

أن األمة اإلسالمية أمة واحدة ،وهي حقيقة جاء أتكيدها يف أكثر من موضع يف القرآن الكرمي.

ولكن َّلبد هلذا األصل العظيم من شروط جيب حتقيقها ،وضوابط جيب مراعاهتا ،وَّل سبيل إىل حتقيق
هذه الغاية اْلليلة إَّل ابعتبار تلك الشروط والضوابط.

لذلك جاءت آايت أخرى مبينة للشروط ،وموضحة للضوابط ،ومن أمثلة ذلك األمر إبقامة الدين

كله ،بتوحيد هللا تبارك وتعاىل ،واجتناب الشرك بكافة أنواعه وفروعه.

ومن ذلك أيضاً احلث على األخوة اإلْيانية ،واألمر ابلتعاون على الرب والتقوى .وقد استنبط العلماء
–رمحهم هللا -من هذه اآلايت ،املقومات الصحيحة َّلجتماع املسلمني وآتلفهم.

وفيما يلي ذكر أهم األدلة من القرآن الكرمي على وجوب لزوم اْلماعة:
َّ ِ
آمنُواْ اتَّـ ُقواْ هللاَ َح َّق تُـ َقاتِِه َوَّلَ ْتَُوتُ َّن إَِّلَّ َوأَنتُم م ْسلِ ُمو َن
ين َ
(الدليل األول) قوله تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
صمواْ ِحبب ِل ِ
هللا َِ
مج ًيعا َوَّلَ تَـ َف َّرقُواْ [آل عمران.]103 - 102 :
َوا ْعتَ ِ ُ َْ
ذكر ابن جرير –رمحه هللا -أبسانيده عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه أنه قال يف قوله تعاىل:
صمواْ ِحبب ِل ِ
هللا َِ
مج ًيعا .قال :اْلماعة (.)1
َوا ْعتَ ِ ُ َْ
وذكر أبسانيده أقواَّلً أخرى عن السلف يف تفسري معىن (حبل هللا) منها :القرآن ،واإلخالص هلل

وحده ،واإلسالم (.)2

وهذه األقوال مؤداها واحد ،ونتيجتها واحدة ،فإن اَّلعتصام ابلقرآن ،واإلخالص هلل وحده،

والتمسك ابإلسالم الصحيح الذي جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،كلها مما ينتج عنه آتلف
املسلمني واجتماعهم وترابطهم وترابطهم وْتاسك جمتمعهم.
وقال ابن جرير رمحه هللا يف تفسري هذه اآلية( :يريد بذلك تعاىل ذكره :وْتسكوا بدين هللا الذي أمركم

به ،وعهده الذي عهده إليكم يف كتابه إليكم من األلفة واَّلجتماع على كلمة احلق والتسليم ألمر
هللا) (.)3

وقال ابن كثري رمحه هللا( :وقوله َوَّلَ تَـ َف َّرقُواْ أمرهم ابْلماعة وهناهم عن التفرقة  ..وقد وردت

األحاديث املتعددة ابلنهي عن التفرق واألمر ابَّلجتماع واَّلئتالف).

إىل أن قال( :وقد ضمنت هلم العصمة عند اتفاقهم من اخلطأ ،كما وردت بذلك األحاديث املتعددة

أيضاً .وخيف عليهم اَّلفرتاق واَّلختالف فقد وقع ذلك يف هذه األمة فافرتقوا على ثالث وسبعني
فرقة ،منها فرقة َنجية إىل اْلنة ومسلمة من عذاب النار ،وهم الذين على ما كان عليه النيب صلى

هللا عليه وسلم وأصحابه) (.)4

صمواْ ِحبب ِل ِ
هللا َِ
مج ًيعا َوَّلَ
وقال القرطيب رمحه هللا يف تفسري هذه اآلية :عن عبد هللا بن مسعود َوا ْعتَ ِ ُ َْ
تَـ َف َّرقُواْ .قال :اْلماعة ،روي عنه وعن غريه من وجوه ،واملعىن كله متقارب متداخل فإن هللا تعاىل أيمر
ابأللفة وينهى عن الفرقة فإن الفرقة هلكة واْلماعة جناة .ورحم هللا ابن املبارك حيث قال:
إن اْلماعة حبل هللا فاعتصموا  ...منه بعروته الوثقى ملن داَن ()5

_________

((( )1جامع البيان عن أتويل القرآن)) ( ،)31 - 30 /4ط احلليب الثالثة (1388هـ).
((( )2جامع البيان عن أتويل القرآن)) ( ،)31 - 30 /4ط احلليب الثالثة (1388هـ).

((( )3جامع البيان)) (.)30 /4

((( )4تفسري القرآن العظيم)) ( )389 /1ط -احلليب.
((( )5اْلامع ألحكام القرآن)) ( ،)159 /4ط دار الكاتب العريب – الثالثة 1387هـ.
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صمواْ ِحبب ِل ِ
هللا َِ
مج ًيعا .احلبل لفظ مشرتك ،وأصله يف اللغة السبب
(وا ْعتَ ِ ُ َْ
وقال الشوكاين –رمحه هللاَ :-

الذي يتوصل به إىل البغية ،وهو إما ْتثيل أو استعارة .أمرهم سبحانه أبن جيتمعوا على التمسك بدين
اإلسالم أو ابلقرآن ،وهناهم عن التفرق الناشئ عن اَّلختالف يف الدين) ( .)1وتبني لنا من كالم

هؤَّلء العلماء األجالء املنهج الصحيح الذي يؤدي إىل اجتماع كلمة املسلمني وآتلفهم .فإننا نالحظ

العبارة الدقيقة اليت استعملها الطربي رمحه هللا حيث قال( :واَّلجتماع على كلمة احلق) .فإنه بدون
هذا الضابط َّل يكون اَّلجتماع صحيحا.

فالبد من أن يكون أساس اَّلجتماع هو احلق وكلمة احلق ،وهذه الكلمة غالباً ما تطلق على كلمة
التوحيد (َّل إله إَّل هللا) وَّلزمتها (حممد رسول هللا) وذلك على فهم السلف الصاحل هلا ِبراعاة
شروطها ،ولوازمها ،وحقيقتها ،ومعناها الصحيح مع معرفة نواقضها لالحرتاز منها.

مث نالحظ أن ابن كثري رمحه هللا بعد ذكره لالختالف والفرقة اليت حصلت يف هذه األمة ،جعل مناط
النجاة والفوز أن يكون املسلم متمسكاً ِبا كان عليه النيب صلى هللا عليه وسلم ،وصحابته رضوان

هللا عليهم فيكون بذلك من الفرقة الناجية وذلك ملا ورد يف حديث اَّلفرتاق الصحيح الذي سيأيت

خترجيه يف الفضل القادم.
ويقول الشوكاين رمحه هللا( :أمرهم سبحانه أبن جيتمعوا على التمسك بدين اإلسالم أو ابلقرآن) .إذن

فهي العودة الصحيحة إىل الينابيع اليت قام عليها هذا الدين وهي الكتاب والسنة وما كان عليه
سلفنا الصاحل.

أما حقيقة اَّلعتصام بكتاب هللا فيوجزها ابن القيم رمحه هللا (وهو حتكيمه دون آراء الرجال
ومقاييسهم ،ومعقوَّلهتم ،وأذواقهم وكشوفاهتم ،ومواجيدهم .فمن مل يكن كذلك فهو منسل من هذا

اَّلعتصام .فالدين كله يف اَّلعتصام به وحببله ،علماً وعمالً ،وإخالصاً واستعانة ،ومتابعة ،واستمراراً
على ذلك إىل يوم القيامة) (.)2
وأما قوله تعاىل يف آخر اآليةَ :وَّلَ تَـ َف َّرقُواْ وَّل تتفرقوا عن دين هللا وعهده الذي عهد إليكم يف كتابه

من اَّلئتالف واَّلجتماع على طاعته وطاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،واَّلنتهاء إىل أمره (.)3
مث ذكر بسنده عن قتادة يف قوله تعاىل :وَّلَ تَـ َف َّرقُواْ واذْ ُكرواْ نِعمةَ ِ
هللا َعلَْي ُك ْم .أنه قال( :إن هللا عز
َ ُ َْ
َ
وجل قد كره لكم الفرقة وقدم إليكم فيها ،وحذركموها ،وهناكم عنها ،ورضي لكم السمع والطاعة،
واأللفة واْلماعة ،فارضوا ألنفسكم ما رضي هللا لكم إن استطعتم ،وَّل قوة إَّل ابهلل) (.)4

وقال القرطيب رمحه هللا يف شأن ما يستنبط من اآلية من األحكام:
(الثانية قوله تعاىلَ :وَّلَ تَـ َف َّرقُواْ يعين يف دينكم كما افرتقت اليهود والنصارى يف أدايهنم.
_________

((( )1فتح القدير اْلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري)) ( )367 /1ط احلليب – الثانية
سنة 1382هـ.

((( )2مدار السالكني)) ( )323 /3ط دار الكتب العلمية – بريوت 1392هـ.
((( )3جامع البيان)) (.)32 /4
((( )4جامع البيان)) (.)32 /4
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عن ابن مسعود وغريه :وجيوز أن يكون معناه وَّل تفرقوا متابعني للهوى واألغراض املختلفة ،وكونوا يف
دين هللا إخواَنً ،فيكون ذلك منعاً هلم عن التقاطع والتدابر ،ودل عليه ما بعده وهو قوله تعاىل:
واذْ ُكرواْ نِعمةَ ِ
َصبَ ْحتُم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َو ًاَن .وليس فيه دليل
هللا َعلَْي ُك ْم إِ ْذ ُكنتُ ْم أَ ْع َداء فَأَلَّ َ
ني قُـلُوبِ ُك ْم فَأ ْ
ف بَ ْ َ
َ ُ َْ
على حترمي اَّلختالف يف الفروع ،فإن ذلك ليس اختالفاً إذ اَّلختالف ما يتعذر معه اَّلئتالف واْلمع
وأما حكم مسائل اَّلجتهاد فإن اَّلختالف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معاين الشرع،
ومازالت الصحابة خيتلفون يف أحكام احلوادث ،وهم مع ذلك متآلفون) (.)1

وقال القرطيب رمحه هللا( :وقال ابن عباس لسماك احلنفي :اي حنفي اْلماعة اْلماعة!! فإمنا هلكت
صمواْ ِحبب ِل ِ
هللا َِ
مج ًيعا َوَّلَ تَـ َف َّرقُواْ) .إىل أن
األمم اخلالية لتفرقها ،أما مسعت هللا عز وجل يقول :وا ْعتَ ِ ُ َْ

قال( :فأوجب تعاىل علينا التمس بكتابه وسنة نبيه والرجوع إليهما عند اَّلختالف ،وأمرَن ابَّلجتماع

على اَّلعتصام ابلكتاب والسنة اعتقاداً وعمالً ،وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي
يتم به مصاحل الدنيا والدين ،والسالمة من اَّلختالف ،وأمر ابَّلجتماع وهنى عن اَّلفرتاق الذي

حصل ألهل الكتابني) (.)2

الذي يتأمل يف كالم القرطيب رمحه هللا وخاصة قوله( :وأمرَن ابَّلجتماع على اَّلعتصام ابلكتاب

والسنة اعتقاداً وعمالً ،وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات) يدرك ْتاماً أن هذه هي الركيزة
والقاعدة األساسية يف اجتماع كلمة املسلمني ،وحصول آتلفهم ،وأن هذا هو احلل الصحيح ملأساة

الفرقة اليت وقعت بني املسلمني ،وأن أي حل تلفيقي آخر لن ينجح حلل مأساة فرقة املسلمني ،مثل

حماولة التقريب بني املذاهب العقدية اليت طرحها بعض الناس يف عصرَن.
وهذه اآلية الكرْية من سورة آل عمران هي اآلية اْلامعة يف هذا الباب ،وكفى هبا آية عظيمة استطاع
املفسرون وعلماء اإلسالم أن يستنبطوا منها مقومات األلفة والرتابط اليت تكفل اجتماع املسلمني

وائتالفهم ،وتقضي على أسباب الفرقة واَّلختالف.
الدليل الثاين :قوله تعاىل :إِ َّمنَا ال ُْم ْؤِمنُو َن [احلجرات.]10 :

نصت هذه اآلية الكرْية على مبدأ عظيم من مبادئ دين اإلسالم أَّل وهو التآخي يف هللا والتحابب

فيه.

وقد أوىل اإلسالم هذا اْلانب عناية كبرية ،ويعترب من الدعائم الرئيسية اليت تقوم عليها وحدة
املسلمني وائتالفهم واجتماعهم .لذلك جند أن النيب صلى هللا عليه وسلم ،كان من أول األعمال

العظيمة اليت قام هبا بعد هجرته إىل املدينة املنورة ،هو املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار.

وقد كان هلذا التآخي عظيم األثر يف وحدة اجملتمع املسلم ويف ْتاسكه وترابطه .يقول الشيخ حممد
الصادق عرجون رمحه هللا" :وهبذه املؤاخاة اَّلجتماعية يف اَّلرتفاق واملناصرة ،والتعاون والتساعد

والتعاضد ،واحلب يف هللا وهلل الذي جعله النيب صلى هللا عليه وسلم ،أساساً هلذه املؤاخاة بقوله

ألصحابه من املهاجرين واألنصار" :آتخوا يف هللا ،أخوين ،أخوين" مت تصحيح تركيب اجملتمع املسلم.

والتآخي يف هللا هو الثمرة اْلنية العملية للحب يف هللا الذي اختذته الوحدة اإلْيانية عنواَنً على

وجودها يف واقع حياة اجملتمع املسلم لقوله صلى هللا عليه وسلم ،يف حديث البخاريَّ(( :ل يؤمن

أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيبه لنفسه)) (.)3
_________
((( )1اْلامع ألحكام القرآن)) (.)159 /4
((( )2اْلامع ألحكام القرآن)) (.)164 /4

( )3رواه البخاري ( ،)13ومسلم ( .)45من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.
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وتصحيح تركيب اجملتمع املسلم على أساس احلب يف هللا وهلل جعل من هذا اجملتمع يداً واحدة ،وكلمة

واحدة ،وعمالً واحداً ،وذمة واحدة ،ودما واحدا ،وفكرا واحدا ،ونظاماً واحداً يف سياسته ووسائل
حياته وتربيته وسلوكه وأخالقياته ،كما أشار إىل ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،يف احلديث

الصحيح الثابت(( :املسلمون تتكافأ دماؤهم ،وهم يد على من سواهم ،ويسعى بذمتهم أدَنهم)) اهـ
(.)2( .)1
ولقد عد النيب صلى هللا عليه وسلم ،احلب يف هللا من أوثق عرى اإلْيان فقال يف احلديث الصحيح
الذي يرويه عنه ابن عباس رضي هللا عنهما(( :أوثق عرى اإلْيان املواَّلة يف هللا ،واملعاداة يف هللا،

واحلب يف هللا ،والبغض يف هللا)) (.)3

وقد عد النيب صلى هللا عليه وسلم ،احلب يف هللا من األسباب اليت جيد هبا املؤمن حالوة اإلْيان ،فعن
أنس رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،قال(( :ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلْيان:

أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها ،وأن حيب املرء َّل حيبه إَّل هللا ،وأن يكره أن يعود يف
الكفر بعد أن أنقذه هللا منه كما يكره أن يقذف يف النار)) (.)4

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،قال(( :سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم َّل

ظل إَّل ظله)) وعد منهم(( :رجالن حتااب يف هللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه)) (.)5

وعن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :قال هللا تعاىل:

حقت حمبيت للمتحابني يف ،وحقت حمبيت للمتواصلني يف ،وحقت حمبيت للمتناصحني يف ،وحقت حمبيت

للمتزاورين يف ،وحقت حمبيت للمتباذلني يف .املتحابون يف على منابر من نور ،يغبطهم ِبكاهنما النبيون
والصديقون والشهداء)))6( .

وهكذا نالحظ أن األخوة يف هللا كما أن فضلها عظيم فهي من ركائز اإلْيان اليت ينبغي لكل مسلم
أن يعىن هبا.

والناظر يف حياة املسلمني اليوم يرى أن هذا املبدأ العظيم قد اعرتاه الوهن والضعف وذلك لتفريط

املسلمني يف حقه وعدم اعتنائهم به أفراداً ومجاعات .فنجد على مستوى األفراد عدم مراعاة حق

اْلوار حىت إن اْلار قد َّل يعرف جاره ،وعلى مستوى اْلماعات حصول القطيعة بني اْلماعات اليت
تسلك طريق الدعوة إىل هللا وتنادي جبمع كلمة املسلمني ،وهم أوىل جبمع كلمتهم وآتلفهم ليكونوا

بذلك قدوة جملتمعاهتم اإلسالمية.
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَـ ْع ٍ
ض [التوبة.]71 :
ات بَـ ْع ُ
الدليل الثالث :قوله تعاىلَ :وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
_________
((( )1حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)) ( )151 /3ط دار القلم – دمشق – األوىل سنة

1405هـ.

( )2رواه أبو داود ( ،)4530والنسائي ( ،)4734بلفظ( :املؤمنون  .) .....واحلديث سكت عنه
أيب داود .وقال البزار يف ((البحر الزخار)) ( :)291 /2روي من غري وجه ،وإسناده أحسن إسناداً
يروى يف ذلك وأصحه .وصححه ابن امللقن يف ((البدر املنري)) ( .)159 /9كما اشار عبد احلق
األشبيلي يف مقدمة ((األحكام الصغرى)) ( )597إىل أنه صحيح اإلسناد.
( )3رواه الطرباين ( ،)11537( )215 /11والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ()9513( )70 /7
وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )440 /4كما أشار إىل ذلك يف املقدمة.

( )4رواه البخاري ( ،)16ومسلم (.)43

( )5رواه البخاري ( ،)660ومسلم (.)1031
( )6رواه أمحد يف ( ،)22117( )236 /5وابن أيب الدنيا يف ((األخوان)) (ص.)9 :

()439/8

تقرر هذه اآلية الكرْية مبدأ (الوَّلء) بني املؤمنني واملؤمنات ،وهو مبدأ أوسع من املبدأ السابق الذي
هو (التآخي) .وما التآخي إَّل جزء من الوَّلء ،قال الشيخ حممد بن سعيد القحطاين يف تعريف الوَّلء:

(الوَّلية هي النصرة واحملبة واإلكرام واَّلحرتام والكون مع احملبوبني ظاهراً وابطناً) (.)1

وإن كان رابط التآخي قد وهن بني املسلمني فهذا املوضوع -وهو الوَّلء -قد وهن وضعف من ابب

أوىل وذلك ألسباب أمهها:

األول :تفرق املسلمني إىل فرق وشيع وأحزاب حيث أصبح مبدأ الوَّلء مرتبطاً ابحلزب واْلماعة َّل

ابإلسالم وهذا غبش يف التصور.

يقول الشيخ بكر بن عبد هللا أبو زيد( :وإن احلزبية ذات املسارات والقوالب املستحدثة اليت مل

يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم ،والتفريق عن اْلماعة ،فكم أوهنت حبل اَّلحتاد

اإلسالمي وغشيت املسلمني بسببها الغواشي) (.)2

الثاين :تكالب املسلمني على الدنيا وتنافسهم عليها مما سبب بينهم األحقاد واحلسد فأصبحت
عالقات الناس مبنية على أمور الدنيا ومصاحلها الزائلة وهذا انقالب يف املفاهيم.

ولقد حذر النيب صلى هللا عليه وسلم ،أمته من التنافس على الدنيا وعلل ذلك أبنه سبب للهالك،
وأخرب أبن هذا األمر قد وقع يف األمم السابقة.

ففي احلديث الذي رواه عمرو بن عوف رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم ،قال(( :أبشروا،

وأملوا ما يسركم فوهللا ما الفقر أخشى عليكم ،ولكين أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم ،كما
بسطت على من كان قبلكم ،فتنافسوها كما تنافسوها ،وهتلككم كما أهلكتهم)) (.)3

وجاء عن ابن عباس رضي هللا عنهما( :من أحب يف هللا ،وأبغض يف هللا ،وواىل يف هللا ،وعادى يف هللا،
فإمنا تنال وَّلية هللا بذلك ،ولن جيد عبد طعم اإلْيان وإن كثرت صالته وصومه حىت يكون كذلك،
وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا ،وذلك َّل جيدي على أهله شيئاً) (.)4

وقد علق الشيخ حممد القحطاين على هذا األثر –املنقول عن ابن عباس -بقوله( :ويف عصرَن
احلاضر عصر املادة والدنيا قد أصبحت حمبة الناس يف األغلب على أمر الدنيا وذلك َّل جيدي على

أهله شيئاً.
ولن تقوم لألمة اإلسالمية قائمة إَّل ابلرجوع إىل هللا واَّلجتماع على احلب فيه والبغض فيه والوَّلء
وله والرباء ممن أمرَن هللا ابلرباء منه ،وعندئذ يفرح املؤمنون بنصر هللا) (.)5

إذن فعالج الوهن الذي أصاب هذا املبدأ اإلسالمي العظيم إمنا يكون ابلرجوع إىل اْلماعة وترك
الفرقة ،وبتحكيم الكتاب والسنة وتدبرمها وفهمهما وابلعودة إىل ما كان عليه رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم ،وصحابته رضوان هللا عليهم.
ات بِْينِ ُك ْم [األنفال.]1 :
َصلِ ُحواْ ذَ َ
الدليل الرابع :قول تعاىل :فَاتَّـ ُقواْ هللاَ َوأ ْ
ِ
ِِ
َصلِ ُحوا بَـ ْيـنَـ ُه َما [احلجرات.]9 :
ني اقْـتَـتَـلُوا فَأ ْ
وقال تعاىلَ :وإِن طَائَِفتَان م َن ال ُْم ْؤمنِ َ

فقد حث سبحانه وتعاىل يف هذه اآلايت الكرْيات على إصالح ذات البني ،وعلى اإلصالح بني

املؤمنني إذا حصل بينهم ما يفرق مجاعتهم ،وما يكدر عليهم صفو ألفتهم ،وما ذلك إَّل ليبقى اجملتمع

املسلم مرتابطاً متحاابً متآلفاً.
_________

((( )1الوَّلء والرباء يف اإلسالم)) (ص )90 :ط أوىل .دار طيبة ،الرايض.
((( )2حلية طالب العلم)) (ص )62 :ط أوىل سنة 1408هـ دار الراية ،الرايض.
( )3رواه البخاري ( )4015ومسلم (.)2961

( )4رواه ابن أيب شيبة يف ((املصنف)) ( .)196 /8بلفظ( :أحب يف هللا ووال يف هللا وعاد يف هللا،
فإمنا تنال وَّلية هللا بذلكَّ ،ل جيد رجل طعم اَّلْيان وإن كثرت صالته وصيامه حىت يكون كذلك).
((( )5الوَّلء والرباء)) (ص.)92 :
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وإذا كان فساد ذات البني هي احلالقة اليت حتلق الدين كما جاء ذلك يف احلديث الصحيح ،فإن
إصالح ذات البني هو من أعظم القرابت إىل هللا عز وجل ،لكن قد ينتبه املسلمون إىل إصالح ذات

البني يف األمور الدنيوية ،من نكاح وبيوع ومرياث وما إىل ذلك ،ويغفلون عن إصالح ذات البني فيما

هو أعظم وأهم أَّل وهو اَّلختالف فيما َّل جيوز اَّلختالف فيه حبال وهو أمر الدين نفسه من عقائد
وسلوك وعبادات واليت مبناها على النص والتوقيف.

موقف السلف الصاحل من إصالح ذات البني يف العقائد والسلوك والعبادة:
إذا نظرَن إىل سرية سلفنا الصاحل يف هذا املوضوع جند مناذج كثرية من العلماء األعالم الذين كانت هلم

جهود موفقة يف رد أهل البدع واملخالفني ألهل السنة إىل احلق.

فها هو ابن عباس رضي هللا عنهما يذهب إىل اخلوارج يف عقر دارهم ،ويناظرهم ،ويزيل شبهاهتم،
فريجع منهم من شاء هللا له اهلداية والسالمة ،ويبقى القليل فقط على بدعتهم لسيطرة أهوائهم

عليهم.

وها هو اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا يثبت يف امليدان وحده ،ويعلن عقيدة السلف ويظهرها يف

أحلك الظروف وأصعبها ،ويناظر خصومه ابلكتاب والسنة دون أن خيشى يف هللا لومة َّلئم ،حىت لو
كان الرأي املخالف ألهل السنة يتبناه السلطان ،ويفرض على املسلمني فرضا ابلقوة (.)1

وها هو عبد العزيز الكناين رمحه هللا َّل يصرب حلظة واحدة عندما يسمع خبرب ظهور بدعة بشر املريسي
ومن معه يف العراق فيسافر من مكة إىل هناك بعد أن استخار هللا وْلأ إليه ابلدعاء أن يوفقه إىل
إظهار احلق وقمع البدعة ،وإقامة احلجة على خلقه ،وفور وصوله إىل العراق قام ِبناظرة املبتدعة

مجيعاً وهو وحده ،فأقام عليهم احلجة ،وأظهره هللا عز وجل عليهم ،مع أنه كان معرضاً نفسه للقتل

إذا مل يستطع إقناع األمري وإفحام اخلصوم.

وها هو شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل يناظر املبتدعة بكل طوائفهم وفرقهم مجاعات وأفراداً،
كمناقشته لفرقة البطائحية ( ،)2وكمناقشته للبكري ،فأفحمهم ،وأقام احلجة عليهم ،وأظهره هللا
على خصومه ،والتزم السنة خلق كثري ،وظهرت السنة وسطع نورها فاستبانت لكل ذي بصرية،

وانتشرت بني الناس ،وَّلزالت مناظراته ،وعلمه ،ونصرته للسنة جيين املسلمون مثارها إىل يومنا هذا.

وكم من األمثلة الكثرية يف اتريخ سلفنا الصاحل املضيء هلذه املسألة املهمة أَّل وهي إقامة احلجة على
الناس ونشر العلم النافع ،ونصر السنة ،وقمع البدعة ،وإصالح ذات البني إصالحاً علمياً صحيحاً
َّل كما ينادي به بعض املصلحني يف عصرَن من اإلصالحات التلفيقية العاطفية.

لقد قام العلماء األجالء من سلفنا الصاحل بواجبهم خري قيام ،ونصروا دين هللا عز وجل وأظهروا سنة
نبيه صلى هللا عليه وسلم ،وحاربوا البدع والضالَّلت .حىت وصل األمر هبؤَّلء العلماء األفاضل أن

جعلوا إظهار السنة وحماربة البدعة أفضل من التنسك والنوافل من صيام وقيام وما إىل ذلك ،وعللوا

ذلك أبن التنسك والصيام والقيام يعود نفعه على الشخص نفسه فقط وَّل يتعداه إىل غريه ،أما نصرة

دين هللا وإظهار سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ،وقمع البدع فيعود نفعها ويعم خريها املسلمني مجيعاً.
_________

( )1انظر(( :سري أعالم النبالء)) للذهيب ( )265 - 232 /11ط مؤسسة الرسالة – بريوت –
الرابعة 1406هـ.
( )2انظر(( :جمموع الفتاوى)) (.)476 - 445 /11
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وما قام به علماء أهل السنة من نصرة لدين هللا يعترب علماً من أعالم نبوة نبينا حممد صلى هللا عليه

وسلم ،فقد بشر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أمته خبرب يفرح له كل من كان متابعاً لسنته وسائراً
على هديه صلى هللا عليه وسلم ،وهو قولهَّ(( :ل تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين حىت أييت أمر

هللا)) (.)1

ولنا عربة عظيمة وعظة بليغة يف سرية سلفنا الصاحل ومنهجهم النبوي القومي يف الدعوة إىل هللا وإبالغه

إىل الناس ،وفيما يلي بعض العرب والعظات:
األوىل:

جيب على من أنعم هللا عليهم ابقتفاء أثر السلف الصاحل ،والسري على منهج النبوة ،ونور هللا أفهامهم
وبصائرهم ،ورزقهم العلم النافع املستقى من مشكاة النبوة ومن النبع الصايف أن يسعوا يف إصالح

ذات بني املسلمني الذين مزقتهم الفرق الضالة املبتدعة ،ومزقت صفوفهم احلزبيات الضيقة

واَّلنتماءات الطائفية.
الثانية:

إن من أوجب الواجبات على العلماء وطلبة العلم يف وقتنا هذا ويف كل وقت الدعوة إىل احلق

ابحلكمة واملوعظة احلسنة وإظهار دين هللا عز وجل ،وتبصري املسلمني بدينهم ،وحثهم على العودة

إىل كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وحتذيرهم من البدع واَّلحنرافات والضالَّلت ،وإزالة

الشبهات اليت زرعها أولئك املبتدعة الضالون بني أفراد املسلمني وجمتمعاهتم ،ويف ذلك اقتفاء لألثر

وائتساء ِبن مضى من خري البشر.
الثالثة:

جيب على العلماء وطلبة العلم إخالص دعوهتم هلل ومن مقتضيات ذلك ولوازمه أن َّل حيزبوا الناس
حوهلم ،بل يكون ربطهم للناس ابلكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة واملنهج السليم ،ويكون تعبيد
الناس هلل رب العاملني.

وَّل ينبغي وَّل جيوز حبال أن تكون الدعوة إىل حزب أو طائفة أو شيخ معني ،فال معبود حبق إَّل هللا،

وَّل متبوع إَّل النيب صلى هللا عليه وسلم ،وَّل انتماء إَّل إىل اإلسالم ،وَّل سبيل إَّل السنة ،وَّل منهج
إَّل منهج أهل السنة واْلماعة.

الرابعة:

ليثبت كل من كان على الطريق الصحيح واملنهج القومي على ما هو عليه متكالً على هللا ،خملصاً له

الدين ،مرتقياً يف درجات الكمال والتقى فإن هللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون .وجوب لزوم
اْلماعة وترك التفرق ْلمال أمحد ابدي -ص19 :
_________

( )1رواه البخاري ( ،)7311ومسلم ( .)1921من حديث املغرية بن شعبة رضي هللا عنه.
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املطلب الثاين :األدلة من السنة يف احلث على اْلماعة واألمر بلزومها
احلديث األول:

عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،قال(( :إن هللا يرضى لكم ثالاثً ،أن

تعبدوه وَّل تشركوا به شيئاً ،وأن تعتصموا حببل هللا مجيعاً وَّل تفرقوا ،وأن تناصحوا من وَّله هللا

أمركم)) (.)1

يقول النووي رمحه هللا يف شرح هذا احلديث العظيم( :وأما اَّلعتصام حببل هللا فهو التمسك بعهده,
وهو اتباع كتابه العزيز ,وحدوده والتأدب أبدبه .واحلبل يطلق على العهد ,وعلى األمان ,وعلى

الوصلة ,وعلى السبب ,وأصله من استعمال العرب احلبل يف مثل هذه األمور َّلستمساكهم ابحلبل

عند شدائد أمورهم ,ويوصلون هبا املتفرق ,فاستعري اسم احلبل هلذه األمور.

وأما قوله صلى هللا عليه وسلم(( :وَّل تفرقوا)) فهو أمر بلزوم مجاعة املسلمني ,وآتلف بعضهم ببعض

وهذه إحدى قواعد اإلسالم) (.)2

لقد اعترب النووي رمحه هللا لزوم مجاعة املسلمني وآتلف املسلمني فيما بينهم إحدى قواعد اإلسالم،

وهذه القاعدة اليت يؤصلها النووي بناء على ما جاء يف احلديث الصحيح ،هي قول علماء السلف
قاطبة ،وسيأيت ذكر بعض النقوَّلت عنهم مما يبني ذلك ويؤكده.
احلديث الثاين:

عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال(( :نضر هللا عبداً مسع

مقاليت هذه فحملها ,فرب حامل الفقه فيه غري فقيه ،ورب حامل الفقه إىل من هو أفقه منه ،ثالث
َّل يغل عليهن صدر مسلم ،إخالص العمل هلل عز وجل ,ومناصحة أويل األمر ،ولزوم مجاعة
املسلمني ,فإن دعوهتم حتيط من ورائهم)) (.)3

احلديث الثالث:

خطب عمر رضي هللا عنه ابلشام فقال(( :قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،مقامي فيكم.
فقال :استوصوا أبصحايب خرياً ،مث الذين يلوهنم ,مث الذين لوهنم ,مث يفشوا الكذب حىت يعجل الرجل
ابلشهادة قبل أن يسأهلا ,وابليمني قبل أن يسأهلا ,فمن أراد حببوحة اْلنة فليلزم اْلماعة ,فإن

الشيطان مع الواحد ومن اَّلثنني أبعد ،فمن سرته حسنته ,وساءته سيئته فهو مؤمن)) (.)4

ففي هذين احلديثني األمر الصريح بلزوم مجاعة املسلمني ،ولقد وقفت على كالم نفيس لإلمام
الشافعي رمحه هللا يبني فيه معىن أمر النيب صلى هللا عليه وسلم ،بلزوم مجاعة املسلمني .فبعد ذكر

اإلمام الشافعي رمحه هللا حلديث عمر السابق قال:
(قال :فما معىن أمر النيب بلزوم مجاعتهم؟

 -قلتَّ :ل معىن له إَّل واحد.

 قال :فكيف َّل حيتمل إَّل واحداً؟ قلت :إذا كانت مجاعتهم متفرقة يف البلدان فال يقدر أحد أن يلزم مجاعة أبدان قوم متفرقني ،وقدوالفجار ،فلم يكن يف لزوم األبدان
وجدت األبدان تكون جمتمعة من املسلمني والكافرين واألتقياء َّ

معىن ،ألنه َّل ْيكن ،وألن اجتماع األبدان َّل يصنع شيئاً ،فلم يكن للزوم مجاعتهم معىن ،إَّل ما عليه

مجاعتهم من التحليل والتحرمي والطاعة فيهما.
_________

( )1رواه مسلم (.)1715
((( )2صحيح مسلم بشرح النووي)) (.)11 /12

( ))]14865[ )3رواه ابن ماجه ( ،)194أمحد ( ،)13374( )225 /3والطرباين ()170 /9

( .)9444قال اْلورقاين يف ((األابطيل واملناكري)) ( :)236 /1مشهور حسن ،وصححه األلباين يف
((صحيح سنن ابن ماجه)).

( )4رواه الرتمذي ( ،)2165وأمحد ( ،)114( )18 /1واحلاكم ( .)198 /1قال الرتمذي :حسن
صحيح غريب من هذا الوجه ،وقال ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) ( :)26 /5حسن صحيح،
وقال ابن كثري يف ((إرشاد الفقيه)) ( :)401 /2له طرق وهو حديث مشهور جداً ،وصحح إسناده
ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) (.)388 /5
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 - 1320ومن قال ِبا تقول به مجاعة املسلمني فقد لزم مجاعتهم ،ومن خالف ما تقول به مجاعة
املسلمني فقد خالف مجاعتهم اليت أمر بلزومها) (.)1

ونستخلص من كالم الشافعي رمحه هللا أن املقصود بلزوم مجاعة املسلمني أن يتحقق يف الشخص
أمران:
األول:

أن يتبع ما عليه مجاعتهم من التحليل والتحرمي .وهذا خاص أبمر األحكام واملعامالت.

الثاين:

أن يقول ِبا تقول به مجاعتهم .وهذا خاص أبمر اَّلعتقاد .وهللا أعلم.

واملقصود هنا الكالم على املراد ِبعىن لزوم مجاعة املسلمني .أما من هي اْلماعة املراد لزومها فسيأيت
له مزيد بيان وتفصيل يف الفصل القادم من هذا البحث إن شاء هللا تعاىل.

احلديث الرابع:

عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه قال(( :كان الناس يسألون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،عن

اخلري ,وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين ،فقلت :اي رسول هللا ،إَن كنا يف جاهلية وشر فجاءَن
هللا هبذا اخلري ,فهل بعد هذا اخلري من شر؟ قال :نعم.

قلت :وهل بعد ذلك الشر من خري؟ قال :نعم وفيه دخن ،قلت :وما دخنه؟ قال :قوم يهدون بغري

هديي – تعرف منهم وتنكر ،قلت :فهل بعد ذلك اخلري من شر؟

قال :نعم دعاة على أبواب جهنم ,من أجاهبم إليها قذفوه فيها ،قلت :اي رسول هللا صفهم لنا.

قال :هم من جلدتنا ,ويتكلمون أبلسنتنا ،قلت :فما أتمرين إن أدركين ذلك؟

قال :تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم ،قلت :فإن مل يكن هلم مجاعة وَّل إمام قال :فاعتزل تلك الفرق

كلها ,ولو أن تعض أبصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت على ذلك)) (.)2

قال النووي رمحه هللا يف شرح هذا احلديث ((دعاة على أبواب جهنم من أجاهبم إليها قذفوه فيها))
(قال العلماء :هؤَّلء من كان من األمراء يدعو إىل بدعة أو ضالل آخر كاخلوارج ,والقرامطة,

وأصحاب احملنة ,ويف حديث حذيفة هذا لزوم مجاعة املسلمني وإمامهم ,ووجوب طاعته وإن فسق,
وعمل املعاصي) (.)3

ونالحظ أن النووي رمحه هللا قد أورد هذا احلديث حتت ابب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند
ظهور الفنت ويف كل حال ,وحترمي اخلروج من الطاعة ومفارقة اْلماعة (.)4

وقال ابن حجر رمحه هللا يف ثنااي شرحه هلذا احلديث( :قال ابن بطال :فيه حجة ْلماعة الفقهاء يف
وجوب لزوم مجاعة املسلمني ,وترك اخلروج على أئمة اْلور) (.)5

مث ذكر قول الطربي أبن األمر هنا يف احلديث للوجوب ،وساق ما ذكره الطربي من أقوال يف املراد
ابْلماعة ،إىل أن قال( :قال :ويف احلديث أنه مىت مل يكن للناس إمام فافرتق الناس أحزاابً فال يتبع

أحداً يف الفرقة ,ويعتزل اْلميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع يف الشر) (.)6

ويتبني لنا من كالم العلماء يف شرحهم حلديث حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه أمور:

األول :وجوب مالزمة مجاعة املسلمني.
الثاين :عدم اخلروج على أئمة اْلور.

الثالث :اعتزال الفرق عندما َّل يكون للمسلمني إمام وَّل مجاعة.

احلديث اخلامس:

_________

((( )1الرسالة)) لإلمام الشافعي بتحقيق أمحد شاكر (ص.)476 - 474 :
( )2رواه البخاري ( ،)3606ومسلم (.)1847
((( )3صحيح مسلم بشرح البخاري)) (.)237 /12
((( )4صحيح مسلم بشرح البخاري)) (.)237 /12
((( )5فتح الباري)) ( )37 /13ط دار الفكر.
((( )6فتح الباري)) ( )37 /13ط دار الفكر.
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عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا َّل جيمع أميت
شذ َّ
على ضاللة ،ويد هللا مع اْلماعة ،ومن َّ
شذ إىل النار)) (.)1
احلديث السادس:

عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل جيمع هللا هذه
شذ َّ
األمة على ضاللة أبداً – قال -يد هللا على اْلماعة فاتبعوا السواد األعظم فإنه من َّ
شذ يف
النار)) (.)2

احلديث السابع:

عن أسامة بن شريك رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال(( :يد هللا على
اْلماعة ,فإذا َّ
شذ الشاذ منهم اختطفته الشياطني كما خيتطف الشاة ذئب الغنم)) (.)3
احلديث الثامن:

عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن أميت َّل جتتمع على

ضاللة ,فإذا رأيتم اختالفاً فعليكم ابلسواد األعظم)) (.)4
احلديث التاسع:

عن أيب ذر رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،أنه قال(( :اثنان خري من واحد ،وثالث
خري من اثنني ،وأربعة خري من ثالثة ،فعليكم ابْلماعة فإن هللا عز وجل لن جيمع أميت إَّل على

هدى)) (.)5
احلديث العاشر:

عن كعب بن عاصم رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،يقول(( :إن هللا تعاىل

قد أجار يل على أميت من ثالثَّ :ل جيوعوا ،وَّل جيتمعوا على ضاللة ،وَّل يستباح بيضة املسلمني))

(.)6

نالحظ أن األحاديث الستة السابقة متقاربة األلفاظ ،وقد جعلت التعليق عليها مجيعها بعد سردها
هلذا السبب ،وهي تدل على أمور منها:

األول:
َّ
أن أمة اإلسالم َّل جتتمع على ضاللة ،واملراد هنا هو إمجاع العلماء خاصة.

يقول املباركفوري رمحه هللا عند شرحه حلديث ابن عمر رضي هللا عنهما السابق( :احلديث يدل على

أن اجتماع املسلمني حق ,واملراد إمجاع العلماء ,وَّل عربة إبمجاع العوام ألنه َّل يكون عن علم).

الثاين:
َّ
حث النيب صلى هللا عليه وسلم ،أمته على اْلماعة ،وعلى اعتبار أن املراد ابجتماع األمة هو إمجاع
العلماء ،فإن العوام تبع هلم يف ذلك ,وعليهم متابعة العلماء ,وعدم اخلروج عما أمجعوا عليه من أمور

الدين.

الثالث:
_________

( )1رواه الرتمذي ( )2166خمتصراً ،واحلاكم ( ،)202 /1والبيهقي يف ((األمساء والصفات))

( .)702قال الرتمذي :حسن غريب ،وقال احلاكمَّ :ل أدعي صحته وَّل أحكم بتوهينه بل يلزمين

ذكره ،وقال ابن حجر يف ((موافقة اخلرب اخلرب)) ( :)114 /1رجاله رجال الصحيح إَّل إبراهيم بن

ميمون فإهنما مل خيرجا له ،وقد وقع يل من حديث أيب مسعود عقبة بن عمرو األنصاري لكن موقوفاً،
وحسنه السفاريين يف ((شرح كتاب الشهاب)) (.)315
( ))]14874[ )2رواه الرتمذي ( ،)2167واحلاكم ( .)200 /1قال الرتمذي :غريب من هذا
الوجه ،وقال ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) ( :)27 /5وإن مل يكن لفظه صحيحاً فإن معناه

صحيح.

( )3رواه الطرباين ( .)492( )186 /1قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)221 /5فيه عبد
األعلى بن أيب املساور وهو ضعيف.

( )4رواه ابن ماجه ( .)788قال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( ،)272 /2وابن كثري يف ((حتفة
الطالب)) (ص :)122 :إسناده ضعيف ،وقال العراقي يف ((ختريج خمتصر املنهاج)) (ص :)49 :فيه

نظر.

( )5رواه عبد هللا بن أمحد يف زوائده على ((املسند)) ( .)21331( )145 /5قال اهليثمي يف
((جممع الزوائد)) ( :)182 /1فيه البخرتي بن عبيد بن سلمان وهو ضعيف ،وقال األلباين يف
((سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة)) ( :)1797موضوع.
( )6رواه ابن أيب عاصم يف ((السنة)) (ص )92 :وحسنه األلباين.
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شذ َّ
الوعيد الشديد ملن فارق اْلماعة ،ويفهم هذا من قول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :ومن َّ
شذ يف
النار)) (.)1
الرابع:

قول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :فإذا رأيتم اختالفاً فعليكم ابلسواد األعظم)) (.)2

اخلامس:

ويف األحاديث بشرى ملن امتثل أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أبن لزم اْلماعة ،ويفهم هذا من

وجهني:

الوجه األول:

بصريح العبارة حيث قال صلى هللا عليه وسلم(( :يد هللا مع اْلماعة)) ()3

الوجه الثاين:

شذ َّ
ِبفهوم املخالفة حيث قال صلى هللا عليه وسلم(( :ومن َّ
شذ يف النار)) ( .)4فدل هذا على أن
من لزم اْلماعة فهو يف اْلنة ,وقد جاء التصريح هبذه البشرى يف حديث عمر رضي هللا عنه حيث
جاء فيه(( :من أراد حببوحة اْلنة فليلزم اْلماعة)) (.)5

احلديث احلادي عشر:

عن النعمان بن بشري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :اْلماعة رمحة,

والفرقة عذاب)) (.)6

وهذا األمر العظيم الذي قرره الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم ،يف هذا احلديث الشريف هو من
األصول اإلعتقادية ألهل السنة واْلماعة ,حيث أدرجه اإلمام الطحاوي رمحه هللا ضمن بيان عقيدة

أهل السنة واْلماعة بقوله( :ونرى اْلماعة حقاً وصواابً ،والفرقة زيغاً وعذاابً) (.)7
احلديث الثاين عشر:

عن احلارث األشعري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا أمر حيىي بن

زكراي خبمس كلمات  .)) ...فذكر احلديث بطوله ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :وأَن آمركم
خبمس كلمات أمرين هللا هبن :اْلماعة ،والسمع والطاعة ,واهلجرة واْلهاد يف سبيل هللا ,فمن خرج
من اْلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه إَّل أن يرجع)) (.)8

_________

( ))]14879[ )1رواه الرتمذي ( .)2167وقال :غريب من هذا الوجه ،وقال ابن العريب يف
((عارضة األحوذي)) ( :)27 /5وإن مل يكن لفظه صحيحاً فإن معناه صحيح.

( )2رواه ابن ماجه ( .)788قال البوصريي يف ((زوائد ابن ماجه)) ( ،)272 /2وابن كثري يف ((حتفة

الطالب)) (ص :)122 :إسناده ضعيف ،وقال العراقي يف ((ختريج خمتصر املنهاج)) (ص :)49 :فيه

نظر.

( ))]14881[ )3رواه الرتمذي ( .)2167وقال :غريب من هذا الوجه ،وقال ابن العريب يف
((عارضة األحوذي)) ( :)27 /5وإن مل يكن لفظه صحيحاً فإن معناه صحيح.

( ))]14882[ )4رواه الرتمذي ( .)2167وقال :غريب من هذا الوجه ،وقال ابن العريب يف
((عارضة األحوذي)) ( :)27 /5وإن مل يكن لفظه صحيحاً فإن معناه صحيح.

( )5رواه الرتمذي ( ،)2165وأمحد ( ،)114( )18 /1واحلاكم ( .)198 /1قال الرتمذي :حسن
صحيح غريب من هذا الوجه ،وقال ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) ( :)26 /5حسن صحيح،

وقال ابن كثري يف ((إرشاد الفقيه)) ( :)401 /2له طرق وهو حديث مشهور جداً ،وصحح إسناده

ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) (.)388 /5

( )6رواه عبد هللا بن أمحد ىف زوائد املسند ( ،)19370( )375 /4والطرباين كما يف ((جممع
الزوائد)) ( ،)220 /5والبيهقي يف ((شعب اإلْيان)) ( ،)516 /6واملنذري يف ((الرتغيب
والرتهيب)) ( .)103 /2وقال :إسناده َّل أبس به ،وحسنه ابن مفلح يف ((اآلداب الشرعية)) (/1

 ،)332وقال اهليثمي :رواه عبد هللا بن أمحد والبزار والطرباين ورجاهلما ثقات.

( )7انظر ((منت الطحاوية)) (ص )15 :فقرة  102ط املكتب اإلسالمي ،و ((شرح الطحاوية))
(ص )512 :ط  8املكتب اإلسالمي.

( )8رواه الرتمذي ( ،)2863وأمحد ( ،)17209( )130 /4وابن حبان (،)6233( )124 /14
واحلاكم ( .)582 /1قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح غريب ،وقال احلاكم :هذا حديث

صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،وقال البغوي يف ((شرح السنة)) ( :)304 /5حسن غريب،

وصححه ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) (.)6 /8
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فاألمر ابْلماعة واَّلئتالف هو أمر من هللا تعاىل لعباده املؤمنني ،وأمر من رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،ألمته ،واألمر للوجوب كما هو معلوم ومقرر يف علم األصول ،وعلى قدر امتثال املؤمنني هلذا

األمر تكون سعادهتم يف الدنيا ،وحسن العاقبة يف اآلخرة.

وتوجد أحاديث أخرى يف الباب تعاضد األحاديث السابقة وتدل إمجاَّلً على ما دلت عليه.

فمنها حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن

املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً)) (.)1

ومنها حديث النعمان بن بشري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :مثل

املؤمنني يف توادهم ,وترامحهم ,وتعاطفهم مثل اْلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اْلسد

ابلسهر واحلمى)) (.)2
ومن األحاديث اليت رويت مرفوعة بسند ضعيف وصحت موقوفة على ابن مسعود رضي هللا عنه ما
رواه الاللكائي بسنده عن اثبت بن قطبة قال( :مسعت ابن مسعود وهو خيطب .وهو يقول :اي أيها

الناس عليكم ابلطاعة واْلماعة فإهنما السبيل يف األصل إىل حبل هللا الذي أمر به ,وإن ما تكرهون

يف اْلماعة خري مما حتبون يف الفرقة) ( .)3وجوب لزوم اْلماعة وترك التفرق ْلمال بن أمحد ابدي –
ص65 :

_________

( )1رواه البخاري ( ،)481ومسلم (.)2585
( )2رواه البخاري ( ،)6011ومسلم (.)2586

( )3رواه الاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) ( ،)108 /1ورواه الطرباين (/9
 ،)8971( )198واحلاكم ( .)598 /4وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه،
ووافقه الذهيب ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)331 /7رواه الطرباين أبسانيد وفيه جمالد وقد
وثق وفيه خالف وبقية رجال إحدى الطرق ثقات.
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الفرع األول األدلة من الكتاب على ذم التفرق والتحذير منه
يالحظ الباحث يف آايت القرآن الكرمي أن اآلايت اليت جاءت يف ذم الفرقة أكثر عدداً من اآلايت

اليت جاءت يف احلث على اْلماعة ،وَّل غرابة يف ذلك ألن اْلماعة هي األصل ومالزمتها هو

الواجب واملطلوب ،أما مفارقة اْلماعة فأمر طارئ وحادث وهو مع ذلك أمر خطري وشنيع ،فلذلك
جاءت اآلايت الكثرية اليت حتذر منه وحتمل يف ثناايها الوعيد الشديد ملن ترك اْلماعة وفارقها.

وفيما يلي ذكر هذه األدلة:
الدليل األول:

ِ
ِ ِ
َّ ِ
يم
ات َوأ ُْولَئِ َ
اءه ُم الْبَـيِنَ ُ
ين تَـ َف َّرقُواْ َوا ْختَـلَ ُفواْ من بَـ ْعد َما َج ُ
ك َهلُ ْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
قوله تعاىلَ :وَّلَ تَ ُكونُواْ َكالذ َ
َّ ِ
ِ
اب ِِبَا
يَـ ْوَم تَـ ْبـيَ م
ين ا ْس َود ْ
َّت ُو ُج ُ
وه ُه ْم أَ ْك َف ْرُمت بَـ ْع َد إِْيَان ُك ْم فَ ُذوقُواْ ال َْع َذ َ
ض ُو ُجوهٌ َوتَ ْس َو مد ُو ُجوهٌ فَأ ََّما الذ َ
ِ ِ ِ
ِ
َّ ِ
يها َخالِ ُدو َن [آل عمران- 105 :
ين ابْـيَض ْ
َّت ُو ُج ُ
وه ُه ْم فَفي َر ْمحَة هللا ُه ْم ف َ
ُك ْنـتُ ْم تَ ْك ُف ُرو َن َوأ ََّما الذ َ
.]107
قال ابن جرير رمحه هللا يعين بذلك جل ثناؤه( :وَّل تكونوا اي معشر الذين آمنوا كالذين تفرقوا من
أهل الكتاب ،واختلفوا يف دين هللا وأمره وهنيه ،من بعد ما جاءهم البينات ،من حجج هللا ،فيما

اختلفوا فيه ،وعلموا احلق فيه ،فتعمدوا خالفه ،وخالفوا أمر هللا ،ونقضوا عهده وميثاقه ،جرأة على

هللا ،وأولئك هلم يعين وهلؤَّلء الذين تفرقوا ،واختلفوا من أهل الكتاب ،من بعد ما جاءهم عذاب من
عند هللا عظيم ،يقول جل ثناؤه" :فال تفرقوا اي معشر املؤمنني يف دينكم تفرق هؤَّلء يف دينهم ،وَّل

تفعلوا فعلهم ،وتستنوا يف دينكم بسنتهم ،فيكون لكم من عذاب هللا العظيم مثل الذي هلم) (.)1
َّ ِ
ين تَـ َف َّرقُواْ َوا ْختَـلَ ُفواْ
مث ذكر ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي هللا عنهما( :قولهَ :وَّلَ تَ ُكونُواْ َكالذ َ
[آل عمران :]105 :وحنو هذا يف القرآن أمر هللا جل ثناؤه املؤمنني ابْلماعة ،فنهاهم عن
اَّلختالف والفرقة ،وأخربهم إمنا هلك من كان قبلهم ابملراء واخلصومات يف دين هللا) (.)2

وقال ابن كثري رمحه هللا يف تفسري اآلايت السابقة( :ينهى هللا تبارك وتعاىل هذه األمة أن يكونوا

كاألمم املاضني يف افرتاقهم واختالفهم وتركهم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مع قيام احلجة

عليهم) (.)3

مث ساق اإلمام ابن كثري رمحه هللا حديث اَّلفرتاق الذي رواه اإلمام أمحد رمحه هللا مث قال( :وقد ورد
هذا احلديث من طرق) وذلك إشارة إىل توثيقه وتقويته.

وقال القرطيب رمحه هللا( :فمن بدل أو غري أو ابتدع يف دين هللا ما َّل يرضاه هللا ومل أيذن به هللا فهو

من املطرودين عن احلوض املبتعدين منه املسودي الوجوه ،وأشدهم طرداً وإبعاداً من خالف مجاعة

املسلمني وفارق سبيلهم ،كاخلوارج على اختالف فرقها ،والروافض على تباين ضالهلا ،واملعتزلة على

أصناف أهوائها ،فهؤَّلء كلهم مبدلون ومبتدعون ،وكذلك الظلمة املسرفون يف اْلور والظلم وطمس
احلق وقتل أهله وإذَّلهلم ،واملعلنون ابلكبائر املستخفون ابملعاصي ،ومجاعة أهل الزيغ واألهواء

والبدع ،كل خياف عليهم أن يكونوا عنوا ابآلية ،واخلرب كما بينا ،وَّل خيلد يف النار إَّل كافر جاحد
ليس يف قلبه مثقال حبة خردل من إْيان .وقد قال ابن القاسم :وقد يكون من غري أهل األهواء من

هو شر من أهل األهواء .وكان يقولْ :تام اإلخالص جتنب املعاصي) (.)4
_________
((( )1جامع البيان)) (.)39 /4

((( )2جامع البيان)) (.)39 /4

((( )3تفسري القرآن العظيم)) (.)390 /1
((( )4اْلامع ألحكام القرآن)) (.)168 /4
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وقال الشوكاين رمحه هللا يف تفسري اآليةَ :وَّلَ تَ ُكونُواْ َكالَّ ِذي َن تَـ َف َّرقُواْ( :هم اليهود والنصارى عند مجهور
املفسرين ،وقيل :هم املبتدعة من هذه األمة ،وقيل :احلرورية ،والظاهر األول ،والبينات اآلايت
الواضحة املبينة للحق املوجبة لعدم اَّلختالف) (.)1

ض ُو ُجوهٌ َوتَ ْس َو مد ُو ُجوهٌ .فقد قال ابن كثري رمحه هللا يف تفسريها( :يعين يوم
أما قوله تعاىل :يَـ ْوَم تَـ ْبـيَ م

القيامة حني تبيض وجوه أهل السنة واْلماعة ،وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة – قاله ابن عباس

رضي هللا عنهما) (.)2

والقول الذي ذكره ابن كثري رمحه هللا عن ابن عباس رضي هللا عنهما منقول عن اإلمام مالك رمحه هللا

كما نص على ذلك الشاطيب بقوله( :وقال ابن وهب :مسعت مالكاً يقول :ما آية من كتاب هللا أشد
ض ُو ُجوهٌ َوتَ ْس َو مد ُو ُجوهٌ إىل قوله ِِبَا ُك ْنـتُ ْم
على أهل اَّلختالف من أهل األهواء من هذه اآلية :يَـ ْوَم تَـ ْبـيَ م
تَ ْك ُف ُرو َن .قال مالك :فأي كالم أبني من هذا؟ فرأيته يتأوهلا ألهل األهواء .ورواه ابن القاسم وزاد:
قال مالك :إمنا هذه اآلية ألهل القبلة) ( .)3وجوب لزوم اْلماعة وترك التفرق – مجال بن أمحد
ابدي – ص29 :
الدليل الثاين:

ِ ِ
ِ
قال تعاىلَ :وأ َّ
سبُ َل فَـتَـ َف َّر َق بِ ُك ْم َعن َسبِيلِ ِه [األنعام:
يما فَاتَّبِ ُعوهُ َوَّلَ تَـتَّبِ ُعواْ ال م
َن َه َذا ص َراطي ُم ْستَق ً

.]153

قال ابن جرير رمحه هللا( :يقول تعاىل ذكره :وهذا الذي وصاكم به ربكم أيها الناس يف هاتني اآليتني

من قوله :قُ ْل تَـ َعالَ ْواْ أَتْ ُل َما َح َّرَم َربم ُك ْم َعلَْي ُك ْم [األنعام .]151 :وأمركم ابلوفاء به ،هو صراطه ،يعين
طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده (مستقيماً) يعين :قوْياً َّل أعوجاج به عن احلق (فاتبعوه) .يقول:

فاعملوا به ،واجعلوه ألنفسكم منهاجاً تسلكونه فاتبعوه (وَّل تتبعوا السبل) يقول :وَّل تسلكوا طريقاً
سواه ،وَّل تركبوا منهاجاً غريه ،وَّل تبغوا ديناً خالفه من اليهودية والنصرانية واجملوسية ،وعبادة
األواثن ،وغري ذلك من امللل ،فإهنا بدع وضالَّلت (فتفرق بكم عن سبيله) يقول :فيشتت بكم إن

اتبعتم السبل احملدثة اليت ليست هلل بسبل وَّل طرق ،وَّل أداين أتباعكم إايها (عن سبيله) ،يعين عن

طريقه ودينه الذي شرعه لكم وارتضاه ،وهو اإلسالم الذي وصى به األنبياء وأمر به األمم قبلكم)
(.)4

مث ذكر ابن جرير رمحه هللا بسنده عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال( :خط لنا رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم يوماً خطاً .فقال :هذا سبيل هللا ،مث خط عن ْيني ذلك اخلط وعن مشاله خطوطاً ،فقال:
ِ ِ
ِ
هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها ،مث قرأ هذه اآليةَ :وأ َّ
يما
َن َه َذا ص َراطي ُم ْستَق ً
سبُ َل فَـتَـ َف َّر َق بِ ُك ْم َعن َسبِيلِ ِه .مث ذكر بسنده أيضاً أن رجالً قال َّلبن مسعود :ما
فَاتَّبِ ُعوهُ َوَّلَ تَـتَّبِ ُعواْ ال م
الصراط املستقيم؟ قال :تركنا حممد صلى هللا عليه وسلم ،يف أدَنه ،وطرفه يف اْلنة ،وعن ْيينه جواد،
وعن يساره جواد ،ومث رجال يدعون من مر هبم ،فمن أخذ يف تلك اْلواد انتهت به إىل النار ،ومن
ِ ِ
ِ
أخذ على الصراط انتهى به إىل اْلنة ،مث قرأ ابن مسعودَ :وأ َّ
يما  ...اآلية) (.)5
َن َه َذا ص َراطي ُم ْستَق ً
_________

((( )1فتح القدير)) (.)370 /1
((( )2تفسري القرآن العظيم)) (.)390 /1
((( )3اَّلعتصام)) (.)290 /2

((( )4جامع البيان)) (.)88 - 87 /8
((( )5جامع البيان)) (.)89 - 88 /8
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سبُ َل فَـتَـ َف َّر َق
وقال ابن كثري رمحه هللا( :قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قولهَ :وَّلَ تَـتَّبِ ُعواْ ال م
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ين َوََّل تَـتَـ َف َّرقُوا فِ ِيه [الشورى .]13 :وحنو هذا يف القرآن
ب ُك ْم َعن َسبيله .ويف قوله :أَ ْن أَق ُ
يموا الد َ

قال :أمر هللا املؤمنني ابْلماعة وهناهم عن اَّلختالف والتفرقة وأخربهم أنه إمنا هلك من كان قبلهم

ابملراء واخلصومات يف دين هللا وحنو هذا .قاله جماهد وغري واحد) (.)1
مث ساق ابن كثري رمحه هللا حديث ابن مسعود وذكر خترجيه.

وقال الشوكاين رمحه هللا يف تفسري اآلية( :قال ابن عطية :وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية،

واجملوسية وسائر أهل امللل وأهل البدع والضالَّلت من أهل األهواء والشذوذ يف الفروع وغري ذلك
من أهل التعمق يف اْلدل واخلوض يف الكالم ،هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء املعتقد) (.)2

إىل أن قال رمحه هللا" :وقد أخرج الرتمذي وحسنه وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين وأبو الشيخ

وابن مردويه عن عبادة بن الصامت قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أيكم يبايعين على

هؤَّلء اآلايت الثالث؟ مث تال :قُ ْل تَـ َعالَ ْواْ إىل ثالث آايت ،مث قال :فمن وىف هبن فأجره على هللا ومن
انتقص منهن شيئا فأدركه هللا يف الدنيا كانت عقوبته ،ومن أخره إىل اآلخرة كان أمره إىل هللا إن شاء

آخذه وإن شاء عفا عنه)) ( .)3وجوب لزوم اْلماعة وترك التفرق – مجال بن أمحد ابدي – ص:
33

الدليل الثالث:
ت ِم ْنـهم ِيف َشي ٍء إِ َّمنَا أَمرهم إِ َىل ِ
ِ
َّ ِ
ِ
هللا ُمثَّ يُـنَـبِئُـ ُهم ِِبَا
ُُْ ْ
ين فَـ َّرقُواْ دينَـ ُه ْم َوَكانُواْ شيَـ ًعا لَّ ْس َ ُ ْ
قال تعاىل :إِ َّن الذ َ
ْ
َكانُواْ يَـ ْف َعلُو َن [األنعام.]159 :
ذكر ابن جرير رمحه هللا أن علي بن أيب طالب قرأ( :فارقوا دينهم) (.)4
قال" :وكأن عليا ذهب بقوله (فارقوا دينهم) خرجوا فارتدوا عنه من املفارقة ،وأما اْلمهور فقرأوا

(فرقوا) ( .)5مث قال( :والصواب من القول يف ذلك أن يقال :إهنما قراءاتن معروفتان ،قد قرأت
بكل واحدة منهما أئمة من القراء ،ومها متفقتا املعىن غري خمتلفتيه ،وذلك أن كل ضال فلدينه مفارق)

(.)6

مث ذكر بعد ذلك األقوال عن السلف يف املقصودين بتلك اآلية .فقال بعضهم :عىن بذلك اليهود

والنصارى ( .)7مث ذكر أبسانيده من قال بذلك القول ( )8مث قال( :وقال آخرون :عىن بذلك :أهل
البدع من هذه األمة الذين اتبعوا متشابه القرآن دون حمكمه) ( .)9مث ذكر أبسانيده من قال بذلك
القول (.)10

_________

((( )1تفسري القرآن العظيم)) (.)190 /2
((( )2فتح القدير)) (.)178 /2
((( )3فتح القدير)) (.)178 /2
((( )4جامع البيان)) (.)105 - 104 /8
((( )5جامع البيان)) (.)105 - 104 /8
((( )6جامع البيان)) (.)105 - 104 /8
((( )7جامع البيان)) (.)105 - 104 /8
((( )8جامع البيان)) (.)105 - 104 /8

((( )9جامع البيان)) (.)105 - 104 /8
((( )10جامع البيان)) (.)105 - 104 /8
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مث قال ابن جرير رمحه هللا يف تفسري اآلية( :فكان من فارق دينه الذي بعث به صلى هللا عليه وسلم،
من مشرك ووثين ويهودي ونصراين ومتحنف مبتدع قد ابتدع يف الدين ما ضل به عن الصراط
املستقيم والدين القيم ،ملة إبراهيم املسلم ،فهو برئ من حممد صلى هللا عليه وسلم ،وحممد نه برئ،
َّ ِ
ت ِم ْنـ ُه ْم ِيف َش ْي ٍء) ( .)1إىل أن
ين فَـ َّرقُواْ ِدينَـ ُه ْم َوَكانُواْ ِشيَـ ًعا لَّ ْس َ
وهو داخل يف عموم قوله :إِ َّن الذ َ
قال( :وأما قوله :إِ َّمنَا أَمرهم إِ َىل ِ
هللا فإنه يقول :أَن الذي إيل أمر هؤَّلء املشركني الذين فارقوا دينهم
ُُْ ْ
وكانوا شيعاً ،واملبتدعة من أمتك الذين ضلوا عن سبيلك دونك ،ودون كل أحد إما ابلعقوبة إن
أقاموا على ضاللتهم ،وفرقتهم دينهم فأهلكهم هبا ،وإما ابلعفو عنهم ابلتوبة عليهم والتفضل مين
عليهم) (.)2

وقال ابن كثري رمحه هللا يف تفسري اآلية( :والظاهر أن اآلية عامة يف كل من فارق دين هللا وكان خمالفاً
له فإن هللا بعث رسوله ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله وشرعه واحد َّل اختالف فيه وَّل

افرتاق فمن اختلف فيه (وكانوا شيعاً) أي فرقاً كأهل امللل والنحل واألهواء والضالَّلت فإن هللا قد
ع لَ ُكم ِمن ِ
صى
الدي ِن َما َو َّ
برأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،مما هم فيه وهذه اآلية كقوله تعاىلَ :ش َر َ
َ
ِ
ك [الشورى ]13 :اآلية .ويف احلديث(( :حنن معاشر األنبياء أوَّلد عالت
وحا َوالَّ ِذي أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ
بِه نُ ً
ديننا واحد)) فهذا هو الصراط املستقيم هو ما جاءت به الرسل من عبادة هللا وحده َّل شريك له
والتمسك بشريعة الرسول املتأخر وما خالف ذلك فضالَّلت وجهاَّلت وآراء وأهواء والرسل برءآء
ت ِم ْنـ ُه ْم) (.)3
منها كما قال هللا تعاىل :لَّ ْس َ
َّ ِ
ين فَـ َّرقُواْ ِدينَـ ُه ْم .قرأ محزة
وقال البغوي رمحه هللا يف تفسري هذه اآلية( :قوله عز وجل إِ َّن الذ َ
والكسائي( :فارقوا) ابأللف هنا ويف سورة الروم ،أي خرجوا من دينهم وتركوه وقرأ اآلخرون( :فَـ َّرقُواْ)
مشدداً ،أي جعلوا دين هللا وهو واحد ،دين إبراهيم عليه السالم احلنيفية ،أدايَنً خمتلفة فتهود قوم
وتنصر قوم يدل عليه قوله عم وجلَ :وَكانُواْ ِشيَـ ًعا .أي :صاروا فرقاً خمتلفة وهم اليهود والنصارى يف
قول جماهد وقتادة والسدي ،وقيل :هم أصحاب البدع والشبهات من هذه األمة) ( .)4مث استشهد
حبديث العرابض بن سارية قال :صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فوعظنا موعظة بليغة رفت

منها العيون ،ووجلت منها القلوب ،وقال قائل :اي رسول هللا كأهنا موعظة مودع فأوصنا :فقال:

((أوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً ،فإن من يعش منكم فسريى اختالفاً
كثرياً ،فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني ،عضوا عليها ابلنواجذ وإايكم وحمداثت
األمور ،فإن كل بدعة ضاللة)).

ت ِم ْنـ ُه ْم ِيف َش ْي ٍء .قيل :لست من قتاهلم يف
مث ذكر حديث اَّلفرتاق .مث قال" :قوله عز وجل :لَّ ْس َ
شيء نسختها آية القتال ،وهذا على قول من يقول :املراد منه اليهود والنصارى ،ومن قال أراد

ابآلية أهل األهواء قال :املراد من قوله لست منهم يف شيء أي أنت بريء منهم وهم منك براء،
تقول العرب إن فعلت كذا فلست مين ولست منك أي :كل واحد منا بريء من صاحبه ،إِ َّمنَا أ َْم ُرُه ْم
إِ َىل ِ
هللا يعين :يف اْلزاء واملكافأتُ ،مثَّ يُـنَـبِئُـ ُهم ِِبَا َكانُواْ يَـ ْف َعلُو َن .إذا ردوا للقيامة" (.)5
_________
((( )1جامع البيان)) (.)106 /8
((( )2جامع البيان)) (.)107 /8
((( )3تفسري القرآن العظيم)) (.)196 /2

((( )4معامل التنزيل)) ( ،)145 /2ط دار املعرفة -بريوت -األوىل سنة 1406هـ.
((( )5معامل التنزيل للبغوي)) (.)145 /2
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وقال الشوكاين رمحه هللا( :قرأ محزة والكسائيس (فارقوا دينهم) وهي قراءة علي بن أيب طالب ،أي
تركوا دينهم خرجوا عنه ،وقرأ الباقون فرقوا ابلتشديد إَّل النخعي فإنه قرأ ابلتخفيف .واملعىن :أهنم

جعلوا ينهم تفرقاً فأخذوا ببعضه وتركوا بعضه ،قيل املراد هبم اليهود والنصارى ،وقد ورد يف معىن
ِ
َّ ِ
اب إََِّّل ِمن بَـ ْع ِد َما َج ْ
اءهتُ ُم الْبَـيِنَةُ [البينة.]4 :
ين أُوتُوا الْكتَ َ
هذا ،يف اليهود قوله تعاىلَ :وَما تَـ َف َّر َق الذ َ
وقيل املراد هبم املشركون عبد بعضهم الصنم وبعضهم املالئكة ،وقيل اآلية عامة يف مجيع الكفار وكل
من ابتدع وجاء ِبا مل أيمر به هللا ،وهذا هو الصواب ألن اللفظ يفيد العموم فيدخل فيه طوائف أهل
الكتاب وطوائف املشركني وغريهم ممن ابتدع من أهل اإلسالم ،ومعىن شيعاً فرقاً وأحزاابً ،فتصدق

على كل قوم كان أمرهم يف الدين واحداً جمتمعاً ،مث اتبع كل مجاعة منهم رأي كبري من كربائهم خيالف

الصواب ويباين احلق) (.)1

وقال الشيخ عبد الرمحن بن َنصر السعدي رمحه هللا يف تفسري هذه اآلية الكرْية( :يتوعد تعاىل،

الذين فرقوا دينهم ،أي شتتوه وتفرقوا فيه ،وكل أخذ لنفسه نصيباً من األمساء ،اليت َّل تفيد اإلنسان

يف دينه شيئاً ،كاليهودية والنصرانية ،واجملوسية ،أو َّل يكمل هبا إْيانه ،أبن أيخذ من الشريعة شيئاً،
وجيعله دينه ،ويدع مثله .أو ما هو أوىل منه ،كما هو حال أهل الفرقة ،من أهل البدع والضالل
واملفرقني لألمة.
ودلت اآلية الكرْية أن الدين أيمر ابَّلجتماع واَّلئتالف ،وينهى عن التفرق واَّلختالف يف أصل

الدين ،ويف سائر مسائله األصولية والفروعية) ( .)2وجوب لزوم اْلماعة وترك التفرق – مجال بن

أمحد ابدي – ص39 :
الدليل الرابع:

ِ
ِِ
ك َخلَ َق ُه ْم
ك َولِ َذلِ َ
ني إَِّلَّ َمن َّرِح َم َربم َ
قال تعاىلَ :ولَ ْو َشاء َربم َ
َّاس أ َُّمةً َواح َدةً َوَّلَ يَـ َزالُو َن ُخمْتَلف َ
ك َْلََع َل الن َ
[هود.]119 - 118 :
قال ابن جرير رمحه هللا :يقول تعاىل ذكره" :ولو شاء ربك اي حممد ْلعل الناس كلها مجاعة واحدة
على ملة واحدة ،ودين واحد" .كما حدثنا بشر قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،قولهَ :ولَ ْو
ك َْلعل النَّاس أ َُّمةً و ِ
اح َدةً .يقولْ :لعلهم مسلمني كلهم.
َشاء َربم َ ََ َ َ َ
ِِ
ك .مث اختلف
ني .يقول تعاىل ذكره( :وَّل يزال الناس خمتلفني إَِّلَّ َمن َّرِح َم َربم َ
وقولهَ :وَّلَ يَـ َزالُو َن ُخمْتَلف َ

أهل التأويل يف اَّلختالف الذي وصف هللا الناس أهنم َّل يزالون به ،فقال بعضهم :هو اَّلختالف يف
األداين ،فتأويل ذلك على مذهب هؤَّلء ،وَّل يزال الناس خمتلفني على أداين شىت من بني يهودي
ونصراين وجموسي ،وحنو ذلك .وقال قائلوا هذه املقالة :استثىن هللا من ذلك من رمحهم ،وهم أهل

اإلْيان) (.)3

مث ذكر أبسانيده من قال بذلك القول ،فذكر عن عطاء واحلسن أقواهلم يف ذلك .مث قال( :وعن
ِِ
ك .قال :أهل احلق) (.)4
ني قال :أهل الباطل .إَِّلَّ َمن َّرِح َم َربم َ
جماهد َوَّلَ يَـ َزالُو َن ُخمْتَلف َ
ِِ
ك .فأهل رمحة
ني إَِّلَّ َمن َّرِح َم َربم َ
مث ذكر ابن جرير رمحه هللا بسنده عن قتادة( :قوله َوَّلَ يَـ َزالُو َن ُخمْتَلف َ
هللا أهل مجاعة وإن تفرقت دورهم وأبداهنم ،وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت دورهم وأبداهنم)
(.)5

_________

((( )1فتح القدير)) (.)183 /2
((( )2تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان)) ( ،)510 /2ط الرائسة العامة إلدارات البحوث
العلمية.

((( )3جامع البيان)) (.)141 /12
((( )4جامع البيان)) (.)141 /12
((( )5جامع البيان)) (.)143 - 142 /12
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مث قال ابن جرير رمحه هللا( :وقال آخرون :بل معىن ذلك :وَّل يزالون خمتلفني يف الرزق ،فهذا فقري،
وهذا غين) ( .)1ونسب هذا القول إىل احلسن البصري رمحه هللا.

مث قال ابن جرير- :أيضا( -وأوىل األقوال يف أتويل ذلك ابلصواب قول من قال :معىن ذلك :وَّل
ك .فآمن ابهلل،
يزال الناس خمتلفني يف أدايهنم وأهوائهم على أداين وملل وأهواء شىت إَِّلَّ َمن َّرِح َم َربم َ
وصدق رسله ،فإهنم َّل خيتلفون يف توحيد هللا ،وتصديق رسله ،وما جاءهم من عند هللا .وإمنا قلت:
ك أل َْم َّ
ألن
ذلك أوىل ابلصواب يف أتويل ذلك ،ألن هللا جل ثناؤه أتبع ذلك قولهَ :وَْتَّ ْ
ت َكلِ َمةُ َربِ َ
َّاس أ ْ ِ
َّم ِم َن ا ْْلِن َِّة َوالن ِ
ني [هود .]119 :ففي ذلك دليل واضح أن الذي قبله من ذكر خربه
َمجَع َ
َج َهن َ
عن اختالف الناس ،إمنا هو خرب عن اختالف مذموم يوجب هلم النار ،ولو كان خرباً عن اختالفهم
يف الرزق مل يعقب ذلك ابخلرب عن عقاهبم وعذاهبم) (.)2
ك َخلَ َق ُه ْم .فإن أهل التأويل اختلفوا يف أتويله ،فقال
وقال ابن جرير رمحه هللا( :وأما قولهَ :ولِ َذلِ َ
بعضهم :معناه :ولالختالف خلقهم) ( )3مث ذكر أبسانيده من قال هبذا القول.

وذكر بسنده عن احلسن البصري رمحه هللا قال( :خلق هؤَّلء ْلنته ،وخلق هؤَّلء لناره ،وخلق هؤَّلء

لرمحته ،وخلق هؤَّلء لعذابه) (.)4
ك َخلَ َق ُه ْم ،قال :أما أهل رمحة هللا فإهنم َّل خيتلفون اختالفاً
وذكر عن احلسن أيضاً( :قال َولِ َذلِ َ
ك َخلَ َق ُه ْم قال :خلقهم فريقني.
يضرهم) ( .)5وذكر عن ابن عباس رضي هللا عنهما( :قولهَ :ولِ َذلِ َ
فريقاً يرحم فال خيتلف ،وفريقاً َّل يرحم خيتلف ،وذلك قوله :فَ ِم ْنـ ُه ْم َش ِق ٌّي َو َس ِعي ٌد [هود)]105 :
(.)6
ِِ
ك.
ني .قال :يهود نصارى وجموس إَِّلَّ َمن َّرِح َم َربم َ
وذكر عن عطاء رمحه هللا يف قولهَ :وَّلَ يَـ َزالُو َن ُخمْتَلف َ
ك َخلَ َق ُه ْم قال :مؤمن وكافر (.)7
قال :من جعله على اإلسالم َولِ َذلِ َ
ِِ
ك َخلَ َق ُه ْم
ك َولِ َذلِ َ
ني إَِّلَّ َمن َّرِح َم َربم َ
وذكر عن أشهب أنه قال :سئل مالك عن قولهَ :وَّلَ يَـ َزالُو َن ُخمْتَلف َ
قال :خلقهم ليكونوا فريقني :فريق يف اْلنة ،وفريق يف السعري (.)8

مث قال ابن جرير رمحه هللا( :وقال آخرون :بل معىن ذلك :وللرمحة خلقهم) (.)9

مث ذكر أبسانيده من قال بذلك القول .ومنهم جماهد وقتادة والضحاك وعكرمة وابن عباس (.)10

مث قال ابن جرير( :وأوىل القولني يف ذلك ابلصواب ،قول من قال :ولالختالف ابلشقاء والسعادة

خلقهم ،ألن هللا جل ذكره ،ذكر صنفني من خلقه :أحدمها أهل اختالف وابطل .واآلخر أهل حق مث
ك َخلَ َق ُه ْم صفة الصنفني ،فأخرب عن كل فريق منهما
ك َخلَ َق ُه ْم فعم بقوله َولِ َذلِ َ
عقب ذلك بقوله َولِ َذلِ َ
أنه ميسر ملا خلق له) (.)11
_________

((( )1جامع البيان)) (.)143 - 142 /12
((( )2جامع البيان)) (.)143 - 141 /12
((( )3جامع البيان)) (.)143 /12
((( )4جامع البيان)) (.)143 /12
((( )5جامع البيان)) (.)143 /12
((( )6جامع البيان)) (.)143 /12
((( )7جامع البيان)) (.)143 /12
((( )8جامع البيان)) (.)143 /12
((( )9جامع البيان)) (.)143 /12
((( )10جامع البيان)) (.)144 - 143 /12
((( )11جامع البيان)) (.)144 /12
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مث رد على شبهة اْلربية بقوله( :فإن قال قائل :فإن كل أتويل ذلك كما ذكرت ،فقد ينبغي أن يكون

املختلفني غري ملومني على اختالفهم ،إذ كان لذلك خلقهم رهبم ،وأن يكون املتمتعون هم امللومني؟
قيل :إن معىن ذلك خبالف ما إليه ذهبت .وإمنا معىن الكالم :وَّل يزال الناس خمتلفني ابلباطل من
ك .فهداه للحق ،ولعلمه ،وعلى علمه النافذ فيهم قبل أن خيلقهم أنه
أدايهنم ومللهم إَِّلَّ َمن َّرِح َم َربم َ
ك َخلَ َق ُه ْم ِبعىن
يكون فيهم املؤمن والكافر ،والشقي والسعيد خلقهم ،فمعىن الالم يف قوله َولِ َذلِ َ
(على) كقولك للرجل .أكرمتك على برك يب ،وأكرمتك لربك يب) (.)1

ِِ
ك أي وَّل يزال اخللف بني الناس
ني إَِّلَّ َمن َّرِح َم َربم َ
وقال ابن كثري رمحه هللا( :وقولهَ :وَّلَ يَـ َزالُو َن ُخمْتَلف َ

يف أدايهنم واعتقادات مللهم وحنلهم ومذاهبهم وآرائهم ،قال عكرمة خمتلفني يف اهلدى ،قال احلسن
ك.
البصري خمتلفني يف الرزق يسخر بعضهم بعضاً ،واملشهور الصحيح األول .وقوله :إَِّلَّ َمن َّرِح َم َربم َ
أي املرحومني من أتباع الرسل الذين ْتسكوا ِبا أمروا به من الدين ،أخربهتم به رسل هللا إليهم ومل يزل
ذلك دأهبم حىت كان النيب وخامت الرسل واألنبياء فاتبعوه وصدقوه وآزروه ففازوا بسعادة الدنيا
واآلخرة ألهنم الفرقة الناجية كما جاء يف احلديث املروي يف املسانيد والسنن من طرق يشد بعضها

بعضاً) (.)2

مث ساق حديث اَّلفرتاق ،وسيأيت ذكر طرقه وخترجيه يف الفصل الثالث من هذا البحث إن شاء هللا

تعاىل.

مث ذكر األثر التايل عن طاوس( :عن ابن أيب جنيح عن طاوس أن رجلني اختصما إليه فأكثروا فقال

طاوس :اختلفتما وأكثرْتا فقال أحد الرجلني :لذلك خلقنا فقال طاووس :كذبت .فقال :أليس هللا
ِِ
ك َخلَ َق ُه ْم؟ قال مل خيلقهم ليختلفوا ولكن خلقهم
ك َولِ َذلِ َ
ني إَِّلَّ َمن َّرِح َم َربم َ
يقولَ :وَّلَ يَـ َزالُو َن ُخمْتَلف َ
للجماعة والرمحة) (.)3

وقال القرطيب رمحه هللا( :وقيل :اإلشارة بذلك لالختالف والرمحة ،وقد يشار بـ (ذلك) إىل شيئني
متضادين ،كقوله تعاىلَّ :لَّ فَا ِر ٌ ِ
ك [البقرة .]68 :ومل يقل بني ذينك وَّل
ني ذَلِ َ
ْر َع َوا ٌن بَ ْ َ
ض َوَّلَ بك ٌ
َّ ِ
ك قَـ َو ًاما [الفرقان .]67 :وقالَ :وَّلَ
ني ذَلِ َ
رتوا َوَكا َن بَ ْ َ
ين إِذَا أَن َف ُقوا َملْ يُ ْس ِرفُوا َوَملْ يَـ ْق ُُ
تينك ،وقالَ :والذ َ
ض ِل ِ
هللا
ك َسبِيالً [اإلسراء ]110 :وكذلك قوله :قُ ْل بَِف ْ
ك َوَّلَ ُختَافِ ْ
ني َذلِ َ
صالَتِ َ
ت ِهبَا َوابْـتَ ِغ بَ ْ َ
َجتْ َه ْر بِ َ
ك فَـ ْليَـ ْف َر ُحواْ [يونس.]58 :
َوبَِر ْمحَتِ ِه فَبِ َذلِ َ
وهذا أحسن األقوال إن شاء هللا تعاىل ،ألنه يعم ،أي وملا ذكر خلقهم) (.)4
وقال الشيخ عبد الرمحن بن َنصر السعدي رمحه هللا( :خيرب تعاىل أنه لو شاء ْلعل الناس أمة واحدة
على الدين اإلسالمي ،فإن مشيئته غري قاصرة ،وَّل ْيتنع عليه شيء .ولكنه اقتضت حكمته أن َّل

يزالون خمتلفني ،خمالفني للصراط املستقيم ،متبعني للسبل املوصلة إىل النار ،كل يرى احلق فيما قاله،
والضالل يف قول غريه.
ك .فهداهم على العلم ابحلق والعمل به ،واَّلتفاق عليه ،فهؤَّلء سبقت هلم سابقة
إَِّلَّ َمن َّرِح َم َربم َ
السعادة ،وتداركتهم العناية الرابنية ،والتوفيق اإلهلي .وأما من عداهم ،فهم خمذولون موكولون إىل

أنفسهم.

_________
((( )1جامع البيان)) (.)144 /12

((( )2تفسري القرآن العظيم)) (.)465 /2
((( )3تفسري القرآن العظيم)) (.)465 /2
((( )4اْلامع ألحكام القرآن)) (.)115 - 114 /9
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ك َخلَ َق ُه ْم أي :اقتضت حكمته ،أنه خلقهم ،ليكون منهم السعداء واألشقياء ،واملتفقون
وقولهَ :ولِ َذلِ َ
واملختلفون ،والفريق الذي هدى هللا ،والفريق الذي حقت عليه الضاللة .ليتبني للعباد عدله،

وحكمته ،وليظهر ما كمن يف الطباع البشرية من اخلري والشر ،ولتقوم سوق اْلهاد والعبادات ،اليت َّل

تتم وَّل تستقيم إَّل ابَّلمتحان واَّلبتالء) ( .)1وجوب لزوم اْلماعة وترك التفرق  -مجال بن أمحد

ابدي  -ص45 :

الدليل اخلامس:
اَّلل الَِّيت فَطَر النَّاس علَيـها ََّل تَـب ِديل ِخلَل ِْق َِّ
لدي ِن حنِي ًفا فِطْرةَ َِّ
اَّلل ذَلِ َ ِ
ك لِ ِ
ين
قوله تعاىل :فَأَقِ ْم َو ْج َه َ
َ َ َ َْ
َ
ك الد ُ
َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
َّاس ََّل يـعلَمو َن منِيبِ ِ
ِ
ني ِم َن
يموا َّ
الص َالةَ َوََّل تَ ُكونُوا م َن ال ُْم ْش ِرك َ
الْ َقيِ ُم َولَك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ َ ْ ُ ُ َ
ني إِلَْيه َواتَّـ ُقوهُ َوأَق ُ
َّ ِ
ين فَـ َّرقُوا ِدينَـ ُه ْم وَكانُوا ِشيَـ ًعا ُك مل ِح ْز ٍ
ب ِِبَا لَ َديْ ِه ْم فَ ِر ُحو َن [الروم.]32 - 30 :
الذ َ
َ
ِ َّ ِ
ين فَـ َّرقُوا ِدينَـ ُه ْم َوَكانُوا ِشيَـ ًعا .يقول :وَّل تكونوا من املشركني
يقول ابن جرير رمحه هللا( :وقوله م َن الذ َ
الذين بدلوا دينهم ،وخالفوه ففارقوه َوَكانُوا ِشيَـ ًعا يقول :وكانوا أحزاابً فرقاً كاليهود والنصارى) (.)2
ويقول ابن كثري رمحه هللا( :فأهل األداين قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء ومثل ابطلة.
وكل فرقة منهم تزعم أهنم على شيء وهذه األمة أيضاً اختلفوا فيما بينهم على حنل كلها ضاللة إَّل

واحدة وهم أهل السنة واْلماعة املتمسكون بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وِبا كان
عليه الصدر األول من الصحابة والتابعني وأئمة املسلمني يف قدمي الدهر وحديثه كما رواه احلاكم يف

مستدركه أنه سئل صلى هللا عليه وسلم ،عن الفرقة الناجية منهم فقال(( :من كان على ما أَن عليه

اليوم وأصحايب))) (.)3

ِ َّ ِ
ين فَـ َّرقُوا ِدينَـ ُه ْم مع أن الدين واحد ،وهو إخالص العبادة هلل
وقال الشيخ السعدي رمحه هللا( :م َن الذ َ
وحده وهؤَّلء املشركون ،فرقوه .منهم من يعبد األواثن واألصنام ،ومنهم من يعبد الشمس والقمر،

ومنهم من يعبد األولياء والصاحلني ،ومنهم يهود ،ومنهم نصارى.
وهلذا قالَ :وَكانُواْ ِشيَـ ًعا .أي :كل فرقة ،حتزبت وتعصبت ،على نصر ما معها من الباطل ،ومنابذة

غريهم وحماربتهم ُك مل ِح ْز ٍ
ب ِِبَا لَ َديْ ِه ْم فَ ِر ُحو َن .من العلوم املخالفة لعلوم الرسل فَ ِر ُحو َن به ،وحيكمون
ألنفسهم أبنه احلق ،وأن غريهم على ابطل.

ويف هذا حتذير للمسلمني من تشتتهم وتفرقهم فرقاً ،كل فريق يتعصب ملا معه من حق وابطل،

فيكونون مشاهبني بذلك للمشركني ،يف التفرق ،بل الدين واحد ،والرسول واحد ،واإلله واحد.

وأكثر األمور الدينية وقع فيها اإلمجاع بني العلماء واألئمة ،واألخوة اإلْيانية قد عقدها هللا وربطها أمت
ربط .فما ابل ذلك كله يلغى ويبىن التفرق والشقاق بني املسلمني على مسائل خفية ،أو فروع

خالفية ،يضلل هبا بعضهم بعضاً ،ويتميز هبا بعضهم على بعض؟

فهل هذا إَّل من أكرب نزغات الشيطان ،وأعظم مقاصده ،اليت كاد هبا املسلمني؟

وهل السعي يف مجع كلمتهم ،وإزالة ما بينهم من الشقاق ،املبين على ذلك األصل الباطل ،إَّل من
أفضل اْلهاد يف سبيل هللا ،وأفضل األعمال املقربة إىل هللا؟) ( .)4وجوب لزوم اْلماعة وترك التفرق

 مجال بن أمحد ابدي  -ص52 :الدليل السادس:
_________

((( )1تيسري الكرمي الرمحن)) (.)470 /3
((( )2جامع البيان)) (.)42 - 21

((( )3تفسري القرآن العظيم)) (.)433 /3
((( )4تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنام)) (.)128 /6
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ك وما و َّ ِ ِ ِ ِ
َّ ِ
الدي ِن ما و َّ ِ
ع لَ ُكم ِمن ِ
وسى
قوله تعاىلَ :ش َر َ
يم َوُم َ
صى بِه نُ ً
وحا َوالذي أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ َ َ َ
َ َ
َ
ص ْيـنَا به إبْـ َراه َ
ِ
ِ
ِ
ين َوََّل تَـتَـ َف َّرقُوا فِ ِيه [الشورى.]13 :
يسى أَ ْن أَق ُ
يموا الد َ
َوع َ
ِ
ِ
ين أن اعملوا به على ما شرع لكم وفرض) ( )1إىل أن قال:
قال ابن جرير رمحه هللا( :أَ ْن أَق ُ
يموا الد َ
(وقوله َوََّل تَـتَـ َف َّرقُوا فِ ِيه يقول :وَّل ختتلفوا يف الدين الذي أمرمت ابلقيام به ،كما اختلف األحزاب من
قبلكم) ( .)2مث ذكر بسنده عن قتادة (قوله َوََّل تَـتَـ َف َّرقُوا فِ ِيه تعلموا أن الفرقة هلكة ،وأن اْلماعة
ثقة) (.)3
ِ
ِ
ين َوََّل تَـتَـ َف َّرقُوا فِ ِيه أي :وصى هللا تعاىل مجيع األنبياء عليهم
وقال ابن كثري رمحه هللا( :أَ ْن أَق ُ
يموا الد َ

الصالة والسالم ابألئتالف واْلماعة وهناهم عن اإلفرتاق واَّلختالف) (.)4

وقال البغوي رمحه هللا( :بعث هللا األنبياء كلهم إبقامة الدين واأللفة واْلماعة وترك الفرقة واملخالفة)

(.)5

ِ
ِ
ين أي :توحيد هللا واإلْيان به وطاعة رسله وقبول شرائعه)
وقال الشوكاين رمحه هللا( :أَ ْن أَق ُ
يموا الد َ
(.)6

(وََّل تَـتَـ َف َّرقُوا فِ ِيه أيَّ :ل ختتلفوا يف التوحيد واإلْيان ابهلل وطاعة رسله وقبول
إىل أن قال رمحه هللاَ :
شرائعه ،فإن هذه األمور قد تطابقت عليها الشرائع وتوافقت فيها األداين ،فال ينبغي اخلالف يف

مثلها وليس من هذا فروع املسائل اليت ختتلف فيها األدلة ،وتتعارض فيها األمارات وتتباين فيها

األفهام ،فإهنا من مطارح اَّلجتهاد ومواطن اخلالف) (.)7
ِ
ِ
ين أي :أمركم أن تقيموا مجيع شرائع الدين
وقال الشيخ السعدي رمحه هللا( :قال :أَ ْن أَق ُ
يموا الد َ
أصوله وفروعه ،تقيمونه أبنفسكم وجتتهدون يف إقامته على غريكم ،وتعاونوا على الرب والتقوى وَّل
تعاونوا على اإلمث والعدوان.
َوََّل تَـتَـ َف َّرقُوا فِ ِيه أي :ليحصل منكم اَّلتفاق على أصول الدين وفروعه واحرصوا على أن َّل تفرقكم
املسائل ،وحتزبكم أحزاابً وشيعاً ،يعادي بعضكم بعضاً ،مع اتفاقكم على أصل دينكم) ( .)8وجوب
لزوم اْلماعة وترك التفرق – مجال بن أمحد ابدي – ص55 :
_________

((( )1جامع البيان)) (.)15 /25
((( )2جامع البيان)) (.)15 /25
((( )3جامع البيان)) (.)15 /25
((( )4تفسري ابن كثري)) (.)109 /4
((( )5معامل التنزيل)) (.)122 /4
((( )6فتح القدير)) (.)530 /4
((( )7فتح القدير)) (.)530 /4
((( )8تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان)) (.)599 /6
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الفرع الثاين :األدلة من السنة على ذم التفرق والتحذير منه
احلديث األول:
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من فارق اْلماعة شرباً
فكأمنا خلع ربقة اإلسالم من عنقه)).
احلديث الثاين:
وعن احلارث األشعري رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم ،قال(( :إن هللا أمرين ابْلماعة

وأنه من خرج من اْلماعة شرباً فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه)).
احلديث الثالث:

عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،يقول(( :من فارق
اْلماعة ،فإنه ْيوت ميتة جاهلية)).

املقصود ِبفارقة اْلماعة هنا ،اْلماعة اليت هلا إمام منتصب ،فال جيوز اخلروج على هذا اإلمام وَّل

نكث بيعته ،ويؤيد هذا أن هذه األحاديث الثالثة قد وردت أبلفاظ أخرى متقاربة وفيها(( :من خرج
من السلطان شرباً)) بدل ((من خرج من اْلماعة شرباً)) .واحلديث مروي عن ابن عباس نفسه رضي

هللا عنه حيث قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من كره من أمريه شيئاً فليصرب ،فإنه من
خرج من السلطان شرباً مات ميتة جاهلية)).

ويف رواية عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من رأى من أمريه شيئاً يكرهه فليصرب

عليه ،فإنه من فارق اْلماعة شرباً فمات إَّل مات ميتة جاهلية)).

قال ابن حجر رمحه هللا( :وقوله (شرباً) بكسر املعجمة وسكون املوحدة وهي كناية عن معصيته

السلطان وحماربته ،قال ابن أيب مجرة :املراد ابملفارقة السعي يف حل عقد البيعة اليت حصلت لذلك
األمري ولو أبدىن شيء ،فكىن عنها ِبقدار الشرب ،ألن األخذ يف ذلك يؤول إىل سفك الدماء بغري

حق) (.)1

إىل أن قال( :واملراد ابمليتة اْلاهلية وهي بكسر امليم حالة املوت كموت أهل اْلاهلية على ضالل
وليس له إمام مطاع ،ألهنم كانوا َّل يعرفون ذلك ،وليس املراد أنه ْيوت كافراً بل ْيوت عاصياً) (.)2

وقال أيضاً( :يف احلديث حجة يف ترك اخلروج على السلطان ولو جار وقد أمجع الفقهاء على وجوب
طاعة السلطان املتغلب واْلهاد معه وأن طاعته خري من اخلروج عليه ملا يف ذلك من حقن الدماء

وتسكني الدمهاء ،وحجتهم هذا اخلرب وغريه مما يساعده ،ومل يستثنوا من ذلك إَّل إذا وقع من
السلطان الكفر الصريح فال جتوز طاعته يف ذلك بل جتب جماهدته ملن قدر عليها) (.)3
احلديث الرابع:

عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،أنه قال(( :من خرج من الطاعة وفارق
اْلماعة فمات مات ميتة جاهلية ،ومن قاتل حتت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إىل عصبة أو

ينصر عصبة – ويف رواية (ويغضب لعصبته ويقاتل لعصبته وينصر عصبته) فقتل فقتله جاهلية ومن
خرج على أميت يضرب برها وفاجرها َّل يتحاشى من مؤمنها وَّل يفي لذي عهد عهده فليس مين

ولست منه)).
وهذا احلديث مثل األحاديث السابقة يف الدَّللة.

قال النووي رمحه هللا يف تفسري قوله صلى هللا عليه وسلم(( :مات ميتة جاهلية))( :هي بكسر امليم

أي على صفة موهتم من حيث هم فوضى َّل إمام هلم) ( .)4وقال أيضاً( :قوله صلى هللا عليه وسلم:

((ومن قاتل حتت راية عمية)) هي بضم العني وكسرها لغتان مشهوراتن وامليم مكسورة مشددة والياء
مشددة أيضاً ،قالوا هي األمر األعمى َّل يستبني وجهه كذا قاله أمحد بن حنبل واْلمهور قال
إسحاق بن راهويه هذا كتقاتل القوم للعصبية) (.)5
_________
((( )1فتح الباري)) (.)7 - 6 /13
((( )2فتح الباري)) (.)17 /13
((( )3فتح الباري)) (.)17 /13

((( )4صحيح مسلم بشرح النووي)) (.)238 /12
((( )5صحيح مسلم بشرح النووي)) (.)238 /12
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ويف معىن قوله صلى هللا عليه وسلم(( :يغضب لعصبة أو يدعو إىل عصبة أو ينصر عصبة)) .قال
النووي رمحه هللا( :ومعناه إمنا يقاتل عصبية لقومه وهواه) (.)1

وحول معىن قوله صلى هللا عليه وسلم(( :ومن خرج على أميت يضرب برها وفاجرها وَّل يتحاشى من
مؤمنها)) .قال النووي( :ومعناه َّل يكرتث ِبا يفعله فيها وَّل خياف وابله) (.)2
احلديث اخلامس:

عن عرفجة بن شريح األشجعي رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يقول:

((إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي مجيع فاضربوه ابلسيف كائناً من

كان)) .ويف رواية (فاقتلوه).

ويف رواية للنسائي عن أسامة بن شريك قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أْيا رجل خرج

يفرق بني أميت فاضربوا عنقه)).

قال النووي رمحه هللا يف شرح احلديث( :فيه األمر بقتال من خرج على اإلمام أو أراد تفريق كلمة

املسلمني وحنو ذلك وينهى عن ذلك فإن مل ينته قوتل وإن مل يندفع شره إَّل بقتله فقتل كان هدراً،
فقوله صلى هللا عليه وسلم ،فاضربوه ابلسيف ويف الرواية األخرى فاقتلوه معناه :إذا مل يندفع إَّل

بذلك) (.)3

احلديث السادس:

عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ(( :ل حيل دم امرئ

مسلم يشهد أن َّل إله إَّل هللا وأين رسول هللا إَّل إبحدى ثالث :النفس ابلنفس والثيب الزاين واملارق

من الدين التارك اْلماعة)).

قال النووي رمحه هللا( :وأما قوله صلى هللا عليه وسلم(( :والتار لدينه املفارق للجماعة)) فهو عام يف
كل مرتد عن اإلسالم أبي ردة كانت فيجب قتله إن مل يرجع إىل اإلسالم قال العلماء ويتناول أيضاً
كل خارج عن اْلماعة ببدعة أو بغي أو غريمها وكذا اخلوارج وهللا أعلم) (.)4
وقال ابن حجر رمحه هللا( :واملراد ابْلماعة مجاعة املسلمني أي فارقهم أو تركهم ابَّلرتداد ،فهي صفة
للتارك أو املفارق َّل صفة مستقلة وإَّل لكانت اخلصال أربعاً) (.)5

قلت :وهذا الذي ذكره العلماء وقع يف اتريخ سلفنا الصاحل ما يؤيده كقتال أبو بكر رضي هللا عنه

للمرتدين ومانعي الزكاة ،وكقتال علي رضي هللا عنه للخوارج ،وللذين غالوا فيه واهلوه وكقتل بعض
األئمة للمبتدعة :كقتل اْلعد بن درهم بن صفوان.

احلديث السابع:

ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،أنه قال(( :افرتقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة ،وافرتقت

النصارى على اثنتني وسبعني فرقة ،وستفرتق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إَّل
واحدة)) قيل :من هي اي رسول هللا؟ قال(( :من كان على مثل ما أَن عليه اليوم وأصحايب)) .ويف

بعض الرواايت(( :هي اْلماعة)).
_________

((( )1صحيح مسلم بشرح النووي)) ()239 /12
((( )2صحيح مسلم بشرح النووي)) ()239 /12
((( )3صحيح مسلم بشري النووي)) (.)242 - 241 /12

((( )4صحيح مسلم بشرح النووي)) (.)165 /11
((( )5فتح الباري)) (.)202 - 201 /12
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قال املباركفوري رمحه هللا عند شرحه للحديث( :قال العلقمي :قال شيخنا :ألف اإلمام أبو منصور
عبد القاهر بن طاهر التميمي يف شرح هذا احلديث كتاابً قال فيه :قد علم أصحاب املقاَّلت أنه

صلى هللا عليه وسلم ،مل يرد ابلفرق املذمومة املختلفني يف فروع الفقه من أبواب احلالل واحلرام وإمنا

قصد ابلذم من خالف أهل احلق يف أصول التوحيد ويف تقدير اخلري والشر ،ويف شروط النبوة

والرسالة ويف مواَّلة الصحابة ،وما جرى جمرى هذه األبواب ،ألن املختلفني فيها قد كفر بعضهم

بعضاً ،خبالف النوع األول فإهنم اختلفوا فيه من غري تكفري وَّل تفسيق للمخالف فيه ،فريجع أتويل
احلديث يف افرتاق األمة إىل هذا النوع من اَّلختالف .وقد حدث يف آخر أايم الصحابة خالف

القدرية من معبد اْلهين وأتباعه ،مث حدث اخلالف بعد ذلك شيئاً فشيئاً إىل أن تكاملت الفرق

الضالة اثنتني وسبعني فرقة والثالثة والسبعون هم :أهل السنة واْلماعة وهي الفرقة الناجية .انتهى

ابختصار يسري) (.)1

وقال ابن أيب العز احلنفي يف تعليقه على حديث اَّلفرتاق يف (شرح الطحاوية)( :فبني أن عامة

املختلفني هالكون إَّل أهل السنة واْلماعة) (.)2

وهذا ما عليه مجهور علماء السلف من أن املقصود ابلفرقة الناجية هم أهل السنة واْلماعة.

وأما الفرقة املخالفة ألهل السنة واْلماعة فحكمهم مبين على مسألة (تكفري أهل البدع) ،ولعلماء
أهل السنة تفصيل طويل يف هذه املسألة ( )3وخالصته:

 - 1أن البدع ليست على درجة واحدة ،فمنها البدع املكفرة اليت خترج صاحبها من دائرة اإلسالم،
ومنها البدع اليت هي أقل درجة ،وَّل خترج صاحبها عن دائرة اإلسالم.

 - 2ونتيجة للتفريق السابق ،فإن احملققني من أهل العلم َّل يدخلون غالة أهل البدع الذين بدعهم
مكفرة ضمن الثنتني والسبعني فرقة ،وجيعلون حكم الثنتني والسبعني فرقة – بناء على ذلك – حكم
أهل الوعيد من أهل الكبائر واملعاصي من هذه األمة الذين هلم حكم اإلسالم يف الدنيا ،ويدخلون

حتت مشيئة هللا تعاىل يف اآلخرة ،فإن شاء غفر هلم ،وإن شاء عذهبم مث مآهلم إىل اْلنة .وهذا هو أمثل
األقوال يف هذه املسألة ،وهللا أعلم.

ويف حديث اَّلفرتاق فوائد عظيمة أشري إىل بعض منها:

األوىل:

دل احلديث على أمهية أتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم ،واَّلقتداء به ،والتمسك بسنته ،والتزام

طريقته ،فاَّلبتداع يف الدين خطره عظيم ،وخمالفة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ضررها جسيم.
ولذلك كان من أهم الضوابط اليت وضعها اإلسالم للزوم اْلماعة :احلث على مالزمة السنة
والتمسك هبا ،والنهي عن البدعة والتحذير منها.

وقد بني الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم ،يف حديث اَّلفرتاق أمرين:

أوهلما:

البشرى ابْلنة ملن اتبع سبيله ،وكان على ما كان عليه هو صلى هللا عليه وسلم ،وصحابته رضوان هللا

عليهم أمجعني.

الثاين:

الوعيد الشديد ملن خالف هديه وسنته.
الثانية:

_________

((( )1حتفة األحوذي) ملباركفوري ( .)398 /7وانظر(( :عون العبود للعظيم آابدي (،340 /12

 )341ط – املكتبة السلفية.

( )2انظر(( :شرح الطحاوية)) (ص ،)512 - 383 :ط الثامنة ،املكتب اإلسالمي ،وانظر
((اقتضاء الصراط املستقيم)) (.)127 /1

( )3انظر(( :جمموع الفتاوى)) َّلبن تيمية ( ،)218 - 217 /7( ،)354 - 348 /3و
((اَّلعتصام)) للشاطيب (.)258 - 256 ،249 – 246 ،206 - 192 /2
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يستنبط من قوله صلى هللا عليه وسلم( ،إَّل واحدة) أن احلق واحد َّل يتعدد .وهذه املسألة موضع
خالف بني العلماء ،فمنهم من يرى أبن كل جمتهد مصيب ،وهم الذين يطلق عليهم اسم (املصوبة)،

ومنهم من يرى أبن احلق واحد َّل يتعدد ،وهم الذين يطلق عليهم اسم (املخطئة) وَّلشك أن األدلة
مع الفريق الثاين ،ويعترب حديث اَّلفرتاق من األدلة القوية اليت تؤيد ما ذهبوا إليه.

قال الشاطيب( :إن قوله عليه الصالة والسالم( :إَّل واحدة) قد أعطى بنصه أن احلق واحد َّل

خيتلف ،إذ لو كان للحق فرق أيضاً مل يقل (إَّل واحدة) وألن اَّلختالف منفي عن الشريعة إبطالق،
از ْعتم ِيف َشي ٍء فَـردموه إِ َىل ِ
الر ُس ِ
ول [النساء.]59 :
هللا َو َّ
ْ ُ ُ
ألهنا احلاكمة بني املختلفني لقوله تعاىل :فَِإن تَـنَ َ ُ ْ
إذ رد التنازع إىل الشريعة ،فلو كانت الشريعة تقتضي اخلالف مل يكن يف الرد إليها فائدة) (.)1
احلديث الثاين:
عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال مسعت رجالً قرأ آية مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم ،يقرأ
خالفها فأخذت بيده فانطلقت به إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،فذكرت ذلك له ،فعرفت يف وجهه

الكراهية ،وقال(( :كالكما حمسن ،وَّل ختتلفوا ،فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا)).

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعليقاً على احلديث السابق( :هنى النيب صلى هللا عليه وسلم،

عن اَّلختالف الذي فيه جحد كل واحد من املختلفني ما مع اآلخر من احلق ،ألن كال القارئني كان

حسناً فيما قرأه ،وعلل ذلك :أبن من كان قلنا اختلفوا فهلكوا) (.)2

إىل أن قال( :واعلم أن أكثر اَّلختالف بني األمة ،الذي يورث األهواء جتده من هذا الضرب ،وهو:
أن يكون كل واحد من املختلفني مصيباً فيما يثبته ،أو يف بعضه ،خمطئاً يف نفي ما عليه اآلخر) (.)3
وقد بني النيب صلى هللا عليه وسلم ،أن اَّلختالف يف الكتاب سبب هالك من كان قبلنا ،فعن عبد

هللا بن عمرو قال( :هجرت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،يوماً ،فسمع أصوات رجلني اختلفا

يف آية ،فخرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،يعرف يف وجهه الغضب ،فقال(( :إمنا أهلك من

كان قبلكم من األمم ابختالفهم يف الكتاب)).
ويف رواية أخرى عن عبد هللا بن عمرو :أن نفرا كانوا جلوساً بباب النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال

بعضهم :أمل يقل هللا كذا وكذا؟ وقال بعضهم :أمل يقل هللا كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم ،فخرج ،فكأمنا فقئ يف وجهه حب الرمان ،فقال(( :أهبذا أمرمت؟ أو هبذا بعثتم .أن تضربوا
كتاب هللا بعضه ببعض؟ إمنا ضلت األمم قبلكم يف مثل هذا ،إنكم لستم مما ههنا يف شيء .انظروا

الذي أمرمت به فاعملوا به ،والذي هنيتم عنه فانتهوا عنه)).
وتوجد أحاديث أخرى كثرية يف ذم الفرقة والتحذير منها ،وفيما يلي أسرد بعضاً منها إمجاَّلً:
عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن الشيطان ذئب ابن
آدم كذئب الغنم أييت إليها فيأخذ الشاذة والقاصية والناحية)).

وعن زكراي بن سالم حيدث عن أبيه عن رجل قال :انتهيت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،وهو
يقول(( :اي أيها الناس عليكم ابْلماعة وإايكم والفرقة ثالث مرات)) .قاهلا إسحاق (أحد الرواة)).
وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من عمل هلل يف اْلماعة

فأصاب تقبل هللا منه وإن أخطأ غفر هللا له ،ومن عمل هلل يف الفرقة فإن أصاب مل يقبل هللا منه وإن

أخطأ فليتبوأ مقعده من النار)).
_________

((( )1اَّلعتصام)) (.)249 /2
((( )2اقتضاء الصراط املستقيم)) ( ،)123 /1ط احملققة.
((( )3اقتضاء الصراط املستقيم)) (.)124 /1
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وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال :دخلت مع ابن عمر رضي هللا عنهما على عبد هللا بن مطيع فقال:
مرحباً أبيب عبد الرمحن ضعوا له وسادة فقال :إمنا جئتك ألحدثك حديثاً مسعته من رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم ،يقول(( :من نزع يداً من طاعة هللا فإنه أييت يوم القيامة َّل حجة له ،ومن مات وهو
مفارق للجماعة فإنه ْيوت ميتة جاهلية)).

وعن فضالة بن عبيد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أنه قال(( :ثالثة َّل تسأل عنهم :رجل
فارق اْلماعة وعصى إمامة ومات عاصياً ،وأمة أو عبد فمات ،وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها
مؤنة الدنيا فتربجت بعده)).

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،قال(( :ترك السنة اخلروج من
اْلماعة)).

وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال(( :سألت ريب عز وجل
ثالاثً فأعطاين ثنتني ومنعين واحدة سألت أن َّل يبتلي أميت ابلسنني ففعل .وسألت أن َّل يظهر عليهم

عدوهم ،ففعل .وسألت أن َّل يلبسهم شيعاً فأىب علي)).

وعنه رضي هللا عنه قال :قال رسول هللاَّ(( :ل تقاطعوا وَّل تدابروا وَّل تباغضوا وَّل حتاسدوا ،وكونوا
عباد هللا أخواَن ،وَّل حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث)).

وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال :خط لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،يوماً خطا مث

قال(( :هذا سبيل هللا)) .مث خط خطوطاً عن ْيينه وعن مشاله ،مث قال :هذه سبل على كل سبيل منها
ِ ِ
ِ
شيطان يدعو إليه)) .مث تال قول هللا تعاىلَ :وأ َّ
سبُ َل
يما فَاتَّبِ ُعوهُ َوَّلَ تَـتَّبِ ُعواْ ال م
َن َه َذا ص َراطي ُم ْستَق ً
صا ُكم بِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن [األنعام.]153 :
فَـتَـ َف َّر َق بِ ُك ْم َعن َسبِيلِ ِه َذلِ ُك ْم َو َّ

وعن جماهد(( :وَّل تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)) قال( :البدع والشبهات) (.)1

وعن النواس بن مسعان رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ضرب هللا مثالً
صراطاً مستقيماً وعلى جنبيت الصراط سوران بينهما أبواب مفتحة وعلى األبواب ستور مرخاة وعلى
ابب الصراط داع يقول :اي أيها الناس ادخلوا الصراط مجيعاً وَّل تعوجوا .ويف رواية (وَّل تتفرقوا)،

وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك األبواب قال له :وحيك َّل تفتحه،
فإنك إن تفتحه تلجه ،فالصراط اإلسالم ،والستور حدود هللا عز وجل ،واألبواب حمارم هللا تعاىل،

والداعي على الصراط كتاب هللا جل وعال ،والداعي من فوق الصراط :واعظ هللا تبارك وتعاىل يف
قلب كل مسلم)) .وجوب لزوم اْلماعة وترك التفرق ْلمال بن أمحد ابدي – ص74 :

_________

( )1رواه ابن بطة يف ((اإلابنة)) (ح.)298 /1( )134 :

()461/8

ْتهيد:
حيث إن الكتاب والسنة مها املصدر األساسي للحق ،والنبع الصايف لدين اإلسالم ،ومها املنهج

الكامل حلياة البشر ،ومها امليزان الصحيح الذي توزن به األقوال واألفعال ،جاءت األدلة يف احلث
على أتباعهما ،والعمل هبما ،واَّلعتصام هبما ،والرد إليهما عند التنازع واَّلختالف.

وَّل يكون للمسلمني شأن ،وَّل عز وَّل نصر ،وَّل فالح يف الدنيا ،وَّل جناة يف اآلخرة ،إَّل ابمتثال
أوامر هللا تعاىل وطاعته ،وطاعة رسوله ،صلى هللا عليه وسلم ،واجتناب ما هنى هللا عنه ورسوله صلى
هللا عليه وسلم.
واألدلة يف هذا املوضوع كثرية جداً ،وفيا يلي ذكر لبعضها.

()462/8

املبحث األول :األدلة من القرآن الكرمي
جاءت آايت كثرية ابألمر بطاعة هللا ،ورسوله صلى هللا عليه وسلم ،وذلك أبسلوب الرتغيب اترة،
ِ
ول لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْر َمحُو َن [آل عمران.]132 :
الر ُس َ
يعواْ هللاَ َو َّ
حنو قوله تعاىلَ :وأَط ُ

ِ
ك مع الَّ ِذين أَنْـعم هللا َعلَي ِهم ِمن النَّبِيِني و ِ ِ ِ
الرس َ ِ
ني َوال م
ني
ش َه َداء َو َّ
الصاحلِِ َ
الصديق َ
َوَمن يُط ِع هللاَ َو َّ ُ
ََ
ول فَأ ُْولَئ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ
ك َرفِي ًقا [النساء.]69 :
س َن أُولَئِ َ
َو َح ُ
ِ
ب
الر ُس َ
ول فِإن تَـ َولَّ ْواْ فَِإ َّن هللاَ َّلَ ُِحي م
يعواْ هللاَ َو َّ
وأبسلوب الرتهيب اترة أخرى ،حنو قوله تعاىل :قُ ْل أَط ُ
ِ
ين [آل عمران.]32 :
الْ َكاف ِر َ
ِ
ِ
ِ
ني
الر ُس َ
يعواْ َّ
اح َذ ُرواْ فَِإن تَـ َولَّْيـتُ ْم فَا ْعلَ ُمواْ أ ََّمنَا َعلَى َر ُسولنَا الْبَالَغُ ال ُْمبِ ُ
ول َو ْ
يعواْ هللاَ َوأَط ُ
وقوله تعاىلَ :وأَط ُ
[املائدة.]92 :

كما جاءت آايت ْتدح املؤمنني الذين يطيعون هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم ،مع البشرى العظيمة
هلم ابلفوز والفالح ،حنو قوله تعاىل :إِ َّمنَا َكا َن قَـو َل الْم ْؤِمنِني إِذَا دعوا إِ َىل َِّ
اَّلل َوَر ُسولِ ِه لِيَ ْح ُك َم بَـ ْيـنَـ ُه ْم أَن
ْ ُ َ ُُ
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن [النور.]51 :
يَـ ُقولُوا َِمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا َوأ ُْولَئِ َ
َّ ِ
آمنُواْ
ين َ
وأمر سبحانه عباده املؤمنني ابلتحاكم إىل الكتاب والسنة عند التنازع ،فقالَ :اي أَيمـ َها الذ َ
از ْعتم ِيف َشي ٍء فَـردموه إِ َىل ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُس ِ
ول إِن ُكنتُ ْم
الر ُس َ
هللا َو َّ
يعواْ َّ
ْ ُ ُ
يعواْ هللاَ َوأَط ُ
أَط ُ
ول َوأ ُْوِيل األ َْم ِر من ُك ْم فَِإن تَـنَ َ ُ ْ
هلل والْيـوِم ِ
ِ
ِ
س ُن َأتْ ِويالً [النساء.]59 :
اآلخ ِر ذَلِ َ
ري َوأ ْ
تُـ ْؤمنُو َن ِاب َ َ ْ
ك َخ ٌْ
َح َ
يقول ابن كثري يف تفسري هذه اآلية( :قال جماهد وغري واحد من السلف :أن يرد التنازع يف ذلك إىل

الكتاب والسنة) (.)1

وقال القرطيب يف املقصود ابلرد إىل هللا والرسول( :أي ردوا ذلك احلكم إىل كتاب هللا أو إىل رسوله
ابلسؤال يف حياته ،أو ابلنظر يف سنته بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم ,هذا قول جماهد واألعمش

وقتادة ،وهو الصحيح) (.)2
وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي( :أمر برد كل ما تنازع الناس فيه ،من أصول الدين وفروعه ،على

هللا والرسول ،أي إىل كتاب هللا وسنة رسوله ،فإن فيهما الفصل يف مجيع املسائل اخلالفية ،إما

بصرحيهما ،أو عمومهما ،أو إْياء ،أو تنبيه ،أو مفهوم ،أو عموم معىن ،يقاس عليه ما أشبهه .ألن

كتاب هللا وسنة رسوله عليهما بناء الدين ،وَّل يستقيم اإلْيان إَّل هبما فالرد إليهما شرط يف اإلْيان)

(.)3
بل جند من اآلايت اليت تنفي اَّلختيار عن كل مؤمن ومؤمنة ،إذا حكم هللا ورسوله صلى هللا عليه

وسلم يف أمر ما من األمور.
اَّلل ورسولُهُ أ َْمرا أَن ي ُكو َن َهلُم ِْ
ريةُ ِم ْن أ َْم ِرِه ْم َوَمن
يقول تعاىلَ :وَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن َوََّل ُم ْؤِمنَ ٍة إِ َذا قَ َ
ً َ
ضى َُّ َ َ ُ
اخل ََ
ُ
يَـ ْع ِ
ص َّ
ض َال ًَّل مبِينًا [األحزاب.]36 :
ض َّل َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ فَـ َق ْد َ

وهذه اآلية وإن كانت قد نزلت يف زينب بنت جحش رضي هللا عنها حني خطبها رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم على موَّله زيد بن حارثة رضي هللا عنه فامتنعت مث أجابت ،إَّل أهنا خطاب لكل مؤمن

ومؤمنة ،وعامة يف كل األمور.

يقول ابن كثري يف تفسري هذه اآلية( :فهذه اآلية عامة يف مجيع األمور ،وذلك أنه إذا حكم هللا

ورسوله بشيء ،فليس ألحد خمالفته ،وَّل اختيار ألحد ههنا ،وَّل رأي وَّل قول) (.)4
_________

((( )1تفسري القرآن العظيم)) (.)518 /1
((( )2اْلامع ألحكام القرآن)) (.)261 /5

((( )3تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان)) (.)90 - 89 /2
((( )4تفسري القرآن العظيم)) (.)490 /3
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واستدل القرطيب هبذه اآلية على أن صيغة افعل للوجوب يف أصل وضعها ،قال( :ألن هللا تبارك

وتعاىل نفى خرية املكلف عند مساع أمره وأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ,مث أطلق على من بقيت
له خرية عند صدور األمر اسم املعصية ،مث علق على املعصية بذلك الضالل ،فلزم محل األمر على
الوجوب .وهللا أعلم) (.)1

وقال الشيخ السعدي( :أيَّ :ل ينبغي وَّل يليق ،من اتصف ابإلْيان ،إَّل اإلسراع يف مرضاة هللا

ورسوله ،واهلرب من سخط هللا ورسوله ،وامتثال أمرمها ،واجتناب هنيهما) (.)2
َّ ِ
آمنُوا ََّل تُـ َق ِد ُموا
ين َ
وهنى هللا تعاىل عباده املؤمنني أن يتقدموا بني يدي هللا رسوله .فقالَ :اي أَيمـ َها الذ َ
بني ي َد ِي َِّ
اَّلل َِمس ِ
اَّلل َوَر ُسولِ ِه َواتَّـ ُقوا َّ
يم [احلجرات.]1 :
اَّللَ إِ َّن ََّ ٌ
َْ َ َ
يع َعل ٌ
وقد ذكر ابن كثري أقواَّلً عن السلف الصاحل يف معىن قوله تعاىلََّ :ل تُـ َق ِدموا بني ي َد ِي َِّ
اَّلل َوَر ُسولِ ِه.
ُ َْ َ َ
منها ( :)3عن ابن عباس قالَّ( :ل تقولوا خالف الكتاب والسنة) ( .)4وعن الضحاكَّ( :ل تقضوا
(َّل تُـ َق ِدموا بني ي َد ِي َِّ
اَّلل َوَر ُسولِ ِه.
أمراً دون هللا ورسوله من شرائع دينكم) ( .)5وقال سفيان الثوريَ :
ُ َْ َ َ
بقول وَّل فعل) (.)6
وقال الشيخ السعدي يف بيان ما يستنبط من اآلية الكرْية( :هذا متضمن لألدب مع هللا تعاىل ،ومع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والتعظيم واَّلحرتام له ،وإكرامه.

فأمر هللا عباده املؤمننيِ ،با يقتضيه اإلْيان ابهلل ورسوله ،من امتثال أوامر هللا ،واجتناب نواهيه ،وأن
يكونوا ماشني خلف أوامر هللا ،متبعني لسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مجيع أمورهم .وأن َّل

يتقدموا بني يدي هللا ورسوله ،فال يقولوا حىت يقول ،وَّل أيمروا حىت أيمر.

فإن هذا ،حقيقة األدب الواجب ،مع هللا ورسوله ،وهو :عنوان سعادة العبد وفالحه ,وبفواته تفوته
السعادة األبدية ،والنعيم السرمدي) (.)7
_________

((( )1اْلامع ألحكام القرآن)) (.)188 /14
((( )2تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان)) (.)223 - 22 /6
((( )3تفسري القرآن العظيم)) (.)205 /4

( )4رواه الطربي ( ،)272 /22وابن أيب حامت (ص.)3247 :
( )5رواه بنحوه الطربي (.)276 /22
((( )6تفسري ابن كثري)) (.)264 /7
((( )7تيسري الكرمي الرمحن)) (.)126 /7
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املبحث الثاين :األدلة من السنة النبوية
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال(( :خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع فقال:
اي أيها الناس :إين قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً ،كتاب هللا وسنيت)) (.)1

وعن العرابض بن سارية رضي هللا عنه قال(( :قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم

فوعظنا موعظة بليغة ،وجلت منها القلوب ،وذرفت منها العيون .فقيل :اي رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وعظتنا موعظة ِ
مودع ،فاعهد إلينا بعهد .فقال :عليكم بتقوى هللا ،والسمع والطاعة ،وإن عبداً
حبشياً ،وسرتون بعدي اختالفاً شديداً ،فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني .عضوا عليها
ابلنواجذ ،وإايكم واألمور احملداثت ،فإن كل بدعة ضاللة)) (.)2

فقد أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث بوقوع اَّلختالف وحصوله يف أمته ،فأوصى
أصحابه رضوان هللا عليهم – ويدخل يف اخلطاب كافة األمة -ابلتمسك بسنته ،وسنة اخللفاء
الراشدين عند وقوع اَّلختالف.

فالتزام السنة هو احلل عند وقوع البدع ،لذلك نرى من فقه اإلمام مالك رمحه هللا أنه ذكر حديث

اَّلعتصام ابلكتاب والسنة يف ابب النهي عن القول ابلقدر.

وعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال(( :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا خطب

امحرت عيناه ،وعال صوته ،واشتد غضبه ،حىت كأنه منذر جيش ،يقول صبحكم ومساكم ،ويقول:
بعثت أَن والساعة كهاتني ،ويقرن بني أصبعيه السبابة والوسطى ،ويقول :أما بعد فإن خري احلديث
كتاب هللا ،وخري اهلدي هدي حممد ،وشر األمور حمداثهتا ،وكل بدعة ضاللة)) (.)3

يقول ابن حجر يف أثناء كالمه على هذا احلديث( :وقد توسع من أتخر عن القرون الثالثة الفاضلة يف
غالب األمور اليت أنكرها أئمة التابعني وأتباعهم ،ومل يقتنعوا بذلك حىت مزجوا مسائل الداينة بكالم

اليوَنن ،وجعلوا كالم الفالسفة أصالً يردون إليه ما خالفه من اآلاثر ابلتأويل ،ولو كان مستكرهاً ،مث

مل يكتفوا بذلك حىت زعموا أن الذي دونوه هو أشرف العلوم وأوَّلها ابلتحصيل ،وأن من مل يستعمل
ما اصط لحوا عليه فهو عامي جاهل ،فالسعيد من ْتسك ِبا كان عليه السلف ,واجتنب ما أحدثه
اخللف) (.)4

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :دعوين ما تركتكم ،فإمنا
أهلك من كان قبلكم سؤاهلم ,واختالفهم على أنبيائهم ،فإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه ،وإذا أمرتكم

بشيء فأتوا منه ما استطعتم)) (.)5
_________

( )1رواه احلاكم ( ،)171 /1والبيهقي ( ،)20123( )114 /10واملنذري يف ((الرتغيب

والرتهيب)) ( .)61 /1قال احلاكم :سائر رواته متفق عليهم وهذا احلديث خلطبة النيب صلى هللا عليه
وسلم متفق على إخراجه يف الصحيح  ...وله شاهد ،وقال ابن حزم يف ((أصول األحكام)) (/2
 ،)251واأللباين يف ((صحيح الرتغيب والرتهيب)) :صحيح.

( )2رواه أبو داود ( , )4607والرتمذي ( , )2676وابن ماجه ( ،)42وأمحد ()126 /4
( .)17184واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح ,وقال ابن
عبد الرب يف ((جامع بيان العلم وفضله)) ( :)1164 /2اثبت صحيح ,وحسنه البغوي يف ((شرح

السنة)) ( , )181 /1وصححه ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى)) ( , )309 /20وابن امللقن يف
((البدر املنري)) ( , )582 /9واأللباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).
( )3رواه مسلم (.)867

((( )4فتح الباري)) (.)253 /13
( )5رواه البخاري (.)7288

()465/8

قال ابن حجر يف شرح احلديث( :فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن هللا ورسوله ،مث جيتهد يف
تفهم ذلك والوقوف على املراد به ،مث يتشاغل ابلعمل به ,فإن كان من العلميات يتشاغل بتصديقه,

واعتقاد حقيته ،وإن كان من العمليات بذل وسعه يف القيام به فعالً وتركاً) (.)1

هذا هو املوقف الصحيح الذي جيب على كل مسلم أن يتخذه مع كتاب ربه عز وجل ،وسنة نبيه

صلى هللا عليه وسلم ,التعليم والفهم ،مث التصديق ,والعمل ,واَّلمتثال.

فبهذا املسلك واملنهج َنل السابقون رضوان هللا عنهم ،وجزاهم رهبم تبارك وتعاىل بذلك التوفيق
والنصر ،والعز يف الدنيا ،واْلنة والنعيم املقيم يف اآلخرة.

وعن املقدام بن معد يكرب رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أَّل إين أوتيت

القرآن ومثله معه ،أَّل يوشك رجل شبعان على أريكته يقول :عليكم هبذا القرآن ،فما وجدمت فيه من
حالل فأحلوه ،وما وجدمت فيه من حرام فحرموه ،وإن ما حرم رسول هللا كما حرم هللا)) (.)2

قال اخلطايب رمحه هللا يف شرح احلديث( :حيذر بذلك خمالفة السنن اليت سنها رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ،مما ليس له يف القرآن ذكر ،على ما ذهبت إليه اخلوارج والروافض ،فإهنم تعلقوا بظاهر
القرآن ،وتركوا السنن اليت قد ضمنت بيان الكتاب ،فتحريوا وضلوا) (.)3

وقال ابن بطة رمحه هللا حمذراً املسلمني من شر هؤَّلء املنكرين لسنة النيب صلى هللا عليه وسلم:

(وليعلم املؤمنون من أهل العقل والعلم أن قوماً يريدون إبطال الشريعة ,ودروس آاثر العلم والسنة،
فهم ْيوهون على من قل علمه ،وضعف قلبه ،أبهنم يدعون إىل كتاب هللا ،ويعملون به ،وهم من

كتاب هللا يهربون ،وعنه يدبرون ،وله خيالفون ،وذلك أهنم إذا مسعوا سنة رويت عن رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم ،رواها األكابر عن األكابر ،ونقلها أهل العدالة واألمانة ،ومن كان موضع القدوة

واألمانة ،وأمجع أئمة املسلمني على صحتها ،أو حكم فقهاؤهم هبا ،عارضوا تلك السنة ابخلالف
عليها ،وتلقوها ِ
ابلرد هلا .وقالوا ملن رواها عندهم :جتد هذا يف كتاب هللا؟ وهل نزل هذا يف القرآن؟
وائتوين ِبية من كتاب هللا حىت أصدق هبذا) (.)4
فحكم عليهم خببث النية وسوء الطويَّة ،وأهنم يريدون هدم دين اإلسالم ،وإبطال الشريعة .قال تعاىل:
ي ِري ُدو َن لِيط ِْف ُؤوا نُور َِّ
اَّلل ِأبَفْـ َو ِاه ِه ْم َو َّ
اَّللُ ُمتِ مم نُوِرهِ َولَ ْو َك ِرهَ الْ َكافِ ُرو َن [الصف.]8 :
ُ
ُ
َ
_________

((( )1فتح الباري)) (.)263 /13
( )2رواه أبو داود ( )4604بلفظ( :الكتاب) بدَّلً من( :القرآن) ،والرتمذي ( ،)2664وابن ماجه

( ،)12وأمحد ( ،)17213( )130 /4و ( .)17233( )132 /4واحلديث حسنه ابن حجر يف
((هداية الرواة)) ( - )129 /1كما أشار هلذا يف مقدمته  .-وقال األلباين يف ((حتذير الساجد)):

صحيح.

((( )3معامل السنن)) ( )8 /7ط – دار املعرفة – بريوت.
((( )4اإلابنة عن شريعة الفرقة الناجية)) (.)223 /1

()466/8

قال اإلمام الشافعي رمحه هللا( :مل أمسع أحداً نسبه الناس أو نسب نفسه إىل علم ،خيالف يف أن فرض

هللا عز وجل أتباع أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والتسليم حلكمه أبن هللا عز وجل مل جيعل ألحد
بعده إَّل أتباعه ،وأنه َّل يلزم قول بكل حال إَّل بكتاب هللا أو سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وأن

ما سوامها تبع هلما ،وأن فرض هللا علينا وعلى من بعدَن وقبلنا يف قبول اخلرب عن رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم ,واحد َّل خيتلف يف أن الفرض الواجب قبول اخلرب عن الرسول إَّل فرقة ( )1سأصف
قوهلا إن شاء هللا).
ويف احلديث السابق إثبات حلجية السنة ،وأهنا واجبة األتباع على كل مسلم.

وفيه ردٌّ صريح على الذين أنكروا حجية السنة قدْياً كالرافضة ،واملعتزلة وغريهم ،وحديثاً كالقرآنيني،
واملستشرقني ،وتالميذهم كأمثال :أيب رية ,ورشاد خليفة ،وغريمها.
السنة من الوحي:

ِ
وحى
تعترب السنة النبوية جزء من الوحي ،قال هللا تعاىلَ :وَما يَنط ُق َع ِن ا ْهلََوى إِ ْن ُه َو إََِّّل َو ْح ٌي يُ َ
[النجم.]4 - 3 :

وقال تعاىل :وأَنزلْنا إِلَي َ ِ ِ
ني لِلن ِ
َّاس َما نُـ ِز َل إِلَْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَـتَـ َف َّك ُرو َن [النحل.]44 :
َ ََ ْ
ك الذ ْك َر لتُـبَِ َ

وعن حسان بن عطية :قال( :كان جربيل صلى هللا عليه وسلم ينزل على النيب صلى هللا عليه وسلم

ابلسنة كما ينزل القرآن عليه يعلمه إايها كما يعلمه القرآن) (.)2

وقال ابن حزم رمحه هللا( :ملا بينا أن القرآن هو األصل املرجوع إليه يف الشرائع ،نظرَن فيه ،فوجدَن
فيه إجياب طاعة ما أمرَن به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ,ووجدَنه عز وجل يقول واصفاً لرسوله:
ِ
وحى [النجم .]4 - 3 :فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من
َوَما يَنط ُق َع ِن ا ْهلََوى إِ ْن ُه َو إََِّّل َو ْح ٌي يُ َ

هللا عز وجل إىل رسوله صلى هللا عليه وسلم على قسمني:

أحدمها :وحي متلو مؤلف أتليفاً معجز النظام وهو القرآن.

الثاين :وحي مروي منقول ,غري مؤلف ,وَّل معجز النظام ,وَّل متلو ،لكنه مقروء.
وهو اخلرب الوارد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو املبني عن هللا عز وجل مراده منا) (.)3

فالقرآن الكرمي ،والسنة النبوية من مشكاة واحدة ،وهي داخلة يف ذلك الوعد الصادق ابحلفظ
والضمان األكيد ،حيث قال سبحانه :إِ ََّن َْحنن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ ََّن لَهُ َحلَافِظُو َن [احلجر.]9 :
ُ
وكان من مظاهر ذلك احلفظ ما نراه ونلمسه من جهود جهابذة السنة الذين بذلوا جهوداً عظيمة
حلفظها ،والذب عنها ,وغربلتها ،وْتييز صحيحها من سقيمها ،والتأليف يف العلوم اليت ختدمها.

فكان من آاثر هؤَّلء اْلهابذة ما تزخر به املكتبات اإلسالمية – على مدى العصور – من مؤلفات

قيمة يف السنة وعلومها وشروحها (.)4
_________

( )1مل يبني الشافعي اسم الفرقة اليت رد عليها ،وقد استظهر اخلضري أنه يعين بذلك املعتزلة .انظر:
((اتريخ التشريع اإلسالمي)) للخضري (ص .)197 :وانظر :كتاب ((مجاع العلم)) للشافعي حاشية
(ص.)11 :

( )2رواه الاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة)) ( ،)84 - 83 /1وأبو داود يف
((املراسيل)) (.)538

((( )3اإلحكام يف أصول األحكام)) (ص.)87 :
( )4انظر مقدمة حمقق كتاب ((النكت على كتاب ابن الصالح)) (ص )9 ،8 :حتقيق الدكتور ربيع
بن هادي املدخلي طبعة اْلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة سنة 1404هـ.

()467/8

املبحث الثالث :األدلة من أقوال السلف الصاحل

عن حممد بن سريين قال( :كانوا َّل خيتلفون عن ابن مسعود يف مخس :أن أحسن احلديث كتاب هللا،

وخري السنة سنة حممد صلى هللا عليه وسلم ،وشر األمور حمداثهتا ،وأن أكيس الكيس التقى ،وأن
أمحق احلمق الفجور) (.)1

وعن عثمان بن حاضر األزدي ،قال( :قلت َّلبن عباس :أوصين ،قال :عليك ابَّلستقامة ،واتباع

األثر ،وإايك والتبدع (.))2

وعن مالك بن أنس قال( :كان عمر بن عبد العزيز يقول :سن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ووَّلة

األمر من بعده سنناً األخذ هبا تصديق لكتاب هللا ،واستكمال لطاعة هللا ،وقوة على دين هللا ،من

اهتدى هبا مهتدي ،ومن استنصر هبا منصور ،ومن خالفها اتبع غري سبيل املؤمنني ،ووَّله هللا ما توىل،

وأصاله جهنم وساءت مصرياً) (.)3

وعن الزهري قال( :كان من مضى من علمائنا يقولون :اَّلعتصام ابلسنة جناة) (.)4
وهكذا نرى توافر األدلة على هذا األصل العظيم ،فال يستقيم دين امرئ مسلم إَّل إذا ْتسك هبذا

األصل ،واختذه منهاجاً يسري عليه ،ويثبت عليه حىت املمات.

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وشواهد هذا األصل العظيم اْلامع من الكتاب والسنة كثرية ،وترجم
عليه أهل العلم يف الكتب كتاب اَّلعتصام ابلكتاب والسنة ،كما ترجم عليه البخاري ,والبغوي

وغريمها ،فمن اعتصم ابلكتاب والسنة كان من أولياء هللا املتقني ،وحزبه املفلحني ،وجنده الغالبني)

(.)5

وقد كان هذا األصل من األصول اليت اتفق عليها سلف هذه األمة ،فكان ذلك من أعظم نعم هللا
عليهم ،يقول شيخ اإلسالم( :وكان من أعظم ما أنعم هللا به عليهم ،اعتصامهم ابلكتاب ،والسنة،
فكان من األصول املتفق عليها بني الصحابة والتابعني هلم إبحسان ،أنه َّل يقبل من أحد قط أن

يعارض القرآنَّ ،ل برأيه وَّل ذوقه ،وَّل معقوله ،وَّل قياسه ,وَّل وجده ،فإهنم ثبت عنهم ابلرباهني

القطعيات ,واآلايت البياَنت أن الرسول صلى هللا عليه وسلم جاء ابهلدى ودين احلق ،وأن القرآن

يهدي لليت هي أقوم) (.)6
وقد عرب الاللكائي عن هذه احلقيقة الناصعة يف أول كتابه أصول السنة بقوله( :أما بعد :فإن أوجب

ما على املرء معرفة اعتقاد الدين ،وما كلف هللا عباده من فهم توحيده وصفاته ،وتصديق رسله

ابلدَّلئل واليقني ،والتوصل إىل طرقها ،واَّلستدَّلل عليها ابحلجج والرباهني ،وكان من أعظم مقول،

وأوضح حجة ومعقول ،كتاب هللا احلق املبني .مث قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصحابته

األخيار واملتقني ،مث ما أمجع عليه السلف الصاحلون ،مث التمسك ِبجموعها واملقام عليها إىل يوم
الدين ،مث اَّلجتناب عن البدع واَّلستماع إليها مما أحدثها املضلون .فهذه الوصااي املوروثة املتبوعة،

واآلاثر احملفوظة املنقولة ،وطرائق احلق املسلوكة والدَّلئل الالئحة املشهورة ،واحلجج الباهرة املنصورة
اليت عملت عليها الصحابة والتابعون ،ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم من املسلمني.

واعتقدوها حجة فيما بينهم وبني هللا رب العاملني .مث من اقتدى هبم من األئمة املهتدين ،واقتفى

آاثرهم من املتبعني ،واجتهد يف سلوك سبيل املتقني ,وكان من الذين اتقوا والذين هم حمسنون .فمن
أخذ يف مثل هذه احملجة ,وداوم هبذه احلجج على منهاج الشريعة أحسن يف دينه التبعة ،يف العاجلة

واآلجلة .وْتسك ابلعروة الوثقى اليت َّل انفصام هلا) (.)7

فيجب على كل مسلم أن حيرص كل احلرص على اَّلعتصام بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه

وسلم ،والتمسك ِبا أمجع عليه السلف الصاحل ،وأن جيعل ذلك ميزاَنً يزن به ما اختلف فيه الناس
بعد القرون الفاضلة من األقوال واألفعال واملعتقدات وغريها .وجوب لزوم اْلماعة وترك التفرق

ْلمال بن أمحد ابدي  -ص 299
_________

( )1رواه الاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (ص ،)850 :وابن وضاح يف ((البدع
والنهي عنها)) (ص ،)24 :والبيهقي يف ((األمساء والصفات)) (ص ،)241 :وابن بطة يف ((اإلابنة
عن شريعة الفرقة الناجية)) ( 325 - 324 /1ح.)170 :

( )2رواه ابن بطة يف ((اإلابنة الكربى)) (ص.)177 :

( )3رواه عبد هللا بن أمحد يف ((السنة)) ( ،)357 /1واآلجري يف ((الشريعة)) (ص،)46 :
والاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (.)94 /1
( )4رواه الاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (.)56 /1
((( )5جمموع الفتاوى)) ((.)623 /11

((( )6جمموع الفتاوى)) ( .)28 /13وانظر.)472 - 471 /16( :

((( )7صون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم)) للسيوطي (ص )102 - 101 :ط دار
الكتب العلمية – بريوت.

()468/8

املطلب األول :البدعة لغة

ِ
الس ِ
واألر ِ
ض
وأصل مادة بَ َد َ
موات ْ
ع لالخرتاع على غري مثال سابق ،ومنه قول هللا تعاىل :بَد ُ
يع َّ َ
ت بِ ْدعاً ِمن ال مر ُسل
[البقرة ]117 :أي خمرتعهما من غري مثال سابق متقدم ،وقوله تعاىل :قُ ْل ما ُك ْن ُ
جاء ابلرسالة من هللا إىل العباد بل تقدمين كثري من الرسل،
[األحقاف ،]9 :أي ما كنت َّأول من َ

ويقال :ابتدع فالن بدعة يعين ابتدأ طريقة مل يسبقه إليها سابق .وهذا أمر بديع ،يقال يف الشيء
املستحسن الذي َّل مثال له يف احلسن ،فكأنَّه مل يتقدمه ما هو مثله وَّل ما يشبهه.

ومن هذا املعىن مسيت البدعة بدعة ،فاستخراجها للسلوك عليها هو اَّلبتداع ،وهيئتها هي البدعة،

وقد يسمى العمل املعمول على ذلك الوجه بدعة :فمن هذا املعىن ُِمس َي العمل الذي َّل دليل عليه يف
الشرع بدعة ،وهو إطالق أخص منه يف اللغة ( .)1خمتصر كتاب اإلعتصام للشاطيب لعلوي بن عبد

القادر السقاف  -ص 7
_________

((( ))]14994[ )1لسان العرب)) ((( ،)6 /8اتج العروس)) ( .)307 /20مادة (بدع).
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املطلب الثاين :البدعة اصطالحاً
البدعة  ..عبارة عن طريقة يف الدين خمرتعة تضاهي الشرعية يقصد ابلسلوك عليها املبالغة يف التعبد
هلل سبحانه .وهذا على رأي من َّل يدخل العادات يف معىن البدعةَّ ،
وأما على
وإمنا خيصها ابلعباداتَّ ،
رأي من أدخل األعمال العادية يف معىن البدعة فيقول :البدعة طريقة يف الدين خمرتعة تضاهي

الشرعية يقصد ابلسلوك عليها ما يقصد ابلطريقة الشرعية وَّل بد من بيان ألفاظ هذا احلد .فالطريقة
وإمنا قُـيِدت ابلدين َّ
والطريق والسبيل والسنن هي ِبعىن واحد وهو ما رسم للسلوك عليه َّ
ألهنا فيه
خترتع وإليه يضيفها صاحبها وأيضاً فلو كانت طريقة خمرتعة يف الدنيا على اخلصوص مل تسم بدعة
كإحداث الصنائع والبلدان اليت َّل عهد هبا فيما تقدم.

ص
وملا كانت الطرائق يف الدين تنقسم ،فمنها ما له أصل يف الشريعة ،ومنها ما ليس له أصل فيهاُ ،خ َّ
منها ما هو املقصود ابحلد وهو القسم املخرتع ،أي طريقة ابتدعت على غري مثال تقدمها من
خاصتها َّأهنا خارجة عما رمسه الشارع ،وهبذا القيد انفصلت عن ِ
كل ما ظهر
الشارع ،إذ البدعة َّإمنا َّ

لبادي الرأْي أنَّه خمرتع مما هو متعلق ابلدين ،كعلم النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه
وأُصول الدين ،وسائر العلوم اخلادمة للشريعة َّ
األول فأُصوهلا موجودة يف
فإهنا وإن مل توجد يف الزمان َّ
الشرع.

(فإن قيل)َّ :
فإن تصنيفها على ذلك الوجه خمرتع.
(فاْلواب)َّ :
أن له أصالً يف الشرع ،ففي احلديث ما يدل عليه ،ولو ُسلِم أنَّه ليس يف ذلك دليل على
اخلصوص ،فالشرع جبملته يدل على اعتباره ،وهو مستمد من قاعدة املصاحل املرسلة،
فعلى القول إبثباهتا أصالً شرعياً َّل إشكال يف َّ
داخل حتت أدلته اليت
أن َّ
كل علم خادم للشريعة ٌ

ليست ِبأْخوذة من جزئي واحد؛ فليست ببدعة البتَّة.

وعلى القول بنفيها َّل بد أن تكون تلك العلوم مبتدعات ،وإذا دخلت يف علم البدع كانت قبيحة،
َّ
كل بدعة ضاللة من غري إشكال ،كما أييت بيانه إن شاء هللا.
ألن َّ

ب املصحف ومجَْ ُع القرآن قبيحاً ،وهو ابطل ابإلمجاع فليس إذاً ببدعة.
ويلزم من ذلك أن يكون َك ْت ُ
ويلزم أن يكون دليل شرعي ،وليس إَّل هذا النوع من اَّلستدَّلل ،وهو املأخوذ من مجلة الشريعة.

ئي يف املصاحل املرسلة ،ثبت مطلق املصاحل املرسلة.
وإذا ثبت جز ٌ

فعلى هذا َّل ينبغي أن يسمى علم النحو أو غريه من علوم اللسان أو علم األصول أو ما أشبه ذلك

من العلوم اخلادمة للشريعة ،بدعة أصالً.
وقوله يف احلد تضاهي الشرعية يعينَّ :أهنا تشابه الطريقة الشرعية من غري أن تكون يف احلقيقة كذلك،
بل هي مضادة هلا من أوجه متعددة:

منها :وضع احلدود كالناذر للصيام قائماً َّل يقعد ،ضاحياً َّل يستظل ،واَّلختصاص يف اَّلنقطاع
للعبادة ،واَّلقتصار من املأكل وامللبس على صنف دون صنف من غري علة.

ومنها :التزام الكيفيات واهلَْيـئَات املعينة ،كالذكر هبيئة اَّلجتماع على صوت واحد ،واختاذ يوم وَّلدة

النيب صلى هللا عليه وسلم عيداً ،وما أشبه ذلك.

ومنها :التزام العبادات املعينة يف أوقات معينة مل يوجد هلا ذلك التعيني يف الشريعة ،كالتزام صيام يوم

النصف من شعبان وقيام ليلته.

األمور املشروعة مل تكن بدعة،
األمور املشروعة ،فلو كانت َّل تضاهي
َ
ومثَّ أوجهٌ تضاهي هبا البدعةُ
َ
َ
َّ
ألهنا تصري من ابب األفعال العادية.
وقوله :يقصد ابلسلوك عليها املبالغة يف التعبد هلل تعاىل هو ْتام معىن البدعة إذ هو املقصود

بتشريعها.
أن أصل الدخول فيها حيث على اَّلنقطاع إىل العبادة والرتغيب يف ذلكَّ .
وذلك َّ
ألن هللا تعاىل يقول:
ت اْلِ َّن واإلنْس إَّلَّ لِيـ ْعب ُد ِ
فكأن املبتدع رأى َّ
ون [الذارايتَّ ،]56 :
أن املقصود هذا املعىن،
َوما َخلَ ْق ُ
َ َُ
أن ما وضعه الشارع فيه من القوانني واحلدود ٍ
ومل يتبني له َّ
كاف.
وقد تبني هبذا القيد َّ
أن البدع َّل تدخل يف العادات .فكل ما ُِ
اخرتع من الطرق يف الدين مما يضاهي
املشروع ومل يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية.

وأما احلد على الطريقة األُخرى ( )1فقد تبني معناه إَّل قوله :يقصد هبا ما يقصد ابلطريقة الشرعية.
َّ
ومعناه َّ
أن الشريعة َّإمنا جاءت ملصاحل العباد يف عاجلتهم وآجلتهم لتأْتيهم يف الدارين على أكمل

وجوهها ،فهو الذي يقصده املبتدع ببدعتهَّ .
ألن البدعة إما أن تتعلق ابلعادات أو العبادات ،فإن
تعلَّقت ابلعبادات َّ
فإمنا أراد هبا أن أييت تعبمده على أبلغ ما يكون يف زعمه ليفوز أبمت املراتب يف اآلخرة

يف ظنه .وإن تعلقت ابلعادات فكذلك ،ألنَّه َّإمنا وضعها لتأيت أمور دنياه على ْتام املصلحة فيها.

وقد ظهر معىن البدعة وما هي يف الشرع واحلمد هلل ( .)2خمتصر كتاب اإلعتصام للشاطيب لعلوي بن

عبد القادر السقاف – ص7 :
_________

( ))]14995[ )1أي :طريقة من يُدخل العادات يف معىن البدع.
((( ))]14996[ )2اَّلعتصام)) للشاطيب (.)42 - 37 /1
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املطلب األول :األدلة من النظر على ِ
ذم البدع
َّأما النظر فمن وجوه:
(أحدها) أنَّه قد ُعلِ َم ابلتجارب واخلربةَّ ،
أن العقول غري مستقلة ِبصاحلها ،استجالابً هلا ،أو مفاسدها،
استدفاعاً هلاَّ .
ألهنا إما دنيوية أو أُخروية.
فأما الدنيوية فال يستقل ابستدراكها على التفصيل البتَّة َّل يف ابتداء وضعها َّأوَّلً ،وَّل يف استدراك ما
َّ
عسى أن يعرض يف طريقها ،إما يف السوابق ،وإما يف اللواحقَّ ،
ألن وضعها َّأوَّلً مل يكن إَّل بتعليم هللا

تعاىل.

من هللا على اخللق ببعثة األنبياء مل تستقم هلم حياة ،وَّل جرت أحواهلم على كمال مصاحلهم
فلوَّل أ ْن َّ

األولني واآلخرين.
وهذا معلوم ابلنظر يف أخبار َّ

وأما املصاحل األُخرويَّة ،فأبعد عن مصاحل املعقول من جهة وضع أسباهبا ،وهي العبادات مثالً .ف َّ
إن
َّ

العقل َّل يشعر هبا على اْلملة ،فضالً عن العلم هبا على التفصيل.

فعلى اْلملة ،العقول َّل تستقل إبدراك مصاحلها دون الوحي .فاَّلبتداع مضا ٌد هلذا األصل ،ألنَّه ليس

شرعي ابلفرض ،فال يبقى إَّل ما ادَّعوه من العقل.
(له) مستن ٌد
ٌ

فاملبتدع ليس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل هبا ،ما رام حتصيله من جهتها ،فصارت

كالعبث.

(الثاين) َّ
أن الشريعة جاءت كاملة َّل حتتمل الزايدة وَّل النقصان ،ألن هللا تعاىل قال فيها :الْيَـ ْوَم
ت َعلَْي ُكم نِ ْعم ِيت ور ِ
اإلسالم ِديناً [املائدة .]3 :ويف حديث
يت ل َك ُم
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َو ْأْتَ ْم ُ
أ ْك َمل ُ
َ
ْ َ ََ
ِ
العرابض بن سارية(( :وعظنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم موعظة ذرفت منها األعني ووجلت منها

القلوب ،فقلنا :اي رسول هللاَّ ،
إن هذه موعظة مودع فما تعهد إلينا؟ قال :تركتكم على البيضاء ليلها

كنهارها ،وَّل يزيغ عنها بعدي إَّل هالك ،ومن يعش منكم فسريى اختالفاً كثرياً فعليكم ِبا عرفتم من

سنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي)) احلديث (.)1
فاملبتدع َّإمنا حمصول قوله بلسان حاله أو مقاله:

َّ
إن الشريعة مل تتم ،وأنَّه بقي منها أشياءُ جيب أو يستحب استدراكها ،ألنَّه لو كان معتقداً لكماهلا
وْتامها من ِ
كل وجه ،مل يبتدع وَّل استدرك عليها .وقائل هذا ضال عن الصراط املستقيم.
قال ابن املاجشون :مسعت مالكاً يقول :من ابتدع يف اإلسالم بدعة يراها حسنة فقد زعم َّ
أن حممداً
أكملت لكم دينكم فما مل يكن ٍ
صلى هللا عليه وسلم خان الرسالةَّ ،
يومئذ ديناً،
ألن هللا يقول :اليوم
ُ

فال يكون اليوم ديناً.
ٌّ
ومشاق لهَّ ،
(الثالث) َّ
ألن الشارع قد عني ملطالب العبد طرقاً خاصة على
أن املبتدع معان ٌد للشرع
أن اخلري فيهاَّ ،
ْق عليها ابألمر والنهي والوعد والوعيد وأخرب َّ
وأن الشر يف
ص َر اخلَل َ
وجوه خاصة ،وقَ َ
ِ
تعديها ـ إىل غري ذلكَّ ،
ألن هللا يعلم وحنن َّل نعلم ،وأنَّه َّإمنا أرسل الرسول صلى هللا عليه وسلم رمحة

للعاملني .فاملبتدع را ٌد هلذا كله ،فإنَّه يزعم أ َّن مثَّ طُُرقاً أُخر ،ليس ما حصره الشارع ِبحصور ،وَّل ما
عيَّـنَه ِبتعنيَّ ،
كأن الشارع يعلم ،وحنن أيضاً نعلم .بل رِبا يُفهم من استدراكه الطرق على الشارع ،أنَّه
علم ما مل يعلمه الشارع.

كفر ابلشريعة والشارع ،وإن كان غري مقصود ،فهو ضالل مبني.
وهذا إن كان مقصوداً للمبتدع فهو ٌ
_________

( )1رواه ابن ماجه ( )43واللفظ له ،وأمحد ( .)17182( )126 /4من حديث العرابض بن سارية
رضي هللا عنه ،واحلديث حسنه املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( .)68 /1وقال األلباين يف

((السلسلة الصحيحة)) ( :)937إسناده صحيح.
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أن املبتدع قد نَـ َّزل نفسه منزلة املضاهي للشارعَّ ،
(الرابع) َّ
ألن الشارع وضع الشرائع وألزم اخللق
اْلري على سننها ،وصار هو املنفرد بذلك ،ألنَّه حكم بني اخللق فيما كانوا فيه خيتلفون .وإَّل فلو
كان التشريع من مدركات اخللق مل تنزل الشرائع ،ومل يبق اخلالف بني الناس .وَّل احتيج إىل بعث

الرسل عليهم السالم.

صري نفسه نظرياً ومضاهياً (هلل) حيث شرع مع الشارع ،وفتح
هذا الذي ابتدع يف دين هللا قد َّ

لالختالف ابابً؛ ورد قصد الشارع يف اَّلنفراد ابلتشريع.
(اخلامس) أنَّه اتباع للهوى َّ
ألن العقل إذا مل يكن متبعاً للشرع مل يبق له إَّل اهلوى والشهوة؛ وأنت
ِ
األرض
جعلناك خليفةً يف
داود َّإَن
َ
تعلم ما يف اتباع اهلوى وأنَّه ضالل مبني .أَّل ترى قول هللا تعاىل :اي ُ
إن الَّذين ي ِ
ابحلق وَّل تَـتَّبِ ِع اهلَوى فَـي ِ
َّاس ِ
بني الن ِ
ضلمو َن عن ِ
ك عن ِ
سبيل هللا هلم
ضلَّ َ
فاحكم َ
ُ
سبيل هللاَ َ َّ ،
ْ
يوم احلِساب [ص]26 :
ٌ
سوا َ
عذاب شدي ٌد ِبا نَ ُ
احلكم يف أمرين َّل اثلث هلما عنده ،وهو احلق واهلوى ،وعزل العقل جمرداً إذ َّل ْيكن يف
ص َر
فَ َح َ
َ
العادة إَّل ذلك .وقال وَّل تُ ِط ْع َمن أ ْغ َفلْنَا قَـلْبَهُ َعن ِذ ْك ِرَن واتَّـبَ َع َه َواهُ [الكهف ]28 :فجعل األمر
حمصوراً بني أمرين ،اتباع الذكر ،واتباع اهلوى ،وقال ومن أ َ ِ
ِ
دى ِم َن هللا
ََ ْ
َض مل ممَّ ِن اتَّـبَ َع َهواهُ بغَ ِْري ُه ً
[القصص]50 :

وهي مثل ما قبلها .وأتملوا هذه اآلية فإ َّهنا صرحية يف َّ
أن من مل يتبع هدى هللا يف هوى نفسه ،فال أحد

أضل منه.

وهذا شأْن املبتدع ،فإنَّه اتبع هواه بغري هدى من هللا .وهدى هللا هو القرآن.
وما بينته الشريعة وبينته اآلية َّ
أن اتباع اهلوى على ضربني :أحدمها ،أن يكون اتبعاً لألمر والنهي
فليس ِبذموم وَّل صاحبه بضال.

األول ،واملبتدع قدم هوى نفسه على هدى هللا فكان أضل
واآلخر أن يكون هواه هو املقدم ابلقصد َّ
ُ
الناس وهو يظن أنَّه على هدى.
وهنا معىن يتأكد التنبيه عليه ،وهو َّ
أن اآلية املذكورة عينت لالتباع يف األحكام الشرعية طريقني:
أحدمها :الشريعة ،وَّل ِم ْرية يف َّأهنا علم وحق وهدى؛ واآلخر اهلوى ،وهو املذموم ،ألنَّه مل يذكر يف
القرآن إَّل يف سياق الذم ،ومل جيعل مثَّ طريقاً اثلثاً .ومن تتبع اآلايت ،ألفى ذلك كذلك ( .)1خمتصر
كتاب اإلعتصام للشاطيب لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص 15
_________
((( ))]14998[ )1اَّلعتصام)) للشاطيب (.)52 - 46 /1
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املطلب الثاين :األدلة من النقل على ذم البدع
وأما النقل فمن وجوه:
َّ

(أحدها) ما جاء يف القرآن الكرمي مما يدل على ذم من ابتدع يف دين هللا يف اْلملة .فمن ذلك:
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
 - 1قول هللا تعاىلَّ :
عن َسبِيلِ ِه،
السبُ َل فَـتَـ َف َّر َق بِ ُك ْم ْ
وأن هذا صراطي ُم ْستقيماً فاتَّب ُعوهُ وَّلَ تَـتَّب ُعوا ُ
صا ُك ْم بِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن [األنعام ]153 :فالصراط املستقيم هو سبيل هللا الذي دعا إليه وهو
ذلِ ُك ْم َو َّ
سنَّة ،والسبل هي سبل أهل اَّلختالف احلائدين عن الصراط املستقيم وهم أهل البدع .وليس املراد
ال م
سبل املعاصيَّ ،
ٍ
معاص مل يضعها أحد طريقاً تُ ْسلك دائماً على مضاهاة
ألن املعاصي من حيث هي
التشريعَّ .
وإمنا هذا الوصف خاص ابلبدع احملداثت.
ويدل على هذا ما روى إمساعيل عن سليمان بن حرب ،قال :حدَّثنا محاد بن زيد عن عاصم بن
َّ
((خط لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوماً خطاً طويالً،
هبدلة عن أيب وائل عن عبد هللا قال:

وخط عن ْيينه وعن يساره فقال :هذا سبيل هللا .مث َّ
وخط لنا سليمان خطاً طويالًَّ ،
َّ
خط لنا خطوطاً
ُ
كل سبيل منها شيطان يدعو إليه .مث تال هذه اآليةَّ :
عن ْيينه ويساره وقال :هذه ُسبُل ،وعلى ِ
وأن
صر ِ
هذا ِ
ِ
كم َع ْن َسبِيلِ ِه [األنعام:
اطي ُمستَ ِقيماً فاتَّبِعُوهُ وَّلَ تَـتَّبِ ُعوا ال م
سبُ َل -يعين اخلطوط -فَـتَـ َف َّر َق ب ْ

.)1( ))]153

قال بكر بن العالء :أحسبُه أراد شيطاَنً من اإلنس وهي البدع وهللا أعلم.
سبُ َل ،قال( :البدع والشبهات) (.)2
وعن جماهد يف قوله :وَّلَ تَـتَّبِ ُعوا ال م
يل ِ
وم ْنها جائِر ولَو َشاء هلَدا ُكم ْ ِ
السبِ ِ
ني [النحل]9 :
ص ُد َّ
 - 2قول هللا تعاىل :وعلَى هللا قَ ْ
أمجَع َ
ْ
ٌ ْ َ
جائر عن احلق؛ أي ٌ
عادل عنه ،وهي طرق البدع
فالسبيل القصد هو طريق احلق ،وما سواه ٌ
والضالَّلت ،أعاذَن هللا من سلوكها بفضله .وكفى ابْلائر أن َّ
حيذر منه .فاملساق يدل على التحذير
والنهي.

جائر يعين إىل النار ،وذلك امللل والبدع.
عن التسرتي :قصد السبيل طريق ال م
سنَّة ،ومنها ٌ
وعن جماهد (قصد السبيل) أي :املقتصد منها بني الغلو والتقصري ،وذلك يفيد َّ
أن اْلائر هو الغايل أو
ِ
املقصر ،وكالمها من أوصاف البدع.
إن الَّ ِذين فَـ َّرقوا ِدينـهم وكانُوا ِشيعاً لَس َ ِ
ٍ َّ
َّ - 3
إىل هللا ُمثَّ يُـنَـبِئُـ ُه ْم ِِبا َكانُوا
َ ْ
َُ ْ َ
ت م ْنـ ُه ْم يف َش ْىيء إمنا أ َْم ُرُه ْم َ
يَـ ْف َعلُو َن [األنعام.]159 :
قال ابن عطيَّة( :هذه اآلية تعم أهل األهواء والبدع والشذوذ يف الفروع وغري ذلك من أهل التعمق يف
اْلدال واخلوض يف الكالم .هذه كلها عرضة للزلل ومظنة ِ
لسوء املعتقد) ()3
قال القاضي (إمساعيل) :ظاهر القرآن يدل على َّ
كل من ابتدع يف الدين بدعة من اخلوارج وغريهم
أن َّ

فهو داخل يف هذه اآلية؛ َّ
ألهنم إذا ابتدعوا جتادلوا وختاصموا وتفرقوا وكانوا شيعاً.
(الثاين) :ما جاء يف األحاديث املنقولة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وهي كثرية تكاد تفوق

احلصر ،إَّل َّأَن نذكر منها ما تيسر مما يدل على الباقي ونتحرى يف ذلك  -حبول هللا -ما هو أقرب
إىل الصحة .فمن ذلك:
_________
( ))]14999[ )1رواه أمحد ( ،)4142( )435 /1والدارمي ( )208( )232 /1والنسائي يف
((السنن الكربى)) ( ،)11174( )343 /6وابن حبان ( ،)6( )180 /1واحلاكم ()348 /2

بدون لفظة ((وخط لنا سليمان خطاً طويالً)) .وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه
الذهيب ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)25 /7فيه عاصم بن هبدلة وهو ثقة وفيه ضعف،
وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( )131 /1كما قال ذلك يف املقدمة.

( ))]15000[ )2رواه الطربي يف تفسريه (.)229 /12
((( ))]15001[ )3تفسري ابن عطية)) (.)427 /2
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 - 1ما يف الصحيح من حديث عائشة رضي هللا عنها عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :من
أحدث يف أمرَن هذا ما ليس منه فهو رٌد)) ( )1ويف رواية ملسلم(( :من عمل عمالً ليس عليه أمرَن
فهو رٌد)) ( )2وهذا احلديث عدَّه العلماءُ ثلث اإلسالم ،ألنَّه مجع وجوه املخالفة ألمره عليه السالم.

ويستوي يف ذلك ما كان بدعة أو معصية.
مسلم عن جابر بن عبدهللا َّ
((أما
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول يف خطبتهَّ :
َّ - 2
وخرج ٌ
بعد َّ
كل بدعة ضاللة))
هدي حممدَّ ،
وشر األُمور حمداثهتا ،و َّ
خري احلديث ك ُ
وخري اهلدي ُ
تاب هللاَ ،
فإن َ
(.)3

ويف رواية قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب الناس ،حيمد هللا ويثين عليه ِبا هو أهله مث
يقول(( :من ِ
يهده هللا فال م ِ
ضلِ ِل هللا فال هادي له ،وخري احلديث كتاب هللا ،وخري
ض َّل له ،ومن يُ ْ
ُ
اهلدي هدي حممد ،وشر األُمور حمداثهتا وكل حمدثة بدعة)) (.)4

 - 3ويف الصحيح من حديث أيب هريرة ـ رضي هللا عنه ـ قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
((من دعا إىل اهلدى كان له من األجر مثل أُجور من يتبعه َّل ينقص ذلك من أُجورهم شيئاً .ومن دعا

إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آاثم من يتبعه َّل ينقص ذلك من آاثمهم شيئاً)) (.)5

 - 4وروى الرتمذي وأبو داود وغريمها عن العرابض بن سارية قال :صلى بنا رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ذات يوم مث أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب.
فقال قائل :اي رسول هللا؟ َّ
كأن هذا موعظة مودع ،فماذا تعهد إلينا؟ فقال(( :أُوصيكم بتقوى هللا
ش منكم بعدي فسريى اختالفاً كثرياً،
والسمع والطاعة لوَّلة األمر وإن كان عبداً حبشياً .فإنَّه من يَعِ ْ
فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهدينيْ ،تسكوا هبا وعضوا عليها ابلنواجذ ،وإايكم وحمداثت
األُمورَّ ،
كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة)) ()6
فإن َّ
 - 5ويف الصحيح عن حذيفة ـ رضي هللا عنه ـ أنَّه قال(( :اي رسول هللا! هل بعد هذا اخلري شر؟

قال :نعم قوم يستنون بغري سنيت ،ويهتدون بغري هديي .قال فقلت :هل بعد ذلك الشر من شر؟
قال :نعم دعاة على َنر جهنم من أجاهبم قذفوه فيها .قلت :اي رسول هللاِ ،
ص ْفهم لنا .قال :نعم هم
من جلدتنا ،ويتكلمون أبلسنتنا .قلت :فما أتْمرين إن أدركت ذلك؟ قال :تلزم مجاعة املسلمني
وإمامهم .قلت :فإن مل يكن إمام وَّل مجاعة؟ قال :فاعتزل تلك ا ِلفر َق كلها ولو أن تعض أبصل
شجرة حىت يدركك املوت وأنت على ذلك)) (.)7

_________

( )1رواه البخاري ( ،)2695ومسلم ( .)17( )1718من حديث عائشة رضي هللا عنها.

( )2رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم قبل حديث ( )7350كتاب :اَّلعتصام ،ابب :إذا اجتهد

العامل أو احلاكم فأخطأ .ومسلم ( .)18( )1718من حديث عائشة رضي هللا عنها.
( ))]15004[ )3رواه مسلم (.)867
( ))]15005[ )4رواه مسلم (.)867
( )5رواه مسلم (.)2674

( )6رواه أبو داود ( )4607والرتمذي ( ،)2676وابن ماجه ( )42وأمحد ()126 /4
( ،)17184واحلاكم ( .)176 /1واحلديث سكت عنه أبو داود ,وقال الرتمذي :هذا حديث
صحيح .وقال احلاكم :هذا حديث صحيح ليس له علة ووافقه الذهيب .وقال ابن عبد الرب يف

((جامع بيان العلم وفضله)) :اثبت صحيح )1164 /2( ,وحسنه البغوي يف ((شرح السنة)) (/1
 ،)181وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)).

( ))]15008[ )7رواه البخاري ( )7084 ،3606ومسلم ( )1847ولفظه أقرب إليه ،وقد
أسقط املؤلف أول احلديث.
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ابن وضاح وحنوه َّلبن وهب عن أيب هريرة ـ رضي هللا عنه
 - 6ومما جاء يف هذا الباب أيضاً ما َّ
خرج ُ
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :سيكون يف أُميت دجالون َّ
ـ َّ
كذابون أيْتونكم بِبِ ْد ٍع من

احلديث مل تسمعوه أنتم وَّل آابؤكم ،فإايكم وإايهم َّل يفتنونكم)) (.)1
(الثالث) :ما جاء عن الصحابة رضي هللا عنهم يف ِ
ذم البدع وأهلها وهو كثري.

 - 1عن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه أنَّه قال( :اتبعوا آاثرَن وَّل تبتدعوا فقد ُك ِفيتم) (.)2
 - 2عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه أنَّه قال يوماًَّ :
(إن ِمن ورائكم فتناً يكثر فيها املال ،ويفتح فيه

القرآن ،حىت أيْخذه املؤمن واملنافق ،والرجل ،واملرأة ،والصغري ،والكبري ،والعبد ،واحلر ،فيوشك قائل
أن يقول :ما للناس َّل يتبعوين وقد قرأْت القرآن؟ ما هم ِبتبعي حىت أبتدع هلم غريه ،وإايكم وما ابتدع
فإن ما ابتدع ضاللة ،وأ ِ
ُحذركم َزيْـغَةَ احلكيم َّ
َّ
فإن الشيطان قد يقول كلمة الضاللة على لسان احلكيم،
وقد يقول املنافق كلمة احلق.

أن احلكيم قد يقول كلمة ضاللةَّ ،
قال الراوي :قلت ملعاذ :وما يدريين يرمحك هللا َّ
وأن املنافق قد

يقول كلمة احلق؟ قال :بلى! اجتنب من كالم احلكيم غري املشتهرات اليت يقال فيها :ما هذه؟ وَّل
احلق إذا مسعته َّ
وتلق َّ
يثنينَّك ذلك عنه ،فإنَّه لعله أن يراجع َّ
فإن على احلق نوراً) (.)3

ومما جاء عمن بعد الصحابة رضي هللا عنهم:
 - 1عن أيب إدريس اخلوَّلين أنَّه قال( :ألن أرى يف املسجد َنراً َّل أستطيع إطفاءها ،أحب إيل من
أن أرى فيه بدعة َّل أستطيع تغيريها) (.)4

وإايك وطرق الضاللة وَّل
 - 2وعن الفضيل بن عياض( :اتبع طرق اهلدى وَّل يضرك قلة السالكنيَّ ،
تغرت بكثرة اهلالكني).

 - 1وعن ابن املبارك قال( :اعلم أي أخي! َّ
سنَّةَّ ،
فإَن هلل
إن املوت كرامة لكل مسلم لقي هللا على ال م

َّ
وذهاب اإلخوان ،وقلة األعوان ،وظهور البدع .وإىل هللا
شتَـنَا
وإَن إليه راجعون ،فإىل هللا نشكو َو ْح َ
َ

سنَّة ،وظهور البدع) ( .)5خمتصر كتاب
نشكو عظيم ما َح َّل هبذه األُمة من ذهاب العلماء وأهل ال م

اإلعتصام للشاطيب لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص 20
_________

( ))]15009[ )1رواه مسلم ( )7بلفظ ((يكون يف آخر الزمان دجالون كذابون ،أيتونكم من
األحاديث ِبا مل تسمعوا أنتم وَّل آابؤكم ،فإايكم وإايهم وَّل يضلونكم وَّل يفتنونكم)).

( ))]15010[ )2رواه الطرباىن ( ،)8770( )154 /9والدارمي ( ،)205( )80 /1والبيهقى يف
((شعب اإلْيان)) ( .)407 /2قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)186 /1رواه الطرباين يف
((الكبري)) ورجاله رجال الصحيح.

( ))]15011[ )3رواه الاللكائي يف ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (.)88 /1
( ))]15012[ )4رواه املروزي يف ((السنة)) (.)99
( ))]15013[ )5رواه ابن وضاح يف ((البدع والنهي عنها)) (ص.)23 :
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املبحث الثالث :خطورة البدعة وآاثرها السيئة
البدعة َّل يُـ ْقبَ ُل معها عمل:

كبدعة القدرية حيث قال فيها عبدهللا بن عمر رضي هللا عنه( :إذا لقيت أُولئك فأخربهم ِأين بريءٌ
منهمَّ ،
ُح ٍد ذهباً فأنفقه ما
وأهنم بُـ َرَءاءُ مين ،فوالذي حيلف به عبدهللا بن عمر لو كان ألحدهم مثل أ ُ

تَـ َقبَّله هللا منه حىت يؤمن ابلقدر) (.)1

ومثله حديث اخلوارج وقوله فيهْ(( :يرقون من الدين كما ْيرق السهم من الرمية  -بعد قوله -

َحتقرون صالتكم مع صالهتم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعماهلم)) احلديث (.)2
وإذا ثبت يف بعضهم هذا ألجل بدعته فكل مبتدع ُخياف عليه مثل من ذُكِرَّ ،
فإن كون املبتدع َّل يقبل
منه عمل ،إما أن يراد أنَّه َّل يُقبل له إبطالق على أي وجه وقع ،من ِوفاق سنة أو خالفِها ،وإما أن
(يراد) أنَّه َّل يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما مل يبتدع فيه.
األول :فيمكن على أحد ٍ
أوجه ثالثة:
َّ
فأما َّ

 - 1أن يكون على ظاهره من َّ
كل مبتدع أي بدعة كانت؛ فأعماله َّل تقبل معها  -داخلتها تلك
أن َّ

البدعة أم َّل.-

 - 2أن تكون بدعته أصالً يتفرع عليه سائر األعمال ،كما إذا ذهب إىل إنكار العمل خبرب الواحد
فإن عامة التكليف مبين عليهَّ ،
إبطالقَّ ،
ألن األمر َّإمنا يَ ِرد على املُكلَّف من كتاب هللا أو من سنة
ٌ
رسوله .وما تَـ َف َّرع منهما راجع إليهما.
َّ - 3
أن صاحب البدعة يف بعض األُمور التعبدية أو غريها قد جيره اعتقاد بدعته اخلاصة إىل التأويل
الذي يُ ِ
صري اعتقاده يف الشريعة ضعيفاً ،وذلك يبطل عليه مجيع عمله .بيان ذلك أمثلة:

 منها أن يُ ْش ِر َك العقل مع الشرع يف التشريعَّ ،وإمنا أييت الشرع كاشفاً ملا اقتضاه العقل ،فيا ليت
َ
ِ
ِ
شعري هل َّ
حكم هؤَّلء يف التعبد هلل َش ْر َعه أم عقوهلَم؟ بل صار الشرع يف ْحنلَتهم كالتابع املعني َّل

فكل ما عمل هذا العامل مبنياً على
حاكماً متبعاً ،وهذا هو التشريع الذي مل يبق للشرع معه أصالةُ ،

ما اقتضاه عقله ،وإن َش َّرك الشرع فعلى حكم الشركة َّل على إفراد الشرع.
 ومنها َّأن املستحسن للبدع يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده مل يكمل بع ُد ،فال يكون لقوله تعاىل:
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم [املائدة ]3 :معىن يعترب به عندهم.
الْيَـ ْوَم أ ْك َمل ُ
وأما الثاين :وهو أن يراد بعدم القبول ألعماهلم ما ابتدعوا فيه خاصة فيظهر أيضاً ،وعليه يَ ُد مل
َّ
احلديث ِ
املتقدم ((ك مل ٍ
أمرَن فهو ردٌّ)) ( )3واْلميع من قوله(( :كل بدعة ضاللة))
عمل ليس عليه ُ
( .)4أي َّ
أن صاحبها ليس على الصراط املستقيم ،وهو معىن عدم القبول ،وفاق قول هللاَ :وَّلَ تَـتَّبِ ُعوا
وصاحب البدعة َّل يقتصر يف الغالب على الصالة
سبُ َل فَـتَـ َف َّر َق بِ ُك ْم َع ْن َسبِيلِ ِه [األنعام،]153 :
ال م
ُ
دون الصيام ،وَّل على الصيام دون الزكاة ،وَّل على الزكاة دون احلج ،وَّل على احلج دون اْلهاد ،إىل
غري ذلك من األعمالَّ ،
ألن الباعث له على ذلك حاضر معه يف اْلميع ،وهو اهلوى واْلهل بشريعة
هللا.

_________

( ))]15014[ )1رواه مسلم (.)8

( ))]15015[ )2رواه البخاري ( ،)5058ومسلم ( .)1064من حديث أيب سعيد اخلدري رضي
هللا عنه.
( )3رواه البخاري معلقاً بصيغة اْلزم قبل حديث ( )7350كتاب :اَّلعتصام ،ابب :إذا اجتهد
العامل أو احلاكم فأخطأ .ومسلم ( .)18( )1718من حديث عائشة رضي هللا عنها.

( ))]15017[ )4رواه مسلم ( .)867من حديث جابر رضي هللا عنه.
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صاحب البدعة تُـ ْنـ َزع منه العصمة ويوكل إىل نفسهَّ ،
فإن هللا تعاىل بعث إلينا حممداً صلى هللا عليه

وسلم رمحة للعاملني حسبما أخرب يف كتابه ،وقد كنا قبل طلوع ذلك النور األعظم َّل هنتدي سبيالً،
وَّل نعرف من مصاحلنا الدنيوية إَّل قليالً ،وَّل من مصاحلنا األُخروية قليالً وَّل كثرياً ،حىت بعث هللا نبيه
صلى هللا عليه وسلم لزوال الريب واَّللتباس ،وارتفاع اخلالف الواقع بني الناس ،فإذا ترك املبتدع

هذه اهلبات العظيمة ،والعطااي اْلزيلة ،وأخذ يف استصالح نفسه أو دنياه بنفسه ِبا مل جيعل الشرع

عليه دليالً ،فكيف له ابلعصمة والدخول حتت هذه الرمحة؟ وقد حل يده من حبل العصمة إىل تدبري
ِ
صموا ِحبَْب ِل هللا َِ
مجيعاً َوَّلَ تَـ َف َّرقُوا [آل عمران:
نفسه ،فهو حقيق ابلبعد عن الرمحة .قال هللا تعاىلَ :وا ْعتَ ُ
فأشعر َّ
أن اَّلعتصام حببل هللا هو تقوى
 ،]103بعد قوله :اتَّـ ُقوا هللا َح َّق تُـ َقاتِِه [آل عمران]102 :
َ
هللا حقاًَّ ،
وأن ما سوى ذلك تفرقة ،لقولهَ :وَّلَ تَـ َف َّرقُوا والفرقة من أخس أوصاف املبتدعة ،ألنَّه خرج
عن حكم هللا وابين مجاعة أهل اإلسالم.
املاشي إليه واملوقِر له ُمعني على هدم اإلسالم ،لقوله عليه الصالة والسالم(( :من أحدث حداثً أو
آوى حمداثً فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني)) احلديث ()1
فإن اإليواء جبامع التوقري ،ووجه ذلك ظاهر َّ
َّ
ألن املشي إليه والتوقري له تعظيم له ألجل بدعته والشرع
أيمر بزجره وإهانته وإذَّلله ِبا هو أشد من هذا ،كالضرب والقتل ،فصار توقريه صدوداً عن العمل

بشرع اإلسالم ،وإقباَّلً على ما يضاده وينافيه ،واإلسالم َّل ينهدم إَّل برتك العمل به والعمل ِبا

ينافيه.

وأيضاً َّ
فإن توقري صاحب البدعة مظنة ملفسدتني تعودان على اإلسالم ابهلدم:
إحدامها :التفات اْلهال والعامة إىل ذلك التوقري ،فيعتقدون يف املبتدع أنَّه أفضل الناسَّ ،
وأن ما هو
سنَّة على سنتهم.
عليه خري مما عليه غريه ،فيؤدي ذلك إىل اتباعه على بدعته دون اتباع أهل ال م
والثانية :أنَّه إذا ُوقِ َر من أجل بدعته صار ذلك كاحلادي املُح ِرض له على إنشاء اَّلبتداع يف ِ
كل
ٍ
شيء .فتحيا البدع وْتوت السنن ،وهو هدم اإلسالم بعينه ،وعلى ذلك َّ
دل النقل عن السلف زايدة

ألن الباطل إذا ُع ِمل به لزم ترك العمل ابحلق كما يف العكسَّ ،
إىل صحة اَّلعتبارَّ ،
احملل الواحد َّل
ألن َّ
يشتغل إَّل أبحد الضدين.

صاحبها ملعون على لسان الشريعة؛ لقوله عليه الصالة والسالم(( :من أحدث حداثً أو آوى حمداثً
فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني)) ( )2وعد من اإلحداث ،اَّلستنان بسنة سوء مل تكن.
ي عن احلسن أنَّه قال :صاحب البدعة ما يزداد هلل اجتهاداً ،صياماً وصالة،
يزداد من هللا بعداً .ملا ُر ِو َ

إَّل ازداد من هللا بعداً.
وعن أيوب ِ
الس ْختِياين قال( :ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً إَّل ازداد من هللا بعداً) (.)3

ويصحح هذا النقل ما أشار إليه احلديث الصحيح يف قوله عليه الصالة والسالم يف اخلوارج ((خيرج
من ضئضئ هذا قوم حتقرون صالتكم مع صالهتم وصيامكم مع صيامهم ـ إىل أن قال ـ ْيرقون من

ده ْم من هللا تعاىل.
الدين كما ْيرق السهم من الرميَّة)) ( )4فبني َّأوَّلً اجتهادهم مث َّبني آخراً بُـ ْع ُ
البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بني أهل اإلسالمَّ .
ألهنا تقتضي التفرق ِشيَعاً.

_________

( ))]15018[ )1رواه البخاري ( )1870ومسلم ( )1370من حديث علي بن أيب طالب رضي
هللا عنه.

( ))]15019[ )2رواه البخاري ( )1870ومسلم ( )1370من حديث علي بن أيب طالب رضي

هللا عنه.
( ))]15020[ )3رواه ابن وضاح يف ((البدع والنهي عنها)) (ص.)16 :

( ))]15021[ )4رواه البخاري ( ،)3610ومسلم ( .)1064من حديث أيب سعيد اخلدري رضي
هللا عنه.
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سبُ َل فَـتَـ َف َّر َق بِ ُك ْم َع ْن َسبِيلِ ِه [األنعام:
وقد أشار إىل ذلك القرآن الكرمي يف قوله تعاىلَ :وَّل تَـتَّبِ ُعوا ال م
 ،]103وقولهِ َّ َّ :
ت ِم ْنـ ُه ْم يف َش ْي ٍء [األنعام ،]159 :وما أشبه
ين فَـ َّرقُوا ِدينَـ ُه ْم َوَكانُوا ِشيَعاً لَ ْس َ
إن الذ َ
ذلك من اآلايت يف هذا املعىن.

البني هي احلالقة َّ
أن فساد ذات ْ ِ
وقد َّبني عليه الصالة والسالم َّ
وأهنا حتلق الدين ،هذه الشواهد تدل
على وقوع اَّلفرتاق والعداوة عند وقوع اَّلبتداع.

وأول شاهد عليه يف الواقع قصة اخلوارج إذ عادوا أهل اإلسالم حىت صاروا يقتلوهنم َويَ َد ُعون الكفار.
َّ
ص ْولة منهم بقرب امللوك َّ
سن َِّة بكل نَ ٍ
كال وعذاب وقتل.
فإهنم تناولوا أهل ال م
مث يليهم كل من كان له َ

مث يليهم كل من ابتدع بدعة َّ
فإن من شأْهنم أن يُـثَـبِطوا الناس عن اتباع الشريعة ويذموهنم.
سن َِّة مأْمورون بعداوة أهل البدع وقد َّ
وأيضاً َّ
حذر العلماءُ من مصاحبتهم وجمالستهم،
فإن أهل ال م

وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء .لكن الدرك فيها على من تسبب يف اخلروج عن اْلماعة مما

أحدثه من اتباع غري سبيل املؤمنني َّل على التعادي مطلقاً .كيف وحنن مأْمورون ِبعاداهتم وهم

مأْمورون ِبواَّلتنا والرجوع إىل اْلماعة؟

((أول من يُكسى يوم
وأما أهنا مانعة من شفاعة حممد صلى هللا عليه وسلم ملا يف الصحيح قالَّ :
القيامة إبراهيم ،وإنَّه سيؤتى برجال من أميت فيؤخذ هبم ذات الشمال ـ إىل قوله ـ فيقال مل يزالوا

مرتدين على أعقاهبم)) احلديث ( ،)1ففيه أنَّه مل يذكر هلم شفاعة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
ويظهر من َّأول احلديث َّ
أن ذلك اَّلرتداد مل يكن ارتداد كف ٍر لقوله(( :وإنَّه سيؤتى برجال من أميت))

ولو كانوا مرتدين عن اإلسالم ملا نُسبوا إىل أُمته ،وألنَّه عليه السالم أتى ابآلية وفيهاَ :وإ ْن تَـ ْغ ِف ْر هلُ ْم
ِ
يم [املائدة ،]118 :ولو علم النيب صلى هللا عليه وسلم َّأهنم خارجون عن
فَإنَّ َ
ك أنْ َ
ت َ
الع ِز ُيز ا ْحلَك ُ
ألن من مات على الكفر َّل غفران له البتةَّ ،
اإلسالم مجلة ملا ذكرهاَّ ،
وإمنا يرجى الغفران ملن مل خيرجه
عملُه عن اإلسالم لقول هللا تعاىلَّ :
ك لِ َم ْن يَ َ
إن هللا َّلَ يَـغْ ِف ُر أ ْن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَـغْ ِف ُر َما ُدو َن ذَلِ َ
شاءُ

[النساء.]116 :
وأما َّ
أن على مبتدعها إمث من عمل هبا إىل يوم القيامة؛ فلقوله تعاىل :لِيَ ْح ِملُوا أ َْوَز َارُه ْم َك ِاملَةً يَـ ْوَم
َّ
ِ ِ ِ
ومن أَوزا ِر الَّ ِذين ي ِ
ضلمو َهنُ ْم بِغَ ِْري ِعل ٍْم [النحل ]25 :وملا يف الصحيح من قوله عليه الصالة
القي َامة ْ ْ
َُ
والسالم(( :من َس َّن سنةً سيئةً كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا)) احلديث (.)2
أن صاحبها ليس له من توبة فلما جاء من قوله عليه الصالة والسالمَّ :
وأما َّ
((إن هللا َح َج َر التوبة
َّ
على ِ
كل صاحب بدعة)) ()3
_________

( ))]15022[ )1رواه البخاري ( )6526ومسلم ( )2860من حديث ابن عباس رضي هللا
عنهما.

( ))]15023[ )2رواه مسلم ( )1017من حديث جرير بن عبدهللا رضي هللا عنه.
( ))]15024[ )3رواه أبو الشيخ يف ((طبقات احملدثني أبصبهان)) ( ،)609 /3وابن أيب عاصم يف
((السنة)) ( ،)37والطرباين يف ((املعجم األوسط)) ( ،)4202( )281 /4والبيهقي يف ((شعب

اإلْيان)) ( ،)59 /7والضياء يف ((األحاديث املختارة)) ( .)2055( )73 /6من حديث أنس
رضي هللا عنه .قال اهليثمي ( :)192 /10رجاله رجال الصحيح غري هارون بن موسى الفروي ،وهو
ثقة ،وحسن إسناده السفاريين يف ((لوائح األنوار السنية)) ( ،)203 /1وصححه األلباين يف كتاب

((السنة َّلبن أيب عاصم)).
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ويدل على ذلك أيضاً حديث ِ
الف َرق إذ قال فيه(( :وإنَّه سيخرج يف أُميت أقوام جتارى هبم تلك

ب ( )1بصاحبهَّ ،ل يبقى منه عرق وَّل مفصل إَّل دخله)) ( )2وهذا النفي
األهواءُ ،كما يتجارى ال َكلَ ُ
يقتضي العموم إبطالق ،ولكنه قد حيمل على العموم العادي ،إذ َّل يبعد أن يتوب عما رأى ويرجع
إىل احلق ،كما نُِقل عن عبدهللا بن احلسن العنربي ،وما نقلوه يف مناظرة ابن عباس احلرورية اخلارجني

على علي رضي هللا عنه ،ويف مناظرة عمر بن عبد العزيز لبعضهم .ولكن الغالب يف الواقع اإلصرار.
ومن هنا قلنا :يبعد أن يتوب بعضهم َّ
ألن احلديث يقتضي العموم بظاهره.

وسبب بعده عن التوبةَّ :
أمر خمالف
أن الدخول حتت تكاليف الشريعة
ٌ
صعب على النفس ألنَّه ٌ
للهوى ،وصا ٌد عن سبيل الشهوات ،فيثقل عليها جداً َّ
ألن احلق ثقيل ،والنفس َّإمنا تنشط ِبا يوافق
هواها َّل ِبا خيالفه ،وكل بدعة فللهوى فيها مدخلَّ ،
ألهنا راجعة إىل نظر خمرتعها َّل إىل نظر الشارع،
بشبهة دليل ينسبها إىل الشارع ،ويد ِ
ِ
َّعي َّ
أن ما ذكره هو مقصود الشارع،
واملبتدع َّل بد له من تعلم ٍق
فصار هواه مقصوداً بدليل شرعي يف زعمه ،فكيف ْيكنه اخلروج عن ذلك وداعي اهلوى مستمسك
حبسن ما يتمسك به؟ وهو الدليل الشرعي يف اْلملة.

املبتدع يلقى عليه الذل يف الدنيا والغضب من هللا تعاىل .لقوله تعاىلِ َّ :
ين َّاختَ ُذوا ال ِْع ْج َل َسينَاهلُ ْم
ُ
إن الذ َ
ِ
ِ
ض ٌ ِ ِِ ِ َّ
ين [األعراف ]152 :قال هللا تعاىل:
غَ َ
ب من َرهب ْم َوذلةٌ يف احلياة ال مدنْيا وكذلك َْجن ِزي ال ُْم ْف َِرت َ
ين فهو عموم فيهم وفيمن أشبههم ،من حيث كانت البدع كلها افرتاء على هللا
َوكذلِ َ
ك َْجن ِزي املُْف َِرت َ
ِ
ِ َّ ِ
وح َّرُموا ما َرَزقَـ ُه ُم
ين قتَـلُوا أوَّلَ ُ
ده ْم َس َفهاً بِغَ ِْري علْم َ
حسبما أخرب يف كتابه يف قوله تعاىل :قَ ْد َخسر الذ َ
ِ
اء علَى هللا [األنعام]140 :
هللا افْرت ً
ِِ
وج َِربيَّتِ ِه
فإذاً ك مل من ابتدع يف دين هللا فهو ذليل حقري بسبب بدعته ،وإن ظهر لبادي الرأي يف ع ِزه َ
فهم يف أنفسهم أذَّلء ،وأيضاً َّ
فإن الذلة احلاضرة بني أيدينا موجودة يف غالب األحوال .أَّل ترى

أحوال املبتدعة يف زمان التابعني ،وفيما بعد ذلك؟ حىت تلبسوا ابلسالطني وَّلذوا أبهل الدنيا ،ومن مل
يقدر على ذلك استخفى ببدعته وهرب هبا عن خمالطة اْلمهور ،وعمل أبعماهلا على الت َِّقيَّة.

البعد عن حوض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :حلديث البخاري عن أمساء عن النيب صلى هللا عليه
علي ،فيؤخذ ٍ
بناس من دوين ،فأقول :أميت ،فيقال:
وسلم أنَّه قال(( :أَن على حوضي أنتظر من يرد َّ

إنَّك َّل تدري ،مشوا القهقرى)) (.)3
_________

ب :داءٌ معروف يعرض للكلْب ،فمن عضَّه قتله .انظر(( :لسان العرب))
( ))]15025[ )1ال َكلَ ُ
(.)139 /14

( )2رواه أبو داود ( , )4597وأمحد ( , )16979( )102 /4واحلاكم ( , )218 /1والطرباين
(( .)376 /19من حديث معاوية رضي هللا عنه .قال احلاكم :هذه أسانيد تقام به احلجة يف تصحيح
هذا احلديث ,وقال ابن تيمية يف ((اقتضاء الصراط املستقيم)) ( :)137 /1حمفوظ من حديث
صفوان بن عمرو ,وقال األلباين يف ((كتاب السنة)) ( :)2صحيح لغريه.
( ))]15027[ )3رواه البخاري ( )7048ومسلم (.)2293
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اخلوف عليه من أن يكون كافراًَّ .
األول وغريهم اختلفوا يف تكفري كثري من
ألن العلماء من السلف َّ
فرقهم مثل اخلوارج والقدرية وغريهم ،ودل على ذلك ظاهر قوله تعاىلِ َّ َّ :
ين فَـ َّرقُوا ِدينَـ ُه ْم َوكانُوا
إن الذ َ
ض ُو ُجوهٌ وتَ ْس َو مد ُو ُجوهٌ [آل عمران:
ت ِم ْنـ ُه ْم ِىف َش ْي ٍء [األنعام ،]159 :وقوله :يَـ ْوَم تَـ ْبـيَ م
ِشيَعاً لَ ْس َ
 .]106وقد حكم العلماءُ بكفر مجلة منهم كالباطنية وسواهم ،والعلماءُ إذا اختلفوا يف أمر :هل هو
كفر أم َّل؟ فكل عاقل يرأبُ بنفسه أن يُنسب إىل خطة خسف كهذه حبيث يقال لهَّ :
العلماء
إن
َ
اختلفوا :هل أنت كافر أم ضال غري كافر؟ أو يقالَّ :
إن مجاعة من أهل العلم قالوا بكف ِرك وأنت
حالل الدم.

اف على صاحبها سوء اخلاْتة والعياذ ابهللَّ .
ٍ
وعاص هلل تعاىل حتماً ،ومن
تكب إمثاً،
ُخي ُ
ألن صاحبها مر ٌ
مات م ِ
ص َّراً على املعصية فيخاف عليه.
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
سل ٍم
ألن املبتدع مع كونه ُمص َّراً على ما ُهن َي عنه يزيد على املُص ِر أبنه
ٌ
معارض للشريعة بعقله ،غري ُم َ
حسن ما قبَّحه الشارع ،ويف الطاعة أهنا َّل
هلا يف حتصيل أم ِره ،معتقداً يف املعصية أهنا طاعة ،حيث َّ
حسنه الشارع ،ومن كان هكذا فحقيق ابلقرب من
تكون طاعة إَّل بضميمة نظره ،فهو قد قبَّح ما َّ
سوء اخلاْتة إَّل ما شاء هللا.

ض ُوجوهٌ َوتَ ْس َو مد ُوجوهٌ [آل عمران.]106 :
اسوداد الوجه يف اآلخرة ،لقوله تعاىل :يَـ ْوَم تَـ ْبـيَ م
الرباءةُ منه يف قولهِ َّ َّ :
ت ِم ْنـ ُه ْم ِىف َش ْي ٍء [األنعام]159 :
ين فَـ َّرقُوا ِدينَـ ُه ْم وكانُوا ِشيَعاً لَ ْس َ
إن الذ َ
َ

وقال ابن عمر رضي هللا عنه يف أهل القدر( :إذا لقيت أُولئك فأخربهم أين بريء منهم وأهنم بُـ َرآءُ
مين) (.)1
ي عنه عليه السالم أنه قال(( :املرءُ على دين خليله ،فلينظر
واآلاثر يف ذلك كثرية .ويعضدها ما ُر ِو َ
أحدكم من خيالل)) ( .)2ووجه ذلك ظاهر.

خيشى عليه الفتنة ملا حكى عياض عن سفيان بن عيينة أنه قال :سألت مالكاً عمن أحرم من املدينة

اء امليقات؟ فقال :هذا خمالف هلل ورسوله ،أخشى عليه الفتنة يف الدنيا ،والعذاب األليم يف اآلخرة.
ور َ
ِ
ِ
ِ
صيبـ ُهم فِ ْتنةٌ أَو ي ِ
ِ
َليم
صيبَـ ُه ْم َع ٌ
ْ ُ
أما مسعت قوله تعاىل :فلْيَ ْح َذ ِر الَّذين ُخيال ُفو َن َع ْن أ َْم ِره أ ْن تُ َ ْ
ذاب أ ٌ
هل من املواقيت .خمتصر كتاب اإلعتصام
[النور ،]63 :وقد أمر النيب صلى هللا عليه وسلم أن يُ َّ
للشاطيب لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص  29بتصرف
_________

( ))]15028[ )1رواه مسلم (.)8

( ))]15029[ )2رواه أبو داود ( ،)4833والرتمذي ( ،)2378وأمحد (،)8398( )334 /2
واحلاكم ( .)188 /4من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال

الرتمذي ،والبغوي يف ((شرح السنة)) ( :)470 /6حسن غريب ،وصحح إسناده النووي يف ((رايض

الصاحلني)) (ص.)177 :
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املبحث الرابع :أنواع البدع
• املطلب األول :تقسيم البدعة إىل حقيقية وإضافية.
• املطلب الثاين :انقسام البدعة إىل فعلية وتركية.

• املطلب الثالث :انقسام البدعة إىل اعتقادية وعملية.
• املطلب الرابع :تقسيم البدعة إىل كلية وجزئية.

• املطلب اخلامس :تقسيم البدعة إىل بسيطة ومركبة.
• املطلب السادس :تقسيم البدعة إىل صغرية وكبرية.
• املطلب السابع :انقسام البدعة إىل عبادية وعادية.
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املطلب األول :تقسيم البدعة إىل حقيقية وإضافية
قسم الشاطيب البدعة إىل قسمني :حقيقية ,وإضافية .وعرف احلقيقية أبهنا ما مل يدل عليها دليل
شرعي َّل من كتاب ,وَّل من سنة ,وَّل من إمجاع ,وَّل استدَّلل معترب عند أهل العلم َّل يف اْلملة وَّل
يف التفصيل ( .)1وإن ادعى مبتدعها ومن اتبعه أهنا داخلة فيما استنبط من األدلة ،ألن ما استند
إليه شبه واهية َّل قيمة هلا .فكأهنا هي البدعة حقيقة وما عداها على اجملاز (.)2

ومن أمثلتها:

أوَّل :حترمي احلالل ,أو حتليل احلرام استناداً إىل شبه واهية ,وبدون عذر شرعي ,أو قصد صحيح،

روى الرتمذي بسنده عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رجالً أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال:

علي اللحم فأنزل
(اي رسول هللا ،إين إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتين شهويت .فحرمت َّ
ِ
َّ ِ
ِ
ين َوُكلُواْ
َح َّل هللاُ لَ ُك ْم َوَّلَ تَـ ْعتَ ُدواْ إِ َّن هللاَ َّلَ ُِحي م
آمنُواْ َّلَ ُحتَ ِرُمواْ طَيِبَات َما أ َ
ين َ
ب ال ُْم ْعتَد َ
هللاَ :اي أَيمـ َها الذ َ
ِممَّا َرَزقَ ُك ُم هللاُ َحالََّلً طَيِبًا [املائدة.))3( )]88 - 87 :
وأخرج البخاري ومسلم وغريمها عن عبد هللا رضي هللا عنه قال( :كنا نغزو مع النيب صلى هللا عليه
وسلم وليس معنا نساء فقلنا :أَّل خنتصي؟ فنهاَن عن ذلك ,فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج املرأة
َّ ِ
ِ
َح َّل هللاُ لَ ُك ْم) (.)4
آمنُواْ َّلَ ُحتَ ِرُمواْ طَيِبَات َما أ َ
ين َ
ابلثواب مث قرأَ :اي أَيمـ َها الذ َ

وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال(( :بينما النيب صلى هللا عليه وسلم خيطب إذا هو برجل قائم
فسأل عنه( :فقالوا :أبو إسرائيل نذر أن يقوم وَّل يقعد ,وَّل يستظل ,وَّل يتكلم ,ويصوم ،فقال النيب

صلى هللا عليه وسلم :مروه فليتكلم ,وليستظل ,وليقعد ,وليتم صومه)) (.)5

وقد تبني من هذا احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد لفت نظره هذا املنظر أثناء خطبته

والناس قعود .رجل قائم يف الشمس ,فتعجب النيب صلى هللا عليه وسلم من هذا املسلك املنايف لرفق

ويسر الشريعة السمحة ،فأمر بتقوْيه وقال :مروه فليتكلم ،وليستظل ,وليقعد ,وليتم صومه.
فاهلل غين عن مشقة هذا اليت َّل فائدة وراءها ،وأقره على ما فيه فائدة وَّل مشقة معه وهو الصوم.
يقول ابن حجر يف احلديث من الفوائد:

(إن كل شيء يتأذى به اإلنسان ولو مآَّلً مما مل يرد ِبشروعيته كتاب أو سنة ,كاملشي حافياً ,واْللوس

يف الشمس ليس هو من طاعة هللا .فال ينعقد به النذر ,فإنه صلى هللا عليه وسلم أمر أاب إسرائيل

إبْتام الصوم دون غريه ,وهو حممول على أنه َّل يشق عليه ,وأمره أن يقعد ويتكلم ويستظل) (.)6
وروى البخاري بسنده :عن قيس بن أيب حازم قال( :دخل أبو بكر على امرأة من أمحس يقال هلا

زينب ،فرآها َّل تتكلم .فقال :ما هلا َّل تتكلم؟ قالوا :حجت مصمتة ،فقال هلا :تكلمي فإن هذا َّل
حيل .هذا من عمل اْلاهلية .فتكلمت فقالت :من أنت؟ قال :امرؤ من املهاجرين) ( .)7ويف ذلك

ما يفيد أن حترمي احلالل خمالف للشرع ,بل من عمل اْلاهلية ,فإحداثه على أنه مما يقرب إىل هللا من

البدع .وسواء يف ذلك أكان التحرمي مؤكداً بيمني أم َّل.
ومما تقدم من األحاديث نستنتج األمور اآلتية:

 - 1إن البدع قد بدأت بوادرها يف عهد النبوة كما تبني من حترمي أَنس بعض ما أحل هللا .فحذر
النيب صلى هللا عليه وسلم من ذلك.
_________

((( )1اَّلعتصام)) (.)286 /1
((( )2اَّلعتصام)) (.)286 /1

( )3رواه الرتمذي ( ،)3054والطرباين ( .)12009( )350 /11قال الرتمذي :هذا حديث حسن
غريب ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن الرتمذي)).

( )4رواه البخاري ( ،)4615ومسلم (.)1404
( )5رواه البخاري (.)6704

((( )6فتح الباري)) (.)590 /11
( )7رواه البخاري (.)3834
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 - 2إن هذه البدع قد فعلها أصحاهبا بدافع التقرب إىل هللا ,فلم يقرهم النيب صلى هللا عليه وسلم
ألهنا بدعة حمدثة.
 - 3إن ذلك كان يف جمال العبادة فعلوها للتزود من اخلري ,ولكن ليس كل مريد للخري يسلك
الطريق الصحيح املوصل إليه.

 - 4إن الرسول صلى هللا عليه وسلم قاوم هذا اَّلجتاه وقوم هذه املغاَّلة.
( )5إن ذلك اإلحداث والغلو كان منحصراً يف أفراد َّل مجاعات ,خبالف ما وصل إليه حال
املسلمني يف هذا الزمان ،فإن البدع أصبحت تشكل مجاعات وأحزاابً خمتلفة ُك مل ِح ْز ٍ
ب ِِبَا لَ َديْ ِه ْم
فَ ِر ُحو َن [املؤمنون.]53 :

أما حتليل احلرام فيتمثل يف تلك اآلراء الفاسدة اليت حتلل الراب بشبه واهية ،أو تفيت بعدم جواز قتل

املرتد ،مع ورود األحاديث الصحيحة يف ذلك ،استناداً إىل ما َّل جيوز اَّلستناد إليه كما فعل صاحب

كتاب احلرية الدينية يف اإلسالم.

اثنياً :ومن البدع احلقيقية اخرتاع عبادة ما أنزل هللا هبا من سلطان ,كصالة سادسة مثالً بركوعني يف

كل ركعة أو بغري طهارة.

اثلثاً :ومنها إنكار اَّلحتجاج ابلسنة ،أو تقدمي العقل على النقل ,وجعله أصالً والشرع اتبع له.

رابعاً :ومنها القول ابرتفاع التكاليف عند الوصول إىل مرحلة معينة مع بقاء العقل وشروط التكليف،

فال جتب عند ذلك طاعات ,وَّل حترم حمرمات ,بل يصري األمر على حسب اهلوى والرغبات.

خامساً :ومن هذه البدع ختصيص مكان كبئر ,أو شجرة ,أو حنوها خبصوصية معينة من اعتقاد جلب
خري ,أو دفع ضر ,بال استناد إىل خرب صحيح.

أما البدعة اإلضافية فقد عرفها الشاطيب أبهنا ما هلا شائبتان:

إحدامها :هلا من األدلة متعلق ،فال تكون من تلك اْلهة بدعة.
واألخرى :ليس هلا متعلق إَّل مثل ما للبدعة احلقيقية ،أي أهنا ابلنسبة ألحدى اْلهتني سنة َّلستنادها
إىل دليل ،وابلنسبة للجهة األخرى بدعة ،ألهنا مستندة إىل شبهة َّل إىل دليل ،أو ألهنا غري مستندة

إىل شيء.
ومسيت إضافية ألهنا مل ختلص ألحد الطرفنيَّ ،ل ابملخالفة الصرحية وَّل ابملوافقة الصرحية.

والفرق بني البدعة احلقيقية واإلضافية من جهة املعىن أن الدليل على اإلضافية من جهة األصل قائم,
ومن جهة الكيفيات ,أو األحوال ,أو التفاصيل مل يقم عليها .مع أهنا حمتاجة إليه ألن الغالب وقوعها

يف التعبدايت َّل يف العادايت احملضة ( .)1ومن أمثلتها :ذكر هللا تبارك وتعاىل على هيئة اَّلجتماع

بصوت واحد .فالذكر مشروع بل واجب ,لكن أداؤه على هذه الكيفية غري مشروع ,بل هو بدعة
خمالفة للسنة ,وعليه حيمل قول ابن مسعود للجماعة الذين كانوا جيتمعون يف املسجد ويف أيديهم

حصى ,فيسبحون ويكربون أبعداد معينة حيث قال هلم( :وهللا لقد جئتم ببدعة ظلماً ,أو فضلتم

أصحاب نبيكم علماً) ( .)2ومن أمثلته أيضاً :ختصيص يوم النصف من شعبان بصيام ,وليلته بقيام،
وإفراد شهر رجب ابلصوم أو عبادة أخرى.

فالعبادات مشروعة ,ومنها الصوم ,لكن أييت اَّلبتداع من ختصيص الزمان أو املكان إذا مل أيت

ختصيص ذلك يف كتاب هللا تعاىل أو سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم.

والبدعة اإلضافية أشد خطورة من احلقيقية من حيث الشبه اليت يستند إليها املبتدع يف فعلها ،فإنك
إذا سألته عن دليل ذلك قال :إنه يذكر هللا ,ويصوم هلل ,فهل الذكر والصيام حمرمان؟ ومن مث

يستمرئها ,ويداوم عليها ,وقد َّل يتوب منها يف الغالب ،ذلك أن الشبهات أخطر األمور على الدين,

فهي أخطر من الشهوات وإن كان اْلميع خطرياً ،ألن إبليس اللعني ملا يئس من تضليل املسلمني

ابملعاصي دخل عليهم من ابب العبادة ,فزين هلم البدع حبجة التقرب إىل هللا .وهنا مكمن اخلطر .فإَن

هلل وإَن إليه راجعون.

وهذه املداخل الشيطانية قد َّ
جالها ووضحها ابن اْلوزي رمحه هللا يف كتابه تلبيس إبليس فلرياجع.

تنبيه أويل األبصار إىل كمال الدين وما يف البدع من األخطار لصاحل بن سعد السحيمي  -ص 93

_________

((( )1اَّلعتصام)) للشاطيب (.)287 - 286 /1
( )2رواه الطرباين ( ،)8649( )125 /9وعبد الرزاق ( .)221 /3قال اهليثمي يف ((جممع
الزوائد)) ( :)186 /1فيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط.
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املطلب الثاين :انقسام البدعة إىل فعلية وتركية
البدعة من حيث قيل فيهاَّ :إهنا طريقة يف الدين خمرتعة ـ إىل آخره ـ يدخل يف عموم لفظها البدعة
َّ ِ
الرتكِيَّ ِة فقد يقع اَّلبتداع بنفس الرتك حترْياً للمرتوك أو غري حترمي،
الرتكيَّةُ ،كما يدخل فيه البدعة غري َّْ
ْ
َّ
فإن الفعل ـ مثالً ـ قد يكون حالَّلً ابلشرع فيحرمه اإلنسان على نفسه أو يقصد تركه قصداً.
الرتك إما أن يكون ألمر يعترب مثله شرعاً أو َّل ،فإن كان ألمر يعترب فال حرج فيه ،إذ معناه أنَّه
فبهذا َّْ
ترك ما جيوز تركه أو ما يُطْلب ترُكه ،كالذي ُحيَ ِرم على نفسه الطعام الفالين من جهة أنَّه يضره يف

جسمه أو عقله أو دينه وما أشبه ذلك ،فال مانع هنا من الرتك :بل إن قلنا بطلب التداوي للمريض
َّ
فإن الرتك هنا مطلوب ،وإن قلنا إبابحة التداوي ،فالرتك مباح.
وكذلك إذا ترك ما َّل أبس به ،حذراً مما به البأس فذلك من أوصاف املتقني ،وكتارك املتشابه ،حذراً
من الوقوع يف احلرام ،واسترباء ِ
للدين ِ
والعرض.
ً

وإن كان الرتك لغري ذلك ،فإما أن يكون تديناً أو َّل ،فإن مل يكن تديناً فالتارك عابث بتحرْيه الفعل

أو بعزْيته على الرتك .وَّل يسمى هذا الرتك بدعة إذ َّل يدخل حتت لفظ احلد إَّل على الطريقة الثانية
القائلةَّ :
وأما على الطريقة األُوىل فال يدخل .لكن هذا التارك يصري
إن البدعة تدخل يف العاداتَّ .

أحل هللا.
عاصياً برتكه أو ابعتقاده التحرمي فيما َّ

َّ
وأما إن كان الرتك تديناً فهو اَّلبتداع يف الدين على كلتا الطريقتني ،إذ قد فرضنا الفعل جائزاً شرعاً
فصار الرتك املقصود معارضة للشارع.
َّ
هم أن ُحي ِرم على نفسه النوم ابلليل ،وآخر األكل ابلنهار ،وآخر إتيان النساء،
ألن بعض الصحابة َّ

وبعضهم َه َّم ابَّلختصاء ،مبالغةً يف ترك شأْن النساء .ويف أمثال ذلك قال النيب صلى هللا عليه وسلم:
((من رغب عن سنيت فليس مين)) (.)1

خارج عن ُسن َِّة النيب صلى هللا
فإذاً ك مل من منع نفسه من تناول ما أحل هللا من غري عذر شرعي فهو ٌ
سن َِّة تديناً ،هو املبتدع بعينه.
عليه وسلم ،والعامل بغري ال م
(فإن قيل) فتارك املطلوابت الشرعية نَ ْدابً أو وجوابً ،هل يسمى مبتدعاً أم َّل؟
(فاْلواب) َّ
أن التارك للمطلوابت على ضربني:

(أحدمها) أن يرتكها لغري التدين إما كسالً أو تضييعاً أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية .فهذا

الضرب راجع إىل املخالفة لألمر ،فإن كان يف واجب فمعصية وإن كان يف ندب فليس ِبعصية ،إذا

كان الرتك جزئياً ،وإن كان كلياً فمعصية حسبما تبني يف األُصول.

(الثاين) أن يرتكها تديناً .فهذا الضرب من قبيل البدع حيث تدين بضد ما شرع هللا.

فإذاً قوله يف احلد :طريقة خمرتعة تضاهي الشرعية يشمل البدعة الرتكية ،كما يشمل غريهاَّ ،
ألن
الطريقة الشرعية أيضاً تنقسم إىل ترك وغريه.
وسواءٌ علينا قلناَّ :
إن الرتك فعل أم قلنا :إنَّه نفي الفعل.

وكما يشمل احل مد الرتك يشمل أيضاً ضد ذلك.
وهو ثالثة أقسام:

قسم اَّلعتقاد ،وقسم القول ،وقسم الفعل ،فاْلميع أربعة أقسام.

وابْلملة ،فكل ما يتعلق به اخلطاب الشرعي ،يتعلق به اَّلبتداع ( .)2خمتصر كتاب اإلعتصام
للشاطيب لعلوي بن عبد القادر السقاف  -ص 11
_________

( )1رواه البخاري ( , )5063ومسلم ( .)1401من حديث أنس رضي هللا عنه.
((( ))]15040[ )2اَّلعتصام)) للشاطيب (.)45 - 42 /1
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فالبدعة تنقسم ابعتبار فعلها إىل فعلية ,وتركية ،فقد يقع اَّلبتداع بنفس الرتك حترْياً للمرتوك أو غري

حترمي .فإن الفعل مثالً قد يكون حالَّلً ابلشرع ,فيحرمه اإلنسان على نفسه ابحللف أو يرتكه قصداً
بغري حلف ،فهذا الرتك إما أن يكون ألم يعترب مثله شرعاً أو َّل ،فإن كان ألمر يعترب فال حجر فيه,

كالذي ْينع نفسه من الطعام الفالين من أجل أنه يضره يف جسمه ,أو عقله ,أو دينه وما أشبه ذلك.

وكالذي ْينع نفسه من تناول اللحم لكونه مصاابً ِبرض الكلى فإنه يهيجه عليه .فال مانع من الرتك.

بل إن قلنا يطلب التداوي للمريض كان الرتك هنا مطلوابً ،فهذا راجع إىل العزم على احلمية من

املضرات وأصله قوله عليه الصالة والسالم(( :اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج,

فإنه أغض للبصر ,وأحصن للفرج ،ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء)) (.)1
_________
( )1رواه البخاري ( ،)5065ومسلم ( .)1400من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه.
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ذلك أن يكسر من شهوة الشباب حىت َّل تطغى عليه الشهوة فيصري إىل العنت ،وكذلك إذا ترك ما
َّل أبس به حذراً مما به البأس ,كرتك اَّلستمتاع ِبا فوق اإلزار من احلائض خشية اإلتيان .فذلك من

أوصاف املتقني ،وكرتك املتشابه حذراً من الوقوع يف احلرام ,واسترباء للدين والعرض ،كما إذا وجد يف
بيته طعاماً َّل يدري أهو له أو لغريه ،وكمن أراد أن يتزوج امرأة فأخربته امرأة أهنا أرضعتها وَّل يعلم
صدقها من كذهبا ،فإن ترك أزال عن نفسه الشك ,وإن تزوجها فإن نفسه َّل تطمئن إىل حلِها .وإن

كان الرتك لغري ذلك فإما أن يكون تديناً أو َّل ،فإن مل يكن تديناً ،فالتارك عابث بتحرْيه الفعل ,أو
بعزْيته على الرتك ،وَّل يسمى هذا الرتك بدعة إَّل على الرأي القائل :إن البدع تدخل يف العادات،

أما على اآلخر فال .لكن التارك يصري عاصياً برتكه ,أو اعتقاده التحرمي فيما أحل هللا ،وأما إن كان

الرتك تديناً فهو اَّلبتداع يف الدين على كال الرأيني ،إذ قد فرضنا الفعل جائزاً شرعاً فصار الرتك

املقصود معارضة للشارع يف شرع التحليل .كرتك كثري من العباد واملتصوفة تناول الطيبات تنسكاً
وتعبداً هلل بتعذيب النفس وحرماهنا .اتبعوا يف هذا سنن من قبلهم شرباً بشرب ,وذراعاً بذراع كعباد بين

إسرائيل ،ورهبان النصارى ،وهؤَّلء أخذوها عن بعض الوثنيني من الربامهة الذين حيرمون مجيع

اللحوم ,ويزعمون أن النفس َّل تزكو وَّل تكمل إَّل حبرمان اْلسد من اللذات ,وقهر اإلرادة ِبشاق
الرايضات ،وكرتك أهل األستانة أكل حلم احلمام فهو يفرخ يف مساجدهم وبيوهتم وَّل أيكل أحد منه

شيئاً ,بل يتحرجون من أكله وينكرونه ،فإن كان تركهم له تديناً َّلعتقادهم حرمته فهو بدعة تركية
َّ ِ
ين
وإَّل فال ،مع عصياهنم ابعتقاد التحرمي فيما أحل هلم ,ويف حنوهم نزل قول هللا تعاىلَ :اي أَيمـ َها الذ َ
ِ
ِ
ين [املائدة .]87 :فنهى
َح َّل هللاُ لَ ُك ْم َوَّلَ تَـ ْعتَ ُدواْ إِ َّن هللاَ َّلَ ُِحي م
آمنُواْ َّلَ ُحتَ ِرُمواْ طَيِبَات َما أ َ
َ
ب ال ُْم ْعتَد َ
أوَّلً عن حترمي احلالل ,وأشعر اثنياً أبن ذلك اعتداء ,وأن من اعتدى َّل حيبه هللا .ألن بعض الصحابة
أراد أن حيرم على نفسه النوم ابلليل ،وآخر األكل ابلنهار ,وآخر أكل اللحم ,وآخر إتيان النساء،

هم ابَّلختصاء مبالغة يف قطع امليل إىل النساء ,فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال:
وبعضهم َّ
((ما ابل أقوام يقول أحدهم :كذا وكذا؟ لكين أصوم وأفطر ,وأَنم وأقوم ,وآكل اللحم ,وأتزوج

النساء ،فمن رغب عن سنيت فليس مين)) متفق عليه من حديث أنس ( .)1فإذا كل من منع نفسه
من تناول ما أحل هللا من غري عذر شرعي فهو خارج عن سنة النيب صلوات هللا وسالمه عليه.

والعامل بغري السنة تديناً هو املبتدع بعينه ,وكذلك ترك املطلوابت الشرعية وجوابً أو ندابً يسمى

بدعة إن كان الرتك تديناً .ألنه تدين بضد ما شرع هللا .أما تركها كسالً أو تضييعاً أو ما أشبه ذلك
من الدواعي النفسية فهو راجع إىل املخالفة لألمر ,فإن كان يف اجب فمعصية وإَّل فال.

مثال الرتك تديناً أهل اإلابحة القائلون إبسقاط التكليف إذا بلغ السالك عندهم املبلغ الذي حددوه,
وذلك هو الضالل البعيد .فإن هللا جلت حكمته كلف عباده كافة ِبا شاء ،وَّل يسقط التكليف إَّل

بزوال العقل ،فلو بلغ املكلف من مراتب الكمال ما بلغ بقي التكليف عليه إىل املوت ،ومل يبلغ أحد

من الكمال مرتبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ,وَّل مرتبة أصحابه األطهار األخيار ،ومل يسقط
كالزِم ِن َّل يطالب ابْلهاد ،واملقعد َّل يطالب
عنهم من التكليف مثقال ذرة ،إَّل ما َّل طاقة له بهَّ ,

ابلصالة قائماً ،واحلائض َّل تطالب ابلصالة حال احليض ,وما إىل ذلك من األعذار ،فمن زعم أن

التكليف قد يرفعه البلوغ إىل مرتبة ما من مراتب الكمال كما يزعمه أهل اإلابحة كان اعتقاده هذا
بدعة خمرجة من الدين نعوذ ابهلل من الضالل .وبعض الروافض الذين يدينون بشهادة الزور ملوافقيهم
يف العقيدة إذا حلف على صدق دعواه (.)2

أما عن البدعة الفعلية فهي كثرية ،ومنها اخرتاع أحاديث مكذوبة على رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ،والزايدة يف شرع هللا ما ليس منه ،كمن يزيد يف الصالة ركعة ،أو يزيد يف وقت الصيام احملدد
من اليوم ،أو يصلي يف أوقات النهي عن الصالة ،أو يصوم يف أوقات النهي عن الصيام ،أو يدخل
يف الدين ما ليس منه من اآلراء أو األفعال ( .)3تنبيه أويل األبصار إىل كمال الدين وما يف البدع من

األخطار لصاحل بن سعد السحيمي – ص 97
_________

( )1رواه البخاري ( ،)5063ومسلم (.)1401
((( )2اإلبداع يف مضار اَّلبتداع)) لعلي حمفوظ (.)53 - 51
((( )3البدعة)) لعزت عطية (.)358 - 357

()486/8

املطلب الثالث :انقسام البدعة إىل اعتقادية وعملية

فاَّلعتقادية كمقاَّلت اْلهمية ,واملعتزلة ,والرافضة ,وسائر الفرق الضالة واعتقاداهتم .ومثلها من

الفرق اليت ظهرت يف هذا العصر القاداينية ,والبهائية ,وكذا مجيع الفرق الباطنية املتقدمة
كاإلمساعيلية ,والنصريية ,والدروز ,وغالة الرافضة ,وغريهم من فرق الكفر والبدع والضالل.
أما العملية فتحتها أنواع:

النوع األول :بدعة يف أصل العبادة أبن حيدث عبادة ليس هلا أصل يف الشرع ,كأن حيدث صالة غري

مشروعة ,أو صياماً غري مشروع ,أو أعياداً غري مشروعة كأعياد املوالد وغريها.

النوع الثاين :ما يكون يف الزايدة على العبادة املشروعة ,كما لو زاد ركعة خامسة يف صالة الظهر أو

العصر مثالً.
النوع الثالث :ما يكون يف صفة أداء العبادة ,أبن يؤديها على صفة غري مشروعة ،وذلك كأداء
األذكار املشروعة أبصوات مجاعية مطربة ،وكالتشديد على النفس يف العبادات إىل حد خيرج عن سنة
الرسول صلى هللا عليه وسلم.

النوع الرابع :ما يكون بتخصيص وقت للعبادة املشروعة مل خيصصه الشرع ,كتخصيص يوم النصف

من شعبان وليلته بصيام وقيام ،فإذا أصل الصيام والقيام مشروع ولكن ختصيصه بوقت من األوقات

حيتاج إىل دليل ( .)1تنبيه أويل األبصار إىل كمال الدين وما يف البدع من األخطار لصاحل بن سعد
السحيمي – ص 100
_________

( )1انظر(( :جملة الدعوة)) العدد  9 - 1139رمضان 1409هـ  -مقال الدكتور صاحل الفوزان يف
أنواع البدع.
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املطلب الرابع :تقسيم البدعة إىل كلية وجزئية

تتفاوت البدع فيما بينها من َنحية آاثرها ،ومن َنحية اخللل الواقع بسببها يف الشريعة.

فإذا كانت البدعة َّل يقتصر أثرها على املبتدع بل يتعداه إىل غريه كانت كلية لسرايهنا يف كثري من
األمور ,أو بني كثري من األفراد .كبدعة التحسني والتقبيح ابلعقل بدَّلً من الشرع ,وبدع إنكار حجية
خرب اآلحاد ,أو إنكار وجوب العمل ِبا يقتضيه وحنو ذلك.

أما إذا كانت قاصرة على املبتدع َّل تتعداه إىل غريه فهي بدعة جزئية ،كرجل التزم خمالفة للسنة على

أهنا من األمور احلسنة يف نظر الشرع ،وَّل ْيتد أثر هذه املخالفة إىل غريه لكونه َّل يؤبه له ،وليس ممن

يقتدى هبم فيما يرون من آراء أو يؤدون من أعمال ( .)1تنبيه أويل األبصار إىل كمال الدين وما يف
البدع من األخطار لصاحل بن سعد السحيمي – ص 101
_________

((( )1اَّلعتصام)) للشاطيب ((( .)59 /2البدعة)) لعزت عطية (ص.)359 :
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املطلب اخلامس :تقسيم البدعة إىل بسيطة ومركبة
تكون البدعة بسيطة إذا كانت جمرد خمالفة يسريةَّ ،ل تستتبع خمالفات أخر ،كمن يتبع النفل الفرض
بال فاصل من تسبيح وحنوه أو يفعل ما ْياثل ذلك.

وتكون مركبة إذا اشتملت على عدة بدع تداخلت وصارت كأهنا وحدة واحدة ،كاعتقاد الشيعة

عصمة اإلمام وانتشار كثري من البدع بينهم على أساس هذا اَّلعتقاد ،وما شابه ذلك من البدع (.)1

تنبيه أويل األبصار إىل كمال الدين وما يف البدع من األخطار لصاحل بن سعد السحيمي – ص 101
_________
((( )1البدعة)) لعزت عطية (ص.)359 :
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املطلب السادس :تقسيم البدعة إىل صغرية وكبرية

تنقسم البدعة إىل صغرية وكبرية اعتباراً بتفاوت ودرجاهتا .وهذا مبين على القول أبن املعاصي تنقسم
إىل صغرية وكبرية وهو الصحيح إن شاء هللا.

وقد اختلف العلماء يف ْتييز الصغرية من الكبرية ابلنسبة للمعاصي ،وَّل يتسع املقام لذكر هذا

اخلالف ،وأقرب وجه يلتمس هلذا ما تقرر عند أهل العلم من أن الكبائر منحصرة يف اإلخالل
ابلضرورايت املعتربة يف كل ملة .وهي الدين ,والنفس ،والنسل ،والعقل ،واملال ،وكل ما نص عليه
راجع إليها ،وما مل ينص عليه جرت يف اَّلعتبار والنظر جمراها ،وهو الذي جيمع أشتات ما ذكره

العلماء وما مل يذكروه مما هو يف معناه .فلذلك نقول يف كبائر البدع :ما أخل منها أبصل من هذه
الضرورايت فهو كبرية ،وما َّل فهي صغرية.

وإن كان قياس البدع على العبادات يف انقسامها إىل صغرية وكبرية قد يرد عليه اعرتاض خالصته أنه
قد يقال :إن مجيع البدع راجعة إىل اإلخالل ابلدين إما أصالً وإما فرعاً ،ألهنا إمنا أحدثت لتلحق

ابملشروع زايدة فيه ,أو نقصاَنً منه ,أو تغيرياً لقول فيه ،أو ما يرجع إىل ذلك ،وليس ذلك خمتصاً
ابلعبادات دون العادات ،إن قلنا بدخوهلا يف العادات بل ْتنع اْلميع .وإذا كانت بكليتها إخالَّلً

ابلدين فهي إذاً إخالل أبول الضرورايت وهو الدين ،وقد أثبت احلديث الصحيح أن كل بدعة

ضاللة ،وقال يف الفرق(( :كلها يف النار إَّل واحدة)) ( , )1وهذا وعيد أيضاً للجميع على التفصيل.
هذا وإن تفاوتت مراتبها يف اإلخالل ابلدين فليس ذلك ِبخرج هلا عن أن تكون كبائر ،كما أن

القواعد اخلمس أركان الدين ,وهي متفاوتة يف الرتتيب ،فليس اإلخالل ابلشهادتني كاإلخالل

ابلصالة ،وَّل اإلخالل ابلصالة كاإلخالل ابلزكاة ،وَّل اإلخالل ابلزكاة كاإلخالل برمضان ,وكذلك
سائرها مع اإلخالل ,فكل منها كبرية ،فقد آل النظر إىل أن كل بدعة كبرية.

وجياب عن هذا اَّلعرتاض أبنه ْيكن إثبات البدعة الصغرية من أوجه أحدها :أن نقول :اإلخالل
بضرورة النفس كبرية بال إشكال ,ولكنها على مراتب أدَنها َّل يسمى كبرية ،فالقتل كبرية ،وقطع

األعضاء من غري إجهاز كبرية دوهنا ،وقطع عضو واحد كبرية دوهنا ،وهلم جراً إىل أن تنتهي إىل

اللطمة .مث إىل أقل خدش يتصور ،فال يصح أن يقال يف مثله كبرية كما قال العلماء يف السرقة ،إهنا

كبرية ألهنا إخالل بضرورة املال .فإن كانت السرقة يف لقمة أو تطفيف حببة فقد عدوه من الصغائر,
وهذا يف ضرورة الدين أيضاً.
واستطرد الشاطيب رمحه هللا يف بيان هذا الوجه إىل أن قال:
_________

( )1رواه ابن ماجه ( )3993وأمحد ( )12229( )120 /3والطرباين يف ((األوسط)) ()22 /8

وأبو يعلى ( )32 /7من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه ,قال العراقي يف ((الباعث على

اخلالص)) (ص :)16 :إسناده صحيح ,وقال ابن كثري يف ((هناية البداية والنهاية)) (:)27 /1
إسناده جيد قوي على شرط الصحيح ,وقال السخاوي يف ((األجوبة املرضية)) ( :)569 /2رجاله

رجال الصحيح ,وصححه األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) .واحلديث روي من طرق عن معاوية
بن أيب سفيان رضي هللا عنه.
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(قال ابن رشد :جائز عند مالك أن يروح الرجل قدميه يف الصالة ،قاله يف املدونة ،وإمنا كره أن
يقرهنما حىت َّل يعتمد على إحدامها دون األخرى ،ألن ذلك ليس من حدود الصالة إذ مل أيت ذلك
عن النيب صلى هللا عليه وسلم عن أحد من السلف ،والصحابة املرضيني ،وهو من حمداثت األمور

 ...انتهى) .فمثل هذا إن كان يعده فاعله من حماسن الصالة وإن مل أيت به أثر فيقال يف مثله :إنه

من كبار البدع .كما يقال ذلك يف الركعة اخلامسة يف الظهر وحنوها ،بل إمنا يعد مثله من صغائر البدع
إن سلمنا أن لفظ الكراهية فيه ما يراد به التنزيه ،وإذا ثبت ذلك يف بعض األمثلة يف قاعدة الدين،

فمثله يتصور يف سائر البدع املختلفة املراتب ،فالصغائر يف البدع اثبتة كما أهنا يف املعاصي اثبتة.

والثاين :أن البدع تنقسم إىل ما هي كلية يف الشريعة ،وإىل جزئية ،ومعىن ذلك أن يكون اخللل الواقع
بسبب البدعة كلياً يف الشريعة ،كبدعة التحسني والتقبيح العقليني ،وما أشبه ذلك من البدع اليت َّل

ختتص فرعاً من فروع الشريعة دون فرع ،بل جندها تنتظم ما َّل ينحصر من الفروع اْلزئية ،أو يكون

اخللل الواقع جزئياً ،وإمنا أييت يف بعض الفروع دون بعض ،كبدعة التثويب ابلصالة الذي قال فيه

مالك :التثويب ضالل ،وبدعة األذان واإلقامة يف العيدين ،وبدعة اَّلعتماد يف الصالة على إحدى

الرجلني ،وما أشبه ذلك .فهذا القسم َّل تتعدى فيه البدعة حملها ،وَّل تنتظم حتتها غريها حىت تكون
أصالً هلا (.)1

فالقسم األول :أعين البدعة الكليةَّ ،لشك أهنا من الكبائر ,ويكون ما عدا ذلك  -أي اْلزئية  -من

قبيل اللمم أي الصغائر اليت يرجى فيها العفو ,وهذا كله مع عدم اإلصرار.
والثالث :أن املعاصي قد ثبت انقسامها إىل الصغائر والكبائر ،وَّل شك أن البدع من مجلة املعاصي

– على مقتضى األدلة املتقدمة – ونوع من أنواعها ،فاقتضى إطالق التقسيم أن البدع تنقسم أيضاً،
وَّل خنصص وجوهاً بتعميم الدخول يف الكبائر ،ألن ذلك ختصيص من غري خمصص ،ولو كان ذلك

معترباً َّلستثىن من تقدم من العلماء القائلني ابلتقسيم قسم البدع ،فكانوا ينصون على أن املعاصي ما
عدا البدع تنقسم إىل الصغائر والكبائر ،إَّل أهنم مل يلتفتوا إىل اَّلستثناء وأطلقوا القول ابَّلنقسام،

فظهر أنه شامل ْلميع أنواعها.

وإذا قلنا إن من البدع ما يكون صغرية فذلك بشروط:
أحدها :أن َّل يداوم عليها ،فإن الصغرية من املعاصي ملن داوم عليها تكرب ابلنسبة إليه ،ألن ذلك

َنشئ عن اإلصرار عليها ،واإلصرار على الصغرية يصريها كبرية ،ولذلك قالواَّ :ل صغرية مع إصرار,
وَّل كبرية مع استغفار .فكذلك البدعة من غري فرق ،إَّل أن املعاصي من شأهنا يف الواقع أهنا قد يصر

عليها ،وقد َّل يصر عليها ،وعلى ذلك ينبين طرح الشهادة وسخطة الشاهد هبا أو عدمه ،خبالف
البدعة فإن شأهنا املداومة واحلرص على أن َّل تزال من موضعها ،وأن تقوم على اتركها القيامة،

وتنطلق عليه ألسنة املالمة .ويرمى ابلتسفيه والتجهيل ،وينبز ابلتبديع والتضليل ،ضد ما كان عليه

سلف هذه األمة ،واملقتدى هبم من األئمة .والدليل على ذلك :اَّلعتبار والنقل ,فإن أهل البدع كان
من شأهنم القيام ابلنكري على أهل السنة إن كان هلم عصبة ،أو لصقوا بسلطان جتري أحكامه يف
الناس وتنفذ أوامره يف األقطار ،ومن طالع سري املتقدمني وجد من ذلك ما َّل خيفى.

_________
((( )1اَّلعتصام)) للشاطيب (.)60 /2
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وأما النقل فما ذكره السلف من أن البدعة ،إذا أحدثت َّل تزيد إَّل مضياً ،وليست كذلك املعاصي.
فقد يتوب صاحبها وينيب إىل هللا ،بل قد جاء ما يؤيد ذلك يف حديث الفرق حيث جاء يف بعض

الرواايت ((تتجارى هبم تلك األهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه)) ( )1ومن هنا جزم السلف أبن
املبتدع َّل توبة له .وسيأيت لذلك مزيد بيان عند الكالم يف خطورة البدع.

والشرط الثاين :أن َّل يدعو إليها .فإن البدعة قد تكون صغرية ابإلضافة ،مث يدعو مبتدعها إىل القول

والعمل على مقتضاها ,فيكون إمث ذلك كله عليه ،فإنه الذي أاثرها ،وسبب كثرة وقوعها والعمل هبا،
وقد ثبت يف احلديث الصحيح أن كل من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا َّل ينقص

ذلك من أوزارهم شيئاً.
والشرط الثالث :أن َّل تفعل يف املواضع اليت هي جمتمعات الناس ،أو املواضع اليت تقام فيها السنن.
وتظهر فيها أعالم الشريعة ،فأما إظهارها يف اجملتمعات ممن يقتدى به ,أو ممن حيسن به الظن ،فذلك
من أضر األشياء على سنن اإلسالم فإهنا َّل تعدو أمرين:

إما أن يقتدى بصاحبها فيها ،فإن العوام أتباع كل َنعقَّ ،لسيما البدع اليت وكل الشيطان بتحسينها

للناس ،واليت للنفوس يف حتسينها هوى ،وإذا اقتدى بصاحب البدعة الصغرية كربت ابلنسبة إليه ,ألن
كل من دعا إىل ضاللة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا ،فعلى حسب كثرة األتباع يعظم الوزر.
وأما اختاذها يف املواضع اليت تقام فيها السنن فهو كالدعاء إليها ابلتصريح .ألن إظهار البدع يف

أماكن إقامة الشعائر اإلسالمية يوهم أن كل ما أظهر فيها فهو من الشعائر ,فكأن املظهر هلا يقول:
هذه سنة فاتبعوها.

والشرط الرابع :أن َّل يستصغرها ,وَّل يستحقرها ,وإن فرضناها صغرية فإن ذلك استهانة هبا،

واَّلستهانة ابلذنب أعظم من الذنب ،فكان ذلك سبباً لعظم ما هو صغري.

فإذا توافرت هذه الشروط فإن هذه البدع تكون صغريهتا صغرية ,فإن ختلف شرط منها أو أكثر

صارت كبرية ،أو خيف أن تصري كبرية كما أن املعاصي كذلك ( .)2ا .هـ .تنبيه أويل األبصار إىل

كمال الدين وما يف البدع من األخطار لصاحل بن سعد السحيمي – ص102 :

_________

( )1رواه أبو داود ( ،)4597وأمحد ( , )16979( )102 /4والدارمي ( , )314 /2واحلاكم
( .)218 /1من حديث معاوية ابن أيب سفيان رضي هللا عنهما .واحلديث سكت عنه أبو داود.

وقال احلاكم :هذه أسانيد تقام به احلجة يف تصحيح هذا احلديث .ووافقه الذهيب .وصحح إسناده
عبد احلق اإلشبيلي يف ((األحكام الصغرى)) ( – )96كما أشار لذلك يف مقدمته  .-وقال ابن كثري

يف ((النهاية)) ( :)27 /1إسناده حسن .وحسنه األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)).
( )2انظر(( :اَّلعتصام)) (.)71 - 57 /2
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املطلب السابع :انقسام البدعة إىل عبادية وعادية
العبادة هي اليت يقصد هبا فاعلها التقرب إىل هللا سبحانه وتعاىل ،وقد عرفها السلف أبهنا اسم جامع

ملا حيبه هللا ويرضاه من األقوال ,واألفعال ,الظاهرة والباطنة ( .)1وهي مبنية على أصلني:
أحدمها :إخالص العبادة هلل وحده.
اثنيهما :جتريد املتابعة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

وأما العادية :فهي ما َّل يقصد منه التقرب إىل هللا تعاىل ،أي إهنا حبسب أصلها املوضوعة له ،مل يقصد
هبا ذلك وإن صح فيها التقرب ابعتبار أمر غري َّلزم هلا وهي األمور اْلارية بني اخللق يف اَّلكتساب

وسائر املعامالت الدنيوية اليت هي طرق لنيل احلظوظ العاجلة ،مثل العقود على اختالفها والتصاريف
املالية على تنوعها .وَّل خالف بني العلماء يف حدوث اَّلبتداع يف العبادات ووقوعه ,سواء أكانت
العبادات أعماَّلً قلبية وأموراً اعتقادية ،أم كانت من أعمال اْلوارح قوَّلً أو فعالً .كمذهب القدرية
واملرجئة واخلوارج واملعتزلة وكذلك مذهب اإلابحية (.)2

وإمنا اختلف الناس يف وقوع اَّلبتداع يف العادايت ,والذي عليه التحقيق أن البدعة ترجع إىل اخرتاع
عبادة مل تكن معروفة عن النيب صلى هللا عليه وسلم .ومل يرد هبا نقل صحيح ،وَّل تدل عليها أدلة

شرعية معتربة ،فهي أوَّلً خاصة ِبا يتعبد به .وإذن فال ابتداع يف العادات ,وَّل يف الصناعات ,وَّل يف

وسائل احلياة العامة.

والقائلون إبمكان وقوع البدع يف العادايت بنوا قوهلم على أن الشريعة جاءت وافية ببيان القوانني اليت
هبا صالح الناس يف أمور املعاش واملعاد ،فالعادات كالعبادات كالمها مشروع ،فكما أَن مأمورون يف

العبادات أبن َّل حندث فيها فكذلك العادات .فإذا جاز إمكان اَّلبتداع فيما هو عبادة جاز فيما هو

عادي من األمور اليت يقصد هبا صالح الدنيا .وهذا القول مردود ،فإنه لو جاز ذلك ْلاز أن تعد

كل العادات اليت حدثت بعد الصدر األول من املآكل واملشارب ،واملالبس واملسائل النازلة بدعاً
والتايل ابطل.
أما املالزمة فألن مناط اَّلبتداع حينئذ على إحداث الطرائق الدينية عبادة كانت أو عادة ،وهذه
املذكورات كذلك .وأما بطالن التايل فلوجهني:

األول :أنه لو عدت هذه املذكورات من البدع لكان كل من تلبس بشيء منها خمالفاً ملا كان عليه

الصدر األول وهو موجب للذم ،وهذا من الشناعة ِبكان .فإن العادات من األمور اليت تدور مع

األزمنة واألمكنة ,فللناس يف كل زمان ويف كل مكان عادات خمتلفة ،وهم مع كل هذه العادات –
حيث حوفظ فيها على القوانني الشرعية اْلارية على مقتضى الكتاب والسنة – على ْتام املوافقة

للصدر الفاضل.

الثاين :إن عد هذه بدعاً يؤدي إىل نسبة احلرج والتضييق إىل الشريعة ،فإن يف التزام الزي الواحد,

واحلالة الواحدة ،والعادة الواحدة تعباً ومشقة قضت به الشريعة ،وإمنا كان اَّللتزام كذلك َّلختالف
األخالق واألزمنة والبقاع واألحوال (.)3
_________

((( )1العبودية)) َّلبن تيمية (ص.)38 :
((( )2اَّلعتصام)) للشاطيب ( )73 /2بتصرف.
((( )3اَّلبداع يف مضار اَّلبتداع)) لعلي حمفوظ (ص.)64 :
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فإن قال قائل إنه قد جدت بدع يف العادايت ،حنو املكوس واملظامل احملدثة ،وتقدمي اْلهال على

العلماء يف الوَّلايت العلمية ،وتولية املناصب الشريفة من ليس هلا أبهل بطريق الوراثة ،واختاذ

املناخل ,وغسل األيدي ابلصابون ,ولبس الطيالس ,وتوسيع األكمام وأشباه ذلك من األمور اليت مل
تكن يف الزمن الفاضل ,ومل يفعلها السلف الصاحل فإهنا أمور جرت يف الناس وكثر العمل هبا وشاعت

وذاعت ,فلحقت ابلبدع ,وصارت كالعبادات املخرتعة اْلارية يف األمة فقد رده أرابب الطريقة

األوىل .قالوا َّل نسلم أن هذه املذكورات مما وقع فيه اَّلبتداع ألهنا خمالفات للشرع ,ومعاصي يف

اْلملة ,وليس كل معصية بدعة ،سلمنا وقوع اَّلبتداع فيها ،لكن َّل من حيث كوهنا عادية ،بل من

حيث كوهنا تعبدية .قال يف اَّلعتصام ما حمصله :ثبت يف األصول الشرعية أنه َّلبد يف كل عادي من
شائبة التعبد ،ألن ما َّل يعقل معناه على التفصيل من املأمور به أو املنهي عنه فهو املراد ابلتعبدي،

وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو املراد ابلعادي ،فالطهارات ،والصلوات ،والصيام

واحلج كلها تعبدايت ،والبيع ,والنكاح ,والشراء ,والطالق ,واإلجارات ,واْلناايت كلها عادايت ألن
أحكامها معقولة املعىن ،وَّلبد فيها من التعبد ،إذ هي مقيدة أبمور شرعية َّل خرية للمكلف فيها.

فالقسمان مشرتكان يف معىن التعبد ,واَّلبتداع إمنا يتصور دخوله يف القسم الثاين من جهة التعبد فيه

َّل من جهة كونه عادة.

فمثل املكوس إذا نظر إليها من جهة كوهنا عادة ،أي أهنا ظلم كسائر املظامل .مثل الغصب والسرقة،
وقطع الطريق ,فال يدخلها اَّلبتداع إذ هي من هذه اْلهة مما يتناوهلا هني الشارع عن أكل أموال

الناس ابلباطل ،وليس فيها جهة تشريع ،وإمنا يتصور دخول اَّلبتداع يف املكوس إذا لوحظت من
جهة أهنا وضعت على الناس كالدين املوضوع ,واألمر احملتوم عليهم دائماً ،أو يف أوقات حمدودة,

على كيفيات مضروبة حبيث تضاهي املشروع الدائم الذي حتمل عليه العامة ,ويؤخذون به ,وتوجب

على املمتنع منه العقوبة ،كما يف أخذ زكاة املواشي واحلرث وما أشبه ذلك .فإهنا من هذه اْلهة تكون
شرعاً مستدركاً ,إذ هي حينئذ تشريع زائد ,وإلزام للمكلفني يضاهي إلزامهم الزكاة املفروضة،
والدايت املضروبة ,والغرامات احملكوم هبا يف األموال.

ففي املكوس على هذا الفرض جهتان :كوهنا حمرمة كسائر أنواع الظلم ,وجهة كوهنا اخرتاعاً لتشريع

يؤخذ به الناس إىل املوت ,كما يؤخذون بسائر التكاليف ،فاجتمع فيها هنيان :هني عن املعصية ،وهني

عن البدعة ،وليس ذلك موجوداً يف البدع العبادية .وإمنا يوجد فيها النهي من جهة كوهنا تشريعاً
موضوعاً على الناس ،أمر وجوب أو ندب .إذ ليس فيها جهة أخرى تكون هبا معصية ,بل التشريع
نفسه هو املمنوع نفسه ،فالعادايت من حيث هي عادايت َّل بدعة فيها ،ومن حيث يتعبد هبا ,أو

توضع وضع التعبد تدخلها البدعة ,وكذا تقدمي اْلهال على العلماء ،وتولية املناصب الشريفة من َّل
يصلح هلا بطريق التوارث هو من هذا القبيل .فإن جعل اْلاهل يف موضع العامل حىت يصري مفتياً يف

الدين ,أو حاكماً يف الدماء ,واألبضاع ,واألموال مثالً حمرم يف الدين ،وكون ذلك يتخذ ديدَنً حىت
يصري اَّلبن مستحقاً لرتبة األب بطريق الوراثة وإن مل يبلغ رتبة األب يف ذلك املنصب حبيث يشيع
ذلك العمل ويطرد ويعده الناس كالشرع الذي َّل خيالف فهو بدعة بال إشكال.
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وأما اختاذ املناخل .فإن فرض كونه مباحاً كما قالوا فإمنا إابحته بدليل شرعي فال ابتداع ،وإن فرض
كونه مكروهاً كما أشار إليه حممد بن أسلم فوجه الكراهة عنده كوهنا عدت يف األثر اآليت من

احملداثت .والظاهر أن الكراهة من َنحية السرف والتنعم الذي أشار إىل كراهته قوله تعاىل :أَ ْذ َه ْبـتُ ْم
طَيِبَاتِ ُك ْم ِيف َحيَاتِ ُك ُم ال مدنْـيَا [ ...األحقافَّ .]20 :ل من جهة أنه بدعة حمدثة ،وكذا يقال يف ابقي

األمثلة.

ومجلة القول أن اَّلبتداع إن دخل يف األمور العادية فهو ملا فيها من معىن التعبد ،فرجع األمر إىل أن
اَّلبتداع املذموم َّل يكون يف العادي احملض ،كاملخرتعات يف أمور الدنيا اليت ختتلف ابختالف األزمنة

واألمكنة ،وترقى برقى األمم والشعوب.

وملا كانت بذلك َّل ْيكن للناس حصر جزئياهتا ,ويعسر عليهم أن يتقيدوا جبزئيات خمصوصة منها ترك
الشارع التصرف لكل أمة تدير شؤوهنا ِبا يوافق زماهنا ,وجاءهم بقواعد كلية تنطبق على كل أمة،

وتصلح لكل زمان ,فجعل العدل أساس األعمال .واتقاء الشر مقدماً يف أي حال من األحوال،

فمىت كان ذلك قصد الناس يف أمورهم الدنيوية فليخرتعوا ما شاءوا من الطرق النافعة ،وليبتدعوا ما
أرادوا من احليل واألساليب الصحيحة ،فإنه َّل حجر يف ذلك .أما إذا جاوز املخرتعون العدل

ابخرتاعهم .وانصرفوا إىل الشر واإلفساد يف ابتداعهم ،فتلك سنة سيئة ((ومن سن سنة سيئة فعليه

وزرها ووزر من عمل هبا)) (.)1

ومما تقدم من الكالم على حكم اَّلبتداع يف حنو لبس الثياب ,واألكل ,والشرب ,واملشي ,والنوم,
يتضح أن هذه أمور عادية ,وقد دخلها التعبد ,وقيدها الشارع أبمور َّل خرية فيها كنهي الالبس عن
إطالة الثوب ،وطلب التسمية عند األكل والشرب ,والنهي عن اإلسراف فيهما ،والنهي عن النوم

عارايً على سطح ليس سرت ،إىل غري ذلك من القيود اليت قيد هبا الشارع ,فاألمور املذكورة عادية,

ومن هذه اْلهة َّل يدخلها اَّلبتداع ،وإمنا من اْلهة اليت رمسها الشارع فيها .فإذا خولف هبا الوجه

املشروع ,واعترب ذلك ديناً يتقرب به إىل هللا تعاىل كانت بدعاً ,بل هي معصية وابتداع ابعتبارين كما
سبق يف وضع املكوس .فهي ابعتبار خمالفتها األمر والنهي عصيان ,ومن حيث التقرب هبا إىل هللا

تعاىل من اْلهة املضادة للطريق اليت رمسها تكون مذمومة .تنبيه أويل األبصار إىل كمال الدين وما يف
البدع من األخطار لصاحل بن سعد السحيمي – ص 106
_________

( )1رواه مسلم ( )1017من حديث جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه.
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املبحث اخلامس :حكم البدعة
معلوم أن النهي عن البدع قد ورد على وجه واحد ،يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إايكم
وحمداثت األمور ،فإن كل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار)) ( .)1وهذا عام يف كل بدعة.

وقد فصل اإلمام الشاطيب رمحه هللا القول يف أحكام البدعة تفصيالً َّل يبقى بعده جمال للشك أبن
كل بدعة حمرمة .وإذا سلمنا أن منها ما هو مكروه فهو كراهة حترمي وليس كراهة تنزيه ...

قال الشاطيب( :ثبت يف األصول أن األحكام الشرعية مخسة خنرج عنها الثالثة ،فيبقى حكم
الكراهية ,وحكم التحرمي .فاقتضى النظر انقسام البدعة إىل قسمني :فمنها بدعة حمرمة ،ومنها بدعة
مكروهة .وذلك أهنا داخلة حتت جنس املنهياتَّ ،ل تعدو الكراهة والتحرمي ،فالبدع كذلك هذا وجه.

ووجه اثن :أن البدع إذا تؤمل معقوهلا وجدت رتبها متفاوتة ،فمنها ما هو كفر صراح ،كبدعة اْلاهلية
صيبا فَـ َقالُواْ ه َذا ِ ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ
َّلل بَِز ْع ِم ِه ْم
َ
اليت نبه عليها القرآن كقوله تعاىلَ :و َج َعلُواْ َّلل مما َذ َرأَ م َن ا ْحلَْرث َواألَنْـ َع ِام نَ ً
ش َرَكآئِنَا [األنعام.]136 :
َو َه َذا لِ ُ
وقال تعاىل :ما جعل هللا ِمن َِحبريةٍ وَّلَ سآئِب ٍة وَّلَ و ِ
صيلَ ٍة َوَّلَ َح ٍام [املائدة.))2( ]103 :
َ ََ َ ُ
َ َ َ َ َ َ
قلت :ويلحق ابلبحرية والسائبة وما ذكر بعدمها ما يفعله املريدون يف هذا الزمان من شيوخ الطرق
الصوفية من النذور ملشاخيهم ,ووقف بعض أمواهلم عليهم يف احلياة وبعد املمات ،حيث يعتىن هبذه

األموال كل العناية ,فترتك بعض املواشي حبيث َّل حتلب ,وَّل تركب ,وَّل تذبح ،وَّل يؤخذ صوفها وَّل

وبرها ,وَّل يتصرف فيها حىت تصل إىل مقام الشيخ أو ترتك حىت ْتوت.

وقد حدثين بعض من هداهم هللا إىل احلق بعد أن كان مغرقاً يف التصوف أنه كان خيصص جل أمواله
لشيخ الطريقة ويكتفي منها ِبا يسد رمقه ورمق عياله .وقال يل بعضهم  -وكنت يف زايرة لبعض

البالد اإلسالمية  :-إنه خيصص ثلث ماله لشيخ الطريقة ،وذكر يل غري واحد ممن أثق به أن شيوخ
الطرق يرهبوهنم ,ويهددوهنم ابَّلنتقام ,وحدوث املصائب العظام ،إذا مل يهبوا بعض أمواهلم للشيخ،

وقد يدعي زوراً وهبتاَنً أنه من ذوي الشرف والسيادة  -أي من أهل بيت النيب صلى هللا عليه وسلم
َّ ِ
آمنُواْ َّلَ َأتْ ُكلُواْ
ين َ
 بقصد ابتزاز أموال الناس وأكلها ابلباطل .وهللا سبحانه وتعاىل يقولَ :اي أَيمـ َها الذ َاط ِل إَِّلَّ أَن تَ ُكو َن ِجتَارةً عن تَـر ٍ ِ
أَموالَ ُكم بـيـن ُكم ِابلْب ِ
س ُك ْم إِ َّن هللاَ َكا َن بِ ُك ْم
ْ َ ْ َْ َ ْ َ
َ َ َ
اض من ُك ْم َوَّلَ تَـ ْقتُـلُواْ أَن ُف َ
ِ
ِ ِ
ريا [النساء- 29 :
س ْو َ
صلِ ِيه ََن ًرا َوَكا َن ذَلِ َ
يما َوَمن يَـ ْف َع ْل ذَلِ َ
ف نُ ْ
َرح ً
ك َعلَى هللا يَس ً
ك ُع ْد َو ًاَن َوظُل ًْما فَ َ
.]30

_________

( )1رواه أبو داود ( )4607وابن ماجه ( )42وأمحد ( )17184( )126 /4وابن حبان (/1
 )178والطرباين ( )245 /18واحلاكم ( )176 /1من حديث العرابض بن سارية ,واحلديث سكت
عنه أبو داود ,وقال احلاكم هذا حديث صحيح ليس له علة ووافقه الذهيب ،وحسنه البغوي يف

((شرح السنة)) ( )181 /1وقال ابن عبد الرب يف ((جامع بيان العلم وفضله)) :اثبت صحيح/2( ,
 )1164وصححه ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى)) ( )309 /20وصححه األلباين يف ((صحيح

سنن ابن ماجه)) .وروى مسلم يف ((الصحيح)) ( )867من حديث جابر بن عبد هللا بلفظ... (( :

وشر األمور حمداثهتا وكل بدعة ضاللة .)) ...
( )2انظر(( :اَّلعتصام)) (.)37 - 36 /2
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إن صرف هذه النذور واألموال ألصحاب القبور هو الشرك األكرب بعينه .والكفر البواح الذي من
أجله أرسل هللا الرسل ,وأنزل الكتب ,فإىل مىت يسكت علماء املسلمني عن هذا الشرك وذلك
ع ِِبَا تُـ ْؤَم ُر
اص َد ْ
الضالل املبني ,فاستيقظوا اي محاة التوحيد ,واصدعوا ابحلق اي رجال العقيدة ,فَ ْ
ِ
ني [احلجر.]94 :
َوأَ ْع ِر ْ
ض َع ِن ال ُْم ْش ِرك َ
مث نعود إىل اإلمام الشاطيب رمحه هللا وهو يضرب أمثلة على البدع املكفرة واملخرجة عن امللة حيث

يقول( :وكذلك بدعة املنافقني حيث اختذوا الدين ذريعة حلفظ النفس واملال وما أشبه ذلك مما َّل
شك فيه أنه كفر صراح) (.)1

قلت :ومن الفرق املارقة من الدين إبمجاع املسلمني فرق الباطنية من إمساعيلية ,وقرامطة ,ودروز,

ونصريية ,وغالة الرافضة القائلني ابرتداد الصحابة ,ونقص القرآن الكرمي ,ودعوى العصمة لغري
األنبياء ,وحنو ذلك من كفرايهتم .وكذا من ظهر يف هذا العصر من الفرق املارقة امللحدة مثل

القاداينية والبهائية ومن على شاكلتها.

إذاً فالقسم األول من البدع هي تلك البدع املكفرة بدون شك أو ريب كما أسلفنا .مث بني الشاطيب

القسم الثاين وهو ما دون الكفر ,أو املشكوك يف كفر صاحبه من عدمه .ومنها ما هو من املعاصي

اليت ليست بكفر ,أو خيتلف هل هي كفر أم َّل؟ كبدعة اخلوارج ,والقدرية ,واملرجئة ومن أشبههم من

الفرق الضالة.

ومنها ما هو معصية اتفاقاً وليست بكفر ,كبدعة التبتل ,والصيام قائماً يف الشمس ،واخلصاء بقصد
قطع شهوة اْلماع ,ومنها ما هو مكروه ،كقراءة القرآن ابإلدارة ،واَّلجتماع للدعاء عشية عرفة.

فمعلوم أن هذه البدع ليست يف رتبة واحدة ,فال يصح مع هذا أن يقال :إهنا على حكم واحد ،هو

الكراهة فقط ،أو التحرمي فقط (.)2

مث يذكر الشاطيب وجهاً اثلثاً لبيان أحكام البدع فيقول( :إن املعاصي منها صغائر ومنها كبائر ،ويعرف
ذلك بكوهنا واقعة يف الضرورايت فهي أعظم الكبائر ،وإن وقعت يف التحسينيات فهي أدىن رتبة بال

إشكال ،وإن وقعت يف احلاجيات فمتوسطة بني الرتبتني .مث إن كل رتبة من هذه الرتب هلا مكمل،

املكمل ،فإن املكمل مع املكمل يف نسبة الوسيلة مع املقصد،
وَّل ْيكن للمكمل أن يكون يف رتبة َّ

وَّل تبلغ الوسيلة رتبة املقصد ،فقد ظهر تفاوت رتبة املعاصي واملخالفات .وأيضاً فإن الضرورايت إذا
تؤملت وجدت على مراتب يف التأكيد وعدمه ،فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين ،وليس تستصغر

حرمة النفس جنب حرمة الدين ،فيبيح الكفر الدم ,واحملافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل
واإلتالف يف األمر ِبجاهدة الكفار واملارقني عن الدين.
ومرتبة العقل واملال ليست كمرتبة النفس ،أَّل ترى أن قتل النفس مبيح للقصاص؟ فالقتل خبالف

العقل واملال ،وكذلك سائر ما بقي ،وإذا نظرت يف مرتبة النفس تباينت املراتب ،فليس قطع العضو
كالذبح ،وَّل اخلدش كقطع العضو ,وهذا كله حمل بيانه األصول.

وإذا كان كذلك فالبدع من مجلة املعاصي ،وقد ثبت التفاوت يف املعاصي ,فكذلك يتصور مثلها يف

البدع ،فمنها ما يقع يف الضرورايت  -أي أنه إخالل هبا  ,-ومنها ما يقع يف رتبة الضرورايت ،ومنها
ما يقع يف الدين ,أو النفس ,أو النسل ,أو العقل ,أو املال) (.)3

وإليك أخي القارئ تلخيصاً لألمثلة اليت أوردها اإلمام الشاطيب رمحه هللا لبيان أتثري البدع على
الكليات اخلمسة وغريها من األضرار مع زايدة َنفعة إن شاء هللا.

_________

((( )1اَّلعتصام)) للشاطيب (.)37 /2
((( )2اَّلعتصام)) للشاطيب (.)37 /2
((( )3اَّلعتصام)) للشاطيب (.)39 - 38 /2
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 - 1مثال اَّلبتداع يف الدين :حترمي البحرية ,والسائبة ,والوصيلة ,واحلام .واملقصود بذلك حترمي ما
أحل هللا بقصد التقرب به إىل هللا تعاىل مع كونه حالَّلً .قلت ويلحق هبذا حنلة الطائفة اليت يسمى

أهلها ابلنباتيني الذين حيرمون اللحوم وكل ما مل يكن نباتياً ,ويقال إن منهم أاب العالء املعري ومن على
شاكلته من الفالسفة.

 - 2ومثال وقوعه يف النفس :حنل اهلند يف تعذيبهم أنفسهم أبنواع العذاب الشنيع ،والتمثيل الفظيع،
أبنواع القتل اليت تفزع منها القلوب ،وتقشعر منها اْللود ،كاإلحراق ابلنار ،كل ذلك على جهة

استعجال املوت لنيل الدرجات العال يف زعمهم ،والفوز األكمل بعد اخلروج من هذه الدار العاجلة.

قلت :ويلحق هبؤَّلء بعض غالة الشيعة  -الرافضة  -الذين جيتمعون يف اليوم العاشر من احملرم

ِبناسبة استشهاد احلسني بن علي رضي هللا عنه فيضربون أنفسهم ابحلديد ,واألخشاب ,بدعوى

احلزن كل ما ْتر هذه املناسبة ( .)1وكذلك بعض املتصوفة الذين اختاروا ألنفسهم طريق التقشف,
والعيش يف الغاابت والرباري وهم حفاة عراة ,وكل ذلك قلدوا فيه طوائف اهلندوك ,والبوذيني ومن

على شاكلتهم.
 - 3ومثال ما يقع يف النسل :ما ذكر من أنكحة اْلاهلية اليت كانت معهودة فيها ,ومعموَّلً هبا،
ومتخذة فيها كالدين املنتسب ,وامللة اْلارية اليت َّل عهد هبا يف شريعة إبراهيم عليه السالم ،وَّل

غريه ،بل كانت من مجلة ما اخرتعوا وابتدعوا ,وهو على أنواع ,فقد روى البخاري عن عائشة أم
املؤمنني رضي هللا عنها أن النكاح يف اْلاهلية كان على أربعة أحناء:

(األول منها :نكاح الناس اليوم ،خيطب الرجل إىل الرجل وليته ،أو ابنته فيصدقها مث ينكحها.
والثاين :نكاح اَّلستبضاع .كالرجل يقول َّلمرأته إذا طهرت من طمثها :أرسلي إىل فالن فاستبضعي

منه ،ويعتزهلا زوجها وَّل ْيسها أبداً حىت يبني محلها من ذلك الرجل الذي يستبضع منه ،فإذا تبني
محلها أصاهبا زوجها إذا أحب .وإمنا يفعل ذلك رغبة يف جنابة الولد فكان هذا نكاح اَّلستبضاع.

والثالث :أن جيتمع الرهط ما دون العشرة ،يدخلون على املرأة كلهم يصيبها ,فإذا محلت ووضعت
ومرت ليال بعد أن تضع محلها أرسلت إليهم ،فلم يستطع منهم رجل أن ْيتنع حىت جيتمعوا عندها،
تقول :قد عرفتم الذي كان من أمركم ،وقد ولدت فهو ابنك اي فالن ،فتسمي من أحب ابمسه
فيلحق به ولدها فال يستطيع أن ْيتنع منه الرجل.

الرابع :أن جيتمع الناس الكثريون فيدخلون على املرأة َّل ْتنع من جاءها وهن البغااي ،كن ينصنب على
أبواهبن راايت تكون علماً ،فمن أرادهن دخل عليهن ،فإذا محلت أحداهن ووضعت محلها مجعوا هلا,

ودعوا هلا القافة ،مث أحلقوا ولدها ابلذي يرون ،فالتاط به ,ودعي ابنه َّل ْيتنع من ذلك ،فلما بعث هللا
نبيه صلى هللا عليه وسلم ابحلق هدم نكاح اْلاهلية كله إَّل نكاح الناس اليوم) (.)2

قلت :ويلحق هبذا نكاح املتعة الذي حرمه اإلسالم ،كما دلت عليه السنة الصحيحة .ومع هذا فهو

من أفضل األنكحة عند الرافضة إىل اليوم.

 - 4ومثال ما يقع يف العقل :أن الشريعة بينت أن حكم هللا على العباد َّل يكون إَّل ِبا شرع يف دينه
ِ
ث َر ُسوَّلً [اإلسراء.]15 :
ني َح َّىت نَـ ْبـ َع َ
على ألسنة أنبيائه ورسله ،ولذلك قال تعاىلَ :وَما ُكنَّا ُم َعذبِ َ
_________
((( )1مقتل اإلمام احلسني وفتاوى العلماء األعالم يف تشجيع الشعائر)) ملرتضى عياد (ص- 12 :
.)40

( )2احلديث رواه البخاري (.)5127
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ول [النساء .]59 :وقال :إِ ِن ا ْحلكْم إَِّلَّ ِ ِ
از ْعتم ِيف َشي ٍء فَـردموه إِ َىل ِ
الر ُس ِ
َّلل
هللا َو َّ
ْ ُ ُ
وقال تعاىل :فَِإن تَـنَ َ ُ ْ
ُ ُ
[يوسف , ]40 :وأشباه ذلك من اآلايت واألحاديث فخرجت عن هذا األصل فرقة زعمت أن

العقل له جمال يف اَّلستقالل ابلتشريع ,وأنه حمسن ومقبح يف دين هللا ،فابتدعوا يف دين هللا ما ليس
منه .ومما َّلشك فيه أن العقل يدرك احلسن والقبح يف اْلملة ,لكنه َّل يستقل ابحلكم دون الشرع

كما تقوله املعتزلة ،ومن حتكيم العقل اجملرد أن اخلمر ملا حرمت ،ونزل من القرآن يف شأن من مات
ات جنَ ِ
قبل التحرمي وهو يشرهبا .قوله تعاىل :لَْيس َعلَى الَّ ِذين آمنُواْ و َع ِملُواْ َّ ِ ِ
يما طَ ِع ُمواْ
الصاحلَ ُ ٌ
اح ف َ
َ َ َ
َ
ِ
يما
[املائدة .]93 :اآلية .أتوهلا قوم  -فيما ذكر  -على أن اخلمر حالل وأهنا داخلة حتت قوله ف َ
طَ ِع ُمواْ فذكر إمساعيل بن إسحاق عن علي رضي هللا عنه قال( :شرب نفر من أهل الشام اخلمر
َّ ِ
آمنُواْ اآلية .قال:
ين َ
س َعلَى الذ َ
وعليهم يزيد بن أيب سفيان ،فقالوا :هي لنا حالل ،وأتولوا اآلية :لَْي َ

فكتب فيهم إىل عمر ،قال فكتب عمر إليه :أن ابعث هبم إيلَّ قبل أن يفسدوا من قبلك ،فلما قدموا
إىل عمر استشار فيهم الناس ،فقالوا :اي أمري املؤمنني :نرى أهنم قد كذبوا على هللا ,وشرعوا يف دينه
ما مل أيذن به ,فاضرب أعناقهم ،وعلي رضي هللا عنه ساكت ،قال :فما تقول اي أاب احلسن؟ فقال:

أرى أن تستتيبهم فإن اتبوا جلدهتم مثانني لشرهبم اخلمر ،وإن مل يتوبوا ضربت أعناقهم ،فإهنم قد
كذبوا على هللا ،وشرعوا يف دين هللا ما مل أيذن به .فاستتاهبم فتابوا ،فضرهبم مثانني مثانني) (.)1

فهؤَّلء استحلوا ابلتأويل ما حرم هللا بنص الكتاب ،وشهد فيهم علي رضي هللا عنه وغريه من
الصحابة ،أبهنم شرعوا يف دين هللا وهذه البدعة بعينها فهذا وجه.

وأيضاً فإن بعض الفالسفة الذين ظهروا بني املسلمني أتول فيها غري هذا وهو أنه إمنا يشرهبا للنفع َّل
للهو ،وعاهد هللا على ذلك فكأهنا عندهم من األدوية النافعة ,أو غذاء صاحل يصلح حلفظ الصحة.

وحيكى هذا العهد عن ابن سيناء (.)2

قلت :وقد قلد ابن سيناء وغريه من اإلابحيني كثري من الناس يف هذا العصر بتعاطي املخدرات

واملفرتات واليت هي أخطر من اخلمر يف أتثريها على الصحة ,والعقل ,واملال ,والدين قبل كل شيء.
يروجوهنا بدعوى أهنا منشطة ,ومنسية للهموم واألحزان ،وهي َّل تزيدهم إَّل مهاً وغماً ،كما قال فيها
الشاعر( :وداوين ابليت كانت هي الداء) ( .)3وإن كثرياً من بالد املسلمني تبيح قوانينها شرب

اخلمور ,وتعاطيها دون حياء أو خجل أو خوف من هللا عز وجل .وقد صدق رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم إذ يقول(( :ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر ,واحلرير ,واخلمرة ,واملعازف)) (.)4
ولو نظرَن إىل واقع املسلمني اليوم لوجدَن أن هذه األمور قد استحلت ,بل يعطى أصحاهبا تراخيص

رمسية ِبوجب القانون .وَّل حول وَّل قوة إَّل ابهلل.

ومما له أتثري على العقل أيضاً أن بعض املبتدعة حتولوا يف ذكرهم هلل إىل حالة من الرقص والغناء

مصحوبة ِبَّلت الطرب واللهو ،فرِبا رقصوا بدعوى الذكر حىت تغيب عقوهلم ,ويصيبهم الزار,

فيقعون على األرض ,ويزعمون أهنم سكروا يف حب هللا عندما تذهب عقوهلم حتت أتثري هذا الرقص

والغناء .فإَن هلل وإَن إليه راجعون.
_________

( )1رواه ابن أيب شيبة (.)503 /6
((( )2اَّلعتصام)) للشاطيب (.)46 - 39 /2

( )3وهو عجز بيت أليب نواس صدره :دع عنك لومي فإن اللوم إغراء ..
( )4رواه البخاري ( .)5590من حديث أيب مالك األشعري رضي هللا عنه.
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 - 5ومثال ما يقع يف املال أن الكفار قالوا :إِ َّمنَا الْبَـ ْي ُع ِمثْ ُل ِ
الرَاب [البقرة .]275 :فإهنم ملا استحلوا

العمل به احتجوا بقياس فاسد ,فقالوا :إذا فسخ العشرة اليت اشرتى هبا إىل شهر يف مخسة عشر إىل
ك ِأب ََّهنُ ْم
شهرين ,فهو كما لو ابع خبمسة عشر إىل شهرين فأكذهبم هللا تعاىل ورد عليهم فقالَ :ذلِ َ
اَّللُ الْبَـ ْي َع َو َح َّرَم ِ
قَالُوا إِ َّمنَا الْبَـ ْي ُع ِمثْ ُل ِ
َح َّل َّ
الرَاب [البقرة , ]275 :ليس البيع مثل الراب .فهذه
الرَاب َوأ َ

حمدثة أخذوا هبا مستندين إىل رأي فاسد ،فكان من مجلة احملداثت كسائر ما أحدثوه يف البيوع اْلارية

بينهم املبنية على اخلطر والغرر (.)1

قال علي حمفوظ يف كتابه اإلبداع يف مضار اَّلبتداع رداً على من قاس الراب على البيع يف احلل بعد أن

أورد كالم الشاطيب.

وحاصله( :أن ما ذكرمت قياس فاسد الوضع ,لوقوعه يف مقابلة النص ،على أن بينهما فارقاً ،وهو أن
من ابع ثوابً مثالً قيمته عشرة يف احلال أبحد عشر ،فإنه أخذ الزائد بغري عوض ،وَّل ْيكن جعل

اإلمهال عوضاً .ألنه ليس ِبال حىت يكون يف مقابلة الزائد .وهذا عني الراب ألنه زايدة َّل يقابلها
عوض يف معاوضة مالية) (.)2

قلت :وقد كثر الدعاة إلابحة الراب يف هذا الزمان ،ومما يؤسف له أن يكون بعض الناعقني ابلدعوة إىل

حله ممن يظن أهنم من أهل العلم ،فقد صرحوا إبابحته على املنابر ,وعرب وسائل اإلعالم ,متجاهلني

كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم لعلل واهية ,وْتحالت اخرتعوها من بنيات أفكارهم,
احتياَّلً على حتليل ما حرم هللا ,وهذا شأن اليهود فإهنم عندما حرم هللا عليهم حلوم امليتة أخذوا
شحومها فجملوها  -أي أذابوها  -فباعوها فأكلوا مثنها.
فقد روى البخاري ومسلم عن جابر رضي هللا عنه:

أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول عام الفتح ،وهو ِبكة(( :إن هللا ورسوله حرم بيع

اخلمر ,وامليتة ,واخلنزير ,واألصنام .فقيل :اي رسول هللا ،أرأيت شحوم امليتة فإهنا يطلى هبا السفن،
ويدهن هبا اْللود ،ويستصبح هبا الناس؟ فقالَّ :ل هو حرام .مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
عند ذلك :قاتل هللا اليهود ،إن هللا ملا حرم عليهم شحومها مجلوه ،مث ابعوه فأكلوا مثنه)) (.)3

كما ظهر يف هذا الزمان كثري من احليل بقصد ابتزاز أموال الناس وأكلها ابلباطل مثل ما يسمى
ابليانصيب وغريه ،من ألوان القمار ,وكثري مما جيري يف البورصات ,واألسواق العاملية من احليل,

واملؤامراتَ ,نهيك عن انتشار البنوك الربوية يف شىت بالد العامل اإلسالمي يف كل مدينة وقرية .فإَن هلل

وإَن إليه راجعون.
وخالصة القول إن البدع كلها حرام ،وتتفاوت رتبها يف دائرة احلرام ،فمنها ما هو كفر صراح ،ومنها

ما هو مشكوك يف كفر صاحبه ,ومنها ما هو معصية َّل يكفر صاحبها بال نزاع ،ومنها ما هو مكروه,
وقد فصلنا أمثلة ذلك يف أول الفصل.

هذا وجيدر بنا  ...أن ننبه إىل أن ما جيري عليه حكم املكروه من البدعَّ ،ل يعين به كراهية التنزيه،

وقد نبه على ذلك اإلمام الشاطيب رمحه هللا.
_________

((( )1اَّلعتصام)) للشاطيب (.)48 - 47 /2

((( )2اإلبداع يف مضار اَّلبتداع)) لعلي حمفوظ (ص.)151 :
( )3رواه البخاري ( ،)2236ومسلم (.)1581

()500/8

فإن إطالق املكروه على ما هو مكروه تنزيهاً اصطالح للمتأخرين مل يعرف عن املتقدمني من السلف،

فلم يقولوا فيما َّل حرج فيه إنه مكروه ،ومل يكن شأهنم أن يقولوا فيما َّل نص فيه هذا حالل وهذا
ِ
ص ُ ِ
حرام ،لئال يكونوا ممن قال هللا تعاىل فيهم :وَّلَ تَـ ُقولُواْ لِما تَ ِ
ب َه َذا َحالَ ٌل َو َه َذا
ف أَلْسنَـتُ ُك ُم الْ َكذ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
اب
يل َوَهلُ ْم َع َذ ٌ
رتو َن َعلَى هللا الْ َكذ َ
رتواْ َعلَى هللا الْ َكذ َ
ين يَـ ْف َُ
َح َر ٌام لتَـ ْف َُ
ب إِ َّن الذ َ
ب َّلَ يُـ ْفل ُحو َن َمتَاعٌ قَل ٌ
ِ
يم [النحل.]117 - 116 :
أَل ٌ

وإمنا كانوا يقولون فيه هذا مكروه ,أو أكره هذا ,أوَّل أستحب هذا ( .)1وما أشار إليه الشاطيب هنا:

من استعمال السلف لفظ املكروه ِبعىن احلرام هو ما وضحه ابن القيم حيث بني أن يف استعمال
القرآن والسنة ما يشري إىل هذا كقوله تعاىلَ :وَّلَ تَـ ْق َربُواْ ِ
ال
الز َىن [اإلسراء .]32 :وقولهَ :وَّلَ تَـ ْق َربُواْ َم َ
الْيَتِ ِيم [األنعام .]152 :وقول الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا كره لكم قيل وقال )) ...
( )2إخل.

ومما يدل على أن البدع إذا عرب عنها ابلكراهة فإنه يقصد هبا كراهة التحرمي هو ورود النهي عن البدع
على وجه واحد ،ونسبتها إىل الضالل على كل حال ،هذا من َنحية ،ومن َنحية أخرى فإننا إذا

أتملنا حقيقة البدعة  -جلت أو خفيت  -وجدَنها خمالفة للمكروه من املنهيات خمالفة اتمة.
فمرتكب املكروه يفعله متكالً على العفو الالزم فيه ,ورفع احلرج الثابت يف الشريعة له .كما أن

اعتقاده غري متزحزح ،فهو يعتقد املكروه مكروهاً واحلرام حراماً ،مث إنه يرى ترك املكروه أوىل يف حقه

من الفعل ,ويود لو مل يفعل ،وعلى كل فطمعه يف اإلقالع عن هذا املكروه ,والتخلص من الوقوع فيه

َّل ينقطع.

أما مرتكب أدىن البدع فإنه يعد ما دخل فيه حسناً ,بل يراه أوىل مما حد له الشارع ،ويزعم أن طريقه

أهدى سبيالً ،وحنلته أوىل ابألتباع ،فهو يفعل ما خيالف ,وَّل يستشعر سوء ما يفعل ،ويندر أن يتحرك
قلبه حنو التوبة مما هو واقع فيه (.)3

وعلى كل حال فالبدعة هلا أمران:

أحدمها :أهنا مضادة للشارع ومراغمة له ,حيث نصب املبتدع نفسه نصب املستدرك على الشريعة َّل
نصب املكتفي ِبا حد له.

والثاين :أن كل بدعة  -وإن قلت  -تشريع زائد ,أو َنقص ,أو تغيري لألصل الصحيح ،وكل ذلك

قد يكون على اَّلنفراد ،وقد يكون ملحقاً ِبا هو مشروع فيكون قادحاً يف املشروع ( .)4ولذلك فإن
البدع مع كوهنا حمرمة فهي يف أعلى درجات احملرم ،وتكاد كلها أن تكون كبائر ,فإن التشريع الزائد,

أو الناقص ,أو تغيري األصل لو مل يكن بناء على اجتهاد خاطئ ,أو أتويل غري مقبول لكان كفراً,
وكل ما ذكر يف شأن البدعة وما ورد فيها من الذم يرجح ذلك.
تنبيه أويل األبصار إىل كمال الدين وما يف البدع من األخطار لصاحل بن سعد السحيمي بتصرف -
ص215

_________

((( )1اَّلعتصام)) للشاطيب (.)47 /2
( )2رواه البخاري ( )2408من حديث املغرية بن شعبة رضي هللا عنه .ومسلم ( )1715من
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

((( )3اَّلعتصام)) للشاطيب (.)48 /2
((( )4اَّلعتصام)) للشاطيب (.)52 /2
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